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 -ٍٍٟ حهلل ط٬خٿً ٫نهڄخ -ني ٫زي حهلل رن ٫ڄَ رن حٿو٤خد ڃٔ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ڃن ٻظخره كيػنخ هُ٘ڂ رن رَُ٘ ٫ن ٫زي حهلل وأرى ڃ٬خوَش أنزؤناخ ٫زُاي   كي -

 حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٍٍٟ حهلل ٫نهڄخ
ُاه وٓاڀڂ ؿ٬اپ َاىځ هُزاَ ٿڀٴاَّ ٓاهڄُن وٿڀَؿاپ ٓاهڄخ وٷاخٽ أراى            ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀ  أڅ-

 .ڃ٬خوَش أٓهڂ ٿڀَؿپ وٿٴَٓه ػٗػش أٓهڂ ٓهڄخ ٿه وٓهڄُن ٿٴَٓه
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ أنزؤنخ َىنْ ٫ن َُخى رن ؿزَُ ٷخٽكي - 
٫ڀاً َاىځ    ٻاپ َاىځ أٍر٬اخء ٳاؤطً ًٿاٺ      ځٽ أنه ناٌٍ أڅ َٜاى  ٸخَض ٍؿٗ ؿخء حرن ٫ڄَ ٳٔؤٿه ٳٍأ-

أٟلً أو ٳ٤َ ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ ٍٍٟ حهلل ٫نه أڃَ حهلل رىٳاخء حٿناٌٍ ونهخناخ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل      
 .٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ٛىځ َىځ حٿنلَ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ ٫ن َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ڃلڄي رن َلًُ حرن كزخڅ ٫ان  كي - 
 حرن ٫ڄَ ٍٍٟ حهلل ٫نه ٷخٽ:

 .ڀُه وٓڀڂ اًح ٻنظڂ ػٗػش ٳٗ َظنخؽ حػنخڅ ىوڅ وحكيٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ أنزؤنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٍٍٟ حهلل كي - 

 :٫نه أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .٫ظٸه رٸُڄش ٫يٽڂ أ٫ظٶ نُٜزخ ٿه ٳٍ ڃڄڀىٹ ٻڀٲ أڅ َظ ڃن-
أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ أنزؤنخ آڄخ٫ُپ رن هخٿي ٫ن أراٍ آالٶ ٫ان ٓا٬ُي ران      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 :ؿزَُ ٷخٽ
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خ ڃ٪ حرن ٫ڄَ ٍٍٟ حهلل ٫نه كُغ أٳخٝ ڃن ٫َٳخص اٿً ؿڄ٪ ٳٜڀً رنخ حٿڄَٰد وڃ٠اً  ٻن-
ڂ ٳاٍ هاٌح حٿڄټاخڅ    ٓڀػڂ ٷخٽ حٿٜٗس ٳٜڀً ٍٻ٬ظُن ػڂ ٷخٽ هټٌح ٳ٬پ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و

 ڄخ ٳ٬ڀض.ٻ
هلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ه٘ااُڂ ٫اان ٬َڀااً راان ٤٫ااخء ٫اان حٿىٿُااي راان ٫زااي حٿااَكڄن     ػنخ ٫زااي حكااي - 

حٿٸٍَٗ ٫ن حرن ٫ڄَ ٍٍٟ حهلل ٫نه أنه ڃَ رؤرٍ هَََس وهى َليع ٫ن حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه   
 :وٓڀڂ أنه ٷخٽ

طز٪ ؿنخُس ٳٜڀً ٫ڀُهخ ٳڀه ٷَُح١ ٳبڅ ٗهي ىٳنهخ ٳڀه ٷَُح٣خڅ حٿٸَُح١ أ٨٫ڂ ڃن أكاي ٳٸاخٽ    ڃن-
ٍٍٟ حهلل ٫نه أرخ هَ أن٨َ ڃخ طليع ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخځ اٿُه  ٿه حرن ٫ڄَ

أرى هَََس كظً حن٤ڀٶ ره اٿاً ٫خث٘اش ٳٸاخٽ ٿهاخ َاخ أځ حٿڄائڃنُن أن٘ايٹ راخهلل أٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل           
َٸىٽ: ڃن طز٪ ؿنخُس ٳٜڀً ٫ڀُهخ ٳڀه ٷَُح١ ٳبڅ ٗهي ىٳنهخ ٳڀه ٷَُح٣اخڅ ٳٸخٿاض حٿڀهاڂ ن٬اڂ ٳٸاخٽ      

ڀنٍ ٫اان ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٯااَّ حٿااىىي وٖ ٛااٴٶ ٗااٰس انااه ٿااڂ َټاان أرااى هََااَ
رخْٓااىحٵ انااٍ انڄااخ ٻنااض أ٣ڀااذ ڃاان ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٻڀڄااش ٬َڀڄنُهااخ وأٻڀااش           

ً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڀڃنااخ ٿَٓااىٽ حهلل ٛااٿ٬٤َِڄنُهااخ ٳٸااخٽ ٿااه حراان ٫ڄااَ أنااض َااخ أرااخ هََااَس ٻنااض أ
 وأ٫ڀڄنخ رليَؼه.

٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ أنزؤنخ حرن ٫ىڅ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄاَ ٍٟاٍ حهلل ٫ناه    ػنخ كي - 
 :أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ُڀزْ حٿوٴُن وٿُٸ٬٤هڄخ أٓٴپ ڃن حٿټ٬زُنٳڀ ح ٿڂ َـي حٿڄلَځ حٿن٬ڀُناً-
حران ٫اىڅ   ُڂ أنزؤناخ َلُاً ران ٓا٬ُي و٫زُاي حهلل ران ٫ڄاَ و       ٘يػنٍ أرٍ كيػنخ هك ػنخ ٫زي حهللكي - 

 :وٯَُ وحكي ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍؿٗ ٓؤٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن أَن َلَځ ٷخٽ
پ أهااپ حٿڄيَنااش ڃاان ًٌ حٿلڀُٴااش وڃهااپ أهااپ حٿ٘ااخځ ڃاان حٿـلٴااش وڃهااپ أهااپ حٿااُڄن ڃاان َڀڄڀااڂ  ڃهاا-

 .ًحص ٫َٵ رٸَڅ ّرن ٫ڄَ وٷخّ حٿنخح وڃهپ أهپ نـي ڃن ٷَڅ وٷخٽ
كيػنخ هُ٘ڂ أنزؤنخ حرن ٫ىڅ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 :حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حٿټ٬زُن ڃن ح ٿڂ َـي حٿڄلَځ حٿن٬ڀُن ٳڀُڀزْ حٿوٴُن وٿُٸ٬٤هڄخ أٓٴپاً-
 : ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽهلل٫ن رټَ رن ٫زي ح ُيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ أنزؤنخ كڄكي - 
ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿزُٺ حٿڀهاڂ ٿزُاٺ ٿزُاٺ ٖ ٗاََٺ ٿاٺ ٿزُاٺ اڅ حٿلڄاي        نض طڀزُش ٍٓىٽ حهلل ٛٻخ-

وحٿن٬ڄش ٿٺ وحٿڄڀٺ ٖ ََٗٺ ٿٺ وُحى ٳُهخ حرن ٫ڄَ ٿزُٺ ٿزُٺ و٬ٓيَٺ وحٿوُاَ ٳاٍ َايَٺ ٿزُاٺ     
 .وحٿَٯزخء اٿُٺ وحٿ٬ڄپ

خ َلُاً ران ٓا٬ُي ٫ان ٫زاي حهلل ران أراٍ ٓاڀڄش ٫ان          نكيػنخ هُ٘ڂ أنزؤ رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 
 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 .ونخ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اٿً ٫َٳخص ڃنخ حٿڄټزَ وڃنخ حٿڄڀزٍٯي-
 :نْ أهزَنٍ َُخى رن ؿزَُ ٷخٽَى ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ أنزؤنخكي - 
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ٍ  ٻن- ش ٳٸاخٽ حر٬ؼهاخ ٷُخڃاخ ڃٸُايس ٓانش      ٻا ض ڃ٪ حرن ٫ڄَ رڄنً ٳڄَ رَؿپ وهى َنلَ ريناش وهاٍ رخ
 .  ٫ڀُه وٓڀڂڃلڄي ٛڀً حهلل

ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ه٘اُڂ أنزؤناخ آاڄخ٫ُپ حران أراٍ هخٿاي كايػنخ أراى آالٶ ٫ان              كي - 
 :٬ُٓي رن ؿزَُ ٷخٽ

 ض ڃ٪ حرن ٫ڄَ كُغ أٳخٝ ڃن ٫َٳخص ػڂ أطً ؿڄ٬خ ٳٜڀً حٿڄَٰد وحٿ٬٘خء ٳڀڄخ ٳَ٭ ٷخٽٻن-
خٽ ه٘اُڂ ڃاَس ٳٜاڀً رناخ     ٬پ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳاٍ هاٌح حٿڄټاخڅ ڃؼاپ ڃاخ ٳ٬ڀاض ٷا        ٳ

حٿڄَٰد ػڂ ٷخٽ حٿٜٗس وٛڀً ٍٻ٬ظُن ػڂ ٷخٽ هټٌح ٳ٬پ رنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ 
 .هٌح حٿڄټخڅ

ران ٫اىڅ   وحػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ أنزؤناخ َلُاً ران ٓا٬ُي و٫زُاي حهلل ران ٫ڄاَ        كي - 
 خ َٸظپ حٿڄلَځ ٷخٽ:حرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓجپ ڃ ن٫ن نخٳ٪ ٫

 .ظپ حٿ٬ٸَد وحٿٴىَٔٸش وحٿليأس وحٿَٰحد وحٿټڀذ حٿ٬ٸىٍَٸ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ أنزؤنخ ٤٫خء حرن حٿٔخثذ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زُي رن ٫ڄَُ كي - 

ٌَن حٿااَٻنُن حٿلـااَ حْٓااىى وحٿااَٻن هااأٍحٹ طٔااظڀڂ اٖ  ٖأنااه ٓااڄ٪ أرااخ  َٸااىٽ ٖراان ٫ڄااَ ڃااخٿٍ 
 :خٽ حرن ٫ڄَ اڅ أٳ٬پ ٳٸي ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽحٿُڄخنٍ ٳٸ

حٓظٗڃهڄخ َل٢ حٿو٤خَخ ٷخٽ وٓڄ٬ظه َٸىٽ ڃن ٣خٱ آزى٫خ َلٜاُه وٛاڀً ٍٻ٬ظاُن ٻاخڅ      أڅ-
نخص ٔا ٖ ٻظزاض ٿاه ٫٘اَ ك   ا ٿه ٻ٬يٽ ٍٷزاش ٷاخٽ وٓاڄ٬ظه َٸاىٽ ڃاخ ٍٳا٪ ٍؿاپ ٷايڃخ وٖ وٟا٬هخ         

 وك٢ ٫نه ٫َ٘ ُٓجخص وٍٳ٪ ٿه ٫َ٘ ىٍؿخص.
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ أنزؤنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
َااض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٔااظڀڂ حٿلـااَ حْٓااىى ٳااٗ أى٩ حٓااظٗڃه ٳااٍ ٗاايس وٖ     ٍأ-

 .ٍهخء
َ وحكاي وحران ٫اىڅ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ         ُا نخ ه٘اُڂ أنزؤناخ ٯ  يػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 

 :ٷخٽ
پ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿزُض وڃ٬ه حٿٴ٠اپ ران ٫زاخّ وأٓاخڃش ران َُاي و٫ؼڄاخڅ        هى-

رن ٣ڀلش ورٗٽ ٳؤڃَ رٖٗ ٳؤؿاخٱ ٫ڀاُهڂ حٿزاخد ٳڄټاغ ٳُاه ڃخٗاخء حهلل ػاڂ هاَؽ ٷاخٽ حران ٫ڄاَ            
حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ ههناخ راُن       ًٛاڀً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀ   ن ٳټخڅ أوٽ ڃن ٿٸُض ڃنهڂ رٖٗ ٳٸڀض أَا 

 .ح٤ْٓىحنظُن
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ان ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل        كي - 

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٿٸ٩َ وحٿڄِٳض أڅ َنظزٌ ٳُهڄخ
 :خٽٷنخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن ٫زُي حهلل ٫كي - 
 .ؿخء أكيٻڂ اٿً حٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔپٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٷخ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن كڄپ ٫ڀُنخ حٿٔٗف ٳڀُْ ڃنخ.ٷخ-
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 ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ان كي - 
 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ ٬ََٝ ٫ڀً ٍحكڀظه وَٜڀٍ اٿُهخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃ٬ظڄاَ ٓاڄ٬ض راَىح ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران ٫ڄاَ            كي - 
 :ٷخٽ

ٖ ٷخ- وٛاُظه ڃټظىراش ٷاخٽ ٳڄاخ راض      و ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َزُض أكي ػٗع ٿُاخٽ ا
 .ڃن ٿُڀش ر٬ي اٖ ووُٛظٍ ٫نيٌ ڃىٟى٫ش

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀُڄخڅ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٷخٽكي - 
َض حرن ٫ڄاَ َٜاڀٍ ٫ڀاً ىحرظاه حٿظ٤اى٩ كُاغ طىؿهاض راه ٳاٌٻَص ٿاه ًٿاٺ ٳٸاخٽ ٍأَاض أراخ               ٍأ-

 حٿٸخٓڂ َٴ٬ڀه.
زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ نزاٍ حهلل        ٫ػنخ ڃ٬ظڄاَ كايػنخ   كاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ  كي - 

 .ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً أڅ طلڀذ ڃىحٍٗ حٿنخّ اٖ ربًنهڂٛڀ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن َىٓٲ حٍُْٵ ٫ن ٫زُاي حهلل ٬َناٍ حران ٫ڄاَ ٫ان      كي - 

 :خد حٿ٘ٴٶ ٷخٽٯ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أنه ٻخڅ َـ٪ رُن حٿٜٗطُن حٿڄَٰد وحٿ٬٘خء اًح
 .خ اًح ؿيره حٿَُٔخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َـڄ٪ رُنهڄوٻ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄاخڅ ران ٫ؼڄاخڅ ٬َناٍ حٿ٤ٰٴاخنٍ أنزؤناخ ٫ڄاَ ران ناخٳ٪ ٫ان           كي - 

 أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿٸ٩ِ وحٿٸ٩ِ أڅ َلڀٶ حٿٜزٍ ٳُظَٹ ر٬ٞ ٬َٗ نه-
ُخڅ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٫ن حٿٸ٬ٸخ٩ رن زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن َىٓٲ ٫ن ٓٴ٫ػنخ كي - 

 :كټُڂ ٷخٽ
ذ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃَوحڅ اٿً حران ٫ڄاَ أڅ اٍٳا٪ اٿاٍ كخؿظاٺ ٷاخٽ ٳټظاذ اٿُاه حران ٫ڄاَ أڅ           ٻظ-

أ رڄان طٸاىٽ   راي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸاىٽ أڅ حٿُاي حٿ٬ڀُاخ هُاَ ڃان حٿُاي حٿٔاٴڀً وا       
 .ٓؤٿٺ ُٗؤ وٖ أٍى ٍُٷخ ٍُٷنُه حهلل ڃنٺأوٿٔض 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ ران ٫زاي حٿٜاڄي أنزؤناخ أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران            كي - 
 ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ:

 .ڄٜىٍوڅ ٬ٌَرىڅ َىځ حٿٸُخڃش وَٸخٽ أكُىح ڃخ هڀٸظڂحٿ-
څ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ كيػنخ أَىد ٫ن ٬ُٓي ران ؿزُاَ أڅ حران ٫ڄاَ ٻاخ      نٍػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 .َٜڀٍ ٫ڀً ٍحكڀظه ط٤ى٫خ ٳبًح أٍحى أڅ َىطَ نِٽ ٳؤوطَ ٫ڀً حٍْٝ
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ كيػنخ أَىد ٫ن ٬ُٓي رن ؿزَُ ٷخٽكي - 
ناٍ  ره وٓاڀڂ راُن أهاىٌ    ڀُا ض ٖرن ٫ڄَ ٍؿپ ٷٌٱ حڃَأطه ٳٸخٽ ٳاَٵ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫   ٷڀ-

هپ ڃنټڄخ طخثذ ٳؤرُخ ٳَىىهڄخ ػٗع ڃَحص ٳؤرُاخ ٳٴاَٵ   حٿ٬ـٗڅ وٷخٽ حهلل ٬َڀڂ أڅ أكيٻڄخ ٻخًد ٳ
 .رُنهڄخ

 :ٳ٪ ٷخٽنخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ كيػنخ أَىد ٫نكي - 
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ٛاڀً   ىي حرن ٫ڄَ رخٿٜٗس ر٠ـنخڅ ػڂ نخىي أڅ ٛڀىح ٳٍ ٍكخٿټڂ ػڂ كيع ٫ن ٍٓاىٽ حهلل نخ-
َناخىٌ أڅ ٛاڀىح ٳاٍ ٍكاخٿټڂ ٳاٍ حٿڀُڀاش       حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٻخڅ َؤڃَ حٿڄنخىٌ ٳُنخىٌ رخٿٜٗس ػاڂ  

 .حٿزخٍىس وٳٍ حٿڀُڀش حٿڄ٤َُس ٳٍ حٿٔٴَ
ػنخ ٫زاي حهلل كاايػنٍ أراٍ كاايػنخ آاڄخ٫ُپ كاايػنخ أَاىد ٫اان ناخٳ٪ ٫اان حران ٫ڄااَ ٫ان حٿنزااٍ        كاي  - 

 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
ٳٸُاپ   ٍ وٖ ٻڀذ ڃخُٗش نٸٚ ڃن أؿَ  ٻاپ َاىځ ٷَُح٣اخڅ   خٷظنً ٻڀزخ ٿُْ ر٠ح حطوٌ أو ٷخٽ ڃن-

 .ٿه أڅ أرخ هَََس َٸىٽ وٻڀذ كَع ٳٸخٽ أنً ْرٍ هَََس كَع
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن ناخٳ٪ أڅ حران ٫ڄاَ ىهاپ ٫ڀُاه حرناه       كي - 

رُن حٿنخّ ٷظخٽ ٳظٜاي ٫ان    ڃن أڅ َټىڅ حٿ٬خځآ ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل و٧هَ  ٳٍ حٿيحٍ ٳٸخٽ انٍ ٖ
 :حٿزُض ٳڀى أٷڄض ٳٸخٽ

هَؽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳلاخٽ ٻٴاخٍ ٷاََٖ رُناه وراُن حٿزُاض ٳابڅ َلاپ رُناٍ              ٷي-
ورُناه حٳ٬ااپ ٻڄااخ ٳ٬ااپ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳٸااخٽ ٿٸااي ٻااخڅ ٿټااڂ ٳااٍ ٍٓااىٽ حهلل أٓااىس  

ٿزُايحء ٷاخٽ ڃاخ أٍي أڃَهڄاخ اٖ وحكاي      خخٍ كظاً اًح ٻاخڅ ر  ٓا  كٔنش ٷخٽ اناٍ ٷاي أوؿزاض ٫ڄاَس ػاڂ     
 ڃ٪ ٫ڄَطٍ كـخ ػڂ ٷيځ ٳ٤خٱ ٿهڄخ ٣ىحٳخ وحكيح.نٍ ٷي أوؿزض أٗهيٻڂ أ

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:كي - 
ؿڄ٬ُاخ ڃان اناخء     ڀڂَاض حٿَؿاخٽ وحٿنٔاخء َظىٟائڅ ٫ڀاً ٫هاي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓا          ٍأ-
 .كيحو
 :٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍؿٗ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخكي - 
ٍٓىٽ حهلل ڃخ َڀازْ حٿڄلاَځ أو ٷاخٽ ڃاخ َظاَٹ حٿڄلاَځ ٳٸاخٽ ٖ َڀازْ حٿٸڄاُٚ وٖ حٿٔاَحوَپ            َخ-

زاُن وٖ  ٬ٔاهڄخ أٓاٴپ ڃان حٿټ   ڀزوٖ حٿ٬ڄخڃش وٖ حٿوٴُن اٖ أڅ ٖ َـي ن٬ڀُن ٳڄن ٿڂ َـي ن٬ڀاُن ٳڀُ 
 .وٖ ٫ُٴَحڅحٿزَنْ وٖ ُٗجخ ڃن حٿؼُخد ڃٔه وٍّ 

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أنه ٷخٽكي - 
٫خٗىٍحء ٛخڃه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأڃَ رٜاىڃه ٳڀڄاخ ٳاَٝ ٍڃ٠اخڅ طاَٹ       ٳٍ-

 .ٳټخڅ ٫زي حهلل ٖ َٜىڃه اٖ أڅ َؤطٍ ٫ڀً ٛىڃه
 :أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٷخٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپكي - 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿز٬ُخڅ رخٿوُخٍ كظً َظٴَٷخ أو َټىڅ رُ٪ هُاخٍ ٷاخٽ وٍرڄاخ    ٷخ-

 .ٷخٽ نخٳ٪ أو َٸىٽ أكيهڄخ ٿّهَ حهظَ
حرن ٫ڄاَ أناه ٻاخڅ َلايع      نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫كي - 

 . ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َِوٍ  ٍحٻزخ وڃخُٗخ ٬َنٍ ڃٔـي ٷزخءأڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
 :نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٫ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىدكي - 
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َ ٝ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛايٷش ٍڃ٠اخڅ ٫ڀاً حٿاٌٻَ وحْنؼاً وحٿ     ٳَ- وحٿڄڄڀاىٹ   لا
رَ ٷخٽ أَىد وٷخٽ نخٳ٪ ٻخڅ حرن  ٛخ٩ طڄَ أو ٛخ٩ ٬َُٗ ٷخٽ ٳ٬يٽ حٿنخّ ره ر٬ي نٜٲ ٛخ٩
 .٫ڄَ ٤٬ٍَ حٿظڄَ اٖ ٫خڃخ وحكيح أ٫ىُ حٿظڄَ ٳؤ٤٫ً حٿ٬َُ٘

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ڃاخ ٟاڄَ ڃنهاخ ڃان حٿلٴُاخء أو حٿلُٴاخء        رُن حٿوُپ ٳؤٍٓپ ڀڂٶ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓٓز-

حٿىىح٩ وأٍٓپ ڃخ ٿڂ ٠َڄَ ڃنهخ ڃان ػنُاش حٿاىىح٩ اٿاً ڃٔاـي رناٍ ٍَُاٶ ٷاخٽ ٫زاي حهلل           اٿً ػنُش
 ٳټنض ٳخٍٓخ َىڃجٌ ٳٔزٸض حٿنخّ ٣ٴٲ رٍ حٿٴَّ ڃٔـي رنٍ ٍَُٶ.

 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ كي - 
طٔا٪ و٫٘اَوڅ ٳاٗ طٜاىڃىح كظاً طاَو  وٖ       ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ انڄاخ حٿ٘اهَ     ٷخ-

طٴ٤َوح كظً طَو  ٳبڅ ٯڂ ٫ڀُټڂ ٳخٷيٍوح ٿه ٷخٽ نخٳ٪ ٳټاخڅ ٫زاي حهلل اًح ڃ٠اً ڃان ٗا٬زخڅ طٔا٪       
ق و٫َ٘وڅ َز٬غ ڃن َن٨َ ٳبڅ ٍإي ٳٌحٹ واڅ ٿڂ ََ ٿڂ َلپ ىوڅ ڃن٨َ  ٓلخد وٖ ٷظَ أٛز

 .ڃن٨َ  ٓلخد أو ٷظَ أٛزق ٛخثڄخ څڃٴ٤َح واڅ كخٽ ىو
 :ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زكي - 
ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اڅ حٿااٌٌ َـااَ ػىرااه ڃاان حٿوااُٗء ٖ َن٨ااَ حهلل اٿُااه َااىځ     ٷااخ-

اً طزايو أٷايحڃنخ ٷاخٽ ًٍح٫اخ ٖ      نخ ٷخٽ ٗزَح ٷخٿضر حٿٸُخڃش ٷخٽ نخٳ٪ ٳؤنزجض أڅ أځ ٓڀڄش ٷخٿض ٳټُٲ
 طِىڅ ٫ڀُه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل       كي - 
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٿڄِحرنش وحٿڄِحرنش أڅ َزخ٩ ڃخ ٳٍ ٍإّ حٿنوپ رظڄَ رټُاپ ڃٔاڄً   

ران ػخراض أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه       ران ٫ڄاَ كايػنٍ َُاي    ح اڅ ُحى ٳڀٍ واڅ نٸٚ ٳ٬ڀٍ ٷخٽ
 َحَخ روَٛهخ.ٚ ٳٍ رُ٪ حٿ٬وٓڀڂ ٍه

نزاٍ ٛاڀً   حٿ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ كيػنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅكي - 
 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن رُ٪ كزپ حٿلزڀش

 :َىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽأ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ كيػنخكي - 
خ أڅ نٜاڀٍ ڃان حٿُااپ ٷاخٽ َٜاڀٍ أكاايٻڂ ڃؼناً ڃؼناً ٳاابًح       ٽ ٍؿاپ َااخ ٍٓاىٽ حهلل ٻُاٲ طؤڃَناا   ٷاخ -

 .هٍ٘ حٿٜزق ٛڀً وحكيس ٳؤوطَص ٿه ڃخ ٷي ٛڀً ڃن حٿڀُپ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل       كي - 

ٿ٬خهاش  حٿنواپ كظاً َِهاى و٫ان حٿٔانزپ كظاً َزاُٞ وَاؤڃن ح         وٓڀڂ نهً ٫ان رُا٪   ُهٛڀً حهلل ٫ڀ
 .نهً حٿزخث٪ وحٿڄ٘ظٌَ

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ كيػنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٷخٽكي - 
ٽ حرن ٫ڄَ ٍأَض ٳٍ حٿڄنخځ ٻؤڅ رُيٌ ٷ٬٤ش حٓاظزَٵ وٖ أٗاَُ رهاخ اٿاً ڃټاخڅ ڃان حٿـناش اٖ        ٷخ-

ً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ اڅ أهاخٹ ٍؿاپ ٛاخٿق أو       ڀكٴٜش ٫ڀً حٿنزٍ ٛخ ٣خٍص رٍ اٿُه ٳٸٜظه
 أڅ ٫زي حهلل ٍؿپ ٛخٿق.
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً    كي - 
 :حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

حٿَؿاپ ٍح٩  و ټڂ ٍح٩ وٻڀټڂ ڃٔئوٽ ٳخْڃَُ حٿٌٌ ٫ڀً حٿنخّ ٍح٩ وهى ڃٔئوٽ ٫ن ٫ٍُظاه ٻڀ-
خ وهاٍ ڃٔائوٿش وحٿ٬زاي ٍح٩ ٫ڀاً     ٫ڀً أهپ رُظه وهى ڃٔئوٽ وحٿڄاَأس ٍح٫ُاش ٫ڀاً رُاض ُوؿها     

 .ڃخٽ ُٓي  وهى ڃٔئوٽ أٖ ٳټڀټڂ ٍح٩ وٻڀټڂ ڃٔئوٽ
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ كيػنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:كي - 
يح ڃان حٍْٝ أو ٗاَٳخ   ٳا ؾ أو ٯِو ٳ٬اٗ ٳي ك څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٷٴپ ڃنٻخ-

َ ٖ اٿه اٖ حهلل وكي  ٖ ََٗٺ ٿه ٿه حٿڄڀٺ وٿاه حٿلڄاي وهاى ٫ڀاً ٻاپ ٗاٍء       ٷخٽ حهلل أٻزَ حهلل أٻز
ٷاايََ آَزااىڅ طااخثزىڅ ٓااخؿيوڅ ٫خراايوڅ ٿَرنااخ كخڃاايوڅ ٛاايٵ حهلل و٫ااي  ونٜااَ ٫زااي  وهااِځ            

 .حْكِحد وكي 
 :ٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽخكيػنخ أَىد ٫ن ن ُپػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫كي - 
 . ٫ڀُه وٓڀڂ ٬َنٍ حٿ٠ذ ٳڀڂ َؤٻڀه وٿڂ َلَڃهأطٍ ره حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٷي-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ كيػنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حران ٫ڄاَ أڅ حٿُهاىى أطاىح     كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رَؿپ وحڃَأس ڃنهڂ ٷي ُنُخ ٳٸخٽ:
حٿَؿڂ ٳؤطىح رخٿظىٍحس نٔوڂ وؿىههڄخ أو َوَِخڅ ٳٸخٽ ٻٌرظڂ اڅ ٳُهخ  طـيوڅ ٳٍ ٻظخرټڂ ٳٸخٿىح ڃخ-

ٳخطڀىهخ اڅ ٻنظڂ ٛخىٷُن ٳـخإح رخٿظىٍحس وؿخإح رٸخٍة ٿهڂ أ٫ىٍ َٸخٽ ٿه حران ٛاىٍَخ ٳٸاَأ كظاً     
اًح حنظهً اٿً ڃىٟ٪ ڃنهخ وٟ٪ َي  ٫ڀُه ٳٸُپ ٿه حٍٳا٪ َايٹ ٳَٳا٪ َاي  ٳابًح هاٍ طڀاىف ٳٸاخٽ أو         

هلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ   ٽ حهلل ٛاڀً ح ٿَؿڂ وٿټنخ ٻنخ نظټخطڄه رُننخ ٳاؤڃَ رهڄاخ ٍٓاى   حَخ ڃلڄي اڅ ٳُهخ ح ٷخٿى
 ٳَؿڄخ ٷخٽ ٳڀٸي ٍأَظه َـخنت ٫ڀُهخ َٸُهخ حٿلـخٍس رنٴٔه.

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:كي - 
ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ أنً أو ٷخٽ أٓڄ٪ ٫څ حٿنخّ ََوڅ حٿَإَخ ٳُٸٜىنهخ ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٻخ-

 .ح٣خص ٫ڀً حٿٔز٪ حْوحهَ ٳڄن ٻخڅ ڃنټڂ ڃظلََهخ ٳڀُظلَهخ ٳٍ حٿٔز٪ حِوحهٍَإَخٻڂ ٷي طى
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ آاڄخ٫ُپ كايػنخ أَاىد ٫ان ناخٳ٪ اڅ حران ٫ڄاَ ٣ڀاٶ حڃَأطاه            كي - 

َؿ٬هاخ ػاڂ َڄهڀهاخ كظاً     َه وٓاڀڂ ٳاؤڃَ  أڅ   ڀُا ط٤ڀُٸش وهٍ كخثٞ ٳٔؤٽ ٫ڄَ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫  
هخ كظً ط٤هَ ػڂ ٤َڀٸهخ ٷزپ أڅ َڄٔاهخ ٷاخٽ وطڀاٺ حٿ٬ايس حٿظاٍ أڃاَ       طلُٞ ك٠ُش أهَي ػڂ َڄهڀ

٤َڀٶ ٿهخ حٿنٔخء ٳټخڅ حرن ٫ڄَ اًح ٓجپ ٫ن حٿَؿپ ٤َڀٶ حڃَأطه وهٍ كاخثٞ   حهلل ٫ِ وؿپ أڅ
ٳُٸىٽ أڃخ أنخ ٳ٤ڀٸظهخ وحكيس أو حػنظُن ػڂ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڃَ  أڅ ََؿ٬هخ ػاڂ  

   َ ً   َڄهڀهخ كظً طلاُٞ ك٠ُاش أها ط٤هاَ ػاڂ ٤َڀٸهاخ ٷزاپ أڅ َڄٔاهخ وأڃاخ أناض         ي ػاڂ َڄهڀهاخ كظا
 ٣ڀٸظهخ ػٗػخ ٳٸي ٫ُٜض حهلل رڄخ أڃَٹ ره ڃن ٣ٗٵ حڃَأطٺ ورخنض ڃنٺ.

 :خٽٷ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٍٳ٬هكي - 
 .٠ُ٪ َيَه واًح ٍٳ٬ه ٳڀَُٳ٬هڄخـيحڅ ٻڄخ َٔـي حٿىؿه ٳبًح وٟ٪ أكيٻڂ وؿهه ٳڀٔحٿُيَن َ اڅ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:كي - 
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ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃاان رااخ٩ نوااٗ ٷااي أرااَص ٳؼڄَطهااخ ٿڀزااخث٪ اٖ أڅ َ٘ااظ١َ     ٷااخ-
 خ٩.حٿڄزظ

نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً     كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن هللػنخ ٫زي حكي - 
 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ٤٪ ٳٍ ڃـن ػڄنه ػٗػش ىٍحهڂ

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رڄخ ٫ڀً حٍْر٬خء  ٫ڀڄض أڅ حٍْٝ ٻخنض طټَي ٫ڀً ٫هي ٍٓىٽ حهلل ٷي-

ڂ هى واڅ حرن ٫ڄَ ٻخڅ َټَي أٍٟه ٳٍ ٫هي أرٍ رټَ و٫هي ٫ڄاَ  وٍٗء ڃن حٿظزن ٖ أىٌٍ ٻ
و٫ؼڄااخڅ وٛاايٍ اڃااخٍس ڃ٬خوَااش كظااً اًح ٻااخڅ ٳااٍ آهَهااخ رڀٰااه أڅ ٍحٳ٬ااخ َلاايع ٳااٍ ًٿااٺ رنهااٍ  

٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤطخ  وأنخ ڃ٬اه ٳٔاؤٿه ٳٸاخٽ ن٬اڂ نهاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 
ټاخڅ اًح ٓاجپ َٸاىٽ ٫ُاڂ حران هايَؾ       ټخڅ ٖ َټََهخ ٳوٓڀڂ ٫ن ٻَحء حٿڄِح٩ٍ ٳظَٻهخ حرن ٫ڄَ ٳ

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن ٻَحء حٿڄِح٩ٍ.
ػنخ ٫زاي حهلل كاايػنٍ أراٍ كاايػنخ آاڄخ٫ُپ كاايػنخ أَاىد ٫اان ناخٳ٪ ٫اان حران ٫ڄااَ ٫ان حٿنزااٍ        كاي  - 

 :ٷخٽ ڀڂٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
ً ڃ٘اَرظه ٳُټٔاَ رخرهاخ ػاڂ َنظؼاپ ڃاخ       ڀزن ڃخُٗش حڃاَة اٖ ربًناه أَلاذ أكايٻڂ أڅ طائط     ظ ٖ طلأٖ-

 .ُٗش حڃَة اٖ ربًنه أو ٷخٽ رؤڃَ ڃخ ٳُهخ ٳبنڄخ ٳٍ َٟو٩ ڃىحُٗهڂ ٬٣خځ أكيهڂ أٖ ٳٗ طلظڀزن
 خٽ:ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷكي - 
ن ر٬اايهخ وٍٻ٬ظااُن ر٬ااي  ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٍٻ٬ظااُن ٷزااپ حٿ٨هااَ وٍٻ٬ظااُ   ُض ڃاا٪ حٿنزااٍٛااڀ-

حٿڄَٰد ٳٍ رُظه وٍٻ٬ظُن ر٬اي حٿ٬٘اخء ٳاٍ رُظاه ٷاخٽ وكايػظنٍ كٴٜاش أناه ٻاخڅ َٜاڀٍ ٍٻ٬ظاُن            
كُن ٤َڀ٪ حٿٴـَ وَنخىٌ حٿڄنخىٌ رخٿٜٗس ٷخٽ أَىد أٍح  ٷخٽ هٴُٴظُن وٍٻ٬ظُن ر٬ي حٿـڄ٬ش ٳاٍ  

 .رُظه
 :رن ٫ڄَ ٷخٽنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ كيػنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حػيك - 
 .٬يوحٿ ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طٔخٳَوح رخٿٸَآڅ ٳبنٍ أهخٱ أڅ َنخٿهٷخ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
حٿُهىى وحٿنٜخٍي ٻَؿپ حٓظ٬ڄپ ٫ڄاخٖ ٳٸاخٽ    وٓڀڂ ڃؼڀټڂ وڃؼپ ُهٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀٷخ-

٬َڄپ ڃن ٛٗس حٿٜزق اٿً نٜٲ حٿنهخٍ ٫ڀً ٷُاَح١ ٷُاَح١ أٖ ٳ٬ڄڀاض حٿُهاىى ػاڂ ٷاخٽ ڃان        ڃن 
٬َڄپ ٿٍ ڃن نٜٲ حٿنهخٍ اٿً ٛٗس حٿ٬ٜاَ ٫ڀاً ٷُاَح١ ٷُاَح١ أٖ ٳ٬ڄڀاض حٿنٜاخٍي ػاڂ ٷاخٽ         
ڃاان ٬َڄااپ ٿااٍ ڃاان ٛااٗس حٿ٬ٜااَ اٿااً ٯااَود حٿ٘ااڄْ ٫ڀااً ٷُااَح٣ُن ٷُااَح٣ُن أٖ ٳااؤنظڂ حٿااٌَن 

 ٍ ٻناخ أٻؼاَ ٫ڄاٗ وأٷاپ ٤٫اخء ٷاخٽ هاپ ٧ڀڄاظټڂ ڃان          ي ٷاخٿىح نلان   ٫ڄڀظڂ ٳ٠ٰذ حٿُهىى وحٿنٜاخ
 كٸټڂ ُٗجخ ٷخٿىح ٖ ٷخٽ ٳبنڄخ هى ٳ٠ڀٍ أوطُه ڃن أٗخء.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً    كي - 
ُاي  ػاڂ أٷزاپ ٫ڀاً حٿناخّ      ش ٳٍ ٷزڀش حٿڄٔاـي ٳٸاخځ ٳلټهاخ أو ٷاخٽ ٳلؼهاخ ر     ڃحهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأي نوخ

 :ٳظ٦ُٰ ٫ڀُهڂ وٷخٽ
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 .حهلل ٫ِ وؿپ ٷزپ وؿه أكيٻڂ ٳٍ ٛٗطه ٳٗ َظنوڄن أكي ڃنټڂ ٷزپ وؿهه ٳٍ ٛٗطه اڅ-
د ٖ َاى ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ كيػنخ أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٷاخٽ أ       كي - 

 :حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ نأ٫ڀڄه اٖ ٫
ُخٍحڅ ٗخء أڅ َڄ٠ٍ ٫ڀً َڄُنه واڅ ٗاخء أڅ ََؿا٪ ٯُاَ كناغ أو     ظؼنً ٳهى رخٿوكڀٲ ٳخٓ ڃن-

 ٷخٽ ٯَُ كَؽ.
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ كيػنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 . كٔزه ًٻَ  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأ ىح ٳٍ رُىطټڂ وٖ طظوٌوهخ ٷزىٍح ٷخٽٛڀ-
 :يػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ُپ ٫ن رُخڅ ٫ن ورَس ٷخٽػنخ ٫زي حهلل ككي - 
ٽ ٍؿپ ٖرن ٫ڄَ أ٣ىٱ رخٿزُض وٷي أكَڃض راخٿلؾ ٷاخٽ وڃاخ راؤّ ًٿاٺ ٷاخٽ اڅ حران ٫زاخّ         ٷخ-

ٿزُاض وراُن   رخنهً ٫ن ًٿٺ ٷخٽ ٷي ٍأَض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أكاَځ راخٿلؾ و٣اخٱ        
 .حٿڄَوسوحٿٜٴخ 

حرن ٳ٠ُپ كيػنخ حٿُ٘زخنٍ ٫ن ؿزڀش رن ٓلُڂ ٫ان حران ٫ڄاَ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 
 :ٷخٽ

 ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٔٷَحڅ اٖ أڅ طٔظؤًڅ أٛلخرٺ.نه-
٫ڄاَ أناه   ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ُپ كيػنخ كُٜن ٫ن ڃـخهي ٫ن حرا كي - 

 :أٛخر٬ه ػڂ َٸىٽ ٻخڅ َڀ٬ٶ
 .ُه وٓڀڂ انٺ ٖ طيٌٍ ٳٍ أٌ ٬٣خڃٺ طټىڅ حٿزَٻشٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ڃ٬ڄَ أنزؤنخ حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زاي  كي - 

 :حهلل ٫ن أرُه ٷخٽ
 .طنخڃىڅ ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طظَٻىح حٿنخٍ ٳٍ رُىطټڂ كُنٷخ-
ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ڃ٬ڄَ أنزؤنخ حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زاي  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 :حهلل ٫ن أرُه ٷخٽ
 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ انڄخ حٿنخّ ٻبرپ ڃخثش ٖ َىؿي ٳُهخ ٍحكڀش.ٷخ-
ٿڂ ٫ان أرُاه أنهاڂ    خَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓا ٬ڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃكي - 

حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح حٗاظَوح ٬٣خڃاخ ؿِحٳاخ أڅ َز٬ُاى         ٻخنىح ٠ََرىڅ ٫ڀً ٫هي ٍٓاىٽ  
 .ٳٍ ڃټخنه كظً َئو  اٿً ٍكخٿهڂ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ان حران ٫ڄاَ    كي - 
 .ٍحكڀظه كُغ طىؿهض ره ٓڀڂ ٻخڅ َٜڀٍ ٫ڀًو أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه

نٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃهيٌ ٫ن ڃخٿٺ ٫ن أرٍ رټَ ران ٫ڄاَ ٫ان    ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 
 ٬ُٓي رن َٔخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أوطَ ٫ڀً حٿز٬َُ.

 َلُاً ٫ان ٓا٬ُي ران     ران ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ان ڃخٿاٺ ٫ان ٫ڄاَو     كي - 
 :َٔخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
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 .هلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٫ڀً كڄخٍ وهى ڃىؿه اٿً هُزََض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حٍأ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ان ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان أرُاه أڅ         كي - 

 ٫ڀُاه وٓاڀڂ   حهلل٫ڄَ رن حٿو٤خد كڄپ ٫ڀً ٳَّ ٳٍ ٓزُپ حهلل ٳىؿيهخ طزخ٩ ٳٔاؤٽ حٿنزاٍ ٛاڀً    
 : ٫ن َٗحثهخ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ط٬ي ٳٍ ٛيٷظٺ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ان حران ٫ڄاَ    كي - 

 ٷخٽ:
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح حٓظؤًنض أكيٻڂ حڃَأطه أڅ طؤطٍ حٿڄٔـي ٳٗ َڄن٬هخ ٷاخٽ  ٷخ-

ٿظ٬ڀڄُن ڃخ أكاذ   وٻخنض حڃَأس ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍٍٟ حهلل ٫نه طٜڀٍ ٳٍ حٿڄٔـي ٳٸخٽ ٿهخ انٺ
 .ٳٸخٿض وحهلل ٖ حنظهٍ كظً طنهخنٍ ٷخٽ ٳ٬٤ن ٫ڄَ وانهخ ٿٴٍ حٿڄٔـي

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ان ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان أرُاه أڅ         كي - 
 : ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٍَٸىٽ وأرٍ ٳٸخٽ  هىحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓڄ٪ ٫ڄَ و

خٻڂ أڅ طلڀٴىح رآرخثټڂ ٳبًح كڀٲ أكيٻڂ ٳڀُلڀٲ رخهلل أو ٿُٜاڄض ٷاخٽ ٫ڄاَ ٳڄاخ كڀٴاض      حهلل َنه اڅ-
 رهخ ر٬ي ًحٻَح وٖ آػَح.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬ڄَ ٬ُٓي رن هؼُڂ كيػنخ كن٨ڀاش ٫ان ٓاخٿڂ ران ٫زاي حهلل      كي - 
 :ٷخٽ

څ كظً أوى٫ٺ حهلل ٻڄخ ٻخڅ ٫ڄَ اًح أطً حٿَؿپ وهى َََي حٿٔٴَ ٷخٽ ٿه حى أرٍ ٫زي حهلل رن څخٻ-
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َىى٫نخ ٳُٸىٽ حٓظىى٩ حهلل ىَنٺ وأڃخنظٺ وهىحطُڂ ٫ڄڀٺ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٬َنٍ حرن ڃهيٌ كيػنخ ڃخٿاٺ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران      كي - 
ٗ        هللٍٓىٽ حهلل ٛڀً ح أڅ٫ڄَ  كهخ نهاً حٿزاخث٪    ٫ڀُه وٓاڀڂ نهاً ٫ان رُا٪ حٿؼڄاَس كظاً َزايو ٛا

 وحٿڄ٘ظٌَ ونهً أڅ َٔخٳَ رخٿٸَآڅ اٿً أٍٝ حٿ٬يو ڃوخٳش أڅ َنخٿه حٿ٬يو.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ       كي - 

 .حٿٰ٘خٍن حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫
ٺ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍؿاٗ       ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان ڃخٿا        ػنخكي - 

٫ٖاان حڃَأطااه وحنظٴااً ڃاان وٿاايهخ ٳٴااَٵ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ رُنهڄااخ ٳااؤٿلٶ حٿىٿااي        
 .رخٿڄَأس

ٍ كي -  ٽ حهلل ٓاى ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄاَ أڅ 
حٿؼڄااَ راخٿظڄَ ٻاُٗ وحٿټاَځ رخٿِرُااذ    ڀُاه وٓاڀڂ نهاً ٫اان حٿڄِحرناش وحٿڄِحرناش حٗاظَحء       ٫ٛاڀً حهلل  

 .ٻُٗ
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان ڃخٿاٺ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ               كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍؿڂ َهىىَخ وَهىىَش.
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أرٍ رټَ ران ٫ڄاَ ٫ان ٓا٬ُي ران       نحٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زكي - 
 .أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أوطَ ٫ڀً حٿز٬َُ َٔخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَكڄن كايػنخ ڃخٿاٺ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ           كي - 
 :نلٖ وٷخٽحٿٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن طڀٸٍ حٿٔڀ٪ كظً َهز٢ رهخ حْٓىحٵ ٫ن 

 .ڄ٪ رُن حٿڄَٰد وحٿ٬٘خءر٠٬ټڂ ٫ڀً رُ٪ ر٬ٞ وٻخڅ اًح ٫ـپ ره حٿَُٔ ؿ ٪َز ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ڃىًٓ رن ٫ٸزش ٫ن ناخٳ٪ ٫ان   كي - 

 حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ٤٪ نوپ رنٍ حٿن٠َُ وكَٵ.
رٍ كيػنخ حٿىٿُي ران ڃٔاڀڂ ٫ان حْوُح٫اٍ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان          أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 
 :ن ٫ڄَ ٷخٽحر
 .ُض ڃ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رڄنً ٍٻ٬ظُنٛڀ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿىٿُي كيػنخ حْوُح٫ٍ كيػنخ حٿڄ٤ڀذ رن ٫زي حهلل ران كن٤اذ   كي - 

 . ڀُه وٓڀڂ٫أڅ حرن ٫ڄَ ٻخڅ َظىٟؤ ػٗػخ ػٗػخ ؤَني ًٿٺ اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 
 نخ حٿىٿُي كيػنخ ٬ُٓي رن ٫زي حٿ٬َِِ ٫ن ٓڀُڄخڅ رن ڃىًٓ ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

ٳ٪ ڃاىٿً حران ٫ڄااَ أڅ حران ٫ڄاَ ٓااڄ٪ ٛاىص ُڃاخٍس ٍح٩ ٳىٟا٪ أٛااز٬ُه ٳاٍ أًنُاه و٫اايٽ          ناخ 
        ٖ ىٟا٪ َيَاه و   ٳ ٍحكڀظه ٫ن حٿ٤ََٶ وهى َٸىٽ َاخ ناخٳ٪ أطٔاڄ٪ ٳاؤٷىٽ ن٬اڂ ٳُڄ٠اٍ كظاً ٷڀاض 

 :حكڀظه اٿً حٿ٤ََٶ وٷخٽٍأ٫خى 
 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٓڄ٪ ٛىص ُڃخٍس ٍح٩ ٳٜن٪ ڃؼپ هٌح َض ٍٓىٽ حهلل ٛڀًٍأ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿىٿُي كايػنخ حْوُح٫اٍ أڅ َلُاً ران أراٍ ٻؼُاَ كيػاه أڅ أراخ         كي - 

 :ٷٗرش كيػه ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
٠ااَڃىص  ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٸااىٽ طوااَؽ نااخٍ ڃاان ك٠ااَڃىص أو رل    هللٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً ح  ٓااڄ٬ض-

 ٳظٔىٵ حٿنخّ ٷڀنخ َخ ٍٓىٽ حهلل ڃخ طؤڃَنخ ٷخٽ ٫ڀُټڂ رخٿ٘خځ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حٿِهاٌَ كايػنٍ أراى رټاَ ران ٫زُاي حهلل ران ٫ڄاَ           كي - 

 :٫ن ؿي  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ر٘اڄخٿه وَ٘اَد    ناه واًح ٗاَد ٳڀُ٘اَد رُڄُناه ٳابڅ حٿ٘ا٤ُخڅ َؤٻاپ       ُح أٻاپ أكايٻڂ ٳڀُؤٻاپ رُڄ   اً-

 .ر٘ڄخٿه
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽكي - 
ٽ ٍؿپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ڃاخ َڀازْ حٿڄلاَځ ڃان حٿؼُاخد وٷاخٽ ٓاٴُخڅ ڃاَس ڃاخ           ٓؤ-

ػىراخ  ٚ وٖ حٿزَنْ وٖ حٿٔاَحوَپ وٖ حٿ٬ڄخڃاش وٖ   ُٸخٽ ٖ َڀزْ حٿٸڄٳ َظَٹ حٿڄلَځ ڃن حٿؼُخد
ڃٔه حٿىٍّ وٖ حٿ٫ِٴَحڅ وٖ حٿوٴُن اٖ ٿڄن ٖ َـي ن٬ڀُن ٳڄن ٿڂ َـي حٿن٬ڀاُن ٳڀُڀازْ حٿوٴاُن    

 وٿُٸ٬٤هڄخ كظً َټىنخ أٓٴپ ڃن حٿټ٬زُن.
 ناه ٍأي ٍٓاىٽ حهلل  أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان أرُاه     كي - 

 .ځ حٿـنخُسٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأرخ رټَ و٫ڄَ َڄ٘ىڅ أڃخ
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ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫اان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان أرُاه ٍأَاض ٍٓااىٽ حهلل            كاي  - 
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح حٳظظق حٿٜٗس ٍٳ٪ َيَه كظً َلاخًٌ ڃنټزُاه واًح أٍحى أڅ ََٻا٪ ور٬ايڃخ     

   َ ٪ واًح ٍٳا٪ ٍأٓاه وأٻؼاَ ڃاخ ٻاخڅ َٸاىٽ ور٬ايڃخ ََٳاا        ٩ وٷاخٽ ٓاٴُخڅ ڃاَس   ٻاى ََٳا٪ ٍأٓاه ڃان حٿ
 ٻى٩ وٖ ََٳ٪ رُن حٿٔـيطُن.ٍأٓه ڃن حٿَ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه نهً ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً  كي - 
َ حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن رُ٪ حٿؼڄَ رخٿظڄَ ٷخٽ ٓٴُخڅ ٻٌح كٴ٨نخ حٿؼڄَ راخٿظڄَ وأه  هڂ َُاي ران ػخراض    زا

 َخ.ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍهٚ ٳٍ حٿ٬َح څأ
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫اان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان أرُاه ٍأَاض ٍٓااىٽ حهلل            كاي  - 

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َـڄ٪ رُن حٿڄَٰد وحٿ٬٘خء اًح ؿي ره حٿَُٔ
 :ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽ ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ كي - 
ٿڄلاَځ ڃان حٿايوحد ٷاخٽ هڄاْ ٖ ؿناخف ٳاٍ ٷاظڀهن         پ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڄاخ َٸظاپ ح  ٓج-

 .ڀهن ٳٍ حٿلَځ حٿ٬ٸَد وحٿٴخٍس وحٿَٰحد وحٿليأس وحٿټڀذ حٿ٬ٸىٍٷظ ٫ڀً ڃن
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان أرُاه أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل          كي - 

 :وٓڀڂ ٷخٽ ُه٫ڀ
 .نڄخ نلٴ٨ه ٫ن ٓخٿڂ ٬َنٍ حٿ٘ئځځ ٳٍ ػٗع حٿٴَّ وحٿڄَأس وحٿيحٍ ٷخٽ ٓٴُخڅ اح٘ئحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان أرُاه ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل        كي - 

 :٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٌٌ طٴىطه ٛٗس حٿ٬َٜ ٳټؤنڄخ وطَ أهڀه وڃخٿهحٿ-
َزڀاٮ  ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٍوحَش وٷاخٽ ڃاَس    څٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 ره حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طظَٻىح حٿنخٍ ٳٍ رُىطټڂ كُن طنخڃىڅ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان أرُاه ٍأي ٍؿاٗ أڅ ٿُڀاش          كي - 

 : ُه وٓڀڂڀحهلل ٛڀً حهلل ٫ ىٽحٿٸيٍ ٿُڀش ٓز٪ و٫ََ٘ن أو ٻٌح وٻٌح ٳٸخٽ ٍٓ
 .ٳٍ حٿ٬َ٘ حٿزىحٷٍ ٳٍ حٿىطَ ڃنهخي ٍإَخٻڂ ٷي طىح٣ؤص ٳخٿظڄٔىهخ أٍ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٓڄ٪ ٓخٿڄخ ٫ن أرُه أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً كي - 

 :حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓڄ٪ ٫ڄَ ٍٍٟ حهلل ٫نه َٸىٽ
ٷخٽ ٫ڄاَ ٳاىحهلل ٳاىحهلل ڃاخ كڀٴاض رهاخ        ڂأڅ طلڀٴىح رآرخثټڂ رٍ وأرٍ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٫ِ وؿپ َنهخٻوأ-

 .ٖ آػَحًحٻَح و
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان أرُاه أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل          كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ:
 .حٷظنً ٻڀزخ اٖ ٻڀذ ُٛي أو ڃخُٗش نٸٚ ڃن أؿَ  ٻپ َىځ ٷَُح٣خڅ ڃن-
 :حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽ نرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 
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 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٖ كٔاي اٖ ٳاٍ حػنظاُن ٍؿاپ أطاخ  حهلل حٿٸاَآڅ ٳهاى َٸاىځ راه           ٽ ٍٓىٽ حهللٷخ-
 .آنخء حٿڀُپ وحٿنهخٍ وٍؿپ آطخ  حهلل ڃخٖ ٳهى َنٴٸه ٳٍ حٿلٶ آنخء حٿڀُپ وحٿنهخٍ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان أرُاه ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل        كي - 
 ح وحَٗرىح كظً َئًڅ حرن أځ ڃټظىځ.ئًڅ رڀُپ ٳټڀى٫ڀُه وٓڀڂ أڅ رٖٗ َ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان أرُاه ٫ان أرُاه ٫ان حٿنزاٍ          كي - 
 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

٩ نواٗ ڃائرَح ٳاخٿؼڄَس ٿڀزاخث٪     خ١َ حٿڄزظاخ٩ وڃان را   ٘اظ رخ٩ ٫زيح وٿه ڃخٽ ٳڄخٿه ٿڀزخث٪ اٖ أڅ َ ڃن-
 .ٿڄزظخ٩اٖ أڅ َ٘ظ١َ ح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان أرُاه ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل        كي - 
 .٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ؿخء ڃنټڂ حٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔپ

ً    أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُهكي -   ناه ٓاڄ٪ حٿنزاٍ ٛاڀ
 .ٽ حٿلُخء ڃن حَٔڄخڅحهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍؿٗ ٦٬َ أهخ  ٳٍ حٿلُخء ٳٸخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان أرُاه أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل          كي - 
٫ڀُه وٓڀڂ وٷض وٷخٽ ڃَس ڃهپ أهپ حٿڄيَنش ڃن ًٌ حٿلڀُٴش وأهپ حٿ٘خځ ڃان حٿـلٴاش وأهاپ نـاي     

 ٬ه وَهپ أهپ حٿُڄن ڃن َڀڄڀڂ.ڄٽ وًٻَ ٿٍ وٿڂ أٓٷخڃن ٷَڅ 
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان أرُاه ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل        ػنخ ٫زي حكي - 

 .٫ڀُه وٓڀڂ اًح حٓظؤًنض أكيٻڂ حڃَأطه اٿً حٿڄٔـي ٳٗ َڄن٬هخ
 خٽ:ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷكي - 
ظُن وحْرظَ ٳبنهڄخ َڀظڄٔاخڅ حٿزٜاَ   ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٷظڀىح حٿلُخص وًح حٿ٤ٴُ ٽ ٍٓىٽ حهللٷخ-

ؤَظٔٸ٤خڅ حٿلزپ وٻخڅ حرن ٫ڄَ َٸظپ ٻپ كُش وؿيهخ ٳَآ  أرى ٿزخرش أو َُي ران حٿو٤اخد وهاى    
 ٤َخٍى كُش ٳٸخٽ انه ٷي نهً ٫ن ًوحص حٿزُىص.

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽكي - 
٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ: ٖ    حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُاه ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل      شڀً ٓٴُخڅ رن ٫ُُن٫ أٷَ-

 .َؤٻپ ڃن ٿلڂ أٟلُش ٳىٵ ػٗع
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽكي - 
 ًح٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓجپ ٻُٲ َٜڀً رخٿڀُاپ ٷاخٽ ٿُٜاپ أكايٻڂ ڃؼناً ڃؼناً ٳاب       ٓڄ-

 .هً٘ حٿٜزق ٳڀُىطَ رىحكيس
ٍ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي -  ٪ حران ٫ڄاَ َٸاىٽ: نهاً     ٓاڄ  ٓٴُخڅ كيػنٍ ٫زي حهلل ران ىَناخ

 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن رُ٪ حٿىٖء و٫ن هزظه
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاٴُخڅ كايػنٍ ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ              كي - 

 : ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهللٛڀً ح
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أڅ طټىنىح رخٻُن ٳٗ طايهڀىح ٫ڀاُهڂ ٳابنٍ أهاخٱ أڅ      طيهڀىح ٫ڀً هئٖء حٿٸىځ حٿٌَن ٫ٌرىح اٖ ٖ-
 . َُٜزټڂ ڃؼپ ڃخ أٛخرهڂ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٓاجپ حٿنزاٍ ٛاڀً    كي - 
 :حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿ٠ذ ٳٸخٽ

 .أكَڃه ٖآٻڀه و ٖ-
ٍ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٓڄ٬ظه ڃن حركي -  ً ٛاڀ  ن ىَنخٍ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزا

حهلل ٫ڀُاه وٓااڀڂ اًح ٓاڀڂ ٫ڀُااٺ حٿُهاىىٌ ٳبنڄااخ َٸاىٽ حٿٔااخځ ٫ڀُاٺ ٳٸااپ و٫ڀُاٺ وٷااخٽ ڃاَس اًح ٓااڀڂ        
 .٫ڀُٺ حٿُهىى ٳٸىٿىح و٫ڀُټڂ ٳبنهڂ َٸىٿىڅ حٿٔخځ ٫ڀُټڂ

ي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً      زكيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
 : ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحهلل
ح ٻنظڂ ػٗػاش ٳاٗ َظناخؽ اػناخڅ ىوڅ حٿؼخٿاغ وٷاخٽ ڃاَس اڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ نهاً أڅ             اً-

 .َظنخؿً حٿَؿٗڅ ىوڅ حٿؼخٿغ اًح ٻخنىح ػٗػش
 :ن ٫ڄَ ٷخٽر رن ىَنخٍ ٫ن ححهللػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي كي - 
ىٽ ٳُڄاخ حٓاظ٬٤ض وٷاخٽ ڃاَس     َٸا  زخَ٪ ٫ڀاً حٿٔاڄ٪ وحٿ٤خ٫اش ػاڂ    څ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٻخ-

 .ٳُڀٸن أكينخ ٳُڄخ حٓظ٬٤ض
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٷخٽكي - 
ٿوُاخٍ ڃاخ ٿاڂ    خ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄاَ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ حٿز٬ُاخڅ ر         ٓڄ-

 .َظٴَٷخ أو َټىڅ رُ٪ هُخٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن َُي رن أٓڀڂ ٓڄ٪ حرن ٫ڄاَ حران حرناه ٫زاي حهلل ران      كي - 

 :وحٷي َخ رنٍ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .َن٨َ حهلل ٫ِ وؿپ اٿً ڃن ؿَ اُحٍ  هُٗء ٖ - 
هاپ ٍٓاىٽ   ٓٴُخڅ ٫ن َُي رن أٓاڀڂ ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ ى      خػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

ُه وٓڀڂ ڃٔـي رنٍ ٫ڄَو رن ٫ىٱ ڃٔـي ٷزخء َٜڀٍ ٳُه ٳايهڀض ٫ڀُاه ٍؿاخٽ    ٫ڀ حهلل ٛڀً حهلل
حْنٜخٍ َٔڀڄىڅ ٫ڀُه وىهپ ڃ٬ه ٛهُذ ٳٔؤٿض ٛهُزخ ٻُاٲ ٻاخڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      

 :وٓڀڂ َٜن٪ اًح ٓڀڂ ٫ڀُه ٷخٽ
أناخ أڅ أٓاؤٿه ٳٸاخٽ َاخ أراخ      ٷڀض ٿَؿپ ٓپ َُيح أٓڄ٬ظه ڃن ٫زاي حهلل وهزاض    څَُ رُي  ٷخٽ ٓٴُخَ٘-

 .أٓخڃش ٓڄ٬ظه ڃن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ أڃخ أنخ ٳٸي ٍأَظه ٳټڀڄظه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ رن ٫ُُنش كيػنخ ٛاخٿق ران ٻُٔاخڅ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان أرُاه        كي - 

أو ٫ڄَس أو ٯِو ٳؤوٳً ٫ڀاً ٳيٳاي ڃان حٍْٝ     ڀڂ اًح ٷٴپ ڃن كؾوٓٻخڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
 :ٷخٽ

اٿه اٖ حهلل وكي  ٖ ََٗٺ ٿه ٿه حٿڄڀٺ وٿه حٿلڄي وهى ٫ڀً ٻپ ٗاٍء ٷايََ ٛايٵ حهلل و٫اي       ٖ-
 ونَٜ ٫زي  وهِځ حْكِحد وكي  آَزىڅ اڅ ٗخء حهلل طخثزىڅ ٫خريوڅ ٿَرنخ كخڃيوڅ.
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 :ٴُخڅ ٫ن ڃىًٓ رن ٫ٸزش ٫ن ٓخٿڂ ٷخٽٓ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 
ُيحء حٿظٍ َټٌرىڅ ٳُهخ ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ وحهلل ڃاخ   څ حرن ٫ڄَ َٸىٽ هٌ  حٿزٻخ-

 .أكَځ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اٖ ڃن ٫ني حٿڄٔـي
ض ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حرن أرٍ ٿزُي ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن حران ٫ڄاَ ٓاڄ٬   كي - 

 :ُه وٓڀڂ ٓجپ ٫ن ٛٗس حٿڀُپ ٳٸخٽڀحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫
 ٳبًح هٴض حٿٜزق ٳؤوطَ رىحكيس. نً ڃؼنًڃؼ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حرن أرٍ ٿزُي ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٓڄ٬ض حران ٫ڄاَ ٫ان    كي - 

 :حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .پ أو ٫ن حٔرپرانهڂ ٬َظڄىڅ رخٔو طٰڀزنټڂ ح٫َْحد ٫ڀً حٓڂ ٛٗطټڂ أٖ وانهخ حٿ٬٘خء ٖ-
كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ان حران ٫ڄاَ وه٘اخځ ٫ان أرُاه        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 :أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓجپ ٫ن حٿ٠ذ ٳٸخٽ
 .آٻڀه وٖ أكَڃه ٖ-
 :رن ٫ڄَح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن نخٳ٪ ٷخٽكي - 
ٍأَظه أ٫َٓض ٳايهڀض حٿڄٔاـي ٳـڀٔاض    َض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀً حٿڄنزَ ٳڀڄخ ٍأ-

ٳڀڂ أٓڄ٪ كظً نِٽ ٳٔؤٿض حٿنخّ أٌ ٍٗء ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٿىح نهاً ٫ان      
 حٿيرخء وحٿڄِٳض أڅ َنظزٌ ٳُه.

٫زاي حٿاَكڄن    نرٍ ڃََڂ ٫ن ٫ڀاٍ را  أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ كيػنٍ ڃٔڀڂ رنكي - 
 :حٿڄ٬خوٌ ٷخٽ

٫ڄَ ٳٸڀزض حٿلًٜ ٳٸخٽ ٖ طٸڀاذ حٿلٜاً ٳبناه ڃان حٿ٘ا٤ُخڅ وٿټان ٻڄاخ         ُض اٿً ؿنذ حرنٛڀ-
 .ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٴ٬پ ٻخڅ َلَٻه هټٌح ٷخٽ أرى ٫زي حهلل ٬َنٍ ڃٔلش

ٓىٽ حهلل ٛڀً ٍ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ خٳػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أَىد ٫ن نكي - 
 :حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 وح رخٿٸَآڅ ٳبنٍ أهخٱ أڅ َنخٿه حٿ٬يو.طٔخٳَ ٖ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٓڄ٬ض ٓٴُخڅ ٷخٽكي - 
ه نٌٍ ٬َنٍ أڅ ٬َظټٲ ٳٍ حٿڄٔـي حٿلَحځ ٳٔؤٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤڃَ  ٷُپ ٿٔٴُخڅ ان-

 .٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٫ڄَ نٌٍ ٷخٽ ن٬ڂ
 :ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أنه ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫كي - 
 .٫ڀً ٻپ ڃٔڀڂ أڅ َزُض ٿُڀظُن وٿه ڃخ َىٍٛ ٳُه اٖ وُٛظه ڃټظىرش ٫ني  كٶ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً كي - 

ٍ   ڀُحهلل ٫ ٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل   ه وٓڀڂ ر٬غ ََٓش اٿً نـي ٳزڀٰض ٓهخڃهڂ حػنٍ ٫٘اَ ر٬ُاَ ونٴڀناخ 
 ٫ڀُه وٓڀڂ ر٬َُح ر٬َُح.

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٷخٽكي - 
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خ ڃ٪ حرن ٫ڄَ ر٠ـنخڅ ٳؤٷخځ حٿٜٗس ػاڂ ناخىي أٖ ٛاڀىح ٳاٍ حٿَكاخٽ ٻاخڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً         ٻن-
 .ٽٿڀُڀش حٿڄ٤َُس أو حٿزخٍىس أٖ ٛڀىح ٳٍ حٿَكخحَؤڃَ ڃنخىَخ ٳٍ  ڀڂحهلل ٫ڀُه وٓ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ َزڀٮ ره حٿنزاٍ ٛاڀً   كي - 
 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن كڀٲ ٫ڀً َڄُن ٳٸخٽ اڅ ٗخء حهلل ٳٸي حٓظؼنً

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽكي - 
ڀُاه  رن ؿزَُ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫      ڄ٬ض أَىد ٫ن ٬ُٓيٓ أ ٫ڀٍ ٓٴُخڅٷَ-

 وٓڀڂ نهً ٫ن رُ٪ كزڀش حٿلزڀش.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حرن ؿي٫خڅ ٫ان حٿٸخٓاڂ ران ٍر٬ُاش ٫ان حران ٫ڄاَ        كي - 

 :ٷخٽ
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َىځ ٳظق ڃټش وهى ٫ڀً ىٍؽ حٿټ٬زش حٿلڄاي هلل حٿاٌٌ ٛايٵ    ٷخ-

حٿو٤اؤ رخٿٔاى١ أو حٿ٬ٜاخ ٳُاه ڃخثاش      ٫زي  وهِځ حْكِحد وكاي  أٖ اڅ ٷظُاپ حٿ٬ڄاي     َو٫ي  ونٜ
ڃن حٔرپ وٷخٽ ڃاَس حٿڄٰڀ٨اش ٳُهاخ أٍر٬اىڅ هڀُٴاش ٳاٍ ر٤ىنهاخ أوٖىهاخ أڅ ٻاپ ڃاؤػَس ٻخناض ٳاٍ             
حٿـخهڀُااش وىځ وى٫ااىي وٷااخٽ ڃااَس وىځ وڃااخٽ طلااض ٷاايڃٍ هااخطُن اٖ ڃااخ ٻااخڅ ڃاان ٓااٸخَش حٿلااخؽ     

 .ڄخ ْهڀهڄخ ٫ڀً ڃخ ٻخنضهحٿزُض ٳؤنً أڃ٠ُ نشوٓيح
ٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٓڄ٪ ٛيٷش حرن ٫ڄَ َٸىٽ ٬َنٍ ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل   أر كيػنٍػنخ ٫زي حهلل كي - 

 : ٫ڀُه وٓڀڂ
پ أهپ نـي ڃان ٷاَڅ وأهاپ حٿ٘اخځ ڃان حٿـلٴاش وأهاپ حٿاُڄن ڃان َڀڄڀاڂ وٿاڂ َٔاڄ٬ه حران ٫ڄاَ               َه-

ُٴاش ٷاخٿىح ٿاه ٳاؤَن أهاپ حٿ٬اَحٵ       ڀٿڄيَناش ڃان ًٌ حٿل  ح وٓڄ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃهپ أهاپ 
 .ڂ َټن َىڃجٌٷخٽ حرن ٫ڄَ ٿ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زُي ران ٫ڄُاَ   كي - 
 .٫ن حرن ٫ڄَ َزڀٮ ره حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ حٓظٗځ حٿَٻنُن َل٤خڅ حٿٌنىد

 :ٷخٽ څٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 
رٌٿٺ رؤٓخ كظاً ٫ُاڂ ٍحٳا٪ ران هايَؾ أڅ ٍٓاىٽ حهلل       ٪ ٫ڄَ وحرن ٫ڄَ ٻنخ نوخرَ وٖ نَي ٓڄ-

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫نه ٳظَٻنخ .
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٷخٽكي - 
٫ڀُاه   ٪ ٫ڄَو ران ٓا٬ُي ران ؿزُاَ َٸاىٽ ٓاڄ٬ض حران ٫ڄاَ َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل            ٓڄ-

ٺ ٫ڀُهخ ٷخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ڃاخٿٍ ٷاخٽ   وٓڀڂ ٿڀڄظ٫ٗنُن كٔخرټڄخ ٫ڀً حهلل أكيٻڄخ ٻخًد ٖ ٓزُپ ٿ
 .ٖ ڃخٽ ٿٺ اڅ ٻنض ٛيٷض ٫ڀُهخ رڄخ حٓظلڀڀض ڃن ٳَؿهخ واڅ ٻنض ٻٌرض ٫ڀُهخ ٳٌحٹ أر٬يٿٺ

َ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ كيػنخ ٫ڄَ ٫ان أراٍ حٿ٬زاخّ ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫      كي -   - ڄا
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿڄخ كخَٛ أهاپ   أڅ حٿنزٍ -ن ٫َْڄَو؟" ٷخٽ: "ٖ، حرن ٫َُڄَ" رٷُپ ٿٔٴُخڅ: "

 حٿ٤خثٲ وٿڂ َٸيٍ ڃنهڂ ٷخٽ:
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خ ٷخٳڀىڅ ٯيح اڅ ٗخء حهلل ٳټؤڅ حٿڄٔڀڄىڅ ٻَهىح ًٿٺ ٳٸخٽ حٯايوح ٳٰايوح ٫ڀاً حٿٸظاخٽ ٳؤٛاخرهڂ      ان-
ٔاَ حٿڄٔاڀڄىڅ ٳ٠الٺ    ٳٯايح اڅ ٗاخء حهلل   څ ؿَحف ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ انخ ٷخٳڀى

 . ٓڀڂٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫ڄَو ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه َزڀاٮ راه حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل     كي - 

٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٻاخڅ حٿ٬زاي راُن حػناُن ٳاؤ٫ظٶ أكايهڄخ نٜاُزه ٳابڅ ٻاخڅ ڃىٓاَح ٷاىځ ٫ڀُاه ٷُڄاش ٖ              
 ٶ.وٻْ وٖ ٢٤ٗ ػڂ ٬َظ

ڃخ ٳٍ ٍءوّ  حٿُ٘زخنٍ ر٬ض  كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫ڄَو ٫ن آڄخ٫ُپػنخ ٫زي حهللكي - 
نوڀٍ رڄخثش وٓٶ اڅ ُحى ٳڀهڂ واڅ نٸٚ ٳڀهڂ ٳٔؤٿض حرن ٫ڄَ ٳٸخٽ نهً ٫ناه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً    

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٍهٚ ٳٍ حٿ٬َحَخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫ڄَو ٫ن حٿِهٌَ ٫ن حرن ٫ڄَ رُنهڄخ ٓاخٿڂ أڅ  كي - 

 .٬ي حٿـڄ٬ش ٍٻ٬ظُنحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٜڀٍ ر
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫ڄَو ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُاه أڅ ٍٓاىٽ   كي - 

 .حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ اًح أٟخء حٿٴـَ ٛڀً ٍٻ٬ظُن
٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أىٍٹ       آڄخ٫ُپ ران أڃُاش   ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ كي - 

٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڄَ وهى ٳٍ ر٬ٞ أٓٴخٍ  وهى َٸىٽ وأراٍ وأراٍ ٳٸاخٽ اڅ حهلل     ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
 َنهخٻڂ أڅ طلڀٴىح رآرخثټڂ ٳڄن ٻخڅ كخٿٴخ ٳڀُلڀٲ رخهلل واٖ ٳڀُٜڄض.

 ٽ:ٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخنخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ كيػنخ آڄخ٫ُپ رن أڃُش ٫ن كي - 
ٳؤٍٓاپ ڃاخ ٟاڄَ ڃنهاخ ڃان حٿلٴُاخء وأٍٓاپ ڃاخ ٿاڂ          ٶ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿوُپ ٓز-

 .٠َڄَ ڃنهخ ڃن ػنُش حٿىىح٩ اٿً ڃٔـي رنٍ ٍَُٶ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ كيػنخ أَىد رن ڃىًٓ ٫ن نخٳ٪ هَؽ حران ٫ڄاَ َََاي    كي - 

 :ٳٸخٽح حٿ٬ڄَس ٳؤهزَو  أڅ رڄټش أڃَ
٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤهاپ راخٿ٬ڄَس ٳڀڄاخ     س ٳبڅ كزٔض ٛن٬ض ٻڄخ ٛن٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللَپ رخٿ٬ڄأه-

ٓخٍ ٷڀُٗ وهى رخٿزُيحء ٷخٽ ڃخ ٓازُپ حٿ٬ڄاَس اٖ ٓازُپ حٿلاؾ أوؿاذ كـاخ وٷاخٽ أٗاهيٻڂ اناٍ ٷاي           
أوؿزض كـخ ٳبڅ ٓزُپ حٿلؾ ٓزُپ حٿ٬ڄاَس ٳٸايځ ڃټاش ٳ٤اخٱ رخٿزُاض ٓاز٬خ وراُن حٿٜاٴخ وحٿڄاَوس          

 خٷه ڃ٬ه.ٳخٗظَي هيَخ ٳٔ هټٌح ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳ٬پ أطً ٷيَيح خ وٷخٽز٬ٓ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أَىد رن ڃىًٓ ٫ن نخٳ٪ أڅ حرن ٫ڄاَ أطاً ٷيَايح    كي - 

 :وحٗظَي هيَش ٳ٤خٱ رخٿزُض ورُن حٿٜٴخ وحٿڄَوس وٷخٽ
 .هټٌح٪ َض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛنٍأ-
نٍ حرن ڃىٓاً ٫ان ناخٳ٪ ٓاڄ٬ض ٍؿاٗ      ىد ٬َأَ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ كيػنخكي - 

ڃن رنٍ ٓڀڄش َليع حرن ٫ڄَ أڅ ؿخٍَش ٿټ٬ذ رن ڃخٿٺ ٻخنض ط٫ًَ ٯنڄخ ٿه رٔاڀ٪ رڀاٮ حٿڄاىص    
 .ٗخس ڃنهخ ٳؤهٌص ٧ٍَس ٳٌٻظهخ ره ٳؤڃَ  رؤٻڀهخ
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ٓڄخ٫ُپ ران ٫زاي حٿاَكڄن ران     احرن أرٍ نـُق ٫ن ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫كي - 
 :٫زي حٿ٬ِي ٷخٽ ًإَذ ڃن رنٍ أٓي رن

ؿنخ ڃ٪ حرن ٫ڄَ اٿً حٿلڄً ٳڀڄخ ٯَرض حٿ٘ڄْ هزنخ أڅ نٸىٽ ٿه حٿٜٗس كظً ًهذ رُاخٝ  هَ-
حْٳٶ وًهزض ٳلڄش حٿ٬٘خء نِٽ ٳٜڀً رنخ ػٗػخ وحػنظاُن وحٿظٴاض اٿُناخ وٷاخٽ هټاٌح ٍأَاض ٍٓاىٽ        

 .ه وٓڀڂ ٳ٬پڀُحهلل ٛڀً حهلل ٫
 أرٍ نـُق ٫ن ڃـخهي ٷخٽ:ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حرن كي - 
زض حرن ٫ڄَ اٿً حٿڄيَنش ٳڀڂ أٓڄ٬ه َلايع ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اٖ كايَؼخ ٻناخ         ٛل-

٫نااي حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳااؤطً رـڄااخٍس ٳٸااخٽ اڅ ڃاان حٿ٘ااـَ ٗااـَس ڃؼڀهااخ ٻڄؼااپ حٿَؿااپ  
ٽ حهلل ٛڀً حهلل ڀش ٳن٨َص ٳبًح أنخ أَٰٛ حٿٸىځ ٳٔټض ٳٸخٽ ٍٓىوص أڅ أٷىٽ هٍ حٿنٍىحٿڄٔڀڂ ٳؤ

 .٫ڀُه وٓڀڂ هٍ حٿنوڀش
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حرن أرٍ نـُق ٫ن ڃـخهي ٷخٽكي - 
ي حرن ٫ڄَ حٿٴظق وهى حران ٫٘اََن ٓانش وڃ٬اه ٳاَّ كاَوڅ وٍڃاق ػٸُاپ ٳاٌهذ حران ٫ڄاَ            ٗه-

 .حهلل  ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ ٫زي حهلل أڅ ٫زيهللَوظڀٍ ٿٴَٓه ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن اىٍَْ أنزؤنخ ٫ڄَحڅ ٬َنٍ حرن كيََ ووٻُ٪ حٿڄ٬ناً ٷاخٽ   يك - 

 :أنزؤنخ ٫ڄَحڅ ٫ن ََِي رن ٤٫خٍى ٷخٽ وٻُ٪ حٿٔيوٍٓ أرٍ حٿزٌٍِ ٷخٽ
٫ڀُه وٓڀڂ نَ٘د  ٓىٽ حهلل ٛڀً حهللٍ ٿض حرن ٫ڄَ ٫ن حٿَ٘د ٷخثڄخ ٳٸخٽ ٷي ٻنخ ٫ڀً ٫هيٓؤ-

 .ٷُخڃخ ونؤٻپ ونلن ن٬ًٔ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زيس كيػنٍ ٫زُي حهلل ٫ن ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل      كي - 

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأرخ رټَ و٫ڄَ ٻخنىح َزيإوڅ رخٿٜٗس ٷزپ حٿو٤زش ٳٍ حٿ٬ُي
٫ن ٬ُٓي ران ؿزُاَ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ       كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ يسػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زكي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ٖن رُن ٍؿپ واڃَأس وٳَٵ رُنهڄخ.حٿنزٍ ٛڀً حهلل
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زيس كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً   كي - 

 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼڀه
ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ ران حٿِرُاَ       نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زيس كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫كي - 

 :ي حهلل ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ٫ن ٫زُي حهلل رن ٫ز
٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٔؤٽ ٫ن حٿڄخء َټاىڅ راؤٍٝ حٿٴاٗس وڃاخ َنىراه ڃان حٿايوحد        ٓڄ-

 .وحٿٔزخ٩ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٻخڅ حٿڄخء ٷيٍ حٿٸڀظُن ٿڂ َلڄپ حٿوزغ
ن كزاخڅ ٫ان ٫ڄاه    ػنخ ٫زيس كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن ڃلڄي رن َلًُ ريحهلل كيػنٍ أرٍ كي ػنخ ٫زكي - 

 وحٓ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:
ُاض َىڃاخ ٳاىٵ رُاض كٴٜاش ٳَأَاض حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٫ڀاً كخؿظاه ڃٔاظٸزپ حٿ٘ااخځ              ٍٷ-

 .ڃٔظيََ حٿٸزڀش
 :٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ٪ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن اىٍَْ أنزؤنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳكي - 
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 .ٳٍ حٿڄٔـي نٸُپ ٳُه ونلن ٗزخدخ ُڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ننخځ ٻن-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ كيػنخ حرن ٫ىڅ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
خد ٫ڄَ أٍٟخ روُزَ ٳؤطً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳخٓظؤڃَ  ٳُهخ ٳٸخٽ أٛزض أٍٟخ أٛ-

هخ وطٜيٷض رهخ ڂ أٛذ ڃخٖ ٷ٢ أنٴْ ٫نيٌ ڃنه ٳڄخ طؤڃَ ره ٷخٽ اڅ ٗجض كزٔض أٛڀٿ روُزَ
ٷخٽ ٳظٜيٵ رهخ ٫ڄَ أڅ ٖ طزخ٩ وٖ طىهذ وٖ طىٍع ٷخٽ ٳظٜيٵ رهخ ٫ڄَ ٳٍ حٿٴٸَحء 

ٓزُپ حهلل طزخٍٹ وط٬خٿً وحرن حٿٔزُپ وحٿ٠ُٲ ٖ ؿنخف ٫ڀً ڃن وٿُهخ وحٿٸَرً وحٿَٷخد وٳٍ 
 أڅ َؤٻپ ڃنهخ رخٿڄ٬َوٱ أو ٬٤َڂ ٛيَٸخ ٯَُ ڃظؤػپ ٳُه.

خ آاڄخ٫ُخ أنزؤنااخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهااٌَ ٫ان ٓااخٿڂ ٫ان أرُااه أڅ      ػنخ ٫زاي حهلل كاايػنٍ أراٍ كاايػن  كاي  - 
ٯُٗڅ حرن ٓڀڄش حٿؼٸٴٍ أٓڀڂ وطلظه ٫َ٘ نٔىس ٳٸخٽ ٿه حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حهظاَ ڃانهن      

 .أٍر٬خ
 :زَنٍ نخٳ٪ ٷخٽأهػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل كي - 
 ٠َش.ڄخ أڃنخ حرن ٫ڄَ رخٿٔىٍطُن وحٿؼٗع ٳٍ حٿٴٍَر-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٫زُي حهلل كيػنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿ٘هَ طٔ٪ و٫َ٘وڅ هټٌح وهټٌح ٳابڅ ٯاڂ ٫ڀاُټڂ ٳخٷايٍوح     ٷخ-

٘ااََن وٻااخڅ ٳااٍ حٿٔااڄخء ٓاالخد أو ٷظااَ أٛاازق  ٫ح ٻااخڅ ٿُڀااش طٔاا٪ واًٿااه ٷااخٽ وٻااخڅ حراان ٫ڄااَ  
 .ٛخثڄخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ كيػنخ ه٘خځ رن ٫َوس أهزَناٍ أراٍ أهزَناٍ حران ٫ڄاَ      كي - 
 :ٷخٽ

ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طظلَوح رٜٗطټڂ ٣ڀى٩ حٿ٘ڄْ وٖ ٯَورهخ ٳبنهخ ط٤ڀ٪ ٷخ-
طٜڀىح كظً طزَُ واًح ٯخد كخؿاذ حٿ٘اڄْ ٳاٗ     ڀ٪ كخؿذ حٿ٘ڄْ ٳ٣ٗ رُن ٷَنٍ ٤ُٗخڅ ٳبًح

 ڀىح كظً طُٰذ.طٜ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زي حهلل كيػنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً كي - 

 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َىځ َٸىځ حٿنخّ ٿَد حٿ٬خٿڄُن َٸىځ ٳٍ ٍٗله اٿً أنٜخٱ أًنُه
 :٫زي حهلل كيػنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ نأرٍ كيػنخ َلًُ ٫ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ََٻِ حٿلَرش َٜڀٍ اٿُهخڅ ٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل كايػنٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ              كي - 

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طٔخٳَ حٿڄَأس ػٗػخ اٖ وڃ٬هخ ًو ڃلَځ
خٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٷاخٽ حٿنزاٍ      ُاً ٫ان ٫زُاي حهلل أهزَناٍ نا     َل كيػنٍ أرٍ كايػنخ  ػنخ ٫زي حهللكي - 

 : ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .وُپ رنىحُٛهخ حٿوَُ اٿً َىځ حٿٸُخڃشحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل كيػنخ ڃلڄي رن َلًُ ٫ان ٫ڄاه ٫ان حران     كي - 

 :٫ڄَ ٷخٽ
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ُااض َىڃااخ ٫ڀااً رُااض كٴٜااش ٳَأَااض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٫ڀااً كخؿظااه ڃٔااظيرَ   ٍٷ-
 .ٿزُض ڃٔظٸزپ حٿ٘خځح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أنه ٻخڅ ََڃپ كي - 

ػٗػخ وَڄٍ٘ أٍر٬خ و٫َِڂ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻاخڅ َٴ٬ڀاه وٻاخڅ َڄ٘اٍ ڃاخ راُن         
 ٍ ڃخ رُنهڄخ ٿُټىڅ أََٔ ٖٓظٗڃه.٘ٷخٽ انڄخ ٻخڅ َڄ ُنحٿَٻن

٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍؿاٗ ٓاؤٽ           ػنخ كي - 
 :حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿ٠ذ وهى ٫ڀً حٿڄنزَ ٳٸخٽ

ـَس ٳااٗ َااؤطُن ٿ٘ااآٻڀااه وٖ أنهااً ٫نااه ٳٸااخٽ حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃاان أٻااپ ڃاان هااٌ  ح  ٖ-
 .ٔـيڄحٿ
ً ٫ان حران ٫ـاٗڅ كايػنٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أناه ٻاخڅ           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُكي - 

 . َٜڀٍ ٫ڀً ٍحكڀظه وَىطَ ٫ڀُهخ وٌَٻَ ًٿٺ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ حٿلـخؽ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ً ٷاخ - ح كظااً طٰاَد حٿ٘ااڄْ  حهلل ٫ڀُاه وٓااڀڂ حٿاٌٌ طٴىطااه ٛاٗس حٿ٬ٜااَ ڃظ٬ڄاي     ٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛااڀ

 ٳټؤنڄخ وطَ أهڀه وڃخٿه.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش ٫ن ح٫ْڄٖ ٫ن حٿڄنهخٽ ٫ن ٬ُٓي رن ؿزَُ ٫ن كي - 

 :حرن ٫ڄَ أنه ڃَ ٫ڀً ٷىځ وٷي نٜزىح ىؿخؿش كُش ََڃىنهخ ٳٸخٽ
 .ٿ٬ن ڃن ڃؼپ رخٿزهخثڂ ڂڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀٛ ٍٓىٽ حهلل اڅ-
ػنٍ أراٍ كايػنخ أراى ڃ٬خوَاش كايػنخ ٫زاي حٿڄڀاٺ ران أرـاَ ٫ان ػاىََ ران أراٍ              ػنخ ٫زاي حهلل كاي  كي - 

 :ٳخهظش ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اڅ أىنً أهپ حٿـنش ڃنِٿش ٿُن٨اَ ٳاٍ ڃڀاٺ أٿٴاٍ ٓانش َاَي       ٷخ-

ٍ أٷٜخ  ٻڄخ ََي أىنخ  َن٨َ  أٳ٠اڀهڂ ڃنِٿاش ٿُن٨اَ ٳاٍ وؿاه حهلل ط٬اخٿً        څأُوحؿاه وهيڃاه وا   ٳا
 ىځ ڃَطُن.ٻپ َ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كايػنخ ڃلڄاي ران ٓاىٷش ٫ان أراٍ رټاَ ران كٴاٚ          كي - 
 :٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍؿپ ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل أًنزاض ًنزاخ ٻزُاَح ٳهاپ ٿاٍ طىراش          أط-
خٿش ٷخٽ ن٬ڂ ٳٸخٽ ٍٓاىٽ حهلل  حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٿٺ وٿيحڅ ٷخٽ ٖ ٷخٽ ٳڀٺ ه ًٿه ٍٓىٽ حهلل ٛڀ خٽٳٸ

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳزَهخ اًح
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ؼنُاش حٿ٬ڀُاخ واًح هاَؽ هاَؽ ڃان      حٿڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ىهپ ڃټش ىهاپ ڃان   ٻخ-

 حٿؼنُش حٿٔٴڀً.
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ٓهپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄاَ  ػنخ ٫زي حهللكي - 

 :ٷخٽ
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خ ن٬ي وٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كٍ وأٛالخره ڃظاىحٳَوڅ أراى رټاَ و٫ڄاَ ٫ؼڄاخڅ ػاڂ        ٻن-
 .نٔټض

كيػنخ حٿلـخؽ حرن أرٍ ٫ؼڄاخڅ ٫ان أراٍ     ڂٓڄخ٫ُپ رن ارَحهُا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 
 :٫ن ٫ىڅ رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽحٿِرَُ 

نااخ نلاان نٜااڀٍ ڃاا٪ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اً ٷااخٽ ٍؿااپ ٳااٍ حٿٸااىځ حهلل أٻزااَ ٻزُااَح  رُ-
ٌ   و وحٿلڄي هلل ٻؼَُح وٓزلخڅ حهلل رټَس وأُٛٗ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه  حٓڀڂ ڃان حٿٸخثاپ ٻا

ظلض ٿهخ أرىحد حٿٔڄخء ٷخٽ حرن ٫ڄَ خٽ ٫ـزض ٿهخ ٳوٻٌح ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿٸىځ أنخ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷ
 ٳڄخ طَٻظهن ڃنٌ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ًٿٺ.

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٷخٽكي - 
ش ٳابًح حنظهاً اٿاً ًٌ ٣اىي راخص ٳُاه كظاً        َُځ أڃٔٺ ٫ن حٿظڀزٿلڅ حرن ٫ڄَ اًح ىهپ أىنً حٻخ-

ڂ َٜڀٍ حٿٰيحس وَٰظٔپ وَليع أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٴ٬ڀاه ػاڂ َايهپ    َٜزق ػ
ڃټش ٟلً ٳُؤطٍ حٿزُض ٳُٔظڀڂ حٿلـَ وَٸىٽ رٔڂ حهلل وحهلل أٻزاَ ػاڂ ََڃاپ ػٗػاش أ٣اىحٱ َڄ٘اٍ       
ڃخ رُن حٿَٻنُن ٳبًح أطً ٫ڀً حٿلـَ حٓظڀڄه وٻزاَ أٍر٬اش أ٣اىحٱ ڃ٘اُخ ػاڂ َاؤطٍ حٿڄٸاخځ ٳُٜاڀٍ         

َ ٳُٔظڀڄه ػڂ َوَؽ اٿً حٿٜٴخ ڃن حٿزاخد ح٨٫ْاڂ ٳُٸاىځ ٫ڀُاه ٳُټزاَ      َؿ٪ اٿً حٿلـٍٻ٬ظُن ػڂ َ
ٓز٪ ڃَحٍ ػٗػخ َټزَ ػڂ َٸىٽ ٖ اٿه اٖ حهلل وكي  ٖ ََٗٺ ٿه ٿه حٿڄڀٺ وٿه حٿلڄي وهى ٫ڀً ٻاپ  

 ٍٗء ٷيََ.
 :٫ن ٫زي حٿوخٿٶ ٷخٽ پأرٍ كيػنخ آڄخ٫ٍُ ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 
ن حٿنزُاٌ ٳٸاخٽ ٓاڄ٬ض ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ َٸاىٽ ٫ناي ڃنزاَ ٍٓاىٽ حهلل           ٿض ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ا ٓؤ-

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هٌح ٷيځ وٳي ٫زي حٿٸُْ ڃ٪ حْٗؾ ٳٔؤٿىح نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ان  
ڃلڄاي وحٿڄِٳاض و٧نناض     َ ٳٸڀض ٿه َخ أرخٸُحٿَ٘حد ٳٸخٽ ٖ طَ٘رىح ٳٍ كنظڄش وٖ ٳٍ ىرخء وٖ ن

 حهلل رن ٫ڄَ وٷي ٻخڅ َټَهه.ىڃجٌ ڃن ٫زي أنه نٍٔ ٳٸخٽ ٿڂ أٓڄ٬ه َ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آاڄخ٫ُپ كايػنخ ٫ڀاٍ ران حٿلټاڂ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ           كي - 

 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن ػڄن ٫ٔذ حٿنوپ
ڄاي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٖ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ         لػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ آاڄخ٫ُپ وڃ  كي - 

رن ؿ٬ٴَ ٳٍ كيَؼه أنزؤنخ حران ٗاهخد ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان أرُاه أڅ ٯاُٗڅ ران ٓاڀڄش حٿؼٸٴاٍ أٓاڀڂ            ٷخٽ ح
وطلظه ٫َ٘ نٔىس ٳٸخٽ ٿه حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حهظَ ڃنهن أٍر٬خ ٳڀڄخ ٻخڅ ٳاٍ ٫هاي ٫ڄاَ    

٧ن حٿ٤ُ٘خڅ ٳُڄاخ َٔاظَٵ ڃان حٿٔاڄ٪     ْٿٺ ٫ڄَ ٳٸخٽ أنً ً ٣ڀٶ نٔخء  وٷٔڂ ڃخٿه رُن رنُه ٳزڀٮ
ٺ وٿ٬ڀٺ أڅ ٖ طڄټغ اٖ ٷڀُٗ وأَڂ حهلل ٿظَحؿ٬ن نٔخءٹ وٿظَؿ٬ن ٳٍ ٳٸٌٳه ٳٍ نٴٔٓڄ٪ رڄىطٺ 

 ڃخٿٺ أو ْوٍػهن ڃنٺ وِڃَڅ رٸزَٹ ٳَُؿڂ ٻڄخ ٍؿڂ ٷزَ أرٍ ٍٯخٽ.
ٌ ٫ان  َران كٔاُن ٫ان حٿِها     خڅػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاخى ران حٿ٬اىحځ كايػنخ ٓاٴُ       كي - 

٫ڀُااه وٓااڀڂ ٻظااذ ٻظااخد حٿٜاايٷش ٳڀااڂ َوَؿااه اٿااً   ٓااخٿڂ ٫اان حراان ٫ڄااَ أڅ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل
٫ڄخٿه كظً ٷزٞ ٳٸَنه رُٔٴه ٳڀڄخ ٷزٞ ٫ڄپ ره أرى رټَ كظً ٷزٞ ػڂ ٫ڄَ كظً ٷازٞ ٳټاخڅ   
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ٳُه ٳٍ هڄْ ڃن حٔرپ ٗخس وٳٍ ٫َ٘ ٗخطخڅ وٳٍ هڄْ ٫َ٘س ػٗع ُٗخ  وٳاٍ ٫٘اََن أٍرا٪    
حځ ٫زاخى ران حٿ٬اى   ُٗخ  وٳٍ هڄْ و٫ََ٘ن حرناش ڃواخٝ ٷاخٽ أراٍ ػاڂ أٛاخرظنٍ ٫ڀاش ٳاٍ ڃـڀاْ          

 ٳټظزض طڄخځ حٿليَغ ٳؤكٔزنٍ ٿڂ أٳهڂ ر٠٬ه ٳ٘ټټض ٳٍ رٸُش حٿليَغ ٳظَٻظه.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ رهٌح حٿليَغ ٳٍ حٿڄٔني ٳٍ كيَغ حٿِهٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ْناه ٻاخڅ ٷاي      كي - 

٫ن ڃلڄي رن ََِي رظڄخڃاه وٳاٍ كايَغ     ڂخ ره ٳٍ كيَغ ٓخٿػنؿڄ٪ كيَغ حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٳلي
 .زخى رن حٿ٬ىحځ٫زخى ٫ن ٫

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ََِي ٬َنٍ حٿىحٓا٤ٍ ٫ان ٓاٴُخڅ ٬َناٍ حران كٔاُن       كي - 
 :٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽ

څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷي ٻظذ حٿٜيٷش وٿڂ َوَؿهاخ اٿاً ٫ڄخٿاه كظاً طاىٳٍ ٷاخٽ       ٻخ-
أهَؿهاخ ٫ڄاَ ڃان ر٬اي  ٳ٬ڄاپ رهاخ ٷاخٽ ٳڀٸاي         َؿهخ أرى رټَ ڃن ر٬ي  ٳ٬ڄپ رهخ كظً طىٳٍ ػاڂ  هٳؤ

هڀٺ ٫ڄَ َىځ هڀٺ واڅ ًٿٺ ٿڄٸَوڅ رىُٛظه ٳٸخٽ ٻخڅ ٳُهخ ٳٍ حٔرپ ٳٍ ٻاپ هڄاْ ٗاخس كظاً     
٪ و٫ََ٘ن ٳبًح رڀٰض اٿً هڄْ و٫ََ٘ن ٳٴُهخ رنض ڃوخٝ اٿاً هڄاْ وػٗػاُن    طنظهٍ اٿً أٍر

هڄاْ  حرناش ٿزاىڅ اٿاً     ٳبڅ ٿڂ طټن حرنش ڃوخٝ ٳخرن ٿزىڅ ٳابًح ُحىص ٫ڀاً هڄاْ وػٗػاُن ٳٴُهاخ     
وأٍر٬ُن ٳبًح ُحىص وحكي ٳٴُهخ كٸش اٿً ٓظُن ٳبًح ُحىحص ٳٴُهخ ؿ٫ٌاش اٿاً هڄاْ وٓاز٬ُن ٳابًح      
ُحىص ٳٴُهخ حرنظخ ٿزىڅ اٿً ط٬ُٔن ٳبًح ُحىص ٳٴُهخ كٸظاخڅ اٿاً ٫٘اََن وڃخثاش ٳابًح ٻؼاَص حٔراپ        

ش ً ٫٘اََن وڃخثا  ڄُٔن كٸش وٳٍ ٻپ أٍر٬ُن حرنش ٿزىڅ وٳٍ حٿٰنڂ ڃن أٍر٬اُن ٗاخس اٿا   ه ٳٴٍ ٻپ
ٳبًح ُحىص ٳٴُهخ ٗخطخڅ اٿً ڃخثظُن ٳبًح ُحىص ٳٴُهخ ػٗع اٿً ػڀؼڄخثاش ٳابًح ُحىص ر٬اي ٳڀاُْ ٳُهاخ      
ٍٗء كظً طزڀٮ أٍر٬ڄخثش ٳابًح ٻؼاَص حٿٰانڂ ٳٴاٍ ٻاپ ڃخثاش ٗاخس وٻاٌٿٺ ٖ َٴاَٵ راُن ڃـظڄا٪ وٖ            

     ٖ طئهاٌ هَڃاش    َـڄ٪ رُن ڃظٴَٵ ڃوخٳش حٿٜيٷش وڃخ ٻخڅ ڃان هڀ٤ُاُن ٳهڄاخ َظَحؿ٬اخڅ رخٿٔاىَش 
 ًحص ٫ُذ ڃن حٿٰنڂ.وٖ 

ػنخ ٫زاي حهلل كاايػنٍ أراٍ كاايػنخ آاڄخ٫ُپ كاايػنخ أَاىد ٫اان ناخٳ٪ ٫اان حران ٫ڄااَ ٫ان حٿنزااٍ        كاي  - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ح٫ظٶ نُٜزخ أو ٷخٽ ٗٸُٜخ ٿه أو ٷاخٽ ٗاَٻخ ٿاه ٳاٍ ٫زاي ٳټاخڅ ٿاه ڃان        

أَىد ٻخڅ نخٳ٪ ٍرڄخ ٷخٽ ٳٍ هٌح رٸُڄش حٿ٬يٽ ٳهى ٫ظُٶ واٖ ٳٸي ٫ظٶ ڃنه ٷخٽ  ٿڄخٽ ڃخ رڀٮ ػڄنهح
غ وٍرڄخ ٿڂ َٸڀه ٳٗ أىٌٍ أهى ٳٍ حٿليَغ أو ٷخٿه نخٳ٪ ڃن ٷزڀاه ٬َناٍ ٷىٿاه ٳٸاي ٫ظاٶ ڃناه       حٿليَ

 ڃخ ٫ظٶ.
٪ ٫ان حران ٫ڄاَ    خٳػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ آاڄخ٫ُپ حران اراَحهُڂ أنزؤناخ أَاىد ٫ان نا        كي - 

 :ٷخٽ
ڃن ٯِو أو كؾ أو ٫ڄَس ٳ٬اٗ ٳيٳايح ڃان حٍْٝ     څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٷٴپٻخ-

أو َٗٳخ ٷخٽ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ ٖ اٿه اٖ حهلل وكي  ٖ ٗاََٺ ٿاه ٿاه حٿڄڀاٺ وٿاه حٿلڄاي وهاى ٫ڀاً         
  ونٜااَ ٫زااي  ٫اايٻااپ ٗااٍء ٷاايََ آَزااىڅ طااخثزىڅ ٓااخؿيوڅ ٫خراايوڅ ٿَرنااخ كخڃاايوڅ ٛاايٵ حهلل و 

 حْكِحد وكي . وهِځ
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كاايػنخ آااڄخ٫ُپ ٫اان َاىنْ ٫اان حٿلٔاان ٫اان حراان ٫ڄااَ أڅ حٿنزااٍ  ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاي  - 
 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

َٔظ٫ٍَ حهلل طزخٍٹ وط٬خٿً ٫زيح ٫ٍُش ٷڀض أو ٻؼَص اٖ ٓؤٿه حهلل طزاخٍٹ وط٬اخٿً ٫نهاخ َاىځ      ٖ-
 .َٔؤٿه ٫ن أهپ رُظه هخٛش ٬ًخٿً أځ أٟخ٫ه كظوطحٿٸُخڃش أٷخځ ٳُهڂ أڃَ حهلل طزخٍٹ 

كيػنٍ أرٍ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٔڀڂ أهٍ حٿِهٌَ ٫ن كڄِس ران ٫زاي    ػنخ ٫زي حهللكي - 
 :حهلل رن ٫ڄَ ٫ن أرُه ٷخٽ

ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٖ طااِحٽ حٿڄٔااؤٿش رؤكاايٻڂ كظااً َڀٸااً حهلل طزااخٍٹ وط٬ااخٿً    ٷااخ-
 .لڂٿ وٿُْ ٳٍ وؿهه ڃ٫ِش

ُاي حهلل أهزَناٍ ناخٳ٪ ٫ان ٫زاي حهلل      حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ران ٓا٬ُي كايػنٍ ٫ز     ػنخ ٫زيكي - 
 ٷخٽ:

نىح َظزخ٬َىڅ حٿ٬٤اخځ ؿِحٳاخ ٫ڀاً حٿٔاىٵ ٳنهاخهڂ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أڅ َز٬ُاى            ٻخ-
 .كظً َنٸڀى 

 :ڄَ ٷخٽ٫٫ن ٫زي حهلل رن  ٳ٪ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخكي - 
ٍ رلزاپ كزڀاش وكزاپ كزڀاش طناظؾ حٿنخٷاش ڃاخ ٳاٍ ر٤نهاخ ػاڂ           څ أهپ حٿـخهڀُاش َز٬ُاىڅ ٿلاڂ حٿـاِو    ٻخ-

 .طلڄپ حٿظٍ طنظـه ٳنهخهڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ًٿٺ
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٷخٽكي - 
ڄَس ٳُلپ هپ ٿه أڅ َؤطٍ ٬َنٍ حڃَأطه ٷزاپ أڅ  ر٬ٽ ٫ڄَو ٬َنٍ حرن ىَنخٍ ًٻَوح حٿَؿپ َهپ ٷخ-

ٿڄَوس ٳٔؤٿنخ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٳٸخٽ ٖ كظً ٤َىٱ رخٿٜٴخ وحٿڄَوس وٓاؤٿنخ  ٤َىٱ رُن حٿٜٴخ وح
حراان ٫ڄااَ ٳٸااخٽ ٷاايځ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳ٤ااخٱ رخٿزُااض ٓااز٬خ ٳٜااڀً هڀااٲ حٿڄٸااخځ   

 و٬ًٓ رُن حٿٜٴخ وحٿڄَوس ػڂ ٷخٽ ٿٸي ٻخڅ ٿټڂ ٳٍ ٍٓىٽ حهلل أٓىس كٔنش. ٍٻ٬ظُن
لًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٓٴُخڅ كايػنٍ ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٓاڄ٬ض      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َكي - 

 :حرن ٫ڄَ َٸىٽ
نڄخ حٿنخّ َٜڀىڅ ٳٍ ڃٔـي ٷزخء حٿٰيحس اً ؿخء ؿخٍء ٳٸخٽ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ   رُ-

 ش ٳخٓظٸزڀىهخ وحٓظيحٍوح ٳظىؿهىح نلى حٿټ٬زش.٬زٷي أنِٽ ٫ڀُه حٿڀُڀش ٷَآڅ وأڃَ أڅ طٔظٸزپ حٿټ
 : كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ؿََؾ أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهللكي - 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َؤٻپ أكيٻڂ ڃن أٟلُظه ٳىٵ ػٗػاش أَاخځ وٻاخڅ ٫زاي حهلل     ٷخ-

 .اًح ٯخرض حٿ٘ڄْ ڃن حٿُىځ حٿؼخٿغ ٖ َؤٻپ ڃن ٿلڂ هيَه
٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن حرن ٫ڄاَ ٫ان    حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄَو يػنخ ٫زكي - 

 :حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڃٔټَ كَحځ ٻپ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٫زُي حهلل ٫نه نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 وٻپ ڃٔټَ كَحځ. َڂ ٷخٽ ٻپ ڃٔټَ هڄٓڀأ٫ڀڄه اٖ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه و ٖ-



  

 

 

Page 25 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

 :ٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أنزؤنخ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛاٗس ٳاٍ ڃٔاـيٌ أٳ٠اپ ڃان أٿٴاٍ ٛاٗس ٳُڄاخ ٓاىح  اٖ          ٷخ-

 .حٿڄٔـي حٿلَحځ
 :ن ٫ڄَ ٷخٽرهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُيكي - 
ڀڂ ٫ن حٿڄِحرنش وحٿڄِحرنش حٿؼڄَ رخٿظڄَ ٻُٗ وحٿ٬نذ رخٿِرُاذ  ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓنه-

 .ٻُٗ وحٿلن٤ش رخٿ٩ٍِ ٻُٗ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً      كي - 

 :حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ٿٸُخڃش َٸخٽ هٌ  ٯيٍس ٳٗڅ حرن ٳٗڅ.حَٳ٪ ٿه ٿىحء َىځ َ ٰخىٍحٿ-
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل أهزَناٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ           ػكي - 

 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .كڄپ ٫ڀُنخ حٿٔٗف ٳڀُْ ڃنخ ڃن-
ڄاَ  ٫ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن آڄخ٫ُپ كايػنٍ ٓاخٿڂ ران ٫زاي حهلل ٫ان حران       كي - 

 :٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
طز٪ ؿنخُس كظاً َٜاڀً ٫ڀُهاخ ٳابڅ ٿاه ٷَُح٣اخ ٳٔاجپ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٫ان              نڃ-

 .حٿٸَُح١ ٳٸخٽ ڃؼپ أكي
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ڃخٿٺ كيػنخ َُي رن أٓڀڂ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽكي - 
ن رُخنهڄاخ  أهپ حٿڄَ٘ٵ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳو٤زخ ٳ٬ـاذ حٿناخّ ڃا    ڃن ء ٍؿٗڅؿخ-

 .ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اڅ ڃن حٿزُخڅ ٓلَح وأڅ ر٬ٞ حٿزُخڅ ٓلَ
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ن وڃا٪ أراٍ رټاَ وڃا٪ ٫ڄاَ وڃا٪ ٫ؼڄاخڅ        ُه وٓاڀڂ رڄناً ٍٻ٬ظا   ڀُا ُض ڃا٪ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫   ٛڀ-

 .خٍطه ػڂ أطڂٛيٍح ڃن اڃ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ     كي - 

 :ٷخٽ
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حؿ٬ڀىح ڃن ٛٗطټڂ ٳٍ رُىطټڂ وٖ طظوٌوهخ ٷزىٍحٷخ-
 حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ:يػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أنزؤنخ نخٳ٪ ٫ن ٫زي كحهلل كيػنٍ أرٍ  زيػنخ ٫كي - 
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حكٴىح حٿ٘ىحٍد وح٫ٴىح حٿڀلًٷخ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طڄن٬ىح اڃخء حهلل ڃٔخؿي حهللٷخ-
أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ أهزَنٍ حران ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رخص رٌٌ ٣ىي كظً أٛزق ػڂ ىهپ ڃټش وٻخڅ حرن ٫ڄَ َٴ٬پ ًٿٺ
 ٷخٽ: نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ نٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَكي - 
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ُن ٷاخٿىح َاخ ٍٓاىٽ حهلل وحٿڄٸٜاََن ٷاخٽ      ڂ حهلل حٿڄلڀٸا ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َاَك    ٷخ-
 ََكڂ حهلل حٿڄلڀٸُن ٷخٽ ٳٍ حٿَحر٬ش وحٿڄٸََٜن.

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
څ ڂ أكاي اٖ ٬َاَٝ ٫ڀُاه ڃٸ٬اي  رخٿٰايحس وحٿ٬٘اٍ ا      ټ٫ڀُه وٓاڀڂ ڃاخ ڃان    ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللٷخ-

ٻخڅ ڃن أهپ حٿـنش ٳڄن أهپ حٿـنش واڅ ٻخڅ ڃن أهپ حٿنخٍ ٳڄن أهپ حٿنخٍ َٸخٽ هٌح ڃٸ٬ايٹ كظاً   
 .طز٬غ اٿُه

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
طٴٔلىح حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َٸُڂ حٿَؿپ حٿَؿپ ڃن ڃـڀٔه ٳُـڀْ ٳُه وٿټن ً ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀٷخ-

 وطى٬ٓىح.
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ُض ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷزپ حٿ٨هَ ٓـيطُن ور٬يهخ ٓـيطُن ور٬اي حٿڄٰاَد   ٛڀ-

ٓااـيطُن ٳؤڃااخ حٿـڄ٬ااش وحٿڄٰااَد ٳااٍ رُظااه ٷااخٽ      شـيطُن ور٬ااي حٿـڄ٬اا ٓاا ٓااـيطُن ور٬ااي حٿ٬٘ااخء 
هزَطنٍ أهظٍ كٴٜش أنه ٻاخڅ َٜاڀٍ ٓاـيطُن هٴُٴظاُن اًح ٣ڀا٪ حٿٴـاَ ٷاخٽ وٻخناض ٓاخ٫ش ٖ          وأ

 .أىهپ ٫ڀً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳُهخ
نزاٍ  حٿػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل أهزَناٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ             كي - 

ـاِ  ػاڂ ٫َٟاه َاىځ حٿونايٵ      وٓڀڂ ٫َٟه َىځ أكي وهاى حران أٍرا٪ ٫٘اَس ٳڀاڂ َ      هٛڀً حهلل ٫ڀُ
 وهى حرن هڄْ ٫َ٘س ٳؤؿخُ .

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ     كي - 
 .ڂ اًح طىٟؤن٫٬ڄَ ٓؤٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أَنخځ أكينخ وهى ؿنذ ٷخٽ 

حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي      كي - 
 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫خڃپ أهپ هُزَ ر٤َ٘ ڃخ َوَؽ ڃن ػڄَ أو ٩ٍُ

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل           كي - 
 :ٓڀڂ ٷخٽو ً حهلل ٫ڀُهٛڀ

 .ٍ حػنخڅ ىوڅ حٿؼخٿغخَظٔ ٖ-
ٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل أهزَناٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ           ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .پ ٛخكذ حٿٸَآڅ ڃؼپ ٛخكذ حٔرپ حٿڄ٬ٸڀش اڅ ٫ٸڀهخ ٛخكزهخ كزٔهخ واڅ أ٣ڀٸهخ ًهزضڃؼ-
 أهزَنٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ َهاىىَُن      هللػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حكي - 

 .ٳؤطٍ رهڄخ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤڃَ رَؿڄهڄخ ٷخٽ ٳَأَض حٿَؿپ َٸُهخ رنٴٔهُنُخ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ حرن ٬ُٓي ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ    كي - 

 ٻذ وهى َلڀٲ رؤرُه ٳٸخٽ:ٍأىٍٹ ٫ڄَ وهى ٳٍ ڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ
 .ٿُلڀٲ كخٿٲ رخهلل أو ٿُٔټض طلڀٴىح رآرخثټڂ ٖ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل أهزَناٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ           كي - 
 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٓاڄ٪   ٔڄ٪ وحٿ٤خ٫ش ٫ڀً حٿڄَء ٳُڄخ أكذ أو ٻَ  اٖ أڅ َئڃَ رڄ٬ُٜش ٳبڅ أڃَ رڄ٬ُٜش ٳٗحٿ-
 .وٖ ٣خ٫ش

 :كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸَأ ٫ڀُنخ حٿٔىٍس ٳُٸَأ حٿٔـيس ٳُٔاـي ونٔاـي ڃ٬اه كظاً     ٻخ-

 .ڃخ َـي أكينخ ڃټخنخ ٿڄىٟ٪ ؿزهظه
ٍ ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أ كي -  كايػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل كايػنٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ             را

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ: ٛڀً
 .س ٳٍ حٿـڄُ٪ طَِي ٫ڀً ٛٗس حٿَؿپ وكي  ٓز٬خ و٫ََ٘نٛٗ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ نخٓاخ ڃان      كي - 

نخځ ٳٍ حٿٔز٪ حِوحهَ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ڄٿُڀش حٿٸيٍ ٳٍ حٿح أٛلخد حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأو
 :  ٫ڀُه وٓڀڂٛڀً حهلل

 .حٻڂ ٷي طظخر٬ظڂ ٳٍ حٿٔز٪ حِوحهَ ٳخٿظڄٔىهخ ٳٍ حٿٔز٪ حِوحهَأٍ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل كيػنٍ ٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي ٫ان ؿاََؾ أو   كي - 

 حرن ؿََؾ ٷخٽ:
ْ هٗٽ ٍأَظٺ طٜن٬هن ٿڂ أٍ أكيح َٜن٬هن ٷاخٽ ڃاخ هاٍ ٷاخٽ ٍأَظاٺ طڀاز      ٪ ض ٖرن ٫ڄَ أٍرٷڀ-

هٌ  حٿن٬خٽ حٿٔزظُش وٍأَظٺ طٔظڀڂ هٌَن حٿَٻنُن حٿُڄخنُُن ٖ طٔظڀڂ ٯَُهڄخ وٍأَظاٺ ٖ طهاپ كظاً    
ط٠٪ ٍؿڀٺ ٳٍ حٿَُٰ وٍأَظٺ طٜٴَ ٿلُظٺ ٷخٽ أڃاخ ٿزٔاٍ هاٌ  حٿن٬اخٽ حٿٔازظُش ٳابڅ ٍٓاىٽ حهلل        

َاض  هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َڀزٔهخ وَظىٟؤ ٳُهخ ؤَظلزهخ وأڃخ حٓظٗځ هٌَن حٿاَٻنُن ٳابنٍ ٍأ  ٛڀً ح
ً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٔاظڀڄهڄخ ٖ َٔاظڀڂ ٯَُهڄاخ وأڃاخ طٜاٴٌَُ ٿلُظاٍ ٳابنٍ ٍأَاض           ٍٓىٽ حهلل ٛڀ

ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜاٴَ ٿلُظاه وأڃاخ اهٗٿاٍ اًح حٓاظىص راٍ ٍحكڀظاٍ ٳابنٍ ٍأَاض          
 َُٰ وحٓظىص ره ٍحكڀظه أهپ.ٿًح وٟ٪ ٍؿڀه ٳٍ حا ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 : كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل وڃلڄي رن ٫زُي ٷخٽػنخ ٫زي حهللكي - 
ػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿ٬زاي اًح أكٔان ٫زاخىس          كي-

 .ٍره ٓزلخنه وط٬خٿً ونٜق ٿُٔي  ٻخڅ ٿه أؿَ  ڃَطُن
 :ٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽٍ كيػنخ َلًُ كيػنخ ڃخٿٺ كيػنٍ حٿِهٌَ ٫ن ٓخر٫زي حهلل كيػنٍ أخ ػنكي - 
څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح حٳظاظق حٿٜاٗس ٍٳا٪ َيَاه كاٌو ڃنټزُاه واًح ٍٻا٪ ٛان٪         ٻخ-

ڃؼپ ًٿٺ واًح ٍٳ٪ ٍأٓه ڃن حٿَٻى٩ ٛن٪ ڃؼپ ًٿٺ واًح ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄي  ٷخٽ ٍرنخ  وٿٺ 
 ًٿٺ ٳٍ حٿٔـىى. ڄي، وٖ َٜن٪ ڃؼپٿلح
ً ٫ن حرن أرٍ ًثذ كيػنٍ ٫ؼڄخڅ رن ٓاَحٷش ٓاڄ٬ض حران    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُكي -

 :٫ڄَ َٸىٽ
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 .وٖ ر٬يهخخ َض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َٜڀٍ ٳٍ حٿٔٴَ ٷزڀهٍأ-
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٓٴُخڅ كيػنٍ أرى آلٶ ٫ن ٫زي حهلل ران ڃخٿاٺ أڅ   كيػ - 

ٳٸاخٽ ٿاه ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ڃخٿاٺ َاخ أراخ ٫زاي           حرن ٫ڄَ ٛڀً حٿڄَٰد وحٿ٬٘اخء رـڄا٪ ربٷخڃاش وحكايس    
 :حٿَكڄن ڃخ هٌ  حٿٜٗس ٳٸخٽ

 ټخڅ ربٷخڃش وحكيس.ٿڄُظهخ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ هٌح حٛڀ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
وٻاخڅ َـ٬اپ ٳٜاه ڃڄاخ َڀاٍ ٻٴاه ٳخطواٌ          وٌ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هخطڄخ ڃان ًهاذ  حط-

 .حٿنخّ ٳَڃً ره وحطوٌ هخطڄخ ڃن وٍٵ
٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل أهزَناٍ ناخٳ٪     كي - 

 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َإَخ ؿِء ڃن ٓز٬ُن ؿِءح ڃن حٿنزىسحٿ-
زُاي حهلل أهزَناٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ٫ان ٫  كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٻخڅ ٷخثڄخ ٫ني رخد ٫خث٘ش ٳؤٗخٍ رُي  نلى حٿڄَ٘ٵ ٳٸخٽ:
 .٤َڀ٪ ٷَڅ حٿ٤ُ٘خڅ غٴظنش ههنخ كُحٿ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل كيػنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
خء حرنااه اٿااً ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳٸااخٽ َااخ ٍٓااىٽ حهلل خ ڃااخص ٫زااي حهلل راان أرااٍ ؿااٿڄاا-

ڀڄخ ًهاذ  ٳٜه وٷخٽ آًنٍ ره ڄُأ٤٫نٍ ٷڄُٜٺ كظً أٻٴنه ٳُه وٛپ ٫ڀُه وحٓظٰٴَ ٿه ٳؤ٤٫خ  ٷ
ٿُٜڀٍ ٫ڀُه ٷخٽ ٬َنٍ ٫ڄَ ٷي نهخٹ حهلل أڅ طٜڀٍ ٫ڀً حٿڄنخٳٸُن ٳٸخٽ أناخ راُن هُاَطُن حٓاظٰٴَ     

ٳااؤنِٽ حهلل ط٬ااخٿً وٖ طٜااپ ٫ڀااً أكااي ڃاانهڂ ڃااخص أراايح ٷااخٽ   ٿهااڂ أو ٖ طٔااظٰٴَ ٿهااڂ ٳٜااڀً ٫ڀُااه
 .ٳظَٻض حٿٜٗس ٫ڀُهڂ

خٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ننٍ ٫زُي حهلل ٫ن زَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ أهكي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍٻِ حٿلَرش َٜڀٍ اٿُهخ.

زَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهكي - 
 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٯَُ حٓڂ ٫خُٛش ٷخٽ أنض ؿڄُڀش

ػنٍ َُاي حٿ٬ڄاٍ ٫ان أراٍ حٿٜايَٶ ٫ان       يَلًُ ٫ان ٓاٴُخڅ كا    نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 
 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ٚ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ْڃهاخص حٿڄائڃنُن ٳاٍ حٿاٌَپ ٗازَح ٳخٓاظِىنه ٳاِحىهن          ٍه-
 .ٗزَح آهَ ٳـ٬ڀنه ًٍح٫خ ٳټن ََٓڀن اٿُنخ ن٩ٌٍ ٿهن ًٍح٫خ

څ أنااخٳ٪ ٫اان حراان ٫ڄااَ  ٍ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ َلُااً ٫اان حراان أرااٍ ٍوحى كاايػن  كااي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأي نوخڃش ٳٍ ٷزڀش حٿڄٔـي ٳلټهخ وهڀٶ ڃټخنهخ.

٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ح٫ْڄٖ كي - 
 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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 .٠ََ نىح أٍر٬خ ٷخٽ ٳٗٻخح ٻنظڂ ػٗػش ٳٗ َنظـٍ حػنخڅ ىوڅ ٛخكزهڄخ ٷخٽ ٷڀنخ ٳبڅ اً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ٫ان حران أراٍ ٍوحى ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ           كي - 

 .ظڀڂ حٿلـَ وحٿَٻن حٿُڄخنٍ ٳٍ ٻپ ٣ىحٱٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ ٖ َي٩ أڅ َٔ
َ           كي -  ن ٫ا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ٫ان ٓاٴُخڅ كايػنٍ حران ىَناخٍ ٓاڄ٬ض حران ٫ڄا

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ:
 .ح أكيٻڂ ٷخٽ ْهُه َخ ٻخٳَ ٳٸي رخء رهخ أكيهڄخاً-
 رن أراٍ ٿزُاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٓٴُخڅ كيػنٍ ٫زي حهللكي - 

 :٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
حٿ٬ظڄااش ٫ٔظااخڃهڂ رخٔرااپ   ٘ااخء انڄااخ َااي٫ىنهخ ٿ٬َٰڀزاانټڂ ح٫ْااَحد ٫ڀااً حٓااڂ ٛااٗطټڂ ٳبنهااخ ح    ٖ-

 .ٿلٗرهخ
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ٫ان كٔاُن كايػنخ ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ كايػنٍ ٓاڀُڄخڅ             كي - 

 :خٽڃىٿً ڃُڄىنش ٷ
ُض ٫ڀً حرن ٫ڄَ وهى رخٿز١ٗ وحٿٸىځ َٜڀىڅ رخٿڄٔـي ٷڀض ڃخ َڄن٬اٺ أڅ طٜاڀٍ ڃا٪ حٿناخّ     أط-

 ٓڀڂ ٷخٽ ٖ طٜڀىح ٛٗس ٳٍ َىځ ڃَطُن.و ٛڀً حهلل ٫ڀُه هللأو حٿٸىځ ٷخٽ انٍ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ ح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ڃخٿٺ كيػنخ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل كي - 
 :ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫
 .َٗد حٿوڄَ ٳٍ حٿينُخ وٿڂ َظذ ڃنهخ كَڃهخ ٳٍ حِهَس ٿڂ َٔٸهخ ڃن-
 :َنٍ نخٳ٪ ٷخٽز٫ن ٫زُي حهلل أه ًُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلكي - 
أ٫ڀڄه اٖ ٫ن ٫زي حهلل أڅ حٿ٬زخّ حٓظؤًڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ أڅ َزُاض رڄټاش    ٖ-

 .ش ٳَهٚ ٿهأَخځ ڃنً ڃن أؿپ حٿٔٸخَ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل            كي - 

 :هً ٫ن حٿٰ٘خٍ ٷخٽن ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ض ٿنخٳ٪ ڃخ حٿٰ٘خٍ ٷخٽ َِوؽ حٿَؿپ حرنظه وَظِوؽ حرنظه وَاِوؽ حٿَؿاپ أهظاه وَظاِوؽ أهظاه      ٷڀ-

 .رَُٰ ٛيحٵ
كايػنخ َلُاً ران ٓا٬ُي كايػنخ ٫زاي حٿڄڀاٺ ران أراٍ ٓاڀُڄخڅ ٓاڄ٬ض            ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ    كي - 

 :٬ُٓي رن ؿزَُ ٷخٽ
ض ڃاخ أٷاىٽ ٳٸڄاض ڃان ڃټاخنٍ      َڀض ٫ن حٿڄظ٫ٗنُن أَٴَٵ رُنهڄخ ٳٍ اڃخٍس حرن حٿِرَُ ٳڄخ ىٍٓج-

اٿً ڃنِٽ حرن ٫ڄَ ٳٸڀض َخ أرخ ٫زي حٿاَكڄن حٿڄظ٫ٗناُن أَٴاَٵ رُنهڄاخ ٳٸاخٽ ٓازلخڅ حهلل اڅ أوٽ       
ٳٗڅ رن ٳٗڅ ٷخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل أٍأَض حٿَؿاپ َاَي حڃَأطاه ٫ڀاً ٳخك٘اش ٳابڅ        ڃن ٓؤٽ ٫ن ًٿٺ

خڅ ر٬اي أطاخ  ٳٸاخٽ    ٻا ض ٳڀاڂ َـزاه ٳڀڄاخ    ٔاټ طټڀڂ طټڀڂ رؤڃَ ٨٫ُڂ واڅ ٓټض ٓټض ٫ڀً ڃؼاپ ًٿاٺ ٳ  
 ٫ِ وؿپ هئٖء حَِخص ٳٍ ٓىٍس حٿنىٍ وحٿٌَن ََڃاىڅ  حٿٌٌ ٓؤٿظٺ ٫نه ٷي حرظڀُض ره ٳؤنِٽ حهلل

ذ حهلل ٫ڀُهااخ اڅ ٻااخڅ ڃاان حٿٜااخىٷُن ٳزاايأ رخٿَؿااپ ٳى٨٫ااه وًٻااَ     أُوحؿهااڂ كظااً رڀااٮ أڅ ٯ٠اا 
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وأهزاَ  أڅ ٫ااٌحد حٿااينُخ أهااىڅ ڃاان ٫ااٌحد حِهااَس ٳٸااخٽ وحٿااٌٌ ر٬ؼااٺ رااخٿلٶ ڃااخ ٻااٌرظٺ ػااڂ ػنااً  
٫اٌحد حِهاَس ٳٸخٿاض وحٿاٌٌ ر٬ؼاٺ      رخٿڄَأس ٳى٨٫هخ وًٻَهخ وأهزَهخ أڅ ٫ٌحد حٿينُخ أهىڅ ڃان  

ر٪ ٗهخىحص رخهلل أنه ٿڄن حٿٜخىٷُن وحٿوخڃٔاش أڅ ٿ٬ناش   رخٿلٶ انه ٿټخًد ٷخٽ ٳزيأ حٿَؿپ ٳ٘هي أٍ
خًرُن ټا راخهلل اناه ٿڄان حٿ   ص حهلل ٫ڀُه اڅ ٻخڅ ڃن حٿټخًرُن ػڂ ػنً ٫ڀً حٿڄاَأس ٳ٘اهيص أٍرا٪ ٗاهخىح    

 ٳَٵ رُنهڄخ. وحٿوخڃٔش أڅ ٯ٠ذ حهلل ٫ڀُهخ اڅ ٻخڅ ڃن حٿٜخىٷُن ػڂ
خ ه٘اخځ ران ٫اَوس أهزَناٍ أراٍ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ َلُاً ٬َناٍ حران ٓا٬ُي كايػن      كي - 

 :أهزَنٍ حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ح ٣ڀ٪ كخؿذ حٿ٘ڄْ ٳؤهَوح حٿٜٗس كظً طزاَُ ٳابًح ٯاخد كخؿاذ حٿ٘اڄْ ٳاؤهَوح حٿٜاٗس        اً-

 .كظً طُٰذ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ كيػنخ ه٘خځ رن ٫َوس أهزَناٍ أراٍ أهزَناٍ حران ٫ڄاَ      كي - 

 :ٷخٽ
ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طلَوح رٜٗطټڂ ٣ڀى٩ حٿ٘ڄْ وٖ ٯَورهخ ٳبنهاخ ط٤ڀا٪   ٽ ٍٷخ-

 رُن ٷَنٍ حٿ٤ُ٘خڅ.
ًُ ٫ان ٫زُاي حهلل كايػنٍ ناخٳ٪ ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ ٫ان          ليػنٍ أرٍ كيػنخ َك ػنخ ٫زي حهللكي - 

 :حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .طٔخٳَ حٿڄَأس ػٗػخ اٖ وڃ٬هخ ًو ڃلَځ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً      كي - 

 :حٿ٬خٿڄُن ٷخٽد حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َىځ َٸىځ حٿنخّ ٿَ
 .ىځ ٳٍ ٍٗله اٿً أنٜخٱ أًنُهَٸ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٓٴُخڅ كيػنٍ ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٷخٽكي - 
ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أڅ حٿُهاىى اًح ٓاڀڄىح ٳبنڄاخ َٸاىٽ          ٬ض حران ٫ڄاَ َٸاىٽ    ٓڄ-

 حٿٔخځ ٫ڀُٺ ٳٸپ ٫ڀُٺ.
٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان          ػنخ َلُاً ٫ان ڃخٿاٺ   كاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نلى  ڃؼڀه
ٓاڄخٹ ران كاَد ٫ان ڃٜا٬ذ ران       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ َلُاً ٫ان ٗا٬زش كايػنٍ      كي - 

٬ٓي أڅ نخٓخ ىهڀىح ٫ڀً حرن ٫خڃَ ٳٍ ڃَٟه ٳـ٬ڀىح َؼنىڅ ٫ڀُه ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ أڃاخ أناٍ ٿٔاض    
 :ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽڀٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛٺ رؤٯ٘هڂ ٿ

 .حهلل طزخٍٹ وط٬خٿً ٖ َٸزپ ٛيٷش ڃن ٯڀىٽ وٖ ٛٗس رَُٰ ٣هىٍ اڅ-
 :٫ن ٓٴُخڅ كيػنخ ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٷخٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُكي - 
حٿناخّ   ٬ان ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڃَ أٓخڃش ٫ڀً ٷاىځ ٳ٤ ٓڄ-

ٳٍ اڃخٍطه ٳٸخٽ أڅ ط٬٤نىح ٳٍ اڃخٍطه ٳٸي ٬٣نظڂ ٳٍ اڃخٍس أرُاه وأَاڂ حهلل اڅ ٻاخڅ ٿوڀُٸاخ ٿٕڃاخٍس      
 حٿنخّ اٿٍ ر٬ي . واڅ ٻخڅ ٿڄن أكذ حٿنخّ اٿٍ واڅ حرنه هٌح ْكذ
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 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٓٴُخڅ كيػنٍ حرن ىَنخٍ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
أٓاڀڂ ٓاخٿڄهخ حهلل وٯٴاخٍ ٯٴاَ حهلل ٿهاخ و٫ٜاُش ٫ٜاض حهلل         ڂڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀٛ ٽ ٍٓىٽ حهللٷخ-

 .وٍٓىٿه
ن ىَناخٍ ٓاڄ٬ض حران ٫ڄاَ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٓٴُخڅ كيػنٍ ٫زي حهلل ركي - 

 :ٷخٽ
 نض ٷََٖ طلڀٲ رآرخثهخ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٻخڅ كخٿٴخ ٳڀُلڀٲ رخهلل وٖٻخ-
 لڀٴىح رآرخثټڂ.ط
ػنخ ٫زي حهلل ؿليػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن آڄخ٫ُپ ٫ن أرٍ كن٨ڀش ٓؤٿض حرن ٫ڄَ ٍٍٟ كي - 

 :حهلل ط٬خٿً ٫نهڄخ ٫ن حٿٜٗس ٳٍ حٿٔٴَ ٷخٽ
 . ٗس ٳٍ حٿٔٴَ ٍٻ٬ظخڅ ٷڀنخ انخ آڃنىڅ ٷخٽ ٓنش حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٜحٿ-
٪ ٫ان ٫زاي حهلل حران ٫ڄاَ ٷاخٽ      ٳػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُاي حهلل كايػنٍ ناخ   كي - 

 :أرٍ وٷخٽ َلًُ رن ٬ُٓي ڃَس ٫ن ٫ڄَ أنه ٷخٽ
 .خٽ وٱ رنٌٍٹٍٓىٽ حهلل نٌٍص ٳٍ حٿـخهڀُش أڅ أ٫ظټٲ ٿُڀش ٳٍ حٿڄٔـي ٳٸ َخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً      كي - 

 :خٽحهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ
 .ٿُٔي  وأكٔن ٫زخىس ٍره ٿه حْؿَ ڃَطُن يح نٜق حٿ٬زاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٬َنٍ حرن ٬ُٓي ٫ان ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ        كي - 
 :ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫
 .ٌَن َٜن٬ىڅ هٌ  حٿٜىٍ ٬ٌَرىڅ وَٸخٽ ٿهڂ أكُىح ڃخ هڀٸظڂحٿ-
٫زُاي حهلل أهزَناٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ         ٍ كايػنخ َلُاً ٫ان   أرا ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ   كي - 

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٿظڀٸٍ
 : ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهللكي - 
ػنٍ نااخٳ٪ ٫اان حراان ٫ڄااَ ٫اان حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اًح وٟاا٪ ٫٘ااخء أكاايٻڂ وأٷُڄااض  كااي-

 حٿٜٗس ٳٗ َٸىځ كظً َٴَ٭.
ػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل كايػنٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ             يػنخ ٫زي حهلل كا كي - 

 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .٬ڀىح آهَ ٛٗطټڂ رخٿڀُپ وطَححؿ-
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن أرٍ ًثذ ٫ن هخٿه حٿلَع ٫ن كڄِس ران ٫زاي   ػكي - 

 :حهلل رن ٫ڄَ ٫ن أرُه ٷخٽ
هخ ٳٸاخٽ ٣ڀٸهاخ ٳؤرُاض ٳاؤطً ٫ڄاَ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         هحڃَأس ٻخڅ ٫ڄَ َټٍَ نض طلظٻخ-

 .وٓڀڂ ٳٸخٽ أ٣٪ أرخٹ
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ٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخكي - 
 ٫ڀُه وٓڀڂ اًح نىىٌ أكيٻڂ اٿً وٿُڄش ٳڀُؤطهخ.

ً ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٫ڄاَ ٍأي  لُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َكي - 
كڀش َُٓحء أو كَََ طزخ٩ ٳٸخٽ ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿاى حٗاظََض هاٌ  طڀزٔاهخ َاىځ حٿـڄ٬اش       

 :ٷخٽ أو ٿڀىٳىى
ڄخ َڀزْ هٌ  ڃن ٖ هٗٵ ٿاه ٷاخٽ ٳؤهايٌ ٿَٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃنهاخ كڀاپ ٳز٬اغ           ان-

ور٬ؼاض اٿاٍ رهاخ ٷاخٽ انڄاخ ر٬ؼاض رهاخ اٿُاٺ          ض٬ض ڃناٺ طٸاىٽ ڃاخ ٷڀا    ٓاڄ اٿً ٫ڄَ ڃنهاخ رلڀاش ٷاخٽ    
 .ٿظز٬ُهخ أو طټٔىهخ

 :َُ أڅ حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ٬ُٓي رن ؿزكي - 
څ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٜااڀٍ ٫ڀااً ٍحكڀظااه ڃٸاازٗ ڃاان ڃټااش اٿااً حٿڄيَنااش كُااغ   ٻااخ-

 ڄخ طىٿىح ٳؼڂ وؿه حهلل.نِٿض هٌ  حَِش ٳؤَن طىؿهض ره وٳُه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً      كي - 

 :حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .أٻپ ڃن هٌ  حٿ٘ـَس ٳٗ َؤطُن حٿڄٔخؿي ڃن-
نخٳ٪ ٫ان ٫زاي حهلل ران    ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي كيػنخ ٫زُي حهلل أهزَنكي - 

 :٫ڄَ ٷخٽ
نىح َظزخ٬َىڅ حٿ٬٤خځ ؿِحٳخ رؤ٫ڀً حٿٔىٵ ٳنهاخهڂ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أڅ َز٬ُاى        ٻخ-

 .كظً َنٸڀى 
  كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل كيػنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:ػنخ ٫زي حهللكي - 
ٿلااؾ أو حٿ٬ڄااَس اًح حڅ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اًح ٷٴااپ ڃاان حٿـُااىٕ أو حٿٔااَحَخ أو ٻااخ-

أوٳً ٫ڀً ػنُش أو ٳيٳي ٻزاَ ػٗػاخ وَٸاىٽ ٖ اٿاه اٖ حهلل وكاي  ٖ ٗاََٺ ٿاه ٿاه حٿڄڀاٺ وٿاه حٿلڄاي            
َ آَزىڅ طخثزىڅ ٫خريوڅ ٓخؿيوڅ ٿَرنخ كخڃيوڅ ٛيٵ حهلل و٫اي  ونٜاَ   وهى ٫ڀً ٻپ ٍٗء ٷيَ

   وهِځ حْكِحد وكي .٫زي
حهلل أهزَناٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ         يكيػنخ َلُاً ٫ان ٫زُا   ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڄئڃن َؤٻپ ٳٍ ڃ٬ٍ وحكي وحٿټخٳَ َؤٻپ ٳٍ ٓز٬ش أڃ٬خءحٿ-
زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ان ٫زُاي حهلل كايػنٍ ناخٳ٪ ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ ٫ان          ػنخ ٫كي - 

 خء.ڄؿهنڂ ٳؤرَىوهخ رخٿق حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿلڄً ڃن ٳُ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ان ٫زُاي حهلل كايػنٍ ناخٳ٪ ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ ٫ان          كي - 

 .هُزَ ٫ن ٿلىځ حٿلڄَ حْهڀُش حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه نهً َىځ
 :خٽٷ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل كيػنٍ نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل حرن ٫ڄَكي - 
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 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ٍڃ٠خڅ ٳىحٛاپ حٿناخّ ٳٸاخٿىح نهُظناخ ٫ان حٿىٛاخٽ       ٛپ ٍٓىٽ حهللوح-
 .وأنض طىحٛپ ٷخٽ انٍ ٿٔض ٻؤكي ڃنټڂ انٍ أ٬٣ڂ وأٓٸً

ػنٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ       كاي  زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل      ػنخ ٫كي - 
 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ً رُ٪ أهُه وٖ َو٤ذ ٫ڀً ه٤زش أهُه اٖ أڅ َؤًڅ ٿه٫ڀَز٪ أكيٻڂ  ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل أهزَناٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ           كي - 

 :٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٛڀً حهلل 
 .أڃخڃټڂ كىٟخ ڃخ رُن ؿَرخء وأًٍف اڅ-
 :َ ٷخٽڄ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ ٳ٪ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل كيػنٍ نخكي - 
 .ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿىحٛڀش وحٿڄٔظىٛڀش وحٿىحٗڄش وحٿڄٔظىٗڄشٿ٬-
 ُي حهلل كيػنٍ نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ:ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زكي - 
 .پ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃټش ڃن حٿؼنُش حٿ٬ڀُخ حٿظٍ رخٿز٤لخء وهَؽ ڃن حٿؼنُش حٿٔٴڀًىه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٫ن ڃخٿٺ ٬َنٍ حرن ڃٰىٽ ٫ن ڃلڄي رن ٓىٷش ٫ان  كي - 

 :ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ حٿڄـڀْ َٸىٽنخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أنخ ٻنخ ٿن٬ي ٿَٓىٽ حهلل ٛ
 .حٯٴَ ٿٍ وطذ ٫ڀٍ انٺ أنض حٿظىحد حٿٰٴىٍ ڃخثش ڃَس ٍد-
ػنخ ٳ٠ُپ ٬َنٍ حران ٯاِوحڅ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان ٫زاي       يكيػنخ حرن نڄَُ ك رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

حهلل ٫ن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أطاً ٳخ٣ڄاش ٳىؿاي ٫ڀاً رخرهاخ ٓاظَح ٳڀاڂ َايهپ           
هخ وٷڀڄخ ٻخڅ َيهپ اٖ ريأ رهخ ٷخٽ ٳـخء ٫ڀٍ ٳَآهخ ڃهظڄش ٳٸخٽ ڃخٿٺ ٳٸخٿض ؿخء اٿاٍ ٍٓاىٽ   ٫ڀُ

حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳڀڂ َيهپ ٫ڀٍ ٳؤطخ  ٫ڀٍ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل اڅ ٳخ٣ڄاش حٗاظي ٫ڀُهاخ أناٺ     
 ٫ڀُهخ ٳٸخٽ:ؿجض ٳڀڂ طيهپ 

رٸاىٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      خ أنخ وحٿينُخ وڃخ أنخ وحٿَٷڂ ٷخٽ ٳٌهذ اٿاً ٳخ٣ڄاش ٳؤهزَهاخ   وڃ-
رناٍ  ً وٓڀڂ ٳٸخٿض ٳٸپ ٿَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳڄخ طؤڃَنٍ ره ٳٸخٽ ٷپ ٿهخ طَٓاپ راه اٿا   

 .ٳٗڅ
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٳ٠ُپ ٬َنٍ حران ٯاِوحڅ كايػنٍ أراى ىهڄخناش       خػنكي - 

 :ٷخٽ
 :ض ؿخٿٔخ ٫ني ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٳٸخٽٻن-
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ُٟٲ ٳٸخٽ ٿزٗٽ حثظنخ ر٬٤اخځ ٳاٌهذ راٗٽ ٳؤرايٽ ٛاخ٫ُن      ً أط-

ً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿظڄاَ ٳٸاخٽ     ڀڃن طڄَ رٜخ٩ ڃن طڄَ ؿُي وٻخڅ طڄَهڂ ىونخ ٳؤ٫ـاذ حٿنزاٍ ٛا   
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ:

ڀُاه وٓاڀڂ ٍى   أَن هٌح حٿظڄَ ٳؤهزَ  أنه أرايٽ ٛاخ٫خ رٜاخ٫ُن ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫       ڃن-
 .٫ڀُنخ طڄَنخ
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 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ أنزؤناخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ        كي - 
 :هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽح
 .َٗد حٿوڄَ ٳٍ حٿينُخ ٿڂ ََ٘رهخ ٳٍ حِهَس اٖ أڅ َظىد ڃن-
٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُاي حهلل كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ:
 .ح ى٫ٍ أكيٻڂ اٿً وٿُڄش ٫َّ ٳڀُـذاً-
 :ػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكيػنخ ٫زي حهلل كي - 
ً    ظؤًڅ حٿ٬حٓ- ڃان   زخّ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َزُاض رڄټاش ٿُاخٿٍ ڃنا

 أؿپ ٓٸخَظه ٳؤًڅ ٿه.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ        كي - 
ڀڂ ٫خڃپ أهپ هُزَ ر٤َ٘ ڃخ هَؽ ڃن ٩ٍُ أو ػڄَ ٳټخڅ ٤٬ٍَ أُوحؿاه  ٓ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وهللح

٫ڄاَ ران حٿو٤اخد    ٻپ ٫خځ ڃخثش وٓٶ وػڄخنُن وٓٸخ ڃن طڄَ و٫ََ٘ن وٓٸخ ڃن ٬َُٗ ٳڀڄاخ ٷاخځ   
ٷٔڂ هُزاَ ٳوُاَ أُوحؽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أڅ َٸ٤ا٪ ٿهان ڃان حٍْٝ أو ٠َاڄن ٿهان            
حٿىٓااىٵ ٻااپ ٫ااخځ ٳااخهظڀٴىح ٳڄاانهڂ ڃاان حهظااخٍ أڅ َٸ٤اا٪ ٿهااخ حٍْٝ وڃاانهڂ ڃاان حهظااخٍ حٿىٓااىٵ   

 ش ڃڄن حهظخٍ حٿىٓىٵ.وٻخنض كٴٜش و٫خث٘
لًُ ٫ن ٫زي حهلل رن أرٍ ٓڀڄش ٫ان ٫زاي حهلل   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ َكي - 

 :رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن أرُه ٷخٽ
 .حٿڄڀزٍ وڃنخ حٿڄټزَ خڃنً اٿً ٫َٳخص ڃن ڃنونخ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٯي-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
هلل ٫ڀُه وٓڀڂ هخطڄخ ڃن وٍٵ ٳټخڅ ٳٍ َي  ػڂ ٻخڅ ٳٍ َاي أراٍ رټاَ ڃان     وٌ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ححط-

  ٫ڀُه وٓڀڂ .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ڄير٬ي  ػڂ ٻخڅ ٳٍ َي ٫ڄَ ػڂ ٻخڅ ٳٍ َي ٫ؼڄخڅ نٸ٘ه ڃل
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ    كي - 

 :وٓڀڂ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه
 .َٸُڂ حٿَؿپ حٿَؿپ ٫ن ڃٸ٬ي  َٸ٬ي ٳُه وٿټن طٴٔلىح وطى٬ٓىح ٖ-
ن ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ      ٫ا كيػنخ ٫زُاي حهلل   َُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄكي - 

 :حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حٗظَي ٬٣خڃخ ٳٗ َز٬ه كظً َٔظىٳُه ڃن-
 خ حرن نڄَُ أنزؤنخ كـخؽ ٫ن ورَس ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 
 ُاپ ٖران ٫ڄاَ حٿلُاش    ٷ َ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ رٸظاپ حٿٴاخٍس وحٿٰاَحد وحٿاٌثذ ٷاخٽ       أڃ-

 .وحٿ٬ٸَد ٷخٽ ٷي ٻخڅ َٸخٽ ًٿٺ
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 .ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ طظڀٸً حٿٔڀ٪ كظً طيهپ حْٓىحٵً حٿنزٍ ٛڀنه-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ        كي - 
 .حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأي ٳٍ ر٬ٞ ڃٰخَُه حڃَأس ڃٸظىٿش ٳنهً ٫ن ٷظپ حٿنٔخء وحٿٜزُخڅ

ڀً رن ٫زُي كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حران ٫ڄاَ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َكي - 
 ٷخٽ:

ڃاخ ڃاْ   ون حٿٸٴاخُ وحٿنٸاخد   ٫ا  ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َنهً حٿنٔخء ٳٍ حٔكاَحځ ٓڄ-
 .حٿَإوّ وحٿ٫ِٴَحڅ ٳٍ حٿؼُخد

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀً رن ٫زُي كيػنخ ڃلڄي ٬َنٍ حرن آلٶ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن كي - 
 :ٷخٽ٫ڄَ 

ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اًح ن٬ااْ أكاايٻڂ ٳااٍ ڃـڀٔااه َااىځ حٿـڄ٬ااش ٳڀُظلااىٽ اٿااً    ٷااخ-
 .ٯَُ 

خڃش كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان أراٍ رټاَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان أرُاه          ٓا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى أكي - 
 :٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٿنخٍحٿٌٌ َټٌد ٫ڀٍ َزنً ٿه رُض ٳٍ ح اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل رن أكڄي كيػنٍ أرٍ كايػنخ حران نڄُاَ ٫ان كن٨ڀاش ٫ان ٓاخٿڂ ٓاڄ٬ض حران ٫ڄاَ           كي - 

 َٸىٽ:
أَاض ٫ناي حٿټ٬زاش ٍؿاٗ آىځ ٓاز٢ حٿاَأّ وحٟا٬خ َاي          ٍ ٫ڀُه وٓڀڂ ٷاخٽ  حهللٍٓىٽ حهلل ٛڀً  أڅ-

٫ڀً ٍؿڀُن َٔټذ ٍأٓه أو َٸ٤َ ٍأٓه ٳٔؤٿض ڃن هاٌح ٳٸاخٿىح ٫ُٔاً ران ڃاََڂ أو حٿڄٔاُق ران        
َڂ وٖ أىٌٍ أٌ ًٿٺ ٷخٽ وٍأَض وٍحء  ٍؿپ أكڄَ ؿ٬ي حٿَأّ أ٫ىٍ ٫ُن حٿڄُنً أٗزه ڃان  ڃَ

 ٳٔؤٿض ڃن هٌح ٳٸخٿىح حٿڄُٔق حٿيؿخٽ. ٍأَض ره حرن ٷ٤ن
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ىحوى حٿلٴٌَ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن آڄخ٫ُپ ٫ن نخٳ٪ ٫ان حران   كي - 

 .َأس ؿخءص ڃن حٿزخىَشحڃ ٿټٗد كظً ٷظڀنخ ٻڀذ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڃَ رٸظپ ح
حڅ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان    ِوػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀً رن ٫زُي كيػنخ ٳ٠ُپ ٬َنٍ حران ٯا  كي - 

 :٫ڄَ ٷخٽ حرن
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أَڄخ ٍؿپ ٻٴَ ٍؿٗ ٳبڅ ٻخڅ ٻڄخ ٷخٽ واٖ ٳٸي رخء رخٿټٴَٷخ-
كيػنخ ٫ظخد رن َُخى أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬َنٍ حرن ڃزخٍٹ أنزؤنخ ڃخٿٺ ران   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

ٓڀڂ ٍأي ٳٍ ر٬ٞ ڃٰخَُه حڃاَأس ڃٸظىٿاش   و أنْ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه
 .ٳؤنټَ ًحٹ ونهً ٫ن ٷظپ حٿنٔخء وحٿٜزُخڅ

هلل رن ٫زاي حهلل ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓزخ١ رن ڃلڄي كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن ٫زي حكي - 
 ٬ٓي ڃىٿً ٣ڀلش ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:

ڃاَس أو ڃاَطُن كظاً ٫اي      ي ٓڄ٬ض ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كيَؼخ ٿى ٿڂ أٓڄ٬ه اٖٿٸ-
ٓز٪ ڃَحٍ وٿټن ٷي ٓڄ٬ظه أٻؼَ ڃن ًٿٺ ٷاخٽ ٻاخڅ حٿټٴاپ ڃان رناٍ آاَحثُپ ٖ َظاى٩ٍ ڃان ًناذ          

٤َؤهاخ ٳڀڄاخ ٷ٬اي ڃنهاخ ڃٸ٬اي حٿَؿاپ ڃان حڃَأطاه          ٫ڄڀه ٳؤطظه حڃَأس ٳؤ٤٫خهخ ٓظُن ىَناخٍح ٫ڀاً أڅ  
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رټض ٳٸخٽ ڃخ َزټُٺ أٻَهظٺ ٷخٿض ٖ وٿټن هٌح ٫ڄپ ٿڂ أ٫ڄڀاه ٷا٢ وانڄاخ كڄڀناٍ ٫ڀُاه      أ٫ٍيص و
نَُ ٿاٺ ػاڂ ٷااخٽ وحهلل ٖ   حٿلخؿاش ٷاخٽ ٳظٴ٬ڀاُن هااٌح وٿاڂ طٴ٬ڀُاه ٷاا٢ ٷاخٽ ػاڂ نااِٽ ٳٸاخٽ حًهزاٍ ٳخٿااينخ         

 ىرخ رؤ٫ڀً رخره ٷي ٯٴَ حهلل ٫ِ وؿپ ٿڀټٴپ.٬ٍَٜ حهلل حٿټٴپ أريح ٳڄخص ڃن ٿُڀظه ٳؤٛزق ڃټظ
٫ان أرُاه ٫ان    ي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كايػنخ ٫خٛاڂ ٬َناٍ حران ڃلڄا     كي - 

 :ٷخٽ َحرن ٫ڄ
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿى ٬َڀڂ حٿنخّ ڃخ ٳٍ حٿىكيس ڃخ ٓخٍ أكي وكي  رڀُپ أريحٷخ-
نخ ڃلڄي رن ٫زُي ٫ن َىٓاٲ ران ٛاهُذ ٫ان َُاي حٿ٬ڄاٍ ٫ان        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ
َ  د ٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃان أٍحى أڅ طٔاظـخ      ٷخ- ظاه ٳڀُٴاَؽ   رى٫ىطاه وأڅ طټ٘اٲ ٻ

 .٫ن ڃ٬َٔ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ُپ ٫ن ََِي رن ٫زي حٿَكڄن رن أراٍ ٿُڀاً ٫ان    كي - 

 زٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ .حرن ٫ڄَ أنه ٷزپ َي حٿن
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنٍ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃان رُاض ٫خث٘اش ٳٸاخٽ ٍأّ حٿټٴاَ ڃان ههناخ ڃان كُاغ             ٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل  ٍ ؽهَ-

 .٤َڀ٪ ٷَڅ حٿ٤ُ٘خڅ
ٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن حٿ٬ڄٌَ ٫ن نخكي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٿىٛخٽ ٳٍ حٿٜاُخځ ٳٸُاپ ٿاه اناٺ طٴ٬ڀاه ٳٸاخٽ اناٍ ٿٔاض ٻؤكايٻڂ اناٍ أ٧اپ           
 .٬٤ڄنٍ ٍرٍ ؤَٸُنٍَ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛاڂ ران حٿڄناٌٍ ٫ان ٫زُاي      كي - 

 :حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن أرُه ٷخٽ
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٻخڅ حٿڄخء ٷيٍ ٷڀظُن أو ػٗع ٿڂ َنـٔه ٍٗء ٷخٽ وٻُ٪ ٷخ-

 .٬َنٍ رخٿٸڀش حٿـَس
 :كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ طـٍء حٿٴظنش ڃن ههنخ ڃن حٿڄَ٘ٵٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ كايػنخ أراى كزاخد ٫ان أرُاه ٫ان حران ٫ڄاَ         كي - 

 :ٷخٽ
 .َش وهٍ َىڃجٌ ؿ٩ٌ نوڀش ٬َنٍ َو٤ذٍڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ني هٌ  حٿٔخٻخ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٷيحڃش رن ڃىًٓ ٫ن ُٗن ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ ٛٗس ر٬ي ٣ڀى٩ حٿٴـَ اٖ ٍٻ٬ظُن.ٽ ٍٓىٽ ٷخ-
ثذ وحٿ٬ڄاٌَ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ       ً ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حرن أرٍكي - 

 .أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٜڀٍ ٍٻ٬ظُن ر٬ي حٿڄَٰد ٳٍ رُظه
 :٫ن طىرش حٿ٬نزٌَ ٫ن ڃىٍٵ حٿ٬ـڀٍ ٷخٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٬ٗزشكي - 
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ٖ ٽ ض ٖرن ٫ڄَ أطٜڀٍ حٿ٠لً ٷخٽ ٖ ٷڀض ٛٗهخ ٫ڄاَ ٷاخٽ ٖ ٷڀاض ٛاٗهخ أراى رټاَ ٷاخ       ٷڀ-
 .ٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٖ أهخٿهزٷڀض أٛٗهخ حٿن

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حٿ٬ڄٌَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼپ حٿٸَآڅ ڃؼپ حٔرپ حٿڄ٬ٸڀش اڅ ط٬خهيهخ ٛخكزهخ أڃٔټهخ حهلل ٛڀً ٽ ٍٓىٽ حهللٷخ-

 .واڅ طَٻهخ ًهزض
ػنٍ ٓاا٬ُي راان حٿٔااخثذ ٫اان ىحوى راان أرااٍ ٫خٛااڂ  يأرااٍ كاايػنخ وٻُاا٪ كاا نٍػنخ ٫زااي حهلل كاايػكااي - 

 :حٿؼٸٴٍ ٷخٽ
وآڃنض  ٿض حرن ٫ڄَ ٫ن حٿٜٗس رڄنً ٳٸخٽ هپ ٓڄ٬ض ڃلڄيح ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷڀض ن٬ڂٓؤ-

 .ٳخهظيَض ره ٷخٽ ٳبنه ٻخڅ َٜڀٍ رڄنً ٍٻ٬ظُن
 ٫ان أرُاه ٍٟاٍ حهلل    ٛڂػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٫ًُٔ رن كٴٚ رن ٫خكي - 

 :ط٬خٿً ٫نهڄخ ٷخٽ
ؿنخ ڃ٪ حرن ٫ڄَ ٳٜڀُنخ حٿٴ٠ََش ٳَأي ر٬ٞ وٿي  َظ٤ى٩ ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ ٛڀُض ڃ٪ حٿنزٍ هَ-

و٫ڄاَ و٫ؼڄاخڅ ٳاٍ حٿٔاٴَ ٳڀاڂ َٜاڀىح ٷزڀهاخ وٖ ر٬ايهخ ٷاخٽ حران           ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأرٍ رټَ 
 ٫ڄَ وٿى ط٤ى٫ض ْطڄڄض.

ُاا٪ كاايػنخ حٿ٬ڄااٌَ ٫اان نااخٳ٪ ٫اان حراان ٫ڄااَ و٫اان ٫زااي   وٻػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كااي - 
 .حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرُه ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٿلي ٿه ٿلي

رٍ كايػنخ وٻُا٪ كايػنخ آاَحثُپ ٫ان أراٍ آالٶ ٫ان ڃـخهاي ٫ان حران            ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 
حٿڄٰاَد   يٿٴـاَ وحٿاَٻ٬ظُن ر٬ا   ح ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷَأ ٳاٍ حٿاَٻ٬ظُن ٷزاپ   

 .ر٬٠خ و٫ََ٘ن ڃَس أو ر٠٪ ٫َ٘س ڃَس ٷپ َخ أَهخ حٿټخٳَوڅ وٷپ هى حهلل أكي
 :ٿُغ ٫ن ڃـخهي ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٫ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅكي - 
َاذ  ٯٌَ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رز٬ٞ ؿٔيٌ ٳٸخٽ َخ ٫زي حهلل ٻن ٳاٍ حٿاينُخ ٻؤناٺ    أه-

 .٫يى نٴٔٺ ٳٍ حٿڄىطًحأو ٫خرَ ٓزُپ و
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ وٻُاا٪ كاايػنٍ ٫ڄااَ راان كاايََ ٫اان ََِااي راان ٤٫ااخٍى أرااٍ    كااي - 

 :خٽحٿزٌٍِ حٿٔيوٍٓ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷ
 . خ نَ٘د ونلن ٷُخځ ونؤٻپ ونلن ن٬ًٔ ٫ڀً ٫هي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٻن-
 :وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 
 ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃٴااخطُق حٿُٰااذ هڄااْ ٖ ٬َڀڄهااخ اٖ حهلل اڅ حهلل ٫نااي  ٫ڀااڂ ٷااخ-
ٔخ٫ش وَنِٽ حٿُٰغ و٬َڀڂ ڃخ ٳٍ حٍْكخځ وڃخ طيٌٍ نٴْ ڃخًح طټٔذ ٯيح وڃخ طيٌٍ نٴْ رؤٌ حٿ

 .أٍٝ طڄىص اڅ حهلل ٫ڀُڂ هَُ
أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كايػنٍ ٫ُُناش ران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان ٫ڀاٍ ران َُاي ران            ٍػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

 :ؿي٫خڅ كيػنٍ ٓخٿڂ ٫ن أرُه أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .زْ حٿلَََ ڃن ٖ هٗٵ ٿهڄخ َڀان-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حٿ٬ڄٌَ ٫ن نخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً      كي - 
ٍوحكش اٿً هُزَ َوَٙ ٫ڀاُهڂ ػاڂ هُاَهڂ أڅ َؤهاٌوح أو َاَىوح ٳٸاخٿىح        ن٫ڀُه وٓڀڂ ر٬غ حر حهلل

 .هٌح حٿلٶ رهٌح ٷخڃض حٿٔڄىحص وحٍْٝ
 كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٫زي حهلل رن نخٳ٪ ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 
هاخ نڄااخء  ُثڂ وٷااخٽ حران ٫ڄااَ ٳ هاخ ً ٍٓاىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُاه وٓااڀڂ ٫ان اهٜااخء حٿوُاپ وحٿز    نها -

 .حٿوڀٶ
 ػنخ ٫خٛڂ رن ڃلڄي ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيكي - 
وٓاڀڂ ٿاى ٬َڀاڂ حٿناخّ ڃاخ ٳاٍ حٿىكايس ڃاخ ٓاخٍ ٍحٻاذ رڀُاپ وكاي               ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُهٷخ-

 .أريح
ش حٿهـُڄٍ ٫ن حرن ڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ػخرض رن ٫ڄخٍس ٫ن أرٍ طڄُكي - 

 :٫ڄَ ٷخٽ
ُض ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأرٍ رټَ و٫ڄَ و٫ؼڄخڅ ٳٗ ٛٗس ر٬ي حٿٰيحس كظً ٛڀ-

 ط٤ڀ٪ ٬َنٍ حٿ٘ڄْ.
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ه٘خځ ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
حٿ٘ڄْ وٖ ٯَورهخ ٳبنهاخ ط٤ڀا٪    لَوح رٜٗطټڂ ٣ڀى٩ط ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖٷخ-

 .رُن ٷَنٍ ٤ُٗخڅ
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كايػنخ حٿ٬ڄاٌَ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل        كي - 

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍهٚ ٿڀنٔخء أڅ ََهُن ٗزَح ٳٸڀنخ َخ ٍٓاىٽ حهلل اًح طنټ٘اٲ أٷايحڃنخ ٳٸاخٽ     
 .ًٍح٫خ وٖ طِىڅ ٫ڀُه

نٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حٿ٬ڄٌَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً   ػػنخ ٫زي حهلل كيكي - 
 :حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 ڃن أكٔن أٓڄخثټڂ ٫زي حهلل و٫زي حٿَكڄن. اڅ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ أرى ؿنخد ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 ٫يوي وٖ ٣َُس وٖ هخڃش ٷاخٽ ٳٸاخځ اٿُاه ٍؿاپ ٳٸاخٽ َاخ       ٖ ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخ-

 .ٍٓىٽ حهلل أٍأَض حٿز٬َُ َټىڅ ره حٿـَد ٳظـَد حٔرپ ٷخٽ ًٿٺ حٿٸيٍ ٳڄن أؿَد حْوٽ
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن ٍَُن رن ٓڀُڄخڅ ػنخ ٫زي كي - 

 :حْكڄٌَ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ً  ٓج- ٿَؿاپ ٤َڀاٶ حڃَأطاه ػٗػاخ ٳُظِوؿهاخ آهاَ ٳُٰڀاٶ حٿزاخد         حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٫ان    ح پ حٿنزاٍ ٛاڀ

ٽ ٫زاي  وََهٍ حٿٔظَ ػڂ ٤َڀٸهخ ٷزپ أڅ َيهپ رهخ هپ طلپ ٿآوٽ ٷاخٽ ٖ كظاً َاٌوٵ حٿ٬ٔاُڀش ٷاخ      
حهلل ٷخٽ أرٍ وػنخ  أكڄي ٬َناٍ حٿِرُاٌَ ٷاخٽ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٫ڀٸڄاش ران ڃَػاي ٫ان ٓاڀُڄخڅ ران             

 ٍَُن.
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ُ٪ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٬ُٓي رن أراٍ هناي ٫ان أرُاه ٫ان حران       ٻكيػنٍ أرٍ كيػنخ و ػنخ ٫زي حهللكي - 
 :٫ڄَ ٷخٽ

ڃنخَخناخ رهاخ كظاً طوَؿناخ     څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ىهپ ڃټش ٷخٽ حٿڀهڂ ٖ طـ٬پ ٻخ-
 .ڃنهخ

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ كن٨ڀش ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽكي - 
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ ط٠َد حٿٜىٍ ٬َنٍ حٿىؿهنه-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٫زي حهلل رن نخٳ٪ ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:كي - 
حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ ٬َـپ أكايٻڂ ٫ان ٬٣خڃاه ٿڀٜاٗس ٷاخٽ وٻاخڅ حران ٫ڄاَ          ٽ ٍٓىٽٷخ-

 .َٔڄ٪ حٔٷخڃش وهى َظ٬ً٘ ٳٗ ٬َـپ
 :ٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ٫ڄَ ٫ن ٷ٫ِش ٷخٽر٫زي حهلل كيػنٍ أ نخػكي - 
وأڃخنظاٺ  ٽ حرن ٫ڄَ أوى٫ٺ ٻڄخ وى٫نٍ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أٓاظىى٩ حهلل ىَناٺ       ٷخ-

 .وهىحطُڂ ٫ڄڀٺ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ نخٳ٪ رن ٫ڄَ حٿـڄلٍ ٫ن ٬ُٓي رن كٔخڅ ٫ن حرن ٫ڄاَ أڅ  كي - 

ڀڂ ٻخڅ َنِٽ ر٬َٳش وحىٌ نڄَس ٳڀڄخ ٷظپ حٿلـخؽ حرن حٿِرَُ أٍٓاپ  ٓ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وهللٍٓىٽ ح
حٿُاىځ ٳٸاخٽ اًح ٻاخڅ     اٿً حرن ٫ڄَ أَش ٓخ٫ش ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َاَوف ٳاٍ هاٌح   

ًٿٺ ٍكنخ ٳؤٍٓپ حٿلـخؽ ٍؿٗ َن٨َ أٌ ٓخ٫ش ََوف ٳڀڄخ أٍحى حرن ٫ڄَ أڅ ََوف ٷخٽ أُحٯض 
 حٿ٘ڄْ ٷخٿىح ٿڂ طِ٭ ٷخٽ ُحٯض حٿ٘ڄْ ٷخٿىح ٿڂ طِ٭ ٷخٽ ٳڀڄخ ٷخٿىح ٷي ُحٯض حٍطلپ.

ي ران  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ كڄخى ران ٓاڀڄش ٫ان ٳَٷاي حٿٔاوٍ ٫ان ٓا٬ُ       كي - 
ؿزَُ ٫ن حرن ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻاخڅ َايهن ٫ناي حٔكاَحځ رخٿَِاض ٯُاَ            

 .حٿڄٸظض
٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٳَحّ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان ُحًحڅ ٫ان       ٪ػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُكيػنخ ٫زي حهلل كي - 

٬ااش ڃاان حٍْٝ ٍٳ حراان ٫ڄااَ أنااه ى٫ااخ ٯٗڃااخ ٿااه ٳؤ٫ظٸااه ٳٸااخٽ ڃااخٿٍ ڃاان أؿااَ  ڃؼااپ هااٌح حٿ٘ااٍء 
 :ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽٓڄ٬ض 

 .ٿ٤ڂ ٯٗڃه ٳټٴخٍطه ٫ظٸه ڃن-
ران ڃٔاڀڂ حٿٴاِحٌٍ كايػنٍ ؿزُاَ ران أراٍ         ٍسػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٫ڄخكي - 

 :ٓڀُڄخڅ رن ؿزَُ رن ڃ٬٤ڂ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ َٸىٽ
َٜازق وكاُن َڄٔاٍ حٿڀهاڂ      َټن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ َاي٩ هائٖء حٿاي٫ىحص كاُن      ٿڂ-

انٍ أٓؤٿٺ حٿ٬خٳُش ٳٍ حٿاينُخ وحِهاَس حٿڀهاڂ اناٍ أٓاؤٿٺ حٿ٬ٴاى وحٿ٬خٳُاش ٳاٍ ىَناٍ وىنُاخٌ وأهڀاٍ            
طٍ وآڃن ٍو٫خطٍ حٿڀهڂ حكٴ٨نٍ ڃان راُن َايٌ وڃان هڀٴاٍ و٫ان َڄُناٍ        حٿٍ حٿڀهڂ حٓظَ ٫ىٍڃخو

 و٫ن ٗڄخٿٍ وڃن ٳىٷٍ وأ٫ىً ر٨٬ڄظٺ أڅ حٯظخٽ ڃن طلظٍ ٷخٽ ٬َنٍ حٿؤٲ.
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُا٪ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان أراٍ آالٶ ٫ان حٿنـَحناٍ ٫ان حران           كي - 
لااي ٳٸااخٽ ڃااخ ٗااَحرٺ ٷااخٽ حٿِرُااذ  ٿطااً رٔااټَحڅ ٳ٠ااَره حأ ٫ڄااَ أڅ حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ

 .وحٿظڄَ ٷخٽ َټٴٍ ٻپ وحكي ڃنهڄخ ڃن ٛخكزه
ن ٫ڄاَ ران ٫زاي حٿ٬َِاِ ٫ان أراٍ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كايػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ را    كي - 

 :٬٣ڄش ڃىٖهڂ و٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل حٿٰخٳٸٍ أنهڄخ ٓڄ٬خ حرن ٫ڄَ َٸىٽ
ڂ ٿ٬نااض حٿوڄااَس ٫ڀااً ٫٘ااَس وؿااى  ٿ٬نااض حٿوڄااَ ر٬ُنهااخ   ڀٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓاا ٷااخ-

وٗااخٍرهخ وٓااخٷُهخ ورخث٬هااخ وڃزظخ٫هااخ و٫خٛااَهخ وڃ٬ظٜااَهخ وكخڃڀهااخ وحٿڄلڄىٿااش اٿُااه وآٻااپ       
 ڄنهخ.ػ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ڃىًٓ ٷخٽ وٻُا٪ ناَي أناه حران ٫ٸزاش      كي - 

 خٽ:٫ن ٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷ
 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿظٍ َلڀٲ ٫ڀُهخ ٖ وڃٸڀذ حٿٸڀىد څ َڄُن حٿنزٍٻخ-
ڃااىٿً آٽ ػنخ ٫زااي حهلل كايػنٍ أرااٍ كايػنخ وٻُاا٪ كاايػنخ ٓاٴُخڅ ٫اان ڃلڄاي راان ٫زاي حٿااَكڄن      كاي  - 

٣ڀلش ٫ن ٓخٿڂ ٬َنٍ حرن ٫زي حهلل ٫ن حرن ٫ڄَ أنه ٣ڀٶ حڃَأطه وهٍ كخثٞ ٳٔاؤٽ ٫ڄاَ حٿنزاٍ    
 ٽ:ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخ

 .ٿ٤ُڀٸهخ ٣خهَح أو كخڃٗ ڂ  ٳڀَُحؿ٬هخ ػڃَ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ان ٗاََٺ ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ٜاڂ وٷاخٽ آاَحثُپ ران          كي - 

 رن ٫ٜڂ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ:٫ٜڄش ٷخٽ وٻُ٪ هى ح
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اڅ ٳٍ ػٸُٲ ڃزَُح وٻٌحرخٷخ-
٫ن ٬َڀً ٫ان ٤٫اخء ٫ان ٫ڀاٍ حُْىٌ ٫ان       شكيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٬ٗزٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛٗس حٿڀُپ وحٿنهخٍ ڃؼنً ڃؼنًٷخ-
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زُي حهلل ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ػنخ ٫زي حكي - 

 :ٷخٽ
ځ حٿٸُخڃش حٿڄٜىٍوڅ َٸخٽ ٿهڂ أكُىح ڃخ ىٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٗي حٿنخّ ٫ٌحرخ َٷخ-

 .هڀٸظڂ
َ      ٫ز ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ََٗٺ ٫نكي -  أڅ  ُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄا

 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً اٿً ر٬َُ 
 :٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ رن ٫زي حهلل رن ىَنخكي - 
نخ حٿنخّ ٳاٍ ڃٔاـي ٷزاخء ٳاٍ ٛاٗس حٿٜازق اً أطاخهڂ آص ٳٸاخٽ اڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه            رُ-

 .نلَٳىحوٓڀڂ ٷي نِٽ ٫ڀُه ٷَآڅ ووؿه نلى حٿټ٬زش ٷخٽ ٳخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل ران أراٍ حٿڄـخٿاي ٫ان ڃـخهاي ٫ان       كي - 

 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ
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٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃاان حنظٴااً ڃاان وٿااي  ٿُٴ٠االه ٳااٍ حٿااينُخ ٳ٠االه حهلل َااىځ   ٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهللٍ ٽٷااخ-
 .حٿٸُخڃش ٫ڀً ٍإّ حْٗهخى ٷٜخٙ رٸٜخٙ

نخ وٻُ٪ ٫ن حرن أرٍ ًثذ ٫ن هخٿه حٿلَع ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 
 :٫ڄَ ٷخٽ

 .ٳخصخڅ ٻخڅ ٿُئڃنخ رخٿٜواڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َؤڃَنخ رخٿظوٴُٲ ٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ه٘خځ حرن ٓا٬ي ٫ان ٫ڄاَ ران أٓاُي ٫ان حران ٫ڄاَ         كي - 

 :ٷخٽ
ُه وٓڀڂ ٍٓىٽ حهلل هَُ حٿنخّ ػاڂ أراى رټاَ ػاڂ ٫ڄاَ وٿٸاي       خ نٸىٽ ٳٍ ُڃن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀٻن-

كڄاَ حٿان٬ڂ ُوؿاه    ن أوطٍ حرن أرٍ ٣خٿذ ػٗع هٜخٽ ْڅ طټىڅ ٿٍ وحكيس ڃانهن أكاذ اٿاٍ ڃا    
ٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حرنظه ووٿيص ٿه وٓي حْرىحد اٖ رخره ٳٍ حٿڄٔـي وأ٤٫خ  حٿَحَش ىٍٓ

 َىځ هُزَ.
يػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ڃنٜاىٍ ٫ان ٓاخٿڂ ران أراٍ حٿـ٬اي ٫ان        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 

 :ََِي رن رَ٘ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
حٿٜٗس واَظخء حٿِٻخس وكؾ حٿزُض وٛاىځ   ځاٿه اٖ حهلل واٷخ ٍ حٔٓٗځ ٫ڀً هڄْ ٗهخىس أڅ ٖرن-

ٍڃ٠خڅ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿه ٍؿپ وحٿـهخى ٳٍ ٓزُپ حهلل ٷخٽ حرن ٫ڄَ حٿـهخى كٔن هټاٌح كايػنخ ٍٓاىٽ    
 . ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحهلل ٛ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿُٸ٨اخڅ ٫ان ُحًحڅ ٫ان حران ٫ڄاَ      كي - 
 :ٷخٽ

٫ڀُه وٓڀڂ ػٗػش ٫ڀً ٻؼزخڅ حٿڄٔٺ َىځ حٿٸُخڃش ٍؿپ أځ ٷىڃاخ وهاڂ راه     ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللٷخٽ -
 خٿً وكٶ ڃىحٿُه.ٍحٟىڅ وٍؿپ َئًڅ ٳٍ ٻپ َىځ وٿُڀش هڄْ ٛڀىحص و٫زي أىي كٶ حهلل ط٬

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كايػنٍ أراى َلُاً حٿ٤ىَاپ ٫ان أراٍ َلُاً حٿٸظاخص ٫ان          كي - 
 : ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهللڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً ح٫ ڃـخهي ٫ن حرن

٨ڂ أهپ حٿنخٍ ٳٍ حٿنخٍ كظً أڅ رُن ٗالڄش أًڅ أكايهڂ اٿاً ٫خطٸاه ڃٔاَُس ٓاز٬ڄخثش ٫اخځ واڅ        ٬َ-
 .َٟٓه ڃؼپ أكي ٯڀ٦ ؿڀي  ٓز٬ىڅ ًٍح٫خ واڅ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ان ََِاي ران َُاخى ٫ان كزُاذ ران أراٍ ػخراض ٫ان حران            كي - 
 :٫ڄَ ٷخٽ

 .ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿَٷزً وٷخٽ ڃن أٍٷذ ٳهى ٿهًٍٓ نه-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:كي - 
ؽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن رُض ٫خث٘ش ٳٸخٽ اڅ حٿټٴَ ڃان ههناخ ڃان كُاغ ٤َڀا٪      َه-

 .ٷَڅ حٿ٤ُ٘خڅ
حرن هَوڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن آالٶ ٫ان ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِيكي - 

 :٫ن حٿِرَُ ٫ن ٫زُي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن أرُه ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
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ٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وهاى َٔاجپ ٫ان حٿڄاخء َټاىڅ راخٿٴٗس ڃان حٍْٝ وڃاخ            ٬ض ٍٓىٓڄ-
 .حٿڄخء ٷڀظُن ٿڂ َنـٔه ٍٗء څ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٻخ َنىره ڃن حٿيوحد وحٿٔزخ٩ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل

 :نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٫ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶكي - 
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ انه ٿڂ َټان نزاٍ ٷزڀاٍ اٖ وٛاٴه ْڃظاه وْٛاٴنه ٛاٴش ٿاڂ         ٽ ٍٓىٽ حهلل ٷخ-

 .ٿُڄنً ٻؤنهخ ٫نزش ٣خٳُشحَٜٴهخ ڃن ٻخڅ ٷزڀٍ انه أ٫ىٍ وحهلل طزخٍٹ وط٬خٿً ٿُْ رؤ٫ىٍ ٫ُنه 
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ََِي رن هَوڅ ٫ن كـخؽ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ه وٓاڀڂ َٸاىٽ ڃان طاَٹ حٿ٬ٜاَ ڃظ٬ڄايح كظاً طٰاَد حٿ٘اڄْ          ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُا   ٓڄ-

 .ٳټؤنڄخ وطَ أهڀه وڃخٿه
َ     كي -  ران رلُاَ حٿٜان٬خنٍ حٿٸاخٙ أڅ      ٵ أنزؤناخ ٫زاي حهلل  ُحػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿا

 :٫زي حٿَكڄن رن ََِي حٿٜن٬خنٍ أهزَ  أنه ٓڄ٪ حرن ٫ڄَ َٸىٽ
َن٨َ اٿً َاىځ حٿٸُخڃاش ٻؤناه ٍأي حٿ٬اُن ٳڀُٸاَأ       ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن َٓ  أڅٷخ-

 ٍس هىى.ٓىاًح حٿ٘ڄْ ٻىٍص واًح حٿٔڄخء حنٴ٤َص واًح حٿٔڄخء حن٘ٸض وأكٔزه أنه ٷخٽ 
كُٔن ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان   زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ أنخ ٓٴُخڅ ٬َنٍ حرن ٫ػنخ كي - 

 ٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:
راان كٌحٳااش ٿٸااٍ ٫ڄااَ ٍٟااٍ حهلل ط٬ااخٿً ٫نااه ٫ؼڄااخڅ      خ طؤَڄااض كٴٜااش ٻخنااض طلااض هنااُْ    ٿڄاا-

ڀُاه ٳٔاټض   ٫ ٳ٬َٟهخ ٫ڀُه ٳٸخٽ ٫ؼڄخڅ ڃخٿٍ ٳٍ حٿنٔخء كخؿش وٓؤن٨َ ٳڀٸاٍ أراخ رټاَ ٳ٬َٟاهخ    
ٳٍ نٴٔه ٫ڀً أرٍ رټَ ٳبًح ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷي ه٤زهخ ٳڀٸٍ ٫ڄَ أراخ   ٳىؿي ٫ڄَ

هخ ٫ڀُٺ ٳٔاټض ٫ناٍ ٳٓناخ ٫ڀُاٺ     رټَ ٳٸخٽ انٍ ٻنض ٫َٟظهخ ٫ڀً ٫ؼڄخڅ ٳَىنٍ وانٍ ٫َٟظ
ٻنض أٗي ٯ٠زخ ڃنٍ ٫ڀً ٫ؼڄخڅ وٷي ٍىنٍ ٳٸخٽ أرى رټَ انه ٷي ٻخڅ ًٻَ ڃن أڃَهخ وٻخڅ َٓح 

 ٳټَهض أڅ أٳٍ٘ حٿَٔ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ أنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄاَ  كي - 

 :ٷخٽ
ڃاان ٻااخڅ ڃظلََهااخ ٳڀُظلَهااخ ٿُڀااش ٓااز٪ و٫٘ااََن وٷااخٽ    ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٷااخ-

 .طلَوهخ ٿُڀش ٓز٪ و٫ََ٘ن ٬َنٍ ٿُڀش حٿٸيٍ
 :كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ؿزڀش رن ٓلُڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 
 ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿلنظڄش ٷُپ وڃخ حٿلنظڄش ٷخٽ حٿـَس ٬َنٍ حٿنزٌُ.نه-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ كٔاُن ران ًٻاىحڅ ٬َناٍ حٿڄ٬ڀاڂ ٫ان ٫ڄاَو ران               كاي  - 

 :ٍٳ٬خ  اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ خ٬ُّٗذ ٫ن ٣خوّ أڅ حرن ٫ڄَو حرن ٫ز
َلااپ ٿَؿااپ أڅ ٤٬َااٍ حٿ٤٬ُااش ٳَُؿاا٪ ٳُهااخ اٖ حٿىحٿااي ٳُڄااخ ٤٬َااٍ وٿااي  وڃؼااپ حٿااٌٌ ٤٬َااٍ     ٖ-

 .خ ٻڄؼپ حٿټڀذ أٻپ كظً اًح ٗز٪ ٷخء ػڂ ٍؿ٪ ٳٍ ٷُجهحٿ٤٬ُش ػڂ ََؿ٪ ٳُه
ٍ     رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ نخٳ٪ رن ٫ڄَ ٫ن أكي -  ڃىٓاً   رټاَ ٬َناٍ حران أرا

 :ٷخٽ
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ٿڂ ٫ان أرُاه   ٓاخ  ض ڃ٪ ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٳڄاَص ٍٳٸاش ْځ حٿزناُن ٳُهاخ أؿاَحّ ٳلايع      ٻن-
خٽ ٖ طٜالذ حٿڄٗثټاش ٍٻزاخ ڃ٬هاڂ حٿـڀـاپ ٳټاڂ طاَي ٳاٍ         ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ أناه ٷا   

 .هئٖء ڃن ؿڀـپ
٫ان أراٍ حٿٜايَٶ هاى      ران َلُاً ٫ان ٷظاخىس     خځػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤناخ هڄا  كي - 

 :حٿنخؿٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 . حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂح و٬ٟظڂ ڃىطخٻڂ ٳٍ حٿٸزَ ٳٸىٿىح رٔڂ حهلل و٫ڀً ڃڀش ٍٓىٽ اً-
ـ       كي -  ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ هڄخځ ران َلُاً ٫ان ٷظاخىس ٫ان أراٍ حٿلټاڂ حٿز  ڀا

 :٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن حطوٌ ٻڀزخ ٯَُ ٻڀذ ٩ٍُ أو ٩َٟ أو ُٛي نٸٚ ڃان  ٷخ-

وأنخ ٿه ٻخٍ  ٷخٽ هى ٫ڀً ٍد حٿايحٍ حٿاٌٌ   ٫ڄڀه ٻپ َىځ ٷَُح١ ٳٸڀض ٖرن ٫ڄَ أڅ ٻخڅ ٳٍ ىحٍ 
 َڄڀټهخ.

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حرن ؿََؾ ٷخٽكي - 
ٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن ٍإَاخ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ       ىًٓ رن ٫ٸزش كيػنٍڃ زَنٍأه-

رُن وٳاٍ ن٫ِاه   ٳٍ أرٍ رټَ و٫ڄَ ٷخٽ ٍأَض حٿنخّ ٷي حؿظڄ٬ىح ٳٸخځ أرى رټَ ٳن٩ِ ًنىرخ أو ًناى 
٬ٟٲ وحهلل َٰٴَ ٿه ػڂ ن٩ِ ٫ڄَ ٳخٓظلخٿض ٯَرخ ٳڄخ ٍأَض ٫زٸََخ ڃن حٿنخّ َٴٌَ ٳََه كظاً  

 ر٤٬ن. َٟد حٿنخّ
ػنٍ أراٍ كايػنخ ٍوف كايػنخ ُٻََاخ حران آالٶ كايػنخ ٫ڄاَو ران ىَناخٍ أناه            يػنخ ٫زاي حهلل كا  كي - 

 ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ َٸىٽ:
ٸااىٽ حٿ٘ااهَ هټااٌح وهټااٌح وهټااٌح وٷاازٞ ارهخڃااه ٳااٍ ٬ض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٓااڄ-

 .حٿؼخٿؼش
هلل ران  حػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ٫زُاي حهلل ران حْهانْ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان ٫زاي        كي - 

 :٫ڄَ ٷخٽ
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿوُپ ٳٍ نىحُٛهخ حٿوَُ اٿً َىځ حٿٸُخڃشٷخ-
وف كيػنخ حرن ؿََؾ ٫ن ٓڀُڄخڅ حرن ڃىًٓ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍكي - 

 :حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٖ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ىٖء ٿڄن أ٫ظٶحٿ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٍوف ٷااخٽ كاايػنخ حْوُح٫ااٍ ٫اان حٿڄ٤ڀااذ راان ٫زااي حهلل راان    كااي - 

 :كن٤ذ ٷخٽ
ُه وٓڀڂ وٻخڅ حرن ٫زخّ َظىٟاؤ ڃاَس   څ حرن ٫ڄَ َظىٟؤ ػٗػخ ََٳ٬ه اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀٻخ-

 . ََٳ٬ه اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ي حهلل ران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ    زا ڃخٿٺ ٫ن ناخٳ٪ ٫ان ٫  خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنكي - 

 .حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنخم رخٿز٤لخء حٿظٍ رٌٌ حٿلڀُٴش ٳٜڀً رهخ
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كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃىًٓ رن ٫ٸزاش ٓاڄ٬ض ٓاخٿڂ ران ٫زاي      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كي - 
 :حهلل ٷخٽ

 .حٿڄٔـي نحهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃ ڀًڅ حرن ٫ڄَ َټخى َڀ٬ن حٿزُيحء وَٸىٽ انڄخ أهپ ٍٓىٽ حهلل ٛٻخ-
 :ٳ٪ أڅ حرن ٫ڄَ ٻخڅ َٸىٽنخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حرن ؿََؾ أهزَنٍكي - 
َٸااىٽ ٿزُااٺ حٿڀهااڂ ٿزُااٺ ٿزُااٺ ٖ ٗااََٺ ٿااٺ ٿزُااٺ اڅ حٿلڄااي  ٬ض حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂٓااڄ-

 .وحٿن٬ڄش ٿٺ وحٿڄڀٺ ٖ ََٗٺ ٿٺ
خڅ ٷخٖ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كڄُي ٷخٽ ٴأرٍ كيػنخ ٍوف و٫ نخػنخ ٫زي حهلل رن أكڄي كيػكي - 

 :٫ٴخڅ ٳٍ كيَؼه أنزؤنخ كڄُي ٫ن رټَ رن ٫زي حهلل ٫ن حرن ٫ڄَ أنه ٷخٽ
 ٫ڀُه وٓڀڂ ڃټش وأٛلخره ڃڀزُن وٷخٽ ٫ٴخڅ ڃهڀُن رخٿلؾ ٳٸخٽ ٍٓاىٽ  ځ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللٷي-

 ٖ خٿىح َاخ ٍٓاىٽ حهلل   ٷا ڃان ٻاخڅ ڃ٬اه حٿهايٌ      حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٗخء أڅ َـ٬ڀهخ ٫ڄاَس ا
ڄـخڃَ وٷيځ ٫ڀٍ رن أرٍ ٣خٿذ ڃان  حٿ أََوف أكينخ اٿً ڃنً وًٻَ  َٸ٤َ ڃنُخ ٷخٽ ن٬ڂ وٓٸ٤ض

حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رڂ أهڀڀض ٷخٽ أهڀڀض رڄخ أهپ ره حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه حٿُڄن ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
پ حٿٸاىځ ٷاخٽ ٫ٴاخڅ    ٬ا ٣خوٓاخ ٳٸاخٽ هټاٌح ٳ   ه وٓڀڂ ٷخٽ ٍوف ٳبڅ ٿٺ ڃ٬نخ هيَخ ٷخٽ كڄُي ٳليػض ر

 .حؿ٬ڀهخ ٫ڄَس
ػنخ ٫زي حهلل رن أكڄي كيػنخ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حرن ؿاََؾ كايػنٍ ڃىٓاً ران ٫ٸزاش ٫ان       كي - 

 :٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽنخٳ٪ ٫ن حرن 
 .َٗد حٿوڄَ ٳٍ حٿينُخ ٿڂ ََ٘رهخ ٳٍ حِهَس اٖ أڅ َظىد ڃن-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛاڀً حهلل  حهللػنخ ٫زي كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ رڄؼڀه.
أرى رټَ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان ٤٫اخء ران       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حْٓىى رن ٫خڃَ أنزؤنخكي - 

 :أرٍ ٍرخف ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
خٿيَنخٍ وحٿيٍهڂ طزخ٬َىح راخٿ٬ُن  ر ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ اًح ٬َنٍ ٟن حٿنخّٷخ-

وحطز٬ااىح أًنااخد حٿزٸااَ وطَٻااىح حٿـهااخى ٳااٍ ٓاازُپ حهلل أنااِٽ حهلل رهااڂ رااٗء ٳڀااڂ ََٳ٬ااه ٫اانهڂ كظااً      
 .ََحؿ٬ىح ىَنهڂ

حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى أنزؤنخ أرى آَحثُپ ٫ن ٳ٠ُپ ٫ن ڃـخهي ٫ن حرن ٫ڄَ  ػنخ ٫زيكي - 
 :ٷخٽ

ڀً حٿڄٜاڀً وحٓاظُٸ٦ حٿڄٔاظُٸ٦    ٛا رٜاٗس حٿ٬٘اخء كظاً    ڂ ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀ ڃٔ-
خٽ ٿاىٖ أڅ أٗاٶ ٫ڀاً أڃظاٍ أڃاَطهڂ أڅ َٜاڀىح هاٌح        ٳٸ ونخځ حٿنخثڄىڅ وطهـي حٿڄظهـيوڅ ػڂ هَؽ

 .ٜٗس أو نلى ًححٿىٷض أو هٌ  حٿ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٍٟاٍ     كي - 

څ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ أڅ َزُض طڀٺ حٿڀُڀاش رڄټاش ڃان    ًحهلل ط٬خٿً ٫نهڄخ أڅ حٿ٬زخّ حٓظؤ
 .أؿپ حٿٔٸخَش ٳؤًڅ ٿه
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ى ٫ان كڄُاي ٫ان رټاَ ران ٫زاي حهلل أڅ حران        ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٍوف كايػنخ كڄاخ      كي - 
 .٫ڄَ ٻخڅ َهـ٪ هـ٬ش رخٿز٤لخء وًٻَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳ٬پ ًٿٺ

 ٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ كڄخى ٫ن ٳَٷي حٿٔزوٍ ٫ن ٓا٬ُي ران ؿزُاَ ٫ان    نػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 
 .لَځن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أىهن رَِض ٯَُ ڃٸظض وهى ڃحر
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حرن ؿََؾ أهزَنخ ڃىًٓ رن ٫ٸزش ٫ان ناخٳ٪ ٫ان    كي - 

 :ٽخحهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ ڀًحرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛ
 .ڃٔټَ هڄَ وٻپ هڄَ كَحځ ٻپ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خً رن ڃ٬خً كيػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ران ٫زاي         كي - 

 :زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽحٿَكڄن ٫ن ٫
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻپ ڃٔټَ هڄَ وٻپ ڃٔټَ كَحځٷخ-
 :٫ن ڃلڄي ٓڄ٬ض أرٍ َٸىٽ خ ڃ٬خً كيػنخ ٫خٛڂػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 
٬ض ٫زااي حهلل راان ٫ڄااَ َٸااىٽ ٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٖ َااِحٽ هااٌح حْڃااَ ٳااٍ  ٓااڄ-

 حػنخڅ ٷخٽ وكَٹ أٛز٬ُه َڀىَهڄخ هټٌح.ٷََٖ ڃخ رٸٍ ڃن حٿنخّ 
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃ٬ااخً كاايػنخ ٫ڄااَحڅ حراان كاايََ ٫اان ََِااي راان ٤٫ااخٍى أرااٍ كااي - 

 :حٿزٌٍِ ٷخٽ
ٽ حرن ٫ڄَ ٻنخ نَ٘د ونلن ٷُخځ ونؤٻپ ونلن نٔا٬ً ٫ڀاً ٫هاي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه       ٷخ-

 . وٓڀڂ
يػنخ حران ٫اىڅ ٫ان ڃٔاڀڂ ڃاىٿً ٿ٬زاي ٷاُْ ٷاخٽ ڃ٬اخً          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خً كا كي - 

 :ٻخڅ ٬ٗزش َٸىٽ حٿٸَي ٷخٽ
 ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    ٓانش أوطاَ ٍٓاىٽ حهلل    ڃاخ ٽ ٍؿپ ٖرن ٫ڄَ أٍأَض حٿىطَ أٓنش هى ٷخٽ ٷخ-

وأوطَ حٿڄٔڀڄىڅ ٷاخٽ ٖ أٓانش هاى ٷاخٽ ڃاه أط٬ٸاپ أوطاَ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وأوطاَ             
 حٿڄٔڀڄىڅ.

 :ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خً كيػنخ حرن ٫ىڅ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زكي - 
ڄلاَځ ڃان حٿؼُاخد ٳٸاخٽ ٖ طڀزٔاىح حٿٸڄاُٚ       حٿىي ٍؿپ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ڃاخًح َڀازْ    نخ-

وٖ حٿ٬ڄخڃش وٖ حٿزاَحنْ وٖ حٿٔاَحوَٗص وٖ حٿوٴاخٱ اٖ أڅ ٖ طټاىڅ ن٬اخٽ ٳابڅ ٿاڂ طټان ن٬اخٽ          
 ػىرخ ڃٔه وٍّ ٷخٽ حران ٫اىڅ اڃاخ ٷاخٽ ڃٜازى٭ واڃاخ ٷاخٽ ڃٔاه وٍّ         ٳوٴُن ىوڅ حٿټ٬زُن وٖ

 ٷخٽ حرن ٫ىڅ وٳٍ ٻظخد نخٳ٪ ڃٔه.و٫ُٴَحڅ 
ڃلڄي رن أرٍ ٫يٌ ٫ن ڃلڄي ران آالٶ ٷاخٽ وًٻاَص ٖران        كيػنٍ أرٍ كيػنخهللػنخ ٫زي حكي - 

 ٗهخد ٷخٽ:
ٍ   كي- ٫زُاي أڅ ٫خث٘اش    ػنٍ ٓخٿڂ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷي ٻخڅ َٜن٪ ًحٹ ػڂ كيػظه ٛاٴُش رناض أرا

 .كيػظهخ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ ََهٚ ٿڀنٔخء ٳٍ حٿوٴُن
 :ڀُڄخڅ ٬َنٍ حٿظُڄٍ ٫ن ٣خوّ ٷخٽٍٓ حرن أرٍ ٫يٌ ٫ن ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيكي - 
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ٿض حرن ٫ڄَ أنهً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن نزٌُ حٿـَ ٷخٽ ن٬ڂ ٷاخٽ وٷاخٽ ٣اخوّ وحهلل    ٓؤ-
 .ڃنه انٍ ٓڄ٬ظه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن َىٓٲ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫اخء ٫ان حران ٫ڄاَ     كي - 
 :ڀڂ أنه ٷخٽو٫ٓن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه 

ٳٍ ڃٔـيٌ هٌح أٳ٠پ ڃن أٿٲ ٛٗس ٳُڄاخ ٓاىح  ڃان حٿڄٔاخؿي اٖ حٿڄٔاـي حٿلاَحځ ٳهاى         سٛٗ-
 أٳ٠پ.

 :كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُيكي - 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ؿڄ٪ حهلل حْوٿُن وحِهََن َىځ حٿٸُخڃش ٍٳ٪ ٿټاپ ٯاخىٍ   ٷخ-

 .ٿىحء ٳٸُپ هٌ  ٯيٍس ٳٗڅ رن ٳٗڅ
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
لُنن أكيٻڂ ٣ڀاى٩ حٿ٘اڄْ وٖ ٯَورهاخ ٳابڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻاخڅ َنهاٍ           َظ ٖ-

 .٫ن ًٿٺ
ي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل       ُػنخ ڃلڄي كيػنخ ٫زكيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأي نوخڃش ٳٍ ٷزڀش حٿڄٔـي ٳلظهخ ػڂ أٷزپ ٫ڀً حٿنخّ ٳٸخٽ:
ٻڂ ٳاٍ حٿٜاٗس ٳاٗ َظانوڂ ٷزاپ وؿهاه ٳابڅ حهلل ط٬اخٿً ٷزاپ وؿاه أكايٻڂ اًح ٻاخڅ ٳاٍ              ح ٻخڅ أكياً-

 .حٿٜٗس
خٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً      نا ڃلڄي رن ٫زُي ٫ن  نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

ىهااپ ٍؿڀااه ٳااٍ حٿٰااَُ وحٓااظىص رااه نخٷظااه ٷخثڄااش أهااپ ڃاان ڃٔااـي ًٌ     حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٻااخڅ اًح أ 
 حٿلڀُٴش.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زُاي كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ            كي - 
س وٻخڅ َيهپ ڃټش ڃن حٿؼنُش حٿ٬ڀُاخ  ََوَؽ ڃن ٣ََٶ حٿ٘ـڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخ

 وَوَؽ ڃن حٿؼنُش حٿٔٴڀً.
ٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زُاي كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخ        كي - 

 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ اًح ٣خٱ رخٿزُض حٿ٤ىحٱ حْوٽ هذ ػٗػش وڃً٘ أٍر٬ش
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُاي ٷاخٽ كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ          ح ػنخ ٫زيكي - 

 :ٷخٽ
ش أڅ ط٬خهايهخ ٛاخكزهخ   ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ انڄاخ ڃؼاپ حٿٸاَآڅ ڃؼاپ حٔراپ حٿڄ٬ٸڀا       ٷخ-

 .ر٬ٸڀهخ أڃٔټهخ ٫ڀُه واڅ أ٣ڀٶ ٫ٸڀهخ ًهزض
ران ىَناخٍ ٫ان حران      ٓا٬ُي ران ٫زاي حهلل    ٫ان ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِاي أنزؤناخ َلُاً    كي - 

 :٫ڄَ ٷخٽ
 . ٫ڀُه وٓڀڂ َؤطٍ ٷزخء ٍحٻزخ وڃخُٗخحهلل څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀًٻخ-
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ؤناخ ه٘اخځ ٫ان ڃلڄاي ران ٓاََُن ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِاي أنز كي - 
 :حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 پ.س حٿڄَٰد وطَ حٿنهخٍ ٳؤوطَوح ٛٗس حٿڀُٛٗ-
كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ٓاڀُڄخڅ حٿظُڄاٍ ٫ان ٣اخوّ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان              ػنخ ٫زي حهللكي - 

 :حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حٿٜزق ٳؤوطَ رىحكيس س حٿڀُپ ڃؼنً ڃؼنً ٳبًح هٴضٛٗ-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ٓا٬ُي ران َُاخى حٿ٘اُزخنٍ كايػنخ َُاخى ران ٛازُق              كي - 

 :حٿلنٴٍ ٷخٽ
أٛاڀٍ اٿاً حٿزُاض وٗاُن اٿاً ؿاخنزٍ ٳؤ٣ڀاض حٿٜاٗس ٳىٟا٬ض َايٌ ٫ڀاً هٜاٌَ              ض ٷخثڄخٻن-

       َ ٫ض حٖنٜاَحٱ  ٳ٠َد حٿُ٘ن ٛيٌٍ رُي  َٟرش ٖ َخٿى ٳٸڀاض ٳاٍ نٴٔاٍ ڃاخ ٍحراه ڃناٍ ٳؤٓا
ٳبًح ٯٗځ هڀٴه ٷخ٫ي ٳٸڀض ڃن هٌح حٿُ٘ن ٷخٽ هٌح ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٳـڀٔض كظً حنٜاَٱ ٳٸڀاض   

ى ٷڀض ن٬ڂ ٷاخٽ ًحٹ حٿٜاڀذ ٳاٍ حٿٜاٗس وٻاخڅ ٍٓاىٽ       هٍحرٺ ڃنٍ ٷخٽ أنض خ أرخ ٫زي حٿَكڄن ڃ
  ٫ڀُه وٓڀڂ َنهً ٫نه.حهلل ٛڀً حهلل

ي حٿ٬َِِ حرن ٫زي حهلل رن أرٍ ٓڀڄش ٫ن ٫ڄاَو  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي كيػنخ ٫زكي - 
هلل حران ٫ڄاَ   ح رن كُٔن ٫ن ٫زي حهلل رن أرٍ ٓاڀڄش ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ ٫ان ٫زاي         

 :ٷخٽ
خ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٛازُلش ٫َٳاش ڃناخ حٿڄټزاَ وڃناخ حٿڄهاپ أڃاخ نلان نټزاَ           ٻن-

 ٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ .ٷخٽ ٷڀض حٿ٬ـذ ٿټڂ ٻُٲ ٿڂ طٔؤٿى  ٻُٲ ٛن٪ ٍٓى
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ كـاخؽ حران أ٣ٍاؤس ٫ان وراَس ٓاڄ٬ض حران ٫ڄاَ              كي - 
 :ٽٸىَ
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رٸظپ حٿٌثذ ٿڀڄلاَځ ٬َناٍ وحٿٴاخٍس وحٿٰاَحد وحٿلايحء ٳٸُاپ        َ ٍٓىٽ حهللأڃ-

 .ٿه ٳخٿلُش وحٿ٬ٸَد ٳٸخٽ ٷي ٻخڅ َٸخٽ ًحٹ
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ كڄخى ران ٓاڀڄش ٫ان ٫ټَڃاش ران هخٿاي حٿڄوِوڃاٍ        ػنخ ٫زي حكي - 

زٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ  ن٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍؿٗ حٗظَي نوٗ ٷي أرَهخ ٛخكزهخ ٳوخٛڄه اٿً حٿ
 ٳٸ٠ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ حٿؼڄَس ٿٜخكزهخ حٿٌٌ أرَهخ اٖ أڅ َ٘ظ١َ حٿڄ٘ظٌَ.

كايػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ؿََاَ ران كاخُځ وآالٶ ران ٫ُٔاً ٷاخٽ كايػنخ              ػنخ ٫زي حهلل كي - 
 :َش ٷخٽخىؿَََ رن كخُځ ٫ن حٿِرَُ رن حٿلََغ ٫ن حٿلٔن رن ه

ُض حرن ٫ڄَ ٷخٽ آلٶ ٳٸخٽ ٿٍ ڃڄن أنض ٷڀض ڃن أهپ ٫ڄخڅ ٷخٽ ڃان أهاپ ٫ڄاخڅ ٷڀاض ن٬اڂ      ٿٸ-
ڀض رڀً ٳٸاخٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل    ٷخٽ أٳٗ أكيػٺ ڃخ ٓڄ٬ض ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ انٍ ٫ْڀڂ أٍٟخ َٸخٽ ٿهخ ٫ڄخڅ َن٠ق رـخنزهخ وٷخٽ آالٶ رنخكُظهاخ  
 ـش ڃنهخ أٳ٠پ ڃن كـظُن ڃن ٯَُهخ.ٿزلَ حٿلح
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هاَوڅ أنزؤناخ حٿلـاخؽ ران أ٣ٍاؤس ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران          كي - 
ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ىٳ٪ هُزَ اٿً أهڀهخ رخٿ٤َ٘ ٳڀڂ طِٽ ڃ٬هڂ كُخس ٍٓىٽ ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛ

ڄَ ْٷخٓاڄهڂ ٳٔالَونٍ   ٫خس ٫ڄَ كظً ر٬ؼنٍ كُحهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻڀهخ وكُخس أرٍ رټَ و
 ٳظټى٫ض َيٌ ٳخنظ٫ِهخ ٫ڄَ ڃنهڂ.

أٍحىص أڅ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٫ن هڄخځ ٫ن نخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٫خث٘اش     كي - 
ط٘ظٌَ رَََس ٳؤرً أهڀهخ أڅ َز٬ُىهخ اٖ أڅ َټىڅ ٿهڂ وٖإهاخ ٳاٌٻَص ًٿاٺ ٫خث٘اش ٿڀنزاٍ ٛاڀً       

 : ٫ڀُه وٓڀڂ ٓىٽ حهلل ٛڀً حهللٍ حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ
 ظََهخ ٳخ٫ظٸُهخ ٳبنڄخ حٿىٖء ٿڄن أ٤٫ً حٿؼڄن.حٗ-
 :خٳ٪ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ؿَََ رن كخُځ كيػنخ نكي - 
ي حرن ٫ڄَ حٿٸَ وهى ڃلَځ ٳٸخٽ أٿٶ ٫ڀٍ ػىرخ ٳؤٿٸُض ٫ڀُاه رَنٔاخ ٳاؤهَ  وٷاخٽ طڀٸاً ٫ڀاٍ       وؿ-

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َڀزٔه حٿڄلَځ ػىرخ ٷي نهً ٍٓىٽ حهلل
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خً كيػنخ حرن ٫ىڅ ٷخٽكي - 
خٽ ٳټظاذ اٿاٍ أڅ ًحٹ ٻاخڅ ٳاٍ أوٽ حٔٓاٗځ      زض اٿً نخٳ٪ أٓؤٿه هپ ٻخنض حٿي٫ىس ٷزپ حٿٸظخٽ ٷٻظ-

طٔاٸً   هڂوأڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷي أٯخٍ ٫ڀً رنٍ حٿڄ٤ٜڀٶ وهاڂ ٯاخٍوڅ وأن٬اخڃ   
ظپ ڃٸخطڀظهڂ وٓزٍ ٓزُهڂ وأٛخد َىڃجٌ ؿىَََش حرنش حٿلَع وكيػنٍ رهٌح حٿلايَغ  ٸ٫ڀً حٿڄخء ٳ

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَ وٻخڅ ٳٍ ًٿٺ حٿـُٖ.
كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ أنزؤنخ ٗا٬زش ٫ان هزُاذ ران ٫زاي حٿاَكڄن ران        ػنخ ٫زي حهلل كي - 

 :هزُذ ٫ن كٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
وٓااڀڂ وأرااٍ رټااَ و٫ؼڄااخڅ ٓااض ٓاانُن رڄنااً ٳٜااڀىح ٛااٗس     نزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه حٿُض ڃاا٪ ٛااڀ-

 .حٿڄٔخٳَ
ىػاخٍ ٫ان حران    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هاَوڅ أنزؤناخ ٗا٬زش ٫ان ڃلاخٍد ران       كي - 

 :٫ڄَأڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
أڅ أٷىٽ  ٳڀڂ َُٜزىح وأٍىص ىحپ حٿڄئڃن ڃؼپ حٿ٘ـَس ٖ َٔٸ٢ وٍٷهخ ٳڄخ هٍ ٷخٽ ٳٸخٿىح وٷخٿڃؼ-

 هٍ حٿنوڀش ٳخٓظلُُض ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هٍ حٿنوڀش.
ران ٓاََُن ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن أنْكي - 

 :ٷخٽ
حٿڀُاپ ػاڂ   َ څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ حٿڀُپ ڃؼنً ڃؼنً ػڂ َىطَ رَٻ٬ش ڃن آهٻخ -

 .حًِحڅ وحٔٷخڃش ٳٍ أًنُه َٸىځ ٻؤڅ
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ آڄخ٫ُپ ٫ن أرٍ كن٨ڀش ٷخٽكي - 
ٿٔااٴَ ٳٸااخٽ حٿٜااٗس ٳااٍ حٿٔااٴَ ٍٻ٬ظااُن ٳٸااخٽ انااخ آڃنااىڅ ٖ ٿض حراان ٫ڄااَ ٫اان حٿٜااٗس ٳااٍ حٓااؤ -

 . نوخٱ أكي ٷخٽ ٓنش حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:ح ػنخ ٫زيكي - 



  

 

 

Page 49 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

زاخٍٹ  ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ َٸىځ حٿنخّ ٿَد حٿ٬خٿڄُن ٿ٨٬ڄاش حٿاَكڄن ط  ٓڄ-
 .وط٬خٿً َىځ حٿٸُخڃش كظً أڅ حٿ٬َٵ ٿُڀـڂ حٿَؿخٽ اٿً أنٜخٱ آًحنهڂ

 :ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ٫ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄَ كي - 
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻپ ڃٔټَ هڄَ وٻپ ڃٔټَ كَحځٷخ-
زؤنخ ڃلڄي ٬َنٍ حرن ٫ڄَ و٫ن َلًُ رن ٫زي حٿَكڄن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنكي - 

 :رن كخ٣ذ أنه كيػهڂ ٫ن حرن ٫ڄَ أنه ٷخٽ
ٸڀُذ َىځ ريٍ ٳٸخٽ َخ ٳٗ َاخ ٳاٗڅ هاپ وؿايطڂ ڃاخ      ٿ ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀً حهللٲ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حوٷ -

ي و٫يٻڂ ٍرټڂ كٸخ أڃخ وحهلل انهڂ حِڅ ٿُٔڄ٬ىڅ ٻٗڃٍ ٷخٽ َلًُ ٳٸخٿض ٫خث٘ش ٯٴَ حهلل ْرٍ ٫ز
حٿَكڄن أنه وهپ انڄخ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وحهلل انهڂ ٿ٬ُڀڄىڅ حِڅ أڅ حٿٌٌ ٻنض 

 أٷىٽ ٿهڂ كٸخ واڅ حهلل ط٬خٿً َٸىٽ انٺ ٖ طٔڄ٪ حٿڄىطً وڃخ أنض رڄٔڄ٪ ڃن ٳٍ حٿٸزىٍ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَ ٫ان َلُاً ران ٫زاي حٿاَكڄن ران            كي - 

 :٣ذ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكخ
ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ رٸزااَ ٳٸااخٽ اڅ هااٌح ٿ٬ُااٌد حِڅ رزټااخء أهڀااه ٫ڀُااه ٳٸخٿااض      ڃااَ-

حٿَكڄن أنه وهپ أڅ حهلل ط٬خٿً َٸىٽ وٖ طٍِ وحٍُس وٍُ أهَي انڄاخ   ي٫خث٘ش ٯٴَ حهلل ْرٍ ٫ز
 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اڅ هٌح ٿ٬ٌُد حِڅ وأهڀه َزټىڅ ٫ڀُه.

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن َلًُ حرن ٫زي حٿَكڄن رن كخ٣ذ ٷخٽكي - 
 ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿ٘اهَ طٔا٪ و٫٘اَوڅ وٛاٴٶ        َ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٫ڄٽ ٫زي حهلل رن ٷخ-

رُيَه ڃَطُن ػڂ ٛٴٶ حٿؼخٿؼش وٷزٞ ارهخڃه ٳٸخٿض ٫خث٘اش ٯٴاَ حهلل ْراٍ ٫زاي حٿاَكڄن أناه وهاپ        
هـَ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نٔخء  ٗهَح ٳنِٽ ٿظٔ٪ و٫ََ٘ن ٳٸخٿىح َخ ٍٓاىٽ حهلل   انڄخ

 ٿض ٿظٔ٪ و٫ََ٘ن ٳٸخٽ اڅ حٿ٘هَ َټىڅ ط٬ٔخ و٫ََ٘ن.انٺ نِ
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ آڄخ٫ُپ ٫ن ٓخٿڂ حٿزَحى ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ان حٿنزاٍ   حهلل ػنخ ٫زيكي - 

 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
٫ڀً ؿنخُس ٳڀه ٷَُح١ ٳٔاجپ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃاخ حٿٸُاَح١ ٷاخٽ ڃؼاپ           ٛڀً ڃن -

 .أكي
خ ڃلڄاي ٬َناٍ حران آالٶ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ          نا ٍ كيػنخ ََِي أنزؤأرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 :ٷخٽ
٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٫ڀً هٌح حٿڄنزَ وهى َنهً حٿنخّ اًح أكَڃىح ٫ڄخ ٓڄ-

  ٿهڂ ٖ طڀزٔىح حٿ٬ڄخثڂ وٖ حٿٸڄٚ وٖ حٿَٔحوَٗص وٖ حٿزاَحنْ وٖ حٿوٴاُن اٖ أڅ ٠َا٤َ    َټَ
 ػىراخ ڃٔاه حٿاىٍّ وٖ حٿ٫ِٴاَحڅ ٷاخٽ وٓاڄ٬ظه       ٖأٓاٴپ ڃان حٿټ٬زاُن و   خ ڃ٤٠َ اٿُهڄخ ٳُٸ٬٤هڄا 

 ٸٴخُ وحٿنٸخد وڃخ ڃْ حٿىٍّ وحٿ٫ِٴَحڅ ڃن حٿؼُخد.حٿنٔخء ٫ن حٿ َنهً
كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄَو ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أنه ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 :ٽٷخكيػهڂ ٫ن أرُه أڅ ٍٓىٽ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 
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 .َٜڀق رُ٪ حٿؼڄَ كظً َظزُن ٛٗكه ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٬َنٍ حرن كُٔن ٫ان حٿلټاڂ ٫ان    كي - 

 :ڃـخهي ٷخٽ
ٳٍ ٓٴَ ٳڄَ رڄټخڅ ٳلخى ٫نه ٳٔجپ ٿڂ ٳ٬ڀض ٳٸخٽ ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل   خ ڃ٪ حرن ٫ڄَٻن-

 .٫ڀُه وٓڀڂ ٳ٬پ هٌح ٳٴ٬ڀض
يػنخ ََِاي أنزؤناخ َلُاً ٬َناٍ حران ٓا٬ُي ٫ان ڃلڄاي ران َلُاً ران            كا ي حهلل كيػنٍ أرٍ ٫زػنخ كي - 

ران ٫ڄاَ   كزخڅ أهزَ  أڅ ٍؿٗ أهزَ  ٫ن أرُه َلًُ أنه ٻخڅ ڃ٪ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ وأڅ ٫زاي حهلل  
ٷخٽ ٿه ٳٍ حٿٴظنش ٖ طَوڅ حٿٸظپ ُٗجخ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿڀؼٗػاش ٖ َظنـاً حػناخڅ    

 ىوڅ ٛخكزهڄخ.
 :ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ أنزؤنخ حٿڄ٬ٔىىٌ ٫ن أرٍ ؿ٬ٴَ ڃلڄي رن ٫ڀٍ ٷخٽزػنخ ٫كي - 
 :رن ٫ڄَُُنڄخ ٫زُي رن ٫ڄَُس َٸٚ و٫ني  ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٳٸخٽ ٫زُي ر
ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃؼااپ حٿڄنااخٳٶ ٻ٘ااخس ڃاان رااُن ٍر٠ُااُن اًح أطااض هاائٖء       ٷااخ-

ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ انڄخ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ٓڄَ ٿُْ ٻٌٿٺ ٷخٽ ٫ٍ ن٤لظهخ ٳٸخٽ حرن
ناٍ  حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻ٘خس رُن ٯنڄُن ٷخٽ ٳخكظٴ٦ حٿُ٘ن وٯ٠ذ ٳڀڄخ ٍأي ًٿٺ ٫زاي حهلل ٷاخٽ أڃاخ ا   

 ٿى ٿڂ أٓڄ٬ه ٿڂ أٍى ًٿٺ ٫ڀُٺ.
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حرن ٫ىڅ ٷخٽكي - 
٫ڄَ ٫ن حٿِٰو أو ٫ن حٿٸىځ اًح ٯِوح رڄخ َي٫ىڅ حٿ٬ايو ٷزاپ    نأٓؤٿه ڃخ أٷ٬ي حر ٳ٪زض اٿً نخٻظ-
ڄاَ ٷاي   څ َٸخطڀىهڂ وهپ َلڄپ حٿَؿپ اًح ٻخڅ ٳاٍ حٿټظُزاش رُٰاَ اًڅ اڃخڃاه ٳټظاذ اٿاٍ أڅ حران ٫       أ

ٻخڅ َِٰو ووٿي  وَلڄپ ٫ڀً حٿ٨هَ وٻخڅ َٸىٽ اڅ أٳ٠پ حٿ٬ڄپ ر٬ي حٿٜاٗس حٿـهاخى ٳاٍ ٓازُپ     
حهلل ط٬خٿً وڃخ أٷ٬ي حرن ٫ڄاَ ٫ان حٿٰاِو اٖ وٛاخَخ ٿ٬ڄاَ وٛازُخڅ ٛاٰخٍ وٟا٬ُش ٻؼُاَس وٷاي           

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀً رنٍ حٿڄ٤ٜڀٶ وهڂ ٯخٍوڅ َٔٸىڅ ٫ڀً ن٬ڄهڂ ٳٸظاپ   أٯخٍ ٍٓىٽ حهلل
وٓزً ٓزخَخهڂ وأٛخد ؿىَََش رنض حٿلَع ٷخٽ ٳليػنٍ رهٌح حٿليَغ حران ٫ڄاَ وٻاخڅ     ڃٸخطڀظهڂ

حٿَؿپ ٳٗ َلڄپ ٫ڀً حٿټظُزاش اٖ رابًڅ    خٍ أوٽ حٔٓٗځ وأڃٳ ٳٍ ًٿٺ حٿـُٖ وانڄخ ٻخنىح َي٫ىڅ
 اڃخڃه.

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َظنخؿً حػنخڅ ىوڅ حٿؼخٿغ اًح ٿڂ َټن ڃ٬هڂ ٯُاَهڂ ٷاخٽ   ً ٍنه-

پ حٿَؿاپ ٳاٍ ڃـڀٔاه وٷاخٽ اًح ٍؿا٪ ٳهاى أكاٶ        ؿوٓڀڂ أڅ َوڀٲ حٿَ ُهونهً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀ
 ره.

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ اًح ن٬ْ أكيٻڂ ٳٍ حٿڄٔـي َاىځ حٿـڄ٬اش ٳڀُظلاىٽ    ٬ض ٍٓٓڄ-

 .ڃن ڃـڀٔه ًٿٺ اٿً ٯَُ 
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راٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان ناخٳ٪ و٫زُاي حهلل ران ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ             أخ ٫زي حهلل كايػنخ  كيػن - 
 :كيػنخ  ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ٖ ٓااڄ- ؿنااخف ٫ڀااً أكااي ٳااٍ ٷااظڀهن حٿٰااَحد   ٬ض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٸااىٽ هڄااْ 
 .وحٿٴؤٍس وحٿليأس وحٿ٬ٸَد وحٿټڀذ حٿ٬ٸىٍ

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:كي - 
ي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ حٿٸزڀش نوخڃش ٳؤهٌ ٫ىىح أو كٜخس ٳلټهخ ره ػڂ ٷخٽ اًح ٍأ-

 .ٳٍ ٷزڀظه ٳبنڄخ َنخؿٍ ٍره طزخٍٹ وط٬خٿًٷخځ أكيٻڂ َٜڀٍ ٳٗ َزٜٶ 
ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً     ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي كيػنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄاي ٫ان حران   كي - 
 : ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهللح
 .س حٿڀُپ ڃؼنً ڃؼنً وحٿىطَ ٍٻ٬ش ڃن آهَ حٿڀُپٛٗ-
٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزاٍ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن نخٳ٪ كي - 

 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .يؿخٽ أ٫ىٍ حٿ٬ُن ٻؤنهخ ٫نزش ٣خٳُشحٿ-
ؤنخ أٛزٮ ران َُاي كايػنخ أراى ر٘اَ ٫ان أراى حٿِحهََاش         زأرٍ كيػنخ ََِي أنٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

 ٫ن ٻؼَُ رن ڃَس حٿل٠َڃٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ :
ٿُڀش ٳٸي رَة ڃن حهلل ط٬خٿً ورَة حهلل ط٬اخٿً ڃناه وأَڄاخ أهاپ ٫َٛاش      حكظټَ ٬٣خڃخ أٍر٬ُن  ڃن-

 .ط٬خٿً أٛزق ٳُهڂ حڃَإ ؿخث٪ ٳٸي رَثض ڃنهڂ ًڃش حهلل
ي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران              زػنخ ٫كي - 

ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٿاڂ  ٫ڄَ أنه ٻخڅ َټَ  حٖٗظَح١ ٳٍ حٿلؾ وَٸىٽ أڃخ كٔزټڂ رٔنش نزُټڂ ٛ
 .َ٘ظ١َ

ن حران ٫ڄاَ   ٫ا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪      كي - 
  ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:و٫زي حهلل

 .پ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿ٠ذ ٳٸخٽ ٿٔض رآٻڀه وٖ ڃلَڃهٓج-
ٵ أنزؤنخ آَحثُپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٬ُٓي رن ؿزَُ ٫ان  ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحكي - 

 :ٸخٽٳ حرن ٫ڄَ أنه ٓؤٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٗظٌَ حٿٌهذ رخٿٴ٠ش
 .يح ڃنهڄخ ٳٗ َٴخٍٷٺ ٛخكزٺ ورُنٺ ورُنه ٿزْكح أهٌص وحاً-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ىحوى ٬َنٍ حرن ٷُْ ٫ن َُي رن أٓڀڂ ٷخٽكي - 
ٓااڀنٍ أرااٍ اٿااً حراان ٫ڄااَ ٳٸڀااض أأىهااپ ٳ٬ااَٱ ٛااىطٍ ٳٸااخٽ أٌ رنااٍ اًح أطُااض اٿااً ٷااىځ ٳٸااپ أٍ-

ٳٸاپ أأىهاپ ٷاخٽ ػاڂ ٍأي حرناه وحٷايح َـاَ اُحٍ  ٳٸاخٽ اٍٳا٪ اُحٍٹ          ٺ حٿٔٗځ ٫ڀُټڂ ٳبڅ ٍىوح ٫ڀُ
 ٳبنٍ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ:

 .ؿَ ػىره ڃن حٿوُٗء ٿڂ َن٨َ حهلل اٿُه ڃن-
 :نخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػكي - 
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ڀڂ ٖ َظلااَ أكاايٻڂ أڅ َٜااڀٍ ٫نااي ٣ڀااى٩ حٿ٘ااڄْ وٖ ٫نااي وٓااٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه ٷااخ-
 .ٯَورهخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗهخد ٫ن أرٍ رټَ رن ٫زُاي  كي - 
 :حرن ٫ڄَ ٷخٽحهلل ٫ن 

ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح أٻاپ أكايٻڂ ٳڀُؤٻاپ رُڄُناه واًح ٗاَد ٳڀُ٘اَد رُڄُناه          ٷخ-
 ََ٘د ر٘ڄخٿه.و٤ُخڅ َؤٻپ ر٘ڄخٿه ٿ٘ٳبڅ ح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن حران ٫ڄاَ   كي - 
 :ٷخٽ

خء وٖ ٗاايس ڃنااٌ ٍأَااض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ     طَٻااض حٓااظٗځ حٿااَٻنُن ٳااٍ ٍهاا    ڃااخ-
حٿِهاٌَ   خٽ وكيػنخ ڃ٬ڄَ ٫نٷ َٔظڀڄهڄخ ٷخٽ ڃ٬ڄَ وأهزَنٍ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ڃؼڀه

٫ن ٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ كڀاٶ ٳاٍ كـظاه ٷاخٽ وكايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان            
 ٓڀڂ ڃؼڀه.٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه و أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
وٓڀڂ َىځ ٳظق ڃټش ٫ڀً نخٷش ْٓاخڃش حران َُاي كظاً أناخم رٴناخء        هپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُىه-

ٓاڀڂ وأٓاخڃش   حٿټ٬زش ٷي ٫خى ٫ؼڄخڅ رن ٣ڀلش رخٿڄٴظخف ٳـخء ره ٳٴظق ٳيهپ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه و 
ورٗٽ و٫ؼڄخڅ رن ٣ڀلش ٳؤؿخٳىح ٫ڀُهڂ حٿزخد ڃڀُخ ػڂ ٳظلى  ٷخٽ ٫زي حهلل ٳزخىٍص حٿنخّ ٳىؿايص  

 ض أَاان ٛااڀً ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٷااخٽ رااُن حٿ٬ڄااىىَن   ڀااڀااً حٿزااخد ٷخثڄااخ ٳٸ ٫ رااٖٗ
 حٿڄٸيڃُن ٷخٽ ونُٔض أڅ أٓؤٿه ٻڂ ٛڀً.

ُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن حران ٫ڄاَ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكي - 
 .رڀُپش أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أًڅ ٿ٬٠ٴش حٿنخّ ڃن حٿڄِىٿٴ

حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ آلٶ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃخٿاٺ   يػنخ ٫زكي - 
 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:

بٷخڃاش وحكايس ٳٸاخٽ ٿاه ڃخٿاٺ ران هخٿاي حٿلاخٍػٍ ڃاخ          ُض ڃ٬ه حٿڄَٰد ػٗػخ وحٿ٬٘خء ٍٻ٬ظاُن ر ٛڀ-
حٿڄټاخڅ   ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاٍ هاٌح     هٌ  حٿٜٗس َخ أرخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ٛڀُظهخ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل

 .ربٷخڃش وحكيس
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ان ٓاڀڄش ران ٻهُاپ ٫ان ٓا٬ُي       كي - 

٫زي حهلل رن ڃخٿٺ حْٓيٌ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل       ٫ن حرن ٫ڄَ و٫ن ارٍ آلٶ ٫ن
ربٷخڃااش  نػااخ وحٿ٬٘ااخء ٍٻ٬ظااُ ػ٫ٗڀُااه وٓااڀڂ ؿڄاا٪ رااُن حٿڄٰااَد وحٿ٬٘ااخء رـڄاا٪ ٛااڀً حٿڄٰااَد    

 وحكيس.
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران              كي - 

 :٫ڄَ ٷخٽ
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ُه وٓڀڂ َڀزٍ ٿُٺ حٿڀهڂ ٿزُٺ ٿزُاٺ ٖ ٗاََٺ ٿاٺ ٿزُاٺ اڅ حٿلڄاي      ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀٓڄ-
 .وحٿن٬ڄش ٿٺ وحٿڄڀٺ ٖ ََٗٺ ٿٺ

زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ        ٫ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 
 .وڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼڀه

رٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 
 :أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ َىځ حٿليَزُش

ُن ٳٸخٽ ٍؿپ وحٿڄٸََٜن ٳٸخٽ حٿڀهاڂ حٯٴاَ ٿڀڄلڀٸاُن ٳٸاخٽ وٿڀڄٸٜاََن كظاً       ٸڀهڂ حٯٴَ ٿڀڄلڀحٿ-
 ٷخٿهخ ػٗػخ أو أٍر٬خ ػڂ ٷخٽ وٿڀڄٸََٜن.

كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓاىٽ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 
 .٪ ٳٜڀً حٿ٨هَ رڄنًٍؿحهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٳخٝ َىځ حٿنلَ ػڂ 

ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران              كي - 
 :٫ڄَ أڅ ٍؿٗ نخىي ٳٸخٽ

َ   َخ- ځ ڃان حٿؼُاخد ٳٸاخٽ ٖ َڀازْ حٿٔاَحوَپ وٖ حٿٸڄاُٚ وٖ حٿزاَنْ        ٍٓىٽ حٿه ڃخ َـظناذ حٿڄلا
ون٬ڀااُن ٳاابڅ ٿااڂ  ىحءوٍ يٻڂ ٳااٍ اُحٍأكااوٖ حٿ٬ڄخڃااش وٖ ػىرااخ ڃٔااه ٫ُٴااَحڅ وٖ وٍّ وٿُلااَځ 

 .َـي ن٬ڀُن ٳڀُڀزْ هٴُن وٿُٸ٬٤هڄخ كظً َټىنخ أٓٴپ ڃن حٿ٬ٸزُن
حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران      ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان         كي - 

 .٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً أڅ طئٻپ ٿلىځ حْٟخكٍ ر٬ي ػٗع
ػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران           يحهلل كيػنٍ أراٍ كا   زيػنخ ٫كي - 

 :٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .أ٫ظٶ َٗٻخ ٿه ٳٍ ٫زي أٷُڂ ڃخ رٸٍ ٳٍ ڃخٿه ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران             كي - 

 :٫ڄَ ٷخٽ
َٸااىٽ ڃااخ كااٶ حڃااَة ڃٔااڀڂ طڄااَ ٫ڀُااه ػااٗع ٿُااخٽ اٖ    ڂُااه وٓااڀ٫ڀ ٛااڀً حهلل ض ٍٓااىٽ حهللٓاا٬-

 .ووُٛظه ٫ني 
ن حرن ٫ڄَ ػنخ ٫زي حٿه كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫كي - 

أڅ ٫ڄَ كڄپ ٫ڀً ٳَّ ٿاه ٳاٍ ٓازُپ حهلل ػاڂ ٍآهاخ طزاخ٩ ٳاؤٍحى أڅ َ٘اظََهخ ٳٸاخٽ ٿاه ٍٓاىٽ حهلل            
 .ه وٓڀڂ ٖ ط٬ي ٳٍ ٛيٷظٺڀُٛڀً حهلل ٫

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓاٴُخڅ ٫ان أرُاه وح٫ْڄاٖ وڃنٜاىٍ ٫ان       كي - 
 :٬ُٓي رن ٫زُيس ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ٍ ٳنهااخ  حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٷااخٽ ڃاان كڀااٲ ر٘ااٍء ىوڅ حهلل ط٬ااخٿً ٳٸااي څ َلڀااٲ وأرااٻااخ-
 .أَٗٹ وٷخٽ حِهَ وهى َٗٹ
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ػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ٓاٴُخڅ ٫ان آاڄخ٫ُپ حران أڃُاش أهزَناٍ          يػنٍ أراٍ كا  كاي  ػنخ ٫زي حهللكي - 
س ٳٍ حران  حٿؼٸش أو ڃن ٖ أطهڂ ٫ن حرن ٫ڄَ أنه ه٤ذ اٿً نُٔذ ٿه حرنظه ٷخٽ ٳټخڅ هىي أځ حٿڄَأ

٫ڄَ وٻخڅ هىي أرُهخ ٳٍ َظُڂ ٿه ٷخٽ ٳِوؿهخ حْد َظُڄش ًٿٺ ٳـخءص اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڃَوح حٿنٔخء ٳٍ رنخطهن ًٍٿٺ ٿه ٳٸخٽ حٿنز َصوٓڀڂ ٳٌٻ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ ٤٫اخء ٫ان كزُاذ ران        كي - 
 :خرض ٫ن حرن ٫ڄَ أنه ٷخٽأرٍ ػ

ه ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٖ ٫ڄااَي وٖ ٍٷزااً ٳڄاان أ٫ڄااَ ٗااُجخ أو أٍٷزااه ٳهااى ٿاا ٷااخ-
 كُخطه وڃڄخطه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كايػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ ران أراٍ ٍوحى ٫ان ناخٳ٪ ٫ان         كي - 
 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 .ٚ هخطڄه ٳٍ ر٤ن حٿټٲڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٠َ٪ ٳٻخ-
 :ٷخٽَ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن أرٍ ٍوحى ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄكي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳاٍ حٿڄٔاـي ٳاَأي ٳاٍ حٿٸزڀاش نوخڃاش ٳڀڄاخ ٷ٠اً ٛاٗطه          ً ٍٓىٽ حهللٛڀ-

ً َٔاظٸزڀه رىؿهاه ٳاٗ    ٷخٽ اڅ أكيٻڂ اًح ٛڀً ٳٍ حٿڄٔـي ٳبنه َنخؿٍ ٍراه واڅ حهلل طزاخٍٹ وط٬اخٿ   
 .َظنوڄن أكيٻڂ ٳٍ حٿٸزڀش وٖ ٫ن َڄُنه ػڂ ى٫خ ر٬ىى ٳلټه ػڂ ى٫خ روڀىٵ ٳو٠زه

ػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤناخ حٿؼاىٌٍ ٫ان أراٍ آالٶ ٫ان ڃـخهاي ٫ان         يحهلل كيػنٍ أرٍ ك زيػنخ ٫كي - 
 حرن ٫ڄَ ٷخٽ:

ن ٫٘اََن ڃاَس   َض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٻؼَ ڃن هڄْ و٫ََ٘ن ڃَس أو أٻؼَ ڃٍأ-
 .ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ وأنخ أٗٺ َٸَأ ٳٍ ٍٻ٬ظٍ حٿٴـَ ٷپ َخ أَهخ حٿټخٳَوڅ وٷپ هى حهلل أكي

 ػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ُٗن ڃن أهپ نـَحڅ كيػنٍ ڃلڄي رن ٫زاي يحهلل كيػنٍ أرٍ ك زيػنخ ٫كي - 
څ ٍؿاٗ  حٿَكڄن رن حٿزُڀڄخنٍ ٫ن أرُه ٫ن حران ٫ڄاَ أناه ٓاؤٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أو أ        

 ٓؤٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ:
 س.پ وحڃَأس وحڃَأڀڂ ٍؿحٿٌٌ َـىُ ٳٍ حٿَٟخ٩ ڃن حٿ٘هىى ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن أرٍ ُٗزش ٫ن ڃ٬ظڄَ ٫ن ڃلڄي ران ٫ؼاُڂ ٫ان ڃلڄاي ران      كي - 

كيػنخ أرى رټَ ٫زي حهلل ران أراٍ ٗاُزش ٷاخٽ     ٫زي حٿَكڄن ٬َنٍ رهٌح حٿليَغ ٷخٽ أرى ٫زي حٿَكڄن و
أرُه ٫ن حرن ٫ڄاَ  ن كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن ڃلڄي رن ٫ؼُڂ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿزُڀڄخنٍ ٫

 :ٽخٷ
 .پ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃخ َـىُ ٳٍ حٿَٟخ٫ش ڃن حٿ٘هىى ٷخٽ ٍؿپ وحڃَأسٓج-
ټاَ ٷاخٖ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ حران        ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ وحران ر      كي - 

 :٣خوّ ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍؿٗ ٓؤٿه ٳٸخٽ
 حٿـَ وحٿيرخء ٷخٽ ن٬ڂ. ٍهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َنزٌ ٳأن-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ أراى حٿِرُاَ أناه ٓاڄ٪           كي - 
 :حرن ٫ڄَ َٸىٽ

ٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َنهااً ٫اان حٿـااَ وحٿڄِٳااض وحٿاايرخء ٷااخٽ أرااى حٿِرُااَ     ٬ض ٍٓااىٓااڄ-
  ٍ ُااه وٓااڀڂ ٫اان حٿـااَ وحٿڄِٳااض   ڀٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ٓااىوٓااڄ٬ض ؿااخرَ راان ٫زااي حهلل َٸااىٽ نهااً 

وحٿنٸَُ وٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ اًح ٿاڂ َـاي ٗاُجخ َنزاٌ ٿاه ٳُاه نزاٌ ٿاه ٳاٍ طاىٍ ڃان             
 .كـخٍس

 : كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض حٿزنخنٍ ٷخٽػنخ ٫زي حهللكي - 
أنهً ٫نه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸاخٽ  ض ٿض حرن ٫ڄَ ٫ن نزٌُ حٿـَ ٳٸخٽ كَحځ ٳٸڀٓؤ-

 حرن ٫ڄَ ٫َِڄىڅ ًٿٺ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ        كي - 

 :ٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأڅ ح
 .هَسَِٗد حٿوڄَ ٳٍ حٿينُخ ػڂ ڃخص وهى ََ٘رهخ ٿڂ َظذ ڃنهخ كَڃهخ حهلل ٫ڀُه ٳٍ ح ڃن-
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔاخثذ ٫ان ٫زاي حهلل     ػنخ ٫زيكي - 

 :رن ٫زُي رن ٫ڄَُ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
َٗد حٿوڄَ ٿڂ طٸزپ ٛٗطه أٍر٬ُن ٿُڀش ٳبڅ طخد طخد حهلل ٫ڀُه ٳبڅ ٫خى ٻخڅ كٸاخ ٫ڀاً حهلل    ڃن-

 نهَ حٿوزخٽ ٷخٽ ٛيَي أهپ حٿنخٍ. خنهَ حٿوزخٽ ٷُپ وڃن ط٬خٿً أڅ َٔٸُه ڃ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ       كي - 

 :هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ح
 .اٰٗخٍ ٳٍ حٔٓٗځ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫زُي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ناخٳ٪ ٫ان   كي - 

 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ
 .څ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َو٤ذ َىځ حٿـڄ٬ش ڃَطُن رُنهڄخ ؿڀٔشٻخ-
ناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران         ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤ     كي - 

 :٫ڄَ ٷخٽ
 پ.نټڂ حٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔڃ ؿخء ڃن ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى ٫ڀً حٿڄنزَ َٸىٽٓڄ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ       كي - 

 :ٷخٽ
 .حٿـڄ٬ش ٍٻ٬ظُن ٳٍ رُظهڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ر٬ي ٻخ-
َ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫     كي -   ڄا

 :ٷخٽ
زااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃاان كنااُن ٓااؤٽ ٫ڄااَ ٫اان نااٌٍ ٻااخڅ نااٌٍ  ٳااٍ حٿـخهڀُااش     نخ ٷٴااپ حٿٿڄاا-

رهخ َىځ كنُن ٷخٽ ح٫ظټخٱ َىځ ٳؤڃَ  ره ٳخن٤ڀٶ ٫ڄَ رُن َيَه ٷخٽ ور٬غ ڃ٬ٍ رـخٍَش ٻخڅ أٛخ
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 ٳـ٬ڀظهخ ٳٍ ر٬ٞ رُاىص ح٫ْاَحد كاُن نِٿاض ٳابًح أناخ رزناٍ كناُن ٷاي هَؿاىح َٔا٬ىڅ َٸىٿاىڅ            
ُااه وٓااڀڂ ٷااخٽ ٳٸااخٽ ٫ڄااَ ٿ٬زااي حهلل حًهااذ ٳؤٍٓااڀهخ ٷااخٽ ٳااٌهزض     ڀٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ٓااىظٸنااخ ٍأ٫

 .ٳؤٍٓڀظهخ
خٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ان أَاىد ٫ان نا    كي - 

 :ٷخٽ
 خٍٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃؼاپ حٿٸاَآڅ اًح ٫خهاي ٫ڀُاه ٛاخكزه ٳٸاَأ  رخٿڀُاپ وحٿنها          ٷخ-

 .ٻڄؼپ ٍؿپ ٿه ارپ ٳبڅ ٫ٸڀهخ كٴ٨هخ واڅ أ٣ڀٶ ٫ٸڀهخ ًهزض ٳټٌٿٺ ٛخكذ حٿٸَآڅ
ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حرا            كي - 

 :٫ڄَ ٷخٽ
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ كٔي اٖ ٫ڀً حػنظُن ٍؿاپ آطاخ  حهلل حٿٸاَآڅ ٳهاى َٸاىځ راه       ٷخ-

 وٍؿپ آطخ  حهلل ڃخٖ ٳهى َنٴٶ ڃنه آنخء حٿڀُپ وآنخء حٿنهخٍ. ٍحٿڀُپ وآنخء حٿنهخء آنخ
٫ان حران   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ           كي - 

 :٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ظڄٔىح ٿُڀش حٿٸيٍ ٳٍ حٿ٬َ٘ حٿ٬ىحرَ ٳٍ حٿظٔ٪ حٿٰىحرَحٿ-
أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ان ٫ڀاٍ ران َُاي ران ؿاي٫خڅ ٫ان         نخ ٫زي حهلل كيػنٍػيك - 

رن ٍر٬ُاش  حٿٸخٓڂ رن ٍر٬ُش ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ٻخڅ ڃَس َٸىٽ حرن ڃلڄي وڃَس َٸىٽ ح
 :ٷخٽ

٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ وهى ٫ڀً ىٍؽ حٿټ٬زش حٿلڄي هلل حٿٌٌ أنـِ و٫اي   ٓڄ-
ي  اٖ أڅ ٻپ ڃؤػَس ٻخنض ٳاٍ حٿـخهڀُاش ٳبنهاخ طلاض ٷايڃٍ حٿُاىځ       كونَٜ ٫زي  وهِځ حْكِحد و

ٔاى١ وحٿلـاَ   اٖ ڃخ ٻخڅ ڃن ٓيحنش حٿزُض وٓٸخَش حٿلخؽ أٖ اڅ ڃخ راُن حٿ٬ڄاي وحٿو٤اؤ وحٿٸظاپ رخٿ    
 ٳُهخ ڃخثش ر٬َُ ڃنهخ أٍر٬ىڅ ٳٍ ر٤ىنهخ أوٖىهخ.

ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان     ٬ي كايػنخ ٍراخف ٫ان ڃ   خٿا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ اراَحهُڂ ران ه  كي - 
 :كڄِس رن ٫زي حهلل ٫ن أرُه أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .٘ئځ ٳٍ ػٗع حٿٴَّ وحٿڄَأس وحٿيحٍحٿ-
كيػنخ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ٛيٷش حٿڄټٍ ٫ان  ػنخ ٫زي حهلل كي - 

 حٿنخّ ٳٸخٽ: ه وٓڀڂ ح٫ظټٲ وه٤ذڀ٫ُزي حهلل رن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫
خ أڅ أكيٻڂ اًح ٷخځ ٳٍ حٿٜٗس ٳبنه َنخؿٍ ٍره ٳڀ٬ُڀڂ أكيٻڂ ڃخ َنخؿٍ ٍره وٖ َـهَ ر٠٬اټڂ  أڃ-

 .٫ڀً ر٬ٞ رخٿٸَحءس ٳٍ حٿٜٗس
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٫زُي حهلل حرن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حران ٫ڄاَ   كي - 

ناخځ أكاينخ وهاى ؿناذ ٳٸاخٽ ن٬اڂ وَظىٟاؤ وٟاىء          َأڅ ٫ڄَ ٓؤٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هپ 
ٿڀٜٗس ٷخٽ نخٳ٪ ٳټخڅ حرن ٫ڄَ اًح أٍحى أڅ َٴ٬پ ُٗجخ ڃن ًٿٺ طىٟاؤ وٟاىء  ٿڀٜاٗس ڃاخ هاٗ      

 .ٍؿڀُه
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ          كي - 
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ . ڂ ڃؼڀه أڅ ٫ڄَ ٓؤٽٓڀ٫ن حٿنٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه و

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن هخٿي كايػنخ ٍراخف ٫ان ڃ٬ڄاَ ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪         كي - 
ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً أڅ َظلَي أكيٻڂ ٯَود حٿ٘ڄْ ٳُٜڀٍ ٫ناي  ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛ

 .ًٿٺ
 ٫ن ڃ٬ڄاَ ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪      فرن هخٿي كيػنخ ٍرخڂ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُكي - 

 :٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طڄن٬ىح اڃخء حهلل أڅ َؤطُن أو ٷخٽ َٜڀُن ٳٍ حٿڄٔـيٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف كيػنٍ ٫ڄَ رن كزُاذ ٫ان حران    كي - 

 حهلل رن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ: زيأرٍ نـُق ٫ن ڃـخهي ٫ن ٫
َڄن٬ن ٍؿپ أهڀاه أڅ َاؤطىح حٿڄٔاخؿي ٳٸاخٽ حران ٿ٬زاي حهلل ران ٫ڄاَ ٳبناخ نڄان٬هن ٳٸاخٽ ٫زاي حهلل              ٖ-

 . ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وطٸىٽ هٌح ٷخٽ ٳڄخ ٻڀڄه ٫زي حهلل كظً ڃخصأكيػٺ ٫ن ٍٓىٽ حهلل
رن ڃلَُ حٿٸاخٙ أڅ ٫زاي حٿاَكڄن     ٵ أنزؤنخ ٫زي حهللُحػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكي - 

 :رن ََِي حٿٜن٬خنٍ أهزَ  أنه ٓڄ٪ حرن ٫ڄَ َٸىٽ
ُخڃاش ٻؤناه ٍأي ٫اُن ٳڀُٸاَأ     ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن َٓ  أڅ َن٨اَ اٿاً َاىځ حٿٸ   ٷخ-

 اًح حٿ٘ڄْ ٻىٍص واًح حٿٔڄخء حنٴ٤َص واًح حٿٔڄخء حن٘ٸض وأكٔزه ٷخٽ وٓىٍس هىى.
نخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿََؾ أهزَنٍ ٛخٿق ران ٻُٔاخڅ ٫ان    ػيك - 

 .كڀظه ٷخثڄشنخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أهپ كُن حٓظىص ره ٍح
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿََؾ ٷخٽكي - 
 ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٖ َؤٻاپ أكايٻڂ ڃان       هللڅ َٸىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ ح  ٻخزَنٍ نخٳ٪ أڅ حرن ٫ڄَ أه-

 .أٟلُظه ٳىٵ ػٗػش أَخځ
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿََؾ ٷخٽكي - 
ٿٍ نخٳ٪ ٷخٽ ٫زي حهلل ٓاڄ٬ض حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ َٸظاپ ڃان حٿايوحد هڄاْ ٖ            ٽٷخ-

 ٿ٬ٸَد وحٿټڀذ حٿ٬ٸىٍ وحٿٴؤٍس.ححٿَٰحد وحٿليأس و هنؿنخف ٫ڀً ڃن ٷظڀهن ٳٍ ٷظڀ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄاي ران رټاَ أنزؤناخ حران ؿاََؾ كايػنٍ حٿِهاٌَ ٫ان كايَغ           كي - 

 :زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽٓخٿڂ رن ٫زي حهلل أڅ ٫
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿظڄٔىح ٿُڀش حٿٸيٍ ٳٍ حٿٔز٪ حِوحهَ ڃن ٗهَ ٍڃ٠خڅٷخ-
 :يػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ وحرن رټَ ٷخٖ أنزؤنخ حرن ؿََؾ ٷخٽكػنخ ٫زي حهلل كي - 
ٌ    ٷخ- حٿـناخُس وٷاي    ٽ حرن ٗهخد كيػنٍ ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٻاخڅ َڄ٘اٍ راُن َاي

 ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأرى رټَ و٫ڄَ و٫ؼڄخڅ َڄ٘ىڅ أڃخڃهخ.
ٷَأص ٫ڀً حرن ؿََؾ كيػنٍ َُخى ٬َناٍ حران ٓا٬ي     ٽأرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

 .٫ن حرن ٗهخد ٫ن ٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ڃؼڀه
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نخ ٫زي حهلل رن ڃلَُ ٫ن ٫زي حٿاَكڄن ران   ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن هخٿي كيػكي - 
 :ه ٷخٽنزََِي وٻخڅ ڃن أهپ ٛن٬خء وٻخڅ أ٫ڀڂ رخٿلٗٽ وحٿلَحځ ڃن وهذ ٬َنٍ حرن ڃ

ڄَ َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن أكذ أڅ َن٨َ اٿاً َاىځ حٿٸُخڃاش    ٬٫ض حرن ٓڄ-
 .ٳڀُٸَأ اًح حٿ٘ڄْ ٻىٍص

 :څ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٓڄ٪ حرن ٫ڄَ َٸىٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخكي - 
 ٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔپ.ح ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٫ڀً حٿڄنزَ ڃن ؿخء ڃنټڂٓڄ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حرن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿؼڄَ أڅ َزخ٩ كظً َزيو ٛٗكهنه-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽكي - 
ً ٻڀزاخ اٖ ٻڀاذ ڃخٗاُش أو ٻڀاذ ٷانٚ نٸاٚ ڃان        نا ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃان حٷظ   ٷخ-

 .أؿَ  ٻپ َىځ ٷَُح٣خڅ
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أَىد ٫ن ٬ُٓي رن ؿزَُ ٷخٽكي - 
رن ٫ڄَ ٍؿپ ٫ٖن اڃَأطه ٳٸخٽ ٳَٵ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ راُن أهاىٌ رناٍ       ض ٖٷڀ-

 ػخ.پ ڃنټڄخ طخثذ ػٗٳهحٿ٬ـٗڅ وٷخٽ اڅ أكيٻڄخ ٻخًد 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش ٷخٽ ٫زُي حهلل أهزَنٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ     كي - 

ر٤َ٘ ڃخ هَؽ ڃن ٩ٍُ أو طڄاَ ٳټاخڅ ٤٬َاٍ    ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫خڃپ أهپ هُزَ 
 .أُوحؿه ٻپ ٫خځ ڃخثش وٓٶ وػڄخنُن وٓٸخ ڃن طڄَ و٫ََ٘ن وٓٸخ ڃن ٬َُٗ

حران ٫ڄاَ   نخ أرٍ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش ٫ن ٫زُي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ػػنخ ٫زي حهلل كيكي - 
نخٷظاه ٷخثڄاش أهاپ    أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ اًح أىهپ ٍؿڀه ٳٍ حٿَُٰ وحٓاظىص راه   

 ڃن ٫ني ڃٔـي ًٌ حٿلڀُٴش.
 رن رَ٘ ٷخٽ: ڄيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كڄخى ٷخٽ ٫زُي حهلل أنزؤنخ وڃلكي - 
ػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ًٻَ حٿڄُٔق ٷخٽ حران  كي-

حهلل طزاخٍٹ وط٬اخٿً ٿاُْ راؤ٫ىٍ أٖ     رَ٘ ٳٍ كيَؼه و ًٻاَ حٿايؿخٽ راُن ٧هَحناٍ حٿناخّ ٳٸاخٽ اڅ       
 .واڅ حٿڄُٔق حٿيؿخٽ أ٫ىٍ ٫ُن حٿُڄنً ٻؤڅ ٫ُنه ٫نزش ٣خٳُش

كڄخى رن أٓاخڃش كايػنخ ٫زُاي حهلل كايػنخ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ          كيػنخ أرٍ كيػنخ ػنخ ٫زي حهللكي - 
 :ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ح ى٫ٍ أكيٻڂ اٿً وٿُڄش ٳڀُـذاً-
هلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش كيػنخ ٫زُي حهلل كيػنخ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان      ػنخ ٫زي حكي - 

ٷخٽ أرٍ وكيػنخ ٷزڀه ٷخٽ كيػنخ ه٘خځ وحرن  ٲٿليَغ وهٌح حٿىٛح حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هٌح
 ٫ىڅ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ:

ٓاڀڂ ٳاٌٻَ حٿلايَغ     ً رنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اكيي ٛٗطٍ حٿ٬ٍ٘ ٍٻ٬ظُن ػاڂ ٛڀ-
 .ٳڀُـذ
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نخٳ٪ ٫ان  ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ حرن ُٻََخ رن أرٍ ُحثيس كيػنٍ ٫زُي حهلل ٫كي - 
 :حرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ىٍوح حٿٜزق رخٿىطَرخ-
٫ڄاَ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ُٻََخ كيػنٍ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن نخٳ٪ ٫ان حران  كي - 

 .أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٿلٶ حرن حٿڄ٫ٗنش رؤڃه
أهزَنااٍ ٫خٛااڂ حْكااىٽ ٫اان ٫زااي حهلل راان خ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنخ أرااٍ كاايػنخ َلُااً راان ُٻََااكااي - 

 ٗٸُٶ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ:
 .ىٍوح حٿٜزق رخٿىطَرخ-
 :خ كيػنخ كـخؽ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ُٻََكي - 
 .خځ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رخٿڄيَنش ٫َ٘ ٓنُن ٠َلٍأٷ-
رٍ كيػنخ ٷَحڅ رن طڄخځ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ أ٫زي حهلل كيػنٍ خ ػنكي - 

 .حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٜڀٍ ٫ڀً ٍحكڀظه كُغ طىؿهض ره
٫ڄَ رن ٫زي  رن  كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃَوحڅ رن ڃ٬خوَش حٿٴِحٌٍ أنزؤنخ ٫زي حٿ٬َِِػنخ ٫زي حهللكي - 

 :٫ِش ٷخٽٷ حٿ٬َِِ ٫ن آڄخ٫ُپ رن ؿَََ ٫ن
ي حهلل رن ٫ڄَ وأٍٓاڀنٍ ٳاٍ كخؿاش ٿاه ٳٸاخٽ ط٬اخٽ كظاً أوى٫اٺ ٻڄاخ وى٫ناٍ ٍٓاىٽ حهلل            زٽ ٫ٷخ-

 ىَناٺ وأڃخنظاٺ وهاىحطُڂ    ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأٍٓڀنٍ ٳٍ كخؿش ٿه ٳؤهٌ رُيٌ ٳٸخٽ أٓظىى٩ حهلل
 .٫ڄڀٺ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زيس حرن ٓڀُڄخڅ أرى ڃلڄي حٿټٗرٍ كيػنخ ه٘خځ ٫ان أرُاه ٫ان    كي - 
 .ن ٫ڄَرح
حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٷٲ ٫ڀً ٷڀُذ ريٍ ٳٸخٽ هپ وؿيطڂ ڃخ و٫يٻڂ ٍرټڂ كٸخ ػڂ ٷخٽ  أڅ-

وهپ ٬َنٍ حرن ٫ڄاَ انڄاخ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً      انهڂ ٿُٔڄ٬ىڅ ڃخ أٷىٽ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿ٬خث٘ش ٳٸخٿض 
 .څ ٿ٬ُڀڄىڅ أڅ حٿٌٌ ٻنض أٷىٽ ٿهڂ ٿهى حٿلٶحِ حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ انهڂ

كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زيس كيػنخ ه٘خځ ٫ن أرُه ٫ن حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل       ػنخ ٫زي حهللكي - 
 :٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

ش ٳٸخٿض وهپ ٬َنٍ حرن ٫ڄَ انڄخ ڃاَ ٍٓاىٽ   حٿڄُض ٿ٬ٌُد رزټخء أهڀه ٫ڀُه ٳٌٻَ ًٿٺ ٿ٬خث٘ اڅ-
ٌ    څ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀً ٷزَ ٳٸخٽ اڅ ٛخكذ هٌح ٿ٬ٌُد وأهڀه َزټى   ٫ڀُاه ػاڂ ٷاَأص ها

 .حَِش وٖ طٍِ وحٍُس وٍُ أهَي
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زيس كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
ٓاڀڂ ٻاخڅ اًح ٷٴاپ ڃان حٿـُاىٕ وحٿٔاَحَخ أو حٿلاؾ وحٿ٬ڄاَس ٳابًح          ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و أڅ-

ه حٿڄڀٺ وٿه حٿلڄي وهى ٫ڀاً  ٿأوٳً ٫ڀً أٍرُش ٻزَ ػٗػخ ػڂ ٷخٽ ٖ اٿه اٖ حهلل وكي  ٖ ََٗٺ ٿه 
ٻپ ٍٗء ٷيََ آَزىڅ طخثزىڅ ٫خريوڅ ٓخؿيوڅ ٿَرناخ كخڃايوڅ ٛايٵ و٫اي  ونٜاَ ٫زاي  وهاِځ        

 حْكِحد وكي .
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يػنخ أرٍ كيػنخ ٫زيس كيػنخ ڃلڄي رن آالٶ ٫ان ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ ران حٿِرُاَ        ػنخ ٫زي حهلل ككي - 
 :ڄَ ٷخٽ٫ ٫ن ٫زُي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن حرن

٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٔؤٽ ٫ن حٿڄخء َټاىڅ راؤٍٝ حٿٴاٗس وڃاخ َنىراه ڃان حٿايوحد        ٓڄ-
 .ٿڂ َلڄپ حٿوزغ وحٿٔزخ٩ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٻخڅ حٿڄخء ٷيٍ ٷڀظُن

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زيس رن ٓڀُڄخڅ كيػنٍ ٫زُي حهلل كيػنٍ ڃان ٓاڄ٪ حران ٓاَحٷش    كي - 
 خٽ:ٷٌٻَ ٫ن حرن ٫ڄَ َ
 .ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٷزپ حٿٜٗس وٖ ر٬يهخ ٳٍ حٿٔٴَ ڃخ-
ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً        ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زيس كيػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان  كي - 

 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأرخ رټَ و٫ڄَ ٻخنىح َزيإڅ رخٿٜٗس ٷزپ حٿو٤زش ٳٍ حٿ٬ُي
نٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ران َڄاخڅ ٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران           ػػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 .٫ڄَ
وحٗاظَي هيَاه ڃان    حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٣اخٱ ٣ىحٳاخ وحكايح ٔٷَحناه ٿاڂ َلاپ رُنهڄاخ          أڅ-

 .حٿ٤ََٶ ڃن ٷيَي
وڃوڀاي ران ََِاي    ِ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ حٿىٿُي رن ڃٔاڀڂ كايػنخ ٓا٬ُي ران ٫زاي حٿ٬َِا      كي - 
زَنخ ٬ُٓي حٿڄ٬نٍ ٫ن ٓاڀُڄخڅ ران ڃىٓاً ٫ان ناخٳ٪ ڃاىٿً حران ٫ڄاَ ٓاڄ٪ حران ٫ڄاَ ٛاىص             هأ

خ نخٳ٪ أطٔڄ٪ ٳؤٷىٽ ُڃخٍس ٍح٩ ٳىٟ٪ أٛز٬ُه ٳٍ أًنُه و٫يٽ ٍحكڀظه ٫ن حٿ٤ََٶ وهى َٸىٽ َ
 ن٬ڂ ٷخٽ ٳُڄ٠ٍ كظً ٷڀض ٖ ٷخٽ ٳىٟ٪ َيَه وأ٫خى حٿَحكڀش اٿً حٿ٤ََٶ وٷخٽ:

 .ڀڂ وٓڄ٪ ٛىص ُڃخٍس ٍح٩ ٳٜن٪ ڃؼپ هٌحٓٛڀً حهلل ٫ڀُه و َض ٍٓىٽ حهللٍأ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ حٿىٿُي ٬َنٍ حرن ڃٔڀڂ كيػنخ حْوُح٫ٍ كيػنٍ حٿڄ٤ڀذ رن ٫زي كي - 

ن٤ذ أڅ حرن ٫زخّ ٻخڅ َظىٟاؤ ڃاَس ڃاَس ؤَاني ًٿاٺ اٿاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه          حهلل رن ك
 اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ . ٺػٗػخ و َٔني ًٿخ وٓڀڂ وأڅ حرن ٫ڄَ ٻخڅ َظىٟؤ ػٗػ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿىٿُي رن ڃٔڀڂ ٫ن ٫زي حٿَُحٵ رن ٫ڄَ حٿؼٸٴٍ أنه ٓڄ٪ حرن كي - 
 :٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽٗهخد َوزَ 

 ڃا٪ يص حٿ٬ُي ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٜڀً رٗ آًحڅ وٖ اٷخڃش ػڂ ٗاهيص حٿ٬ُاي   ٗه-
أرٍ رټَ ٳٜڀً رٗ آًحڅ وٖ اٷخڃش ٷخٽ ػاڂ ٗاهيص حٿ٬ُاي ڃا٪ ٫ڄاَ ٳٜاڀً راٗ آًحڅ وٖ اٷخڃاش ػاڂ          

 .ٗهيص حٿ٬ُي ڃ٪ ٫ؼڄخڅ ٳٜڀً رٗ آًحڅ وٖ اٷخڃش
نٍ أرٍ كيػنخ حٿىٿُي كيػنخ حرن ػىرخڅ أناه ٓاڄ٪ حٿن٬ڄاخڅ ران ٍحٗاي حٿـاٌٍِ       ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

َوزاَ ٫ان أرُاه ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ        خٿڂ رن ٫زي حهللٓ َوزَ أنه ٓڄ٪ حرن ٗهخد حٿِهٌَ َوزَ ٫ن
 ڃؼپ هٌح حٿليَغ أو نلى .

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ٫ڀٍ ٫ن ُحثايس ٫ان ٓاڄخٹ ٫ان ڃٜا٬ذ ران ٓا٬ي        كي - 
 :رن ٫ڄَ ٷخٽ٫ن ح

 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طٸزپ ٛيٷش ڃن ٯڀىٽ وٖ ٛٗس رَُٰ ٣هىٍٷخ-
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كُٔن رن ٫ڀٍ ٫ان ُحثايس ٫ان اراَحهُڂ ران ڃهاخؿَ ٫ان أراٍ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 
 :حٿ٬٘ؼخء ٷخٽ

طنلً حرن ٿه ٷاخٽ  ُنخ حرن ٫ڄَ ٳٍ حٿُىځ حْو٢ٓ ڃن أَخځ حٿظََ٘ٶ ٷخٽ ٳؤطً ر٬٤خځ ٳينخ حٿٸىځ وأط-
ٳٸخٽ ٿه حىڅ ٳخ٬٣ڂ ٷخٽ ٳٸخٽ انٍ ٛخثڂ ٷخٽ ٳٸخٽ أڃخ ٫ڀڄاض أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ      

 ًٻَ.وانهخ أَخځ ٬٣ڂ  خٽٷ
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ٳابڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻاخڅ       ن ٛڀً ڃن أوٽ حٿڀُپ ٳڀُـ٬پ آهَ ٛٗطه وطَح وڃ-

 .َؤڃَ رٌٿٺ
حهلل كايػنٍ أراى رټاَ ران ٓاخٿڂ ٫ان       ي ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ر٘اَ كايػنخ ٫زُا   كي - 

 :ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ
حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أٍَض ٳاٍ حٿناىځ أناٍ أنا٩ِ رايٿى رټاَس ٫ڀاً ٷڀُاذ ٳـاخء أراى            أڅ-

رټَ ٳن٩ِ ًنىرخ أو ًنىرُن ون٩ِ ن٫ِخ ٬ُٟٴخ وحهلل َٰٴَ ٿه ػڂ ؿاخء ٫ڄاَ حران حٿو٤اخد ٳخٓاظٸً      
 َٴٌَ ٳََه كظً ٍوي حٿنخّ وَٟرىح ر٤٬ن. ٫زٸََخ ڃن حٿنخٍّ ٳخٓظلخٿض ٯَرخ ٳڀڂ أ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي حرن رَ٘ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن ٫ڄَ رن نخٳ٪ ٫ن ناخٳ٪ ٫ان   كي - 
 :٫ڄَ ٷخٽ٫زي حهلل رن 

 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿٸ٩ِ ٷخٽ ٫زُي حهلل وحٿٸ٩ِ حٿظَٷُ٪ ٳٍ حٿَأّنه-
 :ػنخ ٫ؼڄخڅ كيػنخ ٫ڄَ رن نخٳ٪ ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽيهلل كيػنٍ أرٍ كح ػنخ ٫زيكي - 
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿٸ٩ِنه-
 څ ٓڄ٬ض كن٨ڀش ران أراٍ ٓاٴُخڅ حٿـڄلاٍ ٓاڄ٬ض ٓاخٿڂ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخكي - 

 :٫زي حهلل َٸىٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ َٸىٽ رن
َٸااىٽ ْڅ َڄظڀاات ؿااىٱ أكاايٻڂ ٷُلااخ هُااَ ٿااه ڃاان أڅ  ڂ٬ض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀٓااڄ-

 .َڄظڀت ٬َٗح
٫ان ناخٳ٪   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٓڀُڄخڅ أنزؤنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ ران أراٍ ٍوحى     كي - 

 .٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٳٚ هخطڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ ٳٍ رخ٣ن ٻٴه
ڄخڅ ٓڄ٬ض كن٨ڀش رن أرٍ ٓٴُخڅ ٓڄ٬ض ٓخٿڄخ ُيػنخ آلٶ رن ٓڀك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 :َٸىٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ َٸىٽ
ٍؿاٗ آىځ ٓاز٢ حٿاَأّ    ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأَض ٫ني حٿټ٬زش ڃڄاخ َڀاٍ وؿههاخ    ٷخ-

وح٬ٟخ َي  ٫ڀاً ٍؿڀاُن َٔاټذ ٍأٓاه أو َٸ٤اَ ٍأٓاه ٳٸڀاض ڃان هاٌح ٷاخٿىح ٫ُٔاً ران ڃاََڂ أو              
  ٍؿٗ أكڄَ أ٫ىٍ ٫ُن حٿُڄناً ؿ٬اي حٿاَأّ أٗازه ڃان ٍأَاض راه        ءڃََڂ وٍأَض وٍح رنحٿڄُٔق 

 حرن ٷ٤ن ٳٸڀض ڃن هٌح ٳٸخٿىح حٿڄُٔق حٿيؿخٽ.
حران ٓاڀُڄخڅ و٫زاي حهلل ران حٿلاَع ٷاخٖ كايػنخ كن٨ڀاش         ػنخ ٫زي حهلل كايػنخ أراٍ كايػنخ آالٶ     كي - 

 :ٓڄ٬ض ٓخٿڄخ َٸىٽ
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حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ رلڀااش  ًخد أطااً حٿنزااٍ ٛااڀو٤اا٬ض ٫زااي حهلل راان ٫ڄااَ َٸااىٽ اڅ ٫ڄااَ راان حٿ ٓااڄ-
حٓظزَٵ ٳٸخٽ َخ ٍٓاىٽ حهلل ٿاى حٗاظََض هاٌ  حٿلڀاش طڀزٔاهخ اًح ٷايځ ٫ڀُاٺ وٳاىى حٿناخّ ٳٸاخٽ انڄاخ             

ً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ رلڀاپ ػاٗع ٳز٬اغ اٿاً ٫ڄاَ رلڀاش        َڀزْ هٌ  ڃن ٖ هٗٵ ٿه ػڂ أط
رلڀش واٿً أٓخڃش رن َُي رلڀش ٳؤطً ٫ڄَ ٍٍٟ حهلل ط٬خٿً ٫نه رلڀظه حٿنزٍ ٛڀً حهلل واٿً ٫ڀٍ 

  وٷي ٓڄ٬ظٺ ٷڀض ٳُهاخ ڃاخ ٷڀاض ٷاخٽ انڄاخ ر٬ؼاض رهاخ        ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ر٬ؼض اٿٍ رهٌ
هڄَح ٷخٽ آلٶ ٳٍ كيَؼه وأطخ  أٓخڃش و٫ڀُاه حٿلڀاش ٳٸاخٽ اناٍ ٿاڂ      اٿُٺ ٿظز٬ُهخ أو ط٘ٸٸهخ ْهڀٺ 

ْٓاخڃش ط٘اٸٸهخ هڄاَح أځ ٖ ٷاخٽ      هخ ڃخ أىٌٍ أٷاخٽ ٬ُأر٬غ رهخ اٿُٺ ٿظڀزٔهخ انڄخ ر٬ؼض رهخ اٿُٺ ٿظز
ناه ٓاڄ٪ ٓاخٿڂ ران ٫زاي حهلل َٸاىٽ ٓاڄ٬ض ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ َٸاىٽ            ٫زي حهلل رن حٿلَع ٳٍ كيَؼه أ

 وؿي ٫ڄَ ٳٌٻَ ڃ٬نخ .
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حهلل ران حٿلاَع كايػنٍ كن٨ڀاش ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ           كي - 

 ٷخٽ:
هخ ٳن٨َ اٿُه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ أنض ٻٔىطنٍ ٷاخٽ ٗاٸٸهخ   زٔطخ  أٓخڃش وٷي ٿوأ-

 .رُن نٔخثٺ هڄَح أو حٷٞ رهخ كخؿظٺ
ڄ٬ض كن٨ڀش ٓڄ٬ض ٓاخٿڄخ َٸاىٽ ٓاڄ٬ض    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٓڀُڄخڅ ٓكي - 

 :٫زي حهلل رن ٫ڄَ َٸىٽ
 ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه   هللو ٷخٽ أڅ ٍٓاىٽ ح أ َض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ََُ٘ اٿً حٿڄَ٘ٵٍأ-

نخ هاخ اڅ حٿٴظناش ههناخ هاخ اڅ حٿٴظناش ههناخ ڃان كُاغ         وٓڀڂ ََُ٘ اٿً حٿڄَ٘ٵ َٸىٽ هخ اڅ حٿٴظنش هه
 ٤َڀ٪ حٿ٤ُ٘خڅ ٷَنُه.

ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ه٘خځ رن ٬ٓي كيػنخ ڃ٬خوَش رن ٓاٗځ ٓاڄ٬ض َلُاً ران أراٍ      ػنخ ٫زكي - 
 نه ٓڄ٬ه َٸىٽ:أزي حهلل رن ٫ڄَ ٫ ٻؼَُ َوزَ أڅ أرخ ٓڀڄش أهزَ  ٫ن

 .٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ حٿ٘هَ طٔ٪ و٫َ٘وڅٓڄ-
٫اان ڃنٜااىٍ ٫اان ٫زااي  ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى أكڄااي حٿِرُااٌَ كاايػنخ ٓااٴُخڅ    كااي - 

 :حٿَكڄن رن ٬ٓي ٷخٽ
ض ڃ٪ حرن ٫ڄَ ٳټخڅ َٜڀٍ ٫ڀً ٍحكڀظه ههنخ وههناخ ٳٸڀاض ٿاه ٳٸاخٽ هټاٌح ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل        ٻن-

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٴ٬پ
 .ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َُي رن حٿلزخد ٫ن ٫زي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
 پ ػٗػخ ڃن حٿلـَ اٿً حٿلـَ وڃً٘ أٍر٬خ.ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍڃ أڅ-
ُ      كي -  ران  حكايػنٍ ناخٳ٪ ٫ان     َاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ َُاي ران حٿلزاخد كايػنٍ أٓاخڃش ران 

 .٫ڄَ
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿڄخ ٍؿا٪ ڃان أكاي ٳـ٬ڀاض نٔاخء حْنٜاخٍ َزټاُن ٫ڀاً ڃان           أڅ-

وٓڀڂ وٿټن كڄِس ٖ رىحٻٍ ٿه ٷاخٽ ػاڂ ناخځ     ٷظپ ڃن أُوحؿهن ٷخٽ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه
 .ٳخٓظنزه وهن َزټُن ٷخٽ ٳهن حٿُىځ اًح َزټُن َنيرن رلڄِس
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كايػنخ ٫ظاخد كايػنخ ٫زاي حهلل و٫ڀاٍ ران آالٶ ٷاخٽ أنزؤناخ ٫زااي حهلل           ٍي حهلل كايػنٍ أرا  ٫زا ػنخ كاي  - 
 :أهزَنخ َىنْ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن كڄِس رن ٫زي حهلل ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح أٍحى حهلل رٸاىځ ٫اٌحرخ أٛاخد حٿ٬اٌحد ڃان ٻاخڅ ٳاُهڂ ػاڂ           ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀ ٷخ-
ن ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ أناه ٓاڄ٪ حران       را ٷخٽ كايػنٍ كڄاِس   ه ر٬ؼىح ٫ڀً أ٫ڄخٿهڂ وٷخٽ ٫ڀٍ ٳٍ كيَؼ

 ٫ڄَ َٸىٿه.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد رن ٫زي حٿڄـُي حٿؼٸٴاٍ ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان       كي - 

 :خٽحرن ٫ڄَ ٷ
أطُض ٫ڀً حٿَٻن ڃنٌ ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ َڄٔاله ٳاٍ ٗايس وٖ ٍهاخء اٖ       ڃخ-

 .ڃٔلظه
ي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ران ٫زاي ح٫ْڀاً ٫ان هخٿاي ران ٫زاي حهلل ران ٗاٸُٶ          ٫زػنخ كي - 

 :٫ن حرن ٫ڄَ
 .حٿٴـَ ٳؤوطَ رىحكيس حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٛٗس حٿڀُپ ڃؼنً ڃؼنً ٳبًح هُ٘ض أڅ-
ي حهلل كيػنخ أراٍ كايػنخ حٿ٠الخٹ ران ڃوڀاي أراى ٫خٛاڂ ٫ان حران ؿاََؾ أهزَناٍ حران             ٫ز ػنخكي - 
 :ن ٫زي حهلل ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽرد ٫ن كيَغ ٓخٿڂ هخٗ
َض حٿنخّ ٳٍ ٫هي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٠َاَرىڅ اًح حرظاخ٫ىح حٿ٬٤اخځ ؿِحٳاخ أڅ         ٍأ-

 .ڂَز٬ُى  كظً َئو  اٿً ٍكخٿه
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٫ن حرن أرٍ ًثذ وََِي ٷخٽكي - 
َ أن- ٓاخٿڂ ران ٫زاي حهلل ٫ان أرُاه ٷاخٽ اڅ ٻاخڅ         نران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ا    ع زؤنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن حٿلا

ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٿُؤڃَنااخ رااخٿظوٴُٲ واڅ ٻااخڅ ٿُئڃنااخ رخٿٜااخٳخص ٷااخٽ ََِااي ٳااٍ      
 .حٿٜزق

٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿىحكااي ٬َنااٍ حٿلاايحى كاايػنخ هڄااخځ ٫اان ٷظااخىس ٫اان أرااٍ   ػنخ كااي - 
 حٿٜيَٶ حٿنخؿٍ ٫ن حرن ٫ڄَ:

ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ اًح وٟا٬ظڂ ڃىطاخٻڂ ٳاٍ حٿٸزاىٍ ٳٸىٿاىح رٔاڂ حهلل و٫ڀاً ڃڀاش            ٫حٿنزٍ ٛاڀً حهلل   أڅ-
 . ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

أنزؤنخ َلًُ ٫ن ڃلڄي رن َلًُ أڅ ٫ڄه وحٓ٪ رن كزخڅ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي كي - 
 :أهزَ  أنه ٓڄ٪ حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷخ٫اي ٫ڀاً ٿزنظاُن      خ ٳَأَض ٍٓىٽ حهللظني ٧هَص ًحص َىځ ٫ڀً ٧هَ رُٿٸ-
 .ڃٔظٸزٗ رُض حٿڄٸيّ

ٍ       كي -  ٛاڀً   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ٫ان ڃلڄاي ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزا
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ:

 .س حٿڄَٰد وطَ حٿنهخٍ ٳؤوطَوح ٛٗس حٿڀُپٛٗ-
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ن ٫زي حٿڄڀٺ رن حٿڄَُٰس حٿ٤خثٴٍ ٫ن ٫زاي  ٫خ ََِي ٫ن كـخؽ ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 
 :حهلل رن حٿڄٸيحځ ٷخٽ

ٽ ٷي ٍڃپ َض حرن ٫ڄَ َڄٍ٘ رُن حٿٜٴخ وحٿڄَوس ٳٸڀض ٿه أرخ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٖ طَڃپ ٳٸخٍأ-
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وطَٹ

يػنٍ كا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِاي أنزؤناخ كٔاُن ران ًٻاىحڅ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ          كي - 
 :ٓڀُڄخڅ ڃىٿً ڃُڄىنش ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ

 .٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٖ طٜڀىح ٛٗس ٳٍ َىځ ڃَطُنٓڄ-
كيػنخ أرٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ٫زاي حٿواخٿٶ ران ٓاڀڄش حٿ٘اُزخنٍ ٓاڄ٬ض ٓا٬ُي ران             ػنخ ٫زي حهللكي - 

 حٿڄُٔذ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ َٸىٽ:
ض ٫ني ڃنزَ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷيځ وٳي ٫زي حٿٸُْ ڃ٪ حْٗؾ ٳٔؤٿىح ٍٓىٽ حهلل ٻن-

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حَْٗرش ٳنهخهڂ ٫ن حٿلنظڂ وحٿيرخء وحٿنٸَُ
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ كڄُي ٫ن رټَ ٷخٽكي - 
ً     ًٻ- هلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أهاپ ر٬ڄاَس وكاؾ ٳٸاخٽ وهاپ        ح َص ٖرن ٫ڄاَ أڅ أنٔاخ كايػنخ أڅ حٿنزاٍ ٛاڀ

أنْ انڄخ أهپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رخٿلؾ وأهڀڀنخ ڃ٬ه ٳڀڄخ ٷايځ ٷاخٽ ڃان ٿاڂ َټان ڃ٬اه       
 ٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هيٌ ٳڀڂ َلپ.هيٌ ٳڀُـ٬ڀهخ ٫ڄَس وٻخڅ ڃ٪ ح

 :٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٳ٪ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخكي - 
ر٬خ طڀٸٴظهن ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿزُٺ حٿڀهاڂ ٿزُاٺ ٿزُاٺ ٖ ٗاََٺ ٿاٺ ٿزُاٺ اڅ       أٍ-

 .حٿلڄي وحٿن٬ڄش ٿٺ وحٿڄڀٺ ٖ ََٗٺ ٿٺ
 :ي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ كـخؽ ٫ن ٤٫ُش حٿ٬ىٳٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زكي - 
ڄَس كظً َزيو ٛٗكهخ ٷخٽ ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل ؼوٓڀڂ أڅ طزخ٩ حٿه ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُنه-

 .ڃخ ٛٗكهخ ٷخٽ اًح ًهزض ٫خهظهخ وهڀٚ ٣ُزهخ
 :حرن ٫ڄَ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخكي - 
 .ن ٿٴَٓهڄٍُٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٓهڂ ٿڀَؿپ وٳَٓه ػٗػخ أٓهڂ ٓهڄخ ٿه وٓه أڅ-
خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن ڃـخهي ٫ن ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ    نػكي - 

 :ٷخٽ
 .ٻظهخ ٻخٿَؿپ حٿڄٔڀڂ حٿنوڀشٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ انٍ ٫َْٱ ٗـَس رَٷخ-
ٓڀُڄخڅ ٫ان  ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن اىٍَْ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٬َنٍ حرن أركي - 

ن ؿزَُ ٫ن حرن ٫ڄَ َٜڀٍ كُؼڄاخ طىؿهاض راه ٍحكڀظاه وٷاي ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل         ر٬ُٓي 
 .٫ڀُه وٓڀڂ َٴ٬پ ًٿٺ وَظؤوٽ ٫ڀُه وكُؼڄخ ٻنظڂ ٳىٿىح وؿىهټڂ

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ٿُغ ٫ن ڃـخهي ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:كي - 
ٞ ؿٔيٌ وٷخٽ ٫زي حهلل ٻن ٻؤنٺ ٯََذ أو ٬ٓڀڂ رؼىرٍ أو رزو ٌ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُهأه-

 .٫خرَ ٓزُپ و٫ي نٴٔٺ ڃن أهپ حٿٸزىٍ
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 :نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن كي - 
ٖ  ٷااخ-  ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٖ َڀاازْ حٿڄلااَځ حٿزااَنْ وٖ حٿٸڄااُٚ وٖ حٿ٬ڄخڃااش و
ٿٔاَحوَپ وٖ حٿوٴاُن اٖ أڅ ٠َا٤َ َٸ٬٤اه ڃان ٫ناي حٿټ٬زاُن وٖ َڀازْ ػىراخ ڃٔاه حٿااىٍّ وٖ           ح

 .حٿ٫ِٴَحڅ اٖ أڅ َټىڅ ٯُٔٗ
ش ٫ان ڃخٿاٺ ٬َناٍ حران ڃٰاىٽ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران          ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أراى ڃ٬خوَا     كي - 

 ٫ڄَ:
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓجپ ٫ن حٿ٠ذ ٳٸخٽ ٖ آٻڀه وٖ أنهً ٫نه أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش ٫ن ڃخٿٺ ٬َنٍ حرن ڃٰىٽ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ كي - 

 :ٷخٽ
 .ڀُٰظٔپٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن أطً حٿـڄ٬ش ٳٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ كـخؽ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ران حٿڄُٰاَس حٿ٤اخثٴٍ    كي - 

 :ٍى ٷخٽو٫ن ٫زي حهلل رن ڃٸيحځ رن 
َض حرن ٫ڄَ ٣خٱ رُن حٿٜٴخ وحٿڄاَوس ٳڀاڂ ََڃاپ ٳٸڀاض ٿاڂ طٴ٬اپ هاٌح ٷاخٽ ٳٸاخٽ ن٬اڂ ٻاٗ ٷاي             ٍأ-

 .ٹٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳ٬پ ٍڃپ وطَ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٫زي حٿڄڀٺ رن أرٍ ٯنُش أنزؤنخ أرى حٿلزخد ٫ن ٗاهَ  كي - 

 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ:ٛن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ حررن كىٗذ ٫ن 
ن طَٻظڂ حٿـهخى وأهٌطڂ رؤًنخد حٿزٸَ وطزاخ٬َظڂ رخٿ٬ُناش ٿُڀاِڃنټڂ حهلل ڃِٿاش ٳاٍ ٍٷاخرټڂ ٖ طنٴاٺ        ٿج-

 .حهلل وطَؿ٬ىح ٫ڀً ڃخ ٻنظڂ ٫ڀُه٫نټڂ كظً طظىرىح اٿً 
ٔاز٬ٍُ ٫ان   حٿػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڄَ رن ٫زُي حٿ٤نخٳٍٔ ٫ن أراٍ آالٶ ٬َناٍ    كي - 

 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ ننخٳ٪ ٫
 .٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀً حٿڄنزَ َٸىٽ ڃن أطً حٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔپٓڄ-
 ٿڄڀٺ ٓڄ٬ض ٬ُٓي رن ؿزَُ ٷخٽ:ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٫زي حكي - 
ڂ اڅ أوٽ ن٬ا ٿض حرن ٫ڄَ ٳٸڀض َخ أرخ ٫زي حٿاَكڄن حٿڄظ٫ٗناُن َٴاَٵ رُنهڄاخ ٷاخٽ ٓازلخڅ حهلل       ٓؤ-

٫ان ًٿاٺ ٳاٗڅ ٷاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل أٍأَاض ٿاى أڅ أكاينخ ٍأي حڃَأطاه ٫ڀاً ٳخك٘اش ٻُاٲ               ڃن ٓؤٽ
ڀً حهلل ٫ڀُاه  َٜن٪ اڅ ٓټض ٓاټض ٫ڀاً أڃاَ ٨٫اُڂ واڅ طټڀاڂ ٳڄؼاپ ًٿاٺ ٳٔاټض ٍٓاىٽ حهلل ٛا          

وٓڀڂ وٿڂ َـزه ٳٸخځ ٿلخؿظه ٳڀڄخ ٻخڅ ر٬ي ًٿٺ أطً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ حٿاٌٌ  
ىڅ أُوحؿهاڂ  ٓؤٿظٺ ٫نه حرظڀُض ره ٷخٽ ٳؤنِٽ حهلل ط٬خٿً هٌ  حَِخص ٳٍ ٓىٍس حٿنىٍ وحٿاٌَن ََڃا  

ٌحد حٿاينُخ أهاىڅ ڃان    كظً هظڂ حَِخص ٳي٫خ حٿَؿپ ٳظٗهن ٫ڀُه وًٻَ  رخهلل ط٬خٿً وأهزَ  أڅ ٫
٫ٌحد حِهَس ٳٸخٽ وحٿٌٌ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ڃخ ٻٌرض ٫ڀُهخ ػڂ ى٫خ حٿڄَأس ٳى٨٫هخ وًٻَهاخ وأهزَهاخ   

پ ٳ٘هي رؤڅ ٫ٌحد حٿينُخ أهىڅ ڃن ٫ٌحد حِهَس ٳٸخٿض وحٿٌٌ ر٬ؼٺ رخٿلٶ انه ٿټخًد ٳي٫خ حٿَؿ
ڃان حٿټاخًرُن ػاڂ ى٫اخ      أٍر٪ ٗهخىحص رخهلل أنه ٿڄن حٿٜخىٷُن وحٿوخڃٔاش أڅ ٿ٬ناش حهلل ٫ڀُاه اڅ ٻاخڅ    
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 ڃان رخٿڄَأس ٳ٘هيص أٍر٪ ٗهخىحص رخهلل انه ٿڄن حٿټخًرُن وحٿوخڃٔش أڅ ٯ٠ذ حهلل ٫ڀُهاخ اڅ ٻاخڅ   
 رُنهڄخ. ٵحٿٜخىٷُن ػڂ ٳَ

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن ڃٔڀڂ حٿوزخ١ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
َظڀٸً حٿَٻزخڅ أو َزُا٪ كخٟاَ ٿزاخى وٖ َو٤اذ أكايٻڂ      ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ نه-

ٜازق  ٿحٿ٘اڄْ وٖ ر٬اي ح  ذ ٫ڀً ه٤زش أهُه كظً َنټق أو َي٩ وٖ ٛٗس ر٬ي حٿ٬ٜاَ كظاً طُٰا   
 كظً طَطٴ٪ حٿ٘ڄْ أو ط٠لٍ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان حٿلاَع ران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان          كي - 
 :َ ٫ن أرُه ٷخٽكڄِس رن ٫زي حهلل رن ٫ڄ

نض طلظٍ حڃاَأس أكزهاخ وٻاخڅ ٫ڄاَ َټَههاخ ٳاؤڃَنٍ أڅ أ٣ڀٸهاخ ٳؤرُاض ٳاؤطً حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل            ٻخ-
ڂ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل اڅ ٫ني ٫زي حهلل حڃَأس ٻَهظهخ ٿه ٳؤڃَطه أڅ ٤َڀٸهاخ ٳاؤرً ٳٸاخٽ ٿاٍ     ٓڀ٫ڀُه و

 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َخ ٫زي حهلل ٣ڀٶ حڃَأطٺ ٳ٤ڀٸظهخ
 ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ ٷخٽ: ػنخكي - 
َ ڄا ٓاٴَ وڃ٬ناخ حران ٫   ٍ زَنٍ حران أراٍ ًثاذ ٫ان ٫ؼڄاخڅ ران ٫زاي حهلل ران ٓاَحٷش ٷاخٽ ٻناخ ٳا            أه-

ٳٔؤٿظه ٳٸخٽ ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َٔزق ٳٍ حٿٔٴَ ٷزپ حٿٜٗس وٖ ر٬يهخ ٷخٽ 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن رُا٪ حٿؼڄاخٍ كظاً    وٓؤٿض حرن ٫ڄَ ٫ن رُ٪ حٿؼڄخٍ ٳٸخٽ نهً ٍٓىٽ حهلل

 .طٌهذ حٿ٬خهش ٷڀض أرخ ٫زي حٿَكڄن وڃخ طٌهذ حٿ٬خهش ڃخ حٿ٬خهش ٷخٽ ٣ڀى٩ حٿؼََخ
ش ٫ن ؿزڀاش ٓاڄ٬ض حران    ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ورهِ ٷخٖ كيػنخ ٬ٗز خػنكي - 

 ٫ڄَ َليع ٷخٽ:
 ٳٸڀض ٿه ڃخ حٿلنظڄش ٷخٽ حٿـَس. ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿلنظڄشنه-
خٍ ٓاڄ٬ض  ىػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٓڄ٬ض ڃلخٍد رن كي - 

 :َٸىٽ حرن ٫ڄَ
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ؿَ ػىره ڃن ڃوُڀش ٿڂ َن٨َ حهلل اٿُه َىځ حٿٸُخڃشٷخ-
ٴَ وحٿلـخؽ ٷاخٖ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ڃلاخٍد ران       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬كي - 

 :ىػخٍ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ
ض ٷاخٽ ٗا٬زش ٓاڄ٬ظه ٯُاَ ڃاَس      ٳا ء وحٿلنظڂ وحٿڄِرخً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿينه-

 .ٷخٽ كـخؽ وٷخٽ أٗٺ ٳٍ حٿنٸَُ ٷخٽ كـخؽ ٳٍ كيَؼه ڃَحص
كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرٍ حٿظُاخف ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ وكـخؽ ٷخٖ كي - 

 أرٍ ڃـڀِ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ:
 .ىطَ آهَ ٍٻ٬ش ڃن حٿڀُپحٿ-
هلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان حْٓاىى ران ٷاُْ ٓاڄ٬ض             حػنخ ٫زي كي - 

وٓاڀڂ أناه    ٬ُٓي رن ٫ڄَو رن ٬ُٓي َليع أنه ٓڄ٪ حرن ٫ڄاَ َلايع ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      
 :ٷخٽ
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خ أڃش أڃُش ٖ نټظاذ وٖ نلٔاذ حٿ٘اهَ هټاٌح وهټاٌح وهټاٌح و٫ٸاي حٔرهاخځ ٳاٍ حٿؼخٿؼاش وحٿ٘اهَ            ان-
 .طڄخځ ػٗػُن ٍوهټٌح وهټٌح ٬َنح هټٌ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٗا٬زش ٫ان حٿڄنهاخٽ ران ٫ڄاَ وٓاڄ٬ض       كي - 
 :٬ُٓي رن ؿزَُ ٷخٽ

َٶ ڃن ٣َٵ حٿڄيَنش ٳبًح ٳظُش ٷي نٜزىح ىؿخؿش ََڃىنهخ ٿهڂ ٻاپ  ٣َ ٍص ڃ٪ حرن ٫ڄَ ٫ڀًڃَ-
ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه ٍهخ٣جش ٷخٽ ٳ٠ٰذ وٷخٽ ڃن ٳ٬پ هٌح ٷخٽ ٳظٴَٷىح ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ ٿ٬ن 

 .وٓڀڂ ڃن َڄؼپ رخٿلُىحڅ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ان َُاي وأراٍ رټاَ حرناٍ ڃلڄاي       كي - 

 :ٓڄ٬خ نخٳ٬خ َليع ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٻخڅ َٸىٽ أنهڄخ
 .َٺ ٿٺ ٿزُٺ اڅ حٿلڄي وحٿن٬ڄش ٿٺ وحٿڄڀٺ ٖ ََٗٺ ٿٺَُٗٺ حٿڀهڂ ٿزُٺ ٿزُٺ ٖ ٿز-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن وحٷاي ران ڃلڄاي ران َُاي أناه       كي - 

 :ٓڄ٪ نخٳ٬خ ٷخٽ
ي حرن ٫ڄَ ڃٔټُنخ ٳـ٬پ َينُه و٠َ٪ رُن َيَه ٳـ٬اپ َؤٻاپ أٻاٗ ٻؼُاَح ٳٸاخٽ ٿاٍ ٖ طايهڀن        ٍأ-

 .ُه وٓڀڂ َٸىٽ اڅ حٿټخٳَ َؤٻپ ٳٍ ٓز٬ش أڃ٬خءڀحهلل ٛڀً حهلل ٫ٽ هٌح ٫ڀٍ ٳبنٍ ٓڄ٬ض ٍٓى
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀُڄخڅ ٫ن ڃـخهي ٫ن حران  كي - 

 :ٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ٫ڄَ ٫ن ح
وٌنااه ىٯااٗ ٷااخٽ َظطڄن٬ااىح نٔااخءٻڂ حٿڄٔااخؿي رخٿڀُااپ ٳٸااخٽ ٓااخٿڂ أو ر٬ااٞ رنُااه وحهلل ٖ نااي٫هن  ٖ-
 .٤ڂ ٛيٍ  وٷخٽ أكيػٺ ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وطٸىٽ هٌحڀٳ
ٓاڀُڄخڅ   ٬ضٓاڄ  ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ وكـاخؽ ٷاخٖ كايػنخ ٗا٬زش          كي - 

ح٫ْڄٖ وٷاخٽ كـاخؽ ٫ان ح٫ْڄاٖ َلايع ٫ان َلُاً ران وػاخد ٫ان ٗاُن ڃان أٛالخد حٿنزاٍ               
خؽ ٷااخٽ ٗاا٬زش ٷااخٽ ٓااڀُڄخڅ وهااى حراان ٫ڄااَ ـاا  حراان ٫ڄااَ ٷااخٽ كٍحٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٷااخٽ وأ

 :َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
ٌ          حٿ- ٖ َواخٿ٤هڂ وٖ َٜازَ    ڄئڃن حٿاٌٌ َواخٿ٢ حٿناخّ وَٜازَ ٫ڀاً أًحهاڂ أ٨٫اڂ أؿاَح ڃان حٿاٌ

 .٫ڀً أًحهڂ ٷخٽ كـخؽ هَُ ڃن حٿٌٌ ٖ َوخٿ٤هڂ
٫ن ٓڀُڄخڅ ٫ن ًٻىحڅ ٫ن ٫زاي   شؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗز رنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي كي - 

 :حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٻنظڂ ػٗػاش ٳاٗ َظناخؽ حػناخڅ ىوڅ وحكاي ٷاخٽ ٳٸڀاض ٖران         ٷخ-

 ٳبًح ٻخنىح أٍر٬ش ٷخٽ ٳٗ رؤّ ره. ٫ڄَ
ټاَ ران ٫زاي حهلل    ر ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٓا٬ُي ٫ان ٷظاخىس ٫ان    كي - 
 :ن حرن ٫ڄَ أنه ٷخٽ٫
زُش ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿزُٺ حٿڀهڂ ٿزُٺ ٿزُٺ ٖ ََٗٺ ٿٺ ٿزُٺ اڅ حٿلڄي وحٿن٬ڄاش  طڀ-

 .ٿٺ وحٿڄڀٺ ٖ ََٗٺ ٿٺ
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 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ و٫زي حهلل رن رټَ ٷخٖيك - 
ه ٓاؤٽ حران ٫ڄاَ ٫ان ٍؿاپ ٣ڀاٶ حڃَأطاه وهاٍ         أنا ػنخ ٬ُٓي ٫ن ٷظخىس ٫ان َاىنْ ٫ان ؿزُاَ     كي-

كخثٞ ٳٸخٽ أط٬اَٱ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ ٳبناه ٣ڀاٶ حڃَأطاه كخث٠اخ ٳاخن٤ڀٶ ٫ڄاَ اٿاً ٍٓاىٽ حهلل             
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃَ  ٳڀَُحؿ٬هخ ػڂ اڅ ريح ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤهزَ  رٌٿٺ ٳٸخٽ 

هخ ٳٍ ٷزپ ٫يطهخ ٷخٽ حرن رټَ أو ٳٍ ٷزپ ٣هَهخ ٳٸڀض ٖرن ٫ڄاَ أَلٔاذ ٣ٗٷاه    ٿه ٣ٗٷهخ ٣ڀٸ
 ًٿٺ ٣ٗٷخ ٷخٽ ن٬ڂ أٍأَض اڅ ٫ـِ وحٓظلڄٶ.

٪ ٫ان  ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬َڀً رن كټُڂ ٫ان ناخٳ  كي - 
 :حرن ٫ڄَ

 .نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٖ آٻڀه وٖ آڃَ ره وٖ أنهً ٫نه أڅ-
ٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ڃ٬ڄَ أنزؤناخ حران ٗاهخد و٫زاي ح٫ْڀاً      ػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 :٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
٫٘اَ نٔاىس ٳٸاخٽ ٿاه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ هاٌ ڃانهن            ڀڂ ٯُٗڅ ران ٓاڀڄش وطلظاه   أٓ-

 أٍر٬خ.
نزؤنخ حٿِهٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ران ٫زاي     أػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ڃ٬ڄَ كي - 

 :حهلل ٫ن أرُه ٷخٽ
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طظَٻىح حٿنخٍ ٳٍ رُىطټڂ كُن طنخڃىڅٷخ-
كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ڃ٬ڄَ أنزؤنخ حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زاي   ػنخ ٫زي حهللكي - 

 :حهلل ٫ن أرُه ٷخٽ
 .انڄخ حٿنخّ ٻخرپ حٿڄخثش ٖ َىؿي ٳُهخ ٍحكڀش ڂً حهلل ٫ڀُه وٓڀٛڀٽ ٍٓىٽ حهلل ٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ رهاِ وڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٖ كايػنخ ٗا٬زش ٷاخٽ رهاِ ٷاخٽ كايػنخ            كي - 

 رن كََغ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ:٫ٸزش 
 .وح ٳٍ حْٓٸُشزًٌ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿـَ وهٍ حٿيرخء وحٿڄِٳض وٷخٽ حنظنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ ٬ٗزش كايػنخ ٫ٸزاش ران كََاغ ٓاڄ٬ض ٫زاي حهلل ران        كي - 

 :٫ڄَ ٷخٽ
ڀظڄٔخ ٳڀُڀظڄٔهخ ٳٍ حٿ٬٘اَ ٳابڅ ٫ـاِ أو ٟا٬ٲ     ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٻخڅ ڃٷخ-

 .ٳٗ َٰڀذ ٫ڀً حٿٔز٪ حٿزىحٷٍ
 :نٍ ٫ٸزش ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽَكيػنخ ٬ٗزش أهز هِػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ركي - 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛٗس حٿڀُپ ڃؼنً ڃؼناً ٳابڅ ه٘اُض حٿٜازق ٳاؤوطَ رَٻ٬اش       ٷخ-

 ٻ٬ظخڅ ٍٻ٬ظخڅ.ٷخٽ ٷڀض ڃخ ڃؼنً ڃؼنً ٷخٽ ٍ
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٷخٽكي - 
يَه وكُن ََٻ٪ وكُن ََٳ٪ ٍأٓه ڃن حٿَٻى٩ ٳليػنٍ ََض ٣خوٓخ كُن َٴظظق حٿٜٗس ََٳ٪ ٍأ-

 . ٍؿپ ڃن أٛلخره أنه َليػه ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 .ػنخ أرٍ كيػنخ  أرى حٿن٠َ رڄ٬نخ ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيكي - 
ىَناخٍ ٓاڄ٬ض    ران ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٫زاي حهلل      كي - 

 :٫ڄَ َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ حرن
 .ً حِه٫َڀ ح ٷخٽ حٿَؿپ ٿڀَؿپ َخ ٻخٳَ ٳٸي رخء ره أكيهڄخ اڅ ٻخڅ ٻڄخ ٷخٽ واٖ ٍؿ٬ضاً-
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٓاڄ٬ض         ػكي - 

 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ
َٖ َٰزن ٳٍ حٿزُ٪ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸاخٽ ٿاه حٿنزاٍ ٛاڀً     ٷَڅ ٍؿپ ڃن ٻخ-

 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷپ ٖ هٗرش
خٖ كيػنخ ٗا٬زش حٿڄ٬ناً ٷاخٽ كـاخؽ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ وكـخؽ ٷكي - 

څ أٛاخد  ٻاخ ٫ن ؿزڀش وٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٓڄ٬ض ؿزڀش ٷخٽ ٻخڅ حران حٿِرُاَ ََُٷناخ حٿظڄاَ ٷاخٽ وٷاي       
جٌ ؿهي ٳټنخ نؤٻپ ٳُڄَ ٫ڀُنخ حران ٫ڄاَ ونلان نؤٻاپ ٳُٸاىٽ ٖ طٸاخٍنىح ٳابڅ ٍٓاىٽ حهلل         ڃحٿنخّ َى
ٖ أڅ َٔاظؤًڅ حٿَؿاپ أهاخ      ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٔٷَحڅ ٷاخٽ كـاخؽ نهاً ٫ان حٿٸاَحڅ ا     ٛڀً حهلل

 وٷخٽ ٬ٗزش ٖ أٍي هٌ  حٿټڀڄش ٳٍ حٖٓظجٌحڅ اٖ ڃن ٻٗځ حرن ٫ڄَ.
هِ وڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٖ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ؿزڀاش ٓاڄ٬ض حران       ريػنخ أرٍ كيػنخ ك ػنخ ٫زي حهللكي - 

 :٫ڄَ َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .ط٬خٿً ٖ َن٨َ اٿُه َىځ حٿٸُخڃشؿَ ػىرخ ڃن ػُخره ڃن ڃوُڀش ٳبڅ حهلل  ڃن-
ڀش رن ٓلُڂ ٷخٽ ؿزػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ورهِ ٷخٖ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كي - 
 :هِ أهزَنٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽر
ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ حٿ٘ااهَ هټااٌح و٣زااٶ رؤٛااخر٬ه ڃااَطُن وٻٔااَ ٳااٍ حٿؼخٿؼااش  ٷااخ-

 ٴَ ٳٍ كيَؼه ٬َنٍ ٷىٿه طٔ٪ و٫ََ٘ن.حٔرهخځ ٷخٽ ڃلڄي رن ؿ٬
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هزُذ رن ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان    كي - 

 :كٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن حرن ٫ڄَ
 .ه ٻخڅ َٜڀٍ كُغ طىؿهض ره ٍحكڀظه ٷخٽ وٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٴ٬ڀهأن-
ڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هزُذ ٬َنٍ حرن ٫زي حٿَكڄن ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلكي - 

 :٫ن كٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ټخڅ َٜڀٍ ٛاٗس حٿٔاٴَ ٬َناٍ ٍٻ٬ظاُن وڃا٪ أراٍ       ٳحهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ً ؿنخ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀهَ-

 .رټَ و٫ڄَ و٫ؼڄخڅ ٓض ٓنُن ڃن اڃَطه ػڂ ٛڀً أٍر٬خ
يػنخ ٬ٗزش ٫ن أراٍ ٳاَوس حٿهڄاٌحنٍ ٓاڄ٬ض     ٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كأر ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 :٫ىنخ حُْىٌ ٷخٽ
ٿٜاٗس ٳټظاذ حران    حن ٫ڄَ َٔؤٿه ٫ن حرڅ رن ٫زُي حهلل رن ڃ٬ڄَ أڃَُح ٫ڀً ٳخٍّ ٳټظذ اٿً ٻخ-

٫ڄااَ أڅ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٻااخڅ اًح هااَؽ ڃاان أهڀااه ٛااڀً ٍٻ٬ظااُن كظااً ََؿاا٪  
 .اٿُهڂ
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ي رن ؿ٬ٴَ وكـخؽ حٿڄ٬نً ٷخٖ كيػنخ ٗا٬زً كايػنخ ڃٔاڀڂ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄكي - 
 :ڃىٌ ٷخٽ٫ْڀٍ ٷخٽ كـخؽ ح رنرن أرٍ ڃََڂ ٷخٽ كـخؽ ڃن رنٍ أڃُش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن 

٬ض حرن ٫ڄَ وٍأي ٍؿٗ ٬َزغ ٳاٍ ٛاٗطه ٳٸاخٽ حران ٫ڄاَ ٖ ط٬زاغ ٳاٍ ٛاٗطٺ وحٛان٪          ٓڄ-
ٳىٟا٪ حران ٫ڄاَ ٳواٌ  حٿُڄناً ٫ڀاً       ٻڄخ ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜن٪ ٷخٽ ڃلڄاي  

 حٿَُٔي وَي  حٿَُٔي ٫ڀً ٍٻزظه حٿَُٔي وٟ٪ َي  حٿُڄنً ٫ڀً حٿُڄنً وٷخٽ ربٛز٬ه.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كزخڅ ٬َنٍ حٿزاخٍٷٍ ٷاخٽ ٷُاپ    كي - 

هلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه   ٖرن ٫ڄَ اڅ اڃخڃنخ ٤َُپ حٿٜٗس ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ ٍٻ٬ظخڅ ڃن ٛاٗس ٍٓاىٽ ح  
 .وٓڀڂ أهٲ أو ڃؼپ ٍٻ٬ش ڃن ٛٗس هٌح

ٍ حٿٔاوظُخنٍ ٫ان   نا ٗا٬زش ٫ان أَاىد ٬َ   خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كايػن كي - 
 :نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .طڄن٬ىح نٔخءٻڂ حٿڄٔخؿي ٖ-
ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٓڄ٬ض أَاىد ران ڃىٓاً َلايع     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬كي - 

 ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ:
ؽ حػنخڅ ىوڅ ٛخكزهڄخ وٖ َٸُڂ حٿَؿپ أهاخ  ڃان   خوٓڀڂ ٷخٽ ٖ َظنه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُ أڅ-

 .ڃـڀٔه ػڂ َـڀْ
َ      كي -  كڄن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٗا٬زش ٫ان ڃنٜاىٍ ٫ان ٫زاي حٿا

 :رن ٬ٓي ٷخٽ
زض حرن ٫ڄَ ڃن حٿڄيَنش اٿً ڃټش ٳـ٬پ َٜڀٍ ٫ڀً ٍحكڀظه نخكُش ڃټش ٳٸڀض ٿٔخٿڂ ٿى ٻخڅ ٛل-

 څ َٜڀٍ ٷخٽ ٓڀه ٳٔاؤٿظه ٳٸاخٽ ن٬اڂ وههناخ ههناخ ٷاخٽ وْڅ ٍٓاىٽ حهلل       خً حٿڄيَنش ٻُٲ ٻاٿوؿهه 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛن٬ه.

خڅ ٫ن ڃنٜىٍ ٫ن ٫زي حٿاَكڄن ران ٓا٬ي    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ  كُٔن كيػنخ ُٗزكي - 
 ڃىٿً آٽ ٫ڄَ ٳٌٻَ ڃ٬نخ .

ران ٓاََُن ٓاڄ٪ حران      ْػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٗا٬زش ٫ان أنا   كي - 
 :٫ڄَ

 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٜڀٍ رخٿڀُپ ڃؼنً ڃؼنً وَىطَ رَٻ٬ش ڃن آهَ حٿڀُپ أڅ-
كاايػنخ ڃلڄااي راان ؿ٬ٴااَ كاايػنخ ٗاا٬زش وكـااخؽ ٷااخٽ كاايػنٍ ٗاا٬زش    ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍكااي - 

 :ٓڄ٬ض ڃٔڀڂ رن َنخٵ َليع ٫ن حرن ٫ڄَ
نض ٳخنظٔذ ٿه ٳبًح ٍؿاپ ڃان رناٍ ٿُاغ ٳ٬َٳاه حران ٫ڄاَ        أاُحٍ  ٳٸخٽ ڃڄن َ ه ٍأي ٍؿٗ َـأن-

ؿاَ اُحٍ  ٖ َََاي راٌٿٺ اٖ     ڃان  ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ربًنٍ هخطُن َٸىٽ
 .وُڀش ٳبڅ حهلل ط٬خٿً ٖ َن٨َ اٿُه َىځ حٿٸُخڃشحٿڄ
څ َلايع  حن ٳاَحّ ٓاڄ٬ض ًٻاى   ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزشكي - 

 :٫ن ُحًحڅ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
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٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸاىٽ ڃان ٟاَد ٯٗڃاخ ٿاه كايح ٿاڂ َؤطاه أو ٿ٤ڄاه ٳابڅ           ٓڄ-
 .ٻٴخٍطه أڅ ٬َظٸه

 :نخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن طىرش حٿ٬نزٌَ ٷخٽػكي - 
هى ٓاؤٽ حران ٫ڄاَ ٳٸاخٽ هاپ طٜاڀٍ        ٬ض ڃىٍٷخ حٿ٬ـڀٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍؿٗ ٓؤٽ حرن ٫ڄَ أوٓڄ-

ُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ    ٫ڀ حٿ٠لً ٷخٽ ٖ ٷخٽ ٫ڄَ ٷخٽ ٖ ٳٸخٽ أرى رټَ ٳٸخٽ ٖ ٷخٽ ٳَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
 .ٖ أهخٽ

ي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش وكـاخؽ ٷاخٽ كايػنٍ ٗا٬زش ٫ان           ػنخ ٫زكي - 
 :ٓڄخٹ حٿلنٴٍ ٷخٽ

ٽ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً ٳٍ حٿزُض وٓظؤطىڅ ڃن َنهخٻڂ ٸى٬ض حرن ٫ڄَ َٓڄ-
٫نه ٳظٔڄ٬ىڅ ڃنه ٬َنٍ حرن ٫زخّ ٷخٽ كـخؽ ٳظٔڄ٬ىڅ ڃان ٷىٿاه ٷاخٽ حران ؿ٬ٴاَ وحران ٫زاخّ        

 .زخ ڃنهؿخٿْ ٷََ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿاخرَ ٓاڄ٬ض ٓاخٿڂ ران ٫زاي      كي - 

َه اًح ٻزَ واًح أٍحى أڅ ََٻ٪ واًح ٍٳ٪ ٍأٓه ڃن حٿَٻى٩ ٳٔؤٿظه يٍأي أرخ  ََٳ٪ َه حهلل َليع أن
 .ُه وٓڀڂ َٜن٬ه٫ڀ ٫ن ًٿٺ ٳ٫ِڂ أنه ٍأي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل

خٽ وؿيص هٌ  حْكخىَغ ٳٍ ٻظخد أرٍ روا٢ َاي  وهاى اٿاً كايَغ آالٶ ران        ػنخ ٫زي حهلل ٷكي - 
حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ      ؿزڀاش ران ٓالُڂ ٫ان    ن َىٓٲ حٍُْٵ كيػنخ ََِاي ران هاَوڅ أناخ ٗا٬زش ٫ا      

 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ؿَ ػىرخ ڃن ػُخره ڃوُڀش ٿڂ َن٨َ حهلل اٿُه َىځ حٿٸُخڃش ڃن-
رٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ أهزَناخ ٗا٬زش ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ       ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ وؿيص ٳٍ ٻظخد أكي - 

 :٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٫ڄَ ٷخٽ
 .ٿـنخرش ٳٸخٽ حٯٔپ ًٻَٹ ػڂ طىٟؤ ػڂ حٍٷيح ٍٓىٽ حهلل طُٜزنٍ ڃن حٿڀُپ َخ-
خٍ ٫ان حران   ىػا  ػنخ ٫زي حٿه ٷخٽ وؿيص ٳٍ ٻظخد أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٬ٗزش رن ڃلخٍد رنكي - 

 :وٓڀڂ ٷخٽ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
 .ؿَ ػىره ڃوُڀش ٳبڅ حهلل ط٬خٿً ٖ َن٨َ اٿُه َىځ حٿٸُخڃش ڃن-
هاَوڅ أنزؤناخ ٗا٬زش ٫ان ٫زاي حهلل ران        نرٍ كايػنخ ََِاي را   أ ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ وؿيص ٳٍ ٻظخدكي - 

 :ىَنخٍ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ
 .٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٓؤٿه ٍؿپ ٫ن حٿ٠ذ ٷخٽ ٖ آٻڀه وٖ أكَڃهٓڄ-
ػنخ ٫زي حٿه ٷخٽ وؿيص ٳٍ ٻظخد أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن كي - 

 :٫ڄَ ٷخٽ
ڀُه وٓڀڂ ْهپ حٿڄيَنش ًح حٿلڀُٴش وْهپ حٿ٘خځ حٿـلٴاش وْهاپ نـاي    ٫ٽ حٿه ٛڀً حهلل ٓىض ٍوٷ-

 ٷَنخ ٷخٽ حرن ٫ڄَ ونزجض أنه وٷض ْهپ حٿُڄن َڀڄڀڂ.
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يص ٳٍ ٻظخد أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ وؿكي - 
 :٫ڄَ ٷخٽ

 .ٓڀڂ ٫ن رُ٪ حٿؼڄَ أو حٿنوپ كظً َزيو ٛٗكهو ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُهنه-
 :ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ وؿيص ٳٍ ٻظخد أرٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ أهزَنخ ٬ٗزش ٫ن َُي رن ؿَُ ٷخٽكي - 
حٿنوپ ٳٸخٽ نهً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٫ان رُا٪ حٿنواپ        ٽ ٍؿپ حرن ٫ڄَ ٫ن رُ٪ ٓؤ-

 .كظً َزيو ٛٗكه
ي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن َخد أرٍ كيػنخ َِٻظػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ وؿيص ٳٍ كي - 

٫ڄَ أنه ٻخڅ َٜڀٍ ٫ڀً ٍحكڀظه كُغ وؿهض و٫ُڂ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻاخڅ      
 َٴ٬ڀه.

 :٫زي حهلل ٷخٽ وؿيص ٳٍ ٻظخد أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ؿزڀش رن ٓلُڂ ٷخٽ ػنخكي - 
خٽ ٳڄااَ رنااخ ٫زااي حهلل راان ٫ڄااَ ٳنهخنااخ ٫اان ٷااڅ حراان ُرُااَ ََُٷنااخ حٿظڄااَ ورخٿنااخّ َىڃجااٌ ؿهااي ٻااخ-

 .حٔٷَحڅ وٷخٽ اڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٔٷَحڅ اٖ أڅ َٔظؤًڅ حٿَؿپ أهخ 
حهلل ٷخٽ وؿيص ٳٍ ٻظخد أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن  ػنخ ٫زيكي - 

 :وٓڀڂ ٷخٽه ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُ
 .ظَي ٬٣خڃخ ٳٗ َز٬ُه كظً َٸز٠هٗح ڃن-
زش ٫ان ٓاڄخٹ ٬َناٍ حٿلنٴااٍ    ٗا٬  ػنخ ٫زاي حهلل ٷاخٽ وؿايص ٳاٍ ٻظاخد أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ         كاي  - 

 :ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ حٿزُض ٍٻ٬ظُنٛڀ-
َ ػنخ ٫زاي حهلل ٷاخٽ وؿايص ٳاٍ ٻظاخد أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬         كي -  كايػنخ   وكـاخؽ ٷاخٽ ڃلڄاي    ٴا

 :٬ٗزش وٷپ كـخؽ كيػنٍ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ حٿلنٴٍ ٷخٽ
٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً ٳٍ حٿزُض وٓظؤطىڅ ڃن َنهخٻڂ ٓڄ-

 .ه٫ن
ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ وؿيص ٳٍ ٻظخد أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن أرٍ آلٶ ٫ن ٍؿپ ڃان  كي - 

 :٫ڄَ ٳٸخٽن نـَحڅ أنه ٓؤٽ حر
حٓؤٿٺ ٫ن حػنظُن ٫ن حٿِرُذ وحٿظڄَ و٫ن حٿٔڀڂ ٳٍ حٿنوپ ٳٸخٽ حران ٫ڄاَ أطاً ٍٓاىٽ حهلل      ڄخان-

ٷاخٽ ٳـڀاي  حٿلاي ونهاً ٫نهڄاخ       ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رَؿپ ٓټَحڅ ٳٸخٽ انڄخ َٗرض ُرُزخ وطڄاَح 
   ٌ ٍحهڄاه  ى أڅ َـڄ٬خ ٷخٽ وأٓڀڂ ٍؿپ ٳٍ نوپ ٿَؿپ ٳٸخٽ ٿڂ طلڄپ نوڀه ًٿٺ حٿ٬اخځ ٳاؤٍحى أڅ َؤها

ٖ       ٳڀڂ  ٷاخٽ ٳٴاُڂ طلازْ     ٤٬َه ٳؤطً ره ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ ٿاڂ طلڄاپ نوڀاه ٷاخٽ 
٫ان حٿٔاڀڂ ٳاٍ حٿنواپ كظاً       ىٍحهڄه ٷخٽ ٳيٳ٬هخ اٿُه ٷخٽ ونهاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     

 َزيو ٛٗكه.
٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران     ٶ ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ وؿيص ٳٍ ٻظخد أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلكي - 
 :ڄَ ٷخٽ٫



  

 

 

Page 73 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى ٫ڀً حٿڄنزَ وٓؤٿه ٍؿپ ٫ن حٿ٠اذ ٳٸاخٽ ٖ آٻڀاه    ٓڄ-
 وٖ أكَڃه.

أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان رټااَ أنزؤنااخ حراان ؿااََؾ ٷااخٽ ٷااخٽ   ػنخ ٫زااي حهلل ٷااخٽ وؿاايص ٳااٍ ٻظااخد  كااي - 
 :٫ټَڃش رن هخٿي

ٽ حران ٫ڄاَ ٖ راؤّ ٫ڀاً أكاي ٬َظڄاَ ٷزاپ أڅ        ٸاخ ٿض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن حٿ٬ڄَس ٷزپ حٿلؾ ٳٓؤ-
 .َلؾ ٷخٽ ٫ټَڃش ٷخٽ ٫زي حهلل ح٫ظڄَ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷزپ أڅ َلؾ

خ ڃلڄي ران رټاَ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ ناخٳ٪        ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ وؿيص ٳٍ ٻظخد أرٍ كيػنكي - 
 :٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ

هلل ڃن أَن طؤڃَنخ أڅ نهپ ٷخٽ ڃهپ أهپ حٿڄيَنش ڃان  ح ځ ٍؿپ ٳٍ ڃٔـي حٿڄيَنش ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽٷخ-
ًٌ حٿلڀُٴش وڃهپ أهپ حٿ٘خځ ڃن حٿـلٴاش وڃهاپ أهاپ نـاي ڃان ٷاَڅ ٷاخٽ ٿاٍ ناخٳ٪ وٷاخٽ ٿاٍ حران             

حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ وڃهپ أهپ حٿُڄن ڃن َڀڄڀڂ وٻخڅ َٸىٽ ٖ أًٻاَ   ٫ڄَ و٫ُڄىح أڅ حٿنزٍ ٛڀً
 ًٿٺ.

ټاَ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ ناخٳ٪       ركيػنخ ڃلڄي ران   رٍػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ وؿيص ٳٍ ٻظخد أكي - 
 :أڅ حرن ٫ڄَ ٻخڅ َٸىٽ

٬ض حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٸااىٽ ٿزُااٺ حٿڀهااڂ ٿزُااٺ ٿزُااٺ ٖ ٗااََٺ ٿااٺ ٿُااٺ اڅ حٿلڄااي    ٓااڄ-
ٿن٬ڄش ٿٺ وحٿڄڀٺ ٖ ََٗٺ ٿٺ ٷخٽ نخٳ٪ وٻخڅ حران ٫ڄاَ َٸاىٽ وُىص أناخ ٿزُاٺ ٿزُاٺ وٓا٬يَٺ        وح

 .زخء اٿُٺ وحٿ٬ڄپَٯوحٿوَُ ٳٍ َيَٺ ٿزُٺ وحٿ
 :ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ وؿيص ٳٍ ٻظخد أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ كن٨ڀش ٓڄ٬ض ٣خوٓخ َٸىٽكي - 
وٓاڀڂ ٫ان حٿـاَ حٿايرخء ٷاخٽ       ٬ض حرن ٫ڄَ وٓؤٿه ٍؿپ هپ نهاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ٓڄ-

 .ن٬ڂ
زاي حهلل ران   ٫ ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ وؿيص ٳٍ ٻظخد أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٫ن كن٨ڀش ٫ن ٓخٿڂ ران كي - 

 :خٽٷ٫ڄَ 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن حٷظنً ٻڀزاخ اٖ ٟاخٍَخ أو ٻڀاذ ڃخٗاُش ٳبناه َانٸٚ ڃان        ٷخ-

 .أؿَ  ٻپ َىځ ٷَُح٣خڅ
 :ٳٍ ٻظخد أرٍ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ػخرض حٿزنخنٍ ٷخٽ ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ وؿيصكي - 
ًحٹ حٿنزاٍ ٛاڀً    ڂٿض حرن ٫ڄَ ٷڀض أنهً ٫ن نزٌُ حٿـَ ٳٸخٽ ٷي ٫ُڄاىح ًحٹ ٳٸڀاض ڃان ٫ُا    ٓؤ-

حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ُڄىح ًحٹ ٳٸڀض َخ أرخ ٫زاي حٿاَكڄن أناض ٓاڄ٬ظه ڃان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         
 ط٬اخٿً ٫ناٍ َىڃجاٌ وٻاخڅ أكايهڂ اًح ٓاجپ أناض ٓاڄ٬ظه         وٓڀڂ ٷخٽ ٷي ٫ُڄىح ًحٹ ٷخٽ ٳَٜٳه حهلل

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٯ٠ذ ػڂ هڂ رٜخكزه.ڃن حٿنزٍ 
ٍ ٻظاخد أراٍ كايػنخ كـاخؽ كايػنٍ ٗا٬زش ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ           ٳا حهلل ٷخٽ وؿايص   زيػنخ ٫كي - 

 :ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٿُ٘ٸهڄخ أو ٿُٸ٬٤هڄخ أٓٴپ ڃن حٿټ٬زُنٿڂ َـي ن٬ڀُن ٳڀُڀزْ هٴُن و ڃن-
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حهلل ران ىَناخٍ   ي ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ وؿايص ٳاٍ ٻظاخد أراٍ كايػنخ كـاخؽ كايػنٍ ٗا٬زش ٫ان ٫زا          كي - 
 : ٬ض حرن ٫ڄَ َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂڄٓ
 ه نهً ٫ن حٿىٍّ وحٿ٫ِٴَحڅ ٷخٽ ٬ٗزش ٳٸڀض أنخ ٿڀڄلَځ ٳٸخٽ ن٬ڂ.أن-
ٳٍ ٻظخد أرٍ كيػنخ كـخؽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان       ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ وؿيصكي - 

 :حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .ح ٷخٽ حٿَؿپ ْهُه أنض ٻخٳَ أو َخ ٻخٳَ ٳٸي رخء رهخ أكيهڄخاً-
ػنخ ٫زي حهلل ٷاخٽ وؿايص ٳاٍ ٻظاخد أراٍ كايػنخ كـاخؽ أنزؤناخ ٗا٬زش ٫ان أراٍ آالٶ ٓاڄ٬ض              كي - 

 :دَلًُ رن وػخ
 . ٿض حرن ٫ڄَ ٫ن حٿٰٔپ َىځ حٿـڄ٬ش ٷخٽ ٳٸخٽ أڃَنخ ره ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٓؤ-
أرٍ كيػنخ آلٶ رن َىٓٲ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ وؿيص ٳٍ ٻظخدكي - 

 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ڄاُن ط٬ُاَ اٿاً هاٌ      ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼپ حٿڄنخٳٶ ڃؼپ حٿ٘خس حٿ٬خػَس رُن حٿٰنٷخ-

 ڃَس واٿً هٌ  ڃَس ٖ طيٌٍ أهٌ  طظز٪ أځ هٌ .
ن ٫ُُناش ٷاخٖ كايػنخ حران أراٍ      را اراَحهُڂ وٓاٴُخڅ   ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كايػنخ آاڄخ٫ُپ را   كي - 

 :نـُق ٫ن أرُه ٷخٽ
پ حرن ٫ڄَ ٫ن ٛىځ َاىځ ٫َٳاش ٳٸاخٽ كــاض ڃا٪ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳڀاڂ َٜاڄه            ٓج-

ټَ ٳڀڂ َٜڄه وكــض ڃ٪ ٫ڄَ ٳڀڂ َٜڄه وكــاض ڃا٪ ٫ؼڄاخڅ ٳڀاڂ َٜاڄه      وكــض ڃ٪ أرٍ ر
 .ن ٫ڄَرڅ ڃَس ٫ڄن ٓؤٽ حُخوأنخ ٖ أٛىڃه وٖ آڃَ ره وٖ أنهً ٫نه وٷخٽ ٓٴ

حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ران      ٫ان  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ رن ارَحهُڂ أنزؤنخ ڃ٬ڄَكي - 
 :٫زي حهلل ٫ن أرُه ٷخٽ

حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ََٳاا٪ َيَااه اًح ىهااپ اٿااً حٿٜااٗس واًح ٍٻاا٪ واًح ٍٳاا٪  َااض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً ٍأ-
 .ٍأٓه ڃن حٿَٻى٩ وٖ َٴ٬پ ًٿٺ ٳٍ حٿٔـىى

 :ػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٷخٽيػنخ ٫زي حهلل ككي - 
څ حرن ٫ڄَ اًح ىهپ أىنً حٿلاَځ أڃٔاٺ ٫ان حٿظڀزُاش ػاڂ َاؤطٍ ًح ٣اىي ٳُزُاض راه وَٜاڀٍ راه            ٻخ-

 .وَٰظٔپ وَليع أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳ٬پ ًٿٺٛٗس حٿٜزق 
 :ن ٫ڄَ ٷخٽرىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حأَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ كي - 
 أكيٻڂ اٿً حٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔپ. ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ اًح ؿخءٓڄ-
 :َىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أكي - 
 .ٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اڅ حٿٌٌ َٴىطه حٿ٬َٜ ٻؤنڄخ وطَ أهڀه وڃخٿهٷخ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ُاپ ٷاخٽ   ىي ٍؿپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ٻُٲ طؤڃَنخ نٜڀٍ ڃن حٿڀنخ-

 .َٜڀٍ أكيٻڂ ڃؼنً ڃؼنً ٳبًح هٍ٘ حٿٜزق َٜڀٍ وحكيس ٳؤوطَص ٿه ڃخ ٷي ٛڀً
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 :رَحهُڂ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَاػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ رن كي - 
طڀزُش حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿزُٺ حٿڀهڂ ٿزُٺ ٿزُاٺ ٖ ٗاََٺ ٿاٺ ٿزُاٺ اڅ حٿلڄاي وحٿن٬ڄاش        أڅ-

 ڀٺ ٖ ََٗٺ ٿٺ.ٿٺ وحٿڄ
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
نهاپ ٷاخٽ َهاپ أهاپ حٿڄيَناش ڃان ًٌ حٿلڀُٴاش وأهاپ حٿ٘اخځ ڃان            نٍٓاىٽ حهلل ڃان أَا   خ ٽ ٍؿاپ َا  ٷخ-

 .حٿـلٴش وأهپ نـي ڃن ٷَڅ ٷخٽ وَٸىٿىڅ وأهپ حٿُڄن ڃن َڀڄڀڂ
 :ٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ كيػنٍ ٛوَ رن ؿىَََش ٫ن نخٳ٪ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
ر٬ي ٳبنخ ٷاي رخ٬َناخ    ط٘هي ػڂ ٷخٽ أڃخڂ خ هڀ٪ حٿنخّ ََِي رن ڃ٬خوَش ؿڄ٪ حرن ٫ڄَ رنُه وأهڀه ػٿڄ-

هٌح حٿَؿپ ٫ڀً رُ٪ حهلل وٍٓىٿه وانٍ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ اڅ حٿٰاخىٍ     
َ      َنٜذ ٿه ٿىحء َىځ حٿٸُخڃش َٸخٽ هٌ حٹ   ٯيٍس ٳٗڅ واڅ ڃان أ٨٫اڂ حٿٰايٍ أڅ ٖ َټاىڅ ٿاه حٔٗا

رخهلل ط٬خٿً أڅ َزخَ٪ ٍؿپ ٍؿٗ ٫ڀً رُ٪ حهلل وٍٓىٿه ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ػاڂ َنټاغ ر٬ُظاه ٳاٗ        
هاٌح حْڃاَ ٳُټاىڅ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ رُناٍ        َوڀ٬ن أكي ڃنټڂ ََِاي وٖ َ٘اَٳن أكاي ڃانټڂ ٳاٍ      

 ورُنه.
كيػنخ آڄخ٫ُپ كيػنخ َلُاً ران أراٍ ٻؼُاَ ٫ان أراٍ آالٶ كايػنٍ         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 :څٍٗؿپ ڃن رنٍ ٯٴخٍ ٳٍ ڃـڀْ ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل كيػنٍ ٳ
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أطٍ ر٬٤خځ ڃن هزِ وٿلڂ ٳٸخٽ ناخوٿنٍ حٿاٌٍح٩ ٳناىذٽ ًٍح٫اخ      ٍٓىٽ حهلل أڅ-

ًٍح٫اخ ٳؤٻڀهااخ ػاڂ ٷااخٽ نااخوٿنٍ    ٳؤٻڀهاخ ٷااخٽ َلُاً ٖ أ٫ڀڄااه اٖ هټااٌح ػاڂ ٷااخٽ ناخوٿنٍ حٿااٌٍح٩ ٳنااىذٽ    
٫اخ ڃاخ   ًٍحخ حٿٌٍح٩ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل انڄخ هڄخ ًٍح٫خڅ ٳٸخٽ وأرُٺ ٿى ٓټض ڃاخ ُٿاض أناخوٽ ڃنها    

 ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه   ى٫ىص ره ٳٸخٽ ٓخٿڂ أڃخ هٌ  ٳٗ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل ران ٫ڄاَ َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل     
 وٓڀڂ أڅ حهلل طزخٍٹ وط٬خٿً َنهخٻڂ أڅ طلڀٴىح رؤرخثټڂ.

 :نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن ٬ُٓي رن ؿزَُ ٷخٽػكي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳ٘ٶ ٫ڀٍ هللٸخٽ كَڃه ٍٓىٽ حٳ ض ٫ني حرن ٫ڄَ وٓجپ ٫ن نزٌُ حٿـَٻن-

ڃخ ٓڄ٬ظه ٳؤطُض حرن ٫زخّ ٳٸڀض أڅ حرن ٫ڄَ ٓجپ ٫ن ٍٗء ٷخٽ ٳـ٬ڀض أ٨٫ڄه ٳٸاخٽ وڃاخ هاى    
كَڃه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ ٛايٵ كَڃاه ٍٓاىٽ      ٷڀض ٓجپ ٫ن نزٌُ حٿـَ ٳٸخٽ 

 ُه وٓڀڂ ٷڀض وڃخ حٿـَ ٷخٽ ٻپ ٍٗء ٛن٪ ڃن ڃيٍ.حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ
 :٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ خػنكي - 
خف ٫ڀً ڃان ٷاظڀهن ٳاٍ    ٽ ٍؿپ َخ ٍٓىٽ حهلل ڃخ نٸظپ ڃن حٿيوحد اًح أكَڃنخ ٳٸخٽ هڄْ ٖ ؿنٷخ-

 .ٷظڀهن حٿليأس وحٿٴؤٍس وحٿَٰحد وحٿ٬ٸَد وحٿټڀذ حٿ٬ٸىٍ
 :َىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽأػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ كي - 
ظهُااض اٿااً حٿنااخّ وٷااي ٳااَ٭ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃاان حٿو٤زااش ٳٸڀااض ڃااخًح ٷااخځ رااه  حن-

 ٓڀڂ ٷخٿىح نهً ٫ن حٿڄِٳض وحٿيرخء.ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و
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ٷخٽ ٖ أ٫ڀڄه اٖ  ڄَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫كي - 
 :٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

كڀٲ ٳخٓظؼنً ٳهى رخٿوُخٍ اڅ ٗخء أڅ َڄ٠ٍ ٫ڀً َڄُنه واڅ ٗخء أڅ ََؿ٪ ٯُاَ كناغ أو    ڃن-
 .ٷخٽ ٯَُ كَؽ

 :خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَػنكي - 
 .ٳٌٻَ  ڂخٽ اًح كڀٲ أكيٻٷ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً حرن ٫زي ح٫ْڀً ٫ن َلًُ ٬َنٍ حرن أراٍ آالٶ   كي - 

 ٽ:٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخ
ي ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٳٍ ٓىٵ ػىرخ ڃن حٓظزَٵ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ٿى حرظ٬ض هٌح حٿؼىد ٿڀىٳي ٍأ-

ٖ هٗٵ ٿه ٷخٽ أكٔزه ٷخٽ ٳٍ حِهاَس ٷاخٽ ٳڀڄاخ ٻاخڅ ر٬اي       نََ أو ٷخٽ هٌح ڃلَٷخٽ انڄخ َڀزْ حٿ
 ًحٹ أطٍ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رؼىد ڃنهخ ٳز٬غ ره اٿً ٫ڄَ ٳټَهاه ٳاؤطً حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل    
٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ َخ نزٍ حهلل ر٬ؼض ره اٿٍ وٷي ٷڀض ٳُه ڃاخ ٓاڄ٬ض انڄاخ َڀازْ حٿلََاَ أو ٷاخٽ هاٌح        
ڃن ٖ هٗٵ ٿه ٷخٽ انٍ ٿڂ أر٬غ ره اٿُٺ ٿظڀزٔه وٿټن ر٬ؼض راه اٿُاٺ ٿظٜاُذ راه ػڄناخ ٷاخٽ ٓاخٿڂ        

 ن أؿپ هٌح حٿليَغ ٻخڅ حرن ٫ڄَ َټَ  حٿ٬ڀڂ ٳٍ حٿؼىد.ٳڄ
كيػنخ ارَحهُڂ رن وهذ حرن حٿ٘هُي كيػنخ أرٍ ٫ن أناْ ران ٓاََُن    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 :ٷخٽ
خځ ٷڀض ٍٻ٬ظٍ حٿٴـَ أ٣ُپ ٳُهڄخ ڃض ٿ٬زي حهلل رن ٫ڄَ حٷَأ هڀٲ حٔڃخځ ٷخٽ طـِثٺ ٷَحءس حٔٷڀ-

حٿٸَحءس ٷخٽ ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ َٜاڀٍ ٛاٗس حٿڀُاپ ڃؼناً ڃؼناً ٷاخٽ ٷڀاض انڄاخ          
ٷخٽ انٺ ٿ٠وڂ أٿٔض طَحنٍ أرظية حٿلايَغ ٻاخڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل     ٓؤٿظٺ ٫ن ٍٻ٬ظٍ حٿٴـَ 

ػاڂ ٠َا٪ ٍأٓاه ٳابڅ      شحٿٜازق أوطاَ رَٻ٬ا   ٍ ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٛٗس حٿڀُپ ڃؼناً ڃؼناً ٳابًح ه٘ا    
ٿُهڄاخ وحًْحڅ ٳاٍ أًنُاه ٳاؤٌ ٣اىٽ َټاىڅ ػاڂ ٷڀاض         ٗجض ٷڀض نخځ واڅ ٗجض ٷڀض ٿڂ َنڂ ػاڂ َٸاىځ ا  

ٳٍ حٿلؾ ٷخٽ أڃخ أنټڂ ٿى ٳ٬ڀظڂ ٻخڅ ڃن ٓازُپ حهلل ٷاخٽ    ٍؿپ أوًٛ رڄخٽ ٳٍ ٓزُپ حٿه أَنٴٶ ڃنه
ٷڀض ٍؿپ طٴىطه ٍٻ٬ش ڃا٪ حٔڃاخځ ٳٔاڀڂ حٔڃاخځ أَٸاىځ اٿاً ٷ٠اخثهخ ٷزاپ أڅ َٸاىځ حٔڃاخځ ٷاخٽ ٻاخڅ             

َ ڃان ڃخٿاه ٷاخٽ ٿټاپ ٯاخىٍ ٿاىحء َاىځ حٿٸُخڃاش ٫ناي          حٔڃخځ اًح ٓڀڂ ٷخځ ٷڀض حٿَؿپ َؤهٌ رخٿيَن أٻؼا 
 حٓظه ٫ڀً ٷيٍ ٯيٍطه.

ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿىٿُاي كايػنخ ٓاٴُخڅ كايػنٍ ؿه٠اڂ ٫ان ٫زاي حهلل        ػنخ ٫زكي - 
 :رن ريٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 . ٫ڀُه وٓڀڂ ٳڀڂ َلڀپ وڃ٪ أرٍ رټَ و٫ڄَ و٫ؼڄخڅ ٳڀڂ َلڀىحهللڃ٪ حٿنزٍ ٛڀً ح هَؿض-
ن ٓاخٿڂ ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿىٿُي كيػنخ ٓاٴُخڅ أهزَناٍ ؿاخرَ ٫ا    كي - 

حرن ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أناه ٳ٬اپ ًٿاٺ ڃؼاپ كايَغ َلُاً ران ٓا٬ُي ٳاٍ ٍٳا٪                 
 .حٿُيَن



  

 

 

Page 77 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حهلل راان حٿىٿُااي كاايػنخ ٓااٴُخڅ كاايػنٍ ٫ڄااَو راان َلُااً   ٫ ػنخكااي - 
 :حٿڄخُنٍ حْنٜخٌٍ كيػنٍ ٬ُٓي رن َٔخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 .وٓڀڂ َٜڀٍ ٫ڀً كڄخٍ وهى ڃظىؿه اٿً هُزَ َض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُهٍأ-
راٍ ٿزُاي ٫ان    أ٫ن ٫زي حهلل ران  څ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿىٿُي كيػنخ ٓٴُخكي - 

 :أرٍ ٓڀڄش ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َٰڀزنټڂ ح٫َْحد ٫ڀً حٓاڂ ٛاٗطټڂ انهاڂ ٬َظڄاىڅ ٫ڀاً      ٷخ-

 حٿ٬٘خء. حٔرپ انهخ ٛٗس
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حهلل راان حٿىٿُااي كاايػنخ ٓااٴُخڅ ٫اان ح٫ْڄااٖ وٿُااغ ٫اان   كااي - 

 :٫ڄَ ٷخٽن ڃـخهي ٫ن حر
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حثاٌنىح ٿڀنٔاخء رخٿُاپ اٿاً حٿڄٔاخؿي ٳٸاخٽ حرناه ٖ ناؤًڅ ٿهان             ٷخ-

 .٫ڀُه وٓڀڂ وطٸىٽ أنض ٖ َظوٌڅ ًٿٺ ىٯٗ ٳٸخٽ طٔڄ٬نٍ أٷىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
ڄاَ  ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد رن ٤٫خء ٫ن حرن ٫ىڅ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حران كي - 

 :حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً
 وُپ ڃ٬ٸىى ٳٍ نىحُٛهخ حٿوَُ اٿً َىځ حٿٸُخڃش.حٿ-
خ أكڄاي حٿِرُاٌَ ٷاخٽ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زاي حهلل ران حٿِرُاَ ٬َناٍ أرا         كي - 

 :كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ ٬َنٍ حرن أرٍ ىّوحى ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ه ٫ن ٛٗس حٿڀُاپ ٳٸاخٽ ٛاٗس حٿڀُاپ ڃؼناً ڃؼناً       ٿ ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٔؤهللء ٍؿپ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حؿخ-

 .طٔڀڂ ٳٍ ٻپ ٍٻ٬ظُن ٳبًح هٴض حٿٜزق ٳٜپ ٍٻ٬ش طىطَ ٿٺ ڃخ ٷزڀهخ
ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 :٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .ِءح ڃن حٿنزىسؿش ؿِء ڃن ٓز٬ُن ٿلَإَخ حٿٜخحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ٫زاي حهلل  كي - 

 رن َٓحٷش ٷخٽ:
رُ٪ حٿؼڄخٍ ٳٸخٽ نهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن رُا٪ حٿؼڄاخٍ كظاً     ٿض حرن ٫ڄَ ٫نٓؤ-

 .حٿؼََخ ڀ٪طٌهذ حٿ٬خهش ٷڀض وڃظً ًحٹ ٷخٽ كظً ط٤
خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن نػكي - 

 :٫ڄَ ٷخٽ
ي ن٬ڀُن ٳڀُڀزْ هٴُن َٸ٬٤هڄاخ كظاً َټىناخ أٓاٴپ     ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٿڂ َـٷخ-

   َ ځ أڅ حڃن حٿټ٬زُن ٷخٽ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٬َنٍ هڄْ ٖ ؿنخف ٫ڀُاه وهاى كا
 َٸظڀهن حٿلُش وحٿ٬ٸَد وحٿٴؤٍس وحٿټڀذ حٿ٬ٸىٍ وحٿليأس وٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 ٫ٜض حهلل وٍٓىٿه. أٓڀڂ ٓخٿڄهخ حهلل وٯٴخٍ ٯٴَ حهلل ٿهخ و٫ُٜش
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 ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زاي حهلل حٿِرُاٌَ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٫زاي حهلل ران             كي - 
 :َ َٸىٽڄَنخٍ ٓڄ٬ض حرن ٫ى
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وأٗاخٍ رُاي  نلاى حٿڄ٘اَٵ ٷاخٽ هاخ اڅ حٿٴاظن ڃان ههناخ اڅ             ٷخ-

 .َڅ حٿ٤ُ٘خڅحٿٴظن ڃن ههنخ اڅ حٿٴظن ڃن ههنخ ڃن كُغ ٤َڀ٪ ٷ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زاي حهلل كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان أراٍ حٿِرُاَ ٫ان ٫خث٘اش         كي - 

 :٫َڄوحرن 
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ُحٍ ٿُٗ أڅ-
ػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن كي ػنخ ٫زي حهللكي - 

 :٫ڄَ ٷخٽ
حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ْهاپ حٿڄيَناش ًح حٿلڀُٴاش وْهاپ نـاي ٷَناخ وْهاپ حٿ٘اخځ            ض ٍٓىٽوٷ-

ڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وكايػض أڅ ٍٓاىٽ حهلل     ٛا حٿـلٴش ٷخٽ هئٖء حٿؼٗع كٴ٨ظهن ڃن ٍٓىٽ حهلل 
 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ وْهپ حٿُڄن َڀڄڀڂ ٳٸُپ ٿه حٿ٬َحٵ ٷخٽ ٿڂ َټن َىڃجٌ ٫َحٵ

يػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ رن ڃلڄي كيػنخ ڃَػي ٬َنٍ حران ٫اخڃَ حٿهناخثٍ كايػنٍ     ػنخ ٫زي حهلل ككي - 
 :رن حٿو٤خد ٷخٽَ أرى ٫ڄَو حٿنيرٍ كيػنٍ ٫زي حهلل رن ٫ڄ

 ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ اڅ حهلل ٿ٬ُـذ ڃن حٿٜٗس ٳٍ حٿـڄُ٪.ٓڄ-
 :َ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ رن حٿىٿُي كيػنخ أرى ڃ٬٘كي - 
ىة ٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ر٬٤خځ وٷي كٔانه ٛاخكزه ٳؤىهاپ َاي  ٳُاه ٳابًح ٬٣اخځ        ڃَ-

 .ڀً كيس وهٌح ٫ڀً كيس ٳڄن ٯ٘نخ ٳڀُْ ڃنخ٫ٳٸخٽ ر٪ هٌح 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ََِي ٬َنٍ حٿىح٤ٍٓ أنزؤنخ حرن ػىرخڅ ٫ن كٔخڅ رن كي - 

 :أرٍ ڃنُذ حٿـٍَٗ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ٤٫ُش ٫ن 
٬اپ ٍُٷاٍ   وؿٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ر٬ؼاض رخٿٔاُٲ كظاً ٬َزاي حهلل ٖ ٗاََٺ ٿاه         ٷخ-

 ڃنهڂ.طلض ٧پ ٍڃلٍ وؿ٬پ حٿٌٿش وحٿٰٜخٍ ٫ڀً ڃن هخٿٲ أڃٌَ وڃن ط٘زه رٸىځ ٳهى 
ػىراخڅ كايػنخ    ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أراى حٿن٠اَ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ران ػخراض ران            كي - 

 :كٔخڅ رن ٤٫ُش ٫ن أرٍ ڃنُذ حٿـٍَٗ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
كظاً ٬َزاي حهلل وكاي  ٖ     ٲيٌ حٿٔاخ٫ش رخٿٔاُ  َا  ٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ر٬ؼاض راُن      ٷخ-

ََٗٺ ٿه وؿ٬پ ٍُٷٍ طلاض ٧اپ ٍڃلاٍ وؿ٬اپ حٿٌٿاش وحٿٜاٰخٍ ٫ڀاً ڃان هاخٿٲ أڃاٌَ وڃان            
 .ط٘زه رٸىځ ٳهى ڃنهڂ

 :ٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ ٿُغ ٫ن ڃـخهي ٫ن حرن ٫ڄَػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً ٳٍ حٿزُض ٍٻ٬ظُن أڅ-
 يػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنخ حرن أرٍ نـُق ٫ن أرُه ٷخٽ:كػنخ ٫زي حهلل كي - 
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پ حرن ٫ڄَ ٫ن ٛىځ َاىځ ٫َٳاش ٳٸاخٽ كــاض ڃا٪ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳڀاڂ َٜاڄه            ٓج-
ڃ٪ أرٍ رټَ ٳڀڂ َٜڄه وكــض ڃ٪ ٫ڄَ ٳڀڂ َٜڄه وكــاض ڃا٪ ٫ؼڄاخڅ ٳڀاڂ َٜاڄه      وكــض 

 .وأنخ ٖ أٛىڃه وٖ آڃَ ره وٖ أنهً ٫نه
 كاايػنٍ أراٍ كاايػنخ آاڄخ٫ُپ كاايػنخ أَاىد ٫اان ناخٳ٪ ٫اان حران ٫ڄااَ ٫ان حٿنزااٍ       ػنخ ٫زاي حهلل كاي  - 

 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ه اٖ ووُٛظه ڃټظىرش ٫ني كٶ حڃَة َزُض ٿُڀظُن وٿه ڃخ َََي أڅ َىٍٛ ٳُ ڃخ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ٔزه ٷي ٍٳ٬ه اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷاخٽ اًح ڃاخص أكايٻڂ ٫اَٝ ٫ڀُاه ڃٸ٬اي  ٯايوس        أك-

ٿناخٍ َٸاخٽ هاٌح    و٫ُ٘ش اڅ ٻخڅ ڃن أهپ حٿـنش ٳڄن أهپ حٿـنش واڅ ٻخڅ ڃن أهپ حٿناخٍ ٳڄان أهاپ ح   
 ڃٸ٬يٹ كظً طز٬غ اٿُه َىځ حٿٸُخڃش.

ٓظٜاَم ٫ڀاً   حخٳ٪ أڅ حران ٫ڄاَ   نا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ان كي - 
ٛٴُش ٳٔخٍ ٳٍ طڀٺ حٿڀُڀاش ڃٔاَُس ػاٗع ٿُاخٽ ٓاخٍ كظاً أڃٔاً ٳٸڀاض حٿٜاٗس ٳٔاخٍ وٿاڂ َڀظٴاض             

 :أڃُٔض ٳٸخٽٳٔخٍ كظً أ٧ڀڂ ٳٸخٽ ٿه ٓخٿڂ أو ٍؿپ حٿٜٗس وٷي 
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ اًح ٫ـپ ره حٿَُٔ ؿڄ٪ ڃخ رُن هاخطُن حٿٜاٗطُن واناٍ     أڅ-

 وح ٳٔخٍ كظً ٯخد حٿ٘ٴٶ ػڂ نِٽ ٳـڄ٪ رُنهڄخ.َأؿڄ٪ رُنهڄخ ٳُٔڅ أٍَي أ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ آاڄخ٫ُپ ٫ان َاىنْ ٫ان ڃلڄاي ران ٓاََُن ٫ان َاىنْ ران            كي - 

 :ؿزَُ ٷخٽ
حرن ٫ڄَ ٫ن حٿَؿپ ٤َڀٶ حڃَأطه وهٍ كخثٞ ٳٸخٽ أط٬َٱ ٫زي حهلل ران ٫ڄاَ ٷڀاض ن٬اڂ      ٿضٓؤ-

حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٔاؤٿه ٳاؤڃَ  حٿنزاٍ       ًٷخٽ ٳبنه ٣ڀاٶ حڃَأطاه وهاٍ كاخثٞ ٳاؤطً ٫ڄاَ حٿنزاٍ ٛاڀ        
 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ ََحؿ٬هخ ػڂ ٤َڀٸهخ ٳظٔظٸزپ ٫يطهخ

َ كي -  كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٬َڀاً ران ٤٫اخء أناه ٓاڄ٪          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴا
 :٫ڀُخ حُْىٌ َليع

پ وحٿنهاخٍ ڃؼناً   ُا ه ٓڄ٪ حرن ٫ڄَ َليع ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أناه ٷاخٽ ٛاٗس حٿڀ        أن-
 ڃؼنً وٻخڅ ٬ٗزش َٴَٷه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ڃ٬ٜذ رن ٓا٬ي  كي - 
 :ٷخٽ

ٳـ٬ڀىح َؼنىڅ ٫ڀُه وحران ٫ڄاَ ٓاخٻض ٳٸاخٽ أڃاخ اناٍ ٿٔاض رؤٯ٘اهڂ ٿاٺ وٿټان            ٝ حرن ٫ڄَڃَ-
 .َُ ٣هىٍ وٖ ٛيٷش ڃن ٯڀىٽٰٖ َٸزپ ٛٗس ر ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ اڅ حهلل

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ ٫ن حرن ٫ىڅ ٷخٽكي - 
انڄخ ٻاخڅ ًحٹ ٳاٍ أوٽ حٔٓاٗځ ٷاي أٯاخٍ      زض اٿً نخٳ٪ أٓؤٿه ٫ن حٿي٫خء ٫ني حٿٸظخٽ ٳټظذ اٿٍ ٻظ-

 ٍ ڀاً حٿڄاخء ٳٸظاپ    ٫ نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀً رنٍ حٿڄ٤ٜڀٶ وهڂ ٯخٍوڅ وأن٬خڃهڂ طٔاٸ
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َََش حرنش حٿلَع كيػنٍ رٌٿٺ ٫زاي حهلل وٻاخڅ ٳاٍ ًٿاٺ     ؿى خطڀظهڂ وٓزً ًٍَظهڂ وأٛخد َىڃجٌٸڃ
 .حٿـُٖ

كاايػنخ ٗاا٬زش وكـااخؽ ٷااخٽ كاايػنٍ ٗاا٬زش  ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ؿ٬ٴااَ   كااي - 
حٿنزاٍ  ن ٓڄ٬ض ٷظخىس َلايع ٫ان رټاَ ران ٫زاي حهلل ور٘اَ ران حٿڄلظٴاِ ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ ٫ا             

 : ڀُه وٓڀڂ٫ٛڀً حهلل 
 .ه ٷخٽ ٳٍ حٿلَََ انڄخ َڀزٔه ڃن ٖ هٗٵ ٿهأن-
٫ان  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كايػنخ ٗا٬زش وكـاخؽ ٷاخٽ كايػنٍ ٗا٬زش       كي - 

 :ٷظخىس ٓڄ٬ض أرخ ڃـڀِ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .ىطَ ٍٻ٬ش ڃن آهَ حٿڀُپحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش وكـاخؽ ٷاخٽ كايػنٍ ٗا٬زش ٫ان           كي - 

ٓاڄ٬ض حران    ٷظخىس ٫ن حٿڄَُٰس رن ٓڀُڄخڅ ٷخٽ كـخؽ ٌ كيَؼاه ٓاڄ٬ض حٿڄُٰاَس ران ٓاڀُڄخڅ ٷاخٽ      
 ٫ڄَ َٸىٽ:

نض ٛٗس ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿظٍ ٖ َي٩ ٍٻ٬ظاُن ٷزاپ حٿ٨هاَ وٍٻ٬ظاُن ر٬ايهخ      ٻخ-
 .وٍٻ٬ظُن ر٬ي حٿ٬٘خء وٍٻ٬ظُن ٷزپ حٿٜزق دٻ٬ظُن ر٬ي حٿڄَٰوٍ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ وكـخؽ ٷاخٖ كايػنخ ٗا٬زش ٓاڄ٬ض أراخ آالٶ       كي - 
كيَؼه ٫ن أرٍ آلٶ ٓڄ٬ض َلًُ رن وػخد أنه ٓؤٽ حرن ٫ڄَ ٫ن حٿٰٔپ َاىځ  وٷخٽ كـخؽ ٳٍ 

 :حٿـڄ٬ش ٳٸخٽ
 .  ٫ڀُه وٓڀڂهللَنخ ره ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حأڃ-
ػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كايػنخ ٗا٬زش ٓاڄ٬ض أراخ آالٶ ٓاڄ٬ض ٍؿاٗ        كي ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍكي - 

 :ڃن أهپ نـَحڅ ٷخٽ
٫ن حٿٔڀڂ ٳٍ حٿنوپ و٫ن حٿِرُذ وحٿظڄاَ ٳٸاخٽ أطاً     ٿض حرن ٫ڄَ ٷڀض انڄخ أٓؤٿٺ ٫ن ُٗجُنٓؤ-

    َ ونهاً أڅ   ٷاخٽ ٳـڀاي  حٿلاي   ح ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رَؿپ ن٘ىحڅ ٷاي ٗاَد ُرُزاخ وطڄا
َوڀ٤خ ٷخٽ وأٓڀڂ ٍؿپ ٳٍ نوپ ٍؿپ ٳڀڂ َلڄپ نوڀاه ٷاخٽ ٳؤطاخ  ٤َڀزاه ٷاخٽ ٳاؤرً أڅ ٤٬َُاه ٷاخٽ         

ٺ ٷخٽ ٖ ٷخٽ ٳزڂ طؤٻپ ڃخٿه ٷخٽ ٳؤڃَ  ٳَى ٫ڀُه ٳؤطُخ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ أكڄڀض نوڀ
 .ونهً ٫ن حٿٔڀڂ ٳٍ حٿنوپ كظً َزيو ٛٗكه

ي حهلل ران ىَناخٍ ٓاڄ٬ض    ٫زا  لڄي رن ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان    ڃػنٍ أرٍ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
 :حرن ٫ڄَ َٸىٽ

 .رُ٪ حٿوُخٍٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻپ ر٬ُُن ٳٗ رُ٪ رُنهڄخ كظً َظٴَٷخ اٖ ٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ وكـاخؽ ٷاخٖ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٫زاي حهلل ران            كي - 

 :ض حرن ٫ڄَ َليعڄ٬ىَنخٍ ٓ
حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٿىٍّ وحٿ٫ِٴَحڅ ٷخٽ ٬ٗزش ٷڀض ٿه ٬َنٍ حٿڄلَځ ٷخٽ  أڅ-

 .ن٬ڂ
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 :كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَكي - 
٬ض حرن ٫ڄَ َليع أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷاخٽ هڄاْ ٿاُْ ٫ڀاً كاَحځ ؿناخف       ٓڄ-

 حٿټڀذ حٿ٬ٸىٍ وحٿَٰحد وحٿليَخ وحٿٴؤٍس وحٿلُش. ٳٍ ٷظڀهن
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃهيٌ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ان  كي - 

 :ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحرن ٫
ٖ حهلل اڀاڂ ناِوٽ حٿُٰاغ    ٬َخطُق حٿُٰذ هڄْ ٖ ٬َڀڄهان اٖ حهلل ٖ ٬َڀاڂ ڃاخ ٳاٍ ٯاي اٖ حهلل وٖ      ڃٴ-

وٖ ٬َڀڂ ڃاخ ٳاٍ حٍْكاخځ اٖ حهلل وٖ ٬َڀاڂ حٿٔاخ٫ش اٖ حهلل وڃاخ طايٌٍ نٴاْ ڃاخًح طټٔاذ ٯايح وڃاخ             
 .طيٌٍ نٴْ رؤٌ أٍٝ طڄىص

كيػنخ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٓاڄ٬ض حران             ػنخ ٫زي حهللكي - 
 :٫ڄَ َٸىٽ

 .وٓڀڂ أڅ طزخ٩ حٿؼڄَس كظً َزيو ٛٗكهخ ُهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴُخڅ ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ حرن ڃهايٌ  كي - 

 :هى حرن ٫ڀٸڄش َٸىٽ
 .ن ٫ڄَ َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ح٫ٴىح حٿڀلً وكٴىح حٿ٘ىحٍد٬ض حرٓڄ-
خ ٓٴُخڅ ٫ن ڃىًٓ ران ٫ٸزاش ٫ان ناخٳ٪ ٫ان      نػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػكي - 

 :حرن ٫ڄَ
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ٤٪ نوپ رنٍ حٿن٠َُ وكَٵ أڅ-
٫زااي حٿاَكڄن ٫اان ٓاٴُخڅ وآاالٶ ٬َناٍ حٍُْٵ ٷااخٽ كاايػنخ    ػنخ ٫زااي حهلل كايػنخ أرااٍ كايػنخ   كاي  - 

ٍ ٓٴُخڅ ٫ن حْٓىى رن ٷُْ ٫ن ٬ُٓي ران ٫ڄاَ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿن       وٓاڀڂ   ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه   زا
 :ٷخٽ

ُااش ٖ نټظااذ وٖ نلٔااذ حٿ٘ااهَ هټااٌح وهټااٌح وهټااٌح كظااً ًٻااَ طٔاا٬خ و٫٘ااََن ٷااخٽ   أڃ خ أڃااشاناا-
 .آلٶ و٣زٶ َيَه ػٗع ڃَحص وكزْ ارهخڃه ٳٍ حٿؼخٿؼش

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڀٸڄاش ٓاڄ٬ض حران ٫ڄاَ        كي - 
 :َٸىٽ

وٓڀڂ أڅ ط٬ٴً حٿڀلً وأڅ طـِ حٿ٘اىحٍد ٷاخٽ ٫زاي حهلل ٷاخٽ أراٍ       ه ٛڀً حهلل ٫ڀُهللَ ٍٓىٽ حأڃ-
 .وٷخٽ ٫زي حهلل رن حٿىٿُي كيػنخ ٓٴُخڅ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ڀٸڄش

 : كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زُي حهلل ٷخٽػنخ ٫زي حهللكي - 
ٍٓاىٽ حهلل أٍأَاض ڃاخ ن٬ڄاپ ٳُاه       ٷخٽ ٷخٽ ٫ڄاَ َاخ  َ ٬ض ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل َليع ٫ن حرن ٫ڄٓڄ-

أٳٍ أڃَ ٷي ٳَ٭ ڃنه أو ڃزظيأ أو ڃزظي٩ ٷخٽ ٳُڄاخ ٷاي ٳاَ٭ ڃناه ٳخ٫ڄاپ َاخ حران حٿو٤اخد ٳابڅ ٻاٗ           
حٿ٬ٔخىس ٳبنه ٬َڄپ ٿڀ٬ٔخىس وأڃخ ڃن ٻاخڅ ڃان أهاپ حٿ٘اٸخء ٳبناه ٬َڄاپ       ڃَُٔ أڃخ ڃن ٻخڅ ڃن أهپ 

 خء.ٿڀ٘ٸ
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يٌ كاايػنخ ُحثاايس ٫اان ڃىٓااً راان أرااٍ هاازااي حٿااَكڄن راان ڃ٫ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخكااي - 
 :٫خث٘ش ٫ن ٫زُي حهلل رن ٫زي حهلل ٷخٽ

خٿض رڀً ػٸپ ڀض ٫ڀً ٫خث٘ش ٳٸڀض أٖ طليػُنٍ ٫ن ڃَٝ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷىه-
ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳٸااخٽ أٛااڀً حٿنااخّ ٳٸڀنااخ ٖ هااڂ َنظ٨َونااٺ َااخ ٍٓااىٽ حهلل ٷااخٽ   

ڀناخ ٳخٯظٔاپ ػاڂ ًهاذ ٿُناىء ٳاؤٯڄٍ ٫ڀُاه ػاڂ أٳاخٵ ٳٸاخٽ أٛاڀً            ٬ء ٳٍ حٿڄو٠اذ ٳٴ ڃخ٬ٟىح ٿٍ 
هڂ َنظ٨َونٺ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٬ٟىح ٿٍ ڃاخء ٳاٍ حٿڄو٠اذ ٳاٌهذ ٿُناىء ٳٰ٘اٍ        حٿنخّ ٷڀنخ ٖ

ُه ٷخٿض وحٿنخّ ٫ټىٱ ٳٍ حٿڄٔـي َنظ٨َوڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿٜاٗس حٿ٬٘اخء   ٫ڀ
ٳؤٍٓپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اٿاً أراٍ رټاَ راؤڅ َٜاڀٍ رخٿناخّ وٻاخڅ أراى رټاَ ٍؿاٗ           

رخٿنخّ ٳٸخٽ أنض أكٶ رٌٿٺ ٳٜڀً رهڂ أرى رټَ طڀٺ حَْخځ ػڂ أڅ ٍٓاىٽ   ٍٷُٸخ ٳٸخٽ َخ ٫ڄَ ٛپ
هلل ٫ڀُه وٓڀڂ وؿي هٴش ٳوَؽ رُن ٍؿڀُن أكيهڄخ حٿ٬زخّ ٿٜٗس حٿ٨هَ ٳڀڄخ ٍآ  أراى  حهلل ٛڀً ح

خ ٳؤؿڀٔخ  اٿً ؿنزه ٳـ٬پ أرى رټَ َٜڀٍ ٷخثڄاخ  ڄٖ َظؤهَ وأڃَهڅ رټَ ًهذ ٿُظؤهَ ٳؤوڃؤ اٿُه أ
حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٷخ٫يح ٳيهڀض ٫ڀً حران ٫زاخّ ٳٸڀاض أٖ أ٫اَٝ ٫ڀُاٺ      وٍٓىٽ حهلل ٛڀً 

ش ٫ن ڃَٝ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ هاخص ٳليػظاه ٳڄاخ أنټاَ ڃناه          ڃخ كيػظنٍ ٫خث٘
ُٗجخ ٯَُ أنه ٷخٽ هپ ٓڄض ٿاٺ حٿَؿاپ حٿاٌٌ ٻاخڅ ڃا٪ حٿ٬زاخّ ٷڀاض ٖ ٷاخٽ هاى ٫ڀاٍ ٍكڄاش حهلل            

 ٫ڀُه.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿاَكڄن ران ڃهايٌ ٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان أراٍ آالٶ ٓاڄ٬ض          كي - 

 :٫ڄَ ٷخٽَلًُ رن وػخد َليع ٫ن حرن 
 .٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ڃن أطً حٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔپٓڄ-
 حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٻؼَُ رن ؿڄهخڅ ٷخٽ: زيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫كي - 
َض حران ٫ڄاَ َڄ٘اٍ راُن حٿٜاٴخ وحٿڄاَوس ٳٸڀاض طڄ٘اٍ ٳٸاخٽ اڅ أڃاٖ ٳٸاي ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل              ٍأ-

 .څ أٓ٪ ٳٸي ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٬ًَٔٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َڄٍ٘ وا
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ران ٫ڄاَو كايػنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان حٿلاَع ٫ان          كي - 

 :كڄِس رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن أرُه ٷخٽ
نض طلظٍ حڃَأس أكزهخ وٻخڅ أرٍ َټَههخ ٳؤڃَنٍ أڅ أ٣ڀٸهخ ٳؤرُض ٳؤطً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه  ٻخ-

 .وٓڀڂ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿه ٳؤٍٓپ اٿٍ ٳٸخٽ َخ ٫زي حهلل ٣ڀٶ حڃَأطٺ ٳ٤ڀٸظهخ
خ ناخٳ٪ ران أراٍ ن٬اُڂ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان        نڀٺ رن ٫ڄَو كيػٿڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حكي - 

 ه وٓڀڂ ٷخٽ:حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُ
 .حهلل ط٬خٿً ؿ٬پ حٿلٶ ٫ڀً ٿٔخڅ ٫ڄَ وٷڀزه اڅ-
نٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَو كيػنخ ٫ڀٍ ٬َنٍ حرن ڃزخٍٹ ٫ان َلُاً   ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 :٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ ٫ٍزي حهلل كيػن رنرن أرٍ ٻؼَُ كيػنٍ أرى ٷٗرش كيػنٍ ٓخٿڂ 
ٽ ٿنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓاظوَؽ ناخٍ ٷزاپ َاىځ حٿٸُخڃاش ڃان رلاَ ك٠اَڃىص أو         ٷخ-

 .ڃَنخ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٫ڀُټڂ رخٿ٘خځڃن ك٠َڃىص طلَ٘ حٿنخّ ٷخٿىح ٳزڂ طؤ
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ٖران ٫ڄاَ أڅ   ض ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓهپ رن َىٓٲ ٫ان كڄُاي ران رټاَ ٷاخٽ ٷڀا      كي - 
 خ أهزَنخ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ:ٔأن
ُٺ ر٬ڄَس وكؾ ٷخٽ وهپ أنْ هَؽ ٳڀزاً راخٿلؾ وٿزُناخ ڃ٬اه ٳڀڄاخ ٷايځ أڃاَ ڃان ٿاڂ َټان ڃ٬اه            ٿز-

 .هخ ٫ڄَس ٷخٽ ٳٌٻَص ًٿٺ ْنْ ٳٸخٽ ڃخ ط٬يونخ اٖ ٛزُخنخحٿهيٌ أڅ َـ٬ڀ
ٷاخٖ أنزؤناخ حران ٗاهخد      ؾ وحرن أراٍ ًثاذ  ََػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حرن ؿكي - 

 :٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن أرُه ٷخٽ
ِ        ٍأ- حٳاخ أڅ  َض حٿنخّ ٳٍ ٫هاي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٠َاَرىڅ اًح طزاخ٬َىح ٬٣خڃاخ ؿ

 .َز٬ُى  كظً َئو  اٿً ٍكخٿهڂ
 :خٽٷ٪ ٫ن ٫زي حهلل خٳػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نكي - 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ و٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ان حٿنزاٍ   ٷخ-

 خ.ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ڃن كڄپ ٫ڀُنخ حٿٔٗف ٳڀُْ ڃن
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ َلُااً ٫اان ٫زُااي حهلل أهزَنااٍ نااخٳ٪ ٫اان ٫زااي حهلل ٫اان حٿنزااٍ كاي  - 

 : ڂٓڀٛڀً حهلل ٫ڀُه و
أ٫ظٶ َٗٻخ ٿه ٳٍ ڃڄڀىٹ ٳٸي ٫ظٶ ٻڀه ٳبڅ ٿڀٌٌ أ٫ظٶ نُٜزه ڃن حٿڄخٽ ڃخ َزڀٮ ػڄنه ٳ٬ڀُه  ڃن-

 .٫ظٸه ٻڀه
 :زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهللػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٫كي - 
 ه أًڅ ر٠ـنخڅ ٿُڀش حٿ٬٘خء ػڂ ٷخٽ ٳٍ أػَ ًٿٺ أٖ ٛاڀىح ٳاٍ حٿَكاخٽ وأهزَناخ أڅ ٍٓاىٽ حهلل     أن-

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َؤڃَ ڃئًنخ َٸىٽ أٖ ٛاڀىح ٳاٍ حٿَكاخٽ ٳاٍ حٿڀُڀاش حٿزاخٍىس أو حٿڄ٤ُاَس        
 ٳٍ حٿٔٴَ.

 :٫ن ٫زُي حهلل أنزؤنخ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ كي - 
ڂ ٻخٽ اًح ٻاخڅ أكاي  ٷا  ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأي نوخڃش ٳاٍ ٷزڀاش حٿڄٔاـي ٳلظهاخ ػاڂ      أڅ-

 .ٳٍ حٿٜٗس ٳٗ َظنوڂ ٳبڅ حهلل ط٬خٿً ٷزپ وؿه أكيٻڂ ٳٍ حٿٜٗس
 :ٷخٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛاٗس ٳاٍ ڃٔاـيٌ أٳ٠اپ ڃان أٿاٲ ٛاٗس ٳُڄاخ ٓاىح  اٖ          ٷخ-

 .حٿڄٔـي حٿلَحځ
 ػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:يػنخ ٫زي حهلل ككي - 
ٿاٺ ٿزُاٺ اڅ   ٸٴض حٿظڀزُش ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٿزُاٺ حٿڀهاڂ ٿزُاٺ ٿزُاٺ ٖ ٗاََٺ        طڀ-

 .حٿلڄي وحٿن٬ڄش ٿٺ وحٿڄڀٺ ٖ ََٗٺ ٿٺ
٫ڄاَ ٫ان    ننخٳ٬خ ٓڄ٬ض حر ٬ضػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ڃىًٓ حٿـهنٍ ٓڄكي - 

 :حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .س ٳٍ ڃٔـيٌ أٳ٠پ ڃن أٿٲ ٛٗس ٳُڄخ ٓىح  اٖ حٿڄٔـي حٿلَحځٛٗ-
 :ً ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُكي - 
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 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿٸ٩َ وحٿڄِٳضنه-
 رٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ:أػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ٤٪ ٳٍ ڃـن ػڄنه ػٗػش ىٍحهڂ أڅ-
كيػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل أهزَناٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ            ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .كزه رخٿوُخٍ كظً َظٴَٷخ أو َټىڅ هُخٍحٛخر٬ُُن ٳؤكيهڄخ ٫ڀً  ٻپ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
وٓڀڂ ٫ن ٛٗس حٿڀُپ ٷخٽ َٜڀٍ أكايٻڂ ڃؼناً ڃؼناً ٳابًح     ٽ ٍؿپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه ٓؤ-

 .هٍ٘ أڅ َٜزق ٛڀً ٍٻ٬ش طىطَ ٿه ٛٗطه
ػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل أهزَناٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ           كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ:
ٿٴاؤٍس وحٿٰااَحد  ْ ڃان حٿاايوحد ٖ ؿناخف ٫ڀاً ڃاان ٷاظڀهن ٳاٍ ٷااظڀهن وهاى كاَحځ حٿ٬ٸااَد وح       هڄا -

 .وحٿليأس وحٿټڀذ حٿ٬ٸىٍ
 ٍران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزا    ح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل أهزَناٍ ناخٳ٪ ٫ان      كي - 

 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٳخطه حٿ٬َٜ ٳټؤنڄخ وطَ أهڀه وڃخٿه ڃن-
َ ٫ان حٿنزاٍ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل أهزَناٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄا        كي - 

 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڄخ نوپ ر٬ُض أٛىٿهخ ٳؼڄَطهخ ٿڀٌٌ أرَهخ اٖ أڅ َ٘ظ١َ حٿڄزظخ٩أَ-
 ٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ:نخ ٫زي حهلل كيػكيػن - 
حهلل ٛڀً  څ اًح ؿي ره حٿَُٔ ؿڄ٪ رُن حٿڄَٰد وحٿ٬٘خء ر٬يڃخ َُٰذ حٿ٘ٴٶ وَٸىٽ أڅ ٍٓىٽٻخ-

 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ اًح ؿي ره حٿَُٔ ؿڄ٪ رُنهڄخ
 :٫ن حرن ٫ڄَ ٪هلل أهزَنٍ نخٳح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُيكي - 
ه ٣ڀٶ حڃَأطه وهٍ كخثٞ ٳؤطً ٫ڄَ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳخٓاظٴظخ  ٳٸاخٽ ڃاَ ٫زاي حهلل      أن-

ُٞ ك٠ُش أهَي ٳابًح ٣هاَص ٳڀُٴخٍٷهاخ ٷزاپ أڅ     ٳڀَُحؿ٬هخ كظً ط٤هَ ڃن ك٠ُظهخ هٌ  ػڂ طل
 .َـخڃ٬هخ أو ٿُڄٔټهخ ٳبنهخ حٿ٬يس حٿظٍ أڃَ أڅ ط٤ڀٶ ٿهخ حٿنٔخء

ػنٍ أرااٍ كاايػنخ َلُااً ٫اان ٫زُااي حهلل أهزَنااٍ نااخٳ٪ أڅ ٫زااي حهلل راان ٫زااي حهلل يػنخ ٫زااي حهلل كااكااي - 
 :وٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٻڀڄخ ٫زي حهلل كُن نِٽ حٿلـخؽ ٿٸظخٽ حرن حٿِرَُ ٳٸخٖ

٠ََٹ أڅ ٖ طلؾ حٿ٬خځ ٳبنخ نوً٘ أڅ َټاىڅ راُن حٿناخّ ٷظاخٽ وأڅ َلاخٽ رُناٺ وراُن حٿزُاض          ٖ-
ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وأناخ ڃ٬اه كاُن كخٿاض          پنه ٳ٬ڀاض ٻڄاخ ٳ٬ا   رُٷخٽ اڅ كُپ رُنٍ و

ٻٴخٍ ٷََٖ رُنه ورُن حٿزُض أٗهيٻڂ انٍ ٷي أوؿزض ٫ڄَس ٳبڅ هڀً ٓزُڀٍ ٷ٠اُض ٫ڄَطاٍ واڅ   
ورُنه ٳ٬ڀض ٻڄخ ٳ٬پ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأنخ ڃ٬اه ػاڂ هاَؽ كظاً أطاً ًح       كُپ رُنٍ
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حٿلڀُٴش ٳڀزً ر٬ڄَس ػڂ طٗ ٿٸي ٻخڅ ٿټڂ ٳٍ ٍٓاىٽ حهلل أٓاىس كٔانش ػاڂ ٓاخٍ كظاً اًح ٻاخڅ ر٨هاَ         
َهڄخ اٖ وحكي اڅ كُپ رُنٍ ورُن حٿ٬ڄَس كُپ رُنٍ ورُن حٿلؾ أٗهيٻڂ اناٍ ٷاي   حٿزُيحء ٷخٽ ڃخ أڃ

ـااش ڃاا٪ ٫ڄَطااٍ ٳااخن٤ڀٶ كظااً حرظااخ٩ رٸيَااي هاايَخ ػااڂ ٣ااخٱ ٿهڄااخ ٣ىحٳااخ وحكاايح رخٿزُااض   أوؿزااض ك
 ورخٿٜٴخ وحٿڄَوس ػڂ ٿڂ َِٽ ٻٌٿٺ اٿً َىځ حٿنلَ.

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
ح أكَڃناخ ٷاخٽ ٖ طڀزٔاىح    ٍؿٗ نخىي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ڃاخ نڀازْ ڃان حٿؼُاخد اً      أڅ-

َلُاً  ٽ حٿٸڄٚ وٖ حٿ٬ڄخثڂ وٖ حٿزَحنْ وٖ حٿَٔحوَٗص وٖ حٿوٴُن اٖ أكاي ٖ َـاي ن٬ڀاُن وٷاخ    
 َټىڅ ٍؿپ ٿُْ ٿه ن٬ٗڅ ٳڀُٸ٬٤هڄخ أٓٴپ ڃن حٿټ٬زُن وٖ َڀزْ ػىرخ ڃٔه وٍّ أو څڃَس اٖ أ
 ٫ُٴَحڅ.

 :زَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهكي - 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻڀټاڂ ٍح٩ وٻڀټاڂ ڃٔائوٽ ٫ان ٫ٍُظاه ٳاخْڃَُ حٿاٌٌ ٫ڀاً         ٷخ-

حٿنخّ ٍح٩ ٫ڀُهڂ وهى ڃٔئوٽ ٫نهڂ وحٿَؿپ ٍح٩ ٫ڀاً أهاپ رُظاه وهاى ڃٔائوٽ ٫انهڂ وحٿڄاَأس        
هااى ٍح٫ُااش ٫ڀااً رُااض ر٬ڀهااخ ووٿااي  وهااٍ ڃٔاائوٿش ٫اانهڂ و٫زااي حٿَؿااپ ٍح٩ ٫ڀااً رُااض ٓااُي  و     

 .ڃٔئوٽ ٫نه أٖ ٳټڀټڂ ٍح٩ وٻڀټڂ ڃٔئوٽ ٫ن ٫ٍُظه
٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ     ناٍ ناخٳ٪ ٫ان حران    زَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل أه   كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ:
 .ٌَن َٜن٬ىڅ هٌ  حٿٜىٍ ٬ٌَرىڅ َىځ حٿٸُخڃش وَٸخٽ ٿهڂ أكُىح ڃخ هڀٸظڂحٿ-
 :ػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 
 .ٳڀُٰظٔپش ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ؿخء أكيٻڂ حٿـڄ٬ٷخ-
 :نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكيػ - 
 .يو ڃوخٳش أڅ َنخٿه حٿ٬يوً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َٔخٳَ رخٿٸَآڅ اٿً أٍٝ حٿ٬نه-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن حطوٌ ٻڀزخ اٖ ٻڀذ ُٛي أو ڃخُٗش نٸاٚ ڃان ٫ڄڀاه ٻاپ     ٷخ-

 .َىځ ٷَُح٣خڅ
 :َنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزكي - 
ًٌ ن ىي ٍؿپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن أَن طؤڃَناخ نهاپ ٷاخٽ َهاپ أهاپ حٿڄيَناش ڃا       نخ-

حٿ٘خځ ڃن حٿـلٴش وأهپ نـي ڃن ٷَڅ ٷخٽ ٫زي حهلل و٫َِڄىڅ أناه ٷاخٽ وأهاپ حٿاُڄن      پحٿلڀُٴش وأه
 .ڃن َڀڄڀڂ

 :هزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أكي - 
ٸُخڃاش  حٿ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ڃن ؿَ ػىره ڃن حٿوُٗء ٿاڂ َن٨اَ حهلل اٿُاه َاىځ     أڅ-

َنٍ ٓڀُڄخڅ رن َٔخٍ أڅ أځ ٓاڀڄش ًٻاَص حٿنٔاخء ٳٸاخٽ طَهاٍ ٗازَح ٳٸخٿاض اًح طنټ٘اٲ         زٷخٽ وأه
 .ٷخٽ ٳٌٍح٫خ ٖ َِىڅ ٫ڀُه
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 :٫ن ٫زُي حهلل ٷخٽ أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُكي - 
ڄڀاىٹ  ڄټزُاَ وحٿلاَ وحٿ  حٿٝ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٛايٷش حٿٴ٤اَ ٫ڀاً حٿٜاَُٰ و     ٳَ-

 .ٛخ٫خ ڃن طڄَ أو ٬َُٗ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ ٫ڄَ رن ناخٳ٪ ٫ان أرُاه ٫ان حران      كي - 

 :٫ڄَ ٷخٽ
ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٫ان حٿٸا٩ِ ٷڀاض وڃاخ حٿٸا٩ِ ٷاخٽ أڅ َلڀاٶ ٍأّ حٿٜازٍ            ً ٍٓىٽ حهلل نه-

 .وَظَٹ ر٠٬ه
 يػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل كيػنٍ نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل ٷخٽ:ك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
پ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ حٿزُااض هااى ورااٗٽ وأٓااخڃش راان َُااي و٫ؼڄااخڅ راان ٣ڀلااش   ىهاا-

خ٫ش ػڂ هَؽ ٳڀڄخ ٳظق ٻنض أوٽ ڃن ىهپ ٳٔؤٿض رٖٗ أَن ٛڀً ٍٓاىٽ  ٳؤؿخٳىح حٿزخد وڃټؼىح ٓ
 .أٓؤٿه ٻڂ ٛڀً ٸيڃُن ونُٔض أڅٿڄحهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ رُن حٿ٬ڄىىَن ح

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
٫ڄَ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    ٫ڄَ ٍٍٟ حهلل ط٬خٿً ٫نه كڄپ ٫ڀً ٳَّ ٳؤ٤٫خهخ أڅ-

ً حهلل ٫ڀُاه  ٛاڀ ٿُلڄپ ٫ڀُهخ ٍؿٗ ٳؤهزَ ٫ڄاَ أناه ٷاي وٷٴهاخ َز٬ُهاخ ٷاخٽ ٳٔاؤٽ ٫ان ًٿاٺ حٿنزاٍ           
 ڂ َزظخ٫هخ ٷخٽ ٖ طزظ٬هخ وٖ ط٬ي ٳٍ ٛيٷظٺ.ڀوٓ

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رڄنً ٍٻ٬ظُن وڃ٪ أراٍ رټاَ وڃا٪ ٫ڄاَ و٫ؼڄاخڅ ٛايٍح       ُض ڃ٪ حٛڀ-

 .ڃن اڃخٍطه ػڂ أطڂ
َلًُ رن ٬ُٓي وحٓڄخ٫ُپ ٷخٖ كيػنخ حرن ٫ىڅ ٷخٽ َلًُ ٷخٽ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

كيػنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٫ڄَ ٷخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل انٍ أٛزض أٍٟخ روُزَ ٿڂ أٛذ ُٗجخ ٷا٢  
ى أنٴْ ٫نيٌ ڃنه ٳٸخٽ اڅ ٗجض كزٔض أٛڀهخ وطٜيٷض رهخ ٷخٽ ٳظٜايٵ رهاخ ٖ َزاخ٩ أٛاڀهخ     ه

أو حٿ٠اا٬ُٲ وحٿَٷااخد وٳااٍ حٿٔاازُپ وحراان   ءرهااخ ٳااٍ حٿٴٸااَح  يٵوٖ طىهااذ وٖ طااىٍع ٷااخٽ ٳظٜاا 
 ٿُهخ أڅ َؤٻپ رخٿڄ٬َوٱ أو ٬٤َڂ ٛيَٸخ ٯَُ ڃظڄىٽ ٳُه.حٿٔزُپ ٖ ؿنخف ٫ڀً ڃن و

 :كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
٬َُح ونٴڀناخ ٍٓاىٽ حهلل   رٿنخ حػنٍ ٫َ٘  ڄخؼنخ نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ََٓش رڀٰض ٓهر٬-

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ر٬َُ ر٬َُح
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
ٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٓاازٶ رااُن حٿوُااپ حٿڄ٠ااڄَس ڃاان حٿلٴُااخء اٿااً ػنُااش حٿااىىح٩  ٍٓااى أڅ-

 ٍَٶ.ُاٿً ڃٔـي رنٍ  ح٩وڃخٿڂ ٠َڄَ ڃنهخ ڃن ػنُش حٿىى
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄاَو أهزَناٍ َلُاً ران ٫زاي      كي - 

 :حٿَكڄن ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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٘هَ طٔ٪ و٫َ٘وڅ ٳٌٻَوح ًٿٺ ٿ٬خث٘ش ٳٸخٿض ََكڂ حهلل أرخ ٫زاي حٿاَكڄن وهاپ هـاَ ٍٓاىٽ      حٿ-
ٽ ٿظٔا٪ و٫٘اََن ٳٸُاپ ٿاه ٳٸاخٽ اڅ حٿ٘اهَ ٷاي َټاىڅ         ِنٔاخء  ٗاهَح ٳنا    ڀڂحهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓا  

 .ط٬ٔخ و٫ََ٘ن
٫ان  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ران ٓا٬ُي كايػنخ ڃخٿاٺ كايػنخ حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ            كي - 

 :أرُه
ٍؿاٗ ڃان حْنٜاخٍ ٻاخڅ ٬َا٦ أهاخ  ٳاٍ حٿلُاخء ٳٸاخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ى٫اه ٳابڅ                 أڅ-

 خڅ.َڄحٿلُخء ڃن حٔ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن َلًُ ٬َنٍ حرن ٬ُٓي ٫ن نخٳ٪ ٫ن حران ٫ڄاَ ٫ان    كي - 

 :حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .طظزخ٬َىح حٿؼڄَ كظً َزيو ٛٗكه ٖ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫ًُٔ رن كٴٚ كيػنٍ أرٍ أنه ٷخٽكي - 
ن ٍٻ٬ظُن ػڂ ٷخځ اٿً ٣نٴٔش ٿه ٳَأي ُهَ وحٿ٬َٜ ٍٻ٬ظٿ٨ض ڃ٪ حرن ٫ڄَ ٳٍ ٓٴَ ٳٜڀً حٻن-

نخٓخ َٔازلىڅ ر٬ايهخ ٳٸاخٽ ڃاخ َٜان٪ هائٖء ٷڀاض َٔازلىڅ ٷاخٽ ٿاى ٻناض ڃٜاڀُخ ٷزڀهاخ أو ر٬ايهخ               
ً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ كظاً ٷازٞ ٳټاخڅ ٖ ََِاي ٫ڀاً ٍٻ٬ظاُن وأراخ رټاَ          ْطڄڄظهخ ٛلزض حٿنزٍ ٛڀ

 .٫ؼڄخڅ ٻٌٿٺو ُهڄخ و٫ڄ٫َڀ ٍٍٟ حهلل ٫نه كظً ٷزٞ ٳټخڅ ٖ ََِي
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن أرٍ ًثذ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُهكي - 
ـ   أڅ- ڄا٪ ربٷخڃاش وٿاڂ َٔازق رُنهڄاخ      ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ؿڄ٪ رُن حٿڄٰاَد وحٿ٬٘اخء ر

 .وٖ ٫ڀً أػَ وحكيس ڃنهڄخ
٪ حران ٫ڄاَ ٓاجپ    ڄڄٍ ٫ن ٣اخوّ ٓا  ظُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن حٿكي - 

٫ن نزٌُ حٿـَ نهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ان نزُاٌ حٿـاَ ٳٸاخٽ ن٬اڂ وٷاخٽ ٣اخوّ وحهلل        
 .انٍ ٓڄ٬ظه ڃنه

رٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٓٴُخڅ كيػنٍ ٫زي حهلل رن ىَناخٍ ٓاڄ٬ض حران ٫ڄاَ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 
 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ:

 .ره ٗٺ َلًُ ڃن حٿوُٗء ٖ َن٨َ حهلل اٿُه َىځ حٿٸُخڃشىَ اُحٍ  أو ػَـپ حٿٌٌ ڃؼ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٓٴُخڅ كيػنٍ ٫زي حهلل رن ىَناخٍ ٓاڄ٬ض حران ٫ڄاَ     كي - 

 :ٷخٽ
 .څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٫ڀً ٍحكڀظه كُؼڄخ طىؿهض رهٻخ-
كايػنخ ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٓاڄ٬ض حران ٫ڄاَ         څػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٓٴُخكي - 

 :ٷخٽ
ٽ ٫ڄَ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ طُٜزنٍ حٿـنخرش ڃن حٿڀُپ ٳؤڃَ  أڅ َٰٔپ ًٻاَ   ٓؤ-

 .وٿُظىٟؤ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٬ٗزش وحرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش كيػنٍ كي - 
٫ڄَ أهزَناٍ ڃاخ نهاً ٫ناه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         نٷخٽ ٷڀض ٖر حڅ٫ڄَو رن ڃَس ٫ن ُحً

 وٓڀڂ ڃن حْو٫ُش وٳَٔ  ٿنخ رڀٰظنخ ٳبڅ ٿنخ ٿٰش ٓىي ٿٰظټڂ ٷخٽ:
حٿڄِٳض وهى حٿڄٸَُ ونهً ٫ان حٿايرخء وهاى حٿٸا٩َ ونهاً       ً ٫ن حٿلنظڂ وهى حٿـَ ونهً ٫ننه-

ٷاخٽ حْٓاٸُش ٷاخٽ     هخ أڅ ن٘اَد ٳُا  َنا ٫ن حٿنٸَُ وهٍ حٿنوڀش طنٸَ نٸَح وطنٔؾ نٔـخ ٷاخٽ ٳٴاُڂ طؤڃ  
 .ڃلڄي وأڃَ أڅ ننزٌ ٳٍ حْٓٸُش

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٓٴُخڅ كيػنٍ حران ىَناخٍ ٓاڄ٬ض حران ٫ڄاَ َلايع       كي - 
 : ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن حٿنزٍ 

 .ٜذ ٿڀٰخىٍ ٿىحء َىځ حٿٸُخڃش َٸخٽ هٌ  ٯيٍس ٳٗڅَن-
 :َلًُ ٫ن ٓٴُخڅ كيػنٍ حرن ىَنخٍ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ ٷخٽخ  كيػنٍ أرٍ كيػنحهلل ػنخ ٫زيكي - 
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َڀزْ حٿڄلَځ ػىرخ ڃٔه ٫ُٴَحڅ أو وٍّنه-
 :ػنخ َلًُ ٫ن آڄخ٫ُپ أهزَنٍ ورَس ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 
ً ٍؿپ حرن ٫ڄَ ٳٸخٽ أَٜڀق أڅ أ٣ىٱ رخٿزُض وأنخ ڃلاَځ ٷاخٽ ڃاخ َڄن٬اٺ ڃان ًٿاٺ ٷاخٽ اڅ        أط-
ٗنخ َنهخنخ ٫ن ًٿٺ كظً ََؿ٪ حٿناخّ ڃان حٿڄىٷاٲ وٍأَظاه ٻؤناه ڃخٿاض راه حٿاينُخ وأناض أ٫ـاذ           ٳ

ٱ رخٿزُاض وٓا٬ً راُن حٿٜاٴخ     اٿُنخ ڃنه ٷخٽ حران ٫ڄاَ كاؾ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳ٤اخ        
 .ٻنض ٛخىٷخ اڅ وحٿڄَوس وٓنش حهلل ط٬خٿً وٍٓىٿه أكٶ أڅ طظز٪ ڃن ٓنش حرن ٳٗڅ

 :نٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػ٫زي حهلل كي نخػكي - 
ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اڅ رااٖٗ َاائًڅ رڀُااپ ٳټڀااىح وحٗااَرىح كظااً َاائًڅ حراان أځ   ٷااخ-

 .ڃټظىځ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً      كي - 

 ڀڂ :حهلل ٫ڀُه وٓ
 .ظڀذ حٿڄىحٍٗ ڃن ٯَُ اًڅ أهڀهخلً أڅ طنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً      كي - 

 :حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .كٶ حڃَة ٿه ٍٗء َىٍٛ ٳُه َزُض ٿُڀظُن اٖ ووُٛظه ڃټظىرش ٫ني  ڃخ-
 ٪ ٷخٽ:ٳ٫ـٗڅ ٫ن نخ رنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حكي - 
خد حرن ٫ڄَ حٿزَى وهى ڃلَځ ٳؤٿٸُض ٫ڀً حرن ٫ڄَ رَنٔخ ٳٸخٽ أر٬اي  ٫ناٍ أڃاخ ٫ڀڄاض أڅ     أٛ-

 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٿزَنْ ٿڀڄلَځ
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
 .خء ٍحٻزخ وڃخُٗخزَؤطٍ ڃٔـي ٷ خڅحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل أهزَناٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ           كي - 

 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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 .رنىحُٛهخ حٿوَُ اٿً َىځ حٿٸُخڃشوُپ ڃ٬ٸىى حٿ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:كي - 
أطَٹ حٓظٗڃهڄخ ٳٍ ٗيس وٖ ٍهخء ر٬ي اً ٍأَض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٔاظڀڄهڄخ       ٖ-

 .حٿَٻن حٿُڄخنٍ وحٿلـَ
 :٫زُي حهلل كيػنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫نكي - 
 .ُنهڄخر ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ٖن رُن ٍؿپ وحڃَأطه ڃن حْنٜخٍ وٳَٵ أڅ-
 :نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكيػ - 
ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً   څ َىځ ٫خٗىٍحء َىڃخ َٜىڃه أهپ حٿـخهڀُاش ٳڀڄاخ ناِٽ ٍڃ٠اخڅ ٓاجپ ٫ناه       ٻخ-

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ هى َىځ ڃن أَخځ حهلل ط٬خٿً ڃن ٗخء ٛخڃه وڃن ٗخٍ طَٻه.
ٍوف أنزؤناخ ٫زُاي حهلل ران حْهانْ أهزَناٍ ناخٳ٪ ٫ان ٫زاي حهلل          خػنٍ أرٍ كيػنكيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 .رن ٫ڄَ ٳٌٻَ ڃؼڀه
كاَد ٫ان ڃٜا٬ذ ران     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ آَحثُپ ٫ان ٓاڄخٹ ران    كي - 

 :٬ٓي ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ٖ     ٷااخ- ٛااٗس رُٰااَ   ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٖ َٸزااپ حهلل ط٬ااخٿً ٛاايٷش ڃاان ٯڀااىٽ و

 .ٍى٣ه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫ڄَو رن َلُاً ٫ان ٓا٬ُي ران َٔاخٍ      كي - 

 :٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
 .ٜڀٍ ٫ڀً كڄخٍ وهى ڃظىؿه اٿً هُزَ نلى حٿڄَ٘ٵَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍَأ-
ٍ  كي -  أراٍ   نَو ران َلُاً ٫ا   ٫ڄا َأطاه ٫ڀاً ٫زاي حٿاَكڄن ران ڃخٿاٺ ٫ان        وٷ ػنخ ٫زي حهلل ٷاخٽ أرا

 .حٿلزخد ٬ُٓي رن َٔخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ وٿڂ َٸپ نلى حٿڄَ٘ٵ
ران   ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن أرٍ رټَ رن ٫ڄَ ٫ن ٬ُٓيكي - 

 :َٔخٍ ٷخٽ
ٽ ٿاٍ حران ٫ڄاَ أڃاخ ٿاٺ رَٓاىٽ حهلل أٓاىس ٻاخڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َاىطَ ٫ڀاً               ٷخ-

 .ر٬َُ 
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ وٷَأطاه ٫ڀاً ٫زاي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ ٫ان أراٍ رټاَ ران ٫ڄاَ ران ٫زاي               كي - 

 .حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٫ن ٬ُٓي رن َٔخٍ ٳٌٻَ حٿليَغ
٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ان أراٍ آالٶ ٫ان َلُاً ران وػاخد ٫ان         ػنخ كي - 

 حرن ٫ڄَ ٷخٽ:
 .ڂ ڃن ؿخء اٿً حٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔپڀحهلل ٫ڀُه وٓ ڀًٽ ٍٓىٽ حهلل ٛٷخ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ كن٨ڀش حٿـڄ٬ٍ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 .ه وٓڀڂ اًح حٓظؤًنټڂ نٔخإٻڂ اٿً حٿڄٔخؿي ٳؤًنىح ٿهنٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُٷخ-
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ٍ ٫ن أراٍ رټاَ ران كٴاٚ     ڀ٫زي حهلل حٿزـن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ أرخڅ ركي - 
٫ن حرن ٫ڄَ أنه هَؽ َىځ ٫ُي ٳڀڂ َٜپ ٷزڀهخ وٖ ر٬يهخ ٳاٌٻَ أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ      

 .ٳ٬ڀه
 :كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حرن أرٍ هخٿي ٫ن أرٍ كن٨ڀش ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كي - 
 ٓڀڂ .وڀً حهلل ٫ڀُه ٛ ٿض حرن ٫ڄَ ٫ن حٿٜٗس ٳٍ حٿٔٴَ ٳٸخٽ ٍٻ٬ظخڅ ٓنش حٿنزٍٓؤ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حٿ٬ڄٌَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
 .ٍطه ٛڀىح رڄنً ٍٻ٬ظُنحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأرخ رټَ و٫ڄَ ٫ؼڄخڅ ٛيٍح ڃن اڃخ أڅ-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنخ أراٍ كايػنخ وٻُا٪ كايػنخ آاَحثُپ ٫ان أراٍ آالٶ ٫ان ڃـخهاي ٫ان حران               كي - 

 :٫ڄَ
هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷَأ ٳٍ حٿَٻ٬ظُن ٷزپ حٿٴـَ وحٿَٻ٬ظُن ر٬ي حٿڄٰاَد ر٠ا٬خ   حٍٓىٽ  أڅ-

 .و٫ََ٘ن ڃَس أو ر٠٪ ٫َ٘س ڃَس ٷپ َخ أَهخ حٿټخٳَوڅ وٷپ هى حهلل أكي
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٫ڄاَ ران ڃلڄاي ٫ان ناخٳ٪ ٓاؤٽ ٍؿاپ          كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وحٿڄٔڀڄىڅ. َذ هى ٳٸخٽ أوطحؿحرن ٫ڄَ ٫ن حٿىطَ أو
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٫ڄَحڅ ران كايََ ٫ان ٫زاي حهلل ران ٗاٸُٶ حٿ٬ٸُڀاٍ        كي - 

 :ٷخٽ ٫ن حرن ٫ڄَ
ء ٍؿپ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٔؤٿه ٫ان ٛاٗس حٿڀُاپ وأناخ راُن حٿٔاخثپ وراُن حٿنزاٍ         ؿخ-

وٓڀڂ ٳٸخٽ ڃؼنً ڃؼنً ٳبًح هُ٘ض حٿٜازق ٳاؤوطَ رَٻ٬اش ٷاخٽ ػاڂ ؿاخء  ٫ناي ٷاَڅ          ُهٛڀً حهلل ٫ڀ
حٿلىٽ وأناخ راٌحٹ حٿڄناِٽ رُناه وراُن حٿٔاخثپ ٳٔاؤٿه ٳٸاخٽ ڃؼناً ڃؼناً ٳابًح ه٘اُض حٿٜازق ٳاؤوطَ               

 .رَٻ٬ش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ و٫زي حٿَكڄن ٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان ٫زاي حهلل ران      كي - 

 رن ٫ڄَ:ح ىَنخٍ ٫ن
 .نزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َؤطٍ ٷزخء وٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ڃٔـي ٷزخء ٍحٻزخ وڃخُٗخٿح أڅ-
٫ان أرُاه ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُا٪ كايػنٍ ٫زاي حهلل ران ناخٳ٪     كي - 

 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼڀه
ٛاخٿق ٫ان ََِاي ران أراٍ َُاخى ٫ان ٫زاي         ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٫ڀٍ حركي - 

 :حٿَكڄن رن أرٍ ٿُڀً ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنخ ٳجش حٿڄٔڀڄُنٷخ-
وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ و٫زي حٿَكڄن ٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان ٫زاي حهلل ران       ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخكي - 

 ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:
 .ى اًح ٿٸىٻڂ ٷخٿىح حٿٔخځ ٫ڀُټڂ ٳٸىٿىح و٫ڀُټڂىوٓڀڂ اڅ حٿُه ُهٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀٷخ-
  كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن ٬ٓي رن ٫زُيس ٷخٽ:ػنخ ٫زي حهللكي - 
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ڀٸش ٳٔڄ٪ ٍؿٗ ٳٍ كڀٸاش أهاَي وهاى َٸاىٽ ٖ وأراٍ ٳَڃاخ  حران ٫ڄاَ         ض ڃ٪ حرن ٫ڄَ ٳٍ كٻن-
 .ڂ ٫نهخ وٷخٽ انهخ َٗٹڀحهلل ٫ڀُه وٓ ڀًرخٿلًٜ وٷخٽ انهخ ٻخنض َڄُن ٫ڄَ ٳنهخ  حٿنزٍ ٛ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُا٪ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان أراٍ آالٶ ٫ان حٿنـَحناٍ ٫ان حران           كي - 
 :٫ڄَ ٷخٽ

ڀُه وٓڀڂ رٔټَحڅ ٳ٠َره حٿلي ػڂ ٷخٽ ڃخ ٗاَحرٺ ٳٸاخٽ ُرُاذ وطڄاَ     ٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫أط-
 ٳٸخٽ ٖ طوڀ٤هڄخ َټٴٍ ٻپ وحكي ڃنهڄخ ڃن ٛخكزه.

 : كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلخٍد حرن ىػخٍ ٷخٽهللػنخ ٫زي حكي - 
ٽ ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ نهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٫ان حٿايرخء وحٿلناظڂ وحٿڄِٳاض ٷاخ      ٓڄ-

 .٬ٗزش وأٍح  ٷخٽ وحٿنٸَُ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ و٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٫زاي حهلل ران   كي - 

 :٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٍىَنخ
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طيهڀىح ٫ڀً هائٖء حٿٸاىځ حٿڄ٬اٌرُن أٛالخد حٿلـاَ اٖ      ٷخ-

 .ٳٗ طيهڀىح ٫ڀُهڂ أڅ َُٜزټڂ ڃخ أٛخرهڂأڅ طټىنىح رخٻُن ٳبڅ ٿڂ طټىنىح رخٻُن 
 :ڄَ ٷخٽ٫ىَنخٍ ٫ن حرن ن  كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رحهلل ػنخ ٫زيكي - 
ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃٴااخطُق حٿُٰااذ هڄااْ ٖ ٬َڀڄهااخ اٖ حهلل اڅ حهلل ٫نااي  ٫ڀااڂ  ٷااخ-

طيٌٍ نٴْ ڃخًح طټٔذ ٯيح وڃخ طيٌٍ نٴْ رؤٌ حٿٔخ٫ش وَنِٽ حٿُٰغ و٬َڀڂ ڃخ ٳٍ حٍْكخځ وڃخ 
 .أٍٝ طڄىص اڅ حهلل ٫ڀُڂ هزَُ

َاي ٷاخٽ أنزؤناخ ٳ٠اُپ ران ڃاَُوٵ ٫ان        ِػنخ ٫زي حهلل كايػنخ أراٍ كايػنخ وٻُا٪ ٫ان ٳ٠اُپ وَ      كي - 
 :٤٫ُش حٿ٬ىٳٍ ٷخٽ

أص ٫ڀً حرن ٫ڄَ حٿٌٌ هڀٸټڂ ڃن ٬ٟٲ ػڂ ؿ٬پ ڃن ر٬ي ٬ٟٲ ٷىس ػڂ ؿ٬اپ ڃان ر٬اي ٷاىس     ٷَ-
حٿٌٌ هڀٸټڂ ڃن ٬ٟٲ ػڂ ؿ٬پ ڃن ر٬ي ٬ٟٲ ٷىس ػڂ ؿ٬اپ ڃان ر٬اي ٷاىس ٟا٬ٴخ       ٬ٟٴخ ٳٸخٽ حهلل

 وٓڀڂ ٻڄخ ٷَأص ٫ڀٍ ٳؤهٌ ٫ڀٍ ٻڄخ أهٌص ٫ڀُٺ.ه ػڂ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن ڃىٿً آٽ ٣ڀلاش  كي - 

 :رن ٫ڄ٫َن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٫ن ح
ه ٣ڀٶ حڃَأطه ٳٍ حٿلُٞ ٳٌٻَ ًٿٺ ٫ڄَ ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ڃَ  ٳڀَُحؿ٬هاخ ػاڂ   أن-

 .٣خهَ أو كخڃپ هٍٿ٤ُڀٸهخ و
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ و٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٫خٛاڂ    كي - 

 :٫ن ٫زُي حهلل ٫ن ٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ
ٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ حٿ٬ڄَس ٳؤًڅ ٿه ٳٸخٽ َخ أهٍ أٗاَٻنخ ٳاٍ ٛاخٿق    ٫ڄَ حٓظؤًڅ ح أڅ-

 ٍ َ ك ى٫خثاٺ وٖ طنٔاانخ ٷااخٽ ٫زااي حٿااَُحٵ ٳاا ڃااخ أكااذ أڅ ٿااٍ رهااخ ڃااخ ٣ڀ٬ااض ٫ڀُااه  يَؼااه ٳٸااخٽ ٫ڄا
 حٿ٘ڄْ.

 :ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حٿ٬ڄٌَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
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 .وٓڀڂ ىهپ ڃټش نهخٍح حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه أڅ - 
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حٿ٬ڄٌَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
 .ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َيهپ ڃن حٿؼنُش حٿ٬ڀُخ وَوَؽ ڃن حٿٔٴڀًٛ حٿنزٍ أڅ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن َُي رن أٓڀڂ ٓڄ٬ه ڃن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ؿٗڅ ڃن حٿڄَ٘ٵ ٳظټڀڄخ أو طټڀڂ أكايهڄخ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اڅ ڃان        زپ ٍأٷ-

 َ.ٓلحٿزُخڅ ٓلَح أو أڅ حٿزُخڅ 
ي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ هڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرٍ حٿٜايَٶ حٿناخؿٍ ٫ان حران     زػنخ ٫كي - 

 :٫ڄَ ٷخٽ
ٷزىٍهڂ ٳٸىٿىح رٔاڂ حهلل و٫ڀاً ٓانش     ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح و٬ٟظڂ ڃىطخٻڂ ٳٍٷخ-

 . ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ِوحڅ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان       ٯا يػنخ ٳ٠اُپ ران   كا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪كي - 

 :حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َٝ ٫ڀً حرن آىځ ڃٸ٬ي  ڃن حٿـنش وحٿنخٍ ٯيوس و٫ُ٘ش ٳٍ ٷزَ ٬َ-
نخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ و٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حران  ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ:
 .٬٣خڃخ ٳٗ َز٬ه كظً َٸز٠ه ٩وٓڀڂ ڃن حرظخ ُهٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ان آاَحثُپ ٫ان أراٍ آالٶ ٫ان حٿنـَحناٍ ٫ان حران          كي - 

 :٫ڄَ ٍٍٟ حهلل ٫نهڄخ
طزخ٬َخ ٫ڀً ٫هي حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نوٗ ٷزپ أڅ ط٤ڀ٪ حٿؼڄَس ٳڀڂ ط٤ڀا٪ ٗاُجخ   ٍؿڀُن  أڅ-

ٓااڀڂ ٫ڀااً أٌ ٗااٍء طؤٻااپ ڃخٿااه ونهااً ٫اان رُاا٪ حٿؼڄااَ كظااً َزاايو    و ٳٸااخٽ حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه 
 .ٛٗكه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ آَحثُپ ٫ن ٓڄخٹ حران كاَد ٫ان ٓا٬ُي حران ؿزُاَ ٫ان حران         كي - 
 :٫ڄَ ٷخٽ

٬ض حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٸااىٽ اًح حٗااظََض حٿااٌهذ رخٿٴ٠ااش أو أكاايهڄخ رااخِهَ ٳااٗ  ڄٓاا-
 َٴخٍٷٺ ورُنٺ ورُنه ٿزْ.

 : كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن حٿ٬ڄٌَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَهللػنخ ٫زي حكي - 
ه ٍڃپ ڃن حٿلـَ اٿً حٿلـَ ػٗػخ وڃً٘ أٍر٬خ وٛڀً ٫ني حٿڄٸخځ ٍٻ٬ظُن ػڂ ًٻاَ أڅ حٿنزاٍ   أن-

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳ٬ڀه
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حٿ٬ڄٌَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ٿااَٻنُن ٳااٍ ٗاايس وٖ ٍهااخء ڃنااٌ ٍأَااض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ       حطَٻااض حٓااظٗځ   ڃااخ-

 .َٔظڀڄهڄخ حٿلـَ وحٿَٻن حٿُڄخنٍ
 ٬ُي رن حٿٔخثذ ٫ن ىحوى رن أرٍ ٫خٛڂ ٷخٽ:ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓكي - 
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 ضٷڀض ن٬ڂ وآڃنا  ڀڂٿض حرن ٫ڄَ ٫ن حٿٜٗس رڄنً ٷخٽ هپ ٓڄ٬ض رڄلڄي ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓٓؤ-
 .ره ٷخٽ ٳبنه ٻخڅ َٜڀٍ رڄنً ٍٻ٬ظُن

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ان حٿلټاڂ وٓاڀڄش ران ٻهُاپ ٫ان ٓا٬ُي ران         كي - 
 :ؿزَُ ٫ن حرن ٫ڄَ

 .ه ٛٗهڄخ ربٷخڃش وحكيس ٳٸخٽ هټٌح ٛن٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رنخ ٳٍ هٌح حٿڄټخڅنأ-
٪ كيػنخ كڄخى ران ٓاڀڄش ٫ان ٳَٷاي حٿٔازوٍ ٫ان ٓا٬ُي ران         ُأرٍ كيػنخ وٻ نخػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 :ؿزَُ ٫ن حرن ٫ڄَ
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َيهن رخٿَِض ٯَُ حٿڄٸظض ٫ني حٔكَحځ أڅ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنخ أرااٍ كاايػنخ وٻُاا٪ كاايػنخ حراان أرااٍ ًثااذ ٫اان نااخٳ٪ ٫اان حراان ٫ڄااَ و٫اان    كااي - 

 :خٽحٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷ
 . ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َڀزْ حٿڄلَځ ػىرخ ڃٔه وٍّ وٖ ٫ُٴَحڅهللٽ ٍٓىٽ حٷخ-
 :٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن كي - 
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َڀزْ حٿڄلَځ ػىرخ ڃٔه وٍّ أو ٫ُٴَحڅنه-
 :خ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حرن ٫ىڅ ٫ن َُخى رن ؿزَُػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 
ٍؿٗ ٓؤٽ حرن ٫ڄَ ٫ن ٍؿپ نٌٍ أڅ َٜىځ َىڃخ ٳىحٳاٶ َىڃجاٌ ٫ُاي أٟالً أو َاىځ ٳ٤اَ        أڅ-

 حٿنٌٍ ونهخنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ٛىځ هٌح حٿُىځ. ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ أڃَ حهلل رىٳخء
حٿَكڄن ٫ن ٓاٴُخڅ ٫ان ؿزڀاش ران ٓالُڂ ٫ان حران         زيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ و٫كي - 

 :٫ڄَ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ ٷخٽ
 .خرهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َٸَڅ حٿَؿپ رُن حٿظڄَطُن كظً َٔظؤًڅ أٛلنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ح٫ْڄاٖ ٫ان حٿڄنهاخٽ هاى حران ٫ڄاَ ٫ان ٓا٬ُي ران          كي - 

 :ؿزَُ ٫ن حرن ٫ڄَ
ځ نٜزىح ىؿخؿش ََڃىنهخ رخٿنزپ ٳٸاخٽ نهاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أڅ       ىه ڃَ ٫ڀً ٷأن-

 .َڄؼپ رخٿزهُڄش
 :ٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ كن٨ڀش ٫نكي - 
 خڃش.ٸُٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ؿَ ػىره ڃن حٿوُٗء ٿڂ َن٨َ حهلل اٿُه َىځ حٿٷخ-
٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كايػنخ وٻُا٪ كايػنخ ٓاٴُخڅ وََِاي ٷاخٽ أنزؤناخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٫زاي حهلل ران             ػنخكي - 

 :ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
خطڄخ ڃن ًهذ ٳخطوٌ حٿناخّ هاىحطُڂ ڃان ًهاذ ٳَڃاً راه       وٌ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هحط-

 .وٷخٽ ٿن أٿزٔه أريح ٷخٽ ََِي ٳنزٌ حٿنخّ هىحطُڄهڂ
أرٍ كيػنخ وٻُا٪ كايػنخ حران أراٍ ٍوحى وٓاٴُخڅ ٫ان ٫ڄاَ ران ڃلڄاي ٫ان            خػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

 : نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٴهڅ َـ٬پ ٳٚ هخطڄه ڃڄخ َڀٍ ر٤ن ٻٻخ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُا٪ كايػنخ حٿ٬ڄاٌَ ٫ان ٓا٬ُي حٿڄٸزاٌَ وناخٳ٪ أڅ حران ٫ڄاَ          كي - 
 وًٻَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٴ٬ڀه. ش وَظىٟؤ ٳُهخظُٻخڅ َڀزْ حٿٔز

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٫خٛڂ رن ڃلڄي ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 . ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿى ٬َڀڂ حٿنخّ ڃخ ٳٍ حٿىكيس ڃخ ٓخٍ ٍحٻذ رڀُپ أريحٽ ٍٓىٽ حهللٷخ-
 :ن٨ڀش ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽكخ وٻُ٪ كيػنخ ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيكي - 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃان حٷظناً ٻڀزاخ اٖ ٻڀاذ ٟاخٍ أو ٻڀاذ ڃخٗاُش نٸاٚ ڃان             ٷخ-

 .٫ڄڀه ٻپ َىځ ٷَُح٣خڅ
 ي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:ػنخ ٫زكي - 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن حٷظنً ٻڀزخ اٖ ٻڀذ ُٛي أو ڃخُٗش نٸٚ ڃن ٫ڄڀاه ٻاپ   ٷخ-

 .َىځ ٷَُح٣خڅ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن نٸٚ ڃن ٫ڄڀه
حهلل رن ىَنخٍ وحٿ٬ڄٌَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي كي - 

 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ
 .أكَڃه ٖپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿ٠ذ ٳٸخٽ ٖ آٻڀه وٓج-
 :نخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن ٬ٓي رن ٫زُيس ٷخٽكيػ - 
خ  حران  ض ڃ٪ حرن ٫ڄَ ٳٍ كڀٸش ٷاخٽ ٳٔاڄ٪ ٍؿاٗ ٳاٍ كڀٸاش أهاَي وهاى َٸاىٽ ٖ وأراٍ ٳَڃا          ٻن-

٫ڄااَ رخٿلٜااً ٳٸااخٽ انهااخ ٻخنااض َڄااُن ٫ڄااَ ٳنهااخ  حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٫نهااخ وٷااخٽ انهااخ  
 َٗٹ.

رٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن أرُه ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن ٻؼَُ رن ؿڄهخڅ ٫ن أي حهلل كيػنخ ٫زػنخ كي - 
َاض  حرن ٫ڄَ ٷخٽ اڅ أ٬ًٓ ٳٸي ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٔا٬ً واڅ أڃ٘اٍ ٳٸاي ٍأ     

 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َڄٍ٘ وأنخ ُٗن ٻزَُ
ػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حران    يحٿاَكڄن ٷاخٽ كا    زاي ػنخ ٫زي حهلل كايػنخ أراٍ كايػنخ وٻُا٪ ٫ان ٓاٴُخڅ و٫      كي - 

 :ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
 .٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ اًح ٻنظڂ ػٗػش ٳٗ َنظـً حػنخڅ ىوڅ وحكيٓڄ-
 كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:ػنخ ٫زي حهلل كي - 
 .ُه َخ ٻخٳَ ٳٸي رخء رهخ أكيهڄخهخ حڃَة ٷخٽ َْڄٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٷخ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٳ٠ُپ رن ٯِوحڅ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 .ه وٓڀڂ أَڄخ ٍؿپ ٻّٴَ ٍؿٗ ٳؤكيهڄخ ٻخٳَٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُٷخ-
٬زش ٫ان ٫زاي حهلل ران    ٗا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كايػنخ وٻُا٪ ٫ان ٓاٴُخڅ و٫زاي حٿاَكڄن ٫ان       كي - 

 :ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٓاڀڂ ٓاخٿڄهخ حهلل وٯٴاخٍ ٯٴاَ حهلل ٿهاخ و٫ٜاُش ٫ٜاض حهلل        ٷخ-

 .وٍٓىٿه
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كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٬ُٓي رن ٫زُاي ٫ان ٫زاخىس ران حٿىٿُاي ران ٫زاخىس ٫ان         ػنخ ٫زي حهلل كي - 
 حرن ٫ڄَ ٷخٽ:

 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن َنق ٫ڀُه ٳبنه ٬ٌَد رڄخ َنق ٫ڀُه َىځ حٿٸُخڃشٷخ-
  كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن حٿ٬ڄٌَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:ػنخ ٫زي حهللكي - 
 .هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٿڂ َـذ حٿي٫ىس ٳٸي ٫ًٜ حهلل وٍٓىٿهٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حٷخ-
 :حرن ٫ڄَ َٸىٽ َ رن كَد ٓڄ٬ضر٘ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن كڄخى ٫ن كي - 
 .ٍٳ٬ټڂ أَيَټڂ ري٫ش ڃخ ُحى ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀً هٌح ٬َنٍ اٿً حٿٜيٍ اڅ-
 أرُه ٫ن ٤٫خء ٫ن ٻؼَُ رن ؿڄهخڅ ٷخٽ:ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن كي - 
اڅ أٓا٪ ٳٸاي   ٽ َض حرن ٫ڄاَ َڄ٘اٍ ٳاٍ حٿاىحىٌ راُن حٿٜاٴخ وحٿڄاَوس وٖ َٔا٬ً ٳٸڀاض ٿاه ٳٸاخ           ٍأ-

ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٔا٬ً واڅ أڃاٖ ٳٸاي ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه            َا ٍأ
 .وٓڀڂ َڄٍ٘ وأنخ ُٗن ٻزَُ

ُ٪ ٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان ٳاَحّ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان ُحًحڅ أڅ         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻكي - 
ڃؼاپ هاٌ     ڃاخ َاِڅ هاٌ  أو   ٝ حرن ٫ڄَ أ٫ظٶ ٫زيح ٿه ٳٸخٽ ڃخٿٍ ڃن أؿَ  وطنخوٽ ُٗجخ ڃن حٍْ

 :ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .ٿ٤ڂ ٯٗڃه أو َٟره ره ٳټٴخٍطه ٫ظٸه ڃن-
خڅ ٫ان ٳاَحّ أهزَناٍ أراى ٛاخٿق ٫ان       ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿاَكڄن ٫ان ٓاٴُ   كي - 

 ُحًحڅ ٷخٽ:
ِڅ هاٌح  َا َٔاىٌ هاٌح أو    ڃاخ ض ٫ني حرن ٫ڄَ ٳي٫خ ٯٗڃخ ٿه ٳؤ٫ظٸه ػڂ ٷخٽ ڃخٿٍ ٳُه ڃن أؿَ ٻن-

ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ڃن َٟد ٫زيح ٿه كيح ٿاڂ َؤطاه أو ٧ڀڄاه أو ٿ٤ڄاه     
 .ٗٺ ٫زي حٿَكڄن ٳبڅ ٻٴخٍطه أڅ ٬َظٸه

هلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ران ڃهايٌ ورهاِ ٷاخٖ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان أناْ ران          ػنخ ٫زي حكي - 
 :حرن ٫ڄَ َٸىٽ ضََُٓن ٷخٽ رهِ ٳٍ كيَؼه أهزَنٍ أنْ حرن ََُٓن ٓڄ٬

ه ٣ڀٶ حڃَأطه وهٍ كخثٞ ٳٔؤٽ ٫ڄَ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ ڃاَ  ٳڀَُحؿ٬هاخ ٳابًح      أن-
 .٣هَص ٳڀ٤ُڀٸهخ ٷخٽ رهِ أطلظٔذ

زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٍوف ٫ن ٫زخىس كيػنخ حرن ؿََؾ أهزَنٍ أرى حٿِرَُ أناه ٓاڄ٪   ػنخ ٫كي - 
 رَُ َٔڄ٪ ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ:ِن ٫ڄَ وأرى حٿحر٫زي حٿَكڄن رن أَڄن َٔؤٽ 

 .أ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َخ أَهخ حٿنزٍ اًح ٣ڀٸظڂ حٿنٔخء ٳ٤ڀٸىهن ٳٍ ٷزپ ٫يطهنٷَ-
خ ٍوف كيػنخ ڃلڄي رن أرٍ كٴٜش كايػنخ حران ٗاهخد ٫ان ٓاخٿڂ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنكي - 

 :٫ن أرُه
خن٤ڀٶ ٫ڄَ اٿً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ٳ ه ٣ڀٶ حڃَأطه وهٍ كخثٞ ٳٌٻَ ًٿٺ اٿً ٫ڄَأن-

وٓڀڂ ٳؤهزَ  ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿُڄٔټهخ كظاً طلاُٞ ٯُاَ هاٌ  حٿل٠ُاش ػاڂ       
 .َ  حهلل ٫ِ وؿپ واڅ ريح ٿه أڅ َڄٔټهخ ٳڀُڄٔټهخأڃ خ ٻڄخط٤هَ ٳبڅ ريح ٿه أڅ ٤َڀٸهخ ٳڀ٤ُڀٸه
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 :ن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽر٫ن ٫زي حهلل  خڅػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُكي - 
ء ٍؿپ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل انٍ أهي٩ ٳاٍ حٿزُا٪ ٳٸاخٽ اًح ر٬اض     ؿخ-

 .ٳٸپ ٖ هٗرش
 حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ كن٨ڀش ٓڄ٬ض ٓخٿڄخ وٓجپ ٫ن ٍؿپ ٣ڀٶ حڃَأطهػنخ ٫زي كي - 

ثٞ ٳؤڃَ  ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه خحڃَأطه وهٍ ك ڄَوهٍ كخثٞ ٳٸخٽ ٖ َـىُ ٣ڀٶ حرن ٫
 .وٓڀڂ أڅ ََحؿ٬هخ ٳَحؿ٬هخ

ن ػنخ ٫زاي حهلل كايػنخ أراٍ كايػنخ ٍوف كايػنخ كن٨ڀاش ٓاڄ٬ض ٣خوٓاخ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٫زاي حهلل را            كي - 
 ٫ڄَ َٸىٽ:

 .ځ ٳُنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ٖ طز٬ُىح حٿظڄَ كظً َزيو ٛٗكهٷخ-
ػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄاَ وكايػنخ ڃخٿاٺ ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان         يػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ ككي - 

 :حرن ٫ڄَ
ٷاخٽ حٿڄٔاڀڂ    حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ڃخ ٗـَس ٖ َٔٸ٢ وٍٷهاخ وهاٍ ڃؼاپ حٿڄائڃن أو     أڅ-

ٷخٽ ٳىٷ٪ حٿنخّ ٳٍ ٗاـَ حٿزاىحىٌ ٷاخٽ حران ٫ڄاَ ووٷا٪ ٳاٍ نٴٔاٍ أنهاخ حٿنوڀاش ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل             
نوڀش ٷخٽ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿ٬ڄَ ٳٸخٽ ْڅ طټىڅ ٷڀظهاخ ٻاخڅ أكاذ اٿاٍ ڃان      ٿڀُه وٓڀڂ هٍ ح٫ ٛڀً حهلل
 .ٻٌح وٻٌح

 رن ڃَس ٫ن حهلل ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ڃنٜىٍ ٫ن ٫زيكي - 
 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ

َٔاظوَؽ راه   خ ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿنٌٍ وٷخٽ ٖ ََى ڃان حٿٸايٍ ٗاُجخ وانڄا    نه-
 .ڃن حٿزوُپ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان ٫زاي حٿټاََڂ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران            كي - 
 :٫ڄَ

 .وَهىىَش رخٿز١ٗ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍؿڂ َهىىَخ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٫ڀٸڄش ٫ان ٍَُان حْكڄاٌَ ٫ان     كي - 
 :٫ڄَن حر
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓجپ ٫ن ٍؿپ ٣ڀٶ حڃَأطه ػٗػخ ػڂ طِوؿهخ ٍؿاپ ٳاؤٯڀٶ حٿزاخد     ٍحٿنز أڅ-

ٽ ٳٸاخٽ ٖ كظاً َاٌوٵ    وأٍهً حٿٔظَ ون٩ِ حٿوڄخٍ ػڂ ٣ڀٸهخ ٷزپ أڅ َيهپ رهخ طلپ ٿِوؿهخ حْو
 ٫ُٔڀظهخ.

ڀُڄخڅ ران  ٓا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى أكڄاي كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٫ڀٸڄاش ران ڃَػاي ٫ان        كي - 
 :٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٍَُن

ٽ ٍؿپ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى ٫ڀً حٿڄنزَ َو٤اذ حٿناخّ ٫ان ٍؿاپ ٳاخٍٵ حڃَأطاه       ٓؤ-
 .رؼٗع ٳٌٻَ ڃ٬نخ 
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راٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَكڄن كايػنخ ڃخٿااٺ ٫اان حٿِهااٌَ ٫ان ٓااخٿڂ ٫اان حراان    ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنخ أكاي  - 
 :٫ڄَ

يَاه اًح حٓاظٴظق حٿٜاٗس واًح أٍحى أڅ ََٻا٪ واًح     َ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ ََٳ٪ أڅ-
 .ٍٳ٪ ٍأٓه ڃن حٿَٻى٩ وٖ َٴ٬پ ًٿٺ ٳٍ حٿٔـىى

حهلل ران ىَناخٍ ٓاڄ٬ض حران     ي ٫ز ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنٍ ٓٴُخڅ ٫نكي - 
 :٫ڄَ َٸىٽ

 .پ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿ٠ذ ٳٸخٽ ٿٔض رآٻڀه وٖ ڃلَڃهٓج-
 :كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٷخٽ ػنخ ٫زي حهللكي - 
ٛاڀً حهلل  ض ڃ٪ حرن ٫ڄَ أنخ وٍؿپ آهَ ٳي٫خ ٍؿاٗ آهاَ ػاڂ ٷاخٽ حٓاظَهُخ ٳابڅ ٍٓاىٽ حهلل        ٻن-

 .٫ڀُه وٓڀڂ نهً أڅ َنظـً حػنخڅ ىوڅ وحكي
حهلل ران ىَناخٍ ٫ان     وٗا٬زش ٫ان ٫زاي    خڅػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴُكي - 

 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ
 .خ اًح رخ٬َنخ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀً حٿٔڄ٪ َڀٸننخ أو َڀٸٴنخ ٳُڄخ حٓظ٬٤ضٻن-
كيػنخ ٫زي حٿاَكڄن ٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان ٫زاي حهلل حران ىَناخٍ ٓاڄ٬ض حران           ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍكي - 

 ٫ڄَ َٸىٽ:
 .خٽ طلَوهخ ٳٍ حٿٔز٪ حِوحهَٸپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ٿُڀش حٿٸيٍ ٳٓج-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل حرن ىَناخٍ ٫ان حران ٫ڄاَ     كي - 

 :ٷخٽ
حٿټاٗځ وحٖنزٔاخ١ اٿاً نٔاخثنخ ٫ڀاً ٫هاي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓااڀڂ           خ نظٸاٍ ٻؼُاَح ڃان   ٻنا -

 .٫ڀُه وٓڀڂ طټڀڄنخ حهلل ٛڀً حهللٽ ڃوخٳش أڅ َنِٽ ٳُنخ ٷَآڅ ٳڀڄخ ڃخص ٍٓى
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
ٷخٽ اڅ رٖٗ َنخىٌ رڀُپ ٳټڀىح وحٗاَرىح كظاً َناخىٌ حران أځ     ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ  أڅ-

 ڃټظىځ.
رن أه٠َ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن  ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓڀُڂكي - 

 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ
 .ڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ حْنٴخٽ ٿڀٴَّ ٓهڄُن وٿڀَؿپ ٓهڄخٷٔ-
 :أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخكي - 
 .٘خء رخٿڄِىٿٴش ؿڄ٬ُخٿ٬حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً حٿڄَٰد وح أڅ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
ح ارٗ ٻؼُاَس ٳزڀٰاض ٓاهخڃهڂ أكاي     ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ر٬غ ََٓش ٷزپ نـي ٳٰنڄى أڅ-

 ٫َ٘ ر٬َُح أو حػنٍ ٫َ٘ ر٬َُح ونٴڀىح ر٬َُح ر٬َُح.
 :ٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَأرػنخ ٫زي حهلل كيػنخ كي - 
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حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ نهااً ٫اان حٿ٘ااٰخٍ ٷااخٽ ڃخٿااٺ وحٿ٘ااٰخٍ أڅ َٸااىٽ أنټلنااٍ حرنظااٺ    أڅ-
 .وأنټلٺ حرنظٍ

خ ٫زي حهلل كايػنخ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن كايػنخ ٗا٬زش ٫ان حٿلټاڂ وٓاڀڄش ران ٻهُاپ ٫ان              ػنكي - 
خڃش ػڂ كيع ٫ن حرن ٫ڄَ أنه ٛن٪ ڃؼپ ًٿٺ ٷـڄ٪ حٿ٬٘خء ربر ٬ُٓي رن ؿزَُ أنه ٛڀً حٿڄَٰد

 .وكيع حرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛن٪ ڃؼپ ًٿٺ
 ن ڃخٿٺ ٫ن َُي رن أٓڀڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫كي - 
ڀڂ ٓا ً حهلل ٫ڀُاه و ٛاڀ ځ ٍؿٗڅ ڃن حٿڄَ٘ٵ ٳو٤زخ ٳ٬ـذ حٿنخّ ڃن رُخنهڄخ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٷي-

 .اڅ ر٬ٞ حٿزُخڅ ٓلَ واڅ ڃن حٿزُخڅ ٓلَح
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
 ٫ڀُااه وٓااڀڂ نهااً ٫اان رُاا٪ حٿؼڄااَس كظااً َزاايو ٛااٗكهخ نهااً حٿزااخث٪        ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل  أڅ-

 .وحٿڄ٘ظٌَ
 :ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ حٿَكڄن كيػنخ زيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫كي - 
ٍٓاىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ نهااً أڅ َٔااخٳَ رااخٿٸَآڅ اٿااً أٍٝ حٿ٬اايو ڃوخٳااش أڅ َنخٿااه   أڅ-

 .حٿ٬يو
أرٍ كيػنخ ٫زي حٿاَكڄن كايػنخ ڃخٿاٺ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ            ػنخ ٫زي حهلل كيػنخكي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ:
 .٤َوح كظً طَو  ٳبڅ ٯڂ ٫ڀُټڂ ٳخٷيٍوح ٿهٴحٿهٗٽ وٖ ط وحطٜىڃىح كظً طَ ٖ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
وٓڀڂ ٻخڅ اًح ٷٴپ ڃن كؾ أو ٫ڄَس أو ٯِو ٻزَ ٫ڀاً ٻاپ ٗاَٱ ڃان      حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه أڅ-

ٿاه ٿاه حٿڄڀاٺ وٿاه حٿلڄاي وهاى ٫ڀاً ٻاپ ٗاٍء           َٺحٍْٝ ػٗػخ ػڂ ٷخٽ ٖ اٿه اٖ حهلل وكي  ٖ َٗ
ٷاايََ آَزااىڅ طااخثزىڅ ٓااخؿيوڅ ٫خراايوڅ ٿَرنااخ كخڃاايوڅ ٛاايٵ حهلل و٫ااي  ونٜااَ ٫زااي  وهااِځ            

 .حْكِحد وكي 
 ٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ:ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
٬ظااُن ور٬ااي ٻ٬ظااُن ور٬اايهخ ٍٍٻٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٻااخڅ َٜااڀٍ ٷزااپ حٿ٨هااَ    أڅ-

 .حٿڄَٰد ٍٻ٬ظُن ٳٍ رُظه ور٬ي حٿ٬٘خء ٍٻ٬ظُن ور٬ي حٿـڄ٬ش ٍٻ٬ظُن ٳٍ رُظه
 :٪ ٫ن حرن ٫ڄَػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخٳكي - 
ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ نهااً ٫اان حٿڄِحرنااش وحٿڄِحرنااش حٗااظَحء حٿؼڄااَ رااخٿظڄَ ٻااُٗ     أڅ-

 .وحٿټَځ رخٿِرُذ ٻُٗ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ هَؽ ٳٍ ٳظناش  كي - 

 :حرن حٿِرَُ وٷخٽ
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ. نٜي ٫ن حٿزُض ٛن٬نخ ٻڄخ ٛن٪ حٿنزٍ أڅ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
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ٳٔؤٽ ٫ڄَ ٍٍٟ حهلل ٫نه حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ ڃاَ       ٞڃَأطه وهٍ كخثح ه ٣ڀٶأن-
ٳڀَُحؿ٬هخ ػڂ َڄٔټهخ كظاً ط٤هاَ ػاڂ طلاُٞ ػاڂ ط٤هاَ ػاڂ اڅ ٗاخء حهلل ٣ڀٸهاخ واڅ ٗاخء أڃٔاټهخ            

 .ٳظڀٺ حٿ٬يس حٿظٍ أڃَ حهلل أڅ ٤َڀٶ ٿهخ حٿنٔخء
 :٪ ٫ن حرن ٫ڄَخٳػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نكي - 
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍؿڂ َهىىَخ وَهىىَش أڅ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪كي - 
ڂ ٷااخٽ ٖ َظلااََن أكاايٻڂ ٳُٜااڀٍ ٷزااپ ٣ڀااى٩ حٿ٘ااڄْ وٖ ٫نااي     حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀ   أڅ-

 ٯَورهخ ٷڀض ٿڄخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل ٷخٽ ن٬ڂ.
 :يػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَك كيػنخ أرٍ حهللػنخ ٫زي كي - 
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ اًح ٻخنض ٿُڀش ٍَق ورَى ٳٍ ٓٴَ أڃاَ حٿڄائًڅ ٳاؤًڅ ػاڂ ٷاخٽ      حٿنزٍ ٛڀً حهلل أڅ-

 ٍ حٿَكخٽ.حٿٜٗس ٳ
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛيٷش حٿٴ٤َ ٛخ٫خ ڃان طڄاَ أو ٛاخ٫خ ڃان ٗا٬َُ ٫ان       ٛڀٝ ٍٓىٽ حهلل ٳَ-

 .ٻپ ًٻَ وأنؼً وكَ و٫زي ڃن حٿڄٔڀڄُن
 ٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ:ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخكي - 
حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ نهاً ٫ان طڀٸاٍ حٿٔاڀ٪ كظاً َهاز٢ رهاخ اٿاً حْٓاىحٵ ونهاً ٫ان               أڅ-

 .ٽ ٖ َزُ٪ ر٠٬ټڂ ٫ڀً رُ٪ ر٬ٞٷخحٿنـٖ و
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
 .ؿڄ٪ رُن حٿڄَٰد وحٿ٬٘خءحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ اًح ٫ـپ ره حٿَُٔ  أڅ-
ٍ ػنخ ٫زي حهلل كايػنخ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان ڃخٿاٺ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿن             كي -   زا

 :وٓڀڂ ٷخٽ هٛڀً حهلل ٫ڀُ
 .رخ٩ نوٗ ٷي أرَص ٳؼڄَطهخ ٿڀزخث٪ اٖ أڅ َ٘ظ١َ حٿڄزظخ٩ ڃن-
 :ڄََكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫حٿ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زيكي - 
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن رُ٪ كزپ حٿلزڀش أڅ-
 :ن حرن ٫ڄ٫َػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ كي - 
حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳُڄخ َڀزْ حٿڄلَځ ڃن حٿؼُخد ٷخٽ ٖ طڀزٔىح حٿٸڄاٚ وٖ حٿ٬ڄاخثڂ    ٫ن-

ٖ ڃن ٿڂ َـي ن٬ڀُن ٳُٸ٬٤هڄخ أٓاٴپ ڃان حٿټ٬زاُن وٖ    وٖ حٿزَحنْ وٖ حٿَٔحوَٗص وٖ حٿوٴخٱ ا
 .طڀزٔىح ڃن حٿؼُخد ڃخ ڃٔه وٍّ أو ٫ُٴَحڅ

نخ ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان ڃخٿاٺ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ            ػكايػنخ أراٍ كاي    ػنخ ٫زي حهللكي - 
 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 حرظخ٩ ٬٣خڃخ ٳٗ َز٬ُه كظً َٔظىٳُه. ڃن-
 :رٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أكي - 
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 .ٍحهڂى حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷ٤٪ ٳٍ ڃـن ػڄنه ػٗػش ٫ن-
 :٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ خػنكي - 
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ اًح ؿخء أكيٻڂ حٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔپ أڅ-
 :زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَػنخ ٫كي - 
ٍؿٗ ٫ٖن حڃَأطه وحنظٴً ڃن وٿيهخ ٳٴَٵ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ رُنهڄاخ وأٿلاٶ        أڅ-

 .حٿىٿي رؤڃه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿاٺ ٷاخٽ أراٍ وكايػنٍ كڄاخى حٿوُاخ١       كي - 

 نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ: كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حٿٌٌ طٴىطه ٛٗس حٿ٬َٜ ٳټؤنڄخ وطَ أهڀه وڃخٿه أڅ-
خ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ ران أناْ ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ         ن٫زي حهلل كيػ نخػكي - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ
طُٜزه ؿنخرش ڃان حٿڀُاپ ٳٸاخٽ ٿاه      ه ًٻَ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٿَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنهأن-

 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ: طىٟؤ وحٯٔپ ًٻَٹ ػڂ نڂ
 :ص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَأنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَيػػنخ ٫زي حهلل ككي - 
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ ڃؼاپ ٛاخكذ حٿٸاَآڅ ٻڄؼاپ ٛاخكذ حٔراپ حٿڄ٬ٸڀاش اڅ            أڅ-

 هخ أڃٔټهخ واڅ أ٣ڀٸهخ ًهزض.٫خهي ٫ڀُ
٫ان ٫زاي    خٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ٫زاي حهلل ران ىَنا   كي - 

 :ن ٫ڄَرحهلل 
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ اڅ رٖٗ َنخىٌ رڀُپ ٳټڀىح وحٗاَرىح كظاً َناخىٌ حران أځ      أڅ-

 .ڃټظىځ
ُن رن ڃلڄي كيػنخ آَحثُپ ٫ن ػىََ ٫ن حرن ٫ڄاَ ٍٳ٬اه   ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كٔكي - 

 :اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ِٿش حٿٌٌ َن٨َ اٿً ؿنخنه ون٬ُڄاه وهيڃاه وٓاٍَ  ڃان ڃٔاَُس أٿاٲ ٓانش        ڃنأىنً أهپ حٿـنش  اڅ-

ٗ  واڅ أٻَڃهڂ ٫ڀً حهلل ڃن َن٨َ اٿً وؿهه ٯيوس و٫ُ٘ش ػاڂ   هاٌ  حَِاش وؿاى  َىڃجاٌ نخٟاَس      طا
 .خ٧َساٿً ٍرهخ ن

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى رن َُي ٫ن أَىد ٫ن ناخٳ٪ ٫ان   كي - 
ٿً ٫نهڄاخ ٍٳا٪ حٿلايَغ ٳاٍ ٷىٿاه ط٬اخٿً َاىځ َٸاىځ حٿناخّ ٿاَد           خَ ٍٟاٍ حهلل ط٬ا  ٫ڄا ٫زي حهلل رن 

 .حٿ٬خٿڄُن ٷخٽ َٸىڃىڅ َىځ حٿٸُخڃش ٳٍ حٿَٗق اٿً أنٜخٱ آًحنهڂ
ٍ كيػنخ ٫زي حٿىهاخد ران ٫زاي حٿڄـُاي حٿؼٸٴاٍ ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪ أڅ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

ڃ٬خوَاش ٷاخٽ وٿاى     ؼڄاخڅ ور٬اٞ ٫ڄاپ   و٫حرن ٫ڄَ ٻخڅ َټٌَ أٍٟه ٫ڀً ٫هي أرٍ رټاَ و٫ڄاَ   
ٗجض ٷڀض ٫ڀً ٫هي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كظً اًح ٻاخڅ ٳاٍ آهاَ اڃاخٍس ڃ٬خوَاش رڀٰاه       

 ٫نه ٳٸخٽ:٫ن ٍحٳ٪ رن هيَؾ كيَغ ٳٌهذ وأنخ ڃ٬ه ٳٔؤٿه 
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ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٫ان ٻاَحء حٿڄاِح٩ٍ ٳظاَٹ أڅ َټََهاخ ٳټاخڅ اًح ٓاجپ ر٬اي          نه-
 .ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن ٻَحء حٿڄِح٩ٍٍحرن هيَؾ أڅ  ٫ڂًٿٺ َٸىٽ ُ

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنخ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿىهاخد ران ٫زاي حٿڄـُاي ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران                كي - 
 :٫ڄَ

ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ نهاً ٫ان حٿڄِحرناش ٷاخٽ ٳټاخڅ ناخٳ٪ َٸٔاَهخ حٿؼڄاَس ط٘اظٌَ            څأ-
 .روَٛهخ طڄَح رټُپ ڃٔڄً اڅ ُحىص ٳڀٍ واڅ نٸٜض ٳ٬ڀٍ

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد رن ٫زي حٿڄـُي ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪كي - 
ً      أڅ- حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳااؤڃَ  أڅ   حراان ٫ڄااَ ٣ڀااٶ حڃَأطااه وهااٍ كااخثٞ ٳٔااؤٽ ٫ڄااَ حٿنزااٍ ٛااڀ

خ ََحؿ٬هخ ػڂ َڄهڀهخ كظً طلُٞ ك٠ُش أهَي ػاڂ َڄهڀهاخ كظاً ط٤هاَ ػاڂ ٤َڀٸهاخ ٷزاپ أڅ َڄٔاه        
ٍ أڃَ حهلل أڅ ط٤ڀٶ ٿهخ حٿنٔخء وٻخڅ حران ٫ڄاَ اًح ٓاجپ ٫ان حٿَؿاپ ٤َڀاٶ حڃَأطاه        ظٳظڀٺ حٿ٬يس حٿ

 ٫ڀُه وٓڀڂ أڃَ  أڅ خ أنض ٣ڀٸظهخ وحكيس أو حػنظُن ٳبڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللوهٍ كخثٞ َٸىٽ أڃ
ََحؿ٬هااخ ػااڂ َڄهڀهااخ كظااً طلااُٞ ك٠ُااش أهااَي ػااڂ َڄهڀهااخ كظااً ط٤هااَ ػااڂ ٤َڀٸهااخ اڅ ٿااڂ َااَى    
اڃٔخٻهخ وأڃخ أنض ٣ڀٸظهخ ػٗػخ ٳٸي ٫ُٜض حهلل ط٬اخٿً ٳُڄاخ أڃاَٹ راه ڃان ٣اٗٵ حڃَأطاٺ ورخناض         

 نٺ ورنض ڃنهخ.ڃ
٫ن حرن ٫ڄَ أنه ٻخڅ ٖ َاي٩  ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ كي - 

ُن حٿناخّ  را  حٿلؾ وحٿ٬ڄَس واڅ ٫زي حهلل رن ٫زاي حهلل ىهاپ ٫ڀُاه ٳٸاخٽ اناٍ ٖ آڃان أڅ َټاىڅ حٿ٬اخځ        
 ٳڀى أٷڄض ٳٸخٽ ٷي كؾ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳلخٽ ٻٴاخٍ ٷاََٖ رُناه وراُن حٿزُاض      ٷظخٽ

ڀڂ ٷاخٽ حهلل طزاخٍٹ وط٬اخٿً ٿٸاي     ٳبڅ َلپ رُنٍ ورُنه أٳ٬پ ٻڄخ ٳ٬پ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓا    
ٻخڅ ٿټڂ ٳٍ ٍٓىٽ حهلل أٓىس كٔنش ػڂ ٷخٽ أٗهيٻڂ انٍ ٷاي أوؿزاض ٫ڄاَس ػاڂ ٓاخٍ كظاً اًح ٻاخڅ        

    َ طاٍ كـاخ ػاڂ ٣اخٱ     رخٿزُيحء ٷخٽ وحهلل ڃخ أٍي ٓزُڀهڄخ اٖ وحكيح أٗهيٻڂ اناٍ ٷاي أوؿزاض ڃا٪ ٫ڄ
 ٿهڄخ ٣ىحٳخ وحكيح.

 :د ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخكي - 
٘خځ ٿٿلڀُٴش وأهپ حح ٽ ٍؿپ َخ ٍٓىٽ حهلل ڃن أَن طؤڃَنخ أڅ نهپ ٷخٽ َهپ أهپ حٿڄيَنش ڃن ًٌٷخ-

 .ڃن حٿـلٴش وأهپ نـي ڃن ٷَڅ ٷخٽ وَٸىٿىڅ وأهپ حٿُڄن ڃن َڀڄڀڂ
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ىي ٍؿپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ نٸظپ ڃان حٿايوحد اًح أكَڃناخ ٷاخٽ هڄاْ ٖ      نخ-

 .س وحٿَٰحد وحٿٴؤٍس وحٿټڀذ حٿ٬ٸىٍ وحٿ٬ٸَدأٳٍ ٷظڀهن حٿلين ؿنخف ٫ڀً ڃن ٷظڀه
 :ىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽأَ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد ٫نكي - 
 ڃاخ نڀازْ ڃان حٿؼُاخد اًح أكَڃناخ ٷاخٽ ٖ طڀزٔاىح حٿٸڄاُٚ وٖ حٿٔاَحوَپ          ٽ ٍؿپ َخ ٍٓىٽ حهللٷخ-

أٓاٴپ ڃان حٿټ٬زاُن وٖ حٿزاَنْ وٖ ٗاُجخ       خ٬ڀُن ٳڀُڀزٔهڄن وٖ حٿ٬ڄخڃش وٖ حٿوٴُن اٖ أكي ٿڂ َـي
 .ڃن حٿؼُخد ڃٔه وٍّ و٫ُٴَحڅ

 :٫ڄَ ٷخٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زُيس رن كڄُي كيػنٍ ػىََ ٫ن ڃـخهي ٫ن حرنكي - 
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ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هٌوح ڃان هاٌح وى٫اىح هاٌح ٬َناٍ ٗاخٍره ح٫ْڀاً َؤهاٌ ڃناه          ٷخ-
 .٬َنٍ حٿ٬نٴٸش

 :ي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أٓزخ١ رن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ڃٔڀڂ رن َنخٵ ٷخٽزػنخ ٫كي - 
ٗ            ٻن- اُحٍ  ڃان ٷاََٖ    ض ؿخٿٔاخ ڃا٪ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ ٳاٍ ڃـڀاْ رناٍ ٫زاي حهلل ٳڄاَ ٳظاً ڃٔاز

 ٳي٫خ  ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٳٸخٽ ڃڄن أنض ٳٸخٽ ڃن رنٍ رټَ ٳٸخٽ طلذ أڅ َن٨َ حهلل ط٬خٿً اٿُٺ َىځ
ٷخٽ حٍٳ٪ اُحٍٹ ٳبنٍ ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأوڃؤ ربٛز٬ه اٿاً   ڂٿٸُخڃش ٷخٽ ن٬ح
 حٿٸُخڃش.ًنُه َٸىٽ ڃن ؿَ اُحٍ  ٖ َََي اٖ حٿوُٗء ٿڂ َن٨َ حهلل اٿُه َىځ أ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ كيػنخ آَحثُپ ٫ن ػىََ ٫ان ڃـخهاي ٫ان حران     كي - 

 :٫ڄَ ٷخٽ
 .ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿڄونؼُن ڃن حٿَؿخٽ وحٿڄظَؿٗص ڃن حٿنٔخءٿ٬-
ن ىَناخٍ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن رن ڃهيٌ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل را كي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ:
ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٻااخڅ ٷااخٽ أرااٍ وٻااخڅ ٳااٍ حٿنٔااوش حٿظااٍ ٷااَأص ٫ڀااً ٫زااي       أڅ-

 .خٽ ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٻخڅ َؤطٍ ٷزخء ٍحٻزخ وڃخُٗخٸنخٳ٪ ٳَُٰ  ٳ ڄنحٿَك
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ًُٔ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
 .هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َؤطٍ ٷزخء ٍحٻزخ وڃخُٗخٍٓىٽ ح أڅ-
يػنخ آالٶ أهزَناٍ   كا خٿاٺ ٷاخٽ أراٍ و   ڃ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄنكي - 

 :ڃخٿٺ ٫ن ڃٔڀڂ رن أرٍ ڃََڂ ٫ن ٫ڀٍ رن ٫زي حٿَكڄن حٿڄ٬خوٌ أنه ٷخٽ
َ   ٍآ- ٱ نهاخنٍ وٷاخٽ حٛان٪ ٻڄاخ     نٍ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ وأنخ أ٫زغ رخٿلًٜ ٳٍ حٿٜاٗس ٳڀڄاخ حنٜا

ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٜان٪ ٷڀاض وٻُاٲ ٻاخڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ           
ٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح ؿڀاْ ٳاٍ حٿٜاٗس وٟا٪ ٻٴاه حٿُڄناً ٫ڀاً           ىَٜن٪ ٷخٽ ٻخڅ ٍٓ

٫ڀاً  أٛخر٬ه ٻڀهاخ وأٗاخٍ رؤٛاز٬ه حٿظاٍ طڀاٍ حٔرهاخځ ووٟا٪ ٻٴاه حٿُٔاَي          ٳوٌ  حٿُڄنً وٷزٞ 
 ٳوٌ  حٿَُٔي.

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَكي - 
ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُاااه وٓااڀڂ ٷااخٽ ٛاااٗس حٿـڄخ٫ااش طٴ٠ااپ ٫ڀاااً ٛااٗس حٿٴااَى رٔاااز٪          أڅ-

 .و٫ََ٘ن ىٍؿش
٫ان ٍؿاپ ڃان آٽ هخٿاي     ي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِهٌَ ٫ز ػنخكي - 

 :رن أُٓي ٷخٽ
ٳٸخٽ اڅ  ٴَض ٖرن ٫ڄَ انخ نـي ٛٗس حٿوىٱ ٳٍ حٿٸَآڅ وٛٗس حٿل٠َ وٖ طـي ٛٗس حٿٔٷڀ-

ط٬خٿً ر٬غ ڃلڄيح ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٖ ن٬ڀڂ ُٗجخ ٳبنڄخ نٴ٬پ ٻڄاخ ٍأَناخ ڃلڄاي ٛاڀً حهلل      حهلل
 .٫ڀُه وٓڀڂ َٴ٬پ
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ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ وكيػنخ آلٶ أهزَنخ ڃخٿاٺ ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫كي - 
 :٫زي حهلل حرن ىَنخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أنه ٷخٽ

 .ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٫ڀً ٍحكڀظه ٳٍ حٿٔٴَ كُؼڄخ طىؿهض ره٫هلل ٛڀً حهلل ح څ ٍٓىٽٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ وكيػنخ ٫زاي حهلل ران أكڄاي كايػنخ     كي - 
 رٍ وكيػنخ آلٶ ٷخٽ:أ
ي ٽ أنزؤنااخ ڃخٿااٺ ٫ان نااخٳ٪ أڅ ٫زااي حهلل ران ٫ڄااَ ٷااخٽ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٍأ   ٷاخ -

ٸن ٷزاپ  حٿٸزڀاش ٳلټاه ػاڂ أٷزاپ ٫ڀاً حٿناخّ ٳٸاخٽ اًح ٻاخڅ أكايٻڂ َٜاڀٍ ٳاٗ َزٜا             رٜخٷخ ٳٍ ؿيحٍ
 وؿهه ٳبڅ حهلل ٫ِ وؿپ ٷزپ وؿهه اًح ٛڀً ٷخٽ آلٶ ٳٍ كيَؼه رٜخٷخ.

خ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿاٺ ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان ٫زاي        ػنكي - 
 :حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ

حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َڀزْ حٿڄلَځ ػىرخ ڃٜازىٯخ ر٫ِٴاَحڅ أو وٍّ وٷاخٽ     ىٽً ٍٓنه-
 ڃن ٿڂ َـي ن٬ڀُن ٳڀُڀزْ هٴُن وٿُٸ٬٤هڄخ أٓٴپ ڃن حٿټ٬زُن.

رٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ وكايػنخ ٫زاي حهلل ٷاخٽ أراٍ وكايػنخ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أكي - 
 :أرُه أنه ٷخٽ ٫نٍوف كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ڃىًٓ رن ٫ٸزش ٫ن ٓخٿڂ 

يحإٻڂ هٌ  حٿظٍ طټٌرىڅ ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳُهاخ ڃاخ أهاپ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً        رُ-
ٷاخٽ ٫زاي حٿاَكڄن وٷاي ٓاڄ٬ظه ڃان        حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اٖ ڃن ٫ناي حٿڄٔاـي ٬َناٍ ڃٔاـي ًٌ حٿلڀُٴاش     

 .ڃخٿٺ
أراٍ   هلل ٷاخٽ كايػنخ  ح ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀاً ٫زاي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ وكايػنخ ٫زاي      كي - 

ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن ٫زُي رن ؿََؾ أناه ٷاخٽ   
 ٿ٬زي حهلل رن ٫ڄَ

٬خ ٿڂ أٍ ڃن أٛلخرٺ ڃن َٜن٬هخ ٷخٽ ڃخ هن َخ حرن ؿََؾ أرخ ٫زي حٿَكڄن ٍأَظٺ طٜن٪ أٍر َخ-
ش وٍأَظااٺ طٜاازٮ  ُحٿن٬ااخٽ حٿٔاازظ  زْٷااخٽ ٍأَظااٺ ٖ طڄااْ ڃاان حٍْٻااخڅ اٖ حٿُڄااخنُُن وٍأَظااٺ طڀاا     

رخٿٜٴَس وٍأَظٺ اًح ٻنض رڄټش أهپ حٿنخّ اً ٍأوح حٿهٗٽ وٿڂ طهڀپ أنض كظً َټىڅ َىځ حٿظَوَش 
ٍ  ٳٸخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َڄاْ اٖ حٿُڄاخنُُن وأڃاخ         ٫زي حهلل: أڃخ حٍْٻخڅ ٳبنٍ ٿاڂ أ

حٿن٬خٽ حٿٔازظُش ٳابنٍ ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َازڀْ حٿن٬اخٽ حٿظاٍ ٿاُْ ٳُهاخ ٗا٬َ              
بنٍ ٍأَااض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ وَظىٟااؤ ٳُهااخ ٳؤنااخ أكااذ أڅ أٿزٔااهخ وأڃااخ حٿٜااٴَس ٳاا

هٗٽ ٳبنٍ ٿڂ أٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ َهاپ   َٜزٮ رهخ ٳؤنخ أكذ أڅ أٛزٮ رهخ وأڃخ حٔ
 كظً طنز٬غ ره نخٷظه.

حٿهخٗااڄٍ كاايػنخ ٓاا٬ُي راان ٫زااي حٿااَكڄن    ىٓااڀُڄخڅ راان ىحوخ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػن كااي - 
 :حٿـڄلٍ ٫ن ٫زُي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ

ٛاخ٫خ ڃان طڄاَ أو ٛاخ٫خ     ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳَٝ ُٻخس حٿٴ٤َ ڃن ٍڃ٠اخڅ   أڅ-
 .ڃن ٬َُٗ ٫ڀً ٻپ كَ أو ٫زي ًٻَ أو أنؼً ڃن حٿڄٔڀڄُن
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زؤنااخ ٫زااي حهلل أنزؤنااخ َااىنْ ٫اان حٿِهااٌَ  نػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ راان آاالٶ أ كااي - 
 :أهزَنٍ ٓخٿڂ أڅ حرن ٫ڄَ كيػه

ه ٳهااى  ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٷااخٽ رُنڄااخ ٍؿااپ َـااَ اُحٍ  ڃاان حٿوااُٗء هٔااٲ راا  حهلل ٍٓااىٽ أڅ-
 .َظـڀـپ ٳٍ حٍْٝ اٿً َىځ حٿٸُخڃش

ٍ ٍوحى ٫ن رَِ ٬َنٍ حرن أ٬ِػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى أكڄي حٿِرٌَُ كيػنخ ٫زي حٿكي - 
 :نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ء ٍؿپ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٔؤٿه ٫ن ٛٗس حٿڀُاپ ٳٸاخٽ ٛاٗس حٿڀُاپ ڃؼناً ڃؼناً       ؿخ-
 .هٴض حٿٜزق ٳٜپ ٍٻ٬ش طىطَ ٿٺ ڃخ ٷزڀهخطٔڀڂ ٳٍ ٻپ ٍٻ٬ظُن ٳبًح 

ٌَ أهزَناٍ  هخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِؤنػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٬َڄَ رن رَ٘ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزكي - 
 :ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٫ن أرُه

ٿلـَ ٷخٽ ٖ طيهڀىح ڃٔخٻن حٿٌَن ٧ڀڄىح اٖ أڅ طټىناىح  رخ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿڄخ ڃَ أڅ-
 .ټڂ ڃخ أٛخرهڂ وطٸن٪ رَىحثه وهى ٫ڀً حٿَكپرخٻُن أڅ َُٜز

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ هَوڅ رن ڃ٬َوٱ كيػنخ حرن وهذ وٷخٽ ڃاَس كُاىس ٫ان حران     كي - 
 :حٿهخى ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ

ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ َاخ ڃ٬٘اَ حٿنٔاخء طٜايٷن وأٻؼاَڅ ٳابنٍ ٍأَاظټن أٻؼاَ             أڅ-
ټؼَس حٿڀ٬ن وٻٴَ حٿ٬َُ٘ ڃخ ٍأَض ڃن نخٷٜخص ٫ٸپ وىَن أٯڀذ ٿٌٌ ٿذ ڃنټن ٷخٿض أهپ حٿنخٍ ٿ

ٜااخڅ حٿ٬ٸااپ وحٿاايَن ٳ٘ااهخىس حڃااَأطُن ط٬اايٽ ٸيَن ٷااخٽ أڃااخ نحٿااَااخ ٍٓااىٽ حهلل وڃااخ نٸٜااخڅ حٿ٬ٸااپ و
 وطڄټغ حٿڀُخٿٍ ٖ طٜڀٍ وطٴ٤َ ٳٍ ٍڃ٠خڅ ٳهٌح نٸٜخڅ حٿيَن. پ ٳهٌح نٸٜخڅ حٿ٬ٸپٗهخىس ٍؿ

يػنخ أرٍ كيػنخ ٫ظخد كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ڃىًٓ رن ٫ٸزاش ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران      ػنخ ٫زي حهلل ككي - 
 :٫ڄَ ٷخٽ

حٿ٬ڀُاخ هُاَ ڃان حٿُاي حٿٔاٴڀً حٿُاي حٿ٬ڀُاخ حٿڄنٴٸاش وحٿُاي           ڀُاه وٓاڀڂ حٿُاي   ٫ ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٷخ-
 .حٿٔٴڀً حٿٔخثڀش

َُاي ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ظخد كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ أٓاخڃش ران   كي - 
 :٫ڄَ

 .سٍٜٗٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڃَ رِٻخس حٿٴ٤َ أڅ طئىي ٷزپ هَوؽ حٿنخّ اٿً حٿ أڅ-
زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ظخد كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ڃىًٓ رن ٫ٸزش ٫ن ٓخٿڂ ٫ن ٫زي ٫ػنخ كي - 

 حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ:
ُٰاَ حهلل ٳٸاخٽ ٳُاه ٷاىٖ ٗايَيح ٷاخٽ وأنزؤناخ ٓاخٿڂ         ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن كڀاٲ ر ٷخ-

وٓڀڂ َلڀٲ رهاٌ  حٿُڄاُن َٸاىٽ     ُه٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ أٻؼَ ڃخ ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ
 .ٖ وڃٸڀذ حٿٸڀىد

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ظخد أنزؤنخ ٫زُي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
 .ڀُه وٓڀڂ ٓزٶ رخٿوُپ وٍحهنٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ أڅ-
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ٿُڀاً ٫ان   ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ظخد كيػنخ أرى كڄِس ٬َنٍ حٿٔاټٌَ ٫ان حران أرا    كي - 
 :ٿڄټٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽحٛيٷش 

وحهَ ڃن ٍڃ٠خڅ ٳخطوٌ ٿه ٳُاه رُاض ڃان    حِ ظټٲ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ حٿ٬َ٘ح٫-
حٿڄٜاڀٍ َناخؿٍ ٍراه ٫اِ وؿاپ ٳڀُن٨اَ أكايٻڂ رڄاخ         ٬ٓٲ ٷاخٽ ٳاؤهَؽ ٍأٓاه ًحص َاىځ ٳٸاخٽ اڅ      

 .َنخؿٍ ٍره وٖ َـهَ ر٠٬ټڂ ٫ڀً ر٬ٞ رخٿٸَحءس
أكڄي رن ٫زاي حٿڄڀاٺ حٿلَحناٍ أنزؤناخ حٿايٍحوٍىٌ ٫ان ٫زُاي حهلل         ػنخ أرٍ كيػنخكيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 :رن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
 .٫ڄَطه أؿِأ  ٿهڄخ ٣ىحٱ وحكيٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٷَڅ رُن كـظه وٷخ-
ڃىٓاً ران ٫ٸزاش    خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ظخد كيػنخ ٫زي حهلل ٬َنٍ حران ڃزاخٍٹ أنزؤنا   كي - 
 :ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ٫
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ؿَ ػىره هُٗء ٿڂ َن٨َ حهلل اٿُه َاىځ حٿٸُخڃاش ٳٸاخٽ أراى     ٷخ-

څ أكي ٗٸٍ ػىرٍ َٔظَهٍ اٖ أڅ أط٬خهاي ًٿاٺ ڃناه ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ         رټَ ا
   ٗ ٷاخٽ ڃىٓاً ٷڀاض ٿٔاخٿڂ أًٻاَ ٫زاي حهلل ڃان ؿاَ اُحٍ  ٷاخٽ ٿاڂ            ءانٺ ٿٔض ڃڄن َٜان٪ ًٿاٺ هاُ

 أٓڄ٬ه ًٻَ اٖ ػىره.
زاش ٳاٌٻَ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫ڀاٍ ران آالٶ أنزؤناخ ٫زاي حهلل أنزؤناخ ڃىٓاً ران ٫ٸ         كي - 

 .ڃؼڀه ربٓنخى 
ن ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنخ أرااٍ كاايػنخ أكڄااي راان ٫زااي حٿڄڀاٺ كاايػنخ ڃلڄااي راان ٓااڀڄش ٫اان ڃلڄااي راا كاي  - 

 :ن ٣ڀلش ٫ن ٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽرآلٶ ٫ن ڃلڄي 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َنِٽ حٿيؿخٽ رهٌ  حٿٔزوش رڄَٷنخس ٳُټاىڅ أٻؼاَ ڃان َواَؽ     ٷخ-

ؿپ ٿَُؿ٪ اٿً كڄُڄه واٿً أڃه واٿً حرنظه وأهظه و٫ڄظاه ٳُىػٸهاخ ٍرخ٣اخ    اٿُه حٿنٔخء كظً اڅ حٿَ
ه وَٸظڀااىڅ ٗاا٬ُظه كظااً اڅ حٿُهااىىٌ  ناان ٫ڀُااه ٳُٸظڀىڄُڃوخٳااش أڅ طوااَؽ اٿُااه ػااڂ َٔااڀ٢ حهلل حٿڄٔااڀ 

 ٸىٽ حٿلـَ أو حٿ٘ـَس ٿڀڄٔڀڂ هٌح َهىىٌ طلظٍ ٳخٷظڀه.ٿُوظزت طلض حٿ٘ـَس أو حٿلـَ ٳُ
كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ أنزؤنخ ُهَُ كايػنخ أراى آالٶ ٫ان ڃـخهاي      ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كي - 

 :٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ڄ٬ظه حٓظٰٴَ ڃخثاش ڃاَس ػاڂ َٸاىٽ حٿڀهاڂ حٯٴاَ ٿاٍ        ٔض ؿخٿٔخ ٫ني حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٻن-

 وحٍكڄنٍ وطذ ٫ڀٍ انٺ أنض حٿظىحد حٿَكُڂ أو انٺ طىحد ٯٴىٍ.
ن كٴٚ أنزؤنخ وٍٷخء ٷخٽ وٷخٽ ٤٫خء ٫ان ڃلاخٍد ران    ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ ركي - 

 :ىػخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ٍ  ٷخ- حٿـناش كخٳظاخ  ڃان ًهاذ وحٿڄاخء َـاٌَ        ٽ ٿنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿټىػَ نهاَ ٳا

 .٫ڀً حٿڀئٿئ وڃخإ  أٗي رُخٟخ ڃن حٿڀزن وأكڀً ڃن حٿ٬ٔپ
ٍ  كي -  ٷاخء ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان حران        ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن كٴاٚ أنزؤناخ و

 :٫ڄَ
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 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٿٸ٩ِ ٳٍ حٿَأّ أڅ-
رٍ كيػنخ ڃىًٓ رن ىحوى كيػنخ حرن ٿه٬ُش ٫ن هخٿي رن أرٍ ٫ڄَحڅ ٫ان  أي حهلل كيػنخ ٫زػنخ كي - 

 نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ.
٨َڀڄاه وٖ َوٌٿاه وَٸاىٽ وحٿاٌٌ     حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸىٽ حٿڄٔڀڂ أهى حٿڄٔڀڂ ٖ  أڅ-

َ نٴْ ڃلڄي رُي  ڃخ طاىحى حػناخڅ ٳٴاَٵ رُنهڄاخ اٖ راٌنذ َليػاه أكايهڄخ وٻاخڅ َٸاىٽ ٿڀ          ء حٿڄٔاڀڂ  ڄا
هُه ڃن حٿڄ٬َوٱ ٓاض َ٘اڄظه اًح ٤٫اْ و٬َاىى  اًح ڃاَٝ وَنٜاله اًح ٯاخد وَ٘اهي          أ٫ڀً 

 ڂ أهخ  ٳىٵ ػٗع.اًح ٿٸُه وَـُزه اًح ى٫خ  وَظز٬ه اًح ڃخص ونهً ٫ن هـَس حٿڄٔڀ ؤَڀڂ ٫ڀُه
 ڄَػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ رن ىحوى كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫كي - 

 :ٷخٽ
ڄاخ ٓاىح  اٖ   ٳُ ٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛاٗس ٳاٍ ڃٔاـيٌ أٳ٠اپ ڃان أٿاٲ ٛاٗس       ىٽ ٍٓٷخ-

 .حٿڄٔـي حٿلَحځ
 :خ حٿهٌَپ رن رٗٽ ٫ن حرن ٫زُي ٫ن أرُهػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ هڀٲ رن حٿىٿُي كيػنكي - 
ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     ه ؿڀْ ًحص َىځ رڄټش و٫زي حهلل رن ٫ڄَ ڃ٬ه ٳٸخٽ أرٍ ٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل أن-

اڅ ڃؼپ حٿڄناخٳٶ َاىځ حٿٸُخڃاش ٻخٿ٘اخس راُن حٿَر٠ُاُن ڃان حٿٰانڂ اڅ أطاض هائٖء ن٤لظهاخ واڅ أطاض             
أرٍ هَُح أو ڃ٬َوٳاخ ٳٸاخٽ حران ٫ڄاَ ٖ      هئٖء ن٤لظهخ ٳٸخٽ ٿه حرن ٫ڄَ ٻٌرض ٳؤػنً حٿٸىځ ٫ڀً

ن ٛااخكزټڂ اٖ ٻڄااخ طٸىٿااىڅ وٿټنااٍ ٗااخهي نزااٍ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اً ٷااخٽ ٻخٿ٘ااخس رااُن  أ٧اا
 حٿٰنڄُن ٳٸخٽ هى ٓىحء ٳٸخٽ هټٌح ٓڄ٬ظه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ رن ََِي كيػنخ ٷظخىس كيػنٍ ٫زاي حهلل ران راخرٍ    كي - 
 ٷخٽ:حٿڄټٍ 

ٽ ٛڀُض اٿً ؿنذ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ ٳڀڄخ ٷ٠ً حٿٜٗس َٟد رُاي  ٫ڀاً ٳواٌ  ٳٸاخٽ أٖ     ٷخ-
هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٬َڀڄناخ ٳاظٗ ٫ڀاٍ هائٖء حٿټڀڄاخص       حٻڄخ ٻخڅ ٍٓىٽ س أ٫ڀڄٺ طلُش حٿٜٗ

 .٬َنٍ ٷىٽ أرٍ ڃىًٓ ح٬ٌَْٗ ٳٍ حٿظ٘هي
ى ٬َناٍ حران ٓاڀڄش ٷاخٽ أنزؤناخ ػخراض ٫ان ٫زاي         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخكي - 

 :حهلل رن ٫ڄَ
ٌٌ ٖ اٿاه اٖ هاى ڃاخ    ٿا ٻاٌح ٷاخٽ ٖ وح  و ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٿَؿپ ٳ٬ڀاض ٻاٌح   أڅ-

ٳ٬ڀض ٷخٽ ٳٸخٽ ٿه ؿزََپ ٫ڀُه حٿٔٗځ ٷي ٳ٬پ وٿټن ٷي ٯٴَ ٿه رٸاىٽ ٖ اٿاه اٖ حهلل ٷاخٽ كڄاخى ٿاڂ      
 ؿپ ٬َنٍ ػخرظخ.َٔڄ٪ هٌح ڃن حرن ٫ڄَ رُنهڄخ ٍ

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
ٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٷااخٽ اًح كڀااٲ حٿَؿااپ ٳٸااخٽ اڅ ٗااخء حهلل ٳهااى رخٿوُااخٍ اڅ ٗااخء  نزااحٿ ٫اان-

 .ٳڀُڄٞ واڅ ٗخء ٳڀُظَٹ
ڄش و٫زي حٿىحٍع ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀكي - 

 .٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼڀه
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نخ هڄخځ كيػنخ ٷظخىس كيػنٍ رټَ رن ٫زي حهلل ورَ٘ رن ػكيػنخ ٫ٴخڅ كيٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أركي - 
 ٫خثٌ حٿهٌٿٍ ٻٗهڄخ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ:

 .ڃن ٖ هٗٵ ٿه حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ انڄخ َڀزْ حٿلَََ ٫ن-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرى ٫ىحنش كيػنخ ٓڀُڄخڅ ح٫ْڄٖ ٫ن ڃـخهي ٫ان كي - 
 :رن ٫ڄَح
راخهلل ٳاؤ٤٫ى  وڃان    نزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ ڃان حٓاظ٬خً راخهلل ٳؤ٫ُاٌو  وڃان ٓاؤٿټڂ           ٿح ٫ن-

ټخٳجى  ٳاخى٫ىح ٿاه كظاً ط٬ڀڄاىح     ى٫خٻڂ ٳؤؿُزى  وڃن أطً ٫ڀُټڂ ڃ٬َوٳخ ٳټخٳجى  ٳبڅ ٿڂ طـيوح ڃخ ط
 أڅ ٷي ٻخٳؤطڄى .

٫ان حران ٫ڄاَ     ٍ رَ٘ ٫ن ناخٳ٪ أرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرى ٫ىحنش ٫ن كي - 
 :ٷخٽ

څ ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هخطڂ ڃان ًهاذ وٻاخڅ َـ٬اپ ٳٜاه ٳاٍ راخ٣ن َاي  ٷاخٽ ٳ٤َكاه           ٻخ-
 ٳ٠ش ٳټخڅ َوظڂ ره وٖ َڀزٔه. ًحص َىځ ٳ٤َف حٿنخّ هىحطُڄهڂ ػڂ حطوٌ هخطڄخ ڃن

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن َُي ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
 .ٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ: أؿُزىح حٿي٫ىس اًح ى٫ُظڂح ٫ن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ وهُاذ كايػنخ ڃىٓاً ران ٫ٸزاش كايػنٍ ٓاخٿڂ أناه             كي - 

 :ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
 .نض َڄُن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿظٍ َلڀٲ رهخ ٖ وڃٸڀذ حٿٸڀىدٻخ-
٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كايػنخ وهُاذ كايػنخ ڃىٓاً ران ٫ٸزاش أهزَناٍ ٓاخٿڂ أناه           نخػكي - 

 ٓڄ٪ ٫زي حهلل َليع:
نٴُپ رؤٓاٴپ رڀايف وًٿاٺ ٷزاپ أڅ     ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٿٸٍ َُي رن ٫ڄَو رن  ٫ن-

ه وٓاڀڂ  ڀُا َنِٽ ٫ڀاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿاىكٍ ٳٸايځ اٿُاه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫          
هخ ٿلڂ ٳؤرً أڅ َؤٻپ ڃنهخ ػڂ ٷخٽ انٍ ٖ آٻپ ڃخ طٌرلىڅ ٫ڀً أنٜاخرټڂ وٖ آٻاپ اٖ ڃڄاخ    ُٓٴَس ٳ

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ.ٻَ حٓڂ حهلل ٫ڀُه كيع هٌح ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرٍ حٿٜايَٶ ٫ان حران ٫ڄاَ     كي - 

 :ظخرٍٻٷخٽ هڄخځ ٳٍ 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح وٟا٬ظڂ ڃىطاخٻڂ ٳاٍ حٿٸزاَ ٳٸىٿاىح رٔاڂ حهلل و٫ڀاً ٓانش           ٷخ-

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ.
كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃلڄاي ران حٿلاَع حٿلاخٍػٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زاي          ػنخ ٫زي حهللكي - 

 :خٽٷحهلل حرن ٫ڄَ ي حٿَكڄن حرن حٿزُڀڄخنٍ ٫ن أرُه ٫ن ٫ز
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٿٸُض حٿلخؽ ٳٔڀڂ ٫ڀُاه وٛاخٳله وڃاَ  أڅ َٔاظٰٴَ ٿاٺ      ٷخ-

 .ٷزپ أڅ َيهپ رُظه ٳبنه ڃٰٴىٍ ٿه
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كيػنخ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ أرٍ ٫ن حٿىٿُي رن ٻؼَُ ٫ان ٷ٤ان ران وهاذ ران      ػنخ ٫زي حهلل كي - 
أنه ٓڄ٬ه َٸىٽ كيػنٍ ٫زاي حهلل ران    َزي حهلل رن ٫ڄ٫ ٫ىَڄَ رن حْؿي٩ ٫ڄن كيػه ٫ن ٓخٿڂ رن

 :٫ڄَ
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ ػٗػاش ٷاي كاَځ حهلل ٫ڀاُهڂ حٿـناش ڃايڃن حٿوڄاَ وحٿ٬اخٵ             أڅ-

 َ ٳٍ أهڀه حٿوزغ.وحٿيَىع حٿٌٌ َٸ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد ٓڄ٬ض أرٍ َليع ٫ن ََِي ٬َنٍ حرن حٿهخى ٫ن ڃلڄاي  كي - 

 كيػه ٫زي حهلل أنه رن
٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٿٸٍ نخٓخ هَؿىح ڃن ٫ناي ڃاَوحڅ ٳٸاخٽ ڃان أَان ؿاخء هائٖء ٷاخٿىح هَؿناخ           أڅ-

٫نااظڂ ٫ڀُااه وٻااپ ڃنټااَ ٍأَظڄااى    ڃاان ٫نااي حْڃُااَ ڃااَوحڅ ٷااخٽ وٻااپ كااٶ ٍأَظڄااى  طټڀڄااظڂ رااه وأ   
 ٳاابًح هللأنټَطڄااى  وٍىىطڄااى  ٫ڀُااه ٷااخٿىح ٖ وحهلل رااپ َٸااىٽ ڃااخ َنټااَ ٳنٸااىٽ ٷااي أٛاازض أٛااڀلٺ ح   

ىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه     ٷڀنخ ٷخطڀه حهلل ڃخ أ٧ڀڄه وأٳـَ  ٷخٽ ٫زي حهلل ٻنخ ر٬هي ٍٓن ٫نيڃهَؿنخ 
 وٓڀڂ ن٬ي هٌح نٴخٷخ ٿڄن ٻخڅ هټٌح.

ػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ أرٍ ٫ن حرن آلٶ كيػنٍ ناخٳ٪ ڃاىٿً ٫زاي حهلل    ػنخ ٫زي حهلل كيكي - 
 :رن ٫ڄَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ

حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڄَ رن حٿو٤اخد ؿخٍَاش ڃان ٓازٍ هاىحُڅ ٳىهزهاخ ٿاٍ         ٍٓىٽ حهلل ٛڀًً ٤أ٫-
      ٍ َاي  ٳز٬ؼض رهخ اٿً أهىحٿٍ ڃن رنٍ ؿڄق ٿُٜڀلىح ٿٍ ڃنهخ كظاً أ٣اىٱ رخٿزُاض ػاڂ آطاُهڂ وأناخ أ

أڅ أُٛزهخ اًح ٍؿ٬ض اٿُهخ ٷخٽ ٳوَؿض ڃن حٿڄٔـي كُن ٳَٯاض ٳابًح حٿناخّ َ٘اظيوڅ ٳٸڀاض ڃاخ       
٫ڀُنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أرنخءناخ ونٔاخءنخ ٷاخٽ ٷڀاض طڀاٺ ٛاخكزظټڂ          ٗؤنټڂ ٳٸخٿىح ٍى
 ٳخًهزىح ٳوٌوهخ ٳٌهزىح ٳؤهٌوهخ.ٳٍ رنٍ ؿڄق 

ڄاي كايػنخ ٗاُزخڅ ٫ان ڃنٜاىٍ ٫ان ٓا٬ي ران         ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كٔاُن ران ڃل      كي - 
ٔاض اٿاً ٓا٬ُي    ـڀ٫زُيس ٷخٽ ؿڀٔض أنخ وڃلڄي حٿټنيٌ اٿً ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ػڂ ٷڄاض ڃان ٫ناي  ٳ   

حٿڄُٔذ ٷخٽ ٳـخء ٛخكزٍ وٷي حٛاٴَ وؿهاه وطُٰاَ ٿىناه ٳٸاخٽ ٷاڂ اٿاٍ ٷڀاض أٿاڂ أٻان ؿخٿٔاخ             نر
اٿً ڃخ ٷاخٽ حران ٫ڄاَ ٷڀاض      ي ٷڂ اٿً ٛخكزٺ ٷخٽ ٳٸڄض اٿُه ٳٸخٽ أٿڂ طٔڄ٪ڃ٬ٺ حٿٔخ٫ش ٳٸخٽ ٬ٓ

 وڃخ ٷخٽ ٷخٽ:
ًح اطلڀاٲ رخٿټ٬زاش   ڂ خ  ٍؿپ ٳٸاخٽ َاخ أراخ ٫زاي حٿاَكڄن أ٫ڀاٍ ؿناخف أڅ أكڀاٲ رخٿټ٬زاش ٷاخٽ وٿا           أط-

كڀٴض رخٿټ٬زش ٳخكڀٲ رَد حٿټ٬زش ٳبڅ ٫ڄَ ٻاخڅ اًح كڀاٲ ٷاخٽ ٻاٗ وأراٍ ٳلڀاٲ رهاخ َىڃاخ ٫ناي          
ڀُاه وٓاڀڂ ٖ طلڀاٲ رؤرُاٺ وٖ رُٰاَ      ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫

 حهلل ٳبڅ ڃن كڀٲ رَُٰ حهلل ٳٸي أَٗٹ.
ن ران ڃىٓاً وكٔاُن راان ڃلڄاي ٷاخٖ كايػنخ ٗاُزخڅ ٫اان        كٔا ػنخ ٫زاي حهلل كايػنخ أراٍ كاايػنخ    كاي  - 

 :َلًُ ٫ن أرٍ ٷٗرش ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ك٠اَڃىص أو ڃان رلاَ ك٠اَڃىص ٷزاپ      ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓظوَؽ نخٍ ڃن ٷخ-

 .َىځ حٿٸُخڃش طلَ٘ حٿنخّ ٷخٽ ٷڀنخ َخ ٍٓىٽ حهلل ٳڄخ طؤڃَنخ ٷخٽ ٫ڀُټڂ رخٿ٘خځ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىٓاً كايػنخ ٗاُزخڅ ٫ان َلُاً ٫ان ڃلڄاي ران ٫زاي          كي - 
 حٿَكڄن ٬َنٍ حرن ػىرخڅ ڃىٿً رنٍ ُهَس أنه ٓڄ٪ حرن ٫ڄَ َٸىٽ:

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َن٨َ حهلل اٿً حٿٌٌ َـَ اُحٍ  هُٗءٽ ٍٓىٽ حهلل ٷخ-
َُاي ٫ان ر٘اَ ران كاَد       كايػنخ كڄاخى ران   ً ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ كٔان ران ڃىٓا     كي - 

 :ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ
٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ناي كـاَس ٫خث٘اش َٸاىٽ َنٜاذ ٿټاپ ٯاخىٍ ٿاىحء َاىځ          ٓڄ-

 .ن ٯيٍس أڃخځ ٫خڃشحٿٸُخڃش وٖ ٯيٍس أ٨٫ڂ ڃ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ كيػنخ كڄخى رن ٓاڀڄش ٫ان ٤٫اخء ران حٿٔاخثذ      كي - 

 :ن ٫زخّر٫ن أرٍ َلًُ ٫ن ح
ٍؿڀااُن حهظٜااڄخ اٿااً حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳٔااؤٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ      أڅ-

رخهلل حٿٌٌ ٖ اٿه اٖ هى ٳٸخٽ ٍٓاىٽ حهلل   حٿڄي٫ٍ حٿزُنش ٳڀڂ َټن ٿه رُنش ٳخٓظلڀٲ حٿڄ٤ڀىد ٳلڀٲ
 ٖ حهلل.ا ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنض ٷي ٳ٬ڀض وٿټن ٯٴَ ٿٺ ربهٗٛٺ ٷىٽ ٖ اٿه

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنٍ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
پ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷاي ٳ٬ڀاض   حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رڄؼڀه اٖ أنه ٷخٽ أهزَنٍ ؿزََ ٫ن-

 .وٿټن حهلل ٯٴَ ٿٺ
ي ران ؿزُاَ   ٫ُان وراَس ٫ان ٓا٬    څ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كايػنخ كٔان كايػنخ ُهُاَ ٫ان رُاخ      كي - 

 :ٷخٽ
ؽ ٫ڀُنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ونلن نَؿى أڅ َليػنخ كيَؼخ أو كيَؼخ كٔنخ ٳزيٍنخ ٍؿپ ڃنخ َٸخٽ هَ-

ٸىٽ ٳاٍ حٿٸظاخٽ ٳاٍ حٿٴظناش ٷاخٽ ػټڀظاٺ أڃاٺ وهاپ طايٌٍ ڃاخ           ٿه حٿلټڂ ٳٸخٽ َخ أرخ ٫زي حٿَكڄن ڃخ ط
هڂ أو ٳاٍ ىَانهڂ ٳظناش    ُٳټخڅ حٿيهىٽ ٳا ن حٿٴظنش اڅ ڃلڄيح ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸخطپ حٿڄَ٘ٻُ

 وٿُْ ٻٸظخٿټڂ ٫ڀً حٿڄڀٺ.
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ ُهَُ ٫ن أرٍ آلٶ ٫ن حٿزهٍ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷاخٽ ٿ٬خث٘اش ناخوٿُنٍ حٿوڄاَس ڃان حٿڄٔاـي ٳٸخٿاض اناٍ ٷاي أكايػض           حٿنزٍ ٛڀ أڅ-

 .ٳٸخٽ أوك٠ُظٺ ٳٍ َيٹ
رٍ كيػنخ كٔن كيػنخ ُهَُ ٫ن أرٍ آالٶ ٫ان ڃـخهاي ٫ان حران ٫ڄاَ       أي حهلل كيػنخ ٫زػنخ كي - 

 ٷخٽ:
٫ڄاَ أڅ  پ ٻڂ ح٫ظڄَ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ڃَطُن ٳٸخٿض ٫خث٘ش ٿٸاي ٫ڀاڂ حران    ٓج-

 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷي ح٫ظڄَ ػٗػش ٓىي حٿ٬ڄَس حٿظٍ ٷَنهخ رلـش حٿىىح٩
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ ُهَُ كيػنخ ََِي رن أراٍ َُاخى ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن      كي - 

 :رن أرٍ ٿُڀً ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
ڀڂ ٳلاخٙ حٿناخّ كُٜاش وٻناض ٳاُڄن      ض ٳٍ ََٓش ڃن َٓحَخ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓا   ٻن-

ٳزظناخ ػاڂ    ناش كخٙ ٳٸڀنخ ٻُٲ نٜن٪ وٷي ٳٍَنخ ڃن حٿِكٲ ورئنخ رخٿ٠ٰذ ػڂ ٷڀنخ ٿاى ىهڀناخ حٿڄيَ  
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ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳبڅ ٻخنض ٿه طىراش واٖ ًهزناخ ٳؤطُناخ     ٛڀ ٿى ٫َٟنخ أنٴٔنخ ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل خٷڀن
َحٍوڅ ٷاخٽ ٖ راپ أناظڂ حٿ٬ټاخٍوڅ أناخ      ٷزپ ٛٗس حٿٰيحس ٳوَؽ ٳٸاخٽ ڃان حٿٸاىځ ٷاخٽ ٳٸڀناخ نلان حٿٴا       

 .ٳجظټڂ وأنخ ٳجش حٿڄٔڀڄُن ٷخٽ ٳؤطُنخ  كظً ٷزڀنخ َي 
كٔن رن ڃىًٓ ٷخٽ كيػنخ ُهَُ كيػنخ ٫ڄاخٍس ران ٯَِاش ٫ان      خيػنخ أرٍ كيػنك ػنخ ٫زي حهللكي - 

 :َلًُ رن ٍحٗي ٷخٽ
ٳواَؽ اٿُناخ ٬َناٍ    ؿنخ كـخؿخ ٫َ٘س ڃن أهپ حٿ٘خځ كظً أطُنخ ڃټش ٳٌٻَ حٿليَغ ٷخٽ ٳؤطُنخ  هَ-

حرن ٫ڄَ ٳٸاخٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ ڃان كخٿاض ٗاٴخ٫ظه ىوڅ كاي ڃان             
حهلل ٳاٍ أڃااَ  وڃاان ڃاخص و٫ڀُااه ىَاان ٳڀاُْ رخٿاايَنخٍ وٖ رخٿاايٍهڂ     ِ وؿاپ ٳٸااي ٟااخى ٫اا كايوى حهلل 

وٿټنهخ حٿلٔنخص وحٿُٔجخص وڃن هخٛڂ ٳٍ رخ٣پ وهى ٬َڀڄاه ٿاڂ َاِٽ ٳاٍ ٓاو٢ حهلل كظاً َنا٩ِ        
 ن ٷخٽ ٳٍ ڃئڃن ڃخ ٿُْ ٳُه أٓټنه حهلل ٍى٫ش حٿوزخٽ كظً َوَؽ ڃڄخ ٷخٽ.وڃ
ڄن رن ٫زي حهلل ٬َنٍ حرن ىَنخٍ ٫ان َُاي   ككيػنخ ٫زي حٿَن ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كٔكي - 

 :حرن أٓڀڂ ٫ن حرن ٫ڄَ
خص حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ڃن ن٩ِ َيح ڃن ٣خ٫ش ٳٗ كـاش ٿاه َاىځ حٿٸُخڃاش وڃان ڃا       ٫ن-

 .ڃٴخٍٷخ ٿڀـڄخ٫ش ٳٸي ڃخص ڃُظش ؿخهڀُش
َُاي ران     ران ىَناخٍ ٫ان   هللػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زاي ح كي - 

 :أٓڀڂ ٫ن حرن ٫ڄَ
 .نزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ انڄخ حٿنخّ ٻبرپ ڃخثش ٖ طټخى طـي ٳُهخ ٍحكڀش٫ن حٿ-
 :ن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كٔكي - 
ن ٷاخٽ َٸىڃاىڅ كظاً    ُخّ ٿاَد حٿ٬اخٿڄ  ٿنا حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷَأ هٌ  حَِش َىځ َٸاىځ ح  أڅ-

 .َزڀٮ حٿَٗق آًحنهڂ
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنخ أرااٍ كاايػنخ ٓااټن راان نااخٳ٪ حٿزااخهڀٍ أرااى حٿلٔااُن كاايػنخ ٛااخٿق راان أرااٍ     كااي - 

 :ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٫ن أرُه ٷخٽ حْه٠َ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن
ض أ٫ِد ٗخرخ أرُض ٳاٍ حٿڄٔاـي ٳاٍ ٫هاي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وٻخناض حٿټاٗد           ٻن-

 رَ ٳٍ حٿڄٔـي ٳڀڂ َټىنىح ََٗىڅ ُٗجخ ڃن ًٿٺ.يطٸزپ وط
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنخ أراٍ كايػنخ كٔان كايػنخ حران ٿه٬ُاش كايػنخ حران ٬٣ڄاش ٷاخٽ حران ٿه٬ُاش ٖ               كي - 

 :آڄه ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ َٸىٽأ٫َٱ اَٖ 
وأٷزپ أرى رټاَ   نهؽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اٿً حٿڄَري ٳوَؿض ڃ٬ه ٳټنض ٫ن َڄُهَ-

ٳظؤهَص ٿه ٳټخڅ ٫ن َڄُنه وٻنض ٫ان َٔاخٍ  ػاڂ أٷزاپ ٫ڄاَ ٳظنلُاض ٿاه ٳټاخڅ ٫ان َٔاخٍ  ٳاؤطً            
ٳُهخ هڄَ ٷخٽ حرن ٫ڄاَ ٳاي٫خنٍ    ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿڄَري ٳبًح رؤُٷخٵ ٫ڀً حٿڄَري

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رخٿڄيَاش ٷاخٽ وڃاخ ٫َٳاض حٿڄيَاش اٖ َىڃجاٌ ٳاؤڃَ رخٿِٷاخٵ ٳ٘اٸض          ٍٓىٽ حهلل
ٿُااه و٫خٛااَهخ  ٷااخٽ ٿ٬نااض حٿوڄااَ وٗااخٍرهخ وٓااخٷُهخ ورخث٬هااخ وڃزظخ٫هااخ وكخڃڀهااخ وحٿڄلڄىٿااش ا      

 وڃ٬ظَٜهخ وآٻپ ػڄنهخ.
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نخ ٫زي حٿ٬َِِ حرن ٫ڄاَ ٬َناٍ حران ٫زاي حٿ٬َِاِ ٫ان       ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػكي - 
 :٬خ حرن ٫ڄَ َٸىٽٓڄأرٍ ٬٣ڄش ڃىٖهڂ و٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل حٿٰخٳٸٍ أنهڄخ 

 ٳٌٻَ حٿليَغ. ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿ٬نض حٿوڄَ ٫ڀً ٫َ٘س وؿى ٷخ-
 :٬٣ڄش أنه ٷخٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنخ أرىكي - 
ض ٫ني حرن ٫ڄَ اً ؿخء  ٍؿپ ٳٸخٽ َاخ أراخ ٫زاي حٿاَكڄن اناٍ أٷاىي ٫ڀاً حٿٜاُخځ ٳاٍ حٿٔاٴَ           ٻن-

حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸاىٽ ڃان ٿاڂ َٸزاپ ٍهٜاش حهلل ٻاخڅ ٫ڀُاه         ٽ٫ڄَ ٓڄ٬ض ٍٓى رنٳٸخٽ ح
 ڃن حٔػڂ ڃؼپ ؿزخٽ ٫َٳش.

كايػنخ أراى حٿِرُاَ ٓاؤٿض ؿاخرَح ٫ان       ػنخ ٫زاي حهلل كايػنخ أراٍ كايػنخ كٔان كايػنخ حران ٿه٬ُاش         كي - 
 :اڃٔخٹ حٿټڀذ ٳٸخٽ

ٚ ڃان أؿاَ    ٸا ىٽ ڃان أڃٔاټه ن  َٸا زَنٍ حرن ٫ڄَ أنه ٓڄ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ   أه-
 .ٻپ َىځ ٷَُح٣خڅ

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنخ أرااٍ كاايػنخ كٔاان كاايػنخ حراان ٿه٬ُااش كاايػنخ ؿ٬ٴااَ راان ٍر٬ُااش ٫اان ٫زااي      كااي - 
 :حٿَكڄن رن ٍحٳ٪ حٿل٠َڃٍ ٷخٽ

َض حران ٫ڄاَ ٳاٍ حٿڄٜاڀً ٳاٍ حٿٴ٤اَ واٿاً ؿنزاه حران ٿاه ٳٸاخٽ ٖرناه هاپ طايٌٍ ٻُاٲ ٻاخڅ                 ٍأ-
ىځ ٷخٽ ٖ أىٌٍ ٷخٽ حرن ٫ڄاَ ٻاخڅ ٍٓاىٽ حهلل    ُٜن٪ ٳٍ هٌح حٿَ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٷزپ حٿو٤زش.
أنزؤنخ َىنْ ران ٫زُاي ٫ان ناخٳ٪     ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ََٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ هُ٘ڂ كي - 

 :٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ٖ ر٬ُظاُن  وً ڃڀات ٳخطز٬اه   ٫ڀا ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃ٤اپ حٿٰناً ٧ڀاڂ واًح أكڀاض     ٷخ-

 .ٳٍ وحكيس
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حران ٿه٬ُاش كايػنخ ََِاي ران ٫زاي حهلل ران حٿهاخى ٫ان          كي - 

 :ٷخٽ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ 
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طزُظن حٿنخٍ ٳٍ رُىطټڂ ٳبنهخ ٫يوٷخ-
حرن ٿه٬ُش كيػنخ ٫زُي حهلل حرن أرٍ ؿ٬ٴَ ٫ان ناخٳ٪    خيػنخ كٔن كيػنك ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍكي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ:
ُاه وٓاڀڂ ٳهاى    َض حٿڄٰخنڂ طـِأ هڄٔش أؿِحء ػڂ َٔهڂ ٫ڀُهخ ٳڄخ ٻخڅ ٿَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀٍأ-

 .ٿه َظوَُ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنخ ٫زُي حهلل حرن أرٍ ؿ٬ٴاَ ٫ان َُاي    كي - 

 :ڂ ٷخٽڀرن أٓ
٬ض ٍؿٗ ٓؤٽ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن رُ٪ حٿڄِحَيس ٳٸخٽ حرن ٫ڄاَ نهاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل     ٓڄ-

 .وحٿڄىحٍَغ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َز٪ أكيٻڂ ٫ڀً رُ٪ أهُه اٖ حٿٰنخثڂ 
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى ٬ُٓي ڃىٿً رنٍ هخٗاڂ كايػنخ ٿُاغ كايػنخ ٫خٛاڂ ٫ان ٫زاي        كي - 
 :ٗٸُٶ ٷخٽن حهلل ر

ٿض حرن ٫ڄاَ ٫ان ٛاٗس حٿڀُاپ ٳٸاخٽ حران ٫ڄاَ ٓاؤٽ ٍؿاپ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٫ان               ٓؤ-
ٳزاخىٍ حٿٜازق رَٻ٬اش    ٛٗس حٿڀُپ وأنخ رُنهڄخ ٳٸخٽ ٛاٗس حٿڀُاپ ڃؼناً ڃؼناً ٳابًح ه٘اُض حٿٜازق        

 وٍٻ٬ظُن ٷزپ ٛٗس حٿٰيحس.
 :رن ٫ڄَحٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن خٿػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى ٓڀڄش حٿوِح٫ٍ أنزؤنخ ڃكي - 
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ٖن رُن ٍؿپ وحڃَأطه وأٿلٶ حٿىٿي رؤڃه وٻاخڅ حنظٴاً ڃان     أڅ-

 .وٿيهخ
ٓڀڄش حٿوِح٫ٍ أنزؤنخ ٫زي حهلل ران ٫ڄاَ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران       ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى كي - 

 :٫ڄَ
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍڃپ ڃن حٿلـَ اٿً حٿلـَ أڅ-
ػنخ أراااٍ كااايػنخ أرااى ٓاااڀڄش حٿوِح٫اااٍ أنزؤنااخ ٫زاااي حٿ٬َِاااِ راان ڃلڄاااي حرااان    كااي  ػنخ ٫زاااي حهللكااي  - 

ْنٜااخٌٍ ػااڂ حْناايٍحوٍىٌ ڃااىٿً رنااٍ ٿُااغ ٫اان ٫ڄااَو راان َلُااً راان ٫ڄااخٍس راان أرااٍ كٔاان ح   
 :حٿڄلخٍرٍ ٫ن ڃلڄي رن َلًُ رن كزخڅ ٫ن ٫ڄه وحٓ٪ رن كزخڅ ٷخٽ ٷڀض ٖرن ٫ڄَ

ڀُه وٓڀڂ ٻُاٲ ٻخناض ٷاخٽ ٳاٌٻَ حٿظټزُاَ ٻڀڄاخ وٟا٪        ٫هلل ٛڀً حهلل ح زَنٍ ٫ن ٛٗس ٍٓىٽأه-
 .ٍأٓه وٻڀڄخ ٍٳ٬ه وًٻَ حٿٔٗځ ٫ڀُټڂ وٍكڄش حهلل ٫ن َڄُنه حٿٔٗځ ٫ڀُټڂ ٫ن َٔخٍ 

كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى ٓڀڄش كيػنخ حرن رٗٽ ٬َنٍ ٓڀُڄخڅ ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان      ػنخ ٫زي حهللكي - 
 .خُٗخوڃ ٷزخء ٍحٻزخ ٍوٓڀڂ ٻخڅ َؤط ُهحرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى ٓڀڄش حٿوِح٫ٍ أنزؤنخ رٗٽ ٫ن ٫زي حهلل حرن ىَنخٍ ٫ان حران   كي - 
 :٫ڄَ ٷخٽ

ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طيهڀىح ٫ڀً هئٖء حٿٸاىځ حٿڄ٬اٌرُن اٖ أڅ طټىناىح راخٻُن     ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀٷخ-
 .ڃؼپ ڃخ أٛخرهڂ ڂڀُهڂ أڅ َُٜزټ٫ ٳبڅ ٿڂ طټىنىح رخٻُن ٳٗ طيهڀىح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى ٓڀڄش أنزؤنخ ٓڀُڄخڅ رن رٗٽ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن كي - 
 :٫ڄَ ٷخٽ

٫ڀُه وٓڀڂ ٍؿپ َواي٩ ٳاٍ حٿزُا٪ ٳٸاخٽ ٿاه ڃان رخ٬َاض ٳٸاپ ٖ هٗراش ٳټاخڅ           َ ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ًٻ-
 ش.َٸىٽ اًح رخَ٪ ٖ هٗرش وٻخڅ ٳٍ ٿٔخنه ٍط

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى ٓڀڄش أنزؤنخ ٓاڀُڄخڅ ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان حران ٫ڄاَ         كي - 
ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    أنه ٻخڅ َٜڀٍ ٫ڀً ٍحكڀظه ٳٍ حٿٔٴَ كُؼڄاخ طىؿهاض راه وًٻاَ أڅ حٿنزاٍ      

 ٻخڅ َٜن٪ ًٿٺ ٳٍ حٿٔٴَ.
ٍ  ي ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى ٓڀڄش أنزؤناخ ڃخٿاٺ ٫ان ٫زا    كي -  ٫ان ٫زاي حهلل ران     حهلل ران ىَناخ

 :٫ڄَ
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ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َڀزْ هخطڄخ ڃن ًهذ ػڂ ٷخځ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه   أڅ-
 .ٽ ٳنزٌ حٿنخّ هىحطُڄهڂوٓڀڂ ٳنزٌ  وٷخٽ ٖ أٿزٔه أريح ٷخ

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى ٓڀڄش أنزؤنخ ٿُغ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
زٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأي نوخڃش ٳٍ ٷزڀش حٿڄٔـي وهى َٜاڀٍ راُن َايٌ حٿناخّ ٳلظهاخ      ٿنح أڅ-

هه ٳاٗ  ػڂ ٷخٽ كُن حنَٜٱ ڃن حٿٜٗس اڅ أكيٻڂ اًح ٻخڅ ٳٍ حٿٜٗس ٳبڅ حهلل ٫ِ وؿپ ٷزپ وؿ
 َظنوڄن أكي ٷزپ وؿهه ٳٍ حٿٜٗس.

ٓا٬ُي   نٳَٷاي حٿٔازوٍ ٫ا   ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى ٓڀڄش أنزؤناخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ا     كي - 
 :حرن ؿز٫َُن حرن ٫ڄَ

 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حىهن رَِض ٯَُ ڃٸظض وهى ڃلَځ أڅ-
ٗڂ كيػنخ ٫ٸزش رن أراٍ حٿٜاهزخء كايػنخ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى ٬ُٓي ڃىٿً رنٍ هخكي - 

 :ٓخٿڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
ڃ٤ڀا٪ حٿ٘اڄْ ٳٸاخٽ أٖ اڅ حٿٴظناش      پػاڂ ٓاڀڂ ٳخٓاظٸز   َ ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿٴـٛڀ-

 ههنخ أٖ اڅ حٿٴظنش ههنخ كُغ ٤َڀ٪ ٷَڅ حٿ٤ُ٘خڅ.
 :رن أڃُش ٫ن نخٳ٪ ٷخٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن آڄخ٫ُپكي - 
 ٖپ حرن ٫ڄَ ٫ن ٛىځ َىځ ٫َٳش ٳٸخٽ ٿڂ َٜڄه حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٖ أراى رټاَ و  ٓج-

 .َىځ ٫َٳش څ٫ڄَ وٖ ٫ؼڄخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ ٓاڀُڂ ران أه٠اَ كايػنٍ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان           كي - 

 :٫زي حهلل رن ٫ڄَ
 .ٓڀڂ ٷٔڂ ٳٍ حٿنٴپ ٿڀٴَّ ٓهڄُن وٿڀَؿپ ٓهڄخحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه و أڅ-
 ران ىَناخٍ أڅ   هللػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃٔاڀڂ كايػنخ ٫زاي ح   كي - 

 حرن ٫ڄَ ٻخڅ َٜڀٍ ٫ڀً ٍحكڀظه ٳٍ حٿٔٴَ أَنڄخ طىؿهض ره ٷخٽ وًٻَ حرن ٫ڄَ:
 .ٍَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٴ٬پ ًٿٺ ٳٍ حٿٔٴ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ آلٶ رن ٫زاي حهلل ٬َناٍ حران    كي - 

 :ڃٸٔڂ ٫ن حرن ٫ڄَ نن ٫زُي حهلل ر٫ أرٍ ٣ڀلش
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷَأ هٌ  حَِش ًحص َىځ ٫ڀً حٿڄنزَ وڃخ ٷيٍوح حهلل كٶ ٷيٍ   أڅ-

وحٿٔاڄىحص ڃ٤ىَاخص رُڄُناه ٓازلخنه وط٬اخٿً ٫ڄاخ َ٘اَٻىڅ        وحٍْٝ ؿڄ٬ُخ ٷز٠ظه َىځ حٿٸُخڃاش  
ـي حٿاَد نٴٔاه أناخ    ڄپ رهخ وَيرَ َٸزوٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ هټٌح رُي  وَلَٻهخ َ

ټََڂ ٳَؿٲ رَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿڄنزاَ  ٿـزخٍ أنخ حٿڄظټزَ أنخ حٿڄڀٺ أنخ حٿ٬َِِ أنخ حٿح
 كظً ٷڀنخ ٿُوَڅ ره.

 :٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٷخٽػنخ كي - 
 . ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن طڀٺ حْو٫ُشهللٿض حرن ٫ڄَ ٫ن حْو٫ُش ٷخٽ نهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حٓؤ-
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ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنخ أرااٍ كاايػنخ ٫ٴااخڅ كاايػنخ كڄااخى راان ٓااڀڄش أنزؤنااخ كزُااذ ٬َنااٍ حٿڄ٬ڀااڂ ٫اان  كااي - 
 :٤٫خء ٫ن ٫َوس رن حٿِرَُ أنه ٓؤٽ حرن ٫ڄَ

خڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٬َظڄَ ٳٍ ٍؿذ ٷخٽ ن٬ڂ ٳؤهزَ رٌٿٺ ٫خث٘ش ٳٸخٿض َاَكڂ  أٻ-
حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٫ڄاَس اٖ وهاى ڃ٬اه وڃاخ ح٫ظڄاَ          ٽڃخ ح٫ظڄَ ٍٓى ڄنحهلل أرخ ٫زي حٿَك

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ٍؿذ ٷ٢.
رخڅ حٿ٤٬خٍ كيػنخ أنْ رن ََُٓن ٫ن حرن ٫ڄَ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أكي - 

 :أنه ٷخٽ
٬ظاُن ر٬ايهخ   ٻٷزپ حٿ٨هَ وٍ ُن٨ض ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫َ٘ ٍٻ٬خص ٍٻ٬ظكٴ-

 .وٍٻ٬ظُن ر٬ي حٿڄَٰد وٍٻ٬ظُن ر٬ي حٿ٬٘خء وٍٻ٬ظُن ٷزپ حٿٜزق
٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش أنزؤناخ أَاىد         كي - 

 :٫ڄَ
كزه ٜاخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حٿز٬ُخڅ رخٿوُخٍ ڃخ ٿاڂ َظٴَٷاخ أو َٸاىٽ أكايهڄخ ٿ     أڅ-

 .حهظَ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرى ٫ىحنش كيػنخ ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ڃ٬ٜذ ران  كي - 

 :٬ٓي ٷخٽ
ٸاخٽ ڃخٿاٺ ٖ طاي٫ى ٿاٍ ٷاخٽ ٳابنٍ ٓاڄ٬ض        پ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ڀً ٫زي حهلل رن ٫خڃَ ٬َىى  ٳىه-

ٍ وٖ ٛيٷش ڃن هىٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ اڅ حهلل ٫ِ وؿپ ٖ َٸزپ ٛٗس رَُٰ ٣
 .ٯڀىٽ وٷي ٻنض ٫ڀً حٿزَٜس ٬َنٍ ٫خڃٗ

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ حرن أرٍ نـُق أنزؤنٍ ٷخٽكي - 
ٍؿاپ ٫ان حران ٫ڄاَ أناه ٓاؤٿه ٫ان ٛاىځ َاىځ ٫َٳاش ٳٸاخٽ هَؿناخ ڃا٪               ٬ض أرٍ َليع ٫ان ٓڄ-

٫ڄاَ ٳڀاڂ َٜاڄه وڃا٪      ٳڀڂ َٜاڄه وڃا٪   ټٍَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳڀڂ َٜڄه وڃ٪ أرٍ ر
 ٫ؼڄخڅ ٳڀڂ َٜڄه وأنخ ٖ أٛىڃه وٖ آڃَٹ وٖ أنهخٹ اڅ ٗجض ٳٜڄه واڅ ٗجض ٳٗ طٜڄه.

خ وهُذ كيػنخ ڃٔڀڂ رن أرٍ ڃََڂ ٫ن ٫ڀٍ رن ٫زاي  ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنكي - 
 :حٿَكڄن حٿڄ٬خوٌ

رخٿلٜاً ٳبناه ڃان     غً ٳٸاخٽ ٖ ط٬زا  لٜا ٍؿٗ ٛاڀً اٿاً ؿناذ حران ٫ڄاَ ٳـ٬اپ ٬َزاغ رخٿ        أڅ-
حٿ٤ُ٘خڅ وٿټن حٛن٪ ٻڄخ ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٜان٪ ٷاخٽ هټاٌح وأٍحناخ وهُاذ         

ٍٻزظاه حٿُٔاَي ووٟا٪ َاي  حٿُڄناً ٫ڀاً       وٛٴه ٫ٴخڅ وٟ٪ َاي  حٿُٔاَي ورٔا٢ أٛاخر٬ه ٫ڀاً      
 ٍ رخٿٔزخرش.ٍٻزظه حٿُڄنً وٻؤنه ٫ٸي وأٗخ

َ  ران  خ ڃلڄاي ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أراٍ كاي  كي -  و٫زاي حٿاَُحٵ ٷاخٖ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ         رټا
 :٤٫خء ٫ن كزُذ رن أرٍ ػخرض ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ڄَ ُٗجخ وأٍٷزه ٳهاى ٿاه كُخطاه    ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ ٫ڄَي وٖ ٍٷزً ٳڄن أ٫ٷخ-
 .ٺڃنوڃڄخطه ٷخٽ حرن رټَ ٳٍ كيَؼه ٷخٽ ٤٫خء وحٿَٷزً هٍ ٿّهَ ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ڃنٍ و



  

 

 

Page 115 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀُڄخڅ ٬َنٍ حرن حٿڄَُٰس ٫ن ػخرض ٷخٽ ٷڀض ٖرن كي - 
 :٫ڄَ

 .٫ُڄىح ًٿٺ هً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن نزٌُ حٿـَ ٷخٽ ٷيأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ أهزَناٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض       كي - 

 حرن ٫ڄَ َٸىٽ:
ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اڅ راٖٗ َناخىٌ رڀُاپ أو حران أځ ڃټظاىځ َناخىٌ رڀُاپ ٳټڀاىح              ٷخٽ-

 .وحَٗرىح كظً َنخىٌ حرن أځ ڃټظىځ
ارٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل حرن ىَنخٍ ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل كيػنخكي - 

 :٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
 .وٓڀڂ ٖ َظنخؿً حػنخڅ ىوڅ وحكي هٛڀً حهلل ٫ڀُ ٽ ٍٓىٽ حهللٷخ-
يػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 

 ٷخٽ: ٫زي حهلل رن ٫ڄَ
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃخ حرظخ٩ ٬٣خڃخ ٳٗ َز٬ه كظً َٸز٠هٷخ-
خ ٫زي حٿ٬َِِ ران ڃٔاڀڂ ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان        نػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػكي - 

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَ:
وٷاخٽ  ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً أڅ َڀزْ حٿڄلَځ ػىرخ ٛازٮ راىٍّ أو ٫ُٴاَحڅ     أڅ-

ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃاان ٿااڂ َټاان ٿااه ن٬ااٗڅ ٳڀُڀاازْ حٿوٴااُن وٿُٸ٬٤هڄااخ أٓااٴپ ڃاان     
 .حٿټ٬زُن

أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل حرن ىَنخٍ ٫ان   زي حهلل كيػنخ٫ ػنخكي - 
 :٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ

َ      ٍأ- ٵ وَٸاىٽ هاخ اڅ حٿٴاظن ههناخ اڅ حٿٴاظن      َض ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َ٘اَُ اٿاً حٿڄ٘ا
 .ههنخ كُغ ٤َڀ٪ ٷَڅ حٿ٤ُ٘خڅ

رن كََاغ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض حران ٫ڄاَ       شخ ٬ٗزش ٫ن ٫ٸزػنػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيكي - 
 َٸىٽ:

 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿـَ وحٿيرخء وحٿڄِٳض وأڃَ أڅ َنظزٌ ٳٍ حْٓٸُشنه-
ٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ
 .ٿُڀش حٿٸيٍ ٷخٽ طلَوهخ ٳٍ حٿٔز٪ حِوحهَ ن ٫ڀُه وٓڀڂ ٫هللپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حٓج-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ رن أٓي أرى حْٓىى كيػنخ ٬ٗزش كايػنخ ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ     كي - 

 :زي حهلل رن ٫ڄَ َٸىٽٓڄ٬ض ٫
ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃاان ٿااڂ َـااي ن٬ڀااُن ٳڀُڀاازْ هٴااُن وٿُٸ٬٤هڄااخ ڃاان ٫نااي       ٷااخ-
 زُن.ټ٬حٿ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٓاڄ٬ض حٿڄُٰاَس ران ٓاڀُڄخڅ َلايع      كي - 
 :٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

٫ڀاُهن ٍٻ٬ظاُن ٷزاپ حٿ٨هاَ وٍٻ٬ظاُن ر٬اي        َ ٍٻ٬خص ٻخڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َيحوځ٫٘-
 .حٿ٨هَ وٍٻ٬ظُن ر٬ي حٿڄَٰد وٍٻ٬ظُن ر٬ي حٿ٬٘خء وٍٻ٬ظُن ٷزپ حٿٴـَ

يػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن َىنْ رن ؿزَُ ٫ن ٫زي حهلل كػنخ ٫زي حهلل كي - 
 :رن ٫ڄَ

ڀڂ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ه ٣ڀٶ حڃَأطه وهٍ كخثٞ ٳٌٻَ ًٿٺ ٫ڄَ ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓأن-
 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿَُحؿ٬هخ كظً ط٤هَ ػڂ ٿ٤ُڀٸهخ اڅ ٗخء

ػنخ رهِ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنٍ اڅ ٗخء حهلل أنْ رن ٓاََُن ٓاڄ٬ض   كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 
 حرن ٫ڄَ َٸىٽ:

ٶ حرن ٫ڄَ حڃَأطه وهٍ كخثٞ ٳٌٻَ ًٿٺ ٫ڄَ ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ٍٓاىٽ حهلل  ٣ڀ-
 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿَُحؿ٬هخ كظً ط٤هَ ػڂ ٿ٤ُڀٸهخ ٷخٽ ٷڀض حكظٔذ رهخ ٷخٽ ٳڄه

 :٬ٗزش كيػنخ ؿزڀش ٷخٽ خيػنخ رهِ كيػنك ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍكي - 
خ رخٿڄيَنش ٳٍ ر٬غ أهپ حٿ٬َحٵ ٳؤٛخرظنخ ٓنش ٳـ٬اپ ٫زاي حهلل ران حٿِرُاَ ََُٷناخ حٿظڄاَ وٻاخڅ        ٻن-

ٖ طٸخٍنىح ٳبڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهاً ٫ان حٿٸاَحڅ     ٫زي حهلل رن ٫ڄَ َڄَ رنخ ٳُٸىٽ
 .أڅ اٖ أڅ َٔظؤڃَ حٿَؿپ ڃنټڂ أهخ 

رٍ كيػنخ رهِ و٫ٴخڅ ٷخٖ كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٷخٽ ٫ٴخڅ ٫ن ٛٴىحڅ أػنخ ٫زي حهلل كيػنخ كي - 
 رن ڃلَُ ٷخٽ:

ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    ض آهٌح رُي حرن ٫ڄَ اً ٫َٝ ٿه ٍؿپ ٳٸخٽ ٻُٲ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل   ٻن-
 ؿپَٸىٽ ٳٍ حٿنـىي َىځ حٿٸُخڃش ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ اڅ حهلل ٫ِ و

٠ُ٪ ٫ڀُه ٻنٴاه ؤَاظَ  ڃان حٿناخّ وَٸاٍَ  رٌنىراه وَٸاىٽ ٿاه أط٬اَٱ ًناذ ٻاٌح            ٳَينٍ حٿڄئڃن 
ٷخٽ ٳبنٍ ٷاي   ٌح أط٬َٱ ًنذ ٻٌح كظً اًح ٷٍَ  رٌنىره وٍأي ٳٍ نٴٔه أنه ٷي هڀٺأط٬َٱ ًنذ ٻ

ٓظَطهخ ٫ڀُٺ ٳٍ حٿينُخ وانٍ أٯٴَهخ ٿٺ حٿُىځ ػاڂ ٤٬َاً ٻظاخد كٔانخطه وأڃاخ حٿټٴاخٍ وحٿڄناخٳٸىڅ        
 ٳُٸىٽ حْٗهخى هئٖء حٿٌَن ٻٌرىح ٫ڀً ٍرهڂ أٖ ٿ٬نش حهلل ٫ڀً حٿ٨خٿڄُن.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬خً ران ه٘اخځ كايػنٍ أراٍ ٫ان أَاىد       كي - 
 :ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄ٫َ
 نزٍ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ ڃان حٓاظ٤خ٩ أڅ َڄاىص رخٿڄيَناش ٳڀُٴ٬اپ ٳابنٍ أٗاٴ٪ ٿڄان             أڅ-
 .خص رهخڃ
 :نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن وحٷيكيػ - 
 ٬ض نخٳ٬خ أڅ ٍؿٗ أطً حرن ٫ڄَ ٳـ٬پ َڀٸٍ اٿُه حٿ٬٤خځ ٳـ٬پ َؤٻاپ أٻاٗ ٻؼُاَح ٳٸاخٽ ٿناخٳ٪     ٓڄ-

 .ٖ طيهڀن هٌح ٫ڀٍ ٳبڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ اڅ حٿټخٳَ َؤٻپ ٳٍ ٓز٬ش أڃ٬خء
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٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن ىَناخٍ ٫ان    خيػنخ أرٍ كيػنك ي حهلل٫ز ػنخكي - 
 :٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ

ٗ   ٷااخ- ء ٖ َن٨ااَ حهلل اٿُااه َااىځ  ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اڅ حٿااٌٌ َـااَ ػىرااه ڃاان حٿوااُ
 .حٿٸُخڃش

٫زي حهلل رن ىَناخٍ ٫ان   خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃٔڀڂ كيػنكي - 
 :٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ

 .پ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿ٠ذ ٳٸخٽ ٿٔض آٻڀه وٖ ڃلَڃهٓج-
خ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن ىَناخٍ ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنكي - 

 :٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
يهڀىح ٫ڀاً هائٖء حٿٸاىځ حٿڄ٬اٌرُن اٖ أڅ     طٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى رخٿلـَ ٖ ٷخ-

 طټىنىح رخٻُن ٳبڅ ٿڂ طټىنىح رخٻُن ٳٗ طيهڀىح ٫ڀُهڂ أڅ َُٜزټڂ ڃؼپ ڃخ أٛخرهڂ.
رٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن ىَناخٍ ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أكي - 

 :٫زي حهلل رن ٫ڄَ
ه وٓاڀڂ أڅ حٿـنخراش طٜاُزه ڃان حٿڀُاپ ٳاؤڃَ  ٍٓاىٽ حهلل        ُا  ٛاڀً حهلل ٫ڀ هلل٫ڄَ ًٻَ ٿَٓىٽ ح أڅ-

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َٰٔپ ًٻَ  وَظىٟؤ ػڂ َنخځ
 :ػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ٸزش رن كََغ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيكي - 
َ ٳابڅ ٫ـاِ   ها ٍ حٿ٬٘اَ حِوح ٳا  ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٻخڅ ڃڀظڄٔهخ ٳڀُڀظڄٔهخٷخ-

 أو ٬ٟٲ ٳٗ َٰڀذ ٫ڀً حٿٔز٪ حٿزىحٷٍ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ٫زُي حهلل رن ٫ڄَ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران     كي - 

 :ٍٟ حهلل ٫نهڄخ٫ڄَ ٍ
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍڃپ حْٗىح١ حٿؼٗػش حْوٽ كىٽ حٿزُض أڅ-
٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ حرن ڃٔڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ان   خيػنخ أرٍ كيػنك ػنخ ٫زي حهللكي - 

 :حرن ٫ڄَ
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن رُ٪ حٿؼڄَس كظً َزيو ٛٗكهخ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرى ٫ىحنش كيػنخ ََِاي ران أراٍ َُاخى ٫ان ڃـخهاي       كي - 

 وٓڀڂ ٷخٽ: هٛڀً حهلل ٫ڀُ ز٫ٍن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿن
ڃن أَخځ أ٨٫ڂ ٫ني حهلل وٖ أكذ اٿُه ڃن حٿ٬ڄپ ٳُهن ڃن هٌ  حَْخځ حٿ٬َ٘ ٳؤٻؼَوح ٳُهن ڃن  ڃخ-

 .حٿظهڀُپ وحٿظټزَُ وحٿظلڄُي
 :ي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَػنخ ٫زكي - 
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٜڀٍ ٫ڀً ٍحكڀظه كُغ طىؿهض ره أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ٫زُي حهلل رن ٫ڄَ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران     كي - 

 :٫ڄَ
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 . ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٜڀٍ ر٬ي حٿـڄ٬ش ٍٻ٬ظُنٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل أڅ-
 أرٍ ڃڀُټش. رنػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ٫زي حهلل كي - 
ڃ٬خوَاش ٷايځ ڃټاش ٳايهپ حٿټ٬زاش ٳز٬اغ اٿاً حران ٫ڄاَ أَان ٛاڀً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه                أڅ-

حٿزاخد ٍؿاخ ٗايَيح ٳٴاظق ٿاه      وٓڀڂ ٳٸخٽ ٛڀً رُن حٿٔخٍَظُن رلُخٽ حٿزاخد ٳـاخء حران حٿِرُاَ ٳاَؽ      
 .ٳٸخٽ ٿڄ٬خوَش أڃخ انٺ ٷي ٫ڀڄض أنٍ ٻنض أ٫ڀڂ ڃؼپ حٿٌٌ ٬َڀڂ وٿټنٺ كٔيطنٍ

أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن ىَناخٍ ٫ان    زي حهلل كيػنخ٫ ػنخكي - 
 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ؿجظڂ حٿـڄ٬ش ٳخٯظٔڀىحٷخ-
ُي ٓا٬  ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كايػنخ ٫ڄاَو ران َلُاً ٫ان     كي - 

 :َ ٷخٽ٫ڄرن َٔخٍ ٫ن حرن 
 .ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٫ڀً كڄخٍ أو كڄخٍس وهى ڃظىؿه اٿً هُزٍََض ٍأ-
كيػنخ َُخى رن هُؼڄش ٫ن  ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃ٬ڄَ رن ٓڀُڄخڅ حٿَٷٍ أرى ٫زي حهللكي - 

 خٽ:٫ڀٍ رن حٿن٬ڄخڅ رن ٷَحى ٫ن ٍؿپ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ
٘ٴخ٫ش أو َايهپ نٜاٲ أڃظاٍ حٿـناش ٳاخهظَص حٿ٘اٴخ٫ش ْنهاخ أ٫اڂ وأٻٴاً أطَونهاخ           ٿَص رُن حهُ-

 .يػنخ حٿٌٌ كيػنخٿڀڄظٸُن ٖ وٿټنهخ ٿڀڄظڀىثُن حٿو٤خإوڅ ٷخٽ َُخى أڃخ أنهخ ٿلن وٿټن هټٌح ك
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ كايػنخ ٗاُزخڅ ٫ان َلُاً أهزَناٍ أراى ٓاڀڄش        كي - 

 ٽ:ىڄ٪ حرن ٫ڄَ َٸٓ أنه
 .٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ حٿ٘هَ طٔ٪ و٫َ٘وڅٓڄ-
وناخٳ٪   ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ كيػنخ ُٗزخڅ ٫ن َلًُ ٫ن أراٍ ٓاڀڄش  كي - 

 :ڃىٿً حرن ٫ڄَ أهزَ 
 .ح رىحكيسَوٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٛٗس حٿڀُپ ٍٻ٬ظخڅ ٳبًح هٴظڂ حٿٜزق ٳؤوط أڅ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ ُٗزخڅ ٫ن َلًُ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ؤنڄاخ وطاَ أهڀاه وڃخٿاه     ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ڃان طاَٹ حٿ٬ٜاَ كظاً طٴىطاه ٳټ      ٓڄ-

 .وٷخٽ ُٗزخڅ ٬َنٍ ٯڀذ ٫ڀً أهڀه وڃخٿه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ ُٗزخڅ ٫ن َلًُ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٍٟاٍ       كي - 

 حهلل ط٬خٿً ٫نهڄخ ٷخٽ:
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن أطً حٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔپٷخ-
ػنخ ُٗزخڅ ٫ن َلًُ كيػنٍ ٍؿپ أنه ٓڄ٪ حران ٫ڄاَ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كٔن كيكي - 

 :َٸىٽ
 .ٯيٍس ٳٗڅ  ٸُخڃش َٸخٽ هٌحٿٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿټپ ٯخىٍ ٿىحء َىځ ٷخ-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٓڀُڄخڅ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
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خَُه حڃَأس ڃٸظىٿش ٳؤنټَ ًٿاٺ ونهاً ٫ان    ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأي ٳٍ ر٬ٞ ڃٰ أڅ-
 .ٷظپ حٿنٔخء وحٿٜزُخڅ

 ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ: ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٓڀُڄخڅ أنزؤنخ ڃخٿٺكي - 
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍؿڂ َهىىَخ وَهىىَش أڅ-
 :٫زخى رن ؿ٬ٴَ َٸىٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حرن ؿََؾ ٓڄ٬ض ڃلڄي رنكي - 
َص ڃٔااڀڂ ران َٔااخٍ ڃاىٿً نااخٳ٪ ران ٫زااي حٿلااَع أڅ َٔاؤٽ حراان ٫ڄاَ وأنااخ ؿاخٿْ رُنهڄااخ ڃااخ       أڃا -

 ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳاُڄن ؿاَ اُحٍ  ڃان حٿواُٗء ٗاُجخ ٳٸاخٽ ٓاڄ٬ظه َٸاىٽ ٖ          هللن حٿنزٍ ٛڀً حڃ ٓڄ٬ض
 .َن٨َ حهلل ٫ِ وؿپ اٿُه َىځ حٿٸُخڃش

َُاخى كايػنخ أراى كڄاِس ٬َناٍ حٿٔاټٌَ ٫ان اراَحهُڂ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ظخد ران كي - 
 :٬َنٍ حٿٜخثٮ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 .ڂ َٴٜپ رُن حٿىطَ وحٿ٘ٴ٪ رظٔڀُڄه ؤَڄ٬نخهخٓڀڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زُي رن أرٍ ٷاَس كايػنخ ٓاڀُڄخڅ ٬َناٍ حران راٗٽ ٫ان ٫زاي حهلل         كي - 

 :٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽرن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ 
 .ڂټطلڀٴىح رآرخث ٖٻخڅ كخٿٴخ ٳٗ َلڀٲ اٖ رخهلل ٫ِ وؿپ وٻخنض ٷََٖ طلڀٲ رآرخثهخ ٳٸخٽ  ڃن-
ً  كي -  ٬َناٍ حران ٓا٬ُي ٫ان ناخٳ٪ أهزاَ         ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ أنزؤناخ َلُا

 ٫ن حرن ٫ڄَ:
ٿٺ ٯنڄخ رٔڀ٪ ٳوخٳض ٫ڀً ٗخس ڃنهخ حٿڄىص ٳاٌرلظهخ  حڃَأس ٻخنض ط٫ًَ ٫ڀً آٽ ٻ٬ذ رن ڃخ أڅ-

 . ٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤڃَهڂ رؤٻڀهخحهلل رلـَ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿڀنزٍ ٛڀً
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن نخٳ٪ ٓاڄ٬ض ٍؿاٗ   كي - 

 :ڃن حْنٜخٍ ڃن رنٍ ٓڀڄش َليع ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٳٍ حٿڄٔـي
ڃخٿٺ ٻخنض ط٫ًَ ٯنڄخ ٿه رٔڀ٪ ٳ٬اَٝ ٿ٘اخس ڃنهاخ ٳوخٳاض ٫ڀُهاخ ٳؤهاٌص        ؿخٍَش ٿټ٬ذ رن أڅ-

 .٫ن ًٿٺ ٳؤڃَهڂ رؤٻڀهخ ڂحهلل ٫ڀُه وٓڀً ٿوخٳش ڃن كـَ ٳٌرلظهخ رهخ ٳٔؤٿىح حٿنزٍ ٛڀ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن نخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ    كي - 

 :ٷخٽ
 .٫ڀُه وٓڀڂ َنهً أڅ َٔخٳَ رخٿڄٜلٲ اٿً أٍٝ حٿ٬يو ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللٓڄ-
 ٷخٽ: ٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَنخػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن كي - 
٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َنهً ٫ن رُ٪ كزپ حٿلزڀش وًحٹ أڅ أهپ حٿـخهڀُاش ٻاخنىح   ٓڄ-

 .َز٬ُىڅ ًٿٺ حٿزُ٪ ٳنهخهڂ ٫ن ًٿٺ
 : كيػنخ أرٍ كيػنخ ََِي ٫ن كـخؽ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهللكي - 
د حٿ٘اڄْ ٳټؤنڄاخ   َڃظ٬ڄايح كظاً طٰا   َ ٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ڃان طاَٹ حٿ٬ٜا   ٓڄ-

 .وطَ أهڀه وڃخٿه
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حٿ٬ىحځ أهزَنٍ كزُذ ران أراٍ ػخراض ٫ان حران ٫ڄاَ       كي - 
 :ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫

ن ن ٿ٬زي حهلل رن ٫ڄَ رڀً وحهلل ٿنڄان٬ه حر طڄن٬ىح نٔخءٻڂ حٿڄٔخؿي ورُىطهن هَُ ٿهن ٷخٽ ٳٸخٽ ٖ-
 .ٔڄ٬نٍ أكيع ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وطٸىٽ ڃخ طٸىٽطٳٸخٽ حرن ٫ڄَ 

حهلل ران   ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى ىحوى ٫ڄَ رن ٬ٓي كيػنخ ريٍ رن ٫ؼڄخڅ ٫ان ٫زُاي  كي - 
 :ڃَوحڅ ٫ن أرٍ ٫خث٘ش ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ٷزُااپ  ؽ ٫ڀُنااخ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ًحص ٯاايحس ر٬ااي ٣ڀااى٩ حٿ٘ااڄْ ٳٸااخٽ ٍأَااض هااَ-
حٿٴـااَ ٻااؤنٍ أ٤٫ُااض حٿڄٸخٿُااي وحٿڄااىحَُن ٳؤڃااخ حٿڄٸخٿُااي ٳهااٌ  حٿڄٴااخطُق وأڃااخ حٿڄااىحَُن ٳهااٍ حٿظااٍ   

رهاڂ ٳَؿلاض ػاڂ ؿُات راؤرٍ رټاَ        طِنىڅ رهخ ٳى٬ٟض ٳٍ ٻٴش ووٟا٬ض أڃظاٍ ٳاٍ ٻٴاش ٳىُناض     
 ؿت ر٬ڄَ ٳىُڅ ٳىُڅ ػڂ ؿُت ر٬ؼڄخڅ ٳىُڅ رهڂ ػڂ ٍٳ٬ض.ٳىُڅ رهڂ ٳىُڅ ػڂ 

أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ راان ٫خٛااڂ أنزؤنااخ هخٿااي حٿلااٌحء ٫اان ٫زااي حهلل راان ٗااٸُٶ   زااي حهلل كاايػنخ٫ ػنخكااي - 
 :حٿ٬ٸُڀٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

وأناخ رُناه وراُن حٿزايوٌ ٳٸاخٽ َاخ        ىي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٍؿاپ ڃان أهاپ حٿزخىَاش        ناخ -
 .پ حٿٰيحسٷزٍٓىٽ حهلل ٻُٲ ٛٗس حٿڀُپ ٳٸخٽ ڃؼنً ڃؼنً ٳبًح هُ٘ض حٿٜزق ٳىحكيس وٍٻ٬ظُن 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ََِي ٫ن حٿ٬ىحځ رن كىٗذ ٫ن كزُذ رن أرٍ ػخراض  كي - 
 :٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .نٔخء أڅ َوَؿن اٿً حٿڄٔخؿي ورُىطهن هَُ ٿهنطڄن٬ىح حٿ ٖ-
نٍ حرن ٬ُٓي ٫ن ٫ڄَ ران ناخٳ٪   ٬َػنخ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ أنزؤنخ َلًُ كي ػنخ ٫زي حهللكي - 

 :وٷخٽ ََِي ڃَس أڅ ٫ڄَ رن نخٳ٪ أهزَ  ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ
زٔاىح حٿٸڄاٚ وٖ   ٍؿٗ ٓؤٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃاخ نڀازْ اًح أكَڃناخ ٷاخٽ ٖ طڀ     أڅ-

حٿٔااَحوَٗص وٖ حٿ٬ڄااخثڂ وٖ حٿزااَحنْ وٖ حٿوٴااخٱ اٖ أڅ َټااىڅ ٍؿااپ ٿُٔااض ٿااه ن٬ااٗڅ ٳُڀاازْ    
 .ڃن حٿټ٬زُن وٖ طڀزٔىح ُٗجخ ڃن حٿؼُخد ڃٔه حٿ٫ِٴَحڅ وٖ حٿىٍّ وَـ٬ڀهڄخ أٓٴپن حٿوٴُ

 :ٷخٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طزخ٬َىح حٿؼڄَ كظً َزايو ٛاٗكه ٷاخٽ أراٍ وأنزؤناخ ٬َناٍ       ٷخ-

خٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٻخڅ َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃان    نزؤنخ َلًُ ٫ن أنََِي ٷخٽ 
خُ ڃاخ  أ٫ظٶ نُٜزخ ٿه ٳٍ انٔخڅ أو ڃڄڀىٹ ٻڀٲ ٫ظٶ رٸُظه ٳبڅ ٿاڂ َټان ٿاه ڃاخٽ ٬َظٸاه راه ٳٸاي ؿا        

 ٫ظٶ.
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن نخٳ٪ أنه ٓڄ٪ حرن ٫ڄَ َليعكي - 
هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َڀزٍ ره َٸىٽ ٿزُاٺ حٿڀهاڂ ٿزُاٺ ٿزُاٺ ٖ ٗاََٺ ٿاٺ       ححٿٌٌ ٻخڅ ٓىٽ  ن٫-

    ِ َااي هاائٖء ٿزُااٺ اڅ حٿلڄااي وحٿن٬ڄااش ٿااٺ وحٿڄڀااٺ ٖ ٗااََٺ ٿااٺ وًٻااَ نااخٳ٪ أڅ حراان ٫ڄااَ ٻااخڅ َ
 حٿټڀڄخص ڃن ٫ني  ٿزُٺ وحٿَٯزخء اٿُٺ وحٿ٬ڄپ ٿزُٺ ٿزُٺ.

 :ٳ٪ أنه أهزَ  حرن ٫ڄَخؤنخ َلًُ ٫ن ننزػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ََِي أكي - 
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ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ هڄْ ٖ ؿنخف ٳٍ ٷظپ ڃان ٷظاپ ڃانهن حٿٰاَحد وحٿٴاؤٍس       أڅ-
 .وحٿليأس وحٿټڀذ حٿ٬ٸىٍ وحٿ٬ٸَد

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ َلًُ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 ٫ڀُه وٓڀڂ وحٿنخّ كىٿه ٳؤٓا٫َض ْٓاڄ٪ ٻٗڃاه ٳظٴاَٵ     حهللڀض حٿڄٔـي ٳَأَض حٿنزٍ ٛڀً ىه-

حٿنخّ ٷزپ أڅ أرڀٮ وٷخٽ ڃَس ٷزپ أڅ أنظهٍ اٿُهڂ ٳٔؤٿض ٍؿاٗ ڃانهڂ ڃاخًح ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً       
 .ٽ انه نهً ٫ن حٿڄِٳض وحٿيرخءحهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخ

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ َلًُ ٫ن نخٳ٪ أنه أهزَ  ٷخٽ:كي - 
٫ڄَ ڃن ڃټش ونلن نٔاَُ ڃ٬اه وڃ٬اه كٴاٚ ران ٫خٛاڂ ران ٫ڄاَ وڃٔاخكٶ ران            زڀنخ ڃ٪ حرنأٷ-

   ٗ س ٳڀاڂ  ٫ڄَو رن هيحٕ ٳٰخرض ٿنخ حٿ٘ڄْ ٳٸخٽ أكيهڄخ حٿٜٗس ٳڀڂ َټڀڄه ػڂ ٷخٽ ٿاه حِهاَ حٿٜا
َټڀڄه ٳٸخٽ نخٳ٪ ٳٸڀض ٿه حٿٜٗس ٳٸاخٽ اناٍ ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح ٫ـاپ راه          

طُن ٳؤنخ أٍَي أڅ أؿڄ٪ رُنهڄاخ ٷاخٽ ٳٔاَنخ أڃُاخٖ ػاڂ ناِٽ ٳٜاڀً        ٗرُن هخطُن حٿٜخ حٿَُٔ ؿڄ٪ ڃ
 خٽ َلًُ ٳليػنٍ نخٳ٪ هاٌح حٿلايَغ ڃاَس أهاَي ٷاخٽ ٳٔاَنخ اٿاً ٷََاذ ڃان ٍرا٪ حٿڀُاپ ػاڂ ناِٽ             ٷ

 ٳٜڀً.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كايػنٍ ڃىٓاً ران ٫ٸزاش كايػنٍ ٓاخٿڂ ٫ان        كي - 

ٍػاش حٿټڀزاٍ ڃاىٿً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أڅ ٫زاي حهلل         خَ ٫ن َُي رن ك٫ڄ٫زي حهلل رن 
٢ رن ٫ڄَ ٻخڅ َٸىٽ ڃخ ٻنخ ني٫ى  اٖ َُي رن ڃلڄي كظً ناِٽ حٿٸاَآڅ حى٫اىهڂ ِراخثهڂ هاى أٷٔا      

 ٫ني حهلل.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ٫زُي حهلل رن ٫ڄَ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران     كي - 

 خ:ٍٍٟ حهلل ٫نهڄَ ٫ڄ
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٜڀٍ ر٬ي حٿـڄ٬ش ٍٻ٬ظُن أڅ-
ٓخٿڂ رن ٫زاي  ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زي حهلل ٓڄ٬ض كي - 

 :حهلل َليع ٫ن أرُه أڅ ٫ڄَ ٷخٽ
ٍٓىٽ حهلل أٍأَض ڃاخ ن٬ڄاپ ٳُاه أڃاَ ڃزظاي٩ أو ڃزظايأ أو أڃاَ ٷاي ٳاَ٭ ڃناه ٷاخٽ ٷاي ٳاَ٭ ڃناه                َخ-

ٳخ٫ڄپ َخ حرن حٿو٤خد ٳبڅ ٻٗ ڃَُٔ ٳؤڃخ ڃن ٻخڅ ڃن أهپ حٿ٬ٔخىس ٳبنه ٬َڄپ ٿڀ٬ٔخىس وڃن ٻخڅ 
 ڃن أهپ حٿ٘ٸخء ٳبنه ٬َڄپ ٿڀ٘ٸخء.

حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ٬َنٍ حرن ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان حٿلټاڂ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان          ػنخ ٫زيكي - 
 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 .ٽ اًح ٍحف أكيٻڂ اٿً حٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔپخ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸ ذ حٿنزٍ ٛڀً حهلله٤-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٗا٬زش ٓاڄ٬ض ٫ٸزاش ران كََاغ ٓاڄ٬ض       كي - 

 :حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحرن ٫ڄَ َليع ٫ن ٍٓىٽ 
-ٗٛ  ً ڄاَ ڃاخ   ٫ ًح ٍأَاض أڅ حٿٜازق َايٍٻٺ ٳاؤوطَ رىحكايس ٷاخٽ ٳٸُاپ ٖران        ٳاب  س حٿڀُپ ڃؼناً ڃؼنا

 .ً ٷخٽ طٔڀڂ ٳٍ ٻپ ٍٻ٬ظُننڃؼنً ڃؼ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ٸزش رن كََغ ٓڄ٬ض حران  كي - 
 :٫ڄَ َٸىٽ

هلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ حٿ٘ااهَ طٔاا٪ و٫٘ااَوڅ و٣زااٶ ٗاا٬زش َيَااه ػااٗع ڃااَحص  ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حٷااخ-
 .ٻٴُه ػٗع ڃَحص ٶوٻَٔ حٔرهخځ ٳٍ حٿؼخٿؼش ٷخٽ ٫ٸزش وأكٔزه ٷخٽ وحٿ٘هَ ػٗػىڅ و٣ز

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ٸزش ران كََاغ ٓاڄ٬ض حران     كي - 
 :٫ڄَ َٸىٽ

وٓڀڂ حٿظڄٔىهخ ٳٍ حٿ٬َ٘ حِوحهَ ٬َناٍ ٿُڀاش حٿٸايٍ ٳابڅ ٟا٬ٲ       ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُهٷخ-
 أكيٻڂ أو ٫ـِ ٳٗ َٰڀزن ٫ڀً حٿٔز٪ حٿزىحٷٍ.

ػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ػخراض ٓاؤٿض حران ٫ڄاَ ٫ان          ينخ ٫زي حهلل كػيك - 
ٛاڀً حهلل  نزٌُ حٿـَ أهپ نهً ٫نه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ُڄاىح ًٿاٺ ٳٸڀاض حٿنزاٍ     

٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٳٸخٽ ٷي ٫ُڄىح ًٿٺ ٳٸڀض أنض ٓڄ٬ظه ڃنه ٳٸخٽ ٷي ٫ُڄىح ًٿٺ ٳَٜٳه حهلل ٫ناٍ  
 .وٻخڅ اًح ٷُپ ْكي أنض ٓڄ٬ظه ٯ٠ذ وهڂ َوخٛڄه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان أَاىد ٬َناٍ حٿٔاوظُخنٍ ٫ان        كي - 
 :نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ

حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أَڄخ ٍؿپ رخ٩ نواٗ ٷاي أراَص ٳؼڄَطهاخ ٿَرهاخ حْوٽ اٖ      ٍٓىٽ حهلل ٛڀً  أڅ-
 أڅ َ٘ظ١َ حٿڄزظخ٩.

نخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄاَ  ػكيػنخ أرٍ كي ػنخ ٫زي حهللكي - 
 .٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٍحف أكيٻڂ اٿً حٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔپ

خ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أنْ رن ََُٓن أنه ٓڄ٪ حران  ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 
 :٫ڄَ ٷخٽ

٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤهزَ  ٳٸاخٽ ڃاَ  ٳڀَُحؿ٬هاخ     حٿنزٍ ٛڀً حهللَ ٸض حڃَأطٍ وهٍ كخثٞ ٳؤطً ٫ڄ٣ڀ-
 .ػڂ اًح ٣هَص ٳڀ٤ُڀٸهخ ٷڀض ٖرن ٫ڄَ أكٔذ طڀٺ حٿظ٤ڀُٸش ٷخٽ ٳڄه

 :ن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أنْ رن ََُٓن ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ركي - 
حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه   ىٽٿض حرن ٫ڄَ ڃخ أٷَأ ٳٍ حٿَٻ٬ظُن ٷزپ حٿٜزق ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ ٻخڅ ٍٓٓؤ-

وٓڀڂ َٜڀٍ رخٿڀُپ ڃؼنً ڃؼنً وَىطَ رَٻ٬ش ڃن آهَ حٿڀُاپ ٷاخٽ أناْ ٷڀاض ٳبنڄاخ أٓاؤٿٺ ڃاخ أٷاَأ         
كيع أو ٷخٽ انڄاخ أٷاظٚ ٿاٺ حٿلايَغ ٻاخڅ      ٳٍ حٿَٻ٬ظُن ٷزپ حٿٜزق ٳٸخٽ ره ره انٺ ٿ٠وڂ انڄخ أ

ڂ ػا ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ رخٿڀُپ ٍٻ٬ظُن ٍٻ٬ظُن ػڂ َىطَ رَٻ٬ش ڃن آهاَ حٿڀُاپ   
 َٸىځ ٻؤڅ حًِحڅ أو حٔٷخڃش ٳٍ أًنُه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٓڄ٬ض ٫زي ٍره ران ٓا٬ُي َلايع    كي - 
 :٫ڄ٫َن نخٳ٪ ٫ن حرن 

ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ أَڄاخ ٍؿاپ راخ٩ نواٗ ٷاي أراَص ٳؼڄَطهاخ ٿآوٽ وأَڄاخ                أڅ-
َراه حْوٽ اٖ أڅ َ٘اظ١َ حٿڄزظاخ٩ ٷاخٽ ٗا٬زش ٳليػظاه رلايَغ        ٿٿاه ڃاخٽ ٳڄخٿاه    و ٍؿپ رخ٩ ڃڄڀىٻاخ 
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أَىد ٫ن نخٳ٪ أنه كيع رخٿنوپ ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وحٿڄڄڀاىٹ ٫ان ٫ڄاَ ٷاخٽ ٫زاي          
 أ٫ڀڄهڄخ ؿڄ٬ُخ اٖ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ػاڂ ٷاخٽ ڃاَس أهاَي ٳلايع ٫ان حٿنزاٍ        ٍره ٖ

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٿڂ َ٘ٺ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كايػنخ ٗا٬زش ٓاڄ٬ض ٛايٷش ران َٔاخٍ ٓاڄ٬ض        كي - 

 :حرن ٫ڄَ َليع ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ح حٿلڀُٴاش وْهاپ حٿ٘اخځ حٿـلٴاش وْهاپ نـاي ٷَناخ وْهاپ حٿ٬اَحٵ ًحص          ه وٷاض ْهاپ حٿڄيَناش ً   أن-

 ٫َٵ وْهپ حٿُڄن َڀڄڀڂ.
ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ كُٔن حٿڄ٬ڀڂ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ان   ػنخ أرٍ كيػنخكيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 :٣خوّ ٫ن حرن ٫ڄَ وحرن ٫زخّ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
ُاش ػاڂ ََؿا٪ ٳُهاخ اٖ حٿىحٿاي ٳُڄاخ ٤٬َاٍ وٿاي  وڃؼاپ حٿاٌٌ ٤٬َاٍ            َلپ ٿَؿپ أڅ ٤٬ٍَ حٿ٤٬ ٖ-

 ه.ٷخء ػڂ ٫خى ٳُ٪ حٿ٤٬ُش ػڂ ََؿ٪ ٳُهخ ٻڄؼپ حٿټڀذ أٻپ كظً اًح ٗز
ٶ ٓاڄ٬ض ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ     ػنخ ٫زي حهلل كايػنخ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٗا٬زش ٫ان ٫زاي حٿواخٿ         كي - 

 َليع ٫ن حرن ٫ڄَ:
ن حٿايرخء وحٿلناظڂ وحٿڄِٳاض وحٿنٸُاَ ٷاخٽ ٓا٬ُي وٷاي        ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ نهاً ٫ا    أڅ-

 ًٻَ حٿڄِٳض ٫ن ٯَُ حرن ٫ڄَ.
َ كيػنخ ٬ٗزش ٓڄ٬ض أرخ آلٶ َليع أنه ٓاڄ٪  ٴػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬كي - 

 :٫زي حهلل رن ڃخٿٺ حٿهڄيحنٍ ٷخٽ
ربٷخڃاش وحكايس   ُض ڃ٪ حرن ٫ڄَ رـڄ٪ ٳؤٷخځ ٳٜڀً حٿڄٰاَد ػٗػاخ ػاڂ ٛاڀً حٿ٬٘اخء ٍٻ٬ظاُن       ٛڀ-

ٷخٽ ٳٔؤٿه هخٿي رن ڃخٿٺ ٫ن ًٿٺ ٳٸاخٽ ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٜان٪ ڃؼاپ هاٌح          
 .ڄټخڅحٿٳٍ هٌح 

 :٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٷخٽ خػنكي - 
 .حٿىٖء و٫ن هزظه٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ نهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن رُ٪ ٓڄ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٓاڄ٬ض         كي - 
 ٫ڄَ َٸىٽ: رنح
ٽ ٫ڄاَ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ طٜاُزنٍ حٿـنخراش ڃان حٿڀُاپ ٳڄاخ أٛان٪ ٷاخٽ حٯٔاپ              ٓؤ-

 .ًٻَٹ ػڂ طىٟؤ ػڂ حٍٷي
رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٓڄ٬ض حران  ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي كي - 

 :٫ڄَ َٸىٽ
خىٌ رڀُاپ ٳټڀاىح وحٗاَرىح كظاً َناخىٌ راٗٽ أو       َنا ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ اڅ راٖٗ   ٷخ-

 .حرن أځ ڃټظىځ
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٷخٽكي - 
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َٸىٽ نهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن رُ٪ حٿؼڄَس أو حٿنوپ كظً َزيو  ٬ض حرن ٫ڄَٓڄ-
 ٛٗكه ٳٸُپ ٖرن ٫ڄَ ڃخ ٛٗكه ٷخٽ طٌهذ ٫خهظه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٓڄ٬ض حران  كي - 
 :٫ڄَ َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .ظخ٩ ٬٣خڃخ ٳٗ َز٬ُه كظً َٸز٠هحر ڃن-
 :ىَنخٍن ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل ركي - 
حرن ٫ڄَ أنخ وٍؿپ آهَ ٳـخء ٍؿپ ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ حٓظؤهَح ٳبڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    ٪ض ڃٻن-

 .٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ اًح ٻخنىح ػٗػش ٳٗ َظنخؿً حػنخڅ ىوڅ وحكي
نخ ٫زااي حهلل كاايػنخ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ؿ٬ٴااَ كاايػنخ ٗاا٬زش ٫اان هخٿااي كاايػنخ ٫زااي حهلل راان   ػكااي - 

 :حٿلَع ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ
اًح أهٌ ڃ٠ـ٬ه ٷخٽ حٿڀهڂ انٺ هڀٸض نٴٍٔ وأنض طىٳخهخ ٿٺ ڃڄخطهاخ وڃلُخهاخ اڅ    ه أڃَ ٍؿٗأن-

ٓاڄ٬ض هاٌح ڃان ٫ڄاَ      أكُُظهخ ٳخكٴ٨هخ واڅ أڃظهخ ٳخٯٴَ ٿهخ حٿڀهاڂ أٓاؤٿٺ حٿ٬خٳُاش ٳٸاخٽ ٿاه ٍؿاپ      
 ٳٸخٽ ڃن هَُ ڃن ٫ڄَ ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٗا٬زش ٫ان هخٿاي ٫ان ٫زاي حهلل ران ٗاٸُٶ         ڄي ران ؿ٬ٴاَ ٫ان   ڃلػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كي - 
 :٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .ٷزپ حٿٜزقس حٿڀُپ ڃؼنً ڃؼنً ٳبًح هُ٘ض حٿٜزق ٳخٓـي ٓـيس وٍٻ٬ظُن ٛٗ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٓڄ٬ض َىنْ ران ؿزُاَ   كي - 

 ٫ڄَ َٸىٽ: رنٓڄ٬ض ح
ٸااض حڃَأطااٍ وهااٍ كااخثٞ ٷااخٽ ٳااؤطً ٫ڄااَ حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳااٌٻَ ًٿااٺ ٿااه ٳٸااخٽ   ٣ڀ-

خ ٷاخٽ ڃاخ َڄن٬اه ن٬اڂ     ٿَُحؿ٬هخ ٳبًح ٣هَص ٳبڅ ٗخء ٳڀ٤ُڀٸهاخ ٷاخٽ ٳٸڀاض ٖران ٫ڄاَ أٳظلظٔاذ رها       
 .أٍأَض اڅ ٫ـِ وحٓظلڄٶ

حران ٫ڄاَ    راٍ حٿلټاڂ ٓاڄ٬ض   أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫نكي - 
 :َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .حطوٌ ٻڀزخ اٖ ٻڀذ ٩ٍُ أو ٯنڂ أو ُٛي ٳبنه َنٸٚ ڃن أؿَ  ٻپ َىځ ٷَُح١ ڃن-
 ػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀڄش رن ٻهُپ ٷخٽ:ػنخ ٫زي حهلل كيكي - 
يص ٬ُٓي رن ؿزَُ رـڄ٪ ٳؤٷخځ حٿٜٗس ٳٜاڀً حٿڄٰاَد ػٗػاخ وٓاڀڂ وٛاڀً حٿ٬ظڄاش ٍٻ٬ظاُن        ٗه-

وكيع ٬ُٓي أڅ ٫زي حهلل ران ٫ڄاَ ٛاٗهخ ٳاٍ هاٌح حٿڄټاخڅ ٳٜان٪ ڃؼاپ ًح وكايع حران ٫ڄاَ أڅ            
 .ٿڄټخڅٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛن٪ ڃؼپ هٌح ٳٍ هٌح ح

 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
وٓڀڂ ٷاخٽ حٿڀهاڂ حٍكاڂ حٿڄلڀٸاُن ٷاخٿىح وحٿڄٸٜاََن َاخ ٍٓاىٽ حهلل         ه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُ أڅ-

ٷخٽ حٿڀهڂ حٍكڂ حٿڄلڀٸُن ٷخٿىح وحٿڄٸََٜن َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ حٿڀهڂ حٍكڂ حٿڄلڀٸُن ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ 
 . وحٿڄٸََٜن ٷخٽ وحٿڄٸََٜنحهلل
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 :خٽٷ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن أرٍ ٫يٌ ٫ن كڄُي ٫ن رټَ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
ش حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٿزُااٺ حٿڀهااڂ ٿزُااٺ ٿزُااٺ ٖ ٗااََٺ ٿااٺ ٿزُااٺ اڅ حٿلڄااي      ُاانااض طڀزٻخ-

 .وحٿن٬ڄش ٿٺ وحٿڄڀٺ ٖ ََٗٺ ٿٺ
 :لڄي رن أرٍ ٫يٌ ٫ن كڄُي ٫ن رټَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃكي - 
لاؾ  ٿزاً راخٿ٬ڄَس وح  ٿ َص ٿ٬زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ أنٔخ كيػه أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ًٻ-

ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ ََكڂ حهلل أنٔاخ وهاپ أناْ وهاپ هَؿناخ ڃا٪ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اٖ           
يٌ ٷاخٽ ٳلايػض أنٔاخ راٌٿٺ ٳ٠ٰاذ      كـخؿخ ٳڀڄخ ٷينخ أڃَنخ أڅ نـ٬ڀهخ ٫ڄَس اٖ ڃن ٻاخڅ ڃ٬اه ها   

 ط٬يونخ اٖ ٛزُخنخ. وٷخٽ ٖ
ي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄاَ  ُڃىٌ كيػنخ ٫زحْػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي كي - 

 :ٷخٽ
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن رُ٪ كزپ حٿلزڀشنه-
كاايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان نااخٳ٪ ٫ان حراان    ػنخ ٫زاي حهلل كاايػنخ أراٍ كاايػنخ َلُاً ران ٓاا٬ُي حْڃاىٌ      كاي  - 

 :٫ڄَ
ٖ اَزُض ٿُڀظُن  ُهٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ڃخ كٶ حڃَة ڃٔڀڂ ٿه ٍٗء َىٍٛ ٳ أڅ-

 .ووُٛظه ٫ني  ڃټظىرش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ َلُاً ران ٓا٬ُي حْڃاىٌ ٫ان َلُاً ٬َناٍ حران ٓا٬ُي أهزَناٍ           كي - 

 :نخٳ٪ أڅ حرن ٫ڄَ أهزَهڂ
ش ٻخنض ط٫ًَ ِٽ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ حْنٜخٌٍ ٯنڄخ ٿهڂ وأنهخ هخٳض ٫ڀً ٗخس ڃن حٿٰنڂ ؿخٍَ أڅ-

 نزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤڃَهڂ رؤٻڀهخ.ڀوأڅ ًٿٺ ًٻَ ٿه أڅ طڄىص ٳؤهٌص كـَح ٳٌرلظهخ ر
ػنخ ٫زي حهلل كايػنخ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زُاي كايػنخ ٫زُاي حهلل ران ٫ڄاَ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران               كي - 

 :٫ڄَ
هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ڃخ كٶ حڃَة ڃٔڀڂ َزُض ٿُڀظاُن وٿاه ٗاٍء َىٛاٍ ٳُاه      ٍٓىٽ ح أڅ-

 .اٖ ووُٛظه ڃټظىرش ٫ني 
خ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زُاي كايػنخ ٫زُاي حهلل ران ٫ڄاَ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران              نػنخ ٫زي حهلل كايػ كي - 

 :٫ڄَ
خٿه ٳابڅ حٿ٘ا٤ُخڅ   ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٖ َؤٻپ أكيٻڂ ر٘ڄخٿه وٖ ََ٘د ر٘ڄ أڅ-

 َؤٻپ ر٘ڄخٿه وََ٘د ر٘ڄخٿه.
زي حهلل رن ىَناخٍ ٫ان حران ٫ڄاَ     ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫نكي - 

 :ٷخٽ
ٽ ٍؿپ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل انٍ ٍؿاپ أهاي٩ ٳاٍ حٿزُا٪ ٳٸاخٽ حٿنزاٍ       ٓؤ-

 .پ ٖ هٗرشٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ڃن رخ٬َض ٳٸ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓاٴُخڅ ٫ان َلُاً و٫زُاي حهلل ران ٫ڄاَو ران        كي - 
 :ٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَخرن ٫ٸزش ٫ن ن ًٓڃى
حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ اًح ؿي ره حٿَُٔ ؿڄ٪ رُن حٿڄَٰد وحٿ٬٘خء وٻخڅ ٳٍ ر٬ٞ  أڅ-

 .كيَؼهڄخ اٿً ٍر٪ حٿڀُپ أهَهڄخ ؿڄ٬ُخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان أَاىد حٿٔاوظُخنٍ وأَاىد ران            كي - 

 ٫ڄَ: ڃىًٓ وآڄخ٫ُپ رن أڃُش ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ٤٪ ٳٍ ڃـن ػڄنه ػٗػش ىٍحهڂ أڅ-
رن ٫ڄاَ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان     ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زُي حهلل كي - 

 :حرن ٫ڄَ
حهلل  ڀًحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ؿ٬پ ٿڀٴَّ ٓاهڄُن وٿڀَؿاپ ٓاهڄخ ٷاخٽ ور٬ؼناخ حٿنزاٍ ٛا        أڅ-

ڂ ٳٍ ََٓش نلى طهخڃش ٳؤٛزنخ ٯنُڄش ٳزڀٮ ٓهڄخننخ حػناٍ ٫٘اَ ر٬ُاَح ونٴڀناخ ٍٓاىٽ حهلل      ڀ٫ڀُه وٓ
 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ر٬َُح ر٬َُح

كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ڃىٓاً ران ٫ٸزاش ٫ان ناخٳ٪ ٫ان         ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كي - 
 حرن ٫ڄَ ٷخٽ:

 .ٵَرنٍ حٿن٠َُ وكپ ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نوٷ٤-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حران أراٍ ٿُڀاً ٫ان حٿ٬اىٳٍ ٫ان         كي - 

 :حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ٖ  ٷااخ-  طظزااخ٬َىح حٿؼڄااَس كظااً َزاايو ٛااٗكهخ ٷااخٽ وڃااخ راايو      ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ 

 .ٛٗكهخ ٷخٽ طٌهذ ٫خهظهخ وَوڀٚ ٣ُزهخ
خ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَناخٍ ٫ان حران ٫ڄاَ     ػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 :ٷخٽ
 .څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َؤطٍ ڃٔـي ٷزخء ٍحٻزخ وڃخُٗخٻخ-
ػنخ ٍوف رن ٫زاخىس كايػنخ كن٨ڀاش ٓاڄ٬ض ٣خوٓاخ ٓاڄ٬ض ٫زاي حهلل        كي  كيػنخ أرٍػنخ ٫زي حهللكي - 

 :رن ٫ڄَ َٸىٽ
 .ڂ ٳٸخٽ ٖ طز٬ُىح حٿؼڄَس كظً َزيو ٛٗكهخڀحهلل ٫ڀُه وٓ ڀًځ ٳُنخ ٍٓىٽ حهلل ٛٷخ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنخ أرااٍ كاايػنخ ٍوف كاايػنخ حراان ؿااََؾ أهزَنااٍ أرااى حٿِرُااَ أنااه ٓااڄ٪ ٫زااي   كااي - 

 :َٔؤٽ حرن ٫ڄَ وأرى حٿِرَُ َٔڄ٪ ٳٸخٽ حٿَكڄن رن أَڄن
ىٽ حهلل ٍٓا ٲ طاَي ٳاٍ ٍؿاپ ٣ڀاٶ حڃَأطاه كخث٠اخ ٳٸاخٽ حران ٫ڄاَ ٣ڀاٶ حڃَأطاه ٫ڀاً ٫هاي              ٻُ-

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ٫ڄَ َخ ٍٓىٽ حهلل اڅ ٫زي حهلل ٣ڀاٶ حڃَأطاه وهاٍ كاخثٞ ٳٸاخٽ حٿنزاٍ       
٣هَص ٳڀ٤ُڀٶ أو َڄٔٺ ٷخٽ  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿَُحؿ٬هخ ٫ڀٍ وٿڂ ََهخ ُٗجخ وٷخٽ ٳَىهخ اًح

حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َااخ أَهااخ حٿنزااٍ اًح ٣ڀٸااظڂ حٿنٔااخء ٳ٤ڀٸااىهن ٳااٍ ٷزااپ    حراان ٫ڄااَ وٷااَأ
 ٫يطهن ٷخٽ حرن ؿََؾ وٓڄ٬ض ڃـخهيح َٸَإهخ ٻٌٿٺ.
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ػنخ ٫زي حٿه كيػنخ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ڃلڄي رن أرٍ كٴٜش كايػنخ حران ٗاهخد ٫ان ٓاخٿڂ      كي - 
 :٫ن أرُه

ڃَأطه وهٍ كخثٞ ٷخٽ ٳٌٻَ ًٿٺ اٿً ٫ڄاَ ٳاخن٤ڀٶ ٫ڄاَ اٿاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل       ه ٣ڀٶ حأن-
ڀڂ ٿُڄٔټهخ كظً طلُٞ ٯَُ هٌ  حٿل٠ُش ًٓ حهلل ٫ڀُه وٛڀ٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤهزَ  ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل 

 .ػڂ ط٤هَ ٳبڅ ريح ٿه أڅ ٤َڀٸهخ ٳڀ٤ُڀٸهخ ٻڄخ أڃَ  حهلل ٫ِ وؿپ واڅ ريح ٿه أڅ َڄٔټهخ ٳڀُڄٔټهخ
حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كـاخؽ ران ڃلڄاي ٫ان حران ؿاََؾ أهزَناٍ ناخٳ٪ أڅ حران ٫ڄاَ           ػنخ ٫زي كي - 

 ٻخڅ َٸىٽ:
ٻپ أكيٻڂ ڃن أٟلُظه ٳىٵ ػٗػش أَخځ ٷاخٽ وٻاخڅ ٫زاي    ؤڀُه وٓڀڂ ٖ ٫َ ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللٷخ-

 .حهلل اًح ٯخرض حٿ٘ڄْ ڃن حٿُىځ حٿؼخٿغ ٖ َؤٻپ ڃن ٿلڂ هيَه
كـخؽ ٫ن حرن ؿََؾ أهزَناٍ حران ٗاهخد ًٿاٺ ٫ان ٓاخٿڂ ٳاٍ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كي - 

 .حٿهيٌ وحٿ٠لخَخ
٬زش ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٓڄ٬ض حران  ٗن ؿ٬ٴَ كيػنخ ر ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄيكي - 

 :٫ڄَ َليع ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٳٍ حٿڄلَځ
 .ټ٬زُنح ٿڂ َـي ن٬ڀُن ٳڀُڀزْ هٴُن َٸ٬٤هڄخ أٓٴپ ڃن حٿاً-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٷخٽكي - 
ض راه ٍحكڀظاه وَٸاىٽ ٻاخڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ         هَض حرن ٫ڄَ َٜڀٍ كُغ طىؿٍأ-

 .َٴ٬ڀه
ڄ٬ض حران  ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٓكي - 

 :٫ڄَ َٸىٽ
أ٫َحرُااخ نااخىي ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃااخ طااَي ٳااٍ هااٌح حٿ٠ااذ ٳٸااخٽ ٖ آٻڀااه وٖ    أڅ-

 .أكَڃه
ىَنخٍ ٓڄ٬ض حران   ي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رنزػنخ ٫كي - 

 ٫ڄَ َٸىٽ:
 .ٿ٤خ٫ش َڀٸننخ هى ٳُڄخ حٓظ٬٤ضوح ٔڄ٪خ اًح رخ٬َنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀً حٿٻن-
 ٍَ ٓاڄ٬ض حران ٫ڄا   ناخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَ        كي - 

 :َليع
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٷض ْهپ حٿڄيَنش ًح حٿلڀُٴش وْهپ نـي ٷَنخ وْهاپ حٿ٘اخځ    أڅ-

 .ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ وْهپ حٿُڄن َڀڄڀڂحٿـلٴش وٷخٽ ٫زي حهلل و٫ُڄىح أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀ
 :ڂ ٷخٽلُػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿزڀش رن ٓكي - 
څ حرن حٿِرَُ ََُٷنخ حٿظڄَ ٷخٽ وٷي ٻخڅ أٛخد حٿنخّ َىڃجٌ ؿهي ٳټناخ نؤٻاپ ٳُڄاَ ٫ڀُناخ حران      ٻخ-

وٓڀڂ نهاً ٫ان حٔٷاَحڅ اٖ أڅ     ٫ڄَ ونلن نؤٻپ ٳُٸىٽ ٖ طٸخٍنىح ٳبڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه
 .ڄََٔظؤًڅ حٿَؿپ أهخ  ٷخٽ ٬ٗزش ٖ أٍي ٳٍ حٖٓظجٌحڅ اٖ أڅ حٿټڀڄش ڃن ٻٗځ حرن ٫
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حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿزڀش رن ٓلُڂ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َلايع   يػنخ ٫زكي - 
 :٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .حِوحهَ ٻخڅ ڃڀظڄٔخ ٳڀُڀظڄٔهخ ٳٍ حٿ٬َ٘ ڃن-
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿزڀش رن ٓلُڂ ٷخٽكي - 
ليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أناه ٷاخٽ ڃان ؿاَ ػىراخ ڃان ػُخراه ڃوُڀاش         َ ٬ض حرن ٫ڄَٓڄ-

 .ٳبڅ حهلل ٖ َن٨َ اٿُه َىځ حٿٸُخڃش
 خ ٬ٗزش ٫ن ؿزڀش ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ:ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنكي - 
حٿؼخٿؼااش  ٳااٍٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ حٿ٘ااهَ هټااٌح و٣زااٶ أٛااخر٬ه ڃااَطُن وٻٔااَ    ٷااخ-

 .خځ ٬َنٍ ٷىٿه طٔ٪ و٫َ٘وڅهحٔر
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي كايػنخ ٗا٬زش ٫ان أراٍ ر٘اَ ٓاڄ٬ض ٫زاي حهلل ران ٗاٸُٶ          كي - 

 :َليع ٫ن حرن ٫ڄَ
حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿىطَ ٷخٽ ٳڄ٘اُض أناخ وًحٹ حٿَؿاپ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ      ٍؿٗ ٓؤٽ  أڅ-

 .طَ ٍٻ٬ش ٷخٽ ٬ٗزش ٿڂ َٸپ ڃن آهَ حٿڀُپىڃؼنً ڃؼنً وحٿپ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛٗس حٿڀُ
 :ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂكي - 
زه وأًڅ ٳٜااڀً حٿڄٰااَد ػٗػااخ ػااڂ ٓااڀڂ ٳٜااڀً ه ٗااهي ٓاا٬ُي راان ؿزُااَ أٷااخځ رـڄاا٪ ٷااخٽ وأكٔااأناا-

 ن ٫ڄاَ ٛان٪ رناخ   حرا حٿ٬٘خء ٍٻ٬ظُن ػڂ ٷخٽ ٛان٪ رناخ حران ٫ڄاَ ٳاٍ هاٌح حٿڄټاخڅ ڃؼاپ هاٌح وٷاخٽ           
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ هٌح حٿڄټخڅ ڃؼپ هٌح.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٫زُاي حهلل ران ٫ڄاَ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران           كي - 
 ڄَ أڅ ٫ڄ٫َ
څ ٷي ؿ٬ٲ ٫ڀُه َىڃخ ٬َظټٴه ٳاٍ حٿـخهڀُاش ٳٔاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٫ان ًٿاٺ          ٻخ-

 .ټٲ٬ظٳؤڃَ  أڅ َ
زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ڃ٬ڄَ أنزؤنخ حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ان ٫زاي   ٫ػنخ كي - 

 حهلل ٷخٽ
ص ٳؼڄَطهخ ٿڀزخث٪ وڃن رخ٩ ٫زي ٿه ڃخٽ ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن رخ٩ نوٗ ٷي أرَٷخ-

 ٳڄخٿه ٿڀزخث٪ اٖ أڅ َ٘ظ١َ حٿڄزظخ٩.
ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن حٿ٤ٴخوٌ كيػنخ حَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حران   نخػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػكي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ
ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸظپ حٿڄلَځ هڄٔخ حٿلايَخ وحٿٰاَحد وحٿٴاخٍس وحٿ٬ٸاَد وحٿټڀاذ      ٍٓ-
 .ٿ٬ٸىٍح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ حَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄاَ أناه ٓاڄ٪    كي - 

 ڀڂ َٸىٽٍٓٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و
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پ أهپ حٿڄيَنش ڃن ًٌ حٿلڀُٴش وڃهپ أهپ حٿ٘خځ ڃن حٿلـٴش وڃهپ أهپ نـي ٷَڅ ٳٸخٽ حٿناخّ  ڃه-
 .ڃهپ أهپ حٿُڄن ڃن َڀڄڀڂ

 خ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ حَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 
 .حهڂٍٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ٤٪ ٳٍ ڃـن ػڄنه ػٗػش ى أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنخ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران حٿلٔان ران حطاٖ حهزَناٍ حٿن٬ڄاخڅ ران حٿِرُاَ ٫ان              كي - 

 حَىد رن ٓڀڄخڅ ٍؿپ ڃن أهپ ٛن٬خء ٷخٽ
خ حٿً ٤٫خء حٿوَحٓؤنٍ حٿاً ؿناذ ؿايحٍ حٿڄٔاـي ٳڀاڂ نٔاخٿه وٿاڂ َلايػنخ ٷاخٽ ػاڂ           خ رڄټش ٳـڀٔنٻن-

ڂ َلاايػنخ ٷااخٽ ٳٸااخٽ ڃااخٿټڂ ٖ طظټڀڄااىڅ وٖ ٿااح ٳڀااڂ نٔااخٿه وهااٌؿڀٔاانخ حٿااً حراان ٫ڄااَ ڃؼااپ ڃـڀٔااټڂ 
 طٌٻَوڅ حهلل ٷىٿىح حهلل حٻزَ وحٿلڄي هلل وٓزلخڅ حهلل ورلڄي  رىحكيس ٫َ٘ حو ر٬٘اَ ڃخثاش ڃان ُحى   

ٓټض ٯٴاَ ٿاه أٖ حهزاَٻڂ روڄاْ ٓاڄ٬ظهن ڃان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ           ُحى  حهلل وڃن 
ٷخٿىح رڀً ٷخٽ ڃن كخٿض ٗٴخ٫ظه ىوڅ كي ڃن كيوى حهلل ٳهى ڃ٠خى حهلل ٳٍ حڃَ  وڃن ح٫اؤڅ ٫ڀاً   

ٓو٢ حهلل كظً َظَٹ وڃن ٷٴً ڃئڃنخ أو ڃئنش كزٔه حهلل ٳاَ  هٜىڃش رَُٰ كٶ ٳهى ڃٔظ٤پ ٳٍ 
ٍ وڃن ڃخص و٫ڀُه ىَن أهٌ ٿٜخكزه ڃن كٔنخطه ٖ ىَناخٍ ػاڂ وٖ   ٍىٯش حٿوزخٽ ٫ٜخٍس أهپ حٿنخ

 حٿٴ٠خثپ.ن ىٍهڂ وٍٻ٬ظخ حٿٴـَ وكخٳ٨ىح ٫ڀُهڄخ ٳؤنهڄخ ڃ
ٖ      ٫ز - ػنخ ؿ٬ٴاَ ران ٓاڀُڄخڅ ٫ان ه٘اخځ حران       كاي  ي حهلل كيػنخ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران حٿلٔان ران حطا

 كٔخڅ ٫ن حرن ََُٓن ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ڀڂ ٳاخطً ٫ڀاً ٤٫اخٍى    ٓا ً حهلل ٫ڀُاه و ٛاڀ ََاي حٿنزاٍ   ؽ ٫ڄَ ران حٿو٤اخد ٍٟاٍ حهلل ٫ناه َ    هَ-

ٍؿپ ڃن رنٍ طڄُڂ وهى َٸُڂ كڀش ڃن كَََ َز٬ُهخ ٳؤطً ٫ڄَ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ َخ 
ٍٓىٽ حهلل ٍأَض ٤٫خٍى َزُ٪ كڀظه ٳخٗظَهخ طڀزٔهخ اًح أطخٹ وٳىى حٿنخّ ٳٸخٽ انڄخ َڀازْ حٿلََاَ   

 .ڃن ٖ هٗٵ ٿه
أرٍ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن ٓٗځ كيػنخ ڃلڄي رن ٓىٷش ٓڄ٬ض أرخ ؿ٬ٴاَ َٸاىٽ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ كي -

 رن ٫ڄاَ اًح ٓاڄ٪ ڃان نزاٍ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٗاُجخ أو ٗاهي ڃ٬اه ڃ٘اهي حٿاڂ             حهلل ٻخڅ ٫زي
 َٸَٜ ىونه أو ٬َيو  ٷخٽ

٫زُي رن ٫ڄَُ َٸٚ ٫ڀً أهپ ڃټش اً ٷخٽ ٫زُي رن ٫ڄَُ ڃؼاپ حٿڄناخٳٶ ٻڄؼاپ    و نڄخ هى ؿخٿْرُ-
رُن حٿٰنڄُن أڅ حٷزڀض حٿً هٌ  حٿٰنڂ ن٤لظهخ وأڅ حٷزڀض حٿً هٌ  ن٤لظهاخ ٳٸاخٽ ٫زاي حهلل ران     حٿ٘خس 

٫ڄااَ ٿااُْ هټااٌح ٳ٠ٰااذ ٫ڄُااَ راان ٫زُااي وٳااٍ حٿڄـڀااْ ٫زااي حهلل راان ٛااٴىحڅ ٳٸااخٽ َااخ أرااخ ٫زااي    
حٿڄنخٳٶ ڃؼپ حٿ٘خس راُن حٿَر٠ُاُن اڅ أٷزڀاض اٿاً ًٌ      حٿَكڄن ٻُٲ ٷخٽ ٍكڄٺ حهلل ٳٸخٽ ٷخٽ ڃؼپ

 هخ ٳٸخٽ ٿه ٍكڄٺ حهلل هڄخ وحكي ٷخٽ ٻٌح ٓڄ٬ض.لظحٿَر٠ُُن ن٤
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽكي - 
ظٔاڄ٬ىڅ ڃناه ٷاخٽ    ٳن َنهخٻڂ ٫نه ڃ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً ٳٍ حٿزُض وُٓؤطٍ أڅ-

 .٬َنٍ حرن ٫زخّ ؿخٿٔخ ٷََزخ ڃنه
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نخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿٜاڄي وحراى ٓا٬ُي ٷاخٖ كايػنخ ٫زاي حهلل ران حٿڄؼناً           ػنخ كيػكي - 
 كيػنخ ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 .ٳٍ حٿَحّ ٬شً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿٸ٩ِ ٷخٽ ٫زي حٿٜڄي وهى حٿَٷنه-
حٌُ كايػنخ ڃلڄاي ران ٓاََُن     ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ هاخٍوڅ حٖهاى  كي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
س حٿڄَٰد وطَ ٛٗس حٿنهخٍ ٳؤوطَوح ٛٗس حٿڀُپ وٛاٗس حٿڀُاپ ڃؼناً ڃؼناً وحٿاىطَ ٍٻ٬اش       ٛٗ-

 .ڃن آهَ حٿڀُپ
ڀٍ رن كٴٚ كايػنخ وٍٷاخء ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان حران         ٫نخ أرٍ كيػنخ يػػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 .ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٿٸ٩ِ ٳٍ حٿَأ٫ّڄَ أڅ ٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ه٘خځ ٬َنٍ حرن ٬ٓي ٫ن َُي حران أٓاڀڂ ٫ان    كي - 

 أرُه ٷخٽ
رٍ ٫زاي حٿاَكڄن ٟا٬ىح ٿاه وٓاخىس      ؤٳٸاخٽ ڃَكزاخ را    ُا٪ ڀض ڃ٪ حرن ٫ڄَ ٫ڀً ٫زاي حهلل ران ڃ٤  ىه-

٬ظه ڃان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل        ٳٸخٽ انڄخ ؿجظاٺ ٖكايػٺ كايَؼخ ٓاڄ    
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸاىٽ ڃان نا٩ِ َايح ڃان ٣خ٫اش حهلل ٳؤناه َاخطً َاىځ حٿٸُخڃاش ٖ كـاش ٿاه وڃان              

 ٵ ٿڀـڄخ٫ش ٳؤنه َڄىص ڃُظش ؿخهڀُش.ڃخص وهى ڃٴخٍ
نخ ػڄخڃاش ران   كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ َلُاً ران ٷاُْ حٿڄاخُنٍ كايػ      ػنخ ٫زي حهللكي - 

 َٗحكُپ ٷخٽ
ؿض حٿً حرن ٫ڄَ ٳٸڀناخ ڃاخ ٛاٗس حٿڄٔاخٳَ ٳٸاخٽ ٍٻ٬ظاُن ٍٻ٬ظاُن اٖ ٛاٗس حٿڄٰاَد ػٗػاخ           هَ-

غ ڃټااٷڀااض أٍأَااض أڅ ٻنااخ رااٌي حٿڄـااخُ ٷااخٽ وڃااخًو حٿڄـااخُ ٷڀااض ڃټخنااخ نـظڄاا٪ ٳُااه ونزُاا٪ ٳُااه و   
حٍر٬اش حٗاهَ   هڄْ ٫َ٘س ٿُڀش ٷخٽ َخ أَهخ حٿَؿپ ٻنض رخًٍرُـاخڅ ٖ حىٌٍ ٷاخٽ    ٫ََ٘ن ٿُڀش أو
َظهڂ َٜڀىنهخ ٍٻ٬ظُن ٍٻ٬ظُن وٍأَض نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نٜاذ ٫ُناٍ   حو ٗهََن ٳَأ

َٜڀُهڄخ ٍٻ٬ظُن ٍٻ٬ظُن ػڂ ن٩ِ هٌ  حَٖش ٿٸي ٻخڅ ٿټاڂ ٳاٍ ٍٓاىٽ حهلل حٓاىس كٔانش كظاً ٳاَ٭        
 ڃن حَِش.

ٓڄ٬ض ٓاخٿڄخ َٸاىٽ   حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ كيػنخ كن٨ڀش رن أرٍ ٓٴُخڅ  ػنخ ٫زيكي - 
 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

َظه ٫ني حٿټ٬زش ڃڄخ َڀٍ حٿڄٸخځ ٍؿپ آىځ ٓز٢ حٿَحّ وح٬ٟخ َي  ٫ڀً ٍؿڀُن َٔټذ ٍأٓه حو ٍأ-
راان ڃااََڂ ٖ أىٌٍ أٌ ًٿااٺ ٷااخٽ ػااڂ ٍأَااض   ڃااََڂ حو حٿڄٔااُق راانَٸ٤ااَ ٳٔااخٿض هااٌح ٳٸُااپ ٫ُٔااً 

حّ ح٫ىٍ ٫ُن حٿُڄنً حٗزه ڃن ٍأَض ڃنه حرن ٷ٤ن ٳٔاخٿض ڃان هاٌح    وٍحء  ٍؿٗ أكڄَ ؿ٬ي حٿَ
 .ڄُٔق حٿيؿخٽحٿ ٳٸُپ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وهذ رن ؿَََ كيػنخ أراٍ ٓاڄ٬ض َاىنْ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان       كي - 
 أرُه ٷخٽ ٫نكڄِس رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ 
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زن ٳ٘اَرض ڃناه كظاً    ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸاىٽ حطُاض وأناخ ناخثڂ رٸايف ڃان ٿا        ٬ضٓڄ-
ؿ٬پ حٿڀزن َوَؽ ڃن أ٧ٴخٌٍ ػڂ نخوٿض ٳ٠ڀً ٫ڄَ رن حٿو٤اخد ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٳڄاخ أوٿظاه       

 .ٷخٽ حٿ٬ڀڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن حىځ كيػنخ حَٓحثُپ ٫ان ٓاڄخٹ ٫ان ٓا٬ُي ران ؿزُاَ       كي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى َََي أڅ َايهپ كـَطاه    ض أرُ٪ رخٿيٍحهڂ وآهٌ حٿينخنَُ ٳخطُض حٿنزٍ ٛڀًٻن-

 ٳخهٌص رؼىره ٳٔخٿظه ٳٸخٽ اًح أهٌص وحكي ڃنهڄخ رخِهَ ٳٗ َٴخٍٷنٺ ورُنٺ ورُنه رُ٪.
٫ان حران    ِظُڄٍ ٫ن أراٍ ڃـڀا  حٿػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ أنزؤنخ ٓڀُڄخڅ كي - 

 ٫ڄَ
وٿً ڃن ٛٗس حٿ٨هَ ٳَأي أٛلخره أنه ٷاَح  حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓـي ٳٍ حٿَٻ٬ش حْ أڅ-

 .طنَِپ حٿٔـيس ٷخٽ وٿڂ حٓڄ٬ه ڃن أرٍ ڃـڀِ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ أنزؤنخ ٓاٴُخڅ ران ٓا٬ُي ٫ان ٫ڄاَو ران َلُاً        كي - 

 رن ٫ڄَ ٷخٽح ٫ن ٬ُٓي رن َٔخٍ ٫ن
 .ٵ ط٤ى٫خٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٫ڀً ؿخٍ ووؿهه ٷزپ حٿڄَ٘ ضٍَأ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٬ُٓي رن أرٍ ٫َورش ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان   كي - 

 ٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
 َ  حٿنزٍ ٛڀً حهللؤڃڀڂ ٯُٗڅ رن ٓڀڄش حٿؼٸٴٍ وطلظه ٫َ٘ نٔىس ٳٍ حٿـخهڀُش وأٓڀڄن ڃ٬ه ٳأٓ-

 .٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َوظخٍ ڃنهن أٍر٬خ
رٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ٓا٬ُي ران   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 ؿزَُ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ض أرُ٪ حٖرپ رخٿزٸُ٪ ٳؤرُ٪ رخٿينخنَُ وآهٌ ڃټخنهخ حٿاىٍٵ وأرُا٪ راخٿىٍٵ ٳآهاٌ ڃټخنهاخ حٿاينخنَُ       ٻن-

وٓڀڂ ٳىؿيطه هخٍؿخ ڃن رُض كٴٜش ٳٔخٿظه ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ ٖرؤّ ره  ٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُهنزٳخطُض حٿ
 ٸُڄش.رخٿ
خځ حٿيٓظىحثٍ ٫ن َلًُ رن أرٍ ٻؼُاَ ٫ان أراٍ    ه٘ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخكي - 

 ٓٗځ ٫ن حٿلټڂ رن ڃُنخء أڅ حرن ٫ڄَ وحرن ٫زخّ كيػخ أنهڄخ ٓڄ٬خ
ىحى حٿڄنزَ ٿُنظهُن أٷىحځ ٫ن وى٫هاڂ حٿـڄ٬اخص حو   ٫وٓڀڂ َٸىٽ ٫ڀً أه ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀٍُٓ-

 .ڀً ٷڀىرهڂ وٿُټظزن ڃن حٿٰخٳڀُنٿُوظڄن حهلل ٫
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٬ٗزش رن حٿلـخؽ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ان  كي - 

 حرن ٫ڄَ ٷخٽ
 . هٗرشٖ ٽ ٍؿپ َخ ٍٓىٽ حهلل أنٍ أهي٩ ٳٍ حٿزُ٪ ٷخٽ ٷپٷخ-
ٍ كُش ٫ن ٗهَ رن كىٗذ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ أرى ؿنخد َلًُ رن أركي - 

 ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ َٸىٽ
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ي ٍأَظنخ وڃخ ٛخكذ حٿيَنخٍ وحٿيٍهڂ رؤكٶ ڃن حهُه حٿڄٔڀڂ ػڂ ٿٸي ٍأَظنخ رآهَس حْڅ وٿڀايَنخٍ  ٿٸ-
حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸاىٽ ٿاجن    ٬ًض ٍٓىٽ حهلل ٛڀٓڄوحٿيٍهڂ أكذ حٿً أكينخ ڃن أهُه حٿڄٔڀڂ وٿٸي 

رخٿ٬ُنااش وطااَٻظڂ حٿـهااخى ٳااٍ ٓاازُپ حهلل ٿُڀااِڃنټڂ حهلل ڃٌٿااش ٳااٍ    أنااظڂ حطز٬ااظڂ أًنااخد حٿزٸااَ وطزااخ٬َظڂ   
أ٫نخٷټڂ ػڂ ٖ طن٩ِ ڃنټڂ كظً طَؿ٬ىڅ حٿً ڃخ ٻنظڂ ٫ڀُاه وطظىراىڅ اٿاً حهلل وٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل      
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٿظټىنن هـاَس ر٬اي هـاَس حٿاً ڃهاخؿَ أراُټڂ اراَحهُڂ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه          

َحٍ أهڀهخ وطڀٸ٤هڂ أٍٟىهڂ وطٸٌٍهڂ ٍوف حٿَكڄن ٫اِ  ٗ وٓڀڂ كظً ٖ َزٸً ٳٍ حٍُٖٟن اٖ
وؿپ وطلَ٘هڂ حٿناخٍ ڃا٪ حٿٸاَىس وحٿوناخََُ طٸزاپ كُاغ َٸُڀاىڅ وطزُاض كُاغ َزُظاىڅ وڃاخ ٓاٸ٢             
ڃاانهڂ ٳڀهااخ وٿٸااي ٓااڄ٬ض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٸااىٽ َوااَؽ ڃاان أڃظااٍ ٷااىځ َٔااُئوڅ   

  ٖ ه اٖ ٷاخٽ َلٸاَ أكايٻڂ ٫ڄڀاه ڃا٪      أ٫ڀڄا  ح٫ْڄخٽ َٸَإوڅ حٿٸَآڅ ٖ َـخوُ كنخؿَهڂ ٷاخٽ ََِاي 
٫ڄڀهڂ َٸظڀىڅ أهپ حٖٓٗځ ٳبًح هَؿىح ٳخٷظڀىهڂ ػڂ اًح هَؿىح ٳاخٷظڀىهڂ ػاڂ اًح هَؿاىح ٳاخٷظڀىهڂ     

ٍٓاىٽ   ٺ٫ِ وؿاپ ٳاَىى ًٿا    ٳ٤ىرً ٿڄن ٷظڀهڂ و٣ىرً ٿڄن ٷظڀى  ٻڀڄخ ٣ڀ٪ ڃنهڂ ٷَڅ ٷ٬٤ه حهلل
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ََ٘ن ڃَس أو حٻؼَ وأنخ أٓڄ٪.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٛٴىحڅ رن ٫ًُٔ أنزؤنخ أٓخڃش رن َُي ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٫زاي حهلل  كي - 
رن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿڄخ ٍؿ٪ ڃن أكاي ٓاڄ٪ نٔاخء حْنٜاخٍ َزټاُن ٫ڀاً       

 خٽأُوحؿهن ٳٸ
ٍٓاىٽ حهلل   ن كڄِس ٖرىحٻٍ ٿه ٳزڀٮ ًٿٺ نٔخء حْنٜخٍ ٳـاؼن َزټاُن ٫ڀاً كڄاِس ٷاخٽ ٳخنظزاه      ٿټ-

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن حٿڀُپ ٳٔڄ٬هن وهن َزټُن ٳٸاخٽ وَلهان ٿاڂ َاِٿن َزټاُن ر٬اي ڃناٌ حٿڀُڀاش         
 .ڃَوهن ٳڀَُؿ٬ن وٖ َزټُن ٫ڀً هخٿٺ ر٬ي حٿُىځ

٫ن َاىنْ ران هزاخد كايػنخ أراى       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزشكي - 
 ه ٻخڅ ٷخ٫يح ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽحٿٴ٠پ حو حرن حٿٴ٠پ ٫ن حرن ٫ڄَ أن

 ڀهڂ حٯٴَ ٿٍ وطذ ٫ڀٍ انٺ أنض حٿظىحد حٿٰٴىٍ كظً ٫ي حٿ٬خى رُي  ڃخثش ڃَس.حٿ-
 ٽخطىرش حٿ٬نزٌَ ٷ ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش كي - 
ٓاڀڂ وٷاي ٷخ٫ايص حران ٫ڄاَ      ٽ ٿٍ حٿ٘ا٬زٍ أٍأَاض كايَغ حٿلٔان ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه و        ٷخ-

ٷََزخ ڃن ٓنظُن أو ٓنش ونٜٲ ٳڀڂ حٓڄ٬ه ٍوي ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٯُاَ هاٌح ٷاخٽ      
 هڂٻخڅ نخّ ڃان حٛالخد حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاُهڂ ٓا٬ي ٳاٌهزىح َاؤٻڀىڅ ڃان ٿلاڂ ٳناخىط             

 ٛاڀً  حهللوحؽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٿلڂ ٟذ ٳخڃٔټىح ٳٸخٽ ٍٓىٽ ُحڃَأس ڃن ر٬ٞ ح
حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻڀىح أو ح٬٣ڄىح ٳؤنه كٗٽ أو أنه ٖ رخّ ره طىرش حٿاٌٌ ٗاٺ ٳُاه وٿټناه ٿاُْ ڃان       

 ٬٣خڃٍ.
خ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ؿ٬ٴااَ كاايػنخ ٗاا٬زش ٫اان آااڄ٬ُپ ٓااڄ٬ض كټُڄااكااي - 

 ٫ڄَ ٓجپ ٫ن حٿٜٗس ٳٸخٽ حٿلٌحء ٓڄ٬ض حرن
 .وٓڀڂ ٬ظُن ٓنش ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُهٍٻ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ٸُاپ ران ٣ڀلاش ٓاڄ٬ض حراخ      كي - 
 حٿوُٜذ ٷخٽ

 ض ٷخ٫يح ٳـخء حرن ٫ڄَ ٳٸخځ ٍؿپ ڃن ڃـڀٔاه ٿاه ٳڀاڂ َـڀاْ ٳُاه وٷ٬اي ٳاٍ ڃټاخڅ حهاَ ٳٸاخٽ          ٻن-
هيطه ٿى ٷ٬يص ٳٸخٽ ٿڂ أٻان أٷ٬اي ٳاٍ ڃٸ٬ايٹ وٖ ڃٸ٬اي ٯُاَٹ ر٬اي ٗاٍء ٗا          ٺٿَؿپ ڃخ ٻخڅ ٫ڀُح

ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ؿخء ٍؿپ حٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخځ ٿه ٍؿپ 
 هذ ٿُـڀْ ٳُه ٳنهخ  ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ.ڃن ڃـڀٔه ٳٌ

٬زش ٫ن ڃلڄي رن أرٍ ٬َٸاىد ٓاڄ٬ض حران    ٗرن ؿ٬ٴَ كيػنخ  ڄيي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃل٫ز - 
 ن ٫ڄَ رن حٿو٤خد وٓؤٿه ٍؿپ ٫ن ٍٗء ٷخٽ ٬ٗزشأرٍ ن٬ُڂ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل ر

كٔزه ٓخٿه ٫ن حٿڄلَځ َٸظپ حٿٌرخد ٳٸخٽ ٫زي حهلل أهپ حٿ٬َحٵ َٔؤٿىڅ ٫ان حٿاٌرخد وٷاي ٷظڀاىح     وح-
وٓڀڂ هڄاخ ٍَلاخنظٍ    حرن رنض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٷي ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه

 .ڃن حٿينُخ
ػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٗا٬زش ٓاڄ٬ض أراخ ؿ٬ٴاَ ٬َناٍ حٿڄائًڅ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 َليع ٫ن ڃٔڀڂ أرٍ حٿڄؼنً َليع ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ڄخ ٻخڅ حًْحڅ ٫ڀً ٫هاي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃاَطُن وٷاخٽ كـاخؽ ٬َناٍ ڃاَطُن           ان-
حٔٷخڃاش  ٯَُ أنه َٸاىٽ ٷاي ٷخڃاض حٿٜاٗس ٷاي ٷخڃاض حٿٜاٗس وٻناخ اًح ٓاڄ٬نخ           ُن وحٔٷخڃش ڃَسَطڃ

 .طىٟؤنخ ػڂ هَؿنخ حٿً حٿٜٗس ٷخٽ ٬ٗزش ٖ أكٴ٦ ٯَُ هٌح
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كـااخؽ كاايػنخ ٗاا٬زش ٓااڄ٬ض أرااخ ؿ٬ٴااَ ڃاائًڅ حٿ٬ََااخڅ ٳااٍ   كااي - 

 .ٌح حٿليَغهيح حٿـخڃ٪ ٳٌٻَ ٔـڃٔـي رنٍ هٗٽ ٫ن ڃٔڀڂ أرٍ حٿڄؼنً ڃئًڅ ڃ
كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٓڄ٬ض ٓخٿڂ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كي - 

رن ٍَُن َليع ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٬َنٍ حرن ٫ڄَ ٫ن ٬ُٓي رن حٿڄٔاُذ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان      
ٷزاپ   ؿهاخ ٍؿاپ ٳ٤ُڀٸهاخ   ِوحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ حٿَؿپ طټىڅ ٿه حٿڄَحس ػڂ ٤َڀٸهخ ػاڂ َظ 

 ڀُه وٓڀڂهلل ٫هخ ٳظَؿ٪ حٿً ُوؿهخ حْوٽ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حأڅ َيهپ ر
 .ً طٌوٵ حٿ٬ُٔڀشكظ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ٸزش رن كََغ ٓڄ٬ض حران  كي - 

 وٷخٽض ٫ڄَ َٸىٽ نهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿـَ وحٿيرخء وحٿڄِٳ
 .ظزٌوح ٳٍ حْٓٸُشأن-
يػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄَو رن ىَنخٍ ٓڄ٬ض ٫زي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ككي - 

 حهلل رن ٫ڄَ َٸىٽ
خ ٷيځ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃټش ٣خٱ رخٿزُض ٓز٬خ ػڂ ٛڀً ٫ني حٿڄٸخځ ٍٻ٬ظاُن ػاڂ   ٿڄ-

خٽ وأهزَناٍ أَاىد ٫ان    ٷا رخٿٜاٴخ وحٿڄاَوس   ٱ هَؽ حٿً حٿٜٴخ ڃن حٿزاخد حٿاٌٌ َواَؽ اٿُاه ٳ٤اخ     
 .٫ڄَو رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ أنش ٷخٽ هى ٓنش
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃىٓاً ران ٫ٸُزاش ٫ان ٓاخٿڂ      كي - 
 رن ٫زي حهلل ٷخٽ

 ڃاانڅ ٫زااي حهلل راان ٫ڄااَ َټااخى َڀ٬اان حٿزُاايحء وَٸااىٽ أكااَځ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ    ٻااخ-
 .حٿڄٔـي

رن ڃلڄاي ران َُاي أناه     خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄَ نػكي - 
 َ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ٫ڄ ٓڄ٪ حرخ  َليع ٫ن حرن

 .َٺ ڃن حٿ٘ئځ ٍٗء كٶ ٳٴٍ حٿڄَأس وحٿٴَّ وحٿيحٍ اڅ-
٬ٗزش ٫ن ٫ڄَ رن ڃلڄاي ران َُاي أناه     خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنكي - 

٫ڀُاه وٓاڀڂ أناه ٷاخٽ حٿلڄاً ڃان ٳاُق ؿهانڂ         ٓڄ٪ أرخ  َليع ٫ن حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل      
 .ٳؤ٣ٴئوهخ رخٿڄخء أو رَىوهخ رخٿڄخء

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄَ رن ڃلڄي حران َُاي أناه    كي - 
  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٓڄ٪ أرخ  ڃلڄيح َليع ٫ن ٫زي حهلل أڅ ٍٓىٽ حهلل

َىُٛنٍ رخٿـاخٍ كظاً ٧نناض أناه ٓاُىٍػه حو ٷاخٽ ه٘اُض        ُحٽ ؿزََپ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ  ڃخ-
 أڅ َىٍػه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن وحٷاي ران ڃلڄاي ران َُاي أناه       كي - 
 ٓڀڂ أنه ٷخٽوٛڀً حهلل ٫ڀُه  زٍٓڄ٪ أرخ  َليع ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن حٿن

 .يٌ ٻٴخٍ ٠ََد ر٠٬ټڂ ٍٷخد ر٬ٞكـش حٿىىح٩ وَلټڂ أو ٷخٽ وَڀټڂ ٖ طَؿ٬ىح ر٬ ٳٍ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄَ رن ڃلڄاي ران َُاي أناه     كي - 

 ٓڄ٪ أرخ  ڃلڄيح َليع ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٍْكخځ ٖ حٿوڄْ أڅ حهلل ٫ني  ٫ڀڂ حٿٔخ٫ش وَنِٽ حٿُٰغ و٬َڀڂ ڃخ ٳٍ حاڃٴخطُق ٻپ ٍٗء  ُضطأو-

 وڃخ طيٌٍ نٴْ ڃخًح طټٔذ ٯيح وڃخ نيٌٍ نٴْ رؤٌ أٍٝ طڄىص أڅ حهلل ٫ڀُڂ هزَُ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن َىنْ رن ٫زُي ٫ن َُخى رن كي - 

 ؿزَُ ٷخٽ
 ٫ڄَ ڃَ رَؿپ ٷي أنخم ڃ٤ُظه وهى َََي أڅ َنلَهخ ٳٸخٽ ٷُخڃخ ڃٸُيس ٓنش ٍٓىٽ حهلل رنَض حٍأ-

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ رن ٫ُُنش ٫ن ٫خٛاڂ ٫ان أرُاه ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ        كي - 

 َزڀٮ ره حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ي كَٓي ٍحٻذ رڀُپ وخ ٫ڀڂ حٿنخّ ڃخ ٳٍ حٿىكيس ڃخ أ٫ڀڂ ڃ ٿى-
حٿِرُايٌ ڃان أهاپ ُرُاي ڃان أهاپ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ ران ٣اخٍٵ أراى ٷاَس    كي - 

 حٿوُٜذ رخٿُڄن ٷخٽ
ٍ وٻخڅ ٷخٛخ ٿهڂ ٫ن ڃىًٓ ٬َنٍ حرن ٫ٸزش ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل أر-

 .٫ڀُه وٓڀڂ كَٵ نوپ رنٍ حٿن٠َُ وٷ٤٪
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لڄااي راان ََِااي حٿىحٓاا٤ٍ ٫اان ٫زااي حٿلڄُااي راان ؿ٬ٴااَ        ڃيػنٍ أرااٍ كاايػنخ  كاا ػنخ ٫زااي حهللكااي - 
 ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حْنٜخٌٍ ٫ن نخٳ٪

 .ه ٻخڅ َـ٬پ ٳٚ هخطڄه ڃڄخ َڀٍ ر٤ن ٻٴهأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أنْ رن ٫ُخٝ كيػنخ ٫ڄَ رن ٫زي حهلل ڃىٿً ٯٴَس ٫ن ٫زاي  كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حهلل رن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
ٍ اڅ ڃَٟاىح ٳاٗ ط٬اىىوهڂ واڅ ڃاخطىح ٳاٗ      پ أڃش ڃـىّ وڃـىّ حڃظٍ حٿٌَن َٸىٿاىڅ ٖ ٷاي  ٿټ-

 ط٘هيوهڂ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ رن أرٍ ٳيَٺ كيػنخ حٿ٠الخٹ ران ٫ؼڄاخڅ ٫ان ٛايٷش      كي - 

 وٓڀڂ ٷخٽ ُهرن َٔخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ
 .ؤڅ ڃ٬ه حٿٸََنخڅ حكيٻڂ َٜڀً ٳٗ َي٩ حكيح َڄَ رُن َيَه ٳؤڅ أرٍ ٳڀُٸخطڀه ٳٻح اً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ كيػنخ ٓاُخٍ ٫ان كٴاٚ ران ٫زُاي حهلل أڅ ٫زاي حٿاَكڄن        كي - 

 رن َُي رن حٿو٤خد ڃخص ٳؤٍحىوح أڅ َوَؿى  ڃن حٿڀُپ ٿټؼَس حٿِكخځ ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ
ٳابنٍ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ أڅ حٿ٘اڄْ          حى  حٿاً أڅ طٜازلى  طڄأهَ اڅ-

 .رٸَڅ ٤ُٗخڅ ط٤ڀ٪
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ كيػنخ أرٍ رَ٘ ٫ن ٬ُٓي رن ؿزَُ ٷخٽكي - 
ؿض ڃ٪ حران ٫ڄاَ ڃان ڃنِٿاه ٳڄٍَناخ رٴظُاخڅ ڃان ٷاََٖ نٜازىح ٣ُاَح ََڃىناه وٷاي ؿ٬ڀاىح              هَ-

ڀڄخ ٍأوح حرن ٫ڄَ طٴَٷىح ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ ڃن ٳ٬پ هاٌح  ٳش ڃن نزڀهڂ ٷخٽ ٣جحٿٜخكذ حٿ٤َُ ٻپ هخ
 .ن ٳ٬پ هٌح أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿ٬ن ڃن حطوٌ ُٗجخ ٳُه حٿَوف ٯَٟخٿ٬ن حهلل ڃ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ أنزؤناخ حران أراٍ ٿُڀاً ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ           كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .څ ٠َڄَ حٿوُپٻخ-
٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل نخٳػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ ٫ن حرن أرٍ ٿُڀً ٫ن كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٿ٬خث٘ش
 .وٿُنٍ حٿوڄَس ڃن حٿڄٔـي ٷخٿض أنهخ كخثٞ ٷخٽ أنهخ ٿُٔض ٳٍ ٻٴٺنخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿخرَ ٓڄ٬ض ٓخٿڂ ران  كي - 

 ٫زي حهلل َليع ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َٜڀٍ ٳٍ حٿٔاٴَ اٖ ٍٻ٬ظاُن ٯُاَ أناه ٻاخڅ َظهـاي ڃان        څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حٻخ-

 .حٿڀُپ ٷخٽ ؿخرَ ٳٸڀض ٿٔخٿڂ ٻخنخ َىطَحڅ ٷخٽ ن٬ڂ
ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ََِي ران أ كي -  َُاخى ٫ان حران     را
 ٿُڀً ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٍأر
زلاَ ػاڂ أطُناخ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸڀناخ َاخ          خ ٳٍ ََٓش ٳٴٍَنخ ٳخٍىنخ أڅ نَٻذ حٿٻن-

 ٍٓىٽ حهلل نلن حٿٴَحٍوڅ ٳٸخٽ ٖ رپ أنظڂ أو أنظڂ حٿ٬ټخٍوڅ.
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حهلل ران  ي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ڃنٜاىٍ ٫ان ٫زا        كي - 
 رن ٫ڄَ ٷخٽحڃَس ٫ن 

ٖ َااؤطٍ روُااَ وأنڄااخ َٔااظوَؽ رااه ڃاان    ً حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٫اان حٿنااٌٍ وٷااخٽ أنااه  نهاا-
 .حٿزوُپ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٜىٍ ٫ن ٬ُٓي رن ٫زُيس كي - 
 ٷخٽ

ٽ ٳـاخء  خ٬ُي ران حٿڄٔاُذ ٷا   ٓا  ض ٫ناي حران ٫ڄاَ ٳٸڄاض وطَٻاض ٍؿاٗ ٫ناي  ڃان ٻنايس ٳؤطُاض          ٻن-
ټ٬زاش ٳابڅ   حٿ ٳٸخٽ ٖ وٿټن أكڀٲ رَدحٿټنيٌ ٳ٫ِخ ٳٸخٽ ؿخء حرن ٫ڄَ ٍؿپ ٳٸخٽ أكڀٲ رخٿټ٬زش 

٫ڄَ ٻخڅ َلڀٲ رؤرُه ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طلڀٲ رؤرُٺ ٳبناه ڃان كڀاٲ رُٰاَ     
 .حهلل ٳٸي أَٗٹ

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽكي - 
َ  ٷَ- ٷاخٽ ڃىٓاً ران ٫ٸزاش وٷاخٽ ناخٳ٪ ٻاخڅ ٫زاي حهلل اًح          ٽڃىٓاً ران ٣اخٍٵ ٷاخ    س أص ٫ڀً أراٍ ٷا

و حٿ٬ڄااَس أناخم رخٿز٤لاخء حٿظاٍ رااٌي حٿلڀُٴاش وأڅ ٫زاي حهلل كيػاه أڅ ٍٓااىٽ حهلل       ٛايٍ ڃان حٿلاؾ أ   
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ ٬ََّ رهخ كظً َٜاڀً ٛاٗس حٿٜازق ٷاخٽ ڃىٓاً وأهزَناٍ ٓاخٿڂ أڅ        
٫زي حهلل رن ٫ڄَ أهزاَ  أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أطاً ٳاٍ ڃ٬َٓاه ٳٸُاپ ٿاه اناٺ ٳاٍ             

ناخٳ٪ أڅ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ أهزاَ  أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         خ ر٤لخء ڃزخٍٻش ٷخٽ وٷخٽ كيػن
وٓڀڂ ٛڀً كُغ حٿڄٔـي حٿَُٰٜ حٿٌٌ ىوڅ حٿڄٔـي حٿٌٌ ََ٘ٱ ٫ڀً حٿَوكخء ٷخٽ وٷاخٽ ناخٳ٪   
أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ كيػه أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻاخڅ َناِٽ طلاض ٓاَكش ٟاوڄش         

ُن َٴ٠ٍ ڃان حْٻڄاش ىوڅ رََاي حٿَوَؼاش     ٓهپ كىوڅ حٿَوَؼش ٫ن َڄُن حٿ٤ََٶ ٳٍ ڃټخڅ ر٤ق 
رڄُڀُن وٷي انټَٔ أ٫ٗهخ وهٍ ٷخثڄش ٫ڀً ٓخٵ وٷخٽ نخٳ٪ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ كيػاه أڅ ٍٓاىٽ   

حٿ٬اَؽ   ّ هڄٔش أڃُخٽ ڃنٍأحهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً ڃن وٍحء حٿ٬َؽ وأنض ًحهذ ٫ڀً 
زىٍ ٍٟڂ ڃن كـخٍس ٫ڀاً َڄاُن   ٿٸٳٍ ڃٔـي اٿً ه٠زش ٫ني ًٿٺ حٿڄٔـي ٷزَحڅ أو ػٗػش ٫ڀً ح

حٿ٤ََٶ ٫ني ٓٗڃخص حٿ٤ََٶ رُن أوٿجٺ حٿٔٗڃخص ٻخڅ ٫زي حهلل ََوف ڃن حٿ٬اَؽ ر٬اي أڅ طڄُاپ    
حٿ٘ڄْ رخٿهخؿَس ٳُٜڀً حٿ٨هَ ٳٍ ًٿٺ حٿڄٔـي وٷخٽ نخٳ٪ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ كيػه أڅ ٍٓىٽ 

ٍ  حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نِٽ طلض َٓكش وٷخٽ ٯَُ أراٍ ٷاَس ٓاَكخص ٫ان     حٿ٤ََاٶ ٳاٍ    َٔاخ
ڃُٔپ ىوڅ هَٗخ ًٿٺ حٿڄُٔپ ٖٛاٶ ٫ڀاً هَٗاخ وٷاخٽ ٯُاَ  ٖٛاٶ رټاَح٩ هَٗاخ رُناه وراُن           
حٿ٤ََٶ ٷََذ ڃن ٯڀىس ٓهڂ وٷخٽ نخٳ٪ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ كيػه أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه  

َزُاض راه كظاً َٜاڀٍ ٛاٗس حٿٜازق كاُن ٷايځ اٿاً ڃټاش وڃٜاڀً             خڅ َناِٽ راٌٌ ٣اىي   ٻا  وٓاڀڂ 
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ًٿٺ ٫ڀً أٻڄش ٯڀ٨ُش ٿُْ ٳٍ حٿڄٔـي حٿٌٌ رنً ػڂ وٿټن أٓٴپ  ٍٓىٽ حهلل

ڃن ًٿٺ ٫ڀً أٻڄش ه٘نش ٯڀ٨ُش ٷخٽ وأهزَنٍ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄاَ أهزاَ  أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً     
حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٓظٸزپ ٳَٟظٍ حٿـزاپ حٿ٤ىَاپ حٿاٌٌ ٷزاپ حٿټ٬زاش ٳـ٬اپ حٿڄٔاـي حٿاٌٌ رناً َڄُناخ           

 ٖ وڃٜااڀً ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ أٓااٴپ ڃنااه ٫ڀااً حْٻڄااش       ٻڄااش وحٿڄٔااـي ر٤ااَٱ ح
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حٿٔىىحء َي٩ ڃن حْٻڄش ٫َ٘ أ٩ًٍ أو نلىهخ ػڂ َٜاڀً ڃٔاظٸزپ حٿٴَٟاظُن ڃان حٿـزاپ حٿ٤ىَاپ       
 حٿٌٌ رُنه ورُن حٿټ٬زش.

زي حٿَكڄن رن ڃهيٌ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرٍ ؿ٬ٴَ ٓڄ٬ض أرخ ٫يػنٍ أرٍ كيػنخ ك ػنخ ٫زي حهللكي - 
 ليع ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽحٿڄؼنً َ

څ حًْحڅ ٫ڀااً ٫هااي ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃؼنااً ڃؼنااً وحٔٷخڃااش وحكاايس ٯُااَ أڅ   ٻااخ-
 .حٿڄئًڅ ٻخڅ اًح ٷخٽ ٷي ٷخڃض حٿٜٗس ٷخٽ ٷي ٷخڃض حٿٜٗس ڃَطُن

حٿاَكڄن ٫ان ڃخٿاٺ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ           ٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي   ػنػنخ ٫زاي حهلل كاي  كي - 
 .ٓڀڂ ٻخڅ َٜڀٍ حٿَٻ٬ظُن ر٬ي حٿڄَٰد ٳٍ رُظهٛڀً حهلل ٫ڀُه و

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كايػنخ ٗا٬زش ٫ان وحٷاي ران ڃلڄاي ٫ان أرُاه ٫ان          كي - 
 حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٴخٍح ٠ََد ر٠٬ټڂ ٍٷخد ر٬ٞٻ طَؿ٬ىح ر٬يٌ ٖ-
ڃـڄا٪ ٫ان ٷ٫ِاش     ران  نخ ٓاٴُخڅ ٫ان نه٘اپ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿاَكڄن كايػ  كي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٿٸڄخڅ حٿلټُڂ ٻخڅ َٸىٽ أڅ حهلل ٫ِ وؿپ اًح حٓظىى٩ ُٗجخ كٴ٨ه وٷخٽ ڃَس نه٘پ ٫ن ٷ٫ِاش   أڅ-

 .أو ٫ن أرٍ ٯخٿذ
زَنٍ نه٘پ ٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ أنزؤنخ حرن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ ٓٴُخڅ أهنػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 رن ڃـڄ٪ حٿ٠زٍ ٷخٽ وٻخڅ ڃَُٟخ ٫ن ٷ٫ِش ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
زؤنااخ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اڅ ٿٸڄااخڅ حٿلټااُڂ ٻااخڅ َٸااىٽ اڅ حهلل اًح حٓااظىى٩ ٗااُجخ       أن-

 .كٴ٨ه
يػنخ ََٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫خٛڂ ٫ان حران ٫ڄاَ    ككيػنخ أرى ٻخڃپ ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 ٷخٽ
  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ أڅ ٳٍ ػٸُٲ ٻٌحرخ وڃزَُح.٬ض ٍٓىٽ حهللٓڄ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ وكٔن رن ڃىًٓ ٷخٖ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ آالٶ  كي - 

آالٶ ران ٫زاي حهلل ٫ان ٫زُاي       كڄخى ٷخٽ كايػنخ  ٫نرن ٫زي حهلل رن أرٍ ٣ڀلش ٷخٽ رهِ ٳٍ كيَؼه 
 خٽحهلل رن ڃٸٔڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷ

أ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ هاٌ  حَِاش وهاى ٫ڀاً حٿڄنزاَ وحٿٔاڄىحص ڃ٤ىَاخص رُڄُناه             ٷَ-
ٓزلخنه وط٬خٿً ٫ڄخ َ٘اَٻىڅ ٷاخٽ َٸاىٽ حهلل أناخ حٿـزاخٍ أناخ حٿڄظټزاَ أناخ حٿڄڀاٺ أناخ حٿڄظ٬اخٽ َڄـاي             

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ََىىهاخ كظاً ٍؿاٲ رهاخ حٿڄنزاَ كظاً ٧نناخ أناه          ٳـ٬پ ٍٓىٽ حهلل خٽنٴٔه ٷ
 َ ره.ُٓو

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ أنزؤنخ كڄخى كيػنخ أنْ رن ََُٓن ٫ن حرن ٫ڄاَ أڅ  كي - 
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٜڀٍ حٿَٻ٬ظُن ٷزپ ٛٗس حٿٴـَ ٻؤڅ حًْحڅ ٳٍ أًنُه
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٬ٴاَ ران   ٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن رىىوَش ٫ن َنػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 
 ٍوًي ٓڄ٬ض ٫زُي رن ٫ڄَُ وهى َٸٚ َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

پ حٿڄنخٳٶ ٻڄؼپ حٿ٘خس حٿَحر٠ش رُن حٿٰنڄاُن ٳٸاخٽ حران ٫ڄاَ وَڀټاڂ ٖطټاٌرىح ٫ڀاً ٍٓاىٽ حهلل         ڃؼ-
 .حٿ٘خس حٿ٬خػَس رُن حٿٰنڄُن ؼپ حٿڄنخٳٶ ٻڄؼپڃ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

نخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿََؾ أهزَنٍ نخٳ٪ كايػنخ ٫زاي حهلل ران    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 
٫ڄاَ أڅ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٗااٰپ ٫نهااخ ٿُڀاش ٳؤهَهااخ كظااً ٍٷااينخ ٳااٍ حٿڄٔااـي ػااڂ   

ٓاڀڂ  ُنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وڀحٓظُٸ٨نخ ٳوَؽ ٫ڂ حٓظُٸ٨نخ ػڂ ٍٷينخ ػڂ حٓظُٸ٨نخ ػڂ ٍٷينخ ػ
 ٷخٽ

 .حٿڀُڀش َنظ٨َ حٿٜٗس ٯَُٻڂ ْ أكي ڃن أهپ حٍْٝٿُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حٿڀُغ ٫ن ََِي ران ٫زاي حهلل ران أٓاخڃش     كي - 

 رن حٿهخى حٿڀُؼً ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ أنه ٷخٽ
 .ٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اڅ أرَ حٿزَ ٛڀش حٿڄَء أهپ وى أرُه ر٬ي أڅ َىٿٍٓىٽ ٍٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أهزَنٍ حران ؿاََؾ كايػنٍ ٫زُاي حهلل ران ٫ڄاَ       كي - 

٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أًڅ ٿڀ٬زخّ رن ٫زاي حٿڄ٤ڀاذ حٓاظؤًڅ    
 َزُض رڄټش ٿُخٿٍ ڃنً ڃن أؿپ ٓٸخَظه ٳؤًڅ ٿه.  ٫ڀُه وٓڀڂ أڅحهللنزٍ حهلل ٛڀً 

 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿاََؾ كايػنٍ ڃىٓاً ران ٫ٸزاش ٫ان       ػنخ ٫زي حهللكي - 
 .نخٳ٪ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أهزَ  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كڀٶ ٍأٓه ٳٍ كـش حٿىىح٩

ٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ       حكيػنخ ٫زي حٿَُ رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 
٫ڀُاه وٓاڀڂ ٍأي ٛازُخ ٷاي كڀاٶ ر٬اٞ ٗا٬َ  وطاَٹ ر٠٬اه ٳنهاً ٫ان ًٿاٺ             أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل 

 وٷخٽ
 .ڀٸىح ٻڀه أو حطَٻىح ٻڀهحك-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أهً حٿِهٌَ ٫زي حهلل ران ڃٔاڀڂ   كي - 

 ن ٫ڄَ ٫ن أرُه ٷخٽرِس رن ٫زي حهلل كڄ٫ن 
ٽ حٿڄٔااؤٿش رؤكاايٻڂ كظااً َڀٸااً حهلل وڃااخ ٳااٍ وؿهااه  ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٖ طااِحٷااخ-

 .ڃ٫ِش ٿلڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ أهزَناٍ ٓاخٿڂ ران ٫زاي     كي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخٽ ٛڀً ٍٓىٽ حهللَ حهلل وأرى رټَ رن ٓڀُڄخڅ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄ
ڄخ ٓڀڂ ٷخځ ٷخٽ أٍأَظڂ ٿُڀاظټڂ هاٌ  ٫ڀاً ٍأّ ڃخثاش ٓانش      ص ٿُڀش ٛٗس حٿ٬٘خء ٳٍ آهَ كُخطه ٳڀًح-

ڃنهخ ٖ َزٸً ڃڄن هى ٫ڀً ٧هَ حٍْٝ أكي ٷخٽ حران ٫ڄاَ ٳىهاپ حٿناخّ ٳاٍ ڃٸخٿاش ٍٓاىٽ حهلل        
خ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل   ڄا ٫ان ڃخثاش ٓانش وأن   غ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ طڀٺ ٳُڄخ َظليػىڅ ڃن هاٌ  حْكخىَا  

 حٍْٝ َََي أڅ َنوَځ ًٿٺ حٿٸَڅ. ً ٧هَهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َزٸً حٿُىځ ڃڄن هى ٫ڀٛڀً ح
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓاخٿڂ ٫ان أرُاه أڅ    كي - 
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

نٴٶ ڃنه آنخء حٿڀُاپ وآناخء حٿنهاخٍ وٍؿاپ أطاخ  حهلل      َحهلل ڃخٖ ٳهى  خ كٔي اٖ ٫ڀً حػنظُن ٍؿپ أط ٖ-
 َٸىځ ره آنخء حٿڀُپ وآنخء حٿنهخٍ.حٿٸَآڅ ٳهى 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران             كي - 
 ٫ڄَ ٷخٽ

 .كڀشحـي حٿَؿپ ٳُهخ ٍَ ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ طـيوڅ حٿنخّ ٻبرپ ڃخثش ٖٷخ-
ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬     كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
ي حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٫ڀاً ٫ڄاَ ػىراخ أراُٞ ٳٸاخٽ أؿيَاي ػىراٺ أځ ٯٔاُپ ٳٸاخٽ ٳاٗ             ٍأ-

ه نا أىٌٍ ڃخٍى ٫ڀُه ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اٿزْ ؿيَي أو ٫ٖ كڄُايح أو ڃاض ٗاهُي أ٧   
 .ٷخٽ وََُٷٺ حهلل ٷَس ٫ُن ٳٍ حٿينُخ وحِهَس

حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ وحٿؼىٌٍ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن ػنخ ٫زي كي - 
 ٫زي حهلل رن ٫زُي رن ٫ڄَُ ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .خ٤ى َل٢ حٿو٤خَخ كٓىڃٔق حٿَٻن حٿُڄخنٍ وحٿَٻن حْ اڅ-
َ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران       ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄا       كي - 

 .٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٔظڀڂ حٿَٻن حٿُڄخنٍ وٖ َٔظڀڂ حِهََن
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران              كي - 

 ٫ڄَ
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كڀٶ ٳٍ كـظه أڅ-
 يػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽٍ كأر ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 
 .څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأرى رټَ و٫ڄَ و٫ؼڄخڅ َنِٿىڅ رخْر٤قٻخ-
ن ٓاخٿڂ ٫ان حران    ٫ا ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ    خ ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤنا      كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
َٸااڂ أكاايٻڂ أهااخ  ٳااُـڀْ ٳااٍ ڃـڀٔااه ٷااخٽ ٓااخٿڂ ٳټااخڅ    ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٖٷااخ-

 .حٿَؿپ َٸىځ ٖرن ٫ڄَ ڃن ڃـڀٔه ٳڄخ َـڀْ ٳٍ ڃـڀٔه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ حٿٴَؽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫خڃَ ٫ن ڃلڄاي ران   كي - 
 ن ؿ٬ٴَ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽري حهلل ٫ن ٫ڄَو ز٫ُ
آڃنش حهلل ڃن أنىح٩ حٿزَٗخ ڃن حٿـناىڅ وحٿزاَٙ وحٿـاٌحځ واًح     ح رڀٮ حٿَؿپ حٿڄٔڀڂ أٍر٬ُن ٓنشاً-

رڀٮ حٿوڄُٔن ٿُن حهلل ٫ِ وؿپ ٫ڀُه كٔخره واًح رڀٮ حٿٔظُن ٍُٷه حهلل انخرش َلزاه ٫ڀُهاخ واًح رڀاٮ    
ڃلاخ ٫ناه ٓاُجخطه    نُن طٸزاپ حهلل ڃناه كٔانخطه و   خء واًح رڀاٮ حٿؼڄا  ڄخحٿٔز٬ُن أكزه حهلل وأكزه أهپ حٿٔا 
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هلل ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًنزه وڃخ طؤهَ وٓڄً أٓاَُ حهلل ٳاٍ حٍْٝ وٗاٴ٪ ٳاٍ     ٯٴَ حواًح رڀٮ حٿظ٬ُٔن 
 أهڀه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗاڂ كايػنخ حٿٴاَؽ كايػنٍ ڃلڄاي ران ٫زاي حهلل حٿ٬اخڃٌَ ٫ان          كي - 
زاي حهلل ران ٫ڄاَ ران حٿو٤اخد ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل         ٫َو رن ٫ؼڄخڅ ٫ن ٫ڄڃلڄي رن ٫زي حهلل رن 

 .ڀهڃؼ ٫ڀُه وٓڀڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ حَٓحثُپ ٫ان ٓاڄخٹ ٫ان ٓا٬ُي ران هزُاَ       كي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ٿض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ أٗااظٌَ حٿااٌهذ رخٿٴ٠ااش أو حٿٴ٠ااش رخٿااٌهذ ٷااخٽ اًح         ٓااؤ-

 .َض وحكيح ڃنهڄخ رخِهَ ٳٗ َٴخٍٷٺ ٛخكزٺ ورُنٺ ورُنه ٿزْظَحٗ
كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ ُهَُ ٫ن ڃىًٓ رن ٫ٸزاش ٫ان ٓاخٿڂ ران     ػنخ ٫زي حهلل كي - 

٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ٍإَخ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاٍ أراٍ رټاَ        
 و٫ڄَ ٷخٽ

ىراخ أو ًناىرُن وٳاٍ ن٫ِاه ٟا٬ٲ وحهلل َٰٴاَ ٿاه ػاڂ         نأرى رټَ ٳن٩ِ ً خځَض حٿنخّ حؿظڄ٬ىح ٳٸٍأ-
ٳخٓظلخٿض ٯَرخ ٳڄخ ٍأَاض ٫زٸََاخ ڃان حٿناخّ َٴاٌَ ٳََاه كظاً ٟاَد حٿناخّ           ٷخځ حرن حٿو٤خد

 ر٤٬ن.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ ُهَُ ٫ن ڃىًٓ رن ٫ٸزاش ٫ان ٓاخٿڂ ران     كي - 

هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كُن أڃَ أٓاخڃش رڀٰاه   حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ  ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ٫زي حهلل
 أٓخڃش و٬٤َنىڅ ٳٍ اڃخٍطه ٳٸخځ ٻڄخ كيػنٍ ٓخٿڂ ٳٸخٽأڅ حٿنخّ ٬َُزىڅ 

ټااڂ ط٬ُزااىڅ أٓااخڃش وط٬٤نااىڅ ٳااٍ اڃخٍطااه وٷااي ٳ٬ڀااظڂ ًٿااٺ ٳااٍ أرُااه ڃاان ٷزااپ واڅ ٻااخڅ ٿوڀُٸااخ     أن-
  ڃان أكاذ حٿناخّ حٿاً ٳخٓظىٛاىح راه       ٬اي ٿٕڃخٍس واڅ ٻخڅ ٖكذ حٿنخّ ٻڀهڂ حٿً وأڅ حرنه هٌح ر

 .هَُح ٳؤنه ڃن هُخٍٻڂ
ٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ران آىځ كايػنخ ُهُاَ كايػنخ ڃىٓاً حران ٫ٸزاش أهزَناٍ           كيػنحهلل ػنخ ٫زيكي - 

ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل أنه ٓڄ٪ حرن ٫ڄَ َليع ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أناه ٿٸاً َُاي ران     
هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿىكٍ ٳٸايځ  حَنِٽ ٫ڀً ٍٓىٽ  أڅ٫ڄَ حرن نٴُپ رخٓٴپ رڀيف وًٿٺ ٷزپ 

وٓاڀڂ ٓاٴَس ٳُهاخ ٿلاڂ ٳاؤرً أڅ َؤٻاپ ڃناه وٷاخٽ أناً ٖ آٻاپ ڃڄاخ            ٫ڀُاه  ٛڀً حهلل  حٿُه ٍٓىٽ حهلل
 .طٌرلىڅ ٫ڀً أنٜخرټڂ وٖ آٻپ ڃڄخ ٖ ٌَٻَ حٓڂ حهلل ٫ڀُه

 ن٫ٸزاش ٫ان ٓاخٿڂ را     رنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ ُهَُ ٫ن ڃىًٓ كي - 
 ڀڂ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ

 .ه أطً وهى ٳٍ حٿڄ٬َّ ڃن ًي حٿلڀُٴش ٳٸُپ ٿه انٺ رز٤لخء ڃزخٍٻشأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ران آىځ كايػنخ ٗاََٺ ٫ان ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران          كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
 .نلىح ڃن ٫ََ٘ن ٬َٗس حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڀًڅ ُٗذ ٍٓىٽ حهلل ٛٻخ-
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رن آىځ كايػنخ كٔان ٬َناٍ حران ٛاخٿق ٫ان ٳاَحّ ٫ان          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُكي - 
 ٤٫ُش حٿ٬ىٳً ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ُض ڃاا٪ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳااٍ حٿل٠ااَ وحٿٔااٴَ ٳٜااڀً حٿ٨هااَ ٳااٍ حٿل٠ااَ  ٛااڀ-
ڀً حٿڄٰاَد ػٗػاخ ور٬ايهخ    ٛا ٿاُْ ر٬ايهخ ٗاٍء و   و أٍر٬خ ور٬يهخ ٍٻ٬ظُن وٛاڀً حٿ٬ٜاَ أٍر٬اخ   

ٔااٴَ حٿ٨هااَ ٍٻ٬ظااُن ور٬اايهخ ٍٻ٬ظااُن وحٿ٬ٜااَ    ٍٻ٬ظااُن وٛااڀً حٿ٬٘ااخء أٍر٬ااخ وٛااڀً ٳااٍ حٿ   
 ػخ ور٬يهخ ٍٻ٬ظُن وحٿ٬٘خء ٍٻ٬ظُن ور٬يهخ ٍٻ٬ظُن.ٍٻ٬ظُن وٿُْ ر٬يهخ ٍٗء وحٿڄَٰد ػٗ

ٍ حران أراٍ   نا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن ََِي كيػنخ ٬ُٓي ٬َكي - 
ن ٫ڄاَ ران حٿو٤اخد أڅ ٍؿاٗ أطاً      أَىد كايػنخ أراى هاخنٍ ٫ان ٫زاخّ حٿلـاٌَ ٫ان ٫زاي حهلل را         

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ
 .ٍٓىٽ حهلل أڅ ٿٍ هخىڃخ َٔت و٨َڀڂ أٳخَٟره ٷخٽ ط٬ٴى ٫نه ٻپ َىځ ٓز٬ُن ڃَس َخ-
َ ٬َناٍ ٫زاي حٿـزاخٍ حَْڀاً     ڄا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ أراى ٫زاي حٿاَكڄن كايػنخ حران ٫      كي - 

ڄاَ َٸاىٽ ٓاؤٿض أځ ٓاڀُڂ وهاٍ أځ أناْ ران ڃخٿاٺ حٿنزاٍ          كيػنخ ََِي ران أراٍ ٓاڄُش ٓاڄ٬ض حران ٫     
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ

ٍٓىٽ حهلل طَي حٿڄَأس ٳٍ حٿڄنخځ ڃخ ََي حٿَؿپ ٳٸخٽ ٿهخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح  َخ-
 .ٳڀظٰظٔپض ٍأص حٿڄَأس ًٿٺ وأنِٿ

حٿ٬ڄاً ٫ان أراٍ     خ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ كـاخؽ أنزؤناخ ٗاََٺ ٫ان ڃ٤اَٱ ٫ان َُاي         نػكي - 
 حٿٜيَٶ حٿنخؿً ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ نٔخء حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓؤٿنه ٫ن حٿٌَپ ٳٸخٽ

٬ڀنه ٗزَح ٳٸڀن أڅ ٗزَح ٖ َٔظَ ڃن ٫ىٍس ٳٸخٽ حؿ٬ڀنه ًٍح٫خ ٳټخنض اكايحهن اًح أٍحىص أڅ  حؿ-
 .ٳـ٬ڀظه ًَٗ خى٫ٍخ أٍهض ًٍح٫ وٌطظ
٬ُٓي كايػنخ أراى أٓاخڃش ٫ان ٫ڄاَ ران كڄاِس ٫ان          ػنخ ارَحهُڂ رنكي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 ٓخٿڂ أڅ ٗخ٫َح ٷخٽ ٫ني حرن ٫ڄَ
 .ٗٽ ٫زي حهلل هَُ رٗٽ * ٳٸخٽ ٿه حرن ٫ڄَ ٻٌرض ًحٹ رٗٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂور-
رٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن ََِي كيػنخ ٬ُٓي ٬َناٍ حران أراٍ    أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 ٍ أرى ٛوَ ٫ن نخٳ٪ ٷخٽأَىد كيػن
څ ٖرن ٫ڄَ ٛيَٶ ڃن أهپ حٿ٘خځ َټخطزاه ٳټظاذ اٿُاه ڃاَس ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ أناه رڀٰناٍ أناٺ           ٻخ-

ڂ ٓاڀ طټڀڄض ٳٍ ٗاٍء ڃان حٿٸايٍ ٳبَاخٹ أڅ طټظاذ حٿاً ٳابنٍ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه و           
 .أڃظٍ أٷىحځ َټٌرىڅ رخٿٸيٍ َٸىٽ ُٓټىڅ ٳٍ

خ أرى ٫زي حٿَكڂ كيػنخ ٬ُٓي ٬َنٍ حرن أرٍ أَىد كايػنٍ ٻ٬اذ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 
 رن ٫ڀٸڄش ٫ن رٗٽ رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٫ن أرُه ٷخٽ

ٽ خاًح حٓاظؤًنټڂ ٳٸا  ي ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طڄن٬ىح حٿنٔخء ك٨ى٧هن ڃن حٿڄٔخؿٷخ-
 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وطٸىٽ ٿنڄن٬هنرٗٽ وحهلل ٿنڄن٬هن ٳٸخٽ ٫زي حهلل أٷىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ُٓي كيػنٍ ََِي رن حٿهاخى  كي - 
 ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ٽ ٳټاخڅ ٫زاي حهلل َظظزا٪ نُاَحڅ أهڀاه      خ٫يو ٳخكٌٍوهخ ٷا  خٍٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿنٷخ-
 ٳ٤ُٴجهخ ٷزپ أڅ َزُض.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن كايػنخ ٓا٬ُي كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ران ٤٫اخء        يك - 
 ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٍ حٿ- وٳاٍ ڃ٘اَٷنخ َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل        ؿاپ ڀهڂ رخٍٹ ٿنخ ٳٍ ٗخڃنخ وَڄننخ ڃَطُن ٳٸاخٽ 
 .َڅ حٿ٤ُ٘خڅ وٿهخ ط٬ٔش أ٫٘خٍ حٿَ٘ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن هنخٿٺ ٤َڀ٪ ٷ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ََٗٺ ٫ن حٿلَ ران حٿٜازخف ٓاڄ٬ض حران ٫ڄاَ      كي - 
 َٸىٽ

ػنُن ْڃن أوٽ حٿ٘هَ وحْ څ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜىځ ػٗػش أَخځ ڃن ٻپ ٗهَ حٿوڄُٻخ-
 .حٿٌٌ َڀُه وحْػنُن حٿٌٌ َڀُه

ٍ أرٍ كيػنخ كـاخؽ وأٓاىى ران ٫اخڃَ ٷاخٖ كايػنخ ٗاََٺ ٫ان ٫زاي حهلل ران           ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 
 ٫ٜڂ أرٍ ٫ڀىحڅ حٿلنٴٍ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٳٍ طؼٸُٲ ٻٌحرخ وڃزَُح أڅ-
ً رن ارَحهُڂ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن آلٶ ٫ان ٫زاي حهلل   ٬نٍ أرٍ كيػنخ ٍريػػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ رن ىَنخٍ
ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٖ طاايهڀىح ٫ڀااً حٿٸااىځ حٿڄ٬ااٌرُن اٖ أڅ طټىنااىح رااخٻُن أڅ  ٷااخ-

 .َُٜزټڂ ڃخ أٛخرهڂ
ڂ ران  ٿحران ٗاهخد أڅ ٓاخ    ٫ان ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿُغ كايػنٍ ٫ٸُاپ   كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫زي حهلل أهزَ  أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أهزَ  أڅ ٍٓىٽ حهلل 
ڄٔڀڂ أهى حٿڄٔڀڂ ٖ ٨َڀڄىنه وٖ َٔڀڄه ڃن ٻخڅ ٳٍ كخؿش أهُه ٻخڅ حهلل ٫ِ وؿپ ٳٍ كخؿظاه  حٿ-

      َ ٔاڀڄخ  ڃ وڃن ٳَؽ ٫ن ڃٔڀڂ ٻَرش ٳَؽ حهلل ٫ِ وؿپ رهخ ٻَرش ڃان ٻاَد َاىځ حٿٸُخڃاش وڃان ٓاظ
 .ٓظَس حهلل َىځ حٿٸُخڃش

ََٺ ٫ن ٓڀڄش رن ٻهُپ ٫ن ڃـخهاي ٫ان حران    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٗكي - 
 ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ٷىٿه

 .ـَس ٣ُزش ٷخٽ هٍ حٿظٍ ٖ طنٴٞ وٍٷهخ و٧ننض أنهخ حٿنوڀشٻ٘-
ن ڃىٓاً ران ٫ٸزاش ٫ان     ٫ا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كايػنخ أراى ڃ٬٘اَ    كي - 

 ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٫ن أرُه ٷخٽ
 .هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻپ ڃٔټَ كَحځ ڃخ أٓټَ ٻؼَُ  ٳٸڀُڀه كَحځٽ ٍٓىٽ حٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ آاَحثُپ كايػنخ ػاىََ ٫ان ڃـخهاي ٫ان       كي - 

 .ڃن حٿَؿخٽ وحٿڄظَؿٗص ڃن حٿنٔخء ڀڂ ٿ٬ن حٿڄونؼُنوٓحرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
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ٍ كيػنخ أرى ٫زُيس حٿليحى ٫ن ٫خٛڂ رن ڃلڄي ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
 .أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٿىكيس أڅ َزُض حٿَؿپ وكي  أو َٔخٳَ وكي 

نخ ٬ٗزش ٫ن ٫ٸزاش ران كََاغ    ػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ هخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيكي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽن ٫ڄَ َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهللحر ٓڄ٬ض

ٻخڅ ڃنټڂ ڃڀظڄٔخ ٳڀُڀظڄْ ٳٍ حٿ٬َ٘ حٖوحهَ واڅ ٟا٬ٲ أكايٻڂ أو ٯڀاذ ٳاٗ َٰڀاذ ٫ڀاً        ڃن-
 .حٿٔز٪ حٿزىحٷٍ

ن ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ    حرا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى نىف ٷَحى أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان    كي - 
 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٛ
 .ىحٵه نهً ٫ن طڀٸً حٿٔڀ٪ كظً َهز٢ رهخ حْٓأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى نىف أنزؤنخ ٿُغ ٫ن ََِي رن ٫زاي حهلل ران أٓاخڃش ران حٿهاخى      كي - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ
ٗ  أ أ٫َحرُخ ڃَ ٫ڀُه وهڂ ٳٍ ٣ََٶ حٿلؾ ٳٸخٽ ٿه حرن ٫ڄَ أڅ- ٷاخٽ رڀاً ٷاخٽ     څٿٔض ٳٗڅ ران ٳا

و٫ڄخڃاش ٻاخڅ َ٘اي رهاخ ٍأٓاه ٳايٳ٬هخ اٿاً         ٳخن٤ڀٶ اٿً كڄاخٍ ٻاخڅ َٔاظََق ٫ڀُاه اًح ڃاپ ٍحكڀظاه      
ح٫َْحرٍ ٳڀڄخ حن٤ڀٶ ٷخٽ ٿه ر٠٬نخ أن٤ڀٸض اٿً كڄخٍٹ حٿٌٌ ٻنض طٔظََق ٫ڀُه و٫ڄخڃظٺ حٿظٍ 

رهخ ٍأٓٺ ٳخ٤٫ُظهڄاخ هاٌح ح٫َٖحراٍ وأنڄاخ ٻاخڅ هاٌح ََٟاً رايٍهڂ ٷاخٽ اناٍ ٓاڄ٬ض            ٻنض ط٘ي 
 أرُه ر٬ي أڅ َىٿٍ.پ وى ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ اڅ أرَ حٿزَ ٛڀش حٿڄَء أه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷَحى أرى نىف أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ    كي - 
 ٷخٽ

 .ٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ ؿڀذ وٖ ؿنذ وٖ ٰٗخٍ ٳٍ حٖٓٗځٷخ-
٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ   ران   كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷَحى أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ً حٿنٸُ٪ ٿوُڀهكڄ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷَحى أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 .٤ً حٿٔخرٶأ٫ٶ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رُن حٿوُپ وٓز-
 ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷَحى أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫كي - 
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َـڀْ رُن حٿو٤زظُن أڅ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ ٿُغ كيػنٍ نخٳ٪كي - 
ٌ  أڅ- ٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃٸظىٿاش      ٍ ٫زي حهلل حهزَ  أڅ حڃَأس وؿيص ٳٍ ر٬ٞ ڃٰاخُ

 حٿنٔخء وحٿٜزُخڅ.ٳؤنټَ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷظپ 
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أراى حٿن٠اَ كايػنخ ٿُاغ كايػنٍ ناخٳ٪ ٫ان ٫زاي حهلل أناه ٓاڄ٪              كي - 

ٴظناش ههناخ   حٿٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى ڃٔظٸزپ حٿڄَ٘ٵ َٸىٽ أٖ اڅ حٿٴظنش ههنخ أٖ اڅ 



  

 

 

Page 144 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

أراٍ آالٶ ٫ان    ٤َڀ٪ ٷَڅ حٿ٤ُ٘خڅ وٷاخٽ أكڄاي كايػنخ أراى حٿن٠اَ كايػنخ ٗاََٺ ٫ان          غڃن كُ
 حٿزهً ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 .څ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٫ڀً حٿوڄَسٻخ-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أراى حٿن٠اَ كايػنخ ٗاََٺ ٫ان ڃ٬خوَاش ران آالٶ ٫ان أراٍ               كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ حرن ٫ڄَ ٷخٽ أٛلخد حٿنزٍ ٛڀًن ٛخٿق حٿلنٴٍ ٫ن ٍؿپ ڃ
ه وٓاڀڂ َٸاىٽ ڃان ڃؼاپ راٌٌ ٍوف ػاڂ ٿاڂ َظاذ ڃؼاپ حهلل راه َاىځ            ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُا ٓڄ-

 .حٿٸُخڃش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ٫ڀٍ ٫ن ُحثيس ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن ڃلخٍد كي - 

 رن ىػخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
 .ڀڂ أَهخ حٿنخّ حطٸىح حٿ٨ڀڂ ٳبنه ٧ڀڄخص َىځ حٿٸُخڃشٓٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٷخ-
 ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى رن ڃ٬ٔيس ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ػنخكي - 
ىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٻااخڅ َٜااڀٍ ٳااٍ حٿ٬ُاايَن حٖٟاالً وحٿٴ٤ااَ ػااڂ َو٤ااذ ر٬ااي     ٍٓاا-

 .حٿٜٗس
كاايػنخ ٗااََٺ ٫اان ٫ؼڄااخڅ ٬َنااٍ حراان حٿڄُٰااَس وهااى    أرااٍ كاايػنخ هخٗااڂ نٍػنخ ٫زااي حهلل كاايػكااي - 

 ٿ٘خڃٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽح٫ًٖ٘ ٫ن ڃهخؿَ ح
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃان ٿازْ ػاىد ٗاهَس ٳاٍ حٿاينُخ أٿزٔاه حهلل ػاىد ڃٌٿاش َاىځ           ٷخ-

 .حٿٸُخڃش
ڂ ٓاڄ٬ض حران ٫ڄاَ    خٛا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ ََٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫كي - 
 ٸىٽ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂَ
 .ٳٍ ػٸُٲ ٻٌحرخ وڃزَُح اڅ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ أٓخڃش ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷيځ َىځ أكي ٳٔڄ٪ نٔاخء ڃان رناٍ ٫زاي حٖٗاهپ َزټاُن ٫ڀاً         أڅ-

 ٍ ټااُن ٫ڀااً كڄااِس ٫نااي  ٳخٓااظُٸ٦ َز هڀټااخهن ٳٸااخٽ ٿټاان كڄااِس ٖ رااىحٻٍ ٿااه ٳـااجن نٔااخء حْنٜااخ
هلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهن َزټُن ٳٸخٽ َخ وَلهن أنظن ههنخ طزټاُن كظاً حِڅ ڃاَوهن    ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ح

 .ٳڀَُؿ٬ن وٖ َزټُن ٫ڀً هخٿٺ ر٬ي حٿُىځ
خڅ كايػنخ  ىرا ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أراى حٿن٠اَ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ران ػخراض ران ػ            كي - 

 ٤٫ُش ٫ن أرٍ ڃنُذ حٿـٍَٗ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ نكٔخڅ ر
ً  ٷخ- حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ر٬ؼاض راُن َايٌ حٿٔاخ٫ش رخٿٔاُٲ كظاً ٬َزاي حهلل وكاي  ٖ            ٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀ

ََٗٺ ٿه وؿ٬پ ٍُٷاً طلاض ٧اپ ٍڃلاً وؿ٬اپ حٿاٌٽ وحٿٜاٰخٍ ٫ڀاً ڃان هاخٿٲ أڃاَي وڃان             
 .ط٘زه رٸىځ ٳهى ڃنهڂ

ڃ٬خوَش ٬َنٍ ُٗزخڅ ٫ن ٿُغ ٫ان ڃـخهاي ٫ان ٫زاي      حٿن٠َ كيػنخ أرىى ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أركي - 
 حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
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ص رنخ ؿنخُس ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ ٿى ٷڄض رنخ ڃ٬هخ ٷخٽ ٳؤهٌ رُيٌ ٳٸزٞ ٫ڀُهخ ٷز٠اخ ٗايَيح ٳڀڄاخ    ڃَ-
ىنىنخ ڃن حٿڄٸخرَ ٓڄ٪ ٍنش ڃن هڀٴه وهى ٷخرٞ ٫ڀاً َايٌ ٳخٓاظيحٍنٍ ٳخٓاظٸزڀهخ ٳٸاخٽ ٿهاخ ٗاَح        

 .ه وٓڀڂ أڅ طظز٪ ؿنخُس ڃ٬هخ ٍنشُهلل ٛڀً حهلل ٫ڀح وٷخٽ نهً ٍٓىٽ
كاايػنخ أرااى حٿن٠ااَ كاايػنخ أرااى ڃ٬خوَااش ٬َنااٍ ٗااُزخڅ ٫اان ٿُااغ ٫اان  ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍكااي - 

 ڃـخهي ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
ځ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀً حٿٜٴخ وحٿڄَوس وٻخڅ ٫ڄَ َؤڃَناخ رخٿڄٸاخځ ٫ڀُهڄاخ ڃان     ٷخ-

 .كُغ ََحهخ
ٿُاغ ٫ان ناخٳ٪    ػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش ٬َنٍ ُٗزخڅ ٫ان  كي كيػنٍ أرٍ ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿُْ ٳٍ ىوڅ هڄْ ڃن حٖراپ وٖ هڄاْ أوحٵ وٖ هڄٔاش    ٷخ-

 .أوٓخٵ ٛيٷش
پ ٫اان ُاا٫زااي حهلل راان ٫ٸ نااٍػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى حٿن٠ااَ كاايػنخ أرااى ٫ٸُااپ ٬َكااي - 

حرن ٫ڄَ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل   حٿٴ٠پ رن ََِي حٿؼڄخٿٍ كيػنٍ أرى حٿ٬ـٗڅ حٿڄلخٍرٍ ٓڄ٬ض
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

 .حٿټخٳَ ٿُـَ ٿٔخنه َىځ حٿٸُخڃش وٍحء  ٷيٍ ٳَٓوُن َظى٣ئ  حٿنخّ أڅ-
ُڄاٍ  ڄٻاش ران ٬َڀاً حٿظُ   رَػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أراى حٿن٠اَ كايػنخ أراى ٫ٸُاپ ٫ان           كي - 

 كيػنٍ أرى ٓىَي حٿ٬زيٌ ٷخٽ
ٿُائًڅ ٿناخ ٷاخٽ ٳؤر٤اؤ ٫ڀُناخ حًْڅ ٷاخٽ ٳٸڄاض حٿاً كـاَ ٳاٍ حٿزاخد            ُنخ حرن ٫ڄَ ٳـڀٔانخ رزخراه   أط-

ٳـ٬ڀض أ٣ڀ٪ ٳُه ٳٴ٤ن رٍ ٳڀڄخ أًڅ ٿناخ ؿڀٔانخ ٳٸاخٽ أَټاڂ ح٣ڀا٪ آنٴاخ ٳاٍ ىحٌٍ ٷاخٽ ٷڀاض أناخ ٷاخٽ            
ض أر٤ؤ ٫ڀُنخ حًْڅ ٳن٨َص ٳڀڂ أط٬ڄي ًٿاٺ ٷاخٽ ػاڂ    ٷڀرخٌ ٍٗء حٓظلڀڀض أڅ ط٤ڀ٪ ٳٍ ىحٌٍ ٷخٽ 

 ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ رناٍ حٖٓاٗځ ٫ڀاً هڄاْ         ٽ حهللٓؤٿى  ٫ن أُٗخء ٳٸاخٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاى   
ٗهخىس أڅ ٖ اٿه اٖ حهلل أڅ ڃلڄيح ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ واٷاخځ حٿٜاٗس واَظاخء حٿِٻاخس         

ؿخهاي ٳؤنڄاخ    ڃان  ـهاخى ٷاخٽ  ٿڄن ڃاخ طٸاىٽ ٳاٍ ح   َكوكؾ حٿزُض وُٛخځ ٍڃ٠خڅ ٷڀض َاخ أراخ ٫زاي حٿا    
 .َـخهي ٿنٴٔه

ٍ أراٍ كايػنخ أراى حٿن٠اَ كايػنخ أراى ٫ٸُاپ وهاى ٫زاي حهلل ران ٫ٸُاپ كايػنخ             ػنخ ٫زي حهلل كايػن كي - 
 ٫ڄَ رن كڄِس رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ كيػنخ ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽ

ڄاخ ًٻاَص ٷااىٽ حٿ٘اخ٫َ وأنااخ أن٨اَ حٿااً وؿاه ٍٓاىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُاه وٓااڀڂ ٫ڀاً حٿڄنزااَ         ٍر-
 َٔظٔٸً ٳڄخ َنِٽ كظً َـُٖ ٻپ ڃُِحد وحًٻَ ٷىٽ حٿ٘خ٫َ

 .ٔظٔٸً حٿٰڄخځ رىؿهه * ػڄخٽ حٿُظخڃً ٫ٜڄش ٿٍٓحڃپأرُٞ َو
 .هى ٷىٽ أرٍ ٣خٿذو
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ أرى ٫ٸُاپ ٷاخٽ أراٍ وهاى ٫زاي حهلل ران ٫ٸُاپ        كي - 

 أرُه ٷخٽ نكڄِس ٫ن ٓخٿڂ ٫ رنٛخٿق حٿليَغ ػٸش كيػنخ ٫ڄَ 
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٬ن ٳٗنخ حٿڀهڂ حٿ٬ن حٿلَع رن ه٘خځ حٿڀهاڂ  ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ حٿڀهڂ حٿٓڄ-
حٿ٬ن ٓهُپ رن ٫ڄَ وحٿڀهڂ حٿ٬ن ٛٴىحڅ رن أڃُش ٷخٽ ٳنِٿض هٌ  حَِش ٿُْ ٿٺ ڃن حْڃاَ ٗاٍء   

 .أو َظىد ٫ڀُهڂ أو ٬ٌَرهڂ ٳؤنهڂ ٧خٿڄىڅ ٷخٽ ٳظُذ ٫ڀُهڂ ٻڀهڂ
٫ان حران    كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ ڃهيٌ ٫ن ڃلڄاي ران أراٍ ٬َٸاىد     ػنخ ٫زي حهللكي - 

 أرٍ ن٬ڂ ٷخٽ
ء ٍؿپ حٿً حران ٫ڄاَ وأناخ ؿاخٿْ ٳٔاؤٿه ٫ان ىځ حٿز٬اىٝ ٳٸاخٽ ٿاه ڃڄان أناض ٷاخٽ ڃان أهاپ               ؿخ-

ه حٿ٬َحٵ ٷخٽ هخ أن٨َوح حٿً هٌح َٔؤٽ ٫ن ىځ حٿز٬ىٝ وٷي ٷظڀاىح حران ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُا     
 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ هڄخ ٍَلخنظٍ ڃن حٿينُخ.ٓوٓڀڂ وٷي ٓڄ٬ض ٍ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ هخٿاي ران حٿلاَع كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ـاٗڅ ٫ان            كي - 
 َُي رن أٓڀڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

حٿٸُخڃاش  ځ ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ڃن ن٩ِ َي  ڃن حٿ٤خ٫ش ٳٗ كـاش ٿاه َاى   ٓڄ-
 .ڃٴخٍٷخ ٿڀـڄخ٫ش ڃخص ڃُظش ؿخهڀُش وڃن ڃخص

ٍ كيػنخ أرى حٿن٠اَ كايػنخ ٫خٛاڂ ران ڃلڄاي ران َُاي ران ٫زاي حهلل ران           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
 ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ

  نخڅاػٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َِحٽ هٌح حٖڃَ ٳٍ ٷََٖ ڃخ رٸً ڃن حٿنخّ ٷخ-
كايػنخ ناخٳ٪ ٫ان ٫زاي      ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ ٫ٸزش رن أرٍ حٿٜهزخءزػنخ ٫كي - 

حهلل رن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ناخىي ٳاٍ حٿناخّ حٿٜاٗس ؿخڃ٬اش ٳزڀاٮ ًٿاٺ ٫زاي         
ٍ حهلل ٳؤن٤ڀٶ حٿً أهڀاه ؿاىحىح ٳاخٿٸً ػُخراخ ٻخناض ٫ڀُاه وٿازْ ػُخراخ ٻاخڅ َاؤطٍ ٳُهاخ حٿن             ٛاڀً حهلل  زا

ڃان ڃنزاَ  وٷاخځ    نلايٍ  ٫ڀُه وٓڀڂ ػڂ أن٤ڀٶ حٿً حٿڄٜڀً وٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاي ح     
حٿنخّ ٳٍ وؿهه ٳٸخٽ ڃخ أكيع نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿُىځ ٷخٿىح نهً حٿنزٌُ ٷخٽ أٌ حٿنزٌُ 

ٿلنظڄاش ٷاخٽ وڃاخ    ح ٷخٽ نهً ٫ن حٿيرخء وحٿنٸَُ ٷاخٽ ٳٸڀاض ٿناخٳ٪ ٳاخٿـَس ٷاخٽ وڃاخ حٿـاَس ٷاخٽ ٷڀاض         
َِٳض وحٿَحٷىى َِٳض ٷاخٽ ٖ  ٵ ٿلنظڄش ٷڀض حٿٸڀش ٷخٽ ٖ ٷڀض ٳخٿڄِٳض ٷخٽ وڃخ حٿڄِٳض ٷڀض حٿِح

 ٿڂ َنه َىڃجٌ اٖ ٫ن حٿيرخء وحٿنٸَُ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ ٫ٸزش ٬َنٍ حرن أرٍ حٿٜهزخء كيػنخ ٓخٿڂ رن كي - 

ٻاخڅ ًحص َاىځ ٫ناي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه        ران ٫ڄاَ كيػاه أناه     ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ ٫زاي حهلل 
 خره ٳؤٷزپ ٫ڀُهڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽوٓڀڂ ڃ٪ نٴَ ڃن أٛل

هئٖء أٿٔظڂ ط٬ڀڄىڅ أنٍ ٍٓىٽ حهلل حٿُټڂ ٷخٿىح رڀً ن٘هي أناٺ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ أٿٔاظڂ ط٬ڀڄاىڅ       َخ-
ه ڃان أ٣خ٫اٺ ٳٸاي أ٣اخ٩ حهلل     أنا  يهأڅ حهلل أنِٽ ٳٍ ٻظخره ڃن أ٣خ٫نٍ ٳٸي أ٣اخ٩ حهلل ٷاخٿىح رڀاً ن٘ا    

څ ڃاان ٣خ٫ااش حهلل أڅ ط٬ُ٤ااىنٍ واڅ ڃاان ٣ااخ٫ظٍ أڅ ط٬ُ٤ااىح  وأڅ ڃاان ٣خ٫ااش حهلل ٣خ٫ظااٺ ٷااخٽ ٳااب 
 .أثڄظټڂ أ٬ُ٣ىح أثڄظټڂ ٳبڅ ٛڀىح ٷ٬ىىح ٳٜڀىح ٷ٬ىىح

 ٽٷخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ آلٶ رن ٬ُٓي ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ كي - 
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ٿٸُخڃاش ٳڄان    ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ حٿڄٔؤٿش ٻيوف ٳٍ وؿه ٛخكزهخ َىځ ح٬ض ٍٓىٽ حهللٓڄ-
ٗااخء ٳڀُٔااظزٶ ٫ڀااً وؿهااه وأهااىڅ حٿڄٔااؤٿش ڃٔااؤٿش ًٌ حٿااَكڂ طٔااؤٿه ٳااٍ كخؿااش وهُااَ حٿڄٔااؤٿش       

 .حٿڄٔؤٿش ٫ن ٧هَ ٯنً وحريأ رڄن ط٬ىٽ
٬ُي ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ان  ٓ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ آلٶ رنكي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .ٳٍ ٳٔلش ڃن ىَنه ڃخٿڂ َٜذ ىڃخ كَحڃخَِحٽ حٿڄَء  ٿن-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ آلٶ حرن ٬ُٓي ٫ن أرُه ٷخٽكي - 
ً پ حرن ٫ڄَ ٫ڀً َلًُ رن ٬ُٓي وٯٗځ ڃان رنُاه ٍحرا٢ ىؿخؿاش ََڃُهاخ ٳڄ٘اً ح      ىه- حٿيؿخؿاش   ٿا

َ هٌح حٿ٤َُ ٫ڀً حٿٸظپ ڂ أٷزپ رهخ ورخٿٰٗځ وٷخٽ ٿُلًُ حُؿَوح ٯٗڃټڂ هٌح ڃن أڅ َٜزػٳلڀهخ 
ٳبنٍ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ َنهاً أڅ طٜازَ رهُڄاش أو ٯَُهاخ ٿٸظاپ واڅ أٍىطاڂ        

 .ًرلهخ ٳخًرلىهخ
حهلل  يحرن ٗهخد ٫ان ٫زا   نٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ًُٔ كيػنٍ ٿُغ كيػكي - 

 رن أُٓي أنه ٷخٽ ٿ٬زي حهلل رن ٫ڄَ رن أرٍ رټَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أڃُش رن ٫زي حهلل رن هخٿي
خ نـي ٛٗس حٿل٠َ وٛٗس حٿوىٱ ٳٍ حٿٸَآڅ وٖ نـي ٛٗس حٿٔٴَ ٳٍ حٿٸَآڅ ٳٸاخٽ ٿاه حران    أن-

نٴ٬اپ   خن٬ڀاڂ ٗاُجخ ٳبنڄا    ٫ٖڄَ حرن أهٍ اڅ حهلل ٫ِ وؿپ ر٬غ حٿُنخ ڃلڄيح ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ و
 .ٻڄخ ٍأَنخ ڃلڄيح ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٴ٬پ

ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى حرن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀٍ ران حٿلټاڂ ٫ان ٤٫اخء     ػنخ ٫زكي - 
 رن أرٍ ٍرخف ٷخٽ

څ ٍؿپ َڄيف حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٳـ٬پ حرن ٫ڄَ َٸىٽ هټٌح َلؼى ٳاٍ وؿهاه حٿظاَحد ٷاخٽ ٓاڄ٬ض      ٻخ-
 َٸىٽ اًح ٍأَظڂ حٿڄيحكُن ٳخكؼىح ٳٍ وؿىههڂ حٿظَحد. ڂً حهلل ٫ڀُه وٓڀٛڀٍٓىٽ حهلل 

 ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ٫ز ػنخكي - 
 .څ ٳٍ هخطڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃلڄي ٍٓىٽ حهللٻخ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 .څ ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃئًنخڅٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫خڃَ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَو كيػنخ ُهَُ ٫ن َُي رن أٓڀڂ كي - 

 ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ ٷخٽ
خ ػاڂ  ڀڄا ځ ٍؿٗڅ ڃن حٿڄ٘اَٵ ه٤ُزاخڅ ٫ڀاً ٫هاي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸخڃاخ ٳظټ         ٷي-

ٳ٬ـاذ حٿناخّ ڃان    خرض رن ٷُْ ه٤ُذ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳظټڀڂ ػاڂ ٷ٬اي   ػخځ وٷ ٷ٬يح
ٻٗڃهڂ ٳٸخځ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ َخ أَهخ حٿنخّ ٷىٿاىح رٸاىٿټڂ ٳؤنڄاخ ط٘اٸُٶ حٿټاٗځ ڃان       

 .حٿ٤ُ٘خڅ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اڅ ڃن حٿزُخڅ ٓلَح
حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ ٬َنٍ حرن ڃٔاڀڂ كايػنخ ٫زاي حهلل     ينٍ أرٍ كيػنخ ٫زيػػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 حرن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄ٬ََنٍ 



  

 

 

Page 148 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ه ٻخڅ اًح حنَٜٱ ڃن حٿـڄ٬ش حنَٜٱ حٿً ڃنِٿه ٳٔـي ٓـيطُن وًٻَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً  أن-
 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٴ٬پ ًٿٺ

 ڃخٿٺ رن ڃٰىٽ ٫ن ؿنُي ٫ن حرن ٫ڄَ نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤكي - 
هنڂ ٓز٬ش أرىرخ رخد ڃنهخ ٿڄن ٓپ ُٓٴه ٫ڀً أڃظاٍ  ه ٓڄ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٿـأن-

 .أو ٷخٽ أڃش ڃلڄي
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ه٘اخځ ران ٓا٬ُي كايػنخ هخٿاي ٬َناٍ حٿ٤لاخڅ كايػنخ رُاخڅ ٫ان             كي - 

 ڄَ ٷخٽ٫ ورَس ٫ن حرن ؿزَُ ٬َنٍ ٬ُٓيح ٫ن حرن
ٳٸاخٽ َاخ أراخ ٫زاي      خ حرن ٫ڄَ ونلن نَؿاى أڅ َلايػنخ رلايَغ ٬َـزناخ ٳزايٍنخ اٿُاه ٍؿاپ       نؽ حٿُهَ-

حٿَكڄن ڃخ طٸىٽ ٳٍ حٿٸظخٽ ٳاٍ حٿٴظناش ٳابڅ حهلل ٫اِ وؿاپ ٷاخٽ وٷاخطڀىهڂ كظاً ٖ طټاىڅ ٳظناش ٷاخٽ            
ٿايهىٽ  ح وَلٺ أطيٌٍ ڃخ حٿٴظنش انڄخ ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸخطپ حٿڄ٘اَٻُن وٻاخڅ  

 ظنش وٿُْ رٸظخٿټڂ ٫ڀً حٿڄڀٺ.ٳٳٍ ىَنهڂ 
ػنخ أرى أكڄي حٿِرٌَُ كيػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان أراٍ آالٶ ٫ان ڃـخهاي       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ٸض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٗهَح ٳټخڅ َٸَأ ٳٍ حٿَٻ٬ظُن ٷزپ حٿٴـَ ٷپ َخ أَهخ حٿټخٳَوڅ ٍڃ-

 .وٷپ هى حهلل أكي
ـ  ٫زي حهلل كيػنٍ نخػكي -  خهاي  أرٍ كيػنخ أرى أكڄي حٿِرٌَُ كيػنخ أرى حَٓحثُپ ٫ن ٳ٠ُپ ٫ان ڃ

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
َ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛٗس حٿ٬٘خء كظً نخځ حٿنخّ وطهـي حٿڄظهـايوڅ وحٓاظُٸ٦   أه-

 .حٿڄٔظُٸ٦ ٳوَؽ ٳخٷُڄض حٿٜٗس وٷخٽ ٿىٖ أڅ أٗٶ ٫ڀً أڃظٍ ْهَطهخ حٿً هٌح حٿىٷض
٬ناٍ حران ٫ٸُاپ    كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى أكڄي حٿِرٌَُ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل َ ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ
حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻٔخ  كڀش َُٓحء وٻٔاخ أٓاخڃش ٷز٤ُظاُن ػاڂ ٷاخٽ ڃاخ ڃاْ حٍٖٝ         أڅ-

 .ٳهى ٳٍ حٿنخٍ
يػنخ اَخى ٫ن ٫زاي  كػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿىٿُي كيػنخ ٫زُي حهلل رن اَخى رن ٿٸ٢ُ كي - 

 ُي ٷخٽحٿَكڄن رن ن٬ڂ أو ن٬ُڂ ح٫َٖؿٍ ٗٺ أرى حٿىٿ
ٽ ٍؿپ حرن ٫ڄَ ٫ن حٿڄظ٬ش وأنخ ٫ني  ڃظ٬ش حٿنٔاخء ٳٸاخٽ وحهلل ڃاخ ٻناخ ٫ڀاً ٫هاي ٍٓاىٽ حهلل        ٓخ-

ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ُحنااُن وٖ ڃٔااخٳلُن ػااڂ ٷااخٽ وحهلل ٿٸااي ٓااڄ٬ض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه  
 .ځ حٿٸُخڃش حٿڄُٔق حٿيؿخٽ وٻٌحرىڅ ػٗػىڅ أو أٻؼَىټىنن ٷزپ َٿُ ىٽَٸوٓڀڂ 

زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن كڄُي كيػنخ ٫زُي حهلل رن حَخى رن ٿٸ٢ُ أنزؤنخ حَخى ٫ن ػنخ ٫كي - 
 .٫زي حٿَكڄن ح٫َٖؿٍ ٫ن حرن ٫ڄَ وٿڂ َ٘ٺ ٳُه ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼڀه

٫خڃَ كيػنخ هخٍؿش رن ٫زي حهلل حْنٜخٌٍ ٫ن نخٳ٪ ٫ان   ٍ أرٍ كيػنخ أرىػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 
 څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحرن ٫ڄَ أ
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ڀهڂ أ٫ِ حٖٓٗځ رخكذ هٌَن حٿَؿڀُن حٿُٺ رؤرٍ ؿهپ أو ر٬ڄَ رن حٿو٤خد ٳټخڅ أكزهڄاخ حٿاً   حٿ-
 .حهلل ٫ڄَ رن حٿو٤خد

٫زي حهلل حْنٜاخٌٍ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان      كيػنخ هخٍؿش رن ڃَػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ أرى ٫خكي - 
ه وٓااڀڂ ٷااخٽ: اڅ حهلل ٫ااِ وؿااپ ؿ٬ااپ حٿلااٶ ٫ڀااً ٷڀااذ ٫ڄااَ حراان ٫ڄااَ ٫اان حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُاا

وٿٔخنه ٷخٽ وٷخٽ حرن ٫ڄَ ڃخ نِٽ رخٿنخّ أڃَ ٷ٢ ٳٸخٿىح ٳُه وٷخٽ ٳُه ٫ڄَ رن حٿو٤اخد أو ٷاخٽ   
 نِٽ حٿٸَآڅ ٫ڀً نلى ڃڄخ ٷخٽ ٫ڄَ.٫ڄَ اٖ 

 خٽأرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ هڄخځ كيػنخ ڃ٤َ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 
ٳَص ڃ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ وڃا٪ ٫ڄاَ ٳټخناخ ٖ ََِايحڅ ٫ڀاً ٍٻ٬ظاُن وٻناخ ٟاٖٗ          ٓخ-

 .ٳهيحنخ حهلل ره ٳزه نٸظيٌ
ٍ كي -  لٶ ٫ان ڃـخهاي   آا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـُن رن حٿڄؼنً كيػنخ حَٓحثُپ ٫ن أرا

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
أو هڄٔااخ و٫٘ااََن ڃااَس َٸااَأ ٳااٍ    ٸااض حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ أٍر٬ااخ و٫٘ااََن ڃااَس    ٍڃ-

 .حٿَٻ٬ظُن ٷزپ حٿٴـَ ور٬ي حٿڄَٰد ٷپ َخ أَهخ حٿټخٳَوڅ وٷپ هى حهلل أكي
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كايػنخ ٛاخٿق ران أراٍ حٖه٠اَ كايػنخ حران ٗاهخد ٫ان          كي - 

 ٷخٽڂ ٓخٿ
ٍٓاىٽ حهلل    رن ٫ڄاَ َٴظاً رخٿاٌٌ أناِٽ حهلل ٫اِ وؿاپ ڃان حٿَهٜاش راخٿظڄظ٪ وٓان          څ ٫زي حهللٻخ-

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳُه ٳُٸىٽ نخّ ٖرن ٫ڄَ ٻُٲ طوخٿٲ أرخٹ وٷي نهً ٫ان ًٿاٺ ٳُٸاىٽ ٿهاڂ     
 َس٫زي حهلل وَڀټڂ أٖ طظٸىڅ حهلل اڅ ٻخڅ ٫ڄَ نهً ٫ن ًٿٺ ٳُزظٍٰ ٳُه حٿوَُ َڀظڄْ ره طڄاخځ حٿ٬ڄا  

 ٛاڀً حهلل  حهللوٷي أكڀه حهلل و٫ڄپ ره ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٳَٓاىٽ   ٳڀڂ طلَڃىڅ ًٿٺ
٫ڀُه وٓڀڂ أكاٶ أڅ طظز٬اىح ٓانظه أځ ٓانش ٫ڄاَ أڅ ٫ڄاَ ٿاڂ َٸاپ ٿټاڂ أڅ حٿ٬ڄاَس ٳاٍ أٗاهَ حٿلاؾ              

 كَحځ وٿټنه ٷخٽ أڅ أطڂ حٿ٬ڄَس أڅ طٴَىوهخ ڃن أٗهَ حٿلؾ.
ٍوف كيػنخ هڄخځ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زُي  نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 رن ٫ڄَُ ٫ن أرُه ٷخٽ
ض ٖرن ٫ڄَ أٍحٹ طِحكڂ ٫ڀً هٌَن حٿَٻنُن ٷخٽ اڅ أٳ٬اپ ٳٸاي ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل      ٷڀ-

٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ أڅ ڃٔلهڄخ َل٤خڅ حٿو٤خَخ ٷاخٽ وٓاڄ٬ظه َٸاىٽ ڃان ٣اخٱ رهاٌح حٿزُاض أٓازى٫خ         
 ُٓجش وٍٳ٬ض ٿه ىٍؿش وٻخڅ ٫يٽ ٫ظٶ ٍٷزش. س كٔنش وٻٴَ ٫نه٤ىَلُٜه ٻظذ ٿه رټپ ه

ػنٍ أرٍ كيػنخ حٓىى رن ٫خڃَ أنزؤنخ أرى رټَ ٬َنٍ حرن ٫ُخٕ ٫ن حٿ٬ٗء ران  ػنخ ٫زي حهلل كيكي - 
 حٿڄُٔذ ٫ن ارَحهُڂ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ىڅ ٳڄان ٛايٷهڂ   ٬ڀٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ُٓټىڅ ٫ڀُټڂ أڃَحء َؤڃَونټڂ رڄخ ٖ َٴٷخ-
 .رهڂ وأ٫خنهڂ ٫ڀً ٧ڀڄهڂ ٳڀُْ ڃنٍ وٿٔض ڃنه وٿن ََى ٫ڀً حٿلىٌٝرټ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓىى رن ٫خڃَ ٗخًحڅ أنزؤنخ أرى رټَ رن ٫ُخٕ ٫ن ٿُاغ ٫ان   كي - 

 ڃـخهي ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
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وڃان أهايي     ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٓاؤٿټڂ راخهلل ٳاؤ٤٫ى  وڃان ى٫اخٻڂ ٳاخؿُزى      ٷخ-
 ٳجى  ٳبڅ ٿڂ طـيوح ڃخ طټخٳجى  ٳخى٫ىح ٿه.خٿټڂ ٳټ

 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ كن٨ڀش ٓڄ٬ض ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل َٸىٽػنخ ٫زي حهلل كي - 
٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ ْڅ َټاىڅ ؿاىٱ حٿڄاَء         ٓڄ-

 .٬َٗحح ڃڄڀىءح ٷُلخ هَُ ٿه ڃن أڅ َټىڅ ڃڄڀىء
حٿِهاٌَ ٫ان    زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وهذ رن ؿَََ كيػنخ أراٍ ٓاڄ٬ض َاىنْ ٫ان    ٫ػنخ كي - 

 ٓخٿڂ أڅ حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طيهڀىح ڃٔخٻن حٿٌَن ٧ڀڄىح أنٴٔهڂ اٖ أڅ طټىناىح راخٻُن   ٷخ-

 .أڅ َُٜزټڂ ڃؼپ ڃخ أٛخرهڂ
أرى ٫ىحنش ٫ن أرٍ ر٘اَ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان      ً رن كڄخى كيػنخلُػنخ َكي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 حرن ٫ڄَ ٷخٽ
حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هخطڂ ڃن ًهذ ٻخڅ َيهپ ٳٜه ٳٍ رخ٣ن ٻٴه ٳ٤َكه ًحص َىځ  څ ٿڀنزٍ ٛڀًٻؤ-

 .ٳ٤َف أٛلخره هىحطُڄهڂ ػڂ حطوٌ  هخطڄخ ڃن ٳ٠ش وٻخڅ َوظڂ ره وٖ َڀزٔه
خ كڄخى ٫ان ڃىٓاً ران ٫ٸزاش ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان        ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيكي - 

 ٷخٽحرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 
 .خڃش أكذ حٿنخّ اٿٍ ڃخ كخٗخ ٳخ٣ڄش وٖ ٯَُهخأٓ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن كڄخى كيػنخ أرى ٫ىحنش ٫ن ٍٷزش ٫ن ٫اىڅ ران أراٍ    كي - 

 ؿلُٴش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَُس ٷخٽ
خًح نلن رَأّ ڃنٜىد ٫ڀً ه٘زش ٷخٽ ٳٸخٽ ٗاٸٍ ٷخطاپ هاٌح    ٳض أڃً٘ ڃ٪ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٻن-

أنض طٸىٽ هٌح َخ أرخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ٳ٘ي َي  ڃن َايٌ وٷاخٽ أراى ٫زاي حٿاَكڄن ٓاڄ٬ض       ٷخٽ ٷڀض 
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸاىٽ اًح ڃ٘اً حٿَؿاپ ڃان أڃظاٍ حٿاً حٿَؿاپ ٿُٸظڀاه ٳڀُٸاپ هټاٌح           

 ٳٍ حٿـنش وحٿٸخطپ ٳٍ حٿنخٍ.ٳخٿڄٸظىٽ 
نخ ٛاوَ ٫ان ناخٳ٪ أڅ حران     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ران ٫زاي حٿاىحٍع كايػ    كي - 

 ٫ڄَ ؿڄ٪ رنُه كُن أنظِي أهپ حٿڄيَنش ڃ٪ حرن حٿِرَُ وهڀ٬ىح ََِي رن ڃ٬خوَش ٳٸخٽ
ىٽ َٸا ُاه وٓاڀڂ   ٫ڀ خ ٷي رخ٬َنخ هٌح حٿَؿپ رزُ٪ حهلل وٍٓىٿه، وانٍ ٓڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل  ان-

ٖ أڅ َټااىڅ ه ٿااىحء َااىځ حٿٸُخڃااش ٳُٸااخٽ هااٌ  ٯاايٍس ٳااٗڅ واڅ ڃاان أ٨٫ااڂ حٿٰاايٍ ا ٿااحٿٰااخىٍ َنٜااذ 
حَٖٗحٹ رخهلل ط٬خٿً أڅ َزخَ٪ حٿَؿپ ٍؿٗ ٫ڀً رُ٪ حهلل وٍٓىٿه ػڂ َنټغ ر٬ُظاه ٳاٗ َوڀ٬ان أكاي     

 .ڃنټڂ ََِي وٖ ََٔٳن أكي ڃنټڂ ٳٍ هٌح حْڃَ ٳُټىڅ ُٛڀڄخ ٳُڄخ رُنٍ ورُنټڂ
 ق ٷخٽكيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى كيػنخ هخٿي حٿلٌحء أڅ أرخ حٿڄڀُ ٍي حهلل كيػنٍ أر٫زػنخ كي - 
رٍ ٷٗرش ىهڀض أنخ وأراىٹ ٫ڀاً حران ٫ڄاَ ٳلايػنخ أناه ىهاپ ٫ڀاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه            ْ-

 .وٓڀڂ ٳخٿٸً ٿه وٓخىس ڃن أىځ ك٘ىهخ ٿُٲ ٳڀڂ أٷ٬ي ٫ڀُهخ رٸُض رُنٍ ورُنه



  

 

 

Page 151 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ڄي كيػنخ ٫زي حٿَكڄن حران ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ڃاىٿً      ٜػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿكي - 
 أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحرن ٫ڄَ ٫ن 

 .ڃن أٳَي حٿٴَي أڅ ٌََ ٫ُنُه ٳٍ حٿڄنخځ ڃخ ٿڂ طََخ اڅ-
ڄاَ ٫ان   ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿاَكڄن ٫ان أرُاه ٫ان حران     كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً
ٿټاََڂ َىٓاٲ ران ٬َٸاىد ران آالٶ ران اراَحهُڂ ٛاڀً حهلل          ټََڂ حرن حٿټََڂ حرن حٿټََڂ حران ح حٿ-

 .٫ڀُه وٓڀڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ُٻََاخ ران ٫ايٌ أنزؤناخ ٫زُاي حهلل ران ٫ڄاَو ٫ان ٫زاي حهلل ران           كي - 

 َ ٷخٽ٫ڄ ڃلڄي رن ٫ٸُپ ٫ن حرن
ٍ  ٫ڀُه وٓڀڂ كڀش ڃن كڀپ حٿٔاَُحء أهايحهخ ٿاه ٳُاَوُ ٳڀزٔاض حُٖح     ٓىٽ حهلل ٛڀً حهللٍ خنٍٻٔ-

ٳؤٯَٷنٍ ٣ىٖ و٫َٟخ ٳٔلزظه وٿزٔض حٿَىحء ٳظٸن٬ض ره ٳؤهٌ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ  
ر٬خطٸٍ ٳٸخٽ َخ ٫زي حهلل حٍٳ٪ حُٖحٍ ٳبڅ ڃخ ڃٔض حٍْٝ ڃن حُٔحٍ اٿاً ڃاخ أٓاٴپ ڃان حٿټ٬زاُن      

 حٿنخٍ ٷخٽ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٳڀڂ أٍ انٔخنخ ٷ٢ أٗي ط٘ڄَُح ڃن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ.ٳٍ 
خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃهناً ران ٫زاي حٿلڄُاي أراى ٗازپ ٫ان كڄاخى ٫ان ٫زاي حهلل ران             ػنكي - 

ڃلڄي رن ٫ٸُپ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻٔخ  كڀش ٳؤٓزڀهخ ٳٸاخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً    
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ىٖ ٗيَي أو ًٻَ حٿنخٍٷ هٳُ-
ڀُق ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ټَڃش ٫ان أراٍ   خ ٳػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ رن ڃلڄي كيػنكي - 

 حٿڄَُٰس رن كنُن أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
 .َض ٿَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃٌهزخ ڃىحؿه حٿٸزڀشٍأ-
يػنخ ٳڀاُق ٫ان ٓا٬ي ران ٫زاي حٿاَكڄن ران        كا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ ران ڃلڄاي  كي - 

 ٫ڄَ ٫ن أرُه أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ وحثپ حْنٜخٌٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل رن
ن حهلل حٿوڄااَ وٿ٬اان ٗااخٍرهخ وٓااخٷُهخ و٫خٛااَهخ وڃ٬ظٜااَهخ ورخث٬هااخ وڃزظخ٫هااخ وكخڃڀهااخ        ٿ٬اا-

 .وحٿڄلڄىٿش حٿُه وآٻپ ػڄنهخ
يػنخ ٫زي حهلل رن َُي رن أٓڀڂ ٫ن أرُه ٫ن كخ آلٶ رن ٫ًُٔ ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 ز٪ ػُخره وَيهن رخٿ٫ِٴَحڅ ٳٸُپ ٿه ٿڂ طٜزٮ ػُخرٺ وطيهن رخٿ٫ِٴَحڅ ٷخٽحرن ٫ڄَ أنه ٻخڅ َٜ
 .نٍ ٍأَظه أكذ حٖٛزخ٭ حٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َيهن ره وَٜڄٮ ره ػُخرهْ-
نخ ٿُاغ ٫ان ڃلڄاي ران ٫ـاٗڅ ٫ان َُاي        ػَىنْ رن ڃلڄي كيخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

  رن ٫ڄَ أطً حرن ڃ٤ُ٪ ٿُخٿٍ حٿلَس ٳٸخٽرن أٓڀڂ أنه كيػه أڅ ٫زي حهلل
ىح ْرٍ حٿَكڄن وٓخىس ٳٸخٽ اناٍ ٿاڂ آص ْؿڀاْ أنڄاخ ؿجاض ْهزاَٹ ٻڀڄظاُن ٓاڄ٬ظهڄخ ڃان          ٬ٟ-

ن ڃا ٸاىٽ ڃان نا٩ِ َايح     َ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ 
 نه َڄىص ڃىص حٿـؤهڀُش.٣خ٫ش ٿڂ طټن ٿه كـش َىځ حٿٸُخڃش وڃن ڃخص ڃٴخٍٷخ ٿڀـڄخ٫ش ٳؤ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ رن ڃلڄي كيػنخ ٫زخى ٬َنٍ حرن ٫زخى كيػنٍ ٫زُي حهلل كي - 
 رن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 .رخٿلؾ ڃٴَىحڂ ڀڀنخ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀأه-
َِاي ران أراٍ كزُاذ ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ َاىنْ ران ڃلڄاي كايػنخ ٿُاغ ٫ان َ         كي - 

ارَحهُڂ رن ٛخٿق وحٓڄه حٿٌٌ ٬ََٱ ره ن٬ُڂ رن حٿنلخځ وٻخڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     
 ٓڄخ  ٛخٿلخ أهزَ  أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ ٿ٬ڄَ رن حٿو٤خد

ڂ َټن ٿُئػَنخ ٫ڀُهڂ ٳؤن٤ڀٶ ٫زي حهلل حٿً ٫ڄه َُي ٿأنه ٿه َظخڃً و خٽ٤ذ ٫ڀً حرنش ٛخٿق ٳٸحه-
ٿُو٤اذ ٳاؤن٤ڀٶ َُااي حٿاً ٛاخٿق ٳٸاخٽ أڅ ٫زاي حهلل راان ٫ڄاَ أٍٓاڀنٍ حٿُاٺ َو٤ااذ          ران حٿو٤اخد   

حرنظٺ ٳٸخٽ ٿٍ َظخڃً وٿڂ أٻن ْطَد ٿلڄٍ وأٍٳا٪ ٿلڄټاڂ أٗاهيٻڂ أناٍ ٷاي أنټلظهاخ ٳٗناخ وٻاخڅ         
خ اٿً ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٳؤطض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸخٿاض َاخ نزاٍ حهلل ه٤اذ       هىي أڃه

ټلهخ أرىهخ َظُڄخ ٳٍ كـَ  وٿڂ َئحڃَهخ ٳؤٍٓاپ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    ٍ ٳؤن٫زي حهلل رن ٫ڄَ حرنظ
٫ڀُه وٓڀڂ حٿً ٛخٿق ٳٸخٽ أنټلض حرنظاٺ وٿاڂ طئحڃَهاخ ٳٸاخٽ ن٬اڂ ٳٸاخٽ أٗاَُوح ٫ڀاً حٿنٔاخء ٳاٍ           

هخ حران ٫ڄاَ ٳابڅ ٿاه ٳاٍ ڃاخٿٍ ڃؼاپ ڃاخ         ٷ٬ڀض هاٌح ٿڄاخ َٜاي   ٳ أنٴٔهن وهٍ رټَ ٳٸخٽ ٛخٿق ٳؤنڄخ
 أ٤٫خهخ.

كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن ََِي كايػنخ كُاىس كايػنخ أراى ٫ؼڄاخڅ       ػنخ ٫زي حهللكي - 
 حٿىٿُي ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .ى أرُهو أرَ حٿزَ أڅ َٜپ حٿَؿپ أهپ أڅ-
خ أراى حٿِرُاَ أنزؤناخ    ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كٔان ران ڃىٓاً كايػنخ حران ٿه٬ُاش كايػن           خػنكي - 

٫ىڅ رن ٫زي حهلل أنه ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ َٸىٽ ٻنخ ؿڀىٓخ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ  
 ٳٸخٽ

 رټااَس وأٛااُٗ ٳٸااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل حهلل پ حهلل أٻزااَ ٻزُااَح وحٿلڄااي هلل ٻؼُااَح وٓاازلخڅٍؿاا-
  ً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وحٿاٌٌ نٴٔاٍ      ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٷخٽ حٿټڀڄخص ٳٸخٽ حٿَؿپ أنخ ٳٸخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀ

رُي  أنٍ ْن٨َ حٿُهخ ط٬ٜي كظً ٳظلض ٿهخ أرىحد حٿٔاڄخء ٳٸاخٽ حران ٫ڄاَ وحٿاٌٌ نٴٔاٍ رُاي  ڃاخ         
وٷخٽ ٫اىڅ ڃاخ طَٻظهاخ ڃناٌ ٓاڄ٬ظهخ ڃان حران        طَٻظهخ ڃنٌ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 

 ٫ڄَ.
َُي رن أٓڀڂ ٫ان َُاي ران أٓاڀڂ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٗق كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رنكي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أكڀاض ٿناخ ڃُظظاخڅ وىڃاخڅ ٳؤڃاخ حٿڄُظظاخڅ ٳاخٿلىص وحٿـاَحى            ٷخ-

 .وأڃخ حٿيڃخڅ ٳخٿټزي وحٿ٤لخٽ
ڃ٬َوٱ كيػنخ ٫زي حهلل ران وهاذ ٫ان ڃ٬خوَاش ران       ٍ كيػنخ هَوڅ رنأرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

ََش ٫ن ٻؼَُ رن ڃَس ٫ن ٫زي حهلل ران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      ٛخٿق ٫ن أرٍ حٿِحه
 وٓڀڂ ٷخٽ
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ُڄىح حٿٜٴىٱ ٳبنڄخ طٜٴىڅ رٜٴىٱ حٿڄٗثټش وكخًوح رُن حٿڄنخٻذ وٓيوح حٿوڀاپ وٿُناىح ٳاٍ    أٷ-
وٛپ ٛٴخ وٛڀه حهلل طزخٍٹ وط٬خٿً وڃان ٷ٤ا٪    ؿخص ٿڀ٤ُ٘خڅ وڃنٳَأَيٌ اهىحنټڂ وٖ طٌٍوح 

 .ٛٴخ ٷ٬٤ه حهلل
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حهلل راان حٿىٿُااي كاايػنخ ٓااٴُخڅ ٫اان ٿُااغ وارااَحهُڂ حراان      يكاا - 

 حٿڄهخؿَ ٫ن ڃـخهي ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
 َٗص ٿُاغ حٿاٌٌ ًٻا   طٴا نٔاخء رخٿڀُاپ حٿاً حٿڄٔاخؿي     ٿڀ ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حثاٌنىح   ٷخ-

 .طٴٗص
يػنخ ٫زاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أُهاَ ران حٿٸخٓاڂ كا    كي - 

 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َو٤ذ ه٤زظُن َىځ حٿـڄ٬ش َـڀْ رُنهڄخ ڃَس
هلل ران ڃلڄاي ران    ح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حهلل ران حٿىٿُاي كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٫زاي         كي - 
 ٸُپ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ٫
ٷز٤ُاش وٻٔاخ أٓاخڃش كڀاش ٓاَُحء ٷاخٽ ٳن٨اَ ٳَآناٍ ٷاي          خنٍ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    ٻٔ-

أٓزڀض ٳـخء ٳؤهٌ رڄنټزٍ وٷخٽ َخ حران ٫ڄاَ ٻاپ ٗاٍء ڃاْ حٍْٝ ڃان حٿؼُاخد ٳٴاٍ حٿناخٍ ٷاخٽ           
 ٳَأَض حرن ٫ڄَ َظٍِ حٿً نٜٲ حٿٔخٵ.

يػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن َُاي كايػنخ أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان       كأرٍ كيػنخ َىنْ ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 
 ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫زي حهلل رن ٫

 .ى َو٤ذ حٿُي حٿ٬ڀُخ هَُ ڃن حٿُي حٿٔٴڀً حٿُي حٿ٬ڀُخ حٿڄ٤٬ُش وحٿُي حٿٔٴڀً َي حٿٔخثپوه-
هلل رن أرٍ ٓاڀڄش  ححٿ٬َِِ رن ٫زي  زيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـُن رن حٿڄؼنً كيػنخ ٫كي - 

 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛ
حٿٌٌ ٖ َئىٌ ُٻخس ڃخٿه َڄؼپ حهلل ٫ِ وؿپ ٿه ڃخٿه َىځ حٿٸُخڃش ٗـخ٫خ أٷ٩َ ٿاه ُرُزظاخڅ ػاڂ     اڅ-

 .َڀِڃه ٤َىٳه َٸىٽ أنخ ٻنِٹ أنخ ٻنِٹ
ىنْ كيػنخ كڄخى رن َُي ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ    َ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٍٳ٪ حٿليَغ حٿً ٍٓىٽ حهلل 
ڃٔټَ هڄَ وٻپ ڃٔټَ كَحځ وڃن َٗد حٿوڄَ ٳاٍ حٿاينُخ ٳڄاخص وهاى ڃايڃنهخ ٿاڂ َظاذ ٿاڂ          ٻپ-

ََ٘رهخ ٳٍ حِهَس. ٷخٽ أرٍ وٳٍ ڃىٟ٪ آهَ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن َُي ٫ن أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان     
 .هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻپ ڃٔټَ هڄَ وٻپ ڃٔټَ كَحځحَ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ ٫ڄحرن 

٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ كيػنخ رٸُش رن حٿىٿُي حٿلڄٍٜ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن  ػنخكي - 
 ُٳَ ٫ن هخٗڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

خٽ ػاڂ أىهاپ   ٷا  َٸزپ حهلل ٿه ٛٗس ڃخ ىحځ ٫ڀُه ٿڂ حٗظَي ػىرخ ر٬َ٘س ىٍحهڂ وٳُه ىٍهڂ كَحځ ڃن-
 .ٓڄ٬ظه َٸىٿهأٛز٬ُه ٳٍ أًنُه ػڂ ٷخٽ ٛڄظخ اڅ ٿڂ َټن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ اراَحهُڂ ران أراٍ حٿ٬زاخّ كايػنخ ٗاََٺ ٫ان أراٍ آالٶ ٫ان            كي - 
 حٿزهً ٷخٽ ََٗٺ أٍح  ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
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 .ٿوڄَسح څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٫ڀًٻخ-
حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران     ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ أنزؤناخ هاََڂ ٫ان ٫زُاي      ػنخكي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ طلڄپ ڃ٬ه حٿ٬نِس ٳٍ حٿ٬ُيَن ٳٍ أٓٴخٍ  ٳظَٻاِ راُن َيَاه    ٻخ-

 .ٳُٜڀٍ حٿُهخ
ُ   أ ػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ أنزؤنخكي ػنخ ٫زي حهللكي -  ي حٿ٬ڄاً ٫ان ناخٳ٪    َا راى حٓاَحثُپ ٫ان 

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
طىٟؤ وحكيس ٳظڀٺ و٧ُٴش حٿىٟىء حٿظٍ ٖ ري ڃنهخ ڃن طىٟؤ حػنظُن ٳڀه ٻٴٗڅ وڃان طىٟاؤ    ڃن-

 .ػٗػخ ٳٌٿٺ وٟىثٍ ووٟىء حْنزُخء ٷزڀٍ
ن ٷيحڃاش  را ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٫ڀٍ رن رلاَ كايػنخ ٛاخٿق    كي - 

زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان     رن ارَحهُڂ رن ڃلڄي رن كخ٣ذ حٿـڄلٍ أرى ڃلڄي كيػنٍ ٫
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٻخڅ كخٿٴخ ٳٗ َلڀٲ اٖ رخهلل وٻخنض ٷََٖ طلڀٲ رآرخثهخ ٷخٽ ٳٗ طلڀٴىح رآرخثټڂ ڃن-
ن َىنْ ٫ان ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪     ررلَ كيػنخ ٫ًُٔ ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ ركي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح ٣اخٱ حٿ٤اىحٱ حْوٽ هزاه ػٗػاخ وڃ٘اً أٍر٬اخ وٻاخڅ           څ ٍٓىٽ حهلل ٻخ-

 .٬ًَٔ رز٤ن حٿڄُٔپ اًح ٣خٱ رُن حٿٜٴخ وحٿڄَوس
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ كيػنخ أرؤڅ رن ََِي ٫ن َلًُ ران أراٍ ٻؼُاَ    كي - 
 ٷخٽ أرٍ ٷٗرش ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ن٫
َؽ نااخٍ ڃاان ٷزااپ ك٠ااَڃىص طل٘ااَ حٿنااخّ ٷااخٽ ٷڀنااخ ٳڄااخ طؤڃَنااخ َااخ ٍٓااىٽ حهلل ٷااخٽ ٫ڀااُټڂ    طواا-

 .رخٿ٘خځ
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حرن ٫ىڅ ٫ن ڃلڄي ٫ن حٿڄَُٰس حرن ٓڀڄخڅ ٷخٽكي - 
ٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫َ٘ ٛڀىحص ٍٻ٬ظُن ٷزاپ ٛاٗس حٿٜازق    حرن ٫ڄَ كٴ٨ض ڃن ح ٽٷخ-

ٻ٬ظُن ٷزپ ٛٗس حٿ٨هَ وٍٻ٬ظُن ر٬ي ٛٗس حٿ٨هَ وٍٻ٬ظُن ر٬اي ٛاٗس حٿڄٰاَد وٍٻ٬ظاُن     وٍ
 .ر٬ي حٿ٬٘خء

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫خٍځ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ كايػنخ ڃىٓاً ران ٫ٸزاش ٫ان      كي - 
 حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫نٓخٿڂ 

 .حٿً ٓز٪ أٍُٟن أهٌ ُٗجخ ڃن حٍْٝ ٧ڀڄخ هٔٲ ره ڃن-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃىٓاً حران ىحوى كايػنخ ٳڀاُق ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ټَڃاش ٫ان              كي - 

 ٍحٳ٪ رن كنُن
 ٸزڀش.ٿڀحرن ٫ڄَ أهزَ  أنه ٍأي حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ًهذ ڃٌهزخ ڃىحؿهخ  أڅ-
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ٓاَحثُپ ٫ان أراٍ آالٶ     زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَُ كايػنخ ح ٫ػنخ كي - 
 ٫ن ڃـخهي ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ٸض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٍر٬خ و٫٘اََن أو هڄٔاخ و٫٘اََن ڃاَس َٸاَأ ٳاٍ حٿاَٻ٬ظُن        ٍڃ-
 .حهلل أكيى ٷزپ حٿٴـَ وحٿَٻ٬ظُن ر٬ي حٿڄَٰد رٸپ َخ أَهخ حٿټخٳَوڅ وٷپ ه

ٖ      كيػ -  ٫ان ڃـخهاي ٫ان حران      نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓاََؾ كايػنخ أراى ٫ىحناش ٫ان ح٫ْڄا
 ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٓؤٿټڂ راخهلل ٳاخ٤٫ى  وڃان حٓاظ٬خًٻڂ راخهلل ٳخ٫ُاٌو  وڃان أطاً اٿاُټڂ ڃ٬َوٳاخ ٳټاخٳجى  ٳابڅ ٿاڂ               ڃن-
 حٓظـخٍٻڂ ٳؤؿَُو . ٷي ٻخٳؤطڄى  وڃنڂ طـيوح ڃخ طټخٳئو  ٳخى٫ىح ٿه كظً ط٬ڀڄىح أنټ

ن ڃلڄاي كايػنخ ٓاٴُخڅ ران ٫ُُناش ٫ان ََِاي ران أراٍ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔاُن را  كي - 
 َُخى ٫ن حرن أرٍ ٿُڀً ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنخ ٳجش ٻپ ڃٔڀڂٷخ-
كايػنخ ُحثايس كايػنخ ٿُاغ ران أراٍ ٓاڀُڂ         َوػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش رن ٫ڄا كي - 

 ُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀ
ح ٛڀً أكيٻڂ ٳٗ َظنوڄن طـخ  حٿٸزڀش ٳؤڅ طـخهه حٿَكڄن وٖ ٫ن َڄُناه وٿټان ٫ان ٗاڄخٿه أو     اً-

 .طلض ٷيڃه حٿَُٔي
ْ كاخطڂ ران ڃٔاڀڂ    ىنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٗا٬زش ٫ان أراٍ َا    كي - 
 ڄ٬ض ٍؿٗ ڃن ٷََٖ َٸىٽٓ
ى٩ٍ كَََ ٳٸخٿض ڃخ طٸىٽ ٳٍ حٿلََاَ ٳٸاخٽ نهاً     ُهخَض حڃَأس ؿخءص حٿً حرن ٫ڄَ رڄنً ٫ڀٍأ-

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫نه.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن كيػنخ أَىد ٬َنٍ حرن ٫ظزش ٫ان َلُاً ٬َناٍ حران أراٍ      كي - 

 رن ٫ڄَ ٷخٽح ٻؼَُ ٫ن نخٳ٪ ٫ن
 .ڀشٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َظوڀً ٫ڀً ٿزنظُن ڃٔظٸزپ حٿٸز ضٍَأ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٯُٓڅ كيػنخ ٍٗيَن كيػنٍ ٫ڄَو رن حٿلَع ٫ان  كي - 

 حرن ٗهخد ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل كيػه ٫ن حرن ٫ڄَ
أ٤٫ه َخ ٍٓاىٽ حهلل   ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ ٤٬ٍَ ٫ڄَ حٿ٤٬خء ٳُٸىٽ ٿه ٫ڄَ أڅ-

٫ڀُه وٓڀڂ هٌ  ٳظڄىٿه أو طٜيٵ راه وڃاخ ؿاخءٹ ڃان      أٳٸَ حٿُه ڃنٍ ٳٸخٽ ٿه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
هٌح حٿڄخٽ وأنض ٯَُ ڃَ٘ٱ وٖ ٓاخثپ ٳواٌ  وڃاخ ٖ ٳاٗ طظز٬اه نٴٔاٺ ٷاخٽ ٓاخٿڂ ٳڄان أؿاپ ًٿاٺ            

 ن ٫ڄَ ٖ َٔؤٽ أكيح ُٗؤ وٖ ََى ُٗجخ.ٻخڅ حر
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٯُٗڅ كيػنخ ٍٗيَن كيػنخ ٫ڄاَو ران حٿلاَع ٫ان     ي ػنخ ٫زكي - 

ٗااهخد ٫اان حٿٔااخثذ راان ََِااي ٫اان كى٤َااذ ران ٫زااي حٿ٬ااِي ٫اان ٫زااي حهلل راان حٿٔاا٬يٌ ٫اان  حران  
 .٫ڄَو رن حٿو٤خد ڃؼپ ًٿٺ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ رن ڃلڄي كيػنخ حٿلَع رن ٫زُي كيػنخ رَ٘ ران كاَد   كي - 
 ٽٷخ
ٷڀاض ن٬اڂ   ن ٫ڄَ ٷخٽ ٷڀض ڃخ طٸىٽ ٳٍ حٿٜاىځ ٳاٍ حٿٔاٴَ ٷاخٽ طؤهاٌ اڅ كايػظٺ       رٿض ٫زي حهلل ٓؤ-

ٷخٽ ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح هَؽ ڃن هٌ  حٿڄيَنش ٷَٜ حٿٜٗس وٿڂ َٜاڂ كظاً   
 .ََؿ٪ حٿُهخ

ِ       كي -  ران   َاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄاي كايػنخ ََِاي ٬َناٍ حران ٤٫اخء ٫ان َ
زاي حهلل  نٍ حٿلٔن رن ٓهُپ أو ٓهُپ رن ٫ڄاَو ران ٫زاي حٿاَكڄن ران ٫اىٱ ٫ان ٫       ػأرٍ َُخى كي
 رن ٫ڄَ ٷخٽ

ً ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٫اان حٿڄُؼااَس وحٿٸٔااُش وكڀٸااش حٿااٌهذ وحٿڄٴاايځ ٷااخٽ ََِااي    نهاا-
٪ وحٿڄُؼَس ؿڀىى حٿٔازخ٩ وحٿٸٔاُش ػُاخد ڃ٠اڀ٬ش ڃان ارََٔاڂ َـاخء رهاخ ڃان ڃٜاَ وحٿڄٴايځ حٿڄ٘از            

 رخٿ٬ٜٴَ.
ٿ٤لاخڅ ٫ان ََِاي ران أراٍ      خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ رن حٿىٿُي كيػنخ هخٿاي ٬َناٍ ح  نػكي - 

 َُخى ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرٍ ٿُڀً ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ُنخ حٿ٬يو ٳلخٙ حٿڄٔڀڄىڅ كُٜش ٳټناض ٳاُڄن كاخٙ ٳايهڀنخ حٿڄيَناش ٷاخٽ ٳظ٬َٟانخ ٿَٓاىٽ         ٿٸ-

حهلل نلان حٿٴاَحٍوڅ ٷاخٽ ٖ راپ أناظڂ       ٽحهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كُن هاَؽ ٿڀٜاٗس ٳٸڀناخ َاخ ٍٓاى     
 .حٿ٬ټخٍوڅ أنٍ ٳجش ٿټڂ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن ران ڃلڄاي كايػنخ ٓاڀُڄخڅ ران ٷاَځ ٫ان َُاي ٬َناٍ حران           كي - 
 ؿزَُ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

حٿنٔااخء پ  ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳااٍ ٯااِحس ٯِحهااخ رااخڃَأس ڃٸظىٿااش ٳنهااً ٫اان ٷظاا  حهلل ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً ڃااَ-
 .وحٿٜزُخڅ

خڅ ٫ن ٫ىڅ رن أراٍ ؿلُٴاش ٫ان    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ رن ٫ڄَ كيػنخ ٓٴُكي - 
 ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَُس أڅ حرن ٫ڄَ ٍأي ٍأٓخ ٳٸخٽ

ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃخ َڄن٪ أكيٻڂ اًح ؿاخء  ڃان َََاي ٷظڀاه أڅ َټاىڅ ڃؼاپ حران        ٷخ-
 .ظىٽ ٳٍ حٿـنشڄٸآىځ حٿٸخطپ ٳٍ حٿنخٍ وحٿ

ران رلُاَ حٿٜان٬خنٍ حٿٸاخٙ أڅ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ٫زاي حهلل      كي - 
 ٫زي حٿَكڄن رن ََِي أهزَ  أنه ٓڄ٪ حرن ٫ڄَ َٸىٽ

ً  ٷخ- ځ حٿٸُخڃاش ٻؤناه ٍأٌ ٫اُن ٳڀُٸاَأ     َاى  ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن َٓ  أڅ َن٨اَ حٿا
 .نه ٷخٽ وٓىٍس هىىأء أنٴ٤َص وكٔزض ڄخاًح حٿ٘ڄْ ٻىٍص وحًح حٿٔ

يػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ كڄُاي ٫ان رټاَ ران ٫زاي حهلل      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴؤڅ ككي - 
 ٫ن حرن ٫ڄَو أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ

حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً حٿ٨هَ وحٿ٬َٜ وحٿڄَٰد وحٿ٬٘خء رخٿز٤لخء ػاڂ هـا٪ رهاخ     أڅ-
 .٬ڀهٴٳټخڅ حرن ٫ڄَ َ ټشهـ٬ش ػڂ ىهپ ڃ
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نخ ڃ٤َ ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل حران ٫ڄاَ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڄخځ كيػكي - 
 ٫ن أرُه ٷخٽ

ناخ  وٻ ٳَنخ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وڃا٪ ٫ڄاَ ٳڀاڂ أٍهڄاخ ََِايحڅ ٫ڀاً ٍٻ٬ظاُن          ٓخ-
 .ٟٖٗ ٳهيحنخ حهلل ره ٳزه نٸظيٌ

ٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ كڄاخى ران َُاي كايػنخ أَاىد ٓاڄ٬ض حٿڄُٰاَس ران           ػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 
 ٍ رُض ڃلڄي رن ََُٓن أڅ حرن ٫ڄَ ٷخٽٓڀڄخڅ َليع ٳ

٨ض ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫َ٘ ٍٻ٬خص ٓىي حٿٴ٠ََاش ٍٻ٬ظاُن ٷزاپ حٿ٨هاَ     كٴ-
 .ٰيحسحٿوٍٻ٬ظُن ر٬ي حٿ٨هَ وٍٻ٬ظُن ر٬ي حٿڄَٰد وٍٻ٬ظُن ر٬ي حٿ٬٘خء وٍٻ٬ظُن ٷزپ 

حهلل ران ٗاٸُٶ حٿ٬ٸُڀاٍ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ان ٫زاي  كي - 
 ٫ن حرن ٫ڄَ

ٍؿٗ ڃن أهپ حٿزخىَش ٓؤٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ان ٛاٗس حٿڀُاپ ٳٸاخٽ رخٛاز٬ُه       أڅ-
 ڃؼنً ڃؼنً وحٿىطَ ٍٻ٬ش ڃن آهَ حٿڀُپ.

 ٓڀُڂ رن أه٠َ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٷخٽ يػنخ ٫ٴخڅ كيػنخك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
٫ڄَ ََڃپ ڃن حٿلـَ حٿً حٿلـَ وَوزَنخ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻاخڅ  څ ٫زي حهلل رن ٻخ-

َٴ٬پ ًٿٺ ٷخٽ ٫زُي حهلل ٳٌٻَوح ٿنخٳ٪ أنه ٻخڅ َڄٍ٘ ڃخ رُن حٿَٻنُن ٷخٽ ڃاخ ٻاخڅ َڄ٘اٍ اٖ كاُن     
 .َََي أڅ َٔظڀڂ

كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڄخځ ٓاڄ٬ض نخٳ٬اخ َا٫ِڂ أڅ حران ٫ڄاَ كيػاه أڅ        ٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
٫خث٘ش ٓخوڃض رزَََس ٳوَؽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿً حٿٜٗس ٳڀڄاخ ٍؿا٪ ٷخٿاض أنهاڂ أراىح      

 أڅ َز٬ُىنٍ اٖ أڅ َ٘ظ٣َىح حٿىٖء ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڄخ حٿىٖء ٿڄن أ٫ظٶان-
 كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ حهلل كيػنٍ أرٍ زيػنخ ٫كي - 
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ اًح ىهپ حٿٜٗس ٍٳ٪ َيَاه كاٌو ڃنټزُاه وحًح ٍٻا٪ وحًح      أڅ-

 .ٍٳ٪ ڃن حٿَٻى٩
أراى   نٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زاي حٿىحكاي ران َُاخى كايػنخ حٿلـاخؽ كايػ       كي - 

 ٫ن أرُه ٷخٽ ڂڃ٤َ ٫ن ٓخٿ
٫ي وحٿٜىح٫ٶ ٷخٽ حٿڀهڂ ٖ طٸظڀنخ ر٠ٰزٺ وٖ څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٓڄ٪ حٿَٻخ-

 .طهڀټنخ ر٬ٌحرٺ و٫خٳنخ ٷزپ ًٿٺ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷاخٽ كايػنخ وهُاذ كايػنخ ٫زاي حهلل ران ٣اخوّ ٫ان أرُاه          كي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ
 .ڀڂ نهً ٫ن حٿـَ وحٿيرخءٓٛڀً حهلل ٫ڀُه و ٍٓىٽ حهلل أڅ-
٫ٴاخڅ كايػنخ وهُاذ كايػنخ ٫زاي حهلل ران ٣اخوّ ٫ان أرُاه أناه           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ  كي - 

 ٓڄ٪ حرن ٫ڄَ َٸىٽ ٳٍ أوٽ أڃَ  أنهخ ٖ طنٴَ ٷخٽ
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 .ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ ٍهٚ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿهن ػڂ-
رٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ أَىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان       أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫
 .ح ى٫ً أكيٻڂ حٿً حٿي٫ىس ٳڀُـذ أو ٷخٽ ٳڀُؤطهخ ٷخٽ وٻخڅ حرن ٫ڄَ َـُذ ٛخثڄخ وڃٴ٤َحاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ أَىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان       كي - 

 وٓڀڂ ٷخٽ هحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُ
 .أكُىح ڃخ هڀٸظڂ أٛلخد هٌ  حٿٜىٍ ٬ٌَرىڅ َىځ حٿٸُخڃش وَٸخٽ ٿهڂ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش كايػنخ أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران           كي - 

 ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .شخڃوُپ ڃ٬ٸىى نىحُٛهخ حٿوَُ حٿً َىځ حٿٸُحٿ-
ن أراٍ هََاَس   حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كايػنخ كڄاخى ٫ان ٓاهُپ ٫ان أرُاه ٫ا        ػنخ ٫زيكي - 

 . ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼڀه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ     كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٿٸ٩ِ ٷخٽ
 .ٍأّ حٿٜزٍ وَظَٹ ڃنه ًإحرش َُٞٔ  أڅ َلڀٶ ر٬طٴخى كڄ-
 ػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 
٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ ٻنخ اًح رخ٬َنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀً حٿٔڄ٪ وحٿ٤خ٫ش َڀٸننخ ٓڄ-

 .هى ٳُڄخ حٓظ٬٤ض
٫ىحناش كايػنخ ٫ؼڄاخڅ ران ٫زاي حهلل ران ڃىهاذ         ٫ٴخڅ كيػنخ أرى نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 ٷخٽ
َلؾ حٿزُض ٷخٽ ٳَأي ٷىڃخ ؿڀىٓخ ٳٸخٽ ڃن هئٖء حٿٸىځ ٳٸخٿىح ٷاََٖ ٷاخٽ   ء ٍؿپ ڃن ڃَٜ ؿخ-

ٳڄان حٿ٘اُن ٳاُهڂ ٷااخٿىح ٫زاي حهلل ران ٫ڄااَ ٷاخٽ َاخ حراان ٫ڄاَ أناٍ ٓااخثڀٺ ٫ان ٗاٍء أو أن٘اايٹ أو            
ن٬ڂ ٷاخٽ ٳاظ٬ڀڂ أناه ٯاخد ٫ان رايٍ ٳڀاڂ         ٽڅ ٳَ َىځ أكي ٷخڄخن٘يطٺ رلَڃش هٌح حٿزُض أط٬ڀڂ أڅ ٫ؼ

ه طُٰذ ٫ن ر٬ُاش حٿَٟاىحڅ ٷاخٽ ن٬اڂ ٷاخٽ ٳټزاَ حٿڄٜاٌَ ٳٸاخٽ حران          أنَ٘هي  ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ وط٬ڀڂ 
٫ڄَ ط٬خٽ أرُن ٿٺ ڃخ ٓؤٿظنٍ ٫نه أڃخ ٳَحٍ  َىځ أكي ٳؤٗاهي أڅ حهلل ٷاي ٫ٴاخ ٫ناه وٯٴاَ ٿاه وأڃاخ        
طُٰزااه ٫اان راايٍ ٳبنااه ٻخنااض طلظااه حرنااش ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ وانهااخ ڃَٟااض ٳٸااخٽ ٿااه 

ٍؿپ ٗهي ريٍح وٓهڄه وأڃخ طُٰزه ٫ن ر٬ُاش حٿَٟاىحڅ    ٺ أؿٍَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿ
ٳڀى ٻؤڅ أكي أ٫اِ راز٤ن ڃټاش ڃان ٫ؼڄاخڅ ٿز٬ؼاه، ر٬اغ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٫ؼڄاخڅ             

ؼڄاخڅ ٷاخٽ وٷاخٽ    ٬َاي  وٷاخٽ هاٌ  ٿ    ڀًوٻخنض ر٬ُش حٿَٟىحڅ ر٬يڃخ ًهذ ٫ؼڄخڅ َٟد رهخ َي  ٫
 حرن ٫ڄَ حًهذ رهٌح حِڅ ڃ٬ٺ.

 كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ حَٓحثُپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٓا٬ُي ران   ػنخ ٫زي حهللكي - 
 ؿزَُ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
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ٿض حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ أٗااظٌَ حٿااٌهذ رخٿٴ٠ااش أو حٿٴ٠ااش رخٿااٌهذ ٷااخٽ اًح أهااٌص    ٓااؤ-
 .وحكيح ڃنهخ رخِهَ ٳٗ َٴخٍٷٺ ٛخكزٺ ورُنٺ ورُنه ٿزْ

ي ران ٫زُاي كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄا  كي - 
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َؤطٍ ٷزخء ٍحٻزخ وڃخُٗخ

٫ڄااَ أڅ ن ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنخ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ٫زُااي كاايػنخ ٫زُااي حهلل ٫اان نااخٳ٪ ٫اان حراا كااي -
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ذ ٛااُي نٸااٚ ڃاان ٫ڄڀااه ٻااپ َااىځ ٷَُح٣ااخڅ وٻااخڅ َااؤڃَ  حٷظنااً ٻڀزااخ اٖ ٻڀااذ ڃخٗااُش أو ٻڀاا ڃاان-
 .رخٿټٗد أڅ طٸظپ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زُاي كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ            كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .حٿوُٗء ٖ َن٨َ حهلل حٿُه َىځ حٿٸُخڃش نحٿٌٌ َـَ ػىره ڃ څح-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كي - 
 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن أطً حٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔپ.ٷخ-
حران ٫ڄاَ أڅ    نحهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ا    ُاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زُاي كايػنخ ٫ز     كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٌ هٌح أٳ٠پ ڃن أٿٲ ٛٗس ٳٍ ٯَُ  اٖ حٿڄٔـي حٿلَحځس ٳٍ ڃٔـيٛٗ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
رٔااز٪ و٫٘ااََن   ڂطٴ٠ااپ ٛااٗس أكاايٻ  ٫ااشٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٛااٗس حٿـڄخ  ٷااخ-

 .ىٍؿش
ران ٫زُاي كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي   كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ٳخطه ٛٗس حٿ٬َٜ ٳټخنڄخ وطَ أهڀه وڃخٿه. ڃن-
 ن ٫ڄَر ٫ن نخٳ٪ ٫ن ححهللػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ٫زُي كي - 
طڄاَ أو ٛاخ٫خ ڃان ٗا٬َُ      ڃان  ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳاَٝ ُٻاخڅ حٿٴ٤اَ ٛاخ٫خ      أڅ-

 ٫ڀً ٻپ ٫زي أو كَ َُٰٛ أو ٻزَُ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زُاي كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ            كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
 ؤ.ٍٓىٽ حهلل أََٷي أكينخ وهى ؿنذ ٷخٽ ن٬ڂ اًح طىٟ َخ-
ي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زُاي كايػنخ ٫زُا      كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 وُپ ٳٍ نىحُٛهخ حٿوَُ أريح حٿً َىځ حٿٸُخڃش.حٿ-
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حران ٫ڄاَ أڅ   ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زُاي كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ا         كي - 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٍٓىٽ

 .ىس ٍره ٻخڅ ٿه ڃن حٖؿَ ڃَطُنح نٜق حٿ٬زي ٿُٔي  وأكٔن ٫زخاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زُاي كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ            كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ـڀْ ٳُه وٿټن طٴٔلىح وطى٬ٓىحَ َٸُڂ حٿَؿپ حٿَؿپ ڃن ڃـڀٔه ػڂ ٖ-
 ي كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُكي - 
 .كيػنخ نهً ٫ن أٻپ ٿلىځ حٿلڄَ حْهڀُش أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن حٿٜزخف كيػنخ حٓڄ٬ُپ رن ُٻََخ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ان  كي - 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼڀهڀنخٳ٪ وٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛ
ڄاي ران ٫زُاي كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃل كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حٗظَي نوٗ ٷي أرَص ٳؼڄَطهخ ٿڀٌٌ أرَهخ اٖ أڅ ١ََ٘ حٿٌٌ حٗظَحهخ ڃن-
 خ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 
هلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿنخّ ًحص َىځ ٳـجض وٷي ٳَ٭ ٳٔاؤٿض حٿناخّ ڃاخًح ٷاخٽ     ذ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حه٤-

 .ٿٸ٩َوح ٷخٿىح نهً أڅ َنظزٌ ٳٍ حٿڄِٳض
َ           كي -  څ أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زُاي كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄا

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً
حٿٰنڄاُن ط٬ُاَ حٿاً هاٌ  ڃاَس وحٿاً هاٌ  ڃاَس ٖ طايٌٍ           ڄخ ڃؼپ حٿڄنخٳٶ ڃؼپ حٿ٘اخس حٿ٬اخثَس راُن   ان-

 .أَهڄخ طظز٪
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 .رُن حٿڄَٰد وحٿ٬٘خء ٪ؿي ره حٿَُٔ ؿڄ ًحڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اٻخ-
 ي رن ٫زُي كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄكي - 
ٸض حڃَأطٍ ٫ڀً ٫هي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهٍ كخثٞ ٳٌٻَ ًٿٺ ٫ڄاَ ٿَٓاىٽ   ٣ڀ-

هاَص ٤َڀٸهاخ   ٣طلاُٞ أهاَي ٳاخًح    ڂ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ڃَ  ٳڀَُحؿ٬هخ كظً ط٤هَ ػ
 ٍ أڃَ حهلل أڅ ط٤ڀٶ ٿهخ حٿنٔخء.حڅ ٗخء ٷزپ أڅ َـخڃ٬هخ أو َڄٔټهخ ٳخنهخ حٿ٬يس حٿظ

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ً   ڀُا ٽ ٍؿپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى ٫ڀً حٿڄنزاَ ٫ان ٛاٗس حٿ   ٓؤ-  پ ٷاخٽ ڃؼناً ڃؼنا

 .ٳبًح هٍ٘ أكيٻڂ أڅ َٜزق ٛڀً وحكيس ٳؤوطَص ٿه ڃخ ٛڀً
 خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنكي - 
 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حؿ٬ڀىح آهَ ٛٗطټڂ رخٿڀُپ وطَح.ٷخ-
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ران ٫زُاي كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ           ڄاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃل كي - 
ڂ وحٛپ ٳٍ ٍڃ٠خڅ ٳىحٛپ حٿنخّ ٳنهخهڂ ٳٸُپ ٿاه حناٺ طىحٛاپ    ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ

 ٷخٽ
 .ٍ ٿٔض ڃؼڀټڂ حنٍ أ٬٣ڂ وأٓٸٍان-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زُاي كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ            كي - 

هلل ٳخ٤٫اخ  ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٍؿاٗ ٳـاخء ٫ڄاَ         ح٫ڄَ كڄپ ٫ڀً ٳَّ ٳٍ ٓزُپ 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽحٿً 

 ظخ٩ حٿٴَّ حٿٌٌ كڄڀض ٫ڀُه ٳٸخٽ ٖ طزظ٬ه وٖ طَؿ٪ ٳٍ ٛيٷظٺ.أر-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زُاي كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ            كي - 

 طزخ٩ ٫ني رخد حٿڄٔـي ٳٸخٽ َ ٍأي كڀش َُٓح ٫ڄ
َىځ حٿـڄ٬اش وٿڀىٳاىى اًح ٷايڃىح ٫ڀُاٺ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً         ٍٓىٽ حهلل ٿى حٗظََظهخ ٳڀزٔظهخ َخ-

حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حنڄخ َڀزْ هٌ  ڃن ٖ هٗٵ ٿاه ٳاٍ حِهاَس ػاڂ ؿاخءص ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         
نُهخ وٷي ٷڀاض ٳُهاخ ڃاخ ٷڀاض     طخ ٍٓىٽ حهلل ٻٔىَ وٓڀڂ ڃنهخ كڀپ ٳخ٤٫ً ٫ڄَ ڃنهخ كڀش ٳٸخٽ ٫ڄَ

ٿاڂ أٻٔاټهخ ٿظڀزٔاهخ انڄاخ ٻٔاىطټهخ ٿظز٬ُهاخ أو ٿظټٔاىهخ        حنً  ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .أڃه رڄټش ڃن ٷخٽ ٳټٔخهخ ٫ڄَ أهخ ٿه ڃَ٘ٻخ

رُاه  أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن أرٍ رټَ رن ٓخٿڂ ٫نكي - 
 ٫ن ؿي  ٷخٽ

 .ٳٍ حٿنخٍ ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿٌٌ َټٌد ٫ڀً َزنً ٿه رُضٷخ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
حٿَؿااخٽ وحٿنٔااخء ٻااخنىح َظىٟاائوڅ ٫ڀااً ٫هااي ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃاان حٖنااخء    أڅ-

 .٬ُخؿڄحٿىحكي 
 ٪ ٫ن حرن ٫ڄَي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳزػنخ ٫كي - 
حرن ٫ڄَ نخىي رخٿٜٗس ٳٍ ٿُڀش ًحص رَى وٍَق ػڂ ٷخٽ ٳٍ آهَ نيحثه أٖ ٛڀىح ٳاٍ ٍكاخٿټڂ    أڅ-

أٖ ٛااڀىح ٳااٍ ٍكااخٿټڂ أٖ ٛااڀىح ٳااٍ حٿَكااخٽ ٳاابڅ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٻااخڅ َااؤڃَ     
 رخٍىس أو ًحص ڃ٤َ أو ًحص ٍَق ٳٍ حٿٔٴَ أٖ ٛڀىح ٳٍ حٿَكخٽ. شحٿڄئًڅ اًح ٻخنض ٿُڀ

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنٍ حٿڄنهخٽ رن ٫ڄَو ٷخٽكي - 
٬ض ٓا٬ُي ران ؿزُاَ ٷاخٽ هَؿاض ڃا٪ حران ٫ڄاَ ٳاٍ ٣ََاٶ ڃان ٣اَٵ حٿڄيَناش ٳاَأي ٳظُخناخ                ٓڄ-

پ هٌح وٯ٠ذ ٳڀڄخ ٍأوح حرن ٫ڄَ طٴَٷىح ػڂ ٬هخ٣جش ٷخٽ ڃن ٳ ٻپونٜزىح ىؿخؿش ََڃىنهخ ٿهڂ 
 .ٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿ٬ن حهلل ڃن َڄؼپ رخٿلُىحڅٷخٽ حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنز

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ؿزڀش أهزَنٍ ٷخٽكي - 
ن ٫ڄاَ َڄاَ رناخ ٳُٸاىٽ ٖ     حرا خ رخٿڄيَنش ٳٍ ر٬غ حٿ٬َحٵ ٳټخڅ حرن حٿِرَُ ََُٷناخ حٿظڄاَ وٻاخڅ    ٻن-

 .َحڅ اٖ أڅ َٔظؤًڅ حٿَؿپ ڃنټڂ أهخ طٸخٍنىح ٳبڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٿٸ
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 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنٍ ؿزڀش ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽكي - 
ٿُاه  اڅ حهلل ٖ َن٨اَ  ٳاب ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃان ؿاَ ػىراخ ڃان ػُخراه ڃان حٿڄوُڀاش        ٷخ-

 .َىځ حٿٸُخڃش
ػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيكي - 

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حڅ حٿٰاخىٍ َنٜاذ حهلل ٿاه ٿاىحء َاىځ حٿٸُخڃاش ٳُٸاخٽ أٖ هاٌ             ٷخ-

 ٯيٍس ٳٗڅ.
يػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ كڄاخى ٬َناٍ حران ٓاڀڄش أنزؤناخ ٫ڀاٍ ران َُاي ٫ان            كحهلل كيػنٍ أرٍ ي ػنخ ٫زكي - 

 ٸىد حٿٔيوٍٓ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ه٤ذ حٿنخّ َىځ حٿٴظق ٳٸخٽ٬َ
 اڅ ىَش حٿو٤ؤ حٿ٬ڄي رخٿٔى١ أو حٿ٬ٜخ ڃٰڀ٨ش ڃخثش ڃن حٖرپ ڃنهخ أٍر٬ىڅ هڀٴش ٳاٍ ر٤ىنهاخ   أٖ-

س ٻخنض ٳٍ حٿـخهڀُش طلض ٷيڃٍ اٖ ڃاخ ٻاخڅ ڃان ٓاٸخَش حٿلاخؽ      َٻپ ىځ وڃخٽ وڃؤػڅ أوٖىهخ اٖ ح
 .نش حٿزُض ٳخنٍ ٷي أڃ٠ُظهخ ْهڀهخوٓيح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ أَىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان       كي - 
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ي ط٬٘اً حران ٫ڄاَ ڃاَس وهاى َٔاڄ٪       ٸا رخٿ٬٘اخء ٷاخٽ وٿ   وحح وٟ٪ حٿ٬٘خء وأٷُڄض حٿٜٗس ٳخريإاً-
 .ٷَحءس حٔڃخځ

 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُاذ كايػنخ أَاىد ٫ان ناخٳ٪ أڅ حران ٫ڄاَ ٻاخڅ         ػنخ ٫زي حهللكي - 
َٰيوح حٿً حٿڄٔـي َىځ حٿـڄ٬ش ٳُٜڀٍ ٍٻ٬خص ٤َُپ ٳُهن حٿٸُخځ ٳاخًح حنٜاَٱ حٖڃاخځ ٍؿا٪ حٿاً      

 رُظه ٳٜڀً ٍٻ٬ظُن وٷخٽ
 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٴ٬پ ٍٓىٽ حهلل خڅٌح ٻهټ-
كيػنخ ٫زُي حهلل رن اَاخى ٷاخٽ كايػنخ اَاخى ٬َناٍ حران ٿٸا٢ُ         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅكي - 

 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ن٬ُڂ ح٫َٖؿٍ ٷخٽ
ٽ ٍؿپ حرن ٫ڄَ وأناخ ٫ناي  ٫ان حٿڄظ٬اش ڃظ٬اش حٿنٔاخء ٳ٠ٰاذ وٷاخٽ وحهلل ڃاخ ٻناخ ٫ڀاً ٫هاي             ٓؤ-

نخثُن وٖ ڃٔخٳلُن ػاڂ ٷاخٽ وحهلل ٿٸاي ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً       ُحهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀ
٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٿُټىنن ٷزپ حٿڄُٔق حٿيؿخٽ ٻٌحرىڅ ػٗػىڅ أو أٻؼَ ٷخٽ أرٍ وٷخٽ أرى حٿىٿُاي   حهلل

 ٿ٤ُخٿٍٔ ٷزپ َىځ حٿٸُخڃش.ح
نڄاخ  اٻاٌح ٷاخٽ ٫ٴاخڅ و    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن وحٷي رن ٫زاي حهلل كي - 

ٓاڄ٪ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ       هى وحٷي رن ڃلڄي رن َُي رن ٫زي حهلل رن ٫ڄاَ ٫ان أرُاه حناه     
 :ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 طَؿ٬ىح ر٬يٌ ٻٴخٍح ٠ََد ر٠٬ټڂ ٍٷخد ر٬ٞ. ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي حرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن وحٷي رن ڃلڄاي ران َُاي أناه     كي - 

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ نٓڄ٪ أرخ  َليع ٫
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 .ـش حٿىىح٩ وَلټڂ أو ٷخٽ وَڀټڂ ٖ طَؿ٬ىح ر٬يٌ ٻٴخٍح ٠ََد ر٠٬ټڂ ٍٷخد ر٬ٞك ٳٍ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كايػنخ وهُاذ كايػنخ ٷيحڃاش ران ڃىٓاً كايػنخ أَاىد ران          كي - 

 ىٿً ٫زي حهلل رن ٫زخّ ٫ن َٔخٍ ڃىٿً ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽڃ كُٜن حٿظڄُڄٍ ٫ن أرٍ ٫ڀٸڄش
ٛاڀٍ ر٬ايڃخ ٣ڀا٪ حٿٴـاَ ٳٸاخٽ َاخ َٔاخٍ ٻاڂ ٛاڀُض ٷڀاض ٖ أىٌٍ ٷاخٽ ٖ            نٍ حرن ٫ڄاَ وأناخ أ  ٍآ-

ىٍَض اڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هَؽ ٫ڀُنخ ونلان نٜاڀٍ هاٌ  حٿٜاٗس ٳٸاخٽ أٖ ٿُزڀاٮ       
 ٓـيطخڅ. ٗخهيٻڂ ٯخثزټڂ أڅ ٖ ٛٗس ر٬ي حٿٜزق اٖ

حٿلاَع كايػنخ ڃلڄاي ران      ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش حٿٰٗرٍ كايػنخ هخٿاي ران    خػنكي - 
٫ـٗڅ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻاخڅ َاي٫ى ٫ڀاً أٍر٬اش ٳاؤنِٽ      

 حهلل ط٬خٿً ٿُْ ٿٺ ڃن حْڃَ ٍٗء أو َظىد ٫ڀُهڂ أو ٬ٌَرهڂ ٳبنهڂ ٧خٿڄىڅ ٷخٽ
 .ځٗڂ حهلل حٿً حٖٓحهيوه-
٫َراٍ ٷاخٽ كايػنخ هخٿاي ران حٿلاخٍع       ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن كزُذ ران  كي - 

 .ٳٌٻَ نلى 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش حٿٰٗرٍ كايػنخ هخٿاي ران حٿلاَع كايػنخ ڃلڄاي ران        كي - 

 ٫ـٗڅ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ
حٿ٬ٸُٶ ٳنهً ٫ن ٣اَوٵ حٿنٔاخء حٿڀُڀاش حٿظاٍ َاؤطٍ ٳُهاخ        ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نِٽ أڅ-

 .خڅ ٳټٗهڄخ ٍأي ڃخ َټَ ٳ٬ٜخ  ٳظُ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ڃىًٓ رن ٫ٸزاش أهزَناٍ ٓاخٿڂ ٫ان     كي - 

ن حٿاىحىٌ  ر٤ا أرُه أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أطً وهى ٳٍ حٿڄ٬َّ ڃن ًٌ حٿلڀُٴاش ٳاٍ   
 .ٺ ٳٍ ر٤لخء ڃزخٍٻشنٳٸُپ ا

كيػنخ وهُذ كايػنخ ڃىٓاً ران ٫ٸزاش كايػنٍ ٓاخٿڂ ٫ان        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كي - 
 ٫زي حهلل أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ؿَ ػىره هُٗء ٿڂ َن٨َ حهلل حٿُه َىځ حٿٸُخڃش ٷخٽ أرى رټَ َخ ٍٓىٽ حهلل اڅ أكي ٗٸٍ اُحٌٍ  ڃن-
 .هي ًٿٺ ڃنه ٳٸخٽ انٺ ٿٔض ڃڄن طٜن٪ حٿوُٗءخظَهً اٖ أڅ أط٬ُٔٿ
يػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كايػنخ ڃىٓاً ران ٫ٸزاش كايػنٍ ٓاخٿڂ ٫ان         كػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٫زي حهلل ٫ن ٍإَخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ أرٍ رټَ و٫ڄَ ٷخٽ
ىرُن وٳاٍ ن٫ِاه ٟا٬ٲ وحهلل َٰٴاَ ٿاه ػاڂ       ًنا َض حٿنخّ حؿظڄ٬ىح ٳٸخځ أرى رټَ ٳن٩ِ ًنىراخ أو  ٍأ-

زٸََاخ ڃان حٿناخّ َٴاٌَ ٳََاه كظاً ٟاَد حٿناخّ         ٷخځ حرن حٿو٤خد ٳخٓظلخٿض ٯَرخ ٳڄخ ٍأَاض ٫ 
 .ر٤٬ن

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ حٿلٔان ران أراٍ ؿ٬ٴاَ ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان          كي - 
 حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ڄض ٳبنٍ أٗٴ٪ ٿڄن َڄىص رهخُڄىص رخٿڄيَنش ٳڀَ حٓظ٤خ٩ أڅ ڃن-
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نخ ٫ٴاخڅ كايػنخ هڄاخځ كايػنٍ ٬َڀاً ران كټاُڂ ٓاڄ٬ض ٓا٬ُي ران           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػ كي - 
 ؿزَُ َليع أنه ٓڄ٪ حرن ٫ڄَ َٸىٽ كَځ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نزٌُ حٿـَ ٷخٽ

حهلل ٫ڀُاه   ًأڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀ  ڂ ٸُض حرن ٫زاخّ ٳٸڀاض أٖ ط٬ـاذ ڃان أراٍ ٫زاي حٿاَكڄن َا٫ِ        ٳڀ-
 .ٿـَ ٷخٽ ڃخ َٜن٪ ڃن حٿڄيٍوٓڀڂ كَځ نزٌُ حٿـَ ٳٸخٽ حرن ٫زخّ ٛيٵ ٳٸڀض وڃخ ح

خڅ كيػنخ هڄخځ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄَ وكيػنٍ أرى ٓڀڄش ران  ٫ٴ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 
 ٫زي حٿَكڄن أڅ حرن ٫ڄَ كيػه أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ڄَ وٻپ ڃٔټَ كَحځ ٳٸڀض ٿه أڅ أٛلخرنخ كيػىنخ ٫ن حران ٓاََُن ٫ان حران ٫ڄاَ      ه ڃٔټَ ٻپ-
٬ه اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أرٍ كيػنٍ أرى ٓڀڄش ران ٫زاي حٿاَكڄن ران ٫اىٱ      وٿڂ ََٳ

 .أڅ حرن ٫ڄَ كيػه أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٿه
نخ حران ٫ڄاَ أڅ   ػځ ٓڄ٬ض نخٳ٬خ كيخُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ؿَََ رن ككي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ُزخ ٿه ٳٍ ٫زي ٳبڅ ٻخڅ ٿه ڃن حٿڄخٽ ڃاخ َزڀاٮ ٷُڄظاه ٷاىځ ٫ڀُاه ٷُڄاش ٫ايٽ واٖ ٳٸاي         أ٫ظٶ نٜ ڃن-

 أ٫ظٶ ڃخ أ٫ظٶ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ وهُاذ كايػنخ ڃىٓاً ران ٫ٸزاش كايػنٍ ٓاخٿڂ أڅ           كي - 

 وَىطَ ٍحٻزخ ٫ڀً ر٬َُ  ٖ َزخٿٍ كُغ وؿهه ٷخٽ پخڅ َٜڀٍ ٳٍ حٿڀُٻ ٫زي حهلل
ٓخٿڄخ َٜان٪ ًحٹ وٷاي أهزَناٍ ناخٳ٪ ٫ان ٫زاي حهلل أناه ٻاخڅ َائػَ ًٿاٺ ٫ان حٿنزاٍ              ي ٍأَض أنخوٷ-

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٛوَ رن ؿىَََش ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 ُه وٓڀڂ َىځ َٸىځ حٿنخّ ٿَد حٿ٬خٿڄُن ٷخٽ َُٰذ أكيهڂ ٳٍ ٍٗالش ڀحهلل ٛڀً حهلل ٫ٽ ٽ ٍٓىٷخ-

 .اٿً أنٜخٱ أًنُه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٛوَ ٬َنٍ حرن ؿىَََش كايػنخ ناخٳ٪ أڅ ٫زاي حهلل    كي - 

 رن ٫ڄَ أهزَ  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
أكيحهڄخ ٳبڅ ٻخڅ حٿٌٌ ٷُپ ٿاه ٻاخٳَ ٿهاى ٻاخٳَ      ًٳَ ٳبنهخ طـذ ٫ڀٻخح ٷخٽ حٿَؿپ ٿٜخكزه َخ اً-

 .خ ٷخٽواٖ ٍؿ٪ حٿُه ڃ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد رن ٤٫خء أنزؤنخ ٬ُٓي ٫ن ٷظخىس ٫ان ٛاٴىحڅ ران    كي - 

 ڃلٍَ ٷخٽ
نڄخ حران ٫ڄاَ ٤َاىٱ رخٿزُاض اً ٫َٟاه ٍؿاپ ٳٸاخٽ َاخ أراخ ٫زاي حٿاَكڄن ٻُاٲ ٓاڄ٬ض حٿنزاٍ               رُ-

ٳ٠ُا٪   َٸىٽ ٳٍ حٿنـىي ٷخٽ َاينى حٿڄائڃن ڃان ٍراه َاىځ حٿٸُخڃاش ٻؤناه راٌؽ         ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
٫ڀُه ٻنٴاه أٌ َٔاظَ  ػاڂ َٸاىٽ أط٬اَٱ ٳُٸاىٽ ٍد أ٫اَٱ ػاڂ َٸاىٽ أط٬اَٱ ٳُٸاىٽ ٍد أ٫اَٱ             
ٳُٸااىٽ ٍد أ٫ااَٱ ٳُٸااىٽ أنااخ ٓااظَطهخ ٫ڀُااٺ ٳااٍ حٿااينُخ وأنااخ أٯٴَهااخ ٿااٺ حٿُااىځ و٤٬َااً ٛاالُٴش  

هڂ ٫ڀً ٍإّ حٖٗهخى هئٖء حٿٌَن ٻٌرىح ٫ڀً ٍرهڂ أٖ رڄنخٳٸىڅ ٳُنخىٌ حٿكٔنخطه وأڃخ حٿټٴخٍ و
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٫ڀاً حٿ٨اخٿڄُن ٷااخٽ ٓا٬ُي وٷاخٽ ٷظااخىس ٳڀاڂ َواِ َىڃجااٌ أكاي ٳوٴاً هَِااش ٫ڀاً أكاي ڃاان            ٿ٬ناش حهلل 
 حٿوٗثٶ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن كڄخى ٫ن ٫زي حٿَكڄن ران ٓا٬ي   كي - 
 زي حهلل ٫ڄَ َٜڀٍ ٫ڀً ٍحكڀظه ٿَُٰ حٿٸزڀش ط٤ى٫خ ٳٸخٽ٫ڃىٿً ٫ڄَ رن حٿو٤خد أنه أرَٜ 

 َخ أرخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ٻخڅ نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٴ٬ڀه. هٌح ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ رن ٫ڄَ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حران  كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
ؿاپ ٳٸاخٽ اڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاي        ٍـي ٷزخء اً ؿاخء  ڃٔنڄخ حٿنخّ َٜڀىڅ ٳٍ رُ-

 .وٷي أڃَ أڅ َظىؿه اٿً حٿټ٬زش ٷخٽ ٳخٓظيحٍوحأنِٽ ٫ڀُه ٷَآڅ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٍ  كيػنخ أرى حٿڄَُٰس كيػنخ حٖوُح٫ٍ كيػنٍ َلًُ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران     كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
 .كيٻڂ حٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔپأ ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ؿخءٷخ-
ح٫ْڄاٖ ٫ان اراَحهُڂ ران أراٍ حٿ٘ا٬ؼخء       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀً رن ٫زُاي كايػنخ   كي - 

 ٷخٽ
خ نيهپ ٫ڀً أڃَحثنخ ٳنٸىٽ حٿٸىٽ ٳبًح هَؿنخ ٷڀنخ ٯَُ  ٳٸخٽ ٻنخ ن٬ي هاٌح ٫ڀاً   ان پ ٖرن ٫ڄَٷُ-

 .٫هي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿنٴخٵ
نخ ٫ظخد رن َُخى كيػنخ ٫زي حهلل ٬َنٍ حران ڃزاخٍٹ أنزؤناخ ڃىٓاً     ػ كيػنٍ أرٍ كيحهللػنخ ٫زي كي - 

رن ٫ٸزش ٫ن ٓخٿڂ ونخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ اًح ٷٴپ ڃان حٿٰاِو   
ڀاٺ وٿاه   أو حٿلؾ أو حٿ٬ڄَس َزيأ ٳُټزَ ػٗع ڃاَحٍ ػاڂ َٸاىٽ ٖ حٿاه اٖ حهلل وكاي  ٖ ٗاََٺ ٿاه حٿڄ       

حٿلڄي وهى ٫ڀً ٻپ ٍٗء ٷيََ آَزىڅ طخثزىڅ ٫خريوڅ ٓاخؿيوڅ ٿَرناخ كخڃايوڅ ٛايٵ حهلل و٫اي       
 .٫زي  وهِځ حٖكِحد وكي ونَٜ 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ڃىًٓ رن ٫ٸزش ٫ن ٓاخٿڂ  كي - 
 ونخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل

 .هؼڀٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ ٳٌٻَ ڃ أڅ-
ن ڃلاخٍد  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ ران ٫خٛاڂ ٫ان ٤٫اخء ٬َناٍ حران حٿٔاخثذ ٫ا        كي - 

 ٬َنٍ حرن ىػخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َخ أَهخ حٿنخّ اَخٻڂ وحٿ٨ڀڂ ٳبڅ حٿ٨ڀڂ ٧ڀڄخص َىځ حٿٸُخڃشٷخ-
زاي حهلل ٫ان هاٗى ران ٫زاي      ٫رټخٍ ٬َناٍ حران    ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كي - 

 َحد ٳؤهزَ  ٫ن حرن ٫ڄَحٿَكڄن رن ؿنيس أنه ٓؤٽ ٣خوٓخ ٫ن حٿ٘
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٿـَ وحٿيرخء. أڅ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ه٘خځ رن ٫َوس ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
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ذ حٿ٘اڄْ ٳاؤهَوح حٿٜاٗس كظاً طزاَُوح اًح      ؿا وٓڀڂ اًح ٣ڀا٪ كخ ه ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُٷخ-
 .حٿٜٗس هظً طُٰذ ٯخد كخؿذ حٿ٘ڄْ ٳخهَوح

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ه٘خځ رن ٫َوس ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
خ څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٖ َظلَي أكيٻڂ حٿٜٗس ٣ڀى٩ حٿ٘ڄْ وٖ ٯَورهٻؤ-

 .َنٍ حٿ٤ُ٘خڅٷٳؤنهخ ط٤ڀ٪ رُن 
 ٬ُٓي حرن َُخى ٫ن َُخى رن ٛزُق حٿلنٴٍ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ كي - 
ُض اٿً ؿناذ حران ٫ڄاَ ٳىٟا٬ض َايٌ ٫ڀاً هخٛاَطٍ ٳ٠اَد َايٌ ٳڀڄاخ ٛاڀً ٷاخٽ هاٌح              ٛڀ-

 حٿٜڀذ ٳٍ حٿٜٗس وٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َنهً ٫نه.
 حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ػخرض رن ٫ڄخٍس ٫ن أرٍ طڄُڄش حٿهـُڄً ٫ن حرن زيػنخ ٫كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
ُض ڃ٪ حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وأراٍ رټاَ و٫ڄاَ و٫ؼڄاخڅ ٳاٗ ٛاٗس ر٬اي حٿٰايحس كظاً             ٛڀ-

 .ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن حٿ٬ڄٌَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 .ُه وٓڀڂ اًح ؿي ره حٿَُٔ ؿڄ٪ رُن حٿڄَٰد وحٿ٬٘خءڀحهلل ٛڀً حهلل ٫ٽ څ ٍٓىٻخ-
 زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حٿ٬ڄٌَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫كي - 
 .ٻخڅ ٿٍ ڃزُض وٖ ڃؤوي ٫ڀً ٫هي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اٖ ٳٍ حٿڄٔـي ڃخ-
 خٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حٿ٬ڄٌَ ٫ن كي - 
 .لَرش ٳٍ حٿ٬ُيَن ٳُٜڀً حٿُهخحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ طَٻِ ٿه حٿ أڅ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ََٗٺ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً اٿً ر٬َُ أڅ-
ُپ ران ڃاَُوٵ ٫ان ٤٫ُاش حٿ٬اىٳٍ ٫ان حران        ٠ا كايػنخ وٻُا٪ ٫ان ٳ   ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
 ٖء أ٣ىٽ ڃن ػٗع ٓـيحص ڃن ٓـىى حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ.يس ڃن ٓـىى هئٓـ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حٿ٬ڄٌَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
 .زُهنټٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ ََٳ٪ َيَه كٌو ڃ أڅ-
 ٫ن حرن ٫ڄَ ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنٍ ٫زي حهلل رن نخٳ٪ ٫ن أرُهزػنخ ٫كي - 
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٬َنٍ أطً رٴ٠ُن ٳٍ ڃٔـي حٿٴ٠ُن ٳَ٘ره ٳڀٌٿٺ ٓڄً أڅ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حٿ٬ڄٌَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 .ن َٗد حٿوڄَ ٳٍ حٿينُخ ٿڂ ََ٘رهخ ٳٍ حِهَسڃحهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ً ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀٷخ-
 حرن نخٳ٪ ٫ان أرُاه ٫ان ٛاٴُش حرناش أراٍ       حهلل  كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنٍ ٫زيػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٫زُي ٷخٿض
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ي حرن ٫ڄَ ٛزُخ ٳٍ ٍأٓه ٷنخ٩ُ ٳٸخٽ أڃخ ٫ڄڀض أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ نهاً     ٍأ-
 .ٿٸ٩ِح أڅ طلڀٶ حٿٜزُخڅ

ٍ كي -  رټاَ ران ٫زُاي حهلل     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حٿ٬ڄٌَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرا
 رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اًح أٻااپ أكاايٻڂ أو ٗااَد ٳااٗ َؤٻااپ ر٘ااڄخٿه وٖ َ٘ااَد     ٷااخ-
 .ر٘ڄخٿه ٳبڅ حٿ٤ُ٘خڅ َؤٻپ وََ٘د ر٘ڄخٿه

كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كايػنخ ڃىٓاً ران ٫ٸزاش كايػنٍ ٓاخٿڂ ٫ان         حهلل كيػنٍ أرٍ زيػنخ ٫كي - 
ه أنه ٻخڅ َٔڄ٬ه َليع ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ كاُن أڃاَ أٓاخڃش ران َُاي ٳزڀٰاه        أرُ

 أڅ حٿنخّ ٫خرىح أٓخڃش و٬٣نىح ٳٍ اڃخٍطه ٳٸخځ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ حٿنخّ ٳٸخٽ
أٓخڃش وط٬٤نىڅ ٳٍ اڃخٍطه وٷي ٳ٬ڀظڂ ًٿاٺ رؤرُاه ڃان ٷزاپ وأڅ      أٖ أنټڂ ط٬ُزىڅڂ خ كيػنٍ ٓخٿٻڄ-

ٿوڀُٸخ ٿٗڃخٍس وأڅ ٻاؤڅ ٖكاذ حٿناخّ ٻڀهاڂ اٿاً وأڅ حرناه هاٌح ڃان ر٬اي  ْكاذ حٿناخّ اٿاً              ٻخڅ
ٳخٓظىٛىح ره هَُح ٳبنه ڃن هُخٍٻڂ ٷخٽ ٓخٿڂ ڃخ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل َليع هٌح حٿليَغ ٷا٢ اٖ ٷاخٽ   

 خ كخٗخ ٳخ٣ڄش.ڃ
ٓاخٿڂ ٫ان   كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ وكيػنخ وهُذ كيػنخ ڃىًٓ رن ٫ٸزاش كايػنٍ    ػنخ ٫زي حهللكي - 

ٍإَخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ورخء حٿڄيَنش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل   
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

خءهاخ نٸاپ   ورَض حڃَأس ٓىىحء ػخثَس حٿَأّ هَؿض ڃن حٿڄيَنش كظً ٷخڃض رڄه٬ُاش ٳؤوٿاض أڅ   ٍأ-
 .٬ش وهٍ حٿلـٴشُاٿً ڃه

خ ٗا٬زش أهزَناٍ ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان حران ٫ڄاَ         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنكي - 
 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ً ٫ن رُ٪ حٿىٖء و٫ن هزظه ٷخٽ ٷڀض ٓڄ٬ض ڃن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ن٬ڂ وٓؤٿه ٫نه حرنه كڄِسنه-
نخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن ػٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيأرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 رن ٫ڄَ ٷخٽ٫زي حهلل 
وٌ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ هخطڄاخ ڃان ًهاذ ٳخطواٌ حٿناخّ هاىحطُڄهڂ ڃان ًهاذ ٳٸاخځ             حط-

 َىڃخ ٳٸخٽ انٍ ٻنض أٿزْ هٌح حٿوخطڂ ػڂ نزٌ  ٳنزٌ حٿنخّ هىحطُڄهڂ.
خ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل ران ىَناخ ٫ان    نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػكي - 

 حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اڅ راٖٗ َناخىٌ رڀُاپ ٳټڀاىح وحٗاَرىح كظاً َناخىٌ حران أځ             -

 ڃټظىځ.
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٫زي حهلل رن ىَنخٍ أهزَنٍ ٷخٽكي - 
پ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ْهاپ حٿڄيَناش ًح حٿلڀُٴاش وْها         ض٬ض حرن ٫ڄَ َٸاىٽ وٷا  ٓڄ-

 نـي ٷَنخ وْهپ حٿ٘خځ حٿلـٴش و٫ُڄىح أنه وٷض ْهپ حٿُڄن َڀڄڀڂ.
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ           كي - 
 ٍؿٗ ڃن ٷََٖ ٷخٽ

 .ٍ أٗظٌَ حٿزُ٪ ٳخهي٩ ٳٸخٽ اًح ٻخڅ ًحٹ ٳٸپ ٖ هٗرشنهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أح ٓىٽ حهلل ٛڀًٿَ-
خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أهزَنٍ ٫خٛڂ رن حٿڄنٌٍ ٷخٽ ٻنخ ػنكي - 

ٳٍ رٔظخڅ ٿنخ أو ٿ٬زُي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ نَڃٍ ٳل٠َص حٿٜٗس ٳٸخځ ٫زُي حهلل اٿاً ڃٸاٌَ   
أڅ ڀي ر٬َُ ٳؤهاٌ َظىٟاؤ ٳُاه ٳٸڀاض أطظىٟاؤ ٳُاه وٳُاه هاٌح حٿـڀاي ٳٸاخٽ كايػنٍ أراٍ             ؿ حٿزٔظخڅ ٳُه

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽىٽ حهللٍٓ
 .ح ٻخڅ حٿڄخء ٷڀظُن أو ػٗػخ ٳبنه ٖ َنـْاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀٍ رن َُي ٫ان َلُاً ران    كي - 

ڄىڅ أڅ حْڃاَ رؤَايَهڂ ٳابڅ ٗاخإوح ٫ڄڀاىح واڅ ٗاخإوح       ٫٫نينخ ٍؿخٖ َِ أڅ٬َڄَ ٷڀض ٖرن ٫ڄَ 
ٸخٽ أهزَهڂ أنٍ ڃنهڂ رَة وأنهڂ ڃنٍ رَآء ػڂ ٷخٽ ؿخء ؿزََپ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    ٿڂ ٬َڄڀىح ٳ

 ً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽاٿ
ٻااخس وطٜااىځ ٿِڃلڄااي ڃااخ حٖٓااٗځ ٳٸااخٽ ط٬زااي حهلل ٖ ط٘ااَٹ رااه ٗااُجخ وطٸااُڂ حٿٜااٗس وطاائطً ح    َااخ-

ٽ ٳڄاخ حٖكٔاخڅ ٷاخٽ    وطلؾ حٿزُض ٷخٽ ٳبًح ٳ٬ڀض ًٿٺ ٳؤنخ ڃٔڀڂ ٷاخٽ ن٬اڂ ٷاخٽ ٛايٷض ٷاخ      ٍڃ٠خڅ
طوً٘ حهلل ط٬خٿً ٻؤنٺ طَح  ٳبڅ ٖ طٺ طَح  ٳبنه ََحٹ ٷاخٽ ٳابًح ٳ٬ڀاض ًٿاٺ ٳؤناخ ڃلٔان ٷاخٽ ن٬اڂ         
ٷخٽ ٛايٷض ٷاخٽ ٳڄاخ حَٔڄاخڅ ٷاخٽ طائڃن راخهلل وڃٗثټظاه وٻظزاه وٍٓاڀه وحٿز٬اغ ڃان ر٬اي حٿڄاىص               

 وحٿـنش وحٿنخٍ وحٿٸيٍ ٻڀه ٷخٽ ٳبًح ٳ٬ڀض ًٿٺ ٳؤنخ ڃئڃن ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٛيٷض.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓاڀڄش ٫ان آالٶ ران ٓاىَي ٫ان َلُاً        كي - 

 رن ٬َڄَ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رڄؼڀه ٷخٽ
 .ىٍس ىكُشٛ ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ هللخڅ ؿزََپ ٫ڀُه حٿٔٗځ َؤطٍ حٿنزٍ ٛڀً حوٻ-
ش كيػنخ ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٓڄ٪ حرن ٫ڄَ ٫ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزكي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڀڂ ٓخٿڄهخ حهلل وٯٴخٍ ٯٴَ حهلل ٿهخأٓ-
ن ٫ڄاَ  حرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٛوَ ٬َنٍ حرن ؿىَََش ٫ن نخٳ٪ ٫ن كي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهللأڅ ٍٓىٽ ح
ؿخء أرى رټَ و٫ڄَ ٳؤهٌ أرى رټاَ حٿايٿى ٳنا٩ِ ًنىراخ أو ًناىرُن      نڄخ أنخ ٫ڀً رجَ أن٩ِ ڃنهخ اً رُ-

وٳٍ ن٫ِش ٬ٟٲ وحهلل َٰٴَ ٿه ػڂ أهٌ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ڃن أرٍ رټاَ ٳخٓاظلخٿض ٳاٍ َاي  ٯَراخ      
 .ّ ر٤٬ننخٳڀڂ أٍ ٫زٸََخ ڃن حٿنخّ َٴٌَ ٳََه كظً َٟد حٿ

زَناٍ ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃٔاڀڂ أه كي - 
 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ

 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َؤطٍ ٷزخء ٍحٻزخ وڃخُٗخ أڅ-
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حرن ٫ڄَ  ٬ضػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنٍ ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٓڄكي - 
 .٠هحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن حرظخ٩ ٬٣خڃخ ٳٗ َز٬ُه كظً َٸز نَٸىٽ ٫

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن حىٍَاْ حٿ٘اخٳ٬ٍ وٍكڄاه حهلل أنزؤناخ ڃخٿاٺ ٫ان ناخٳ٪        كي - 
 ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

زڀااش ونهااً ٫اان  لً ٫اان رُاا٪ كزااپ حٿ نهااَزُاا٪ ر٠٬ااټڂ ٫ڀااً رُاا٪ ر٬ااٞ ونهااً ٫اان حٿاانـٖ و   ٖ-
 حٿټَځ رخٿِرُذ ٻُٗ. حٿڄىحرنش وحٿڄِحرنش رُ٪ حٿظڄَ رخٿظڄَ ٻُٗ، ورُ٪

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬ٜذ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٿنـٖ ڃؼڀه أڅ-
٬ُي حرن ٿه٬ُش ٫ن ٫ٸُپ ٫ن حرن ٗهخد ٫ان ٓاخٿڂ   ٓ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش رنكي - 

 رن ٫زي حهلل ٫ن أرُه
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڃاَ رلاي حٿ٘ا٬خٍ وأڅ طاىحٍي ٫ان حٿزهاخثڂ واًح ًراق أكايٻڂ         ٍٓىٽ حهلل أڅ-

 .ٳڀُـهِ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش رن ٬ُٓي كيػنخ حرن ٿه٬ُاش ٫ان ٫زُاي حهلل ران أراٍ ؿ٬ٴاَ       كي - 

 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ٛن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ 
 .س ٿڀَدُټڂ رخٿٔىحٹ ٳبنه ڃ٤ُزش ٿڀٴڂ وڃَٟخ٫ڀ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش رن ٓا٬ُي كايػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ ران ڃلڄاي ٫ان ٫ڄاخٍس ران          كي - 

 ٯَِش ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
خ َټاااَ  أڅ طااائطً ٻڄاااٽ ٍٓاااىٽ حهلل ٛاااڀً حهلل ٫ڀُاااه وٓاااڀڂ اڅ حهلل َلاااذ أڅ طااائطً ٍهٜاااش  ٷاااخ-
 .٬ُٜظهڃ
٫ن أرٍ ٛاوَ كڄُاي ران َُاخى ٫ان ناخٳ٪        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ ٍٗيَنكي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
٬ض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٸااىٽ ٓااُټىڅ ٳااٍ هااٌ  حْڃااش ڃٔااُن أٖ وًحٹ ٳااٍ         ٓااڄ-

 .حٿڄټٌرُن رخٿٸيٍ وحٿِنيَٸُش
ي كايػنخ ٿُاغ ران ٓا٬ي ٫ان ٫ٸُاپ ٫ان حٿِهاٌَ         ُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش رن ٓا٬ كي - 

 ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ٫ن كڄِس رن ٫زي حهلل ٫
٬ض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٸااىٽ رُنااخ أنااخ نااخثڂ أطُااض رٸاايف ٿاازن ٳ٘ااَرض ڃنااه ػااڂ     ٓااڄ-

 .أ٤٫ُض ٳ٠ڀٍ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٷخٿىح ٳڄخ أوٿظه َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ حٿ٬ڀڂ
ػنخ ٷظُزاش ران ٓا٬ُي كايػنخ رټاَ ران ڃ٠اَ ٫ان حران ٫ـاٗڅ ٫ان            يهلل كيػنٍ أرٍ كا ح ػنخ ٫زيكي - 

ٻُٔخڅ وٻخڅ وهذ أىٍٹ حرن ٫ڄَ ٿُْ ٳٍ ٻظخد حرن ڃخٿاٺ أڅ حران ٫ڄاَ ٍأي ٍح٫اٍ     وهذ رن 
 ٯنڂ ٳٍ ڃټخڅ ٷزُق وٷي ٍأي حرن ٫ڄَ ڃټخنخ أڃؼپ ڃنه ٳٸخٽ

ٔئوٽ ڃڀڂ َٸىٽ ٻپ ٍح٩ وٓن ٫ڄَ وَلٺ َخ ٍح٫ٍ كىٿهخ ٳبنٍ ٓڄ٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه حر-
 .٫ن ٫ٍُظه
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 ٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَنخ ٍ ڃخٿٺ ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬ٜذ كيػنكي - 
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٿنـٖ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن ٫زي حهلل كايػنخ كٜاُن ٬َناٍ حران نڄُاَ أراى ڃلٜان        كي - 

ٍ  ٫ ٫ن حٿٴ٠پ رن ٤٫ُش كيػنٍ ٓخٿڂ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ هاَؽ َاىځ ٫ُاي ٳزايأ         ن أرُاه أڅ حٿنزا
 ش ػڂ ه٤ذ ٷخٽٳٜڀً رٗ أًحڅ وٖ اٷخڃ

يػنٍ ٓخٿڂ ٫ن أرُه أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ هاَؽ َاىځ ٫ُاي ٳزايأ ٳٜاڀً راٗ أًأڅ وٖ        وك-
 .حٷخڃش ػڂ ه٤ذ وٷخٽ وكيػنٍ ٤٫خء ٫ن ؿخرَ ڃؼپ ًٿٺ

رن أرٍ رټَ حٿڄٸايڃٍ ٷاخٽ كايػنخ أراى ڃلٔان حران نڄُاَ         ڄيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلكي - 
 ن أرُه ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼڀه.٫ن حٿٴ٠پ رن ٤٫ُش ٫ن ٓخٿڂ ٫

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃلڄي ٫ان ٫ڄاخٍس ران    كي - 
 ٯَِش ٫ن كَد رن ٷُْ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

وٓاااڀڂ أڅ حهلل َلاااذ أڅ طااائطٍ ٍهٜاااش ٻڄاااخ َټاااَ  أڅ طااائطً   ه ٛاااڀً حهلل ٫ڀُاااحهللٽ ٍٓاااىٽ ٷاااخ-
 .ڃ٬ُٜظه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرٍ ُٗزش كيػنخ كٴٚ ٬َنٍ حرن ٯُاخع  كي - 
 ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 . ٫ڀُه وٓڀڂهللخ نَ٘د ونلن ٷُخځ ونؤٻپ ونلن نڄٍ٘ ٫ڀً ٫هي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حٻن-
ڃان ٫زاي حهلل ران ڃلڄاي كايػنخ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄاي وٓاڄ٬ظه أناخ   كي - 

 أرى هخٿي حْكڄَ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٷخٽ
َض حرن ٫ڄَ حٓظڀڂ حٿلـَ ػڂ ٷزپ َي  وٷاخٽ ڃاخ طَٻظاه ڃناٌ ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         ٍأ-

 .وٓڀڂ َٴ٬ڀه
خ ٫زي حهلل رن ڃلڄاي وٓاڄ٬ظه أناخ ڃان ٫زاي حهلل ران ڃلڄاي كايػنخ         نكيػنٍ أرٍ كيػ ػنخ ٫زي حهللكي - 

 أٓخڃش ٫ن أٓخڃش ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽأرى 
 .څ ٌَرق أٟلُظه رخٿڄٜڀً َىځ حٿنلَ وًٻَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٴ٬ڀهٻخ-
ڄاَ ٫ان   ظحهلل كايػنخ ڃ٬ ي ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حهلل ران ڃلڄاي وٓاڄ٬ظه ڃان ٫زا         كي - 

ه ٫ان حران ٫ڄاَ ٷاخٽ ٓاجپ حٿنزاٍ       ڃلڄي رن ٫ؼُڂ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿزُڀڄخنٍ ٫ن أرُا 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃخ َـىُ ٳٍ حٿَٟخ٫ش ڃن حٿ٘هىى ٷخٽ

 .پ وحڃَأس وٓڄ٬ظه أنخ ڃن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرٍ ُٗزشٍؿ-
ڃان ٫زاي حهلل ران ڃلڄاي كايػنخ       خػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄاي وٓاڄ٬ظه أنا   كي - 

 نٍ ٓخٿڂ أهزَنٍ حرن ٫ڄَأرى أٓخڃش أنزؤنخ ٫ڄَ رن كڄِس أهزَ
ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أطاً رلخ٣اذ ران أراٍ رڀظ٬اش ٳٸاخٽ ٿاه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل              أڅ-

 ڃن ٷڀزٍ وٿټان  خڅ٫ڀُه وٓڀڂ أنض ٻظزض هٌح حٿټظخد ٷخٽ ن٬ڂ أڃخ وحهلل َخ ٍٓىٽ حهلل ڃخ طَُٰ حَٔڄ
ٻظخراخ ٍؿاىص أڅ َڄنا٪     ٿڂ َټن ٍؿپ ڃن ٷََٖ اٖ وٿه ؿٌځ وأهپ رُض َڄن٬اىڅ ٿاه أهڀاه وٻظزاض    
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حهلل رٌٿٺ أهڀٍ ٳٸخٽ ٫ڄَ حثٌڅ ٿٍ ٳُه ٷخٽ أو ٻناض ٷخطڀاه ٷاخٽ ن٬اڂ أڅ أًناض ٿاٍ ٷاخٽ وڃاخ َايٍَٺ          
 ٿ٬ڀه ٷي ح٣ڀ٪ حهلل اٿً أهپ ريٍ ٳٸخٽ ح٫ڄڀىح ڃخ ٗجظڂ.

ران ڃ٬اَوٱ ٷاخٽ أراى ٫زاي حٿاَكڄن وٓاڄ٬ظه أناخ ڃان           رٍ كايػنخ هاَوڅ  أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 
 نخ حرن وهذ كيػنٍ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَهَوڅ حرن ڃ٬َوٱ كيػ

ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٻااخڅ َوااَؽ اٿااً حٿ٬ُاايَن ڃاان ٣ََااٶ وََؿاا٪ ڃاان ٣ََااٶ    أڅ-
 .أهَي

ي حهلل ران ٫ڄاَ َلايع ٫ان     زن وهُذ ٓڄ٬ض ٫حرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هَوڅ أنزؤنخ كي - 
 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽنخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛ

 .حهلل وطَ َلذ حٿىطَ ٷخٽ نخٳ٪ وٻخڅ حرن ٫ڄَ ٖ َٜن٪ ُٗجخ اٖ وطَح اڅ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓىحٍ رن ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬خً رن ڃ٬خً ٫ن حرن ٫ىڅ ٷخٽكي - 
 .َض ٯُٗڅ ٬َنٍ حٿٸيٌٍ ڃٜڀىرخ ٫ڀً رخد ىڃ٘ٶٍأخ أن-
خ هَوڅ كيػنخ حرن وهذ كيػنٍ أٓخڃش ٫ان ڃلڄاي ران ٫زاي حهلل     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

رن ٫ڄَو رن ٫ؼڄخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن ٫زي حهلل ران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      
 وٓڀڂ ٷخٽ

طاَي ٳُهاخ ٍحكڀاش ٷاخٽ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل        ًنخّ ٻخٔرپ حٿڄخثاش ٖ طټاخى طاَي ٳُهاخ ٍحكڀاش أو ڃظا      حٿ-
 ڂ ُٗجخ هَُح ڃن ڃخثش ڃؼڀه اٖ حٿَؿپ حٿڄئڃن.ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ ن٬ڀ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هَوڅ كايػنخ حران وهاذ أهزَناٍ ٫ڄاَو ران حٿلاَع أڅ ٫زاي         كي - 
 ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫هلل ٛڀً حهلل ح حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ كيػه ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ٍٓىٽ

وٿټنهڄاخ آَاش ڃان آَاخص حهلل طزاخٍٹ وط٬ڀاً       حٿ٘ڄْ وحٿٸڄَ ٖ َؤاٴخڅ ٿڄاىص أكاي وٖ ٿلُخطاه      اڅ-
 .ٳبًح ٍأَظڄىهڄخ ٳٜڀىح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄي كيػنخ أَىد رن ؿخرَ ٫ن ٫زي حهلل ٬َناٍ حران   كي - 
 ٫ٜڄش ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ٿـنخراش ٓاز٪ ڃاَحٍ وحٿٰٔاپ ڃان حٿزاىٽ ٓاز٪ ڃاَحٍ ٳڀاڂ َاِٽ           حُن وحٿٰٔپ ڃن ڄٔنض حٿٜٗس هٻخ-
ڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٔااؤٽ كظااً ؿ٬ڀااض حٿٜااٗس هڄٔااخ وحٿٰٔااپ ڃاان حٿـنخرااش ڃااَس     ٍٓااىٽ حهلل ٛاا

 وحٿٰٔپ ڃن حٿزىٽ ڃَس.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄي كيػنخ هڀٲ ٬َنٍ حرن هڀُٴش ٫ان أراٍ ؿناخد    كي - 

 حرن ٫ڄَ ٷخٽن ٫ن أرُه ٫
 حٿاايٍهڂ رخٿاايٍهڄُن وٖ وٖ ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٖ طز٬ُااىح حٿاايَنخٍ رخٿاايَنخٍَن ٷااخ-

حٿٜخ٩ رخٿٜخ٫ُن ٳبنٍ أهخٱ ٫ڀُټڂ حٿَڃخ وحٿَڃاخ هاى حٿَراخ ٳٸاخځ حٿُاه ٍؿاپ ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل          
 أٍأَض حٿَؿپ َزُ٪ حٿٴَّ رخْٳَحّ وحٿنـُزش رخٖرپ ٷخٽ ٖ رؤّ اًح ٻخڅ َيح رُي.

٫ان ٫زاي حهلل ران    ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن كيػنخ هڀٲ ٫ن أرٍ ؿناخد ٫ان أرُاه     ػنخكي - 
 ٫ڄَ ٷخٽ
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څ ؿ٩ٌ نوڀش ٳٍ حٿڄٔـي َٔني ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٧هَ  اٿُه اًح ٻخڅ َىځ ؿڄ٬اش  ٻخ-
خڃاٺ ٷااخٽ ٖ  ٷُأو كايع أڃاَ َََااي أڅ َټڀاڂ حٿناخّ ٳٸااخٿىح أٖ نـ٬اپ ٿاٺ َااخ ٍٓاىٽ حهلل ٗاُجخ ٻٸاايٍ         

ٍ حٿـا٩ٌ ٻڄاخ طواىٍ    ټڂ أڅ طٴ٬ڀاىح ٳٜان٬ىح ٿاه ڃنزاَح ػاٗع ڃاَحٵ ٷاخٽ ٳـڀاْ ٫ڀُاه ٷاخٽ ٳواخ           ٫ُڀ
 ؿ٫ِخ ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳخٿظِڃه وڃٔله كظً ٓټن. حٿزٸَس

ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاڀُڄخڅ ران ىحوى حٿهخٗاڄٍ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ ٬َناٍ حران ؿ٬ٴاَ            كي - 
 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َنخٍ ٫ن حرن ٫ڄىَأهزَنٍ حرن 

طوٌ حٿنخّ هىحطُڂ حٿٌهذ ٳٸخځ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ه حطوٌ هخطڄخ ڃن ًهذ ٳڀزٔه ٳخأن-
 انٍ ٻنض أٿزْ هٌح حٿوخطڂ وأنٍ ٿن أٿزٔه أريح ٳنزٌ  ٳنزٌ حٿنخّ هىحطُڄهڂ.

ناخٍ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ     َأهزَناٍ حران ى   ُپػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓاڀُڄخڅ أنزؤناخ حٓاڄ٬   كي - 
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

٫ڀُهڂ أٓخڃش رن َُي ٳ٬٤ن ر٬اٞ حٿناخّ ٳاٍ اڃَطاه ٳٸاخځ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل        غ ر٬ؼخ وأَڃَ ر٬-
٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ ط٬٤نىح ٳٍ اڃَطه ٳٸي ط٬٤نىڅ ٳٍ اڃَس أرُه ڃن ٷزپ وحَاڂ حهلل اڅ ٻاخڅ ٿوڀُٸاخ    

 .ح ٿڄن أكذ حٿنخّ اٿٍ ر٬ي ٌنخّ اٿٍ واڅ هحٿٿٕڃخٍس واڅ ٻخڅ ٿڄن أكذ 
ٓڀُڄخڅ رن ىحوى أنزؤنخ حٓڄ٬ُپ أهزَنٍ ڃلڄاي حران ٫ڄاَو ران     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

كڀلڀه ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄاَو ران ٤٫اخء ران ٫ڀٸڄاش أناه ٻاخڅ ؿخٿٔاخ ڃا٪ حران ٫ڄاَ رخٿٔاىٵ وڃ٬اه              
 زي حهلل رن ٫ڄ٫َ ٓڀڄش رن حٍُْٵ اٿً ؿنزه ٳڄَ رـنخُس َظز٬هخ رټخء ٳٸخٽ

حٍُٖٵ طٸاىٽ ًٿاٺ َاخ أراخ ٫زاي      طَٹ أهپ هٌح حٿڄُض حٿزټخء ٿټخڅ هَُ حٿڄُظهڂ ٳٸاخٽ ٓاڀڄش ران     ٿى-
حٿَكڄن ٷخٽ ن٬ڂ أٷىٿه ٷخٽ انٍ ٓڄ٬ض أراخ هََاَس وڃاخص ڃُاض ڃان أهاپ ڃاَوحڅ ٳاخؿظڄ٪ حٿنٔاخء          

ؤنه ڃخص ڃُض ٳ َزټُن ٫ڀُه ٳٸخٽ ڃَوحڅ ٷڂ َخ ٫زي حٿڄڀٺ ٳؤنههن أڅ َزټُن ٳٸخٽ أرى هَََس ى٫هن
حٿو٤اخد َنهاخهن    ڄاَ ران  آٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاخؿظڄ٪ حٿنٔاخء َزټاُن ٫ڀُاه ٳٸاخځ ٫         ڃن 

و٤ََىهن ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ى٫هن َخ حرن حٿو٤خد ٳبڅ حٿ٬اُن ىحڃ٬اش وحٿٴائحى    
  َ ٫ان    ڃٜخد وأڅ حٿ٬هي كيَغ ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ أنض ٓڄ٬ض هٌح ڃن أرٍ هَََس ٷخٽ ن٬ڂ ٷاخٽ َاؤػ

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳخهلل وٍٓىٿه أ٫ڀڂ.ححٿنزٍ ٛڀً 
 كيػنٍ أرٍ كايػنخ اراَحهُڂ ران آالٶ كايػنخ حران حٿڄزاخٍٹ ٫ان َاىنْ ٫ان حران            ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٗهخد أهزَ  كڄِس رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أنه ٓڄ٪ حرن ٫ڄَ َٸىٽ
ن ٻاخڅ ٳاُهڂ ػاڂ    ڃا أٛاخد حٿ٬اٌحد    رخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح أناِٽ حهلل رٸاىځ ٫اٌح   ٷخ-

 .ر٬ؼىح ٫ڀً أ٫ڄخٿهڂ
كيػنخ ارَحهُڂ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن أرٍ حٿٜزخف حَْڀٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 ََِي رن أرٍ ٓڄُش َٸىٽ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ ڃخ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حٍُٔحٍ ٳهى ٳٍ حٿٸڄُٚ ٳٍ-
خ ََٓؾ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ورټاَ ران           نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 ن حرن ٫ڄ٫َزي حهلل ٫
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ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً حٿ٨هَ وحٿ٬َٜ وحٿڄَٰد وحٿ٬٘خء أٌ رخٿڄلٜذ ػاڂ   أڅ-
 .هـ٪ هـ٬ش ػڂ ىهپ ٳ٤خٱ رخٿزُض

ٍ     كي -  ن ٓا٬ي  را خٿاٺ ٫ان َُاخى ح   ڃ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آالٶ ٬َناٍ حران حٿ٤زاخ٩ أهزَنا
 ٫ن ٫ڄَو رن ڃٔڀڂ ٫ن ٣خوّ حٿُڄخنٍ ٷخٽ

خد حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٿىڅ ٻپ ٍٗء رٸايٍ ٷاخٽ وٓاڄ٬ض ٫زاي     ٍٻض نخٓخ ڃن أٛلأى-
 حهلل رن ٫ڄَ َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻپ ٍٗء رٸيٍ كظً حٿ٬ـِ وحٿټُْ.

خٿٺ ٫ن ٬ُٓي ران أراٍ ٓا٬ُي ٫ان     ڃ٫ًُٔ أهزَنٍ  رنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ كي - 
 ٫زُي رن ؿََؾ ٷخٽ

ن ٫ڄَ َخ أرخ ٫زي حٿَكڄن ٍأَظٺ طٜن٪ أٍر٬خ ٿاڂ أٍ أكاي ڃان أٛالخرٺ َٜان٬هخ      ض ٿ٬زي حهلل رٷڀ-
ٷااخٽ ڃااخ هااٍ َااخ حراان ؿااََؾ ٷااخٽ ٍأَظااٺ ٖطڄااْ ڃاان حٍٖٻااخڅ اٖ حٿُڄااخنُُن وٍأَظااٺ طڀاازْ حٿن٬ااخٽ  

ش أهپ حٿنخّ اً ٍأوح حٿهٗٽ وٿاڂ طهڀاپ أناض    ټظٺ اًح ٻنض رڄأَحٿٔزظُش وٍأَظٺ طٜزٮ رخٿٜٴَس وٍ
٫زاي حهلل أڃاخ حٍْٻاخڅ ٳاؤنٍ ٿاڂ أٍ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ          ٷاخٽ   َټىڅ َىځ حٿظَوَاش كظً 

َڄْ اٖ حٿُڄاخنُُن وأڃاخ حٿن٬اخٽ ٳاؤنٍ ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َڀازْ حٿن٬اخٽ حٿظاٍ             
وأڃخ حٿٜٴَس ٳؤنٍ ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل     أكذ أڅ أٿزٔهخخ ٿُْ ٳُهخ ٬َٗ وَظىٟخ ٳُهخ وأن

ناخ أكاذ أڅ أٛازٮ رهاخ وأڃاخ حٖهاٗٽ ٳاؤنٍ ٿاڂ أٍ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل           وأ٫ڀُه وٓڀڂ َٜازٮ رهاخ   
 ٫ڀُه وٓڀڂ َهپ كظً طنز٬غ ره ٍحكڀظه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ آالٶ ران ٫ُٔاً وأٓاىى ران ٫اخڃَ ٷاخٖ كايػنخ ٗاََٺ ٫ان             كي - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرٍ ٿُڀً ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ي رن أرٍ َُخىََِ
ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ََٓش ٳڀڄخ ٿٸُنخ حٿ٬ايو أنهِڃناخ ٳاٍ أوٽ ٫خىَاش ٳٸايڃنخ      ػنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀكي-

حٿڄيَنش ٳٍ نٴَ ٿُٗ ٳخهظٴُنخ ػڂ ٷڀنخ ٿى هَؿنخ اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وح٫ظٌٍنخ حٿُاه  
حٍوڅ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ رپ أنض حٿ٬ټخٍوڅ وأنخ ٳجاظټڂ ٷاخٽ أٓاىى    َٷڀنخ نلن حٿٴ خ ٳوَؿنخ ٳڀڄخ حٿٸُن

 خڃَ وأنخ ٳجش ٻپ ڃٔڀڂ.٫ رن
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ آالٶ ران ٫ُٔاً كايػنخ ٿُاغ كايػنٍ ََِاي حران ٫زاي حهلل ران             كي - 

 حٿهخى ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
 .ٽ أرَ حٿزَ ٛڀش حٿڄَء أهپ وى أرُه ر٬ي اً َىٿٍى٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸٓڄ-
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ ران ٫ُٔاً كايػنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان رټُاَ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان           ػنخ ٫زي حكي - 

 حرن ٫ڄَ ٷخٽ
٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ڃن ڃخص ٫ڀاً ٯُاَ ٣خ٫اش حهلل ڃاخص وٖ كـاش ٿاه       ٓڄ-

 .ر٬ُش ٻخنض ڃُظظه ڃُظش ٟٗٿه ڃنوڃن ڃخص وٷي ن٩ِ َي  
ى كايػنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان هخٿاي ران أراٍ ٫ڄاَحڅ         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ ران ىحو كي - 

 ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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ٛڀً ٛٗس حٿٜزق ٳڀاه ًڃاش حهلل ٳاٗ طوٴاَ وحهلل ًڃظاه ٳؤناه ڃان أهٴاَ ًڃظاه ٣ڀزاه حهلل كظاً             ڃن-
 .وؿهه ڀًَټزه ٫

ش ٫ان كڄُاي ران هاخنت     وى كايػنخ حران ٿه٬ُا   ىح خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ ٬َنٍ حرننػكي - 
 ٫ن ٫زخّ رن ؿڀُي حٿلـٌَ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ء ٍؿپ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ٻڂ ٬َٴً ٫ن حٿڄڄڀىٹ ٷخٽ ٳٜڄض ؿخ-
 .ڃَس ٻپ َىځ ٓز٬ُن نه٫نه ػڂ أ٫خى ٳٜڄض ٫نه ػڂ أ٫خى ٳٸخٽ ٬َٴً ٫

رن ٿه٬ُش ٫ن حٖٓىى ٫ان حٿٸخٓاڂ ران    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ًُٔ أنزؤنخ حكي - 
 ڃلڄي ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن حٗظَي ٬٣خڃخ رټُپ أو وُڅ ٳٗ َز٬ُه كظً َٸز٠هٷخ-
ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٓاڄ٬ض  ٫كيػنخ ٓٴُخڅ  ُپػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃئڃپ رن حٓڄ٬كي - 

 حرن ٫ڄَ َٸىٽ
 ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻڀټاڂ ٍح٩ وٻڀټاڂ ڃٔائوٽ ٫ان ٫ٍُظاه ٳاخْڃَُ ٍح٩ ٫ڀاً          ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللٷخ-

٫ٍُظه وهى ڃٔئوٽ ٫نهڂ وحٿَؿپ ٍح٩ ٫ڀً أهپ رُظه وهى ڃٔئوٽ ٫نهڂ وحٿ٬زي ٍح٩ ٫ڀً ڃاخٽ  
 .خ وڃٔئوٿش ٫نهؿهُٓي  وهى ڃٔئوٽ ٫نه وحٿڄَأس ٍح٫ُش ٫ڀً رُض ُو

هلل ران ىَناخٍ ٓاڄ٬ض حران ٫ڄاَ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زاي ح كي - 
 َٸىٽ

ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼپ هٌ  حٖڃش أو ٷخٽ أڃظٍ وڃؼپ حٿُهىى وحٿنٜخٍي ٻڄؼاپ  ٷخ-
 ٽلان ٳٴ٬ڀاىح ٳٸاخ   ن ٍؿپ ٷخٽ ڃن ٬َڄپ ٿٍ ڃن ٯيوس اٿً نٜٲ حٿنهاخٍ ٫ڀاً ٷُاَح١ ٷخٿاض حٿُهاىى     
نلاان ٳ٬ڄڀااىح وأنااظڂ ٳڄان ٬َڄااپ ٿااٍ ڃان نٜااٲ حٿنهااخٍ اٿااً حٿ٬ٜاَ ٫ڀااً ٷُااَح١ ٷخٿااض حٿنٜاخٍي     

حٿڄٔڀڄىڅ ط٬ڄڀىڅ ڃن ٛٗس حٿ٬َٜ اٿً حٿڀُپ ٫ڀً ٷَُح٣ُن ٳ٠ٰزض حٿُهاىى وحٿنٜاخٍي ٳٸاخٿىح    
نلن أٻؼَ ٫ڄٗ وأٷپ أؿَح ٳٸخٽ هپ ٧ڀڄظټڂ ڃن أؿَٻڂ ُٗجخ ٷخٿىح ٖ ٷخٽ ٳٌحٹ ٳ٠ڀٍ أوطُه ڃان  

 أٗخء.
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽكي - 
ڂ أٻظزاه ٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان حران          ٬ض ڃن َلًُ رن ٬ُٓي هاٌح حٿلايَغ ٳڀا   ٓڄ-

٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳ٬ڄڀض حٿُهاىى ٻاٌح وحٿنٜاخٍي ٻاٌح نلاى كايَغ أَاىد ٫ان         
غ أَاىد  َنخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٳٍ ٷٜش حٿُهىى ٷخٽ أرٍ وكيػنخ  ڃئڃپ أ٠َاخ ٫ان ٓاٴُخڅ نلاى كاي     

 أ٠َخ. ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ
كايػنخ ڃئڃاپ وكايػنخ ٓاٴُخڅ كايػنخ ٫زاي حهلل حران ىَناخٍ ٓاڄ٬ض حران           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ  كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأوڃؤ رُي  نلى حٿڄَ٘ٵ ههنخ حٿٴظناش ههناخ حٿٴظناش كُاغ ٤َڀا٪      ٓڄ-

 .ٷَڅ حٿ٤ُ٘خڅ
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نخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٓاڄ٬ض حران ٫ڄاَ       ػكيػنٍ أرٍ كي ػنخ ٫زي حهللكي - 
 ٷخٽ

٬ض حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ اًح ٿاڂ َـاي حٿڄلاَځ حٿن٬ڀاُن ٳڀُڀازْ حٿوٴاُن َٸ٬٤هڄاخ             ڄٓ-
 .أٓٴپ ڃن حٿټ٬زُن

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ڃىًٓ رن ٫ٸزش ٫ن ٓخٿڂ ٷخٽكي - 
ه وٓڀڂ ڃن حرن ٫ڄَ اًح ًٻَ ٫ني  حٿزُيحء َٔزهخ وَٸىٽ انڄخ أكَځ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُ څخٻ-

 ًي حٿلڀُٴش.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃئڃپ كايػنخ ٫ڄاَ ران ڃلڄاي ٬َناٍ حران َُاي ران ٫زاي حهلل ران           كي - 

 ٫ڄَ ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
خ َٓي أكاي رڀُاپ وكاي  ٷاخٽ     ڃڃخ ٳٍ حٿىكيس ّ ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿى ٬َڀڂ حٿنخٷخ-

 .٫ن حرن ٫ڄَأرً وكيػنخ ره ڃئڃپ ڃَس أهَي وٿڂ َٸپ 
ػنخ ٫زااي حهلل ٷااخٽ ٓااڄ٬ض أرااٍ َٸااىٽ ٷااي ٓااڄ٪ ڃئڃااپ ڃاان ٫ڄااَو راان ڃلڄااي راان َُااي ٬َنااٍ     كااي - 

 .أكخىَغ وٓڄ٪ أ٠َخ ڃن حرن ؿََؾ
ران ٫ڄاَ   حن ىَناخٍ ٓاڄ٬ض   را  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زاي حهلل كي - 

 َٸىٽ
ن ٻخڅ ٷزڀټڂ ٻڄاخ راُن ٛاٗس حٿ٬ٜاَ اٿاً       ٫ڀُه وٓڀڂ أؿڀټڂ ٳٍ أؿپ ڃحهلل ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀًٷخ-

 .ٯَود حٿ٘ڄْ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن َُاي كايػنخ أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان       كي - 

 حرن ٫ڄَ ٷخٽ
حٿ٬خٿڄُن ٳٍ َىځ ٻخڅ ڃٸيحٍ  هڄٔاُن   دَٸىځ حٿنخّ ٿَځ ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َىٷخ-

 .آًأنهڂ أٿٲ ٓنش ٳٍ حٿَٗق اٿً أنٜخٱ
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن َُي كيػنخ ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٷخٽكي - 
ٽ ٿاٍ ڃلاخٍد ران ىػاخٍ ڃاخ ٓاڄ٬ض ٓا٬ُي ران ؿزُاَ َاٌٻَ ٫ان حران ٫زاخّ ٳاٍ حٿټاىػَ ٳٸڀاض                 ٷخ-

هٌح حٿوَُ حٿټؼَُ ٳٸخٽ ڃلاخٍد وٓازلخڅ حهلل ڃاخ أٷاپ ڃاخ َٔاٸ٢ ٖران         ٓڄ٬ظه َٸىٽ ٷخٽ حرن ٫زخّ
٫زخّ ٷىٽ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ ٿڄخ أنِٿض انخ أ٤٫ُنخٹ حٿټىػَ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه  
وٓڀڂ هى نهَ ٳٍ حٿـناش كخٳظاخ  ڃان ًهاذ َـاٌَ ٫ڀاً ؿناخىٽ حٿايٍ وحٿُاخٷىص ٗاَحره أكڀاً ڃان             

حٿؼڀؾ وأ٣ُذ ڃن ٍَق حٿڄٔٺ ٷخٽ ٛيٵ حرن ٫زاخّ هاٌح    نحٿڀزن وأرَى ڃن حٿ٬ٔپ وأٗي رُخٟخ ڃ
 ؼَُ.ٿټوحهلل حٿوَُ ح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴُخڅ كيػنخ ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٓڄ٬ض حران ٫ڄاَ   كي - 
 َٸىٽ

 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٷخٽ ْهُه َخ ٻخٳَ ٳٸي رخء رهخ أكيهڄخٷخ-
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حران   نٍ أرٍ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن َُي ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫نػخ ٫زي حهلل كيكيػن - 
 ٫ڄَ ٷخٽ

 .٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ َنٜذ ٿټپ ٯخىٍ ٿىحء َىځ حٿٸُخڃشٓڄ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ًُٔ كيػنخ ؿََاَ هاى حران أراٍ كاخُځ ٫ان ٬َڀاً        كي - 

 َ ٷخٽڄؿزَُ ٫ن حرن ٫ن رن كټُڂ ٫ن ٬ُٓي ر
- َ زاي حهلل راان ٫زااخّ ٳؤهزَطااه ٳٸااخٽ  ځ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓاڀڂ نزُااٌ حٿـااَ ٷااخٽ أطُااض ٫ كا

 .ٛيٵ حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٷڀض ڃخ حٿـَ ٷخٽ ٻپ ٍٗء َٜن٪ ڃن حٿڄيٍ
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 .ٍ أ٬٣ڂ وأٓٸٍان ُه وٓڀڂ ٫ن حٿىٛخٽ ٳٸخٽ أوٿٔض طىحٛپ ٷخٽ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل نه-
 يػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ ٓڄ٬ض ڃخٿټخ َليع ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل ككي - 
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿوُپ ڃ٬ٸىى ٳٍ نىحُٛهخ حٿوَُ اٿً َىځ حٿٸُخڃشٷخ-
 ٫ن حرن ٫ڄَ ٪ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳكي - 
ي ٳُهخ ٫زي حهلل رن ٫ڄاَ ٳټخناض ٓاهڄخنهڂ    ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ر٬غ ََٓش ٷزپ نـ أڅ-

 .حػنٍ ٫َ٘ ر٬َُح ونٴڀىح ر٬َُح ر٬َُح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ أهزَنٍ ڃخٿاٺ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل        كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٗاَٻخء   أ٫ظٶ َٗٻخ ٳٍ ٫زي ٳټخڅ ٿه ڃخٽ َزڀٮ ػڄن حٿ٬زي ٳؤنه َٸىځ ٫ڀُه ٷُڄش ٫يٽ ٳ٤٬ُاً   نڃ-

 كٜٜهڂ و٫ظٶ حٿ٬زي ٫ڀُه واٖ ٳٸي ٫ظٶ ڃخ ٫ظٶ.
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ََن ٘ااحٿٴااٌ رٔااز٪ و٫ سٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٛااٗس حٿـڄخ٫ااش طٴ٠ااپ ٫اان ٛااٗٷااخ-

 .ىٍؿش
 ؤنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ًُٔ أنزكي - 
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنخم رخٿز٤لخء حٿظٍ رٌي حٿلڀُٴش ٳٜاڀً رهاخ وأڅ ٫ڄاَ ٻاخڅ      أڅ-

 .َٴ٬پ ًٿٺ
٫ڄااَ أڅ  ن٫ان نااخٳ٪ ٫ان حراا  ٺ ػنخ ٫زااي حهلل كايػنٍ أرااٍ كايػنخ آاالٶ ران ٫ُٔااً أنزؤناخ ڃخٿاا    كاي  - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .آڅ ٻڄؼپ ٛخكذ حٖرپ حٿڄ٬ٸڀش ٳؤڅ ط٬خهيهخ أڃٔټهخ وأڅ أ٣ڀٸهخ ًهزضڄخ ڃؼپ ٛخكذ حٿٸَان-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ أنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
ڀُناخ ڃان َؤڃَناخ رنٸڀاه ڃان      ٫ه وٓاڀڂ ٳُز٬اغ   ڀُخ نزظخ٩ حٿ٬٤خځ ٫ڀً ٫هي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ٻن-

 .  ٷزپ أڅ نز٬ُهحٿڄټخڅ حٿٌٌ حرظ٬نخ  ٳُه اٿً ڃټخڅ ٓىح
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أراٍ كاايػنخ آاالٶ أنزؤنااخ ڃخٿاٺ ٫اان نااخٳ٪ ٫ان حراان ٫ڄااَ أڅ ٍٓااىٽ حهلل    كاي  - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڃَ رٸظپ حٿټٗد وٷخٽ
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 .ن ٫ڄڀه ٻپ َىځ ٷَُح٣خڅڃ حٷظنً ٻڀزخ اٖ ٻڀذ ڃخُٗش أو ٟخٍَش نٸٚ ڃن-
 ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ أهزَنٍ ڃخٿٺ كي - 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اڅ أكيٻڂ اًح ڃخص ٫َٝ ٫ڀُه ڃٸ٬اي  رخٿٰايحس وحٿ٬٘اٍ اڅ    ٷخ-

ڃٸ٬يٹ كظً  ٌحٻخڅ ڃن أهپ حٿـنش ٳڄن أهپ حٿـنش واڅ ٻخڅ ڃن أهپ حٿنخٍ ٳڄن أهپ حٿنخٍ ٳُٸخٽ ه
 .ؼٺ حهلل حٿُه َىځ حٿٸُخڃش٬َز
٫زي حٿَكڄن رن ڃهيٌ كايػنخ ڃخٿاٺ وآالٶ ٷاخٽ أنزؤناخ ڃخٿاٺ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

٫اان نااخٳ٪ ٫اان حراان ٫ڄااَ أڅ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ىهااپ حٿټ٬زااش و٫ؼڄااخڅ راان ٣ڀلااش    
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ   وأٓخڃش رن َُي ورٗٽ ٳخٯڀٸهخ ٳڀڄخ هَؽ ٓخٿض رٖٗ ڃخًح ٛن٪ ٍٓىٽ حهلل

 ٷخٽ
وػٗػاش أ٫ڄايس هڀٴاه ػاڂ ٛاڀً ورُناه وراُن حٿٸزڀاش         ٹ ٫ڄىىَن ٫ان َڄُناه و٫ڄاىىح ٫ان َٔاخٍ       طَ-

 .ػٗػش أ٩ًٍ ٷخٽ آلٶ وٻخڅ حٿزُض َىڃجٌ ٫ڀً ٓظش أ٫ڄيس وٿڂ ٌَٻَ حٿٌٌ رُنه ورُن حٿٸزڀش
 َ ٷخٽڄنخٳ٪ ٫ن حرن ٫ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫كي - 
ٷڀاض ُڃان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      نىح َظىٟئوڅ ؿڄ٬ُخ ٷڀض ٿڄخٿاٺ حٿَؿاخٽ وحٿنٔاخء ٷاخٽ ن٬اڂ      ٻخ-

 .وٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ُٔاً أهزَناٍ ڃخٿاٺ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ         كي - 

ًٿٺ ٿَٓىٽ  صءهخ ٿنخ ٳٌٻَو٫ٖخث٘ش أٍحىص أڅ ط٘ظٌَ ؿخٍَش ط٬ظٸهخ ٷخٽ أهڀهخ نز٬ُٺ ٫ڀً أڅ 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ

 .ىٖء ٿڄن أ٫ظٶَڄن٬ٺ ًٿٺ ٳبڅ حٿ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ أهزَنٍ ڃخٿاٺ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل        كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .شىركٶ حڃَة ٿه ٍٗء َىٍٛ ٳُه َزُض ٿُڀظُن اٖ ووُٛظه ٫ني  ڃټظ ڃخ-
٫ن حران ٫ڄاَ أڅ    ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ أهزَنٍ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍزػنخ ٫كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٛلخره ٖ طيهڀىح ٫ڀً هئٖء حٿٸىځ حٿڄ٬اٌرُن اٖ أڅ طټىناىح راخٻُن ٳابڅ ٿاڂ طټىناىح راخٻُن ٳاٗ         ْ-

 .طيهڀىح ٫ڀُهڂ أڅ َُٜزټڂ ڃؼپ ڃخ أٛخرهڂ
 ٷخٽ ٍ أرٍ كيػنخ آلٶ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَنػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ طلَوح ٿُڀش حٿٸيٍ ٳٍ حٿٔز٪ حٖوحهَ ڃن ٍڃ٠خڅٷخ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 . ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أَڄخ ٍؿپ ٷخٽ ٖهُه َخ ٻخٳَ ٳٸي رخء رهخ أكيهڄخحهللٽ ٍٓىٽ ٷخ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
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نڄخ حٿنخّ رٸزخء ٳٍ ٛٗس حٿٜزق اً أطخهڂ آص ٳٸخٽ اڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أناِٽ    رُ-
ً ُپ وٷي أڃَ أڅ َٔظٸزپ حٿټ٬زش ٳخٓظٸزڀىهخ وٻخنض وؿىههڂ اٿً حٿ٘خځ ٳخٓظيحٍوح اٿا ٿڀ٫ڀُه ٷَآڅ ح

 حٿټ٬زش.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آالٶ كايػنٍ ڃخٿاٺ ٫ان ٷ٤ان ران وهاذ أو وهاذ ران ٷ٤ان           كي - 

 حٿڀُؼٍ ٗٺ آلٶ ٫ن َلنْ ڃىٿً حٿِرَُ ٷخٽ
ڃان حٿڄيَناش ٳٸاخٽ     طََاي أڅ طواَؽ   هاخ ض ٫ني حرن ٫ڄَ اً أطظه ڃىٖس ٿه ٳٌٻَص ٗيس حٿلخٽ وأنٻن-

وٓاڀڂ َٸاىٽ ٖ َٜازَ أكايٻڂ ٫ڀاً ْوحثهااخ      ٿهاخ حؿڀٔاٍ ٳابنٍ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُااه       
 .وٗيطهخ اٖ ٻنض ٿه ٗٴ٬ُخ أو ٗهُيح َىځ حٿٸُخڃش

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ ٷخٽكي - 
َكڄن ران  ٿا ٫ڄاَ ران ٫زاي ح    ران ٿض ڃخٿټخ ٫ن حٿَؿپ َىطَ وهى ٍحٻذ ٳٸخٽ أهزَنٍ أرى رټاَ  ٓؤ-

      َ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه     ٫زي حهلل رن ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٫ن ٓا٬ُي ران َٔاخٍ ٫ان حران ٫ڄا
 وٓڀڂ أوطَ وهى ٍحٻذ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ن كزُذ رن أرٍ ػخرض ٫ن ٣خوّ كي - 
 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 .ٽ ڃؼنً ڃؼنً ٳبًح هُ٘ض حٿٜزق ٳىحكيسخٛٗس حٿڀُپ ٳٸن پ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ٓج-
أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄاَ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ُٺ.حٿُهىى اًح ٓڀڄىح ٫ڀُټڂ ٷخٿىح حٿٔخځ ٫ڀُټڂ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸپ و٫ڀ اڅ-
 ران رايٍ أناه    حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓاََؾ كايػنخ ڃاُٗځ ران ٫ڄاَو كايػنٍ ٫زاي حهلل        يػنخ ٫زكي - 

هَؽ ٳٍ نٴَ ڃان أٛالخره كـخؿاخ كظاً وٍىوح ڃټاش ٳايهڀىح حٿڄٔاـي ٳخٓاظڀڄىح حٿلـاَ ػاڂ ٣ٴناخ            
رخٿزُض أٓزى٫خ ػڂ ٛڀُنخ هڀٲ حٿڄٸخځ ٍٻ٬ظُن ٳبًح ٍؿپ ٟاوڂ ٳاٍ اُحٍ وٍىحء َٜاىص رناخ ٫ناي      

 نه ٳٸخٿىح حرن ٫زخّ ٳڀڄخ أطُنخ  ٷخٽ٫خ حٿُه وٓؤٿض ڄنحٿلىٝ ٳٸ
وػڂ أهپ حٿُڄخڃش ٷاخٽ ٳلـاخؽ أځ ٫َڄاخٍ ٷڀاض راپ كـاخؽ ٷاخٽ ٳاؤنټڂ ٷاي          أنظڂ ٷڀنخ أهپ حٿڄَ٘ٵ  ڃن-

نٸ٠ظڂ كـټڂ ٷڀض ٷي كــض ڃَحٍح ٳټناض حٳ٬اپ ٻاٌح ٷاخٽ ٳخن٤ڀٸناخ ڃټخنناخ كظاً َاؤطٍ حران ٫ڄاَ           
ٷااخٽ أنټااڂ نٸ٠ااظڂ كـټااڂ ٷااخٽ   خنخ وأهزَنااخ  ڃااٜااظٳٸڀااض َااخ حراان ٫ڄااَ انااخ ٷاايڃنخ ٳٸٜٜاانخ ٫ڀُااه ٷ 

وحهلل ٿٸاي كاؾ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وأراى        ٳٸاخٽ   أهَؿظڂ كـخؿخ ٷڀناخ ن٬اڂ   أًٻَٻڂ رخهلل
 رټَ و٫ڄَ ٻڀهڂ ٳ٬پ ڃؼپ ڃخ ٳ٬ڀظڂ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ كيػنخ ڃهيٌ ٫ن ڃلڄاي ران أراٍ ٬َٸاىد ٫ان حران أراٍ        كي - 
 ن٬ڂ ٷخٽ

ٳـخء ٍؿپ َٔؤٽ ٫ن ىځ حٿز٬ىٝ ٳٸخٽ ٿه حرن ٫ڄَ ڃڄن أنض ٷخٽ أنخ  َٔخ ٫ني حرن ٫ڄخٿض ؿٻن-
ڃن أهپ حٿ٬َحٵ ٷخٽ أن٨َوح اٿً هٌح َٔؤٿنٍ ٫ن ىځ حٿز٬ىٝ وٷي ٷظڀىح حرن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 

 .٫ڀُه وٓڀڂ وٷي ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ هڄخ ٍَلخنظٍ ڃن حٿينُخ
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ََٓؾ كيػنخ ٳڀُق ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ټَڃش ٫ن ٍحٳ٪ رن كنُن  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 
 َُٰس ٫ن حرن ٫ڄَ أنه أهزَ أرٍ حٿڄ

 .ه ٍأي ڃٌهزخ ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃىحؿهش حٿٸزڀشأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ كيػنخ ٫زاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل        كي - 

 ٓڀڂ ٷخٽو ٛڀً حهلل ٫ڀُه
طڄاَ أو ٛاخ٩   ٷش حٿٴ٤َ ٫ڀً ٻپ ڃٔڀڂ َُٰٛ أو ٻزَُ كَ أو ٫زي ًٻَ أو أنؼاً ٛاخ٩ ڃان    ٛي-

 .ڃن ٬َُٗ
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ كيػنخ ٫زي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
ه ٻخڅ ََڃپ ػٗػش أٗىح١ ڃان حٿلـاَ اٿاً حٿلـاَ وَڄ٘اٍ أٍر٬اش وَوزاَ أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل          أن-

 .٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٴ٬ڀه
 ٫ن حرن ٫ڄَ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ كيػنخ ٫زي حهلل ٫ن نخٳ٪كي - 
ه ٻاخڅ ََڃاً حٿـڄاَس َاىځ حٿنلاَ ٍحٻزاخ ٓاخثَ ًٿاٺ ڃخٗاُخ وَوزاَهڂ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل             أن-

 .٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٴ٬پ ًٿٺ
 حرن ٫ڄَ أڅػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ كيػنخ ٫زي حهلل ٫ن نخٳ٪ كي - 
ڄخ وَوزَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٖ َٔظڀڂ ُٗجخ ڃن حٿزُض اٖ حٿَٻنُن حٿُڄخنُُن ٳؤنه ٻخڅ َٔظڀڄه څٻخ-

 .٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٴ٬ڀه
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ كيػنخ ٫زي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 .نخ َىځ حٿنلَڀڀأك ن ٍٗء كظًڃ ؿنخ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كـخكخ ٳڄخ أكڀڀنخهَ-
زاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٫ڄاَ ران         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاََؾ كايػنخ ٫    كي - 

 حٿو٤خد ٷخٽ
 .ٍٓىٽ حهلل انٍ أٍَي أڅ أطٜيٵ رڄخٿٍ رؼڄٮ ٷخٽ حكزْ أٛڀه وٓزذپ ػڄَطه َخ-
 ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ كيػنخ ٫زي حهلل ٫ن نخٳ٪كي - 
 .ى رټَ وٖ ٫ڄَٛڄض ٫َٳش ٷ٢ وٖ ٛخڃه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٖ أر ڃخ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ كيػنخ ٫زي حهلل ٫ن ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٷخٽكي - 
ٔض اٿً حرن ٫ڄَ وڃ٬ه ٍؿپ َليػه ٳيهڀض ڃ٬هڄاخ ٳ٠اَد رُاي  ٛايٌٍ وٷاخٽ أڃاخ ٫ڀڄاض        ؿڀ-

 خٽ اًح طنخؿً حػنخڅ ٳٗ طـڀْ حٿُهڄخ كظً طٔظؤًنهڄخ.ٷ ٫ڀُه وٓڀڂ حهللأڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
 زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ كيػنخ ٫زي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَػنخ ٫كي - 
ه ٻخڅ َٜٴَ ٿلُظه وَڀزْ حٿن٬خٽ حٿٔزظُش ؤَظڀڂ حٿَٻنُن وَڀزٍ اًح حٓظىص ره ٍحكڀظه وَوزاَ  أن-

 .َٴ٬ڀه خڅأڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻ
ٍ      كيػ -  َ حران كٴاٚ ٫ان    رټا  نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ ران حٿٸخٓاڂ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان أرا

ٓااخٿڂ راان ٫زااي حهلل ٫اان أرُااه أڅ حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ر٬ااغ اٿااً ٫ڄااَ رلڀااش ڃاان كََااَ أو  
 َُٓحء أو نلى هٌح ٳَآهخ ٫ڀُه ٳٸخٽ
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 .ڄخ ر٬ؼض رهخ حٿُٺ ٿظٔظنٴ٪ رهخان ٵ ٿهٍٗ ٿڂ أٍٓپ رهخ اٿُٺ ٿظڀزٔهخ أنڄخ هٍ ػُخد ڃن ٖ هأن-
ى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرٍ رټَ رن كٴٚ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىكي - 

 ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .غ رلڀش ٳٌٻَ ر٬-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ كيػنخ ٓانخڅ ران هاخٍوڅ ٫ان ٻڀُاذ ران وحثاپ        كي - 

 رن ٫ڄَ ٷخٽح ٫ن
ٌح حٿڄٸنا٪ َىڃجاٌ ڃ٨ڀىڃاخ    َ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳظنش ٳڄَ ٍؿپ ٳٸاخٽ َٸظاپ ٳُهاخ ها    ًٻ-

 .ٷخٽ ٳن٨َص ٳبًح هى ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٍٍٟ حهلل ٫نه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى كيػنخ أرخڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٬ُٓي رن ؿزَُ ٫ان حران ٫ڄاَ    كي - 

 أنه ٓجپ ٫ن نزٌُ حٿـَ ٷخٽ
ٿاَكڄن  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٳؤطُض حران ٫زاخّ ٳٸڀاض ٿاه ٓاؤٿض أراخ ٫زاي ح        ڃه ٍٓىٽ حهللكَ-

٫ن نزٌُ حٿـَ ٳٸخٽ كَڃه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٛيٵ أرى ٫زي حٿاَكڄن ٷاخٽ ٷڀاض    
 ڃخ حٿـَ ٷخٽ ٻپ ٍٗء ڃن ڃيٍ.

ي ها ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى كيػنخ ََٗٺ ٓڄ٬ض ٓڀڄش ران ٻهُاپ َاٌٻَ ٫ان ڃـخ    كي - 
 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ٗـَس َنظٴ٪ رهخ ڃؼپ حٿڄئڃن هٍ حٿظٍ ٖ َانٸٞ   ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنٍ ٫ْڀڂٷخ-
 .وٍٷهخ ٷخٽ حرن ٫ڄَ أٍىص أڅ أٷىٽ هٍ حٿنوڀش ٳٴَٷض ڃن ٫ڄَ ػڂ ٓڄ٬ظه ر٬ي َٸىٽ هٍ حٿنوڀش

َ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى وكُٔن ٷخٖ كايػنخ كي -  ران آالٶ ٫ان     شَٺ ٫ان ڃ٬خوَا  ٗا
 ڂ أٍح  حرن ٫ڄَ ٷخٽأرٍ ٛخٿق ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ

٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ڃن ڃَؼپ رٌٌ حٿَوف ػڂ ٿڂ َظذ ڃَؼپ حهلل ره حٿُىځ حٿٸُخڃش ٓڄ-
 .ٷخٽ كُٔن ڃن ڃَؼپ رٌٌ ٍوف

َ  ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رنكي -  ثُپ ٫ان ؿاخرَ ٫ان ڃٔاڀڂ حٿز٤اُن      حخڃَ كايػنخ حٓا
 ٫ن ٬ُٓي حرن ؿزَُ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 .ُض هڀٲ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ػٗع ڃَحص ٳٸَأ حٿٔـيس ٳٍ حٿڄټظىرشٛڀ-
ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ وؿيص هٌح حٿليَغ ٳٍ ٻظاخد أراٍ روا٢ َاي  كايػنخ أٓاىى ران ٫اخڃَ كايػنخ          كي - 

 رن هخٿي ٷخٽح أَىد رن ٫ظزش كيػنخ ٫ټَڃش
ڃټش ٳاؤٍحى أڅ ٬َظڄاَ    ٿض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن حڃَأس أٍحى أڅ َظِوؿهخ ٍؿپ وهى هخٍؽ ڃنٓؤ-

 .أو َلؾ ٳٸخٽ ٖ طظِوؿهخ وأنض ڃلَځ نهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫نه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ كٔاُن كايػنخ ٗاََٺ ٫ان ڃلڄاي ران َُاي ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران             كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
ٸخطاپ ػاڂ   حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ راخڃَأس َاىځ ٳاظق ڃټاش ڃٸظىٿاش ٳٸاخٽ ڃاخ ٻخناض هاٌ  ط          ًٍٓىٽ حهلل ٛڀ ڃَ-

 .نهً ٫ن ٷظپ حٿنٔخء وحٿٜزُخڅ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن وحرن أرٍ رټُاَ حٿڄ٬ناً ٷاخٖ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٓاڀُڄخڅ        كي - 
 اٿً حرن ٫ڄَ ٳٸخٽ ؿپحٿظُڄٍ وارَحهُڂ رن ڃَُٔس أنهڄخ ٓڄ٬خ ٣خوٓخ َٸىٽ ؿخء وحهلل ٍ

وُحىهاڂ اراَحهُڂ حٿايرخء ٷاخٽ حران       هً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن نزٌُ حٿـَ ٳٸاخٽ ن٬اڂ  أن-
 .أرٍ رټَُ ٷخٽ ارَحهُڂ رن ڃَُٔس ٳٍ كيَؼه وحٿيرخء

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ كٔاُن ران ڃلڄاي كايػنخ حٓاَحثُپ ٫ان أراٍ آالٶ ٫ان ناخٳ٪             كي - 
 ڄَ ٷخٽ٫ وَلًُ رن وػخد ٫ن حرن

 .ش ٳڀُٰظٔپ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٫ڀً هٌح حٿڄنزَ ڃن أطً حٿـڄ٬ٓڄ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كٔااُن ٫اان ؿََااَ ٫اان نااخٳ٪ ٫اان حراان ٫ڄااَ أڅ ٍٓااىٽ حهلل  كااي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓجپ ٫ن حٿ٠ذ ٳٸخٽ
 .آٻڀه وٖ أكَڃه ٖ-
وَْ كيػنخ حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ وكڄِس حرناٍ  أُن كيػنخ أرى كٔػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 هلل رن ٫ڄَ كيػهڄخ أنه ٓڄ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ ٫زي ح
 .٘ئځ ٳٍ حٿٴَّ وحٿڄَأس وحٿيحٍحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻُن كيػنخ ُڃ٬ش ٫ان حران ٗاهخد ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان       كي - 

 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٛأڅ ٍٓىٽ حهلل َ حرن ٫ڄ
 .َڀي٭ حٿڄئڃن ڃن ؿلَ ڃَطُن ٖ-
 ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻُن كيػنخ حرن أرٍ ٍوحى ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ػنخكي - 
ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٻااخڅ َٔااظڀڂ حٿااَٻن حٿُڄااخنٍ وحٖٓااىى ٻااپ ٣ىٳااش وٖ َٔااظڀڂ  أڅ-

 .ن َڀُخڅ حٿلـٌََحٿَٻنُن حِهََن حٿڀ
ٓڄ٬ض ٓاڀڄش ران ٻهُاپ َلايع     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻُن كيػنخ ََٗٺ كي - 

 ٫ن ڃـخهي ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
خ ؿڀىٓخ ٫ني حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وحٿ٘ڄْ ٫ڀً ٷ٬ُٸ٬خڅ ر٬ي حٿ٬َٜ ٳٸخٽ ڃخ أ٫ڄخٍٻڂ ٻن-

 نه.ٳٍ أ٫ڄخٍ ڃن ڃ٠ً اٖ ٻڄخ رٸً ڃن حٿنهخٍ ٳُڄخ ڃ٠ً ڃ
ران ىَناخٍ ٓاڄ٬ض    حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻُن كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ان ٫زاي حهلل    يػنخ ٫زكي - 

 حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ٽ ٫ڄااَ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳٸااخٽ طٜااُزنٍ حٿـنخرااش ڃاان حٿڀُااپ ٳااخڃَ  أڅ َٰٔااپ  ٓااؤ-

 .ًٻَ  وَظىٟؤ وََٷي
 رن ىَناخٍ ٫ان حران    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻُن كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهللكي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
 .ٿټپ ٯخىٍ ٿىحء َىځ حٿٸُخڃش ٬ََٱ رهٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻُن كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَناخٍ ٫ان حران    كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
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ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٓڀڂ ٓخٿڄهخ حهلل وٯٴخٍ ٯٴَ حهلل ٿهخ و٫ُٜش حٿاٌَن ٫ٜاىح   ٷخ-
 .حهلل وٍٓىٿه

رٍ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻُن كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٓاڄ٬ض      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 
 حرن ٫ڄَ َٸىٽ

ٽ ٍؿپ ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ أناٍ أهاي٩ ٳاٍ حٿزُا٪ ٳٸاخٽ اًح رخ٬َاض ٳٸاپ ٖ هٗراش ٳټاخڅ           ٷخ-
 حٿَؿپ َٸىٿه.

َ أرٍ كيػنخ حٿٴ٠پ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَناخٍ ٓاڄ٬ض حران ٫ڄا     زي حهلل كيػن٫ٍ ػنخكي - 
 َٸىٽ

وااٌ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ هخطڄااخ ڃاان ًهااذ ٳخطوااٌ حٿنااخّ هااىحطُڂ ڃاان ًهااذ ٳٸااخٽ    حط-
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ انٍ حطواٌص هخطڄاخ ڃان ًهاذ ٳنزٌطاه وٷاخٽ اناٍ ٿٔاض أٿزٔاه أرايح           

 .حطُڄهڂهىٳنزٌ حٿنخّ 
ه٘خځ ٬َنٍ حران ٓا٬ي ٫ان     نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَُ كيػنخكيػ - 

 نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأي ٍؿٗ ٓخٷ٤خ َي  ٳٍ حٿٜٗس ٳٸاخٽ ٖ طـڀاْ هټاٌح انڄاخ      أڅ-

 .هٌ  ؿڀٔش حٿٌَن ٬ٌَرىڅ
كيػنخ ٫ڄَ رن كڄِس حٿ٬ڄاٌَ كايػنخ ٓاخٿڂ     وحڅ رن ڃ٬خوَشڃَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 خٽرن ٫زي حهلل ٫ن حرن ٫ڄَ ٷ
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن حٓظ٤خ٩ ڃنټڂ أڅ َټىڅ ڃؼپ ٛخكذ ٳَٵ حٍُْ ٳڀُټن ٷخ-

ڃؼڀه ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل وڃخ ٛخكذ ٳَٵ حٍُْ ٷاخٽ هاَؽ ػٗػاش ٳُٰڄاض ٫ڀاُهڂ حٿٔاڄخء ٳايهڀىح        
پ كظً ٣زٸاض حٿزاخد ٫ڀاُهڂ ٳ٬خٿـىهاخ ٳڀاڂ َٔاظ٬ُ٤ىهخ ٳٸاخٽ        زس ڃن أ٫ڀً حٿـوَٯخٍح ٳـخءص ٛ

ٸااي وٷ٬اظڂ ٳااٍ أڃااَ ٨٫اُڂ ٳڀُااي٩ ٻااپ ٍؿاپ رؤكٔاان ڃااخ ٫ڄاپ ٿ٬ااپ حهلل ط٬ااخٿً أڅ     ٞ ٿر٠٬اهڂ ٿااز٬ 
َنـُنااخ ڃاان هااٌح ٳٸااخٽ أكاايهڂ حٿڀهااڂ أنااٺ ط٬ڀااڂ أنااه ٻااخڅ ٿااٍ أرااىحڅ ٗااُوخڅ ٻزُااَحڅ وٻنااض أكڀااذ     

هڄخ ٫ڀً َيٌ أٻَ  أڅ أريأ رخكي ٷزڀهڄاخ أو أڅ  رض ٷخثڄًخ وكٗرُي نخڃخ ٳټنض أكٗرهڄخ ٳخؿُجهڄخ وٷ
وٛزُظٍ َظ٠خٯىڅ كىٿٍ ٳبڅ ٻنض ط٬ڀڂ أنٍ أنڄخ ٳ٬ڀظه ڃن هُ٘ظٺ ٳاخٳَؽ   أوٷ٨هڄخ ڃن نىڃهڄخ

٫نخ ٷخٽ ٳظلَٻض حٿٜوَس ٷخٽ وٷخٽ حٿؼخنٍ حٿڀهڂ أنٺ ط٬ڀڂ أناه ٻخناض ٿاٍ حرناش ٫اڂ ٿاڂ َټان ٗاٍء         
ڃڄخ هڀٸض أكذ اٿً ڃنهاخ ٳٔاڄظهخ نٴٔاهخ ٳٸخٿاض ٖ وحهلل ىوڅ ڃخثاش ىَناخٍ ٳـڄ٬ظهاخ وىٳ٬ظهاخ حٿُهاخ          

حٿَؿاپ ٳٸخٿاض حطاٶ حهلل وٖ طٴاٞ حٿواخطڂ اٖ رلٸاه ٳٸڄاض ٫نهاخ ٳابڅ          ْ كظً اًح ؿڀٔض ڃنهخ ڃـڀا 
ٻنض ط٬ڀڂ أنڄخ ٳ٬ڀظه ڃن هُ٘ظٺ ٳخٳَؽ ٫نخ ٷخٽ ٳِحٿاض حٿٜاوَ كظاً رايص حٿٔاڄخء وٷاخٽ حٿؼخٿاغ        
حٿڀهڂ أنٺ ط٬ڀڂ أنٍ ٻنض حٓظؤؿَص أؿَُح رٴَٵ ڃن أٍُ ٳڀڄخ أڃًٔ ٫َٟض ٫ڀُاه كٸاه ٳاخرً أڅ    

ٿاه وأٛاڀلظه كظاً حٗاظََض ڃناه رٸاَح وٍح٫ُهاخ        ڄَطاه  َؤهٌ  وًهاذ وطَٻناٍ ٳظلَؿاض ڃناه وػڄ    
ٳڀٸُنٍ ر٬ي كُن ٳٸخٽ حطٶ حهلل وح٤٫نٍ أؿٌَ وٖ ط٨ڀڄنٍ ٳٸڀض حن٤ڀاٶ اٿاً ًٿاٺ حٿزٸاَ وٍح٫ُهاخ      
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ًٿٺ ٳابڅ ٻناض ط٬ڀاڂ     ٳخن٤ڀٶ ٳخٓظخٵٺ ٳوٌهخ ٳٸخٽ حطٶ حهلل وٖ طٔوَ رٍ ٳٸڀض انٍ ٿٔض أٓوَ ر
 نخ ٳظيكَؿض حٿٜوَس ٳوَؿىح َڄ٘ىڅ.٫ أنٍ أنڄخ ٳ٬ڀظه حرظٰخء ڃَٟخطٺ هُ٘ش ڃنٺ ٳخٳَؽ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ أرٍ ٫ن ٛخٿق كيػنخ نخٳ٪ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄاَ  كي - 
 ٷخٽ

ٳاؤووح اٿاً ٯاخٍ     َڅ ٳؤهاٌهڂ حٿڄ٤ا  ٗىٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رُنڄخ ػٗػش ٍه٢ َظڄخٷخ-
 ٫ڀُهڂ ٳٌٻَ حٿليَغ ڃؼپ ڃ٬نخ . ٳٍ ؿزپ ٳزُنڄخ هڂ ٳُه ك٤ض ٛوَس ڃن حٿـزپ ٳؤ٣زٸض

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حرن ؿََؾ ٓڄ٬ض نخٳ٪ َٸىٽ ٷخٽ حرن ٫ڄَكي - 
ٗد كظااً ٿټااغ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳااٍ ٷظااپ حٿټااٗد ٳټنااض ٳااُڄن ر٬ااغ ٳٸظڀنااخ حر٬ا -

 .وؿينخ حڃَأس ٷيڃض ڃن حٿزخىَش ٳٸظڀنخ ٻڀزخ ٿهخ
نٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حرن ؿََؾ كيػنٍ ڃىًٓ رن ٫ٸزاش ٫ان ٓاخٿڂ أناه     ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

كيػه ٫ن ٍإَخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ورخء حٿڄيَنش ٫ن حرن ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً     
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ػخثَس حٿَأّ هَؿاض ڃان حٿڄيَناش كظاً أٷخڃاض رڄه٬ُاش وهاٍ حٿـلٴاش ٳاؤّوٽ          ء َض حڃَأس ٓىىحٍأ-
 .ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ ورخء حٿڄيَنش نٸپ اٿً حٿـلٴشٍٓىٽ حهلل ٛڀ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ كڄخى رن ٓاڀڄش ٫ان َاىنْ ٫ان حٿلٔان ٫ان حران        كي - 
 ٍٹ وط٬خٿً ٷخٽزخ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳُڄخ َلټً ٫ن ٍره ط

أڅ أٍؿ٬اه رڄاخ أٛاخد    ڄخ ٫زي ڃن ٫زخىٌ هَؽ ڃـخهي ٳٍ ٓزُڀٍ حرظٰخء ڃَٟخطٍ ٟڄنض ٿه أَ-
 .ڃن أؿَ وٯنُڄش واڅ ٷز٠ظه أڅ أٯٴَ ٿه وأٍكڄه وأىهڀه حٿـنش

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حرن ٫ىڅ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄَُٰس رن ٓڀڄخڅ ٷخٽكي - 
ُه وٓڀڂ ٫َ٘ ٛڀىحص ٍٻ٬ظُن ٷزاپ ٛاٗس حٿٜازق    ڀزٍ ٛڀً حهلل ٫ٿنٽ حرن ٫ڄَ كٴ٨ض ڃن حٷخ-

هَ وٍٻ٬ظُن ر٬ي ٛٗس حٿ٨هَ وٍٻ٬ظُن ر٬اي ٛاٗس حٿڄٰاَد وٍٻ٬ظاُن     وٍٻ٬ظُن ٷزپ ٛٗس حٿ٨
 ر٬ي حٿ٬٘خء.

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااڀُڄخڅ راان ىحوى كاايػنخ ڃلڄااي راان ڃٔااڀڂ راان ڃهااَحڅ ڃااىٿً  كااي - 
َ ٿٸََٖ ٓڄ٬ض ؿيٌ َلايع ٫ان حران ٫    ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻاخڅ ٖ َناخځ اٖ       أڅ ٍٓاىٽ حهلل  ڄا

 .ريأ رخٿٔىحٹوحٿٔىحٹ ٫ني  ٳبًح حٓظُٸ٦ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى كايػنخ ڃلڄاي ران ڃٔاڀڂ ران ڃهاَحڅ أناه ٓاڄ٪         كي - 

 ؿي  َليع ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ٬خ.ٍرڂ حهلل حڃَأ ٛڀً ٷزپ حٿ٬َٜ أٍك-
٫ڄَ وٷخٽ أنظهُض  زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ُٓي رن٫ػنخ كي - 

 اٿً حرن ٫ڄَ وٷي كيع حٿليَغ ٳٸڀض ڃخ كيع ٳٸخٿىح ٷخٽ
 .٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٯٴخٍ ٯٴَ حهلل ٿهخ وأٓڀڂ ٓخٿڄهخ حهللٓڄ-
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ٍ كايػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ ران ٛاهُذ ٫ان       رػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنٍ ٫زي حٿٜڄي كيػنٍ أكي - 
 ٫زي حٿىحكي حٿزنخنٍ ٷخٽ

ن ٫ڄَ ٳـخء  ٍؿپ ٳٸخٽ َخ أراخ ٫زاي حٿاَكڄن أناٍ أٗاظٌَ هاٌ  حٿل٤ُاخڅ طټاىڅ ٳُهاخ          حر ض ڃ٪ٻن-
ح٫ْنخد ٳٗ نٔظ٤ُ٪ أڅ نز٬ُهخ ٻڀهاخ ٫نزاخ كظاً ن٬ٜاَ  ٷاخٽ ٳ٬ان ػڄان حٿوڄاَ طٔاؤٿنٍ ٓاؤكيػٺ           
كيَؼخ ٓڄ٬ظه ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻنخ ؿڀىٓاخ ڃا٪ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اً       

ڂ أٻذ ونټض ٳٍ حٍٖٝ وٷخٽ حٿىَپ ٿزنٍ حَٓحثُپ ٳٸخٽ ٿه ٫ڄَ َخ نزاٍ  ڄخء ػٍٳ٪ ٍأٓه اٿً حٿٔ
حهلل ٿٸي أٳ٫ِنخ ٷىٿٺ ٿزنٍ حَٓحثُپ ٳٸخٽ ٿُْ ٫ڀُټڂ ڃن ًٿٺ رخّ أنهڂ ٿڄخ كَڃض ٫ڀُهڂ حٿ٘الىځ  

 ٿوڄَ ٫ڀُټڂ كَحځ.حنه وٻٌٿٺ ػڄن ػڄٳظىح٣ئ  ٳُز٬ُىنه ٳُؤٻڀىڅ 
كايػنخ أراٍ كايػنخ كٔاُن ٬َناٍ حٿڄ٬ڀاڂ ٫ان أراٍ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿٜاڄي    كي - 

 رََيس كيػنٍ حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸىٽ
ٍَ وأٳ٠اپ     اً- ح طزىأ ڃ٠ـ٬ه ٷخٽ حٿلڄي هلل حٿٌٌ ٻٴخنٍ وآوحنٍ وأ٬٣ڄنٍ وٓٸخنٍ وحٿاٌٌ ڃان ٫ڀا

ٿاه ٻاپ   نٍ ٳؤؿِٽ حٿلڄاي هلل ٫ڀاً ٻاپ كاخٽ حٿڀهاڂ ٍد ٻاپ ٗاٍء وڃڀاٺ ٻاپ ٗاٍء وا          خوحٿٌٌ أ٤٫
 ٍٗء وٿٺ ٻپ ٍٗء أ٫ىً رٺ ڃن حٿنخٍ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٛوَ ٬َنٍ حرن ؿىَََش ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن كي - 
 ٫ڄَ ٷخٽ

َ ٹ ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ رخٿنااخّ ٫ااخځ طزااى  نااِ- ٫نااي رُااىص ػڄااىى   نااِٽ رهااڂ حٿلـاا
ى ٳ٬ـنااىح ڃنهااخ ونٜاازىح حٿٸاايوٍ رااخٿڀلڂ ٳخٓظٔااٸً حٿنااخّ ڃاان حِرااخٍ حٿظااٍ ٻااخڅ َ٘ااَد ڃنهااخ ػڄااى 

ٳخڃَهڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاخهَحٷىح حٿٸايوٍ و٫ڀٴاىح حٿ٬ـاُن حٖراپ ػاڂ حٍطلاپ رهاڂ           
٫ڀااً حٿزجااَ حٿظااٍ ٻخنااض ط٘ااَد ڃنهااخ حٿنخٷااش ونهااخهڂ أڅ َاايهڀىح ٫ڀااً حٿٸااىځ حٿااٌَن كظااً نااِٽ رهااڂ 

 ڂ.٫ڀُه ٫ٌرىح ٷخٽ انٍ أهً٘ أڅ َُٜزټڂ ڃؼپ ڃخ أٛخرهڄڂ ٳٗ طيهڀىح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿٜاڄي كايػنخ كڄاخى ٫ان ٫ڀاٍ ران َُاي ٫ان َىٓاٲ ران            كي - 

ڃهَحڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أنه ٻخڅ ٫ني  ٍؿپ ڃن أهپ حٿټىٳش ٳـ٬پ َليػه ٫ن حٿڄوظاخٍ ٳٸاخٽ   
 حرن ٫ڄَ

ش ٻااؤڅ ٻڄااخ طٸااىٽ ٳاابنٍ ٓااڄ٬ض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٸااىٽ أڅ رااُن َاايٌ حٿٔااخ٫    أڅ-
 .ػٗػُن ىؿخٖ ٻٌحرخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن حرن ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ   كي - 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ڃاخ ٳ٬ڀاض ٷاخٽ رڀاً ٷاي ٳ٬ڀاض        َاخ ٍٓاىٽ حهلل   هاى ؿپ ٳ٬ڀض ٻٌح وٻاٌح ٳٸاخٽ ٖ وحٿاٌٌ ٖ اٿاه اٖ     ٿَ-
 وٿټن ٯٴَ ٿٺ رخٖهٗٙ.

هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أُهَ رن ٬ٓي أرى رټَ حٿٔڄخڅ أنزؤنخ حرن ٫ىڅ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان    ػنخ ٫زي حكي - 
 حرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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ٳاٍ ٗاخڃنخ    خحٿڀهڂ راخٍٹ ٿنا  ٽ ڀهڂ رخٍٹ ٿنخ ٳٍ ٗخڃنخ حٿڀهڂ رخٍٹ ٿنخ ٳٍ َڄننخ ٷخٿىح وٳٍ نـينخ ٷخحٿ-
حٿُِٖٽ وحٿٴظن ڃنهاخ أو ٷاخٽ رهاخ ٤َڀا٪ ٷاَڅ      حٿڀهڂ رخٍٹ ٿنخ ٳٍ َڄننخ ٷخٿىح وٳٍ نـينخ ٷخٽ هنخٿٺ 

 .حٿ٤ُ٘خڅ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٓڀُڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض كن٨ڀش ٌَٻَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حران  كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
وطٸڀااُڂ ح٧ٖٴااخٍ وٷااٚ حٿ٘ااخٍد  َس كڀااٶ حٿ٬خنااشٴ٤ااٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃاان حٿٷاخ -

 وٷخٽ آلٶ ڃَس وٷٚ حٿ٘ىحٍد.
خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ؿ٬ٴَ حٿڄيحثنٍ أنزؤنخ ڃزاخٍٹ ران ٳ٠اخٿش ٫ان ٫زاي حهلل ران       ػنكي - 

 ىَنخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ كيػه ٷخٽ
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿٸ٩ِنه-
كڄي ٷخٽ وؿيص ٳٍ ٻظخد أرٍ رو٢ َي  كيػنٍ كٔاُن ٷاخٽ كايػنخ حٿڄزاخٍٹ     أ ػنخ ٫زي حهلل رنكي - 

 رن ٫ڄَ أڅ ٫زي حهلل رن ىَنخٍ كيػه أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ كيػه ٷخٽ ٫ن ٫زُي حهلل
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿٸ٩ِنه-
زاي حهلل ٫ان   ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع كيػنٍ كن٨ڀش ٫ن ٓاخٿڂ ران  كي - 

 حهلل رن ٫ڄَ أنه ٻخڅ َټَ  حٿ٬ڀڂ ٳٍ حٿٜىٍس ٷخٽ ي٫ز
 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن َٟد حٿىؿه ً ٍٓىٽ حهللنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ كيػنخ حرن ٿه٬ُش ٫ن أرٍ حٿن٠َ كيػنخ ٓاخٿڂ  كي - 

 خٽرن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن أرُه ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷ
 .َ وڃن حٿظڄَ هڄَ وڃن حٿ٬َُ٘ هڄَ وڃن حٿِرُذ هڄَ وڃن حٿ٬ٔپ هڄَڄحٿلن٤ش ه ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن آلٶ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ٫ڄَ رن ڃلڄاي ران   كي - 

 َُي كيػنٍ أرٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ؿاٍء   ٍحٿناخٍ ٳاٍ حٿناخ   پ ڀڂ اًح ٛخٍ أهپ حٿـنش ٳٍ حٿـناش وأها  وٓ ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُهٷخ-

ڃنخى َاخ أهاپ حٿـناش هڀاىى ٖ ڃاىص      رخٿڄىص كظً َىٷٲ رُن حٿـنش وحٿنخٍ َىٷٲ ػڂ ٌَرق ػڂ َنخىٌ 
َخ أهپ حٿناخٍ هڀاىى ٖ ڃاىص ٳاخُىحى أهاپ حٿـناش ٳَكاخ اٿاً ٳاَكهڂ وحُىحى أهاپ حٿناخٍ كِناخ ٫ڀاً              

 .كِنهڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ ٳڀُق ٫ن ٬ُٓي رن حٿلَع أنه ٓاڄ٪ ٫زاي حهلل ران    كي - 

 ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٖ َٸيځ ُٗجخ وٖ َئهَ  وانڄخ َٔظوَؽ رخٿنٌٍ ڃن حٿزوُپ حٿنٌٍ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ أنزؤنخ َىنْ رن حٿٸخٓڂ حٿلنٴٍ َڄخڃٍ ٓڄ٬ض كي - 

ٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ىَٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓ ڄ٫َټَڃش رن هخٿي حٿڄوِوڃٍ َٸىٽ ٓڄ٬ض حرن ٫
 َٸىٽ

 .ڃُ٘ظه ٿٸً حهلل هى ٫ڀُه ٯ٠زخڅط٨٬ڂ ٳٍ نٴٔه أو حهظخٽ ٳٍ  ڃن-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هَوڅ رن ڃ٬َوٱ كيػنخ ٫زي حهلل حران وهاذ أهزَناٍ ٫ڄاَو     كي - 
ٓىٽ حهلل ٛاڀً  ٍ رن حٿلَع أڅ ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ كيػه ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽح
ٖ ٿلُخطه وٿټنهڄخ آَاش ڃان آَاخص حهلل ٳابًح ٍأَظڄىهڄاخ      حٿ٘ڄْ وحٿٸڄَ ٖ َنټٔٴخڅ ٿڄىص أكي و أڅ-

 .ٳٜڀىح
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هَوڅ كيػنخ ٫زي حهلل ران وهاذ أهزَناٍ أٓاخڃش ران َُاي ٫ان       كي - 
 ٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽنخ
ه وٓڀڂ َاي٫ى ٫ڀاً ٍؿاخٽ ڃان حٿڄ٘اَٻُن َٔاڄُهڂ رؤٓاڄخثهڂ كظاً         ُڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀٻخ-

 . ٿُْ ٿٺ ڃن حٖڃَ ٍٗء أو َظىد ٫ڀُهڂ أو ٬ٌَرهڂ ٳبنهڂ ٧خٿڄىڅ ٳظَٹ ًٿٺأنِٽ حهلل
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هَوڅ ران ڃ٬اَوٱ كايػنخ ٫زاي حهلل ران وهاذ ٷاخٽ ٷاخٽ كُاىس          كي - 

َ    أهزَنٍ أرى ٫ؼڄخڅ أڅ ٫زي حهلل ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل         ران ىَناخٍ أهزا
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ي حٿٴَي ڃن حى٫ٍ اٿً ٯَُ أرُه وأٳَي حٿٴَي ڃان أٍي ٫ُنُاه ٳاٍ حٿناىځ ڃاخ ٿاڂ طََاخ وڃان         َأٳ-
 .ٯَُ طوىځ حٍْٝ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٬َٸاىد كايػنٍ أراٍ ٫ان حران آالٶ كايػنٍ أراٍ آالٶ ران            كي - 
 ْ رن ڃوَڃش ٷخٽ٫ُزي حهلل رن ٷن َٔخٍ ٫

ٿاٍ ٷاي ٛاڀُض ٳُاه ٳڀٸُاض ٫زاي حهلل ران         زڀض ڃن ڃٔـي رنٍ ٫ڄاَو ران ٫اىٱ رٸزاخء ٫ڀاً رٰڀاش      أٷ-
٫ڄَ ڃخُٗخ ٳڀڄخ ٍأَظاه نِٿاض ٫ان رٰڀظاٍ ػاڂ ٷڀاض حٍٻاذ أٌ ٫اڂ ٷاخٽ أٌ حران أهاٍ ٿاى أٍىص أڅ             

هاٌح حٿڄٔاـي   ً أٍٻذ حٿيوحد ٿىؿايطهخ وٿټناٍ ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َڄ٘اٍ اٿا         
أڅ ََٻاذ وڃ٠اً   ً َؤطٍ ٳُٜڀٍ ٳُاه ٳؤناخ أكاذ أڅ أڃ٘اٍ حٿُاه ٻڄاخ ٍأَظاه َڄ٘اٍ ٷاخٽ ٳاؤر           ًكظ

 ٫ڀً وؿه.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل أرى أكڄي حٿِرٌَُ كيػنخ ٻؼَُ رن َُُي ٫ن كي - 

أٗاخٍ رخٛاز٬ه   و نخٳ٪ ٷخٽ ٻخڅ ٫زي حهلل ران ٫ڄاَ اًح ؿڀاْ ٳاٍ حٿٜاٗس وٟا٪ َيَاه ٫ڀاً ٍٻزظُاه         
 طز٬هخ رَٜ  ػڂ ٷخٽحو
 .٫ڀً حٿ٤ُ٘خڅ ڃن حٿليَي ٬َنً حٿٔزخرشٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿهٍ أٗي ٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أهزَنٍ ڃخٿٺ ٫ن ٷ٤ن رن وهذ رن ٫اىَڄَ  كي - 

 ٫ن َلنْ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .خ وٗيطهخ اٖ ٻنض ٿه ٗهُيح أو ٗٴ٬ُخ َىځ حٿٸُخڃشهأكي ٫ڀً ْوحثَ َٜز ٖ-
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرٍ كيػنخ حٿلُٔن ٬َنٍ حٿڄ٬ڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٿٍ  ػنخ ٫زيكي - 

 َلًُ كيػنٍ أرى ٷٗرش كيػنٍ ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنٍ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٓااظوَؽ نااخٍ ٷزااپ َااىځ حٿٸُخڃااش ڃاان رلااَ ك٠ااَڃىص  ً ٽ ٿنااخ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀٷااخ-

 .خ طؤڃَنخ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٫ڀُټڂ رخٿ٘خځطلَ٘ حٿنخّ ٷخٿىح ٳڄ
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 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٿُغ كيػنٍ نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل أنه ٷخٽكي - 
َ   حٿځ ٍؿپ ٳٸخٽ َخ ٍٓاىٽ حهلل ڃاخًح طؤڃَناخ أڅ نڀازْ ڃان      ٷخ- ځ ٳٸاخٽ ٿاه ٍٓاىٽ حهلل    حؼُاخد ٳاٍ حٖكا

ٿَٔحوَٗص وٖ حٿ٬ڄخثڂ وٖ حٿزَحنْ وٖ حٿوٴاخٱ اٖ  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طڀزٔىح حٿٸڄٚ وٖ ح
ُاخد  أڅ َټىڅ أكي ٿُٔض ٿه ن٬ٗڅ ٳڀُڀزْ حٿوٴاُن ڃاخ أٓاٴپ ڃان حٿټ٬زاُن وٖ طڀزٔاىح ٗاُجخ ڃان حٿؼ        

 ڃٔه حٿىٍّ وٖ حٿ٫ِٴَحڅ وٖ طنظٸذ حٿڄَأس حٿلَحځ وٖ طڀزْ حٿٸٴخَُن.
 خٳ٪ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ ٿُغ كيػنٍ نكي - 
٫زي حهلل ٻخڅ َناُن رخٿز٤لاخء حٿظاٍ راٌٍَ حٿلڀُٴاش حٿظاٍ ٻاؤڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ             أڅ-

 .َنُن رهخ وَٜڀٍ رهخ
 َ أنه ٷخٽ٫ڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ ٿُغ نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل رن كي - 
ڂ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٶ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وكڀٶ ٣خثٴش ڃن أٛلخره وٷَٜ ر٠٬هكڀ-

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍكڂ حهلل حٿڄلڀٸُن ڃَس أو ڃَطُن ػڂ ٷخٽ وحٿڄٸََٜن
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ هخٗااڂ كاايػنخ ٿُااغ كاايػنٍ نااخٳ٪ ٫اان ٫زااي حهلل راان ٫ڄااَ ٫اان  كااي - 

 أنه ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٷخ ٳټخنخ ؿڄ٬ُخ وَوَُ أكايهڄخ حِهاَ ٳابڅ    ح طزخَ٪ حٿَؿٗڅ ٳټپ وحكي ڃنهڄخ رخٿوُخٍ ڃخ ٿڂ َظٴَاً-

هَُ أكيهڄخ حِهَ ٳظزخ٬َخ ٫ڀً ًٿٺ وؿذ حٿزُ٪ وأڅ طٴَٷخ ر٬ي أڅ طزخ٬َخ وٿڂ َظاَٹ وحكاي ڃنهڄاخ    
 .حٿزُ٪ ٳٸي وؿذ حٿزُ٪

يػنخ نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً  كٗڂ كيػنخ ٿُغ هخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 
هخطڄخ ڃن ًهذ وٻخڅ َـ٬پ ٳٜه ٳٍ راخ٣ن ٻٴاه اًح ٿزٔاه ٳٜان٪ حٿناخّ      حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ح٤ٛن٪ 

ػڂ أنه ؿڀْ ٫ڀً حٿڄنزَ ٳن٫ِه ٳٸخٽ انٍ ٻنض أٿزْ هٌح حٿوخطڂ وأؿ٬پ ٳٜه ڃن ىحهپ ٳَڃً ره 
 ػڂ ٷخٽ

 .ىحطُڄهڂه هلل ٖ أٿزٔه أريح ٳنزٌ حٿنخّوح-
٫زاي حهلل ٫ان ٍٓاىٽ حهلل    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كايػنخ حٿڀُاغ كايػنٍ ناخٳ٪ ٫ان      كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .س حٿڀُپ ڃؼنً ڃؼنً ٳبًح هٴض حٿٜزق ٳؤوطَ رىحكيس وحؿ٬پ آهَ ٛٗطٺ وطَحٛٗ-
ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ٫ن ٍٓاىٽ حهلل  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهللكي - 

 وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .ڃن حٿنزىس َإَخ حٿٜخٿلش ؿِء ڃن ٓز٬ُن ؿِحءحٿ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ ؿَٔ كيػنخ ٓڀ٢ُ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح أكٔٔظڂ رخٿلڄً ٳخ٣ٴئهخ رخٿڄخء حٿزخٍى.ٷخ-
ػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش ٬َنٍ ٗاُزخڅ ٫ان ٫ؼڄاخڅ ران ٫زاي حهلل      كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

ء ٍؿپ اٿً حرن ٫ڄَ ٳٸخٽ َخ حرن ٫ڄَ اناٍ ٓاخثڀٺ ٫ان ٗاٍء طلايػنٍ راه ٷاخٽ ن٬اڂ ٳاٌٻَ          ٷخٽ ؿخ
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٫ؼڄخڅ ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ أڃخ طُٰزه ٫ن ريٍ ٳؤناه ٻخناض طلظاه حرناش ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ         
 ُه وٓڀڂڀوٻخنض ڃ٠ََش ٳٸخٽ ٿه حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫

څ ٳؤنه ٿى ٻخڅ أكاي أ٫اِ راز٤ن    ٟىحٿٺ أؿَ ٍؿپ ٗهي ريٍح وٓهڄخ وأڃخ طُٰزه ٫ن ر٬ُش حٿَ أڅ-
ڃټش ڃن ٫ؼڄخڅ ٿز٬ؼه ٳز٬غ ٫ؼڄخڅ وٻخنض ر٬ُاش حٿَٟاىحڅ ر٬اي ڃاخ ًهاذ ٫ؼڄاخڅ اٿاً ڃټاش ٳٸاخٽ          
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رُي  حٿُڄنً هٌ  َي ٫ؼڄخڅ ٳ٠َد رُي  حٖهَي ٫ڀُهخ ٳٸخٽ هاٌ   

 ٿ٬ؼڄخڅ ٳٸخٽ ٿه حرن ٫ڄَ اًهذ رهٌ  حِڅ ڃ٬ٺ.
كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ أرى هُؼڄش كيػنخ أرى حٿِرُاَ ٫ان ؿاخرَ و٫زاي حهلل     ػنخ ٫زي حهلل كي - 

 رن ٫ڄَ
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٿنٸَُ وحٿڄِٳض وحٿيرخء أڅ-
ش كيػنخ ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ان ٻؼُاَ ران    ڄكيػنخ أرى هُؼڂ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗكي - 

 ؿڄهخڅ ٷخٽ
حٿَكڄن أو ٷخٽ ٿه ٯٌَُ ڃاخٿٍ أٍحٹ طڄ٘اٍ وحٿناخّ َٔا٬ىڅ ٳٸاخٽ اڅ أڃاٖ ٳٸاي        ض َخ أرخ ٫زي ٷڀ-

ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َڄ٘اٍ واڅ أٓا٬ً ٳٸاي ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه          
 وٓڀڂ ٬ًَٔ وأنخ ُٗن ٻزَُ.

ن أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ ٫خٛڂ ٬َنٍ حران ڃلڄاي ران َُاي ران ٫زاي حهلل را        زي حهلل كيػن٫ٍ ػنخكي - 
 ٫ڄَ ٫ن أرُه ٷخٽ

ٽ ٫زي حهلل ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿى ٬َڀڂ حٿنخّ ڃخ ٳاٍ حٿىكايس ڃاخ أ٫ڀاڂ ٿاڂ َٔاَ       ٷخ-
 .ٍحٻذ رڀُپ وكي  أريح

٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً     َرُه ٫ان حران ٫ڄا   أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ ٫خٛڂ ٫نكي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

أڅ ٖ اٿاه اٖ حهلل وأڅ ڃلڄاايح ٍٓاىٽ حهلل واٷااخځ حٿٜاٗس واَظااخء    ٍ حٖٓاٗځ ٫ڀااً هڄاْ ٗااهخىس   رنا -
 .حٿِٻخس وكؾ حٿزُض وٛىځ ٍڃ٠خڅ

 ٗڂ كيػنخ آلٶ رن ٬ُٓي ٫ن أرُه ٷخٽهخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 
ٍ  ٿٜا ٍص ڃ٪ حرن ٫ڄَ َاىځ ح ٛي- ٸاش َڄخنُاش وٍكاخٿهڂ حْىځ وه٤اڂ ارڀهاڂ حٿـاٍَ       ٳيٍ ٳڄاَص رناخ 

َ ڃن أكذ أڅ َن٨َ اٿً أٗزه ٍٳٸش وٍىص حٿلؾ حٿ٬خځ رَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٳٸخٽ ٫زي حهلل رن ٫ڄ
 .٫ڀُه وٓڀڂ وأٛلخره اً ٷيڃىح ٳٍ كـش حٿىىح٩ ٳڀُن٨َ اٿً هٌ  حٿَٳٸش

ٖ كايػنخ ٿُاغ ران ٓا٬ي     خٓلٶ رن ٫ُٔاً ٷا  واػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كي - 
 د ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه أنه ٷخٽرن ٬ٓي وٷخٽ هخٗڂ كيػنخ ٿُغ كيػنٍ حرن ٗهخ

 .أٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿڂ َڄٔق ڃن حٿزُض اٖ حٿَٻنُن حٿُڄخنُُن ٿڂ-
 ض ٷخٽخرػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن حٓڄ٬ُپ رن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن كزُذ رن أرٍ ػكي ػنخ ٫زي حهللكي - 
 .ؿض ڃ٪ أرٍ نظڀٸً حٿلخؽ ٳنٔڀڂ ٫ڀُهڂ ٷزپ أڅ َظينٔىحهَ-
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 كيػنٍ أرٍ كيػنخ كيػنٍ آلٶ كيػنخ ٿُغ وهخٗاڂ ٷاخٽ كايػنخ ٿُاغ كايػنٍ حران       ػنخ ٫زي حهللكي - 
  ٗهخد ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽ

پ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿزُض وأٓخڃش رن َُي ورٗٽ و٫ؼڄاخڅ ران ٣ڀلاش حٿلـزاٍ     ىه-
ڀً حهلل ٳؤٯڀٸىح ٫ڀُهڂ ٳڀڄخ ٳظلىح ٻنض أوٽ ڃن وٿؾ ٳڀٸُض رٖٗ ٳٔؤٿظه ٳهپ ٛاڀً ٍٓاىٽ حهلل ٛا   

 .٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ رُن حٿ٬ڄىىَن حٿُڄخنُُن ٷخٽ هخٗڂ ٛڀً رُن حٿ٬ڄىىَن
ًٔ كيػنٍ ٿُغ كيػنٍ حرن ٗاهخد وَاىنْ ٷاخٽ    ٫ُ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رنكي - 

زي حهلل ٫ن ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ ٫ان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً       ٫٫زي حهلل رن  ٫نكيػنخ ٿُغ ٫ن حرن ٗهخد 
 نه ٷخٽ وهى ٫ڀً حٿڄنزَحهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أ

 .ؿخء ڃنټڂ حٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔپ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ كايػنخ ٫زاي حهلل أنزؤناخ َاىنْ ٫ان حٿِهُاَ ٫ان        كي - 

 ٓخٿڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
ٓڀڂ َهپ ڃڀزيح َٸىٽ ٿزُٺ حٿڀهڂ ٿزُٺ ٿزُٺ ٖ ََٗٺ ٿٺ ٿزُاٺ  وڀً حهلل ٫ڀُه ٛ ٬ض ٍٓىٽ حهللٓڄ-

 .ٿلڄي وحٿن٬ڄش ٿٺ وحٿڄڀٺ ٖ ََٗٺ ٿٺ ٖ ََِي ٫ڀً هئٖء حٿټڀڄخصاڅ ح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل كايػنخ ٫ڄاَ ران ڃلڄاي ران َُاي       كي - 

 كيػنٍ أرٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ؿاٍء  ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٛخٍ أهپ حٿـنش اٿً حٿـنش وأهپ حٿنخٍ اٿاً حٿناخٍ    حهلل ٛڀً حهلل ىٽٽ ٍٓٷخ-

رخٿڄىص كظً َـ٬پ رُن حٿـنش وحٿنخٍ ػڂ ٌَرق ػڂ َنخىٌ ڃنخىَخ أهپ حٿـنش ٖ ڃىص َخ أهپ حٿناخٍ ٖ  
 .ڃىص ٳُِىحى أهپ حٿـنش ٳَكخ اٿً ٳَكهڂ وَِىحى أهپ حٿنخٍ كِنخ اٿً كِنهڂ

٬َٸىد رن ارَحهُڂ كيػنخ ٫خٛڂ رن ڃلڄي ٫ن أهُه ٫ڄَ ران   خيػنٍ أرٍ كيػنك ػنخ ٫زي حهللكي - 
 ڃلڄي رن َُي ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽڃلڄي ٫ن 

 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٛخٍ أهپ حٿـنش اٿً حٿـنش ٳٌٻَ نلى ٷخ-
ي ٫زػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن ٫ُخٕ كيػنخ ٬ُٗذ رن أرٍ كڄِس ٫ن نخٳ٪ ٫ن كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حهلل رن ٫ڄَ
 .حػنخڅ ىوڅ حٿؼخٿغ وٖ َٸُڄن أكيٻڂ أهخ  ڃن ڃـڀٔه ػڂ َـڀْ ٳُهح حؿظڄ٪ ػٗػش ٳٗ َظنخؿً اً-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ر٘اَ ران ٗا٬ُذ ران أراٍ كڄاِس أهزَناٍ أراٍ ٫ان حٿِهاٌَ              كي - 

ڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷخثڄاخ ٫ڀاً     ٛا ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٓڄٳٌٻَ كيَؼخ وٷخٽ ٓخٿڂ ٷخٽ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ 
 حٿڄنزَ َٸىٽ

 .ىح ًح حٿ٤ٴُظُن وحْرظَ ٳبنهڄخ َڀظڄٔخڅ حٿزَٜ ؤَٸ٤خڅ حٿلزپظڀىح حٿلُخص وحٷظڀحٷ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿُڄخڅ أنزؤنخ ٗا٬ُذ ٫ان حٿِهاٌَ أهزَناٍ ٓاخٿڂ ران ٫زاي        كي - 

 حهلل رن ٫ڄَ أنه ٓڄ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
پ ٳاٍ أهڀااه ٍح٩  ټاڂ ٍح٩ وڃٔائوٽ ٫ان ٫ٍُظاه حٖڃاخځ ٍح٩ وهااى ڃٔائوٽ ٫ان ٫ٍُظاه وحٿَؿا         ٻڀ-

وهى ڃٔئوٽ ٫ن ٫ٍُظه وحٿڄَأس ٍح٫ُش ٳٍ رُض ُوؿهخ وهٍ ڃٔئوٿش ٫ن ٫ٍُظهخ وحٿواخىځ ٳاٍ   
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ڃااخٽ ٓااُي  ٍح٩ وهااى ڃٔاائوٽ ٫اان ٫ٍُظااه ٷااخٽ ٓااڄ٬ض هاائٖء ڃاان حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ   
ڂ ٷاخٽ وحٿَؿاپ ٳاٍ ڃاخٽ أرُاه ٍح٩ وهاى ڃٔائوٽ ٫ان ٫ٍُظاه          ڀحهلل ٫ڀُاه وٓا   ڀًوأكٔذ حٿنزٍ ٛا 

 ڂ ڃٔئوٽ ٫ن ٫ٍُظه.ڀټٳټڀټڂ ٍح٩ وٻ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿُڄخڅ أهزَنخ ٬ُٗذ ٫ن حٿِهٌَ أهزَنٍ ٓاخٿڂ ران ٫زاي    كي - 

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ ٫ن حهلل
وٻخڅ حرن ٫ڄَ َٸىٽ ٿٸي ٍأَاض ٍٓاىٽ    ُي٬ض ٫ڄَ َٸىٽ ڃن ٟٴَ ٳڀُلڀٶ وٖ ط٘زهىح رخٿظڀزٓڄ-

 .حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃڀزيح
زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿُڄخڅ أنزؤنخ ٬ُٗذ ٫ن حٿِهٌَ كايػنخ ٓاخٿڂ ران ٫زاي حهلل     ػنخ ٫كي - 

 رن ٫ڄَ وأرى رټَ رن أرٍ كؼڄش أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
خٽ أٍأَاظټڂ ٿُڀاظټڂ هاٌ     ٷا خطه ٳڀڄخ ٷاخځ  كًُ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛٗس حٿ٬٘خء ٳٍ آهَ ٛڀ-

ُىځ ٫ڀً ٧هَ حٍٖٝ أكي ٷخٽ ٫زي حهلل ٳىهپ حٿناخّ  ٳبڅ ٍأّ ڃخثش ٓنش ڃنهخ ٖ َٸً ڃڄن هى حٿ
 ٳٍ ڃٸخٿش حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ طڀٺ اٿً ڃخ َليػىڅ ڃن هٌ  حٖكخىَاغ ٫ان ڃخثاش ٓانش ٳؤنڄاخ     
ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َزٸاً ڃڄان هاى حٿُاىځ ٫ڀاً ٧هاَ حٍٖٝ أكاي َََاي راٌٿٺ أناه           

 َنوَځ ًٿٺ حٿٸَڅ.
رٍ كيػنخ أرى حٿُڄخڅ كيػنخ ٬ُٗذ ٫ن حٿِهٌَ كيػنٍ ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى ٷاخثڂ ٫ڀاً حٿڄنزاَ َٸاىٽ أٖ اڅ رٸاخءٻڂ ٳُڄاخ ٓاڀٲ ٷازڀټڂ         ٓڄ-

٬ٜاَ اٿاً ٯاَود حٿ٘اڄْ أ٤٫اً أهاپ حٿظاىٍحس حٿظاىٍحس ٳ٬ڄڀاىح رهاخ           ٿڄاخ راُن ٛاٗس ح   ٻ ڃن حٖڃڂ
ًح حنظٜٲ حٿنهخٍ ٫ـِوح ٳخ٤٫ىح ٷَُح٣خ ٷَُح٣خ وأ٤٫ً أهپ حْنـُپ حْنـُپ ٳ٬ڄڀاىح راه   كظً ا

حٿ٬َٜ ػڂ ٫ـِوح ٳخ٤٫ىح ٷَُح٣خ ٷَُح٣خ ػڂ أ٤٫ُظڂ حٿٸَآڅ ٳ٬ڄڀاظڂ راه كظاً ٯَراض      كظً ٛٗس
حٿ٘ڄْ ٳاخ٤٫ُظڂ ٷُاَح٣ُن ٷُاَح٣ُن ٳٸاخٽ أهاپ حٿظاىٍحس وحْنـُاپ ٍرناخ هائٖء أٷاپ ٫ڄاٗ وأٻؼاَ             

 ڃن أؿَٻڂ ڃن ٍٗء ٳٸخٿىح ٖ ٳٸخٽ ٳ٠ڀٍ أوطُظه ڃن أٗخء. ڀڄظټڂأؿَح ٳٸخٽ هپ ٧
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿُڄخڅ كيػنخ ٬ُٗذ ٫ان حٿِهاٌَ أهزَناٍ ٓاخٿڂ ران ٫زاي       كي - 

 حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
 .نڄخ حٿنخّ ٻخٖرپ حٿڄخثش ٖ طټخى طـي ٳُهخ ٍحكڀشا٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٓڄ-
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿُڄخڅ أنزؤنخ ٗا٬ُذ ٫ان حٿِهاٌَ أهزَناٍ ٓاخٿڂ ران ٫زاي         ػنخ ٫زيكي - 

 حهلل أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
ً ٓڄ- ٿڄ٘اَٵ  ح ٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى َٸىٽ ٫ڀً حٿڄنزَ أٖ اڅ حٿٴظنش ههنخ ََُ٘ اٿا

 ٤ڀ٪ ٷَڅ حٿ٤ُ٘خڅ.َڃن كُغ 
څ أنزؤنخ ٗا٬ُذ ٫ان حٿِهاٌَ أهزَناٍ ٓاخٿڂ ران ٫زاي        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿُڄخكي - 

 حهلل أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
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٬ض حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ َٸاخطڀټڂ َهاىى ٳظٔاڀ٤ىڅ ٫ڀاُهڂ كظاً َٸاىٽ حٿلـاَ َاخ             ٓڄ-
 .ڃٔڀڂ هٌح َهىىٌ وٍحثٍ ٳخٷظڀه

ٿڂ ران ٫زاي   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿُڄخڅ كيػنخ ٬ُٗذ ٫ان حٿِهاٌَ أهزَناٍ ٓاخ    كي - 
 حهلل أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ

ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ رُناخ أناخ ناخثڂ ٍأَظناٍ أ٣اىٱ رخٿټ٬زاش ٳابًح ٍؿاپ آىځ ٓاز٢             ٷخ-
ح ٍؿپ أكڄَ ًٌهزض حٿظٴض ٳبٳ حٿ٬َ٘ رُن ٍؿڀُن َن٤ٲ ٍأٓه ڃخء ٳٸڀض ڃن هٌح ٳٸخٿىح حرن ڃََڂ

ٳُش ٳٸڀض ڃان هاٌح ٳٸاخٿىح حٿايؿخٽ أٷاَد      ؿُٔڂ ؿ٬ي حٿَأّ أ٫ىٍ حٿ٬ُن حٿُڄنً ٻؤڅ ٫ُنه ٫نزش ٣خ
 حٿنخّ ره ٗزهخ حرن ٷ٤ن ٍؿپ ڃن رنٍ حٿڄ٤ٜڀٶ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿُڄخڅ أنزؤنخ ٗا٬ُذ ٷاخٽ ٷاخٽ ناخٳ٪ ٷاخٽ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ         كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهللخ ٍٍٟ حهلل ٫نهڄ

 .ر٠٬ټڂ ٫ڀً ه٤زش ر٬ٞ َزُ٪ ر٠٬ټڂ ٫ڀً رُ٪ ر٬ٞ وٖ َو٤ذ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿُڄخڅ أهزَنٍ ٬ُٗذ ٷخٽ ٷخٽ نخٳ٪ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل ٫ڄاَ  كي - 

 َٸىٽ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ ؿِء ڃن ٓز٬ُن ؿِءح ڃن حٿنزىس زضحٿَإَخ حٿٜخٿلش ٷخٽ نخٳ٪ كٔ اڅ-
 نٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿُڄخڅ أنزؤنخ ٬ُٗذ أنزؤنخ نخٳ٪ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 
ً ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓاڀڂ أڅ َو٤ااذ حٿَؿااپ ٫ڀااً ه٤زاش أهُااه كظااً َااي٫هخ حٿااٌٌ   نها -

 .ه٤زهخ أوٽ ڃَس أو َؤًڅ ٿه
 ٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن ٫ُخٕ كيػنخ حٿڀُغ رن ٬ٓي كيػنٍ نخٳ٪ن٫زي حهلل كيػ نخػكي - 
ي حهلل راان ٫ڄااَ أهزااَ  أڅ حڃااَأس وؿاايص ٳااٍ ر٬ااٞ ڃٰااخٌُ حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ   ٫زاا أڅ-

 ڃٸظىٿش ٳؤنټَ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷظپ حٿنٔخء وحٿٜزُخڅ.
 زي حهلل ٷخٽ٫غ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٿُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ كي - 
ىٹ ٻاخڅ راُن ٗاََټُن ٳاخ٫ظٶ أكايهڄخ      ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ أَڄاخ ڃڄڀا       ٓاڄ -

 .نُٜزه ٳبنه َٸخځ ٳٍ ڃخٽ حٿٌٌ أ٫ظٶ ٷُڄش ٫يٽ ٳ٬ُظٶ اڅ رڀٮ ًٿٺ ڃخٿه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ آلٶ رن ٬ُٓي ٫ن ٫ڄَ ورن ٬ُٓي ران حٿ٬اخٙ   كي - 
 ڄَ و٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ٫أرُه ٬ُٓي رن ن ٫
ٿُي حٿ٬ڀُخ هَُ ڃن حٿُي حٿٔاٴڀً ٷاخٽ حران ٫ڄاَ ٳڀاڂ      ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ حٓڄ-

 .أٓؤٽ ٫ڄَ ٳڄن ٓىح  ڃن حٿنخّ
 ٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ آلٶ رن ٬ُٓي ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽأر ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 
 .ٓڀڂ ٓخٿڄهخ حهلل وٯٴخٍ ٯٴَ حهلل ٿهخأ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٓڄ-
 أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ آلٶ رن ٬ُٓي ٫ن أرُه ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نلن أڃش أڃُىڅ وٖ نلٔذ وٖ نټظاذ حٿ٘اهَ هټاٌح وهټاٌح     ٷخ-

 .وهټٌح وٷزٞ ارهخڃه ٳٍ حٿؼخٿؼش
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ران  ٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى حٿهخٗڄٍ أنزؤنخ اراَحهُڂ ران ٓا٬ي كايػنٍ ح    رحهلل كيػنٍ أ زيػنخ ٫كي - 
 أهٍ حرن ٗهخد ٫ن حرن ٗهخد ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽ

 .ؼڄخڅ َڄ٘ىڅ أڃخځ حٿـنخُسو٫ څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأرى رټَ و٫ڄَٻؤ-
حٿِهٌَ و٬َٸىد  نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى أنزؤنخ ارَحهُڂ رن ٬ٓي ٫كي - 

زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل ٫ان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    ٷخٽ كيػنخ أرٍ ٷخٽ كيػنخ حرن ٗهخد ٫ن ٓخٿڂ رن ٫
 ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

خطُق حٿُٰذ هڄْ أڅ حهلل ٫ني  ٫ڀڂ حٿٔاخ٫ش وَناِٽ حٿُٰاغ و٬َڀاڂ ڃاخ ٳاٍ حٍٖكاخځ وڃاخ طايٌٍ          ڃٴ-
 .ڀُڂ هز٫َُطڄىص اڅ حهلل ٝ نٴْ ڃخًح طټٔذ ٯيح وڃخ طيٌٍ نٴْ رخٌ أٍ

َ    كي -  حهُڂ ران ٓا٬ي ٫ان حٿِهاٌَ و٬َٸاىد ٷاخٽ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٓاڀُڄخڅ كايػنخ ارا
 ٽٷخ كيػنخ أرٍ ٫ن حرن ٗهخد ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ

كڀاش  ٍح٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ انڄخ حٿنخّ ٻخٖرپ حٿڄخثش ٖ طټاخى طـاي ٳُهاخ    ٓڄ-
 .وٷخٽ ٬َٸىد ٻبرپ ڃخثش ڃخ ٳُهخ ٍحكڀش

ٓڀُڄخڅ رن ىحوى كيػنخ ٬ُٓي رن ٫زي حٿاَكڄن ٬َناٍ حٿـڄلاٍ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 
 ٫ن ٫زُي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀىح ٳٍ رُىطټڂ ٖ طظوٌوهخ ٷزىٍحٷخ-
ػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٗا٬زش ٫ان أَاىد حٿٔاوظُخنٍ ٫ان ناخٳ٪       كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن حرن ٫
 .َٗد حٿوڄَ ٳٍ حٿينُخ ٿڂ ََ٘رهخ ٳٍ حِهَس ڃن-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى نىف أنزؤنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
 .لـَ حٖٓىى اٿً حٿلـَ حٖٓىىٿوٓڀڂ ٍڃپ ڃن حه حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُ أڅ-
نخ هخٗاڂ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ٬َناٍ حران ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 َُي رن أٓڀڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ڃُظااش  ـڄخ٫ااش ٳٸااي ڃااخصٿڀناا٩ِ َاايح ڃاان ٣خ٫ااش ٳااٗ كـااش ٿااه َااىځ حٿٸُخڃااش وڃاان ڃااخص ڃٴخٍٷااخ   ڃاان-

 .ؿخهڀُش
ي حٿَكڄن ٫ن َُي رن أٓڀڂ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ ٫زكي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ڄخ حٿنخّ ٻخٖرپ حٿڄخثش ٖ طټخى طـي ٳُهخ ٍحكڀش.ان-
ران ٫ڄاَ أڅ   حي رن أٓڀڂ ٫ان  َُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڃخ ٿڀُپ ٳټڀىح وحَٗرىح كظً َنخىٌ حرن أځ ڃټظىځ رٖٗ ٖ َيٌٍ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ ٬َنٍ حرن ٫زي حهلل رن أرٍ ٓڀڄش أنزؤنخ كي - 

 حرن ٗهخد ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽ
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ن ه وٓڀڂ أڅ رٖٗ َنخىٌ رڀُپ ٳټڀىح وحَٗرىح كظً طٔڄ٬ىح طؤًَن حرُ ٛڀً حهلل ٫ڀهللٽ ٍٓىٽ حٷخ-
 .أځ ڃټظىځ ٷخٽ وٻخڅ حرن ڃټظىځ ٍؿٗ أ٫ڄً ٖ َزَٜ ٖ َئًڅ كظً َٸىٽ حٿنخّ ٷي أٛزلض

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ وكـُن ٷخٖ كيػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ       كي - 
 ٽٷخ٫ن حرن ٫ڄَ 

ٳىٷا٪ حٿناخّ   ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼپ حٿڄئڃن ڃؼپ ٗـَس ٖ ط٤َف وٍٷهاخ ٷاخٽ   ٷخ-
ٳٍ ٗـَ حٿزيو ووٷ٪ ٳاٍ ٷڀزاٍ أنهاخ حٿنوڀاش ٳخٓاظلُُض أڅ أطټڀاڂ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه           

ٺ ًٿوٓڀڂ هٍ حٿنوڀش ٷخٽ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿ٬ڄَ ٳٸخٽ َخ رنٍ ڃخ ڃن٬ٺ أڅ طظټڀڂ ٳى حهلل ٿجن طټىڅ ٷڀض 
 .څ َټىڅ ٿٍ ٻٌح وٻٌحأأكذ اٿٍ ڃن 

ڃىًٓ رن ىحوى ٷخٖ كايػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ حران ٫زاي حهلل      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـُن وكي - 
 ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٿڀٰخىٍ ٿىحء َىځ حٿٸُخڃش َٸخٽ أٖ هٌ  ٯيٍس ٳٗڅ أڅ-
 خ َىنْ كيػنخ ٿُغ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهللنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 
٫ڀُه وٓڀڂ كَٵ نوپ رنٍ حٿن٠َُ وٷ٤٪ هٍ حٿزىََس ٳؤنِٽ حهلل طزخٍٹ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل  أڅ-

 .وط٬خٿً ڃخ ٷ٬٤ظڂ ڃن ٿُنش أو طَٻظڄىهخ ٷخثڄش ٫ڀً أٛىٿهخ ٳزبًڅ حهلل وٿُوٌِ حٿٴخٓٸُن
 خٳ٪ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ ٿُغ ٫ن كي - 
ٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃٸظىٿش ٳؤنټَ ٍٓاىٽ  زَ  أڅ حڃَأس وؿيص ٳٍ ر٬ٞ ڃٰخٌُ ٍٓىأه-

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷظپ حٿنٔخء وحٿٜزُخڅ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َاىنْ كايػنخ ٿُاغ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان ٫زاي حهلل أناه ٻاخڅ اًح ٛاڀً           كي - 

 ُن ٳٍ رُظه ػڂ ٷخٽطنَٜٱ ٳٜڀً ٓـيح حٿـڄ٬ش
 .ًٿٺڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿڂ َٜن٪ ٻخ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ ٿُغ ٫ن نخٳ٪ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 .څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َنهً اًح ٻخڅ ػٗػش نٴَ أڅ َظنخؿً حػنخڅ ىوڅ حٿؼخٿغٻخ-
ٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ ٿُغ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً  رحهلل كيػنٍ أ زيػنخ ٫كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٻخڅ َٸىٽ
طظزخ٬َىح حٿؼڄَس كظً َزيو ٛٗكهخ نهً حٿزاخث٪ وحٿڄ٘اظٌَ ونهاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه        ٖ-

َڃاخ أڅ َز٬ُااه  ٻ وٓاڀڂ ٫ان حٿڄِحرناش أڅ َزُا٪ ػڄااَس كخث٤اه اڅ ٻخناض نواٗ رظڄااَ ٻاُٗ واڅ ٻخناض         
 ِرُذ ٻُٗ واڅ ٻخنض ٫ٍُخ أڅ َز٬ُه رټُپ ڃ٬ڀىځ نهً ٫ن ًٿٺ ٻڀه.ر
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ ٿُغ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً  كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
ڄاان أهااپ ٳ  اڅ أكايٻڂ اًح ڃااخص ٫ااَٝ ٫ڀُااه ڃٸ٬ااي  رخٿٰاايحس وحٿ٬٘ااٍ اڅ ٻااخڅ ڃاان أهااپ حٿـنااش أٖ-

 .ٿٸُخڃشاڅ ٻخڅ ڃن أهپ حٿنخٍ ٳڄن أهپ حٿنخٍ كظً َز٬ؼه حهلل ط٬خٿً َىځ حوحٿـنش 
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ ٿُغ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً  كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .َزُ٪ ر٠٬ټڂ ٫ڀً رُ٪ ر٬ٞ وٖ َو٤ذ ٫ڀً ه٤زش ر٬ٞ ٖ-
 كايػنٍ أراٍ كايػنخ َاىنْ كايػنخ ٿُاغ ٫ان ناخٳ٪ أڅ ٫زاي حهلل ٣ڀاٶ حڃَأطاه وهاٍ             حهللػنخ ٫زي كي - 

 ط٤ڀُٸش وحكيس ٫ڀً ٫هي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ٫ڄَكخثٞ 
ٍٓىٽ حهلل اڅ ٫زي حهلل ٣ڀٶ حڃَأطه ط٤ڀُٸاش وحكايس وهاٍ كاخثٞ ٳاخڃَ  ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل         َخ-

     َ ٠اش أهاَي ػاڂ َڄهڀهاخ كظاً      ُڂ طلاُٞ ٫ناي  ك  ػا  ٫ڀُه وٓاڀڂ أڅ ََحؿ٬هاخ وَڄٔاټهخ كظاً ط٤ها
ڀٸهاخ كاُن ط٤هاَ ٷزاپ أڅ َـخڃ٬هاخ ٳظڀاٺ حٿ٬ايس حٿظاٍ         ط٤هَ ڃن ك٠ُظهخ ٳابڅ أٍحى أڅ ٤َڀٸهاخ ٳڀ٤ُ  

أڅ ٤َڀٶ ٿهخ حٿنٔخء وٻخڅ ٫زي حهلل اًح ٓجپ ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ ٖكايهڂ أڃاخ أناض ٣ڀٸاض      أڃَ حهلل ط٬خٿً
حڃَأطٺ ڃَس أو ڃَطُن ٳؤڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڃَنٍ رهخ ٳبڅ ٻنض ٣ڀٸظهخ ػٗػخ ٳٸاي  

 ط٬خٿً ٳُڄخ أڃَٹ ڃن ٣ٗٵ حڃَأطٺ.حهلل كَڃض ٫ڀُٺ كظً طنټق ُوؿخ ٯَُٹ و٫ُٜض 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ ٿُغ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً  كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ُهٳ َٸُڄن أكيٻڂ حٿَؿپ ڃن ڃـڀٔه ػڂ َـڀْ ٖ-
 َ٘ رن كَد ٷخٽزي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن َُي كيػنخ ر٫ػنخ كي - 
ٿض حرن ٫ڄَ ٻُٲ ٛٗس حٿڄٔخٳَ َخ أرخ ٫زي حٿَكڄن ٳٸخٽ أڃخ أنظڂ ٳظظز٬ىڅ ٓانش نزاُټڂ ٛاڀً    ٓؤ-

زااي ٫ حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ أٿااڂ أهزااَٻڂ ٷااخٽ ٷڀنااخ ٳوُااَ حٿٔاانن ٓاانش نزُنااخ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َااخ أرااخ    
َااِى ٫ڀااً  ٻااخڅ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اًح هااَؽ ڃاان هااٌ  حٿڄيَنااش ٿااڂ      ٽحٿااَكڄن ٳٸااخ

 ٍٻ٬ظُن كظً ََؿ٪ حٿُهخ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن َُي أنزؤنخ رَ٘ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄاَ  كي - 

وراخٍٹ   ٿناخ ٳاٍ ٗاخڃنخ    ٍٹَٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رخٍٹ ٿنخ ٳاٍ ڃايَنظنخ وراخ   
 .ٿنخ ٳٍ َڄننخ ورخٍٹ ٿنخ ٳٍ ٛخ٫نخ ورخٍٹ ٿنخ ٳٍ ڃينخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َاىنْ كايػنخ كڄاخى ٬َناٍ حران َُاي ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان            كي - 
 ٫زي حهلل ٷخٽ

 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿٌٌ طٴىطه ٛٗس حٿ٬َٜ ٳټؤنڄخ وطَ أهپ وڃخٿهٷخ-
ٍ كيػنخ َاىنْ كايػنخ كڄاخى ٬َناٍ حران َُاي ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان            رحهلل كيػنٍ أ زيػنخ ٫كي - 

 حهلل ٷخٽ٫زي 
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أٖ أڅ ڃؼاپ آؿاخٿټڂ ٳاٍ آؿاخٽ حٖڃاڂ ٷازڀټڂ ٻڄاخ راُن ٛاٗس            ٷخ-

 .حٿ٬َٜ اٿً ڃَُٰرخڅ حٿ٘ڄْ
 ڄ٫َنخٳ٪ ٫ن حرن  ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ وََٓؾ ٷخٖ كيػنخ ٳڀُق كي - 
ٖ رُنااه وراُن حٿزُااض ٳنلااَ  ٍٓاىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُاه وٓااڀڂ هاَؽ ڃ٬ظڄااَح ٳلاخٽ ٻٴااخٍ ٷاََ      أڅ-

٬اخځ حٿڄٸزاپ وٖ َلڄاپ حٿٔاٗف ٫ڀاُهڂ      حٿ هيَه وكڀٶ ٍأٓه رخٿليَزُاش ٳٜاخٿلهڂ ٫ڀاً أڅ ٬َظڄاَوح    
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 خحٿڄٸزپ ٳيهڀه خځوٷخٽ ََٓؾ وٖ َلڄپ ٓٗكخ اٖ ُٓىٳخ وٖ َٸُڂ رهخ اٖ ڃخ أكزىح ٳخ٫ظڄَ ڃن حٿ٬
 .ٻڄخ ٻخڅ ٛخٿلهڂ ٳڀڄخ أڅ أٷخځ ػٗػخ أڃَو  أڅ َوَؽ ٳوَؽ

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ َااىنْ كاايػنخ ٳڀااُق ٫اان نااخٳ٪ ٫اان حراان ٫ڄااَ أڅ ٍٓااىٽ حهلل  كااي - 
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿَزي ٍأٓه وأهيي ٳڀڄخ ٷيځ ڃټش أڃَ نٔاخء أڅ َلڀڀان ٷڀناخ ڃخٿاٺ أناض ٖ طلاپ       

 . أكپ كظً أكپ ڃن كـظٍ وأكڀٶ ٍأٍٓٗٷخٽ انٍ ٷڀيص هيٍَ وٿزيص ٍأٍٓ ٳ
ٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن ٓڀڄش ٫ن أَىد وكڄُي ٫ن رټَ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

رن ٫زي حهلل ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٛاڀً حٿ٨هاَ وحٿ٬ٜاَ وحٿڄٰاَد       
 ٿزُض.رخوحٿ٬٘خء رخٿز٤لخء ػڂ هـ٪ هـ٬ش ػڂ ىهپ ٳ٤خٱ 

َاىد و٫زُاي حهلل ٫ان    ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن ٓڀڄش ٫ان أ  خػنكي - 
 نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .حٿيؿخٽ أ٫ىٍ ٫ُن حٿُڄنً و٫ُنه حٖهَي ٻؤنهخ ٫نزش ٣خٳُش اڅ-
خڅ أراى هخٿاي حٖكڄاَ ٫ان ٫زُاي حهلل ٬َناٍ حران        كُا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ ران  كي - 

 ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٫ڀً ٍحكڀظه ونخٳ٪ حڅ حرن حران ٫ڄاَ ٻاخڅ َٜاڀٍ     َض ٍأ-

 ٫ڀً ٍحكڀظه.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن كُخڅ ٫ن حٿلٔن رن ٫زُي حهلل ٫ن ٬ٓي رن ٫زُايس  كي - 

حٿټ٬زاش ٳٸاخٽ ٖ طلڀاٲ رُٰاَ حهلل ٳابنٍ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل         وڄاَ ٍؿاٗ َٸاىٽ    ٫ ٓڄ٪ رن
 ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ٫
 .كڀٲ رَُٰ حهلل ٳٸي ٻٴَ وأَٗٹ ڃن-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٫ن ڃنٜىٍ ٫ن ٬ٓي رن ٫زُيس ٷخٽكي - 
س ٳـاخء  يي  ٍؿاٗ ڃان ٻنا   ٫نا ض ؿخٿٔخ ٫ني ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٳـجض ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ وطَٻاض  ٻن-

ن ٫ڄاَ آنٴاخ ٳٸاخٽ حكڀاٲ رخٿټ٬زاش      حٿټنيٌ ڃَو٫خ ٳٸڀض ڃاخ وٍحءٹ ٷاخٽ ؿاخء ٍؿاپ اٿاً ٫زاي حهلل را       
ٳٸخٽ حكڀٲ رَد حٿټ٬زش ٳخڅ ٫ڄَ ٻخڅ َلڀٲ رؤرُه ٳٸخٽ ٿه حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٖ طلڀاٲ    

 ه ڃن كڀٲ رَُٰ حهلل ٳٸي أَٗٹ.رؤرُٺ ٳبن
كُخڅ ٫ن حٿلٔن ٬َنٍ حرن ٫زُي حهلل ٫ن ٬ٓي ران   ػنخ ٓڀُڄخڅ رنكيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

ٍؿٗ َٸىٽ حٿڀُڀش حٿنٜٲ ٳٸخٽ وڃخ َايٍَٺ أنهاخ حٿنٜاٲ راپ هڄاْ ٫٘اَس        ٫زُيس ٓڄ٪ حرن ٫ڄَ
 ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

 .٘هَ هټٌح وهټٌح وهټٌح وٟڂ أرى هخٿي ٳٍ حٿؼخٿؼش هڄُٔنحٿ-
رن كُخڅ كيػنخ حرن ٫ىڅ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ان   څٍ كيػنخ ٓڀُڄخأرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 ه وٓڀڂ ٷخٽ٫ڀُحٿنزٍ ٛڀً حهلل 
 ځ َٸىځ حٿنخّ ٿَد حٿ٬خٿڄُن ٷخٽ َٸىځ أكيهڂ ٳٍ ٍٗله اٿً أنٜخٱ أًنُه.َى-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٍر٬ُش ٫ن ٫زي حهلل رن ٬ُٓي ران أراٍ هناي ٫ان أرُاه      كي - 
 څ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ اًح ىهپ ڃټش ٷخٽأ ٫ن حرن ٫ڄَ

 .كظً طوَؿنخ ڃنهخڀهڂ ٖ طـ٬پ ڃنخَخنخ رهخ حٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن أراٍ حٿ٬زاخّ كايػنٍ ٫زاي حٿاَكڄن ران ٛاخٿق ران         كي - 

 ڃلڄي حْنٜخٌٍ ٫ن ٫ڄَ رن ٫زي حهلل ڃىٿً ٯٴَس ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
وٓاڀڂ اڅ ٿټاپ أڃاش ڃـىٓاخ واڅ ڃـاىّ أڃظاٍ حٿڄټاٌرىڅ رخٿٸايٍ          ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه   ٽ ٍٓىٽ حهللٷخ-

 .ح ٳٗ ط٘هيوهڂ واڅ ڃَٟىح ٳٗ ط٬ىىوهڂٳخڅ ڃخطى
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن َُاي كايػنخ أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان       كي - 

 خ ػڄٮ ٳٸخٽٿهحرن ٫ڄَ أڅ ٫ڄَ رن حٿو٤خد أٛخد أٍٟخ ڃن َهىى رنٍ كخٍػش َٸخٽ 
يٷش ٖ طزاخ٩ وٖ طىهاذ   ٍٓىٽ حهلل أنٍ أٛزض ڃخٖ نٴُٔخ أٍَي أڅ أطٜيٵ ره ٷاخٽ ٳـ٬ڀهاخ ٛا    َخ-

وٖ طىٍع َڀُهاخ ًوو حٿاَأٌ ڃان آٽ ٫ڄاَ ٳڄاخ ٫ٴاخ ڃان ػڄَطهاخ ؿ٬اپ ٳاٍ ٓازُپ حهلل ط٬اخٿً وحران              
 حٿٔازُپ وٳاٍ حٿَٷااخد وحٿٴٸاَحء وحٿااٌٌ حٿٸَراً وحٿ٠اا٬ُٲ وٿاُْ ٫ڀااً ڃان وٿُهااخ ؿناخف أڅ َؤٻااپ       

حهلل ي پ ٛيَٸخ ٯَُ ڃظڄىٽ ڃنه ڃخٖ ٷاخٽ كڄاخى ٳا٫ِڂ ٫ڄاَو ران ىَناخٍ أڅ ٫زا       ٻخٿڄ٬َوٱ أو َئر
ٜاش راؤٍٝ ٿهاخ ٫ڀاً ًٿاٺ      رن ٫ڄَ ٻخڅ َهايٌ اٿاً ٫زاي حهلل ران ٛاٴىحڅ ڃناه ٷاخٽ ٳظٜايٷض كٴ        

 .وطٜيٵ حرن ٫ڄَ رؤٍٝ ٿه ٫ڀً ًٿٺ ووٿُظهخ كٴٜش
رن َُي ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ كڄخى ٬َنٍكي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
 .أڃخڃټڂ كىٟخ رُن نخكُظُه ٻڄخ رُن ؿَرخء واًٍف ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اڅٷخ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ ٳڀُق ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 .ڄخ ٫يٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اٿً حٿ٬٘ذ ٿلخؿظهان-
 أرٍ كيػنخ َىنْ وََٓؾ كيػنخ ٳڀُق ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ زي حهلل كيػن٫ٍ ػنخكي - 
حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ػٗػاش أ٣اىحٱ وٷاخٽ ٓاََؾ ػٗػاش أٗاىح١ وڃ٘اً أٍر٬اش ٳااٍ             ً ٓا٬ -

 حٿلؾ وحٿ٬ڄَس.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ وََٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٖ كيػنخ ٳڀُق ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران     كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
ٖ          أ٫ڀڄه اٖ ٖ- ٫ڄاَ كظاً    هَؿنخ كـخراخ ڃهڀاُن راخٿلؾ ٳڀاڂ َلاپ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ و

 .٣خٳىح رخٿزُض ٷخٽ ٷخٽ ََٓؾ َىځ حٿنلَ ورخٿٜٴخ وحٿڄَوس
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ وََٓؾ ٷخٖ كيػنخ ٳڀُق ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
 .ن أنخم ٿُڀش ٫َٳشُحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ؿڄ٪ رُن حٿڄَٰد وحٿ٬٘خء ك أڅ-
نخ كڄاخى ٬َناٍ حران َُاي ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َاىنْ كايػ  كي - 

 ٫زي حهلل ٷخٽ
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ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اڅ أٛلخد حٿٜىٍ ٬ٌَرىڅ َاىځ حٿٸُخڃاش وَٸاخٽ ٿهاڂ أكُاىح      ٷخ-
 .ڃخ هڀٸظڂ

٬َنٍ حرن َُي ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن  ىىنْ كيػنخ كڄخَ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 
 ٫ڄَ ٷخٽ

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٖ َظناخؿً اػناخڅ ىوڅ ػخٿؼهڄاخ وٖ َٸاُڂ حٿَؿاپ حٿَؿاپ ڃان         ٽ ٍٓىٽ حهلل ٷخ-
 .ڃـڀٔه ػڂ َـڀْ ٳُه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن َُي ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن كي - 
 ٽٷخ٫ڄَ 

خّ َاىځ حٿٸُخڃاش   ڀڄه اٖ ڃَٳى٫خ ٷىٿه َاىځ َٸاىځ حٿناخّ ٿاَد حٿ٬اخٿڄُن ٷاخٽ َٸاىځ حٿنا        ٫خى وٖ أكڄ-
 ٿَد حٿ٬خٿڄُن طزخٍٹ وط٬خٿً ٳٍ حٿَٗق اٿً أنٜخٱ آًحنهڂ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حران ٓاڀڄش ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان        كي - 
 ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل

 .ء ٿڂ َٴ٬پح كڀٲ أكيٻڂ ٳٸخٽ اڅ ٗخء حهلل ٳهى رخٿوُخٍ اڅ ٗخء ٳ٬پ واڅ ٗخاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنٍ كڄخى ٬َناٍ حران َُاي ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان         كي - 

 ٫زي حهلل ٍٳ٬ه اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .بًنه أو ٷخٽ اٖ أڅ َؤًڅ ٿهر َزُ٪ حٿَؿپ ٫ڀً رُ٪ أهُه وٖ َو٤ذ اٖ ٖ-
ڄاخى ٬َناٍ حران ٓاڀڄش ٫ان ٳَٷاي حٿٔاـنً ٫ان         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ َاىنْ كايػنخ ك   كي - 

 حرن ٫ڄَ ٫ن ٬ُٓي رن ؿزَُ
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حىهن ريهن ٯَُ ڃٸظض وهى ڃلَځ حڅ-
٫ان أناْ ران ٓاََُن ٫ان      ش ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن ٓڀڄكي - 

 حرن ٫ڄَ حڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ظُن ٷزپ ٛٗس حٿٴـَ ٻؤڅ حًٔحڅ ٳٍ أًنُهڅ َٜڀٍ حٿَٻ٬ٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ان ر٘اَ ران كاَد ٓاڄ٬ض حران       كي - 

 ٫ڄَ َٸىٽ
وٳاٍ ٛاخ٫نخ وڃاينخ     ناخ ٳاٍ ڃايَنظنخ   ٿ ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ حٿڀهاڂ راخٍٹ       ٓڄ-

هناخ ٤َڀا٪ ٷاَڅ حٿ٘ا٤ُخڅ ڃان ههناخ حٿاُِٖٽ        وَڄننخ وٗخڃنخ ػڂ حٓاظٸزپ ڃ٤ڀا٪ حٿ٘اڄْ ٳٸاخٽ ڃان ه     
 .وحٿٴظن

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ كڄخى ٬َناٍ حران ٓاڀڄش ٫ان ر٘اَ ران كاَد ٫ان         كي - 
 حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ٯٴااخٍ ٯٴااَ حهلل ٿهااخ و٫ٜااُه وٓااخٿڄهخ حهلل  ڀڂ٬ض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٸااىٽ أٓاآااڄ-
 .څ ورنٍ ٿلُخڅ٫ٜض حهلل وٍٓىٿه حٿڀهڂ حٿ٬ن ٫ٍپ وًٻىح

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن ٓڀڄش ٫ن رَ٘ رن كَد ٷخٽكي - 
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٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ اڅ ٿټپ ٯخىٍ ٿاىحء ٬َاَٱ   ٓڄ-
 .حٿٰيٍ ٯيٍ أڃَُ ٫خڃش يٍطه واڅ أٻزَٯ رٸيٍ

ن حرا  ن هخٗڂ رن حٿزََي ٫ن حرن أرٍ ٿُڀً ٫ن ناخٳ٪ ٫ان  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ ركي - 
 .٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍؿڂ َهىىَخ وَهىىَش

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽكي - 
ٓنش ٣ڀزض حٿلايَغ   ٽ أرٍ ٓڄ٬ض ڃن ٫ڀٍ رن هخٗڂ رن حٿزََي ٳٍ ٓنش ٓز٪ وٓز٬ُن ٳٍ أوٽٷخ-

 .ٿٔنش حٿظٍ ڃخص ٳُهخ ڃخٿٺ رن أنْڃـڀٔخ ػڂ ٫يص اٿُه حٿڄـڀْ حِهَ وٷي ڃخص وهٍ ح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ًُٔ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ وكڄاِس     كي - 

 حرنً ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن أرُهڄخ ٷخٽ
 .ڂ حٿ٘ئځ ٳٍ حٿيحٍ وحٿڄَأس وحٿٴَّٓڀٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٷخ-
ن ٫ُٔاً كايػنٍ ٫زاي حهلل ران َُاي كايػنٍ أراٍ ٫ان         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ حرا كي - 

 حرن ٫ڄَ أنه ٻخڅ َٜزٮ ػُخره وَيهن رخٿ٫ِٴَحڅ ٳٸُپ ٿه
طٜزٮ هٌح رخٿ٫ِٴَحڅ ٷخٽ ٖنٍ ٍأَظاه أكاذ حْٛازخ٭ اٿاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ          ٿَڂ-

 ه.َيهن وَٜزٮ ره ػُخر
ُق ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ      ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاََؾ ران حٿن٬ڄاخڅ كايػنخ ٳڀا        كي - 

ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أهَ ٿُڀش حٿ٬٘خء كظاً ٍٷاينخ ػاڂ حٓاظُٸ٨نخ ػاڂ ٍٷاينخ ػاڂ حٓاظُٸ٨نخ         
 وانڄخ كزٔنخ ٿىٳي ؿخء  ػڂ هَؽ ٳٸخٽ

 .ْ أكي َنظ٨َ حٿٜٗس ٯَُٻڂٿُ-
 ػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ كيػنخ ٳڀُق ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَينخ ٫زي حهلل كػيك - 
٫ن حڃَأطه ٳٍ ُڃن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وحنظٴً ڃن وٿيهخ ٳٴَٵ حٿنزٍ ٛڀً ٍؿٗ ٖ أڅ-

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رُنهڄخ وأٿلٶ حٿىٿي رخٿڄَأس.
 ڄَ ٷخٽ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ كيػنخ ٳڀُق ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرنكي - 
ٍؿاٗ آىځ ٻؤكٔان ڃاخ    ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٍحنٍ ٳٍ حٿڄنخځ ٫ناي حٿټ٬زاش ٳَأَاض    ٓٽ ٍٷخ-

طَي ڃن حٿَؿخٽ ٿڄش ٷي ٍؿڀض وٿڄظه طٸ٤َ ڃخء وح٬ٟخ َي  ٫ڀً ٫ىحطٶ ٍؿڀاُن ٤َاىٱ رخٿزُاض    
ٍؿپ حٿ٬َ٘ ٳٸڀض ڃن هٌح ٳٸخٿىح حٿڄُٔق رن ڃََڂ ػڂ ٍأَض ٍؿٗ ؿ٬يح ٷ٤٤خ أ٫ىٍ ٫ُن حٿُڄناً  

 ُنٳُش ٻؤٗزه ڃن ٍأَض ڃن حٿناخّ راخرن ٷ٤ان وحٟا٬خ َيَاه ٫ڀاً ٫ىحطاٶ ٍؿڀا        خڅ ٫ُنه ٫نزش ٣ٻؤ
 .ڄُٔق حٿيؿخٽ٤َىٱ رخٿزُض ٳٸڀض ڃن هٌح ٳٸخٿىح هٌح حٿ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٻؼَُ حران ه٘اخځ كايػنخ ؿ٬ٴاَ ران رَٷاخڅ كايػنخ حٿِهاٌَ ٫ان          كي - 
 ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽ

َة ڃٔاڀڂ ٿاه ڃاخٽ َىٛاٍ ٳُاه َزُاض ػٗػاخ اٖ        ڃا وٓاڀڂ ڃاخ كاٶ ح    ُاه ٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀ  ٷخ-
 .ٽ ٫زي حهلل ٳڄخ رض ٿُڀش ڃنٌ ٓڄ٬ظهخ اٖ ووُٛظٍ ٫نيٌ ڃټظىرشووُٛظه ٫ني  ڃټظىرش ٷخ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش رن ٫ڄَ وٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٫ن ح٫ْڄٖ كيػنخ ڃـخهي كي - 
 ٷخٽ

ه وٓڀڂ حثٌنىح ٿڀنٔخء اٿً حٿڄٔاـي رخٿڀُاپ ٷاخٽ    ُ ٛڀً حهلل ٫ڀهللٽ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ ٍٓىٽ حٷخ-
 رن ٫ڄَ وحهلل ٖ نؤًڅ ٿهن َظوٌڅ ًٿٺ ىٯٗ ٿلخؿظهن ٷخٽ ٳخنظهَ  ٫زي حهلل ٷاخٽ  ٳٸخٽ حرن ٿ٬زي حهلل

 حٱ ٿٺ أٷىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ طٸىٽ ٖ حٳ٬پ.
ػخرض ٫ن ٫زي حهلل ران ٫ڄاَ    خرن ٓڀڄش كيػن خىػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄكي - 

 ٿَؿپ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ڀض ٻٌح ٷخٽ ٖ وحهلل حٿٌٌ ٖ اٿه اٖ هى ڃخ ٳ٬ڀض ٷخٽ ٳٸخٽ ٿه ؿزََپ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاي     ٳ٬-

 ڄاخ ٳ٬پ وٿټن حهلل ط٬خٿً ٯٴاَ ٿاه رٸاىٽ ٖ اٿاه اٖ حهلل ٷاخٽ كڄاخى ٿاڂ َٔاڄ٪ هاٌح ڃان حران ٫ڄاَ رُنه            
 .خظٍؿپ ٬َنٍ ػخر

َىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ أكي - 
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ح كڀٲ حٿَؿپ ٳٸخٽ اڅ ٗخء حهلل ٳهى رخٿوُخٍ اڅ ٗخء ٳڀُڄٞ واڅ ٗخء ٳڀُظَٹاً-
ڀڄش و٫زي حٿىحٍع ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٓ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رنكي - 

 .ه٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼڀ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٷظخىس كيػنخ رټَ رن ٫زي حهلل ورَ٘ رن كي - 

 ٫خثٌ حٿهٌٿٍ ٻٗهڄخ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ه.ڃن ٖ هٗٵ ٿ ََڄخ َڀزْ حٿلَان-
نخ ٓاڀُڄخڅ ح٫ْڄاٖ ٫ان ڃـخهاي     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ أراى ٫ىحناش كايػ     كي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
حٓااظ٬خً راخهلل ٳؤ٫ُااٌو  وڃاان ٓاؤٿټڂ ٳااؤ٤٫ى  وڃاان ى٫اخٻڂ ٳااؤؿُزى  وڃاان أطاً ٫ڀااُټڂ ڃ٬َوٳااخ      ڃان -

 .ط٬ڀڄىح أڅ ٷي ٻخٳؤطڄى  ًٳټخٳئو  ٳبڅ ٿڂ طـيوح ڃخ طټخٳئونه ٳخى٫ىح ٿه كظ
خڅ كيػنخ أرى ٫ىحنش ٫ن أرٍ رَ٘ ٫ن ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴكي - 

 ٷخٽ
څ ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هخطڂ ڃن ًهاذ وٻاخڅ َـ٬اپ ٳٜاه ٳاٍ راخ٣ن َاي  ٳ٤َكاه ًحص         ٻخ-

 .ٔهزوظڂ ره وٖ َڀَ َىځ ٳ٤َف حٿنخّ هىحطُڄهڂ ػڂ حطوٌ هخطڄخ ڃن ٳ٠ش ٳټخڅ
٫ن أَىد ٫ن ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن َُيكي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ظىح حٿي٫ىس اًح ى٫ُظڂحث-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كايػنخ وهُاذ كايػنخ ڃىٓاً ران ٫ٸزاش كايػنٍ ٓاخٿڂ أناه          كي - 

 ٷخٽ ٓڄ٪ ٫زي حهلل
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿظٍ َلڀٲ رهخ ٖ وڃٸڀذ حٿٸڀىد ننض َڄُٻخ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنٍ ڃىًٓ رن ٫ٸزش أهزَناٍ ٓاخٿڂ   كي - 
أنه ٓڄ٪ ٫زاي حهلل َلايع ٫ان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أناه ٿٸاٍ َُاي ران ٫ڄاَ ران نٴُاپ               

ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿىكٍ ٳٸيځ حٿُه ٍٓىٽ حهلل ٫ٷزپ أڅ َنِٽ  ٿٺرؤٓٴپ رڀيف وً
 ڂ ٳخرً أڅ َؤٻپ ڃنهخ وٷخٽهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓٴَس ٳُهخ ٿلً حٛڀ

ٍ ٖ آٻپ ڃڄخ طٌرلىڅ ٫ڀً أنٜخرټڂ وٖ آٻپ اٖ ڃڄخ ً ٻَ حٓڂ حهلل ٫ڀُه وكايع هاٌح ٫زاي حهلل    أن-
 .٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ن ٫ڄاَ  نٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرٍ حٿٜيَٶ ٫ن حرػػنخ ٫زي حهلل كيكي - 
 ٷخٽ هڄخځ ٳٍ ٻظخرٍ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ح و٬ٟظڂ ڃىطخٻڂ ٳٍ حٿٸزىٍ ٳٸىٿىح رٔڂ حهلل و٫ڀً ٓنش ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂاً-
َع حٿلَحػٍ كيػنٍ ڃلڄي ران ٫زاي   لنخ ڃلڄي رن حٿيػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ككي - 

 حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ حٿَكڄن حٿزُڀڄخنٍ ٫ن أرُه ٫ن ٫زي
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٿٸُض حٿلخؽ ٳٔڀڂ ٫ڀُاه وٛاخٳله وڃاَ  أڅ َٔاظٰٴَ ٿاٺ      ٷخ-

 ٷزپ أڅ َيهپ رُظه ٳبنه ڃٰٴىٍ ٿه.
٫ن حٿىٿُي رن ٻؼَُ ٫ن ٷ٤ن رن وهاذ ران    رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ أكي - 

ي حهلل رن ٫ڄَ أنه ٓڄ٬ه َٸىٽ كيػنٍ ٫زاي حهلل ران   ٫ىَڄَ رن حْؿي٩ ٫ڄن كيػه ٫ن ٓخٿڂ رن ٫ز
 ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ػش ٷي كَځ حهلل طزخٍٹ وط٬خٿً ٫ڀُهڂ حٿـنش ڃيڃن حٿوڄَ وحٿ٬خٵ وحٿيَىع حٿاٌٌ َٸاَ ٳاٍ أهڀاه     ػٗ-
 .حٿوزغ

ن حران   كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ ران ٫خٛاڂ ٫ان َاىنْ ران ٫زُاي أنزؤناخ حٿلٔان ٫ا         ػنخ ٫زي حهللكي - 
 ٫ڄَ ٷخٽ

ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃخ طـ٩َ ٫زي ؿ٫َش أٳ٠پ ٫ني حهلل ٫ِ وؿاپ ڃان ؿ٫َاش    ٷخ-
 ٯ٦ُ َټ٨ڄهخ حرظٰخء وؿه حهلل ط٬خٿً.

 نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ًٓ رن ٫ٸزش ٫نڃىػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٗـخ٩ رن حٿىٿُي ٫ن كي - 
 .كـش حٿىىح٩ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كڀٶ ٍأٓه ٳٍ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٗـخ٩ حرن حٿىٿُي ٫ن ٫ڄَ رن ڃلڄي ٫ن ٓخٿڂ ٫ن حران ٫ڄاَ   كي - 

 ٷخٽ
 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃخ طـ٩َ ٫زي ؿ٫َش أٳ٠پ ٫ني حهلل ٫ِ وؿاپ ڃان ؿ٫َاش   ٷخ-
 .خء وؿه حهلل ط٬خٿ٦ًُٰ َټ٨ڄهخ حرظٯ
ن حٿىٿُي ٫ن ٫ڄَ رن ڃلڄي ٫ن ٓخٿڂ ٫ن حران ٫ڄاَ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٗـخ٩ حركي - 

 ٷخٽ
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َؤٻڀن أكيٻڂ ر٘ڄخٿه وٖ ََ٘رن رهخ ٳابڅ حٿ٘ا٤ُخڅ َؤٻاپ    ٷخ-

 .٤ُن رهخ٬َرهخ وََ٘د رهخ ٷخٽ وُحى نخٳ٪ وٖ َؤهٌڅ رهخ وٖ 
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ڄُااي راان ؿ٬ٴااَ   ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ََِااي حٿىحٓاا٤ٍ ٫اان ٫زااي حٿل        كااي - 
 حْنٜخٌٍ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ه ٻخڅ َـ٬پ ٳٚ هخطڄه ڃڄخ َڀٍ ر٤ن ٻٴهأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ٫زاي حٿڄڀاٺ ٬َناٍ حران أراٍ ٓاڀُڄخڅ ٫ان        كي - 
 ْ رن ََُٓن ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽنأ
ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٷااخٽ ٣ڀٸظهااخ وهااٍ   ٿظه ٫اان حڃَأطااه حٿظااٍ ٣ڀااٶ ٫ڀااً ٫هااي   ٓااؤ-

كخثٞ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿ٬ڄاَ ٳاٌٻَ  ٫ڄاَ ٿڀنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه            
ه هااپ ظٷااخٽ أنااْ ٳٔااؤٿ  ڀااضوٓااڀڂ ڃااَ  ٳڀَُحؿ٬هااخ اًح ٣هااَص ٣ڀٸهااخ ٳااٍ ٣هَهااخ ٿڀٔاانش ٷااخٽ ٳٴ٬    

 ِص وحٓظلڄٸض.نض ٫ـهٍ كخثٞ ٷخٽ وڃخٿٍ ٖ أ٫ظي رهخ اڅ ٻح٫ظيىص رخٿظٍ ٣ڀٸظهخ و
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش ران ٫ڄاَ وكايػنخ ُحثايس ٫ان ٫ڄاَ و٬َناٍ حران َلُاً          كي - 

 ٫ن ٬ُٓي رن َٔخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
 .ؿه اٿً هُزَىً كڄخٍ وهى ڃظ٫ڀَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٍأ-
َُاي ٫ان أرُاه ٫ان      ران  ٫ان ٫خٛاڂ ران ڃلڄاي    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ََِي كي - 

 حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َِحٽ هٌح حٖڃَ ٳٍ ٷََٖ ڃخ رٸً ٳٍ حٿنخّ اػنخڅ ٖ-
خ ٫زي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ    ؤنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد رن ٤٫خء أنزكي - 

 ٷخٽ
 .٫ڀُه وٓڀڂ ٫زي حهلل و٫زي حٿَكڄنڅ أكذ حٖٓڄخء اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٻؤ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃټٍ رن ارَحهُڂ كيػنخ كن٨ڀش ٓڄ٬ض ٓخٿڂ رن ٫زاي حهلل َٸاىٽ   كي - 

هاُٗء   ىٽ ڃن ؿَ ػىرهَٸٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 
 .ٿڂ َن٨َ حهلل حٿُه َىځ حٿٸُخڃش

أرٍ كيػنخ ٫زُي رن أرٍ ٷَس كيػنخ ٓڀُڄخڅ ٬َناٍ حران راٗٽ ٫ان ٫زاي حهلل       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 
 رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َٔخٳَ رخٿٸَآڅ اٿً أٍٝ حٿ٬يو ڃوخٳش أڅ َنخٿه حٿ٬يونه-
٫ن حران  يػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد رن ٤٫خء كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن نخٳ٪ كػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ً ٫ن حٿىٛخٽ ٳٸُپ ٿه أنٺ طىحٛپ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ انٍ ٿٔض ٻهُجظټڂ أنٍ أ٬٣ڂ وأٓٸًنه-
 ي ٷخٽهػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زُيس رن كڄُي ٫ن ڃنٜىٍ رن حٿڄ٬ظڄَ ٫ن ڃـخكي - 
ن ٫ڄااَ ٳـخٿٔاانخ  ٷااخٽ ٳاابًح ٍؿااخٽ ڀااض أنااخ و٫ااَوس راان حٿِرُااَ حٿڄٔااـي ٳاابًح نلاان ر٬زااي حهلل حراا ىه-

َٜڀىڅ حٿنهً ٳٸڀنخ َخ أرخ ٫زي حٿَكڄن ڃخ هٌ  حٿٜٗس ٳٸاخٽ ري٫اش ٳٸڀناخ ٿاه ٻاڂ ح٫ظڄاَ ٍٓاىٽ حهلل        
 خڀُااه ٷااخٽ ٳٔااڄ٬ن٫ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٷااخٽ أٍر٬ااخ اكاايحهن ٳااٍ ٍؿااذ ٷااخٽ ٳخٓااظلُُنخ أڅ نااَى   

أٖ طٔڄ٬ٍ ڃخ َٸىٽ أرى ٫زاي  ڃنُن څ أځ حٿڄئڃنُن ٫خث٘ش ٳٸخٽ ٿهخ ٫َوس رن حٿِرَُ َخ أځ حٿڄئحٓظنخ
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حٿَكڄن َٸىٽ ح٫ظڄَ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٍر٬خ اكايحهن ٳاٍ ٍؿاذ ٳٸخٿاض َاَكڂ حهلل      
 ٍ ٍؿذ.ٳ أرخ ٫زي حٿَكڄن أڃخ انه ٿڂ ٬َظڄَ ٫ڄَس اٖ وهى ٗخهيهخ وڃخ ح٫ظڄَ ُٗجخ

ً   خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زُيس كيػنخ ڃلڄي رن ٫زاي حٿاَكڄن ران   نػكي -  ٍؿاپ   ٫ان  أراٍ ٿُڀا
 َي٫ً ٛيو٩ وٳٍ نٔوش ٛيٷش ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ظټٲ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ حٿ٬٘اَ حْوحهاَ ٷاخٽ ٳزناً ٿاه رُاض ڃان ٓا٬ٲ ٷاخٽ          ح٫-
نه َنخؿٍ ٍره طزخٍٹ وط٬خٿً بٜڀً اًح ٛڀً ٳٿڄٳخهَؽ ٍأٓه ڃنه ًحص ٿُڀش ٳٸخٽ أَهخ حٿنخّ اڅ ح

 .ڀً ر٬ٞٳڀ٬ُڀڂ رڄخ َنخؿُه وٖ َـهَ ر٠٬ټڂ ٫
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زُيس حرن كڄُي كيػنٍ ٫زُي حهلل رن ٫ڄاَ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران      كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
حهلل ي څ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٜاڀٍ ٳ٬ُاَٝ حٿز٬ُاَ رُناه وراُن حٿٸزڀاش وٷاخٽ ٫زُا            ٻخ-

َ         ٬ٓؤٿض نخٳ س حٿَكاپ  خ ٳٸڀض اًح ًهزض حٖرپ ٻُاٲ ٻاخڅ َٜان٪ حران ٫ڄاَ ٷاخٽ ٻاخڅ ٬َاَٝ ڃائه
 رُنه ورُن حٿٸزڀش.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زُيس رن كڄُي كيػنٍ حٖٓىى رن ٷُْ ٫ان ٓا٬ُي ران ٫ڄاَو     كي - 
 حٿٸٍَٗ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ كيػهڂ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .ٿؼشلٔذ وٖ نټظذ وأڅ حٿ٘هَ هټٌح وهټٌح وهټٌح ػڂ نٸٚ وحكيس ٳٍ حٿؼخنأڃش أڃُش ٖ  خنا-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸاىد ران اراَحهُڂ كايػنخ أراٍ ٫ان حران آالٶ كايػنٍ ناخٳ٪           كي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ً       ٯي-  ح ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ڃنً كُن ٛاڀً حٿٜازق ٳاٍ ٛازُلش َاىځ ٫َٳاش كظا
ٛاٗس  طً ٫َٳش ٳنِٽ رنڄَس وهٍ ڃناِٽ حٖڃاخځ حٿاٌٌ ٻاخڅ َناِٽ راه ر٬َٳاش كظاً اًح ٻاخڅ ٫ناي           أ

حٿ٨هَ ٍحف ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃهـَح ٳـڄ٪ رُن حٿ٨هَ وحٿ٬َٜ ػاڂ ه٤اذ حٿناخّ    
 ىٷٲ ڃن ٫َٳش.ػڂ ٍحف ٳىٷٲ ٫ڀً حٿڄ

حهلل  ينٍ ناخٳ٪ ٫ان ٫زا   يػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ أراٍ ٫ان حران آالٶ كا     كي - 
 رن ٫ڄَ

ىځ حٿظَوَاش وًٿاٺ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً     ه ٻخڅ َلذ اًح حٓظ٤خ٩ أڅ َٜڀٍ حٿ٨هَ رڄناً ڃان َا   أن-
 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً حٿ٨هَ رڄنً

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ أرٍ ٫ن حرن آلٶ كيػنٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ     كي - 
 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً كُن أٷزپ ڃن كـظه ٷخٳٗ ٳٍ طڀٺ حٿز٤لخء ٷخٽ

ه وٓاڀڂ حٿڄيَناش ٳؤناخم ٫ڀاً راخد ڃٔاـي  ػاڂ ىهڀاه ٳَٻا٪ ٳُاه           ىهپ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُا    ػڂ-
 ٍٻ٬ظُن ػڂ حنَٜٱ اٿً رُظه ٷخٽ نخٳ٪ ٳټخڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٻٌٿٺ َٜن٪.

هلل ٫ان  حٓخٿڂ رن ٫زاي   ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنٍ أرٍ ٫ن حرن ٗهخد كي - 
 ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
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ڂ َٸىٽ أٖ انڄخ رٸخءٻڂ ٳُڄخ ٓڀٲ ٷزڀټڂ ڃن حٖڃڂ ٻڄخ راُن  ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀٓڄ-
ٛٗس حٿ٬َٜ اٿً ٯَود حٿ٘ڄْ أوطً أهپ حٿظىٍحس حٿظىٍحس ٳ٬ڄڀىح كظاً اًح حنظٜاٲ حٿنهاخٍ ػاڂ     

ىح اٿااً ٛااٗس حٿ٬ٜااَ ػااڂ ڀااپ حٔنـُااپ ٳ٬ڄـُاا٫ـااِوح ٳااخ٤٫ىح ٷَُح٣ااخ ٷَُح٣ااخ ػااڂ أوطااً أهااپ حٔن
َ ٫ـِوح ٳخ٤٫ىح ٷَُح٣خ ٷَُح٣اخ ػاڂ أوطُناخ حٿ    آڅ ٳ٬ڄڀناخ اٿاً ٯاَود حٿ٘اڄْ ٳخ٤٫ُناخ ٷُاَح٣ُن       ٸا

ٷُاَح٣ُن ٳٸاخٽ أهااپ حٿټظاخرُن أٌ ٍرناخ ٿااڂ أ٤٫ُاض هائٖء ٷُااَح٣ُن وٷُاَح٣ُن وأ٤٫ُظناخ ٷَُح٣ااخ         
ٷَُح٣خ ونلن ٻنخ أٻؼَ ٫ڄٗ ڃنهڂ ٷخٽ حهلل ط٬خٿً هپ ٧ڀڄظټڂ ڃن أؿىٍٻڂ ڃن ٍٗء ٷاخٿىح ٖ ٷاخٽ   

 ٳهى ٳ٠ڀٍ أوطُه ڃن أٗخء.
نٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنٍ أرٍ ٫ن حرن آلٶ كيػنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄاَ  ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 ٷخٽ
څ ٍؿپ ڃن حْنٜخٍ ٖ َِحٽ َٰزن ٳاٍ حٿزُاى٩ وٻخناض ٳاٍ ٿٔاخنه ٿىػاش ٳ٘اټخ اٿاً ٍٓاىٽ حهلل          ٻخ-

حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح أناض رخ٬َاض       ٳٸاخٽ ٿاه ٍٓاىٽ    زنٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وَڀٸً ڃن حٿٰا 
 حرن ٫ڄَ ٳىحهلل ٿټؤنٍ أٓڄ٬ه َزخَ٪ وَٸىٽ ٖ هٗرش َڀـڀؾ رڀٔخنه. ٳٸظپ ٖ هٗرش ٷخٽ َٸىٽ

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كاايػنخ ٬َٸاىد وٓا٬ي ٷاخٖ كايػنٍ أرااٍ ٫ان ڃلڄاي ران آالٶ ٷااخٽ            كاي  - 
 خٽٷحهلل رن ٫ڄَ  زيوكيػنٍ نخٳ٪ ڃىٿً ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ ٫

ه٤زاش أهُاه أو َزُا٪ ٫ڀاً     ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً أڅ َو٤ذ حٿَؿپ ٫ڀاً  ٓڄ-
 .ر٬ُه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنٍ أرٍ ٫ن حرن آلٶ كيػنٍ ٫ڄَ رن كُٔن رن كي - 
 خٽٷ ٫زي حهلل ڃىٿً آٽ كخ٣ذ ٫ن نخٳ٪ ڃىٿً ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ

وٷاٚ  حْ رن ڃ٬٨ىڅ وطَٹ حرنش ٿه ڃن هىَڀش رنض كټاُڂ ران أڃُاش ران كخٍػاش ران       څٳٍ ٫ؼڄخطى-
ٷخٽ وأوًٛ اٿً أهُه ٷيحڃش رن ڃ٬٨ىڅ ٷخٽ ٫زاي حهلل وهڄاخ هاخٌٖ ٷاخٽ ٳو٤زاض اٿاً ٷيحڃاش ران         
ڃ٬٨ىڅ حرنش ٫ؼڄخڅ رن ڃ٬٨ىڅ ٳِوؿنُهخ وىهپ حٿڄَُٰس رن ٬ٗزش ٬َناٍ اٿاً أڃهاخ ٳخٍٯزهاخ ٳاٍ      

َش اٿً هىي أڃهخ ٳؤرُخ كظً حٍطٴ٪ أڃَهڄخ اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً  ٍٿُه وك٤ض حٿـخا حٿڄخٽ ٳل٤ض
ه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ ٷيحڃااش ران ڃ٬٨اىڅ َاخ ٍٓااىٽ حهلل حرناش أهاٍ أوٛاً رهااخ اٿاٍ ٳِوؿظهاخ حراان            ٫ڀُا حهلل

٫ڄظهخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٳڀڂ أٷَٜ رهخ ٳٍ حٿٜٗف وٖ ٳٍ حٿټٴخءس وٿټنهخ حڃَأس وانڄخ ك٤ض اٿً 
ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هٍ َظُڄش وٖ طنټق اٖ ربًنهخ ٷخٽ ٳؤنظ٫ِاض  ڀٽ ٍٓىٽ حهلل ٛٸخهىي أڃهخ ٷخٽ ٳ

  ڃنٍ ر٬ي أڅ ڃڀټظهخ ٳِوؿىهخ حٿڄَُٰس رن ٬ٗزش.هللوح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنٍ أرٍ ٫ن ٛخٿق كايػنخ ناخٳ٪ أڅ ٫زاي حهلل أهزاَ      كي - 

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ڀً حٿڄنزَ
 .خٍ ٯٴَ حهلل ٿهخ وأٓڀڂ ٓخٿڄهخ حهلل و٫ُٜش ٫ٜض حهلل وٍٓىٿهٯٴ-
 كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٬َٸاىد كايػنٍ أراٍ ٫ان ٛاخٿق كايػنخ ناخٳ٪ أڅ ٫زاي حهلل ران             ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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ٍ   ٿـهپ أهپ حٿـنش حٿـنش ٷخٽ أرٍ وكيػنخ  ٬ٓي ٷخٽ َيهپ حهلل أهاپ حٿـناش ح  َي- حٿناخٍ   ناش وأهاپ حٿناخ
 ٍ ٖ ڃىص ٻپ هخٿي ٳُڄخ هى ٳُه.نخٿح ػڂ َٸىځ ڃئًڅ رُنهڂ ٳُٸىٽ َخ أهپ حٿـنش ٖ ڃىص وَخ أهپ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنٍ أرٍ ٫ن ٛخٿق كايػنخ ناخٳ٪ أڅ ٫زاي حهلل أهزاَ      كي - 
و٫ڄاي    ين وٓاٸٴه حٿـََا  ڀزأڅ حٿڄٔـي ٻخڅ ٫ڀً ٫هاي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃزنُاخ راخٿ       

٫ڀً رنخثه ٳٍ ٫هي ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً   ه٘ذ حٿنوپ ٳڀڂ َِى ٳُه أرى رټَ ُٗجخ وُحى ٳُه ٫ڄَ ورنخ 
حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رخٿڀزن وحٿـََي وأ٫اخى ٫ڄايس ه٘ازخ ػاڂ ٯُاَ  ٫ؼڄاخڅ ٳاِحى ٳُاه َُاخىس ٻؼُاَس ورناً            

 .ؿيحٍ  رخٿلـخٍس حٿڄنٸىٗش وحٿٸٜش وؿ٬پ ٫ڄي  ڃن كـخٍس ڃنٸىٗش وٓٸٴه رخٿٔخؽ
ڄه ڃلڄي ران ڃٔاڀڂ   خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنٍ حرن أهٍ حرن ٗهخد ٫ن ٫نػكي - 

 أهزَنٍ ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
ڃهپ أهپ حٿڄيَنش ًو حٿلڀُٴش وڃهپ أهپ حٿ٘خځ ڃه٬ُش وهٍ حٿـلٴش وڃهپ أهپ نـي ٷاَڅ ٷاخٽ    اڅ-

 .ٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂىٓخٿڂ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل َٸىٽ ٓڄ٬ض هئٖء حٿټڀڄخص ڃن ٍٓ
٬َٸىد أهزَنٍ حرن أهٍ حرن ٗهخد ٫ن ٫ڄه أنزؤنخ ٓاخٿڂ ران    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 ٫زي حهلل أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
ٸض حڃَأطٍ وهٍ كخثٞ ٳٌٻَ ٫ڄَ ًٿٺ ٿَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٳظ٦ُٰ ٍٓىٽ ٣ڀ-

ٿَُحؿ٬هااخ كظااً طلااُٞ ك٠ُااش ڃٔااظٸزڀش ٓااىي ك٠ُااظهخ حٿظااٍ  ه وٓااڀڂ ػااڂ ٷااخٽڀُااحهلل ٛااڀً حهلل ٫
څ ريح ٿه أڅ ٤َڀٸهخ ٳڀ٤ُڀٸهخ ٣خهَح ڃن ك٠ُظهخ ٷزپ أڅ َڄٔهخ ٳاٌٿٺ حٿ٤اٗٵ ٿڀ٬ايس    ٣ڀٸهخ ٳُهخ ٳب
  ط٬خٿً وٻخڅ ٫زي حهلل ٣ڀٸهخ ط٤ڀُٸش ٳلٔزض ڃن ٣ٗٷهخ وٍحؿ٬هخ ٫زي حهلل ٻڄخ أڃَ .ٻڄخ أڃَ حهلل

خ ٬َٸىد كيػنٍ أرٍ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حران ٗاهخد كايػنٍ كڄاِس     نكيػنٍ أرٍ كيػ ػنخ ٫زي حهللكي - 
  رن ٫ڄَ أنه ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂرن ٫زي حهلل

نخ أنخ نخثڂ أطُاض رٸايف ٿازن ٳ٘اَرض ڃناه كظاً أناٍ ٍٖي حٿاٌَ َواَؽ ڃان أ٣َحٳاٍ ٳخ٤٫ُاض             رُ-
 .َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ حٿ٬ڀڂ ٳڄخ أوٿض ٿٌٿٺه ٳ٠ڀٍ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٳٸخٽ ڃن كىٿ

 ي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زكي - 
 .څ حٿنزٍ َليع رُنڄخ أنخ نخثڂ ٍأَظنٍ أطُض رٸيف ٳٌٻَ ٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸاىد كايػنٍ أراٍ ٫ان ٛاخٿق كايػنخ ناخٳ٪ ٫ان ٫زاي حهلل ران           كي - 

 ٽخ٫ڄَ ٷ
أڅ حهلل ط٬خٿً ٿاُْ راؤ٫ىٍ أٖ اڅ   ځ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٌٻَ حٿڄُٔق حٿيؿخٽ ٳٸخٽ ٷخ-

 .حٿڄُٔق حٿيؿخٽ أ٫ىٍ ٫ُن حٿُڄنً ٻؤڅ ٫ُنه ٫نزش ٣خٳُش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸاىد كايػنٍ أراٍ ٫ان ٛاخٿق كايػنٍ ناخٳ٪ أڅ ٫زاي حهلل ران          كي - 

 ٫ڄَ أهزَ  ٷخٽ
حٿٸڀُاذ هاپ    ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀً أهپ حٿٸڀُذ رزيٍ ػڂ ناخىحهڂ ٳٸاخٽ َاخ أهاپ     ڀ٪ ٍٓىٽ حهللح٣-

وؿيطڂ ڃخ و٫يٻڂ ٍرټڂ كٸخ ٷخٽ أنخّ ڃن أٛلخره َخ ٍٓىٽ حهلل أطنخىٌ نخٓخ أڃىحطاخ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ    
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃخ أنظڂ رؤٓڄ٪ ٿڄخ ٷڀض ڃنهڂ.
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ن أهاٍ حران ٗاهخد ٫ان ٫ڄاه ٷاخٽ أهزَناٍ        را ٬َٸىد كايػنٍ ح خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 
 ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ ٓخٿڂ حرن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن

٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َهپ وهى ڃڀزي َٸىٽ ٿزُٺ حٿڀهڂ ٿزُٺ ٿزُاٺ ٖ ٗاََٺ ٿاٺ    ٓڄ-
ٽ ٗٿزُٺ اڅ حٿلڄاي وحٿن٬ڄاش ٿاٺ وحٿڄڀاٺ ٖ ٗاََٺ ٿاٺ ٷاخٽ وٓاڄ٬ض ٫ڄاَ ران حٿو٤اخد َهاپ راخه             

 ٍ ٯزااخء حٿُااٺ َٺ وحٿََااي ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ وََِااي ٳُهااخ حٿزُااٺ وٓاا٬يَٺ وحٿوُااَ ٳاا
 .وحٿ٬ڄپ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنٍ حرن أهاٍ حران ٗاهخد ٫ان ٫ڄاه أهزَناٍ ٓاخٿڂ        كي - 
 رن ٫زي حهلل أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أهزَ  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ڀُهڂ كظً َٸىٽ حٿلـَ َخ ڃٔڀڂ هٌح َهىىٌ وٍحثٍ ٳخٷظڀه٫َهىى ٳظٔڀ٤ىڅ ڂ خطڀټطٸ-
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ حرن أهٍ حرن ٗهخد ٫ن ٫ڄه أهزَنٍ ٓخٿڂ ران   ػنخكي - 

 ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
ڂ حنٜاَٱ  ػا  ً ٿنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿ٬٘اخء وهاٍ حٿظاٍ َاي٫ى حٿناخّ حٿ٬ظڄاش        ٛڀ-

ڄان هاى حٿُاىځ ٫ڀاً ٧هاَ      ٫ڀُنخ ٳٸخٽ أٍأَظڂ ٿُڀظټڂ هٌ  ٳبڅ ٍأّ ڃخثاش ٓانش ڃنهاخ ٖ َزٸاً ڃ     ٳؤٷزپ
 حٍٖٝ أكي.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٫زي حٿڄڀٺ رن أراٍ ٯنُاش كايػنٍ أراٍ ٫ان ؿزڀاش ران        كي - 
 ٓلُڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

َٸاَنن كظاً َٔاظؤڃَ  ٬َناٍ      ڂ ڃ٪ ٛخكزه ٳٗيٻٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح أٻپ أكٷخ-
 .حٿظڄَ

 يػنخ َلًُ رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنٍ أرٍ ٫ن ؿزڀش ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ؿَ ػىره هُٗء ٿڂ َن٨َ حهلل حٿُه َىځ حٿٸُخڃشٷخ-
 حٿڄڀٺ ٫ن أنْ رن ََُٓن ٷخٽ يٍوڅ أنزؤنخ ٫زهخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن كي - 
ُن ٍحف ٍكض ڃ٬ه كظً أطً حٖڃاخځ ٳٜاڀً ڃ٬اه حْوٿاً     ض ڃ٪ حرن ٫ڄَ ر٬َٳخص ٳڀڄخ ٻخڅ كٻن-

وحٿ٬ٜااَ ػااڂ وٷااٲ ڃ٬ااه وأنااخ وأٛاالخد ٿااٍ كظااً أٳااخٝ حٖڃااخځ ٳؤٳ٠اانخ ڃ٬ااه كظااً حنظهُنااخ اٿااً    
   ٍ ٌ   ٳ حٿڄ٠ُٶ ىوڅ حٿڄؤُڃُن ٳؤنخم وأنونخ نلن نلٔذ أناه َََاي أڅ َٜاڀ َڄٔاٺ   ٌٸاخٽ ٯٗڃاه حٿا

وٓااڀڂ ٿڄااخ حنظهااً اٿااً هااٌح  ٫ڀُااه ٿٜااٗس وٿټنااه ًٻااَ أڅ حٿنزااٍ ٛااڀً حهللٍحكڀظااه أنااه ٿااُْ َََااي ح
 حٿڄټخڅ ٷ٠ً كخؿظه ٳهى َلذ أڅ َٸ٠ٍ كخؿظه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ أنزؤنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ڃٔڀڂ رن َنخٵ ٷاخٽ ٻناض   كي - 
رڄټش ٳڄَ ٫ڀُنخ ٳظً ڃٔازپ اُحٍ  ٳٸاخٽ هڀاڂ َاخ ٳظاً       ْ رنٍ ٫زي حهللـڀڃ٪ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٳٍ ڃ

ٷاخٽ  أنض ٷخٽ أنخ أكي رنٍ رټَ ران ٓا٬ي ٷاخٽ أطلاذ أڅ َن٨اَ حهلل حٿُاٺ َاىځ حٿٸُخڃاش          ٳؤطخ  ٳٸخٽ ڃن
 ن٬ڂ ٷخٽ ٳخٍٳ٪ اُحٍٹ اًح ٳبنٍ ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

  ٖ َََاي راه اٖ حٿواُٗء ٿاڂ َن٨اَ      ٍٸاىٽ ڃان ؿاَ اُح   َ ًنٍ هخطُن وأهىي رؤٛز٬ُه اٿاً أًنُاه  رب-
 .حٿُه َىځ حٿٸُخڃش
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٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ان ٫زاي حهلل   ػنخ كي - 
راان ٫ڄااَ أڅ حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٻااخڅ اًح ٷ٬ااي َظ٘ااهي وٟاا٪ َااي  حٿُٔااَي ٫ڀااً ٍٻزظااه     

 .نً و٫ٸي ػٗػخ وهڄُٔن وى٫خڄ٫ڀً ٍٻزظه حٿًُ حٿَُٔي ووٟ٪ َي  حٿُڄن
٫ٴخڅ كيػنخ أرى ٫ىحنش ٫ن ََِي رن أرٍ َُخى ٫ن ڃـخهي ٫ن  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ڃن أَخځ أ٨٫ڂ ٫ني حهلل وٖ أكذ اٿُاه حٿ٬ڄاپ ٳاُهن ڃان هاٌ  حَٖاخځ حٿ٬٘اَ ٳاؤٻؼَوح ٳاُهن ڃان            ڃخ-

 .حٿظهڀُپ وحٿظټزَُ وحٿظلڄُي
ػنخ ٬ُٗذ رن أرٍ كڄاِس وأراى حٿُڄاخڅ ٷاخٽ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫خٛڂ رن هخٿي كيكي - 

  أنزؤنخ ٬ُٗذ رن أرٍ كڄِس ٫ن حٿِهٌَ كيػنٍ ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ
ٍ كُااغ ٻااخڅ خٿٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٻااخڅ َٔاازق وهااى ٫ڀااً ٧هااَ ٍحكڀظااه ٖ َزاا   أڅ-

 .َىڃت رَأٓه حَڄخء وٻخڅ حرن ٫ڄَ َٴ٬پ ًٿٺ هوؿه
يػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿڄَُٰس كيػنخ حْوُح٫ٍ أهزَنٍ ٫زيس رن أراٍ ٿزخراش ٫ان    ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
ٌ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ راز٬ٞ ؿٔايٌ ٳٸاخٽ ح٫زاي حهلل ٻؤناٺ طاَح  وٻان ٳاٍ حٿاينُخ            أه-

 .ٻؤنٺ ٯََذ أو ٫خرَ ٓزُپ
ٍ كايػنخ َلُاً ران أراٍ ٻؼُاَ ٫ان       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿڄَُٰس كيػنخ حْوُح٫كي - 

 أرٍ ٓڀڄش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٓؤٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .نخځ أكينخ وهى ؿنذ ٷخٽ ن٬ڂ وَظىٟؤأَ-
ْوُح٫ااٍ كاايػنخ حٿڄ٤ڀااذ راان ٫زااي حهلل  حٿڄُٰااَس كاايػنخ ح ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى كااي - 

 حٿڄوِوڃٍ
 .َ ٻخڅ َظىٟؤ ػٗػخ ػٗػخ ؤَني ًٿٺ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫زي حهلل رن ٫ڄ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿڄَُٰس كيػنخ حْوُح٫ٍ ٫ن أَاىد ران ڃىٓاً ٫ان ناخٳ٪      كي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ
ٗ ڀُااحٿنزاٍ ٛااڀً حهلل ٫  أڅ- س حٿوااىٱ ربكاايي حٿ٤اخثٴظُن ٍٻاا٪ ٍٻ٬ااش وٓااـيطُن  ه وٓااڀڂ ٛاڀً ٛاا

ؿهااش حٿ٬اايو ػااڂ حنٜااَٳض حٿ٤خثٴااش حٿظااٍ ڃاا٪ حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ     وحٿ٤خثٴااش حٖهااَي ڃىح
وأٷزڀض حٿ٤خثٴش حٖهَي ٳٜاڀً رهاخ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٍٻ٬اش وٓاـيطُن ػاڂ ٓاڀڂ حٿنزاٍ            

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ػڂ ٷخځ ٻپ ٍؿپ ڃن حٿ٤خثٴظُن ٳَٻ٪ ٿنٴٔه ٍٻ٬ش وٓـيطُن
ُخٕ و٫ٜخځ ران هخٿاي ٷاخٖ كايػنخ حران ػىراخڅ ٫ان        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن ٫كي - 

 أرُه ٫ن ڃټلىٽ ٫ن ؿزَُ رن نٴَُ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حهلل َٸزپ طىرش حٿ٬زي ڃخ ٿڂ ََٰٯَ أڅ-
يػنخ أرى حٿڄُٰاَس كايػنخ ٛاٴىحڅ ٫ان ٗاََؾ ران ٫زُاي حٿل٠اَڃٍ         ك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 ٿُي َليع ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽأنه ٓڄ٪ حٿِرَُ رن حٿى
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څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٯِح أو ٓاخٳَ ٳؤىٍٻاه حٿڀُاپ ٷاخٽ َاخ أٍٝ ٍراٍ وٍراٺ        ٻخ-
َ   ٫اى حهلل أ٫ىً رخهلل ڃن َٗٹ وَٗ ڃخ ٳُٺ وَٗ ڃخ هڀٶ ٳُٺ وٗاَ ڃاخ ىد ٫ڀُاٺ أ     ً راخهلل ڃان ٗا

 .يزڀي وڃن َٗ وحٿي وڃخ وٿحٿ ٻپ أٓي وأٓىى وكُش و٫ٸَد وڃن َٗ ٓخٻن
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿڄُٰاَس كايػنخ ٫ڄاَو ران ٫ڄاَو أراى ٫ؼڄاخڅ حٖكڄىٓاٍ         كي - 

كيػنٍ حٿڄوخٍٵ رن أرٍ حٿڄوخٍٵ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أنه ٓڄ٬ه َٸىٽ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل   
 خٽٷ ٫ڀُه وٓڀڂ

ٺ ُن ٫اايڅ و٫ڄااخڅ أرااَى ڃاان حٿااؼڀؾ وأكڀااً ڃاان حٿ٬ٔااپ وأ٣ُااذ ٍَلااخ ڃاان حٿڄٔاا رااٟااٍ ٻڄااخ كى-
أٻىحرااه ڃؼااپ نـااىځ حٿٔااڄخء ڃاان ٗااَد ڃنااه ٗااَرش ٿااڂ ٨َڄااؤ ر٬اايهخ حراايح أوٽ حٿنااخّ ٫ڀُااه وٍوىح      
ٛاا٬خٿُٺ حٿڄهااخؿََن ٷااخٽ ٷخثااپ وڃاان هااڂ َااخ ٍٓااىٽ حهلل ٷااخٽ حٿ٘اا٬ؼش ٍإوٓااهڂ حٿ٘االزش وؿااىههڂ   

نټلااىڅ حٿڄظن٬ڄااخص حٿااٌَن ٤٬َااىڅ ٻااپ حٿااٌٌ ٫ڀااُهڂ وٖ    َهااڂ حٿٔاايى وٖ  ٿ حٿينٔااش ػُااخرهڂ ٖ َٴااظق 
 ڂ.َؤهٌوڅ حٿٌٌ ٿه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ حٓڄ٬ُپ رن ٫ُخٕ ٫ن ٛخٿق رن ٻُٔخڅ كي - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن ح٫َٖؽ ٫ن أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .حٿٜٗس وكُن ََٻ٪ وكُن َٔـي ظقڅ ََٳ٪ َيَه كٌو ڃنټزُه كُن َټزَ وَٴظٻخ-
ٳ٪ كاايػنخ حٓااڄ٬ُپ راان ٫ُااخٕ ٫اان ٛااخٿق حراان ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ حٿلټااڂ راان نااخكااي - 

 ٻُٔخڅ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .پ ًٿٺڃؼ-
ٟاڄَس  ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ أرى رټَ ٬َنٍ حرن أرٍ ڃََڂ ٫كي - 

 خٽٷرن كزُذ 
څ آطُه رڄيَش وهاٍ حٿ٘اٴَس ٳؤطُظاه    ٽ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڃَنٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٷخ-

ٍّ رهاخ ٳٴ٬ڀاض ٳواَؽ رؤٛالخره اٿاً أٓاىحٵ                رهخ ٳؤٍٓاپ رهاخ ٳؤٍهٴاض ػاڂ أ٤٫خنُهاخ وٷاخٽ أٯاي ٫ڀا
ڀاٺ حٿِٷاخٵ   ط حٿڄيَنش وٳُهخ ُٷاخٵ هڄاَ ٷاي ؿڀزاض ڃان حٿ٘اخځ ٳؤهاٌ حٿڄيَاش ڃناٍ ٳ٘اٶ ڃاخ ٻاخڅ ڃان             

ىنٍ وأڃَناٍ  ٬َاخون ػڂ أ٤٫خنُهخ وأڃَ أٛلخره حٿٌَن ٻاخنىح ڃ٬اه أڅ َڄ٠اىح ڃ٬اٍ وأڅ     طه َرل٠
أڅ آطااٍ حْٓااىحٵ ٻڀهااخ ٳااٗ أؿااي ٳُهااخ ُٵ هڄااَ اٖ ٗااٸٸظه ٳٴ٬ڀااض ٳڀااڂ أطااَٹ ٳااٍ أٓااىحٷهخ ُٷااخ اٖ  

 ٗٸٸظه.
ران أٓاڀڂ   ي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن ٫ُخٕ كيػنخ ڃلڄي ران ڃ٤اَٱ كايػنخ َُا    كي - 

 ٽخأنه ٷ
وٓااخىس ٳٸااخٽ ڃااخ ؿجااض ڄن ٫زااي حهلل راان ٫ڄااَ أطااً حراان ڃ٤ُاا٪ ٳٸااخٽ ح٣َكااىح ْرااٍ ٫زااي حٿااَك  أڅ-

ْؿڀْ ٫نيٹ وٿټن ؿجض أهزَٹ ڃخ ٓڄ٬ض ڃان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٓاڄ٬ظه َٸاىٽ        
 ڃن ن٩ِ َيح ڃن ٣خ٫ش أو ٳخٍٵ حٿـڄخ٫ش ڃخص ڃُظش حٿـخهڀُش.
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ٕ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ ران ٫ُاخٕ كايػنٍ َلُاً ران        خػنخ ٫ڀاٍ ران ٫ُا   كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 
خڅ أڅ حٓاڄ٬ُپ ران ڃلڄاي أهزاَ  أڅ نخٳ٬اخ أهزاَ  ٫ان ٫زاي حهلل ران          ٬ُٓي أهزَنٍ ٛاخٿق ران ٻُٔا   

 ٫ڄَ ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
ٳهاى   آڅڄخ َلٔي ڃن َلٔي أو ٻڄخ ٗخء حهلل أڅ َٸىٽ ٫ڀً هٜڀظُن ٍؿپ أ٤٫خ  حهلل ط٬خٿً حٿٸَان-

 نخء حٿڀُپ وحٿنهخٍ وٍؿپ أ٤٫خء حهلل ڃخٖ ٳهى َنٴٸه.آَٸىځ ره 
زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿڄَُٰس كايػنخ ٫زاي حهلل ران ٓاخٿڂ كايػنٍ حٿ٬اٗء ران ٫ظزاش         ػنخ ٫كي - 

حٿلڄٜااٍ أو حٿُلٜاازٍ ٫اان ٫ڄُااَ راان هااخنت حٿ٬نٔااٍ ٓااڄ٬ض ٫زااي حهلل راان ٫ڄااَ َٸااىٽ ٻنااخ ٫نااي  
ٿٴاظن ٳاؤٻؼَ ًٻَهاخ كظاً ًٻاَ ٳظناش حٖكاّٗ ٳٸاخٽ         حڂ ٷ٬ىىح ٳٌٻَ ٓڀٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و

 ٷخثپ
 وڃخ ٳظنش حٖكّٗ ٷخٽ هٍ ٳظنش هَد وكَد ػڂ ٳظنش حٿَٔحء ىهڀهخ أو ىهنهخ ڃان  ٍٓىٽ حهلل َخ-

طلض ٷيڃٍ ٍؿپ ڃن أهپ رُظٍ ٫َِڂ أنه ڃنٍ وٿُْ ڃنٍ انڄخ وٿٍُ حٿڄظٸاىڅ ػاڂ َٜا٤ڀق حٿناخّ     
٩ أكايح ڃان هاٌ  حٖڃاش اٖ ٿڄخڃظاه ٿ٤ڄاش ٳابًح        ي٫ڀً ٍؿپ ٻىٍٹ ٫ڀً ٟڀ٪ ػڂ ٳظنش حٿيهُڄخء ٖ ط

حٿَؿپ ٳُهخ ڃئڃنخ وَڄٔاً ٻاخٳَح كظاً َٜاَُ حٿناخّ اٿاً ٳٔا٤خ٣ُن         زقٷُپ حنٸ٬٤ض طڄخىص َٜ
ٳ٤ٔخ١ اَڄخڅ ٖ نٴخٵ ٳُه وٳ٤ٔخ١ نٴخٵ ٖ اَڄخڅ ٳُه اًح ٻخڅ ًحٻڂ  ٳخنظ٨َوح وحٿيؿخٽ ڃن حٿُاىځ  

 أو ٯي.
َُٰس كيػنخ ٫زي حهلل ران حٿ٬اٗء ٬َناٍ حران ُراَ كايػنٍ       ڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿكي - 

 حهلل ٫ن أرُه ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ ٓخٿڂ رن ٫زي
پ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٻُااٲ ٛااٗس حٿڀُااپ ٳٸااخٽ ڃؼنااً ڃؼنااً ٳاابًح هٴااض حٿٜاازق  ٓااج-

 .ٳؤوطَ رىحكيس
رن حٿ٬ٗء ٓاڄ٬ض ٓاخٿڂ    يػنخ ٫زي حهللك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َُي رن َلًُ حٿيڃ٘ٸٍكي - 

 ىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ َٸحهلل رن ٫زي
س حٿڀُپ ڃؼنً ڃؼنً ٳبًح هٴض حٿٴـَ ٳؤوطَ رَٻ٬ش طىطَ ٿٺ ٛٗطٺ ٷخٽ وٻخڅ ٫زي حهلل َىطَ ٛٗ-

 .رىحكيس
ٍ كيػنخ ٫زاي حهلل ران حٿ٬اٗ ٓاڄ٬ض ٓاخٿڂ      ٘ٸػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َُي رن َلًُ حٿيڃكي - 

 َٸىٽرن ٫زي حهلل َٸىٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ 
 .څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َؤڃَ رٸظپ حٿټٗدٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن رلاَ كايػنخ كاخطڂ ران حٓاڄ٬ُپ ٫ان ڃىٓاً ران ٫ٸزاش          كي - 

 ٫ن نخٳ٪ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٻخڅ َٸىٽ
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٬َظټٲ حٿ٬َ٘ حْوحهَ ڃن ٍڃ٠خڅ. ًٍٓىٽ حهلل ٛڀ خڅٻ ٷي-
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ رن ٫ڄَ كيػنٍ ٻؼَُ ٬َنٍ حرن َُي ٫ن حٿڄ٤ڀذ ران  ػنخ ٫زي حكي - 

٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أنه ٻخڅ وحٷٲ ر٬َٳخص ٳن٨َ اٿً حٿ٘اڄْ كاُن طايٿض ڃؼاپ حٿظاَّ      
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أراخ ٫زاي حٿاَكڄن ٷاي وٷٴاض ڃ٬اٍ ڃاَحٍح ٿاڂ          خٿاه ٍؿاپ ٫ناي  َا    ٽ ٿڀَٰود ٳزټاً وحٗاظي رټاخإ  ٳٸاخ    
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى وحٷٲ رڄټخنٍ هٌح ٳٸخٽ حهلل خٽ ًٻَص ٍٓىٽطٜن٪ هٌح ٳٸ

 .هخ حٿنخّ انه ٿڂ َزٶ ڃن ىنُخٻڂ ٳُڄخ ڃ٠ً ڃنهخ اٖ ٻڄخ رٸً ڃن َىڃټڂ هٌح ٳُڄخ ڃ٠ً ڃنهأَ-
٬ناٍ حران أناْ ٫ان ٷ٤ان ران       ََ كايػنخ ڃخٿاٺ   ٫ڄا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ران  كي - 

ٿض ٫ڀُٺ حٿٔٗځ َخ أرخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ وڃاخ ٗاؤنٺ   وهذ ٫ن َلنْ أڅ ڃىٖس ٖرن ٫ڄَ أطظه ٳٸخ
ٷخٿض أٍىص حٿوَوؽ اٿً حٿََٲ ٳٸخٽ ٿهاخ حٷ٬ايٌ ٳابنٍ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ         

 ٷخٽ
 .ُخڃشٸٗٴ٬ُخ َىځ حٿ أوَٜزَ ٫ڀً ْوحثهخ وٗيطهخ أكي اٖ ٻنض ٿه ٗهُيح  ٖ-
حرن ٗهخد ٫ن ٫ڄاه كايػنٍ ٓاخٿڂ ران     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ حرن أهٍ كي - 

 ٫زي حهلل أڅ ٫زي حهلل ٷخٽ
څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٷخځ اٿً حٿٜٗس ََٳا٪ َيَاه كظاً اًح ٻخنظاخ كاٌو ڃنټزُاه       ٻخ-

خ كاٌو ڃنټزُاه ٻزاَو هڄاخ ٻاٌٿٺ ٍٻا٪ ػاڂ اًح أٍحى أڅ        ىنا ٻزَ ػڂ اًح أٍحى أڅ ََٻ٪ ٍٳ٬هڄخ كظً َټ
ٍ ٌو ڃنټزُه ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄي  ػڂ َٔـي وٖ ََٳا٪ َيَاه ٳا   ََٳ٪ ٛڀزه ٍٳ٬هڄخ كظً َټىنخ ك

 حٿٔـىى وََٳ٬هڄخ ٳٍ ٻپ ٍٻ٬ش وطټزَُس ٻزَهخ ٷزپ حٿَٻى٩ كظً طنٸ٠ً ٛٗطه.
أهزَناٍ كڄُاي    ن ٗاهخد ٫ان ٫ڄاه   حرا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ حران أهاٍ   كي - 

ٍؿٗ ٓاؤٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ىٱ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أهزَ  أڅ
 وٓڀڂ ٫ن ٛٗس حٿڀُپ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .س حٿڀُپ ڃؼنً ڃؼنً ٳبًح هُ٘ض حٿٜزق ٳؤوطَ رىحكيسٛٗ-
ٿڂ ران  ٓخ ٗهخد ٫ن ٫ڄه أهزَنٍ ننخ حرن أهٍ حريػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد ككي - 

 ٫زي حهلل أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
 .ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٳخطه حٿ٬َٜ ٳټؤنڄخ وطَ أهڀه وڃخٿهٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ران أراٍ رټاَ كايػنخ ُهُاَ ران ڃلڄاي ٫ان ڃىٓاً ران              كي - 

ران ٫ڄاَ أناه ٓاڄ٪ نزاٍ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         ڄاَ ٫ان ٫زاي حهلل   ٫ ؿزَُ ٫ن نخٳ٪ ڃىٿً ٫زي حهلل رن
 وٓڀڂ َٸىٽ

حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٿڄاخ أهز٤اه حهلل ط٬اخٿً اٿاً حٍٖٝ ٷخٿاض حٿڄٗثټاش أٌ ٍد أطـ٬اپ           آىځ ٛڀً اڅ-
ٳُهخ ڃن َٴٔي ٳُهخ ؤَاٴٺ حٿايڃخء ونلان نٔازق رلڄايٹ ونٸايّ ٿاٺ ٷاخٽ اناٍ أ٫ڀاڂ ڃاخٖ ط٬ڀڄاىڅ             

ٍ آىځ ٷاخٽ حهلل ط٬اخٿً ٿڀڄٗثټاش هڀڄاىح ڃڀټاُن ڃان حٿڄٗثټاش كظاً         رنا ٷخٿىح ٍرنخ نلن أ٣ى٩ ٿٺ ڃان  
ٝ ٳنن٨اَ ٻُاٲ ٬َڄاٗڅ ٷاخٿىح ٍرناخ هاخٍوص وڃاخٍوص ٳؤهز٤اخ اٿاً حٍٖٝ          ٍَهز٢ رهڄخ اٿً حٖ

وڃؼڀض ٿهڄخ حٿِهَس حڃَأس ڃن أكٔان حٿز٘اَ ٳـخءطهڄاخ ٳٔاؤٖهخ نٴٔاهخ ٳٸخٿاض ٖ وحهلل كظاً طټڀڄاخ         
رهٌ  حٿټڀڄش ڃن حَٔٗحٹ ٳٸخٖ وحهلل ٖ ن٘اَٹ راخهلل أرايح ٳاٌهزض ٫نهڄاخ ػاڂ ٍؿ٬اض رٜازٍ طلڄڀاه          

كظاً طٸاظٗ هاٌح حٿٜازٍ ٳٸاخٖ وحهلل ٖ نٸظڀاه أرايح ٳاٌهزض ػاڂ ٍؿ٬اض           حهلل ٳٔاؤٖهخ نٴٔاهخ ٷخٿاض ٖ و   
رٸيف هڄَ ٳٔؤٖهخ نٴٔهخ ٷخٿض ٖ وحهلل كظً طَ٘رخ هٌح حٿوڄَ ٳَ٘رخ ٳٔٔټَح ٳىٷ٬خ ٫ڀُهخ وٷاظٗ  
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ٗاُجخ ڃڄاخ أرُظڄاخ ٫ڀاٍ اٖ ٷاي ٳ٬ڀظڄاخ كاُن ٓاټَطڄخ          خحهلل ڃاخ طَٻظڄا  و حٿٜزٍ ٿڄخ أٳخٷخ ٷخٿاض حٿڄاَأس  
 ٿينُخ وحِهَس ٳخهظخٍح ٫ٌحد حٿينُخ.ح ٳوَُح رُن ٫ٌحد

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٬َٸااىد راان ارااَحهُڂ راان ٓاا٬ي كاايػنخ ٫زااي حٿ٬َِااِ راان ٫زااي    كااي - 
 حٿڄ٤ڀذ ٫ن ڃىًٓ رن ٫ٸزش ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أنه ٷخٽ

 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻپ ڃٔټَ كَحځ وٻپ ڃٔټَ هڄَ ٍٓىٽ حهلل ٛڀًٷخٽ -
كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ ٫خٛڂ رن ڃلڄي ٬َنٍ حرن َُي ران ٫زاي حهلل ران    ػنخ ٫زي حهلل كي - 

حٿو٤خد ٫ن أهُه ٫ڄَ رن ڃلڄي ران ٫زاي حهلل ران َٔاخٍ ڃاىٿً حران ٫ڄاَ ٷاخٽ أٗاهي ٿٸاي ٓاڄ٬ض            
  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂه ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل٫نٓخٿڄخ َٸىٽ ٷخٽ ٫زي حهلل ٍٍٟ حهلل 

هڂ َىځ حٿٸُخڃش حٿ٬خٵ وحٿيَه وحٿڄاَأس حٿڄظَؿڀاش حٿڄظ٘ازهش    ع ٖ َيهڀىڅ حٿـنش وٖ َن٨َ حهلل اٿُػٗ-
رخٿَؿااخٽ وحٿاايَىع وػٗػااش ٖ َن٨ااَ حهلل اٿااُهڂ َااىځ حٿٸُخڃااش حٿ٬ااخٵ رىحٿيَااه وحٿڄاايڃن ڃاان حٿوڄااَ        

 .وحٿڄنخڅ رڄخ أ٤٫ً
كيػنخ ٫خٛڂ رن ڃلڄي ٫ن أهُه ٫ڄَ رن ڃلڄاي ٫ان    دػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىكي - 

 خٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂنخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷ
أڃخڃټڂ كىٟخ ٻڄخ رُن ؿَرخء واًٍف ٳُاه أراخٍَٶ ٻنـاىځ حٿٔاڄخء ڃان وٍى  ٳ٘اَد ڃناه ٿاڂ          أڅ-

 .٨َڄؤ ر٬يهخ أريح
هُه ٫ڄَ رن ڃلڄاي ٫ان   أڂ رن ڃلڄي ٫ن خٛػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ ٫كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
 .حٿڄُض ٬ٌَد رزټخء حٿلٍ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ ٫خٛڂ حرن ڃلڄي ٫ن أهُه ٫ڄَ ران ڃلڄاي ران    كي - 

 َُي أو ٓخٿڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حٿلڄً ٍٗء ڃن ٳُق ؿهنڂ ٳؤرَىوهخ رخٿڄخء ڄخان-
نٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ ٫خٛڂ رن ڃلڄي ٫ن أهُه ٫ڄَ رن ڃلڄاي ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

حٿٸخٓڂ رن ٫زُي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٓڄ٬ض ٓخٿڄخ َٸىٽ ٷخٽ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل   
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 ََ٘رن رهخ ٳبڅ حٿ٤ُ٘خڅ َؤٻپ ر٘ڄخٿه وََ٘د ٿهخ. ٻڂ ر٘ڄخٿه وٖكيَؤٻڀن أ ٖ-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ ٫خٛڂ رن ڃلڄي ٫ن أهُه ٫ڄَ رن ڃلڄاي ٫ان   ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ڃلڄي رن َُي ٬َنٍ أرخ ٫ڄَ رن ڃلڄي ٷخٽ ٷخٽ ٫زي حهلل رن
خ ٻاخڅ ٳاٍ   ڄا ٫ڀُه وٓڀڂ ٳڀ خ نليع رلـش حٿىىح٩ وٖنيٌٍ أنه حٿىىح٩ ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللٻن-

ڄٔاُق حٿايؿخٽ ٳؤ٣ناذ ٳاٍ ًٻاَ  ػاڂ       كـش حٿىىح٩ ه٤ذ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳاٌٻَ حٿ  
ٷخٽ ڃخ ر٬غ حهلل ڃن نزاٍ اٖ ٷاي أناٌٍ  أڃظاه ٿٸاي أناٌٍ  ناىف ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أڃظاه وحٿنزُاىڅ             
٫ڀُهڂ حٿٜٗس وحٿٔاٗځ ڃان ر٬اي  اٖ ڃاخ هٴاً ٫ڀاُټڂ ڃان ٗاؤنه ٳاٗ َوٴاُن ٫ڀاُټڂ أڅ ٍرټاڂ ٿاُْ              

 رؤ٫ىٍ.ْ رؤ٫ىٍ اٖ ڃخ هٴً ٫ڀُټڂ ڃن ٗؤنه ٳٗ َوٴُن ٫ڀُټڂ أڅ ٍرټڂ ٿُ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ أرٍ ٫ان ٛاخٿق ٷاخٽ حران ٗاهخد أهزَناٍ ٓاخٿڂ        كي - 
 رن ٫زي حهلل أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

 .ٔڀ٤ىڅ ٫ڀُهڂ كظً َٸىٽ حٿلـَ َخ ڃٔڀڂ هٌح َهىىٌ وٍحثٍ ٳخٷظڀهٳظخطڀټڂ َهىى طٸ-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنٍ أرٍ ٫ن ڃلڄاي ران آالٶ كايػنٍ ناخٳ٪ ڃاىٿً       ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .ٯَُ  ُظلىٽ ڃنه اٿًٳڀح ن٬ْ أكيٻڂ ٳٍ ڃـڀٔه َىځ حٿـڄ٬ش اً-
لڄي رن آلٶ كيػنٍ حٿِهٌَ ٫ان  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنٍ أرٍ ٫ن ڃكي - 

 ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٫ن أرُه أنه كيػه أنه ٓڄ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .هً حٿنخّ أڅ َؤٻڀىح ٿلىځ نٔټهڂ ٳىٵ ػٗػش أَخځَن-
٬َٸىد كيػنخ أرٍ ٫ن حران حٓالٶ كايػنٍ ڃلڄاي ران اراَحهُڂ       خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

٫زي حٿَكڄن رن ٫ىٱ وٓڀُڄخڅ ران َٔاخٍ ٻٗهڄاخ كيػاه ٫ان ٫زاي       رن حٿلَع ٫ن أرٍ ٓڀڄش رن 
حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ وٿٸي ٻنض ڃ٬هڄخ ٳٍ حٿڄـڀْ وٿټنٍ ٻنض َُٰٛح ٳڀاڂ أكٴا٦ حٿلايَغ ٷاخٖ ٓاؤٿه      

 ٍؿپ ٫ن حٿىطَ ٳٌٻَ حٿليَغ وٷخٽ
 ڀڂ أڃَ أڅ طـ٬پ آهَ ٛٗس حٿڀُپ حٿىطَ.ًٓ حهلل ٫ڀُه وٛڀٍٓىٽ حهلل  أڅ-
أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنٍ أرٍ ٫ن حرن آلٶ كيػنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄاَ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 أنه ٻخڅ اًح ٓجپ ٫ن حٿىطَ ٷخٽ
خ أنخ ٳڀى أوطَص ٷزپ أڅ أنخځ ػڂ أٍىص أڅ أٛڀٍ رخٿڀُپ ٗٴ٬ض رىحكيس ڃخ ڃ٠ً ڃن وطاٌَ ػاڂ   أڃ-

ُض ٛٗطٍ أوطَص رىحكيس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أڃاَ     ٠ً ڃؼنً ٳبًح ٷؼنٛڀُض ڃ
 .َـ٬پ آهَ ٛٗس حٿڀُپ حٿىطَ أڅ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنٍ أرٍ ٫ن حرن آلٶ كيػنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄاَ  كي - 

 ٷخٽ
ْ  ح ػهڂ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻاخڅ َز٬اغ ٫ڀاُهڂ اًح حرظاخ٫ى    كي- ٬٣ڄاش  ڃان حٿَٻزاخڅ ح

 ڃن َڄن٬هڂ أڅ َظزخ٬َىهخ كظً َئوح اٿً ٍكخٿهڂ.
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كيػنخ حٿٴ٠پ ران ىٻاُن كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ         ي حػنخ ٫زكي - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
 .ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖهپ حٿُڄن َڀڄڀڂوٷ-
ُن كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن ٫زاي  ٻػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىكي - 

 خٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ ٷ
 .ر٬ُُن ٖ رُ٪ رُنهڄخ كظً َظٴَٷخ اٖ رُ٪ حٿوُخٍ ٻپ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻُن كيػنخ ڃخٿٺ ٬َنٍ حرن ڃٰىٽ ٫ن أرٍ كن٨ڀاش  كي - 

 ٷخٽ
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 ٿٔٴَ ٳٸخٽ ٍٻ٬ظُن ٷخٽ ٷڀض ٳؤَن ٷىٽ حهلل طزخٍٹ وط٬اخٿً ٳابڅ هٴاظڂ   ح٫ڄَ ٫ن ٛٗس  رنٿض حٓؤ-
ونلن آڃنىڅ ٷخٽ ٓنش ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أو ٷاخٽ ٻاٌحٹ ٓانش ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل         

 ٫ڀُه وٓڀڂ.
ؤڅ ٤لا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى أكڄي حٿِرٌَُ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ أرى ٬ٗزش حٿكي - 

 ؿخٍ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ حٿَرُ٪ ٷخٽ
ُق ٳز٬اغ حٿُاه ٳؤٓاټظه ٳٸڀاض َاخ أراخ ٫زاي        ض ڃ٪ حرن ٫ڄَ ٳٍ ؿنخُس ٳٔاڄ٪ ٛاىص انٔاخڅ َٜا    ٻن-

حٿَكڄن ٿڂ أٓټظه ٷخٽ أنه َظؤًي ره حٿڄُض كظً َيهپ ٷزَ  ٳٸڀض ٿه أناٍ أٛاڀٍ ڃ٬اٺ حٿٜازق ػاڂ      
ٓااڀڂ وڀً حهلل ٫ڀُااه ٛاا حٿظٴااض ٳااٗ أٍي وؿااه ؿڀُٔااٍ ػااڂ أكُخنااخ طٔااٴَ ٷااخٽ ٻااٌح ٍأَااض ٍٓااىٽ حهلل 

 ڂ َٜڀُهخ.ٓڀَٜڀٍ وأكززض أڅ أٛڀُهخ ٻڄخ ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ اراَحهُڂ ران أراٍ حٿ٬زاخّ كايػنخ أراى أوَاْ ٫ان حٿِهاٌَ أڅ            كي - 

 ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل وكڄِس رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ كيػخ  ٫ن أرُهڄاخ أناه كايػهڄخ أناه ٓاڄ٪ ٍٓاىٽ حهلل      
 وٓڀڂ َٸىٽ هٛڀً حهلل ٫ڀُ

 .٘ئځ ٳٍ حٿٴَّ وحٿيحٍ وحٿڄَأسحٿ-
كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زُي حهلل رن ڃلڄي حٿظُڄٍ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ان كڄُاي ران     ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ََِي أرٍ حٿو٤خد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
ؿڀيو  ٳٸخٽ ٳاٍ حٿَحر٬اش أو حٿوخڃٔاش    خَٗد حٿوڄَ ٳخؿڀيو  ٳبڅ َٗرهخ ٳخؿڀيو  ٳبڅ َٗرهخ ٳ ڃن-

 ٳخٷظڀى .
كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ن٬ُڂ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان حران ٫ڄاَ          ػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڀڂ ٓخٿڄهخ حهلل وٯٴخٍ ٯٴَ حهلل ٿهخ و٫ُٜش ٫ٜض حهلل وٍٓىٿهأٓ-
ػنخ أراى ن٬اُڂ كايػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ ران ٫ڄاَ ران ٫زاي حٿ٬َِاِ ٫ان            ي كيػنٍ أراٍ كا  هللػنخ ٫زي حكي - 

 ن حٓڄ٬ُپ رن ؿَََ ٫ن ٷ٫ِش ٷخٽَلًُ ر
ٓڀنٍ حرن ٫ڄاَ ٳاٍ كخؿاش ٳٸاخٽ ط٬اخٽ كظاً أوى٫اٺ ٻڄاخ وى٫ناٍ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه             أٍ-

 .وٓڀڂ وأٍٓڀنٍ ٳٍ كخؿش ٿه ٳٸخٽ أٓظىى٩ حهلل ىَنٺ وأڃخنظٺ وهىحطُڂ ٫ڄڀٺ
ً ٫زاي  نٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٻنخٓش كيػنخ آلٶ رن ٬ُٓي ٫ن أرُه ٷخٽ أطكيػ خ ٫زي حهللكيػن - 

حهلل رن ٫ڄَ ٫زي حهلل ران حٿِرُاَ ٳٸاخٽ َاخ حران حٿِرُاَ اَاخٹ وحٖٿلاخى ٳاٍ كاَځ حهلل طزاخٍٹ وط٬اخٿً             
 ٳبنٍ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

 .ؿلض ٷخٽ ٳخن٨َ ٖ طټىنهَنىد حٿؼٸڀُن ٿرٌه ُٓڀلي ٳُه ٍؿپ ڃن ٷََٖ ٿى وُنض ًنىره أن-
ى حٿـىحد كيػنخ ٫ڄخٍ رن ٍَُٶ ٫ن ح٫ْڄاٖ ٫ان ڃـخهاي    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أركي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٴَ حهلل ٿڀڄئًڅ ڃي ٛىطه وَ٘هي ٿه ٻپ ٣ٍذ وَخرْ ٓڄ٪ ٛىطهَٰ-
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ػنخ ُحثايس ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان ٍؿاپ ٫ان حران ٫ڄاَ         ييػنخ ڃ٬خوَش كا ك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
 وٓڀڂ ٷخٽ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه

 .ٴَ حهلل ٿڀڄئًڅ ڃنظهً أًحنه ؤَظٰٴَ ٿه ٻپ ٣ٍذ َخرْ ٓڄ٪ ٛىطهَٰ-
ػنخ ٫زااي حهلل كايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓاڀُڄخڅ راان ىحوى حٿهخٗاڄٍ أنزؤنااخ حٓااڄ٬ُپ ٬َناٍ حراان ؿ٬ٴااَ     كاي  - 

خٿڂ رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ان أرُاه أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ       ٓ أهزَنٍ ڃىًٓ رن ٫ٸزش ٫ن
 ٷخٽ

هُٗء ٿڂ َن٨َ حهلل حٿُه َىځ حٿٸُخڃش ٳٸخٽ أرى رټَ أڅ أكي ٗٸً اُحٌٍ َٔظَهً اٖ  ؿَ ػىره ڃن-
 .أڅ أط٬خهي ًٿٺ ڃنه ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ انٺ ٿٔض ڃڄن َٜن٬ه هُٗء

ن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ڃىًٓ رن ٫ٸزش ٫ن ٓخٿڂ حر نخ ٫ڀٍيػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 
 ٫زي حهلل حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رن ٫زي حهلل ٫ن

 .ؿَ ػىره هُٗء ٿڂ َن٨َ حهلل حٿُه َىځ حٿٸُخڃش ٳٌٻَ ڃ٬نخ  ڃن-
َنٍ ڃىٓاً  زؤنخ حٓڄ٬ُپ أهنزػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى أنزؤنخ حٿهخٗڄٍ أكي - 

 رن ٫ٸزش ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٫ن أرُه
هلل ٫ڀُه وٓڀڂ أطً وهى ٳٍ ڃ٬َٓاه ڃان ًي حٿلڀُٴاش ٳاٍ ر٤ان حٿاىحىٌ ٳٸُاپ ٿاه         حٿنزٍ ٛڀً ح أڅ-

أنٺ رز٤لخء ڃزخٍٻش ٳٸخٽ ڃىًٓ وٷي أناخم رناخ ٓاخٿڂ رخٿڄناخم حٿاٌٌ ٻاخڅ ٫زاي حهلل َانن راه َظلاَي           
ڄٔااـي حٿااٌٌ ٳااٍ ر٤ان حٿااىحىٌ رُنااه ورااُن  ٿڃ٬اَّ حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُاه وٓااڀڂ وهااى أٓااٴپ ڃان ح   

 حٿ٤ََٶ.
كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش حرن ٫ڄَ وكايػنخ ُحثايس ٫ان ٤٫اخء ٫ان ڃلاخٍد ران        ػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ىػخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .هخ حٿنخّ حطٸىح حٿ٨ڀڂ ٳبنهخ حٿ٨ڀڄخص َىځ حٿٸُخڃشأَ-
هٌَ نٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ أرى ٗهخد ٫ن حٿلـخؽ ٫ن حٿِػخ ٫زي حهلل كيكيػن - 

 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن هنُيس ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ح أنِٽ حهلل رٸىځ ٫ٌحرخ أٛخد حٿ٬ٌحد ڃن ٻخڅ رُن أ٧هَهڂ ػڂ َز٬ؼهڂ حهلل ط٬خٿً ٫ڀاً أ٫ڄاخٿهڂ   اً-

 .ٻٌح ٳٍ حٿټظخد
ٍ  ػنخ ٫زااي حهللكااي -  أرااى  كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ هااَوڅ راان ڃ٬ااَوٱ أنزؤنااخ ٫زااي حهلل راان وهااذ أهزَناا

 ٛوَ ٫ن نخٳ٪ ٷخٽ
نڄخ نلن ٫ني ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷ٬ىىح ؿاخء ٍؿاپ ٳٸاخٽ أڅ ٳٗناخ َٸاَأ ٫ڀُاٺ حٿٔاٗځ ٿَؿاپ ڃان          رُ-

ٿٔٗځ ٓڄ٬ض ح أهپ حٿ٘خځ ٳٸخٽ ٫زي حهلل رڀٰنٍ أنه أكيع كيػخ ٳبڅ ٻخڅ ٻٌٿٺ ٳٗ طٸَأڅ ٫ڀُه ڃنٍ
ى ٳااٍ حٿِنيَٸُااش ٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٸااىٽ أنااه ٓااُټىڅ ٳااٍ أڃظااٍ ڃٔاان وٷااٌٱ وهاا  ىٍٓاا

 .وحٿٸيٍَش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ رن ىحوى كايػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ ران ٫زاي حهلل ٫ان ٫زاي حهلل        كي - 

 رن ىَنخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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أو ٤َىٷاه  ٻخس ڃخٿه َڄؼپ ٿه َىځ حٿٸُخڃش ٗـخ٩ أٷا٩َ ٿاه ُرُزظاخڅ ٷاخٽ َڀِڃاه      ُحٿٌٌ ٖ َئىٌ  څا-
 ٷخٽ َٸىٽ ٿه أنخ ٻنِٹ أنخ ٻنِٹ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ رن ىحوى كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ حرن أرٍ ٓڀڄش ٫ن ٫زاي حهلل  كي - 
 ڂرن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ

 .ىځ حٿٸُخڃش٨َڀڂ ٧ڀڄخص حٿ-
يػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن أرٍ ٓڀڄش ٫ان ٫زاي حهلل   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ رن ىحوى ككي - 

 رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى ٳٍ حٿلـَ
 .طيهڀىح ٫ڀً هئٖء حٿٸىځ حٿڄ٬ٌرُن اٖ أڅ طټىنىح رخٻُن ٳُُٜزټڂ ڃؼپ ڃخ أٛخرهڂ ٖ-
ٳ٪ ٫ن أرُاه  كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن أرٍ رټَُ كيػنخ ُهَُ كيػنخ ٫ڄَ رن نخ ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿٸا٩ِ وحٿٸا٩ِ أڅ َلڀاٶ ٍأّ حٿٜازٍ وَظاَٹ ر٬اٞ       نه-

 َ٬ٗ. 
 ن طىرش ٷخٽ ٷخٽ حٿ٬٘ز٫ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن أرٍ رټَُ كيػنخ ٬ٗزشكي - 
 ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اٖ    ي ٛلزض حرن ٫ڄَ ٓنش ونٜاٴخ ٳڀاڂ أٓاڄ٬ه َلايع ٫ان ٍٓاىٽ حهلل      ٿٸ-

كيَؼخ وحكيح ٷخٽ ٻنخ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤطً ر٠ذ ٳـ٬پ حٿٸاىځ َاؤٻڀىڅ ٳناخىص    
ّ ؤأو ٻڀىح ٳٗ را  ٽحڃَأس ڃن نٔخثه انه ٟذ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻڀىح ٳبنه كٗ

 ٷخٽ ٳټٲ ٷخٽ ٳٸخٽ انه ٿُْ رلَحځ وٿټنه ٿُْ ڃن ٬٣خڃٍ.
خ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااڀُڄخڅ راان ىحوى حٿهخٗااڄٍ كاايػنخ ٓاا٬ُي راان ٫زااي حٿااَكڄن     ػنكااي - 

 حٿـڄلٍ ٫ن ٫زُي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
خ ڃن ٬َُٗ ٫ڀً ٻاپ كاَ أو ٫زاي ًٻاَ     ٫خ ڃن طڄَ أو ٛخخ٫ٝ ُٻخس حٿٴ٤َ ڃن ٍڃ٠خڅ ٛٳَ-

 .أو أنؼً ڃن حٿڄٔڀڄُن
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ ران ىحوى حٿهخٗاڄٍ أنزؤناخ ٓا٬ُي ران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان          ػنخكي - 

 ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ُلڄي حهلل ٫ڀُاه وٿُاٌٻَ  وڃان    ڀٳڄن ٍأي هَُ ٳ زشَإَخ حٿٜخٿلش ؿِء ڃن ٓز٬ُن ؿِءح ڃن حٿنحٿ-

 إَخ  وٖ ٌَٻَهخ ٳبنهخ ٖ ط٠َ .ٍأي ٯَُ ًٿٺ ٳڀُٔظ٬ٌ رخهلل ڃن َٗ ٍ
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااڀُڄخڅ راان ىحوى كاايػنخ ٫زااي حٿااَكڄن راان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان    كااي - 

ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ڃىًٓ رن ٫ٸزش ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زاي حهلل ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل       
 ٓڀڂ َٸىٽو
ڃن حٿڄيَنش ٳؤٓټنض ڃه٬ُاش ٳؤوٿظهاخ ٳاٍ    َض ٳٍ حٿڄنخځ حڃَأس ٓىىحء ػخثَس حٿ٬َ٘ طٴڀش أهَؿض ٍأ-

 .حٿڄنخځ ورخء حٿڄيَنش َنٸڀه حهلل ط٬خٿً اٿً ڃه٬ُش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ ران آالٶ أنزؤناخ ٫زاي حهلل ران حٿڄزاخٍٹ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان          كي - 

 ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ رنٍؿپ ٫ن ح
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 .ٴُهطَ٘رىح حٿټ٩َ وٿټن ٿَُ٘د أكيٻڂ ٳٍ ٻ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀاٍ ران آالٶ أنزؤناخ ٫زاي حهلل أنزؤناخ ڃلڄاي ران ٫ـاٗڅ ٫ان           كي - 

 نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڃٔټَ كَحځ وٻپ ڃٔټَ هڄَ ٻپ-
يػنخ ٫ڀاٍ ران آالٶ ٷاخٽ أهزَناخ ٫زاي حهلل ٷاخٽ أهزَناخ ڃلڄاي ران           كا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ  كي - 

 څ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ـٗ
 .ؼڀهرڄ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل و٫ظخد كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ أراى  كي - 

حرن ٫ڄَ َٸىٽ ٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    ضٓڄُش َٸىٽ ٓڄ٬ رٍحٿٜزخف حَْڀٍ ٓڄ٬ض ََِي رن أ
 ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ى ٳٍ حٿٸڄُٚحُٖحٍ ٳه ٳٍ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااڀُڄخڅ راان ىحوى كاايػنخ ٫زااي حٿااَكڄن راان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان    كااي - 

ڃىًٓ رن ٫ٸزش ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٻخڅ َٜڀٍ ٳٍ حٿٔاٴَ ٛاٗطه رخٿڀُاپ    
ه وٓاڀڂ  ىطَ ٍح ٻزخ ٫ڀً ر٬َُ  ٖ َزخٿٍ كُغ وؿه ر٬َُ  وٌَٻَ ًٿٺ ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُا   وَ

 ٷخٽ ڃىًٓ
 .أَض ٓخٿڄخ َٴ٬پ ًٿٺوٍ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ نىف حرن ڃُڄىڅ أنزؤناخ ٫زاي حهلل ٬َناٍ حران ٫ڄاَ حٿ٬ڄاٌَ ٫ان        كي - 

 نخٳ٪ ٷخٽ
ٍ ٓاخثَهخ ر٬اي ًٿاٺ اٖ    طنلاَ وٻاخڅ ٖ َاؤ   حٿڅ حران ٫ڄاَ ََڃاً ؿڄاَس حٿ٬ٸزاش ٫ڀاً ىحرظاه َاىځ         ٻخ-

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ ٖ َؤطُهخ اٖ ڃخُٗخ ًحهزخ وٍحؿ٬خ.ڃخُٗخ ًحهزخ وٍحؿ٬خ و٫ُڂ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ نىف رن ڃُڄىڅ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
 .نِٿىح حٿڄلٜذ ڂڅ ٍٍٟ حهلل ٫نهڄخحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأرخ رټَ و٫ڄَ و٫ؼ أڅ-
ىڅ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٫ن ڃىًٓ ٫ن ٓاخٿڂ ٫ان حران    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ نىف حرن ڃُڄكي - 

 ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .څ َىطَ ٫ڀً ٍحكڀظهٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ نىف أنزؤنخ ٫زاي حهلل ٫ان ٓا٬ُي حٿڄٸزاٌَ ٷاخٽ ٍأَاض حران ٫ڄاَ         كي - 

 ڂهپ ٍؿپ رُنهڄخ ٳ٠َد ٛيٍ  وٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀيَنخؿٍ ٍؿٗ ٳ
 .ح طنخؿً حػنخڅ ٳٗ َيهپ رُنهڄخ حٿؼخٿغ اٖ ربًنهڄخاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڄَ رن رَ٘ كيػنخ ٫زي حهلل ٬َنٍ حرن ڃزخٍٹ ٷخٽ ٷخٽ أٓاخڃش  كي - 

 رن َُي كيػنٍ نخٳ٪ أڅ حرن ٫ڄَ ٷخٽ
حهلل  ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى َٔظن ٳؤ٤٫ً أٻزَ حٿٸىځ وٷخٽ أڅ ؿزََپ ٛڀًڀَض ٍٓىٽ حهلل ٍٛأ-

 .٫ڀُه وٓڀڂ أڃَنٍ أڅ أٻزَ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زاي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ ٫ان ناخٳ٪ أڅ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ         كي - 
 هَؽ اٿً ڃټش ڃ٬ظڄَح ٳٍ حٿٴظنش ٳٸخٽ

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳؤهاپ ر٬ڄاَس ڃان      خ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل٬نٛيىص ٫ن حٿزُض ٛن٬نخ ٻڄخ ٛن اڅ-
 وٓڀڂ أهپ ر٬ڄَس ٫خځ حٿليَزُش.أؿپ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ وكيػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ ٷاخٽ    كي - 
ه ُا  ٛاڀً حهلل ٫ڀ حهللوكيػنخ آلٶ كيػنخ ڃخٿاٺ ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ          

 وٓڀڂ ٷخٽ
٬ٸااَد وحٿٴااخٍس وحٿټڀااذ حٿ٬ٸااىٍ  ْ ڃاان حٿاايوحد ڃاان ٷااظڀهن وهااى ڃلااَځ ٳااٗ ؿنااخف ٫ڀُااه حٿ    هڄاا-

 .وحٿَٰحد وحٿليأس
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ أهزَنٍ ڃخٿاٺ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل        كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ أ٠َخ. يٍ وٷَأص ٫ڀً ٫زأرْ ڃن حٿيوحد ٳٌٻَ ڃؼڀه ٷخٽ هڄ-
َأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ناخٳ٪ ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷكي - 

أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ىهپ حٿټ٬زش هى وأٓاخڃش ران َُاي وراٗٽ و٫ؼڄاخڅ حران ٣ڀلاش        
 حٿلـزٍ وأٯڀٸهخ ٫ڀُه ٳڄټغ ٳُهخ ٷخٽ ٫زي حهلل

 رٖٗ كُن هَؽ ڃبًح ٛن٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ؿ٬پ ٫ڄاىىح ٫ان َٔاخٍ     ٓؤٿض-
و٫ڄىىَن ٫ن َڄُنه وػٗػاش أ٫ڄايس وٍحء  وٻاخڅ حٿزُاض َىڃجاٌ ٫ڀاً ٓاظش أ٫ڄايس ػاڂ ٛاڀً ورُناه            

 .ورُن حٿـيحٍ ػٗػش أ٩ًٍ
أڅ َ نااخٳ٪ ٫اان حراان ٫ڄاا ٫اان ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ ٷااخٽ ٷااَأص ٫ڀااً ٫زااي حٿااَكڄن ڃخٿااٺكااي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .خم رخٿز٤لخء حٿظٍ رٌٌ حٿلڀُٴش ٳٜڀً رهخأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄاَو ران كڀلڀاش    كي - 

حٿيَڀٍ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄَحڅ حْنٜخٌٍ ٫ن أرُه أنه ٫يٽ اٿً ٫زي حهلل رن ٫ڄَ وأنخ ناخُٽ طلاض   
هٌ  حٿَٔكش ٷڀض أٍىص ٧ڀهخ ٷخٽ هپ ٯَُ ًٿٺ ٷڀاض ٖ   ضَٓكش ر٤ََٶ ڃټش ٳٸخٽ ڃخ أنِٿٺ طل

 ٷخٽ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ًٿٺ ڃخ أنِٿنٍ اٖ
ح ٻنض راُن حٖه٘ازُن ڃان ڃناً ونٴان رُاي  نلاى حٿڄ٘اَٵ ٳابڅ هنخٿاٺ وحىَاخ َٸاخٽ ٿاه حٿٔاٍَره               اً-

 .ُخنز َٓكش ڃَ طلظهخ ٓز٬ىڅ
خٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ وكيػنخ ٫زي حهلل ٷاخٽ كايػنٍ أراٍ    ٷهلل كيػنٍ أرٍ ح ػنخ ٫زيكي - 
ٽ وكيػنخ آلٶ حرن ٫ًُٔ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل  ٷخ

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ڄٸٜاََن  حٿڀهڂ حٍكڂ حٿڄلڀٸُن ٷخٿىح وحٿڄٸََٜن َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ حٿڀهڂ حٯٴَ ٿڀڄلڀٸُن ٷخٿىح وحٿ-

 .حهلل ٷخٽ وحٿڄٸََٜن َخ ٍٓىٽ
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أنزؤنخ َاىنْ ران ٫زُاي ٫ان َُاخى ران ؿزُاَ ٷاخٽ ٓاؤٽ           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپكي - 
ٍؿپ حرن ٫ڄَ وهى َڄٍ٘ رڄنً ٳٸاخٽ ناٌٍص أڅ أٛاىځ ٻاپ َاىځ ػٗػاخء أو أٍر٬اخء ٳىحٳٸاض هاٌح          

ً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ   ڀهً ٍٓاىٽ حهلل ٛا  ونحٿُىځ َىځ حٿنلَ ٳڄخ طَي ٷخٽ أڃَ حهلل ط٬خٿً رىٳخء حٿنٌٍ 
أنه ٿاڂ َٔاڄ٪ ٳٸاخٽ اناٍ ناٌٍص أڅ أٛاىځ ٻاپ        پ أو ٷخٽ نهُنخ أڅ نٜىځ َىځ حٿنلَ ٷخٽ ٳ٨ن حٿَؿ

َىځ ػٗػخء أو أٍر٬خء ٳىحٳٸض هاٌح حٿُاىځ َاىځ حٿنلاَ ٳٸاخٽ أڃاَ حهلل رىٳاخء حٿناٌٍ ونهخناخ ٍٓاىٽ حهلل           
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أو ٷخٽ

 .ً ًٿٺ كظً أٓني ٳٍ حٿـزپڀٷخٽ ٳڄخ ُحى  ٫َ ُنخ أڅ نٜىځ َىځ حٿنلنه-
 ٓڄ٬ُپ أنزؤنخ َىنْ ٫ن حرن َُخى رن ؿزَُ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حكي - 
َض حرن ٫ڄَ أطً ٫ڀً ٍؿپ ٷي أنخم رينظه ٿُنلَهخ رڄنً ٳٸخٽ حر٬ؼهخ ٷُخڃاخ ڃٸُايس ٓانش ڃلڄاي     ٍأ-

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڃهايٌ كايػنخ ُهُاَ ٫ان َُاي ران أٓاڀڂ ٫ان          ٫زي حٿَكڄن ران  نخي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػ٫ز ػنخكي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحرن ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل 
 .ڄخ حٿنخّ ٻخرپ ڃخثش ٖ طټخى طـي ٳُهخ ٍحكڀشان-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٣ڀلش رن ٫زُاي حهلل ران ٻََاِ ٫ان حران      كي - 

 ٫ڄَ
 .٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً ٳٍ حٿزُض رُن حٿٔخٍَظُن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل أڅ-
وأرى ٻخڃاپ ٷاخٖ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش كايػنخ ٓاڄخٹ ران           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِكي - 

 كَد ٫ن ٬ُٓي رن ؿزَُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
ض أرُ٪ حٖرپ رخٿزٸُ٪ ٳؤٷزٞ حٿىٍٵ ڃن حٿينخنَُ وحٿينخنَُ ڃان حٿاىٍٵ ٳؤطُاض حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل      ٻن-

خٿزٸُ٪ رُض كٴٜش ٳٸڀض َخ ٍٓىٽ حهلل ٍوَايٹ أٓاؤٿٺ أناٍ ٻناض أرُا٪ حٖراپ را        ٫ٍڀُه وٓڀڂ وهى ٳ
ٳخٷزٞ هٌ  ڃان هاٌ  وهاٌ  ڃان هاٌ  ٳٸاخٽ ٖ راؤّ أڅ طؤهاٌهخ رٔا٬َ َىڃهاخ ڃاخٿڂ طٴظَٷاخ ورُنټڄاخ              

 .ٍٗء
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ آاالٶ راان َىٓااٲ ٫اان ٗااََٺ ٫اان ٫زااي حهلل راان ٗااََٺ         كااي - 

ن ٫ڄَ و٫زي حهلل رن ٫زخّ و٫زي حهلل رن حٿِرَُ ٓجڀىح ٫ن حٿ٬ڄَس رٓڄ٬ض ٫زي حهلل ٽ حٿ٬خڃٌَ ٷخ
 ٷزپ حٿلؾ ٳٍ حٿڄظ٬ش ٳٸخٿىح

ڂ ٓنش ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ طٸيځ ٳظ٤ىٱ رخٿزُض ورُن حٿٜٴخ وحٿڄَوس ػڂ طلپ واڅ ن٬-
حهلل ٿٺ ٫ڄَس  ڄ٪ٻخڅ ًٿٺ ٷزپ َىځ ٫َٳش رُىځ ػڂ طهپ رخٿلؾ ٳظټىڅ ٷي ؿڄ٬ض ٫ڄَس وكـش أو ؿ

 كـش.و
ٴُخڅ ٫ان ٫خٛاڂ ران ٫زاي حهلل ران      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ حرن َىٓاٲ كايػنخ ٓا   كي - 

 ٫خٛڂ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َٜىٍ ٫زي ٛىٍس اٖ ٷُپ ٿه َىځ حٿٸُخڃش أكٍ ڃخ هڀٸض ٖ-
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٫ن أرٍ آلٶ ٫ن ڃـخهي ٫ان   ٺرن َىٓٲ ٫ن ََٗٶ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلكي - 
 حرن ٫ڄَ ٷخٽ

 ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃااَطُن ٷزااپ أڅ َلااؾ ٳزڀااٮ ًٿااٺ ٫خث٘ااش ٳٸخٿااض ح٫ظڄااَ   ظڄااَ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهللح٫-
ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ أٍراا٪ ٫ڄااَ ٷااي ٫ڀااڂ رااٌٿٺ ٫زااي حهلل راان ٫ڄااَ ڃاانهن ٫ڄااَس ڃاا٪    

 .كـظه
زاي حهلل ران ىَناخٍ ٓاڄ٬ض حران ٫ڄاَ       ٫كيػنخ ٬ٗزش ٫ان  ؽ ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخ٫ز ػنخكي - 

 َٸىٽ
 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀً حٿٔڄ٪ وحٿ٤خ٫ش َڀٸننخ هى ٳُڄخ حٓظ٬٤ظڂ خ اًح رخ٬َنخ ٍٓىٽ حهللٻن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ كيػنٍ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ىَناخٍ ٓاڄ٬ض حران ٫ڄاَ     كي - 

 َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڀُن ٳڀُڀزْ هٴُن وٿُ٘ٸهڄخ أو ٿُٸ٬٤هڄخ أٓٴپ ڃن حٿټ٬زُن٬ٿڂ َـي ن ڃن-
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ََٗٺ ٫ان ٫ؼڄاخڅ ران أراٍ ٫ٍُاش ٫ان ڃهاخؿَ        ػكي - 

 حٿ٘خڃٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ََٺ وٷاي ٍأَاض   ٗا ځ حٿٸُخڃاش ٷاخٽ   َاى ٿازْ ػاىد ٗاهَس أٿزٔاه حهلل طزاخٍٹ وط٬اخٿً ػاىد ڃٌٿاش          ڃان -

 ڃهخؿَح وؿخٿٔظه.
نخ كـخؽ ٫ن حرن ؿََؾ و٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿََؾ أهزَنٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 أرى حٿِرَُ أنه ٓڄ٪ حرن ٫ڄَ َٸىٽ
 .أ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َخ أَهخ حٿنزٍ اًح ٣ڀٸظڂ حٿنٔخء ٳ٤ڀٸىهن ٳٍ ٷزپ ٫يطهنٷَ-
ڂ خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿُغ ٷخٽ كيػنٍ ٫ٸُپ ٫ن حرن ٗهخد ٫ان ٓاخٿ  كيػن - 

 رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
ظ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ كـش حٿىىح٩ راخٿ٬ڄَس اٿاً حٿلاؾ وأهايي ٳٔاخٵ ڃ٬اه حٿهايي        طڄ-

 وطڄظ٪ حٿنخّ ڃا٪ ؾ ڃنٌٌ حٿلڀُٴش وريأ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤهپ رخٿ٬ڄَس ػڂ أهپ رخٿل
ن أهيي ٳٔاخٵ حٿهايي وڃانهڂ    ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رخٿ٬ڄَس اٿً حٿلؾ ٳبڅ ڃن حٿنخّ ڃ

ن ٿڂ َهي ٳڀڄخ ٷيځ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٿڀنخّ ڃن ٻخڅ ڃانټڂ أهايي ٳبناه ٖ َلاپ     ڃ
ڃن ٍٗء كَځ ڃنه كظً َٸ٠ٍ كـه وڃن ٿڂ َټن ڃنټڂ أهيي ٳڀ٤ُٲ رخٿزُاض ورخٿٜاٴخ وحٿڄاَوس    

لاؾ وٓاز٬ش اًح   ٳاٍ حٿ وٿُٸَٜ وٿُلڀپ ػڂ ٿُهپ رخٿلؾ وٿُهي ٳڄن ٿاڂ َـاي هايَخ ٳڀُٜاڂ ػٗػاش أَاخځ       
ٍؿ٪ اٿً أهڀه و٣خٱ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كُن ٷيځ ڃټش حٓاظڀڂ حٿاَٻن أوٽ ٗاٍء ػاڂ     
 هذ ػٗػش أ٣ىحٱ ڃن حٿٔز٪ وڃً٘ أٍر٬ش أ٣ىحٱ ػڂ ٍٻ٪ كُن ٷ٠ً ٣ىحٳه رخٿزُض ٫ني حٿڄٸاخځ 

ه نَٜٱ ٳخطً حٿٜٴخ ٳ٤اخٱ رخٿٜاٴخ وحٿڄاَوس ػاڂ ٿاڂ َلڀاپ ڃان ٗاٍء كاَځ ڃنا          خٻ٬ظُن ػڂ ٓڀڂ ٳٍ
كظً ٷ٠ً كـش ونلَ هيَه َىځ حٿنلَ وأٳخٝ ٳ٤خٱ رخٿزُاض ػاڂ كاپ ڃان ٻاپ ٗاٍء كاَځ ڃناه         

 وٳ٬پ ڃؼپ ڃخ ٳ٬پ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن أهيي وٓخٵ حٿهيي ڃن حٿنخّ.
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ُغ كيػنٍ ٫ٸُپ ٫ن حرن ٗهخد ٫ن ٫َوس ران  ٿنخ كـخؽ كيػنخ يػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 
 حٿِرَُ

٫اان ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳااٍ طڄظ٬ااه رااخٿ٬ڄَس اٿااً حٿلااؾ وطڄظاا٪  ٫خث٘ااش أهزَطااه أڅ-
حٿناخّ ڃ٬ااه رڄؼااپ حٿاٌٌ أهزَنااٍ ٓااخٿڂ راان ٫زاي حهلل ٫اان ٫زااي حهلل ٫ان ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه     

 وٓڀڂ.
نخ ٿُغ كيػنخ ٫ٸُاپ ٫ان حران ٗاهخد ٫ان ٓاخٿڂ ران        ػكيػنخ كـخؽ كي رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

  رن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل
 .ځ َو٤ذ ٳٸخٽ أٖ واڅ حٿٴظنش ههنخ ڃن كُغ ٤َڀ٪ ٷَڅ حٿ٤ُ٘خڅ ٬َنٍ حٿڄَ٘ٵٷخ-
٫ان ٓاخٿڂ ران     خدػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـاخؽ كايػنخ ٿُاغ ٫ان ٫ٸُاپ ٫ان حران ٗاه        كي - 

 حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ي٫ز
څ َنٴپ ر٬ٞ ڃن َز٬غ ڃن حٿٔاَحَخ ْنٴٔاهڂ هخٛاش ٓاىي ٷٔاڂ ٫خڃاش حٿـاُٖ وحٿوڄاْ ٳاٍ          ٻخ-

 .ًٿٺ وحؿذ هلل ط٬خٿً
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ وأرى حٿن٠َ ٷخٖ كيػنخ ٿُغ كيػنٍ نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهللكي - 
هلل ً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ كااَٵ نوااپ رنااٍ حٿن٠ااَُ وٷ٤اا٪ وهااٍ حٿزااىََ  ٳااؤنِٽ ح ڀٍٓااىٽ حهلل ٛاا أڅ-

 .ط٬خٿً ڃخ ٷ٬٤ظڂ ڃن ٿُنش أو طَٻظڄىهخ اٿً آهَ حَِش
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كـااخؽ كاايػنخ ٿُااغ كاايػنٍ ٫ٸُااپ ٫اان حراان ٗااهخد أنااه ٷااخٽ   كااي - 

َ أهزَنٍ ٓاخٿڂ ران ٫زاي حهلل أناه ٓاڄ٪ ٫زاي حهلل ران ٫        حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ٽَٸاىٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاى    ڄا
 وٓڀڂ َٸىٽ

اًح حٓاظؤًَنټڂ اٿُهاخ ٷاخٽ راٗٽ ران ٫زاي حهلل وحهلل ٿنڄان٬هن ٳؤٷزاپ          طڄن٬ىح ٬َنٍ نٔاخءٻڂ حٿڄٔاخؿي   ٖ-
 .٫ڀُه ٫زي حهلل كُن ٷخٽ ًٿٺ ٳٔزه

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿُغ كيػنٍ ٫ٸُپ رن هخٿي ٫ن حرن ٗهخدكي - 
 ران ٫ڄاَ أهزااَ  أڅ ٫زاي حهلل ران ٫ڄااَ ٻاخڅ َڄ٘اٍ رااُن َايٌ حٿـنااخُس وأڅ        ٓاخٿڂ ران ٫زااي حهلل   أڅ-

 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َڄٍ٘ رُن َيَهخ وأرى رټَ و٫ڄَ و٫ؼڄخڅ ٍٍٟ حهلل ٫نهڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ ٷاَأص ٫ڀاً حران ؿاََؾ كايػنٍ َُاخى ران ٓا٬ي أڅ         كي - 

 ي حهلل رن ٫ڄَزيػنٍ ٓخٿڂ ٫ن ٫ك حرن ٗهخد ٷخٽ
 ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وأراى رټاَ و٫ڄاَ       ه ٻخڅ َڄٍ٘ راُن َايٌ حٿـناخُس وٷاي ٻاخڅ ٍٓاىٽ حهلل      أن-

 .و٫ؼڄخڅ ٍٍٟ حهلل ٫نهڂ َڄ٘ىڅ أڃخڃهخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃزَ٘ ران حٓاڄ٬ُپ كايػنخ حْوُح٫اٍ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ         كي - 

 ٫ن أرُه ٷخٽ
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛٗس حٿ٬٘خء رڄناً ٍٻ٬ظاُن وڃا٪ أراٍ رټاَ ٍٟاٍ       هللُض ڃ٪ ٍٓىٽ حٛڀ-

ڃ٪ ٫ڄَ ٍٍٟ حهلل ٫نه ٍٻ٬ظُن وڃ٪ ٫ؼڄخڅ ٍٟاٍ حهلل ٫ناه ٍٻ٬ظاُن ٛايٍح     ن وحهلل ٫نه ٍٻ٬ظُ
 ڃن هٗٳظه ػڂ أطڄهخ ر٬ي ٫ؼڄخڅ ٍٍٟ حهلل ٫نهڂ أؿڄ٬ُن.
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٫اان حراان ٗااهخد ْ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ هااَوڅ كاايػنخ حراان وهااذ أهزَنااٍ َااىن  كااي - 
 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂَنٍ ٫زُي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن أرُه ٷخٽ ٛڀً ٍٓىٽ حهلل ٛزأه
 .نً ٍٻ٬ظُن ٳٌٻَ رڄ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ؿَََ ٫ن ٛيٷش رن َٔخٍ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽكي - 
ْ   وٷ- پ ها ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ْهپ حٿڄيَنش ًح حٿلڀُٴش وْهپ حٿ٘اخځ حٿـلٴاش ٷاخٽ و

 ٌ.نـي ٷَنخ وْهپ حٿُڄن َڀڄڀڂ ٷُپ ٿه ٳخٿ٬َحٵ ٷخٽ ٖ ٫َحٵ َىڃج
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ؿََاَ ٫ان ڃنٜاىٍ ٫ان كزُاذ ٫ان ٣اخوّ ٷاخٽ ٷاخٽ ٍؿاپ           كي - 

 ٖرن ٫ڄَ
أرخ هَََس ٍٍٟ حهلل ط٬خٿً ٫نه ٫َِڂ أڅ حٿىطَ ٿُْ رلظڂ ٷخٽ ٓؤٽ ٍؿاپ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً     أڅ-

 .ُپ ٳٸخٽ ٛٗس حٿڀُپ ڃؼنً ڃؼنً ٳبًح هٴض حٿٜزق ٳؤوطَ رىحكيسڀٓڀڂ ٫ن ٛٗس حٿو حهلل ٫ڀُه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ه٘ڂ أنزؤنخ أرى رَ٘ ٫ن ٬ُٓي رن ؿزَُ ٷاخٽ هَؿاض ڃا٪ حران     كي - 

٫ڄَ ڃن ڃنِٿه ٳڄٍَنخ رٴظُخڅ ڃن ٷََٖ ٷاي نٜازىح ٣ُاَح ٿ٬ان حهلل ڃان ٳ٬اپ هاٌح أڅ ٍٓاىٽ حهلل         
 ڀڂ ٷخٽوٓٛڀً حهلل ٫ڀُه 

 . ڃن حطوٌ ُٗجخ ٳُه حٿَوف ٯَٟخن حهللٿ٬-
يػنخ ه٘اُڂ أنزؤناخ ڃنٜاىٍ وحران ٫اىڅ ٫ان حران ٓاََُن ٫ان حران           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كا  كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
څ ط٤ااى٩ حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٍٻ٬ظااُن ٷزااپ حٿ٨هااَ وٍٻ٬ظااُن ر٬اايهخ وٍٻ٬ظااُن ر٬ااي    ٻااخ-

 .أنه ٻخڅ َٜڀٍ ٍٻ٬ظُن ر٬ي ٣ڀى٩ حٿٴـَ ٜشحٿڄَٰد وٍٻ٬ظُن ر٬ي حٿ٬٘خء ٷخٽ وأهزَطنٍ كٴ
 َ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬ظڄكي - 
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ ٬ََٝ ٍحكڀظه َٜڀٍ اٿُهخ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي حرن ٫زي حٿَكڄن حٿ٤ٴاخوٌ كايػنخ أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان       كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍحر
 .ڂ أكُىح ڃخ هڀٸظڂڄٜىٍوڅ ٬ٌَرىڅ َىځ حٿٸُخڃش ٳُٸخٽ ٿهحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زاي حٿاَكڄن حٿ٤ٴاخوٌ كايػنخ أَاىد ٫ان َُاي ران            كي - 

 أٓڀڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
٫ڄاَ ٷاخٽ    ڀاض ٫زاي حهلل ران   ٷ ڀض ٫ڀً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ و٫ڀً اُحٍ َظٸ٬ٸ٪ ٳٸخٽ ڃنىه-

 .ٷُن ٳڀڂ طِٽ أٍُطه كظً ڃخصأڅ ٻنض ٫زي حهلل ٳخٍٳ٪ اُحٍٹ ٳَٳ٬ض اُحٌٍ اٿً نٜٲ حٿٔخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آالٶ ران َىٓاٲ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان حران           كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ىوڅ ٛخكزهڄخڅ ح ٻنظڂ ػٗػش ٳٗ َظنخؿُن حػنخاً-
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ىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي حرن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ أَكي - 
أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أرَٜ نوخڃش ٳٍ ٷزڀش حٿڄٔـي ٳلظهخ رُي  ػڂ أٷزپ ٫ڀً حٿناخّ  

 ٳظ٦ُٰ ٫ڀُهڂ ػڂ ٷخٽ
 .ٛٗطه ٍٻڂ ٷزپ وؿهه ٳكيحهلل ط٬خٿً طڀٸخء وؿه أكيٻڂ ٳٍ ٛٗطه ٳٗ َظوڄن أ اڅ-
حٿ٤ٴخوٌ كيػنخ أَىد ٫ن نخٳ٪ أڅ حرن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن كي - 

 ٫ڄَ هَؽ كخؿخ ٳخكَځ ٳىٟ٪ ٍأٓه ٳٍ رَى ٗيَي ٳؤٿٸُض ٫ڀُه رَنٔخ ٳخنظزه ٳٸخٽ
ٓاڀڂ نهخناخ   و أٿٸُض ٫ڀٍ ٷڀض رَنٔخ ٷخٽ طڀٸُه ٫ڀٍ وٷي كيػظٺ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ڃخ-

 زٔه.ٿ٫ن 
نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .أطً حٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔپ ڃن-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ كاُن كخٿاض ٻٴاخٍ      ڃكُپ رُنٍ ورُن حٿزُض ٳ٬ڀنخ ٻڄخ ٳ٬ڀنخ  اڅ-

 .ٿزُض ٳلڀٶ وٍؿ٪ وانٍ أٗهيٻڂ أنٍ ٷي أوؿزض ٫ڄَس ٳٌٻَ حٿليَغٷََٖ رُنه ورُن ح
حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ     ٫ان  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪   كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ش ح وحٿڄٸٜااََن َااخ ٍٓااىٽ حهلل ٷااخٽ ٍكااڂ حهلل حٿڄلڀٸااُن ٳٸااخٽ ٳااٍ حٿَحر٬اا  ىڂ حهلل حٿڄلڀٸااُن ٷااخٿٍكاا-

 .وحٿڄٸََٜن
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ        كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ح ٻخنىح ػٗػش ٳٗ َظنخؿً اػنخڅ ىوڅ وحكياً-
 أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ زي حهلل كيػن٫ٍ ػنخكي - 
وٌ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هخطڄخ ڃن وٍٵ ٳټخڅ ٳٍ َي  ػڂ ٻخڅ ٳٍ َاي أراٍ رټاَ ڃان     حط-

 ر٬ي  ػڂ ٻخڅ ٳٍ َي ٫ڄَ ػڂ ٻخڅ ٳٍ َي ٫ؼڄخڅ ٍٍٟ حهلل ط٬خٿً ٫نهڂ نٸ٘ه ڃلڄي ٍٓىٽ حهلل.
خ حرن نڄَُ كيػنخ كـخؽ ٫ن ٤٫خء وحرن أرٍ ڃڀُټش و٫ان ناخٳ٪   نكيػنٍ أرٍ كيػ ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٫ڄ٫َن حرن 
حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كُن ىهپ ڃټش حٓظڀڂ حٿلـاَ حْٓاىى وحٿاَٻن حٿُڄاخنٍ وٿاڂ َٔاظڀڂ        أڅ-

 .ٯَُهڄخ ڃن حٍْٻخڅ
٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ    ران ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان ح    كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ره ٻخڅ ٿه حْؿَ ڃَطُنح نٜق حٿ٬زي ٿُٔي  وأكٔن ٫زخىس ٍاً-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ        كي - 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .اٖ أڅ َظىدس َٗد حٿوڄَ ٳٍ حٿينُخ ٿڂ ََ٘رهخ ٳٍ حِهَ ڃن-
 نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن كي - 
خ ن٘ظٌَ حٿ٬٤اخځ ڃان حٿَٻزاخڅ ؿِحٳاخ ٳنهخناخ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أڅ نز٬ُاه كظاً            ٻن-

 .ننٸڀه ڃن ڃټخنه
 ٫ان ناخٳ٪ ٫ان    هللكايػنخ ٫زُاي ح   ٖػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ وڃلڄي رن ٫زُي ٷخكي - 

 حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َو٤ذ أكيٻڂ ٫ڀً ه٤زش أهُه وٖ َزُ٪ ٫ڀً رُ٪ أهُه اٖ ربًنه ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ وڃلڄي رن ٫زُي ٷخٖ كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان      كي - 

 ه وٓڀڂ ٷخٽڀُحرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫
 .كڄپ ٫ڀُنخ حٿٔٗف ٳڀُْ ڃنخ ڃن-
حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٔڄ٪ وحٿ٤خ٫ش ٫ڀً حٿڄَء حٿڄٔڀڂ ٳُڄخ أكذ أو ٻاَ  اٖ أڅ َائڃَ رڄ٬ٜاُش ٳابڅ أڃاَ رڄ٬ٜاُش       حٿ-

 .ٳٗ ٓڄ٪ وٖ ٣خ٫ش
ُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪    هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ وڃلڄي ران ٫زُاي حهلل ٷاخٖ كايػنخ ٫ز    حػنخ ٫زي كي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 أ٫ظٶ َٗٻخ ٿه ٳٍ ڃڄڀىٹ ٳ٬ڀُه ٫ظٸه ٻڀه اڅ ٻخڅ ٿه ڃخٽ َزڀٮ ػڄنه ٷاىځ ٷُڄاش ٫ايٽ ٳابڅ ٿاڂ      ڃن-

 َټن ٿه ڃخٽ ٫ظٶ ڃنه ڃخ ٫ظٶ.
ناخٳ٪ ٫ان    ػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ وكڄخى رن أٓخڃش ٷخٖ كيػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان  ينخ ٫زي حهلل كػيك - 

 حرن ٫ڄ٫َن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٻٴَ أهخ  ٳٸي رخء رهخ أكيهڄخ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ حران نڄُاَ كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ            كي - 

 وٓڀڂ ٷخٽ ُهٛڀً حهلل ٫ڀ
حٿٸُخڃاش ٳٸُاپ هاٌ  ٯايٍس     ؿڄ٪ حهلل حْوٿُن وحِهاََن َاىځ حٿٸُخڃاش ٍٳا٪ ٿټاپ ٯاخىٍ ٿاىحء َاىځ          اًح-

 .ٳٗڅ رن ٳٗڅ
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ طظڀٸً حٿٔڀ٪ كظً طيهپ حٖٓىحٵنه-
 ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٻٌح كي - 
ً ٻخڅ حٿنٔخء وحٿَؿخٽ َظىٟئوڅ ٫ڀً ٫هي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃان اناخء وحكاي      أر-

 .و٫ََ٘ىڅ ٳُه ؿڄ٬ُخ
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 ٍخڃش ٷاخٽ أهزَنا  أٓا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُي حهلل وكڄخى ٬َنٍ أرخ كي - 
ٻاخڅ اًح هاَؽ هاَؽ ڃان      ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أناه        

 ٣ََٶ حٿ٘ـَس وَيهپ ڃن ٣ََٶ حٿڄ٬َّ ٷخٽ حرن نڄَُ
 ًح ىهپ ڃټش ىهپ ڃن ػنُش حٿ٬ڀُخ وَوَؽ ڃن ػنُش حٿٔٴڀً.وا-
 ٫ڄَ ن نخٳ٪ ٫ن حرن٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُي حهللكي - 
س ٳااٍ ٯُااَ ٛااٗس ٳُٔااـي  ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٻااخڅ َٜااڀٍ ٬َنااٍ َٸااَأ حٿٔااـي    أڅ-

 .ونٔـي ڃ٬ه كظً ٍرڄخ ٿڂ َـي أكينخ ڃټخنخ َٔـي ٳُه
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٷخٽ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
َاىځ حٿ٬ُاي َاؤڃَ رخٿلَراش ٳظىٟا٪ راُن َيَاه         ڂ ٻاخڅ اًح هاَؽ  ٓاڀ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه و  أڅ-

 .  وٻخڅ َٴ٬پ ًٿٺ ٳٍ حٿٔٴَ ٳڄن ػڂ حطوٌهخ حْڃَحءٳُٜڀٍ حٿُهخ وحٿنخّ وٍحء
 نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٫ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُي حهللكي - 
 .ىؿهض ره نخٷظهط َض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٓزلظه كُغٍأ-
ن ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٷاخٽ أىٍٹ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُاي حهلل ٫ا  كي - 

ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڄَ رن حٿو٤خد وهى ٳاٍ ٍٻاذ وهاى َلڀاٲ رؤرُاه ٳٸاخٽ حٿنزاٍ        
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .أو ٿُٔټض  اڅ حهلل َنهخٻڂ أڅ طلڀٴىح رآرخٻڂ ٳڀُلڀٲ كخٿٲ رخهللأٖ-
٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ   كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٖ
 .طٔخٳَ حٿڄَأس ػٗػخ اٖ ڃ٪ ًٌ ڃلَځ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ َٸاىٽ ٷاخٽ َلُاً ران ٓا٬ُي ڃاخ أنټاَص ٫ڀاً ٫زُاي حهلل ران ٫ڄاَ اٖ             كي - 

 رن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحكيَغ نخٳ٪ ٫ن ح كيَؼخ وحكي
اٖ ڃ٪ ًٌ ڃلَځ ٷخٽ أرٍ وكيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن حٿ٬ڄٌَ ٫ن نخٳ٪  طٔخٳَ اڃَأس ٓٴَح ػٗػخ ٖ-

 .٫ن حرن ٫ڄَ وٿڂ ََٳ٬ه
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
 .ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َىځ هُزَ ٫ن ٿلىځ حٿلڄَ حْهڀُشٛڀً ٍٓىٽ حهلل نه-
ٍ كيػنخ حرن نڄَُ أنزؤنخ ٫زُي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٷاخٽ أهزَناٍ حران ٫ڄاَ أڅ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

څ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٛااخڃه     وأ أهااپ حٿـخهڀُااش ٻااخنىح َٜااىڃىڅ َااىځ ٫خٗااىٍحء     
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃ٠خڅ ٷخٽ ٍٓىٽٍ وحٿڄٔڀڄىڅ ٷزپ أڅ َٴظَٝ ٍڃ٠خڅ ٳڀڄخ حٳظَٝ

 .ن ٗخء ٛخڃه وڃن ٗخء طَٻه٫خٗىٍحء َىځ ڃن أَخځ حهلل ط٬خٿً ٳڄ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُاي حهلل أهزَناٍ ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أهزاَ         كي - 

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .٪ ٳٍ ڃـن ٷُڄظه ػٗػش ىٍحهڂٷ٤-
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ٍٓاىٽ   يػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ      كػنخ ٫زي حهلل كي - 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ً ٫ن حٿٸ٩ِنه-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ أنزؤنخ ح٫ْڄٖ ٫ن ڃـخهي ٷخٽكي - 
ٍ        ٓؤ-  ٽ ٫َوس رن حٿِرَُ حرن ٫ڄَ ٳٍ أٌ ٗاهَ ح٫ظڄاَ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ ٳا

َكڂ حهلل أرااخ ٫زااي ض َااٍؿااذ ٳٔااڄ٬ظنخ ٫خث٘ااش ٳٔااؤٿهخ حراان حٿِرُااَ وأهزَهااخ رٸااىٽ حراان ٫ڄااَ ٳٸخٿاا   
حٿَكڄن ڃخ ح٫ظڄَ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڄَس اٖ ٷي ٗهيهخ وڃخ ح٫ظڄَ ٫ڄاَس ٷا٢ اٖ   

 ٳٍ ًٌ حٿلـش.
ـ       كي -  حهلل ران   ي ٷاخٽ ٷاخٽ ٫زاي   خها ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ حران نڄُاَ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان ڃ

 ٫ڄَ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٍ حٿڄٔااخؿي رخٿڀُااپ ٳٸااخٽ حراان ٿ٬زااي حهلل راان ٫ڄااَ وحهلل ٿنڄاان٬هن َظوٌنااه ىٯااٗ         ٌنىح ٿڀنٔااخء ٳاا حثاا-

 ٿلىحثـهن ٳٸخٽ ٳ٬پ حهلل رٺ وٳ٬پ أٷىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وطٸىٽ ٖ طي٫هن.
َ كيػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ        ُكيػنخ حرن نڄ رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 ُه وٓڀڂحهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ
 .ڂ ٿڀٴَّ ٓهڄُن وٿڀَؿپ ٓهڄخٷٔ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ وڃلڄي رن ٫زُي ٷخٖ كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان      كي - 

 حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
َهڄاخ  س حٿ٬خػَس رُن حٿٰنڄُن ط٬َُ اٿً هٌ  ڃَس واٿً هٌ  ڃَس ٖ طيٌٍ أخڄنخٳٶ ڃؼپ حٿ٘حٿڃؼپ  أڅ-

 .طظز٪
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وحٛپ ٳٍ ٍڃ٠خڅ ٳَآ  حٿناخّ ٳٸُاپ ٿاه أناٺ طىحٛاپ ٳٸاخٽ        أڅ-

 ټڂ أنٍ أ٬٣ڂ وحٓٸٍ.ؼڀانٍ ٿٔض ڃ
ٷخٖ كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ وڃلڄي رن ٫زُيكي - 

 حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .٬ڀىح آهَ ٛٗطټڂ رخٿڀُپ وطَححؿ-
ٿااي َلاايع هخػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ حراان نڄُااَ كاايػنخ كن٨ڀااش ٓااڄ٬ض ٫ټَڃااش راان    كااي - 

 ٷخٽ أڅ ٍؿٗ ٷخٽ ٿ٬زي حهلل رن ٫ڄَ أٖ طِٰو ٷخٽ ٣خوٓخ
هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ أڅ حٖٓاٗځ رناٍ ٫ڀاً هڄاْ ٗاهخىس أڅ ٖ حٿاه       ٓڄ٬ض ٍٓىٽ ح أڅ-

 اٖ حهلل وأڅ ڃلڄيح ٍٓىٽ حهلل واٷخځ حٿٜٗس واَظخء حٿِٻخس وُٛخځ ٍڃ٠خڅ وكؾ حٿزُض.
رن نڄَُ كايػنخ كن٨ڀاش ٫ان ٓاخٿڂ ران ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ ٫ان          ح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 حرن ٫ڄَ ٷخٽ
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 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ََُ٘ رُي  َئځ حٿ٬َحٵ هاخ اڅ حٿٴظناش ههناخ اڅ حٿٴظناش ههناخ      َض ٍٓىٽ حهللٍأ-
 .ػٗع ڃَحص ڃن كُغ ٤َڀ٪ ٷَڅ حٿ٤ُ٘خڅ

ٓاڄ٬ض ران ٫ڄاَ     ىٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ كن٨ڀش ٓاڄ٬ض ٓاخٿڄخ َٸا   كي - 
 ٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽَ
 .ٻڂ اٿً حٿڄٔخؿي ٳؤًنىح ٿهنح حٓظؤًنټڂ نٔخإاً-
ػنخ ٓاخٿڂ ٫ان حران ٫ڄاَ     كاي  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أهزَنخ كن٨ڀاش ٷاخٽ  كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ىح ٿهنًنح حٓظؤًنټڂ نٔخإٻڂ اٿً حٿڄٔخؿي ٳؤاً-
حهلل ٫ان حران ٫ڄاَ ٷاخٽ     نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀً كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي كيػ - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٛڀً ٫ڀً ؿنخُس ٳڀه ٷَُح١ َخ ٍٓىٽ حهلل ڃؼپ ٷَح٣نخ هٌح ٷخٽ ٖ رپ ڃؼپ أكي أو أ٨٫ڂ ڃن  ڃن-

 .أكي
ُي ٷخٖ كيػنخ ڃلڄي ٬َنٍ حرن آالٶ ٷاخٽ   زوڃلڄي حرنخ ٫ ڀًػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َكي - 

 نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽڃلڄي ٳٍ كيَؼه ٷخٽ كيػنٍ 
َض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ َي  كٜخس َلٺ رهخ نوخڃش ٍآهخ ٳٍ حٿٸزڀاش وَٸاىٽ اًح   ٍأ-

 لڄي وؿخ .ڃ ٛڀً أكيٻڂ ٳٗ َظوڄن طـخهه ٳبڅ حٿ٬زي اًح ٛڀً ٳبنڄخ ٷخځ َنخؿٍ ٍره ط٬خٿً ٷخٽ
ٍ كي -  حران آالٶ كايػنٍ ناخٳ٪      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀً وڃلڄي ٷخٖ كيػنخ ڃلڄي ٬َنا

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن رُ٪ حٿٍَٰ وٷخٽ أڅ أهپ حٿـخهڀُش ٻخنىح َظزخ٬َىڅ ًٿاٺ  نه-

خٽ ڃلڄاي ران   ٷا  ٫ڀُاه وٓاڀڂ   حهللحٿزُ٪ َزظخ٩ حٿَؿپ رخٿ٘اخٍٱ كزاپ حٿلزڀاش ٳنهاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً       
 .ڀُه وٓڀڂ ٫ن ًٿٺ٫زُي ٳٍ كيَؼه كزپ حٿلزڀش ٳنهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀً كيػنخ ٳ٠ُپ ٬َنٍ حرن ٯِوحڅ ٫ن أرٍ ىهٸخنش ٫ن حرن كي - 
 ٫ڄَ ٷخٽ

څ ٫ني حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنخّ ٳاي٫خ راٖٗ رظڄاَ ٫ناي  ٳـاخء رظڄاَ أنټاَ  ٍٓاىٽ حهلل         ٻخ-
ينخ أرايٿنخ ٛاخ٫ُن رٜاخ٩ ٳٸاخٽ     ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ هٌح حٿظڄَ ٳٸخٽ حٿظڄاَ حٿاٌٌ ٻاخڅ ٫نا    

 .ٍى ٫ڀُنخ طڄَنخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ٫زُاي حهلل ران ٫ڄاَ ران كٴاٚ ٫ان أراٍ        كي - 

 ٽٷخرټَ رن ٓخٿڂ ٫ن أرُه أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 
 .د ٫ڀً رُنً ٿه رُض ٳٍ حٿنخٌٍحٿٌٌ َټ اڅ-
ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن نخٳ٪ وٓخٿڂ ٫ان حران ٫ڄاَ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ً ٫ن أٻپ ٿلىځ حٿلڄَ حْهڀُشنه-
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ٿِرُاَ ٫ان   حػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كايػنخ كڄاخى ٬َناٍ حران ٓاڀڄش ٫ان أراٍ        كي - 
ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻاخڅ اًح ٍٻاذ      ٫ڀٍ ران ٫زاي حهلل حٿزاخٍٷٍ ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ         

 ٍحكڀظه ٻزَ ػٗػخ ػڂ ٷخٽ
لخڅ حٿٌٌ ٓوَ ٿنخ هٌح وڃخ ٻنخ ٿه ڃٸَنُن وانخ اٿً ٍرنخ ٿڄنٸڀزىڅ ػاڂ َٸاىٽ حٿڀهاڂ اناٍ أٓاؤٿٺ      ٓز-

څ ٫ڀُنخ حٿٔٴَ وح٣ى ٿنخ حٿز٬ُاي حٿڀهاڂ   ىطًَٟ حٿڀهڂ ه ڃخٳٍ ٓٴٌَ هٌح حٿزَ وحٿظٸىي وڃن حٿ٬ڄپ 
ُٴش ٳٍ حْهپ حٿڀهڂ حٛلزنخ ٳٍ ٓٴَنخ وحهڀٴناخ ٳاٍ أهڀناخ وٻاخڅ اًح     أنض حٿٜخكذ ٳٍ حٿٔٴَ وحٿوڀ

 ٍؿ٪ اٿً أهڀه ٷخٽ آَزىڅ طخثزىڅ أڅ ٗخء حهلل ٫خريوڅ ٿَرنخ كخڃيوڅ.
راان ٗااهخد ٷااخٽ حراان ٓاا٬ي كاايػنخ ڂ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى ٻخڃااپ كاايػنخ ارااَحهُ  كااي - 

 ٳليػنٍ ٓخٿڂ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿ٬ًُٔ ٫ڀُاه حٿٔاٗځ أكڄاَ ٷا٢ وٿټناه ٷاخٽ رُناخ أناخ         هلل ڃخ ٷخٽ وح-

نخثڂ ٍأَظنخ أ٣ىٱ رخٿټ٬زش ٳبًح ٍؿپ آىځ ٓز٢ حٿ٬َ٘ َهخىٌ راُن ٍؿڀاُن َن٤اٲ ٍأٓاه أو َهاَحٵ      
ٌ  حرٳٸڀض ڃن هٌح ٷخٿىح هٌح  زض حٿظٴاض ٳابًح ٍؿاپ أكڄاَ ؿٔاُڂ ؿ٬اي حٿاَأّ أ٫اىٍ         هن ڃََڂ ٷاخٽ ٳا

نزش ٣خٳُش ٷڀض ڃن هٌح ٷخٿىح هٌح حٿيؿخٽ أٷَد ڃن ٍأَاض راه ٗازهخ حران     ُنه ٫ن حٿُڄنً ٻخڅ ٫حٿ٬ُ
 ٷ٤ن ٷخٽ حرن ٗهخد ٍؿپ ڃن هِح٫ش ڃن رنٍ حٿڄ٤ٜڀٶ ڃخص ٳٍ حٿـخهڀُش.

ٓاڀُڄخڅ ران ڃىٓاً كايػنخ      حران ؿاََؾ ٷاخٽ    ناخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤكي - 
 نخٳ٪ ٫ن حهلل رن ٫ڄَ

 . ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ٠ً أڅ حٿىٖء ٿڄن أ٫ظٶٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٫زاي حهلل ران أراٍ ٿزُاي ٫ان أراٍ         كي - 

 ٓڀڄش ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ء ٳٗ َٰڀزنټڂ ح٫َْحد ٫ڀً أٓڄخء ٛٗطټڂ ٳؤنهڂ ٬َظڄىڅ ٫ن حٖرپخهخ ٛٗس حٿ٬٘ان-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٓڄ٬ُپ رن أڃُاش ٫ان ناخٳ٪ ٫ان     كي - 

 حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ٷظڀنخ  كظاً   څ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َز٬ؼنخ ٳٍ أ٣َحٱ حٿڄيَنش ٳُؤڃَنخ أڅ ٖ ني٩ ٻڀزخ اٖٻخ-
 .پ حٿټڀذ ٿڀڄََش ڃن أهپ حٿزخىَشظنٸ
ػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ن أراٍ آالٶ ٫ان حٿنـَحناٍ ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 حرن ٫ڄَ ٷخٽ
ظخ٩ ٍؿپ ڃن ٍؿپ نوٗ ٳڀاڂ َواَؽ طڀاٺ حٿٔانش ٗاُجخ ٳخؿظڄ٬اخ ٳخهظٜاڄخ اٿاً حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل           حر-

ُه وٓڀڂ رڂ طٔظلپ ىٍحهڄه أٍىى اٿُه ىٍحهڄاه وٖ طٔاڀڄن ٳاٍ    ٫ڀ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل 
ٍّنوپ كظً َزيو ٛٗكه ٳٔ ٍّ أو َٜٴخ  .ؤٿض ڃَٔوٷخ ڃخ ٛٗكه ٷخٽ َلڄخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ حٓاڄ٬ُپ ران أڃُاش أڅ          كي - 
 نخٳ٬خ ڃىٿً ٫زي حهلل كيػه أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ كيػهڂ

 .ڂ ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ٤٪ َي ٍؿپ َٓٵ طَٓخ ڃن ٛٴش حٿنٔخء ػڄنه ػٗػش ىٍحهحٿنزٍ ٛڀً حهلل أڅ-
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 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ن ح٫ْڄٖ وٿُغ ٫ن ڃـخهاي ٫ان  كي - 
 حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

واٌڅ ًٿاٺ ىٯاٗ ٳٸاخٽ ٳ٬اپ حهلل      ظٖ نؤًڅ ٿهان َ  ٌنىح ٿڀنٔخء رخٿڀُپ اٿً حٿڄٔـي ٳٸخٽ ٿه حرنه وحهللحث-
ىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وطٸاىٽ أناض ٖ ٷاخٽ ٿُاغ        رٺ وٳ٬اپ حهلل راٺ طٔاڄ٬نٍ أٷاىٽ ٷاخٽ ٍٓا      

 .وٿټن ٿُوَؿن طٴٗص
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
ڃ٬ااه َااىځ حٿٴ٤ااَ وحْٟاالً ْڅ ََٻِهااخ   سڅ َوااَؽ رااخٿ٬نِٻااخحٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ   أڅ-

 .ٳُٜڀٍ اٿُهخ
هلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران              ػنخ ٫زي حكي - 

 ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٌٌ طٴىطه ٛٗس حٿ٬َٜ ٳټؤنڄخ وطَ أهڀه وڃخٿهحٿ-
ُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ        َػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿكي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل 
 حٿڄئڃن َؤٻپ ٳٍ ڃ٬ٍ وحكي وأڅ حٿټخٳَ َؤٻپ ٳٍ ٓز٬ش أڃ٬خء. اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن ٓڀڄش أنزؤنخ ٳَٷي حٿٔزوٍ ٫ن كي - 

 ٫ن حرن ٫ڄََ ٬ُٓي رن ؿزُ
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حىهن رَِض ٯَُ ڃٸظض وهى ڃلَځ أڅ-
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ ارَحهُڂ كيػنخ حرن ٗهخد ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان ٫زاي     ػكي - 

 حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ح ٿهوح ٍأَظڂ حٿهٗٽ ٳٜىڃىح واًح ٍأَظڄى  ٳخٳ٤َوح ٳبڅ ٯڂ ٫ڀُټڂ ٳخٷيٍاً-
ڂ أنزؤنخ حرن ٗهخد و٬َٸاىد ٷاخٽ كايػنخ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ ارَحهُكي - 

 أرٍ ٫ن حرن ٗهخد ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٬َٸىد
 .وطَ أهپ وڃخٿهخ ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ڃن ٳخطظه ٛٗس حٿ٬َٜ ٳټؤنڄٓڄ-
َكُڂ ٫ان حٿـهاڂ ران حٿـاخٍوى     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن أرٍ ٫زي حٿكي - 

 ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽ
يي ٫ڄَ رن حٿو٤خد روظُش أ٤٫ٍ رهاخ ػڀؼڄخثاش ىَناخٍ ٳاؤطً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ         أه-

نخٍ ٳؤنلَهخ أو أٗظٌَ رؼڄنهخ رينخ ٷخٽ ىَٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل حهيَض روظُش ٿٍ ح٤٫ُض رهخ ػڀؼڄخثش 
 .ٖ وٿټن أنلَهخ اَخهخ

  كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٴٚ رن ٯُخع كيػنخ ٿُغ ٷخٽػنخ ٫زي حهللكي - 
ڀض ٫ڀً ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل وهى ڃظټت ٫ڀً وٓخىس ٳُهخ طڄخػُپ ٣َُ ووكٖ ٳٸڀض أٿاُْ َټاَ    ىه-

 هٌح ٷخٽ ٖ أنڄخ َټَ  ڃخ نٜذ نٜزخ
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٽرن ٫ڄَ ٫ن ٍٓى ػنٍ أرٍ ٫زي حهللكي - 
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 .ٲ أڅ َنٴن ٳُهخ وٿُْ رنخٳنٛىٍ ٛىٍس ٫ٌد وٷخٽ كٴٚ ڃَس ٻڀ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ أراى ٻخڃاپ كايػنخ ُهُاَ كايػنخ أراى آالٶ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض نخٳ٬اخ             كي - 

 َٸىٽَ َٸىٽ ٷخٽ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀً حٿڄنز
 .ٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔپحأطً  ڃن-
٫ن ٫خٛڂ ٫ن حرن ٻڀُاذ ٫ان ڃلاخٍد ران      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ُپكي - 

 ىػخٍ ٷخٽ
َض حرن ٫ڄَ ََٳ٪ َيَه ٻڀڄخ ٍٻ٪ وٻڀڄخ ٍٳ٪ ٍأٓه ڃن حٿَٻى٩ ٷخٽ ٳٸڀض ٿه ڃخ هٌح ٷخٽ ٻخڅ ٍأ-

 َيَه.٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٷخځ ٳٍ حٿَٻ٬ظُن ٻزَ وٍٳ
ػنخ حران ؿاََؾ   كاي  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ حران ؿاََؾ وٍوف ٷاخٽ       كي - 

أهزَنااٍ حراان ٣ااخوّ ٫اان أرُااه أنااه ٓااڄ٪ حراان ٫ڄااَ َٔااؤٽ ٫اان ٍؿااپ ٣ڀااٶ حڃَأطااه كخث٠ااخ ٳٸااخٽ  
أط٬َٱ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳؤنه ٣ڀٶ اڃَأطه كخث٠خ ٳٌهذ ٫ڄاَ اٿاً حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل     

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤهزَ  حٿوزَ ٳؤڃَ  أڅ ََحؿ٬هخ ٷخٽ
 .ََحؿ٬هخڂ أٓڄ٬ه ََِي ٫ن ًٿٺ ٷخٽ ٍوف ڃَ  أڅ وٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران              كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
 حهللڅ حٿَؿپ ٳٍ كُخس ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٍأي ٍإَخ ٷٜهخ ٫ڀً حٿنزٍ ٛاڀً  ٻخ-

 خٽٷ٫ڀُه وٓڀڂ 
ٽ وٻناض ٯٗڃاخ ٗاخرخ ٫ِراخ     ڄنُض أڅ أٍي ٍإَخ ٳخٷٜاهخ ٫ڀاً حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخ       ٳظ-

ٳټناض أنااخځ ٳااٍ حٿڄٔااـي ٫ڀااً ٫هااي ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٷااخٽ ٳَأَااض ٳااٍ حٿنااىځ ٻااؤڅ  
هاخ ناخّ ٷاي    ٳُڃڀټُن أهٌحنٍ ٳٌهزخ رٍ اٿً حٿنخٍ ٳبًح هٍ ڃ٤ىَش ٻ٤ٍ حٿزجَ واًح ٿهاخ ٷَناخڅ واًح   

آهاَ ٳٸاخٽ ٿاٍ ٿان      ڃخٿاٺ  ٳـ٬ڀض أٷىٽ أ٫ىً راخهلل ڃان حٿناخٍ أ٫اىً راخهلل ڃان حٿناخٍ ٳڀٸُهڄاخ        هڂ ظ٫َٳ
طَح٩ ٳٸٜٜظهخ ٫ڀاً كٴٜاش ٳٸٜاظهخ كٴٜاش ٫ڀاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ ن٬اڂ            

 .ُٗحٿَؿپ ٫زي حهلل ٿى ٻخڅ َٜڀٍ ڃن حٿڀُپ ٷخٽ ٓخٿڂ ٳټخڅ ٫زي حهلل ٖ َنخځ ڃن حٿڀُپ اٖ ٷڀ
٫ان حران ٫ڄاَ     ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪    زػنخ ٫كي - 

 ٷخٽ
وٌ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ هخطڄاخ ڃان ًهاذ وٛان٪ ٳٜاه ڃان ىحهاپ ٷاخٽ ٳزُناخ هاى               حط-

َو٤ذ ًحص َىځ ٷخٽ انٍ ٻنض ٛن٬ض هخطڄخ وٻنض أٿزٔه وأؿ٬پ ٳٜه ڃان ىحهاپ وأناٍ وحهلل ٖ    
 .حٿنخّ هىحطُڄهڂ يح ٳنزٌ  ٳنزٌأرأٿزٔه 

كاايػنخ ڃ٬ڄااَ و٫زااي ح٫ْڀااً ٫اان ڃ٬ڄااَ ٫اان   ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَُحٵ   كااي - 
 حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ح أٻاپ أكايٻڂ ٳڀُؤٻاپ رُڄُناه واًح ٗاَد ٳڀُ٘اَد رُڄُناه ٳابڅ حٿ٘ا٤ُخڅ َؤٻاپ ر٘اڄخٿه وَ٘اَد             اً-
 .ر٘ڄخٿه
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َ     كي -  ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ حرن هخٿاي كايػنخ ٍراخف ٫ان ڃ٬ڄا
 ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ََٳ٪ حٿليَغ ٷخٽ

 .ح أٻپ أكيٻڂ ٳٌٻَ حٿليَغاً-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَُحٵ ٓااڄ٬ض ڃخٿااٺ راان أنااْ و٫زُااي حهلل راان ٫ڄااَ     كااي - 

  ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهللرټَ رن ٫زُي حٍ َليػخڅ ٫ن حرن ٗهخد ٫ن أر
 .ڀهڃؼ-
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ        ػنخ ٫زيكي - 

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .پٸظَ رخٿڄيَنش رٸظپ حٿټٗد ٳؤهزَ رخڃَأس ٿهخ ٻڀذ ٳٍ نخكُش حٿڄيَنش ٳؤٍٓپ حٿُه ٳأڃ-
٫ان حران ٫ڄاَ    ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَاىد ٫ان ناخٳ٪    زػنخ ٫كي - 

 ٷخٽ
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ٷظپ حٿـنخڅنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ       كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .هخ  ٳڀُـزه ٫َٓخ ٻخڅ أو نلى أح ى٫خ أكيٻڂ اً-
خ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخ ٷخٽ
 .ح ٻنظڂ ػٗػش ٳٗ َظنخؿً حػنخڅ ىوڅ حٿؼخٿغ اٖ ربًنه ٳبڅ ًٿٺ َلِنهاً-
حٿَُحٵ أهزَنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ     أرٍ كيػنخ ٫زيٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

 دأڅ ٫ڄَ رن حٿو٤خ
ي ٤٫خٍىح َزُ٪ كڀش ڃن ىَزخؽ ٳؤطً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل أناٍ     ٍأ-

ٍأَض ٤٫خٍىح َزُ٪ كڀش ڃن ىَزخؽ ٳڀى حٗاظََظهخ ٳڀزٔاظهخ ٿڀىٳاىى ٿڀ٬ُاي وٿڀـڄ٬اش ٳٸاخٽ أنڄاخ َڀازْ         
ڂ كٔزظه ٷخٽ ٳاٍ حِهاَس ٷاخٽ ػاڂ أهايٌ ٿَٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀ          هڃن ٖ هٗٵ ٿ ََحٿلَ
ڃن َُٓحء كَََ ٳخ٤٫ً ٫ڀٍ رن أرٍ ٣خٿذ كڀش وأ٤٫اً أٓاخڃش ران َُاي كڀاش ور٬اغ اٿاً         كڀپ

٫ڄَ رن حٿو٤خد رلڀش وٷخٽ ٿ٬ڀٍ ٗٸٸهخ رُن حٿنٔخء هڄَح وؿخء ٫ڄَ اٿاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    
ٷڀض ٳُهخ ڃخ ٷڀض ػڂ أٍٓڀض اٿٍ رلڀش ٳٸخٽ اناٍ ٿاڂ أٍٓاڀهخ     ىٽ حهلل ٓڄ٬ظٺ٫ٍٓڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ َخ 

هخ وٿټن ٿظز٬ُهخ ٳخڃخ أٓخڃش ٳڀزٔهخ ٳاَحف ٳُهاخ ٳـ٬اپ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ        زٔحٿُٺ ٿظڀ
َن٨َ حٿُه ٳڀڄخ ٍأي أٓخڃش َليى اٿُه حٿ٤َٱ ٷخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ٻٔاىطنُهخ ٷاخٽ ٗاٸٸهخ راُن حٿنٔاخء      

 هڄَ أو ٻخٿٌٌ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ.
ُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن َُي ران أٓاڀڂ ٓاڄ٬ض حران ٫ڄاَ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكي - 

 َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
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ؿَ اُحٍ  ڃن حٿوُٗء ٿڂ َن٨َ حهلل ٫ِ وؿپ حٿُه ٷخٽ َُي وٻخڅ حران ٫ڄاَ َلايع أڅ حٿنزاٍ      ڃن-
خٽ أڅ ٫ڀُه وٓڀڂ ٍآ  و٫ڀُه اُحٍ َظٸ٬ٸ٪ ٬َنٍ ؿيَيح ٳٸخٽ ڃن هٌح ٳٸڀض أناخ ٫زاي حهلل ٳٸا    ٛڀً حهلل

ٴاض  ٻنض ٫زي حهلل ٳخٍٳ٪ اُحٍٹ ٷخٽ ٳَٳ٬ظه ٷخٽ ُى ٷخٽ ٳَٳ٬ظه كظً رڀٮ نٜٲ حٿٔخٵ ٷاخٽ ػاڂ حٿظ  
اٿاً أرااٍ رټااَ ٳٸااخٽ ڃان ؿااَ ػىرااه ڃاان حٿوااُٗء ٿاڂ َن٨ااَ حهلل حٿُااه َااىځ حٿٸُخڃاش ٳٸااخٽ أرااى رټااَ أنااه     

 َٔظَهٍ اُحٌٍ أكُخنخ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿٔض ڃنهڂ.
يػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران             ػنخ ٫زي حهلل كا كي - 

 ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ه ى٫ا رَؿپ ڃن حْنٜخٍ وهى ٦٬َ أهخ  ڃن حٿلُخء ٳٸخٽ ٿه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ  ڃَ-

 .ن حَٔڄخڅڃٳبڅ حٿلُخء 
ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ     كي - 

 ٫ڄَ وأَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حطوٌ ٻڀزخ اٖ ٻڀذ ڃخُٗش أو ُٛي أنظٸٚ ڃن أؿَ  ٻپ َىځ ٷَُح٣خڅ ڃن-
 أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ َلايع ٷاخٽ رُناخ أناخ ناخثڂ ٍأَظناٍ أطُاض رٸايف ٳ٘اَرض ڃناه            څ ٍٓىٽ حهللٻخ-

كظً أنٍ أٍي حٿٌَ َوَؽ ٳٍ أ٣َحٳٍ ػاڂ أ٤٫ُاض ٳ٠اڀٍ ٫ڄاَ ران حٿو٤اخد ٳٸاخٿىح ٳڄاخ أوٿاض          
 ًٿٺ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ حٿ٬ڀڂ.

 ػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنٍ أرٍ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗهخديػنخ ٫زي حهلل ككي - 
 .س رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٳٌٻَ ػنٍ كڄِكي-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران             كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
ََزاخ ڃان   ٷٌو ڃنټزُه أو ك څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ََٳ٪ َيَه كُن َټزَ كظً َټىنخٻخ-

 . َٴ٬پ ًٿٺ ٳٍ حٿٔـىىًٿٺ واًح ٍٻ٪ ٍٳ٬هڄخ واًح ٍٳ٪ ٍأٓه ڃن حٿَٻ٬ش ٍٳ٬هڄخ وٖ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران             كي - 

 ٫ڄَ أنه ٓڄ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كُن ٍٳ٪ ٍأٓه ڃن حٿَٻى٩ ٷخٽ
 .حٿلڄيٺ نخ وٿٍر-
أڃُاش ٫ان ناخٳ٪ ٫ان      خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٓڄ٬ُپ رننػكي - 

 حرن ٫ڄَ ٷخٽ
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َـڀْ حٿَؿپ ٳٍ حٿٜٗس وهى ٬َظڄي ٫ڀً َيَهنه-
َ ٫ن نخٳ٪ ٫ان  ٫ڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫زُي حهلل رن كي - 
 رن ٫ڄَح
وٟا٪ َيَاه ٫ڀاً ٍٻزظُاه وٍٳا٪       ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻاخڅ اًح ؿڀاْ ٳاٍ حٿٜاٗس     أڅ-

 أٛز٬ه حٿُڄنً حٿظٍ طڀٍ حٔرهخځ ٳي٫خ رهخ وَي  حٿَُٔي ٫ڀً ٍٻزظُه رخ٤ٓهخ ٫ڀُهخ.
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ن حرا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان            كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ڄَ أنه ٓڄ٪

ڃن حٿَٻ٬اش ٷاخٽ ٍرناخ وٿاٺ حٿلڄاي ٳاٍ حٿَٻ٬اش حِهاَس ػاڂ ٷاخٽ           ٛٗس حٿٴـَ كُن ٍٳ٪ ٍأٓه  ٳٍ-
حٿڀهڂ حٿ٬ن ٳٗنخ ى٫خ ٫ڀً نخّ ڃن حٿڄنخٳٸُن ٳؤنِٽ حهلل ط٬خٿً ٿُْ ٿٺ ڃن حٖڃاَ ٗاٍء أو َظاىد    

 .٫ڀُهڂ أو ٬ٌَرهڂ ٳؤنهڂ ٧خٿڄىڅ
ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ كيػنخ ٫زُي حهلل ران حٿڄزاخٍٹ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ا     كي - 

 حٿِهٌَ كيػنٍ ٓخٿڂ ٫ن أرُه
ه ٓڄ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح ٍٳا٪ ٍأٓاه ڃان حٿَٻاى٩ ٳاٍ حٿَٻ٬اش حِهاَس ڃان            أن-

ٳاؤنِٽ   رنخ وٿٺ حٿلڄيٍ حٿٴـَ َٸىٽ حٿڀهڂ حٿ٬ن ٳٗنخ وٳٗنخ وٳٗنخ ر٬يڃخ َٸىٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄي 
 ٳبنهڂ ٧خٿڄىڅ.حهلل ط٬خٿً ٿُْ ٿٺ ڃن حْڃَ ٍٗء أو َظىد ٫ڀُهڂ أو ٬ٌَرهڂ 

ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران              كي - 
 ٫ڄَ ٷخٽ ٛڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

٬يو ػڂ حنَٜٳىح وٷخڃىح ٳاٍ  ٿهَي ڃىحؿهش ححْس حٿوىٱ ربكيي حٿ٤خثٴظُن ٍٻ٬ش وحٿ٤خثٴش ٛٗ-
وٿجٺ ٳٜڀً رهاڂ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٍٻ٬اش ػاڂ        ڃٸخځ أٛلخرهڂ ڃٸزڀُن ٫ڀً حٿ٬يو وؿخء أ

 ٓڀڂ ػڂ ٷ٠ً هئٖء ٍٻ٬ش وهئٖء ٍٻ٬ش.
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران              كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
ً ٪ ُض ڃٛڀ- حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٍٻ٬ظاُن رڄناٍ وڃا٪ أراٍ رټاَ ٍٻ٬ظاُن وڃا٪ ٫ڄاَ            ٍٓىٽ حهلل ٛاڀ

 .وڃ٪ ٫ؼڄخڅ ٛيٍح ڃن هٗٳظه ػڂ ٛٗهخ أٍر٬خٍٻ٬ظُن 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٫زاي حهلل ران أراٍ       كي - 

 َرټَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أڃُش رن ٫زي حهلل أنه ٷخٽ ٖرن ٫ڄ
حهلل  ٱ وٛٗس حٿل٠َ ٳٍ حٿٸَآڅ وٖ نـي ٛٗس حٿڄٔخٳَ ٳٸخٽ حران ٫ڄاَ ر٬اغ   ىي ٛٗس حٿونـ-

 .نخّ ٳنٜن٪ ٻڄخ ٛن٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٿ نزُه ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ونلن أؿٴً
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران             كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
 .ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٫ـپ ٳٍ حٿَُٔ ؿڄ٪ رُن حٿڄَٰد وحٿ٬٘خءٛڅ ٍٓىٽ حهلل ٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران             كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .س حٿڀُپ ڃؼنً ڃؼنً ٳبًح هٴض حٿٜزق ٳؤوطَ رىحكيسٛٗ-
 أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ وحران رټاَ ٷاخٖ كايػنخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ ناخٳ٪           زي حهلل كيػن٫ٍ ػنخكي - 

٫ن حرن ٫ڄَ أهزَ  ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أو ٫ن ٫ڄَ ٷي حٓاظُٸن ناخٳ٪ حٿٸخثاپ ٷاي     
 حٓظُٸنض أنه أكيهڄخ وڃخ أٍح  اٖ ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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ڄخٽ حٿُهىى ٿُظىٗاق ڃان ٻاخڅ ٿاه ػىراخڅ ٳڀُاؤطٍِ وٿَُطاي وڃان ٿاڂ          ٗظَ٘ڄپ أكيٻڂ ٳٍ حٿٜٗس ح ٖ-
 .ٍ ػڂ ٿُٜپَټن ٿه ػىرخڅ ٳڀُؤطِ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ وحرن رټَ حٿڄ٬نٍ ٷخٖ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ     كي - 
 نخٳ٪ أڅ حرن ٫ڄَ ٻخڅ َٸىٽ

أكاي ٳظټڀڄاىح    خڅ حٿڄٔڀڄىڅ كُن ٷايڃىح حٿڄيَناش َـظڄ٬اىڅ ٳُظلُناىڅ حٿٜاٗس وٿاُْ َناخىٌ رها        ٻخ-
ٿنٜخٍي وٷخٽ ر٠٬هڂ رپ ٷَنخ ڃؼپ ٷاَڅ  َىڃخ ٳٍ ًٿٺ ٳٸخٽ ر٠٬هڂ حطوٌوح نخٷىٓخ ڃؼپ نخٷىّ ح

حٿُهاىى ٳٸاخٽ ٫ڄاَ أوٖ طز٬ؼاىڅ ٍؿاٗ َناخىٌ رخٿٜااٗس ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َااخ            
 رٗٽ ٷڂ ٳنخى رخٿٜٗس.

ُحٵ وحرن رټَ ٷخٖ أنزؤنخ حرن ؿاََؾ أهزَناٍ ناخٳ٪ أڅ    ٿَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حكي - 
  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽحهلل حرن ٫ڄَ ٻخڅ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ

 .حٿٌٌ طٴىطه ٛٗس حٿ٬َٜ ٳټخنڄخ وطَ أهڀه وڃخٿه ٷڀض ٿنخٳ٪ كظً طُٰذ حٿ٘ڄْ ٷخٽ ن٬ڂ اڅ-
ٻاخڅ   َخٳ٪ أڅ حران ٫ڄا  ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿََؾ أهزَنٍكي - 

د ػڂ طٸخځ وهاى َٔاڄ٪ ٳاٗ َظاَٹ     أكُخنخ َز٬ؼه وهى ٛخثڂ ٳُٸيځ ٿه ٫٘خإ  وٷي نىىي ٛٗس حٿڄَٰ
 ٬َـپ كظً َٸ٠ٍ ٫٘خء  ػڂ َوَؽ ٳُٜاڀٍ ٷاخٽ وٷاي ٻاخڅ َٸاىٽ ٷاخٽ نزاٍ حهلل ٛاڀً         وٖ ٫٘خء 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ط٬ـڀىح ٫ن ٫٘خثټڂ اًح ٷيځ حٿُټڂ ٖ-
حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران           أراٍ كايػنخ ٫زاي   ٍ ػنخ ٫زي حهلل كايػن كي - 

 ٫ڄَ
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃَ رخرن ُٛخى ٳٍ نٴَ ڃن أٛلخره ٳُهڂ ٫ڄَ ران حٿو٤اخد    ٍٓىٽ حهلل أڅ-

وهى َڀ٬ذ ڃ٪ حٿٰڀڄخڅ ٫ني أ٣ڂ رنٍ ڃٰخٿش وهى ٯٗځ ٳڀاڂ َ٘ا٬َ كظاً ٟاَد ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً       
هلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳن٨اَ حٿُاه حران       ح٘اهي أناٍ ٍٓاىٽ    أطحهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٧هاَ  رُاي  ػاڂ ٷاخٽ      

ُن ػڂ ٷخٽ حرن ُٛخى ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ڃاخ َؤطُاٺ ٷاخٽ     حٖڃُٗهي أنٺ ٍٓىٽ ُٛخى ٳٸخٽ أ
حرن ُٛخى َؤطُنٍ ٛخىٵ وٻخًد ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ آڃناض راخهلل ورَٓاڀه ٷاخٽ حٿنزاٍ        

ٍ  حرٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃخ َؤطُٺ ٷخٽ  ٛاخىٵ وٻاخًد ٳٸاخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه        ن ٛاُخى َاؤطُن
نزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنٍ ٷي هزؤص ٿٺ هزُجخ وهزؤ ٿه َىځ طاؤطٍ  حٿوٓڀڂ هڀ٢ ٿٺ حٖڃَ ػڂ ٷخٽ 

حٿٔڄخء ريهخڅ ڃزُن ٳٸخٽ حرن ُٛخى هاى حٿايم ٳٸاخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حهٔاؤ ٳڀان ط٬ايو           
ٷيٍٹ ٳٸخٽ ٫ڄَ َخ ٍٓىٽ حهلل حثٌڅ ٿٍ ٳُه ٳؤَٟد ٫نٸه ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    

 .َټن هى ٳٗ هَُ ٿٺ ٳٍ ٷظڀه أڅ ٖأڅ َټن هى ٳڀن طٔڀ٢ ٫ڀُه و
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ أرٍ ٫ان ٛاخٿق ٷاخٽ حران ٗاهخد أهزَناٍ ٓاخٿڂ        كي - 

 رن ٫زي حهلل أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
 .ُٛخى ٳٌٻَ  وٓڀڂ ٷزپ حرن ُه٤ڀٶ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀأن-
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٫ان ٛاخٿق ٷاخٽ حران ٗاهخد أهزَناٍ ٓاخٿڂ         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ أرٍكي - 
 رن ٫زي حهلل أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ

٤ڀٶ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وڃ٬ه ٍه٢ ڃان أٛالخره ٳاُهڂ ٫ڄاَ ران حٿو٤اخد كظاً        حن-
 .٫ني أ٣ڂ رنٍ ڃ٬خوَش ٳٌٻَ ڃ٬نخ  څڀ٬ذ ڃ٪ حٿٰڀڄخَ وؿي حرن ُٛخى ٯٗڃخ ٷي نخهِ حٿلڀڂ

يػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ أو ٫ان ٯُاَ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 
 وحكي ٷخٽ ٷخٽ حرن ٫ڄَ

٤ڀٶ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأرٍ رن ٻ٬ذ َؤطُخڅ حٿنواپ حٿظاٍ ٳُهاخ حران ٛاُخى كظاً       أن-
٫ڀُه وٓڀڂ َظٸً رـٌو٩ حٿنواپ وهاى َوظاپ حران ٛاُخى       حهلل ٛڀً حهللٽ اًح ىهٗ حٿنوپ ٣ٴٶ ٍٓى

ُخى ُٗجخ ٷزپ أڅ ََح  وحرن ُٛخى ڃ٤٠ـ٪ ٫ڀً ٳَحٗاه ٳاٍ ٷ٤ُٴاش ٿاه ٳُهاخ      أڅ َٔڄ٪ ٫ن حرن ٛ
ٳااَأص أڃااه ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ وهااى َظٸااٍ رـااٌو٩ حٿنوااپ ٳٸخٿااض أٌ     ُڃِڃااش ٷااخٽ

 ٛخٱ وهى آڄه هٌح ڃلڄي ٳؼخٍ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿى طَٻظه رُن.
ٿُڄخڅ كيػنخ ٬ُٗذ ٫ان حٿِهاٌَ أهزَناٍ ٓاخٿڂ ران ٫زاي       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حكي - 

 حهلل ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ َٸىٽ
 .٤ڀٶ ر٬ي ًٿٺ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هى وأرٍ رن ٻ٬ذ َئڃخڅ حٿنوپ ٳٌٻَ حٿليَغحن-
حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي   كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ حٿنخّ ٳؤػنً ٫ڀً حهلل ط٬خٿً رڄاخ هاى أهڀاه ٳاٌٻَ حٿايؿخٽ      ځ ٍٓىٽ ٷخ-

ٳٸخٽ انٍ ْنٌٍٻڄى  وڃخ ڃن نزٍ اٖ ٷي أناٌٍ  ٷىڃاه ٿٸاي أناٌٍ  ناىف ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷىڃاه          
ْ ه ٷاىٖ ٿاڂ َٸڀاه نزاٍ ٿٸىڃاه ط٬ڀڄاىڅ أناه أ٫اىٍ وأڅ حهلل طزاخٍٹ وط٬اخٿً ٿاُ           ٳُا وٿټن ٓاؤٷىٽ ٿټاڂ   

 رؤ٫ىٍ.
ٍ  كي -  ػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران           كاي  ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أرا

 ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .هڀىٌ وٍحثٍ ٳخٷظهىخطڀټڂ حٿُهىى ٳظٔڀ٤ىڅ ٫ڀُهڂ كظً َٸىٽ حٿلـَ َخ ڃٔڀڂ هٌح َطٸ-
َؾ ٫ان ڃىٓاً ران ٫ٸزاش ٫ان ناخٳ٪       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَكي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ
َهىى رنٍ حٿن٠َُ وٷ٨ََش كخٍرىح ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳخؿڀً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً    أڅ-

ىهڂ وأڃاىحٿهڂ  ڂ نٔخءهڂ وأوٖٷٔحهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رنٍ حٿن٠َُ وأٷَ ٷ٨ََش ر٬ي ًٿٺ ٳٸظپ ٍؿخٿهڂ و
ؿڀاً ٍٓاىٽ   وأ ٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤڃنهڂ وأٓاڀڄىح  رُن حٿڄٔڀڄُن اٖ ر٠٬هڂ ٿلٸىح رَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل

حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َهىى حٿڄيَنش ٻڀهاڂ رناٍ ٷُنٸاخ٩ وهاڂ ٷاىځ ٫زاي حهلل ران ٓاٗځ وَهاىى رناٍ           
 .كخٍػش وٻپ َهىىٌ ٻخڅ رخٿڄيَنش

َُحٵ أنزؤناخ حران ؿاََؾ كايػنٍ ڃىٓاً ران ٫ٸزاش ٫ان         ٿا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي ح  كي - 
 نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ
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٫ڄَ رن حٿو٤اخد أؿڀاً حٿُهاىى وحٿنٜاخٌٍ ڃان أٍٝ حٿلـاخُ وٻاخڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل           څأ-
٫ڀُه وٓڀڂ ٿڄخ ٧هاَ ٫ڀاً هُزاَ أٍحى اهاَحؽ حٿُهاىى ڃنهاخ وٻخناض حٍٖٝ كاُن ٧هاَ ٫ڀُهاخ هلل           

ڄٔااڀڄُن ٳااؤٍحى اهااَحؽ حٿُهااىى ڃنهااخ ٳٔااؤٿض حٿُهااىى ٿ٫ڀُااه وٓااڀڂ وح ط٬ااخٿً وٿَٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل
ً أڅ َټٴىح ٫ڄڀهخ وٿهڂ نٜاٲ حٿؼڄاَ ٳٸاخٽ ٿهاڂ     ٫ڀ ه وٓڀڂ أڅ َٸَهڂ رهخ ٫ڀُهللٍٓىٽ حهلل ٛڀً ح

ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نٸَٻڂ رهخ ٫ڀً ًٿٺ ڃخ ٗاجنخ ٳٸاَوح رهاخ كظاً أؿٗهاڂ ٫ڄاَ اٿاً        
 .طُڄخء وأٍَلخء

ٍ  ح ػنخ ٫زيكي -  كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ وحران رټاَ ٷاخٖ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ حران             هلل كايػنٍ أرا
د ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٫ان ٫زُاي حهلل ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه          ٗهخ

 وٓڀڂ ٷخٽ وهى ٷخثڂ ٫ڀً حٿڄنزَ
 .ؿخء ڃنټڂ حٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔپ ڃن-
ؿََؾ أهزَنٍ حرن ٗهخد ٫ن ٫زي حهلل  حٵ أنزؤنخ حرنَُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿكي - 

 ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ وهى ٷخثڂ ٫ڀً حٿڄنزَرن ٫زُي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن 
 .ؿخء ڃنټڂ حٿـڄ٬ش ٳڀُٰظٔپ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿََؾ ٓڄ٬ض نخٳ٬خ َٸىٽ أڅ حران ٫ڄاَ   كي - 
 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٽ ٷخ
ٸڀض أٷخٿه ٬َنٍ حرن ؿََؾ ٳٍ َىځ حٿـڄ٬اش ٷاخٽ ٳاٍ    َٸڂ أكيٻڂ أهخ  ڃن ڃـڀٔه ػڂ َوڀٴه ٳُه ٳ ٖ-

 .َىځ حٿـڄ٬ش وٯَُ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ وحرن رټَ ٷاخٖ أنزؤناخ حران ؿاََؾ كايػنٍ ٓاڀُڄخڅ       كي - 

ً رخٿڀُاپ ٳڀُـ٬اپ آهاَ ٛاٗطه وطاَ ٳابڅ       ڀٻاخڅ َٸاىٽ ڃان ٛا    َ رن ڃىًٓ كيػنخ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄ
ڂ أڃَ رٌٿٺ ٳبًح ٻخڅ حٿٴـَ ٳٸي ًهزض ٻپ ٛٗس حٿڀُپ وحٿاىطَ ٳابڅ   ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .طَوح ٷزپ حٿٴـَأو-
ؿََؾ ٷخٽ أهزَنٍ ناخٳ٪   رنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ وحرن رټَ ٷخٖ أنزؤنخ حكي - 

 أڅ حرن ٫ڄَ ٻخڅ َٸىٽ
وطَح ٷزپ حٿٜزق ٻٌٿٺ ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ٛڀً ڃن حٿڀُپ ٳڀُـ٬پ آهَ ٛٗطه ڃن-

 .وٓڀڂ َؤڃَهڂ
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ أراى حٿِرُاَ أڅ ٫ڀُاخ             كي - 

حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ اًح حٓظىي ٫ڀً ر٬َُ   ٍٓىٽ حهلل ٛڀًڅ حُْىٌ أهزَ  أڅ حرن ٫ڄَ ٫ڀڄه أ
 خ ٷخٽهخٍؿخ اٿً ٓٴَ ٻزَ ػٗػ

لخڅ حٿٌٌ ٓوَ ٿنخ هٌح وڃخ ٻنخ ٿه ڃٸَنُن وانخ اٿً ٍرنخ ٿڄنٸڀزىڅ حٿڀهڂ انخ نٔاؤٿٺ ٳاٍ ٓاٴَنخ    ٓز-
ض هٌح حٿزَ وحٿظٸىي وڃن حٿ٬ڄپ ڃخ طًَٟ حٿڀهڂ هىڅ ٫ڀُنخ ٓٴَنخ هاٌح وح٣اى ٫ناخ ر٬اي  حٿڀهاڂ أنا      

ڄنٸڀاذ  َ وحٿوڀُٴاش ٳاٍ حْهاپ حٿڀهاڂ اناٍ أ٫اىً راٺ ڃان و٫ؼاخء حٿٔاٴَ وٻآراش حٿ           ٴحٿٜخكذ ٳاٍ حٿٔا  
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وٓااىء حٿڄن٨ااَ ٳااٍ حْهااپ وحٿڄااخٽ واًح ٍؿاا٪ ٷااخٿهن وُحى ٳااُهن آَزااىڅ طااخثزىڅ ٫خراايوڅ ٿَرنااخ         
 كخڃيوڅ.

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿََؾ أهزَنٍ نخٳ٪ ٷخٽكي - 
ڃااَس وحكاايس ؿااخء  هزااَ ٫اان ٛااٴُش رنااض أرااٍ ٫زُااي أنهااخ وؿ٬ااش  نَ رااُن حٿٜااٗط٫ُڄاا٪ حراان ؿڄاا-

أڅ ٛڀً حٿ٬َٜ وطَٹ حْػٸخٽ ػڂ أٓا٩َ حٿٔاَُ ٳٔاخٍ كظاً كخناض ٛاٗس حٿڄٰاَد         ٳخٍطلپ ر٬ي
ٳټڀڄه ٍؿپ ڃن أٛلخره ٳٸخٽ حٿٜٗس ٳڀڂ ََؿ٪ حٿُه ُٗجخ ػاڂ ٻڀڄاش آهاَ ٳڀاڂ ََؿا٪ حٿُاه ٗاُجخ ػاڂ         
ٻڀڄااه آهااَ ٳٸااخٽ انااٍ ٍأَااض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اًح حٓااظ٬ـپ رااه حٿٔااَُ أهااَ هااٌ      

 ُن.طحٿٜٗس كظً َـڄ٪ رُن حٿٜٗ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران             كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
ً ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٫اان رُاا٪ حٿؼڄااَس رااخٿظڄَ و٫اان رُاا٪ حٿؼڄااَس كظااً َزاايو         نهاا-

 خ.ٛٗكه
د ٫ان ٛاٗس   حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حران ؿاََؾ كايػنٍ حران ٗاهخ      ػنخ ٫زيكي - 

ُٲ حٿٔنش ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٻخڅ َليع أنه ٛٗهخ ڃا٪ حٿنزاٍ   وٻ حٿوىٱ
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٳَٻا٪   ثٴاش ٫ڀاً حٿ٬ايو   ٣خزَ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٜٲ وٍحء  ٣خثٴش ڃنخ وأٷزڀض ٳټ-
ٲ ٛااٗس حٿٜاازق ػااڂ   رهااڂ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٍٻ٬ااش وٓااـيطُن ٓااـي ڃؼااپ نٜاا        

حنَٜٳىح ٳخٷزڀىح ٫ڀاً حٿ٬ايو ٳـاخءص حٿ٤خثٴاش حٖهاَي ٳٜان٬ىح ڃا٪ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ            
حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخځ ٻاپ ٍؿاپ ڃان حٿ٤اخثٴظُن ٳٜاڀً ٿنٴٔاه             ٳٴ٬پ ڃؼپ ًٿاٺ ػاڂ ٓاڀڂ   

 ٍٻ٬ش وٓـيطُن.
ٿض حٿِهٌَ ٷخٽ أهزَنٍ ٓاخٿڂ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿُڄخڅ أنزؤنخ ٬ُٗذ ٷخٽ ٓؤكي - 

 أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
وص ڃ٪ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٯاِوس ٷزاپ نـاي ٳىحَُناخ حٿ٬ايو وٛاخٳٴنخهڂ ٳاٌٻَ            ٯِ-

 .حٿليَغ
ن حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران      ٫ا ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ        كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ
ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٠َاَرىڅ اًح حٗاظَي حٿَؿاپ حٿ٬٤اخځ         َض حٿنخّ ٫ڀاً ٫هاي ٍٓاىٽ حهلل   ٍأ-

 .ؿِحٳخ أڅ َز٬ُه كظً َنٸڀه اٿً ٍكڀه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران             كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
ن راخ٩ نواٗ ٳُهاخ ػڄاَس ٷاي أراَص ٳؼڄَطهاخ        رخ٩ ٫زيح ٳڄخٿاه ٿڀزاخث٪ اٖ أڅ َ٘اظ١َ حٿڄزظاخ٩ وڃا      ڃن-

 ٿڀزخث٪ اٖ أڅ َ٘ظ١َ حٿڄزظخ٩.
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ       كي - 
 وٓڀڂه ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُ

 .كڄپ ٫ڀُنخ حٿٔٗف ٳڀُْ ڃنخ ڃن-
ٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ران ٫زاي حهلل     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حكي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
غ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هخٿي رن حٿىٿُي اٿً رنٍ أكٔزه ٷخٽ ؿٌَڄش ٳي٫خهڂ اٿاً حٖٓاٗځ   ر٬-

نخ ٛزؤنخ وؿ٬پ هخٿي رهڂ أَٓح وٷظٗ ٷاخٽ وىٳا٪   ؤڀىح َٸىٿىڅ ٛزـ٬ٳڀڂ َلٔنىح أڅ َٸىٿىح أٓڀڄنخ ٳ
زق َىڃخ ڃخ أڃَ هخٿي أڅ َٸظپ ٻپ ٍؿپ ڃناخ أٓاَُ  ٷاخٽ حران     أٛ َح كظً اًحاٿً ٻپ ٍؿپ ڃنخ أُٓ

٫ڄَ ٳٸڀض وحهلل ٖ أٷظپ أٌَُٓ وٖ َٸظپ ٍؿپ ڃن أٛلخرٍ أَُٓ  ٷخٽ ٳٸيڃىح ٫ڀً حٿنزاٍ ٛاڀً   
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٍٳ٪ َيَه حٿڀهاڂ اناٍ أراَأ     ٿي ٳٸخٽ حٿنزٍهخحهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٌٻَوح ٿه ٛنُ٪ 

 طُن.ڃَ حٿُٺ ڃڄخ ٛن٪ هخٿي
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ       كي - 

 .ٷخٽ ٻخنض ڃوِوڃُش طٔظ٬َُ حٿڄظخ٩ وطـڄي  ٳؤڃَ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رٸ٤٪ َيهخ
رٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ       أي حهلل كيػنٍ ٫زػنخ كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأڅ 
ځ حٿليَزُش حٿڀهڂ حٯٴَ ٿڀڄلڀٸُن ٳٸخٽ ٍؿپ وٿڀڄٸََٜن ٷخٽ حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿڀهاڂ     َى-

 .حٯٴَ ٿڀڄلڀٸُن كظً ٷخٿهخ ػٗػخ أو أٍر٬خ ػڂ ٷخٽ وٿڀڄٸََٜن
خ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران             كيػن - 
 ڄَ ٷخٽ٫
يص ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كُن أڃَ رَؿڄهڄخ ٳڀڄخ ٍؿڄخ ٍأَظه َـاخنت رُيَاه ٫نهاخ    ٗه-

 .ٿُٸُهخ حٿلـخٍس
حران ٫ڄاَ    ٫ان ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَاىد ٫ان ناخٳ٪    كي - 

 ٷخٽ
ًٿاٺ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    خ ٳٍ ََٓش ٳزڀٰض ٓهڄخننخ أكي ٫َ٘ ر٬َُ حٿټپ ٍؿپ ػڂ نٴڀناخ ر٬اي   ٻن-

 ٫ڀُه وٓڀڂ ر٬َُح ر٬َُح.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران             كي - 

 ٫ڄَ و٫ن أَىد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
 .ڂ ٖ طڄن٬ىح اڃخء حهلل أڅ َٜڀُن ٳٍ حٿڄٔـيڀحهلل ٫ڀُه وٓ ڀًٽ ٍٓىٽ حهلل ٛٷخ-
يػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ان أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ        ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 ٷخٽ
 .څ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َوَؽ ڃ٬ه َىځ حٿٴ٤َ ر٬نِس ٳَُٻِهخ رُن َيَه ٳُٜڀً حٿُهخٻخ-
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ُحٵ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ ڃىٓاً ران ٫ٸزاش ٫ان         َكيػنخ ٫زي حٿ رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 
 ه كيعنخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أن

ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڃَ رِٻخس حٿٴ٤َ أڅ طئىي ٷزپ هَوؽ حٿناخّ اٿاً حٿڄٜاڀً     أڅ-
 وٷخٽ ڃَس اٿً حٿٜٗس

ٿڂ ٫ان حران   ٓاخ ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان           كي - 
 ٫ڄَ ٷخٽ

هپ أهپ حٿڄيَنش ڃن ًٌ حٿلڀُٴش خځ ٍؿپ ٳٍ حٿڄٔـي ٳنخىي ڃن حَن نهپ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ َهپ ڃٷ
وَهپ ڃهپ أهپ حٿ٘خځ ڃن حٿلـٴش وَهپ ڃهاپ أهاپ نـاي ڃان ٷاَڅ ٷاخٽ و٫َِڄاىڅ أو َٸىٿاىڅ أناه          

 .ٷخٽ وَهپ ڃهپ أهپ حٿُڄن ڃن َڀڄڀڂ
حهلل رن ٫ڄاَ و٫زاي حٿ٬َِاِ ران أراٍ       يَُحٵ ٓڄ٬ض ٫زُحٿػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي كي - 

 ٍوحى َليػخڅ ٫ن نخٳ٪ ٷخٽ
حرن ٫ڄَ َََي حٿلؾ ُڃخڅ نِٽ حٿلـخؽ رخرن حٿِرُاَ ٳٸُاپ ٿاه أڅ حٿناخّ ٻاخثن رُانهڂ ٷظاخٽ        ؽ هَ-

وانخ نوخٱ أڅ َٜيوٹ ٳٸخٽ ٿٸاي ٻاخڅ ٿټاڂ ٳاٍ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أٓاىس كٔانش اًح           
ُه وٓڀڂ أٗهيٻڂ أنٍ ٷي أوؿزض ٫ڄَس ػڂ هَؽ كظً اًح ڀ ٛڀً حهلل ٫حهللأٛن٪ ٻڄخ ٛن٪ ٍٓىٽ 

ء ٷخٽ ڃخ ٗؤڅ وحٿ٬ڄَس حٿلؾ اٖ وحكي أٗهيٻڂ أنٍ ٷي أوؿزاض كـاخ ڃا٪ ٫ڄَطاٍ     يحٻخڅ ر٨هَ حٿزُ
وأهيي هيَخ حٗظَحء رٸيَي ٳؤن٤ڀٶ كظً ٷيځ ڃټش ٳ٤خٱ رخٿزُض ورُن حٿٜٴخ وحٿڄَوس ٿڂ َِى ٫ڀاً  
ًٿٺ وٿڂ َنلَ وٿڂ َلڀٶ وٿڂ َٸٜاَ وٿاڂ َلڀاپ ڃان ٗاٍء ٻاخڅ أكاَځ ڃناه كظاً ٻاخڅ َاىځ حٿنلاَ             

ىحٳه ٿڀلؾ وحٿ٬ڄَس وٿ٤ىحٳه حْوٽ ػڂ ٷخٽ هټٌح ٛن٪ ٍٓىٽ ٷ٠ً ٣ٳنلَ وكڀٶ ػڂ ٍأي أڅ ٷي 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ.

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓخٿڂ ٷخٽكي - 
خ وٷاخٽ أكڀهاخ حهلل ط٬اخٿً وأڃاَ رهاخ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل        ها پ حرن ٫ڄَ ٫ن ڃظ٬ش حٿلؾ ٳخڃَ رٓج-

ٷخٽ حٿِهٌَ وأهزَنٍ ٓاخٿڂ أڅ حران ٫ڄاَ ٷاخٽ حٿ٬ڄاَس ٳاٍ أٗاهَ حٿلاؾ طخڃاش طٸ٠اً            ٫ڀُه وٓڀڂ
 .٫ڄپ رهخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ونِٽ رهخ ٻظخد حهلل ط٬خٿً

ََڂ حٿـاٌٍِ ٫ان ٓا٬ُي ران     ټػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ حٿؼىٌٍ ٫ن ٫زي حٿكي - 
 ؿزَُ ٷخٽ

حٿڄاَوس ػاڂ ٷاخٽ اڅ ڃ٘اُض ٳٸاي ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل         َض حرن ٫ڄَ َڄ٘اٍ راُن حٿٜاٴخ و   ٍأ-
 ٫ڀُه وٓڀڂ َڄٍ٘ واڅ ٬ُٓض ٳٸي ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٬ًَٔ.

٫ن نخٳ٪ ٫ان   َُي حهلل رن ٫ڄ٫زػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ن كي - 
 حرن ٫ڄَ

 .ڄُن وٿڀَؿپ ٓهڄخحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ؿ٬پ ٿڀٴَّ ٓه أڅ-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كاايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ٍوف كاايػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ ران أرااٍ ٍوحى          كاي  - 

 أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
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ڃاَ ٫ڀُهڄاخ وٖ َٔاظڀڂ     خحٿُڄاخنُُن ٻڀڄا  ن څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٔظڀڂ هٌَن حٿَٻنُٻخ-
 .حِهََن

نخ ٍوف وكٔن رن ڃىًٓ ٷخٖ كيػنخ كڄخى رن َُي كيػنخ حٿِرَُ ػكي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
 رن ٫َرٍ ٷخٽ

ٽ ٍؿپ حرن ٫ڄَ ٫ن حٓظٗځ حٿلـَ ٷخٽ كٔن ٫ن حٿِرَُ رن ٫َرٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍؿٗ ٓاؤٽ  ٓؤ-
وٓڀڂ َٔظڀڄه وَٸزڀه ٳٸخٽ ٍؿپ أٍأَض  ٛڀً حهلل ٫ڀُه حرن ٫ڄَ ٫ن حٿلـَ ٷخٽ ٍأَض ٍٓىٽ حهلل

ٍأَاض راخٿُڄن ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٔاظڀڄه         اڅ ُكڄض ٳٸخٽ حرن ٫ڄاَ اؿ٬اپ أ  
 .وَٸزڀه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حرن ؿاََؾ أهزَناٍ ٫ڄاَو ران َلُاً ٫ان ڃلڄاي        كي - 
ن ٛاٗس ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    ٫ا حهلل ران ٫ڄاَ    زاي رن َلًُ رن كزخڅ ٫ن ٫ڄه وحٓ٪ أناه ٓاؤٽ ٫  

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ
وٻڀڄاخ ٍٳا٪ ػاڂ َٸاىٽ حٿٔاٗځ ٫ڀاُټڂ وٍكڄاش حهلل ٫ڀاً َڄُناه حٿٔاٗځ ٫ڀاُټڂ            ٪ وٟا   أٻزَ ٻڀڄخحهلل-

 .٫ڀً َٔخٍ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٍوف كايػنخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ ٫ڄاَو ران ىَناخٍ أناه ٓاڄ٪            كي - 

 ٫َڄٍؿٗ ٓؤٽ ٫زي حهلل رن 
٫ڀُاه وٓاڀڂ    ُٜذ حٿَؿپ اڃَأطه ٷزپ أڅ ٤َىٱ رخٿٜٴخ وحٿڄَوس ٷخٽ أڃخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللأَ-

ٳٸيځ ٳ٤خٱ رخٿزُض ػڂ ٍٻ٪ ٍٻ٬ظُن ػڂ ٣خٱ رُن حٿٜٴخ وحٿڄَوس ػڂ طٗ ٿٸاي ٻاخڅ ٿټاڂ ٳاٍ ٍٓاىٽ      
 .حهلل أٓىس كٔنش

٫زاي حهلل ٫ان    ران ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حران ٗاهخد ٫ان ٓاخٿڂ     كي - 
 أرُه

 ىٿٴش ؿڄ٬ُخ.ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً حٿڄَٰد وحٿ٬٘خء رخٿڄِ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ٬ٗزش ٓڄ٬ض أرخ آلٶ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل ران ڃخٿاٺ   كي - 

 ٷخٽ
ٽ ٷاخ ُض ڃ٪ حرن ٫ڄَ رـڄ٪ ٷخځ ٳٜڀً حٿڄَٰد ػٗػخ ػڂ ٛڀً حٿ٬٘خء ٍٻ٬ظُن ربٷخڃش وحكيس ٛڀ-

 .ح حٿڄټخڅن ڃخٿٺ ٳٸخٽ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳ٬پ ڃؼپ هٌح ٳٍ هٌرٳٔؤٿه هخٿي 
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حرن ؿََؾ ٷخٽ رڀٰنٍ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َنلَ َىځ حٖٟلً رخٿڄيَنش ٷخٽ وٻخڅ اًح ٿڂ َنلَ ًرق أڅ-
زؤناخ  يػنٍ أرٍ كيػنخ كيػنخ كڄخى رن ڃ٬َٔس ٫ن حران ٫ـاٗڅ وٛاٴىحڅ ٷاخٽ أن    كػنخ ٫زي حهلل كي - 

حرن ٫ـٗڅ حٿڄ٬نٍ ٫ن حٿٸ٬ٸخ٩ رن كټُڂ حرن ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃَوحڅ ٻظذ اٿً ٫زي حهلل ران ٫ڄاَ   
أڅ حٍٳ٪ اٿاً كخؿظاٺ ٷاخٽ ٳټظاذ حٿُاه ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ اناٍ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه              

 وٓڀڂ َٸىٽ
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ش وحٿٔااٴڀً وحٿُااي حٿ٬ڀُااخ هُااَ ڃاان حٿُااي حٿٔااٴڀً وأنااٍ ْكٔااذ حٿُااي حٿ٬ڀُااخ حٿڄ٤٬ُاا يأ رڄاان ط٬ااىٽحراا-
 .حٿٔخثڀش وأنٍ ٯَُ ٓخثڀٺ ُٗجخ وٖ أٍحى ٍُٷخ ٓخٷه حهلل اٿٍ ڃنٺ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ َىنْ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ران ٫زاي      كي - 
 ُه وٓڀڂ ٷخٽڀ ٛڀً حهلل ٫حهللحهلل ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ 

ظااخد ٳهااى َٸااىځ رااه آنااخء حٿڀُااپ وآنااخء حٿنهااخٍ  كٔااي اٖ ٳااٍ حػنظااُن ٍؿااپ آطااخ  حهلل ط٬ااخٿً هااٌح حٿټ ٖ-
 وٍؿپ أ٤٫خ  حهلل ط٬خٿً ڃخٖ ٳظٜيٵ ره آنخء حٿڀُپ وآنخء حٿنهخٍ.

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ َىنْ ٫ن حٿِهٌَ ٷخٽكي - 
ٍ  ٛأڅ ٍٓىٽ حهلل خ ٰنرڀ- ڃخهاخ  ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ اًح ٍڃً حٿـڄَس حْوٿً حٿظٍ طڀاٍ حٿڄٔاـي 

رٔز٪ كُٜخص َټزَ ڃ٪ ٻپ كٜخس ػڂ َٸىځ أڃخڃهخ ٳُٔظٸزپ حٿزُاض ٍحٳ٬اخ َيَاه َاي٫ى وٻاخڅ ٤َُاپ       
حٿىٷىٱ ػڂ ََڃٍ حٿؼخنُش رٔز٪ كُٜخص َټزَ ڃ٪ ٻپ كٜاخس ػاڂ َنٜاَٱ ًحص حٿُٔاخٍ اٿاً ر٤ان       

٬ٸزاش  ٸٲ ؤَظٸزپ حٿٸزڀش ٍحٳ٬خ َيَه َي٫ى ػڂ َڄ٠ٍ كظً َؤطٍ َىځ حٿـڄاَس حٿظاٍ ٫ناي حٿ   حٿىحىٌ ٳُ
ُهخ رٔز٪ كُٜخص َټزَ ٫ني ٻپ كٜاخس ػاڂ َنٜاَٱ وٖ َٸاٲ ٷاخٽ حٿِهاٌَ ٓاڄ٬ض ٓاخٿڄخ         ٳَُڃ

 .َليع ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رڄؼپ هٌح وٻخڅ حرن ٫ڄَ َٴ٬پ ڃؼپ هٌح
ڄَ أنزؤنخ َىنْ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان ٓاخٿڂ ٫ان حران     ٫ػنخ ٫ؼڄخڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
 .٫يوي وٖ ٣َُس وحٿ٘ئځ ٳٍ ػٗػش ٳٍ حٿڄَأس وحٿيحٍ وحٿيحرش ٖ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااڀُڄخڅ راان ىحوى أنزؤنااخ ٗاا٬زش ٫اان ڃلڄااي راان أرااٍ ٬َٸااىد    كااي - 

وٓاؤٿه ٍؿاپ ڃان أهاپ حٿ٬اَحٵ ٫ان ڃلاَځ ٷظاپ ًرخراخ           َٓڄ٬ض حرن أرٍ ن٬ڂ َٸىٽ ٗهيص حرن ٫ڄا 
 ٳٸخٽ

ٵ طٔؤٿىنٍ ٫ن ڃلَځ ٷظپ ًرخرخ وٷي ٷظڀظڂ حرن رنض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ  أهپ حٿ٬َح َخ-
 .وٷي ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هڄخ ٍَلخنظٍ ڃن حٿينُخ

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااڀُڄخڅ راان ىحوى حٿ٤ُخٿٔااٍ أنزؤنااخ ٗاا٬زش أهزَنااٍ ٫خثااٌ راان   كااي - 
 نُٜذ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً ٳٍ حٿټ٬زش ٍٓىٽ حهلل أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن رن ػخرض كيػنٍ أراٍ ٫ان   كي - 

 ڃټلىٽ ٫ن ؿزَُ رن نٴَُ ٫ن حرن ٫ڄَ
 .حهلل ط٬خٿً َٸزپ طىرش ٫زي  ڃخ ٿڂ ََٰٯَ څُه وٓڀڂ ٷخٽ أ٫ڀٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل  أڅ-
نٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ىَناخٍ ٓاڄ٪ حران    ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 ٫ڄَ ٓڄ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ:
  خٍ ٯٴَ حهلل ٿهخ وأٓڀڂ ٓخٿڄهخ حهللٯٴ-
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يػنخ آلٶ رن ٬ُٓي حٿٸٍَٗ ٫ن أرُاه ٷاخٽ   كُڄخڅ رن ىحوى ٓڀػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 
پ ٳٸخٽ ڃڄن أنض ٷخٽ ڃن أٓڀڂ ٷخٽ أٖ أرَ٘ٹ َخ أهاخ أٓاڀڂ ٓاڄ٬ض    ٻنض ٫ني حرن ٫ڄَ ٳـخء  ٍؿ

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .خٍ ٯٴَ حهلل ٿهخ وأٓڀڂ ٓخٿڄهخ حهللٯٴ-
٫ان حران ٫ڄاَ ٫ان      ٪ن أَاىد ٫ان ناخٳ   ٫ا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫اخٍځ كايػنخ كڄاخى     كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ً رُ٪ أهُه وٖ َو٤ذ ٫ڀً ه٤زش أهُه اٖ ربًنه وٍرڄخ ٷخٽ ربًڅ ٿهَزُ٪ حٿَؿپ ٫ڀ ٖ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٛٴىحڅ رن ٫ًُٔ أنزؤنخ أٓخڃش رن َُي ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهللكي - 
هاذ ٳـ٬ڀاه ٳاٍ َڄُناه وؿ٬اپ ٳٜاه ڃڄاخ َڀااٍ        ًطواٌ هخطڄاخ ڃان    ح حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     أڅ-

ڂ حٿٌهذ ٷخٽ ٳٜا٬ي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿڄنزاَ ٳؤٿٸاخ         رخ٣ن ٻٴه ٳخطوٌ حٿنخّ هىحطُ
 .ونهً ٫ن حٿظوظڂ رخٿٌهذ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أراٍ كايػنخ أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ         كي - 
 ٷخٽ

حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳىحٛپ حٿنخّ ٳنهخهڂ ٳٸخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل ٳبنٺ طىحٛاپ   ىٽٛپ ٍٓوح-
 ٳٸخٽ انٍ ٿٔض ٻهُجظټڂ أنٍ أ٬٣ڂ وأٓٸٍ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنٍ أرٍ كيػنخ أَىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ      كي - 
 أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .َ كنغُواڅ ٗخء ٍؿ٪ ٯً كڀٲ ٳخٓظؼنً ٳبڅ ٗخء ڃ٠ ڃن-
 ػنخ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ هڄخځكي - 
٫خث٘ش ٓخوڃض رَََس ٳَؿ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ڃان حٿٜاٗس ٳٸخٿاض أراى أڅ َز٬ُىهاخ        أڅ-

 .اٖ أڅ َ٘ظ٣َىح حٿىٖء ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿىٖء ٿڄن أ٫ظٶ
ران   نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنٍ هڄخځ كيػنخ ٬َڀً رن كټاُڂ ٫ان ٓا٬ُي   ػيك - 

 ؿزَُ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ َٸىٽ
ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن نزٌُ حٿـَ ٷخٽ ٳؤطُض حرن ٫زخّ ٳٌٻَص ًٿاٺ ٿاه ٳٸاخٽ    نه-

 .ٛيٵ ٷخٽ ٷڀض ڃخ حٿـَ ٷخٽ ٻپ ٍٗء ٛن٪ ڃن ڃيٍ
 ڄي كيػنخ ٛوَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽٜكيػنخ ٫زي حٿ رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 
ڀُه وٓڀڂ أڅ َزُ٪ كخٟاَ ٿزاخى وٻاخڅ َٸاىٽ ٖ طڀٸاىح حٿزُاى٩ وٖ َزا٪        ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫نه-

ر٬ٞ ٫ڀً رُ٪ ر٬ٞ وٖ َو٤ذ أكيٻڂ أو أكي ٫ڀً ه٤زش أهُه كظً َظَٹ حٿوخ٣اذ حْوٽ أو  
 .َؤًنه ٳُو٤ذ

و٫ٴخڅ ٷخٖ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ أَىد ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄيكي - 
أڅ ٫ڄااَ ٍٟااٍ حهلل ط٬ااخٿً ٫نااه ٓااؤٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ        نااخٳ٪ ٫اان حراان ٫ڄااَ    

 رخٿـ٬َحنش ٳٸخٽ
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ٍ ٻنض نٌٍص ٳٍ حٿـخهڀُش أڅ أ٫ظټٲ ٳاٍ حٿڄٔاـي حٿلاَحځ ٷاخٽ ٫زاي حٿٜاڄي وڃ٬اه ٯاٗځ ڃان          ان-
ٳزُنڄاخ هاى َٜاڀٍ اًح ٓاڄ٪ حٿناخّ َٸىٿاىڅ        ٲ ٳاٌهذ ٳاخ٫ظټٲ  ظټٓزٍ هىحُڅ ٳٸخٽ ٿه اًهذ ٳاخ٫ 

 .ڀُه وٓڀڂ ٓزٍ هىحُڅ ٳي٫خ حٿٰٗځ ٳؤ٫ظٸهأ٫ظٶ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي ران ٫ٸُاپ ٫ان    كي - 

 حرن ٫ڄَ
ڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاٌٻَ    ٛا هاخ ٍٓاىٽ حهلل   َآحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻٔاخ  كڀاش ٳڀزٔاهخ ٳ    أڅ-

  ٗيَيح ٳٍ آزخٽ حُٔحٍ.أٓٴپ ڃن حٿټ٬زُن وًٻَ حٿنخٍ كظً ًٻَ ٷىٖ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي وأرى ٓا٬ُي ٷاخٖ كايػنخ ٫زاي حهلل ران حٿڄؼناً كايػنخ        كي - 

 ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ
٫زااي حٿٜااڄي وهااٍ حٿٸ٫ِااش حٿَٷ٬ااش ٳااٍ   ً ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٫اان حٿٸاا٩ِ ٷااخٽ نهاا-

 .حٿَأّ
أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ هَوڅ رن اراَحهُڂ حٖهاىحٌُ كايػنخ ڃلڄاي      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
-ٗٛ    ً حٿاىطَ ٍٻ٬اش   و س حٿڄَٰد وطَ ٛٗس حٿنهخٍ ٳؤوطَوح ٛٗس حٿڀُپ وٛاٗس حٿڀُاپ ڃؼناً ڃؼنا

 .آهَ حٿڀُپ ڃن
خ وٍٷخء ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان حران       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن كٴٚ أنزؤنكي - 

 ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ً ٫ن حٿٸ٩ِ ٳٍ حٿَأّنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄاَو كايػنخ ه٘اخځ ٬َناٍ حران ٓا٬ي ٫ان َُاي            كي - 

ٍ         نٍ رن أٓڀڂ ٫ن٬َ ٫زاي   أرُه ٷخٽ ىهڀض ڃ٪ حرن ٫ڄاَ ٫ڀاً ٫زاي حهلل ران ڃ٤ُا٪ ٳٸاخٽ ڃَكزاخ راؤر
حٿَكڄن ٬ٟىح ٿه وٓخىس ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ انڄخ ؿجاض ْكايػٺ كايَؼخ ٓاڄ٬ظه ڃان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً        

 ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
خص وهاى ڃٴاخٍٵ ٿڀـڄخ٫اش    ڃا  كـش ٿه وڃن ٖ ىٽ ڃن ن٩ِ َيح ڃن ٣خ٫ش ٳبنه َؤطٍ َىځ حٿٸُخڃشَٸ-

 .ظش ؿخهڀُشڃُ ٳبنه َڄىص
كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ رلًُ رن ٷاُْ حٿڄاخُنٍ كايػنخ ػڄخڃاش ران       ػنخ ٫زي حهللكي - 

 َٗحكُپ ٷخٽ
ؿض اٿً حرن ٫ڄَ ٳٸڀاض ڃاخ ٛاٗس حٿڄٔاخٳَ ٷاخٽ ٍٻ٬ظاُن ٍٻ٬ظاُن اٖ ٛاٗس حٿڄٰاَد ػٗػاخ           هَ-

حٿڄـااخُ ٷااخٽ ڃااخ ًو حٿڄـااخُ ٷڀااض ڃټااخڅ نـظڄاا٪ ٳُااه ونزُاا٪ ٳُااه ونڄټااغ   ٌٌٷڀااض أٍأَااض اڅ ٻنااخ راا
ڄْ ٫َ٘س ٿُڀش ٳٸخٽ َخ أَهخ حٿَؿپ ٻنض رؤًٍرُـؤڅ ٖ أىٌٍ ٷخٽ أٍر٬اش أٗاهَ   ٫ََ٘ن ٿُڀش أو ه

ظهڂ َٜڀىنهخ ٍٻ٬ظُن ٍٻ٬ظُن وٍأَض نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ رٜاَ ٫ُناٍ     أو ٗهََن ٳَأَ
 َٜڀُهخ ٍٻ٬ظُن ػڂ ن٩ِ اٿً رهٌ  حَِش ٿٸي ٻخڅ ٿټڂ ٳٍ ٍٓىٽ حهلل حٓىس كٔنش.
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ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ كن٨ڀش رن أرٍ ٓٴُخڅ ٓڄ٬ض ٓخٿڄخ َٸىٽ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 
 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

َٔاټذ ٍأٓاه   ن َض ٫ني حٿټ٬زش ڃڄخ َڀٍ حٿڄٸخځ ٍؿٗ آىځ ٓز٢ حٿَأّ وحٟا٬خ َاي  ٫ڀاً ٍؿڀاُ    ٍأ-
أٌ ًٿااٺ ٷااخٽ ػااڂ ٸ٤ااَ ٳٔااؤٿض ڃاان هااٌح ٳٸُااپ ٫ُٔااً راان ڃااََڂ أو حٿڄٔااُق راان ڃااََڂ ٖ أىٌٍ َأو 

ٍأَض وٍحء  ٍؿٗ أكڄَ ؿ٬ي حٿَأّ أ٫ىٍ ٫ُن حٿُڄنً أٗزه ڃن ٍأَض ره حرن ٷ٤ن ٳٔؤٿض ڃان  
 حٿيؿخٽ.هٌح ٳٸُپ حٿڄُٔق 

ن ٫ا نْ ٫ان حٿِهاٌَ   َاى ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وهذ رن ؿَََ كيػنخ أراٍ ٓاڄ٬ض   كي - 
 ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ كڄِس رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن أرُه ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل

ُض وأنخ نخثڂ رٸيف ڃن ٿزن ٳَ٘رض ڃنه كظً ؿ٬پ حٿڀزن َوَؽ ڃن أ٧ٴاخٌٍ ػاڂ نخوٿاض ٳ٠اڀٍ     أط-
 .٫ڄَ رن حٿو٤خد ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ٳڄخ أوٿظه ٷخٽ حٿ٬ڀڂ

نخ َلًُ رن آىځ كيػنخ حَٓحثُپ ٫ان ٓاڄخٹ ٫ان ٓا٬ُي ران ؿزُاَ       يػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 
 ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ

ُ٪ حٖرپ رخٿزٸُ٪ ٳؤرُ٪ رخٿينخنَُ وآهٌ حٿيٍحهڂ وأرُ٪ رخٿايٍحهڂ وآهاٌ حٿاينخنَُ ٳؤطُاض حٿنزاٍ      ض أرٻن-
ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وهاى َََاي أڅ َايهپ كـَطاه ٳخهاٌص رؼىراه ٳٔاؤٿظه ٳٸاخٽ اًح أهاٌص وحكايح             

 .نٺ ورُنه رُ٪ُٳٗ َٴخٍٷٺ ورَ ڃنهڄخ رخِه
يػنخ ُهَُ ٫ن ڃىٓاً ران ٫ٸزاش كايػنٍ ٓاخٿڂ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ ككي - 

 رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ
زُيحء حٿظٍ طټاٌرىڅ ٳُهاخ ٫ڀاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃاخ أهاپ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل            حٿ-

 .ي ًٌ حٿلڀُٴشٔـ٫ڀُه وٓڀڂ اٖ ڃن ٫ني ڃ
َكڄن حٿَإحٓاٍ ٷابٖ كايػنخ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ َلُاً ران آىځ وكڄُاي ران ٫زاي حٿا       كي - 

 ُهَُ كيػنخ ڃىًٓ رن ٫ٸزش أهزَنٍ نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أنه ٻخڅ َليع
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڃَ رِٻخس حٿٴ٤َ أڅ طئىي ٷزپ هَوؽ حٿنخّ اٿً حٿٜٗس أڅ-
 يػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ ڃٴ٠پ ٫ن ڃنٜىٍ ٫ن ڃـخهي ٷخٽكػنخ ٫زي حهلل كي - 
ڀض ڃ٪ ٫َوس ران حٿِرُاَ حٿڄٔاـي ٳابًح حران ٫ڄاَ ڃٔاظني اٿاً كـاَس ٫خث٘اش وأناخّ َٜاڀىڅ             ىه-

حٿ٠لً ٳٸخٽ ٿه ٫َوس أرخ ٫زي حٿَكڄن ڃخ هٌ  حٿٜٗس ٷخٽ ري٫ش ٳٸخٽ ٿه ٫َوس أرخ ٫زاي حٿاَكڄن   
ٓاڀڂ ٳٸاخٽ أٍر٬اخ اكايحهن ٳاٍ ٍؿاذ ٷاخٽ وٓاڄ٬نخ حٓاظنخڅ          وٻڂ ح٫ظڄَ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه   

ٳٸااخٽ ٿهااخ ٫ااَوس أڅ أرااخ ٫زااي حٿااَكڄن َاا٫ِڂ أڅ حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ س ٫خث٘ااش ٳااٍ حٿلـااَ
ح٫ظڄَ أٍر٬خ اكيحهن ٳٍ ٍؿذ ٳٸخٿض ََكڂ حهلل أرخ ٫زي حٿَكڄن ڃخ ح٫ظڄَ حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه   

 وٓڀڂ اٖ وهى ڃ٬ه وڃخ ح٫ظڄَ ٳٍ ٍؿذ ٷ٢.
رن ٫ٸزش ٫ن ناخٳ٪ ٫ان    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ڃىًٓكي - 

 حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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س حٿوىٱ ٳٍ ر٬ٞ أَخڃه ٳٸخڃض ٣خثٴش ڃ٬ه و٣خثٴش ربُحء حٿ٬يو ٳٜڀً رخٿاٌَن ڃ٬اه ٍٻ٬اش    ٛٗ-
 .ظخڅ ٍٻ٬ش ٍٻ٬شثٴػڂ ًهزىح ٍؿخء حِهَوڅ ٳٜڀً رهڂ ٍٻ٬ش ػڂ ٷ٠ض حٿ٤خ

ن ٫ـاٗڅ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓزخ١ رن ڃلڄي كيػنخ ڃلڄاي را  كي - 
 ٫ڄَ ٷخٽ

 .څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َؤطٍ ڃٔـي ٷزخء ٍحٻزخ وڃخُٗخٻخ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓزخ١ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
خڅ ََڃاپ ػٗػاخ ڃان حٿلـاَ اٿاً حٿلـاَ وَڄ٘اٍ أٍر٬اخ ٫ڀاً هُنظاه ٷاخٽ وٻاخڅ ٍٓاىٽ حهلل              ٻا  هأن-

 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٴ٬ڀه.ٛ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓزخ١ كيػنخ حٿلٔن رن ٫ڄَو حٿٴٸُڄٍ ٫ن أرٍ أڃخڃش حٿظُڄاٍ  كي - 

 ٷخٽ
َ  ٷڀ- ىڅ ڃا ض ٖرن ٫ڄَ انخ نټٌَ ٳهپ ٿنخ ڃن كؾ ٷخٽ أٿُْ ط٤ىٳىڅ رخٿزُض وطاؤطىڅ حٿڄ٬اَٱ وط

 ً حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ      حٿـڄخٍ وطلڀٸىڅ ٍإٓټڂ ٷخٽ ٷڀنخ رڀً ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ ؿخء ٍؿپ اٿا
ٳٔؤٿه ٫ن حٿاٌٌ ٓاؤٿظنٍ ٳڀاڂ َـزاه كظاً ناِٽ ٫ڀُاه ؿزََاپ ٫ڀُاه حٿٔاٗځ رهاٌ  حَِاش ٿاُْ ٫ڀاُټڂ               

 زظٰىح ٳ٠ٗ ڃن ٍرټڂ ٳي٫خ  حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ أنظڂ كـخؽ.ؿنخف أڅ ط
ُخڅ ٫ان حٿ٬اٗء ران    حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿىٿُي ٬َنٍ حٿ٬اينٍ كايػنخ ٓاٴ    يػنخ ٫زكي - 

 حٿڄُٔذ ٫ن ٍؿپ ڃن نزٍ طُڂ حهلل ٷخٽ
 .ء ٍؿپ اٿً حرن ٫ڄَ ٳٸخٽ انخ ٷىځ نټٌَ ٳٌٻَ ڃؼپ ڃ٬نً كيَغ أٓزخ١ؿخ-
ڄَ ٷخٽ ٤٫٫خء ٫ن حرن  ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٌح أٳ٠پ ڃن حٿٜٗس ٳُڄخ ٓىح  ڃن حٿڄٔخؿي اٖ حٿڄٔـي حٿلَحځحٿٜٗس ٳٍ ڃٔـيٌ ه اڅ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ٬َنٍ حرن آلٶ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
َ       نهاا- ُااش ٻااخنىح َظزااخ٬َىڅ    ڀوًٿااٺ أڅ حٿـخه ٍ ً ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٫اان رُاا٪ حٿٰاا

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ًٿٺ.رخٿ٘خٍٱ كزپ حٿلزڀش ٳنهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٫ن ٫زي حهلل ٫ن ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ      كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڀڄُنڄًٔ حٿنٸُ٪ ٿڀوُپ ٷخٽ كڄخى ٳٸڀض ٿه ٿوُڀه ٷخٽ ٖ ٿوُپ حٿكڄ-
ن ٓا٬ي ٫ان حران    ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان ٤٫ُاش را     خػنكي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .س حٿڀُپ ڃؼنً ڃؼنً ٳبًح هٴض حٿٜزق ٳىحكيس اڅ حهلل ط٬خٿً وطَ َلذ حٿىطَٛٗ-
َ ٫ڄا  ٴٚ ران ٫خٛاڂ ران   كيػنخ ٫ًُٔ رن ك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَكي - 

 ُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ
 .ٛزَ ٫ڀً ْوحثهخ وٗيطهخ ٻنض ٿه ٗٴ٬ُخ أو ٗهُي َىځ حٿٸُخڃش ڃن-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن كن٨ڀش أنه ٓڄ٪ ٣خوٓخ َٸىٽ ٓاڄ٬ض  كي - 
 ؿپ ٳٸخٽٍ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ وٓؤٿه

 .هً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿـَ حٿيرخء ٷخٽ ن٬ڂأن-
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن كن٨ڀش ران أراٍ ٓاٴُخڅ ٫ان ٓاخٿڂ ران        ػنخكي - 

 ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ُخڃشٸً اٿُه َىځ حٿخٿؿَ ػىره ڃن حٿوُٗء ٿڂ َن٨َ حهلل ط٬ ڃن-
نٍ كن٨ڀش أنه ٓڄ٪ ٓاخٿڂ ران ٫زاي حهلل    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع كيػكي - 

 َٸىٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ وهى َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .حٷظنً ٻڀزخ اٖ ٟخٍَخ أو ٻڀذ ڃخُٗش نٸٚ ڃن أؿَ  ٻپ َىځ ٷَُح٣خڅ ڃن-
حهلل نٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل ران حٿلاَع كايػنٍ كن٨ڀاش كايػنٍ ٓاخٿڂ ران ٫زاي         ػػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 رن ٫ڄَ أنه ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ح حٓظؤًنټڂ نٔخإٻڂ اٿً حٿڄٔـي ٳؤًنىح ٿهناً-
هلل ح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿىٿُاي كايػنخ ٓاٴُخڅ كايػنٍ ؿه٠اڂ ٫ان ٫زاي       كي - 

 حرن ٫ڄَ ٷخٽ رن ريٍ ٫ن
رٍ رټَ و٫ڄَ و٫ؼڄاخڅ ٍٟاٍ حهلل ٫انهڂ    ؿنخ ڃ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳڀڂ َلڀپ وڃ٪ أهَ-

 .ٳڀڂ َلڀىح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٬ُٓي كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ كيػنخ ٫زي حهلل حرن ىَنخٍ ٫ن حران  كي - 

 ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٸُخڃشٿڂ ٧ڀڄخص َىځ ححٿ٨ڀ-
َِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ىَناخٍ ٫ان حران    ٿ٬ِػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٬ُٓي كيػنخ ٫زي حكي - 

 ٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٿڀٰخىٍ ٿىحء َىځ حٿٸُخڃش َٸخٽ هٌ  ٯيٍس ٳٗڅ اڅ-
ران ىَناخٍ ٫ان حران      َا٫ِن ٫زاي حهلل  ِ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗاڂ كايػنخ ٫زاي حٿ٬َِا    كي - 

 ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
حٿٌٌ ٖ َئىٌ ُٻخس ڃخٿه َڄؼپ حهلل ط٬خٿً ٿه ڃخٿه َىځ حٿٸُخڃش ٗـخ٫خ أٷ٩َ ٿه ُرُزظخڅ ٳُڀِڃاه   أڅ-

 .أو ٤َىٷه ٷخٽ َٸىٽ أنخ ٻنِٹ أنخ ٻنِٹ
ْ   كي -  ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع كايػنٍ ىحوى ران ٷاُ

 ٫ڄَ
٫ڄاَ ڃاخ ٗاؤنٺ ٖ طَٻاذ ٷاخٽ أوطاَ ٷاخٽ حران          ه ٻخڅ ٳٍ ٓٴَ ٳنِٽ ٛخكذ ٿه َىطَ ٳٸخٽ حران أن-

 .٫ڄَ أٿُْ ٿٺ ٳٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٓىس كٔنش
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حهلل راان حٿلااَع ٫اان حراان ؿااََؾ ٷااخٽ ٷااخٽ ٓااڀُڄخڅ راان  كااي - 

 يػنخ نخٳ٪ أڅ حرن ٫ڄَ ٻخڅ َٸىٽ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽك ڃىًٓ
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 .ٔٗځ وأ٬٣ڄىح حٿ٬٤خځ وٻىنىح اهىحنخ ٻڄخ أڃَٻڂ حهلل ٫ِ وؿپ٘ىح حٿحٳ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ ڃخٿاٺ ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ        كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ـٖنخڅ ونهً ٫ن حٿٻزطڀٸىح حٿَ ٖ-
٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ ڃخٿاٺ كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ىٖء ٿڄن أ٫ظٶحٿ-
   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَكي - 
 ڃخٽ ٫ظٶ ڃنه ڃخ٫ظٶ. ٳبڅ ٿڂ َټن ٿهه أ٫ظٶ َٗٻخ ٿه ٳٍ ڃڄڀىٹ ٷىځ ٫ڀُه ٳٍ ڃخٿ ڃن-
 ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى ٫ن كي - 
غ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ََٓش ٷزپ نـي ٻنض ٳُهخ ٳٰنڄنخ ارٗ ٻؼَُس وٻخنض ٓهخڃنخ ر٬-

 .أكي ٫َ٘ أو حػنً ٫َ٘ ر٬َُح ونٸڀنخ ر٬َُح ر٬َُح
ػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حران ٫ڄاَ أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل     كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ڂ ٷخٽ٫ڀُه وٓڀ
 .ز٪ و٫ََ٘ن ٬َنٍ ٛٗس حٿـڄُ٪رٔ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ناخٳ٪ ٫ان حران ٫ڄاَ ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل         كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٴىح حٿڀلً وكٴىح حٿ٘ىحٍدح٫-
ڄاخى ران هخٿاي كايػنخ ٫زاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ أڅ حران ٫ڄاَ ٻاخڅ           كػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ     كي - 

 ر٬ي َىځ حٿنلَ ڃخُٗخ و٫َِڂ ََڃٍ حٿـڄخٍ
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٴ٬پ ًٿٺ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى رن هخٿاي حٿوُاخ١ ٫ان ٫زاي حهلل ٬َناٍ حٿ٬ڄاٌَ ٫ان ناخٳ٪         كي - 

 ٫ن حرن ٫ڄَ
أٷ٤٪ حٿِرَُ ك٠َ ٳَٓه رؤٍٝ َٸخٽ ٿهخ ػََاَ ٳاؤؿَي حٿٴاَّ     ڂحهلل ٫ڀُه وٓڀً حٿنزٍ ٛڀ أڅ-

 .ػڂ ٍڃً رٔى٣ه ٳٸخٽ أ٤٫ى  كُغ رڀٮ حٿٔى١كظً ٷخځ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى ٷخٽ ٫زي حهلل كيػنخ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄاَ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً     كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ه ٻَ  حٿٸ٩ِ ٿڀٜزُخڅأن-
 ٍ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٫زي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽأر  كيػنٍهللػنخ ٫زي حكي - 
ض ٳٍ حٔٓٗځ ٛيٷش ٳٸاخٽ ٿاه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حكازْ أٛاىٿهخ         ٽ ٛيٷش ٻخنأو-

 .وٓزپ ػڄَطهخ
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى كيػنخ ٫زي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽكي - 
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 .نخ حٿٸَآڅ ٳبًح ڃَ رٔـىى حٿٸَآڅ ٓـي وٓـينخ ڃ٬هڄ٫ڀُه وٓڀڂ ٬َڀ څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللٻخ-
 هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى ٫ن ٫زي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٷخٽػنخ ٫زي حكي - 
څ حرن ٫ڄَ َزُض رٌٌ ٣ىي ٳبًح أٛزق حٯظٔپ وأڃَ ڃن ڃ٬ه أڅ َٰظٔاڀىح وَايهپ ڃان حٿ٬ڀُاخ     ٻخ-

 .ًٿٺ پڅ َٴ٬ٻخ ٳبًح هَؽ هَؽ ڃن حٿٔٴڀً و٫َِڂ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ ٫زكي - 
 .څ حرن ٫ڄَ ََڃپ ڃن حٿلـَ اٿً حٿلـَ و٫َِڂ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٴ٬ڀهٻخ-
 ٷخٽ ڄَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ ٫زي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫كي - 
ڄن ٬َناٍ حٿ٬ڄاٌَ   حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿنٸُ٪ ٿڀوُپ ٳٸڀض ٿاه َاخ أراخ ٫زاي حٿاَك      ٽً ٍٓىكڄ-

 .هُڀه ٷخٽ هُپ حٿڄٔڀڄُن
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٷ٤ن كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن أرٍ حٿٔٴَ ٫ان حٿ٘ا٬زٍ   كي - 

 ٷخٽ
وٓاڀڂ ػاڂ ًٻاَ     هٛاڀً حهلل ٫ڀُا   ٿٔض حران ٫ڄاَ ٓانظُن ڃاخ ٓاڄ٬ظه ٍوي ٗاُجخ ٫ان ٍٓاىٽ حهلل        ؿخ-

 كيَغ حٿ٠ذ أو حْٟذ.
كايػنخ ٫ٸزاش أراى ڃٔا٬ىى حٿڄـڀاي كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ناخٳ٪ ٫ان حران            ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 .٫ڄَ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓزٶ رُن حٿوُپ وٳ٠پ حٿٸَف ٳٍ حٿٰخَش
ػنخ حٿ٠الخٹ ٬َناٍ حران    يران أراٍ ٳايَٺ كا    ح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران حٓاڄ٬ُپ  كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ٫ؼڄخڅ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل
 .ه أڃَ ربهَحؽ حٿِٻخس ُٻخس حٿٴ٤َ أڅ طئىي ٷزپ هَوؽ حٿنخّ اٿً حٿٜٗسأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رن ٬ٓي وهى أرى ىأوى حٿـٴٌَ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ان ٫زاي حهلل ران    كي - 

 ىَنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
انهااخ ڃؼااپ حٿَؿااپ حٿڄٔااڀڂ ٷااخٽ ٳىٷاا٪ حٿنااخّ ٳااٍ ٗااـَ   ڃاان حٿ٘ااـَ ٗااـَس ٖ َٔااٸ٢ وٍٷهااخ و  اڅ-

حٿزىحىٌ وٻنض ڃن أكيع حٿنخّ ووٷ٪ ٳاٍ ٛايٌٍ أنهاخ حٿنوڀاش ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         
 .ٌحٻاٿٍ ڃن ٻٌح و كذوٓڀڂ هٍ حٿنوڀش ٷخٽ ٳٌٻَص ًٿٺ ْرٍ ٳٸخٽ ْڅ طټىڅ ٷڀظه أ

  ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٫ن ٫زي حهللكي - 
٣٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أهاپ هُزاَ ٫ڀاً حٿ٘ا٤َ وٻاخڅ ٤٬َاٍ نٔاخء  ڃنهاخ ڃخثاش            ٷخ-

ً اٿا وٓٶ ػڄخنُن طڄاَح و٫٘اََن ٗا٬َُح ٷاخٽ أراى ٫زاي حٿاَكڄن ٷاَأص ٫ڀاً أراٍ هاٌ  حْكخىَاغ             
 آهَهخ.

١ كايػنخ حران أراٍ ًثاذ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً أرٍ كيػنخ كڄخى ٬َناٍ حٿوُاخ  كي - 
 ٫ن حٿلَع رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن كڄِس رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ حرن حٿو٤خد ٫ن أرُه ٷخٽ

څ طلظٍ اڃَأس ٻخڅ ٫ڄَ َټَههخ ٳٸخٽ ٿٍ أرٍ ٣ڀٸهخ ٷڀض ٖ ٳاؤطً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه     ٻخ-
 .ٍ ٳٸخٽ ٫زي حهلل ٣ڀٶ اڃَأطٺ ٷخٽ ٳ٤ڀٸظهخنڂ ٳؤهزَ  ٳي٫خٓڀو
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ٷَأص ٫ڀً أرٍ كيػنخ كڄخى حرن هخٿي حٿوُخ١ ٫ن حرن أرٍ ًثذ ٫ن حٿلَع  ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽكي - 
 رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽ

 .څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َؤڃَنخ رخٿظوٴُٲ وأڅ ٻخڅ ٿُئڃنخ رخٿٜخٳخصٻخ-
ٷااَأص ٫ڀااً أرااٍ كاايػنخ كڄااخى راان هخٿااي حٿوُااخ١ كاايػنخ حراان أرااٍ ًثااذ ٫اان  ٽخ ٫زااي حهلل ٷااخكاايػن - 

 حٿِهٌَُ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرُه ٷخٽ
خ اًح حٗظََنخ ٫ڀً ٫هي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٬٣خڃاخ ؿِحٳاخ ڃن٬ناخ أڅ نز٬ُاه كظاً          ٻن-

 .نئوَه اٿً ٍكخٿنخ
حٿِهٌَ ٫ن ٓاخٿڂ ٫ان    نأرٍ ًثذ ٫ڀً ٫ن ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً أرٍ كيػنخ كڄخى حركي - 

ڀڂ رخٿڄِىٿٴااش وحٿڄٰااَد وحٿ٬٘ااخء اٷخڃااش ؿڄاا٪ أرُااه أنااه ٛااڀً ڃاا٪ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓاا 
 .رُنهڄخ

ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ٷَأص ٫ڀاً أراٍ هاٌح حٿلايَغ وٓاڄ٬ظه ٓاڄخ٫خ ٷاخٽ ػناخء حْٓاىى ران ٫اخڃَ            كي - 
 كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٫زي حهلل رن ىَنخٍ أهزَنٍ ٷخٽ

حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاٍ ٿُڀاش حٿٸايٍ ٷاخٽ ڃان ٻاخڅ ڃظلََهاخ           نرن ٫ڄَ َليع ٫ح ٬ضٓڄ-
ُظلَهخ ٳٍ ٿُڀش ٓز٪ و٫ََ٘ن ٷخٽ ٬ٗزش وًٻَ ٿٍ ٍؿپ ػٸش ٫ن ٓٴُخڅ أنه ٻخڅ َٸىٽ انڄخ ٷخٽ ٳڀ

ڃن ٻخڅ ڃظلََهخ ٳڀُظلَهخ ٳٍ حٿٔز٪ حٿزىحٷٍ ٷاخٽ ٗا٬زش ٳاٗ أىٌٍ ٷاخٽ ًح أو ًح ٗا٬زش ٗاٺ ٷاخٽ        
 .أرٍ رخٿَؿپ حٿؼٸش َلًُ رن ٬ُٓي حٿٸ٤خڅ

َحهُڂ كيػنخ أرٍ ٫ن حرن آلٶ كايػنٍ  ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً أرٍ كيػنخ ٬َٸىد رن اركي - 
 ٫ټَڃش رن هخٿي رن حٿ٬خٙ حٿڄوِوڃٍ ٷخٽ

ڃض حٿڄيَنش ٳٍ نٴَ ڃن أهپ ڃټش طََي حٿ٬ڄَس ڃنهخ ٳڀٸُض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٳٸڀض اناخ ٷاىځ ڃان    ٷي-
ڄَ ڃنهخ ٷخٽ ن٬ڂ وڃخ َڄن٬ټڂ ڃن ًٿٺ ٳٸي ح٫ظڄَ ٍٓىٽ ظڂ نلؾ ٷ٢ أٳن٬وٿأهپ ڃټش ٷيڃنخ حٿڄيَنش 

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڄَس ٻڀهخ ٷزپ كـظه وح٫ظڄَنخ.حهلل ٛڀً حهلل
ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ وؿيص هٌح حٿليَغ ٳٍ ٻظاخد أراٍ روا٢ َاي  كايػنخ ٫ڀاٍ ران كٴاٚ كايػنخ          كي - 

ؼُاَ وٷاخٽ   ټَ هاى حٿوُاَ حٿ  ىػوٍٷخء ٫ن ٤٫خء ٬َنٍ حرن حٿٔخثذ ٫ن حران ؿزُاَ اناخ أ٤٫ُناخٹ حٿټا     
  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٤٫خء ٫ن ڃلخٍد رن ىػخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٿنخ ٍٓىٽ حهلل

ټىػَ نهَ ٳٍ حٿـنش كخٳظخ  ڃن ًهذ وحٿڄاخء َـاٌَ ٫ڀاً حٿڀئٿائ وڃاخإ  أٗاي رُخٟاخ ڃان حٿڀازن          حٿ-
 وأكڀً ڃن حٿ٬ٔپ

 هَ ڃٔني ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ًٍٟ حهلل ط٬خٿً ٫نهڄخآ
 -ٍٍٟ حهلل ط٬خٿً ٫نهڄخ  -ني ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ڃٔ

ي حٿَكڄن ٫زي حهلل ران أكڄاي ران ڃلڄاي كايػنٍ أراٍ كايػنخ        ػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ أرى ٫زكي - 
 هُ٘ڂ ٫ن كُٔن رن ٫زي حٿَكڄن وڃَُٰس حٿ٠زٍ ٫ن ڃـخهي ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ

س ٫ڀاً  ىڃڄاخ راٍ ڃان حٿٸا    خ ؿنٍ أرٍ حڃاَأس ڃان ٷاََٖ ٳڀڄاخ ىهڀاض ٫ڀاٍ ؿ٬ڀاض ٖ أنلاخٕ ٿها         ُو-
ً ىهاپ ٫ڀُهاخ ٳٸاخٽ ٿهاخ ٻُاٲ      حٿ٬زخىس ڃن حٿٜىځ وحٿٜٗس ٳـخء ٫ڄَو حرن حٿ٬خٙ اٿاً ٻنظاه كظا   
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وؿيص ر٬ڀٺ ٷخٿض هَُ حٿَؿخٽ أو ٻوَُ حٿز٬ىٿش ڃن ٍؿپ ٿڂ َٴظٖ ٿنخ ٻنٴخ وٿڂ ٬ََٱ ٿنخ ٳَحٗخ 
ڃنٍ و٠٫نٍ رڀٔخنه ٳٸخٽ أنټلظٺ حڃَأس ڃن ٷاََٖ ًحص كٔاذ ٳ٠٬اڀظهخ وٳ٬ڀاض     ٳؤٷزپ ٫ڀٍ ٳ٬ٌ

هلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ   ڀً حوٳ٬ڀض ػڂ أن٤ڀٶ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳ٘ټخنٍ ٳؤٍٓپ اٿٍ حٿنزٍ ٛ
ٳؤطُظه ٳٸخٽ ٿٍ أطٜىځ حٿنهخٍ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ وطٸىځ حٿڀُپ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ ٿټنٍ أٛىځ وأٳ٤َ وأٛاڀٍ  

ٍ وأنخځ وأڃْ حٿنٔخء ٳڄان ٍٯاذ ٫ان ٓانظٍ ٳڀاُْ ڃناٍ ٷاخٽ حٷاَأ حٿٸاَآڅ ٳاٍ ٻاپ ٗاهَ ٷڀاض أ               نا
كايهڄخ  أًٿٺ ٷخٽ ٳخٷَأ  ٳٍ ٻپ ٫َ٘س أَخځ ٷڀض أنٍ أؿينٍ أٷاىي ڃان ًٿاٺ ٷاخٽ      نأؿينٍ أٷىي ڃ

اڃخ كُٜن واڃخ ڃَُٰس ٷخٽ ٳخٷَأ  ٳٍ ٻپ ػٗع ٷخٽ ػڂ ٷخٽ ٛڂ ٳٍ ٻپ ٗهَ ػٗػش أَخځ ٷڀض أنٍ 
أٷىي ڃن ًٿٺ ٷخٽ ٳڀڂ َِٽ ََٳ٬نٍ كظاً ٷاخٽ ٛاڂ َىڃاخ وحٳ٤اَ َىڃاخ ٳبناه أٳ٠اپ حٿٜاُخځ وهاى           
ُٛخځ أهٍ ىحوى ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ كُٜن ٳاٍ كيَؼاه ػاڂ ٷاخٽ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳابڅ         

ٗاَس وٿټاپ ٗاَس ٳظاَس ٳبڃاخ اٿاً ٓانش واڃاخ اٿاً ري٫اش ٳڄان ٻخناض ٳظَطاه اٿاً ٓانش ٳٸاي                  ٫خريٿټپ 
حهظاايي وڃاان ٻخنااض ٳظَطااه اٿااً ٯُااَ ًٿااٺ ٳٸااي هڀااٺ ٷااخٽ ڃـخهااي ٳټااخڅ ٫زااي حهلل راان ٫ڄااَ وكُااغ   

ر٬ٞ ٿُظٸىي راٌٿٺ ػاڂ َٴ٤اَ ر٬اي طڀاٺ حَٖاخځ        َٜپ ر٠٬هخ اٿًٺ ٬ٟٲ وٻزَ َٜىځ حَٖخځ ٻٌٿ
ٻٌٿٺ ََِي أكُخنخ وَنٸٚ أكُخنخ ٯَُ أنه َاىٳٍ حٿ٬ايى اڃاخ ٳاٍ ٓاز٪       هٷخٽ وٻخڅ َٸَأ ٳٍ ٻپ كِر

واڃخ ٳٍ ػٗع ٷاخٽ ػاڂ ٻاخڅ َٸاىٽ ر٬اي ًٿاٺ ْڅ أٻاىڅ ٷزڀاض ٍهٜاش ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه             
 وٓڀڂ أكذ اٿً ڃڄخ ٫يٽ ره أو ٫يٽ ٿټنٍ ٳخٍٷظه ٫ڀً أڃَ أٻَ  أڅ أهخٿٴه اٿً ٯَُ .

رن آلٶ أهزَنٍ حرن ٿه٬ُش ٫ان ََِاي ران أراٍ كزُاذ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُكي - 
 ٫ن ٫ڄَو رن حٿىٿُي ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ

 ڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽٓ
َ  ن ٷخٽ ٫ڀٍ ڃخ ٿڂ أٷپ ٳڀُظزىأ ڃٸ٬اي  ڃان حٿناخٍ ونهاً ٫ا      ڃن- وحٿټىراش وحٿٰزُاَحء    حٿوڄاَ وحٿڄُٔا

 .ٷخٽ وٻپ ڃٔټَ كَحځ
كيػنخ ٫زي حهلل حرن رټَ ٷخٽ كخطڂ رن أرٍ َُٰٛس ٫ان أراٍ رڀاؾ ٫ان      رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 ٫ڄَو رن ڃُڄىڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ وٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
وحٿلڄاي هلل وٖ كاىٽ وٖ ٷاىس     ٫ڀً حٍْٝ ٍؿپ َٸىٽ ٖ حٿه اٖ حهلل وحهلل أٻزاَ وٓازلخڅ حهلل   ڃخ-

 خنض أٻؼَ ڃن ُري حٿزلَ.اٖ رخهلل اٖ ٻٴَص ٫نه ًنىره وٿى ٻ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫خٍځ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀُڄخڅ ٷخٽ أرٍ كيػنخ حٿل٠َڃٍ ٫ن كي - 

ٛاڀً حهلل   حٿٸخٓڂ ران ڃلڄاي ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو أڅ ٍؿاٗ ڃان حٿڄٔاڀڄُن حٓاظؤًڅ ٍٓاىٽ حهلل           
 ٫ڀُه ٷخٽ وٓڀڂ ٳٍ حڃَأس َٸخٽ ٿهخ أځ ڃهِوٽ وٻخنض طٔخٳق وط٘ظ١َ ٿه أڅ طنٴٶ ه٫ڀُ

ٓظؤًڅ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أو ًٻاَ ٿاه أڃَهاخ ٷاخٽ ٳٸاَأ ٫ڀُاه نزاٍ حهلل ٛاڀً حهلل            ٳخ-
 .٫ڀُه وٓڀڂ حٿِحنُش ٖ َنټلهخ اٖ ُحڅ أو ڃَ٘ٹ

حرن ٿه٬ُش ٫ن ََِاي ران ٫ڄاَو ٫ان      رن ٫ًُٔ كيػنٍٶ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلكي - 
 رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أرٍ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀً ٫ن ٫زي حهلل

 .ٛڄض نـخ ڃن-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ ران َىٓاٲ حٍُٖٵ كايػنخ ٓاٴُخڅ حٿؼاىٌٍ ٫ان ٫ڀٸڄاش        كي - 
َ  ٫زا رن ڃَػي ٫ن حٿٸخٓڂ ٬َنٍ حرن ڃوُڄَس ٫ن  ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ       وي حهلل ران ٫ڄا

 ٷخٽ
ٍ ؿٔي  اٖ أڃاَ حهلل ٫اِ وؿاپ حٿڄٗثټاش حٿاٌَن َلٴ٨ىناه ٳٸاخٽ        أكي ڃن حٿنخّ َٜخد رزٗء ٳ ڃخ-

 .حٻظزىح ٿ٬زيٌ ٻپ َىځ وٿُڀش ڃخ ٻخڅ ٬َڄپ ڃن هَُ ڃخ ٻخڅ ٳٍ وػخٷٍ
٫ن أرُه ٫ان ٫زاي حهلل ران     ثذػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن ٳ٠ُپ كيػنخ ٤٫خء رن حٿٔخكي - 

 ٫ڄَو ٷخٽ
وٓاڀڂ ٳٸاخځ وٷڄناخ ڃ٬اه ٳؤ٣اخٽ حٿٸُاخځ كظاً         ٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀً ٫هاي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ٻٔ-

٧ننخ أنه ٿُْ رَحٻ٪ ػڂ ٍٻ٪ ٳڀڂ َټي ََٳ٪ ٍأٓاه ػاڂ ٍٳا٪ ٳڀاڂ َټاي َٔاـي ػاڂ ٓاـي ٳڀاڂ َټاي ََٳا٪            
ٍ حٿَٻ٬ش حٿؼخنُش ٻڄاخ ٳ٬اپ ٳاٍ    ٳ ٍأٓه ػڂ ؿڀْ ػڀڂ َټي َٔـي ػڂ ٓـي ٳڀڂ َټي ََٳ٪ ٍأٓه ػڂ ٳ٬پ

ش حٿؼخنُش وؿ٬پ َٸىٽ ٍد ٿڂ ط٬ٌرهڂ ٬حْوٿً وؿ٬پ َنٴن ٳٍ حٍٖٝ وَزټٍ وهى ٓخؿي ٳٍ حٿَٻ
وأنزؤنخ ٳُهڂ ٍد ٿڂ ط٬ٌرنخ ونلن نٔظٰٴَٹ ٳَٳ٪ ٍأٓه وٷي طـڀض حٿ٘اڄْ وٷ٠اً ٛاٗطه ٳلڄاي     
حهلل وأػنً ٫ڀُه ػڂ ٷخٽ أَهاخ حٿناخّ اڅ حٿ٘اڄْ وحٿٸڄاَ آَظاخڅ ڃان آَاخص حهلل ٫اِ وؿاپ ٳابًح ٻٔاٲ            

     ً نااش كظااً ٿااى أٗااخء   حٿـ أكاايهڄخ ٳااخٳ٫ِىح اٿااً حٿڄٔااخؿي ٳااى حٿااٌٌ نٴٔااٍ رُااي  ٿٸااي ٫َٟااض ٫ڀاا
ٿظ٬خ٣ُض ر٬ٞ أٯٜخنهخ و٫َٟض ٫ڀً حٿنخٍ كظً أنٍ ٣ٖٴجهخ هُ٘ش أڅ طٰ٘خٻڂ وٍأَاض ٳُهاخ   

پ حڃَأس ڃن كڄَُ ٓىىحء ٣ىحٿش ط٬ٌد رهاَس ٿهاخ طَر٤هاخ ٳڀاڂ ط٬٤ڄهاخ وٿاڂ طٔاٸهخ وٖ طاي٫هخ طؤٻا         
أَاض  ٍٻڀڄخ أٷزڀض نه٘ظهخ وٻڀڄخ أىرَص نه٘ظهخ وٍأَض ٳُهخ أهخ رنٍ ى٫ي٩ و ڃن ه٘خٕ حٍٖٝ

ٛخكذ حٿڄلـن ڃظټجخ ٳٍ حٿنخٍ ٫ڀً ڃلـنش ٻخڅ ََٔٵ حٿلخؽ رڄلـنش ٳبًح ٫ڀڄىح ره ٷخٽ ٿٔاض  
 أنخ أَٓٷټڂ أنڄخ ط٬ڀٶ رڄلـنٍ.

ٔاً ران   ُحرن ٗهخد ٫ن ٫خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ كيػنكي - 
 ٣ڀلش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ

ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وحٷٴخ ٫ڀاً ٍحكڀظاه رڄناً ٳخطاخ  ٍؿاپ ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل         َض ٍٓىٽ حهلل ٛڀٍأ-
أنٍ ٻنض أٍي أڅ حٿلڀٶ ٷزپ حٿٌرق ٳلڀٸض ٷزپ أڅ أًرق ٷخٽ اًرق وٖ كاَؽ  ػاڂ ؿاخء  آهاَ ٳٸاخٽ      

ٳٌرلض ٷزپ أڅ أٍڃاٍ ٳٸاخٽ حٍځ وٖ كاَؽ ٷاخٽ      ٍٿٌرق ٷزپ حٿَڃح َخ ٍٓىٽ حهلل انٍ ٻنض أٍي أڅ
 ٷزپ ٍٗء اٖ ٷخٽ حٳ٬پ وٖ كَؽ. پٳڄخ ٓجپ ٫ن ٍٗء ٷيڃه ٍؿ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ٖڀً ٫ن ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ        كي - 
 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٳااٍ  حٿااينُخ ٫ڀااً ڃنااخرَ ڃاان ٿئٿاائ َااىځ حٿٸُخڃااش رااُن َاايٌ حٿااَكڄن رڄااخ أٷٔاا٤ىح  حٿڄٸٔاا٤ُن ٳااٍ اڅ-
 .حٿينُخ

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ حٿىٿُاي ران ڃٔاڀڂ أنزؤناخ حْوُح٫اٍ كايػنٍ كٔاخڅ ران ٤٫ُاش              كي - 
 كيػنٍ أرى ٻز٘ش حٿٔڀىٿٍ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٍٛ كيػه
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نااٍ َٸااىٽ رڀٰااىح ٫نااٍ وٿااى آَااش وكاايػىح ٫اان رنااٍ  ٬ ٫ڀُااه وٓااڀڂ َهلله ٓااڄ٪ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حأناا-
 .د ٫ڀٍ ڃظ٬ڄيح ٳڀُظزىأ ڃٸ٬ي  ڃن حٿنخٍآَحثُپ وٖ كَؽ وڃن ٻٌ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن أرٍ ٫يٌ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٫ڄَو رن ڃَس ٫ان ٫زاي حهلل ران    كي - 
  ٍ  ٫ڀُاه  ٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٓاى حٿلَع ٫ن أرٍ ٻؼَُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض 

 وٓڀڂ َٸىٽ
 ٖ َلاذ حٿٴلاٖ وٖ حٿاظٴلٖ واَاخٻڂ وحٿ٘اق      ٨ڀڂ ٧ڀڄخص َىځ حٿٸُخڃاش واَاخٻڂ وحٿٴلاٖ ٳابڅ حهلل    حٿ-

ٳبڅ حٿ٘ق أهڀٺ ڃن ٻخڅ ٷزڀټڂ أڃَهڂ رخٿٸ٬ُ٤ش ٳٸ٬٤ىح وأڃَهڂ رخٿزواپ ٳزوڀاىح وأڃاَهڂ راخٿٴـىٍ     
ڀڄىڅ ڃان ٿٔاخنٺ   ٔا ٽ أڅ َٔاڀڂ حٿڄ ٷاخ ٳٴـَوح ٷخٽ ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ َخٍٓاىٽ حهلل أٌ حٔٓاٗځ أٳ٠اپ    

أٳ٠پ ٷخٽ أڅ طهـَ ڃخ ٻَ  ٍرٺ وحٿهـَس  وَيٹ ٳٸخځ ًحٹ أو آهَ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل أٌ حٿهـَس
هـَطااخڅ هـااَس حٿلخٟااَ وحٿزااخىٌ ٳهـااَس حٿزااخىٌ أڅ َـُااذ اًح ى٫ااٍ و٤َُاا٪ اًح أڃااَ حٿلخٟااَ   

 أ٨٫ڄهڄخ رڀُش وأٳ٠ڀهڄخ أؿَح.
ح٫اٍ كايػنٍ كٔاخڅ ران ٤٫ُاش كايػنخ أراى        ُُاي كايػنخ حْو  ىٿػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ حٿ كي - 

ڄاَو ران حٿ٬اخٙ كيػاه ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه          ٻز٘ش حٿٔڀىٿٍ أڅ ٫زاي حهلل ران ٫  
 وٓڀڂ َٸىٽ

ر٬ااىڅ كٔاانش أ٫ٗهااخ ڃنلااش حٿ٬نااِ ٖ ٬َڄااپ ٫زااي أو ٷااخٽ ٍؿااپ روٜااڀش ڃنهااخ ٍؿااخء ػىحرهااخ        أٍ-
 .وطٜيَٶ ڃى٫ىىهخ اٖ أىهڀه حهلل رهخ حٿـنش

ران    كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٫ُٔاً ران ٣ڀلاش ٫ان ٫زاي حهلل        هللػنخ ٫زي حكي - 
 ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ ٷخٽ

پ َخ ٍٓىٽ حهلل كڀٸض ٷزپ أڅ أٍڃٍ ٷاخٽ حٍځ وٖ كاَؽ وٷاخٽ ڃاَس ٷزاپ أڅ أًراق ٳٸاخٽ اًراق         ٍؿ-
 .وٖ كَؽ ٷخٽ ًرلض ٷزپ أڅ أٍڃٍ ٷخٽ حٍځ وٖ كَؽ

٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄاَو   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅكي - 
 رن حٿ٬خٙ ٷخٽ

ء ٍؿپ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َزخ٬َه ٷخٽ ؿجض ْرخ٬َٺ ٫ڀً حٿهـاَس وطَٻاض أراىٌ    ؿخ-
 .َزټُخڅ ٷخٽ ٳخٍؿ٪ حٿُهڄخ ٳخٟلټهڄخ ٻڄخ أرټُظهڄخ

ٓاڄ٬ه ڃان ٫زاي     ّنٍ ٫ڄاَو ران أو  زَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٓڄ٬ض ٫ڄَ أهكي - 
 ٫ڀُه وٓڀڂحهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 

ذ حٿُٜخځ اٿً حهلل ُٛخځ ىحوى وأكذ حٿٜٗس اٿً حهلل ٛٗس ىحوى ٻخڅ َنخځ نٜاٴه وَٸاىځ ػڀؼاه    أك-
 .وَنخځ ٓيٓه وٻخڅ َٜىځ َىڃخ وَٴ٤َ َىڃخ

ػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫ڄَو رن ىَنخٍ ٫ن ٫ڄَو رن أوّ ٫ان ٫زاي حهلل   كي ػنخ ٫زي حهللكي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂرن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ َزڀٮ ره حٿنزٍ ٛڀً حهلل

ڄٸ٤ٔىڅ ٫ني حهلل َىځ حٿٸُخڃاش ٫ڀاً ڃناخرَ ڃان ناىٍ ٫ان َڄاُن حٿاَكڄن ٫اِ وؿاپ وٻڀظاخ َيَاه             حٿ-
 .َڄُن حٿٌَن ٬َيٿىڅ ٳٍ كټڄهڂ وأهڀُهڂ وڃخ وٿىح
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ران أراٍ حٿـ٬اي ٫ان ٫زاي حهلل ران        ڂن ٫ڄاَو ٫ان ٓاخٿ   ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅكي - 
 ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ وٻخڅ ٫ڀً ٍكپ وٷخٽ

س ٫ڀً ػٸپ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍؿپ َٸخٽ ٿه ٻَٻَس ٳڄخص ٳٸخٽ هى ٳٍ حٿنخٍ ٳن٨اَوح  ڃَ-
 .ٳبًح ٫ڀُه ٫زخءس ٷي ٯڀهخ وٷخٽ ڃَس أو ٻٔخء ٷي ٯڀه

٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ران   و٫ن أرٍ ٷخرىَّ ػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫ڄكي ػنخ ٫زي حهللكي - 
 ٷخٽحٿ٬خٙ َزڀٮ ره حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 

َحكڄااىڅ َااَكڄهڂ حٿااَكڄن حٍكڄااىح أهااپ حٍْٝ َااَكڄټڂ أهااپ حٿٔااڄخء وحٿااَكڂ ٗااـنش ڃاان     حٿ-
 .حٿَكڄن ڃن وٛڀهخ وٛڀظه وڃن ٷ٬٤هخ رظظه

ران   رَ ٫ان ٫زاي حهلل  ؿاخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ آالٶ ٫ان وهاذ ران     كي - 
 ٫ڄَو رن حٿ٬خٍٛ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

 .ً رخٿڄَء اػڄخ أڅ ٠َُ٪ ڃن َٸىصٻٴ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااٴُخڅ ٫اان ىحوى ٬َنااٍ حراان ٗااخرىٍ ٫اان ڃـخهااي ور٘ااَ راان  كااي - 

 ه وٓڀڂڀُحٓڄ٬ُپ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫
 .ُحٽ ؿزََپ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َىُٛنٍ رخٿـخٍ كظً ٧ننض أنه ُٓىٍػه ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٓڀُڄخڅ حْكىٽ ٫ن ڃـخهي ٫ان أراٍ ٫ُاخٝ ٫ان     كي - 

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٿڄخ نهً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حْو٫ُش ٷخٿىح
 .َُ حٿڄِٳضٯؤٍهٚ ٳٍ حٿـَ ٳ ْ ٻپ حٿنخّ َـي ٓٸخءٿُ-
ٿٔخثذ ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄاَو  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ؿَََ ٫ن ٤٫خء رن حكي - 

 رن حٿ٬خٙ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ظخڅ ڃن كخٳ٦ ٫ڀُهڄخ أىهڀظخ  حٿـنش وهڄخ ََُٔ وڃن ٬َڄپ رهڄخ ٷڀُپ ٷخٿىح وڃخ هڄخ َخ ٍٓاىٽ  هڀ-

  وطٔازله ٳاٍ ىراَ ٻاپ ٛاٗس ڃټظىراش ٫٘اَح ٫٘اَح واًح أطُاض اٿااً          َلڄاي حهلل وطټزا  ط حهلل ٷاخٽ أڅ 
ٔزق حهلل وطټزَ  وطلڄي  ڃخثش ڃَس ٳظڀٺ هڄٔاىڅ وڃخثظاخڅ رخٿڀٔاخڅ وأٿٴاخڅ وهڄٔاڄخثش      ڃ٠ـ٬ٺ ط

ٳٍ حٿڄُِحڅ ٳؤَټڂ ٬َڄپ ٳٍ حٿُىځ وحٿڀُڀش أٿٴُن وهڄٔڄخثش ُٓجش ٷخٿىح ٻُٲ ڃن ٬َڄپ رهخ ٷڀُپ ٷخٽ 
َـت أكيٻڂ حٿ٤ُ٘خڅ ٳٍ ٛٗطه ٳٌُٻَ  كخؿش ٻٌح وٻٌح ٳٗ َٸىٿهخ وَؤطُه ٫ني ڃنخڃه ٳُنىڃاه ٳاٗ   

 خ ٷخٽ وٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٬َٸيهن رُي .هَٸىٿ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن حران َُاخى ٫ان         كي - 

ٛاٴُن رُناه وراُن ٫ڄاَو ران       ٳاٍ ڃنٜاَٳه ڃان    َاش ٫زي حهلل رن حٿلَع ٷخٽ اناٍ ْٓاَُ ڃا٪ ڃ٬خو   
ٙ َاخ أراض ڃاخ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه        حٿ٬خٙ ٷخٽ ٳٸاخٽ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ران حٿ٬اخ      

 وٓڀڂ َٸىٽ ٿ٬ڄخٍ
لٺ َخ حرن ٓڄُش طٸظڀاٺ حٿٴجاش حٿزخٯُاش ٷاخٽ ٳٸاخٽ ٫ڄاَو ٿڄ٬خوَاش أٖ طٔاڄ٪ ڃاخ َٸاىٽ هاٌح ٳٸاخٽ             وَ-

 .  انڄخ ٷظڀه حٿٌَن ؿخإح رهنخڃ٬خوَش ٖ طِحٽ طؤطُنخ رهنش أنلن ٷظڀ
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خڅ ٫ن ح٫ْڄاٖ ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ران أراٍ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ن٬ُڂ ٫ن ٓٴُكي - 
 َُخى

 .ڀه أو نلى ڃؼ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى ڃ٬خوَااش كاايػنخ ح٫ْڄااٖ ٫اان َُااي راان وهااذ ٫اان ٫زااي    كااي - 

ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    حٿ٬اخٙ ٷاخٽ ٷاخٽ   ن حٿَكڄن رن ٫زي ٍد حٿټ٬زاش ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو را      
 ٫ڀُه وٓڀڂ

ڄااَس ٷڀزااه ٳڀ٬٤ُڄااه ڃااخ حٓااظ٤خ٩ ٳاابڅ ؿااخء آهااَ َنخ٫ُااه     رااخَ٪ اڃخڃااخ ٳؤ٤٫ااخ  ٛااٴٸش َااي  وػ   ڃاان-
 .ٳخَٟرىح ٫نٶ حِهَ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ حٿٔاٴَ ٫ان ٫زاي حهلل ران         كي - 
 ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ

 ٫ڀُه وٓڀڂ ونلن نٜڀق هٜخ ٿنخ ٳٸخٽ ڃخ هٌح ٷڀناخ هٜاخ ٿناخ وهاً     ٽ حهلل ٛڀً حهللٓىرنخ ٍ ڃَ-
 ن نٜڀله ٷخٽٳنل

 .خٽ أڃخ اڅ حْڃَ أ٫ـپ ڃن ًٿٺٳٸ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش ٫ن ح٫ْڄٖ ٫ن َُي رن وهذ ٫ن ٫زي حٿاَكڄن  كي - 

ْ   ح رن ٫زي ٍد حٿټ٬زش ٷخٽ أنظهُض اٿً ٫زي حهلل رن ٫ڄاَو ران   ٳاٍ ٧اپ حٿټ٬زاش     ٿ٬اخٙ وهاى ؿاخٿ
 ٳٔڄ٬ظه َٸىٽ

وٓاڀڂ ٳاٍ ٓاٴَ اً ناِٽ ڃناِٖ ٳڄناخ ڃان ٠َاَد هزاخء           نخ نلن ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه رُ-
وڃنخ ڃن هى ٳٍ ؿَ٘س وڃنخ ڃن َنظ٠پ اً ناخىي ڃنخىَاه حٿٜاٗس ؿخڃ٬اش ٷاخٽ ٳخؿظڄ٬ناخ ٷاخٽ ٳٸاخځ         

أڃظاه ٫ڀاً ڃاخ ٬َڀڄاه      ٽٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳو٤زنخ ٳٸاخٽ اناه ٿاڂ َټان نزاٍ ٷزڀاٍ اٖ ى      
هااٌ  ؿ٬ڀااض ٫خٳُظهااخ ٳااٍ أوٿهااخ واڅ آهَهااخ   هُااَح ٿهااڂ وَلااٌٍهڂ ڃااخ ٬َڀڄااه ٗااَح ٿهااڂ واڅ أڃااظټڂ 

ُٜٓااُزهڂ رااٗء ٗاايَي وأڃااىٍ طنټَونهااخ طـااٍء ٳااظن ََٷااٶ ر٠٬ااهخ حٿااز٬ٞ طـااٍء حٿٴظنااش ٳُٸااىٽ   
حٿڄئڃن هٌ  ڃهڀټظٍ ػڂ طنټ٘ٲ ػڂ طـٍء حٿٴظنش ٳُٸىٽ حٿڄئڃن هٌ  ػڂ طنټ٘ٲ ٳڄن َٓ  ڃانټڂ أڅ  

ُاىځ حِهاَ وٿُاؤص اٿاً     وحٿ َِكِف ٫ان حٿناخٍ وأڅ َايهپ حٿـناش ٳڀظيٍٻاه ڃىطظاه وهاى َائڃن راخهلل         
حٿنااخّ حٿااٌٌ َلااذ أڅ َاائطً اٿُااه وڃاان رااخَ٪ اڃخڃااخ ٳؤ٤٫ااخ  ٛااٴٸش َااي  وػڄااَس ٷڀزااه ٳڀ٬٤ُڄااه ڃااخ    

       ّ ٸڀاض  ٳ حٓظ٤خ٩ ٳبڅ ؿخء آهَ َنخ٫ُه ٳخَٟرىح ٫نٶ حِهاَس ٷاخٽ ٳخىهڀاض ٍأٓاٍ ڃان راُن حٿناخ
اٿاً أًنُاه ٳٸاخٽ      أأنض ٓڄ٬ض هٌح ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٳؤٗخٍ رُي أن٘يٹ رخهلل

ٓڄ٬ظه أًنخٌ وو٫خ  ٷڀزٍ ٷخٽ ٳٸڀض هٌح حرن ٫ڄٺ ڃ٬خوَش ٬َنٍ َؤڃَنخ رؤٻپ أڃىحٿنخ رُننخ رخٿزخ٣پ 
وأڅ نٸظپ أنٴٔنخ وٷي ٷخٽ حهلل ط٬خٿً َخ أَهخ حٿٌَن آڃنىح ٖ طؤٻڀىح أڃىحٿټڂ رُنټڂ رخٿزخ٣پ ٷاخٽ ٳـڄا٪   

٣خ٫اش حهلل وح٫ٜاه ٳاٍ    ٳاٍ   َي  ٳىٟا٬هخ ٫ڀاً ؿزهظاه ػاڂ نټاْ هنُاش ػاڂ ٍٳا٪ ٍأٓاه ٳٸاخٽ أ٬٣اه           
 ڃ٬ُٜش حهلل ٫ِ وؿپ.
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن ٗٸُٶ ٫ان ڃٔاَوٵ ٫ان ٫زاي     كي - 
ٖ   ٿاڂ حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬اخٙ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ       ڃظٴل٘اخ وٻاخڅ    َاٺ ٳخك٘اخ و

 َٸىٽ
 .هُخٍٻڂ أكخٓنټڂ أهٗٷخ ڃن-
كيػنٍ أرٍ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ كايػنخ َلُاً ران أراٍ آالٶ كايػنٍ ٫زايس حران أراٍ            ػنخ ٫زي حهلل كي - 

ٿزخرش ٫ن كزُذ رن أراٍ ػخراض كايػنٍ أراى ٫زاي حهلل ڃاىٿً ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو كايػنخ ٫زاي حهلل ران             
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ ُض٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ونلن ن٤ىٱ رخٿز

هااٌ  حَٖااخځ ٷُااپ وٖ حٿـهااخى ٳااٍ ٓاازُپ حهلل ٷااخٽ وٖ   ڃاان أَااخځ أكااذ اٿااً حهلل حٿ٬ڄااپ ٳااُهن ڃاان  ڃااخ-
حٿـهخى ٳٍ ٓزُپ حهلل اٖ ڃن هَؽ رنٴٔه وڃخٿه ػاڂ ٿاڂ ََؿا٪ كظاً طهاَحٵ ڃهـاش ىڃاه ٷاخٽ ٳڀٸُاض          

ٷاخٽ وٷاخٽ ٫زايس هاٍ      غڃان هاٌح حٿلايَ    لىكزُذ رن أرٍ ػخرض ٳٔؤٿظه ٫ن هٌح حٿليَغ ٳليػنٍ رن
 .حَٖخځ حٿ٬َ٘

ػنخ حٓاڄ٬ُپ أنزؤناخ ٤٫اخء ران حٿٔاخثذ ٫ان أرُاه ٫ان ٫زاي حهلل ران           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كاي كي - 
 ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 َأ حٿٸَآڅ ٳٍ ٗهَ ػڂ نخٷٜنٍ ونخٷٜظه كظً ٛخٍ اٿً ٓز٪.حٷ-
كيػنخ حٓڄ٬ُپ كيػنخ ٓڀُڄخڅ حٿظُڄٍ ٫ن أٓڀڂ حٿ٬ـڀاٍ ٫ان ر٘اَ ران      رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 رن ٫ڄَ ٷخٽ ٷخٽ أ٫َحرٍٗٴخٱ ٫ن ٫زي حهلل 
 .ٍٓىٽ حهلل ڃخ حٿٜىٍ ٷخٽ ٷَڅ َنٴن ٳُه َخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ ٫ان َاىنْ ٫ان حٿلٔان أڅ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ٷاخٽ           كي - 

 ڀڂٷخٽ ٿٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
َ   ٲ أنااض اًحٻُاا- ؿااض رٸُااض ٳااٍ كؼخٿااش ڃاان حٿنااخّ ٷااخٽ ٷڀااض َااخ ٍٓااىٽ حهلل ٻُااٲ ًٿااٺ ٷااخٽ اًح ڃ

٫هىىهڂ وأڃخنخطهڂ وٻخنىح هټٌح وٗزٺ َىنْ راُن أٛاخر٬ه َٜاٲ ًحٹ ٷاخٽ ٷڀاض ڃاخ أٛان٪ ٫ناي         
ټاَ و٫ڀُاٺ روخٛاظٺ واَاخٹ     طن ًحٹ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ حطٶ حهلل ٫ِ وؿپ وهاٌ ڃاخ ط٬اَٱ وى٩ ڃاخ    

 .و٫ىحڃهڂ
أرااٍ كاايػنخ َلُااً ٬َنااٍ حراان ٓاا٬ُي ٫اان ٗاا٬زش كاايػنٍ ٫ڄااَو راان ڃااَس   زااي حهلل كاايػن٫ٍ ػنخكااي - 

ٗ ٳٍ رُض أرٍ ٫زُيس أنه ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن ٫ڄاَو َلايع حران ٫ڄاَ أناه ٓاڄ٪ ٍٓاىٽ        ٓڄ٬ض ٍؿ
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

ََُ  ڃن- ََُ  وَكَٸ َٰ َٛ ََٓڄَ٪ حهلُل ره ٓخِڃَ٪ هڀِٸِه و َّ ر٬ڄڀه،   .٫زي حهلل خخٽ ٳٌٍٳض ٫ُن. ٷََٓڄَ٪ حٿنخ
زُي حهلل رن حٖهنْ أنزؤنخ حٿىٿُي رن ٫زاي  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٫كي - 

 حهلل ٫ن َىٓٲ رن ڃخهٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ
ڀڂ أٍَاي كٴ٨اه ٳنهظناٍ ٷاََٖ     وٓا  ض أٻظذ ٻاپ ٗاٍء أٓاڄ٬ه ڃان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه       ٻن-

ٗاٍء طٔاڄ٬ه ڃان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل           ٻاپ ٳٸخٿىح انٺ طټظذ 
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َظټڀڂ ٳٍ حٿ٠ٰذ وحٿَٟخ ٳخڃٔټض ٫ن حٿټظخد ٳاٌٻَص ًٿاٺ ٿَٓاىٽ حهلل ٛاڀً      ٫ڀُه وٓڀڂ رَ٘
 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ حٻظذ ٳىحٿٌٌ نٴٍٔ رُي  ڃخ هَؽ ڃنٍ اٖ كٶ

ٓاڄ٬ض ٫زاي حهلل ران     ٍڀُناخ كايػنٍ أرا   ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ه٘خځ أڃٗ كي - 
ٍَ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً  حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٫ڄَو ڃن ٳُه اٿً ٳ

حهلل ٖ َٸزٞ حٿ٬ڀڂ حنظِح٫خ َنظ٫ِه ڃن حٿنخّ وٿټن َٸازٞ حٿ٬ڀاڂ رٸازٞ حٿ٬ڀڄاخء كظاً اًح ٿاڂ        أڅ-
 َظَٹ ٫خٿڄخ حطوٌ حٿنخّ ٍإٓخء ؿهخٖ ٳٔجڀىح ٳؤٳظىح رَُٰ ٫ڀڂ ٳ٠ڀىح وأٟڀىح.

ن  كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ٫ان ٓاٴُخڅ كايػنخ ڃنٜاىٍ ٫ان هاٗٽ ران َٔاخٱ ٫ا          هللػنخ ٫زي حكي - 
أرٍ َلًُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٍأَض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٜاڀٍ ؿخٿٔاخ ٷڀاض ٿاه         

 كيػض أنٺ طٸىٽ ٛٗس حٿٸخ٫ي ٫ڀً نٜٲ ٛٗس حٿٸخثڂ ٷخٽ
 .ٍ ٿُْ ٻڄؼڀټڂأن-
خځ حٿيٓااظىحثٍ كاايػنخ َلُااً ٫اان ڃلڄااي راان   ٘ااػنخ َلُااً ٫اان هكاايػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ  كااي - 

ؿزَُ رن نٴَُ ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل        ارَحهُڂ ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأي ٫ڀُه ػىرُن ڃ٬ٜٴََن ٷخٽ

 .  ػُخد حٿټٴخٍ ٖ طڀزٔهخهٌ-
ن رََايس ٫ان أراٍ    را ػنخ ٫زاي حهلل  كاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ كيػنخ كُٔن حٿڄ٬ڀاڂ  كي - 

ىٝ ڃلڄاي ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وٻاخڅ      َُٓس ٷخٽ ٻخڅ ٫زُي حهلل حرن َُخى َٔؤٽ ٫ن حٿلىٝ كا 
َټٌد ره ر٬ي ڃخ ٓؤٽ أرخ رَُس وحٿزَحء رن ٫خُد و٫خثٌ رن ٫ڄَو وٍؿٗ آهاَ وٻاخڅ َټاٌد راه     
ٳٸخٽ أرى ٓزَس أنخ أكيػٺ رليَغ ٳُه ٗٴخء هٌح اڅ أرخٹ ر٬غ ڃ٬ٍ رڄاخٽ اٿاً ڃ٬خوَاش ٳڀٸُاض ٫زاي      

وأڃڀً ٫ڀً ٳټظزض رُيٌ ٳڀڂ  ڂحهلل رن ٫ڄَو ٳليػنٍ ڃڄخ ٓڄ٪ ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ
 أُى كَٳخ وٿڂ أنٸٚ كَٳخ كيػنٍ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

حهلل ٖ َلذ حٿٴلٖ أو َزٰٞ حٿٴخكٖ وحٿڄظٴلٖ ٷخٽ وٖ طٸاىځ حٿٔاخ٫ش كظاً ٨َهاَ حٿٴلاٖ       أڅ-
ٖ وٷ٬ُ٤ااش حٿااَكڂ وٓااىء حٿڄـااؤوٍس وكظااً َاائطڄن حٿوااخثن وَوااىڅ حٖڃااُن وٷااخٽ أٖ أڅ   خكوحٿظٴاا

ٻڂ كىٟااً ٫َٟااه و٣ىٿااه وحكااي وهااى ٻڄااخ رااُن أَڀااش وڃټااش وهااى ڃٔااَُس ٗااهَ ٳُااه ڃؼااپ ڃى٫ااي
حٿنـىځ أرخٍَٶ َٗحره أٗي رُخٟخ ڃن حٿٴ٠ش ڃن َٗد ڃنه ڃَ٘رخ ٿاڂ ٨َڄاؤ ر٬اي  أرايح ٳٸاخٽ ٫زُاي       

 يٵ ره وأهٌ حٿٜلُٴش ٳلزٔهخ ٫ني .ٜحهلل ڃخ ٓڄ٬ض ٳٍ حٿلىٝ كيَؼخ أػزض ڃن هٌح ٳ
ػنخ َلًُ ٫ن حٓڄ٬ُپ كايػنخ ٫اخڃَ ٷاخٽ ؿاخء ٍؿاپ اٿاً ٫زاي حهلل        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 رن ٫ڄَو ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 ڄٔڀڂ ڃن ٓڀڂ حٿڄٔڀڄىڅ ڃن ٿٔخنه وَي  وحٿڄهخؿَ ڃن هـَ ڃخ نهً حهلل ٫نه.حٿ-
كټاُڂ    كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ؿََؾ ٫ن حرن أرٍ ڃڀُټش ٫ن َلًُ ران ػنخ ٫زي حهللكي - 

 رن ٛٴىحڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ
٬ض حٿٸَآڅ ٳٸَأص ره ٳٍ ٻپ ٿُڀش ٳزڀٮ ًٿٺ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ انٍ أه٘اً  ؿڄ-

ٍ أٓاظڄظ٪ ڃان ٷاىطٍ    نا ٍٓاىٽ حهلل ى٫  َاخ أڅ ٤َىٽ ٫ڀُٺ ُڃخڅ أڅ طڄاپ حٷاَأ  ٳاٍ ٻاپ ٗاهَ ٷڀاض       
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ى٫نٍ أٓظڄظ٪ ڃن ٷىطٍ وٗازخرٍ ٷاخٽ حٷاَأ      وٗزخرٍ ٷخٽ حٷَأ  ٳٍ ٻپ ٫ََ٘ن ٷڀض َخ ٍٓىٽ حهلل
َاخ ٍٓاىٽ حهلل ى٫ناٍ حٓاظڄظ٪ ڃان ٷاىطٍ وٗازخرٍ ٷاخٽ حٷاَأ  ٳاٍ ٻاپ ٓاز٪ ٷڀاض َاخ                ٳٍ ٫َ٘ ٷڀاض 

 ٍٓىٽ حهلل ى٫نٍ أٓظڄظ٪ ڃن ٷىطٍ وٗزخد ٳؤرً.
ًُ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن أرُه ٫ان ٫زاي حهلل   لٍ أرٍ كيػنخ َػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 رن ٫ڄَو
 .ٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً ٳٍ ٻٔىٱ حٿ٘ڄْ ٍٻ٬ظُنح أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حران ٫ـاٗڅ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه ٫ان          كي - 

ؤ٫َٝ ٫نااه ٳا ؿاي  أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓااڀڂ ٍأي ٫ڀاً ر٬اٞ أٛالخره هخطڄااخ ڃان ًهاذ          
 ٳؤٿٸخ  وحطوٌ هخطڄخ ڃن كيَي ٳٸخٽ

 .حٿنخٍ ٳؤٿٸخ  ٳخطوٌ هخطڄخ ڃن وٍٵ ٳٔټض ٫نهح َٗ هٌح كڀُش أهپ هٌ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ حراان نڄُااَ كاايػنخ ح٫ْڄااٖ ٫اان ٫ؼڄااخڅ راان ٫ڄُااَ راان أرااٍ    كااي - 

حهلل  ٽٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاى    َوحٿُٸ٨خڅ ٫ن أرٍ كَد رن أراٍ حٖٓاىى ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٫زاي حهلل ران ٫ڄا       
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

 .ء ڃن ٍؿپ أٛيٵ ڃن أرٍ ًٍأٷڀض حٿٰزَحء وٖ أ٧ڀض حٿو٠َح ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن كټُڂ ٫ن أرٍ أڃخڃاش ران ٓاهپ ران     كي - 

 كنُٲ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ
ن حٿ٬اخٙ َڀازْ ػُخراه ٿُڀلٸناٍ     را وٷاي ًهاذ ٫ڄاَو    ڂ خ ؿڀىٓخ ٫ني حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀ   ٻن-

ن ٳاىحهلل ڃاخ ُٿاض وؿاٗ أط٘اىٱ ىحهاٗ وهخٍؿاخ كظاً         ٳٸخٽ ونلن ٫ني  ٿُيهڀن ٫ڀاُټڂ ٍؿاپ ٿ٬اُ   
 .ىهپ ٳٗڅ ٬َنٍ حٿلټڂ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ حٿلٔان ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ حٿِرُاَ ٫ان ٫زاي         كي - 
 ڂ َٸىٽڀحهلل ٫ڀُه وٓ ڀًحهلل رن ٫ڄَو ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛ

طاىى٩ ڃانهڂ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً       ح ٍأَظڂ أڃظٍ طهخد حٿ٨خٿڂ أڅ طٸىٽ ٿه أنٺ أناض ٧اخٿڂ ٳٸاي   اً-
 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َټىڅ ٳٍ أڃظٍ هٔٲ وڃٔن وٷٌٱ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٷخٽ كيػنخ كـخؽ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرٍ ٷٗراش ٫ان ٫زاي    كي - 
 ه وٓڀڂ ٷخٽٍُ ٛڀً حهلل ٫ڀنزحهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿ

 .ٷظپ ىوڅ ڃخٿه ٳهى ٗهُي ڃن-
أرٍ كيػنخ ٬َڀً كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ وحثاپ ٫ان ڃٔاَوٵ ٷاخٽ ٻناض          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

ؿخٿٔخ ٫ني ٫زي حهلل ران ٫ڄاَو ٳاٌٻَ ٫زاي حهلل ران ڃٔا٬ىى ٳٸاخٽ أڅ ًحٹ ٿَؿاپ ٖ أُحٽ أكزاه أرايح           
 ىٽٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸ

ش ٷاخٽ  وح حٿٸَآڅ ٫ن أٍر٬ش ٫ن حران أځ ٫زاي ٳزايأ راه و٫ان ڃ٬اخً و٫ان ٓاخٿڂ ڃاىٿً أراٍ كٌَٴا           هٌ-
 .٬َڀً ونُٔض حٿَحر٪
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀً كيػنخ ٳ٤َ ٫ن ڃـخهي ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄاَو ٷاخٽ ٷاخٽ    كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

خٳت وٿټاان حٿىحٛااپ حٿااٌٌ اًح حنٸ٬٤ااض ٍكڄااه   ڄټااحٿااَكڂ ڃ٬ڀٸااش رااخٿ٬َٕ وٿااُْ حٿىحٛااپ رخٿ   أڅ-
 .وٛڀهخ

خ ڃلڄاي ران ٫زُاي كايػنخ ڃلڄاي حران آالٶ ٫ان ََِاي ران أراٍ            ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػن  كي - 
كزُذ ٫ن نخ٫ڂ ڃاىٿً أځ ٓاڀڄش ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ٷاخٽ كــاض ڃ٬اه كظاً اًح ٻناخ راز٬ٞ             

 خٽٷ ٣َٵ ڃټش ٍأَظه طُڄڂ ٳن٨َ كظً اًح حٓظزخنض ؿڀْ طلظهخ ػڂ
ذ ٳٔاڀڂ  حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ طلاض هاٌ  حٿ٘اـَس اً أٷزاپ ٍؿاپ ڃان هاٌح حٿ٘ا٬         َض ٍٓىٽٍأ-

٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ػڂ ٷخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل أنٍ ٷي أٍىص حٿـهخى حرظًٰ رٌٿٺ وؿاه  
         ٍ  حهلل وحٿيحٍ حِهَس ٷخٽ هپ ڃن أرىَٺ أكي كاٍ ٷاخٽ ن٬اڂ َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٻٗهڄاخ ٷاخٽ ٳاخٍؿ٪ أراَ

 .ٍحؿ٬خ ڃن كُغ ؿخء رىَٺ ٷخٽ ٳىٿًأ
ُي كيػنخ أرى كُخڅ ٫ن أرُه ٷخٽ حٿظٸً ٫زي حهلل ران  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀً رن ٫زكي - 

٫ڄَو و٫زي حهلل رن ٫ڄَ ػڂ أٷزپ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ وهى َزټٍ ٳٸخٽ ٿه حٿٸىځ ڃخ َزټُاٺ َاخ أراخ ٫زاي     
 ه وٓڀڂ َٸىٽُ ٛڀً حهلل ٫ڀهللحٿَكڄن ٷخٽ حٿٌٌ كيػنٍ هٌح ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ ح

 .ٻزََيهپ حٿـنش انٔخڅ ٳٍ ٷڀزه ڃؼٸخٽ كزش ڃن هَىٽ ڃن  ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ وڃ٬َٔ ٫ن كزُذ رن أرٍ ػخراض ٫ان أراٍ    كي - 

 حٿ٬زخّ حٿڄټٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ي.ٛخځ ڃن ٛخځ حْر ٖ-
ن أرٍ ٫ حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ڃنٜىٍ ٫ن هٗٽ رن َٔخٱ ػنخ ٫زيكي - 

 َلًُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .زٰىح حٿىٟىءأٓ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ڃٔا٬َ وٓاٴُخڅ ٫ان ٓا٬ي ران اراَحهُڂ ٫ان كڄُاي         كي - 

 زي حهلل رن ٫ڄَو ٍٳ٬ه ٓٴُخڅ ووٷٴه ڃ٬َٔ ٷخٽ٫رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ىٱ ٫ن 
حٿَؿپ وحٿيَه ٷخٿىح وٻُٲ َ٘ظڂ حٿَؿپ وحٿيَه ٷاخٽ َٔاذ أراخ حٿَؿاپ ٳُٔاذ      حٿټزخثَ أڅ َ٘ظڂ  ڃن-

 .أرخ  ؤَزذ أڃه ٳُٔذ أڃه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٬ٓي رن ارَحهُڂ ٫ن ٍَلخڅ ران ََِاي   كي - 
  رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂڃٌَ ٫ن ٫زي حهلل٬خحٿ
 .وٖ ٿٌٌ ڃَس ٓىي طلپ حٿٜيٷش ٿٰنٍ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ان أراٍ كُاخڅ ٫ان أراٍ ٫ٍُاش ٫ان ٫زاي         كي - 

 حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٟلً ٳؤَهڄخ هَؽ ٷزپ ٛاخكزه ٳاخْهَي    ّڀ٪ حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰرهخ وطوَؽ حٿيحرش ٫ڀً حٿنخط٤-

 .حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰرهخ هٍ حٿظٍ أوٖ ڃنهخ ٷََذ وٖ أكٔزه اٖ ٣ڀى٩
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن هخٿه حٿلَع ران ٫زاي حٿاَكڄن    كي - 
 ٫ن أرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿَحٍٗ وحٿڄَطٍ٘ ن ٍٓىٽ حهللٿ٬-
ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان أَاىد ٓاڄ٬ض حٿٸخٓاڂ ران          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي    كي - 

 ٍر٬ُش َليع ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ىنهخ أوٖىهخ.ر٤ٷظُپ حٿو٤ؤ ٗزه حٿ٬ڄي ٷظُپ حٿٔى١ أو حٿ٬ٜخ ٳُه ڃخثش ڃنهخ أٍر٬ىڅ ٳٍ  اڅ-
ُذ رن أرٍ ػخراض ٫ان أراٍ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ وڃ٬َٔ ٫ن كزكي - 

 حٿ٬زخّ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .٠پ حٿٜىځ ٛىځ أهٍ ىحوى ٫ڀُه حٿٔٗځ ٻخڅ َٜىځ َىڃخ وَٴ٤َ َىڃخ وٖ َٴَ اًح ٖٷًأٳ-
كيػنخ وٻُ٪ كيػنٍ هڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ان ََِاي ران ٫زاي حهلل ٫ان ٫زاي        هلل كيػنٍ أرٍح ػنخ ٫زيكي - 

 رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حهلل
 .ٷَأ حٿٸَآڅ ٳٍ أٷپ ڃن ػٗع ٿڂ َٴٸهه ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٫ڀاٍ ران حٿڄزاخٍٹ ٫ان َلُاً ران أراٍ ٻؼُاَ ٫ان          كي - 

 ن ڃ٬يحڅ ٫ن ؿزَُ رن نٴَُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽرحهُڂ ٫ن هخٿي رَڃلڄي رن ا
 . ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ و٫ڀٍ ػُخد ڃ٬ٜٴَس ٳٸخٽ أٿٸهخ ٳبنهخ ػُخد حٿټٴخٍنٍ ٍٓىٽ حهللٍآ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي كيػنخ هڄخځ ٫ان ڃنٜاىٍ ٫ان ٓاخٿڂ ران أراٍ حٿـ٬اي ٫ان         كي - 

 ٓڀڂ ٷخٽوڀً حهلل ٫ڀُه ٛ ؿخرخڅ ٫ن ٫زي حهلل و٫ن حٿنزٍ
 .َيهپ حٿـنش ڃنخڅ وٖ ڃيڃن حٿوڄَ ٖ-
كيػنٍ أرٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ حٿ٬اىحځ كايػنٍ أٓاىى ران ڃٔا٬ىى ٫ان كن٨ڀاش ران            ػنخ ٫زي حهلل كي - 

هىَڀي حٿ٬نزٌَ ٷخٽ رُنڄخ أنخ ٫ني ڃ٬خوَاش اً ؿاخء  ٍؿاٗڅ َوظٜاڄخڅ ٳاٍ ٍأّ ٫ڄاخٍ َٸاىٽ ٻاپ         
 رن ٫ڄَو ٿ٤ُذ ره أكيٻڄخ نٴٔخ ٿٜخكزه ٳبنٍ ٓڄ٬ض ٍٓاىٽ  حهللوحكي ڃنهڄخ أنخ ٷظڀظه ٳٸخٽ ٫زي 

 ٽَٸى ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحهلل ٛڀ
ظڀه حٿٴجش حٿزخٯُش ٷخٽ ڃ٬خوَش ٳڄخ رخٿٺ ڃ٬نخ ٷخٽ اڅ أرٍ ٗټخنٍ اٿً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    طٸ-

 .وٓڀڂ ٳٸخٽ أ٣٪ أرخٹ ڃخ ىحځ كُخ وٖ ط٬ٜه ٳؤنخ ڃ٬ټڂ وٿٔض أٷخطپ
َي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن أرٍ حٿِرُاَ ٫ان أراٍ حٿ٬زاخّ     ٍِ أرٍ كيػنخ َػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 يَپ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَوڃىٿً رنٍ حٿ
 َ ٿَٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٍؿااخٽ َـظهاايوڅ ٳااٍ حٿ٬زااخىس حؿظهااخىح ٗاايَيح ٳٸااخٽ طڀااٺ   ًٻاا-

وٓانش   خىحوس حٖٓٗځ وَٗطه وٿټپ َٟحوس َٗس وٿټپ َٗس ٳظَس ٳڄن ٻخنض ٳظَطه اٿاً حٷظٜا  َٟ
 .ٳٓځ ڃخ هى وڃن ٻخنض ٳظَطه اٿً حٿڄ٬خٍٛ ٳٌٿٺ حٿهخٿٺ

يػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنٍ أرٍ ٫ن حرن آلٶ كايػنٍ أراى حٿِرُاَ حٿڄټاٍ     ػنخ ٫زي حهلل ككي - 
 ٫ن أرٍ حٿ٬زخّ ڃىٿً رنٍ حٿيَپ ٫ن ٫زي حهلل حرن ٫ڄَو ٷخٽ
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يَيح ٷاخٽ  ٗا َ ٿَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍؿخٽ َنٜزىڅ ٳٍ حٿ٬زخىس ڃن أٛلخره نٜازخ  ًٻ-
َٗطه وٿٺ َٟحوس ٗاَس وٿټاپ ٗاَس    ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ طڀٺ َٟحوس حٖٓٗځ و

ٳظَس ٳڄن ٻخنض ٳظَطه اٿً حٿټظخد وحٿٔنش ٳٓځ ڃاخ هاى وڃان ٻخناض ٳظَطاه اٿاً ڃ٬خٛاٍ حهلل ٳاٌٿٺ         
 حٿهخٿٺ.

زااي حهلل راان ٫څ حٿ٘اا٫َزٍ ٫اان زااخػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ََِااي أنزؤنااخ ؿََااَ كاايػنخ ككااي - 
 هى ٫ڀً حٿڄنز٫َڄَو رن حٿ٬خٙ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ و

كڄىح طَكڄىح وحٯٴَوح َٰٴَ حهلل ٿټڂ وَپ ْٷڄخ٩ حٿٸىٽ وَاپ ٿڀڄٜاََن حٿاٌَن َٜاَوڅ ٫ڀاً      حٍ-
 .ڃخ ٳ٬ڀىح وهڂ ٬َڄڀىڅ

ران َُاي ٫ان     ََ كيػنخ كزاخڅ ؿَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ ٬َنٍ حرن حٿٸخٓڂ كيػنخ كي - 
 ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ

 . ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀً حٿڄنزَ َٸىٽ ٳٌٻَ ڃ٬نخ ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللٓڄ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي كيػنخ نخٳ٪ رن ٫ڄَ ٫ن رَ٘ رن ٫خٛڂ ران ٓاٴُخڅ ٫ان    كي - 

 نه ٷخٽأڄخ ٬َڀڂ نخٳ٪ ٳُأرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 
 .ٻڄخ طوڀپ حٿزخٷَس رڀٔخنهخ حهلل ٫ِ وؿپ َزٰٞ حٿزڀُٮ ڃن حٿَؿخٽ حٿٌٌ َظوڀپ رڀٔخنه أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃ٬َٔ ٫ن كزُاذ ران أراٍ ػخراض ٫ان أراٍ حٿ٬زاخّ        كي - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ
خٽ أكاٍ وحٿايحٹ ٷاخٽ ن٬اڂ ٷاخٽ      ٸا ه ٳاٍ حٿـهاخى ٳ  ًنء ٍؿپ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ َٔاظؤ  ؿخ-

 .ٳٴُهڄخ ٳـخهي
ٍ أرٍ كيػنخ ََِي و٫ٴخڅ ٷخٽ ََِي أنزؤنخ وٷخٽ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ران ٓاڀڄش   ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

٫ن ػخرض حٿزناخنٍ ٫ان ٗا٬ُذ ران ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ٫ان أرُاه ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ٷاخٽ ٷاخٽ ٿاٍ                
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٷڀض ُىنٍ ٷاخٽ ٛاڂ َاىڃُن وٿاٺ طٔا٬ش ٷڀاض ُىناٍ ٷاخٽ ٛاڂ ػٗػاش وٿاٺ             سَىڃخ وٿٺ ٫َ٘ ٛڂ-
 .ُشػڄخن

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ هڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ان ََِاي ران ٫زاي حهلل ران حٿ٘اوَُ       كي - 
 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ وٷخٽ

أٻؼاَ ڃان    ًض أنٍ أٷىي ٫ڀا ٷڀض َخ ٍٓىٽ حهلل ٳٍ ٻڂ أٷَأ حٿٸَآڅ ٷخٽ حٷَأ  ٳٍ ٻپ ٗهَ ٷخٽ ٷڀ-
ًٿٺ ٷخٽ حٷَأ  ٳٍ ٫٘اََن ٷاخٽ   ًٿٺ ٷخٽ حٷَأ  ٳٍ هڄْ و٫ََ٘ن ٷڀض أنً أٷىي ٫ڀً أٻؼَ ڃن 

 ً ؼاَ ڃان   أٻ ٷڀض أنٍ أٷىي ٫ڀً أٻؼَ ڃن ًٿٺ ٷخٽ حٷَأ  ٳٍ هڄْ ٫َ٘س ٷخٽ ٷڀض أنٍ أٷىي ٫ڀا
َ ًٿٺ ٷخٽ حٷَأ  ٳٍ ٓز٪ ٷخٽ ٷڀض أنٍ أٷىي ٫ڀً أٻؼَ ڃان ًٿاٺ ٷاخٽ ٖ َٴٸهاه ڃان َ      إ  ٳاٍ أٷاپ   ٸا

 .ٗعػڃن 
ش ٫ن اراَحهُڂ ران ٫زاي حٿاَكڄن ران      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٳَؽ رن ٳ٠خٿكي - 

 ٍحٳ٪ ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 ََِاي  خٽحهلل كَځ ٫ڀً أڃظٍ حٿوڄَ وحٿڄَُٔ وحٿڄٍِ وحٿټىرش وحٿٸنُن وُحىنٍ ٛٗس حٿىطَ ٷا  اڅ-
 .ٿزَحر٢ححٿٸنُن 

ٷظخىس ٫ان حران ٓاََُن وڃلڄاي ران ٫زُاي       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ هڄخځ ٫ن كي - 
 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ

ض ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳـخء أرى رټَ ٳخٓظؤًڅ ٳٸخٽ حثٌڅ ٿه ور٘اَ  رخٿـناش ػاڂ    ٻن-
خٿـناش ػاڂ ؿاخء ٫ؼڄاخڅ ٳخٓاظؤًڅ ٳٸاخٽ حثاٌڅ ٿاه ور٘اَ           ر ؿخء ٫ڄَ ٳخٓاظؤًڅ ٳٸاخٽ حثاٌڅ ٿاه ور٘اَ      

 ض ڃ٪ أرُٺرخٿـنش ٷخٽ ٷڀض ٳؤَن أنخ ٷخٽ أن
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ كڄخى ران ٓاڀڄش ٫ان ػخراض حٿزناخنٍ ٫ان ٗا٬ُذ ران         كي - 

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن أرُه ٷخٽ
څ ٷااخٽ ٫ٴااخڅ ٤َااؤ ٫ٸزااه ٍؿااٗ ٍٖأَااض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َؤٻااپ ڃظټجااخ ٷاا٢ و  ڃااخ-

 .٫ٸزُه
ٴااَ كاايػنخ ٗاا٬زش ٫اان ٫ڄااَو راان ىَنااخٍ ٫اان   ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ؿ٬  كااي - 

 ٛهُذ ڃىٿً حرن ٫خڃَ َليع ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ٫ناه َاىځ   هللًرق ٫ٜاٴىٍح أو ٷظڀاه ٳاٍ ٯُاَ ٗاٍء ٷاخٽ ٫ڄاَو أكٔازه ٷاخٽ اٖ رلٸاه ٓاؤٿه ح            ڃن-

 .خڃشُحٿٸ
خى ران ٓاڀڄش ٷاخٽ ٫ٴاخڅ ٷاخٽ أنزؤناخ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن و٫ٴخڅ ٷخٖ كيػنخ كڄكي - 

٫ڄَو رن ىَنخٍ ٫ن ٛهُذ حٿلٌحء ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ران حٿ٬اخٙ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل     
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٌَرلاه ًرلاخ وٖ    ٽ وڃاخ كٸاه ٷاخ   حهللٷظپ ٫ٜٴىٍح ٓاؤٿه حهلل ٫ناه َاىځ حٿٸُخڃاش ٷُاپ َاخ ٍٓاىٽ         ڃن-
 .َؤهٌ ر٬نٸه ٳُٸ٬٤ه

كيػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان أَاىد ٓاڄ٬ض حٿٸخٓاڂ حران            ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحهلل ٍر٬ُش كيع ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓىٽ

 .أٍر٬ىڅ ٳٍ ر٤ىنهخ أوٖىهخخ ٷظُپ حٿو٤ؤ ٗزه حٿ٬ڄي ٷظُپ حٿٔى١ أو حٿ٬ٜخ ٳُه ڃخثش ڃنه اڅ-
نٍ أرٍ ٫ن ٷظخىس و٫زي حٿٜاڄي ٷاخٽ كايػنخ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خً رن ه٘خځ كيػكي - 

 هڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٗهَ رن كىٗذ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ػاڂ اًح ٗاَرىهخ    وڄَ اًح َٗرىهخ ٳخؿڀيوهڂ ػڂ اًح َٗرىهخ ٳخؿڀيوهڂ ػڂ اًح َٗرىهخ ٳخؿڀايوهڂ حٿ-

 .ٳخٷظڀىهڂ ٫ني حٿَحر٬ش
ٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٤٫خء ران حٿٔاخثذ ٫ان أرُاه     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂحهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً
ٌ ٤٫اخء أَهڄاخ   يٍه أڃَ ٳخ٣ڄش و٫ڀُخ اًح أهٌح ڃ٠خؿ٬هڄخ ٳٍ حٿظٔزُق وحٿظلڄُي وحٿظټزَُ ٖ َا أن-
ه حرن حٿټىحء وٖ ٿُڀاش ٛاٴُن   ٍر٪ وػٗػىڅ طڄخځ حٿڄخثش ٷخٽ ٳٸخٽ ٫ڀٍ ٳڄخ طَٻظهن ر٬ي ٷخٽ ٳٸخٽ ٿأ

 .ٷخٽ ٫ڀٍ وٖ ٿُڀش ٛٴُن
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان حٿن٬ڄاخڅ ران ٓاخٿڂ ٓاڄ٬ض           كي - 
انااٺ طٸااىٽ أڅ  وي حهلل راان ٫ڄاا٬َزاا٬َٸااىد راان ٫خٛااڂ راان ٫ااَوس راان ڃٔاا٬ىى ٓااڄ٬ض ٍؿااٗ ٷااخٽ ٿ 

ڂ ٗاُجخ انڄاخ ٷڀاض أنټاڂ ٓاظَوڅ ر٬اي ٷڀُاپ        حٿٔخ٫ش طٸىځ اٿً ٻٌح وٻاٌح ٷاخٽ ٿٸاي هڄڄاض أڅ ٖ أكايػټ     
لََٶ حٿزُض ٷخٽ ٬ٗزش هٌح أو نلى  ػڂ ٷخٽ ٫زي حهلل رن ٫ڄاَو ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل    أڃَح ٨٫ُڄخ ٻخڅ ط

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٖ أىٌٍ أٍر٬اُن َىڃاخ أو أٍر٬اُن ٓانش أو أٍر٬اُن      ن َؽ حٿيؿخٽ ٳٍ أڃظاٍ ٳُڀزاغ ٳاُهڂ أٍر٬اُ    َو-

ِ وؿپ ٫ًُٔ رن ڃََڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻؤناه ٫اَوس ران      ٿُڀش أو أٍر٬ُن ٗهَح ٳُز٬غ حهلل ٫
ڃ٬ٔىى حٿؼٸٴٍ ٳ٨ُهَ ٳُهڀټه ػڂ َڀزغ حٿنخّ ر٬ي  ٓنُن ٓز٬خ ٿُْ رُن حػنُن ٫يحوس ػاڂ ََٓاپ حهلل   

ن اَڄاخڅ اٖ ٷز٠اظه كظاً ٿاى أڅ     ڃا ٍَلخ راخٍس ڃان ٷزاپ حٿ٘اخځ ٳاٗ َزٸاً أكاي ٳاٍ ٷڀزاه ڃؼٸاخٽ ًٍس           
ٓاڄ٬ظهخ ڃان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وَزٸاً         ٽأكيهڂ ٻخڅ ٳٍ ٻزي ؿزپ ٿيهڀض ٫ڀُاه ٷاخ  

َٗحٍ حٿنخّ ٳٍ هٴش حٿ٤َُ وأكٗځ حٿٔازخ٩ ٖ ٬ََٳاىڅ ڃ٬َوٳاخ وٖ َنټاَوڅ ڃنټاَح ٷاخٽ ٳُظڄؼاپ        
ٿهڂ حٿ٤ُ٘خڅ ٳُٸىٽ اٖ طٔظـُزىڅ ٳُؤڃَهڂ رخْوػخڅ ٳ٬ُزيونهخ وهڂ ٳٍ ًٿاٺ ىحٍس أٍُحٷهاڂ كٔان    

ٰ  ٫ُ٘هڂ ػڂ َنٴن ٳٍ حٿٜىٍ ٳٗ َٔڄ٬ه أكي اٖ ً ٿاه وأوٽ ڃان َٔاڄ٬ه ٍؿاپ َڀاى١ كىٟاه       أٛا
ٳ٬ُٜٶ ػڂ ٖ َزٸً أكاي اٖ ٛا٬ٶ ػاڂ ََٓاپ حهلل أو َناِٽ حهلل ٷ٤اَح ٻؤناه حٿ٤اپ أو حٿ٨اپ ن٬ڄاخڅ           

ٸاخٽ َاخ أَهاخ    َن٨اَوڅ ٷاخٽ ػاڂ    َ حٿ٘خٹ ٳظنزض ڃنه أؿٔاخى حٿناخّ ػاڂ َانٴن ٳُاه أهاَي ٳابًح هاڂ ٷُاخځ         
ٽ أهَؿاىح ر٬اغ حٿناخٍ ٷاخٽ ٳُٸاخٽ ٻاڂ       خحٿنخّ هڀڄىح اٿً ٍرټڂ وٷٴاىهڂ انهاڂ ڃٔائوٿىڅ ٷاخٽ ػاڂ َٸا      

ٳُٸىٽ ڃن ٻپ أٿٲ ط٬ٔڄخثش وط٬ٔش وط٬ُٔن ٳُىڃجٌ طز٬غ حٿىٿيحڅ وَىڃجاٌ َټ٘اٲ ٫ان ٓاخٵ ٷاخٽ      
 ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنٍ رهٌح حٿليَغ ٬ٗزش ڃَحص و٫َٟض ٫ڀُه.

كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫اىٱ ٫ان ڃُڄاىڅ ران حٓاظخى حٿهِحناٍ        هلل كيػنٍ أرٍح ػنخ ٫زيكي - 
حهلل رن ٫ڄَ حٿهٌحنٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٫ان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه     ٫ن ٫زي 

 وٓڀڂ أنه ٷخٽ
ٿزْ حٿٌهذ ڃن أڃظٍ ٳڄخص وهى َڀزٔه كاَځ حهلل ٫ڀُاه ًهاذ حٿـناش وڃان ٿازْ حٿلََاَ ڃان          ڃن-

 .ُه كَََ حٿـنشڀى َڀزٔه كَځ ٫وهأڃظٍ ٳڄخص 
ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ ٓانخڅ ٫ان ٫زاي حهلل ران أراٍ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫نكي - 

 حٿهٌَپ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ
څ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َظ٬ىً ڃن ٫ڀڂ ٖ َنٴ٪ وى٫خء ٖ َٔڄ٪ وٷڀذ ٖ َو٘٪ ونٴْ ٖ ٻخ-

 ط٘ز٪.
أراى ٻخڃاپ كايػنخ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ حٿ٬ڄاٌَ ٫ان ٫ڄاَو ران            خيػنٍ أراٍ كايػن  ك ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٬ُٗذ ٫ن أرُه
 .أٓټَ ٻؼَُ  ٳٸڀُڀه كَحځ ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ ُهَُ كيػنخ ارَحهُڂ رن حٿڄهخؿَ ٫ن ٫زي حهلل كي - 

 ن ٫ڄَو ٷخٽ ٻنض ٫ني ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽر٫ن ٫زي حهلل  خ رن رخر



  

 

 

Page 261 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

٫ڄخٽ ٳٸخٽ ڃخ ڃن أَخځ حٿ٬ڄپ ٳُهن أٳ٠پ ڃن هٌ  حٿ٬َ٘ ٷاخٿىح َاخ ٍٓاىٽ حهلل حٿـهاخى     ٻَص حٖٳٌ-
ٳٍ ٓزُپ حهلل ٷخٽ ٳخٻزَ  ٳٸخٽ وٖ حٿـهخى اٖ أڅ َوَؽ ٍؿپ رنٴٔه وڃخٿه ٳٍ ٓزُپ حهلل ػاڂ طټاىڅ   

 ڃهـش نٴٔه ٳُه.
اراَحهُڂ ران   هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ وَلًُ رن آىځ ٷاخٖ كايػنخ ُهُاَ ٫ان     حػنخ ٫زي كي - 

 ڃهخؿَ ٫ن ٫زي حهلل رن رخرخ  ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ
 .ض ٫ني ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٌٻَص ح٫ْڄخٽ ٳٌٻَ ڃؼڀهٻن-
أراٍ ٓانخڅ ٫ان     َاي ران ٤٫اخء ٫ان    َِػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن ران ڃلڄاي كايػنخ    كي - 

 ٫زي حهلل رن أرٍ حٿهٌَپ كيػنٍ ُٗن ٷخٽ
خٿ٘خځ ٳٜڀُض ٍٻ٬ظُن ػڂ ؿڀٔض ٳـاخء ٗاُن َٜاڀٍ اٿاً حٿٔاخٍَش ٳڀڄاخ حنٜاَٱ        ڀض ڃٔـيح رىه-

ػخد حٿنخّ حٿُه ٳٔؤٿض ڃن هٌح ٳٸخٿىح ٫زي حهلل ران ٫ڄاَو ٳاؤطً ٍٓاىٽ ََِاي ران ڃ٬خوَاش ٳٸاخٽ أڅ         
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حٿڀهڂ انٍ أ٫ىً رٺ ڃن نٴاْ  هللڅ نزُټڂ ٛڀً حوأهٌح َََي أڅ َڄن٬نٍ أڅ أكيػټڂ 

٫ڀاڂ ٖ َنٴا٪ وڃان ى٫اخء ٖ َٔاڄ٪ حٿڀهاڂ اناٍ أ٫اىً راٺ ڃان هائٖء             وڃان  وٷڀذ ٖ َو٘٪ ٖ ط٘ز٪
 حٍْر٪.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ كڄاخى ٫ان ػخراض ٫ان ٗا٬ُذ ران ٫زاي حهلل ران         كي - 
 ٫ڄَ و٫ن أرُه ٷخٽ

 .هلل ٫ڀُه وٓڀڂ َؤٻپ ڃظټجخ ٷ٢ وٖ ٤َؤ ٫ٸزُه ٍؿٗڅحٓىٽ حهلل ٛڀً ٍ ٍإٌ ڃخ-
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ ران حٿٸخٓاڂ كايػنخ ٿُاغ كايػنٍ أراى ٷزُاپ حٿڄ٬اخٳٌَ ٫ان          ػنخ ٫زي كي - 

 ٗٴٍ حْٛزلٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
وٳٍ َي  ٻظخرخڅ ٳٸخٽ أطيٍوڅ ڃخ هخًحڅ حٿټظخرخڅ ٷخٽ  ڀڂؽ ٫ڀُنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓهَ-

ٓىٽ حهلل ٷخٽ ٿڀٌٌ ٳٍ َاي  حٿُڄناً هاٌح ٻظاخد ڃان ٍد حٿ٬اخٿڄُن طزاخٍٹ        ٷڀنخ ٖ اٖ أڅ طوزَنخ َخ ٍ
وط٬خٿً رؤٓڄخء أهپ حٿـنش وأٓڄخء آرخثهڂ وٷزخثڀهڂ ػڂ أؿڄپ ٫ڀً آهَهڂ ٖ َاِحى ٳاُهڂ وٖ َانٸٚ    

ٿنخٍ رؤٓڄخثهڂ وأٓڄخء آراخثهڂ وٷزاخثڀهڂ ػاڂ أؿڄاپ     حڃنهڂ أريح ػڂ ٷخٽ ٿڀٌٌ ٳٍ َٔخٍ  هٌح ٻظخد أهپ 
ٳُهڂ وٖ َانٸٚ ڃانهڂ أرايح ٳٸاخٽ أٛالخد ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ           ٫ڀً آهَهڂ ٖ َِحى

ٳٌٓ ٍٗء اًح ن٬ڄپ اڅ ٻخڅ هٌح أڃَ ٷي ٳَ٭ ڃناه ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٓايوىح        
وٷخٍرىح ٳبڅ ٛخكذ حٿـنش َوظڂ ٿه ر٬ڄپ حٿـنش واڅ ٫ڄپ أٌ ٫ڄپ وأڅ ٛاخكذ حٿناخٍ ٿُواظڂ ٿاه     

ڂ ٷخٽ رُي  ٳٸز٠هخ ػڂ ٷخٽ ٳاَ٭ ٍرټاڂ ٫اِ وؿاپ ڃان حٿ٬زاخى       ڄپ ػر٬ڄپ أهپ حٿنخٍ وأڅ ٫ڄپ أٌ ٫
 ػڂ ٷخٽ رخٿُڄنً ٳنزٌ رهخ ٳٸخٽ ٳََٶ ٳٍ حٿـنش ونزٌ رخٿَُٔي ٳٸخٽ ٳََٶ ٳٍ حٿ٬َُٔ.

اراَحهُڂ حران ٫زاي حٿاَكڄن ران       خ حٿٴَؽ كايػنخ ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيكي - 
 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍحٳ٪ ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ وٷخٽ

 حهلل كَځ ٫ڀً أڃظٍ حٿوڄَ وحٿڄَُٔ وحٿڄٍِ وحٿٸنُن وحٿټىرش وُحى ٿٍ ٛٗس ٿىطَ. أڅ-
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َ    كااي -  ٺ َػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حهلل راان ََِااي كاايػنخ كُااىس أنزؤنااخ ٗااَكزُپ راان ٗاا
حهلل رن ٫ڄاَو ران حٿ٬اخٙ     حٿڄ٬خٳٌَ أنه ٓڄ٪ ٫زي حٿَكڄن رن ٍحٳ٪ حٿظنىهٍ َٸىٽ أنه ٓڄ٪ ٫زي

 َٸىٽ أنه ٓڄ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
أرخٿٍ ڃخ أطُض أوڃخ أرخٿٍ ڃخ ٍٻزض اًح أنخ َٗرض طََخٷاخ أو ٷاخٽ ٫ڀٸاض طڄُڄاش أو ٷڀاض ٗا٬َح        ڃخ-

 .ٍٻزض أو ڃخ أرخٿٍ ڃخ أطُض ٺ ڃخ أرخٿٍ ڃخَ٘ڃن ٷزپ نٴٍٔ حٿڄ٬خٳٌَ 
ي حهلل رن ََِي كيػنخ كُىس وحرن ٿه٬ُاش ٷاخٽ أنزؤناخ ٗاَكزُپ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زكي - 

حراان ٗااََٺ أنااه ٓااڄ٪ أرااخ ٫زااي حٿااَكڄن حٿلزڀااً َلاايع ٫اان ٫زااي حهلل راان ٫ڄااَو راان حٿ٬ااخٙ ٫اان  
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .٫ني حهلل هَُهڂ ٿٜخكزه وهَُ حٿـَُحڅ ٫ني حهلل هَُهڂ ٿـخٍ  خدَ حْٛلهُ-
كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كُىس وحرن ٿه٬ُش ٷبٖ كايػنخ ٗاَكزُپ   ػنخ ٫زي حهلل كي - 

رن ََٗٺ أنه ٓڄ٪ أرخ ٫زي حٿاَكڄن َلايع ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ران حٿ٬اخٙ ٫ان ٍٓاىٽ حهلل           
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .خ٩ وهَُ ڃظخ٩ حٿينُخ حٿڄَأس حٿٜخٿلشظحٿينُخ ٻڀهخ ڃ څا-
ٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كُىس أنزؤنخ ٻ٬ذ ران ٫ڀٸڄاش أناه ٓاڄ٪     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

٫زي حٿَكڄن رن ؿزَُ َٸىٽ أنه ٓڄ٪ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ران حٿ٬اخٙ َٸاىٽ أناه ٓاڄ٪ ٍٓاىٽ حهلل          
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

ٍّ ٳبنه ڃن ٛڀً ٫ڀاً ٛاٗس ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      پًنخ ٳٸىٿىح ڃؼڃئح ٓڄ٬ظڂ اً- ڃخ َٸىٽ ػڂ ٛڀىح ٫ڀ
َ٘ح ػڂ ٓڀىح ٿٍ حٿىُٓڀش ٳبنهخ ڃنِٿش ٳاٍ حٿـناش ٖ طنزٰاٍ اٖ ٿ٬زاي ڃان ٫زاخى حهلل وأٍؿاى أڅ        رهخ ٫

 .أٻىڅ أنخ هى ٳڄن ٓؤٽ ٿٍ حٿىُٓڀش كڀض ٫ڀُه حٿ٘ٴخ٫ش
هزَنٍ أراى هاخنت أناه ٓاڄ٪ أراخ      أن كيػنخ كُىس كڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكي - 

 رن ٫ڄَو أنه ٓڄ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀً أنه ٓڄ٪ ٫زي حهلل 
ز٬ُن ڃن أٛخر٪ حٿاَكڄن ٫اِ وؿاپ ٻٸڀاذ وحكاي َٜاَٱ ٻُاٲ        أٛ ٷڀىد رنٍ آىځ ٻڀهخ رُن اڅ-

 .خ اٿً ٣خ٫ظٺنڀىد حَٛٱ ٷڀىرٿٸَ٘خء ػڂ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿڀهڂ ڃَٜٱ ح
كيػنٍ ٬ُٓي حرن أرٍ أَىد كيػنٍ ڃ٬َوٱ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن كي - 

رن ٓىَي حٿـٌحڃٍ ٫ن أرٍ ٫٘خنش حٿڄ٬خٳٌَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄاَو ران حٿ٬اخٙ ٫ان ٍٓاىٽ حهلل      
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

وٍٓىٿه أ٫ڀاڂ ٷاخٽ أوٽ ڃان َايهپ حٿـناش        ٷخٿىح حهللحهللطيٍوڅ أوٽ ڃن َيهپ حٿـنش ڃن هڀٶ  هپ-
وڅ حٿااٌَن طٔااي رهااڂ حٿؼٰااىٍ وَظٸااً رهااڂ حٿڄټااخٍ  وَڄااىص أكاايهڂ   ڃاان هڀااٶ حهلل حٿٴٸااَحء وحٿڄهااخؿَ

وكخؿظه ٳاٍ ٛايٍ  ٖ َٔاظ٤ُ٪ ٿهاخ ٷ٠اخء ٳُٸاىٽ حهلل ٫اِ وؿاپ ٿڄان َ٘اخء ڃان ڃٗثټظاه حثظاىهڂ              
ىٽ حٿڄٗثټش نلان ٓاټخڅ ٓاڄخثٺ وهَُطاٺ ڃان هڀٸاٺ أٳظؤڃَناخ أڅ ناؤطٍ هائٖء ٳنٔاڀڂ           ٳلُىهڂ ٳظٸ

ٍ ُٗجخ وطٔاي رهاڂ حٿؼٰاىٍ وَظٸاً رهاڂ حٿڄټاخٍ        ىڅ ر٫ڀُهڂ ٷخٽ انهڂ ٻخنىح ٫زخىح ٬َزيونٍ ٖ ََ٘ٻ
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وَڄىص أكيهڂ وكخؿظه ٳٍ ٛيٍ  ٖ َٔظ٤ُ٪ ٿهخ ٷ٠خء ٷخٽ ٳظؤطُهڂ حٿڄٗثټش ٫ناي ًٿاٺ ٳُايهڀىڅ    
 .ح٫ٍڀُهڂ ڃن ٻپ رخد ٓٗځ ٫ڀُټڂ رڄخ ٛزَطڂ ٳن٬ڂ ٫ٸزً حٿي

ٓڄ٪ ٫زاي حهلل ران   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنخ أرى ٫٘خنش أنه كي - 
 ٫ڄَو َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

أوٽ ػڀش طيهپ حٿـنش ٿٴٸَحء حٿڄهخؿََن حٿٌَن َظٸً رهڂ حٿڄټخٍ  واًح أڃاَوح ٓاڄ٬ىح وأ٣اخ٫ىح     اڅ-
ٸٞ ٿه كظً َڄىص وهٍ ٳٍ ٛيٍ  وأڅ حهلل ٫اِ  طً حٿٔڀ٤خڅ ٿڂ اٿواًح ٻخنض ٿَؿپ ڃنهڂ كخؿش 

ـنش ٳظؤطٍ رِهَٳهخ وَُنظهاخ ٳُٸاىٽ أٌ ٫زاخىٌ حٿاٌَن ٷاخطڀىح ٳاٍ ٓازُڀٍ        وؿپ َي٫ى َىځ حٿٸُخڃش حٿ
وٷظڀىح وأوًوح ٳٍ ٓازُڀٍ وؿخهايوح ٳاٍ ٓازُڀٍ أىهڀاىح حٿـناش ٳُايهڀىنهخ رُٰاَ كٔاخد وٖ ٫اٌحد           

 وًٻَ حٿليَغ.
ي حهلل رن ََِي حٿڄٸٌَ ڃن ٻظخره كيػنخ ٬ُٓي رن أراٍ أَاىد   زٍ أرٍ كيػنخ ٫ػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

كزُپ رن ََٗٺ ٫ن أرٍ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀً ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ران حٿ٬اخٙ أڅ       كيػنٍ َٗ
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .أٳڀق ڃن أٓڀڂ وٍُٵ ٻٴخٳخ وٷن٬ه حهلل رڄخ آطخ  ٷي-
حٿااَكڄن كاايػنخ ٓاا٬ُي كاايػنٍ ٍر٬ُااش راان ٓااُٲ      كاايػنخ أرااى ٫زااي ٍ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أراا كااي - 

ن حٿلزڀً ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أناه ٓاؤٽ ٍؿاپ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً      حٿڄ٬خٳٌَ ٫ن أرٍ ٫زي حٿَكڄ
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ

ٍٓىٽ حهلل طڄَ رنخ ؿنخُس حٿټخٳَ أٳنٸىځ ٿهخ ٳٸخٽ ن٬ڂ ٷىڃاىح ٿهاخ ٳابنټڂ ٿٔاظڂ طٸىڃاىڅ ٿهاخ انڄاخ         َخ-
 ٴىّنطٸىڃىڅ ا٨٫خڃخ ٿڀٌٌ َٸزٞ حٿ

ي كيػنخ ٍر٬ُش رن ُٓٲ حٿڄ٬خٳٌَ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ُٓكي - 
 ٫ن أرٍ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀً ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ

نڄخ نلن نڄٍ٘ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ اً رٜاَ راخڃَأس ٖ ن٨ان أناه ٫َٳهاخ ٳڀڄاخ        رُ-
ه ٳبًح ٳخ٣ڄش رنض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ وٍٟاٍ   ُكظً أنظهض حٿ ٷٲطىؿهنخ حٿ٤ََٶ و

خ أهَؿااٺ ڃاان رُظااٺ َااخ ٳخ٣ڄااش ٷخٿااض أطُااض أهااپ هااٌح حٿزُااض ٳَكڄااض اٿااُهڂ ڃُااظهڂ     ٫نهااخ ٳٸااخٽ ڃاا 
و٫َِظهڄڂ ٳٸخٽ ٿ٬ڀٺ رڀٰض ڃ٬هڂ حٿټيٌ ٷخٿض ڃ٬خً حهلل أڅ أٻىڅ رڀٰظهخ ڃ٬هاڂ وٷاي ٓاڄ٬ظٺ طاٌٻَ     

 .ٳٍ ًٿٺ ڃخ طٌٻَ ٷخٽ ٿى رڀٰظهخ ڃ٬هڂ ڃخ ٍأَض حٿـنش كظً ََحهخ ؿي أرُٺ
٫زي حٿاَكڄن كايػنخ ٓا٬ُي كايػنٍ ٫زاخّ ران ٫زاخّ ٫ان          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرىكي - 

 ٫ًُٔ رن هٗٽ حٿٜيٳٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ
ً ٍؿپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ أٷَثنٍ َخٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٿاه اٷاَأ ػٗػاخ ڃان ًحص     أط-
ه زَص ٓنٍ وحٗظي ٷڀزٍ وٯڀا٦ ٿٔاخنٍ ٳاؤٷَأ ڃان ًحص )كاڂ( ٳٸاخٽ ڃؼاپ ڃٸخٿظا        ٻ( ٳٸخٽ حٿَؿپ ٿَ)ح

حْوٿً ٳٸخٽ أٷَأ ػٗػخ ڃن حٿڄٔزلخص ٳٸخٽ ڃؼاپ ڃٸخٿظاه ٳٸاخٽ حٿَؿاپ وٿټان أٷَثناٍ َاخ ٍٓاىٽ حهلل         
ٓىٍس ؿخڃ٬ش ٳؤٷَأ  اًح ُٿِٿاض حٍْٝ كظاً اًح ٳاَ٭ ڃنهاخ ٷاخٽ حٿَؿاپ وحٿاٌٌ ر٬ؼاٺ راخٿلٶ ٖ          

ق ڀا حَُي ٫ڀُهخ أريح ػڂ أىرَػڂ أىرَ حٿَؿپ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أٳڀاق حٿَوَـاپ أٳ     
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حٿَوَـپ ػڂ ٷخٽ ٫ڀٍ راه ٳـاخء  ٳٸاخٽ ٿاه أڃاَص رُاىځ حْٟالً ؿ٬ڀاه حهلل ٫ُايح ٿهاٌ  حٖڃاش ٳٸاخٽ             
حٿَؿااپ أٍأَااض أڅ ٿااڂ أؿااي اٖ ڃنُلااش حرنااٍ أٳخٟاالٍ رهااخ ٷااخٽ ٖ وٿټاان طخهااٌ ڃاان ٗاا٬َٹ وطٸڀااڂ     

 أ٧ٴخٍٹ وطٸٚ ٗخٍرٺ وطلڀٶ ٫خنظٺ ٳٌٿٺ طڄخځ أٟلُظٺ ٫ني حهلل.
أراى ٫زاي حٿاَكڄن كايػنخ ٓا٬ُي كايػنٍ ٻ٬اذ حران ٫ڀٸڄاش ٫ان            ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

٫ًُٔ رن هٗٽ حٿٜيٳٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ًٻَ حٿٜٗس 
 َىڃخ ٳٸخٽ

ڃش وڃن ٿڂ َلخٳ٦ ٫ڀُهخ ٿاڂ َټان ٿاه ناىٍ     خنـخس َىځ حٿٸُو كخٳ٦ ٫ڀُهخ ٻخنض ٿه نىٍح ورَهخنخ ڃن-
 حٿٸُخڃش ڃ٪ ٷخٍوڅ وٳ٫َىڅ وهخڃخڅ وأرٍ رن هڀٲ.ځ وٖ رَهخڅ وٖ نـخس وٻخڅ َى

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كُىس وحرن ٿه٬ُش ٷخٖ كيػنخ أرى هاخنت  كي - 
ران ٫ڄاَو ران حٿ٬اخٙ َٸاىٽ       ٓاڄ٬ض ٫زاي حهلل   ىٽحٿوىٖنٍ أنه ٓڄ٪ أراخ ٫زاي حٿاَكڄن حٿلزڀاً َٸا     

 ٓڄ٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
ڃن ٯخَُش طِٰو ٳٍ ٓزُپ حهلل ٳُٜاُزىڅ ٯنُڄاش اٖ ط٬ـڀاىح ػڀؼاٍ أؿاَهڂ ڃان حِهاَس وَزٸاً          ڃخ-

 .ٿهڂ حٿؼڀغ ٳبڅ ٿڂ َُٜزىح ٯنُڄش طڂ ٿهڂ أؿَهڂ
هاخنت أناه ٓاڄ٪ أراخ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كُىس أهزَنٍ أراى كي - 

رن حٿ٬اخٙ َٸاىٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً      ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀٍ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

ٳٸااَحء حٿڄهااخؿََن َٔاازٸىڅ حْٯنُااخء َااىځ حٿٸُخڃااش رااؤٍر٬ُن هََٴااخ ٷااخٽ ٫زااي حهلل ٳاابڅ ٗااجظڂ          اڅ-
 خ نٜزَ ٳٗ نٔؤٽ ُٗجخ.نڀ٤خڅ ٷخٿىح ٳبڀٔأ٤٫ُنخٻڂ ڃڄخ ٫نينخ وأڅ ٗجظڂ ًٻَنخ أڃَٻڂ ٿ

ي حٿَكڄن كيػنخ كُىس وحرن ٿه٬ُش ٷخٖ أنزؤناخ أراى هاخنت    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫زكي - 
حٿوىٖنٍ أنه ٓڄ٪ أرخ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀٍ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو َٸاىٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ    

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .أڅ َوڀٶ حٿٔڄىحص وحٍٖٝ روڄُٔن أٿٲ ٓنشپ ٍ حهلل حٿڄٸخىََ ٷزٷي-
٫زاي حٿاَكڄن كايػنخ ڃىٓاً ٬َناٍ حران ٫ڀاٍ ٓاڄ٬ض أراٍ           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أراى كي - 

 َو رن حٿ٬خٙ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ڄ َليع ٫ن ٫زي حهلل رن
 .ي ًٻَ أهپ حٿنخٍ ٻپ ؿ٨٬ٌَ ؿىح٥ ڃٔظټزَ ؿڄخ٩ ڃنخ٫٩ن-
هلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كـااخؽ وأرااى حٿن٠ااَ ٷااخٖ كاايػنخ ٿُااغ كاايػنٍ ََِااي راان أرااٍ ح ػنخ ٫زاايكاي  - 

 أرٍ حٿوَُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍؿٗ ٓؤٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كزُذ ٫ن
 .ح٫ْڄخٽ هَُ ٷخٽ أڅ ط٬٤ڂ حٿ٬٤خځ وطٸَأ حٿٔٗځ ٫ڀً ڃن ٫َٳض وڃن ٿڂ ط٬َٱ أٌ-
٬َنٍ حرن ٬ٓي ٫ن ٬ُٓي رن أرٍ هٗٽ  ځخڃَ كيػنخ ه٘خ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرىكي - 

 رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن ٍر٬ُش رن ُٓٲ ٫ن ٫زي حهلل 
 ڃن ڃٔڀڂ َڄىص َىځ حٿـڄ٬ش أو ٿُڀش حٿـڄ٬ش اٖ وٷخ  حهلل ٳظنش حٿٸزَ. ڃخ-
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ٜٸ٬ذ رن ُهَُ حٿػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن كَد كيػنخ كڄخى رن َُي ٫ن كي - 
 و ٷخٽن َُي رن أٓڀڂ ٷخٽ كڄخى أ٧نه ٫ن ٤٫خء رن َٔخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄ٫َ
خ ٫ني ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳـخء ٍؿپ ڃن أهپ حٿزخىَش ٫ڀُه ؿزش ُٓـخڅ ڃاٍِوٍس  ٻن-

رخٿيَزخؽ ٳٸخٽ أٖ اڅ ٛخكزټڂ هٌح ٷي وٟ٪ ٻپ ٳخٍّ حرن ٳخٍّ ٷخٽ َََاي أڅ ٠َا٪ ٻاپ ٳاخٍّ     
 ّ ن ٍح٩ ٷاخٽ ٳؤهاٌ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ رڄـاخڃ٪ ؿزظاه         را ََٳا٪ ٻاپ ٍح٩ ح  و حرن ٳاخٍ

٫ڀُٺ ٿزخّ ڃن ٖ ٬َٸپ ػڂ ٷخٽ أڅ نزٍ حهلل نىكخ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿڄخ ك٠َطه  ٖ أٍيوٷخٽ أ
حٿىٳخس ٷخٽ ٖرنه انٍ ٷخٙ ٫ڀُٺ حٿىُٛش آڃَٹ رخػنظُن وأنهخٹ ٫ان حػنظاُن آڃاَٹ راٗ حٿاه اٖ حهلل      
ٳاابڅ حٿٔااڄىحص حٿٔااز٪ وحٍٖٟااُن حٿٔااز٪ ٿااى وٟاا٬ض ٳااٍ ٻٴااش ووٟاا٬ض ٖ حٿااه اٖ حهلل ٳااٍ ٻٴااش     

ٿه اٖ حهلل وٿى أڅ حٿٔڄىحص حٿٔز٪ وحٍٖٟاُن حٿٔاز٪ ٻان كڀٸاش ڃزهڄاش ٷٜاڄظهن       ٖ حٍؿلض رهن 
ٖ حٿه اٖ حهلل وٓزلخڅ حهلل ورلڄي  ٳبنهخ ٛٗس ٻپ ٍٗء ورهخ َاَُٵ حٿوڀاٶ وأنهاخٹ ٫ان حٿ٘اَٹ      

ٌح حٿ٘ااَٹ ٷااي ٫َٳنااخ  ٳڄااخ حٿټزااَ ٷااخٽ أڅ َټااىڅ ْكااينخ هااَااخ ٍٓااىٽ حهلل پ وحٿټزااَ ٷااخٽ ٷڀااض أو ٷُاا
ڄاخ ٗااَحٻخڅ كٔانخڅ ٷاخٽ ٖ ٷااخٽ هاى أڅ َټاىڅ ْكاينخ كڀااش َڀزٔاهخ ٷاخٽ ٖ ٷااخٽ         هن٬اٗڅ كٔانظخڅ ٿ  

حٿظټزَ هى أڅ َټىڅ ْكينخ ىحرش ََٻزهخ ٷخٽ ٖ ٷخٽ أٳهى أڅ َټىڅ ْكاينخ أٛالخد َـڀٔاىڅ اٿُاه     
 ٷخٽ ٖ ٷُپ َخ ٍٓىٽ حهلل ٳڄخ حٿټزَ ٷخٽ ٓٴه حٿلٶ وٯڄٚ حٿنخّ.

ىځ كيػنخ أرى ڃ٬خوَاش وحران ڃزاخٍٹ ٫ان حْوُح٫اٍ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آكي - 
٫ن َلًُ رن أرٍ ٻؼَُ ٫ن أرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ       

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َٹ ٷُخځ حٿڀُپظَٸىځ حٿڀُپ ٳ خڅ٫زي حهلل ٖ طټىنن ڃؼپ ٳٗڅ ٻ َخ-
رخ أكڄي كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ كايػنٍ حْوُح٫اٍ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿِهٌَ ٬َنٍ أكي - 

كيػنٍ َلًُ رن أرٍ ٻؼَُ كيػنٍ أرى ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن كيػنٍ ٫زي حهلل ران ٫ڄاَو ٷاخٽ ٷاخٽ     
 ٿٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٻَ ڃؼڀهٳٌ-
 ٍ كيػنخ أرى أكڄي وأرى ن٬ُڂ ٷخٖ كيػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان اراَحهُڂ ران ڃلڄاي     رحهلل كيػنٍ أ زيػنخ ٫كي - 

راان حٿڄنظ٘ااَ ٫اان أرُااه هااٌح ٳااٍ كاايَغ أرااٍ أكڄااي حٿِرُااٌَ ٷااخٽ نااِٽ ٍؿااپ ٫ڀااً ڃٔااَوٵ ٳٸااخٽ   
 ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

وٿڂ ط٠َ  ڃ٬ه ه٤ُجش ٻڄخ ٿى ٿٸُاه وهاى ڃ٘اَٹ     ُجخ ىهپ حٿـنشٗ ٿٸٍ حهلل وهى ٖ ََ٘ٹ ره ڃن-
ڃ٬ه كٔنش ٷخٽ أرى ن٬ُڂ ٳٍ كيَؼاه ؿاخء ٍؿاپ أو ٗاُن ڃان أهاپ حٿڄيَناش         ره ىهپ حٿنخٍ وٿڂ َنٴ٬ه

ٳنِٽ ٫ڀً ڃَٔوٵ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل ران ٫ڄاَو َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ         
 ٖ ََ٘ٹ راه ٗاُجخ ٿاڂ ط٠اَ  ڃ٬اه ه٤ُجاش وڃان ڃاخص وهاى َ٘اَٹ راه ٿاڂ َنٴ٬اه ڃ٬اه               ڃن ٿٸً حهلل

 ٬ُڂ.رى نكٔنش ٷخٽ ٫زي حهلل وحٿٜىحد ڃخ ٷخٿه أ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن كڄخى كيػنخ أرى ٫ىحنش و٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنٍ أرٍ كي - 

 ڂ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ
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 .ىڅ حٿـنشزيوح حٿَكڄن وحٳ٘ىح حٿٔٗځ وأ٬٣ڄىح حٿ٬٤خځ طيهڀىڅ حٿـنخڅ ٷخٽ ٫زي حٿٜڄي طيهڀح٫-
ػنخ أرى ٫ىحناش ٫ان ٤٫اخء ران حٿٔاخثذ ٫ان       كي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن كڄخىكي - 

 أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أنه كيػهڂ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٍ    ٟخ- ىحٍ  ٻڀزاش ڃلاؾ ٳٸخٿاض حٿټڀزاش وحهلل ٖ أنازق ٟاُٲ        ٱ ُٟٲ ٍؿٗ ڃان رناٍ حٓاَحثُپ وٳا

إهخ ٳٍ ر٤نهخ ٷخٽ ٷُپ ڃخ هٌح ٷخٽ ٳؤوكً حهلل ٫ِ وؿپ اٿً ٍؿپ ڃنهڂ هاٌح  أهڀٍ ٷخٽ ٳ٬ىي ؿَح
 .ڃؼپ أڃش طټىڅ ڃن ر٬يٻڂ َٸهَ ٓٴهخإهخ أكٗڃهخ

 نخثذ ٫ان أرُاه ٫ا   ٿٔا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ٤٫خء رن حكي - 
 ڀُه وٓڀڂ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ حٿُهىى ٻخنىح َٸىٿىڅ ٿَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫

خ نٸىٽ ٳنِٿض هاٌ  حَِاش واًح ؿاخإوٹ كُاىٹ     رڄ ځ ٫ڀُٺ ػڂ َٸىٿىڅ ٳٍ أنٴٔهڂ ٿىٖ ٬ٌَرنخ حهللٓخ-
 .رڄخ ٿڂ َلُٺ ره حهلل اٿً آهَ حَِش

ڄاخى ٫ان ٤٫اخء ران حٿٔاخثذ      كػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي و٫ٴاخڅ ٷاخٖ كايػنخ    كي - 
ٳٸااخٽ حٿڀهااڂ حٯٴااَ ٿااٍ وٿڄلڄااي وٖ ط٘ااَٹ ٳااٍ  ٫اان أرُااه ٫اان ٫زااي حهلل راان ٫ڄااَو أڅ ٍؿااٗ ؿااخء  

ٍكڄظٺ اَخنخ أكي ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٷخثڀهخ ٳٸخٽ حٿَؿپ أنخ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛاڀً حهلل  
 ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ي كـزظهن ٫ن نخّ ٻؼَُٿٸ-
ػنخ أرى ٫خٛڂ وهى حٿنزُپ أنزؤنخ ٫زي حٿلڄُي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ََِي ي كيػنٍ أرٍ كهللػنخ ٫زي حكي - 
ن أرٍ كزُذ ٫ن ٫ڄَو رن حٿىٿُي ٫ن ٫زي حهلل ران ٫ڄاَو أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ       ر

 ٷخٽ
ٷخٽ ٫ڀٍ ڃخ ٿڂ أٷپ ٳڀُظزىأ ڃٸ٬اي  ڃان ؿهانڂ ٷاخٽ وٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ           ڃن-

 .وڄَ وحٿڄَُٔ وحٿټىرش وحٿٰزَُحء وٻپ ڃٔټَ كَحځٿ٫ِ وؿپ كَځ ح َٸىٽ اڅ حهلل
كيػنٍ أرٍ كيػنخ وهُذ ٬َنٍ حران ؿََاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان حٿلټاڂ ٫ان ڃـخهاي          ػنخ ٫زي حهللكي - 

ٷخٽ أٍحى ٳٗڅ أڅ َي٫ً ؿنخىس ران أراٍ أڃُاش ٳٸاخٽ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل           
 ٫ڀُه وٓڀڂ

حٿـنش وأڅ ٍَلهخ ٿُىؿي ڃن ٷيٍ ٓز٬ُن ٫خڃخ أو ڃٔاَُس   شه ٿڂ ََف ٍحثلرُحى٫ً اٿً ٯَُ أ ڃن-
 .خٽ وڃن ٻٌد ٫ڀٍ ڃظ٬ڄي ٳڀُظزىأ ڃٸ٬ي  ڃن حٿنخٍٓز٬ُن ٫خڃخ ٷ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ كٔاُن ٬َناٍ حران ڃلڄاي كايػنخ ؿََاَ ٬َناٍ حران كاخُځ ٫ان             كي - 
َ ڃلڄي ٬َنٍ حرن آلٶ ٫ن أرٍ ٓٴُخڅ ٫ن ڃٔاڀڂ ران ؿزُاَ ٫ان ٫     ٽ ٓاؤٿض  خو ران حٿلاََٖ ٷا   ڄا

ٖ ىٍهااڂ وأنڄااخ نزااخَ٪ رخٖرااپ ٫زااي حهلل راان ٫ڄااَو راان حٿ٬ااخٙ ٳٸڀااض انااخ رااؤٍٝ ٿااُْ رهااخ ىَنااخٍ و 
وحٿٰنڂ اٿً أؿپ ٳڄخ طَي ٳٍ ًٿٺ ٷخٽ ٫ڀً حٿوزَُ ٓٸ٤ض ؿهِ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ  

 ؿُ٘خ ٫ڀً ارپ ڃن ارپ حٿٜيٷش كظً نٴيص ورٸً نخّ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ظََض حٿز٬َُ رخٔػنُن ٿنخ ارٗ ڃن ٷٗثٚ ڃن ارپ حٿٜيٷش اًح ؿخءص كظً نئىَهخ اٿُهڂ ٳخٗ َظحٗ-

 وحٿؼٗع ٷٗثٚ كظً ٳَٯض ٳؤىي ًٿٺ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ارپ حٿٜيٷش.
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ٿٺ رن ڃخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ كيػنخ حرن ٿه٬ُش أنزؤنخ أرى ٷزُپ ٫ن كي - 
 ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ

حٓظ٬خً ڃن ٓز٪ ڃىطخص ڃاىص حٿٴـاؤس وڃان ٿاي٭ حٿلُاش وڃان        ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ-
حٿٔز٪ وڃن حٿلَٵ وڃان حٿٰاَٵ وڃان أڅ َواَ ٫ڀاً ٗاٍء أو َواَ ٫ڀُاه ٗاٍء وڃان حٿٸظاپ ٫ناي             

 .ٳَحٍ حٿِكٲ
٬َوٱ وڃ٬خوَش رن ٫ڄَو ٷخٖ كايػنخ حران وهاذ    ڃ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هَوڅ رنكي - 

زي حٿَكڄن رن ؿزَُ كيػه أڅ ٫زي حهلل ران ٫ڄاَو ران    كيػنٍ ٫ڄَو أڅ رټَ رن ٓىحىس كيػه أڅ ٫
حٿ٬خٙ كيػه أڅ نٴَح ڃن رنٍ هخٗڂ ىهڀىح ٫ڀً أٓڄخء رنض ٫ڄُْ ٳيهپ أرى رټَ حٿٜيَٶ وهٍ 

 آهڂ ٳټَ  ًٿٺ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽطلظه َئڃجٌ ٳَ
رَأهخ ڃن ًٿٺ ػاڂ ٷاخځ ٍٓاىٽ حهلل     أٍ اٖ هَُح ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اڅ حهلل ٷي ٿڂ-

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀً حٿڄنزَ ٳٸخٽ ٖ َيهڀن ٍؿپ ر٬ي َىڃٍ هٌح ٫ڀً ڃُٰزش اٖ وڃ٬اه ٍؿاپ   
 .أو اػنخڅ

خٳٌَ أڅ أرااخ ٫زااي ٬اا٫زااي حهلل حٿڄ راانػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ حراان ٿه٬ُااش كاايػنٍ كااٍ  كااي - 
 حٿَكڄن حٿلزڀً كيػه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو

 أطً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ أرٍ ًرق ٟلُظه ٷزاپ أڅ َٜاڀٍ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ     ٍؿٗ أڅ-
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷپ ْرُٺ َٜڀٍ ػڂ ٌَرق.

 أڅ أراخ ٫زاي   هللخ كاٍ ران ٫زاي ح   ػنػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كٔان كايػنخ حران ٿه٬ُاش كاي        كي - 
ٷ٣َخٓاخ وٷاخٽ ٻاخڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل       حٿَكڄن حٿلزڀً كيػه ٷخٽ أهَؽ ٿنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٬َڀڄنخ َٸىٽ
ڀهڂ ٳخ٣َ حٿٔڄىحص وحٍٖٝ ٫خٿڂ حٿُٰذ وحٿ٘هخىس أناض ٍد ٻاپ ٗاٍء واٿاه ٻاپ ٗاٍء أٗاهي        حٿ-

ٿڄٗثټاش َ٘اهيوڅ أ٫اىً راٺ     ح٫زيٹ وٍٓىٿٺ وح أڅ ٖ حٿه اٖ أنض وكيٹ ٖ ََٗٺ ٿٺ وأڅ ڃلڄي
نٴٔاٍ اػڄاخ أو أؿاَ  ٫ڀاً ڃٔاڀڂ ٷاخٽ أراى ٫زاي         ڃن حٿ٤ُ٘خڅ وَٗٻه وأ٫اىً راٺ أڅ حٷظاَٱ ٫ڀاً     

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٬َڀڄه ٫زي حهلل رن ٫ڄاَ وأڅ َٸاىٽ ًٿاٺ كاُن َََاي      حٿَكڄن ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل
 أڅ َنخځ.

ٍ رن ٫زي حهلل ٫ان أراٍ ٫زاي    ُٿه٬ُش كيػنٍ كن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حركي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٿَكڄن حٿلزڀً ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ 

 .ټلىح أڃهخص حْوٖى ٳبنٍ أرخهٍ رهڂ َىځ حٿٸُخڃشأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ كٔان كايػنخ حران ٿه٬ُاش كايػنخ كُاً ران ٫زاي حهلل أڅ أراخ ٫زاي            كي - 

 حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ه أنه ٓڄ٪ ٫زييػحٿَكڄن ك
 ٍحف اٿً ڃٔـي حٿـڄخ٫ش ٳو٤ىس طڄلى ُٓجش وه٤ىس طټظذ ٿه كٔنش ًحهزخ وٍحؿ٬خ. نڃ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حران ٿه٬ُاش كايػنٍ كُاٍ ران ٫زاي حهلل أڅ أراخ ٫زاي         كي - 

 ڄَو رن حٿ٬خٙ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫٫زي حهلل رن  ٫نحٿَكڄن حٿلزڀً كيػه 
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 .پ ٬َىى ڃ٠ََخ ٷخٽ حٿڀهڂ حٗٲ ٫زيٹ َنټخ ٿٺ ٫يوح وَڄٍ٘ ٿٺ اٿً حٿٜٗسح ؿخء حٿَؿاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ كٔان كايػنخ حران ٿه٬ُاش كايػنخ كُاٍ ران ٫زاي حهلل أڅ أراخ ٫زاي            كي - 

 ٍؿٗ ٷخٽ ٿَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ څهلل رن ٫ڄَو أح حٿَكڄن حٿلزڀً كيػه ٫ن ٫زي
ًنُن َٴ٠اڀىنخ راؤًحنهڂ ٳٸاخٽ ٿاه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاپ ٻڄاخ           خ ٍٓىٽ حهلل أڅ حٿڄئأَ-

 َٸىٿىڅ ٳبًح حنظهُض ٳٔپ ط٢٬.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حران ٿه٬ُاش كايػنٍ كُاٍ ران ٫زاي حهلل أڅ أراخ ٫زاي         كي - 

ٳٔؤٿه ٫ن  ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ أڅ ٍؿٗ ؿخء اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ څحٿَكڄن كيػه أ
 أٳ٠پ ح٫ٖڄخٽ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٜٗس ػڂ ٷخٽ ڃه ٷخٽ حٿٜاٗس ػاڂ ٷاخٽ ڃاه ٷاخٽ حٿٜاٗس ػاٗع ڃاَحص ٷاخٽ ٳڀڄاخ ٯڀاذ ٫ڀُاه ٷاخٽ              حٿ-
َؿپ ٳابڅ ٿاٍ وحٿايَن ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل      ٿُپ حهلل ٷخٽ حٓزٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿـهخى ٳٍ 

طَٻنهڄخ ٷخٽ وْ يَن هَُح ٷخٽ وحٿٌٌ ر٬ؼٺ رخٿلٶ نزُخ ْؿخهيڅٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ آڃَٹ رخٿىحٿ
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنض أ٫ڀڂ

٫زاي  خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حران ٿه٬ُاش كايػنٍ كُاٍ ران ٫زاي حهلل أڅ أرا       كي - 
حٿٸزاىٍ ٳٸاخٽ    حٿَكڄن كيػه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ًٻاَ ٳظاخڅ  

 ٫ڄَ
َى ٫ڀُنخ ٫ٸىٿنخ َخ ٍٓىٽ حهلل ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ن٬اڂ ٻهُجاظټڂ حٿُاىځ ٳٸاخٽ          أط-

 .٫ڄَ رٴُه حٿلـَ
هلل ٫ان أراٍ ٫زاي    حٍ كٍُ رن ٫زي ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيكي - 

 حٿَكڄن حٿلزڀً ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ
ىٽ حهلل أنٍ أٷَأ حٿٸَآڅ ٳٗ أؿي ٷڀزاٍ  ٍٓ اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ َخء ٍؿپ ؿخ-

٬َٸپ ٫ڀُه ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ ٷڀزٺ كً٘ حَٔڄخڅ واڅ حَٔڄخڅ ٤٬ًَ حٿ٬زاي  
 .ٷزپ حٿٸَآڅ

هزُاَس ٫ان     كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ كيػنخ حرن ٿه٬ُش ٫ن ٫زي حهلل ران هللػنخ ٫زي حكي - 
٫زي حهلل رن ڃََؾ حٿوىٖنٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٷُْ ڃىٿً ٫ڄَو ران حٿ٬اخٙ َٸاىٽ ٓاڄ٬ض ٫زاي حهلل      

 رن ٫ڄَو َٸىٽ
ٗس ٛا  ٛڀً ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛٗس ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وڃٗثټظاه ٓاز٬ُن     ڃن-

 ٛاڀً حهلل  ڃن ًٿٺ أو ٿُټؼَ وٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄاَو َٸاىٽ هاَؽ ٫ڀُناخ ٍٓاىٽ حهلل      ٳڀُٸپ ٫زي
٫ڀُه وٓڀڂ َىڃخ ٻخٿڄىى٩ ٳٸاخٽ أناخ ڃلڄاي حٿنزاٍ حْڃاٍ ٷخٿاه ػاٗع ڃاَحص وٖ نزاٍ ر٬ايٌ أوطُاض            

ڂ وهىحطڄااه وؿىحڃ٬ااه و٫ڀڄااض ٻااڂ هِنااش حٿنااخٍ وكڄڀااش حٿ٬اإَ وطـااىُ رااٍ و٫ىٳُااض  ٳااىحطق حٿټڀاا
و٫ىٳُااض أڃظااٍ ٳخٓااڄ٬ىح وأ٬ُ٣ااىح ڃخىڃااض ٳااُټڂ ٳاابًح ًهااذ رااٍ ٳ٬ڀااُټڂ رټظااخد حهلل أكڀااىح كٗٿااه    

 حڃه.ح كَوكَڃى
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ كيػنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان ٫زاي حهلل وڃاَس أهاَي       كي - 
ٷخٽ أهزَنٍ ٫زي حهلل رن هزُاَس ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ران ؿزُاَ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ران             

 َٸىٽٙ حٿ٬خ
 .خ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َىڃخ ٻخٿڄىى٩ ٳٌٻَ نؽ ٫ڀُهَ-
٬ُش ٫ن ٫زي حهلل رن هزَُس ٫ن أراٍ هزُاَس   ٿه ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ كيػنخ حرنػنخ ٫زكي - 

 حٿټ٫ٍٗ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ
َ هااَ- ُٔااَ ڄ٫ڀااٍ حٿوڄااَ وحٿځ ؽ ٫ڀُنااخ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َىڃااخ ٳٸااخٽ أڅ ٍرااٍ كاا

 .وحٿڄٍِ وحٿټىرش وحٿٸنُن
َلًُ رن آلٶ أنزؤنخ حرن ٿه٬ُش ٫ن َٗكزُپ رن ََٗٺ ٫ان  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 أرٍ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀً ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .أٳڀق ڃن آڃن وٍُٵ ٻٴخٳخ وٷن٬ه حهلل ره ٷي-
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ران ٯاُٗڅ كايػنخ ٍٗايَن كايػنٍ أراى هاخنت حٿواىٖنٍ           نخػكي - 

٫ن أرٍ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀً ٫ن ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ران حٿ٬اخٙ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         
 وٓڀڂ ٷخٽ

ذ حرن آىځ ٫ڀً أٛز٬ُن ڃان أٛاخر٪ حٿـزاخٍ ٫اِ وؿاپ اًح ٗاخء أڅ َٸڀزاه ٷڀزاه ٳټاخڅ َټؼاَ أڅ           ٷڀ-
 .ڃَٜٱ حٿٸڀىدخ َٸىٽ ڃ

ن ٫زي حهلل ران ڃلڄاي ران أراٍ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي وٓڄ٬ظه أنخ ڃكي - 
ُٗزش كيػنخ ََٗٺ ٫ن أرٍ آلٶ ٫ن حٿٔخثذ رن ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل ران ٫ڄاَو ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ      

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
حٿنااخٍ ٳَأَااض أٻؼااَ أهڀهااخ حْٯنُااخء ٍ ڀ٬ااض ٳااٍ حٿـنااش ٳَأَااض أٻؼااَ أهڀهااخ حٿٴٸااَحء وح٣ڀ٬ااض ٳاا ح٣-

 .وحٿنٔخء
ٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنٍ كٍُ رن ٫زي حهلل ٫ان أراٍ ٫زاي    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ككي - 

 حٿَكڄن حٿلزڀً ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ
ء ٍؿپ اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل حثاٌڅ ٿاٍ أڅ أهظٜاٍ ٳٸاخٽ          ؿخ-

 .ه وٓڀڂ هٜخء أڃظٍ حٿُٜخځ وحٿٸُخځُ ٛڀً حهلل ٫ڀهللٍٓىٽ ح
يػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنخ كُاٍ ران ٫زاي حهلل ٫ان أراٍ ٫زاي       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 

 حٿَكڄن حٿلزڀً ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ أرخ أَىد حْنٜخٌٍ ٻخڅ ٳٍ ڃـڀْ وهى َٸىٽ
ُ٪ ًٿاٺ ٷاخٽ ٳابڅ ٷاپ هاى حهلل      ٤ٷاخٿىح وهاپ نٔاظ   ش  َٔظ٤ُ٪ أكيٻڂ أڅ َٸىځ رؼڀغ حٿٸَآڅ ٻاپ ٿُڀا  أٖ-

 ٫ڀُه وٓڀڂ وهى َٔڄ٪ أرخ أَىد ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً أكي ػڀغ حٿٸَآڅ ٷخٽ ٳـخء حٿنزٍ ٛڀً حهلل
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛيٵ أرى أَىد.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنٍ كٍُ رن ٫زي حهلل ٫ان أراٍ ٫زاي    كي - 
 ٫ڄَو أڅ ٍؿٗ أطً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رخرن ٿه ٳٸخٽ ن٫ن ٫زي حهلل رً حٿَكڄن حٿلزڀ
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ىٽ حهلل اڅ حرنٍ هٌح َٸَأ حٿڄٜلٲ رخٿنهخٍ وَزُض رخٿڀُپ ٳٸخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ٍٓ َخ-
 .وٓڀڂ أڃخ طنٸڂ أڅ حرنٺ ٨َپ ًحٻَح وَزُض ٓخٿڄخ

٫زي حهلل ٫ان أراٍ ٫زاي     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنٍ كٍُ رنكي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٿَكڄن حٿلزڀً كيػه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ 

ٳٍ حٿـنش ٯَٳش ََي ٧خهَهخ ڃن رخ٣نهخ ورخ٣نهخ ڃان ٧خهَهاخ ٳٸاخٽ أراى ڃىٓاً حْٗا٬ٌَ        أڅ-
 .وحٿنخّ نُخځخ ٿڄن هٍ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٿڄن أٖڅ حٿټٗځ وأ٬٣ڂ حٿ٬٤خځ ورخص هلل ٷخثڄ

ػنٍ ٫ڄَو ران حٿلاَع أڅ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ حرن ٯُٗڅ كيػنخ ٍٗيَن كيكي - 
 طىرش رن نڄَ كيػه أڅ أرخ ٫ََٲ رن ََٓ٪ كيػه أڅ ٍؿٗ ٓؤٽ حرن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٳٸخٽ

ُڂ ٻاخڅ ٳااٍ كـاٌَ طٜايٷض ٫ڀُااه رـخٍَاش ػااڂ ڃاخص وأناخ وحٍػااه ٳٸاخٽ ٿاه ٫زااي حهلل ران ٫ڄااَو          َظا -
ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كڄپ ٫ڄَ رن حٿ٤خد ٫ڀً ٳَّ ٳٍ ٓازُپ  ٍٓؤهزَٹ رڄخ ٓڄ٬ض 

هلل ػڂ وؿي ٛخكزه ٷي أوٷٴه َز٬ُه ٳؤٍحى أڅ َ٘ظََه ٳٔؤٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳنهاخ    ح
 ًح طٜيٷض رٜيٷش ٳخڃ٠هخ.٫نه وٷخٽ ا

 ٫ان أراٍ ٫زاي    هللكٍُ رن ٫زي ح نٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػكي - 
ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻاخڅ َاي٫ى َٸاىٽ       حٿَكڄن حٿلزڀً ٫ن ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو وأڅ ٍٓاىٽ حهلل     

  حٿڀهڂ حٯٴَ ٿنخ ًنىرنخ و٧ڀڄنخ وهِٿنخ وؿَينخ و٫ڄينخ وٻپ ًٿٺ ٫نينخ
ٍ ٫زاي  أرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنٍ كٍُ رن ٫زؾ حهلل ٫ن كي - 

َاي٫ى رهائٖء   ٿلزڀً ٫ن ٫زي حهلل ران ٫ڄاَو أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻاخڅ        ححٿَكڄن 
 حٿټڀڄخص

 ڀهڂ انٍ أ٫ىً رٺ ڃن ٯڀزش حٿيَن وٯڀزش حٿ٬يو وٗڄخطش ح٫ْيحء.حٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنٍ كٍُ رن ٫زي حهلل ٫ان أراٍ ٫زاي    كي - 

 رن ٫ڄَو أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ً ٫ن ٫زي حهللزڀحٿَكڄن حٿل
 .ـَ ح٤ٟـ٪ ٫ڀً ٗٸه حَْڄنڅ اًح ٍٻ٪ ٍٻ٬ظٍ حٿٴٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنٍ كٍُ رن ٫زي حهلل ٫ان أراٍ ٫زاي    كي - 

څ اًح حٟا٤ـ٪  ٻاخ حٿَكڄن حٿلزڀاً ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ          
 نىځ َٸىٽڀٿ
 .ٓڄٺ ٍد و٬ٟض ؿنزٍ ٳخٯٴَ ٿٍ ًنزٍرخ-
كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنٍ كٍُ رن ٫زي حهلل ٫ان أراٍ ٫زاي    ػنخ ٫زي حهلل كي - 

 حٿَكڄن حٿلزڀً ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٴه وڃن ٻخڅ َئڃن رخهلل وحٿُىځ حِهَ ٳڀُلٴ٦ ؿخٍ  ُٟٻخڅ َئڃن رخهلل وحٿُىځ حِهَ ٳڀُټَځ  ڃن-

 .هَ ٳڀُٸپ هَُح أو ٿُٜڄضوڃن ٻخڅ َئڃن رخهلل وحٿُىځ حِ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ رن ىحوى َىنْ رن ڃلڄي ٷاخٖ كايػنخ ٳڀاُق ران ٓاڀُڄخڅ      كي - 

 ٫ن هٗٽ رن ٫ڀٍ ٫ن ٤٫خء رن َٔخٍ ٷخٽ
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ش ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     ٴض أهزَناٍ ٫ان ٛا   ٸڀا ُض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٳٿٸ-
ڄىٛىٱ ٳٍ حٿظىٍحس رٜٴظه ٳٍ حٿٸَآڅ َخ أَهخ حٿنزٍ انخ أٍٓاڀنخٹ  ٳٍ حٿظىٍحس ٳٸخٽ أؿپ وحهلل أنه ٿ

ٗاخهيح وڃز٘اَح ونااٌََح وكاَُح ٿٗڃُااُن وأناض ٫زايٌ وٍٓااىٿٍ ٓاڄُظٺ حٿڄظىٻااپ ٿٔاض رٴاا٦ وٖ        
ٛوخد رخْٓىحٵ ٷخٽ َىنْ وٖٛوخد ٳاٍ حْٓاىحٵ وٖ َايٳ٪ حٿٔاُجش رخٿٔاُجش وٿټان       ٯڀ٦ُ وٖ 

خء راؤڅ َٸىٿاىح ٖ حٿاه اٖ حهلل ٳُٴاظق رهاخ أ٫ُناخ       ٿ٬ىؿا ٬َٴى وَٰٴَ وٿان َٸز٠اه كظاً َٸاُڂ راه حٿڄڀاش ح      
٫ڄُخ وآًحنخ ٛڄخ وٷڀىرخ ٯڀٴخ ٷخٽ ٤٫خء ٿٸُض ٻ٬زخ ٳٔؤٿظه ٳڄخ حهظڀٴخ ٳٍ كَٱ اٖ أڅ ٻ٬زخ َٸىٽ 

 ٴً.ڀٳً ٷخٽ َىنْ ٯڀىرڀٰظه أ٫ُنخ ٫ڄىڃً وآًحنخ ٛڄىڃً وٷڀىرخ ٯ
ڀُٴاش ٫ان أراٍ ؿناخد ٫ان أرُاه       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ هڀٲ ٬َنٍ حران ه كي - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ
ڀض ٫ڀً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى َظىٟؤ وٟىءح ڃټُؼخ ٳَٳا٪ ٍأٓاه ٳن٨اَ اٿاٍ ٳٸاخٽ      ىه-

ټؤنڄخ حنظ٩ِ ٷڀزاٍ ڃان ڃټخناه ٷاخٽ ٍٓاىٽ      ٳ ٓض ٳُټڂ أَظهخ اٖڃش ڃىص نزُټڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٿڄااخٽ ٳااُټڂ كظااً أڅ حٿَؿااپ ٿ٤٬ُااٍ ٫٘ااَس آٖٱ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ وحكاايس ٷااخٽ وَٴااُٞ ح 

ٳ٨ُپ َظٔو٤هخ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ػنظُن ٷخٽ وٳظنش طيهپ رُاض ٻاپ ٍؿاپ ڃانټڂ     
ٛاڀً حهلل   ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ػاٗع ٷاخٽ وڃاىص ٻٸ٬اخٙ حٿٰانڂ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل       

پ ىڅ ٿټاڂ طٔا٬ش أٗاهَ ٻٸايٍ كڄا     ٬ا ٫ڀُه وٓڀڂ أٍر٪ وهينش طټاىڅ رُانټڂ وراُن رناٍ حْٛاٴَ ٿُـڄ     
حٿڄَأس ػڂ َټىنىڅ أوٿً رخٿٰيٍ ڃنټڂ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هڄْ ٷاخٽ وٳاظق ڃيَناش    

 .٤ٔن٤ُنشٷ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓض ٷڀض َخ ٍٓىٽ حهلل أٌ ڃيَنش ٷخٽ
٬َناٍ حران ٗاََق     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ُٔاً كايػنخ ٿُاغ كايػنٍ كُاىس     كي - 

٫ن حرن ٗاٴٍ حْٛازلٍ ٫ان أرُاه ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه              
 وٓڀڂ

 .ٰخٌُ أؿَ  وٿڀـخ٫پ أؿَ  وأؿَ حٿٰخٌُٿڀ-
كيػنٍ كُاىس ران ٗاََق ٫ان حران       نٍ ٿُغ رن ٬ٓييػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓلٶ ككي - 

و ٷخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ  ٷٴڀاش       ڄَٗٴٍ حْٛزلٍ ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫
 ٻِٰوس.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ رن ىحوى كايػنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان كُاٍ ران ٫زاي حهلل ٫ان         كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أڅ ٍٓىٽ حهلل َوأرٍ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀً ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄ

ش َٸااىٽ حٿٜااُخځ أٌ ٍد ڃن٬ظااه حٿ٬٤ااخځ وحٿ٘ااهىحص    ٜااُخځ وحٿٸااَآڅ َ٘ااٴ٬خڅ ٿڀ٬زااي َااىځ حٿٸُخڃاا   حٿ-
 .رخٿنهخٍ ٳُ٘ٴ٬نٍ ٳُه وَٸىٽ حٿٸَآڅ ڃن٬ظه حٿنىځ رخٿڀُپ ٳ٘ٴ٬نٍ ٳُه ٷخٽ ٳُ٘ٴ٬خڅ

ُن ٔاارااٍ ٫َورااش ٫اان كأ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ؿ٬ٴااَ كاايػنخ ٓاا٬ُي راانكااي - 
 حٿڄ٬ڀڂ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ
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ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ َنٴظپ ٫ن َڄُنه و٫ن ٗڄخٿه وٍأَظه َٜاڀٍ كخٳُاخ   َض ٍٓىٽ حهلل ٍٛأ-
وڃنظ٬ٗ وٍأَظه ََ٘د ٷخثڄخ وٷخ٫ايح ٷاخٽ ڃلڄاي ٬َناٍ ٯنايٍح أنزؤناخ راه حٿلٔانُن ٫ان ٫ڄاَو ران            

 ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي .
رٍ كيػنخ أراى رټاَ حٿلنٴاٍ كايػنخ حٿ٠الخٹ ران ٫ؼڄاخڅ ٫ان ٫ڄاَو ران           أػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ٬ُٗذ 
ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ر٬ُظاُن ٳاٍ ر٬ُاش و٫ان رُا٪ وٓاڀٲ و٫ان ٍراق ڃاخ ٿاڂ           نه-

 .٠َڄن و٫ن رُ٪ ڃخ ٿُْ ٫نيٹ
أٓاخڃش ران َُاي ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ        خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى رټَ حٿلنٴٍ أنزؤنا كي - 

 ٷخٽ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 
پ حٿٌٌ َٔظَى ڃخ وهذ ٻڄؼپ حٿټڀذ َٸت ٳُؤٻپ ڃنه واًح حٓظَى حٿىحهذ ٳڀُىٷٲ رڄخ حٓظَى ػڂ ڃؼ-

 ٿَُى ٫ڀُه وڃخ وهذ.
ْ   كي -   ٖ كايػنخ ٫ؼڄاخڅ  ٫ڄا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن كڄخى كيػنخ أراى ٫ىحناش ٫ان ح

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن أرٍ كَد حٿيَڀً ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً
 .أ٧ڀض حٿو٠َحء وٖ أٷڀض حٿٰزَحء ڃن ٍؿپ أٛيٵ ٿهـش ڃن أرٍ ًٍ ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش ٬َنٍ ُٗزخڅ ٫ن َلُاً ران   كي - 

 حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٍٛ أنه ٷخٽ ٍ ٓڀڄش ٫ن ٫زيأرأرٍ ٻؼَُ ٫ن 
ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳنىىي رخٿٜٗس ؿخڃ٬ش ٳَٻا٪ ٍٓاىٽ   ٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀً ٫هي ٍٓىٽ حهلل ٛٻٔ-

حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍٻ٬ظُن ٳٍ ٓـيس ػڂ ٷخځ ٳَٻ٪ ٍٻ٬ظُن ٳٍ ٓـيس ػڂ ؿڀاً ٫ان حٿ٘اڄْ    
 ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش ڃخ ٓـيص ٓـىىح ٷ٢ وٖ ٍٻ٬ض ٍٻى٫خ ٷ٢ ٻخڅ أ٣ىٽ ڃنه.

٫ن أرُاه ٫ان ٫زاي حهلل ران      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ٤٫خءكي - 
 ٫ڄَو أڅ ٍؿٗ ٷخٽ

ص َااىځ وىهااپ حٿٜااٗس حٿلڄااي هلل ڃااپء حٿٔااڄخء وٓاازق وى٫ااخ ٳٸااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه  ًح-
 ڂٓڀوٓڀڂ ڃن ٷخثڀهن ٳٸخٽ حٿَؿپ أنخ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه و

 .ڄٗثټش طڀٸً ره ر٠٬هڂ ر٠٬خٿي ٍأَض حٿٸ-
ٻظخرااه كاايػنخ ٫زااي حٿااَكڄن راان ٗااََق  ڃاان َااي راان حٿلزااخدػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ُكااي - 

ٓڄ٬ض َٗكزُپ رن ََِي حٿڄ٬خٳٌَ أنه ٓاڄ٪ ڃلڄاي ران هيراش حٿٜايٳٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٫زاي حهلل ران          
 ىٽَٸ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 

 .خٳٸٍ أڃظٍ ٷَحإهخنأٻؼَ ڃ اڅ-
حران ٿه٬ُاش كايػنخ ىٍحؽ ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن حران        ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كٔان كايػنخ      كي - 

 ؿزَُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .أٻؼَ ڃنخٳٸٍ أڃظٍ ٷَحإهخ اڅ-
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ه٬ُاش كايػنخ ىٍحؽ ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن حران       ٿٔان كايػنخ حران    ك ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ   كي - 
 ؿزَُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو

 ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃااخًح َزخ٫ااينٍ ڃاان ٯ٠ااذ حهلل ٫ااِ وؿااپ ٷااخٽ ٖ       حهلل ه ٓااؤٽ ٍٓااىٽ أناا-
 .ط٠ٰذ

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كٔان كاايػنخ حران ٿه٬ُاش كايػنخ ىٍحؽ ٫ان ٫ُٔاً ران هااٗٽ            كاي  - 
 ٬خٙ ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٿحرن ٫ڄَو رن ح حٿٜيٳٍ ٫ن ٫زي حهلل

 .ٸٍ ٫ڀً ڃَُٔس َىځ ڃخ ٍأي أكيهڂ ٛخكزه ٷ٢أٍوحف حٿڄئڃنُن طڀظ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ كايػنخ ٫زاي حهلل ٬َناٍ حران حٿڄزاخٍٹ أنزؤناخ ٫زاي        كي - 

ڄي رن هيرش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ڃلحٿَكڄن حرن ََٗق حٿڄ٬خٳٌَ كيػنخ َٗحكُپ رن ََِي ٫ن 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .حإهخٷَ خٳٸٍ أڃشؼَ ڃنأٻ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حران ٿه٬ُاش كايػنٍ كُاٍ ران ٫زاي حهلل أڅ أراخ ٫زاي         كي - 

 حٿَكڄن حٿلزڀٍ كيػه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ
٫ڀُااه وٓااڀڂ ٓااََش ٳٰنڄااىح وأٓاا٫َىح حٿَؿ٬ااش ٳظلاايع حٿنااخّ رٸااَد   غ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهللر٬اا-

٫َٓش ٍؿ٬اظهڂ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أٖ أىٿټاڂ ٫ڀاً         ڃِٰحهڂ وٻؼَس ٯنُڄظهڂ و
أٷَد ڃنه ڃِٰي وأٻؼَ ٯنُڄش وأوٗاٺ ٍؿ٬اش ڃان طىٟاؤ ػاڂ ٯايح اٿاً حٿڄٔاـي ٿٔازلش حٿ٠الً           

 .ٳهى أٷَد ڃِٰي وأٻؼَ ٯنُڄش وأوٗٺ ٍؿ٬ش
زاي  نٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُاش كايػنخ كاٍ ران ٫زاي حهلل ٫ان أراٍ ٫       ػخ ٫زي حهلل كيكيػن - 

حٿَكڄن حٿلزڀً ٫ن ٫زي حهلل ٫ن ٫ڄَو ٷخٽ ؿاخء كڄاِس ران ٫زاي حٿڄ٤ڀاذ اٿاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً         
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ

ٍٓىٽ حهلل حؿ٬ڀنٍ ٫ڀً ٍٗء أ٫ُٖ ره ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َخ كڄِس نٴٔاٺ   َخ-
 .كذ حٿُٺ أځ نٴْ طڄُظهخ ٷخٽ رپ نٴْ أكُُهخ ٷخٽ ٫ڀُٺ رنٴٔٺأطلُُهخ 

نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنخ كُاٍ ران ٫زاي حهلل ٫ان أراٍ ٫زاي       ػكي - 
 حٿَكڄن حٿلزڀً ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ن حٿَٯىس وحٿََٜقُٳبڅ حٿ٤ُ٘خڅ رن أهخٱ ٫ڀً أڃظٍ اٖ حٿڀز ٖ-
حرن ٿه٬ُش كيػنٍ كٍُ رن ٫زي حهلل ٫ان أراٍ ٫زاي    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ كي - 

 حٿَكڄن حٿلزڀً ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍؿٗ ؿخء اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ
آڃان ىهاپ حٿـناش     حًح رَ آڃن واًوآٍىٽ حهلل ڃخ ٫ڄپ حٿـنش ٷخٽ حٿٜيٵ واًح ٛيٵ حٿ٬زي رَ  َخ-

ٳـاَ واًح ٳـاَ ٻٴاَ واًح ٻٴاَ ىهاپ ٬َناٍ        ٷخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ڃخ ٫ڄپ حٿناخٍ ٷاخٽ حٿټاٌد اًح ٻاٌد    
 .حٿنخٍ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنخ كُاٍ ران ٫زاي حهلل ٫ان أراٍ ٫زاي       كي - 
 ڂ ٷخٽڀحهلل ٫ڀُه وٓ ڀًحٿَكڄن حٿلزڀً ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛ
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 ٔػناُن ڃ٘اخكن وٷخطاپ    اٖ خى ڀ٪ حهلل ٫ِ وؿپ اٿاً هڀٸاه ٿُڀاش حٿنٜاٲ ڃان ٗا٬زخڅ ٳُٰٴاَ ٿ٬زا        ٤َ-
 .نٴْ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حران ٿه٬ُاش كايػنٍ كُاٍ ران ٫زاي حهلل أڅ أراخ ٫زاي         كي - 
 حٿَكڄن حٿلزڀً كيػه ٷخٽ

حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓىٍس حٿڄخثيس وهى  ٍٓىٽ حهلل ٛڀًً ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو َٸىٽ أنِٿض ٫ڀٓڄ-
 .لڄڀه ٳنِٽ ٫نهخٍحٻذ ٫ڀً ٍحكڀظه ٳڀڂ طٔظ٤٪ أڅ ط

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃ٬خوَااش راان ٫ڄااَو كاايػنخ ارااَحهُڂ راان ڃلڄااي أرااى آاالٶ       كااي - 
 حٿٴِحٌٍ كيػنخ حْوُح٫ٍ كيػنٍ ٍر٬ُش رن ََِي ٫ن ٫زاي حهلل ران حٿايَڀڄٍ ٷاخٽ ىهڀاض ٫ڀاً ٫زاي       

ى ٳاٍ كاخث٢ ٿاه رخٿ٤اخثٲ َٸاخٽ ٿاه حٿاىه٢ وهاى ڃوخٛاَ ٳظاً ڃان ٷاََٖ َاِڅ              ها هلل رن ٫ڄَو وح
ناٍ ٫ناٺ كايَغ أڅ ڃان ٗاَد ٗاَرش هڄاَ ٿاڂ َٸزاپ حهلل ٿاه طىراش أٍر٬اُن             َ٘د حٿوڄَ ٳٸڀض رڀٰر

ٛزخكخ وأڅ حٿ٘ٸٍ ڃن ٗٸٍ ٳٍ ر٤ن أڃاه وأناه ڃان أطاً رُاض حٿڄٸايّ ٖ َنهاِ  اٖ حٿٜاٗس ٳُاه          
هَؽ ڃن ه٤ُجظه ڃؼپ َىځ وٿيطه أڃه ٳڀڄخ ٓڄ٪ حٿٴظً ًٻَ حٿوڄَ حؿظاٌد َاي  ڃان َاي  ػاڂ حن٤ڀاٶ       

٫ڄَو أنٍ ٖ أكپ ْكي أڅ َٸىٽ ٫ڀً ڃخ ٿڂ أٷپ ٓڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل   رن  ػڂ ٷخٽ ٫زي حهلل
٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ڃن َٗد ڃن حٿوڄَ َٗرش ٿڂ طٸزپ ٿه ٛٗس أٍر٬ُن ٛازخكخ ٳابڅ طاخد طاخد حهلل     

ٳابڅ طاخد طاخد حهلل ٫ڀُاه ٳابڅ ٫اخى ٷاخٽ ٳاٗ أىٌٍ          خس أٍر٬ُن ٛزخك٫ٗڀُه ٳبڅ ٫خى ٿڂ طٸزپ ٿه ٛ
َحر٬ش ٳبڅ ٫خى ٻخڅ كٸخ ٫ڀً حهلل أڅ َٔٸُه ڃن ٍىٯش حٿوزاخٽ َاىځ حٿٸُخڃاش ٷاخٽ     ٿٳٍ حٿؼخٿؼش أو ٳٍ ح

 وٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
ره ڃان ناىٍ    ٛاخ حهلل ٫ِ وؿاپ هڀاٶ هڀٸاه ٳاٍ ٧ڀڄاه ػاڂ أٿٸاً ٫ڀاُهڂ ڃان ناىٍ  َىڃجاٌ ٳڄان أ             اڅ-

وٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل جٌ حهظيي وڃن أه٤ؤ  ٟپ ٳڀٌٿٺ أٷىٽ ؿٲ حٿٸڀڂ ٫ڀً ٫ڀڂ حهلل ٫ِ وؿپ ڃَى
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ اڅ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى ٫ڀُه حٿٔٗځ ٓاؤٽ حهلل ػٗػاخ ٳؤ٤٫اخ  حػنظاُن ونلان      
نَؿى أڅ طټىڅ ٿه حٿؼخٿؼش ٳٔؤٿه كټڄخ َٜخىٱ كټڄه ٳؤ٤٫خ  حهلل اَخ  وٓؤٿه ڃڀټاخ ٖ َنزٰاٍ ْكاي    

  ٗ ٍ  سڃن ر٬ي  ٳؤ٤٫خ  اَخ  وٓؤٿه أَڄخ ٍؿپ هَؽ ڃن رُظه ٖ َََاي اٖ حٿٜا هاٌح حٿڄٔاـي هاَؽ     ٳا
 .ڃن ه٤ُجظه ڃؼپ َىځ وٿيطه أڃه ٳنلن نَؿى أڅ َټىڅ حهلل ٫ِ وؿپ ٷي أ٤٫خ  اَخ 

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ كيػنخ َلًُ رن أَىد كيػنٍ أرى ٷزُپ ٷخٽكي - 
ٍوڃُاش   ران ٫ڄاَو ران حٿ٬اخٙ وٓاجپ أٌ حٿڄايَنظُن طٴاظق أوٖ حٿٸٔا٤ن٤ُنُش أو         خ ٫ني ٫زي حهللٻن-

ٳي٫خ ٫زي حهلل رٜنيوٵ ٿه كڀٶ ٷخٽ ٳؤهَؽ ڃنه ٻظخرخ ٷخٽ ٳٸاخٽ ٫زاي حهلل رُنڄاخ نلان كاىٽ ٍٓاىٽ       
      ٖ  حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نټظذ اً ٓجپ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أٌ حٿڄايَنظُن طٴاظق أو

نااٍ ٬ٍوڃُااش ٳٸااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃيَنااش هَٷااپ طٴااظق أوٖ َ       ٿٸٔاا٤ن٤ُنُش أوح
 ٷ٤ٔن٤ُنُش.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ كايػنخ رٸُاش ٫ان ڃ٬خوَاش ران ٓا٬ُي ٫ان أراٍ ٷزُاپ ٫ان           كي - 
 ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .وٷٍ ٳظنش حٿٸزَ شأو ٿُڀش حٿـڄ٬ش ڃخص َىځ حٿـڄ٬ ڃن-
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رن ٿه٬ُش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ران هزُاَس ٫ان أراٍ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حكي - 
 ٓخٿڂ حٿـُ٘خنٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 ٖزه كظاً َاٌٍ  و  خكَلپ أڅ َنټق حٿڄَأس ر٤ٗٵ أهَي وٖ َلپ ٿَؿپ أڅ َزُ٪ ٫ڀً رُ٪ ٛ ٖ-
پ ٿؼٗػش نٴَ َټىنىڅ راؤٍٝ  َلپ ٿؼٗػش نٴَ َټىنىڅ رؤٍٝ ٳٗس اٖ أڃَوح ٫ڀُهڂ أكيهڂ وٖ َل

 ٳٗس َظنخؿً حػنخڅ ىوڅ ٛخكزهڄخ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كايػنخ حٿلاَع ران ََِاي ٫ان ٫ڀاٍ ران        كي - 

 ٍرخف ٷخٽ
ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ اڅ حٿڄٔڀڂ حٿڄٔايى  ڀض ٍٓىٽ حهلل ٛڄ٬٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ وَٸىٽ ٓٓڄ-

 .ځ رآَخص حهلل رلٔن هڀٸه وٻَځ ََٟزظهٿُيٍٹ ىٍؿش حٿٜىحځ حٿٸىح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ كيػنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان حٿلاَع ران ََِاي ٫ان        كي - 

 خٽأرٍ كـَُس ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ
 .ڄٔيى ٳٌٻَ ٿحٿڄٔڀڂ ح اڅ-
خ حرن ٿه٬ُش كيػنخ حٿلَع َن ََِاي ٫ان   ػنكي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓكي - 

ؿنيد رن ٫زي حهلل أنه ٓڄ٪ ٓٴُخڅ رن ٫ىٱ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ ٷخٽ 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ أناخّ ٛاخٿلىڅ ٳاٍ        ُاپ ڃان حٿَٰراخء   ٳٸص َىځ ونلن ٫ني  ٣اىرً ٿڀَٰراخء   ًح-
ڄن ٬ُ٤َهڂ ٷخٽ وٻنخ ٫ناي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ      أنخّ ٓىء ٻؼَُ ڃن ٬َُٜهڂ أٻؼَ ڃ

َىڃخ آهَ كُن ٣ڀ٬ض حٿ٘ڄْ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓاُؤطٍ أناخّ ڃان أڃظاٍ َاىځ      
حٿٸُخڃش نىٍهڂ ٻ٠ىء حٿ٘ڄْ ٷڀنخ ڃن أوٿجٺ َخ ٍٓىٽ حهلل ٳٸخٽ ٳٸَحء حٿڄهخؿََن حٿٌَن طظٸً رهڂ 

 َ٘وڅ ڃن أٷ٤خٍ حٍْٝ.لحٿڄټخٍ  َڄىص أكيهڂ وكخؿظه ٳٍ ٛيٍ  َ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حران ٿه٬ُاش كايػنخ ٍحٗاي ران َلُاً حٿڄ٬اخٳٌَ أناه         كي - 

 ٓڄ٪ أرخ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀً َليع ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ
 .ض َخ ٍٓىٽ حهلل ڃخ ٯنُڄش ڃـخٿْ حٿٌٻَ ٷخٽ ٯنُڄش ڃـخٿْ حٿٌٻَ حٿـنش حٿـنشٷڀ-
يػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش ٫ن حٿلَع ران ََِاي حٿل٠اَڃٍ ٫ان     ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٴاش  ٫وكٔان هڀُٸاش و   َغر٪ اًح ٻن ٳُٺ ٳٗ ٫ڀُٺ ڃخ ٳخطٺ ڃن حٿاينُخ كٴ٨اخ أڃخناش وٛايٵ كاي     أٍ-

 .ٳٍ ٬٣ڄه
٬ُش كايػنخ ََِاي ران أراٍ كزُاذ ٫ان ٓاىَي        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿهكي - 

 رن ٷُْ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .خ١ َىځ هَُ ڃن ُٛخځ ٗهَ وٷُخڃهٍر-
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ٓالٶ ٷاخٿىح كايػنخ حران     أُاً وَلُاً ران    ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن وآلٶ رنكي - 
زي حٿَكڄن حٿلزڀً ٫ن ٫زاي حهلل حران ٫ڄاَو ران     ٿه٬ُش كيػنخ ََِي رن ٫ڄَو حٿڄ٬خٳٌَ ٫ن أرٍ ٫
 حٿ٬خٙ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٛڄض نـخ ڃن-
ي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔان كايػنخ حران ٿه٬ُاش كايػنخ رټاَ ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٫زا           كي - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حٿَكڄن حٿلزڀً
د أو٫ُااش ور٠٬ااهخ أو٫ااً ڃان ر٬ااٞ ٳاابًح ٓااؤٿظڂ حهلل ٫ااِ وؿاپ أَهااخ حٿنااخّ ٳخٓااؤٿى  وأنااظڂ   ٸڀاى حٿ-

 .ڃىٷنىڅ رخٔؿخرش ٳبڅ حهلل ٖ َٔظـُذ ٿ٬زي ى٫خ  ٫ن ٧هَ ٷڀذ ٯخٳپ
نٍ كٍُ رن ٫زي حهلل ٫ان أراٍ ٫زاي    ػحرن ٿه٬ُش كي نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػكي - 

 و ٷخٽحٿَكڄن حٿلزڀً ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ
ٳٍ ٍؿپ رخٿڄيَنش ٳٜڀً ٫ڀُاه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ َاخ ٿُظاه ڃاخص ٳاٍ ٯُاَ            طى-

  ڃىٿي  ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿنخّ ٿَڂ َخ ٍٓىٽ حهلل ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .  ٷُْ ٿه ڃن ڃىٿي  اٿً ڃنٸ٤٪ أػَ  ٳٍ حٿـنشيٳٍ ٳٍ ٯَُ ڃىٿطىحٿَؿپ اًح  اڅ-
يػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنٍ كٍُ رن ٫زي حهلل ٫ان أراٍ ٫زاي    ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

حٿَكڄن حٿلزڀً كيػه ٫ن ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو أڅ حڃاَأس ٓاَٷض ٫ڀاً ٫هاي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل          
حهلل اڅ هاٌ  حٿڄاَأس ٓاَٷظنخ ٷاخٽ ٷىڃهاخ ٳانلن        ٽٳٸخٿىح َخ ٍٓاى ڂ ٫ڀُه وٓڀڂ ٳـخء رهخ حٿٌَن َٓٷظه

 ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂخٽ ٍَهخ ٬َنٍ أهڀهخ ٳٸنٴي
٬٤ىح َيهخ ٳٸخٿىح نلن نٴايَهخ روڄاْ ڃخثاش ىَناخٍ ٷاخٽ حٷ٬٤اىح َايهخ ٷاخٽ ٳٸ٬٤اض َايهخ حٿُڄناً            حٷ-

ٺ أڃاٺ  طُجظاٺ ٻُاىځ وٿاي   ه٤ٳٸخٿض حٿڄَأس هپ ٿٍ ڃن طىرش َخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ ن٬اڂ أناض حٿُاىځ ڃان       
 .ٛڀق اٿً آهَ حَِشي ٧ڀڄه وأر٬ ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ وؿپ ٳٍ ٓىٍس حٿڄخثيس ٳڄن طخد ڃن

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كٔاان كاايػنخ حراان ٿه٬ُااش ٫اان كُااٍ راان ٫زااي حهلل أڅ أرااخ ٫زااي  كااي - 
 حٿَكڄن حٿلزڀً كيػه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٿٰنڂ وٖ َٜڀٍ ٳٍ ڃَحري حٔرپ وحٿزٸَحڅ َٜڀٍ ٳٍ ڃَحري ٻخ-
رٍ كيػنخ هَوڅ رن ڃ٬َوٱ كيػنخ حرن وهذ كيػنٍ ٫ڄاَو ٬َناٍ حران    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

حٿلَع ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ان أرُاه ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ٫ان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه           
 وٓڀڂ أنه ٷخٽ

نڄخ ٻخنض ٿه حٿينُخ وڃاخ ٫ڀُهاخ ٳٔاڀزهخ وڃان طاَٹ حٿٜاٗس       ټخطَٹ حٿٜٗس ٓټَح ڃَس وحكيس ٳ ڃن-
ً حهلل ٫ِ وؿپ أڅ َٔٸُه ڃن ٣ُنش حٿوزاخٽ ٷُاپ وڃاخ ٣ُناش حٿوزاخٽ      ٓټَح أٍر٪ ڃَحص ٻخڅ كٸخ ٫ڀ

 َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٫ٜخٍس أهپ ؿهنڂ.
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ هڀاٲ ران حٿىٿُاي كايػنخ أراى ؿ٬ٴاَ ٬َناٍ حٿاَحٌُ ٫ان ڃ٤اَ              كي - 

 ذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ٫ُن ٫ڄَو رن ٬ٗٵ حٿىٍح
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ڀُاه وٍأَظاه َٜاڀٍ كخٳُاخ وٍأَظاه َ٘اَد ٷخثڄاخ        َض حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٜاڀٍ ٳاٍ ن٬     ٍأ-
 .وٍأَظه ََ٘د ٷخ٫يح وٍأَظه َنَٜٱ ٫ن َڄُنه وٍأَظه َنَٜٱ ٫ن َٔخٍ 

ڀش ٫ان  َڃػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُؼڂ رن هخٍؿش كيػنخ كٴٚ رن ڃَُٔس ٫ن حرن ككي - 
 ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ڄَو رن

 .ً حٿنخّ اٖ أڃَُ أو ڃؤڃىٍ أو ڃَحءَٸٚ ٫ڀ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄي وهخٗڂ ٬َنٍ حرن حٿٸخٓڂ ٷخٖ كيػنخ ڃلڄي ران  كي - 

ٍ   ٫ان ٍحٗي حٿوِح٫ٍ ٫ن ٓڀُڄخڅ رن ڃىًٓ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُاه   ٛاڀً   ؿاي  أڅ حٿنزا
 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ٠ً أڅ ٖ َٸظپ ڃٔڀڂ رټخٳَ

 كايػنٍ أراٍ كايػنخ كٔاُن كايػنخ ڃلڄاي ران ٍحٗاي ٫ان ٓاڀُڄخڅ ٫ان ٫ڄاَو ران              ػنخ ٫زي حهللكي - 
 ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي 

حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ٠ً أڅ ڃن ٷظپ ه٤ؤ ٳيَظه ڃخثش ڃن حٔرپ ػٗػىڅ رنض ڃواخٝ   أڅ-
 .و٫َ٘س رنى ٿزىڅ ًٻىٍ شوػٗػىڅ رنض ٿزىڅ وػٗػىڅ كٸ

٫ن ٬َٸاىد ران ٤٫اخء وٯُاَ  ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ كي - 
 ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .َظىحٍع أهپ ڃڀظُن ٖ-
 ن أرُه ٫ان ؿاي   ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٫ن كـخؽ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذكي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .هخ ػٗػش أَخځح طِوؽ حٿَؿپ حٿزټَ أٷخځ ٫نياً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كايػنخ كـاخؽ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه ٫ان          كي - 

 ؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َ أوٷُخص ٳهى ٍٷُٶ٫٘ڄخ ٫زي ٻىطذ ٫ڀً ڃخثش أوٷُش ٳؤىحهخ اٖ أَ-
ن ٫ڄَو رن ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه ٫ان     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ كـخؽ ٫كي - 

 ؿي  ٷخٽ
ض حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ حڃَأطااخڅ ٳااٍ أَاايَهڄخ أٓااخوٍ ڃاان ًهااذ ٳٸااخٽ ٿهڄااخ ٍٓااىٽ حهلل أطاا-

ٽ ٳؤىَاخ كاٶ   خخٍ ٷخٿظاخ ٖ ٷا  نا  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أطلزخڅ أڅ َٔىٍٻڄخ حهلل َىځ حٿٸُخڃش أٓاخوٍ ڃان  
 .هٌح حٿٌٌ ٳٍ أَيَټڄخ

ػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ىحوى رن أرٍ هني ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 
 أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ

ؽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ًحص َىځ وحٿنخّ َظټڀڄىڅ ٳٍ حٿٸايٍ ٷاخٽ وٻؤنڄاخ طٴٸاؤ ٳاٍ      هَ-
ٷخٽ ٳٸخٽ ٿهڂ ڃخٿټڂ ط٠َرىڅ ٻظخد حهلل ر٠٬ه رز٬ٞ رهاٌح هڀاٺ    ٠ذوؿهه كذ حٿَڃخڅ ڃن حٿٰ

ٯز٤ض نٴٍٔ رڄـڀْ ٳُه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٿاڂ أٗاهي  رڄاخ         ڃن ٻخڅ ٷزڀټڂ ٷخٽ ٳڄخ
 رٌٿٺ حٿڄـڀْ أنٍ ٿڂ أٗهي . ٯز٤ض نٴٍٔ
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ن ٫ا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ كـخؽ ٫ن ٫ڄَو رن ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه   كي - 
 ؿي  ٷخٽ

وٷاٲ ٫ناي حٿـڄاَس     ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٷٲ ٫ني حٿـڄاَس حٿؼخنُاش أ٣اىٽ ڃڄاخ    ٍأَ-
 .حْوٿً ػڂ أطً ؿڄَس حٿ٬ٸزش ٳَڃخهخ وٿڂ َٸٲ ٫نيهخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ كـخؽ ٫ن ٫ڄَو رن ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه ٫ان     كي - 
 ُه وٓڀڂ٫ڀؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 

 ٿظٴض حٿوظخنخڅ وطىحٍص حٿل٘ٴش ٳٸي وؿذ حٿٰٔپ.حح اً-
يػنٍ أراٍ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ ران اراَحهُڂ كايػنخ أَاىد كايػنٍ ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ            ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 كيػنٍ أرٍ ٫ن أرُه ٷخٽ ًٻَ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ن وٖ رُ٪ ڃخ ٿُْ ٫نيٹڄٍرق ڃخ ٿڂ ٠َ َٖلپ ٓڀٲ ورُ٪ وٖ ٣َٗخڅ ٳٍ رُ٪ و ٖ-
پ كيػنخ ٿُغ ٫ن ٫ڄَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه ٫ان ؿاي        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُكي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
طنظٴىح حٿُ٘ذ ٳبنه نىٍ حٿڄٔڀڂ ڃاخ ڃان ڃٔاڀڂ َ٘اُذ ٗاُزش ٳاٍ حٔٓاٗځ اٖ ٻظاذ ٿاه رهاخ كٔانش             ٖ-

 .٤ُجشهو ك٢ ٫نه رهخ أ وٍٳ٪ رهخ ىٍؿش
ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه ٫ان ؿاي        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٫ان ٿُاغ ٫ان ٫ڄاَو     كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڃن٪ ٳ٠پ ڃخثه أو ٳ٠پ ٻڀجه ڃن٬ه حهلل ٳ٠ڀه َىځ حٿٸُخڃش ڃن-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٓا٬ُي ٫ان ٫زُاي حهلل كايػنٍ ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان        كي - 

 أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٳٸڀُڀه كَحځ أٓټَ ٻؼَُ  ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن حرن ٫ـٗڅ كيػنٍ ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن كي - 

 أرُه ٫ن ؿي  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 اٖ ٻظذ حهلل ٿاه رهاخ كٔانش وكا٢ ٫ناه      حٔٓٗځ ُٗزش ٳٍطٴنظٴىح حٿُ٘ذ ٳبنه ڃخ ڃن ٫زي َُ٘ذ  ٖ-

 .خ ه٤ُجشره
كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٫ـٗڅ كيػنخ ٫ڄَو رن ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه ٫ان ؿاي       ػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٷخٽ
ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿَ٘حء وحٿزُ٪ ٳٍ حٿڄٔـي وأڅ طن٘ي ٳُه ح٬ْٗخٍ وأڅ نه-

 .طن٘ي ٳُه حٿ٠خٿش و٫ن حٿلڀٶ َىځ حٿـڄ٬ش ٷزپ حٿٜٗس
ن ٫ڄاَو حران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه ٫ان       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٫ا كي - 

 ؿي  أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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َ٘ حٿڄظټزَوڅ َىځ حٿٸُخڃش أڃؼخٽ حٿٌٍ ٳٍ ٛىٍ حٿنخّ ٬َڀىهڂ ٻاپ ٗاٍء ڃان حٿٜاٰخٍ كظاً      َل-
ٍ َٔٸىڅ ڃن ٣ُنش حٿوزاخٽ ٫ٜاخٍس أهاپ    خىهڂ نخٍ حْن٬ُڀَيهڀىح ٓـنخ ٳٍ ؿهنڂ َٸخٽ ٿه رىٿْ ٳظ

 حٿنخٍ.
ٍ أرٍ كيػنخ َلًُ كيػنخ ٫زُي حهلل ران حْهانْ كايػنٍ ٫ڄاَو حران ٗا٬ُذ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

 ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ
ً أ٫َحرٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ أرٍ َََي أڅ َـظخف ڃخٿٍ ٷخٽ أناض وڃخٿاٺ   أط-

 .ٻٔزټڂ واڅ أڃىحٽ أوٖىٻڂ ڃن ٻٔزټڂ ٳټڀى  هنُؤ نُذ ڃخ أٻڀظڂ ڃأ٣ٿىحٿيٹ اڅ 
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ كيػنخ كُٔن كيػنخ ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿاي   ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٷخٽ
َض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ كخٳُخ ونخ٫ٗ وَٜىځ ٳٍ حٿٔاٴَ وَٴ٤اَ وَ٘اَد    ٍأ-

 .٫ن ٗڄخٿه نهٷخثڄخ وٷخ٫يح وَنَٜٱ ٫ن َڄُ
َو ران ٗا٬ُذ ٫ان    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن حران ٫ـاٗڅ ٫ان ٫ڄا    كي - 

 أرُه ٫ن ؿي  أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ي ٫ڀً ر٬ٞ أٛلخره هخطڄخ ڃن ًهذ ٳؤ٫َٝ ٫نه ٳؤٿٸخ  وحطوٌ هخطڄخ ڃن كيَاي ٷاخٽ ٳٸاخٽ    ٍأ-

 .نه٫ن وٍٵ ٳٔټض ڃ هٌح أَٗ هٌح كڀُش أهپ حٿنخٍ ٳؤٿٸخ  وحطوٌ هخطڄخ
 ُذ ٫ن أرٍ ٫ن ؿي  ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن كُٔن ٫ن ٫ڄَو رن ٬ٗكي - 
خ ٳظلض ڃټش ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٻٴىح حٿٔٗف اٖ هِح٫ش ٫ن رناٍ رټاَ   ٿڄ-

َ ٳؤًڅ ٿهڂ كظً ٛڀً حٿ٬َٜ ػڂ ٷخٽ ٻٴىح حٿٔٗف ٳڀٸً ٍؿپ ڃن هِح٫ش ٍؿٗ ڃن رناٍ ر  ڃان   ټا
وٍأَظه وهاى ڃٔاني    ىٿٴش ٳٸظڀه ٳزڀٮ ًٿٺ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخځ ه٤ُزخ ٳٸخٽِٯي رخٿڄ
اٿً حٿټ٬زش ٷاخٽ اڅ أ٫ايي حٿناخّ ٫ڀاً حهلل ڃان ٷظاپ ٳاٍ حٿلاَځ أو ٷظاپ ٯُاَ  ٷخطڀاه أو ٷظاپ              ٧هَ 

رٌكىٽ حٿـخهڀُش ٳٸخځ اٿُه ٍؿپ ٳٸخٽ اڅ ٳٗنخ ارنٍ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ ى٫اىس  
ػڀاذ ٷاخٽ حٿلـاَ ٷاخٽ     حْ ٳٍ حٔٓٗځ ًهذ أڃَ حٿـخهڀُش حٿىٿي ٿڀٴَحٕ وٿڀ٬خهَ حْػڀاذ ٷاخٿىح وڃاخ   

وٳٍ حْٛخر٪ ٫َ٘ ٫َ٘ وٳٍ حٿڄىحٟق هڄْ هڄْ ٷخٽ وٷخٽ ٖ ٛٗس ر٬ي حٿٰيحس كظاً ط٤ڀا٪   
حٿ٘ڄْ وٖ ٛٗس ر٬ي حٿ٬َٜ كظً طٰاَد حٿ٘اڄْ ٷاخٽ وٖ طانټق حٿڄاَأس ٫ڀاً ٫ڄظهاخ وٖ ٫ڀاً         

 ٿڄَأس ٤٫ُش اٖ ربًڅ ُوؿهخ. ُظهخ وٖ َـىخٿه
نڄَُ كايػنخ كـاخؽ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه ٫ان          ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حركي - 

 ؿي  ٷخٽ ؿڄ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رُن حٿٜٗطُن َىځ ٯِح رنٍ حٿڄ٤ٜڀٶ.
َ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀً كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٫كي -  أرُاه   نو ران ٗا٬ُذ ٫ا   ڄا

 ٫ن ؿي  ٷخٽ
ه وٓاڀڂ ٷاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل ؿجاض أٓاؤٿٺ       ٬ض ٍؿٗ ڃن ڃَِنش َٔؤٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُا ٓڄ-

٫ن حٿ٠خٿش ڃن حٔراپ ٷاخٽ ڃ٬هاخ كاٌحإهخ وٓاٸخإهخ طؤٻاپ حٿ٘اـَ وطاَى حٿڄاخء ٳاي٫هخ كظاً َؤطُهاخ             
ٷخٽ حٿلََٔش  خؤطُهخ رخٯُهَ رخٯُهخ ٷخٽ حٿ٠خٿش ڃن حٿٰنڂ ٷخٽ ٿٺ أو ْهُٺ أو ٿڀٌثذ طـڄ٬هخ كظً
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وڃاخ أهاٌ ڃان ٤٫ناه ٳٴُاه حٿٸ٤ا٪ اًح        حٿظٍ طىؿي ٳٍ ڃَحط٬هخ ٷخٽ ٳُهخ ػڄنهخ ڃَطُن وَٟد نټخٽ
رڀٮ ڃخ َئهٌ ڃن ًٿٺ ػڄن حٿڄـن ٷخٽ َخ ٍٓاىٽ حهلل ٳخٿؼڄاخٍ وڃاخ أهاٌ ڃنهاخ ٳاٍ أٻڄخڃهاخ ٷاخٽ ڃان          
أهٌ رٴڄه وٿڂ َظوٌ هزنش ٳڀُْ ٫ڀُه ٍٗء وڃن حكظڄپ ٳ٬ڀُه ػڄنه ڃَطُن وَٟرخ ونټخٖ وڃخ أهٌ 

َخ ٍٓىٽ حهلل وحٿڀٸ٤ش نـيهخ ٳاٍ  ٷخٽ ڃن حؿَأنه ٳٴُه حٿٸ٤٪ اًح رڀٮ ڃخ َئهٌ ڃن ًٿٺ ػڄن حٿڄـن 
ٓزُپ حٿ٬خڃَس ٷخٽ ٫َٳهخ كىٖ ٳبڅ وؿي رخٯُهخ ٳؤىهخ اٿُه واٖ ٳهٍ ٿٺ ٷخٽ ڃخ َىؿي ٳٍ حٿوَد 

 حٿ٬خىٌ ٷخٽ ٳُه وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄْ.
كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ڃىًٓ حرن أرٍ ٫خث٘ش ٫ن ٫ڄاَو ران    ًٍ كيػنخ ٬َڀأرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

   ٷخٽ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي
ء أ٫َحرااٍ اٿااً حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٔااؤٿه ٫اان حٿىٟااىء ٳااؤٍح  ػٗػااخ ػٗػااخ ٷااخٽ هااٌح  ؿااخ-

 .حٿىٟىء ٳڄن ُحى ٫ڀً هٌح ٳٸي أٓخء وط٬يي و٧ڀڂ
رن أراٍ ُحثايس كايػنخ كـاخؽ ٫ان ٫ڄاَو ران         َخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ُٻَكي - 

 ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ
 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ػٗع ٫ڄَ ٻپ ًٿٺ َڀزٍ كظً َٔظڀڂ حٿلـَ ظڄَ ٍٓىٽ حهللح٫-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ أنزؤنخ كـخؽ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي كي - 
ٗ  أڅ- ٍ ًٌ حٿٸ٬اايس َڀزااٍ كظااً َٔااظڀڂ  ٳاا٫ڄااَ ٻااپ ًٿااٺ ع حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ح٫ظڄااَ ػاا

 حٿلـَ.
ػنخ حرن حىٍَْ كيػنخ حرن آلٶ ٫ن ٫ڄَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 ٫ن ؿي 
 .ٷُڄش حٿڄـن ٻخڅ ٫ڀً ٫هي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫َ٘س ىٍحهڂ أڅ-
كڄن ٓاڄ٬ه ڃان ٫ڄاَو ران     َػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كايػنخ ٫زاي حهلل ران ٫زاي حٿا     كي - 

 ٓڀڂ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه و
َ ٳٍ ٫ُي ػنظٍ ٫َ٘س طټزَُس ٓز٬خ ٳٍ حْوٿً وهڄٔخ ٳٍ حِهَس وٿڂ َٜاپ ٷزڀهاخ وٖ ر٬ايهخ    ٻز-

 .ٷخٽ أرٍ وأنخ أًهذ اٿً هٌح
أرُاه   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كايػنخ ىحوى ران ٓاىحٍ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان        كي - 

 ٫ن ؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
خٿٜااٗس اًح رڀٰااىح ٓااز٬خ وحٟااَرىهڂ ٫ڀُهااخ اًح رڀٰااىح ٫٘ااَح وٳَٷااىح رُاانهڂ ٳااٍ وح ٛاازُخنټڂ رڃااَ-

حٿڄ٠ااخؿ٪ ٷااخٽ أرااٍ وٷااخٽ حٿ٤ٴااخوٌ ڃلڄااي راان ٫زااي حٿااَكڄن ٳااٍ هااٌح حٿلاايَغ ٓااىحٍ أرااى كڄااِس   
 .وأه٤ؤ ٳُه

٪ كيػنخ هڀُٴش رن هُاخ١ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه        ُرٍ كيػنخ وٻأ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 
 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٳٍ ه٤زظه وهى ڃٔني ٧هَ  اٿً حٿټ٬زش٫ن ؿي  أڅ حٿنزٍ ٛڀ

 .َٸظپ ڃٔڀڂ رټخٳَ وٖ ًو ٫هي ٳٍ ٫هي  ٖ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كايػنخ أٓاخڃش ران َُاي ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه           كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍؿي  أڅ حٿنزن ٫
 .ي طڄَس ٳٍ رُظه طلض ؿنزه ٳؤٻڀهخوؿ-
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ران آالٶ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه         ػنخ كي - 

 ٫ن ؿي  ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ
أَهااخ  َاخ خ ىهاپ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃټاش ٫ااخځ حٿٴاظق ٷاخځ ٳاٍ حٿناخّ ه٤ُزاخ ٳٸاخٽ             ٿڄا -

ٲ ٳاٍ حٔٓاٗځ   أنه ڃاخ ٻاخڅ ڃان كڀاٲ ٳاٍ حٿـخهڀُاش ٳابڅ حٔٓاٗځ ٿاڂ َاِى  اٖ ٗايس وٖ كڀا             حٿنخّ
وحٿڄٔااڀڄىڅ َااي ٫ڀااً ڃاان ٓااىحهڂ طټااخٳئ ىڃااخإهڂ َـُااِ ٫ڀااُهڂ أىنااخهڂ وَااَى ٫ڀااُهڂ أٷٜااخهڂ طااَى   
َٓحَخهڂ ٫ڀً ٷ٬يهڂ ٖ َٸظپ ڃئڃن رټاخٳَ ىَاش حٿټاخٳَ نٜاٲ ىَاش حٿڄٔاڀڂ ٖ ؿڀاذ وٖ ؿناذ وٖ         

 .طئهٌ ٛيٷخطهڂ اٖ ٳٍ ىَخٍهڂ
٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه ٫ان ؿاي         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ كـاخؽ ٫ان   كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حهلل ٫ِ وؿپ ٷي ُحىٻڂ ٛٗس وهٍ حٿىطَ اڅ-
ؿاي  أڅ  ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٫ن كـخؽ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ان أرُاه ٫ا   كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .٪ رُن حٿٜٗطُن ٳٍ حٿٔٴَؿڄ-
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ أنزؤنخ هڄاخځ ٫ان ٷظاخىس ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ         ػنخ ٫زيكي - 

 ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ِ   ٻڀ- َ    َاي ىح وحَٗرىح وطٜيٷىح وحٿزٔىح ٯَُ ڃوُڀاش وٖ ٓاَٱ وٷاخٽ َ آاَحٱ وٖ   ڃاَس ٳاٍ ٯُا

 .ڃوُڀش
لڄي ران آالٶ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃكي - 

 ٫ن ؿي  ٷخٽ
څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٬َڀڄنخ ٻڀڄخص نٸىٿهن ٫ناي حٿناىځ ڃان حٿٴا٩ِ رٔاڂ حهلل أ٫اىً       ٻخ-

خ٣ُن وأڅ َل٠اَوڅ ٷاخٽ   ُن هڄاِحص حٿ٘ا  وڃا رټڀڄخص حهلل حٿظخڃش ڃن ٯ٠ازه و٫ٸخراه وٗاَ ٫زاخى      
أڅ َٸىٿهخ ٫ني نىڃه وڃان ٻاخڅ ڃانهڂ ٛاَُٰح ٖ     ٳټخڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٬َڀڄهخ ڃن رڀٮ ڃن وٿي  

 .٬َٸپ أڅ َلٴ٨هخ ٻظزهخ ٿه ٳ٬ڀٸهخ ٳٍ ٫نٸه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ كـخؽ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ و٫ن أرٍ حٿِرُاَ ٫ان   كي - 

 رُه ٫ن ؿي  ٷخٽأرن ٬ُٗذ ٫ن و ؿخرَ و٫ن ٫ڄَ
حٿلڀُٴااش وْهااپ حٿ٘ااخځ حٿلـٴااش وْهااپ   ض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ْهااپ حٿڄيَنااش ًح وٷاا-

 .حٿُڄن وأهپ طهخڃش َڀڄڀڂ وْهپ حٿ٤خثٲ وهٍ نـي ٷَنخ وْهپ حٿ٬َحٵ ًحص ٫َٵ
٫ڄاَو   ٫ان ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٫ن ڃلڄي رن ٍحٗي ٫ن ٓڀُڄخڅ ران ڃىٓاً   كي - 

 ذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽُرن ٬ٗ
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 .هخثن وٖ هخثنش وٍى ٗهخىس حٿٸخن٪ حٿوخىځ وحٿظخر٪ ْهپ حٿزُض وأؿخُهخ ٿَُٰهڂطـىُ ٗهخىس  ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي رن ٍحٗي ٫ن ٓڀُڄخڅ رن ڃىًٓ ٫ن ٫ڄاَو  كي - 

  ؿيرن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن 
حى٫خ  وٍػظاه  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ٠ً أَڄخ ڃٔظڀلٶ حٓظڀلٶ ر٬ي أرُه حٿٌٌ َي٫ً ٿه  حٿنزٍ أڅ-

ٷ٠ً اڅ ٻخڅ ڃن كَس نِوؿهخ أو ڃن أڃه َڄڀټهخ ٳٸاي ٿلاٶ رڄاخ حٓاظڀلٸه واڅ ٻاخڅ ڃان كاَس أو        
أڃش ٫خهَ رهخ ٿڂ َڀلٶ رڄخ حٓظڀلٸه وأڅ ٻخڅ أرى  حٿٌٌ َي٫ً ٿه هى حى٫خ  وهى حران ُنُاش ْهاپ    

 ڃن ٻخنىح كَس أو أڃه.ه أڃ
حٿلـااخؽ راان ح٣ٍااخس ٫اان ٫ڄااَو راان  ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ََِااي راان هااَوڅ أنزؤنااخ كااي - 

 ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ
ء ٍؿپ اٿاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل اڅ ٿاٍ ًوٌ أٍكاخځ أٛاپ            ؿخ-

َٻااىڅ ؿڄ٬ُااخ وٿټاان هااٌ ظخٽ ٖ اًح طٷاا وَٸ٬٤ااىنٍ وأ٫ٴااى و٨َڀڄااىڅ وأكٔاان ؤَااُجىڅ أٳؤٻااخٳجهڂ 
 وؿپ ڃخ ٻنض ٫ڀً ًٿٺ. رخٿٴ٠پ وٛڀهڂ ٳبنه ٿن َِحٽ ڃ٬ٺ ٧هَُ ڃن حهلل ٫ِ

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ؿ٬ٴااَ كاايػنخ ٓاا٬ُي ٫اان َىٓااٲ ٫اان ٫ڄااَو راان  كااي - 
 ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

س ٳاٌٿٺ ٍؿاپ ى٫اخ ٍراه اڅ ٗاخء أ٤٫اخ  واڅ       ٠َٗ حٿـڄ٬ش ػٗػش ٍؿپ ك٠اَهخ راي٫خء وٛا   َل-
انٜخص ٳٌٿٺ هى كٸهاخ وٍؿاپ َل٠اَهخ َڀٰاى ٳاٌٿٺ ك٨اه       ٗخء ڃن٬ه وٍؿپ ك٠َهخ رٔټىص و

 .ڃنهخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أنْ رن ٫ُخٝ كيػنخ أراى كاخُځ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان        كي - 

 أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ
څ ٿاٍ راه كڄاَ حٿان٬ڂ أٷزڀاض أناخ وأهاٍ واًح ڃ٘اُوه ڃان          أ ي ؿڀٔض أنخ وأهاٍ ڃـڀٔاخ ڃاخ أكاذ    ٿٸ-

وٓااڀڂ ؿڀااىّ ٫نااي رااخد ڃاان أرىحرااه ٳټَهنااخ أڅ نٴااَٵ رُاانهڂ   ٛاالخرش ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه
ٳـڀٔنخ كـَس اً ًٻَوح آَش ڃن حٿٸاَآڅ ٳظڄاخٍوح ٳُهاخ كظاً حٍطٴ٬اض أٛاىحطهڂ ٳواَؽ ٍٓاىٽ حهلل         

ٓڀڂ ڃ٠ٰزخ ٷي حكڄَ وؿهاه َاَڃُهڂ راخٿظَحد وَٸاىٽ ڃهاٗ َاخ ٷاىځ رهاٌح أهڀټاض          ٛڀً حهلل ٫ڀُه و
ٿټظذ ر٠٬هخ رز٬ٞ أڅ حٿٸَآڅ ٿڂ َنِٽ َټٌد هڂ ححْڃڂ ڃن ٷزڀټڂ رخهظٗٳهڂ ٫ڀً أنزُخثهڂ وَٟر

ر٠٬ه ر٠٬خ راپ َٜايٵ ر٠٬اه ر٠٬اخ ٳڄاخ ٫اَٳظڂ ڃناه ٳاخ٫ڄڀىح راه وڃاخ ؿهڀاظڂ ڃناه ٳاَىو  اٿاً               
 ٫خٿڄه.

ُذ ٫ان  ٗا٬  ڄاَو ران  ٫راى كاخُځ ٫ان    أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أنْ رن ٫ُخٝ كيػنخكي - 
 أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

َئڃن حٿڄَء كظً َئڃن رخٿٸيٍ هَُ  وَٗ  ٷاخٽ أراى كاخُځ ٿ٬ان حهلل ىَناخ أناخ أٻزاَ ڃناه ٬َناٍ           ٖ-
 .حٿظټٌَذ رخٿٸيٍ
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ن ؿاي   ٫ا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ أنزؤنخ كـخؽ كيػنخ ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُاه كي - 
لاَ كٜاظه   خٙ ران وحثاپ ناٌٍ ٳاٍ حٿـخهڀُاش أڅ َنلاَ ڃخثاش ريناش وأڅ ه٘اخځ ران حٿ٬اخٙ ن           ٬أڅ حٿ

 هڄُٔن رينش وأڅ ٫ڄَح ٓؤٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ
 .خ أرىٹ ٳڀى ٻخڅ أٷَ رخٿظىكُي ٳٜڄض وطٜيٷض ٫نه نٴ٬ه ًٿٺأڃ-
كىٽ ٫ان ٫ڄاَو ران    ٫ن ٫خڃَ حْ ُيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٫ن ٬ٓكي - 

 ڀڂ ٷخٽ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
 .ََؿ٪ ٳٍ هزظه اٖ حٿىحٿي ڃن وٿي  وحٿ٬خثي ٳٍ هزظه ٻخٿ٬خثي ٳٍ ٷُجه ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ هڄخځ أنزؤنخ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ    كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهللحٿنزٍ ٛڀً حڅ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أ
 .َهخحٿڀى٣ُش حٿَٰٜي ٬َنٍ حٿَؿپ َؤطٍ حڃَأطه ٳٍ ىر هٍ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حران ؿاََؾ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه ٫ان          كي - 

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ حڃَأس أطض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٿض
كىحء وػيٍَ ٿه ٓٸخء و٫ُڂ أرى  أنه  ٿه ٌَـٿه و٫خء وك نٍٍٓىٽ حهلل أڅ حرنٍ هٌح ٻخڅ ر٤ َخ-

 .ڃخ ٿڂ طنټلٍَن٫ِه ڃنٍ ٷخٽ أنض أكٶ ره 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ هڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن كي - 

 ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
وٖ ٓاَٱ اڅ حهلل َلاذ أڅ طاَي ن٬ڄظاه ٫ڀاً       ڀاش ىح وحَٗرىح وطٜيٷىح وحٿزٔىح ٳاٍ ٯُاَ ڃوُ  ٻڀ-

 .٫زي 
خ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿََؾ ٷاخٽ ٷاخٽ ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ي وڃاخ ٻاخڅ ر٬ا    هاخ ڄخ حڃاَأس أنټلاض ٫ڀاً ٛايحٍٵ أو كزاخء أو ٫ايس ٷزاپ ٫ٜاڄش حٿنټاخف ٳهاى ٿ          أَ-

 .ڄش حٿنټخف ٳهى ٿڄن أ٤٫ُه وأكٶ ڃخ َټَځ ٫ڀُه حٿَؿپ حرنظه أو أهظه٫ٜ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أهزَنٍ ڃ٬ڄَ أڅ حرن ؿاََؾ أهزاَ  ٫ان ٫ڄاَو     كي - 

رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ران حٿ٬اخٙ أڅ ُنزخ٫اخ أراخ ٍوف وؿاي ٯٗڃاخ ٿاه ڃا٪            
ٴه وؿزه ٳاؤطً حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ ڃان ٳ٬اپ هاٌح راٺ ٷاخٽ ُنزاخ٩             أنؿخٍَش ٿه ٳـي٩ 

زٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ ڃاخ كڄڀاٺ ٫ڀاً هاٌح ٳٸاخٽ ٻاخڅ ڃان أڃاَ  ٻاٌح وٻاٌح ٳٸاخٽ              ٳي٫خ  حٿن
حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿڀ٬زي اًهذ ٳؤنض كَ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ٳڄىٿً ڃن أنخ ٷاخٽ ڃاىٿً حهلل   

حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿڄٔڀڄُن ٷخٽ ٳڀڄاخ ٷازٞ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً      ًوٍٓىٿه ٳؤوًٛ ره ٍٓىٽ حهلل ٛڀ
 ڂ ؿخء اٿً أرٍ رټَ ٳٸخٽ وُٛش ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽڀحهلل ٫ڀُه وٓ

ڂ نـٌَ ٫ڀُٺ حٿنٴٸاش و٫ڀاً ٫ُخٿاٺ ٳؤؿَحهاخ ٫ڀُاه كظاً ٷازٞ أراى رټاَ ٳڀڄاخ حٓاظوڀٲ ٫ڄاَ             ن٬-
أَن طََي ٷاخٽ ڃٜاَ ٳټظاذ ٫ڄاَ اٿاً       ٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂو ؿخء  ٳٸخٽ وُٛش ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه

 .ٛخكذ ڃَٜ أڅ ٤٬َُه أٍٟخ َؤٻڀهخ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃلڄاي ٬َناٍ حران ٍحٗاي ٫ان ٓاڀُڄخڅ ران            كي - 
ڃىًٓ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه   

 وٓڀڂ
ٍ ٻپ ٓن هڄاْ ڃان حٔراپ وحْٛاخر٪ ٓاىحء وحْٓانخڅ ٓاىحء        وٳ َ ڃن حٔرپ٫٘ٻپ أٛز٪  ٳٍ-

ڃټلىٖ َٸىٽ وٖ ٌَٻَ  ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ أراٍ ٷاخٽ ٫زاي          ٷخٽ ڃلڄي وٓڄ٬ض
 .حٿَُحٵ ڃخ ٍأَض أكي أو٩ٍ ٳٍ حٿليَغ ڃن ڃلڄي رن ٍحٗي

حٿـاٌٍِ أڅ   ڂن ٫زاي حٿټاََ  ٫ا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ حران ؿاََؾ     كي - 
ىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    ٫ڄَو رن ٬ُٗذ أهزَ  ٫ن أرُاه ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو وأڅ ٍٓا      

 حٓظني اٿً رُض ٳى٦٫ حٿنخّ وًٻَهڂ ٷخٽ
َٜڀٍ أكي ر٬ي حٿ٬َٜ كظً حٿڀُپ وٖ ر٬ي حٿٜزق كظاً ط٤ڀا٪ حٿ٘اڄْ وٖ طٔاخٳَ حٿڄاَأس اٖ       ٖ-

 .ظهخ وٖ ٫ڀً هخٿظهخ٫ڄ ڃ٪ ًٌ ڃلَځ ڃَُٔس ػٗع وٖ طظٸي ڃن حڃَأس ٫ڀً
أنزؤنخ ىحوى ران ٷاُْ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵكي - 

 أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ٓجپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿ٬ٸُٸش ٳٸخٽ
ٽ خخ َىٿاي ٿاه ٷا   ينحهلل ٖ َلذ حٿ٬ٸىٵ وٻؤنه ٻَ  حٔٓڂ ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل انڄخ نٔاؤٿٺ ٫ان أكا    أڅ-

ن حٿـخٍَاش ٗاخس ٷاخٽ    ڃن أكاذ ڃانټڂ أڅ َنٔاٺ ٫ان وٿاي  ٳڀُٴ٬اپ ٫ان حٿٰاٗځ ٗاخطخڅ ڃټخٳؤطاخڅ و٫ا           
وٓجپ ٫ن حٿٴ٩َ ٷخٽ وحٿٴ٩َ كٶ واڅ طظَٻه كظً َټىڅ ٬ِٗرخ أو ٬ِٗورخ حران ڃواخٝ أو حران    
ٿزىڅ ٳظلڄپ ٫ڀُه ٳٍ ٓزُپ حهلل أو ط٤٬ُه أٍڃڀش هُاَ ڃان أڅ طٌرلاه َڀٜاٶ ٿلڄاه راىرَ  وطټٴات        

٬ُذ ڃخ ٗانخءٹ وطىٿه نخٷظٺ ٷخٽ وٓجپ ٫ن حٿ٬ظَُس ٳٸخٽ حٿ٬ظَُس كٶ ٷخٽ ر٬ٞ حٿٸىځ ٿ٬ڄَو رن 
 حٿ٬ظَُس ٷخٽ ٻخنىح ٌَرلىڅ ٳٍ ٍؿذ ٗخس ٳ٤ُزوىڅ وَؤٻڀىڅ و٬٤َڄىڅ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿلُٔن رن ڃلڄي وََٓؾ ٷخٖ كيػنخ حرن أرٍ حٿِنخى ٫ان ٫زاي   كي - 
أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     رن ٬ُٗذ ٫ن َوحٿَكڄن رن حٿلَع ٫ن ٫ڄ

 نخڅ َڄُ٘خڅ اٿً حٿزُض ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأىٍٹ ٍؿڀُن وهڄخ ڃٸظَ
رخٽ حٿٸَحڅ ٷخٖ َخ ٍٓىٽ حهلل نٌٍنخ أڅ نڄٍ٘ اٿً حٿزُاض ڃٸظاَنُن ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل       ڃخ-

يَؼه انڄخ حٿنٌٍ ڃخ حرظًٰ ره وؿه حهلل ٫ِ ك ٳٍ خٽ ََٓؾٷ ٫ڀُه وٓڀڂ ٿُْ هٌح نٌٍ ٳٸ٤٪ ٷَحنهڄخ
 .وؿپ

يػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ حٿٴَؽ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫خڃَ ٫ن ٫ڄَو ران  ػنخ ٫زي حهلل ككي - 
٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َٸٚ اٖ أڃَُ أو ڃؤڃىٍ أو 

 خٽٷخ أو ڃظټڀٲ ٰنڃَحء ٳٸڀض ٿه انڄخ ٻخڅ َزڀ
 .ٌح ٓڄ٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽهټ-
يػنٍ أرٍ كيػنخ أراى حٿن٠اَ و٫زاي حٿٜاڄي ٷاخٖ كايػنخ ڃلڄاي ٬َناٍ حران ٍحٗاي           ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

  كيػنخ ٓڀُڄخڅ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ً أڅ ٫ٸپ أهپ حٿټظخرُن نٜٲ ٫ٸپ حٿڄٔڀڄُن وهڂ حٿُهىى وحٿنٜخٍي.ٷ٠-
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ٿٜڄي ٷخٖ كيػنخ ڃلڄي كيػنخ ٓڀُڄخڅ ٬َنٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ و٫زي حكي - 
 حرن ڃىًٓ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٌ ٷظپ ڃظ٬ڄيح ُىِٳَ٪ اٿاً أوٿُاخء حٿٸظُاپ ٳابڅ ٗاخإوح ٷظڀاى  واڅ ٗاخإوح أ        ڃن- ػٗػاىڅ   ٍوح حٿيَاش وها  ها
٫ڀُاه ٳهاى ٿهاڂ وًٿاٺ ط٘ايَي      كٸش وػٗػىڅ ؿ٫ٌش وأٍر٬ىڅ هڀٴش وًٿٺ ٫ٸاپ حٿ٬ڄاي وڃاخ ٛاخٿلىح     

 .حٿ٬ٸپ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ و٫زي حٿٜڄي ٷخٖ كيػنخ ڃلڄي كايػنخ ٓاڀُڄخڅ ٫ان    كي - 

 ٽٷخ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 
حٿناخّ ٷاخٽ   ٿ٬ڄي ڃٰڀ٦ ڃؼپ ٫ٸپ حٿ٬ڄي وٖ َٸظپ ٛخكزه وًٿٺ أڅ َنِو حٿ٤ُ٘خڅ رُن حپ ٗزه ٫ٸ-

 أرى حٿن٠َ ٳُټىڅ ٍڃُخ ٳٍ ٫ڄُخء ٳٍ ٯَُ ٳظنش وٖ كڄپ ٓٗف.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀُڄخڅ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن كي - 

 ڂڀهلل ٫ڀُه وٓح أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً
 .ً ڃن ٷظپ ه٤ؤ ٳيَظه ڃخثش ڃن حٔرپٷ٠-
رٍ كيػنخ أرى رټَ حٿلنٴٍ كيػنخ أٓاخڃش ران َُاي ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ِ څ نخثڄًخ ٳىؿي طڄاَس طلاض ؿنزاه ٳؤهاٌهخ ٳخٻڀهاخ ػاڂ ؿ٬اپ َظ٠اىٍ ڃان آهاَ حٿڀُاپ و           ٻخ- ٌ  ٩ٳا ٿٺ ٿا

 .ٿٜيٷشُوحؿه ٳٸخٽ انٍ وؿيص طڄَس طلض ؿنزٍ ٳؤٻڀظهخ ٳوُ٘ض أڅ طټىڅ ڃن طڄَ حأر٬ٞ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى رن ڃ٬ٔيس ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان      كي - 

 أرُه ٫ن ؿي  أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٖ ٛا  زخث٪ وحٿڄزظخ٩ رخٿوُخٍ كظً َظٴَٷخ اٖ أڅ َټىڅحٿ- َلاپ ٿاه أڅ َٴخٍٷاه ه٘اُش أڅ      ٴٸش هُاخٍ و

 .َٔظٸُڀه
يػنخ أراى حٿن٠اَ كايػنخ ڃلڄاي ٬َنااٍ حران ٍحٗاي ٫ان ٓاڀُڄخڅ راان         ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كاا   كاي  - 

ڃىًٓ أڅ ٫زي حهلل ران ٫ڄاَو ٻظاذ اٿاً ٫خڃاپ ٿاه ٫ڀاً أٍٝ ٿاه أڅ ٖ طڄنا٪ ٳ٠اپ ڃخثاٺ ٳابنٍ             
 ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

 حٿڄخء ٿُڄن٪ ره ٳ٠پ حٿټٗ ڃن٬ه حهلل َىځ حٿٸُخڃش ٳ٠ڀه. ٠پڃن٪ ٳ ڃن-
ٍ أرٍ كيػنخ آلٶ حرن ٫ًُٔ أهزَنٍ ڃخٿٺ أهزَنٍ حٿؼٸش ٫ن ٫ڄاَو ران   ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

 ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن رُ٪ حٿ٬ََخصنه-
ن ٓاڀُڄخڅ ران ڃىٓاً ٫ان ٫ڄاَو      ٫ا كايػنخ ڃلڄاي   َ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽرن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل
 .كڄپ ٫ڀُنخ حٿٔٗف ٳڀُْ ڃنخ وٖ ٍٛي ر٤ََٶ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿٜاڄي ران ٫زاي حٿاىحٍع كايػنٍ أراٍ كايػنخ كزُاذ ٫ان            كي - 

 ٫ڄَو ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ أرخ ػ٬ڀزش حٿو٘نٍ أطً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ
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رخ ڃټڀزاش ٳاخٳظنٍ ٳاٍ ٛاُيهخ ٳٸاخٽ اڅ ٻخناض ٿاٺ ٻاٗد ڃټڀزاش ٳټاپ ڃڄاخ            ٍٓىٽ حهلل أڅ ٿٍ ٻٗ َخ-
أڃٔټض ٫ڀُٺ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ًٻٍ وٯَُ ًٻٍ ٷاخٽ ًٻاٍ وٯُاَ ًٻاٍ ٷاخٽ واڅ أٻاپ ڃناه ٷاخٽ         

أڃٔټض ٫ڀُٺ ٷىٓٺ ٷخٽ ًٻٍ وٯُاَ   خٍٓ ٷخٽ ٻپ ڃٷىواڅ أٻپ ڃنه ٷخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل حٳظنٍ ٳٍ 
ٷخٽ واڅ طُٰذ ٫نٺ ڃاخ ٿاڂ َٜاپ ٬َناٍ َظُٰاَ أو      ٫نٍ وٯَُ ًٻٍ ٷخٽ واڅ طُٰذ ًٻٍ ٷخٽ ًٻٍ 

طـي ٳُه أػَ ٯَُ ٓاهڄٺ ٷاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل أٳظناخ ٳاٍ آنُاش حٿڄـاىّ اًح حٟا٤ٍَنخ اٿُهاخ ٷاخٽ اًح            
 .ح٤َٟطڂ اٿُهخ ٳخٯٔڀىهخ رخٿڄخء وح٣زوىح ٳُهخ

 يػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ هڄاخځ كايػنخ ٫زاخّ حٿـاٌٍِ كايػنخ ٫ڄاَو      كخ ٫زي حهلل كيػن - 
 رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ڄخ ٫زاي ٻخطاذ ٫ڀاً ڃخثاش أوٷُاش ٳؤىحهاخ اٖ ٫٘اَس أوحٵ ٳهاى ٫زاي وأَڄاخ ٫زاي ٻخطاذ ٫ڀاً ڃخثاش               أَ-
    ٌ ي ٫زاخّ حٿـاٌٍِ ٻاخڅ ٳاٍ حٿنٔاوش      ڄٷاخٽ ٫زاي حٿٜا   ح ىَنخٍ ٳؤىحهخ اٖ ٫َ٘س ىناخنَُ ٳهاى ٫زاي ٻا
 .حٿٜڄي حٿـ٫ٌٍِزخّ حٿـىٌََ ٳؤٛڀله أرٍ ٻڄخ ٷخٽ ٫زي 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن كڄخى كايػنخ أراى ٫ىحناش ٫ان ىحوى ران أراٍ هناي ٫ان         كي - 
 ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 ربًڅ ُوؿهخ. َأس ٤٫ُش اٖٿڄځ حٿٴظق ٖ َـىُ َى-
رٍ كيػنخ ىحوى ٫ن ٫ڄَو ران ٗا٬ُذ ٫ان    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أكي - 

 أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڀهڃؼ-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿٜاڄي كايػنخ كڄاخى ٬َناٍ حران ٓاڀڄش كايػنخ ڃلڄاي ران               كي - 

٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ٗهيص ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َاىځ      ڄَو رن ٬ُٗذ٫ آلٶ ٫ن
 خءطه وٳىى هىحُڅ ٳٸخٿىحكنُن وؿ

ڃلڄي انخ أٛاپ و٫٘اَُس ٳڄان ٫ڀُناخ ڃان حهلل ٫ڀُاٺ ٳبناه ٷاي ناِٽ رناخ ڃان حٿازٗء ڃاخ ٖ َوٴاً                َخ-
ٍ خ٫ڀُااٺ ٳٸااخٽ حهظااخٍوح رااُن نٔااخثټڂ وأڃااىحٿټڂ وأرنااخثټڂ ٷااخٿىح هَُطنااخ رااُن أكٔااخرنخ وأڃىحٿنااخ نوظاا   

 حٿ٨هاَ ٳٸىٿاىح اناخ نٔظ٘اٴ٪    أرنخءنخ ٳٸخٽ أڃخ ڃخ ٻخڅ ٿٍ وٿزنٍ ٫زاي حٿڄ٤ڀاذ ٳهاى ٿټاڂ ٳابًح ٛاڀُض       
رَٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٫ڀااً حٿڄاائڃنُن ورااخٿڄئڃنُن ٫ڀااً ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه   
وٓڀڂ ٳٍ نٔخثنخ وأرنخثنخ ٷخٽ ٳٴ٬ڀىح ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أڃاخ ڃخٻاخڅ ٿاٍ وٿزناٍ          

    ً  ٫ڀُاه وٓاڀڂ وٷخٿاض    حهلل ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٳهى ٿټڂ وٷخٽ حٿڄهخؿَوڅ ڃخٻخڅ ٿناخ ٳهاى ٿَٓاىٽ حهلل ٛاڀ
حْنٜخٍ ڃؼپ ًٿٺ وٷخٽ ٫ُُنش رن ريٍ أڃخ ڃخ ٻخڅ ٿٍ وٿزنٍ ٳاِحٍس ٳاٗ وٷاخٽ حْٷا٩َ ران كاخرْ       

 ىڅ ٻاٌرض راپ ها   ُاخ حڃخ أنخ ورنى طڄُڂ ٳٗ وٷخٽ ٫زخّ رن ڃَىحّ أڃخ أنخ ورنى ٓڀُڂ ٳاٗ ٳٸخٿاض حٿل  
رناخءهڂ ٳڄان طڄٔاٺ ر٘اٍء     أٿَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َخ أَهخ حٿنخّ ٍىوح ٫ڀُهڂ نٔاخءهڂ و 

ڃن حٿٴٍء ٳڀه ٫ڀُنخ ٓظش ٳَحثٞ ڃن أوٽ ٍٗء َٴُئ  حهلل ٫ڀُنخ ػڂ ٍٻذ ٍحكڀظه وط٬ڀٶ راه حٿناخّ   
َٸىٿىڅ حٷٔڂ ٫ڀُنخ ٳُجناخ رُنناخ كظاً أٿـائو  اٿاً ٓاڄَس ٳو٤ٴاض ٍىحء  ٳٸاخٽ َاخ أَهاخ حٿناخّ ٍىوح            

ٍَ ٍىحثٍ ٳىحهلل ٿى ٻخڅ ٿټڂ ر٬يى ٗـَ طهخڃش ن٬ڂ ٿٸٔاڄظه رُانټڂ    ٖ ٫ڀ  طڀٸاىنٍ رواُٗ وٖ ؿزخناخ    ػاڂ 
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وٖ ٻاٌورخ ػااڂ ىناخ ڃاان ر٬ُاَ  ٳؤهااٌ وراَس ڃاان ٓانخڃه ٳـ٬ڀهااخ راُن أٛااخر٬ه حٿٔازخرش وحٿىٓاا٤ً ػااڂ        
ټڂ ُڄاْ ڃاَىوى ٫ڀا   ٿوٍٳ٬هخ ٳٸخٽ َخ أَهخ حٿنخّ ٿُْ ٿٍ ڃن هٌح حٿٴٍء هئٖء هٌ  اٖ حٿوڄاْ وح 

    ٍ وناخٍح وٗانخٍح ٳٸاخځ ٍؿاپ      حٳَىوح حٿوُخ١ وحٿڄو٢ُ ٳبڅ حٿٰڀىٽ َټىڅ ٫ڀً أهڀاه َاىځ حٿٸُخڃاش ٫اخ
ڃ٬ه ٻزش ڃن ٬َٗ ٳٸخٽ انٍ أهٌص هٌ  أٛڀق رهخ رَى٫ش ر٬َُ ٿٍ ىرَ ٷخٽ أڃخ ڃخ ٻخڅ ٿٍ وٿزناٍ  

 رهخ ونزٌهخ.ٍ د ٿ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٳهى ٿٺ ٳٸخٽ حٿَؿپ َخ ٍٓىٽ حهلل أڃخ اً رڀٰض ڃخ أٍي ٳٗ أٍ
ٍٹ كايػنخ أٓاخڃش ران َُاي     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿٜاڄي ٫ان ٫زاي حهلل ران حٿڄزاخ      كي - 

 ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .هٌ ٛيٷخص حٿڄٔڀڄُن ٫ڀً ڃُخههڂطئ-
ي حهلل ٫ان ٫زاي حٿټاََڂ ٫ان ٫ڄاَو      ُيٌ كيػنخ ٫ز٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ُٻََخ حرنكي - 

 رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍؿٗ ٷخٽ
ٍٓىٽ حهلل انٍ أ٤٫ُض أڃٍ كيَٸش كُخطهخ وأنهاخ ڃخطاض ٳڀاڂ طظاَٹ وحٍػاخ ٯُاٌَ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ          َخ-

 .حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وؿزض ٛيٷظٺ وٍؿ٬ض اٿُٺ كيَٸظٺ
ًٔ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرٍ حٿِناخى ٫ان ٫زاي    ٫ُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن كي - 

أرُه ٫ن ؿي  ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      حٿَكڄن رن حٿلَع ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن 
 وٓڀڂ

 .نٌٍ اٖ ٳُڄخ حرظٍٰ ره وؿه حهلل ٫ِ وؿپ وٖ َڄُن ٳٍ ٷ٬ُ٤ش ٍكڂٖ-
ن ٫زاي  ٫ا أرٍ حٿِناخى  ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ًُٔ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ركي - 

حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه   ٽ حٿَكڄن رن حٿلَع ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاى   
 وٓڀڂ

 .ْ ڃنخ ڃن ٿڂ ََكڂ َُٰٛنخ و٬ََٱ كٶ ٻزَُنخٿُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كايػنخ ٿُاغ ٫ان ََِاي ٬َناٍ حران حٿهاخى ٫ان ٫ڄاَو ران           كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ض حٿنزٍ ٛڀًڄ٬ٗ٬ُذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ٓ
حٿڄاؤػڂ وأ٫اىً راٺ ڃان ٳظناش حٿڄٔاُق حٿاايؿخٽ       ڀهاڂ اناٍ أ٫اىً راٺ ڃان حٿټٔاپ وحٿهاَځ وحٿڄٰااَځ و       حٿ-

 .وأ٫ىً رٺ ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ وأ٫ىً رٺ ڃن ٫ٌحد حٿنخٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ وأرى ٓاڀڄش حٿوِح٫اٍ ٷاخٖ كايػنخ ٿُاغ ٫ان ََِاي ٬َناٍ         كي - 

 ٬ُذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أنه ٓڄ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ٫ٗن ٫ڄَو رن ى حرن حٿهخ
زَٻڂ رؤكزټڂ اٿً وأٷَرټڂ ڃنٍ ڃـڀٔاخ َاىځ حٿٸُخڃاش ٳٔاټض حٿٸاىځ ٳؤ٫خىهاخ ڃاَطُن أو ػٗػاخ          أهاٖ-

 .ٷخٽ حٿٸىځ ن٬ڂ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ أكٔنټڂ هڀٸخ
كايػنخ هڀُٴاش ران هُاخ١ كايػنٍ       ٗاڂ ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أراى ٓا٬ُي ڃاىٿً رناٍ هخ        كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
 .كڀٲ ٫ڀً َڄُن ٳَأي ٯَُهخ هَُح ڃنهخ ٳظَٻهخ ٻٴخٍطهخ ڃن-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع حٿڄټٍ كيػنٍ حٖٓڀڄٍ ٬َناٍ ٫زاي حهلل ران    كي - 
   ٷخٽي٫خڃَ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿ

 .َش ٗخسٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿٰٗځ ٗخطُن و٫ن حٿـخٍ ٫ٶ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران ٫زاي حهلل ران حٿِرُاَ كايػنخ أراخڅ ٬َناٍ حران ٫زاي حهلل          كي - 

 ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ځ.ڃٔټَ كَح ٻپ-
رٍ كزُذ ٫ان  ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ رن ىحوى كيػنخ حرن ٿه٬ُش ٫ن ََِي رن أزػنخ ٫كي - 

 ٷَُٜ حٿظـُزٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ
خ ٫ني حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳـخء ٗخد ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل أٷزپ وأناخ ٛاخثڂ ٷاخٽ ٖ ٳـاخء     ٻن-

اٿً ر٬اٞ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه       ٳن٨َ ر٠٬نخ خٽُٗن ٳٸخٽ أٷزپ وأنخ ٛخثڂ ٷخٽ ن٬ڂ ٷ
 ٿً ر٬ٞ اڅ حٿُ٘ن َڄڀٺ نٴٔه.وٓڀڂ ٷي ٫ڀڄض ٿڂ ن٨َ ر٠٬ټڂ ا

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ان ػخراض حٿزناخنٍ وىحوى ران أراٍ      كي - 
 وٓڀڂه هني ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُ

ٍء ٷايََ ڃاخثظٍ   ٷخٽ ٖ حٿه اٖ حهلل وكي  ٖ ََٗٺ ٿه ٿه حٿڄڀاٺ وٿاه حٿلڄاي وهاى ٫ڀاً ٻاپ ٗا        ڃن-
 .ڃَس ٳٍ َىځ ٿڂ َٔزٸه أكي ٻخڅ ٷزڀه وٖ َيٍٻه أكي ر٬ي  اٖ رؤٳ٠پ ڃن ٫ڄڀه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ     كي - 
 ي  ٷخٽؿ ٫ن أرُه ٫ن

ڂ رهاٌح ٟاَرىح   حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷىڃاخ َظايحٍإوڅ ٳٸاخٽ انڄاخ هڀاٺ ڃان ٻاخڅ ٷازڀټ            ٪ٓڄ-
ٻظخد حهلل ر٠٬ه رز٬ٞ وانڄخ نِٽ ٻظخد حهلل َٜيٵ ر٠٬ه ر٠٬خ ٳٗ طټٌرىح ر٠٬اه راز٬ٞ ٳڄاخ    

 .٫ڀڄظڂ ڃنه ٳٸىٿىح وڃخ ؿهڀظڂ ٳِټڀى  اٿً ٫خٿڄه
رن ٍحٗاي كايػنخ ٓاڀُڄخڅ ٫ان ٫ڄاَو       يي كيػنخ ڃلڄٜڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿكي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽرن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل
كڄپ ٫ڀُنخ حٿٔٗف ٳڀُْ ڃنخ وٖ ٍٛاي ر٤ََاٶ وڃان ٷظاپ ٫ڀاً ٯُاَ ًٿاٺ ٳهاى ٗازه حٿ٬ڄاي            ڃن-

 و٫ٸڀه ڃٰڀ٦ وٖ َٸظپ ٛخكزه وهى ٻخٿ٘هَ حٿلَحځ ٿڀلَڃش وحٿـىحٍ.
يػنخ ٫زي حٿٜڄي وكُٔن رن ڃلڄي ٷخٖ كيػنخ ڃلڄي رن ٍحٗي ٫ان  ككيػنٍ أرٍ  ػنخ ٫زي حهللكي - 

ن ڃىًٓ ٷخٽ كُٔن ٳٍ كيَؼه ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ ٓڀُڄخڅ ر
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٷظاپ ه٤اخ ٳيَظاه ڃخثاش ڃان حٔراپ ػٗػاىڅ رناخص ڃواخٝ وػٗػاىڅ رناخص ٿزاىڅ وػٗػاىڅ كٸاش                ڃن-
 .ًٻىٍ و٫َ٘ رنى ٿزىڅ

خ رټَ رن ٓىحىس ٫ن ٫زي حٿاَكڄن  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنكي - 
ران ؿزُاَ أڅ ٫زاي حهلل ران ٫ڄااَ وكيػاه أڅ نٴاَح ڃان رناٍ هخٗااڂ ىهڀاىح ٫ڀاً أٓاڄخء رناض ٫ڄااُْ             

ڀُاه وٓاڀڂ   ٫ ٳيهپ أرى رټَ وهٍ طلظه َىڃجاٌ ٳاَآهڂ ٳټاَ  ًٿاٺ ٳاٌٻَ ًٿاٺ ٿَٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل        
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أهااخ ڃاان ًٿااٺ ػااڂ ٷااخځ َٽ وٿااڂ أٍ اٖ هُااَح ٳٸااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اڅ حهلل ٷااي رخوٷاا
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀً حٿڄنزَ ٳٸخٽ

 .َيهپ ٍؿپ ر٬ي َىڃٍ هٌح ٫ڀً ڃُٰزش اٖ وڃ٬ه ٍؿپ أو اػنخڅ ٖ-
٬ٸاذ كايػنخ ڃاَوحڅ    ڄاراَحهُڂ حٿ  راخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ ران ڃلڄاي ٬َناٍ أ      كي - 

٫ن ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ        كيػنخ حٿلٔن رن ٫ڄَو حٿٴٸُڄٍ ٫ن ؿنخىس رن أرٍ أڃُش
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٷظپ ٷظُٗ ڃن أهپ حٿٌڃش ٿڂ ََف ٍحثلش حٿـنش وأڅ ٍَلهخ ٿُىؿي ڃن ڃَُٔس أٍر٬ُن ٫خڃخ ڃن-
أراٍ حٿِناخى ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ٬َناٍ حران         نُن كيػنٍ حرا لٔػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿكي - 

أرُه ٫ن ؿي  أناه ٓاڄ٪ ٍؿاٗ ڃان ڃَِناش ٓاؤٽ ٍٓاىٽ حهلل        حٿلَع أهزَنٍ ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن 
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃخًح طٸاىٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٳاٍ ٟاخٿش حٔراپ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه           

 وٓڀڂ
أو ْهُٺ أو ٿڀٌثذ ٷاخٽ ٳڄان أهاٌهخ     ٿٰنڂ ٷخٽ ٿٺح ٿٺ وٿهخ ڃ٬هخ كٌحإهخ وٓٸخإهخ ٷخٽ ٳ٠خٿشڃخ-

خ وڃن حٓظ٤ڀٸهخ ڃن ٫ٸخٽ أو حٓظوَؿهخ ڃن كٴٖ وهاٍ  ڃن ڃَط٬هخ ٷخٽ ٫ىٷذ وٯَځ ڃؼپ ػڄنه
حٿڄ٨خٽ ٳ٬ڀُه حٿٸ٤٪ ٷخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ٳخٿؼڄَ َٜخد ٳٍ أٻڄخڃه ٳٸخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    
وٓڀڂ ٿُْ ٫ڀً آٻپ ٓزُپ ٳڄن حطوٌ هزنش ٯَځ ڃؼپ ػڄنهخ و٫ىٷذ وڃان أهاٌ ٗاُجخ ڃنهاخ ر٬اي أڅ      

ػڄن حٿڄـن ٳ٬ڀُه حٿٸ٤٪ ٷاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٳاخٿټنِ      أوي اٿً ڃَري أو ٻَٔ ٫نهخ رخرخ ٳزڀٮ ڃخ َؤهٌ
 نـي  ٳٍ حٿوَد وٳٍ حٍِحځ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳُه وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄْ.

يػنٍ ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ    كا كايػنخ كٔاُن   ٱ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد حٿوٴخكي - 
 وٓڀڂ ٳٸخٽ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍؿٗ ٓؤٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه

ْ ٿٍ ڃخٽ وٿٍ َظُڂ ٳٸخٽ ٻپ ڃن ڃخٽ َظُڄٺ ٯَُ ڃَٔٱ أو ٷاخٽ وٖ طٴايٌ ڃخٿاٺ رڄخٿاه ٗاٺ      ٿُ-
 .كُٔن

كڄن ٿَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄي كيػنخ ڃٔڀڂ ٬َنٍ حرن هخٿي ٫ن ٫زي حكي - 
 ڂ ٷخٽكَڃڀش ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ ن٬َنٍ حر

 .َحٻذ ٤ُٗخڅ وحٿَحٻزخڅ ٤ُٗخنخڅ وحٿؼٗػش ٍٻذحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿوِح٫ٍ ٬َنٍ أرخ ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ٿُاغ ٫ان ََِاي ٬َناٍ حران      كي - 

 حٿهخى ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
ٿڄااؤػڂ وحٿڄٰاَځ وأ٫اىً راٺ ڃان ٳظناش حٿڄٔاُق حٿاايؿخٽ       ڀهاڂ اناٍ أ٫اىً راٺ ڃان حٿټٔاپ وحٿهاَځ وح       حٿ-

 .وأ٫ىً رٺ ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ وأ٫ىً رٺ ڃن ٫ٌحد حٿنخٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حران ٓاڀڄش ٫ان ػخراض ٫ان أراٍ أَاىد        كي - 

خ ىٳخ و٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٬َنٍ حرن حٿ٬خٙ حؿظڄ٬خ ٳٸخٽ ناىٱ ٿاى أڅ حٿٔاڄىحص وحٍْٝ وڃا    ن أڅ
ٳُهڄااخ وٟاا٪ ٳااٍ ٻٴااش حٿڄُااِحڅ وٟاا٬ض ٖ حٿااه اٖ حهلل ٳااٍ حٿټٴااش حْهااَي ٿَؿلااض رهاان وٿااى أڅ  
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ٝ وڃخ ٳُهن ٻن ٣زٸخ ڃن كيَي ٳٸخٽ ٍؿاپ ٖ اٿاه اٖ حهلل ٿواَٷظهن كظاً طنظهاٍ      حٿٔڄىحص وحٍْ
 اٿً حهلل ٫ِ وؿپ ٳٸخٽ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو

٫ٸاذ وٍؿا٪ ڃان ٍؿا٪ ٳـاخء      ُنخ ڃا٪ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿڄٰاَد ٳ٬ٸاذ ڃان         ٛڀ-
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٷي ٻخى َلَٔ ػُخره ٫ن ٍٻزظُه ٳٸخٽ حرَ٘وح ڃ٬َ٘ حٿڄٔڀڄُن هٌح ٍرټڂ ٷاي  

هڂ َنظ٨اَوڅ  و ٳظق رخرخ ڃن أرىحد حٿٔڄخء َزخهٍ رټڂ حٿڄٗثټش َٸىٽ هئٖء ٫زخىٌ ٷ٠ىح ٳ٠ََش
 هَي.أ
ٓڀڄش ٫ن ٫ڀٍ ران َُاي ٫ان     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ كيػنخ كڄخى رنكي - 

ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل ران حٿ٘اوَُ أڅ نىٳاخ و٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو حؿظڄ٬اخ ٳٸاخٽ ناىٱ ٳاٌٻَ حٿلايَغ            
 ٳٸخٽ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ وأنخ أكيػٺ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ًحص ٿُڀش ٳ٬ٸذ ڃان ٫ٸاذ وٍؿا٪ ڃان ٍؿا٪ ٳـاخء ٍٓاىٽ        زُنخ ڃ٪ حٿنٛڀ-
حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷزپ أڅ َؼىٍ حٿنخّ ٿٜٗس حٿ٬٘خء ٳـخء وٷي كٴِ  حٿنٴْ ٍحٳ٬اخ أٛاز٬ه   
هټااٌح و٫ٸااي طٔاا٬خ و٫٘ااََن وأٗااخٍ ربٛااز٬ه حٿٔاازخرش اٿااً حٿٔااڄخء وهااى َٸااىٽ حر٘ااَوح ڃ٬٘ااَ          

ق رخرخ ڃن أراىحد حٿٔاڄخء َزاخهٍ رهاڂ حٿڄٗثټاش َٸاىٽ ڃٗثټظاٍ        ظ٫ِ وؿپ ٷي ٳڂ حٿڄٔڀڄُن هٌح ٍرټ
 ٫زخىٌ أىوح ٳ٠ََش وهڂ َنظ٨َوڅ أهَي. ًحن٨َوح اٿ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ان ػخراض حٿزناخنٍ ٫ان     كي - 
هلل ٫ڀُاه  ححٿنزاٍ ٛاڀً    ٫ان أرٍ أَىد حُْىٌ ٫ن نىٱ حُْىٌ و٫زي حهلل رن ٫ڄَو ران حٿ٬اخٙ   

 وٓڀڂ
 .  حٿنٴْڀه وُحى ٳُه واڅ ٻخى َلَٔ ػىره ٫ن ٍٻزظُه وٷي كٴِڃؼ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ كيػنخ حرن ٿه٬ُاش كايػنخ ََِاي ران أراٍ كزُاذ       كي - 

 أنه ٓڄ٪ أرخ حٿوَُ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ َٸىٽ
 .٠پ ٷخٽ ڃن ٓڀڂ حٿنخّ ڃن ٿٔخنه وَي ٳٌ حٔٓٗځ أأ ٍؿٗ ٷخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل أڅ-
يػنخ كٔن ران ڃىٓاً كايػنخ حران ٿه٬ُاش كايػنخ ٫زاي حهلل ران هزُاَس          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 

 ٫ن حرن ڃََق ڃىٿً ٫زي حهلل حرن ٫ڄَو أنه ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو َٸىٽ
 .ن ٛٗسُڃٗثټظه ٓز٬و ٛڀً ٫ڀً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وحكيس ٛڀً حهلل ٫ڀُه ڃن-
ػنخ حٿلاَع ران ََِاي ٫ان ٓاڀڄش ران       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيكي - 

أٻٔاىځ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض حراان كـُاَس َٔاؤٽ حٿٸخٓاڂ راان حٿزَؿاٍ ٻُاٲ ٓاڄ٬ض ٫زااي حهلل ران ٫ڄاَو راان            
٢ ٔوً ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٳٸ٠ً رُنهڄخ ٳاٿ حٿ٬خٙ َوزَ ٷخٽ ٓڄ٬ظه َٸىٽ أڅ هٜڄُن حهظٜڄخ

 ٫ڀُااه ه ٳااؤطً ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳااؤهزَ  ٳٸااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ُااحٿڄٸ٠ااٍ ٫ڀ
 وٓڀڂ

 .ح ٷ٠ً حٿٸخٍٟ ٳخؿظهي ٳؤٛخد ٳڀه ٫َ٘س أؿىٍ واًح حؿظهي ٳخه٤ؤ ٻخڅ ٿه أؿَ أو أؿَحڅاً-
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ٍ       كي -   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زاي حٿاَكڄن حٿ٤ٴاخوٌ و٫زاي حهلل ران رټاَ حٿٔاهڄ
ٓاىٽ  خٖ كيػنخ ٓىحٍ أرى كڄِس ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٷٿڄ٬نً وحكي ح

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
وح أرنخءٻڂ رخٿٜٗس ٿٔز٪ ٓنُن وحَٟرىهڂ ٫ڀُهاخ ٿ٬٘اَ ٓانُن وٳَٷاىح رُانهڂ ٳاٍ حٿڄ٠اخؿ٪        ڃَ-

ٓاَطه اٿاً   ن واًح أنټق أكيٻڂ ٫زاي  أو أؿُاَ  ٳاٗ َن٨اَڅ اٿاً ٗاٍء ڃان ٫ىٍطاه ٳبنڄاخ أٓاٴپ ڃا           
 ٍٻزظُه ڃن ٫ىٍطه.

ڄخى ٬َنٍ حران ٓاڀڄش أهزَناٍ كزُاذ حٿڄ٬ڀاڂ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ ككي - 
 ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

أ٫ظااٍ حٿنااخّ ٫ڀااً حهلل ٫ااِ وؿااپ ڃاان ٷظااپ ٳااٍ كااَځ حهلل أو ٷظااپ ٯُااَ ٷخطڀااه أو ٷظااپ رااٌكىٽ      اڅ-
 .شُحٿـخهڀ

خٳ٪ ران ٫ڄاَو ٫ان ر٘اَ ران      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ أراى ٻخڃاپ وَاىنْ ٷاخٖ كايػنخ نا       كي - 
٫خٛڂ حٿؼٸٴٍ ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ نخٳ٪ وٖ أ٫ڀڄاه اٖ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      

 وٓڀڂ ٷخٽ أرٍ وٿڂ َ٘ٺ َىنْ ٷخٽ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٿزڀُٮ ڃن حٿَؿخٽ حٿٌٌ َظوڀپ رڀٔخنه ٻڄخ طظوڀپ حٿزخٷَس رڀٔخنهخحِ وؿپ َزٰٞ ٫ حهلل اڅ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ىحوى ران ٷاُْ ٓاڄ٬ض ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ            - 

 َليع ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ
ٗاَٰرخ   ظه كظً َټاىڅ َٻپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿٴ٩َ ٳٸخٽ حٿٴ٩َ كٶ واڅ طٓج-

ش هُاَ ڃان أڅ طزټاه َڀٜاٶ     حرن ڃوخٝ أو حرن ٿزاىڅ ٳظلڄاپ ٫ڀُاه ٳاٍ ٓازُپ حهلل أو ط٤٬ُاه أٍڃڀا       
 .ٿلڄه رىرَ  وطټٴؤ انخءٹ وطىٿه نخٷظٺ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن حرن حٿڄُٔذ وأرٍ كي - 
 خٽٷو رن حٿ٬خٙ ڄَٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي حهلل رن ٫

ڀُپ أو أنض حٿٌٌ طٸىٽ ْٷاىڃن  ُنٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ أٿڂ أكيع أنٺ طٸىځ حٿٿٸ-
حٿڀُپ وْٛىڃن حٿنهخٍ ٷخٽ أكٔزه ٷخٽ ن٬ڂ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷي ٷڀض ًٿٺ ٷخٽ ٳٸاڂ وناڂ وٛاڂ وأٳ٤اَ     

ٿاٺ  ًُاٶ أٻؼاَ ڃان    أ٣وٛڂ ڃن ٻپ ٗهَ ػٗػش أَخځ وٿٺ ڃؼپ ُٛخځ حٿيهَ ٷڀض َخ ٍٓىٽ حهلل أنٍ 
ٳ٤اَ َىڃاخ وهاى    خ وأٷخٽ ٳٜڂ َىڃخ وأٳ٤َ َىڃُن ٷڀض أنٍ أ٣ُٶ أٳ٠پ ڃان ًٿاٺ ٷاخٽ ٳٜاڂ َىڃا     

أ٫يٽ حٿُٜخځ وهى ُٛخځ ىحوى ٷڀض اناٍ أ٣ُاٶ أٳ٠اپ ڃان ًٿاٺ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه          
 .وٓڀڂ ٖ أٳ٠پ ڃن ًٿٺ

خد ٫ان ٓا٬ُي   هػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ڃلڄي رن أرٍ كٴٜش أنزؤنخ حرن ٗكي - 
 و رن حٿ٬خٙ ٷخٽرن حٿڄُٔذ وأرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي حهلل حرن ٫ڄَ

ٮ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أناٍ أٷاىٽ ْٛاىڃن حٿايهَ وْٷاىڃن حٿڀُاپ ڃاخ رٸُاض ٳٸاخٽ            رڀ-
ُاض  رٸٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنض حٿٌٌ طٸىٽ أو ٷڀض ْٛىڃن حٿيهَ وْٷىڃن حٿڀُپ ڃاخ  
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ن ٻاپ ٗاهَ   ٬ڂ  ٳٸخٽ ٳبنٺ ٖ ط٤ُٶ ًٿٺ ٷخٽ ٳٸڂ ونڂ وٛڂ وأٳ٤اَ وٛاڂ ػٗػاش أَاخځ ڃا     نٷخٽ ٷڀض 
 .ٳبڅ حٿلٔنش ٫َ٘ أڃؼخهخ ٳٌٻَ ڃ٬نخ 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ه٘خځ ٫ن َلًُ ٫ن أرٍ ٓڀڄش كيػنٍ ٫زاي  كي - 
 حهلل حرن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ

 .ٳٌٻَ نلى كيَغ حٿِهٌَ ڂ ٫ڀُه وٓڀحهللپ ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ىه-
ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٤٫خء ران حٿٔاخثذ ٫ان أرُاه      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رنكي - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ
ٴض حٿ٘اڄْ ٫ڀاً ٫هاي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٜاڀً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه            ٻٔ-

٣خٽ ٷخٽ ٬ٗزش وأكٔزه ٷخٽ ٳٍ حٿٔـىى نلى ؤى٩ ػڂ ٍٳ٪ ٳَٻوٓڀڂ ٳؤ٣خٽ حٿٸُخځ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿ
ٴن وَٸىٽ ٍد ٿڂ ط٬ينٍ هٌح وأناخ حٓاظٰٴَٹ ٍد ٿاڂ ط٬اينٍ هاٌح      ًٿٺ وؿ٬پ َزټٍ ٳٍ ٓـىى  وَن

وأنخ ٳُهڂ ٳڀڄخ ٛڀً ٷخٽ ٫َٟض ٫ڀٍ حٿـنش كظً ٿى ڃيىص َيٌ ٿظنخوٿض ڃن ٷ٤ىٳهخ و٫َٟض 
٫ڀً حٿنخٍ ٳـ٬ڀض أنٴن هُ٘ش أڅ َٰ٘خٻڂ كَهخ وٍأَض ٳُهاخ ٓاخٍٵ راينظٍ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل      

ؾ ٳبًح ٳ٤ن ٿه ٷخٽ هٌح ٫ڄپ حٿڄلـان وٍأَاض   ٫ُڀُه وٓڀڂ وٍأَض ٳُهخ أهخ رنٍ ى٫ي٩ ٓخٵ حٿلـ
ٳُهخ حڃَأس ٣ىَڀش ٓىىحء كڄََُش ط٬ٌد ٳٍ هَس ٍر٤ظهخ ٳڀڂ ط٬٤ڄهخ وٿڂ طٔٸهخ وٿاڂ طاي٫هخ طؤٻاپ    
ڃن ه٘خٕ حٍْٝ كظً ڃخطض وأڅ حٿ٘ڄْ وحٿٸڄَ ٖ طنټٔاٴخڅ ٿڄاىص أكاي وٖ ٿلُخطاه وٿټنهڄاخ      

ٍٗء ڃن ًٿاٺ ٳخٓا٬ىح اٿاً ًٻاَ حهلل     هڄخ آَظخڅ ڃن آَخص حهلل ٳبًح أنټٔٲ أكيهڄخ أو ٷخٽ ٳ٬پ رؤكي
ٷخٽ أرٍ ٷخٽ حرن ٳ٠اُپ ٿاڂ ط٬اٌرهڂ وأناخ ٳاُهڂ ٿاڂ ط٬اٌرنخ ونلان نٔاظٰٴَٹ ٷاخٽ أراٍ ووحٳاٶ ٗا٬زش              

 ُحثيس وٷخٽ ڃن ه٘خٕ حٍْٝ كيػنخ  ڃ٬خوَش.
ٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كُٜن ٫ن ڃـخهي ٫ن ٫زي ػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

طِوؽ حڃَأس ڃن ٷََٖ ٳټخڅ ٖ َؤطُهخ ٻخڅ َ٘اٰڀه حٿٜاىځ وحٿٜاٗس ٳاٌٻَ ًٿاٺ       حهلل رن ٫ڄَو أنه
 ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ

ڃن ٻپ ٗهَ ػٗػش أَخځ ٷخٽ انٍ أ٣ُٶ أٻؼاَ ڃان ًٿاٺ ٳڄاخ ُحٽ راه كظاً ٷاخٽ ٿاه ٛاڂ َىڃاخ            ٛڂ-
ٍ         وأ ٻاپ   ٳ٤َ َىڃخ وٷخٽ ٿه حٷَأ حٿٸَآڅ ٳٍ ٻپ ٗهَ ٷاخٽ اناٍ أ٣ُاٶ أٻؼاَ ڃان ًٿاٺ ٷاخٽ حٷاَأ  ٳا

هڄْ ٫َ٘س ٷخٽ انٍ أ٣ُٶ أٻؼَ ڃن ًٿٺ ٷخٽ حٷَأ  ٳاٍ ٻاپ ٓاز٪ كظاً ٷاخٽ حٷاَأ ٳاٍ ٻاپ ػاٗع          
وٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اڅ ٿټپ ٫ڄپ َٗس وٿټپ َٗس ٳظَس ٳڄن ٻخنض ٗاَطه اٿاً ٓانظٍ    

 ٯَُ ًٿٺ ٳٸي هڀٺ. ٳٸي أٳڀق وڃن ٻخنض ٳظَطه اٿً
كاايػنخ ٗاا٬زش ٫اان كزُااذ ٷااخٽ ٓااڄ٬ض أرااخ  ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ؿ٬ٴااَ  كااي - 

حٿ٬زخّ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو َلايع أڅ ٍؿاٗ ؿاخء اٿاً حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ            
 َٔظؤًنه ٳٍ حٿـهخى ٳٸخٽ

 .ٍ وحٿيٹ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳٴُهڄخ ٳـخهيأك-
ػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كزُذ ٫ن أراٍ حٿ٬زاخّ ٫ان    ي٫زي حهلل ك نخػكي - 
 زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫
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ٍ وكايػنخ ٍوف كايػنخ ٗا٬زش ٓاڄ٬ض كزُاذ ران أراٍ ػخراض ٓاڄ٬ض أراخ حٿ٬زاخّ حٿ٘اخ٫َ وٻاخڅ              أر-
 وٓڀڂ ً حهلل ٫ڀُهٛڀٛيوٷخ َليع ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل 

ُپ هـڄاض ٿاه حٿ٬اُن وطٴهاض     ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أنٺ طٜىځ حٿيهَ ٳبًح ٛڄض حٿيهَ وٷڄض حٿڀ َخ-
ٿه حٿنٴْ ٖ ٛخځ ڃن ٛخځ حْري ٛڂ ػٗػش أَخځ ڃن حٿ٘هَ ٛىځ حٿيهَ ٻڀه ٷاخٽ ٷڀاض أناٍ أ٣ُاٶ     

ض ٿااه هؼا ٷاخٽ ٛاڂ ٛاىځ ىحوى ٳبناه ٻاخڅ َٜاىځ َىڃااخ َٴ٤اَ َىڃاخ وٖ َٴاَ اًح ٖٷاً وٷاخٽ ٍوف ن           
 .حٿنٴْ

ڄخڅ ٓاڄ٬ض أراخ وحثاپ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٓاڀُ        كي - 
َليع ٫ن ڃَٔوٵ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حٓظٸَإوح حٿٸاَآڅ  

ٽ ڃن أٍر٬ش ڃن ٫زي حهلل رن ڃ٬ٔىى وٓخٿڂ ڃاىٿً أراٍ كٌَٴاش وڃ٬اخً ران ؿزاپ وأراٍ ران ٻ٬اذ ٷاخ          
ٛاڀً حهلل   ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳخك٘خ وٖ ڃظٴل٘خ ٷاخٽ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل    وٷخٽ ٿڂ َټن

 ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڃن أكزټڂ اٿٍ أكٔنټڂ هڀٸخ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀُڄخڅ ٷخٽ أراٍ وحران نڄُاَ    كي - 

 رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛاڀً حهلل  ٵ ٫ن ٫زي حهللَوٷخٽ أنزؤنخ ح٫ْڄٖ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃَس ٫ن ڃٔ
 ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

څ ڃنخٳٸخ أو ٻخنض ٳُه هٜڀش ڃن حٍْر٪ ٻخناض ٳُاه هٜاڀش ڃان حٿنٴاخٵ كظاً       ر٪ ڃن ٻن ٳُه ٻخأٍ-
 .َي٫هخ اًح كيع ٻٌد واًح و٫ي أهڀٲ واًح ٫خهي ٯيٍ واًح هخٛڂ ٳـَ

 كيػنخ ٓا٬ُي ٫ان ڃ٤اَ    ٖ رن رټَ ٷخهللػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ و٫زي حكي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً 

 .ٽ ٿُْ ٫ڀً ٍؿپ ٣ٗٵ ٳُڄخ ٖ َڄڀٺ وٖ ٫ظخٵ ٳُڄخ ٖ َڄڀٺ وٖ رُ٪ ٳُڄخ ٖ َڄڀٺٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ كٔاُن حٿڄ٬ڀاڂ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ          كي - 

 څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿڄخ حٳظظق ڃټش ٷخٽأرُه ٫ن ؿي  أ ٫ن
 .٫ڀً ٫ڄظهخ وٖ ٫ڀً هخٿظهخ طنټق حٿڄَأس ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ُٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ    كي - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو
ٍ ٛااخثڄش ٳااٍ َااىځ هاآٍااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ىهااپ ٫ڀااً ؿىَََااش رنااض حٿلااَع و   أڅ-

طٜىڃٍ ٯايح ٳٸخٿاض ٖ ٷاخٽ ٳاخٳ٤ٌَ اًح     حٿـڄ٬ش ٳٸخٽ ٿهخ أٛڄض أڃْ ٳٸخٿض ٖ ٷخٽ أطََيَن أڅ 
 .ٷخٽ ٬ُٓي ووحٳٸنٍ ٫ڀُه ڃ٤َ ٫ن ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ كٔاُن حٿڄ٬ڀاڂ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ          كي - 
 ٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿڄخ ٳظق ڃټش ٷخٽٓى٫ن أرٍ ٫ن ؿي  أڅ ٍ

 .ٿڄىحٟق هڄْ هڄْه٤زظه ٳٍ حْٛخر٪ ٫َ٘ ٫َ٘ وٳٍ ح ٳٍ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ان ٬َڀاً ران ٤٫اخء ٫ان ناخٳ٪ ران        كي - 
 ٫خٛڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ر٬ُن ٿُڀش ٳابڅ ٗاَرهخ ٳٔاټَ ٿاڂ طٸزاپ ٛاٗطه أٍر٬اُن        ٍَٗد حٿوڄَ ٳٔټَ ٿڂ طٸزپ ٛٗطه أ ڃن-
حر٬ش ٳبڅ َٗرهخ ٿڂ طٸزاپ ٛاٗطه أٍر٬اُن ٿُڀاش ٳابڅ طاخد ٿاڂ َظاذ حهلل ٫ڀُاه وٻاخڅ           ٿُڀش وحٿؼخٿؼش وحٿَ

 .كٸخ ٫ڀً حهلل أڅ َٔٸُه ڃن ٫ُن هزخٽ ٷُپ وڃخ ٫ُن هزخٽ ٷخٽ ٛيَي أهپ حٿنخٍ
يػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش أنزؤناخ ٷظاخىس ٫ان أراٍ        كا و٫ٴاخڅ ٷاخٖ   ِ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهكي - 

 ن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂػڄخڃش حٿؼٸٴٍ ٫ن ٫زي حهلل ر
ٟ٪ حٿَكڂ َىځ حٿٸُخڃش ٿهخ كـنش ٻلـنش حٿڄِٰٽ طاظټڀڂ رڀٔاخڅ ٣ڀاٶ ًٿاٶ ٳظٜاپ ڃان وٛاڀهخ        طى-

 .هخوطٸ٤٪ ڃن ٷ٬٤هخ وٷخٽ ٫ٴخڅ حٿڄِٰٽ وٷخٽ رخٿٔنش ٿ
٫ان ٫زاي    زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ هڄخځ ٫ان ٷظاخىس ٫ان ََِاي أهاٍ ڃ٤اَٱ      ٫ػنخ كي - 

 حهلل رن ٫ڄَو أنه ٓؤٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٻڂ أٷَأ حٿٸَآڅ ٳٌٻَ حٿليَغ ٷاخٽ َلُاً ٷاخٽ ٳاٍ ٓاز٪ ٖ َٴٸاه ڃان ٷاَأ  ٳاٍ أٷاپ ڃان ػاٗع              ٳٍ-

ځ َىڃاخ وَټظاذ ٿاٺ أؿاَ     خٻاپ ٫٘اَس أَا    ڃان وٷخٽ ٻُٲ أٛىځ ٷخٽ ٛاڂ ڃان ٻاپ ٗاهَ ػٗػاش أَاخځ       
َ٘س َىڃُن وَټظذ ٿه أؿَ ػڄخنُش أَخځ كظاً  ط٬ٔش أَخځ ٷخٽ انٍ أٷىي ڃن ًٿٺ ٷخٽ ٛڂ ڃن ٻپ ٫

 .رڀٮ هڄٔش أَخځ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن َىٓٲ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿلٔن رن ٫ڄَو ٫ن حرن كي - 

ٷاخٽ ٫ان حران ڃٔاڀڂ وانڄاخ      و٫ڀً حٿلٔان   َدڃٔڀڂ وٻخڅ ٳٍ ٻظخد أرٍ ٫ن حٿلٔن رن ڃٔڀڂ ٳ٠
٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه        هى ڃلڄي رن ڃٔڀڂ أرى حٿِرَُ أه٤ؤ حٍُْٵ ٫ان  

 وٓڀڂ ٷخٽ
 .ح ٍأَض أڃظٍ ٖ َٸىٿىڅ ٿڀ٨خٿڂ ڃنهڂ أنض حٿ٨خٿڂ ٳٸي طىى٩ ڃنهڂاً-
خٽ ٷا ٗاي ٫ان َلُاً    ٍحػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي كيػنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان    كي - 

            َ كڄن حٿلزڀاً ٫ان حران    أرٍ ٷاخٽ كٔان حْٗاُذ ٍحٗاي أراى َلُاً حٿڄ٬اخٳٌَ أناه ٓاڄ٪ أراخ ٫زاي حٿا
 ٫ڄَو ٷخٽ

 .ض َخ ٍٓىٽ حهلل ڃخ ٯنُڄش ڃـخٿْ حٿٌٻَ ٷخٽ ٯنُڄش ڃـخٿْ حٿٌٻَ حٿـنشٷڀ-
 ثاذ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ كيػنخ حرن أرٍ ًثاذ وََِاي ٷاخٽ أهزَناخ حران أراٍ ً      كي - 

ڀُاه  ٫ن حٿلخٍع رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ ٓاڀڄش ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫        
 وٓڀڂ ٷخٽ

ن ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ حٿَحٗااٍ وحٿڄَط٘ااٍ ٷااخٽ ََِااي ٿ٬نااش حهلل ٫ڀااً حٿَحٗااٍ        ٿ٬اا-
 .وحٿڄَطٍ٘

  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَو ٷخٽكي - 
 .ڂ حٿَحٍٗ وحٿڄَطٍ٘ڀهلل ٫ڀُه وٓح ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀًٿ٬-
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٫خڃَ حْكىٽ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ أنزؤنخكي - 
 ؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

نٌٍ ٖرن آىځ ٳُڄخ ٖ َڄڀٺ وٖ ٫ظاٶ ٖران آىځ ٳُڄاخ ٖ َڄټاپ وٖ ٣اٗٵ ٿاه ٳُڄاخ ٖ َڄڀاٺ وٖ          ٖ-
 ٖ َڄڀٺ.خ َڄُن ٳُڄ

َ    كي -  حٿاىٍحٵ ٫ان ٫ڄاَو     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ٫زاي حٿٜاڄي كايػنخ ڃ٤ا
 رن ٬ُٗذ ٫ن أرٍ ٫ن ؿي  ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 . َـىُ ٣ٗٵ وٖ رُ٪ وٖ وٳخء نٌٍ ٳُڄخ ٖ َڄڀٺ ٖ-
ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه ٫ان      ن٫ن ٫ڄَو رؽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ كـخكي - 

 ؿي 
َس حٿؼخنُاش أٻؼاَ ڃاخ وٷاٲ ڃان ٫ناي حٿـڄاَس        ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ وٷاٲ ٫ناي حٿـڄا     أڅ-

 .حْوٿً ػڂ أطً ؿڄَس حٿ٬ٸزش ٳَڃخهخ وٿڂ َٸٲ ٫نيهخ
ڄ٬ُپ ران ڃلڄاي ران كـاخىس كايػنخ كـاخؽ ٫ان ٫ڄاَو ران          حٓا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ كي - 

 ؿي  ٷخٽ ٫ن٬ُٗذ ٫ن أرُه 
ٗ         أن- وَ٘اَد ٷخثڄاخ    سخ ٍأَض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َنٴظاپ ٫ان َڄُناه و٫ان ٗاڄخٿه ٳاٍ حٿٜا

 وٷخ٫يح وَٜڀٍ كخٳُخ ونخ٫ٗ وَٜىځ ٳٍ حٿٔٴَ وَٴ٤َ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ران ڃلڄاي حٿڄلاخٍرٍ كايػنخ حٿلٔان ران ٫ڄاَو           كي - 

 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٓٷخٽ ٷخٽ ٍو و٫ن أرٍ حٿِرَُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ
 .نض ٧خٿڂ ٳٸي طىى٩ ڃنهڂح ٍأَض أڃظٍ طهخد حٿ٨خٿڂ أڅ طٸىٽ ٿه أاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿلٔن ران ٫ڄاَو حٿٴٸُڄاٍ ٫ان     كي - 

 ڃـخهي ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٿټن حٿىحٛپ ڃن اًح ٷ٬٤ض ٍكڄه وٛڀهخوْ حٿىحٛپ رخٿڄټخٳٍ ٿُ-
نخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن ٗٸُٶ ٫ان ڃٔاَوٵ ٫ان ٫زاي     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ش َٴا وح حٿٸَآڅ ڃن أٍر٬ش ڃن حرن ڃ٬ٔىى وأرٍ رن ٻ٬ذ وڃ٬خً رن ؿزپ وٓاخٿڂ ڃاىٿً أراٍ كٌ   هٌ-

 .ٓڀڂ ريأ ره٫زي حهلل ٳٌحٹ ٍؿپ ٖ أُحٽ أكزه ڃنٌ ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و ٽٷخٽ ٳٸخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ أنزؤنخ ه٘اخځ ٫ان أرُاه ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ٷاخٽ ٷاخٽ          كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
رٸازٞ حٿ٬ڀڄاخء كظاً اًح ٿاڂ      ٸازٞ حٿ٬ڀاڂ  َ حهلل ٖ َٸزٞ حٿ٬ڀڂ حنظِح٫خ َن٫ِه ڃن حٿناخّ وٿټان   اڅ-

 .ٳظىح رَُٰ ٫ڀڂ ٳ٠ڀىح وأٟڀىحَزٶ ٫خٿڄخ حطوٌ حٿنخّ ٍإٓخء ؿهخٖ ٳٔجڀىح ٳؤ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٷاخٽ أڃڀاً ٫ڀاٍ ه٘اخځ ران ٫اَوس كايػنٍ أراٍ         كي - 

ه ُا ً حهلل ٫ڀٛاڀ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬اخٙ ڃان ٳُاه اٿاً ٳاٍ ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل         
 وٓڀڂ
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 .ٻَ نلى ٳٌ-
ُخڅ ٫ن كزُذ رن أرٍ ػخراض ٫ان أراٍ حٿ٬زاخّ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴكي - 

 حٿڄټٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ىٽځ أهٍ ىحوى ٻخڅ َٜىځ َىڃخ وَٴ٤َ َىڃخ وٖ َٴَ اًح ٖٷاً ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓا    ٛى ٠پ حٿٜىځأٳ-

 .حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ ٛخځ ڃن ٛخځ حْري
ػنخ وٻُا٪ ٷاخٽ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ وحثاپ ٫ان ڃٔاَوٵ ٫ان           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڂ ڃاىٿً  خٿوح حٿٸَآڅ ڃن أٍر٬ش ڃن حرن أځ ٫زي ٳزيأ ره وڃن ڃ٬خً رن ؿزپ وأراٍ ران ٻ٬اذ وٓا    هٌ-
 .كٌَٴش ٍأر
خ أ٬ٗغ وٷاَس ران هخٿاي حٿڄ٬ناٍ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنٍ ٷَس وٍوف كيػنكي - 

  ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َٗد حٿوڄَ ٳخؿڀايو  ٳابڅ ٫اخى ٳخؿڀايو  ٳابڅ ٫اخى ٳخؿڀايو  ٳابڅ ٫اخى ٳاخٷظڀى  ٷاخٽ وٻُا٪ ٳاٍ               ڃن-

 ه ٷخٽ ٫زي حهللَؼكي
 .ظىنٍ رَؿپ ٷي َٗد حٿوڄَ ٳٍ حٿَحر٬ش ٳڀټڂ ٫ڀٍ أڅ أٷظڀهحث-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ حٿڄ٬ٔىىٌ ٫ن ٫ڄَو ران ڃاَس ٫ان ٫زاي حهلل     كي - 

رن حٿلَع حٿڄټظذ ٫ن أرٍ ٻؼَُ حٿِرُيٌ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄاَو ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل      
 ٫ڀُه وٓڀڂ

َ      هوحٿ٘ق ٳبنڂ خٻاَ- هڂ أهڀٺ ڃن ٻخڅ ٷزڀټڂ أڃَهڂ رخٿ٨ڀڂ ٳ٨ڀڄاىح وأڃاَهڂ رخٿٸ٬ُ٤اش ٳٸ٬٤اىح وأڃا
رخٿٴـىٍ ٳٴـَوح واَخٻڂ وحٿ٨ڀڂ ٳبڅ حٿ٨ڀاڂ ٧ڀڄاخص َاىځ حٿٸُخڃاش واَاخٻڂ وحٿٴلاٖ ٳابڅ حهلل ٖ َلاذ         
حٿٴلااٖ وٖ حٿااظٴلٖ ٷااخٽ ٳٸااخځ حٿُااه ٍؿااپ ٳٸااخٽ َااخ ٍٓااىٽ حهلل أٌ حٿڄٔااڀڄُن أٳ٠ااپ ٷااخٽ ڃاان ٓااڀڂ  
  َ  حٿڄٔڀڄىڅ ڃن ٿٔخنه وَي  ٷخٽ ٳٸخځ هى أو آهَ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل أٌ حٿـهخى أٳ٠پ ٷخٽ ڃان ٫ٸا
ؿىحى  وأهََاٶ ىڃاه ٷاخٽ أراٍ وٷاخٽ ََِاي ران هاخٍوڅ ٳاٍ كيَؼاه ػاڂ ناخىح  هاٌح أو ٯُاَ  ٳٸاخٽ َاخ                 
ٍٓىٽ حهلل أٌ حٿهـَس أٳ٠پ ٷخٽ أڅ طهـاَ ڃاخ ٻاَ  ٍراٺ وهڄاخ هـَطاخڅ هـاَس ٿڀزاخىٌ وهـاَس          
ٿڀلخَٟ ٳؤڃخ هـَس حٿزخىٌ ٳ٤ُُ٪ اًح أڃاَ وَـُاذ اًح ى٫اٍ وأڃاخ هـاَس حٿلخٟاَ ٳهاٍ أٗايهڄخ         

 ؿَح.رڀُش وأ٨٫ڄهڄخ أ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن َُي رن وهذ ٫ن ٫زي حٿاَكڄن ران   كي - 

  رن ٫ڄَ وٷخٽحهلل ٫زي ٍد حٿټ٬زش ٫ن ٫زي
ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    ٍٓىٽ حهلل٪ ض ؿخٿٔخ ڃ٬ه ٳٍ ٧پ حٿټ٬زش وهى َليع حٿنخّ ٷخٽ ٻنخ ڃٻن-

هى ٳٍ ؿ٘اَس وڃناخ ڃان َنظ٠اپ اً ناخىي      ٳٍ ٓٴَ ٳنِٿنخ ڃنِٖ ٳڄنخ ڃن ٠ََد هزخء  وڃنخ ڃن 
ڃنااخىٌ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ حٿٜااٗس ؿخڃ٬ااش ٷااخٽ ٳخنظهُااض اٿُااه وهااى َو٤ااذ حٿنااخّ  

نخّ أنه ٿڂ َټن نزٍ ٷزڀٍ اٖ ٻخڅ كٸخ ٫ڀُه أڅ َايٽ أڃظاه ٫ڀاً ڃاخ ٬َڀڄاه هُاَح ٿهاڂ        وَٸىٽ أَهخ حٿ
ُُٜٓذ آهَهخ رٗء وٳظن ََٷٶ هخ ووَنٌٍهڂ ڃخ ٬َڀڄه َٗح ٿهڂ أٖ واڅ ٫خٳُش هٌ  حْڃش ٳٍ أوٿ
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 ػاڂ  ر٠٬هخ ر٠٬خ طـُت حٿٴظنش ٳُٸىٽ حٿڄائڃن هاٌ  ڃهڀټظاٍ ػاڂ طنټ٘اٲ ػاڂ طـُات ٳُٸاىٽ هاٌ  هاٌ           
ه ظا ظيٍٻاه ڃنُ ٳڀطـُت ٳُٸىٽ هٌ  هٌ  ػڂ طنټ٘ٲ ٳڄان أكاذ أڅ َِكاِف ٫ان حٿناخٍ وَايهپ حٿـناش        

وڃان راخَ٪ اڃخڃاخ ٳؤ٤٫اخ      وهى َئڃن رخهلل وحٿُىځ حِهَ وَؤطٍ اٿً حٿنخّ ڃاخ َلاذ أڅ َائطً حٿُاه     
ٛٴٸش َي  وػڄَس ٷڀزه ٳڀ٬٤ُه اڅ حٓظ٤خ٩ وٷخٽ ڃَس ڃخ حٓظ٤خ٩ ٳڀڄخ ٓاڄ٬ظهخ أىهڀاض ٍأٓاٍ راُن     

ُن وٷڀض ٳبڅ حرن ٫ڄٺ ڃ٬خوَش َؤڃَنخ ٳىٟ٪ ؿڄ٬ه ٫ڀً ؿزهظه ػڂ نټْ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓه ٳٸخٽ ٍؿڀ
ً  أ٬٣ه ٳٍ ٣خ٫ش حهلل وح٫ٜه ٳٍ ڃ٬ُٜش حهلل ٷڀض ٿاه أناض ٓاڄ٬ض هاٌح ڃان ٍٓاىٽ حهلل       حهلل  ٛاڀ

 .٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ ٓڄ٬ظه أًنخٌ وو٫خ  ٷڀزٍ
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ ران ٫ڄاَ أراى حٿڄناٌٍ كايػنخ َاىنْ ران أراٍ آالٶ               كي - 

 زي ٍد حٿټ٬زش حٿٜخثيٌ ٷخٽ٫ٿَكڄن رن ح كيػنٍ ٫زي حهلل رن أرٍ حٿٔٴَ ٫ن حٿ٬٘زٍ ٫ن ٫زي
ٍ ٍأ- ؿااپ َلاايػهڂ ٳاابًح هااى ٫زااي حهلل راان ٫ڄااَو ٷااخٽ  َااض ؿڄخ٫ااش ٫نااي حٿټ٬زااش ٳـڀٔااض اٿااُهڂ ٳاابًح 

 .هَؿنخ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ٓٴَ ٳنِٿنخ ڃنِٖ ٳٌٻَ حٿليَغ
 وٵ ٷخٽَٔػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ وحثپ ٫ن ڃكي - 
ٳٸخٽ ٿٸي ًٻَطڂ ٍؿٗ خ نؤطٍ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٳنظليع ٫ني  ٳٌٻَنخ َىڃخ ٫زي حهلل رن ڃ٬ٔىى ٻن-

ٖ أُحٽ أكزه ڃنٌ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ هٌوح حٿٸَآڅ ڃان أٍر٬اش ڃان حران     
 .ي ٳزيأ ره وڃ٬خً رن ؿزپ وأرٍ رن ٻ٬ذ وٓخٿڂ ڃىٿً أرٍ كٌَٴش٫ز أځ
أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنٍ هڀُٴش رن هُخ١ ٫ن ٫ڄَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن ؿي  
 . َٸظپ ڃٔڀڂ رټخٳَ وٖ ًو ٫هي ٳٍ ٫هي ٖ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنٍ هڀُٴش رن هُخ١ ٫ن ٫ڄَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه     كي - 

 ٓڀڂ ٷخٽوهلل ٫ڀُه ح ٫ن ؿي  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً
٬ًَٔ رٌڃظهڂ أىناخهڂ وهاڂ َاي    ه٤زظه وهى ڃٔني ٧هَ  اٿً حٿټ٬زش حٿڄٔڀڄىڅ طټخٳؤ ىڃخإهڂ و ٳٍ-

 .٫ڀً ڃن ٓىحهڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ وٻُا٪ و٫زاي حٿاَكڄن ٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان ٓا٬ي ران اراَحهُڂ ٫ان            كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً حهلل ٍَلخڅ رن ََِي حٿ٬خڃٌَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
وٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ران ڃهايٌ   طلپ حٿٜيٷش ٿٰنٍ وٖ ٿٌٌ ڃَس ٓىي وٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٷىٌ  ٖ-

 .وٿڂ ََٳ٬ه ٬ٓي وٖ حرنه ٬َنٍ ارَحهُڂ رن ٬ٓي
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٍُ ٫ن ٫زاي حهلل ران   كي - 

 ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
٫ناي آهاَ آَاش     خٽ ٿٜاخكذ حٿٸاَآڅ حٷاَأ وحٍٷاؤ وٍطاپ ٻڄاخ ٻناض طَطاپ ٳاٍ حٿاينُخ ٳابڅ ڃنِٿظاٺ            َٸ-

 .طٸَإهخ
ً       كي -   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿاٺ ران أناْ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٫ُٔا

 ٣ڀلش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍؿٗ ٷخٽ رن
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ٍ  َخ- ً ٍٓىٽ حهلل ٿڂ أ٬َٗ نلَص ٷزاپ أڅ أ ٖ كاَؽ ٷاخٽ آهاَ َاخ ٍٓاىٽ حهلل كڀٸاض       وٷاخٽ حٍځ   ڃا
 .ٓجپ َىڃجٌ ٫ن ٍٗء ٷيځ وٖ أهَ اٖ ٷخٽ حٳ٬پ وٖ كَؽٷزپ أڅ أنلَ ٷخٽ حنلَ وٖ كَؽ ٳڄخ 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃهيٌ كيػنخ كڄخى رن َُاي ٫ان أراٍ ٫ڄاَحڅ     كي - 
 ٫ڄَو ٷخٽ نزي حهلل ر٫ حٿـىنٍ ٷخٽ ٻظذ اٿٍ ٫زي حهلل رن ٍرخف َليع ٫ن

ًح حهظڀااٲ ٍؿااٗڅ ٳااٍ آَااش  َص اٿااً ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َىڃااخ ٳبنااخ ٿـڀااىّ ا   هـاا-
 .ٳخٍطٴ٬ض أٛىحطهڄخ ٳٸخٽ انڄخ هڀټض حٖڃڂ ٷزڀټڂ رخهظٗٳهڂ ٳٍ حٿټظخد

 كيػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ران ٓا٬ُي ٫ان أراٍ ڃخٿاٺ ٬َناٍ ٫زُاي حهلل ران حٖهانْ             حهلل ػنخ ٫زيكي - 
 حهلل ٫ن َىٓٲ رن ڃخهٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ يٿُي رن ٫زٿىكيػنٍ ح

٬ه ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٍَي كٴ٨ه ٳنهظنٍ ٷََٖ ٫ان  ض أٻظذ ٻپ ٍٗء أٓڄٻن-
ًٿٺ وٷخٿىح طټظذ وٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ ٳاٍ حٿ٠ٰاذ وحٿَٟاخ ٳؤڃٔاټض كظاً          

حٿاٌٌ نٴٔاٍ رُاي  ڃاخ هاَؽ ڃناه اٖ        ٽ حٻظاذ ٳاى  ٸاخ ًٻَص ًٿٺ ٿَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳ  
 .كٶ

خ َلًُ رن ٬ُٓي ٷخٽ ٬ٗزش كيػنخ ڃنٜىٍ ٫ن هٗٽ رن َٔخٱ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 
 ٫ن أرٍ َلًُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .س حٿـخٿْ ٫ڀً حٿنٜٲ ڃن ٛٗس حٿٸخثڂٛٗ-
رٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن حٿظُڄٍ ٫ن أٓڀڂ ٫ن أرٍ ڃََش ٫ن حٿنزٍ أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 ٓڀڂ أو ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٛڀً حهلل ٫ڀُه و
نٴخهااخڅ ٳااٍ حٿٔااڄخء حٿؼخنُااش ٍأّ أكاايهڄخ رخٿڄ٘ااَٵ وٍؿااٗ  رااخٿڄَٰد أو ٷااخٽ ٍأّ أكاايهڄخ     حٿ-

 .حٿٜىٍ ٳُنٴوخڅ ٍَنٴوخڅ ٳ حڅرخٿڄَٰد وٍؿٗ  رخٿڄَ٘ٵ َنظ٨َحڅ ڃظً َئڃَ
نخ حٿظُڄاٍ ٫ان أٓاڀڂ ٫ان ر٘اَ ران ٗاٰخٱ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي كيػكي - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ أ٫َحرُخ ٓؤٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿٜىٍ ٳٸخٽ
 .څ َنٴن ٳُهٷَ-
خٽ أهزَناٍ ٫اخڃَ ٷاخٽ ؿاخء     ٷا  ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ران ٓا٬ُي ٫ان حٓاڄ٬ُپ        كي - 

  ٳٸخٽ ى٫ى  ٳاؤطً كظاً ؿڀاْ ٫ناي      ٍؿپ اٿً ٫زي حهلل رن ٫ڄَو و٫ني  حٿٸىځ ٳظو٤ً حٿُه ٳڄن٬ى
ٳٸخٽ أهزَنٍ رٍ٘ء كٴ٨ظه ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً        

 َٸىٽحهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 
 .حهلل ٫نه ـَ ڃخ نهًه ڄٔڀڂ ڃن ٓڀڂ حٿڄٔڀڄىڅ ڃن ٿٔخنه وَي  وحٿڄهخؿَ ڃنحٿ-
َي رن وهذ ٫ن ٫زي حٿاَكڄن ران   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن ُكي - 

 ٫زي ٍد حٿټ٬زش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
أكااذ أڅ َِكااِف ٫اان حٿنااخٍ وَاايهپ حٿـنااش ٳڀظيٍٻااه ڃنُظااه وهااى َاائڃن رااخهلل وحٿُااىځ حِهااَ    ڃاان-

 .نخّ ڃخ َلذ أڅ َئطً حٿُهٿؤطٍ اٿً حوَ
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ٓٴُخڅ ٫ن كزُذ رن أرٍ ػخرض ٫ن ٗاُن َټناً أراخ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫نكي - 
 ڃىًٓ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٓٴُخڅ أٍح  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .س حٿٸخ٫ي ٫ڀً حٿنٜٲ ڃن ٛٗس حٿٸخثڂٛٗ-
ُا٪ كايػنخ ٓاٴُخڅ و٫زاي حٿاَكڄن ٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان ڃنٜاىٍ          ٻػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وكي - 

ٍ َلًُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄاَو ٷاخٽ ٍأي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      ٫ن هٗٽ رن َٔخٱ ٫ن أر
 وٓڀڂ ٷىڃخ َظىٟئوڅ وأ٫ٸخرهڂ طڀىف ٳٸخٽ

 .پ ٿ٫ٓٸخد ڃن حٿنخٍ حٓزٰىح حٿىٟىءوَ-
س ٫ن ٍؿپ ََِي أو أرٍ أَىد ٫ان  ىخځ ٫ن ٷظخهڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂً ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀ
 .ٷَأ حٿٸَآڅ ٳٍ أٷپ ڃن ػٗع ٿڂ َٴٸهه ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ هڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٬َٔ وٓٴُخڅ ٫ن كزُذ رن كي - 

  رن ٫ڄَو ٷخٽحهللأرٍ ػخرض ٫ن أرٍ حٿ٬زخّ حٿڄټٍ ٫ن ٫زي 
نزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     ء ٍؿپ َٔظؤًڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاٍ حٿـهاخى ٳٸاخٽ ٿاه حٿ      ؿخ-

ٍّ وحٿيحٹ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳٴُهڄخ ٳـخهي  .أك
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ رهااِ كاايػنخ ٗاا٬زش أهزَنااٍ كزُااذ راان أرااٍ ػخرااض ٫اان أرااٍ    كااي - 

 هخى ٳٸخٽٿـحٿ٬زخّ ٷخٽ ٓؤٿض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن ح
 .ء ٍؿپ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليَغؿخ-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حٿڄ٬ٔىىٌ ٫ن ٫ڄاَو ران ڃاَس ٫ان ٫زاي حهلل ران       ػنخ ٫زي حهللكي - 

حٿلَع حٿڄټظذ ٫ن أرٍ ٻؼَُ حٿِرُيٌ ٫ن ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو أڅ ٍؿاٗ ٓاؤٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً        
خ ٻااَ  ٍرااٺ وهڄااخ هـَطااخڅ هـااَس حٿلخٟااَ ڃااحهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ أٌ حٿهـااَس أٳ٠ااپ ٷااخٽ أڅ طهـااَ 

اًح أڃااَ وَـُااذ اًح ى٫ااً وأڃااخ هـااَس حٿلخٟااَ ٳهااٍ ٤ُاا٪ هـااَس حٿزااخىٌ ٳُوهـااَس حٿزااخىٌ ٳؤڃااخ 
 .أٗيهڄخ رڀُش وأ٨٫ڄهڄخ أؿَح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ُٻََخ ٫ن ٫خڃَ ٫ن ٫زي حهلل ٷخٽ ؿخء اٿً حٿنزٍ كي - 
 ڂ ٳٸخٽٓڀٛڀً حهلل ٫ڀُه و

 .ٍٓىٽ حهلل ڃن حٿڄهخؿَ ٷخٽ ڃن هـَ ڃخ نهً حهلل ٫نه َخ-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن َُي رن وهذ ٫ن ٫زي حٿاَكڄن ران   ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٫زي ٍد حٿټ٬زش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حٓظ٤خ٩ ٳڀ٬٤ُه ڃخ  رخَ٪ اڃخڃخ ٳؤ٤٫خ  ػڄَس ٷڀزه وٛٴٸش َي ڃن-
 ران حٿلٔان ٫ان هخٿاه اراَحهُڂ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ان ٫زاي حهلل  كي - 

 رن ڃلڄي رن ٣ڀلش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .أٍَي ڃخٿه رَُٰ كٶ ٳٸظپ ىونه ٳهى ٗهُي ڃن-
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وََِي رن هَوڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٳ٤َ ٫ن ڃـخهي  َكيػنخ ٳ٤ ُ٪ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻكي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ

حٿَكڂ ڃ٬ڀٸش رخٿ٬َٕ وٿُْ حٿىحٛپ رخٿڄټخٳت وٿټن حٿىحٛپ ڃان اًح ٷ٬٤ظاه ٍكڄاه وٛاڀهخ      اڅ-
 .ٷخٽ ََِي حٿڄىحٛپ

راان نڄُااَ ٷااخٽ أهزَنااخ  ح٫اان ٗااٸُٶ وٖ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ وٻُاا٪ كاايػنخ ح٫ْڄاا  كااي - 
 ح٫ْڄٖ ٫ن ٗٸُٶ ٫ن ڃَٔوٵ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ

َټن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳخك٘اخ وٖ ڃظٴل٘اخ وٻاخڅ َٸاىٽ ڃان هُاخٍٻڂ أكخٓانټڂ           ٿڂ-
 أهٗٷخ ٷخٽ حرن نڄَُ اڅ هُخٍٻڂ أكخٓنټڂ أهٗٷخ.

لٶ ٫ن وهذ رن ؿخرَ ٫ان  ٫ٓن أرٍ ا ڄٖػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ح٫ْكي - 
 ڀُه وٓڀڂ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫

 .ً ٿڀڄَء ڃن حٔػڂ أڅ ٠َُ٪ ڃن َٸىصٻٴ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كايػنخ أٓاخڃش ران َُاي ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه           كي - 

 ٫ن ؿي  أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ي طلض ؿنزه طڄَس ڃن حٿڀُپ ٳؤٻڀهخ ٳڀڂ َنڂ طڀٺ حٿڀُڀش ٳٸاخٽ ر٬اٞ نٔاخثه َاخ ٍٓاىٽ حهلل أٍٷاض       وؿ-

ش ٷخٽ انٍ وؿيص طلض ؿنزٍ طڄَس ٳؤٻڀظهخ وٻخڅ ٫نينخ طڄَ ڃان طڄاَ حٿٜايٷش ٳو٘اُض أڅ     حٿزخٍك
 طټىڅ ڃنه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٫ڀاٍ ران حٿڄزاخٍٹ ٫ان َلُاً ران أراٍ ٻؼُاَ ٫ان          كي - 
 ي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ؿزَُ رن نٴَُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽٿهُڂ ٫ن هخَحڃلڄي رن ار

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ و٫ڀٍ ػُخد ڃ٬ٜٴَس ٳٸخٽ أٿٸهخ ٳبنهخ ػُخد حٿټٴخٍ نٍ ٍٓىٽ حهللٍآ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ىحوى رن ٷُْ حٿٴاَحء ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان       كي - 

 أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ
٫ڀُااه وٓااڀڂ ٫اان حٿ٬ٸُٸااش ٳٸااخٽ ٖ أكااذ حٿ٬ٸااىٵ وڃاان وٿااي ٿااه ڃىٿااىى   ٛااڀً حهلل پ ٍٓااىٽ حهللٓااج-

 .نٔٺ ٫نه ٳڀُٴ٬پ ٫ن حٿٰٗځ ٗخطخڅ ڃټخٳؤطخڅ و٫ن حٿـخٍَش ٗخسٳؤكذ أڅ َ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن كٔن ٫ن هخٿه اراَحهُڂ ران   كي - 

 هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٷخٽ ٍٓىٽ ٽ ڃلڄي رن ٣ڀلش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخ
 .أٍَي ڃخٿه رَُٰ كٶ ٳٸظپ ىونه ٳهى ٗهُي ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن هڀُٴش رن هُخ١ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن كي - 

 ؿي  أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ذ وأٓني ٧هَ  اٿً حٿټ٬زش ٳٌٻَ ه٤-
لٶ ٬َنٍ حٍُْٵ ٷخٖ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫ڀٸڄاش ران   ٓخ وٻُ٪ واػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 َس ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂڃَػي ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃوُڄ
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أكي ڃن حٿڄٔڀڄُن َزظڀً رزٗء ٳٍ ؿٔي  اٖ أڃَ حهلل ٫ِ وؿپ حٿلٴ٨ش حٿٌَن َلٴ٨ىنه حٻظزاىح   ڃخ-
ٓاخ ٳاٍ وػاخٷٍ ٷاخٽ ٫زاي حهلل ٷاخٽ أراٍ وٷاخٽ         ىخ ىحځ ڃلزڃا  ٿ٬زيٌ ڃؼپ ڃخ ٻاخڅ ٬َڄاپ وهاى ٛالُق    

 وٿُڀش.آلٶ حٻظزىح ٿ٬زيٌ ٳٍ ٻپ َىځ 
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ وٻُاا٪ ٷااخٽ كاايػنخ ڃٔاا٬َ ٫اان أرااٍ كٜااُن ٫اان حٿٸخٓااڂ راان   كااي - 

 .ڃوُڄَس ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼڀه
خ هڀُٴش رن هُاخ١ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه        نوٻُ٪ كيػ نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن ؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛ
 .َٸظپ ڃئڃن رټخٳَ وٖ ًو ٫هي ٳٍ ٫هي  ٖ-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان أراٍ آالٶ ٫ان وهاذ ران               كي - 

 ٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽزؿخرَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٍٍٟ حهلل ٫نهڄخ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿن
 .ً رخٿڄَء اػڄخ أڅ ٠َُ٪ ڃن َٸىصٻٴ-
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلٔان ٫ان اراَحهُڂ    ػكي - 

 رن ڃلڄي رن ٣ڀلش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٳهى ٗهُي وأكٔذ ح٫َْؽ كيػنٍ ٫ن أرٍ هَََس ڃؼڀه ظپأٍَي ڃخٿه رَُٰ كٶ ٳٸخطپ ٳٸ ڃن-
كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ران ٫ڄاَو كايػنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان حٿلاَع ٫ان          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 أرٍ ٓڀڄش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ
 .ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿَحٍٗ وحٿڄَطٍ٘ٿ٬-
٫ان كٔاخڅ ران ٤٫ُاش ٫ان أراٍ ٻز٘اش         ٍخ حْوُح٫ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيكي - 

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٿٔڀىٿٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ 
ر٬اااىڅ كٔااانش أ٫ٗهااان ڃنُلاااش حٿ٬ناااِ ٖ ٬َڄاااپ حٿ٬زاااي رلٔااانش ڃنهاااخ ٍؿاااخء ػىحرهاااخ وطٜااايَٶ أٍ-

 .ڃى٫ىىهخ اٖ أىهڀه حهلل رهخ حٿـنش
رن ڃهيٌ كيػنخ ٓڀُڂ ٬َنٍ حرن كُخڅ ٫ن ٓا٬ُي   ن٫زي حٿَكڄخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

ن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رڀٰنٍ أنٺ ٷاخٽ أراٍ   رن ڃُنخء ٓڄ٬ض ٫زي حهلل ر
خڅ ٷخٽ كيػنخ ٓڀُڂ رن كُخڅ كيػنخ ٬ُٓي رن ڃُنخء ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷاخٽ ٷاخٽ   ٫ٴ وكيػنخ 

 ڂٿٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ
٨ااخ طٜااىځ حٿنهااخٍ وطٸااىځ حٿڀُااپ ٳااٗ طٴ٬ااپ ٳاابڅ ٿـٔاايٹ ٫ڀُااٺ ك٨ااخ وٿ٬ُنااٺ ٫ڀُااٺ ك ٺٰنااٍ أناارڀ-

وٿِوؿٺ ٫ڀُٺ ك٨خ ٛڂ ػٗػش أَخځ ڃان ٻاپ ٗاهَ ٳاٌٿٺ ٛاىځ حٿايهَ ٷاخٽ ٷڀاض أڅ راٍ ٷاىس ٷاخٽ            
ٛڂ ٛىځ ىحوى ٛڂ َىڃخ وحٳ٤َ َىڃخ ٷخٽ ٳټخڅ حرن ٫ڄَو َٸىٽ َخ ٿُظنٍ ٻنض أهٌص رخٿَهٜش 

 أؿي رٍ ٷىس. وٷخٽ ٫ٴخڅ ورهِ أنٍ
حٿٔاخثذ ٫ان أرُاه ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓاڄ٬ُپ ران اراَحهُڂ كايػنخ ٤٫اخء ران      كي - 

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ



  

 

 

Page 302 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ٌَ َزټُاخڅ ٷاخٽ ٳاخٍؿ٪    ؿخ- ء ٍؿپ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ؿجض ْرخ٬َٺ وطَٻض أرى
 حٿُهڄخ ٳخٟلټهڄخ ٻڄخ أرټُظهڄخ وأرً أڅ َزخ٬َه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ان ڃـخهاي ٫ان ٫زاي     كي - 
  رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحهلل
 .حى٫ً اٿً ٯَُ أرُه ٳڀن ََف ٍحثلش حٿـنش وٍَلهخ َىؿي ڃن ڃَُٔس ٓز٬ُن ٫خڃخ ڃن-
ُٴخ َلايع  ٓا لټاڂ ٓاڄ٬ض   حٿػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان    كي - 

ٍ ڃاخ ٓاڄ٬ض ڃان ٍٓاىٽ حهلل     ٫ن ٍُٗي حٿهـٌَ ٫ن أرُه أڅ ٍؿٗ ٷخٽ ٿ٬زي حهلل ران ٫ڄاَو كايػن   
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وى٫نٍ وڃخ وؿيص ٳٍ وٓٸٺ َىځ حٿَُڃاىٹ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً      

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .ڄٔڀڂ ڃن ٓڀڂ حٿڄٔڀڄىڅ ڃن ٿٔخنه وَي حٿ-
نخ كٔاُن كايػنخ ٗا٬زش ٓاڄ٬ض حٿلټاڂ ٓاڄ٬ض ٓاُٴخ َلايع ٫ان          ػنٍ أراٍ كاي  يػػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 ٿليَغ اٖ أنه ٷخٽٍُٗي حٿهـٌَ ٳٌٻَ ح
 .٫نخ وڃڄخ وؿيص ٳٍ وٓٸُٺوى-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄَو رن ڃَس ٫ان ٫زاي حهلل   كي - 

 ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ٛڀً حهلل ٍ رن حٿلَع ٫ن أرٍ ٻؼَُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنز
لٖ ٳبڅ حهلل ٖ َلذ حٿٴلٖ وٖ حٿاظٴلٖ  خٻڂ وحٿ٨ڀڂ ٳبڅ حٿ٨ڀڂ ٧ڀڄخص َىځ حٿٸُخڃش واَخٻڂ وحٿٴاَ-

واَااخٻڂ وحٿ٘ااق ٳبنااه أهڀااٺ ڃاان ٻااخڅ ٷاازڀټڂ أڃااَهڂ رخٿٸ٬ُ٤ااش ٳٸ٬٤ااىح ورخٿزوااپ ٳزوڀااىح ورااخٿٴـىٍ      
َٔڀڂ حٿڄٔاڀڄىڅ ڃان ٿٔاخنٺ    څ ٳٴـَوح ٷخٽ ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ٳؤٌ حٔٓٗځ أٳ٠پ ٷخٽ أ

أٳ٠اپ ٷاخٽ أڅ طهـاَ ڃاخ ٻاَ  حهلل       وَيٹ ٷخٽ ًٿٺ حٿَؿپ أو ٍؿپ آهَ َخ ٍٓىٽ حهلل ٳؤٌ حٿهـَس
وحٿهـااَس هـَطااخڅ هـااَس حٿلخٟااَ وحٿزااخىٌ ٳؤڃااخ حٿزااخىٌ ٳ٤ُُاا٪ اًح أڃااَ وَـُااذ اًح ى٫ااً وأڃااخ  

 حٿلخَٟ ٳؤ٨٫ڄهڄخ رڀُش وأ٨٫ڄهڄخ أؿَح.
ٴااَ وهخٗااڂ راان حٿٸخٓااڂ ٷااخٖ كاايػنخ ٗاا٬زش ٫اان  ٬ڃلڄااي راان ؿخ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنكااي - 

َوٵ ٷاخٽ ًٻاَوح حران ڃٔا٬ىى ٫ناي ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ٳٸاخٽ          ٫ڄَو رن ڃَس ٫ن ارَحهُڂ ٫ن ڃٔا 
 ًحٹ ٍؿپ ٖ أُحٽ أكزه ر٬ي ڃخ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

ڃ٬اخً ران   وٍ ران ٻ٬اذ   أرا ظٸَإوح حٿٸَآڅ ڃن أٍر٬ش ڃن حرن ڃ٬ٔىى وٓخٿڂ ڃىٿً أرٍ كٌَٴاش و حٓ-
 .ؿزپ

٬ٗزش ٫ن ٫ڄَو ران ڃاَس كايػنخ ٍؿاپ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ كي - 
ٳٍ رُض أرٍ ٫زُيس أنه ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو َلايع ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل        

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
ٷاخٽ ٳاٌٍٳض ٫ُناخ ٫زاي حهلل ران       َٰ  وكٸاَ  وٛا ٓڄ٪ حٿنخّ ر٬ڄڀه ٓاڄ٪ حهلل راه ٓاخڃ٪ هڀٸاه      ڃن-

 .٫ڄَ
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ڃلڄااي راان ؿ٬ٴااَ وكـااخؽ ٷااخٖ كاايػنخ ٗاا٬زش ٫اان ٓاا٬ي راان   ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ  كااي - 
ارَحهُڂ ٫ن كڄُي ٷخٽ كـخؽ ٓڄ٬ض كڄُي رن ٫زي حٿاَكڄن ٫ان ٫زاي حهلل حران ٫ڄاَو ٫ان حٿنزاٍ        

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
وٻُٲ َٔذ حٿَؿپ وحٿيَه ٷخٽ َٔذ أرخ حٿَؿاپ   حٿيَه ٷخٿىوحڃن أٻزَ حٿٌنذ أڅ َٔذ حٿَؿپ  اڅ-

 .ڃهٳُٔذ أرخ  ؤَذ أڃه ٳُٔذ أ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظاخىس ٫ان ََِاي ران ٫زاي حهلل      كي - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .ٷَأ حٿٸَآڅ ٳٍ أٷپ ڃن ػٗع ٿڂ َٴٸهه ڃن-
ٓڄ٬ض وهذ رن  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرٍ آلٶكي - 

َي أڅ أٷُڂ هاٌح حٿ٘اهَ ههناخ رزُاض حٿڄٸايّ      أٍ ؿخرَ َٸىٽ أڅ ڃىٿً ٿ٬زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٿه أنٍ
ىطهڂ َٸا ٳٸخٽ ٿه طَٻض ْهڀٺ ڃخ َٸىطهڂ هٌح حٿ٘اهَ ٷاخٽ ٖ ٷاخٽ ٳاخٍؿ٪ اٿاً أهڀاٺ ٳاخطَٹ ٿهاڂ ڃاخ          

 ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٳبنٍ
 ٸىص.َ ً رخٿڄَء اػڄخ أڅ ٠َُ٪ ڃنٻٴ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٫ڄاَو ران ىَناخٍ ٫ان أراٍ          كي - 

 حٿ٬زخّ َليع ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٿٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
أ٣ُٶ أٻؼَ ڃن ًٿاٺ ٳڀاڂ أُٽ أ٣ڀاذ حٿُاه كظاً ٷاخٽ حٷاَأ حٿٸاَآڅ          ٳٸڀض انٍ هََأ حٿٸَآڅ ٳٍ ٗحٷ-

ذ حٿٜاىځ  أكا  ځ وٛڂ ػٗػش أَخځ ڃن حٿ٘هَ ٷڀض أنٍ أ٣ُٶ أٻؼَ ڃن ًٿاٺ ٷاخٽ ٳٜاڂ   ٳٍ هڄٔش أَخ
 .اٿً حهلل ٫ِ وؿپ ٛىځ ىحوى ٫ڀُه حٿٔٗځ ٻخڅ َٜىځ َىڃخ وَٴ٤َ َىڃخ

َ حٖكىٽ ٫ن ٫ڄَو ران ٗا٬ُذ   ڃكيػنخ ٫خ زشػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ٬ٗكي - 
 ڂ ٷخٽ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ

 .َظىحٍع أهپ ڃڀظُن ٗظً ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ كيػنخ ىحوى ران أراٍ هناي ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان         كي - 

 ر٠٬هڂ خٽأرُه ٫ن ؿي  أڅ نٴَح ٻخنىح ؿڀىٓخ رزخد حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸ
حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ڂ َٸپ حهلل ٻٌح وٻٌح وٷخٽ ر٠٬هڂ أٿڂ َٸپ حهلل ٻاٌح وٻاٌح ٳٔاڄ٪ ًٿاٺ ٍٓاىٽ     أٿ-

وٓڀڂ ٳوَؽ ٻؤنڄخ ٳٸت ٳٍ وؿهه كذ حٿَڃخڅ ٳٸخٽ رهٌح أڃاَطڂ أو رهاٌح ر٬ؼاظڂ أڅ ط٠اَرىح ٻظاخد      
حهلل ر٠٬ه رز٬ٞ انڄخ ٟڀض حْڃڂ ٷزڀټڂ ٳٍ ڃؼپ هٌح انټڂ ٿٔظڂ ڃڄخ ههنخ ٳٍ ٍٗء حن٨َوح حٿاٌٌ  

 َطڂ ره ٳخ٫ڄڀىح ره وحٿٌٌ نهُظڂ ٫نه ٳخنظهىح.ڃأ
أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن ٓڀڄش ٫ان كڄُاي وڃ٤اَ حٿاىٍحٵ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 وىحوى رن أرٍ هني ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي 
ش َا ٌح َنا٩ِ آ ه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هَؽ ٫ڀً أٛلخره وهڂ َظنخ٫ُىڅ ٳٍ حٿٸيٍ أڅ-

 وهٌح َن٩ِ آَش ٳٌٻَ حٿليَغ
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حٿن٠اَ كايػنٍ آالٶ ران ٓا٬ُي كايػنخ ٓا٬ُي ران ٫ڄاَو          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أراى  كي - 
 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ أٗهي رخهلل ٿٔڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

 .خظهڀهخ وَلپ ره ٍؿپ ڃن ٷََٖ ٿى وُنض ًنىره رٌنىد حٿؼٸڀُن ٿىُنَل-
أرُاه ٫ان ٫زاي     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ان كي - 

 حهلل رن ٫ڄَو أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .زيوح حٿَكڄن وحٳ٘ىح حٿٔٗځ وأ٬٣ڄىح حٿ٬٤خځ وحىهڀىح حٿـنخڅح٫-
خثذ ٫ان أرُاه   ٔا ٤اخء ران حٿ  ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓاڀڄش ٫ان  كي - 

 ٫ن ٫زي حهلل حرن ٫ڄَو أڅ ٍؿٗ ٷخٽ
 وكينخ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿٸي كـزظهخ ٫ن نخّ ٻؼَُ. ڀهڂ حٯٴَ ٿٍ وٿڄلڄيحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ رن حٿىٿُي كايػنخ حران ٫ُاخٕ ٫ان ٓاڀُڄخڅ ران ٓاڀُڂ ٫ان         كي - 

 خٽ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷ
ٸاخٽ أرخ٬َاٺ   ڄش رنض ٍٷُٸش اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ طزخ٬َاه ٫ڀاً حٔٓاٗځ ٳ   ُءص أڃؿخ-

٫ن أڅ ٖ طَ٘ٻٍ رخهلل ُٗجخ وٖ طَٔٷٍ وٖ طِنٍ وٖ طٸظڀٍ وٿيٹ وٖ طؤطٍ رزهظاخڅ طٴظََناه راُن    
 .َيَٺ وٍؿڀُٺ وٖ طنىكٍ وٖ طزَؿٍ طزَؽ حٿـخهڀُش حْوٿً

رن حٿىٿُي كيػنخ حرن ٫ُخٕ ٫ن ڃلڄي رن َُخى حْٿهاخنٍ   ٲكيػنخ هڀ رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 
زَحنٍ ٷخٽ أطُض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬اخٙ ٳٸڀاض ٿاه كايػنخ ڃاخ ٓاڄ٬ض ڃان        ٫ن أرٍ ٍحٗي حٿل

ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤٿٸً رُن َيٌ ٛلُٴش ٳٸخٽ هاٌح ڃاخ ٻظاذ ٿاٍ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً       
حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳن٨َص ٳُهخ ٳبًح ٳُهخ أڅ أرخ رټَ حٿٜيَٶ ٷاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٫ڀڄناٍ ڃاخ أٷاىٽ اًح       

 ٽ ٿه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ: َخ أرخ رټَ ٷپخأٛزلض واًح أڃُٔض ٳٸ
ڀهڂ ٳخ٣َ حٿٔڄىحص وحٍْٝ ٫خٿڂ حٿُٰذ وحٿ٘هخىس ٖ اٿه اٖ أنض ٍد ٻپ ٍٗء وڃڀُټه أ٫اىً  حٿ-

 .ءح أو أؿَ  اٿً ڃٔڀڂىڀً نٴٍٔ ٫ٓ رٺ ڃن َٗ نٴٍٔ وڃن َٗ حٿ٤ُ٘خڅ وَٗٻه وأڅ حٷظَٱ
يػنخ ه٘خځ رن حٿٴخُ كيػنٍ ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ان  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃَُٰس ككي - 

 أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ
٤نخ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ػنُش اًحهَ ٷاخٽ ٳن٨اَ اٿاٍ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل      هز-

ٳ٬َٳض أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه     خٽ ڃخ هٌ ٳٸ٫ڀُه وٓڀڂ ٳبًح ٫ڀٍ ٤ٍَش ڃ٠َؿش ر٬ٜٴَ 
     َ وڅ طناىٍهڂ ٳڀٴٴظهاخ ػاڂ أٿٸُظهاخ ٳُاه ػاڂ أطُاض ٍٓاىٽ حهلل         وٓڀڂ ٷي ٻَههاخ ٳؤطُاض أهڀاٍ وهاڂ َٔاـ

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ ٳ٬ڀض حٿ٤ََش ٷخٽ ٷڀض ٷي ٫َٳض ڃخ ٻَهض ڃنهخ ٳؤطُاض أهڀاٍ وهاڂ    ٛڀً حهلل
َٔـَوڅ طنىٍهڂ ٳخٿٸُظهخ ٳُه ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳهاٗ ٻٔاىطهخ ر٬اٞ أهڀاٺ وًٻاَ        

حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اٿً ؿيٍ حطوٌ  ٷزڀاش  ٓىٽ أنه كُن هز٢ رهڂ ڃن ػنُش اًحهَ ٛڀً رهڂ ٍ
ٳؤٷزڀض رهڄش طڄَ رُن َيٌ حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳڄاخ ُحٽ َايحٍثهخ وَاينى ڃان حٿـايٍ كظاً          

 ص ڃن هڀٴه.َرخٿـيٍ وڃٶ ن٨َص اٿً ر٤ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷي ٿٜ



  

 

 

Page 305 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ْ   كي -  وُح٫اٍ ٫ان كٔاخڅ ران ٤٫ُاش ٓاڄ٬ض       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أراى حٿڄُٰاَس كايػنخ ح
أرخ ٻز٘ش حٿٔڀىٿٍ َٸاىٽ ٓاڄ٬ض ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ران حٿ٬اخٙ َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل            

 ٫ڀُه وٓڀڂ
ػىحرهااخ وطٜاايَٶ  ء ر٬ااىڅ كٔاانش أ٫ٗهااخ ڃنلااش حٿ٬نااِ ڃااخ ڃنهااخ كٔاانش ٬َڄااپ رهااخ ٫زااي ٍؿااخ        أٍ-

 .ڃى٫ىىهخ اٖ أىهڀه حهلل رهخ حٿـنش
كيػنخ أرى حٿڄَُٰس كيػنخ ڃلڄي رن ڃهخؿَ أهزَناٍ ٫اَوس ران ٍوَاڂ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

٫ن حرن حٿيَڀڄٍ حٿٌٌ ٻخڅ َٔټن رُض حٿڄٸيّ ٷخٽ ػاڂ ٓاؤٿظه هاپ ٓاڄ٬ض َاخ ٫زاي حهلل حران ٫ڄاَو         
ٷاخٽ ن٬اڂ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه       ٿوڄاَ ر٘اٍء  ح ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٌَٻَ ٗخٍد

 وٓڀڂ َٸىٽ
ظاٍ ٳُٸزاپ حهلل ڃناه ٛاٗس أٍر٬اُن ٛازخكخ ٷاخٽ وٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل          ََ٘د حٿوڄَ أكي ڃان أڃ  ٖ-

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ اڅ حهلل هڀٶ هڀٸه ػڂ ؿ٬ڀهڂ ٳٍ ٧ڀڄش ػڂ أهٌ ڃان ناىٍ  ڃاخ ٗاخء ٳؤٿٸاخ       
ٳڄان أٛاخره حٿناىٍ َىڃجاٌ ٳٸاي حهظايي        ٤اؤ ڃان ٗاخء   أه٫ڀُهڂ ٳؤٛخد حٿنىٍ ڃن ٗاخء أڅ َٜاُزه و  

 .ڄخ هى ٻخثنڀڂ رىڃجٌ ٟپ ٳڀٌٿٺ ٷڀض ؿٲ حٿٸوڃن أه٤ؤ َ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤناخ َلُاً ران أَاىد أهزَناٍ      كي - 

َ ٫زي حهلل رن ؿنخىس حٿڄ٬خٳٌَ أڅ أرخ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀٍ كيػه ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫     و كيػاه ٫ان  ڄا
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ينُخ ٳخٍٵ حٿٔـن وحٿٔنشينُخ ٓـن حٿڄئڃن وٓنظه ٳبًح ٳخٍٵ حٿحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ أنزؤناخ ٫زاي حهلل أنزؤناخ ٓا٬ُي ران ََِاي ٫ان أراٍ         كي - 

ڀُاه  ٫حٿٔڄق ٫ن ٫ًُٔ رن هٗٽ حٿٜيٳٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    
 وٓڀڂ

اٿً حٍْٝ وهٍ ڃٔاَُس  أڅ ٍٛخٛش ڃؼپ هٌ  وأٗخٍ اٿً ڃؼپ ؿڄـڄش أٍٓڀض ڃن حٿٔڄخء  ٿى-
هڄٔااڄخثش ٓاانش ٿزڀٰااض حٍْٝ ٷزااپ حٿڀُااپ وٿااى أنهااخ أٍٓااڀض ڃاان ٍأّ حٿٔڀٔااڀش ٿٔااخٍص أٍر٬ااُن    

 هََٴخ حٿڀُپ وحٿنهخٍ ٷزپ أڅ طزڀٮ أٛڀهخ أو ٷ٬َهخ.
ًُٔ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزاخٍٹ أنزؤناخ ٓا٬ُي ران     ٫حٿلٔن رن   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

حٿٔڄق ٫ن ٫ًُٔ رن هٗٽ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛاڀً حهلل   ََِي أرى ٗـخ٩ ٫ن أرٍ
 ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ڀهڃؼ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ورهِ ٷاخٖ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان كزُاذ حران أراٍ ػخراض ٷاخٽ          كي - 

 خ٫َح ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽٗٻخڅ ٍؿٗ و ٓڄ٬ض أرخ حٿ٬زخّ
ه وٓڀڂ ٳخٓظؤًنه ٳاٍ حٿـهاخى ٳٸاخٽ أكاٍ وحٿايٹ ٷاخٽ ن٬اڂ        ء ٍؿپ اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُؿخ-

 ٷخٽ ٳٴُهڄخ ٳـخهي ٷخٽ رهِ أهزَنٍ حرن أرٍ ػخرض ٫ن أرٍ حٿ٬زخّ ٷخٽ ٓؤٿض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو.
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٬َڀً رن ٤٫خء ٫ان أرُاه ٷاخٽ أ٧ناه      ٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنكي - 
ٍؿپ اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٔاظؤًنه ٳاٍ    ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٬ٗزش ٗٺ ٷخځ

 حٿـهخى ٳٸخٽ
 .پ ٿٺ وحٿيحڅ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ أڃٍ ٷخٽ حن٤ڀٶ ٳزَهخ ٷخٽ ٳخن٤ڀٶ َظوڀپ حٿَٻخدٳه-
ران حٿڄُٰاَس ٫ان ػخراض كايػنخ ٍؿاپ       حڄخڅ ٬َنٍ ڀُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ ٓكي - 

 ن حٿ٬خٙ ؤَڄ٪ ٷخٽڃن حٿ٘خځ وٻخڅ َظز٪ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ر
ٱ ًٻاَ ٿناخ أڅ حهلل ط٬اخٿً ٷاخٽ ٿڄٗثټظاه حى٫اىح ٿاٍ ٫زاخىٌ ٷاخٿىح َاخ           ناى  ض ڃ٬ه ٳڀٸً نىٳخ ٳٸخٽٻن-

ح ى حٓاظـخر حهللٍد ٻُٲ وحٿٔڄىحص حٿٔز٪ ىونهڂ وحٿ٬َٕ ٳىٵ ًٿاٺ ٷاخٽ انهاڂ اًح ٷاخٿىح ٖ حٿاه اٖ      
ڀڂ ٛاٗس حٿڄٰاَد أو   ٷخٽ َٸىٽ ٿه ٫زي حهلل ران ٫ڄاَو ٛاڀُنخ ڃا٪ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓا        

ٳاُهڂ َنظ٨اَوڅ حٿٜاٗس حْهاَي ٷاخٽ ٳخٷزاپ اٿُناخ َٔا٩َ حٿڄ٘اٍ ٻاؤنٍ           ٯَُهخ ٷخٽ ٳـڀْ ٷىځ أنخ 
أن٨َ اٿً ٍٳ٬ش اُحٍ  ٿُټىڅ أكذ ٿه حٿڄٍ٘ ٳبنظهً حٿُنخ ٳٸخٽ أٖ حرَ٘وح هٌحٹ ٍرټاڂ أڃاَ رزاخد    

زاخىٌ أىوح كٸاخ   ٿاً ٫ حٿٔڄخء حٿى٤ًٓ أو ٷخٽ رزخد حٿٔڄخء ٳٴظق ٳٴخهَ رټڂ حٿڄٗثټش ٷخٽ حن٨اَوح ا 
 ڃن كٸٍ ػڂ هڂ َنظ٨َوڅ أىحء كٶ آهَ َئىونه.

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ٴااخڅ كاايػنخ كڄااخى راان ٓااڀڄش أنزؤنااخ ٫ڄااَو راان ىَنااخٍ ٫اان     كااي - 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ىٽٛهُذ حٿلٌحء ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓ

ځ حٿٸُخڃش ٷُپ وڃاخ كٸاه ٷاخٽ ٌَرلاه ًرلاخ      ًرق ٫ٜٴىٍح رَُٰ كٸه ٓؤٿه حهلل ٫ِ وؿپ ٫نه َى ڃن-
 .وٖ َؤهٌ ر٬نٸه ٳُٸ٬٤ه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀُڂ رن كُخڅ كيػنخ ٬ُٓي رن ڃُناخء ٓاڄ٬ض ٫زاي    كي - 
  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهللحهلل رن ٫ڄَو َٸىٽ ٷخٽ ٿٍ ٍٓىٽ ح

ٳاٗ وٖ طٴ٬ڀان ٳابڅ ٿـٔايٹ ٫ڀُاٺ      ٫زي حهلل رن ٫ڄاَو رڀٰناٍ أناٺ طٜاىځ حٿنهاخٍ وطٸاىځ حٿڀُاپ         َخ-
ك٨خ وأڅ ٿِوؿٺ ٫ڀُٺ ك٨خ وأڅ ٿ٬ُنُٺ ٫ڀُٺ ك٨خ حٳ٤َ وٛڂ ڃن ٻاپ ٗاهَ ػٗػاش أَاخځ ٳاٌٿٺ      

َىڃاخ ٷاخٽ   َ ٛىځ حٿيهَ ٷخٽ ٷڀض َخ ٍٓىٽ حهلل أنٍ أؿي ٷىس ٷخٽ ٛڂ ٛىځ ىحوى ٛڂ َىڃخ وحٳ٤ا 
 ټخڅ ٫زي حهلل َٸىٽ َخ ٿُظنٍ ٻنض أهٌص رخٿَهٜش.ٳ
نٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ؿ٬ٴااَ كاايػنخ ٗاا٬زش ٫اان ڃُٰااَس ٓااڄ٬ض ڃـخهاايح  ػنخ ٫زااي حهلل كاايػكااي - 

 َليع ٫ن ٫زي حهلل ٫ن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
ٿاٺ ٳڄاخ ُحٽ   ًأٻؼاَ ڃان    ُاٶ ڃن حٿ٘هَ ػٗػش أَخځ ٷخٽ انٍ أ٣ُٶ أٻؼَ ڃان ًٿاٺ ٷاخٽ اناٍ أ٣     ٛڂ-

َ ٷاخٽ اناٍ أ٣ُاٶ أٻؼاَ ڃان ًٿاٺ       كظً ٷخٽ ٛڂ َىڃخ وحٳ٤َ َىڃخ ٳٸخٽ ٿه اٷَأ حٿٸَآڅ ٳٍ ٻپ ٗه
 .ً ٷخٽ حٷَأ حٿٸَآڅ ٳٍ ٻپ ػٗعكظ ٷخٽ ٳڄخ ُحٽ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀُڄخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃَس كي - 
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ن ٫ڄَو ٫نر ٫ن ڃَٔوٵ ٫ن ٫زي حهلل

هٜڀش ڃن حٍْر٪ ٻخنض ٳُاه هٜاڀش ڃان حٿنٴاخٵ كظاً       ر٪ ڃن ٻن ٳُه ٳهى ڃنخٳٶ أو ٻخنض ٳُهأٍ-
 .َي٫هخ اًح كيع ٻٌد واًح و٫ي أهڀٲ واًح ٫خهي ٯيٍ واًح هٜڂ ٳـَ
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أراى ٓانخڅ   خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ هخٿاي ٬َناٍ حٿىحٓا٤ٍ حٿ٤لاخڅ كايػن        كي - 
اَڀُاخء ٳٜاڀُض    َحٍ رن ڃَس ٫ن ٫زي حهلل رن أرٍ حٿهٌَپ ٫ن ُٗن ڃن حٿنو٪ ٷخٽ ىهڀض ڃٔاـي ٟ

اٿً ٓخٍَش ٍٻ٬ظُن ٳـخء ٍؿپ ٳٜڀً ٷََزخ ڃنٍ ٳڄخٽ حٿُه حٿنخّ ٳبًح هى ٫زي حهلل رن ٫ڄاَو ران   
حٿ٬خٙ ٳـخء  ٍٓىٽ ََِاي ران ڃ٬خوَاش أڅ أؿاذ ٷاخٽ هاٌح َنهاخنٍ أكايػټڂ ٻڄاخ ٻاخڅ أراى  َنهاخنٍ             

 وانٍ ٓڄ٬ض نزُټڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
٪ وڃن ى٫خء ٖ َٔڄ٪ وڃن ٫ڀاڂ ٖ َنٴا٪ أ٫اىً راٺ     و٘ىً رٺ ڃن نٴْ ٖ ط٘ز٪ وڃن ٷڀذ ٖ َأ٫-

 ڃن هئٖء حٍْر٪.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كايػنخ حْوُح٫اٍ ٫ان ٤٫اخء ٫ان ٫زاي حهلل       كي - 

 ٷخٽڂ رن ٫ڄَو أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ
 .ځ حْري ٳٗ ٛخځخٛ ڃن-
ػنخ حْوُح٫ٍ ٫ن َلًُ ٫ن أراٍ ٓاڀڄش   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كيكي - 

 رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٿٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
حٳ٤اَ وٛاپ   و ي أهزَص أنٺ طٸىځ حٿڀُپ وطٜىځ حٿنهخٍ ٷخٽ ٷڀض َاخ ٍٓاىٽ حهلل ن٬اڂ ٷاخٽ ٳٜاڂ     ٿٸ-
ٔاازٺ أڅ نااڂ ٳاابڅ ٿـٔاايٹ ٫ڀُااٺ كٸااخ وأڅ ٿِوؿااٺ ٫ڀُااٺ كٸااخ وأڅ ٿااِوٍٹ ٫ڀُااٺ كٸااخ وأڅ رل    و

طٜىځ ڃن ٻپ ٗهَ ػٗػش أَخځ ٷخٽ ٳ٘يىص ٳ٘يى ٫ڀٍ ٷخٽ ٳٸڀض َاخ ٍٓاىٽ حهلل اناٍ أؿاي ٷاىس ٷاخٽ       
ػش أَخځ ٳ٘يىص ٳ٘يى ٫ڀٍ ٷخٽ ٳٸڀض َپ ٍٓىٽ حهلل انٍ أؿي ٷاىس ٷاخٽ ٛاڂ    ٳٜڂ ڃن ٻپ ؿڄ٬ش ػٗ

ٛىځ نزٍ حهلل ىحوى وٖ طِى ٫ڀُه ٷڀض َخ ٍٓىٽ حهلل وڃاخ ٻاخڅ ٛاُخځ ىحوى ٷاخٽ ٻاخڅ َٜاىځ َىڃاخ        
 .َ َىڃخوَٴ٤

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن أرُاه ٫ان   كي - 
 ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٸاخځ رخٿناخّ ٳٸُاپ ٖ ََٻا٪ ٳَٻا٪ ٳٸُاپ ٖ       ٳهُڂ حرناه  َحً رهڂ َىځ ٻٔٴض حٿ٘ڄْ َىځ ڃاخص ارا  ٛڀ-
 .ٸُپ ٖ ََٳ٪ ٳٸخځ ٳٍ حٿؼخنُش ٳٴ٬پ ڃؼپ ًٿٺ وطـڀض حٿ٘ڄََْٳ٪ ٳَٳ٪ ٳٸُپ ٖ َٔـي وٓـي ٳ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن أرُاه ٫ان   كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽٍ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ؿخء ٍؿپ اٿً حٿنز

ٌَ َزټُخڅ ٷخٽ ٳخٍؿ٪ حٿُهڄان-  .خ ٳخٟلټهڄخ ٻڄخ أرټُظهڄخٍ ؿجض ْرخ٬َٺ وطَٻض أرى
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫ڀٸڄش رن ڃَػاي ٫ان حٿٸخٓاڂ ران     كي - 

ڀڄُن ٔا ڃوُڄَس ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷاخٽ ٷاخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃاخ ڃان أكاي ڃان حٿڄ          
ٽ حٻظزىح ٿ٬زايٌ ٳاٍ ٻاپ َاىځ     َٜخد رزٗء ٳٍ ؿٔي  اٖ أڃَ حهلل ط٬خٿً حٿلٴ٨ش حٿٌَن َلٴ٨ىنه ٷخ

 ُڀش ڃؼپ ڃخ ٻخڅ ٬َڄپ ڃن حٿوَُ ڃخ ىحځ ڃلزىٓخ ٳٍ وػخٷٍ.وٿ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٗهَ ران كىٗاذ ٷاخٽ    كي - 

٬خوَاش ٷايڃض حٿ٘اخځ ٳاؤهزَص رڄٸاخځ َٸىڃاه ناىٱ ٳـجظاه اً ؿاخء ٍؿاپ           ڃََِاي ران    ٬شٿڄخ ؿخءطنخ رُ
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٫ڄاَو راان حٿ٬اخٙ ٳڀڄاخ ٍآ  نااىٱ أڃٔاٺ ٫اان      ران  خّ ٫ڀُااه هڄُٜاش واًح هاى ٫زااي حهلل  ٳخٗاظي حٿنا  
 حٿليَغ ٳٸخٽ ٫زي حهلل ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

َ هخ ٓظټىڅ هـَس ر٬ي هـَس َنلخُ حٿنخّ اٿاً ڃهاخؿَ ا  ان- ٸاً ٳاٍ حٍْٝ اٖ ٗاَحٍ    زحهُڂ ٖ َرا
نااخٍ ڃاا٪ حٿٸااَىس وحٿونااخََُ طزُااض ڃ٬هااڂ اًح أهڀهااخ طڀٴ٨هااڂ أٍٟااىهڂ طٸااٌٍهڂ نٴااْ حهلل طل٘ااَهڂ حٿ

رخطىح وطٸُپ ڃ٬هڂ اًح ٷخٿىح وطؤٻپ ڃن طوڀٲ ٷخٽ وٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ    
أنخّ ڃن أڃظٍ ڃن ٷزپ حٿڄَ٘ٵ َٸَإڅ حٿٸَآڅ ٖ َـخوُ طَحٷُهڂ ٻڀڄخ هاَؽ ڃانهڂ ٷاَڅ    ُٓوَؽ 

ڀڄخ هَؽ ڃانهڂ ٷاَڅ ٷ٤ا٪    حص ٻٷ٤٪ ٻڀڄخ هَؽ ڃنهڂ ٷَڅ ٷ٤٪ كظً ٫يهخ َُخىس ٫ڀً ٫َ٘س ڃَ
 كظً َوَؽ حٿيؿخٽ ٳٍ رٸُظهڂ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ڃ٤َ ٫ن ٫زي حهلل رن رََيس ٷاخٽ  كي - 
ٍ  أ ٗٺ ٫زُي حهلل رن َُخى ٳٍ حٿلىٝ ٳٸخٽ ٿه پ ڃان ٛالخرش ٫زُاي حهلل ران َُاخى ٳابڅ       ؿا راى ٓازَس 

ن٤ڀٸض ڃ٬ه ٳڀٸُاض ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ٳلايػنٍ ڃان ٳُاه اٿاً         أرخٹ كُن حن٤ڀٶ وحٳيح اٿً ڃ٬خوَش أ
ٍَ كيَؼخ ٓڄ٬ه ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤڃٗ  ٫ڀٍ وٻظزظه ٷخٽ ٳابنٍ أٷٔاڄض ٫ڀُاٺ     ٳ

ٿڄخ أ٫َٷض هٌح حٿزًَوڅ كظً طخطُنٍ رخٿټظخد ٷخٽ ٳَٻزاض حٿزاًَوڅ ٳَٻ٠اظه كظاً ٫اَٵ ٳخطُظاه       
حٿ٬خٙ أنه ٓڄ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     و رنرخٿټظخد ٳبًح ٳُه كيػنٍ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ

 ٷخٽ
حهلل َاازٰٞ حٿٴلااٖ وحٿااظٴلٖ وحٿااٌٌ نٴااْ ڃلڄااي رُااي  ٖ طٸااىځ حٿٔااخ٫ش كظااً َوااىڅ حْڃااُن    اڅ-

ـىحٍ وحٿاٌٌ نٴاْ ڃلڄاي    ٿخځ وٓىء حٍكوَئطڄن حٿوخثن كظً ٨َهَ حٿٴلٖ وحٿظٴلٖ وٷ٬ُ٤ش حْ
ڀُهاخ ٛاخكزهخ ٳڀاڂ طُٰاَ وٿاڂ طانٸٚ وحٿاٌٌ        رُي  أڅ ڃؼپ حٿڄئڃن ٿټڄؼپ حٿٸ٬٤ش ڃان حٿاٌهذ نٴان ٫   

ڃؼپ حٿڄئڃن ٿټڄؼپ حٿنلڀش أٻڀض ٣ُزخ وو٬ٟض ٣ُزاخ ووٷ٬اض ٳڀاڂ طټٔاَ وٿاڂ       نٴْ ڃلڄي رُي  أڅ
طٴٔااي ٷااخٽ وٷااخٽ أٖ أڅ ٿااٍ كىٟااخ ڃااخ رااُن نخكُظُااه ٻڄااخ رااُن اَڀااش اٿااً ڃټااش أو ٷااخٽ ٛاان٬خء اٿااً  

وأكڀً ڃن حٿ٬ٔاپ ڃان ٗاَد    ڀزن حٿڄيَنش أڅ ٳُه ڃن حْرخٍَٶ ڃؼپ حٿټىحٻذ هى أٗي رُخٟخ ڃن حٿ
٨َڄؤ ر٬يهخ أريح ٷخٽ أرى ٓزَس ٳخهٌ ٫زُي حهلل رن َُخى حٿټظخد ٳـ٫ِض ٫ڀُاه ٳڀٸُناٍ َلُاً     ٿڂ ڃنه

ه ٻڄاخ ٻاخڅ   را څ ٳلايػنٍ  َآرن ٬َڄَ ٳ٘ټىص ًٿٺ اٿُه ٳٸخٽ وحهلل ْنخ أكٴ٦ ٿه ڃنٍ ٿٔاىٍس ڃان حٿٸا   
 .ٳٍ حٿټظخد ٓىحء

َُحٵ أنزؤناخ حران ؿاََؾ ٓاڄ٬ض حران أراٍ ڃڀُټاش َلايع         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿكي - 
 ٫ن َلًُ رن كټُڂ رن ٛٴىحڅ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ

ٽ ٫ڀُاٺ  ٤اى ٬ض حٿٸَآڅ ٳٸَأطه ٳٍ ٿُڀش ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنٍ أهً٘ أڅ َؿڄ-
ٍ    ِحٿ وڃان ٗازخرٍ    ڃخڅ وأڅ طڄپ حٷَأ ره ٳٍ ٻپ ٗهَ ٷڀض أٌ ٍٓىٽ حهلل ى٫ناٍ أٓاظڄظ٪ ڃان ٷاىط

ٷخٽ حٷَأ ره ٳٍ ٫ََ٘ن ٷڀض أٌ ٍٓىٽ حهلل ى٫نٍ أٓظڄظ٪ ڃن ٷىطٍ وڃن ٗزخرٍ ٷخٽ حٷَأ راه ٳاٍ   
٫َ٘ ٷڀض َخ ٍٓىٽ حهلل ى٫نٍ أٓظڄظ٪ ڃن ٷىطٍ وڃان ٗازخرٍ ٷاخٽ حٷاَأ راه ٳاٍ ٻاپ ٓاز٪ ٷڀاض َاخ           

 ٍٓىٽ حهلل ى٫نٍ أٓظڄظ٪ ڃن ٷىطٍ وڃن ٗزخرٍ ٳؤرً.



  

 

 

Page 309 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ي حٿَُحٵ وحرن رټَ ٷخٖ أنزؤنخ حرن ؿََؾ وٍوف ٷخٽ كايػنخ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زكي - 
حرن ؿََؾ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٤٫خء َا٫ِڂ أڅ أراخ حٿ٬زاخّ حٿ٘اخ٫َ أهزاَ  أناه ٓاڄ٪ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو           

َ َٸىٽ رڀٮ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أناً أٛاىځ أ   ڀُاپ ٷاخٽ ٳبڃاخ أٍٓاپ اٿاٍ واڃاخ       ٿى وأٛاڀٍ ح ٓا
حٿڀُپ ٳٗ طٴ٬اپ ٳابڅ ٿ٬ُناٺ ك٨اخ وٿنٴٔاٺ ك٨اخ        طٜڀٍٳٸخٽ أٿڂ أهزَ أنٺ طٜىځ وٖ طٴ٤َ و ٿٸُظه

وْهڀٺ ك٨خ ٳٜڂ وحٳ٤َ وٛپ ونڂ وٛڂ ڃن ٻاپ ٫٘اَس أَاخځ َىڃاخ وٿاٺ أؿاَ طٔا٬ش ٷاخٽ اناٍ          
َخ نزٍ حهلل ٷخٽ  ځىحوى َٜى خڅأؿينٍ أٷىي ڃن ًٿٺ َخ نزٍ حهلل ٷخٽ ٳٜڂ ُٛخځ ىحوى ٷخٽ ٳټُٲ ٻ

ٍ رهٌ  َخ نزٍ حهلل ٷاخٽ ٤٫اخء ٳاٗ أىٌٍ    ٿٻخڅ َٜىځ َىڃخ وَٴ٤َ َىڃخ وٖ َٴَ اًح ٖٷً ٷخٽ ڃن 
 ٻُٲ ًٻَ ُٛخځ حْري ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٛخځ ڃن ٛخځ حْري ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ وٍوف ٖ ٛخځ ڃن ٛخځ حْري ڃَطُن ٖ-
زي حٿَُحٵ أنزؤناخ ٫ڄاَو حران كىٗاذ ٍؿاپ ٛاخٿق أهزَناٍ        ٫رٍ كيػنخ أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

ي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ وڃنِٿاه  ٫ز خء ٫ن ٍؿپ ڃن هٌَپ ٷخٽ ٍأَض٫ڄَو رن ىَنخٍ ٫ن ٤٫
ٳٍ حٿلپ وڃٔـي  ٳٍ حٿلَځ ٷخٽ ٳزُنخ أنخ ٫ناي  ٍأي أځ ٓا٬ُي حرناش أراٍ ؿهاپ ڃظٸڀايس ٷىٓاخ وهاٍ         

ٷاخٽ حٿهاٌٿٍ ٳٸڀاض هاٌ  أځ ٓا٬ُي رناض أراٍ ؿهاپ ٳٸاخٽ           ٌ طڄٍ٘ ڃُ٘ش حٿَؿپ ٳٸخٽ ٫زاي حهلل ڃان ها   
 ٓڀڂ َٸىٽٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و

 .ْ ڃنخ ڃن ط٘زه رخٿَؿخٽ ڃن حٿنٔخء وٖ ڃن ط٘زه رخٿنٔخء ڃن حٿَؿخٽٿُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃلڄاي ران اراَحهُڂ    كي - 

ىهڀض ٫ڀً ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٳٔؤٿنٍ وهاى ٨َان    ٿَكڄن ٷخٽح ٫ن أرٍ ٓڀڄش رن ٫زي
ض ٫ٸزش ٳٸڀض انڄخ أنخ ٿڀټڀزُش ٷخٽ ٳٸخٽ ٫زاي حهلل ىهاپ ٫ڀاٍ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل      أنٍ ْځ ٻڀؼىځ رن

 ٫ڀُه وٓڀڂ رُظٍ ٳٸخٽ
ڂ أهزَ أنٺ طٸَأ حٿٸَآڅ ٳٍ ٻپ َىځ وٿُڀش ٳخٷَأ  ٳٍ ٻپ ٗاهَ ٷڀاض اناٍ أٷاىي ٫ڀاً أٻؼاَ ڃان        أٿ-
 ٺ ٷخٽ ٳخٷَأ  ٳٍ نٜٲ ٻپ ٗهَ ٷخٽ ٷڀض انٍ أٷاىي ٫ڀاً أٻؼاَ ڃان ًٿاٺ ٷاخٽ ٳاخٷَأ  ٳاٍ ٻاپ         ًٿ

ٓز٪ ٖ طَِيڅ ورڀٰنٍ انٺ طٜىځ حٿيهَ ٷخٽ ٷڀض انٍ ْٛىڃه َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ ٳٜاڂ ٳاٍ ٻاپ       
خځ ٷخٽ ٷڀض انٍ أٷىي ٫ڀً أٻؼَ ڃن ًٿٺ ٷخٽ ٳٜڂ ڃن ٻاپ ؿڄ٬اش َاىڃُن ٷاخٽ ٷڀاض      ٗهَ ػٗػش أَ

انٍ أٷىي ٫ڀً أٻؼَ ڃن ًٿٺ ٷخٽ ٳٜڂ ُٛخځ ىحوى ٛڂ َىڃخ وحٳ٤َ َىڃخ ٳبنه أ٫يٽ حٿُٜخځ ٫ني 
 وڀٲ اًح و٫ي وٖ َٴَ اًح ٖٷً.ٖ َحهلل وٻخڅ 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد رن ٤٫خء أهزَنٍ حٿـٌَََ ٫ن أرٍ حٿ٬ٗء ٫ن كي - 
 ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ

وٓڀڂ ٳٸڀض َخ ٍٓىٽ حهلل ڃَنٍ رُٜخځ ٷخٽ ٛڂ َىڃخ وٿاٺ أؿاَ    حهلل ٫ڀُهً ُض ٍٓىٽ حهلل ٛڀأط-
َخ ٍٓىٽ حهلل انٍ أؿي ٷىس ٳِىنٍ ٷخٽ ٛڂ َىڃُن وٿٺ أؿاَ ػڄخنُاش أَاخځ ٷاخٽ ٷڀاض       ط٬ٔش ٷخٽ ٷڀض

َخ ٍٓىٽ حهلل انٍ أؿي ٷىس ٳِىنٍ ٷخٽ ٳٜڂ ػٗػش أَخځ وٿٺ أؿَ ٓز٬ش أَخځ ٷخٽ ٳڄخ ُحٽ َلا٢ ٿاٍ   
كظً ٷخٽ اڅ أٳ٠اپ حٿٜاىځ ٛاىځ أهاٍ ىحوى أو نزاٍ حهلل ىحوى ٗاٺ حٿـََاٌَ ٛاڂ َىڃاخ وحٳ٤اَ           

 ٬ٟٴض ٿُظنٍ ٻنض ٷن٬ض رڄخ أڃَنٍ ره حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ.ٿڄخ َىڃخ ٳٸخٽ ٫زي حهلل 
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿىهاخد ران ٤٫اخء أهزَناٍ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ            كي - 
 ٫ڀُه وٓڀڂ ىهپ ٫ڀُه رُظه ٳٸخٽ ٛڀً حهلل ٓڀڄش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓىٽ حهلل

ٲ ٷُاخځ حٿڀُااپ وٛااُخځ حٿنهااخٍ ٷاخٽ انااٍ ْٳ٬ااپ ٳٸااخٽ اڅ   ٫زااي حهلل راان ٫ڄااَو أٿاڂ أهزااَ أنااٺ طټڀاا  َاخ -
كٔزٺ وٖ أٷىٽ حٳ٬پ أڅ طٜىځ ڃن ٻپ ٗهَ ػٗػش أَخځ حٿلٔانش ٫٘اَ أڃؼخٿهاخ ٳټؤناٺ ٷاي ٛاڄض       

زاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     نس ٳٸاخٽ حٿ ٷاى حٿيهَ ٻڀه ٷخٽ ٳٰڀ٨ض ٳٰڀ٦ ٫ڀٍ ٷخٽ ٳٸڀض انٍ ْؿاي راٍ   
ٿنٴٔٺ ٫ڀُٺ كٶ وْهڀاٺ ٫ڀُاٺ كاٶ ٷاخٽ     ٷخٽ ُٜخځ ٫ني حهلل ُٛخځ ىحوى نٜٲ حٿيهَ ػڂ أ٫يٽ حٿ

ٳټخڅ ٫زي حهلل َٜىځ ًٿٺ حٿُٜخځ كظً أىٍٻه حٿٔن وحٿ٬٠ٲ ٻخڅ َٸىٽ ْڅ أٻىڅ ٷزڀض ٍهٜش 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أكذ اٿٍ ڃن أهڀٍ وڃخٿٍ.

نٍ أرااٍ كاايػنخ حٿىٿُااي راان حٿٸخٓااڂ راان حٿىٿُااي ٓااڄ٬ض أرااٍ َااٌٻَ  ٫اان أرااٍ     ػي حهلل كااي٫زااػنخ كااي - 
 خؽ ٫ن ٫زي حهلل حرن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٿلـ

ع اًح ٻن ٳٍ حٿَؿپ ٳهى حٿڄنخٳٶ حٿوخٿٚ اڅ كيع ٻٌد واڅ و٫اي أهڀاٲ واڅ حثاظڄن هاخڅ     ػٗ-
 .ٴخٵ كظً َي٫هخنٜڀش ڃن حٿه وڃن ٻخنض ٳُه هٜڀش ڃنهن ٿڂ َِٽ ٬َنٍ ٳُه

ن ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃلڄي رن ارَحهُڂ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ أرٍ ٫كي - 
رن حٿلَع ٫ن أرٍ ٓاڀڄش ران ٫زاي حٿاَكڄن ران ٫اىٱ ٷاخٽ ىهڀاض ٫ڀاً ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ران              

حرناش   خ ٿڀټڀزُاش أنا حٿ٬خٙ ىحٍ  ٳٔؤٿنٍ وهاى ٨َان أناٍ ڃان رناٍ أځ ٻڀؼاىځ حرناش ٫ٸزاش ٳٸڀاض ٿاه انڄاخ            
 ي اٿُٺ أو ٷخٽ ٿٺ ٷخٽهحْٛزٮ وٷي ؿجظٺ ْٓؤٿٺ ٫ڄخ ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫

ض أٷىٽ ٳٍ ٫هي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ْٷَأڅ حٿٸَآڅ ٳٍ ٻپ َىځ وٿُڀش وْٛىڃن ٻن-
 ٍأٿاڂ َزڀٰنا  ٽ حٿيهَ ٳزڀٮ ًٿٺ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫نٍ ٳـخءنٍ ٳيهپ ٫ڀاٍ رُظاٍ ٳٸاخ   

ٷخٽ ٷڀض رڀً ٷڀض ًحٹ َاخ  َخ ٫زي حهلل أنٺ طٸىٽ ْٛىڃن حٿيهَ وْٷَأڅ حٿٸَآڅ ٳٍ ٻپ َىځ وٿُڀش 
نزٍ حهلل ٷخٽ ٳٗ طٴ٬پ ٛڂ ڃن ٻپ ٗهَ ػٗػش أَخځ ٷخٽ ٳٸڀض اناٍ أٷاىي ٫ڀاً أٻؼاَ ڃان ًٿاٺ ٷاخٽ        
ٳٜڂ حٔػنُن وحٿوڄُْ ٷخٽ ٳٸڀض انٍ أٷىي ٫ڀً أٻؼَ ڃن ًٿٺ َخ نزٍ حهلل ٷخٽ ٳٜڂ َىڃخ وحٳ٤اَ  

وٖ َٴَ اًح ٖٷً وحٷاَأ   يَىڃخ ٳبنه أ٫يٽ حٿُٜخځ ٫ني حهلل وهى ُٛخځ ىحوى وٻخڅ ٖ َوڀٲ اًح و٫
حٿٸَآڅ ٳٍ ٻپ ٗهَ ڃَس ٷخٽ ٳٸڀض انٍ ْٷىي ٫ڀً أٻؼَ ڃن ًٿٺ َخ نزاٍ حهلل ٷاخٽ ٳاخٷَأ  ٳاٍ ٻاپ      
نٜٲ ٗهَ ڃَس ٷخٽ ٷڀض انٍ أٷىي ٫ڀً أٻؼَ ڃن ًٿٺ َاپ نزاٍ حهلل ٷاخٽ ٳاخٷَأ  ٳاٍ ٻاپ ٓاز٪ ٖ        

 طَِيڅ ٫ڀً ًٿٺ ػڂ حنَٜٱ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ.
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ رن ارَحهُڂ ٬َنٍ حرن ٫ڀُش أنزؤناخ أراى كُاخڅ ٫ان أراٍ       ػنخ ٫زيكي - 

 ٫ٍُش رن ٫ڄَو رن ؿَََ ٷخٽ
ْ ػٗػش نٴَ ڃان حٿڄٔاڀڄُن اٿاً ڃاَوحڅ رخٿڄيَناش ٳٔاڄ٬ى  وهاى َلايع ٳاٍ حَِاخص أڅ أوٿهاخ            ؿڀ-

َوحڅ ٳاٍ  يؿخٽ ٷخٽ ٳخنَٜٱ حٿنٴَ اٿً ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٳليػى  رخٿٌٌ ٓاڄ٬ى  ڃان ڃا   ٿهَوؽ ح
حَِخص ٳٸخٽ ٫زي حهلل ٿڂ َٸپ ڃَوحڅ ُٗجخ ٷي كٴ٨ض ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳاٍ ڃؼاپ    

خ ٿاڂ أنٔاه ر٬اي ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ اڅ أوٽ حَِاخص هَوؿاخ            ًٿٺ كيَؼ
٣ڀى٩ حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰرهخ وهَوؽ حٿيحرش ٟلً ٳؤَظهڄخ ڃخ ٻخنض ٷزاپ ٛاخكزظهخ ٳاخْهَي ٫ڀاً     
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ڂ ٷخٽ ٫زي حهلل وٻخڅ َٸَأ حٿټظذ وأ٧ن أوٖهاخ هَوؿاخ ٣ڀاى٩ حٿ٘اڄْ ڃان ڃَٰرهاخ وًٿاٺ        هخ ػأػَ
أنهخ ٻڀڄخ ٯَرض أطض طلض حٿ٬َٕ ٳٔـيص وحٓظؤًنض ٳٍ حٿَؿاى٩ ٳاؤًڅ ٿهاخ ٳاٍ حٿَؿاى٩ كظاً       

ڃَٰرهخ ٳ٬ڀض ٻڄخ ٻخنض طٴ٬پ أطض طلاض حٿ٬إَ ٳٔاـيص ٳخٓاظؤًنض ٳاٍ      ن اًح ريح حهلل أڅ ط٤ڀ٪ ڃ
خ ٗت ػڂ طٔظؤًڅ ٳٍ حٿَؿى٩ ٳٗ ََى ٫ڀُهخ ُٗجخ ػڂ طٔظؤًڅ ٳاٗ َاَى ٫ڀُهاخ    هحٿَؿى٩ ٳڀڂ ََى ٫ڀُ

ُٗجخ كظً اًح ًهذ ڃن حٿڀُپ ڃخ ٗخء حهلل أڅ ٌَهذ و٫َٳض أنه اڅ أًڅ ٿهخ ٳٍ حٿَؿى٩ ٿڂ طايٍٹ  
حٿڄَ٘ٵ ٷخٿض ٍد ڃخ أر٬ي حٿڄَ٘ٵ ڃن ٿٍ رخٿنخّ كظً اًح ٛخٍ حْٳٶ ٻؤنه ٣ىٵ حٓاظؤًنض ٳاٍ   

ٳخ٣ڀ٬ٍ ٳ٤ڀ٬ض ٫ڀً حٿنخّ ڃن ڃَٰرهاخ ػاڂ طاٗ ٫زاي حهلل هاٌ  حَِاش        ټخنٺحٿَؿى٩ ٳُٸخٽ ٿهخ ڃن ڃ
 َىځ َؤطٍ ر٬ٞ آَخص ٍرٺ ٖ َنٴ٪ نٴٔخ اَڄخنهخ ٿڂ طټن آڃنض ڃن ٷزپ أو ٻٔزض ٳٍ اَڄخنهخ هَُح.

رن ؿ٬ٴَ كايػنخ ٗا٬زش وكـاخؽ ٷاخٽ كايػنٍ ٗا٬زش ٫ان         يػنخ ڃلڄيك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
ـ٬ي ٫ن نز٢ُ رن ٢ََٗ ٷخٽ ٯنيٍ نز٢ُ رن ٓاڄ٢ُ ٷاخٽ كـاخؽ نزا٢ُ     ڃنٜىٍ ٫ن ٓخٿڂ رن أرٍ حٿ

 رن ٢ََٗ ٫ن ؿخرخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .َيهپ حٿـنش ڃنخڅ وٖ ٫خٵ وحٿيَه وٖ ڃيڃن هڄَ ٖ-
 حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ڃنٜاىٍ ٫ان هاٗٽ حران              يػنخ ٫زكي - 

َٔخٱ ٫ن أرٍ َلًُ ح٫َْؽ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ ٓؤٿض ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل  
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ٛٗس حٿَؿپ ٷخ٫يح ٳٸخٽ

ٟائوڅ ٿاڂ   ىڂ ٷىڃخ َظٓڀً حٿنٜٲ ڃن ٛٗطه ٷخثڄخ ٷخٽ وحرَٜ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و٫ڀ-
 .أو ح٫ْٸخد َظڄىح حٿىٟىء ٳٸخٽ حٓزٰىح ٬َنٍ حٿىٟىء وَپ ٿڀ٬َحٷُذ ڃن حٿنخٍ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٳَحّ ٫ن حٿ٬٘زٍ ٫ن ٫زاي  كي - 
 حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .أو ٷظپ حٿنٴْ ٬ٗزش حٿ٘خٹ وحٿُڄُن حٿٰڄىّ ټزخثَ حَٔٗحٹ رخهلل ٫ِ وؿپ و٫ٸىٵ حٿىحٿيَنحٿ-
ٍ كيػنخ ڃلڄي رن أراٍ رټاَ حٿڄٸايڃٍ كايػنخ أراى ڃ٬٘اَ حٿزاَحء كايػنٍ         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

ٛيٷش رن ٣ُڀٔش كيػنٍ ڃ٬ن رن ػ٬ڀزاش حٿڄاخُنٍ وحٿلاٍ ر٬اي ٷاخٽ كايػنٍ ح٫ٖ٘اً حٿڄاخُنٍ ٷاخٽ          
 أطُض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤن٘يطه

 ّ وىَخڅ حٿ٬َد * أنٍ ٿٸُض ًٍرش ڃن حٿٌٍدخخ ڃخٿٺ حٿنَ
 ٳوڀٴظنٍ رنِح٩ وهَد يوص أرُٰهخ حٿ٬٤خځ ٳٍ ٍؿذ *ٯ
 هڀٴض حٿ٬هي وٿ٤ض رخٿٌنذ * وهن َٗ ٯخٿذ ٿڄن ٯڀذح
  خٽ ٳـ٬پ َٸىٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ني ًٿٺٷ
 .ن َٗ ٯخٿذ ٿڄن ٯڀذوه-
حٿ٬نزٌَ كيػنخ أرى ٓڀڄش ٫زُي رن ٫زي  ڂ٫زي حٿ٨٬ُن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿ٬زخّ ركي - 

َاٲ ران رهٜاپ حٿلَڃاخٌُ كايػنٍ أراٍ       ٣َ أڃُن رن ًٍوس ران حٿَكڄن حٿلنٴٍ كيػنٍ حٿـنُي رن 
أڃااُن راان ًٍوس ٫اان أرُااه ًٍوس راان ن٠ااڀش ٫اان أرُااه ن٠ااڀش راان ٣ََااٲ أڅ ٍؿااٗ ڃاانهڂ َٸااخٽ ٿااه     

ٳٍ ٍؿاذ َڄُاَ أهڀاه     ؽڃ٬خًس هَ هخح٫ًْ٘ وحٓڄه ٫زي حهلل رن ح٫ْىٍ ٻخنض ٫ني  حڃَأس َٸخٽ ٿ
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َ   ڃن هـَ ٳهَرض حڃَأطه ر٬اي  نخٗاِح ٫ڀُاه ٳ٬اخًص رَؿاپ ڃا       ٱ ران رهٜاپ ران    نهڂ َٸاخٽ ٿاه ڃ٤ا
ٻ٬ذ رن ٷڄُ٘٪ رن ىٿٲ رن حهٜڂ رن ٫زاي حهلل ران حٿلَڃاخُ ٳـ٬ڀهاخ هڀاٲ ٧هاَ  ٳڀڄاخ ٷايځ وٿاڂ          
َـيهخ ٳٍ رُظه وأهزَ أنهخ نِ٘ص ٫ڀُه وأنهخ ٫اخًد رڄ٤اَٱ ران رهٜاپ ٳخطاخ  ٳٸاخٽ َاخ حران ٫اڂ          

 ُاٺ ٷاخٽ وٻاخڅ   خ اٿح٫نيٹ حڃَأطٍ ڃ٬خًس ٳخىٳ٬هخ اٿٍ ٷخٽ ٿُٔض ٫نيٌ وٿاى ٻخناض ٫نايٌ ٿاڂ أىٳ٬ها     
 :َٱ أ٫ِ ڃنه ٳوَؽ كظً أطً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳ٬خً ره وأن٘ؤ َٸىٽڃ٤

 خ ُٓي حٿنخّ وىَخڅ حٿ٬َد * حٿُٺ أٗټى ًٍرش ڃن حٿٌٍدَ
 ٍؿذ حٿ٬٤خځ ٳٍخ خٿٌثزش حٿٰز٘خء ٳٍ ٧پ حٿَٔد * هَؿض أرُٰهٻ
 وڀٴظنٍ رنِح٩ وهَد * أهڀٴض حٿ٬هي وٿ٤ض رخٿٌنذٳ
 ئط٘ذ * وهن َٗ ٯخٿذ ٿڄن ٯڀذٷٌٳظنٍ رُن ٫ُٚ ڃو
 ٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ني ًٿٺٳ
ن ٗاَ ٯخٿاذ ٿڄان ٯڀاذ ٳ٘اټخ اٿُاه حڃَأطاه وڃاخ ٛان٬ض راه وأنهاخ ٫ناي ٍؿاپ ڃانهڂ َٸاخٽ ٿاه                 وه-

ُااه وٓااڀڂ اٿااً ڃ٤اَٱ أن٨ااَ حڃااَأس هااٌح ڃ٬ااخًس  ٫ڀڃ٤اَٱ راان رهٜااپ ٳټظااذ ٿااه حٿنزاٍ ٛااڀً حهلل   
ُه ٳٸخٽ ٿهخ َخ ڃ٬خًس هٌح ٻظاخد حٿنزاٍ   ٫ڀ ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸَة ٳخىٳ٬هخ حٿُه ٳخطخ  ٻظخد حٿنزٍ ٛڀً حهلل

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳُٺ ٳؤنخ ىحٳ٬ٺ اٿُه ٷخٿض هٌ ٿٍ ٫ڀُه حٿ٬هي وحٿڄُؼخٵ وًڃش نزُه ٖ ٬َاخٷزنٍ  
 :ڃ٤َٱ حٿُه ٳؤن٘ؤ َٸىٽخ ٳُڄخ ٛن٬ض ٳؤهٌ ٿهخ ًحٹ ٫ڀُه وىٳ٬ه

 ٬ڄَٹ ڃخ كزٍ ڃ٬خًس رخٿٌٌ * ََُٰ  حٿىحٍٗ وٖ ٷيځ حٿ٬هيٿ
 ٖ ٓىء ڃخ ؿخءص ره اًح أُحٿهخ * ٯىحس حٿَؿخٽ اً َنخؿىنهخ ر٬يٌو
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ڃ٬ڄَ أنزؤناخ حران ٗاهخد و٫زاي حٿاَُحٵ      كي - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ رن حٿ٬خٙ ٷخٽ شًٔ رن ٣ڀل٫ُٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن ٗهخد ٫ن 
ڂ وحٷٴخ ٫ڀً ٍحكڀظه رڄناً ٷاخٽ ٳؤطاخ  ٍؿاپ ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ        َض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀٍأ-

حهلل انٍ ٻنض أٍي أڅ حٿلڀٶ ٷزاپ حٿاٌرق ٳلڀٸاض ٷزاپ أڅ أًراق ٳٸاخٽ اًراق وٖ كاَؽ ٷاخٽ ػاڂ ؿاخء             
رلض ٷزاپ أڅ حٍڃاٍ ٷاخٽ ٳاخٍځ وٖ     ٌپ حٿَڃٍ ٳا ٷزآهَ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل انٍ ٻنض أٍي أڅ حٿٌرق 

ء اٖ ٷاخٽ حٳ٬اپ وٖ كاَؽ ٷاخٽ ٫زاي حٿاَُحٵ       ٍكَؽ ٷخٽ ٳڄخ ٓاجپ ٫ان ٗاٍء ٷيڃاه ٍؿاپ ٷزاپ ٗا       
وؿخء  آهَ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل أناٍ ٻناض أ٧ان أڅ حٿلڀاٶ ٷزاپ حٿَڃاٍ ٳلڀٸاض ٷزاپ أڅ أٍڃاٍ ٷاخٽ           

 حٍځ وٖ كَؽ.
و٫زاي حٿاَُحٵ ٓاڄ٬ض حْوُح٫اٍ      ٍخ حْوُح٫ا ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄُاَ كاي  كي - 

َ ٳٍ كيَؼه ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو َٸىٽ ٷخٽ ٫ن كٔخڅ رن ٤٫ُش ٫ن أرٍ ٻز٘ش ٷخٽ حرن نڄُ
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٰىح ٫نٍ وٿى آَش وكيػىح ٫ن رنٍ حَٓحثُپ وٖ كاَؽ وڃان ٻاٌد ٫ڀاً ڃظ٬ڄايح ٳڀُظزاىأ ڃٸ٬اي         رڀ-
 .ڃن حٿنخٍ
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كيػنخ ٬َڀً رن ٫زُي كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٓا٬ي ٷاخٽ ؿاخء ٍؿاپ         ٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
 ران ٫ڄاَو ٳٸاخٽ انڄاخ أٓاؤٿٺ ٫ڄاخ ٓاڄ٬ض ڃان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وٖ             اٿً ٫زي حهلل

 أٓؤٿٺ ٫ن حٿظىٍحس ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .ڄٔڀڂ ڃن ٓڀڂ حٿڄٔڀڄىڅ ڃن ٿٔخنه وَي حٿ-
ٓاهپ   كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ َُخى رن ٫زي حهلل رن ٫ٗػاش حٿٸاخٙ أراى    ٫زي حهلل نخػكي - 

كيػنخ حٿ٬ٗء رن ٍحٳ٪ ٫ن حٿٴَُىٵ رن كُخڅ حٿٸخٙ ٷخٽ أٖ أكيػټڂ كايَؼخ ٓاڄ٬ظه أًناخٌ وو٫اخ      
ٷڀزٍ ٿڂ أنٔه ر٬ي هَؿض أنخ و٫زُي حهلل رن كُيس ٳٍ ٣ََٶ حٿ٘خځ ٳڄٍَنخ ر٬زي حهلل ران ٫ڄاَو ران    
حٿ٬خٙ ٳٌٻَ حٿليَغ ٳٸخٽ ؿخء ٍؿپ ڃن ٷىڃټڄخ أ٫َحرٍ ؿخٱ ؿاٌَء ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل أَان      

ٿهـَس اٿُٺ كُؼڄخ ٻناض أځ اٿاً أٍٝ ڃ٬ڀىڃاش أو ٿٸاىځ هخٛاش أځ اًح ڃاض حنٸ٬٤اض ٷاخٽ ٳٔاټض          ح
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓخ٫ش ػڂ ٷخٽ أَن حٿٔخثپ ٫ن حٿهـَس ٷخٽ هخ أنخ ًح َاخ ٍٓاىٽ حهلل   
ٷخٽ اًح أٷڄض حٿٜٗس وآطُض حٿِٻخس ٳؤنض ڃهخؿَ واڅ ڃض رخٿل٠َڃش ٷخٽ ٬َناٍ أٍٟاخ رخٿُڄخڃاش    

ځ ٍؿپ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل أٍأَض ػُخد أهپ حٿـنش أطنٔؾ نٔـخ أځ ط٘اٸٶ ڃان ػڄاَ حٿـناش     ڂ ٷخٷخٽ ػ
ٷخٽ ٳټؤڅ حٿٸىځ ط٬ـزىح ڃن ڃٔؤٿش ح٫َْأرٍ ٳٸخٽ ڃخ ط٬ـزىڅ ڃن ؿخهاپ َٔاؤٽ ٫خٿڄاخ ٷاخٽ ٳٔاټض      

 ػُخد حٿـنش ٷخٽ أنخ ٷخٽ ٖ رپ ط٘ٸٶ ڃن ػڄَ حٿـنش. حٿٔخثپ ٫نن هنُش ػڂ ٷخٽ أَ
كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن حىٍَْ ٓڄ٬ض حرن آلٶ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ػنخ ٫زي حهلل كي - 

٫ن ؿي  ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٍؿٗ ڃان ڃَِناش َٔاؤٿه ٫ان ٟاخٿش حٔراپ       
 ٳٸخٽ

ء ٳٌٍهخ كظً َؤطٍ رخٯُهخ ٷاخٽ وٓاؤٿه ٫ان ٟاخٿش     خوطَى حٿڄ ـَهخ كٌحإهخ وٓٸخإهخ طؤٻپ حٿ٘ڃ٬-
و ٿڀٌثذ حؿڄ٬هخ حٿُٺ كظً َؤطٍ رخٯُهخ وٓؤٿه ٫ن حٿلََٔش حٿظٍ طىؿاي  حٿٰنڂ ٳٸخٽ ٿٺ أو ْهُٺ أ

ٳٍ ڃَحط٬هخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٳُهخ ػڄنهخ ڃَطُن وَٟد نټاخٽ ٷاخٽ ٳڄاخ أهاٌ ڃان أ٤٫خناه ٳٴُاه حٿٸ٤ا٪ اًح         
رڀٮ ڃخ َئهٌ ڃن ًٿٺ ػڄن حٿڄـن ٳٔؤٿه ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل حٿڀٸ٤ش نـايهخ ٳاٍ حٿٔازُپ حٿ٬اخڃَ ٷاخٽ      

خ واٖ ٳهٍ ٿٺ ٷخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ڃاخ َىؿاي ٳاٍ حٿواَحد حٿ٬اخىٌ ٷاخٽ       ه٫َٳهخ ٓنش ٳبڅ ؿخء ٛخكز
 ٳُه وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄْ.

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ٓاٴُخڅ ٫ان ڃنٜاىٍ ٫ان ٓاخٿڂ ران أراٍ               كاي  - 
  رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن ٫زي حهللڅ حٿـ٬ي ٫ن ؿخرخ

 يڃن ڃن هڄَ وٖ ڃنخڅ وٖ وٿي ُنُش.َيهپ حٿـنش ٫خٵ وٖ ڃ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٓڄ٬ض حٿڄؼنً رن حٿٜزخف َٸاىٽ أهزَناٍ ٫ڄاَو    كي - 

 ڂڀرن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل حرن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
 .ً أڅ حٿڄَأس أكٶ رىٿيهخ ڃخ ٿڂ طِوؽٷ٠-
ٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ان ڃنٜاىٍ ٫ان هاٗٽ ران َٔاخٱ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 ٫ن أرٍ َلًُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ
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ُض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى َٜڀٍ ٷخ٫يح ٳٸڀض َخ ٍٓىٽ حهلل اناٍ كايػض أناٺ ٷڀاض أڅ     أط-
س حٿٸخ٫ي ٫ڀاً حٿنٜاٲ ڃان ٛاٗس حٿٸاخثڂ وأناض طٜاڀٍ ؿخٿٔاخ ٷاخٽ أؿاپ وٿټناٍ ٿٔاض ٻؤكاي              ٗٛ
 .ڂڃنټ

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان ٫خٛاڂ ران أراٍ حٿنـاىى ٫ان               كي - 
هُؼڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ران حٿ٬اخٙ ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه           

 وٓڀڂ
ڀً ٣ََٸش كٔنش ڃن حٿ٬زخىس ػڂ ڃاَٝ ٷُاپ ٿڀڄڀاٺ حٿڄىٻاپ راه حٻظاذ ٿاه ڃؼاپ         ٫اًح ٻخڅ  زيحٿ٬ اڅ-

٫ٍَڄ  .ڀه اًح ٻخڅ ٣ڀُٸخ كظً أ٣ڀٸه أو أٻٴظه اٿ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٫َوس ٫ن ٫زي حهلل كي - 

 رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٿڂ ًهاذ  ٩ حٿ٬ڀڂ ڃن حٿنخّ ر٬ي أڅ ٤٬َُهڂ اَخ  وٿټن ٌَهذ رخٿ٬ڀڄخء ٻڀڄخ ًهاذ ٫اخ  ِهلل ٖ َناڅ ح-

رڄخ ڃ٬ه ڃن حٿ٬ڀڂ كظً َزٸً ڃان ٖ ٬َڀاڂ ٳُظواٌ حٿناخّ ٍإٓاخء ؿهاخٖ ٳُٔاظٴظىح ٳُٴظاىح رُٰاَ ٫ڀاڂ           
 ٳ٠ُڀىح و٠َُِڀىح.

٫ان   ذحران حٿڄٔاُ  ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ا  كي - 
 ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٳٍ حٿينُخ ٫ڀً ڃنخرَ ڃن ٿئٿئ َىځ حٿٸُخڃش راُن َايٌ حٿاَكڄن ٫اِ وؿاپ رڄاخ أٷٔا٤ىح        څ ڄٸ٤ٔىحٿ-
 ٳٍ حٿينُخ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿََؾ أهزَناٍ ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان      كي - 
 حٿ٬خٙ ٷخٽ ن ٫ڄَو رنر ٫زي حهلل

َااي أڅ نٜااڀٍ ٷااي ٷااخځ ََ حىٌنڄااخ نلاان ڃاا٪ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ رااز٬ٞ أ٫ڀااً حٿااىرُ-
وٷڄنخ اً هَؽ ٫ڀُنخ كڄخٍ ڃان ٗا٬ذ أراٍ ىد ٗا٬ذ أراٍ ڃىٓاً ٳؤڃٔاٺ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه           

 .وٓڀڂ ٳڀڂ َټزَ وأؿَي اٿُه ٬َٸىد رن ُڃ٬ش كظً ٍى 
ُحٵ كايػنخ ڃلڄاي ران ٍحٗاي ٫ان ٓاڀُڄخڅ ران ڃىٓاً         َنخ ٫زي حٿا يػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 

 ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫
طـىُ ٗهخىس هخثن وٖ هخثنش وٖ ًٌ ٯڄاَ ٫ڀاً أهُاه وٖ طـاىُ ٗاهخىس حٿٸاخن٪ ْهاپ حٿزُاض          ٖ-

 .ه أهپ حٿزُضڀُوطـىُ ٗهخىطه ٿَُٰهڂ وحٿٸخن٪ حٿٌٌ َنٴٶ ٫
ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ نَٜ رن راخد ٫ان حٿلـاخؽ ٫ان ٫ڄاَو      كي - 

 ٫ن ؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٷ٤٪ ٳُڄخ ىوڅ ٫َ٘س ىٍحهڂ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ نَٜ رن رخد ٫ن حٿلـاخؽ ٫ان ٫ڄاَو حران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه        كي - 

أطُن ڃاان أهااپ حٿااُڄن أطظااخ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ و٫ڀُهڄااخ    َٷااخٽ اڅ حڃااه ٫اان ؿااي  أناا 
 ڃن ًهذ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓىحٍحڅ
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لزخڅ أڅ ٓىٍٻڄخ حهلل ٓىحٍَن ڃن نخٍ ٷخٿظخ ٖ وحهلل َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٳؤىَخ كٶ حهلل ٫ڀُټڄخ ٳٍ أط-
 .هٌح

خؽ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ان  ـػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ نَٜ رن رخد ٫ن ككي - 
 ڀڂ َوخٛڂ أرخ  ٳٸخٽوٓ ؿي  أڅ ٍؿٗ أطً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه

ٍٓااىٽ حهلل اڅ هااٌح ٷااي حكظااخؽ اٿااً ڃااخٿٍ ٳٸااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ أنااض وڃخٿااٺ   َااخ-
 .ْرُٺ

٫ن أرُه ٫ان  ذ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ نَٜ رن رخد ٫ن كـخؽ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗكي - 
 ؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٍ هيحؽ ػڂ هٍ هيحؽ ػڂ هٍ هيحؽٛٗس ٖ َٸَأ ٳُهخ ٳه ٻپ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ نَٜ رن رخد ٫ن كـخؽ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ان  كي - 

 ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڀااىح ڃ٬ااخٷڀهڂ وَٴاايوح ٫ااخنُهڂ رااخٿڄ٬َوٱ     ٸ٫ڀااً أڅ ٬ٍَ ذ ٻظخرااخ رااُن حٿڄهااخؿََن وحْنٜااخ   ٻظاا-

 .وحٔٛٗف رُن حٿڄٔڀڄُن
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ نَٜ رن رخد ٫ن حٓڄ٬ُپ ٫ن ٷاُْ ٫ان ؿََاَ ران ٫زاي حهلل       ػنخكي - 

 حٿزـڀٍ ٷخٽ
 .خ ن٬ي حٖؿظڄخ٩ اٿً أهپ حٿڄُض وٛن٬ُش حٿ٬٤خځ ر٬ي ىٳنه ڃن حٿنُخكشٻن-
رن رخد ٫ن كـخؽ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ان   كيػنخ نٍَٜ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 ؿي  ٷخٽ
 .ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رُن حٿٜٗطُن َىځ ٯِح رنٍ حٿڄ٤ٜڀٶ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛؿڄ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ حٿلټاڂ راان ڃىٓااً ٷااخٽ ٫زااي حهلل وٓاڄ٬ظه أنااخ ڃاان حٿلټااڂ راان   كاي  - 

حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓاىٽ   يڃىًٓ كيػنخ ڃٔڀڂ رن هخٿي ٫ن ه٘خځ رن ٫َوس ٫ن أرُه ٫ن ٫ز
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 ن ٳَأي هَُح ڃنهخ ٳڀُؤص حٿٌٌ هى هَُ وٿُټٴَ ٫ن َڄُنه.كڀٲ ٫ڀً َڄُ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ڀاٍ ران ٫زاي حهلل كايػنخ حٿىٿُاي ران ڃٔاڀڂ كايػنٍ حْوُح٫اٍ             كي - 

ع حٿظُڄٍ كايػنٍ ٫اَوس ران حٿِرُاَ     َُڂ رن حٿلحهكيػنٍ َلًُ رن أرٍ ٻؼَُ كيػنٍ ڃلڄي رن ارَ
هزَنٍ رخٗي ٍٗء ٛن٬ه حٿڄَ٘ٻىڅ رَٓاىٽ حهلل ٛاڀً   ٷخٽ ٷڀض ٿ٬زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ أ

 وٓڀڂ ٷخٽحهلل ٫ڀُه 
نااخ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٜااڀٍ رٴنااخء حٿټ٬زااش اًح أٷزااپ ٫ٸزااش راان أرااٍ ڃ٬اا٢ُ ٳؤهااٌ   رُ-

٫نٸاه ٳونٸاه راه هنٸاخ ٗايَيح ٳؤٷزاپ أراى رټاَ          ٍىي ػىراه ٳا  وٿا رڄنټذ حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    
ىٳ٬ه ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وٷاخٽ أطٸظڀاىڅ ٍؿاٗ أڅ      ٍٍٟ حهلل ٫نه ٳؤهٌ رڄنټزه و

 َٸىٽ ٍرٍ حهلل وٷي ؿخءٻڂ رخٿزُنخص ڃن ٍرټڂ.
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رُاه  أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٤٫خء ران حٿٔاخثذ ٫ان   كي - 
َس وٯڀ٦ ٫ڀُاه  حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ أطً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍؿپ َزخ٬َه ٫ڀً حٿهـ ي٫ن ٫ز

 ٳٸخٽ
 .ؿجظٺ كظً أرټُظهڄخ ٬َنٍ وحٿيَه ٷخٽ حٍؿ٪ ٳخٟلټهڄخ ٻڄخ أرټُظهڄخ ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٤٫خء حرن حٿٔاخثذ ٫ان أرُاه    كي - 

 ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ٫رن ٫ڄَو  ٫ن ٫زي حهلل
خ ٍؿپ ڃٔڀڂ اٖ ىهپ حٿـنش هڄخ ََُٔ وڃن ٬َڄپ رهڄاخ ٷڀُاپ   ڀظخڅ أو هڀظخڅ ٖ َلخٳ٦ ٫ڀُهڄهٜ-

طٔاازق حهلل ٫٘ااَح وطلڄااي حهلل ٫٘ااَح وطټزااَ حهلل ٫٘ااَح ٳااٍ ىرااَ ٻااپ ٛااٗس ٳااٌٿٺ ڃخثااش وهڄٔااىڅ   
ػٗػاخ وػٗػاُن وطټزاَ أٍر٬اخ      يػاُن وطلڄا  ػٗرخٿڀٔخڅ وأٿٲ وهڄٔڄخثش ٳٍ حٿڄُاِحڅ وطٔازق ػٗػاخ و   

اًح أهااٌ ڃ٠ااـ٬ش ٳااٌٿٺ ڃخثااش رخٿڀٔااخڅ وأٿااٲ ٳااٍ  وػٗػااُن ٤٫ااخء ٖ َاايٌٍ أَااظهن أٍراا٪ وػٗػااىڅ
حٿڄُِحڅ ٳؤَټڂ ٬َڄپ ٳٍ حٿُاىځ أٿٴاُن وهڄٔاڄخثش ٓاُجش ٷاخٿىح َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٻُاٲ هڄاخ َٔاَُ وڃان            
٬َڄپ رهڄخ ٷڀُپ ٷخٽ َؤطٍ أكيٻڂ حٿ٤ُ٘خڅ اًح ٳَ٭ ڃن ٛٗطه ٳٌُٻَ  كخؿش ٻاٌح وٻاٌح ٳُٸاىځ وٖ    

ٿهاخ ٳڀٸاي ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه       َٸى َٸىٿهخ ٳبًح ح٤ٟـ٪ َؤطُه حٿ٤ُ٘خڅ ٳُنىڃه ٷزپ أڅ
وٓڀڂ ٬َٸيهن ٳٍ َي  ٷخٽ ٫زي حهلل ٓاڄ٬ض ٫زُاي حهلل حٿٸاىحٌٍََ ٓاڄ٬ض كڄاخى ران َُاي َٸاىٽ ٷايځ          

٫اان كاايَغ حٿظٔاازُق ٬َنااٍ هااٌح  ى ٫ڀُنااخ ٤٫ااخء راان حٿٔااخثذ حٿزٜااَس ٳٸااخٽ ٿنااخ أَااىد حثظااى  ٳخٓااؤٿ 
 حٿليَغ.

ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرٍ رَ٘ ٫ن ٍؿپ ڃن أهاپ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن كي - 
 ڃټش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ه ٍأي ٷىڃخ طىٟئوح ٿڂ َظڄىح حٿىٟىء ٳٸخٽ وَپ ٿ٫ٓٸخد ڃن حٿنخٍأن-
ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٓڄ٬ُپ ٬َنٍ حرن أراٍ هخٿاي    خأرٍ كيػن نٍػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ٬٘زٍ ٫ن حٿ ٫ن
 .حٿڄهخؿَ ڃن هـَ ڃخ نهً حهلل ٫نه وحٿڄٔڀڂ ڃن ٓڀڂ حٿڄٔڀڄىڅ ڃن ٿٔخنه وَي  اڅ-
ي ران اراَحهُڂ أناه ٓاڄ٪     ٬ٗا٬زش ٫ان ٓا   خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنكي - 

أڅ َؤهٌ أٍٟاخ ٿ٬زاي حهلل ران ٫ڄاَو َٸاخٽ      ٍؿٗ ڃن رنٍ ڃوِوځ َليع ٫ن ٫ڄه أڅ ڃ٬خوَش أٍحى 
ٿهخ حٿىه٢ ٳؤڃَ ڃىحٿُه ٳڀزٔىح آٿظهڂ وأٍحىوح حٿٸظخٽ ٷخٽ ٳؤطُظه ٳٸڀض ڃخًح ٳٸخٽ انٍ ٓڄ٬ض ٍٓاىٽ  

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽحهلل
 .ڃن ڃٔڀڂ ٨َڀڂ رڄ٨ڀڄش ٳُٸخطپ ٳُٸظپ اٖ ٷظپ ٗهُيح ڃخ-
ػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي ران اراَحهُڂ ٫ان هاٗٽ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيكي - 

رن ٣ڀلش أو ٣ڀلش رن هٗٽ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل ران ٫ڄاَو َٸاىٽ ٷاخٽ ٿاٍ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل        
 ٫ڀُه وٓڀڂ
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حَِاش ڃان ؿاخء رخٿلٔانش      وٷاَأ هاٌ    خٽ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٛڂ حٿيهَ ػٗػش أَخځ ڃن ٻپ ٗهَ ٷ َخ-
ٷخٽ ٛڂ ُٛخځ ىحوى ٻخڅ َٜىځ َىڃاخ وَٴ٤اَ   ٳڀه ٫َ٘ أڃؼخٿهخ ٷخٽ ٷڀض انٍ أ٣ُٶ أٻؼَ ڃن ًٿٺ 

 .َىڃخ
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٍوف كاايػنخ ٗاا٬زش ٫اان َُااخى راان ٳُااخٝ ٫اان أرااٍ ٫ُااخٝ    كااي - 

 ڀڂوٓٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو َٸىٽ ٷخٽ ٿٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
ٜاىځ  خ وٿٺ أؿَ ڃخ رٸً كظً ٫ي أٍر٬ش أَاخځ أو هڄٔاش ٗا٬زش َ٘اٺ ٷاخٽ ٛاڂ أٳ٠اپ حٿ       ڃَى ٛڂ-

 ٛىځ ىحوى ٫ڀُه حٿٔٗځ ٻخڅ َٜىځ َىڃخ وَٴ٤َ َىڃخ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى ران ٫اخڃَ كايػنخ أراى رټاَ ٬َناٍ حران ٫ُاخٕ ٷاخٽ ىهڀناخ           كي - 

ٌٻَ كايَؼخ كايػنخ  حٿٸخٓاڂ ران     طُن ٿ٬خٛڂ ك٫ٜڀً أرٍ كُٜن ن٬ىى  وڃ٬نخ ٫خٛڂ ٷخٽ ٷخٽ أرى 
ي حهلل رن ٫ڄاَو ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه       ڃوُڄَس ٷخٽ ٷخٽ ن٬ڂ أنه كيػنخ َىڃخ ٫ن ٫ز

 وٓڀڂ
ح حٗظټً حٿ٬زي حٿڄٔڀڂ ٷُپ ٿڀټخطاذ حٿاٌٌ َټظاذ ٫ڄڀاه حٻظاذ ٿاه ڃؼاپ ٫ڄڀاه اً ٻاخڅ ٣ڀُٸاخ كظاً            اً-

 .٬خُى كُٜن ؿڄحرأٷز٠ه أو أ٣ڀٸه ٷخٽ أرى رټَ كيػنخ ره ٫خٛڂ و
ٿِناخى ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ران      ػنخ حران أراٍ ح  كاي  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ رن ىحوىكي - 

حٿلَع ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫اخځ  
 حٿٴظق َٸىٽ

 ځ.كڀٲ ٻخڅ ٳٍ حٿـخهڀُش ٿڂ َِى  حٔٓٗځ اٖ ٗيس وٖ كڀٲ ٳٍ حٔٓٗ ٻپ-
٬ُٗذ ٫ن ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓزخ١ رن ڃلڄي كيػنخ حرن ٫ـٗڅ ٫ن ٫ڄَو رن  ػنخكي - 

 أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ
ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ٓڀٲ ورُ٪ و٫ن ر٬ُظاُن ٳاٍ ر٬ُاش و٫ان رُا٪ ڃاخ ٿاُْ        نه-

 .٫نيٹ و٫ن ٍرق ڃخ ٿڂ ٠َڄن
حٿو٤خد حٿٔيوٍٓ ٷخٽ ٓاؤٿض حٿڄؼناً ران    ى ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٓىحء أركي - 

 ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٿٜزخف ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍ
حهلل ُحىٻڂ ٛٗس ٳلخٳ٨ىح ٫ڀُهخ وهٍ حٿىطَ ٳټؤڅ ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٍأي أڅ ٬َخى حٿاىطَ وٿاى    اڅ-

 .ر٬ي ٗهَ
ڃُڄااىڅ أهزَنااٍ ٷااخٽ   رااَحهُڂ راانا ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ٴااخڅ كاايػنخ ٗاا٬زش ٷااخٽ  كااي - 

أَىد ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٓڄ٬ض ٍؿٗ ڃن رنٍ حٿلَع ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍؿٗ ڃنخ َٸخٽ ٿه 
َٸىٽ ڃن طخد ٷزپ ڃىطه ٫خڃخ طُاذ ٫ڀُاه وڃان طاخد ٷزاپ ڃىطاه ر٘اهَ طُاذ ٫ڀُاه كظاً ٷاخٽ َىڃاخ             

 ٷخٽ ٳىحٷخ ٷخٽ ٷخٽ حٿَؿپكظً ٷخٽ ٓخ٫ش كظً 
ڂ ٻڄاخ ٓاڄ٬ض ڃان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ        ټانڄخ أكايػ ٽ أَض أڅ ٻخڅ ڃَ٘ٻخ أٓڀڂ ٷخأٍ-

 .َٸىٽ
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كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ و٫زي حٿَُحٵ ٷخٖ كيػنخ حرن ؿََؾ وٍوف ٷخٽ  ػنخ ٫زي حهللكي - 
أنزؤنخ حرن ؿََؾ أهزَنٍ ٫ڄَو رن ىَنخٍ أڅ ٫ڄَو رن أوّ أهزاَ  ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ران       

 خٽٷحٿ٬خٙ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 
ٿاً حهلل ٛاٗس ىحوى   ذ حٿُٜخځ اٿً حهلل ُٛخځ ىحوى ٻخڅ َٜىځ نٜاٲ حٿايهَ وأكاذ حٿٜاٗس ا    أك-

 .ٻخڅ ََٷي ٤َٗ حٿڀُپ ػڂ َٸىځ ػڂ ََٷي آهَ  ػڂ َٸىځ ػڀغ حٿڀُپ ر٬ي ٤َٗ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران رټاَ و٫زاي حٿاَُحٵ ٷاخٖ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ          كي - 

 ن ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو   راُ  خرظخ ڃىٿً ٫ڄَ رن ٫زي حٿَكڄن أهزَ  أنه ٿڄخ ٻاخڅ ػٖكىٽ أڅ ح ٓڀُڄخڅ
و٫نزٔش رن أرٍ ٓٴُخڅ ڃخ ٻخڅ وطَُٔوح ٿڀٸظخٽ ٳَٻاذ هخٿاي ران حٿ٬اخٙ اٿاً ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو         

 ٳى٨٫ه ٳٸخٽ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڃخ ٫ڀڄض أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حٿَُحٵ ڃن ٷظپ ٫ڀً ڃخٿه ٳهى ٗهُي يي وٷخٽ ٫زهُٷظپ ىوڅ ڃخٿه ٳهى ٗ ڃن-
خ َلًُ رن ُٻََخ حرن أراٍ ُحثايس أنزؤناخ كـاخؽ ٫ان ٫ڄاَو ران        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڄخ ٫زي ٻىطذ ٫ڀً ڃخثش أوٷُش ٳؤىحهخ اٖ ٫َ٘ أوحٵ ػڂ ٫ـِ ٳهى ٍٷُٶأَ-
ذ آلٶ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُ     رن حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زيس رن ٓڀُڄخڅ ٫ن ڃلڄي ػنخ ٫زيكي - 

 ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن نظٲ حٿُ٘ذنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َُي ران حٿلزاخد أهزَناٍ ڃىٓاً ران ٫ڀاٍ ٓاڄ٬ض أراٍ َٸاىٽ          كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ضَٸىٽ ٓڄ٬ خٙٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬
ه أ٫ڀڂ ٷاخٽ ڃان ٓاڀڂ حٿڄٔاڀڄىڅ ڃان ٿٔاخنه وَاي  ٷاخٽ طايٍوڅ          ىٿٍوڅ ڃن حٿڄٔڀڂ ٷخٿىح حهلل وٍٓطي-

ڃن حٿڄئڃن ٷخٿىح حهلل وٍٓىٿه أ٫ڀڂ ٷخٽ ڃن أڃنه حٿڄئڃنىڅ ٫ڀً أنٴٔاهڂ وأڃاىحٿهڂ وحٿڄهاخؿَ ڃان     
 هـَ حٿٔىء ٳخؿظنزه.

خ حٿٴ٠پ رن ىٻُن كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ح٫ْڄٖ ٫ن ٫زي حٿاَكڄن  نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 
٫زي حهلل رن حٿلاَع ٷاخٽ اناٍ ْٓاخََ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ران حٿ٬اخٙ وڃ٬خوَاش            رن أرٍ َُخى ٫ن

 ٳٸخٽ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٿ٬ڄَ وٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
خوَش حٓڄ٪ ڃخ َٸىٽ هٌح ٳليػاه ٳٸاخٽ أنلان ٷظڀناخ      ڄ٬ظڀه حٿٴجش حٿزخٯُش ٬َنٍ ٫ڄخٍح ٳٸخٽ ٫ڄَ وٿطٸ-

 .وانڄخ ٷظڀه ڃن ؿخء ره
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش ٬َنٍ حٿ٠َََ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن      ػنخ كي - 

 رن أرٍ َُخى
 .ٻَ نلى ٳٌ-
نزؤنااخ أ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿىحكااي حٿلاايحى كاايػنخ كٔااُن حٿڄ٬ڀااڂ وََِااي ٷااخٽ  كااي - 

 كُٔن ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ
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وٓاڀڂ َٜاىځ ٳاٍ حٿٔاٴَ وَٴ٤اَ وٍأَظاه َ٘اَد ٷخثڄاخ وٷخ٫ايح          َض ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه   ٍأ-
 وٍأَظه َٜڀٍ كخٳُخ وڃنظ٬ٗ وٍأَظه َنَٜٱ ٫ن َڄُنه و٫ن َٔخٍ .

يػنٍ كا خ حٿ٬اىحځ  ؤنا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫اخڃَ كايػنخ ََِاي ٫ان هاَوڅ أنز     كي - 
 أٓىى رن ڃ٬ٔىى ٫ن كن٨ڀش رن هىَڀي حٿ٬نزٌَ ٷخٽ

خوَش اً ؿخء ٍؿٗڅ َوظٜڄخڅ ٳٍ ٍأّ ٫ڄخٍ َٸىٽ ٻاپ وحكاي ڃنهڄاخ أناخ ٷظڀظاه      نڄخ أنخ ٫ني ڃ٬رُ-
ٳٸخٽ ٫زي حهلل ٿ٤ُذ ره أكيٻڄخ نٴٔخ ٿٜخكزه ٳبنٍ ٓڄ٬ض ٬َنٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ   

طٴناٍ  ُه وٓڀڂ َٸىٽ طٸظڀه حٿٴجش حٿزخٯُش ٳٸخٽ ڃ٬خوَاش اٖ  ڀڀً حهلل ٫ٛ ٻٌح ٷخٽ أرٍ ٬َنٍ ٍٓىٽ حهلل
َو ٳڄخ رخٿاٺ ڃ٬ناخ ٷاخٽ أڅ أراٍ ٗاټخنٍ اٿاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ           خ ٫ڄ٫نخ ڃـنىنٺ َ

ٳٸااخٽ ٿااٍ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ أ٣اا٪ أرااخٹ ڃااخ ىحځ كُااخ وٖ ط٬ٜااه ٳؤنااخ ڃ٬ټااڂ وٿٔااض   
 أٷخطپ.

نخ ََِي رن هَوڅ وڃلڄي رن ََِاي ٷاخٖ أنزؤناخ ڃلڄاي ران آالٶ       ػنٍ أرٍ كييػػنخ ٫زي حهلل ككي - 
 ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ٫ن ٫ڄَو رن 

ض َخ ٍٓىٽ حهلل أٻظذ ڃخ أٓڄ٪ ڃنٺ ٷخٽ ن٬ڂ ٷڀض ٳٍ حٿَٟخ وحٿٔو٢ ٷخٽ ن٬اڂ ٳبناه ٖ َنزٰاٍ    ٷڀ-
خء ُڄ٪ ڃناٺ أٗا  أٓا ٿٍ أڅ أٷىٽ ٳٍ ًٿٺ اٖ كٸخ ٷخٽ ڃلڄي رن ََِي ٳاٍ كيَؼاه َاخ ٍٓاىٽ حهلل اناٍ      

 .ٳخٻظزهخ ٷخٽ ن٬ڂ
څ أنزؤناخ ه٘اخځ و٫زاي حٿٜاڄي ٷاخٽ كايػنخ ه٘اخځ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ران هاخٍو  كي - 

٫ن َلًُ ٫ن ڃلڄي رن ارَحهُڂ رن حٿلَع أڅ هخٿي رن ڃ٬يحڅ كيػه أڅ ؿزَُ رن نٴُاَ كيػاه أڅ   
 ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أهزَ  ٷخٽ ٫زي حٿٜڄي رن حٿ٬خٙ كيػه

 ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٍأي ٫ڀُااه ػااىرُن ڃ٬ٜااٴََن ٳٸااخٽ اڅ هااٌ  ػُااخد حٿټٴااخٍ ٳااٗ       زااٍ ٛااڀً حهلل ٿنح أڅ-
 .ٔهخطڀز
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي حرن آلٶ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه       كي - 

 ٫ن ؿي  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 طڄڀټىڅ وٖ نٌٍ ٳٍ ڃ٬ُٜش ٖنٌٍ ٳُڄخ  ٣ٗٵ ٳُڄخ ٖ طڄڀټىڅ وٖ ٫ظخٵ ٳُڄخ ٖ طڄڀټىڅ وٖ ٖ-

 .حهلل
ََِي أنزؤنخ كُٔن حٿڄ٬ڀڂ ٫ن ٫ڄَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 ؿي  ٷخٽ
خ ٳظق ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃټاش ٷاخٽ ٻٴاىح حٿٔاٗف اٖ هِح٫اش ٫ان رناٍ رټاَ         ٿڄ-

ڃن حٿٰي ٍؿپ ڃن هِح٫ش ٍؿٗ ڃان رناٍ    ٔٗف ٳڀٸًحٿٳؤًڅ ٿهڂ كظً ٛڀىح حٿ٬َٜ ػڂ ٷخٽ ٻٴىح 
حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸاخځ ه٤ُزاخ ٳٸاخٽ اڅ أ٫ايي حٿناخّ       رټَ رخٿڄِىٿٴش ٳٸظڀه ٳزڀٮ ًٿٺ ٍٓىٽ

حهلل ڃن ٫يح ٳٍ حٿلَځ وڃن ٷظپ ٯَُ ٷخطڀه وڃن ٷظپ رٌكىٽ حٿـخهڀُش ٳٸاخٽ ٍؿاپ َاخ ٍٓاىٽ     ٫ڀً 
حهلل حرنٍ ٳٗناخ ٫اخهَص رؤڃاه ٳاٍ حٿـخهڀُاش ٳٸاخٽ ٖ ى٫اىس ٳاٍ حٔٓاٗځ ًهاذ أڃاَ حٿـخهڀُاش حٿىٿاي              

 وڃخ حْػڀذ ٷخٽ حٿلـَ وٳٍ حْٛخر٪ ٫َ٘ ٫َ٘ وٳٍ ٽ حهللٿڀٴَحٕ وٿڀ٬خهَ حْػڀذ ٷُپ َخ ٍٓى
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حٿڄىحٟق هڄْ هڄْ وٖ ٛٗس ر٬ي حٿٜزق كظً طَ٘ٵ حٿ٘اڄْ وٖ ٛاٗس ر٬اي حٿ٬ٜاَ كظاً      
أس ٤٫ُاش اٖ رابًڅ   ََـاىُ ٖڃا   ٖطَٰد حٿ٘ڄْ وٖ طنټق حٿڄاَأس ٫ڀاً ٫ڄظهاخ وٖ ٫ڀاً هخٿظهاخ و     

 ٗيس وٖ طليػىح كڀٴخ ٳٍ حٔٓٗځ. ُوؿهخ وأوٳىح رلڀٲ حٿـخهڀُش ٳبڅ حٔٓٗځ ٿڂ َِى  اٖ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ أنزؤنخ حٿ٬ىحځ كيػنٍ ڃىٿً ر٬زي حهلل ران ٫ڄاَو   كي - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ
٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿ٘اڄْ كاُن ٯَراض ٳٸاخٽ ٳاٍ ناخٍ حهلل حٿلخڃُاش ٿاىٖ ڃاخ             ي ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٍأ-

 ْهڀټض ڃخ ٫ڀً حٍْٝ. ٫َِهخ ڃن أڃَ حهلل
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ران آالٶ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه         كي - 

 ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 خ.ْ ڃنخ ڃن ٿڂ ٬ََٱ كٶ ٻزَُنخ وََكڂ َُٰٛنٿُ-
َو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ران آالٶ ٫ان ٫ڄا    كي - 

 ٫ن ؿي  ٷخٽ
٬ض ٍؿٗ ڃن ڃَِنش وهى َٔؤٽ حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاٌٻَ نلاى كايَغ حران حىٍَاْ         ٓڄ-

ٍ  ڀاُ ٷخٽ وٓؤٿه ٫ن حٿؼڄخٍ وڃخ ٻخڅ ٳٍ أٻڄخڃه ٳٸخٽ ڃن أٻپ رٴڄاه وٿاڂ َظواٌ كزناش ٳ      ءْ ٫ڀُاه ٗا
حٿٸ٤ا٪ اًح رڀاٮ ڃاخ    وڃن وؿي ٷي حكظڄپ ٳٴُه ػڄنه ڃَطُن وَٟد نټاخٽ ٳڄاخ أهاٌ ڃان ؿَحناه ٳٴُاه       

َئهٌ ڃن ًٿٺ ػڄن حٿڄـن ٷخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل ڃاخ نـاي ٳاٍ حٿٔازُپ حٿ٬اخڃَ ڃان حٿڀٸ٤اش ٷاخٽ ٫َٳهاخ            
كىٖ ٳبڅ ؿخء ٛخكزهخ واٖ ٳهٍ ٿٺ ٷخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ڃخ نـي ٳٍ حٿوَد حٿ٬اخىٌ ٷاخٽ ٳُاه وٳاٍ     

 حٿَٻخُ حٿوڄْ.
٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ران آالٶ  كي - 

 ٫ن ؿي  ٷخٽ
ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٫ان نظاٲ حٿ٘اُذ وٷاخٽ هاى ناىٍ حٿڄائڃن وٷاخٽ ڃاخ ٗاخد             نه-

ٔانش وٷاخٽ   كض ٿه رهخ ظزٍؿپ ٳٍ حٔٓٗځ ُٗزش اٖ ٍٳ٬ه حهلل رهخ ىٍؿش وڃلُض ٫نه رهخ ُٓجش وٻ
 َكڂ َُٰٛنخ.ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿُْ ڃنخ ڃن ٿڂ َىٷَ ٻزَُنخ وَ

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ََِااي راان هااَوڅ أنزؤنااخ حٿلـااخؽ راان أ٣ٍااخس ٫اان ٫ڄااَو راان  كااي - 
٬ُٗذ ٫ن أرُاه ٫ان ؿاي  أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٍى حرنظاه اٿاً أراٍ حٿ٬اخٙ رڄهاَ             

خٽ أرٍ ٳٍ كيَغ كـخؽ ٍى َُنذ حرنظه ٷخٽ هاٌح كايَغ ٟا٬ُٲ أو ٷاخٽ وح      ٷؿيَي ونټخف ؿيَي 
ڃن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ انڄخ ٓڄ٬ه ڃلڄي رن ٫زُاي حهلل حٿ٬َُڃاٍ وحٿ٬َُڃاٍ ٖ    َٔڄ٬ه حٿلـخؽ  وٿڂ

 َٔخوٌ كيَؼه ُٗجخ وحٿليَغ حٿٜلُق حٿٌٌ
 .ي أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٷَهڄخ ٫ڀً حٿنټخف حْوٽٍو-
ُاه  لـخؽ رن أ٣ٍخس ٫ن ٫ڄَو رن ٗا٬ُذ ٫ان أر  حٿ كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ خ ٫زي حهللكيػن - 

 ٫ن ؿي  ٷخٽ
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ءص حڃَأطخڅ ڃن أهپ حٿُڄن اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ و٫ڀُهڄاخ أٓاىٍس ڃان ًهاذ        ؿخ-
 .ٳٸخٽ أطلزخڅ أڅ َٔىٍٻڄخ حهلل رؤٓىٍس ڃن نخٍ ٷخٿظخ ٖ ٷخٽ ٳؤىَخ كٶ هٌح

ٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حٿلـخؽ وڃ٬ڄَ رن ٓڀُڄخڅ حٿَٷً ٫ن حٿلـخؽ رن ر كيػنٍ أهللػنخ ٫زي حكي - 
 س ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأ٣ٍخ

 .طـىُ ٗهخىس هخثن وٖ ڃليوى ٳٍ حٔٓٗځ وٖ ًٌ ٯڄَ ٫ڀً أهُه ٖ-
خؽ حران أ٣ٍااخس ٫ان ٫ڄاَو راان    ـا نزؤناخ حٿل أ ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أرااٍ كايػنخ ََِاي ران هااَوڅ     كاي  - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
 .حهلل ٫ِ وؿپ ٷي ُحىٻڂ ٛٗس وهٍ حٿىطَ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حٿلـخؽ رن أ٣ٍخس ٫ن ٫ڄَو رن ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه    كي - 

 ٫ن ؿي  ٷخٽ
حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل اڅ ٿاٍ ًوٌ أٍكاخځ أٛاپ         ً ء ٍؿپ اٿاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀ   ؿخ-

وأكٔاان ؤَااُجىڅ أٳؤٻااخٳجهڂ ٷااخٽ ٖ اًح طظَٻااىڅ ؿڄ٬ُااخ وٿټاان هااٌ   وَٸ٬٤ااىڅ وح٫ٴااىح و٨َڀڄااىڅ 
 .رخٿٴ٠پ وٛڀهڂ ٳبنه ٿن َِحٽ ڃ٬ٺ ڃن حهلل ٧هَُ ڃخ ٻنض ٫ڀً ًٿٺ

ذ ٫ان أرُاه   ُڄَو رن ٫٬ٗ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ أنزؤنخ حٿلـخؽ ٫نكي - 
 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٍٓ ٫ن ؿي  ٷخٽ ٷخٽ

 .زظه ٻخٿټڀذ ََؿ٪ ٳٍ ٷُجهَحؿ٪ ٳٍ هحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ حٿلـاخؽ ران أ٣ٍاخس ٫ان اراَحهُڂ ران ٫اخڃَ ٫ان              كي - 

 ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ و٫ن حٿِهٌَ ٫ن كڄُي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ه ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اً ؿخء ٍؿپ َنظٲ ٗا٬َ  وَاي٫ى وَڀاه ٳٸاخٽ ٿا     ٍنلن ٫ني  ڄخنرُ-

ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃخٿٺ ٷخٽ وٷ٪ ٫ڀً حڃَأطه ٳٍ ٍڃ٠خڅ ٷاخٽ أ٫ظاٶ ٍٷزاش ٷاخٖ ٖ     
أؿيهخ ٷخٽ ٛڂ ٗهََن ڃظظخر٬ُن ٷخٽ ٖ أٓاظ٤ُ٪ ٷاخٽ أ٬٣اڂ ٓاظُن ڃٔاټُنخ ٷاخٽ ٖ أؿاي ٷاخٽ ٳاخطً          

ُه وٓاڀڂ ر٬اَٵ ٳُاه هڄٔاش ٫٘اَ ٛاخ٫خ ڃان طڄاَ ٷاخٽ هاٌ هاٌح ٳخ٬٣ڄاه             ڀڀً حهلل ٫ٛ حهلل ٍٓىٽ
 ٔټُنخ ٷخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ڃخ رُن ٖرظُهخ أهپ رُض أٳٸَ ڃنخ ٷخٽ ٻڀه أنض و٫ُخٿٺ.٫نٺ ٓظُن ڃ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أڅ حٿلـخؽ ٫ن ٤٫خء و٫ن ٫ڄَو رن ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه    كي - 
 ُه وٓڀڂڀڀً حهلل ٫ٛ ٫ن ؿي  رڄؼڀه ٫ن حٿنزٍ

 .حى رينش وٷخٽ ٫ڄَو ٳٍ كيَؼه وأڃَ  أڅ َٜىځ َىڃخ ڃټخنهوُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀٍ ران َُاي ٫ان    كي - 

ڃ٤َٱ حرن ٫زي حهلل رن حٿ٘وَُ أڅ نىٳاخ و٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو حؿظڄ٬اخ ٳٸاخٽ ناىٱ ٳاٌٻَ حٿلايَغ          
خٙ وأنزؤناخ أكايػٺ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٛاڀُنخ ڃا٪          ٬ا ڄاَو ران حٿ  ٫ ٳٸخٽ ٫زي حهلل ران 
ڀُه وٓڀڂ ًحص ٿُڀش ٳ٬ٸذ ڃن ٫ٸذ وٍؿ٪ ڃن ٍؿ٪ ٳـخء ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    ٫حٿنزٍ ٛڀً حهلل

٫ڀُه وٓڀڂ ٷزپ أڅ َؼىٍ حٿنخّ رٜٗس حٿ٬٘خء ٳـخء وٷاي كٴاِ  حٿانٴْ ٍحٳ٬اخ أٛاز٬ه هټاٌح و٫ٸاي        
حٿٔڄخء وهى َٸىٽ أرَ٘وح ڃ٬َ٘ حٿڄٔڀڄُن هاٌح ٍرټاڂ    ٔزخرش اٿًحٿط٬ٔخ و٫ََ٘ن وأٗخٍ ربٛز٬ه 
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أرىحد حٿٔڄخء َزخهٍ رټڂ حٿڄٗثټش َٸىٽ َخ ڃٗثټظٍ أن٨َوح اٿً ٫زاخىٌ   ن٫ِ وؿپ ٷي ٳظق رخرخ ڃ
 هئٖء أىوح ٳ٠ََش وهڂ َنظ٨َوڅ أهَي.

خ ٫اىٱ  ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن َىٓٲ حٍُٖٵ وهىًس رن هڀُٴش ٷخٖ كاي كي - 
هلل ٛاڀً حهلل  ُڄىڅ رن حٓظبً ٷاخٽ هاىًس حٿهِحناٍ ٷاخٽ ٷاخٽ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ وٷاخٽ ٍٓاىٽ ح          ڃ٫ن 

 ٫ڀُه وٓڀڂ
ٿزْ حٿٌهذ ڃن أڃظٍ ٳڄخص وهى َڀزٔه ٿڂ َڀزٔه ڃن ًهذ حٿـنش وٷخٽ هاىًس كاَځ حهلل ٫ڀُاه     ڃن-

خٽ ٫زاي  ٷا  ًهذ حٿـنش وڃن ٿُْ حٿلَََ ڃن أڃظٍ ٳڄخص وهاى َڀزٔاه كاَځ حهلل ٫ڀُاه كََاَ حٿـناش      
څ ران حٓاظخً    َٟد أرٍ ٫ڀً هٌح حٿليَغ ٳ٨ننض أنه َٟد ٫ڀُه ْنه ه٤ؤ وانڄاخ هاى ڃُڄاى   حهلل

رن ٫ڄاَو وٿاُْ ٳُاه ٫ان حٿٜايٳٍ وَٸاخٽ أڅ ڃُڄاىڅ هاٌح هاى حٿٜايٳٍ ْڅ ٓاڄخ٩            ٫ن ٫زي حهلل 
 ََِي رن هَوڅ ڃن حٿـٌَََ آهَ ٫ڄَ  وحهلل أ٫ڀڂ.

ََاٌَ ٫ان ڃُڄاىڅ ران حٓاظخً ٫ان       ـأنزؤناخ حٿ څ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِاي ران هاَو   كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٿٜيٳٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً 

ڃخص ڃن أڃظٍ وهى ََ٘د حٿوڄَ كَځ حهلل ٫ڀُه َٗرهخ ٳٍ حٿـنش وڃن ڃخص ڃن أڃظٍ وهى  ڃن-
  َظلڀً حٿٌهذ كَځ حهلل ٫ڀُه ٿزخٓه ٳٍ حٿـنش

ػنخ كـخؽ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ان أرُاه   يرن ٳ٠ُپ كي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄكي - 
 ڀُه وٓڀڂ٫ ٫ن ؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل

 .ڄخ ٫زي ٻىطذ ٫ڀً ڃخثش أوٷُش ٳؤىحهخ اٖ ٫َ٘ أوحٵ ٳهى ٍٷُٶأَ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٷظخىس ٫ان أراٍ ػڄخڃاش حٿؼٸٴاٍ     كي - 

 ُه وٓڀڂ٫ڀ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل
لـناش حٿڄٰااِٽ طاظټڀڂ رؤٿٔانش ٣ڀااٶ ًٿاٶ ٳظٜاپ ڃاان      ٽ طىٟا٪ حٿااَكڂ َاىځ حٿٸُخڃاش ٿهااخ كـناش ٻ    ٷاخ -

 .وٛڀهخ وطٸ٤٪ ڃن ٷ٬٤هخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن ٬ُٗذ رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو كي - 

 ٷخٽ ٿه ڂ٫ڀُه وٓڀ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل
ٛاڂ َاىڃُن وٿاٺ طٔا٬ش أَاخځ       َىڃخ وٿٺ ٫َ٘س أَخځ ٷخٽ ُىنٍ َخ ٍٓىٽ حهلل اڅ رٍ ٷاىس ٷاخٽ   ٛڂ-

 .ٷخٽ ُىنٍ ٳبنٍ أؿي ٷىس ٷخٽ ٛڂ ػٗػش أَخځ وٿٺ ػڄخنُش أَخځ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ىحوى و٫زي حٿٜڄي حٿڄ٬نً ٷخٖ كيػنخ ه٘خځ ٫ن ٷظاخىس ٫ان   كي - 

 ٗهَ ٷخٽ
غ ٷاخٽ   رن ٫ڄَو ٫ڀً نىٱ حٿزټخٿٍ وهى َليع ٳٸخٽ كيع ٳبنخ ٷي نهُنخ ٫ان حٿلايَ  ً ٫زي حهللأط-

ڃخ ٻنض ْكيع و٫نيٌ ٍؿپ ڃن أٛلخد ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ػاڂ ڃان ٷاََٖ ٳٸاخٽ      
٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٓظټىڅ هـَس ر٬ي هـَس ٳوُاخٍ  

حٍْٝ اٿااً ڃهااخؿَ ارااَحهُڂ ٳُزٸااً ٳااٍ حٍْٝ ٗااَحٍ أهڀهااخ    ٍٿٜااڄي ٿوُااخح حٍْٝ ٷااخٽ ٫زااي
ٌٍهڂ نٴْ حهلل ٫ِ وؿپ وطلَ٘هڂ حٿنخٍ ڃ٪ حٿٸَىس وحٿونخََُ ػاڂ ٷاخٽ كايع    ٸطڀٴ٨هڂ حٍْٝ وط
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ٳبنخ ٷي نهُنخ ٫ن حٿليَغ ٳٸخٽ ڃخ ٻنض ْكيع و٫نيٌ ٍؿاپ ڃان أٛالخد ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل      
٫ڀُه وٓڀڂ ػڂ ڃن ٷََٖ ٳٸخٽ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ       

ٸاَآڅ ٖ َـاخوُ طاَحٷُهڂ ٻڀڄاخ ٷ٤ا٪ ٷاَڅ ن٘اؤ ٷاَڅ كظاً          څ حٿَوَؽ ٷاىځ ڃان ٷزاپ حٿڄ٘اَٵ َٸاَإ     
 َوَؽ ٳٍ رٸُظهڂ حٿيؿخٽ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أراى حٿـاىحد كايػنخ ٫ڄاخٍ ران ٍَُاٶ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ           كي - 
كايػنٍ ڃاخ ٓاڄ٬ض ڃان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ          ٫ڄَو ٳٸڀضن ٬ٓي ٷخٽ أطُض ٫زي حهلل ر
 ٿظىٍحس وحٔنـُپ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽَٸىٽ وٖ طليػنٍ ٫ن ح

 .ڄٔڀڂ ڃن ٓڀڂ حٿڄٔڀڄىڅ ڃن ٿٔخنه وَي  وحٿڄهخؿَ ڃن هـَ ڃخ نهً حهلل ٫نهحٿ-
ٍ  كي -  ٫ؼڄاخڅ حٿ٘اخڃٍ أناه ٓاڄ٪ أراخ       ن ََِاي ٫ان  را  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كايػنخ ػاى

زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً ح٬ٖٗغ حٿٜن٬خنٍ ٫ن أوّ رن أوّ حٿؼٸٴٍ ٫ن ٫
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٯٔپ وحٯظٔپ وٯايح وحرظټاَ وىناخ ٳاخٷظَد وحٓاظڄ٪ وأنٜاض ٻاخڅ ٿاه رټاپ ه٤اىس َو٤ىهاخ             ڃن-
  أؿَ ٷُخځ ٓنش وُٛخڃهخ

ىى ران ٫اخڃَ أهزَناخ أراى حٓاَحثُپ ٫ان حٿلټاڂ ٫ان هاٗٽ          ٓا ٍ كايػنخ أ أرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 
حهلل رن ٫ڄَو كيػنٍ كايَؼخ ٓاڄ٬ظه ڃان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ         حٿهـٌَ ٷخٽ ٷڀض ٿ٬زي

ٷاخٽ ٓااڄ٬ض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٸااىٽ حٿڄٔاڀڂ ڃاان ٓااڀڂ حٿڄٔااڀڄىڅ ڃاان ٿٔااخنه وَااي    
ڄخ هى حٿلټڂ ٫ن ُٓٲ ٫ن هـَ ڃخ نهً حهلل ٫نه ٷخٽ أرى ٫زي حٿَكڄن هٌح ه٤ؤ انوحٿڄهخؿَ ڃن 
 .ٍُٗي حٿهـٌَ

 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ كڄخى ٫ان ٷظاخىس ٫ان ٗاهَ ران كىٗاذ ٫ان ٫زاي         ػنخ ٫زي حهللكي - 
 حهلل حرن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٸظُپ ىوڅ ڃخٿه ٗهُيحٿ-
ي راان أرااٍ كٴٜااش كاايػنخ حراان ٗااهخد ٫اان لڄااػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٍوف كاايػنخ ڃكااي - 

 ٽ٫ًُٔ رن ٣ڀلش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخ
٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأطخ  ٍؿپ َىځ حٿنلَ وهى وحٷاٲ ٫ناي حٿـڄاَس ٳٸاخٽ َاخ      ٓڄ-

ٍٓىٽ حهلل انٍ كڀٸض ٷزپ أڅ أٍڃٍ ٳٸخٽ حٍځ وٖ كَؽ وأطخ  آهَ ٳٸخٽ انٍ ًرلض ٷزپ أڅ أٍڃاٍ  
آهَ ٳٸخٽ انٍ أٳ٠اض ٷزاپ أڅ أٍڃاٍ ٷاخٽ حٍځ وٖ كاَؽ ٷاخٽ ٳڄاخ ٍأَظاه           كَؽ وأطخ ٖٷخٽ حٍځ و

 ىڃجٌ ٫ن ٍٗء اٖ ٷخٽ حٳ٬پ وٖ كَؽ.ٓجپ َ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ٬ٗزش أهزَنٍ كُٜن ٓڄ٬ض ڃـخهيح َليع ٫ن كي - 

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
س وٿټپ َٗس ٳظَس ٳڄن ٻخنض ٳظَطه اٿً ٓنظٍ ٳٸي أٳڀق وڃان ٻخناض اٿاً ٯُاَ ًٿاٺ      َٗپ ٫ڄپ ٿټ-

 .ٺٳٸي هڀ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ كخطڂ رن أرٍ ٛاَُٰس كايػنخ أراى رڀاؾ ٫ان ٫ڄاَو       كي - 
 رن ڃُڄىڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

ٻزَ وحٿلڄي هلل وٓزلخڅ حهلل وٖ كىٽ وٖ ٷىس اٖ رخهلل ٻٴاَص ًنىراه   أ وحهلل حهللٷخٽ ٖ حٿه اٖ  ڃن-
 څ ٻخنض ڃؼپ ُري حٿزلَ.وا
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄَو رن ىَناخٍ ٓاڄ٬ض ٛاهُزخ ڃاىٿً     كي - 

 ٫زي حهلل رن ٫خڃَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .ح ٳٍ ٯَُ ٍٗء اٖ رلٸه ٓؤٿه حهلل ٫ِ وؿپ ٫نه َىځ حٿٸُخڃشٍٷظپ ٫ٜٴى ڃن-
زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كايػنخ ڃلڄاي ران أراٍ كڄُاي أهزَناٍ ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ          ػنخ ٫كي - 

 ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ
څ أٻؼَ ى٫خء ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َىځ ٫َٳش ٖ حٿاه اٖ حهلل وكاي  ٖ ٗاََٺ ٿاه ٿاه      ٻخ-
 لڄي رُي  حٿوَُ وهى ٫ڀً ٻپ ٍٗء ٷيََ.ٿڄڀٺ وٿه ححٿ
ػنخ أرى رټَ حٿلنٴٍ كيػنخ ٫زاي حٿلڄُاي ران ؿ٬ٴاَ ٫ان ٫ڄاَو ران        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٴاَ ٫ناه   ٻهاخ كٔانش و  ر طنظٴىح حٿُ٘ذ ٳبنه نىٍ حٿڄٔڀڂ ڃن ٗخد ُٗزش ٳٍ حٔٓاٗځ ٻظاذ حهلل ٿاه    ٖ-

 .رهخ ه٤ُجش وٍٳ٬ه رهخ ىٍؿش
يػنخ ٫زاي حٿٜاڄي كايػنٍ أراٍ كايػنخ كزُاذ ٬َناٍ حٿڄ٬ڀاڂ ٫ان          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ كا كي - 

 ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .پ ٍؿپ حٿـنش رٔڄخكظه ٷخُٟخ وڃظٸخُٟخىه-
ٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ان حٿلٔان ٫ان ٫زاي حهلل     نػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 حرن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
طٸااىځ حٿٔاااخ٫ش كظاااً َؤهااٌ حهلل ٗااا٤ََظه ڃااان أهاااپ حٍْٝ ٳُزٸااً ٳُهاااخ ٫ـخؿاااش ٖ ٬ََٳاااىڅ     ٖ-

 .ڃ٬َوٳخ وٖ َنټَوڅ ڃنټَح
نخ هڄاخځ ٫اان ٷظااخىس ٫ان حٿلٔاان ٫ان ٫زااي حهلل راان    ػخ ٫ٴاخڅ كااي ػنػنخ ٫زااي حهلل كايػنٍ أرااٍ كااي كاي  - 

 ٫ڄَو وٿڂ ََٳ٬ه وٷخٽ
 .َؤهٌ حهلل ٫ِ وؿپ ٤ََٗظه ڃن حٿنخًّ كظ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٷظاخىس ٫ان أراٍ أَاىد ٫ان ٫زاي       كي - 

 حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٿ٘ڄْ وٻخڅ ٧پ حٿَؿپ ٻ٤ىٿه ڃخ ٿڂ َل٠َ حٿ٬َٜ ووٷض حٿ٬َٜ ڃاخ  حاًح ُحٿض َ ض حٿ٨هوٷ-

٘ڄْ ووٷاض ٛاٗس حٿڄٰاَد ڃاخ ٿاڂ َٰاَد حٿ٘اٴٶ ووٷاض ٛاٗس حٿ٬٘اخء اٿاً نٜاٲ             ٿڂ طٜٴَ حٿ
حٿڀُپ حْو٢ٓ ووٷاض ٛاٗس حٿٜازق ڃان ٣ڀاى٩ حٿٴـاَ ڃاخ ٿاڂ ط٤ڀا٪ حٿ٘اڄْ ٳابًح ٣ڀ٬اض حٿ٘اڄْ              

 ٳؤڃٔٺ ٫ن حٿٜٗس ٳبنهخ ط٤ڀ٪ رُن ٷَنٍ ٤ُٗخڅ.
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رن ٬ُٗذ ٫ن  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٫ڄَوكي - 
 أرُه ٫ن ؿي  أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .حٿٌٌ َؤطٍ حڃَأطه ٳٍ ىرَهخ هٍ حٿڀى٣ُش حٿَٰٜي ٳٍ-
ٍ ٳا ٍ حڃَأطاه  ؤطػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هيرش كيػنخ هڄخځ ٷاخٽ ٓاجپ ٷظاخىس ٫ان حٿاٌٌ َا      كي - 

حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ    ىرَهخ ٳٸخٽ ٷظخىس كيػنخ ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُاه ٫ان ؿاي  أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً      
 هٍ حٿڀى٣ُش حٿَٰٜي ٷخٽ ٷظخىس وكيػنٍ ٫ٸزش رن وٓخؽ ٫ن أرٍ حٿيٍىحء ٷخٽ

 .پ َٴ٬پ ًٿٺ اٖ ٻخٳَوه-
ن راا٫اان ٫ڄااَو  ؼااٍػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زاي حٿٜااڄي كاايػنخ هڀُٴااش راان هُاخ١ حٿڀُ  كاي  - 

 ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َڄُن ٳَأي ٯَُهخ هَُح ڃنهخ ٳهٍ ٻٴخٍطهخكڀٲ ٫ڀً  ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ هڀُٴش ٫ن ٫ڄَو ران ٗا٬ُذ ٫ان أرُاه ٫ان      كي - 

 ٸخٽٳً حٿټ٬زش اٿؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ه٤زهڂ وهى ڃٔني ٧هَ  
-ٖ    ً ط٤ڀاا٪ حٿ٘ااڄْ  ٛااٗس ر٬ااي حٿ٬ٜااَ كظااً طٰااَد حٿ٘ااڄْ وٖ ٛااٗس ر٬ااي ٛااٗس حٿٰاايحس كظاا

وحٿڄئڃنىڅ طټخٳؤ ىڃخإهڂ ٬ًَٔ رٌڃظهڂ أىنخهڂ وهڂ َي ٫ڀً ڃان ٓاىحهڂ أٖ ٖ َٸظاپ ڃائڃن رټاخٳَ      
 .وٖ ًو ٫هي ٳٍ ٫هي 

كايػنخ ٫اخڃَ حْكاىٽ ٫ان     څ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كايػنخ ٫ڄاَحڅ حٿٸ٤اخ   كي - 
 ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍؿٗ ٷخٽ

 .ٍٓىٽ حهلل ٖ ى٫خوس ٳٍ حٔٓٗځڅ حرنٍ ٳخٵ ٳٗ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَو وكيػنخ ه٘خځ ٫ان َلُاً ٫ان ڃلڄاي ران      كي - 

 ٫ڀُاه  هللنزاٍ ٛاڀً ح  حٿارَحهُڂ ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ؿزَُ رن نٴَُ ٫ن ٫زي حهلل ران ٫ڄاَو أڅ   
 وٓڀڂ ٍآ  و٫ڀُه ػىرخڅ ڃ٬ٜٴَحڅ ٳٸخٽ

 .ٔهخ  ػُخد حٿټٴخٍ ٳٗ طڀزهٌ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ ٬َنٍ حٿٔهڄٍ كيػنخ كاخطڂ ٫ان أراٍ رڀاؾ ٫ان      كي - 

٫ڄَو رن ڃُڄىڅ أنه أهزَ  أنه ٓڄ٪ ٫زي حهلل َليع ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ڃاخ  
ٖ      پحٍْٝ ٍؿ ڀ٫ً ٖ  ٷاىس ا َٸىٽ ٖ اٿاه اٖ حهلل وحهلل أٻزاَ وٓازلخڅ حهلل وحٿلڄاي هلل وٖ كاىٽ و

 رخهلل اٖ ٻٴَص ٫نه ڃن ًنىره واڅ ٻخنض ڃؼپ ُري حٿزلَ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَو كيػنخ ٷَس ٫ن حٿلُٔن ٷخٽ وحهلل ٿٸي كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ ي رهخ ٫ڀًٗه٫ُڄىح أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو 
َد ٳخؿڀاايو  ػااڂ اڅ ٗااَد ٳخؿڀاايو  ٳاابًح ٻااخڅ ٫نااي حٿَحر٬ااش   ٗااَد حٿوڄااَ ٳخؿڀاايو  ػااڂ اڅ ٗاا  اڅ-

ٳخَٟرىح ٫نٸه ٷخٽ ٳټخڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو َٸىٽ حثظىنٍ رَؿپ ٷاي ؿڀاي ٳاٍ حٿوڄاَ أٍرا٪ ڃاَحص       
 .ٳبڅ ٿټڂ ٫ڀٍ أڅ أَٟد ٫نٸه
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خ ََٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ حرن أرٍ حٿِنخى ٫ن ٫زي حٿاَكڄن ران   نٍ أرٍ كيػػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 
ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ان أرُاه ٫ان ؿاي  أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ن٨اَ اٿاً           حٿلَع ٫ن ٫

 أ٫َأرٍ ٷخثڄخ ٳٍ حٿ٘ڄْ وهى َو٤ذ ٳٸخٽ
ً حهلل ٛاڀ ٗؤنٺ ٷخٽ نٌٍص َخ ٍٓىٽ حهلل أڅ ٖ أُحٽ ٳٍ حٿ٘ڄْ كظً طٴَ٭ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل    ڃخ-

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٿُْ هٌح نٌٍح انڄخ حٿنٌٍ ڃخ حرظٍٰ ره وؿه حهلل ٫ِ وؿپ.
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرى ٫ىحنش كيػنخ أرى ر٘اَ ٫ان َىٓاٲ ران ڃخهاٺ      ػكي - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ
ڀٲ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ٓٴَس ٓخٳَنخهخ ٳؤىٍٻناخ وٷاي أٍهٸظناخ ٛاٗس حٿ٬ٜاَ      طو-

ٍ ڃاَطُن أو  نظىٟؤ ٳـ٬ڀنخ نڄٔق ٫ڀً أٍؿڀنخ ٳنخىي رؤ٫ڀً ٛىطه وَاپ ٿ٫ٓٸاخد ڃان حٿناخ     نونل
 .ػٗػخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄئڃپ ٫ن حرن أرٍ ڃڀُټش ٫ان ٫زاي   كي - 
 حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ

ؤنه ٻَهه ٳ٤َكه ػڂ ٿازْ  ٻڀُه وٓڀڂ ٫ ه ٿزْ هخطڄخ ڃن ًهذ ٳن٨َ اٿُه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللأن-
 زْ هخطڄخ ڃن وٍٵ ٳٔټض ٫نه.هخطڄخ ڃن كيَي ٳٸخٽ هٌح أهزغ وأهزغ ٳ٤َكه ػڂ ٿ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓاََؾ كايػنخ ٫زاي حهلل ران حٿڄئڃاپ ٫ان ٤٫اخء ران أراٍ ٍراخف           كي - 
 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ځ حٿٸُخڃش أ٨٫ڂ ڃن أرٍ ٷزُْ ٿه ٿٔخڅ وٗٴظخڅىطٍ حٿَٻن ََؤ-
رٍ كيػنخ أٓىى ران ٫اخڃَ كايػنخ ٗاََٺ ٫ان َُاخى ران ٳُاخٝ ٫ان أراٍ           أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 ٫ُخٝ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٽ ٿاه ح٫َحراٍ ٖ   خخء ٷاخٽ ٳٸا  ٗاُ ظنزىح ڃن حْو٫ُش حٿيرخء وحٿڄِٳغ وحٿلناظڂ ٷاخٽ ٗاََٺ وًٻاَ أ    حؿ-

ٺ ٳٸخٽ حَٗرىح وٖ ط٘اَرىح ڃٔاټَح   ٧َوٱ ٿنخ ٳٸخٽ حَٗرىح ڃخ كپ وٖ طٔټَوح أ٫يطه ٫ڀً ََٗ
 وٖ طٔټَوح.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ٿُاغ ٫ان ٣اخوّ         كي - 
 وٓڀڂ ٷخٽ حهلل ٫ڀُهً ٫ن َُخى رن ُٓڄخٻىٕ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀ

 .ن وٷ٪ حٿُٔٲىڅ ٳظنش طٔظن٨ٲ حٿ٬َد ٷظٗهخ ٳٍ حٿنخٍ حٿڀٔخڅ ٳُهخ أٗي ڃطټ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ أنزؤنخ حرن ٿه٬ُش ٫ان ٫زاي حهلل ران هزُاَس ٫ان      كي - 

 ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَُ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٫زاي حهلل ران حٿ٬اخٙ َٸاىٽ هاَؽ ٫ڀُناخ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل          
 َىڃخ ٻخٿڄىى٩ ٳٸخٽ ڂ٫ڀُه وٓڀ

خ وٖ نزاٍ ر٬ايٌ أوطُاض ٳاىحطق حٿټڀاڂ وؿىحڃ٬اه       خ ڃلڄي حٿنزٍ حْڃٍ أنخ ڃلڄي حٿنزٍ حْڃٍ ػٗػأن-
وهىحطڄه و٫ڀڄض ٻڂ هِنش حٿنخٍ وكڄڀاش حٿ٬إَ وطـاىُ راٍ و٫ىٳُاض و٫ىٳُاض أڃظاٍ ٳخٓاڄ٬ىح         

 .هڃكَڃىح كَحو وأ٬ُ٣ىح ڃخ ىڃض ٳُټڂ ٳبًح ًهذ رٍ ٳ٬ڀُټڂ رټظخد حهلل أكڀىح كٗٿه
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ڄ٬ُپ و٫زاي حهلل ران أراٍ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٗا٬زش ٫ان حٓا   كي - 
 حٿٔٴَ ٫ن حٿ٬٘زٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .ڄٔڀڂ ڃن ٓڀڂ حٿڄٔڀڄىڅ ڃن ٿٔخنه وَي  وحٿڄهخؿَ ڃن هـَ ڃخ نهً حهلل ٫نهحٿ-
رٍ كيػنخ أرى ن٬اُڂ كايػنخ ُٻََاخ ٫ان حٿ٘ا٬زٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٫زاي حهلل ران          أ كيػنٍ حهللػنخ ٫زي كي - 

 َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڄَو 
 .ڄٔڀڂ ڃن ٓڀڂ حٿڄٔڀڄىڅ ڃن ٿٔخنه وَي  وحٿڄهخؿَ ڃن هـَ ڃخ نهً حهلل ٫نهحٿ-
َ       كي -  كڄن َران ٫زاي حٿا   ع ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ن٬اُڂ كايػنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان حٿلا

 ه وٓڀڂ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُ
 .نش حهلل ٫ڀً حٿَحٍٗ وحٿڄَطٍ٘ٿ٬-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ن٬ُڂ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ان أراٍ كاخُځ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ        كي - 

 ٽٷخڀڂ وٓ ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه
 .َئڃن ٫زي كظً َئڃن رخٿٸيٍ هَُ  وَٗ  ٖ-
أرى ن٬ُڂ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن ٫ڄاَو ران ڃاَس ٷاخٽ ٻناخ ؿڀىٓاخ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

٫ني أرٍ ٫زُي ٳٌٻَوح حٿََخء ٳٸخٽ ٍؿاپ َټناً راؤرٍ ََِاي ٓاڄ٬ض ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو َٸاىٽ ٷاخٽ           
 وٓڀڂ حهلل ٫ڀُهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀ

 .َٰٛ ٓڄ٪ حٿنخّ ر٬ڄڀه ٓڄ٪ حهلل ره ٓخڃ٪ هڀٸه َىځ حٿٸُخڃش ٳلٸَ  و ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ أراى ن٬اُڂ كايػنخ َاىنْ ٬َناٍ حران أراٍ آالٶ ٫ان هاٗٽ ران             كي - 

هزخد أرٍ حٿ٬ٗء ٷخٽ كيػنٍ ٫ټَڃش كيػنٍ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ رُنڄاخ نلان كاىٽ ٍٓاىٽ حهلل     
 اً ًٻَوح حٿٴظنش أو ًٻَص ٫ني  ٷخٽ ڂ٫ڀُه وٓڀ ٛڀً حهلل

هٴض أڃخنخطهڂ وٻخنىح هټٌح وٗزٺ رُن أٛخر٬ه ٷاخٽ ٳٸڄاض   ح ٍأَض حٿنخّ ٷي ڃَؿض ٫هىىهڂ واً-
اٿُه ٳٸڀض ٿه ٻُٲ أٳ٬پ ٫ني ًٿٺ ؿ٬ڀناٍ حهلل ٳايحٹ ٷاخٽ حٿاِځ رُظاٺ وأڃڀاٺ ٫ڀُاٺ ٿٔاخنٺ وهاٌ ڃاخ           

 ش.أڃَ حٿ٬خڃٺ ط٬َٱ وى٩ ڃخ طنټَ و٫ڀُٺ رؤڃَ هخٛش نٴٔٺ وى٩ ٫ن
ن أراٍ حٿ٬زاخّ ٫ان ٫زاي     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ن٬ُڂ كيػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان كزُاذ ٫ا    كي - 

 حهلل رن ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٛخځ ڃن ٛخځ حْري ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ًُٔ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرٍ حٿِناخى ٫ان ٫زاي    كي - 

ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ اڅ ٗخء حهلل ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫حٿَكڄن حرن حٿلَع 
 ُه وٓڀڂ٫ڀ
 .ً ٫ن نظٲ حٿُ٘ذ وٷخٽ أنه نىٍ حٔٓٗځنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ كيػنخ ٫زُي حهلل رن حْهنْ أرى ڃخٿاٺ حُْىٌ  كي - 

 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٛٓىٽ حهلل ٍ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ٷخٽ
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ُش حهلل ٫ِ وؿپ وٖ ٷ٬ُ٤ش ٍكڂ ٳڄن كڀاٲ  نٌٍ وٖ َڄُن ٳُڄخ ٖ َڄڀٺ حرن آىځ وٖ ٳٍ ڃ٬ٜ ٖ-
 .٫ڀً َڄُن ٳَأي ٯَُهخ هَُح ڃنهخ ٳڀُي٫هخ وٿُؤص حٿٌٌ هى هَُ ٳبڅ طَٻهخ ٻٴخٍطهخ

ٍ كااي -  كاايػنٍ  ٹراان حٿڄزااخٍح ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ راان آاالٶ أنزؤنااخ ٫زااي حهلل ٬َناا
 ٷخٽ أٓخڃش رن َُي كيػنٍ ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو

 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿزُ٪ وحٔٗظَحء ٳٍ حٿڄٔـينه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد رن ٤٫خء ٷخٽ وكيػنخ كٔاُن حٿڄ٬ڀاڂ ٫ان ٫ڄاَو     كي - 

 ټش ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽڃٿڄخ ٳظلض ٽ رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخ
َلُاً وََِاي وٷاخٽ ٳُاه وأوٳاىح رلڀاٲ حٿـخهڀُاش ٳابڅ حٔٓاٗځ ٿاڂ            ىح حٿٔٗف ٳٌٻَ نلى كيَغٻٴ-

 .َِى  اٖ ٗيس وٖ طليػىح كڀٴخ ٳٍ حٔٓٗځ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن أرٍ رټُاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٷظاخىس ٓاڄ٬ض أراخ أَاىد         كي - 

 حُْىٌ َليع ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ
خٽ ٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ وٷااض ٛااٗس  ََٳ٬ااه ڃااَطُن ٷااخٽ وٓااؤٿظه حٿؼخٿؼااش ٳٸاا  ٿااڂ-

حٿ٨هَ ڃخ ٿڂ َل٠َ حٿ٬َٜ ووٷض ٛٗس حٿ٬َٜ ڃخ ٿڂ طٜٴَ حٿ٘ڄْ ووٷض ٛٗس حٿڄَٰد ڃاخ  
 ٗ ڂ ط٤ڀاا٪ ٿااحٿٴـااَ ڃااخ س ٿااڂ َٔااٸ٢ نااىٍ حٿ٘ااٴٶ ووٷااض ٛااٗس حٿ٬٘ااخء اٿااً نٜااٲ حٿڀُااپ ووٷااض ٛاا

 .حٿ٘ڄْ
٤خٿٸاخنٍ كايػنخ حران ڃزاخٍٹ ٫ان ٿُاغ ران        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن آلٶ حٿكي - 

٬ٓي كيػنٍ ٫خڃَ رن َلًُ ٫ن أرٍ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زاي حهلل ران حٿ٬اخٙ َٸاىٽ     
 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ّ حٿوٗثٶ َىځ حٿٸُخڃش ٳُنَ٘ ٫ڀُاه طٔا٬ش   وظٍ ٫ڀً ٍإأڃحهلل ٫ِ وؿپ َٔظوڀٚ ٍؿٗ ڃن  اڅ-
ػڂ َٸىٽ أطنټَ ڃن هٌح ُٗجخ أ٧ڀڄظٺ ٻظزظٍ حٿلخٳ٨ىڅ ٷاخٽ ٖ  وط٬ُٔن ٓـٗ ٻپ ٓـپ ڃي حٿزَٜ 

َخٍد ٳُٸىٽ أٿٺ ٫ٌٍ أو كٔنش ٳُزهض حٿَؿاپ ٳُٸاىٽ ٖ َاخ ٍد ٳُٸاىٽ رڀاً اڅ ٿاٺ ٫ناينخ كٔانش         
وحكيس ٖ ٧ڀڂ حٿُىځ ٫ڀُٺ ٳظوَؽ ٿه ر٤خٷش ٳُهخ أٗهي أڅ ٖ حٿه اٖ حهلل وأڅ ڃلڄيح ٫زي  وٍٓاىٿه  

حٿز٤خٷش ڃ٪ هٌ  حٿٔـٗص ٳُٸخٽ اناٺ ٖ ط٨ڀاڂ ٷاخٽ ٳظىٟا٪       ٳُٸىٽ أك٠َو  ٳُٸىٽ َخ ٍد ڃخ هٌ
 حٿٔـٗص ٳٍ ٻٴش ٷخٽ ٳ٤خٗض حٿٔـٗص وػٸڀض حٿز٤خٷش وٖ َؼٸپ ٍٗء رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكُڂ.

نخ ٫زاي حهلل ران حٿڄزاخٍٹ ٫ان ٿُاغ ران       ػن آالٶ كاي  را  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂكي - 
ٓاىحىس ٫اان ٫زاي حٿااَكڄن ران ؿزُااَ أڅ ٫زاي حهلل راان      ٓا٬ي كاايػنٍ ؿ٬ٴاَ راان ٍر٬ُاش ٫اان رټاَ راان    

 ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ كيػه ٷخٽ ٷخځ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ
حٿڄٸاخځ   ٿاٺ َيهڀن ٍؿپ ٫ڀً ڃُٰزش اٖ وڃ٬ه ٯُاَ  ٷاخٽ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ٳڄاخ ىهڀاض ر٬اي ً         ٖ-
 .ً ڃُٰزش اٖ وڃ٬ٍ وحكي أو حػنخڅڀ٫
٫ظخد رن َُخى كيػنخ ٫زي حهلل ٬َنٍ حرن ڃزخٍٹ أنزؤناخ ٫زاي حهلل   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

رن ٗىًد ٷخٽ كيػنٍ أرٍ ٷخٽ كيػنٍ ٫خڃَ رن ٫زي حٿىحكي ٫ن ٫زي حهلل ران رََايس ٫ان ٫زاي حهلل     
 رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ
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ُه وٓڀڂ اًح أٍحى أڅ َٸٔاڂ ٯنُڄاش أڃاَ راٖٗ ٍٟاٍ حهلل ط٬اخٿً ٫ناه        ڀڀً حهلل ٫ٛ څ ٍٓىٽ حهللٻخ-
ػٗػخ ٳؤطً ٍؿپ رِڃخځ ڃن ٬َٗ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ر٬ي أڅ أٷٔڂ حٿٰنُڄاش ٳٸاخٽ   ٳنخىي 

َخ ٍٓىٽ حهلل هٌ  ڃن ٯنُڄاش ٻناض أٛازظهخ ٷاخٽ أڃاخ ٓاڄ٬ض راٖٗ َناخىٌ ػٗػاخ ٷاخٽ ن٬اڂ ٷاخٽ ٳڄاخ              
ڃن٬ٺ أڅ طؤطُنٍ ره ٳخ٫ظپ ٿه ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ انٍ ٿن أٷزڀه كظً طټىڅ أناض حٿاٌٌ   

 ٳُنٍ ره َىځ حٿٸُخڃش.حطى
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ظاخد كايػنخ ٫زاي حهلل أنزؤناخ أٓاخڃش ران َُاي ٫ان ٫ڄاَو ران               كي - 

َٸاىٽ اڅ  ش ځ حٿٴاظق وهاى رڄټا   ٫اخ  ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ  
لىځ حٿڄُظش ٳبنه َيهن  وٍٓىٿه كَځ رُ٪ حٿوڄَ وحٿڄُظش وحٿونََِ ٳٸُپ َخ ٍٓىٽ حهلل أٍأَض ٗهللح

 رهخ حٿٔٴن وَيهن رهخ حٿـڀىى ؤَظٜزق رهخ حٿنخّ ٳٸخٽ ٖ هٍ كَحځ ػڂ ٷخٽ
 .طپ حهلل حٿُهىى اڅ حهلل ٿّڄخ كَځ ٫ڀُهڂ حٿ٘لىځ ؿڄڀىهخ ػڂ رخ٫ىهخ وأٻڀىح أػڄخنهخٷخ-
نٍ ػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ظاخد ران َُاخى أنزؤناخ ٫زاي حهلل أنزؤناخ أٓاخڃش ران َُاي كايػ            يزي حهلل كا ٫ ػنخكي - 

 ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ ٖ َٜخٳق حٿنٔخء ٳٍ حٿز٬ُش أڅ-
ي ٫ان ٫ڄاَو ران    َُا ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ظاخد كايػنخ ٫زاي حهلل أنزؤناخ أٓاخڃش ران           كي - 

 ڂ ٷخٽ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ
 .َلپ ٿَؿپ أڅ َٴَٵ رُن حػنُن اٖ ربًنهڄخ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٍؿاخء أراى َلُاً كايػنخ ڃٔاخٳ٪ ران ٗاُزش ٓاڄ٬ض         كي - 

نُاه ٿٔاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل     ًٛز٬ه ٳاٍ أ أ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو َٸىٽ ٳؤن٘ي رخهلل ػٗػخ ووٟ٪
 ٫ڀُه وٓڀڂ وهى َٸىٽ

َخٷىطظخڅ ڃن َخٷىص حٿـناش ٣ڄاْ حهلل ٫اِ وؿاپ نىٍهڄاخ وٿاىٖ أڅ حهلل ٣ڄاْ        حٿَٻن وحٿڄٸخځ  اڅ-
نىٍهڄااخ أڃااَطټڂ رااؤڃَ ٳااخثظڄَوح ڃااخ حٓااظ٬٤ظڂ وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اًح نااىىٌ    

  ٗ َٜاڂ َىڃجاٌ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ هلل         ٿڀٜٗس ٛٗس حٿٜزق وأكيٻڂ ؿناذ ٳا
ڃن أكٜخهخ ىهپ حٿـناش اناه وطاَ َلاذ حٿاىطَ وٷاخٽ ٍٓاىٽ        كيح څ حٓڄخ ڃخثش اٖ وحط٬ٔش وط٬ٔى

حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ن٨َ أكيٻڂ اٿً ڃن ٳ٠پ ٫ڀُاه ٳاٍ حٿڄاخٽ وحٿوڀاٶ ٳڀُن٨اَ اٿاً ڃان        
وٓاڀڂ ٣هاَ اناخء أكايٻڂ اً وٿاٮ       ههى أٓٴپ ڃنه ٳُڄن ٳ٠پ ٫ڀُه وٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُا   

هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وحٿٌٌ نٴْ ڃلڄي رُي  ٿٸي ححٿټڀذ ٳُه أڅ َٰٔڀه ٓز٪ ڃَحص وٷخٽ ٍٓىٽ 
هڄڄض أڅ آڃَ ٳظُخنٍ أڅ َٔاظ٬يوح ٿاٍ رلاِځ ڃان ك٤اذ ػاڂ آڃاَ ٍؿاٗ َٜاڀٍ ٿڀناخّ ػاڂ َلاَٵ             
رُىطخ ٫ڀً ڃن ٳُهخ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نَٜص رخٿ٫َذ وأوطُض ؿىحڃا٪ حٿټڀاڂ   

كاايٻڂ أو ٗااَحٻه ٳااٗ َڄااٖ ٳااٍ   ٬ااپ أوٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اًح حنٸ٤اا٪ ٗٔاا٪ ن   
حكيحهڄخ رن٬پ وحْهَي كخٳُش ٿُلٴهڄخ ؿڄ٬ُخ أو ٿُن٬ڀهڄخ ؿڄ٬ُخ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه  

ٍ رڄااخ ٷيٍطااه ٿااه ٌَڀٴظااه حٿنااه وٓااڀڂ ٷااخٽ حهلل ٖ َااؤطٍ حراان آىځ حٿنااٌٍ ر٘ااٍء ٿااڂ أٻاان ٷيٍطااه ٿااه وٿټناا 
ڃان ٷزاپ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل       هَٔظوَؽ ره ڃن حٿزوُپ َئطُنٍ ٫ڀُه ڃخ ٿاڂ َټان آطاخنٍ ٫ڀُا    
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٫ڀُاه وٓاڀڂ أڅ حهلل ٫ااِ وؿاپ ٷاخٽ ٿااٍ أنٴاٶ أنٴاٶ ٫ڀُااٺ وٓاڄٍ حٿلاَد هي٫ااش وٷاخٽ ٍٓااىٽ حهلل          
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأي ٫ًُٔ رن ڃََڂ ٫ڀُه حٿٔٗځ ٍؿٗ ََٔٵ ٳٸخٽ ٿه ٫ُٔاً ٓاَٷض ٷاخٽ    

ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    حهللٻٗ وحٿٌٌ ٖ حٿه اٖ هى ٷاخٽ ٫ُٔاً آڃناض راخهلل وٻاٌرض ٫ُناٍ وٷاخٽ ٍٓاىٽ         
وٓڀڂ وحهلل ڃخ أوطُټڂ ڃن ٍٗء وٖ أڃن٬ټڄى  اڅ أناخ اٖ هاخُڅ أٛان٪ كُاغ أڃاَص وٷاخٽ ٍٓاىٽ        

 ٪ح واًح ٍٻا َوحهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ انڄخ ؿ٬پ اٖڃخځ ٿُئطڂ ره ٳٗ طوظڀٴاىح ٫ڀُاه واًح ٻزاَ ٳټزا    
ٓاـينخ ٓاـيوح واًح ٛاڀً     حٳخٍٻ٬ىح واًح ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄي  ٳٸىٿىح حٿڀهڂ ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي واً

ؿخٿٔخ ٳٜڀىح ؿڀىٓخ أؿڄ٬ُن وٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أٷُڄاىح حٿٜاٲ ٳاٍ حٿٜاٗس         
ٳابڅ اٷخڃااش حٿٜااٲ ڃاان كٔاان حٿٜااٗس ورخٓانخى  ٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ طلااخؽ آىځ   

ٿاه   ٳٸاخٽ وڃىًٓ ٳٸخٽ ٿه ڃىًٓ أنض آىځ حٿٌٌ أٯىَض حٿنخّ وأهَؿظهڂ ڃان حٿـناش اٿاً حٍْٝ    
آىځ أنض ڃىًٓ حٿٌٌ أ٤٫خٹ حهلل ٫ڀاڂ ٻاپ ٗاٍء وحٛا٤ٴخٹ ٫ڀاً حٿناخّ رَٓاخٖطه ٷاخٽ ن٬اڂ ٷاخٽ           
أطڀىڃنٍ ٫ڀً أڃَ ٻخڅ ٷي ٻظذ ٫ڀٍ أڅ أٳ٬پ ڃن ٷزاپ أڅ أهڀاٶ ٷاخٽ ٳلاخؽ آىځ ڃىٓاً ٛاڀً حهلل       

حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ رُنڄاخ أَاىد َٰظٔاپ ٫ََخناخ هاَ ٫ڀُاه ؿاَحى           وٷخٽ ٍٓىٽڂ ٫ڀُهڄخ وٓڀ
ٳـ٬پ أَىد َلؼً ٳٍ ػىره ٳنخىح  ٍره َخ أَاىد أٿاڂ أٻان أٯنُاٺ ٫ڄاخ طاَي ٷاخٽ رڀاً َاخ           ذڃن ًه

ٍد وٿټن ٖ ٯنً رٍ ٫ن رَٻظٺ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ هٴٴاض ٫ڀاً ىحوى ٫ڀُاه     
حٿٔٗځ حٿٸَحءس وٻخڅ َؤڃَ ريحرظه ٳظَٔف وٻخڅ َٸَأ حٿٸَآڅ ٷزپ أڅ طَٔف ىحرظه وٻخڅ ٖ َؤٻاپ اٖ  

ٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٍإَااخ حٿَؿااپ حٿٜااخٿق ؿااِء ڃاان ٓااظش       َااه وڃاان ٫ڄااپ َي 
وأٍر٬ااُن ؿااِءح ڃاان حٿنزااىس وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٿُٔااڀڂ حٿٜااَُٰ ٫ڀااً حٿټزُااَ    

ى  ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٖ أُحٽ      خؼُاَ وربٓان  ٿټوحٿڄخٍ ٫ڀً حٿٸخ٫ي وحٿٸڀُاپ ٫ڀاً ح  
ٖ حٿه اٖ حهلل ٳبًح ٷخٿىح ٖ حٿه اٖ حهلل ٳٸي ٫ٜاڄىح ڃناٍ أڃاىحٿهڂ وأنٴٔاهڂ      أٷخطپ حٿنخّ كظً َٸىٿىح

اٖ رلٸهااخ وكٔااخرهڂ ٫ڀااً حهلل ٫ااِ وؿااپ وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ طلخؿااض حٿـنااش    
وحٿناخٍ ٳٸخٿااض حٿنااخٍ أوػااَص رااخٿڄظټزََن وحٿڄظـزاََن وٷخٿااض حٿـنااش ٳڄااخٿٍ ٖ َاايهڀنٍ اٖ ٟاا٬ٴخء   

ٳٸخٽ حهلل ٫ِ وؿپ ٿڀـنش انڄخ أنض ٍكڄش أٍكڂ رٺ ڃن أٗخء ڃان ٫زاخىٌ   طهڂ حٿنخّ وٓٴڀظهڂ و٫َ
وٷخٽ ٿڀنخٍ انڄخ أنض ٫ٌحرٍ أ٫ٌد رٺ ڃن أٗخء ڃن ٫زاخىٌ وٿټاپ وحكاي ڃنټڄاخ ڃڀئهاخ ٳخڃاخ حٿناخٍ        

ٷ٢ ٷ٢ أٌ كٔزً ٳهنخٿٺ طڄظڀت وَِوي ر٠٬اهخ   ٽٍؿڀه ٳظٸىپ ٳٗ طڄظڀت كظً ٠َ٪ حهلل ٫ِ وؿ
 ه أكيح وأڃخ حٿـنش ٳبڅ حهلل َنٍ٘ء ٿهخ هڀٸخ.ٸڀاٿً ر٬ٞ وٖ ٨َڀڂ حهلل ڃن ه

 زاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ اراَحهُڂ ران أراٍ حٿ٬زاخّ وكٔاُن ران ڃلڄاي ٷاخٖ كايػنخ ٫          كي - 
أرٍ حٿِنخى ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلاَع ران ٫زاي حهلل ران ٫ُاخٕ ران أراٍ ٍر٬ُاش ٫ان           نحٿَكڄن ر

هلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ه٤اذ حٿناخّ ٫اخځ حٿٴاظق      ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ح
 ٫ڀً ىٍؿش حٿټ٬زش ٳټخڅ ٳُڄخ ٷخٽ ر٬ي أڅ أػنً ٫ڀً حهلل أڅ ٷخٽ

ٔٓاٗځ اٖ ٗايس وٖ كڀاٲ ٳاٍ حٔٓاٗځ وٖ      حٿاڂ َاِى     ُاش أَهخ حٿنخّ ٻپ كڀاٲ ٻاخڅ ٳاٍ حٿـخهڀ    َخ-
    َ وىَاش   هـَس ر٬ي حٿٴظق َي حٿڄٔڀڄُن وحكيس ٫ڀً ڃن ٓىحهڂ طظټخٳؤ ىڃاخإهڂ وٖ َٸظاپ ڃائڃن رټاخٳ

حٿټخٳَ ٻنٜٲ ىَاش حٿڄٔاڀڂ أٖ وٖ ٗاٰخٍ ٳاٍ حٔٓاٗځ وٖ ؿناذ وٖ ؿڀاذ وطئهاٌ ٛايٷخطهڂ ٳاٍ           



  

 

 

Page 331 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

َـَُ ٫ڀً حٿڄٔڀڄُن أىنخهڂ وََى ٫ڀً حٿڄٔڀڄُن أٷٜخهڂ ػڂ ناِٽ وٷاخٽ كٔاُن أناه ٓاڄ٪       ىَخٍهڂ
 ځ. هټٌح ٳٍ حْٛپ[.ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ]حنظهً حٿټٗ

كيػنخ ٫زي حٿىهخد ٫ن ٬ُٓي ٫ن ڃ٤َ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 
 أرُه ٫ن ؿي  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .حء ٻڀهن ٫َ٘ ٫َ٘ ڃن حٔرپىحْٛخر٪ ٓو حٿڄىحٟق هڄْ هڄْ ڃن حٔرپ ٳٍ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن ٷظخىس ٫ن ٗهَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو كي - 

  نزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأڅ حٿ
 .ڄٸظىٽ ىوڅ ڃخٿه ٗهُيحٿ-
رن أرٍ  ُڂػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃَوحڅ رن ٗـخ٩ أرى ٫ڄَو حٿـٌٍِ كيػنٍ ارَحهكي - 
ڀش حٿ٬ٸُڀٍ ڃن أهپ رُض حٿڄٸيّ ٫ن أراٍ ٓاڀڄش ران ٫زاي حٿاَكڄن ٷاخٽ ٷاخٽ حٿظٸاً ٫زاي حهلل ران           ز٫

ڄَوس ٳظليػخ ػڂ ڃ٠اً ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ورٸاٍ ٫زاي       ٫ڄَ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٫ڀً حٿ
حهلل رن ٫ڄَ َزټٍ ٳٸخٽ ٿه ٍؿپ ڃخ َزټُٺ َخ أرخ ٫زي حٿاَكڄن ٷاخٽ هاٌح ٬َناٍ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو        

 ٫ُڂ أنه ٓڄ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .ٻخڅ ٳٍ ٷڀزه ڃؼٸخٽ كزش ڃن هَىٽ ڃن ٻزَ أٻزه حهلل ٫ڀً وؿهه ٳٍ حٿنخٍ ڃن-
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٸيوّ رن رټَ حرن هنُْ أرى حٿـهڂ أنزؤنخ حٿلـاخؽ ٫ان   ػنخ كي - 

 وٓڀڂ حهلل ٫ڀُهً ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀ
 .ٛٗس ٖ َٸَأ ٳُهخ ٳهٍ هيحؽ ػڂ هيحؽ ػڂ هيحؽ ٻپ-
ڀاٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراٍ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ َُاي ران حٿلزاخد أهزَناٍ ڃىٓاً ران ٫        كي - 

 َٸىٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
ٍوڅ ڃن حٿڄٔڀڂ ٷخٿىح حهلل وٍٓىٿه أ٫ڀڂ ٷاخٽ ڃان ٓاڀڂ حٿڄٔاڀڄىڅ ڃان ٿٔاخنه وَاي  ٷاخٽ طايٍوڅ          طي-

ڂ ڃاان حٿڄاائڃن ٷااخٿىح حهلل ٬َنااٍ وٍٓااىٿه أ٫ڀااڂ ٷااخٽ ڃاان أڃنااه حٿڄئڃنااىڅ ٫ڀااً أنٴٔااهڂ وأڃااىحٿه            
 .وحٿڄهخؿَ ڃن هـَ حٿٔىء ٳخؿظنزه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ ران ٫خٛاڂ أهزَناخ ىوَاي حٿوَحٓاخنٍ وحٿِرُاَ ران ٫ايٌ         كي - 
 و رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽَأنزؤنخ ٫ڄٽ ٷخ٫ي ڃ٬ه ٷخ

 .ض َخ ٍٓىٽ حهلل انخ نٔڄ٪ ڃنٺ أكخىَغ ٖ نلٴ٨هخ أٳٗ نټظزهخ ٷخٽ رڀً ٳخٻظزىهخٷڀ-
زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن ٫خٛڂ ٫ن حٿڄؼنً رن حٿٜزخف ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ػنخ ٫كي - 

 ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ذ واڅ ىٵ أو حى٫خء اٿً نٔذ ٖ ٬ََٱٔطزَإ ڃن نٻٴَ -
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ََِي حٿىحٓا٤ٍ أنزؤناخ ڃلڄاي ران آالٶ ٫ان ٫ڄاَو       كي - 

 رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ
خٽ ن٬اڂ  ٷا  ض َخ ٍٓىٽ حهلل انٍ أٓڄ٪ ڃناٺ أٗاُخء أٳؤٻظزهاخ ٷاخٽ ن٬اڂ ٷڀاض ٳاٍ حٿ٠ٰاذ وحٿَٟاخ         ٷڀ-
 ٍ ٖ أٷىٽ ٳُهڄخ اٖ كٸخ.نٳب
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿىهاخد كايػنخ ٓا٬ُي ٫ان كٔاُن حٿڄ٬ڀاڂ ٷاخٽ ٬َناٍ ٫زاي           كي - 
 ٷي ٓڄ٬ظه ڃنه ٬َنٍ كُٔنخ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽحٿىهخد و

ٍ كخٳُااخ ٜااڀَااض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َنٴظااپ ٫اان َڄُنااه و٫اان ٗااڄخٿه وٍأَظااه َ     ٍأ-
 .نظ٬ٗ وٍأَظه َٜىځ ٳٍ حٿٔٴَ وَٴ٤َ وٍأَظه ََ٘د ٷخ٫يح وٷخثڄخڃو
٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد كيػنخ كُٔن ٫نكي - 

 ؿي  أڅ ٍؿٗ ٓؤٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ
پ ڃخٖ وڃن ٯَُ ػْ ٿٍ ڃخٽ وٿٍ َظُڂ ٳٸخٽ ٻپ ڃن ڃخٽ َظُڄٺ ٯَُ ڃَٔٱ وٖ ڃزٌٍ وٖ ڃظخٿُ-

 أڅ طٸٍ ڃخٿٺ أو ٷخٽ طٴيٌ ڃخٿٺ رڄخٿه ٗٺ كُٔن.
كڄن كيػنٍ ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زُي رن كڄُي أرى ٫زي حٿَكي - 

 أرُه ٫ن ٫زي حهلل حرن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٍ َاىڃٍ وٿُڀظاٍ ٷاخٽ ٳٸاخٽ ٿاٍ حٍٷاي وٛاپ        ٳا ٷاخٽ ٷڀاض    آڅ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٳٍ ٻڂ طٸَأ حٿٸَ َخ-

وحٍٷي وحٷَأ  ٳٍ ٻپ ٗهَ ٷخٽ ٳڄخ ُٿض أنخٷٜه وَنخٷٜنٍ اٿً أڅ ٷاخٽ حٷاَأ  ٳاٍ ٻاپ ٓاز٪ ٷاخٽ       
أرٍ وٿڂ أٳهڂ وٓٸ٤ض ٫ڀٍ ٻڀڄش ٷخٽ ػڂ ٷخٽ ٷڀض انٍ أٛىځ وٖ أٳ٤َ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿٍ ٛاڂ وحٳ٤اَ   

أَخځ ڃن ٻپ ٗهَ ٳڄخ ُٿض أنخٷٜه وَنخٷٜنٍ كظاً ٷاخٽ ٛاڂ أكاذ حٿٜاُخځ اٿاً حهلل        وٛڂ ػٗػش
 ران ٫ڄاَو ْڅ أٻاىڅ ٷزڀاض ٍهٜاش      ٫ِ وؿپ ُٛخځ ىحوى ٛڂ َىڃاخ وحٳ٤اَ َىڃاخ ٳٸاخٽ ٫زاي حهلل     

  ٫ڀُه وٓڀڂ أكذ اٿٍ ڃن أڅ َټىڅ ٿٍ كڄَ حٿن٬ڂ كٔزظه ٗٺ ٫زُيس.ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
ن حران ٓالٶ كايػنٍ    ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد رن ارَحهُڂ رن ٬ٓي كيػنخ أرٍكي - 

٫ڄَو رن ٗا٬ُذ ران ڃلڄاي ران ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ران حٿ٬اخٙ ٫ان أرُاه ٫ان ؿاي  ٷاخٽ ٓاڄ٬ض                
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

 .ؿڀذ وٖ ؿنذ وٖ طئهٌ ٛيٷخطهڂ اٖ ٳٍ ىوٍهڂ ٖ-
ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ أرٍ ٫ن حرن آلٶ كيػنٍ أرى ٓاٴُخڅ حٿـَٗا  كي - 

ُڄخ ًٻَ أهپ رٗى  ٫ن ڃٔڀڂ رن ؿزَُ ڃىٿً ػٸُٲ وٻخڅ ڃٔڀڂ ٍؿاٗ َئهاٌ ٫ناه وٷاي     ٳوٻخڅ ػٸش 
 رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ أىٍٹ وٓڄ٪ ٫ن ٫ڄَو رن كََٖ حٿِرُيٌ ٫ن ٫زي حهلل

ض َخ أرخ ڃلڄي انخ رؤٍٝ ٿٔنخ نـي رهخ حٿيَنخٍ وحٿيٍهڂ وانڄخ أڃىحٿنخ حٿڄىحٗاٍ ٳانلن نظزخ٬َهاخ    ٷڀ-
ٸَس رخٿ٘خس ن٨َس اٿً أؿپ وحٿز٬َُ راخٿزٸَحص وحٿٴاَّ رخْراخ٫َ ٻاپ ًٿاٺ اٿاً أؿاپ        ٿزرُننخ ٳنزظخ٩ ح

ڀڂ أڅ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓا  ٳهپ ٫ڀُنخ ٳٍ ًٿٺ ڃن رؤّ ٳٸخٽ ٫ڀً حٿوزَُ ٓٸ٤ض أڃَنٍ ٍٓىٽ
ٸُاض رٸُاش ڃان    أر٬غ ؿُ٘خ ٫ڀً ارپ ٻخنض ٫نايٌ ٷاخٽ ٳلڄڀاض حٿناخّ ٫ڀُهاخ كظاً نٴايص حٔراپ ور        

 ٫ڀُه وٓڀڂ َخ ٍٓىٽ حهلل حٔرپ ٷي نٴيص وٷي رٸُض رٸُش ڃان  هللهلل ٛڀً حح حٿنخّ ٷخٽ ٳٸڀض ٿَٓىٽ
ظ٪ ٫ڀُنخ ارٗ رٸٗثٚ ڃان اراپ   حٿنخّ ٖ ٧هَ ٿهڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حر

حٿٜيٷش اٿً ڃلڀهاخ كظاً ننٴاٌ هاٌح حٿز٬اغ ٷاخٽ ٳټناض أرظاخ٩ حٿز٬ُاَ رخٿٸڀىٛاُن وحٿاؼٗع ڃان اراپ              
حٿٜيٷش اٿً ڃلڀهخ كظً نٴٌص ًٿٺ حٿز٬غ ٷخٽ ٳڀڄخ كڀض حٿٜيٷش أىحهخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه 

 .وٓڀڂ
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حرن آلٶ ٷخٽ ًٻَ ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ أرٍ ٫ن كي - 
٫ن أرٍ ٫ن ؿي  ٷخٽ ٷ٠ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاٍ ٫ٸاپ حٿـناُن اً ٻاخڅ ٳاٍ ر٤ان         

ٳٍ حڃَأس كڄپ ران ڃخٿاٺ ران حٿنخرٰاش حٿهاٌٿٍ وأڅ حٿنزاٍ ٛاڀً         ٳٸ٠ً رٌٿٺه أڃه رَٰس ٫زي أو أڃ
 ٽڂ ٷخحهلل ٫ڀُه وٓڀ

 .ٰٗخٍ ٳٍ حٔٓٗځ ٖ-
أراٍ كايػنخ ٬َٸاىد وٓا٬ي ٷاخٖ كايػنخ أراٍ ٫ان ران آالٶ ٬َناٍ ڃلڄاي             ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ   كي - 

 كيػنٍ ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ
 . ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٖ ٰٗخٍ ٳٍ حٔٓٗځهللهلل ٛڀً حح ً ٍٓىٽٷ٠-
رن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنٍ أرٍ ٫ن ڃلڄي رن حٓلٶ ٷخٽ وًٻَ ٫ڄَو كي - 

 ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ
ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ وٿيح حٿڄظ٫ٗنُن أنه َاَع أڃاه وطَػاه وڃان ٷٴخهاخ راه       ٷ٠-

 ؿڀي ػڄخنُن.   وٿي ُنخ٫خؿڀي ػڄخنُن وڃن ى
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ أرٍ ٫ن أرُه ٫ن كڄُي رن ٫زي حٿَكڄن ٓڄ٬ض كي - 

 ٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫زي حهلل رن ٫ڄَو َٸى
ڃن أٻزَ حٿټزخثَ أڅ َڀ٬ن حٿَؿپ وحٿيَاه ٷاخٿىح َاخ ٍٓاىٽ حهلل وٻُاٲ َڀ٬ان حٿَؿاپ أرىَاه ٷاخٽ           اڅ-

 .ٔذ أرخ  ؤَذ حٿَؿپ أڃه ٳُٔذ أڃهُپ حٿَؿپ ٳَؿَٔذ حٿ
 ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٬َٸاىد حران اراَحهُڂ كايػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ ٬َناٍ حران حٿڄ٤ڀاذ            كي - 

حٿڄوِوڃٍ ٫ن ٫زي حٿ٬َِِ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ حٿٔهڄٍ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل 
 ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .ٷظپ ىوڅ ڃخٿه ٳهى ٗهُي ڃن-
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن حٿڄ٤ڀذ ٫ن ٫زاي حهلل ران كٔان    حػنخ ٫زي كي - 

 زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙرن كٔن ٫ن ارَحهُڂ رن ڃلڄي رن ٣ڀلش حٿظُڄٍ ٫ن ٫
 .پ ًٿٺڃؼ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنٍ أرٍ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗاهخد كايػنٍ ٫ُٔاً    كي - 

 نه ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ َٸىٽأرن ٣ڀلش رن ٫زُي حهلل 
پ ڃانهڂ  ٓڀڂ َىځ حٿنلَ ٫ڀً ٍحكڀظه ٳ٤ٴٶ َٔؤٿىنه ٳُٸىٽ حٿٸخثا ٲ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه ووٷ-

َاخ ٍٓااىٽ حهلل انااٍ ٿااڂ أٻان أٗاا٬َ أڅ حٿَڃااٍ ٷزااپ حٿنلااَ ٳنلاَص ٷزااپ أڅ أٍڃااٍ ٳٸااخٽ ٍٓااىٽ حهلل    
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٍځ وٖ كَؽ و٣ٴٶ آهَ ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل اناٍ ٿاڂ أٗا٬َ أڅ حٿنلاَ ٷزاپ         

 ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ حنلااَ وٖ كااَؽ ٷااخٽ ٳڄااخ  حٿلڀااٶ ٳلڀٸااض ٷزااپ أڅ أنلااَ ٳُٸااىٽ ٍٓااىٽ حهلل 
َىڃجٌ ََُٔؤٽ ٫ن أڃَ ڃڄخ َنًٔ حٔنٔاخڅ أو َـهاپ ڃان طٸايَڂ حْڃاىٍ ر٠٬اهخ ٷزاپ ر٬اٞ         ٓڄ٬ض 

 وأٗزخههخ اٖ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٖ كَؽو ٬ڀهحٳ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ أرٍ ٫ن ڃلڄي رن آالٶ ٳاٌٻَ كايَؼخ ٷاخٽ حران      كي - 
٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷاخٽ  آلٶ وًٻَ ٫ڄَو رن ٬ُٗذ رن ڃلڄي رن 

 بڅڃنااخ ڃظ٬ڄاايح ٳبنااه َاايٳ٪ اٿااً أوٿُااخء حٿٸظُااپ ٳاا ڃئ ٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃاان ٷظااپ
ڀىح واڅ ٗخإوح أهٌوح حٿيَش وهٍ ػٗػىڅ كٸش وػٗػىڅ ؿ٫ٌش وأٍر٬ىڅ هڀٴش ٳٌٿٺ ٫ٸاپ  ظٗخإوح ٷ

ٗيَي حٿ٬ٸپ و٫ٸپ ٗزه حٿ٬ڄي ڃٰڀ٨ش ڃؼاپ ٫ٸاپ   حٿ٬ڄي وڃخ ٛخٿلىح ٫ڀُه ڃن ٍٗء ٳهى ٿهڂ وًٿٺ 
حٿ٬ڄي وٖ َٸظپ ٛاخكزه وًٿاٺ أڅ َناِ٭ حٿ٘ا٤ُخڅ راُن حٿناخّ ٳظټاىڅ ىڃاخء ٳاٍ ٯُاَ ٟاُٰنش وٖ            

 كڄپ ٓٗف ٳبڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
نٍ ڃن كڄپ ٫ڀُنخ حٿٔاٗف ٳڀاُْ ڃناخ وٖ ٍٛاي ر٤ََاٶ ٳڄان ٷظاپ ٫ڀاً ٯُاَ ًٿاٺ ٳهاى ٗازه             ٬َ-

ٰڀ٨ش وٖ َٸظپ ٛخكزه وهى رخٿ٘هَ حٿلَحځ وٿڀلَڃش وٿڀـخٍ وڃن ٷظپ ه٤ؤ ٳيَظاه  حٿ٬ڄي و٫ٸڀه ڃ
ټاخٍس رناٍ ٿزاىڅ    رػىڅ حرناش ڃواخٝ وػٗػاىڅ حرناش ٿزاىڅ وػٗػاىڅ كٸاش و٫٘اَ         ػٗ ڃخثش ڃن حٔرپ

ًٻااىٍ ٷااخٽ وٻااخڅ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٸُڄهااخ ٫ڀااً أهااپ حٿٸااَي أٍر٬ڄخثااش ىَنااخٍ أو  
ُڄهخ ٫ڀً أػڄخڅ حٔرپ ٳبًح ٯڀض ٍٳ٪ ٳاٍ ٷُڄظهاخ واًح هخناض نٸاٚ ڃان      ٫يٿهخ ڃن حٿىٍٵ وٻخڅ َٸ

ن ُٓااڀڂ ڃااخ رااو ٷُڄظهااخ ٫ڀااً ٫هااي حٿِڃااخڅ ڃااخ ٻااخڅ ٳزڀٰااض ٫ڀااً ٫هااي ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه   
وٷ٠اً أڅ ڃان ٻاخڅ     أٍر٬ڄخثش ىَنخٍ اٿاً ػڄخنڄخثاش ىَناخٍ و٫ايٿهخ ڃان حٿاىٍٵ ػڄخنُاش آٖٱ ىٍهاڂ        

رٸَس وٷ٠ً أڅ ڃن ٻاخڅ ٫ٸڀاه ٫ڀاً أهاپ حٿ٘اخء ٳاؤٿٴٍ ٗاخس        ٫ٸڀه ٫ڀً أهپ حٿزٸَ ٳٍ حٿزٸَ ڃخثظٍ 
وٷ٠ً ٳٍ حْنٲ اًح ؿي٩ ٻڀه رخٿ٬ٸپ ٻخڃٗ واًح ؿي٫ض أٍنزظه ٳنٜٲ حٿ٬ٸپ وٷ٠ً ٳٍ حٿ٬اُن  

ٜاٲ  نٜٲ حٿ٬ٸپ هڄُٔن ڃن حٔرپ أو ٫يٿهخ ًهزخ أو وٍٷخ أو ڃخثش رٸَس أو أٿٲ ٗخس وحٿَؿاپ ن 
ع وػٗػىڅ ڃن حٔرپ أو ٷُڄظهخ ڃان حٿاٌهذ أو   حٿ٬ٸپ وحٿُي نٜٲ حٿ٬ٸپ وحٿڄؤڃىڃش ػڀغ حٿ٬ٸپ ػٗ

حٿىٍٵ أو حٿزٸَ أو حٿ٘خء وحٿـخثٴش ػڀغ حٿ٬ٸپ وحٿڄنٸڀش هڄْ ٫َ٘س ڃن حٔرپ وحٿڄىٟالش هڄاْ   
 ٓنخڅ هڄْ ڃن حٔرپ ٷخٽ وًٻَ ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽٔرپ وحْح ڃن

ؿڀه ٳٸخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل   ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ٍؿپ ٬٣ن ٍؿٗ رٸَڅ ٳٍ ٍٷ٠-
أٷينٍ ٳٸخٽ ٿه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ ط٬ـاپ كظاً َزاَأ ؿَكاٺ ٷاخٽ ٳاؤرً حٿَؿاپ اٖ        

هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃنه ٷخٽ ٳ٬َؽ حٿڄٔظٸُي ورَأ حٿڄٔظٸخى ڃنه ٳؤطً حهلل ٛڀً ح أڅ َٔظٸُي ٳخٷخى  ٍٓىٽ
هلل ٫َؿاض وراَأ ٛاخكزٍ ٳٸاخٽ     ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ٿه َخ ٍٓاىٽ ح  حٿڄٔظٸُي اٿً

ٿه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٿڂ آڃَٹ أڅ ٖ طٔاظٸُي كظاً َزاَأ ؿَكاٺ ٳ٬ٜاُظنٍ ٳؤر٬ايٹ       
 ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ر٬اي حٿَؿاپ حٿاٌٌ ٫اَؽ ڃان ٻاخڅ راه           ٍٓىٽ حهلل ڃَحهلل ور٤پ ؿَكٺ ػڂ أ
 ظً طزَأ ؿَحكظه ٳبًح رَثض ؿَحكظه حٓظٸخى.ؿَف أڅ ٖ َٔظٸُي ك

زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد ٓڄ٬ظه َليع ٬َنٍ أرخ  ٫ن ََِي رن حٿهخى ٫ن ٫ڄَو ػنخ ٫كي - 
 ٽخَو أنه ٷ٫ڄأرُه ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن  ٫ن رن ٬ُٗذ

ٍَ وأٷاَرټڂ ڃناٍ          أڅ- ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٳاٍ ڃـڀاْ هاٲ أٖ أكايػټڂ راؤكزټڂ اٿا
 .هخ ٷخٽ ٷڀنخ رڀً َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٳٸخٽ أكٔنټڂ أهٗٷخڃـڀٔخ َىځ حٿٸُخڃش ػٗع ڃَحص َٸىٿ
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ً ران  لُا ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٬َٸاىد كايػنخ أراٍ ٫ان حران آالٶ ٷاخٽ وكايػنٍ َ           كي - 
 رن حٿِرَُ ٫ن أرُه ٫ن ٫َوس ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ س٫َو

٫ڀُه وٓاڀڂ ٳُڄاخ ٻخناض ط٨هاَ     ض ٿه ڃخ أٻؼَ ڃخ ٍأَض ٷََ٘خ أٛخرض ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٷڀ-
ڃن ٫يحوطاه ٷاخٽ ك٠اَطهڂ وٷاي حؿظڄا٪ أٗاَحٳهڂ َىڃاخ ٳاٍ حٿلـاَ ٳاٌٻَوح ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل             

زَنخ ٫ڀُاه ڃان هاٌح حٿَؿاپ ٷا٢ ٓاٴه أكٗڃناخ وٗاظڂ آرخءناخ          ٛا ڃؼاپ ڃاخ    ناخ ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٿىح ڃاخ ٍأَ 
ٷاخٿىح ٷاخٽ ٳزُنڄاخ     نخ وٓذ آٿهظنخ ٿٸي ٛزَنخ ڃنه ٫ڀً أڃَ ٨٫ُڂ أو ٻڄخوٳَٵ ؿڄخ٫ظ و٫خد ىَننخ

هڂ ٻٌٿٺ اً ٣ڀ٪ ٫ڀُهڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳخٷزاپ َڄ٘اٍ كظاً حٓاظڀڂ حٿاَٻن ػاڂ ڃاَ         
رز٬ٞ ڃخ َٸىٽ ٷخٽ ٳ٬َٳاض ًٿاٺ ٳاٍ وؿهاه ػاڂ ڃ٠اً         رهڂ ٯڄِوَ رهڂ ٣خثٴخ رخٿزُض ٳڀڄخ أڅ ڃ
ٳٰڄاِو    رڄؼڀهخ ٳ٬َٳاض ًٿاٺ ٳاٍ وؿهاه ػاڂ ڃ٠اً ػاڂ ڃاَ رهاڂ حٿؼخٿؼاش           ٳڀڄخ ڃَ رهڂ حٿؼخنُش ٯڄِو 

رڄؼڀهخ ٳٸخٽ طٔڄ٬ىڅ َخ ڃ٬َ٘ ٷََٖ أڃخ وحٿٌٌ نٴْ ڃلڄي رُي  ٿٸاي ؿجاظټڂ رخٿاٌرق ٳؤهاٌص حٿٸاىځ      
ٻڀڄظه كظً ڃخ ڃنهڂ ٍؿپ اٖ ٻؤنڄخ ٫ڀً ٍأٓه ٣اخثَ وحٷا٪ كظاً أڅ أٗايهڂ ٳُاه وٛاخس ٷزاپ ًٿاٺ         

خ ه ٿُٸىٽ حنٜاَٱ َاخ أراخ حٿٸخٓاڂ حنٜاَٱ ٍحٗاي ٳاىحهلل ڃا        ٿَُٳؤ  رؤكٔن ڃخ َـي ڃن حٿٸىٽ كظً أن
ٻنااض ؿهااىٖ ٷااخٽ ٳخنٜااَٱ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ كظااً اًح ٻااخڅ حٿٰااي حؿظڄ٬ااىح ٳااٍ    

ٰ  ټڂحٿلـَ وأنخ ڃ٬هڂ ٳٸخٽ ر٠٬هڂ ٿاز٬ٞ ًٻاَطڂ ڃاخ رڀاٮ ڃان      ڂ ٫ناه كظاً اًح راخىأٻڂ رڄاخ     ټا وڃاخ رڀ
ٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳىػزاىح اٿُاه وػزاش       طټَهىڅ طَٻظڄى  ٳزُنڄخ هڂ ٳٍ ًٿٺ اًح ٣ڀ٪ ٍٓاى 

ي ٳؤكخ٣ىح ره َٸىٿىڅ ٿه أنض حٿٌٌ طٸىٽ ٻٌح وٻٌح ٿڄخ ٻخڅ َزڀٰهڂ ٫نه ڃن ٫ُذ آٿهظهڂ ٍؿپ وحك
وىَنهڂ ٷخٽ ٳُٸىٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ن٬ڂ أنخ حٿٌٌ أٷىٽ ًٿاٺ ٷاخٽ ٳڀٸاي ٍأَاض ٍؿاٗ      

ٶ ٍٍٟ حهلل ط٬خٿً ٫ناه ىوناه َٸاىٽ وهاى َزټاٍ      ڃنهڂ أهٌ رڄـڄ٪ ٍىحثه ٷخٽ وٷخځ أرى رټَ حٿٜيَ
 ٍؿٗ أڅ َٸىٽ ٍرٍ حهلل ػڂ حنَٜٳىح ٫نه ٳبڅ ًٿٺ ْٗي ڃخ ٍأَض ٷََ٘خ رڀٰض ڃنه ٷ٢. أطٸظڀىڅ

آالٶ ٷاخٽ وكايػنٍ ٫ڄاَو      نن ڃلڄي را ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ أرٍكي - 
رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٫زي حهلل ران ٫ڄاَو أڅ وٳاي هاىحُڅ أطاىح ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         

َحنش وٷي أٓڀڄىح ٳٸخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل انخ أٛپ و٫َُ٘س وٷي أٛخرنخ ڃن حٿزٗء ڃخ وٓڀڂ وهى رخٿـ٬
ٴً ٫ڀُٺ ٳخڃنن ٫ڀُنخ ڃن حهلل ٫ڀُٺ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ أرناخإٻڂ ونٔاخإٻڂ    ٖ َو

رُن أكٔخرنخ ورُن أڃىحٿناخ راپ طاَى ٫ڀُناخ نٔاخإنخ       أكذ حٿُټڂ أځ أڃىحٿټڂ ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل هَُطنخ
أرنخإنخ ٳهى أكذ اٿُنخ ٳٸخٽ ٿهڂ أڃخ ڃخ ٻخڅ ٿٍ وٿزنٍ ٫زاي حٿڄ٤ڀاذ ٳهاى ٿټاڂ ٳابًح ٛاڀُض ٿڀناخّ        و

ڀُه وٓڀڂ اٿاً حٿڄٔاڀڄُن رخٿڄٔاڀڄُن اٿاً     ٫ڀً حهلل ٛ حٿ٨هَ ٳٸىڃىح ٳٸىٿىح انخ نٔظ٘ٴ٪ رَٓىٽ حهلل
ً أرنخثناخ ونٔاخثنخ ٳٔاؤ٤٫ُټڂ ٫ناي ًٿاٺ وأٓاؤٽ ٿټاڂ ٳڀڄاخ ٛاڀ         ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ 

ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رخٿناخّ حٿ٨هاَ ٷاخڃىح ٳظټڀڄاىح رخٿاٌٌ أڃاَهڂ راه ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل          
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

حٿڄ٤ڀذ ٳهى ٿټڂ ٷخٽ حٿڄهخؿَوڅ وڃخ ٻخڅ ٿنخ ٳهى ٿَٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل  ي خ ٻخڅ ٿٍ وٿزنٍ ٫زأڃ-
ُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ حْٷا٩َ ران      ٫ڀُه وٓڀڂ وٷخٿض حْنٜخٍ وڃخ ٻاخڅ ٿناخ ٳهاى ٿَٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀ     

كخرْ أڃخ أنخ ورنى طڄُڂ ٳٗ وٷخٽ ٫ُُنش رن كٜن رن كٌَٴش رن ريٍ أڃخ أنخ ورنى ٳاِحٍس ٳاٗ ٷاخٽ    



  

 

 

Page 336 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ڀُڂ ٳٗ ٷخٿض رنى ٓڀُڂ ٖ ڃخ ٻاخڅ ٿناخ ٳهاى ٿَٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل      ٫ٓزخّ رن ڃَىحّ أڃخ أنخ ورنى 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڃخ ڃان  ڂ ٷخٽ َٸىٽ ٫زخّ َخ رنٍ ٓڀُڂ وهنظڄىنٍ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل٫ڀُه وٓڀ

طڄٔٺ ڃانټڂ رلٸاه هاٌح حٿٔازٍ ٳڀاه رټاپ انٔاخڅ ٓاض ٳاَحثٞ ڃان أوٽ ٗاٍء نٜاُزه ٳاَىوح ٫ڀاً               
 حٿنخّ أرنخءهڂ ونٔخءهڂ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ أرٍ ٫ن حرن آلٶ كيػنٍ أرى ٫زُيس رن ڃلڄاي  كي - 
حهلل ران حٿلاَع ران نىٳاپ ٷاخٽ هَؿاض أناخ         رن ٫ڄخٍ حرن َخَٓ ٫ن ڃٸٔاڂ أراٍ حٿٸخٓاڂ ڃاىٿً ٫زاي     

وطڀُي رن ٻٗد حٿڀُؼٍ كظً أطُنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬اخٙ وهاى ٤َاىٱ رخٿزُاض ڃ٬ڀٸاخ ن٬ڀُاه       
ص ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كاُن َټڀڄاه حٿظڄُڄاٍ َاىځ كناُن ٷاخٽ ن٬اڂ        َنخ هپ ك٠ٸڀرُي  ٳ

ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى زپ ٍؿپ ڃن رنٍ طڄُڂ َٸخٽ ٿه ًو حٿوىََٜس ٳىٷٲ ٫ڀً ٍٓأٷ
٤٬ٍَ حٿنخّ ٷخٽ َخ ڃلڄاي ٷاي ٍأَاض ڃاخ ٛان٬ض ٳاٍ هاٌح حٿُاىځ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه             

 وٓڀڂ
أٍٹ ٫يٿض ٷخٽ ٳ٠ٰذ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ػڂ ٷخٽ وَلاٺ   ڂَض ٷخٽ ٿٍأپ ٳټُٲ أؿ-

ىٽ حهلل أٖ نٸظڀاه ٷاخٽ ٖ   اڅ ٿڂ َټن حٿ٬ايٽ ٫نايٌ ٳ٬ناي ڃان َټاىڅ ٳٸاخٽ ٫ڄاَ ران حٿو٤اخد َاخ ٍٓا           
ى٫ى  ٳبنه ُٓټىڅ ٿه ٬ُٗش َظ٬ڄٸىڅ ٳٍ حٿيَن كظً َوَؿاىح ڃناه ٻڄاخ َواَؽ حٿٔاهڂ ڃان حٿَڃُاش        
َن٨َ ٳٍ حٿنٜپ ٳٗ َىؿي ٍٗء ػڂ ٳٍ حٿٸيف ٳٗ َىؿي ٍٗء ػڂ ٳٍ حٿٴىٵ ٳٗ َىؿاي ٗاٍء ٓازٶ    

ران ڃلڄاي ران     ٫زاي حٿاَكڄن أراى ٫زُايس هاٌح حٓاڄه ڃلڄاي ػٸاش وأهاى  ٓاڀڄش           حٿٴَع وحٿيځ ٷخٽ أراى 
٫ڄخٍ ٿڂ ََو ٫نه اٖ ٫ڀً رن َُي وٖ ن٬ڀڂ هزَ  وڃٸٔڂ ٿُْ ره رؤّ وٿهاٌح حٿلايَغ ٣اَٵ ٳاٍ     

 هٌح حٿڄ٬نً و٣َٵ أهَ ٳٍ هٌح حٿڄ٬نً ٛلخف وحهلل ٓزلخنه وط٬خٿً أ٫ڀڂ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ وهُذ كيػنخ حرن ٣خوّ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ     كي - 

 خٽ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷ
ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ٿلىځ حٿلڄَ حْهڀُش و٫ن حٿـٗٿش و٫ن ٍٻىرهخ وأٻپ نه-

 .ٿلىڃهخ
ي ٫ن هخٿي رن حٿلاىََع ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو      ٫َڀٍ رن ُخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٔڀٺ َظز٪ ر٠٬هخ ر٠٬خَخص هَُحص ڃن٨ىڃخص ٳٍ ٓڀٺ ٳبڅ َٸ٤٪ حٿحِ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كٔاان راان ڃىٓااً حْٗااُذ كاايػنخ ؿََااَ ٬َنااٍ حراان ٫ؼڄااخڅ   كااي - 

٫ڄاَو ران حٿ٬اخٙ أناه ٓاڄ٪ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه          حهلل حران ي حٿَكزٍ ٫ن كزخڅ رن َُي ٫ان ٫زا  
ٿڀڄٜاََن   وٓڀڂ ٫ڀً ڃنزَ  َٸىٽ حٍكڄىح طَكڄىح وحٯٴَوح َٰٴَ حهلل ٿټڂ وَپ ٖٷڄخ٩ حٿٸىٽ وَپ

 حٿٌَن ََٜوڅ ٫ڀً ڃخ ٳ٬ڀىح وهڂ ٬َڄڀىڅ.
 خڅػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ هخٗاڂ ران حٿٸخٓاڂ كايػنخ ڃلڄاي ٬َناٍ حران ٍحٗاي ٫ان ٓاڀُڄ           كي - 

 ڃىًٓ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ن٬َنٍ حر
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ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُااه وٓاڀڂ ٷ٠اً أڅ ٻااپ ڃٔاظڀلٶ َٔااظڀلٶ ر٬اي أرُاه حٿااٌٌ َاي٫ً ٿااه          أڅ-
٫خ  وٍػظه ڃن ر٬ي  ٳٸ٠ً اڅ ٻخڅ ڃن أڃش َڄڀټهخ َىځ أٛخرهخ ٳٸي ٿلٶ رڄن حٓظڀلٸه وٿُْ ٿه حى

    َ ٳڀاه نٜاُزه وٖ َڀلاٶ اًح ٻاخڅ      ٿاڂ َٸٔاڂ   حعٳُڄخ ٷٔڂ ٷزڀه ڃن حٿڄَُحص ٗاٍء وڃاخ أىٍٹ ڃان ڃُا
ڀټهاخ أو ڃان كاَس ٫اخهَ رهاخ ٳبناه ٖ َڀلاٶ وٖ        َي٫ً ٿه أنټَ  واڅ ٻخڅ ڃان أڃاش ٖ َڄ  أرى  حٿٌٌ 

 څ ٻخڅ أرى  حٿٌٌ َي٫ً ٿه هى حٿٌٌ حى٫خ  وهى وٿي ُنخ ٖهپ أڃه ڃن ٻخنىح كَس أو أڃش.ََع وا
٬ُٓي كيػنخ ٬ُٓي رن ٫ڄَو ٷخٽ  ن٬َنٍ حر لٶػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ آكي - 

ٳٍ حٿلـاَ ٳٸاخٽ َاخ حران حٿِرُاَ اَاخٹ وحٔٿلاخى ٳاٍ         أطً ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿِرَُ وهى ؿخٿْ 
 حهلل ٳبنٍ أٗهي ٿٔڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽكَځ 

 څڅ ٖ طټاى أ ڀهخ وَلپ ره ٍؿپ ڃن ٷََٖ ٿى وُنض ًنىره رٌنىد حٿؼٸڀُن ٿىُنظهخ ٷخٽ ٳؤن٨ََل-
هى َخ حرن ٫ڄَو ٳبنٺ ٷي ٷَأص حٿټظذ وٛلزض حٿَٓىٽ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٳبنٍ أٗاهيٹ  

 أڅ هٌح وؿهٍ اٿً حٿ٘خځ ڃـخهيح.
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔان ٬َناٍ حْٗاُذ كايػنخ حران ٿه٬ُاش كايػنخ ىٍحؽ ٫ان ٫زاي          ػكي - 

 ه وٓڀڂ أنه ٷخٽ ٿهڂُحهلل ٫ڀ ڀًحٿَكڄن رن ؿزَُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛ
زَ٘ي ٳٍ حٿلُاخس حٿاينُخ ٷاخٽ حٿَإَاخ حٿٜاخٿلش َز٘اَهخ حٿڄائڃن هاٍ ؿاِء ڃان طٔا٬ش وأٍر٬اُن             حٿ-

ٍأي ًٿٺ ٳڀُوزَ رهخ وڃن ٍأي ٓىي ًٿاٺ ٳبنڄاخ هاى ڃان حٿ٘ا٤ُخڅ ٿُلِناه        ؿِءح ڃن حٿنزىس ٳڄن
 ٳڀُنٴغ ٫ن َٔخٍ  ػٗػخ وٿُٔټض وٖ َوزَ رهخ أكيح.

كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش أنزؤنخ حرن هزَُس ٫ن أرٍ ٫زاي حٿاَكڄن    ٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
 ُه وٓڀڂحٿلزڀٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ

ٍىطه حٿ٤َُس ڃن كخؿش ٳٸي أٗاَٹ ٷاخٿىح َاخ ٍٓاىٽ حهلل ڃاخ ٻٴاخٍس ًٿاٺ ٷاخٽ أڅ َٸاىٽ أكايهڂ            ڃن-
 .وٖ اٿه ٯَُٹ َٹحٿڀهڂ ٖ هَُ اٖ هَُٹ وٖ ٣َُ اٖ ٣ُ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ه٘خځ ران ٓا٬ُي أنزؤناخ ڃ٬خوَاش ران ٓاٗځ ٫ان َلُاً ران ٻؼُاَ           كي - 
ڄن ٫اان هزااَ ٫زااي حهلل راان ٫ڄااَو راان حٿ٬ااخٙ أنااه ٿڄااخ ٻٔااٴض   أهزَنااٍ أرااى ٓااڀڄش راان ٫زااي حٿااَك 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نىىٌٛڀ حٿ٘ڄْ ٫ڀً ٫هي ٍٓىٽ حهلل
٫ڀُااه وٓااڀڂ ٍٻ٬ظااُن ٳااٍ ٓااـيس ػااڂ ؿڀااً ٫اان     حٿٜااٗس ؿخڃ٬ااش ٳَٻاا٪ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل   أڅ-

حٿ٘ڄْ ٳٸخٿض ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنُن ڃخ ٓـيص ٓـىىح ٷ٢ أ٣ىٽ ڃنه وٖ ٍٻ٬ض ٍٻى٫خ ٷ٢ أ٣ىٽ 
 .ڃنه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ه٘اخځ ران ٓا٬ُي أنزؤناخ ڃ٬خوَاش ران ٓاٗځ ٫ان َلُاً ران أراٍ              كي - 
٫ڄاَو ران حٿ٬اخٙ أناه ٿڄاخ ٻٔاٴض        ني حهلل ر٫زٻؼَُ أهزَنٍ أرى ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن هزَ 

حٿ٘ڄْ ٫ڀً ٫هي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ناىىٌ أڅ حٿٜاٗس ؿخڃ٬اش ڃ٬اه ٳَٻا٪ ٍٓاىٽ        
ڀُه وٓڀڂ ٍٻ٬ظُن ٳٍ ٓاـيس ػاڂ ؿڀاً ٫ان حٿ٘اڄْ ٳٸخٿاض ٫خث٘اش أځ حٿڄائڃنُن ڃاخ           ٫حهلل ٛڀً حهلل

 ٓـيص ٓـىىح ٷ٢ أ٣ىٽ ڃنه وٖ ٍٻ٬ض ٍٻى٫خ ٷ٢ ٻخڅ أ٣ىٽ ڃنه.
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حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ أنزؤنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان ىٍحؽ أراٍ حٿٔاڄق ٫ان        ػنخ ٫زيكي - 
 ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ًُٔ رن هٗٽ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ 

 .أٍوحف حٿڄئڃنُن ٿظڀظٸُخڅ ٫ڀً ڃَُٔس َىځ وٿُڀش وڃخ ٍأي وحكي ڃنهڄخ ٛخكزه اڅ-
ُٔن رن ڃلڄي كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ ٫ن أراٍ كاخُځ ٫ان    كٍ كيػنخ أرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
ً حٿناخّ ُڃاخڅ ََٰرڀاىڅ ٳُاه ٯَرڀاش َزٸاً ڃانهڂ كؼخٿاش ٷاي ڃَؿاض ٫هاىىهڂ وأڃخناخطهڂ             طٍ ٫ڀا َؤ-

َ  ٳ وحهظڀٴىح ٳټخنىح هټٌح وٗزٺ رُن أٛخر٬ه ٷخٿىح َخ ٍٓاىٽ حهلل  ڃان ًٿاٺ ٷاخٽ طؤهاٌوڅ      ؽڄاخ حٿڄوا
 ڃخ ط٬َٳىڅ وطي٫ىڅ ڃخ طنټَوڅ وطٸزڀىڅ ٫ڀً أڃَ هخٛظټڂ وطي٫ىڅ أڃَ ٫خڃظټڂ.

ػنخ ارَحهُڂ رن أرٍ حٿ٬زخّ كايػنخ رٸُاش كايػنٍ ڃ٬خوَاش ران ٓا٬ُي       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 
خٽ ٍٓاىٽ  ٷا  حٿظـُزٍ ٓڄ٬ض أرخ ٷزُپ حٿڄٌَٜ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬اخٙ َٸاىٽ  

 هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂح
 .ڃخص َىځ حٿـڄ٬ش أو ٿُڀش حٿـڄ٬ش وٷٍ ٳظنش حٿٸزَ ڃن-
ٗ   كي -  څ كايػنٍ حٿڄٴ٠اپ كايػنٍ ٫ُاخٕ ران ٫زاخّ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ران ٯاُ

٫ن ٫زي حهلل رن ََِي أرٍ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄاَو ران حٿ٬اخٙ أڅ ٍٓاىٽ حهلل     
 ٷخٽ ڀُه وٓڀڂ٫ ٛڀً حهلل

 .ٴَ ٿڀ٘هُي ٻپ ًنذ اٖ حٿيَنَٰ-
ٍ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ راان آاالٶ كاايػنخ ٫زااي حهلل أنزؤنااخ حراان ٿه٬ُااش أهزَناا   كااي - 

حٿلَع رن ََِي ٫ن حرن كـَُس حْٻزَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل   
 ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

 .ىحځ رآَخص حهلل ٫ِ وؿپ ٿټَځ ََٟزظه وكٔن هڀٸهٸٿٜىحځ حٿح حٿڄٔڀڂ حٿڄٔيى ٿُيٍٹ ىٍؿش أڅ-
ي رن ٓاڀڄش ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ وهى حٿلَحنٍ كيػنخ ڃلڄكي - 

َو ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل    ٫ڄا  ڃلڄي رن آلٶ ٫ن حرن أرٍ نـُق ٫ن ڃـخهاي ٫ان ٫زاي حهلل ران    
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

حٿٔىَٸظُن ڃن حٿلز٘ش ؤَڀزهخ كڀُظهخ وَـَىهخ ڃن ٻٔىطهخ وٿټؤنٍ أن٨َ اٿُه  ًوَد حٿټ٬زش َو-
 .أٛڀُ٪ أٳُي٩ ٠ََد ٫ڀُهخ رڄٔلخطه وڃ٬ىٿه

كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ رن ىأوى كيػنخ حرن ٿه٬ُش ٫ن ََِي رن أرٍ كزُذ ٫ان   ػنخ ٫زي حهللكي - 
 ٷَُٜ حٿظـُزٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳـخء ٗخد ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل أٷزپ وأنخ ٛخثڂ ٳٸاخٽ ٖ ٳـاخء    زٍخ ٫ني حٿنٻن-
٠نخ اٿً ر٬اٞ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً     ُٗن ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل حٷزپ وأنخ ٛخثڂ ٷخٽ ن٬ڂ ٳن٨َ ر٬

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷي ٫ڀڄض ن٨َ ر٠٬ټڂ اٿً ر٬ٞ اڅ حٿُ٘ن َڄڀٺ نٴٔه.
هُذ ٫ن أَىد ٫ن أرٍ ٷٗرش ٫ان ٫زاي حهلل ران    وڅ كيػنخ ٴخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫كي - 

 ٫ڄَو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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 .ٷظپ ىوڅ ڃخٿه ڃ٨ڀىڃخ ٳهى ٗهُي ڃن-
خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿىحكي رن َُخى ٫ن حٿلـخؽ ٫ان ٫ڄاَو ران    ػنكي - 

 خٽ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ
 .هلل ڃٔـيح رنً ٿه رُض أوٓ٪ ڃنه ٳٍ حٿـنش رنً ڃن-
ڂ ٫ان  ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش كايػنخ ٿُاغ ران أراٍ ٓاڀُ             كي - 

 ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڃن٪ ٳ٠پ ڃخثه أو ٳ٠پ ٻڀجه ڃن٬ه حهلل ٫ِ وؿپ ٳ٠ڀه ڃن-
 كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ىحوى ران أراٍ هناي وكزُاذ            ػنخ ٫زي حهللكي - 

حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٷُْ ٫ن ڃـخهاي  حٿڄ٬ڀڂ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً 
 أكٔزه ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .َـىُ ٿڀڄَأس أڃَ ٳٍ ڃخٿهخ اًح ڃڀٺ ُوؿهخ ٫ٜڄظهخ ٖ-
ػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ان ٤٫اخء ران حٿٔاخثذ ٫ان أرُاه ٫ان ٫زاي         يي حهلل ك٫زػنخ كي - 

 حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍؿٗ ٷخٽ
 .خٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿٸي كـزظهخ ٫ن نخّ ٻؼَُڀهڂ حٯٴَ ٿٍ وٿڄلڄي وكينخ ٳٸحٿ-
أرُاه   نحٿٔاخثذ ٫ا  ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٤٫خء را كي - 

٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍؿاٗ ىهاپ حٿٜاٗس ٳٸاخٽ حٿلڄاي هلل وٓازق ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل          
 پ أنخ ٷخٽ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٷخثڀهخ ٳٸخٽ حٿَؿ

 .ي ٍأَض حٿڄٗثټش طڀٸً رهخ ر٠٬خ ر٠٬خٿٸ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٤٫خء رن حٿٔاخثذ ٫ان أرُاه ٫ان ٫زاي      كي - 
 رن ٫ڄَو أڅ حٿُهىى أطض حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸخٿاض حٿٔاخځ ٫ڀُاٺ وٷاخٿىح ٳاٍ أنٴٔاهڂ           هللح

  ٫ِ وؿپٿىٖ ٬ٌَرنخ حهلل رڄخ نٸىٽ ٳؤنِٽ حهلل
 ًح ؿخإٹ كُىٹ رڄخ ٿڂ َلُٺ ره حهلل ٳٸَأ اٿً ٷىٿه ورجْ حٿڄَُٜ.وا-
ػخرض ٓڄ٬ض أرخ حٿ٬زاخّ   ذ رن أرٍزُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ككي - 

 وٻخڅ ٗخ٫َح ٷخٽ
٬ض ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ٷاخٽ ؿاخء ٍؿاپ اٿاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳخٓاظؤًنه ٳاٍ              ٓڄ-
 .ـهخى ٳٸخٽ أكٍ وحٿيحٹ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳٴُهڄخ ٳـخهيحٿ
ٍ          كي -   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓا٬ُي ران ڃنٜاىٍ كايػنخ ٬َٸاىد ران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان أرا
خُځ ٫ن ٫ڄخٍس رن ٫ڄَو رن كِځ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه     ك

ٿنااخّ ٷااي ڃَؿااض ٫هااىىهڂ وأڃخنااخطهڂ  وٓااڀڂ َىٗااٺ أڅ ََٰرااپ حٿنااخّ ٯَرڀااش وطزٸااً كؼخٿااش ڃاان ح  
ن أٛخر٬ه ٷخٿىح ٳټُاٲ نٜان٪ َاخ ٍٓاىٽ حهلل اًح ٻاخڅ ًٿاٺ ٷاخٽ طؤهاٌوڅ ڃاخ          وٻخنىح هټٌح وٗزٺ رُ

ط٬َٳىڅ وطٌٍوڅ ڃاخ طنټاَوڅ وطٸزڀاىڅ ٫ڀاً هخٛاظټڂ وطاي٫ىڅ ٫اخڃظټڂ كايػنخ  ٷظُزاش حران ٓا٬ُي            
  أنه ٷخٽربٓنخى  وڃ٬نخ  اٖ
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 .ټڂزٸً كؼخٿش ڃن حٿنخّ وطي٫ىڅ أڃَ ٫خڃظوط-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٷظُزااش راان ٓاا٬ُي كاايػنخ حراان ٿه٬ُااش ٫اان حٿٸخٓااڂ راان ٫زااي حهلل    كااي - 

ٿزَؿٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓاىٽ  حٸخٓڂ رن حٿحٿڄ٬خٳٌَ ٫ن أرٍ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀٍ ٫ن 
 .حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ڃن أهَؽ ٛيٷش ٳڀڂ َـي اٖ رَرََخ ٳڀَُىهخ

 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش رن ٬ُٓي كيػنخ حرن ٿه٬ُش ٫ن كٍُ رن ٫زي حهلل ٫ن أرٍ ػنخ ٫زي حهللكي - 
 ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃاَ رٔا٬ي     ٍ ٛڀً حهللنز٫زي حٿَكڄن حٿلزڀٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ أڅ حٿ

 وهى َظىٟؤ ٳٸخٽ
 .هٌح حٿَٔٱ َخ ٬ٓي ٷخٽ أٳٍ حٿىٟىء َٓٱ ٷخٽ ن٬ڂ واڅ ٻنض ٫ڀً نهَ ؿخٍ ڃخ-
هلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٷظُزاش كايػنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان ٫ڄاَو ران َلُاً ٫ان أراٍ ٫زاي              ػنخ ٫زي حكي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً حهلل حٿَكڄن حٿلزڀٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
ٟ٪ حٿڄىحَُن َىځ حٿٸُخڃش ٳُىطً رخٿَؿپ ٳُىٟ٪ ٳٍ ٻٴش ٳُىٟ٪ ڃخ أكًٜ ٫ڀُه ٳظڄخَپ راه  طى-

حٿناخٍ ٷاخٽ ٳابًح أىراَ راه اًح ٛاخثق َٜاُق ڃان ٫ناي حٿاَكڄن َٸاىٽ ٖ            حٿڄُِحڅ ٷخٽ ٳُز٬غ ره اٿً 
َ ىٟا ط٬ـڀىح ٖ ط٬ـڀىح ٳبنه ٷي رٸاٍ ٿاه ٳُائطً رز٤خٷاش ٳُهاخ ٖ حٿاه اٖ حهلل ٳظ       پ ٳاٍ ٻٴاش   ؿا ٪ ڃا٪ حٿ

 ً َڄُپ ره حٿڄُِحڅ.كظ
ران  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ حرن ٿه٬ُش ٫ن وحهذ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل كي - 

 ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ أنه ٷخٽ
َااض ٳُڄااخ َااَي حٿنااخثڂ ٿټااؤڅ ٳااٍ اكاايي أٛااز٬ٍ ٓااڄنخ وٳااٍ حْهااَي ٫ٔااٗ ٳؤنااخ أٿ٬ٸهڄااخ ٳڀڄااخ   ٍأ-

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ طٸَأ حٿټظخرُن حٿظاىٍحس وحٿٴَٷاخڅ ٳټاخڅ    هللأٛزلض ًٻَص ًٿٺ ٿَٓىٽ ح
 .َٸَإهڄخ

َ رن ڃ٠َ ٫ن حرن حٿهخى ٫ن ٫ڄاَو  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش رن ٬ُٓي كيػنخ رټكي - 
رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫اخځ ٯاِوس طزاىٹ ٷاخځ ڃان حٿڀُاپ       

 أٛلخره َلَٓىنه كظً اًح ٛڀً وحنَٜٱ اٿُهڂ ٳٸخٽ ٿهڂ ٍؿخٽ ڃن ء َٜڀٍ ٳخؿظڄ٪ وٍح
هاڂ ٫خڃاش وٻاخڅ ڃان     ي أ٤٫ُض حٿڀُڀش هڄٔخ ڃخ أ٤٫ُهن أكي ٷزڀٍ حڃخ أنخ ٳؤٍٓڀض اٿً حٿنخّ ٻڀٿٸ-

ٷزڀٍ انڄخ ََٓپ اٿً ٷىڃه ونَٜص ٫ڀً حٿ٬يو رخٿ٫َذ وٿى ٻخڅ رُنٍ ورُنهڂ ڃَُٔس ٗهَ ٿڄڀت 
ٷزڀاٍ ٨٬َڄاىڅ أٻڀهاخ ٻاخنىح َلَٷىنهاخ وؿ٬ڀاض ٿاٍ         نخ وٻخڅ ڃا ڀهڃنه ر٫َزخ وأكڀض ٿٍ حٿٰنخثڂ آٻ
أىٍٻنٍ حٿٜٗس طڄٔلض وٛاڀُض وٻاخڅ ڃان ٷزڀاٍ ٨٬َڄاىڅ ًٿاٺ       حٍْٝ ڃٔخؿي و٣هىٍح أَنڄخ 

انڄخ ٻخنىح َٜڀىڅ ٳٍ ٻنخثٔهڂ ور٬ُهڂ وحٿوخڃٔش هٍ ڃخ هٍ ٷُپ ٿاٍ ٓاپ ٳابڅ ٻاپ نزاٍ ٷاي ٓاؤٽ        
 ٳؤهَص ڃٔؤٿظٍ اٿً َىځ حٿٸُخڃش ٳهٍ ٿټڂ وٿڄن ٗهي أڅ ٖ حٿه اٖ حهلل.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش رن ٬ُٓي أنزؤنخ ٍٗايَن ٫ان حٿلـاخؽ ران ٗايحى ٫ان أراٍ        كي - 
  رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٛخٿق حٿٰٴخٌٍ ٫ن ٫زي حهلل

 .ٽ ڃن َيهپ ڃن هٌح حٿزخد ٍؿپ ڃن أهپ حٿـنش ٳيهپ ٬ٓي رن أرٍ وٷخٙأو-
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ٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ ٍٗيَن رن ٬ٓي ٫ن حٿلٔن رن ػىراخڅ ٫ان ه٘اخځ    نحهلل كيػي ػنخ ٫زكي - 
 هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٍٷُش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ ح رن أرٍ

 ٫يوي وٖ ٣َُس وٖ هخڃش وٖ كٔي وحٿ٬ُن كٶ. ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ حرن ٿه٬ُش ٫ن ََِي رن أرٍ كزُذ ٫ن ٫ڄَو ران  كي - 

حٿىٿُي ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٓؤٿض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸڀض َخ ٍٓىٽ حهلل هپ طلاْ  
  ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂرخٿىكٍ ٳٸخٽ ٍٓ

 .ڂ أٓڄ٪ ٛٗٛپ ػڂ أٓټض ٫ني ًٿٺ ٳڄخ ڃن ڃَس َىكً اٿٍ اٖ ٧ننض أڅ نٴٍٔ طٴُٞن٬-
ظُزش كيػنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان حٿلاَع ران ََِاي ٫ان ؿنايد ران          ٷٍ كيػنخ أرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 ٫زي حهلل ٫ن ٓٴُخڅ رن ٫ىٱ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ
ڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ و٣ڀ٬ااض حٿ٘ااڄْ ٳٸااخٽ َااؤطٍ حهلل ٷااىځ َااىځ حٿٸُخڃااش    ض ٫نااي ٍٓااىٽ حهلل ٛاا ٻناا-

ڂ حٿٴٸاَحء  هؼَُ وٿټان ٻ نىٍهڂ ٻنىٍ حٿ٘ڄْ ٳٸخٽ أرى رټَ أنلن هڂ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٖ وٿټڂ هَُ
وحٿڄهااخؿَوڅ حٿااٌَن َل٘ااَوڅ ڃاان أٷ٤ااخٍ حٍْٝ وٷااخٽ ٣ااىرً ٿڀَٰرااخء ٣ااىرً ٿڀَٰرااخء ٣ااىرً  

هلل ٷخٽ نخّ ٛخٿلىڅ ٳٍ نخّ ٓىء ٻؼَُ ڃن ٬َُٜهڂ أٻؼاَ  ٿڀَٰرخء ٳٸُپ ڃن حٿَٰرخء َخ ٍٓىٽ ح
 ڃڄن ٬ُ٤َهڂ.

ٍ   نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٓٴُخڅ كيػكي -  نـاُق ٫ان ٫زاي     حران أرا
 حهلل رن ٫خڃَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو َزڀٮ ره حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ڀُْ ڃنخٿڂ ََكڂ َُٰٛنخ و٬ََٱ كٶ ٻزَُنخ ٳ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل ران ڃلڄاي ٷاخٽ ٫زاي حهلل وٓاڄ٬ظه أناخ ڃان ٫زاي حهلل ران          كي - 

٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن أرُه ٫ن ٫زي حهلل ران ٫ڄاَو    ٳ٠ُپ ٫ن رنڃلڄي رن أرٍ ُٗزش ٷخٽ كيػنخ ح
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ِ وؿااپ رااه حٍْٝ ٳؤهٌطااه وهااى َظـڀـااپ ٳُهااخ      نڄااخ ٍؿااپ َظزوظااَ ٳااٍ كڀااش اً أڃااَ حهلل ٫اا      رُ-
 .وَظـَؿَ ٳُهخ اٿً َىځ حٿٸُخڃش

أهزَناٍ أٓاخڃش    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هَوڅ رن ڃ٬اَوٱ كايػنخ ٫زاي حهلل ران وهاذ     كي - 
 ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي 

ٓطاه  ٍؿٗ ؿخء اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ انٍ أنا٩ِ ٳاٍ كىٟاٍ كظاً اًح ڃ     أڅ-
ْهڀٍ وٍى ٫ڀٍ حٿز٬َُ ٿٌَُٰ ٳٔٸُظه ٳهپ ٿٍ ٳٍ ًٿٺ ڃن أؿَ ٳٸخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    

 وٓڀڂ ٳٍ ٻپ ًحص ٻزي كَحء أؿَ.
ػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿـزخٍ رن ڃلڄي ٬َنٍ حٿو٤اخرٍ كايػنٍ رٸُاش ٫ان ڃلڄاي      يي حهلل ك٫زػنخ كي - 

ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه     رن حٿىٿُي حٿِرُيٌ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ان أرُاه ٫ان ؿاي  ٷاخٽ      
 وٓڀڂ

 .ڃْ ًٻَ  ٳڀُظىٟؤ وأَڄخ حڃَأس ڃٔض ٳَؿهخ ٳڀظظىٟؤ ڃن-
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خ ٷظخىس ٫ن أرٍ أَىد ٫ان ٫زاي حهلل ران    نهڄخځ كيػخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنكي - 
 ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

َؿاپ ٻ٤ىٿاه ڃاخ ٿاڂ طل٠اَ حٿ٬ٜاَ ووٷاض        ض ٛٗس حٿ٨هاَ اًح ُحٿاض حٿ٘اڄْ وٻاخڅ ٧اپ حٿ     وٷ-
ٛااٗس حٿ٬ٜااَ ڃااخ ٿااڂ طٜااٴَ حٿ٘ااڄْ ووٷااض ٛااٗس حٿڄٰااَد ڃااخ ٿااڂ َُٰااذ حٿ٘ااٴٶ ووٷااض ٛااٗس  

زق ڃن ٣ڀاى٩ حٿٴـاَ ڃاخ ٿاڂ ط٤ڀا٪ حٿ٘اڄْ ٳابًح ٣ڀ٬اض         ٜٛٗس حٿ ٷضحٿ٬٘خء اٿً نٜٲ حٿڀُپ وو
 ٳؤڃٔٺ ٳبنهخ ط٤ڀ٪ رُن ٷَنٍ ٤ُٗخڅ أو ڃ٪ ٷَنٍ ٤ُٗخڅ.

أرٍ كيػنخ َلًُ رن كڄخى أنزؤناخ أراى ٫ىحناش ٫ان ح٫ْڄاٖ كايػنخ ٫ؼڄاخڅ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 
 ٓاىٽ حهلل ٍ ران ٷاُْ ٫ان أراٍ كاَد حٿايَڀڄٍ ٓاڄ٬ض ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ران حٿ٬اخٙ َٸاىٽ ٷاخٽ              

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .أ٧ڀض حٿو٠َحء وٖ أٷڀض حٿٰزَحء ڃن ٍؿپ أٛيٵ ٿهـش ڃن أرٍ ًٍ ڃخ-
ً رن آىځ وأرى حٿن٠َ ٷاخٖ كايػنخ ُهُاَ ٫ان اراَحهُڂ ران       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُكي - 

 ڃهخؿَ ٫ن ٫زي حهلل رن رخرخ  ٫ن ٫زي حهلل حرن ٫ڄَو ٷخٽ
٫ڀُه وٓڀڂ ٳٌٻَص ح٫ْڄخٽ ٳٸخٽ ڃخ ڃن أَخځ حٿ٬ڄپ ٳاُهن أٳ٠اپ    ض ٫ني ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللٻن-

ٖ أڅ َواَؽ ٍؿاپ   ڃن هاٌ  حٿ٬٘اَ ٷاخٿىح َاخ ٍٓاىٽ حهلل وٖ حٿـهاخى ٷاخٽ ٳاؤٻزَ  ٷاخٽ وٖ حٿـهاخى ا          
 .رنٴٔه وڃخٿه ٳٍ ٓزُپ حهلل ػڂ طټىڅ ڃهـش نٴٔه ٳُه

ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ أرى رټَ ٫ن أكي -  حٿٔاخثذ ران    آالٶ ٫ان   را
 ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ

ً    ٿڄ- حهلل  خ طىٳٍ ارَحهُڂ رن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻٔٴض حٿ٘اڄْ ٳٸاخځ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀ
٫ڀُه وٓڀڂ ٳٜڀً ٍٻ٬ظُن ٳؤ٣خٽ حٿٸُخځ ػڂ ٍٻ٪ ڃؼپ ٷُخڃه ػڂ ٓـي ڃؼپ ٍٻى٫اه ٳٜاڀً ٍٻ٬ظاُن    

 ٻٌٿٺ ػڂ ٓڀڂ.
حهلل رن ََِي كيػنخ ٬ُٓي ران أراٍ أَاىد كايػنٍ ٗاَكزُپ       يػنخ ٫زيك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

ڄااَو راان راان ٗااََٺ حٿڄ٬ااخٳٌَ ٫اان ٫زااي حٿااَكڄن راان ٍحٳاا٪ حٿظنااىهٍ ٷااخٽ ٓااڄ٬ض ٫زااي حهلل راان ٫
 حٿ٬خٙ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

ٿ٘ا٬َ ڃان ٷزاپ    ح أرخٿٍ ڃاخ أطُاض أو ڃاخ ٍٻزاض اًح أناخ ٗاَرض طََخٷاخ أو ط٬ڀٸاض طڄُڄاش أو ٷڀاض           ڃخ-
 .نٴٍٔ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ََِي ٷخٽ كيػنخ كُىس ٷخٽ كيػنٍ ٍر٬ُش ران ٓاُٲ   كي - 
٬خٙ ٫ن ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً   حٿ حٿَكڄن حٿلزڀٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رنحٿڄ٬خٳٌَ ٫ن أرٍ ٫زي 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ناخُس هاٌح حٿَؿاپ ٷاخٽ ٳهاپ      ؿڃن وٍحء ض ه ٍأي ٳخ٣ڄش حرنظه ٳٸخٽ ٿهخ ڃن أَن أٷزڀض ٷخٿض أٷزڀأن-

رڀٰض ڃ٬هڂ حٿټيي ٷخٿض ٖ وٻُٲ أرڀٰهخ وٷي ٓاڄ٬ض ڃناٺ ڃاخ ٓاڄ٬ض ٷاخٽ وحٿاٌٌ نٴٔاٍ رُاي  ٿاى          
 .ڃخ ٍأَض حٿـنش كظً ََحهخ ؿي أرُٺ رڀٰض ڃ٬هڂ حٿټيي
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ََِي كيػنخ ٫ُخٕ رن ٫زخّ حٿٸظزاخنٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض    كي - 
ًٔ رن هٗٽ حٿٜيٳٍ وأرخ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀاٍ َٸاىٖڅ ٓاڄ٬نخ ٫زاي حهلل ران      ُٽ ٓڄ٬ض ٫ٸىأرٍ َ

 ٫ڄَو َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
ټىڅ ٳٍ آهَ أڃظٍ ٍؿخٽ ََٻزىڅ ٫ڀً حٿَٔوؽ ٻؤٗزخ  حٿَؿخٽ َنِٿىڅ ٫ڀً أرىحد حٿڄٔاـي  ُٓ-

بنهن ڃڀ٬ىناخص ٿاى   ٳا نٔخإهڂ ٻخُٓخص ٫خٍَاخص ٫ڀاً ٍإوٓاهڂ ٻؤٓانڄش حٿزواض حٿ٬ـاخٱ اٿ٬ناىهن        
 ٻخنض وٍحءٻڂ أڃش ڃن حْڃڂ ٿويڃن نٔخإٻڂ نٔخءهڂ ٻڄخ َويڃنټڂ نٔخء حْڃڂ ٷزڀټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل رن ََِي كيػنخ ٬ُٓي رن أرٍ أَىد كيػنٍ أرى حْٓىى  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
 ًحهلل ٛاڀ  ىٽ٫ن ٫ټَڃش ڃىٿً حرن ٫زخّ ٫ن ٫زي حهلل ران ٫ڄاَو ران حٿ٬اخٙ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٍٓا       

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .ٷظپ ىوڅ ڃخٿه ڃ٨ڀىڃخ ٳڀه حٿـنش ڃن-
٫ڄاَو ران ڃاَس ٫ان أراٍ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان  كي - 

 ََِي ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .وَٰٛ  َ ٓڄ٪ حٿنخّ ر٬ڀڄه ٓڄ٪ حهلل ره ٓخڃ٪ هڀٸه وكٸ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُاي كايػنخ ُٻََاخ ٫ان ٫اخڃَ ٓاڄ٬ض ٫زاي حهلل ران         كي - 

 ٓڀڂ َٸىٽ٫ڄَو ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و
 .ڄٔڀڂ ڃن ٓڀڂ حٿنخّ ڃن ٿٔخنه وَي  وحٿڄهخؿَ ڃن هـَ ڃخ نهً حهلل ٫نهحٿ-
َ  كي -  ػنخ أراى حٿ٬اٗء ٫ان ڃ٤اَٱ     ين أرُاه كا  ٫ا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫خٍځ كايػنخ ڃ٬ظڄا

 ٫ن حرن أرٍ ٍر٬ُش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ًٻَص ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ
َىڃخ وٿٺ أؿَ حٿظ٬ٔش ٷخٽ ٳٸڀض اناٍ أٷاىي ڃان ًٿاٺ ٷاخٽ ٛاڂ ڃان ٻاپ          ڃن ٻپ ٫َ٘س أَخځ ٛڂ-

ِ ػڄؤنُش أَخځ َىڃخ وٿٺ أؿَ طڀٺ حٿٔز٬ش ٷخٽ ٷڀض انٍ أٷاىي ڃان ًٿاٺ ٷاخٽ ٳڀاڂ       ٽ كظاً ٷاخٽ ٛاڂ    َا
 َىڃخ وحٳ٤َ َىڃخ.

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى ٓاا٬ُي ڃااىٿً رنااٍ هخٗااڂ كاايػنخ ڃلڄااي راان ٍحٗااي كاايػنخ   كااي - 
٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ان ؿاي  أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ       ٓڀُڄخڅ رن ڃىًٓ 

 ٷخٽ
ٳڀُْ ڃناخ وٖ   خ حٿٔٗفُنپ ٗزه حٿ٬ڄي ڃٰڀ٨ش ڃؼپ ٫ٸپ حٿ٬ڄي وٖ َٸظپ ٛخكزه وڃن كڄپ ٫ڀ٫ٸ-

 .ٍٛي ر٤ََٶ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أُهَ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حٿڄؼنً ٬َنٍ حرن ٓا٬ُي ٫ان ٷظاخىس ٫ان     كي - 

  رن رخرخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸىٽ٫زي حهلل
وح اٿااً ٫زااخىٌ أطااىنٍ َحهلل ٫ااِ وؿااپ َزااخهٍ ڃٗثټظااه ٫٘ااُش ٫َٳااش رؤهااپ ٫َٳااش ٳُٸااىٽ أن٨اا  أڅ-

 .٬ٗؼخ ٯزَح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٬ُٓي كيػنخ ڃلڄي رن ٍحٗي كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ڃىًٓ ٫ان  كي - 

 َو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ڄ
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٫ٌااش ؿوػٗػاىڅ  څ ٷظاپ ه٤اؤ ٳيَظاه ڃخثاش ڃان حٔراپ ػٗػااىڅ حرناش ڃواخٝ وػٗػاىڅ حرناش ٿزاى            ڃان -
و٫َ٘س رنٍ ٿزىڅ ًٻَحڅ ٳټاخڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸىڃهاخ ٫ڀاً أػڄاخڅ حٔراپ ٳابًح           

ناض ٳزڀٰاض ٫ڀاً ٫هاي     ٻخ ٳٍ ٷُڄظهخ ٫ڀاً نلاى حٿِڃاخڅ ڃاخ     هخنض نٸٚ ڃن ٷُڄظهخ واًح ٯڀض ٍٳ٪
حٿاىٍٵ   ڃان ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃخ رُن أٍر٬ڄخثش ىَنخٍ اٿً ػڄخنڄخثاش ىَناخٍ أو ٫ايٿهخ    

 .خنُش آٖٱڄػ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٬ُٓي كيػنخ ڃلڄي رن ٍحٗي كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ڃىًٓ ٫ان  كي - 

 ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ٫ً٠ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه 
 .حٿ٬ٸپ ڃَُحع رُن وٍػش حٿٸظُپ ٫ڀً ٳَحث٠هڂ أڅ-
لڄي رن ٍحٗي كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ڃىًٓ ٫ان  ڃي كيػنخ ٬ُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٓكي - 

 ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ٠ً
ٻڀاه حٿيَاش ٻخڃڀاش واًح ؿاي٫ض أٍنزظاه نٜاٲ حٿيَاش وٳاٍ حٿ٬اُن نٜاٲ حٿيَاش            حْنٲ اًح ؿي٩  ٳٍ-

ىح نهخ ڃان ٻاخ  زظوٳٍ حٿُي نٜٲ حٿيَش وٳٍ حٿَؿپ نٜٲ حٿيَش وٷ٠اً أڅ ٬َٸاپ ٫ان حٿڄاَأس ٫ٜا     
وٖ ََػىڅ ڃنهخ اٖ ڃخ ٳ٠پ ٫ن وٍػظهخ وأڅ ٷظڀض ٳ٬ٸڀهخ رُن وٍػظهخ وهڂ َٸظڀىڅ ٷخطڀهخ وٷ٠اً  

 ٔڀڄُن وهڂ حٿُهىى وحٿنٜخٍي.أڅ ٫ٸپ أهپ حٿټظخد نٜٲ ٫ٸپ حٿڄ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أراى ٓا٬ُي ڃاىٿً رناٍ هخٗاڂ كايػنخ ٗايحى أراى ٣ڀلاش حٿَحٓازٍ           كي - 

َليع ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه   خء و٫ڄَوؿ ٓڄ٬ض أرخ حٿىح٩ُ
 وٓڀڂ

 .َىځ حٿٸُخڃشڃن ٷىځ ؿڀٔىح ڃـڀٔخ ٿڂ ٌَٻَوح حهلل ٳُه اٖ ٍأو  كَٔس  ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ ه٘خځ رن ٬ٓي ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ان حٿَؿاپ َايهپ حٿلاخث٢     ٍٓىٽ حهلل جپأرُه ٫ن ؿي  ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٓ
 ٷخٽ

 .ٻپ ٯَُ ڃظوٌ هزنشَخ-
ٌ كيػنخ ڃلڄي رن أراٍ حٿىٟاخف كايػنٍ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃهيكي - 

حٿ٬ٗء رن ٫زي حهلل رن ٍحٳا٪ كايػنخ كناخڅ ران هخٍؿاش ٫ان ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ٷاخٽ ؿاخء ح٫َحراٍ             
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل أهزَناخ ٫ان حٿهـاَس حٿُاٺ         ٍٓىٽ حهللً ڃڀىي ؿٌَء اٿ

ٷخٽ ٳٔټض ٫نه ََُٔح ػڂ ٷخٽ أو ٿٸىځ هخٛش أځ اٿً أٍٝ ڃ٬ڀىڃخ أځ اًح ڃض حنٸ٬٤ض  أَنڄخ ٻنض
أَن حٿٔخثپ ٷخٽ هخ هى ًح َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ حٿهـَس أڅ طهـاَ حٿٴاىحكٖ ڃاخ ٧هاَ ڃنهاخ وڃاخ ر٤ان        
وطٸُڂ حٿٜٗس وطئطٍ حٿِٻخس ػڂ أنض ڃهخؿَ واڅ ڃض رخٿل٠اَ ػاڂ ٷاخٽ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو حرظايحء        

 اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ڃن نٴٔه ؿخء ٍؿپ
 أهزَنخ ٫ن ػُخد أهپ حٿـنش هڀٸخ طوڀٶ أځ نٔاـخ طنٔاؾ ٳ٠الٺ ر٬اٞ حٿٸاىځ ٳٸاخٽ       ٍٓىٽ حهلل َخ-

ڂ أٻاذ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً    ػا  ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃڂ ط٠لټىڅ ڃن ؿخهپ َٔاؤٽ ٫خٿڄاخ  



  

 

 

Page 345 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

 ٷاخٽ ٖ راپ ط٘اٸٶ ٫ناه ػڄاَ حٿـناش       حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ػڂ ٷخٽ أَن حٿٔخثپ ٷخٽ هاى ًح أناخ َاخ ٍٓاىٽ حهلل    
 ػٗع ڃَحص.

خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬ڄَ رن ٓڀُڄخڅ حٿَٷٍ كيػنخ حٿلـخؽ ٫ن ٫ڄَو رن ٗا٬ُذ  ػنكي - 
 ٫ن أرُه ٫ن ؿي  ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٍَ َٸاخٽ ٿاه    هڃؼپ ر ڃن- ٍَ رَؿپ ٷي ُهٜ أو كَٵ رخٿنخٍ ٳهى كَ وهى ڃىٿً حهلل وٍٓىٿه ٷخٽ ٳُؤط
هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٜان٪ اٿُاه هُاَح ػاڂ أطاً        ٓنيٍ ٳخ٫ظٸه ػڂ أطً أرخ رټَ ر٬ي وٳخس ٍٓىٽ ح

٫ڄَ ر٬ي أرٍ رټَ ٳٜن٪ اٿُه هَُح ػڂ أنه أٍحى أڅ َوَؽ اٿً ڃٜاَ ٳټظاذ ٿاه ٫ڄاَ اٿاً ٫ڄاَو       
 .ٛن٪ ره هَُح أو حكٴ٦ وُٛش ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳُهحٿ٬خٙ أڅ ح رن
 خؽ ٫ان ٫ڄاَو ران ٗا٬ُذ ٫ان     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬ڄَ رن ٓڀُڄخڅ كايػنخ حٿلـا  كي - 
 ُه ٫ن ؿي  ٷخٽ ؿخء ٍؿپ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽأر
 .ن٬ڂ ٽأهڀه ٷخ ڃ٪ٍٓىٽ حهلل حٿَؿپ َُٰذ ٖ َٸيٍ ٫ڀً حٿڄخء أَـخ َخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ان َُاخى ران ٳُاخٝ ٓاڄ٬ض أراخ       كي - 

 أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٿه ٫ُخٝ َليع ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو
َىڃخ وٿٺ أؿَ ڃخ رٸٍ ٷخٽ انٍ أ٣ُٶ أٻؼَ ڃن ًٿٺ ٷخٽ ٛڂ َىڃُن وٿٺ أؿاَ ڃاخ رٸاٍ ٷاخٽ      ٛڂ-

ٷخٽ ٛڂ ػٗػش أَخځ وٿٺ أؿَ ڃخ رٸٍ ٷخٽ اناٍ أ٣ُاٶ أٻؼاَ ڃان ًٿاٺ ٷاخٽ        َ ڃن ًٿٺٻؼانٍ أ٣ُٶ أ
 حهلل ٽ ٛاڂ أٳ٠اپ حٿٜاُخځ ٫ناي    ٛڂ أٍر٬ش أَخځ وٿٺ أؿَ ڃخ رٸٍ ٷخٽ انٍ أ٣ُٶ أٻؼَ ڃان ًٿاٺ ٷاخ   

 .ٛڂ ٛىځ ىحوى ٻخڅ َٜىځ َىڃخ وَٴ٤َ َىڃخ
ڃٍ ٫ن حٿٸخٓاڂ  َػنخ حٿل٠كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫خُځ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٷخٽ ٷخٽ أرٍ كي - 

رن ڃلڄي ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍؿاٗ ڃان حٿڄٔاڀڄُن حٓاظؤًڅ نزاٍ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ         
هاِوٽ ٻخناض طٔاخٳق وط٘اظ١َ ٿاه أڅ طنٴاٶ ٫ڀُاه وأناه حٓاظؤًڅ ٳُهاخ حٿنزاٍ            ٳٍ حڃَأس َٸخٽ ٿهاخ أځ ڃ 

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أو ًٻَ ٿه أڃَهخ ٳٸَأ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿِحنُش ٖ َنټلهخ اٖ ُحڅ 
خٽ أراى ٫زاي حٿاَكڄن ٷاخٽ أراٍ ٷاخٽ       أو ڃَ٘ٹ ٷخٽ أنِٿض حٿِحنُاش ٖ َنټلهاخ اٖ ُحڅ أو ڃ٘اَٹ ٷا    

 ٫خٍځ
 حٿل٠َڃٍ ٳٸخٽ ٻخڅ ٷخٛخ وٷي ٍأَظه.ٿض ڃ٬ظڄَ ٫ن ٓؤ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ڃ٬ُن كيػنخ حٿڄ٬ظڄَ ٫ن أرُاه ٫ان حٿل٠اَڃٍ ٫ان     كي - 

 حهلل رن ٫ڄَو ي ٫ن ٫زيلڄحٿٸخٓڂ رن ڃ
 .ى نل-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وهذ رن ؿَََ كيػنخ أرٍ ٓڄ٬ض حٿٜٸ٬ذ رن ُهُاَ َلايع   كي - 

 ٤٫خء رن َٔخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ ٫ن َُي رن أٓڀڂ ٫ن
ً حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ح٫َحرااٍ ٫ڀُااه ؿزااش ڃاان ٣ُخٿٔااش ڃټٴىٳااش راايَزخؽ أو ڃااٍِوٍس   أطاا-

ڂ هٌح َََي أڅ ََٳ٪ ٻپ ٍح٩ حرن ٍح٩ و٠َ٪ ٻپ ٳاخٍّ حران ٳاخٍّ ٳٸاخځ     ټاڅ ٛخكز خٽريَزخؽ ٳٸ
ٷاخٽ ٖ أٍي ٫ڀُاٺ ػُاخد ڃان ٖ     حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃ٠ٰزخ ٳؤهٌ رڄـخڃ٪ ؿزظه ٳخؿظٌراه و 
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ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳـڀاْ ٳٸاخٽ اڅ ناىف ٫ڀُاه حٿٔاٗځ ٿڄاخ ك٠اَطه             ٬َٸپ ػڂ ٍؿا٪ 
حٿىٳخس ى٫خ حرنُه ٳٸخٽ انٍ ٷخَٛ ٫ڀُټڄخ حٿىُٛش آڃَٻڄخ رخػنظُن وأنهخٻڄخ ٫ن حػنظُن أنهخٻڄخ ٫ان  

خ ٳُهڄاخ ٿاى وٟا٬ض ٳاٍ ٻٴاش      وآڃَٻڄخ رٗ حٿاه اٖ حهلل ٳابڅ حٿٔاڄىحص وحٍْٝ وڃا     حٿَ٘ٹ وحٿټزَ
حٿڄُِحڅ وو٬ٟض ٖ حٿه اٖ حهلل ٳٍ حٿټٴش حْهَي ٻخنض أٍؿق وٿى أڅ حٿٔاڄىحص وحٍْٝ ٻخنظاخ   

  ٖ ڄاخ ٿٴٜاڄظهخ أو ٿٸٜاڄظهخ وآڃَٻڄاخ رٔازلخڅ حهلل ورلڄاي  ٳبنهاخ        هحهلل ٫ڀُ كڀٸش ٳىٟا٬ض ٖ حٿاه ا
 رهخ ََُٵ ٻپ ٍٗء.ٛٗس ٻپ ٍٗء و

ٖ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ  كي -  ػنخ ڃلڄاي ران ٍحٗاي ٫ان ٓاڀُڄخڅ ران       كاي  هخٗاڂ وكٔاُن ٷاخ
 ڃىًٓ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي 

وااخثن وحٿوخثنااش وًٌ حٿٰڄااَ ٫ڀااً أهُااه وٍى   حٿٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٍى ٗااهخىس    أڅ-
 .ٗهخىس حٿٸخن٪ ْهپ حٿزُض وأؿخُهخ ٫ڀً ٯَُهڂ

ى ٫ىحنش كيػنخ أرى ر٘اَ ٫ان َىٓاٲ ران ڃخهاٺ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أركي - 
 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو ٷخٽ طوڀٲ ٫نخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ٓٴَس ٓخٳَنخهخ ٷخٽ

ظنااخ حٿٜااٗس ٛااٗس حٿ٬ٜااَ ونلاان نظىٟااؤ ٳـ٬ڀنااخ نڄٔااق ٫ڀااً أٍؿڀنااخ ٳنااخىي ٸىٍٻنااخ وٷااي أٍهوأ-
 .رؤ٫ڀً ٛىطه ڃَطُن أو ػٗػخ وَپ ٿ٫ٓٸخد ڃن حٿنخٍ

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خٙ ٍٍٟ حهلل ط٬خٿً ٫نهڄخ هَ ڃٔنيآ
 -ٍٍٟ حهلل ٫نه  -يَغ أرٍ ٍڃؼش ك
 
ٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حَخى رن ٿٸ٢ُ حٿٔيوٍٓ ٫ان أراٍ ٍڃؼاش    وٍ كيػنخ أرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي -

 ٷخٽ
 .ؿض ڃ٪ أرٍ كظً أطُنخ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳَأَض رَأٓه ٍى٩ كنخءهَ-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڄَو رن حٿهُؼڂ أرى ٷ٤ن وأرى حٿن٠َ ٷاخٖ كايػنخ حٿڄٔا٬ىىٌ    ػنخ ٫زي حهللكي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحنزٍ ٛڀً حٿ٫ن اَخى رن ٿٸ٢ُ ٫ن أرٍ ٍڃؼش ٫ن 
ح حٿڄ٤٬ٍ حٿ٬ڀُخ أڃٺ وأرخٹ وأهظٺ وأهاخٹ ػاڂ أىناخٹ أىناخٹ وٷاخٽ ٍؿاپ َاخ ٍٓاىٽ حهلل هائٖء          َي-

٫ڀاً أهاَي وٷاخٽ أراٍ ٷاخٽ أراى حٿن٠اَ ٳاٍ كيَؼاه          رنى ََرى٩ ٷظڀش ٳاٗڅ ٷاخٽ أٖ ٖ طـناٍ نٴاْ     
 .خ٤ٍ حٿ٬ڀُڄ٬ىهڀض حٿڄٔـي ٳبًح ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َو٤ذ وَٸىٽ َي حٿ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن ٓڀڄش ٫ان ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄُاَ      كي - 
٫ڀُاه وٓاڀڂ و٫ناي  ناخّ ڃان ٍر٬ُاش       كيػنخ اَخى رن ٿٸ٢ُ ٫ن أرٍ ٍڃؼش ٷخٽ أطُض حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل   

   َ ٸاخٽ ڃان   ٳ َوظٜڄىڅ ٳٍ ىځ ٳٸخٽ حٿُي حٿ٬ڀُخ أڃٺ وأرىٹ وأهظٺ وأهىٹ وأىنخٹ أىناخٹ ٷاخٽ ٳن٨ا
 ح ڃ٬ٺ أرخ ٍڃؼش ٷخٽ ٷڀض حرنٍ ٷخٽٌه
 .خ أنه ٖ َـنٍ ٫ڀُٺ وٖ طـنٍ ٫ڀُه وًٻَ ٷٜش حٿوخطڂحڃ-
اَخى رن ٿٸ٢ُ حٿٔيوٍٓ ٷخٽ ٓاڄ٬ض   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ن٬ُڂ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫نكي - 

 أرخ ٍڃؼش حٿظُڄٍ ٷخٽ ؿجض ڃ٪ أرٍ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ
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 .ٷخٽ أطلزه ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ أڃخ أنه ٖ َـنٍ ٫ڀُٺ وٖ طـنٍ ٫ڀُه نٺ هٌح ٷڀض ن٬ڂحر-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أراٍ ٍڃؼاش   كي - 

 ٷخٽ
ُض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ و٫ني  نخّ ڃان ٍر٬ُاش َوظٜاڄىڅ ٳاٍ ىځ حٿ٬ڄاي ٳٔاڄ٬ظه       أط-

وأهخٹ ػڂ أىنخٹ ٳؤىنخٹ ػڂ ٷخٽ ٳن٨َ ػڂ ٷاخٽ ڃان هاٌح ڃ٬اٺ َاخ أراخ ٍڃؼاش         ظٺَٸىٽ أڃٺ وأرخٹ وأه
ٳٸڀض حرنٍ ٷخٽ أڃخ أنه ٖ َـنٍ ٫ڀُٺ وٖ طـنٍ ٫ڀُه ٷخٽ ٳن٨َص ٳبًح ٳٍ نٰٞ ٻظٴه ڃؼاپ ر٬اَس   

َ أو ر٠ُش حٿلڄخڃش ٳٸڀض أٖ أىحوَٺ ڃنهخ َخ ٍٓاىٽ حهلل ٳبناخ أهاپ رُاض ن٤زاذ ٳٸاخٽ َايحوَهخ        ٿز٬ُح
 حٿٌٌ و٬ٟهخ.

 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ه٘خځ رن ٫زي حٿڄڀٺ و٫ٴخڅ ٷخٖ كايػنخ ٫زُاي حهلل ران اَاخى ٫ان      هللنخ ٫زي حػيك - 
 َظه ٷخٽ ٿٍ أرٍأرٍ ٍڃؼش ٷخٽ حن٤ڀٸض ڃ٪ أرٍ نلى ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳڀڄخ ٍأ

طيٌٍ ڃن هٌح ٷڀض ٖ ٳٸخٽ ٿٍ أرٍ هاٌح ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳخٷ٘ا٬ٍَص كاُن         هپ-
ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ُٗجخ ٖ َ٘زه حٿنخّ ٳبًح ر٘اَ ٿاه وٳاَس ٷاخٽ     ٍٻنض أ٧ن و ٷخٽ ًحٹ

ؿڀٔانخ  ڀڂ ٫ڀُاه أراٍ ػاڂ    ٳٔا  ٫ٴخڅ ٳٍ كيَؼه ًو وٳَس ورهاخ ٍى٩ ڃان كناخء ٫ڀُاه ػىراخڅ أه٠اَحڅ      
ٳظليػنخ ٓخ٫ش ػڂ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ ْراٍ حرناٺ هاٌح ٷاخٽ أٌ وٍد حٿټ٬زاش           

ڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٟاخكټخ ڃان ػزاض ٗازهٍ راؤرٍ وڃان       ٔي ره ٳظزٗهٷخٽ كٸخ ٷخٽ ح
ُه كڀٲ أرٍ ٫ڀٍ ػڂ ٷخٽ أڃخ أنه ٖ َـنٍ ٫ڀُٺ وٖ طـنٍ ٫ڀُه ٷخٽ وٷَأ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ

وٓڀڂ وٖ طٍِوح وحٍُس وٍُ أهَي ٷخٽ ػڂ ن٨َ اٿً ڃؼاپ حٿٔاڀ٬ش راُن ٻظٴُاه ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل        
 .انٍ ٣ْذ حٿَؿخٽ أٖ أ٫خٿـهخ ٿٺ ٷخٽ ٖ ٣زُزهخ حٿٌٌ هڀٸهخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى رټَ رن أراٍ ٗاُزش كايػنخ كٔاُن ران ٫ڀاٍ ٫ان حران أرـاَ          كي - 
 ٷخٽ٫ن اَخى رن ٿٸ٢ُ ٫ن أرٍ ٍڃؼش 

٤ڀٸض ڃ٪ أرٍ وأنخ ٯٗځ اٿً حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ ٳٸاخٽ ٿاه أراٍ أناٍ ٍؿاپ ٣زُاذ           حن-
ٿظٍ ر٨هَٹ ٷخٽ وڃخ طٜن٪ رهخ ٷخٽ حٷ٬٤هاخ ٷاخٽ ٿٔاض ر٤زُاذ وٿټناٺ ٍٳُاٶ       ح ٳخٍنٍ هٌ  حٿٔڀ٬ش

 .٣زُزهخ حٿٌٌ و٬ٟهخ وٷخٽ ٯَُ  حٿٌٌ هڀٸهخ
حٿٔڄخڅ كيػنخ أرى ٫ىحناش ٫ان ٫زاي حٿڄڀاٺ ران       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬ُٓي رن حٿَرُ٪كي - 

 ٫ڄَُ ٫ن اَخى رن ٿٸ٢ُ حٿ٬ـڀٍ ٫ن أرٍ ٍڃؼش حٿظُڄٍ طُڂ حٿَرخد ٷخٽ
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وڃ٬ٍ حرنٍ ٳؤٍحنُه اَخ  ٳٸڀاض ٖرناٍ هاٌح ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل       ُض حٿنزٍأط-

 َخ نزٍ حهلل  ٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤهٌطه حٿ٫َيس هُزش ٿَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸڀض ٿه
نٍ ٍؿپ ٣زُذ ڃان أهاپ رُاض أ٣زاخء ٳاؤٍنٍ ٧هاَٹ ٳابڅ طټان ٓاڀ٬ش أر٤هاخ واڅ طاٺ ٯُاَ ًٿاٺ              ا

أ٫ڀڂ روَؽ أو هَحؽ ڃنٍ ٷاخٽ ٣زُزهاخ حهلل و٫ڀُاه راَىحڅ أه٠اَحڅ       ڃن انٔخڅْ أهزَطٺ ٳبنه ٿُ
ٿه ٬َٗ ٷي ٫ٗ  حٿڄُ٘ذ وُٗزه أكڄَ ٳٸخٽ حرنٺ هٌح ٷڀاض أٌ وٍد حٿټ٬زاش ٷاخٽ حران نٴٔاٺ ٷڀاض       

 .ي ره ٷخٽ ٳبنه ٖ َـنٍ ٫ڀُٺ وٖ طـنٍ ٫ڀُهأٗه
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َ  لڄا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ أراى رټاَ ران أراٍ ٗاُزش كايػنخ ڃ        كي -  ٫ان ٫ڀاٍ ران     ي ران ر٘ا
 ٛخٿق كيػنٍ اَخى رن ٿٸ٢ُ ٫ن أرٍ ٍڃؼش ٷخٽ

ـض ٳَأَض ٍؿٗ ؿخٿٔخ ٳٍ ٧پ حٿټ٬زش ٳٸخٽ أرٍ طايٌٍ ڃان هاٌح هاٌح ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل       كـ-
 ڄخ حنظهُنخ اٿُه اًح ٍؿپ ًو وٳَس ره ٍى٩ و٫ڀُه ػىرخڅ أه٠َحڅ.٫ڀُه وٓڀڂ ٳڀ

َ   ڄاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڄَو رن ڃلكي -  حٿنخٷاي كايػنخ ه٘اُڂ ٯُاَ ڃاَس ٷاخٽ        ران رټُا
أهزَنٍ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَُ ٫ن اَخى ٿن ٿٸ٢ُ ٫ن أرٍ ٍڃؼش حٿظُڄاٍ أطُاض حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      

 وٓڀڂ وڃ٬ٍ حرن ٿٍ ٳٸخٽ
 .هٌح ٷڀض أٗهي ره ٷخٽ ٖ َـنٍ ٫ڀُٺ وٖ طـنٍ ٫ڀُه ٷخٽ وٍأَض حٿُ٘ذ أكڄَ نٺحر-
راٍ ٗاُزش كايػنخ َُاي ٬َناٍ حران اراَحهُڂ حٿظٔاظٌَ         أُزخڅ ران  ٗ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 كيػنخ ٛيٷش رن أرٍ ٫ڄَحڅ ٫ن ٍؿپ هى ػخرض رن ڃنٸٌ ٫ن أرٍ ٍڃؼش ٷخٽ
هلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳڀڄاخ ٻناخ ٳاٍ ر٬اٞ حٿ٤ََاٶ ٳڀٸُناخ  ٳٸاخٽ         ٤ڀٸض أنخ وأرٍ اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ححن-

ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    أكٔاذ أڅ  ناض ٿٍ أرٍ َخ رنٍ هٌح ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ وٻ   
٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َ٘زه حٿناخّ ٳابًح ٍؿاپ ٿاه وٳاَس ورهاخ ٍى٩ ڃان كناخء ٫ڀُاه راَىحڅ أه٠اَحڅ ٷاخٽ             

ٺ ٷاخٽ هاٌح وحهلل حرناٍ ٷاخٽ ٳ٠الٺ ٍٓاىٽ حهلل       ٻؤنٍ أن٨َ اٿً ٓخٷُه ٷخٽ ٳٸخٽ ْرٍ ڃان هاٌح ڃ٬ا   
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿلڀٲ أرٍ ٫ڀٍ ػڂ ٷخٽ ٛيٷض أڃخ انٺ ٖ طـنٍ ٫ڀُه وٖ َـناٍ ٫ڀُاٺ ٷاخٽ    

 وطٗ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٖ طِوٍ وحٍُس وٍُ أهَي.
٫ان اَاخى ران    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران رټاخٍ كايػنخ ٷاُْ ران حٿَرُا٪ حْٓايٌ        كي - 

 ٿٸ٢ُ ٫ن أرٍ ٍڃؼش ٷخٽ
َ   حن- څ ح٤ڀٸض ڃ٪ أرٍ وأنخ ٯٗځ ٳؤطُنخ ٍؿٗ ڃن حٿهخؿَس ؿخٿٔخ ٳٍ ٧پ رُظه و٫ڀُاه راَىحڅ أه٠ا

و٬َٗ  وٳَس ورَأٓه ٍى٩ ڃن كنخء ٷخٽ ٳٸخٽ ٿٍ أرٍ أطايٌٍ ڃان هاٌح ٳٸڀاض ٖ ٷاخٽ هاٌح ٍٓاىٽ        
ٍ ٍؿپ ڃن أهپ رُض ٣ذ ٳاؤٍنٍ  حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٳظليػنخ ٣ىَٗ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿه أرٍ أن

ٷاخٽ  خ حٿٌٌ رزخ٣ن ٻظٴٺ ٳبڅ طٺ ٓڀ٬ش ٷ٬٤ظهخ واڅ طٺ ٯَُ ًٿٺ أهزَطاٺ ٷاخٽ ٣زُزهاخ حٿاٌٌ هڀٸها     
ٿاه ٍٓاىٽ حهلل    َ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اٿٍ ٳٸخٽ ٿه حرنٺ هاٌح ٷاخٽ أٗاهي راه ٳٸاخٽ     ٨ػڂ ن

ٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه   ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أن٨َ ڃخ طٸىٽ ٷخٽ أٌ وٍد حٿټ٬زش ٷخٽ ٳ٠لٺ ٍ
وٓڀڂ ٿ٘زهٍ رؤرٍ وٿلڀٲ أرٍ ٫ڀٍ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َاخ هاٌح ٖ َـناٍ ٫ڀُاٺ     

 وٖ طـنٍ ٫ڀُه.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن كڄُي حٿټىٳٍ كيػنخ ٫زُي حهلل ران اَاخى ران ٿٸا٢ُ ٫ان      كي - 

هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳڀڄخ ٍأَظه ٷاخٽ أراٍ   أرُه ٫ن أرٍ ٍڃؼش ٷخٽ حن٤ڀٸض ڃ٪ أرٍ نلى ٍٓىٽ ح
 ٷخٽ ڀڂهپ طيٌٍ ڃن هٌح ٷڀض ٖ ٷخٽ هٌح ڃلڄي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ

٬ٍَ٘ص كُن ٷخٽ ًٿٺ وٻنض أ٧ن أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٗاُجخ ٖ َ٘ازه حٿناخّ      ٳخٷ-
ػااڂ ؿڀٔاانخ ٳظلاايػنخ ٳابًح ر٘ااَ ًو وٳااَس ورهاخ ٍى٩ كنااخء و٫ڀُااه رااَىحڅ أه٠اَحڅ ٳٔااڀڂ ٫ڀُااه أراٍ     

ٓخ٫ش ػڂ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷاخٽ ْراٍ حرناٺ هاٌح ٷاخٽ أٌ وٍد حٿټ٬زاش ٷاخٽ كٸاخ         
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ظزٔڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٟاخكټخ ڃان طؼزُاض ٗازهٍ راؤرٍ وڃان كڀاٲ أراٍ         ره ٳ هيحٗ
وٓاڀڂ وٖ  ػڂ ٷخٽ أڃاخ أناه ٖ َـناٍ ٫ڀُاٺ وٖ طـناٍ ٫ڀُاه وٷاَأ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه           ٫ڀٍ 

طااٍِ وحٍُس وٍُ أهااَي ػااڂ ن٨ااَ اٿااً ڃؼااپ حٿٔااڀ٬ش رااُن ٻظٴُااه ٳٸااخٽ َااخ ٍٓااىٽ حهلل انااٍ ٻؤ٣ااذ     
  ٣زُزهخ حٿٌٌ هڀٸهخ.ٖٿٺ ٷخٽ  هخحٿَؿخٽ أٖ أ٫خٿـ

ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ وأراى هُؼڄاش ُهُاَ ران كاَد ٷاخٖ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ران ڃهايٌ              كي - 
 ٫ن أرٍ ٍڃؼش ٷخٽكيػنخ ٫زُي حهلل رن اَخى رن ٿٸ٢ُ ٫ن أرُه 

 .ُض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رَىحڅ أه٠َحڅأط-
ش ؿَََ ٬َنٍ حرن كاخُځ كايػنخ ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄُاَ       ُزػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ ُٗزخڅ رن أرٍ ٗكي - 

 ٫ن اَخى رن ٿٸ٢ُ ٫ن أرٍ ٍڃؼش ٷخٽ
ه٠اَحڅ  ڃض حٿڄيَنش وٿڂ أٻن ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳواَؽ و٫ڀُاه ػىراخڅ أ        ٷي-

ٳٸڀض ٖرنٍ هٌح وحهلل ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳـ٬پ حرناٍ ََط٬اي هُزاش ٿَٓاىٽ حهلل ٛاڀً      
ٍٓىٽ حهلل انٍ ٍؿپ ٣زُذ واڅ أرٍ ٻخڅ ٣زُزخ وانخ أهاپ رُاض ٣اذ وحهلل     خڂ ٳٸڀض َٓڀحهلل ٫ڀُه و

خ ػاڂ  وٴً ٫ڀُنخ ڃن حٿـٔي ٫َٵ وٖ ٨٫ڂ ٳؤٍنٍ هٌ  حٿظٍ ٫ڀً ٻظٴٺ ٳبڅ ٻخنض ٓڀ٬ش ٷ٬٤ظهڃخ َ
ىحوَظهخ ٷخٽ ٖ ٣زُزهخ حهلل ػڂ ٷخٽ ڃن هٌح حٿٌٌ ڃ٬ٺ ٷڀض حرنٍ وٍد حٿټ٬زاش ٳٸاخٽ حرناٺ ٷاخٽ حرناٍ      

 أٗهي ره ٷخٽ حرنٺ هٌح ٖ َـنٍ ٫ڀُٺ وٖ طـنٍ ٫ڀُه
 -ٍٍٟ حهلل ٫نه -ٔني أرٍ هَََس ڃ
ن أرُاه  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ أنزؤنخ هُ٘ڂ رن رَُ٘ أنزؤنخ ٫زي حهلل ران أراٍ ٛاخٿق ًٻاىحڅ ٫ا     كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٍٍٟ حهلل ٫نه ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ُنٺ ٫ڀً ڃخ َٜيٷٺ ره ٛخكزٺَڄ-
كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ كيػنخ ڃنٜىٍ وه٘خځ ٫ن حرن ََُٓن ٫ن أراٍ هََاَس    ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 خٍ وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄْ.زجَ ؿزخٍ وحٿڄ٬يڅ ؿزخٍ وحٿ٬ـڄخء ؿزحٿ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ أنزؤنخ هُ٘ڂ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
نش رن كٜن ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳَآ  َٸزاپ كٔانخ أو كٔاُنخ ٳٸاخٽ ٿاه      ُُپ ٫ىه-

ً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ  ٖ طٸزڀه َخ ٍٓىٽ حهلل ٿٸي وٿي ٿٍ ٫َ٘س ڃخ ٷزڀض أكيح ڃنهڂ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀ
 .اڅ ڃن ٖ ََكڂ ٖ ََكڂ

 خٽٷٍ هَََس أرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ ٫ن ٬ُٗذ ٫ن ڃلڄي رن َُخى ٫ن كي - 
رٸىځ َظىٟئوڅ ٳٸخٽ حٓزٰىح حٿىٟاىء ٳابنٍ ٓاڄ٬ض أراخ حٿٸخٓاڂ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ           ڃَ-

 .وَپ ٿ٫ٓٸخد ڃن حٿنخٍ
هُ٘ڂ كيػنخ رَ٘ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸُٶ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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ػڂ حٿٌَن َڀىنهڂ ػڂ حٿٌَن َڀىنهڂ وحهلل أ٫ڀڂ أٷخٽ حٿؼخٿؼش أځ ٖ ػڂ  ٬ؼض ٳُهڂر َ أڃظٍ حٿٸَڅ حٿٌٌهُ-
 .َـٍء ٷىځ َلزىڅ حٿٔڄخنش َ٘هيوڅ ٷزپ أڅ َٔظ٘هيوح

كيػنخ هُ٘ڂ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن أرٍ رټَ رن ڃلڄي ٬َناٍ حران    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
رن حٿلَع رن ه٘خځ ٫ن  ي حٿَكڄن٫ز٫ڄَو رن كِځ ٫ن ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬َِِ ٫ن أرٍ رټَ رن 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 وؿي ٫ُن ڃخٿه ٫ني ٍؿپ ٷي أٳڀْ ٳهى أكٶ ره ڃڄن ٓىح . ڃن-
كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ه٘ااُڂ ٫اان ُٻََااخ ٫اان حٿ٘اا٬زٍ ٫اان أرااٍ هََااَس ٷااخٽ ٷااخٽ   ػنخ ٫زااي حهلل كااي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ً حٿڄااَطهن ٫ڀٴهااخ وٿاازن حٿاايٍ َ٘ااَد و٫ڀااً حٿااٌٌ َ٘ااَره نٴٸظااه     ڀااَهىنااش ٳ٬ڃ ح ٻخنااض حٿيحرااشاً-

 .وََٻذ
ران حٿلاَع   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ أنزؤنخ هخٿي ٫ن َىٓٲ أو ٫ن أرُه ٫زاي حهلل  كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ح حهظڀٴىح ٳٍ حٿ٤ََٶ ٍٳ٪ ڃن رُنهڂ ٓز٬ش أ٩ًٍاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ كيػنخ أرى حٿـهُڂ حٿىح٤ٍٓ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓاڀڄش  كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ذ ٿىحء حٿ٬َ٘حء اٿً حٿنخٍَإ حٿٸُْ ٛخكحڃ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ ٫ن َٔخٍ ٫ن ؿزَ رن ٫زُيس ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ٯِوس حٿهناي ٳابڅ حٓظ٘اهيص ٻناض ڃان هُاَ حٿ٘اهيحء         ٽينخ ٍٓىو٫-

 .واڅ ٍؿ٬ض ٳؤنخ أرى هَََس حٿڄلٍَس
ُڂ أنزؤنخ حٿ٬اىحځ ران كىٗاذ ٫ان ٫زاي حهلل ران حٿٔاخثذ ٫ان         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ه٘كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
حٿٜٗس حٿظٍ ر٬يهخ ٻٴخٍس ٿڄخ رُنهڄخ ٷخٽ وحٿـڄ٬ش اٿً حٿـڄ٬ش وحٿ٘هَ اٿً  ًٜٗس حٿڄټظىرش اٿحٿ-

ػااٗع ٷااخٽ  حٿ٘ااهَ ٬َنااٍ ٍڃ٠ااخڅ اٿااً ٍڃ٠ااخڅ ٻٴااخٍس ٿڄااخ رُنهڄااخ ٷااخٽ ػااڂ ٷااخٽ ر٬ااي ًٿااٺ اٖ ڃاان 
ٳ٬َٳض أڅ ًٿٺ حْڃَ كيع اٖ ڃن حَٔٗحٹ رخهلل ونټغ حٿٜٴٸش وطَٹ حٿٔانش ٷاخٽ أڃاخ ڃان نټاغ      

 ش أڅ طزخَ٪ ٍؿٗ ػڂ طوخٿٲ اٿُه طٸخطڀه رُٔٴٺ وأڃخ طَٹ حٿٔنش ٳخٿوَوؽ ڃن حٿـڄخ٫ش.حٿٜٴٸ
ٍ      كي -   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ ٫ن ه٘خځ ٫ن حرن ٓاََُن ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزا

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .س حٿلَ ڃن ٳُق ؿهنڂ ٳؤرَىوح رخٿٜٗسٗي-
ڀڄش ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ       ٓا رن أرٍ  ڄَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ ٫ن ٫كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 زټَ طٔظؤڃَ وحٿؼُذ ط٘خوٍ ٷُپ َخ ٍٓىٽ حهلل اڅ حٿزټَ طٔظلٍ ٷخٽ ٓټىطهخ ٍٟخهخ.حٿ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ ٫ن ٫ڄَ رن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ كي - 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .٘ىحٍد وح٫ٴىح حٿڀلًٿىحٍ حٷٜ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ ٫ن ٫ڄَ رن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرُه ٫ن أراٍ هََاَس ٬َناٍ    كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻٌح ٷخٽ
 .ه نهً أڅ طنټق حٿڄَأس ٫ڀً ٫ڄظهخ أو ٫ڀً هخٿظهخأن-
ُه ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ     رڀڄش ٫ن أٓ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ أنزؤنخ ٫ڄَ رن أرٍكي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 خځ حٿظََ٘ٶ أَخځ ٬٣ڂ وًٻَ حهلل ٷخٽ ڃَس أَخځ أٻپ وَٗد.أَ-
ػنخ ه٘ااُڂ ٷااخٽ اڅ ٿااڂ أٻاان ٓااڄ٬ظه ڃنااه ٬َنااٍ حٿِهااٌَ ٳلاايػنٍ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايكااي - 

ٍ ٷا  ٓٴُخڅ رن كُٔن ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هََاَس  ىٽ حهلل ٛاڀً  ٓا خٽ ٷاخٽ 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .٫ظَُس ٳٍ حٔٓٗځ وٖ ٳ٩َ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ه٘اُڂ ٫ان ٓاُخٍ ٫ان أراٍ كاخُځ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ               كي - 

 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٍٓ
 .كؾ ٳڀڂ ََٳغ وٿڂ َٴٔٶ ٍؿ٪ ٻهُجظه َىځ وٿيطه أڃه ڃن-
ػنخ ه٘اُڂ ٫ان ه٘اخځ ٫ان حران ٓاََُن ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ            كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 ٓڀُڄخڅ رن ىحوى
ڄاخ  ىٱ حٿڀُڀش ٫ڀً ڃخثش حڃاَأس طڀاي ٻاپ وحكايس ڃانهن ٯٗڃاخ َٸخطاپ ٳاٍ ٓازُپ حهلل وٿاڂ َٔاظؼن ٳ           أ٣-

وٿيص اٖ وحكيس ڃنهن ر٘ٶ انٔخڅ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٿاى حٓاظؼنً ٿىٿاي ٿاه        
 حهلل. ٳٍ ٓزُپ طپڃخثش ٯٗځ ٻڀهڂ َٸخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ وحٓڄ٬ُپ رن ارَحهُڂ ٫ان َاىنْ ٫ان حٿلٔان ٫ان أراٍ       كي - 
 هَََس ٷخٽ

ً أڃىص رخٿىطَ ٷزپ حٿنىځ وُٛخځ ػٗػش أَخځ ڃان  ٛخنٍ هڀُڀٍ رؼٗع ٷخٽ هُ٘ڂ ٳٗ أى٫هن كظأو-
 .ٻپ ٗهَ وحٿٰٔپ َىځ حٿـڄ٬ش

٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ ٫ان         ََ ٫ن ڃ٬ڄا ظڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 ى وحٿوظخڅ.ْ ڃن حٿٴ٤َس ٷٚ حٿ٘خٍد وطٸڀُڂ ح٧ْٴخٍ ونظٲ حٔر٢ وحٖٓظليحهڄ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀُڄخڅ كيػنخ أرٍ ٫ن رټَ ٫ن أرٍ ٍحٳ٪ ٷخٽكي - 
حٿ٬ظڄاش أو ٷاخٽ ٛاٗس حٿ٬٘اخء ٳٸاَأ اًح حٿٔاڄخء حن٘اٸض ٳٔاـي ٳُهاخ           سَََس ٛٗه ُض ڃ٪ أرٍٛڀ-

هخ ٳٸڀض َخ أرخ هَََس ٳٸاخٽ ٓاـيص ٳُهاخ هڀاٲ أراٍ حٿٸخٓاڂ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاٗ أُحٽ أٓاـي           
 .كظً أٿٸخ 



  

 

 

Page 352 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رَ٘ رن ڃٴ٠پ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٫ن ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ان أراٍ   كي - 
  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهللٽ ٍٓىٽ حٷخهَََس ٷخٽ 

ح وٷ٪ حٿٌرخد ٳٍ انخء أكيٻڂ ٳبڅ ٳٍ أكي ؿنخكُه ىحء وٳٍ حِهَ ٗٴخء ٳبنه َظٸاٍ رـنخكاه ٳُاه    اً-
 حٿيحء ٳڀُٰڄٔه ٻڀه.

زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رَ٘ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٫ن ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٷاخٽ  ػنخ ٫كي - 
 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .أكيٻڂ اٿً حٿڄـڀْ ٳڀُٔڀڂ ٳبًح أٍحى أڅ َٸىځ ٳڀُٔڀڂ ٳڀُْ حْوٽ رؤكٶ ڃن حِهَ ًح حنظهاً-
أراٍ ٛاخٿق ٫ان أرُاه      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ آلٶ رن َىٓٲ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٓاهُپ ران  كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ظٸه٬َـٌِ وٿي وحٿي  اٖ أڅ َـي  ڃڄڀىٻخ ٳُ٘ظََه ٳُ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى حٿڄهڀزٍ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄَو رن أرٍ ٓڀڄش ٫ن كي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
ڄخ اٖڃخځ ٿُئطڂ راه ٳابًح ٻزاَ ٳټزاَوح واًح ٍٻا٪ ٳاخٍٻ٬ىح واًح ٷاخٽ ٓاڄ٪ حهلل ٿڄان كڄاي  ٳٸىٿاىح            نأ-

 .ٜڀىح ؿڀىٓخ أؿڄ٬ُنٳً ؿخٿٔخ ٛڀٍرنخ ٿٺ حٿلڄي ٳبًح 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٛٴىحڅ رن ٫ًُٔ أنزؤنخ ٫زاي حهلل ران ٓا٬ُي ران أراٍ هناي ٫ان        كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ 
 .ُؿ٬َِپ ٷخُٟخ رُن حٿنخّ ٳٸي ًرق رَُٰ ٓټُن ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٷاخٽ ٓاڄ٬ض حٿ٬اٗء َلايع ٫ان         كي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٻَٹ أهخٹ رڄخ ٿُْ ٳُه ٷاخٽ أٍأَاض اڅ ٻاخڅ    طيٍوڅ ڃخ حٿُٰخرش ٷخٿىح حهلل وٍٓىٿه أ٫ڀڂ ٷخٽ ً هپ-

 .ٳٸي رهظه ٽه ڃخ طٸىٳُٳٍ أهٍ ڃخ أٷىٽ ٿه ٬َنٍ ٷخٽ اڅ ٻخڅ ٳُه ڃخ طٸىٽ ٳٸي حٯظزظه واڅ ٿڂ َټن 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ حرن ارَحهُڂ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران    كي - 

 حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس
 .٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً ٫ڀً حٿنـخٍٗ ٳټزَ أٍر٬خٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل  أڅ-
 خٽٷٍ هَََس أرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ كيػنخ أَىد ٫ن أرٍ ٷٗرش ٫ن كي - 
َ    ٿڄاا- ڃزااخٍٹ  خ ك٠ااَ ٍڃ٠ااخڅ ٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٷااي ؿااخءٻڂ ٍڃ٠ااخڅ ٗااه

ـ    لاُڂ وطٰاپ ٳُاه حٿ٘اُخ٣ُن     حٳظَٝ حهلل ٫ڀُټڂ ُٛخڃه طٴظق ٳُه أرىحد حٿـنش وَٰڀاٶ ٳُاه أراىحد حٿ
 ٳُه ٿُڀش هَُ ڃن أٿٲ ٗهَ ڃن كَځ هَُهخ ٳٸي كَځ.

ىد ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ناخىي        َا كايػنخ أ  ُپػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓاڄ٬ كي - 
 ٍؿپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ

 .ٜڀٍ أكينخ ٳٍ ػىد وحكي ٷخٽ أوٻڀټڂ َـي ػىرُنأَ-
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نٍ أراٍ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ كايػنخ أَاىد ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ             ػنخ ٫زاي حهلل كايػ  كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ن ڃَِنش وؿهُنش أو ٗاٍء ڃان ؿهُناش وڃَِناش هُاَ ٫ناي حهلل ٷاخٽ أكٔازه         ڃ ٓڀڂ وٯٴخٍ وٍٗءْ-
 ٷخٽ َىځ حٿٸُخڃش ڃن أٓي وٯ٤ٴخڅ وهىحُڅ وطڄُڂ.

ػنخ أَىد ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ أراى     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ كيكي - 
 حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

َٔاؤٽ حهلل هُاَح اٖ أ٤٫اخ  حهلل أَاخ  وٷاخٽ       ٍٷخثڂ َٜاڀ ڂ ٳٍ حٿـڄ٬ش ٿٔخ٫ش ٖ َىحٳٸهخ ٫زي ڃٔڀ اڅ-
 .رُي  ٷڀنخ َٸڀڀهخ َِهيهخ

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آڄخ٫ُپ كيػنخ أَىد ٫ن ڃلڄي ٷخٽكي - 
هَوح وأڃخ طٌحٻَوح حٿَؿخٽ أٻؼَ أځ حٿنٔخء ٳٸخٽ أرى هَََس أوٿڂ َٸپ أرى حٿٸخٓاڂ ٛاڀً حهلل   خ طٴخأڃ-

٫ڀااً ٛااىٍس حٿٸڄااَ ٿُڀااش حٿزاايٍ وحٿظااٍ طڀُهااخ ٫ڀااً أٟااىأ   هپ حٿـنااشطااي٫ڀُااه وٓااڀڂ أڅ أوٽ ُڃااَس 
ٻىٻذ ىٌٍ ٳٍ حٿٔڄخء ٿټپ حڃَة ڃنهڂ ُوؿظخڅ ػنظخڅ ََي ڃن ٓخٷهڄخ ڃن وٍحء حٿڀلڂ وڃخ ٳٍ 

 نش أ٫ِد.حٿـ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ أنزؤنخ أَىد ٫ن ٫ټَڃاش ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ      كي - 

 َد ڃن ٳٍ حٿٔٸخء ٷخٽ٘نهً أڅ َڂ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ
 .ىد ٳؤنزجض أڅ ٍؿٗ َٗد ڃن ٳٍ حٿٔٸخء ٳوَؿض كُشأَ-
َ      كي -  َاَس ٷاخٽ ٷاخٽ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ كايػنخ أَاىد ٫ان ٫ټَڃاش ٫ان أراٍ ه

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َڄن٬ن ٍؿپ ؿخٍ  أڅ َـ٬پ ه٘زظه أو ٷخٽ ه٘زش ٳٍ ؿيحٍ  ٖ-
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀً رن ٫زُي كيػنخ ٫زاي حٿڄڀاٺ ٫ان ٤٫اخء ٫ان أراٍ هََاَس         زيػنخ ٫كي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحهلل ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ
 .َ ڃن حٿُي حٿٔٴڀً وحريأ رڄن ط٬ىٽٛيٷش اٖ ٫ن ٧هَ ٯنً وحٿُي حٿ٬ڀُخ هُ ٖ-
ض أراخ  ڄ٬ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ُپ ٫ن ٫ڄخٍس ٫ن أراٍ ٫ٍُاش ٷاخٽ ٓا    كي - 

 َس َٸىٽَهَ
ً ؿزََپ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ َخ ٍٓاىٽ حهلل هاٌ  هيَـاش ٷاي أطظاٺ ربناخء ڃ٬هاخ ٳُاه         أط-

خ حٿٔٗځ ڃن ٍرهخ وڃنٍ ورَ٘هخ رزُض ٳٍ حٿـنش اىحځ أو ٬٣خځ أو َٗحد ٳبًح هٍ أطظٺ ٳخٷَأ ٫ڀُه
 .ڃن ٷٜذ ٖ ٛوذ ٳُه وٖ نٜذ

٫ن ٫ڄخٍس ٫ن أرٍ ٫ٍُش ٫ان أراٍ هََاَس     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ُپكي - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ناخ راٍ وطٜايَٸخ    ظيد حهلل ٫ِ وؿپ ٿڄن هَؽ ٳاٍ ٓازُڀه ٖ َواَؽ اٖ ؿهاخىح ٳاٍ ٓازُڀٍ واَڄخ      حن-
رَٓىٿٍ ٳهى ٫ڀٍ ٟخڃن أڅ أىهڀه حٿـنش أو أٍؿ٬ه اٿً ڃٔټنه حٿٌٌ هَؽ ڃنه نخثٗ ڃخ نخٽ ڃن 

ٴْ ڃلڄي رُي  ڃخ ڃن ٻڀڂ َټڀاڂ ٳاٍ ٓازُپ حهلل اٖ ؿاخء َاىځ حٿٸُخڃاش ٻهُجظاه        نأؿَ أو ٯنُڄش وحٿٌٌ 
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ٿڄٔاڀڄُن ڃاخ   َىځ ٻڀڂ ٿىنه ٿىڅ ىځ وٍَله ٍَق ڃٔٺ وحٿٌٌ نٴْ ڃلڄي رُي  ٿاىٖ أڅ أٗاٶ ٫ڀاً ح   
ٷ٬اايص هااٗٱ ٓااََش طٰااِو ٳااٍ ٓاازُپ حهلل أراايح وٿټنااٍ ٖ أؿااي ٓاا٬ش ٳُظز٬ااىنٍ وٖ ط٤ُااذ أنٴٔااهڂ  

ڄي رُي  ٿىىىص أڅ أٯِو ٳاٍ ٓازُپ حهلل ٳؤٷظاپ ػاڂ أٯاِو ٳؤٷظاپ ػاڂ        لٌٌ نٴْ ڃحٿٳُظوڀٴىڅ ر٬يٌ و
 .أٯِو ٳؤٷظپ

ش ٫اان أرااٍ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ٳ٠ااُپ كاايػنخ ٫ڄااخٍس ٫اان أرااٍ ٫ٍُاا كااي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٿڀڄلڀٸُن ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل  ڀهڂ حٯٴَحٿڀهڂ حٯٴَ ٿڀڄلڀٸُن ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل وحٿڄٸََٜن ٷخٽ حٿ-
 .وحٿڄٸََٜن ٷخٽ حٿڀهڂ حٯٴَ ٿڀڄلڀٸُن ٷخٿىح وحٿڄٸََٜن ٷخٽ وحٿڄٸََٜن

پ ٫ن ٫ڄخٍس ٫ن أرٍ ٫ٍُش ٫ن أرٍ هََاَس  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي حرن ٳ٠ُكي - 
 ٷخٽ ؿخء ٍؿپ اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ

َح ٷاخٽ أڃاخ وأرُاٺ ٿظنزؤناه أڅ طٜايٵ وأناض ٛالُق ٗالُق         ؿا ش أ٨٫اڂ أ يٷٍٓاىٽ حهلل أٌ حٿٜا   َخ-
 طڄهپ كظً اًح رڀٰض حٿلڀٸىځ ٷڀض ٿٴاٗڅ ٻاٌح وٿٴاٗڅ ٻاٌح وٷاي ٻاخڅ       وٖ طوً٘ حٿٴٸَ وطؤڃپ حٿزٸخء

 .څٿٴٗ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ُپ ٫ن ٫ڄاخٍس ٫ان أراٍ ٫ٍُاش ٷاخٽ وٖ أ٫ڀڄاه       كي - 

 اٖ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳن٨َ اٿً حٿٔڄخء ٳابًح ڃڀاٺ َناِٽ ٳٸاخٽ ؿزََاپ اڅ       ْ ؿزََپؿڀ-

ٍ اٿُٺ ٍرٺ ٷخٽ أٳڄڀټاخ  هٌح حٿڄڀٺ ڃخ نِٽ ڃنٌ َىځ هڀٶ ٷزپ حٿٔخ٫ش ٳڀڄخ نِٽ ٷخٽ َخ ڃلڄي أٍٓڀن
 .نزُخ َـ٬ڀٺ أو ٫زيح ٍٓىٖ ٷخٽ ؿزََپ طىحٟ٪ ٿَرٺ َخ ڃلڄي ٷخٽ رپ ٫زيح ٍٓىٖ

ٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ٳ٠ااُپ كاايػنخ ٫ڄااخٍس ٫اان أرااٍ ٫ٍُااش ٫اان أرااٍ  نحهلل كاايػي ػنخ ٫زااكااي - 
 هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

ڃَٰرهااخ ٳاابًح ٣ڀ٬ااض حٿ٘ااڄْ ڃاان ڃَٰرهااخ ٳاابًح ٣ڀ٬ااض طٸاىځ حٿٔااخ٫ش كظااً ط٤ڀاا٪ حٿ٘ااڄْ ڃاان   ٖ-
ض ڃان ٷزاپ أو ٻٔازض ٳاٍ     ڃنا وٍآهخ حٿنخّ آڃن ڃن ٫ڀُهخ ٳٌٿٺ كُن ٖ َنٴ٪ نٴٔخ اَڄخنهخ ٿڂ طټن آ

 .اَڄخنهخ هَُح
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ٳ٠ااُپ كاايػنخ ٫ڄااخٍس ٫اان أرااٍ ٫ٍُااش ٫اان أرااٍ  كااي - 

 ه وٓڀڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُ
خٻڂ وحٿىٛخٽ ٷخٿهخ ػٗع ڃَحٍ ٷخٿىح ٳبنٺ طىحٛپ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ انټڂ ٿٔظڂ ٳاٍ ًٿاٺ ڃؼڀاٍ    اَ-

 .ٸُنٍ ٳخٻڀٴىح ڃن حٿ٬ڄپ ڃخ ط٤ُٸىڅٍٔ ٍرٍ وَڄنانٍ أرُض ٬٤َ
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ٳ٠ااُپ كاايػنخ ٫ڄااخٍس ٫اان أرااٍ ٫ٍُااش ٫اان أرااٍ  كااي - 

 ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهَََس ٍٍٟ حهلل ٫نه ٷخٽ ٷخٽ ٍ
 .ٓؤٽ حٿنخّ أڃىحٿهڂ طټؼَح ٳبنڄخ َٔؤٽ ؿڄَح ٳڀُٔظٸپ ڃنه أو ٿُٔظټؼَ ڃن-
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ُپ كايػنخ ٫ڄاخٍس وؿََاَ ٫ان ٫ڄاخٍس ٫ان أراٍ         زيػنخ ٫كي - 

 ٫ٍُش ٫ن أرٍ هَََس ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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ٿظټزُااَ وحٿٸااَحءس ٳٸڀااض رااؤرٍ أنااض وأڃااٍ أٍأَااض آااټخطٺ رااُن   ح ٻزااَ ٳااٍ حٿٜااٗس ٓااټض رااُن ح اً-
   ٍ ٌ ٻڄااخ رخ٫اايص رااُن  خرااُن ه٤خَااو حٿظټزُااَ وحٿٸااَحءس أهزَنااٍ ڃااخ هااى ٷااخٽ أٷااىٽ حٿڀهااڂ رخ٫ااي رُناا

حٿڄ٘اَٵ وحٿڄٰااَد حٿڀهاڂ نٸنااٍ ڃاان ه٤خَاخٌ ٻااخٿؼىد حْرااُٞ ڃان حٿااينْ ٷااخٽ ؿََاَ ٻڄااخ َنٸااً      
زَى ٷخٽ أرً ٻڀهخ ٫ن أرٍ ٫ٍُش اٖ هاٌح ٫ان   ڃن ه٤خَخٌ رخٿؼڀؾ وحٿڄخء وحٿ حٿؼىد حٿڀهڂ حٯٔڀنٍ

 أرٍ ٛخٿق.
٫ان أراٍ هََاَس     قأرٍ ٛخٿ ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ُپ ٫ن ٫ڄخٍس كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
أوٽ ُڃَس طيهپ حٿـنش ٫ڀً ٛىٍس حٿٸڄَ ٿُڀش حٿزيٍ ػڂ َڀىنهڂ ٫ڀً أٗي ٟاىء ٻىٻاذ ىٌٍ    اڅ-

خء اٟخءس ٖ َزىٿىڅ وٖ َظٰى٣ىڅ وٖ َظٴڀىڅ وٖ َڄظو٤ىڅ أڃ٘خ٣هڂ حٿٌهذ وٍٗالهڂ  ٳٍ حٿٔڄ
هٗٷهڂ ٫ڀً هڀٶ ٍؿپ وحكي ٫ڀً ٛاىٍس أراُهڂ   أٍ حٿ٬ُن لىحٿڄٺ وڃـخڃَهڂ حٖٿىس أُوحؿهڂ حٿ

 .آىځ ٳٍ ٣ىٽ ٓظُن ًٍح٫خ
ڃا٪  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ُپ ٫ن ٫ڄخٍس ٫ان أراٍ ٫ٍُاش ٷاخٽ ىهڀاض      كي - 

أرٍ هَََس ىحٍ ڃَوحڅ رن حٿلټڂ ٳَأي ٳُهخ طٜخوََ وهٍ طزناً ٳٸاخٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً      
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

ؿپ وڃن أ٧ڀڂ ڃڄان ًهاذ روڀاٶ هڀٸاخ ٻوڀٸاٍ ٳڀُوڀٸاىح ًٍس أو ٳڀُوڀٸاىح كزاش أو         وحهلل ٫ِ ٽ ىَٸ-
ٍؿڀُاه   ٿُوڀٸىح ٬َُٗس ػڂ ى٫خ رىٟىء ٳظىٟاؤ وٯٔاپ ًٍح٫ُاه كظاً ؿاخوُ حٿڄاَٳٸُن ٳڀڄاخ ٯٔاپ        

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ  كي -. ؿخوُ حٿټ٬زُن اٿً حٿٔخٷُن ٳٸڀض ڃخ هٌح ٳٸخٽ هٌح ڃزڀٮ حٿلڀُش
خٍس ٫ن أرٍ ٫ٍُش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ڄ٠ُپ ٫ن ٫ٳ ڃلڄي رن

 وٓڀڂ
 ورلڄااي  ڄظااخڅ هٴُٴظااخڅ ٫ڀااً حٿڀٔااخڅ ػٸُڀظااخڅ ٳااٍ حٿڄُااِحڅ كزُزظااخڅ اٿااً حٿااَكڄن ٓاازلخڅ حهلل    ٻڀ-

 .ٓزلخڅ حهلل حٿ٨٬ُڂ
ٍ أرا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران ٳ٠اُپ كايػنخ ٫خٛاڂ ران ٻڀُاذ ٫ان أرُاه ٫ان          كي - 

 خٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷهَََس 
ٍآنٍ ٳٍ حٿڄنخځ ٳٸي ٍآنٍ ٳبڅ حٿ٤ُ٘خڅ ٖ َظڄؼپ راٍ وٷاخٽ حران ٳ٠اُپ ڃاَس َظوُاپ راٍ ٳابڅ          ڃن-

 .ٜخىٷش حٿٜخٿلش ؿِء ڃن ٓز٬ُن ؿِءح ڃن حٿنزىسٍإَخ حٿ٬زي حٿڄئڃن حٿ
ٍ  ٍؿا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠اُپ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان     كي -  ٛاخٿق   پ ٫ان أرا

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ڃخځ ٟخڃن وحٿڄئًڅ ڃئطڄن حٿڀهڂ أٍٗي حْثڄش وحٯٴَ ٿڀڄئًنُن.حٔ-
أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ُپ كيػنخ َلًُ ٬َنٍ حران ٓا٬ُي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

  ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٛخځ ٍڃ٠خڅ اَڄخنخ وحكظٔخرخ ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًنزه ڃن-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ُپ كايػنخ أراٍ ٫ان أراٍ كاخُځ ٫ان أراٍ هََاَس         كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخٽ ٷخٽ 

لن٤ش رخٿلن٤ش وحٿ٬َُ٘ رخٿ٬َُ٘ وحٿظڄاَ راخٿظڄَ وحٿڄڀاق راخٿڄڀق ٻاُٗ رټُاپ ووُناخ راىُڅ ٳڄان          حٿ-
 .أو أُحى ٳٸي أٍرً اٖ ڃخ حهظڀٲ أٿىحنه ىُح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٳ٠اُپ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ             كي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
ٿڀٜٗس أوٖ وآهَح واڅ أوٽ وٷاض حٿ٨هاَ كاُن طاِوٽ حٿ٘اڄْ واڅ آهاَ وٷظهاخ كاُن َايهپ           اڅ-

وٷض حٿ٬َٜ كُن َيهپ وٷظهخ واڅ آهاَ وٷظهاخ كاُن طٜاٴَ حٿ٘اڄْ واڅ       ٽَ واڅ أو٬ٜوٷض حٿ
أوٽ وٷض حٿڄَٰد كُن طَٰد حٿ٘ڄْ واڅ آهَ وٷظهخ كُٔن َُٰذ حْٳٶ واڅ أوٽ وٷض حٿ٬٘خء 

ِهَس كُن َُٰذ حْٳٶ واڅ آهاَ وٷظهاخ كاُن َنظٜاٲ حٿڀُاپ واڅ أوٽ وٷاض حٿٴـاَ كاُن ٤َڀا٪          ح
 .حٿٴـَ وأڅ آهَ وٷظهخ كُن ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ُپ كيػنخ أرٍ ٫ان ٫ڄاخٍس ران حٿٸ٬ٸاخ٩ ٫ان أراٍ       كي - 
 ٫ٍُش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ڀهڂ حؿ٬پ ٍُٵ آٽ رُظٍ ٷىطخحٿ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ُپ َٟحٍ وهى أرى ٓانخڅ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان     كي - 
 وأرٍ ٬ُٓي ٷخٖ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رٍ هَََسأ
حهلل َٸىٽ أڅ حٿٜىځ ٿٍ وأنخ أؿٌِ ره اڅ ٿڀٜخثڂ ٳَكظُن اًح أٳ٤َ ٳَف واًح ٿٸً حهلل ٳـِح   اڅ-

 .ف وحٿٌٌ نٴْ ڃلڄي رُي  ٿوڀىٱ ٳڂ حٿٜخثڂ أ٣ُذ ٫ني حهلل ڃن ٍَق حٿڄٔٺٳَ
٘اخځ ٫ان حران ٓاََُن ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ        هٓاڀڄش ٫ان   ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي را كي - 

 هَََس َٸىٽ
 .ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٔهظٜخٍ ٳٍ حٿٜٗسٛڀ ً ٍٓىٽ حهللنه-
ٓڀڄش ٫ن ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رنكي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٴظُنُٻ٬ظُن هٴرَح ٷخځ أكيٻڂ َٜڀٍ رخٿڀُپ ٳڀُزيأ اً-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ؿ٬ٴااَ كاايػنخ ڃ٬ڄااَ أنزؤنااخ حراان ٗااهخد ٫اان حراان    كااي - 

 حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
وٓااڀڂ ٫اان ٳااؤٍس وٷ٬ااض ٳااٍ ٓااڄن ٳڄخطااض ٷااخٽ اڅ ٻااخڅ ؿخڃاايح    پ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااهٓااج-

 .ٳوٌوهخ وڃخ كىٿهخ ػڂ ٻڀىح ڃخ رٸً وأڅ ٻخڅ ڃ٬خث٬خ ٳٗ طؤٻڀى 
ٻؼُاَ ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ أهزَنٍ َلًُ رن أرٍ كي - 

 ٟڄ٠ڂ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ْٓااىىَن ٳاااٍ حٿٜاااٗس ٳٸڀاااض ٿُلُاااً ڃاااخ ٬َناااٍ  َ ٍٓاااىٽ حهلل ٛاااڀً حهلل ٫ڀُاااه وٓاااڀڂ َٸظاااپ حأڃاا -

 .رخْٓىىَن ٷخٽ حٿلُش وحٿ٬ٸَد
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ڀً رن ٫زاي ح٫ْڀاً ٫ان ڃ٬ڄاَ ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى         ٫ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حْكي - 
 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .أن٬ڀهڄخ ؿڄ٬ُخ ح أنظ٬پ أكيٻڂ ٳڀُزيأ رُڄُنه واًح هڀ٪ ٳڀُزيأ ر٘ڄخٿه وٷخٽاً-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن َىنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
 .ـڄ٬شحٿ ځ ػٗػش أَخځ ڃن ٻپ ٗهَ وحٿىطَ ٷزپ حٿنىځ وحٿٰٔپ َىځىرؼٗع ٛ ڀٍٛخنٍ هڀُأو-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ       كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ظؾ حٿزهُڄاش رهُڄاش هاپ    ننه ٻڄخ طٔخڃىٿىى َىٿي ٫ڀً حٿٴ٤َس ٳؤرىح  َهىىحنه وَنَٜحنه أو َڄـ ٻپ-

 .طلٔىڅ ٳُهخ ڃن ؿي٫خء
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أرااٍ كايػنخ ٫زاي ح٫ْڀاً ٫اان ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫اان ٓا٬ُي ٫ان أرااٍ           كاي  - 

 هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ ح
ڃن ڃئڃن ڃىٿىى َىٿي اٖ نؤه حٿ٤ُ٘خڅ ٳُٔظهپ ٛخٍهخ ڃن نؤاش حٿ٘ا٤ُخڅ اٖ حران ڃاََڂ      ڃخ-

 .٤ُ٘خڅ حٿَؿُڂحٿ أرى هَََس حٷَإح أڅ ٗجظڂ أنٍ أ٫ٌُهخ رٺ وًٍَظهخ ڃن وأڃه ػڂ ٷخٽ
حٿڄٔاُذ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران       كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َخ حٿڄئڃن ؿِء ڃن ٓظش وأٍر٬ُن ؿِءح ڃن حٿنزىسٍإ-
كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ         ٫زي حهلل نخػكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ًح هڀٺ ٷَُٜ ٳٗ ٷَُٜ ر٬ي  وحٿٌٌ نٴْ ڃلڄي رُي  ٿظانٴٸن  ح هڀٺ ٻَٔي ٳٗ ٻَٔي ر٬ي  وااً-

 .ٻنىُهڄخ ٳٍ ٓزُپ حهلل
ڀً ٫ن ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ        ٫٫زي حْ نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 ََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهَ ٫ن أرٍ
ََن وَـظڄاا٪ ڃٗثټااش حٿڀُااپ ٠ااپ حٿٜااٗس ٳااٍ حٿـڄُاا٪ ٫ڀااً ٛااٗس حٿَؿااپ وكااي  هڄٔااخ و٫٘اا طٴ-

وڃٗثټش حٿنهخٍ ٳٍ ٛٗس حٿٴـَ ػڂ َٸىٽ أرى هَََس حٷَإح اڅ ٗجظڂ وٷَآڅ حٿٴـَ اڅ ٷَآڅ حٿٴـاَ  
 .هىىح٘ٻخڅ ڃ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ        كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٸخٍد حٿِڃخڅ وَڀٸً حٿ٘ق وط٨هَ حٿٴظن وَټؼَ حٿهَؽ ٷخٽ ٷاخٿىح أَڄاخ َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ حٿٸظاپ       ظَ-
 .حٿٸظپ

 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ        حهللػنخ ٫زي كي - 
 ٫ن أرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أنهڄخ كيػخ  ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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ح ٷخٽ حٔڃخځ ٯَُ حٿڄ٠ٰىد ٫ڀُهڂ وٖ حٿ٠خٿُن ٳٸاىٖ آڃاُن ٳابڅ حٿڄٗثټاش َٸىٿاىڅ آڃاُن واڅ       اً-
 .نه طؤڃُن حٿڄٗثټش ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًنزهُوحٳٶ طؤڃن حٔڃخځ َٸىٽ آڃُن ٳڄ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ        كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

َح٣اخڅ  ٸُٛڀً ٫ڀً ؿنخُس ٳڀه ٷَُح١ وڃن حنظ٨َ كظً َٴَ٭ ڃنهخ ٳڀه ٷَُح٣خڅ ٷخٿىح وڃاخ حٿ  ڃن-
 .ڃؼپ حٿـزڀُن حٿ٨٬ُڄُن ٽٷخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ        كي - 

 طً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍؿٗ ڃن رنٍ ٳِحٍس أ
 ًحهلل ٛاڀ  ىٽنزٍ حهلل أڅ حڃَأطه وٿيص ٯٗڃخ أٓىى وٻؤنه ٬ََٝ أڅ َنظٴً ڃنه ٳٸاخٽ ٿاه ٍٓا    َخ-

حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٿٺ حرپ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ڃخ أٿىحنهاخ ٷاخٽ كڄاَ ٷاخٽ ٳُهاخ ًوى أوٍٵ ٷاخٽ ن٬اڂ ٳُهاخ ًوى         
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهٌح ٿ٬ڀاه َټاىڅ    أوٍٵ ٷخٽ وڃڄخ ًحٹ ٷخٽ ٿ٬ڀه ن٫ِش ٫َٵ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل

 .ن٫ِش ٫َٵ
٬ُي ران حٿڄٔاُذ   ٓا ِهٌَ ٫ن حٿػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن كي - 

 ٍ ٳِحٍس ٛخف رخٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽرن ٫ن أرٍ هَََس أڅ أ٫َحرُخ ڃن
 .حڃَأطٍ وٿيص ٯٗڃخ أٓىى ٳٌٻَ ڃ٬نخ  أڅ-
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ        ػنخ ٫زي حكي - 

ي حٿَكاخٽ اٖ اٿاً ػاٗع ڃٔاخؿي اٿاً      ٘ا ٷاخٽ ٖ ط ڂ ٫ن أراٍ هََاَس أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀ      
 .حٿڄٔـي حٿلَحځ وڃٔـيٌ هٌح وحٿڄٔـي حْٷًٜ

٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي ح٫ْڀاً كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ       كي - 
 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

حٿڄئڃن ڃن َُٜزه حٿزٗء وڃؼپ حٿڄناخٳٶ  ٽ پ حٿڄئڃن ڃؼپ حٿ٩ٍِ ٖ طِحٽ حٿََق طڄُڀه وٖ َِحڃؼ-
 ٻ٘ـَس حٍُْس ٖ طهظِ كظً طٔظلٜي.

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أرااٍ كايػنخ ٫زاي ح٫ْڀاً ٫اان ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫اان ٓا٬ُي ٫ان أرااٍ           كاي  - 
 َََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽه
َ     َظ- ٔاازخ٩ ٿ٫ااىحٳٍ ح َاايَٻااىڅ حٿڄيَنااش ٫ڀااً هُااَ ڃااخ ٻخنااض ٫ڀُااه ٖ َٰ٘ااخهخ اٖ حٿ٬ااىحٳٍ ٷااخٽ َ

وحٿ٤َُ وآهَ ڃن َلَ٘ ٍح٫ُخڅ ڃن ڃَِنش َن٬ٸاخڅ ٿٰنڄهڄاخ ٳُـايحهخ وكىٗاخ كظاً اًح رڀٰاخ ػنُاش        
َى حهلل راه هُاَح َٴٸهاه ٳاٍ حٿايَن      حٿىىح٩ كَ٘ح ٫ڀً وؿىههڄخ أو هَح ٫ڀً وؿىههڄخ ٷخٽ ڃان َا  

 .واڃخ أنخ ٷخٓڂ و٤٬ٍَ حهلل ٫ِ وؿپ
ه٘خځ رن كٔاخڅ حٿٸَىوٓاٍ وََِاي ران      ٴَ كيػنخؿ٬ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن كي - 

 هَوڅ ٷخٽ أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي رن ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ىځ ٿاٍ وأناخ أؿاٌِ راه َاٌٍ ٬٣خڃاه وٗاَحره رـاَحٌ ٷاخٽ ََِاي ڃان            لٔنش ر٬َ٘ أڃؼخٿهاخ وحٿٜا  حٿ-

 .ق حٿڄٔٺَأؿڀٍ حٿٜىځ ٿٍ وأنخ أؿٌِ ره وٿوڀىٱ ٳڂ حٿٜخثڂ ٫ني حهلل أ٣ُذ ڃن ٍ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان      كي - 
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ڄڀهخ ٻظزض ٿه كٔنش ٳبڅ ٫ڄڀهخ ٻظزض ٿه ر٬َ٘ أڃؼخٿهاخ اٿاً ٓاز٬ڄخثش وٓاز٪     هڂ رلٔنش ٳڀڂ ٬َ ڃن-
 رُٔجش ٳڀڂ ٬َڄڀهخ ٿاڂ طټظاذ ٫ڀُاه ٳابڅ ٫ڄڀهاخ ٻظزاض      ڂ أڃؼخٿهخ ٳبڅ ٿڂ ٬َڄڀهخ ٻظزض ٿه كٔنش وڃن ه

 .ُه ُٓجش وحكيس ٳبڅ ٿڂ ٬َڄڀهخ ٿڂ َټظذ ٫ڀُه٫ڀ
خٿاي ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهاخد حٿؼٸٴاٍ كايػنخ ه   كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٍ    ٳٸ- ٖ حٿٴاؤٍ أٖ طَونهاخ اًح وٟا٪ ٿهاخ     ا أٍحهاخ  ٖ يص أڃش ڃن رنٍ حَٓحثُپ ٿڂ َايٍ ڃاخ ٳ٬ڀاض وانا

أٿزخڅ حٔرپ ٖ طَ٘د واًح وٟ٪ ٿهخ أٿزخڅ حٿ٘خء َٗرظه ٷخٽ أرى هَََس كيػض ٻ٬زاخ ٳٸاخٽ ٓاڄ٬ظه    
 .٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸڀض ن٬ڂ ٳٸخٽ ٿٍ ًٿٺ ڃَحٍح ٳٸڀض أطٸَأ حٿظىٍحس ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل

أراى ٷ٤ان كايػنخ ه٘اخځ ٫ان       ىن ٷ٤ان وها  را  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫ڄاَو ران حٿهُاؼڂ    كي - 
 ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن أرٍ ٍحٳ٪ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ أرى ٷ٤ن

 .حٿٰٔپٽ ٳٍ حٿټظخد ڃَٳى٩ اًح ؿڀْٔ رُن ٬ٗزهخ حٍْر٪ ػڂ ؿهيهخ ٳٸي وؿذ ٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڄَو رن حٿهُاؼڂ كايػنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان ٫ـاٗڅ ٫ان أراٍ          كي - 

 ه وٓڀڂ ٷخٽُحهلل ٫ڀ ڀًهَََس ٫ن حٿنزٍ ٛ
ٍ أن٨ااَ أو انااٍ ْن٨ااَ ڃااخ وٍحثااٍ ٻڄااخ أن٨ااَ اٿااً ڃااخ رااُن َاايٌ ٳٔااىوح ٛااٴىٳټڂ وأكٔاانىح      اناا-

 .ٍٻى٫ټڂ وٓـىىٻڂ
ڄَو رن حٿهُؼڂ كيػنخ ه٘اخځ ٫ان َلُاً ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫كي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 څ رُىځ وٖ َىڃُن اٖ ٍؿٗ ٻخڅ َٜىځ ٛىڃخ ٳڀُٜڄه.خَيٌ ٍڃ٠ ُنطٸيڃىح ر ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن أرٍ ٫يٌ ٫ن حرن ٫ىڅ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هََاَس  كي - 

 ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اكيي ٛٗطٍ حٿ٬ٍ٘ ٷخٽٷخٽ ٛڀً ٍ
ٳاٍ حٿڄٔاـي    شٽ ًٻَهخ أرى هَََس ونُٔهخ ڃلڄي ٳٜڀً ٍٻ٬ظُن ػڂ ٓڀڂ وأطً ه٘زش ڃ٬َوٟا ٷخ-

ٳٸخٽ رُي  ٫ڀُهخ ٻؤنه ٯ٠زخڅ وهَؿض حٿ٫َٔخڅ ڃن أراىحد حٿڄٔاـي ٷاخٿىح ٷٜاَص حٿٜاٗس ٷاخٽ       
ٍؿپ ٳٍ َيَه ٣اىٽ َٔاڄً ًح حٿُايَن ٳٸاخٽ      وٳٍ حٿٸىځ أرى رټَ و٫ڄَ ٳهخرخ  أڅ َټڀڄخ  وٳٍ حٿٸىځ

ُايَن  ٿٸىٽ ًو حَ َخ ٍٓىٽ حهلل أنُٔض أځ ٷَٜص حٿٜٗس ٳٸخٽ ٿڂ أنْ وٿڂ طٸَٜ حٿٜٗس ٷخٽ ٻڄخ
ىٽ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓه وٻزاَ  ٷخٿىح ن٬ڂ ٳـخء ٳٜڀً حٿٌٌ طَٹ ػڂ ٓڀڂ ػڂ ٻزَ ٳٔـي ڃؼپ ٓـىى  أو أ٣

 ُن ٷخٽ ػڂ.ٷخٽ ٳټخڅ ڃلڄي َٔؤٽ ػڂ ٓڀڂ ٳُٸىٽ نزجض أڅ ٫ڄَحڅ رن كٜ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن أرٍ ٫يٌ ٫ن حرن ٫ىڅ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هََاَس  كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂهلل ٛڀً ححهللٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ 
 .خٻڂ أهپ حٿُڄن هڂ أٍٵ أٳجيس حَٔڄخڅ َڄخڅ وحٿلټڄش َڄخنُش حٿٴٸه َڄخڅأط-
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ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن أرٍ ٫يٌ ٫ن ٫ىڅ ٫ن كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

أڅ َظٰڄينٍ ٍرٍ رڄٰٴاَس    أنخ اٖوْٖ أكي ڃنټڂ َنـُه ٫ڄڀه ٷخٿىح وٖ أنض َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٿُ-
 . أنخ اٖ أڅ َظٰڄينٍ ٍرٍ ڃنه رڄٰٴَس وٍكڄش ڃَطُن أو ػٗػخوٖ وٍكڄش

٬زش ٫ان حٿ٬اٗء وڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن أرٍ ٫ايٌ ٫ان ٗا   كي - 
           ً هلل ح كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿ٬اٗء َلايع ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀ

 ٫ڀُه وٓڀڂ
ئىڅ حٿلٸىٵ اٿً أهڀهخ َىځ حٿٸُخڃش كظً َٸظٚ ٿڀ٘خس حٿـڄاخء ڃان حٿ٘اخس حٿٸَناخء طن٤لهاخ وٷاخٽ       ٿظ-

 .أرى ؿ٬ٴَ ٬َنٍ ٳٍ كيَؼه َٸخى ٿڀ٘خس حٿـڀلخء
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن أرٍ ٫يٌ ٫ن ٬ٗزش ٫ن حٿ٬ٗء وڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ     يك - 

أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         أرُاه ٫ان   ٫ان ٬ٗزش ٷخٽ ٓاڄ٬ض حٿ٬اٗء َلايع    
 وٓڀڂ

 .ڄٔظزخڅ ڃخ ٷخٖ ٳ٬ڀً حٿزخىة ڃخ ٿڂ ٬َظي حٿڄ٨ڀىځحٿ-
٫يٌ ٫ن ٬ٗزش ٫ن حٿ٬ٗء ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هََاَس  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن أرٍ كي - 

ض حٿ٬اٗء  ٬ش ٷاخٽ ٓاڄ  ٬زٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أرٍ وڃلڄي ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا   
 ٫ن أرُه ٫ن حرن هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .نٸٜض ٛيٷش ڃن ڃخٽ وٖ ٫ٴخ ٍؿپ ٫ن ڃ٨ڀڄش اٖ ُحى  حهلل ٫ِح وٖ طىحٟ٪ ڃخ-
زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن أرٍ ٫يٌ ٫ن ٬ٗزش ٫ن حٿ٬ٗء وحرن ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش    ػنخ ٫كي - 

 خٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷََس ٷخٽ هَٷخٽ ٓڄ٬ض حٿ٬ٗء ٫ن أرُه ٫ن أرٍ 
 .ُڄُن حٿټخًرش ڃنٴٸش ٿڀٔڀ٬ش ڃڄلٸش ٿڀټٔذ وٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ حٿزَٻشحٿ-
ٌ ٫ان ٗا٬زش ٫ان حٿ٬اٗء ٫ان أراٍ هََاَس حٿنزاٍ         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن أرٍ ٫اي كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٿنٌٍ وٷخٽ
 .ه ٖ َٸيځ ُٗجخ وٿټنه َٔظوَؽ ڃن حٿزوُپ وٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ َٔظوَؽ ره ڃن حٿزوُپان-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن أرٍ ٫يٌ ٫ن ٬ٗزش ٫ن حٿ٬ٗء ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هََاَس  كي - 

 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛ
 أىٿټڂ ٫ڀً ڃخ ََٳ٪ حهلل ره حٿيٍؿخص وَټٴَ ره حٿو٤خَاخ حٓازخ٭ حٿىٟاى٩ ٳاٍ حٿڄټاخٍ  وٻؼاَس       أٖ-
 ٔخؿي وحنظ٨خٍ حٿٜٗس ر٬ي حٿٜٗس.ڄخ اٿً حٿو٤حٿ
أرٍ ٫يٌ ٫ن ٬ٗزش ٫ن حٿ٬ٗء ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هََاَس   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرنكي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
 .ڄئڃن َٰخٍ حٿڄئڃن َٰخٍ حٿڄئڃن َٰخٍ وحهلل أٗي ٯَُححٿ-
كڄُاي ٫ان رټاَ ٫ان أراٍ ٍحٳا٪ ٫ان أراٍ          ٍ ٫ايٌ ٫ان  أرا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حران  كي - 

 هَََس ٷخٽ
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ُااض حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ وأنااخ ؿنااذ ٳڄ٘ااُض ڃ٬ااه كظااً ٷ٬ااي ٳخنٔااڀڀض ٳؤطُااض حٿَكااپ      ٿٸ-
خ٫ي ٳٸخٽ أَن ٻنض ٳٸڀض ٿٸُظنٍ وأنخ ؿنذ ٳټَهاض أڅ أؿڀاْ حٿُاٺ وأناخ     ٳخٯظٔڀض ػڂ ؿجض وهى ٷ

 .ٖ َنـْن ؿنذ ٳخن٤ڀٸض ٳخٯظٔڀض ٳٸخٽ ٓزلخڅ حهلل اڅ حٿڄئڃ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن أرٍ ٫يٌ ٫ن أرٍ آلٶ ٫ن ڃلڄي رن ارَحهُڂ ٫ن أراٍ  كي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 أنزجټڂ روَُٻڂ ٷخٿىح ن٬ڂ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ هُخٍٻڂ أ٣ىٿټڂ أ٫ڄخٍح وأكٔنټڂ أ٫ڄاخٖ ٷاخٽ أراى    أٖ-

ٍ ٫ن حٿ٬ٗء رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرُه وٓهپ ٫ن أرُه ٳٸاخٽ ٿاڂ أٓاڄ٪ أكاي     أر٫زي حٿَكڄن ٓؤٿض 
 .ًٻَ حٿ٬ٗء اٖ روَُ وٷيځ أرخ ٛخٿق ٫ن حٿ٬ٗء

رٍ ٫يٌ ٫ن ٓڀُڄخڅ ٬َنٍ حٿظُڄٍ ٫ن رَٻاش ٫ان ر٘اَُ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن أكي - 
 رن نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

أناٍ ٍْي رُاخٝ ار٤ُاه وٷاخٽ ٓاڀُڄخڅ       ًَيَاه كظا   ڄاي َض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َ    ٍأ-
 ٬َنٍ ٳٍ حٔٓظٔٸخء.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن أرٍ ٫يٌ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظاخىس ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ران آىځ      كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن 

ّ ٿهحهلل ٻظذ حٿـڄ٬ش ٫ڀً ڃن ٷزڀنخ ٳخهظڀٴىح ٳُهخ وهيحنخ حهلل  اڅ- ٿناخ ٳُهاخ طزا٪ ٯايح ٿڀُهاىى       خ ٳخٿناخ
 .ور٬ي ٯي ٿڀنٜخٍي

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن أرٍ ٫يٌ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ كيػنٍ ڃلڄي ران اراَحهُڂ   كي - 
 ش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن ٫ًُٔ رن ٣ڀل

 .حٿنخٍ حٿَؿپ ٿُظټڀڂ رخٿټڀڄش ٖ ََي رهخ رؤٓخ َهىٌ رهخ ٓز٬ُن هََٴخ ٳٍ اڅ-
ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن أرٍ ٫يٌ ٫ن ٬ُٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن هّٗ ٫ان أراٍ ٍحٳا٪    ٫ز ػنخكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .أىٍٻض ٍٻ٬ش ڃن ٛٗس حٿٜزق ٷزپ أڅ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٳٜپ ٫ڀُهخ أهَي حاً-
خٿٺ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ڃڃهيٌ ٫ن ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ركي - 

 ٫ن أرٍ هَََس
حڃَأطُن ڃن رنٍ هٌَپ ٍڃض حكيحهڄخ حْهَي ٳؤٿٸض ؿنُنخ ٳٸ٠ً ٳُهخ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل   أڅ-

 .زي أو أڃش٫ڀُه وٓڀڂ رَٰس ٫
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ       كي - 

 خٽ٫ن أرٍ هَََس ٷ
حٿ٨زاخء رخٿڄيَناش ڃاخ ٫ًَطهاخ اڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ ڃاخ راُن ٖرظُهاخ              ضٍأَا  ٿى-

 كَحځ.
٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٬ُٓي ران حٿڄٔاُذ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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 .ٴٔه ٫ني حٿ٠ٰذنٌٌ َڄڀٺ حٿْ حٿ٘يَي رخٿ٫َٜش وٿټن حٿ٘يَي ٿُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓاڀڄش أڅ أراٍ   كي - 

 هَََس ٻخڅ َټزَ ٻڀڄخ هٴٞ وٍٳ٪ وَٸىٽ
 .أٗزهټڂ ٛٗس رَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍان-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ حىٍَاْ ٫ان      كي - 

 أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .طىٟؤ ٳڀُنؼَ وڃن حٓظـڄَ ٳڀُىطَ ڃن-
٫ن ٬ُٓي أرٍ ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .خٳَ َىڃخ وٿُڀش اٖ ڃ٪ ًٌ ٍكڂ ڃن أهڀهخطَٔلپ ٖڃَأس طئڃن رخهلل وحٿُىځ حِهَ  ٖ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَكڄن ٫اان ڃخٿااٺ ٫اان هزُااذ راان ٫زااي حٿااَكڄن ٫اان كاي  - 

 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂكٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخ
 .رُن رُظٍ وڃنزٌَ ٍوٟش ڃن ٍَخٝ حٿـنش وڃنزٌَ ٫ڀً كىٍٟ ڃخ-
َكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن حٓڄ٬ُپ رن أرٍ كټاُڂ ٫ان ٫زُايس    حٿ ػنخ ٫زيينٍ أرٍ كيػػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 رن ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ًٌ نخد ڃن حٿٔزخ٭ ٳؤٻڀه كَحځ ٻپ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ان ڃخٿاٺ ٫ان ٓاڄٍ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ          كي - 

 ٽخه وٓڀڂ ٷڀُهَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫
ٔٴَ ٷ٬٤ش ڃن حٿ٬ٌحد َڄن٪ أكيٻڂ ٬٣خڃه وَٗحره ونىڃه ٳبًح ٷ٠اً أكايٻڂ نهڄظاه ڃان ٓاٴَ       حٿ-

 .ٳڀ٬ُـپ اٿً أهڀه
ٿَكڄن ٫ان ڃخٿاٺ ٫ان ٓاڄٍ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حكي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٿاڂ َـايوح اٖ أڅ َٔاظهڄىح ٫ڀُاه ٖٓاظهڄىح ٫ڀُاه        ػاڂ  حْوٽ حء وحٿٜاٲ ناي ٬َڀڂ حٿنخّ ڃخ ٳاٍ حٿ  ٿى-

 .وٿى ٬َڀڄىح ڃخ ٳٍ حٿظهـَُ ٖٓظزٸىح اٿُه وٿى ٬َڀڄىح ڃخٳٍ حٿ٬٘خء وحٿٜزق ْطىهڄخ وٿى كزىح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ    كي - 

 ڂ٫ڀُه وٓڀ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل
 .طٸىځ حٿٔخ٫ش كظً َڄَ حٿَؿپ رٸزَ حٿَؿپ ٳُٸىٽ َخ ٿُظنٍ ٻنض ڃټخنٺ ٖ-
نخى ٫ن ح٫َْؽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃهيٌ ٫ن ڃخٿٺ ٫ن أرٍ حٿِكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ٫َِڂ أنه ٍٓىٽ حهلل. ڂػُن ٻڀهػٗطٸىځ حٿٔخ٫ش كظً َز٬غ ىؿخٿىڅ ٻٌحرىڅ ٷََذ ڃن  ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ    كي - 

 ڀُه وٓڀڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫
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خٻڂ وحٿىٛخٽ ٻٌحٹ ٫ڀڄٍ ٷخٿىح انٺ طىحٛپ ٷخٽ انٍ ٿٔاض ٻؤكايٻڂ أناٍ أرُاض ٬٤َڄناٍ ٍراٍ       اَ-
 .ؤَٸُنٍ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن ڃهيٌ ٫ان ڃخٿاٺ ٫ان حٿ٬اٗء ران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان أرُاه          كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .أطىهخ و٫ڀُټڂ حٿٔټُنش ٳڄخ أىٍٻظڂ ٳٜڀىح وڃخ ٳخطټڂ ٳخطڄىحطؤطىح حٿٜٗس وأنظڂ ط٬ٔىڅ و ٖ-
ڃخٿاٺ ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن      وٍوف ٫ان  ٿاٺ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿاَكڄن ٫ان ڃخ  كي - 

ٷخٽ ٍوف رن ڃ٬ڄَ ٫ن ٬ُٓي رن َٔخٍ ٷخٽ ٍوف ران حٿلزاخد ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً         
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٽ ٷخٽ ٍوف َىځ حٿٸُخڃش أَن حٿڄظلخرىڅ رـٗٿاٍ حٿُاىځ أ٧ڀهاڂ ٳاٍ ٧ڀاٍ      حهلل طزخٍٹ وط٬خٿً َٸى اڅ-
 .َىځ ٖ ٧پ اٖ ٧ڀٍ

ي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ان َلُاً ران ٓا٬ُي ٫ان ٓا٬ُي ران        زػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫كي - 
 َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٍ حٿڄيَنش طنٴٍ حٿنخّ ٻڄخ َنٴٍ حٿټَُ هزغ حٿليَيَص رٸََش طؤٻپ حٿٸَي َٸىٿىڅ َؼَد وهأڃ-
٫ان ٓا٬ُي ران     ڂڅ ران ٓاڀُ  ىحػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿاَكڄن ران ڃخٿاٺ ٫ان ٛاٴ     كي - 

 ٓڀڄش حٿٍِٷٍ ٫ن حٿڄَُٰس رن أرٍ رَىس ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڃخء حٿزلَ هى حٿ٤هىٍ ڃخإ  حٿلٗٽ ڃُظظه ٳٍ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان ڃخٿاٺ ٫ان ن٬اُڂ ران ٫زاي حهلل أناه ٓاڄ٪ أراخ             يك - 

 ُه وٓڀڂڀً حهلل ٫ٛڀهَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل 
 .ً أنٸخد حٿڄيَنش ڃٗثټش ٖ َيهڀهخ حٿيؿخٽ وٖ حٿ٤خ٫ىڅ٫ڀ-
أرااٍ  ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَكڄن ٫اان ڃخٿااٺ ٫اان ڃلڄااي راان ٫زااي حهلل راان    كااي - 

 ٬ٜ٬ٛش ٫ن ٬ُٓي رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ََى حهلل ره هَُح َٜذ ڃنه ڃن-
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن ىحوى رن حٿلُٜن ٫ن أرٍ ٓاٴُخڅ  ػيك - 

 ٫ن أرٍ هَََس
خ ٳٍ هڄٔش أوٓٶ أو ڃاخ ٳاٍ   حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍهٚ ٳٍ حٿ٬َحَخ أڅ طزخ٩ روَٛه اڅ-

 .ىوڅ هڄٔش
خڅ رن ٔكيػنٍ ك ٫ٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿىٿُي رن ڃٔڀڂ أرى حٿ٬زخّ كيػنخ حْوُحكي - 

٤٫ُش كايػنٍ ڃلڄاي ران أراٍ ٫خث٘اش أناه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه               
 وٓڀڂ

ن ٫ٌحد ؿهنڂ وڃن ٫ٌحد حٿٸزَ وڃن ٳظناش  ح ٳَ٭ أكيٻڂ ڃن حٿظ٘هي حِهَ ٳڀُظ٬ىً ڃن أٍر٪ ڃاً-
 .حٿڄلُخ وحٿڄڄخص وڃن َٗ حٿڄُٔق حٿيؿخٽ
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نخ حْوُح٫اٍ كايػنٍ حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان        ػٿىٿُي كيح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 
أرٍ هَََس ٷخٽ أٷُڄض حٿٜٗس وٛٲ حٿنخّ ٛاٴىٳهڂ وهاَؽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ       

 ُهڂ رُي  أڅ ڃټخنټڂ ٳوَؽ وٷي حٯظٔپ وٍأٓه َن٤ٲ ٳٜڀً رهڂ.ٳٸخځ ڃٸخڃه ػڂ أوڃؤ اٿ
٫اٍ كايػنٍ حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان        ُحػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿىٿُي كيػنخ حْوكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
  هزاخٖ وڃان وٷاً    ڃن نزٍ وٖ وحٽ اٖ وٿه ر٤خنظخڅ ر٤خنش طؤڃَ  راخٿڄ٬َوٱ ور٤خناش ٖ طاؤٿى    ڃخ-

 .َٗهڄخ ٳٸي وٷٍ وهى ڃ٪ حٿظٍ طٰڀذ ٫ڀُه ڃنهڄخ
ػنخ حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ يوُح٫ٍ كحْػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿىٿُي كيػنخ كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڄىح أ٫ڀاً حٿټٴاَ   حٿٰي َىځ حٿنلَ وهى رڄنً نلان ناخُٿىڅ ٯايح روُاٲ رناٍ ٻنخناش كُاغ طٸخٓا         ڃن-

٬َنااٍ رااٌٿٺ حٿڄلٜااذ وًٿااٺ أڅ ٷََ٘ااخ وٻنخنااش طلخٿٴااض ٫ڀااً رنااٍ هخٗااڂ ورنااٍ حٿڄ٤ڀااذ أڅ ٖ       
 .َٔڀڄىح اٿُهڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٬ىهڂ كظًخََنخٻلىهڂ وٖ َز

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ حٿىٿُاي كايػنخ حْوُح٫اٍ كايػنٍ ٷاَس ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ            كي - 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٓڀڄش ٫ن ٍٓىٽ 

 .ىٽ حهلل ٫ِ وؿپ اڅ أكذ ٫زخىٌ اٿٍ أ٫ـڀهڂ ٳ٤َحَٸ-
كيػنخ حْوُح٫ٍ كايػنخ َلُاً ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ         خ حٿىٿُيػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

هَََس ٷخٽ أرٍ وأرى ىحوى ٷخٽ كيػنخ كَد ٫ن َلًُ رن أرٍ ٻؼَُ ٷاخٽ كايػنٍ أراى ٓاڀڄش كايػنخ      
 ٿڄ٬نً ٷخٽأرى هَََس ح

خ ٳظق حهلل ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃټش ٷخځ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳاُهڂ   ٿڄ-
ُه ػڂ ٷخٽ اڅ حهلل كزْ ٫ن ڃټاش حٿٴُاپ وٓاڀ٢ ٫ڀُهاخ ٍٓاىٿه وحٿڄائڃنُن وانڄاخ        ڀوأػنً ٫ ٳلڄي حهلل

َ ٛاُيهخ وٖ  أكڀض ٿٍ ٓخ٫ش ڃن حٿنهخٍ ػڂ هٍ كَحځ اٿً َىځ حٿٸُخڃش ٖ ٠٬َاي ٗاـَهخ وٖ َنٴا   
طلپ ٿٸ٤ظهخ اٖ ٿڄن٘ي وڃن ٷظپ ٿه ٷظُپ ٳهى روَُ حٿن٨ََن اڃخ أڅ َٴيي واڃخ أڅ َٸظپ ٳٸخځ ٍؿاپ  

ٿه أرى ٗخ  ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل حٻظزىح اٿً ٳٸخٽ ٫ڂ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه     ٽُڄن َٸخحٿ ڃن أهپ
وٓاڀڂ اٖ اٖ ًهاَ ٳٸڀاض    وٓڀڂ اٖ حًْهاَ ٳبناه ٿٸزىٍناخ ورُىطناخ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         

ٷاخٽ  ٿٓوُح٫ٍ وڃخ ٷىٿه حٻظزىح ْرٍ ٗخ  وڃخ َټظزىح ٿه ٷخٽ َٸىٽ حٻظزاىح ٿاه ه٤زظاه حٿظاٍ ٓاڄ٬هخ      
 أرى ٫زي حٿَكڄن ٿُْ ََوي ٳٍ ٻظخره حٿليَغ ٍٗء أٛق ڃن هٌح حٿلايَغ ْڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل   

 .ٓڀڂ ه٤زظه٫ڀُه وٓڀڂ أڃَهڂ ٷخٽ حٻظزىح ْرٍ ٗخ  وڃخ ٓڄ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه و
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿىٿُي كيػنخ حْوُح٫ٍ كيػنٍ كٔخڅ رن ٤٫ُش كيػنٍ ڃلڄاي  كي - 

 هَََس أنه كيػهڂ أڅ أرخ ًٍ ٷخٽ ش ٫ن أرٍث٘رن أرٍ ٫خ
َٜڀىڅ ٻڄاخ نٜاڀٍ وَٜاىڃىڅ ٻڄاخ نٜاىځ وٿهاڂ       ٍٓىٽ حهلل ًهذ أٛلخد حٿيػىٍ رخٖؿىٍ  َخ-

خ نظٜيٵ ره ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أٳاٗ       ٳ٠ىٽ أڃىحٽ َظٜيٷىڅ رهخ وٿُْ ٿنخ ڃ
أىٿٺ ٫ڀً ٻڀڄخص اًح ٫ڄڀض رهن أىٍٻض ڃن ٓزٸٺ وٖ َڀلٸٺ اٖ ڃن أهٌ رڄؼاپ ٫ڄڀاٺ ٷاخٽ رڀاً     
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 ٗ ػاخ وػٗػاُن وطلڄاي ػٗػاخ وػٗػاُن      َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ طټزَ ىرَ ٻپ ٛٗس ػٗػخ وػٗػُن وطٔازق ػ
 .ٿه حٿڄڀٺ وٿه حٿلڄي وهى ٫ڀً ٻپ ٍٗء ٷيََ وطوظڄهخ رٗ حٿه اٖ حهلل وكي  ٖ ََٗٺ

ي ٫ن أراٍ  ٌَُ ٫ن ٬ِٓهػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ رن ٫ُُنش ٷخٽ كٴ٨نخ  ٫ن حٿكي - 
 هَََس َزڀٮ ره حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ڃان  ح أڃن حٿٸخٍة ٳؤڃنىح ٳبڅ حٿڄٗثټش طئڃن ٳڄن وحٳٶ طؤڃُنه طؤڃُن حٿڄٗثټش ٯٴَ ٿاه ڃاخ طٸايځ    اً-
 .ًنزه

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااٴُخڅ ٫اان حٿِهااٌَ ٫اان ٓاا٬ُي ٫اان أرااٍ هََااَس ٷااخٽ ٷااخٽ  كااي - 
 ٷخٽ حهلل ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ًَنٍ حرن آىځ َٔذ حٿيهَ وأنخ حٿيهَ رُيٌ حْڃَ أٷڀذ حٿڀُپ وحٿنهخٍَئ-
رااٍ هََااَس ٷااخٽ ٷااخٽ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااٴُخڅ ٫اان حٿِهااٌَ ٫اان ٓاا٬ُي ٫اان أ كااي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ح حٗظي حٿلَ ٳؤرَىوح رخٿٜٗس ٳبڅ ٗيس حٿلَ ڃن ٳُق ؿهنڂاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ             كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
رنٴٔاُن نٴاْ ٳاٍ حٿ٘اظخء ونٴاْ ٳاٍ       ظټض حٿنخٍ اٿً ٍرهخ ٳٸڀاض أٻاپ ر٠٬اٍ ر٠٬اخ ٳاؤًڅ ٿهاخ       حٗ-

 .حٿُٜٲ ٳخٗي ڃخ َټىڅ ڃن حٿلَ ڃن ٳُق ؿهنڂ
ِهٌَ ٫ن ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ان أراٍ هََاَس    ٿكيػنخ ح خڅػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُكي - 

 أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
رُاا٪ ً أڅ َزُا٪ كخٟاَ ٿزااخى أو َظنخؿ٘اىح أو َو٤اذ حٿَؿااپ ٫ڀاً ه٤زاش أهُااه أو َزُا٪ ٫ڀاً         نها -

 .أهُه وٖ طٔؤٽ حٿڄَأس ٣ٗٵ أهظهخ ٿظټظٴت ڃخٳٍ ٛلٴظهخ أو انخثهخ وٿظنټق ٳبنڄخ ٍُٷهخ ٫ڀً حهلل
أراٍ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ              ٍهلل كيػنح ػنخ ٫زيكي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٷًٜ ٷاخٽ ٓاٴُخڅ وٖ ط٘اي    ي حٿَكخٽ اٿً ػٗػش ڃٔخؿي حٿڄٔـي حٿلَحځ وڃٔـيٌ وحٿڄٔـي حْط٘-

 .حٿَكخٽ اٖ اٿً ػٗع ڃٔخؿي ٓىحء
ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس ٷُاپ ٿاه ٫ان        ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ا كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ڂ اًح أطُظڂ حٿٜٗس ٳٗ طؤطىهخ وأناظڂ طٔا٬ىڅ وأطىهاخ و٫ڀاُټڂ حٿٔاټُنش ٳڄاخ أىٍٻاظڂ ٳٜاڀىح وڃاخ          ن٬-

 .ټڂ ٳخٷ٠ىحٳخط
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٍؿپكي - 
ٍ ػاىد ٷاخٽ أو ٿټڀټاڂ ػىراخڅ ٷاخٽ أراى هََاَس أط٬اَٱ أراخ هََاَس           ٳا ٍ أكاينخ  ٜاڀ ٍٓاىٽ حهلل أَ  َخ-

 َٜڀٍ ٳٍ ػىد وحكي وػُخره ٫ڀً حٿڄ٘ـذ.
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زؤنخ ٫زي حهلل ٬َنٍ حران حٿڄزاخٍٹ أنزؤناخ ڃلڄاي     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ أنكي - 
  ً وٓاڀڂ   هلل ٫ڀُاه ح رن أرٍ كٴٜش ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀ

 ٷخٽ
طؤطىح حٿٜٗس وأنظڂ ط٬ٔىڅ وٿټن حڃ٘ىح حٿُهخ و٫ڀاُټڂ حٿٔاټُنش ٳڄاخ أىٍٻاظڂ ٳٜاڀىح وڃاخ ٳاخطټڂ         ٖ-

 .ٳخطڄىح
ٓاٴُخڅ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ   كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 حٿلَحځ. يٖ حٿڄٔـا س ٳٍ ڃٔـيٌ أٳ٠پ ڃن أٿٲ ٛٗس ٳُڄخ ٓىح ٛٗ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي وأراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس         كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .خٍ وحٿڄ٬يڅ ؿزخٍ وحٿزجَ ؿزخٍ وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄ٬ْـڄخء ؿَكهخ ؿزحٿ-
رٍ هََاَس ىهاپ ح٫َحراٍ    أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٬ُٓي ٫نكي - 

 حٿڄٔـي ٳٜڀً ٍٻ٬ظُن ػڂ ٷخٽ
ڀهڂ حٍكڄنٍ وڃلڄي وٖ طَكڂ ڃ٬نخ أكي ٳخٿظٴض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ ٿٸاي طلـاَص     حٿ-

أڅ راخٽ ٳاٍ حٿڄٔاـي ٳؤٓا٩َ حٿناخّ اٿُاه ٳٸاخٽ ٿهاڂ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه            وح٬ٓخ ػڂ ٿاڂ َڀزاغ   
 .ڀُه ىٿىح ڃن ڃخء أو ٓـٗ ڃن ڃخء٫حهََٸىح ن ٬ؼىح ڃ٬ََٔطز وٓڀڂ انڄخ ر٬ؼظڂ ڃََُٔن وٿڂ

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااٴُخڅ ٫اان حٿِهااٌَ ٫اان ٓاا٬ُي ٫اان أرااٍ هََااَس أڅ حٿنزااٍ كاي  - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٳ٫َش وٖ ٫ظَُس ٖ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااٴُخڅ ٫اان حٿِهااٌَ ٫اان ٓاا٬ُي ٫اان أرااٍ هََااَس ٷااخٽ ٷااخٽ  كااي - 

 ه وٓڀڂُحهلل ٫ڀ ڀًٍٓىٽ حهلل ٛ
 .ُپ ٿه ڃَس ٍٳ٬ظه ٳٸخٽ ن٬ڂ وٷخٽ ڃَس َزڀٮ ره َٸىٿىڅ حٿټَځ وانڄخ حٿټَځ ٷڀذ حٿڄئڃنوٷ-
٫ن ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس َزڀاٮ راه حٿنزاٍ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
څ حْوٽ ٳاخْوٽ ٳابًح   ىح ٻخڅ َىځ حٿـڄ٬ش ٻخڅ ٫ڀاً ٻاپ راخد ڃان أراىحد حٿڄٔاـي ڃٗثټاش َټظزا        اً-

 هَؽ حٔڃخځ ٣ىَض حٿٜلٲ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ             كي - 

  ڀڂ ٷخٽٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
ڄهـَ اٿً حٿـڄ٬ش ٻخٿڄهيٌ رينش ػڂ حٿٌٌ َڀُه ٻخٿڄهيٌ رٸَس وحٿٌٌ َڀُاه ٻخٿڄهايٌ ٻز٘اخ كظاً     حٿ-

 .ٿز٠ُشوحًٻَ حٿيؿخؿش 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٓاٴُخڅ كايػنخ حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس ٿڄاخ ٍٳا٪            كي - 

 ق ٷخٽحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأٓه ڃن حٿَٻ٬ش حِهَس ڃن ٛٗس حٿٜز
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ڀهڂ أنؾ حٿىٿُي رن حٿىٿُاي وٓاڀڄش ران ه٘اخځ و٫ُاخٕ ران أراٍ ٍر٬ُاش وحٿڄٔظ٠ا٬ٴُن رڄټاش حٿڀهاڂ            حٿ-
 ٫ڀُهڂ ٓنُن ٻٔنٍ َىٓٲ. وحؿ٬ڀهخ ٠َحٗيى و٣ؤطٺ ٫ڀً ڃ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٬ُٓي ٫ن أرٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل   كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٷخٽ ٓٴُخڅ ڃَس

 .حَش هڄْ ڃن حٿٴ٤َس حٿوظخڅ وحٔٓظليحى وٷٚ حٿ٘خٍد وطٸڀُڂ ح٧ْٴخٍ ونظٲ حٔر٢ٍو-
٫ن حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس أو ٫ان أراٍ          څػنخ ٓٴُخكيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 ٓڀڄش ٫ن أكيهڄخ أو ٻڀُهڄخ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ىٿي ٿڀٴَحٕ وٿڀ٬خهَ حٿلـَحٿ-
ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس َزڀاٮ راه حٿنزاٍ    ػنخ ٫زكي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڀىح ٷىڃخ ٻخڅ وؿىههڂ حٿڄـخڅ حٿڄ٤َٷش ن٬خٿهڂ حٿ٬َ٘طكظً طٸخ ٫شطٸىځ حٿٔخ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس ؿخء ٍؿپ ڃان  كي - 

 س اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽرنٍ ٳِحٍ
ڄاَ ٷاخٽ ٳُهاخ    ك حڃَأطٍ وٿيص وٿيح أٓىى ٷخٽ هپ ٿاٺ ڃان اراپ ٷاخٽ ن٬اڂ ٷاخٽ ٳڄاخ أٿىحنهاخ ٷاخٽ          اڅ-

أوٍٵ ٷخٽ اڅ ٳُهخ ٿىٍٷخ ٷخٽ أنً أطخ  ًٿٺ ٷخٽ ٫ًٔ أڅ َټىڅ ن٫ِاش ٫اَٵ ٷاخٽ وهاٌح ٫ٔاً أڅ      
 .َټىڅ ن٫ِش ٫َٵ

٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس َزڀاٮ راه حٿنزاٍ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 ٔڂ.ٸطلڀش حٿ َٖڄىص ٿڄٔڀڂ ػٗػش ڃن حٿىٿي ٳُڀؾ حٿنخٍ ا ٖ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااٴُخڅ ٫اان حٿِهااٌَ َزڀااٮ رااه حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ   كااي - 

أراٍ هََاَس ٍوحَاش أٓا٫َىح      ؿ٬ڀض ٿٍ حٍْٝ ڃٔـيح و٣هىٍح ٷخٽ ٓاٴُخڅ حٍح  ٫ان ٓا٬ُي ٫ان    
رـنخثِٻڂ ٳبڅ ٻخڅ ٛخٿلخ ٷيڃظڄى  اٿُه واڅ ٻخڅ ٓىي ًٿٺ ٳَ٘ ط٬٠ىنه ٫ن ٍٷخرټڂ وٷخٽ ڃَس 

 ٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂه حٿنزرَي َزڀٮ أه
 .٫َىح رخٿـنخُس ٳبڅ طٺ ٛخٿلش هَُ طٸيڃىهخ اٿُهأٓ-
ٍ         كي -  هََاَس ٫ان حٿنزاٍ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أرا

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ني  ٿظانٴٸ رُح هڀٺ ٻَٔي ٳٗ ٻَٔي ر٬ي  واًح هڀٺ ٷَُٜ ٳٗ ٷَُٜ ر٬ي  وحٿٌٌ نٴْ ڃلڄي اً-

 ٻنىُهڄخ ٳٍ ٓزُپ حهلل.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس َزڀاٮ راه حٿنزاٍ    كي - 

ٳُټڂ حرن ڃََڂ كټڄخ ڃٸ٤ٔخ َټَٔ حٿٜڀُذ وَٸظپ حٿونَِاَ   ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َىٗٺ أڅ َنِٽ
 .و٠َ٪ حٿـَِش وَٴُٞ حٿڄخٽ كظً ٖ َٸزڀه أكي
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أراٍ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حٿِهاٌَ ٓاڄ٪ حران أٻُڄاش َلايع ٫ان ٓا٬ُي ران              ٍهلل كيػنح ػنخ ٫زيكي - 
 حٿڄُٔذ َٸىٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ

خ حٿٜازق ٳڀڄاخ ٷ٠اً ٛاٗطه ٷاخٽ هاپ       ً رنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛٗس ٨َن أنهٛڀ-
       ً ٿناخّ  ح ٷَأ ڃنټڂ أكي ٷخٽ ٍؿپ أنخ ٷخٽ أٷىٽ ڃاخٿٍ أناخ٩ُ حٿٸاَآڅ ٷاخٽ ڃ٬ڄا٫َن حٿِهاٌَ ٳاخنظه

 ٿٸَحءس ٳُڄخ َـهَ ره ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٓٴُخڅ هٴُض ٫ڀٍ هٌ  حٿټڀڄش.ح٫ن 
 ٬َنٍ حرن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ َاىنْ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ كيػنخ ٫زي حهللكي - 

ه وٓڀڂ ڀ٫ُن حٿِهٌَ كيػنخ أرى أڃخڃش رن ٓهپ أڅ أرخ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫
 ىٽٸَ
٫َىح رخٿـنخُس ٳؤڅ ٻخنض ٛخٿلش ٷَرظڄىهخ اٿً حٿوَُ وأڅ ٻخنض ٯَُ ًٿٺ َٗ ط٬٠ىنه ٫ن أٓ-

 .ٍٷخرټڂ ٷخٽ أرٍ ووحٳٶ ٓٴُخڅ ڃ٬ڄَ وحرن أرٍ كٴٜش
 .٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ ٫ن حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن حرن أرٍ كٴٜش ػنخكي - 
ٌَ ٫ن كن٨ڀش حْٓڀڄٍ ٓڄ٪ أرخ هَََس ٷاخٽ  هػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِكي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ؼنُهڄخٿٌٌ نٴْ ڃلڄي رُي  ٿُهڀن حرن ڃََڂ رٴؾ حٿَوكخء كخؿخ أو ڃ٬ظڄَح أو ٿُوح-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓاڀڄش وٓاڀُڄخڅ ران َٔاخٍ ٓاڄ٬خ      كي - 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂڀأرٍ هَََس َزڀٮ ره حٿنزٍ ٛ
 .حٿُهىى وحٿنٜخٍي ٖ َٜزٰىڅ ٳوخٿٴىهڂ أڅ-
خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن ح٫َْؽ ٷخٽ ٓڄ٬ض أركي - 

 هَََس َٸىٽ
ټااڂ ط٫ِڄااىڅ أڅ أرااخ هََااَس َټؼااَ حٿلاايَغ ٫ڀااً ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٫ڀااً ڃااپء  ان-

َوڅ َٰ٘ڀهڂ حٿٜٴٶ رخٖٓىحٵ وٻخناض حْنٜاخٍ َ٘اٰڀهڂ حٿٸُاخځ ٫ڀاً أڃاىحٿهڂ       خؿر٤نٍ وٻخڅ حٿڄه
ٳل٠َص ڃن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ڃـڀٔاخ ٳٸاخٽ ڃان َزٔا٢ ٍىحء  كظاً أٷ٠اٍ ڃٸاخٿظٍ ػاڂ          

ًٔ ُٗجخ ٓڄ٬ه ڃنٍ ور٤ٔض رَىس ٫ڀٍ كظً ٷ٠ً كيَؼه ػڂ ٷز٠اظهخ اٿاٍ ٳاى    ه حٿُه ٳڀن َنَٸز٠
 حٿٌٌ نٴٍٔ رُي  ڃخ نُٔض ُٗجخ ر٬ي أڅ ٓڄ٬ظه ڃنه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ًُٔ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان      كي - 
 أرٍ هَََس أنه ٷخٽ

هلل ٿىٖ آَظخڅ ٳٍ ٻظخد حهلل ڃخ كايػض كايَؼخ ػاڂ َظڀاى هاخطُن      حٿنخّ َٸىٿىڅ أٻؼَ أرى هَََس وح اڅ-
 ٿليَغ.حيي ٳٌٻَ ٿهحَِظُن اڅ حٿٌَن َټظڄىڅ ڃخ أنِٽ حهلل ڃن حٿزُنخص وح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿُڄخڅ أنزؤنخ ٬ُٗذ ٫ن حٿِهٌَ أنزؤنخ ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ    كي - 
 وأرى ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ أرخ هَََس ٷخٽ

 .ټڂ طٸىٿىڅ أڅ أرخ هَََس َټؼَ ٳٌٻَ نا-
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ه ُوٷَة ٫ڀ َسػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هََكي - 
٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح حٓظؤًڅ أكيٻڂ ؿخٍ  أڅ ََُٰ ه٘زش ٳٍ ؿيحٍ  ٳٗ َڄن٬ه ٳڀڄخ 

 كيػهڂ أرى هَََس ٣ؤ٣ئح ٍإوٓهڂ ٳٸخٽ
 .ُن وحهلل ٍْڃُن رهخ رُن أٻظخٳټڂٿٍ أٍحٻڂ ڃ٬َٟڃخ-
 ٽ ٓٴُخڅٷخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس كي - 
ٗاَ حٿ٬٤اخځ   ٿظه ٫نه ٻُٲ حٿ٬٤خځ أٌ ٬٣اخځ حْٯنُاخء ٷاخٽ أهزَناٍ ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ هََاَس         ٓؤ-

 ٳٸي ٫ًٜ حهلل وٍٓىٿه. حٿىٿُڄش َي٫ً اٿُهخ حْٯنُخء وَظَٹ حٿڄٔخٻُن وڃن ٿڂ َؤص حٿي٫ىس
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزاٍ  كي - 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٛخځ ٍڃ٠خڅ اَڄخنخ وحكظٔخرخ ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًنزه ٷخٽ أرٍٛڀ
ٿُڀاش   ٬ظه أٍر٪ ڃَحص ڃن ٓٴُخڅ وٷخٽ ڃاَس ڃان ٛاخځ ٍڃ٠اخڅ وٷاخٽ ڃاَس ڃان ٷاخځ وڃان ٷاخځ          ٓڄ-

 .حٿٸيٍ اَڄخنخ وحكظٔخرخ ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًنزه
ذ ٫ن حرن ٗهخد ٫ن أراٍ  ثرن أرٍ ًح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ رن ٫ڄَ أنزؤنخكي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 .ڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ََٯذ ٳٍ ٷُخځ ٬َنٍ ٍڃ٠خڅٓ
 خڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٍوحَشػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُكي - 
ٗ اً- ٖ  ػاخ ح حٓظُٸ٦ أكيٻڂ ڃن نىڃه ٳٗ َٰڄْ َي  ٳٍ انخثه كظً َٰٔاڀهخ ػ َايٌٍ أَان رخطاض     ٳبناه 

 .َي 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .خٍٗ أهزَهڂ أنه ٷي ڃخص ٳخٓظٰٴَوح ٿهخ ڃخص حٿنـٿڄ-
َس َزڀاٮ راه   ََا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ ه    كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ن أىٍٹ ڃن ٛٗس ٍٻ٬ش ٳٸي أىٍٹوڃ-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ               كاي  - 

 .ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿظٔزُق ٿڀَؿخٽ وحٿظٜٴُق ٿڀنٔخءٛ
ٍ هََاَس َزڀاٮ راه    را ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أ   كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
طٍ أكيٻڂ حٿ٤ُ٘خڅ وهى ٳٍ ٛٗطه ٳُڀزْ ٫ڀُه كظً ٖ َيٌٍ ٻاڂ ٛاڀً ٳڄان وؿاي ڃان ًٿاٺ       َؤ-

 .ى ؿخٿُْٗؤ ٳڀُٔـي ٓـيطُن وه
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااٴُخڅ ٫اان حٿِهااٌَ ٫اان أرااٍ ٓااڀڄش اڅ ٗااخء حهلل ٫اان أرااٍ  كااي - 

 وٓڀڂ هحهلل ٫ڀًُ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀ
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ُټڂ رهٌ  حٿلزش حٿٔىىحء ٳبڅ ٳُهاخ ٗاٴخء ڃان ٻاپ ىحء اٖ حٿٔاخځ ٷاخٽ ٓاٴُخڅ حٿٔاخځ حٿڄاىص وهاى           ٫ڀ-
 .حٿ٘ىنُِ

څ ٫اان حٿِهااٌَ ٫اان أرااٍ ٓااڀڄش أو ٓاا٬ُي ٓااڄ٬ض أرااخ   ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااٴُخ كااي - 
َٸاىٽ أراى   وهَََس َٸىٽ نهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿايرخء وحٿڄِٳاض أڅ َنظزاٌ ٳُاه     

 هَََس
 .ظنزىح حٿلنخطڂحؿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس أرٜاَ          كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٷ٩َ َٸزپ كٔنخ ٳٸاخٽ ٿاٍ ٫٘اَس ڃان حٿىٿاي ڃاخ ٷزڀاض أكايح ڃانهڂ ٷا٢ ٷاخٽ اناه ڃان ٖ َاَكڂ ٖ               حْ-

 ََكڂ.
يػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان أراٍ هََاَس أناه           كػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٷخٽ ٍؿپ أطً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ
٠خڅ ٳٸخٽ أطـي ٍٷزش ٷخٽ ٖ ٷخٽ طٔاظ٤ُ٪  ټض ٷخٽ وڃخ أهڀټٺ ٷخٽ وٷ٬ض ٫ڀً حڃَأطٍ ٳٍ ٍڃهڀ-

ٿنزاٍ  حڀْ ٳؤطٍ حؿأڅ طٜىځ ٗهََن ڃظظخر٬ُن ٷخٽ ٖ ٷخٽ طٔظ٤ُ٪ ط٬٤ڂ ٓظُن ڃٔټُنخ ٷخٽ ٖ ٷخٽ 
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ر٬َٵ ٳُه طڄَ وحٿ٬َٵ حٿڄټظپ حٿ٠وڂ ٷخٽ طٜيٵ رهٌح ٷاخٽ ٫ڀاً أٳٸاَ ڃناخ     

٫ڀُاه وٓاڀڂ وٷاخٽ أ٬٣ڄاه أهڀاٺ وٷاخٽ        ڃخ رُن ٖرظُهخ أٳٸَ ڃناخ ٷاخٽ ٳ٠الٺ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل     
 ڃَس ٳظزٔڂ كظً ريص أنُخره وٷخٽ أ٬٣ڄه ٫ُخٿٺ.

زَنٍ حٿ٬ٗء رن ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان ٬َٸاىد حٿلَٷاٍ      هٓٴُخڅ أ نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 
ٳٍ رُظه ٫ڀً ٳَحٗه ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أَڄخ ٛٗس ٖ َٸَأ ٳُهخ رٴخطلاش حٿټظاخد ٳهاٍ هايحؽ     

 ڂ هٍ هيحؽ ٷخٽ ٷخٽ أرى هَََس وٷخٽ ٷُپ ًٿٺػڂ هٍ هيحؽ ػ
ٽ حهلل ىٓاڄ٬ض ٍٓا   نٍُزٍ ٫ڀُاه حٿٜاٗس حٿٔاٗځ ٷاخٽ ٳٸاخٽ َاخ ٳخٍٓاٍ حٷاَأ رٴخطلاش حٿټظاخد ٳاب           كز-

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپ ٷٔڄض حٿٜٗس رُنٍ ورُن ٫زايٌ وٷاخٽ ڃاَس ٿ٬زايٌ     
يٌ واًح ٷخٽ حٿَكڄن حٿَكُڂ ٷاخٽ ڃـاينٍ   ڃخ ٓؤٽ ٳبًح ٷخٽ حٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄُن ٷخٽ كڄينٍ ٫ز

٫زيٌ أو أػنً ٫ڀٍ ٫زيٌ ٳبًح ٷخٽ ڃخٿٺ َىځ حٿيَن ٷخٽ ٳاىٝ اٿاٍ ٫زايٌ ٳابًح ٷاخٽ اَاخٹ ن٬زايوح        
ٿنٍ ٳُٔؤٿه ٫زي  اهينخ واَخٹ نٔظ٬ُن ٷخٽ ٳهٌ  رُنٍ ورُن ٫زيٌ وٿ٬زيٌ ڃخ ٓؤٽ وٷخٽ ڃَس ڃخ ٓؤ

د ٫ڀااُهڂ وٖ حٿ٠ااخٿُن ٷااخٽ هااٌح  حٿٜااَح١ حٿڄٔااظٸُڂ ٛااَح١ حٿااٌَن أن٬ڄااض ٫ڀااُهڂ ٯُااَ حٿڄ٠ٰااى  
 ٿ٬زيٌ ٿٺ ڃخ ٓؤٿض وٷخٽ ڃَس وٿ٬زيٌ ڃخ ٓؤٿنٍ.

ٗء ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل       ٬ا خڅ ٫ان حٿ ٴُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٓا  كي - 
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃَ رَؿپ َزُ٪ ٬٣خڃخ ٳٔؤٿه ٻُٲ طزُ٪ ٳؤهزَ  ٳاؤوكٍ اٿُاه أىهاپ َايٹ ٳُاه      

 ڃزڀىٽ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤىهپ َي  ٳبًح هى
 .ْ ڃنخ ڃن ٯٖٿُ-
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ن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس     ر ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٿ٬ٗءكي - 
 َزڀٮ ره حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ُڄُن حٿټخًرش ڃنٴٸش ٿڀٔڀ٬ش ڃڄلٸش ٿڀټٔذحٿ-
 ٫ن حٿ٬ٗء ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ََٳ٬ه ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅكي - 
 .ح طؼخءد أكيٻڂ ٠َ٪ َي  ٫ڀً ٳُهاً-
ُخڅ ٫اان ٫زااي حهلل راان ىَنااخٍ ٫اان ٓااڀُڄخڅ راان َٔااخٍ ٫اان  ٓااٴػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كااي - 

 ٫َحٹ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ً حٿڄٔڀڂ ٳٍ ٳَٓه وٖ ٫زي  ٛيٷش٫ڀ-
نٍ أراٍ كايػنخ ٓاٴُخڅ كايػنخ أراى حٿِناخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان             ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپ
ٌ رلٔنش ٳخٻظزى  ٳبڅ ٫ڄڀهخ ٳخٻظزىهخ ر٬َ٘س أڃؼخٿهخ واڅ هڂ رُٔجش ٳاٗ طټظزىهاخ ٳابڅ    يهڂ ٫ز اڅ-

 .٫ڄڀهخ ٳخٻظزىهخ رڄؼڀهخ ٳبڅ طَٻهخ ٳخٻظزىهخ كٔنش
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ػنخ ٫زي حكي - 

 ؿپو ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ حهلل ٫ِ
طٍ حٿنٌٍ ٫ڀً حرن آىځ رٍ٘ء ٿاڂ أٷايٍ  ٫ڀُاه وٿټناه ٗاٍء حٓاظوَؽ راه ڃان حٿزوُاپ َائطُنٍ           ؤَ ٖ-

 .٫ڀُه ڃخٖ َئطُنٍ ٫ڀً حٿزوپ
ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ هََاَس َزڀاٮ راه        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ َٸىٽ حهلل ٫ِ وؿپ
 .ٶ ٫ڀُٺ وٷخٽ َڄُن حهلل ڃٓي ٓلخء ٖ ٠َُٰهخ ٍٗء حٿڀُپ وحٿنهخٍٴحرن آىځ أنٴٶ أن َخ-
ٍ        كي -  وحَاش  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ان أراٍ حٿِناخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ هََاَس 

 ٷخٽ ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپ
 .ٸض ٍكڄظٍ ٯ٠زٍٓز-
هَََس ٷاخٽ ٷاخٽ    ؽ ٫ن أر٫ٍَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ كيػنخ أرى حٿِنخى ٫ن حْكي - 

 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح طىٟؤ أكيٻڂ ٳڀُـ٬پ ٳٍ أنٴه ػڂ ٿُٔظنؼَ وٷخٽ ڃَس ٿُنؼَ
٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅكي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ر٬ْ اڅ أؿَهخ ٿ٨٬ُڂ ٬ْ وطَوفر  ٍؿپ َڄنق أهپ رُض نخٷش طٰيوأٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان أراٍ حٿِناخى وأراٍ ٫ـاٗڅ ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ           كي - 

 وٓڀڂ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه
َټڀڂ أكي ٳٍ ٓزُپ حهلل وحهلل أ٫ڀڂ رڄن َټڀڂ ٳٍ ٓزُڀه اٖ ؿخء َىځ حٿٸُخڃاش وحٿـاَف َؼ٬اذ ىڃاخ      ٖ-

 .حٿڀىڅ ٿىڅ ىځ وحٿََق ٍَق ڃٔٺ وأٳَى  ٓٴُخڅ ڃَس ٫ن أرٍ حٿِنخى
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ هََاَس َزڀاٮ راه        كي - 
 خٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂوٷخٽ ڃَس ٷخٽ ٷ

 .ٷشطٸظٔڂ وٍػظٍ ىَنخٍح وٖ ىٍهڄخ ڃخ طَٻض ر٬ي نٴٸش نٔخثٍ وڃئنش ٫خڃڀٍ ٳهى ٛي ٖ-
خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ هََاَس َزڀاٮ راه        نػكي - 

 اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٳڀُٸپ انٍ ٛاخثڂ ٷاخٽ أراٍ ٿاڂ نټان نټنُاه راؤرٍ حٿِناخى ٻناخ           ح ى٫ٍ أكيٻڂ اٿً ٬٣خځ وهى ٛخثڂاً-

 .نټنُه رؤرٍ ٫زي حٿَكڄن
ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ هََاَس َزڀاٮ راه        ٫خ ٓٴُخڅ ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
٬اي ًٿاٺ ٳهاى روُاَ حٿن٨اََن اڅ ٗاخء       طڀٸىح حٿزُ٪ وٖ طَٜوح حٿٰنڂ وحٔرپ ٿڀزُ٪ ٳڄن حرظخ٫هخ ر ٖ-

 أڃٔټهخ واڅ ٗخء ٍىهخ رٜخ٩ طڄَ ٖ ٓڄَحء.
ٍ  ُخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴكي -  ُناخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ هََاَس َزڀاٮ راه          څ ٫ان أرا

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .نخّ طز٪ ٿٸََٖ ٳٍ هٌ  حٿ٘ؤڅ ڃٔڀڄهڂ طز٪ ٿڄٔڀڄهڂ وٻخٳَهڂ طز٪ ٿټخٳَهڂحٿ-
٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااٴُخڅ ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ هََااَس أڅ     ػنخكااي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ؿپ ٳٍ حٿؼىد حٿىحكي ٿُْ ٫ڀً ڃنټزُه ڃنه ٍٗء وٷخٽ ڃَس ٫خطٸهََٜڀٍ حٿ ٖ-
ٿنزٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حكي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ً ٷخٳُاه ٍأّ أكايٻڂ ػاٗع ٫ٸاي رټاپ ٫ٸايس ٠َاَد ٫ڀُاٺ ٿاُٗ ٣اىَٗ ٳخٍٷاي           ٫ڀا  ٸي حٿ٤ُ٘خڅ٬َ-
٠َد ٫ڀُه رټپ ٫ٸيس ٿُٗ ٣ىَٗ ٷخٽ واًح حٓظُٸ٦ ٳٌٻَ حهلل ٫اِ وؿاپ أنلڀاض ٫ٸايس     َٷخٽ ڃَس و

واٖ أٛازق هزُاغ   ٳبًح طىٟؤ أنلڀض ٫ٸيطخڅ ٳبًح ٛڀً أنلڀض حٿ٬ٸي وأٛزق ٣ُذ حٿنٴْ ن٤ُ٘خ 
 .حٿنٴْ ٻٔٗنخ

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََسكي - 
ٓپ ٫ڀً أَىد ٍؿپ ڃن ؿَحى ڃن ًهذ ٳـ٬پ َٸز٠هخ ٳٍ ػىره ٳٸُپ َاخ أَاىد أٿاڂ َټٴاٺ ڃاخ      أٍ-

 .أ٤٫ُنخٹ ٷخٽ أٌ ٍد ڃن َٔظٰنٍ ٫ن ٳ٠ڀٺ
ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ش رُاي ٻاپ أڃاش وٷاخٽ ڃاَس رُاي أڅ وؿڄ٬اه حران ٣اخوّ          ڃا ىځ حٿٸُخَ ن حِهَوڅ ونلن حٿٔخرٸىڅنل-

ٳٸخٽ ٷخٽ أكيهڄخ رُي أڅ وٷخٽ حِهَ رؤَي ٻپ أڃش أوطُض حٿټظخد ڃن ٷزڀناخ وأوطُناخ  ڃان ر٬ايهڂ ػاڂ      
ٯااي ُااىځ حٿااٌٌ ٻظزااه حهلل ٫ڀااُهڂ ٳااخهظڀٴىح ٳُااه ٳهاايحنخ حهلل ٿااه ٳخٿنااخّ ٿنااخ ٳُااه طزاا٪ ٳڀڀُهااىى          هااٌح حٿ

 وٿڀنٜخٍي ر٬ي ٯي.
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٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ  نخػكي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .و ؿڀيطه ٳخؿ٬ڀهخ ٿه ُٻخس وٛٗسڄخ أنخ رَ٘ح ٯ٠ذ ٻڄخ ٠َٰذ حٿزَ٘ ٳخَڄخ ٍؿپ آًَظه أان-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍكي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َزُ٪ كخَٟ ٿزخى ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ كي - 

 وٓڀڂ ٷخٽٛڀً حهلل ٫ڀُه 
أڅ ٍؿٗ ح٣ڀ٪ وٷخٽ ڃَس ٿى أڅ حڃَأ ح٣ڀ٪ رُٰاَ اًناٺ ٳلٌٳظاه رلٜاخس ٳٴٸاؤص ٫ُناه ڃاخ ٻاخڅ          ٿى-

 .٫ڀُٺ ؿنخف
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ هََاَس َزڀاٮ راه        حػنخ ٫زي كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .وٿټن ٿ٬ُِځ رخٿڄٔؤٿش ٳبنه ٖ ڃټَ  ٿه ح ى٫خ أكيٻڂ ٳٗ َٸپ حٿڀهڂ حٯٴَ ٿٍ اڅ ٗجضاً-
 ٽخهَََس ٷ رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أكي - 
 ء حٿ٤ٴُپ رن ٫ڄَو حٿيوٍٓ اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽؿخ-
ڂ حٿٸزڀاش وٍٳا٪   اڅ ىوٓخ ٷي ٫ٜض وأرض ٳخى٩ حهلل ٫ڀُهڂ ٳخٓظٸزپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ-

 َيَه ٳٸخٽ حٿنخّ هڀټىح ٳٸخٽ حٿڀهڂ حهي ىوٓخ وأص رهڂ حٿڀهڂ اهي ىوٓخ وأص رهڂ.
يػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان أراٍ حٿِناخى ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ           كا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 هَََس َزڀٮ ره حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .نٴْْ حٿٰنً ٫ن ٻؼَس حٿ٬َٝ وٿټن أنڄخ حٿٰنً ٯنً حٿٿُ-
ػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ كي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 ڂٓڀٛڀً حهلل ٫ڀُه و
ْڅ َؤهٌ أكيٻڂ كزٗ ٳُلظ٤ذ ٳُلڄڀه ٫ڀً ٧هَ  ٳُؤٻپ أو َظٜيٵ هَُح ٿه ڃان أڅ َاؤطٍ    هللوح-

 .ُخ هَُ ڃن حٿُي حٿٔٴڀًٍؿٗ أٯنخ  حهلل ڃن ٳ٠ڀه ٳُٔؤٿه أ٤٫خ  أو ڃن٬ه ًٿٺ رؤڅ حٿُي حٿ٬ڀ
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََسكي - 
ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َٔاَٵ كاُن َٔاَٵ وهاى ڃائڃن وٖ َ٘اَد حٿوڄاَ كاُن         ڀحٿنزٍ ٛ رهڀٮ َز-

 .ََ٘رهخ وهى ڃئڃن وٖ َِنٍ كُن َِنٍ وهى ڃئڃن
أراٍ هََاَس َزڀاٮ راه      ٫ان  ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

وڀاٶ أو حٿُوڀاٶ أو حٿڄاخٽ وٿټان     حٿحٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٖ َن٨اَ أكايٻڂ اٿاً ڃان ٳىٷاه ٳاٍ           
 .َن٨َ اٿً ڃن هى ىونه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ كي - 
 وٓڀڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه
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خځ حٖػنُن ٻخٳٍ حٿؼٗػش وحٿؼٗػاش ٻاخٳٍ حٍٖر٬اش أنڄاخ ڃؼڀاٍ وڃؼاپ حٿناخّ ٻڄؼاپ ٍؿاپ حٓاظىٷي           ٬٣-
٬پ حٿٴَحٕ وحٿيوحد طظٸلڂ ٳُهخ ٳؤنخ آهاٌ رلـاِ ٻاڂ وأناظڂ طىحٷ٬اىڅ      ؿڃخ كىٿه ص نخٍح ٳڀڄخ أٟخء

ه َٸىٿىڅ ٳُهخ وڃؼپ حْنزُخء ٻڄؼپ ٍؿپ رنٍ رنُخنخ ٳؤكٔنه وأٻڄڀه وأؿڄڀه ٳـ٬پ حٿنخّ ٤َُٴىڅ ر
هٌح اٖ هٌ  حٿؼڀڄش ٳؤناخ طڀاٺ حٿؼڀڄاش وٷُاپ ٿٔاٴُخڅ ڃان ًٻاَ هاٌ  ٷاخٽ أراى            ڃن ڃخ ٍأَنخ رنُخنخ أكٔن

 .ن أرٍ هَََس٫ح٫َْؽ  ٫نحٿِنخى 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ذ حٿىؿه ٳبڅ حهلل هڀٶ آىځ ٫ڀً ٛىٍطهح َٟد أكيٻڂ ٳڀُـظناً-
ٍ    كي -  راه   ٮََاَس َزڀا  ه ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أرا

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َڄن٪ ٳ٠پ حٿڄخء ٿُڄن٪ ره حٿټٓ ٷخٽ ٓٴُخڅ َټىڅ كىٽ رجَٹ حٿټآ ٳظڄان٬هڂ ٳ٠اپ ڃخثاٺ ٳاٗ       ٖ-

 .٬َىىوڅ أڅ َي٫ىح
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِناخى ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ران هَڃاِ ح٫ْاَؽ         ػنخكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٓجپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .أ٣ٴخٽ حٿڄَ٘ٻُن ٳٸخٽ حهلل أ٫ڀڂ رڄخ ٻخنىح ٫خڃڀُن ٫ن-
ه ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ هََاَس َزڀاٮ را       كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َح خٳحهلل ٫ِ وؿپ ٿ٠ُلٺ ڃن حٿَؿڀُن ٷظپ أكيهڄخ حِهَ َيهٗڅ حٿـنش ؿڄ٬ُخ َٸىٽ ٻؤڅ ٻ أڅ-

 .ڀڄخ ػڂ اڅ حٿټخٳَ أٓڀڂ ٷزپ أڅ َڄىص ٳؤىهڀهڄخ حهلل ٫ِ وؿپ حٿـنشٔٷظپ ڃ
٫ن حٿنزٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ و٫ڄَو ٫ن َلًُ رن ؿ٬يس
 ًٿٺ ڃخ ؿ٬اپ  َٖطُن وٿىڃ نخٍٻڂ هٌ  ؿِء ڃن ٓز٬ُن ؿِءح ڃن نخٍ ؿهنڂ وَٟرض رخٿزلَ اڅ-

 .حهلل ٳُهخ ڃنٴ٬ش ْكي
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ      كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 
ي هڄڄض أڅ آڃَ ٍؿٗ ٳُٸُڂ حٿٜٗس ػڂ آڃَ ٳظُخنٍ وٷخٽ ٓٴُخڅ ڃَس ٳظُخناخ ٳُواخٿٴىڅ اٿاً ٷاىځ     ٿٸ-

٫ڀااُهڂ رُااىطهڂ رلااِځ حٿل٤ااذ وٿااى ٫ڀااڂ أكاايٻڂ أنااه َـااي ٨٫ڄااخ ٓااڄُنخ أو        ٳُلَٷااىڅ هااخٖ َؤطىن
 .ڃَڃخطُن كٔنظُن اًح ٿ٘هي حٿٜڀىحص وٷخٽ ٓٴُخڅ ڃَس حٿ٬٘خء

ِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ حٿ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

خڃش ٍؿپ طٔڄً رڄڀٺ حْڃٗٹ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرٍ ٓاؤٿض أراخ ٫ڄاَو    ٸُن٪ حٓڂ ٫ني حهلل َىځ حٿأه-
 .حٿُ٘زخنٍ ٫ن أهن٪ حٓڂ ٫ني حهلل ٳٸخٽ أوٟ٪ حٓڂ ٫ني حهلل
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ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٺ طىحٛاپ ٷاخٽ اناٍ ٿٔاض ٻخكاي ڃانټڂ أناٍ أرُاض ٬٤َڄناٍ          نٽ حهلل أٓىخٻڂ وحٿىٛخٽ ٷخٿىح َخ ٍاَ-
 .ٍرٍ ؤَٸُنٍ

ٷاخٽ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ    كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 ڄي. ط٬ـزىڅ ٻُٲ ََٜٱ ٫نٍ ٗظڂ ٷََٖ ٻُٲ َڀ٬نىڅ ڃٌڃڄخ وَ٘ظڄىڅ ڃٌڃڄخ وأنخ ڃلأٖ-
خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَة ٫ڀً ٓٴُخڅ ٓڄ٬ض أرخ حٿِنخى َليع ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ نػكي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
حٔڃخځ َو٤ذ أنٜض ٳٸي ٿُٰض ٷاخٽ ٓاٴُخڅ ٷاخٽ أراى حٿِناخى هاٍ       ح ٷڀض ٿٜخكزٺ َىځ حٿـڄ٬ش واً-

 .ٿٰش أرٍ هَََس
ى حٿِنخى ٫ن ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان      رػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَة ٫ڀً ٓٴُخڅ أكي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٍ ٍْي ه٘ى٫ټڂأن-
 ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ ٷااخٽ ٷااَة ٫ڀااً ٓااٴُخڅ ٓااڄ٬ض أرااى حٿِنااخىكاي  - 

 ََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٔڄ٬ض ٓٴُخڅ َٸىٽهَ
 ٫اِ وؿاپ ٷاخٽ أراٍ وٷاخٽ ٓاٴُخڅ ٳاٍ        هللي أ٣اخ٩ ح ٳٸأ٣خ٩ أڃٌَُ ٳٸي أ٣خ٫نٍ وڃن أ٣خ٫نٍ  ڃن-

كيَغ أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس وحرن ؿََؾ ٫ن حٿلٔن رن ڃٔڀڂ ٫ن ٣خوّ ٫ن 
ُااه وٓااڀڂ ٓاازٰض حٿااي٩ٍ ٿااى أڃااَص رـااَ رنخنااه وط٬ٴااى أػااَ     أرااٍ هََااَس ٫اان حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀ 

 َى٬ٓهخ وٖ طظٔ٪ ٷخٽ حرن ؿََؾ ٫ن حٿلٔن رن ڃٔڀڂ وٖ َظىٓ٪. ٳى٬ٓهخ ٷخٽ أرى حٿِنخى
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااٴُخڅ ٫اان أرااى حٿِنااخى ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ هََااَس ٷُااپ  كااي - 

 ٿٔٴُخڅ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ز٪ أكيٻڂ ٫ڀً ڃڀٍء ٳڀُظز٪حط پ ٧ڀڂ حٿٰنٍ واًحڂ حٿڄ٤ن٬-
٫اان أرااٍ  ن ح٫ْااَؽ٫اا ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ ٷااخٽ ٷااَة ٫ڀااً ٓااٴُخڅ ٓااڄ٬ض أرااخ حٿِنااخى كااي - 

  هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٔڄ٬ض ٓٴُخڅ َٸىٽ
 .خٻڂ وحٿ٨ن ٳبنه أٻٌد حٿليَغاَ-
  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٓڄ٬ض ٓٴُخڅ َٸىٽكي - 
ٻٴااً حٿوااخىځ أكاايٻڂ ٬٣خڃااه ٳڀُـڀٔااه ٳڀُؤٻااپ ڃ٬ااه ٳاابڅ ٿااڂ َٴ٬ااپ ٳڀُؤهااٌ ٿٸڄااش ٳڀَُوٯهااخ ٳُااه     حاً-

ٳُنخوٿه وٷَة ٫ڀُه حٓنخى  ٓڄ٬ض أرخ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل         
 .٫ڀُه وٓڀڂ

ه ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ هََاَس َزڀاٮ را       كي - 
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 .ٖ أڅ أٗٶ ٫ڀً أڃظٍ ْڃَطهڂ رخٿٔىحٹ ٫ني ٻپ ٛٗس وطؤهَُ حٿ٬٘خءٿى-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ان أراٍ حٿِناخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ هََاَس ٍوحَاش          هللػنخ ٫زي حكي - 

 ٷخٽ ڃَس َزڀٮ ره حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٳبڅ حڃَإ ٗخطڄه أو ٷخطڀه ٳڀُٸپ انٍ ٛخثڂح أٛزق أكيٻڂ ٛخثڄخ ٳٗ ََٳغ وٖ َـهپ اً-
َزڀاٮ راه    راٍ هََاَس  أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان   كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ي ڃن َٗ حٿنخّ ًح حٿىؿهُن حٿٌٌ َؤطٍ هئٖء رىؿه وهئٖء رىؿهطـ-
٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ هََاَس َزڀاٮ راه        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٔىحٹ ڃ٪ حٿٜٗس وٖ طٜىځ حڃَأس وُوؿهخ ٿٿ٬٘خء وحح ٖ أڅ حٗٶ ٫ڀً أڃظٍ ٖڃَطهڂ رظؤهَُٿى-

ٗخهي َىڃخ ٯَُ ٍڃ٠خڅ اٖ ربًنه وٷَة ٫ڀُه هٌح حٿليَغ ٓڄ٬ض أرخ حٿِنخى ٫ن ڃىًٓ رن أراٍ  
 .هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ؼڄخڅ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ

ٍ    كي -  راه   ٮََاَس َزڀا  ه ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أرا
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٖ أڅ أٗٶ ٫ڀً أڃظٍ حٿڄئڃنُن ڃخ طوڀٴض ٫ن ََٓش ٿُْ ٫نيٌ ڃخ أكڄڀهڂ ٫ڀُاه وٖ َظوڀٴاىح   ٿى-
 .٫نٍ

نٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ ٿ٬ڀاه    ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 
 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .كيٻڂ ٳڀُٰٔڀه ٓزٮ ٯٔٗصأٳٍ انخء ذ ح وٿٮ حٿټڀاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ان أراٍ حٿِناخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ هََاَس أٳ٠اپ          كي - 

 .يأ رڄن ط٬ىٽحٿٜيٷش ڃخ ٻخڅ ٬َنٍ ٫ن ٧هَ ٯنٍ وحر
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََسكي - 
ُڄُن وهڀ٪ حٿَُٔي واًح حنٸ٤٪ ٗٔا٪ أكايٻڂ ٳاٗ َڄاٖ ٳاٍ ن٬اپ وحكاي        ٿڀُزيأ رخٳ ح أنظ٬پ أكيٻڂاً-

 .ٿُلٴهڄخ ؿڄ٬ُخ أو ٿُن٬ڀهڄخ ؿڄ٬ُخ
ڃىًٓ رن أرٍ ٫ؼڄخڅ ٫ان أرُاه أو    ٫ن ٿِنخىػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حكي - 

 رينش ٳٸخٽٵ ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أرَٜ ٍؿٗ َٔى
ٍٻزهخ ٷخٽ انهخ رينش ٷخٽ حٍٻزهخ ٷخٽ انهخ رينش ٷخٽ حٍٻزهخ وٿڂ َ٘ٺ ٳُه ڃَس ٳٸخٽ ٫ن ڃىًٓ ران  ح

 .أرٍ ٫ؼڄخڅ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس
كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِناخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ          ػنخ ٫زي حهللكي - 

 أٷزپ ٫ڀُنخ رىؿهه ٳٸخٽ هَََس ٛڀً رنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛٗس ػڂ
نخ ٍؿپ َٔىٵ رٸَس اً ٍٻزهخ ٳ٠َرهخ ٷخٿض انخ ٿڂ نوڀاٶ ٿهاٌح انڄاخ هڀٸناخ ٿڀلَحػاش ٳٸاخٽ حٿناخّ        رُ-

نٍ أوڃن رهٌح أنخ وأرى رټَ ٯيح و٫ڄَ وڃخ هڄاخ ػاڂ ورُناخ ٍؿاپ ٳاٍ      ٓزلخڅ حهلل رٸَس طظټڀڂ ٳٸخٽ ٳؤ
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هخ ڃنه ٳٸخٽ َخ هٌح حٓاظنٸٌطهخ ڃناٍ   ٌه ٳخٓظنٸٍٻٯنڄه اً ٫يح ٫ڀُهخ حٿٌثذ ٳؤهٌ ٗخس ڃنهخ ٳ٤ڀزه ٳؤى
ُاٌَ ٷاخٽ حٿناخّ ٓازلخڅ حهلل ًثاذ َاظټڀڂ ٳٸاخٽ اناٍ أإڃان          ٳڄن ٿهخ َىځ حٿٔز٪ َىځ ٖ ٍح٫اٍ ٿهاخ ٯ  

 هڄخ ػڂ. رٌٿٺ وأرى رټَ و٫ڄَ وڃخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن َُخى رن ٬ٓي ٫ن هٗٽ رن أراٍ ڃُڄىناش ٫ان أراٍ     كي - 

 هَََس
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٍؿٗ وحڃَأس وحرنخ ٿهڄخ ٳوَُ حٿٰٗځ ٳٸخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل   هللزٍ ٛڀً حٿنَُ حَه-

 .٫ڀُه وٓڀڂ َخ ٯٗځ هٌح أرىٹ وهٌ  أڃٺ حهظَ
ػنخ ٓٴُخڅ أنزؤنخ ٓخٿڄش ٫ن ٓڄٍ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هََاَس  كي رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڃن حطز٬هخ كظً َٴَ٭ ڃان ٗاؤنهخ ٳڀاه ٷَُح٣اخڅ أٛاَٰهڄخ أو      وٛڀً ٫ڀً ؿنخُس ٳڀه ٷَُح١  ڃن-

 .أكيهڄخ ڃؼپ أكي
َس ٷاخٽ ٷاخٽ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ كيػنٍ ٓڄٍ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هََا كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .نهڄخُټٴَ ڃخ رَ لؾ حٿڄزَوٍ ٿُْ ٿه ؿِحء اٖ حٿـنش وحٿ٬ڄَطخڅ أو حٿ٬ڄَس اٿً حٿ٬ڄَسحٿ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٓڄٍ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
ىٍٹ حٿ٘اٸخء وٗاڄخطش ح٫ْايحء    څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٔاظ٬ٌُ ڃان هائٖء حٿاؼٗع       ٻخ-

 وٓىء حٿٸ٠خء أو ؿهي حٿٸ٠خء ٷخٽ ٓٴُخڅ ُىص أنخ وحكيس ٖ أىٌٍ أَظهن هٍ.
أرااٍ كاايػنخ ٓااٴُخڅ ٫اان ٫خٛااڂ راان ٫زُااي حهلل حراان ٫خٛااڂ راان ٫ڄااَ راان   ٍهلل كاايػنح ػنخ ٫زاايكااي - 

 ٿً حرن أرٍ ٍهڂ ٓڄ٬ه ڃن أرٍ هَََس َزڀٮ ره حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٿو٤خد ٫ن ڃى
ٸزپ أرى هَََس حڃَأس ڃظ٤ُزش ٳٸخٽ أَن طََيَن َخ أڃش حٿـزخٍ ٳٸخٿض حٿڄٔـي ٳٸخٽ وٿه ط٤ُزاض  ظحٓ-

َڄخ حڃَأس هَؿض ڃان رُظهاخ ڃظ٤ُزاش طََاي حٿڄٔاـي ٿاڂ َٸزاپ حهلل        أأنه ٷخٽ س ٷخٿض ن٬ڂ ٷخٽ أرى هَََ
 .٫ِ وؿپ ٿهخ ٛٗس كظً طَؿ٪ ٳظٰظٔپ ڃنه ٯٔڀهخ ڃن حٿـنخرش

 ػنخ ٓٴُخڅ كيػنخ ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََسيك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
ىٽ حهلل ڃاخ نٸايٍ ٫ڀُاٺ ٳاٍ ڃـڀٔاٺ      ٍٓا ء نٔىس اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳٸڀان َاخ    ؿخ-

ڃن حٿَؿخٽ ٳىح٫ينخ ڃنٺ َىڃخ نؤطُٺ ٳُه ٷخٽ ڃى٫ايٻن رُاض ٳاٗڅ وأطاخهن ٳاٍ ًٿاٺ حٿُاىځ وٿاٌٿٺ         
ڃن حڃَأس طٸيځ ػٗػخ ڃن حٿىٿي طلظٔازهن اٖ ىهڀاض حٿـناش     حٿڄى٫ي ٷخٽ ٳټخڅ ڃڄخ ٷخٽ ٿهن ٬َنٍ ڃخ

 خٿض حڃَأس ڃنهن أو اػنخڅ ٷخٽ أو اػنخڅ.ٳٸ
أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن كڄِس رن حٿڄَُٰس ٫ن ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان        كيػنٍحهللػنخ ٫زي كي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .وٌوح ٷزىٍ أنزُخثهڂ ڃٔخؿيحط طـ٬پ ٷزٌَ وػنخ ٿ٬ن حهلل ٷىڃخ ٖ-
زاٍ  ٿنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حرن حٿ٬ـٗڅ ٫ن ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حكي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 .ح وٷ٪ حٿٌرخد ٳٍ أنخء أكيٻڂ ٳڀُٰڄٔه ٳبڅ ٳٍ أكي ؿنخكُه ٗٴخء وحِهَ ىحءاً-
ٗ كي -  څ وٷاَة ٫ڀاً ٓاٴُخڅ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ كيػنخ حرن ٫ـا

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸىٽ
ٍ ٳٸاا- ڀُااه وٓااڀڂ اًح وٟاا٪ ؿنزااه َٸااىٽ رخٓااڄٺ ٍرااٍ   ٫ڀً حهلل ٛاا خٽ ٓااٴُخڅ هااى هټااٌح ٬َنااٍ حٿنزاا

وٟااا٬ض ؿنزاااٍ ٳااابڅ أڃٔاااټض نٴٔاااٍ ٳخٍكڄهاااخ واڅ أٍٓاااڀظهخ ٳخكٴ٨هاااخ رڄاااخ طلٴااا٦ راااه ٫زاااخىٹ    
 .حٿٜخٿلُن

نٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حرن ٫ـٗڅ وٷَة ٫ڀً ٓٴُخڅ ٫ن ٬ُٓي ٫ن أرٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 
 هَََس اڅ ٗخء حهلل ٷخٽ ٓٴُخڅ

څ ٖ أىٌٍ ٫ڄان ٓاجپ ٓاٴُخڅ ٫ان ػڄخڃاش ران أػاخٽ ٳٸاخٽ ٻاخڅ          ٗن حران ٫ـا  ٫ا  ٌٌ ٓاڄ٬نخ  ڃناه  حٿ-
 حٿڄٔڀڄىڅ أَٓو  أهٌو  ٳټخڅ اًح ڃَ ره ٷخٽ ڃخ ٫نيٹ َخ ػڄخڃش ٷخٽ اڅ طٸظپ طٸظپ ًح ىځ واڅ طان٬ڂ 
طن٬ڂ ٫ڀً ٗخٻَ واڅ طَى ڃخٖ ط٢٬ ڃخٖ ٷخٽ ٳټخڅ اًح ڃَ ره ٷخٽ ڃخ ٫نيٹ َخ ػڄخڃاش ٷاخٽ اڅ طان٬ڂ    

ن٬ڂ ٫ڀً ٗخٻَ واڅ طٸظپ طٸظپ ًح ىځ واڅ طَى حٿڄاخٽ ط٬ا٢ حٿڄاخٽ ٷاخٽ ٳزايح ٿَٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل        ط
ؤٓاڀڂ  ٣ڀٸه وٷٌٱ حهلل ٫ِ وؿپ ٳٍ ٷڀزه ٷاخٽ ٳاٌهزىح راه اٿاً رجاَ حْنٜاخٍ ٳٰٔاڀى  ٳ       ٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤ

ٳٸخٽ َخ ڃلڄي أڃُٔض واڅ وؿهٺ ٻخڅ أرٰٞ حٿىؿى  حٿٍ وىَنٺ أرٰٞ حٿيَن اٿً ورڀيٹ أرٰٞ 
حْىَخڅ اٿً ووؿهٺ أكذ حٿىؿى  اٿً ٖ َاؤطٍ ٷَٗاُخ كزاش     ىَنٺ أكذڅ حٿزڀيأڅ اٿً ٳؤٛزلض وا

ٽ ٫ڄَ ٿٸي ٻخڅ وحهلل ٳٍ ٫ُنٍ أَٰٛ ڃن حٿونََِ وأنه ٳٍ ٫ُناٍ أ٨٫اڂ ڃان    ڃن حٿُڄخڃش كظً ٷخ
هڀً ٫نه ٳخطً حٿُڄخڃش كزْ ٫نهڂ ٳ٠ـىح وٟـَوح ٳټظزىح طؤڃَ رخٿٜڀش ٷخٽ وٻظاذ اٿُاه   حٿـزپ 

وٓڄ٬ظه َٸىٽ ٫ن ٓٴُخڅ ٓڄ٬ض حرن ٫ـٗڅ ٫ن ٬ُٓي ٫ن أراٍ هََاَس أڅ ػڄخڃاش ران أػاخٽ ٷاخٽ       
 ٿَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ.

 َسػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٫ن ٬ُٓي ٫ن أرٍ هََكي - 
حَش هَُ ٛٴىٱ حٿَؿخٽ أوٿهخ وَٗهخ آهَهاخ وهُاَ ٛاٴىٱ حٿنٔاخء آهَهاخ وٗاَ ٛاٴىٱ        ٍو-

 .حٿنٔخء أوٿهخ
كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حران ٫ـاٗڅ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس حٿيوٓاٍ          ٍكيػنٍ أر ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٷخٽ
 .هيي ٿه نخٷش ٬َنٍ ٷىٿه ٷخٽ ٖ أطهذ اٖ ڃن ٷٍَٗ أو ىوٍٓ أو ػٸٴٍٳؤ-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حران ٫ـاٗڅ ٫ان رټُاَ ران ٫زاي حهلل ٫ان ٫ـاٗڅ           ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ىٹڀٷخٽ ٿڀڄڄڂ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ
 .خڃه وٻٔىطه وٖ طټڀٴىنه ڃن حٿ٬ڄپ ڃخ ٖ ٤َُٶ٬٣-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ هااخٍوڅ ٫اان حراان وهااذ كاايػنخ ٫ڄااَو أڅ رټُااَح كيػااه ٫اان  كااي - 

 ٿً ٳخ٣ڄش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٿڀڄڄڀىٹحٿ٬ـٗڅ ڃى
 .خڃه وٻٔىطه وٖ َټڀٲ ڃن حٿ٬ڄپ ڃخ ٖ ٤َُٶ٬٣-
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ي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَة ٫ڀً ٓٴُخڅ ٓڄ٬ض حرن ٫ـٗڅ ٫ن رټَُ رن ٫زي حهلل ٫ن زػنخ ٫كي - 
 ٫ـٗڅ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٍرنخهن ٬َنٍ حٿلُخصٓخٿڄنخهن ڃنٌ كخ ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ كيػنخ حرن ٫ـٗڅ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ        كي - 
 ٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٓىٍ
ونٍ ڃخ طَٻظټڂ ٳبنڄخ هڀٺ ڃن ٻاخڅ ٷازڀټڂ رټؼاَس ٓائحٿهڂ وحهاظٗٳهڂ ٫ڀاً أنزُاخثهڂ ڃاخ نهُاظټڂ          ًٍ-

 حٓظ٬٤ظڂ. ٫نه ٳخنظهىح وڃخ أڃَطټڂ ٳخثظىح ڃنه ڃخ
ػنخ ٫زاي حهلل كاايػنٍ أراٍ كاايػنخ ٓاٴُخڅ كايػنخ حراان ٫ـاٗڅ ٫اان حٿٸ٬ٸاخ٩ ران كټااُڂ ٫ان أرااٍ         كاي  - 

 ٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂزس ٫ن حٿنََٛخٿق ٫ن أرٍ هَ
ڄخ أناخ ٿټاڂ ڃؼاپ حٿىحٿاي اًح أطُاظڂ حٿٰاخث٢ ٳاٗ طٔاظٸزڀىح حٿٸزڀاش وٖ طٔاظيرَوهخ ونهاً ٫ان حٿاَوع              ان-

 .نهوحٿَڃش وٖ َٔظ٤ُذ حٿَؿپ رُڄُ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَة ٫ڀً ٓٴُخڅ ٫ن حران ٫ـاٗڅ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس        كي - 

 ٓڀڂو ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه
 .حهلل ٍؿٗ ٷخځ ڃن حٿڀُپ ٷخٽ ٓٴُخڅ ٖ طَٕ ٳٍ وؿهه طڄٔله ڂٍك-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫ان َلُاً ٫ان ٓا٬ُي ران َٔاخٍ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ             كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٛڀً 
 .َص رٸََش طؤٻپ حٿٸَي َٸىٿىڅ َؼَد وهٍ حٿڄيَنش طنٴٍ حٿنخّ ٻڄخ َنٴٍ حٿټَُ هزغ حٿليَيأڃ-
كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان َلُاً حران ٓا٬ُي ٫ان أراٍ رټاَ حْنٜاخٌٍ ٫ان              ٫زي حهلل نخػكي - 

 ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬َِِ ٫ن أرٍ رټَ حٿڄوِوڃٍ ٫ن أرٍ هَََس
 .ٓڀڂ ٓـي ٳٍ اًح حٿٔڄخء حن٘ٸض وحٷَأحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه و أڅ-
حٿ٬َِِ ٫ن  زيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن َلًُ ٫ن أرٍ رټَُ ٫ن ٫ڄَ رن ٫كي - 

 أرٍ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .وؿي ڃخٿه ٫ني ٍؿپ ڃٴڀْ ٳهى أكٶ ره ڃن-
 ُخڅ ٫ن أَىد ٫ن ٫ټَڃش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴكي - 
 .ڂ حٿٔٸخءٳ يػټڂ رؤُٗخء ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷٜخٍ ٖ ََ٘د حٿَؿپ ڃنأك-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أَىد ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً   كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .يهڄخ ر٬ي حٿظٔڀُڂٓـ-
ػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أَىد ٫ن ڃلڄي حهظٜڂ حٿَؿخٽ وحٿنٔخء أَهڂ ٳاٍ  ػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٛڀحٿـنش أٻؼَ ٳٸخٽ أرى هَََس ٷخٽ أرى حٿٸخٓڂ 
ٽ ڃن َيهپ حٿـنش ڃؼپ حٿٸڄَ ٿُڀش حٿزيٍ ػڂ حٿاٌَن َڀاىنهڂ ٫ڀاً أٟاىأ ٻىٻاذ ىٌٍ ٿټاپ ٍؿاپ        أو-

 خ ٳٍ حٿـنش أ٫ِد.ڃنهڂ ُوؿظخڅ حػنظخڅ ََي ڃن ٓخٷهڄخ ڃن وٍحء حٿڀلڂ وڃ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٓاڄ٪ أَاىد ٫ان ڃلڄاي ران ٓاََُن َٸاىٽ ٓاڄ٬ض أراخ             كي - 
 هلل ٫ڀُه وٓڀڂحٛڀً ٛڀً ٽ هَََس َٸى

يي ٛٗطٍ حٿ٬ٍ٘ اڃخ حٿ٨هَ وأٻؼَ ٧ناٍ أنهاخ حٿ٬ٜاَ ٳٔاڀڂ ٳاٍ حػنظاُن ػاڂ أطاً ؿا٫ٌخ ٻاخڅ           اك-
٫ٌخ ٳاٍ حٿٸزڀاش ٻاخڅ َٔاني اٿُاه ٧هاَ  ٳؤٓاني        َٜڀٍ اٿُه ٳـڀْ اٿُه ڃ٠ٰزخ وٷخٽ ٓٴُخڅ ػڂ أطً ؿا 

ٽ ڃاخ  خَ و٫ڄَ ٷرټاٿُه ٧هَ  ٷخٽ ػڂ هَؽ ٫َٓخڅ حٿنخّ ٳٸخٿىح أٷَٜص حٿٜٗس وٳٍ حٿٸىځ أرى 
 ٫ڀُاه وٓاڀڂ   نُٔض ٷخٽ ٳؤناٺ ٿاڂ طٜاپ اٖ ٍٻ٬ظاُن ٷاخٽ ٳن٨اَ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل        ٷَٜص وڃخ 

و أ٣اىٽ ػاڂ ٍٳا٪ وٻزاَ ػاڂ ٓاـي       ٻزاَ وٓاـي ٻٔاـيطه أ    ػڂ ٳٸخٿىح ن٬ڂ ٳٸخځ ٳٜڀً ٍٻ٬ظُن ػڂ ٓڀڂ
 .وٻزَ

٫ان   َسػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَة ٫ڀً ٓٴُخڅ ٓڄ٬ض أَىد ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هََا كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍحٿنز
 .ڄىح رخٓڄٍ وٖ طټنىح رټنُظٍطٔ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد رن ٫زي حٿڄـُي كيػنخ أَىد ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ     كي - 

 َس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهََ
 .ڄىح رخٓڄٍ وٖ طټنىح رټنُظٍطٔ-
َ ٫ن َلًُ أهزاَ  ٫ان ٟڄ٠اڂ    ڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٷخٽ كٴ٨ض ٫ن ڃ٬كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڃَ رٸظپ حْٓىىَن ٳٍ حٿٜٗس حٿ٬ٸَد وحٿلُش أڅ-
ػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أَىد ٫ن حرن ََُٓن ٷُپ ٿٔٴُخڅ ٫ن أرٍ هَََس ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 ٷخٽ ن٬ڂ ٷُپ ٿه ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
لٴڀااش أو ڃٜااَحس ٳهااى رخٿوُااخٍ ٳاابڅ ٗااخء أڅ ََىهااخ ٳڀَُىهااخ واڅ ٗااخء َڄٔااټهخ  ڃن حرظااخ٩ ڃاا ڂن٬اا-

 .أڃٔټهخ
راٍ هََاَس َزڀاٮ راه     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ڃنٜىٍ ٫ن أراٍ كاخُځ ٫ان أ   كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .أځ هٌح حٿزُض ٳڀڂ ََٳغ وٿڂ َٴٔٶ ٍؿ٪ ٻُىځ وٿيطه أڃه ڃن-
ػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن حْٯَ ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ   يي حهلل ك٫زػنخ كي - 

َ    أ٫ا  ٓٴُخڅ أوٽ ڃَس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ػاڂ   َاَس ٷاخٽ   خى  ٳٸاخٽ حْٯاَ ٫ان أراٍ ه
 ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپ

 .ټزََخء ٍىحثٍ وحٿ٬ِس اُحٌٍ ٳڄن نخ٫ُنٍ وحكي ڃنهڄخ أٿٸُه ٳٍ حٿنخٍحٿ-
كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ُحثيس ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَُ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ان   ػنخ ٫زي حهللكي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 :يٵ رُض ٷخٽ حٿ٘خ٫َأٛ-
  رخ٣پٖ ٻپ ٍٗء ڃخ هٗ حهللأ
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 .ٻخى حرن أرٍ حٿٜڀض َٔڀڂو
٫ان أراٍ   َ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄُاَ ٫ان أراٍ حْورا          كي - 
 .ََس ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٷخثڄخ وٷخ٫يح وكخٳُخ وڃنظ٬َٗه
 ڃلڄي كيػنخ ٓٴُخڅ رن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔنكي - 
 .وَنٴظپ ٫ن َڄُنه و٫ن َٔخٍ  حى ٳُهوُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٓاٴُخڅ كايػنٍ حران ڃلُٜان ٗاُن ڃان ٷاََٖ ٓاهڄٍ ٓاڄ٬ه           كي - 

ڃلڄي رن ٷُْ رن ڃوَڃش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٿڄخ نِٿض ڃن ٬َڄپ ٓىأ َـِ راه ٗاٸض ٫ڀاً     ٫ن
٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ    حٿڄٔڀڄُن ورڀٰض ڃنهڂ ڃخ ٗخء حهلل أڅ طزڀٮ ٳ٘ټىح ًٿٺ اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 

 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٿهڂ ٍٓىٽ حهلل ٛ
 هخ.ٍرىح وٓيىوح ٳټپ ڃخ َٜخد ره حٿڄٔڀڂ ٻٴخٍس كظً حٿنټزش َنټزٷخ-
خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٫ڄاَو ٓاڄ٪ ٣خوٓاخ ٓاڄ٪ أراخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ            نػكي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ىًٓ َخ آىځ أنض أرىنخ هُزظنخ وأهَؿظنخ ڃان حٿـناش ٳٸاخٽ    ظؾ آىځ وڃىًٓ ٫ڀُهڄخ حٿٔٗځ ٳٸخٽ ڃحك-

أطڀاىڃنٍ ٫ڀاً أڃاَ      ٢ ٿاٺ رُاي  وها ٿه آىځ َخ ڃىًٓ أنض ح٤ٛٴخٹ حهلل رټٗڃه وٷخٽ ڃَس رَٓاخٿظه  
 ٷيٍ  حهلل ٫ڀٍ ٷزپ أڅ َوڀٸنٍ رؤٍر٬ُن ٓنش ٷخٽ كؾ آىځ ڃىًٓ كؾ آىځ ڃىًٓ.

ًُ رن ؿ٬يس ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄاَو  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫ڄَو ٫ن َلكي - 
 حٿٸخٍة ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ

وٍد حٿزُاض ٷخٿاه ڃاخ أناخ نهُاض       يَٜىځ ڃلڄا  وٍد هٌح حٿزُض ڃخ أنخ ٷڀض ڃن أٛزق ؿنزخ ٳٗ ٖ-
 .٫ن ُٛخځ َىځ حٿـڄ٬ش ڃلڄي نهً ٫نه وٍد حٿزُض

خ ٫ان أهُاه ٓاڄ٬ض    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫ڄَو ٫ن حرن ڃنزه ٬َنٍ وهزكي - 
 أرخ هَََس َٸىٽ

ْ أكي أٻؼَ كيَؼخ ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃنٍ اٖ ٫زي حهلل ران ٫ڄاَو ٳبناه ٻاخڅ     ٿُ-
 .ټظذ وٻنض ٖ أٻظذَ
ه٘خځ حرن َلُاً ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫ڄَو ٫ن كي - 

ران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ         أرٍ رټَ ٫ن ٫ڄَ ران ٫زاي حٿ٬َِاِ ٫ان أراٍ رټاَ       
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .وؿي ڃخٿه ٫ني ٍؿپ ڃٴڀْ ٳهى أكٶ ره ڃن-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٓڄ٬ُپ ران أڃُاش ڃان ٗاُن ٳٸاخٽ ڃاَس ٓاڄ٬ظه ڃان         حهللػنخ ٫زي كي - 

 ٍؿپ ڃن أهپ حٿزخىَش أ٫َحرٍ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٷَأ حٿڄَٓٗص ٫َٳخ ٳڀُٸپ ٳزؤٌ كيَغ ر٬ي  َئڃنىڅ وڃن ٷَأ وحٿظاُن وحٿَِظاىڅ ٳڀُٸاپ وأناخ      ڃن-

ًٿٺ رٸخىٍ ٫ڀً أڅ َلاٍ حٿڄاىطً ٳڀُٸاپ رڀاً ٷاخٽ حٓاڄ٬ُپ        ٷَأ أٿُْن ٫ڀً ًٿٺ ڃن حٿ٘خهيَن وڃ
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ٳٌهزض أن٨َ هپ كٴ٦ وٻخڅ أ٫َحرُخ ٳٸخٽ َخ حرن أهٍ أ٧ننض أناٍ ٿاڂ أكٴ٨اه ٿٸاي كــاض ٓاظُن       
 خ ٓنش اٖ أ٫َٱ حٿز٬َُ حٿٌٌ كــض ٫ڀُه.هكـش ڃخ ڃن

ن را ران ٫ڄاَو   ي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حٓاڄ٬ُپ ران أڃُاش ٫ان أراٍ ڃلڄا        كي - 
كََغ حٿ٬يوٌ ٷخٽ ڃَس ٫ن أرٍ ٫ڄَو رن ڃلڄي رن كََاغ ٫ان ؿاي  ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس َٸاىٽ        

 ٷخٽ أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
وؿهاه ٗاُجخ ٳابڅ ٿاڂ َـاي ٗاُجخ ٳڀُنٜاذ ٫ٜاخ ٳابڅ ٿاڂ َټان ڃ٬اه             ح ٛڀً أكيٻڂ ٳڀُـ٬پ طڀٸاخء  اً-

 .٫ٜخ ٳڀُو٢ ه٤خ وٖ ٠ََ  ڃخ ڃَ رُن َيَه
ٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حٓڄ٬ُپ رن أڃُش ٫ان أراٍ ٫ڄاَو ران كََاغ ٫ان       رػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ََٳ٬ه ٳٌٻَ ڃ٬نخ  وٷخٽ
أڃُش ٫ن أرٍ ٫ڄَو رن كََغ ٫ن أرُه ٫ان   ي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ وحٿؼىٌٍ ٫ن حٓڄ٬ُپ رن٫ز-

 .أرٍ هَََس ََٳ٬ه ٳٌٻَ حٿليَغ
ڃىًٓ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان        أَىد رن ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ح ُنااض أڃااش أكاايٻڂ ٳظزااُن َُنخهااخ ٳڀُـاايهخ حٿلااي وٖ َؼااَد ٷااخٽ ٓااٴُخڅ ٖ َؼااَد ٫ڀُهااخ أٌ ٖ  اً-
 ٬َُهخ ٫ڀُهخ ٳٍ حٿؼخٿؼش أو حٿَحر٬ش ٳڀُز٬هخ وٿى ر٠ٴَُ.َ
٤خء رن ڃُنخء ٓاڄ٬ض أراخ   ٫ڃىًٓ ٫ن ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ أنزؤنخ أَىد ركي - 

 هَََس َٸىٽ
 .يص ڃ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ اًح حٿٔڄخء حن٘ٸض وحٷَأ رخٓڂ ٍرٺٓـ-
ُخڅ ٫ان أَاىد ران ڃىٓاً ٫ان ڃټلاىٽ ٫ان ٓاڀُڄخڅ ران          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاٴ   كي - 

 َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َٓه ٛيٷشٳزي  وٖ ٫ ْ ٫ڀً حٿڄٔڀڂ ٳٍٿُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ كيػنٍ ٫زُي حهلل رن أرٍ ََِاي ٫ان ناخٳ٪ ران ؿزُاَ ٫ان       كي - 

 ٿلٔنأرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ 
 .ڀهڂ انٍ أكزه ٳؤكزه وأكذ ڃن َلزهحٿ-
د حٿِنخى وهَََس وأٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن حرن ٣خوّ ٫ن أرُه ٫ن أركي - 

 ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس َزڀٮ ره حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
وأوطُناخ ڃان    ن حِهَوڅ ونلن حٿٔخرٸىڅ َىځ حٿٸُخڃش رُي أڅ ٻپ أڃاش أوطُاض حٿټظاخد ڃان ٷزڀناخ     نل-

ر٬يهڂ ػڂ هٌح حٿُىځ حٿٌٌ ٻظزه حهلل ٫ِ وؿپ ٫ڀُهڂ ٳخهظڀٴىح ٳُه ٳهايحنخ حهلل ٿاه ٳخٿناخّ ٿناخ ٳُاه طزا٪       
 .وٿڀنٜخٍي ر٬ي ٯي ٷخٽ أكيهڄخ رُي أڅ وٷخٽ آهَوڅ رخَي ڀُهىى ٯيٳڀ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن حىٍَْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓهُپ رن أراٍ ٛاخٿق َاٌٻَ ٫ان أرُاه      كي - 

 ٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن أر
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حٿڄٔاـي وٍٻ٬ظاُن   ٍ ح ٛڀُظڂ ر٬ي حٿـڄ٬ش ٳٜڀىح أٍر٬خ ٳبڅ ٫ـپ راٺ ٗاٍء ٳٜاپ ٍٻ٬ظاُن ٳا     اً-
ٳٍ حٿڄٔاـي وٍٻ٬ظاُن اًح ٍؿ٬اض ٷاخٽ حران حىٍَاْ ٖ أىٌٍ هاٌح حٿلايَغ ٿَٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل           

 .٫ڀُه وٓڀڂ أځ ٖ
ن حىٍَاْ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرا كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
وطىح حٿټظخد ڃن ٷزڀنخ وأوطُنخ  ڃن ر٬يهڂ وهى حٿُىځ أڃش رُي أڅ خَىځ حٿٸُڅ ن حِهَوڅ حٿٔخرٸىنل-

 ڀنٜخٍي.حٿٌٌ أڃَوح ره ٳخهظڀٴىح ٳُه ٳـ٬ڀه حهلل ٿنخ ٫ُيح ٳخٿُىځ ٿنخ وٯيح ٿڀُهىى ور٬ي ٯي ٿ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن حىٍَْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان        كي -

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڄپ حٿڄئڃنُن اَڄخنخ أكٔنهڂ هڀٸخ وهُخٍهڂ هُخٍهڂ ٿنٔخثهڂأٻ-
ٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس     كيػنخ ٫زيس كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄَو ٫ان أرا   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .طُض ؿىحڃ٪ حٿټڀڂ وؿ٬ڀض ٿٍ حٍْٝ ڃٔـيح و٣هىٍحأو-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ كايػنخ حٿلـاخؽ ران أراٍ ٫ؼڄاخڅ ٫ان َلُاً ران أراٍ              كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َََس ٷخٽه ٻؼَُ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ
 .ؼُذ طٔظؤڃَ ٳٍ نٴٔهخ وحٿزټَ طٔظؤًڅ ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل ٻُٲ اًنهخ ٷخٽ أڅ طٔټضٿح-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ كايػنٍ حٿٸخٓاڂ ران ڃهاَحڅ ٫ان أراٍ ٍحٳا٪ ٫ان أراٍ             كي - 

 ٳؤٷزپ ٫ڀً حٿنخّ ٳٸخٽ يڀش حٿڄٔـٷزهَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأي نوخڃش ٳٍ 
َٸاىځ ڃٔاظٸزپ ٍراه ٳُظنوا٪ أڃخڃاه أَلاذ أكايٻڂ أڅ َٔاظٸزپ ٳُظنوا٪ ٳاٍ وؿهاه اًح             رخٽ أكيٻڂ ڃخ-

طنو٪ أكيٻڂ ٳڀُظنو٪ ٫ن َٔخٍ  أو طلض ٷيڃه ٳبڅ ٿڂ َـي ٳڀُظٴاپ هټاٌح ٳاٍ ػىراه ٳىٛاٲ حٿٸخٓاڂ       
 ٳظٴپ ٳٍ ػىره ػڂ ڃٔق ر٠٬ه رز٬ٞ.

ي حٿاَكڄن ران   ٬ُپ ٫ن حرن ؿََؾ أهزَنٍ حٿ٬اٗء ران ٫زا   ڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓكي - 
 ٬َٸىد أڅ أرخ حٿٔخثذ أهزَ  أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٛڀً ٛٗس ٿڂ َٸاَأ ٳُهاخ راؤځ حٿټظاخد ٳهاٍ هايحؽ ٯُاَ طڄاخځ ٷڀاض َاخ أراخ هََاَس اناٍ أٻاىڅ                ڃن-
 .َأهخ ٳٍ نٴٔٺٷٳخٍٍٓ ح َخأكُخنخ وٍحء حٔڃخځ ٳٰڄِ ًٍح٫ٍ وٷخٽ 

نٍ أرٍ كيػنخ ؿَََ رن ٫زي حٿلڄُي ٫ن ٫ڄخٍس رن حٿٸ٬ٸخ٩ ٫ن أراٍ ٫ٍُاش   ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

پ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٌ حٿٜايٷش أٳ٠اپ ٷاخٽ ٿظنزاؤڅ أڅ طظٜايٵ وأناض ٛالُق        ٓج-
ض ٿٴٗڅ ٻاٌح وٿٴاٗڅ ٻاٌح اٖ    ڀٿلڀٸىځ ٷح ٗلُق طؤڃپ حٿزٸخء وطوخٱ حٿٴٸَ وٖ طڄهپ كظً اًح رڀٰض

 .ٿٴٗڅوٷي ٻخڅ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٓٴُخڅ ٷخٽ كايػنٍ ٓاڀڂ ران ٫زاي حٿاَكڄن      كي - 

 ٫ن أرٍ ٫ٍُش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
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 .څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َټَ  حٿ٘ټخٽ ڃن حٿوُپٻخ-
ران   ًُ رن ٓا٬ُي كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ـاٗڅ كايػنٍ حٿٸ٬ٸاخ٩       َلػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٛڀ كټُڂ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
ڄخ أنخ ٿټڂ ڃؼپ حٿىحٿي أ٫ڀڄټڂ ٳبًح أطً أكيٻڂ حٿوٗء ٳٗ طٔظٸزڀىهخ وٖ طٔظيرَوهخ وٖ َٔظنـٍ ان-

 .َڃشحٿرُڄُنه وٻخڅ َؤڃَ رؼٗػش أكـخٍ وَنهً ٫ن حٿَوع و
٫ان حران ٫ـاٗڅ كايػنٍ حٿٸ٬ٸاخ٩ ران كټاُڂ ٫ان أراٍ          ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً     كي - 

 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڂ حهلل ٍؿااٗ ٷااخځ ڃاان حٿڀُااپ ٳٜااڀً وأَٸاا٦ حڃَأطااه ٳٜااڀض ٳاابڅ أرااض ن٠ااق ٳااٍ وؿههااخ حٿڄااخء  ٍكاا-

خ ٳٜاڀً ٳابڅ أراٍ ن٠الض ٳاٍ وؿهاه       ها َٸ٨اض ُوؿ وأوٍكڂ حهلل حڃاَأس ٷخڃاض ڃان حٿڀُاپ ٳٜاڀض      
 .حٿڄخء

ُي حهلل ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن ٫ز ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫نكي - 
 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ً ٫ن رُ٪ حٿوٍٜ ورُ٪ حٿٍَٰنه-
ٍ حهللػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ أنزؤنخ ٫زُي كي -  حران أراٍ ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس         كايػن

 ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخٽ ٷخٽ ٍ
ٖ أڅ أٗااٶ ٫ڀااً حڃظااٍ ْڃااَطهڂ رخٿٔااىحٹ ڃاا٪ حٿىٟااىء وْهااَص حٿ٬٘ااخء اٿااً ػڀااغ حٿڀُااپ أو  ٿااى-

 .٤َٗ حٿڀُپ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ كيػنخ حْوُح٫ٍ كيػنٍ حٿِهٌَ كيػنٍ ػخراض حٿٍِٷاٍ   كي - 

 ٓڀڂأرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وض ٷخٽ ٓڄ٬
 طٔزىح حٿََق ٳبنهخ طـٍء رخٿَكڄش وحٿ٬ٌحد وٿټن ٓڀىح حهلل هَُهخ وط٬ىًوح ره ڃن َٗهخ. ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن أرٍ ًثذ ٷخٽ كيػنٍ ٬ُٓي ران أراٍ ٓا٬ُي ٫ان     كي - 

 ٽأرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخ
 .ِهَ طٔخٳَ َىڃخ اٖ ڃ٪ ًٌ ٍكڂَلپ ٖڃَأس طئڃن رخهلل وحٿُىځ ح ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ كيػنٍ ًٻاىحڅ أراى ٛاخٿق ٫ان اراَحهُڂ ران ٫زاي حهلل أو        كي - 

 ٫زي حهلل رن ارَحهُڂ ٗٺ ٬َنٍ َلًُ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حٿلَحځ ٠پ ڃن أٿٲ ٛٗس ٳُڄخ ٓىح  اٖ حٿڄٔـيٳيٌ هٌح أٔـس ٳٍ ڃٛٗ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـاٗڅ كايػنٍ ٓا٬ُي ران أراٍ ٓا٬ُي ٫ان أراٍ         كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حءىع ٻڀهڂ كٶ ٫ڀً حهلل ٫ىڅ حٿڄـخهي ٳٍ ٓزُپ حهلل وحٿنخٻق حٿڄٔظ٬ٴٲ وحٿڄټخطذ َََي حْػٗ-
ن ٓا٬ُي ٫ان حران ٫ـاٗڅ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراٍ ٫ان أراٍ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً را  كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .خځ ٫ُنٍ وٖ َنخځ ٷڀزٍطن-
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 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٫ن ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
وٓاڀڂ َٜاذ   راش ٷاخٽ ٻاخڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه       خڃن حٿـن ٔپپ ٻڂ َټٴٍ ٍأٍٓ ٳٍ حٿٍٰؿ-

رُي  ٫ڀً ٍأٓه ػٗػخ ٷخٽ اڅ ٬ٌَٗ ٻؼَُ ٷخٽ ٻاخڅ ٗا٬َ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أٻؼاَ        
 وأ٣ُذ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ان حران ٫ـاٗڅ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ           كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

نٴٔااٺ ٷااخٽ ٫ناايٌ ىَنااخٍ آهااَ ٷااخٽ ٍؿااپ ٫ناايٌ ىَنااخٍ آهااَ ٷااخٽ طٜاايٵ رااه ٫ڀااً  يٷىح ٷااخٽطٜاا-
طٜيٵ ره ٫ڀً ُوؿٺ ٷخٽ ٫نيٌ ىَنخٍ آهَ ٷخٽ طٜايٵ راه ٫ڀاً وٿايٹ ٷاخٽ ٫نايٌ ىَناخٍ آهاَ         

 .ٷخٽ طٜيٵ ره ٫ڀً هخىڃٺ ٷخٽ ٫نيٌ ىَنخٍ آهَ ٷخٽ أنض أرَٜ
أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ      نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ان حران ٫ـاٗڅ ٫ان ٓا٬ُي ٫ا      كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
ح َٟد أكيٻڂ ٳڀُظـنذ حٿىؿه وٖ طٸپ ٷزق حهلل وؿهٺ ووؿه ڃن أٗزه وؿهٺ ٳبڅ حهلل ط٬اخٿً  اً-

 هڀٶ آىځ ٫ڀً ٛىٍطه.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٫ن ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس ٓجپ ٍٓىٽ كي - 

 ڂ٫ڀُه وٓڀ حهلل ٛڀً حهلل
 .٨َ وط٬ُ٤ه اًح أڃَ وٖ طوخٿٴه ٳُڄخ َټَ  ٳٍ نٴٔهخ وڃخٿهحٿنٔخء هَُ ٷخٽ حٿٌٌ طَٔ  اًح ن أٌ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَاش وحران نڄُاَ ٷاخٖ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق          كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٳاٍ ڃآ ًٻَطاه    نٍ ٳٍ نٴٔه ًٻَطاه ٳاٍ نٴٔاٍ واڅ ًٻَناٍ     ٍَ ٳبڅ ًٻَنخ ڃ٪ ٫زيٌ كُن ٌَٻأن-

ٳٍ ڃٓهڂ هَُ ڃنهڂ واڅ حٷظَد اٿاٍ ٗازَح حٷظَراض اٿُاه ًٍح٫اخ واڅ حٷظاَد اٿاٍ ًٍح٫اخ حٷظَراض          
حٿُه رخ٫خ ٳبڅ أطخنٍ َڄٍ٘ أطُظه هَوٿش وٷخٽ حرن نڄَُ ٳٍ كيَؼه أنخ ٫ناي ٧ان ٫زاي راٍ وأناخ ڃ٬اه       

 كُغ ٌَٻَنٍ.
ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان      كيػنخ أرى ڃ٬خوَش و٬َڀاً ٷاخٖ كايػنخ     ٍكيػنٍ أر ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأرٍ هَََس ٷخ
ڃ٠ً ڃن حٿ٘هَ ٷخٽ ٷڀنخ ڃ٠ض ػنظخڅ و٫َ٘وڅ ورٸً ػڄخڅ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه   ٻڂ-

حٿ٘اهَ طٔا٪    ٳاٍ كيَؼاه  ً وٓڀڂ رپ ڃ٠ض ڃنه ػنظخڅ و٫َ٘وڅ ورٸٍ ٓز٪ ح٣ڀزىهخ حٿڀُڀش ٷخٽ ٬َڀا 
 .و٫َ٘وڅ

كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس أو  ػنخ ٫زي حهللكي - 
 ٫ن أرٍ ٬ُٓي هى ٗٺ ٬َنٍ ح٫ْڄٖ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 ح طنخىوحهللهلل ڃڄٗثټش ُٓخكُن ٳٍ حٍْٝ ٳ٠ٗ ٫ن ٻظخد حٿنخّ ٳبًح وؿيوح ٷىڃخ ٌَٻَوڅ  اڅ-
ڂ اٿااً حٿٔااڄخء حٿااينُخ ٳُٸااىٽ حهلل أٌ ٗااٍء طااَٻظڂ ٫زااخىٌ هڀڄااىح اٿااً رُٰااظټڂ ٳُـُاائوڅ ٳُوٴااىڅ رهاا

َٜن٬ىڅ ٳُٸىٿىڅ طَٻنخهڂ َلڄيونٺ َڄـيونٺ وٌَٻَونٺ ٳُٸىٽ هاپ ٍأوناٍ ٳُٸىٿاىڅ ٖ ٳُٸاىٽ     
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ُٸىٿىڅ ٿى ٍأوٹ ٿټخنىح أٗاي طلڄُايح وطڄـُايح وًٻاَح ٳُٸاىٽ ٳاؤٌ ٗاٍء ٤َڀزاىڅ ٳُٸىٿاىڅ          ٳټُٲ ٳ
نىح ٳُٸىٽ ٳټُٲ ٿى ٍأوهخ ٳُٸىٿىڅ ٿى ٍأوهخ ٻاخ ٤َڀزىڅ حٿـنش ٳُٸىٽ وهپ ٍأوهخ ٷخٽ ٳُٸىٿىڅ ٖ 

أٗي ٫ڀُهخ كَٛخ وأٗي ٿهخ ٣ڀزخ ٷاخٽ ٳُٸاىٽ وڃان أٌ ٗاٍء َظ٬اىًوڅ ٳُٸىٿاىڅ ڃان حٿناخٍ ٳُٸاىٽ          
وهپ ٍأوهخ ٳُٸىٿىڅ ٖ ٷخٽ ٳُٸىٽ ٳټُٲ ٿى ٍأوهخ ٳُٸىٿىڅ ٿى ٍأوهخ ٻخنى أٗي ڃنهخ هَراخ وأٗاي   

ڂ ٷاخٽ ٳُٸىٿاىڅ ٳابڅ ٳاُهڂ ٳٗناخ حٿو٤اخء ٿا        خٽ ٳُٸىٽ أناٍ أٗاهيٻڂ أناٍ ٷاي ٯٴاَص ٿهاڂ      ٷهخ هىٳخ ڃن
 ََىهڂ انڄخ ؿخء ٿلخؿش ٳُٸىٽ هڂ حٿٸىځ ٖ َ٘ٸً رهڂ ؿڀُٔهڂ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀُڄخڅ ٫ن ًٻىحڅ ٫ن أراٍ  كي - 
 هَََس

 .ڂ ََٳ٬ه نلى وٿ-
ٓهُپ ٫ن حرن أرٍ ٛاخٿق ٫ان أرُاه     ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ٫زػنخ كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .هلل ڃٗثټش ُٓخٍس ٳ٠ٗ َزظٰىڅ ڃـخٿْ حٿٌٻَ ٳٌٻَ حٿليَغ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄٖ وحرن نڄَُ ٷخٽ أنزؤنخ ح٫ْڄٖ ٫ان  كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أرى ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ
نٴْ ٫ن ڃئڃن ٻَرش ڃن ٻَد حٿينُخ نٴْ حهلل ٫نه ٻَرش ڃن ٻاَد َاىځ حٿٸُخڃاش وڃان ٓاظَ       ڃن-

ڃٔڀڄخ ٓظَ  حهلل ٳٍ حٿينُخ وحِهَس وڃن ََٔ ٫ن ڃ٬ٔاَ َٔاَ حهلل ٫ڀُاه ٳاٍ حٿاينُخ وحِهاَس وحهلل       
ڀڄاخ ٓاهپ حهلل ٿاه راه     ٫اىڅ أهُاه وڃان ٓاڀٺ ٣ََٸاخ َڀاظڄْ ٳُاه ٫        ٍحٿ٬زي ٳ خڅٳٍ ٫ىڅ حٿ٬زي ڃخ ٻ

ڃخ حؿظڄ٪ ٷاىځ ٳاٍ رُاض ڃان رُاىص حهلل َظڀاىڅ ٻظاخد حهلل وَظيحٍٓاىنه رُانهڂ اٖ          اٿً حٿـنش و٣ََٸخ 
نِٿض ٫ڀُهڂ حٿٔټُنش وٯُ٘ظهڂ حٿَكڄش وكٴظهڂ حٿڄٗثټش وًٻَهڂ حهلل ٫ِ وؿپ ٳاُڄن ٫ناي  وڃان    

 نٔزه. رهأر٤ؤ ره ٫ڄڀه ٿڂ ٩ََٔ 
ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرىكي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ح حٿ٬زااي أىي كااٶ حهلل وكااٶ ڃىحٿُااه ٻااخڅ ٿااه أؿااَحڅ ٷااخٽ ٳلاايػظهڄخ ٻ٬زااخ ٷااخٽ ٻ٬ااذ ٿااُْ ٫ڀُااه  اً-

 .كٔخد وٖ ٫ڀً ڃئڃن ڃِهي
ن أراٍ هََاَس ٷاخٽ    خ ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أراٍ ٛاخٿق ٫ا   نأرٍ كيػ نٍػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
أٳ٠پ حٿٜيٷش ڃخ طَٹ ٯنً طٸىٽ حڃَأطٺ ح٬٣ڄنٍ واٖ ٣ڀٸنٍ وَٸىٽ هخىڃٺ ح٬٣ڄناٍ واٖ   اڅ-

ٻُٔاٺ  ن ٳز٬نٍ وَٸىٽ وٿيٹ اٿً ڃن طټڀنٍ ٷخٿىح َخ أرخ هَََس هٌح ٍٗء ٷخٿه ٍٓىٽ حهلل أځ هٌح ڃ
 .رپ هٌح ڃن ٻٍُٔ ٷخٽ

يػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس        ػنخ ٫زي حهلل ككي - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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س حٿَؿپ ٳٍ ؿڄخ٫ش طَِي ٫ن ٛٗطه ٳٍ رُظه وٛاٗطه ٳاٍ ٓاىٷه ر٠ا٬خ و٫٘اََن ىٍؿاش       ٛٗ-
ٖ ٿػااڂ أطااً حء وًٿااٺ أڅ أكاايٻڂ اًح طىٟااؤ ٳؤكٔاان حٿىٟااى    ڄٔااـي ٖ َََااي اٖ حٿٜااٗس ٖ َنهااِ  ا

حٿٜٗس ٿڂ َو٢ ه٤ىس اٖ ٍٳ٪ ٿه رهخ ىٍؿش وك٢ رهخ ٫نه ه٤ُجش كظً َيهپ حٿڄٔـي ٳابًح ىهاپ   
حٿڄٔـي ٻخڅ ٳٍ ٛٗس ڃخ ٻخنض حٿٜٗس هاٍ طلزٔاه وحٿڄٗثټاش َٜاڀىڅ ٫ڀاً أكايهڂ ڃاخ ىحځ ٳاٍ         
ڃـڀٔه حٿٌٌ ٛڀً ٳُه َٸىٿىڅ حٿڀهڂ حٯٴَ ٿه حٿڀهاڂ حٍكڄاه حٿڀهاڂ طاذ ٫ڀُاه ڃاخ ٿاڂ َائً ٳُاه ڃاخ ٿاڂ            

 ه.َليع ٳُ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ڃ٬اُن كايػنخ كٴاٚ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق         كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .أٷخٽ ٫ؼَس أٷخٿه حهلل َىځ حٿٸُخڃش ڃن-
ً خوػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬كي -  ٷاخٖ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان         َش و٬َڀا

  ٫ڀُه وٓڀڂحهلل هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً أٌ
خٻڂ أهپ حٿُڄن هڂ أٿُن ٷڀىرخ وأٍٵ أٳجيس حَٔڄخڅ َڄخڅ وحٿلټڄاش َڄخنُاش ٷاخٽ أراى ڃ٬خوَاش ٬َناٍ       أط-

 .ٳٍ كيَؼه ٍأّ حٿټٴَ ٷزپ حٿڄَ٘ٵ
ػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس        كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخٽ ٷخٽ 
طلاپ حٿٰنااخثڂ ٿٸاىځ ٓااىى حٿاَإوّ ٷازڀټڂ ٻخنااض طناِٽ حٿنااخٍ ڃان حٿٔاڄخء ٳظؤٻڀهااخ ْڅ َاىځ راايٍ          ٿاڂ -

أ٩َٓ حٿنخّ ٳٍ حٿٰنخثڂ ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ وؿاپ ٿاىٖ ٻظاخد ڃان حهلل ٓازٶ ٿڄٔاټڂ ٳُڄاخ أهاٌطڂ ٫اٌحد          
 .ٖ ٣ُزخٯنڄظڂ كٗخ ٨٫ُڂ ٳټڀىح ڃڄ

ٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش ووٻُ٪ ٷاخٖ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

أ٣خ٫نٍ ٳٸي أ٣خ٩ حهلل وڃن ٫ٜخنٍ ٳٸي ٫ًٜ حهلل وڃن أ٣خ٩ حْڃَُ وٷخٽ وٻُ٪ حٔڃخځ ٳٸي  ڃن-
 .وٷخٽ وٻُ٪ حٔڃخځ ٳٸي ٫ٜخنٍ ٍأ٣خ٫نٍ وڃن ٫ًٜ حْڃَُ ٳٸي ٫ٜخن

نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس        ػكي - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٽ ُڃَس طيهپ حٿـنش ڃن أڃظٍ ٫ڀً ٛىٍس حٿٸڄَ ٿُڀاش حٿزايٍ ػاڂ حٿاٌَن َڀاىنهڂ ٫ڀاً أٗاي نـاڂ         أو-
ٖ َظڄو٤اىڅ وٖ َزِٷاىڅ   ي ًٿاٺ ڃناخُٽ ٖ َظٰى٣اىڅ وٖ َزىٿاىڅ و    ٬ا ػاڂ هاڂ ر   ءسٳٍ حٿٔڄخء اٟخ

أڃ٘خ٣هڂ حٿٌهذ وٍٗلهڂ حٿڄٔٺ وڃـخڃَهڂ حٖٿىس أهٗٷهڂ ٫ڀاً هڀاٶ ٍؿاپ وحكاي ٫ڀاً ٣اىٽ       
 أرُهڂ ٓظُن ًٍح٫خ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس        كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حهلل ٛڀًٽ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓى

 .ٵ حٿز٠ُش ٳظٸ٤٪ َي  ؤََٵ حٿلزپ ٳظٸ٤٪ َي ن حهلل حٿٔخٍٵ ََٔٿ٬-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس        كي - 
 ٷخٽ

ٛااپ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳنهااخهڂ وٷااخٽ انااٍ ٿٔااض ڃااؼڀټڂ أنااٍ أ٧ااپ ٫نااي ٍرااٍ     وح-
 ٍ.ٍ ؤَٸُنڄنٳ٬٤ُ

أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ح حٓظُٸ٦ ڃن حٿڀُپ ٳٗ َيهپ َي  ٳٍ حٔنخء كظً َٰٔڀهخ ػٗع ڃَحص ٳبناه ٖ َايٌٍ أَان رخطاض     اً-
 .هَََس ََٳ٬ه ػٗػخ ن ٫ن أرٍََُي  ٷخٽ وٷخٽ وٻُ٪ ٫ن أرٍ ٛخٿق وأرٍ ٍ

 كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃ٬خوَااش راان ٫ڄااَو كاايػنخ ُحثاايس ٫اان أرااٍ ٛااخٿق ٫اان أرااٍ  ػنخ ٫زااي حهللكااي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ً َٰڀٔهخ ڃَس أو ڃَطُنكظ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس        كي - 

 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٓٷخٽ ٷخٽ ٍ
أّ أكيٻڂ كزپ ٳُه ػٗع ٫ٸي ٳبًح حٓظُٸ٦ ٳٌٻَ حهلل حنلڀض ٫ٸيس ٳبًح ٷخځ ٳظىٟاؤ حنلڀاض   ٳُش ٍٷخ-

٫ٸيس ٳبًح ٷخځ اٿً حٿٜٗس حنلڀض ٫ٸيس ٻڀهخ ٷخٽ ٳُٜزق ن٤ُ٘خ ٣ُذ حٿنٴْ ٷي أٛخد هُاَح وأڅ  
 .ٿڂ َٴ٬پ أٛزق ٻٔٗڅ هزُغ حٿنٴْ ٿڂ َٜذ هَُح

خ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنكي - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ػش ٖ َټڀڄهڂ حهلل وٖ َن٨َ حٿُهڂ وٖ َِٻُهڂ وٿهڂ ٫ٌح أٿُڂ ٍؿپ ٫ڀً ڃاخء راخٿٴٗس َڄن٬اه ڃان     ػٗ-
څ أ٤٫خ  ڃنهخ وٳٍ ٿه واڅ ٿڂ ٤٬َه ٿڂ َاٲ ٿاه   ٳبحرن حٿٔزُپ وٍؿپ رخَ٪ حٔڃخځ ٖ َزخ٬َه اٖ ٿينُخ 

 وٍؿپ رخَ٪ ٍؿٗ ٓڀ٬ش ر٬ي حٿ٬َٜ ٳلڀٲ ٿه رخهلل ْهٌهخ رټٌح وٻٌح ٳٜيٷه وهى ٫ڀً ًٿٺ. ٷخٽ
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أراى ڃ٬خوَاش ووٻُا٪ وڃلڄاي ران ٫زُاي ٷاخٿىح كايػنخ ح٫ْڄاٖ              كي - 

ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه     ٷاخٽ ٷاخٽ   َسوحرن نڄَُ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََا     
 وٓڀڂ

 .ىٿىى َىٿي اٖ ٫ڀً هٌ  حٿڄڀش وٷخٽ وٻُ٪ ڃَس ٫ڀً حٿڄڀشْ ڃٿُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڀٍ رن حٿلٔن رن ٗٸُٶ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرٍ ٫ان أراٍ   كي - 

 كڄِس ٫ن ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .وَنَٜحنه ٳٌٻَ نلى ى اٖ ٫ڀً هٌ  حٿڄڀش ٳؤرىح  َهىىحنه ىَىٿي ڃىٿ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس        كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
أو  َنٜااَحنه أوڃاان ڃىٿااىى َىٿااي اٖ ٫ڀااً هااٌ  حٿڄڀااش كظااً َزااُن ٫نااه ٿٔااخنه ٳااؤرىح  َهىىحنااه    ڃااخ-

 .ڃخ ٻخڅ ٷزپ ًٿٺ ٷخٽ حهلل أ٫ڀڂ رڄخ ٻخنىح ٫خڃڀُنََ٘ٻخنه ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل ٳټُٲ 
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس        كي - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٽ هاپ أناخ وڃاخٿٍ اٖ ٿاٺ َاخ ٍٓاىٽ       خى رټاَ وٷا  أرنٴ٬نٍ ڃخٽ ٷ٢ ڃخ نٴ٬نٍ ڃخٽ أرٍ رټَ ٳزټً  ڃخ-
 .حهلل
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أراٍ ٛاخٿق وأراٍ ٍَُان ٫ان      كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
حْهاَي  ه ح وٿٮ حٿټڀذ ٳٍ انخء أكايٻڂ ٳڀُٰٔاڀه ٓاز٪ ڃاَحص واًح حنٸ٤ا٪ ٗٔا٪ أكايٻڂ ٳاٍ ن٬ڀا         اً-
 .ً َٜڀلهخظك
رٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٷظپ نٴٔه رليَيس ٳليَيطه رُي  َـؤ رهخ ٳٍ ر٤نه ٳاٍ ناخٍ ؿهانڂ هخٿايح ڃوڀايح ٳُهاخ أرايح وڃان          ڃن-

ن ؿزاپ ٳٸظاپ   نڂ هخٿيح ڃوڀيح ٳُهاخ أرايح وڃان طاَىي ڃا     هٳٍ نخٍ ؿ  ٷظپ نٴٔه رٔڂ ٳٔڄه رُي  َظلٔخ
 نٴٔه ٳهى ََىي ٳٍ نخٍ ؿهنڂ هخٿيح ڃوڀيح ٳُهخ أريح.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش ووٻُ٪ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ        كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٖ     ٨٨َوح اٿً ڃن هى أٓٴپ ڃنټڂ وٖ طنأن- طاِىٍوح ن٬ڄاش    َوح اٿً ڃان هاى ٳاىٷټڂ ٳبناه أؿايٍ أڅ 
 .حهلل ٷخٽ أرى ڃ٬خوَش ٫ڀُټڂ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس أو كي - 
 ٫ن أرٍ ٬ُٓي هى ٗٺ ٬َنٍ ح٫ْڄٖ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ش ٿټپ ٫زي ڃنهڂ ى٫ىس ڃٔظـخرشڀَىځ وٿُ ٻپهلل ٫ظٸخء ٳٍ  اڅ-
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٍر٬اٍ ران اراَحهُڂ ٷاخٽ أراٍ وهاى أهاى حٓاڄ٬ُپ ران اراَحهُڂ             ػكي - 

٬َنٍ حرن ٫ڀُش ٷخٽ أرٍ وٻؤڅ َٴ٠پ ٫ڀً أهُه ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن آالٶ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ      
 ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ؿپ ىهاپ ٫ڀُاه ٍڃ٠اخڅ ٳخنٔاڀن ٷزاپ      ڂ أنٲ ٍؿپ ًٻَص ٫ني  ٳڀڂ َٜپ ٫ڀً وٍٯڂ أنٲ ٍٍٯ-
ٴَ ٿه وٍٯڂ أنٲ ٍؿپ أىٍٹ ٫ني  أرىح  حٿټزَ ٳڀڂ َايهٗ  حٿـناش ٷاخٽ ٍر٬اٍ وٖ أ٫ڀڄاه اٖ      أڅ َٰ

 ٷي ٷخٽ أو أكيهڄخ.
ِ         كي -  ى ٫ان  ناخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٍر٬اٍ ران اراَحهُڂ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان أراٍ حٿ

 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂَؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٫ٛحْ
ح حٓظـڄَ أكيٻڂ ٳڀُاىطَ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿڄ٤اپ ٧ڀاڂ حٿٰناٍ واًح حطزا٪           اً-

 .أكيٻڂ ٫ڀً ڃڀت ٳڀُظز٪
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍر٬ٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ أرى حٿِناخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان     كي - 

 أرٍ هَََس
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ي ٍؿٗ َٔىٵ رينش ٷخٽ حٍٻزهخ وَلٺ ٷخٽ انهخ رينش ٷاخٽ  ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأ أڅ-
 .حٍٻزهخ وَلٺ ٷخٽ انهخ رينش ٷخٽ حٍٻزهخ وَلٺ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍر٬ٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ران آالٶ ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ         كي - 
 َََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂه٫ن أرٍ  ٿٺ٫ن ٓڀُڄخڅ رن َٔخٍ ٫ن ٫َحٹ رن ڃخ

 ْ ٫ڀً حٿڄٔڀڂ ٛيٷش ٳٍ ٳَٓه وٖ ٫زي .ُٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍر٬ٍ رن ارَحهُڂ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن آلٶ ٫ن ڃٔڀڂ رن كي - 

 أرٍ ڃٔڀڂ ٷخٽ
ڀُزا٪  ٳ َض أرخ هَََس ونلن ٯڀڄخڅ طـت ح٫َْحد َٸاىٽ َاخ أ٫َحراٍ نلان نزُا٪ ٿاٺ ٷاخٽ ى٫اى         ٍأ-

 .هلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً أڅ َزُ٪ كخَٟ ٿزخىٓڀ٬ظه ٳٸخٽ أرى هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ حران ٗاهخد ٫ان حران           كي - 

حٿڄُٔذ وأرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ىٱ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه        
 وٓڀڂ ٷخٽ

 حٿَٻخُ حٿوڄْ. خ ؿزخٍ وحٿزجَ ؿزخٍ وحٿڄ٬يڅ ؿزخٍ وٳٍهـڄخء ؿَك٬ٿح-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄاَو كايػنخ ٫ڀاٍ ٬َناٍ حران حٿڄزاخٍٹ ٫ان               كي - 

 َلًُ ٬َنٍ حرن أرٍ ٻؼَُ ٫ن أرٍ ٓڀڄش كيػنٍ أرى هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
٘ڄْ ٳڀڂ طٴظاه وڃان ٛاڀً ٍٻ٬اش ڃان ٛاٗس       ٿڅ ط٤ڀ٪ حأ ٛڀً ٍٻ٬ش ڃن ٛٗس حٿٜزق ٷزپ ڃن-
 .ٿ٬َٜ ٷزپ أڅ طَٰد حٿ٘ڄْ ٳڀڂ طٴظهح
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أٓاىى ران ٫اخڃَ كايػنخ ؿََاَ ٬َناٍ حران كاخُځ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض              كي - 

 حٿلٔن ٷخٽ ٷخٽ أرى هَََس
ٗ ځ ع أوٛخنٍ رهن هڀُڀٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ أى٫هن أريح حٿىطَ ٷزاپ أڅ أناخ  ػٗ- ػاش  وٛاُخځ ػ

 .أَخځ ڃن ٻپ ٗهَ وحٿٰٔپ َىځ حٿـڄ٬ش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان           كي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
أىٍٹ ڃن حٿ٬َٜ ٍٻ٬ش ٷزپ أڅ طَٰد حٿ٘ڄْ ٳٸي أىٍٻهخ وڃن أىٍٻهخ ڃن حٿٜازق ٷزاپ أڅ    ڃن-

 .ي أىٍٻهخٸحٿ٘ڄْ ٳ ڀ٪ط٤
رٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ وحٿؼىٌٍ ٫ن حٓڄ٬ُپ ران أڃُاش ٫ان    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 ٫ڄَو رن كََغ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٍٳ٬ه ٷخٽ
ً أكيٻڂ ٳڀُٜپ اٿً ٍٗء ٳبڅ ٿڂ َټن ٍٗء ٳ٬ٜخ واڅ ٿڂ َټان ٫ٜاخ ٳڀاُو٢٤ ه٤اخ ػاڂ ٖ      ٛڀ-

 .٠ََ  ڃخ ڃَ رُن َيَه
ن ٫ىڅ ٫ن ٫ڄُاَ ران آالٶ ٷاخٽ     ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن أرٍ ٫يٌ ٫ن حر٫زػنخ كي - 

 ٻنض ڃ٪ حٿلٔن رن ٫ڀٍ ٳڀٸُنخ أرى هَََس ٳٸخٽ
 .نٍ أٷزپ ڃنٺ كُغ ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸزپ ٷخٽ حٿٸڄُٜش ٷخٽ ٳٸزپ َٓطهأٍ-
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ٓاڀڄش ٫ان أراٍ     ٍُاً ٫ان أرا   َلػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ أراى ٫اخڃَ كايػنخ ه٘اخځ ٫ان        كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل

 .طنټق حٿڄَأس ٫ڀً ٫ڄظهخ وٖ ٫ڀً هخٿظهخ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٷ٤ن وأراى ٫اخڃَ ٷاخٖ كايػنخ ه٘اخځ ٬َناٍ حٿيٓاظىحثٍ ٫ان         كي - 

 َلًُ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٍ   ٫هلل ْٷَرن رټڂ ٛٗس ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل وح- حٿَٻ٬اش   ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٳټخڅ أرى هََاَس َٸناض ٳا

حِهَس ڃن ٛٗس حٿ٨هَ وٛٗس حٿ٬٘خء وٛٗس حٿٜزق ٷخٽ أرى ٫خڃَ ٳٍ كيَؼه حٿ٬٘خء حِهاَس  
وٛٗس حٿٜزق ر٬يڃخ َٸاىٽ ٓاڄ٪ حهلل ٿڄان كڄاي  وَاي٫ى ٿڀڄائڃنُن وَڀ٬ان حٿټٴاخٍ ٷاخٽ أراى ٫اخڃَ            

 وَڀ٬ن حٿټخٳََن.
ُي كيػنخ حرن ٗهخد ٫ن أرى ٻخڃپ كيػنخ ارَحهُڂ ٬َنٍ حرن ٬ٓ خأرٍ كيػنٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

٬ُٓي رن حٿڄٔاُذ وأراٍ ٓاڀڄش ران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه             
 وٓڀڂ

څ اًح أٍحى أڅ َي٫ى ٫ڀً أكاي أو َاي٫ى ْكاي ٷناض ر٬اي حٿَٻاى٩ ٳَرڄاخ ٷاخٽ اًح ٷاخٽ ٓاڄ٪ حهلل           ٻخ-
٫ُاخٕ ران أراٍ ٍر٬ُاش     ناؾ حٿىٿُاي ران حٿىٿُاي وٓاڀڄش ران ه٘اخځ و       أي حٿڀهڂ لڄٿڄن كڄي  ٍرنخ وٿٺ حٿ

وحٿڄٔظ٬٠ٴُن ڃن حٿڄئڃنُن حٿڀهاڂ حٗايى و٣ؤطاٺ ٫ڀاً ڃ٠اَ وحؿ٬ڀهاخ ٓانُن ٻٔانٍ َىٓاٲ ٷاخٽ           
َـهَ رٌٿٺ وَٸىٽ ٳٍ ر٬ٞ ٛٗطه ٳٍ ٛٗس حٿٴـَ حٿڀهڂ حٿ٬ان ٳٗناخ وٳٗناخ كُاُن ڃان حٿ٬اَد       

 كظً أنِٽ حهلل ٫ِ وؿپ ٿُْ ٿٺ ڃن حْڃَ ٍٗء أو َظىد ٫ڀُهڂ أو ٬ٌَرهڂ ٳبنهڂ ٧خٿڄىڅ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ أنزؤنخ ه٘خځ ٫ان َلُاً ٫ان ٫ټَڃاش ٫ان أراٍ       كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ح ٛڀً أكيٻڂ ٳٍ ػىد وحكي ٳڀُوخٿٲ رُن ٣َٳُه ٫ڀً ٫خطٸُهاً-
َ  كي -  يػنخ څ أنزؤناخ ه٘اخځ ٫ان َلُاً ران أراٍ ٻؼُاَ كا        وػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ران ها

ڃلڄي رن ارَحهُڂ رن حٿلَع كيػنٍ ٬َٸىد أنه ٓڄ٪ أرخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل      
 ٫ڀُه وٓڀڂ

 .طلض حُٔحٍ ٳٍ حٿنخٍ ڃخ-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ حٿوٴاخٱ ٫ان أراٍ ٬َٸاىد روا٢ حٿظـُزاٍ حٿٜاىحد ٫ان حران              كي - 

 ڄن رن ٬َٸىد ڃىٿً حٿوَٷش وحٿي حٿ٬ٗءك٫زي حٿَ هى٬َٸىد و
 .ٌح كيَؼهوه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي كيػنخ ٬ُٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿن٠َ رن أنْ ٫ن رَُ٘ ران  كي - 

 نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٿاه ڃاخٽ    نبڅ ٿاڂ َټا  ٳا  ٻؤڅ ٿه ٗٸٚ ٳٍ ڃڄڀىٹ ٳخ٫ظٶ نٜٴه ٳ٬ڀُه هٗٛه اڅ ٻخڅ ٿه ڃاخٽ  ڃن-

 َُ ڃ٘ٸىٵ.حٓظ٬ًٔ حٿ٬زي ٳٍ ػڄن ٍٷزظه ٯ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن َلًُ ٫ن ٟڄ٠ڂ ٫ان أراٍ هََاَس أڅ    كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .َ رٸظپ آٖىىَن ٳٍ حٿٜٗس ٷخٽ َلًُ وحْٓىىحڅ حٿلُش وحٿ٬ٸَدأڃ-
ن أوٳاً ٫ان أراٍ    كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃٔا٬ىى ٫ان ٷظاخىس ٫ان ٍُحٍس را      رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ىُ ْڃظٍ ٫ڄخ كيػض ٳٍ أنٴٔهخ أو وٓىٓض ره أنٴٔهخ ڃخ ٿڂ ط٬ڄپ ره أو طټڀڂ رهطـ-
ش ٷااخٽ ٬زػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ََِااي أنزؤنااخ ٗاا٬زش ٫اان ٷظااخىس وحراان ؿ٬ٴااَ كاايػنخ ٗاا كااي - 

 َس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽض ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن أوٳً ٫ن أرٍ ه٬ََٓڄ
 .ح رخطض حٿڄَأس هخؿَس ٳَحٕ ُوؿهخ رخطض طڀ٬نهخ حٿڄٗثټش ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ كظً طَؿ٪اً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ أنزؤناخ حران ٫اىڅ ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس         كي - 

 ڀڂ ٷخٽٓ ٫ڀُه وهلل٫ن حٿنزٍ ٛڀً ح
٫اىڅ َََناخ رټٴاه حٿُڄناً ٳٸڀناخ َِهايهخ ٖ َىحٳٸهاخ ٍؿاپ ڃٔاڀڂ           ٳٍ حٿـڄ٬ش ٿٔخ٫ش وؿ٬پ حرن اڅ-

 .ٷخثڂ َٜڀٍ َٔؤٽ حهلل هَُ اٖ أ٤٫خ  اَخ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤناخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان أراٍ حٿىٿُاي و٫زاي حٿاَكڄن ران           كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهللزٍ ٛڀً حٿن٬ٓي ؿڄ٬ُخ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ح
 ق ؿهنڂ ٳبًح حٗظي حٿلَ ٳؤرَىوح رخٿٜٗس.ٗيس حٿلَ ڃن ٳُ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ان أراٍ حٿىٿُاي ٫ان أراٍ هََاَس أڅ       كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ح أڃڄظڂ ٳوٴٴىح ٳبڅ ٳُټڂ حٿټزَُ وحٿ٬٠ُٲ وحٿَُٰٜاً-
حران أراٍ ًثاذ ٫ان ڃٔاڀڂ ران ؿنايد ٫ان كزُاذ           زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ     ٫ػنخ كي - 

 حٿهٌٿٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٍأَض حٍْوي طـىّ ڃخ راُن ٖ رظُهاخ ٬َناٍ حٿڄيَناش هـظهاخ وٖ ڃٔٔاظهخ وًٿاٺ أناٍ ٓاڄ٬ض           ٿى-

 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َلَځ ٗـَهخ اٖ أڅ َوز٢ أو ٠٬َي
٫اىڅ ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ          كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حران  هللنخ ٫زي حػيك - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ڄٗثټش طڀ٬ن أكيٻڂ اًح أٗخٍ ٖهُه رليَيس واڅ ٻخڅ أهخ  ْرُه وأڃه ٷاخٽ أراٍ وٿاڂ ََٳ٬اه حران      حٿ-

 .أرٍ ٫يٌ
 ڄخڅ رن ٗڄخّ ٷخٽؼػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن حٿـّٗ ٫ن ٫كي - 
٫ڀُه ڃَوحڅ ٳٸخٽ ر٬ٞ كيَؼٺ ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ أو   ٬ض أرخ هَََس وڃَٓڄ-

كيَؼٺ ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ػڂ ٍؿ٪ ٳٸڀنخ حِڅ َٸا٪ راه ٷاخٽ ٻُاٲ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ       
أناض  وٍُٷظهاخ   ناض حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٫ڀً ؿناخثِ ٷاخٽ ٓاڄ٬ظه َٸاىٽ أناض هڀٸظهاخ وأ      

 ٿهخ. ط٬ڀڂ َٓهخ و٫ٗنُظهخ ؿجنخ ٗٴ٬خء ٳخٯٴَځ وأنض ٷز٠ض ٍوكهخ هيَظهخ ٿٕٓٗ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ آڄخ٫ُپ ٬َنٍ حرن أرٍ هخٿي ٫ن َُخى حٿڄوِوڃاٍ  كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٖ ٻٔاَي ر٬اي ٻٔاَي وٖ ٷُٜاَ ر٬اي      

 .ُپ حهللنٴْ ڃلڄي رُي  ٿُنٴٸن ٻنىُهڄخ ٳٍ ٓز ٌَُٜ وحٿٌٷ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حٓڄ٬ُپ ٫ن َُخى حٿڄوِوڃٍ ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ   كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َيهپ أكايٻڂ حٿـناش ر٬ڄڀاه ٷاخٿىح وٖ أناض َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ وٖ أناخ اٖ أڅ َظٰڄاينٍ حهلل ڃناه             ٖ-

 .ً ٍأٓه٫ڀ رَكڄش وٳ٠پ ووٟ٪ َي 
خ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أڅ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان ٛاٴىحڅ ران أراٍ ََِاي ٫اان              ػنكاي  - 

 كُٜن رن حٿڀـٗؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
خڅ ٳاٍ  َڄا َـظڄ٪ ٯزخٍ ٳٍ ٓزُپ حهلل وىهخڅ ؿهنڂ ٳٍ ڃنوٌَ ٍؿاپ ڃٔاڀڂ وٖ َـظڄا٪ ٗاق وا     ٖ-
 .ٍؿپ ڃٔڀڂ ذٷڀ
أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ران ٫ڄاَو ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٓاڀُڄخڅ أراخ ٫زاي حهلل        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 حْٯَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .س ٳٍ ڃٔـيٌ هٌح هَُ ڃن أٿٲ ٛٗس ٳُڄخ ٓىح  اٖ حٿڄٔـي حٿلَحځٛٗ-
ىٿً حٿڀُؼُُن ٫ن ي أهزَنخ ڃلڄي رن ٫ڄَ ٫ن أرٍ حٿلټڂ ڃَكيػنخ ٍَِ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٓزٶ اٖ ٳٍ هٲ أو كخٳَ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان    كي - 

 ڂڀ٫ڀُه وٓ أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
ُهڄخ ؿزظخڅ ڃان كيَاي ڃان ٿايڅ ػايَُهڄخ اٿاً طَحٷُهڄاخ ٳخڃاخ         پ حٿزوُپ وحٿڄنٴٶ ٻڄؼپ ٍؿڀُن ٫ڀڃؼ-

حٿڄنٴٶ ٳٗ َنٴٶ ڃنهخ اٖ حط٬ٔض كڀٸش ڃټخنهخ ٳهى َى٬ٓهخ ٫ڀُه وأڃخ حٿزوُپ ٳبنهاخ ٖ طاِىحى ٫ڀُاه    
 .اٖ حٓظلټخڃخ

ٓالٶ ٫ان ڃىٓاً حران َٔاخٍ ٫ان أراٍ        ا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄاي ران  كي - 
 ى حٿٸخٓڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ أر

ٻااخڅ ُأُكااي ٫ناايٌ ًهزاخ ٿٔااَنٍ أڅ أنٴٸااه ٳااٍ ٓاازُپ حهلل وأڅ ٖ َاؤطٍ ٫ڀُااه ػٗػااش و٫ناايٌ ڃنااه    ٿاى -
ٍَ  .ىَنخٍ وٖ ىٍهڂ اٖ ٍٗء أٍٛي  ٳٍ َىَن َټىڅ ٫ڀ

أراٍ   َٔاخٍ ٫ان   ران ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤناخ ڃلڄاي ران آالٶ ٫ان ڃىٓاً       كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل

ٷزڀٍ ٻڄؼپ ٍؿپ حرظنً رنُخنخ ٳؤكٔنه وأٻڄڀه اٖ ڃىٟ٪ ٿزناش ڃان ُحوَاش     ڀٍ وڃؼپ حْنزُخء ڃنڃؼ-
ڃن ُوحَخ  ٳـ٬پ حٿناخّ ٤َُٴاىڅ راه و٬َـزاىڅ ڃناه وَٸىٿاىڅ ڃاخ ٍأَناخ رنُخناخ أكٔان ڃان هاٌح اٖ             

 ڃىٟ٪ هٌ  حٿڀزنش ٳټنض أنخ هٌ  حٿڀزنش.
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ي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن ٫ُخٝ رن ىَنخٍ ٫ن أرُاه أناه ٓاڄ٪ أراخ      كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِحهلل ػنخ ٫زيكي - 
 هَََس َٸىٽ ٷخٽ أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٽ ُڃَس ڃن أڃظٍ طيهپ حٿـنش ٫ڀً ٛىٍس حٿٸڄاَ ٿُڀاش حٿزايٍ وحٿظاٍ طڀُهاخ ٫ڀاً أٗاي نـاڂ ٳاٍ          أو-
اٖ أ٤٫اخ    ڃٔڀڂ ٷخثڂ َٜڀٍ َٔؤٽ حهلل ٳُهخ ُٗجخ يحٳٸهخ ٫زَىحٿٔڄخء اٟخءس وٳٍ حٿـڄ٬ش ٓخ٫ش ٖ 

َ اَخ  ٷخٽ أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طٸىځ حٿٔاخ٫ش كظاً َٸازٞ حٿ٬ڀاڂ و٨َهاَ حٿٴاظن وَټؼا       
 حٿهَؽ ٷخٿىح وڃخ حٿهَؽ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ حٿٸظپ.

٫ُاخٝ ران ىَناخٍ    ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ أراٍ ٫ان حران آالٶ كايػن     كي - 
َََس وهى َو٤ذ حٿنخّ َاىځ حٿـڄ٬اش هڀُٴاش ڃاَوحڅ ران حٿلټاڂ       حٿڀُؼٍ وٻخڅ ػٸش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ه

 ٫ڀً حٿڄيَنش أَخځ حٿلؾ َٸىٽ ٷخٽ أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٽ ُڃَس وًٻَ حٿليَغأو-
 نىٿً حٿلٔا ڃ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٬ُٓي رن َٔخٍكي - 

 خٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂرن ٫ڀٍ ٍٍٟ حهلل ٫نه ٫ن أرٍ هَََس ٷ
ٿٌٌ نٴٍٔ رُي  ٿاجن َؤهاٌ أكايٻڂ كزڀاش ٳُاٌهذ اٿاً حٿـزاپ ٳُلظ٤اذ ػاڂ َاؤطٍ راه َلڄڀاه ٫ڀاً              وح-

٧هَ  ٳُز٬ُه ٳُؤٻپ هَُ ٿه ڃن أڅ َٔؤٽ حٿنخّ وٿجن َؤهٌ طَحرخ ٳُـ٬ڀاه ٳاٍ ٳُاه هُاَ ٿاه ڃان أڅ       
 .حهلل ٫ڀُه ه ڃخ كَځٳَُـ٬پ ٳٍ 

أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن ڃىٓاً ران َٔاخٍ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 
 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

هلل ڃٗثټااش َظ٬ااخٷزىڅ ڃٗثټااش حٿڀُااپ وڃٗثټااش حٿنهااخٍ ٳُـظڄ٬ااىڅ ٳااٍ ٛااٗس حٿٴـااَ وٛااٗس          اڅ-
أ٫ڀااڂ ٳُٸااىٽ ٻُااٲ طااَٻظڂ ٫زااخىٌ ٳُٸىٿااىڅ  ٔاؤٿهڂ هااى ٳُحٿ٬ٜاَ ػااڂ ٬َااَؽ اٿُااه حٿااٌَن ٻااخنىح ٳااُټڂ  

 .طَٻنخهڂ َٜڀىڅ وأطُنخهڂ َٜڀىڅ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن ڃىًٓ رن َٔخٍ ٫ان أراٍ هََاَس و٫ان     كي - 

 أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
أو ٗاخطڄه ٳڀُٸاپ   خ ٳٗ ََٳغ وٖ َـهپ واڅ حڃاَإ ٷخطڀاه   ڄَىڃخ ٛخثڂ ُٜخځ ؿنش واًح ٻخڅ أكيٻحٿ-

 انٍ ٛخثڂ انٍ ٛخثڂ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن ڃىٓاً ران َٔاخٍ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ        كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
خٽ ٍٓاىٽ حهلل  ٷا ٿٌٌ نٴْ ڃلڄي رُي  ٿوڀىٱ ٳڂ حٿٜخثڂ أ٣ُذ ٫ني حهلل ڃن ٍَق حٿڄٔاٺ وٷاخٽ   وح-

ٽ حهلل ٫ِ وؿپ ٻپ ٫ڄپ حرن آىځ ٿه اٖ حٿُٜخځ ٳهاى ٿاٍ وأناخ أؿاٌِ راه      ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸى
انڄخ َظاَٹ ٬٣خڃاه وٗاَحره ڃان أؿڀاٍ ٳٜاُخڃه ٿاه وأناخ أؿاٌِ راه ٻاپ كٔانش ر٬٘اَ أڃؼخٿهاخ اٿاً                

 ٬ٲ اٖ حٿُٜخځ ٳهى ٿٍ وأنخ أؿٌِ ره.ٓز٬ڄخثش ٟ
أراٍ هََاَس ٫ان    َِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن ڃىٓاً ران َٔاخٍ ٫ان     ٍَ كيػنخ أرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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خٻڂ وحٿىٛخٽ ٷخٿىح ٳبنٺ طىحٛپ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ انٍ ٿٔض ٳٍ ًٿٺ ڃؼڀټڂ انٍ أ٧پ ٬٤َڄنٍ اَ-
 .ٷش٣خٍرٍ ؤَٸُنٍ ٳخٻڀٴىح ڃن ح٫ْڄخٽ ڃخ ٿټڂ ره 

نزؤنخ ڃلڄي ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أكي - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .نخّ ڃ٬خىڅ طـيوڅ هُخٍهڂ ٳٍ حٿـخهڀُش هُخٍهڂ ٳٍ حٔٓٗځ اًح ٳٸهىححٿ-
٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ حِنااخى ٫اان حٿػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنٍ ََِااي أنزؤنااخ ڃلڄااي ٫اان أرااٍ كااي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
 .ڄٔڀڂ َؤٻپ ٳٍ ڃ٬ٍ وحكي وحٿټخٳَ َؤٻپ ٳٍ ٓز٬ش أڃ٬خءحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َس طَُٔ حٿَحٻذ ٳٍ ٧ڀهخ ڃخثش ٓنش ٖ َٸ٬٤هخٗـحٿـنش  ٳٍ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان    كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٿٌٌ نٴْ ڃلڄي رُي  ٿى ط٬ڀڄىڅ ڃخ أ٫ڀڂ ٿزټُظڂ ٻؼَُح وٿ٠لټظڂ ٷڀُٗوح-
ِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس رٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن أرٍ حٿأ كيػنٍ هللػنخ ٫زي حكي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .خ ٷ٠ً حهلل حٿوڀٶ ٻظذ ٳٍ ٻظخره ٳهى ٫ني  ٳىٵ حٿ٬َٕ اڅ ٍكڄظٍ ٓزٸض ٯ٠زٍٿڄ-
٫ن أرٍ هَََس ؽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْكي - 

 وٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه
ونٍ ڃخ طَٻظټڂ ٳبنڄخ هڀٺ حٿٌَن ڃن ٷزڀټڂ رٔئحٿهڂ وحهظٗٳهڂ ٫ڀاً أنزُاخثهڂ ٳابًح نهُاظټڂ ٫ان      ًٍ-

 .حٿٍ٘ء ٳخؿظنزى  واًح أڃَطټڂ رخٿٍ٘ء ٳخثظىح ڃنه ڃخ حٓظ٬٤ظڂ
٫َؽ ٫ن أرٍ هَََس حْ نخى ٫نٿِػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن أرٍ حكي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
 .هلل ط٬ٔش وط٬ُٔن آڄخ ڃخثش ٯَُ وحكي ڃن أكٜخهخ ىهپ حٿـنش انه وطَ َلذ حٿىطَ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿىحكاي حٿلايحى أراى ٫زُايس كايػنخ كزُاذ ران حٿ٘اهُي ٫ان             كي - 

 ٤٫خء ٷخٽ ٷخٽ أرى هَََس
٫ڀُااه وٓااڀڂ أٓااڄ٬نخٻڂ وڃااخ أهٴااً ٫ڀُنااخ ٳُهااخ ٳڄااخ أٓااڄ٬نخ ٍٓااىٽ حهلل ٛاڀً حهلل   ٗس َٸااَأٻاپ ٛاا -

 .أهٴُنخ ٫ڀُټڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿىحكاي كايػنخ حٿَرُا٪ ران ڃٔاڀڂ حٿٸَٗاٍ ٫ان ڃلڄاي ران             كي - 

 َُخى ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 وؿپ. حهلل ٫ِ ټَٿڂ َ٘ټَ حٿنخّ ٿڂ َ٘ ڃن-
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ػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ٫ٸُاپ ران ڃ٬ٸاپ ٫ان هڄاخځ ران ڃنزاه ٷاخٽ            ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كاي كي - 
ٷيڃض حٿڄيَنش ٳَأَض كڀٸش ٫ني ڃنزَ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٔؤٿض ٳٸُپ ٿاٍ أراى هََاَس ٷاخٽ     

ً  حٿٳٔؤٿض ٳٸخٽ ٿٍ ڃڄن أنض ٷڀض ڃن أهپ حٿُڄن ٳٸخٽ ٓڄ٬ض كزٍ أو ٷخٽ ٓاڄ٬ض أراخ     ٸخٓاڂ ٛاڀ
ٳاٍ حٿٴاّيحِىَن أٛالخد     ٿلټڄش َڄخنُش هاڂ أٍٵ ٷڀىراخ وحٿـٴاخء   حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ حَٔڄخڅ َڄخڅ وح

 حٿىرَ وأٗخٍ رُي  نلى حٿڄَ٘ٵ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حرن ٫ىڅ كيػنٍ أرى ڃلڄي ٫زي حٿاَكڄن ران ٫زُاي    كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
هَوٽ ٳاابًح ُااه وٓااڀڂ ٳااٍ ؿنااخُس ٳټنااض اًح ڃ٘ااُض ٓاازٸنٍ ٳااؤ  ٫ڀ حهللض ڃاا٪ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً  ٻناا-

 .هَوٿض ٓزٸظه ٳخٿظٴض اٿً ٍؿپ اٿً ؿنزٍ ٳٸڀض ط٤ىي ٿه حٍْٝ وهڀُڀٍ ارَحهُڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤناخ َلُاً ٬َناٍ حران ٓا٬ُي أڅ أراخ رټاَ ران ڃلڄاي ران           كي - 

ټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع ران  ر٫ڄَو رن كِځ أهزَ  أڅ ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬َِِ أهزَ  أڅ أرخ 
 هزَ  أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂه٘خځ أ

 .وؿي ڃخٿه ر٬ُنه ٫ني انٔخڅ ٷي أٳڀْ أو ٫ني ٍؿپ ٷي أٳڀْ ٳهى أكٶ ره ڃن ٯَُ  ڃن-
ن ٫ا راٍ ٓاڀڄش   أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ُٻََخ ٫ن ٓا٬ُي ران اراَحهُڂ ٫ان    كي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂأرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ح
 .حٽ ٳٍ حٿٸَآڅ ٻٴَؿي-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِاي أنزؤناخ ه٘اخځ و٫زاي حٿىهاخد أنزؤناخ ه٘اخځ ٫ان َلُاً ٫ان           كي - 

 أرٍ ؿ٬ٴَ أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
٫ىنٍ ٳؤٓاظـُذ ٿاه   اٿً ٓڄخء حٿينُخ ٳُٸاىٽ ڃان ًح حٿاٌٌ َاي     ح رٸً ػڀغ حٿڀُپ نِٽ حهلل ٫ِ وؿپاً-

ڃن ًح حٿٌٌ َٔاظٰٴَنٍ ٳاؤٯٴَ ٿاه ڃان ًح حٿاٌٌ َٔاظَُٷنٍ ٳؤٍُٷاه ڃان ًح حٿاٌٌ َٔظټ٘اٲ حٿ٠اَ            
 .ٳؤٻ٘ٴه ٫نه كظً َنٴـَ حٿٴـَ

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ََِااي أنزؤنااخ ه٘ااخځ ٫اان َلُااً ٫اان أرااٍ ؿ٬ٴااَ أنااه ٓااڄ٪ أرااخ كااي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٷخٽس هَََ

 .ى٫ىحص ڃٔظـخرخص ٖ ٗٺ ٳُهن ى٫ىس حٿڄ٨ڀىځ وى٫ىس حٿڄٔخٳَ وى٫ىس حٿىحٿي ٫ڀً وٿي ع ػٗ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ََِااي أنزؤنااخ ه٘ااخځ ٫اان َلُااً ٫اان أرااٍ ؿ٬ٴااَ أنااه ٓااڄ٪ أرااخ كااي - 

 هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ُه وكؾ ڃزَوٍ ٷخٽ أرى هََاَس كاؾ   حهلل اَڄخڅ ٖ ٗٺ ٳُه وٯِو ٖ ٯڀىٽ ٳ ٫ڄخٽ ٫ني٠ْپ حأٳ-

 .ڃزَوٍ َټٴَ ه٤خَخ طڀٺ حٿٔنش
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿىحكاي حٿلايحى ٫ان هخٿاي حران ڃهاَحڅ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٫زاي              كي - 

 حٿَكڄن رن حْٛڂ ٷخٽ ٷخٽ أرى هَََس
 ٛٗس حٿ٠لً وٖ أنخځ اٖ ٫ڀً وطَ.وٻپ ٗهَ  ڃنٛؤنٍ هڀُڀٍ رؼٗع ٛىځ ػٗػش أَخځ أو-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أراى ٫زُايس حٿلايحى ٻاىٳٍ ػٸاش ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ            كي - 
 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٖ أڅ أٗٶ ٫ڀً أڃظٍ ْڃَطهڂ ٫ناي ٻاپ ٛاٗس رىٟاىء أو ڃا٪ ٻاپ وٟاىء ٓاىحٹ وْهاَص          ٿى-
 .اٿً ػڀغ حٿڀُپ سخء حِه٫َ٘

يػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ     ػنخ ٫زي حهلل ككي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ح أٛڀق هخىځ أكيٻڂ ٿه ٬٣خڃه ٳټٴخ  كَ  ورَى  ٳڀُـڀٔه ڃ٬ه ٳبڅ أرً ٳڀُنخوٿه أٻڀش ٳٍ َي اً-
٫ن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ      كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٍكيػنٍ أر ػنخ ٫زي حهللكي - 

 هَََس ٷخٽ
ُڄااض حٿٜااٗس ٳـااخء ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳٸااخځ ٳااٍ ڃٜااٗ  ٳااٌٻَ أنااه ٿااڂ َٰظٔااپ     أٷ-

 .ٳخنَٜٱ ػڂ ٷخٽ ٻڄخ أنظڂ ٳٜٴٴنخ وأڅ ٍأٓه ٿُن٤ٲ ٳٜڀً رنخ
ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ران ٫زاي        ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً كي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حٿَكڄن ٫ن
 .ح ٍأَظڂ حٿهٗٽ ٳٜىڃىح واًح ٍأَظڄى  ٳخٳ٤َوح ٳبڅ ٯڂ ٫ڀُټڂ ٳٜىڃىح ػٗػُن َىڃخاً-
ٍ أرا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان   كي - 

 ٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽزس أڅ حٿنََهَ
 .كيٻڂ ڃن حٿڀُپ ٳٗ َٰڄْ َي  ٳٍ انخثه كظً َٰٔڀهخ ػٗػخ ٳبنه ٖ َيٌٍ أَن رخطض َي ح ٷخځ أاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ     كي - 

 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .نذ حٿټَځٿيهَ أڅ حهلل هى حٿيهَ وٖ طٔڄىح حٿ٬حىح هُزش ىٿطٸ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن حْٯاَ أراٍ ٫زاي حهلل    كي - 

 ٛخكذ أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ح هاَؽ  ًح ٻخڅ َىځ حٿـڄ٬ش ٷ٬يص حٿڄٗثټش ٫ڀً أرىحد حٿڄٔـي ٳټظزىح ڃن ؿخء اٿاً حٿـڄ٬اش ٳاب   اً-

ڀااض طٔااڄ٪ حٿااٌٻَ وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ    حٔڃااخځ ٣ااىص حٿڄٗثټااش حٿٜاالٲ وىه 
حٿڄهـااَ اٿااً حٿـڄ٬ااش ٻخٿڄهاايٌ رينااش ػااڂ ٻخٿڄهاايٌ رٸااَس ػااڂ ٻخٿڄهاايٌ ٗااخس ػااڂ ٻخٿڄهاايٌ ر٤ااش ػااڂ     

 ٻخٿڄهيٌ ىؿخؿش ػڂ ٻخٿڄهيٌ ر٠ُش.
٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٤٫اخء ران    أرٍ ًثذ رنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٫ن حكي - 

 ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٓاجپ ٫ان أوٖى حٿڄ٘اَٻُن      ٍ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل  أرٍ ََِي حٿڀُؼ
 ٳٸخٽ

 . أ٫ڀڂ رڄخ ٻخنىح ٫خڃڀُنحهلل-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىحكي حٿليحى ٫ن ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان        كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً حهللهللٽ ٍٓىٽ حٷخ أرٍ هَََس ٷخٽ
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 .ڀڂ ڃڄن َوڀٶ ٻوڀٸٍ ٳڀُوڀٸىح ر٬ىٟش أو ٿُوڀٸىح ًٍسٽ حهلل ٫ِ وؿپ وڃن أ٧ٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىحكي كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ىحوى رن ٳَحهُؾ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ    كي - 

  هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ُٓىٍػه ه٧ننض أن ظًُحٽ ؿزََپ َىُٛنٍ رخٿـخٍ ك ڃخ-
ٍ كايػنخ ٫زاي حٿىحكاي ٫ان ٫اىٱ ٫ان هاّٗ ران ٫ڄاَو وڃلڄاي ران            ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أرا  كي - 

 ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
حٗظَي ٿٸلش ڃَٜحس أو ٗخس ڃَٜحس ٳلڀزهخ ٳهى رؤكي حٿن٨ََن رخٿوُاخٍ اٿاً أڅ َلىُهاخ أو     ڃن-

 ََىهخ وانخء ڃن ٬٣خځ.
٫ن ٫ىٱ ٫ن هّٗ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓاىٽ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىحكي كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .پ حٿٌٌ ٬َىى ٳٍ ٤٫ُظه ٻڄؼپ حٿټڀذ َؤٻپ كظً اًح ٗز٪ ٷخء ػڂ ٫خى ٳٍ ٷُجه ٳؤٻڀهڃؼ-
َس ٷااخٽ ََااػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿىحكااي ٫اان ٫ااىٱ ٫اان هااّٗ ٫اان أرااٍ ه كااي - 
 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٍٓ
 .ن أكيٻڂ ٳٍ حٿڄخء حٿيحثڂ ػڂ َظىٟؤ ڃنهَزىٿ ٖ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىحكي كيػنخ ٫ىٱ ٫ن حرن ََُٓن ٫ن أرٍ هَََسكي - 
 .ڀهڃؼ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىحكي كيػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ         كي - 
 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂخَس ٷخٽ ٷََه
 .ؤڃَ حٿُظُڄش ٳٍ نٴٔهخ ٳبڅ ٓټظض ٳهى اًنهخ واڅ أرض ٳٗ ؿىحُ ٫ڀُهخظطٔ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن كٴٚ أنزؤنخ وٍٷخء ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ان  كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ض ٯ٠زٍخرخ ٳهى ٫ني  ٳىٵ حٿ٬َٕ اڅ ٍكڄظٍ ٓزٸظڀٶ ٻظذ ٻٿوڄخ هڀٶ حهلل حٿ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن كٴٚ أنزؤنخ وٍٷخء ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ان  كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ض حٿـنش رخٿ٘هىحص وكٴض حٿنخٍ رخٿڄټخٍ كٴ-
حٿاَكڄن ران   نخ َُي رن حٿلزخد أهزَنٍ أرى ڃىٍوى كايػنٍ ٫زاي   يػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 

 أرٍ كيٍى ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ح رِٵ أكيٻڂ ٳٍ حٿڄٔـي ٳڀُيٳنه ٳبڅ ٿڂ َٴ٬پ ٳڀُزِٵ ٳٍ ػىرهاً-
 راٍ هََاَس  أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد حٿؼٸٴٍ كايػنخ أَاىد ٫ان ڃلڄاي ٫ان     كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ربٓڄٍ وٖ طټنىح رټنُظٍڄىح طٔ-
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ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ ٫زااي ح٫ْڀااً ٫اان َااىنْ ٬َنااٍ حراان ٫زُااي ٫اان حٿٜااڀض راان ٯخٿااذ  كااي - 
 حٿهـُڄٍ ٫ن ڃٔڀڂ ٓؤٽ أرخ هَََس ٫ن حٿَ٘د ٷخثڄخ ٷخٽ

خ آهاٌ رو٤خڃهاخ   نا حرن أهٍ ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ٸپ ٍحكڀظه وهٍ ڃنخهش وأ َخ-
٫ڀً َيهخ ٳـخء نٴَ ڃن ٷََٖ ٳٸخڃىح كىٿه ٳؤطً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل   أو ُڃخڃهخ وح٬ٟخ ٍؿڀٍ 

٫ڀُه وٓڀڂ ربنخء ڃن ٿزن ٳَ٘د وهاى ٫ڀاً ٍحكڀظاه ػاڂ ناخوٽ حٿاٌٌ َڀُاه ٫ان َڄُناه ٳ٘اَد ٷخثڄاخ            
 كظً َٗد حٿٸىځ ٻڀهڂ ٷُخڃخ.

٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ هََاَس أڅ       ً ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ػنخ ٫زي ح٫ْڀكي - 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أو ٷخٽ أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍٓىٽ

 .َوخٱ حٿٌٌ ََٳ٪ ٍأٓه وحٔڃخځ ٓخؿي أڅ َلىٽ حهلل ٍأٓه ٍأّ كڄخٍ ڃخ-
خى َُا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن َىنْ ٬َنٍ حران ٫زُايس ٫ان ڃلڄاي ران      كي - 

 ڀُه وٓڀڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ ٫ٍن أر
 .َئڃن حٿٌٌ ٍٳ٪ ٍأٓه ٷزپ حٔڃخځ وهى ڃ٪ حٔڃخځ أڅ َلىٽ حهلل ٛىٍطه ٛىٍس كڄخٍ ڃخ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً كيػنخ َىنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
 .ٷزپ حٿنىځ وحٿٰٔپ َىځ حٿـڄ٬ش َ وحٿىطَٗهٛخنٍ هڀُڀٍ رؼٗع ٛىځ ػٗػش أَخځ ڃن ٻپ أو-
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي ح٫ْڀاً كايػنخ َاىنْ ٫ان حٿلٔان ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ           ػكي - 

 ًٻَوح ٫ني حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍؿٗ أو أڅ ٍؿٗ ٷخٽ
 ٍٓىٽ حهلل اڅ ٳٗنخ نخځ حٿزخٍكش وٿڂ َٜپ كظً أٛزق ٷخٽ رخٽ حٿ٤ُ٘خڅ ٳٍ أًنه. َخ-
ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ران ٫زاي       حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن  ػنخ ٫زيكي - 

 حٿَكڄن رن ٫ىٱ ٫ن أرٍ هَََس أڅ نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
أىٍٹ ٍٻ٬ش ڃن ٛٗس حٿٴـَ ٷزپ أڅ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٳٸي أىٍٻهخ وڃن أىٍٹ ٍٻ٬ش ڃن ٛاٗس   ڃن-

 خ.حٿ٬َٜ ٷزپ أڅ طَٰد حٿ٘ڄْ ٳٸي أىٍٻه
٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ     زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ػنخ كي - 

 هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ْ حٿڄٔټُن حٿٌٌ طَى  حٿظڄَس وحٿظڄَطخڅ وحْٻڀش وحْٻڀظخڅ ٷاخٿىح ٳڄان حٿڄٔاټُن َاخ ٍٓاىٽ حهلل      ٿُ-

 حٿِهٌَ وًٿٺ هى حٿڄلَوځ. ٽيٵ ٫ڀُه ٷخظٜٷخٽ حٿٌٌ ٖ َـي ٯنً وٖ ٬َڀڂ حٿنخّ رلخؿظه ٳُ
زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ هََاَس        ػنخ ٫كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رڄؼپ هٌح حٿليَغ ٯَُ أنه ٷخٽ
 .ٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل ٳڄن حٿڄٔټُن ٷخٽ حٿٌٌ ٿُْ ٿه ٯنً وٖ َٔؤٽ حٿنخّ اٿلخٳخٷخ-
٫ان هڄاخځ ران ڃنزاه أهاٍ وهاذ أناه        كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي ح٫ْڀاً ٫ان ڃ٬ڄاَ       خ ٫زي حهللكيػن - 

 ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .پ حٿٰنٍ ٧ڀڂڃ٤-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ     كي - 
 ڂ ٷخٽٓڀهَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه و

 .ىى وحٿنٜخٍي ٖ َٜزٰىڅ ٳوخٿٴىح ٫ڀُهڂهُحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن نڄَُ كيػنخ ڃلڄي ٬َنٍ حرن ٫ڄَو ٫ن أرٍ ٓاڀڄش  كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .نخّ ڃ٬خىڅ هُخٍهڂ ٳٍ حٿـخهڀُش هُخٍهڂ ٳٍ حٔٓٗځ اًح ٳٸهىححٿ-
نزؤناخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش        ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄُاَ وََِاي ٷاخٖ أ   خ ػنكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َص أٍر٬ش أنهخٍ ڃن حٿـنش حٿٴَحص وحٿنُپ وحٿُٔلخڅ وؿُـخڅٳـ-
َ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي وحرن نڄَُ ٷاخٖ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫    كي -  و ٫ان أراٍ ٓاڀڄش    ڄا

 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛ
 .َوح حٿُ٘ذ وٖ ط٘زهىح رخٿُهىى وٖ رخٿنٜخٍيٯُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي وحرن نڄَُ ٷاخٖ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش         كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ـنش ٳ٤ُڀ٬ىڅ هاخثٴُن وؿڀاُن أڅ   ڃش ٳُىٷٲ ٫ڀً حٿَٜح١ ٳُٸخٽ َخ أهپ حٿخطً رخٿڄىص َىځ حٿٸَُئ-

َوَؿىح وٷخٽ ََِي أڅ َوَؿىح ڃن ڃټخنهڂ حٿٌٌ هڂ ٳُاه ٳُٸاخٽ هاپ ط٬َٳاىڅ هاٌح ٷاخٿىح ن٬اڂ ٍرناخ         
ڃټاخنهڂ حٿاٌٌ هاڂ     ڃان  هٌح حٿڄىص ػڂ َٸخٽ َخ أهپ حٿنخٍ ٳ٤ُڀ٬اىڅ ٳاَكُن ڃٔظز٘اََن أڅ َوَؿاىح    

حٿٜاَح١ ػاڂ َٸاخٽ ٿڀٴاََٸُن      ىح ن٬ڂ هٌح حٿڄىص ٳُئڃَ ره ٳٌُرق ٫ڀًٿٳىڅ هٌح ٷخ٬َٳُه ٳُٸخٽ هپ ط
 .ٻٗهڄخ هڀىى ٳُڄخ طـيوڅ ٖ ڃىص ٳُه أريح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي وحرن نڄَُ ٷخٖ كايػنخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش      كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

وٿااڂ طَٓااڀهخ ٳظؤٻااپ ڃاان ه٘ااخٕ   ٳااٍ هااَس ٍر٤ظهااخ ٳڀااڂ ط٬٤ڄهااخ وٿااڂ طٔااٸهخ   ٍحڃااَأس حٿنااخض ڀااىه-
 .حٍْٝ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حران نڄُاَ وََِاي ٷاخٖ أنزؤناخ ڃلڄاي كايػنخ أراى ٓاڀڄش ٫ان أراٍ            كي - 
 هَََس ٷخٽ

ٍ اڅ جظا ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿىٛخٽ ٷخٿىح انٺ طىحٛپ ٷاخٽ انټاڂ ٿٔاظڂ ٻهُ   نه-
 ٬٤َڄنٍ ٍرٍ ؤَٸُنٍ. زٍ ٬٤َڄنٍ ؤَٸُن وٷخٽ ََِي انٍ أرُضكحهلل 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٫ن كن٨ڀش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓخٿڄخ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس كي - 
 َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٽ حٿٸظپٷخزٞ حٿ٬ڀڂ و٨َهَ حٿٴظن وَټؼَ حٿهَؽ ٷُپ َخ ٍٓىٽ حهلل وڃخ حٿهَؽ َٸ-
ً كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷاخٽ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀكي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 .ظٔزُق ٿڀَؿخٽ وحٿظٜٴُٶ ٿڀنٔخءحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀً كيػنخ ڃلڄي حرن آلٶ ٫ن حٿ٬ٗء رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن كي - 

 ََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽهَأرُه ٫ن أرٍ 
ح ٛڀً أكيٻڂ ػڂ ؿڀْ ٳٍ ڃٜٗ  ٿڂ طِٽ حٿڄٗثټاش طٸاىٽ حٿڀهاڂ حٯٴاَ ٿاه حٿڀهاڂ حٍكڄاه ڃاخ ٿاڂ          اً-

 .َليع أو َٸىځ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀً وََِي ٷاخٖ أنزؤناخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان          كي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ََِيحأرٍ هَََس ٷخٽ ڃَص ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ رـناخُس ٳاؤػنىح ٫ڀُهاخ هُاَح ٳاٍ ڃنخٷاذ حٿوُاَ ٳٸاخٽ           وح ٫ڀً ٍٓڃَ-

وؿزض ػڂ ڃَص ٫ڀُه ؿنخُس أهَي ٳؤػنىح ٫ڀُهخ َٗح ٳاٍ ڃنخٷاذ حٿ٘اَ ٳٸاخٽ وؿزاض ػاڂ ٷاخٽ انټاڂ         
 .ٗهيحء ٳٍ حٍْٝ

زؤناخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان         نَِي ٷاخٖ أ وَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀٍ كي - 
 ٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأر
 .ٍآنٍ ٳٍ حٿڄنخځ ٳٸي ٍأي حٿلٶ اڅ حٿ٤ُ٘خڅ ٖ َظ٘زه رٍ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀً كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄَو ٫ن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس      كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
 .ٿنخّ ٫ڀُه ٳُٸظپ ڃن ٻپ ٫َ٘س ط٬ٔشَٔ حٿٴَحص ٫ن ؿزپ ڃن ًهذ ٳُٸظظپ حَل-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀً كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄَو ٫ن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس      كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َس حٿ٬َٝ وٿټن حٿٰنً ٯنً حٿنٴْٻؼ ْ حٿٰنً ٫نٿُ-
ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ     نٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀً وََِي ٷخٖ أنزؤنخػزي حهلل كي٫ ػنخكي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .نخّ طز٪ ٿٸََٖ ٳٍ هٌح حْڃَ هُخٍهڂ طز٪ ٿوُخٍهڂ وَٗحٍهڂ طز٪ ٿَ٘حٍهڂحٿ-
ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي و٬َڀً ٷخٖ كيػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ا       كي - 

 څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأأرٍ هَََس 
 .حٿلزش حٿٔىىحء ٗٴخء ڃن ٻپ ىحء اٖ حٿٔخځ ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل وڃخ حٿٔخځ ٷخٽ حٿڄىص ٳٍ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀً كيػنخ ٳ٠ُپ ٬َناٍ حران ٯاِوحڅ ٫ان حران أراٍ ن٬اڂ ٫ان         كي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
وُنخ رىُڅ ڃؼٗ رڄؼپ ٳڄن ُحى ٳهاى ٍراخ   ٴ٠ش رخٿٴ٠ش ڃؼٗ رڄؼپ وُنخ رىُڅ وحٿٌهذ رخٿٌهذ حٿ-

 .وٖ طزخ٩ ػڄَس كظً َزيو ٛٗكهخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍر٬ٍ رن ارَحهُڂ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ٬َناٍ حران آالٶ ٫ان        كي - 

 ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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ُخكاش وحٖٓظٔاٸخء راخْنىحء وٻاٌح ٷڀاض      حٿـخهڀُاش ٖ َظاَٻهن أهاپ حٔٓاٗځ حٿن     پڃن ٫ڄپ أه ػٗع-
 ٿ٬ُٔي وڃخ هى ٷخٽ ى٫ىي حٿـخهڀُش َخ آٽ ٳٗڅ َخ آٽ ٳٗڅ َخ آٽ ٳٗڅ.

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٍر٬اٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ران آالٶ ٫ان حٿ٬اٗء ران ٫زاي               كي - 
 ٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخحٿَكڄن ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس 

 .ڃَس وحكيس ٻظذ حهلل ٫ِ وؿپ ٿه ٫َ٘ كٔنخص ٛڀً ٫ڀٍ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أراى ٻخڃاپ كايػنخ كڄاخى ٫ان ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ               كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .٫َ٘ كٔنخصخ ٛڀً ٫ڀٍ ڃَس وحكيس ٻظذ حهلل ٫ِ وؿپ ٿه ره ڃن-
راى ٻخڃاپ كايػنخ كڄاخى ٫ان ٓاهُپ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ            ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أكي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
خ ؿزهظه ره ڃن ٛخكذ ٻنِ ٖ َئىٌ كٸه اٖ ؿ٬پ ٛٴخثق َلڄً ٫ڀُهخ ٳٍ نخٍ ؿهنڂ ٳظټىي ڃخ-

خڅ ڃٸايحٍ  هڄٔاُن أٿاٲ ٓانش ڃڄاخ      ٻا ى  ٳاٍ َاىځ   زاخ وؿنزه و٧هَ  كظً َلټڂ حهلل ٫ِ وؿپ راُن ٫ 
ڂ َااَي ٓاازُڀه اڃااخ اٿااً حٿـنااش واڃااخ اٿااً حٿنااخٍ وڃااخ ڃاان ٛااخكذ ٯاانڂ ٖ َاائىٌ كٸهااخ اٖ ط٬اايوڅ ػاا

ؿخءص َىځ حٿٸُخڃش أوٳَ ڃخ ٻخنض ٳُز٤ق ٿهخ رٸاخ٩ ٷَٷاَ ٳظن٤لاه رٸَونهاخ وط٤ائ  رؤ٧ٗٳهاخ ٿاُْ        
ٳُهخ ٫ٸٜخء وٖ ؿڀلاخء ٻڀڄاخ ڃ٠اض أهَحهاخ ٍىص ٫ڀُاه أوٖهاخ كظاً َلټاڂ حهلل ٫اِ وؿاپ راُن            

َ  ٫زخى  ٳٍ َىځ ٻخڅ ڃٸي ي ٓازُڀه اڃاخ اٿاً حٿـناش واڃاخ اٿاً       حٍ  هڄُٔن أٿٲ ٓنش ڃڄخ ط٬يوڅ ػاڂ َا
حٿنخٍ وڃخ ڃن ٛخكذ حرپ ٖ َئىٌ كٸهخ اٖ ؿخءص َىځ حٿٸُخڃاش أوٳاَ ڃاخ ٻخناض ٳُاز٤ق ٿهاخ رٸاخ٩        
ٷَٷَ ٳظ٤ئ  رؤهٴخٳهخ ٻڀڄخ ڃ٠ض أهَحهخ ٍىص ٫ڀُاه أوٖهاخ كظاً َلټاڂ حهلل راُن ٫زاخى  ٳاٍ َاىځ         

واڃاخ اٿاً حٿناخٍ ػاڂ ٓاجپ       ڃڄخ ط٬يوڅ ػڂ َاَي ٓازُڀه اڃاخ اٿاً حٿـناش     ٻخڅ ڃٸيحٍ  هڄُٔن أٿٲ ٓنش 
٫ن حٿوُپ ٳٸخٽ حٿوُپ ڃ٬ٸىى ٳٍ نىحُٛهخ حٿوَُ اٿً َىځ حٿٸُخڃش وهٍ ٿَؿاپ أؿاَ وٿَؿاپ ٓاظَ     

 ٍٳڄاخ ٯُزاض ٳا    وؿڄخٽ و٫ڀً ٍؿپ وٍُ أڃخ حٿٌٌ هٍ ٿه أؿَ ٳَؿپ َظوٌهخ ٬َيهخ ٳٍ ٓزُپ حهلل
أؿاَ واڅ ڃاَص   رض ڃنه ٳڄخ ٯُزذ ٳٍ ر٤ىنهاخ ٳهاى ٿاه    ر٤ىنهخ ٳهى ٿه أؿَ واڅ ڃَص رنهَ ٳَ٘

ٳڄخ أٻڀض ڃنه ٳهى ٿه أؿاَ واڅ حٓاظنض ٗاَٳخ ٳڀاه رټاپ ه٤اىس طو٤ىهاخ أؿاَ كظاً ًٻاَ أٍوحػهاخ            
وأرىٿهاخ وأڃاخ حٿظاٍ هاٍ ٿاه ٓاظَ وؿڄاخٽ ٳَؿاپ َظواٌهخ طټََڄاخ وطـڄاٗ وٖ َنٔاً كاٶ ر٤ىنهااخ              

هخ رٌهخ وأَٗح وٍَخء ور٤اَح  و٧هىٍهخ و٫َٔهخ ؤََهخ وأڃخ حٿٌٌ هٍ ٫ڀُه وٍُ ٳَؿپ َظوٌ
ٍَ ٳُهخ اٖ حَِش حٿٴخًس حٿـخڃ٬ش ڃن ٬َڄپ ڃؼٸخٽ ًٍس هَُح ػڂ ٓجپ ٫ن  حٿلڄَ ٳٸخٽ ڃخ أنِٽ حهلل ٫ڀ

 ََ  وڃن ٬َڄپ ڃؼٸخٽ ًٍس َٗح ََ .
ُپ ٷاخٽ ٫ٴاخڅ ٳاٍ    هكڄاخى ٫ان ٓا    نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ و٫ٴخڅ ٷاخٖ كايػ  كي - 

پ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل             كيَؼه ٷخٽ أنزؤنخ ٓهُ
 ٫ڀُه وٓڀڂ

 .طٸىځ حٿٔخ٫ش كظً َڄ٤َ حٿنخّ ڃ٤َح ٖ طټن ڃنه رُىص حٿڄيٍ وٖ طټن ڃنه اٖ رُىص حٿ٬َ٘ ٖ-
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پ ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس     َُ كيػنخ ٓههُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ ُكي - 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ

٬ض حٿ٬َحٵ ٷٴُِهخ وىٍهڄهخ وڃن٬ض حٿ٘خځ وڃيهخ وىَنخٍهخ وڃن٬اض ڃٜاَ اٍىرهاخ وىَنخٍهاخ     ڃن-
و٫يطڂ ڃن كُغ ريأطڂ و٫ايطڂ ڃان كُاغ رايأطڂ و٫ايطڂ ڃان كُاغ رايأطڂ َ٘اهي ٫ڀاً ًٿاٺ ٿلاڂ أراٍ              

هاٌ ڃناه ًح   ًُ رن ڃ٬ُن وًٻَ أرخ ٻخڃپ ٳٸخٽ ٻناض آ لكڄن ٓڄ٬ض َٿَهَََس وىڃه ٷخٽ أرى ٫زي ح
 حىَخ ڃن حْڃنخء.حٿ٘ؤڅ وٻخڅ أرى ٻخڃپ رٰي

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ ُهَُ كيػنخ ٓهُپ ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس     كي - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ّؿَطٜلذ حٿڄٗثټش ٍٳٸش ٳُهخ ٻڀذ أو  ٖ-
كيػنخ ُهَُ كايػنخ ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان أرُاه        ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ  خػنكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ح ٿٸُظڄىهڂ ٳٍ ٣ََٶ ٳٗ طزيإوهڂ وح٤َٟوهڂ اٿاً أٟاُٸهخ ٷاخٽ ُهُاَ ٳٸڀاض ٿٔاهُپ حٿُهاىى        اً-

 .وحٿنٜخٍي ٳٸخٽ حٿڄَ٘ٻىڅ
ٓهُپ ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ ُهَُ كيػنخكي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ح ٷخځ حٿَؿپ ڃن ڃـڀٔه ػڂ ٍؿ٪ اٿُه ٳهى أكٶ رهاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ ُهَُ كيػنخ ٓاهپ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس       كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂهللحهلل ٛڀً حٽ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓى
 .ڂ َٰٔڀه ٳؤٛخره ٍٗء ٳٗ َڀىڃن اٖ نٴٔهنخځ وٳٍ َي  ٯڄَ وٿ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ ُهُاَ ٫ان ٓاهُپ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس         كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .هظٸَـٌِ وٿي وحٿي  اٖ أڅ َـي  ڃڄڀىٻخ ٳُ٘ظََه ٳ٬ُ ٖ-
كيػنخ كڄخى ٫ن ٫ڀٍ رن حٿلټڂ ٫ن ٤٫اخء ران أراٍ    ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ  خػنكي - 

 ٍرخف ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٓجپ ٫ن ٫ڀڂ ٳټظڄه أٿـڂ رڀـخځ ڃن نخٍ َىځ حٿٸُخڃش ڃن-
 رن أنْ ٫ن أرٍ هللػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن ػڄخڃش رن ٫زي حكي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً
 .ح وٷ٪ حٿٌرخد ٳٍ انخء أكيٻڂ ٳڀُٰڄٔه ٳبڅ أكي ؿنخكُه ىحء وحِهَ ىوحءاً-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن أرٍ حٿڄهِځ ٫ن أرٍ هَََسكي - 
ٍٍٟ حهلل ٫نهخ أو أځ ٓڀڄش ٍٍٟ حهلل ٫نهاخ أڅ طـاَ   ش حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڃَ ٳخ٣ڄ أڅ-

 .حٿٌَپ ًٍح٫خ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن ٫ڄخٍ رن أرٍ ٫خڃَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ كي - 
 هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 ح أ٣خ٩ حٿ٬زي ٍره وأ٣خ٩ ُٓي  ٳڀه أؿَحڅ.اً-
ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرى ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن ٓهُپ ٫ن أرٍ  أرٍ كيػنخ نٍػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َـظڄ٪ ٳٍ حٿنخٍ ڃن ٷظپ ٻخٳَح ػڂ ٓيى ر٬ي  ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن أرٍ ٫ڄَحڅ حٿـىنٍ ٫ن ٍؿپ ٫ن كي - 

 أرٍ هَََس
ه ٳٸااخٽ ٿااه اڅ أٍىص طڀُااُن ٷڀزااٺ ىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٷٔااىس ٷڀزاآااٗااټخ اٿااً ٍ ٍٗؿاا أڅ-

 .ٳخ٬٣ڂ حٿڄٔټُن وحڃٔق ٍأّ حٿُظُڂ
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى ٻخڃااپ كاايػنخ كڄااخى ٫اان ػخرااض حٿزنااخنٍ ٫اان أرااٍ ٫ؼڄااخڅ  كااي - 

 ىٽحٿنهيٌ أڅ أرخ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸ
 .ځ ٗهَ حٿٜزَ وػٗع أَخځ ڃن ٻپ ٗهَ ٛىځ حٿيهَٛى-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى ٻخڃااپ كاايػنخ كڄااخى كاايػنخ ارااَحهُڂ و٬َٸااىد كاايػنخ حراان  كااي - 

 ٗهخد ٫ن ٫زُي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڃٍٔء ٿ٬ڀه َٔظ٬ظذ هَُح واڃخ حىَظڄنُن أكيٻڂ حٿڄىص اڃخ ڃلٔن ٳڀ٬ڀه َِى ٖ-
كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ ارَحهُڂ رن ٬ٓي كايػنخ حران ٗاهخد ٫ان ٫زُاي       ػنخ ٫زي حهللكي - 

 حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 خَظـاخوُ ٫نا   أڅڅ ٍؿپ َيحَن حٿنخّ ٳټخڅ َٸىٽ ٿٴظخ  اًح أطُاض ڃ٬ٔاَح ٳظـاخوُ ٫ناه ٿ٬اپ حهلل      ٻخ-

 ٷخٽ ٳڀٸً حهلل ٫ِ وؿپ ٳظـخوُ ٫نه.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ ارَحهُڂ ٬َنٍ حرن ٬ٓي كيػنخ حرن ٗاهخد ٫ان   كي - 

 أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ِٿنخ ٯيح اڅ ٗخء حهلل روُٲ رنٍ ٻنخنش كُغ طٸخٓڄىح ٫ڀً حٿټٴَڃن-
ارااَحهُڂ كاايػنخ حراان ٗااهخد ٫اان ٓاا٬ُي راان  حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى ٻخڃااپ كاايػنخ ػنخ ٫زاايكااي - 

 حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .٫ڀُټڂ ٳٜىڃىح ػٗػُن َىڃخ ٯڂ ح ٍأَظڂ حٿهٗٽ ٳٜىڃىح واًح ٍأَظڄى  ٳخٳ٤َوح ٳبڅاً-
ٍ       اخڃپ كايػنخ  ٻ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرىكي -   راَحهُڂ كايػنخ حران ٗاهخد ٫ان حْٯاَ وأرا

ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس و٬َٸىد ٷخٽ كيػنخ أرٍ ٫ن حرن ٗهخد ٫ن أٯَ ٫ن أرٍ هَََس وٿڂ ٌَٻَ 
٬َٸىد أرخ ٓڀڄش ٷخٽ أرٍ كيػنخ َىنْ ٫ن حْٯَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هََاَس ٫ان ٍٓاىٽ حهلل    

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٳاخْوٽ ٳابًح   ن أراىحد حٿڄٔاـي ڃٗثټاش َټظزاىڅ حْوٽ     ڃا ڀاً ٻاپ راخد    ٫ ح ٻخڅ َىځ حٿـڄ٬ش ٻؤڅاً-

 .ؿڀْ حٔڃخځ ٣ىوح حٿٜلٲ وؿخإوح ٳخٓظڄ٬ىح حٿٌٻَ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ ارَحهُڂ كيػنخ حرن ٗهخد و٬َٸىد كيػنخ أراٍ  كي - 
وٓاڀڂ   هً حهلل ٫ڀُا ٛاڀ ٫ن حرن ٗهخد ٫ن ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ أڅ أراخ هََاَس أهزاَ  أڅ ٍٓاىٽ حهلل     

 ٷخٽ
 .َئًَنخ رهخ ٳٍ ڃٔـينخ هٌح ٷخٽ ٬َٸىد ٬َنٍ حٿؼىځ أٻپ ڃن هٌ  حٿ٘ـَس ٳٗ ڃن-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى ٻخڃااپ كاايػنخ ارااَحهُڂ ٫اان حراان ٗااهخد ٫اان ٓاا٬ُي راان      كااي - 

حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ارَحهُڂ ٖ أ٫ڀڄه اٖ ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ أراٍ وٿاڂ        
 د ٷخٽىَ٘ٺ ٬َٸ

 .يٻڂ وكي  هڄٔش و٫ََ٘ن ؿِءحپ ٛٗس حٿـڄخ٫ش ٫ڀً ٛٗس أكٳ٠-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى ٻخڃااپ كاايػنخ ارااَحهُڂ كاايػنخ حراان ٗااهخد ٫اان ٓاا٬ُي راان  كااي - 

 حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
طُااض ڃٴااخطُق هااِحثن حٍْٝ ٳىٟاا٬ض أ ؼااض رـىحڃاا٪ حٿټڀااڂ ونٜااَص رخٿ٫َااذ ورُنااخ أنااخ نااخثڂ ر٬-

 .َيٌ
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ ارَحهُڂ كيػنخ حرن ٗاهخد ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ران       ػنخ ٫زيكي - 

 ٫زي حٿَكڄن و٫زي حٿَكڄن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ظذ ٍؿٗڅ ٍؿپ ڃن حٿڄٔڀڄُن وٍؿپ ڃن حٿُهاىى ٳٸاخٽ حٿڄٔاڀڂ وحٿاٌٌ حٛا٤ٴً ڃلڄايح ٫ڀاً        حٓ-

حٿڄٔڀڂ ٳڀ٤ڂ ٫اُن حٿُهاىىٌ   وحٿٌٌ ح٤ٛٴً ڃىًٓ ٫ڀً حٿ٬خٿڄُن ٳ٠ٰذ  خٽ حٿُهىىٌوٷحٿ٬خٿڄُن 
ٳؤطً حٿُهاىىٌ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاؤهزَ  راٌٿٺ ٳاي٫خ  ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه            

ظَٱ رٌٿٺ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٖ طوَُوناٍ ٫ان ڃىٓاً ٳابڅ          وٓڀڂ ٳٔؤٿه ٳخ٫
َٕ ٳڄاخ أىٌٍ  حٿنخّ ٬َٜٸىڅ َىځ حٿٸُخڃش ٳؤٻىڅ أوٽ ڃن َٴُٶ ٳؤؿي ڃىٓاً ڃڄٔاټخ رـخناذ حٿ٬ا    

 أځ ٻخڅ ڃڄن حٓظؼنخ  حهلل ٫ِ وؿپ. أٻخڅ ٳُڄن ٬ٛٶ ٳؤٳخٵ ٷزڀٍ
ػنخ ٫زاي حهلل كاايػنٍ أراٍ كاايػنخ أراى ٻخڃااپ كايػنخ ارااَحهُڂ كايػنخ حراان ٗاهخد ٫اان أراٍ ٫زُااي        كاي  - 

 وٓڀڂ هً حهلل ٫ڀُٛڀڃىٿً ٫زي حٿَكڄن حرن ٫ىٱ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل 
ٷخٿىح وٖ أنض َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ وٖ أناخ ٖ أڅ َظٰڄاينٍ حهلل ڃناه     َيهپ أكيح ڃنټڂ ٫ڄڀه حٿـنش ٿن-

 .رٴ٠پ وٍكڄش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ ارَحهُڂ كيػنخ حرن ٗاهخد ٫ان كڄُاي ران ٫زاي      كي - 

 ڀُه وٓڀڂ٫ حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
ڃىٓاً أناض آىځ حٿاٌٌ أهَؿظاٺ ه٤ُجظاٺ ڃان حٿـناش         ظؾ آىځ وڃىٓاً ٫ڀُهڄاخ حٿٔاٗځ ٳٸاخٽ ٿاه     حك-

ٍَ ٷزپ أڅ  ٳٸخٽ ٿه آىځ وأنض ڃىًٓ حٿٌٌ ح٤ٛٴخٹ حهلل رټٗڃه ورَٓخٿظه طڀىڃنٍ ٫ڀً أڃَ ٷيٍ ٫ڀ
 .أهڀٶ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳلؾ آىځ ڃىًٓ ٳلؾ آىځ ڃىًٓ

ِ   ٍ كيػنٍ أرهللػنخ ٫زي حكي -  هاٌَ كايػنٍ كڄُاي ران ٫زاي      كيػنخ أرى حٿُڄخڅ كيػنخ ٗا٬ُذ ٫ان حٿ
 خ هَََس ٷخٽ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٿَكڄن أڅ أر

 .ٻَ حٿليَغٳٌ-
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ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى ٻخڃااپ كاايػنخ ارااَحهُڂ كاايػنخ حراان ٗااهخد ٫اان ٓاا٬ُي راان  كااي - 
 حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

 وٍٓىٿه ٷخٽ ػڂ ڃخًح ٷاخٽ ػاڂ   وٓڀڂ أٌ ح٫ْڄخٽ أٳ٠پ ٷخٽ اَڄخڅ رخهلل حهلل ٫ڀُه ڀًپ حٿنزٍ ٛٓج-
 .حٿـهخى ٳٍ ٓزُپ حهلل ٷُپ ػڂ ڃخًح ٷخٽ ػڂ كؾ ڃزَوٍ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ ٿُغ كايػنٍ ٓا٬ُي ٫ان أراٍ ٫ان أراٍ هََاَس        كي - 
 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸىٽ

 . طلٸَڅ ؿخٍس ٿـخٍطهخ وٿى ٳَٓن ٗخسٖحٿڄٔڀڄخص  خءنٔ َخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ أراى ٻخڃاپ كايػنخ ٿُاغ كايػنخ اراَحهُڂ كايػنخ حران ٗاهخد ٫ان             كي - 

 اٖٯَ وأرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٿً ٓڄخء حٿينُخ ٳُٸاىٽ ڃان َاي٫ىنٍ    اڀُپ حِهَ حٿِٽ ٍرنخ طزخٍٹ حٓڄه ٻپ ٿُڀش كُن َزٸً ػڀغ َن-

ـُذ ٿه ڃن َٔؤٿنٍ ٳؤ٤٫ُه ڃن َٔظٰٴَنٍ ٳؤٯٴَ ٿه كظً ٤َڀ٪ حٿٴـَ ٳڀٌٿٺ ٻخنىح َٴ٠اڀىڅ  ٳخٓظ
 .ٛٗس آهَ حٿڀُپ ٫ڀً ٛٗس أوٿه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٓاڀڄش ٫ان حران آالٶ ٫ان ڃلڄاي ران اراَحهُڂ ٷاخٽ          كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهللخٳٔؤٿظه ٳٸ نشأطُض ٬ُٓي رن ڃَؿخ

ٛڀً ٫ڀً ؿنخُس ٳڀڂ َڄٖ ڃ٬هخ ٳڀُٸڂ كظاً طُٰاذ ٫ناه وڃان ڃ٘اً ڃ٬هاخ ٳاٗ َـڀاْ كظاً           ڃن-
 .طىٟ٪

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن حرن آلٶ ٫ن ََِاي ران أراٍ كزُاذ ٫ان      كي - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂس ٫َحٹ رن ڃخٿٺ ٫ن أرٍ هَََ

 .ڃن حٿٜٗس ٍٻ٬ش ٳٸي أىٍٻهخأىٍٹ  ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ُپ كيػنخ ََِي رن أرٍ َُخى كيػنٍ ڃن ٓڄ٪ أراخ  كي - 

 هَََس َٸىٽ
ٛخنٍ هڀُڀٍ رؼٗع ونهخنٍ ٫ن ػٗع أوٛخنٍ رخٿىطَ ٷزپ حٿناىځ وٛاُخځ ػٗػاش أَاخځ ڃان ٻاپ       أو-

 .ٷ٬خء حٿٸَى ونٸَ ٻنٸَ حٿيَٺلً ٷخٽ ونهخنٍ ٫ن حٔٿظٴخص وحٷ٬خء ٻخ٠ٗهَ وٍٻ٬ظٍ حٿ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿ٬زخّ ڃلڄي رن حٿٔڄخٹ كيػنخ حٿ٬ىحځ رن كىٗذ كيػنٍ كي - 

 ڃن ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ
 ٛخنٍ هڀُڀٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رٜىځ ػٗػش أَخځ ڃن ٻپ ٗهَ ورخٿىطَ ٷزپ حٿنىځ ورٜاٗس أو-

 .حٿ٠لً ٳبنهخ ٛٗس حْوحرُن
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ح٫ْڄاٖ ٫ان ًٻاىحڅ ٫ان أراٍ       ػنخكي - 

 هَََس ََٳ٬ه اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
َٝ ٿه رؼىحد ىوڅ حٿـنشَٸ-  .ىٽ ڃن أًهزُض كزُزظه ٳٜزَ وحكظٔذ ٿڂ أٍ
ن أراٍ هََاَس   حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٿُغ ٫ن ٻ٬ذ ٫ا  كيػنخ ٫زي رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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ؿااش ٳااٍ ىٍ ح ٛااڀُظڂ ٫ڀااً ٳخٓااؤٿىح حهلل ٿااٍ حٿىٓااُڀش ٷُااپ َااخ ٍٓااىٽ حهلل وڃااخ حٿىٓااُڀش ٷااخٽ أ٫ڀااًاً-
 .حٿـنش ٖ َنخٿهخ اٖ ٍؿپ وحكي وأٍؿى أڅ أٻىڅ أنخ هى

ٗ        يٍ كيػنخ ٫زا أرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي -  څ ٫ان ٓا٬ُي   حٿاَُحٵ أنزؤناخ ٓاٴُخڅ ٫ان ڃلڄاي ران ٫ـا
 حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

حهلل َلااذ حٿ٤٬ااخّ وَاازٰٞ أو َټااَ  حٿظؼااخإد ٳاابًح ٷااخٽ أكاايهڂ هخهااخ ٳبنڄااخ ًٿااٺ حٿ٘اا٤ُخڅ         اڅ-
 .٠َلٺ ڃن ؿىٳه

حٿِهاٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ أڅ      نػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ا  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كي - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأرخ هَََس 

ح حٓظُٸ٦ أكيٻڂ ٳٗ َيهپ َي  ٳٍ انخثه أو ٷخٽ ٳٍ وٟىثه كظاً َٰٔاڀهخ ػاٗع ڃاَحص ٳبناه ٖ      اً-
 َيٌٍ أَن رخطض َي .

ڄٔاُذ  ٿٓا٬ُي ران ح   ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

ً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٫ان حٿٴاخٍس طٸا٪ ٳاٍ حٿٔاڄن ٳٸاخٽ اڅ ٻاخڅ ؿخڃايح ٳؤٿٸىهاخ وڃاخ             پ حٿنزاٍ ٛاڀ  ٓاج -
كىٿهااخ واڅ ٻااخڅ ڃخث٬ااخ ٳااٗ طٸَرااى  ٷااخٽ ٫زااي حٿااَُحٵ أهزَنااٍ أرااى ٫زااي حٿااَكڄن راان رىًوَااه أڅ   

 ٫ڀُااه وٓااڀڂ وٷااخٽ كاايػنخ حهللڃ٬ڄااَح ٻااؤڅ َااٌٻَ  رهااٌح حٔٓاانخى وَااٌٻَ ٷااخٽ ٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً 
 .ََن ٫ن أرٍ هَََسڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ن حرن ُٓ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ن حرن ََُٓن ٫ان أراٍ   كي - 
 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٛڀ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل

 .َزىٿن أكيٻڂ ٳٍ حٿڄخء حٿيحثڂ ػڂ َظىٟؤ ڃنه ٖ-
حران ٓاََُن ٫ان أراٍ      ػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ه٘خځ رن كٔخڅ ٫نكيػنخ ٫زي حهلل كي - 

هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ وٷاخٽ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان أَاىد ٫ان حران ٓاََُن          
 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ح وٿٮ حٿټڀذ ٳٍ حٔنخء ٳخٯٔڀه ٓز٪ ڃَحصاً-
َ ران ٫زاي   ي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٫ڄا       زا راٍ كايػنخ ٫  أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

حٿ٬َِِ ٫ن ارَحهُڂ رن ٫زي حهلل رن ٷخ٥ٍ ٷخٽ ڃٍَص رؤرٍ هَََس وهى َظىٟؤ ٳٸاخٽ أطايٌٍ ڃڄاخ    
 أطىٟؤ ڃن أػىحٍ أٷ٢ أٻڀظهخ انٍ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

 .ٟئوح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍطى-
ِهاٌَ ٫ان أراٍ    حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ وحران ؿاََؾ ٫ان حٿ    يٍ كيػنخ ٫زأرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍؿٗ ٷخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل هپ َٜاڀٍ حٿَؿاپ ٳاٍ حٿؼاىد     
 حٿىحكي ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٿټڀټڂ ػىرخڅ ٷخٽ ٳٍ كيَغ حرن ؿََؾ كيػنٍ حرن ٗهخد ٫ن أرٍ ٓڀڄش أڅ أرخ هَََس كيعأو-
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نزؤنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان ًٻاىحڅ ٫ان أراٍ        ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أزػنخ ٫كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

كٔنش ٬َڄڀهخ حرن آىځ ط٠خ٫ٲ ٫َ٘ح اٿً ٓز٬ڄخثش ٟا٬ٲ اٖ حٿٜاُخځ ٳهاى ٿاٍ وأناخ حؿاِي        ٻپ-
ي ٳ٤اَ  وٳَكاش ٫ناي    نا خثڂ ٳَكاش ٫ ڀٜا ره َي٩ ٗهىطه ڃن أؿڀٍ وَي٩ ٬٣خڃه ڃن أؿڀٍ ٳَكظخڅ ٿ

 وڀىٱ ٳڂ حٿٜخثڂ أ٣ُذ ٫ن حهلل ڃن ٍَق حٿڄٔٺ.ٿٸخء ٍره ٫ِ وؿپ وٿ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن َلًُ رن أرٍ ٻؼَُ ٫ن ٫ټَڃش كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .٫خطٸه ٣َٳُه ٫ڀً ُنح ٛڀً أكيٻڂ ٳٍ ػىد ٳڀُوخٿٲ راً-
كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان كڄُاي ران ٫زاي            ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس
ٍ  أڅ- ڀاش حٿڄٔاـي ٳلظهاخ رڄاَوس أو ر٘اٍء ػاڂ ٷاخٽ اًح        ٷز حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأي نوخڃش ٳا

ڃڀټاخ وٿټان ٿُظانوڂ ٫ان      هٷخځ أكيٻڂ اٿً حٿٜٗس ٳٗ َظانوڄن أڃخڃاه وٖ ٫ان َڄُناه ٳابڅ ٫ان َڄُنا       
 .يڃه حٿَُٔئَخٍ  أو طلض ٷ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان     كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

َ          ڃن- ن رأٻپ ڃن هٌ  حٿ٘ـَس ٬َنٍ حٿؼىځ ٳٗ َئًَناخ ٳاٍ ڃٔاـينخ وٷاخٽ ٳاٍ ڃىٟا٪ آهاَ ٳاٗ َٸا
 .ڃٔـينخ وٖ َئًَنخ رََق حٿؼىځ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان ڃنٜاىٍ ٫ان ٫زاخى ران أناُْ           كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

حٿڄاائًڅ َٰٴااَ ٿااه ڃاايي ٛااىطه وَٜاايٷه ٻااپ ٣ٍااذ وَااخرْ ٓااڄ٬ه وحٿ٘ااخهي ٫ڀُااه هڄٔااش          أڅ-
 .و٫ََ٘ن ىٍؿش

ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان        خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬   كيػن - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

پ ٛٗس حٿـڄ٪ ٫ڀً ٛٗس حٿىحكي هڄٔاش و٫٘اََن وطـظڄا٪ ڃٗثټاش حٿڀُاپ وڃٗثټاش حٿنهاخٍ        ٳ٠-
ٷاَآڅ حٿٴـاَ ٻاخڅ     څ حٿٴـاَ اڅ َآٳٍ ٛٗس حٿٜزق ٷخٽ ػڂ َٸىٽ أرى هَََس وحٷاَإوح اڅ ٗاجظڂ وٷا   

 .ڃ٘هىىح
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ وحرن ؿاََؾ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان حران       ػنخ ٫زيكي - 

حٿڄٔاُذ وأراٍ ٓااڀڄش ٫ان أرااٍ هََاَس ٷااخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُاه وٓااڀڂ اًح حٗاظي حٿلااَ         
 ٳؤرَىوح ٫ن حٿٜٗس ٳبڅ ٗيس حٿلَ ڃن ٳُق ؿهنڂ.

َىد ٫ن حرن ََُٓن ٫ان أراٍ   رٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أأهلل كيػنٍ ح ػنخ ٫زيكي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ



  

 

 

Page 409 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

َِحٽ أكيٻڂ ٳٍ ٛٗس ڃخ ٻخڅ َنظ٨َ حٿٜٗس وٖ طِحٽ حٿڄٗثټش طٜڀٍ ٫ڀاً أكايٻڂ ڃاخ ٻاخڅ      ٖ-
 .ٳٍ ڃٔـي طٸىٽ حٿڀهڂ حٯٴَ ٿه حٿڀهڂ حٍكڄه

حٓڄ٬ُپ ران أڃُاش ٫ان     نخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ وحٿؼىٌٍ ٫نػػنٍ أرٍ كيكيػنخ ٫زي حهلل كي - 
 أرٍ ٫ڄَو رن كََغ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٍٳ٬ه ٷخٽ

ح ٛڀً أكيٻڂ ٳڀُٜپ اٿً ٍٗء ٳبڅ ٿڂ َټن ٍٗء ٳ٬ٜخ ٳبڅ ٿڂ َټن ٫ٜاخ ٳڀاُو٢٤ ه٤اخ ػاڂ     اً-
 ٖ ٠ََ  ڃخ ڃَ رُن َيَه.

ڄَ ٫ن ٓهُپ حرن أرٍ ٛاخٿق ٫ان أرُاه    ٬حٵ كيػنخ ڃَُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿكي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن 

 .ح٣ڀ٪ ٫ڀً ٷىځ ٳٍ رُظهڂ رَُٰ اًنهڂ ٳٸي كپ ٿهڂ أڅ َٴٸئوح ٫ُنه ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٓهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان أرُاه      كي - 

 ٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخ٫ن أرٍ هَََس 
 .حٿُهىى وحٿنٜخٍي رخٿٔٗځ ٳبًح ٿٸُظڄىهڂ ٳٍ ٣ََٶ ٳخ٤َٟوهڂ اٿً أُٟٸهخ طزظيإوح ٖ-
َُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان ٫زُاي حهلل ران ٫زاي     حٿ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زيكي - 

 ٽىُه وٓڀڂ َٸ٫ڀحهلل رن ٫ظزش أڅ أرخ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 
 .حهلل وڃخ حٿٴخٽ ٷخٽ حٿټڀڄش حٿٜخٿلش َٔڄ٬هخ أكيٻڂ ٣َُس وهَُهخ حٿٴخٽ ٷُپ َخ ٍٓىٽ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿىحكاي ران َُاخى كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ        كي - 

 ٫ن كڄُي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حٿٴخٽ ٳٌٻَ ڃؼڀه خ٣َُس وهَُه ٖ-
كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ و٫زي ح٫ْڀً ٫ن ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ       ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
٫اايوي وٖ ٛااٴَ وٖ هخڃااش ٷااخٽ أ٫َحرااٍ ٳڄااخ رااخٽ حٔرااپ طټااىڅ ٳااٍ حٿَڃااپ ٻؤنهااخ حٿ٨زااخء            ٖ-

 .ڀڂ ٳڄن ٻخڅ أ٫يي حْوٽ٬َُ حْؿَد ٳُـَرهخ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓٿزٳُوخٿ٤هخ ح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ    كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ١.حطوٌ ٻڀزخ اٖ ٻڀذ ُٛي أو ٩ٍُ أو ڃخُٗش نٸٚ ڃن أؿَ  ٻپ َىځ ٷَُح ڃن-
هٌَ ٷخٽ أهزَناٍ أراى ٓاڀڄش ران ٫زاي حٿاَكڄن       زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿ٫ِػنخ كي - 

 وحْٯَ ٛخكذ أرى هَََس أڅ أرخ هَََس أهزَهڄخ ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ِٽ ٍرنااخ طزااخٍٹ وط٬اخٿً ٻااپ ٿُڀااش كاُن َزٸااً ػڀااغ حٿڀُاپ حِهااَ اٿااً حٿٔاڄخء حٿااينُخ ٳُٸااىٽ ڃاان     َنا -

 .َٔظٰٴَنٍ ٳؤٯٴَ ٿه ڃن َٔؤٿنٍ ٳؤ٤٫ُه نَي٫ىنٍ ٳؤٓظـُذ ٿه ڃ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ن حرن ََُٓن ٫ان أراٍ   كي - 

 هَََس و٫ن هڄخځ رن ڃنزه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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ه هڄااخځ ٫اان أرااٍ ُااـنااش وُحى ٳحٿهلل طٔاا٬ش وطٔاا٬ُن حٓااڄخ ڃخثااش اٖ وحكاايح ڃاان أكٜااخهخ ىهااپ  اڅ-
 . ٫ڀُه وٓڀڂ أنه وطَ َلذ حٿىطَهَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَُحٵ كاايػنخ ڃ٬ڄااَ ٫اان حٿِهااٌَ ٫اان حراان حٿڄٔااُذ كااي - 
 وح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

حٿ٬٤خځ ٬٣خځ حٿىٿُڄش َي٫ً حٿٰنٍ وَظَٹ حٿڄٔټُن وهٍ كٶ وڃن طَٻهخ ٳٸي ٫ٜاً وٻاخڅ    َٗ-
 .حهلل وٍٓىٿهٍرڄخ ٷخٽ وڃن ٿڂ َـذ حٿي٫ىس ٳٸي ٫ًٜ  ڃ٬ڄَ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٓهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان أرُاه      كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

حٿٔااڄخء اڅ  ؿزََاپ ْهاپ  ٽ حهلل اًح أكاذ ٫زايح ٷاخٽ ٿـزََااپ اناٍ أكاذ ٳٗنااخ ٳؤكزاه ٷاخٽ ٳُٸااى        اڅ-
ٳُلزاه أهاپ حٿٔاڄخء ٷاخٽ وَىٟا٪ ٿاه حٿٸزاىٽ ٳاٍ حٍْٝ ٷاخٽ واًح           ٍرټڂ َلاذ ٳٗناخ ٳاؤكزى  ٷاخٽ    

 .أرٰٞ ٳڄؼپ ًٿٺ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان           كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
راخهلل وحٿُاىځ حِهاَ ٳڀُټاَځ      ُاىځ حِهاَ ٳاٗ َائًٌ ؿاخٍ  ڃان ٻاخڅ َائڃن        ٿن راخهلل وح ئڃٻخڅ َا  ڃن-

 .ُٟٴه ڃن ٻخڅ َئڃن رخهلل وحٿُىځ حِهَ ٳڀُٸپ هَُح أو ٿُٜڄض
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ن حرن ََُٓن ٫ان أراٍ   كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ش َڄخنُش وحٿٴٸه َڄخڅڄن هڂ أٍٵ ٷڀىرخ حَٔڄخڅ َڄخڅ وحٿلټڄُخٻڂ أهپ حٿأط-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش رن ٫زاي  كي - 

حٿَكڄن و٫زُي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزاش أنهڄاخ ٓاڄ٬خ أراخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل          
 ٫ڀُه وٓڀڂ

ٷاخٽ رناىح ٫زاي حْٗاهپ وهاڂ ٍها٢ ٓا٬ي        ىوٍ حْنٜخٍ ٷخٿىح رڀً َخ ٍٓاىٽ حهلل   هزَٻڂ روَُأ أٖ-
رن ڃ٬خً ٷخٿىح ػڂ ڃان َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ ػاڂ رناىح حٿنـاخٍ ٷاخٿىح ػاڂ ڃان َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ ػاڂ رناىح                
حٿلَع رن حٿوٍِؽ ٷخٿىح ػڂ ڃن َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ػڂ رنى ٓخ٫يس ٷاخٿىح ػاڂ ڃان َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ       

ظاخىس أنهڄاخ ٓاڄ٬خ أناْ ران ڃخٿاٺ َاٌٻَ        ػڂ ٳٍ ٻپ ىوٍ حْنٜخٍ هَُ ٷخٽ ڃ٬ڄَ أهزَنٍ ػخراض وٷ 
 هٌح حٿليَغ اٖ أنه ٷخٽ رنىح حٿنـخٍ ػڂ رنى ٫زي حْٗهپ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ڃلڄي رن َُخى ڃىٿً رنٍ ؿڄاق  كي - 
 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٛ أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل

رـڄظاه ٷاي أٓازپ اُحٍ  اً هٔاٲ حهلل راه ٳهاى َظـڀـاپ أو ٷاخٽ          نخ ٍؿپ َظزوظَ ٳٍ كڀش ڃ٬ـاذ رُ-
 .َهىٌ ٳُهخ اٿً َىځ حٿٸُخڃش

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ كيػنٍ ػخراض ران ٷاُْ    كي - 
 أڅ أرخ هَََس ٷخٽ
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ه د كاخؽ ٳخٗاظيص ٫ڀاُهڂ ٳٸاخٽ ٫ڄاَ ٿڄان كىٿا       خڄَ رن حٿو٤ا و٫ٌص حٿنخّ ٍَق ر٤ََٶ ڃټش أه-
ڃن َليػنخ ٫ان حٿاََق ٳڀاڂ ََؿ٬اىح اٿُاه ٗاُجخ ٳزڀٰناٍ حٿاٌٌ ٓاؤٽ ٫ناه ٫ڄاَ ڃان ًٿاٺ ٳخٓاظلؼؼض               
ٍحكڀظٍ كظً أىٍٻظه ٳٸڀض َخ أڃَُ حٿڄئڃنُن أهزَص أنٺ ٓؤٿض ٫ن حٿاََق واناٍ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ     

 ڀڂ َٸىٽحهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
زىهخ وٓاڀىح حهلل هَُهاخ   ؤطٍ رخٿَكڄش وطؤطٍ رخٿ٬ٌحد ٳابًح ٍأَظڄىهاخ ٳاٗ طٔا    ط ََق ڃن ٍوف حهللحٿ-

 .وحٓظ٬ٌُوح ره ڃن َٗهخ
يػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ        ك

 وأرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
حٍْٝ رُنااخ أنااخ نااخثڂ اً ؿااٍء رڄٴااخطُق هااِحثن      وڃاا٪ حٿټااٗځ  ىحَص رخٿ٫َااذ وأ٤٫ُااض ؿ نٜاا-

 .ٳى٬ٟض ٳٍ َيٌ ٳٸخٽ أرى هَََس ٿٸي ًهذ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأنظڂ طنظؼڀىنهخ
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان كڄُاي ران ٫زاي              كي - 

 وٓڀڂ هً حهلل ٫ڀُٛڀحٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل 
پ حهلل ى٫ٍ ڃن أرىحد حٿـنش وٿڀـنش أرىحد ٳڄن ٻخڅ ڃان أهاپ   أنٴٶ ُوؿُن ڃن ڃخٿه ٳٍ ٓزُ ڃن-

حٿٜٗس ى٫ٍ ڃن رخد حٿٜٗس وڃن ٻخڅ ڃن أهپ حٿٜيٷش ى٫ٍ ڃن راخد حٿٜايٷش وڃان ٻاخڅ ڃان      
َ رټا أهپ حٿـهخى ى٫ٍ ڃن رخد حٿـهخى وڃن ٻخڅ ڃن أهپ حٿُٜخځ ى٫ٍ ڃن رخد حٿََخڅ ٳٸاخٽ أراى   

ٍٓاىٽ  هخ ى٫ٍ ٳهپ َاي٫ً ڃنهاخ ٻڀهاخ أكاي َاخ      ٍٓىٽ حهلل ڃخ ٫ڀً أكي ڃن َٟوٍس ڃن أَ وحهلل َخ
 حهلل ٷخٽ ن٬ڂ وانٍ أٍؿى أڅ طټىڅ ڃنهڂ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄاي ٫ان   كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

رُڄُناه وٍرخهاخ ٻڄاخ ََراٍ أكايٻڂ ڃهاَ  أو        طٜيٵ ڃن ٣ُذ طٸزڀهخ حهلل ڃنه وأهاٌهخ  ححٿ٬زي اً اڅ-
ٳُٜڀه وأڅ حٿَؿپ ٿُظٜيٵ رخٿڀٸڄش ٳظَرى ٳٍ َي حهلل أو ٷخٽ ٳٍ ٻاٲ حهلل كظاً طټاىڅ ڃؼاپ حٿـزاپ      

 .ٳظٜيٷىح
٫ان  ش ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ ٓاڀڄ         كي - 

 ٓڀڂس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وَأرٍ هََ
ظؾ آىځ وڃىًٓ ٳٸاخٽ ڃىٓاً ِىځ َاخ آىځ أناض حٿاٌٌ أىهڀاض ًٍَظاٺ حٿناخٍ ٳٸاخٽ آىځ َاخ ڃىٓاً            حك-

ح٤ٛٴخٹ حهلل رَٓخٿظه ورټٗڃه وأنِٽ ٫ڀُٺ حٿظىٍحس ٳهاپ وؿايص أناٍ أهاز٢ ٷاخٽ ن٬اڂ ٷاخٽ ٳلـاه         
 آىځ.

ٍ ؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ن حران ٓاََُن ٫ان أرا    زػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنكي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ

 .ىح ڃن كيَغ أرٍ ٓڀڄشنل-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٤٫اخء ران ََِاي          كي - 

 حٿڀُؼٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
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 .نىح ٫خڃڀُنخأ٫ڀڂ رڄخ ٻ پ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن أ٣ٴخٽ حٿڄَ٘ٻُن ٳٸخٽ حهللٓج-
أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ أهزَنٍ أرى ٓاڀڄش ٫ان    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٿڀ٘ىنُِ
 .ُټڂ رهٌ  حٿلزش حٿٔىىحء ٳبڅ ٳُهخ ٗٴخء ڃن ٻپ ٍٗء اٖ حٿٔخځ َََي حٿڄىص٫ڀ-
ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان أرُاه       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ظق أرىحد حٿـنش ٳٍ ٻپ حػنُن وهڄُْ ٷخٽ ڃ٬ڄَ وٷخٽ ٯَُ ٓهُپ وط٬َٝ ح٫ْڄاخٽ ٳاٍ ٻاپ    طٴ-

ن َٸاىٽ حهلل ٿڀڄٗثټاش   ُ حٿڄظ٘اخكن اٖحػنُن وهڄُْ ٳُٰٴَ حهلل ٫ِ وؿپ ٿټپ ٫زي ٖ ََ٘ٹ ره ٗاُجخ  
 .ڀلخًٍوهڄخ كظً ٤َٜ

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَُحٵ أنزؤنااخ ڃ٬ڄااَ و٫زااي ح٫ْڀااً ٫اان ڃ٬ڄااَ ٫اان      كااي - 
 حٿِهٌَ ٫ن كڄُي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٌ َڄڀٺ نٴٔه ٫ني حٿ٠ٰذٌهلل ٷخٽ حٿح ْ حٿ٘يَي رخٿ٫َٜش ٷخٿىح ٳڄن حٿ٘يَي َخ ٍٓىٽٿُ-
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان       ػنخ ٫زيكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ
ٽ ٍؿپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٌ ح٫ْڄخٽ أٳ٠پ ٷخٽ حَٔڄخڅ رخهلل ٷخٽ ػڂ ڃخًح ٷخٽ ٓؤ-

 ٍ.ػڂ كؾ ڃزَوٽ حٿـهخى ٳٍ ٓزُپ حهلل ٷخٽ ػڂ ڃخًح ٷخ
٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ن حران ٓاََُن ٫ان أراٍ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
آهااَ حٿِڃااخڅ ٖ طټااخى ٍإَااخ حٿڄاائڃن طټااٌد وأٛاايٷټڂ ٍإَااخ أٛاايٷټڂ كاايَؼخ وحٿَإَااخ ػٗػااش      ٳااٍ-

     َ حٿَؿااپ نٴٔاه وحٿَإَاخ طلاَِن ڃاان     خ َلايع رهاخ  إَا حٿَإَاخ حٿلٔانش ر٘اَي ڃان حهلل ٫ااِ وؿاپ وحٿ
ٳبًح ٍأي أكيٻڂ ٍإَخ َټَههخ ٳٗ َليع رهخ أكيح وٿُٸڂ ٳڀُٜپ ٷخٽ أرى هَََس ٬َـزناٍ   حٿ٤ُ٘خڅ

حٿٸُي وأٻَ  حٿٰپ حٿٸُي ػزخص ٳٍ حٿيَن وٷخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٍإَاخ حٿڄائڃن ؿاِء ڃان         
 .ٓظش وأٍر٬ُن ؿِءح ڃن حٿنزىس

هاٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان      كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِ كيػنٍ أرٍ ػنخ ٫زي حهللكي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 َخ حٿڄئڃن ؿِء ڃن ٓظش وأٍر٬ُن ؿِءح ڃن حٿنزىس.ٍإ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ أڅ         كي - 

هاپ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل     أرى هََاَس أن٘ايٹ حهلل َاخ أراخ هََاَس       ڂٍ كڀٸش ٳُهٳ كٔخڅ ٷخٽ
 ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

 .ذ ٫نٍ أَيٹ حهلل رَوف حٿٸيّ ٳٸخٽ حٿڀهڂ ن٬ڂأؿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ كي - 

 ه وٓڀڂڀُهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫
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 .ُٟٴهٻخڅ َئڃن رخهلل وحٿُىځ حِهَ ٳڀُټَځ  ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حران ٣اخوّ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ         كي - 

 هَََس ٷخٽ
 ٓپ ڃڀٺ حٿڄىص اٿً ڃىًٓ ٳڀڄخ ؿخء  ٛټه ٳٴٸؤ ٫ُنه ٳَؿ٪ اٿً ٍره ٫ِ وؿپ ٳٸخٽأٍ-
٠َا٪  ؿپ اٿُه ٫ُنه وٷخٽ حٍؿ٪ اٿُاه ٳٸاپ ٿاه    وى حهلل ٫ِ ٳٍَٓڀظنٍ اٿً ٫زي ٖ َََي حٿڄىص ٷخٽ أ

َي  ٫ڀً ڃظن ػىٍ ٳڀه رڄاخ ٯ٤اض َاي  رټاپ ٗا٬َس ٓانش ٳٸاخٽ أٌ ٍد ػاڂ ڃاه ٷاخٽ ػاڂ حٿڄاىص ٷاخٽ              
ٳخِڅ ٳٔؤٽ حهلل أڅ َينُه ڃن حٍْٝ حٿڄٸيٓش ٍڃُش رلـاَ ٷاخٽ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه       

 .وٓڀڂ ٳڀى ٻنض ػڂ ٍَْظټڂ ٷزَ  اٿً ؿخنذ حٿ٤ََٶ طلض حٿټؼُذ حْكڄَ
أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٷاخٽ ٷاخٽ ٿاٍ حٿِهاٌَ أٖ أكايػٺ            ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

ِهٌَ ٫ن كڄُي رن ٫زي حٿَكڄن ران ٫اىٱ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ        حٿ رليَؼُن ٫ـُزُن ٷخٽ
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

اًح أنخڃض ٳخكَٷىنٍ ػڂ حٓلٸىنٍ ٽ َٱ ٍؿپ ٫ڀً نٴٔه ٳڀڄخ ك٠َ  حٿڄىص أوًٛ رنُه ٳٸخأٓ-
َق ٳٍ حٿزلَ ٳىحهلل ٿجن ٷيٍ ٫ڀً ٍرٍ ٿ٬ٌُرنٍ ٫ٌحرخ ڃخ ٫ٌره أكاي ٷاخٽ ٳٴ٬ڀاىح    ػڂ حًٍونٍ ٳٍ حٿَ

ًٿٺ ره ٳٸخٽ حهلل ٿٍٓٝ أىٌ ڃخ أهٌص ٳبًح هى ٷخثڂ ٳٸخٽ ڃخ كڄڀٺ ٫ڀً ڃخ ٛن٬ض ٷاخٽ ه٘اُظٺ   
ن ٍٓاىٽ حهلل  ٫ا َخ ٍد أو ڃوخٳظٺ ٳٰٴَ ٿاه راٌٿٺ ٷاخٽ حٿِهاٌَ وكايػنٍ كڄُاي ٫ان أراٍ هََاَس          

ٗ   ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ  هاٍ أ٬٣ڄظهاخ وٖ هاٍ أٍٓاڀظهخ      ىهڀض حڃَأس ٿنخٍ ٳٍ هاَس ٍر٤ظهاخ ٳا
 .ً ڃخطض ٷخٽ حٿِهٌَ ًٿٺ أڅ ٖ َظټپ ٍؿپ وٖ َُؤّ ٍؿپطؤٻپ ڃن ه٘خٕ حٍْٝ كظ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهاٌَ كايػنٍ أراى ٓاڀڄش ٫ان      كي - 
ڀڂ ٷزپ حٿلُٔن رن ٫ڀٍ ٍٟاٍ حهلل ٫نهڄاخ وحْٷا٩َ    هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ أرٍ

 رن كخرْ حٿظڄُڄٍ ؿخٿْ ٳٸخٽ حْٷ٩َ
ٍٓىٽ حهلل أڅ ٿٍ ٫َ٘س ڃن حٿىٿي ڃخ ٷزڀض انٔخنخ ڃنهڂ ٷا٢ ٷاخٽ ٳن٨اَ اٿُاه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً        َخ-

 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ أڅ ڃن ٖ َََكڂ ٖ َََُكڂ
ؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان      حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنز ػنخ ٫زيكي - 

 أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ه٤ذ أځ هخنت رنض أرٍ ٣خٿذ ٳٸخٿض
ٍٓىٽ حهلل انٍ ٷي ٻزَص وٿٍ ٫ُخٽ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ هُاَ نٔاخء ٍٻازن نٔاخء        َخ-

ٍ ٷََٖ أكنخ  ٫ڀاً وٿاي    وٿاڂ طَٻاذ     ٫ڀاً ُوؽ ٳاٍ ًحص َاي  ٷاخٽ أراى هََاَس       خٛاَٰ  وأ٫ٍا   ٳا
 .ڃََڂ رنض ٫ڄَحڅ ر٬َُح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حران ٣اخوّ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ       كي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼڀه اٖ ٷىٿه

 .ڂ طَٻذ ڃََڂ ر٬َُحوٿ-
حٿڄُٔذ وأرٍ  حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن حرن يٍ كيػنخ ٫زأرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓڀڄش أو أكيهڄخ ٫ن أرٍ
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ٴوَ وحٿوُٗء ٳٍ حٿٴايحىَن ڃان أهاپ حٿاىرَ وحٿٔاټُنش ٳاٍ أهاپ حٿٰانڂ وحَٔڄاخڅ َڄاخڅ وحٿلټڄاش            حٿ-
 .َڄخنُش

ڃ٬ڄااَ ٫اان حراان أرااٍ ًثااذ ٫اان ٓاا٬ُي    خٿااَُحٵ كاايػنح ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي كااي - 
 ٌ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٿڄٸزَ

 .ٿٍ ٫ڀً ٷََٖ ٫ڀُټڂ كٸخ ڃخ كټڄىح ٳ٬يٿىح وحثظڄنىح ٳؤىوح وحٓظَكڄىح ٳَكڄىح اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ن حرن ََُٓن ٫ان أراٍ   كي - 

 ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٍهَََس أڅ 
 .ڄىح رخٓڄٍ وٖ طټنىح رټنُظٍطٔ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ن حرن ََُٓن ٫ان أراٍ   كي - 

 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڄىح ربٓڄٍ وٖ طټنى رټنُظٍطٔ-
ََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ    ٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن هڄخځ ٫ن أراٍ ه أرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڄخ ٿڀ٬زي أڅ َظىٳخ  حهلل َلٔن ٫زخىس ٍره ور٤خ٫ش ُٓي  ن٬ڄخ ٿه ون٬ڄخ ٿهن٬-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ أهزَناٍ حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش           كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٽخٽ ٷخٽ ٍٓىٷ ٫ن أرٍ هَََس
ٳٸي أ٣خ٩ حهلل وڃن ٫ٜاخنٍ ٳٸاي ٫ٜاً حهلل وڃان أ٣اخ٩ أڃُاٌَ ٳٸاي أ٣اخ٫نٍ وڃان           أ٣خ٫نٍ ڃن-

 ٫ًٜ أڃٌَُ ٳٸي ٫ٜخنٍ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش رن ٫زاي  كي - 

 حٿَكڄن ٷخٽ
ڃاخ ََٳا٪ ڃان    ىځ وكاُن ََٻا٪ واًح أٍحى أڅ َٔاـي ر٬اي     ٸا ُټزَ كاُن َ ٳ څ أرى هَََس َٜڀٍ رنخٻخ-

حٿَٻى٩ واًح أٍحى أڅ َٔـي ر٬ي ڃخ ََٳ٪ ڃن حٿٔـىى واًح ؿڀْ واًح أٍحى أڅ ََٳ٪ ٳٍ حٿاَٻ٬ظُن  
ٻزَ وَټزَ ڃؼپ ًٿٺ ٳٍ حٿَٻ٬ظُن حْهََُن ٳبًح ٓاڀڂ ٷاخٽ وحٿاٌٌ نٴٔاٍ رُاي  أناٍ ٖٷاَرټڂ ٗازهخ         

 .رَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٬َنٍ ٛٗطه ڃخ ُحٿض هٌ  ٛٗطه كظً ٳخٍٵ حٿينُخ
ٍ رټاَ ران ٫زاي    أرا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي ح٫ْڀً ٫ان ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان     كي - 

 حٿَكڄن رن حٿلَع رن ه٘خځ و٫ن أرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أنهڄخ ٛڀُخ هڀٲ أرٍ هَََس
 .ٻَح نلى كيَغ ٫زي حٿَُحٵٳٌ-
ران ٗاهخد ٫ان أراٍ     أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ ح       نٍػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 رټَ رن ٫زي حٿَكڄن أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ
 .څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٷخځ اٿً حٿٜٗس َټزَ ٳٌٻَ نلى ٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان     كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أرٍ هَََس أڅ
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ح ٷخٽ حٔڃخځ ٯَُ حٿڄ٠ٰىد ٫ڀُهڂ وٖ حٿ٠خٿُن ٳٸىٿىح آڃُن ٳابڅ حٿڄٗثټاش َٸىٿاىڅ آڃاُن واڅ     اً-
 حٔڃخځ َٸىٽ آڃُن ٳڄن وحٳٶ طؤڃُنه طؤڃُن حٿڄٗثټش ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًنزه.

ٌ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش حران     َڄاَ ٫ان حٿِها   ڃ٬ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ    كي - 
 رٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿڄخ ٍٳ٪ ٍأٓه ڃن حٿَٻى٩ ٷخٽ٫زي حٿَكڄن ٫ن أ

 .ڀهڂ ٍرنخ وٿٺ حٿلڄيحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ڃ٬ڄَ ٷاخٽ حٿِهاٌَ وٷاي أهزَناٍ ٓا٬ُي ران       كي - 

 ڀڂ ٷخٽٓهلل ٫ڀُه وح حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً
هاخ طٔا٬ىڅ وٿټان حثظىهاخ وأناظڂ طڄ٘اىڅ و٫ڀاُټڂ حٿٔاټُنش ٳڄاخ أىٍٻاظڂ           ح أٷُڄض حٿٜٗس ٳاٗ طؤطى اً-

 ٳٜڀىح وڃخ ٳخطټڂ ٳؤطڄىح.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ ٿُغ ٫ان ََِاي ٬َناٍ حران حٿهاخى ٫ان حران ٗاهخد         كي - 

 ه وٓڀڂ َٸىٽُڀً حهلل ٫ڀٛ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل
 .َح أٷُڄض حٿٜٗس ٳٌٻاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان      كي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .أىٍٻظڂ ٳٜڀىح وڃخ ٳخطټڂ ٳخٷ٠ىح ٷخٽ ڃ٬ڄَ وٿڂ ٌَٻَ ٓـىىح ڃخ-
َ      كيػنخ ٫زي حهلل كي -  ٌ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان     ػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِها

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .أىٍٹ ٍٻ٬ش ڃن حٿٜٗس ٳٸي أىٍٹ حٿٜٗس ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش رن ٫زاي  كي - 

 ن أرٍ هُؼڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽررن ٓڀُڄخڅ َ حٿَكڄن وأرٍ رټ
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿ٨هَ أو حٿ٬َٜ ٳٔڀڂ ٳٍ ٍٻ٬ظُن ٳٸخٽ ٿاه ًو حٿ٘اڄخٿُن    ًٛڀ-

رن ٫زي ٫ڄَو وٻخڅ كڀُٴخ ٿزنٍ ُهَس أهٴٴض حٿٜٗس أځ نُٔض ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    
 .ٿڀظُن نٸٚحڃخ َٸىٽ ًو حٿُيَن ٷخٿىح ٛيٵ َخ نزٍ حهلل ٳؤطڂ رهڂ حٿَٻ٬ظُن 

ٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن حرن حٿڄٔاُذ وأراٍ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 
 ٓڀڄش أو أكيهڄخ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ح ٛڀً أكيٻڂ رخٿنخّ ٳڀُوٴٲ ٳبڅ ٳُهڂ حٿ٬٠ُٲ وحٿُ٘ن حٿټزَُ وًح حٿلخؿشاً-
َ       ٍحهلل كيػن زيػنخ ٫كي -  ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى أناه ٓاڄ٪ أراخ         أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄا

 هَََس َٸىٽ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َئڃن حٿٌٌ ََٳ٪ ٍأٓه ٷزپ حٔڃخځ أڅ ََى حهلل ٍأٓه ٍأّ كڄخٍ ڃخ-
٫زاي  ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ركي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ حٿَكڄن
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 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأٓه ڃن حٿَٻ٬اش حِهاَس ٳاٍ ٛاٗس حٿٴـاَ ٷاخٽ حٿڀهاڂ        خ ٍٳ٪ ٍٓىٽ حهللٿڄ-
ٍرنخ وٿٺ حٿلڄي أنؾ حٿىٿُي وٓڀڄش رن ه٘خځ و٫ُخٕ رن أرٍ ٍر٬ُاش وحٿڄٔظ٠ا٬ٴُن ڃان حٿڄائڃنُن     

 حٿڀهڂ حٗيى و٣ؤطٺ ٫ڀً ڃ٠َ وحؿ٬ڀهخ ٫ڀُهڂ ٻٔنً َىٓٲ.
٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش رن ٫زاي   ٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَني حهلل كيػ٫زػنخ كي - 

 حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .أًڅ حهلل ٿٍ٘ء ڃخ أًڅ ٿنزٍ أڅ َظٰنً رخٿٸَآڅ ڃخ-
أرااٍ ن ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كاايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان ٷظاخىس ٫ان حٿلٔان ٫ا            كاي  - 

 خٽٷهَََس 
ڀڂ رؼٗع ٿٔاض رظاخٍٻهن ٳاٍ ك٠اَ وٖ ٓاٴَ ناىځ ٫ڀاً وطاَ         ٛخنٍ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓأو-

وُٛخځ ػٗػش أَخځ ڃن ٻپ ٗهَ وٍٻ٬ظٍ حٿ٠لً ٷخٽ ػڂ أوهڂ حٿلٔن ٳـ٬پ ڃټخڅ حٿ٠لً ٯٔپ 
 َىځ حٿـڄ٬ش.

أڅ  ي٬نٍ حرن ٓا٬ َ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿََؾ أهزَنٍ َُخىكي - 
رن َُي أهزَ  أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً  ػخرض رن ٫ُخٝ ڃىٿً ٫زي حٿَكڄن 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ح وٿٮ حٿټڀاذ ٳاٍ اناخء أكايٻڂ ٳڀُٰٔاڀه ٓاز٪ ڃاَحص ٷاخٽ وأهزَناٍ أ٠َاخ أناه أهزاَ  هاِحٽ ران               اً-

 .٫ڀُه وٓڀڂ أٓخڃش أنه ٓڄ٪ أرخ ٓڀڄش َوزَ رٌٿٺ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل
خ ٫زي حٿَُحٵ وحرن رټَ أنزؤنخ حرن ؿََؾ أهزَنٍ َُخى أڅ ػخرظاخ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

ڃىٿً ٫زي حٿَكڄن رن َُي وٷخٽ حرن رټَ أهزَ  أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً    
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ح ٻخڅ أكيٻڂ نخثڄخ ػڂ حٓظُٸ٦ ٳؤٍحى حٿىٟىء ٳٗ ٠َ٪ َي  ٳٍ حٔنخء كظً َٜذ ٫ڀً َي  ٳبنه اً-
 .رخطض َي ٖ َيٌٍ أَن 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿََؾ كيػنٍ حرن ٗهخد أهزَنٍ ٫ڄَ كي - 
رن ٫زي حٿ٬َِِ أڅ ٫زي حهلل رن ارَحهُڂ رن ٷاخ٥ٍ أهزاَ  أناه وؿاي أراخ هََاَس َظىٟاؤ ٫ڀاً ٧هاَ          

٫ڀُاه وٓاڀڂ   ٷا٢ أٻڀظهاخ ْڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل     أڃن أػاىحٍ   ٟؤحٿڄٔـي ٳٸخٽ أرى هَََس انڄخ أطى
 ٷخٽ

 .ٟئوح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍطى-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان      كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٿڄـخڅ حٿڄ٤َٷشخَ وؿىههڂ ٻ٬٘طٸىځ حٿٔخ٫ش كظً َٸخطڀټڂ ٷىځ َنظ٬ڀىڅ حٿ ٖ-
كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان     ػنخ ٫زي حهلل كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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طٸىځ حٿٔخ٫ش كظً ط٤٠َد اٿُخص نٔخء ىوّ كىٽ ًٌ حٿوڀٜش وٻخنض ٛنڄخ ٬َزيهخ ىوّ  ٖ-
 .ٳٍ حٿـخهڀُش رظزخٿش

زؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان      هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنحػنخ ٫زي كي - 
 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخ أرٍ هَََس ٷخٽ

هذ ٻَٔي ٳٗ َټىڅ ٻَٔي ر٬ي  وَاٌهذ ٷُٜاَ ٳاٗ َټاىڅ ٷُٜاَ ر٬اي  وحٿاٌٌ نٴٔاٍ رُاي           ٌَ-
 .ٿظنٴٸن ٻنىُهڄخ ٳٍ ٓزُپ حهلل ط٬خٿً

ٿِهاٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ أناه      كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان ح   كيػنٍ أرٍ ػنخ ٫زي حهللكي - 
 ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٿٌٌ نٴٍٔ رُي  ٿُىٗٺ أڅ َناِٽ ٳاُټڂ حران ڃاََڂ كټڄاخ ٫اخىٖ واڃخڃاخ ڃٸٔا٤خ َټٔاَ حٿٜاڀُذ           وح-
 كي.وَٸظپ حٿونََِ و٠َ٪ حٿـَِش وَٴُٞ حٿڄخٽ كظً ٖ َٸزڀهخ أ

ُ  ػنخكي -  حٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ناخٳ٪ ڃاىٿً أراٍ         ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿاَ
 ٷظخىس ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٲ رټڂ اًح نِٽ رټڂ حرن ڃََڂ ٳؤڃټڂ أو ٷخٽ اڃخڃټڂ ڃنټڂٻُ-
َ  كي -  كن٨ڀاش حْٓاڀڄٍ    نن حٿِهاٌَ ٫ا  ٫ا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄا

 َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأنه ٓڄ٪ أرخ هَََس 
 .ٿٌٌ نٴٍٔ رُي  ٿُهڀن حرن ڃََڂ ڃن ٳؾ حٿَوكخء رخٿلؾ أو حٿ٬ڄَس أو ٿُؼنُهڄخوح-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أَاىد ٫ان حران            كي - 

 ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
يٻڂ حٿيهَ ٳبڅ حهلل هى حٿيهَ وٖ َٸاىٿن أكايٻڂ ٿڀ٬ناذ حٿټاَځ ٳابڅ حٿټاَځ هاى حٿَؿاپ         َٔذ أك ٖ-

 حٿڄٔڀڂ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان      كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ُزاش حٿايهَ ٳابنٍ أناخ حٿايهَ أٷڀاذ ٿُڀاه ونهاخٍ          وؿپ َئًَنٍ حرن آىځ ٷخٽ َٸىٽ َاخ ه  ِىٽ حهلل ٫َٸ-

 .ٳبڅ ٗجض ٷز٠ظهڄخ
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَُحٵ أنزؤنااخ ڃ٬ڄااَ ٫اان ٓااهُپ راان أرااٍ ٛااخٿق ٫اان   كااي - 

 حٿلَع رن ڃوڀي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٳٍ ىرَهخ ٖ َن٨َ حهلل اٿُه هَؤطٍ حڃَأطٌ حٿٌ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٓهُپ ٫ن أرُه ٫ان أراٍ هََاَس    يك - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ح ٓڄ٬ظڂ ٍؿٗ َٸىٽ ٷي هڀٺ حٿنخّ ٳهى أهڀټهڂ َٸىٽ حهلل أنه هى هخٿٺاً-



  

 

 

Page 418 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

َ زاارااٍ كاايػنخ ٫أ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍكااي -  ٫اان حراان ؿااََؾ  ي حٿااَُحٵ أنزؤنااخ حراان ؿااََؾ وحراان رټاا
أهزَنٍ حرن ٗهخد ٫ن ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬َِِ ٫ن ارَحهُڂ رن ٫زي حهلل رن ٷاخ٥ٍ ٫ان أراٍ هََاَس     

 و٫ن ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
ـ  اً- ٷاخٽ حران رټاَ ٳاٍ كيَؼاه ٷاخٽ        ش ٳٸاي ٿٰاىص  ڄ٬ا ح ٷڀض ٿٜخكزٺ أنٜض وحٔڃخځ َو٤اذ َاىځ حٿ

ارَحهُڂ رن ٫زاي حهلل ران ٷاخ٥ٍ ٫ان أراٍ       رن ٗهخد ٫ن كيَغ ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬َِِ ٫نأهزَنٍ ح
هَََس و٫ن كيَغ ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس أنه ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه   

 وٓڀڂ َٸىٿه.
ٖ كي -  أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ حٿ٬اٗء       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ وحرن رټَ ٷاخ

٫زي حٿَكڄن رن ٬َٸىد ٫ان أراٍ ٫زاي حهلل آالٶ أناه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل            رن 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ وٖ طَٰد ٫ڀً َىځ أٳ٠پ ڃن َىځ حٿـڄ٬ش وڃخ ڃن ىحرش اٖ طٴ٩ِ ٿُىځ حٿـڄ٬ش  ٖ-
ْ   د٫ڀً ٻپ رخ نْاٖ هٌَن حٿؼٸڀُن ڃن حٿـن وحْ وٽ ٳاخْوٽ  ڃن أرىحد حٿڄٔـي ڃڀټاخڅ َټظزاخڅ ح

ٳټَؿپ ٷيځ رينش وٻَؿپ ٷيځ رٸَس وٻَؿپ ٷيځ ٗخس وٻَؿپ ٷيځ ٣اخثَح وٻَؿاپ ٷايځ ر٠ُاش ٳابًح      
 ڃخځ ٣ىَض حٿٜلٲ.ٷ٬ي حٔ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حران ؿاََؾ كايػنٍ حٿ٬زاخّ ٫ان ڃلڄاي ران        كي - 
 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن أرٍ ٬ُٓي حٿويٌٍ وأرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٌٛ ٓڀڄش حْنٜخٍ

ٳٍ حٿـڄ٬ش ٓاخ٫ش ٖ َىحٳٸهاخ ٫زاي ڃٔاڀڂ َٔاؤٽ حهلل ٫اِ وؿاپ ٳُهاخ اٖ أ٤٫اخ  اَاخ  وهاٍ ر٬اي              اڅ-
 .حٿ٬َٜ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ حران ؿاََؾ كايػنٍ ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق           كي - 
 نزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽٿهَََس ٫ن حٍ ٫ن أرُه ٫ن أر

 .ٯٔڀهخ حٿٰٔپ وڃن كڄڀهخ حٿىٟىء نڃ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ وحرن رټَ ٷخٖ أنزؤنخ حرن ؿاََؾ أهزَناٍ حٿلاَع    كي - 

رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ وٷخٽ حرن رټَ رن ٫زي حٿڄڀٺ أڅ نخٳ٪ ران ؿزُاَ أهزاَ  أڅ أراخ هََاَس أهزاَ  أناه        
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٽ حهلل ٛڀًٓىٓڄ٪ ٍ

نخُس ٳخطز٬هخ ٳڀه ٷَُح٣خڅ ڃؼڀٍ أكي وڃن ٛڀً وٿڂ َظز٬هخ ٳڀه ٷَُح١ ڃؼپ أكاي  ٛڀً ٫ڀً ؿ ڃن-
  ٷخٽ أرى رټَ حٿٸَُح١ ڃؼپ أكي

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ ه٘اخځ ران ٫اَوس ٫ان         كي - 
ي حهلل ران  أنه أهزَ  أڅ ٓڀڄش رن حٍُْٵ ٻخڅ ؿخٿٔخ ڃ٪ ٫ز َووهذ رن ٻُٔخڅ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄ

٫ڄَ رخٿٔىٵ ٳڄَ رـنخُس َزټٍ ٫ڀُهخ ٳ٬خد ًٿٺ ٫زي حهلل ران ٫ڄاَ ٳاخنظهَهن ٳٸاخٽ ٿاه ٓاڀڄش ران        
طٸااپ ًٿااٺ ٳخٗااهي ٫ڀااً أرااٍ هََااَس ٿٔااڄ٬ظه َٸااىٽ وطىٳُااض حڃااَأس ڃاان ٻنااخثن ڃااَوحڅ     حٍُْٵ ٖ

وٗهيهخ وأڃَ ڃَوحڅ رخٿنٔخء حٿظٍ َزټُن ٳـ٬پ ٤ََىڅ ٳٸخٽ أرى هَََس ى٫هن َخ أرخ ٫زاي حٿڄڀاٺ   
ـنخُس َزټً ٫ڀُهاخ وأناخ ڃ٬اه وڃ٬اه ٫ڄاَ ران حٿو٤اخد        ٳبنه ڃَ ٫ڀً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ر
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ٳااخنظهَ ٫ڄااَ حٿٗطااٍ َزټااُن ڃاا٪ حٿـنااخُس ٳٸااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ى٫هاان َااخ حراان       
نض ٓڄ٬ظه ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳاخهلل  أكيَغ ٷخٽ  هيحٿو٤خد ٳبڅ حٿنٴْ ڃٜخرش واڅ حٿ٬ُن ىحڃ٬ش واڅ حٿ٬

 ح٫ڀڂ. وٍٓىٿه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿََؾ وحرن رټَ ٷاخٽ أنزؤناخ حران ؿاََؾ     كي - 

 كيػنٍ حرن ٗهخد ٫ن كڄُي رن ٫زي حٿَكڄن أڅ أرخ هَََس كيػه
ځ ٗهََن أو ىٍٷزش أو َٜٶ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڃَ ٍؿٗ أٳ٤َ ٳٍ ٍڃ٠خڅ أڅ ٬َظ أڅ-

 .٬٤َڂ ٓظُن ڃٔټُنخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ وحرن رټاَ ٷاخٖ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ ٤٫اخء        يك - 

 ٫ن أرٍ ٛخٿق حٿَِخص أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ًح ٻخڅ َىځ ٛاىځ أكايٻڂ   اُٜخځ ؿنش وحٿ٫ڄپ حرن آىځ ٿه اٖ حٿُٜخځ ٳبنه ٿٍ وأنخ أؿٌِ ره و ٻپ-

جٌ وٖ َٜوذ ٳبڅ ٗخطڄش أكي أو ٷخطڀه ٳڀُٸپ انٍ حڃَإ ٛاخثڂ ڃاَطُن وحٿاٌٌ نٴاْ     ٳٗ ََٳغ َىڃ
ڃلڄااي رُااي  ٿوڀااىٱ ٳااڂ حٿٜااخثڂ أ٣ُااذ ٫نااي حهلل َااىځ حٿٸُخڃااش ڃاان ٍَااق حٿڄٔااٺ وٿڀٜااخثڂ ٳَكظااخڅ    

 اًح أٳ٤َ ٳَف رٴ٤َ  واًح ٿٸً ٍره ٫ِ وؿپ ٳَف رُٜخڃه. َٴَكهڄخ
حران رټاَ ٷاخٖ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ حران         حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ و      ػنخ ٫زيكي - 

ٗهخد ٫ن أرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ان أراٍ هََاَس أناه ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه          
 وٓڀڂ

طٍ أكاايٻڂ حٿ٘اا٤ُخڅ وهااى ٳااٍ ٛااٗطه ٳُڀاازْ ٫ڀُااه كظااً ٖ َاايٌٍ ٻااڂ ٛااڀً ٳاابًح وؿااي ًٿااٺ   َااؤ-
 ْ.ُن وهى ؿخٿيطٳڀُٔـي ٓـ

نخ ٫زي حٿَُحٵ وحرن رټَ ٷخٖ أنزؤنخ حرن ؿََؾ أهزَنٍ ٫ڄَ ران  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 
٤٫خء رن أرٍ حٿوىحٍ أنه رُنڄخ هى ؿخٿْ ڃ٪ نخٳ٪ رن ؿزَُ اً ڃَ رهڄخ أرى ٫زي حهلل هظن َُي رن 

ڀً  ٛا هللٷاخٽ ٍٓاىٽ ح  ٽ حٿََخڅ وٷخٽ حرن رټَ رن حٿَِخڅ ٳي٫خ  نخٳ٪ ٳٸخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس َٸاى    
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ڃخځ أٳ٠پ ڃن هڄٔش و٫ََ٘ن ٛٗس َٜڀُهخ وكي س ڃ٪ حٔٛٗ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ وحرن رټاَ ٷاخٖ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ ٤٫اخء        كي - 

أناه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس َوزاَهڂ ٳاٍ ٻاپ ٛاٗس َٸاَأ ٳڄاخ أٓاڄ٬نخ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓااڀڂ               
 .رټَ ٳٍ ٻپ ٛٗس ٷَآڅأهٴً ٫ڀُنخ أهٴُنخ ٫ڀُټڂ ٷخٽ حرن  خأٓڄ٬نخٻڂ وڃ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان َلُاً حران أراٍ ٻؼُاَ ٫ان أراٍ          كي - 
 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٖ أ٫ڀڄه اٖ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .َڄن٪ ٳ٠پ ڃخء ٿُڄن٪ ره ٳ٠پ حٿټٓ ٖ-
يػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ن حرن ََُٓن ٫ان أراٍ   حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ك ػنخ ٫زيكي - 

 هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حٗظَي ٗخس ڃَٜحس ٳبنه َلڀزهخ ٳبڅ ٍُٟهخ أهٌهخ واٖ ٍىهخ وٍى ڃ٬هخ ٛخ٫خ ڃن طڄَ ڃن-
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أرٍ ٻؼَُ أهزَناٍ أراى    ن٫ن َلًُ ر ڄَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂحهلل أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً ٻؼَُ أنه ٓڄ٪

 .ح رخ٩ أكيٻڂ حٿ٘خس أو حٿڀٸلش ٳٗ َلٴڀهخاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان      كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َي حٿَؿاپ ٫ڀاً رُا٪ أهُاه وٖ َو٤اذ ٫ڀاً ه٤زظاه وٖ        َزُ٪ كخَٟ ٿزخى وٖ طنخؿ٘ىح وٖ َِ ٖ-

 .طٔؤٽ حڃَأس ٣ٗٵ أهظهخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ڃلڄي رن وحٓ٪ ٫ن أراٍ ٛاخٿق   كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٍ حِهاَس وڃان ٓاظَ ٫اىٍس ڃٔاڀڂ      رش ٳٍ حٿينُخ وٓ٪ حهلل ٫ڀُه ٻَرش ٳَڀً ڃټَود ٻ٫ وٓ٪ ڃن-

 ٳٍ حٿينُخ ٓظَ حهلل ٫ىٍطه ٳٍ حِهَس وحهلل ٳٍ ٫ىڅ حٿڄَء ڃخ ٻخڅ ٳٍ ٫ىڅ أهُه.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ران       كي - 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂڀٓىٽ حهلل ٍٛ هَڃِ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ
ؿخٍ  أڅ ٠َ٪ ه٘زش ٫ڀً ؿايحٍ  ػاڂ َٸاىٽ أراى هََاَس ڃاخٿٍ أٍحٻاڂ ڃ٬َٟاُن         َڄن٬ن أكيٻڂ  ٖ-

 .وحهلل ٍْڃُن رهخ رُن أٻظخٳټڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ كي - 

 هَََس ٷخٽ
هاخ وأٿٸاض ؿنُناخ    ٳَڃض اكايحهڄخ حْهاَي رلـاَ ٳؤٛاخرض ر٤نهاخ ٳٸظڀظ      َپظظڀض حڃَأطخڅ ڃن هٌحٷ-

ٳٸ٠ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ريَظهخ ٫ڀً حٿ٬خٷڀش ٳٍ ؿنُنهخ ٯَس ٫زي أو أڃش ٳٸخٽ ٷخثاپ  
ٻُٲ ٬َٸپ ڃن ٖ أٻپ وٖ َٗد وٖ ن٤ٶ وٖ حٓظهپ ٳڄؼپ ًٿٺ ٤َپ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه   

 ڂ ٻڄخ ٫ُڂ أرى هَََس هٌح ڃن اهىحڅ حٿټهخڅ.وٓڀ
ٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 وأرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .٬ـڄخء ؿزخٍ وحٿزجَ ؿزخٍ وحٿڄ٬يڅ ؿزخٍ وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄْ وحٿـزخٍ حٿهيٍحٿ-
ْ  كيػنخ ٫زي رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي -  ٫اَؽ ٷاخٽ ٷاخٽ    حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان ح

 أرى هَََس
ټڂ طٸىٿىڅ أٻؼَ أرى هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ وحهلل حٿڄى٫اي انټاڂ طٸىٿاىڅ ڃاخ راخٽ       ان-

حٿڄهخؿََن ٖ َليػىڅ ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رهٌ  حْكخىَاغ وڃاخ راخٽ حْنٜاخٍ ٖ     
خطهڂ ٳاٍ حْٓاىحٵ واڅ   لخرٍ ڃن حٿڄهخؿََن ٻؤناض ط٘اٰڀهڂ ٛاٴٸ   ٛخىَغ واڅ حكَليػىڅ رهٌ  حْ

ٻخنااض ط٘ااٰڀهڂ أٍٟااىهڂ وحٿٸُااخځ وانااٍ ٻنااض حڃااَإح ڃ٬ظټٴااخ وٻنااض أٻؼااَ خرٍ ڃاان حْنٜااخٍ أٛال 
ڃـخٿٔش ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أك٠َ اًح ٯخرىح وأكٴا٦ اًح نٔاىح وأڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل     

ه ٿُْ َنٔاً  ً أٳَ٭ ڃن كيَؼٍ ػڂ َٸز٠ه اٿُه ٳبنظز٢ٔ ػىره كَ ٫ڀُه وٓڀڂ كيػنخ َىڃخ ٳٸخٽ ڃن
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ػىرٍ أو ٷخٽ ٣هَطٍ ػاڂ ٷز٠اظه اٿاٍ ٳاىحهلل ڃاخ نٔاُض ٗاُجخ ٓاڄ٬ظه          ُٗجخ ٓڄ٬ه ڃنٍ أريح ٳز٤ٔض
ڃنه وأَڂ حهلل ٿىٖ آَش ٳٍ ٻظخد حهلل ڃخ كيػظټڂ رٍ٘ء أريح ػاڂ طاٗ اڅ حٿاٌَن َټظڄاىڅ ڃاخ أنِٿناخ ڃان        

 حٿزُنخص وحٿهيي حَِش ٻڀهخ.
كيػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان         ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵزػنخ ٫كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ن حِهَوڅ حْوٿىڅ َىځ حٿٸُخڃش نلن أوٽ حٿنخّ ىهىٖ حٿـنش رُي أنهڂ أوطىح حٿټظخد ڃن ٷزڀنخ نل-

ٿه وحٿناخّ   ربًنه ٳهٌح حٿُىځ حٿٌٌ هيحنخ حهلل ٶٳُه ڃن حٿلح وأوطُنخ  ڃن ر٬يهڂ ٳهيحنخ حهلل ٿڄخ حهظڀٴى
 .ح ٿڀُهىى ور٬ي ٯي ٿڀنٜخٍيٯي ٿنخ ٳُه طز٪

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حران ٣اخوّ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ         كي - 
 هَََس و٫ن هڄخځ رن ڃنزه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ح حٿټظاخد ڃان ٷزڀناخ وأوطُناخ  ڃان ر٬ايهڂ ٳهاٌح        حِهَوڅ حٿٔخرٸىڅ َىځ حٿٸُخڃش رُيح أنهاڂ أوطاى   نلن-
َىڃهڂ حٿٌَن ٳَٝ ٫ڀُهڂ ٳخهظڀٴىح ٳُه ٳهيحنخ حهلل ٿه ٳهڂ ٿنخ ٳُه طز٪ ٳخٿُهىى ٯايح وحٿنٜاخٍي ر٬اي    

 .ٯي
ٔاُذ ٫ان   ٿڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان حران ح  كي - 

 ٷخٽ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أرٍ
ڃن ڃىٿىى اٖ حٿ٘ا٤ُخڅ َڄٔاه كاُن َىٿاي ٳُٔاظهپ ٛاخٍهخ ڃان ڃٔاش حٿ٘ا٤ُخڅ اَاخ  اٖ ڃاََڂ              ڃخ-

 وحرنهخ ػڂ َٸىٽ أرى هَََس حٷَإوح اڅ ٗجظڂ وانٍ أ٫ٌُهخ رٺ وًٍَظهخ ڃن حٿ٤ُ٘خڅ حٿَؿُڂ.
َ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٷاخٽ     ڄٵ كيػنخ ڃ٬ُحػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكي - 

 أرى هَََس َليع أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٻخڅ
َ نٔخء ٍٻزن حٔرپ ٛڀق نٔخء ٷََٖ أكنخ  ٫ڀً وٿي ٳٍ َٰٛ  وأ٫ٍخ  ٿِوؽ ٳٍ ًحص َاي   هُ-

 .ٷخٽ أرى هَََس وٿڂ طَٻذ ڃََڂ ر٬َُح ٷ٢
ن حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ      ٫ا يػنخ ڃ٬ڄَ ك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵكي - 

 زٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخٽ حٿن
َااض ٫ڄااَو راان ٫ااخڃَ حٿوِح٫ااٍ َـااَ ٷٜاازه ٬َنااٍ حْڃ٬ااخء ٳااٍ حٿنااخٍ وهااى أوٽ ڃاان ٓااُذ       ٍأ-

 .حٿٔىحثذ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن أرٍ ٫َوس ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ن حرن ٓاََُن  كي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂح٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
 .حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰرهخ ٷزپ ڃنه طخد ٷزپ أڅ ط٤ڀ٪ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان     كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
حٿزهُڄش هاپ طلٔاىڅ    ؾڃىٿىى َىٿي ٫ڀً حٿٴ٤َس ٳؤرىح  َهىىحنه وَنَٜحنه وَڄـٔخنه ٻڄخ طنظ ٻپ-

 ٳ٤َ حٿنخّ ٫ڀُهخ ٖ طزيَپ ٿوڀٶ حهلل. ظڂ ٳ٤َس حهلل حٿظٍٗج ڂ َٸىٽ وحٷَإح اڅٳُهخ ڃن ؿي٫خء ػ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٍؿپ ڃن رنٍ ٯٴاخٍ ٫ان ٓا٬ُي    كي - 
 حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .٬ُن ٓنش ٿٸي أ٫ٌٍ حهلل ٿٸي أ٫ٌٍ حهلل اٿُهاٿً ٫زي أكُخ  كظً رڀٮ ٓظُن أو ٓز ي أ٫ٌٍ حهللٿٸ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٷخٽ أهزَنٍ حٿٸخٓڂ رن كي - 

ڃلڄي ٷخٽ حؿظڄا٪ أراى هََاَس وٻ٬اذ ٳـ٬اپ أراى هََاَس َلايع ٻ٬زاخ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه              
 خٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂرخ هَََس ٫ن حٿټظذ ٷخٽ أرى هَََس ٷأوٻ٬ذ َليع ڂ وٓڀ

 .پ نزٍ ى٫ىس ڃٔظـخرش وأنٍ حهظزؤص ى٫ىطٍ ٗٴخ٫ش ْڃظٍ َىځ حٿٸُخڃشٿټ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حران ٣اخوّ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ       كي - 

 ه وٓڀڂڀُهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫
ثش حڃَأس طڀي ٻاپ حڃاَأس ڃانهن ٯٗڃاخ َٸخطاپ ٳاٍ ٓازُپ حهلل        ٓڀُڄخڅ رن ىحوى ٣ْىٳن حٿڀُڀش رڄخ ٷخٽ-

ٷااخٽ ونٔااً أڅ َٸااىٽ اڅ ٗااخء حهلل ٳؤ٣ااخٱ رهاان ٷااخٽ ٳڀااڂ طڀااي ڃاانهن اٖ وحكاايس نٜااٲ انٔااخڅ ٳٸااخٽ 
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿى ٷخٽ اڅ ٗخء حهلل ٿڂ َلنغ وٻخڅ ىٍٻخ ٿلخؿظه

نخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤكي - 
 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

حهلل ط٬ااخٿً ٷااخٽ ٖ َٸااپ أكاايٻڂ َااخ هُزااش حٿاايهَ ٳاابنٍ أنااخ حٿاايهَ أٷڀااذ ٿُڀااه ونهااخٍ  ٳاابًح ٗااجض    اڅ-
 .ٷز٠ظهڄخ

ٿَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٤٫اخء ران ََِاي         ح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زيكي - 
 ٿڀُؼٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ حٿنخّح
ٍٓااىٽ حهلل هااپ نااَي ٍرنااخ َااىځ حٿٸُخڃااش ٳٸااخٽ حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ هااپ ط٠ااخٍوڅ ٳااٍ  َاخ -

حٿ٘ڄْ ٿُْ ىونهاخ ٓالخد ٷاخٿىح ٖ َخٍٓاىٽ حهلل ٳٸاخٽ هاپ ط٠اخٍوڅ ٳاٍ حٿٸڄاَ ٿُڀاش حٿزايٍ ٿاُْ             
ٌٿٺ َـڄ٪ حهلل حٿنخّ ٳُٸاىٽ ڃان   هلل ٷخٽ ٳبنټڂ طَونه َىځ حٿٸُخڃش ٻحٖ َخٍٓىٽ ح ىونه ٓلخد ٳٸخٿى

زي ُٗجخ ٳُظز٬ه ٳُظز٪ ڃن ٻخڅ ٬َزي حٿٸڄَ حٿٸڄَ وڃن ٻاخڅ ٬َزاي حٿ٘اڄْ حٿ٘اڄْ وَظزا٪ ڃان       ٻخڅ ٬َ
ٻخڅ ٬َزي حٿ٤ىحٯُض حٿ٤ىحٯُض وطزٸً هاٌ  حْڃاش ٳُهاخ ڃنخٳٸىهاخ ٳُاؤطُهڂ حهلل ٫اِ وؿاپ ٳاٍ ٯُاَ          

ڃټخننخ كظً َؤطُنخ ٍرنخ ٳابًح ؿاخء    حٿٜىٍس حٿظٍ ط٬َٳىڅ ٳُٸىٽ أنخ ٍرټڂ ٳُٸىٽ ن٬ىً رخهلل ڃنٺ هٌح
٫َٳنخ  ٷخٽ ٳُؤطُهڂ حهلل ٫ِ وؿپ ٳاٍ حٿٜاىٍس حٿظاٍ ٬ََٳاىڅ ٳُٸاىٽ أناخ ٍرټاڂ ٳُٸىٿاىڅ أناض          ٍرنخ 

ٍرنخ ٳُظز٬ىنه ٷخٽ و٠َاَد ؿٔاَ ٫ڀاً ؿهانڂ ٷاخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاؤٻىڅ أوٽ ڃان            
ٔا٬يحڅ هاپ ٍأَاظڂ ٗاىٹ     هاڂ ٓاڀڂ ٓاڀڂ ورهاخ ٻٗٿُاذ ڃؼاپ ٗاىٹ حٿ       ڀپ َىڃجاٌ حٿ َٓا َـُِ وى٫ىي حٿ
ڂ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٳبنهاخ ڃؼاپ ٗاىٹ حٿٔا٬يحڅ ٯُاَ أناه ٖ ٬َڀاڂ ٷايٍ ٨٫ڄهاخ اٖ          حٿ٬ٔيحڅ ٷخٿىح ن٬

حهلل ط٬خٿً ٳظو٤ٲ حٿنخّ رؤ٫ڄخٿهڂ ٳڄنهڂ حٿڄىرٶ ر٬ڄڀه وڃنهڂ حٿڄوَىٽ ػڂ ٬َـاىح كظاً اًح ٳاَ٭    
أڅ ََكڂ ڃڄن ٻخڅ َ٘هي حهلل ٫ِ وؿپ ڃن حٿٸ٠خء رُن حٿ٬زخى وأٍحى أڅ َوَؽ ڃن حٿنخٍ ڃن أٍحى 

 أڃااَ حٿڄٗثټااش أڅ َوَؿااىهن ٳ٬َُٳااىنهڂ ر٬ٗڃااش آػااخٍ حٿٔااـىى وكااَځ حهلل ٫ڀااً  أڅ ٖ حٿااه اٖ حهلل
حٿنخٍ أڅ طؤٻپ ڃن حرن آىځ أػَ حٿٔـىى ٳُوَؿىنهڂ ٷاي حڃظل٘اىح ٳُٜاذ ٫ڀاُهڂ ڃان ڃاخء َٸاخٽ ٿاه         
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ٍ زخڃخء حٿلُخس ٳُنزظىڅ ن ٿاً حٿناخٍ ٳُٸاىٽ أٌ    كڄُاپ حٿٔاُپ وَزٸاً ٍؿاپ َٸزاپ رىؿهاه ا       ص حٿلزش ٳا
وأكَٷنٍ ًٻخإهخ ٳخَٛٱ وؿهٍ ٫ن حٿنخٍ ٳٗ َِحٽ َي٫ى حهلل كظً َٸىٽ  ٍد ٷي ٷ٘زنٍ ٍَلهخ

ٳڀ٬ڀٍ اڅ أ٤٫ُظٺ ًٿٺ أڅ طٔؤٿنٍ ٯَُ  ٳُٸىٽ ٖ و٫ِطاٺ ٖ أٓاؤٿٺ ٯُاَ  ٳُٜاَٱ وؿهاه ٫ان       
  ٍ ٯُاَ    حٿنخٍ ٳُٸىٽ ر٬ي ًٿٺ َخ ٍد ٷَرنٍ اٿً رخد حٿـنش ٳُٸىٽ أو ٿُْ ٷي ٫ُڄاض أڅ ٖ طٔاؤٿن

ٽ َي٫ى كظً َٸاىٽ ٳڀ٬ڀاٍ اڅ أ٤٫ُظاٺ ًٿاٺ أڅ طٔاؤٿنٍ ٯُاَ        وَڀٺ َخ حرن آىځ ڃخ أٯيٍٹ ٳٗ َِح
ٳُٸىٽ ٖ و٫ِطٺ ٖ أٓؤٿٺ ٯَُ  و٤٬ٍَ ڃن ٫هىى  وڃىحػُٸه أڅ ٖ َٔؤٽ ٯَُ  ٳُٸَره اٿً راخد  

هلل أڅ هخ ڃن حٿلزَس وحٿَٔوٍ ٓاټض ڃاخ ٗاخء ح   ُح ٍأي ڃخ ٳبًحٿـنش ٳبًح ىنخ ڃنهخ أنٴهٸض ٿه حٿـنش ٳ
ـناش ٳُٸاىٽ أو ٿاُْ ٷاي ٫ُڄاض أڅ ٖ طٔاؤٽ ٯُاَ  وٷاي أ٤٫ُاض          َٔټض ػڂ َٸىٽ َخ ٍد أىهڀنٍ حٿ

٫هىىٹ وڃىحػُٸٺ أڅ ٖ طٔؤٿنٍ ٯَُ  ٳُٸىٽ َخ ٍد ٖ طـ٬ڀنٍ أٗاٸً هڀٸاٺ ٳاٗ َاِحٽ َاي٫ى حهلل      
كظً ٠َلٺ حهلل ٳبًح ٟلٺ ڃنه أًڅ ٿه رخٿيهىٽ ٳُهخ ٳبًح أىهپ ٷُپ ٿه طڄن ڃان ٻاٌح ٳُظڄناً ػاڂ     

َ  ْ ڃاخنٍ ٳُٸاخٽ ٿاه هاٌح ٿاٺ وڃؼڀاه ڃ٬اه ٷاخٽ وأراى ٓا٬ُي           ٸخٽ طڄن ڃن ٻٌح ٳُظڄنً كظً طنٸ٤ا٪ راه ح
ؿخٿْ ڃ٪ أرٍ هَََس وٖ ََُٰ ٫ڀُه ُٗجخ ڃن ٷىٿه كظً اًح حنظهً اٿً ٷىٿاه هاٌح ٿاٺ وڃؼڀاه ڃ٬اه      

و٫٘ااَس أڃؼخٿاه ڃ٬ااه ٷااخٽ أرااٍ   ٸاىٽ هااٌح ٿااٺ َ ٷاخٽ أرااى ٓاا٬ُي ٓااڄ٬ض حٿنزاٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ  
 پ آهَ أهپ حٿـنش ىهىٖ حٿـنش.٨ض ڃؼڀه ڃ٬ه ٷخٽ أرٍ هَََس وًٿٺ حٿَؿهَََس كٴ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ن حران ٓاََُن ٫ان أراٍ     كي - 
 هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

وٓٸ٤هڂ وٷخٿض حٿناخٍ  د ڃخٿٍ ٖ َيهڀنٍ اٖ ٳٸَحء حٿنخّ ٍحٿـنش َخ  ٿضظـض حٿـنش وحٿنخٍ ٳٸخحك-
ڃاخٿٍ ٖ َايهڀنٍ اٖ حٿـزاخٍوڅ وحٿڄظټزااَوڅ ٳٸاخٽ ٿڀناخٍ أنااض ٫اٌحرٍ أٛاُذ رااٺ ڃان أٗاخء وٷااخٽ          
ٿڀـنش أنض ٍكڄظٍ أُٛذ رٺ ڃن أٗخء وٿټپ وحكيس ڃنټڄخ ڃڀئهاخ ٳؤڃاخ حٿـناش ٳابڅ حهلل َن٘ات ٿهاخ       

طڄظڀات وَاِوٌ    ڃخ َ٘خء وأڃخ حٿنخٍ ٳُڀٸىڅ ٳُهخ وطٸىٽ هپ ڃن ڃَِي كظً ٠َ٪ ٷيڃه ٳُهخ ٳهنخٿاٺ 
 ٷ٢ ٷ٢. ر٠٬هخ اٿً ر٬ٞ وطٸىٽ ٷ٢

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ان حران ٣اخوّ ٫ان أرُاه ٫ان حران        كي - 
 ٫زخّ ٷخٽ

 ٫اِ وؿاپ   حهللٍأَض ُٗجخ أٗزه رخٿڀڄڂ ڃڄخ ٷخٽ أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ  ڃخ-
ٖ ڃلخٿش وُنخ حٿ٬ُن حٿن٨َ وُنخ حٿڀٔخڅ حٿن٤اٶ وحٿانٴْ    ظذ ٫ڀً حرن آىځ ك٨ه ڃن حٿِنخ أىٍٻهٻ

 .طڄنً وط٘ظهٍ وحٿٴَؽ َٜيٵ ًٿٺ أو َټٌره
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٓهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان أرُاه      كي - 

 ڂ ٫ڀُه وٓڀهلل٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ح
ٸُخڃش ٛٴخثق ڃن نخٍ َټاىي رهاخ ؿزُناه وؿزهظاه     حٿ ؿ٬پ َىځ ڃن ٍؿپ ٖ َئىٌ ُٻخس ڃخٿه اٖ ڃخ-

و٧هَ  ٳٍ َىځ ٻخڅ ڃٸيحٍ  هڄُٔن أٿٲ ٓنش ط٤ئ  رؤهٴخٳهاخ كٔازظه ٷاخٽ وط٠٬اه رؤٳىحههاخ َاَى       
 هاخ أوٿهخ ٫ن آهَهاخ كظاً َٸ٠اً راُن حٿناخّ ػاڂ َاَي ٓازُڀه واڅ ٻخناض ٯنڄاخ ٳټڄؼاپ ًٿاٺ اٖ أن            

 .نهخ وط٤ئ  رؤ٧ٗٳهخوطن٤له رٸَ
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حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَُحٵ ٷااخٽ ٷااخٽ ڃ٬ڄااَ أهزَنااٍ حٿِهااٌَ ٫اان حراان      ػنخ ٫زااي كااي - 
 حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ڃخص ٿه ػٗػش ٿڂ َزڀٰىح حٿلنغ ٿڂ طڄٔه حٿنخٍ اٖ طلڀش حٿٸٔڂ ٬َنٍ حٿىٍوى ڃن-
زَنٍ أرى ٓاڀڄش  أه ٌَ ٷخٽيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهك ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ظټض حٿنخٍ اٿً ٍرهخ ٳٸخٿض ٍد أٻپ ر٠٬ٍ ر٠٬خ ٳنٴٔنٍ ٳؤًڅ ٿهخ ٳٍ ٻپ ٫خځ رنٴُٔن ٳؤٗي حٗ-

 .ڃخ طـيوڅ ڃن حٿزَى ڃن ُڃهَََ ؿهنڂ وأٗي ڃخ طـيوڅ ڃن حٿلَ ڃن كَ ؿهنڂ
حٿَُحٵ أنزؤنخ ه٘خځ رن كٔخڅ ٫ن ڃلڄي ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي كي - 

 هَََس ٷخٽ
خ نِٿض اًح ؿخء نَٜ حهلل وحٿٴاظق ٷاخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أطاخٻڂ أهاپ حٿاُڄن هاڂ أٍٵ           ٿڄ-

 .ٷڀىرخ حَٔڄخڅ َڄخڅ حٿٴٸه َڄخڅ حٿلټڄش َڄخنُش
ڄَ َٸاىٽ ٫ان   ڃ٬ وٻخڅ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ  أرٍ كيػنخ نٍػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

أرٍ هَََس ػڂ ٷخٽ ر٬ي ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٳٍ ُٻخس حٿٴ٤َ ٫ڀً ٻاپ كاَ و٫زاي ًٻاَ أو     
 أنؼً َُٰٛ أو ٻزَُ ٳٸَُ أو ٯنٍ ٛخ٩ ڃن طڄَ أو نٜٲ ٛخ٩ ڃن ٷڄق ٷخٽ ڃ٬ڄَ

 .ڀٰنٍ أڅ حٿِهٌَ ٻخڅ ََوَه اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂور-
خ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤناخ حٓاَحثُپ ٫ان ٓاڄخٹ ٫ان أراٍ حٿَرُا٪ ٫ان         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ
ي اٿٍ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أوٛخنٍ ٳٍ ػٗع ٖ أى٫هن أريح ٖ أنخځ اٖ ٫ڀً وطَ وٳاٍ  ٫ه-

 .ٛٗس حٿ٠لً وُٛخځ ػٗػش أَخځ ڃن ٻپ ٗهَ
ْ     ييػنٍ أرٍ كك ػنخ ٫زي حهللكي -  ٫ان ڃىٓاً ران َٔاخٍ ٫ان       ػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ىحوى ران ٷاُ

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ح ٛن٪ ْكيٻڂ هخىڃه ٬٣خڃه ػڂ ؿخء ره ٷاي وٿاٍ كاَ  وىهخناه ٳڀُٸ٬اي  ڃ٬اه ٳڀُؤٻاپ ٳابڅ ٻاخڅ          اً-

 .حٿ٬٤خځ ڃ٘ٴىٳخ ٷڀُٗ ٳڀ٠ُ٪ ٳٍ َي  أٻڀش أو أٻڀظُن
ن ٷاُْ ٫ان أراٍ ٓا٬ُي ڃاىٿً ٫زاي       أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كايػنخ ىحوى را   حهلل كيػنٍي ػنخ ٫زكي - 

 حهلل حرن ٫خڃَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرٍ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
طلخٓيوح وٖ طنخؿ٘ىح وٖ طزخٯ٠ىح وٖ طيحرَوح وٖ َز٪ أكيٻڂ ٫ڀً رُا٪ أهُاه وٻىناىح ٫زاخى      ٖ-

وأٗخٍ رُي  اٿاً ٛايٍ   وٖ َوٌٿه وٖ َلٸَ  حٿظٸىي ههنخ  هڀڂ ٖ ٨َڀڄڄٔحهلل اهىحنخ حٿڄٔڀڂ أهى حٿ
ػٗع ڃَحص كٔذ حڃَة ڃٔاڀڂ ڃان حٿ٘اَ أڅ َلٸاَ أهاخ  حٿڄٔاڀڂ ٻاپ حٿڄٔاڀڂ ٫ڀاً حٿڄٔاڀڂ كاَحځ            

 ڃه وڃخٿه و٫َٟه.ى
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ىحوى ران ٷاُْ ٫ان ڃىٓاً ران َٔاخٍ ٫ان           كي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂخٽ ٍٓىٽ حهللٷ أرٍ هَََس ٷخٽ
 . طټنىح رټنُظٍ أنخ أرى حٿٸخٓڂڄىح رٍ وٖطٔ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿ٬ٗء رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرُاه  كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 ص حٿو٤خ اٿً حٿڄٔخؿي وآازخ٭ حٿىٟاىء  خ٪ ره حٿيٍؿَٳ أىٿټڂ ٫ڀً ڃخ َټٴَ حهلل ره حٿو٤خَخ وَأٖ-
 ٫ني حٿڄټخٍ  وحنظ٨خٍ حٿٜٗس ر٬ي حٿٜٗس ٳٌٿٺ حٿَرخ١.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃخٿاٺ ٫ان حران ٗاهخد ٫ان أراٍ حىٍَاْ             كي - 
 حٿوىٖنٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ظنؼَ واًح حٓظـڄَ ٳڀُىطَُٔح طىٟؤ أكيٻڂ ٳڀاً-
يػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنٍ ڃ٬ڄاَ ٫ان أَاىد ٫ان حران ٓاََُن ٫ان           ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حهلل وطَ َلذ حٿىطَ اڅ-
أراخ  ٪ ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان هڄاخځ ران ڃنزاه أناه ٓاڄ             كي - 

 ٓڀڂهَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و
 .حهلل وطَ َلذ حٿىطَ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان     كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حٿلَحځ اٖ حٿڄٔـيي س ٳٍ ڃٔـيٌ هٌح هَُ ڃن أٿٲ ٛٗس ٳٍ ٯَُ  ڃن حٿڄٔخؿٛٗ-
رٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿََؾ أهزَنٍ ٤٫خء أڅ أراخ ٓاڀڄش ران    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

٫زاي حٿاَكڄن أهزاَ  ٫ان أراٍ هََاَس أو ٫ان ٫خث٘اش أنهاخ ٷخٿاض ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه               
 وٓڀڂ

يػنخ كا ٿلاَحځ ٷاخٽ   ح س ٳٍ ڃٔـيٌ هَُ ڃن أٿٲ ٛٗس ٳُڄاخ ٓاىح  ڃان حٿڄٔاخؿي اٖ حٿڄٔاـي     ٛٗ-
ٍ ٤٫اخء أڅ أراخ ٓاڀڄش    كيػنخ حرن ؿاََؾ ٳاٌٻَ كايَؼخ ٷاخٽ وأهزَنا      حهلل ٫ڀٍ رن حٓلٶ كيػنخ  ٫زي

 أهزَ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٫خث٘ش ٳٌٻَ  وٿڂ َ٘ٺ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان      كي - 

 وٓڀڂ أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه
 .خؿي ڃٔـي حٿلَحځ وڃٔـيٌ هٌح وحٿڄٔـي اٖٷًٜط٘ي حٿَكخٽ اٖ ٿؼٗػش ڃٔ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان َلُاً ران أراٍ            كي - 

ٻؼَُ ٫ن ٫ټَڃش ٫ن أراٍ هََاَس ٷاخٽ ڃاَ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ رَؿاپ َٔاىٵ ريناش ٷاخٽ             
 ٓڀڂوحهلل ٫ڀُه ً حٿنزٍ ٛڀ

زهخ ٷخٽ أرٍ هَََس ٳڀٸاي ٍأَظاه َٔاخََ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ        ٽ حٍٻٷخ ٻزهخ ٷخٽ انهخ رينشحٍ-
 .وٳٍ ٫نٸهخ ن٬پ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ان ٓاڄٍ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ        كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ



  

 

 

Page 426 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

وٿااى ٬َڀڄااىڅ ڃااخ ٳااٍ حٿظهـُااَ    ناايحء وحٿٜااٲ حْوٽ ٖٓااظهڄىح ٫ڀُهڄااخ   ٿنااخّ ڃااخٳٍ ح حٿ٬َڀااڂ  ٿااى-
ٖٓظزٸىح اٿُه وٿى ٬َڀڄىڅ ڃخٳٍ حٿ٬ظڄش وحٿٜزق ْطىهڄخ وٿى كزىح ٳٸڀض ٿڄخٿٺ أڃخ َټَ  أڅ َٸىٽ 

 .حٿ٬ظڄش ٷخٽ هټٌح ٷخٽ حٿٌٌ كيػنٍ
خ ٓاڀڄش ران   ر٤٫خء أڅ ح نٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ حرن ؿََؾ أهزَكي - 

     ٍ هََاَس أو ٫ان ٫خث٘اش أنهاخ ٷخٿاض ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه           ٫زاي حٿاَكڄن أهزاَ  ٫ان أرا
 وٓڀڂ

 .س ٳٍ ڃٔـيٌ هَُ ڃن أٿٲ ٛٗس ٳُڄخ ٓىح  ڃن حٿڄٔخؿي اٖ حٿڄٔـي حْٷًٜٛٗ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ أهزَنخ ٫زي حهلل أهزَنخ حرن ؿََؾ ٳٌٻَ كيَؼخ كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس و٫ن ٫خث٘ش ٷخٽ وأهزَنٍ ٤٫خء أڅ أرخ ٓڀڄش أهزَ 
 .ٻَ  وٿڂ َ٘ٺٳٌ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ن حرن ََُٓن ٫ان أراٍ   كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 خ هَُ ڃن حٿُي حٿٔٴڀً ٷڀض ُوحٿُي حٿ٬ڀٽ َ حٿٜيٷش ڃخ ٻخڅ ٫ن ٧هَ ٯنً وحريأ رڄن ط٬ىهُ-
 .خ ٫ن ٧هَ ٯنً ٷخٽ ٫ن ٳ٠پ ٯنخٹَىد ڃْ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان أَاىد ٫ان أٗا٬غ ران ٫زاي حهلل         كي - 

 ٫ن ٗهَ رن كىٓذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
وٛاً كاخٱ ٳاٍ وٛاُظه ٳُواظڂ ٿاه ر٘اَ        أٓانش ٳابًح    ُنحٿَؿپ ٿ٬ُڄپ ر٬ڄپ أهاپ حٿوُاَ ٓاز٬    اڅ-

ه ٳُيهپ حٿنخٍ واڅ حٿَؿپ ٿ٬ُڄپ ر٬ڄپ أهاپ حٿ٘اَ ٓاز٬ُن ٓانش ٳ٬ُايٽ ٳاٍ وٛاُظه ٳُواظڂ ٿاه          ٫ڄڀ
روَُ ٫ڄڀه ٳُيهپ حٿـنش ٷخٽ ػڂ َٸاىٽ أراى هََاَس وحٷاَإح اڅ ٗاجظڂ طڀاٺ كايوى حهلل اٿاً ٷىٿاه ٳڀاه           

 .٫ٌحد ڃهُن
َ  ٓاڄ  نخ ڃ٬ڄاَ ٫ان هڄاخځ ٷاخٽ    ػحٿاَُحٵ كاي   زاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫كي -  س ٬ض أراخ هََا

 َٸىٽ ٷخٽ أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ح حٓظڀـؾ أكيٻڂ رخٿُڄُن ٳٍ أهڀه ٳبنه آَػُڂ ٿه ٫ني حهلل ڃن حٿټٴخٍس حٿظٍ أڃَ رهخاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ان ىحوى ٫ان ٗاُن ٫ان أراٍ هََاَس       كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ض ٍٓىٽ حهللڄ٬ٷخٽ ٓ
ُټڂ ُڃخڅ َوَُ ٳُه حٿَؿپ رُن حٿ٬ـِ وحٿٴـىٍ ٳڄان أىٍٹ ًٿاٺ حٿِڃاخڅ ٳڀُوظاَ حٿ٬ـاِ      طٍ ٫ڀَؤ-

 .٫ڀً حٿٴـىٍ
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أهزَنٍ أرٍ أنزؤنخ ڃُنخء ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
َ   ڀڂض ؿخٿٔخ ٫ني حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓٻن- ٝ ٳـخء ٍؿپ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل اٿ٬ن ِكڄَُاَ ٳاؤ٫

٫نه ػڂ ؿخء  ڃن نخكُش أهَي ٳؤ٫َٝ ٫ناه وهاى َٸاىٽ اٿ٬ان ِكڄَُاَ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل         
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٍكڂ حهلل كڄَُ أٳىحههڂ ٓٗځ وأَيَهڂ ٬٣خځ أهپ أڃن واَڄخڅ.
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٫َْؽ ٫ن أرٍ ححٿِنخى ٫ن ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن أركي - 
 هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً ح

 .ح طىٟؤ أكيٻڂ ٳڀُـ٬پ ٳٍ أنٴه ػڂ ٿُٔظنؼَ وڃن حٓظـڄَ ٳڀُىطَاً-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ حٿڄؼناً ران حٿٜازخف أهزَناٍ ٫ڄاَو ران             كي - 

 ٬ُٗذ ٫ن ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
حهلل اناٍ أٻاىڅ ٳاٍ حٿَڃاپ أٍر٬اش      ٍ اٿاً حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ         حرء أ٫َؿخ-

 أٗهَ أو هڄٔش أٗهَ ٳُټىڅ ٳُنخ حٿنٴٔخء وحٿلخثٞ وحٿـنذ ٳڄخ طَي ٷخٽ ٫ڀُٺ رخٿظَحد.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ه٘اخځ ٫ان ڃلڄاي ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس           كي - 

 وٓڀڂ هَٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُ
 .ٔظٴظق ٛٗطه رَٻ٬ظُن هٴُٴظُنح ٷخځ أكيٻڂ ڃن حٿڀُپ ٳڀُاً-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ه٘اخځ ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ               كي - 

 ٓڄ٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .ى٫ً ٳڀُـذ ٳبڅ ٻخڅ ڃٴ٤َح أٻپ واڅ ٻخڅ ٛخثڄخ ٳڀُٜپ وٿُي٩ ٿهڂ ڃن-
 ؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزكي  كيػنٍ أرٍهللػنخ ٫زي حكي - 
ٴخٍس ڃڄٔىهش رآَش أنه َٸَد ٿهخ ٿزن حٿڀٸاخف ٳاٗ طٌوٷاه وَٸاَد ٿهاخ ٿازن حٿٰانڂ ٳظ٘اَره أو ٷاخٽ          حٿ-

 .ٳظؤٻڀه ٳٸخٽ ٿه ٻ٬ذ أٍٗء ٓڄ٬ض ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أٳنِٿض حٿظىٍحس ٫ڀٍ
خ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان      كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنػنخ ٫زي حهللكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٳ٩َ وٖ ٫ظَُس وحٿٴ٩َ أوٽ حٿنظخؽ ٻخڅ َنظؾ ٿهڂ ٳٌُرلىنه ٖ-
ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أ       كي -  ٓاڀڄش ٫ان    را
 ٍ هَََس ٷخٽرأ
 . ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿيرخء وحٿڄِٳض وحٿلنظڂ وحٿنٸًَُ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن َلًُ رن أرٍ ٻؼَُ أهزَنٍ أرى كي - 

 ٻؼَُ أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .نوڀش وحٿ٬نزشٿوڄَ ڃن هخطُن حٿ٘ـَطُن ححٿ-
يػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ أڅ       ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 أرخ هَََس ٷخٽ
ځ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃخ رُن ٖرظٍ حٿڄيَنش ٷخٽ أرى هَََس ٳڀى وؿيص حٿ٨زخء ڃخ كَ-

 .َ ڃُٗ كڄ٫ً٘رُن ٖرظُهخ ڃخ ًٻَطهخ وؿ٬پ كىٽ حٿڄيَنش حػنً 
خ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿََؾ أهزَنٍ ٫ڄاَو ران كََاغ ٫ان     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

حرن ٫ڄخٍس أنه ٓڄ٪ حٿٸَح٥ وٻخڅ ڃن أٛلخد أرٍ هَََس ٫َِڂ أنه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ      
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 .حٿڄخء ٍود حٿڄڀق ٳٌَأٍحى أهڀهخ رٔىء ٬َنٍ حٿڄيَنش أًحره حهلل ٻڄخ  ڃن-
رٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أراٍ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٻخڅ ٿه ڃخٽ ٳڀڂ َئى كٸه ؿ٬پ َىځ حٿٸُخڃش ٗـخ٫خ أٷ٩َ ٿه ُرُزظخڅ َظز٬ه كظً ٠َ٪ ٳٍ ٳُه  ڃن-

 .رُن حٿ٬زخىً ٳٗ َِحٽ َٸ٠ڄهخ كظً َٸ٠
خ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄاَ وحران ؿاََؾ ٫ان حٓاڄ٬ُپ ران أڃُاش        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 ٫ن ڃټلىٽ ٫ن ٫َحٹ رن ڃخٿٺ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ْ ٫ڀً حٿڄئڃن ٳٍ ٫زي  وٖ ٳَٓه ٛيٷشٿُ-
ڄي رن َُخى أناه ٓاڄ٪ أراخ    لَ أهزَنٍ ڃ٬ڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃكي - 

 هَََس َٸىٽ
خ ٫ني ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى َٸٔڂ طڄَح ڃن طڄَ حٿٜيٷش وحٿلٔن رن ٫ڀاٍ ٳاٍ   ٻن-

كـَ  ٳڀڄخ ٳَ٭ كڄڀه حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀاً ٫خطٸاه ٳٔاخٽ ٿ٬خراه ٫ڀاً حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل        
ٍ ٳُه ٳؤىهاپ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه     ٳٳبًح طڄَ  ٓه٫ڀُه وٓڀڂ ٳَٳ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأ

 ض أڅ حٿٜيٷش ٖ طلپ ِٽ ڃلڄي.ٓڀڂ َي  ٳؤنظ٫ِهخ ڃنه ػڂ ٷخٽ أڃخ ٫ڀڄو
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان َلُاً ران أراٍ ٻؼُاَ ٫ان أراٍ          كي - 

 خٽٷ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .هخ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ طٔټضظؤڃَ حٿؼُذ وطٔظؤًڅ حٿزټَ ٷخٿىح وڃخ اًنطٔ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿاَُحٵ ٫ان ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٻاٌح          كي - 

 ٷخٽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ؿخء وًٻَ كيَغ حٿٴِحٌٍ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ
٫ڀُاه وٓاڀڂ   ٴُه ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    َن ؤڅريص حڃَأطٍ ٯٗڃخ أٓىى وهى كُنجٌ ٬ََٝ وٿ-

أٿٺ حرپ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ڃخ أٿىحنهخ ٷاخٽ كڄاَ ٷاخٽ أٳُهاخ أوٍٵ ٷاخٽ ن٬اڂ ٳُهاخ ًوى وٍٵ ٷاخٽ ڃاڂ ًحٹ          
طَي ٷخٽ ڃخ أىٌٍ ٿ٬ڀه أڅ َټىڅ ن٫ِهخ ٫َٵ ٷخٽ وهٌح ٿ٬ڀه أڅ َټىڅ ن٫ِه ٫َٵ وٿڂ َاَهٚ  

 .ٿه ڃن حٔنظٴخء ڃنه
ٿِهٌَ كيػنخ ٍؿپ ڃان ڃَِناش   كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ح كيػنٍ أرٍ ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ونلن ٫ني حرن حٿڄُٔذ
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍؿڂ َهىىَخ وَهىىَش أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٓهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان أرُاه      كي - 

 ه وٓڀڂ ٷخٽڀ٫ُن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫
ٳخؿڀيو  ػاڂ اًح ٗاَد ٳخؿڀايو  ػاڂ اًح ٗاَد ٳاٍ حٿَحر٬اش        َٗد حٿوڄَ ٳخؿڀيو  ػڂ اًح َٗد  ڃن-

 .ٳخٷظڀى 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن حرن حٿڄُٔذ وأرٍ كي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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 .هَ حٿلـ٬َخىٿي ٿڀٴَحٕ وٿڀحٿ-
٫زي حٿَُحٵ كيػنخ حرن ؿََؾ وڃخٿٺ ٫ن حرن ٗهخد ٫ن حران  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
ح ٷڀض ٿٜخكزٺ وحٔڃخځ َو٤ذ أنٜض ٳٸي ٿٰاىص ٷاخٽ حران ؿاََؾ وأهزَناٍ حران ٗاهخد ٫ان         اً-

ٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه ي حهلل رن ٷخ٥ٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ح٫ز رَحهُڂ رنا ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬َِِ ٫ن
 .وٓڀڂ ڃؼڀه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ أهزَنٍ أراى ٓاڀڄش ران    كي - 
 ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .سٜٗأىٍٹ ڃن حٿٜٗس ٍٻ٬ش ٳٸي أىٍٹ حٿ ڃن-
َُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ أهزَناٍ حْٯاَ أراى        خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿا  نػكي - 

 ٫زي حهلل ٛخكذ أرٍ هَََس ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ح ٻخڅ َىځ حٿـڄ٬ش ؿڀٔض حٿڄٗثټش ٫ڀً أرىحد حٿڄٔـي َټظزىڅ ٻپ ڃان ؿاخء اٿاً حٿـڄ٬اش ٳابًح      اً-

حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ      ٽٻَ ٷخٽ وٷخٿٌهَؽ حٔڃخځ ٣ىص حٿڄٗثټش حٿٜلٲ وىهڀض طٔڄ٪ ح
اٿً حٿـڄ٬اش ٻخٿڄهايٌ ريناش ػاڂ ٻخٿڄهايٌ رٸاَس ػاڂ ٻخٿڄهايٌ ٗاخس ػاڂ ٻخٿڄهايٌ ىؿخؿاش ػاڂ              حٿڄهـَ 

 ٔزظه ٷخٽ ر٠ُش.ٻخٿڄهيٌ ك
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن حٓلخٵ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ َىنْ ٫ان حٿِهاٌَ ٷاخٽ    كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً  وأهزَنٍ أرى ٫زي حهلل حْٯَ أنه ٓڄ٪
 .ح ٻخڅ َىځ حٿـڄ٬ش ٻؤڅ ٫ڀً ٻپ رخد ٳٌٻَ  وٿڂ َ٘ٺ ٳٍ حٿز٠ُشاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أهزَناٍ حران أراٍ ًثاذ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ ٫زاي حهلل          كي - 

 حْٯَ
 .ى نل-
 ڃ٬ڄَ ٫ن ڃلڄي رن َُخى ٫ن أراٍ هََاَس   ػنخكي َُحٵحٿػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي كي - 

 ڀڂ وهى ٫ڀً حٿڄنزَ َٸىٽٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
 .ٳٍ حٿـڄ٬ش ٓخ٫ش وأٗخٍ رټٴه ٻؤنه َٸڀڀهخ ٖ َىحٳٸهخ ٫زي ڃٔڀڂ َٔؤٽ حهلل ُٗجخ اٖ أ٤٫خ  اَخ  اڅ-
ٍ  َ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫نكي -  ٻؼُاَ ٫ان ٍؿاپ     لًُ ران أرا

 رٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂَٸخٽ ٿه أرى آلٶ ٫ن أ
 .ٯٔپ ڃُظخ ٳڀُٰظٔپ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ أرخڅ ٫ن َلًُ رن أرٍ ٻؼَُ ٫ن ٍؿاپ ڃان رناٍ    كي - 

 ڂ ٫ڀُه وٓڀهللٿُغ ٫ن أرٍ آلٶ أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ح
 .ٯٔپ ڃُظخ ٳڀُٰظٔپ ڃن-
زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان     ػنخ ٫كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ
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أ٫ڀڄه اٖ ٍٳ٪ حٿليَغ ٷخٽ أ٫َٓىح رـنخثِٻڂ ٳبڅ ٻخناض ٛاخٿلش ٫ـڀظڄىهاخ اٿاً حٿوُاَ واڅ       ٖ-
 .ٻخنض ٣خٿلش حٓظَكظڂ ڃنهخ وو٬ٟظڄىهخ ٫ن ٍٷخرټڂ

آالٶ أنزؤناخ ٫زاي حهلل ران حٿڄزاخٍٹ أنزؤناخ حران أراٍ         ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ڀاٍ ران       كي - 
كٴٜش ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه       

 وٓڀڂ
 .ٻَ ڃ٬نخ ٳٌ-
 ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أرٍ وهخٿٴهڄخ َىنْ وٷخٽ كيػنٍكي - 
 پ.ى أڃخڃش رن ٓهأر-
لٶ ٫ان حران حٿڄزاخٍٹ ٫ان َاىنْ ٫ان حٿِهاٌَ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀاٍ ران حٓا   كي - 

  ٫ن أرٍ أڃخڃش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان     كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َ  ًحنظ٨َهخ كظن ٛڀً ٫ڀً ؿنخُس ٳڀه ٷَُح١ وڃ ڃن- ح٣اخڅ  طىٟ٪ ٳٍ حٿڀلي ٳڀه ٷَُح٣اخڅ وحٿٸُ

 .ڃؼپ حٿـزڀُن حٿ٨٬ُڄُن
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن حرن حٿڄُٔذ وأرٍ كي - 

 ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٛااڀً وٜااڀىح هڀٴااه ٳ ً ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ حٿنـخٗااٍ ْٛالخره وهااى رخٿڄيَنااش ن٬ا -

 ٫ڀُه وٻزَ أٍر٬خ.
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أراٍ أَاىد ٫ان حران ٓاََُن أڅ       ػنخ ٫زيكي - 

 أرخ هَََس ٻخڅ َٔـي ٳُهخ ٷخٽ أرى هَََس
 .َض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٔـي ٳُهخ ٬َنٍ اًح حٿٔڄخء حن٘ٸضٍأ-
ذ وأرٍ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن حرن حٿڄُٔ ٫زي حٿَُحٵخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 ٓڀڄش أو أكيهڄخ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ح ٍأَظڂ حٿهٗٽ ٳٜىڃىح واًح ٍأَظڄى  ٳخٳ٤َوح ٳبڅ ٯڂ ٫ڀُټڂ ٳٜىڃىح ػٗػُن َىڃخاً-
ؼُاَ ٫ان أراٍ    ٻُاً ران أراٍ    َلػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان    كي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َظ٬ـپ ٗاهَ ٍڃ٠اخڅ رٜاىځ َاىځ أو َاىڃُن اٖ ٍؿاپ       نه-

 .ٻخڅ َٜىځ ُٛخڃخ ٳُؤطٍ ًٿٺ ٫ڀً ُٛخڃه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان حران أراٍ أناُْ           كي - 

 خٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷهَََس ٷخٽ ٍ ٫ن أرُه ٫ن أر
 .ح ىهپ ٗهَ ٍڃ٠خڅ ٳظلض أرىحد حٿَكڄش وٯڀٸض أرىحد ؿهنڂ وٓڀٔڀض حٿُ٘خ٣ُناً-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد كيػنخ أرٍ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗهخد كيػنٍ حران أراٍ   كي - 
  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحهلل أنُْ أڅ أرخ  كيػه أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ

َكڄااش وٯڀٸااض أرااىحد ؿهاانڂ وٓڀٔااڀض حٿ٘ااُخ٣ُن ٷااخٽ أرااٍ     ح ىهااپ ٍڃ٠ااخڅ ٳظلااض أرااىحد حٿ  اً-
وكيػنخ  ٬َٸىد كيػنٍ أرٍ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ًٻَ أڅ حرن ٗهخد ٷخٽ كيػنٍ حرن أرٍ أنُْ أنه 

 .ٓڄ٪ أرخ هَََس وٿڂ َٸپ ٫ن أرُه ٳٌٻَ حٿليَغ
خ هلل كايػنخ َاىنْ ٫ان حٿِهاٌَ ٷاخٽ كايػن      حكايػنخ ٫زاي   د ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ  ٫ظخكي - 

 حرن أرٍ أنُْ
 .ٻَ ٳٌ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٫َوس ٫ن ٫خث٘اش  كي - 

 و٫ن حرن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
  ٫ِ وؿپ.هللڅ ٬َظټٲ حٿ٬َ٘ حْوحهَ ڃن ٍڃ٠خڅ كظً ٷز٠ه حٻخ-
٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان كڄُاي ران ٫زاي           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ  كي - 

 حٿَكڄن رن ٫ىٱ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍؿٗ ؿخء اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
خٽ هڀټض َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ وڃخ ًحٹ ٷخٽ وحٷ٬ض أهڀٍ ٳٍ ٍڃ٠خڅ ٷخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ٳٸ-

ٷاخٽ ٖ َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ أٳاٗ      ٽ أطٔظ٤ُ٪ أڅ طٜىځ ٗاهََن ڃظظاخر٬ُن   خوٓڀڂ أطـي ٍٷزش ٷخٽ ٖ ٷ
ط٬٤ڂ ٓظُن ڃٔټُنخ ٷخٽ ٖ أؿي َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٳؤطً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ر٬َٵ وحٿ٬اَٵ  
حٿڄټظپ ٳُه طڄَ ٷخٽ اًهذ ٳظٜيٵ رهخ ٳٸخٽ ٫ڀاً أٳٸاَ ڃناٍ وحٿاٌٌ ر٬ؼاٺ راخٿلٶ ڃاخ راُن ٖرظُهاخ          

 ػڂ ٷخٽ اًهذ ره اٿً أهڀٺ.٠لٺ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳحٿُه ڃنخ  ىؽأهپ رُض أك
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان           كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
٬ڄنااٍ ٍرااٍ ٤انااٍ أرُااض َڂ طىحٛااڀىح ٷااخٿىح َااخ ٍٓااىٽ حهلل انااٺ طىحٛااپ ٷااخٽ انااٍ ٿٔااض ڃااؼڀټ    ٖ-

ن حٿىٛخٽ ٳىحٛپ رهڂ حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َاىڃُن وٿُڀظاُن ػاڂ       ؤَٸُنٍ ٷخٽ ٳڀڂ َنظهىح ٫
 .ٍأوح حٿهٗٽ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿى طؤهَ حٿهٗٽ ٿِىطټڂ ٻخٿڄنټپ رهڂ

َ ٫اان ٬ڄاا٫ڀااً ٫اان ڃحْ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَُحٵ كاايػنخ ڃ٬ڄااَ و٫زااي   كااي - 
 ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٌحٿِهَ

څ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ََٯااذ ٳااٍ ٷُااخځ ٍڃ٠ااخڅ ڃاان ٯُااَ أڅ َااؤڃَهڂ ر٬َِڄااش  ٻااخ-
 .ٳُٸىٽ ڃن ٷخځ ٍڃ٠خڅ اَڄخنخ وحكظٔخرخ ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًنزه

ن ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَُحٵ كاايػنخ ڃ٬ڄااَ و٫زااي ح٫ْڀااً ٫اان ڃ٬ڄااَ ٫اا    كااي - 
 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٿِهٌَ ٫ن حرن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓ

ٽ حهلل ٫ِ وؿپ ٻپ ٫ڄپ حرن آىځ ٿه اٖ حٿُٜخځ حٿُٜخځ ٿٍ وأنخ أؿٌِ ره وٿوڀىٱ ٳڂ حٿٜاخثڂ  ٷخ-
أ٣ُذ ٫ني حهلل ڃن ٍَق حٿڄٔٺ ٷخٽ حٿِهٌَ وأهزَنٍ ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ 

 ڂ ٫ڀُه وٓڀهللٍٓىٽ حهلل ٛڀً ح
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ځ ٳن٬ظااه ٷااخٽ ٍؿااپ ٷااخٽ كٔاازظه ٷااخٽ ڃ٠اا٤َد ٍؿااپ ن أٓااٌَ رااه ٿٸُااض ڃىٓااً ٫ڀُااه حٿٔااٗكااُ-
حٿَأّ ٻؤنه ڃن ٍؿخٽ ٗنىأس ٷاخٽ وٿٸُاض ٫ُٔاً ٫ڀُاه حٿٔاٗځ ٳن٬ظاه ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ           
ٍر٬ش أكڄَ ٻؤنه أهَؽ ڃن ىَڄخّ ٬َنٍ كڄخڃخ ٷخٽ وٍأَض ارَحهُڂ ٫ڀُه حٿٔٗځ ٳؤناخ أٗازه وٿاي     

َ ٳٸاخٽ ٿاٍ هاٌ أَهڄاخ ٗاجض ٳؤهاٌص حٿڀازن        خءَن أكيهڄخ ٳُه ٿازن وٳاٍ حِهاَ هڄا    نبخٽ ٳخطُض رٷ ره
 .رظه ٳٸُپ ٿٍ هيَض حٿٴ٤َس وأٛزض حٿٴ٤َس أڃخ انٺ ٿى أهٌص حٿوڄَ ٯىص أڃظٺٳَ٘

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ ٓاڄ٬ض ه٘اخځ ران كٔاخڅ َلايع ٫ان ڃلڄاي        كي - 
 أرى هَََس هَََس ٳٔؤٿه ٍؿپ ٫ن ٍٗء ٿڂ أىٍ ڃخ هى ٷخٽ ٳٸخٽٍ رن ََُٓن ٷخٽ ٻنض ٫ني أر

 أٻزَ ٓؤٽ ٫نهخ اػنخڅ وهٌح حٿؼخٿغ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ اڅ ٍؿاخٖ      حهلل-
 .ٓظَطٴ٪ رهڂ حٿڄٔجڀش كظً َٸىٿىح حهلل هڀٶ حٿوڀٶ ٳڄن هڀٸه

ٍ  ٓ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫نكي -  ٛاخٿق ٫ان أرُاه     هُپ ران أرا
 ٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنز

 .پ ٿڀ٬ٸذ ڃن حٿنخٍوَ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٓهُپ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ان أرُاه   كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ْ  ڀاغ ِٽ ٍرنخ ٫ِ وؿپ ٻپ ٿُڀاش اًح ڃ٠اً ػ  َن- نٍ ٽ ٳُٸاىٽ أناخ حٿڄڀاٺ ڃان ًح حٿاٌٌ َٔاؤٿ      وحٿڀُاپ ح

ٳؤ٤٫ُه ڃن ًح حٿٌٌ َي٫ىنٍ ٳؤٓظـُذ ٿه ڃن ًح حٿٌٌ َٔظٰٴَنٍ ٳاؤٯٴَ ٿاه ٳاٗ َاِحٽ ٻاٌٿٺ اٿاً       
 حٿٴـَ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ     كي - 
 ٽٷخهَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 

 .َس وأطىد حٿُهٰٴَ حهلل ٳٍ حٿُىځ أٻؼَ ڃن ٓز٬ُن ڃظٍ ْٓان-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ان ٓا٬ُي ران اراَحهُڂ كايػنخ ٫ڄاَ       كي - 

 رن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ڃخ ٓزٸه. ٞأىٍٹ وٿُٸ ڃخأطً ڃنټڂ حٿٜٗس ٳڀُؤطهخ رىٷخٍ وٓټُنش ٳڀُٜپ  ڃن-
أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ٫ڄَ رن كزُاذ ٫ان ٫ڄاَو     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 رن ىَنخٍ ٫ن ٣خوّ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڃىٿىى وٿي ٫ڀً حٿٴ٤َس ٳؤرىح  َهىىحنه وَنَٜحنه ڃؼپ حْن٬خځ طنظؾ ٛلخكخ ٳظټىي آًحنهخ ٻپ-
ٿااي كاايػنٍ ٍرااخف ٫اان ڃ٬ڄااَ ٫اان حٿِهااٌَ   هلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ارااَحهُڂ راان هخ حػنخ ٫زااي كااي - 

 أهزَنٍ أرى ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ټىڅ ٳظن حٿٸخ٫ي ٳُهخ هَُ ڃن حٿٸخثڂ وحٿٸخثڂ هَُ ڃن حٿڄخٍٗ وحٿڄخٍٗ هَُ ڃن حٿٔخ٫ٍ وڃان  ٓظ-

 .هخًح ٳڀ٬ٌُ رڃ٬وؿي ڃڀـؤ أو 
نخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 هَََس ٷخٽ
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 .ىڅ ٳظنش ٍٳ٬ش ٷخٽ ڃن وؿي ڃڀـؤ أو ڃ٬خًح ٳڀ٬ٌُ رهطټ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ حرن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حرن ٣خوّ ٫ان  كي - 

 أرُه ٫ن حرن ٫زخّ ٷخٽ
حٿ٘ڄْ ٳٸي أىٍٻهخ ََوي ًٿٺ ٫ان حران ٫زاخّ ٫ان      أىٍٹ ڃن حٿ٬َٜ ٍٻ٬ش ٷزپ أڅ طَٰد ڃن-

أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وڃن أىٍٹ ڃن حٿٴـَ ٍٻ٬ش ٷزپ أڅ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٳٸي 
 .أىٍٻهخ

أهزَنٍ  ٌَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهكي - 
 هَََس ٷخٽحهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش أڅ أرخ  ي٫زُ

ځ أ٫َحراٍ ٳزاخٽ ٳاٍ حٿڄٔاـي ٳظنخوٿاه حٿناخّ ٳٸاخٽ ٿهاڂ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ى٫اى               ٷخ-
 .ٳؤهََٸىح ٫ڀً رىٿه ٓـپ ڃخء أو ًنىرخ ڃن ڃخء ٳبنڄخ ر٬ؼظڂ ڃََُٔن وٿڂ طز٬ؼىح ڃ٬ََٔن

 څ كيػنخ حرن وهذ أهزَنٍ َىنْ ٫ن حرن ٗهخد كيػنٍَوػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هكي - 
 ٫زُي حهلل رن ٫زي حهلل أڅ أرخ هَََس أهزَ 

 .أ٫َحرُخ رخٽ ٳٍ حٿڄٔـي ٳٌٻَ ڃ٬نخ  أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن هخٿي كايػنخ ٍراخف ٫ان ڃ٬ڄاَ ٫ان َلُاً ران أراٍ         كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهللحهلل ٛڀً ح ىٽٻؼَُ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓ
 .اٿً حٿٜٗس َټظذ ٿه رهخ كٔنش وَڄلً ٫نه رهخ ُٓجشه٤ىس َو٤ىهخ  ٻپ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ أهزَنٍ كي - 

 أرى ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ أرخ هَََس ٷخٽ
ٿڀهاڂ  حٿٜٗس وٷڄنخ ڃ٬ه ٳٸخٽ أ٫َحرٍ وهى ٳٍ حٿٜاٗس ح  ٿًځ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اٷخ-

حٍكڄنٍ وڃلڄيح وٖ طَكڂ ڃ٬ناخ أكايح ٳڀڄاخ ٓاڀڂ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ ٿ٫َٓحراٍ ٿٸاي            
 .طلـَص وح٬ٓخ َََي ٍكڄش حهلل

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش       كي - 
 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٛس ٫ن حٿنزٍ ٫ََن أرٍ هَ

أځ نٸاٚ ٳابًح وؿاي أكايٻڂ ًٿاٺ ٳڀُٔاـي        َؤطٍ أكيٻڂ ٳٍ ٛاٗطه ٳاٗ َايٌٍ اڅ ُحى    حٿ٤ُ٘خڅ اڅ-
 ٓـيطُن.

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كاايػنخ اراَحهُڂ ران هخٿاي ٫ان ٍرااخف ٫ان ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٷااخٽ            كاي  - 
 أهزَنٍ أرى ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

 ٫ڀُاه وٓاڀڂ   ڀٜاٗس وهاَؽ ٫ڀُناخ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل     ٿناخّ ٛاٴىٳهڂ   حٿُڄض حٿٜٗس وٛٲ أٷ-
ڃن رُظه ٳؤٷزپ َڄٍ٘ كظً ٷخځ ٳٍ ڃٜٗ  ػڂ ًٻَ أناه ٿاڂ َٰظٔاپ ٳٸاخٽ ٿڀناخّ ڃټاخنټڂ ٳَؿا٪ اٿاً         

 .رُظه ٷخٽ ٳوَؽ ٫ڀُنخ ونلن ٛٴىٱ ٳٸخځ ٳٍ حٿٜٗس َن٤ٲ ٍأٓه ٷي حٯظٔپ
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هاٌَ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان      ِڃ٬ڄَ ٫ان حٿ  نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػكي - 
 ٫ڀُه وٓڀڂ وڃلڄي رن َُخى ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     حٿنزٍ ٛڀً حهلل

 ٷخٽ
ح أطااً أكاايٻڂ هخىڃااه ر٬٤ااخځ ٳٸااي وٿااٍ كااَ  وڃ٘ااٸظه وىهخنااه وڃئنظااه ٳڀُـڀٔااه ڃ٬ااه ٳاابڅ أرااً    اً-

 .ٳڀُنخوٿه أٻڀش ٳٍ َي 
ٍ       كا ٫زاي حٿاَُحٵ   خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي -   يػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٍؿاپ ڃان رنا

 ٯٴخٍح أنه ٓڄ٪ ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ َليع ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .٤خ٫ڂ حٿ٘خٻَ ٻخٿٜخثڂ حٿٜخرَحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ان حران أراٍ ٿُڀاً ٫ان ٤٫اخء ٫ان        كي - 

 ٽأرٍ هَََس ٷخ
 .حٿٔلىٍ وحٿؼََي ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رخٿزَٻش ٳٍ هللخ ٍٓىٽ حى٫-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٍؿاپ ٫ان أراٍ          كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .٬َڀڂ حٿٌٌ ََ٘د وهى ٷخثڂ ڃخ ٳٍ ر٤نه ٖٓظٸخء  ٿى-
أراٍ ٛاخٿق ٫ان     أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان     نٍػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ؼپ كيَغ حٿِهٌَٻڄ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٓهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان أرُاه      كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ـڀٔه ػڂ ٍؿ٪ اٿُه ٳهى أكٶ رهڃح ٷخځ أكيٻڂ ڃن اً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٫زُي حهلل رن ٫ڄاَ  يك - 

 ٫ن ٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
حٍ  ٳبنه ٖ َيٌٍ ڃاخ هڀٴاه   ُح ٷخځ أكيٻڂ ڃن حٿڀُپ ػڂ ٍؿ٪ اٿً ٳَحٗه ٳڀُنٴٞ ٳَحٗه ريحهڀش ااً-

ُٸپ رخٓڄٺ حٿڀهڂ و٬ٟض ؿنزٍ ورخٓاڄٺ أٍٳ٬اه حٿڀهاڂ اڅ أڃٔاټض نٴٔاٍ ٳاخٯٴَ ٿهاخ واڅ        ر٬ي ػڂ ٿ
 .أٍٓڀظهخ ٳخكٴ٨هخ رڄخ طلٴ٦ ره حٿٜخٿلُن

َُاخى ٓااڄ٬ض أرااخ   راان ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أراٍ كاايػنخ ٫زااي حٿاَُحٵ كاايػنخ ڃ٬ڄااَ ٫ان ڃلڄااي   كاي  - 
  ٫ڀُه وٓڀڂهللحهلل ٛڀً ح ىٽهَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓ

 .زيأ رخٿُڄنً واًح هڀ٪ ٳڀُزيأ رخٿَُٔي وٿُوڀ٬هخ ؿڄ٬ُخ وٿُن٬ڀهڂ ؿڄ٬ُخح أنظ٬پ أكيٻڂ ٳڀُاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان     كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ُڂ ح٧ْٴخٍحٿوظخڅ وٷٚ حٿ٘خٍد ونظٲ حٔر٢ وطٸڀوحٔٓظليحى  َسْ ڃن حٿٴ٤هڄ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان     كي - 
 أرٍ هَََس

ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼاپ حٿڄائڃن ٻڄؼاپ حٿا٩ٍِ ٖ َاِحٽ حٿاََق طٴُجاه وٖ َاِحٽ         ٷخ-
 .ؼپ ٗـَس حٍُْس ٖ طهظِ كظً طٔظلٜيڄپ حٿڄنخٳٶ ٻڃؼحٿڄئڃن َُٜزه رٗء و

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ أڅ       كي - 
 أرخ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ناه ٖ  ٳبح حٓظُٸ٦ أكيٻڂ ٳٗ َيهپ َي  ٳٍ انخثه أو ٷخٽ ٳٍ وٟىثه كظاً َٰٔاڀهخ ػاٗع ڃاَحص     اً-
 .َن رخطض َي أَيٌٍ 

 ػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ڃلڄي رن َُخى ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيكي - 
َض أرخ هَََس ڃَ رٸىځ َظىٟئوڅ ڃن ڃ٤هَس ٳٸخٽ أكٔنىح حٿىٟىء ََكڄټڂ حهلل أٿڂ طٔڄ٬ىح ٍأ-

 ڃخ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وَپ ٿ٫ٓٸخد ڃن حٿنخٍ.
َلُاً ران أراٍ ٻؼُاَ أٍح  ٷاخٽ      هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان    ح ػنخ ٫زيكي - 

 ٫ن ٟڄ٠ڂ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
َنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ نٸظپ حْٓىىَن ٳٍ حٿٜٗس حٿ٬ٸَد وحٿلُش وٷاخٽ ٫زاي   أڃ-

 .حٿَُحٵ هټٌح كيػنخ ڃخ ٖ أكٍٜ
ُ    كي -  َ   حٵػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَ وحٿؼاىٌٍ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ       كايػنخ ڃ٬ڄا

أرٍ هَََس ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٔڃاخځ ٟاخڃن وحٿڄائًڅ حڃاُن حٿڀهاڂ         ٛخٿق ٫ن 
 .حٍٗي حْثڄش وحٯٴَ ٿڀڄئًنُن

ٽ ٓڄ٬ض حران أٻُڄاش   ٷخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَكي - 
 هلل ٫ڀُه وٓڀڂحٽ حهلل ٛڀً ٓىَليع ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍ

رخٿٸَحءس ػڂ أٷزپ ٫ڀً حٿنخّ ر٬يڃخ ٓڀڂ ٳٸخٽ هپ ٷَأ ڃنټڂ أكي ڃ٬اٍ آنٴاخ   ً ٛٗس ؿهَ ٳُهخ ٛڀ-
ٷخٿىح ن٬ڂ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ انٍ أٷىٿٺ ڃخٿٍ أنخ٩ُ حٿٸَآڅ ٳؤنظهً حٿناخّ ٫ان حٿٸاَحءس ڃا٪ ٍٓاىٽ      

 حهلل ٛاڀً حهلل  ٽًٿاٺ ڃان ٍٓاى    ىححهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳُڄخ َـهاَ راه ڃان حٿٸاَحءس كاُن ٓاڄ٬      
 ٫ڀُه وٓڀڂ

٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ن حرن ََُٓن ٫ان أراٍ    ػنخكي - 
 هَََس ٷخٽ

ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿ٨هَ أو حٿ٬َٜ ٳٔڀڂ ٳٍ حٿَٻ٬ظُن ػڂ حنٜاَٱ ٳواَؽ   ٛڀ-
ٗس أځ نُٔض ٳٸخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً   ُٜن أهٴٴض حٿخٿ٫َٓخڅ حٿنخّ ٳٸخٿىح هٴٴض حٿٜٗس ٳٸخٽ ًو حٿ٘ڄ

ڀُه وٓڀڂ ڃخ َٸىٽ ًو حٿُيَن ٷخٿىح ٛيٵ ٳٜڀً رهڂ حٿَٻ٬ظُن حٿڀظُن طَٹ ػڂ ٓاـي ٓاـيطُن   حهلل ٫
 ٿْ ر٬ي ڃخ ٓڀڂ.وهى ؿخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن هخٿي كايػنخ ٍراخف ٫ان ڃ٬ڄاَ ٫ان ٓاهُپ ران أراٍ         كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ًن حٿنزٍ ٛڀس ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََ
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 .ىطټڂ ڃٸخرَ ٳبڅ حٿ٤ُ٘خڅ َٴَ ڃن حٿزُض حٿٌٌ َٸَأ ٳُه ٓىٍس حٿزٸَسطـ٬ڀىح رُ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ و٫زاي ح٫ْڀاً ران ٫زاي ح٫ْڀاً ٫ان       كي - 

 ڂڀهلل ٫ڀُه وٓح ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً
ٳاٍ ٛاٗطه ٳاٗ َايٌٍ أُحى أځ نٸاٚ ٳابًح وؿاي أكايٻڂ ًٿاٺ          طٍ أكايٻڂ حٿ٘ا٤ُخڅ ٳُڀازْ ٫ڀُاه     َؤ-

 .ٳڀُٔـي ٓـيطُن وهى ؿخٿْ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ان حٿِهاٌَ كايػنٍ    كي - 

 ه وٓڀڂ ٷخٽڀ٬ُُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫
 .ڃٔڀڂ َٔؤٽ حهلل ٳُهخ ُٗجخ اٖ أ٤٫خ  اَخ  ٳٍ حٿـڄخ٫ش ٓخ٫ش ٖ َىحٳٸهخ ٫زي اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ان حران   كي - 

 ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 . َٔخٽ حهلل ٳُهخ ُٗجخ اٖ أ٤٫خ  اَخ ٳٍ حٿـڄ٬ش ٓخ٫ش ٖ َىحٳٸهخ ٫زي ڃٔڀڂ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ان حران   كي - 

 ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ً ٫ن طڀٸٍ حْؿٗد ٳڄن طڀٸً وحٗظَي ٳٜخكزه رخٿوُخٍ اًح هز٢ حٿٔىٵنه-
ي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ أهزَنٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن هخٿكي - 

 ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ أڅ أرخ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .طپ حهلل حٿُهىى حطوٌوح ٷزىٍ أنزُخثهڂ ڃٔخؿيٷخ-
ٍ   كي -  ناٍ حران رَٷاخڅ ٷاخٽ     ٬يػنخ ؿ٬ٴاَ َ كا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران رټاَ حٿزَٓاخن

 حْٛڂ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓڄ٬ض ََِي أنزؤنخ
 .حهلل ٫ِ وؿپ ٖ َن٨َ اٿً ٛىٍٻڂ وأڃىحٿټڂ وٿټن َن٨َ اٿً ٷڀىرټڂ وأ٫ڄخٿټڂ اڅ-
ٓا٬ُي   ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿََؾ أهزَنٍ حرن ٗهخد كي - 

ٱ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل       ُٔذ وأرٍ ٓاڀڄش ران ٫زاي حٿاَكڄن ران ٫اى      ڄرن حٿ
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .٬ـڄخء ؿَكهخ ؿزخٍ وحٿزجَ ؿزخٍ وحٿڄ٬يڅ ؿزخٍ وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄْحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن أرٍ رټَ كيػنخ حرن ؿََؾ أهزَناٍ حران ٗاهخد ٫ان     كي - 

زاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أراٍ هََاَس ٫ان حٿن    ذ وأرٍ ٓڀڄش٬ُُٓٔي رن حٿڄ
 ٷخٽ

 .ح حٗظي حٿلَ ٳؤرَىوح رخٿٜٗس ٳبڅ ٗيس حٿلَ ڃن ٳُق ؿهنڂاً-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران رټاَ كايػنخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ حران ٗاهخد ٫ان               كاي  - 

 كيَغ أرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ أرخ هَََس كيع
 .ٳٍ حٿؼىد حٿىحكي ٳٸخٽ أٿټڀټڂ ػىرخڅ ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓجپ أَٜڀٍ حٿَؿپٍٛٓىٽ حهلل  أڅ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران رټاَ و٫زاي حٿاَُحٵ ٷاخٖ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ          كي - 
٪ أراخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه        ٓاڄ  حرن ٗهخد كيػنٍ ٬ُٓي ران حٿڄٔاُذ أناه   

 وٓڀڂ
 .حطوٌوح ٷزىٍ أنزُخثهڂ ڃٔخؿيڂ ََٳ٬ه ٫زي حٿَُحٵ ٷخطپ حهلل حٿُهىى وحٿنٜخٍي وٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ و٫زي حٿَُحٵ ٷخٖ أنزؤناخ حران ؿاََؾ وٷاخٽ ٫زاي      كي - 

حٿَُحٵ ٳٍ كيَؼه أهزَنٍ حرن ٗهخد ٫ن أرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أناه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس َٸاىٽ      
 ه وٓڀڂُٛڀً حهلل ٫ڀ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل

ٿڄان ٷاخٽ ٫زاي حٿاَُحٵ ٿڄان َظٰناً راخٿٸَآڅ ٷاخٽ ٛاخكذ ٿاه ُحى ٳُڄاخ            َؤًڅ حهلل ٿٍ٘ء ڃخ أًڅ  ٿڂ-
 .َـهَ ره

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان رټااَ أنزؤنااخ حراان ؿااََؾ أهزَنااٍ حراان ٗااهخد ٷااخٽ  كااي - 
 ن أٻُڄش َٸىٽ ٷخٽ أرى هَََسحر ٓڄ٬ض

خّ ٳٸاخٽ هاپ   ٫ڀُه وٓڀڂ ٛٗس َـهَ ٳُهخ ػڂ ٓڀڂ ٳؤٷزاپ ٫ڀاً حٿنا    ً رنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللٛڀ-
 .ٷَأ ڃ٬ٍ أكي آنٴخ ٷخٿىح ن٬ڂ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ انٍ أٷىٽ ڃخ ٿٍ أنخ٩ُ حٿٸَآڅ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ كيػنخ حرن ؿاََؾ أهزَناٍ ٤٫اخء أناه ٓاڄ٪ أراخ       كي - 
 هَََس وهى َوزَهڂ ٷخٽ

وڃااخ أهٴااٍ ڃنااخ  حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ أٓااڄ٬نخٻڂ ٽأٓااڄ٬نخ ٍٓااى ڄااخٍ ٻااپ ٛااٗس ٷااَآڅ ٳوٳاا-
 .أهٴُنخ  ڃنټڂ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش رن ٫ڄَو ٷخٽ أرى آلٶ حٿٴِحٌٍ ٷخٽ حْوُح٫ٍ ٫ن كي - 
 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخ حٿِهٌَ ٫ن حرن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

 .ن حٿٌَن حطوٌوح ٷزى أنزُخثهڂ ڃٔخؿيٿ٬-
٫زااي حٿاَُحٵ ٷااخٽ حران ؿااََؾ ٷاخٽ أهزَنااٍ حٿ٬اٗء راان ٫زااي      ػنخ ٫زااي حهلل كايػنٍ أرااٍ كايػنخ  كاي  - 

حٿَكڄن رن ٬َٸىد أڅ أرخ حٿٔخثذ ڃىٿً ه٘اخځ ران ُهاَس أهزاَ  أناه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ           
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٷاخٽ حران حٿٔاخثذ ْراٍ      حؽ ٯَُ طڄاخځ هيٛڀً ٛٗس ٿڂ َٸَأ ٳُهخ رؤځ حٿٸَآڅ ٳهٍ هيحؽ هٍ  ڃن-
څ أكُخنخ وٍحء حٔڃخځ ٷخٽ أرى حٿٔاخثذ ٳٰڄاِ أراى هََاَس ًٍح٫اٍ ٳٸاخٽ َاخ ٳخٍٓاٍ         هَََس انٍ أٻى

حٷَأهااخ ٳااٍ نٴٔااٺ انااٍ ٓااڄ٬ض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٸااىٽ ٷااخٽ حهلل ٫ااِ وؿااپ وؿااپ  
ٷٔڄض حٿٜٗس رُنٍ ورُن ٫زيٌ نٜٴُن ٳنٜاٴهخ ٿاٍ ونٜاٴهخ ٿ٬زايٌ وٿ٬زايٌ ڃاخ ٓاؤٽ ٷاخٽ أراى          

ٿلڄاي هلل ٍد حٿ٬اخٿڄُن   ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٷاَإوح َٸاىٽ ٳُٸاىٽ حٿ٬زاي ح      هَََس ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    
ٳُٸىٽ حهلل كڄينٍ ٫زيٌ وَٸاىٽ حٿ٬زاي حٿاَكڄن حٿاَكُڂ ٳُٸاىٽ حهلل أػناً ٫ڀاٍ ٫زايٌ ٳُٸاىٽ حٿ٬زاي           
ڃخٿٺ َىځ حٿيَن ٳُٸىٽ حهلل ڃـينٍ ٫زيٌ وٷخٽ هٌ  رُنٍ ورُن ٫زيٌ َٸىٽ حٿ٬زي اَخٹ ن٬زي واَاخٹ  

ٿڄٔظٸُڂ َٛح١ حٿٌَن يٌ ڃخ ٓؤٽ ٷخٽ َٸىٽ ٫زيٌ حهينخ حٿَٜح١ حنٔظ٬ُن ٷخٽ أؿيهخ ٿ٬زيٌ وٿ٬ز
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أن٬ڄض ٫ڀاُهڂ ٯُاَ حٿڄ٠ٰاىد ٫ڀاُهڂ وٖ حٿ٠اخٿُن َٸاىٽ حهلل ٫اِ وؿاپ هاٌح ٿ٬زايٌ وٿ٬زايٌ ڃاخ             
 ٓؤٽ.

َؾ ٌٍَ ٫ن حران ؿا  ٜخي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ وڃلڄي رن ٫زي حهلل حْن٫ز ػنخكي - 
ه٘خځ رن ُهَس وٷخٖ ڃخٿٺ وٷخٽ حرن رټَ َٸىٽ أراى هََاَس ٷاخٽ     ٷخٖ ٻپ ڃنهڄخ ڃىٿً ٫زي حهلل رن
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .َإوح َٸىځ حٿ٬زي ٳُٸىٽحٷ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ وكيػنخ  ٬َٸىد كيػنخ أرٍ ٫ن حرن آالٶ ٷاخٽ وكايػنٍ حٿ٬اٗء ران      كي - 

رن ُهَس حٿظُڄاٍ ٫ان أراٍ     ٿلَٷش ٫ن أرٍ حٿٔخثذ ڃىٿً ٫زي حهللح٬َٸىد ڃىٿً ن ٫زي حٿَكڄن ر
 هَََس

 .ٻَ حٿليَغٳٌ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران رټاَ و٫زاي حٿاَُحٵ ٷاخٖ أنزؤناخ حران ؿاََؾ أهزَناٍ          كي - 

٫ڄَو رن ىَنخٍ ٫ان َلُاً ران ؿ٬ايس أهزاَ  ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ران ٫ڄاَو حٿٸاخٍة أناه ٓاڄ٪ أراخ               
ٿـڄ٬اش وٿټان ڃلڄاي نهاً ٫ناه وٍد      ح حٿزُض ڃخ أنخ نهُض ٫ان ٛاُخځ َاىځ ح   ٌهَََس َٸىٽ وٍد ه

ٷڀض ڃن أىٍٻه حٿٜزق ؿنزخ ٳڀُٴ٤َ وٿټن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷخٿاه    هٌح حٿزُض ڃخ أنخ 
 ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ٳٍ كيَؼه

 .َلًُ رن ؿ٬يس أهزَ  ٫زي حهلل رن ٫ڄَو حٿٸخٍة أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ أڅ-
أنزؤنخ حَٓحثُپ ٫ن أرٍ كُٜن ٫ن أرٍ ٛاخٿق  حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ  ػنخ ٫زيكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ُٸپ انٍ حڃَإ ٛخثڂٳڀ ح ٻخڅ َىځ ٛىځ أكيٻڂ ٳٗ ََٳغ وٖ َـهپ ٳبڅ ؿهپ ٫ڀُه أكياً-
 ٫ُُنش ٫ن ٓهُپ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس رنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ حكي - 
ؿٗ ٍٳ٪ ٯٜن ٗاىٹ ڃان ٣ََاٶ حٿڄٔاڀڄُن ٳٰٴاَ ٿاه ٷاخٽ ٫زاي حهلل وهاٌح حٿلايَغ ڃَٳاى٩            ٍ أڅ-

 .وٿټن ٓٴُخڅ ٷَٜ ٳٍ ٍٳ٬ه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ كيػنخ ََِي رن ٻُٔخڅ ٫ن أرٍ كاخُځ ٫ان أراٍ هََاَس     كي - 

 ٍؿپ ه٤ذ حڃَأس ٳٸخٽ
 .نٜخٍ ٍٗءُه وٓڀڂ حن٨َ اٿُهخ ٳبڅ ٳٍ أ٫ُن حْڀٛڀً حهلل ٫ زٍنٍ حٿن٬َ-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كڄاخى ران أٓاخڃش أراى أٓاخڃش ٷاخٽ أهزَناٍ ٫زاي حهلل ٫ان أراٍ              كي - 

 حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿٰ٘خٍ.نه-
ٷاخٽ   ٫ن ٫زُي حهلل ٫ن ٬ُٓي ٫ان أراٍ هََاَس    خى رن أٓخڃشكڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ځ حهلل ٫ڀً ٿٔخنٍ ڃخ رُن ٖرظٍ حٿڄيَنش ػڂ ؿخء رنٍ كخٍػش ٳٸاخٽ َاخ رناٍ كخٍػاش ڃاخ أٍحٻاڂ اٖ       كَ-

 .ٷي هَؿظڂ ڃن حٿلَځ ػڂ ن٨َ ٳٸخٽ رپ أنظڂ ٳُه رپ أنظڂ ٳُه



  

 

 

Page 439 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

٫ن ٷُْ ٫ن أرٍ يػنخ كڄخى رن أٓخڃش أنزؤنخ حٓڄ٬ُپ رن أرٍ هخٿي ك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
 هَََس ٷخٽ

 خ ٷيڃض ٫ڀً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷڀض ٳٍ حٿ٤ََٶ ٬َٗحٿڄ-
 خ ٿُڀش ڃن ٣ىٿهخ و٫نخثهخ * ٫ڀً أنهخ ڃن ىحٍس حٿټٴَ نـضَ
ڀڂ ٳزخ٬َظه وٓخٽ وأرٶ ڃنٍ ٯٗځ ٿٍ ٳٍ حٿ٤ََٶ ٷخٽ ٳڀڄخ ٷيڃض ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه ٷ
ٿٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َاخ أراخ هََاَس هاٌح ٯٗڃاٺ        زُنخ أنخ ٫ني  اً ٣ڀ٪ حٿٰٗځ ٳٸخٽ ٳ

 ٷڀض هى ٿىؿه حهلل ٳؤ٫ظٸظه.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان هزُاذ ران ٫زاي حٿاَكڄن        كي - 

 ڀُه وٓڀڂ٫ ٛڀً حهلل هلل٫ن كٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ ح
 .ڄيَنش ٻڄخ طؤٍُ حٿلُش اٿً كـَهخحَٔڄخڅ ٿُؤٍُ اٿً حٿ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش كيػنخ ه٘خځ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ظؤٻاپ ڃان   ٳحڃَأس ٫ٌرض ٳٍ هَس أڃٔټظهخ كظً ڃخطض ڃن حٿـى٩ ٿڂ طټن ط٬٤ڄهخ وٿڂ طَٓڀهخ  اڅ-

 .ٯٜن ٗىٹ ٫ن حٿ٤ََٶ كَ٘حص حٍْٝ وٯٴَ ٿَؿپ نلً
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ كڄاخى ران أٓاخڃش كايػنٍ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو حٿڀُؼاٍ كايػنخ أراى             كي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حء ٳٍ حٿٸَآڅ ٻٴَڃَ-
خٿاي ٬َناٍ   ٻََاخ ران أراٍ ُحثايس كايػنٍ حران أراٍ ه       ُنخ َلًُ ران  يػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 

 حٓڄ٬ُپ ٫ن أرٍ ڃخٿٺ حٖٓڀڄٍ
حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍى ڃخ ٫اِ ران ڃخٿاٺ ػاٗع ڃاَحٍ ٳڀڄاخ ؿاخء ٳاٍ حٿَحر٬اش أڃاَ راه             أڅ-

 .ٳَؿڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ڃلڄي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس         كي - 

 زٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڄڄؼڀه.ٿن٫ن ح
كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ُٻََخ كيػنخ ٬ٗزش ٫ان ڃلڄاي ران كـاخىس ٫ان أراٍ       ػنخ ٫زي حهلل كي - 

 كخُځ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ٻٔذ حٔڃخءنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷَحڅ رن طڄخځ ٫ن ڃلڄي رن ٫ـٗڅ ٫ن ٬ُٓي ران أراٍ ٓا٬ُي    كي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂأرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ح ٫ن
ح أطااً أكاايٻڂ حٿڄـڀااْ ٳڀُٔااڀڂ ٳاابڅ راايح ٿااه أڅ َٸ٬ااي ٳڀُٔااڀڂ اًح ٷااخځ ٳڀُٔااض حْوٿااً رؤوؿااذ ڃاان  اً-

 .حِهَس
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زُيس كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄَو ٫ن أرٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس     كي - 

 وٓڀڂ ً حهلل ٫ڀُهٛڀٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل 
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ڂ رخٿٔىحٹ ٫ني ٻپ ٛٗس وٷخٽ ٬َناٍ ٫زُايس كايػنخ ٫زاي حهلل ٫ان      ٖ أڅ أٗٶ ٫ڀً أڃظٍ ْڃَطهٿى-
 .٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼڀه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أَىد ران حٿنـاخٍ أراى حٓاڄ٬ُپ حٿُڄاخڃٍ ٫ان ٣ُاذ ران ڃلڄاي          كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ رن أرٍ ٍرخفء ٫ن ٤٫خ

ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃونؼٍ حٿَؿاخٽ حٿاٌَن َظ٘ازهىڅ رخٿنٔاخء وحٿڄظاَؿٗص ڃان       ن ٍٓىٽ حهلل ٛٿ٬-
 .حٿنٔخء حٿڄظ٘زهُن رخٿَؿخٽ وٍحٻذ حٿٴٗس وكي 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أَىد رن حٿنـخٍ كيػنخ َلًُ رن أرٍ ٻؼَُ ٫ن أرٍ ٓاڀڄش ران   كي - 
 ڀڂخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓٷأرٍ هَََس  ٫ن٫زي حٿَكڄن 

ؽ آىځ ڃىًٓ ٳٸخٽ َخ آىځ أنض حٿٌٌ أهَؿض حٿنخّ ڃن حٿـنش رٌنزٺ وأٗٸُظهڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿه آىځ كخ-
أنض حٿٌٌ ح٤ٛٴخٹ حهلل ٫ڀً حٿنخّ رَٓخٖطه وٻٗڃه ٳظڀاىڃنٍ ٫ڀاً أڃاَ ٻظزاه حهلل أو ٷايٍ  ٫ڀاٍ       

 .ٓڀڂ ٳلؾ آىځ ڃىًٓوحهلل ٫ڀُه  ڀًٷزپ أڅ َوڀٸنٍ ٷخٽ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛ
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿىٿُي حرن ڃٔڀڂ كيػنخ حْوُح٫ٍ كايػنخ َلُاً ٬َناٍ حران أراٍ      ػنخ ٫زي حهللكي - 

ٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ     أر ٻؼَُ ٫ن ڃلڄي رن ارَحهُڂ حٿظڄُڄٍ ٫ن ٬َٸىد أو حرن ٬َٸىد ٫ن
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٳاٍ  ػڂ اٿاً ٻ٬زُاه ٳڄاخ ٻاخڅ أٓاٴپ ڃان ًٿاٺ         ً نٜٲ ٓخٷُهاٿٍس حٿڄئڃن اٿً ٠٫ڀش ٓخٷُه ػڂ أُ-
 .حٿنخٍ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔاُن ران ٫ڀاٍ حٿـ٬ٴاٍ ٫ان ُحثايس ٫ان ٫زاي حهلل ران ًٻاىأڅ           كي - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ىح وٖ طنخؿ٘اىح وٖ  ٔا ىح وٖ طنخٳٔٔا خٻڂ وحٿ٨ان ٳابڅ حٿ٨ان أٻاٌد حٿلايَغ ٖ طـٔٔاىح وٖ طل      اَ-
 .خٯ٠ىح وٻىنىح ٫زخى حهلل اهىحنخطيحرَوح وٖ طز

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَ وكايػنخ أراى ٓاڀڄش ٫ان         كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ه وٳٍ وٿي  كظاً َڀٸاً حهلل وڃاخ ٫ڀُاه ڃان      خٿَِحٽ حٿزٗء رخٿڄئڃن أو حٿڄئڃنش ٳٍ ؿٔي  وٳٍ ڃ ٖ-
 .ه٤ُجش

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄَو ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أراٍ  كي - 
 هَََس ٷخٽ

 .٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رـنخُس ٳٸخٽ ٷىڃىح ٳبڅ ٿڀڄىص ٳ٫ِخ ڃَ-
٫ڄاَو كايػنخ أراى ٓاڀڄش ٫ان       نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كايػنخ ڃلڄاي را   كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أرٍ هَََس
 .طَٹ ڃخٖ ٳٓهڀه وڃن طَٹ ُٟخ٫خ ٳبٿٍ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو كايػنخ أراى ٓاڀڄش ٫ان         كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ
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ٳٸاخٽ اڅ هاٌ  حٿ٠اـ٬ش ڃاخ َلزاه حهلل       ه٤ـ٪ ٫ڀً ر٤نا ڃ٠حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رَؿپ  ڃَ-
 .٫ِ وؿپ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو كايػنخ أراى ٓاڀڄش ٫ان         كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ

پ ٍٓاىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُاه وٓااڀڂ أٌ ح٫ْڄاخٽ أٳ٠اپ وأٌ ح٫ْڄااخٽ هُاَ ٷااخٽ اَڄاخڅ رااخهلل       ٓاج -
ػاڂ أٌ َاخ ٍٓاىٽ حهلل    ـهخى ٳٍ ٓزُپ حهلل ٓانخځ حٿ٬ڄاپ ٷاخٽ    ٿحهلل ٷخٽ ح ىٽوٍٓىٿه ٷخٽ ػڂ أٌ َخ ٍٓ

 .ٷخٽ كؾ ڃزَوٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ٫زُاي حهلل ران ٫ڄاَ ٫ان أراٍ حٿِناخى ٫ان        كي - 

 ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ًٻَ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿهٗٽ ٷخٽ
 .٤َوح ٳبڅ ٯڂ ٫ڀُټڂ ٳ٬يوح ػٗػُنٳٍأَظڄى  ٳؤ ًحح ٍأَظڄى  ٳٜىڃىح وااً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ر٘اَ كايػنخ ه٘اخځ ران ٫اَوس كايػنخ ٛاخٿق ران أراٍ          كي - 

 ٛخٿق حٿٔڄخڅ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ُيح وٗٴ٬ُخٗهَٜزَ أكي ٫ڀً ْوحء حٿڄيَنش وؿهيهخ اٖ ٻنض ٿه ٗٴ٬ُخ وٗهُيح أو  ٖ-
 رٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ه٘خځػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ أكي - 
 .ٳُه ٗهُيح وٗٴ٬ُخ ٗٺ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َُي رن حٿلزخد كيػنٍ كُٔن رن وحٷي كيػنٍ ڃلڄي ران َُاخى   كي - 

 أڅ أرخ هَََس كيػه ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حٿٔٴڀً وحريأ رڄن ط٬ىٽ يُي حٿ٬ڀُخ هَُ ڃن حٿُحٿ-
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َُي رن حٿلزخد أنزؤنخ ڃ٬خوَاش ران ٛاخٿق ٷاخٽ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ        ػنخ كي - 

 ڃََڂ ٌَٻَ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ً أڅ َزخٽ ٳٍ حٿڄخء حٿَحٻي ػڂ َظىٟؤ ڃنهنه-
ُه أناه  َي رن حٿلزخد أهزَنٍ ڃلڄي رن هٗٽ حٿٸٍَٗ ٫ن أرُ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ
خ ڃاا٪ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳااٍ حٿڄٔااـي ٳڀڄااخ ٷااخځ ٷڄنااخ ڃ٬ااه ٳـااخء  أ٫َحرااٍ ٳٸااخٽ ٻناا-

أ٤٫نٍ َخ ڃلڄي ٷخٽ ٳٸخٽ ٖ وحٓظٰٴَ حهلل ٳـٌره ٳويٗه ٷخٽ ٳهڄىح راه ٷاخٽ ى٫اى  ٷاخٽ ػاڂ أ٤٫اخ        
 حٓظٰٴَ حهلل.وأڅ َٸىٽ ٖ ه ٷخٽ وٻخنض َڄُن

ػنٍ أرٍ كيػنخ َُي رن حٿلزخد كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ػىرخڅ كايػنٍ ٫زاي حهلل   ػنخ ٫زي حهلل كيكي - 
 رن حٿٴ٠پ ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 ٽ.څ َظ٬ىً ڃن أٍر٪ ڃن ٫ٌحد ؿهنڂ و٫ٌحد حٿٸزَ وٳظنش حٿڄلُخ وحٿڄڄخص وٳظنش حٿيؿخٻخ-
زخد كيػنٍ ٓٴُخڅ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ڃخٿاٺ  ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َُي رن حٿلزػنخ ٫كي - 

راان ٧ااخٿڂ ٫اان أرااٍ هََااَس أنااه كاايع ڃااَوحڅ راان حٿلټااڂ ٷااخٽ كاايػنٍ كزااٍ أرااى حٿٸخٓااڂ حٿٜااخىٵ     
 حٿڄٜيوٵ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 .هٗٹ أڃظٍ ٫ڀً َيٌ ٯڀڄش ٓٴهخء ڃن ٷََٖ أڅ-
ٴُخڅ ٓاڄ٬ض  رن ٓڀُڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض كن٨ڀش ران أراٍ ٓا    كيػنخ آلٶ رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل َٸىٽ
أىٌٍ ٻڂ ٍأَض أرخ هَََس ٷخثڄخ ٳاٍ حٿٔاىٵ َٸاىٽ َٸازٞ حٿ٬ڀاڂ وط٨هاَ حٿٴاظن وَټؼاَ حٿهاَؽ           ڃخ-

 ٷخٽ ٷُپ َخ ٍٓىٽ حهلل وڃخ حٿهَؽ ٷخٽ رُي  هټٌح وكَٳهخ.
څ كايػنخ َلُاً ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان       خَو كيػنخ أرا ٫ڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓىَي رن كي - 

 َََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأرٍ ه
 .٠ُخٳش ػٗػش أَخځ ٳڄخ ٻخڅ ر٬ي ًٿٺ ٳهى ٛيٷشحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻُن كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان ًٻاىحڅ ٫ان      كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ن أڅ َڄظڀت ٬َٗحڅ َڄظڀت ؿىٱ حٿَؿپ ٷُلخ َََه هَُ ٿه ڃْ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻُن كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٛخٿق ران نزهاخڅ ٫ان أراٍ     كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .طزخٯ٠ىح وٖ طنخؿ٘ىح وٖ طلخٓيوح وٻىنىح ٫زخى حهلل اهىحنخ ٖ-
ُخڅ ٫ن أرٍ حٿـلاخٱ ٫ان أراٍ كاخُځ ٫ان      كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى أكڄي كيػنخ ٓٴ نخ ٫زي حهللػيك - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ي أر٠ٰنٍ ٬َنٍ كٔنخ وكُٔنخٳٸ أكزهڄخ ٳٸي أكزنٍ وڃن أر٠ٰهخ ڃن-
حهلل ران حٿٴ٠اپ    زاي ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ َُاي ران حٿلزاخد ٫ان أراٍ ػىراخڅ كايػنخ ٫          كي - 

 ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٿهخٗڄٍ ٫ن ٫زي حٿَكڄن ح٫َْؽ ٫
 .ه طىٟؤ ڃَطُنأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آاڄخ٫ُپ ران ٫ڄاَ كايػنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان ٓا٬ُي حٿڄٸزاٌَ           كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ٷخٽ حٿـاخٍ ٖ َاؤڃن ؿاخٍ     ٖ َئڃن ٷخٿىح وڃخ ًحٹ َخ ٍٓىٽ حهلل  َئڃن وحهللٖ هلل ٖ َئڃن وحهللوح-

 .رىحثٸه ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل وڃخ رىحثٸه ٷخٽ َٗ 
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ ران ٫ڄاَ كايػنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان ٫ـاٗڅ ڃاىٿً               كي - 

 حٿڄ٘ڄ٬پ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
رنااش ٫ڄااَحڅ وحرنهااخ ٫ُٔااً ٫ڀُهڄااخ ىځ َڄٔااه حٿ٘اا٤ُخڅ ربٛااز٬ه اٖ ڃااََڂ حآٿااىى ڃاان رنااٍ ڃى ٻااپ-

 .حٿٔٗځ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ رن ٫ڄَ كيػنخ حرن أرٍ ًثذ كيػنٍ ٍؿپ ڃن ٷََٖ كي - 

٫ن أرُه أنه ٻخڅ ڃ٪ أرٍ هَََس ٳَأي أرى هَََس ٳَٓاخ ڃان ٍٷاخ٩ ٳاٍ َاي ؿخٍَاش ٳٸاخٽ أٖ طاَي         
 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂڀٍٓىٽ حهلل ٛٽ هٌح ٷخ

 .ن ٖ هٗٵ ٿه َىځ حٿٸُخڃشڄخ ٬َڄپ هٌح ڃان-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ رن ٫ڄَ كيػنخ رن أرٍ ًثذ ٫ن حرن ٗهخد ٫ن أراٍ  كي - 
 ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

خناخ  ڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ََٯذ حٿنخّ ٳٍ ٷُاخځ ٍڃ٠اخڅ وَٸاىٽ ڃان ٷخڃاه اَ     ٓڄ-
زاه وٿاڂ َټان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ؿڄا٪ حٿناخّ ٫ڀاً           وحكظٔخرخ ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًن

 .حٿٸُخځ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرٍ كيػنخ أَىد ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس كي - 

 ٷخٽ
حٔراپ ٿاڂ طٸَراه     ُاض ڃنهاخ ٿازن   ىني ٓز٢ ڃن رنٍ حَٓحثُپ وًٻَ حٿٴاؤٍس ٳٸاخٽ أٖ طاَي أناٺ ٿاى أ     ٳٸ-

حٿٰانڂ ٗااَرظه ٳٸااخٽ أٻااٌح ٓاڄ٬ض ڃاان ٍٓااىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٷااخٽ     واڅ ٷَراض اٿُهااخ ٿاازن 
 .أٳؤٷَأ حٿظىٍحس

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ رن حٿىٿُي كيػنخ أرى ڃ٬َ٘ ٫ن ڃلڄي رن ٷُْ ٷخٽ ٓجپ كي - 
 ڂٓڀأرى هَََس ٓڄ٬ض ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و

ٽ ٷڀاض اًح أٷاىٽ ٫ڀاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل      ػاٗع ٳاٍ حٿڄٔاټن وحٿٴاَّ وحٿڄاَأس ٷاخ       ٤ٍَُس ٳا حٿ-
 .٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ أٛيٵ حٿ٤َُس حٿٴؤٽ وحٿ٬ُن كٶ

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٓڄ٬ض أرخ ٯخوَش حٿُڄخنٍ ٷخٽكي - 
ٖ   هڂُض حٿڄيَنش ٳـاخء ٍٓاىٽ ٻؼُاَ ران حٿٜاڀض ٳاي٫خ      أط- أراى هََاَس وهڄٔاش ڃانهڂ أناخ       ٳڄاخ ٷاخځ ا

ٌهزىح ٳخٻڀىح ػڂ ؿخء أرى هَََس ٳٰٔپ َي  ػڂ ٷخٽ وحهلل َخ أهپ حٿڄٔاـي انټاڂ ٿ٬ٜاخس ْراٍ     أكيهڂ ٳ
 . حٿٸخٓڂ

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ حراان نڄُااَ كاايػنخ ٫زُااي حهلل ٫اان حراان ٗااهخد ٫اان ٓاا٬ُي راان    كااي - 
 حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس

 .خڀڂ ٛڀً ٫ڀً حٿنـخٍٗ ٳټزَ ٫ڀُه أٍر٬ٓحهلل ٫ڀُه وً ٍٓىٽ حهلل ٛڀ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ حران نڄُاَ كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان هزُاذ ران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان             كي - 

 كٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .لخڅ وؿُلخڅ وحٿنُپ وحٿٴَحص وٻپ ڃن أنهخٍ حٿـنشُٓ-
رن ٓڀڄش كايػنخ راَى ران ٓانخڅ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃئڃپ رن حٓڄ٬ُپ كيػنخ كڄخىكي - 

 ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ  ٷخٽ
ڃن نزٍ وٖ هڀُٴش أو ٷخٽ ڃخ ڃن نزاٍ اٖ وٿاه ر٤خنظاخڅ ر٤خناش طاؤڃَ  راخٿڄ٬َوٱ وطنهاخ  ٫ان          ڃخ-

ء ٳٸي وٷً َٸىٿهاخ ػٗػاخ وهاى ڃا٪ حٿٰخٿزاش      ٔىحٿڄنټَ ور٤خنش ٖ طؤٿى  هزخٖ وڃن وٷً َٗ ر٤خنش حٿ
 هڄخ.٫ڀُه ڃن

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ظاخد ران َُاخى كايػنخ ٫زاي حهلل ران ڃزاخٍٹ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان             كي - 
 هڄخځ رن ڃنزه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ

 .ه ٻخڅ اًح حٓظن٘ٶ أىهپ حٿڄخء ڃنوََهأن-
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ُڄخڅ ران راٗٽ كايػنٍ ران ٫زاي حهلل      ڀٷَس كيػنخ ٍٓ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زُي رن أركي - 
أرٍ كَس ٫ن ٫ڄه كټُڂ رن كَس ٫ن ٓاڀُڄخڅ حْٯاَ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٖ أ٫ڀڄاه اٖ ٫ان          رن

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ 
 .٤خ٫ڂ حٿ٘خٻَ ڃؼپ ڃخ ٿڀٜخثڂ حٿٜخرَٿڀ-
٫زُي حهلل  رن ٫ـٗڅ ٫نح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زُي رن أرٍ ٷَس كيػنخ ٓڀُڄخڅ ٫نكي - 

 هَََس أڅ حٿنزٍ ٷخٽرن ٓڀُڄخڅ حْٯَ ٫ن أرٍ 
 .َنزٍٰ ٿٌٌ حٿىؿهُن أڅ َټىڅ أڃُنخ ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أَاىد ران حٿنـاخٍ ٫ان ٣ُاذ ران ڃلڄاي ٫ان ٤٫اخء ران أراٍ               كي - 

 ٍرخف ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ء وحٿڄظاَؿٗص ڃان   خ٘ازهىڅ رخٿنٔا  َظن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃونؼاٍ حٿَؿاخٽ حٿاٌٌ    ٿ٬-

رخٿَؿخٽ وحٿڄظزظڀُن ڃان حٿَؿاخٽ حٿاٌٌ َٸاىٽ ٖ َظاِوؽ وحٿڄظزاظٗص ڃان حٿنٔاخء         حٿنٔخء حٿڄظ٘زهُن 
حٿٗثٍ َٸڀن ًٿٺ وٍحٻذ حٿٴٗس وكي  ٳخٗظي ًٿٺ ٫ڀً أٛالخد ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ      

 كظً حٓظزخڅ ًٿٺ ٳٍ وؿىههڂ وٷخٽ حٿزخثض وكي .
حٿاَكڄن ران رىًوَاه أهزَناٍ     كيػنخ ارَحهُڂ ران هخٿاي أهزَناٍ ٫زاي       كيػنٍ أرٍهللػنخ ٫زي حكي - 

ڃن ٓڄ٪ وهزخ َٸىٽ أهزَنٍ ٬َنٍ هڄخڃخ ٻٌح ٷخٽ أرٍ ٷخٽ أراى هََاَس ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل      
 ٫ڀُه وٓڀڂ

َِحٽ أكيٻڂ ٳٍ ٛٗس ڃخ ىحځ َنظ٨َ حٿظٍ ر٬يهخ وٖ طِحٽ حٿڄٗثټش طٜڀٍ ٫ڀً أكيٻڂ ڃخ ىحځ  ٖ-
ٷاخٽ ٳٸاخٽ ٍؿاپ ڃان أهاپ ك٠اَڃىص       ڂ حٯٴَ ٿه حٿڀهڂ حٍكڄاه ڃاخ ٿاڂ َلايع     هي  طٸىٽ حٿڀٔـٳٍ ڃ

 .وڃخ ًٿٺ حٿليع َخ أرخ هَََس ٷخٽ اڅ حهلل ٖ َٔظلٍ ڃن حٿلٶ اڅ ٳٔخ أو ١َٟ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃاَوحڅ ران ڃ٬خوَاش حٿٴاِحٌٍ أنزؤناخ ََِاي ران ٻُٔاخڅ حٓاظؤًڅ           كي - 

 ٳڀڄخ ٓڀڂ ٷخٽ ٜڀٍ ٳٔزق ٿٍَ ٫ڀً ٓخٿڂ رن أرٍ حٿـ٬ي وهى
 .څ ٳٍ حٿٜٗس َٔزق وأڅ اًڅ حٿڄَأس أڅ طٜٴٶاًڅ حٿَؿپ اًح ٻخ اڅ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃَوحڅ أنزؤنخ ٫ىٱ ٫ن حٿلٔن ٫ن حٿنزٍكي - 
 .ڀهڃؼ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃَوحڅ أهزَنٍ ٫ىٱ ٫ن حرن ٓاََُن ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان      كي - 

 حٿنزٍ
 .ڀهڃؼ-
څ أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََُِي رن هَوكي - 

 حٿنزٍ  ٷخٽ
 .حهلل ٫ِ وؿپ وطَ َلذ حٿىطَ اڅ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
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٠ا٪ َاي  ٫ڀاً هٜاَ  وهاى      َهظٜخٍ ٷخٽ حًٔ ٫ن حٔهظٜخٍ ٳٍ حٿٜٗس ٷخٽ ٷڀنخ ٿه٘خځ ڃخ نه-
 .ٷڀنخ ٿه٘خځ ًٻَ  ٫ن حٿنزٍ  ٷخٽ رَأٓه أٌ ن٬ڂ َٜڀٍ ٷخٽ ََِي

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ٓهُپ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ان أراٍ   كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ن ٗاَ ڃاخ هڀاٶ ٿاڂ ط٠اَ  كڄاش طڀاٺ        ڃ حٿظخڃخص حهللٷخٽ اًح أڃًٔ ػٗع ڃَحص أ٫ىً رټڀڄخص  ڃن-
 .ش ٷخٽ ٳټخڅ أهڀنخ ٷي ط٬ڀڄىهخ ٳټخنىح َٸىٿىنهخ ٳڀيٯض ؿخٍَش ڃنهڂ ٳڀڂ طـي ٿهخ وؿ٬خحٿڀُڀ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أراٍ  كي - 
 هَََس ٷخٽ

ن٬اڂ  ٓؤٽ هپ ٫ڀً ٛخكزټڂ ىَن ٳابڅ ٷاخٿىح    سڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٗهي ؿنخُٻخ-
ٷخٽ هپ ٿه وٳخء ٳبڅ ٷخٿىح ن٬اڂ ٛاڀً ٫ڀُاه واڅ ٷاخٿىح ٖ ٷاخٽ ٛاڀىح ٫ڀاً ٛاخكزټڂ ٳڀڄاخ ٳاظق حهلل           
٫ِ وؿپ ٫ڀُه حٿٴظىف ٷخٽ أنخ أوٿً رخٿڄئڃنُن ڃن أنٴٔاهڂ ٳڄان طاَٹ ىَناخ ٳ٬ڀاٍ وڃان طاَٹ ڃاخٖ         

 ػظه.ٳڀىٍ
ٕ  زػنخ ََِي أنكيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي -  ٫ان رټُاَ ران     ؤنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن حٿٸخٓڂ ران ٫ُاخ

 ٫زي حهلل رن حْٗؾ ٫ن حرن ڃټَُ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍؿٗ ٷخٽ
ٍٓىٽ حهلل حٿَؿپ َََي حٿـهخى ٳٍ ٓزُپ حهلل وهى َزظٍٰ ٫َٝ حٿينُخ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً     َخ-

ً ٍٓا حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ أؿَ ٿه ٳؤ٨٫ڂ حٿنخّ ًٿٺ وٷاخٿىح ٿڀَؿاپ ٫اي     حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    ىٽ حهلل ٛاڀ
ُخ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل حٿَؿپ َََي حٿـهخى ٳٍ ٓازُپ حهلل وهاى َزظٰاٍ ٫اَٝ حٿاين     ٿ٬ڀه ٿڂ َٴهڂ ٳ٬خى 

ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ أؿاَ ٿاه ػاڂ ٫اخى حٿؼخٿؼاش ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه          
 وٓڀڂ ٖ أؿَ ٿه.

ڃُٰاَس  ي ٬َنٍ حرن ٫ڄَو ٫ن ٫زي حٿزڄڀاٺ ران   ڄي أنزؤنخ ڃلَِػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َكي - 
  رن نىٳپ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ځ حٿٸَآڅ ٳهٍ هـخؽ ػڂ هٍ هيحؽرؤ ٛٗس ٖ َٸَأ ٳُهخ ٻپ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٬َنٍ حرن كُٔن ٫ن ٫ڀٍ رن َُي ٫ن أنْ كي - 

 ُڂ حٿ٠زٍ ٷخٽ ٷخٽ ٿٍ أرى هَََسكټرن 
َٜٹ ٳاؤهزَهڂ أناٍ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ أوٽ ٗاٍء          ح أطُض أهپ ڃاً-

ڃڄخ َلخٓذ ره حٿ٬زي َىځ حٿٸُخڃش ٛاٗطه حٿڄټظىراش ٳابڅ ٛاڀلض وٷاخٽ ََِاي ڃاَس ٳابڅ أطڄهاخ واٖ          
 .َُي ٳُهخ ڃن ط٤ى٫ه ػڂ َٴ٬پ رٔخثَ ح٫ْڄخٽ حٿڄٴَوٟش ٻٌٿٺ

حٿِهاٌَ ٫ان كن٨ڀاش ٫ان أراٍ هََاَس        ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ان خ ػنكي - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ِٽ ٫ًُٔ رن ڃََڂ ٳُٸظپ حٿونََِ وَڄلى حٿٜڀُذ وطـڄ٪ ٿه حٿٜٗس و٤٬َاٍ حٿڄاخٽ كظاً ٖ    َن-
َاَس وأڅ  َوطاٗ أراى ه   خٽَٸزپ و٠َ٪ حٿوَحؽ وَنِٽ حٿَوكخء ٳُلؾ ڃنهخ أو ٬َظڄَ أو َـڄ٬هاخ ٷا  
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ره ٷزاپ ڃىطاه وَاىځ حٿٸُخڃاش َټاىڅ ٫ڀاُهڂ ٗاهُيح ٳا٫ِڂ كن٨ڀاش أڅ أراخ           ڃن أهپ حٿټظخد اٖ ٿُئڃنن 
 خٽ َئڃن ره ٷزپ ڃىطه ٫ًُٔ ٳٗ أىٌٍ هٌح ٻڀه كيَغ حٿنزٍ أو ٍٗء ٷخٿه أرى هَََس.هَََس ٷ

حٿاَكڄن   حهُڂ ٫ن ٫زاي رَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حٿڄ٬ٔىىٌ ٫ن ٬ٓي رن اكي - 
 خٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂرن هَڃِ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷ

َٖ وحْنٜااخٍ وؿهُنااش وڃَِنااش وأٓااڀڂ وٯٴااخٍ وأٗااـ٪ ڃااىحٿٍ ٿااُْ ٿهااڂ ڃااىٿً ىوڅ حهلل          ٷااَ-
 وٍٓىٿه.

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أرااٍ كايػنخ ََِاي أنزؤنااخ حٿڄٔا٬ىىٌ وأراى حٿنٜااَ ٷاخٽ كايػنخ حٿڄٔاا٬ىىٌ         كاي  - 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ خٛڂ رن ٻڀُذ٫ حٿڄ٬نً ٫ن

وٷي رُنض ٿٍ ٿُڀش حٿٸيٍ وڃُٔق حٿ٠اٗٿش ٳټاخڅ طٗكاٍ راُن ٍؿڀاُن رٔايس حٿڄٔاـي         ؿض اٿُټڂهَ-
ٳؤطُظهڄخ ْكـِ رُنهڄخ ٳؤنُٔظهڄخ وٓؤٗيو ٿټڂ ٗيوح أڃخ ٿُڀش حٿٸيٍ ٳخٿظڄٔىهخ ٳٍ حٿ٬٘اَ حْوحهاَ   

لاَ ٳُاه ىٳاخء ٻؤناه ٷ٤ان ران       وطَح وأڃخ ڃُٔق حٿ٠ٗٿش ٳبنه أ٫ىٍ حٿ٬ُن أؿڀً حٿـزهش ٫ََٞ حٿن
 َخ ٍٓىٽ حهلل هپ ٠ََنٍ ٗزهه ٷخٽ ٖ أنض حڃَإ ڃٔڀڂ وهى حڃَإ ٻخٳَ.٫زي حٿ٬ِي ٷخٽ 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حٿڄ٬ٔىىٌ ٫ن ٫ىڅ ٫ن أهُاه ٫زُاي حهلل ٫ان ٫زاي     كي - 
 َس أڅ ٍؿََٗحهلل رن ٫ظزش ٫ن أرٍ ه

َش ٓىىحء أ٫ـڄُاش ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل اڅ ٫ڀاٍ ٫ظاٶ ٍٷزاش        ً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رـخٍأط-
ڃئڃنش ٳٸخٽ ٿهخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أَان حهلل ٳؤٗاخٍص اٿاً حٿٔاڄخء رخٛاز٬هخ حٿٔازخرش         

 هخ ء ٳٸخٽ ح٫ظٸڄخٳٸخٽ ٿهخ ڃن أنخ ٳؤٗخٍص ربٛز٬هخ اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ واٿً حٿٔ
ػنخ ََِي ٫ن حٿڄ٬ٔىىٌ ٫ن ىحوى رن ََِاي ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

ٓجپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن أٻؼَ ڃخ َڀؾ حٿنخّ ره حٿنخٍ ٳٸخٽ حْؿىٳخڅ حٿٴڂ وحٿٴاَؽ  
 كٔن حٿوڀٶ. ڀڂوٓجپ ٫ن أٻؼَ ڃخ َڀؾ حٿنخّ ره حٿـنش ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ

ََِي أنزؤنخ حٿڄٔا٬ىىٌ ٫ان ٫ڀٸڄاش ران ڃَػاي ٫ان أراٍ حٿَرُا٪          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ر٪ ڃن أڃَ حٿـخهڀُش ٿن َاي٫هن حٿناخّ حٿظ٬ُُاَ ٳاٍ حْكٔاخد وحٿنُخكاش ٫ڀاً حٿڄُاض وحْناىحء          أٍ-
 .حْوٽ َأؿَد حٿز٬ُ ڃنوأؿَد ر٬َُ ٳؤؿَد ڃخثش 

رٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٬َنٍ حرن آلٶ ٫ن ٛخٿق رن ارَحهُڂ ٫ان  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 
 ٫زي حٿَكڄن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .طٸىٿىح ٿلخث٢ حٿ٬نذ حٿټَځ ٳبنڄخ حٿټَځ حٿَؿپ حٿڄئڃن ٖ-
خڅ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ    أنزؤنخ رن أرٍ ًثذ ٫ن ٬ُٓي رن ٓڄ٬ يػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِكي - 

 هَََس َوزَ أرخ ٷظخىس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
خَ٪ ٿَؿپ ڃخ رُن حٿَٻن وحٿڄٸخځ وٿن َٔظلپ حٿزُض اٖ أهڀه ٳبًح حٓظلڀى  ٳاٗ َٔاؤٽ ٫ان هڀټاش     َز-

 .ن َٔظوَؿىڅ ٻنِ َريح وهڂ حٿٌأ حٿ٬َد ػڂ طؤطٍ حٿلز٘ش ٳُوَرىنه هَحرخ ٖ ٬َڄَ ر٬ي 
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 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان حٿلاَع ران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان          ػنخ ٫زي حهللكي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن أرٍ ٓڀڄش

ٓټَ ٳخؿڀيو  ػڂ اڅ ٓټَ ٳخؿڀيو  ٳابڅ ٫اخى ٳاٍ حٿَحر٬اش ٳخٟاَرىح ٫نٸاه ٷاخٽ حٿِهاٌَ ٳاؤطً           اڅ-
 .ر٬ش ٳوڀً ٓزُڀهٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رَؿپ ٓټَحڅ ٳٍ حٿَح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٷيحڃش كيػنخ آلٶ رن رټَ حرن أراٍ  كي - 
حٿٴَحص ٫ن ٬ُٓي ران أراٍ ٓا٬ُي ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه              

 وٓڀڂ
خىٵ وَائطڄن ٳُهاخ   ش َٜايٵ ٳُهاخ حٿټاخًد وَټاٌد ٳُهاخ حٿٜا      ٫ا خّ ٓنىڅ هيحٿنهخ ٓظؤطٍ ٫ڀً حأن-

حٿوخثن وَوىڅ ٳُهخ حْڃُن وَن٤ٶ ٳُهخ حٿَوَز٠ش ٷُپ وڃخ حٿَوَز٠ش ٷخٽ حٿٔٴُه َاظټڀڂ ٳاٍ أڃاَ    
 حٿ٬خڃش.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حٿڄٔا٬ىىٌ ٫ان ٫ڀٸڄاش ران ڃَػاي ٫ان أراٍ حٿَرُا٪         كي - 
 ٽٷخ٫ن أرٍ هَََس 

ڂ حٯٴاَ ٿاٍ ڃاخ ٷايڃض وڃاخ أهاَص وڃاخ أٓاٍَص         حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ حٿڀها  څ ٍٓىٽٻؤ-
 .وڃخ أ٫ڀنض وآَحٳٍ وڃخ أنض أ٫ڀڂ ره ڃنٍ أنض حٿڄٸيځ وأنض حٿڄئهَ ٖ حٿه اٖ أنض

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حرن أرٍ ًثاذ ٫ان حٿڄٸزاٌَ ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ران        كي - 
٣خ وٖ طظز٬اىنٍ رڄـڄاَ   كاُن ك٠اَ  حٿڄاىص ٖ ط٠اَرىح ٫ڀاٍ ٳٔا٤خ       خ هََاَس ٷاخٽ  أرڃهَحڅ أڅ 

 وح٫َٓىح رٍ ٳبنٍ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
ح وٟاا٪ حٿَؿااپ حٿٜااخٿق ٫ڀااً ٓااَََ  ٷااخٽ ٷاايڃىنٍ ٷاايڃىنٍ واًح وٟاا٪ حٿَؿااپ حٿٔااىء ٫ڀااً  اً-

 .َََٓ  ٷخٽ َخ وَڀه أَن طٌهزىڅ رٍ
ٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن ٫ـٗڅ ٫ن أر كيػنخ ََِي رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڃىٿىى َىٿي ڃن رنٍ آىځ َڄٔه حٿ٤ُ٘خڅ ربٛز٬ه اٖ ڃََڂ وحرنهخ ٫ڀُهڄخ حٿٔٗځ ٻپ-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزخناخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان ٫ـاٗڅ ٫ان أراٍ هََاَس أڅ              كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٍ حٿنز
حٿڄٔااـي ٖ َ٘ااهيوڅ حٿ٬٘ااخء حِهااَس ٳااٍ حٿـڄُاا٪ أو ْكااَٷن كااىٽ   نظهااُن ٍؿااخٽ ڃڄاان كااىٽ  ٿُ-

 .رُىطهڂ رلِځ حٿل٤ذ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي رن حْٓىى ٫ن أرٍ ٓڀڄش رن ٫زي كي - 

 ُه وٓڀڂ٫ڀحٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 
خ أڃش ٷزڀهڂ هڀىٱ ٳاڂ حٿٜاخثڂ أ٣ُاذ ٫ناي حهلل     ُض أڃظٍ هڄْ هٜخٽ ٳٍ ٍڃ٠خڅ ٿڂ ط٤٬هأ٤٫-

ڃن ٍَق حٿڄٔٺ وطٔظٰٴَ ٿهڂ حٿڄٗثټش كظً َٴ٤َوح وََِن حهلل ٫ِ وؿپ ٻپ َىځ ؿنظاه ػاڂ َٸاىٽ    
َىٗااٺ ٫زااخىٌ حٿٜااخٿلىڅ أڅ َڀٸااىح ٫اانهڂ حٿڄئنااش وحًْي وَٜااَُوح اٿُااٺ وَٜااٴي ٳُااه ڃااَىس          
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ٰ         َوڀٜىحٳٗحٿُ٘خ٣ُن  ٴاَ ٿهاڂ ٳاٍ آهاَ ٿُڀاش ٷُاپ َاخ        اٿاً ڃاخ ٻاخنىح َوڀٜاىڅ حٿُاه ٳاٍ ٯُاَ  وَ
 ٍ ٿُڀش حٿٸيٍ ٷخٽ ٖ وٿټن حٿ٬خڃپ انڄخ َىٳً أؿَ  اًح ٷ٠ً ٫ڄڀه.ٍٓىٽ حهلل أه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ أرى ڃ٬َ٘ ٫ان ٓا٬ُي ران أراٍ ٓا٬ُي حٿڄٸزاٌَ ٫ان        كي - 
ض رټاَحص   ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ رټاَس ٳ٬ىٟاه ٓا      اٿاً ٍٓاىٽ حهلل  ي أرٍ هَََس أڅ أ٫َحرُخ أهاي 

 ٳظٔو٤ه ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳلڄي حهلل وأػنً ٫ڀُه ػڂ ٷخٽ
أڅ ٳٗنخ أهيي اٿٍ نخٷش وهٍ نخٷظٍ أ٫َٳهخ ٻڄاخ أ٫اَٱ ر٬اٞ أهڀاٍ ًهزاض ڃناٍ َاىځ ُٯخراخص         أ

      ٖ نٜاخٌٍ أو  أڃان ٷَٗاٍ أو    ٳ٬ىٟظه ٓض رټَحص ٳ٨اپ ٓاخه٤خ ٿٸاي هڄڄاض أڅ ٖ أٷزاپ هيَاش ا
 .ػٸٴٍ أو ىوٍٓ

ٍ          ػنخ ٫كي -  أراٍ   ٫ان  زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ كڄاخى ران أراٍ ٓاڀڄش ٫ان ػخراض حٿزناخن
 ٍحٳ٪ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ؽ ٍؿپ َِوٍ أهخ ٿه ٳٍ حهلل ٫ِ وؿپ ٳٍ ٷََش أهَي ٳؤٍٛي حهلل ٫ِ وؿپ رڄيٍؿظه ڃڀټاخ  هَ-
ٷخٽ ٖ ٷخٽ ٳڀن٬ڄش ٿه ٫نيٹ طَرهخ ٷاخٽ ٖ ٷاخٽ   ڃَ ره ٷخٽ أَن طََي ٷخٽ أٍَي ٳٗنخ ٷخٽ ٿٸَحرش خ ٳڀڄ

 .ٳڀڂ طؤطُه ٷخٽ انٍ أكزه ٳٍ حهلل ٷخٽ ٳؤنٍ ٍٓىٽ اٿُٺ أنه َلزٺ رلزٺ اَخ  ٳُه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ هڄخځ ٫ن ٳَٷي ٫ان ََِاي ران ٫زاي حهلل ران حٿ٘اوَُ       كي - 

 ٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٍ هَََس ٫ن أر٫ن 
 .حٿنخّ أو ڃن أٻٌد حٿنخّ حٿٜىحٯىڅ وحٿٜزخٯىڅ ٌدأٻ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ هڄخځ رن َلًُ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫زاي حٿڄڀاٺ ٫ان أراٍ     كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٿُهه ٳؤنڄخ هى ٍُٵ ٓخٷه حهلل ٫ِ وؿپ حڀَٔؤٿه ٳڀُٸزڅ آطخ  حهلل ڃن هٌح حٿڄخٽ ُٗخ ڃن ٯَُ أ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخراض حٿزناخنٍ ٫ان ٫زاي حهلل ران      كي - 

 ٍرخف ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ځ ٳظق ڃټش ڃن أٯڀٶ رخره ٳهى آڃن وڃن ىهپ ىحٍ أرٍ ٓٴُخڅ ٳهى آڃنَى-
ٗااََٺ راان ٫زااي حهلل ٫اان ڃلڄااي راان كـااخىس ٫اان حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ََِااي أنزؤنااخ  ػنخ ٫زاايكااي - 

 ٤٫خء ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ـنش ڃخثش ىٍؿش ڃخ رُن ٻپ ىٍؿظُن ڃخثش ٫خځحٿ-
ػنخ ٫زااي حهلل كايػنٍ أرااٍ كايػنخ ََِااي أنزؤناخ كڄااخى ران ٓااڀڄش ٫ان ٫ڄااخٍ ران أرااٍ ٫ڄاخٍ ٷااخٽ        كاي  - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٓڄ٬ض أرخ
 .ح أ٣خ٩ حٿ٬زي ٍره وُٓي  ٳڀه أؿَحڅاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٫ان ڃلڄاي ران اراَحهُڂ ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ           كي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ارَحهُڂ هى أرى رنٍ ُٗزش نأرٍ ڃلڄي ر خٽؼَوح ًٻَهخ ًځ حٿڀٌحص ٷحٻ-
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خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄَو رظ٬ٔش وط٬ُٔن كيَؼخ ػڂ أطڄهخ رهٌح ػنكي - 
حٿليَغ ٫ن ڃلڄي رن ارَحهُڂ ٫ن ڃلڄي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ           

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .خځ ڃخثش كيَغطڄ-
ش حٿـڄلاٍ ٫ان آالٶ ران رټاَ      ػنخ ََِي أنزؤنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٷيحڃيكيػنٍ أرٍ ك ػنخ ٫زي حهللكي - 

رن أرٍ حٿٴَحص ٫ن ٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل         
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٿڀڄنااخٳٸُن ٫ٗڃااخص ٬ََٳااىڅ رهااخ طلُااظهڂ ٿ٬نااش و٬٣ااخڃهڂ نهزااش وٯنُڄااظهڂ ٯڀااىٽ وٖ َٸَرااىڅ   اڅ-
َااؤٿٴىڅ وٖ َئٿٴااىڅ ه٘ااذ رخٿڀُااپ  ؤطىڅ حٿٜااٗس اٖ ىرااَح ڃٔااظټزََن ٖ َاا هـااَح وٖ اٖحٿڄٔااخؿي 

 ٛوذ رخٿنهخٍ وٷخٽ ََِي ڃَس ٓوذ رخٿنهخٍ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ ران ىحوى حٿهخٗاڄٍ أنزؤناخ اراَحهُڂ ران ٓا٬ي كايػنخ حران         كي - 

ٽ كايػنخ حراَحهُڂ ران ٓا٬ي ٫ان      ٷاخ ٗهخد ٫ن ٤٫خء رن ََِي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ أرٍ وأرى ٻخڃپ 
رن ََِي ٫ان أراٍ هََاَس حٿڄ٬ناٍ أڅ حٿناخّ ٷاخٿىح ٿَٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل          حرن ٗهخد كيػنخ ٤٫خء

 ٓڀڂ َخ ٍٓىٽ حهلل ٫ڀُه و
نَي ٍرنخ ٫ِ وؿاپ َاىځ حٿٸُخڃاش ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ هاپ ط٠اخٍوڅ ٳاٍ             هپ-

حٿ٘اڄْ ٿاُْ ىونهاخ ٓالخد ٷاخٿىح ٖ       پ ط٠خٍوڅ ٳٍٳهحٿٸڄَ ٿُڀش حٿزيٍ ٷخٿىح ٖ َخٍٓىٽ حهلل ٷخٽ 
ٳبنټڂ طَونه ٻٌٿٺ َـڄ٪ حهلل حٿنخّ َاىځ حٿٸُخڃاش ٳُٸاخٽ ڃان ٻاخڅ ٬َزاي ٗاُجخ ٳڀُظز٬اه ٳُظزا٪ ڃان            ٷخٽ

٬َزي حٿ٘ڄْ حٿ٘ڄْ وَظز٪ ڃان ٬َزاي حٿٸڄاَ حٿٸڄاَ وَظزا٪ ڃان ٬َزاي حٿ٤ىحٯُاض حٿ٤ىحٯُاض وطزٸاً           
هٌ  حْڃش ٳُهخ ٗخٳ٬ىهخ أو ڃنخٳٸىهخ ٷخٽ أرى ٻخڃپ ٗٺ ارَحهُڂ ٳُؤطُهڂ حهلل ٫ِ وؿپ ٳاٍ ٛاىٍس   

ٳُٸىٿىڅ ن٬ىً راخهلل ڃناٺ هاٌح ڃټخنناخ كظاً َؤطُناخ ٍرناخ        َ ٛىٍطه حٿظٍ ٬ََٳىڅ ٳُٸىٽ أنخ ٍرټڂ ٯُ
ٳبًح ؿخء ٍرنخ ٫َٳنخ  ٳُؤطُهڂ حهلل ٫ِ وؿاپ ٳاٍ ٛاىٍطه حٿظاٍ ٬ََٳاىڅ ٳُٸاىٽ أناخ ٍرټاڂ ٳُٸىٿاىڅ          
أنض ٍرنخ ٳُظز٬ىناه و٠َاَد حٿٜاَح١ راُن ٧هاٌَ ؿهانڂ ٳاؤٻىڅ أناخ وأڃظاٍ أوٽ ڃان َـاىُ وٖ            

ڀڂ ٓااڀڂ وٳااٍ ؿهاانڂ ٻٗٿُااذ ڃؼااپ ٗااىٹ   جااٌ اٖ حٿَٓااپ وى٫ااىي حٿَٓااپ َىڃجااٌ حٿڀهااڂ ٓاا  َااظټڀڂ َىڃ
حٿ٬ٔيحڅ هپ ٍأَظڂ حٿ٬ٔيحڅ ٷخٿىح ن٬ڂ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٳبنهخ ڃؼپ ٗىٹ حٿ٬ٔيحڅ ٯَُ أنه ٖ ٬َڀاڂ  

أو ٷاخٽ حٿڄىػاٶ ر٬ڄڀاه أو     ٿڄىراٶ ر٬ڄڀاه  ح ٷيٍ ٨٫ڄهخ اٖ حهلل ط٬خٿً طو٤ٲ حٿنخّ رؤ٫ڄخٿهڂ ٳڄانهڂ 
ٺ ارَحهُڂ وڃنهڂ حٿڄواَىٽ أو حٿڄـاخٌُ ػاڂ    نهڂ حٿڄـخٌُ ٷخٽ أرى ٻخڃپ ٳٍ كيَؼه ٗحٿڄوَىٽ وڃ

َظـڀً كظً اًح ٳَ٭ حهلل ٫ِ وؿپ ڃن حٿٸ٠خء رُن حٿ٬زاخى وأٍحى أڅ َواَؽ رَكڄظاه ڃان َٸاىٽ ٖ      
حٿه اٖ حهلل ڃن أهپ حٿنخٍ أڃَ حٿڄٗثټش أڅ َوَؿاىح ڃان حٿناخٍ ڃان ٻاخڅ ٖ َ٘اَٹ راخهلل ٗاُجخ ڃڄان          

نهڂ ٳاٍ حٿناخٍ ٬ََٳاىنهڂ راؤػَ حٿٔاـىى طؤٻاپ       ََكڄه ڃڄان َٸاىٽ ٖ حٿاه اٖ حهلل ٳ٬َُٳاى     أٍحى حهلل أڅ
حٿنخٍ حرن آىځ اٖ أػَ حٿٔـىى وكَځ حهلل ٫ِ وؿپ ٫ڀً حٿنخٍ أڅ طؤٻپ أػَ حٿٔـىى ٳُوَؿىڅ ڃان  

ش وٷاخٽ أراى ٻخڃاپ حٿلزاش أ٠َاخ      زڄخ طنزض حٿلٻ حٿنخٍ ٷي حڃظل٘ىح ٳُٜذ ٫ڀُهڂ ڃخء حٿلُخس ٳُنزظىڅ
نخٍ وهى آهَ أهپ حٿـنش ىهىٖ ٳُٸاىٽ أٌ ٍد  پ حٿُٔپ وَزٸً ٍؿپ ڃٸزپ رىؿهه ٫ڀً حٿٳٍ كڄُ
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حَٛٱ وؿهٍ ٫ن حٿنخٍ ٳؤنه ٷي ٷ٘زنٍ ٍَلهخ وأكَٷنٍ ىهخنهخ ٳُي٫ى حهلل ڃخ ٗخء أڅ َي٫ى  ػاڂ  
َٸىٽ حهلل ٫ِ وؿپ هپ ٫ُٔض أڅ ٳ٬پ ًٿٺ رٺ أڅ طٔؤٽ ٯَُ  ٳُٸاىٽ ٖ و٫ِطاٺ ٖ أٓاخٽ ٯُاَ      

پ وؿهاه ٫ان حٿناخٍ ٳابًح     ڃن ٫هىى ڃىحػُٶ ڃاخ ٗاخء ٳُٜاَٱ حهلل ٫اِ وؿا     و٤٬ٍَ ٍره ٫ِ وؿپ 
أٷزااپ ٫ڀااً حٿـنااش وٍآهااخ ٓااټض ڃااخ ٗااخء حهلل أڅ َٔااټض ػااڂ َٸااىٽ أٌ ٍد ٷَرنااٍ اٿااً رااخد حٿـنااش  

ُظاٺ وَڀاٺ   ٤٫ٳُٸىٽ حهلل ٫ِ وؿپ ٿه أٿٔض ٷي أ٤٫ُض ٫هىىٹ وڃىحػُٸٺ أڅ ٖ طٔؤٿنٍ ٯَُ ڃخ أ
ض ًٿاٺ أڅ  ى حهلل كظاً َٸاىٽ ٿاه ٳهاپ ٫ٔاُض أڅ أ٤٫ُا      حرن آىځ ڃخ أٯيٍٹ ٳُٸاىٽ أٌ ٍد ٳُاي٫   َخ

طٔؤٽ ٯَُ  ٳُٸىٽ ٖ و٫ِطٺ ٖ أٓؤٽ ٯَُ  ٳ٤٬ٍُ ٍره ٫اِ وؿاپ ڃاخ ٗاخء ڃان ٫هاىى وڃىحػُاٶ        
ٳُٸيڃااه اٿااً رااخد حٿـنااش ٳاابًح ٷااخځ ٫ڀااً رااخد حٿـنااش أنٴهٸااض ٿااه حٿـنااش ٳااَأي ڃااخ ٳُهااخ ڃاان حٿلزااَس     

ڀناٍ حٿـناش ٳُٸاىٽ حهلل ٫اِ وؿاپ ٿاه       وحٿَٔوٍ ٳُٔټض ڃخ ٗخء حهلل أڅ َٔټض ػڂ َٸاىٽ أٌ ٍد أىه 
أ٤٫ُض ٫هىىٹ وڃىحػُٸٺ أڅ ٖ طٔؤٿنٍ ٯَُ ڃاخ أ٤٫ُظاٺ وَڀاٺ َاخ حران آىځ ڃاخ أٯايٍٹ         أٿُْ ٷي

ٳُٸىٽ أٌ ٍد ٖ أٻىڅ أٗٸً هڀٸٺ ٳٗ َِحٽ َي٫ى حهلل كظً ٠َلٺ حهلل ڃنه ٳبًح ٟلٺ حهلل ٫ِ 
ٔاؤٽ ٍراه ٫اِ وؿاپ وَظڄناً      ىهڀهخ ٷاخٽ حهلل ٫اِ وؿاپ ٿاه طڄناه ٳُ      حپ حٿـنش ٳبًىهوؿپ ڃنه ٷخٽ ح
ِ وؿپ ٿٌُٻَ  َٸىٽ ڃن ٻٌح وٻٌح كظً اًح حنٸ٬٤ض ره حْڃخنٍ ٷاخٽ حهلل ٫اِ وؿاپ    كظً أڅ حهلل ٫

ٿه ٿٺ ًٿٺ وڃؼڀه ڃ٬ه ٷخٽ ٤٫خء حرن ََِي وأرى ٬ُٓي حٿويٌٍ ڃا٪ أراٍ هََاَس ٖ َاَى ٫ڀُاه ڃان       
ڀه ڃ٬ه ٷخٽ أرى ٬ُٓي كيَؼه ُٗؤ كظً اًح أكيع أرى هَََس أڅ حهلل ٫ِ وؿپ ٷخٽ ٿٌٿٺ حٿَؿپ وڃؼ

خ أرخ هَََس ٷخٽ أرى هَََس ڃخ كٴ٨ض اٖ ٷىٿه ًٿٺ ٿاٺ وڃؼڀاه ڃ٬اه ٷاخٽ أراى      و٫َ٘س أڃؼخٿه ڃ٬ه َ
٬ُٓي أٗهي أناٍ كٴ٨اض ڃان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷىٿاه ٳاٍ ًٿاٺ حٿَؿاپ ٿاٺ ٫٘اَس              

 حٿـنش ىهىٖ. َؿپ آهَ أهپحٿأڃؼخٿه ٷخٽ أرى هَََس وًٿٺ 
ػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى أنزؤنخ ارَحهُڂ رن ٬ٓي ٫ن حٿِهٌَ و٬َٸىد ػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

ٷخٽ كيػنخ أرٍ ٫ن حرن ٗهخد ٷاخٽ أراٍ وهاٌح كايَغ ٓاڀُڄخڅ حٿهخٗاڄٍ ٫ان ٫ڄاَو ران أٓاُي ران            
 خٽٷ ؿخٍَش حٿؼٸٴٍ كڀُٲ رنً ُهَس وٻخڅ ڃن أٛلخد أرٍ هَََس أڅ أرخ هَََس

٫ُناخ وأڃاَ ٫ڀاُهڂ ٫خٛاڂ ران ػخراض ران أراٍ          حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫َ٘س ٍه٢ ٽغ ٍٓىر٬-
حٿو٤خد ٳخن٤ڀٸىح كظً اًح ٻخنىح رخٿهايس راُن ٫ٔاٴخڅ وڃټاش ًٻاَوح       رن حْٳڀؾ ؿي ٫خٛڂ رن ٫ڄَ

كُخ ڃن هٌَپ َٸخٽ ٿهڂ رنى حٿلُخڅ ٳنٴَوح ٿهڂ رٸََذ ڃان ڃخثاش ٍؿاپ ٍحځ ٳخٷظٜاىح آػاخٍهڂ كظاً       
ٳؤطز٬ىح آػخٍهڂ ٳڀڄخ أهزاَ رهاڂ ٫خٛاڂ    ٳٍ ڃنِٽ نِٿى  ٷخٿىح نىي طڄَ َؼَد  ؤٻڀهڂ حٿظڄَڃ وؿيوح

ؤكااخ١ رهااڂ حٿٸااىځ ٳٸااخٿىح ٿهااڂ أنِٿااىح وأ٤٫ىنااخ رؤَاايَټڂ وٿټااڂ حٿ٬هااي     وأٛاالخره ٿـاائوح اٿااً ٳيٳااي ٳ 
وحٿڄُؼخٵ أڅ ٖ نٸظپ ڃانټڂ أكاي ٳٸاخٽ ٫خٛاڂ ران ػخراض أڃُاَ حٿٸاىځ أڃاخ أناخ وحهلل ٖ أناِٽ ٳاٍ ًڃاش              

رخٿنزاپ ٳٸظڀاىح ٫خٛاڄخ ٳاٍ ٓاز٬ش وناِٽ       ٻخٳَ حٿڀهڂ أهزَ ٫نخ نزُٺ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳَڃاىهڂ   
ٿڄُؼاخٵ ڃانهڂ هزُاذ حْنٜاخٌٍ وَُاي ران حٿيػناش وٍؿاپ آهاَ ٳڀڄاخ           وح ػٗػش نٴَ ٫ڀاً حٿ٬هاي   اٿُهڂ

طڄټنااىح ڃاانهڂ أ٣ڀٸااىح أوطااخٍ ٷٔااُهڂ ٳَر٤ااىهڂ رهااخ ٳٸااخٽ حٿَؿااپ حٿؼخٿااغ هااٌح أوٽ حٿٰاايٍ وحهلل ٖ        
ً    ٍٓ رهئٖء ْٿ أٛلزټڂ أڅ أڅ َٜالزهڂ ٳٸظڀاى  ٳاخن٤ڀٸىح     ىس َََي حٿٸظاپ ٳـاٍَو  و٫اخٿـى  ٳاؤر

رڄټش ر٬ي وٷ٬ش ريٍ ٳخرظاخ٩ رناى حٿلاَع ران ٫اخڃَ ران نىٳاپ         روزُذ وَُي رن حٿيػنش كظً رخ٫ىهخ
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رن ٫زي ڃنخٱ هزُزخ وٻخڅ هزُذ هى ٷظپ حٿلَع رن ٫خڃَ رن نىٳپ َىځ ريٍ ٳڀزغ هزُذ ٫نايهڂ  
ٸظاپ ٳؤ٫خٍطاه اَخهاخ    أَُٓح كظً أؿڄ٬ىح ٷظڀه ٳخٓظ٬خٍ ڃن ر٬ٞ رنخص حٿلَع ڃىًٓ َٔظلي رهخ ٿڀ

نخ ٯخٳڀش كظً أطخ  ٳىؿيطه َـڀٔه ٫ڀً ٳوٌ  وحٿڄىٓاً رُاي  ٷخٿاض ٳٴ٫ِاض     ٳيٍؽ رنٍ ٿهخ ٷخٿض وأ
ٳ٫ِش ٫َٳهخ هزُذ ٷخٽ أطوُ٘ن أنٍ أٷظڀه ڃخ ٻنض ْٳ٬پ ٳٸخٿاض وحهلل ڃاخ ٍأَاض أٓاَُح ٷا٢ هُاَح       

ٍ حٿليَاي وڃاخ   پ ٷ٤ٴاخ ڃان ٫ناذ ٳاٍ َاي  وأناه ٿڄىػاٶ ٳا        ٻيطه َىڃخ َؤوؿڃن هزُذ ٷخٿض وحهلل ٿٸي 
ٽ أناه ٿاَُٵ ٍُٷاه حهلل هزُزاخ ٳڀڄاخ هَؿاىح راه ڃان حٿلاَځ ٿُٸظڀاى  ٳاٍ            رڄټش ڃن ػڄَس وٻخناض طٸاى  

حٿلپ ٷخٽ ٿهڂ هزُذ ى٫ىنٍ أٍٻ٪ ٍٻ٬ظُن ٳظَٻاى  ٳَٻا٪ ٍٻ٬ظاُن ػاڂ ٷاخٽ وحهلل ٿاىٖ أڅ طلٔازىح        
 أڅ ڃخ رٍ ؿ٫ِخ ڃن حٿٸظپ ٿِىص حٿڀهڂ أكٜهڂ ٫يىح وحٷظڀهڂ ريىح وٖ طزٶ ڃنهڂ أكيح.

 ڀٔض أرخٿٍ كُن أٷظپ ڃٔڀڄخ * ٫ڀً أٌ ؿنذ ٻخڅ هلل ڃ٫ٍَٜٳ
 ًٿٺ ٳٍ ًحص حٔٿه واڅ َ٘ؤ * َزخٍٹ ٫ڀً أوٛخٽ ٗڀى ڃڄ٩ِو
ڂ ٷخځ اٿُه أرى َٓو٫ش ٫ٸزش رن حٿلَع ٳٸظڀه وٻخڅ هزُذ هى ٓن ٿټپ ڃٔڀڂ ٷظپ ٛازَح حٿٜاٗس   ػ

٫ڀُااه وٓااڀڂ  خٛاڂ راان ػخرااض َاىځ أٛااُذ ٳااؤهزَ ٍٓاىٽ حهلل ٛااڀً حهلل   ٿ٬وحٓاظـخد حهلل ٫ااِ وؿااپ  
 أٛلخره

ىځ أُٛزىح هزَهڂ ور٬غ نخّ ڃن ٷََٖ اٿً ٫خٛڂ رن ػخرض كُن كيػىح أنه ٷظپ ٿُئطً رٍ٘ء َ
ڃنه ٬ََٱ وٻخڅ ٷظپ ٍؿٗ ڃن ٨٫ڄخثهڂ َىځ ريٍ ٳز٬اغ حهلل ٫اِ وؿاپ ٫ڀاً ٫خٛاڂ ڃؼاپ حٿ٨ڀاش        

 .ح ڃنه ُٗجخى٫ڀً أڅ َٸ٬٤ح ڃن حٿيََ ٳلڄظه ڃن ٍٓڀهڂ ٳڀڂ َٸيٍو
ُاي أراٍ   ٫ز نٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ٫ىڅ ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ران    ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ض ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ؿنخُس ٳؤڃٍ٘ ٳبًح ڃ٘اُض ٓازٸنٍ ٳاؤهَوٽ ٳؤٓازٸه     ٻن-

 .هڀُڀٍ ارَحهُڂو ٳخٿظٴض ٍؿپ اٿً ؿنزٍ ٳٸخٽ ط٤ىي ٿه حٍْٝ
ػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘اخځ ران كٔاخڅ ٫ان ڃلڄاي ران ٓاََُن ٫ان أراٍ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 هَََس ٷخٽ
ً ٫ن حٔهظٜخٍ ٳٍ حٿٜٗس ٳٸڀنخ ٿه٘خځ ًٻَ  ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ رَأٓاه       نه-

 .أٌ ن٬ڂ
٫ان ڃلڄاي ران ٫زاي      ؽزش ران حٿلـاخ  ٗا٬ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هخٍوڅ أنزؤنخ كي - 

 ٻ٬ذ حٿٸ٧ًَ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ حٿـزخٍ ٫ن ڃلڄي رن
َكڂ ٗـنش ڃن حٿَكڄن ٫ِ وؿاپ طـاٍء َاىځ حٿٸُخڃاش طٸاىٽ َاخ ٍد ٷ٬٤اض َاخ ٍد ٧ڀڄاض َاخ           حٿ-

 .ٍد أٍٓء اٿٍ
٫ان أراٍ هََاَس     شػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ان أراٍ ڃُڄىنا   كي - 

 انٍ اًح ٍأَظٺ ٣خرض نٴٍٔ وٷَص ٫ُنٍ ٳاؤنزجنٍ ٫ان ٻاپ ٗاٍء ٳٸاخٽ ٻاپ       ٷخٽ ٷڀض َخ ٍٓىٽ حهلل
 ٍٗء هڀٶ ڃن ڃخء ٷخٽ
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ض َخ ٍٓىٽ حهلل أنزجنٍ ٫ان أڃاَ اًح أهاٌص راه ىهڀاض حٿـناش ٷاخٽ أٳاٖ حٿٔاٗځ وأ٬٣اڂ حٿ٬٤اخځ            ٷڀ-
 .ش رٔٗځـنوٛپ حٍْكخځ وٷڂ رخٿڀُپ وحٿنخّ نُخځ ػڂ حىهپ حٿ

َي أنزؤنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ٫ڀاٍ ران َُاي ٫ان ٓا٬ُي ران           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َِكي - 
 حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

هپ أهاپ حٿـناش حٿـناش ؿاَىح ڃاَىح ر٠ُاخ ؿ٬اخىح ڃټلڀاُن أرناخء ػاٗع وػٗػاُن ٫ڀاً هڀااٶ آىځ             َاي -
 .ٓظىڅ ًٍح٫خ ٳٍ ٫َٝ ٓز٪ أ٩ًٍ

پ ٷاخٖ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ٫ٔاپ ران         هلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي وأراى ٻخڃا      حػنخ ٫زي كي - 
 ٓٴُخڅ ٫ن ٤٫خء ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ه نهً ٫ن حٿٔيٽ ٳٍ حٿٜٗسأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓهُپ رن أرٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ    كي - 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽڀهَََس ٫ن حٿنزٍ ٛ
ى ڃـنيس ٳڄاخ ط٬اخٍٱ ڃنهاخ حثظڀاٲ وڃاخ طناخٻَ ڃنهاخ حهظڀاٲ أكايحهڄخ ٫ڀاً حْهاَي            ٍوحف ؿنىحْ-

 ؿخء َىځ حٿٸُخڃش َـَ أكي ٗٸُه ٓخٷ٤خ أو ڃخثٗ ٗٺ ََِي.
 ران ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش و٫ٴخڅ كايػنخ كڄاخى أنزؤناخ ٫ڀاٍ     كي - 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽرن هخٿي ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀ ََِّي ٫ن أو
َؽ حٿيحرش وڃ٬هخ ٫ٜخ ڃىٓاً ٫ڀُاه حٿٔاٗځ وهاخطڂ ٓاڀُڄخڅ ٫ڀُاه حٿٔاٗځ ٳاظو٤ڂ حٿټاخٳَ ٷاخٽ           طو-

٫ٴااخڅ أنااٲ حٿټااخٳَ رخٿوااخطڂ وطـڀااى وؿااه حٿڄاائڃن رخٿ٬ٜااخ كظااً أڅ أهااپ حٿوااىحڅ ٿُـظڄ٬ااىڅ ٫ڀااً  
 .َٳٽ هٌح َخ ٻخٸىهىحنهڂ ٳُٸىٽ هٌح َخ ڃئڃن وَ

ٍ         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي -  َاَس  هَ ػنخ ََِاي أنزؤناخ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ ٫ان حٿڄٸزاٌَ ٫ان أرا
 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ح أوٿً أكيٻڂ اٿً ٳَحٗه ٳڀُنٴ٠ه ريحهڀش اٍُح  ٳبنه ٖ َيٌٍ ڃخ كيع ر٬ي  واًح وٟا٪ ؿنزاه   اً-
ٔاټض نٴٔاٍ ٳاخٯٴَ ٿهاخ واڅ أٍٓاڀظهخ      ڃحٿڀهاڂ اڅ أ  ٬اه ٳڀُٸپ رخٓڄٺ حٿڀهاڂ وٟا٬ض ؿنزاٍ وراٺ أٍٳ    

 .كٴ٨هخ رڄخ طلٴ٦ ره ٫زخىٹ حٿٜخٿلُنٳخ
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أرااٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ حٿَرُاا٪ ران ڃٔاڀڂ ٫ان ڃلڄااي ران َُاخى ٫ان أرااٍ            كاي  - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َ٘ټَ حهلل ڃن ٖ َ٘ټَ حٿنخّ ٖ-
خٛڂ رن أرٍ حٿنـىى ٫ن أرٍ كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حهلل ٫ِ وؿپ ح٣َڀ٪ ٫ڀً أهپ ريٍ ٳٸخٽ ح٫ڄڀىح ڃخ ٗجظڂ ٳٸي ٯٴَص ٿټڂ اڅ-
ٓاڀڄش ٿڄاخ ؿ٘اىڅ     ٍحهلل ران أرا   زيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ٫كي - 

٫زُي رن ٫ڄَُ حٿڀُؼً ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ      ٫ن وهذ رن ٻُٔخڅ ٫ن
 ٷخٽ
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نڄخ ٍؿپ رٴٗس ڃن حٍْٝ ٳٔاڄ٪ ٛاىطخ ٳاٍ ٓالخرش آاٶ كيَٸاش ٳاٗڅ ٳظنلاً ًٿاٺ حٿٔالخد           رُ-
ؽ ٷي حڃن طڀٺ حٿَ٘ش ٳخٳَ٭ ڃخء  ٳٍ كَس ٳخنظهً اٿً حٿلَس ٳبًح هى ٳٍ أًنخد َٗحؽ واًح َٗحؿ

ٿڄخء ٳبًح ٍؿپ ٷخثڂ ٳاٍ كيَٸظاه َلاىٽ حٿڄاخء رڄٔالخطه ٳٸاخٽ ٿاه َاخ         حٓظى٫زض ًٿٺ حٿڄخء ٻڀه ٳظز٪ ح
٫زي حهلل ڃخ حٓڄٺ ٷخٽ ٳاٗڅ رخٔٓاڂ حٿاٌٌ ٓاڄ٪ ٳاٍ حٿٔالخرش ٳٸاخٽ ٿاه َاخ ٫زاي حهلل ٿاڂ طٔاؤٿنٍ ٫ان              
حٓڄٍ ٷخٽ انٍ ٓڄ٬ض ٛاىطخ ٳاٍ حٿٔالخد حٿاٌٌ هاٌح ڃاخإ  َٸاىٽ آاٶ كيَٸاش ٳاٗڅ ٔٓاڄٺ ٳڄاخ             

وآٻاپ أناخ و٫ُاخٿٍ    أن٨َ اٿً ڃاخ هاَؽ ڃنهاخ ٳؤطٜايٵ رؼڀؼاه       طٜن٪ ٳُهخ ٷخٽ أڃخ اًح ٷڀض هٌح ٳبنٍ
 ػڀؼه وأٍى ٳُهخ ػڀؼه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ه٘اخځ ران كٔاخڅ ٫ان ڃلڄاي ران وحٓا٪ ٫ان أراٍ              كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ن أهُه ٻَراش ڃان ٻاَد حٿاينُخ     ٿڄٔڀڂ ٳٍ حٿينُخ ٓظَ  حهلل ٳٍ حِهَس وڃن نٴْ ٫ح ٓظَ أهخ  ڃن-
 نٴْ حهلل ٫نه ٻَرش َىځ حٿٸُخڃش وحهلل ٳٍ ٫ىڅ حٿ٬زي ڃخ ٻخڅ حٿ٬زي ٳٍ ٫ىڅ أهُه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حٿلـخؽ رن ح٣ٍخس ٫ن ٤٫خء ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ   كي - 
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل

 .ش ڃڀـڄخ رڀـخځ ڃن نخٍٓجپ ٫ن ٫ڀڂ ٳټظڄه ؿخء َىځ حٿٸُخڃ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي كيػنخ ؿَََ رن كخُځ ٫ن ٯُٗڅ رن ؿَََ رن ٫ن أرٍ كي - 

 ٷُْ رن ٍرخف ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٷخطپ طلض ٍحَش ٫ڄُاش ٠َٰاذ    نه ؿخهڀُش وڃظظهَؽ ڃن حٿ٤خ٫ش وٳخٍٵ حٿـڄخ٫ش ٳڄخص ٳڄُ ڃن-

َٸخطپ ٿ٬ٜزظه وَنَٜ ٫ٜزظه ٳٸظپ ٳٸظڀش ؿخهڀُش وڃن هَؽ ٫ڀً أڃظٍ ٠َاَد رَهاخ   ٿ٬ٜزظه و
 وٳخؿَهخ ٖ َظلخًٗ ٿڄئڃنهخ وٖ َٴٍ ٿٌٌ ٫هيهخ ٳڀُْ ڃنٍ وٿٔض ڃنه.

أرااٍ ن ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃزاخٍٹ ران ٳ٠اخٿش ٫ان ٫ڀاٍ ران َُاي ٫ا              كاي  - 
 نهيٌ ٷخٽٿ٫ؼڄخڅ ح

ٿاٲ أٿاٲ كٔانش ٷاخٽ وڃاخ      أناه رڀٰناٍ أناٺ طٸاىٽ أڅ حٿلٔانش ط٠اخ٫ٲ أ      ُض أرخ هَََس ٳٸڀاض ٿاه   أط-
أ٫ـزٺ ڃن ًٿٺ ٳاىحهلل ٿٸاي ٓاڄ٬ض ٬َناٍ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻاٌح ٷاخٽ أراٍ َٸاىٽ أڅ حهلل             

 ٿ٠ُخ٫ٲ حٿلٔنش أٿٴٍ أٿٲ كٔنش.
٫ڄَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس        نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي حركي - 
 ٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخ
 هپ ٳٸَحء حٿڄئڃنُن حٿـنش ٷزپ أٯنُخثهڂ روڄٔڄخثش ٫خځ.َي-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٫ن كڄخى ران ٓاڀڄش ٫ان ػخراض ٫ان أراٍ ٍحٳا٪ ٫ان أراٍ          كي - 

 ٽٷخهَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 
 .٫ڀُه حٿٔٗځ نـخٍح خڅ ُٻََٻخ-
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حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ هڄاخځ ٫ان َلُاً ٫ان آالٶ ران ٫زاي حهلل ران أراٍ          ػنخ ٫زي كي - 
٣ڀلش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرٍ ٫ڄَس ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أڅ ٍؿاٗ    

 أًنذ ًنزخ ٳٸخٽ
ٯٴَ  ٳٸخٽ ٫ِ وؿپ ٫زيٌ ٫ڄپ ًنزخ ٳ٬ڀڂ أڅ ٿه ٳخانٍ أًنزض ًنزخ أو ٷخٽ ٫ڄڀض ٫ڄٗ ًنزخ  ٍد-

َٰٴَ حٿٌنذ وَؤهٌ ره ٷي ٯٴَص ٿ٬زيٌ ػڂ ٫ڄاپ ًنزاخ آهاَ أو أًناذ ًنزاخ آهاَ ٳٸاخٽ ٍد اناٍ          ٍرخ
٫ڄڀض ًنزخ ٳخٯٴَ  ٳٸخٽ طزخٍٹ وط٬اخٿً ٫ڀاڂ ٫زايٌ أڅ ٿاه ٍراخ َٰٴاَ حٿاٌنذ وَؤهاٌ راه ٷاي ٯٴاَص            

ٯٴَ  ٳٸاخٽ ٫ڀاڂ ٫زايٌ أڅ    خٿ٬زيٌ ػڂ ٫ڄپ ًنزخ آهَ وأًنذ ًنزخ آهَ ٳٸخٽ ٍد انٍ ٫ڄڀاض ًنزاخ ٳا   
 پ ڃخ ٗخء.حٿٌنذ وَؤهٌ ره ٷي ٯٴَص ٿ٬زيٌ ٳڀ٬ُڄ ٿه ٍرخ َٰٴَ

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي وكُٔن ٷخٖ كيػنخ ٫ىٱ ٫ن أرٍ ٷليځ ٷخٽكي - 
ي ٳٍ ُڃن َُخى أو حرن َُخى كٴَس ٳُهخ كذ أڃؼاخٽ حٿؼاىځ ٫ڀُاه ڃټظاىد هاٌح نزاض ٳاٍ ُڃاخڅ         وؿ-

 .ٻخڅ ٬َڄپ ٳُه رخٿ٬يٽ
آالٶ ران َاىنْ وهاى حٍُْٵ أنزؤناخ ٫اىٱ ٫ان ٗاهَ ران           ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ   كي - 

 كىٗذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ظه َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٻخڅ حٿ٬ڀڂ رخٿؼََخ ٿظنخوٿه أنخّ ڃن أرنخء ٳخٍّ ٿى-
لڄاي ٫ان أراٍ هََاَس     ڃػنخ ٫اىٱ ٫ان   كاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آالٶ ران َىٓاٲ    كي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
 .ڀ٬ض ٳٍ حٿنخٍ ٳىؿيص أٻؼَ أهڀهخ حٿنٔخء وح٣ڀ٬ض ٳٍ حٿـنش ٳَأَض أٻؼَ أهڀهخ حٿٴٸَحءح٣-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٛٴىحڅ رن ٫ُٔاً أنزؤناخ ڃلڄاي ران ٫ـاٗڅ ٫ان حٿٸ٬ٸاخ٩ ران         كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٽَََس ٷخٽ ٷخه كټُڂ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ
ٍ  اڅ- زاه ٳابڅ طاخد ونا٩ِ وحٓاظٰٴَ ٛاٸپ ٷڀزاه واڅ ُحى        ٷڀ حٿڄئڃن اًح أًنذ ٻخنض نټظش ٓىىحء ٳا

ُحىص كظً ٬َڀى ٷڀزه ًحٹ حٿََن حٿٌٌ ًٻَ حهلل ٫ِ وؿپ ٳٍ حٿٸَآڅ ٻٗ رپ ٍحڅ ٫ڀً ٷڀاىرهڂ ڃاخ   
 .ٻخنىح َټٔزىڅ

أراٍ   خ حران ٫ـاٗڅ ٫ان حٿٸ٬ٸاخ٩ ران كټاُڂ ٫ان       نا ٛاٴىحڅ أنُؤ  نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػ  كي - 
 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .َـي حٿ٘هُي ڃن ڃْ حٿٸظپ اٖ ٻڄخ َـي أكيٻڂ ڃْ حٿٸَٛش ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٛٴىحڅ أنزؤنخ حران ٫ـاٗڅ ٫ان حٿٸ٬ٸاخ٩ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان         كي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهللٷخٽ ٍٓىٽ ح خٽأرٍ هَََس ٷ
 ُلش ػٗع ڃَحص ٷخٽ ٷُپ َخ ٍٓىٽ حهلل ٿڄن ٷخٽ هلل وٿټظخره وْثڄش حٿڄٔڀڄُن.يَن حٿنٜحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫يٌ ٫ن حرن ٫اىڅ ٫ان هاٗٽ ران أراٍ ًنُاذ ٫ان        كي - 

 ٗهَ رن كىٗذ ٫ن أرٍ هَََس أنه ٷخٽ
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كظاً َزظايٍ     ڀڂ ٳٸاخٽ ٖ طلاٲ حٍْٝ ڃان ىځ حٿ٘اهُي    ٓا حهلل ٫ڀُه وً َ حٿ٘هُي ٫ني حٿنزٍ ٛڀًٻ-
ُوؿظخ  ٻؤنهڄخ ٧جَحڅ أ٧ڀظخ أو أٟڀظخ ٳٜاُڀُهڄخ رزاَحف ڃان حٍْٝ رُاي ٻاپ وحكايس ڃنهڄاخ كڀاش         

 .هَُ ڃن حٿينُخ وڃخ ٳُهخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃهيٌ كيػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران       كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َُ رن نهخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀًٗظوحٓ٪ ٫ن 
 .ن حٿ٬زخىسكٔ كٔن حٿ٨ن ڃن اڅ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٛٴىحڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ـٗڅ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
ٿاه ػاڂ    ُاپ پ ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َخ ٍٓىٽ حهلل أٌ حٿنخّ هَُ ٷخٽ أنخ وڃن ڃ٬اٍ ٷاخٽ ٳٸ  ٷُ-

 .ٿه ػڂ ڃن َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٳَٳ٠هڂ ڃن َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ حٿٌٌ ٫ڀً حْػَ ٷُپ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫يٌ ٫ان ڃلڄاي ران آالٶ ٷاخٽ كايػنٍ ڃلڄاي ران         كي - 

 ارَحهُڂ ٫ن ٫ًُٔ رن ٣ڀلش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٿنخٍهخ رؤٓخ َهىٌ رهخ ٓز٬ُن هََٴخ ٳٍ حرحٿَؿپ ٿُظټڀڂ رخٿټڀڄش ٖ َََي  اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٓڄ٬ض ٫خٛاڂ ران ٫زُاي حهلل ڃان     كي - 

آٽ ٫ڄَ رن حٿو٤خد َليع ٫ن ٫زُي ڃىٿً ْرٍ ٍهڂ ٫ن أرٍ هَََس أنه ٿٸً حڃَأس ٳىؿي ڃنهاخ  
 ٍَق ح٫ٜخٍ ٣ُزش ٳٸخٽ ٿهخ أرى هَََس

أراى هََاَس ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل      ض ن٬ڂ ٷخٽ وٿه ط٤ُزاض ٷخٿاض ن٬اڂ ٷاخٽ     ٿي طََيَن ٷخٔـڄحٿ-
٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃااخ ڃاان حڃااَأس ط٤ُزااض ٿڀڄٔااـي ٳُٸزااپ حهلل ٿهااخ ٛااٗس كظااً طٰظٔااپ ڃنااه حٯظٔااخٿهخ ڃاان  

 .حٿـنخرش ٳخًهزٍ ٳخٯظٔڀٍ
خ كاخُځ ٷاخٽ   أرا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٳَحص ٓڄ٬ض كي - 
 يع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽخ٫يص أرخ هَََس هڄْ ٓنُن ٳٔڄ٬ظه َلٷ
نزٍ حَٓحثُپ ٻخنض طٔىٓهڂ حْنزُخء ٻڀڄخ هڀٺ نزٍ هڀٲ نزٍ وانه ٖ نزٍ ر٬يٌ اناه ٓاُټىڅ    اڅ-

ٳابڅ  ڂ هڀٴخء ٳظټؼَ ٷخٿىح ٳڄخ طؤڃَنخ ٷخٽ ٳىح رز٬ُش حْوٽ ٳخْوٽ وأ٤٫ىهڂ كٸهڂ حٿٌٌ ؿ٬پ حهلل ٿه
 .ڀهڂ ٫ڄخ حٓظ٫َخهڂثحهلل ٓخ

 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬َڀً رن ٤٫اخء ٷاخٽ ٓاڄ٬ض    ػنخ ٫زي حهللكي - 
٫ڄَ رن ٫خٛڂ َليع أنه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس َلايع ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أڅ أراخ رټاَ            

 ٍٍٟ حهلل ٫نه ٷخٽ ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
٘ااهخىس ٳااخ٣َ  أڃٔااُض ٷااخٽ ٷااپ حٿڀهااڂ ٫ااخٿڂ حٿُٰااذ وحٿ     أٛاازلض واًح ًحزَنااٍ ر٘ااٍء أٷىٿااه ا  أه-

حٿٔڄىحص وحٍْٝ ٍد ٻپ ٍٗء وڃڀُټه أٗهي أڅ ٖ حٿه اٖ أنض أ٫ىً رٺ ڃن ٗاَ نٴٔاٍ وٗاَ    
 حٿ٤ُ٘خڅ وَٗٻه ٷڀه اًح أٛزلض واًح أڃُٔض واًح أهٌص ڃ٠ـ٬ٺ.

رااخ أؾ ٷااخٽ ٓااڄ٬ض هُػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي كاايػنخ ٗاا٬زش ٫اان ىحوى راان ٳااَح  كااي - 
 هَََس َٸىٽ

 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٬٣خځ اٖ حْٓىىَن حٿظڄَ وحٿڄخء ٻخڅ ٿنخ ٫ڀً ٫هي ڃخ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ىحوى رن ٳَحهُؾ ٷخٽ ٓڄ٬ض كي - 
 أرخ هَََس ٷخٽ

ؤطاخ  ٫ڄاَ ران حٿو٤اخد     ٳَ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نٔاخء  ٷاخٽ ٗا٬زش وأكٔازه ٷاخٽ ٗاهَح       هـ-
هى ٳٍ ٯَٳش ٫ڀً كَُٜ ٷي أػاَ حٿلٜاَُ ر٨هاَ  ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٻٔاَي        ٍٍٟ حهلل ٫نه و

ََ٘رىڅ ٳٍ حٿٌهذ وحٿٴ٠ش وأنض هټٌح ٳٸخٽ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنهڂ ٫ـڀاض ٿهاڂ ٣ُزاخطهڂ ٳاٍ     
َ ٳاٍ  ٔا ٌح وهټاٌح وٻ هټا كُخطهڂ حٿينُخ ػڂ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿ٘اهَ طٔا٬ش و٫٘اَوڅ    

 حٿؼخٿؼش حٔرهخځ.
ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ريَپ ٫ن ٫زي حهلل حرن ٗاٸُٶ  ػنخ ٫زكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ه ٻخڅ َظ٬ىً ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ و٫ٌحد ؿهنڂ وٳظنش حٿيؿخٽأن-
ن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زخّ حٿـٌَََ ٷخٽ ٓڄ٬ض ر ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄيكي - 
 خ ٫ؼڄخڅ َليع ٫ن أرٍ هَََسأر
هاڂ أٛااخرهڂ ؿااى٩ ٷاخٽ ونلاان ٓااز٬ش ٳؤ٤٫ااخنٍ حٿنزاٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓاڀڂ ٓااز٪ طڄااَحص ٿټااپ     أن-

 .انٔخڅ طڄَس
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران ؿ٬ٴاَ وهخٗاڂ ٷاخٖ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان أراٍ رڀاؾ ٷاخٽ           كي - 

ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس َلايع     ٓڀُڂ ٷخٽ ٓاڄ٬ض ٫ڄاَو ران ڃُڄاىڅ ٷاخٽ       ٍَلًُ رن أر نٍهخٗڂ أهزَ
 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 أ٫ڀڄٺ ٷخٽ هخٗڂ أٳٗ أىٿٺ ٫ڀً ٻڀڄش ڃن ٻنِ حٿـنش ڃن طلض حٿ٬َٕ ٖ ٷاىس اٖ راخهلل َٸاىٽ    أٖ-
 .أٓڀڂ ٫زيٌ وحٓظٔڀڂ

ٖ كايػنخ ٗا٬زش ٷاخٽ هخٗاڂ     خ٬ٴاَ وهخٗاڂ ٷا   ؿ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ٬َناٍ حران    كي - 
ً رن أرٍ ٓڀُڂ ٓڄ٬ض ٫ڄَو رن ڃُڄاىڅ وٷاخٽ ڃلڄاي ٫ان أراٍ رڀاؾ ٫ان ٫ڄاَو ران          أهزَنٍ َلُ

 ڃُڄىڅ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .أكذ وٷخٽ هخٗڂ ڃن َٓ  أڅ َـي ٬٣ڂ حَٔڄخڅ ٳڀُلذ حٿڄَء ٖ َلزه اٖ هلل ٫ِ وؿپ ڃن-
ش ٫ن ڃلڄاي ران َُاخى ٷاخٽ ٓاڄ٬ض      أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗز ٍي حهلل كيػن٫زػنخ كي - 

 أرخ هَََس َليع أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٿااٌٌ نٴااْ ڃلڄااي رُااي  ًْوىڅ ٍؿااخٖ ڃاانټڂ ٫اان كىٟااٍ ٻڄااخ طااٌحى حٿََٰزااش ڃاان حٔرااپ ٫اان      وح-

 .حٿلىٝ
لڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ      ڃنخ ٗا٬زش ٫ان   يػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ كا     كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ هَََس ٫ن حٿنزٍ
٫ٴََظخ ڃن حٿـن طٴڀض ٫ڀٍ حٿزخٍكش ٿُٸ٤٪ ٫ڀٍ حٿٜٗس ٳاؤڃټننٍ حهلل ڃناه ٳي٫ظاه وأٍىص أڅ     اڅ-

أٍر٤ه اٿاً ؿناذ ٓاخٍَش ڃان ٓاىحٌٍ حٿڄٔاـي كظاً طٜازلىح ٳظن٨اَوح اٿُاه ٻڀټاڂ أؿڄ٬اىڅ ٷاخٽ              
 .خَنزٍٰ ْكي ڃن ر٬يٌ ٷخٽ ٳَى  هخٓج ذ ٿٍ ڃڀټخ ٖه ٳٌٻَص ى٫ىس أهٍ ٓڀُڄخڅ ٍد
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ             كي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

ٍ ٍٖؿى أڅ ٣خٽ رٍ ٫ڄَ أڅ أٿٸً ٫ًُٔ ران ڃاََڂ ٫ڀُاه حٿٔاٗځ ٳابڅ ٫ـاپ راٍ ڃاىص ٳڄان          أن-
 .ٿٸُه ڃنټڂ ٳڀُٸَثه ڃنٍ حٿٔٗځ

ٍ  كي -  أراٍ كايػنخ ََِاي ران هاَوڅ أنزؤناخ ٗا٬زش ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ               ػنخ ٫زاي حهلل كايػن
 هَََس ٷخٽ

ٍ ٍٖؿى اڅ ٣خٿض رٍ كُخس أڅ أىٍٹ ٫ًُٔ رن ڃََڂ ٫ڀُه حٿٔٗځ ٳبڅ ٫ـاپ راٍ ڃاىص ٳڄان     أن-
 .أىٍٻه ٳڀُٸَثه ڃنٍ حٿٔٗځ

ْ ػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڀٍ رن َُي وَىنيي رن ؿ٬ٴَ كلڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃكي - 
حرن ٫زُي َليػخڅ ٫ن ٫ڄخٍ ڃىٿً رنٍ هخٗڂ ٫ن أرٍ هَََس أڃخ ٫ڀٍ ٳَٳ٬ه أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل   

 ٫ڀُه وٓڀڂ وأڃخ َىنْ ٳڀڂ ٬َي أرخ هَََس أنه ٷخٽ ٳٍ هٌ  حَِش
 .خهي وڃ٘هىى ٷخٽ ٬َنٍ حٿ٘خهي َىځ ٫َٳش وحٿڄى٫ىى َىځ حٿٸُخڃشوٗ-
ْ   كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴاَ كايػن   نخ ٫زي حهللػيك -  ٽ ٓاڄ٬ض ٫ڄاخٍح   ٷاخ  خ ٗا٬زش ٫ان َاىن

ڃىٿً رنٍ هخٗڂ َليع أنه ٷخٽ ٳٍ هٌ  حَِش وٗخهي وڃ٘هىى ٷخٽ حٿ٘خهي َىځ حٿـڄ٬ش وحٿڄ٘اهىى  
 .َىځ ٫َٳش وحٿڄى٫ىى َىځ حٿٸُخڃش

٫ان ڃخٿاٺ ران ٧اخٿڂ     ٹ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٓاڄخ    كي - 
ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُااه وٓاڀڂ أراخ حٿٸخٓااڂ ٫ڀُاه حٿٜااٗس      ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أرااخ هََاَس َٸاىٽ ٓااڄ٬ض     

 وحٿٔٗځ حٿٜخىٵ حٿڄٜيوٵ َٸىٽ
 .هٗٹ أڃظٍ أو ٳٔخى أڃظٍ ٍإّ أڃَحء أٯُڀڄش ٓٴهخء ڃن ٷََٖ اڅ-
٫ان ٫زاخّ    ىسػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ٬َناٍ حران ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٷظاخ            كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ٘ڄٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهللـحٿ
 .ٓىٍس ڃن حٿٸَآڅ ػٗػىڅ آَش ٗٴ٬ض ٿَؿپ كظً ٯٴَ ٿه وهٍ طزخٍٹ حٿٌٌ رُي  حٿڄڀٺ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿڄَُٰس ٷخٽ ٓاڄ٬ض ٫زُاي حهلل ران أراٍ     كي - 

ڄ٪ أراخ هََاَس   ن أرٍ ن٬ڂ وٿټن ٯنايٍ ٻاٌح ٷاخٽ أناه ٓا     رزي حٿَكڄن ح٫ ن٬ڂ َليع ٷخٽ أرٍ انڄخ هى
 ٷخٽ

حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ٻٔذ حٿلـخځ وٻٔذ حٿزٍٰ وػڄن حٿټڀذ ٷاخٽ و٫ٔاذ   ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً نه-
 حٿٴلپ ٷخٽ وٷخٽ أرى هَََس هٌ  ڃن ٻٍُٔ.

٫ان  ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ڃُٰاَس ٫ان حٿ٘ا٬ز           كي - 
 رٍ هَََس أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽأڃلٍَ رن 

ض ڃ٪ ٫ڀٍ رن أرٍ ٣خٿذ كُغ ر٬ؼه ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اٿاً أهاپ ڃټاش رزاَحءس        نٻ-
ٳٸخٽ ڃخ ٻنظڂ طنخىوڅ ٷخٽ ٻنخ ننخىٌ أنه ٖ َيهپ حٿـنش اٖ ڃئڃن وٖ ٤َىٱ رخٿزُض ٫ََاخڅ وڃان   

و أڃاي  اٿاً أٍر٬اش أٗاهَ ٳابًح      أي ٳابڅ أؿڀاه   ٫ها ٻخڅ رُناه وراُن ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ       
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وٍٓىٿه وٖ َلؾ هٌح حٿزُض ر٬ي حٿ٬اخځ ڃ٘اَٹ    ٍر٬ش أٗهَ ٳبڅ حهلل رَة ڃن حٿڄَ٘ٻُنڃ٠ض حْ
 ٷخٽ ٳټنض أنخىٌ كظً ٛلپ ٛىطٍ.

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي ران هاَوڅ أنزؤناخ ٗا٬زش ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ                كي - 
 هَََس ٷخٽ

ڃىص ٳڄان أىٍٻاه ڃانټڂ     أڅ أىٍٹ ٫ًُٔ حرن ڃََڂ ٳبڅ ٫ـپ رٍ سٍ ٍْؿى أڅ ٣خٿض رٍ كُخأن-
 ٳڀُٸَثه ڃنٍ حٿٔٗځ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ رن ٫ُُناش كايػنخ ََِاي ران ٻُٔاخڅ ٫ان أراٍ كاخُځ ٫ان          كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ

بڅ ٳٍ أ٫اُن  ٳ ذ ٍؿپ حڃَأس ٬َنٍ ڃن حْنٜخٍ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حن٨َ اٿُهخه٤-
 .ْنٜخٍ ُٗجخح
ػنٍ أرٍ كيػنخ ٓٴُخڅ كيػنخ حرن ؿََؾ ٫ن أرٍ حٿِرَُ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان     ػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 أرٍ هَََس اڅ ٗخء حهلل ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َىٗٺ أڅ ط٠َرىح وٷخٽ ٓٴُخڅ
 شأهاپ حٿڄيَنا   ٿڂس أڅ ٠ََد حٿنخّ أٻزخى حٔراپ ٤َڀزاىڅ حٿ٬ڀاڂ ٖ َـايوڅ ٫خٿڄاخ أ٫ڀاڂ ڃان ٫اخ        ڃَ-

 .ٿټخوٷخٽ ٷىځ هى حٿ٬ڄٌَ ٷخٽ ٳٸيڃىح ڃخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حران أراٍ ٛاخٿق ٬َناٍ ٓاهُٗ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ             كي - 

 هَََس َوزَهڂ ًٿٺ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ؤهاٌ  ڀُح ٻٴً أكيٻڂ هخىڃه ٛن٬ش ٬٣خڃه وٻٴخ  كاَ  وىهخناه ٳڀُـڀٔاه ڃ٬اه ٳڀُؤٻاپ ٳابڅ أراً ٳ       اً-

 .َوٯهخ ػڂ ٿ٤٬ُهخ اَخ ُٿٸڄش ٳڀ
ي حهلل كيػنٍ أراٍ ٷاخٽ ٷاَأص ٫ڀاً أراٍ ٷاَس حٿِرُايٌ ڃىٓاً ران ٣اخٍٵ ٫ان ڃىٓاً             ػنخ ٫زكي - 

٬َنٍ حرن ٫ظزش ٫ن أرٍ ٛاخٿق حٿٔاڄخڅ و٤٫اخء ران َٔاخٍ أو ٫ان أكايهڄخ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان            
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ڂ أ٫نخ ٫ڀً ٗټَٹ وًٻَٹ وكٔن ٫زخىطٺڀهلزىڅ أڅ طـظهيوح ٳٍ حٿي٫خء ٷىٿىح حٿأط-
زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خً رن ه٘خځ كيػنٍ أرٍ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن أوٳً ٫ن ػنخ ٫كي - 

 ٬ُٓي رن ه٘خځ ٫ن أرٍ هَََس أڅ نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .٤٪ حٿٜٗس حٿڄَأس وحٿټڀذ وحٿلڄخٍطٸ-
نٍ أراٍ ٫ان ٷظاخىس ٫ان حٿلٔان ٫ان أراٍ        ػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬اخً ران ه٘اخځ كاي    كي - 
 حٳ٪ ٫ن أرٍ هَََس أڅ نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٍ
أڅ أكيٻڂ ٬َڀڂ أنه اًح ٗهي حٿٜٗس ڃ٬ٍ ٻاخڅ ٿاه أ٨٫اڂ ڃان ٗاخس ٓاڄُنش أو ٗاخطُن ٿٴ٬اپ ٳڄاخ           ٿى-

 .َُٜذ ڃن حْؿَ أٳ٠پ
ٔاخڅ ٫ان أراٍ كاخُځ ٫ان أراٍ هََاَس        ٻُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خً كيػنخ ََِي ران  كي - 

 حْنٜخٍ ٳٸخٽ ڃن نٍه٤ذ ٍؿپ حڃَأس ٬َ
 .٨َ حٿُهخ ٬َنٍ أڅ ٳٍ أ٫ُن حْنٜخٍ ُٗجخحن-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أنْ رن ٫ُخٝ كيػنٍ ََِي رن ٫زي حهلل رن حٿهاخى ٫ان ڃلڄاي    كي - 
ٷاي   پٓاڀڂ أطاً رَؿا   و رن ارَحهُڂ ٫ن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه        

 ڀُه وٓڀڂَٗد ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫
َرى  ٷاخٽ ٳڄناخ حٿ٠اخٍد وڃناخ حٿ٠اخٍد رن٬ڀاه وحٿ٠اخٍد رؼىراه ٳڀڄاخ حنٜاَٱ ٷاخٽ ر٬اٞ             حٟ-

حٿٸىځ أهاِحٹ حهلل ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٖ طٸىٿاىح هټاٌح ٖ ط٬ُناىح ٫ڀُاه حٿ٘ا٤ُخڅ            
 .وٿټن ٷىٿىح ٍكڄٺ حهلل

ٍ هخٿي ٫ن ٷُْ ٷخٽ ناِٽ  أر يػنخ ٓٴُخڅ رن ٫ُُنش ٷخٽ حٓڄ٬ُپ رنككيػنٍ أرٍ  ػنخ ٫زي حهللكي - 
٫ڀُناخ أراى هََاَس رخٿټىٳاش ٷاخٽ ٳټاخڅ رُناه وراُن ڃىٖناخ ٷَحراش ٷاخٽ ٓاٴُخڅ وهاى ڃاىٿً اٖ هڄاْ                
ٳخؿظڄ٬ااض أكڄااْ ٷااخٽ ٷااُْ ٳخطُنااخ نٔااڀڂ ٫ڀُااه وٷااخٽ ٓااٴُخڅ ڃااَس ٳؤطااخ  حٿلااٍ ٳٸااخٽ ٿااه أرااٍ َااخ أرااخ  

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ڀُٺ وطليػهڂ ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل أطىٹ َٔڀڄىڅٹ هَََس هئٖء أنٔزخإ
كزخ رهڂ وأهٗ ٛزلض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ػٗع ٓنُن ٿڂ أٻن أكَٙ ٫ڀاً أڅ  ڃَ-

أ٫ااٍ حٿلاايَغ ڃنااٍ ٳااُهن كظااً ٓااڄ٬ظه َٸااىٽ وحهلل ْڅ َؤهااٌ أكاايٻڂ كاازٗ ٳُلظ٤ااذ ٫ڀااً ٧هااَ   
وؿااپ ڃاان ٳ٠ااڀه ٳُٔااؤٿه، أ٤٫ااخ  أو  نااخ  حهلل ٫ااِأٯٳُؤٻااپ وَظٜاايٵ هُااَ ٿااه ڃاان أڅ َااؤطٍ ٍؿااٗ 

ٷخٽ هټٌح رُي  ٷََذ ڃن رُن َيٌ حٿٔخ٫ش طٔؤڃىص؟؟ طٸاخطڀىڅ ٷىڃاخ ن٬اخٿهڂ حٿ٘ا٬َ ٻاؤڅ       . ػڂڃن٬ه
 .وؿىههڂ حٿڄـخڅ حٿڄ٤َٷش

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄاي ران ََِاي وهاى حٿىحٓا٤ٍ كايػنخ ڃلڄاي ران آالٶ ٫ان           كي - 
 خٽََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷَُه ٫ن أرٍ هأرحٿ٬ٗء رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن 

ىٽ حٓظٸَٟض ٫زيٌ ٳڀڂ َٸَٟنٍ وَ٘ظڄنٍ ٫زيٌ وهاى ٖ َايٌٍ َٸاىٽ وح ىهاَح  وح ىهاَح       َٸ-
 .وأنخ حٿيهَ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أنْ رن ٫ُخٝ كيػنٍ أرى كخُځ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٖ أ٫ڀڄاه اٖ  كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحهلل٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 

ڄَحء ٳٍ حٿٸَآڅ ٻٴَ ػٗع ڃَحص ٳڄخ ٫َٳظڂ ڃنه ٳاخ٫ڄڀىح وڃاخ   ٽ حٿٸَآڅ ٫ڀً ٓز٬ش أكَٱ حٿنِ-
 ؿهڀظڂ ڃنه ٳَىو  اٿً ٫خٿڄه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أنْ رن ٫ُخٝ ٫ن ٓهُپ رن أرٍ ٛاخٿق ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ      كي - 
 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٓز٬ُن هََٴخ ُپ؟؟ ُكِف حهلل وؿهه ٫ن حٿنخٍ رٌٿٺزځ َىڃخ ٳٍ ٓٛخ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن حٓاڄ٬ُپ ران أراٍ ٳايَٺ كايػنخ حٿ٠الخٹ ران ٫ؼڄاخڅ         كي - 

 ٫ن رټَُ رن ٫زي حهلل ٫ن ٓڀُڄخڅ رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس أنه ٷخٽ
حهلل ٛاڀً حهلل   ٛاٗس رَٓاىٽ   زهٛاڀُض وٍحء أكاي ر٬اي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أٗا         ڃخ-

خٽ ٓاڀُڄخڅ ٻاخڅ ٤َُاپ حٿاَٻ٬ظُن حْوٿُاُن ڃان حٿ٨هاَ وَوٴاٲ حْهاََُن          ٫ڀُه وٓڀڂ ڃان ٳاٗڅ ٷا   
وَوٴٲ حٿ٬َٜ وَٸَأ ٳٍ حٿڄَٰد رٸٜخٍ حٿڄٴٜپ وَٸَأ ٳٍ حٿ٬٘خء رىٓا٢ حٿڄٴٜاپ وَٸاَأ ٳاٍ     

 حٿٜزق ر٤ىحٽ حٿڄٴٜپ.
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ڄ٬ض حٿ٬اٗء ران ٫زاي    ٓا ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي حران ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٷاخٽ           كي - 
 أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍؿٗ ٷخٽحٿَكڄن َليع ٫ن 

ٍٓىٽ حهلل اڅ ٿٍ ٷَحرش أٛڀهڂ وَٸ٬٤ىڅ وأكٔن حٿُهڂ ؤَُئوڅ اٿٍ وأكڀڂ ٫نهڂ وَـهڀاىڅ   َخ-
٫ڀٍ ٷخٽ ٿجن ٻنض ٻڄخ طٸىٽ ٳټؤنڄاخ طٔاٴهڂ حٿڄاپ وٖ َاِحٽ ڃ٬اٺ ڃان حهلل ٧هُاَ ٫ڀاُهڂ ڃاخ ىڃاض           

 .٫ڀً ًٿٺ
ٗاا٬زش ٷااخٽ ٓااڄ٬ض حٿ٬ااٗء راان ٫زااي  ػنخكااي يػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ؿ٬ٴااَكااخ ٫زااي حهلل كاايػن - 

 حٿَكڄن َليع ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ه أطً حٿڄٸَس ٳٔڀڂ ٫ڀً أهپ حٿڄٸزَس ٳٸخٽ ٓاٗځ ٫ڀاُټڂ ىحٍ ٷاىځ ڃائڃنُن واناخ اڅ ٗاخء حهلل رټاڂ        أن-

ٷاخٽ راپ أناظڂ     ٳٸاخٿىح َاخ ٍٓاىٽ حهلل أٿٔانخ ربهىحناٺ      اهىحنناخ ٷاخٽ  خ ٖكٸىڅ ػڂ ٷخٽ وىىص أنخ ٷي ٍأَن
ٲ ط٬َٱ أٛلخرٍ واهىحنٍ حٿٌَن ٿڂ َؤطىح ر٬ي وأنخ ٳ٣َهڂ ٫ڀً حٿلىٝ ٳٸخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل ٻُ

ڃن ٿڂ َؤص ڃن أڃظٺ ر٬ي ٷخٽ أٍأَض ٿى أڅ ٍؿٗ ٻخڅ ٿه هُپ ٯَ ڃلـڀش رُن ٧هَحنٍ هُپ رهڂ 
ىٟاىء وأناخ   ىهڂ أٿڂ َټن ٬ََٳهخ ٷخٿىح رڀً ٷخٽ ٳبنهڂ َؤطىڅ َىځ حٿٸُخڃاش ٯاَح ڃلـڀاُن ڃان أػاَ حٿ     

ٌُحىڅ ٍؿخٽ ڃنټڂ ٫ن كىًٟ ٻڄخ ٌَحى حٿز٬ُاَ حٿ٠اخٽ أناخىَهڂ    ٳ٣َهڂ ٫ڀً حٿلىٝ ػڂ ٷخٽ أٖ ٿ
 أٖ هڀڂ ٳُٸخٽ انهڂ ريٿىح ر٬يٹ ٳؤٷىٽ ٓلٸخ ٓلٸخ.

ء َلايع ٫ان   ٗػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٷاخٽ ٓاڄ٬ض حٿ٬ا      كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً رأ
 .ڄئڃن حٿڄئڃن ڃَطُن أو ػٗػخ َٰخٍ َٰخٍ وحهلل أٗي ٯَُححٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كايػنخ ٗا٬زش ٓاڄ٬ض حٿ٬اٗء َلايع ٫ان أرُاه        كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
ٿو٤خَاخ ٻؼاَس حٿو٤اخ اٿاً حٿڄٔاخؿي وحنظ٨اخٍ       خ ََٳ٪ حهلل ره حٿيٍؿخص وَڄلى راه ح ڃ أىٿټڂ ٫ڀً أٖ-

 حٿٜٗس ر٬ي حٿٜٗس وآزخ٭ حٿىٟىء ٫ڀً حٿڄټخٍ .
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كايػنخ ٗا٬زش ٓاڄ٬ض حٿ٬اٗء َلايع ٫ان أرُاه        كي - 

 ٷخٽه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أن
 .ٸخى ٿڀ٘خء حٿـڀلخء ڃن حٿٸَنخء طن٤لهخٿلٸىٵ اٿً أهڀهخ َىځ حٿٸُخڃش كظً َحئىڅ ٿظ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿاَكڄن ران ڃهايٌ ٫ان ٬َٸاىد ران ٫زاي حهلل حٿٸڄاٍ ٫ان          كي - 

 كٴٚ رن كڄُي ٷخٽ ٷخٽ َُخى رن كيََ
 .َټڀڄىنٍ ىص أنٍ ٳٍ كُِ ڃن كيَي ڃ٬ٍ ڃخء َٜڀلنٍ ٖ أٻڀڂ حٿنخّ وٖوى-
ڄي رن ؿ٬ٴَ كايػنخ ٗا٬زش ٓاڄ٬ض حٿ٬اٗء َلايع ٫ان أرُاه        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه نهً ٫ن حٿنٌٍ وٷخٽ
 .ََى ڃن حٿٸيٍ وانڄخ َٔظوَؽ ڃن حٿزوُپ ٖ-
٬ض حٿ٬اٗء َلايع ٫ان أرُاه     ٓاڄ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كايػنخ ٗا٬زش   كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ََوَه ٫ن ٍره ٫ِ وؿپ أنه ٷخٽ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ 
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 .خ هَُ حٿَ٘ٻخء ٳڄن ٫ڄپ ٫ڄٗ ٳؤَٗٹ ٳُه ٯٌَُ ٳؤنخ رَة ڃنه وهى ٿڀٌٌ أَٗٹأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ٬ٗزش كايػنخ حٿ٬اٗء ران ٫زاي حٿاَكڄن ران ٬َٸاىد        كي - 

ً        نرٍ َلايع ٫ا  أ ٓڄ٬ض حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ حهلل ٫اِ      أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٿاٍ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀ
 وؿپ

 .خ هَُ حٿَ٘ٻخء ڃن ٫ڄپ ٿٍ ٫ڄٗ ٳؤَٗٹ ٳُه ٯٌَُ ٳؤنخ ڃنه رَة وهى ٿڀٌٌ أَٗٹأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ڃنٜاىٍ ٫ان أراٍ ٫ؼڄاخڅ           كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
س ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ َٸاىٽ ٖ   ٿٜخىٵ حٿڄٜيوٵ أرخ حٿٸخٓڂ ٛخكذ حٿلـَحٓىٽ حهلل ٍ ٬ضٓڄ-

 .طن٩ِ حٿَكڄش اٖ ڃن ٗٸٍ ٷخٽ ٬ٗزش ٻظذ ره اٿٍ وٷَأطه ٫ڀُه ٬َنٍ ڃنٜىٍح
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان أراٍ ر٘اَ ٫ان ٗاهَ ران                كي - 

 ٷخٽ ڂ٫ڀُه وٓڀ كىٗذ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل
 .٬ُن وحٿ٬ـىس ڃن حٿـنش وڃخإهخ ٗٴخء ڃن حٿٔڂخإهخ ٗٴخء ٿڀوڃ ټڄؤس ڃن حٿڄنحٿ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ؿ٬ٴااَ أنزؤنااخ ٗاا٬زش ٫اان أرااٍ َُااخى حٿ٤لااخڅ ٷااخٽ   كااي - 

 ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 أڅ ََ٘د ڃ٬ٺ حٿهَ ٷاخٽ ٖ ٷاخٽ ٳبناه ٷاي     ٿه أََٔٹ خٽه ٍأي ٍؿٗ ََ٘د ٷخثڄخ ٳٸخٽ ٿه ٷه ٷأن-

 .َٗد ڃ٬ٺ ڃن هى َٗ ڃنه حٿ٤ُ٘خڅ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرٍ َُخى ڃىٿً حٿلٔان ران ٫ڀاٍ ٷاخٽ     كي - 

 ٓڄ٬ض أرخ هَََس
 .ٻَ ٳٌ-
خ را خٽ ٓاڄ٬ض أ ٷا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٗا٬زش ٫ان أراٍ حٿظُاخف    كي - 

 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ٍُش َليع ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛ
ڀٺ أڃظٍ هٌح حٿلٍ ڃن ٷََٖ ٷخٿىح ٳڄخ طؤڃَنخ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٿى أڅ حٿنخّ ح٫ظِٿىهڂ وٷاخٽ  َه-

أرٍ ٳٍ ڃَٟه حٿٌٌ ڃخص ٳُه حَٟد ٫ڀً هٌح حٿليَغ ٳبنه هٗٱ حْكخىَاغ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً     
 .٬ُ٣ىح وحٛزَوحأحٓڄ٬ىح و ٿهحهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٬َنٍ ٷى

ن ؿ٬ٴَ ٓاجپ ٫ان ٷاَحءس حٔڃاخځ     أكڄي رن كنزپ كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ر ى ٫زي حٿَكڄن رنأر - 
 ٳٍ حٿٜٗس ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرٍ ڃلڄي ٫ن ٤٫خء رن أرٍ ٍرخف ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

ٻپ حٿٜڀىحص َٸَأ ٳڄخ أٓڄ٬نخ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أٓاڄ٬نخٻڂ وڃاخ أهٴاً ٫ڀُناخ          ٳٍ-
 .أهٴُنخ ٫ڀټُڂ

نٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ان حران ٗاهخد ٫ان حران أٻُڄاش       ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 
حٿڀُؼااٍ ٫اان أرااٍ هََااَس أڅ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ حنٜااَٱ ڃاان ٛااٗس ؿهااَ ٳُهااخ         

 رخٿٸَحءس ٳٸخٽ
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خ٩ُ حٿٸاَآڅ ٷاخٽ   نا ٷَأ ڃ٬ٍ أكي ڃنټڂ آنٴخ ٷخٽ ٍؿپ ن٬ڂ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ اناٍ أٷاىٽ ڃاخٿٍ أ    هپ-
حءس ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳُڄاخ ؿهاَ ٳُاه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً         ٳخنظهً حٿنخّ ٫ن حٿٸَ

 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن حٿٸَحءس ٳٍ حٿٜٗس كُن ٓڄ٬ىح ًٿٺ ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٍ      كي -  َ ران  ټا ىٿً أراٍ ر ڃا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀاً ٫زاي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ ٫ان ٓاڄ

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ ٛخٿق حٿٔڄخڅ 
ٷخٽ ٖ حٿه اٖ حهلل وكي  ٖ ََٗٺ ٿه ٿه حٿڄڀٺ وٿه حٿلڄي وهى ٫ڀً ٻاپ ٗاٍء ٷايََ ٳاٍ َاىځ       ڃن-

 ٿاه ڃخثش ڃَس ٻخنض ٿه ٫يٽ ٫َ٘ ٍٷاخد وٻظاذ ٿاه ڃخثاش كٔانش وڃلُاض ٫ناه ڃخثاش ٓاُجش وٻخناض           
ي رؤٳ٠پ ڃڄاخ ؿاخء راه اٖ أكاي ٫ڄاپ أٻؼاَ       ٿ٤ُ٘خڅ َىڃه ًٿٺ كظً َڄٍٔ وٿڂ َؤص أكحكَُح ڃن 

 .ڃن ًٿٺ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿاٺ ٫ان ٓاڄٍ ڃاىٿً أراٍ رټاَ ٫ان        كي - 

 أرٍ ٛخٿق حٿٔڄخڅ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ري حٿزلَخَخ  واڅ ٻخنض ڃؼپ ُه٤ ڃخثش ڃَس ك٤ض ځڄي  ٳٍ َىرلٷخٽ ٓزلخڅ حهلل و ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃهيٌ ٫ن ڃىٓاً ٬َناٍ حران ٫ڀاٍ ٫ان أرُاه       كي - 

 ٫ن ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃَوحڅ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڃخ ٳٍ ٍؿپ ٗق هخٿ٪ وؿزن هخٿ٪ َٗ-
 رن ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان حران     كيػنخ أرى ٫خڃَ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ػنخ ٫زي حهللكي - 

 كنُن ٫ن أرٍ هَََس
حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓڄ٪ ٍؿٗ َٸَأ ٷپ هى حهلل أكي ٳٸاخٽ وؿزاض ٷاخٿىح َاخ ٍٓاىٽ حهلل       أڅ-

 .ڃخ وؿزض ٷخٽ وؿزض ٿه حٿـنش
پ ٫ان أراٍ ٓانخڅ ٫ان     ُػنخ حٓاَحث كاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ران ڃهايٌ     كي - 

 أرٍ ٬ُٓي حٿويٌٍ وأرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أرٍ ٛخٿق حٿلنٴٍ ٫ن
حهلل حٛاا٤ٴً ڃاان حٿټااٗځ أٍر٬ااخ ٓاازلخڅ حهلل وحٿلڄااي هلل وٖ حٿااه اٖ حهلل وحهلل أٻزااَ ٳڄاان ٷااخٽ        اڅ-

ٷاخٽ حهلل أٻزاَ ٳڄؼاپ ًٿاٺ      ڃان ٓزلخڅ حهلل ٻظذ حهلل ٿه ٫ََ٘ن كٔنش أو ك٢ ٫ناه ٫٘اََن ٓاُجش و   
ػاىڅ   ٳڄؼپ ًٿٺ وڃن ٷخٽ حٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄُن ڃن ٷزپ نٴٔه ٻظزض ٿه ػٗوڃن ٷخٽ ٖ حٿه اٖ حهلل

 كٔنش وك٢ ٫نه ػٗػىڅ ُٓجش.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃهيٌ ٫ن كڄخى ٫ن ڃلڄي ران َُاخى و٫ٴاخڅ    كي - 

 هَََس َٸىٽ خٽ ٓڄ٬ض أرٷخكيػنخ كڄخى أنزؤنخ ڃلڄي رن َُخى 
 ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٸااىٽ ٫ـااذ ٍرنااخ ڃاان ٷااىځ َٸااخىوڅ اٿااً حٿـنااش ٳااٍ       ٬ض أرااخ حٿٸخٓااڂ ٛااڀً حهلل ٓااڄ-

 .حٿٔٗٓپ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٷاخٽ         كي - 

 ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ
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ڃن ٯَُ أهڀه ٓؤٽ ٫ناه ٳابڅ ٷُاپ هيَاش أٻاپ واڅ      ځ څ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح أطً ر٬٤خٻخ-
 .ٛيٷش ٷخٽ ٻڀىح وٿڂ َؤٻپٷُپ 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كايػنخ كڄاخى ٫ان ڃلڄاي ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس         كي - 
 َٸىٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ َٸىٽ

 .َؽ ڃن حٿڄيَنش ٍؿخٽ ٍٯزش ٫نهخ وحٿڄيَنش هَُ ٿهڂ ٿى ٻخنىح ٬َڀڄىڅَو-
ن ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٷاخٽ       ٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كڄاخى را  نحهلل كيػ زيػنخ ٫كي - 

 ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
هپ ٓز٬ىڅ أٿٴخ ڃن أڃظٍ حٿـنش رَُٰ كٔخد ٳٸاخٽ ٍؿاپ حى٩ حهلل أڅ َـ٬ڀناٍ ڃانهڂ ٳٸاخٽ حٿڀهاڂ       َي-

 .ڂ ٳٸخٽ ٓزٸٺ رهخ ٫ټخٗشهَـ٬ڀنٍ ڃنڅ حؿ٬ڀه ڃنهڂ ػڂ ٷخځ آهَ ٳٸخٽ حى٩ حهلل أ
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حٿىحكي ٬َنٍ حرن َُخى وكيػنٍ ڃلڄي  ػنخ ٫زيكي - 

رن حٿڄنهخٽ أهى كـخؽ حْنڄخ٣ٍ وٻخڅ ػٸش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿىحكي ران َُاخى ڃؼڀاه ٫ان ٫خٛاڂ ران       
 ڂٓڀٻڀُذ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه و

 .ڀهڃؼ-
ي حٿاَكڄن كايػنخ ٫زاي حٿىحكاي ران َُاخى كايػنخ ٫خٛاڂ ران          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زا   كي - 

 ٻڀُذ كيػنٍ أرٍ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .و٤زش حٿظٍ ٿُْ ٳُهخ ٗهخىس ٻخٿُي حٿـٌڃخءحٿ-
ٔڀڂ ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان      ڃٿَرُ٪ رن ح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخكي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أرٍ هَََس ٫ن
 .َ٘ټَ حهلل ڃن ٖ َ٘ټَ حٿنخّ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿاٺ ٫ان ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان        كي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
٤ُجاش ن٨اَ اٿُهاخ ر٬ُناه     حٿڄئڃن ٳٰٔپ وؿهه هَؿض ڃن وؿهه ٻاپ ه  وح طىٟؤ حٿ٬زي حٿڄٔڀڂ أاً-

ڃ٪ حٿڄخء أو ڃ٪ آهَ ٷ٤َس حٿڄخء أو نلى هٌح ٳبًح ٯٔپ َيَه هَؿض ڃن َيَه ٻاپ ه٤ُجاش ر٤اٖ    
 رهخ ڃ٪ حٿڄخء أو ڃ٪ آهَ ٷ٤َس حٿڄخء كظً َوَؽ نٸُخ ڃن حٿٌنىد.

َ        كي -  أراٍ وكايػنخ آالٶ ٷاخٽ      ٽن ڃخٿاٺ ٷاخ  كڄػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ ٷاخٽ ٷاَأص ٫ڀاً ٫زاي حٿا
حٿ٬ٗء رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرُه ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه       كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن 

 وٓڀڂ ٷخٽ
 أهزااَٻڂ رڄااخ َڄلااى حهلل رااه حٿو٤خَااخ وََٳاا٪ رااه حٿاايٍؿخص آاازخ٭ حٿىٟااىء ٫ڀااً حٿڄټااخٍ  ٷااخٽ  أٖ-

ٿٜاٗس ٳاٌٿټڂ حٿَراخ١ ٳاٌٿټڂ     حٜاٗس ر٬اي   حٿآلٶ ٳٍ حٿڄټخٍ  وٻؼَس حٿو٤خ اٿً حٿڄٔخؿي وحنظ٨خٍ 
 ټڂ حٿَرخ١.حٿَرخ١ ٳٌٿ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀاً ٫زاي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ ٫ان ٓاڄٍ ڃاىٿً أراٍ رټاَ ران           كي - 
 ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ ٛخٿق حٿٔڄخڅ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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ڂ ٿاڂ َـايوح اٖ أڅ َٔاظهڄىح ٫ڀُاه ٖٓاظهڄىح ٫ڀُاه       ػا  ٬َڀڂ حٿنخّ ڃخ ٳاٍ حٿنايحء وحٿٜاٲ حْوٽ    ٿى-
 .وٿى ٬َڀڄىڅ ڃخ ٳٍ حٿظهـَُ ٖٓظزٸىح اٿُه وٿى ٬َڀڄىڅ ڃخ ٳٍ حٿ٬ظڄش وحٿٜزق ْطىهڄخ وٿى كزىح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٫زُي ڃىٿً أرٍ ٍهڂ كي - 
 َٸىٽ ڂ٫ڀُه وٓڀ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل

 .  حٿزٸ٬ش ٳَأَض ٳُهخ حٿنوخُٓن ر٬يَڄُن ٖ ط٬ٜي اٿً حهلل رهٌ ٍد-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ان  كي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
أنااٍ ٍٖحٻااڂ ڃاان وٍحء   ڂوٖ ٍٻااى٫ټڂ طااَوڅ ٷزڀظااٍ ههنااخ ٳااى حهلل ڃااخ َلٴااً ٫ڀااً ه٘ااى٫ټ    هااپ-

 .٧هٌَ
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃ٬خوَش ٬َنٍ حرن أرٍ ٛخٿق ٫ان أراٍ ر٘اَ    ػنخ كي - 

 ٫ن ٫خڃَ رن ٿيَن ح٬ٌَْٗ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 ىح ٷزڀه أو ر٬ي .ڃٖ أڅ طٜىا َىځ حٿـڄ٬ش َىځ ٫ُي ٳٗ طـ٬ڀىح َىځ ٫ُيٻڂ َىځ ُٛخڃټڂ اڅ-
كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن وأرى ٬ُٓي ٷخٽ كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ران  ػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٫ڄَُ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنظَ٘ ٫ن كڄُي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ؿاىٱ  ٍ پ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ أٌ حٿٜاٗس أٳ٠اپ ر٬اي حٿڄټظىراش ٷاخٽ حٿٜاٗس ٳا        ٓج-

 .َ حهلل حٿٌٌ طي٫ىنه حٿڄلَځحٿڀُپ ٷُپ أٌ حٿُٜخځ أٳ٠پ ر٬ي ٍڃ٠خڅ ٷخٽ ٗه
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن كايػنخ ُهُاَ ٬َناٍ حران ڃلڄاي ٫ان ڃلڄاي ران              كي - 

٫ڄَو رن كڀلپ ٫ن ٤٫خء رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس وأراٍ ٓا٬ُي حٿوايٌٍ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً      
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

وٖ ٯااڂ كظااً حٿ٘ااىٻش   وٛااذ وٖ نٜااذ وٖ هااڂ وٖ كااِڅ وٖ أًي   نحٿڄاائڃن ڃاا  ُذَٜاا ڃااخ-
 َ٘خٻهخ اٖ ٻٴَ حهلل ڃن ه٤خَخ .

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن وڃئڃپ ٷاخٖ كايػنخ ُهُاَ ران ڃلڄاي ٷاخٽ ڃئڃاپ        كي - 
 ڀڂوٓحٿوَحٓخنٍ كيػنخ ڃىًٓ رن وٍىحڅ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه 

 .وٷخٽ ڃئڃپ ڃن َوخٿپ ٫ڀً ىَن هڀُڀه ٳڀُن٨َ أكيٻڂ ڃن َوخٿ٢ ڄَءحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃئڃپ و٫زي حٿَكڄن ٫ن ُهَُ ٫ن حٿ٬ٗء ٫ن أرُه ٫ن أراٍ  كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
اڅ حٿڄٴڀاْ   ڃظخ٩ ٷخٽ ٖطيٍوڅ ڃن حٿڄٴڀْ ٷخٿىح حٿڄٴڀْ ٳُنخ َخ ٍٓىٽ حهلل ڃن ٖ ىٍهڂ ٿه و هپ-

ڃش رُٜخځ وٛٗس وُٻخس وَخطٍ ٷي ٗظڂ ٫َٝ هٌح وٷٌٱ هاٌح وأٻاپ   ڃن أڃظٍ ڃن َخطٍ َىځ حٿٸُخ
ڃخٽ هٌح ٳُٸ٬ي ٳُٸظٚ هٌح ڃان كٔانخطه وهاٌح ڃان كٔانخطه ٳابڅ ٳنُاض كٔانخطه ٷزاپ أڅ َٸ٠اٍ ڃاخ            

 ٫ڀُه ڃن حٿو٤خَخ أهٌ ڃن ه٤خَخهڂ ٳ٤َكض ٫ڀُه ػڂ ٣َف ٳٍ حٿنخٍ.
٬ااٗء ٫اان أرُااه ٫اان أرااٍ ٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَكڄن كاايػنخ ُهُااَ ٫اان حٿ راا كاايػنٍ أهللػنخ ٫زااي حكااي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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ىٍوح رخ٫ْڄااخٽ ٳظنااخ ٻٸ٤اا٪ حٿڀُااپ حٿڄ٨ڀااڂ َٜازق حٿَؿااپ ڃئڃنااخ وَڄٔااً ٻااخٳَح وَڄٔااً ڃئڃنااخ  راخ -
 .وَٜزق ٻخٳَح َزُ٪ ىَنه ر٬َٝ ڃن حٿينُخ ٷڀُپ

ػنٍ ڃهايٌ  يػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃهيٌ كيػنخ كىٗذ رن ٫ٸُپ كيك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
كيػنٍ ٫ټَڃش ڃاىٿً حران ٫زاخّ ٷاخٽ ىهڀاض ٫ڀاً أراٍ هََاَس ٳاٍ رُظاه ٳٔاؤٿظه ٫ان ٛاىځ َاىځ               

 ٫َٳش ر٬َٳخص ٳٸخٽ
ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ٛىځ َىځ ٫َٳش ر٬َٳخص ٷخٽ أرٍ وٷاخٽ ٫زاي حٿاَكڄن    نه-

 .٫ن ڃهيٌ حٿ٬زيٌ
ن هّٗ ران ٫ڄاَو حٿهـاٌَ    أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ىٱ ٫ ٍحهلل كيػني ػنخ ٫زكي - 

 ٷخٽ ٷخٽ أرى هَََس ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٖ رنى آَحثُپ ٿڂ َونِ حٿڀلڂ وٿڂ َوزغ حٿ٬٤خځ وٿىٖ كىحء ٿڂ طون أنؼً ُوؿهخٿى-
٫زاي حهلل ران ٧اخٿڂ     خخٹ كيػنن ٓڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴُخڅ ٫كي - 

 س ٷخٽ ٓڄ٬ض كزٍ أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََ
 .ٳٔخى أڃظٍ ٫ڀً َيٌ ٯڀڄش ٓٴهخء ڃن ٷََٖ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫خڃَ كيػنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن حٿلَع ٫ن ڃلڄي رن ٫زاي  كي - 

 حٿَكڄن رن ػىرخڅ ٫ن أرٍ هَََس
 .ٿنخّ ڃ٬ه اٖ ٍؿڀُن أٍحىح حٿ٘هَسهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷَأ حٿنـڂ ٳٔـي وٓـي حححٿنزٍ ٛڀً  أڅ-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أراى ٫اخڃَ كايػنخ أراى ٫ڀٸڄاش ٬َناٍ حٿٴاَوٌ كايػنخ ََِاي ران               كي - 

 هُٜٴش ٫ن رَ٘ رن ٬ُٓي ٷخٽ ٷخٽ أرى هَََس ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 يڅ ٫٘خء حِهَس.هٍح ٳٗ ط٘وىڄخ حڃَأس أٛخرض رأَ-
يػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران وحٓا٪ ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 ٗظَُ رن نهخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .كٔن حٿ٨ن ڃن كٔن حٿ٬زخىس اڅ-
رن ٫ڄَ ٫ن ٓا٬ُي   ٬ٴَ كيػنخؿ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃلڄي رنكي - 

ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه     ََاَس أڅ ػڄخڃاش ران أػاخٽ أو أػخٿاش أٓاڀڂ       رن أرٍ ٬ُٓي ٫ن أراٍ ه 
 وٓڀڂ

 .هزىح ره اٿً كخث٢ رنٍ ٳٗڅ ٳڄَو  أڅ َٰظٔپاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ىحوى كيػنخ هڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿن٠َ ٬َنٍ حرن أنْ ران  كي - 

 ڀُه وٓڀڂ ٷخٽُٺ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫هرَُ٘ رن نن ڃخٿٺ ٫
ٓپ ٫ڀً أَىد ؿَحى ڃن ًهذ ٳـ٬پ َڀظٸ٢ ٳٸخٽ أٿاڂ أٯناٺ َاخ أَاىد ٷاخٽ َاخ ٍد وڃان َ٘از٪         أٍ-

 .ڃن ٍكڄظٺ أو ٷخٽ ڃن ٳ٠ڀٺ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ كڄاخى ٫ان ػخراض ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ         كي - 
ٍؿاپ ٳنلخهاخ ٫ان حٿ٤ََاٶ      خٽ ٻخناض ٗاـَس طجاٌٌ أهاپ حٿ٤ََاٶ ٳٸ٬٤هاخ      ٷا ڀُه وٓاڀڂ  ٫ ٛڀً حهلل

 .ٳؤىهپ رهخ حٿـنش
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى ٻخڃااپ كاايػنخ كڄااخى ٫اان ػخرااض ٫اان أرااٍ ٍحٳاا٪ ٫اان أرااٍ كااي - 

هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٯَُ وحكي ٫ن حٿلٔن وحرن ََُٓن ٫ن حٿنزٍ ٛاڀً حهلل  
 ٷخٽ ڀڂ٫ڀُه وٓ

ٖ حٿظىكُي ٳڀڄخ حكظ٠َ ٷاخٽ ْهڀاه أن٨اَوح اًح أناخ     څ ٍؿپ ڃڄن ٻخڅ ٷزڀټڂ ٿڂ ٬َڄپ هَُح ٷ٢ اٻخ-
ڃض أڅ َلَٷى  كظً َي٫ى  كڄڄخ ػڂ ح٣لنى  ػڂ أًٍو  ٳٍ َىځ ٍَق ٳڀڄخ ڃخص ٳ٬ڀىح ًٿٺ ره ٳابًح  

خٳظاٺ  ڃوهى ٳٍ ٷز٠ش حهلل ٳٸخٽ حهلل ٫ِ وؿپ َخ حرن آىځ ڃخ كڄڀٺ ٫ڀً ڃخ ٳ٬ڀض ٷخٽ أٌ ٍد ڃن 
 .ىكُيٰٴَ ٿه رهخ وٿڂ ٬َڄپ هَُح ٷ٢ اٖ حٿظٳٷخٽ 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃاپ كايػنخ كڄاخى ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش           كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأي ٍؿٗ ڃ٤٠ـ٬خ ٫ڀً ر٤نه ٳٸخٽ

 .هٌ  ٟـ٬ش ٖ َلزهخ حهلل اڅ-
٫ڄَو ٫ان أراٍ هََاَس    أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ڃلڄي رن ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .نخ حٿ٬خٙ ڃئڃنخڅ ٫ڄَو وه٘خځحر-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ وأراى حٿن٠اَ ٷاخٖ كايػنخ ُهُاَ كايػنخ ٓا٬ي حٿ٤اخثٍ         كي - 

 ً أځ حٿڄئڃنُن ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽٿحٿڄيٿش ڃىى ٷخٽ أرى حٿن٠َ ٬ٓي أرى ڃـخهي كيػنخ أر
نخ َخ ٍٓىٽ حهلل انخ اًح ٍأَنخٹ ٍٷض ٷڀىرنخ وٻناخ ڃان أهاپ حِهاَس واًح ٳخٍٷناخٹ أ٫ـزظناخ حٿاينُخ        ڀٷ-

وٗڄڄنخ حٿنٔخء وحْوٖى ٷخٽ ٿى طټىنىڅ أو ٷخٽ ٿى أنټڂ طټىنىڅ ٫ڀً ٻاپ كاخٽ ٫ڀاً حٿلاخٽ حٿظاٍ      
 رٸاىځ  حهللطټڂ ٳاٍ رُاىطټڂ وٿاى ٿاڂ طاٌنزىح ٿـاخء       ٍٻٴهڂ وٿاِح راخ أنظڂ ٫ڀُهخ ٫نيٌ ٿٜخٳلظټڂ حٿڄٗثټش 

ٍٓىٽ حهلل كيػنخ ٫ن حٿـنش ڃخ رنخإهخ ٷخٽ ٿزنش ًهذ وٿزناش ٳ٠اش    ٌَنزىڅ ٻٍ َٰٴَ ٿهڂ ٷخٽ ٷڀنخ َخ
وڃ٣ٗهااخ حٿڄٔااٺ حًْٳااَ وكٜاازخإهخ حٿڀئٿاائ وحٿُااخٷىص وطَحرهااخ حٿ٫ِٴااَحڅ ڃاان َاايهڀهخ َاان٬ڂ وٖ   

ٿ٬خىٽ وحٿٜخثڂ ٗزخره ػٗػش ٖ طَى ى٫ىطهڂ حٔڃخځ ح ًه وٖ َٴنخرَزؤّ وَوڀي وٖ َڄىص ٖ طزڀً ػُ
طلڄپ ٫ڀاً حٿٰڄاخځ وطٴاظق ٿهاخ أراىحد حٿٔاڄخء وَٸاىٽ حٿاَد ٫اِ وؿاپ            كظً َٴ٤َ ى٫ىس حٿڄ٨ڀىځ

 و٫ِطٍ ْنَٜنٺ وٿى ر٬ي كُن.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ كٔان ران ڃىٓاً كايػنخ ُهُاَ كايػنخ ٓا٬ي ران ٫زُاي حٿ٤اخثٍ            كي - 

ڃىٿً أځ حٿڄئڃنُن أنه ٓڄ٪ أرخ هََاَس  ٿڄـخهي ٷخٽ ن٬ڂ ٷي كيػنٍ أرى حٿڄيٿش حأهى أرى  َُٷڀض ٿِه
 ٷڀنخ َخ ٍٓىٽ حهلل

 .ٻَ حٿليَغٳٌ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٷ٤ن كيػنخ َاىنْ ران ٫ڄاَو ران ٫زاي حهلل ٬َناٍ حران أراٍ         كي - 

 وٓڀڂ ُهآلٶ ٫ن ڃـخهي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ
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طُظاٺ حٿڀُڀاش ٳڀاڂ َڄن٬ناٍ أڅ أىهاپ ٫ڀُاٺ حٿزُاض حٿاٌٌ         نٍ ؿزََپ ٫ڀُه حٿٔٗځ ٳٸاخٽ اناٍ ٻناض أ   أطخ-
أنض ٳُه اٖ أنه ٻخڅ ٳاٍ حٿزُاض طڄؼاخٽ ٍؿاپ وٻاخڅ ٳاٍ حٿزُاض ٷاَحځ ٓاظَ ٳُاه طڄخػُاپ ٳڄاَ راَأّ              

 ڀاذ حٿظڄؼخٽ َٸ٤٪ ٳَُُٜ ٻهُجش حٿ٘ـَس وڃَ رخٿٔظَ َٸ٤٪ ٳُـ٬پ ڃنه وٓخىطخڅ طى٣آڅ وڃاَ رخٿټ 
حٿټڀاذ ؿاَو ٻاخڅ ٿڀلٔان وحٿلٔاُن ٫ڀُهڄاخ        ٳٴ٬اپ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ واًح      ٳُوَؽ

 ٔٗځ طلض ن٠ي ٿهڄخ ٷخٽ وڃخ ُحٽ َىُٛنٍ رخٿـخٍ كظً ٧ننض أو ٍأَض أنه ُٓىٍػه.حٿ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٷ٤ن وحٓڄ٬ُپ رن ٫ڄَ ٷخٖ كيػنخ َىنْ ٫ن ڃـخهي أرٍ كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿلـخؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 .حهلل ٫ِ وؿپ ٿُزخهٍ حٿڄٗثټش رؤهپ ٫َٳخص َٸىٽ أن٨َوح اٿً ٫زخىٌ ٬ٗؼخ ٯزَح څا-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٷ٤ن كيػنخ َىنْ ٫ن ڃـخهي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
 .وزُغحٿ ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿيوحءنه-
خى ٫ن ٫ڀٍ رن حٿلټڂ ٫ن ٤٫اخء ران أراٍ    نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ كڄػيك - 

 ٍرخف ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٓجپ ٫ن ٫ڀڂ ٳټظڄه أٿـڂ رڀـخځ ڃن نخٍ َىځ حٿٸُخڃش ڃن-
 َس ٷخٽَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن ڃلڄي رن َُخى ٫ن أرٍ هَكي - 
وٓڀڂ اًح أطً ر٬٤خځ ڃن ٯَُ أهڀه ٓؤٽ ٫نه ٳابڅ ٷُاپ هيَاش أٻاپ      څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُهٻخ-

 .واڅ ٷُپ ٛيٷش ٷخٽ ٻڀىح وٿڂ َؤٻپ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ؿ٬ٴَ رن أراٍ وك٘اُش ٫ان ٗاهَ     كي - 

 رن كىٗذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٳااٍ هااٌ  حٿ٘ااـَس حٿظااٍ   ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٫ڀااً أٛاالخره وهااڂ َظنااخ٫ُىڅ  ٛااڀً حهللحهللؽ ٍٓااىٽ هااَ-

حؿظؼض ڃن ٳىٵ حٍْٝ ڃخٿهاخ ڃان ٷاَحٍ ٳٸاخٿىح نلٔازهخ حٿټڄاؤس ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه           
 .وٓڀڂ حٿټڄؤس ڃن حٿڄن وڃخإهخ ٗٴخء ٿڀ٬ُن وحٿ٬ـىس ڃن حٿـنش وهٍ ٗٴخء ڃن حٿٔڂ

ىٗاذ  ػنخ كڄخى ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ان ٗاهَ ران ك   يرى ٻخڃپ كأ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

خ ٷٴخ وٳي ٫زي حٿٸُْ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻاپ حڃاَة كٔاُذ نٴٔاه ٿُنظزاٌ ٻاپ         ٿڄ-
 .ٷىځ ٳُڄخ ريح ٿهڂ

ٍ  حرا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ كيػنخ رهِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ان آالٶ  كي -   ن ٫زاي حهلل ٬َنا
 ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸىٽش ٫ن ٬ُٓي رن ر٘خٍ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍلرن أرٍ ٣ڀح
 .ڀهڂ انٍ أ٫ىً رٺ ڃن حٿٴٸَ وحٿٸڀش وحٿٌٿش وأ٫ىً رٺ أڅ َأ٧ِڀڂ أو ُأ٧َڀڂحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ كيػنخ رهِ و٫ٴخڅ ٷخٖ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن آلٶ رن ٫زي كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ڄَس ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ٍكڄن رن أرٿَحهلل رن ٫زي ح
ڃڀټخ رزخد ڃن أرىحد حٿٔڄخء َٸىٽ ڃن َٸَٝ حٿُىځ َـٌِ ٯيح وڃڀټخ رزخد آهَ َٸاىٽ حٿڀهاڂ    اڅ-

 .أ٢٫ ڃنٴٸخ هڀٴخ و٫ـپ ٿڄڄٔٺ طڀٴخ
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راٍ  أحهلل ٫ان   زاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤناخ آالٶ ران ٫   كي - 
 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛ

ٍؿٗ كڄپ ڃ٬اه هڄاَح ٳاٍ ٓاٴُنش َز٬ُاه وڃ٬اه ٷاَى ٷاخٽ ٳټاخڅ حٿَؿاپ اًح راخ٩ حٿوڄاَ ٗاخره               أڅ-
رخٿڄخء ػڂ رخ٫ه ٷخٽ ٳؤهٌ حٿٸَى حٿټُْ ٳ٬ٜي راه ٳاىٵ حٿايٷپ ٷاخٽ ٳـ٬اپ ٤َاَف ىَناخٍح ٳاٍ حٿزلاَ          

 .ڄهٷٔوىَنخٍح ٳٍ حٿٔٴُنش كظً 
نخ هڄاخځ كايػنخ ٷظاخىس ٫ان ر٘اَُ ران نهُاٺ ٫ان أراٍ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ رهاِ كايػ    كي - 

هَََس ٷخٽ هڄخځ وؿيص ٳٍ ٻظخرٍ ٫ان ر٘اَُ ران نهُاٺ وٖ أ٧ناه اٖ ٫ان حٿن٠اَ ران أناْ ٫ان           
 رَُ٘ رن نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 حٿ٘ڄْ ٳڀُظڂ ٛٗطه. ٬ضٛڀً ٍٻ٬ش ڃن حٿٜزق ػڂ ٣ڀ ڃن-
رٍ كيػنخ رهِ كيػنخ ٓڀُڂ ٬َنٍ حرن كُخڅ كيػنخ ٓا٬ُي ٬َناٍ حران ڃُناخء     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ىٱ ٳڂ حٿٜخثڂ أ٣ُذ ٫ني حهلل َىځ حٿٸُخڃش ڃن ٍَق حٿڄٔٺهڀ-
ٖ نخ ٷظخىس ٫ن رَُ٘ رن نهُاٺ وٖ أ٧ناه ا  ػخ هڄخځ كيػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيكي - 

 ٫ن حٿن٠َ رن أنْ ٫ن رَُ٘ رن نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ىٱ ٳڂ حٿٜخثڂ أ٣ُذ ٫ني حهلل َىځ حٿٸُخڃش ڃن ٍَق حٿڄٔٺهڀ-
ٷاخٽ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ ٓاڀُڂ ران كُاخڅ كايػنخ ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس        كي - 

 ڂٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ
ٜىځ ؿنش ٳبًح ٻخڅ أكيٻڂ َىڃخ ٛاخثڄخ ٳاٗ ََٳاغ وٖ َـهاپ ٳابڅ حڃاَإ ٗاظڄه أو ٷخطڀاه ٳڀُٸاپ          حٿ-

 .انٍ ٛخثڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٻخڃپ و٫ٴخڅ ٷخٖ كيػنخ كڄخى ٫ن أرٍ حٿڄهِځ وٷخٽ ٫ٴخڅ كي - 

ڄاَس ٳخٓاظٸزڀنخ   ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳاٍ كاؾ و٫   ڃَََس ٻنخ ه أهزَنخ أرى حٿڄهِځ ٫ن أرٍ
 وٷخٽ ٫ٴخڅ

ٓظٸزڀنخ ٍؿپ ڃن ؿَحى ٳـ٬ڀنخ ن٠َرهن ر٬ُٜنخ وُٓخ٣نخ ونٸاظڀهن وأٓاٸ٢ ٳاٍ أَايَنخ ٳٸڀناخ ڃاخ       ٳخ-
 .نٜن٪ ونلن ڃلَڃىڅ ٳٔؤٿنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ٖ رؤّ رُٜي حٿزلَ

ٗڅ رن ؿَََ ٫ان  زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ن ٯ٫ُرٍ كيػنخ أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 
 َُخى رن ٍرخف ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

ٳااخٍٵ حٿـڄخ٫ااش وهااَؽ ڃاان حٿ٤خ٫ااش ٳڄااخص ٳڄُظظااه ؿخهڀُااش وڃاان هااَؽ ٫ڀااً أڃظااٍ رٔااُٴه       ڃاان-
ٳڀاُْ ڃان أڃظاٍ وڃان      ٫هاي ر٬هاي   ٌ ٠ََد رَهخ وٳخؿَهخ ٖ َلخًٗ ڃئڃنخ َٔڄخنه وٖ َٴٍ ٿٌ

 .٠َٰذ ٿڀ٬ٜزُش أو َٸخطپ ٿڀ٬ٜزُش أو َي٫ى اٿً حٿ٬ٜزُش ٳٸظڀش ؿخهڀُشٷظپ طلض ٍحَش ٫ڄُش 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٓهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان أرُاه      كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂحهلل ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً



  

 

 

Page 469 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ٔاا٬ىڅ أو ٷااخٽ طٔاا٬ش  ًهااذ ٳُٸظظااپ حٿنااخّ ٳُٸظااپ ڃاان ٻااپ ڃخثااش ط   ٫اان ؿزااپ ڃاان ص ٔااَ حٿٴااَحَل-
 .وط٬ٔىڅ ٻڀهڂ ََي أنه َنـى

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أ٬ٗغ رن ٫زي حهلل ٫ن ٗهَ ران  كي - 
كىٗااذ ٫اان أرااٍ هََااَس ٷااخٽ ؿااخء ًثااذ اٿااً ٍح٫ااٍ حٿٰاانڂ ٳؤهااٌ ڃنهااخ ٗااخس ٳ٤ڀزااه حٿَح٫ااٍ كظااً  

 خٽٳ٬ٜي حٿٌثذ ٫ڀً طپ ٳخٷ٬ً وحٓظٌٳَ ٳٸ ٽهخ ڃنه ٷخ٫ِحنظ
يص اٿاً ٍُٵ ٍُٷنُاه حهلل ٫اِ وؿاپ أنظ٫ِظاه ڃناٍ ٳٸاخٽ حٿَؿاپ طاخهلل اڅ ٍأَاض ٻاخٿُىځ ًثزاخ             ٫ڄ-

َظټڀڂ ٷخٽ حٿٌثذ أ٫ـذ ڃن هاٌح ٍؿاپ ٳاٍ حٿانوٗص راُن حٿلاَطُن َوزاَٻڂ رڄاخ ڃ٠اً ورڄاخ هاى            
٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤٓڀڂ وهزَ  ٳٜيٷه  ٻخثن ر٬يٻڂ ٻخڅ حٿَؿپ َهىىَخ ٳـخء حٿَؿپ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل

 ٫ڀُاه وٓاڀڂ أنهاخ اڃاخٍس ڃان أڃاخٍحص راُن َايٌ         حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ػڂ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهللڀً حٿنزٍ ٛ
 حٿٔخ٫ش ٷي أوٗٺ حٿَؿپ أڅ َوَؽ ٳٗ ََؿ٪ كظً طليػه ن٬ٗ  وٓى٣ه ڃخ أكيع أهڀه ر٬ي .

٬اش ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ران      ٬ُٴَ ران ٍر ؿ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ ٿُغ ٫نكي - 
 َس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽهَڃِ ٫ن أرٍ هََ

ح ٓڄ٬ظڂ ُٛخف حٿيَټش ڃن حٿڀُپ ٳبنڄخ ٍأص ڃڀټخ ٓڀىح حهلل ڃن ٳ٠ڀه واًح ٓڄ٬ظڂ نهاخٵ حٿلڄاخٍ   اً-
 .ٳبنه ٍأي ٤ُٗخنخ ٳظ٬ىًوح رخهلل ڃن حٿ٤ُ٘خڅ

٫ان  رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٿُغ كايػنٍ ٓا٬ُي ٬َناٍ حٿڄٸزاٌَ      ٗڂػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخكي - 
 أرٍ ٫زُيس ٫ن ٬ُٓي رن َٔخٍ أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

َظىٟخ أكي ٳُلٔن وٟىء  ؤَزٰه ػڂ َؤطٍ حٿڄٔـي ٖ َََاي اٖ حٿٜاٗس ٳُاه اٖ طز٘ازٖ حهلل      ٖ-
 .ره ٻڄخ َظز٘زٖ أهپ حٿٰخثذ ر٤ڀ٬ظه

نٍ ٓا٬ُي ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس أڅ       كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ ٿُاغ كايػ   خ ٫زي حهللكيػن - 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸىٽ ٍٓىٽ

 .نٔخء حٿڄٔڀڄخص ٖ طلٸَڅ ؿخٍس ٿـخٍطهخ وٖ ٳَٓن ٗخس َخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ ٿُاغ كايػنٍ ٓا٬ُي ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس أڅ         كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸىٽ ًٽ حهلل ٛڀٓىٍ
 . حهلل وكي  أ٫ِ ؿني  ونَٜ ٫زي  وٯڀذ حْكِحد وكي  وٖ ٍٗء ر٬ي حٿه اٖ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنٍ هخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٿُغ ٬َنٍ حران ٓا٬ي كايػنٍ رټُاَ ران      كي - 

 ٫زي حهلل رن حْٗؾ ٫ن ٓڀُڄخڅ رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
طڂ ٳٗناخ وٳٗناخ ٿاَؿڀُن ڃان ٷاََٖ      ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ر٬غ ٳٸخٽ اڅ وؿيڀىٽ حهلل ٍٛٓؼنخ ر٬-

ٳخكَٷىهڄخ رخٿنخٍ ػڂ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كُن أٍىناخ حٿواَوؽ اناٍ ٻناض أڃاَطټڂ      
وؿاااپ ٳااابڅ وؿااايطڄىهڄخ  ٫اااِ أڅ طلَٷاااىح ٳٗناااخ وٳٗناااخ رخٿناااخٍ وأڅ حٿناااخٍ ٖ ٬َاااٌد رهاااخ اٖ حهلل  

 .ٳخٷظڀىهڄخ
غ كيػنٍ ََِي رن أراٍ كزُاذ ٫ان ٫اَحٹ ٫ان      حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ ٿُ يػنخ ٫زكي - 

 أرٍ هَََس أنه ٓڄ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
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 .َٗ حٿنخّ ًو حٿىؿهُن َؤطٍ هئٖء رىؿه وهئٖء رىؿه اڅ-
نخ ٿُاغ كايػنٍ ََِاي    يػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ وحٿوِح٫ٍ ٬َنٍ حرخ ٓڀڄش ٷخٖ كا كي - 

ٓخٿڂ ٫ن ڃ٬خوَاش ران ڃُٰاغ حٿهاٌٿٍ ٫ان أراٍ هََاَس أناه ٓاڄ٬ه          رن أرٍ كزُذ ٫ن ٓخٿڂ رن أرٍ 
 َٸىٽ

ٿض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃخًح ٍى اٿُٺ ٍرٺ ٳٍ حٿ٘اٴخ٫ش ٳٸاخٽ وحٿاٌٌ نٴاْ ڃلڄاي      ٓؤ-
ٺ ڃن أڃظٍ ٿڄخ ٍأَض ڃن كَٛاٺ ٫ڀاً حٿ٬ڀاڂ وحٿاٌٌ     ًٿ رُي  ٿٸي ٧ننض أنٺ أوٽ ڃن َٔؤٿنٍ ٫ن

ڀااً أرااىحد حٿـنااش أهااڂ ٫ناايٌ ڃاان طڄااخځ ٗااٴخ٫ظٍ     ٴااْ ڃلڄااي رُااي  ڃااخ َهڄنااٍ ڃاان أنٸٜااخٳهڂ ٫    ن
 .وٗٴخ٫ظٍ ٿڄن ٗهي أڅ ٖ حٿه اٖ حهلل ڃوڀٜخ َٜيٵ ٷڀزه ٿٔخنه وٿٔخنه ٷڀزه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ وهاذ ران ؿََاَ كايػنٍ أراٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ڃلڄاي ران ٓاََُن            كي - 
  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهللخٽ ٍٓىٽ حٷ َليع ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

حٿڄهي اٖ ػٗػش ٫ًُٔ رن ڃََڂ وٻخڅ ڃن رنٍ حٓاَحثُپ ٍؿاپ ٫خراي َٸاخٽ ٿاه ؿاََؾ       َظټڀڂ ٳٍ  ٿڂ-
ٳخرظنً ٛىڃ٬ش وط٬زي ٳُهخ ٷخٽ ٳٌٻَ رنىح حَٓحثُپ َىڃخ ٫زخىس ؿََؾ ٳٸخٿض رٍٰ ڃانهڂ ٿاجن ٗاجظڂ    

ي ض نٴٔهخ ڃن ٍح٩ ٻاخڅ َاؤو  نٿُهخ ٳؤڃټا ُٖٛزنه ٳٸخٿىح ٷي ٗجنخ ٷخٽ ٳؤطظه ٳظ٬َٟض ٿه ٳڀڂ َڀظٴض
ڃڄاان ٷخٿااض ڃاان ؿااََؾ ٳااؤطى     پ ٛااىڃ٬ش ؿااََؾ ٳلڄڀااض ٳىٿاايص ٯٗڃااخ ٳٸااخٿىح    ٯنڄااه اٿااً أٛاا 

ٳخٓظنِٿى  ٳ٘ظڄى  وَٟرى  وهيڃىح ٛىڃ٬ظه ٳٸخٽ ڃخ ٗؤنټڂ ٷخٿىح انٺ ُنُض رهٌ  حٿزٍٰ ٳىٿايص  
ٿٰٗځ ٳ٬٤نه رؤٛاز٬ه  ح ٯٗڃخ ٷخٽ وأَن هى ٷخٿىح هخ هى ًح ٷخٽ ٳٸخځ ٳٜڀً وى٫خ ػڂ حنَٜٱ اٿً

ٳـ٬ڀاىح َٸزڀىناه وٷاخٿىح نزناٍ      ٷخٽ أنخ حران حٿَح٫اٍ ٳىػزاىح اٿاً ؿاََؾ      وٷخٽ رخهلل َخ ٯٗځ ڃن أرىٹ
ٛىڃ٬ظٺ ڃن ًهذ ٷخٽ ٖ كخؿش ٿٍ ٳٍ ًٿٺ حرنىهخ ڃان ٣اُن ٻڄاخ ٻخناض ٷاخٽ ورُنڄاخ حڃاَأس ٳاٍ         
كـَهخ حرن ٿهخ ط٬َٟه اً ڃَ رهخ ٍحٻذ ًو ٗخٍس ٳٸخٿض حٿڀهاڂ حؿ٬اپ حرناٍ ڃؼاپ هاٌح ٷاخٽ ٳظاَٹ        

َڄٜه ٷخٽ أراى هََاَس   ڂ ٖ طـ٬ڀنٍ ڃؼڀه ٷخٽ ػڂ ٫خى اٿً ػيَهخ ػيَهخ وأٷزپ ٫ڀً حٿَحٻذ ٳٸخٽ حٿڀه
ٳټؤنٍ أن٨َ اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َلټً ٫ڀً ٛنُ٪ حٿٜزٍ وو٬ٟه أٛز٬ه ٳاٍ  

خ وأٷزاپ  َهٳڄه ٳـ٬پ َڄٜهخ ػڂ ڃَ رؤڃش ط٠َد ٳٸخٿض حٿڀهاڂ ٖ طـ٬اپ حرناٍ ڃؼڀهاخ ٷاخٽ ٳظاَٹ ػاي       
كڀٸً ڃَ حٿَحٻذ  خ  ٷخٽ ٳٌٿٺ كُن طَحؿ٬خ حٿليَغ ٳٸخٿضً أڃه ٳٸخٽ حٿڀهڂ حؿ٬ڀنٍ ڃؼڀهخ َخ أڃڀ٫

ًو حٿ٘خٍس ٳٸڀض حٿڀهڂ حؿ٬پ حرنٍ ڃؼڀه ٳٸڀض حٿڀهڂ ٖ طـ٬ڀنٍ ڃؼڀه وڃَ رهاٌ  حْڃاش ٳٸڀاض حٿڀهاڂ ٖ     
طـ٬پ حرنٍ ڃؼڀهخ ٳٸڀض حٿڀهڂ حؿ٬ڀنٍ ڃؼڀهخ ٳٸخٽ َخ أڃخ  اڅ حٿَحٻذ ًو حٿ٘خٍس ؿزاخٍ ڃان حٿـزاخرَس    

 حهلل.وٿڂ طِڅ وَٓٷض وٿڂ طَٔٵ وهٍ طٸىٽ كٔزٍ  وأڅ هٌ  حْڃش َٸىٿىڅ ُنض
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄي كيػنخ ؿَََ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هََاَس ٫ان   كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٍ  وَٛظټڀڂ ٳٍ حٿڄهي اٖ ػٗػش ٫ًُٔ رن ڃََڂ ٫ڀُه حٿٔٗځ  ٿڂ- ُڃاخڅ ؿاََؾ وٛازٍ     زٍ ٻاخڅ ٳا

وأڃخ ؿََؾ ٳټخڅ ٍؿٗ ٫خريح ٳٍ رنٍ حٓاَحثُپ وٻخناض ٿاه أځ وٻاخڅ َىڃاخ      آهَ ٳٌٻَ حٿليَغ ٷخٽ 
َٜااڀٍ اً حٗااظخٷض اٿُااه أڃااه ٳٸخٿااض َااخ ؿااََؾ ٳٸااخٽ َااخ ٍد حٿٜااٗس هُااَ أځ أڃااٍ آطُهااخ ػااڂ ٛااڀً   
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ؼپ ًٿاٺ ػاڂ ى٫ظاه ٳٸاخٽ ڃؼاپ ًٿاٺ وٛاڀً ٳخٗاظي ٫ڀاً أڃاه وٷخٿاض حٿڀهاڂ أٍ ؿََـاخ              وى٫ظه ٳٸخٽ ڃ
 نُش ڃن رنٍ حَٓحثُپ ٳٌٻَ نلى .حٿڄىڃٔخص ػڂ ٬ٛي ٛىڃ٬ش ٿه وٻخنض ُح

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى ٫ااخڃَ كاايػنخ أٳڀااق راان ٓاا٬ُي ٗااُن ڃاان أهااپ ٷزااخء ڃاان     كااي - 
حْنٜخٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٍحٳ٪ ڃىٿً أځ ٓڀڄش ٷخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس َٸاىٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل       

 ڂ َٸىٽٓڀٛڀً حهلل ٫ڀُه و
ٳٍ ٓو٢ حهلل وََوكىڅ ٳٍ ٿ٬نظه ٳٍ أَيَهڂ ڃؼپ  ٣خٽ رٺ ڃيس أوٗټض أڅ طَي ٷىڃخ َٰيوڅ اڅ-

 .أًنخد حٿزٸَ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي حرن رټَ حٿزَٓاخنٍ كايػنخ ؿ٬ٴاَ ٬َناٍ حران رَٷاخڅ ٷاخٽ        كي - 

 ڀڂٓڄ٬ض ََِي رن حْٛڂ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
وڃخ أهً٘ ٫ڀاُټڂ حٿو٤اؤ وٿټان أه٘اً ٫ڀاُټڂ       ٫ڀُټڂ حٿٴٸَ وٿټن أهً٘ ٫ڀُټڂ حٿظټخػَ أهً٘ ڃخ-

 .حٿ٬ڄي
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان رټااَ كاايػنخ ٫زااي حٿلڄُااي راان ؿ٬ٴااَ حْنٜااخٌٍ      كااي - 

أهزَنٍ ٫ُخٝ حرن ٫زي حهلل رن أرٍ ٓاَف ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخځ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه          
 ڂوٓڀ

پ حهلل ڃان أٳ٠اپ ح٫ْڄاخٽ ٫ناي حهلل ٷاخٽ ٳٸاخځ       ّ ٳٌٻَ حَٔڄاخڅ راخهلل وحٿـهاخى ٳاٍ ٓازُ     خ٤ذ حٿنَو-
ٍؿپ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل أٍأَض اڅ ٷظڀض ٳٍ ٓزُپ حهلل وأنخ ٛخرَ ڃلظٔذ ڃٸزٗ ٯُاَ ڃايرَ ٻٴاَ    

 ُه حٿٸىٽ ٻڄخ ٷخٽ ٷاخٽ ن٬اڂ ٷاخٽ ٳټُاٲ ٷڀاض     ٫ڀ حهلل ٫نٍ ه٤خَخٌ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳټُٲ ٷڀض ٷخٽ ٳَى
أڅ ٷظڀض ٳٍ ٓازُپ حهلل ٛاخرَح ڃلظٔازخ ڃٸازٗ      ه حٿٸىٽ أ٠َخ ٷخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل أٍأَضُخٽ ٳَى ٫ڀٷ

ٍَنٍ رٌٿٺ  .ٯَُ ڃيرَ ٻٴَ حهلل ٫نٍ ه٤خَخٌ ٷخٽ ن٬ڂ اٖ حٿيَن ٳبڅ ؿزََپ ٫ڀُه حٿٔٗځ ٓخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حران أراٍ ٿُڀاً ٫ان ٤٫اخء        كي - 

 ٷخٽ سأرٍ هَََ ٫ن
ٓڀڂ َئڃنخ ٳٍ حٿٜاٗس ٳُـهاَ وَوخٳاض ٳـهَناخ ٳُڄاخ ؿهاَ ٳُاه        څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٻخ-

 .وهخٳظنخ ٳُڄخ هخٳض ٳُه ٳٔڄ٬ظه َٸىٽ ٖ ٛٗس اٖ رٸَحءس
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَُحٵ أنزؤنااخ ڃ٬ڄااَ ٫اان حٿِهااٌَ ٫اان أرااٍ حىٍَااْ    كااي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٽٽ ٷخٽ ٍٓىٷخحٿوىٖنٍ ٫ن أرٍ هَََس 
 .أكيٻڂ ٳڀُٔٔظنؼَ واًح حٓظـڄَ ٳڀُىطَح طىٟؤ اً-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان هڄاخځ ران ڃنزاه أناه ٓاڄ٪ أراخ                كي - 

 هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
٠اَڃىص ڃاخ حٿلايع َاخ أراخ      كطٸزپ ٛٗس ڃن أكيع كظً َظىٟؤ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿه ٍؿپ ڃن أهاپ   ٖ-

 .ء أو َٟح١هَََس ٷخٽ ٳٔخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أرٍ آلٶ ٫ن ڃـخهي ٫ان أراٍ   كي - 

طه ٳٸاخٽ  ٛاى  هَََس أڅ ؿزََپ ٫ڀُه حٿٔٗځ ؿاخء ٳٔاڀڂ ٫ڀاً حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳ٬اَٱ        
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 ٢ ٳُااه طڄخػُااپ ٳااخٷ٬٤ىح ٍإوٓااهخ ٳخؿ٬ڀىهااخ رٔااخ٣خ أو خثحىهااپ ٳٸااخٽ اڅ ٳااٍ حٿزُااض ٓااظَح ٳااٍ حٿلاا 
 .وٓخثي ٳؤو٣ئو  ٳبنخ ٖ نيهپ رُظخ ٳُه طڄخػُپ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان     كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ

 ٳااؤهىي اٿااًَ نااخ حٿلز٘ااش َڀ٬زااىڅ ٫نااي ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ رلااَحرهڂ ىهااپ ٫ڄاا     رُ-
 .ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ى٫هڂ َخ ٫ڄَحٿلٜزخء َلٜزهڂ رهخ ٳٸخٽ ٿه حٿنزٍ ٛڀ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان ؿ٬ٴاَ حٿـاٌٍِ ٫ان ََِاي       كي - 
 رن حْٛڂ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ء ٳخٍّ كظً َظنخوٿهخٍّ أو أرنٳخٻخڅ حٿيَن ٫ني حٿؼََخ ٿٌهذ ٍؿپ ڃن  ٿى-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان ؿ٬ٴاَ حٿـاٌٍِ ٫ان ََِاي ران          ػنخ ٫زي حهللكي - 

 حْٛڂ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٿٌٌ نٴٍٔ رُي  ٿى ٿڂ طٌنزىح ٿٌهذ حهلل رټڂ وٿـخء رٸىځ ٌَنزىڅ ٳُٔظٰٴَوڅ حهلل ٳُٰٴَ ٿهڂوح-
أنزؤنااخ ڃ٬ڄااَ و٫زااي ح٫ْڀااً ٫اان ڃ٬ڄااَ ٫اان     ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَُحٵ   ػنخكااي - 

 حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٍ    اڅ- َؼاه ٷاخٽ حٿِهاٌَ وحْڃاَ     كي حٿُهىى وحٿنٜخٍي ٖ َٜزٰىڅ ٳوخٿٴىهڂ ٷخٽ ٫زاي حٿاَُحٵ ٳا

 .وٻخڅ حٿِهٌَ َو٠ذ رخٿٔىحى َخ ٷخٽ ڃ٬ڄُنرخْٛزخ٭ ٳؤكڀټهخ أكذ اٿ
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿاَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄا٫َن َلُاً ران ٻؼُاَ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش           ػنخكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 .أ٫ڀڄه اٖ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٖ َڄن٪ ٳ٠پ حٿڄخء ٿُڄن٪ ره ٳ٠پ حٿټٓ ٖ-
َُاخى   ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أرٍ آالٶ ٫ان ٻڄُاپ ران    خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ض أڃٍ٘ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ نوپ ٿز٬ٞ أهپ حٿڄيَنش ٳٸخٽ َاخ أراخ هََاَس    ٻن-

هڀٺ حٿڄټؼَوڅ اٖ ڃن ٷخٽ هټٌح وهټاٌح وهټاٌح ػاٗع ڃاَحص كؼاً رټٴاه ٫ان َڄُناه و٫ان َٔاخٍ            
ن ٻناىُ حٿـناش   ٸاخٽ َاخ أراخ هََاَس أٖ أىٿاٺ ٫ڀاً ٻناِ ڃا        ٳڃ٘اً ٓاخ٫ش   ڂ ورُن َيَه وٷڀُپ ڃخ هڂ ػا 

ٷپ ٖ كىٽ وٖ ٷىس اٖ رخهلل وٖ ڃڀـؤ ڃن حهلل اٖ اٿُه ػڂ ڃ٘اً ٓاخ٫ش    خ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽٳٸڀض رڀً َ
ٳٸخٽ َخ أرخ هَََس هپ طيٌٍ ڃخ كٶ حٿنخّ ٫ڀاً حهلل وڃاخ كاٶ حهلل ٫ڀاً حٿناخّ ٷڀاض حهلل وٍٓاىٿه        

٬ڀىح ًٿٺ ٳلٶ ٫ڀُه أڅ ٖ أڅ ٬َزيو  وٖ ََ٘ٻىح ره ُٗجخ ٳبًح ٳ ٫ڀً حٿنخّ أ٫ڀڂ ٷخٽ ٳبڅ كٶ حهلل
 ٬ٌَرهڂ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ ٫زُاي ڃاىٿً         كي - 
 ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .واڃخ ڃٍٔء ٳڀ٬ڀه أڅ َٔظ٬ظذ حى اكٔخنخِىَظڄن أكيٻڂ حٿڄىص اڃخ ڃلٔن ٳُ ٖ-



  

 

 

Page 473 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان كڄُاي ران ٫زاي             ػنخكي - 
 حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٜايٵ  ُظكڀٲ ٳٸخٽ ٳٍ كڀٴه وحٿٗص ٳڀُٸپ ٖ حٿه اٖ حهلل وڃان ٷاخٽ ٿٜاخكزه ط٬اخٽ أٷاخڃَٹ ٳڀ      ڃن-
 .رٍ٘ء

زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حران ٣اخوّ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 كڀٲ ٳٸخٽ اڅ ٗخء حهلل ٿڂ َلنغ ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ وهى حهظَٜ  ٬َنٍ ڃ٬ڄَح. ڃن-
َ زؤػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَُحٵ أن  كااي -  ؾ أهزَنااٍ ٫زااي حهلل راان ٫زااي  َنااخ حراان ؿاا

َىكنْ ٫ن أرٍ ٫زي حهلل حٿٸَح٥ أنه ٷخٽ أٗهي حٿؼٗع ٫ڀً أرٍ هَََس أناه ٷاخٽ ٷاخٽ     حٿَكڄن حرن
 أرى حٿٸخٓڂ

 .أٍحى أهپ حٿزڀيس رٔىء ٬َنٍ أهپ حٿڄيَنش أًحره حهلل ٻڄخ ٌَود حٿڄڀق ٳٍ حٿڄخء ڃن-
٫ن حٿِهٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُذ ٫ان      يػنخ ڃ٬ڄَك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵكي - 

 س ٷخٽأرٍ هَََ
ڀُه وٓڀڂ َىځ هُزَ ٳٸخٽ ٬َناٍ ٿَؿاپ َاي٫ٍ حٔٓاٗځ هاٌح ڃان       ينخ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ٗه-

أهپ حٿنخٍ ٳڀڄخ ك٠َنخ حٿٸظخٽ ٷخطپ حٿَؿپ ٷظخٖ ٗيَيح ٳؤٛخرظه ؿَحكش ٳٸُپ َخ ٍٓىٽ حهلل حٿَؿاپ  
ً حهلل ٫ڀُاه  حٿٌٌ ٷڀض ٿه أنه ڃن أهپ حٿنخٍ ٳؤنه ٷخطپ حٿُىځ ٷظخٖ ٗايَيح وٷاي ڃاخص ٳٸاخٽ حٿنزاٍ ٛاڀ      

نخّ أڅ ََطخد ٳزُنڄاخ هاڂ ٫ڀاً ًٿاٺ اً ٷُاپ ٳبناه ٿاڂ َڄاض وٿټان راه           وٓڀڂ اٿً حٿنخٍ ٳټخى ر٬ٞ حٿ
ؿَحف ٗيَي ٳڀڄخ ٻخڅ ڃن حٿڀُپ ٿاڂ َٜازَ ٫ڀاً حٿـاَحف ٳٸظاپ نٴٔاه ٳاؤهزَ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه           

ّ   ٍ ٫زي حهللأنوٓڀڂ رٌٿٺ ٳٸخٽ حهلل أٻزَ أٗهي  أناه ٖ َايهپ    وٍٓىٿه ػڂ أڃَ رٖٗ ٳنخىي ٳاٍ حٿناخ
 څ حهلل ٫ِ وؿپ َئَي هٌح حٿيَن رخٿَؿپ حٿٴخؿَ.حٿـنش اٖ نٴْ ڃٔڀڄش وأ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿُڄخڅ أنزؤنخ ٬ُٗذ ٫ن حٿِهٌَ أهزَنٍ حرن حٿڄُٔذ أراخ  كي - 
حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٿَؿاپ       ٽهُزاَ ٳٸاخ   ڀڂهَََس ٷخٽ ٗهينخ ڃ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓا 

 ڃ٬ه ٫ٌَن رخٖٓٗځ أڅ هٌح ڃن أهپ حٿنخٍ ٳٌٻَ ڃ٬نخ  اٖ أنه ٷخٽڃڄن 
ٗظي ٫ڀً ٍؿخٽ ڃن حٿڄٔڀڄُن ٳٸخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل ٷي ٛيٵ حهلل كيَؼٺ وٷاي حنظلاَ ٳاٗڅ ٳٸظاپ     ٳخ-

 .نٴٔه
ٓاهُپ ران أراٍ     نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ا       كي - 

 ََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَ
ط٬يوڅ حٿ٘هُي ٳُټڂ ٷخٿىح ڃن ٷظپ ٳٍ ٓزُپ حهلل ٷاخٽ اڅ ٗاهُي أڃظاٍ اًح ٿٸڀُاپ حٿٸظاپ ٳاٍ ٓازُپ         ڃخ-

 حهلل ٗهخىس وحٿز٤ن ٗهخىس وحٿَٰٵ ٗهخىس وحٿنٴٔخء ٗهخىس وحٿ٤خ٫ىڅ ٗهخىس.
پ ٫ان أراٍ ٓانخڅ ٫ان أراٍ ٛاخٿق       أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَُحٵ أنزؤناخ حٓاَحثُ     ٍحهلل كيػني ػنخ ٫زكي - 

 حٿلنٴٍ ٫ن أرٍ ٬ُٓي حٿويٌٍ وأرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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حهلل ٫ِ وؿپ ح٤ٛٴً ڃن حٿټٗځ أٍر٬خ ٓزلخڅ حهلل وحٿلڄاي هلل وٖ حٿاه اٖ حهلل وحهلل أٻزاَ ٷاخٽ      أڅ-
حهلل أٻزاَ  وڅ كٔانش وكا٢ ٫ناه ٫٘اَوڅ ٓاُجش وڃان ٷاخٽ        َٿه رهخ ٫٘ض وڃن ٷخٽ ٓزلخڅ حهلل ٻظز

ظاذ  ٳڄؼپ ًٿٺ وڃن ٷخٽ ٖ حٿه اٖ حهلل ٳڄؼپ ًٿٺ وڃن ٷخٽ حٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄُن ڃن ٷزاپ نٴٔاه ٻ  
 ٿه رهخ ػٗػىڅ كٔنش وك٢ ٫نه رهخ ػٗػىڅ ُٓجش.

٫ان   ذي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان حران حٿڄٔاُ   ٫ز ػنخكي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً

 .آهَحٿِڃخڅ ٨َهَ ًو حٿٔىَٸظُن ٫ڀً حٿټ٬زش ٷخٽ كٔزض أنه ٷخٽ ٳُهيڃهخ ٳٍ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ؿ٬ٴَ ٬َناٍ حران ٓاڀُڄخڅ ٫ان أراٍ ٣اخٍٵ       كي - 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٛڀ٫ن حٿلٔن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل 
٬ڄپ رهن أو ٬َڀڄهن ڃن ٬َڄپ رهان ٷاخٽ ٷڀاض أناخ َاخ ٍٓاىٽ       َؤهٌ ڃن أڃظٍ هڄْ هٜخٽ ٳُ ڃن-

حهلل ٷخٽ ٳؤهٌ رُيٌ ٳ٬يهن ٳُهخ ػڂ ٷخٽ حطٶ حٿڄلخٍځ طټن أ٫زي حٿنخّ وحٍٝ رڄخ ٷٔڂ حهلل ٿٺ طټن 
 طټؼاَ  وٖكٔن اٿً ؿخٍٹ طټن ڃئڃنخ وأكذ ٿڀناخّ ڃاخ طلاذ ٿنٴٔاٺ طټان ڃٔاڀڄخ       وأ أٯنً حٿنخّ

 .لٺ ٳبڅ ٻؼَس حٿ٠لٺ طڄُض حٿٸڀذ٠حٿ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿاَُحٵ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٫ڄاَو ران أراٍ          كي - 

 ٓٴُخڅ حٿؼٸٴٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
غ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ََٓش ٫ُنخ وأڃَ ٫ڀُهڂ ٫خٛڂ رن ػخرض وهاى ؿاي ٫خٛاڂ    ر٬-

لاٍ ڃان هاٌَپ    حٿ٤ََٶ رُن ٫ٔٴخڅ وڃټش نِوٖ ًٻَوح ٿ خنىح رز٬ٞٻ رن ٫ڄَ ٳخن٤ڀٸىح كظً اًح
َٸخٽ ٿهڂ رنى ٿلُخڅ ٳظز٬ىهڂ رٸََذ ڃن ڃخثش ٍؿپ ٍحځ ٳخٷظٜىح آػخٍهڂ كظً نِٿىح ڃناِٖ نِٿاى    

طڄاَ َؼاَد ٳاؤطز٬ىح آػاخٍهڂ كظاً       ه نىي طڄَ طِوىو  ڃان طڄاَ حٿڄيَناش ٳٸاخٿىح هاٌح ڃان      ٳىؿيوح ٳُ
رهاڂ  ئوح اٿاً ٳيٳاي وٷاي ؿاخء حٿٸاىځ ٳؤكاخ٣ىح       ـا وأٛالخره ٿ ض ٿلٸىهڂ ٳڀڄاخ أكٔاهڂ ٫خٛاڂ ران ػخرا     

وٷخٿىح ٿټڂ حٿ٬هي وحٿڄُؼخٵ اڅ نِٿظڂ اٿُنخ أڅ ٖ نٸظپ ڃانټڂ أكاي ٳٸاخٽ ٫خٛاڂ ران ػخراض أڃاخ أناخ ٳاٗ          
أنِٽ ٳٍ ًڃش ٻخٳَ حٿڀهاڂ أهزاَ ٫ناخ ٍٓاىٿٺ ٷاخٽ ٳٸاخطڀهڂ ٳَڃاىهڂ ٳٸظڀاىح ٫خٛاڄخ ٳاٍ ٓاز٬ش نٴاَ             

ٳڀڄاخ  ورٸً هزُذ رن ٫يٌ وَُي رن حٿيػنش وٍؿپ آهَ ٳؤ٤٫ىهڂ حٿ٬هاي وحٿڄُؼاخٵ اڅ نِٿاىح اٿاُهڂ     
ٳَر٤ىهڂ رهخ ٳٸخٽ حٿَؿاپ حٿؼخٿاغ حٿاٌٌ ڃ٬هڄاخ هاٌح أوٽ حٿٰايٍ        حٓظڄټنىح ڃنهڂ كڀىح أوطخٍ ٷُٔهڂ

ٳااؤرً أڅ َٜاالزهڂ ٳـااَو  ٳااؤرً أڅ َظااز٬هڂ ٳ٠ااَرىح ٫نٸااه ٳااخن٤ڀٸىح روزُااذ راان ٫اايٌ وَُااي راان  
حٿيػنش كظً رخ٫ىهڄخ رڄټش ٳخٗظَي هزُزخ رنى حٿلَع ران ٫اخڃَ ران نىٳاپ وٻاخڅ ٷاي ٷظاپ حٿلاَع         

حٓظ٬خٍ ڃىًٓ ڃن أكي رناخص حٿلاَع ٿُٔاظلي     ٍ ٳڄټغ ٫نيهڂ أَُٓح كظً اًح أؿڄ٬ىح ٷظڀهَىځ ري
رهخ ٳؤ٫خٍطه ٷخٽ ٳٰٴڀض ٫ن ٛزٍ ٿٍ ٳيٍؽ اٿُه كظً أطخ  ٷخٿاض ٳؤهاٌ  ٳىٟا٬ه ٫ڀاً ٳواٌ  ٳڀڄاخ       

ْٳ٬اپ أڅ ٗاخء حهلل ٷاخٽ     ڀه ڃخ ٻنضٷظٍأطه ٳ٫ِض ٳ٫ِخ ٫َٳه وحٿڄىًٓ ٳٍ َي  ٳٸخٽ أطوُ٘ن أڅ أ
ؤٻاپ ڃان ٷ٤اٲ ٫ناذ وڃاخ رڄټاش َىڃجاٌ        ٍأَض أَُٓح هَُح ڃان هزُاذ ٷاي ٍأَظاه َ     وٻخنض طٸىٽ ڃخ

ػڄَس وأنه ٿڄىػٶ ٳٍ حٿليَي وڃخ ٻخڅ اٖ ٍُٷخ ٍُٷه حهلل اَخ  ٷخٽ ػڂ هَؿىح ره ڃن حٿلَځ ٿُٸظڀى  



  

 

 

Page 475 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ٳٸخٽ ى٫ىنٍ أٛڀٍ ٍٻ٬ظُن ٳٜڀً ٍٻ٬ظُن ٳٸخٽ ٿىٖ أڅ طَوح ڃاخ راٍ ؿ٫ِاخ ڃان حٿڄاىص ٿاِىص       
 ٫يىحٻ٬ظُن ٫ني حٿٸظپ هى ػڂ ٷخٽ حٿڀهڂ أكٜهڂ ٷخٽ وٻخڅ أوٽ ڃن ٓن حٿَ

 خ أرخٿٍ كُن أٷظپ ٗهُيح * ٫ڀً أٌ ٗٶ ٻخڅ هلل ڃ٫ٍَٜڃ
 ًٿٺ ٳٍ ًحص حٔٿه واڅ َ٘ؤ * َزخٍٹ ٫ڀً أوٛخٽ ٗڀى ڃڄ٩ِو
ٳىناه  َن ؿٔاي  ٬َ ڃا  ڂ ٷخځ حٿُه ٫ٸزش رن حٿلاَع ٳٸظڀاه ور٬ؼاض ٷاََٖ اٿاً ٫خٛاڂ ٿُئطاىح ر٘اٍء        ػ

ريٍ ٳز٬غ حهلل ٫ڀُه ڃؼپ حٿ٨ڀش ڃان حٿايرَ ٳلڄظاه ڃان ٍٓاڀهڂ      وٻخڅ ٷظپ ٨٫ُڄخ ڃن ٨٫ڄخثهڂ َىځ 
 .ٳڀڂ َٸيٍوح ٫ڀً ٍٗء ڃنه

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ هڀاٲ ران حٿىٿُاي كايػنخ هخٿاي ٫ان ٓاهُپ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ                كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .حٿڄٗثټش ٍٳٸش ٳُهخ ٻڀذ أو ؿَّذ طٜل ٖ-
هلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ هڀاٲ ران حٿىٿُاي كايػنخ هخٿاي ٫ان ٓاهُپ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ               ػنخ ٫زاي ح كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ي حٿِنخ أَٗ حٿؼٗػشوٿ-
ُاَ  ؼػنخ أراى ٻ كاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ أَىد ٬َنٍ حران ٫ظزاش   كي - 

 ٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٿٔلُڄٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓى
 .ز٬ُخڅ رخٿوُخٍ ڃن ر٬ُهڄخ ڃخ ٿڂ َظٴَٷخ أو َټىڅ ر٬ُهڄخ ٳٍ هُخٍحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗاڂ كايػنخ أَاىد ٫ان أراٍ ٻؼُاَ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ            كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ظ١َ حٿڄااَأس ٣ااٗٵ أهظهااخ   رُاا٪ أهُااه وٖ َو٤ااذ ٫ڀااً ه٤زظااه وٖ ط٘اا      ًحٿَؿااپ ٫ڀاا  خ٩َزظاا ٖ-

 .ٿظٔظٴَ٭ ٛلٴظهخ ٳبڅ ڃخٿهخ ڃخ ٻظذ حهلل ٫ِ وؿپ ٿهخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ أو حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ حٿٴَؽ ٬َنٍ حرن ٳ٠خٿش كايػنخ أراى   كي - 

حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٖ  ٽ ٓاا٬ُي حٿڄاايَنٍ ٫اان أرااٍ هََااَس ٷااخٽ ى٫ااىحص ٓااڄ٬ظهخ ڃاان ٍٓااى   
 ٓڄ٬ظه َٸىٽأطَٻهخ ڃخ ٫٘ض كُخ 

 .ڀهڂ حؿ٬ڀنٍ أ٨٫ڂ ٗټَٹ وأٻؼَ ًٻَٹ وحطز٪ نُٜلظٺ وحكٴ٦ وُٛظٺحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ حٿٴَؽ رن ٳ٠خٿش كيػنخ ٫ڀاٍ ران أراٍ ٣ڀلاش ٫ان      كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷُپ ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
وٳُهاخ حٿٜا٬ٸش وحٿز٬ؼاش وٳُهاخ     ٬ش ٷخٽ ْڅ ٳُهخ ٣ز٬اض ٣ُناش أرُاٺ آىځ    ڄٍ َىځ حٿـٓڄٌ ٍٗء ْ-

 .حٿز٤٘ش وٳٍ آهَ ػٗع ٓخ٫خص ڃنهخ ٓخ٫ش ڃن ى٫خ حهلل ٫ِ وؿپ ٳُهخ حٓظـُذ ٿه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ىحوى ران ٷاُْ ٫ان أراٍ ٓا٬ُي      كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً حهللحهلل٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ 
 . َوٌٿه وٖ َلٸَ  وكٔذ حڃَة ڃن حٿَ٘ أڅ َلٸَ أهخ  حٿڄٔڀڂى حٿڄٔڀڂ ٖ ٨َڀڄه وٖأه-
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ً       كي -   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ حرن آىځ وآالٶ ران ٫ُٔاً حٿڄ٬ناٍ وحٿڀٴا٦ ٿٴا٦ َلُا
َ      رن َ آىځ ٷخٖ كيػنخ ََٗٺ ٫ن ارَحهُڂ رن ؿَََ ٫ن أراٍ ٫ٍُاش ران ٫ڄاَ وحران ؿ ٫ان أراٍ    َا
 ََس ٷخٽَه
ه وٓڀڂ حٿوٗء ٳؤطُظه رظىٍ ٳُه ڃخء ٳخٓظنـلً ػڂ ڃٔاق رُيَاه ٳاٍ    پ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُىه-

حٍْٝ ػڂ ٯٔڀهخ ػڂ أطُظه رظىٍ آهَ ٳظىٟؤ ره ٷخٽ أرٍ ٷخٽ أٓىى ٬َنٍ ٗخًحڅ ٳاٍ هاٌح حٿلايَغ    
 .اًح ىهپ حٿوٗء أطُظه رڄخء ٳٍ طىٍ أو ٳٍ ٍٻىس وًٻَ ربٓنخى 

ٺ ٫اان ََِااي ٫اان أرااٍ َُااخى ٫اان  ػنٍ أرااٍ كاايػنخ َلُااً راان آىځ كاايػنخ ٗااََ يػنخ ٫زااي حهلل كااكااي - 
 ڃـخهي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

َنٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رؼٗع ونهخنٍ ٫ان ػاٗع أڃَناٍ رَٻ٬ظاٍ حٿ٠الً ٻاپ       أڃ-
َاىځ وحٿاىطَ ٷزاپ حٿناىځ وٛاُخځ ػٗػاش أَاخځ ڃاان ٻاپ ٗاهَ ونهاخنٍ ٫ان نٸاَس ٻنٸاَس حٿايَٺ واٷ٬ااخء               

 واٿظٴخص ٻبٿظٴخص حٿؼ٬ڀذ. ذٷ٬خء حٿټڀٻب
زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ ََٗٺ ٫ن حرن ڃىهذ ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ    ػنخ ٫كي - 

  هَََس ٍٳ٬ه ٷخٽ
 .حهلل ٫ِ وؿپ َلذ أڅ ََي أػَ ن٬ڄظه ٫ڀً ٫زي  اڅ-
 هٿق ٫ن أرُا ٛخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ ََٗٺ ٫ن ٓهُپ رن أرٍ كي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن أرٍ هَََس ََٳ٬ه اٿً حٿنزٍ ٛڀً ح
ن َـڀْ أكيٻڂ ٫ڀً ؿڄَس ٳظلَٵ ػُخره كظً طٴ٠اٍ اٿاً ؿڀاي  هُاَ ٿاه ڃان أڅ َـڀاْ ٫ڀاً         ٿج-

 .ٷزَ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ ََٗٺ ٫ن ٓڀڂ رن ٫زاي حٿاَكڄن حٿنو٬اٍ    كي - 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽڀن حٿنزٍ ٫ٛ ٫ن أرٍ ٫ٍُش ٫ن أرٍ هَََس
 .ٳٗ َټنً رټنُظٍ وڃن حٻظنً رټنُظٍ ٳٗ َظٔڄً ربٓڄٍ طٔڄً ربٓڄٍ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن هڄخځ ران ڃنزاه   كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ٷىٿه ٫ِ وؿپ
 .كن٤ش ٳٍ ٬َٗسٷخٽ حىهڀىح ُكٴخ وٷىٿىح ك٤ش ٷخٽ ريٿىح ٳٸخٿىح  يحهڀىح حٿزخد ٓـحى-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن هڄخځ ران ڃنزاش   كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .يٷشٛ ټڀڄش حٿڀُنش ٛيٷش وٻپ ه٤ىس َڄُ٘هخ اٿً حٿٜٗس أو ٷخٽ اٿً حٿڄٔـيحٿ-
ن آىځ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن هڄخځ ران ڃنزاه   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ركي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ه ٓڄً حٿلَد هي٫شأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن هڄخځ ران ڃنزاه   كي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ حٿو٠َ ٷخٽحٿنزٍ ٛڀً ح ٫ن أرٍ هَََس ٫ن
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 .ٍ ه٠َح أنه ؿڀْ ٫ڀً ٳَوس ر٠ُخء ٳبًح هٍ طلظه طهظِ ه٠َحءڄخ ٓڄان-
ٓاڄ٬خڅ   ران  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َُي رن حٿلزخد كيػنخ حرن أرٍ ًثذ كايػنٍ ٓا٬ُي  كي - 

 ٓڄ٬ض أرخ هَََس َليع أرخ ٷظخىس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٖ    رخَ٪ ٿَؿپ َز-  أهڀاه ٳابًح حٓاظلڀى  ٳاٗ طٔاؤٽ ٫ان هڀټاش        ُن حٿَٻن وحٿڄٸاخځ وٿان َٔاظلپ حٿزُاض ا

 .حٿ٬َد ػڂ طـٍء حٿلز٘ش ٳُوَرىنه هَحرخ ٖ ٬َڄَ ر٬ي  أريح هڂ حٿٌَن َٔظوَؿىڅ ٻنِ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ رن هڄخځ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن هڄخځ رن ڃنزه ٷخٽ هاٌح  كي - 

 ٷخٽ ََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂَره أرى ه نخڃخ كيػ
ڃاش رُاي أنهاڂ أوطاىح حٿټظاخد ڃان ٷزڀناخ وأوطُناخ  ڃان ر٬ايهڂ ٳهاٌح            ن حِهَوڅ حٿٔخرٸىڅ َىځ حٿٸُخنل-

َىڃهڂ حٿٌٌ ٳَٝ حهلل ٫ڀُهڂ ٳخهظڀٴىح ٳُه ٳهيحنخ حهلل ٿاه ٳهاڂ ٿناخ ٳُاه طزا٪ حٿُهاىى ٯايح وحٿنٜاخٍي         
ٍؿاپ حرظناً    ر٬ي ٯي وٷخٽ أرى حٿٸخٓڂ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃؼڀاٍ وڃؼاپ حْنزُاخء ڃان ٷزڀاٍ ٻڄؼاپ         

هاخ اٖ ڃىٟا٪ ٿزناش ڃان ُحوَاش ڃان ُوحَخهاخ ٳـ٬اپ حٿناخّ ٤َىٳاىڅ           رُىطخ ٳؤكٔنهخ وأٻڄڀهخ وأؿڄڀ
و٬َـازهڂ حٿزنُااخڅ ٳُٸىٿااىڅ أٖ وٟاا٬ض ههنااخ ٿزنااش ٳُااظڂ رنُخنااٺ ٳٸااخٽ ڃلڄااي حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه  

ٍح ٳڀڄاخ   ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃؼڀاٍ ٻڄؼاپ ٍؿاپ حٓاظىٷي ناخ        ٛڀً حهللحهللوٓڀڂ ٳټنض أنخ حٿڀزنش وٷخٽ ٍٓىٽ 
هٌ  حٿيوحد حٿظاٍ َٸ٬ان ٳاٍ حٿناخٍ َٸ٬ان ٳُهاخ وؿ٬اپ َلـاِهن         أٟخءص ڃخ كىٿهخ ؿ٬پ حٿٴَحٕ و

وَٰڀزنه ٳظظٸلڂ ٳُهخ ٳٸخٽ ٳٌٿټڂ ڃؼڀٍ وڃؼڀټڂ أنخ آهٌ رلـاِٻڂ ٫ان حٿناخٍ هڀاڂ ٫ان حٿناخٍ هڀاڂ ٫ان         
حٿ٨ان  حٿنخٍ هڀڂ ٳظٰڀنىنٍ طٸظلڄىڅ ٳُهخ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ اَاخٻڂ وحٿ٨ان ٳابڅ     

ىح وٖ طزخٯ٠ىح وٖ طيحرَوح وٻىنىح ٫زُي حهلل اهىحناخ وٷاخٽ   أٻٌد حٿليَغ وٖ طلخٓيوح وٖ طنخٳٔ
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ حٿـڄ٬ش ٓخ٫ش ٖ َىحٳٸهخ ڃٔڀڂ وهاى َٔاؤٽ ٍراه ٗاُجخ اٖ آطاخ       

ڀُاپ وڃٗثټاش   ڂ حٿڄٗثټاش َظ٬اخٷزىڅ ٳاُټڂ ڃٗثټاش رخٿ    ڀ ٫ڀُاه وٓا  هللاَخ  وٷاخٽ ٿاٍ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً ح    
ٛٗس حٿٴـَ وٛٗس حٿ٬َٜ ػڂ ٬َاَؽ اٿُاه حٿاٌَن راخطىح ٳاُټڂ ٳُٔاؤٿهڂ        رخٿنهخٍ وٷخٽ َـظڄ٬ىڅ ٳٍ

وهى أ٫ڀڂ ٻُٲ طَٻظڂ ٫زخىٌ ٳٸخٿىح طَٻناخهڂ وهاڂ َٜاڀىڅ وأطُناخهڂ وهاڂ َٜاڀىڅ وٷاخٽ ٍٓاىٽ         
ٿاڂ  حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿڄٗثټش طٜڀٍ ٫ڀً أكايٻڂ ڃاخ ىحځ ٳاٍ ڃٜاٗ  حٿاٌٌ ٛاڀً ٳُاه ڃاخ         

ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح ٷاخٽ أكايٻڂ آڃاُن         َليع حٿڀهاڂ حٯٴاَ ٿاه حٿڀهاڂ حٍكڄاه وٷاخٽ      
وحٿڄٗثټش ٳٍ حٿٔڄخء ٳُىحٳٶ اكيحهڄخ حْهَي ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًنزه وٷاخٽ رُنڄاخ ٍؿاپ َٔاىٵ     

وَڀاٺ   ڀٺ حٍٻزهخ ٷخٽ رينش َخ ٍٓىٽ حهلل ٷاخٽ َُه وٓڀڂ و٫ڀرينش ڃٸڀيس ٷخٽ ٿه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 
 ٫ڀُااه وٓااڀڂ وحٿااٌٌ نٴااْ ڃلڄااي رُااي  ٿااى ط٬ڀڄااىڅ ڃااخ أ٫ڀااڂ       حٍٻزهااخ وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل  

ٿ٠االټظڂ ٷڀااُٗ وٿزټُااظڂ ٻؼُااَح وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اًح ٷخطااپ أكاايٻڂ ٳڀُظـنااذ    
حٿىؿه وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نخٍٻڂ هٌ  ڃخ َىٷي رناى آىځ ؿاِءح وحكاي ڃان ٓاز٬ُن      

ُااش َااخ ٍٓااىٽ حهلل ٷااخٽ ٳبنهااخ ٳ٠ااڀض ٫ڀُهااخ رظٔاا٪   ءح ڃاان كااَ ؿهاانڂ ٷااخٿىح وحهلل اڅ ٻخنااض ٿټخٳ ؿااِ
وٓظُن ؿِءح ٻڀهن ڃؼپ كَهخ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٿڄاخ ٷ٠اً حهلل حٿوڀاٶ ٻظاذ      

ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     ٍٓاىٽ حهلل ٽ ٻظخرخ ٳهى ٫ني  ٳاىٵ حٿ٬إَ اڅ ٍكڄظاٍ ٯڀزاض ٯ٠ازٍ وٷاخ      
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َٳغ ٳبڅ حڃَإ ٷخطڀه أو ٗظڄه ٳڀُٸپ انٍ ٻخڅ أكيٻڂ َىڃخ ٛخثڄخ ٳٗ َـهپ وٖ َحٿُٜخځ ؿنش ٳبًح 
 ٛخثڂ انٍ ٛخثڂ

ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وحٿٌٌ نٴْ ڃلڄي رُي  ٿوڀاىٱ ٳاڂ حٿٜاخثڂ أ٣ُاذ ٫ناي حهلل      و
ځ ٿٍ وأنخ أؿٌِ ره وٷخٽ ٍٓاىٽ  خَحٌ ٳخٿُٜؿ ڃن ٍَق حٿڄٔٺ ٌٍَ ٗهىطه و٬٣خڃه وَٗحره ڃن

ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نِٽ نزٍ ڃن حْنزُخء طلض ٗـَس ٳڀيٯظه نڄڀش ٳؤڃَ رـهخُ  ٳؤهَؽ ڃن حهلل ٛڀ
طلظهخ وأڃَ رخٿنخٍ ٳؤكَٷض ٳٍ حٿنخٍ ٷخٽ ٳؤوكً حهلل اٿُه ٳهٗ نڄڀش وحكيس وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ وحٿاٌٌ نٴاْ ڃلڄاي ٳاٍ َاي  ٿاىٖ أڅ أٗاٶ ٫ڀاً حٿڄائڃنُن ڃاخ ٷ٬ايص هڀاٲ ٓاََش               

 َـيوڅ ٓا٬ش ٳُظز٬اىنٍ وٖ ط٤ُاذ أنٴٔاهڂ أڅ     زُپ حهلل وٿټن ٖ أؿي ٬ٓش ٳؤكڄڀهڂ وٖطِٰو ٳٍ ٓ
َٸ٬يوح ر٬يٌ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿټپ نزٍ ى٫ىس طٔظـخد ٿه وأٍَي اڅ ٗخء حهلل 
أڅ أإهَ ى٫ىطٍ ٗٴخ٫ش ْڃظٍ اٿً َىځ حٿٸُخڃش وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃان أكاذ      

َلذ حهلل ٿٸاخء  وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      كذ حهلل ٿٸخء  وڃن ٿڂ َلذ ٿٸخء حهلل ٿڂ ٿٸخء حهلل أ
وٓڀڂ ڃن أ٣اخ٫نٍ ٳٸاي أ٣اخ٩ حهلل وڃان ٬َٜاُنٍ ٳٸاي ٫ٜاً حهلل وڃان ٤َا٪ حْڃُاَ ٳٸاي أ٣اخ٫نٍ             

 طٸىځ حٿٔخ٫ش كظً َټؼاَ  ٖڀُه وٓڀڂ ٫ وڃن ٬َٚ حْڃَُ ٳٸي ٫ٜخنٍ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
يٷظه ٷخٽ وَٸزٞ حٿ٬ڀاڂ وَٸظاَد حٿِڃاخڅ    َٴُٞ كظً َهڂ ٍد حٿڄخٽ ڃن َٸزپ ڃنه ٛٳُټڂ حٿڄخٽ و

وط٨هَ حٿٴظن وَټؼَ حٿهَؽ ٷخٿىح حٿهَؽ أَڄخ هى َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ حٿٸظاپ حٿٸظاپ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل        
ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٖ طٸااىځ حٿٔااخ٫ش كظااً طٸظظااپ ٳجظااخڅ ٨٫ُڄظااخڅ َټااىڅ رُنهڄااخ ڃٸظڀااش ٨٫ُڄااش   

ىځ حٿٔااخ٫ش كظااً َنز٬ااغ ىؿااخٿىڅ ٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٖ طٸااوى٫ىحهڄاخ وحكاايس و 
ٻٌحرىڅ ٷََزخ ڃن ػٗػُن ٻڀهڂ ٫َِڂ أنه ٍٓىٽ حهلل وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طٸىځ 

ىح أؿڄ٬اىڅ وًٿاٺ كاُن ٖ    ڃنا حٿٔخ٫ش كظً ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰرهاخ ٳابًح ٣ڀ٬اض وٍآهاخ حٿناخّ آ     
َح وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    ن آڃناض ڃان ٷزاپ أو ٻٔازض ٳاٍ اَڄخنهاخ هُا       َنٴ٪ نٴٔخ اَڄخنهخ ٿڂ طټ

٫ڀُه وٓڀڂ اًح نىىي رخٿٜٗس أىرَ حٿ٤ُ٘خڅ وٿه َٟح١ كظً ٖ َٔڄ٪ حٿظؤًَن ٳبًح ٷ٠ً حٿظؤًَن 
أٷزپ كظً اًح ػىد رهخ أىرَ كظً اًح ٷ٠ً حٿظؼىَذ أٷزپ كظً َو٤َ رُن حٿڄَء ونٴٔه ٳُٸىٽ ٿه 

ٍ      اًٻاَ ٻاٌح اًٻااَ ٻاٌح ٿڄاخ ٿاا     ٌ ٻُااٲ ٛاڀً وٷااخٽ  ڂ َټان َاٌٻَ ڃاان ٷزاپ كظاً ٨َااپ حٿَؿاپ أڅ َاي
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اڅ َڄُن حهلل ڃٓي ٖ ٠َُٰهخ نٴٸش ٓلخء حٿڀُپ وحٿنهخٍ أٍأَظڂ ڃخ 

             ً   ٿڄاخء ورُااي ح أنٴاٶ ڃناٌ هڀاٶ حٿٔاڄىحص وحٍْٝ ٳبناه ٿاڂ َٰاٞ ڃاخ ٳاٍ َڄُناه ٷاخٽ و٫َٗاه ٫ڀا
لڄاي رُاي    حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وحٿاٌٌ نٴاْ ڃ     حْهَي حٿٸزٞ ََٳا٪ وَوٴاٞ وٷاخٽ ٍٓاىٽ     

ٿُؤطُن ٫ڀً أكيٻڂ َىځ ٔڅ ََحنٍ ػاڂ ٔڅ ََحناٍ أكاذ اٿُاه ڃان أهڀاه وڃخٿاه وڃاؼڀهڂ ڃ٬هاڂ وٷاخٽ           
ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ هڀااٺ ٻٔااَي ػااڂ ٖ َټااىڅ ٻٔااَي ر٬ااي  وٷُٜااَ ٿااُهڀټن ػااڂ ٖ   

وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه َټااىڅ ٷُٜااَ ر٬ااي  ٿظٸٔااڄن ٻنىُهڄااخ ٳااٍ ٓاازُپ حهلل ٫ااِ وؿااپ 
هلل ٫ِ وؿپ ٷخٽ أ٫يىص ٿ٬زخىٌ حٿٜخٿلُن ڃخ ٖ ٫ُن ٍأص وٖ أًڅ ٓڄ٬ض وٖ ه٤اَ  وٓڀڂ اڅ ح

٫ڀً ٷڀذ رَ٘ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ًٍوناٍ ڃاخ طاَٻظټڂ ٳبنڄاخ أهڀاٺ حٿاٌَن ڃان           
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واًح ْٟااخءطخ ڃااخرُن   نزُااخثهڂ ٳاابًح نهُااظټڂ ٫اان ٗااٍء ٳااخؿظنزى   أٳهڂ ٫ڀااً ظٗٷاازڀټڂ رٔاائحٿهڂ وحهاا 
 حٿڄَ٘ٵ وحٿڄَٰد.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنٍ ََِي رن ٍَُا٪ كايػنخ كزُاذ حٿڄ٬ڀاڂ ٫ان ٫ڄاَو       كي - 
 رن ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ أ٫َحرُخ أطً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ

اڅ أوٖىٻاڂ ڃاان   أڅ َـظااخف ڃاخٿٍ ٷااخٽ أناض وڃخٿاٺ ٿىحٿاايٹ    يوحٿايٌ َََا  څ ٿاٍ ڃاخٖ ووحٿاايح وا   اڅ-
أ٣ُذ ٻٔزټڂ ٳټڀىح ڃن ٻٔذ أوٖىٻڂ ٷخٽ أرى ٫زي حٿَكڄن رڀٰنٍ أڅ كزُزخ حٿڄ٬ڀڂ َٸخٽ ٿه كزُاذ  

 .رن أرٍ رٸُش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ََِي كيػنخ كزُذ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن أرُاه  كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهللنزٍ ٛڀً ححٿ٫ن ؿي  ٫ن 
ٳَؿپ ك٠َهخ َڀٰى ٳٌحٹ ك٨ه ڃنهاخ وٍؿاپ ك٠اَهخ راي٫خء ٳهاى ٍؿاپ        ٠َ حٿـڄ٬ش ػٗػشَل-

ى٫خ حهلل ٫ِ وؿپ ٳبڅ ٗخء أ٤٫خ  واڅ ٗخء ڃن٬ه وٍؿپ ك٠اَهخ ربنٜاخص وٓاټىص وٿاڂ َاظو٢      
 ن َٸاىٽ ڃا  حهللٍٷزش ڃٔڀڂ وٿڂ َئً أكيح ٳهٍ ٻٴخٍس اٿً حٿـڄ٬ش حٿظٍ طڀُهاخ وَُاخىس ػٗػاش أَاخځ ٳابڅ      

 ٫َ٘ أڃؼخٿهخ.ؿخء رخٿلٔنش ٳڀه 
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ٴااخڅ كاايػنخ هڄااخځ كاايػنخ ٷظااخىس ٫اان ٗااهَ ٫اان ٫زااي حهلل راان كااي - 

 ٫ڄَو أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
َٗد حٿوڄَ ٳخؿڀيو  وڃن َٗد حٿؼخنُش ٳخؿڀيو  ػڂ اڅ ٗاَد حٿؼخٿؼاش ٳخؿڀايو  ػاڂ اڅ ٗاَد       ڃن-

 .ى ظڀحٿَحر٬ش ٳخٷ
ػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٬ٓي رن اراَحهُڂ ٫ان كڄُاي    نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيكيػ - 

 رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ىٱ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
زَ حٿټزخثَ ٫ٸىٵ حٿىحٿيَن ٷخٽ ٷُپ وڃخ ٫ٸىٵ حٿىحٿيَن ٷخٽ َٔذ حٿَؿپ حٿَؿپ ٳُٔذ أرخ  اڅ أٻ-

 .ٔذ أڃهُؤَذ أڃه ٳ
كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض وىحوى رن أرٍ هني ٫ن ٫ڄَو رن  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 ٬ُٗذ ٫ن أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٷخٽ ٳٍ َىځ ڃخثظٍ ڃَس ٖ حٿه اٖ حهلل وكي  ٖ ََٗٺ ٿه ٿه حٿڄڀٺ وٿاه حٿلڄاي وهاى ٫ڀاً ٻاپ       ڃن-

اٖ رؤٳ٠اپ ڃان ٫ڄڀاه ٬َناٍ اٖ ڃان      كي ٻخڅ ٷزڀه وٿڂ َيٍٻه أكاي ٻاخڅ ر٬اي     أٿڂ َٔزٸه َ ٍٗء ٷيَ
 .٫ڄپ رخٳ٠پ ڃن ٫ڄڀه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ أراى حٿڄُٰاَس كايػنخ حْوُح٫اٍ كايػنٍ كٔاخڅ ران ٤٫ُاش ٷاخٽ           كي - 
      َ ٳٸاخٽ   َاش أٷزپ أرى ٻز٘ش حٿٔڀىٿٍ ونلن ٳٍ حٿڄٔـي ٳٸخځ حٿُاه ڃټلاىٽ وحران أراٍ ُٻََاخ وأراى رل

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ٫زي حهلل رن ٫ڄَو َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ضٓڄ٬
ٰىح ٫نٍ وٿى آَش وكيػىح ٫ن رنٍ حَٓحثُپ وٖ كاَؽ وڃان ٻاٌد ٫ڀاٍ ڃظ٬ڄايح ٳڀُظزاىأ ڃٸ٬اي         رڀ-

 .ڃن حٿنخٍ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ أراى حٿُڄاخڅ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ ران ٫ُاخٕ ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ران             كي - 
٪ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ُذ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراٍ َلايع ٫ان أرُاه أناه ٓاڄ        ٫٬ڄَو رن ٗا ن كَڃڀش ٫

 وٓڀڂ َٸىٽ
 .َحٻذ ٤ُٗخڅ وحٿَحٻزخڅ ٤ُٗخنخڅ وحٿؼٗػش ٍٻذحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ رن ڃلڄي كيػنخ ٍؿخء رن َلُاً ٷاخٽ كايػنخ ڃٔاخٳ٪ ران      كي - 

ٿٔڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     ُهُٗزش كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَو وأىهپ أٛز٬ه ٳٍ أًن
 َٸىٽ

حٿلـااَ وحٿڄٸااخځ َخٷىطظااخڅ ڃاان َااخٷىص حٿـنااش ٣ڄااْ حهلل نىٍهڄااخ ٿااىٖ ًٿااٺ ْٟااخءطخ ڃااخ رااُن     اڅ-
حٿٔڄخء وحٍْٝ أو ڃخ رُن حٿڄَ٘ٵ وحٿڄَٰد ٻٌح ٷخٽ َىنْ ٍؿخء رن َلًُ وٷخٽ ٫ٴاخڅ ٍؿاخء   

ى َلُااً حٿلَٗااٍ رااراان ٛاازُق أء أرااى َلُااً ٷااخٽ ٫ٴااخڅ وكاايػنخ هيرااش راان هخٿااي ٷااخٽ كاايػنخ ٍؿااخ  
 .ٷخٽ ٫ٴخڅ وهيرش رن هخٿيوحٿٜىحد أرى َلًُ ٻڄخ 

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ حٿٸىحٌٍََ ٫زُي حهلل رن ٫ڄَ كيػنخ ََِي رن ٍَُ٪ كيػنخ ٍؿخء أرى َلًُكي - 
 ٻَ ڃؼڀه.ٳٌ-
راخف  ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ڃىًٓ رن ٫ڀاٍ ران  كي - 

 ٙ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽرٍ َليع ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَو رن حٿ٬خأٓڄ٬ض 
 .أهپ حٿنخٍ ٻپ ؿ٨٬ٌَ ؿىح٥ ڃٔظټزَ ؿڄخ٩ ڃنخ٩ وأهپ حٿـنش حٿ٬٠ٴخء حٿڄٰڀىرىڅ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى أكڄي كيػنخ َىنْ رن حٿلَع ٫ن ٫ڄَو ران ٗا٬ُذ ٫ان    كي - 

 ٫ن حٿزُض وٷخٽحهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنڄخ ٷَڅ هُ٘ش أڅ َٜي ٽ أرُه ٫ن ؿي  أڅ ٍٓى
  ٿڂ طټن كـش ٳ٬ڄَس؟؟ اڅ-
ُاه  ٫ڀ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح حٓظـڄَ أكيٻڂ ٳڀُىطَ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل و

ٿاه   هاخ وٓڀڂ اًح طليع ٫زيٌ رؤڅ ٬َڄپ كٔنش ٳؤنخ أٻظزهخ ٿه كٔنش ڃخ ٿڂ َٴ٬پ ٳبًح ٫ڄڀهخ ٳؤناخ أٻظز 
خ أٯٴَهاخ ڃاخ ٿاڂ َٴ٬ڀهاخ ٳابًح ٫ڄڀهاخ ٳؤناخ حٻظزهاخ ٿاه          أڃؼخٿهاخ واًح طلايع راؤڅ َٴ٬اپ ٓاُجش ٳؤنا       ر٬َ٘س

رڄؼڀهخ وربٓنخى  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٿٸُاي ٓاى١ أكايٻڂ ڃان حٿـناش هُاَ ڃڄاخ          
رُن حٿٔڄخء وحٍْٝ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اڅ أىناً ڃٸ٬اي أكايٻڂ ڃان حٿـناش أڅ        

ڃ٬اه وٷاخٽ   ن٬ڂ ٳُٸىٽ ٿه ٳاؤڅ ٿاٺ ڃاخ طڄنُاض وڃؼڀاه      َٸىٽ طڄن وَظڄنً ٳُٸىٽ ٿه هپ طڄنُض ٳُٸىٽ 
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿىٖ حٿهـَس ٿټنض حڃَأ ڃن حْنٜخٍ وٿى َنيٳ٪ حٿنخّ ٳٍ ٗا٬زش  
أو ٳٍ وحى وحْنٜخٍ ٳٍ ٬ٗزش ٖنيٳ٬ض ٳٍ ٬ٗزهڂ وربٓنخى  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    

ٽ حهلل كىحء ٿڂ طوان أنؼاً ُوؿهاخ حٿايهَ وٷاخٽ ٍٓاى       وٓڀڂ ٿىٖ رنى حَٓحثُپ ٿڂ َونِ حٿڀلڂ وٿىٖ
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هڀٶ حهلل ٫ِ وؿپ آىځ ٫ڀً ٛىٍطه ٣ىٿه ٓظىڅ ًٍح٫اخ ٳڀڄاخ هڀٸاه ٷاخٽ ٿاه      
اًهذ ٳٔڀڂ ٫ڀً أوٿجاٺ حٿنٴاَ وهاڂ نٴاَ ڃان حٿڄٗثټاش ؿڀاىّ وحٓاظڄ٪ ڃاخ َـُزىناٺ ٳبنهاخ طلُظاٺ             

 ٔاٗځ ٫ڀُاٺ وٍكڄاش حهلل ٳاِحىو  ٍكڄاش حهلل     خٽ ٳٌهذ ٳٸاخٽ حٿٔاٗځ ٫ڀاُټڂ ٳٸاخٿىح حٿ    ٷُش ًٍَظٺ طلو
ٷخٽ ٳټپ ڃن َيهپ حٿـنش ٫ڀً ٛىٍس آىځ و٣ىٿه ٓظىڅ ًٍح٫خ ٳڀڂ َاِٽ َانٸٚ حٿوڀاٶ ر٬اي كظاً      
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حِڅ وربٓنخى  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ؿخء ڃڀٺ حٿڄىص اٿً ڃىًٓ ٫ڀُاه حٿٔاٗځ   
ٽ ٳَؿ٪ حٿڄڀاٺ اٿاً حهلل ٫اِ وؿاپ     ٳٸخٽ ٿه أؿذ ٍرٺ ٷخٽ ٳڀ٤ڂ ڃىًٓ ٫ُن ڃڀٺ حٿڄىص ٳٴٸؤهخ ٷخ

أٍٓڀظنٍ اٿً ٫زي ٿٺ ٖ َََي حٿڄىص وٷي ٳٸؤ ٫ُنٍ ٷخٽ ٳاَى حهلل ٫ُناه وٷاخٽ حٍؿا٪ اٿاً      ٳٸخٽ انٺ 
٫زيٌ ٳٸپ حٿلُخس طََاي ٳابڅ ٻناض طََاي حٿلُاخس ٳ٠ا٪ َايٹ ٫ڀاً ڃاظن ػاىٍ ٳڄاخ طاىٍحص رُايٹ ڃان               

ذ ٷاخٽ ٍراٍ حىنناٍ ڃان     ػڂ ڃاه ٷاخٽ ػاڂ طڄاىص ٷاخٽ ٳاخِڅ ڃان ٷََا         ٽهخ ٓنش ٷخر ٬َٗس ٳبنٺ ط٬ُٖ
ُااش رلـااَ ٷااخٽ وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ وحهلل ٿااى أنااٍ ٫نااي       حٍْٝ حٿڄٸيٓااش ٍڃ

ٍَْظټڂ ٷزَ  اٿً ؿنذ حٿ٤ََٶ ٫ني حٿټؼُذ حْكڄَ وربٓنخى  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه  
ڀُااه وٓااڀڂ ٻخنااض رنااى حٓااَحثُپ َٰظٔااڀىڅ ٫ااَحس َن٨ااَ ر٠٬ااهڂ اٿااً ٓااىأس ر٬ااٞ وٻااخڅ ڃىٓااً ٫   

َڄناا٪ ڃىٓااً أڅ َٰظٔااپ ڃ٬نااخ اٖ أنااه آىٍ ٷااخٽ ٳااٌهذ ڃااَس   حٿٔااٗځ َٰظٔااپ وكااي  ٳٸااخٿىح وحهلل ڃااخ  
َٰظٔپ ٳىٟ٪ ػىره ٫ڀً كـَ ٳٴاَ حٿلـاَ رؼاىد ڃىٓاً ٷاخٽ ٳـڄاق ڃىٓاً َاؤڃَ  َٸاىٽ ػاىرٍ           

ڃاخ رڄىٓاً ڃان راؤّ      خٿىح وحهللوٷا كـَ ػىرٍ كـَ كظً ن٨َص رنى حٓاَحثُپ اٿاً ٓاىأس ڃىٓاً     
خ ٳٸخٽ أرى هَََس وحهلل اڅ رخٿلـَ ن٨َ حٿُه ٳؤهٌ ػىره و٣ٴٶ رخٿلـَ َٟر ٳٸخځ حٿلـَ ر٬ي كظً

 نيرخ ٓظش أو ٓز٬ش َٟد ڃىًٓ رخٿلـَ
 ٫ڀُه وٓاڀڂ ٿاُْ حٿٰناً ٫ان ٻؼاَس حٿ٬اَٝ وٿټان حٿٰناً ٯناً حٿانٴْ           حهلل ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀًو

ڃڀت ٳڀُظزا٪  ٿ٨ڀڂ ڃ٤پ حٿٰنٍ واًح حطز٪ أكيٻڂ ٫ڀً حڀڂ اڅ ڃن وٓوٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
وٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أٯا٦ُ ٍؿاپ ٫ڀاً حهلل َاىځ حٿٸُخڃاش وأهزؼاه وأٯ٨ُاه ٫ڀُاه             
ٍؿپ ٻخڅ َٔڄً ڃڀٺ حْڃٗٹ ٖ ڃڀاٺ اٖ حهلل ٫اِ وؿاپ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ         
رُنڄخ ٍؿپ َظزوظَ ٳٍ رَىَن وٷي أ٫ـزظه نٴٔه هٔاٴض راه حٍْٝ ٳهاى َظـڀـاپ ٳُهاخ كظاً َاىځ        

ه وٓاڀڂ ٷاخٽ حهلل ٫اِ وؿاپ أناخ ٫ناي ٧ان ٫زايٌ راٍ وٷاخٽ           حٿٸُخڃش وٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُا   
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃخ ڃن ڃىٿي َىٿي اٖ ٫ڀً هٌ  حٿٴ٤َس ٳؤرىح  َهىىحناه وَنٜاَحنه   
ٻڄااخ طنظـااىڅ حٔرااپ ٳهااپ طـاايوڅ ٳُهااخ ؿااي٫خء كظااً طټىنااىح أنااظڂ طـااي٫ىنهخ ٷااخٿىح َااخ ٍٓااىٽ حهلل    

ٻاخنىح ٫اخڃڀُن وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه       َض ڃن َڄىص وهى َُٰٛ ٷخٽ حهلل أ٫ڀڂ رڄاخ  أٳَأ
وٓڀڂ اڅ ٳٍ حٔنٔخڅ ٨٫ڄخ ٖ طؤٻڀه حٍْٝ أريح ٳُه ََٻذ َاىځ حٿٸُخڃاش ٷاخٿىح أٌ ٨٫اڂ هاى ٷاخٽ       

ٽ اَااخٻڂ وحٿىٛاخٽ ٷااخٿىح انااٺ  خخٻڂ وحٿىٛاااَا ٫ـاڂ حٿااٌنذ وٷاخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُاه وٓااڀڂ    
انٍ أرُض ٬٤َڄنٍ ٍرٍ ؤَٸُنٍ ٳاخٻڀٴىح ڃان    ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ انٍ ٿٔض ٳٍ ًحٻڂ ڃؼڀټڂطىحٛپ َخ 

حٿ٬ڄپ ڃخٿټڂ ره ٣خٷش وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح حٓظُٸ٦ أكيٻڂ ڃن نىڃه ٳٗ ٠َ٪ 
َي  ٳٍ حٿىٟىء كظً َٰٔڀهخ انه ٖ َيٌٍ أكيٻڂ أَن رخطض َي  وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه     

٘اڄْ ٷاخٽ ط٬ايٽ راُن حٖػناُن ٛايٷش       ٗڃٍ ڃان حٿناخّ ٫ڀُاه ٛايٷش ٻاپ َاىځ ط٤ڀا٪ حٿ       وٓڀڂ ٻپ ٓ
وط٬ُن حٿَؿپ ٫ڀً ىحرظه طلڄڀه ٫ڀُهخ أو طَٳ٪ ٿه ڃظخ٫ه ٫ڀُهخ ٛيٷش وٷخٽ حٿټڀڄش حٿ٤ُزاش ٛايٷش   

    َ ٍٓاىٽ حهلل   ٽٛايٷش وٷاخ   َاٶ وٷخٽ ٻپ ه٤ىس َڄُ٘هخ اٿً حٿٜاٗس ٛايٷش وطڄا٢ُ حًْي ٫ان حٿ٤
حٿٸُخڃاش طواز٢ وؿهاه رؤهٴخٳهاخ      خ ٍد حٿن٬ڂ ٿڂ ٢٬َ كٸهخ ر٢ٔ ٫ڀُه َىځٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ڃ

وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َټىڅ ٻنِ أكيٻڂ َىځ حٿٸُخڃش ٗاـخ٫خ أٷا٩َ ٷاخٽ وَٴاَ ڃناه      
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ٛااخكزه و٤َڀزااه وَٸااىٽ أنااخ ٻنااِٹ ٷااخٽ وحهلل ٿاان َااِحٽ ٤َڀزااه كظااً َزٔاا٢ َااي  ٳُڀٸڄهااخ ٳااخ  وٷااخٽ   
ٌ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓاا ػااڂ طٰظٔااپ ڃنااه وٷااخٽ   ڀڂ ٖ طزااپ ٳااٍ حٿڄااخء حٿاايحثڂ حٿااٌٌ ٖ َـااَ

ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿُْ حٿڄٔټُن هٌح حٿ٤ّىحٱ حٿٌٌ ٤َىٱ ٫ڀً حٿنخّ طَى  حٿڀٸڄاش  
ٿناخّ وٖ  حأڅ َٔاؤٽ   لًوحٿڀٸڄظخڅ وحٿظڄَس وحٿظڄَطخڅ انڄخ حٿڄٔټُن حٿٌٌ ٖ َـي ٯنً َٰنُه ؤَظ

حٿڄاَأس ور٬ڀهاخ ٗاخهي اٖ     ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٖ طٜاىځ  َٴ٤ن ٿه ٳُظٜيٵ ٫ڀُه وٷخٽ ٍ
ربًنه وٖ طؤًڅ ٳٍ رُظه وهى ٗخهي اٖ ربًنه وڃخ أنٴٸض ڃن ٻٔزه ٫ن ٯَُ أڃَ  ٳبڅ نٜٲ حؿَ  
ٿه وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َظڄن أكيٻڂ حٿڄىص وٖ َي٩ ره ڃن ٷزاپ أڅ َؤطُاه اناه    

وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    وانه ٖ ََِي حٿڄئڃن ڃن ٫ڄَ  اٖ هَُح  اًح ڃخص أكيٻڂ حنٸ٤٪ ٫ڄڀه
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َٸپ أكيٻڂ ٿڀ٬نذ حٿټَځ انڄخ حٿټَځ حٿَؿپ حٿڄٔڀڂ

ٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ حٗااظَي ٍؿااپ ڃاان ٍؿااپ ٫ٸااخٍح ٿااه ٳىؿااي حٿَؿااپ حٿااٌٌ    و
ٌ ًهزاٺ ڃناٍ انڄاخ حٗاظََض     ٍ ٫ٸخٍ  ؿَس ٳُهخ ًهذ ٳٸخٽ حٿٌٌ حٗظَي حٿ٬ٸخٍ ها ٳ حٗظَي حٿ٬ٸخٍ

ڃنٺ حٍْٝ وٿڂ أرظ٪ ڃنٺ حٿٌهذ وٷخٽ حٿٌٌ رخ٩ حٍْٝ انڄخ ر٬ظٺ حٍْٝ وڃخ ٳُهخ ٷاخٽ ٳظلاخ   
خٽ حٿٌٌ طلخٻڄخ اٿُه أٿټڄخ وٿي ٷخٽ أكيهڄخ ٿٍ ٯٗځ وٷخٽ حِهَ ٿاٍ ؿخٍَاش ٷاخٽ    ٻڄخ اٿً ٍؿپ ٳٸ

 ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    أنټق حٿٰٗځ حٿـخٍَش وأنٴٸاىح ٫ڀاً أنٴٔاهڄخ ڃناه وطٜايٷخ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل       
ڀظه اًح ٟڀض ڃنه ػاڂ وؿايهخ ٷاخٿىح ن٬اڂ َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ وحٿاٌٌ نٴاْ ڃلڄاي           أَٴَف أكيٻڂ رَحك

رُي  هلل أٗي ٳَكخ رظىرش ٫زي  اًح طخد ڃن أكايٻڂ رَحكڀظاه اًح وؿايهخ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل       
واًح طڀٸاخنٍ راٌٍح٩ طڀٸُظاه    اًح طڀٸاخنٍ ٫زايٌ ر٘ازَ طڀٸُظاه راٌٍح٩       ٽ٫ِ وؿاپ ٷاخ   ٫ڀُه وٓڀڂ اڅ حهلل

طڀٸااخنٍ رزااخ٩ ؿجظااه رؤٓاا٩َ وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اًح طىٟااؤ أكاايٻڂ      رزااخ٩ واًح 
ٳڀُٔظن٘ٶ رڄنوََه ڃن حٿڄخء ػڂ ٿُنؼَ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وحٿاٌٌ نٴاْ ڃلڄاي       

ڃنه ىَناخٍ أؿاي ڃان َٸزڀاه     رُي  ٿى أڅ ُأُكي ٫نيٌ ًهزخ ْكززض أڅ ٖ َؤطٍ ٫ڀٍ ػٗع ٿُخٽ و٫نيٌ 
ٛااي  ٳااٍ ىَاان ٫ڀااٍ وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اًح ؿااخء أكاايٻڂ    ڃنااٍ ٿااُْ ٗااُجخ أٍ

حٿٜخن٪ ر٬٤خڃټڂ ٷي أٯنً ٫نټڂ ٫نخء كَ  وىهخنه ٳخى٫ى  ٳڀُؤٻپ ڃ٬ټڂ واٖ ٳڀٸڄى  ٳٍ َي  وٷخٽ 
ٖ َٸاپ أكايٻڂ   ٸپ أكيٻڂ حٓٶ ٍرٺ أ٬٣ڂ ٍرٺ وٟت ٍراٺ و َوٓڀڂ ٖ  ُهٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ

وٖ َٸپ أكيٻڂ ٫زيٌ وأڃظٍ وٿُٸاپ ٳظاخطٍ وٯٗڃاٍ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل      ٍرٍ وٿُٸپ ُٓيٌ وڃىٌٖ 
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أوٽ ُڃَس طڀؾ حٿـناش ٛاىٍطهڂ ٫ڀاً ٛاىٍس حٿٸڄاَ ٿُڀاش حٿزايٍ ٖ َزٜاٸىڅ         
وٖ َظٴڀاااىڅ ٳُهاااخ وٖ َظڄو٤اااىڅ ٳُهاااخ وٖ َظٰى٣اااىڅ ٳُهاااخ آنُاااظهڂ وأڃ٘اااخ٣هڂ حٿاااٌهذ وحٿٴ٠اااش  

نهڂ ُوؿظخڅ ََي ڃان ٓاخٷُهڄخ ڃان وٍحء حٿڀلاڂ     ـخڃَهڂ حٖٿىس وٍٗلهڂ حٿڄٔٺ وٿټپ وحكي ڃوڃ
 ڃن حٿلٔن ٖ حهظٗٱ رُنهڂ وٖ طزخٯٞ ٷڀىرهڂ ٫ڀً ٷڀذ وحكي َٔزلىڅ حهلل رټَس ٫ُ٘خ

نُاه انڄاخ أناخ ر٘اَ ٳاؤٌ      ٴيح ٿان طوڀ ٫ها ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿڀهڂ انٍ حطوٌ ٫نيٹ و
أو ٗظڄظه أو ؿڀيطه أو ٿ٬نظه ٳخؿ٬ڀهخ ٿه ٛٗس وُٻخس وٷَرش طٸَره رهخ َىځ حٿٸُخڃش  حٿڄئڃنُن آًَظه

٬ٟٴنخ و٫ـِنخ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿڂ طلپ حٿٰنخثڂ ٿڄن ٷزڀنخ ًٿٺ رؤڅ حهلل ٍأي 
ٳ٤ُزهااخ حٿنااخّ وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ىهڀااض حٿنااخٍ حڃااَأس ڃاان ؿااَحء هااَس ٿهااخ      
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 ٗ خٕ حٍْٝ كظااً ڃخطااض هااِٖ وٷااخٽ  هااٍ أ٬٣ڄظهااخ وٖ هاٍ أٍٓااڀظهخ طااَڃڂ ڃاان ه٘ا  ٍر٤ظهاخ ٳاا
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َٔاَٵ ٓاخٍٵ كاُن َٔاَٵ وهاى ڃائڃن وٖ َِناٍ ُحڅ كاُن         

ْ َِنٍ وهى ڃئڃن وٖ ََ٘د حٿ٘خٍد كُن ََ٘د وهى ڃائڃن ٬َناٍ حٿوڄاَ وحٿاٌٌ ن     ڃلڄاي   ٴا
نظهزهخ ڃئڃن اٿُه حٿڄئڃنىڅ أ٫ُنهڂ ٳُهخ وهى كُن َوٖ َنظهذ أكيٻڂ نهزش ًحص َٗٱ ََٳ٪   رُي

وٖ َٰپ أكيٻڂ كُن َٰپ وهى ڃئڃن ٳبَخٻڂ اَخٻڂ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وحٿاٌٌ       
نٴْ ڃلڄي رُي  ٖ َٔڄ٪ رٍ أكي ڃن هٌ  حْڃش وٖ َهىىٌ وٖ نَٜحنٍ وڃخص وٿڂ َئڃن رخٿٌٌ 

حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ حٿظٔاازُق ٿڀٸااىځ   أٍٓااڀض رااه اٖ ٻااخڅ ڃاان أٛاالخد حٿنااخٍ وٷااخٽ ٍٓااىٽ    
وحٿظٜٴُٶ ٿڀنٔخء ٳٍ حٿٜاٗس وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻاپ ٻڀاڂ َټڀڄاه حٿڄٔاڀڂ ٳاٍ            
ٓازُپ حهلل ػااڂ َټاىڅ َااىځ حٿٸُخڃاش ٻهُجظهااخ اًح ٬٣ناض طنٴـااَ ىڃاخ حٿڀااىڅ ٿاىڅ حٿاايځ وحٿ٬اَٱ ٫ااَٱ        

 ٍ حٿ٬َٱ حٿََقنخٽ أرٍ ٬َٷ حٿڄٔٺ
 ٫ڀُه وٓڀڂ انٍ ْنٸڀذ اٿً أهڀٍ ٳؤؿي حٿظڄَس ٓاخٷ٤ش ٫ڀاً ٳَحٗاٍ أو    ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللو

   ٖ ڀهاخ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل     آٻ ٳٍ رُظٍ ٳؤٍٳ٬هخ ِٻڀهخ ػڂ أهً٘ أڅ طټاىڅ ٛايٷش ٳؤٿٸُهاخ و
هلل ٫اِ وؿاپ   حٳڄان هڀاٶ    ڀاٶ ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طِحٿىڅ طٔاظٴظىڅ كظاً َٸاىٽ أكايٻڂ هاٌح حهلل هڀاٶ حٿو      

٫ڀُه وٓڀڂ وحهلل ْڅ َڀؾ أكيٻڂ رُڄُنه ٳٍ أهڀه أطڂ ٿاه ٫ناي حهلل ڃان أڅ    وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 
٤٬ٍَ ٻٴخٍطه حٿظٍ ٳَٝ حهلل ٫ِ وؿپ وٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح أٻاَ  حٔػناخڅ       
٫ڀااً حٿُڄااُن وحٓااظلُخهخ ٳڀُٔااظهڄخ ٫ڀُهااخ وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اًح ڃااخ أكاايٻڂ      

زهخ اڃخ ََٟاً واٖ ٳڀَُىهاخ   س ڃَٜحس ٳهى روَُ حٿن٨ََن ر٬ي أڅ َلڀحٗظَي ٿٸلش ڃَٜحس أو ٗخ
وٛااخ٫خ ڃاان طڄااَ وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ حٿ٘ااُن ٫ڀااً كااذ حػنظااُن ٣ااىٽ حٿلُااخس  
وٻؼَس حٿڄخٽ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٖ َڄ٘اُن أكايٻڂ اٿاً أهُاه رخٿٔاٗف ٳبناه ٖ         

ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    َي  ٳُٸ٪ ٳٍ كٴَس ڃن نخٍ وٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل َيٌٍ أكيٻڂ ٿ٬پ حٿ٤ُ٘خڅ َن٩ِ ٳٍ 
وٓڀڂ حٗظي ٯ٠ذ حهلل ٫ِ وؿاپ ٫ڀاً ٷاىځ ٳ٬ڀاىح رَٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وهاى كُنجاٌ           

ٳاٍ   ڀڂََُ٘ اٿً ٍرخ٫ُظه وٷخٽ حٗظي ٯ٠ذ حهلل ٫ڀاً ٍؿاپ َٸظڀاه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓا       
ىٍٹ ٖ ڀڂ ٻظاذ ٫ڀااً حراان آىځ نٜااُزه ڃاان حٿِنااخ أ هلل وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااحٓازُپ  

ڃلخٿش ٳخٿ٬ُن ُنُظهاخ حٿن٨اَ وَٜايٷهخ ح٫ٔاَحٝ وحٿڀٔاخڅ ُنُظاه حٿن٤اٶ وحٿٸڀاذ حٿظڄناً وحٿٴاَؽ           
 َٜيٵ ڃخ ػڂ وَټٌد

َڄاخ ٷََاش   أټڂ ٳُهاخ و هڄٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ أَڄاخ ٷََاش أطُظڄىهاخ ٳاؤٷڄظڂ ٳُهاخ ٳٔا       و
هلل وٍٓىٿه ػڂ هٍ ٿټڂ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٫ٜض حهلل وٍٓىٿه ٳبڅ هڄٔهخ 

أكٔان أكايٻڂ آاٗڃه ٳټاپ كٔانش ر٬ڄڀهاخ طټظاذ ر٬٘اَ أڃؼخٿهاخ اٿاً ٓاز٬ڄخثش ٟا٬ٲ وٻاپ ٓااُجش              
ر٬ڄڀهخ طټظذ ٿه رڄؼڀهخ كظً َڀٸً حهلل ٫ِ وؿپ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح ڃاخ ٷاخځ      

واًح ٷخځ وكي  ٳڀ٤ُپ  هڂ حٿټزَُ وٳُهڂ حٿ٬٠ُٲ وٳُهڂ حٿٔٸُڂأكيٻڂ ٿڀنخّ ٳڀُوٴٲ حٿٜٗس ٳبڅ ٳُ
ٹ ٫زايٹ َََاي أڅ   ٛٗطه ڃخ ٗاخء وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷخٿاض حٿڄٗثټاش ٍد ًح        

 هخٻظزىهاخ ٿا  ٳ ٬َڄپ ُٓجش وهى أرٜاَ راه ٳٸاخٽ حٍٷزاى  ٳابڅ ٫ڄڀهاخ ٳخٻظزىهاخ ٿاه رڄؼڀهاخ واڅ طَٻهاخ          
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حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ حهلل ٫اِ وؿاپ ٻاٌرنٍ        كٔانش أنڄاخ طَٻهاخ ڃان ؿاَحٌ وٷاخٽ ٍٓاىٽ        
٫زيٌ وٿڂ َټن ٿه ًٿٺ وٗظڄنٍ وٿڂ َټن ٿه ًٿٺ طټٌَزه اَخٌ أڅ َٸىٽ ٳڀن ٬َُاينخ ٻڄاخ رايأنخ وأڃاخ     
ٗظڄه اَخٌ َٸىٽ حطوٌ حهلل وٿايح وأناخ حٿٜاڄي حٿاٌٌ ٿاڂ حٿاي وٿاڂ أوٿاي وٿاڂ َټان ٿاٍ ٻٴاىح أكاي وٷاخٽ               

ٳاُق ؿهانڂ وٷاخٽ    ڃن حٿلَ ٳٍ حٿٜٗس ٳبڅ ٗيس حٿلَ ڃان   ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أرَىوح
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َٸزپ حهلل ٛٗس أكيٻڂ اًح أكيع كظً َظىٟؤ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل 
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح نىىي رخٿٜٗس ٳؤطىهخ وأنظڂ طڄ٘ىڅ ٫ڀُټڂ رخٿٔټُنش ٳڄاخ أىٍٻاظڂ ٳٜاىٖ    

پ أكيهڄخ حِهاَ  ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٠َلٺ حهلل ٿَؿڀُن َٸظوڃخ ٳخطټڂ ٳخٷ٠ىح وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛ
ٻٗهڄخ َيهپ حٿـنش ٷخٿىح ٻُٲ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ َٸظپ هاٌح ٳاُڀؾ حٿـناش ػاڂ َظاىد حهلل ٫ڀاً حِهاَ        

ڀڂ ٖ َزا٪  ٓ ٫ڀُه وحهللٳُهيَه اٿً حٔٓٗځ ػڂ َـخهي ٳٍ ٓزُپ حهلل ٳُٔظ٘هي وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
 ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    ٤ذ أكيٻڂ ٫ڀً ه٤زش أهُه وٷخٽ ٍٓىٽ حهللأكيٻڂ ٫ڀً رُ٪ أهُه وٖ َو

 حٿټخٳَ َؤٻپ ٳٍ ٓز٬ش أڃ٬خء وحٿڄئڃن َؤٻپ ٳٍ ڃ٬ٍ وحكي.
 ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ٓڄ٬ض أرٍ َٸىٽ ٷڀض ٿ٬زي حٿَُحٵكي - 
 .ؿىىطه ٷخٽ ن٬ڂوح حٿليَغ هٌأرخ رټَ أٳ٠پ ٬َنٍ هٌح حٿليَغ ٻؤنه أ٫ـزه كٔن  َخ-
ػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ رن هڄخځ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن هڄخځ ٫ان أراٍ هََاَس    ػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َٔڂ ه٠َح اٖ أنه ؿڀْ ٫ڀً ٳَوس ر٠ُخء ٳبًح هٍ طهظِ ه٠َحء حٿٴَوس حٿل٘اُٖ حْراُٞ    ٿڂ-

 ٫ڀُاه وٓاڀڂ   ن ٫زي حٿَُحٵ وٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل  ڃح طٴَُٔح هٌوڃخ َ٘زهه ٷخٽ ٫زي حهلل أ٧ن 
اڅ حهلل ٖ َن٨َ اٿً حٿڄٔزپ َىځ حٿٸُخڃش وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷُاپ ٿزناٍ حٓاَحثُپ    
حىهڀىح حٿزخد ٓـيح وٷىٿىح ك٤ش َٰٴَ ٿټڂ ه٤خَخٻڂ ٳزيٿىح ٳيهڀىح حٿزاخد َِكٴاىڅ ٫ڀاً أٓاظخههڂ     

حٿڀُاپ ٳخٓاظ٬ـڂ    وٷخٿىح كزش ٳٍ ٗا٬َس وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح ٷاخځ أكايٻڂ ڃان         
ٍ ڃخ َٸىٽ ٳڀ٤٠ُـ٪ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َٸىٽ حرن حٿٸَآڅ ٫ڀً ٿٔخنه ٳڀڂ َي

آىځ َخ هُزش حٿيهَ انٍ أنخ حٿيهَ أٍٓپ حٿڀُپ وحٿنهخٍ ٳبًح ٗجض ٷز٠اظهڄخ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً     
ن٬ڄاخ ٿاه وٷاخٽ ٍٓاىٽ     َظىٳً رلٔن ٫زخىس حهلل وٛالخرش ٓاُي     څٿڀڄڄڀىٹ أخ حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ن٬ڂ ڃ

ه وٓاڀڂ اًح ٷاخځ أكايٻڂ ڃان حٿٜاٗس ٳاٗ َزٜاٶ أڃخڃاه ٳبناه ڃناخؽ هلل ڃاخ ىحځ ٳاٍ             حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُ
ڃٜٗ  وٖ ٫ن َڄُنه ٳبڅ ٫ن َڄُنه ڃڀټخ وٿټن ٿُزٜٶ ٫ان ٗاڄخٿه أو طلاض ٍؿڀاه ٳُيٳناه وٷاخٽ       

ض ٫ڀً نٴٔٺ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٷڀض ٿڀنخّ أنٜظىح وهڂ َظټڀڄىڅ ٳٸي أٿُٰ
ه وٓڀڂ أنخ أوٿاً حٿناخّ راخٿڄئڃنُن ٳاٍ ٻظاخد حهلل ٳاؤَټڂ ڃاخ طاَٹ ىَناخ أو          ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُ

٬ُٟش ٳاخى٫ىنٍ ٳؤناخ وٿُاه وأَټاڂ ڃاخ طاَٹ ڃاخٖ ٳڀُاَع ڃخٿاه ٫ٜازظه ڃان ٻاخڅ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل               
ُ    ڂكيٻڂ حٿڀهأ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َٸپ ٷناٍ ٿ٬ُاِځ   حٯٴَ ٿٍ اڅ ٗاجض وحٍكڄناٍ اڅ ٗاجض وحٍ
 ڃټَ  ٿه وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٯِح نزٍ ڃان حْنزُاخء   حٿڄٔجڀش انه َٴ٬پ ڃخ ٗخء ٖ

ٳٸخٽ ٿٸىڃه ٖ َظز٬نٍ ٍؿپ ٷي ڃڀٺ ر٠٪ حڃَأس وهى َََي أڅ َزنٍ رهخ وٿاڂ َازن وٖ أكاي ٷاي رناً      
ٳٰاِح ٳاينخ ڃان     رنُخنخ وٿڄخ ََٳ٪ ٓٸٴهخ وٖ أكاي ٷاي حٗاظَي ٯنڄاخ أو هڀٴاخص وهاى َنظ٨اَ أوٖىهاخ        
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ٷََزخ ڃن ًٿٺ ٳٸخٽ ٿڀ٘ڄْ أنض ڃؤڃىٍس وأنخ ڃاؤڃىٍ حٿڀهاڂ حكزٔاهخ     حٿٸََش كُن ٛٗس حٿ٬َٜ أو
٫ڀً ُٗجخ ٳلزٔض ٫ڀُه كظً ٳظق ٫ڀُه ٳـڄ٬ىح ڃخ ٯنڄىح ٳخٷزڀض حٿنخٍ ٿظؤٻڀه ٳؤرض أڅ ط٬٤ڂ ٳٸخٽ 

حٿٰڀااىٽ  ٷزُڀااش ٍؿااپ ٳزااخ٬َى  ٳڀٜااٸض َااي ٍؿااپ رُااي  ٳٸااخٽ ٳااُټڂ     پ ٳااُټڂ ٯڀااىٽ ٳڀُزااخ٬َنٍ ڃاان ٻاا  
ُڀظه ٷخٽ ٳڀٜٶ رُي ٍؿڀُن أو ػٗػاش رُاي  ٳٸاخٽ ٳاُټڂ حٿٰڀاىٽ أناظڂ ٯڀڀاظڂ        ٳڀظزخ٬َنٍ ٷزُڀظٺ ٳزخ٬َظه ٷز

ٳؤهَؿىح ٿه ڃؼپ ٍأّ رٸَس ڃن ًهذ ٷخٽ ٳى٬ٟى  ٳٍ حٿڄخٽ وهى رخٿ٬ُٜي ٳؤٷزڀاض حٿناخٍ ٳؤٻڀظاه    
خ ٿنااخ وٷااخٽ ٳڀااڂ طلااپ حٿٰنااخثڂ ْكااي ڃاان ٷزڀنااخ ًٿااٺ ْڅ حهلل ٫ااِ وؿااپ ٍأي ٟاا٬ٴنخ و٫ـِنااخ ٳ٤ُزهاا

ڂ رُنڄخ أنخ نخثڂ ٍأَض أنٍ أن٩ِ ٫ڀً كىٍٟ أٓاٸٍ حٿناخّ ٳخطاؤنٍ    ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ
أرى رټَ ٳخهٌ حٿيٿى ڃن َيٌ ٿَُٳ٬ه كظاً نا٩ِ ًنىراخ أو ًناىرُن وٳاٍ ن٫ِاه ٟا٬ٲ ٷاخٽ ٳؤطاخنٍ          

خٽ ٍؿپ كظً طىٿً حٿناخّ وحٿلاىٝ َظٴـاَ وٷا     ٩ٍ ٳڀڂ َنِڃنحرن حٿو٤خد وحهلل َٰٴَ ٿه ٳؤهٌهخ 
طٸىځ حٿٔخ٫ش كظاً طٸاخطڀىح هاىُ وٻَڃاخڅ: ٷىڃاخ ڃان ح٫ْاخؿڂ        ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ 

كڄااَ حٿىؿااى  ٳ٤ااْ حْنااىٱ ٛااٰخٍ ح٫ْااُن ٻااؤڅ وؿااىههڂ حٿڄـااخڅ حٿڄ٤َٷااش. وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل 
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طٸىځ حٿٔخ٫ش كظً طٸخطڀىح أٷىڃخ ن٬خٿهڂ حٿ٬َ٘ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    

رپ وحٿٔټُنش ٳٍ أهپ حٿٰنڂ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً  وٓڀڂ حٿوُٗء وحٿٴوَ ٳٍ أهپ حٿوُپ وحٔ ٫ڀُه
حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ طزاا٪ ٿٸااََٖ ٳااٍ هااٌح حٿ٘ااؤڅ ڃٔااڀڄهڂ طزاا٪ ٿڄٔااڀڄهڂ وٻااخٳَهڂ طزاا٪ ٿټااخٳَهڂ وٷااخٽ   

َ رٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هَُ نٔخء ٍٻزن حٔ ٖ أكناخ  ٫ڀاً وٿاي ٳاٍ ٛاَٰ       َپ نٔخء ٷا
هلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ حٿ٬ااُن كااٶ ونهااً ٫اان ُوؽ ٳااٍ ًحص َااي  وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حوأ٫ٍااخ  ٫ڀااً 

حٿىٗڂ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٖ َاِحٽ أكايٻڂ ٳاٍ ٛاٗس ڃاخ ٻخناض حٿٜاٗس هاٍ              
طلزٔااه ٖ َڄن٬ااه اٖ حنظ٨خٍهااخ وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ حٿُااي حٿ٬ڀُااخ هُااَ ڃاان حٿُااي   

ٿاً حٿناخّ ر٬ُٔاً ران ڃاََڂ      خٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ أناخ أو  حٿٔٴڀً وحريأ رڄن ط٬ىٽ وٷ
ٳٍ حْوٿً وحِهَس ٷخٿىح ٻُٲ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ حْنزُخء أهىس ڃن ٫ٗص وأڃهخطهڂ ٗاظً وىَانهڂ   

ض رواِحثن حٍْٝ  ُا نخثڂ أوط نخوحكي ٳڀُْ رُننخ نزٍ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رُنڄخ أ
څ أنٴوهڄاخ ٳنٴوظهڄاخ ٳاٌهزخ    ن ًهذ ٳټزَح ٫ڀً وأهڄخنٍ ٳاؤوكً اٿاٍ أ  ٳىٟ٪ ٳٍ َيٌ ٓىحٍحڅ ڃ

ٳؤوٿظهڄخ حٿټٌحرُن حٿڀٌَن أنخ رُنهڄخ ٛخكذ ٛن٬خء وٛخكذ حٿُڄخڃاش وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل     
٫ڀُه وٓڀڂ ٿُْ وحكي رڄنـُه ٫ڄڀه وٿټن ٓيىوح وٷخٍرىح ٷخٿىح وٖ أنض َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ وٖ أناخ  

أڅ َلظزااٍ أكاايٻڂ ٳااٍ   ه رَكڄااش وٳ٠ااپ وٷااخٽ هااً ٫اان ر٬ُظااُن وٿزٔااظُن  اٖ أڅ َظٰڄااينٍ حهلل ڃناا
حٿؼىد حٿىحكي ٿُْ ٫ڀً ٳَؿه ڃنه ٍٗء وأڅ َ٘اظڄپ ٳاٍ اُحٍ  اًح ڃاخ ٛاڀً اٖ أڅ َواخٿٲ راُن       

وحٿڄ٬ايڅ  ٍ ٣َٳُه ٫ڀً ٫خطٸه ونهً ٫ن حٿڀڄْ وحٿنـٖ وٷخٽ حٿ٬ـڄخء ؿَكهخ ؿزخٍ وحٿزجَ ؿزاخ 
 خٍ وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄْ.زؿ
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كايػنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان حٿڄٸزاٌَ ٫ان أراٍ         ػنخ ٫زي حكي - 

 هَََس ٷخٽ
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خ أٗزهټڂ ٛٗس رَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٷاخٽ  أن-
ٻاا٪ واًح ٍٳاا٪ ٍأٓااه واًح ٷااخځ ڃاان   ٍَټزااَ اًح څ ٓااڄ٪ حهلل ٿڄاان كڄااي  ٷااخٽ ٍرنااخ وٿااٺ حٿلڄااي وٻااخ   

 ُن ٷخٽ حهلل أٻزَ.حٿٔـيط
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ هخٗاڂ ران حٿٸخٓاڂ ٫ان حران أراٍ ًثاذ ٫ان ٫ـاٗڅ ٫ان أراٍ                كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
حهلل  ًڃىٿىى َىٿي ڃن رنٍ آىځ َڄٔه حٿ٤ُ٘خڅ ربٛز٬ه اٖ ڃََڂ وحرنهخ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀ    ٻپ-

 ٍ ْن٨ااَ اٿااً ڃااخ وٍحثااٍ ٻڄااخ أن٨ااَ اٿااً ڃااخ رااُن َاايٌ ٳٔااىوح    ٫ڀُااه وٓااڀڂ وحٿااٌٌ نٴٔااٍ رُااي  أناا
ڀڂ ٷاخٽ ٿُنظهاُن   وٓ ٛٴىٳټڂ وأكٔنىح ٍٻى٫ټڂ وٓـىىٻڂ وربٓنخى  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه

 .ٍؿخٽ ڃن كىٽ حٿڄٔـي ٖ َ٘هيوڅ حٿ٬٘خء أو ْكَٷن كىٽ رُىطهڂ رلِځ حٿل٤ذ
٫ان حْٓاىى ران حٿ٬اٗء حٿؼٸٴاٍ ٫ان       يػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ ٫ان حران أراٍ ًثاذ     كػنخ ٫زي حهلل كي - 

 أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .كُن َوَؽ أكيٻڂ ڃن رُظه اٿً ڃٔـي  ٳَؿپ طټظذ كٔنش وحْهَي طڄلى ُٓجش ڃن-
٬نٍ حٿَِخص كيػنخ أراى آالٶ   َػنخ كڄِس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ ٷخٽ كي - 

 أرٍ ڃٔڀڂ ٫ن أرٍ هَََس وأرٍ ٬ُٓي ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن حْٯَ 
نخىٌ ڃ٪ ًٿٺ أڅ ٿټڂ أڅ طلُىح ٳٗ طڄىطىح أريح وأڅ ٿټاڂ أڅ طٜالىح ٳاٗ طٔاٸڄىح أرايح وأڅ ٿټاڂ       ٳُ-

 څ رهٌ  حٍْر٬ش.وٷخٽ َظنخىح أڅ ط٘زىح ٳٗ طهَڃىح أريح وأڅ ٿټڂ أڅ طن٬ڄىح ٳٗ طزؤٓىح أري
يػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ كيػنٍ أرى ٻؼَُ كايػنٍ  ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 أرى هَََس وٷخٽ ٿنخ
هلل ڃخ هڀٶ حهلل ڃئڃنخ َٔڄ٪ رٍ وٖ ََحنٍ اٖ أكزنٍ ٷڀض وڃخ ٫ڀڄاٺ راٌٿٺ َاخ أراخ هََاَس ٷاخٽ       وح-

ٔ  ٫ىاڅ أڃٍ ٻخنض حڃَأس ڃَ٘ٻش واناٍ ٻناض أى   ٓاٗځ وٻخناض طاؤرٍ ٫ڀاً ٳاي٫ىطهخ َىڃاخ       هاخ اٿاً ح
ٓڄ٬ظنٍ ٳٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ڃاخ أٻاَ  ٳؤطُاض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ         ٳؤ

أرټٍ ٳٸڀض َخ ٍٓىٽ حهلل أنٍ ٻنض أى٫ى أڃٍ اٿً حٔٓاٗځ وٻخناض طاؤرً ٫ڀاً واناٍ ى٫ىطهاخ        وأنخ
حٿُىځ ٳؤٓڄ٬ظنٍ ٳُٺ ڃخ أٻَ  ٳاخى٩ حهلل أڅ َهايٌ أځ أراٍ هََاَس ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         

َ٘هخ ري٫خء ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳڀڄاخ  ڂ حٿڀهڂ حهي أځ أرٍ هَََس ٳوَؿض أ٫يو أروٓڀ
أطُض حٿزخد اًح هى ڃـخٱ وٓڄ٬ض ه٠و٠ش حٿڄخء وٓڄ٬ض ه٠ٲ ٍؿپ ٬َناٍ وٷ٬هاخ ٳٸاخٽ َاخ     

ٸخٿاض اناٍ أٗاهي أڅ    ٳن هڄخٍهاخ  ٫ أرخ هَََس ٻڄخ أنض ػڂ ٳظلض حٿزخد وٷي ٿزٔض ى٫ٍهخ و٫ـڀض
ٓاڀڂ ٳَؿ٬اض اٿاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل      څ ڃلڄيح ٫زي  وٍٓىٿه ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٖ حٿه اٖ حهلل وأ

٫ڀُاه وٓااڀڂ أرټااٍ ڃاان حٿٴااَف ٻڄااخ رټُااض ڃان حٿلااِڅ ٳٸڀااض َااخ ٍٓااىٽ حهلل أر٘ااَ ٳٸااي حٓااظـخد حهلل   
ى٫ااخءٹ وٷااي هاايي أځ أرااٍ هََااَس ٳٸڀااض َااخ ٍٓااىٽ حهلل حى٩ حهلل أڅ َلززنااٍ أنااخ وأڃااٍ اٿااً ٫زااخى    

كزاذ ٫زُايٹ هاٌح وأڃاه اٿاً      خٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿڀهاڂ      حٿڄئڃنُن وَلزهڂ اٿُنخ ٳٸا 
٫زخىٹ حٿڄئڃنُن وكززهڂ اٿُهڄخ ٳڄخ هڀاٶ حهلل ڃئڃناخ َٔاڄ٪ راٍ وٖ ََحناٍ أو َاَي أڃاٍ اٖ وهاى         

 َلزنٍ.
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س وحران ٿه٬ُاش كايػنخ أراى     ىكيػنخ كُا  ٌَػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ََِي حٿڄٸزكي - 
٫َوس أنه ٓڄ٪ ٫َوس رن حٿِرَُ َلايع ٫ان ڃاَوحڅ ران حٿلټاڂ أناه ٓاؤٽ أراخ هََاَس          حْٓىى َظُڂ 

هپ ٛڀُض ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛٗس حٿوىٱ ٳٸخٽ أرى هَََس ن٬ڂ ٳٸخٽ ڃظً ٷخٽ 
ٯِوس نـي ٷخځ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٿٜاٗس حٿ٬ٜاَ وٷخڃاض ڃ٬اه ٣خثٴاش و٣خثٴاش         ٫خځ

ڀُاه وٓاڀڂ وٻزاَوح ؿڄ٬ُاخ     ڂ اٿاً حٿٸزڀاش ٳټزاَ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫     أهَي ڃٸخرڀش حٿ٬ايو ٧هاىٍه  
حٿٌَن ڃ٬ه وحٿٌَن َٸخرڀىڅ حٿ٬يو ػڂ ٍٻ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍٻ٬ش وحكيس ػاڂ ٍٻ٬اض   

ٿ٬اايو ٳٸااخځ حځ ڃٸخرڀااش ُااخڃ٬ااه حٿ٤خثٴااش حٿظااٍ طڀُااه ػااڂ ٓااـي وٓااـيص حٿ٤خثٴااش حٿظااٍ طڀُااه وحِهااَوڅ ٷ 
ٿاً حٿ٬ايو ٳٸاخرڀىهڂ وأٷزڀاض     ٓاڀڂ وٷخڃاض حٿ٤خثٴاش حٿظاٍ ڃ٬اه ٳاٌهزىح ا      ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه و  

حٿ٤خثٴش حٿظٍ ٻخنض ڃٸخرڀش حٿ٬يو ٳَٻ٬ىح وٓـيوح وٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٷاخثڂ ٻڄاخ هاى     
ػااڂ ٷااخڃىح ٳَٻاا٪ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٍٻ٬ااش أهااَي وٍٻ٬ااىح ڃ٬ااه وٓااـيوح ڃ٬ااه ػااڂ  

٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷخ٫اي     ٿ٬ايو ٳَٻ٬اىح وٓاـيوح وٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل     أٷزڀض حٿ٤خثٴش حٿظٍ ٻخنض طٸخرپ ح
وڃن طز٬ه ػڂ ٻخڅ حٿظٔڀُڂ ٳٔڀڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٓڀڄىح ؿڄ٬ُخ ٳټخنض ٿَٓىٽ حهلل 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍٻ٬ظخڅ وٿټپ ٍؿپ ڃن حٿ٤خثٴظُن ٍٻ٬ظخڅ ٍٻ٬ظخڅ.
ػنخ كُاىس أنزؤناخ أراى هاخنت أڅ أراخ ٓا٬ُي        كيػنٍ أراٍ كايػنخ أراى ٫زاي حٿاَكڄن كاي      نخ ٫زي حهللػيك - 

 حٿٰٴخٌٍ أهزَ  أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ
 څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َظز٪ حٿلَََ ڃن حٿؼُخد ٳُن٫ِه.ٻخ-
ران   يػنٍ ڃلڄاي كا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ُٓي رن أرٍ أَىدكي - 

    َ ٌ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         ٫ـٗڅ ٫ن ٬ُٓي ران أراٍ ٓا٬ُي حٿڄٸزا
 وٓڀڂ

 .أطض ٫ڀُه ٓظىڅ ٓنش ٳٸي أ٫ٌٍ حهلل اٿُه ٳٍ حٿ٬ڄَ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أراى ٫زاي حٿاَكڄن كايػنخ ڃىٓاً ٬َناٍ حران ٫ڀاٍ ٓاڄ٬ض أراٍ           كي - 

هلل ٛاڀً  څ رن حٿلټڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض أراخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ ح     وحَليع ٫ن ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃَ
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ڃخ ٳٍ ٍؿپ ٗق هخٿ٪ وؿزن هخٿ٪ َٗ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ُٓي ران أراٍ أَاىد كايػنٍ ٫زُاي حهلل      كي - 

 ٷخٽڂ رن أرٍ ؿ٬ٴَ ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ
 .پ ٣ُذ حٿَحثلشٝ ٫ڀُه ٣ُذ ٳٗ ََى  ٳبنه هٴُٲ حٿڄلڄ٫َ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن كيػنخ حرن ٿه٬ُش ٫ن ٫زي حهلل رن هزُاَس ٫ان   كي - 

أرٍ طڄُڂ حٿـُ٘خنٍ ٷخٽ ٻظذ اٿً ٫زي حهلل رن هََڂ ڃىٿً ڃن أهپ حٿڄيَنش َاٌٻَ ٫ان أراٍ هََاَس     
 ٷخٽ ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل

پ ٳٍ ٷزَهخ وٷ٬ي كظً َئًڅ ٿاه آد رٸُاَح٣ُن ڃان حْؿاَ     طز٪ ؿنخُس ٳلڄپ ڃن ٫ڀىهخ وكڄ ڃن-
 .ٻپ ٷَُح١ ڃؼپ أكي
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حهلل ران ََِاي ڃان ٻظخراه ٷاخٽ كايػنخ ٓا٬ُي ٬َناٍ حران أراٍ            كي - 
ٔاڀڂ ران َٔاخٍ    ڃراٍ ٫ؼڄاخڅ   أ أَىد كيػنخ رټَ رن ٫ڄَ حٿڄٰخٳٌَ ٫ن ٫ڄَو ران أراٍ ن٬ُڄاش ٫ان    

 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓ
طٸىٽ ٫ڀً ڃخ ٿڂ أٷپ ٳڀُظزىأ ڃٸ٬ي  ڃن حٿناخٍ وڃان حٓظ٘اخٍ  أهاى  حٿڄٔاڀڂ ٳؤٗاخٍ ٫ڀُاه رُٰاَ          ڃن-

 .ٍٗي ٳٸي هخنه وڃن أٳظً رٴظُخ ٯَُ ػزض ٳبنڄخ اػڄه ٫ڀً ڃن أٳظخ 
كڄُاي  ن حٿڄٸٌَ كيػنخ ٬ُٓي كيػنٍ أراى هاخنت   ڄ٫زي حٿَك رىػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أكي - 

رن هخنت حٿوىٖنٍ ٫ن أرٍ ٫ؼڄاخڅ ڃٔاڀڂ ران َٔاخٍ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه            
 وٓڀڂ أنه ٷخٽ

ټىڅ ٳااٍ آهااَ حٿِڃااؤڅ نااخّ ڃاان أڃظااٍ َلاايػىنټڂ ڃااخ ٿااڂ طٔااڄ٬ىح رااه أنااظڂ وٖ آرااخإٻڂ ٳبَااخٻڂ    ٓااُ-
 وحَخهڂ.

َ       أرٍ كيػنخ أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي -  ران ٍر٬ُاش ٫ان     راى ٫زاي حٿاَكڄن كايػنخ ٓا٬ُي كايػنٍ ؿ٬ٴا
 ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ح ٓڄ٬ظڂ أٛىحص حٿيَټاش ٳبنهاخ ٍأص ڃڀټاخ ٳخٓاؤٿىح حهلل وحٍٯزاى اٿُاه واًح ٓاڄ٬ظڂ نهاخٵ حٿلڄُاَ          اً-
 .ٳبنهخ ٍأص ٤ُٗخنخ ٳخٓظ٬ٌُوح رخهلل ڃن َٗ ڃخ ٍأص

ػنخ ٿُغ ران ٓا٬ي كايػنخ ؿ٬ٴاَ     حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬ُٗذ رن كَع أرى ٛخٿق كي زيػنخ ٫كي - 
 رن ٍر٬ُش ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس

 .ٻَ ڃ٬نخ ٳٌ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ُٓي أهزَناٍ َلُاً ران أراٍ ٓاڀُڄخڅ      كي - 

 وٓڀڂ ه٫ن ٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُ
 .ٍڃخنخ رخٿڀُپ ٳڀُْ ڃنخ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ُٓي كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿىٿُي ٫ن حرن كي - 

 كـَُس ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
٫اخ  أڅ  ىحٿڄئڃن ٫ڀً حٿڄئڃن ٓض هٜخٽ أڅ َٔاڀڂ ٫ڀُاه اًح ٿٸُاه وَ٘اڄظه اًح ٤٫اْ واڅ       كٶ-

 .ڃخص أڅ َ٘هي  واًح ٯخد أڅ َنٜق ٿه َـُزه واًح ڃَٝ أڅ ٬َىى  واًح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ُٓي كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿىٿُي ٫ن حرن كي - 

 ؿلَُس ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أوًٛ ٓڀڄخڅ حٿوَُ ٷخٽ
طَٯاذ اٿُاه ٳاُهن وطاي٫ى رهان       ځ َََاي أڅ َڄنلاٺ ٻڀڄاخ طٔاؤٿهن حٿاَكڄن     ٫ٗڀُه حٿٔا  نزٍ حهلل اڅ-

رخٿڀُپ وحٿنهخٍ ٷخٽ حٿڀهڂ انٍ أٓؤٿٺ ٛلش اَڄخڅ واَڄخنخ ٳٍ هڀٶ كٔن ونـخكخ َظز٬ه ٳٗف ٬َناٍ  
وٍكڄااش ڃنااٺ و٫خٳُااش وڃٰٴااَس ڃنااٺ وٍٟااىحنخ ٷااخٽ أرااٍ وهاان ڃَٳى٫ااش ٳااٍ حٿټظااخد َظز٬ااه ٳااٗف  

 .وٍكڄش ڃنٺ و٫خٳُش وڃٰٴَس ڃنٺ وٍٟىحنخ
ػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل ران ٫ُاخٕ ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 رن هَڃِ ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 .وؿي ٬ٓش ٳڀڂ ٠َق ٳٗ َٸَ رن ڃٜٗنخ ڃن-
يػنخ ڃلڄاي ران ٫ـاٗڅ ٫ان     كا ػنخ ٓا٬ُي  كاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أراى ٫زاي حٿاَكڄن    كي - 

 ٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽحٿٸ٬ٸخ٩ ٫ن أر
َِحٽ ٿهٌح حْڃَ أو ٫ڀً هٌح حْڃَ ٫ٜخرش ٫ڀً حٿلٶ وٖ ٠ََهڂ هٗٱ ڃان هاخٿٴهڂ كظاً     ٖ-

 .َؤطُهڂ أڃَ حهلل
نٍ أرى هَُس ٫ن ڃىًٓ رن ػخ ٬ُٓي كيػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن كيكي - 

 ى هَُس ٖ أ٫ڀڂ اٖ أنه ٷخٽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽوٍىحڅ ٷخٽ أر
ٻخڅ َئڃن رخهلل وحٿُىځ حِهَ ڃن ًٻَ وأنؼً ٳٗ َيهپ حٿلڄخځ اٖ رڄجاٍِ وڃان ٻخناض طائڃن      ڃن-

 رخهلل وحٿُىځ حِهَ ڃن انخع أڃظٍ ٳٗ طيهپ حٿلڄخځ.
وحران ؿ٬ٴاَ كايػنٍ ٗا٬زش ٫ان ٷظاخىس ٫ان         ي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كـاخؽ ران ڃلڄاي      زػنخ ٫كي - 

 ٫زخّ حٿـ٘ڄٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٓىٍس ڃن حٿٸَآڅ ػٗػُن آَش ٗٴ٬ض ٿَؿپ كظً ٯٴَ ٿه وهٍ طزخٍٹ حٿٌٌ رُي  حٿڄڀٺ أڅ-
ؿََؾ كيػنٍ َاىنْ ران َىٓاٲ ٫ان ٓاڀُڄخڅ      ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٫ن حركي - 

طٴَؽ حٿنخّ ٫ن أرٍ هَََس ٳٸخٽ ٿه نؤطاپ حٿ٘اخڃٍ أَهاخ حٿ٘اُن كايػنخ كايَؼخ ٓاڄ٬ظه         رن َٔخٍ ٷخٽ
 ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

َٳه ن٬ڄه ٳ٬َٳهخ ٳٸخٽ وڃاخ  ٳ٬أوٽ حٿنخّ َٸ٠ٍ ٳُه َىځ حٿٸُخڃش ػٗػش ٍؿپ حٓظ٘هي ٳخطً ره  اڅ-
ٳُٺ كظً ٷظڀض ٷخٽ ٻٌرض وٿټنٺ ٷخطڀض ٿُٸخٽ هى ؿاٌَء ٳٸاي ٷُاپ ػاڂ أڃاَ      ٫ڄڀض ٳُهخ ٷخٽ ٷخطڀض 

ره ٳُٔلذ ٫ڀً وؿهه كظً أٿٸٍ ٳٍ حٿنخٍ وٍؿپ ط٬ڀڂ حٿ٬ڀڂ و٫ڀڄه وٷَأ حٿٸَآڅ ٳؤطً ره ٿ٬َُٳاه  
ٳٸاخٽ ٻاٌرض    څن٬ڄه ٳ٬َٳهخ ٳٸخٽ ڃخ ٫ڄڀض ٳُهخ ٷخٽ ط٬ڀڄض ڃنٺ حٿ٬ڀڂ و٫ڀڄظاه وٷاَأص ٳُاٺ حٿٸاَآ    

ة ٳٸي ٷُاپ ػاڂ أڃاَ راه ٳُٔالذ      ڂ ٳٸي ٷُپ وٷَأص حٿٸَآڅ ٿُٸخٽ هى ٷخٍوٿټنٺ ط٬ڀڄض ٿُٸخٽ هى ٫خٿ
٫ڀً وؿهه كظً أٿٸٍ ٳٍ حٿنخٍ وٍؿاپ وٓا٪ حهلل ٫ڀُاه وأ٤٫اخ  ڃان أٛانخٱ حٿڄاخء ٻڀاه ٳاؤطً راه           
ٳ٬َٳه ن٬ڄه ٳ٬َٳهخ ٳٸخٽ ڃخ ٫ڄڀض ٳُهخ ٷاخٽ ڃاخ طَٻاض ڃان ٓازُپ طلاذ أڅ َنٴاٶ ٳُهاخ اٖ أنٴٸاض          

٫ڀً وؿهه كظاً  ٿُٸخٽ هى ؿىحى ٳٸي ٷُپ ػڂ أڃَ ره ٳُٔلذ ٳُهخ ٿٺ ٷخٽ ٻٌرض وٿټنٺ ٳ٬ڀض ًٿٺ 
 أٿٸٍ ٳٍ حٿنخٍ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن كٴٚ كيػنخ وٍٷخء ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .حٿټٴَاًح ٳظق حهلل حٿوُٲ كُغ طٸخٓڄىح ٫ڀً  ٗخء حهلل اڅِٿنخ ٯيح ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن كٴٚ أنزؤنخ وٍٷخء ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ان  كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٴَ حهلل ٿڀى١ أنه أوي اٿً ٍٻن ٗيَيَٰ-
َؽ ٫ان  أنزؤنخ وٍٷخء ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫ْ ٫ٚڀٍ رن كٴخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ



  

 

 

Page 490 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

نڄااخ حڃَأطااخڅ ڃ٬هڄااخ حرنااخڅ ٿهڄااخ ؿااخء حٿااٌثذ ٳؤهااٌ أكااي حٔرنااُن ٳظلخٻڄااخ اٿااً ىحوى ٳٸ٠ااً رااه    رُ-
كڄاٺ حهلل  ََٿڀټزَي ٳوَؿظخ ٳي٫خهڄخ ٓاڀُڄخڅ ٳٸاخٽ هاخطىح حٿٔاټُن أٗاٸه رُنهڄاخ ٳٸخٿاض حٿٜاَٰي         

أرى هَََس وحهلل اڅ ٫ڀڄنخ ڃخ حٿٔټُن اٖ َىڃجٌ وڃخ ٻنخ ى حرنهخ ٖ ط٘ٸه ٳٸ٠ً ره ٿڀَٰٜي ٷخٽ ه
 نٸىٽ اٖ حٿڄيَش.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن كٴٚ أنزؤنخ وٍٷخء ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ان  كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .حهظظن رخٿٸيوځ ڃوٴٴشحٿَكڄن ر٬يڃخ أطض ٫ڀُه ػڄخنىڅ ٓنش و پَحهُڂ هڀُارظظن حه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن كٴٚ أنزؤنخ وٍٷخء ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ان  كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َظلاايػىڅ  ٽ ٍؿااپ ْطٜاايٷن حٿڀُڀااش ٛاايٷش ٳااؤهَؽ ٛاايٷظه ٳىٟاا٬هخ ٳااٍ َااي ُحنُااش ٳؤٛاازلىح ٷااخ-

ْطٜايٷن حٿڀُڀاش رٜايٷش ٳاؤهَؽ ٛايٷظه ٳىٟا٬هخ ٳاٍ َاي ٓاخٍٵ          طٜيٵ حٿڀُڀش ٫ڀً ُحنُاش وٷاخٽ   
ٳؤٛازلىح َظلاايػىڅ طٜاايٵ حٿڀُڀااش ٫ڀااً ٓااخٍٵ ػااڂ ٷااخٽ ْطٜاايٷن حٿڀُڀااش رٜاايٷش ٳااؤهَؽ حٿٜاايٷش  

َظلايػىڅ طٜايٵ حٿڀُڀاش ٫ڀاً ٯناٍ ٳٸاخٽ حٿلڄاي هلل ٫ڀاً ٓاخٍٵ           ٳى٬ٟهخ ٳاٍ َاي ٯناٍ ٳؤٛازلىح    
طٸزڀاض أڃاخ حٿِحنُاش ٳڀ٬ڀهاخ ٬َناٍ أڅ       و٫ڀً ُحنُش و٫ڀً ٯناٍ ٷاخٽ ٳاؤطً ٳٸُاپ ٿاه أڃاخ ٛايٷظٺ ٳٸاي        

 ٲ ره وأڃخ حٿٔخٍٵ ٳڀ٬ڀه أڅ َٔظٰنٍ ره وأڃخ حٿٰنٍ ٳڀ٬ڀه أڅ ٬َظزَ ٳُنٴٶ ڃڄخ آطخ  حهلل.طٔظ٬
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن كٴٚ أنزؤنخ وٍٷخء ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ان  كي - 

 خٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷَََس ٷخٽ ه أرٍ
 .حرن آىځ طؤٻڀه حٍْٝ اٖ ٫ـذ حٿٌنذ ٳبنه ڃنه هڀٶ وڃنه ََٻذ ٻپ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن كٴٚ أنزؤنخ وٍٷخء ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ان  كي - 

ُاپ  ڄڃنا٪ حران ؿ  پ أرٍ هَََس ٷخٽ ر٬غ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٫ڄاَ ٫ڀاً حٿٜايٷش ٳٸُا      
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ حٿنزٍ وهخٿي رن حٿىٿُي وحٿ٬زخّ ٫ڂ حٿنزٍ

نٸڂ حرن ؿڄُاپ اٖ أناه اڅ ٻاخڅ ٳٸُاَح ٳؤٯناخ  حهلل وأڃاخ هخٿاي ٳابنټڂ ط٨ڀڄاىڅ هخٿايح ٳٸاي حكظازْ              ڃخ-
 .أىٍح٫ه ٳٍ ٓزُپ حهلل وأڃخ حٿ٬زخّ ٳهٍ ٫ڀٍ وڃؼڀهخ ػڂ ٷخٽ أڃخ ٫ڀڄض أڅ ٫ڂ حٿَؿپ ٛنى أرُه

ٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرٍ حٿِنخى ٫ن  كيػنٍ أرٍ كيػنخ ىحوى رن ٫ڄَو حٿ٠زػنخ ٫زي حهللكي - 
 ڀڂوٓ أرُه ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه

 .ڀهڃؼ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫خڃَ كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ ٫ن ٫ؼڄخڅ ران ڃلڄاي ٫ان    كي - 

 نزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٿحٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن 
٬نٍ ڃن رُظه اٖ رُي  ٍحَظخڅ ٍحَش رُاي ڃڀاٺ وٍحَاش رُاي ٗا٤ُخڅ ٳابڅ هاَؽ        ڃن هخٍؽ َوَؽ َ ڃخ-

ٿڄخ َلذ حهلل ٫ِ وؿپ حطز٬ه حٿڄڀٺ رَحَظه ٳڀڂ َاِٽ طلاض ٍحَاش حٿڄڀاٺ كظاً ََؿا٪ اٿاً رُظاه واڅ         
 .اٿً رُظه ٪څ كظً ََؿ٤خهَؽ ٿڄخ َٔو٢ حهلل حطز٬ه حٿ٤ُ٘خڅ رَحَظه ٳڀڂ َِٽ طلض ٍحَش حٿُ٘
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٫ؼڄاخڅ ران ڃلڄاي ٫ان حٿڄٸزاٌَ       أرٍ كيػنخ أرى ٫خڃَ كيػنخ ٫زي حهلل ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

 ن ٍٓىٽ حهلل حٿڄلپ وحٿڄلڀپ ٿه.ٿ٬-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫خڃَ كيػنخ ُهُاَ ٬َناٍ حران ڃلڄاي ٫ان حٿ٬اٗء ران ٫زاي         كي - 

 وٓڀڂ ََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه٫َن أرٍ ه ُهحٿَكڄن ٫ن أر
 .ئىڅ حٿلٸىٵ اٿً أهڀهخ كظً طٸخى حٿ٘خس حٿـڄخء ڃن حٿ٘خس حٿٸَنخء َىځ حٿٸُخڃشٿظ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫خڃَ كيػنخ ُهَُ ٫ن حٿ٬اٗء ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس       كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ش حٿټخٳَنحٿڄئڃن وؿن ينُخ ٓـحٿ-
رٍ كيػنخ أرى ٫خڃَ كيػنخ ٫ڀٍ ٬َنٍ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن َلًُ ٬َناٍ حران   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 أرٍ ٻؼَُ ٫ن حرن ٬َٸىد ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حهللَ ٶ حٿڄٴَىوڅ ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل وڃن حٿڄٴَىوڅ ٷخٽ حٿٌَن َهظَوڅ ٳٍ ًٻٓز-
خڃَ كيػنخ حٿڄَُٰس رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ حٿِناخى ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫كي - 

 ڃىًٓ حرن أرٍ ٫ؼڄخڅ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
حهلل ٫ِ وؿپ هڀٶ آىځ ٫ڀً ٛىٍطه وٳٍ ٻظخد أراٍ و٣ىٿاه ٓاظىڅ ًٍح٫اخ ٳاٗ أىٌٍ كايػنخ        اڅ-

 .ره أځ ٖ
نخ ٫ټَڃاش حران ٫ڄاخٍ ٫ان ٟڄ٠اڂ ران ؿاىّ        ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫خڃَ كايػ زػنخ ٫كي - 

 حٿُڄخڃٍ ٷخٽ ٷخٽ ٿٍ أرى هَََس
َڄخڃٍ ٖ طٸىٿن ٿَؿپ وحهلل ٖ َٰٴَ حهلل ٿٺ أو ٖ َيهڀٺ حهلل حٿـنش أرايح ٷڀاض َاخ أراخ هََاَس اڅ       َخ-

٬ض حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل   ڄهاخ ٳابنٍ ٓا   ٸڀهٌ  ٿټڀڄش َٸىٿهخ أكينخ ْهُاه وٛاخكزه اًح ٯ٠اذ ٷاخٽ ٳاٗ ط     
څ ٳاٍ رناٍ حٓاَحثُپ ٍؿاٗڅ ٻاخڅ أكايهڄخ ڃـظهايح ٳاٍ حٿ٬زاخىس وٻاخڅ حِهاَ            ٫ڀُه وٓاڀڂ َٸاىٽ ٻاخ   

ڃٔاَٳخ ٫ڀاً نٴٔاه ٳټخناخ ڃظاآهُُن ٳټاخڅ حٿڄـظهاي ٖ َااِحٽ َاَي حِهاَ ٫ڀاً ًناذ ٳُٸاىٽ َاخ هااٌح              
أٷَٜ ٳُٸىٽ هڀنٍ وٍرٍ أر٬ؼض ٫ڀٍ ٍٷُزخ ٷاخٽ اٿاً أڅ ٍآ  َىڃاخ ٫ڀاً ًناذ حٓاظ٨٬ڄه ٳٸاخٽ ٿاه         

 ٿاٺ أو ٖ َايهڀٺ حهلل   ڀٍ ٍٷُزخ ٷخٽ ٳٸاخٽ وحهلل ٖ َٰٴاَ حهلل  وَلٺ حٷَٜ ٷخٽ هڀنٍ وٍرٍ أر٬ؼض ٫
حٿـنش أريح ٷخٽ أكيهڄخ ٷخٽ ٳز٬غ حهلل اٿُهڄخ ڃڀټاخ ٳٸازٞ أٍوحكهڄاخ وحؿظڄ٬اخ ٳٸاخٽ ٿڀڄاٌنذ اًهاذ        
ٳخىهپ حٿـنش رَكڄظٍ وٷخٽ ٿّهَ أٻنض رٍ ٫خٿڄخ أٻنض ٫ڀً ڃخ ٳٍ َايٌ هخُناخ اًهزاىح راه اٿاً      

 طه.ٓڂ رُي  ٿظټڀڂ رخٿټڀڄش أورٸض ىنُخ  وآهَحٿنخٍ ٷخٽ ٳىحٿٌٌ نٴْ أرٍ حٿٸخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫خڃَ كيػنخ أٳڀق رن ٬ُٓي حْنٜخٌٍ ڃن أهپ ٷزخء كيػنخ كي - 

ٓاڀڂ  و ٫زي حهلل رن ٍحٳ٪ ڃىٿً أځ ٓڀڄش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٓاڄ٬ض حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    
 َٸىٽ

وڅ ٳٍ ٓو٢ حهلل وََوكاىڅ ٳاٍ ٿ٬ناش حهلل ٳاٍ أَايَهڂ      ٣خٿض رٺ ڃيس أوٗٺ أڅ طَي ٷىڃخ َٰي اڅ-
 .ڃؼپ أًنخد حٿزٸَ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڄخځ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن ٫زي حٿڄڀاٺ ٫ان أراٍ هََاَس     كي - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .٫َٝ ٿه ٍٗء ڃن ٯَُ أڅ َٔؤٿه ٳڀُٸزڀه ٳبنڄخ هى ٍُٵ ٓخٷه حهلل اٿُه ڃن-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ و٫زاي حٿٜاڄي ٷاخٖ كايػنخ هڄاخځ كايػنخ ٷظاخىس ٫ان أراٍ               كي - 

 ڃُڄىنش ٫ن أرٍ هَََس أنه أطً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ
حهلل ٫اِ   ڀاٶ ٍ اًح ٍأَظٺ ٣خراض نٴٔاٍ وٷاَص ٫ُناٍ ٳاؤنزجنٍ ٫ان ٻاپ ٗاٍء ٷاخٽ ٻاپ ٗاٍء ه           ان-
ص ره ىهڀض حٿـنش ٷخٽ حٳٖ حٿٔٗځ وأ٬٣ڂ حٿ٬٤اخځ وٛاپ   ؿپ ڃن حٿڄخء ٷخٽ أنزجنٍ رؤڃَ اًح أهٌو

 .هپ حٿـنش رٔٗځ ٷخٽ ٫زي حٿٜڄي وأنزجنٍ ٫ن ٻپ ٍٗءحى حٍْكخځ وٛپذ وحٿنخّ نُخځ ػڂ
 َسػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ هڄخځ ٫ن ٷظاخىس ٫ان أراٍ ڃُڄىناش ٫ان أراٍ هََا       كي - 

 ڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٿأنه ٷخٽ 
 .٣خرض نٴٍٔ وٷَص ٫ُنٍ ٳؤنزجنٍ ٫ن ٻپ ٍٗء ٳٌٻَ ڃ٬نخ ح ٍأَظٺ اً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫خڃَ كيػنخ أرى ىحوى كيػنٍ ٫زي حٿَكڄن ران أراٍ كايٍى    كي - 

 حْٓڀڄٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ز٬ي ٳڀُيٳناه ٳابڅ ٿاڂ َٴ٬اپ ٳٴاٍ ػىراه       ٳزِٵ أو طنوڂ أو طنو٪ ٳڀُلٴَ ٳُه وٿُ ٌح حٿڄٔـيه ىهپ ڃن-

 .ػڂ ٿُوَؽ ره
ٍ كي -  ػنخ أراى ٫اخڃَ كايػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ ران حٿڄ٤ڀاذ ٫ان ٫زاي حهلل ران           كاي  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرا

 حٿلٔن ٫ن ٫زي حٿَكڄن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٳهى ٗهُي پأٍَي ڃخٿه ٳٸظ ڃن-
أرٍ كيػنخ أرى ٫اخڃَ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ ٬َناٍ حران ڃٔاڀڂ ٫ان أراٍ حٿڄظىٻاپ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
٤خنٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ُٗجخ ڃان طڄاَ ٳـ٬ڀظاه ٳاٍ ڃټظاپ ٿناخ ٳ٬ڀٸناخ  ٳاٍ ٓاٸٲ          أ٫-

 .وح ٫ڀً حٿڄيَنشٍځ كُغ أٯخ٘خحٿزُض ٳڀڂ نِٽ نؤٻپ ڃنه كظً ٻخڅ آهَ  أٛخره أهپ حٿ
يػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زاي حٿاىحٍع كايػنٍ أراٍ كايػنخ كزُاذ ٬َناٍ        ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

ػنخ ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ان ٓا٬ُي ران أراٍ ٓا٬ُي حٿڄٸزاٌَ ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل           كي حٿڄ٬ڀڂ
  ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ِحنٍ حٿڄـڀىى ٖ َنټق اٖ ڃؼڀهحٿ-
ٌَ ٫ان ٫زاي حهلل راان   ػنخ ٫زاي حٿٜااڄي كايػنٍ أراٍ كايػنخ حٿـََا     يػنٍ أراٍ كا  كاي ػنخ ٫زاي حهلل  كاي  - 

 ٗٸُٶ ٷخٽ
ڄض رخٿڄيَنش ڃ٪ أرٍ هَََس ٓنش ٳٸخٽ ٿٍ ًحص َىځ ونلن ٫ني كـَس ٫خث٘ش ٿٸي ٍأَظنخ وڃخ ٿنخ أٷ-

ػُخد اٖ حٿزَحى حٿڄظٴظٸش وانخ ٿُؤطٍ ٫ڀً أكينخ حَْخځ ڃاخ َـاي ٬٣خڃاخ َٸاُڂ راه ٛاڀُه كظاً أڅ ٻاخڅ         
ٿُٸُڂ ره ٛڀزه ٳٸٔڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ُؤهٌ حٿلـَ ٳُ٘ي  ٫ڀً أهڄٚ ر٤نه ػڂ َ٘ي  رؼىره ٿ أكينخ

 ٫ڀُه وٓڀڂ ًحص َىځ رُننخ طڄَح ٳؤٛخد ٻپ انٔخڅ ڃنخ ٓز٪ طڄَحص ٳُهن ك٘ٴش ٳڄخ ٓاَنٍ أڅ  حهلل
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ٿٍ ڃټخنهخ طڄَس ؿُيس ٷخٽ ٷڀض ٿڂ ٷخٽ ط٘ي ٿٍ ڃن ڃ٠ٍٰ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿاٍ ڃان أَان أٷزڀاض ٷڀاض ڃان       
اڅ رناٍ حٓاَحثُپ ٷاخٿىح    حٿ٘خځ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿاٍ هاپ ٍأَاض كـاَ ڃىٓاً ٷڀاض وڃاخ كـاَ ڃىٓاً ٷاخٽ           

خره ٳٍ ڃٌحٻَُ  ٷخٽ ٳىٟ٪ ػُخره ٫ڀً ٛوَس وهى َٰظٔپ ٷخٽ ٳ٬ٔض ػُخراه  ٿڄىًٓ ٷىٖ طلض ػُ
ٷخٽ ٳظز٬هخ ٳٍ أػَهخ وهى َٸىٽ َخ كـَ حٿٶ ػُخرٍ كظً أطض ره ٫ڀً رنٍ حَٓحثُپ ٳَأوح ڃٔاظىَخ  

ٌ  ٿـكٔن حٿوڀٶ ٳڀـزه ػاٗع   َاض ٿـزاخص   نٴاْ أراٍ هََاَس رُاي  ٿاى ٻناض ن٨اَص ٿَأ        ٌزاخص ٳىحٿا
 ڃىًٓ ٳُه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٳَٷي ٫ان أراٍ حٿ٬اٗء ٫ان أراٍ      كي - 
 هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .أٻٌد حٿنخّ حٿٜىحٯىڅ وحٿٜزخٯىڅ اڅ-
ظاخىس ٫ان   ي و٫ٴاخڅ ٷاخٖ كايػنخ هڄاخځ ٷاخٽ كايػنخ ٷ      ڄخ ٫زاي حٿٜا  ػنػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كاي    كي - 

 حٿلٔن ٫ن َُخى رن ٍرخف ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
خىٍوح رخ٫ْڄخٽ ٓاظخ ٣ڀاى٩ حٿ٘اڄْ ڃان ڃَٰرهاخ وحٿايؿخٽ وحٿايهخڅ وىحراش حٍْٝ وهىَٜاش          طز-

 .ڃش ٷخٽ وأڃَ حٿٔخ٫شخوأڃَ حٿ٬ خٽأكيٻڂ وأڃَ حٿ٬خڃش ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳٍ كيَؼه وٻخڅ ٷظخىس اًح ٷ
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ أرى أڃُش ٫ڄَو رن َلًُ ٫ن ٬ُٓي رن ٫ڄَو رن ػنخ ٫زي حهللكي - 

٬ُٓي رن حٿ٬خٙ ٷخٽ أهزَنٍ ؿيٌ ٬ُٓي رن ٫ڄَو رن ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

ش ڃ٬ناخ ٳاٍ حٿلڀٸاش ٷزاپ أڅ َڀاٍ ٗاُجخ ٳڀ٬نا        ڃَوحڅ وهاى ٽ ٹ أڃظٍ ٫ڀً َي ٯڀڄش ڃن ٷََٖ ٷخهٗ-
حهلل ٫ڀُهڂ ٯڀڄش ٷخٽ وأڃخ وحهلل ٿى أٗخء أٷىٽ رنى ٳٗڅ ورنى ٳٗڅ ٿٴ٬ڀض ٷخٽ ٳٸڄض أهَؽ أناخ ڃا٪   
أرٍ وؿيٌ اٿً ڃَوحڅ ر٬يڃخ ڃڀټىح ٳبًح هڂ َزخ٬َىڅ حٿٜزُخڅ ڃنهڂ وڃن َزخَ٪ ٿه وهى ٳٍ هَٷاش  

َ٘ازه  ٷخٽ ٿنخ هپ ٫ًٔ أٛلخرټڂ هئٖء أڅ َټىنىح حٿٌَن ٓڄ٬ض أرخ هَََس ٌَٻَ أڅ هٌ  حٿڄڀىٹ 
 .ر٠٬هخ ر٠٬خ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن ٓڄٍ ڃىٿً أراٍ رټاَ ران ٫زاي     كي - 
 حٿَكڄن ٫ن أرٍ ٛخٿق حٿٔڄخڅ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .٘هيحء هڄٔش حٿڄ٬٤ىڅ وحٿڄز٤ىڅ وحٿَٰٵ وٛخكذ حٿهيځ وحٿ٘هُي ٳٍ ٓزُپ حهلل ٫ِ وؿپحٿ-
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حرن ؿََؾ أهزَنٍ ن٬ڄخڅ رن أرٍ ٗاهخد أڅ حران   ػكي - 

 ٗهخد أهزَ  ٫ن ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .هٿََ٘د ر٘ڄخو ح أٻپ أكيٻڂ ٳڀُؤٻپ رُڄُنه ٳبڅ حٿ٤ُ٘خڅ َؤٻپ ر٘ڄخٿهاً-
خ ٍوف كيػنخ ٬ُٓي ٫ان ٷظاخىس ٫ان ٗاهَ ران كىٗاذ ٫ان ٫زاي         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

ٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ هاَؽ ٫ڀاُهڂ وهاڂ َاٌٻَوڅ      أر حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن
 حٿټڄخس ور٠٬هڂ َٸىٽ ؿيٌٍ حٍْٝ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .وحٿ٬ـىس ڃن حٿـنش وهٍ ٗٴخء ڃن حٿٔڂ نٗٴخء ٿڀ٬ُخ ټڄخس ڃن حٿڄن وڃخإهحٿ-



  

 

 

Page 494 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أراٍ هََاَس   كي - 
 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 َاخ طٸىځ حٿٔخ٫ش كظً َؤهٌ أڃظٍ ڃخ أهٌ حْڃڂ وحٿٸَوڅ ٷزڀهخ ٗزَح ر٘زَح وًٍح٫خ رٌٍح٩ ٷخٿىح  ٖ-
 .اٖ أوٿجٺ ٻڄخ ٳ٬ڀض ٳخٍّ وحٿَوځ ٷخٽ وهپ حٿنخّ ٍٓىٽ حهلل

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫خڃَ وأرى ٓڀڄش ٷخٖ كيػنخ ٓاڀُڄخڅ ٬َناٍ حران راٗٽ ٫ان      كي - 
 ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس

 .ٿزٔش حٿَؿپْ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿ٬ن حٿَؿپ َڀزْ ٿزٔش حٿڄَأس وحٿڄَأس طڀز أڅ-
ٍوف كاايػنخ أٓااخڃش راان َُااي ٫اان ٓاا٬ُي حٿڄٸزااٌَ ٫اان أرااٍ    ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كااي - 

 هَََس ٷخٽ
ء ٍؿپ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َََي ٓٴَح ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل أوٛانٍ ٷاخٽ أوٛاُٺ       ؿخ-

ُو ٿاه  حڀڂ حٿڀهڂ وٓرظٸىي حهلل وحٿظټزَُ ٫ڀً ٻپ َٗٱ ٳڀڄخ وٿً حٿَؿپ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
 .حٍْٝ وهىڅ ٫ڀُه حٿٔٴَ

نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ كڄخى ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل ٫ن ٓا٬ُي ران َٔاخٍ    ػكي - 
 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸىٽ

 .ڀهڂ انٍ أ٫ىً رٺ ڃن حٿٴٸَ وحٿٸڀش وحٿٌٿش وأ٫ىً رٺ ڃن أڅ َأ٧ِڀڂ أو ُأ٧َڀڂحٿ-
ؿااََؾ أهزَنااٍ َُااخى أڅ ػخرظااخ ڃااىٿً ٫زااي  حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٍوف كاايػنخ حراان  ػنخ ٫زاايكااي - 

 حٿَكڄن رن َُي أهزَ  أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٔڀڂ حٿَحٻذ ٫ڀً حٿڄخٍٗ وحٿڄخٍٗ ٫ڀً حٿٸخ٫ي وحٿٸڀُپ ٫ڀً حٿټؼَُٿُ-
حهلل ران  نٌٍ ٷخٖ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن آلٶ رن ٫زاي  ڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف وأرى حٿكي - 

أرٍ ٣ڀلش ٫ن ُٳَ ران ٬ٜٛا٬ش ران ڃخٿاٺ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل            
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ اًح حنَٜٱ ڃن ٛٗس حٿٰيحس َٸىٽ

 .ٍأي أكي ڃنټڂ حٿڀُڀش ٍإَخ انه ٿُْ َزٸً ر٬يٌ ڃن حٿنزىس اٖ حٿَإَخ حٿٜخٿلش هپ-
ن َُاي ٷاخٽ كايػنٍ ٫زاي حهلل ران أراٍ ٿزُاي         كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ أٓخڃش را نخ ٫زي حهللػيك - 

٫ن حٿڄ٤ڀذ رن ٫زي حهلل رن كن٤ذ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه       
 وٓڀڂ

 .َنٍ ؿزََپ رَٳ٪ حٿٜىص ٳٍ حٔهٗٽ ٳبنه ڃن ٬ٗخثَ حٿلؾأڃ-
ٓاََُن ٫ان   ٫خڃَ أنزؤنخ أرى رټَ ٫ن ه٘خځ ٫ن حرن  خ أٓىى رنػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
 .حٿ٘ڄْ ٿڂ طلزْ ٫ڀً رَ٘ اٖ ٿُىٗ٪ ٿُخٿٍ ٓخٍ اٿً رُض حٿڄٸيّ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آٖىى رن ٫خڃَ أنزؤنخ أرى رټَ ٫ن ح٫ْڄٖ ٫ن أراٍ ٛاخٿق   كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس ٷخٽٍ ٫ن أر
 .ٓڀٺ ٣ََٸخ َڀظڄْ ٳُه ٫ڀڄخ ٓهپ حهلل ٿه ٣ََٸخ اٿً حٿـنش نڃ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حْٓىى رن ٫خڃَ كيػنٍ أرى رټَ ٫ن ه٘اخځ ٫ان حٿلٔان ٫ان     كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ

أڅ حهلل وٍٓااىٿه  َ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ؿااِوٍح ٳؤنظهزهااخ حٿنااخّ ٳنااخىي ڃنخىَااه   نلاا-
 .ـخء حٿنخّ رڄخ أهٌوح ٳٸٔڄه رُنهڂَنهُخنټڂ ٫ن حٿنهزش ٳ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حْٓىى ٷخٽ أنزؤنخ أرى رټَ ٫ن ه٘خځ ٫ن حرن ََُٓن ٫ن أراٍ  كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .طزخَٗ حٿڄَأس حٿڄَأس وٖ حٿَؿپ حٿَؿپ ٖ-
ٻخڃپ ٬َنٍ حرخ حٿ٬ٗء ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٛاخٿق   نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حْٓىى ٷخٽ أنزؤنخػيك - 

 ڃئًنخ ٻخڅ َئًڅ ٿهڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .ىًوح رخهلل ڃن ٍأّ حٿٔز٬ُن واڃخٍس حٿٜزُخڅط٬-
نخ ٻخڃاپ أراى حٿ٬اٗء ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ       ػٍ رټُاَ كاي  أرا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ران  كي - 

 ق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٛخٿ
ىًوح رخهلل ڃن ٍأّ حٿٔز٬ُن وڃن اڃخٍس حٿٜزُخڅ وٷخٽ ٖ طاٌهذ حٿاينُخ كظاً طٜاَُ ٿڀټا٪ ران       ط٬-

 .ٿټ٪
ٍ ٛخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حْٓىى رن ٫خڃَ أنزؤنخ ٻخڃپ ٫ن أرٍ كي -  هََاَس   ٿق ٫ن أرا

 ڀُه وٓڀڂٷخٽ ٷُپ ٿَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫
 .خ طٰخٍ ٷخٽ وحهلل انٍ ْٯخٍ وحهلل أٯَُ ڃنٍ وڃن ٯَُطه نهً ٫ن حٿٴىحكٖحڃ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حْٓىى ران ٫اخڃَ وأراى حٿڄناٌٍ حٓاڄ٬ُپ ران ٫ڄاَ ٷاخٖ كايػنخ          كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍٓىٽ حهللٽ ٻخڃپ ٷخٽ كيػنخ أرى ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخ
كظً طَُٜ ٿڀټ٪ ٷخٽ حٓڄ٬ُپ رن ٫ڄَ كظً طَُٜ ٿڀټ٪ ڃن ٿټ٪ وٷخٽ حرن رټُاَ  طٌهذ حٿينُخ  ٖ-

 ٿڀټ٪ رن ٿټ٪ وٷخٽ أٓىى ٬َنٍ حٿڄظهڂ حرن حٿڄظهڂ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حْٓىى كيػنخ ٻخڃپ كيػنخ أرى ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷاخٽ  كي - 

 ڀُه وٓڀڂ٫ٛڀً حهلل  ٍٓىٽ حهلل
ٖ ڃن ٷخٽ هټٌح وهټٌح وهټٌح ٷخٽ ٻخڃپ رُي  ٫ن َڄُنه و٫ن ٗاڄخٿه  حٿڄټؼََن هڂ اًٍٖٿىڅ ا أڅ-

 .ورُن َيَه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ رن ىحوى كيػنخ ٫زي حٿاَكڄن ران ػخراض ٫ان ٤٫اخء ران       كي - 

ڄااخ أ٫ڀااڂ ٗااٺ ُُااه وٓااڀڂ ٳ٫ڀٷااَس ٫اان ٫زااي حهلل راان ٟااڄَس ٫اان أرااٍ هََااَس ٫اان حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل 
 ڃىًٓ ٷخٽ ًٍحٌٍ

 .ٳٍ حٿـنش َټٴڀهڂ ارَحهُڂ ٫ڀُه حٿٔٗځ ڄٔڀڄُنحٿ-
ي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃىٓاً ران ىحوى كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان أراٍ ٓانخڅ ٫ان              ٫ز ػنخكي - 

 ٫ؼڄخڅ رن أرٍ ٓىىس ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ص ڃن حٿـنش ڃنِٖپ أو ٫خى  ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپ ٣زض وطزىأؿحهلل ٫ِ وٍ ح ُحٍ حٿڄٔڀڂ أهخ  ٳاً-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وهذ رن ؿََاَ كايػنخ أراٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض حٿن٬ڄاخڅ َلايع ٫ان         كي - 
حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٫زي حهلل رن كٌحٳش حٿٔهڄٍ ٷخځ َٜڀٍ ٳـهاَ رٜاٗطه   

 ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٳش ٖ طٔڄ٬نٍ وحٓڄ٪ ٍرٺ ٫ِ وؿپححرن كٌ َخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وهذ ران ؿََاَ ٷاخٽ كايػنخ أراٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض حٿن٬ڄاخڅ َلايع          يك - 

 ٫ن حٿِهٌَ ٫ن كڄُي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس أنه ٷخٽ
ؽ نزااٍ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َىڃااخ َٔظٔااٸٍ ٳٜااڀً رنااخ ٍٻ٬ظااُن رااٗ أًحڅ وٖ حٷخڃااش ػااڂ  هااَ-

َاي  ػاڂ ٷڀاذ ٍىحء  ٳـ٬اپ حَْڄان ٫ڀاً حَْٔاَ         ه٤زنخ وى٫خ حهلل وكاىٽ وؿهاه نلاى حٿٸزڀاش ٍحٳ٬اخ     
 .وحََْٔ ٫ڀً حَْڄن

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وهذ رن ؿَََ كايػنخ أراٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض َاىنْ ٫ان حٿِهاٌَ        كي - 
 ڀڂ ٷخٽو٫ٓن ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ وأرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه 

اً ٷخٽ ٍد أٍنٍ ٻُٲ طلٍُ حٿڄىطً ٷخٽ أو ٿڂ طئڃن ن أكٶ رخٿ٘ٺ ڃن ارَحهُڂ ٫ڀُه حٿٔٗځ نل-
ٷخٽ رڀً وٿټن ٿ٤ُڄجن ٷڀزٍ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ َاَكڂ حهلل ٿى٣اخ ٿٸاي ٻاخڅ َاؤوي       

 اٿً ٍٻن ٗيَي وٿى ٿزؼض ٳٍ حٿٔـن ڃخ ٿزغ َىٓٲ ْؿزض حٿيح٫ٍ.
ڄي ران ٓاََُن ٷاخٽ    خ وهذ رن ؿَََ كيػنخ أرٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃلنٍ أرٍ كيػػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 كيػنخ أرى هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڃنټڂ أكي َيهڀه ٫ڄڀه حٿـنش وٖ َنـُه ڃن حٿنخٍ ٷخٿىح وٖ أنض َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ وٖ أناخ اٖ      ڃخ-

ُااي  هټااٌح وأٗااخٍ وهااذ رڀُااه وٓااڀڂ ٫ أڅ َظٰڄااينٍ ٍرااٍ رَكڄااش ڃنااه وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل 
 .َٸز٠هخ وَز٤ٔهخ

خى كيػنخ أرى ٫ىحنش ٫ن ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق كڄ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رنكي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ؼَ ٫ٌحد حٿٸزَ ٳٍ حٿزىٽأٻ-
أراٍ ٓاڀڄً كايػنخ أراى      ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿٜاڄي كايػنخ ٍَُاٶ ٬َناٍ حران          كي - 

 ََسحٿڄهِځ ٫ن أرٍ هَ
ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻاخڅ َٸاَأ ٳاٍ حٿ٬٘اخء حِهاَس رخٿٔاڄخء ٬َناٍ ًحص حٿزاَوؽ             أڅ-

 .وحٿٔڄخء وحٿ٤خٍٵ
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬ُٓي ڃىٿً رنٍ هخٗڂ كيػنخ كڄخى رن ٫زخى حٿٔيوٍٓ ٷخٽكي - 
ڃااَ أڅ َٸااَأ س أڅ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ أَن أرااٍ هََاا٫اا ٬ض أرااخ حٿڄهااِځ َلاايعٓااڄ-

 .رخٿٔڄىحص ٳٍ حٿ٬٘خء
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ن كڄخى ٫ن ٓهُپ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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ىڅ راااه ٗاااُجخ وأڅ َٻحهلل ٻااَ  ٿټاااڂ ػٗػااخ وٍٟاااٍ ٿټااڂ ػٗػاااخ ٍٟاااٍ ٿټااڂ أڅ ط٬زااايو  ٖ ط٘اا      اڅ-
ٜلىح ٿىٖس حْڃَ وٻَ  ٿټڂ ٷُپ وٷاخٽ واٟاخ٫ش حٿڄاخٽ وٻؼاَس     ط٬ظٜڄىح رلزپ حهلل ؿڄ٬ُخ وأڅ طن

 .حٿٔئحٽ
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿٜاڄي كايػنخ كڄاخى ٫ان أَاىد ٫ان ٫ټَڃاش ٫ان أراٍ               كي - 

 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٿٔااٸخء وأڅ َڄناا٪ حٿَؿااپ ؿااخٍ  أڅ ٠َاا٪ حَد ڃاان ٳااٍ ٿ٘ااً أڅ َ٘ااَد حٿَؿااپ ٷخثڄااخ و٫اان حنهاا-

 .زش ٳٍ كخث٤هه٘
ٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى كيػنخ هخٿي ٫ن ٗهَ ٫ن أرٍ هَََس أر ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 ٷخٽ ٿڄخ ٷيځ وٳي ٫زي ٷُْ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حڃَة كُٔذ نٴٔه ٿَُ٘د ٻپ ٷىځ ٳُڄخ ريح ٿهڂ ٻپ-
٫ن ٓهُپ ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس      ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخىخ ػنكي - 

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .طٜلذ حٿڄٗثټش ٍٳٸش ٳُهخ ؿَّ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش     كي - 

 وٓڀڂ ٷخٽ هحهلل ٫ڀُ ڀ٫ًن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛ
 .نخ حٿ٬خٙ ڃئڃنخڅحر-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ٓهُپ ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس     كي - 

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ح ٷخطپ أكيٻڂ أهخ  ٳڀُظـنذ حٿىؿهاً-
ٓا٬ي ٫ان ڃلڄاي     ٍ َُاخى ران  َنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ أهزَنٍ حرن ؿََؾ أهزكي - 

نٴٌ ٫ن ٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً   رن َُي رن حٿڄهخؿٌَ رن ٷ
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٿٌٌ نٴٍٔ رُي  ٿظظز٬ن ٓنن حٿٌَن ڃن ٷزڀټڂ ٗزَح ر٘زَ وًٍح٫خ رٌٍح٫خ ورخ٫اخ ٳزخ٫اخ كظاً ٿاى     وح-
 .ٷخٽ ٳڄه دأهپ حٿټظخ ىهڀىح كـَ ٟذ ٿيهڀظڄى  ٷخٿىح وڃن هڂ َخ ٍٓىٽ حهلل

رٍ ٷخٽ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ حرن ؿََؾ ٷخٽ أهزَنٍ حٓڄ٬ُپ ران أڃُاش ٫ان    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 
أَىد رن هخٿي ٫ن ٫زي حهلل ران ٍحٳا٪ ڃاىٿً ْځ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ أهاٌ ٍٓاىٽ حهلل            

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رُيٌ ٳٸخٽ
ٶ كي وهڀاٶ حٿ٘اـَ ٳُهاخ َاىځ حْػناُن وهڀا      ْٶ حهلل حٿظَرش َىځ حٿٔزض وهڀٶ حٿـزخٽ ٳُهخ َىځ حهڀ-

حٿڄټَو  َىځ حٿؼٗػخء وهڀٶ حٿنىٍ َىځ حٍْر٬خء ورغ ٳُهاخ حٿايوحد َاىځ حٿوڄاُْ وهڀاٶ آىځ ٫ڀُاه       
حٿٔٗځ ر٬ي حٿ٬َٜ َىځ حٿـڄ٬ش آهَ حٿوڀٶ ٳٍ آهَ ٓخ٫ش ڃن ٓخ٫خص حٿـڄ٬اش ٳُڄاخ راُن حٿ٬ٜاَ     

 .اٿً حٿڀُپ
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٫ٍُاش ٫ان   ػنخ ٫ًُٔ ٬َنٍ حرن حٿڄُٔذ كيػنٍ أراى  ينخ هخٗڂ كيػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ

څ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َؤطٍ ىحٍ ٷاىځ ڃان حْنٜاخٍ وىونهاڂ ىحٍ ٷاخٽ ٳ٘اٶ ًٿاٺ ٫ڀاُهڂ         ٻخ-
ٳٸخٿىح َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٓازلخڅ حهلل طاؤطٍ ىحٍ ٳاٗڅ وٖ طاؤطٍ ىحٍناخ ٷاخٽ ٳٸاخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه             

نىٍ حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ اڅ حٿٔا   ح ٳبڅ ٳٍ ىحٍهڂ ٓنىٍح ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀًىٻڀزخ ٷخٿ ٻڂوٓڀڂ ْڅ ٳٍ ىحٍ
 ٓز٪.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ ڃلڄي رن ٣ڀلش ٫ن ٫زي حهلل رن ٗزَڃش ٫ان أراٍ   كي - 
 ٫ٍُش حرن ٫ڄَو رن ؿَََ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ىٽ حهلل أڅ حٿنٸزاش  جخ ػٗػاخ ٷاخٽ ٳٸاخځ أ٫َحراٍ ٳٸاخٽ َاخ ٍٓا       ٬َُيٌ ٗاٍء ٗاُجخ ٖ ٬َايٌ ٗاٍء ٗا      ٖ-
طټااىڅ رڄ٘ااٴَ حٿز٬ُااَ أو ر٬ـزااه ٳظ٘ااڄپ حٔرااپ ؿَرااخ ٷااخٽ ٳٔااټض ٓااخ٫ش ٳٸااخٽ ڃااخ أ٫اايي حْوٽ ٖ   

 ٫يوي وٖ ٛٴَ وٖ هخڃش هڀٶ حهلل ٻپ نٴْ ٳټظذ كُخطهخ وڃىطهخ وڃُٜزخطهخ وٍُٷهخ.
رن ي ٫ن ٫زي حهلل رن ٗزَڃش ٫ن أرٍ ٫ٍُش ڄكيػنخ ڃل ٗڂػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخكي - 

 ٫ڄَو ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٽ ٍؿپ َخ ٍٓىٽ حهلل أٌ حٿنخّ أكٶ ڃنٍ رلٔن حٿٜالزش ٷاخٽ أڃاٺ ٷاخٽ ػاڂ ڃان ٷاخٽ ػاڂ أڃاٺ          ٷخ-

 .ٷخٽ ػڂ ڃن ٷخٽ ػڂ أڃٺ ٷخٽ ػڂ ڃن ٷخٽ أرخٹ
ٿاَكڄن ران آالٶ ٫ان     ح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٍر٬اٍ ران اراَحهُڂ ٷاخٽ كايػنخ ٫زاي        كي - 

 س ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََ
ّ حٿټخٳَ َىځ حٿٸُخڃش ڃؼپ أُكي و٫َٝ ؿڀي  ٓز٬ىڅ ًٍح٫خ ٳوٌ  ڃؼپ وٍٷاخڅ وڃٸ٬اي  ڃان    َٟ-

 .حٿنخٍ ڃؼپ ڃخ رُنٍ ورُن حٿَرٌس
خ ََٗٺ ٫ن ٓا٬ُي  نٿَكڄن كيػح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍر٬ٍ رن ارَحهُڂ كيػنخ ٫زيكي - 

 َََس ٷخٽرن أرٍ ٬ُٓي ٫ن أرٍ ه
ْ ٍؿٗڅ ٫ني حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أكيهڄخ أَٗٱ ڃان حِهاَ ٳ٤٬اْ حٿ٘اََٲ ٳڀاڂ      ٤٫-

َلڄي حهلل ٳڀڂ َ٘ظڄه حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ و٤٫ْ حِهاَ ٳلڄاي حهلل ٳ٘اظڄه حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل      
٤٫ْ هٌح ٫نيٹ ٳ٘ڄظه ٷاخٽ ٳٸاخٽ اڅ   وڂ ط٘ظڄنٍ ٳڀ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿََ٘ٲ ٤٫ٔض ٫نيٹ 

 ظٺ.ًٻَ حهلل ٳٌٻَطه وأنٺ نُٔض حهلل ٳنُٔهٌح 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ڃخٿٺ رن ٧خٿڂ ٷخٽ كي - 

ٓڄ٬ض أرخ هَََس َليع ڃَوحڅ رن حٿلټڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أرخ حٿٸخٓڂ 
 ٵ َٸىٽوخىٵ حٿڄٜيٿٜح
 .حء ٓٴهخء ڃن ٷََٖٹ أڃظٍ ٫ڀً ٍإوّ ٯڀڄش أڃَهٗ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ڃَُوٵ ٫ن ٫يٌ رن ػخرض ٫ان  كي - 

 أرٍ كخُځ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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ڃاَ حٿڄائڃنُن رڄاخ أڃاَ راه حٿڄَٓاڀُن ٳٸاخٽ َاخ         أ هخ حٿنخّ اڅ حهلل ٣ُذ ٖ َٸزپ اٖ ٣ُزاخ واڅ حهلل أَ-
ڂ اناٍ رڄاخ ط٬ڄڀاىڅ ٫ڀاُڂ وٷاخٽ َاخ أَهاخ حٿاٌَن آڃناىح          حٿَٓپ ٻڀىح ڃن حٿ٤ُزخص وح٫ڄڀىح ڃخ ٗاجظ أَهخ 

ٻڀىح ڃن ٣ُزخص ڃخ ٍُٷنخٻڂ ػڂ ًٻَ حٿَؿپ ٤َُپ حٿٔٴَ أ٬ٗغ أٯزَ ػڂ َڄي َيَاه اٿاً حٿٔاڄخء َاخ     
 ٍد َخ ٍد وڃ٬٤ڄه كَحځ وڃَ٘ره كَحځ وڃڀزٔه كَحځ وٯٌٌ رخٿلَحځ ٳؤنً َٔظـخد ٿٌٿٺ.

حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى حٿن٠ااَ كاايػنخ ٗااََٺ ٫اان حْٗاا٬غ راان ٓااڀُڂ ٫اان أرااٍ   ػنخ ٫زاايكااي - 
 اٖكىٙ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .٠پ ٛٗس حٿـڄخ٫ش ٫ڀً حٿىكيس ٓز٬خ و٫ََ٘ن ىٍؿشطٴ-
أرااٍ رټااَ ٫اان حراان أرااٍ ًثااذ ٫اان ٓاا٬ُي   نحٿن٠ااَ وحرااى ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااكااي - 

 ٸزٌَ ٫ن ٬ُٓي رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٿڄ
َاى٣ن ٷاخٽ حران أرااٍ رټاَ ٖ َاى٣ن ٍؿااپ ڃٔاڀڂ حٿڄٔاخؿي ٿڀٜااٗس وحٿاٌٻَ اٖ طز٘ازٖ حهلل رااه           ٖ-

 .كظً َوَؽ ٻڄخ َظز٘زٖ أهپ حٿٰخثذ رٰخثزهڂ اًح ٷيځ ٫ڀُهڂ
ن أرٍ ًثذ وآالٶ ران ٓاڀُڄخڅ ٷاخٽ كايػنخ      هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ ٫ن حرحػنخ ٫زي كي - 

حرن أرٍ ًثذ ٫ن ٬ُٓي ران ٓاڄ٬خڅ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس َلايع أراخ ٷظاخىس أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل            
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

هڀټاش  ن خَ٪ ٿَؿپ رُن حٿَٻن وحٿڄٸاخځ وٿان َٔاظلپ حٿزُاض اٖ أهڀاه ٳابًح حٓاظلڀى  ٳاٗ طٔاؤٽ ٫ا          َز-
 ٬ڄَ ر٬ي  أريح وهڂ حٿٌَن َٔظوَؿىڅ ٻنِ .ػڂ طؤطٍ حٿلز٘ش ٳُوَرىنه هَحرخ ٖ َ دحٿ٬َ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن ٛخٿق ڃىٿً حٿظىأڃاش ٫ان   كي - 
 أرٍ هَََس أنه ٻخڅ َن٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

خ راؤرٍ  راُن حٿڄنټزاُن َٸزاپ ؿڄ٬ُاخ وَايرَ ؿڄ٬ُا       خُن ر٬ُي ڃُنڅ ٗزق حٿٌٍح٫ُن أهيد أٗٴخٍ حٿ٬ٻخ-
 .هى وأڃٍ ٿڂ َټن ٳخك٘خ وٖ ڃظٴل٘خ وٖ ٛوخرخ ٳٍ حْٓىحٵ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ ٷاخٽ كايػنخ حٿڄزاخٍٹ ٫ان حٿلٔان ٫ان أراٍ هََاَس         كي - 
 أنه ًٻَ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٗ   أڅ- خ ٍد ه ٳابڅ نٸاٚ ڃنهاخ ٗاُجخ ٷُاپ ٿاه نٸٜاض ڃنهاخ ٳُٸاىٽ َُا          طحٿ٬زي حٿڄڄڀىٹ ٿُلخٓاذ رٜا
ٰ  ٓاڀ٤ض ٫ڀااٍ ڃڀُټااخ  ڀنٍ ٫اان ٛااٗطٍ ٳُٸااىٽ ٷاي ٍأَظااٺ طٔااَٵ ڃاان ڃخٿاه ٿنٴٔااٺ ٳهااٗ ٓااَٷض   ٗا

 .ٿنٴٔٺ ڃن ٫ڄڀٺ أو ٫ڄڀه ٷخٽ ٳُظوٌ حهلل ٫ڀُه حٿلـش
ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أراى حٿن٠اَ كايػنخ حٿڄزاخٍٹ ران ٳ٠اخٿش ٫ان حٿلٔان ٫ان أرا          كي - 

 وٓڀڂ ٷخٽ ٖ أ٫ڀڄه اٖ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه هَََس ٷخٽ
ٓٗڃً ڃن حرن آىځ ٛيٷش كُن َٜزق ٳ٘ٶ ًٿٺ ٫ڀً حٿڄٔڀڄُن ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل     ٻپ-

٫ڀُه وٓڀڂ أڅ ٓٗڃٺ ٫ڀً ٫زخى حهلل ٛيٷش واڃخ٣ظٺ حًْي ٫ن حٿ٤ََاٶ وأڅ أڃاَٹ راخٿڄ٬َوٱ    
 .أكٴ٨هخ لى هٌح ٿڂن ٛيٷش ونهُٺ ٫ن حٿڄنټَ ٛيٷش وكيع أُٗخء ڃن

كيػنخ أرى حٿن٠َ كايػنخ حٿڄزاخٍٹ ٫ان حٿلٔان ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
 ٓڄ٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ



  

 

 

Page 500 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ڄخ َڀزْ حٿلَََ ٳٍ حٿينُخ ڃن ٖ ََؿى أڅ َڀزٔه ٳٍ حِهَس انڄاخ َڀازْ حٿلََاَ ڃان ٖ هاٗٵ      ان-
 .طهڂُهڂ ٳُـ٬ڀىڅ كَََح ٳٍ ػُخرهڂ وٳٍ رُىزٿه ٷخٽ حٿلٔن ٳڄخ رخٽ أٷىحځ َزڀٰهڂ هٌح ٫ن ن

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠اَ كايػنخ حٿڄزاخٍٹ ٫ان حٿلٔان ٫ان أراٍ هََاَس وٖ         كي - 
 أ٫ڀڄه اٖ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

٬ُن طِنً وحٿٸڀاذ َِناً ٳِناخ حٿ٬اُن حٿن٨اَ وُناخ حٿٸڀاذ حٿظڄناٍ وحٿٴاَؽ َٜايٵ ڃاخ هنخٿاٺ أو             حٿ-
 .َټٌره

 رى حٿن٠َ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أكي - 
ٛخنٍ هڀُڀٍ أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رؼٗع ٖ أى٫هن ٛىځ ػٗػش أَخځ ڃن ٻاپ ٗاهَ   أو-

 .وأڅ ٖ أنخځ اٖ ٫ڀً وطَ وحٿٰٔپ َىځ حٿـڄ٬ش
٫ڄُاَ  ڀٍ حٿـ٬ٴٍ ٫ن ُحثيس ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ران  ٫ٿلُٔن رن ح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنظَ٘ ٫ن كڄُي رن ٫زي حٿَكڄن حٿلڄٌَُ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ً ٍؿپ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل أٌ حٿٜاٗس أٳ٠اپ ر٬اي حٿڄټظىراش ٷاخٽ          أط-

 .ٌ طي٫ىنه حٿڄلَځٌَ حهلل حٿٗهحٿٜٗس ٳٍ ؿىٱ حٿڀُپ ٷخٽ ٳؤٌ حٿُٜخځ أٳ٠پ ر٬ي ٍڃ٠خڅ ٷخٽ 
كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫خٛڂ أنزؤنخ حران ٫ـاٗڅ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ         ػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .كڄپ حٿٔٗف ٫ڀُنخ ٳڀُْ ڃنٍ ڃن-
َ    كي -  ن ٫ان  كڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫خٛڂ كيػنخ حْوُح٫ٍ كيػنخ ٷاَس ران ٫زاي حٿا

 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهخد ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٗحرن 
ٍّ أ٫ـڀهڂ ٳ٤َحٷخ-  .ٽ حهلل ٫ِ وؿپ اڅ أكذ ٫زخىٌ اٿ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫خٛڂ أنزؤنخ ڃلڄي رن ٍٳخ٫اش ٫ان ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق       كي - 

ٻؼااَ ڃااخ َٜااىځ حٔػنااُن   أوٓااڀڂ ٻااخڅ  ه ٫اان أرُااه ٫اان أرااٍ هََااَس أڅ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُاا    
 پ ٿه ٷخٽ ٳٸخٽوحٿوڄُْ ٷخٽ ٳٸُ

ح٫ْڄخٽ ط٬َٝ ٻپ اػنُن وهڄُْ أو ٻپ َاىځ اػناُن وهڄاُْ ٳُٰٴاَ حهلل ٿټاپ ڃٔاڀڂ أو ٿټاپ         اڅ-
 .ڃئڃن اٖ حٿڄظهخؿََن ٳُٸىٽ أهَهڄخ

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أراى ٫خٛاڂ كايػنخ حٿلٔان ران ََِاي ران ٳاَوم حٿ٠اڄٌَ ڃان          كي - 
َ    أ َاَس َٸاىٽ أٗاهي ٿٔاڄ٬ض حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل       هپ حٿڄيَنش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٓاڀڄش َٸاىٽ ٓاڄ٬ض أراخ ه

 ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
ڃن ٫زي أو أڃش َلڀٲ ٫ني هٌح حٿڄنزَ ٫ڀً َڄُن آػڄش وٿى ٫ڀاً ٓاىحٹ ٣ٍاذ اٖ وؿزاض ٿاه       ڃخ-

 .حٿنخٍ
 ٍَحڅ ران أرا  ٫ڄا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫خٛڂ ٫ن ٫زي حٿلڄُي رن ؿ٬ٴَ كيػنٍ كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأنْ ٫ن ٫ڄَو رن حٿلټڂ ٫ن أرٍ هَََس 
 .َٴَٹ ڃئڃن ڃئڃنش اڅ ٻَ  ڃنهخ هڀٸخ ٍٍٟ ڃنهخ آهَ ٖ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى رټاَ حٿلنٴاٍ كايػنخ ٫زاي حٿلڄُاي ران ؿ٬ٴاَ ٫ان ٫ڄاَ ران           كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ًٽ حهلل ٛڀٓىحٿلټڂ حْنٜخٌٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍ

 .هخٍ كظً َڄڀٺ ٍؿپ ڃن حٿڄىحٿٍ َٸخٽ ٿه ؿهـخ ٌَهذ حٿڀُپ وحٿن ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى رټَ حٿلنٴٍ كيػنخ حٿ٠لخٹ حران ٫ؼڄاخڅ كايػنٍ رټُاَ ران      كي - 

 ٫زي حهلل رن حْٗؾ ٫ن ٓڀُڄخڅ رن َٔخٍ
ٍ  أڅ- ٿهاڂ ٳايهپ أراى هََاَس ٫ڀُاه       ٬ُهاخ ٳاؤًڅ  ر ٛټخٹ حٿظـخٍ هَؿض ٳخٓظؤًڅ حٿظـخٍ ڃَوحڅ ٳا

ض ٳٍ رُ٪ حٿَرخ وٷي نهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َ٘اظَي حٿ٬٤اخځ ػاڂ َزاخ٩     ٳٸخٽ ٿه أًن
كظً َٔظىٳٍ ٷخٽ ٓڀُڄخڅ ٳَأَض ڃَوحڅ ر٬غ حٿلَّ ٳـ٬ڀىح َنظ٫ِاىڅ حٿٜاټخٹ ڃان أَايٌ ڃان      

 ڂ.ٖ َظلَؽ ڃنه
خ حٿ٠لخٹ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن رټُاَ ران ٫زاي    نٿلنٴٍ كيػح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى رټَكي - 

  رن حْٗؾ ٫ن ٓڀُڄخڅ رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس أنه ٷخٽحهلل
ٍأَض ٍؿٗ أٗزه ٛٗس رَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٳاٗڅ ٔڃاخځ ٻاخڅ رخٿڄيَناش ٷاخٽ       ڃخ-

ٲ ٓااڀُڄخڅ راان َٔااخٍ ٳٜااڀُض هڀٴااه ٳټااخڅ ٤َُااپ حْوٿُااُن ڃاان حٿ٨هااَ وَوٴااٲ حْهااََُن وَوٴاا     
پ وَٸَأ ٳٍ حْوٿُُن ڃن حٿ٬٘خء ڃن و٢ٓ أ ٳٍ حْوٿُُن ڃن حٿڄَٰد رٸٜخٍ حٿڄٴَٜحٿ٬َٜ وَٸ

ٍ حٿٰيحس ر٤ىحٽ حٿڄٴٜپ ٷخٽ حٿ٠لخٹ وكيػنٍ ڃن ٓڄ٪ أنْ رن ڃخٿٺ َٸىٽ ڃاخ  حٿڄٴٜپ وَٸَأ ٳ
ٍأَض أكيح أٗزه ٛٗس رٜٗس ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن هٌح حٿٴظً ٬َنٍ ٫ڄَ رن ٫زي 

٪ ڃؼاپ ڃاخ ٷاخٽ ٓاڀُڄخڅ ران      حٿ٬َِِ ٷخٽ حٿ٠لخٹ ٳٜڀُض هڀٲ ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬َِاِ وٻاخڅ َٜان   
 َٔخٍ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ أراى رټاَ حٿلنٴاٍ كايػنٍ ڃ٬خوَاش ران أراٍ ڃاٍِى ٷاخٽ كايػنٍ            كي - 
 ٫ڄٍ ٬ُٓي أرى حٿلزخد ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

٬خثاٌ ڃان   حٿ ڃٸاخځ  ڃض حٿَكڂ ٳؤهاٌص رلٸاى حٿاَكڄن ٷخٿاض هاٌح     خٶ حٿوڀٶ ٷهڀحهلل ٫ِ وؿپ ٿڄخ  اڅ-
حٿٸ٬ُ٤ش ٷخٽ أڃخ طٍَٟ أڅ أٛپ ڃن وٛڀٺ وحٷ٤٪ ڃن ٷ٬٤ٺ حٷَإوح اڅ ٗاجظڂ ٳهاپ ٫ٔاُظڂ اڅ    
طاااىٿُظڂ أڅ طٴٔااايوح ٳاااٍ حٍْٝ وطٸ٬٤اااىح أٍكاااخڃټڂ أوٿجاااٺ حٿاااٌَن ٿ٬ااانهڂ حهلل ٳؤٛاااڄهڂ وأ٫ڄاااً   

 .أٷٴخٿهخ ىدأرٜخٍهڂ أٳٗ َظيرَوڅ حٿٸَآڅ أځ ٫ڀً ٷڀ
رى رټَ حٿلنٴٍ ٷخٽ كيػنخ ٻؼَُ رن َُاي ٫ان ٫ڄاَو ران طڄاُڂ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أكي - 

٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿڄڀلىٱ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل   
 ٫ڀُه وٓڀڂ

أطااً ٫ڀااً حٿڄٔااڀڄُن ٗااهَ هُااَ ٿهااڂ ڃاان ٍڃ٠ااخڅ وٖ أطااً ٫ڀااً حٿڄنااخٳٸُن ٗااهَ ٗااَ ڃاان       ڃااخ-
٬زخىس وڃخ ٬َي ٳُاه حٿڄناخٳٸىڅ ڃان ٯٴاٗص حٿناخّ      ٿڀ ٿٸىسڃ٠خڅ وًٿٺ ٿڄخ ٬َي حٿڄئڃنىڅ ٳُه ڃن حٍ

 .و٫ىٍحطهڂ هى ٯنڂ وحٿڄئڃن َٰظنڄه حٿٴخؿَ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى رټَ حٿلنٴٍ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ كي - 

 ڂڀ ٫ڀُه وٓهللٷخٽ أرى هَََس ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ح
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حٿ٘ا٤ُخڅ ٳاؤرْ راه ٻڄاخ َازْ حٿَؿاپ ريحرظاه ٳابًح ٓاټن ٿاه           أكيٻڂ اًح ٻاخڅ ٳاٍ حٿٜاٗس ؿاخء       اڅ-
أ١َٟ رُن اٿُظُه ٿُٴظناه ٫ان ٛاٗطه ٳابًح وؿاي أكايٻڂ ٗاُجخ ڃان ًٿاٺ ٳاٗ َنٜاَٱ كظاً َٔاڄ٪              

 .ٛىطخ أو َـي ٍَلخ ٖ َ٘ٺ ٳُه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى رټَ حٿلنٴٍ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن أرٍ هَََس 
أكيٻڂ اًح ٻخڅ ٳٍ حٿڄٔـي ؿخء  حٿ٤ُ٘خڅ ٳؤرْ ره ٻڄخ َزْ حٿَؿپ ريحرظه ٳبًح ٓټن ٿه ُنٸه  اڅ-

ڀـاىځ  ٿڄأو أٿـڄه ٷخٽ أرى هَََس ٳؤنظڂ طَوڅ ًٿٺ أڃخ حٿڄِنىٵ ٳظَح  ڃخثٗ ٻٌح ٖ ٌَٻَ حهلل وأڃاخ ح 
 .ٳخ  ٖ ٌَٻَ حهلل ٫ِ وؿپ قٳٴخط

٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ ٫زي حٿلڄُي رن ؿ٬ٴاَ ٫ان ٫ُاخٝ ران     ػنخ كي - 
٫زي حهلل رن أرٍ َٓف ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٷاخځ ٳو٤اذ حٿناخّ ػاڂ      

 ًٻَ
هلل ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل   ح٫ڄخٽ ٫ني ْحَٔڄخڅ رخهلل وحٿـهخى ٳٍ ٓزُپ حهلل ڃن أٳ٠پ ح أڅ-

ظڀض ٳٍ ٓزُپ حهلل وأنخ ٛخرَ ڃلظٔذ ڃٸزپ ٯَُ ڃيرَ َټٴَ حهلل ٫نٍ ه٤خَخٌ ٷخٽ ن٬ڂ ٻُٲ اڅ ٷ
ٽ ٷڀض ٷخٽ اڅ ٷظڀض ٳٍ ٓزُپ حهلل وأنخ ٛخرَ ڃلظٔذ ڃٸزپ ٯَُ ڃايرَ َټٴاَ حهلل ٫ان ه٤خَاخٌ ٷاخ     

ن٬ڂ ٻُٲ ٷڀض ٷخٽ اڅ ٷظڀاض ٳاٍ ٓازُپ حهلل وأناخ ٛاخرَ ڃلظٔاذ ڃٸزاپ ٯُاَ ڃايرَ َټٴاَ حهلل ٫ناٍ            
 ٬ڂ اٖ حٿيَن ٳبڅ ؿزََپ ٓخٍنٍ رٌٿٺ.ه٤خَخٌ ٷخٽ ن

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ َىنْ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓا٬ُي ران   كي - 
 حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ْ ٬زي حٿڄٜڀق حٿڄڄڀىٹ أؿَحڅ وحٿاٌٌ ن ٿڀ- َ   ٴا ؾ رُاي  ٿاىٖ حٿـهاخى ٳاٍ ٓازُپ حهلل وحٿلا       سأراٍ هََا
 ورَ أڃٍ ْكززض أڅ أڃىص وأنخ ڃڄڀىٹ.

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ؼڄااخڅ راان ٫ڄااَ كاايػنخ أٓااخڃش راان َُااي كاايػنخ أرااى ٫زااي حهلل  كااي - 
 حٿٸَح٥ أنه ٓڄ٪ ٬ٓي رن ڃخٿٺ وأرخ هَََس َٸىٖڅ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

راخٍٹ ٿهاڂ ٳاٍ ڃايهڂ حٿڀهاڂ اڅ      َناش ٳاٍ ڃايَنظهڂ وراخٍٹ ٿهاڂ ٳاٍ ٛاخ٫هڂ و       يٖهپ حٿڄ ٍٹڀهڂ رخحٿ-
ارَحهُڂ ٫زيٹ وهڀُڀٺ وانٍ ٫زايٹ وٍٓاىٿٺ واڅ اراَحهُڂ ٓاؤٿٺ ْهاپ ڃټاش وأناٍ أٓاؤٿٺ ْهاپ          
حٿڄيَنش ٻڄخ ٓؤٿٺ ارَحهُڂ ْهپ ڃټش وڃؼڀه ڃ٬ه اڅ حٿڄيَنش ڃ٘ظزټش رخٿڄٗثټش ٫ڀً ٻپ نٸاذ ڃنهاخ   

ره حهلل ٻڄخ ٌَود حٿڄڀق ٳٍ ڃڀټخڅ َلَٓخنهخ ٖ َيهڀهخ حٿ٤خ٫ىڅ وٖ حٿيؿخٽ ٳڄن أٍحىهخ رٔىء أًح
 حٿڄخء.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ أرى ؿ٬ٴَ ٬َنٍ حٿَحٌُ ٫ن ه٘خځ ٫ان حران   كي - 
 ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

 .ً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َٜڀٍ أكينخ ڃوظَٜحنه-
ڃ٬ڄاَ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان      كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ أَىد ٫ان أراٍ    ٍكيػنٍ أر ػنخ ٫زي حهللكي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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 .څ َڄظڀت ؿىٱ أكيٻڂ ٷُلخ هَُ ٿه ڃن أڅ َڄظڀت ٬َٗحْ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ أراى حٿن٠اَ كايػنخ أراى ٓا٬ُي ٬َناٍ حٿڄائىد ٷاخٽ أراٍ وحٓاڄه            كي - 

ه ٫زاي حٿاَكڄن ران ڃهايٌ     رن أرٍ حٿىٟخف أرى ٬ُٓي حٿڄئىد ٷخٽ أرٍ وٍوي ٫نا ڂ ڃلڄي رن ڃٔڀ
وأرى ىحوى وأرى ٻخڃپ ٷخٽ كيػنخ ه٘اخځ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل           

 ٫ڀُه وٓڀڂ
حٿ٤ُ٘خڅ َؤطٍ أكيٻڂ ٳُٸىٽ ڃن هڀاٶ حٿٔاڄخء ٳُٸاىٽ حهلل ٫اِ وؿاپ ٳُٸاىٽ ڃان هڀاٶ حٍْٝ          اڅ-

 .آڃنض رخهلل ورَٓڀه ٳبًح أكْ أكيٻڂ رٍ٘ء ڃن هٌح ٳڀُٸپ ڃن هڀٶ حهللٽ ٳُٸىٽ حهلل ٳُٸى
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ أرى ٫ٸُپ كايػنخ أراى كُاخڅ ٫ان أراٍ ٫ٍُاش       كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 .څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َلذ حٿٌٍح٩ٻخ-
 كيػنخ أرى ٫ٸُپ ٷخٽ أراٍ حٓاڄه ٫زاي حهلل ران ٫ٸُاپ      ٠َػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿنكي - 

حٿؼٸٴٍ ػٸش كيػنخ ٫زي حهلل رن ٬ُٓي ٫ن أرُه ٫ن أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه        
 وٓڀڂ

 .ُنٺ رڄخ َٜيٷٺ ره ٛخكزٺَڄ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى حٿن٠ااَ كاايػنخ وٍٷااخء راان ٫ڄااَ حٿُ٘ااټٌَ ٷااخٽ ٓااڄ٬ض   كااي - 

ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ٤٫خء رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷاخٽ ٷاخٽ    نخٍ َليع ٫َن٫ڄَو رن ى
 وٓڀڂ

 .ٛٗس ر٬ي حٔٷخڃش اٖ حٿڄټظىرش ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ وٍٷخء ٫ن ٫زُي حهلل رن أراٍ ََِاي ٫ان ناخٳ٪     كي - 

 رن ؿزَُ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ض ڃ٬اه  ٓاىٵ ڃان أٓاىحٵ حٿڄيَناش ٳخنٜاَٱ وحنٜاَٳ       ٍُاه وٓاڀڂ ٳا   ٫ڀض ڃ٪ حٿنزٍ ٛاڀً حهلل  ٻن-

ٳـخء اٿً ٳنخء ٳخ٣ڄش ٳنخىي حٿلٔن ٳٸخٽ أٌ ٿټ٪ أٌ ٿټ٪ أٌ ٿټ٪ ٷخٿه ػٗع ڃَحص ٳڀڂ َـزاه أكاي   
ٷخٽ ٳخنَٜٱ وحنَٜٳض ڃ٬ه ٷخٽ ٳـخء اٿً ٳنخء ٫خث٘ش ٳٸ٬ي ٷخٽ ٳـخء حٿلٔن رن ٫ڀٍ ٷخٽ أراى  

څ أڃاه كزٔاظه ٿظـ٬اپ ٳاٍ ٫نٸاه حٿٔاوخد ٳڀڄاخ ؿاخء حٿظِڃاه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل            هَََس ٧نناض أ 
ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حٿڀهڂ انٍ أكزه ٳخكزه وأكذ ڃن َلزه ُه وٓڀڂ وحٿظِځ هى ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫٫ڀ

 ػٗع ڃَحص.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ وكٔن رن ڃىًٓ ٷاخٖ كايػنخ وٍٷاخء ٫ان ٫زاي حهلل      كي - 

 خٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷرن ىَنخٍ ٫ن ٬ُٓي رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس 
طٜيٵ ر٬يٽ طڄَس ڃن ٻٔذ ٣ُاذ وٖ َٜا٬ي اٿاً حهلل اٖ حٿ٤ُاذ ٳابڅ حهلل َٸزڀهاخ رُڄُناه ػاڂ          ڃن-

 .ََرُهخ ٿٜخكزهخ ٻڄخ ََرٍ أكيٻڂ ٳڀى  كظً طټىڅ ڃؼپ حٿـزپ
ٓاڀڄش   ٍأراٍ ٫ان أرا   خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ ارَحهُڂ رن ٓا٬ي كايػن  كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً
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 .هپ حٿـنش أٷىحځ أٳجيطهڂ ڃؼپ أٳجيس حٿ٤ََُي-
ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ٷخٽ أرٍ كيػنخ  ٬َٸىد ٷاخٽ كايػنٍ أراٍ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٷاخٽ ٷاخٽ           كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 جيس حٿ٤َُ.ََس َيهپ حٿـنش أٷىحځ أٳجيطهڂ ڃؼپ أٳَٽ ٫زي حهلل وهى حٿٜىحد ٬َنٍ ٿڂ ٌَٻَ أرخ هٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أراى حٿن٠اَ كايػنخ ٗاُزخڅ ٫ان ٫خٛاڂ ٫ان حٖٓاىى ران هاٗٽ           كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
َنٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رؼٗع رنىځ ٫ڀً وطَ وحٿٰٔپ َىځ حٿـڄ٬ش وٛىځ ػٗػاش  أڃ-

 .أَخځ ڃن ٻپ ٗهَ
َ    زػنخ ٫كي -  كايػنخ أٓاخڃش ٫ان ٓا٬ُي حٿڄٸزاٌَ ٫ان أراٍ         ي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫ؼڄاخڅ ران ٫ڄا

 هَََس
ٍؿٗ أطً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َََي ٓٴَح ٿُىى٫ه ٳٸخٽ ٿاه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      أڅ-

ُاه  ٫ڀوٓڀڂ أوُٛٺ رظٸىي حهلل وحٿظټزَُ ٫ڀً ٻپ َٗٱ ٳڀڄخ وٿً ٷخٽ حٿڀهڂ ح٣ى ٿه حٿز٬ُاي وهاىڅ   
 .حٿٔٴَ

رى حٿن٠َ كيػنخ آلٶ ران ٓا٬ُي ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أكي - 
 أنه ٻخڅ َٸىٽ

ٲ أنااظڂ اًح ٿاڂ طـظنزااىح ىَناخٍح وٖ ىٍهڄااخ ٳٸُاپ ٿااه وهاپ طااَي ًٿاٺ ٻخثنااخ َاخ أرااخ هََاَس ٳٸااخٽ        ٻُا -
ش حهلل ڃا ٽ طنظهاٺ ً ٷاخ وحٿٌٌ نٴْ أراٍ هََاَس رُاي  ٫ان ٷاىٽ حٿٜاخىٵ حٿڄٜايوٵ ٷاخٿىح و٫اڂ ًحٹ          

پ حٿٌڃش ٳُڄن٬ىڅ ڃخ رؤَيَهڂ وحٿٌٌ نٴْ أرٍ هََاَس رُاي  ٿُټاىنن    وًڃش ٍٓىٿه ٳُ٘ي حهلل ٷڀىد أه
 .ڃَطُن

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫زاي حٿاَكڄن كايػنخ ٗاخًحڅ كايػنخ اراَحهُڂ حران ٓا٬ي ٫ان          كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ڀًحرن ٗهخد ٫ن ٫زُي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛ

وٻخڅ َٸىٽ ٿٴظخ  اًح أطُض ڃ٬َٔح ٳظـخوُ ٫ناه ٿ٬اپ حهلل َظـاخوُ ٫ناخ     څ ٍؿپ َيحَن حٿنخّ ٷخٽ ٻخ-
 ٳڀٸً حهلل ٳظـخوُ ٫نه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىٓاً كايػنخ ُهُاَ ٫ان ٓاهُپ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ          كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ؿزاپ ڃان ًهاذ ٳُٸظظاپ ٫ڀُاه حٿناخّ        و ٖ طٸىځ حٿٔاخ٫ش كظاً َلٔاَ حٿٴاَحص ٫ان     أَ حٿٴَحص ٔلَ-
 .ٳُٸظپ ڃن ٻپ ڃخثش ط٬ٔش وط٬ٔىڅ َخ رنٍ ٳبڅ أىٍٻظه ٳٗ طټىنن ڃڄن َٸخطپ ٫ڀُه

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿٜااڄي كاايػنخ حٿٸخٓااڂ راان حٿٴ٠ااپ كاايػنٍ أرااى ڃ٬خوَااش   كااي - 
 َسََحٿڄهٌَ ٷخٽ ٷخٽ ٿٍ أرى ه

٫ن ػڄن حٿټڀذ وٻٔذ حٿلـخځ وٻٔذ حٿڄىڃٔاش  ٌ نهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َڃه َخ-
 و٫ن ٻٔذ ٫ٔذ حٿٴلپ.
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو كايػنخ أراى ٓاڀڄش ٫ان         كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .َٱ ٫ڀُڄخ كټُڄخ ٯٴىٍح ٍكُڄخأكِٽ حٿٸَآڅ ٫ڀً ٓز٬ش أن-
كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي حرن رَ٘ كيػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو كايػنخ أراى ٓاڀڄش ٫ان         ػنخ ٫زي حهللكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
حٿټََڂ حرن حٿټََڂ حران حٿټاََڂ حران حٿټاََڂ َىٓاٲ ران ٬َٸاىد ران آالٶ ران اراَحهُڂ هڀُاپ              اڅ-

ٿٔاـن ڃاخ ٿزاغ َىٓاٲ ػاڂ      هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿى ٿزؼض ٳاٍ ح حٷخٽ ٍٓىٽ و حٿَكڄن ٫ِ وؿپ
ؿخءنٍ حٿيح٫ٍ ْؿزظه اً ؿخء  حٿَٓىٽ ٳٸخٽ حٍؿ٪ اٿً ٍرٺ ٳخٓؤٿه ڃخ رخٽ حٿنٔىس حٿٗطاٍ ٷ٬٤ان   

څ ٍرٍ رټُيهن ٫ڀُڂ وٍكڄش حهلل ٫ڀً ٿى١ أڅ ٻخڅ ٿُؤوي اٿً ٍٻان ٗايَي اً ٷاخٽ ٿٸىڃاه     أَيَهن ا
 ٖ ٳٍ ػَوس ڃن ٷىڃه.ٿى أڅ ٿٍ رټڂ ٷىس أو آوي اٿً ٍٻن ٗيَي وڃخ ر٬غ حهلل ڃن ر٬ي  ڃن نزٍ ا

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو كايػنخ أراى ٓاڀڄش ٫ان         كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ

 .څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َلذ حٿٴخٽ حٿلٔن وَټَ  حٿ٤َُسٻخ-
ٓاڀڄش ٫ان    ن رَ٘ كيػنخ ڃلڄاي حران ٫ڄاَو كايػنخ أراى     رػنخ ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڄخ أنخ رَ٘ وٿ٬پ ر٠٬ټڂ أڅ َټىڅ أٿلن رلـظه ڃن ر٬ٞ ٳڄن ٷ٬٤ض ٿه ڃن كٶ أهُه ٷ٬٤اش  أن-

 .ٳبنڄخ أٷ٤٪ ٿه ٷ٬٤ش ڃن حٿنخٍ
حران ٫ڄاَو كايػنخ أراى ٓاڀڄش ٫ان        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ڃلڄاي كي - 

 س ٷخٽأرٍ هَََ
 پ أ٫َحرٍ ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ٿه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂىه-
أهٌطٺ أځ ڃڀيځ ٷ٢ ٷخٽ وڃخ أځ ڃڀيځ ٷخٽ كَ َټىڅ رُن حٿـڀي وحٿڀلڂ ٷخٽ ڃاخ وؿايص هاٌح ٷا٢      هپ-

ٽ ٫َٵ ٠ََد ٫ڀً حٔنٔخڅ ٳاٍ ٍأٓاه   خحٿٜيح٩ ٷ ٌحٷخٽ ٳهپ أهٌٹ هٌح حٿٜيح٩ ٷ٢ ٷخٽ وڃخ ه
ڃخ وؿيص هٌح ٷ٢ ٳڀڄخ وٿً ٷخٽ ڃن أكذ أڅ َن٨َ اٿً ٍؿپ ڃن أهپ حٿنخٍ ٳڀُن٨َ اٿاً هاٌح   ٷخٽ 

٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٳظَٷض حٿُهىى ٫ڀاً اكايي أو   وربٓنخى  
حػنظُن وٓز٬ُن ٳَٷش وطٴظَٵ أڃظٍ ٫ڀً ػٗع وٓز٬ُن ٳَٷش وربٓانخى  ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ       

ً حٿڄٔاڀڂ ٍى حٿظلُاش واؿخراش حٿاي٫ىس     ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ هڄاْ ڃان كاٶ حٿڄٔاڀڂ ٫ڀا       ٍٓىٽ حهلل 
وٗااهىى حٿـنااخُس و٫ُااخىس حٿڄااََٞ وط٘ااڄُض حٿ٬ااخ٣ْ اًح كڄااي حهلل ٫ااِ وؿااپ وربٓاانخى  ٫اان أرااٍ 

ٍ ش هَََس ٷخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٿڄاخ هڀاٶ حهلل حٿـنا         پ ؿزََاپ ٷاخٽ   ٓا وحٿناخٍ أ
ڃخ أ٫ي حهلل ْهڀهخ ٳُهاخ ٳَؿا٪ اٿُاه    ص ْهڀهخ ٳُهخ ٳـخء ٳن٨َ اٿُهخ واٿً أن٨َ اٿُهخ واٿً ڃخ أ٫يى

ٷخٽ و٫ِطٺ ٖ َٔڄ٪ رهخ أكي اٖ ىهڀهخ ٳؤڃَ رهخ ٳلـزض رخٿڄټخٍ  ٷاخٽ حٍؿا٪ اٿُهاخ ٳاخن٨َ اٿُهاخ      
واٿً ڃخ أ٫يىص ْهڀهخ ٳُهخ ٷخٽ ٳَؿ٪ حٿُهخ واًح هٍ ٷي كـزض رخٿڄټخٍ  ٳَؿ٪ اٿُه ٷخٽ و٫ِطٺ 

ُهاخ واٿاً ڃاخ أ٫ايىص ْهڀهاخ ٳُهاخ ٳابًح        َيهڀهخ أكي ٷخٽ اًهذ اٿً حٿناخٍ ٳابن٨َ حٿ  ٷي هُ٘ض أڅ ٖ 
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هٍ ََٻذ ر٠٬هخ ر٠٬خ ٳَؿ٪ ٷخٽ و٫ِطٺ ٿٸي هُ٘ض أڅ ٖ َٔاڄ٪ رهاخ أكاي ٳُايهڀهخ ٳاؤڃَ رهاخ       
خى  ٫اان أرااٍ نهڀهااخ وربٓااى ٳلٴااض رخٿ٘ااهىحص ٳٸااخٽ و٫ِطااٺ ٿٸااي ه٘ااُض أڅ ٖ َنـااى ڃنهااخ أكااي اٖ

ٍّ ڃان ٷ٠اخ٫ش أٓاڀڄخ ڃا٪ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل       هَََس ٷخٽ ٻاخڅ ٍؿاٗڅ ڃان ر     ٫ڀُاه وٓاڀڂ وحٓظ٘اهي    ڀا
أكيهڄخ وأهَ حِهَس ٓنش ٷخٽ ٣ڀلش رن ٫زُي حهلل ٳؤٍَض حٿـنش ٳَأَض ٳُهخ حٿڄئهَ ڃنهڄاخ أىهاپ   
ٷزپ حٿ٘هُي ٳ٬ـزض ٿٌٿٺ ٳؤٛزلض ٳاٌٻَص ًٿاٺ ٿَٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أو ًٻاَ ًٿاٺ         

خځ ر٬ااي  ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ أٿااُْ ٷااي ٛاا  ٿَٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳٸااخٽ   
 ٍڃ٠خڅ وٛڀً ٓظش آٖٱ ٍٻ٬ش أو ٻٌح وٻٌح ٍٻ٬ش ٛٗس حٿٔنش.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٬َنٍ حرن هَوڅ أنزؤنخ ڃلڄي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش      كي - 
 وهڂ كٍ ڃن ٷ٠خ٫ش ٍّڀُن ڃن رڀٍؿ٫ن ٣ڀلش رن ٫زُي حهلل أڅ 

 .ٻَ ٳٌ-
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ه٘خځ رن ٫َوس كيػنٍ وهذ رن ٻُٔؤڅ ػنخ كي - 

 ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄَو رن ٤٫خء ٫ن ٫ڄَو رن حٍُْٵ ٷخٽ
ٳٍ ر٬ااٞ ٻنااخثن ڃااَوحڅ ٳ٘ااهيهخ حٿنااخّ وٗااهيهخ أرااى هََااَس وڃ٬هااخ نٔااخء َزټااُن ٳااؤڃَهن    طااى-

ُاه وٓاڀڂ ؿناخُس ڃ٬هاخ راىحٹ      ن ٳبنه ڃَ ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀههَََس ى٫ رىڃَوحڅ ٳٸخٽ أ
ٳنهااَهن ٫ڄااَ ٍكڄااه حهلل ٳٸااخٽ ٿااه ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ى٫هاان ٳاابڅ حٿاانٴْ ڃٜااخرش   

 .وحٿ٬ُن ىحڃ٬ش وحٿ٬هي كيَغ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ڃ٬َٔ كايػنخ ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄُاَ ٫ان       كي - 

 ٣ڀلش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ڃىًٓ رن
ٌٍ ٫٘اَُطٺ حْٷاَرُن ؿ٬اپ َاي٫ى ر٤اىڅ ٷاََٖ ر٤ناخ ر٤ناخ َاخ رناٍ ٳاٗڅ أنٸاٌوح             خ نِٿض وأنا ٿڄ-

أنٴٔټڂ ڃن حٿنخٍ كظً أنظهً اٿً ٳخ٣ڄش ٳٸخٽ َخ ٳخ٣ڄش حرنش ڃلڄي أنٸٌٌ نٴٔٺ ڃن حٿناخٍ ٖ أڃڀاٺ   
 .ٿټڂ ڃن حهلل ُٗجخ ٯَُ أڅ ٿټڂ ٍكڄخ ٓؤرڀهخ رزٗٿهخ

أراى كُاخڅ ٫ان أراٍ ٫ٍُاش ٫ان أراٍ        كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ر٘اَ كايػنخ         خ ٫زاي حهلل كيػن - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿزٗٽ ٫ني ٛٗس حٿٴـَ

رٗٽ هزَنٍ رؤٍؿً ٫ڄپ ٫ڄڀظه ڃنٴ٬ش ٳٍ حٔٓٗځ ٳابنٍ ٷاي ٓاڄ٬ض ه٘اٲ ن٬ڀُاٺ راُن َايٌ         َخ-
ٍؿاً ٫نايٌ ڃنٴ٬اش ڃان أناٍ ٿاڂ أط٤هاَ        أٗځ ٫ڄاٗ  ٓٳٍ حٿـنش ٷخٽ ڃخ ٫ڄڀض َخ ٍٓىٽ حهلل ٳٍ حٔ

 ٛڀُض رٌٿٺ حٿ٤هىٍ ٿَرٍ ڃخ ٻظذ ٿٍ أڅ أٛڀٍ. ح طخڃخ ٷ٢ ٳٍ ٓخ٫ش ڃن ٿُپ أو نهخٍ ا٣ٖهىٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ََِي رن ٫زي حٿڄڀٺ ٬َنٍ حٿنىٳڀٍ ٷخٽ ٫زي حهلل كيػنخ كي - 

 ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫رٍ هَََس أ أرٍ ًٻَ  ٫ن ٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن
 .أٳ٠ً رُي  اٿً ًٻَ  ٿُْ ىونه ٓظَ ٳٸي وؿذ ٫ڀُه حٿىٟىء ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿهُؼڂ رن هخٍؿش كايػنخ َلُاً ران ََِاي ٫ان ٫زاي حٿڄڀاٺ ٫ان         كي - 

 أرُه ٫ن ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڀهڃؼ-
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٫زاي حٿڄڀاٺ ٫ان أرُاه ٫ان ٓا٬ُي ران أراٍ          هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ران ََِاي ٫ان   حػنخ ٫زي كي - 
 ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ؼَوح ڃن ٷىٽ ٖ كىٽ وٖ ٷىس اٖ رخهلل ٳبنهخ ٻنِ ڃن ٻنىُ حٿـنشأٻ-
ٿق وٻاخڅ َٸاخٽ   خرن أراٍ ٛا   َُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ََِي ٫ن أرُه ٫ن ؿزكي - 

 ََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٿه حرن نٴُڀش ٫ن أرٍ هَ
 .ن حٿـََٔش كَحځ وأٻڀهخ كَحځػڄ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
أرٜااخٍهڂ اٿااً حٿٔااڄخء ٳااٍ څ ٍح  ٫اان حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٷااخٽ ٿُنظهااُن أٷااىحځ ََٳ٬ااى وأ-

 ڂ.حٿٜٗس أو ٿظو٤ٴن أرٜخٍه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كايػنخ حٿڄزاخٍٹ ٫ان حٿلٔان ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ         كي - 

 ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 هن ڃن ٍؿپ َؤهٌ رڄخ ٳَٝ حهلل وٍٓىٿه ٻڀڄش أو ٻڀڄظُن أو ػٗػخ أو أٍر٬اخ أو هڄٔاخ ٳاُـ٬ڀ   أٖ-

ٳٸڀض أنخ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٳخرٔا٢ ػىراٺ ٷاخٽ    حثه ٳُظ٬ڀڄهن و٬َڀڄهن ٷخٽ أرى هَََس ىٳٍ ٣َٱ ٍ
ٳزٔاا٤ض ػااىرٍ ٳلاايع ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ػااڂ ٷااخٽ ٟااڂ اٿُااٺ ٳ٠ااڄڄض ػااىرٍ اٿااً   

 .ٛيٌٍ ٳبنٍ ٍْؿى أڅ ٖ أٻىڅ نُٔض كيَؼخ ٓڄ٬ظه ڃنه ر٬ي
ٍ      زا َ كايػنخ ٫ ن٠ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿكي -   ي حٿاَكڄن ٬َناٍ حران ٫زاي حهلل ران ىَناخ

 ٫ن َُي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ّ حٿټخٳَ ڃؼپ أُكاي وٳواٌ  ڃؼاپ حٿز٠ُاخء وڃٸ٬اي  ڃان حٿناخٍ ٻڄاخ راُن ٷئَاش وڃټاش وٻؼخٳاش             َٟ-

 .ؿڀي  حػنخڅ وأٍر٬ىڅ ًٍح٫خ رٌٍح٩ حٿـزخٍ
حٿَكڄن ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان      يػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿن٠َ كيػنخ ٫زي كػنخ ٫زي حهلل كي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
حٿ٬زي ٿُظټڀڂ رخٿټڀڄش ڃن ٍٟىحڅ حهلل ٫ِ وؿاپ ٖ َڀٸاٍ ٿهاخ راخٖ ََٳ٬اه حهلل رهاخ ىٍؿاخص واڅ         اڅ-

 ؿهنڂ. ٍهىي رهخ ٳَ حٿ٬زي ٿُظټڀڂ رخٿټڀڄش ڃن ٓو٢ حهلل ٖ َڀٸٍ ٿهخ رخٖ
كيػنخ أرى ٫خڃَ حٿ٬ٸيٌ ٫ن ڃلڄاي ران ٫ڄاخٍ ٻ٘اخٻٖ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ َليع ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َ حٿټٔذ ٻٔذ َي حٿ٬خڃپ اًح نٜقهُ-
ڂ راان ٫زااي حهلل ُڄخڅ ٫اان ن٬ااڀُػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى ٫ااخڃَ كاايػنخ ٳڀااُق حراان ٓاا  كااي - 

ٍ هَََس ٫ڀً ٧هَ حٿڄٔـي وهى َظىٟؤ ٳَٳ٪ ٳٍ ٠٫يَه ػڂ أٷزپ ٫ڀاٍ  حٿڄـڄَ أنه ٍٷً اٿً أر
 ٳٸخٽ انٍ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

أڃظٍ َىځ حٿٸُخڃش هڂ حٿَٰ حٿڄلـڀىڅ ڃن آػاخٍ حٿىٟاىء ٳڄان حٓاظ٤خ٩ ڃانټڂ أڅ ٤َُاپ ٯَطاه         أڅ-
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل حٓظ٤خ٩ أڅ ٤َُپ ٯَطه ٳڀُٴ٬پ ڃن ٷىٽ  نٌٍ ٷىٿه ڃأىٳڀُٴ٬پ ٳٸخٽ ن٬ُڂ ٖ 

 ٫ڀُه وٓڀڂ أو ڃن ٷىٽ أرٍ هَََس كيػنٍ أرٍ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫خڃَ كيػنخ ُهَُ ٫ن حٿ٬ٗء ران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان أرُاه      كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ىَنااخٍ وٖ ڃظاخ٩ ٷااخٽ  ُنااخ َاخ ٍٓاىٽ حهلل ڃاان ٖ ٿاه ىٍهاڂ وٖ     ٳح حٿڄٴڀاْ  ٿىٍوڅ ڃان حٿڄٴڀااْ ٷاخ  طاي -
حٿڄٴڀْ ڃن أڃظٍ َىځ حٿٸُخڃش ڃن َؤطٍ رٜٗس وٛاُخځ وُٻاخس وَاؤطٍ ٷاي ٗاظڂ ٫اَٝ هاٌح وٷاٌٱ         
هااٌح وأٻااپ ڃااخٽ هااٌح وٟااَد هااٌح ٳُٸ٬ااي ٳُٸااظٚ هااٌح ڃاان كٔاانخطه وهااٌح ڃاان كٔاانخطه ٳاابڅ ٳنُااض  
كٔانخطه ٷزاپ أڅ َٸ٠اٍ ڃاخ ٫ڀُاه أهااٌ ڃان ه٤خَاخهڂ ٳ٤اَف ٫ڀُاه ػااڂ ٣اَف ٳاٍ حٿناخٍ وٷاخٽ ٫زااي              

 ڄن ٷزپ أڅ َٸ٠ً ڃخ ٫ڀُه.ن ٬َنٍ حرن ڃهيٌ ٳُٸظٚ وٷخٽ ٫زي حٿَكحٿَكڄ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫خڃَ كيػنخ ُهَُ ٫ن حٿ٬اٗء ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس       كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ي حهلل ڃان  ٳٍ حٿـنش أكي وٿاى ٬َڀاڂ حٿټاخٳَ ڃاخ ٫نا      ٪ىرش ڃخ ٣ڄ٬ٸ٬َڀڂ حٿڄئڃن ڃخ ٫ني حهلل ڃن حٿ ٿى-

حٿَكڄش ڃخ ٷن٢ ڃن حٿـنش أكي هڀٶ حهلل ڃخثش ٍكڄش ٳىٟ٪ ٍكڄش وحكيس رُن هڀٸه َظَحكڄىڅ رهخ 
 .و٫ني حهلل ط٬ٔش وط٬ٔىڅ ٍكڄش

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫خڃَ كيػنخ ُهَُ ٫ان أٓاُي ران أراٍ أٓاُي ٫ان ناخٳ٪ ران         كي - 
 نزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽرنض ٣ڀٶ حٿٰٴخٌٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿ ش٫ُخٕ ڃىٿً ٫ُڀ

أكذ أڅ ٤َىٵ كزُزه ٣ىٷخ ڃن ناخٍ ٳڀ٤ُىٷاه ٣ىٷاخ ڃان ًهاذ وڃان أكاذ أڅ َٔاىٍ كزُزاه           ڃن-
ٓىحٍح ڃن نخٍ ٳڀُٔىٍ  رٔىحٍ ڃن ًهذ وڃن أكذ أڅ َلڀٶ كزُزه كڀٸاش ڃان ناخٍ ٳڀُلڀٸاه كڀٸاش      

 .٬زىح رهخ ٿ٬زخ اٿ٬زىح رهخ ٿ٬زخاٿڃن ًهذ وٿټن ٫ڀُټڂ رخٿٴ٠ش 
هلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ أراى ٫اخڃَ كايػنخ ُهُاَ كايػنٍ ڃىٓاً ران وٍىحڅ ٫ان أراٍ            ػنخ ٫زي حكي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڄَء ٫ڀً ىَن هڀُڀه ٳڀُن٨َ أكيٻڂ ڃن َوخٿپحٿ-
ٗ  ٳڀا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫اخڃَ وٓاََؾ ٷاخٖ كايػنخ     كي -  ران ٫ڀاٍ ٫ان     ٽُق ٫ان ها

 ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫زي حٿَكڄن رن أرٍ ٫ڄَس ٫
ڃن ڃئڃن اٖ وأنخ أوٿاً راه ٳاٍ حٿاينُخ وحِهاَس حٷاَإوح أڅ ٗاجظڂ حٿنزاٍ أوٿاً راخٿڄئڃنُن ڃان             ڃخ-

نٍ ؤطأنٴٔهڂ ٳؤَڄخ ڃئڃن هڀٺ وطَٹ ڃخٖ ٳڀَُػه ٫ٜزظه ڃن ٻخنىح وڃان طاَٹ ىَناخ أو ٟاُخ٫خ ٳڀُا     
 .ٖ ىٳبنٍ ڃ

ػنخ أرى ٫خڃَ كيػنخ ٳڀُق ٫ن هٗٽ رن ٫ڀٍ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 
 أرٍ ٫ڄَس ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

آڃن رخهلل وٍٓىٿه وأٷخځ حٿٜٗس وٛخځ ٍڃ٠خڅ ٳبڅ كٸخ ٫ڀً حهلل أڅ َيهڀه حٿـنش هخؿَ ٳٍ  ڃن-
 نوزَ حٿنخّ ٷخٽ اڅ ٳٍ حٿـنش ٿظٍ وٿي ٳُهخ ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل أٳٗحٟه أٍ ٳٍ ڀْٓزُپ حهلل أو ؿ

ڃخثش ىٍؿش أ٫يهخ حهلل ٫ِ وؿپ ٿڀڄـخهيَن ٳٍ ٓزُڀه رُن ٻپ ىٍؿظُن ٻڄخ راُن حٿٔاڄخء وحٍْٝ   
ٳبًح ٓؤٿظڂ حهلل ٫ِ وؿپ ٳٔاڀى  حٿٴاَىوّ ٳبناه وٓا٢ حٿـناش وأ٫ڀاً حٿـناش وٳاىٵ ٫إَ حٿاَكڄن           

 ٴـَ أنهخٍ حٿـنش ٗٺ أرى ٫خڃَ.طن أو٫ِ وؿپ وڃنه طٴـَ 
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حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ ٳڀُق ٫ن هٗٽ رن ٫ڀٍ ٫ن ٤٫اخء ران َٔاخٍ أو    ػنخ ٫زي كي - 
 حرن أرٍ ٫ڄَس ٷخٽ ٳڀُق وٖ أ٫ڀڄه اٖ ٫ن حرن أرٍ ٫ڄَس ٳٌٻَ حٿليَغ اٖ أنه ٷخٽ

٬ناٍ ٳڀُلاخ ٷاخٽ    َٳڀاڂ َ٘اٺ    راه ـَ أنهخٍ حٿـنش وٷخٽ أٳٗ ننزت حٿنخّ رٌٿٺ ٷخٽ وكي  ػڂ كايػنخ  طٴ-
 ٤٫خء رن َٔخٍ.

خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ  ٓاََؾ ٷاخٽ كايػنخ ٳڀاُق ٫ان هاٗٽ ران ٫ڀاٍ ٫ان ٤٫اخء ران             ػنكي - 
 َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٌٻَ  وٷخٽ

 .ىٷه ٫َٕ حٿَكڄن وڃنه طنٴـَ أنهخٍ حٿـنشوٳ-
ن ٫ڀاٍ ٫ان   كيػنخ أراى ٫اخڃَ كايػنخ ٳڀاُق ٫ان هاٗٽ را        يػنخ ََٓؾك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 ٤٫خء رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ُ٘ن َټزَ و٬٠َٲ ؿٔڄه وٷڀزه ٗخد ٫ڀً كذ حػنُن ٣ىٽ حٿ٬ڄَ وحٿڄخٽحٿ-
 ٍ ٫ان ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫اخڃَ وٓاََؾ ٷاخٖ كايػنخ ٳڀاُق ٫ان هاٗٽ ران ٫ڀا         كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ٤٫خء رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل
أهااپ حٿـنااش ٿُظااِحوٍوڅ ٳُهااخ ٷااخٽ ٓااََؾ ٿُظااَحءوڅ ٳُهااخ ٻڄااخ طااَحءوڅ حٿټىٻااذ حٿ٘ااَٷٍ             اڅ-

وحٿټىٻااذ حٿَٰرااٍ حٿٰااخٍد ٳااٍ حْٳااٶ حٿ٤ااخٿ٪ ٳااٍ طٴخٟااپ حٿاايٍؿخص ٷااخٿىح َااخ ٍٓااىٽ حهلل أوٿجااٺ     
ٷااخٽ ڃنااىح رااخهلل وٍٓااىٿه وٛاايٷىح حٿڄَٓااڀُن وآحٿنزُُااىڅ ٷااخٽ رڀااً وحٿااٌٌ نٴااْ ڃلڄااي رُااي  أٷااىحځ  

 ح رخهلل.ََٓؾ وأٷىحځ آڃنى
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫خڃَ كيػنخ ُهَُ ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ران كڀلڀاش ٫ان        كي - 

 ٤٫خء رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس وأرٍ ٬ُٓي حٿويٌٍ أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ً ن َُٜذ حٿڄَء حٿڄٔڀڂ ڃ ڃخ- حٿ٘اىٻش   نٜذ وٖ وٛذ وٖ هڂ وٖ كِڅ وٖ ٯڂ وٖ أًي كظا

 َ٘خٻهخ اٖ ٻٴَ حهلل ٫نه رهخ ڃن ه٤خَخ .
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى رن ڃ٬ٔيس كيػنخ حرن ؿََؾ ٫ن أرٍ حٿِرَُ ٫ان ٫ڄاَو   كي - 

 رن ٗهخد ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
َ  ڃاان- ٴ٠ااپ وٟااَحثهن وٓااَحثهن أىهڀااه حهلل حٿـنااش ر  نڀااً ْوحثهاا٫ ٻااخڅ ٿااه ػااٗع رنااخص ٳٜااز

ٍكڄظه اَخهن ٳٸخٽ ٍؿپ أو ػنظخڅ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ أو ػنظخڅ ٳٸاخٽ ٍؿاپ أو وحكايس َاخ ٍٓاىٽ حهلل      
 .ٷخٽ أو وحكيس

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رټَُ رن ٫ًُٔ كيػنخ أرى ٫ىحنش ٫ن أرٍ رڀؾ ٫ن ٫ڄاَو ران   كي - 
 نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َس ٷخٽ ٿٍََه ڃُڄىڅ ٷخٽ ٷخٽ أرى

هَََس أىٿٺ ٫ڀً ٻڀڄش ٻنِ ڃن ٻنِ حٿـنش طلض حٿ٬َٕ ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ٳيحٹ أرٍ وأڃٍ ٷخٽ  أرخ َخ-
أڅ طٸااىٽ ٖ ٷااىس اٖ رااخهلل ٷااخٽ أرااى رڀااؾ وحكٔااذ أنااه ٷااخٽ ٳاابڅ حهلل ٫ااِ وؿااپ َٸااىٽ أٓااڀڂ ٫زاايٌ       

كىٽ وٖ ٷىس اٖ راخهلل ٳٸاخٽ   ٍ هَََس ٖروحٓظٔڀڂ ٷخٽ ٳٸڀض ٿ٬ڄَو ٷخٽ أرى رڀؾ ٷخٽ ٫ڄَو ٷڀض ْ
 .خ ٗخء حهلل ٖ ٷىس اٖ رخهللٳٍ ٓىٍس حٿټهٲ وٿىٖ اً ىهڀض ؿنظٺ ٷڀض ڃ انهخ ٖ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن كَد كيػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان آالٶ ران ٫زاي        كي - 
 ُه وٓڀڂ٫ڀحهلل رن أرٍ ٣ڀلش ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل 

َ٘ىره رخٿڄاخء وٻاخڅ ڃ٬اه ٳاٍ حٿٔاٴُنش ٷاَى ٷاخٽ ٳؤهاٌ          ٍؿٗ ٻخڅ َزُ٪ حٿوڄَ ٳٍ ٓٴُنش وٻخڅ أڅ-
حٿټُْ وٳُه حٿينخنَُ ٷخٽ ٳ٬ٜي حٿٌٍو ٬َنٍ حٿيٷپ ٳٴظق حٿټُْ ٳـ٬پ َڀٸً ٳٍ حٿزلَ ىَناخٍح وٳاٍ   

 .حٿٔٴُنش ىَنخٍ كظً ٿڂ َزٶ ٳُه ٍٗء
 ٫زي حٿ٬َِِ ٬َنٍ حرن ڃٔڀڂ ٷاخٽ كايػنخ   خٷخٽ كيػن ڄيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜكي - 

 ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َ ٛٴىٱ حٿَؿخٽ حٿڄٸيځ وَٗهخ حٿڄئهَ وَٗ ٛٴىٱ حٿنٔخء حٿڄٸيځ وهَُهخ حٿڄئهَهُ-
ُپ ٬َناٍ حران أراٍ    ٬كايػنخ حٓاڄ  ِ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿ٬َِا كي - 

 ض ْرٍ هَََسهخٿي ٫ن أرُه ٷخٽ ٷڀ
ټٌح ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ رټاڂ ٷاخٽ وڃاخ أنټاَص ڃان ٛاٗطٍ ٷاخٽ ٷڀاض         أه-

أٍىص أڅ أٓؤٿٺ ٫ان ًٿاٺ ٷاخٽ ن٬اڂ وأوؿاِ ٷاخٽ وٻاخڅ ٷُخڃاه ٷايٍ ڃاخ َناِٽ حٿڄائًڅ ڃان حٿڄناخٍس               
 .وَٜپ اٿً حٿٜٲ

كايػنخ ٓاڀُڄخڅ ٫ان     ٫زي حٿٜاڄي كايػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ ران ڃٔاڀڂ       خػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 
 أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

َؽ ٫نااٶ ڃاان حٿنااخٍ َااىځ حٿٸُخڃااش ٿااه ٫ُناخڅ َزٜااَ رهڄااخ وآًحڅ َٔااڄ٪ رهڄااخ وٿٔااخڅ َن٤ااٶ رااه  َوا -
 وحٿڄٜىٍَن. َ حٿهخ آههللٳُٸىٽ انٍ وٻڀض رؼٗػش رټپ ؿزخٍ ٫نُي ورټپ ڃن حى٫ً ڃ٪ ح

ٍ ًثاذ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ناخٳ٪      أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ حران أرا   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 
 ڃىٿً أرٍ ٷظخىس ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٲ رټڂ اًح نِٽ ٳُټڂ ٫ًُٔ رن ڃََڂ واڃخڃټڂ ڃنټڂٻُ-
٫ڄَ أنزؤنخ حرن أراٍ ًثاذ ٫ان ٓا٬ُي حٿڄٸزاٌَ ٫ان        رنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ كي - 
 ٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأر
وحهلل ٖ َئڃن ٖ وحهلل ٖ َئڃن ٖ وحهلل ٖ َئڃن ٷخٿىح ڃن ًحٹ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ؿاخٍ ٖ َاؤڃن    ٖ-

 .ؿخٍ  رىحثٸه ٷُپ وڃخ رىحثٸه ٷخٽ َٗ 
ٓا٬ُي  أرى ڃلڄي ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرٍ ًثاذ ٫ان    خڅ رن ٫ڄَؼڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫كي - 

 حٿڄٸٌَُ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
طٸىځ حٿٔخ٫ش كظً طؤهٌ أڃظٍ أهٌ حْڃڂ ٷزڀهخ ٗزَح ر٘زَ وًٍح٫خ رٌٍح٩ ٷخٽ ٍؿاپ َاخ ٍٓاىٽ     ٖ-

 .حهلل ٻڄخ ٳ٬ڀض ٳخٍّ وحٿَوځ ٷخٽ وڃخ حٿنخّ اٖ أوٿجٺ
أراى ٫ىحناش ٫ان ٫زاي حٿڄڀاٺ ران       أراٍ كايػنخ أراى حٿىٿُاي ران ٫ڄاَ كايػنٍ         ٍحهلل كايػن ي ػنخ ٫زكي - 

 ٫ڄَُ ٫ن ڃىًٓ رن ٣ڀلش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ً ح٫َأرٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رؤٍنذ ٷي ٗىحهخ وڃ٬هاخ ٛانخرهخ وأىڃهاخ ٳىٟا٬هخ     أط-

ٳؤڃٔااٺ  حأڅ َااؤٻڀى رهڃااَ أٛاالخوأ رااُن َيَااه ٳؤڃٔااٺ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳڀااڂ َؤٻااپ  
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ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃخ َڄن٬ٺ أڅ طؤٻپ ٷاخٽ اناٍ أٛاىځ ػٗػاش أَاخځ      ح٫َْحرٍ ٳٸخٽ ٿه ٍٓىٽ حهلل ٛ
 .ڃن حٿ٘هَ ٷخٽ أڅ ٻنض ٛخثڄخ ٳٜڂ حَْخځ حٿَٰ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ أرى رټَ رن ٫ُاخٕ ٫ان أراٍ كٜاُن ٫ان      كي - 
ْوحهاَ ڃان   هلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٻاخڅ ٬َظټاٲ حٿ٬٘اَ ح   حأرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً 

 .ٗهَ ٍڃ٠خڅ ٳڀڄخ ٻخڅ حٿ٬خځ حٿٌٌ ٷزٞ ٳُه ح٫ظټ٘ٲ ٫ََ٘ن
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڄَ ران ٓا٬ي وهاى أراى ىحوى حٿلٴاٌَ ٷاخٽ أنزؤناخ ٓاٴُخڅ ٫ان          كي - 

 حْوُح٫ٍ ٫ن َلًُ رن أرٍ ٻؼَُ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٽ ْراٍ رټاَ و٫ڄاَ حىنُاخ ٳټاٗ ٷاخٖ اناخ        هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ر٬٤خځ رڄَ حٿ٨هَحڅ ٳٸاخ حٿنزٍ ٛڀً ح ًأط-

 .ٛخثڄخڅ ٷخٽ حٍكڀىح ٿٜخكزُټڂ ح٫ڄڀىح ٿٜخكزُټڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڄَ رن ٓا٬ُي كايػنخ َلُاً ٬َناٍ حران ُٻََاخ ران أراٍ ُحثايس          كي - 

 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخ٫ن ٬ٓي رن ٣خٍٵ ٫ن أرٍ كخُځ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ 
 .٬َد ٳنخء ٷََٖ وَىٗٺ أڅ طڄَ حٿڄَأس رخٿن٬پ ٳظٸىٽ اڅ هٌح ن٬پ ٷ٩ٍََٗ ٷزخثپ حٿأٓ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ ٷ٤زش ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان       كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 حٿىؿهُن. حني حهلل ٫ً ي ڃن َٗ حٿنخّنـ-
رٍ كيػنخ ه٘خځ رن ٬ُٓي كيػنخ أرى ٫ىحنش ٫ن ٫ڄَ رن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ح َٓٵ ٫زي أكيٻڂ ٳڀُز٬ه وٿى رنٖاً-
ٍ ٓانش اكايي   ٳا ران ٫ؼڄاخڅ   ٹ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َُي رن حٿلزاخد كايػنٍ حٿ٠الخ   كي - 

كيػنٍ رټَُ رن ٫زي حهلل حرن حْٗاؾ ٫ان ٓاڀُڄخڅ ران َٔاخٍ ٫ان        وهڄُٔن هَؿض ڃ٪ ٓٴُخڅ ٷخٽ
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .حٗظَي ٬٣خڃخ ٳٗ َز٬ه كظً َٔظىٳُه ڃن-
٫ان أراٍ هََاَس    ه ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ٓهُپ ٫ن أرُا كي - 

 ٷخٽأڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 
 .ح ٷخطپ أكيٻڂ أهخ  ٳڀُـظنذ حٿىؿهاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي و٫ٴخڅ ٷخٖ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ان ٓاهُپ ٫ان    كي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ح أٍىطاڂ  ح ٓخٳَطڂ ٳٍ حٿـيد ٳؤ٫َٓىح حٿٔاَُ واً ًپ كٸهخ وارح ٓخٳَطڂ ٳٍ حٿوٜذ ٳؤ٤٫ىح حٔاً-

 .حٿظ٬ََْ ٳظنټزىح ٫ن حٿ٤ََٶ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳٍ كيَؼه ٷخٽ أنزؤنخ ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ٓهُپ ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس     كي - 

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .٪ ٓىٍس حٿزٸَس طٸَأ ٳُهخرَ ٳبڅ حٿ٤ُ٘خڅ َٴَ ڃن حٿزُض اڅ َٔڄٸرُىطټڂ ڃ ىحطـ٬ڀ ٖ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٓخٿڂ أرى ؿڄُ٪ كيػنخ ڃلڄاي ران ٓاََُن أڅ    كي - 
 أرخ هَََس كيع أڅ ٫ڄَ ٷخٽ

ىى ٳا ٍٓاىٽ حهلل اڅ ٤٫اخٍى حٿظڄُڄاٍ ٻاخڅ ََُٸاُذڂ كڀاش كََاَ ٳڀاى حٗاظََظهخ ٳڀزٔاظهخ اًح ؿاخءٹ و            َخ-
 .ڃن ٖ هٗٵ ٿهحٿنخّ ٷخٽ ٳٸخٽ انڄخ َڀزْ حٿلَََ 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ه٘اخځ ٫ان َلُاً ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ         كي - 
 هَََس ٷخٽ

هلل انااٍ ْٷااَرټڂ ٛااٗس رَٓااىٽ حهلل وٻااخڅ أرااى هََااَس َٸنااض ٳااٍ حٿَٻ٬ااش حِهااَس ڃاان ٛااٗس    وح-
 ن وَڀ٬ن حٿټٴخٍ.ٸىٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄي  ٳُي٫ى ٿڀڄئڃنَُق ر٬ي ڃخ ٜزحٿ٬٘خء حِهَس وٛٗس حٿ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃنٜىٍ حرن ٓڀڄش أنزؤنخ ٓاڀُڄخڅ ٬َناٍ حران راٗٽ ٫ان حٿ٬اٗء       كي - 
 ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

وهخٛش أكيٻڂ وأڃاَ   شخڅ وحٿيحريهىٍوح رخ٫ْڄخٽ ٓظخ ٣ڀى٩ حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰرهخ وحٿيؿخٽ وحٿرخ-
 .حٿ٬خڃش

٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃنٜىٍ أنزؤناخ ٓاڀُڄخڅ ٬َناٍ حران راٗٽ ٫ان حٿ٬اٗء ٫ان أرُاه          ػنخ كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .َنزٍٰ ٿڀٜيَٶ أڅ َټىڅ ٿ٬خنخ ٖ-
أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس      حٿ٬اٗء ٫ان  ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃنٜىٍ أنزؤنخ ٓڀُڄخڅ ٫ا كي - 

 ٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽأڅ ٍؿٗ ؿخء اٿً ح
َ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٫اِ وؿاپ ََٳا٪ وَوٴاٞ وٿټناٍ ٍْؿاى أڅ أٿٸاً حهلل ٫اِ وؿاپ وٿاُْ ْكاي            ٬ٓ-

 .٫نيٌ ڃ٨ڀڄش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ أنزؤنخ أرى ٫ىحنش ٫ن ٫ڄَ رن أرٍ ٓاڀڄش ٫ان   كي - 

 س أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂَأرُه ٫ن أرٍ هََ
 .ن ُوحٍحص حٿٸزىٍٿ٬-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ أنزؤنخ حرن ٫ىحنش وكُٔن رن ڃلڄي كيػنخ أرى كي - 

 ٫ىحنش ٫ن ٫ڄَ رن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ونلزهخ ُأُكيح هٌح َلزن أڅ-
كايػنخ أراى ٫ىحناش ٫ان ٫ڄاَ ران أراٍ ٓاڀڄش ران ٫زاي            ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كٔاُن     كي - 

 حٿَكڄن رن ٫ىٱ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ح َٓٵ حٿ٬زي ٳز٬ه وٿى رنٖ ٬َنٍ رنٜٲ أوٷُشاً-
حنش ٫ن ٫ڄَ رن أرٍ ٓڀڄش ٫ن ىخ أرى ٫ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ كيكي - 

 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أرُه ٫ن أرٍ
 .ن ُوحٍحص حٿٸزىٍٿ٬-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄي كيػنخ ؿَََ ٬َنٍ حرن كخُځ ٫ن ڃلڄاي حران   كي - 
ڀً ٛا ٽ حهلل ٓىڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓڀ آلٶ ٫ن ڃلڄي رن ارَحهُڂ حٿظُڄٍ ٫ن أرٍ

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .هىُ وٻَڃخڅ ٳٍ ٓز٬ُن أٿٴخ وؿىههڂ ٻخٿڄـخڅ حٿڄ٤َٷش نِٿن حٿيؿخٽٿُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ رن ڃلڄي كايػنخ ٳڀاُق ٫ان ٓا٬ُي ران حٿلاَع ٫ان أراٍ         كي - 

 هَََس ٷخٽ
 .ٳُه ٿٌٌ هَؽح څ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح هَؽ اٿً حٿ٬ُيَن ٍؿ٪ ٳٍ ٯَُ حٿ٤ََٶٻخ-
خ ٳڀُق ٫ن ٫زي حهلل ران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان ٓا٬ُي ران َٔاخٍ ٫ان         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حهلل ٫ِ وؿپ َٸىٽ أَن حٿڄظلخرىڅ رـٗٿٍ حٿُىځ أ٧ڀهڂ ٳٍ ٧ڀٍ َىځ ٖ ٧پ اٖ ٧ڀٍ اڅ-
ٔاخٍ  يػنخ ٳڀاُق ٫ان هاٗٽ ران ٫ڀاٍ ٫ان ٤٫اخء ران َ        كا خ َىنْ ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
حٿُ٘ق ٷخٽ َىنْ أ٧نه ٷخٽ َهَځ و٬٠َٲ ؿٔڄه وٷڀزه ٗاخد ٫ڀاً كاذ حػناُن ٣اىٽ حٿلُاخس        اڅ-

 .وكذ حٿڄخٽ
ُي ران ٫زاي   ٬ُق ٫ن ٓا ٳڀػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ وََٓؾ رن حٿن٬ڄخٽ ٷخٖ كيػنخ كي - 

ش ٫ن ٬ُٓي رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل حهلل رن ٫زي حٿَكڄن أرٍ ٣ىحٿ
 ٫ڀُه وٓڀڂ

ط٬ڀڂ ٫ڀڄخ ڃڄخ َُزظًٰ ره وؿه حهلل ٖ َظ٬ڀڄه اٖ ٿُُٜذ ره ٫َٟاخ ڃان حٿاينُخ ٿاڂ َـاي ٫اَٱ        ڃن-
 حٿـنش َىځ حٿٸُخڃش ٷخٽ ََٓؾ ٳٍ كيَؼه ٬َنٍ ٍَلهخ.

خ ٳڀُق ٫ن ٬ُٓي رن ٫زُاي ران حٿٔازخٵ    ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ وََٓؾ ٷخٖ كيػنخ ػنكي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

ظق حٿزٗى وحْڃٜخٍ ٳُٸىٽ حٿَؿخٽ ٔهاىحنهڂ هڀڄاىح اٿاً حٿََاٲ وحٿڄيَناش هُاَ ٿهاڂ ٿاى ٻاخنىح          طٴ-
 .ه َىځ حٿٸُخڃش ٗهُيح أو ٗٴ٬ُخٿ٬َڀڄىڅ ٖ َٜزَ ٫ڀً ْوحثهخ وٗيطهخ أكي اٖ ٻنض 

خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ وََٓؾ ٷخٖ كيػنخ ٳڀُق ٫ن ٬ُٓي رن ٫زُاي ران حٿٔازخٵ    ػنكي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

پ حٿٔااخ٫ش ٓاانىڅ هيح٫ااش َټااٌد ٳُهااخ حٿٜااخىٵ وَٜاايٵ ٳُهااخ حٿټااخًد وَوااىڅ ٳُهااخ حْڃااُن       ٷزاا-
 ٳُهخ حٿَوَز٠ش.ن وَن٤ٶ ٳُهخ حٿَوَز٠ش ٷخٽ ََٓؾ وَن٤ٶ ثهخ حٿوخٳُوَئطڄن 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ كڄخى ٫ن ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان        كي - 
 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 خڅ أكاايهڄأ َااض ٳُڄااخ َااَي حٿنااخثڂ ٻااؤڅ ٳااٍ َاايٌ ٓااىحٍَن ڃاان ًهااذ ٳنٴوظهڄااخ ٳَٳ٬ااخ ٳؤوٿااض   ٍأ-
 .ڃُٔڀڄش وحِهَ حٿ٬نًٔ
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هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َاىنْ كايػنخ ٿُاغ ٷاخٽ وكايػنٍ رټُاَ ٫ان ٓاڀُڄخڅ ران َٔاخٍ           ػنخ ٫زي حكي - 
٫اان أرااٍ هََااَس ر٬ؼنااخ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳااٍ ر٬ااغ ٳٸااخٽ أو وؿاايطڂ ٳٗنااخ وٳٗنااخ   

 ُه وٓڀڂ٫ڀٿَؿڀُن ڃن ٷََٖ ٳؤكَٷىهڄخ رخٿنخٍ ػڂ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 
لَٷىح ٳٗناخ وٳٗناخ رخٿناخٍ وأڅ حٿناخٍ ٖ ٬َاٌد رهاخ ٖ       ن أٍىنخ حٿوَوؽ أنٍ ٻنض أڃَطټڂ أڅ طكُ-

 .حهلل ط٬خٿً ٳبڅ وؿيطڄىهڄخ ٳخٷظڀىهڄخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ ٳڀُق ٫ن أَىد رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٬َٸىد حران  كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂهللأرٍ ٬َٸىد ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ح
 .ڃـڀٔه وٿټن حٳٔلىح َٴٔق حهلل ٿټڂَٸُڂ حٿَؿپ حٿَؿپ ڃن  ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ رن ڃلڄي كيػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان أراٍ حٿڄهاِځ ٫ان        كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ أطً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ز٬ش أٛذ ٫ڀُهخ طڄَ وٓڄن ٳٸخٽ ٻڀىح ٳبنٍ أ٫خٳهخ.رٔ-
ى كايػنخ حراان حٿڄهاِځ ٫اان أراٍ هََااَس أڅ    ي حهلل كاايػنٍ أراٍ كاايػنخ َاىنْ كاايػنخ كڄاخ   زا ػنخ ٫كاي  - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
رٔوڀش ؿَرخء ٷي أهَؿهخ أهڀهخ ٳٸخٽ أطَوڅ هٌ  هُنش ٫ڀً أهڀهخ ٷخٿىح ن٬ڂ ٷاخٽ ٿڀاينُخ أهاىڅ     ڃَ-

 .٫ڀً حهلل ٫ِ وؿپ ڃن هٌ  ٫ڀً أهڀهخ
ُ   أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي -  َاخى ٷاخٽ ٓاڄ٬ض    رٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران 

 أرخ هَََس َٸىٽ ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ح أطً ر٬٤خځ ڃن ٯَُ أهڀه ٓؤٽ ٫نه ٳبڅ ٷُپ ٿه هيَش أٻپ وأڅ ٷُپ ٛيٷش ٷخٽ ٻڀىح وٿڂ َؤٻپاً-
يػنٍ أراى  كا ن ٗاهخد  حرا ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٬َٸاىد كايػنخ أراٍ ٫ان ٛاخٿق ٫ان          كي - 

 ََس ٷخٽٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ أرخ هَ
وٓاڀڂ وٷاي أٷُڄاض حٿٜاٗس و٫ايٿض حٿٜاٴىٱ كظاً اًح ٷاخځ ٳاٍ           ؽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُههَ-

ڃٜٗ  وحنظ٨َنخ أڅ َټزَ حنَٜٱ ٳٸخٽ ٫ڀً ڃټخنټڂ ٳيهپ رُظه وڃټؼنخ ٫ڀاً هُجظناخ كظاً هاَؽ     
 اٿُنخ وٍأٓه َن٤ٲ وٷي حٯظٔپ.

ٍ    حهللػنخ ٫زي كي -  ٛاخٿق ٫ان حران ٗاهخد ٫ان        كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد ٷخٽ كايػنخ أراٍ ٫ان أرا
 ٫زُي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

څ ٍؿپ َيحَن حٿنخّ ٳټخڅ َٸىٽ ٿٴظخ  اًح أطُض ڃ٬َٔح ٳظـخوُ ٫نه ٿ٬پ حهلل َظـخوُ ٫ناخ ٳڀٸاً   ٻخ-
 حهلل ٳظـخوُ ٫نه.

َحهُڂ ٬َناٍ حران ٓا٬ي ٫ان أرُاه      ٍ أرٍ كيػنخ ٳِحٍس رن ٫ڄاَ ٷاخٽ كايػنخ ارا    نهلل كيػح ػنخ ٫زيكي - 
 ٫ن أرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ه ٷي ٻخڅ ٳُڄخ ڃ٠ً ٷزڀټڂ ڃن حْڃڂ نخّ َليػىڅ وأنه اڅ ٻخڅ ٳٍ أڃظاٍ هاٌ  ڃانهڂ أكاي ٳبناه      أن-
 .٫ڄَ رن حٿو٤خد



  

 

 

Page 515 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

٫ن أرُه ٷخٽ كيػنٍ أراى ٓاڀڄش ران ٫زاي       ٷخٽ ٷخٽ أرٍ وكيػنخ  ٬َٸىد كيػنخ أر٫ٍزي حهلل نخػكي - 
 حٿَكڄن أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٻَ  ڃَٓٗٳٌ-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٬َٸاىد كايػنخ أراٍ ٫ان ٛاخٿق ٷاخٽ حران ٗاهخد كايػنٍ حران              كي - 

 وٓڀڂ ٷخٽ ههلل ٫ڀُح حٿڄُٔذ أڅ أرخ هَََس ٷخٽ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً
ٿـنش ٳابًح حڃاَأس طىٟاؤ اٿاً ؿناذ ٷٜاَ ٳٸڀاض ٿڄان هاٌح حٿٸٜاَ ٷاخٿىح            نڄخ أنخ نخثڂ ٍأَظنٍ ٳٍ حرُ-

ٿ٬ڄَ ران حٿو٤اخد ٳاٌٻَص ٯَُطاٺ ٳىٿُاض ڃايرَح و٫ڄاَ ٍكڄاه حهلل كاُن َٸاىٽ ًٿاٺ ٍٓاىٽ حهلل             
حهلل ً ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ؿخٿْ ٫ني  ڃ٪ حٿٸىځ ٳزټاخ ٫ڄاَ كاُن ٓاڄ٪ ًٿاٺ ڃان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀ        

 ٽ حهلل.أ٫ڀُٺ رؤرٍ أنض أٯخٍ َخ ٍٓى ه وٓڀڂ ٷخٽ٫ُڀ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٳِحٍس ٷخٽ أهزَنٍ ٳڀُق ٫ن هٗٽ ٬َنٍ حرن ٫ڀٍ ٫ن ٤٫اخء  كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٳااٶ د ٳااٍ حْخٍأهااپ حٿـنااش ٿُظااَحءوڅ ٳااٍ حٿـنااش ٻڄااخ طااَحءوڅ أو طااَوڅ حٿټىٻااذ حٿاايٌٍ حٿٰاا اڅ-

ٍٓىٽ حهلل أوٿجٺ حٿنزُىڅ ٷخٽ رڀً وحٿٌٌ نٴٍٔ رُي  وأٷىحځ وحٿ٤خٿ٪ ٳٍ طٴخٟپ حٿيٍؿخص ٷخٿىح َخ 
 آڃنىح رخهلل وٛيٷىح حٿڄَٓڀُن.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٳِحٍس أنزؤنخ ٳڀُق وََٓؾ ٷخٽ كيػنخ ٳڀُق ٫ان هاٗٽ ران ٫ڀاٍ     كي - 
 هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽح ٛڀً حهلل٫ن ٤٫خء رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ 

ٔڄه وٷڀزه ٗخد ٫ڀً كذ حػنظُن ٣ىٽ حٿلُخس وكذ حٿڄخٽ وٷاخٽ ٓاََؾ   ُ٘ن َټزَ و٬٠َٲ ؿحٿ-
 .كذ حٿلُخس وكذ حٿڄخٽ

ٍ   كي -   ٫ان  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ ٳڀُق ٫ن َُي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫اخء ران َٔاخ
 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ڄشحٿىحٛڀش وحٿڄٔظىٛڀش وحٿىحٗڄش وحٿڄٔظىٗ ن حهللٿ٬-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٳِحٍس ران ٫ڄاَ أهزَناٍ ٳڀاُق ٫ان هاٗٽ ران ٫ڀاٍ ٫ان ٫زاي           كي - 

حٿَكڄن رن أرٍ ٫ڄَس ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃان آڃان راخهلل           
ؿاپ أڅ َيهڀاه حٿـناش هاخؿَ ٳاٍ      ووٍٓىٿه وأٷخځ حٿٜٗس وٛخځ ٍڃ٠اخڅ ٳابڅ كٸاخ ٫ڀاً حهلل ٫اِ      

ٓىٽ حهلل أٳٗ ننزت حٿنخّ راٌٿٺ ٷاخٽ اڅ ٳاٍ    ٳٍ أٍٟه حٿظٍ وٿي ٳُهخ ٷخٿىح َخ ٍو ؿڀْ ٓزُپ حهلل أ
ؿنش ڃخثش ىٍؿش أ٫يهخ ٿڀڄـخهيَن ٳٍ ٓزُڀه ڃخ رُن ٻپ ىٍؿظاُن ٻڄاخ راُن حٿٔاڄخء وحٍْٝ ٳابًح      

ناش وٳىٷاه ٫إَ حٿاَكڄن ٫اِ      ـأ٫ڀاً حٿ و ٓؤٿظڂ حهلل ٫ِ وؿپ ٳٔڀى  حٿٴَىوّ ٳبنهخ أو٢ٓ حٿـنش
 أنهخٍ حٿـنش.وؿپ وڃنه طٴـَ 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كايػنخ ٿُاغ ٫ان ََِاي ٬َناٍ حران حٿهاخى ٫ان ٫ڄاَو ران           كي - 
 ٳهُي رن ڃ٤َٱ حٿٰٴخٌٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
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ڃاخٿٍ  ً ء ٍؿپ اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل أٍأَاض اڅ ٫ايٌ ٫ڀا      ؿخ-
حهلل ٷخٽ ٳبڅ أرىح ٫ڀٍ ٷخٽ ٳؤن٘ي حهلل ٷخٽ ٳبڅ أرىح ٫ڀاٍ   ٷخٽ ٳؤن٘ي حهلل ٷخٽ ٳبڅ أرىح ٫ڀٍ ٷخٽ أن٘ي

 .ٷخٽ ٳٸخطپ ٳبڅ ُٷظڀض ٳٴٍ حٿـنش واڅ َٷظڀض ٳٴٍ حٿنخٍ
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٷظُزااش كاايػنخ ٿُااغ ٫اان ََِااي راان حٿهااخى ٫اان ٫ڄااَو راان ٳهُااي  كااي - 

 حٿٰٴخٌٍ ٫ن أرٍ هَََس
 .يَغلٻَ حٿٳٌ-
خ َىنْ كيػنخ ٿُغ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٫ن ٓاڄٍ ڃاىٿً أراٍ رټاَ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
خ أٛلخد حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اٿُاه ڃ٘اٸش حٿٔاـىى ٫ڀاُهڂ اًح طٴَؿاىح ٷاخٽ حٓاظ٬ُنىح            ٗټ-

 .ٽ حٿٔـىى وأ٫ُخخاًح أ٣ ُهرخٿَٻذ ٷخٽ حرن ٫ـٗڅ وًٿٺ أڅ ٠َ٪ ڃَٳٸه ٫ڀً ٍٻزظ
نٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ ٿُغ ٫ن حرن ٫ـاٗڅ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس       ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 ڂ طَوح ٻُٲ ََٜٱ حهلل ٫نٍ ٿ٬ن ٷََٖ وٗظڄهڂ َٔزىڅ ڃٌڃڄخ وأنخ ڃلڄي.أٿ-
ڄي ٬َنٍ حرن ٫ـٗڅ ٫ن ٓاهُپ ران   لُغ ٫ن ڃٿ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخكي - 

 ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أرٍ ٛخٿق
َـظڄ٬ااخڅ ٳااٍ حٿنااخٍ حؿظڄخ٫ااخ ٠َااَ أكاايهڄخ ڃٔااڀڂ ٷظااپ ٻااخٳَح ػااڂ ٓاايى حٿڄٔااڀڂ أو ٷااخٍد وٖ      ٖ-

َٔڄاخڅ  ح َـظڄ٬خڅ ٳٍ ؿاىٱ ٫زاي ٯزاخٍ ٳاٍ ٓازُپ حهلل وىهاخڅ ؿهانڂ وٖ َـظڄ٬اخڅ ٳاٍ ٷڀاذ ٫زاي           
 .وحٿ٘ق

نخ َىنْ كيػنخ ٿُغ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ٫زي حٿاَكڄن  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 
 رن هَڃِ ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

ٌثذ ٫ڀً أكيهڄخ ٳؤهٌطخ َوظٜاڄخڅ ٳاٍ حٿٜازٍ حٿزاخٷٍ     حٿ ؿض حڃَأطخڅ وڃ٬هڄخ ٛزُخڅ ٳ٬يحهَ-
 څ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽٳٸ٠ً ره ٿڀټزَي ڃنهڄخ ٳڄَطخ ٫ڀً ٓڀُڄخ ىاٿً ىحوخ ٳخهظٜڄظ

ُاٲ أڃَٻڄاخ ٳٸٜااظخ ٫ڀُاه حٿٸٜااش ٳٸاخٽ حثظااىنٍ رخٿٔاټُن أٗااٶ حٿٰاٗځ رُنټڄااخ ٳٸخٿاض حٿٜااَٰي        ٳټ-
 .أط٘ٸه ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٿض ٖ طٴ٬پ ك٨ٍ ڃنه ٿهخ ٳٸخٽ هى حرنٺ ٳٸ٠ً ره ٿهخ

ن أراٍ  ػنخ ٿُغ ٫ن ڃلڄي ٫ن ٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي ٫يَىنْ ك نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 
 هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .ٍ ٖ أٷىٽ اٖ كٸخ ٷخٽ ر٬ٞ أٛلخره ٳبنٺ طيح٫زنخ َخ ٍٓىٽ حهلل ٳٸخٽ انٍ ٖ أٷىٽ اٖ كٸخان-
ََاَس  ه٫ن أراٍ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ ٿُغ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرُه وٯَُكي - 

 ٷخٽ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 
 .ٻؼَوڅ حْٓٴڀىڅ َىځ حٿٸُخڃش اٖ ڃن ٷخٽ هټٌح وهټٌححْ-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ َاىنْ كايػنخ ٿُاغ ٫ان ڃلڄاي ٫ان أرُاه حٿ٬ـٗناٍ ٫ان أراٍ               كي - 

 هَََس أنه ٷخٽ
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ٿٌَن ڃ٬اٍ ػاڂ حٿاٌَن ٫ڀاً حْػاَ      وحپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٌ حٿنخّ هَُ ٳٸخٽ أنخ ٓج-
 .َ ػڂ ٻؤنه ٍٳٞ ڃن رٸٍػڂ حٿٌَن ٫ڀً حْػ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ ٿُغ ٫ن ڃلڄاي ٫ان حٿٸ٬ٸاخ٩ ران كټاُڂ ٫ان أراٍ        كي - 
 ڀڂ أنه ٷخٽوٓ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه

كظاً َاؤطُهڂ أڃاَ حهلل وهاڂ      ڂن هاخٿٴه ڃا  َِحٽ ٫ڀً هٌح حْڃَ ٫ٜخرش ٫ڀاً حٿلاٶ ٖ ٠َاَهڂ    ٿن-
 .٫ڀً ًٿٺ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ ٿُغ ٫ن ڃلڄي ٫ن حٿٸ٬ٸخ٩ ٫ن أرٍ ٛاخٿق ٫ان   كي - 
 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

ٍ حٿٌرخد ٳٍ أكي ؿنخكُه ىحء وٳٍ حِهاَ ٗاٴخء ٳابًح وٷا٪ ٳاٍ اناخء أكايٻڂ ٳڀُٰڄٔاه ٳبناه َظٸا           اڅ-
 .ه حٿيحء ػڂ َوَؿهُرخٿٌٌ ٳ

يػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كايػنخ ٿُاغ ٫ان ڃلڄاي ران ٫ـاٗڅ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ           ػنخ ٫زي حهلل ككي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 َ ٛٴىٱ حٿَؿخٽ أوٿهخ وَٗهخ آهَهخ وهَُ ٛٴىٱ حٿنٔخء آهَهخ وَٗهخ أوٿهخ.هُ-
  كيػنخ ٿُغ كيػنٍ ٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي ٫نٖػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ وكـخؽ ٷخكي - 

 أرٍ ٫زُيس ٫ن ٬ُٓي رن َٔخٍ أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َظىٟؤ أكيٻڂ ٳُلٔن وٟىء  ؤَزٰه ػڂ َؤطٍ حٿڄٔاـي ٖ َََاي اٖ حٿٜاٗس ٳُاه اٖ َظز٘ازٖ       ٖ-

 ه.حهلل ٫ِ وؿپ ره ٻڄخ َظز٘زٖ أهپ حٿٰخثذ ر٤ڀ٬ظ
غ كيػنٍ ٬ُٓي ٫ن أهُه ٫زخى رن أرٍ ٬ُٓي أنه خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ ٫ن ٿُنػكي - 

 ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
ڀهڂ انٍ أ٫ىً رٺ ڃان حٍْرا٪ ڃان ٫ڀاڂ ٖ َنٴا٪ وڃان ٷڀاذ ٖ َو٘ا٪ وڃان نٴاْ ٖ ط٘از٪ وڃان             حٿ-

 ى٫خء ٖ َٔڄ٪.
أرُاه أڅ أراخ هََاَس ٷاخٽ     ٍ كيػنخ َىنْ كايػنخ ٿُاغ كايػنٍ ٓا٬ُي ٫ان      ركيػنٍ أ ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َلپ ٖڃَأس ڃٔڀڄش طٔخٳَ ٿُڀش اٖ وڃ٬هخ ٍؿپ ًو كَڃش ڃنهخ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كايػنخ ٿُاغ كايػنخ ٓا٬ُي ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس أڅ          كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸىٽهلل ٛڀً حهللٍٓىٽ ح
 . وكي  أ٫ِ ؿني  ونَٜ ٫زي وهِځ حْكِحد وكي  ٳٗ ٍٗء ر٬ي حٿه اٖ حهلل ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ وكـخؽ ٷخٖ كيػنخ ٿُاغ ٷاخٽ كـاخؽ ٳاٍ كيَؼاه كايػنٍ       كي - 

ْ ٫ن نوٷخٽ َىڂ ٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ
 ٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٬ُٓي ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓى

ڃن حْنزُخء نزٍ اٖ وٷي أ٤٫ٍ ڃن حَِخص ڃخ ڃؼڀه آڃن ٫ڀُاه حٿز٘اَ وانڄاخ ٻاخڅ حٿاٌٌ أوطُاض        ڃخ-
 .وكُخ أوكخ  حهلل ٫ِ وؿپ اٿٍ وأٍؿى أڅ أٻىڅ أٻؼَهڂ طز٬خ َىځ حٿٸُخڃش
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ن ٫ڄاَو ٫ان   كيػنخ َىنْ كيػنخ ٿُغ ٫ان ََِاي ٬َناٍ حران حٿهاخى ٫ا      ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
 حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

حهلل ٫ِ وؿپ َٸىٽ اڅ ٫زيٌ حٿڄئڃن ٫نيٌ رڄنِٿاش ٻاپ هُاَ َلڄاينٍ وأناخ أنا٩ِ نٴٔاه ڃان          اڅ-
 رُن ؿنزُه.

ُاغ ٫ان ََِاي ٫ان حران ٗاهخد ٫ان أراٍ ٓاڀڄش          ٿ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كايػنخ كي - 
 َس أنه ٓڄ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن أرٍ هََ

 .هلل أنٍ ْٓظٰٴَ حهلل وأطىد اٿُه ٳٍ حٿُىځ أٻؼَ ڃن ٓز٬ُن ڃَسوح-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٬ُٓي ڃىٿً رنٍ هخٗڂ كيػنخ ٫زخى رن ڃَُٔس ٫ان حٿلٔان   كي - 

 ٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽىس أڅ ٍََٓحٿزٌَٜ ٫ن أرٍ هَ
ڄ٪ اٿً آَش ڃن ٻظخد حهلل ط٬خٿً ٻظذ ٿه كٔنش ڃ٠خ٫ٴش وڃان طٗهاخ ٻخناض ٿاه ناىٍح َاىځ       حٓظ ڃن-

 .حٿٸُخڃش
ػنخ ٫ٔپ رن ٓٴُخڅ ٫ن ٤٫اخء ٫ان   كي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٬ُٓي كيػنخ وهُذكي - 

 وٓڀڂه أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُ
 .ح ٣ڀ٪ حٿنـڂ ًح ٛزخف ٍٳ٬ض حٿ٬خهشاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٬ُٓي كيػنخ وهُذ وكڄخى ٫ن ٫ٔپ ٫ن ٤٫اخء ٫ان أراٍ    يك - 

 هَََس ٷخٽ
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿٔيٽ ٬َنٍ ٳٍ حٿٜٗسنه-
كايػنخ ٫زاي حهلل حران     زاي حهلل ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٬ُٓي كايػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ ران    كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ حٿٴ٠پ ٫ن ح٫َْؽ ٫ن
 .څ ڃن طڀزُش حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿزُٺ اٿه حٿلٶٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ وكايػنخ وهُاذ كايػنخ ٓاهُپ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس          كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
څ ٖ ََاٶ ٳٸاخٽ ْڃا٤ُن هاٌح حٿ٘اىٹ ٫ان حٿ٤ََاٶ أ       ٤ٹ ٳاٍ حٿ ٗىٍؿپ ڃن حٿڄٔڀڄُن رـٌٽ  ڃَ-

 .٬َٸَ ٍؿٗ ڃٔڀڄخ ٷخٽ ٳٰٴَ ٿه
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ كيػنخ  ٫ٴخڅ رهٌح حٔٓنخى ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽكي - 
 .ح أٻپ أكيٻڂ ٳڀُڀ٬ٸن أٛخر٬ه ٳبنه ٖ َيٌٍ ٳٍ أَظهن حٿزَٻشاً-
أرُاه ٫ان أراٍ     بڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ٿُغ كيػنخ ٓهُپ ٫نٴػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ح أكذ حهلل ٫زيح ى٫خ ؿزََپ ٫ڀُه حٿٔٗځ ٳٸاخٽ اناٍ ٷاي أكززاض ٳٗناخ ٳؤكزاه ٷاخٽ ٳُلزاه ؿزََاپ          اً-

حٿٸزىٽ ٳاٍ   هٷخٽ ػڂ َنخىٌ ٳٍ حٿٔڄخء اڅ حهلل ٷي أكذ ٳٗنخ ٳؤكزى  ٷخٽ ٳُلزىنه ٷخٽ ػڂ ٠َ٪ حهلل ٿ
 حٍْٝ ٳبًح أرٰٞ ٳڄؼپ ًٿٺ.
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ وكيػنخ وهُذ كيػنخ ٫زي حهلل ران ٣اخوّ ٫ان أرُاه ٫ان      كي - 
 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ق حٿُىځ ڃن ٍىځ َؤؿىؽ وڃؤؿىؽ ڃؼپ هٌح و٫ٸي وهُذ ط٬ُٔنٳظ-
راٍ ٛاخٿق   كيػنخ ٫ٴبڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ڃ٬ٜذ ران ڃلڄاي ٫ان أ   ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 حٿٔڄخڅ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ڄخ حٔڃخځ ٿُئطڂ ره ٳبًح ٻزَ ٳټزَوح وٖ طټزَوح كظً َټزَ واًح ٍٻ٪ ٳخٍٻ٬ىح وٖ طَٻ٬ىح كظً ان-

ح وٖ طٔاـيوح كظاً   وي ٳخٓاـي ٓـََٻ٪ واًح ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄي  ٳٸىٿىح ٍرنخ وٿٺ حٿلڄي واًح 
 ٜڀىح ؿڀىٓخ أؿڄ٬ىڅ.َٔـي واڅ ٛڀً ؿخٿٔخ ٳ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كايػنخ وهُاذ كايػنخ ٫زاي حهلل ران ٣اخوّ ٫ان أرُاه ٫ان          كي - 
 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ُناخ  ڃان ر٬ايهڂ    طڀناخ وأو ٷزن حِهَوڅ حٿٔخرٸىڅ َىځ حٿٸُخڃش رُي أڅ ٻپ أڃش أوطاىح حٿټظاخد ڃان    نل-
ٳُه ٳهيحنخ حهلل ٫ِ وؿپ ٿه ٳٰيح ٿڀُهاىى ور٬اي ٯاي ٿڀنٜاخٍي ٳٔاټض ٳٸاخٽ        ٳهٌح حٿُىځ حٿٌٌ حهظڀٴىح

 .كٶ حهلل ٫ڀً ٻپ ڃٔڀڂ أڅ َٰظٔپ ٳٍ ٻپ ٓز٬ش أَخځ َٰٔپ ٍأٓه وؿٔي 
ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كايػنخ وهُاذ كايػنخ ٫زاي حهلل ران ٣اخوّ ٫ان أرُاه ٫ا         كي - 

 ڂس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀَأرٍ هََ
خٻڂ وحٿ٨اان ٳاابڅ حٿ٨اان أٻااٌد حٿلاايَغ وٖ طـٔٔااىح وٖ طزخٯ٠ااىح وٖ طاايحرَوح وٖ طنخٳٔااىح      اَاا-

 .وٻىنىح ٫زخى حهلل اهىحنخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ڃىٓاً ران ٫ٸزاش ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن       كي - 

 ڂ ٷخٽٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ ٫ٍن حٿنزس ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََ
 .أ٣خ٫نٍ ٳٸي أ٣خ٩ حهلل وڃن أ٣خ٩ حْڃَُ ٳٸي أ٣خ٫نٍ ڃن-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ ٫زاي حٿىحكاي ٬َناٍ حران َُاخى كايػنخ ٫خٛاڂ ران               كي - 

 ٻڀُذ ٷخٽ كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس
 .ؿپ حٿڄٔڀڂ ؿِء ڃن ٓز٬ُن ؿِءح ڃن حٿنزىسٍَإَخ حٿڂ َ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀًٻ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرى ٫ىحنش كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄُاَ ٫ان ڃلڄاي    كي - 

رن حٿڄنظَ٘ ٫ن كڄُي رن ٫زي حٿاَكڄن ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه          
 وٓڀڂ َٸىٽ

ؿىٱ حٿڀُپ وأٳ٠پ حٿٜاُخځ ر٬اي ٗاهَ ٍڃ٠اخڅ ٗاهَ       ٳ٠ٍپ حٿٜٗس ر٬ي حٿڄٴَوٟش ٛٗس أٳ-
 . حٿٌٌ طي٫ىنه حٿڄلَځحهلل
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿىحكاي كايػنخ ٫خٛاڂ ران ٻڀُاذ كايػنٍ أراٍ        كي - 

 أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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٫خٛڂ ٷخٽ أرٍ ٳليػنُه حرن ٫زخّ  رٍ ٷخٽ ؼپٍآنٍ ٳٍ حٿڄنخځ ٳٸي ٍآنٍ ٳبڅ حٿ٤ُ٘خڅ ٖ َظڄ ڃن-
أنٍ ٷي ٍأَظه ٷخٽ ٍأَظه ٷڀاض أٌ وحهلل ٿٸاي ٍأَظاه ٷاخٽ ٳاٌٻَص حٿلٔان ران ٫ڀاٍ ٷاخٽ اناٍ            ٳؤهزَطه

 .وحهلل ٷي ًٻَطه ون٬ظه ٳٍ ڃُ٘ظه ٷخٽ ٳٸخٽ حرن ٫زخّ انه ٻخڅ َ٘زهه
ٍ   كي -  خٿق ٷاخٽ ٻناض ٫ناي    ٛا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٓاهُپ ران أرا

ٗځ ٳٸ٬ايص ٳاٍ ڃٸ٬اي حٿٰاٗځ ٳٸاخٽ ٿاٍ أراٍ ٷاڂ ٫ان ڃٸ٬اي  اڅ أراخ            أرٍ ؿخٿٔخ و٫ني  ٯٗځ ٳٸاخځ حٿٰا  
 هَََس أنزؤنخ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ح ٷخځ أكيٻڂ ڃن ڃـڀٔه ٳَؿ٪ حٿُه ٳهى أكٶ ره ٯَُ أڅ ٓهُٗ ٷاخٽ ٿڄاخ أٷاخڃنٍ طٸخٛاَص ٳاٍ      اً-
 نٴٍٔ.

ن ٫ـٗڅ ٫ن رټَُ رن ٫زاي  رٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ڃلڄي رأكيػنٍ  ػنخ ٫زي حهللكي - 
-حهلل رن حْٗاؾ ٫ان ٫ـاٗڅ أراٍ ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ               

 .ٿڀڄڄڀىٹ ٬٣خڃه وٻٔىطه وٖ َټڀٲ ڃن حٿ٬ڄپ ڃخ ٖ ٤َُٶ
ن أراٍ ٛاخٿق ٫ان    ٫ا ن ٓاهُپ  ٫ا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ران ٓاڀڄش  كي - 

 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓ
 .حٿٔنش ٿُْ رؤڅ ٖ َټىڅ ٳُهخ ڃ٤َ وٿټن حٿٔنش أڅ طڄ٤َ حٿٔڄخء وٖ طنزض حٍْٝ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ران ٓاڀڄش ٷاخٽ أنزؤناخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان         كي - 

حٿٸ٬ٸخ٩ ران حٿڀـاٗؽ    ٬ٸخ٩ رن حٿڀـٗؽ ٫ن أرٍ هَََس وٓهُپ ٫نٸٛٴىحڅ ٬َنٍ حرن ٓڀُڂ ٫ن حٿ
 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

َـظڄ٪ ٗق واَڄخڅ ٳٍ ٷڀذ ٍؿپ وٖ َـظڄ٪ ٯزخٍ ٳٍ ٓزُپ حهلل وىهخڅ ؿهانڂ ٳاٍ وؿاه ٫زاي      ٖ-
 ٩.حٿٸ٬ٸخ رنٷخٽ كڄخى وٷخٽ أكيهڄخ حٿٸ٬ٸخ٩ رن حٿڀـٗؽ وٷخٽ حِهَ حٿڀـٗؽ 

ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫كي - 
 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 ٻخڅ ٳٍ ٍٗء ڃڄخ طيحووڅ ره هَُ ٳٴٍ حٿلـخڃش. اڅ-
رٍ ٛخٿق ٫ن أرُه أهُپ رن ٓ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫نكي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ 
 .ح ٷخٽ حٿَؿپ ٷي هڀٺ حٿنخّ ٳهى أهڀټهڂاً-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ وهُاذ كايػنخ َلُاً ران ٓا٬ُي وهاى أراى كُاخڅ               كي - 

 ه وٓڀڂ ٳٸخٽُحٿظُڄٍ ٫ن أرٍ ٫ٍُش ٫ن أرٍ هَََس أڅ أ٫َحرُخ ؿخء اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀ
پ اًح ٫ڄڀظااه ىهڀااض حٿـنااش ٷااخٽ ط٬زااي حهلل ٖ ط٘ااَٹ رااه ٗااُجخ وطٸااُڂ  ٍٓااىٽ حهلل ىٿنااٍ ٫ڀااً ٫ڄاا َااخ-

ْ ڃلڄي رُاي  ٖ أَُاي   نٴ حٿٜٗس حٿڄټظىرش وطئىٌ حٿِٻخس حٿڄٴَوٟش وطٜىځ ٍڃ٠خڅ ٷخٽ وحٿٌٌ
َن٨اَ   څن ٓاَ  أ ڃا  ٫ڀً هٌح ُٗجخ أريح وٖ أنٸٚ ڃنه ٳڀڄخ وٿً ٷاخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     

 .هٌح اٿً ٍؿپ ڃن أهپ حٿـنش ٳڀُن٨َ اٿً
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ وهُاذ كايػنخ ه٘اخځ ٫ان ٛاخٿق ران أراٍ ٛاخٿق           كي - 
 حٿٔڄخڅ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .حٿٸُخڃش ُيح َىځٗهَٜزَ أكي ٫ڀً ْوحء حٿڄيَنش وؿهيهخ اٖ ٻنض ٿه ٗٴ٬ُخ أو  ٖ-
كيػنخ ٫ٴاخڅ ٷاخٽ كايػنخ ََِاي ران ٍَُا٪ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ُټڂ رهٌ  حٿلزش حٿٔىىحء ٳبڅ ٳُهخ ٗٴخء ڃن ٻپ ٍٗء٫ڀ-
خ ٫زي حٿىحكي رن َُاخى ٷاخٽ أنزؤناخ ٫خٛاڂ ران ٻڀُاذ       ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيكي - 

 كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ه٤زش ٿُْ ٳُهخ ٗهخىس ٻخٿُي حٿـٌڃخء ٻپ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ حٿ٤٬خٍ ٷخٽ كايػنخ َلُاً ران أراٍ ٻؼُاَ ٷاخٽ       كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽڄن ٫ن أرٍ هَََس أڅ نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ك٫زي حٿَن كيػنٍ أرى ٓڀڄش ر
 .ڄئڃن َٰخٍ وحهلل َٰخٍ وڃن ٯَُس حهلل أڅ َؤطٍ حٿڄئڃن ُٗجخ كَځ حهللحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أرٍ ٍحٳا٪ ٫ان أراٍ    كي - 

 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حٿ٤ََٶ ٳيهپ حٿـنش طئًٌ أهپ حٿ٤ََٶ ٳٸ٬٤هخ ٍؿپ ٳنلخهخ ٫ن سنض ٗـَٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي حران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ          كي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٔڄخثش ٫خځهڄهپ ٳٸَحء حٿڄٔڀڄُن حٿـنش ٷزپ أٯنُخثهڂ رنٜٲ َىځ وهى َي-
٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حران ٓاڀڄش ٫ان ٫ڀاٍ ران َُاي كايػنٍ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 ڃن ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 حرن آىځ ح٫ڄپ ٻؤنٺ طَي و٫ي نٴٔٺ ڃ٪ حٿڄىطً واَخٹ وى٫ىس حٿڄ٨ڀىځ. َخ-
 ى رن ٓڀڄش كيػنخ ٫ڀً حرن َُي ٫ان أوّ ران  خيػنخ كڄك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅكي - 

 هخٿي ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
حٿڄٗثټش َىځ حٿـڄ٬ش ٫ڀً أرىحد حٿڄٔخؿي َټظزىڅ حٿنخّ ٫ڀً ڃنخُٿهڂ ؿخء ٳاٗڅ ڃان ٓاخ٫ش     اڅ-

َايٍٹ   ٿاڂ ٻٌح ؿاخء ٳاٗڅ ڃان ٓاخ٫ش ٻاٌح ؿاخء ٳاٗڅ وحٔڃاخځ َو٤اذ ؿاخء ٳاٗڅ ٳاؤىٍٹ حٿٜاٗس و             
 .ـڄ٬ش اًح ٿڂ َيٍٹ حٿو٤زشٿح
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كايػنخ كڄاخى ٬َناٍ حران ٓاڀڄش كايػنخ ٫ڀاٍ ران َُاي ٫ان            ػنخ ٫زيكي - 

 ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٓاز٬ىڅ   ىځهپ أهپ حٿـنش حٿـنش ڃَىح ر٠ُاخ ؿ٬اخىح ڃټلڀاُن أرناخء ػاٗع وػٗػاُن ٫ڀاً هڀاٶ آ        َي-
 .ٍح٫خ ٳٍ ٓز٬ش أ٩ًًٍ
كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ٷُْ وكزُذ ٫ن ٤٫خء رن أراٍ ٍراخف   ػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أنه ٷخٽ
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ٻپ ٛٗس َٸَأ ٳڄخ أٓڄ٬نخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    ٳٍ-
 .أٓڄ٬نخٻڂ وڃخ أهٴً ٫ڀُنخ أهٴُنخ ٫ڀُټڂ

ڄخى ران ٓاڀڄش أنزؤناخ ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان         ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ك ػنخكي - 
 أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

پ رنٍ آىځ كا٦ ڃان حٿِناخ ٳخٿ٬ُناخڅ َِنُاخڅ وُنخهڄاخ حٿن٨اَ وحٿُايحڅ طِنُاخڅ وُنخهڄاخ حٿاز٤ٖ            ٿټ-
َٜايٵ  ُنخ  حٿٸزپ وحٿٸڀذ َهىي وَظڄنً وحٿٴاَؽ  وڂ َِنً ٿٴوحٿَؿٗڅ َِنُخڅ وُنخهڄخ حٿڄٍ٘ وح

 ًٿٺ أو َټٌره.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴبڅ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ           كي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٌ ٳٸخٽ اڅ ٿڀڄىص ٳ٫ِخىىص ره ؿنخُس َهىىٌ ٳٸخځ ٳٸُپ ٿه َخ ٍٓىٽ حهلل انهخ ؿنخُس َهڃَ-
أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرى ٫ىحنش ٫ان ٓاهُپ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 طٜلذ حٿڄٗثټش ٍٳٸش ٳُهخ ٻڀذ أو ؿَّ. ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كايػنخ هخٿاي ران ٫زاي حهلل ٫ان ٓاهُپ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ           كي - 
 وٓڀڂَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه ه
ڃنټڂ ڃن أكي َنـُه ٫ڄڀاه ٷاخٿىح وٖ أناض َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ وٖ أناخ اٖ أڅ َظٰڄاينٍ حهلل ڃناه           ڃخ-

 .رَكڄش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ           كي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽح ٛڀً حهللٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ 
 .ثڂ ٻؤڅ ٳٍ َيٌ ٓىحٍَن ٳنٴوظهڄخ ٳَٳ٬خ ٳؤوٿض أڅ أكيهڄخ ڃُٔڀڄشَض ٳُڄخ ََي حٿنخٍأ-
زؤناخ وهُاذ ٷاخٽ ڃ٬ڄاَ كايػنخ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان         أن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴاخڅ ٷاخٽ  كي - 

 ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٴٔهٳٍ َي  ٯڄَ ٳؤٛخره ٍٗء ٳٗ َڀىڃن اٖ نوأكيٻڂ  خصح راً-
نخ ٫ٴاخڅ كايػنخ وهُاذ كايػنخ ٓاهُپ ٫ان حٿلاَع ران ڃوڀاي ٫ان           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َن٨َ حهلل ٫ِ وؿپ اٿً ٍؿپ ؿخڃ٪ حڃَأطه ٳٍ ىرَهخ ٖ-
٤٫خء رن يػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀٍ رن حٿلټڂ ٫ن كخ ٫ٴخڅ ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 أرٍ ٍرخف ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ـخځ ڃن نخٍ َىځ حٿٸُخڃشرڀ ٓجپ ٫ن ٫ڀڂ ٳټظڄه أٿـڄه حهلل ٫ِ وؿپ ڃن-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ٴااخڅ كاايػنخ أرااى ٫ىحنااش ٫اان أرااٍ ر٘ااَ ٫اان كڄُااي راان ٫زااي كااي - 
 ڀُه وٓڀڂرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫أكڄن ٫ن ٿَح
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٠پ حٿُٜخځ ر٬ي ٍڃ٠خڅ ٗهَ حهلل حٿڄلَځ وأٳ٠اپ حٿٜاٗس ر٬اي حٿٴ٠ََاش أو حٿٴاَٝ ٛاٗس       أٳ-
 .حٿڀُپ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ ران ىحوى كايػنخ ٿُاغ ٫ان ڃلڄاي ران ٫ـاٗڅ ٫ان أراٍ          كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽهللحٿِنخى ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً ح

وأهپ حٿنخٍ حٿنخٍ نخىي ڃنخىَخ أهپ حٿـنش هڀىى ٳٗ ڃاىص ٳُاه وَاخ أهاپ     ح ىهپ أهپ حٿـنش حٿـنش اً-
حٿنخٍ هڀىىح ٳٗ ڃىص ٳُه ٷخٽ وًٻَ ٿٍ هخٿي رن َُاي أناش ٓاڄ٪ أراخ حٿِرُاَ َاٌٻَ ڃؼڀاه ٫ان ؿاخرَ          

 ڃن حٿنخٍ.ؽ و٫زُي رن ٫ڄَُ اٖ أنه َليع ٫نهڄخ أڅ ًٿٺ ر٬ي حٿ٘ٴخ٫خص وڃن َوَ
ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرٍ ٓنخڅ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫كي - 

 ٓىىس ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ح ٫خى حٿڄٔڀڂ أهخ  أو ُحٍ  ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپ ٣زض و٣خد ڃڄ٘خٹ وطزىأص ٳٍ حٿـنش ڃنِٖاً-
ٍ ػأرٍ كي نٍػنخ ٫زي حهلل كيػكي -  ٍحٳا٪ ٫ان أراٍ هََاَس      نخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ن أرا

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ح أ٣خ٩ حٿ٬زي ٍره وُٓي  ٳڀه أؿَحڅ ٷخٽ ٳڀڄخ أ٫ظٶ أرى ٍحٳ٪ رټً ٳٸُاپ ٿاه ڃاخ َزټُاٺ ٷاخٽ ٻاخڅ       اً-

 ٿٍ أؿَحڅ ٳٌهذ أكيهڄخ.
نخ ػخرض ٫ن أراٍ ٍحٳا٪ ٫ان أراٍ هََاَس      ؤػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزكي - 

 ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأڅ ٍ
ظڄاا٪ ڃٗثټااش حٿڀُااپ وڃٗثټااش حٿنهااخٍ ٫نااي ٛااٗس حٿٴـااَ وٛااٗس حٿ٬ٜااَ ٳاابًح ٫َؿااض ڃٗثټااش  َـ-

حٿنهخٍ ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپ ٿهڂ ڃن أَن ؿجظڂ ٳُٸىٿىڅ ؿجنخٹ ڃان ٫ناي ٫زاخىٹ أطُناخهڂ وهاڂ َٜاڀىڅ       
ن أَان ؿجاظڂ ٷاخٿىح ؿجناخٹ     ؿض ڃٗثټش حٿڀُپ ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپ ٿهڂ ڃَٳبًح ٫ ىڅوؿجنخٹ وهڂ َٜڀ

 .ُنخهڂ وهڂ َٜڀىڅ وؿجنخٹ وهڂ َٜڀىڅخىٹ أطڃن ٫ني ٫ز
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أرٍ ٍحٳ٪ ٫ن كي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َټٌره ُخڅ وحٿُيحڅ َِنُخڅ وحٿٴَؽ َٜيٵ ًٿٺ أونُنخڅ ٬َِٿح-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڄخځ كيػنخ ڃلڄي رن ؿلخىس أڅ أرخ كُٜن كيػاه  كي - 

أڅ ًٻااىحڅ كيػااه أڅ أرااخ هََااَس كيػااه ٷااخٽ ؿااخء ٍؿااپ اٿااً حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳٸااخٽ َااخ   
هپ   ٷاخٽ هاپ طٔاظ٤ُ٪ اًح هاَؽ حٿڄـخهاي أڅ طاي      يٽ ٖ أؿٷخٍٓىٽ حهلل ٫ڀڄنٍ ٫ڄٗ ٬َيٽ حٿـهخى 

خٽ ٖ أٓاظ٤ُ٪ ٷااخٽ ٷاخٽ أراى هََااَس اڅ ٳاَّ حٿڄـخهااي     ظٸاىځ ٖ طٴظااَ وطٜاىځ ٖ طٴ٤اَ ٷاا   ڃٔاـيح ٳ 
 َٔظن ٳٍ ٣ىٿه ٳُټظذ ٿه كٔنخص.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ڃىٓاً ران ٫ٸزاش ٷاخٽ كايػنٍ ؿايٌ       كي - 
رخ هَََس َٔظؤًڅ ٫ؼڄخڅ ٳٍ هپ حٿيحٍ و٫ؼڄخڅ ڃلٜىٍ ٳُهخ وأنه ٓڄ٪ أىزش أنه زُأرى أڃٍ أرى ك

حٿټٗځ ٳؤًڅ ٿه ٳٸخځ ٳلڄاي حهلل وأػناً ٫ڀُاه ػاڂ ٷاخٽ اناٍ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ            
 َٸىٽ
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ټڂ طڀٸىڅ ر٬يٌ ٳظنش وحهظٗٳخ أو ٷخٽ حهظٗٳخ وٳظنش ٳٸخٽ ٿه ٷخثپ ڃن حٿنخّ ٳڄان ٿناخ َاخ ٍٓاىٽ     أن-
 .رٌٿٺڂ رخْڃُن وأٛلخره وهى ََُ٘ اٿً ٫ؼڄخڅ ټٷخٽ ٫ڀُ حهلل
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ َىنْ ٫ن ڃلڄي رن ََُٓن كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
هخ ڃان  خٷَؿپ ڃن أهپ حٿـنش ُوؿظخڅ ڃن كىٍ حٿ٬ُن ٫ڀً ٻپ وحكيس ٓز٬ىڅ كڀش ََي ڃن ٓٿڀ-
 .حء حٿؼُخدٍو
ٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأي ٍؿٗ َظز٪ كڄخڃش ٳٸخٽ
 .٤خڅ َظز٪ ٤ُٗخنشُٗ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زاي حٿىحكاي حران َُاخى كايػنخ ٓا٬ُي ران ٻؼُاَ ران          كي - 

 هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫زُي ٷخٽ كيػنٍ أرٍ أنه ٓڄ٪ أرخ 
 وأڅ ڃلڄاايح ٍٓااىٽ حهلل وَٸُڄااىح حٿٜااٗس حهلل َص أڅ أٷخطااپ حٿنااخّ كظااً َ٘ااهيوح أڅ ٖ حٿااه اٖحڃاا-

 .وَئطىح حٿِٻخس ػڂ ٷي كَځ ٫ڀً ىڃخءهڂ وأڃىحٿهڂ وكٔخرهڂ ٫ڀً حهلل ٫ِ وؿپ
يػنخ أراى حٿـاّٗ ٫ٸزاش ران َٔاخٍ      ػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿاىحٍع كا  يحهلل ك زيػنخ ٫كي - 

 كيػنٍ ٫ؼڄخڅ رن ٓڄخف ٷخٽ
يص ڃااَوحڅ ٓااؤٽ أرااخ هََااَس ٻُااٲ ٓااڄ٬ض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٜااڀٍ ٫ڀااً     ٗااه-

أنض و حٿـنخُس ٳٸخٽ ڃ٪ حٿٌٌ ٷڀض ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ حٿڀهڂ أنض ٍرهخ وأنض هڀٸظهخ وأنض هيَظهخ ٿٕٓٗځ
 .ٗٴ٬خء ٳخٯٴَ ٿهخ ٍوكهخ وأنض أ٫ڀڂ رَٔهخ و٫ٗنُظهخ ؿجنخ ضٷز٠

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓاڀُڂ ران كُاخڅ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ          كي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

أرُاض   ٍؼڀټڂ انا ڃا  خٻڂ وحٿىٛخٽ ڃَطُن ٷخٿىح ٳبنٺ طىحٛپ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ انٍ ٿٔض ٳٍ ًٿٺاَ-
 .ٴٔټڂ ڃن حٿ٬ڄپ ڃخ ٿُْ ٿټڂ ره ٣خٷش٬٤َڄنٍ ٍرٍ وٓٸُنٍ ٳٗ طټڀٴىح أن

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀُڂ رن كُاخڅ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراٍ َلايع ٫ان أراٍ        كي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٚ    ڃن- پ َاىځ ٷُاَح١ ٷاخٽ    ٻا ن أؿاَ   ڃا  حطوٌ ٻڀزخ ٿُْ رټڀذ ٩ٍُ وٖ ُٛي وٖ ڃخٗاُش ٳبناه َانٸ
 .ٿٸَُح١ ڃؼپ أُكيٓڀُڂ وأكٔزه ٷي ٷخٽ وح

ٍ ڃ٤َٱ ٫ن أراٍ  أه ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٳَٷي ٫ن ََِيكي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .ٌدأٻأٻٌد أو ڃن أٻٌد حٿنخّ حٿٜزخٯُن وحٿٜىحٯُن وٷخٽ ٫ٴخڅ ڃَس اڅ ڃن  اڅ-
ػنخ ٓڀُڄخڅ رن ٻؼَُ كيػنخ حرن ٗهخد ٫ن أرٍ ٓاڀڄش  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓجپ
 .ٜڀٍ حٿَؿپ ٳٍ ػىد وحكي ٳٸخٽ أو ٻڀټڂ َـي ػىرُنأَ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان         كي - 
ڄ٬ض ػخرظااخ ٫ان أراٍ ٍحٳا٪ ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍٓااىٽ حهلل       أراٍ هََاَس ٷاخٽ وكايػنخ كڄاخى ٷاخٽ ٓا       

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ٜخثڂ ٳَكظخڅ ٳَكش ٳٍ حٿينُخ ٫ني اٳ٤خٍ  ٳَكش ٳٍ حِهَس.ٿڀ-
ڄاٍ  ڄُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش أنزؤناخ ٫ٔاپ ران ٓاٴُخڅ حٿظ        كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ خء ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل٫٤ن ٫
 .ً ٫ن حٿٔيٽ ٳٍ حٿٜٗسنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ كُ٘ڂ ٬َنٍ حرن ٫َحٹ ٫ان أرُاه أڅ   كي - 

أرخ هَََس ٷيځ حٿڄيَنش ٳٍ ٍه٢ ڃن ٷىڃه وحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ روُزَ وٷي حٓظوڀٲ ٓازخ٩  
 َٳ٤ش ٫ڀً حٿڄيَنش ٷخٽ٫ رن
ٍ ٛااٗس حٿٜاازق ٳااٍ حٿَٻ٬ااش حْوٿااً رټهاا٬ُٚ وٳااٍ حٿؼخنُااش وَااپ      نظهُااض اٿُااه وهااى َٸااَأ ٳاا  ٳخ-

ٿڀڄ٤ٴٴُن ٷخٽ ٳٸڀض ٿنٴٍٔ وَپ ٿٴٗڅ اًح حٻظاخٽ حٻظاخٽ راخٿىحٳٍ واًح ٻاخٽ ٻاخٽ رخٿناخٷٚ ٷاخٽ ٳڀڄاخ         
ٍٓاىٽ   ڂٷاخٽ ٳټڀا  َ ٛڀً ُوىنخ ُٗجخ كظً أطُنخ هُزَ وٷي حٳظظق حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ هُزا     

 ن ٳؤَٗٻىنخ ٳٍ ٓهخڃهڂ.حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿڄٔڀڄُ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ران آالٶ ٫ان ٓا٬ُي       كي - 

 حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٽ ُحٽحء أڅ َِٗخىًوح رخهلل ڃن َٗ ؿخٍ حٿڄٸخځ ٳبڅ ؿخٍ حٿڄٔخٳَ اًح ط٬-
ػنخ ٫ٴخڅ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ٷىٿه ٿَٓىٿه
ٓؤٿه ڃخ راخٽ حٿنٔاىس حٿٗطاٍ ٷ٬٤ان أَايَهن ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٿاى ٻناض أناخ              ٳخ-

 .ُٰض حٿ٬ٌٍظوڃخ حر رش٫َْٓض حٔؿخ
ٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرى هٗٽ ٷاخٽ كايػنخ ڃلڄاي ران ٓاََُن ٫ان أراٍ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .آڃن رٍ ٫َ٘س ڃن أكزخٍ حٿُهىى ِڃن ٻپ َهىىٌ ٫ڀً وؿه حٍْٝ ٿى-
 ٫ڀُه وٓڀڂ أرى ٫ىحنش ٫ن ڃ٤َٱ ٛڀً حهلل ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٍٓىٽ حهللكي - 

ٷخٽ ٷخٽ ََٗق رن هخنت رُنڄخ أنخ ٳٍ ڃٔاـي حٿڄيَناش اً ٷاخٽ أراى هََاَس ٓاڄ٬ض حٿنزاٍ         ٫ن ٫خڃَ
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

َلااذ ٍؿااپ ٿٸااخء حهلل ٫ااِ وؿااپ اٖ أكااذ حهلل ٿٸااخء  وٖ أرٰااٞ ٍؿااپ ٿٸااخء حهلل اٖ أرٰااٞ حهلل   ٖ-
ٓاڀڂ كٸاخ ٿٸاي    ٻَ أراى هََاَس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه و      ًٻاخڅ ڃاخ   جنٿٸخء  ٳؤطُض ٫خث٘ش ٳٸڀاض ٿا  

هڀټنخ ٳٸخٿض انڄاخ حٿهخٿاٺ ڃان هڀاٺ ٳُڄاخ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وڃاخ ًحٹ ٷاخٽ ٷاخٽ              
ض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٸااىٽ ٖ َلااذ ٍؿااپ ٿٸااخء حهلل اٖ أكااذ حهلل ٿٸااخء  وٖ     ٓااڄ٬

طايٌٍ ٿاڂ    أرٰٞ ٍؿپ ٿٸخء حهلل اٖ أرٰٞ حهلل ٿٸخء  ٷخٿض وأنخ أٗاهي أناٍ ٓاڄ٬ظه َٸاىٽ ًٿاٺ ٳهاپ      
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وحٷ٬َ٘ حٿـڀي وط٘نـض حْٛخر٪ ٳ٬ني ًٿٺ ڃن أكاذ ٿٸاخء    ًٿٺ اًح كَ٘ؽ حٿٜيٍ و٣ڄق حٿزَٜ
 حهلل أكذ حهلل ٿٸخء  وڃن أرٰٞ ٿٸخء حهلل أرٰٞ حهلل ٿٸخء .

ٿق ٫ان أرُاه   خن أراٍ ٛا  را  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرى ٫ىحنش كيػنخ ٓاهُپ كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً 

ڂ أنااٲ ٍٯااڂ أنااٲ ٍٯااڂ أنااٲ ٍؿااپ أىٍٹ وحٿيَااه أكاايهڄخ أو ٻٗهڄااخ ٫نااي  حٿټزااَ ٿااڂ َيهڀااه  ٍٯاا-
 .حٿـنش

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ أراى ٫ىحناش ٫ان ىحوى ران ٫زاي حهلل حْوىي ٫اان            كاي  - 
٫ڀُه وٓڀڂ أو ٷاخٽ  أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل  كڄُي رن ٫زي حٿَكڄن حٿلڄٌَُ ٫ن

 أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 َزىٿن أكيٻڂ ٳٍ حٿڄخء حٿيحثڂ ػڂ َٰظٔپ ڃنه. ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ران ٓاڀڄش أنزؤناخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ         كي - 

 ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ً حهلل ٛڀٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل 
ؿزپ ڃن ًهذ َٸظظپ ٫ڀُه حٿنخّ كظاً َٸظاپ ڃان ٻاپ ٫٘اَس طٔا٬ش       ٗٺ أڅ َلَٔ حٿٴَحص ٫ن َى-

 .وَزٸً وحكي
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرى ٫ىحنش كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَُ ٫ن ڃىٓاً  كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ رن ٣ڀلش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ أطً أ٫َحرٍ اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
ٳىٟا٬هخ راُن َيَاه ٳؤڃٔاٺ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         ٍنذ ٷي ٗىحهخ وڃ٬هخ ٛنخرهخ وأىڃهاخ رؤ-

وٓڀڂ ٳڀاڂ َؤٻاپ وأڃاَ أٛالخره أڅ َاؤٻڀىح ٳؤڃٔاٺ ح٫َْحراٍ ٳٸاخٽ ٿاه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه             
ځ وٓڀڂ ڃخ َڄن٬ٺ أڅ طؤٻاپ ٷاخٽ اناٍ أٛاىځ ػٗػاش أَاخځ ڃان حٿ٘اهَ ٷاخٽ أڅ ٻناض ٛاخثڄخ ٳٜاڂ أَاخ             

 حٿَٰ.
ٷخٽ هَؿاض  كيػنخ ٬ٗزش أكزَنٍ ٓهُپ حرن أرٍ ٛخٿق ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كي - 

ڃ٪ أرٍ اٿً حٿ٘خځ ٳټاخڅ أهاپ حٿ٘اخځ َڄاَوڅ رؤهاپ حٿٜاىحڃ٪ ٳُٔاڀڄىڅ ٫ڀاُهڂ ٳٔاڄ٬ض أراٍ َٸاىٽ            
 ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

 .ُٸهٟڂ اٿً أوهطزيإوهڂ رخٿٔٗځ وح٤َٟ ٖ-
خ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ٷاُْ ٫ان ٣اخوّ ٫ان أراٍ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ڃن ڃىٿىى َىٿي اٖ َىٿي ٫ڀً حٿٴ٤َس كظً َټىڅ أرىح  حٿڀٌحڅ َهىىحنه وَنَٜحنه ٻڄخ طنظـاىڅ   ڃخ-

٫ڀاڂ رڄاخ   ڂ طـي٫ىنهخ ٷخٽ ٍؿپ وأَان هاڂ ٷاخٽ حهلل ح   ظأن٬خڃټڂ هپ طټىڅ ٳُهخ ؿي٫خء كظً طټىنىح أن
 .ٻخنىح ٫خڃڀُن ٷخٽ ٷُْ ڃخ أٍي ًٿٺ حٿَؿپ اٖ ٻخڅ ٷيٍَخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ       كي - 
 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .هڂ اًح وٿىحٿهٴٶ ن٬خ٪ ه ٿُٔڄان-
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أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .طٔخٳَ حڃَأس ڃَُٔس ػٗػش أَخځ اٖ ڃ٪ ًٌ ٍكڂ ٖ-
ٷظخىس ٫ن حٿن٠َ ران أناْ ٫ان ر٘اَُ     خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڄخځ كيػنكي - 

 هَََسرن نهُٺ ٫ن أرٍ 
 .ٍؿٗ أ٫ظٶ ٗٸٜخ ڃن ڃڄڀىٹ ٳؤؿخُ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ظٸه وٯَڃه رٸُش ػڄنه أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿن٠َ ران أناْ ٫ان ر٘اَُ     كي - 

 ڀڂ ٷخٽ٫ٓڀُه و رن نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل
 .هى أكٶ رهوؿي ڃظخ٫ه ٫ني ڃٴڀْ ر٬ُنه ٳ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ و٫ٴخڅ ٷخٖ كيػنخ هڄاخځ كايػنخ ٷظاخىس ٷاخٽ ٿاٍ ٓاڀُڄخڅ ران        كي - 

َٔخٍ ڃخ طٸىٽ ٳٍ حٿ٬ڄٌَ ٷڀض كيػنخ حٿن٠َ ران أناْ ٫ان ر٘اَُ ران نهُاٺ ٫ان أراٍ هََاَس أڅ          
 ٽٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخ

 .ؿخثِس ٬ڄٌَحٿ-
ػنخ رهِ و٫ٴخڅ ٷخٖ كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿن٠اَ ران أناْ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 ٫ن رَُ٘ رن نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٻخنض ٿه حڃَأطخڅ َڄُپ ْكيحهڄخ ٫ڀً حْهَي ؿخء َىځ حٿٸُخڃش وأكي ٗٸُه ٓخٷ٢ ڃن-
خ ٷظخىس ٫ن حٿن٠َ ران أناْ ٫ان    هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ هڄخځ كيػنح ػنخ ٫زيكي - 

 رَُ٘ رن نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
٤َ أو طٔخٷ٢ ٫ڀً أَىد ٳَحٕ ڃن ًهاذ ٳـ٬اپ َڀاظٸ٢ ٳاؤوكً حهلل اٿُاه َاخ أَاىد أٳڀاڂ أوٓا٪          أڃ-

 .٫ڀُٺ ٷخٽ رڀً وٿټنٍ ٖ ٯنً رٍ ٫ن ٳ٠ڀٺ
خ هڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿن٠َ ران أناْ ٫ان    ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنزػنخ ٫كي - 

 رَُ٘ حرن نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٛڀً ٬َنٍ ڃن حٿٜزق ٍٻ٬ش ػڂ ٣ڀ٬ض حٿ٘ڄْ ٳڀُٜپ اٿُهخ أهَي ڃن-
ي ران ؿلاخىس كايػنٍ أراى     ڄا يػنخ ڃلكا  ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ هڄاخځ ٷاخٽ       كي - 

س ٷخٽ هڀىٱ ٳڂ حٿٜخثڂ أ٣ُذ أو ٷخٽ أكذ اٿً حهلل ٫ِ وؿپ ڃن ٍَاق حٿڄٔاٺ   كخُځ أڅ أرخ هَََ
ٷخٽ وأكٔازه ٷاخٽ ٫ان َڄاُن حٿ٬إَ ڃناخى َناخىٌ ٳاٍ حٿٔاڄخء حٿٔاخر٬ش أ٫ا٢ ڃنٴٸاخ هڀٴاخ وأ٫ا٢ أو               

 ٫ـپ ٿڄڄٔټخ طڀٴخ ٷخٽ وٷخٽ أرى هَََس
 .ٻٔذ حٿلـخځ وٻٔذ حْڃش ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ننه-
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڄخځ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي ران وحٓا٪ ٫ان ٍؿاپ َٸاخٽ      ػنخ ٫زي حكي - 

 ٿه ڃ٬َوٱ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 .ٛؤنٍ هڀُڀٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ ٖ أنخځ اٖ ٫ڀً وطَأو-
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أراٍ أَاىد حٿ٬ظټاٍ وهاى      ظاخىس ٫ان  ٷ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ هڄاخځ كايػنخ     كي - 
٫ٴخڅ ڃَس ٷخٽ كيػنخ أرى أَىد ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً         َلًُ رن ڃخٿٺ وٷخٽ

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ح ٷخطپ أكيٻڂ ٳڀُـظنذ حٿىؿهاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڄخځ وأرخڅ ٷخٖ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ان أراٍ   كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ نهَََس ٫ٍ ٍحٳ٪ ٫ن أر
 .ْ رُن ٬ٗزهخ حٍْر٪ وأؿهي نٴٔه ٳٸي وؿذ حٿٰٔپ أنِٽ أو ٿڂ َنِٽح ؿڀاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڄخځ كيػنخ َلًُ ران أراٍ ٻؼُاَ كايػنخ أراى ٓاڀڄش       كي - 

٠خڅ رٜىځ َاىځ  ڃ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طٸيڃىح رُن َيٌ ٍ
 خڃه ٳڀُٜڂ ٷخٽ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂوٖ َىڃُن اٖ ٍؿپ ٻخڅ ُٛ

ٷاخځ ٿُڀاش حٿٸايٍ اَڄخناخ وحكظٔاخرخ ٯٴاَ ٿاه ڃاخ طٸايځ ڃان ًنزاه ٷاخٽ ٫ٴاخڅ وكايػنخ أراخڅ ٳاٍ هاٌح                   ڃن-
 حٔٓنخى ڃؼڀه.

ٽ ٫ان ٤٫اخء ٫ان    ىناٍ حْكا  ٬َػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٫خڃَ كي - 
 أرٍ هَََس

حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ طىٟؤ ٳڄ٠ڄٞ ػٗػخ وحٓظن٘ٶ ػٗػخ وٯٔپ وؿهه ػٗػخ وٯٔپ حٿنزٍ ٛڀً  أڅ-
 .َيَه ػٗػخ وڃٔق رَأٓه ووٟؤ ٷيڃُه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ هڄاخځ كايػنخ حران ؿاََؾ ٫ان ٤٫اخء ٫ان ٫ؼڄاخڅ           كي - 
 ڂ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ

 .ؼڀهرڄ-
څ كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٷظاخىس ٫ان ٍُحٍس ران أوٳاً ٫ان أراٍ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخكي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .طهـَ حڃَأس ٳَحٕ ُوؿهخ اٖ ٿ٬نظهخ ڃٗثټش حهلل ٫ِ وؿپ ٖ-
ؿ٬ٴَ ٫ن أراٍ هََاَس    رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ َلًُ ٫ن أكي - 

 ٷخٽ
٫ْڄخٽ أٳ٠پ ٷخٽ اَڄاخڅ ٖ ٗاٺ ٳُاه وٯاِو ٖ ٯڀاىٽ ٳُاه وكاؾ ڃزاَوٍ         پ َخ ٍٓىٽ حهلل أٌ حٷُ-

 .وٻخڅ أرى هَََس َٸىٽ وكـش ڃزَوٍس طټٴَ ه٤خَخ طڀٺ حٿٔنش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أراخڅ كايػنخ َلُاً ران أراٍ ٻؼُاَ ٷاخٽ كايػنٍ أراى          كي - 

 ٽڅ نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸىأهَََس  رٍؿ٬ٴَ ٫ن أ
ع ى٫ىحص ڃٔظـخرخص ٿهن ٖ ٗٺ ٳُهن ى٫اىس حٿڄ٨ڀاىځ وى٫اىس حٿڄٔاخٳَ وى٫اىس حٿىحٿاي ٫ڀاً        ػٗ-

 وٿي .
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ُٓي ٬َنٍ حرن أرٍ ٫َورش ٫ان ٫ٔاپ   كي - 

 وٓڀڂ ههلل ٫ڀُح ٫ن ٤٫خء ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً
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 .ً ٫ن حٿٔيٽنه-
 كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ؿ٬ٴااَ كاايػنخ ٗاا٬زش ٫اان ڃلڄااي حراان آاالٶ ٫اان   ػنخ ٫زااي حهللكااي - 

 حٿِهٌَ ٫ن ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .خ رڀٰه ڃىص حٿنـخٍٗ ٛڀً ٫ڀُه وٛٴىح هڀٴه وٻزَ ٫ڀُه أٍر٬خٿڄ-
٪ أراخ  ؿ٬ٴَ كيػنخ حرن ؿََؾ كايػنٍ ٤٫اخء أناه ٓاڄ     ڃلڄي رنخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 هَََس َٸىٽ
ٍ ؿهانڂ ٳاٍ ٻاپ ٛاٗس ٷاَحءس ٳڄاخ أٓاڄ٬نخ ٍٓاىٽ حهلل         ٳاى  َىوح ٫ن حٿٜٗس ٳبڅ ٗيس حٿلَ ڃنأر-

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٓڄ٬نخٻڂ وڃخ أهٴً ٫ڀُنخ أهٴُنخ ٫ڀُټڂ
ڃلڄي رن ٫ڄاَو ٫ان أراٍ     ش كيػنخ٬زػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٗكي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس
أىٍٹ ٍٻ٬ااش ڃاان ٛااٗس حٿٜاازق ٷزااپ أڅ ط٤ڀاا٪ حٿ٘ااڄْ ٳٸااي أىٍٹ وڃاان أىٍٹ ٍٻ٬ااش أو          ڃاان-

 .ٍٻ٬ظُن ڃن ٛٗس حٿ٬َٜ ٷزپ أڅ طَٰد حٿ٘ڄْ ٳٸي أىٍٹ
٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان       ڃلڄاي ران  خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كايػن كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ
 ح حٓظُٸ٦ أكيٻڂ ڃن نىڃه ٳڀُٴَ٭ ٫ڀً َيَه ڃن انخثه ػٗع ڃَحص.اً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ َاىنْ ران ڃلڄاي كايػنخ ٿُاغ ٬َناٍ حران ٓا٬ي ٫ان ؿ٬ٴاَ ران             كي - 

 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ًٻٍَٓر٬ُش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن هَڃِ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍ
ٍؿٗ ڃن رناٍ حٓاَحثُپ ٓاؤٽ ر٬اٞ رناٍ حٓاَحثُپ أڅ َٔاڀٴه أٿاٲ ىَناخٍ ٷاخٽ حثظناٍ ر٘اهيحء              څأ-

أٗهيهڂ ٷخٽ ٻٴً رخهلل ٗهُيح ٷخٽ حثظنٍ رټٴُپ ٷاخٽ ٻٴاً راخهلل ٻٴاُٗ ٷاخٽ ٛايٷض ٳايٳ٬هخ اٿُاه اٿاً          
ٻزخ َٸيځ ٫ڀُه ٿٓؿپ حٿٌٌ ٻخڅ أؿڀه ٳڀڂ ڃَأؿپ ڃٔڄً ٳوَؽ ٳٍ حٿزلَ ٳٸ٠ً كخؿظه ػڂ حٿظڄْ 

هاخ اٿاً ٛاخكزهخ ػاڂ ُؿاق      ڃ٬ خٍ وٛالُٴش زاخ ٳؤهاٌ ه٘ازش ٳنٸَهاخ وأىهاپ ٳُهاخ أٿاٲ ىَنا        َٻَـي ڃ
ڃى٬ٟهخ ػڂ أطً رهخ حٿزلَ ػڂ ٷخٽ حٿڀهڂ انٺ ٷي ٫ڀڄض انٍ حٓاظڀٴض ڃان ٳاٗڅ أٿاٲ ىَناخٍ ٳٔاؤٿنٍ       

هُيح ٳَٟاٍ راٺ وأناٍ ٷاي     ٗرخهلل  ٴًٻٴُٗ ٷڀض ٻٴً رخهلل ٻٴُٗ ٳٍَٟ رٺ وٓؤٿنٍ ٗهُيح ٳٸڀض ٻ
ټهخ ٳَڃاً رهاخ ٳاٍ حٿزلاَ     خ أر٬غ اٿُه رخٿٌٌ ٿه ٳڀڂ أؿي ڃَٻزخ وأنٍ حٓظىى٫ظؿهيص أڅ أؿي ڃَٻز

كظً وٿـض ٳُه ػاڂ حنٜاَٱ َن٨اَ وهاى ٳاٍ ًٿاٺ ٤َڀاذ ڃَٻزاخ َواَؽ اٿاً رڀاي  ٳواَؽ حٿَؿاپ              
حٿٌٌ ٻخڅ أٓڀٴه َن٨َ ٿ٬پ ڃَٻزخ َـٍء رڄخٿه ٳبًح رخٿو٘زش حٿظٍ ٳُهاخ حٿڄاخٽ ٳؤهاٌهخ ْهڀاه ك٤زاخ      

طاخ  راؤٿٲ ىَناخٍ وٷاخٽ     لُٴش ػڂ ٷايځ حٿَؿاپ حٿاٌٌ ٻاخڅ طٔاڀٲ ڃناه ٳؤ      ٳڀڄخ ٻَٔهخ وؿي حٿڄخٽ وحٿٜ
وحهلل ڃخ ُٿض ؿخهيح ٳٍ ٣ڀذ ڃَٻذ ِطُٺ رڄخٿٺ ٳڄخ وؿيص ڃَٻزخ ٷزپ حٿٌٌ أطُض ٳُه ٷاخٽ هاپ   

حهلل ٷاي   ٷاخٽ ٳابڅ  ه ٻنض ر٬ؼض اٿٍ رٍ٘ء ٷخٽ أٿڂ أهزَٹ أنٍ ٿڂ أؿي ڃَٻزخ ٷزپ هٌح حٿٌٌ ؿجاض ٳُا  
 ش ٳخنَٜٱ رؤٿٴٺ ٍحٗيح.أىي ٫نٺ حٿٌٌ ر٬ؼض ره ٳٍ حٿو٘ز



  

 

 

Page 530 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٫زي حٿَكڄن حٿڄٸٌَ كيػنخ كُىس ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ حْٓاىى     كي - 
َٸىٽ أهزَنٍ أراى ٫زاي حهلل ڃاىٿً ٗايحى أناه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس َٸاىٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل             

 ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .حهلل اٿُٺ ٳبڅ حٿڄٔخؿي ٿڂ طزن ٿهٌح َن٘ي ٳٍ حٿڄٔـي ٟخٿش ٳڀُٸپ ٿه ٖ أىحهخ ٓڄ٪ ٍؿٗ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع حٿڄوِوڃاٍ رڄټاش كايػنٍ حٿ٠الخٹ ٬َناٍ      كي - 

حراان ٫ؼڄااخڅ ٫اان رټُااَ راان ٫زااي حهلل راان حْٗااؾ ٫اان ٓااڀُڄخڅ راان َٔااخٍ ٫اان أرااٍ هََااَس أنااه ٷااخٽ   
 ٿڄَوحڅ

أكڀڀض رُ٪ حٿٜټىٹ وٷي نهً ٍٓىٽ حهلل رخ ٳٸخٽ ڃَوحڅ ڃخ ٳ٬ڀض ٳٸخٽ أرى هَََس َرُ٪ حٿ ڀضڀأك-
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن رُ٪ حٿ٬٤خځ كظً َٔاظىٳٍ ٷاخٽ ٳو٤اذ حٿناخّ ڃاَوحڅ ٳنهاً ٫ان ر٬ُهاخ         

 .ٷخٽ ٓڀُڄخڅ ٳن٨َص اٿً كَّ ڃَوحڅ َؤهٌونهخ ڃن أَيٌ حٿنخّ
ع ٫ن حرن ؿََؾ ٷخٽ أهزَناٍ ن٬ڄاخڅ ٬َناٍ    َرن حٿل ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهللكي - 
 رن ٍحٗي حٿـٌٍِ ٫ن حرن ٗهخد ٫ن حرن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ  ٷخٽح
 .ح أٻپ أكيٻڂ ٳڀُؤٻپ رُڄُنه وََ٘د رُڄُنه ٳبڅ حٿ٤ُ٘خڅ َؤٻپ ر٘ڄخٿه وََ٘د ر٘ڄخٿهاً-
َناٍ ٫ڄاَو   زوهُاذ أه ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ هاخٍوڅ ران ڃ٬اَوٱ ٷاخٽ كايػنخ حرا       كي - 

 ىٿً أرٍ هَََس كيػه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٷخٽ٬َنٍ حرن حٿلَع أنزؤنخ ڃىًٓ ڃ
 .ٖ كىحء ٿڂ طون أنؼً ُوؿهخ حٿيهَٿى-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنخ أرى حْٓىى ٫ن َلًُ كي - 

 ُه وٓڀڂڀحهلل ٫ ڀًرن حٿن٠َ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛ
٬خٍٳهڂ ٳٌُهزىڅ ڃ٬هڂ وحٿڄيَنش هَُ ٿهڂ ٿى ٻخنىح ٬َڀڄاىڅ ٷخٿهاخ   ظق حٍَْخٱ ٳُؤطٍ نخّ اٿً ڃطٴ-

 ڃَطُن.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنخ أراى حْٓاىى ٫ان ٫زاي     كي - 

 خٽٷ حهلل رن ٍحٳ٪ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
وُخناش  ـظڄ٪ حٿٜيٵ وحٿټاٌد ؿڄ٬ُاخ وٖ طـظڄا٪ حٿ   َـظڄ٪ حَٔڄخڅ وحٿټٴَ ٳٍ ٷڀذ حڃَة وٖ َ ٖ-

 وحْڃخنش ؿڄ٬ُخ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ كايػنخ حران ٿه٬ُاش كايػنخ ٫زاي ٍراه ران ٓا٬ُي         كي - 

 ٫ن حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ر٤خ٫ش وٖ َظَٹ هلل ڃ٬ُٜش ٖ ٗٸٍ ٷُپ وڃن حٿ٘ٸٍ ٷخٽ حٿٌٌ ٖ ٬َڄپاحٿنخٍ  هپَي ٖ-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٍوڅ ران ڃ٬اَوٱ كايػنخ حران وهاذ أهزَناٍ ٫ڄاَو ٬َناٍ         حهلل ػنخ ٫زيكي - 

حرن حٿلَع ٫ن ََِي رن أرٍ كزُاذ أڅ ٓاڀُڄخڅ ران َٔاخٍ كيػاه أناه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ            
 وٓڀڂه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُ

َىځ ٳُڄَ رٍ ػٗػش و٫نيٌ ڃنه ٍٗء اٖ ُٗجخ أٍٛي  أكذ أڅ أُكُيٻڂ هٌح ًهزخ أنٴٶ ڃنه ٻپ  ڃخ-
 .ٿيَن
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن ران ڃىٓاً كايػنخ حران ٿه٬ُاش كايػنخ ٓاٗڃخڅ ران ٫اخڃَ          كي - 
 ڂ ٷخٽٓڀ٫ن أرٍ ٫ؼڄخڅ حْٛزلٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و

زاي٩ ڃان حٿلايَغ رڄاخ ٿاڂ طٔاڄ٬ىح أناظڂ وٖ آراخإٻڂ         ټىڅ ٳٍ أڃظٍ ىؿخٿىڅ ٻاٌحرىڅ َلايػىنټڂ ر  ُٓ-
 ٳبَخٻڂ واَخهڂ ٖ َٴظنىنټڂ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ ٫زي حهلل رن ٿه٬ُش كيػنخ أرى َىنْ ٓڀُڂ رن ؿزَُ كي - 
 ه ٷخٽنوٓڀڂ أ ُهڃىٿً أرٍ هَََس ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀ

 .ٖ كىحء ٿڂ طون أنؼً ُوؿهخٿى-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ      كي - 

 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 حرن آىځ أٛخد ڃن حٿِناخ ٖ ڃلخٿاش ٳاخٿ٬ُن ُنخهاخ حٿن٨اَ وحٿُاي ُنخهاخ حٿڀڄاْ وحٿانٴْ طهاىي           ٻپ-
 .يٵ ًٿٺ وَټٌره حٿٴَؽٜطليع وَو
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ      ػنخ ٫زي حهللكي - 

 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
طٸىځ حٿٔخ٫ش كظً ط٤ڀا٪ حٿ٘اڄْ ڃان حٿڄٰاَد ٳابًح ٣ڀ٬اض حٿ٘اڄْ ڃان حٿڄٰاَد آڃان حٿناخّ             ٖ-

 .خنهخ هَُحنهخ ٿڂ طټن آڃنض ڃن ٷزپ أو ٻٔزض ٳٍ اَڄخٴٔخ اَڄن ٻڀهڂ وًٿٺ كُن ٖ َنٴ٪
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كٔاان كاايػنخ حراان ٿه٬ُااش كاايػنخ ٫زااي حٿااَكڄن ح٫ْااَؽ ٷااخٽ   كااي - 

 ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڀٴىح ڃن حٿ٬ڄپ ڃخ ط٤ُٸىڅ ٳبڅ هَُ حٿ٬ڄپ أىوڃه واڅ ٷپحٻ-
يػنخ ٫زي حٿَكڄن ح٫َْؽ ٓڄ٬ض أرخ كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش ك ػنخ ٫زي حهللكي - 

 هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
رنٍ ٫زي حٿڄ٤ڀذ حٗظَوح أنٴٔټڂ ڃن حهلل َاخ أځ حٿِرُاَ ٫ڄاش ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ         َخ-

ټڄخ ڃن حهلل ُٗجخ وحٓؤٖنٍ ڃخ ٗاجظڄخ  ٿ أڃڀٺ ٖ وَخ ٳخ٣ڄش رنض ڃلڄي حٗظََخ أنٴٔټڄخ ڃن حهلل ٳبنٍ
ٛاڀً حهلل  رنٍ ٫زي ڃنخٱ حٗظَوح أنٴٔټڂ ڃن حهلل وربٓنخى  ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل    َخ

٫ڀُه وٓڀڂ أڅ ٍؿٗ ڃن رنٍ حَٓحثُپ ٷخٽ ْطٜيٷن حٿڀُڀش رڄخٿٍ ٳوَؽ ره ٳى٬ٟه ٳٍ َاي ُحنُاش   
ٳؤٛزق حٿنخّ ٓاظليػىڅ طٜايٵ ٫ڀاً ٳٗناش حٿِحنُاش ػاڂ هاَؽ رڄاخٽ ٳٸاخٽ أ٠َاخ ٳىٟا٬ه ٳاٍ َاي              

خٍٵ وهاَؽ رڄاخٽ أ٠َاخ ٳىٟا٬ه ٳاٍ      أهپ حٿڄيَنش َظليػىڅ طٜيٵ ٫ڀً ٳٗڅ حٿٔا  ٓخٍٵ ٳؤٛزق
َي ٍؿپ ٯنً ٷخٽ ٿى ٗجض ٿٸڀض ٖ َيٌٍ كُغ و٬ٟه وٍؿ٪ حٿَؿپ اٿً نٴٔه ٳؤٌٍ ٳاٍ حٿڄناخځ   

ه ٫ان حٿٔاَٷش   ُا أڅ َٰن ڀاه أڅ ٛيٷظٺ ٷي ٷزڀض أڃخ حٿِحنُش ٳڀ٬ڀهخ ط٬ٲ ٫ن ُنخهخ وأڃخ حٿٔاخٍٵ ٳڀ٬ 
 ڃخٿه. وأڃخ حٿٰنٍ ٳڀ٬ڀه ٬َظزَ ٳٍ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔان كايػنخ حران ٿه٬ُاش كايػنخ أراى ٛاوَ ٫ان حٿڄٸزاٌَ ٫ان           كي - 
 أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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 ٺٿُٰاَ ًٿا  ه ىهپ ڃٔـينخ هٌح ٿُظ٬ڀڂ هَُح أو ٿ٬ُڀڄه ٻخڅ ٻخٿڄـخهي ٳاٍ ٓازُپ حهلل وڃان ىهڀا     ڃن-
 .ٻخڅ ٻخٿنخ٧َ اٿً ڃخ ٿُْ ٿه

٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ ٫زي حهلل رن ٿه٬ُش كيػنخ أرى َىنْ ٓڀُڂ رن ؿزَُ ػنخ كي - 
ڃىٿً أرٍ هَََس أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ڃخ ٍأَض ُٗجخ أكٔان ڃان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      

 وٓڀڂ
أٓا٩َ ٳاٍ ڃ٘اُظه ڃان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل        يحڅ ٻؤڅ حٿ٘ڄْ طـٌَ ٳٍ ؿزهظه وڃخ ٍأَض أكٻخ-

ڂ ٻؤنڄخ حٍْٝ ط٤اىي ٿاه اناخ ٿنـهاي أنٴٔانخ واناه ٿُٰاَ ڃټظاَع و٫ناه ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه            ٫ڀُه وٓڀ
وٓڀڂ أ٤٫ىح حٿ٬خڃپ ڃن ٫ڄڀه ٳبڅ ٫خڃاپ حهلل ٖ َوُاذ وربٓانخى  ٫ان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه        

ٽ ََكڂ حهلل ٿى٣خ ٳبنه ٷي ٻخڅ َؤوي اٿاً ٍٻان ٗايَي وربٓانخى  ٫ان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً        وٓڀڂ أنه ٷخ
ٴظُن ٷخٿىح ن٬اڂ ٷاخٽ وآَظاخڅ ڃان ٻظاخد حهلل      ٷخٽ أَٴَف أكيٻڂ أڅ َنٸڀذ اٿً أهڀه روڀ حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٳُوَؽ رهڄخ اٿً أهڀه هَُ ٿه ڃن هڀٴظُن وربٓنخى  ٫ان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ ٖ       
ٷاي وػاٶ ر٬ڄڀاه ٳبناه اڅ ڃاخص       څأڅ َټاى  َٖظڄنً أكايٻڂ حٿڄاىص وٖ َاي٫ى راه ڃان ٷزاپ أڅ َؤطُاه ا       

اٖ هَُح وربٓنخى  ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ٫نه ٫ڄڀه وأنه ٖ ََِي حٿڄئڃن ٫ڄَ   أكيٻڂ حنٸ٤٪
وٓڀڂ أنه ٷخٽ ٻپ نٴْ ٻظذ ٫ڀُهخ حٿٜيٷش ٻاپ َاىځ ٣ڀ٬اض ٳُاه حٿ٘اڄْ ٳڄان ًٿاٺ أڅ ٬َايٽ راُن          
حٔػنااُن ٛاايٷش وأڅ ٬َااُن حٿَؿااپ ٫ڀااً ىحرظااه ٳُلڄڀااه ٫ڀُهااخ ٛاايٷش وََٳاا٪ ڃظخ٫ااه ٫ڀُهااخ ٛاايٷش   

ٍ    وَڄ٢ُ حًْي ٫ن حٿ٤ََٶ  اٿاً حٿٜاٗس ٛايٷش     ٛيٷش وحٿټڀڄش حٿ٤ُزش ٛايٷش وٻاپ ه٤اىس َڄ٘ا
وربٓنخى  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أناه ٷاخٽ وحٿاٌٌ نٴاْ ڃلڄاي رُاي  ٖ َٔاڄ٪ راٍ أكاي ڃان           

 حٿنخٍ. خدهٌ  حْڃش َهىىٌ أو نَٜحنٍ ػڂ َڄىص ٖ َئڃن رخٿٌٌ أٍٓڀض ره اٖ ٻخڅ ڃن أٛل
كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنخ أرى َىنْ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔنكي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
حهلل ٫ِ وؿپ ٷخٽ ٻٌرنٍ ٫زيٌ وٿڂ َټن ٿه ٿُټٌرنٍ وٗظڄنٍ ٫زيٌ وٿاڂ َټان ٿاه ٗاظڄٍ ٳؤڃاخ       اڅ-

٫ڀاٍ أڅ أ٫ُاي  ڃان أوٿاه ٳٸاي       څوڀٶ أهىحٿطټٌَزه اَخٌ ٳُٸىٽ ٿن ٬َُينٍ ٻخٿٌٌ ريأنٍ وٿُْ آهَ 
 ٿهخ وأڃخ ٗظڄه اَخٌ ٳُٸىٽ حطوٌ حهلل وٿيح أنخ حهلل حْكي حٿٜڄي ٿڂ أٿي.ٻٌرنٍ أڅ ٷخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن وَلًُ رن آلٶ ٷخٖ كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنخ أرى َىنْ كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .وطَحيٻڂ ٳڀُټظلپ وطَح واًح حٓظـڄَ ٳُٔظـڄَ كحٻظلپ أاًح -
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ َلُااً راان آاالٶ كاايػنخ حراان ٿه٬ُااش ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ  كااي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ح حٻظلپ أكيٻڂ ٳڀُټظلپ وطَحاً-
٬اش كايػنخ أراى َاىنْ ٫ان أراٍ هََاَس أڅ        هُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿكي - 

 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٍٓىٽ حهلل ٛ
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ح ٻخڅ ػٗػش ؿڄ٬ُخ ٳٗ َظنخؽ اػنخڅ ىوڅ حٿؼخٿاغ وربٓانخى  أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ       اً-
ٷخٽ َيهپ حٿـنش ڃن أڃظٍ ٓز٬ىڅ أٿٴخ رَُٰ كٔاخد ٳٸاخٽ ٫ټخٗاش ران ڃلٜان َاخ ٍٓاىٽ حهلل حى٩        

ڃنهڂ ػڂ ٷخٽ آهَ َخ ٍٓاىٽ  حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿڀهڂ حؿ٬ڀه  ٽٷخٽ ٍٓىڂ حهلل أڅ َـ٬ڀنٍ ڃنه
 أڅ َـ٬ڀنٍ ڃنهڂ ٷخٽ ٷي ٓازٸٺ رهاخ ٫ټخٗاش وربٓانخى  ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         حهلل حى٩ حهلل

 وٓڀڂ ن٬ڂ حٿٸىځ حُْى ٣ُزش أٳىحههڂ رَس اَڄخنهڂ نٸُش ٷڀىرهڂ.
 ٿه٬ُش كيػنخ أرى َاىنْ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ      ػنخ حرنكيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كي - 

أرٍ ٿڂ ََٳ٬ه ٷخٽ ؿخء ڃڀٺ حٿڄىص اٿً ڃىٓاً ٳٸاخٽ أؿاذ ٍراٺ ٳڀ٤اڂ ڃىٓاً ٫ڀُاه حٿٔاٗځ ٫اُن          
ڃڀٺ حٿڄىص ٳٴٸؤهخ ٳَؿ٪ حٿڄڀٺ اٿً حهلل ٫ِ وؿپ ٳٸخٽ اناٺ ر٬ؼظناٍ اٿاً ٫زاي ٿاٺ ٖ َََاي حٿڄاىص        
وٷي ٳٸؤ ٫ُنٍ ٷخٽ ٳَى حهلل اٿُه ٫ُنه وٷخٽ حٍؿ٪ اٿاً ٫زايٌ ٳٸاپ ٿاه حٿلُاخس طََاي ٳابڅ ٻناض طََاي          

ڃن ٬َٗس ٳبنٺ ط٬ُٖ ٿهاخ ٓانش ٷاخٽ ػاڂ ڃاخًح ٷاخٽ        خس ٳ٠٪ َيٹ ٫ڀً ڃظن ػىٍ ٳڄخ ىحٍص َيٹحٿلُ
 ػڂ حٿڄىص ٷخٽ ٳخِڅ َخ ٍد ڃن ٷََذ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ كيػنخ أرى ڃ٬َ٘ ٫ن ڃلڄي ران ٫ڄاَو ران ٫ڀٸڄاش ٫ان      كي - 
 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٽَََس ٷخه أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ

 حكظټَ كټَس َََي أڅ َٰڀٍ رهخ ٫ڀً حٿڄٔڀڄُن ٳهى هخ٣ت. ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٍوڅ رن ڃ٬اَوٱ كايػنخ ٫زاي حهلل ران وهاذ ٷاخٽ وأهزَناٍ        كي - 

 ىٽحرن أرٍ ًثذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ڃهَحڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ٓي ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍٓا    
 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽڀحهلل ٛ

 .أٳ٠پ أؿَح ٫ن حٿڄٔـير٬ي ٳخْر٬ي حْ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃلڄي أنزؤنخ رن أرٍ ًثذ ٫ان ٓا٬ُي ران ٓاڄ٬خڅ أناه      كي - 

  ٓڄ٪ أرخ هَََس َوزَ أرخ ٷظخىس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 حٿزُض اٖ أهڀه ٳبًح حٓظلڀى  ٳٗ طٔؤٽ ٫ن هڀټاش  ٌحخَ٪ ٿَؿپ رُن حٿَٻن وحٿڄٸخځ وٿن َٔظلپ هَز-

 حٿ٬َد ػڂ طؤطٍ حٿلز٘ش ٳُوَرىنه هَحرخ ٖ ٬َڄَ ر٬ي  أريح وهڂ حٿٌَن َٔظوَؿىڅ ٻنِ .
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاََؾ ٬َناٍ حران حٿن٬ڄاخڅ كايػنخ أراى ڃ٬٘اَ ٫ان أراٍ وهاذ             كي - 

 ڃىٿً أرٍ هَََس ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
وهاڂ َ٘اَرىڅ حٿوڄاَ     ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿڄيَناش      ځڃَحص ٷيع ڃض حٿوڄَ ػٗكَ-

وَؤٻڀىڅ حٿڄَُٔ ٳٔؤٿىح ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٫نهڄاخ ٳاؤنِٽ حهلل ٫ڀاً نزُاه ٛاڀً حهلل          
٫ڀُه وٓاڀڂ َٔاؤٿىنٺ ٫ان حٿوڄاَ وحٿڄُٔاَ ٷاپ ٳُهڄاخ اػاڂ ٻزُاَ وڃناخٳ٪ ٿڀناخّ واػڄهڄاخ أٻزاَ ڃان               

ٻاخنىح َ٘اَرىڅ حٿوڄاَ    ٿً آهَ حَِش ٳٸخٽ حٿنخّ ڃخ كَځ ٫ڀُنخ انڄخ ٷخٽ ٳُهڄخ اػاڂ ٻزُاَ و  نٴ٬هڄخ ا
ح ٻخڅ َىځ ڃن حَْخځ ٛڀً ٍؿپ ڃن حٿڄهخؿََن أَځ أٛلخره ٳٍ حٿڄَٰد هڀ٢ ٳٍ ٷَحءطاه  كظً اً

ٳؤنِٽ حهلل ٳُهخ آَش أٯڀ٦ ڃنهخ َخ أَهخ حٿٌَن آڃنىح ٖ طٸَرىح حٿٜٗس وأنظڂ ٓټخٍي كظً ط٬ڀڄاىح ڃاخ   
ِٿاض آَاش أٯڀا٦ ڃان ًٿاٺ      كظً َؤطٍ أكيهڂ حٿٜٗس وهى ڃٴُٶ ػاڂ أن  څّ ََ٘رىنخطٸىٿىڅ وٻخڅ حٿ
ڃنىح انڄخ حٿوڄَ وحٿڄَُٔ وحْنٜخد وحُْٖځ ٍؿاْ ڃان ٫ڄاپ حٿ٘ا٤ُخڅ ٳاخؿظنزىح      َخ أَهخ حٿٌَن آ
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ٿ٬ڀټڂ طٴڀلىڅ ٳٸخٿىح حنظهُنخ ٍرنخ ٳٸخٽ حٿنخّ َخ ٍٓىٽ حهلل نخّ ٷظڀىح ٳٍ ٓازُپ حهلل أو ڃاخطىح ٫ڀاً    
ڃن ٫ڄپ حٿ٘ا٤ُخڅ ٳاؤنِٽ حهلل    ٳَٗهڂ ٻخنىح ََ٘رىڅ حٿوڄَ وَؤٻڀىڅ حٿڄَُٔ وٷي ؿ٬ڀه حهلل ٍؿٔخ

َن آڃنىح و٫ڄڀىح حٿٜخٿلخص ؿنخف ٳُڄاخ ٬٣ڄاىح اًح ڃاخ حطٸاىح وآڃناىح اٿاً آهاَ حَِاش         ٿُْ ٫ڀً حٿٌ
 ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿى كَڃض ٫ڀُهڂ ٿظَٻىهخ ٻڄخ طَٻظڂ.

 ران  حران ٿه٬ُاش كايػنخ أراى حْٓاىى ٫ان ٫زاي حهلل        خػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كٔان كايػن     كي - 
 ٍحٳ٪ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

أىٍٹ ٍڃ٠خڅ و٫ڀُه ڃن ٍڃ٠خڅ ٍٗء ٿڂ َٸ٠ه ٿاڂ َظٸزاپ ڃناه وڃان ٛاخځ ط٤ى٫اخ و٫ڀُاه         ڃن-
 .ڃن ٍڃ٠خڅ ٍٗء ٿڂ َٸ٠ه ٳبنه ٖ َظٸزپ ڃنه كظً َٜىڃه

ن ڃلڄي ران اراَحهُڂ   كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنخ حرن حٿهخى ٫ ٍ كيػنخأرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 
 ًٔ رن ٣ڀلش رن ٫زُي حهلل ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ُ ٫ن

 .ح طىٟؤ أكيٻڂ ٳڀُٔظنؼَ ٳبڅ حٿ٤ُ٘خڅ َزُض ٫ڀً هُخٗڄهاً-
زاخّ حٿٸظزاخنٍ ٫ان    ٫ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿه٬ُاش كايػنخ ٫ُاخٕ ران     كي - 

 ڀُه وٓڀڂٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫أرٍ طڄُڂ حٿِهٌَ ٫ن أر
 .ح أٷُڄض حٿٜٗس ٳٗ ٛٗس اٖ حٿظٍ أٷُڄضاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٍوڅ ران ڃ٬اَوٱ وٷاخٽ ٫زاي حهلل وٓاڄ٬ظه أناخ ڃان هاخٍوڅ         كي - 

َع أڅ رټَُ رن حْٗؾ كيػه أڅ ٫ڀٍ ران  لو رن حٿڄَٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن وهذ ٷخٽ أهزَنٍ ٫
 ٿي حٿيإٿٍ كيػه أڅ حٿن٠َ رن ٓٴُخڅ حٿيإٿٍ كيػه أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽهخ
خ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رظڀ٬خص حٿاُڄن ٳٸاخځ راٗٽ َناخىٌ ٳڀڄاخ ٓاټض ٷاخٽ ٍٓاىٽ         ٻن-

 .نشٿـحهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٷخٽ ڃؼپ ڃخ ٷخٽ هٌح َٸُنخ ىهپ ح
ڃ٬َوٱ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن وهذ ٫ن ٬ُٓي رن  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هَوڅ رنكي - 

أرٍ أَىد ٫ن نخٳ٪ رن ٓڀُڄخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ڃهَحڅ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ُاه  ڀطٜاڀٍ ٫  لهظ٨َ حٿٜٗس ڃن ر٬ي حٿٜٗس ٻٴخٍّ حٗظي راه ٳَٓاه ٳاٍ ٓازُپ حهلل ٫ڀاً ٻ٘ا      ڃن-
 .ٳٍ حٿَرخ١ حْٻزَ ڃٗثټش حهلل ڃخ ٿڂ َليع أو َٸىځ وهى

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿىٿُي كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حٿڄؼناً ران حٿٜازخف ٫ان        كي - 
 ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

هاٌح حٿَڃاپ ٳاٗ نـاي حٿڄاخء وَټاىڅ       ر ء أ٫َحرٍ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٷخٽ انخ نټاىڅ ؿخ-
ـنذ وحٿنٴٔخء ٳُؤطٍ ٫ڀُهخ أٍر٬ش أٗهَ ٖ طـاي حٿڄاخء ٷاخٽ ٫ڀُاٺ راخٿظَحد ٬َناٍ       ٳُنخ حٿلخثٞ وحٿ

 .حٿظُڄڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أُهَ رن حٿٸخٓڂ حٿَحٓزٍ كيػنخ ه٘خځ ٫ن ٫زخى ران أراٍ ٫ڀاٍ    كي - 

 ٷخٽ ُه وٓڀڂ٫ڀ٫ن أرٍ كخُځ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل 
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نخء ٿُظڄنُن أٷىحځ َىځ حٿٸُخڃش أڅ ًوحثزهڂ ٻخنض ڃ٬ڀٸش رخٿؼََاخ  پ ٿٓڃَحء وَپ ٿڀ٬َٳخء وَپ ٿٓڃوَ-
 َظٌرٌرىڅ رُن حٿٔڄخء وحٍْٝ وٿڂ َټىنىح ٫ڄڀىح ٫ڀً ٍٗء.

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ َااىنْ كاايػنخ كڄااخى ٬َنااٍ حراان َُااي ٫اان حٿڄهااخؿَ ٫اان أرااٍ  كااي - 
 ََس ٷخٽهَحٿ٬خٿُش ٫ن أرٍ 

ظڄَحص ٳٸڀض حى٩ حهلل ٿٍ ٳُهن رخٿزَٻش ٷاخٽ ٳٜاٴهن راُن    ُض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َىڃخ رأط-
َيَه ٷخٽ ػڂ ى٫خ ٳٸخٽ ٿاٍ حؿ٬ڀهان ٳاٍ ڃاِوى وحىهاپ َايٹ وٖ طنؼاَ  ٷاخٽ ٳلڄڀاض ڃناه ٻاٌح وٻاٌح             

ٸ٤ا٪  حنوٓٸخ ٳٍ ٓزُپ حهلل ونؤٻپ ون٬٤ڂ وٻخڅ ٖ َٴخٍٵ كٸىٌ ٳڀڄخ ٷظاپ ٫ؼڄاخڅ ٍٟاٍ حهلل ٫ناه     
 كٸىٌ ٳٔٸ٫.٢ن 

كيػنخ كـُن رن حٿڄؼنً أرى ٫ڄَ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ ٫ن ٫زي حهلل ران   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
 أرٍ ٓڀڄش حٿڄخؿ٘ىڅ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٴ٠پ ٫ن ٫زي حٿَكڄن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

 .څ ڃن طڀزُش ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿزُٺ اٿه حٿلٶٻخ-
ٿ٬َِاِ ٫ان ڃنٜاىٍ ران ُحًحڅ     هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـُن أرى ٫ڄَو كيػنخ ٫زاي ح ح ػنخ ٫زيكي - 

 ٫ن ڃټلىٽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َئڃن حٿ٬زي حَٔڄخڅ ٻڀه كظً َظَٹ حٿټٌد ڃن حٿڄِحكش وَظَٹ حٿڄَحء واڅ ٻخڅ ٛخىٷخ ٖ-
ي حٿ٬َِِ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫ان  زكيػنخ ٫َ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـُن أرى ٫ڄكي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ن ٛخٿق حٿٔڄخڅأرٍ 
ح ٤٫ْ أكيٻڂ ٳڀُٸپ حٿلڄي هلل ٳبًح ٷخٽ حٿلڄي هلل ٷخٽ ٿه أهى  ََكڄٺ حهلل ٳبًح ٷُپ ٿه ََكڄاٺ  اً-

 .حهلل ٳڀُٸپ َهيَټڂ حهلل وَٜڀق رخٿټڂ
٫ن أرٍ هَََس ىنْ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن َُي ٫ن ٫ټَڃش َكيػنخ  رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ً ٫ن حٿَ٘د ڃن ٳڂ حٿٔٸخءنه-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ َاىنْ كايػنخ كڄاخى ٬َناٍ حران َُاي ٫ان حٿ٬زاخّ حران ٳاَوم              كي - 

 حٿـٌَََ ٷخٽ
څ هاى وحڃَأطاه وهخىڃاه ٬َظٸزاىڅ     خ٬ض أرخ ٫ؼڄخڅ حٿنهايٌ َٸاىٽ ط٠اُٴض أراخ هََاَس ٓاز٬خ ٳټا       ٓڄ-

ػخ َٜڀٍ هٌح ػڂ َىٷ٦ هٌح وَٜڀٍ هٌح ػڂ ََٷي وَىٷ٦ هٌح ٷخٽ ٷڀض َخ أرخ هََاَس ٻُاٲ   حٿڀُپ أػٗ
طٜااىځ ٷااخٽ حڃااخ أنااخ ٳؤٛااىځ ڃاان أوٽ حٿ٘ااهَ ػٗػااخ ٳاابڅ كاايع ٿااٍ كااخىع ٻااخڅ آهااَ ٗااهٌَ ٷااخٽ   

خره طڄاَح ٳؤٛاخرنٍ   لرُن أٛا  ڃخوٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٷٔڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َى
 يص ڃ٠خٯٍ.ش وڃخ ٳُهن ٍٗء أ٫ـذ اٿٍ ڃنهخ انهخ ٗٓز٪ طڄَحص اكيحهن ك٘ٴ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ ڃلڄي كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن َُاي ٫ان ػخراض ٫ان     كي - 
 أرٍ ٍحٳ٪ ٫ن أرٍ هَََس
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حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٔاؤٽ ٫ناه     ً حڃَأس ٓاىىحء أو ٍؿاٗ ٻاخڅ َٸاڂ حٿڄٔاـي ٳٴٸاي  ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀ         أڅ-
نظڂ آًنظڄىنٍ ره ٷخٿىح انه ٻخڅ ٷخٽ ٳٸخٽ ىٿاىنٍ ٫ڀاً ٷزاَ  ٳايٿى  ٳاؤطً ٷزاَ        ٳٸخٿىح ڃخص ٳٸخٽ أٖ ٻ

 ٳٜڀً ٫ڀُه.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كايػنخ اراَحهُڂ ٬َناٍ حران ٓا٬ي ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ          كي - 

 ُه وٓڀڂ٫ڀٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 
 .ش كُغ طٸخٓڄىح ٫ڀً حٿټٴَِٿنخ ٯيح اڅ ٗخء حهلل روُٲ رنٍ ٻنخنڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد حٿوٴخٱ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش        كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس
ٳخ٣ڄش ؿخءص أرخ رټَ و٫ڄَ ط٤ڀذ ڃَُحػهاخ ڃان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٖ ٿهاخ          أڅ-

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ أنٍ ٖ أوٍع ٓىٽ حهللٍ ٓڄ٬نخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان           كي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َـظڄ٪ ٳٍ حٿنخٍ حؿظڄخ٫خ ٠ََ ڃئڃن ٷظپ ٻخٳَح ػڂ ٓيى ر٬ي  ٖ-
ڀٍ رن حٿلټڂ ٫ن ٤٫خء رن أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 أرٍ ٍرخف ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٓجپ ٫ن ٫ڀڂ ٳټظڄه أٿـڄه حهلل ٫ِ وؿپ رڀـخځ ڃن نخٍ ڃن-
 َُي ٫ان  رنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن و٫ٴخڅ ٷخٖ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀٍ كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أوّ رن هخٿي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ
پ حٿٌٌ َـڀاْ ٳُٔاڄ٪ حٿلټڄاش ػاڂ ٖ َلايع ٫ان ٛاخكزه اٖ ر٘اَ ڃاخ ٓاڄ٪ ٻڄؼاپ ٍؿاپ أطاً              ڃؼ-

ٍح٫ُخ ٳٸخٽ َخ ٍح٫ٍ اؿٍِ ٿاٍ ٗاخس ڃان ٯنڄاٺ ٷاخٽ حًهاذ ٳواٌ رابًڅ هَُهاخ ٳاٌهذ ٳؤهاٌ رابًڅ             
 .ٻڀذ حٿٰنڂ

٫ن ٫ڀٍ ران َُاي وٷاخٽ    ػنخ كٔن و٫ٴخڅ حٿڄ٬نٍ ٷخٖ كيػنخ كڄخى يٍ أرٍ كػنػنخ ٫زي حٿڀهليكي - 
٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٫ڀٍ رن َُي ٫ن أرٍ حٿٜڀض ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً    

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڀش أٌَٓ رٍ ٿڄخ حنظهُنخ اٿً حٿٔڄخء حٿٔخر٬ش ٳن٨َص ٳىٵ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳىٷٍ ٳبًح أنخ ر٫َي ورَٵ ٿُ-

طَي ڃان هاخٍؽ ر٤اىنهڂ ٷڀاض ڃان      ض ٫ڀً ٷىځ ر٤ىنهڂ ٻخٿزُىص ٳُهخ حٿلُخص ُٷخٽ ٳؤطٶ وٛىح٫
هئٖء َخ ؿزََپ ٷخٽ هئٖء أٻڀش حٿَرخ ٳڀڄاخ نِٿاض اٿاً حٿٔاڄخء حٿاينُخ ن٨اَص أٓاٴپ ڃناٍ ٳابًح أناخ           
رَهؾ وىهخڅ وأٛىحص ٳٸڀض ڃخ هٌح َخ ؿزََپ ٷخٽ هٌ  حٿُ٘خ٣ُن َلىڃاىڅ ٫ڀاً أ٫اُن رناٍ آىځ     

 أڅ ٖ َظٴټَوح ٳٍ ڃڀټىص حٿٔڄىحص وحٍْٝ وٿىٖ ًٿٺ ٿَإوح حٿ٬ـخثذ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ وأراى ٻخڃاپ ٷاخٖ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان         كي - 

ڃلڄي رن ٫ڄَو رن ٫ڀٸڄش ٫ن أرٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ         
 ٷخٽ
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 .نخ حٿ٬خٙ ڃئڃنخڅ ٬َنٍ ه٘خځ و٫ڄَوحر-
ڀڄش أنزؤناخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ       كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ران ٓا   ٫زي حهللخ ػنكي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .نخ حٿ٬خٙ ڃئڃنخڅحر-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى حرن ٓڀڄش ٫ان آالٶ ران ٫زاي حهلل ران أراٍ       كي - 

 ٻخڅ َٸىٽ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن أرٍ خ٣ٍڀلش ٫ن ٬ُٓي رن َٔ
 ,ڀهڂ انٍ أ٫ىً رٺ ڃن حٿٴٸَ وحٿٸڀش وحٿٌٿش وأ٫ىً رٺ أڅ َأ٧ِڀڂ أو ُأ٧َڀڂحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان           كي - 

 وٓڀڂ ُهأرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ
حٿڄئهَ وهُاَ ٛاٴىٱ حٿنٔاخء حٿڄائهَ ٗاَ       َ ٛٴىٱ حٿَؿخٽ حٿڄٸيځ وَٗ ٛٴىٱ حٿَؿخٽهُ-

 ٛٴىٱ حٿنٔخء حٿڄٸيځ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ كيػنخ كڄخى رن ٓاڀڄش ٫ان ٫خٛاڂ ران رهيٿاش      كي - 

  ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٳڄخ ٓىي ًٿٺ ٳهى ٛيٷش ځػش أَخػ٠ُٗخٳش حٿ-
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ           ػنخ ٫زي حكي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ي أ٤٫ٍ أرى ڃىًٓ ڃِحڃَُ ىحوىٿٸ-
ران ٓاڀڄش ٫ان ٫ڀاٍ      ىػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ و٫ٴخڅ ٷخٖ كيػنخ كڄاخ كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٍ أر رن َُي ٫ن أوّ ٫ن
َ٘ حٿناخّ َاىځ حٿٸُخڃاش ػٗػاش أٛانخٱ ٛانٲ ڃ٘اخس وٛانٲ ٍٻزاخڅ وٛانٲ ٫ڀاً وؿاىههڂ             َل-

ٳٸخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل وٻُٲ َڄ٘ىڅ ٫ڀً وؿىههڂ ٷخٽ اڅ حٿاٌٌ أڃ٘اخهڂ ٫ڀاً أٍؿڀهاڂ ٷاخىٍ ٫ڀاً       
 .خ انهڂ َظٸىڅ رىؿىههڂ ٻپ كيد وٗىٹڃؿىههڂ أو أڅ َڄُ٘هڂ ٫ڀً

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ران ٫ڀٸڄاش        كي - 
 ٫ن أرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٖ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ن٨َ ٳٸخٽ َخ ٍد و٫ِطاٺ  ٳخ ٳٌهذ ُهخ هڀٶ حهلل ٫ِ وؿپ حٿـنش ٷخٽ َخ ؿزََپ حًهذ ٳخن٨َ اٿٿڄ-
اٖ ىهڀهخ ػڂ كٴهخ رخٿڄټخٍ  ػڂ ٷخٽ حًهذ ٳخن٨َ حٿُهخ ٳٌهذ ٳن٨اَ ٳٸاخٽ َاخ ٍد    ٖ َٔڄ٪ رهخ أكي 

و٫ِطٺ ٿٸي هُ٘ض أڅ ٖ َيهڀهخ أكاي ٳڀڄاخ هڀاٶ حٿناخٍ ٷاخٽ َاخ ؿزََاپ حًهاذ ٳاخن٨َ اٿُهاخ ٳاٌهذ            
ٳن٨َ اٿُهاخ ٳٸاخٽ َاخٍد و٫ِطاٺ ٖ َٔاڄ٪ رهاخ أكاي ٳُايهڀهخ ٳلٴهاخ رخٿ٘اهىحص ػاڂ ٷاخٽ َاخ ؿزََاپ               

 ُ٘ض أڅ ٖ َزٸً أكي اٖ ىهڀهخ.ذ ٳن٨َ اٿُهخ ٳٸخٽ َخ ٍد و٫ِطٺ ٿٸي هحًهذ ٳخن٨َ اٿُهخ ٳٌه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى ٫ن ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أراٍ  كي - 

 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸىٽ
 حٿڄَُٜ. نخ ورٺ أڃُٔنخ ورٺ نلُخ ورٺ نڄىص واٿُٺلرٺ أٛز هڂح أٛزق حٿڀاً-
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ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كٔان كايػنخ راان ٓاڀڄش ٫ان ٤٫اخء ران حٿٔاخثذ ٫ان ٓااڀڄخڅ             كاي  - 
اٖٯَ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ وكڄُاي وػخراض حٿزناخنٍ وٛاخٿق ران ًٻاىحڅ        

ٳُڄاخ َلټاً ٫ان ٍراه ٫اِ وؿاپ أناه         ڂڀُه وٓاڀ ٫ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل
 ٷخٽ

ًٻَنٍ ٳٍ نٴٔه ًٻَطه ٳٍ نٴٍٔ وڃن ًٻَنٍ ٳٍ ڃٓ ڃن حٿنخّ ًٻَطه ٳٍ ڃٓ أٻؼَ ڃانهڂ   ڃن-
 .وأ٣ُذ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن و٫ٴخڅ ٷخٖ كيػنخ رن ٓڀڄش ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳاٍ كيَؼاه كايػنخ    كي - 
 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٓأرى ٓنخڅ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرٍ ٓىىس ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍ

خى حٿڄٔااڀڂ أهااخ  أو ُحٍ  ٷااخٽ كٔاان ٳااٍ حهلل ٫ااِ وؿااپ َٸااىٽ حهلل ٫ااِ وؿااپ ٣زااض و٣ااخد    ح ٫اااً-
 .ڃڄ٘خٹ وطزىأص ڃنِٖ ٳٍ حٿـنش ٷخٽ ٫ٴخڅ ڃن حٿـنش ڃنِٖ ٷخٽ كٔن ٳٍ حهلل وٿڂ َٸڀه ٫ٴخڅ

ٺ ٷاخٖ كايػنخ ُهُاَ ٫ان ح٫ْڄاٖ      ڄڀا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن وأكڄي حرن ٫زاي حٿ كي - 
 ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أر

 .ح ٿزٔظڂ واًح طىٟؤطڂ ٳخريإوح رؤَخڃنټڂ وٷخٽ أكڄي رڄُخڃنټڂاً-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ ُٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
َ وحٿڄاخء وحهلل ڃاخ ٻناخ ناَي     حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حْٓاىىحڅ حٿظڄا   ڃ٪ ٍٓىٽخ ڄخ ٻخڅ ٬٣خڃنان-

ٓڄَحءٻڂ هٌ  وٖ نيٌٍ ڃاخ هاٍ وانڄاخ ٻاخڅ ٿزخٓانخ ڃا٪ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿنڄاخٍ            
 ٬َنٍ رَى ح٫َْحد.

٫ان  ق ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿڄنٌٍ كيػنخ ٻخڃاپ أراى حٿ٬اٗء ٷاخٽ ٫ُاڂ أراى ٛاخٿ       كي - 
 وٓڀڂَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه هأرٍ 

 .ىًوح رخهلل ڃن ٍأّ حٿٔز٬ُن واڃخٍس حٿٜزُخڅط٬-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أٓااىى راان ٫ااخڃَ ٷااخٽ كاايػنخ ٗااََٺ ٫اان ح٫ْڄااٖ ٫اان أرااٍ كااي - 

 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٿه ڃن أڅ َڄظڀت ٬َٗح ََه هََُ څ َڄظڀت ؿىٱ أكيٻڂ ٷُلخْ-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ ٓټُن ٷخٽ كيػنخ كٴٚ رن هخٿي كيػنٍ ٗهَ ران  ػنخ ٫زي حهللكي - 

 كىٗذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٍ ٿ٘خهي ٿىٳي ٫زي ٷُْ ٷيڃىح ٫ڀاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ ٳنهاخهڂ أڅ َ٘اَرىح         ان-

ٍ  َوحٿنٸُ ٳضٳٍ هٌ  حْو٫ُش حٿلنظڂ وحٿيرخء وحٿڄِ ٓاىٽ حهلل  ٷخٽ ٳٸخځ اٿُه ٍؿپ ڃن حٿٸىځ ٳٸخٽ َاخ 
ٸاخٽ  اڅ حٿنخّ ٖ ٧َوٱ ٿهڂ ٷخٽ ٳَأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻؤنه ََػً ٿڀنخّ ٷاخٽ ٳ 

 حَٗرىح ڃخ ٣خد ٿټڂ ٳبًح هزغ ٳٌٍو .
٫ان  ش ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حْٓىى رن ٫خڃَ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن ٓڀڄش ٫ان ػڄخڃا  كي - 

 ُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ڀ َََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهللهأرٍ 
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ح وٷ٪ حٿٌرخد ٳٍ انخء أكايٻڂ ٳڀُٰڄٔاه ٳابڅ ٳاٍ أكاي ؿنخكُاه ىحء وٳاٍ حِهاَ ىوحء ٷاخٽ كڄاخى           اً-
 .وكزُذ رن حٿ٘هُي ٫ن ڃلڄي رن ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼڀه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ ٷخٽ كايػنخ ؿََاَ ران كاخُځ ٫ان حٿلٔان ٫ان        كي - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأرٍ هَََس 

 .حٿَؿپ ٿُظټڀڂ رخٿټڀڄش ڃخ ََي أڅ طزڀٮ كُغ رڀٰض َهىٌ رهخ ٳٍ حٿنخٍ ٓز٬ُن هََٴخ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كايػنخ ُهُاَ ٫ان ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان أرُاه ٫ان           كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٽٷخٽ ٍٓىٽ أرٍ هَََس ٷخ
٭ ٳٍ حٿ٠َرش حْوٿً ٳڀه ٻٌح وٻٌح ڃن كٔانش وڃان ٷظڀاه ٳاٍ حٿؼخنُاش ٳڀاه ٻاٌح وٻاٌح         ٷظپ حٿىُ ڃن-

 .ڃن كٔنش وڃن ٷظڀه ٳٍ حٿؼخٿؼش ٳڀه ٻٌح وٻٌح ٷخٽ ٓهُپ حْوٿً أٻؼَ
ُڄاىڅ كيػاه   ڃ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ ُهَُ كيػنخ أرى رڀؾ أڅ ٫ڄاَو ران  كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخٽ ٷخٽ أرٍ هَََس ٷخٽ ٿٍ ٍٓىٽ حهلل 
أرخ هَََس أٖ أىٿٺ ٫ڀً ٻڀڄش ڃن ٻنِ حٿـنش ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ٳايحٹ أراٍ وأڃاٍ ٷاخٽ طٸاىٽ ٖ ٷاىس        َخ-

  اٖ رخهلل
  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ىَنخٍ ٫نكي - 
 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ  ََس ٷخٽهَرُه ٫ن أرٍ أ
آطخ  حهلل ڃخٖ ٳڀڂ َئى ُٻخطه ڃؼپ ٿه ڃخٿه َىځ حٿٸُخڃش ٗـخ٫خ أٷا٩َ ٿاه ُرُزظاخڅ َؤهاٌ رڀهِڃظاه       ڃن-

َىځ حٿٸُخڃش ػڂ َٸىٽ أنخ ڃخٿٺ أنخ ٻنِٹ ػڂ طٗ هٌ  حَِش ٖ طلٔزن حٿٌَن َزوڀىڅ رڄخ آطخهڂ حهلل ڃن 
 .ٳ٠ڀه اٿً آهَ حَِش

كايػنخ رټاَ ٬َناٍ حران ٫ُاخٕ ٫ان أراٍ         كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓاىى حران ٫اخڃَ ٷاخٽ     هللخ ٫زي حكيػن - 
 كُٜن ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٬َظټٲ ٳٍ ٻپ ٍڃ٠اخڅ ٫٘اَس أَاخځ ٳڀڄاخ ٻاخڅ حٿ٬اخځ حٿاٌٌ        ٻخ-
 .ٷزٞ ٳُه ح٫ظټٲ ٫ََ٘ن َىڃخ

ً  ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔا كي -  ٍ    ران  كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن    ران ڃىٓا  ٫زاي حهلل ران ىَناخ
حٿڄيَنٍ ٫ن َُي ران أٓاڀڂ ٫ان ٤٫اخء ران َٔاخٍ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل              

 ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڀىڅ رټڂ ٳبڅ أٛخرىح ٳڀټڂ وٿهڂ واڅ أه٤ئوح ٳڀټڂ و٫ڀُهڂَٜ-
ْ     كي -  ٍ ٛاخٿق  را ڄاٖ ٫ان أ  ٫ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى ران ٫اخڃَ كايػنخ ٗاََٺ ٫ان ح

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
 .نهُظټڂ ٫نه ٳخنظهىح وڃخ أڃَطټڂ ره ٳوٌوح ڃنه ڃخ حٓظ٬٤ظڂ ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ كيػنخ ٗاََٺ ٫ان ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان        كي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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ُٓخص ٫خٍَخص ڃخثٗص ڃڄُٗص ٫ڀً ٍإٓهن ڃؼاپ  خڅ ڃن أهپ حٿنخٍ ٖ أٍحهڄخ ر٬ي نٔخء ٻخٛنٴ-
حٓاانڄش حٿُوااض حٿڄخثڀااش ٖ َااََن حٿـنااش وٖ َـاايڅ ٍَلهااخ وٍؿااخٽ ڃ٬هااڂ أٓااىح١ ٻؤًنااخد حٿزٸااَ          

 ٠ََرىڅ رهخ حٿنخّ.
 نآالٶ ٫ا   ران ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى ران ٫اخڃَ كايػنخ حٓاَحثُپ ٫ان اراَحهُڂ       كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل 
 .رـيحٍ أو كخث٢ ڃخثپ ٳؤ٩َٓ حٿڄٍ٘ ٳٸُپ ٿه ٳٸخٽ انٍ أٻَ  ڃىص حٿٴىحص ڃَ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أٓااىى كاايػنخ حٓااَحثُپ ٫اان ارااَحهُڂ راان آاالٶ ٫اان ٓاا٬ُي     كااي - 

 وٓڀڂ ُهحٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ
و أڅ أڃااىص ٯَٷااخ أو أڅ َظوز٤نااٍ حٿ٘اا٤ُخڅ ٫نااي ڀهااڂ انااٍ أ٫ااىً رااٺ أڅ أڃااىص ٯڄااخ أو هڄااخ أحٿ-

 حٿڄىص أو أڅ أڃىص ٿيَٰخ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټاَ كايػنخ ٓا٬ُي ران أراٍ ٫َوراش ٫ان ٷظاخىس ٫ان          كي - 

 خٽٗهَ رن كىٗذ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ
 .حٿڄن وڃخإهخ ٗٴخء ٿڀ٬ُن ٬ـىس ڃن حٿـنش وهٍ ٗٴخء ڃن حٿٔڂ وحٿټڄؤس ڃنحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ كايػنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان أراٍ حْٓاىى ٫ان أراٍ         كي - 

 حٿـڀُْ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .ڄلَوځ ڃن كَځ ٯنُڄش ٻڀذحٿ-
ش ٫ن ٫ڄَ رن أرٍ ٓڀڄش ٫ن ًُ رن آلٶ كيػنخ أرى ٫ىحنَل أرٍ كيػنخ  كيػنٍهللػنخ ٫زي حكي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 .ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ُوحٍحص حٿٸزىٍٿ٬-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ه٘خځ رن ٬ُٓي كيػنخ أرى ٫ىحنش ٫ن ٫ڄَ رن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان    كي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ُز٬ه وٿى رنٖح َٓٵ ٫زي أكيٻڂ ٳڀاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ كيػنخ أرى ٫ىحنش ٫ن ٫ڄَ رن أرٍ ٓڀڄش ٫ن كي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .يٍوحٿنٜخ ىىٴىح حٿڀلً وهٌوح حٿ٘ىحٍد وٯَُوح ُٗزټڂ وٖ ط٘زهىح رخٿُهح٫-
أٓىى رن ٫خڃَ وڃلڄي رن ٓخرٶ ٷخٖ كيػنخ حَٓحثُپ ٫ن أراٍ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 كُٜن ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
خ أوٿااً حٿنااخّ رؤنٴٔاهڂ ڃاان طااَٹ ڃاخٖ ٳڀڄااىحٿٍ ٫ٜاازظه وڃان طااَٹ ٟااُخ٫خ أو ٻآ ٳؤنااخ وٿُااه     أنا -

حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح ٻاخڅ َاىځ ٛاىځ      ى رهٌح حٔٓنخى ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ىوٷخٽ أٓه ٳٓى٫ً ٿ
 .أكيٻڂ ٳٗ ََٳغ وٖ َٴٔٶ وٖ َـهپ ٳبڅ ؿهپ ٫ڀُه ٳڀُٸپ انٍ حڃَإ ٛخثڂ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ كيػنخ أرى ٫ىحنش ٫ن ٫ڄَ رن أرٍ ٓڀڄش ٫ن كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ىٽ حهللٍٓأرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ 
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ٻپ ڃٔڀڂ ٫ُاخىس حٿڄاََٞ وٗاهىى حٿـناخُس وط٘اڄُض حٿ٬اخ٣ْ اًح كڄاي حهلل         ػش ٻڀهڂ كٶ ٫ڀًػٗ-
 .٫ِ وؿپ

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ران آالٶ أنزؤناخ حران ٿه٬ُاش وآالٶ ران ٫ُٔاً ٷاخٽ               كي - 
ٶ حٿڄايَنٍ ٫ان أراٍ    لٷاخٽ آا   ٍىكيػنخ حرن ٿه٬ُش كيػنخ َُي رن أرٍ كزُذ رن ٫ٸزش ٫ن أراٍ حٿاى  

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿنزٍ
 .خٻڂ وحٿوُپ حٿڄنٴڀه ٳبنهخ اڅ طڀٶ طٴَ واڅ طٰنڂ طٰپاَ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿه٬ُش ٫ن أرٍ َىنْ ٫ن أراٍ  كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 َ وطَح.حٻظلپ أكيٻڂ ٳڀُټظلپ وطَح واًح حٓظـڄَ ٳڀُٔظـڄ حًا-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ كيػنخ حرن ٿ٬ُهش ٫ن أرٍ َىنْ ٫ن أرٍ هَََسكي - 
أ٫َحرُااخ ٯااِح ڃاا٪ حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ هُزااَ ٳؤٛااخره ڃاان ٓااهڄه ىَنااخٍحڅ ٳؤهااٌهڄخ     أڅ-

ڄااخص ح٫َْحرااٍ ٳىؿااي حٿاايَنخٍَن  ٳ٫ڀُهڄااخ ٲ ح٫َْحرااٍ ٳـ٬ڀهڄااخ ٳااٍ ٫زخءطااه وهاا٢ُ ٫ڀُهڄااخ وٿاا  
 .ٺ ٿَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ٻُظخڅٳٌٻَوح ًٿ

ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ران آالٶ أنزؤناخ حران ٿه٬ُاش كايػنخ ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ              كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 ٿٸَحءس.حظټزَُ ٳٍ حٿ٬ُيَن ٓز٬خ ٷزپ حٿٸَحءس وهڄٔخ ر٬ي حٿ-
يػنخ َلًُ أنزؤنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان أراٍ َاىنْ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 

 ٓڄ٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
پ حٿـنش ٍٗلهڂ حٿڄٔٺ ووٷىىهڂ حْٿىس ٷخٽ ٷڀض ٖرن ٿه٬ُش َخ أرخ ٫زي حٿَكڄن ڃخ حْٿىس ٷخٽ أه-

 .حٿ٬ىى حٿهنيٌ حٿـُي
أراخڅ ٬َناٍ حران ََِاي حٿ٤٬اخٍ ٫ان        يػنٍ أرٍ ٷخٽ كيػنخ أٓىى رن ٫اخڃَ كايػنخ  كي حهلل ٫زػنخ كي - 

 ٷظخىس ٫ن ٗهَ رن كىٗذ ٫ن أرٍ هَََس أڅ أٛلخد حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
حٻَوح حٿټڄؤس ٳٸخٿىح هٍ ؿيٌٍ حٍْٝ وڃخ نَي أٻڀهخ َٜڀق ٳزڀٮ ًٿاٺ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    طٌ-

 .ڃن حٿٔڂخء ٿڀ٬ُن وحٿ٬ـىس ڃن حٿـنش وهٍ ٗٴخء ٗٴ وڃخإهخ ڄن٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ حٿټڄؤس ڃن حٿ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٬َنٍ حرن ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ أهزَناٍ    كي - 

 حٿ٬ٗء ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٍ ٳا  َأ ٫ڀُه أرٍ أځ حٿٸَآڅ ٳٸخٽ وحٿٌٌ نٴٍٔ رُاي  ڃاخ أناِٽ   وٷ- س وٖ ٳاٍ حٔنـُاپ وٖ ٳاٍ    حٍ حٿظاى

 .حٿٴَٷخڅ ڃؼڀهخ انهخ حٿٔز٪ حٿڄؼخنٍ وحٿٸَآڅ حٿ٨٬ُڂ حٿٌٌ أ٤٫ُض حٿِرىٍ وٖ ٳٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ أنزؤنخ حٓڄ٬ُپ رن ؿ٬ٴاَ أنزؤناخ ڃلڄاي ران كَڃڀاش ٫ان       كي - 

 ً حٿڄنز٫َڀ ى َٸٚوه٤٫خء رن َٔخٍ ٫ن أرٍ حٿيٍىحء أنه ٓڄ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 
ض واڅ ُنً واڅ َٓٵ َخ ٍٓىٽ حهلل ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    ڄن هخٱ ڃٸخځ ٍره ؿنظخڅ ٳٸڀوٿ-

٫ڀُه وٓڀڂ حٿؼخنُش وٿڄن هخٱ ڃٸاخځ ٍراه ؿنظاخڅ ٳٸڀاض حٿؼخنُاش واڅ ُناً واڅ ٓاَٵ َاخ ٍٓاىٽ حهلل          



  

 

 

Page 542 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

َٵ َاخ  ٓٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٿڄن هخٱ ڃٸخځ ٍره ؿنظخڅ ٳٸڀض حٿؼخٿؼش واڅ ُنً واڅ 
 .رٍ حٿيٍىحءٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ن٬ڂ واڅ ٍٯڂ أنٲ أ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ آڄخ٫ُپ أهزَنٍ أرى ٓاهُپ ناخٳ٪ ران ڃخٿاٺ     كي - 
 رن أرٍ ٫خڃَ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .يص حٿُ٘خ٣ُنوٛٴ ٿنخٍح ح ؿخء ٍڃ٠خڅ ٳظلض أرىحد حٿـنش وٯڀٸض أرىحداً-
أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ كيػنخ آڄخ٫ُپ أهزَنٍ أراى ٓاهپ ناخٳ٪ ران ڃخٿاٺ ران       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 أرٍ ٫خڃَ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ش حٿڄنخٳٶ ػٗع اًح كيع ٻٌد واًح و٫ي أهڀٲ واًح حثظڄن هخڅآَ-
ٍ ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أ  كاي  -  َو ٫ان أرااٍ  كاايػنخ ٓاڀُڄخڅ أنزؤناخ آاڄخ٫ُپ كايػنٍ ڃلڄااي ران ٫ڄا       را

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ
 .٫ڄَي ٳڄن أ٫ڄَ ُٗجخ ٳهى ٿه ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ أهزَنٍ ڃلڄي أنه ٓڄ٪ أرخ ٫زي حهلل حٿٸَح٥ َُٜق ٳٍ كي - 

 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٛحٿنزٍ  أڅحٿڄٔـي َٸىٽ أهزَنٍ أرى هَََس 
 .ڄيَنش رٔىء أًحره حهلل ٻڄخ ٌَود حٿڄڀق ٳٍ حٿڄخءأٍحى أهپ حٿ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ُٔاً كايػنخ أراى ٫ىحناش ٫ان ٫ڄاَ ران أراٍ ٓاڀڄش          كي - 

 ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ًح كڄاي حهلل  حٿڄاََٞ وحطزاخ٩ حٿـناخثِ وط٘اڄُض حٿ٬اخ٣ْ ا      ڂ ٫ُاخىس ٔڀع ٻڀهن كٶ ٫ڀً ٻپ ڃػٗ-

 .٫ِ وؿپ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ كايػنٍ أراى ٫ىحناش ٫ان ٫ڄاَ ران أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أرُاه           كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .نُظهن أڃح طڄنً أكيٻڂ ٳڀُن٨َ ڃخ َظڄنً ٳبنه ٖ َيٌٍ ڃخ َټظذ ٿه ڃاً-
ٶ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ران َُاي ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ ٛاخٿق        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلكي - 

 حٿٔڄخڅ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٛخځ َىڃخ ٳٍ ٓزُپ حهلل رخ٫ي  حهلل ڃن ؿهنڂ ٓز٬ُن هََٴخ ڃن-
ڃائًڅ ڃٔاـي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً      رن ٫ڄخٍي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ كيػنخ ڃلڄكي - 

ڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ َٸىٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل  حهلل ٫ڀُه وٓڀ
 ٫ڀُه وٓڀڂ

 هَُ حٿټٔذ ٻٔذ َيٌ ٫خڃپ اًح نٜق اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ كيػنخ َلًُ رن ٓڀُڂ ٓاڄ٬ض حٓاڄ٬ُپ ران أڃُاه َلايع      كي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل يأرٍ ٬ُٓ نر ٫ن ٬ُٓي
 ٫ِ وؿپ ػٗػش أنخ هٜڄهڂ َىځ حٿٸُخڃش وڃن ٻنض هٜڄه هٜڄظه ٍؿپ أ٤٫ً ره ػڂ ٯايٍ  حهلل-

 .وٍؿپ رخ٩ كَح ٳؤٻپ ػڄنه ٍؿپ حٓظؤؿَ أؿَُح ٳخٓظىٳً ڃنه وٿڂ َىٳه أؿَ 
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 ن ٿه٬ُاش ٫ان أراٍ حْٓاىى ٷاخٽ ٓاؤٿض ٓاڀُڄخڅ       ركيػنخ حٶ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلكي - 
رن َٔخٍ ٫ن حٿٔزٶ ٳٸخٽ كيػنٍ أرى ٛخٿق ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً     

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .ٓزٶ اٖ ٳٍ هٲ أو كخٳَ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ أنزؤنخ حرن ٿه٬ُش ٫ن حٿلٔن رن ػىراخڅ ٫ان ڃىٓاً ران     كي - 

 ڀڂوٍىحڅ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
 .څ اًح وى٩ أكي ٷخٽ حٓظىى٩ حهلل ىَنٺ وأڃخنظٺ وهىحطُڂ ٫ڄڀٺٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران ٫زاي حهلل ران حٿِرُاَ كايػنخ أراخڅ ٬َناٍ حران ٫زاي حهلل          كي - 

ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ٓاىٽ حهلل ٍ حٿزـڀٍ كيػنٍ ڃىٿً ْراٍ هََاَس ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ        
 وٓڀڂ

ىء ٳخٓظنـً ػڂ أىهپ َي  ٳٍ حٿظاَحد ٳڄٔالهخ ػاڂ ٯٔاڀهخ ػاڂ طىٟاؤ وڃٔاق        جنٍ ٳؤطُظه رىٟوٟ-
 .٫ڀً هٴُه ٳٸڀض َخ ٍٓىٽ حهلل ٍؿٗٹ ٿڂ طٰٔڀهڄخ ٷخٽ انٍ أىهڀظهڄخ وهڄخ ٣خهَطخڅ

٘ا٢ُ  نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران ٫زاي حهلل كايػنخ ٫ڄاَحڅ ٬َناٍ حران ُحثايس ران         كي - 
 ٷخٽ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هخٿي ٫ن أرٍ هَََس 

ٽ حهلل ٫اِ وؿاپ َاخ حران آىځ طٴاَ٭ ٿ٬زاخىطٍ أڃآ ٛايٍٹ ٯناً وأٓاي ٳٸاَٹ واٖ طٴ٬اپ ڃآص              ٷخ-
 .ٛيٍٹ ٰٗٗ وٿڂ أٓي ٳٸَٹ

ٍ    كي -  راٍ  أخٿق ٫ان  ٛا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل ٷخٽ كايػنخ ٻخڃاپ ٫ان أرا
 ڀُه وٓڀڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫

 .طٌهذ حٿينُخ كظً طَُٜ ٿڀټ٪ حرن ٿټ٪ ٖ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ٫زااي حهلل كاايػنخ ٻخڃااپ ٫اان أرااٍ ٛااخٿق ٫اان أرااٍ   كااي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ټٌح وهټٌح.ههټٌح و خٽحٿڄټؼََن ٬َنٍ هڂ حْٷڀىڅ اٖ ڃن ٷ أڅ-
ٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄي كيػنخ حرن أرٍ حٿِنخى ٫ان أرُاه ٫ان ح٫ْاَؽ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .ذ حٿُ٘ن ٗخد ٫ڀً كذ حػنُن ٣ىٽ حٿلُخس وٻؼَس حٿڄخٽٷڀ-
خ حرن أرٍ حٿِناخى ٫ان أرُاه ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ        ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن كيكي - 

 َس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽهََ
 .خ ٷ٠ً حهلل حٿوڀٶ ٻظذ ٳٍ ٻظخد ٳهى ٫ني  ٳىٵ حٿ٬َٕ اڅ ٍكڄنٍ ٯڀزض ٯ٠زٍٿڄ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َاىنْ كايػنخ ٳڀاُق ٫ان ڃلڄاي ران ٫زاي حهلل ران حٿلٜاُن ٫ان           كي - 

 ُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ ن ٛزُلشر ٫زُي حهلل
َ حٿٜاايٷش حٿڄنُلااش طٰاايو رااؤؿَ وطااَوؽ رااؤؿَ وڃنُلااش حٿنخٷااش ٻ٬ظخٷااش حْكڄااَ وڃنُلااش حٿ٘ااخس هُاا-

 .ٻ٬ظخٷش حْٓىى
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـُن كايػنخ حٿڀُاغ ران ٓا٬ي ٫ان أراٍ حٿِرُاَ ٫ان َلُاً ران           كي - 
 نه ٷخٽأ ؿ٬يس ٫ن أرٍ هَََس

 .ٿڄٸپ وحريأ رڄن ط٬ىٽٍٓىٽ حهلل أٌ حٿٜيٷش أٳ٠پ ٷخٽ ؿهي ح َخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن أرٍ ٻؼَُ كيػنخ ُهُاَ ٬َناٍ حران ڃلڄاي ٫ان ٓاهُپ       كي - 

 رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 نش أڅ طڄ٤َوح ػڂ طڄ٤َوح ٳٗ طنزض حٍْٝ ُٗجخ.ٿْٔ حٿٔنش رؤڅ ٖ طڄ٤َوح وٿټن حٿُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن أرٍ رټَُ كيػنخ ُهَُ رن ڃلڄي ٫ن ٓهُپ ران أراٍ   كي - 

 ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
َ       اڅ- رڄـڀاْ   حبًح ڃاَو ٳا  هلل ٫ِ وؿپ ڃٗثټش ٳ٠ٗ َظز٬اىڅ ڃـاخٿْ حٿاٌٻَ َـظڄ٬اىڅ ٫ناي حٿاٌٻ

ٿ٬َٝ ٳُٸىٽ حهلل ٫ِ وؿاپ ٿهاڂ وهاى أ٫ڀاڂ ڃان أَان ؿجاظڂ        ٫ٗ ر٠٬هڂ ٫ڀً ر٬ٞ كظً َزڀٰىح ح
ٳُٸىٿىڅ ڃن ٫ني ٫زُي ٿٺ َٔؤٿىنٺ حٿـنش وَظ٬ىًوڅ رٺ ڃان حٿناخٍ ؤَاظٰٴَونٺ ٳُٸاىٽ َٔاؤٿىنٍ      

ټُٲ ٿى ٍأوهخ وَظ٬ىًوڅ ڃن نخٍ ؿهنڂ ٳټُٲ ٿى ٍأوهاخ ٳابنٍ ٷاي ٯٴاَص ٿهاڂ      ؿنظٍ هپ ٍأوهخ ٳ
پ هاڂ ٿلخؿاش ٿاه ٳـڀاْ اٿاُهڂ ٳٸاخٽ حهلل ٫اِ وؿا        ٳُٸىٿىڅ ٍرناخ اڅ ٳاُهڂ ٫زايٹ حٿو٤َاخء ٳٗناخ ڃاَ ر      

 أوٿجٺ حٿـڀٔخء ٖ َ٘ٸً رهڂ ؿڀُٔهڂ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ كيػنخ كڄخى رن ٓاڀڄش كايػنخ ٓاهُپ ٫ان أرُاه      كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٌٻَ ٳٌٻَ نلى ؿپ ڃٗثټش ُٓخٍس ٳ٠ٗ َڀظڄٔىڅ ڃـخٿْ حٿوهلل ٫ِ  څا-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن أرٍ رټَُ كيػنخ ُهَُ ران ڃلڄاي ٫ان ٛاخٿق ڃاىٿً      كي - 

 حٿظىأڃش ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .څ ََُي ٠٫ڀش ٓخٷه ڃن طلض اُحٍ  اًح حطٍِٻخ-
لڄي ٫ن ٓهُپ ران أراٍ   يػنخ َلًُ رن أرٍ رټَُ كيػنخ ُهَُ رن ڃكنٍ أرٍ يػػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
ٿض ٍراٍ ٫اِ وؿاپ ٳى٫اينٍ أڅ َايهپ ڃان أڃظاٍ ٓاز٬ُن أٿٴاخ ٫ڀاً ٛاىٍس حٿٸڄاَ ٿُڀاش حٿزايٍ               ٓؤ-

هائٖء ڃهاخؿٌَ أڃظاٍ ٷاخٽ      ٳخٓظِىص ٳِحىنٍ ڃ٪ ٻپ أٿٲ ٓز٬ُن أٿٴاخ ٳٸڀاض أٌ ٍد اڅ ٿاڂ َټان    
 .ن ح٫َْحداًڅ أٻڄڀهڂ ٿٺ ڃ

ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاڀُڄخڅ حران ىحوى ٬َناٍ حٿ٤ُخٿٔاٍ كايػنخ ٛايٷش ران ڃىٓاً            كي - 
حٿٔڀڄٍ حٿيٷُٸٍ كيػنخ ڃلڄي ران وحٓا٪ ٫ان ٗاظَُ ران نهاخٍ ٫ان أراٍ هََاَس أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل            

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ڀاُهڂ حٿ٘اڄْ   ٣اخ٫ىنٍ ْٓاٸُظهڂ حٿڄ٤اَ رخٿڀُاپ وأ٣ڀ٬اض ٫     أٽ ٍرټاڂ ٫اِ وؿاپ ٿاى أڅ ٫زاخىٌ      ٷخ-

 رخٿنهخٍ وٿڄخ أٓڄ٬ظهڂ ٛىص حٿ٫َي وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 
كٔن حٿ٨ن رخهلل ٫ِ وؿپ ڃن كٔن ٫زخىس حهلل وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ؿايىوح    اڅ-

 . ٷىٽ ٖ اٿه اٖ حهلل نٻؼَوح ڃأ اَڄخنټڂ ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل وٻُٲ نـيى اَڄخننخ ٷخٽ
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هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓلٶ رن ٓڀُڄخڅ كيػنخ ىحوى رن ٷُْ ٫ن َُي ران أٓاڀڂ ٫ان    ػنخ ٫زي حكي - 
  أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .أن٨َ ڃ٬َٔح أو وٟ٪ ٿه أ٧ڀه حهلل ٳٍ ٧پ ٫َٗه َىځ حٿٸُخڃش ڃن-
ْ    يٍ أرٍ كػنػنخ ٫زي حهلل كيكي -  وُح٫اٍ ٫ان ٷاَس ران     ػنخ َلًُ رن آىځ كايػنخ حران ڃزاخٍٹ ٫ان ح

٫زي حٿَكڄن ٫ن حٿِهٌَ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه            
 وٓڀڂ

 .ٻٗځ أو أڃَ ًٌ رخٽ ٖ َٴظق رٌٻَ حهلل ٫ِ وؿپ ٳهى أرظَ أو ٷخٽ أٷ٤٪ ٻپ-
 َ حٿڄيحثنٍ أنزؤنخ ٫زاي حٿٜاڄي ران كزُاذ حُْىٌ ٫ان     ٬ٴػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ؿكي - 

أرُه كزُذ رن ٫زي حهلل ٫ان ٗازُپ ران ٫اىٱ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل            
 ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

ىرخڅ ٻُٲ أنض َخ ػىرخڅ اً طيح٫ض ٫ڀاُټڂ حْڃاڂ ٻظايح٫ُټڂ ٫ڀاً ٷٜا٬ش حٿ٬٤اخځ َٜاُزىڅ ڃناه         ٿؼ-
ٍ       نا ن ٷڀاش ر أڃٷخٽ ػىرخڅ رؤرٍ وأڃٍ َخ ٍٓىٽ حهلل  ٷڀاىرټڂ   خ ٷاخٽ ٖ أناظڂ َىڃجاٌ ٻؼُاَ وٿټان َڀٸاً ٳا

 حٿىهن ٷخٿىح وڃخ حٿىهن َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ كزټڂ حٿينُخ وٻَحهُظټڂ حٿٸظخٽ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ؿ٬ٴَ أنزؤنخ ٫زخى ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄَو ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن كي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َش وٖ َٸزپ حٿٜيٷشيٸزپ حٿهَ ه ٻخڅأن-
كيػنٍ أرٍ كيػنخ أراى ؿ٬ٴاَ أنزؤناخ ٫زاخى ران حٿ٬اىحځ ٫ان ه٘اخځ حران كٔاخڅ ٫ان             ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ڃلڄي رن ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ٜڀىحص حٿوڄْ وحٿـڄ٬ش اٿً حٿـڄ٬ش ٻٴخٍحص ٿڄخ رُنهن ڃخ حؿظنزض حٿټزخثَ.حٿ-
ٿٜااڄي راان كزُااذ حُْىٌ ٫اان أرُااه ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى ؿ٬ٴااَ كاايػنخ ٫زااي حخ ػنكااي - 

 كزُذ رن ٫زي حهلل ٫ن ٗزُپ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
څ حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٛااخثڄخ َااىځ ٫خٗااىٍحء ٳٸااخٽ ْٛاالخره ڃاان ٻااخڅ أٛاازق ڃاانټڂ ٻاخ -

 .ٛخثڄخ ٳڀُظڂ ٛىڃه وڃن ٻخڅ أٛخد ڃن ٯيحء أهڀه ٳڀُظڂ رٸُش َىڃه
٫زاي حٿٜاڄي ٫ان أرُاه ٫ان ٗازُپ ٫ان أراٍ          ي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ أراى ؿ٬ٴاَ كايػنخ     زػنخ ٫كي - 

 هَََس ٷخٽ
حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ رؤناخّ ڃان حٿُهاىى ٷاي ٛاخڃىح َاىځ ٫خٗاىٍحء ٳٸاخٽ ڃاخ هاٌح ڃان                ڃَ-

حٿٜىځ ٷخٿىح هٌح حٿُىځ حٿٌٌ نـً حهلل ڃىًٓ ورنً حَٓحثُپ ڃن حٿَٰٵ وٯَٵ ٳُه ٳ٫َاىڅ وهاٌح   
ٗټَح هلل ط٬خٿً ٳٸخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل    ُه حٿٔٴُنش ٫ڀً حٿـىىٌ ٳٜخڃه نىف وڃىًٓٳحٓظىص  ىځَ

 ٫ڀُه وٓڀڂ أنخ أكٶ رڄىًٓ وأكٶ رٜىځ هٌح حٿُىځ ٳؤڃَ أٛلخره رخٿٜىځ.
ػنخ ٫زااي حهلل كايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أٓاىى راان ٫ااخڃَ أنزؤناخ كڄااخى ران ٓااڀڄش ٫اان ٓاهُپ راان أرااٍ      كاي  - 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽڀحٿنزٍ ٛڅ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أ
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ٍٍٟ ٿټڂ ػٗػاخ وٻاَ  ٿټاڂ ػٗػاخ ٍٟاٍ ٿټاڂ أڅ ط٬زايو  وٖ ط٘اَٻىح راه ٗاُجخ           حهلل ٫ِ وؿپ  اڅ-
وأڅ طنٜلىح ٿڄن وٖ  حهلل أڃَٻڂ وأڅ ط٬ظٜڄىح رلزپ حهلل ؿڄ٬ُخ وٖ طٴَٷىح وٻَ  ٿټڂ ٷُپ وٷخٽ 

 .وٻؼَس حٿٔئحٽ واٟخ٫ش حٿڄخٽ
ٍ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي -  ُي ٫ان ٓاڄٍ   ران اراَحهُڂ كايػنخ ٫زاي حهلل ٬َناٍ حران ٓا٬        ػنخ ڃټا

 ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٷخٽ ٖ اٿه اٖ حهلل وكي  ٖ ََٗٺ ٿه ٿه حٿڄڀٺ وٿه حٿلڄي وهى ٫ڀً ٻپ ٍٗء ٷيََ ڃان ٷخٿهاخ    ڃن-

جش وٻخنض ٿه ٫يٽ ٍٷزاش  ُڃخثش ٓ هخ٫َ٘ ڃَحص كُن َٜزق ٻظذ ٿه رهخ ڃخثش كٔنش وڃلٍ ٫نه ر
 ٿه ڃؼپ ًٿٺ. ظً َڄٍٔ وڃن ٷخٽ ڃؼپ ًٿٺ كُن َڄٍٔ ٻخڅوكٴ٦ رهخ َئڃجٌ ك

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃټٍ كيػنخ هخٗڂ رن هخٗڂ ٫ن آلٶ رن حٿلَع رن ٫زي حهلل كي - 
 رن ٻنخنش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

ش ٿٴاض ٣ڀا٪ ٫ڀُناخ هخٿاي ران      ُا طلاض ػن  ناخ ؿنخ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ كظاً اًح ٻ    هَ-
نُش ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ْرٍ هَََس حن٨َ ڃن هٌح ٷخٽ أراى هََاَس   حٿىٿُي ڃن حٿؼ

 هخٿي رن حٿىٿُي ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ن٬ڂ ٫زي حهلل هٌح.
ٓاهُپ ران    نٿڄـُاي را  ح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃټٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٓا٬ُي ٫ان ٫زاي   كي - 

 ش ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫زي حٿَكڄن رن ٫ىٱ ٫ن أرٍ ٓڀڄ
 .زٌَ هٌح ٫ڀً ط٫َش ڃن ط٩َ حٿـنشڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ رن ٫ڄَو وأرى ن٬ُڂ ٷخٖ كيػنخ ىحوى رن ٷاُْ كايػنٍ   كي - 

أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    ٫نأرى ٬ُٓي ڃىٿً ٫زي حهلل حرن ٫خڃَ رن ٻََِ 
 ٽٷخ
طنخؿ٘ااىح وٖ طزخٯ٠ااىح وٖ طاايحرَوح وٖ طلخٓاايوح وٖ َزاا٪ ر٠٬ااټڂ ٫ڀااً رُاا٪ ر٬ااٞ وٻىنااىح  ٖ-

٫زخى حهلل حهىحنخ حٿڄٔڀڂ أهى حٿڄٔڀڂ ٖ ٨َڀڄه وٖ َلٸَ  وٖ َوٌٿه ٻپ حٿڄٔڀڂ ٫ڀاً حٿڄٔاڀڂ كاَحځ    
خ حٿظٸاىي ههناخ َ٘اَُ اٿاً ٛايٍ  ػٗػاخ       نا ظٸاىي هه حٿىڃه ٷخٽ حٓڄ٬ُپ ٳاٍ كيَؼاه وڃخٿاه و٫َٟاه     

 .حڃَة ڃن حٿَ٘ أڅ َلٸَ أهخ  حٿڄٔڀڂ كٔذ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن آلٶ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ان حٓاخڃش ران َُاي ٫ان      كي - 

 ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 پ َخ ٍٓىٽ حهلل أنٺ طيح٫زظخ ٷخٽ انٍ ٖ أٷىٽ اٖ كٸخ.ٷُ-
كيػنخ ٿُاغ ٬َناٍ حران ٓا٬ي ٫ان ََِاي ران        هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٓڀڄش حٿوِح٫ٍ حػنخ ٫زي كي - 

 حٿهخى ٫ن حرن ڃ٤َٱ حٿٰٴخٌٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٽ ٍؿپ َخ ٍٓىٽ حهلل أٍأَض أڅ ٫يٌ ٫ڀً ڃخٿٍ ٷخٽ ٳخن٘ي حهلل ٳبڅ أرىح ٳٸخطاپ ٳابڅ ُٷظڀاض ٳٴاٍ     ٷخ-

 .حٿـنش وأڅ ٷظڀض ٳٴٍ حٿنخٍ
خڅ ٫ان هاٗٽ ران ٫ڀاٍ     كيػنخ ڃىًٓ ران ىحوى كايػنخ ٳڀاُق ران ٓاڀُڄ      ػنٍ أرٍكيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرٍ ٫ڄَس ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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ح حٓظـڄَ أكيٻڂ ٳڀُىطَ واًح وٿٮ حٿټڀذ ٳٍ اناخء أكايٻڂ ٳڀُٰٔاڀه ٓاز٪ ڃاَحص وٖ َڄنا٪ ٳ٠اپ        اً-
 .ڄخء َىځ وٍىهخٿذ ٫ڀً حلڀڄن٪ ره حٿټٓ وڃن كٶ حٔرپ أڅ طٿُ ڃخء

ٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش رن ٫ڄَو ٷخٽ كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَُ ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 
 ٫ن ڃىًٓ رن ٣ڀلش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

خ نِٿض هٌ  حَِش وأنٌٍ ٫َُ٘طٺ حْٷَرُن ى٫اخ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷََ٘اخ ٳ٬اڂ        ٿڄ-
ٌوح أنٴٔاټڂ  ڂ ڃن حٿنخٍ َخ ڃ٬َ٘ رنٍ ٻ٬اذ ران ٿائٌ أنٸا    ټوح أنٴٔٸٌوهٚ ٳٸخٽ َخ ڃ٬َ٘ ٷََٖ أن

ڃن حٿنخٍ َخ ڃ٬َ٘ رنٍ ٫زي ڃنخٱ أنٸٌوح أنٴٔټڂ ڃن حٿنخٍ َخ ڃ٬َ٘ رنٍ هخٗاڂ أنٸاٌوح أنٴٔاټڂ ڃان     
نخٍ َخ رنٍ ٫زي حٿڄ٤ڀذ أنٸاٌوح أنٴٔاټڂ ڃان حٿناخٍ َاخ ٳخ٣ڄاش رناض ڃلڄاي أنٸاٌٌ نٴٔاٺ ڃان حٿناخٍ             حٿ

 ٳبنٍ وحهلل ڃخ أڃڀٺ ٿټڂ ڃن حهلل ُٗجخ اٖ اڅ ٿټڂ ٍكڄخ ٓؤرڀهخ رزٗٿهخ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ ُٗزخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ڃىًٓ ران ٣ڀلاش ٫ان    كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ
خ نِٿض هٌ  حَِش ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخ  اٖ أناه ٷاخٽ ٳابنٍ ٖ أڃڀاٺ     ٿڄ-

 .هخ حٿٔٗځُخ٣ڄش ٫ڀٳ ٿټڂ ڃن حهلل َٟح وٖ نٴ٬خ ٬َنٍ
ٍ كيػنخ َىنْ وََٓؾ ٷخٖ كيػنخ ٳڀُق ٫ن هٗٽ رن ٫ڀٍ ٫ان ٤٫اخء   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
أڃظٍ َيهپ حٿـنش َىځ حٿٸُخڃاش ٷاخٿىح وڃان َاؤرً َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ ڃان أ٣اخ٫نٍ ىهاپ حٿـناش             ٻپ-

 ً.أروڃن ٫ٜخنٍ ٳٸي 
َؾ ٷخٖ كيػنخ ٳڀُق ٫ن هٗٽ ٫ن ٤٫خء رن َٔاخٍ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ وَٓكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
نڄخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ؿخٿْ َليع حٿٸىځ ٳٍ ڃـڀٔه كيَؼخ ؿخء أ٫َحرٍ ٳٸخٽ َاخ  رُ-

ر٬اٞ حٿٸاىځ ٓاڄ٪    ٽ ٍٓىٽ حهلل ڃظً حٿٔخ٫ش ٳڄ٠ً ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َلايع ٳٸاخ     
ڄ٪ كظً اًح ٷ٠ً كيَؼه ٷخٽ أَن حٿٔخثپ ٫ن حٿٔخ٫ش ٷخٽ هاخ  ٳټَ  ڃخ ٷخٽ وٷخٽ ر٠٬هڂ رپ ٿڂ َٔ

َخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ اًح ٟا٬ُض حْڃخناش ٳاخنظ٨َ حٿٔاخ٫ش ٷاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٻُاٲ أو ٷاخٽ ڃاخ             أنخ ًح 
 اٟخ٫ظهخ ٷخٽ اًح طىٓي حْڃَ ٯَُ أهڀه ٳخنظ٨َ حٿٔخ٫ش.

َي رن أٓاڀڂ ٫ان أراٍ    يػنخ َىنْ كيػنخ ٿُغ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٫ن ُكنٍ أرٍ يػػنخ ٫زي حهلل ككي - 
 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

ٍؿٗ ٿڂ ٬َڄاپ هُاَح ٷا٢ ٳټاخڅ َايحَن حٿناخّ ٳُٸاىٽ ٿَٓاىٿه هاٌ ڃاخ طُٔاَ وحطاَٹ ڃاخ ٫ٔاَ                اڅ-
ٷا٢ ٷاخٽ ٖ اٖ أناه     ڀاض هُاَح  ٫ڄوطـخوُ ٿ٬پ حهلل َظـخوُ ٫نخ ٳڀڄخ هڀٺ ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپ ٿاه هاپ   

حَاان حٿنااخّ ٳاابًح ر٬ؼظااه َظٸخٟااً ٷڀااض ٿااه هااٌ ڃااخ طُٔااَ وحطااَٹ ڃااخ ٫ٔااَ  ٻااخڅ ٿااٍ ٯااٗځ وٻنااض أى
  ٫ِ وؿپ َظـخوُ ٫نخ ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپ ٷي طـخوُص ٫نٺ.وطـخوُ ٿ٬پ حهلل

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرٍ ٓاڀڄش أهزَناخ ٫زاي حٿ٬َِاِ حْنايٍحوٍىٌ ٫ان ٫ڄاَو ران         كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپحٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ن٫ڄَو ٫ رٍأ
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 .حٿڄئڃن ٫نيٌ رڄنِٿش ٻپ هَُ َلڄينٍ وأنخ أن٩ِ نٴٔه ڃن رُن ؿنزُه اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ ڃلڄي ٫ن ػىٍ رن َُاي ٫ان أراٍ    كي - 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽڀحهلل ٛ ىٽحٿُٰغ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓ
 .ڃڀش وحٿڄٔټُن ٻخٿڄـخهي ٳٍ ٓزُپ حهلل أو ٻخٿٌٌ َٸىځ حٿڀُپ وَٜىځ حٿنهخٍٔخ٫ٍ ٫ڀً حٍْحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ ٫ن ػىٍ رن َُي ٫ن أراٍ حٿُٰاغ   كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أڅ ٫ن أرٍ هَََس
 .أهٌهخ َََي اطٗٳهخ أطڀٴه حهلل ٫ِ وؿپحٿنخّ َََي أىحءهخ أىحهخ حهلل ٫نه وڃن  ٌ أڃىحٽأه ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٓڀڄش حٿوِح٫ٍ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ٓهُپ رن أراٍ ٛاخٿق   كي - 

 ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َ ٫ن َڄُنه وٿُٴ٬پ حٿٌٌ هى هَُٴهخ ٳڀُټڃنكڀٲ ٫ڀً َڄُن ٳَأي هَُح  ڃن-
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ أراى ٓاڀڄش كايػنخ ڃخٿاٺ ٫ان ٛاٴىحڅ ران ٓاڀُڂ ٫ان ٓا٬ُي ران             ػكي - 

ٓڀڄش ڃن آٽ حرن حٍُْٵ أڅ حٿڄَُٰس رن أرٍ رَىس وهى ڃان رناٍ ٫زاي حٿايحٍ أهزاَ  أناه ٓاڄ٪ أراخ         
 ٽٸخهَََس َٸىٽ ٓؤٽ ٍؿپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳ

ٳبڅ طىٟاؤنخ راه ٤٫٘انخ أٳنظىٟاؤ ڃان ڃاخء حٿزلاَ        َٻذ حٿزلَ ونلڄپ ڃ٬نخ حٿٸڀُپ ڃن حٿڄخء نخ ان-
 .ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هى حٿ٤هىٍ ڃخإ  حٿلپ ڃُظظه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زاي حهلل ران حٿِرُاَ ٷاخٽ كايػنخ ه٘اخځ ران ٓا٬ي ٫ان          كي - 
 وٓڀڂ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه ٬ٓي رن أرٍ ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ

حهلل ٫ِ وؿپ ٷي أًهذ ٫نټڂ ٫زُش حٿـخهڀُش وٳوَهخ رخِرخء ڃئڃن طٸٍ وٳخؿَ ٗاٸٍ وحٿناخّ    اڅ-
رنى آىځ وآىځ ڃن طاَحد ٿُنظهاُن أٷاىحځ ٳواَهڂ رَؿاخٽ أو ٿُټاىنن أهاىڅ ٫ناي حهلل ڃان ٫ايطهڂ ڃان            

 حٿـ٬ٗڅ حٿظٍ طيٳ٪ رؤنٴهخ حٿنظن.
نخ رٸُاش ٫ان رـُاَ ران ٓا٬ي ٫ان هخٿاي ران         هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ُٻََخ رن ٫يٌ أنزؤحػنخ ٫زي كي - 

 ڃ٬يحڅ ٫ن أرٍ حٿڄظىٻپ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٿٸٍ حهلل ٖ ََ٘ٹ ره ُٗجخ وأىي ُٻخس ڃخٿه ٣ُزخ رهخ نٴٔاه ڃلظٔازخ وٓاڄ٪ وأ٣اخ٩ ٳڀاه حٿـناش        ڃن-

َ كاٶ أو نهاذ   خٍس حٿ٘اَٹ راخهلل ٫اِ وؿاپ وٷظاپ حٿانٴْ رُٰا       ٴا ْ ٿهان ٻ ٿاُ أو ىهپ حٿـنش وهڄْ 
 .ڃئڃن أو حٿٴَحٍ َىځ حٿِكٲ أو َڄُن ٛخرَس َٸظ٤٪ رهخ ڃخٖ رَُٰ كٶ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ُٻََخ رن ٫ايٌ أنزؤناخ حران ڃزاخٍٹ ٫ان ٫ُٔاً ران ََِاي ٫ان          كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحهللؿَََ رن ََِي ٫ن أرٍ ٫ٍُش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً 

 .ّ ڃن أڅ َڄ٤َوح ػٗػُن أو أٍر٬ُن ٛزخكخَٸخځ ٳٍ حٍْٝ هَُ ٿڀنخ كٌي-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هَوڅ هى حرن ڃ٬َوٱ ٷخٽ كيػنخ ٫زاي حهلل ران وهاذ كايػنٍ     كي - 

َىنْ ٫ن حرن ٗهخد كيػنٍ ٫زُاي حهلل ران ٫زاي حهلل ران ٫ظزاش أڅ أراخ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل           
 ه وٓڀڂُحهلل ٫ڀً ٛڀ
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ؿپ ٷخٽ ڃخ أن٬ڄض ٫ڀً ٫زخىٌ ڃن ن٬ڄش اٖ أٛزق ٳََاٶ ڃانهڂ   ڂ طَوح اٿً ڃخ ٷخٽ ٍرټڂ ٫ِ وأٿ-
 .رهخ ٻخٳََن َٸىٿىڅ حٿټىٻذ ورخٿټىٻذ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍؿپ ٷاي ٓاڄخ  وهاى ٫زاي حهلل ران ََِاي ٷاخٽ كايػنخ ه٘اخځ ٫ان           كي - 
ڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٖ َزاىٿن أكايٻڂ ٳاٍ      ٛا ٽ حهلل ٓاى ڃلڄي رن ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍ

 ٿڄخء حٿيحثڂ ػڂ َٰظٔپ ڃنه.ح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش رن ٫ڄَو ٷاخٽ كايػنخ ُحثايس ٫ان ٿُاغ ٫ان ٻ٬اذ ٫ان         كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڃاانټڂ أڅ ٤َُاپ ٯَطااه   حٓاظ٤خ٩  ڄان ىٽ انټاڂ حٿٰااَ حٿڄلـڀاىڅ َاىځ حٿٸُخڃااش ڃان آػاخٍ حٿ٤هااىٍ ٳ     َٸا -

 .ٳڀُٴ٬پ
ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٬ُٓي ڃىٿً رنٍ هخٗڂ كيػنخ ٫زخى رن ٍحٗي كيػنخ حٿلٔان  ػنخ ٫زكي - 

 كيػنخ أرى هَََس اً ًحٹ ونلن رخٿڄيَنش ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
نٺ ٫ڀً هَُ ٳظـاٍء  اٳُٸىٽ  سٍء ح٫ْڄخٽ َىځ حٿٸُخځ ٳظـٍء حٿٜٗس ٳظٸىٽ َخ ٍد أنخ حٿٜٗطـ-

نخ حٿٜيٷش ٳُٸىٽ اناٺ ٫ڀاً هُاَ ػاڂ َـاٍء حٿٜاُخځ ٳُٸاىٽ أٌ َاخ ٍد أناخ          حٿٜيٷش ٳظٸىٽ َخ ٍد أ
حٿُٜخځ ٳُٸىٽ انٺ ٫ڀً هَُ ػڂ طـٍء ح٫ْڄخٽ ٫ڀً ًٿٺ ٳُٸىٽ حهلل ٫ِ وؿپ اناٺ ٫ڀاً هُاَ ػاڂ     
َـٍء حٔٓٗځ ٳُٸىٽ َخٍد أنض حٿٔٗځ وأنخ حٔٓٗځ ٳُٸىٽ حهلل ٫ِ وؿپ انٺ ٫ڀً هَُ رٺ حٿُىځ 

ىَنخ ٳڀن َٸزپ ڃناه وهاى ٳاٍ    وؿپ ٳٍ ٻظخره وڃن َزظٮ ٯَُ حٔٓٗځ  آهٌ ورٺ أ٤٫ٍ ٳٸخٽ حهلل ٫ِ
حِهَس ڃن حٿوخََٓن ٷخٽ أرى ٫زي حٿَكڄن ٫زخى ران ٍحٗاي ػٸاش وٿټان حٿلٔان ٿاڂ َٔاڄ٪ ڃان أراٍ          

 هَََس.
حٿ٬ٗء رن ُراَ ٷاخٽ    نحهلل ر زيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َُي رن َلًُ حٿيڃ٘ٸٍ كيػنخ ٫كي - 

 َِي َٸىٽ كيػنٍ أرى هَََس أنه ٓڄ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ ڃىٿً َ
حهلل ٫ِ وؿپ َٸىٽ َخ حرن آىځ اڅ ط٢٬ حٿٴ٠پ ٳهاى هُاَ ٿاٺ واڅ طڄٔاټه ٳهاى ٗاَ ٿاٺ وحرايأ          اڅ-

  ً ٫ان أراٍ هََاَس     ربٓانخى  و رڄن ط٬ىٽ وٖ َڀىځ حهلل ٫ڀً حٿټٴخٱ وحٿُي حٿ٬ڀُخ هَُ ڃن حٿُاي حٿٔاٴڀ
َنٍ رؤڃَ وٖ طټؼَ ٫ڀً كظً أ٫ٸڀه ٷخٽ ٖ ط٠ٰذ ٳؤ٫خى ٫ڀُه ٳؤ٫خى ٷخٽ أطً حٿنزٍ ٍؿپ ٳٸخٽ ڃ

 ڀُه ٷخٽ ٖ ط٠ٰذ.٫
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أٓاىى ران ٫اخڃَ كايػنخ حٓاَحثُپ ٫ان أراٍ كٜاُن ٫ان أراٍ              كي - 

 ڀڂوٓٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
 .وأٻڀىح أػڄخنهخ ن حهلل حٿُهىى كَڃض ٫ڀُهڂ حٿ٘لىځ ٳزخ٫ىهخٿ٬-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى كيػنخ ٫ڄَحڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن أراٍ ڃَحَاش ٫ان    كي - 

 أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ  ٷخٽ
 .طٜڀٍ حٿڄٗثټش ٫ڀً نخثلش وٖ ٫ڀً ڃَنش ٖ-
هى أراى ىحوى حٿ٤ُخٿٔاٍ كايػنخ ٫ڄاَحڅ ٫ان      ون ىحوى ر ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅكي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ظخىس ٫ن حٿ٬ٗء رن َُخى حٿ٬يوٌ ٫ن أرٍٷ
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 .خء حٿـنش ٿزنش ڃن ًهذ وٿزنش ڃن ٳ٠شرن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى كيػنخ ٫ڄاَحڅ ٫ان ٷظاخىس ٫ان ٓا٬ُي ران أراٍ        كي - 

 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٍ حٿلٔن ٫ن أر
 .ْ ٍٗء أٻَځ ٫ڀً حهلل ڃن حٿي٫خءٿُ-
يػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿٜاڄي كايػنخ ٫ټَڃاش ران ٫ڄاخٍ ٷاخٽ كايػنخ ٟڄ٠اڂ ران               ك

 ؿَّ حٿهٴخنٍ ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 ٳااٍ حٿ٬زااخىس وحِهااَ ڃٔااَٱ ٫ڀااً نٴٔااه وٻخنااخ  څ ٳااٍ رنااٍ حٓااَحثُپ ٍؿااٗڅ أكاايهڄخ ڃـظهااي ٻااخ-

ڃظآهُُن ٳټخڅ حٿڄـظهي ٖ َِحٽ ََي ٫ڀً حِهَ ًنزاخ ٳُٸاىٽ وَلاٺ أٷٜاَ ٳُٸاىٽ حٿڄاٌنذ هڀناٍ        
 .وٍرٍ ٳٌٻَ ڃؼپ كيَغ أرٍ ٫خڃَ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرى هٗٽ كيػنخ ڃلڄي ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ   كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂهلل ٛڀً حهللٷخٽ ٍٓىٽ ح

 .ُهىى آڃنىح رٍ ٻڀهڂآڃن ٫َ٘س ڃن أكزخٍ حٿ ٿى-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كايػنٍ أراٍ كايػنٍ أراى حٿـاّٗ ٫ٸزاش ران ٓاُخٍ         كي - 

ٷخٽ كيػنٍ ٫ڀٍ رن ٗڄخم ٷخٽ ٗهيص ڃَوحڅ ٓؤٽ أرخ هَََس ٻُٲ ٓڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل   
هاايَظهخ  هََااَس حٿڀهااڂ أنااض ٍرهااخ وأنااض هڀٸظهااخ وأنااض ٸااخٽ أرااىٳ ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٜااڀٍ ٫ڀااً حٿـنااخُس
 ض أ٫ڀڂ رَٔهخ و٫ٗنُظهخ ؿجنخ ٗٴ٬خء ٳخٯٴَ ٿهخ.ٿٕٓٗځ وأنض ٷز٠ض ٍوكهخ وأن

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿٜاڄي كايػنٍ أراٍ كايػنخ َاىنْ ٫ان حٿلٔان ٫ان أراٍ            كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ نزٍ ٛڀًحٿهَََس ٷخٽ َىنْ رن ٫زُي ٫ن حٿلٔن ٫ن أرٍ هَََس ٫ن 

 .ىح حْرىحد وهڄَوح حٿ٬٤خځ وحٿَ٘حدٴئح حٿَٔؽ وأٯڀٸأ٣-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرٍ رڀؾ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٫ڄاَو    كي - 

 رن ڃُڄىڅ َليع ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٿٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ن طلض حٿ٬َٕ ٖ ٷىس اٖ رخهللڃ أىٿٺ ٫ڀً ٻڀڄش ڃن ٻنِ حٿـنش أٖ-
خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ٓهُپ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ ػنكي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٔڄخء وٖ طنزض حٍْٝحٿ ْ حٿٔنش أڅ ٖ َټىڅ ڃ٤َ وٿټن حٿٔنش أڅ طڄ٤َٿُ-
ڄخى ٫ن ٫ڀاٍ ران َُاي ٫ان أوّ ران هخٿاي ٫ان        ككيػنخ  خڅػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴكي - 
 رٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأ
َ٘ حٿنخّ ػٗػش أٛنخٱ ٛنٴخ ڃ٘خس وٛنٴخ ٍٻزخنخ ٫ڀً وؿىههڂ ٷخٿىح َخ ٍٓاىٽ حهلل وٻُاٲ   َل-

َڄ٘ىڅ ٫ڀً وؿىهه ٳٸخٽ أڅ حٿٌٌ أڃ٘خهڂ ٫ڀً أٷيحڃهڂ ٷخىٍ ٫ڀً أڅ َڄُ٘هڂ ٫ڀً وؿىههڂ أڃخ 
 .پ كيد وٗىٹرټپ كيد وٗىٹ ٷخٽ ٫ٴخڅ َظٸىڅ رىؿىههڂ ٻ ه َظٸىڅان
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن وحٛپ ٫ن َلًُ ران ٫ٸُاپ ٫ان    كي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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 ظٚ حٿوڀٶ ر٠٬هڂ ڃن ر٬ٞ كظً حٿـڄخء ڃن حٿٸَنخء وكظً حٿٌٍس ڃن حٿٌٍس.َٸ-
زاي حٿاىحٍع كايػنخ كڄاخى ٫ان ٫ڀاٍ ران َُاي         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ران ٫ كي - 

 ٫ن أرٍ حٿٜڀض ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ظهُض اٿً حٿٔڄخء حٿٔخر٬ش ٳن٨َص ٳبًح أنخ ٳىٷٍ ر٫َاي وٛاىح٫ٶ ػاڂ أطُاض ٫ڀاً ٷاىځ ر٤اىنهڂ        حن-

خ نِٿاض  ٸڀض ڃن هئٖء ٷخٽ هئٖء أٻڀاش حٿَراخ ٳڀڄا   ٳر٤ىنهڂ ؽ ٻخٿزُىص ٳُهخ حٿلُخص طَي ڃن هخٍ
وحنظهُااض اٿااً ٓااڄخء حٿااينُخ ٳاابًح أنااخ رااَهؾ وىهااخڅ وأٛااىحص ٳٸڀااض ڃاان هاائٖء ٷااخٽ حٿ٘ااُخ٣ُن        

ىٖ ًٿااٺ ٿااَأص ٫ااُن رنااٍ آىځ أڅ ٖ َظٴټااَوح ٳااٍ ڃڀټااىص حٿٔااڄىحص وحٍْٝ وٿاا َلَٳااىڅ ٫ڀااً أ
 .حٿ٬ـخثذ

زي حٿىحٍع كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛڂ ٫ٜڄي رن حٿػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي كي - 
 ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٸن٤خٍ حػنخ ٫َ٘ أٿٲ أوٷُش ٻپ أوٷُش هَُ ڃڄخ رُن حٿٔڄخء اٿً حٍْٝحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜاڄي كايػنخ ٫ڄاَ ران ٍحٗاي كايػنخ أراى ٻؼُاَ ٫ان أراٍ           كي - 
 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂَٓس أڅ ٍََه
 .خ٩ حٿؼڄَس كظً َزيو ٛٗكهخً أڅ طزنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿلټڂ ٷخثي ٬ُٓي رن أرٍ ٫َورش كايػنخ  كي - 

 ٫زي حٿَكڄن حْٛڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ
زٔا٤ىح رهاخ وٖ طايرىح ىرُاذ حٿُهاىى      حنڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح طزا٪ ؿناخُس ٷاخٽ        ٻخ-

 .رـنخثِهخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َُي رن حٿلزخد كيػنخ ڃ٬خوَش رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنٍ أرى ڃاََڂ  كي - 

 أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڃاَس   ٷاخٽ َُاي  و ڄڀٺ ٳٍ ٷََٖ وحٿٸ٠خء ٳٍ حْنٜخٍ وحًْحڅ ٳٍ حٿلز٘ش وحٿ٫َٔش ٳٍ حٿاُڄن حٿ-

 .َلٴ٨ه وحْڃخنش ٳٍ حُْى
٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ َُاي ران حٿلزاخد كايػنخ حران ػىراخڅ ٷاخٽ كايػنٍ ٫زاي حهلل حران              ػنخكي - 

 حٿٴ٠پ ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 .ڀڂ َظىٟؤ ڃَطُن ڃَطُنوٓ َض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُهٍأ-
حٿِرَُ كيػنخ ٫ڄَ رن ٬ُٓي ٫ان ٤٫اخء    نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل ركي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ٫ن 
ء ٍؿپ اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ اناٍ ٍأَاض ٍأٓاٍ ٟاَد ٳَأَظاه َظيهاي            ؿخ-

ٳظزٔڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ػڂ ٷخٽ ٤ََٵ أكايٻڂ حٿ٘ا٤ُخڅ ٳُظهاىٽ ٿاه ػاڂ َٰايو َوزاَ        
 .حٿنخّ

غ ران ٓا٬ي   ٬ُذ ران كاَد أراى ٛاخٿق رڄټاش ٷاخٽ كايػنخ ٿُا        ٗا كيػنخ  رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 
 كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٍر٬ُش ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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ح ٓڄ٬ظڂ نهخٵ حٿلڄَُ رخٿڀُپ ٳظ٬اىًوح راخهلل ڃان ٗاَهخ ٳبنهاخ ٍأص ٗا٤ُخنخ واًح ٓاڄ٬ظڂ ٛاَحم         اً-
 نهخ ٍأص ڃڀټخ.ٳبحٿيَټش رخٿڀُپ ٳخٓؤٿىح حهلل ڃن ٳ٠ڀه 

نخ ڃئڃپ رن حٓڄ٬ُپ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن ٓڀڄش ٷاخٽ كايػنخ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 
 أرى حٿڄهِځ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ

خ ڃ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ كؾ أو ٫ڄَس ٳخٓظٸزڀنخ ٍؿپ ڃن ؿاَحى ٳـ٬ڀناخ ن٠اَرهن    ٻن-
ُاه  ونلان ڃلَڃاىڅ ٳٔاؤٿنخ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀ      خڃاخ ٛان٬ن  خ ر٬ُٜنخ وُٓخ٣نخ ٳٔٸ٢ ٳٍ أَيَنخ وٷڀن

 .وٓڀڂ ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ ٖ رؤّ رُٜي حٿزلَ
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااََؾ راان حٿن٬ڄااخڅ كاايػنخ ٫زااي حٿ٬َِااِ راان أرااٍ ٓااڀڄش ٫اان  كااي - 

 ڃنٜىٍ حرن أًَن ٫ن ڃټلىٽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .اڅ ٻخڅ ٛخىٷخڀه كظً َظَٹ حٿټٌد ٳٍ حٿڄِحف وحٿڄَحء وٻَٔڄخڅ ح َئڃن حٿ٬زي ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ رن ىحوى حٿ٠زٍ كيػنخ حرن ٿه٬ُش ٫ن ٫زُي حهلل رن أرٍ كي - 

 ؿ٬ٴَ ٫ن ٫ًُٔ رن ٣ڀش ٫ن أرٍ هَََس
 ْهىٿش رنض َٔخٍ أطض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ كؾ أو ٫ڄَس ٳٸخٿض َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٿاُ    أڅ-

ًح ٣هَص ٳخٯٔاڀٍ ڃىٟا٪ حٿايځ ػاڂ ٛاڀٍ ٳُاه ٷخٿاض َاخ         ٿٍ اٖ ػىد وحكي وأنخ أكُٞ ٳُه ٷخٽ ٳب
 .ٍٓىٽ حهلل اڅ ٿڂ َوَؽ أػَ  ٷخٽ َټٴُٺ حٿڄخء وٖ ٠ََٹ أػَ 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ حٿڄيَنٍ وًٿٺ ٷزپ حٿڄلنش ٷخٽ ٫زي كي - 
حٿڄـُاي ٬َناٍ حٿؼٸٴاٍ     ڄلنش رٍ٘ء ٷاخٽ كايػنخ ٫زاي حٿىهاخد ران ٫زاي      ٿه ر٬ي ح٫نحهلل وٿڂ َليع أرٍ 

 كيػنخ َىنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .٤َ حٿلخؿڂ وحٿڄلـىځأٳ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃلڄي كيػنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن ڃلڄي ران ٫ڄاَو ران    كي - 

 ٷخٽ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٫ن أرٍ خ٤٫ٍخء ٫ن ٬ُٓي رن َٔ
حٿڄُض طل٠َ  حٿڄٗثټش ٳبًح ٻخڅ حٿَؿپ حٿٜخٿق ٷخٿىح حهَؿٍ أَظهخ حٿنٴْ حٿ٤ُزش ٻخنض ٳاٍ   اڅ-

حٿـٔي حٿ٤ُذ حهَؿٍ كڄُيس وحرٌَ٘ راَوف وٍَلاخڅ وٍد ٯُاَ ٯ٠ازخڅ ٷاخٽ ٳاٗ َاِحٽ َٸاخٽ         
ڃن هٌح ٳُٸخٽ ٳاٗڅ ٳُٸىٿاىڅ ڃَكزاخ     ٽهخ ٳُٸخٿ ًٿٺ كظً طوَؽ ػڂ ٬ََؽ رهخ اٿً حٿٔڄخء ٳُٔظٴظق

ُاايس وحر٘ااٌَ رااَوف وٍَلااخڅ وٍد ٯُااَ    ٤ُزااش ٻخنااض ٳااٍ حٿـٔااي حٿ٤ُااذ حىهڀااٍ كڄ    ٴْ حٿرااخٿن
ٯ٠زخڅ ٷخٽ ٳٗ َاِحٽ َٸاخٽ ٿهاخ كظاً َنظهاٍ رهاخ اٿاً حٿٔاڄخء حٿظاٍ ٳُهاخ حهلل ٫اِ وؿاپ واًح ٻاخڅ              

هَؿٍ ًڃُڄش وحرٌَ٘ أحٿوزُغ ي حٿَؿپ حٿٔىء ٷخٿىح حهَؿٍ أَظهخ حٿنٴْ حٿوزُؼش ٻخنض ٳٍ حٿـٔ
َؽ رهاخ اٿاً حٿٔاڄخء ٳُٔاظٴظق     ٗټڀه أُوحؽ ٳٗ َِحٽ كظً َواَؽ ػاڂ ٬َا    رلڄُڂ وٯٔخٵ وآهَ ڃن

ٿهخ ٳُٸخٽ ڃن هٌح ٳُٸاخٽ ٳاٗڅ ٳُٸاخٽ ٖڃَكزاخ راخٿنٴْ حٿوزُؼاش ٻخناض ٳاٍ حٿـٔاي حٿوزُاغ حٍؿ٬اٍ            
ًڃُڄاش ٳبنااه ٖ َٴااظق ٿاٺ أرااىحد حٿٔااڄخء ٳظَٓااپ ڃان حٿٔااڄخء ػااڂ طٜااَُ اٿاً حٿٸزااَ ٳااُـڀْ حٿَؿااپ     

ٽ ٿاه ڃؼاپ ڃاخ ٷُاپ     ٳٍ حٿليَغ حْوٽ وَـڀاْ حٿَؿاپ حٿٔاىء ٳُٸاخ    حٿٜخٿق ٳُٸخٽ ٿه ڃؼپ ڃخ ٷُپ ٿه 
 ٳٍ حٿليَغ حْوٽ.
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن حرن ڃلڄي كيػنخ ٗاََٺ ٫ان ٿُاغ ٫ان ٻ٬اذ ٫ان أراٍ        كي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٍَ ٳبنهاخ ُٻا   ٛڀ- ڀاً حٿـناش ٖ َنخٿهاخ اٖ    ؤٿىح حهلل ٿاٍ حٿىٓاُڀش ٳبنهاخ ىٍؿاش ٳاٍ أ٫     ٓا ٿټاڂ وح  خسىح ٫ڀا
 .ٍؿپ وأٍؿى أڅ أٻىڅ أنخ هى

 ٫ان  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ ٬َنٍ حرن ٫ُُنش ٫ان أراٍ حٿِناخى   كي - 
 ٫زي حٿَكڄن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٍوحَش أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٍَ ٍٗء ڃن ه٘ى٫ټڂ وٍٻ ٍوڅ ٷزڀظطَ هپ-  .ى٫ټڂههنخ ڃخ َوٴً ٫ڀ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش رن ٫ڄَو ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٫ان ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄُاَ      كي - 

 ٫ن أرٍ حْورَ ٷخٽ
ً ٍؿپ أرخ هَََس ٳٸخٽ أنض حٿٌٌ طنهٍ حٿناخّ أڅ َٜاڀىح و٫ڀاُهڂ ن٬اخٿهڂ ٷاخٽ ٖ وٿټان وٍد       أط-

 ٍ ٿڄٸااخځ و٫ڀُااه ن٬ااٗ   ض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٜااڀٍ اٿااً هااٌح ح  أَااهااٌ  حٿلَڃااش ٿٸااي 
وحنَٜٱ وهڄخ ٫ڀُه ونهً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ُٛخځ َاىځ حٿـڄ٬اش اٖ أڅ َټاىڅ ٳاٍ     

 .أَخځ
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃ٬خوَاش ران ٫ڄاَو حٿڄ٬ناٍ كايػنخ ُحثايس ٫ان ٿُاغ ٫ان ٫زاي              كي - 

 وٓڀڂ َٸىٽََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه َن أرٍ ه٫ حٿټََڂ ٫ن ڃىٿً أرٍ ٍهڂ
 .ڄخ حڃَأس ط٤ُزض ٿڀڄٔـي ٿڂ َٸزپ ٿهخ ٛٗس كظً طٰٔڀه ٫نهخ حٯظٔخٿهخ ڃن حٿـنخرشأَ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄي كيػنخ ڃٔاڀڂ ٬َناٍ حران هخٿاي ٫ان حٿ٬اٗء ران        كي - 

 ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .وڃَوءطه ٫ٸڀه وكٔزه هڀٸه ځ حٿَؿپ ىَنهٻَ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٯُٗڅ وٷظُزش رن ٬ُٓي ٷخٖ كايػنخ ٍٗايَن ران ٓا٬ي     كي - 

ٷخٽ َلًُ رن ٯُٗڅ ٳٍ كيَؼه ٷخٽ كيػنٍ َىنْ رن ََِي ٫ن حرن ٗاهخد ٫ان ٷزُٜاش ٫ان أراٍ      
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ڀً حهللٛ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل

 .ىى ٖ ََىهخ ٍٗء كظً طنٜذ ربَڀُخءَؽ ڃن هَحٓخڅ ٍحَخص َٓو-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ران ٯاُٗڅ ٷاخٽ كايػنخ ٍٗايَن كايػنٍ رټاَ ران ٫ڄاَو           كي - 

٫ن ٫ڄَو رن أرٍ ن٬ُڄش ٫ن أرٍ ٫ؼڄخڅ ؿڀُْ أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 
 أنه ٷخٽ

ٍَٷخ ڃن- ڃان  أٳظً رٴظُخ رَُٰ ٫ڀڂ ٻخڅ اػاڂ ًٿاٺ ٫ڀاً    ڃخ ٿڂ أٷپ ٳڀُظزىأ ڃٸ٬ي  ڃن حٿنخٍ وڃن  ٽ ٫ڀ
 أٳظخ  وڃن حٓظ٘خٍ أهخ  ٳؤٗخٍ ٫ڀُه رؤڃَ وهى ََي حٿَٗي ٯَُ ًٿٺ ٳٸي هخنه.

ػنٍ أرٍ كيػنخ حٿوِح٫ٍ أرى ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤناخ ٫زاي حهلل ران ؿ٬ٴاَ ٫ان ٫ؼڄاخڅ       كي ػنخ ٫زي حهللكي - 
 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڄٍ ٫ن حٿنٔرن ڃلڄي حْه

ؿ٬پ ٷخُٟخ رُن حٿنخّ ٳٸاي ًراق رُٰاَ ٓاټُن ٷاخٽ ٫زاي حهلل ٷاخٽ أراٍ وكايػنخ ر٬اي ًٿاٺ ٬َناٍ              ڃن-
 حٿوِح٫ٍ ٷخٽ
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 .زؤنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ أنزؤنخ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي ٫ن ح٫َْؽ وحٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََسأن-
ِح٫اٍ ٷاخٽ كايػنخ ٓاڀُڄخڅ ران      أرٍ كيػنخ ڃنٜىٍ رن ٓڀڄش أرى ٓڀڄش حٿو ٍ كيػنحهللػنخ ٫زي كي - 

 رٗٽ ٫ن حٿ٬ٗء ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .وح حٿ٘ىحٍد وح٫ٴىح حٿڀلًؿِ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿوِح٫ٍ ٷخٽ كيػنخ ٿُغ رن ٓا٬ي ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أهُاه ٫زاخى       كي - 

 ََس َٸىٽَ٪ أرخ هٓڄأنه 
وٓڀڂ َٸىٽ حٿڀهڂ انٍ أ٫ىً رٺ ڃن حٍْر٪ ڃن ٫ڀاڂ ٖ َنٴا٪ وڃان     څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُهٻخ-

 .ٷڀذ ٖ َو٘٪ وڃن نٴْ ٖ ط٘ز٪ وڃن ى٫خء ٖ َٔڄ٪
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿوِح٫ٍ ٷخٽ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن راٗٽ ٫ان ٻؼُاَ ران َُاي ٫ان       كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٍ حٿىٿُي رن ٍرخف ٫ن أر
 .ڀً أڃظٍ أىنخهڂَُ ٫َـ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿوِح٫ٍ ٷخٽ أنزؤنخ حرن رٗٽ ٫ان حران ٫ـاٗڅ ٫ان ٫زُاي حهلل      كي - 

 رن ٓڀڄخڅ حْٯَ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َنزٍٰ ٿٌٌ حٿىؿهُن أڅ َټىڅ أڃُنخ ڃخ-
ٓڀُڄخڅ ٫ن حٿ٬ٗء ٫ن أرُه ٫ان أراٍ هََاَس     زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿوِح٫ٍ كيػنخ٫ػنخ كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َنزٍٰ ٿڀٜيذَٶ أڅ َټىڅ ٿ٬ّخنخ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ حٿوِح٫اٍ ٷاخٽ أنزؤناخ ٓاڀُڄخڅ ٫ان حٿ٬اٗء ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ             كي - 

 وٓڀڂ ٷخٽ ههلل ٫ڀُح هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً
 .ـَّ ڃِڃخٍ حٿ٤ُ٘خڅحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿوِح٫ٍ ٷخٽ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن راٗٽ ٫ان ٻؼُاَ ران َُاي ٫ان       كي - 

 حٿىٿُي رن ٍرخف ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٜڀق ؿخثِ رُن حٿڄٔڀڄُنحٿ-
ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ حٿوِح كي -  نخ ٓاڀُڄخڅ حران راٗٽ ٫ان حٿ٬اٗء ران ٫زاي        ػٷاخٽ كاي   ٫ا
 ٿَكڄن ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽح
 .وح حٿ٘ىحٍد وح٫ٴىح حٿڀلً وهخٿٴىح حٿڄـىّؿِ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿوِح٫ٍ ٷخٽ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن راٗٽ ٫ان ٻؼُاَ ران َُاي ٫ان       كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿىٿُي رن ٍرخف ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 .ىهپ حٿزَٜ ٳٗ اًڅ حاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿوِح٫ٍ ٷخٽ أنزؤنخ ٿُغ رن ٬ٓي ٫ن ََِي رن حٿهاخى ٫ان حران    كي - 

 ٗهخد ٫ن ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .لَُسٜزه ٳٍ حٿنخٍ وٻخڅ أوٽ ڃن ُٓذ حٿٔخثزش ورلَ حٿزٷ َض ٫ڄَو رن ٫خڃَ َـٍَأ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿوِح٫ٍ ٷخٽ أنزؤنخ ٿُغ ٫ان ََِاي ران حٿهاخى ٫ان حران ٗاهخد        كي - 
 ٫ن ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ن حهلل حٿُهىى حطوٌوح ٷزىٍ أنزُخثهڂ ڃٔخؿيٿ٬-
ُحثيس ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄاَو ٫ان أراٍ    نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش ٷخٽ كيػنخ ػيك - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ځ َىځ هُزَ ٻپ ًٌ نخد ڃن حٿٔزخ٩ وحٿڄـؼڄش وحٿلڄخٍ حْنٍٔ.كَ-
ن ح٫ْڄٖ ٫ن ٫ٿٴِحٌٍ ح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش ٷخٽ كيػنخ أرى آلٶ ٬َنٍكي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
أنٴٶ ُوؿخ أو ٷخٽ ُوؿُن ڃن ڃخٿه أٍح  ٷخٽ ٳٍ ٓازُپ حهلل ى٫ظاه هِناش حٿـناش َاخ ڃٔاڀڂ هاٌح         ڃن-

هَُ هڀڂ اٿُه ٳٸخٽ أراى رټاَ هاٌح ٍؿاپ ٖ طاىىي ٫ڀُاه ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃاخ             
پ نٴ٬ناٍ حهلل اٖ راٺ وهاپ نٴ٬ناٍ حهلل     ڃخٽ أرٍ رټَ ٷخٽ ٳزټً أرى رټَ وٷخٽ وه ٽ ٷ٢ اٖڃخنٴ٬نٍ 

 اٖ رٺ وهپ نٴ٬نٍ حهلل اٖ رٺ.
ٽ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ان ڃلڄاي ران ٫ـاٗڅ     ٷخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ رن حٿىٿُيكي - 

 ُه وٓڀڂ٫ڀ٫ن ٍر٬ُش ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 
٫ااِ وؿااپ ڃاان حٿڄاائڃن حٿ٠اا٬ُٲ وٳااٍ ٻااپ هُااَ   ڄاائڃن حٿٸااىٌ هُااَ وأٳ٠ااپ وأكااذ اٿااً حهلل حٿ-

حكَٙ ٫ڀً ڃخ َنٴ٬ٺ وٖ ط٬ـِ ٳبڅ ٯڀزٺ أڃَ ٳٸاپ ٷايٍ حهلل وڃاخ ٗاخء ٛان٪ واَاخٹ وحٿڀاى ٳابڅ         
 .حٿڀى َٴظق ڃن حٿ٤ُ٘خڅ

ٍ را ُي ٫ان أ ٓا٬ ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ هڀاٲ ران حٿىٿُاي ٷاخٽ كايػنخ أراى ڃ٬٘اَ ٫ان            كي - 
 ُه وٓڀڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ

 .ي٫ن حٿنخّ ٳوَهڂ ٳٍ حٿـخهڀُش أو ٿُټىنن أرٰٞ اٿً حهلل ٫ِ وؿپ ڃن حٿونخٳْٿُ-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كٔاُن ران ڃلڄاي ٷاخٽ كايػنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان حٿٸخٓاڂ ران                كي - 

 ٍ هَََسرَُ ٫ن أڃټ٫زخّ ٫ن رټَُ رن ٫زي حهلل رن حْٗؾ ٫ن ََِي رن 
َََي حٿـهخى ٳٍ ٓزُپ حهلل وهى َزظٰاٍ ڃان ٫اَٝ حٿاينُخ ٳٸاخٽ       ٍؿٗ ٷخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ٍؿپ أڅ-

ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ أؿَ ٿه ٳؤ٨٫ڂ حٿنخّ ًٿاٺ وٷاخٿىح ٿڀَؿاپ ٫اي اٿاً ٍٓاىٽ حهلل       
 .أؿَ ٿه ٖٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿ٬ڀه ٿڂ َٴٸه ٳؤ٫خى ًٿٺ ٫ڀُه ػٗع ڃَحص ٻپ ًٿٺ َٸىٽ 

ٲ ران حٿىٿُاي ٷاخٽ كايػنخ أراى ڃ٬٘اَ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ           ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ هڀا    كي - 
 هَََس ٷخٽ

رَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أ٫َحرٍ أ٫ـزه ٛلظه وؿڀي  ٷخٽ ٳاي٫خ  ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً     ڃَ-
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ

حٿلڄااً ٷااخٽ ٓااونش  ً أكٔٔااض أځ ڃڀاايځ ٷااخٽ وأٌ ٗااٍء أځ ڃڀاايځ ٷااخٽ حٿلڄااً ٷااخٽ وأٌ ٗااٍء ڃظاا-
ٷااخٽ ڃااخ رااٌٿٺ ٿااٍ ٫هااي ٷااخٽ ٳڄظااً أكٔٔااض رخٿٜاايح٩ ٷااخٽ وأٌ ٗااٍء  طټااىڅ رااُن حٿـڀااي وحٿ٨٬ااخځ
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حٿٜيح٩ ٷاخٽ ٟاَرخڅ َټاىڅ ٳاٍ حٿٜايٯُن وحٿاَأّ ٷاخٽ ڃاخٿٍ راٌٿٺ ٫هاي ٷاخٽ ٳڀڄاخ ٷٴاخ أو وٿاً               
 .ح٫َْحرٍ ٷخٽ ڃن َٓ  أڅ َن٨َ اٿً ٍؿپ ڃن أهپ حٿنخٍ ٳڀُن٨َ اٿُه

٬ُي حٿڄٸزااٌَ ٫اان أرااٍ أرااٍ كاايػنخ هڀااٲ ٷااخٽ كاايػنخ أرااى ڃ٬٘ااَ ٫اان ٓاا   كاايػنٍهللػنخ ٫زااي حكااي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٔهنٴ ىس حٿڄ٨ڀىځ ڃٔظـخرش واڅ ٻخڅ ٳخؿَح ٳٴـىٍ  ٫ڀًى٫-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ هڀااٲ ٷااخٽ كاايػنخ أرااى ڃ٬٘ااَ ٫اان ٓاا٬ُي حٿڄٸزااٌَ ٫اان أرااٍ  كااي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ىٽ حهللٍٓهَََس ٷخٽ ٷخٽ 
ڃان حٿنٔاخء وحٿٌٍَاش ْٷڄاض ٛاٗس حٿ٬٘اخء وأڃاَص ٳظُاخنٍ َلَٷاىڅ ڃاخ ٳاٍ             ٖ ڃخ ٳٍ حٿزُاىص ٿى-

 .حٿزُىص رخٿنخٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ رن حٿىٿُي كيػنخ حرن أرٍ ًثاذ ٫ان أراٍ حٿىٿُاي ٫ان أراٍ       كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .خٍح ٖ ُٗجخ أ٫يىطه ٿََٰڄٍأڅ ٫نيٌ أُكيح ًهزخ وَڄَ رٍ ػٗع و٫نيٌ ڃنه ىَنذ أك ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ رن حٿىٿُي ٷخٽ كيػنخ هخٿي رن ٫زي حهلل حٿڄِنٍ ٫ن ٓهُپ كي - 

 رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .هخ وهَُ ٛٴىٱ حٿنٔخء آهَهخ وَٗهخ أوٿهخََ ٛٴىٱ حٿَؿخٽ أوٿهخ وَٗهخ آههُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ ٷخٽ كيػنخ هخٿي ٫ن ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ان أرُاه ٫ان    كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
وأڅ خ حهلل ََٟااً ٿټااڂ ػٗػااخ ؤَااو٢ ٿټااڂ ػٗػااخ ََٟااً ٿټااڂ أڅ ط٬زاايو  وٖ ط٘ااَٻىح رااه ٗااُج  اڅ-

خٛلىح ڃن وٖ  حهلل أڃاَٻڂ ؤَاو٢ ٿټاڂ ٷُاپ وٷاخٽ      ڄىح رلزپ حهلل ؿڄ٬ُخ وٖ طٴَٷىح وأڅ طنٜط٬ظ
 .واٟخ٫ش حٿڄخٽ وٻؼَس حٿٔئحٽ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ رن حٿىٿُي ٷخٽ كيػنخ هخٿي ٫ن ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ان  كي - 
 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

 .ٓڀڂ رظ٤ُٰش حٿىٟىء واَټخء حٿٔٸخء واٻٴخء حٔنخءو َنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُهأڃ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ ٷاخٽ كايػنخ أراى ڃ٬٘اَ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ           كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٍَ راه ٷَآناخ ڃاخ ؿاخءٻڂ     ْ- ٫َٳن أكيح ڃنټڂ أطخ  ٫نٍ كيَغ وهى ڃظټت ٳٍ أٍَټظه ٳُٸىٽ حطڀىح ٫ڀ

 .ڃن َٗ ٳؤنخ ٖ أٷىٽ حٿَ٘أو ٿڂ أٷڀه ٳؤنخ أٷىٿه وڃخ أطخٻڂ ٫نٍ  ههَُ ٷڀظن ٫نٍ ڃ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ ٷخٽ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٷاخٽ كايػنخ حٿلٔان ٫ان أراٍ هََاَس       كي - 

 ٷخٽ وأٍح  ًٻَ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .أرٜخٍهڂ ٴن حهللو٤نظهُن أٷىحځ ََٳ٬ىڅ أرٜخٍهڂ ٳٍ حٿٜٗس اٿً حٿٔڄخء أو ٿُٿُ-
كيػنخ ََٓؾ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ناخٳ٪ ٷاخٽ كايػنٍ حران أراٍ ًثاذ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 ٫ن ٛخٿق ڃىٿً حٿظىأڃش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
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ْ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٍؿاپ ٳٸاخٽ ٿاه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃان أَان           ؿڀ-
خ ٷاخځ ٫ناه    ٫ڀُه وٓڀڂ ٷڂ ٫ناٍ ٷاخٽ رڄَٳٸاه ٻاٌح ٳڀڄا     ٛڀً حهلل أنض ٷخٽ رَرٌَ ٳٸخٽ ٿه ٍٓىٽ حهلل

 .أٷزپ ٫ڀُنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ حَٔڄخڅ ٖ َـخوُ كنخؿَهڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاََؾ ٷاخٽ كايػنخ ٫زاي حهلل ران ناخٳ٪ ٫ان حران أراٍ ًثاذ ٫ان              كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂٛڀً حهلل ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
ٍّ ٳبڅ ٛٗطټڂ طزڀٰنٍطظوٌوح ٷزٌَ ٫ُيح وٖ  ٖ-  .طـ٬ڀىح رُىطټڂ ٷزىٍح وكُؼڄخ ٻنظڂ ٳٜڀىح ٫ڀ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاََؾ ٷاخٽ كايػنخ ٫زاي حهلل ران ناخٳ٪ ٫ان حران أراٍ ًثاذ ٫ان              كي - 

 ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
څ ٷزڀهاخ ٗازَح ر٘ازَ وًٍح٫اخ راٌٍح٩ ٳٸاخٽ       طٸىځ حٿٔخ٫ش كظاً طؤهاٌ أڃظاٍ رڄؤهاٌ حْڃاڂ وحٿٸاَو       ٖ-

ٍؿپ َخ ٍٓىٽ حهلل ٻڄخ ٳ٬ڀض ٳخٍّ وحٿَوځ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهپ حٿناخّ اٖ  
 أوٿجٺ.

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف رن ٫زخىس ٷخٽ كيػنخ حرن أرٍ ًثذكي - 
 .نٍ ڃؼڀه٬َ-
َ    ٫ػنخ كي -  ٷاخٽ كايػنخ ىحوى ران ٷاُْ ٫ان ڃىٓاً ران         زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ ران ٫ڄا

 َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
څ ٛاايحٷنخ اً ٻااخڅ ٳُنااخ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٫٘ااَ أوحٵ و٣زااٶ رُيَااه وًٿااٺ          ٻااخ-

 .أٍر٬ڄخثش
أرااٍ  نػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃ٬خوَااش راان ٫ڄااَو ٷااخٽ كاايػنخ ُحثاايس ٫اان ٫خٛااڂ ٫اا كااي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً ح
ٍ ٍأَظنٍ ٫ڀً ٷڀُذ أن٩ِ ريٿى ػاڂ أهاٌهخ أراى رټاَ ٳنا٩ِ رهاخ ًنىراخ أو ًناىرُن ٳُهڄاخ ٟا٬ٲ           أن-

وحهلل ََكڄه ػڂ أهٌهخ ٫ڄَ ٳبڅ رَف َن٩ِ كظً حٓظلخٿض ٯَرخ ػڂ َٟرض ر٤٬ن ٳڄخ ٍأَض ڃان  
 ن٩ِ ٫زٸٌَ أكٔن ڃن ن٩ِ ٫ڄَ.

ٷخٽ كيػنخ أَىد رن ٫ظزاش ٫ان َلُاً ران أراٍ      ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ رن حٿىٿُي زػنخ ٫كي - 
 ٻؼَُ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

څ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اًح ٛااڀً ٫ڀااً حٿـنااخُس ٷااخٽ حٿڀهااڂ حٯٴااَ ٿلُنااخ وڃُظنااخ      ٻااخ-
خ ٳؤكُه ٫ڀً حٔٓٗځ وڃان  نكُُظه ڃأ وٗخهينخ وٯخثزنخ وَُٰٛنخ وٻزَُنخ وًٻَنخ وأنؼخنخ حٿڀهڂ ڃن

 .ىٳه ٫ڀً حَٔڄخڅطىٳُظه ڃنخ ٳظ
يػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش كيػنخ أراى آالٶ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان         ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حٿ٤ُ٘خڅ ٷي أَْ أڅ ٬َزي رؤٟټڂ هٌ  وٿټنه ٷي ٍٍٟ ڃنټڂ رڄخ طلٸَوڅ اڅ-
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خٽ كايػنخ ٍٗايَن ران ٓا٬ي ٫ان َاىنْ ران        حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُؼڂ رن هخٍؿاش ٷا   يػنخ ٫زكي - 
ََِي ٫ن حرن ٗهخد ٫ن ٫زُي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٳََن ٻاخ ڂ طَوح ڃخ ٷخٽ ٍرټڂ ٫ِ وؿپ ڃخ أن٬ڄض ٫ڀً ٫زيٌ ڃن ن٬ڄاش اٖ أٛازق ٳََاٶ ڃانهڂ     أٿ-

 .څ حٿټىٻذ ورخٿټىٻذىَٸىٿ
كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُؼڂ كيػنخ كٴٚ رن ڃَُٔس ٬َنٍ حٿٜن٬خنٍ ٫ن حٿ٬ٗء ٫ن ػنخ ٫زي حهلل كي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٷٲ ٫ڀً نخّ ؿڀىّ ٳٸخٽ
رڀاً َاخ   ځ  أهزَٻڂ روَُٻڂ ڃن َٗٻڂ ٳٔټض حٿٸىځ ٳؤ٫خىهاخ ػاٗع ڃاَحص ٳٸاخٽ ٍؿاپ ڃان حٿٸاى       أٖ-

 .َ  وَٗٻڂ ڃن ٖ ََؿً هَُ  وٖ َئڃن َٗ ٽ حهلل ٷخٽ هَُٻڂ ڃن ََؿً هَُ  وَئڃن ٗىٍٓ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُؼڂ أنزؤناخ كٴاٚ ران ڃُٔاَس ٫ان حٿ٬اٗء ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ           كي - 

 هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
أو ٿزْ ٳؤرڀً أو أ٤٫ً ٳاؤٷنً ڃاخ    أٻپ ٳؤٳنًخ ىٽ حٿ٬زي ڃخٿٍ وڃخٿٍ وانڄخ ٿه ڃن ڃخٿه ػٗع ڃَٸ-

 .ٳهى ًحهذ وطخٍٻه ٿڀنخّ ٓىي ًٿٺ
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ هُاؼڂ كايػنخ ٍٗايَن ٫ان ٫ڄاَو ٫ان رټُاَ ٫ان ٓاڀُڄخڅ ران              كي - 

 َٔخٍ أڅ أرخ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َٸ٬ن ٍؿپ ٫ڀً حڃَأس وكڄڀهخ ٿَُٰ  ٖ-
س ٫ن حٿ٬ٗء رن ٫زي حٿَكڄن حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُؼڂ ٷخٽ كيػنخ كٴٚ رن ڃَُٔي ػنخ ٫زكي - 

 ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
انٔخڅ طڀي  أڃه َڀټِ  حٿ٤ُ٘خڅ رل٠نُه اٖ ڃاخ ٻاخڅ ڃان ڃاََڂ وحرنهاخ أٿاڂ طاَوح اٿاً حٿٜازٍ           ٻپ-

 .ڀټِ  حٿ٤ُ٘خڅ رل٠نُهَٳٌحٹ كُن ٽ كُن َٔٸ٢ ٻُٲ ََٜم ٷخٿىح رڀً َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخ
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُؼڂ أنزؤناخ كٴاٚ ران ڃُٔاَس ٫ان حٿ٬اٗء ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ           ػنخ ٫زي حهللكي - 

 هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َـظڄ٪ حٿټخٳَ وٷخطڀه ڃن حٿڄٔڀڄُن ٳٍ حٿنخٍ أريح ٖ-
ٚ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ هُاؼڂ ٷاخٽ كايػنخ ك    كي -  ٫ان حٿ٬اٗء ٷاخٽ ٫زاي حهلل      ران ڃُٔاَس   ٴا

ػنخ ٷظُزش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ ٫ن حٿ٬ٗء ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس أڅ حٿنزاٍ       وكيػنٍ أرٍ وكي
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ڄ٪ حٿنخّ َىځ حٿٸُخڃش ٳٍ ٬ُٛي وحكي ػڂ ٤َڀ٪ ٫ڀُهڂ ٍد حٿ٬خٿڄُن ػڂ َٸاخٽ أٖ طظزا٪ ٻاپ أڃاش     َـ-
ُزه وٿٜاخكذ حٿٜاىٍ ٛاىٍ  وٿٜاخكذ حٿناخٍ      ڀحٿٜاڀُذ ٛا   كذڃخ ٻاخنىح ٬َزايوڅ ٳُظڄؼاپ ٿٜاخ    

ٍ  ٳُظز٬ااىڅ ڃااخ ٻااخنىح ٬َزاايوڅ وَزٸااً حٿڄٔاڀڄىڅ ٤َڀاا٪ ٫ڀااُهڂ ٍد حٿ٬ااخٿڄُن ٳُٸااىٽ أٖ طظز٬ااىڅ  ناخ 
څ ن٬اىً راخهلل ڃناٺ حهلل ٍرناخ وهاٌح ڃټخنناخ كظاً ناَي ٍرناخ وهاى َاؤڃَهڂ وَؼزاظهڂ ػاڂ              حٿنخّ ٳُٸىٿاى 

ٌح َظىحٍي ػڂ ٤َڀ٪ ٳُٸىٽ أٖ طظز٬ىڅ حٿنخّ ٳُٸىٿىڅ ن٬ىً رخهلل ڃناٺ ن٬اىً راخهلل ڃناٺ حهلل ٍرناخ وها      
ظهڂ ٷخٿىح وهپ نَح  َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ وهپ ط٠خٍوڅ ٳاٍ  ڃټخننخ كظً نَي ٍرنخ وهى َؤڃَهڂ وَؼز



  

 

 

Page 559 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ٍإَش حٿٸڄَ ٿُڀش حٿزيٍ ٷخٿىح ٖ ٷخٽ ٳبنټڂ ٖ ط٠خٍوڅ ٳٍ ٍإَظه طڀٺ حٿٔخ٫ش ػڂ َظاىحٍي ػاڂ ٤َڀا٪    
ُه ڃؼاپ  نٍ ٳُٸىځ حٿڄٔڀڄىڅ وَىٟ٪ حٿَٜح١ ٳهڂ ٫ڀىٍرټڂ حطز٬خ ٳ٬َُٳهڂ نٴٔه أنخ ٍرټڂ ٳُٸىٽ أن
ُه ٓڀڂ ٓڀڂ وَزٸً أهپ حٿناخٍ ٳ٤ُاَف ڃانهڂ ٳُهاخ ٳاىؽ ٳُٸاخٽ هاپ        ؿُخى حٿوُپ وحٿَٻخد وٷىٿهڂ ٫ڀ

حڃظٓص وطٸىٽ هپ ڃن ڃَِي ػڂ ٤ََف ٳُهخ ٳىؽ ٳُٸخٽ هپ حڃظٓص وطٸىٽ هپ ڃن ڃَِي كظاً اًح  
أو٫زىح ٳُهخ وٟ٪ حٿَكڄن ٫ِ وؿپ ٷيڃه ٳُهخ وُوي ر٠٬اهخ اٿاً ر٬اٞ ػاڂ ٷخٿاض ٷا٢ ٷا٢ ٷا٢         

خٍ أطٍ رخٿڄىص ڃڀزُخ ٳُىٷٲ ٫ڀاً حٿٔاىٍ حٿاٌٌ    َ أهپ حٿـنش ٳٍ حٿـنش وأهپ حٿنخٍ ٳٍ حٿنواًح ُٛ
رُن أهپ حٿنخٍ وأهپ حٿـنش ػڂ َٸخٽ َخ أهپ حٿـنش ٳ٤ُڀ٬ىڅ هخثٴُن ػڂ َٸخٽ َخ أهاپ حٿناخٍ ٳ٤ُڀ٬اىڅ    

ٍ ط٬َٳىڅ هٌح ٳُٸىٿىڅ هائٖء وهائٖء   خوْهپ حٿنش ڃٔظزََ٘ن ََؿىڅ حٿ٘ٴخ٫ش ٳُٸخٽ ْهپ حٿـن
ٳٌُرق ًرلخ ٫ڀً حٿٔىٍ ػڂ َٸخٽ َخ أهاپ حٿـناش هڀاىى    ٫َٳنخ  هى حٿڄىص حٿٌٌ وٻپ رنخ ٳ٠ُـ٪ ٷي 

ٖ ڃىص وَخ أهپ حٿنخٍ هڀىى ٖ ڃىص وٷخٽ ٷظُزش ٳٍ كيَؼه وأُوي ر٠٬هخ اٿً ر٬ٞ ػڂ ٷخٽ ٷ٢ 
 ٷخٿض ٷ٢ ٷ٢.

٫ان   نخ حٓڄ٬ُپ رن ٫ُخٕ ٫ن ٓهُپ ران أراٍ ٛاخٿق   ػخ هُؼڂ كيػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 
 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .خٍس حٿڄـخٿْ أڅ َٸىٽ حٿ٬زي ٓزلخنٺ حٿڀهڂ ورلڄيٹ أٓظٰٴَٹ وأطىد اٿُٺٻٴ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنٍ أرٍ كايػنخ كٔاُن ٫ان َلُاً ٷاخٽ ٓاڄ٬ض       كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأنزؤنخ أرى هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٓڀڄش َٸىٽخ أر
 .َإَخ حٿٜخٿلش ؿِء ڃن ٓظش وأٍر٬ُن ؿِءح ڃن حٿنزىسحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٍوف كايػنخ ڃلڄاي ران أراٍ كٴٜاش ٷاخٽ كايػنخ حٿِهاٌَ ٫ان           كي - 

 أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس
َٸَأ ٳٸاخٽ ٿٸاي أ٤٫اٍ هاٌح ڃان ڃِحڃُاَ آٽ         رن ٷُْحهللحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓڄ٪ ٫زي  أڅ-
 .حوى حٿنزٍ ٫ڀُه حٿٔٗځى
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ حٿزَحء رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن كي - 

 ٗٸُٶ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڃىڅ اٖ أنزجټڂ رخهپ حٿنخٍ ٻپ ٗيَي ؿ٨٬ٌَڀى أنزجټڂ رخهپ حٿـنش هڂ حٿ٬٠ٴخء حٿڄ٨أٖ-
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ َلُاً ران آالٶ ٷاخٽ كايػنخ حٿزاَحء ٷاخٽ كايػنٍ ٫زاي حهلل ران            ػكي - 

 ٗٸُٶ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 . أنزجټڂ رَ٘حٍٻڂ ٳٸخٽ هڂ حٿؼَػخٍوڅ حٿڄظ٘يٷىڅ اٖ أنزجټڂ روُخٍٻڂ أكخٓنټڂ أهٗٷخاٖ-
رن آلٶ كيػنخ حٿزَحء ٫ن حٿلٔن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُكي - 

 كيػنٍ هڀُڀٍ حٿٜخىٵ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
ىڅ ٳٍ هٌ  حْڃش ر٬غ اٿً حٿٔني وحٿهني ٳبڅ أنخ أىٍٻظه ٳخٓظ٘هيص ٳٌٿٺ واڅ أناخ ٳاٌٻَ ٻڀڄاش    َټ-

 .ي أ٫ظٸنٍ ڃن حٿنخٍٷس حٿڄلٍَ ٍََؿ٬ض وأنخ أرى هَ
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كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن كٴٚ ٷخٽ أنزؤنخ وٍٷخء ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ   ػنخ ٫زي حهلل كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٸڂ حٿٔخ٫ش وػىرهڄخ رُنهڄخ ٖ ٤َىَخناه وٖ َظزخ٬َخناه وٿاظٸڂ حٿٔاخ٫ش وٷاي كڀاذ ٿٸلظاه ٖ ٬٤َڄاه         ٿظ-
ٸڂ حٿٔاخ٫ش وحٿَؿاپ َڀا٢ُ كىٟاه ٖ َٔاٸً      وٷي ٍٳ٪ ٿٸڄظه اٿً ٳُاه وٖ ٬٤َڄهاخ وٿاظ    شظٸڂ حٿٔخ٫وٿ

 .ڃنه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن كٴٚ ٷخٽ أنزؤنخ وٍٷخء ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ   كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڃڄخ وأنااخ ڃلڄااي وَڀ٬نااىڅ ڃااٌڃڄخ وأنااخ ٌَ٘ااظڄىڅ ڃاا َٖ ط٬ـزااىڅ ٻُااٲ َٜااَٱ ٫نااٍ ٗااظڂ ٷااَأٖ-

 .ڃلڄي
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ ٷخٽ أنزؤنخ وٍٷخء ٫ن أراٍ حٿِناخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ       كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ناش ٿٌٌ نٴٍٔ رُي  ْٓاڀڂ وٯٴاخٍ وؿهُناش وڃان ٻاخڅ ڃان ڃَِناش أو ڃَِناش وڃان ٻاخڅ ڃان ؿهُ           وح-

 .هلل َىځ حٿٸُخڃش ڃن أٓي و٣ٍء وٯ٤ٴخڅحهَُ ٫ني 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أرٍ ٍحٳ٪ كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٖ   ڃن- أًڅ  ُن ٍأص و٫ٖا  َيهپ حٿـنش َن٬ڂ ٖ َُؤّ وٖ طزڀً ػُخره وٖ َٴنً ٗزخره ٳٍ حٿـناش ڃاخ

 .ٓڄ٬ض وٖ ه٤َ ٫ڀً ٷڀذ رَ٘
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ ٷخٽ كيػنخ حٿلټڂ رن ٫زي حٿڄڀاٺ ٫ان ٷظاخىس ٫ان حٿلٔان      ػكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
نڄخ نلن ٫ني ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اً ڃَص ٓالخرش ٳٸاخٽ أطايٍوڅ ڃاخ هاٌ  ٷاخٽ ٷڀناخ        رُ-

ى  وٖ َي٫ىناه  وٍوحَخ حٍْٝ َٔىٷه حهلل اٿً ڃن ٖ َ٘ټَ  ڃن ٫زخ خڅحهلل وٍٓىٿه ح٫ڀڂ ٷخٽ حٿ٬ن
أطيٍوڅ ڃخ هٌ  ٳىٷټڂ ٷڀنخ حهلل وٍٓىٿه أ٫ڀڂ ٷخٽ حٿَٷُ٪ ڃىؽ ڃټٴىٱ وٓٸٲ ڃلٴى٥ أطيٍوڅ ٻڂ 
رُنټڂ ورُنهخ ٷڀنخ حهلل وٍٓىٿه أ٫ڀڂ ٷخٽ ڃَُٔس هڄٔڄخثش ٫خځ ٷخٽ أطايٍوڅ ڃاخ حٿظاٍ ٳىٷهاخ ٷڀناخ حهلل      

أ٫ڀااڂ ٷااخٽ ڃٔااَُس  ٍوڅ ٻااڂ رُاانټڂ ورُنهااخ ٷڀنااخ حهلل وٍٓااىٿه  يوٍٓااىٿه أ٫ڀااڂ ٷااخٽ ٓااڄخء أهااَي أطاا  
ز٪ ٓاڄىحص ػاڂ ٷاخٽ أطايٍوڅ ڃاخ ٳاىٵ ًٿاٺ ٷڀناخ حهلل وٍٓاىٿه أ٫ڀاڂ ٷاخٽ            هڄٔڄخثش ٫خځ كظاً ٫اي ٓا   

حٿ٬َٕ ٷخٽ أطيٍوڅ ٻڂ رُنټڂ ورُن حٿٔڄخء حٿٔاخر٬ش ٷڀناخ حهلل وٍٓاىٿه أ٫ڀاڂ ٷاخٽ ڃٔاَُس هڄٔاڄخثش        
خ حهلل ٫ااخځ ػااڂ ٷااخٽ أطاايٍوڅ ڃااخ هااٌح طلااظټڂ ٷڀنااخ وٍٓااىٿه أ٫ڀااڂ ٷااخٽ أٍٝ أطاايٍوڅ ڃااخ طلظهااخ ٷڀناا      

ٻااڂ رُنهااخ ورُنهااخ ٷڀنااخ حهلل وٍٓااىٿه أ٫ڀااڂ ٷااخٽ ڃٔااَُس     وٍٓااىٿه أ٫ڀااڂ ٷااخٽ أٍٝ أهااَي أطاايٍوڅ  
هڄٔڄخثش ٫خځ كظً ٫ي ٓز٪ أٍُٟن ػڂ ٷخٽ وأَڂ حهلل ٿاى ىٿُاظڂ أكايٻڂ رلزاپ اٿاً حٍْٝ حٿٔاٴڀً       

 ٣ن وهى رټپ ٍٗء ٫ڀُڂ.خ٨خهَ وحٿزحٿحٿٔخر٬ش ٿهز٢ ػڂ ٷَأ هى حْوٽ وحِهَ و
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 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫خٍځ ٷخٽ كايػنخ ٫زاي حهلل ران ڃزاخٍٹ ٷاخٽ أهزَناٍ ڃلڄاي ران         ػنخ ٫زي حهللكي - 
٫ـٗڅ ٫ن ٍر٬ُش ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷاخٽ وٷاي ٓاڄ٬ظه    

 ڃن ٍر٬ُش ٳڀڂ أنټَ ٷخٽ
 ٫ِ وؿپ ڃن حٿڄئڃن حٿ٬٠ُٲ وٻپ هَُ حكاَٙ  حهللڄئڃن حٿٸىٌ هَُ أو أٳ٠پ وأكذ اٿً حٿ-

َنٴ٬ٺ وٖ ط٬ـِ ٳبڅ ٯڀزٺ أڃَ ٳٸپ ٷيٍ حهلل وڃخ ٗخء ٛان٪ واَاخٹ وحٿڀاى ٳابڅ حٿڀاى َٴاظق       ٫ڀً ڃخ 
 .ڃن حٿ٤ُ٘خڅ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫خٍځ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٷخٽ وكيػنٍ أرٍ ٫ن رَٻش ٫ن رَُ٘ كي - 
 رن نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

كظاً أٍي رُاخٝ ار٤ُاه ٷاخٽ أراٍ      ً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ََٳا٪ َيَاه ٳاٍ حٿاي٫خء       ڀىٽ حهلل ٍٛٓڅ ٻخ-
 .وهى أرى حٿڄ٬ظڄَ ٖ أ٧نه اٖ ٳٍ حٓظٔٸخء

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫خٍځ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓاڀُڄخڅ ٷاخٽ ٷاخٽ أراٍ كايػنخ ن٬اُڂ       كي - 
 رن أرٍ هني ٫ن أرٍ كخُځ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ أرى ؿهپ

حٿاٗص وحٿ٬اِس َڄُناخ َلڀاٲ رهاخ ٿاجن       ي وؿهاه راُن أ٧هاَٻڂ ٷاخٽ ٳٸُاپ ن٬اڂ ٳٸاخٽ و       ڄا ٬َٴَ ڃل هپ-
ٍأَظه َٴ٬پ ًٿٺ ٣ْخڅ ٫ڀً ٍٷزظه أو ٫ْٴَڅ وؿهه ٳٍ حٿظَحد ٷاخٽ ٳاؤطً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل     
٫ڀُه وٓڀڂ وهى َٜڀٍ ٫ُڂ ٿ٤ُؤ ٫ڀاً ٍٷزظاه ٷاخٽ ٳڄاخ ٳـاؤهڂ ڃناه اٖ وهاى َانټٚ ٫ڀاً ٫ٸزُاه           

وهئٖء أؿنلش ٷخٽ ٳٸخٽ ٍٓىٽ  ڃخٿٺ ٷخٽ أڅ رُنٍ ورُنه ٿونيٷخ ڃن نخٍ هٽ ٷخٿىح ٿٷخوَظٸٍ رُيَه 
ً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٿاى ىناخ ڃناٍ ٿو٤ٴظاه حٿڄٗثټاش ٠٫اىح ٠٫اىح ٷاخٽ ٳاؤنِٽ ٖ أىٌٍ ٳاٍ            حهلل ٛڀ

كيَغ أرٍ هَََس أو ٍٗء رڀٰه اڅ حٔنٔاخڅ ٿ٤ُٴاً أڅ ٍآ  حٓاظٰنً أٍأَاض حٿاٌٌ َنهاً ٫زايح اًح        
نٍ أرخ ؿهاپ أٿاڂ ٬َڀاڂ    ٛڀً أٍأَض اڅ ٻخڅ ٫ڀً حٿهيي أو أڃَ رخٿظٸىي أٍأَض اڅ ٻٌد وطىٿً ٬َ

جن ٿڂ َنظه ٿنٔٴ٬خ رخٿنخُٛش نخُٛش ٻخًرش هخ٣جاش ٳڀُاي٩ نخىَاه ٷاخٽ َاي٫ى ٷىڃاه       رؤڅ حهلل ََي ٻٗ ٿ
 ٓني٩ حٿِرخنُش ٷخٽ ٬َنٍ حٿڄٗثټش ٻٗ ٖ ط٬٤ڄه وحٓـي وحٷظَد.

 كيػنخ ٳڀُق ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن ٽن ىحوى ٷخحرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ كي - 
زٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أڅ حهلل ٫اِ وؿاپ َٸاىٽ َاىځ        ٫ن ٬ُٓي رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿن

 حٿٸُخڃش
 .ن حٿڄظلخرىڅ رـٗٿٍ حٿُىځ أ٧ڀهڂ ٳٍ ٧ڀٍ َىځ ٖ ٧پ اٖ ٧ڀٍأَ-
ٍ حران ُٻََاخ ٫ان    نا حٓاڄ٬ُپ ٬َ خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن حٿٜازخف ٷاخٽ كايػن   كي - 

 ََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٓهُپ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَ
طٸااىځ حٿٔااخ٫ش كظااً ط٬ااىى أٍٝ حٿ٬ااَد ڃَوؿااخ وأنهااخٍح وكظااً َٔااَُ حٿَحٻااذ رااُن حٿ٬ااَحٵ    ٖ-

 .وڃټش ٖ َوخٱ اٖ ٟٗٽ حٿ٤ََٶ وكظً َټؼَ حٿهَؽ ٷخٿىح وڃخ حٿهَؽ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ حٿٸظپ
كايػنخ حٓاڄ٬ُپ ٬َناٍ حران ُٻََاخ ٫ان        كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن حٿٜازخف ٷاخٽ   نخ ٫زي حهللػيك - 

ٓهُپ رن أرٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ ٫زُاي ٫ان ٤٫اخء ران َٔاخٍ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل               
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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ٓزق حهلل ٳٍ ىرَ ٻپ ٛٗس ػٗػخ وػٗػاُن وكڄاي حهلل ػٗػاخ وػٗػاُن وٻزاَ حهلل ػٗػاخ وػٗػاُن         ڃن-
ه اٖ حهلل وكي  ٖ ََٗٺ ٿه ٿه حٿڄڀاٺ وٿاه حٿلڄاي وهاى     ٺ طٔ٪ وط٬ٔىڅ ػڂ ٷخٽ طڄخځ حٿڄخثش ٖ حٿڀٳظ

 .٫ڀً ٻپ ٍٗء ٷيََ ٯٴَ ٿه ه٤خَخ  واڅ ٻخنض ڃؼپ ُري حٿزلَ
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي ٷااخٽ كاايػنخ حٓااڄ٬ُپ راان ُٻََااخ ٫اان ٓااهُپ ٫اان أرااٍ  كااي - 

 ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٍٷخٽ ٷخٽ  َسٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هََ
ُن َٜزق وكُن َڄٍٔ ٓزلخڅ حهلل ورلڄي  ڃخثش ڃَس ٿڂ َؤص أكي َاىځ حٿٸُخڃاش رؤٳ٠اپ    ٷخٽ ك ڃن-

 ڃڄخ ؿخء ره اٖ أكي ٷخٽ ڃؼپ ڃخ ٷخٽ أو ُحى ٫ڀُه.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄاي ٷاخٽ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ ران ُٻََاخ ٫ان حٿلٔان ران حٿلټاڂ           كي - 

خٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ن ػخرض ٫ن أرٍ كاخُځ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷا      رحٿنو٬ٍ ٫ن ٫يٌ 
 وٓڀڂ

ٷخٽ كُن َٜزق وكُن َڄٍٔ ٓزلخڅ حهلل ورلڄي  ڃخثش ڃَس ٿڂ َؤص أكي َاىځ حٿٸُخڃاش رؤٳ٠اپ     ڃن-
 .ڃڄخ ؿخء ره اٖ أكي ٷخٽ ڃؼپ ڃخ ٷخٽ أو ُحى ٫ڀُه

ن ُٻََاخ ٫ان حٿلٔان ران حٿلټاڂ      را خ حٓاڄ٬ُپ  ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄاي ٷاخٽ كاي   كي - 
يٌ رن ػخرض ٫ن أرٍ كاخُځ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه          حٿنو٬ٍ ٫ن ٫

 وٓڀڂ:
ريح ؿٴخ وڃن حطز٪ حٿُٜي ٯٴپ وڃن أطً أرىحد حٿٔڀ٤خڅ حٳظاظن وڃاخ حُىحى ٫زاي ڃان حٿٔاڀ٤خڅ       ڃن-

 .ٷَرخ اٖ حُىحى ڃن حهلل ر٬يح
ٌَُ ٷخٽ أنزؤناخ ٫زُاي حهلل   ٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل ٬َنٍ أرخ أكڄي حٿِرػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

٬َنٍ حرن ٫زي حهلل رن ڃىهذ ٷخٽ أهزَنٍ ٫ڄاٍ ٫زُاي حهلل ران ٫زاي حٿاَكڄن ران ڃىهاذ ٫ان أراٍ          
 هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٍ        ٿى- َٸاٲ ٳاٍ    راه ٻاخڅ أڅ  ٍ ٬َڀڂ أكيٻڂ ڃخٿه ٳٍ أڅ َڄ٘اً راُن َايٌ أهُاه ڃ٬ظَٟاخ وهاى َناخؿ
 .ن أڅ َو٤ىًٿٺ حٿڄټخڅ ڃخثش ٫خځ أكذ اٿُه ڃ

ً   كي -  ن َاىنْ ٫ان ػاىٍ ٫ان حٿلٜاُن      حرا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ ٷاخٽ كايػنخ ٫ُٔا
ٻٌح ٷخٽ ٫ن أرٍ ٬ٓي حٿوَُ وٻخڅ ڃن أٛلخد ٫ڄَ ٫ن أرٍ هَََس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً     

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
وڃان ٳ٬اپ   ڃن ٖ ٳٗ كَؽ ٫ڀُه وڃان حٓاظـڄَ ٳڀُاىطَ    وٳٸي أكٔن پ حٻظلپ ٳڀُىطَ وڃن ٳ٬ ڃن-

ٳٸي أكٔن وڃن ٖ ٳاٗ كاَؽ وڃان أٻاپ ٳڄاخ طوڀاپ ٳڀاُڀٴ٦ وڃان ٖٹ رڀٔاخنه ٳڀُزظڀا٪ ڃان ٳ٬اپ ٳٸاي              
أكٔن وڃن ٖ ٳٗ كَؽ وڃن أطً حٿٰخث٢ ٳڀُٔظظَ ٳبڅ ٿاڂ َـاي اٖ أڅ َـڄا٪ ٻؼُزاخ ٳڀُٔاظيرَ  ٳابڅ       

 .حٿ٤ُ٘خڅ َڀ٬ذ رڄٸخ٫ي رنٍ آىځ ڃن ٳ٬پ ٳٸي أكٔن وڃن ٖ ٳٗ كَؽ
 ػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كايػنخ هڀاٲ ٬َناٍ حران هڀُٴاش ٫ان ََِاي       ػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 ٻُٔخڅ ٫ن أرٍ كخُځ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ رن
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خ ٫ني ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ َىڃاخ ٳٔاڄ٬نخ وؿزاش ٳٸاخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ          ٻن-
ن هََٴاخ ٳاخِڅ   ٫ڀاڂ ٷاخٽ هاٌح كـاَ أٍٓاپ ٳاٍ ؿهانڂ ڃناٌ ٓاز٬ُ         أ وٍٓىٿه هللأطيٍوڅ ڃخ هٌح ٷڀنخ ح

 .أنظهً اٿً ٷ٬َهخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄاي ٷاخٽ كايػنخ هڀاٲ ٬َناٍ حران هڀُٴاش ٫ان أراٍ          كي - 

 ڃخٿٺ حْٗـ٬ٍ ٫ن أرٍ كخُځ ٷخٽ
ح ٌََاَس ڃاخ ها   ه ض هڀٲ أرٍ هَََس وهى َظىٟاؤ وهاى َڄاَ حٿىٟاىء اٿاً ار٤اه ٳٸڀاض َاخ أراخ         ٻن-

٫ڀڄض أنټڂ ههنخ ڃاخ طىٟاؤص هاٌح حٿىٟاىء اناٍ ٓاڄ٬ض        حٿىٟىء ٷخٽ َخ رنٍ ٳَوم أنظڂ ههنخ ٿى
 هڀُڀٍ َٸىٽ طزڀٮ حٿلڀُش ڃن حٿڄئڃن اٿً كُغ َزڀٮ حٿىٟىء.

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاڀُڄخڅ راان ىحوى ٷاخٽ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ ٬َناٍ حران ؿ٬ٴاَ ٷااخٽ            كاي  - 
 څ ٍؿٗ ٷخٽ ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأرٍ هَََس أ أهزَنٍ حٿ٬ٗء ٫ن أرُه ٫ن

 .أرٍ ڃخص وطَٹ ڃخٖ وٿڂ َىٙ ٳهپ َټٴَ ٫نه أڅ أطٜيٵ ٫نه ٳٸخٽ ن٬ڂ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ ٷخٽ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٷخٽ أهزَناٍ حٿ٬اٗء ٫ان أرُاه ٫ان      كي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
اڅ حٿڄٴڀاْ ڃان أڃظاٍ َاؤطٍ     ْ ٷخٿىح حٿڄٴڀْ ٳُنخ ڃن ٖ ىٍهاڂ ٿاه وٖ ڃظاخ٩ ٷاخٽ     ٴڀٍوڅ ڃن حٿڄطي-

َىځ حٿٸُخڃش رٜٗس وُٛخځ وُٻخس وَاؤطٍ ٷاي ٗاظڂ هاٌح وٷاٌٱ هاٌح وأٻاپ ڃاخٽ هاٌح وٓاٴٺ ىځ هاٌح            
وَٟد هٌح ٳُٸ٠ٍ هٌح ڃن كٔنخطه وهٌح ڃن كٔنخطه ٳبڅ ٳنُض كٔنخطه ٷزپ أڅ َٸ٠ٍ ڃخ ٫ڀُه 

 َخهڂ ٳ٤َكض ٫ڀُه ػڂ ٣َف ٳٍ حٿنخٍ.أهٌ ڃن ه٤خ
يػنخ ٓڀُڄخڅ ٷخٽ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٷخٽ أهزَناٍ حٿ٬اٗء ٫ان أرُاه ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 

 أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .٬ُنخڅ طِنُخڅ وحٿڀٔخڅ َِنٍ وحٿُيحڅ َِنُخڅ وحٿَؿٗڅ َِنُخڅ َلٸٶ ًٿٺ حٿٴَؽ أو َټٌرهحٿ-
٬ٗء ٫ن أرُه ٫ن أراٍ  ٓڀُڄخڅ رن ىحوى كيػنخ حٓڄ٬ُپ أنزؤنخ حٿ أرٍ كيػنخٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

 هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ح ڃخص حٔنٔخڅ حنٸ٤٪ ٫نه ٫ڄڀه اٖ ڃن ػٗػاش اٖ ڃان ٛايٷش ؿخٍَاش أو ٫ڀاڂ َنظٴا٪ راه أو وٿاي         اً-

 .ٛخٿق َي٫ى ٿه
حٓڄ٬ُپ ٷخٽ أهزَناٍ حٿ٬اٗء ٫ان أرُاه ٫ان      خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ ٷخٽ كيػنكي - 

 څ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأرٍ هَََس أ
حٿڄٔڀڂ ٫ڀً حٿڄٔڀڂ ٓض ٷُپ ڃخ هٍ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ اًح ٿٸُظه ٳٔڀڂ ٫ڀُه واًح ى٫خٹ ٳخؿزه  كٶ-

 .واًح حٓظنٜلٺ ٳخنٜق ٿه واًح ٤٫ْ ٳلڄي حهلل ٳ٘ڄظه واًح ڃَٝ ٳ٬ي  واًح ڃخص ٳخطز٬ه
ٍ حٿ٬ااٗء ٫اان أرُااه ٫اان أرااٍ ٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااڀُڄخڅ كاايػنخ حٓااڄ٬ُپ أهزَناانػنخ ٫زااي حهلل كاايػكااي - 

 هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
َڄخڅ َڄخڅ وحٿټٴَ ٷزپ حٿڄَ٘ٵ وحٿٔټُنش ٳٍ أهپ حٿٰنڂ وحٿٴوَ وحٿََاخء ٳاٍ حٿٴايحىَن وحٿوُاپ     حٔ-

 .وحٿىرَ
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حٿ٬ااٗء ٫اان أرُااه ٫اان أرااٍ   ٬ٍُپ أهزَناآااڄػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااڀُڄخڅ أنزؤنااخ ح كااي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ هَََس أڅ حٿنزٍ

 .ئىڅ حٿلٸىٵ اٿً أهڀهخ َىځ حٿٸُخڃش كظً طٸخى حٿ٘خس حٿـڀلخء ڃن حٿ٘خس حٿٸَنخءٿظ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااڀُڄخڅ أنزؤنااخ حٓااڄ٬ُپ أهزَنااٍ حٿ٬ااٗء ٫اان أرُااه ٫اان أرااٍ   كااي - 

 ٷخٽ ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل
زق حٿَؿپ ڃئڃنخ وَڄٍٔ ٻخٳَح وَڄٍٔ ڃئڃنخ وَٜزق ٻاخٳَح  ىٍوح ٳظنخ ٻٸ٤٪ حٿڀُپ حٿڄ٨ڀڂ َٜرخ-

 َزُ٪ ىَنه ر٬َٝ ڃن حٿينُخ.
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااڀُڄخڅ كاايػنخ حٓااڄ٬ُپ أهزَنااٍ حٿ٬ااٗء ٫اان أرُااه ٫اان أرااٍ  كااي - 

 هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
وحٿيحراش أو هخٛاش أكايٻڂ أو    ٣ڀى٩ حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰرهخ وحٿيؿخٽ وحٿايهخڅ   ىٍوح رخ٫ْڄخٽ ٓظخرخ-

 .أڃَ حٿ٬خڃش
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااڀُڄخڅ أنزؤنااخ حٓااڄ٬ُپ أهزَنااٍ حٿ٬ااٗء ٫اان أرُااه ٫اان أرااٍ   كااي - 

 هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
كُنجٌ أؿڄ٬ىڅ وَىڃجاٌ ٖ   ّآڃن حٿنخ ٬ضطٸىځ حٿٔخ٫ش كظً ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰرهخ ٳبًح ٣ڀ ٖ-

 .خنهخ ٿڂ طټن آڃنض ڃن ٷزپ أو ٻٔزض ٳٍ اَڄخنهخ هَُحَنٴ٪ نٴٔخ اَڄ
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااڀُڄخڅ أنزؤنااخ حٓااڄ٬ُپ أهزَنااٍ حٿ٬ااٗء ٫اان أرُااه ٫اان أرااٍ   كااي - 

 هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ـَّ ڃِحڃَُ حٿ٤ُ٘خڅحٿ-
حٿ٬ااٗء ٫اان أرُااه ٫اان أرااٍ  رااٍ كاايػنخ ٓااڀُڄخڅ أنزؤنااخ حٓااڄ٬ُپ أهزَنااٍ  أ كاايػنٍ حهللػنخ ٫زااي كااي - 

 هَََس أڅ ٍؿٗ ٷخٽ
َ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ انڄخ ََٳ٪ حهلل وَوٴاٞ اناٍ ٍْؿاى أڅ أٿٸاً حهلل ٫اِ وؿاپ وٿاُْ ْكاي         ٬ٓذ-

 .٫نيٌ ڃ٨ڀڄش ٷخٽ آهَ ٬ٓذَ ٳٸخٽ حى٫ى حهلل ٫ِ وؿپ
ٍ نااُڄخڅ أنزؤٓااڀػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كااي -   خ حٓااڄ٬ُپ أهزَنااٍ حٿ٬ااٗء ٫اان أرُااه ٫اان أراا

 هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ٸىح حٿڀ٬خنُن ٷخٿىح وڃخ حٿڀ٬خنخڅ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ حٿٌٌ َظوڀً ٳٍ ٣ََٶ حٿنخّ أو ٳٍ ٧ڀهڂ.حط-
رااٍ أ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااڀُڄخڅ أنزؤنااخ حٓااڄ٬ُپ أهزَنااٍ حٿ٬ااٗء ٫اان أرُااه ٫اان  كااي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٍَ وحكيس ٛڀً حهلل ٫ڀُه ٫َ٘ح ڃن-  .ٛڀً ٫ڀ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓاڀُڄخڅ أهزَناٍ حٓاڄ٬ُپ ٷاخٽ أهزَناٍ حٿ٬اٗء ٫ان أرُاه ٫ان          كي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َيهپ حٿـنش ڃن ٖ َؤڃن ؿخٍ  رىحثٸه ٖ-
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پ أهزَناٍ ٫ڄاَو ٬َناٍ حران أراٍ ٫ڄاَو       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ كيػنخ حٓڄ٬ُكي - 
 ٫ن أرٍ ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٛخثڂ ك٨ه ڃن ُٛخڃه حٿـى٩ وحٿ٤٬ٖ وٍد ٷخثڂ ك٨ه ڃن ٷُخڃه حٿٔهَ ٍد-
پ أهزَنٍ ٫ڄَو ٫ن ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ان  ُزؤنخ حٓڄ٬أنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ كي - 

 هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأرٍ 
 .ؼض ڃن هَُ ٷَوڅ رنٍ آىځ ٷَنخ ٳٸَنخ كظً ر٬ؼض ڃن حٿٸَڅ حٿٌٌ ٻنض ٳُهر٬-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاڀُڄخڅ أنزؤناخ حٓاڄ٬ُپ أهزَناٍ ٫ڄاَو ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ              كي - 

 هَََس ٷخٽ
ٿٸُخڃش ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن أ٬ٓي حٿنخّ ر٘ٴخ٫ظٺ َىځ ح ٛڀً حهلل زٍض ٿڀنٷڀ-

وٓااڀڂ ٿٸااي ٧ننااض َااخ أرااخ هََااَس أڅ ٖ َٔااؤٿنٍ ٫اان هااٌح حٿلاايَغ أكااي أوٽ ڃنااٺ ٿڄااخ ٍأَااض ڃاان        
كَٛٺ ٫ڀً حٿليَغ أ٬ٓي حٿنخّ ر٘ٴخ٫ظٍ َىځ حٿٸُخڃاش ڃان ٷاخٽ ٖ حٿاه اٖ حهلل هخٿٜاش ڃان ٷزاپ        

 نٴٔه.
زَنااٍ ٫ڄااَو ٫اان ٫زااي حٿااَكڄن  ػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااڀُڄخڅ أنزؤنااخ حٓااڄ٬ُپ أه يػنخ ٫زااي حهلل كااكااي - 

 ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٍٹ ُٗوخ َڄٍ٘ رُن ارنُه ڃظىٻجخ ٫ڀُهڄخ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃخ ٗاؤڅ هاٌح حٿ٘اُن    أى-

ٳابڅ حهلل ٫اِ وؿاپ ٯناٍ ٫ناٺ       َهاخ حٿ٘اُن  أ ٷخٽ حرنخ  َخ ٍٓىٽ حهلل ٻخڅ ٫ڀُاه ناٌٍ ٳٸاخٽ ٿاه حٍٻاذ     
 .و٫ن نٌٍٹ

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااڀُڄخڅ أنزؤنااخ حٓااڄ٬ُپ أهزَنااٍ ٫ڄااَو ٫اان ٫زااي حٿااَكڄن    كااي - 
 ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

واَؽ راٌٿٺ   ٳُحٿنٌٍ ٖ َٸَد ڃن حرن آىځ ُٗجخ ٿڂ َټن حهلل ٷيٍ  ٿاه وٿټان حٿناٌٍ ڃىحٳاٶ حٿٸايٍ       اڅ-
 .ؽن حٿزوُپ ڃخ ٿڂ َټن حٿزوُپ َََي أڅ َوَڃ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ أنزؤناخ حٓاڄ٬ُپ أهزَناٍ ڃلڄاي ٬َناٍ حران ٫ڄاَو ٫ان         كي - 

 أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
خٽ و٫ِطاٺ  ٸا ؿا٪ اٿُاه ٳ  ٳَخ حهلل ؿزََپ ٳؤٍٓڀه اٿً حٿـنش ٳٸخٽ حن٨َ اٿُهخ وڃخ أ٫يىص ْهڀهاخ  ى٫-

ٿُهااخ ٳَؿاا٪ اٿُهااخ ٳٸااخٽ ـزااض رخٿڄټااخٍ  ٳٸااخٽ حٍؿاا٪ اٿُهااخ ٳااخن٨َ ا ٖ َٔااڄ٪ رهااخ أكااي اٖ ىهڀهااخ ٳل
و٫ِطٺ ٿٸي هُ٘ض أڅ ٖ َيهڀهخ أكي ػاڂ أٍٓاڀه اٿاً حٿناخٍ ٳٸاخٽ حًهاذ ٳاخن٨َ اٿُهاخ وڃاخ أ٫ايىص           
ْهڀهخ ٳُهخ ٳَؿ٪ اٿُه ٳٸخٽ و٫ِطٺ ٖ َيهڀهخ أكي َٔڄ٪ رهخ ٳلـزض رخٿ٘هىحص ػڂ ٷخٽ ٫اي اٿُهاخ   

 ِطٺ ٿٸي هُ٘ض أڅ ٖ َزٸً أكي اٖ ىهڀهخ.ٳخن٨َ اٿُهخ ٳَؿ٪ اٿُه ٳٸخٽ و٫
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ أنزؤنخ حٓاڄ٬ُپ أهزَناٍ ٫ڄاَو ٬َناٍ حران أراٍ ٫ڄاَو        كي - 

 ٫ن ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
خ ٍأَاض  نٔخء ٳٍ حٿڄٔـي ٳىٷٲ ٫ڀُهن ٳٸخٽ َخ ڃ٬َ٘ حٿنٔخء ڃحٿَٜٱ ڃن حٿٜزق َىڃخ ٳؤطً حن-

ٿزخد ڃنټن ٳابنٍ ٷاي ٍأَاظټن أٻؼاَ أهاپ حٿناخٍ َاىځ        حْ ڃن نىحٷٚ ٫ٸىٽ وىَن أًهذ ٿٸڀىد ًوٌ
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حٿٸُخڃش ٳظٸَرن اٿً حهلل ڃخ حٓظ٬٤ظن وٻخڅ ٳٍ حٿنٔخء حڃَأس ٫زي حهلل رن ڃ٬ٔىى ٳؤطض اٿً ٫زاي حهلل  
ٽ حران  ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وأهاٌص كڀُاخ ٿهاخ ٳٸاخ        ٍٓىٽ حهللن رن ڃ٬ٔىى ٳؤهزَطه رڄخ ٓڄ٬ض ڃ

ڃٔاا٬ىى ٳااؤَن طااٌهزُن رهااٌح حٿلڀااٍ ٳٸخٿااض أطٸااَد رااه اٿااً حهلل ٫ااِ وؿااپ وٍٓااىٿه ٿ٬ااپ حهلل أڅ ٖ     
ٍَ و٫ڀاً وٿايٌ ٳبناخ ٿاه ڃىٟا٪ ٳٸخٿاض ٖ        َـ٬ڀنٍ ڃن أهپ حٿنخٍ ٳٸخٽ وَڀٺ هڀڄٍ ٳظٜيٷٍ ره ٫ڀ
وحهلل كظً أًهذ ره اٿً حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاٌهزض طٔاظؤًڅ ٫ڀاً حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه          

هاٌ  َُناذ طٔاظؤًڅ َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٳٸاخٽ أٌ حٿَِخناذ هاٍ          ٓڀڂ ٳٸخٿىح ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ و
ٳٸخٿىح حڃَأس ٫زي حهلل رن ڃ٬ٔىى ٳٸخٽ حثٌنىح ٿهخ ٳيهڀض ٫ڀً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٿاض َاخ   
ٍٓىٽ حهلل انٍ ٓڄ٬ض ڃنٺ ڃٸخٿش ٳَؿ٬ض اٿً حرن ڃٔا٬ىى ٳليػظاه وأهاٌص كڀُاخ أطٸاَد راه اٿاً        

ٍّ وٿايٌ    هلل واٿُٺ ٍؿخء ٖ َـ٬ڀنٍ حهلل ڃن أهپ حح ٿنخٍ ٳٸخٽ ٿٍ حرن ڃ٬ٔىى طٜيٷٍ ره ٫ڀاً و٫ڀا
ٳبنخ ٿه ڃىٟ٪ ٳٸڀض كظً أٓظؤًڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ          

ٓاىٽ حهلل أٍأَاض ڃاخ ٓاڄ٬ض ڃناٺ كاُن       ٍٷخٿض َخ  ػڂطٜيٷٍ ره ٫ڀُه و٫ڀً رنُه ٳبنهڂ ٿه ڃىٟ٪ 
َان أًهاذ رٸڀاىد ًوٌ حْٿزاخد ڃانټن ٷخٿاض َاخ        ڀُنخ ڃخ ٍأَض ڃن نىحٷٚ ٫ٸىٽ ٷ٢ وٖ ىوٷٴض ٫

ٍٓااىٽ حهلل ٳڄااخ نٸٜااخڅ ىَننااخ و٫ٸىٿنااخ ٳٸااخٽ أڃااخ ڃااخ ًٻااَص ڃاان نٸٜااخڅ ىَاانټن ٳخٿل٠ُااش حٿظااٍ      
طُٜزټن طڄټغ اكيحٻن ڃخ ٗخء حهلل أڅ طڄټغ ٖ طٜڀٍ وٖ طٜىځ ٳٌٿٺ ڃن نٸٜخڅ ىَانټن وأڃاخ   

 .ن ٳ٘هخىطټن انڄخ ٗهخىس حٿڄَأس نٜٲ ٗهخىسڃخ ًٻَص ڃن نٸٜخڅ ٫ٸىٿټ
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ارااَحهُڂ راان آاالٶ كاايػنخ حراان حٿڄزااخٍٹ ٫اان َااىنْ ٫اان        كااي - 

 حٿِهٌَ ٷخٽ كيػنٍ ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حٿڄڀٺ أَن ڃڀىٹ حٍْٝ ٸُخڃش و٤َىٌ حٿٔڄخء رُڄُنه ػڂ َٸىٽ أنخٿزٞ حهلل حٍْٝ َىځ حَٸ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ارااَحهُڂ كاايػنخ حراان حٿڄزااخٍٹ ٫اان ٓاا٬ُي راان ََِااي ٫اان أرااٍ  كااي - 

 حٿٔڄق ٫ن حرن كـَُس ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
اٿاً ؿىٳاه ٳُٔاڀض ڃاخ ٳاٍ ؿىٳاه        ٚش كظاً َوڀا  ـڄا حٿلڄُڂ ٿُٜذ ٫ڀً ٍإوٓهڂ ٳُنٴٌ حٿـڄ اڅ-

 .ن ٷيڃُهكظً َڄَٵ ڃ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن وهُذ أهزَنٍ ٫ڄَ رن ڃلڄاي  كي - 

 رن حٿڄنټيٍ ٫ن ٓڄٍ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .خٵٴڀً ٬ٗزش ن٫ ڃخص وٿڂ َِٰ وٿڂ َليع نٴٔه رِٰو ڃخص ڃن-
ٍ ٓا٬ُي ٓاڄ٬ض   أرا  ارَحهُڂ كيػنخ حرن ڃزاخٍٹ ٫ان ٣ڀلاش حران     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ َليع أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ
ٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃاان حكظاازْ ٳَٓااخ ٳااٍ ٓاازُپ حهلل اَڄخنااخ رااخهلل وطٜاايَٸخ        ٷااخ-

 .ِحنه َىځ حٿٸُخڃشُٔنخص ٳٍ ڃك ٿڄى٫ىى  ٻخڅ ٗز٬ه وٍَه ورىٿه وٍوػه
يػنٍ أراٍ كايػنخ اراَحهُڂ كايػنخ حران ڃزاخٍٹ ٫ان ٓا٬ي ران أراٍ أَاىد كايػنٍ             ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 َلًُ حرن أرٍ ٓڀُڄخڅ ٫ن ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
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أ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هٌ  حَِاش َىڃجاٌ طلايع أهزخٍهاخ ٷاخٽ أطايٍوڅ ڃاخ أهزخٍهاخ         ٷَ-
٫زي وأڃش رڄاخ ٫ڄاپ ٫ڀاً ٧هَهاخ أڅ     أ٫ڀڂ ٷخٽ ٳبڅ أهزخٍهخ أڅ ط٘هي ٫ڀً ٻپ  ههلل وٍٓىٿح ٷخٿىح

ٍَ ٻٌح وٻٌح َىځ ٻٌح وٻٌح ٷخٽ ٳهى أهزخٍهخ.  طٸىٽ ٫ڄڀض ٫ڀ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ كيػنخ حران ڃزاخٍٹ ٫ان ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ُٔاً حٿؼٸٴاٍ         كي - 

 ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ٛڀً حهلل ٍ ٫ن ڃىٿً حٿڄنز٬غ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنز
ڀىڅ ره أٍكخڃټڂ ٳابڅ ٛاڀش حٿاَكڂ ڃلزاش ٳاٍ حْهاپ ڃؼاَحس ٳاٍ حٿڄاخٽ          ڀڄىح ڃن أنٔخرټڂ ڃخ طٜط٬-

 .ڃنٔؤس ٳٍ أػَ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن هڄخځ ٫ن أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ     كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َو٤ىهخ اٿً حٿٜٗس ٛيٷشس ټڀڄش حٿ٤ُزش ٛيٷش وٻپ ه٤ىحٿ-
أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ٻؼَُ رن َُي كيػنٍ ٫ڄَو ران   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 طڄُڂ ٫ن أرُه أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ
ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أ٧ڀټڂ ٗاهَٻڂ هاٌح ٿڄلڀاىٱ ٍٓاىٽ حهلل ڃاخ ڃاَ راخٿڄئڃنُن        ٷخ-

نىحٳڀاه ڃان   َ ٿهاڂ ڃناه اڅ حهلل ٫اِ وؿاپ ٿُټظاذ أؿاَ  و      ٗا ٗهَ هَُ ٿهڂ ڃنه وٖ رخٿڄنخٳٸُن ٗهَ 
ٷزپ أڅ َيهڀه وَټظذ أَٛ  وٗٸخء ڃن ٷزپ أڅ َيهڀه وًٿٺ أڅ حٿڄئڃن ٬َي ٳُه حٿٸىس ٿڀ٬زاخىس ڃان   

 .حٿنٴٸش و٬َي حٿڄنخٳٶ حطزخ٩ ٯٴڀش حٿنخّ وحطزخ٩ ٫ىٍحطهڂ ٳهى ٯنڂ ٿڀڄئڃن َٰظنڄش حٿٴخؿَ
ََاَس  ػنخ كڄاخى ٫ان أراٍ حٿڄهاِځ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ ه       ينخ ٓاََؾ كا  يػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 

 َٸىٽ
 ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳااٍ كااؾ أو ٫ڄااَس ٳخٓااظٸزڀنخ ٍؿااپ ڃاان ؿااَحى ٳـ٬ڀنااخ  حهلل خ ڃاا٪ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀًٻناا-

ن٠ااَرهن رٔااُخ٣نخ و٫ٜااُنخ ٳنٸااظڀهن ٳٔااٸ٢ ٳااٍ أَاايَنخ ٳٸڀنااخ ڃااخ نٜاان٪ ونلاان ڃلَڃااىڅ ٳٔااؤٿنخ     
 ّ.ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ٖ رؤ

كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٓاڄٍ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان       ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ًُٔ ػنخكي - 
 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

٬َڀڂ حٿنخّ ڃخ ٳاٍ حٿنايحء وحٿٜاٲ حْوٽ ػاڂ ٿاڂ َـايوح اٖ أڅ َٔاظهڄىح ٫ڀُاه ٖٓاظهڄىح ٫ڀُاه            ٿى-
 .ٳٍ حٿ٬ظڄش وحٿٜزق ْطىهڄخ وٿى كزىح ٬َڀڄىڅ ڃخى وٿى ٬َڀڄىڅ ڃخ ٳٍ حٿظهـَُ ٖٓظزٸىح اٿُه وٿ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ًُٔ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ان ٓاڄً ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان       كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ڃاَس   ثشٷخٽ ٖ حٿه اٖ حهلل وكي  ٖ ََٗٺ ٿه ٿه حٿڄڀٺ وٿه حٿلڄي وهى ٫ڀً ٻپ ٍٗء ٷيََ ڃخ ڃن-
ڃلُض ٫نه ڃخثش ٓاُجش وٻخناض ٿاه كاَُح ڃان      ٿه ٫يٽ ٫َ٘س ٍٷخد وٻظزض ٿه ڃخثش كٔنش و ٻخنض

حٿ٤ُ٘خڅ َىڃه ًٿٺ كظً َڄٍٔ وٿڂ َؤص أكي أٳ٠اپ ڃڄاخ ؿاخء راه اٖ حڃاَإ ٫ڄاپ أٻؼاَ ڃان ًٿاٺ          
وڃن ٷخٽ ٳاٍ َاىځ ڃخثاش ڃاَس ٓازلخڅ حهلل ورلڄاي  ڃخثاش ڃاَس ك٤اض ه٤خَاخ  واڅ ٻخناض ڃؼاپ ُراي              

 .حٿزلَ
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ڄٍ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ      كايػنٍ أراٍ كايػنخ آالٶ حهزَناٍ ڃخٿاٺ ٫ان ٓا         ٫زاي حهلل  نخػكي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

نڄخ ٍؿپ َڄٍ٘ وهى ر٤ََٶ اًح حٗظي ٫ڀُه حٿ٤٬ٖ ٳىؿي رجَح ٳنِٽ ٳُهخ ٳَ٘د ػڂ هَؽ ٳبًح رُ-
ڀٰناٍ ٳناِٽ   رڃؼاپ حٿاٌٌ   ٖ ٻڀذ َڀهغ َؤٻپ حٿؼَي ڃن حٿ٤٬ٖ ٳٸخٽ ٿٸي رڀٮ هٌح حٿټڀاذ ڃان حٿ٤٬ا   

رٴُاه كظاً ٍٷاً راه ٳٔاٸً حٿټڀاذ ٳ٘اټَ حهلل ٿاه ٳٰٴاَ ٿاه ٷاخٿىح َاخ              حٿزجَ ٳڄٓ هٴاه ڃاخء ػاڂ أڃٔاټه    
ٍٓااىٽ حهلل وأڅ ٿنااخ ٳااٍ حٿزهااخثڂ ْؿااَح ٳٸااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳااٍ ٻااپ ًحص ٻزااي   

 .٣ٍزش أؿَ
ذ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄَو ثحرن أرٍ ًخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄي ٷخٽ أنزؤنكي - 

 ٫زي حٿَكڄن رن ػىرخڅ ٫ن أرٍ هَََسرن ٤٫خء ٫ن ڃلڄي رن 
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ اًح ٷخځ اٿً حٿٜٗس ٍٳ٪ َيَه ڃيح أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ًُٔ أهزَنٍ ڃخٿٺ ٫ن ن٬ُڂ رن ٫زي حهلل ٫ن أرٍ كي - 

 ڀُه وٓڀڂ٫ٛڀً حهلل  هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
 .َيهڀهخ حٿيؿخٽ وٖ حٿ٤خ٫ىڅ ً أنٸخد حٿڄيَنش ڃٗثټش ٫ٖڀ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آالٶ ران ٫ُٔاً كايػنخ ڃخٿاٺ ٫ان أراٍ حٿِناخى ٫ان ح٫ْاَؽ           كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
طااَوڅ ٷزڀظااٍ ههنااخ ٳااىحهلل ڃااخ َوٴااٍ ٫ڀااٍ ه٘ااى٫ټڂ وٖ ٍٻااى٫ټڂ انااٍ ٍْحٻااڂ ڃاان وٍحء        هااپ-

 .٧هٌَ
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ُٔاً أنزؤناخ ڃخٿاٺ ٫ان حٿ٬اٗء ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ          ػنخ ٫زي حهللكي - 

 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هَؽ اٿً حٿڄٸخرَ ٳٸخٽ
 .ٔٗځ ٫ڀُټڂ ىحٍ ٷىځ ڃئڃنُن وانخ أڅ ٗخء حهلل ٿټڂ ٖكٸىڅحٿ-
 أرٍ هَََسآلٶ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ٓهُپ ٫ن أرُه ٫ن  خأرٍ كيػن نٍػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٟاخٳه ٟاُٲ وهاى ٻاخٳَ ٳاؤڃَ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه           أڅ-

وٓڀڂ ر٘خس ٳلڀزض ٳَ٘د حٿټخٳَ كٗرهخ ػڂ أهاَي ٳ٘اَره ػاڂ أهاَي ٳ٘اَره كظاً ٗاَد كاٗد         
٫ڀُاه وٓاڀڂ ر٘اخس ٳ٘اَد كٗرهاخ ػاڂ         ٛاڀً حهلل هللٓز٪ ُٗخ  ػڂ أنه أٛزق ٳؤٓڀڂ ٳخڃَ ٿاه ٍٓاىٽ ح  

حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿڄائڃن َ٘اَد ٳاٍ ڃ٬اٍ وحكاي        هَي ٳڀڂ َٔاظظڄهخ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً     أڃَ رخ
 وحٿټخٳَ ََ٘د ٳٍ ٓز٬ش أڃ٬خء.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آالٶ أنزؤناخ ڃخٿاٺ ٫ان ٓاهُپ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس أڅ           كي - 
 ٍؿٗ ڃن أٓڀڂ ٷخٽ

 ٫ڀُااه وٓااڀڂ أڃااخ ٿااى ٷڀااض كااُن  ڀااش ٿاايٯظنٍ ٫ٸااَد ٳٸااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ُض هااٌ  حٿڀنڄااخ ٿڄاا-
 .أڃُٔض أ٫ىً رټڀڄخص حهلل حٿظخڃخص ڃن َٗ ڃخ هڀٶ ٿڂ ٠ََٹ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آالٶ أنزؤناخ ڃخٿاٺ ٫ان ػاىٍ ران َُاي حٿايَڀٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ            كي - 
 ه وٓڀڂًُ حهلل ٫ڀٛڀحٿُٰغ َليع ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل 
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 هى ٻهخطُن ٳٍ حٿـنش اًح حطٸً حهلل وأٗخٍ ڃخٿٺ رخٿٔزخرش وحٿى٤ًٓ.ٳپ حٿُظُڂ ٿه أو ٿَُٰ  أنخ وٻخ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااڀُڄخڅ راان ىحوى أنزؤنااخ حٓااڄ٬ُپ ٬َنااٍ حراان ؿ٬ٴااَ أهزَنااٍ   كااي - 

 ڀڂ ٷخٽوٓحٿ٬ٗء ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
ٍَ وحكيس َٜڀٍ حهلل ٫ڀُه ٫َ٘س ڃن-  .ٛڀً ٫ڀ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي حرن ٫زُي كيػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش       كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .أىٍٹ ڃن حٿٜٗس ٍٻ٬ش ٳٸي أىٍٻهخ ٻڀهخ ڃن-
ٍ ٓاڀڄش  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُاي كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أرا       كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ً ٫ن رُ٪ حٿٍَٰ و٫ن رُ٪ حٿلٜخسنه-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زُاي كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان كزُاذ ٬َناٍ حران ٫زاي               كي - 

 ٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽىََس أڅ ٍٓهَحٿَكڄن رن َٔخٍ ٫ن كٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ 
 .رُظٍ وڃنزٌَ ٍوٟش ڃن ٍَخٝ حٿـنش وڃنزٌَ ٫ڀً كىٍٟ رُن ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ٓا٬ُي ران أراٍ ٓا٬ُي ٫ان        كي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ص ٳڀُـڀايهخ  وٖ ٬ََُهخ ٳبڅ ٫اخىص ٳڀُـڀايهخ وٖ ٬ََُهاخ ٳابڅ ٫اخى     خ ح ُنض أڃش أكيٻڂ ٳڀُـڀيهاً-

 َحر٬ش ٳڀُز٬هخ وٿى رلزپ ڃن ٬َٗ أو ٟٴَُ ڃن ٬َٗ.وٖ ٬ََُهخ ٳبڅ ٫خىص ٳٍ حٿ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان ٓا٬ُي ران أراٍ ٓا٬ُي ٫ان        كي - 

 ٷخٽ ڀڂأرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
حٿڄيَنش ػڂ ؿخء رناى ٳاٗڅ ٳٸاخٽ ڃاخ أٍحٻاڂ اٖ ٷاي        هلل ٫ِ وؿپ كَځ ٫ڀً ٿٔخنٍ ڃخ رُن ٖرظًح اڅ-

هَؿظڂ ڃن حٿلَځ ػڂ ن٨َ ٳٸخٽ رپ أنظڂ ٳُه رپ أنظڂ ٳُه ٷخٽ أرٍ ٷخٽ ڃلڄي ران ٫زُاي ػاڂ ؿاخء رناى      
 .ؿخٍَش وانڄخ هڂ رنى كخٍػش

 رن أرٍ هخٿي ٫ن أرُه ٷخٽ پؤنخ حٓڄ٬ُنزػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ أكي - 
٫ڀً أرٍ هَََس رخٿڄيَنش ٷخٽ ٳَأَظه َٜڀٍ ٛٗس ٿُٔض رخٿوٴُٴش وٖ رخٿ٤ىَڀش ٷاخٽ  خڅ نخُٖ وٻ-

حٓڄ٬ُپ نلىح ڃن ٛٗس ٷُْ رن أرٍ كخُځ ٷخٽ ٳٸڀض ْرٍ هََاَس أهټاٌح ٻاخڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً      
َ حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٷخٽ وڃخ أنټَص ڃان ٛاٗطٍ ٷاخٽ ٷڀاض ه     أٓاؤٿٺ ٷاخٽ ٳٸڀاض     څح أكززاض أ ُا

 ؿِ.ن٬ڂ أو أو
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬ٓي حٿٜخ٫خنٍ ڃلڄي رن ڃَُٔ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ـاٗڅ ٫ان    ػنخكي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ًح اىح آڃاُن و ىٿا ڄخ حٔڃخځ ٿُئطڂ ره ٳبًح ٻزَ ٳټزَوح واًح ٷَأ ٳؤنٜاظىح واًح ٷاخٽ وٖ حٿ٠اخٿُن ٳٸ   ان-

كڄااي  ٳٸىٿااىح ٍرنااخ وٿااٺ حٿلڄااي واًح ٛااڀً ؿخٿٔااخ ٳٜااڀىح ٍٻاا٪ ٳااخٍٻ٬ىح واًح ٷااخٽ ٓااڄ٪ حهلل ٿڄاان 
 ؿڀىٓخ أؿڄ٬ىڅ.
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٬ُٓي كيػنخ ڃلڄي ران ٫ـاٗڅ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس        كي - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ؿخٽ َظوڀٴىڅ ػڂ آڃَ ٍؿٗ َئځ حٿنخّ ػڂ أهخٿٲ اٿً ٍ خـڄ٬ىح ك٤زٳُي هڄڄض أڅ آڃَ ٳظُخنٍ ٿٸ-
٫اان حٿٜااٗس ٳااؤكَٵ ٫ڀااُهڂ رُااىطهڂ وأَااڂ حهلل ٿااى ٬َڀااڂ أكاايهڂ أڅ ٿااه ر٘ااهىىهخ ٫َٷااخ ٓااڄُنخ أو         

 .ڃَڃخطُن ٿ٘هيهخ وٿى ٬َڀڄىڅ ڃخ ٳُهخ ْطىهخ وٿى كزىح
ٍ هََاَس  را ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٬ُٓي ٷخٽ كايػنخ حران ؿاََؾ ٫ان ٤٫اخء ٫ان أ      كي - 

 ُه وٓڀڂٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ
 ظٔزُق ٿڀَؿخٽ وحٿظٜٴُٶ ٿڀنٔخء.حٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤناخ ٓاٴُخڅ ٫ان حران ًٻاىحڅ ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن         كي - 

 ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٳهى ٛيٷش نٴٸش نٔخثٍ وڃئنش ٫خڃڀٍ ٬َنٍ ٫خڃپ أٍٟه طَٻظه ر٬يخ َٸظٔڂ وٍػظٍ ىَنخٍح ڃ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٓهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان أرُاه      كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َـٌِ وٿي وحٿي  اٖ أڅ َـي  ڃڄڀىٻخ ٳُ٘ظََه ٳ٬ُظٸه ٖ-
ٔاخثذ ٫ان ح٫ْاَؽ    حٿ ٤٫خء رن أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٍحهلل كيػني ػنخ ٫زكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .نٍ ٷخٽ حهلل حٿټزََخء ٍىحثٍ وحٿ٨٬ڄش اُحٌٍ ٳڄن نخ٫ُنٍ وحكيح ڃنهڄخ أىهڀظه ؿهنڂ٬َ-
ناخ ٓاٴُخڅ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان ًٻاىحڅ ٫ان        زؤػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنكي - 

 خٽأرٍ هَََس ٍٳ٬ه ٷ
ََنٍ حٿِحنٍ وهى ڃئڃن وٖ ََٔٵ حٿٔخٍٵ كُن ََٔٵ وهى ڃئڃن وٖ ََ٘د حٿوڄَ كاُن   ٖ-

 .ََ٘د وهى ڃئڃن وحٿظىرش ڃ٬َوٟش ر٬ي
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤناخ ٓاٴُخڅ ٫ان حران ًٻاىحڅ ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن         كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أڅ-
 ڄ٤پ ٧ڀڂ حٿٰنٍ وڃن أطز٪ ٫ڀٍ ڃڀٍء ٳڀُظز٪.ٿح-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷاخٽ أنزؤناخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٓاڀڄش ران ٻهُاپ ٫ان أراٍ          كي - 

ً ٛڀٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٿـخء أ٫َحرٍ َظٸخًٟ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ر٬َُح ٳٸخٽ حٿنزٍ 
ٿظڄٔااىح ٳڀااڂ َـاايوح اٖ ٳااىٵ ٓاان ر٬ُااَ  ٷااخٽ   حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ حٿظڄٔااىح ٿااه ڃؼااپ ٓاان ر٬ُااَ  ٷااخٽ ٳخ  

ٳااخ٤٫ىح  ٳااىٵ ر٬ُااَ  ٳٸااخٽ ح٫َْحرااٍ أوٳُظنااٍ أوٳااخٹ حهلل ٳٸااخٽ حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اڅ      
 .هَُٻڂ هَُٻڂ ٷ٠خء

ن ٤٫اخء  ٫ا أراٍ ٿُڀاً   ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤناخ ٓاٴُخڅ ٫ان حرا    كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂحهلل ٛڀً ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
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 .لَوح ٳبڅ ٳٍ حٿٔلىٍ رَٻشطٔ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴُخڅ كيػنٍ ٫زي حٿڄڀٺ ران ٫ڄُاَ كايػنٍ    كي - 

 ڃن ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ
 .َض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً ٳٍ ن٬ڀُهٍأ-
أرى رټَ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن   كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ أنزؤنخنخ ٫زي حهللػيك - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َىوح رخٿ٨هَ ٳبڅ كَهخ ڃن ٳُق ؿهنڂأر-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ كيػنخ أرى رټَ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٍؿپ ڃان رناٍ   كي - 

أراخ هََاَس كايػنخ كايَؼخ      َاخ  ٽأراى هََاَس ٫ڀاً حٿزاخد ٷاخٽ حثاٌنىح ٿاه ٷاخ         حٿڄَوحڅ هاٌ ٽ ٫خَٛس ٷخ
 ٓڄ٬ظه ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

ٗٺ حٿَؿپ أڅ َظڄنً أنه هَ ڃن حٿؼََخ وأنه ٿڂ َظىٽ أو َپ ٗٺ أرى رټَ ڃن أڃَ حٿنخّ ٗاُجخ  أو-
 .رجْ وحهلل حٿٴظُشٿ٬َد رُيٌ ٳظُش ڃن ٷََٖ ٷخٽ ٷخٽ ڃَوحڅ حاڅ هٗٹ  ىٽٷخٽ وٓڄ٬ظه َٸ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ ٷخٽ أنزؤنخ أرى رټَ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ ٛاخٿق  كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿىٛخٽ ٷخٽ ٷُپ َخ ٍٓاىٽ حهلل أناٺ طىحٛاپ ٷاخٽ اناٍ      نه-
 .٧پ ٫ني ٍرٍ ٬٤َڄنٍ ؤَٸُنٍأؼڀټڂ انٍ ڃ ٿٔض

زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ ٷخٽ أنزؤنخ أرى رټَ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ ٛاخٿق  ػنخ ٫كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

ء ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اٿاً حٿڄٔاـي ٳاَآهڂ ٫اَِن ڃظٴاَٷُن ٷاخٽ ٳ٠ٰاذ ٯ٠ازخ            ؿخ-
حهلل ٿٸاي هڄڄاض أڅ آڃاَ ٍؿاٗ َائځ حٿناخّ ػاڂ أطظزا٪         و ٗيَيح ڃخ ٍأَنخ  ٯ٠ذ ٯ٠زخ أٗي ڃنه ٷاخٽ 

ٖء حٿٌَن َظوڀٴىڅ ٫ن حٿٜٗس ٳٍ ىوٍهڂ ٳؤكَٷهخ ٫ڀُهڂ وٍرڄاخ ٷاخٽ ىهاپ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً      هئ
 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿڄٔـي ٛٗس حٿ٬٘خء

ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أٓاىى أنزؤناخ أراى رټاَ ٫ان ٫خٛاڂ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ               كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍٓىٽ حهللٽ هَََس ٷخٽ ٷخ

خّ كظً َٸىٿىح ٖ حٿه اٖ حهلل ٳبًح ٷخٿىهخ ٫ٜاڄىح ڃناٍ ىڃاخءهڂ وأڃاىحٿهڂ اٖ     َص أڅ أٷخطپ حٿنأڃ-
 ڃن أڃَ كٶ وكٔخرهڂ ٫ڀً حهلل.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى أنزؤنخ أراى رټاَ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ          كي - 
 هَََس ٷخٽ

 .ٿ٬٤ن ٳٍ حٿنٔذُه وٓڀڂ َٸىٽ اػنخڅ هڄخ ٻٴَ حٿنُخكش وحڀڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حْٓىى كيػنخ أرى رټَ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش     كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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ڀ٬اىڅ هاخثٴُن ڃ٘اٴٸُن    ٤ىڅ هاٌح ٳُ َٳطً رخٿڄىص َىځ حٿٸُخڃش ٻز٘خ أڃڀق ٳُٸخٽ َخ أهپ حٿـنش ط٬َئ-
ػڂ َنخىٌ أهپ حٿنخٍ ط٬َٳىڅ هٌح ٳُٸىٿىڅ ن٬اڂ ٷاخٽ ٳُاٌرق ػاڂ َٸاخٽ هڀاىى ٳاٍ         ٽٷخ ٷخٽ َٸىٿىڅ ن٬ڂ

 .حٿـنش وهڀىى ٳٍ حٿنخٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى ران ٫اخڃَ كايػنخ أراى رټاَ ٫ان ٫خٛاڂ ٫ان أراٍ ٛاخٿق           كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ڃؼڀه
 .حٿَٜح١ ٳٌُرق طً ره ٫ڀًَئ أنه ُحى ٳُه اٖ-
أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ أهزَنٍ أرى رټَ رن ٫ُخٕ أنزؤنخ أرى كُٜن  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 ٫ن ٓخٿڂ رن أرٍ حٿـ٬ي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٌّ اڅ-  .حٿٜيٷش ٖ طلپ ٿٰنً وٖ ٿٌٌ ڃَس ٓى
 وى كيػنخ ُهَُ ٫ن أرٍ آالٶ ٫ان أراٍ ٛاخٿق    حػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ رن ىكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڄئًڅ ڃئطڄن وحٔڃخځ ٟخڃن حٿڀهڂ حٍٗي حْثڄش وحٯٴَ ٿڀڄئًنُنحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش رن ٬ُٓي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃلڄي ٫ان أٓاُي ران    كي - 

أراٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل    ٫زاخّ ڃاىٿً ٫ٸُڀاش رناض ٣ڀاٶ حٿٰٴخٍَاش ٫ان         ن٫ان ناخٳ٪ را   ي أرٍ أُٓ
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

أكذ أڅ َلڀٶ كزُزه كڀٸش ڃن نخٍ ٳڀُـ٬پ ٿه كڀٸاش ڃان ًهاذ وڃان أكاذ أڅ ٤َاىٵ كزُزاه         ڃن-
٣ىٷخ ڃن نخٍ ٳڀ٤ُىٷه ٣ىٷخ ڃن ًهذ وڃن أكذ أڅ َٔىٍ كزُزه ٓىحٍح ڃن نخٍ ٳڀُٔىٍ  ٓىحٍح 

 .ُټڂ رخٿٴ٠ش ٳخٿ٬زىح رهخڀهذ وٿټن ٫ً ڃن
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزاش ٷاخٽ كايػنخ ٿُاغ ٫ان حران ٫ـاٗڅ ٫ان أراٍ حٿِناخى ٫ان            ػنخ ٫زي كي - 

 ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ه وَاخ  ٳُا ح ىهپ أهپ حٿـنش حٿـنش وأهپ حٿناخٍ حٿناخٍ ناخىي ڃنخىَاخ َاخ أهاپ حٿـناش هڀاىىح ٖ ڃاىص          اً-

 .أهپ حٿنخٍ هڀىىح ٖ ڃىص ٳُه
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش رن ٓا٬ي ٫ان ٿُاغ ٫ان حٿـاٗف أراٍ ٻؼُاَ ٫ان حٿڄُٰاَس          ػنخ ٫زي كي - 

٫ن أرٍ رَىس ٫ن أرٍ هَََس أڅ نخٓخ أطىح حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸاخٿىح اناخ نز٬اي ٳاٍ حٿزلاَ      
ظً نز٬ي أٳنظىٟؤ رڄخء حٿزلَ ٷاخٽ  كـي حٿُٜي ن وٖ نلڄپ ڃن حٿڄخء اٖ حٔىحوس وحٔىحوطُن ْنخ ٖ

 نه حٿلپ ڃُظظه حٿ٤هىٍ ڃخإ .ن٬ڂ ٳب
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ ٫زي حٿ٬َِاِ ران ڃلڄاي ٫ان ػاىٍ ٫ان أراٍ حٿُٰاغ         كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
زُٺ و٬ُٓيٹ ٳُٸىٽ ٿه ٍرنخ أهَؽ ٿىٽ َخ ٍد ُٸٽ ڃن َئطً َىځ حٿٸُخڃش ٳُٸخٽ هٌح أرىٻڂ آىځ ٳأو-

نڂ ڃن ًٍَظٺ ٳُٸىٽ َخ ٍد وٻڂ ٳُٸىٽ ڃن ٻپ ڃخثش ط٬ٔش وط٬ُٔن ٳٸڀنخ َاخ ٍٓاىٽ حهلل   نُٜذ ؿه
أٍأَض اًح أهٌ ڃنخ ڃن ٻپ ڃخثش ط٬ٔش وط٬ٔىڅ ٳڄخًح َزٸاً ڃناخ ٷاخٽ اڅ أڃظاٍ ٳاٍ حْڃاڂ ٻخٿ٘ا٬َس        

 .حٿز٠ُخء ٳٍ حٿؼىٍ حْٓىى
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ڄي ٫ن أرٍ ٓهُپ رن ٷظُزش رن ٬ُٓي كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃل خأرٍ كيػن نٍػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 
 ڃخٿٺ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ح حٓظهپ ٍڃ٠خڅ ٯڀٸض أرىحد حٿنخٍ وٳظلض أرىحد حٿـنش وٛٴيص حٿُ٘خ٣ُناً-
ُپ ٫ان أرُاه ٫ان    هڃلڄاي ٫ان ٓا   ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ را   كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل 
 .طـ٬ڀىح رُىطټڂ ڃٸخرَ وأڅ حٿزُض حٿٌٌ َٸَأ ٳُه ٓىٍس حٿزٸَس ٖ َيهڀه حٿ٤ُ٘خڅ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ ٫ن ٓهُپ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس      كي - 

 ٬َنٍ ٷخٽ ٿنٔىس ڃن حْنٜخٍ ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
كاايحٻن ػٗػااش ڃاان حٿىٿااي ٳظلظٔاازه اٖ ىهڀااض حٿـنااش ٳٸخٿااض حڃااَأس ڃاانهن أو حػنااخڅ َااخ    َڄااىص ٔ ٖ-

ٍٓااىٽ حهلل ٷااخٽ أو اػنااخڅ ورهااٌح حٔٓاانخى أڅ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٷااخٽ ٫ڀااً أنٸااخد       
 .حٿڄيَنش ڃٗثټش ٖ َيهڀهخ حٿ٤خ٫ىڅ وٖ حٿيؿخٽ

 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽكيػنٍ أرٍ ٷخٽ أرٍ ورهٌح حٔٓنخى أڅ ٍٓ ٫زي حهلل نخػكي - 
ح ٓخٳَطڂ ٳٍ حٿوُٜذ ٳؤ٤٫ىح حٔرپ ك٨هخ ڃن حٍٖٝ واًح ٓخٳَطڂ ٳٍ حٿٔانش ٳزاخىٍوح نٸُهاخ    اً-

 .واًح ٫َٓظڂ ٳخؿظنزىح حٿ٤َٵ ٳبنهخ ٣َٵ حٿيوحد وڃؤوي حٿهىحځ رخٿڀُپ
٫زي حٿَكڄن  كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃلڄي ٫ن حٿ٬ٗء رن ػنخ ٷظُزشكيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ 
هـَ ر٬ي ػٗع ٷخٽ أرٍ ورهٌح حٔٓنخى أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وٷاٲ ٫ڀاً ناخّ        ٖ-

ٸخٽ ٍؿپ َاخ نزاٍ   ٳٗع ڃَحص ػ ؿڀىّ ٳٸخٽ أٖ أهزَٻڂ روَُٻڂ ڃن َٗٻڂ ٷخٽ ٳٔټظىح ٳٸخٽ ًٿٺ
ٗاَنخ ٷاخٽ هُاَٻڂ ڃان ََؿاً هُاَ  وَائڃن ٗاَ  وٗاَٻڂ ڃان ٖ ََؿاً            حهلل أهزَنخ روَُناخ ڃان   

 .هَُ  وٖ َئڃن َٗ 
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ رهٌح حٔٓنخى أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽكي - 
 .َـظڄ٪ حٿټخٳَ وٷخطڀه ٳٍ حٿنخٍ أريح ٖ-
ن ََِاي ٫ان حٿهاخى ٫ان     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش رن ٬ُٓي كيػنخ رټَ رن ڃ٠َ ٫ا كي - 

 ڃلڄي رن ارَحهُڂ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أنه ٓڄ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .حٿ٬زي َظټڀڂ رخٿټڀڄش َِٽ رهخ ٳٍ حٿنخٍ أر٬ي ڃخ رُن حٿڄَ٘ٵ وحٿڄَٰد اڅ-
 ٿ٬َِِ ٫ن ٓهُپ ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس أڅ    حيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ ٫زي ك

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .  حٿنخٍ ؿِء ڃن ڃخثش ؿِء ڃن ؿهنڂهٌ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش رن ٬ُٓي ٷخٽ كايػنخ رټاَ ران ڃ٠اَ ٫ان حران حٿهاخى ٫ان         كي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽححهلل ٛڀً ٽ ڃلڄي رن ارَحهُڂ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أنه ٓڄ٪ ٍٓى
رزخد أكيٻڂ َٰظٔپ ڃنه ٻپ َىځ هڄْ ڃَحص ڃخ طٸىٿىڅ هاپ َزٸاً ڃان ىٍناه      أَظڂ ٿى أڅ نهَحأٍ-

 .ٷخٿىح ٖ َزٸً ڃن ىٍنه ٍٗء ٷخٽ ًحٹ ڃؼپ حٿٜڀىحص حٿوڄْ َڄلى حهلل رهخ حٿو٤خَخ
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 ڀهؼخى ٳٌٻَ ڃٿهػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ ٿُغ رن ٬ٓي كيػنخ حرن حكي - 
 .ڀڂَٸپ ٓڄ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ ٿڂ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٷظُزاش كايػنخ رټاَ ران ڃ٠اَ ٫ان ٫ڄاخٍس ران ٯَِاش ٫ان أراٍ             كي - 

 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
٫اان   يڃخ٣ااش حًْ ا َڄااخڅ أٍر٬ااش وٓااظىڅ رخرااخ أٍٳ٬هااخ وأ٫ٗهااخ ٷااىٽ ٖ حٿااه اٖ حهلل وأىنخهااخ        حٔ-

 .حٿ٤ََٶ
رٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ ٿُغ حرن ٬ٓي ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٿڀنخّ
 .ٔنىح ٛٗطټڂ ٳبنٍ أٍحٻڂ ڃن هڀٴٍ ٻڄخ أٍحٻڂ أڃخڃٍأك-
ٍ حرن ٬ٓي ٫ان ٫ٸُاپ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان      ٬نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ ٿُغ َكي - 

 ٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحرن حٿڄُٔذ ٫ن أر
 .َڀي٭ ڃئڃن ڃن كـَ وحكي ڃَطُن ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ ٿُغ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٫ن ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ وحٿٸ٬ٸخ٩ كي - 

 وٓڀڂ ٷخٽه رن كټُڂ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُ
ٽ حهلل ٷخٽ ٻاخڅ ٿَؿاپ ىٍهڄاخڅ ٳظٜايٵ أؿىىهڄاخ      ٶ ىٍهڂ ىٍهڄُن ٷخٿىح وٻُٲ ًٿٺ َخ ٍٓىٓز-

 ٳخن٤ڀٶ ٍؿپ اٿً ٫َٝ ڃخٿه ٳؤهٌ ڃنه أٿٲ ىٍهڂ ٳظٜيٵ رهخ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ ٿُغ ٫ن حرن ٫ـاٗڅ ٫ان حٿٸ٬ٸاخ٩ ران كټاُڂ ٫ان       كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٛڀً حهلل زٍأرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿن
٫ٜخرش ٫ڀً حٿلٶ ٖ ٠ََهڂ هٗٱ ڃن هخٿٴهڂ كظاً َاؤطُهڂ أڃاَ حهلل    َِحٽ ٫ڀً هٌح حْڃَ  ٿن-

 .٫ِ وؿپ وهڂ ٫ڀً ًٿٺ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ ٿُغ ران ٓا٬ي ٫ان حران ٫ـاٗڅ ٫ان حٿٸ٬ٸاخ٩ ٫ان         كي - 

 ٓڀڂ ٷخٽو أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه
ئڃن ڃان آڃناه حٿناخّ ٫ڀاً ىڃاخثهڂ وأڃاىحٿهڂ ورهاٌح        ڄٔڀڂ ڃن ٓڀڂ حٿناخّ ڃان ٿٔاخنه وَاي  وحٿڄا     حٿ-

حٔٓنخى ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ ٫ڀً ٻپ نٴاْ ڃان رناٍ آىځ ٻظاذ ك٨اه ڃان       
ٖ حٿِنااخ أىٍٹ ًٿااٺ ٖ ڃلخٿااش ٳااخٿ٬ُن ُنخهااخ حٿن٨ااَ وحًِحڅ ُنخهااخ حٖٓااظڄخ٩ وحٿُااي ُنخهااخ حٿااز٤      

هاىي وَظڄناً وَٜايٵ ًٿاٺ وَټٌراه حٿٴاَؽ       نخهخ حٿڄٍ٘ وحٿڀٔاخڅ ُناخ  حٿټاٗځ وحٿٸڀاذ َ    وحٿَؿپ ُ
ح حٔٓنخى ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ َټىڅ ٻنِ أكيهڂ َاىځ حٿٸُخڃاش ٗاـخ٫خ    ورهٌ

أٷ٩َ ًح ُرُزظُن َظز٪ ٛخكزه وهى َظ٬ىً ڃنه وٖ َِحٽ َظز٬ه كظاً َڀٸڄاه أٛاز٬ه ورهاٌح حٔٓانخى      
 كذ اػنظُن ٣ىٽ حٿلُخس وٻؼَس حٿڄخٽ.حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٷڀذ حٿُ٘ن ٗخد ٳٍ  ًحٿنزٍ ٛڀ أڅ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن حىٍَْ ٬َناٍ حٿ٘اخٳ٬ٍ ٷاخٽ أنزؤناخ ڃخٿاٺ ٫ان ڃلڄاي        كي - 

 رن َلًُ رن كزخڅ وأرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .وحٿڄنخرٌس حٿڄٗڃٔش ٫نً نه-
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ٍ كيػنخ ڃلڄي رن حىٍَاْ أنزؤناخ ڃخٿاٺ ٫ان ڃىٓاً ران أراٍ طڄاُڂ ٫ان          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
 ٬ُٓي رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .يَنخٍ رخٿيَنخٍ وحٿيٍهڂ رخٿيٍهڂ ٖ ٳ٠پ رُنهڄخحٿ-
أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن  ٫ن ؤنخ ڃخٿٺزحىٍَْ أن رنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي كي - 
 رٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأ
َز٪ ر٠٬ټڂ ٫ڀاً رُا٪ ر٬اٞ وٖ َزا٪ كخٟاَ ٿزاخى وٖ طنخؿ٘اىح وٖ طڀٸاىح حٿٔاڀ٪ وٷاخٽ ڃ٤اپ             ٖ-

 .حٿٰنٍ ٧ڀڂ واًح حطز٪ أكيٻڂ ٫ڀً ڃڀت ٳڀُظز٪
كيػنخ رن ٿه٬ُاش ٫ان ََِاي ران أراٍ كزُاذ        ٽن ٬ُٓي ٷخر ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزشكي - 
 ن ٫ًُٔ رن ٣ڀلش ٫ن أرٍ هَََس أڅ هىٿش رنض َٔخٍ أطض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٿض٫
ٍٓىٽ حهلل أنه ٿُْ ٿٍ اٖ ػىد وحكي وأنخ أكُٞ ٳُه ٳټُٲ أٛن٪ ٳٸخٽ اًح ٣هَص ٳخٯٔاڀُه   َخ-

 .٠َٹ أػَ َػڂ ٛڀٍ ٳُه ٳٸخٿض ٳبڅ ٿڂ َوَؽ حٿيځ ٷخٽ َټٴُٺ حٿڄخء وٖ 
كيػنخ ٷظُزش رن ٓا٬ُي ٷاخٽ كايػنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان ڃىٓاً ران وٍىحڅ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حٿڄئڃن ٿُن٠ٍ ُٗخ٣ُنه ٻڄخ َن٠ٍ أكيٻڂ ر٬َُ  ٳٍ حٿٔٴَ اڅ-
ٍ َِػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن ٿه٬ُش كي -  ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أرُاه ٫ان         َي رن أرا

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أرٍ هَََس
 .أٛلخد حٿٜىٍ حٿٌَن ٬َڄڀىنهخ ٬ٌَرىڅ رهخ َىځ حٿٸُخڃش َٸخٽ ٿهڂ أكُىح ڃخ هڀٸظڂ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٷظُزاش ران ٓا٬ُي كايػنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان حٿلاَع ران ََِاي ٫ان             كي - 

 ڀُه وٓڀڂرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫أحٿلَع ٫ن ن ػخرض ر
َڄخڅ َڄخڅ وحٿٴٸه َڄخڅ وحٿلټڄش َڄخنُاش أطاخٻڂ أهاپ حٿاُڄن ٳهاڂ أٍٵ أٳجايس وأٿاُن ٷڀىراخ وحٿټٴاَ          حٔ-

ٷزپ حٿڄَ٘ٵ وحٿٴواَ وحٿواُٗء ٳاٍ أهاپ حٿوُاپ واٖراپ وحٿٴايحىَن أهاپ حٿاىرَ وحٿٔاټُنش ٳاٍ أهاپ             
 .حٿٰنڂ

َاىنْ ٫ان أراٍ هََاَس     ػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش ٷخٽ كايػنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان أراٍ      كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
 ٷخٽ

ٍأَض ُٗجخ أكٔن ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻاؤڅ حٿ٘اڄْ طـاٌَ ٳاٍ وؿهاه وڃاخ           ڃخ-
ٍأَض أكيح أٓا٩َ ٳاٍ ڃ٘اُش ڃان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻؤنڄاخ حٍْٝ ط٤اىي ٿاه اناخ             

 .ٿنـهي أنٴٔنخ وانه ٿَُٰ ڃټظَع
نخ حران ٿه٬ُاش ٫ان أراٍ حْٓاىى ٫ان َلُاً ران          كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٷظُزاش ٷاخٽ كايػ    حهلل زي٫ػنخ كي - 

 حٿن٠َ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ض حٿـنش رخٿڄټخٍ  وكٴض حٿنخٍ رخٿ٘هىحصكٴ-
أراٍ   ٫ان ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزاش كايػنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان ىٍحؽ ٫ان حران كـُاَس         كي - 

 أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ سهَََ
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 .َوح طٜلىح وحٯِوح طٔظٰنىحٳٓخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش ٷخٽ كيػنخ ٿُغ ٫ان حران ٫ـاٗڅ ٫ان حٿٸ٬ٸاخ٩ ران كاُټڂ        كي - 

 ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ؼَس حٿڄخٽوٻذ حٿُ٘ن ٗخد ٳٍ كذ حػنُن ٣ىٽ حٿلُخس ٷڀ-
ُزش رن ٬ُٓي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃلڄي ٫ن ڃلڄي رن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظكي - 

٣لٗء ٫ن ڃلٜن رن ٫ڀٍ ٫ن ٫ىٱ رن حٿلَع ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً        
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٗهخ أو ٛا  طىٟؤ ٳؤكٔن وٟىء  ػڂ ٍحف ٳىؿي حٿناخّ ٷاي ٛاڀىح أ٤٫اخ  حهلل ڃؼاپ أؿاَ ڃان        ڃن-
 .َهخ ٖ َنٸٚ ًٿٺ ڃن أؿىٍهڂ ُٗجخ٠ك
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش ٷخٽ كيػنخ ٿُغ رن ٬ٓي ٫ن ڃ٬خوَش رن ٛاخٿق ٫ان أراٍ    كي - 

 ٣ڀلش ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڄخ ُٟٲ نِٽ رٸىځ ٳؤٛزق حٿ٠ُٲ ڃلَوڃخ ٳڀه أڅ َؤهٌ رٸيٍ ٷَح  وٖ كَؽ ٫ڀُهأَ-
هخٗاڄٍ ٷاخٽ أنزؤناخ أراى ُرُاي ٫ان ح٫ْڄاٖ        هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ ران ىحوى حٿ حػنخ ٫زي كي - 

 ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٫ان ٿزٔاظُن و٫ان ر٬ُظاُن ٳؤڃاخ حٿڀزٔاظخڅ ٳبناه َڀظلاٲ ٳاٍ           نه-

ٳخٿڄٗڃٔش حٿاٶ   حٿز٬ُظخڅ ڃخػىره وَوَؽ ٗٸه أو َلظزٍ رؼىد وحكي ٳُٴ٠ٍ رٴَؿه اٿً حٿٔڄخء وأ
 .َاٿً وحٿٶ حٿُٺ وحٿٶ حٿلـ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ ران ىحوى ٷاخٽ أنزؤناخ أراى ُرُاي ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ          كي - 
 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح ڃاَص راه ؿناخُس ٓاؤٿهڂ ٫ڀُاه ىَان ٳابڅ ٷاخٿىح ن٬اڂ ٷاخٽ             ٻخ-
 ڀً ٫ڀُه واٖ ٷخٽ ٛڀىح ٫ڀً ٛخكزټڂ.ٛخٿىح ن٬ڂ ٷ طَٹ وٳخء ٳبڅ

ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٓا٬ُي ران ڃنٜاىٍ ٷاخٽ كايػنخ ٬َٸاىد ران ٫زاي حٿاَكڄن ران              كي - 
ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿِهٌَ وٻخڅ ڃن حٿٸخٍس وهى كڀُٲ ٫ان ٫ڄاَو ران أراٍ ٫ڄاَو ٫ان       

ناخء حٿڄٔاـي وٍٓاىٽ حهلل    رٿڀازن اٿاً   ح حرن ٫زي حهلل رن كن٤ذ ٫ن أرٍ هَََس أنهڂ ٻاخنىح َلڄڀاىڅ  
 ٓڀڂ ڃ٬هڂ ٷخٽوٛڀً حهلل ٫ڀُه 

ٓظٸزڀض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى ٫اخٍٝ ٿزناش ٫ڀاً ر٤ناه ٳ٨نناض أنهاخ ٷاي ٗاٸض         ٳخ-
 .٫ڀُه ٷڀض نخوٿنُهخ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ هٌ ٯَُهخ َخ أرخ هَََس ٳبنه ٖ ٫ُٖ اٖ ٫ُٖ حِهَس

ن ڃلڄي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬ُٓي رن ڃنٜىٍ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃلڄي ٫كي - 
رن ٫ـٗڅ ٫ن حٿٸ٬ٸخ٩ رن كټُڂ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل       

 ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڄخ ر٬ؼض ْطڄڂ ٛخٿق حْهٗٵأن-
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َكڄن حٿا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬ُٓي رن ڃنٜىٍ وٷظُزش ٷخٖ كيػنخ ٬َٸاىد ران ٫زاي    كي - 
 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٍ كخُځ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓر٫ن أ

ُٺ حٿٔڄ٪ وحٿ٤خ٫ش ٳٍ ٫َٔٹ ؤََٹ ون٘ا٤ٺ وڃټَهاٺ وأػاَس ٫ڀُاٺ وٷاخٽ ٷظُزاش حٿ٤خ٫اش        ٫ڀ-
 .وٿڂ َٸپ حٿٔڄ٪

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬ُٓي رن ڃنٜىٍ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃلڄي ٫ن ٫ًُٔ رن كي - 
 ٫ن أرُه ٷخٽ ٌٴِحٍحٿ نڄُڀش

أٻپ حٿٸنٴٌ ٳظٗ هٌ  حَِش ٷپ ٖ أؿاي ٳُڄاخ أوكاٍ اٿاً ڃلَڃاخ اٿاً        ض ٫ني حرن ٫ڄَ ٳٔجپ ٫نٻن-
آهَ حَِش ٳٸخٽ ٗاُن ٫ناي  ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس َٸاىٽ ًٻاَ ٫ناي حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ              

 .خ ٷخٿهڄٓڀڂ ٳهى ٻو هزُغ ڃن حٿوزخثغ ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ اڅ ٻخڅ ٷخٿه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه
يػنخ ٓاا٬ُي راان ڃنٜااىٍ ٷااخٽ كاايػنخ ٫زااي حٿ٬َِااِ راان ڃلڄااي ٷااخٽ  ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كااكااي - 

كيػنٍ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿلٔن ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓاىٽ  
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .زظُهٍٻ ڂػ ح ٓـي أكيٻڂ ٳٗ َزَٹ ٻڄخ َزَٹ حٿـڄپ وٿ٠ُ٪ َيَهاً-
لڄي ٫ن ٓهُپ ي رن ڃنٜىٍ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬ُٓكي - 

 رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٍٳؤ انٔخنخ ٷخٽ رخٍٹ حهلل ٿٺ ورخٍٹ ٫ڀُٺ وؿڄ٪ رُنټڄخ ٻخ-

 .٫ڀً هَُ
٫ن ٓهُپ رن أرٍ ُزش رن ٬ُٓي كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ڃلڄي ظٍ كيػنخ ٷأرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هََاَس أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻاخڅ اًح ٍٳاؤ حٔنٔاخڅ اًح طاِوؽ          
 ٷخٽ

 .ٍٹ حهلل ٿٺ ورخٍٹ ٫ڀُٺ وؿڄ٪ رُنټڄخ ٳٍ هَُرخ-
ن أرُه ٫ن ٷظخىس ٫ٓڀُڄخڅ  رن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن رلَ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ظڄَكي - 

 ََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن أرٍ ٍحٳ٪ ٫ن أرٍ هَ
 .خ هڀٶ حهلل ٫ِ وؿپ هڀٸه ٻظذ ٯڀزض أو ٓزٸض ٍكڄظٍ ٯ٠زٍ ٳهى ٫ني  ٫ڀً حٿ٬َٕٿڄ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ راان رلااَ كاايػنخ ه٘ااخځ حراان َىٓااٲ أنزؤنااخ ڃ٬ڄااَ ٫اان    كااي - 

 ڂ ٷخٽڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀٓ حٿِهٌَ ٫ن أرٍ
 .پ نزٍ ى٫ىس ٳؤٍَي اڅ ٗخء حهلل أڅ أهظزت ى٫ىطٍ َىځ حٿٸُخڃش ٗٴخ٫ش ْڃظٍٿټ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ٓهُپ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ان  كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٻخڅ َٸىٽ
ٻااپ ٗااٍء ٳااخٿٶ حٿلااذ     اٿااً ٳَحٗااه حٿڀهااڂ ٍد حٿٔااڄىحص حٿٔااز٪ وٍد حٍْٝ وٍد     يوأ حاً-

وحٿنىي ڃنِٽ حٿظىٍحس واٖنـُپ وحٿٸَآڅ أ٫ىً رٺ ڃان ٗاَ ٻاپ ًي ٗاَ أناض آهاٌ رنخٛاُظه أناض         
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حْوٽ ٳڀُْ ٷزڀٺ ٍٗء وأنض حِهَ ٳڀاُْ ر٬ايٹ ٗاٍء وأناض حٿ٨اخهَ ٳڀاُْ ٳىٷاٺ ٗاٍء وأناض          
 يَن وحٯننٍ ڃن حٿٴٸَ.حٿزخ٣ن ٳڀُْ ىونٺ ٍٗء حٷٞ ٫نٍ حٿ

ػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ وهُذ كيػنخ ٓهُپ ٫ن أرُه ٫ن أراٍ هََاَس   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 
 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

أكيٻڂ ٿُظٜيٵ رخٿظڄَس ڃن حٿټٔذ حٿ٤ُذ ٳ٠ُا٬هخ ٳاٍ كٸهاخ ٳُڀُهاخ حهلل رُڄُناه ػاڂ ڃاخ َزاَف          اڅ-
 حٿـزپ أو أ٨٫ڂ ڃن حٿـزپ ٷاخٽ أراٍ وكايػنخ    طټىڅ ڃؼپ ظًٳَُرُهخ ٻؤكٔن ڃخ ََرٍ أكيٻڂ ٳڀى  ك

أ٠َااخ ٬َنااٍ ٫ٴااخڅ ٫اان هخٿااي أ٧نااه حٿىحٓاا٤ٍ ربٓاانخى  وڃ٬نااخ  اٖ أنااه ٷااخٽ ٳُٸزڀهااخ حهلل ٫ااِ وؿااپ   
 نه.رُڄُ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٓا٬ي ران اراَحهُڂ ٫ان أراٍ         كي - 
 ڂ ٷخٽڀ ٫ڀُه وٓهللٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً ح

 اٿُه ٳٸخٿض أنٍ ٿڂ أهڀٶ ٿهٌح انڄخ هڀٸض ٿڀلَحػش ٷخٽ نڄخ ٍؿپ ٍحٻذ ٫ڀً رٸَس حٿظٴظضرُ-
ڃنض ره أناخ وأراى رټاَ و٫ڄاَ ٷاخٽ وأهاٌ حٿاٌثذ ٗاخس ٳظز٬هاخ حٿَح٫اٍ ٳٸاخٽ حٿاٌثذ ڃان ٿهاخ َاىځ                ٳآ-

     ٌ  حٿٔز٪ َىځ ٖ ٍح٫ٍ ٿهخ ٯٌَُ ٷخٽ ٳآڃنض ره أنخ وأرى رټَ و٫ڄَ ٷخٽ أراى ٓاڀڄش وڃاخ هڄاخ َىڃجا
 ٳٍ حٿٸىځ.

كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي رن ارَحهُڂ ٷخٽ ٓاڄ٬ض   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
 أرخ ٓڀڄش َليع ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .ظىح حٿٜٗس و٫ڀُټڂ حٿٔټُنش ٳٜڀىح ڃخ أىٍٻظڂ وحٷ٠ىح ڃخ ٓزٸټڂحث-
ٓاڀڄش ٫ان   ڄي رن ؿ٬ٴَ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ       لٍ كيػنخ ڃأرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ح حٓظُٸ٦ أكيٻڂ ڃن نىڃه ٳڀُٴَ٭ ٫ڀً َيَه ڃن انخثه ػٗع ڃَحص ٳبنه ٖ َيٌٍ أَن رخطاض َاي    اً-

 .ُْٷن َٗٹ َخ ڃ هللرخ ٳٸخٽ ٷُْ حْٗـ٬ٍ َخ أرخ هَََس ٳټُٲ اًح ؿخء ڃهَحٓټڂ ٷخٽ أ٫ىً
ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي رن ارَحهُڂ ٷخٽ ٓاڄ٬ض   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 أرخ ٓڀڄش َليع ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .ظىح حٿٜٗس و٫ڀُټڂ حٿٔټُنش ٳٜڀىح ڃخ أىٍٻظڂ وحٷ٠ىح ڃخ ٓزٸټڂحث-
ٍ       خ ڃلڄي رنػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي -  أڅ  ؿ٬ٴَ ٷخٽ كايػنخ ٫اىٱ ٫ان حٿلٔان ٷاخٽ رڀٰنا

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ح نىىي ٿڀٜٗس ٳٗ طؤطىهخ ط٬ٔىڅ وٿټن حڃ٘ىح ڃ٘اُخ ٫ڀاُټڂ حٿٔاټُنش ٳڄاخ أىٍٻاظڂ ٳٜاڀىح وڃاخ        اً-

 .ٓزٸټڂ ٳخٷ٠ىح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٫ىٱ ٫ن ڃلڄي ٫ان أراٍ هََاَس    كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .پ ًٿٺڃؼ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن أرٍ ٫ايٌ ٫ان كڄُاي ٫ان رټاَ ٫ان أراٍ ٍحٳا٪ ٫ان          كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ

ُااض حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ وأنااخ ؿنااذ ٳڄ٘ااُض ڃ٬ااه كظااً ٷ٬ااي ٳخنٔااڀڀض ٳخطُااض حٿَكااپ      ٿٸ-
ٍ وأنخ ؿنذ ٳټَهاض أڅ حؿڀاْ اٿُاٺ وأناخ     نٳٸڀض ٿٸُظض ٳخٯظٔڀض ػڂ ؿجض وهى ٷخ٫ي ٳٸخٽ أَن ٻن

 .ذ ٳخن٤ڀٸض ٳخٯظٔڀض ٷخٽ ٓزلخڅ حهلل اڅ حٿڄئڃن ٖ َنـْؿن
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃلڄي رن ؿلخىس كي - 

 َليع ٫ن أرٍ كخُځ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه
 .ذ حٔڃخءٻًٔ ٫ن نه-
حهلل رن نڄَُ ٫ن ح٫ْڄٖ ٷخٽ كيػض ٫ن أرٍ ٛخٿق وٖ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زيكي - 

 أٍحنٍ اٖ ٷي ٓڄ٬ظه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڃخځ ٟخڃن وحٿڄئًڅ ڃئطڄن حٿڀهڂ حٍٗي حْثڄش وحٯٴَ ٿڀڄئًنُنحٔ-
كاايػنخ أرااى ؿ٬ٴااَ ٬َنااٍ حٿااَحٌُ ٫اان أرااٍ  راان حٿٸخٓاڂ ڂ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ هخٗااكاي  - 

 نخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٿِ
 .٬ـڄخء ؿزخٍ وحٿزجَ ؿزخٍ وحٿڄ٬يڅ ؿزخٍ وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄْحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ٓهُپ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ان  كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽزٍ ٛڀً حهللٿنح
ش ُٓخٍس ٳ٠ٗ َزظٰىڅ ڃـخٿْ حٿٌٻَ واًح وؿيوح ڃـڀٔخ ٳُاه ًٻاَ ٷ٬ايوح    حهلل ٫ِ وؿپ ڃٗثټ اڅ-

ڃ٬هڂ ٳل٠ن ر٠٬هڂ ر٠٬خ رؤؿنلظهڂ كظً َڄڀئح ڃخ رُنهڂ ورُن ٓڄخء حٿينُخ ٳبًح طٴَٷاىح ٫َؿاىح   
ؿجناخٹ ڃان    څظڂ ٳُٸىٿاى ؿجا أو ٬ٛيوح اٿً حٿٔڄخء ٷخٽ ٳُٔؤٿهڂ حهلل ٫اِ وؿاپ وهاى أ٫ڀاڂ ڃان أَان       

ٷااخٽ وڃااخًح  ٺ وَټزَونااٺ وَلڄاايونٺ وَهڀڀىنااٺ ؤَااؤٿىنٺ   خى ٿااٺ ٳااٍ حٍْٝ َٔاازلىن ٫نااي ٫زاا 
َٔؤٿىنٍ ٷخٿىح َٔؤٿىنٺ ؿنظٺ ٷخٽ وهپ ٍأوح ؿنظٍ ٷخٿىح ٖ أٌ ٍد ٷخٽ ٳټُٲ ٿى ٷاي ٍأوح ؿنظاٍ   

ح ٖ ٿىٷاخٿىح ؤَاظـَُونٺ ٷاخٽ ڃاڂ َٔاظـَُونٍ ٷاخٿىح ڃاان ناخٍٹ َاخ ٍد ٷاخٽ وهاپ ٍأوح ناخٌٍ ٷااخ           
ٷاخٽ   ٤ُاظهڂ ڃاخ ٓاؤٿىح وأؿاَطهڂ ڃڄاخ حٓاظـخٍوح      ؤَظٰٴَونٺ ٷخٽ ٳُٸىٽ ٷاي ٯٴاَص ٿهاڂ وأ٫    حٷخٿى

ٳُٸىٿىڅ ٍد ٳُهڂ ٳٗڅ ٫زي ه٤خء انڄخ ڃَ ٳـڀْٔ ڃ٬هڂ ٷخٽ ٳُٸىٽ ٷي ٯٴَص ٿهاڂ هاڂ حٿٸاىځ ٖ    
 َ٘ٸً رهڂ ؿڀُٔهڂ.

ٔان  لىَاپ ٫ان حٿ  ٿ٤ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان كڄُاي ح       كي - 
 ٖ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽوٯَُ  ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ وٖ أ٫ڀڄه ا

ي ٫ًُٔ ٫ڀُه حٿٔٗځ ٍؿٗ ََٔٵ ٳٸخٽ ٿه َخ ٳٗڅ أَٓٷض ٷخٽ ٖ وحهلل ڃخ َٓٷض ٷخٽ آڃناض  ٍأ-
 .رخهلل وٻٌرض رٌَٜ

ن حْٯاَ أراٍ   ٫ا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أراى ٫ىحناش ٫ان أراٍ آالٶ     كي - 
ُي أنهڄاخ ٗاهيح ٫ڀاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ        ڃٔڀڂ ٷخٽ أٗهي ٫ڀً أرٍ هَََس وأرٍ ٓا٬ 

 أنه ٷخٽ
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حهلل َڄهپ كظً ٌَهذ ػڀغ حٿڀُپ ػڂ َهز٢ ٳُٸاىٽ هاپ ڃان ىح٩ ٳُٔاظـخد ٿاه هاپ ڃان ڃٔاظٰٴَ          اڅ-
أناه ٷاخٽ   ي ٳُٰٴَ ٿاه وٷاخٽ ٫ٴاخڅ وٻاخڅ أراى ٫ىحناش كايػنخ رؤكخىَاغ ٫ان أراٍ آالٶ ػاڂ رڀٰناٍ ر٬ا              

 .٬ظهخ ڃن حَٓحثُپ وأكٔذ هٌح حٿليَغ ٳُهخڄٓ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٷاخٽ أهزَناٍ ڃلڄاي ران ٫زاي حٿـزاخٍ             كي - 

ٍؿپ ڃن حْنٜخٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃلڄي رن ٻ٬ذ حٿٸ٧ٍَ َليع أنه ٓڄ٪ أراخ هََاَس َٸاىٽ ٓاڄ٬ض     
 ىٽَٸ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

اٿٍ َخ ٍد أنٍ ٧ڀڄاض  حٿَكڂ ٗـنش ڃن حٿَكڄن طٸىٽ َخ ٍد أنٍ ٷ٬٤ض َخ ٍد أنٍ أٍٓء  اڅ-
 .َخٍد َخٍد ٷخٽ ٳُـُزهخ أڃخ طَُٟن أڅ أٛپ ڃن وٛڀٺ وأٷ٤٪ ڃن ٷ٬٤ٺ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زاي حٿاىحٍع كايػنخ ڃلڄاي ران حٿڄنټايٍ ٫ان أراٍ         كي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ـڀٔهؿخٿٔخ ٳٍ حٿ٘ڄْ ٳٸڀٜض ٫نه ٳڀُظلىٽ ڃن ڃ ٻخڅ أكيٻڂاًح -
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ ران هخٿاي حٿزٜاٌَ ٷاخٽ كايػنخ ٓاهُپ ٫ان        كي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٍ   ُاه ڃن ٛخكذ ٻنِ ٖ َئىٌ ُٻخطه اٖ ؿاٍء راه َاىځ حٿٸُخڃاش ورټناِ  ٳُلڄاً ٫ڀ       ڃخ-  ٛاٴخثق ٳا

كظً َلټڂ حهلل رُن ٫زخى  ٳٍ َىځ ٻخڅ ڃٸيحٍ  هڄٔاُن  نخٍ ؿهنڂ ٳُټىي رهخ ؿزُنه وؿنزه و٧هَ  
أٿٲ ٓنش ڃڄخ ط٬يوڅ ػڂ ََي ٓزُڀه اڃخ اٿً حٿـنش واڃخ اٿً حٿناخٍ وڃاخ ڃان ٛاخكذ حراپ ٖ َائىٌ       

اٖ ؿٍء ره َىځ حٿٸُخڃش ورخرڀه ٻؤوٳَ ڃاخ ٻخناض ٫ڀُاه ٳُاز٤ق ٿهاخ رٸاخ٩ ٷَٷاَ ٻڀڄاخ ڃ٠اً          ُٻخطهخ 
ڃڄاخ   ٫زاخى  ٳاٍ َاىځ ٻاخڅ ڃٸايحٍ  هڄٔاُن أٿاٲ ٓانش         أهَحهخ ٍى ٫ڀُه أوٖهخ كظاً َلټاڂ حهلل راُن   

ط٬يوڅ ػڂ ََي ٓزُڀه اڃاخ اٿاً حٿـناش واڃاخ اٿاً حٿناخٍ وڃاخ ڃان ٛاخكذ ٯانڂ ٖ َائىٌ ُٻخطهاخ اٖ             
 ؿٍء راه ورٰنڄاه َاىځ حٿٸُخڃاش ٻاؤوٳَ ڃاخ ٻخناض ٳُاز٤ق ٿهاخ رٸاخ٩ ٷَٷاَ ٳظ٤ائ  رخ٧ٗٳهاخ وطن٤لاه              

حهلل راُن ٫زاخى  ٳاٍ َاىځ ٻاخڅ ڃٸايحٍ         خ ڃ٠ض أهَحهخ ٍىص ٫ڀُاه أوٖهاخ كظاً َلټاڂ    ڄٸَونهخ ٻڀر
ڄُٔن أٿاٲ ٓانش ڃڄاخ ط٬ايوڅ ػاڂ َاَي ٓازُڀه اڃاخ اٿاً حٿـناش واڃاخ اٿاً حٿناخٍ ٷُاپ َاخ ٍٓاىٽ حهلل                 ه

ٳخٿوُپ ٷخٽ حٿوُپ ڃ٬ٸىى رنىحُٛهخ حٿوَُ اٿً َىځ حٿٸُخڃش وحٿوُاپ ػٗػاش وهاٍ ٿَؿاپ أؿاَ وهاٍ       
خ وَلزٔهخ ٳٍ ٓزُپ حهلل ٳڄاخ  ٿَؿپ ٓظَ وهٍ ٫ڀً ٍؿپ وٍُ ٳؤڃخ حٿٌٌ هٍ ٿه أؿَ حٿٌٌ َظوٌه

نهخ ٳهى ٿه أؿَ واڅ حٓظنض ڃنه ٗاَٳخ أو ٗاَٳُن ٻاخڅ ٿاه ٳاٍ ٻاپ ه٤اىس ه٤خهاخ         ٯُزض ٳٍ ر٤ى
أؿَ وٿى ٫َٝ ٿه نهَ ٳٔٸخهخ ڃنه ٻخڅ ٿه رټپ ٷ٤َس ٯُزظه ٳٍ ر٤ىنهخ أؿاَ كظاً ًٻاَ حْؿاَ     

وٖ َنٔاً كٸهاخ    ه ٓظَ ٳَؿپ َظوٌهخ ط٬ٴٴخ وطـڄٗ وطټَڃاخ ٿحٿٌٌ هٍ  ڃخٳٍ أٍوحػهخ وأرىحٿهخ وأ
٫َٔهخ ؤََهخ وأڃخ حٿٌٌ هٍ ٫ڀُه وٍُ ٳَؿپ َظوٌهخ أَٗح ور٤َح  ٳٍ ٧هىٍهخ ور٤ىنهخ ٳٍ

وٍثخء حٿنخّ ورٌهخ ٫ڀُه ٷُپ َخ ٍٓىٽ حهلل ٳخٿلڄَ ٷاخٽ ڃاخ أناِٽ ٫ڀاٍ ٳُهاخ ٗاٍء اٖ هاٌ  حَِاش         
 حٿـخڃ٬ش حٿٴخًس ڃن ٬َڄپ ڃؼٸخٽ ًٍس هَُح ََ  وڃن ٬َڄپ ڃؼٸخٽ ًٍس َٗح ََ .

نخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ٓاهُپ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ               ػكي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 .ى هٌح حٿټٗځ ٻڀهنل-
 ٍڄَ حٿٴايحن ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٷخٽ كيع حرنكي - 

 ٷخٽ ٫ٴخڅ
 .ٌح حٿليَغره-
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿىحكي ٬َنٍ حرن َُخى ٷخٽ كايػنخ ٫ڄاخٍس ران    ػنخ ٫زي كي - 

حٿٸ٬ٸخ٩ كيػنخ أرى ٫ٍُش وحٓڄه هَځ رن ٫ڄَو رن ؿَََ أنه ٓڄ٪ أراخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ      
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

َٸخ رَٓاڀٍ  اٖ ؿهاخى ٳاٍ ٓازُپ حهلل واَڄخناخ راٍ وطٜاي       ٖ َوَؿه ڀهظيد حهلل ٿڄن هَؽ ٳٍ ٓزُحن-
أنه ٫ڀٍ ٟخڃن أڅ أىهڀه حٿـنش أو حٍؿ٬ه اٿً ڃٔټنه حٿٌٌ هَؽ ڃنه ناخثٗ ڃاخ ناخٽ ڃان أؿاَ أو      
ٯنُڄش ٷخٽ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ڃاخ ڃان ڃټڀاىځ َټڀاڂ ٳاٍ ٓازُپ حهلل اٖ ؿاخء َاىځ          

خٽ ٍٓاىٽ  حٿٸُخڃش ٻهُجظه َىځ ٻڀڂ وٻڀڄه َيڃً حٿڀىڅ ٿىڅ ىځ وحٿََق ٍَق ڃٔٺ وربٓانخى  ٷاخٽ وٷا   
ٌٌ نٴٍٔ رُي  ٿىٖ أڅ أٗٶ ٫ڀً أڃظٍ ڃخ ٷ٬يص هٗٱ ََٓش طٰايوح  حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وحٿ

ٳٍ ٓزُپ حهلل ٫ِ وؿپ وٿټن ٖ أؿي ڃخ أكڄڀهڂ وٖ َـيوڅ ٬ٓش ٳُظز٬ىنٍ وٖ ط٤ُاذ أنٴٔاهڂ أڅ   
   ِ و ٳاٍ  َظوڀٴىح ر٬يٌ ٷخٽ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وحٿٌٌ نٴٍٔ رُاي  ٿاىىىص أڅ أٯا

 أٯِو ٳؤٷظپ.ٓزُپ حهلل ٳؤٷظپ ػڂ حٯِو ٳؤٷظپ ػڂ 
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كڄاخى أنزؤناخ َلُاً ران ٓا٬ُي ٫ان ٓا٬ُي ران َٔاخٍ ٫ان أراٍ                كاي  - 

 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ٿټَُ هزغ حٿليَي.حَص رٸََش طؤٻپ حٿٸَي وطنٴٍ حٿوزغ ٻڄخ َنٴٍ أڃ-
ػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿاَكڄن ران اراَحهُڂ كايػنخ حٿ٬اٗء ٫ان أرُاه        ػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷُپ ٿه
حٿُٰزش َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ًٻاَٹ أهاخٹ رڄاخ َټاَ  ٷاخٽ أٳَأَاض اڅ ٻاخڅ ٳاٍ أهاٍ ڃاخ أٷاىٽ أٌ             ڃخ-

 .حڅ ٿڂ َټن ٳُه ڃخ طٸىٽ ٳٸي رهظهىٽ حهلل ٷخٽ اڅ ٻخڅ ٳٍ أهُٺ ڃخ طٸىٽ ٳٸي حٯظزظه وٍٓ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى كايػنخ ٿُاغ ٫ان أراٍ ٫ؼڄاخڅ أڅ أراخ هََاَس        كي - 

ٻااخڅ ٳااٍ ٓااٴَ ٳڀڄااخ نِٿااىح أٍٓااڀىح حٿُااه وهااى َٜااڀٍ ٿاا٬٤ُڂ ٳٸااخٽ ٿڀَٓااپ انااٍ ٛااخثڂ ٳڀڄااخ وٟاا٪  
ٽ ڃاخ طن٨اَوڅ ٷاي أهزَناٍ     ء ٳـ٬پ َؤٻپ ٳن٨َ حٿٸىځ اٿاً ٍٓاىٿهڂ ٳٸاخ   خََٰٳىڅ ؿ وححٿ٬٤خځ وٻخى

 أرى هَََس ٛيٵ انٍ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ أنه ٛخثڂ ٳٸخٽ
ځ ٗهَ حٿٜزَ وػٗػش أَخځ ڃن ٻپ ٗاهَ ٛاىځ حٿايهَ ٳٸاي ٛاڄض ػٗػاش أَاخځ ڃان ٻاپ ٗاهَ           ٛى-

 پ.هلل ٫ِ وؿح وأنخ ڃٴ٤َ ٳٍ طوٴُٲ حهلل وٛخثڂ ٳٍ ط٬٠ُٲ
ٴخڅ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫كي - 

ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳاٍ ٷاىٽ ٿاى١ ٿاى أڅ ٿاٍ رټاڂ ٷاىس أو آوٌ         
 اٿً ٍٻن ٗيَي ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳڄخ ر٬غ ر٬ي  نزاٍ  ڀٽ حٿنزٍ ٛٷخڅ َؤوٌ اٿً ٍٻن ٗيَي اٿً ٍره ٫ِ وؿپ ٻخ-
 ٳٍ ػَوس ڃن ٷىڃه. اٖ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ           كي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٍُٟض ٳڀهخ ٍٟخهخ واڅ ٻَهض ٳٗ ؿىحُ ٫ڀُهخ ٬َنٍ حٿُظُڄش اڅ-
ٌ       يػنخ ٫زا كي -  ران ڃُڄاىڅ كايػنخ ٫زاي حٿلڄُاي ٛاخكذ        حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ ڃهاي

حٿَِخىٌ ٫ن ُٗن ڃن أهپ حٿزَٜس ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ََوَاه ٫ان       
 ٍره ٫ِ وؿپ ٷخٽ

ٷاي   ؿاپ ڃن ٫زي ڃٔڀڂ َڄىص َ٘هي ٿه ػٗػش أرُخص ڃن ؿَُحنه حْىنُن روَُ اٖ ٷخٽ حهلل ٫اِ و  ڃخ-
 ٫ڀڂ.هخىس ٫زخىٌ ٫ڀً ڃخ ٫ڀڄىح وٯٴَص ٿه ڃخ أٗٷزڀض 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ٓهُپ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ   كي - 
 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ځ هُزَ ْىٳ٬ن حٿَحَش اٿً ٍؿپ َلذ حهلل وٍٓىٿه َٴظق حهلل ٫ڀُاه ٷاخٽ ٳٸاخٽ ٫ڄاَ ٳڄاخ أكززاض       َى-
َيٳ٬هخ اٿاً ٳڀڄاخ ٻاخڅ حٿٰاي ى٫اخ ٫ڀُاخ ٫ڀُاه         حٔڃخٍس ٷزپ َىڃجٌ ٳظ٤خوٿض ٿهخ وحٓظَ٘ٳض ٍؿخء أڅ

حٿٔٗځ ٳيٳ٬هخ اٿُه ٳٸخٽ ٷخطپ وٖ طڀظٴض كظً َٴظق ٫ڀُٺ ٳٔخٍ ٷََزخ ػڂ نخىي َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٫اٗځ    
 بًح ٳ٬ڀاىح ٳا  ىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ   ٍٓا  أٷخطپ ٷخٽ كظً َ٘هيوح أڅ ٖ حٿاه اٖ حهلل وأڅ ڃلڄاي  

 .رلٸهخ وكٔخرهڂ ٫ڀً حهلل ٫ِ وؿپ ًٿٺ ٳٸي ڃن٬ىح ڃنٍ ىڃخءهڂ وأڃىحٿهڂ اٖ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن َُي أنزؤنخ أَىد ٫ن أرٍ ٷٗرش ٫ن أراٍ  كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ُټڂ ُٛخڃه رٴظق ٳُاه أراىحد   ڀَٝ حهلل ٫ٳظَ٘ أٛلخره ٷي ؿخءٻڂ ٗهَ ٍڃ٠خڅ ٗهَ ڃزخٍٹ حَز-

ٳُه أرىحد حٿـلُڂ وطٰپ ٳُه حٿُ٘خ٣ُن ٳُه ٿُڀش هَُ ڃن أٿٲ ٗهَ ڃن كاَځ هَُهاخ   حٿـنش وَٰڀٶ 
 .ٳٸي كَځ

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ أَىد رهٌح حٔٓنخىكي - 
 .ڀهڃؼ-
ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ حٿلټاڂ ٫ان        يخى ٫ن ڃلڄا كڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أرٍ هَََس أڅ
 .ٓزٶ اٖ ٳٍ هٲ أو كخٳَ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ن أراٍ ٍحٳا٪ ٫ان أراٍ هََاَس      كي - 

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ىځ ٳنخىطاه  ٸخٽ ٿه ؿاََؾ ٻاخڅ َظ٬زاي ٳاٍ ٛاىڃ٬ظه ٳؤطظاه أڃاه ًحص َا        َ څ ٳٍ رنٍ حَٓحثُپ ٍؿپٻخ-

ٳٸخٿض أٌ ؿََؾ أٌ رنً أَٗٱ ٫ڀاٍ أٻڀڄاٺ أناخ أڃاٺ أٗاَٱ ٫ڀاٍ ٷاخٽ أٌ ٍد ٛاٗطٍ وأڃاٍ          
ٳؤٷزپ ٫ڀً ٛٗطه ػڂ ٫خىص ٳنخىطاه ڃاَحٍح ٳٸخٿاض أٌ ؿاََؾ أٌ رناٍ أٗاَٱ ٫ڀاٍ ٳٸاخٽ أٌ ٍد         
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ٿڄىڃٔاش وٻخناض ٍح٫ُاش ط٫َاً     حٛٗطٍ وأڃٍ ٳؤٷزپ ٫ڀً ٛٗطه ٳٸخٿض حٿڀهڂ ٖ طڄظه كظً طََه 
هٌص ٳلڄڀض وٻخڅ ڃن ُنً ڃنهڂ ٷظاپ  طؤوٌ اٿً ٧پ ٛىڃ٬ظه ٳؤٛخرض ٳخك٘ش ٳؤ ٯنڂ ْهڀهخ ػڂ

ٷاخٿىح ڃڄاان ٷخٿااض ڃان ؿااََؾ ٛااخكذ حٿٜاىڃ٬ش ٳـااخإوح رااخٿٸىّ وحٿڄاَوٍ ٳٸااخٿىح أٌ ؿااََؾ أٌ     
ڃَحء ػڂ ٷخٿىح أنِٽ ٳؤرً وأٷزپ ٫ڀً ٛٗطه َٜڀٍ ٳؤهٌوح ٳٍ هيځ ٛىڃ٬ظه ٳڀڄخ ٍأي ًٿٺ نِٽ 

ً  ٳـ٬ڀىح ٳٍ ٫نٸه و٫نٸهخ كزٗ وؿ٬ڀ ر٤نهاخ ٳٸاخٽ    ىح ٤َىٳىڅ رهڄخ ٳٍ حٿنخّ ٳىٟ٪ أٛاز٬ه ٫ڀا
أٌ ٯٗځ ڃن أرىٹ ٷخٽ أرٍ ٳٗڅ ٍح٫اٍ حٿ٠اؤڅ ٳٸزڀاى  وٷاخٿىح اڅ ٗاجض رنُناخ ٿاٺ حٿٜاىڃ٬ش ڃان          

 ًهذ وٳ٠ش ٷخٽ أ٫ُيوهخ ٻڄخ ٻخنض.
٫ان ٷظاخىس ٫ان حٿن٠اَ ران أناْ        شخى ران ٓاڀڄ  كڄا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كايػنخ  كي - 

 نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن رَُ٘ رن 
 .ح أٳڀْ حٿَؿپ ٳىؿي ٯََڄه ڃظخ٫ه ٫ني حٿڄٴڀْ ر٬ُنه ٳهى أكٶ رهاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ڃ٬خً رن ه٘اخځ ٷاخٽ كايػنٍ أراٍ ٫ان ٷظاخىس       كي - 

َ     َّٗ رن ٫ڄه ٫ن س أڅ نزاٍ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    و ٫ن أرٍ ٍحٳ٪ ٬َناٍ حٿٜاخثٮ ٫ان أراٍ هََا
 وٓڀڂ ٷخٽ

 .ڄئڃن ُوؿظخڅ ََي ڃن ٓخٷُهڄخ ڃن ٳىٵ ػُخرهڄخٿڀ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ ٷخٽ كايػنخ ڃ٬اخً كايػنٍ أراٍ ٫ان ٷظاخىس ٫ان حٿن٠اَ ران          كي - 

 ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ٛڀً حهلل ٍ أنْ ٫ن رَُ٘ رن نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنز
 .اًنهڂ ٳٴٸئوح ٫ُنه ٳٗ ىَش ٿه وٖ ٷٜخٙ ح٣ڀ٪ ٳٍ رُض ٷىځ رَُٰ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ كايػنخ ڃ٬اخً ٷاخٽ كايػنٍ أراٍ ٫ان ٷظاخىس ٫ان ٍُحٍس ران          كي - 

 أوٳً ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .طٜلذ حٿڄٗثټش ٍٳٸش ٳُهخ ؿَّ ٖ-
راى ٛاٴىحڅ ٷاخٽ أهزَناٍ َاىنْ ٫ان حران        حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ڀاٍ ٷاخٽ كايػنخ أ       يػنخ ٫زا كي - 

ٗهخد ٷخٽ أهزَنٍ ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ أنه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         
 وٓڀڂ

 ڄيَنش ٿظظَٻنهخ ٫ڀً هزَ ڃخ ٻخنض ڃٌٿڀش ٿڀ٬ىحٳٍ ٬َنٍ حٿٔزخ٩ وحٿ٤َُ.ٿڀ-
رن َُي ٷاخٽ كايػنٍ   خ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀٍ نٍ أرٍ كيػػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 ڃن ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .َطٸُن ؿزخٍ ڃن ؿزخرَس رنٍ أڃُش ٫ڀً ڃنزٌَ هٌحٿُ-
ن ٫ا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش أنزؤناخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو       كي - 

ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ كڄخى وػخراض ٫ان حٿلٔان ٫ان     ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ شأرٍ ٓڀڄ
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٛخځ ٍڃ٠خڅ اَڄخنخ وحكظٔخرخ ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًنزه وڃخ طؤهَ ڃن-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ كڄخى ٫ن ڃلڄاي ٬َناٍ حران َُاخى ٫ان أراٍ هََاَس        كي - 
 ض أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ٬ٷخٽ ٓڄ

ٿٌٌ نٴٍٔ رُي  اڅ ڃنټڂ ڃن أكي َيهڀه ٫ڄڀه حٿـناش ٷاخٿىح وٖ أناض َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ وٖ أناخ        وح-
 .اٖ أڅ َظٰڄينٍ حهلل ڃنه رَكڄش وٳ٠پ ووٟ٪ َي  ٫ڀً ٍأٓه

لڄي رن َُخى ٫ان أراٍ   ڃ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن ٓڀڄش ٫نكي - 
 وٓڀڂ ٷخٽ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه

 .ىٿي ٿڀٴَحٕ وٿڀ٬خهَ حٿلـَحٿ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ رهااِ كاايػنخ كڄااخى ٫اان ڃلڄااي ٫اان أرااٍ هََااَس ٷااخٽ ٓااڄ٬ض كااي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 َن٨َ حهلل اٿً حٿٌٌ َـَ اُحٍ  ر٤َح. ٖ-
ََاَس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً     كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ كڄخى ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ ه ػنخ ٫زي حهللكي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .٬ـڄخء ؿزخٍ وحٿزجَ ؿزخٍ وحٿڄ٬يڅ ؿزخٍ ٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄْحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄاخى ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان          كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .طڄَ َٜحس ٳهى رخٿوُخٍ اڅ ٗخء ٍىهخ وٛخ٫خ ڃنڃٗظَي ٗخس ڃن ح-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ و٫ٴاخڅ ٷاخٖ كايػنخ هڄاخځ ٫ان ٷظاخىس ٫ان حٿلٔان و٤٫اخء          كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
  َِناٍ كاُن َِناٍ وهاى ڃائڃن وٖ َ٘اَد حٿوڄاَ كاُن        وٖ ََٔٵ كاُن َٔاَٵ وهاى ڃائڃن     ٖ-
هاذ كاُن َنظهاذ وهاى ڃائڃن وٷاخٽ       ڃائڃن وٖ َٰاپ كاُن َٰاپ وهاى ڃائڃن وٖ َنظ       َ٘رهخ وهاى َ

٤٫خء وٖ َنظهذ نهزش ًحص َٗٱ وهى ڃئڃن ٷخٽ رهِ ٳٸُپ ٿه ٷخٽ اناه َنظا٩ِ ڃناه حَٔڄاخڅ ٳابڅ      
كايَغ ٤٫اخء نهزاش ًحص ٗاَٱ وهاى      طخد طخد حهلل ٫ڀُاه وٷاخٽ ٫ٴاخڅ ٳاٍ كيَؼاه ٷاخٽ ٷظاخىس وٳاٍ         

 ڃئڃن.
َ     أ كيػنٍ حهللػنخ ٫زي كي -  حهُڂ ٷاخٽ كايػنخ حٿ٬اٗء ران     رٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ران ارا

 ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
نٸٜض ٛيٷش ڃن ڃخٽ وڃخ ُحى حهلل ٍؿٗ ر٬ٴى اٖ ٫ِح وڃخ طىحٟ٪ أكي هلل اٖ ٍٳ٬ه حهلل ٫ِ  ڃخ-

ٿُٰزاش َاخ ٍٓاىٽ     ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ أناه ٷُاپ ٿاه ڃاخ ح     هلل٫ن ٍٓىٽ ح٦ وؿپ ورهٌح حٔٓنخى وحٿڀٴ
څ حهلل ٷخٽ ًٻَٹ أهخٹ رڄخ َټَ  ٷخٽ أٳَأَض اڅ ٻخڅ ٳٍ أهٍ ڃخ أٷاىٽ أٌ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ اڅ ٻاخ    

 ٳٍ أهُٺ ڃخ طٸىٽ ٳٸي حٯنزظه واڅ ٿڂ َټن ٳُه ڃخ طٸىٽ ٳٸي رهظه.
رن ارَحهُڂ أنه ٓاڄ٪ أراخ ٓاڀڄش     زش ٫ن ٬ٓي٬ٗػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ ٷخٽ كيػنخ كي - 

 رٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂَليع ٫ن أ
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ً حٿ٨هَ ٍٻ٬ظُن ػڂ ٓڀڂ ٷخٿىح أٷَٜص حٿٜاٗس ٷاخٽ ٳٸاخځ ٳٜاڀً ٍٻ٬ظاُن ػاڂ ٓاڀڂ ػاڂ ٓاـي          ٛڀ-
 .ٓـيطُن ر٬ي ڃخ ٓڀڂ

ن أراٍ  ٫أرٍ ٓڀڄش ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي رن ارَحهُڂ ٫كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل

 .ظىح حٿٜٗس و٫ڀُټڂ حٿٔټُنش ٳٜڀىح ڃخ أىٍٻظڂ وحٷ٠ىح ڃخ ٓزٸټڂحث-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنٍ ٬ٓي رن ارَحهُڂ ٫ان حْٯاَ ٫ان    كي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٿڄٔخؿي اٖ حٿټ٬زشس ٳٍ ڃٔـيٌ هٌح أٳ٠پ ڃن أٿٲ ٛٗس ٳُڄخ ٓىح  ڃن حٛٗ-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ رهاِ كايػنخ ٗا٬زش كايػنخ ٷظاخىس ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٍُحٍس ران أوٳاً             كي - 

 َليع ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ح رخطض حٿڄَأس هخؿَس ٳَحٕ ُوؿهخ ٿ٬نظهخ حٿڄٗثټش كظً طَؿ٪اً-
ٍ ػخراض ٷاخٽ   ٷخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٷاخٽ أهزَناٍ كزُاذ ران أرا       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كي - 

ٓڄ٬ض ٫ڄخٍس رن ٫ڄَُ ٫ن أرٍ حٿڄ٤ىّ ٫ن أرُه ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً        
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 ڀه.أٳ٤َ َىڃخ ڃن ٍڃ٠خڅ ٳٍ ٯَُ ٍهٜش ٍهٜهخ حهلل ٿه ٳڀن َٸزپ ڃنه حٿيهَ ٻ ڃن-
ڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٬َڀً رن ٤٫اخء ٫ان أراٍ    ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ ك خػنكي - 

 ٫ڀٸڄش وٷخٽ أرى ٫ىحنش حْنٜخٌٍ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
أ٣خ٫نٍ ٳٸي أ٣خ٩ حهلل وڃن ٫ٜاخنٍ ٳٸاي ٫ٜاً حهلل وڃان أ٣اخ٩ حْڃُاَ ٳٸاي أ٣اخ٫نٍ وڃان           ڃن-

ٳاخٍٻ٬ىح واًح ٷاخٽ ٓاڄ٪ حهلل     نٍ وحْڃُاَ ڃـان ٳابًح ٻزاَ ٳټزاَ واًح ٍٻا٪      خ٫ًٜ حْڃَُ ٳٸي ٫ٜ
ٿڄن كڄي  ٳٸىٿىح حٿڀهڂ ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي ٳبنه اًح وحٳٶ ًٿٺ ٷىٽ حٿڄٗثټش ٯٴَ ٿټڂ واڅ ٛڀً ٷخ٫ايح  

 ٷ٬ىىح.ٳٜڀىح 
ُاي ران   ىٿػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٬َڀً رن ٤٫خء ٫ان حٿ كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽحٿَكڄن أڅ أرخ هَََس كيع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً  ٫زي
ٛڀً ٫ڀً ؿنخُس ٳڀاه ٷُاَح١ وڃان ٛاڀً ٫ڀُهاخ وطز٬هاخ ٳڀاه ٷَُح٣اخڅ ٳٸاخٽ ٿاه ٫زاي حهلل ران              ڃن-

ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳؤهاٌ    ٍٓ ٫ڄَ حن٨َ ڃخ طليع َخ أرخ هَََس ٳبنٺ طټؼَ حٿليَغ ٫ن
زاي حٿاَكڄن ڃاخ ٻاخڅ     خ هَََس ٳٸاخٽ أراى هََاَس وحهلل َاخ أراخ ٫     رش ٳٜيٷض أث٘رُي  ٳٌهذ ره اٿً ٫خ

َٰ٘ڀنٍ ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿٜٴٶ ٳٍ حْٓىحٵ ڃخ ٻاخڅ َهڄناٍ ڃان ٍٓاىٽ حهلل     
 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اٖ ٻڀڄش ٬َڀڄنُهخ أو ٿٸڄش َڀٸڄنُهخ

ُ  كي -  ن ڃاىٿً ٿٸاََٖ ٫ان    ٫ا ران ٫ڄُاَ    َاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ ٗا٬زش ٫ان 
 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀ

ه نهً ٫ن رُ٪ حٿٰنخثڂ كظً طٸٔڂ و٫ن رُا٪ حٿؼڄاَس كظاً طلاَُ ڃان ٻاپ ٫اخٍٝ وأڅ َٜاڀٍ         أن-
 .حٿَؿپ كظً َلظِځ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ كيػنخ كڄخى رن ٓاڀڄش ٫ان أراٍ ٫ڄاَحڅ ٫ان أراٍ هََاَس        كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷٔىس ٷڀزه ٳٸخٽ ًحٿنزٍ ٛڀ ٿًأڅ ٍؿٗ ٗټً ا

 .ٍأّ حٿُظُڂ وح٬٣ڂ حٿڄٔټُنٔق حڃ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرى ٫ىحنش ٫ن ٫ڄَ رن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أرُاه ٫ان      كي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .أهٌ ڃن حٍْٝ ٗزَح رَُٰ كٸه ٣ىٷه ڃن ٓز٪ أٍُٟن ڃن-
ش ٫ن ٫ڄَ رن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أرُاه ٫ان      نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرى ٫ىحنػيك - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
أَخځ ٬٣ڂ ٷخٽ أرى ٫ىحنش ٬َنٍ أَخځ حٿظََ٘ٶ ورهٌح حٔٓنخى ٷخٽ ٷُپ َخ ٍٓاىٽ حهلل ڃاخ حٿ٤ُاَس     هن-

 ٿ٤ُزش.ح ٷخٽ ٖ ٣خثَ ػٗع ڃَحص وٷخٽ هَُ حٿٴخٽ حٿټڀڄش
كيػنخ أرى ٫ىحناش كايػنخ ٫ڄاَ ران أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أرُاه         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ وكي - 

٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ اًح ٓڄ٪ أكيٻڂ حٔٷخڃاش ٳڀُاؤص ٫ڀُاه حٿٔاټُنش     
 ٓڀڂو ٳڄخ أىٍٹ ٳڀُٜپ وڃخ ٳخطه ٳڀُظڂ ورهٌح حٔٓنخى ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه

ٔ     حن ٿ٬- ٓانخى ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ اًح        هلل حٿَحٗاٍ وحٿڄَط٘اٍ ٳاٍ حٿلټاڂ ورهاٌح ح
طڄنً أكيٻڂ ٳڀُن٨َ ڃخ حٿٌٌ َظڄنً ٳبنه ٖ َيٌٍ ڃخ حٿٌٌ َټظذ ٿه ڃن أڃنُظه ورهاٌح حٔٓانخى ٫ان    

ش ٬هٌ  حٍْرٍ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ اڅ أُكيح هٌح ؿزپ َلزنخ ونلزه ٷخٽ أرٍ ٳُهخ ٻڀهخ ٳ
 ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَ رن أرٍ ٓڀڄش.

٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرى ٫ىحنش ٫ن ٫ڄَ رن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أرُاه ٫ان       ػنخكي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 وح ڃن حٿ٘ىحٍد وح٫ٴىح حٿڀلً ورهٌح حٔٓنخى ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهٌ-
هلل ٫اِ وؿاپ ٷاخٽ ٳٸاخٽ أراى هََاَس ٳاىحهلل        ٿىڅ كظً َٸخٽ هٌح حهلل هڀٸنخ ٳڄن هڀٶ حؤَِحٿىڅ َٔ ٖ-

انٍ ٿـخٿْ َىڃخ اً ٷخٽ ٿٍ ٍؿپ ڃن أهپ حٿ٬َحٵ هٌح حهلل هڀٸنخ ٳڄن هڀٶ حهلل ٫ِ وؿاپ ٷاخٽ أراى    
هَََس ٳـ٬ڀض أٛز٬ٍ ٳٍ أًنٍ ػاڂ ٛالض ٳٸڀاض ٛايٵ حهلل وٍٓاىٿه حهلل حٿىحكاي حٿٜاڄي ٿاڂ َڀاي          

ِ   وٿڂ َىٿي وٿڂ َټن ٿه ٻٴىح أكي ورهٌح حٔٓنخى أڅ ٍٓىٽ حهلل   ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٷاخٽ اڅ حهلل ٫ا
 وؿپ َٰخٍ وڃن ٯَُس حهلل أڅ َؤطٍ حٿڄئڃن ڃخ كَځ ٫ڀُه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرى ٫ىحنش كيػنخ ٫ڄَ رن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرُه ٫ن كي - 
 ڀڂٓ ٫ڀُه وحهللأرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 

 .ح حٓظـڄَ أكيٻڂ ٳڀُىطَاً-
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرى ٫ىحنش ٫ن ٫ڄَ رن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أرُاه ٫ان       ػنخكي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ح أرٶ حٿ٬زي وٷخٽ ڃَس اًح َٓٵ ٳز٬ه وٿى رنٖ وحٿنٖ نٜٲ حْوٷُش.اً-



  

 

 

Page 587 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

رٍ ٓڀڄش ٫ن أرُاه  خڅ كيػنخ أرى ٫ىحنش ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَ رن أٴٍ كيػنخ ٫أرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ن حهلل حٿَحٍٗ وحٿڄَطٍ٘ ٳٍ حٿلټڂٿ٬-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرى ٫ىحنش كيػنخ ٫ڄَ رن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرُه ٫ن كي - 

 ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ٛڀً حهلل ٍ أرٍ هَََس ٫ن حٿنز
ڂ ٫ُخىس حٿڄََٞ وٗهىى حٿـناخُس وط٘اڄُض حٿ٬اخ٣ْ اًح كڄاي حهلل     ع ٻڀهن كٶ ٫ڀً ٻپ ڃٔڀػٗ-

 .٫ِ وؿپ
ٍ   كي -  ٿق ٛاخ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرى ٫ىحنش ٫ن ٓڀُڄخڅ ح٫ْڄاٖ ٫ان أرا

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ؼَ ٫ٌحد حٿٸزَ ٳٍ حٿزىٽأٻ-
خڅ ٷخٽ كيػنخ حٿَرُا٪ ران ڃٔاڀڂ كايػنخ ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴكي - 

 أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َ٘ټَ حهلل ڃن ٖ َ٘ټَ حٿنخّ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ رَ٘ رن حٿڄٴ٠پ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ران آالٶ      كي - 

     َ َاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل      ٫ن ٬ٓي رن ارَحهُڂ ٫ن ٫زاي حٿاَكڄن ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ ه
 ٫ڀُه وٓڀڂ

ٍّ ٿاُْ ٿهاڂ ىوڅ حهلل وٖ ٍٓاىٿه         ٷَ- َٖ وحْنٜخٍ وأٓڀڂ وٯٴاخٍ وڃَِناش وؿهُناش وأٗاـ٪ ڃاىحٿ
 .ڃىٿً

 رن ٫زي حهللش ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ػڄخڃكي - 
خڃاش ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ          رن أنْ وٷخٽ ٫ٴخڅ ڃَس ٷخٽ ٫ُڂ ًحٹ ػڄ

 و٫ن كزُذ رن حٿ٘هُي ٫ن ڃلڄي رن ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
َس ڃا  ح وٷ٪ حٿٌرخد ٳٍ انخء أكيٻڂ ٳڀُٰڄٔه ٳبڅ ٳٍ أكي ؿنخكُه ىحء وحِهاَ ىوحء وٷاخٽ ٫ٴاخڅ   اً-

 .ؿنخكُه يٳبڅ أك
كيػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ كڄاخى ران َُاي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

ػخرض ٫ن أرٍ ٍحٳ٪ ٫ن أرٍ هَََس أڅ انٔخنخ ٻخڅ َٸڂ حٿڄٔـي أٓىى ڃخص أو ڃخطاض ٳٴٸايهخ حٿنزاٍ    
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ

ٷاخٽ ٳهاٗ آًنظڄاىنٍ راه ٳٸاخٿىح اناه ٻاخڅ         ُپ ٿه ڃاخص ٳٸٳ٬پ حٔنٔخڅ حٿٌٌ ٻخڅ َٸڂ حٿڄٔـي ٷخٽ  ڃخ-
ُٗ ٷخٽ ٳيٿىنٍ ٫ڀً ٷزَهخ ٷخٽ ٳؤطً حٿٸزَ ٳٜڀً ٫ڀُهخ ٷاخٽ ػخراض ٫ناي ًحٹ أو ٳاٍ كايَغ آهاَ       ٿ

 .اڅ هٌ  حٿٸزىٍ ڃڄڀىءس ٧ڀڄش ٫ڀً أهڀهخ واڅ حهلل ٫ِ وؿپ َنىٍهخ رٜٗطٍ ٫ڀُهڂ
ؼاً ٷاخٽ كايػنخ ٓا٬ُي ران أراٍ       ُٯخٿاذ حٿڀ  رنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڀُٴش كي - 

٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍؿٗ أطً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى ٫ني   ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ
 ٳٔؤٿه ٳٸخٽ
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ٍ  نزٍ حهلل أٌ ح٫ْڄخٽ أٳ٠پ ٷخٽ حَٔڄخڅ راخهلل وحٿـهاخى   َخ- ٓازُپ حهلل ٷاخٽ ٳابڅ ٿاڂ أٓاظ٤٪ ًحٹ        ٳا
ُن هخ ٫ناي أهڀهاخ ٷاخٽ ٳابڅ ٿاڂ أٓاظ٤٪ ٷاخٽ ٳظ٬ا        ٔػڄنخ وأنٴخ ٷخٽ ٳؤٌ حٿَٷخد أ٨٫ڂ أؿَح ٷخٽ أٯٗه

ٟخث٬خ أو طٜن٪ ْهَٵ ٷخٽ ٳبڅ ٿڂ أٓظ٤٪ ًحٹ ٷخٽ ٳخكزْ نٴٔٺ ٫ن حٿَ٘ ٳبنهخ ٛايٷش كٔانش   
 .طٜيٷض رهخ ٫ڀً نٴٔٺ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ٫ٔپ رن ٓٴُخڅ ٫ن ٤٫خء ران أراٍ   كي - 
 ٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽح ٍرخف ٫ن أرٍ هَََس ٫ن

 .ٷ٢ وطٸىځ ٫خهش اٖ ٍٳ٬ض ٫نهڂ أو هٴض ٣ڀ٪ حٿنـڂ ٛزخكخ ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ٓهُپ ٫ن ٍؿپ ٫ن أرٍ هَََس أڅ كي - 

 ُه وٓڀڂ ٓڄ٪ ٛىطخ ٳؤ٫ـزه ٳٸخٽ٫ڀ حٿنزٍ ٛڀً حهلل
 .أهٌنخ ٳخٿٺ ڃن ٳُٺ ٷي-
زي حٿَكڄن ڃاىٿً أځ راَػن   يػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٷظخىس أڅ ٫كيػنٍ أرٍ ك ػنخ ٫زي حهللكي - 

 كيع ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ذ حهلل حٿـڄ٬ش ٫ڀً ڃان ٻاخڅ ٷزڀناخ ٳاخهظڀٴىح وهايحنخ حهلل ٿهاخ ٳخٿناخّ ٿناخ ٳُهاخ طزا٪ ٳڀڀُهاىى ٯايح             ٻظ-

 .وٿڀنٜخٍي ر٬ي ٯي
أرٍ هَََس ٫ان   أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ٓهُپ ٫ن أرُه ٫نٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
طـ٬ڀىح رُىطټڂ ڃٸخرَ ٳابڅ حٿ٘ا٤ُخڅ َٴاَ ڃان حٿزُاض حٿاٌٌ طٸاَأ ٳُاه حٿزٸاَس ورهاٌح حٔٓانخى ٫ان              ٖ-

حٿنزاٍ  څ حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح طټڀڄاض َاىځ حٿـڄ٬اش ٳٸاي ٿٰاىص وأٿُٰاض ورهاٌح حٔٓانخى أ           
ْ     ٛڀً ٍٝ رُٰاَ كٸاه ٣ىٷاه ڃان ٓاز٪ أٍٟاُن ورهاٌح        حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ڃان أهاٌ ٗازَح ڃان ح

أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٖ َٔظَ ٫زي ٫زيح ٳاٍ حٿاينُخ اٖ ٓاظَ  حهلل َاىځ حٿٸُخڃاش       حٔٓنخى
ورهٌح حٔٓنخى ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ وَپ ٿ٫ٓٸاخد ڃان حٿناخٍ َاىځ حٿٸُخڃاش ٷاخٽ ٳُهاخ        

 ٻڀهخ كيػنخ ٓهُپ هټٌح ٷخٿهخ أرٍ.
خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ووهُذ ٷخٖ كيػنخ ٓهُپ ٫ن أرُه ػنكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ح ٷخځ أكيٻڂ ڃن ڃـڀٔه ػڂ ٍؿ٪ اٿُه ٳهى أكٶ ره.اً-
َََس ٫ان  يػنخ وهُذ كيػنخ ٓهُپ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هكػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
څ َـڀْ أكيٻڂ ٫ڀً ؿڄَس ٳظلَٵ ػُخره كظً طوڀٚ اٿُاه هُاَ ڃان أڅ ٤َاؤ ٫ڀاً ٷزاَ ٍؿاپ        ٔ-

ڃٔڀڂ ورهٌح حٔٓنخى أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٻپ ٻظٲ ٗاخس ٳڄ٠اڄٞ وٯٔاپ َاي  وٛاڀً      
وٛاڀً ورهاٌح حٔٓانخى أڅ    حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٻپ طاىٍ أٷا٢ ٳظىٟاؤ ڃناه      حٿنزٍ ٛڀًڅ رهٌح حٔٓنخى أ

حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٷااخٽ ٖ طزخٯ٠ااىح وٖ طاايحرَوح وٖ طنااخٳَوح وٻىنااىح ٫زااخى حهلل اهىحنااخ  
ورهٌح حٔٓنخى ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷاخٽ ڃاخ حؿظڄا٪ ٷاىځ ٳظٴَٷاىح ٫ان ٯُاَ ًٻاَ حهلل اٖ         



  

 

 

Page 589 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

حٔٓنخى ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٻؤنڄخ طٴَٷىح ٫ن ؿُٴش كڄخٍ وٻخڅ ًٿٺ حٿڄـڀْ ٫ڀُهڂ كَٔس ورهٌح 
ٷخٽ طٴظق أرىحد حٿٔڄخء ٻپ َىځ اػناُن وهڄاُْ ٳُٰٴاَ ًٿاٺ حٿُاىځ ٿټاپ ٫زاي ٖ َ٘اَٹ          ٫ڀُه وٓڀڂ

 رخهلل ُٗجخ اٖ حڃَأ ٻخڅ رُنه ورُن أهُه ٗلنخء ٳُٸخٽ حن٨َوح هٌَن كظً ٤َٜڀلخ.
يػنخ حٿ٬اٗء ٫ان   ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿاَكڄن ران اراَحهُڂ ٷاخٽ كا     ٫رٍ كيػنخ أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
حٿيَن ريأ ٯََزخ و٬ُٓىى ٯََزخ ٻڄخ ريأ ٳ٤ىرً ٿڀَٰرخء ورهٌح حٔٓنخى ٫ان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً     اڅ-

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حٿينُخ ٓـن حٿڄئڃن وؿنش حٿټخٳَ.
رن ارَحهُڂ حٿٸخٙ ٷخٽ كيػنخ حٿ٬ٗء  كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ػنخ ٫زي حهللكي - 
 ن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽر
 .ڃن ىحء اٖ ٳٍ حٿلزش حٿٔىىحء ڃنه ٗٴخء اٖ حٿٔخځ ڃخ-
هلل ران ٣اخوّ ٫ان أرُاه ٫ان      حػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كايػنخ وهُاذ كايػنخ ٫زاي     كي - 

 ٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأرٍ هَََس ٫ن ح
پ حٿزوُپ وحٿڄظٜيٵ ڃؼپ ٍؿڀُن ٫ڀُهڄخ ؿزظخڅ ڃن كيَي ٷي حٟا٤َص أَايَهڄخ اٿاً طَحٷُهڄاخ     ڃؼ-

ٳټڀڄخ هڂ حٿڄظٜيٵ رٜيٷش حط٬ٔض ٫ڀُه كظً ط٬ٴٍ أػَ  وٻڀڄخ هڂ حٿزوُپ رٜيٷش أنٸز٠ض ٫ڀُاه  
 ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٬َناٍ    ٸڀٜض ٫ڀُه ٷخٽ ٳٔڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل  طٛخكزظهخ وً ٻپ كڀٸش ڃنهخ اٿ

 هخ ٳٗ طظٔ٪.َٸىٽ ٳُـهي أڅ َى٬ٓ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُذ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن ڃلڄي رن َٗكزُپ ٫ان  كي - 

 أرٍ ٛخٿق حٿٔڄخڅ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
طَوڅ حٿ٘اڄْ رنٜاٲ حٿنهاخٍ ٿاُْ      ڃش ٷخٽ هپُخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل أنَي ٍرنخ ٫ِ وؿپ َىځ حٿٸٷخ-

ٓلخرش ٷخٿىح ن٬ڂ ٷخٽ هپ طَوڅ حٿٸڄَ ٿُڀش حٿزيٍ ٿُْ ٳٍ حٿٔڄخء ٓلخرش ٷخٿىح ن٬اڂ ٷاخٽ   ٳٍ حٿٔڄخء 
 .َظه ٻڄخ ٖ ط٠خٍوڅ ٳٍ ٍإَظهڄخٍإ ٳىحٿٌٌ نٴٍٔ رُي  ٿظَوڅ حهلل ٫ِ وؿپ وٖ ط٠خٍوڅ ٳٍ

ڀُڄخڅ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق     ٫ٓىحنش ٫ن ى ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أركي - 
 ٫ن أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ن أرٍ هَََس

 .أٻؼَ ٫ٌحد حٿٸزَ ڃن حٿزىٽ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ران ٓاڀڄش ٷاخٽ أنزؤناخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان         كي - 

 ٫ِ وؿپه أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ٷىٿ
ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٿاى ٻناض أناخ          ٓؤٿه ڃخ راخٽ حٿنٔاىس حٿٗطاٍ ٷ٬٤ان أَايَهن     ٳخ-

 .٫َْٓض حٔؿخرش وڃخ حرظُٰض حٿ٬ٌٍ
ٔن ٷخٖ كيػنخ أرى رټَ رن ٫ُخٕ ٫ن أراٍ  وك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَكي - 

٫ان ٓاخٿڂ ران أراٍ حٿـ٬اي       نخ أراى كٜاُ  ػنكُٜن وَلًُ رن آلٶ كيػنخ أرى رټَ رن ٫ُاخٕ كاي  
 ٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن أرٍ هَََس ٷخ

 .طلپ حٿٜيٷش ٿٰنٍ وٖ ٿٌٌ ڃَس ٓىي ٖ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى ران ٫اخڃَ كايػنخ أراى رټاَ ران ٫ُاخٕ ٫ان أراٍ كٜاُن           كي - 
 وٓڀڂ ُه٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ

 .ٿنٴْحٿٰنً ٫ن ٻؼَس حٿ٬َٝ وٿټن حٿٰنً ٯنً ح ٿُْ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ كيػنخ حَٓحثُپ كايػنخ أراى آالٶ ٫ان ڃـخهاي      كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ً ؿزََپ ٫ڀُه حٿٔٗځ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ انٍ ؿجض حٿزخٍكش ٳڀڂ َڄن٬نٍ أڅ أىهاپ  أط-

 خڅ ٳٍ حٿزُض ٛىٍس أو ٻڀذ.ٻ ٫ڀُٺ اٖ أنه
ٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ كيػنخ ؿَََ رن كخُځ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ڃلڄاي ران     ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

 ََُٓن ٷخٽ أهزَنٍ أرى هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َاخ   ىحڃنټڂ ڃن أكي َيهڀه ٫ڄڀه حٿـنش وٖ َنـُه ڃن حٿنخٍ اٖ رَكڄش ڃان حهلل وٳ٠اپ ٷاخٽ ٷاخٿ     ڃخ-

ٍ حهلل ڃناه رَكڄاش ٷاخٽ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل       هلل وٖ أنض ٷخٽ وٖ أناخ اٖ أڅ َظٰڄاين  حٍٓىٽ 
 .٫ڀُه وٓڀڂ رُي  َٸز٠هخ وَز٤ٔهخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ كيػنخ ؿََاَ ران كاخُځ ٷاخٽ كايػنخ ؿََاَ ران        كي - 
ٳڄاَ ٗاخد ڃان ٷاََٖ ٻخناه       د حٿڄيَناش راخ ََِي ٫ڄٍ ٷخٽ ٻنض ؿخٿٔخ ڃ٪ ٓاخٿڂ ران ٫زاي حهلل ٫ڀاً     

ٽ حٍٳ٪ اُحٿٺ ٳـ٬پ ٬َظٌٍ ٳٸخٽ أنه حٓظَهً وانه ڃن ٻظاخڅ ٳڀڄاخ ڃ٠اً ٷاخٽ     ڃٔظَهً اُٖحٍ ٷخ
 َس َٸىٽ ٓڄ٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽٓڄ٬ض أرخ هََ

نڄخ ٍؿپ َڄٍ٘ ٳٍ كڀه ٿه ڃ٬ـذ رنٴٔه اً هٔٲ حهلل ره حٍْٝ ٳهى َظـڀـاپ ٳُهاخ اٿاً َاىځ     رُ-
 .شخڃحٿٸُ

ڃَ كايػنخ ىحوى أراى حٿڄناٌٍ ٫ان ٿُاه ٫ان ڃـخهاي        خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى ران ٫اخ  نػكي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

هـَص اٖ وؿيص حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٷخٽ ٳٜڀٍ ػاڂ ٷاخٽ حٗاټنذ ًٍى؟؟ ٷاخٽ      ڃخ-
 ٷڀض ٖ ٷخٽ ٷڂ ٳٜپ ٳبڅ ٳٍ حٿٜٗس ٗٴخء.

راٍ  خڃَ ٷاخٽ كايػنخ كڄاخى ٫ان أراٍ حٿڄهاِځ ٫ان أ       ٫ا أٓاىى ران    نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ي٫ن أهااپ حٿڄيَنااش حٿڄيَنااش وهااٍ هُااَ ڃااخ َټااىڅ ڃ٣َزااش ڃىن٬ااش ٳٸُااپ ڃاان َؤٻڀهااخ ٷااخٽ حٿ٤ُااَ    ٿُاا-
 .وحٿٔزخ٩

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٍؿاپ ٫ان أراٍ ٫ٍُاش       كي - 
 ٫ڀُه وٓڀڂ أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ن٫
  ٛيٷش ٷىڃٍ وهڂ أٗي حٿنخّ ٫ڀً حٿيؿخٽ ٬َنٍ رنٍ طڄُڂ ٷخٽ أراى هََاَس ڃاخ ٻاخڅ ٷاىځ ڃان       هٌ-

 حْكُخء أرٰٞ اٿٍ ڃنهڂ ٳؤكززظهڂ ڃنٌ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ هٌح.
ى رن ٫خڃَ كيػنخ حَٓحثُپ ٫ن ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق     ٓىػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أكي - 
 ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫
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ڄخ ٿڀڄڄڀىٹ اًح أىي كٶ حهلل وكٶ ڃىحٿُاه ٷاخٽ ٻ٬اذ ٛايٵ حهلل وٍٓاىٿه ٖ كٔاخد ٫ڀُاه وٖ        ن٬-
 .٫ڀً ڃئڃن ڃِهي

ق ٫ان أراٍ   ٿ٫ان أراٍ ٛاخ   ٖ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى كيػنخ حَٓحثُپ ٫ان ح٫ْڄا  كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 

ڀهاڂ ٳبنڄاخ أناخ ر٘ااَ ٳؤَڄاخ ڃٔاڀڂ ٿ٬نظاه أو آًَظااه ٳخؿ٬ڀهاخ ٿاه ُٻاخس وٷَرااش ٷاخٽ ٫زاي حهلل ٷاخٽ أرااٍ             حٿ-
 .َُ ٷخٽ أنزؤنخ ح٫ْڄٖ أنه ٷخٽ ُٻخس ٍكڄشنڄ كيػنخ  حرن

ٿه٬ُاش ٫ان ىٍحؽ أراٍ حٿٔاڄق      نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ ٷاخٽ أنزؤناخ حرا   كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن أرٍ كـَُس

 . وحٿٌٌ نٴٍٔ رُي  ٿُوظٜڄن ٻپ ٍٗء َىځ حٿٸُخڃش كظً حٿ٘خطخڅ ٳُڄخ حنظ٤لظخأٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ران آالٶ كايػنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان أراٍ َاىنْ ٫ان أراٍ           كي - 

 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂخََس ٷخٽ ٷهَ
ڀ٬َد ڃن َٗ ٷي حٷظَد ٳظنخ ٻٸ٤٪ حٿڀُپ حٿڄ٨ڀڂ َٜزق حٿَؿپ ڃئڃناخ وَڄٔاٍ ٻاخٳَح َزُا٪     پ ٿوَ-

ٷىځ ىَنهڂ ر٬َٝ ڃن حٿينُخ ٷڀُپ حٿڄظڄٔٺ َىڃجٌ ريَنه ٻخٿٸخرٞ ٫ڀً حٿـڄَ أو ٷخٽ ٫ڀً حٿ٘ىٹ 
 ٷخٽ كٔن ٳٍ كيَؼه هز٢ حٿ٘ىٻش.

ٍ َاىنْ ٫ان أراٍ هََاَس     كيػنخ َلًُ ٷخٽ أنزؤناخ حران ٿه٬ُاش ٫ان أرا      كيػنٍ أرٍ ػنخ ٫زي حهللكي - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ڀهڂ انٍ حطوٌ ٫نيٹ ٫هيح ٿڂ طوڀٴنُه انڄخ أنخ رَ٘ ٳؤَڄخ ٫زي ؿڀيطه أو ٗظڄظه أو ٓاززظه ٳخؿ٬ڀهاخ   حٿ-
 .ٿه ٛٗس وٷَرش

رن ٿه٬ُش ٫ن أراٍ َاىنْ وكٔان ٷاخٽ     حٶ أنزؤنخ ٓلػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن اكي - 
 رن ٿه٬ُش ٷخٽ كيػنخ أرى َىنْ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂكيػنخ ح

پ ٿڀ٬َد ڃن َٗ ٷي حٷظَد ٳظنخ ٻٸ٤٪ حٿڀُپ حٿڄ٨ڀڂ َٜزق حٿَؿپ ڃئڃناخ وَڄٔاٍ ٻاخٳَح َزُا٪     وَ-
٫ڀً حٿـڄَ أو ٷخٽ ٫ڀً حٿ٘ىٹ  ه ٻخٿٸخرَٞنٷىځ ىَنهڂ ر٬َٝ ڃن حٿينُخ ٷڀُپ حٿڄظڄٔٺ َىڃجٌ ري

 كيَؼه هز٢ حٿ٘ىٹ. ٷخٽ كٔن ٳٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ ٷاخٽ كايػنخ حران ٿه٬ُاش ٷاخٽ كايػنخ أراى َاىنْ         كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َلُاً وٷڀُاپ ڃاخ هاڂ ٷاخٽ       ٽوهټاٌح ٷاخ   ٌحڄټؼَوڅ هڂ حْٷڀىڅ َىځ حٿٸُخڃش اٖ ڃن ٷخٽ رخٿڄاخٽ هټا  حٿ-

 .ُنُه و٫ن َڄُنه و٫ن َٔخٍ  وڃن هڀٴهكٔن وأٗخٍ رُن ٫
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ كيػنخ حران ٿه٬ُاش كايػنخ أراى َاىنْ ٫ان أراٍ        كي - 

 هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ حهلل ٫ِ وؿپ ٷخٽ
 .ن َٗح ٳڀه٧ٳڀه واڅ  َحخ ٫ني ٧ن ٫زيٌ رٍ اڅ ٧ن رٍ هُأن-
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ٍ كيػنخ َلًُ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿه٬ُش ٫ن ََِي رن ٫ڄَو ٷاخٽ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
ٓڄ٬ض أرخ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن َٸىٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         

 وٓڀڂ ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپ
س أو كزاش وٷاخٽ َلُاً ڃاَس ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ       ًٍن أ٧ڀڂ ڃڄن أٍحى أڅ َوڀٶ ڃؼپ هڀٸٍ ٳڀُوڀاٶ  وڃ-

 .٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ وڃنحهلل ٛڀً حهلل 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ ٷاخٽ كايػنخ حٿلٔان ٬َناٍ حران ٛاخٿق ٫ان ران         كي - 

 أرٍ ٿُڀً ٫ن ٤٫خء ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ح ٟلً أكيٻڂ ٳڀُؤٻپ ڃن أٟلُظهاً-
ٿه٬ُاش ٫ان حٿلاَع ران ََِاي ٫ان       نٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آالٶ أنزؤناخ حران    ػي حهلل كي٫زػنخ كي - 

 أرٍ ٫ڀٸڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .نخّ ڃ٬خىڅ هُخٍهڂ ٳٍ حٿـخهڀُش هُخٍهڂ ٳٍ حٔٓٗځ اًح ٳٸهىح ٳٍ حٿيَنحٿ-
ڄي رُخ٩ حٿڄاٗء ٫ان أرُاه    لََٗٺ ٫ن ڃخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ كيػنكي - 

 خٽ٫ن أرٍ هَََس ٷ
خ نِٿض ػڀش ڃن حْوٿُن وٷڀُپ ڃن حِهََن ٗاٶ ًٿاٺ ٫ڀاً حٿڄٔاڀڄُن ٳنِٿاض ػڀاش ڃان حْوٿاُن         ٿڄ-

وػڀااش ڃاان حِهااََن ٳٸااخٽ أنااظڂ ػڀااغ أهااپ حٿـنااش رااپ أنااظڂ نٜااٲ أهااپ حٿـنااش وطٸخٓااڄىنهڂ حٿنٜااٲ   
 حٿزخٷٍ.

ٍ كيػنخ ََٗٺ ٫ن ٫ڄخٍس رن حٿٸ٬ٸخ٩ ٫ان أرا   َػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃكي - 
 ٫ٍُش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

ء ٍؿااپ اٿااً ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳٸااخٽ َااخ ٍٓااىٽ حهلل نزجنااٍ رااؤكٶ حٿنااخّ ڃنااٍ  ؿااخ-
 .ٛلزش ٳٸخٽ ن٬ڂ وحهلل ٿظنزؤڅ ٷخٽ ڃن ٷخٽ أڃٺ ٷخٽ ػڂ ڃن ٷخٽ ػڂ أڃٺ ٷخٽ ػڂ ڃن ٷخٽ ػڂ أرخٹ

س رن حٿٸ٬ٸخ٩ ٫ان أراٍ   كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ كيػنخ ََٗٺ ٫ن ٫ڄخٍ كيػنٍ أرٍ ػنخ ٫زي حهللكي - 
 ٫ٍُش ٫ن أرٍ هَََس ٍٳ٪ حٿليَغ ٷخٽ

 .ًرخرش أو كزش أو ن أ٧ڀڂ ڃڄن هڀٶ هڀٸخ ٻوڀٸٍ ٳڀُوڀٸىح ڃؼپ هڀٸٍ ًٍسوڃ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى كيػنخ ََٗٺ ٫ن حرن ٫ڄُاَ ٬َناٍ ٫زاي حٿڄڀاٺ ٫ان أراٍ       كي - 

 خٽ ٫ڀً حٿڄنزَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷ٫َن أرٍ ه ڄشٓڀ
 :٬َ رُض ٷخٿظه حٿ٬َدحٗ-
 ٖ ٻپ ٍٗء ڃخ هٗ حهلل رخ٣پأ
 .ٻخى أڃُش رن أرٍ حٿٜڀض أڅ َٔڀڂو
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ أٓاىى كايػنخ ٗاََٺ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ            كي - 

 هَََس ََٳ٬ه ٷخٽ
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ٍأّ ًٿاٺ أو ڃاٗٹ ًٿاٺ    وٖ طئڃنىڅ كظً طلخرىح أٖ أىٿټڂ ٫ڀاً   حطيهڀىڅ حٿـنش كظً طئڃنى ٖ-
حٳ٘ىح حٿٔٗځ رُنټڂ وٍرڄخ ٷخٽ ََٗٺ أٖ أىٿټڂ ٫ڀً ٍٗء اًح ٳ٬ڀظڄى  طلخرزظڂ حٳ٘ىح حٿٔٗځ رُانټڂ  

 ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرٍ وكيػنخ  حرن نڄَُ ٫ن ح٫ْڄٖ ڃ٬نخ .
خ ٗاََٺ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ         ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ أٓاىى كاي   كي - 

 خٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهَََس ٷخٽ ٷ
 .څ َڄظڀت ؿىٱ أكيٻڂ ٷُلخ َََه هَُ ٿه ڃن أڅ َڄظڀت ٬َٗحٔ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ أٓاىى كايػنخ ٗاََٺ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ            كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٍ  نڃ- ه َاؤطٍ حٿـاَف ٿىناه ٿاىڅ ىځ وٍَلاه ٍَاق       ٓازُپ حهلل وحهلل أ٫ڀاڂ رڄان َټڀاڂ ٳاٍ ٓازُڀ       َُټَڀڂ ٳا

 .حٿڄٔٺ
 أرٍ هَََس ٍٳ٬ه ٫ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى ََٗٺ ٓهُپ ٫ن أرُهكي - 
ً ٫ن حٿڄلخٷڀش وهى حٗظَحء حٿ٩ٍِ وهى ٳٍ ٓنزڀه رخٿلن٤ش ونهاً ٫ان حٿڄِحرناش وهاى ٗاَحء      نه-

 .ڄَٿظحٿؼڄخٍ رخ
ٍ خڃَ كايػنخ ٗاََٺ ٫ان ٓاهُپ ٫ان أرُاه ٫ان أرا        نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓاىى ران ٫ا   كيػ - 

 هَََس ٍٳ٬ه ٷخٽ
 .طٜلذ حٿڄٗثټش ٍٳٸش ٳُهخ ؿَّ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ أرى ٫زي حٿَكڄن كايػنخ ٗاََٺ ٫ان ٿُاغ ٫ان      كي - 

 وٓڀڂ ٷخٽ ُه٣خوّ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀ
 .٫ڀً نُخطهڂ ٬غ حٿنخّ وٍرڄخ ٷخٽ ََٗٺ َلَ٘ حٿنخَّز-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كٔااُن حراان ڃلڄااي ٳااٍ طٴٔااَُ ٗااُزخڅ ٫اان ٷظااخىس ٷااخٽ كاايع  كااي - 

 حٿلٔن ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٔاٗځ ڃناه حٿلُاخء وحٿٔاظَ     حٿرنٍ حَٓحثُپ ٻاخنىح َٰظٔاڀىڅ ٫اَحس وٻاخڅ نزاٍ حهلل ڃىٓاً ٫ڀُاه         اڅ-

نىح ٳُه ر٬ىٍس ٷاخٽ ٳزُنڄاخ نزاٍ حهلل ڃىٓاً ٫ڀُاه حٿٔاٗځ َٰظٔاپ َىڃاخ         وٻخڅ َٔظظَ اًح حٯظٔپ ٳ٬٤
وٟ٪ ػُخره ٫ڀً ٛوَس ٳخن٤ڀٸض حٿٜوَس رؼُخره ٳخطز٬هخ نزٍ حهلل َٟرخ ر٬ٜخ  وهى َٸىٽ ػىرٍ 

كـَ ػىرٍ َخ كـَ كظً حنظهً ره اٿً ڃٓ ڃن رنٍ حَٓحثُپ وطىٓا٤هڂ ٳٸخڃاض وأهاٌ نزاٍ حهلل     َخ 
   ّ خطاپ حهلل أٳاخٻً رناٍ    هڀٸاخ وأ٫ايٿهڂ ٛاىٍس ٳٸخٿاض رناى حٓاَحثُپ ٷ       ػُخره ٳن٨َوح ٳابًح أكٔان حٿناخ

 .پ رهخوؿ حَٓحثُپ ٳټخنض رَحءطه حٿظٍ رَأ  حهلل ٫ِ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ كٔاُن كايػنخ ٗاُزخڅ ٫ان ڃنٜاىٍ ٫ان أراٍ كاخُځ ٫ان أراٍ             كي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٿنزٍ ٛڀً ح هَََس ٷخٽ وأكٔذ ًٻَ  ٫ن
 .ڄن هـَ أهخ  ٳىٵ ػٗع ٳڄخص ىهپ حٿنخٍهـَس ٳىٵ ػٗع ٳ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زُي حهلل رن أرٍ ََِي ٫ڄن ٓاڄ٪ أراخ   كي - 

 هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 .طَٷيڅ ؿنزخ كظً طظىٟؤ ٖ-
أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ كٔاُن كايػنخ ؿََاَ ٫ان ڃلڄاي ٫ان         كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٻخڅ َٸىٽ
 .ڄىح ربٓڄٍ وٖ طټنىح رټنُظٍطٔ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كٔااُن كاايػنخ ؿََااَ ٫اان ڃلڄااي ٫اان أرااٍ هََااَس ٷااخٽ ٷااخٽ  كااي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٺ ڃٗثټظاه ػاڂ ٛان٬ض    ٌٌ هڀٸٺ حهلل رُي  وأٓټنٺ ؿنظه وحٓـي ٿا ٿأنض آىځ حٽ ٍ آىځ ڃىًٓ ٳٸخٿٸ-

ڃخ ٛن٬ض ٳٸخٽ آىځ ٿڄىٓاً أناض حٿاٌٌ ٻڀڄاٺ حهلل وأناِٽ ٫ڀُاٺ حٿظاىٍحس ٷاخٽ ن٬اڂ ٷاخٽ ٳهاپ طـاي              
 .ڃټظىرخ ٫ڀٍ ٷزپ أڅ أهڀٶ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳلؾ آىځ ڃىًٓ ٫ڀُهڄخ حٿٔٗځ

ىحوى أرٍ ََِي ٫ن أرُه ٫ن أراٍ   نٿڄ٬ٔىىٌ ٫ح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن كيػنخكي - 
 څ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهَََس أ

ؾ راه حٔنٔاخڅ حٿـناش طٸاىي حهلل     َڀا  ؼَ ڃخ َڀؾ ره حٔنٔخڅ حٿنخٍ حْؿىٳخڅ حٿٴڂ وحٿٴاَؽ وأٻؼاَ ڃاخ   أٻ-
 .٫ِ وؿپ وكٔن حٿوڀٶ

ػنخ ڃلڄاي  يراٍ ٫زاخى كا   أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ ٷخٽ كيػنخ حٿڄٔظىٍى ٬َنٍ حران كي - 
 رن ؿ٬ٴَ حٿڄوِوڃٍ ٷخٽ

خ هَََس ٍؿپ وهى ٤َىٱ رخٿزُض ٳٸاخٽ َاخ أراخ هََاَس أناض نهُاض حٿناخّ ٫ان ٛاىځ َاىځ           ٍ أرٿٸ-
 .حٿـڄ٬ش ٷخٽ ٖ وٍد حٿټ٬زش وٿټن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫نه

ٌٍ ٫ان  خظاخٍ حْنٜا  ڄوػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِاِ ٬َناٍ حران حٿ   كي - 
 نخ أرى ٍحٳ٪ حٿٜخثٮ ٷخٽ ٷخٽ أرى هَََس٫زي حهلل ٬َنٍ حرن ٳَُوُ ٷخٽ كيػ

ػش كٴ٨ظهن ٫ن هڀُڀٍ أرٍ حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿاىطَ ٷزاپ حٿناىځ وٛاىځ ػٗػاش أَاخځ         ػٗ-
 ڃن ٻپ ٗهَ وٍٻ٬ظٍ حٿ٠لً.

ٓاڀُڂ ڃاىٿً    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ كٔاُن ٷاخٽ كايػنخ أراى أوَاْ كايػنخ ٛاٴىحڅ ران         كي - 
ن ٬ُٓي ران ٓاڀڄش ران حٍُْٵ حٿڄوِوڃاٍ ٫ان أراٍ راَىس ران         كڄُي رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ىٱ ٫

 ٫زي حهلل أكي رنٍ ٫زي حٿيحٍ رن ٷًٜ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َ   أن- څ ا ه ؿخء  نخّ ُٛخىوڅ ٳٍ حٿزلَ ٳٸخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل انخ أهپ أٍڃخع وانخ نظاِوى ڃاخء َٔاُ

ڂ َټن ٳُه ڃاخ ن٘اَد أٳنظىٟاؤ ڃان ڃاخء حٿزلاَ       ه ٿڂ َټن ٳُه ڃخ نظىٟؤ ره وحڅ طىٟؤنخ ٿنَٗرنخ ڃ
 ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ن٬ڂ ٳهى حٿ٤هىٍ ڃخإ  حٿلپ ڃُظظه.

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن ڃهيٌ ٫ن ڃخٿٺ ٫ن حٿڄَُٰس رن أرٍ رَىسكي - 
ن يػنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن حرن حٿڄٔاُذ ٫ا  كػنخ كُٔن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي -

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ح ٷڀض ٿٜخكزٺ وحٔڃخځ َو٤ذ حنٜض ٳٸي ٿٰىصاً-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن كيػنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان       كي - 
 ڀڂٓ ٫ڀُه وحهللأرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 

ه وَنَٜحنه وَڄـٔخنه ٻڄؼپ حٿزهُڄش طنظؾ حٿزهُڄش هپ ڃىٿىى َىٿي ٫ڀً حٿٴ٤َس ٳؤرىح  َهىىحن ٻپ-
 .طټىڅ ٳُهخ ؿي٫خء

 كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن ٷخٽ كيػنخ حرن أرٍ ًثاذ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٤٫اخء ران       حهلل ػنخ ٫زيكي - 
 ََِي حٿڀُؼٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ڀُنه ٓجپ ٫ن أوٖى حٿڄَ٘ٻُن ٳٸخٽ حهلل أ٫ڀڂ رڄخ ٻخنىح ٫خڃأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن كيػنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان أراٍ حٿىٿُاي ٫ان أراٍ هََاَس          كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ح أڃڄظڂ حٿنخّ ٳوٴٴىح ٳابڅ ٳاُهڂ حٿټزُاَ وحٿ٠ا٬ُٲ وحٿٜاَُٰ وٷاخٽ ٳاٍ كايَغ آهاَ ٫ان أراٍ            اً-
 .ن هيحٕرٿُي ٫ڄَو ٿىح
كُٔن ٷخٽ كيػنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن أرٍ حٿىٿُي و٫زاي حٿاَكڄن   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 رن ٬ٓي ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٗيس حٿلَ ڃن ٳُق ؿهنڂ ٳخرَىوح رخٿٜٗس اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻاُن ٷاخٽ أنزؤناخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٓاڀڄش ران ٻهُاپ ٫ان          كي - 

 أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
څ ٿَؿپ ٫ڀً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓن ڃن حٔرپ ٳـخء  َظٸخٟاخ  ٳ٤ڀزاىح ٿاه ٳڀاڂ َـايوح      ٻخ-

اٖ ٓنخ ٳىٵ ٓنه ٳٸاخٽ أ٤٫اى  ٳٸاخٽ أوٳُظناٍ أوٳاً حهلل ٿاٺ ٷاخٽ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه            
 .وٓڀڂ اڅ هُخٍٻڂ أكٔنټڂ ٷ٠خء

ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن أرٍ ٍحٳ٪ ٫ان   هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ن٬ُڂ كيػنخ ه٘خځ ٫نحػنخ ٫زي كي - 
 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 ح ؿڀْ رُن ٬ٗزهخ حٍْر٪ ػڂ ؿهي ٳٸي وؿذ حٿٰٔپ.اً-
أراٍ  ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ن٬ُڂ كيػنخ ه٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن أوٳاً ٫ا  كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ هَََس
 .ـخوُ ْڃظٍ ٫ڄخ كيػض ره أنٴٔهخ ڃخ ٿڂ طټڀڂ ره أو ط٬ڄپ رهحهلل ط اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ن٬ُڂ ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ ٛخٿق رن نزهاخڅ ٫ان أراٍ    كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .طنخٳٔىح وٻىنىح ٫زخى حهلل اهىحنخ حرَوح وٖطيطزخٯ٠ىح وٖ  ٖ-
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ن٬ُڂ ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ حٿؼاىٌٍ ٫ان ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄُاَ       ػنخ كي - 

 ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 : يٵ ٻڀڄش ٷخٿهخ حٿ٘خ٫َأٛ-
 ٖ ٻپ ٍٗء ڃخ هٗ حهلل رخ٣پأ
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 .ڀڂٔٿٜڀض أڅ َح ٻخى أڃُش رن أرٍو
ن٬ُڂ ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ْ حٿڄٔټُن حٿٌٌ طاَى  حْٻڀاش وحْٻڀظاخڅ أو حٿظڄاَس وحٿظڄَطاخڅ وٿټان حٿڄٔاټُن حٿاٌٌ ٖ َٔاؤٽ          ٿُ-

 .ُٗجخ وٖ َٴ٤ن رڄټخنه ٳ٤٬ًُ
ٖ ٫ن أرٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ن٬ُڂ ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄكي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ٫ِ وؿپ حٿٜىځ ٿٍ وأنخ أؿٌِ ره َاي٩ ٬٣خڃاه وٗاَحره وٗاهىطه ڃان أؿڀاٍ ٳخٿٜاىځ        حهلل ىٽَٸ-

أ٣ُذ ٫ناي   ٿوڀىٱ ٳُهو ؿنش وٿڀٜخثڂ ٳَكظخڅ ٳَكش كُن َٴ٤َ وٳَكش كُن َڀٸً حهلل ٫ِ وؿپ
 .حهلل ڃن ٍَق حٿڄٔٺ

هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى أكڄي حٿِرٌَُ ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِناخى ٫ان ٫زاي    ػنخ ٫زي حكي - 
 حٿَكڄن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

  .َ نٔخء ٍٻزن حٔرپ نٔخء ٷََٖ أكنخ  ٫ڀً وٿي وأ٫ٍخ  ٫ڀً ُوؽ ٳٍ ًحص َيهُ-
خ ٓٴُخڅ ٫ن حرن ًٻاىحڅ ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان     ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى أكڄي ٷخٽ كيػن ػنخكي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ىٽ حهلل ٫ِ وؿپ َ٘ظڄنٍ حرن آىځ وڃخ َنزٍٰ ٿه أڅ َ٘ظڄنٍ وَټٌرنٍ وڃخ َنزٍٰ ٿه أڅ َټاٌرنٍ  َٸ-

 .ٿن ٬َُينٍ ٻڄخ ريأنٍ هاَخٌ ٷىٿ زهأڃخ ٗظڄه اَخٌ ٷىٿه أڅ ٿٍ وٿيح وأڃخ طټٌَ
ػنٍ أرٍ كيػنخ أرى أكڄي كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ڃىٓاً ران ٫ؼڄاخڅ    ػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َزخٽ ٳٍ حٿڄخء حٿٌٌ ٖ َـٌَ ػڂ َٰظٔپ ڃنه ٖ-
ٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِناخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ      ٓڄي كيػنخ أكػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهَََس 
 َٸىٽ أكيٻڂ َخ هُزش حٿيهَ ٳبڅ حهلل ٫ِ وؿپ هى حٿيهَ. ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أراى أكڄاي كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٫زاي حهلل ران أراٍ ٿزُاي ٫ان أراٍ               كي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂحٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
 .وحٳٶ ٫ڀڄه ٳهى ٫ڀڄه څ نزٍ ڃن حْنزُخء َو٢ ٳڄنٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أراى أكڄاي ٷاخٽ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان حٿلـاخؽ ران ٳَحٳٜاش ٫ان              كي - 

 ٍؿپ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ُڂٿجحٿڄئڃن ٯَ ٻََڂ واڅ حٿٴخؿَ هذ  اڅ-
ٻؼُاَ ران َُاي ٫ان حٿىٿُاي ران ٍراخف ٫ان أراٍ           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى أكڄي كيػنخكي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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َِحٽ أكيٻڂ ٳاٍ ٛاٗس ڃاخ ىحځ ٳاٍ ڃـڀٔاه َنظ٨اَ حٿٜاٗس وحٿڄٗثټاش َٸىٿاىڅ حٿڀهاڂ حٯٴاَ ٿاه              ٖ-
 .حٿڀهڂ حٍكڄه ڃخ ٿڂ َليع

حٿىٿُاي ران ٍراخف ٫ان      كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى أكڄي ٷخٽ كايػنخ ٻؼُاَ ران َُاي ٫ان      هللػنخ ٫زي حكي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

طزخٯ٠ااىح وٖ طلخٓاايوح وٖ طنخؿ٘ااىح وٖ طاايحرَوح وٻىنااىح ٫زااخى حهلل اهىحنااخ ٖ َزاا٬ُن كخٟااَ  ٖ-
ڀَُىهاخ وٿُاَى ڃ٬هاخ ٛاخ٫خ     ٳهخ ڃٜاَحس  ؿاي ٿزخى وٖ طڀٸىح حٿَٻزخڅ رزُ٪ وأَڄخ حڃَة حرظاخ٩ ٗاخس ٳى  

ڂ ٫ڀً ٓىځ أهُه وٖ َو٤ذ ٫ڀاً ه٤زظاه وٖ طٔاؤٽ حٿڄاَأس ٣اٗٵ أهظهاخ       ڃن طڄَ وٖ َٔڂ أكيٻ
 ٿظټظٴت ڃخ ٳٍ انخثهخ ٳبڅ ٍُٷهخ ٫ڀً حهلل ٫ِ وؿپ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى أكڄي ٷخٽ كايػنخ ٻؼُاَ ران َُاي ٫ان حٿىٿُاي ران ٍراخف ٫ان          كي - 
 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٓٷخٽ ٷخٽ ٍس أرٍ هَََ

ٔااً راان ڃااََڂ أڅ َنااِٽ كټڄااخ ٷٔاا٤خ واڃخڃااخ ٫اايٖ ٳُٸظااپ حٿونَِااَ وَټٔااَ      ٗااٺ حٿڄٔااُق ٫ُ َى-
حٿٜاڀُذ وطټاىڅ حٿااي٫ىس وحكايس ٳاخٷَإو  أو حٷَثااه حٿٔاٗځ ڃان ٍٓااىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓااڀڂ         

 .وأكيػه ٳُٜيٷنٍ ٳڀڄخ ك٠َطه حٿىٳخس ٷخٽ حٷَإو  ڃنٍ حٿٔٗځ
ٍ حرن ٫زُي حهلل ٫ن ٤٫خء ٫ان أراٍ    كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى أكڄي كيػنخ ڃ٬ٸپ ٬َنهللػنخ ٫زي حكي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٜيٷش ٫ن ٧هَ ٯنً وحريأ رڄن ط٬ىٽ وحٿُي حٿ٬ڀُخ هَُ ڃن حٿُي حٿٔٴڀًحٿ-
٫ْاَؽ ٫ان أراٍ    حٿِناخى ٫ان   ح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى أكڄي كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍكي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ح
 ً كذ حػنظُن ٣ىٽ حٿلُخس وٻؼَس حٿڄخٽ.ذ حٿُ٘ن ٗخد ٫ڀٷڀ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ أرخڅ ٬َنٍ حٿ٤٬خء ٫ن َلًُ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ران     كي - 

 ڀڂو٫ٓزي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس أڅ نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
 .طظِوؽ حٿڄَأس ٫ڀً ٫ڄظهخ أو ٫ڀً هخٿظهخ څً أنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ ٷخٽ كيػنخ أرخڅ ٬َنٍ حٿ٤٬خٍ ٫ان َلُاً ران أراٍ ٻؼُاَ      كي - 

٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن ػىرخڅ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ؿهنڂ حٓظؤًنض ٍرهخ ٳنٴٔهخ ٳٍ ٻپ ٫خځ 
وٷاخٽ أراى هََاَس ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل       خن ُڃهَََها ڃا  ڃَطُن ٳ٘يس حٿلَ ڃان كاَ ؿهانڂ وٗايس حٿزاَى     

 ه وٓڀڂٛڀً حهلل ٫ڀُ
 .ح حٗظي حٿلَ ٳؤرَىوح ٫ن حٿٜٗس ٳبڅ ٗيس حٿلَ ڃن ٳُق ؿهنڂاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هىًس رن هڀُٴش ٷخٽ كيػنٍ ٫ىٱ ٫ن ڃلڄاي ران ٓاََُن ٫ان     كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ
 .رٜىځ شً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َٴَى َىځ حٿـڄ٬نه-
ىًس كيػنخ ٫ىٱ ٫ن ٗهَ رن كىٗذ ٫ن أرٍ هََاَس ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هكي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحهلل حٿنزٍ ٛڀً
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أَٗح١ حٿٔخ٫ش أڅ ََي ٫ٍخس حٿ٘خء ٍإوّ حٿنخّ واڅ ََي حٿلٴخس حٿ٬اَحس حٿـاى٩ َظزاخٍوڅ     ڃن-
 .ٳٍ حٿزنخء وأڅ طڀي حْڃش ٍرهخ أو ٍرظهخ

ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان      يػنٍ أرٍ كيػنخ هىًس رن هڀُٴش كيػنخ ٫ىٱ ٫ن ك٫زي حهلل خ ػنكي - 
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

َإَخ ػٗػش ٳزَ٘ي ڃن حهلل وكيَغ حٿنٴْ وطوىَٲ ڃن حٿ٤ُ٘خڅ ٳبًح ٍأي أكيٻڂ ٍإَخ ط٬ـزاه  حٿ-
 . ٳڀُٸٜهخ اڅ ٗخء واًح ٍأي ُٗجخ َټَهه ٳٗ َٸٜه ٫ڀً أكي وٿُٸڂ ٳڀُٜپ

٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ       ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ هاىًس كايػنخ ٫اىٱ ٫ان ڃلڄاي         كي - 
 : ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 طخد ٷزپ أڅ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰرهخ طخد حهلل ٫ڀُه. ڃن-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ هاىًس كايػنخ ٫اىٱ ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ               كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .وٖ طټظنىح رټنُظٍ ڄىح ربٓڄٍطٔ-
أرٍ كيػنخ هىًس كيػنخ ٫ىٱ ٫ن هّٗ ٷخٽ ٷخٽ أرى هَََس ٷخٽ ٍٓىٽ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .نخّ أطزخ٩ ٿٸََٖ ٳٍ هٌح حٿ٘ؤڅ ٻٴخٍهڂ أطزخ٩ ٿټٴخٍهڂ وڃٔڀڄىهڂ أطزخ٩ ٿڄٔڀڄُهڂحٿ-
ٽ كيػنخ ٫ىٱ ٫ن هّٗ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزاٍ  ٷخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هىًس كي - 

 ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٛڀً حهلل ٫
 .ً ٻپ ٠٫ى ڃن أ٠٫خء رنٍ آىځ ٛيٷش٫ڀ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هىًس ٷخٽ كيػنخ ٫ىٱ ٫ن هّٗ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزاٍ  كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ل٤اذ وَز٬ُاه ؤَاظٰنٍ راه     ٿلظ٤اذ ڃان ح  ٳُهلل ٔڅ َؤهٌ أكيٻڂ كزٗ ٳُن٤ڀاٶ اٿاً هاٌح حٿـزاپ     وح-

 .څ َٔؤٽ حٿنخّ أ٤٫ى  أو كَڃى ٫ن حٿنخّ هَُ ٿه ڃن أ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هىًس ٷخٽ كيػنخ ٫اىٱ ٫ان هاّٗ هاى حران ٫ڄاَو حٿهـاٌَ        كي - 

 ٳُڄخ َلٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
خ ٳاخٍّ ڃظټزاَ ٫ڀُاه ٗاخٍس كٔانش ٳٸخٿاض       ها خ اً ڃاَ ر ٿها نڄخ حڃَأس ٳُڄن ٻخڅ ٷزڀټڂ طَٟا٪ حرناخ   رُ-

ٿڀهڂ ٖ طڄض حرنٍ هٌح كظً أٍح  ڃؼپ هٌح حٿٴخٍّ ٫ڀً ڃؼپ هٌح حٿٴَّ ٷخٽ ٳظَٹ حٿٜزٍ حٿڄَأس ح
حٿؼيٌ ػڂ ٷخٽ حٿڀهڂ ٖ طـ٬ڀناٍ ڃؼاپ هاٌح حٿٴاخٍّ ٷاخٽ ػاڂ ٫اخى اٿاً حٿؼايٌ ََٟا٪ ػاڂ ڃاَوح رـُٴاش              
كزُ٘ش أو ُنـُش طـَ ٳٸخٿض أ٫ٌُ حرنٍ رخهلل أڅ َڄىص ڃُظش هٌ  حٿلزُ٘ش أو حٿِنـُش ٳظَٹ حٿؼايٌ  

حٿِنـُش ٳٸخٿض أڃه َخ رنٍ ٓؤٿض ٍرٺ أڅ َـ٬ڀٺ ڃؼپ ًٿٺ  ٿڀهڂ أڃظنٍ ڃُظش هٌ  حٿلزُ٘ش أووٷخٽ ح
حٿٴااخٍّ ٳٸڀااض حٿڀهااڂ ٖ طـ٬ڀنااٍ ڃؼڀااه وٓااؤٿض ٍرااٺ أڅ ٖ َڄُظااٺ ڃُظااش هااٌ  حٿلز٘ااُش أو حٿِنـُااش    
ٳٔؤٿض ٍرٺ أڅ َڄُظٺ ڃُظظهخ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿٜزٍ انٺ ى٫ىص ٍرٺ أڅ َـ٬ڀناٍ ڃؼاپ ٍؿاپ ڃان أهاپ      
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خ و٠َااَرىنهخ و٨َڀڄىنهااخ ٳظٸااىٽ كٔاازٍ حهلل   لز٘ااُش أو حٿِنـُااش ٻااخڅ أهڀهااخ َٔاازىنه  حٿنااخٍ وحڅ حٿ
 كٔزٍ حهلل.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هىًس ٷخٽ كيػنخ ٫اىٱ ٫ان هاّٗ وڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس        كي - 
 هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٿنزٍ ٛڀً ح ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ و٫ن حٿلٔن ٫ن

 .ٳؤٻپ وَٗد ٳڀُظڂ ٛىڃه ٳبنڄخ أ٬٣ڄه حهلل وٓٸخ  ح ٛخځ أكيٻڂ َىڃخ ٳنٍٔاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هىًس كيػنخ ٫ىٱ ٫ان هاّٗ وڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان        كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .طٔزىح حٿيهَ ٳبڅ حهلل هى حٿيهَ ٖ-
ڄاي ٫ان أراٍ هََاَس      كيػنٍ أرٍ كيػنخ هىًس كيػنخ ٫ىٱ رن أرٍ ؿڄُڀش ٫ن ڃلحهللػنخ ٫زي كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ڀىٱ ٳڂ حٿٜخثڂ أ٣ُذ ٫ني حهلل ڃن ٍَق حٿڄٔٺ ٷخٽ ٷخٽ ٍرټڂ ٫اِ وؿاپ ٫زايٌ طاَٹ ٗاهىطه      ٿو-

 .و٬٣خڃه وَٗحره حرظٰخء ڃَٟخطٍ وحٿٜىځ ٿٍ وأنخ أؿٌِ ره
ٍ ٛاڀً  ىًس كيػنخ ٫ىٱ هڂ ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزهرٍ كيػنخ أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 :حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ح حٓظُٸ٦ أكيٻڂ ڃن نىڃه ٳؤٍحى حٿ٤هىٍ ٳٗ ٬٠َن َي  ٳٍ حٔنخء كظاً َٰٔاڀهخ ٳبناه ٖ َايٌٍ     اً-

 . أَن رخطض َي 
 ٍٷاخٽ أهزَنا  َ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى أنزؤنخ حٓڄ٬ُپ ٬َناٍ حران ؿ٬ٴا   كي - 

أراٍ هََاَس أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ       ََٗٺ ٬َنٍ حرن أرٍ نڄَ ٫ن ٤٫اخء ران َٔاخٍ ٫ان     
 ٷخٽ

ْ حٿڄٔټُن حٿٌٌ طَى  حٿظڄاَس أو حٿظڄَطاخڅ أو حٿڀٸڄاش وحٿڀٸڄظاخڅ اڅ حٿڄٔاټُن حٿڄظ٬ٴاٲ حٷاَإوح        ٿُ-
 .اڅ ٗجظڂ ٖ َٔؤٿىڅ حٿنخّ اٿلخٳخ

خ حرن ٿه٬ُش ٫ن ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان أراٍ     نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ًُٔ أنزؤكي - 
 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس ٷخٽ

َص رخٿ٫َذ وأوطُض هىحطُڂ حٿټٗځ ورُنڄخ أنخ نخثڂ أوطُض رڄٴخطُق هِحثن حٍْٝ ٳىٟا٬ض  نٜ-
 .ٳٍ َيٌ

ً ىٿػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ًُٔ ٷخٽ كيػنخ أرى ڃ٬٘اَ ٫ان حران وهاذ ڃا     كي - 
 ٫ڀُه وٓڀڂس ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل َأرٍ هََ

 أهزَٻڂ روَُ حٿزََش ٷخٿىح رڀً َخ ٍٓىٽ حهلل ٷاخٽ ٍؿاپ أهاٌ ر٬ناخڅ ٳَٓاه ٳاٍ ٓازُپ حهلل ٫اِ         أٖ-
وؿپ ٻڀڄخ ٻخنض ه٬ُش حٓظىي ٫ڀُه أٖ أهزَٻڂ رخٿٌٌ َڀُه ٷخٿىح رڀً حٿَؿپ ٳٍ ػڀش ڃن ٯنڄه َٸُڂ 

 وٖ ٤٬ٍَ ره. رَ٘ حٿزََش ٷخٿىح رڀً ٷخٽ حٿٌٌ َُٔؤٽ رخهلل ڂأٖ أهزَٻس حٿٜٗس وَئطً حٿِٻخ
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ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ارااَحهُڂ راان أرااٍ حٿ٬زااخّ ٷااخٽ كاايػنخ أرااى أوَااْ ٷااخٽ ٷااخٽ       كااي - 
حٿِهٌَ أهزَنٍ أرى ٓڀڄش ران ٫زاي حٿاَكڄن أڅ أراخ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه           

 وٓڀڂ
 . أڅ أهظزت ى٫ىطٍ ٿُىځ حٿٸُخڃش ٗٴخ٫ش ْڃظٍپ نزٍ ى٫ىس وأٍَي اڅ ٗخء حهللٿټ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ ران أراٍ حٿ٬زاخّ ٷاخٽ كايػنخ أراى أوَاْ ٫ان حٿِهاٌَ          كي - 

 ٫ن ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .طپ حٿُهىى حطوٌوح ٷزىٍ أنزُخثهڂ ڃٔخؿيٷخ-
ّ    ػنخ ٫زاايكااي -  ٷااخٽ كاايػنخ أرااى أوَااْ ٷااخٽ ٷااخٽ    حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ارااَحهُڂ راان أرااٍ حٿ٬زااخ

حٿِهٌَ ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن رن هَڃِ ح٫َْؽ َٸىٽ أهزَناٍ أراى هََاَس أناه ٓاڄ٪ ٍٓاىٽ حهلل       
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

هااخ ٫نٓااؤٽ ؿااخٍ  أڅ ٠َاا٪ ه٘اازش ٳااٍ ؿاايحٍ  ٳااٗ َڄن٬ااه ػااڂ ٷااخٽ أرااى هََااَس ڃااخٿٍ أٍحٻااڂ      ڃاان-
 .وحهلل ٍْڃُن رهخ رُن أٻظخٳټڂ ڃ٬َُٟن

٬زاخّ ٷاخٽ كايػنخ أراى أوَاْ كايػنخ ٫زاي حهلل        حٿ حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن أرٍ ػنخ ٫زيكي - 
 رن حٿٴ٠پ وحرى حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ

 .ڀهڃؼ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ اراَحهُڂ ران أراٍ حٿ٬زاخّ كايػنخ أراى أوَاْ ٫ان حٿِهاٌَ أڅ            كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ رن حٿڄُٔذ أهزَ  أڅ أرخ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ُي٬ٓ
 .ح ٷڀض ٿٜخكزٺ حنٜض وحٔڃخځ َو٤ذ ٳٸي ٿٰىصاً-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ارااَحهُڂ راان أرااٍ حٿ٬زااخّ ٷااخٽ كاايػنخ أود أوَااْ ٷااخٽ ٷااخٽ    كااي - 

َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ     أراخ هََاَس  ٪ حٿِهٌَ أڅ أرخ ٫زُي ڃىٿً ٫زي حٿَكڄن رن ٫ىٱ أهزَ  أنه ٓاڄ 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ىص ٍرٍ ٳڀڂ َٔظـذ ٿٍى٫ َٔظـخد ْكيٻڂ ڃخ ٿڂ ٬َـپ ٳُٸىٽ ٷي هأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حهلل ران رټاَ حٿٔاهڄٍ ٷاخٽ كايػنخ ٫زاخى ران ڃنٜاىٍ ٫ان           كي - 

ىٽ حهلل ٛاڀً  َََٓس أڅ ٍه ٫زي حهلل رن ٫زُي حرن ٫ڄَُس ٷخٽ كيػنٍ أرٍ ٫زُي رن ٫ڄَُ ٫ن أرٍ
 ـَ ر٬ي حٿَٻى٩ ٳٸخٽحهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷنض ٳٍ ٛٗس حٿٴ

ڀهڂ أنؾ حٿىٿُي رن حٿىٿُي وٓڀڄش رن ه٘خځ و٫ُخٕ رن أرٍ ٍر٬ُاش وحٿڄٔظ٠ا٬ٴُن ڃان حٿڄٔاڀڄُن     حٿ-
وحٿڄٔڀڄُن ڃن أهپ ڃټش ٷاخٽ ٳىحٳٸاه حٿٸخٓاڂ ٫ڀاً أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷناض ر٬اي           

 .حٿَٻى٩
يػنخ أراى أوَاْ ٫ان حٿِهاٌَ     يػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ ران أراٍ حٿ٬زاخّ ٷاخٽ كا     ك٫زي حهلل خ ػنكي - 

 ٫ن ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .پ ٛٗس حٿـڄخ٫ش ٫ڀً ٛٗس أكيٻڂ وكي  هڄٔش و٫َ٘وڅ ؿِءحٳ٠-
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ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ     نخ ُحثايس ٫ا  ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃ٬خوَاش ران ٫ڄاَو ٷاخٽ كاي      كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ 

ظڄ٪ ڃٗثټش حٿڀُپ وحٿنهخٍ ٳٍ ٛٗس حٿٴـَ وٛٗس حٿ٬ٜاَ ٷاخٽ ٳُـظڄ٬اىڅ ٳاٍ ٛاٗس حٿٴـاَ       طـ-
ٷخٽ ٳظ٬ٜي ڃٗثټش حٿڀُپ وطؼزاض ڃٗثټاش حٿنهاخٍ ٷاخٽ وَـظڄ٬اىڅ ٳاٍ ٛاٗس حٿ٬ٜاَ ٷاخٽ ٳُٜا٬ي           

ٸىٿاىڅ أطُناخهڂ   ُاپ ٷاخٽ ٳُٔاؤٿهڂ ٍرهاڂ ٻُاٲ طاَٻظڂ ٫زاخىٌ ٷاخٽ ٳُ        ڀڃٗثټش حٿض ڃٗثټش حٿنهخٍ وطؼز
 وهڂ َٜڀىڅ ٷخٽ ٓڀُڄخڅ وٖ أ٫ڀڄه اٖ ٷي ٷخٽ ٳُه ٳخٯٴَ ٿهڂ َىځ حٿيَن.وطَٻنخهڂ  وهڂ َٜڀىڅ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃ٬خوَاش ران ٫ڄاَو ٷاخٽ كايػنخ ُحثايس ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ            كي - 
 هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٿنزٍ ٛڀً ح ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن

أهڀه أڅ َـي ػٗع هڀٴخص ٨٫خځ ٓڄخڅ ٷخٽ ٷڀنخ ن٬ڂ ٷخٽ ٳؼٗع آَاخص  لذ أكيٻڂ اًح ٍؿ٪ اٿً أَ-
 .َٸَأ رهن ٳٍ حٿٜٗس هَُ ٿه ڃنهن

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َٸىد ٷخٽ كيػنخ أرٍ ٫ن حرن آالٶ ٷاخٽ كايػنٍ هزُاذ ران      كي - 
٫خٛڂ رن ٫ڄَ ران حٿو٤اخد ٫ان أراٍ هََاَس       ن٫ن كٴٚ ر ٫ٌٍزي حٿَكڄن رن هزُذ حْنٜخ

 ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽٷخٽ ٓڄ
ڃنزٌَ ٫ڀً كىٍٟ واڅ ڃخ رُن ڃنزٌَ ورُن رُظٍ ٍوٟاش ڃان ٍَاخٝ حٿـناش وٛاٗس ٳاٍ        اڅ-

 .ڃٔـيٌ هٌح ٻؤٿٲ ٛٗس ٳُڄخ ٓىح  ڃن حٿڄٔخؿي اٖ حٿڄٔـي حٿلَحځ
كاايػنخ أرااٍ ٫اان ڃلڄااي راان آاالٶ ٷااخٽ كاايػنٍ  ٽ٬َٸااىد ٷااخ نخػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػكااي - 

ٍ رن ٍٳخ٫ش ران أراٍ ڃخٿاٺ حٿٸ٧َاٍ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ران ٫زاي حٿاَكڄن ران ٫اىٱ ٫ان أراٍ               حٿڄٔى
 .هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼپ كيَغ هزُذ ٫ن كٴٚ ٿڂ َِى وٿڂ َنٸٚ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ ٷخٽ ٓاڄ٬ض ڃُٔاىٍح ڃاىٿً ٷاََٖ ٳاٍ كڀٸاش       كي - 
رش ٫ن ڃلڄي رن َُخى حٿٸٍَٗ ٫ان أراٍ هََاَس أناه ڃاَ راه ٳظاً        ٬ُٓي َليع ٬َنٍ حرن أرٍ ٫َو

 َـَ اُحٍ  ٳىٻِ  رليَيس ٻخنض ڃ٬ه ػڂ ٷخٽ
 .ڂ َزڀٰٺ ڃخ ٷخٽ أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َن٨َ حهلل اٿً حٿٌٌ َـَ اُحٍ  ر٤َحأٿ-
خٍ ران  ى حٿـىحد حٿ٠زٍ حْكىٙ رن ؿىحد ٷخٽ كيػنخ ٫ڄرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أكي - 

 ق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽٍَُٶ ٫ن ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿ
ء ٍؿپ اٿً حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل اناٍ أكايع نٴٔاٍ رخٿلايَغ ٔڅ           ؿخ-

 .أهَ ڃن حٿٔڄخء أكذ اٿٍ ڃن أڅ أطټڀڂ ره ٷخٽ ًٿٺ ََٛق حَٔڄخڅ
ن ٫زاي حهلل ران ٫ُٔاً    أرٍ كيػنخ أرى حٿـىحد كايػنخ ٫ڄاخٍ ران ٍَُاٶ ٫ا      ٍحهلل كيػني ػنخ ٫زكي - 

 ٫ن ٫ټَڃش ٫ن َلًُ رن ٬َڄَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .هزذ هخىڃخ ٫ڀً أهڀهخ ٳڀُْ ڃنخ وڃن أٳٔي حڃَأس ٫ڀً ُوؿهخ ٳڀُْ هى ڃنخ ڃن-
ٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ىحوى ران أراٍ   خرن ٫ًُٔ ٷٶ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلكي - 

 ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هني ٫ن
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ع ٳٍ حٿڄنخٳٶ واڅ ٛاڀً واڅ ٛاخځ و٫ُاڂ أناه ڃٔاڀڂ اًح كايع ٻاٌد واًح و٫اي أهڀاٲ واًح          ػٗ-
 .حثظڄن هخڅ

ن ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق     ٫ا ػنخ ٗاََٺ  كاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٓاخرٶ  كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ

حهلل ٫ِ وؿپ ٻظذ ٻظخرخ رُي  ٿنٴٔه ٷزپ أڅ َوڀاٶ حٿٔاڄىحص وحٍْٝ ٳىٟا٬ه طلاض ٫َٗاه       اڅ-
 .ٳُه ٍكڄظٍ ٓزٸض ٯ٠زٍ

حران ؿ٬ٴاَ   ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى حٿهخٗڄٍ ٷخٽ أنزؤنخ حٓڄ٬ُپ ٬َنكي - 
 ٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽخٽ أنزؤنخ حٿ٬ٗء ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٷ
ى٫خ اٿً هيي ٻخڅ ٿه ڃن حْؿَ ڃؼپ أؿىٍ ڃن طز٬ه ٖ َنٸٚ ًٿٺ ڃن أؿاىٍهڂ ٗاُجخ وڃان     ڃن-

 .ى٫خ اٿً ٟٗٿش ٻخڅ ٫ڀُه ڃن حٔػڂ ڃؼپ آػخځ ڃن طز٬ه ٖ َنٸٚ ًٿٺ ڃن آػخڃهڂ ُٗجخ
أهزَناٍ حٿ٬اٗء ٫ان    يػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى ٷاخٽ أنزؤناخ حٓاڄ٬ُپ ٷاخٽ     كيػنٍ أرٍ ك ػنخ ٫زي حهللكي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ن أرُه
َٜزَ ٫ڀً ْوحء حٿڄيَنش وٗيطهخ أكي اٖ ٻنض ٿه ٗٴ٬ُخ َىځ حٿٸُخڃش أو ٗاهُيح ورهاٌح حٔٓانخى     ٖ-

خإد ڃان حٿ٘ا٤ُخڅ ٳابًح طؼاخءد أكايٻڂ ٳڀاُټ٨ڂ ڃاخ        ظؼا أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ اڅ حٿ
حٿناخٍ  ٌح حٔٓنخى أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ ٖ َـظڄا٪ ٻاخٳَ وٷخطڀاه ٳاٍ        حٓظ٤خ٩ وره

أريح ورهٌح حٔٓنخى أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٿى ٬َڀاڂ حٿڄائڃن ڃاخ ٫ناي حهلل ٫اِ وؿاپ ڃان        
حٿ٬ٸىرش ڃخ ٣ڄ٪ رـنظه أكي وٿى ٬َڀڂ حٿټخٳَ ڃخ ٫ني حهلل ڃن حٿَكڄش ڃخ ٷن٢ ڃن ٍكڄظه أكي ورهٌح 

ٷخٽ ٖ ٫يوي وٖ ٛٴَ وٖ هخڃاش وٖ ناىء ورهاٌح حٔٓانخى      ٓنخى أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٔ
أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷاخٽ َاؤطٍ حٿڄٔاُق حٿايؿخٽ ڃان ٷزاپ حٿڄ٘اَٵ وهڄظاه حٿڄيَناش كظاً           

وهنخٿٺ َهڀٺ ٷخٽ ٫زي حهلل ٻاٌح ٷاخٽ أراٍ ٳاٍ      ځٷزپ حٿ٘خ ههَنِٽ ىحثَ أُكي ػڂ طَٜٱ حٿڄٗثټش وؿ
 ٌ  حْكخىَغ.ه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى ٷخٽ أنزؤنخ حٓڄ٬ُپ ٫ن حران ىَناخٍ ٬َناٍ ٫زاي     كي - 

 حهلل ٫ن أرٍ ٛخٿق حٿٔڄخڅ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٍؿپ رنً رنُخنخ ٳؤكٔنه وأؿڄڀاه اٖ ڃىٟا٪ ٿزناش ڃان ُحوَاش      پ ڀٍ وڃؼپ حْنزُخء ڃن ٷزڀٍ ٻڄؼڃؼ-

ىٳىڅ ره و٬َـزىڅ ٿه وَٸاىٿن هاٗ وٟا٬ض هاٌ  حٿڀزناش ٷاخٽ ٳؤناخ طڀاٺ         ٤َ ڃن ُوحَخ  ٳـ٬پ حٿنخّ
 .حٿڀزنش وأنخ هخطڂ حٿنزُُن

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ كيػنخ حٓڄ٬ُپ أنزؤناخ ٫ظزاش ران ڃٔاڀڂ ڃاىٿً رناٍ طڄاُڂ        كي - 
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٿً رنٍ ٍَُٶ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهللىرن كنُِ ڃي ٫ن ٫زُ

ح وٷاا٪ حٿااٌرخد ٳااٍ ٗااَحد أكاايٻڂ ٳڀُٰڄٔااه ٻڀااه ػااڂ ٿ٤َُكااه ٳاابڅ ٳااٍ أكااي ؿنخكُااه ٗااٴخء وٳااٍ  اً-
حِهاَ ىحء وٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُاه وٓااڀڂ اًح وٿااٮ حٿټڀااذ ٳاٍ انااخء أكاايٻڂ ٳڀُٰٔااڀه ٓااز٪    

 .ڃَحص
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ڀُڄخڅ ح٫ْڄاٖ  ػنخ ڃ٬خوَاش ران ٫ڄاَو ٷاخٽ كايػنخ ُحثايس كايػنخ ٓا        يػنٍ أرٍ ككيػنخ ٫زي حهلل كي - 
 ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ح ٓڄ٪ حٿ٘ا٤ُخڅ حٿڄناخىٌ َناخىٌ حٿٜاٗس وٿاً وٿاه ٟاَح١ كظاً ٖ َٔاڄ٪ حٿٜاىص ٳابًح ٳاَ٭             اً-
 .ٍؿ٪ ٳىٓىّ ٳبًح أهٌ ٳٍ حٔٷخڃش ٳ٬پ ڃؼپ ًٿٺ

ْ     ٍحهلل كيػني ػنخ ٫زكي -  ٫ڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق     أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش ٷخٽ كايػنخ أراى آالٶ ٫ان ح
 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ي ڃن َٗحٍ حٿنخّ َىځ حٿٸُخڃش حٿٌٌ َؤطٍ هئٖء رليَغ هئٖء وهئٖء رليَغ هئٖءطـ-
ن ًٻاىحڅ ٫ان ٫زاي    را ٫زاي حهلل  خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش ٷخٽ كايػنخ ُحثايس كايػن   كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٿَكڄن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس 
طٸااىځ حٿٔااخ٫ش كظااً ط٤ڀاا٪ حٿ٘ااڄْ ڃاان ڃَٰرهااخ ٳُاائڃن حٿنااخّ أؿڄ٬ااىڅ ٳُىڃجااٌ ٖ َنٴاا٪ نٴٔااخ    ٖ-

اَڄخنهخ ٿڂ طټن آڃنض ڃن ٷزپ أو ٻٔزض ٳٍ اَڄخنهخ هَُ وٖ طٸىځ حٿٔخ٫ش كظً طٸخطڀىح حٿُهىى ٳُٴَ 
 َهىىٌ وٍحثٍ وٖ طٸىځ حٿٔخ٫ش كظً حٿلـَ ٳُٸىٽ حٿلـَ َخ ٫زي حهلل َخ ڃٔڀڂ هٌح ءُهىىٌ وٍححٿ

 طٸخطڀىح ٷىڃخ ن٬خٿهڂ حٿ٬َ٘.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش ٷاخٽ كايػنخ ُحثايس ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان          كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ
ٿناخّ أؿڄ٬اُن ٖ َٸزاپ حهلل ڃناه َاىځ      حطىٿً ٷىڃخ رَُٰ اًڅ ڃىحٿُه ٳ٬ڀُه ٿ٬نش حهلل وحٿڄٗثټاش و  ڃن-

يٖ وٖ َٛٳخ وحٿڄيَنش كَحځ ٳڄن أكيع ٳُهاخ أو آوي ڃلايػخ ٳ٬ڀُاه ٿ٬ناش حهلل وحٿڄٗثټاش      حٿٸُخڃش ٫
وحٿنخّ أؿڄ٬ُن ٖ َٸزپ حهلل ڃنه َىځ حٿٸُخڃاش ٫ايٖ وٖ ٛاَٳخ وًڃاش حٿڄٔاڀڄُن وحكايس َٔا٬ً رهاخ         

 وحٿناخّ أؿڄ٬اُن ٖ َٸزاپ حهلل ڃناه َاىځ حٿٸُخڃاش       وحٿڄٗثټاش  أىنخهڂ ٳڄن أهٴَ ڃٔاڀڄخ ٳ٬ڀُاه ٿ٬ناش حهلل   
 ٫يٖ وٖ َٛٳخ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش رن ٫ڄَو ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٷخٽ كايػنخ أراى حٿِناخى ٫ان     كي - 
 ٫زي حٿَكڄن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٍ      طى-  َوَؿااه اٖ حٿـهااخى ٳااٍ ٓاازُپ حهلل    ٖزُپ حهلل ٓاا ٻااپ حهلل ٫ااِ وؿااپ رلٴاا٦ حڃااَة هااَؽ ٳاا
 ڄخص حهلل كظً َىؿذ ٿه حٿـنش أو ََؿ٬ه اٿً رُظه أو ڃن كُغ هَؽ.وطٜيَٶ رټڀ

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃ٬خوَاش كايػنخ ُحثايس ٷاخٽ كايػنخ ٓاڀُڄخڅ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ              كي - 
 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٸُخڃش ؿَكاه ٻهُجظاه َاىځ ؿاَف      وحهلل أ٫ڀڂ رڄن َټڀڂ ٳٍ ٓزُڀه َـٍء َىځ حٿُٻڀڂ ٳٍ ٓزُپ حهلل ڃن-
 .ٿىنه ٿىڅ ىځ وٍَله ٍَق ڃٔٺ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش رن ٫ڄَو كيػنخ ُحثيس ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق      كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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كه أٯىَاض  آىځ أنض حٿٌٌ هڀٸٺ حهلل رُي  ونٴن ٳُٺ ڃن ٍو ٽ ڃىًٓ َخٸخظؾ آىځ وڃىًٓ ٷخٽ ٳحك-
حٿنخّ وأهَؿظهڂ ڃان حٿـناش ٷاخٽ ٳٸاخٽ آىځ أناض ڃىٓاً أناض حٛا٤ٴخٹ حهلل رټٗڃاه طڀاىڃنٍ ٫ڀاً            

 ٫ڄپ أ٫ڄڀه ٻظزه حهلل ٫ڀٍ ٷزپ أڅ َوڀٶ حٿٔڄىحص وحٍْٝ ٷخٽ ٳلؾ آىځ ڃىًٓ.
َو ٷاخٽ كايػنخ ُحثايس ٷاخٽ كايػنخ ٫زاي حهلل ران        ٫ڄا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ڃ٬خوَاش ران     كي - 

أرخ حٿِنخى ٫ن ٫زي حٿَكڄن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷاخٽ ٷاخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      ًٻىحڅ َټنً 
 وٓڀڂ

رنٍ ٫زي حٿڄ٤ڀذ َخ رنٍ هخٗڂ حٗظَوح أنٴٔټڂ ڃن حهلل ٫ِ وؿاپ ٖ أڃڀاٺ ٿټاڂ ڃان حهلل ٗاُجخ َاخ        َخ-
رناض ڃلڄاي حٗاظَوح أنٴٔاټڂ ڃان حهلل ٖ أڃڀاٺ        َخ ٳخ٣ڄاش  ڀڂأځ حٿِرَُ ٫ڄش حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ

 ڃن حهلل ُٗجخ ٓٗنٍ ڃن ڃخٿٍ ڃخ ٗجظڄخ. ٿټڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ    كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٌ  ڃخ- ه ٗاٍء اٖ ٗاُجخ أٍٛاي  ٿايَن اڅ     نا ٬اي ػاٗع ڃ  ر أكذ أڅ أُكيح ًحٻڂ َّلىٽ ًهزخ َټىڅ ٫ناي

ْٷڀىڅ َىځ حٿٸُخڃش اٖ ڃن ٷخٽ هټٌح وهټٌح وهټاٌح وهټاٌح وٷڀُاپ ڃاخ هاڂ ٫ان َڄُناه        حْٻؼََن هڂ ح
 .و٫ن ٗڄخٿه ورُن َيَه ووٍحء 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٫ن ڃلڄي ٬َنٍ حرن ٫ڄَو ٫ان أراٍ   كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٍس ٫ن حٿنزََٓڀڄش ٫ن أرٍ هَ

 ڃظٍ أو ٫ڀً حٿڄئڃنُن ْڃَطهڂ رخٿٔىحٹ ٫ني ٻپ ٛٗس.ٖ أڅ أٗٶ ٫ڀً أٿى-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زيس وهى حرن ٓڀُڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄَكي - 
 .ٻَ ڃؼڀه ربٓنخى ٳٌ-
ٔاخڅ ٫ان ڃلڄاي ران     كه٘اخځ ران    ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش ٷخٽ كيػنخ ُحثيس كي - 

 ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 .ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َٜڀٍ حٿَؿپ ڃوظَٜح ًنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَاش ٷاخٽ كايػنخ ُحثايس كايػنخ ه٘اخځ ران كٔاخڅ ٫ان ڃلڄاي           كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٳڀُٴظظق ٛٗطه رَٻ٬ظُن هٴُٴظُن ُپح ٷخځ أكيٻڂ ڃن حٿڀاً-
ػنٍ أرٍ كايػنخ ڃ٬خوَاش ٷاخٽ كايػنخ ُحثايس ٷاخٽ كايػنخ ٫زاي حهلل ران ًٻاىحڅ أراى            ػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 حٿِنخى ٫ن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٓاـيس  ْ أىٍٹ ٷزپ ٣ڀى٩ حٿ٘اڄْ ٓاـيس ٳٸاي أىٍٹ حٿٜاٗس وڃان أىٍٹ ٷزاپ ٯاَود حٿ٘اڄ         ڃن-

 .ىٍٹ حٿٜٗسأٳٸي 
ػنخ كُٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ڃٔڀڂ ٬َنٍ حرن هخٿي ٫ان َُاي ران    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 أٓڀڂ ٫ن ٓڄٍ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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ٳابڅ ٓاٸخ    ه ح ىهپ أكيٻڂ ٫ڀً أهُه حٿڄٔاڀڂ ٳؤ٬٣ڄاه ٬٣خڃاخ ٳڀُؤٻاپ ڃان ٬٣خڃاه وٖ َٔاؤٿه ٫نا        اً-
 .هَحرخ ڃن َٗحره ٳڀَُ٘د ڃن َٗحره وٖ َٔؤٿه ٫نٗ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش ٷخٽ كايػنخ أراى آالٶ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق         كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح أطٍ أو ڃَ ٫ڀُه رـنخُس ٓؤٿهڂ هپ طَٹ ىَناخ ٳابڅ ٷاخٿىح    ٻخ-

 .ڀً ٛخكزټڂوٳخء ٳبڅ ٷخٿىح ن٬ڂ ٛڀً ٫ڀُه واڅ ٷخٿىح ٖ ٷخٽ ٛڀىح ٫ َٹن٬ڂ ٷخٽ هَ ط
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش ٷخٽ كيػنخ أرى آالٶ ٫ان ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان        كي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ٷاخٽ ڃائڃن َٸظڀاه ٻاخٳَ     خ ٍٓاىٽ حهلل َا  َـظڄ٬خڅ ٳٍ حٿنخٍ أريح حؿظڄخ٫خ ٠ََ أكيهڄخ ٷخٿىح ڃان  ٖ-

ح حٔٓنخى ٷخٽ ٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ط٠اڄن حهلل ٿڄان هاَؽ        ػڂ َٔيى ر٬ي ًٿٺ ورهٌ
ٳٍ ٓزُڀه ٖ َوَؿه اٖ اَڄخنخ رٍ وطٜايٷخ رَٓاڀٍ أڅ أىهڀاه حٿـناش أو أٍؿ٬اه اٿاً ڃٔاټنه حٿاٌٌ         
هَؽ ڃنه نخثٗ ڃخ نخٽ ڃن أؿَ أو ٯنُڄش وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃخ ڃنټڂ ڃن أكاي  

ٿٸٍ حهلل ٫ِ وؿپ ٻهُجظه َىځ ؿاَف ٿىناه    أ٫ڀڂ رڄن َـَف ٳٍ ٓزُڀه اٖ َـَف ٳٍ ٓزُپ حهلل وحهلل
 ٿىڅ ىځ وٍَله ٍَق ڃٔٺ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش ٷخٽ كايػنخ أراى آالٶ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق         كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ى هٌح حٿليَغنل-
كيػنخ َلًُ رن آلٶ أهزَنٍ أرى رټَ ٬َنٍ حرن ٫ُخٕ ٷاخٽ كايػنخ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 أرى كُٜن ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
څ ٬ََٝ ٫ڀاً حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿٸاَآڅ ٳاٍ ٻاپ ٓانش ڃاَس ٳڀڄاخ ٻاخڅ حٿ٬اخځ حٿاٌٌ               ٻخ-

 .ٷزٞ ٳُه ٫َٝ ٫ڀُه ڃَطُن
ُاه أراى رټاَ ران ٫ُاخٕ ٫ان أراٍ        هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ران آالٶ ٷاخٽ أهزَن    حػنخ ٫زي كي - 

 ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂكُٜن 
 .ح ٻخڅ َىځ ٛىځ أكيٻڂ ٳٗ ََٳغ وٖ َـهپ ٳبڅ ؿهپ ٫ڀُه ٳڀُٸپ انٍ حڃَإ ٛخثڂاً-
ٷاخٽ كايػنخ أراى رټاَ ٫ان ٫خٛاڂ ٫ان أراٍ          ٶَلُاً ران آال   خ ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػن   كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٛخٿق ٫ن 
 .َىوح رخٿٜٗس ٳبڅ ٳُلهخ ڃن كَ ؿهنڂأر-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿٜاڄي ران كٔاخڅ ٷاخٽ أنزؤناخ ٓاٴُخڅ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان            كي - 

 ڀُه وٓڀڂ٫ ٛڀً حهلل هللًٻىحڅ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ ح
٫ڀڂ رڄن َټڀڂ ٳٍ ٓزُڀه َـٍء ؿَكاه َاىځ حٿٸُخڃاش ٿىناه ٿاىڅ ىځ      َټڀڂ ٫زي ٳٍ ٓزُپ حهلل وحهلل أ ٖ-

 .وٍَله ٍَق ڃٔٺ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى حٿ٬ٗء حٿلٔن رن ٓىحٍ ٷخٽ كيػنخ ٿُغ ٫ن هخٿي رن ََِي كي - 
أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ن أرٍ هَََس٫ ٫ن ٬ُٓي رن أرٍ هٗٽ ٫ن ٫زي حٿَكڄن ح٫َْؽ

 وٓڀڂ ٷخٽ
څ ٷخٿه ٿىٖ أڅ أٗٶ ٫ڀً أڃظٍ ْڃَطهڂ رخٿٔىحٹ ڃ٪ حٿىٟىء وٷاخٽ أراى هََاَس ٿٸاي ٻناض      ٻخ اڅ-

أٓظن ٷزپ أڅ أنخځ ور٬ي ڃخ حٓظُٸ٦ وٷزپ ڃخ آٻپ ور٬ي ڃاخ آٻاپ كاُن ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل       
 ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ڃخ ٷخٽ.

ِ     يكيػنٍ أرٍ ك ػنخ ٫زي حهللكي -  َاي ٫ان ٓا٬ُي ران     ػنخ أرى حٿ٬ٗء ٷخٽ كايػنخ ٿُاغ ٫ان هخٿاي ران َ
 أرٍ هٗٽ ٫ن ن٬ُڂ حٿڄـڄَ أنه ٷخٽ

ُض ڃ٪ أرٍ هَََس ٫ڀً ٧هَ حٿڄٔـي و٫ڀُاه ٓاَحوَپ ڃان طلاض ٷڄُٜاه ٳنا٩ِ ٓاَحوَڀه ػاڂ         ٍٷ-
طىٟاؤ وٯٔاپ وؿهاه وَيَااه وٍٳا٪ ٳاٍ ٠٫ايَه حٿىٟااىء وٍؿڀُاه ٳَٳا٪ ٳاٍ ٓااخٷُه ػاڂ ٷاخٽ انااٍ            

ُخڃش ٯاَح ڃلـڀاُن ڃان آػاخٍ     حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ اڅ أڃظٍ َؤطىڅ َىځ حٿٸ ًٓىٽ حهلل ٛڀٍ ٓڄ٬ض
 حٿىٟىء ٳڄن حٓظ٤خ٩ ڃنټڂ أڅ ٤َُپ ٯَطه ٳڀُٴ٬پ.

ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ آالٶ ران اراَحهُڂ حٿاَحٌُ هاظن ٓاڀڄش حْرإَ ٷاخٽ كايػنخ             كي - 
َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷاخٽ   رنٓڀڄش رن حٿٴ٠پ ٷخٽ كيػنٍ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٫ڄه ڃىًٓ 

 ڂٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ
 .طڄنىح ٿٸخء حٿ٬يو ٳبنټڂ ٖ طيٍوڅ ڃخ َټىڅ ٳٍ ًٿٺ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هَوڅ كيػنخ ٫زي حهلل رن وهذ ٷاخٽ كايػنٍ أراى ٛاوَ كڄُاي      كي - 

حهلل  ًٓاىٽ حهلل ٛاڀ  ٍ رن َُخى أڅ ٫ڄَ رن آلٶ ڃىٿً ُحثيس كيػه ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هََاَس أڅ 
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸىٽ

ٿـڄ٬ش اٿً حٿـڄ٬ش وٍڃ٠خڅ اٿً ٍڃ٠اخڅ ڃټٴاَحص ڃاخ رُانهن ڃاخ حؿظنزاض       ٜڀىحص حٿوڄْ وححٿ-
 حٿټزخثَ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هَوڅ رن ڃ٬َوٱ ٷخٽ ٫زي حهلل وٓاڄ٬ظه أناخ ڃان هاَوڅ ٷاخٽ      كي - 
خُځ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس       ك كيػنخ ٫زي حهلل رن وهذ ٷخٽ أهزَنٍ أرى ٛوَ ٫ن أرٍ

 ڀڂ ٷخٽأڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
 .ڄئڃن ڃئٿٲ وٖ هَُ ٳُڄن ٖ َؤٿٲ وٖ َئٿٲحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ رن ىحوى ٷخٽ ٷَة ٫ڀً ڃخٿٺ ٓهُپ ٫ن أرُه ٫ان أراٍ   كي - 

 هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٍ       ونُن وَاىځ حٿ ػأرىحد حٿـنش طٴظق َىځ حٔ أڅ- ؿاپ  ڄاُْ ٳُٰٴاَ ٿټاپ ٫زاي ٖ َ٘اَٹ راخهلل ٗاُجخ اٖ 

 رُنه ورُن أهُه ٗلنخء ٳُٸخٽ أن٨َوهڄخ كظً ٤َٜڀلخ ڃَطُن.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٯُٗڅ ٷخٽ كيػنخ حٿڄٴ٠پ ٷخٽ كايػنٍ ٫زُاي حهلل ران    كي - 

ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ڂً ٿٔاخڅ نزاُټ  ٫ڀُكَ أڅ أرخ هَََس ٷخٽ أَهخ حٿنخّ اڅ حهلل ٫ِ وؿپ ٳَٝ ٿټڂ 
 وٓڀڂ
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 .وٳٍ حٿٔٴَ ٍٻ٬ظُن ٜٗس ٳٍ حٿل٠َ أٍر٬خحٿ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااڀُڄخڅ راان ىحوى كاايػنخ ٫زااي حٿااَكڄن راان أرااٍ حٿِنااخى ٷااخٽ    كااي - 

أهزَنٍ ٛخٿق رن أرٍ ٛخٿق ڃىٿً حٿظىأڃش ٷخٽ أهزَناٍ أراى هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً        
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

َ ىلڄيڅ حهلل َظُٿ- ؿهڂ ڃان حٿناخٍ ر٬اي ڃاخ حكظَٷاىح      ځ حٿٸُخڃش ٫ڀً أنخّ ڃخ ٫ڄڀىح ڃن هَُ ٷ٢ ٳُوا
 ٳُيهڀهڂ حٿـنش رَكڄظه ر٬ي ٗٴخ٫ش ڃن َ٘ٴ٪.

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ارااَحهُڂ راان آاالٶ حٿ٤خٿٸااخنٍ ٷااخٽ أنزؤنااخ حراان حٿڄزااخٍٹ ٫اان  كااي - 
ٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل   ٍَىنْ ٫ن حٿِهٌَ ٷخٽ كايػنٍ ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ أراخ هََاَس ٷاخٽ ٓاڄ٬ض         

 ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
نش ڃن أڃظٍ ُڃَس هڂ ٓز٬ىڅ أٿٴخ ط٠ٍء وؿىههڂ اٟاخءس حٿٸڄاَ ٿُڀاش حٿزايٍ ٳٸاخٽ أراى       هپ حٿـَي-

هَََس ٳٸخځ ٫ټخٗش رن ڃلٜن حْٓيٌ ََٳ٪ نڄَس ٫ڀُاه ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل حى٩ حهلل أڅ َـ٬ڀناٍ      
ٍٓاىٽ حهلل حى٩ حهلل أڅ َـ٬ڀناٍ    خنٜاخٍ ٳٸاخٽ َا   ْڃنهڂ ٳٸخٽ حٿڀهاڂ حؿ٬ڀاه ڃانهڂ ػاڂ ٷاخځ ٍؿاپ ڃان ح       

 ٺ ٫ټخٗش.ڂ ٷخٽ ٓزٸڃنه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن َىنْ و٫ڀٍ رن كي - 

آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ َىنْ ٫ن حٿِرُيٌ ٷخٽ أنزؤنخ ٷزُٜاش ران ًإَاذ أناه ٓاڄ٪ أراخ       
 هَََس َٸىٽ

 .رُن حٿڄَأس وهخٿظهخحهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َـڄ٪ رُن حٿڄَأس و٫ڄظهخ و ىٽ حهلل ٛڀًًٍٓ نه-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ارااَحهُڂ راان آاالٶ كاايػنخ حراان حٿڄزااخٍٹ ٫اان َااىنْ ٫اان        كااي - 

حٿِهٌَ ٷخٽ أهزَنٍ حرن أرٍ أنْ أڅ أرخ  كيػه أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً    
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٿُ٘خ٣ُننڂ وٓڀٔڀض حؿه ظلض أرىحد حٿَكڄش وٯڀٸض أرىحدٳٻخڅ ٍڃ٠خڅ  حًا-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ حرن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل و٫ظخد ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٷاخٽ  كي - 

أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٳٗڅ حٿوؼ٬ڄاٍ أناه ٓاڄ٪ أراخ ٫ٍُاش َلايع ٫ان أراٍ هََاَس أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل            
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ اًح هَؽ ٓٴَح ٳَٻذ ٍحكڀظه ٷخٽ

ڀُٴاش ٳاٍ حْهاپ ٷاخٽ وأٍح  ٷاخٽ وحٿلخڃاپ ٫ڀاً حٿ٨هاَ حٿڀهاڂ          ڀهڂ أنض حٿٜخكذ ٳاٍ حٿٔاٴَ وحٿو  حٿ-
 .حٛلزنخ رنٜق وحٷڀزنخ رٌڃش أ٫ىً رٺ ڃن ڃڀق و٫ؼخء حٿٔٴَ وٻآرش حٿڄنٸڀذ

أراخ راَىس   څ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ أنزؤناخ ٫زاي حهلل ٷاخٽ أنزؤناخ حْؿڀاق أ     كي - 
٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     أرٍ ڃىًٓ حْٗا٬ٌَ أهزاَ  ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٓاڄ        رن

 َٸىٽ
 .ٳٍ حٿـڄ٬ش ٿٔخ٫ش ڃخ ى٫خ حهلل ٳُهخ ٫زي ڃئڃن رٍ٘ء اٖ حٓظـخد حهلل ٿه اڅ-
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ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ راان آاالٶ ٷااخٽ أنزؤنااخ ٫زااي حهلل أهزَنااٍ َااىنْ ٫اان       كااي - 
 ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه   ح٫َْؽ أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل   ٫زي حٿَكڄن نٍحٿِهٌَ أهزَ

 وٓڀڂ
 .َ َىځ ٣ڀ٬ض ٳُه حٿ٘ڄْ َىځ حٿـڄ٬ش ٳُه هڀٶ آىځ وٳُه أىهپ حٿـنش وٳُه أهَؽ ڃنهخهُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل و٫ظخ ٷاخٽ كايػنخ ٫زاي حهلل كايػنخ     كي - 

ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً   نٍ ٫زي حٿَكڄن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷاخٽ  ػِهٌَ ٷخٽ كيحٿَىنْ ٫ن 
حهلل ٫ڀُاه وٓااڀڂ ڃاان ٗااهي حٿـنااخُس كظااً َٜااڀً ٫ڀُهاخ ٳڀااه ٷُااَح١ وڃاان ٗااهيهخ كظااً طاايٳن وٷااخٽ   

 ٫ظخد كظً طٴَ٭ ٳڀه ٷَُح٣خڅ ٷُپ وڃخ حٿٸَُح٣خڅ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ڃؼپ حٿـزڀُن حٿ٨٬ُڄُن.
ِ  ٍ كاايػنخ ٫ڀااٍأرااػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ كااي -  هااٌَ راان آاالٶ أنزؤنااخ ٫زااي حهلل أنزؤنااخ َااىنْ ٫اان حٿ

 أهزَنٍ أرى ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ أرخ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حٿُهىى وحٿنٜخٍي ٖ َٜزٰىڅ ٳوخٿٴىهڂ اڅ-
ٿِهااٌَ ح ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ راان آاالٶ أنزؤنااخ ٫زااي حهلل أنزؤنااخ َااىنْ ٫اان  كااي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أرى اىٍَْ حٿوىٖنٍ أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٍأهزَن
 .طىٟؤ ٳڀُنؼَ وڃن حٓظـڄَ ٳڀُىطَ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ظاخد ران َُاخى ٷاخٽ ٫زاي حهلل ران ٿه٬ُاش ٷاخٽ أنزؤناخ ٿه٬ُاش ران            كي - 

حٿاىٍى ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ       ٫ٍٸزاش ٫ان أرا    رن٫ٸزش و٫ن ََِي رن أرٍ كزُذ ٷخٽ كيػنٍ ٿه٬ُش 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً

 .َخٻڂ وحٿوُپ حٿڄنٴڀش ٳبنهخ اڅ طڀٶ طٴَ واڅ طٰنڂ طٰڀپوا-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى حٿهخٗڄٍ ٷخٽ كيػنخ أراى رټاَ ران ٫ُاخٕ ٫ان      كي - 

 أرٍ كُٜن ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٍڃ٠ااخڅ وحٿ٬٘ااَ حْوٓاا٢  څ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٬َظټااٲ حٿ٬٘ااَ حْوحهااَ ڃاان ٻااخ-

 ٳڄخص كُن ڃخص وهى ٬َظټٲ ٫ََ٘ن َىڃخ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ نىف رن ڃُڄىڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬َنٍ حٿ٬ڄٌَ ٫ن ؿهڂ ران  كي - 

 ُه وٓڀڂڀٛڀً حهلل ٫ أرٍ حٿـهڂ ٫ن ڃٔىٍ رن ڃوَڃش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
 .زهحهلل ؿ٬پ حٿلٶ ٫ڀً ٿٔخڅ ٫ڄَ وٷڀ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ نىف رن ڃُڄىڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٫ن هزُذ رن ٫زي حٿَكڄن كي - 

 ٫ن كٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٌ ٫ڀً كىٍٟزَرُن ڃنزٌَ ورُظٍ ٍوٟش ڃن ٍَخٝ حٿـنش وڃن ڃخ-
خ ٫زاي حهلل ٫ان أراٍ حٿِناخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ         ػنٍ أراٍ كايػنخ ناىف كايػن    كاي  ػنخ ٫زي حهللكي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼپ ًٿٺ اٖ أنه ٷخٽ
 .زٌَ ٫ڀً ط٫َش ڃن ط٩َ حٿـنشڃن-
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 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ نىف أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬َنٍ حٿ٬ڄٌَ ٫ن هزُذ رن ٫زاي حٿاَكڄن  كي - 
 هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن كٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً ح

 .ٗٺ أڅ ََؿ٪ حٿنخّ اٿً حٿڄيَنش كظً طَُٜ ڃٔخٿلهڂ رٔٗفَى-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ناىف ران ڃُڄاىڅ ٷاخٽ أنزؤناخ ٫زاي حهلل ران حٿڄزاخٍٹ ٫ان ٓاٴُخڅ           كي - 

 َس ٷخٽ٫ََن ٣خٍٵ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ُحًحڅ ٫ن أرٍ ه
 أَخځ ڃن ٻپ ٗهَ وٍٻ٬ظٍ حٿ٠لً. نٍ هڀُڀٍ رؼٗع حٿىطَ ٷزپ حٿنىځ وُٛخځ ػٗػشخٛأو-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڄَ رن رَ٘ كيػنخ ٫زاي حهلل ٷاخٽ أنزؤناخ َلُاً ران حَاىد ٷاخٽ        كي - 

 كيػنخ أرى ٫ٍُش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ أطً ٍؿپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ
 .أرخٹ ػڂ ٫خى ٳٸخٽ رَ أڃٺ ػڂ ٫خى حٿَحر٬ش ٳٸخٽ رَ ٺٍ ٷخٽ رَ أڃَنطؤڃ ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زُاي حهلل ران ٫زاي حٿاَكڄن ران ٫زاي       كي - 

حهلل رن ڃىهذ ٷخٽ كيػنٍ ٫ڄٍ ٫زُي حهلل رن ٫زي حهلل رن ڃىهذ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸاىٽ ٷاخٽ   
 ه وٓڀڂڀٍُٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫

 َ رهخ ڃن ه٤خَخ  َىځ حٿٸُخڃش.ن ڃئڃن َ٘خٹ ر٘ىٻش ٳٍ حٿينُخ َلظٔزهخ اٖ ٷٜڃ ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ حٿِرَُ رن ٬ُٓي ٳٌٻَ كي - 

كيَؼخ ٫ن ٛٴىحڅ رن ٓڀُڂ ٷاخٽ وكايع ٛاٴىحڅ ران ٓاڀُڂ أ٠َاخ ٫ان ٤٫اخء ران َٔاخٍ ٫ان أراٍ             
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل

 .خٿټڀڄش ٠َلٺ رهخ ؿڀٔخء  َهىي رهخ ڃن أر٬ي ڃن حٿؼََخحٿَؿپ ٿُظټڀڂ ر أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٷخٽ كيػنٍ كي - 

 ه وٓڀڂ ٷخٽڀُٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫
ڄاْ أوحٵ ٛايٷش وٖ ٳُڄاخ ىوڅ هڄاْ ًوى     ْ ٳُڄخ ىوڅ هڄٔش أوٓٶ ٛيٷش وٖ ٳُڄخ ىوڅ هٿُ-

 ٛيٷش.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ڀاٍ ران آالٶ ٷاخٽ كايػنخ ٫زاي حهلل ٷاخٽ أنزؤناخ ٫زُاي حهلل ران             كي - 

 ٫ڄَ ٫ن ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حٿظڀٸٍ وأڅ َزُ٪ كخَٟ ٿزخىن ه نهً ٫أن-
 ٷاخٽ أنزؤناخ َاىنْ ٫ان حٿِهاٌَ      كيػنخ ٬َڄَ رن رَ٘ كايػنخ ٫زاي حهلل   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 ٷخٽ أهزَنٍ ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َ حٿٜيٷش ڃخ ٻخڅ ٫ن ٧هَ ٯنً وحريأ رڄن ط٬ىٽهُ-
يػنخ ٫زاي حهلل ٫ان َاىنْ    أرٍ كيػنخ ارَحهُڂ ران آالٶ حٿ٤خٿٸاخنٍ ٷاخٽ كا      ٍي حهلل كيػن٫زػنخ كي - 

٫ن حٿِهٌَ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ َٸىٽ ٷخٽ أرى هََاَس ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      
 وٓڀڂ

٬زي حٿڄڄڀىٹ حٿڄٜڀق أؿَحڅ وحٿاٌٌ نٴاْ أراٍ هََاَس رُاي  ٿاىٖ حٿـهاخى ٳاٍ ٓازُپ حهلل وحٿلاؾ           ٿڀ-
 .وأنخ ڃڄڀىٹ صكززض أڅ أڃىْورَ أڃٍ 
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يػنخ ٫ظخد ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿه٬ُش ٷخٽ كايػنٍ أراى   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 
 َىنْ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ُٜخځ ؿنش وكٜن كُٜن ڃن حٿنخٍحٿ-
ٽ أنزؤناخ ٫ُٔاً ران ََِاي ٷاخٽ كايػنٍ       ٷاخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ظخد كيػنخ ٫زاي حهلل  كي - 

رخ ٫ٍُاش ران ٫ڄاَو ران ؿََاَ َلايع أناه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ             ؿَََ رن ََِي أنه ٓڄ٪ أ
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .٬َڄپ ٳٍ حٍْٝ هَُ ْهپ حٍْٝ ڃن أڅ َڄ٤َوح ػٗػُن ٛزخكخ كي-
ىحوى رن ٷاُْ ٷاخٽ كايػنٍ     ٷخٽ أنزؤنخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ظخد ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأرى ػٰخٽ حٿڄٌَ ٫ن أر
 .ـ٩ٌ ڃن حٿ٠ؤڅ هَُ ڃن حٿُٔي ڃن حٿڄ٬ِ ٷخٽ ىحوى حٿُٔي حٿـڀُپحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ظزخ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿه٬ُش ٷخٽ كيػنٍ ڃلڄي كي - 

٫ان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    ٳپ أڅ ٫زي حهلل رن ٍحٳ٪ أهزَ  ٫ن أراٍ هََاَس   ىرن ٫زي حٿَكڄن رن ن
 ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ه نهً ٫ن حٿَڃُش أڅ طَڃً حٿيحرش ػڂ طئٻپ وٿټن طٌرق ػڂ ٿَُڃىح اڅ ٗخإوحأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ظخد ٷخٽ أنزؤنخ ٫زاي حهلل ٷاخٽ أنزؤناخ َاىنْ ٫ان حٿِهاٌَ ٷاخٽ        كي - 

ٓااڄ٬ض ٍٓااىٽ حهلل وأرااى ٓااڀڄش راان ٫زااي حٿااَكڄن أڅ أرااخ هََااَس ٷااخٽ  ذُي راان حٿڄٔاآُاا٬أهزَنااٍ 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

ٛااض نڄڀااش نزُااخ ڃاان حْنزُااخء ٳااؤڃَ رٸََااش حٿنڄااپ ٳؤكَٷااض ٳااؤوكً حهلل ٫ااِ وؿااپ اٿُااه ٳااٍ أڅ   ٷَ-
 .ٷَٛظٺ نڄڀش أهڀټض أڃش ڃن حْڃڂ طٔزق

ٷخٽ أنزؤنخ ٿُغ ران ٓا٬ي ٫ان حٿلٔان      نخ ٫زي حهلليػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ظخد ٷخٽ ككي - 
 ح  ٫ن ڃىًٓ رن وٍىحڅ ٷخٽ ٷخٽ أرٍ هَََس ٿَؿپرن ػىرخڅ أٍ

ى٫اٺ ٻڄااخ وى٫نااٍ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ أو ٻڄااخ وى٩ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه  أو-
 .وٓڀڂ حٓظىى٫ظٺ حهلل حٿٌٌ ٖ ٠َُ٪ وىحث٬ه

رن ٫زي حٿڄڀٺ رن وحٷاي حٿلَحناٍ ٷاخٽ كايػنٍ ڃلڄاي ران        ڄيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أككي - 
ن ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٫ڄَو رن ٬ُٗذ ٫ن ڃـخهي وحٿڄَُٰس رن كټُڂ ٫ن أراٍ هََاَس   ٓڀڄش ٫

 ٷخٖ
٬نخ  َٸىٽ ڃخ ٻخڅ أكي أ٫ڀڂ رليَغ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃنٍ اٖ ڃخ ٻخڅ ڃن ٫زاي  ٓڄ-

رٸڀزٍ وٖ أٻظاذ رُايٌ حٓاظؤًڅ ٍٓاىٽ      هزه وٻنض أ٫ُٸڀحهلل رن ٫ڄَو ٳبنه ٻخڅ َټظذ رُي  و٬َُه ر
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ حٿټظخد ٫نه ٳؤًڅ ٿه.حهلل ٛڀً 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٯخٿذ ٷڀپ كيػنخ ٫زي حهلل ٷاخٽ أنزؤناخ ڃ٬ڄاَ ٷاخٽ كايػنٍ ٓاهُپ       كي - 
 رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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ُڄخ ىوڅ هڄاْ  خٵ ٛيٷش وٿُْ ٳُڄخ ىوڅ هڄْ أوحٵ ٛيٷش وٿُْ ٳٓىوڅ هڄٔش أوخ ْ ٳُڄٿُ-
 .ًوى ٛيٷش

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ ٷخٽ كيػنخ ُهَُ ٷخٽ كيػنخ أرى رڀؾ َلًُ كي - 
رن أرٍ ٓڀُڂ ٫ن ٫ڄَو رن ڃُڄىڅ أنه كيػه ٷخٽ ٷاخٽ ٿاٍ أراى هََاَس ٷاخٽ راٍ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً         

 وٓڀڂه حهلل ٫ڀُ
 وأڃٍ ٷخٽ ٷپ ٖ كىٽ وٖ ٷىس اٖ رخهلل. ڀڄٺ ٻڀڄش ڃن ٻنِ حٿـنش ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ٳيحٹ أر٫ٍ أأٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أكڄي رن ٫زاي حٿڄڀاٺ كايػنخ ٗاََٺ ٫ان حران ڃىهاذ ٫ان أرُاه          كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ََي أػَهخ ٫ڀُه أن٬ڂ حهلل ٫ڀً ٫زي ن٬ڄش اٖ وهى َلذ أڅ ڃخ-
ٍ كايػنخ أكڄاي ران ٫زاي حٿڄڀاٺ كايػنخ ڃلڄاي ران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران             ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرا كي - 

آلٶ ٫ن ڃلڄي رن ارَحهُڂ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      
 وٓڀڂ

 نټڂ أهٗٳخ.ٔأ٫ڄخٍح وأك ټڂ أنزجټڂ روُخٍٻڂ ٷخٿىح رڀً َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ هُخٍٻڂ أ٣ىٿأٖ-
ػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ ٷخٽ كيػنخ ٫زُي حهلل رن ٫ڄاَو ٫ان أَاىد    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 ٫ن حرن ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َظڀٸً حٿـڀذ ٳبڅ حرظخ٩ ڃزظخ٩ ٳٜخكذ حٿٔاڀ٬ش رخٿوُاخٍ   نه-

 .اًح وٍىص حٿٔىٵ
پ ٷاخٖ كايػنخ كڄاخى ران     أرٍ كيػنخ ََٓؾ ران حٿن٬ڄاخڅ حٿڀئٿائٌ وأراى ٻخڃا      حهلل كيػنٍ زيػنخ ٫كي - 

ٓڀڄش ٫ن ڃلڄي رن َُخى ٷخٽ ََٓؾ ٳٍ كيَؼه ٓڄ٬ض أرخ هََاَس َٸاىٽ ٓاڄ٬ض أراخ حٿٸخٓاڂ ٛاڀً       
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

 ىڅ.ٿٌٌ نٴٍٔ رُي  ٿُوَؿن ٍؿخٽ ڃن حٿڄيَنش ٍٯزش ٫نهخ وحٿڄيَنش هَُ ٿهڂ ٿى ٻخنىح ٬َڄڀوح-
يػنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان أراٍ حٿِرُاَ ٷاخٽ       زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ڃىٓاً ران ىحوى ٷاخٽ كا      ٫ػنخ كي - 

 أهزَنٍ ؿخرَ أڅ أرخ هَََس أهزَ  أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ح حٓظُٸ٦ أكيٻڂ ڃن ڃنخڃه ٳڀُٴَ٭ ٫ڀً َيَاه ػاٗع ڃاَحص ٷزاپ أڅ َايهڀهڄخ ٳاٍ حٔناخء ٳبناه ٖ         اً-

 .َيٌٍ ٳُڂ رخطض َي 
ناخ حران ٿه٬ُاش ٫ان أراٍ حٿِرُاَ ٫ان        حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃىٓاً ران ىحوى ٷاخٽ أنزؤ       ػنخ ٫زيكي - 

 ؿخرَ أنه ٷخٽ وٷي ٷخٽ أرى هَََس ٓڄ٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .َىځ حٿـڄ٬ش ٓخ٫ش ٖ َىحٳٸهخ ٫زي ڃٔڀڂ اٖ حٓظـُذ ٿه ٳٍ-
كيػنخ ًوحى رن ٫ڀُش ٫ن ٿُغ ٫ن ڃـخهاي  ٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ رن ىحوى ٷخكي - 

 څ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َهـَ ٷخٽ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٻخ
ڀُض ػڂ ؿجض ٳـڀٔض اٿُه ٳٸخٽ َخ أرخ هَََس أٗټنذ ىٍى ٷخٽ ٷڀض ٖ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٛاپ  ٳٜ-

 .ٳبڅ ٳٍ حٿٜٗس ٗٴخء
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٫ن ح٫َْؽ  ىػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن كٴٚ ٷخٽ كيػنخ وٍٷخء ٫ن أرٍ حٿِنخكي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل 

َټٌد ارَحهُڂ اٖ ػٗع ٻٌرخص ٷىٿه كُن ى٫ٍ اٿً آٿهظهڂ انٍ ٓٸُڂ وٷىٿه ٳ٬ڀه ٻزُاَهڂ هاٌح    ٿڂ-
وٷىٿه ٿٔخٍس أنهخ أهظٍ ٷخٽ وىهپ ارَحهُڂ ٷََش ٳُهخ ڃڀٺ ڃن حٿڄڀىٹ أو ؿزخٍ ڃن حٿـزخرَس ٳٸُاپ  

و حٿـزاخٍ ڃان هاٌ  ڃ٬اٺ ٷاخٽ      خڃَأس ڃن أكٔن حٿنخّ ٷخٽ ٳؤٍٓپ اٿُه حٿڄڀاٺ أ رڀُڀش حٿ هُڂَحىهپ ار
أهظً ٷخٽ أٍٓپ رهخ ٷخٽ ٳؤٍٓپ رهخ اٿُه وٷخٽ ٿهخ ٖ طټٌرٍ ٷىٿٍ ٳبنٍ ٷاي أهزَطاه أناٺ أهظاٍ اڅ     
٫ڀً حٍْٝ ڃئڃن ٯُاٌَ وٯُاَٹ ٷاخٽ ٳڀڄاخ ىهڀاض اٿُاه ٷاخځ اٿُهاخ ٷاخٽ ٳؤٷزڀاض طىٟاؤ وطٜاڀٍ             

ٍ   نٻنض ط٬ڀڂ أ اڅوطٸىٽ حٿڀهڂ  ٳاٗ طٔاڀ٢    ٍ آڃنض رٺ ورَٓىٿٺ وأكٜنض ٳَؿاٍ اٖ ٫ڀاً ُوؿا
ظً ٍٻٞ رَؿڀه ٷخٽ أرى حٿِنخى ٷخٽ أرى ٓڀڄش رن ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان أراٍ     ٫ڀٍ حٿټخٳَ ٷخٽ ٳ٢ٰ ك

هَََس أنهخ ٷخٿض حٿڀهڂ انه اڅ َڄض َٸپ هٍ ٷظڀظه ٷخٽ ٳؤٍٓپ ػڂ ٷخځ اٿُهاخ ٳٸخڃاض طىٟاؤ وطٜاڀٍ     
ورَٓىٿٺ وأكٜنض ٳَؿاٍ اٖ ٫ڀاً ُوؿاٍ ٳاٗ طٔاڀ٢       نض رٺوطٸىٽ حٿڀهڂ أڅ ٻنض ط٬ڀڂ أنٍ آڃ

٫ڀٍ حٿټخٳَ ٷخٽ ٳ٢ٰ كظً ٍٻٞ رَؿڀه ٷخٽ أرى حٿِنخى ٷخٽ أرى ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أنهاخ ٷخٿاض   
حٿڀهڂ انه اڅ َڄاض َٸاپ هاٍ ٷظڀظاه ٷاخٽ ٳؤٍٓاپ ٳٸاخٽ ٳاٍ حٿؼخٿؼاش أو حٿَحر٬اش ڃاخ أٍٓاڀظڂ اٖ ٗا٤ُخنخ              

ٳٸخٿض ٔرَحهُڂ أ٬َٗص أڅ حهلل ٫ِ وؿپ ٍى  ضؿَ ٷخٽ ٳَؿ٬هخحٍؿ٬ىهخ اٿً ارَحهُڂ وأ٤٫ىهخ 
 .ي حٿټخٳَ وأهيځ وٿُيسٻُ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ ران ىحوى ٷاخٽ كايػنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان ٫زُاي حهلل ران أراٍ          كي - 

ؿ٬ٴَ ٫ن ٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٫ان حهلل      
 ٷخٽه ٫ِ وؿپ أن

ض أطڄَٝ َاخ ٍد ٷاخٽ َڄاَٝ حٿ٬زاي     ڂ ٬َينٍ رن آىځ و٧ڄجض ٳڀڂ َٔٸنٍ حرن آىځ ٳٸڀڀٟض ٳڃَ-
ڃن ٫زخىٌ ڃڄن ٳٍ حٍْٝ ٳٗ ٬َخى ٳڀى ٫خى  ٻخڅ ڃخ ٬َاىى  ٿاٍ و٨َڄاؤ ٳاٍ حٍْٝ ٳاٗ َٔاٸً       

 .ٳڀى ٓٸٍ ٻخڅ ڃخ ٓٸخ  ٿٍ
أراٍ   نأرٍ َىنْ ٫ ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ رن ىحوى ٷخٽ كيػنخ حرن ٿه٬ُش كي - 

 ٷخٽ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٳٍ حٿـنش ٿ٘ـَس ََُٔ حٿَحٻذ حٿـىحى ٳٍ ٧ڀهخ ڃخثش ٓنش واڅ وٍٷهخ ٿُوڄَ حٿـنش اڅ-
ػنخ ٫زي حٿڀهليػنٍ أرٍ كيػنخ ڃىًٓ رن ىحوى ٷخٽ كايػنخ حران ٿه٬ُاش ٫ان ڃىٓاً ران وٍىحڅ       كي - 

 ڂڀهلل ٫ڀُه وٓح ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً
ٴا٩ِ حْٻزاَ وٯايٌ ٫ڀُاه وٍَاق رَُٷاه ڃان حٿـناش         ڃخص ڃَحر٤خ وٷٍ ٳظنش حٿٸزَ وأڃن ڃن حٿ ڃن-

 .وٻظذ ٿه أؿَ حٿڄَحر٢ اٿً َىځ حٿٸُخڃش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ رن حٿىٿُي ٷخٽ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٷخٽ كيػنخ ٫زاي حٿىحكاي ران    كي - 

َٸىٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس َٸاىٽ أڅ ٍٓاىٽ       خٓڂ رن ڃلڄيٿٸٛزَس و٫زخى رن ڃنٜىٍ أنهڄخ ٓڄ٬خ ح
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحهلل ٛڀً 
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حهلل ٫ِ وؿپ َٸزاپ حٿٜايٷش وٖ َٸزاپ ڃنهاخ اٖ حٿ٤ُاذ َٸزڀهاخ رُڄُناه طزاخٍٹ وط٬اخٿً وََرُهاخ            اڅ-
 .ٿ٬زي  حٿڄٔڀڂ حٿڀٸڄش ٻڄخ ََرً أكيٻڂ ڃهَ  أو ٳُٜڀه كظً َىحٳٍ رهخ َىځ حٿٸُخڃش ڃؼپ أكي

ٍ  زاي ػنخ ٫كي -  ٕ          حهلل كايػن ٬َناٍ حٓاڄ٬ُپ ٫ان     أراٍ كايػنخ هڀاٲ ران حٿىٿُاي ٷاخٽ كايػنخ حران ٫ُاخ
 ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .پ ٫زي حٿـنش رٰٜن ٗىٹ ٫ڀً ٧هَ ٣ََٶ حٿڄٔڀڄُن ٳؤڃخ٣ه ٫نهىه-
ٓاهُپ ران أراٍ     حران ٫ُاخٕ ٫ان   خ ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ هڀاٲ ران حٿىٿُاي ٷاخٽ كايػن        كي - 

 ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍ
څ َااي٫ى ٫نااي حٿنااىځ حٿڀهااڂ ٍد حٿٔااڄىحص حٿٔااز٪ وٍد حٿ٬اإَ حٿ٨٬ااُڂ ٍرنااخ وٍد ٻااپ ٗااٍء   ٻااخ-

ڃنِٽ حٿظىٍحس وحٔنـُپ وحٿٸَآڅ ٳخٿٶ حٿلذ وحٿنىي ٖ حٿه اٖ أناض أ٫اىً راٺ ڃان ٗاَ ٻاپ ٗاٍء        
ٿ٨اخهَ ٿاُْ   أنض آهٌ رنخُٛظه أنض حْوٽ ٿُْ ٷزڀٺ ٍٗء وأنض حِهَ ٿُْ ر٬يٹ ٗاٍء وأناض ح  

 ْ ىونٺ ٍٗء حٷٞ ٫نخ حٿيَن وحٯننخ ڃن حٿٴٸَ.٣ن ٿُٳىٷٺ ٍٗء وأنض حٿزخ
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ هڀاٲ ٷاخٽ كايػنخ حران ٫ُاخٕ ٫ان ٓاهُپ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ               كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .ٳٍ حٿينُخ اٖ ٓظَ  حهلل َىځ حٿٸُخڃش حٔظَ ٫زي ٫زيٖ َ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ ٷخٽ كايػنخ أراى ڃ٬٘اَ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس ٻاخڅ          يك - 

َڄَ رآٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هٗٽ ػڂ هاٗٽ ٖ َىٷاي ٳاٍ ٗاٍء ڃان رُاىطهڂ حٿناخٍ ٖ ٿوزاِ         
ٷاخٽ رخْٓاىىَن حٿظڄاَ وحٿڄاخء وٻاخڅ ٿهاڂ        خ أرخ هََاَس َ وٖ ٿ٤زُن ٳٸخٿىح رؤٌ ٍٗء ٻخنىح ٬َُ٘ىڅ

 نخثق ََٓڀىڅ حٿُهڂ ُٗجخ ڃن ٿزن.ڃن حْنٜخٍ وؿِحهڂ حهلل هَُح ٿهڂ ڃڅ ؿَُح
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ ٷاخٽ كايػنخ أراى ڃ٬٘اَ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ           كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .وٯَ حٿٜيٍ هذخىوح ٳبڅ حٿهيَش طٌطه-
ََاَس ٷاخٽ   كايػنخ أراى ڃ٬٘اَ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ ه       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ ٷاخٽ  كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .٫ڄَ ٓظُن ٓنش أو ٓز٬ُن ٓنش ٳٸي ٫ٌٍ اٿُه ٳٍ حٿ٬ڄَ ڃن-
 خؽ ران ح٣ٍاخس  لـا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ ٷخٽ كيػنخ ٫زخى حرن ٫زخى ٷخٽ كيػنخ حٿكي - 

 ٫ن حٿ٤هىي ٫ن ًهُپ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٓٴَ ڃا٪ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳؤٍڃڀناخ وأنٴ٠انخ ٳآطُناخ ٫ڀاً اراپ ڃٜاَوٍس             خ ٳٍٻن-

رڀلخء حٿ٘ـَ وحرظيٍهخ حٿٸىځ ٿُلڀزىهخ ٳٸخٽ ٿهڂ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ: اڅ هاٌ  ٫ٔاً      
طىح ٫ڀً ڃخ ٳاٍ أُوحىٻاڂ ٳؤهاٌو  ػاڂ     أىڅ ٿى أنهڂ لزأڅ َټىڅ ٳُهخ ٷىص أهپ رُض ڃن حٿڄٔڀڄُن أط

 ىح.ڂ ٖري ٳخ٫ڀُن ٳخَٗرىح وٖ طلڄڀٷخٽ اڅ ٻنظ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ رن حٿىٿُي ٷخٽ كيػنخ هخٿي ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ران آالٶ      كي - 

 ٫ن ڃلڄي رن َُي ٫ن حرن ُٓٗڅ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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 .ٴـَ واڅ ٣َىطټڂ حٿوُپٿطي٫ىح ٍٻ٬ظٍ ح ٖ-
ػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن ٓڀڄش ٫ن ٤٫خء رن حٿٔاخثذ ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 حْٯَ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳُڄخ َلټً ٫ن ٍره ٫ِ وؿپ ٷخٽ
ه ٳٍ ڃٓ أٻؼَ ڃانهڂ  َطًٻَنٍ ٳٍ نٴٔه ًٻَطه ٳٍ نٴٍٔ وڃن ًٻَنٍ ٳٍ ڃٓ ڃن حٿنخّ ًٻ ڃن-

 .وأ٣ُذ
كيػنخ ٫ٴخڅ ورهاِ ٷاخٖ كايػنخ ٗا٬زش ٷاخٽ أهزَناٍ ٓا٬ي ران اراَحهُڂ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض كڄُي رن ٫زي حٿَكڄن َليع ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َنزٍٰ ٿ٬زي أڅ َٸىٽ أنخ هَُ ڃن َىنْ رن ڃظً ڃخ-
هلل رن أرٍ ٣ڀلاش  يػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ هڄخځ كيػنخ آلٶ رن ٫زي حك ػنخ ٫زي حهللكي - 

ٷخٽ ٻخڅ رخٿڄيَنش ٷخٙ َٸخٽ ٿه ٫زي حٿَكڄن رن أرٍ ٫ڄَس ٷخٽ ٳٔڄ٬ظه َٸاىٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس     
 َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

زايٌ أڅ ٿاه   ٫٫اِ وؿاپ ٫ڀاڂ    ه ٫زيح أٛخد ًنزخ ٳٸخٽ أٌ ٍد أًنزض ًنزخ ٳخٯٴَ ٿاٍ ٳٸاخٽ ٍرا    اڅ-
ػاڂ ڃټاغ ڃاخ ٗاخء حهلل ػاڂ أًناذ ًنزاخ آهاَ ٳٸاخٽ أٌ ٍد أًنزاض           ٍرخ َٰٴَ حٿٌنذ وَؤهٌ ره ٳٰٴَ ٿه 

 .ًنزخ ٳخٯٴَ  ٿٍ ٳٸخٽ ٍره ٫ڀڂ ٫زيٌ أڅ ٿه ٍرخ َٰٴَ حٿٌنذ وَؤهٌ ره ٷي ٯٴَص ٿ٬زيٌ
ٳ٪ ٫ن حرض ٫ن أرٍ ٍػخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
 .څ ُٻََخ نـخٍحٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هڀٲ رن حٿىٿُي ٷخٽ كيػنخ هخٿي ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ران آالٶ      كي - 

 ٫ن ڃلڄي رن َُي ٫ن حرن ُٓٗڅ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .اڅ ٣َىطټڂ حٿوُپوٻ٬ظٍ حٿٴـَ ٍ طي٫ىح ٖ-
رٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ىحوى ران ٳاَحهُؾ أهزَناٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 أرخ هَََس َٸىٽ
 .ٻخڅ ٿنخ ٬٣خځ ٫ڀً ٫هي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اٖ حْٓىىحڅ حٿظڄَ وحٿڄخء ڃخ-
ن َُاي ٫ان أوّ ران هخٿاي ٫ان      را ڄخى ٫ن ٫ڀاٍ  ك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخكي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ 
پ حٿٌٌ َٔڄ٪ حٿلټڄش وَظز٪ َٗ ڃخ َٔڄ٪ ٻڄؼپ ٍؿاپ أطاً ٍح٫ُاخ ٳٸاخٽ ٿاه أؿٍِناٍ ٗاخس ڃان         ڃؼ-

 .ٯنڄٺ ٳٸخٽ اًهذ ٳوٌ ربًڅ هَُهخ ٗخس ٳٌهذ ٳؤهٌ ربًڅ ٻڀذ حٿٰنڂ
وهُذ كيػنخ حٿن٬ڄخڅ رن ٍحٗي ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان    ٫ٴخڅ كيػنخ نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 ُي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ٬ٓ
حٿ٬٤خځ ٬٣خځ حٿىٿُڄش َي٫ً ٿهخ حْٯنُخء وَيٳ٪ ٫نهخ حٿٴٸَحء وڃان طاَٹ حٿاي٫ىس ٳٸاي ٫ٜاً       َٗ-

 .حهلل وٍٓىٿه
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ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ٴااخڅ كاايػنخ ٫زااي حٿىحكااي راان َُااخى ٷااخٽ كاايػنخ ڃ٬ڄااَ ٫اان     كااي - 
 خٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٌ ٫ن كڄُي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷَحٿِه

 .٣َُس وهَُهخ حٿٴخٽ ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل وڃخ حٿٴخٽ ٷخٽ ٷخٽ حٿټڀڄش حٿٜخٿلش َٔڄ٬هخ أكيٻڂ ٖ-
ٌَ ِها ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كايػنخ ٫زاي حٿىحكاي ٷاخٽ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿ       كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللڀ٫ن أرٍ ٓ
 .َىٍى ڃڄَٝ ٫ڀً ڃٜلق ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ ٷاخٽ كايػنخ كڄاخى ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ             كي - 

 هَََس َٸىٽ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
څ ٷُاپ هيَاش أٻاپ واڅ ٷُاپ ٛايٷش ٷاخٽ ٻڀاىح وٿاڂ         ٳاب َ أهڀه ٓاؤٽ ٫ناه   ٯُ څ اًح أطً ر٬٤خځ ڃنٻخ-

 .َؤٻپ
خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن َُخى أڅ أراخ هََاَس   ػنكي - 

ٍأي ٍؿٗ ڃزٸ٪ حٿَؿڀُن ٳٸاخٽ أكٔانىح حٿىٟاىء ٳابنٍ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ          
 َٸىٽ

 .پ ٿ٫ٓٸخد ڃن حٿنخٍوَ-
َُاخى ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ      ٍ أرٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ ٷاخٽ كايػنخ كڄاخى ٫ان ڃلڄاي ران        نػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
يحرش حٿ٬ـڄخء ؿزخٍ وحٿزجَ ؿزخٍ وحٿڄ٬يڅ ؿزخٍ وٳٍ حٿَٻاخُ حٿوڄاْ وڃان حرظاخ٩ ٗاخس ٳىؿايهخ       حٿ-

 ڃَٜحس ٳهى رخٿوُخٍ اڅ ٗخء ٍىهخ وٛخ٫خ ڃن طڄَ.
ٷاخٽ أنزؤناخ ڃلڄاي ران َُاخى ٷاخٽ        كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش        ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ً رظڄَ ڃن طڄَ حٿٜيٷش ٳاؤڃَ ٳُاه راؤڃَ  ٳلڄاپ حٿلٔان أو حٿلٔاُن ٫ڀاً ٫خطٸاه ٳـ٬اپ ٿ٬خراه           أط-

أٿٸهخ َخ رنٍ حڃخ ٬َٗص أڅ آٽ ڃلڄي ٖ  ٽٳلَٹ هي  ٷخس َُٔپ ٫ڀُه ٳن٨َ اٿُه ٳبًح هى َڀىٹ طڄَ
 .څ حٿٜيٷشَؤٻڀى

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ كڄاخى ٷاخٽ أنزؤناخ ٫ڄاخٍ ران أراٍ ٫ڄاخٍ ٫ان أراٍ            كي - 
 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ح أ٣خ٩ حٿ٬زي ٍره وُٓي  ٳڀه أؿَحڅاً-
ٷاخٽ  كايػنخ ٫ٴاخڅ ٷاخٽ كايػنخ كڄاخى ٷاخٽ أنزؤناخ ٫ڄاخٍ ران أراٍ ٫ڄاخٍ            ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ح ؿخء هخىځ أكايٻڂ ر٬٤خڃاه ٷاي ٻٴاخ  كاَ  و٫ڄڀاه ٳابڅ ٿاڂ َٸ٬اي  ڃ٬اه ٿُؤٻاپ ٳڀُنخوٿاه أٻڀاش ڃان               اً-

 .٬٣خڃه
ناخ ٷظاخىس ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ران       ؤڄاخځ ٷاخٽ أنز  ه ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخكي - 

 أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ آىځ ٫ن أرٍ هَََس
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نزُخء حهىس ٿ٬ٗص أڃهخطهڂ ٗظً وىَنهڂ وحكي وأنخ أوٿً حٿنخّ ر٬ًُٔ ران ڃاََڂ ْناه ٿاڂ َټان      اٖ-
ه رُنااٍ ورُنااه نزااٍ وأنااه نااخُٽ ٳاابًح ٍأَظڄااى  ٳااخ٫َٳى  ٍؿااٗ ڃَرى٫ااخ اٿااً حٿلڄااَس وحٿزُااخٝ ٫ڀُاا 

وَٸظپ حٿونََِ و٠َ٪ حٿـَِش  ٻخڅ ٍأٓه َٸ٤َ واڅ ٿڂ َٜزه رڀپ ٳُيٵ حٿٜڀُذ څػىرخڅ ڃڄَٜح
وَااي٫ى حٿنااخّ اٿااً حٔٓااٗځ ٳُهڀااٺ حهلل ٳااٍ ُڃخنااه حٿڄڀااپ ٻڀهااخ اٖ حٔٓااٗځ وَهڀااٺ حهلل ٳااٍ ُڃخنااه   
حٿڄُٔق حٿيؿخٽ وطٸ٪ حْڃنش ٫ڀً حٍْٝ كظً طَط٪ حْٓىى ڃ٪ حٔرپ وحٿنڄخٍ ڃ٪ حٿزٸاَ وحٿاٌثخد   

ػااڂ َظااىٳً وَٜااڀٍ ٫ڀُااه   ڃاا٪ حٿٰاانڂ وَڀ٬ااذ حٿٜاازُخڅ رخٿلُااخص ٖ ط٠ااَهڂ ٳُڄټااغ أٍر٬ااُن ٓاانش   
 حٿڄٔڀڄىڅ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٷاخٽ أنزؤناخ ڃلڄاي ران َُاخى ٷاخٽ              كي - 
 ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

 .ـنش ٳٍ حٿٔٗٓپٿٸخىوڅ اٿً حَ ذ ٍرنخ ٫ِ وؿپ ڃن ٍؿخٽ٫ـ-
ٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن َُي ٷخٽ كيػنخ ػخرض ٫ن أرٍ ٍحٳا٪ ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ً ٫ڀً ٷزَٛڀ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنٍ ڃلڄي رن ٫زي حٿـزخٍ ٷاخٽ كي - 
ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل   ڄ٬ض ڃلڄي رن ٻ٬ذ حٿٸ٧َاٍ َلايع أناه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس َٸاىٽ ٓاڄ٬        ٓ

 ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
حٿَكڂ ٗـنش ڃن حٿَكڄن طٸىٽ َخ ٍد انٍ ٷ٬٤ض َخ ٍد انٍ أٍٓء اٿٍ َخ ٍد انٍ ٧ڀڄاض   اڅ-

 .َخ ٍد ٷخٽ ٳُـُزهخ أڃخ طَُٟن أڅ أٛپ ڃن وٛڀٺ وأٷ٤٪ ڃن ٷ٬٤ٺ
راٍ  ٽ كيػنخ أرى ٫ىحناش كايػنخ ٓاڀُڄخڅ ح٫ْڄاٖ ٫ان أ     خيػنخ ٫ٴخڅ ٷك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ڃن ٷىځ َـظڄ٬ىڅ ٳٍ رُض ڃن رُىص حهلل ٫اِ وؿاپ َٸاَإوڅ وَظ٬ڀڄاىڅ ٻظاخد حهلل ٫اِ وؿاپ         ڃخ-

ؿاپ  ٍناي  وڃاخ ڃان    ٫ َظيحٍٓىنه رُنهڂ اٖ كٴض رهڂ حٿڄٗثټش وٯُ٘ظهڂ حٿَكڄش وًٻَهڂ حهلل ٳُڄن
ٿه ره ٣ََٸخ اٿً حٿـناش وڃان َز٤ات راه ٫ڄڀاه ٖ َٔا٩َ       َٔڀٺ ٣ََٸخ َڀظڄْ ره حٿ٬ڀڂ اٖ ٓهپ حهلل 

 ه.ره نٔز
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٓڀُڂ ٷخٽ كيػنخ ٬ُٓي ٷخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس    كي - 

 ُه وٓڀڂ٫ڀ َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
 .ىځ حٿٸُخڃش ڃن ٍَق حٿڄٔٺَذ ٫ني حهلل ٣ُڀىٱ ٳڂ حٿٜخثڂ أٿو-
كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ أرى حٿڄهِځ ٫ن أرٍ  ػنخ ٫زي حهللكي - 

 هَََس ٷخٽ
خ ڃا٪ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاٍ كاؾ أو ٫ڄاَس ٳخٓاظٸزڀظنخ ٍؿاپ ڃان ؿاَحى ٳـ٬ڀناخ              ٻن-

ڃخ ٛن٬نخ ونلان ڃلَڃاىڅ ٳٔاؤٿنخ حٿنزاٍ      خن٠َرهن رُٔخ٣نخ و٫ُٜنخ نٸظڀهن ٳٔٸ٢ ٳٍ أَيَنخ ٳٸڀن
 . ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ٖ رؤّ ُٛي حٿزلَٛڀً حهلل
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀٍ حرن َُي ٫ڄن ٓاڄ٪  كي - 
 أرخ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 ٍر٬ش.خځ حٿىحكي َټٴٍ حٔػنُن و٬٣خځ حٔػنُن َټٴٍ ح٬٣ْ-
خڅ ٷخٽ كيػنخ هڄخځ ٷخٽ كايػنخ ٷظاخىس ٫ان حٿلٔان ٫ان َُاخى       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴكي - 

 حرن ٍرخف ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ىٍوح رخ٫ْڄااخٽ ٓااظخ ٣ڀااى٩ حٿ٘ااڄْ ڃاان ڃَٰرهااخ وحٿاايؿخٽ وحٿاايهخڅ وىحرااش حٍْٝ وهىَٜااش راخ -

 .ٽ اًح ٷخٽ وأڃَ حٿ٬خڃش ٷخٽ أٌ أڃَ حٿٔخ٫شىخڅ ٷظخىس َٸوٻأكيٻڂ وأڃَ حٿ٬خڃش 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ كڄاخى ٷاخٽ أنزؤناخ ػخراض ٫ان أراٍ ٍحٳا٪ ٫ان أراٍ             كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳُڄخ َلٔذ كڄخى ٷخٽ
ٖ  ٍ ه ڃن َيهپ حٿـنش َن٬ڂ وٖ َزؤّ ٖ طزڀً ػُخره وٖ َٴنً ٗزخره ٳأن- ٫اُن ٍأص وٖ   حٿـناش ڃاخ 

 أًڅ ٓڄ٬ض وٖ ه٤َ ٫ڀً ٷڀذ رَ٘.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ ٷاخٽ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران وحٓا٪ ٫ان              كي - 

 ٗظَُ رن نهخٍ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ن حٿ٨ن ڃن كٔن حٿ٬زخىسكٔ-
ػنخ وهُذ ٷاخٽ كايػنخ هؼاُڂ ران ٫اَحٹ ران ڃخٿاٺ        ي٫ٴخڅ ٷخٽ ك نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ن
 .ْ ٳٍ ٫زي حٿَؿپ وٖ ٳٍ ٳَٓه ٛيٷشٿُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷاخٽ أنزؤناخ آالٶ ران ٫زاي حهلل ران       كي - 

 ٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳُڄخ َلٔذ كڄخىأرأرٍ ٣ڀلش ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن 
ٍؿٗ ٻخڅ َزُ٪ حٿوڄَ ٳٍ ٓٴُنش وڃ٬ه ٳٍ حٿٔٴُنش ٷَى ٳټخڅ َ٘ىد حٿوڄَ رخٿڄاخء ٷاخٽ ٳؤهاٌ     أڅ-

حٿٸَى حٿټُْ ػڂ ٬ٛي ره ٳىٵ حٿيوٍ وٳظق حٿټاُْ ٳـ٬اپ َؤهاٌ ىَناخٍح ٳُڀٸُاه ٳاٍ حٿٔاٴُنش وىَناخٍح         
 .ٳٍ حٿزلَ كظً ؿ٬ڀه نٜٴُن

خٽ أنزؤناخ ڃلڄاي ران َُاخى أڅ     ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخ ػنكي - 
 َََس ٍأي ٍؿٗ ڃزٸ٪ حٿَؿڀُن ٳٸخٽأرخ ه

 .ٔنىح حٿىٟىء ٳبنٍ ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ وَپ ٿڀ٬ٸذ ڃن حٿنخٍأك-
ٛخكذ ٿناخ ٫ان أراٍ     خىس ٷخٽ كيػنظخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٷكي - 

 ڀُه وٓڀڂ أنههَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫
 .ً ٫ن ٛىځ َىځ حٿـڄ٬ش اٖ ٛىڃخ ڃظظخر٬خنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤناخ ٫ڀاٍ ران َُاي ٫ان ٫زاي       كي - 

 ٍ حهلل ٛاڀً حهلل   ٽََاَس أڅ ٍٓاى  ه حهلل رن ارَحهُڂ حٿٸٍَٗ أو ارَحهُڂ رن ٫زي حهلل حٿٸٍَٗ ٫ن أرا
ٗس حٿ٨هااَ حٿڀهااڂ هڀااٚ حٿىٿُااي راان حٿىٿُااي وٓااڀڄش راان ه٘ااخځ   ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٻااخڅ َااي٫ى ٳااٍ ىرااَ ٛاا 
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راان أرااٍ ٍر٬ُااش وٟاا٬ٴش حٿڄٔااڀڄُن ڃاان أَاايٌ حٿڄ٘ااَٻُن حٿااٌَن ٖ َٔااظ٬ُ٤ىڅ كُڀااش وٖ   و٫ُااخٕ
 َهظيوڅ ٓزُٗ.

خ حٿ٬اٗء ران ٫زاي    ناراَحهُڂ كايػ  ن ػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن را    كي ػنخ ٫زي حهللكي - 
 س أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٿَكڄن ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََ

َڄخڅ َڄخڅ وحٿټٴَ ٷزپ حٿڄ٘اَٵ وحٿٔاټُنش ٳاٍ أهاپ حٿٰانڂ وحٿٴواَ وحٿََاخء ٳاٍ حٿٴايحىَن َاؤطً           حٔ-
حٿ٘اخځ   زپحٿڄُٔق ڃن ٷزپ حٿڄَ٘ٵ وهڄظه حٿڄيَنش كظً اًح ؿخء ىرَ أُكي َٟرض حٿڄٗثټش وؿهه ٷ

 .َهڀٺ وٷخٽ ڃَس َٛٳض حٿڄٗثټش وؿهه ٺهنخٿ
خ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ ٷاخٽ كايػنخ هڄاخځ ٷاخٽ كايػنخ َلُاً ران أراٍ ٻؼُاَ ٷاخٽ              ػنكي - 

 كيػنخ أرى ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٽ وٷاخٽ  خڃه ٳڀُٜاڄه ٷا  ُخطٸيڃىح رُن َايٌ ٍڃ٠اخڅ رٜاىځ َاىځ وٖ َاىڃُن اٖ ٍؿاپ ٻاخڅ ٛا         ٖ-

ٍڃ٠خڅ اَڄخنخ وحكظٔخرخ ٳبنه َٰٴاَ ٿاه ڃاخ طٸايځ ڃان ًنزاه        ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٷخځ
وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٷخځ ٿُڀش حٿٸيٍ اَڄخنخ وحكظٔخرخ ٳبنه َٰٴَ ٿه ڃخ طٸايځ ڃان   

 ًنزه ٷخٽ ٫ٴخڅ وكيػنخ أرخڅ ٳٍ هٌح حٔٓنخى رڄؼڀه.
ٽ أنزؤناخ كټاُڂ حْػاَځ ٫ان     ٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ران ٓاڀڄش ٷاخ   نزي حهلل كيػ٫ ػنخكي - 

 أرٍ طڄُڄش حٿهـُڄٍ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ً ڃلڄاي ٫ڀُاه   ٫ڀا  أطً كخثٞ أو حڃَأس ٳٍ ىرَهخ أو ٻخهنخ ٳٜايٷه ٳٸاي راَة ڃڄاخ أناِٽ حهلل      ڃن-

 .حٿٜٗس وحٿٔٗځ
أراٍ ٍحٳا٪ ٫ان أراٍ      رٍ كيػنخ ٫ٴاخڅ ٷاخٽ كايػنخ كڄاخى كايػنخ ػخراض ٫ان       أحهلل كيػنٍ ي ػنخ ٫زكي - 

 هَََس ٷخٽ كڄخى وٖ أ٫ڀڄه اٖ ٍٳ٬ه ػڂ ٷخٽ كڄخى أٍح  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٍؿٗ ُحٍ أهخ ٿه ٳٍ ٷََش أهَي ٳؤٍٛي حهلل ٫ڀً ڃيٍؿظه ڃڀټاخ ٳڀڄاخ أطاً ٫ڀُاه ٷاخٽ حٿڄڀاٺ        أڅ-

ٖ أناٍ  ٿاٍ ٳاٍ هاٌ  حٿٸََاش ٷاخٽ هاپ ٿاه ٫ڀُاٺ ڃان ن٬ڄاش طَرهاخ ٷاخٽ ٖ ا            خ أَن طََاي ٷاخٽ أُوٍ أها   
 .أكززظه ٳٍ حهلل ٫ِ وؿپ ٷخٽ ٳبنٍ ٬َنٍ ٍٓىٽ حهلل اٿُٺ اڅ حهلل ٫ِ وؿپ ٷي أكزٺ ٻڄخ أكززظه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ران اراَحهُڂ ٷاخٽ كايػنخ حٿ٬اٗء         كي - 
 س ٷخٽ٫َن أرٍ هََ ُهرن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أر

ً حٿڄٸزاَس ٳٔاڀڂ ٫ڀاً أهڀهاخ ٷاخٽ ٓاٗځ ٫ڀاُټڂ ىحٍ ٷاىځ         ؽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اٿا هَ-
ڃئڃنُن وانخ اڅ ٗخء حهلل رټڂ ٖكٸىڅ وىىص أنخ ٷي ٍأَناخ اهىحنناخ ٷاخٿىح أوٿٔانخ اهىحناٺ َاخ ٍٓاىٽ        

وٻُاٲ   ححهلل ٷخٽ رپ أنظڂ أٛلخرٍ واهاىحنٍ حٿاٌَن ٿاڂ َاؤطىح ر٬اي وأناخ ٳا٣َټڂ ٫ڀاً حٿلاىٝ ٷاخٿى          
پ ٯاَ ڃلـڀاش راُن    هلل ٷخٽ أٍأَض ٿاى أڅ ٍؿاٗ ٿاه هُا    ط٬َٱ ڃن ٿڂ َؤص ر٬ي ڃن أڃظٺ َخ ٍٓىٽ ح

٧هٌَ هُپ ىهڂ رهڂ أٖ ٬ََٱ هُڀه ٷخٿىح رڀً َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٳبنهڂ َاؤطىڅ ٯاَح ڃلـڀاُن ڃان     
حٿىٟىء َٸىٿهخ ػٗػخ وأنخ ٳ٣َټڂ ٫ڀً حٿلىٝ أٖ ٿُاٌحىڅ ٍؿاخٽ ٫ان كىٟاٍ ٻڄاخ َاٌحى حٿز٬ُاَ        

 ٿىح ر٬يٹ ٳؤٷىٽ ٓلٸخ ٓلٸخ.حٿ٠خٽ أنخىَهڂ أٖ هڀڂ أٖ هڀڂ ٳُٸخٽ انهڂ ٷي ري
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ وهُذ ٷخٽ كيػنخ ه٘خځ رن ٫اَوس ٫ان وهاذ    كي - 
 رن ٻُٔخڅ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄَو رن ٤٫خء ٫ن ٓڀڄش رن حٍُْٵ

َ   ىځه ٻخڅ ڃ٪ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ؿخٿٔخ ًحص َأن- رـناخُس َزټاٍ ٫ڀُهاخ ٳ٬اخد ًٿاٺ ران        رخٿٔاىٵ ٳڄا
ٳٸخٽ ٿه ٓڀڄش رن حٍُْٵ ٖ طٸپ ًٿٺ َخ أرخ ٫زي حٿَكڄن ٳؤٗهي ٫ڀً أراٍ هََاَس    ٫ڄَ وحنظهَهڂ

ٿٔڄ٬ظه وطىٳُاض حڃاَأس ڃان ٻناخثن ڃاَوحڅ ٳ٘اهيهخ ڃاَوحڅ ٳاؤڃَ رخٿنٔاخء حٿٗطاٍ َزټاُن ٳ٠اَرن             
أرى هَََس ى٫هن َخ أرخ ٫زي حٿڄڀٺ ٳبنه ڃَ ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ رـناخُس   ٳٸخٽ ٿه 

ٳاخنظهَ ٫ڄاَ حٿٗطاٍ َزټاُن ڃا٪ حٿـناخُس        ڃ٬ه وڃ٬ه ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍكڄاه حهلل  َزټً ٫ڀُهخ وأنخ
ٳٸخٽ ٿه ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ى٫هان َاخ حران حٿو٤اخد ٳابڅ حٿانٴْ ڃٜاخرش واڅ حٿ٬اُن            

 ٫ڀڂ.أهلل وٍٓىٿه ح ىحڃ٬ش واڅ حٿ٬هي حٿليَغ ٷخٽ أنض ٓڄ٬ظه ٳٸخٽ ن٬ڂ ٷخٽ
څ ٷخٽ كيػنخ أرخڅ حٿ٤٬خٍ ٷاخٽ كايػنخ َلُاً ران أراٍ ٻؼُاَ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخكي - 

 ٷخٽ كيػنخ أرى ٻؼَُ حٿ٬نزٌَ ٫ن أرٍ هَََس أڅ نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸىٽ
 وڄَ ڃن هخطُن حٿ٘ـَطُن ڃن حٿنوڀش وحٿ٬نزش.حٿ-
ُاي ران   ٷخٽ كيػنخ ڃهيٌ رن ڃُڄىڅ ٷخٽ كايػنخ ٫زاي حٿلڄ   كيػنخ ٫ٴخڅ رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 ؿ٬ٴَ حٿَِخىٌ ٫ن ُٗن ڃن أهپ حٿ٬ڀڂ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ڃن ڃٔڀڂ َڄىص ٳُ٘هي ٿه ػٗػش أهپ أرُخص ڃن ؿَُحنه حْىنُن روُاَ اٖ ٷاخٽ طزاخٍٹ وط٬اخٿً      ڃخ-

 .أ٫ڀڂ خوٯٴَص ٿه ڃ ىحٷي ٷزڀض ٗهخىس ٫زخىٌ ٫ڀً ڃخ ٫ڀڄ
زاي حٿااَُحٵ ٷااخٽ ٷااخٽ ڃ٬ڄااَ وُحىناٍ ٯُااَ هڄااخځ ٫اان أرااٍ   ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫كاي  - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٌد حٿنخّ حٿٜنخ٩أٻ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ڃٜا٬ذ كايػنخ حْوُح٫اٍ ٫ان أراٍ ٻؼُاَ حٿٰزاٌَ           كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ىٽ ٷخٽ ٍٓىٽَٸٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس 
 .٘ـَطُن حٿنوڀش وحٿ٬نزشوڄَ ڃن هخطُن حٿحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ڃٜا٬ذ كايػنخ ڃخٿاٺ ران أناْ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان             كي - 

 ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍؿٗ أطً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ
 ٽ هپ ٿٺ ڃن اراپ ٷاخٽ ن٬اڂ ٷاخٽ ٳڄاخ أٿىحنهاخ ٷاخٽ       خڃخ أٓىى ٳٸٯٍٗٓىٽ حهلل اڅ حڃَأطٍ وٿيص  َخ-

ٍڃٺ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٍرڄاخ ٿاُْ ؿاخءص راخٿز٬َُ حْوٍٵ ٷاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل ن٬اڂ         
 ٷخٽ ٳؤنً طَي ًٿٺ ٷخٽ أٍح  ن٫ِش ٫َٵ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهٌح ن٫ِش ٫َٵ.

ي ران ڃٜا٬ذ ٷاخٽ كايػنخ حْوُح٫اٍ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان         لڄا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃ كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽػخرض حٿٍِٷً 

خ ڃ٪ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ر٤ََٶ ڃټش اً هخؿض ٍَق ٳٸخٽ ٿڄن كىٿه حٿََق ٷخٽ ٳڀڂ ََىوح ٫ڀُاه  ٻن-
ُٗجخ ٷخٽ ٳزڀٰنٍ حٿٌٌ ٓؤٽ ٫نه ڃن ًٿٺ ٳخٓظلؼؼض ٍحكڀظٍ كظً أىٍٻظه ٳٸڀض َخ أڃُاَ حٿڄائڃنُن   
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َ   ٫نرڀٰنٍ أنٺ ٓؤٿض  َق ڃان ٍوف  حٿََق وانٍ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸاىٽ حٿا
 ح هَُهخ وحٓظ٬ٌُوح ره ڃن َٗهخ.حهلل ٳٗ طٔزىهخ وٓڀى

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿاخرَ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ََِاي     كي - 
 رن حْٛڂ ٷخٽ

س ٳٸاخځ أراى هََاَس وٿاڂ َٸاڂ      َُص رهڄاخ ؿناخ  ٳڄا ض رخٿڄيَنش ڃ٪ ڃَوحڅ ران حٿلټاڂ وأراٍ هََاَس     ٻن-
ََس انٍ ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃَص ره ؿنخُس ٳٸخځ ٫ني ًٿٺ ڃَوحڅ ٳٸخٽ أرى هَ

 .ڃَوحڅ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان  كي - 

 أنه  ٫ڀُه وٓڀڂهلل٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً ح
 .٬ظه أنخ ڃن ڃ٬ڄًَ ٫ن حٿٴ٩َ وحٿ٬ظَُس ٷخٽ ڃلڄي وٷي ٓڄنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄاي ران َُاخى ٷاخٽ ٓاڄ٬ض      كي - 

 أرخ هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .ىٿي ٿٜخكذ حٿٴَحٕ وٿڀ٬خهَ حٿلـَحٿ-
ڄاي ران َُاخى ٷاخٽ     راٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ڃل         أحهلل كيػنٍ ي ػنخ ٫زكي - 

 ٓڄ٬ض أرخ هَََس َليع أڅ نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
پ نزٍ ى٫ىس ى٫خ رهخ ٳٍ أڃظه ٳُٔاظـخد ٿاه واناٍ أٍَاي اڅ ٗاخء حهلل أڅ أإهاَ ى٫اىطٍ ٗاٴخ٫ش         ٿټ-

 .ْڃظٍ َىځ حٿٸُخڃش
 ٽؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن َُخى أنه ٷخ ػنخ ڃلڄي رنكيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 
څ أرااى هََااَس َااؤطٍ ٫ڀااً حٿنااخّ وهااڂ َظىٟاائوڅ ٳااٍ حٿڄ٤هااَس ٳُٸااىٽ ٿهااڂ أٓاازٰىح حٿىٟااىء  ٻااخ-

 .أٓزٰى حٿىٟىء ٳبنٍ ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ َٸىٽ وَپ ٿ٫ٓٸخد ڃن حٿنخٍ
ٷاخٽ ٻاخڅ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى          كي - 

ٷاخٽ ٳټاخڅ اًح ٍأي أنٔاخنخ َـاَ اُحٍ  ٟاَد رَؿڀاه ػاڂ         ڃَوحڅ َٔظ٬ڄپ أرخ هَََس ٫ڀً حٿڄيَناش 
 َٸىٽ

ؿخء حْڃَُ ٷي ؿخء حْڃَُ ػڂ َٸىٽ ٷخٽ أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َن٨َ حهلل اٿاً ڃان    ٷي-
 .ؿَ اُحٍ  ر٤َح

خ ٗا٬زش ٫ان ڃلڄاي ران َُاخىس ٷاخٽ       ن٬ٴاَ ٷاخٽ كايػ   ؿ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄاي ران  كي - 
 َليع أنزؤنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس

 .ٴهڄخ ؿڄ٬ُخ أو أن٬ڀهڄخ ؿڄ٬ُخ ٳبًح ٿزٔض ٳخريأ رخٿُڄُن واًح هڀ٬ض ٳخريأ رخٿَُٔيأك-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٷاخٽ              كي - 

 رخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ أٓڄ٬ض 
٬خځ ٳبڅ ٿڂ َـڀٔه ڃ٬ه ٳڀُنخوٿه أٻڀش أو أٻڀظُن أو ٿٸڄش أو ٿٸڄظاُن ٗا٬زش   ح ؿخء أكيٻڂ هخىڃه ر٤اً-

 .ٗٺ ٳبنه وٿٍ ٫ٗؿه وكَ 
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن َُخى ٫ان أراٍ   كي - 
٫ڀُاه  ٳـ٬ڀهخ ٳٍ ٳُه ٳٸاخٽ ٿاه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل      شن طڄَ حٿٜيٷڃ هَََس أڅ حٿلٔن أهٌ طڄَس

 وٓڀڂ
 .ٻن أٿٸهخ أڃخ ٬َٗص أنخ أهپ رُض ٖ نؤٻپ حٿٜيٷش ٻن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ             كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
خ ٿٔاڀټض وحىٌ  أڅ حْنٜاخٍ ٓاڀټىح وحىَاخ أو ٗا٬زخ وٓاڀٺ حٿناخّ وحىَاخ أو ٗا٬ز        ى أرى حٿٸخٓڂ ٿا  أو-

حْنٜخٍ وٿىٖ حٿهـَس ٿټنض حڃَإح ڃن حْنٜخٍ ٷخٽ ٳټخڅ أرى هَََس َٸىٽ ڃاخ ٧ڀاڂ راؤرٍ وأڃاٍ     
 .ٿٸي آوو  ونَٜو  وٻڀڄش أهَي

راَحهُڂ  ا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان حٿڄُٰاَس ٫ان        كي - 
 ٽٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخر٫ن أ

طَٜوح حٔرپ وحٿٰنڂ ٳڄن حٗظَي ڃَٜحس ٳهى رؤكي حٿن٨ََن أڅ ٗخء ٍىهخ وٍى ڃ٬هخ ٛاخ٫خ   ٖ-
ٵ أهظهخ ٿظټظٴٍ ڃاخٳٍ ٛالٴظهخ   ٣ٗ ڃن طڄَ ٷخٽ وٖ َزُ٪ حٿَؿپ ٫ڀً رُ٪ أهُه وٖ طٔؤٽ حٿڄَأس

 .ؿٗدْوٖ طڀٸىح حح ٳبڅ ڃخٿهخ ڃخ ٻظذ ٿهخ وٖ طنخؿ٘ى
لڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٜىٍ ٫ن أرٍ كاخُځ ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃكي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .كؾ هٌح حٿزُض ٳڀڂ ََٳغ وٿڂ َٴٔٶ ٍؿ٪ ٻڄخ وٿيطه أڃه ڃن-
رٍ ٛاخٿق َلايع   أخٽ ٓهُپ رن ٷ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزشكي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ
 ٖ وٟىء اٖ ڃن كيع أو ٍَق.-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٓاُخٍ ٫ان أراٍ كاخُځ          كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ُض ٳڀڂ ََٳغ وٿڂ َٴٔٶ ٍؿ٪ ٻڄخ وٿيطه أڃهٿزكؾ هٌح ح ڃن-
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٗا٬زش ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٷاخٽ       ػنخ ٫زي حكي - 

ٓڄ٬ض ٓڀُڄخڅ رن َٔخٍ َليع ٫ن ٫َحٹ ران ڃخٿاٺ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل         
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 ش.ْ ٫ڀً ٯٗځ حٿڄٔڀڂ وٖ ٫ڀً ٳَٓه ٛيٷٿُ-
ٗا٬زش ٫ان اراَحهُڂ ران حٿڄهاخؿَ ٫ان       ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ    زػنخ ٫كي - 

أرٍ حٿ٬٘ؼخء حٿڄلخٍرٍ ٷخٽ ٻنخ ٷ٬اىىح ڃا٪ أراٍ هََاَس ٳاٍ حٿڄٔاـي ٳاؤًڅ حٿڄائًڅ ٳٸاخځ ٍؿاپ ٳاٍ            
 حٿڄٔـي ٳوَؽ ٳٸخٽ أرى هَََس

 .خ هٌح ٳٸي ٫ًٜ أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأڃ-
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ٷاخٽ ٓاڄ٬ض    كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان أراٍ كٜاُن          ٍ كيػنٍ أرحهللػنخ ٫زي كي - 
 ًٻىحڅ أرخ ٛخٿق َليع ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٍآنٍ ٳٍ حٿڄنخځ ٳٸي ٍآنٍ اڅ حٿ٤ُ٘خڅ ٖ َظٜاىٍ راٍ ٷاخٽ ٗا٬زش أو ٷاخٽ ٖ َظ٘ازه راٍ وڃان          ڃن-
 .ٻٌد ٫ڀٍ ڃظ٬ڄيح ٳڀُظزىأ ڃٸ٬ي  ڃن حٿنخٍ

٬زش ٫ن ٓڀُڄخڅ ٫ن ًٻىحڅ ٫ن أراٍ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٗكي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .ڃىٿي َىٿي ٫ڀً حٿٴ٤َس ٳؤرىح  َهىىحنه وَنَٜحنه وََ٘ٻخنه ٻپ-
 نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان أراٍ ر٘اَ ٫ان ٫زاي حهلل را        كي - 

 وٓڀڂ أنه ٷخٽٗٸُٶ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
َٻڂ ٷَنٍ ػڂ حٿٌَن َڀىنهڂ ٷخٽ أرى هَََس ٖ أىٌٍ ًٻَ ڃَطُن أو ػٗػخ ػاڂ هڀاٲ ڃان ر٬ايهڂ     هُ-

 .ٷىځ َلزىڅ حٿٔڄخنش َ٘هيوڅ وٖ َٔظ٘هيوڅ
ٍ ٓا٬ُي  را ض ٓا٬ُي ران أ  ڄ٬ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓكي - 

 ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٿڄٸزٌَ َليع ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍ
 .أٓٴپ ڃن حٿټ٬زُن ٳٴٍ حٿنخٍ ٬َنٍ حُٔحٍ ڃخ-
ٷظاخىس ٫ان حٿن٠اَ ران أناْ       ٫ان  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٗا٬زش كي - 

 ٷخٽ ڂ ٫ڀُه وٓڀحهلل٫ن رَُ٘ رن نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
 .ر٬ُنه ٳهى أكٶ ره ڃن ٯَُ  ح أٳڀْ ٍؿپ رڄخٽ ٷىځ ٳَأي ٍؿپ ڃظخ٫هاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٷخٽ أنزؤنخ حٿِهٌَ ٫ن ٬ُٓي رن كي - 

 حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .وطٸڀُڂ ح٧ْٴخٍ وٷٚ حٿ٘خٍد ٢ْ ڃن حٿٴ٤َس حٿوظخڅ وحٖٓظليحى ونظٲ حٔرهڄ-
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ه٘خځ رن كٔخڅ حٿٴَىوٓاٍ ٫ان ڃلڄاي    ػنخ ٫زي حكي - 

 رن ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
أنخ و لٔنش ر٬َ٘ أڃؼخٿهخ وحٿٜىځ ٿٍ وأنخ أؿٌِ ره َي٩ ٬٣خڃه وَٗحره ڃن ؿَحٌ حٿٜىځ ٿٍحٿ-

 َق حٿڄٔٺ.وٿوڀىٱ ٳڂ حٿٜخثڂ ٫ني حهلل ٫ِ وؿپ أ٣ُذ ڃن ٍ أؿٌِ ره
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷاخٽ كايػنخ ه٘اخځ ران كٔاخڅ ٫ان ڃلڄاي ٫ان         كي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ٿٜاڀُذ وَٸظاپ  ح ٗٺ ڃن ٫خٕ ڃنټڂ أڅ َڀٸً ٫ًُٔ رن ڃََڂ اڃخڃخ ڃهيَخ وكټڄخ ٫يٖ ٳُټََٔى-

 .حٿونََِ و٠َ٪ حٿـَِش وط٠٪ حٿلَد أوُحٍهخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان      كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .ڄنخځ ٳٸي ٍآنٍ ٳبڅ حٿ٤ُ٘خڅ ٖ َظڄؼپ رٍحٿ ٍآنٍ ٳٍ ڃن-
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ڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ه٘خځ ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس      ڃلػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 
 ٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ٫ن حٿنز

هڂ رلٔنش ٳڀڂ ٬َڄڀهخ ٻظزض ٿه كٔنش ٳبڅ ٫ڀڄهخ ٻظزض ٿه ٫٘اَ أڃؼخٿهاخ اٿاً ٓاز٬ڄخثش وٓاز٪       ڃن-
 .أڃؼخٿهخ ٳبڅ ٿڂ ٬َڄڀهخ ٻظزض ٿه كٔنش وڃن هڂ رُٔجش ٳڀڂ ٬َڄڀهخ ٿڂ طټظذ ٫ڀُه

  رٍ هَََس ٷخٽكيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي رن أ  كيػنٍ أرٍهللػنخ ٫زي حكي - 
ٴؤٍس ڃڄخ ڃٔن وآَش ًٿٺ أنه َىٟ٪ ٿهخ ٿزن حٿڀٸخف ٳٗ طٸَره واًح وٟ٪ ٿهخ ٿزن حٿٰانڂ أٛاخرض   حٿ-

 ڃنه ٷخٽ ٳٸخٽ ٿه ٻ٬ذ ٓڄ٬ض هٌح ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ؤنِٿض ٫ڀً حٿظىٍحسٳ
٫ان أراٍ هََاَس      كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ه٘خځ ٫ان ڃلڄاي  حهللػنخ ٫زي كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .زهُڄش ٫ٸڀهخ ؿزخٍ وحٿزجَ ؿزخٍ وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄْحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ان ڃىٓاً ران أراٍ ٫ؼڄاخڅ      كي - 

 ڀڂهَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ خٷخٽ ٓڄ٬ض أرڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٫ؼڄخ
ڄاائًڅ َٰٴااَ ٿااه ڃااي ٛااىطه وَ٘ااهي ٿااه ٻااپ ٣ٍااذ وَااخرْ وٗااخهي حٿٜااٗس َټظااذ ٿااه هڄااْ          حٿ-

 .و٫َ٘وڅ كٔنش وَټٴَ ٫نه ڃخ رُنهڄخ
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش          حهلل ػنخ ٫زيكي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٽ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓى
ڂ راه ٳابًح ٻزاَ ٳټزاَوح واًح ٍٻا٪ ٳاخٍٻ٬ىح واًح ٷاخٽ ٓاڄ٪ حهلل ٿڄان كڄاي  ٳٸىٿاىح            ڄخ حٔڃخځ ٿُئطان-

 .ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي واڅ ٛڀً ؿخٿٔخ ٳٜڀىح ؿڀىٓخ أؿڄ٬ىڅ
ن ٫ا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٓا٬ُي ٬َناٍ حران أراٍ ٫َوراش     كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ٧نه كزُذ رن حٿ٘هُي ٫ن ٤٫خء رن أرٍ ٍرخف ٫ن أأرٍ ڃلڄي 
ٻپ حٿٜڀىحص َٸَأ ٳُهاخ ٳڄاخ أٓاڄ٬نخ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أٓاڄ٬نخٻڂ وڃاخ أهٴاً            ٳٍ-

 .٫ڀُنخ أهٴُنخ ٫ڀُټڂ
ٗ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنٍ ٫زي حٿَكڄن ران اراَحهُڂ ٷاخٽ كايػنخ حٿ    كي -  ء ٬ا

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂَكڄن ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهللٿرن ٫زي ح
 .٬ُنخڅ طِنُخڅ وحٿڀٔخڅ َِنٍ وحٿُيحڅ طِنُخڅ وحٿَؿٗڅ طِنُخڅ وَلٸٶ ًٿٺ أو َټٌره حٿٴَؽحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن رن ارَحهُڂ ٫ان حٿ٬اٗء ٫ان أرُاه ٫ان      كي - 

 ٷخٽ َسأرٍ هََ
طً ٫ڀً ؿڄيحڅ ٳٸخٽ هٌح ؿڄيحڅ ٓاَُوح  نزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ََُٔ ٳٍ ٣ََٶ ڃټش ٳؤٿڅ حٻخ-

ٿىح ٷاخ  ٓزٶ حٿڄٴَىوڅ ٷخٿىح وڃخ حٿڄٴاَىوڅ ٷاخٽ حٿاٌحٻَوڅ حهلل ٻؼُاَح ػاڂ ٷاخٽ حٿڀهاڂ حٯٴاَ ٿڀڄلڀٸاُن         
خٽ ٷاخٽ  ٷا  وحٿڄٸََٜن ٷخٽ حٿڀهڂ حٯٴَ ٿڀڄلڀٸُن ٷخٿىح وحٿڄٸََٜن ٷخٽ وحٿڄٸََٜن ورهاٌح حٔٓانخى  

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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أهڀهخ كظً َٸخى ٿڀ٘اخس حٿـڀلاخء ڃان حٿ٘اخس حٿٸَناخء ورهاٌح حٔٓانخى ٫ان ٍٓاىٽ          ئىڅ حٿلٸىٵ اٿً ٿظ-
حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َٔىځ حٿَؿپ ٫ڀً ٓىځ أهُه حٿڄٔاڀڂ وٖ َو٤اذ ٫ڀاً ه٤زظاه ورهاٌح      

ٳُق ؿهنڂ ٳؤرَىوح رخٿٜٗس  هٌح حٿلَ ڃنڅ حٔٓنخى ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ أ
ٓڀڂ اًح ٓڄ٪ حٿ٤ُ٘خڅ حًْحڅ وٿً وٿه َٟح١ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و ورهٌح حٔٓنخى ٷخٽ

كظااً ٖ َٔااڄ٪ حٿٜااىص ورهااٌح حٔٓاانخى ٷااخٽ ٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳ٠ااڀض ٫ڀااً   
حْنزُخء رٔض ٷُپ ڃخ هن أٌ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ أ٤٫ُض ؿىحڃ٪ حٿټڀڂ ونَٜص رخٿ٫َاذ وأكڀاض ٿاٍ    

ڂ راٍ حٿنزُاىڅ ڃؼڀاٍ    و٣هاىٍح وأٍٓاڀض اٿاً حٿوڀاٶ ٻخٳاش وهاظ       حٿٰنخثڂ وؿ٬ڀض ٿٍ حٍْٝ ڃٔاـيح 
وڃؼااپ حْنزُااخء ٫ڀااُهڂ حٿٜااٗس وحٿٔااٗځ ٻڄؼااپ ٍؿااپ رنااً ٷٜااَح ٳؤٻڄااپ رنااخء  وأكٔاان رنُخنااه اٖ   

ٖ أهاٌ  حٿڀزناش   ض ڃىٟ٪ ٿزنش ٳن٨َ حٿنخّ اٿً حٿٸٜاَ ٳٸاخٿىح ڃاخ أكٔان رنُاخڅ هاٌح حٿٸٜاَ ٿاى طڄا         
 ٳټنض أنخ حٿڀزنش أٖ ٳټنض أنخ حٿڀزنش.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن ٓڀڄش ٫ان ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق      كي - 
  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحهلل ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ

 .ڃنزٌَ ٫ڀً ط٫َش ڃن ط٩َ حٿـنش وڃخ رُن ڃنزٌَ وكـَطٍ ٍوٟش ڃن ٍَخٝ حٿـنش اڅ-
خ ٫زاي حٿاَكڄن ران اراَحهُڂ كايػنخ حٿ٬اٗء ران ٫زاي         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كايػن كي - 

 حٿَكڄن ٫ن أرُه ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٓىي خ ىٽ حٿ٬زي ڃخٿٍ واڅ ڃخ ٿه ڃن ڃخٿه ػٗع ڃخ أٻپ ٳؤٳنً أو ٿزْ ٳؤرڀً أو أ٤٫ً ٳؤٳنً ڃَٸ-

هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٖ طناٌٍوح ٳابڅ     وطخٍٻه ٿڀنخّ ورهٌح حٔٓنخى ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ ح ذًٿٺ ًحه
 .حٿنٌٍ ٖ َٸيځ ڃن حٿٸيٍ ُٗجخ وانڄخ َٔظوَؽ ره ڃن حٿزوُپ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿاَكڄن ران اراَحهُڂ حٿٸاخٙ ٷاخٽ كايػنخ       كي - 
 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٍأرُه ٫ن أر ٫نحٿ٬ٗء رن ٫زي حٿَكڄن 

حٿڄٔڀڂ ٫ڀاً حٿڄٔاڀڂ ٓاض ٷاخٿىح وڃاخ هان َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ اًح ٿٸُظاه ٓاڀڂ ٫ڀُاه واًح ى٫اخٹ               كٶ-
ٳؤؿزااه واًح حٓظنٜاالٺ ٳخنٜااق ٿااه واًح ٤٫ااْ ٳلڄااي حهلل ٳ٘ااڄظه واًح ڃااَٝ ٳ٬ااي  واًح ڃااخص         

وٓااڀڂ ٖ َـظڄاا٪ ٻااخٳَ وٷخطڀااه ڃاان   ً حهلل ٫ڀُااهٛااڀٳخٛاالزه ورهااٌح حٔٓاانخى ٷااخٽ ٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل   
ً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٍؿاپ ٳٸاخٽ َاخ        ٿناخٍ أرايح ورهاٌح حٔٓانخى ٷاخٽ أطا      حٿڄٔڀڄُن ٳٍ ح

ٍٓىٽ حهلل اڅ ٿٍ ٷَحرش أٓڀهڂ وَٸ٬٤ىنٍ وأكڀڂ ٫نهڂ ٳُـهڀىڅ ٫ڀٍ وأكٔن اٿُهڂ ؤَُجىڅ اٿٍ 
ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اڅ ٻخڅ ٻڄخ طٸىٽ ٿټؤنڄخ طٔٴهڂ حٿڄپ وٖ َِحٽ ڃ٬ٺ ڃن حهلل 

 ڃخ ىڃض ٫ڀً ًٿٺ. ٧هَُ ٫ڀُهڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ران اراَحهُڂ ٷاخٽ كايػنخ حٿ٬اٗء         كي - 

 رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٍٝ وحڅ طزيوح ڃخ ص وڃخ ٳٍ حْىحخ نِٽ ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هلل ڃخ ٳٍ حٿٔڄٿڄ-

ره حهلل ٳُٰٴَ ٿڄن َ٘خء و٬ٌَد ڃن َ٘خء وحهلل ٫ڀً ٻپ ٍٗء ٷايََ   ٳٍ أنٴٔټڂ أو طوٴى  َلخٓزټڂ
ٳخٗظي ًٿٺ ٫ڀً ٛلخرش ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳاؤطىح ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ       
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ػڂ ؿؼىح ٫ڀً حٿَٻذ ٳٸخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل ٻٴڀنخ ڃن ح٫ْڄاخٽ ڃاخ ن٤ُاٶ حٿٜاٗس وحٿٜاُخځ وحٿـهاخى       
ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أطََيوڅ أڅ حَِش وٖ ن٤ُٸهخ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛوحٿٜيٷش وٷي أنِٽ ٫ڀُٺ هٌ  

طٸىٿىح ٻڄخ ٷخٽ أهاپ حٿټظاؤرُن ڃان ٷازڀټڂ ٓاڄ٬نخ و٫ٜاُنخ راپ ٷىٿاىح ٓاڄ٬نخ وأ٬٣ناخ ٯٴَحناٺ ٍرناخ             
خ حٿٸاىځ وًٿاٺ رهاخ    ها َ ٳڀڄاخ أٷَر ٜاُ واٿُٺ حٿڄَُٜ ٳٸاخٿىح ٓاڄ٬نخ وأ٬٣ناخ ٯٴَحناٺ ٍرناخ واٿُاٺ حٿڄ      

ٿُاه ڃان ٍراه وحٿڄئڃناىڅ ٻاپ آڃان       ٳٍ أػَهخ آڃن حٿَٓىٽ رڄاخ أناِٽ ح  أٿٔنظهڂ أنِٽ حهلل ٫ِ وؿپ 
رخهلل وڃٗثټظه وٻظزه وٍٓڀه ٖ نٴَٵ رُن أكي ڃن ٍٓڀه ٷخٽ ٫ٴخڅ ٷَأهخ ٓٗځ أراى حٿڄناٌٍ َٴاَٵ    
وٷخٿىح ٓڄ٬نخ وأ٬٣نخ ٯٴَحنٺ ٍرنخ واٿُٺ حٿڄَُٜ ٳڀڄخ ٳ٬ڀىح ًٿٺ نٔوهخ حهلل طزخٍٹ وط٬خٿً رٸىٿه 

 ٖ زض ٳٜااخٍ ٿاه ڃااخ ٻٔاازض ڃاان هُااَ  وٓاا٬هخ ٿهااخ ڃااخ ٻٔازض و٫ڀُهااخ ڃااخ حٻظٔاا  ٖ َټڀاٲ حهلل نٴٔااخ ا
و٫ڀُه ڃخ حٻظٔزض ڃن َٗ ٳَٔ حٿ٬ٗء هٌح ٍرنخ ٖ طئحهٌنخ أڅ نُٔنخ أو أه٤خنخ ٷخٽ ن٬اڂ ٍرناخ وٖ   

نخ ڃخٖ ٣خٷاش ٿناخ راه ٷاخٽ     ڀرنخ وٖ طلڄٍ طلڄپ ٫ڀُنخ اَٛح ٻڄخ كڄڀظه ٫ڀً حٿٌَن ڃن ٷزڀنخ ٷخٽ ن٬ڂ
 خ ٫ڀً حٿٸىځ حٿټخٳََن.ٿنخ وحٍكڄنخ أنض ڃىٖنخ ٳخنَٜن ن٬ڂ وح٫ٲ ٫نخ وحٯٴَ

اراَحهُڂ ٷاخٽ كايػنخ حٿ٬اٗء      ران  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن   كي - 
 رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

ٳڀاڂ  ڀً أرٍ رن ٻ٬اذ وهاى َٜاڀٍ ٳٸاخٽ َاخ أراٍ ٳخٿظٴاض        ٫٫ڀُه وٓڀڂ  ؽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللهَ-
 َـزه ػڂ ٛڀً أرٍ ٳوٴٲ ػڂ حنَٜٱ اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ

ٔٗځ ٫ڀُټڂ أٌ ٍٓىٽ حهلل و٫ڀُٺ ٷخٽ ڃخ ڃن٬ٺ أٌ أرٍ اً ى٫ىطٺ أڅ طـُزنٍ ٷاخٽ أٌ ٍٓاىٽ   حٿ-
ُزىح حهلل وٿڀَٓىٽ اًح ى٫خٻڂ ٿڄخ ـاٿٍ أڅ حٓظ حهلل ٻنض ٳٍ حٿٜٗس ٷخٽ أٳڀٔض طـي ٳُڄخ أوكً حهلل

وٖ ٷخٽ رڀً أٌ ٍٓىٽ حهلل ٖ أ٫ىى ٷخٽ أطلذ أڅ أ٫ڀڄٺ ٓىٍس ٿڂ طناِٽ ٳاٍ حٿظاىٍحس     َلُُټڂ ٷخٽ
ٳٍ حٿِرىٍ وٖ ٳٍ حٔنـُپ وٖ ٳٍ حٿٴَٷاخڅ ڃؼڀهاخ ٷاخٽ ٷڀاض ن٬اڂ أٌ ٍٓاىٽ حهلل ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل         
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ انٍ ٍْؿى أڅ ٖ طوَؽ ڃان هاٌح حٿزاخد كظاً ط٬ڀڄهاخ ٷاخٽ ٳخهاٌ ٍٓاىٽ حهلل         

خٳاش أڅ َزڀااٮ ٷزاپ أڅ َٸ٠اٍ حٿلايَغ ٳڀڄااخ أڅ     ُاه وٓاڀڂ رُايٌ َلاايػنٍ وأناخ أطز٤اؤ ڃو     ٛاڀً حهلل ٫ڀ 
ىنىنخ ڃن حٿزخد ٷڀاض أٌ ٍٓاىٽ حهلل ڃاخ حٿٔاىٍس حٿظاٍ و٫ايطنٍ ٷاخٽ ٳټُاٲ طٸاَأ ٳاٍ حٿٜاٗس ٷاخٽ             

٫ڀُاه وٓاڀڂ وحٿاٌٌ نٴٔاٍ رُاي  ڃاخ أناِٽ حهلل         ٳٸَأص ٫ڀُه أځ حٿٸَآڅ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل  
 ٍ حٿٴَٷخڅ ڃؼڀهخ وانهخ ٿڀٔز٪ ڃن حٿڄؼخنٍ.ٳٍ حٔنـُپ وٖ ٳٍ حٿِرىٍ وٖ ٳٳٍ حٿظىٍحس وٖ 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ ٷاخٽ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٷاخٽ كايػنخ ػخراض ٫ان أراٍ              كي - 
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه  ضٿه ٳٸخٽ ٓڄ٬ش ٍحٳ٪ أڅ ٳظً ڃن ٷََٖ أطً أرخ هَََس َظزوظَ ٳٍ كڀ

 وٓڀڂ َٸىٽ
 ڃڄن ٻخڅ ٷزڀټڂ ٻخڅ َظزوظَ ٳٍ كڀش ٿه ٷي أ٫ـزظه ؿڄظه وراَىح  اً هٔاٲ راه حٍْٝ    ٍؿٗ اڅ-

 .ٳهى َظـڀـپ ٳُهخ كظً طٸىځ حٿٔخ٫ش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرخڅ رن ََِي ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿن٠َ ران  كي - 

  ڀڂ ٷخٽهُٺ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓنأنْ ٫ن رَُ٘ رن 
 .ح أٳڀْ حٿَؿپ ٳخٿََٰڂ أكٶ رڄظخ٫ه اًح وؿي  ر٬ُنهاً-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ هڄخځ ٷخٽ كيػنخ َلًُ رن أرٍ ٻؼَُ ٫ان أراٍ   كي - 
ڂ أٍحٹ ٓاـيص ٳُهاخ ٷاخٽ ٿاى ٿاڂ أٍ      ٿ ٓڀڄش ٷخٽ ٍأَض أرخ هَََس ٷَأ اًح حٿٔڄخء حن٘ٸض ٳٔـي ٷڀض

 وٓڀڂ َٔـي ٳُهخ ڃخ ٓـيص.ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ران اراَحهُڂ ٷاخٽ كايػنخ حٿ٬اٗء         كي - 

 رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .ش ڃڄلٸش ٿڀټٔذ٬ڃنٴٸش ٿڀٔڀ رشُڄُن حٿټخًحٿ-
كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿىحكي ٬َنٍ حرن َُخى ٷخٽ كيػنخ ٫خٛاڂ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

رن ٻڀُذ ٷخٽ كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ وٻخڅ َزظاية كيَؼاه راؤڅ َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ       
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ُظزىأ ڃٸ٬ي  ڃن حٿنخٍڀڀٍ ڃظ٬ڄيح ٳ٫ ى حٿٸخٓڂ حٿٜخىٵ حٿڄٜيوٵ ڃن ٻٌدأر-
ػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿىحكي ٷخٽ كايػنخ ٓاڀُڄخڅ ح٫ْڄاٖ ٷاخٽ     ػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 كيػنخ أرى ٛخٿق ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َطاه ٳاٍ   ٻص ٳٍ نٴٔاه ً ٻَٽ حهلل ٫ِ وؿپ أنخ ٫ني ٧ن ٫زيٌ رٍ وأنخ ڃ٬ه كُن ٌَٻَنٍ اڅ ًٷخ-

هُاَ ڃانهڂ وڃان طٸاَد اٿاٍ ٗازَح طٸَراض اٿُاه ًٍح٫اخ          نٴٍٔ واڅ ًٻَنٍ ٳٍ ڃٓ ًٻَطه ٳٍ ڃآ  
 .وڃن طٸَد اٿٍ ًٍح٫خ طٸَرض اٿُه رخ٫خ وڃن ؿخءنٍ َڄٍ٘ ؿجظه ڃهَوٖ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرى ٫ىحنش ٷخٽ كيػنخ ٓهُپ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ًن حٿنزٍ ٛڀس هَََ

ذ ٫زيح ى٫خ ؿزََپ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ َخ ؿزََپ انٍ أكذ ٳٗناخ  حهلل ٫ِ وؿپ اًح أك اڅ-
ٳؤكزه ٷخٽ ٳُلزه ؿزََپ ٫ڀُه حٿٔٗځ ٷخٽ ػڂ َنخىي ٳٍ أهپ حٿٔڄخء اڅ حهلل َلذ ٳٗناخ ٷاخٽ ٳُلزاه    

ٞ ٫زيح ى٫خ ؿزََپ ٳٸاخٽ  ٰوؿپ اًح أر ٫ِأهپ حٿٔڄخء ػڂ َىٟ٪ ٿه حٿٸزىٽ ٳٍ حٍْٝ واڅ حهلل 
ٽ ػاڂ َناخىٌ ٳاٍ أهاپ حٿٔاڄخء اڅ حهلل      نخ ٳؤر٠ٰاه ٷاخٽ ٳُز٠ٰاه ؿزََاپ ٷاخ     َخ ؿزََپ انٍ أرٰٞ ٳٗ

 َزٰٞ ٳٗنخ ٳخر٠ٰى  ٷخٽ ٳُز٠ٰه أهپ حٿٔڄخء ػڂ طىٟ٪ ٿه حٿز٠ٰخء ٳٍ حٍْٝ.
أراٍ   ٫ن ٫ټَڃاش ٫ان  ي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ وهُذ ٷخٽ كيػنخ هخٿكي - 

 هَََس ٷخٽ
ٖ ٍٻذ حٿڄ٤خَخ وٖ ٿازْ حٿټاىٍ ڃان ٍؿاپ ر٬اي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً        حكظٌي حٿن٬خٽ وٖ أنظ٬پ و ڃخ-

 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٳ٠پ ڃن ؿ٬ٴَ رن أرٍ ٣خٿذ ٬َنٍ ٳٍ حٿـىى وحٿټَځ
 ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ ٷاخٽ كايػنخ ََِاي ران اراَحهُڂ كايػنخ ڃلڄاي ٬َناٍ حراان             كاي  - 
ؤٿـاؤ  اٿاً حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      ََُن ٷخٽ كيػنٍ أرى هَََس و٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ أڃاخ أكايهڄخ ٳ     ٓ

 وٓڀڂ وأڃخ حِهَ ٳؤٿـؤ  اٿً ٫ڄَ ٷخٽ أكيهڄخ
ً ٫ن حٿِٷخٵ وحٿڄِٳض و٫ان حٿايرخء وحٿلناظڂ وٷاخٽ حِهاَ نهاً ٫ان حٿِٷاخٵ وحٿڄِٳاض و٫ان           نه-

 َ أو حٿٴوخٍ ٗٺ ڃلڄي.ـحٿيرخء وحٿ ٫نحٿيرخء وحٿلنظڂ وٷخٽ حِهَ نهً ٫ن حٿِٷخٵ وحٿڄِٳض و
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نٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓاڀڄش ٷاخٽ كايػنخ ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق        ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 
 ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ح وؿي أكيٻڂ ٳٍ ٛٗطه كَٻش ٳٍ ىرَ  ٳؤٗټپ ٫ڀُه أكيع أو ٿاڂ َلايع ٳاٗ َنٜاَٱ كظاً      اً-
 .يٍ ٍَلخـَٔڄ٪ ٛىطخ أو َ

٫ٴااخڅ ٷااخٽ كاايػنخ كڄااخى راان ٓااڀڄش ٷااخٽ أنزؤنااخ ٫ڀااٍ راان َُااي   ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخكااي - 
ىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    ٍٓا  وٛخٿق حٿڄ٬ڀڂ وكڄُي وَىنْ ٫ن حٿلٔن ٫ان أراٍ هََاَس أڅ   

 ٷخٽ
 ثَ.ٜڀىحص حٿوڄْ وحٿـڄ٬ش اٿً حٿـڄ٬ش ٻٴخٍحص ٿڄخ رُنهن ڃخ حؿظنزض حٿټزخحٿ-
ٓاڀڄش ٫ان ٤٫اخء ران أراٍ ڃُڄىناش ٫ان         زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ران ٫ػنخ كي - 

 أرٍ ٍحٳ٪ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸىٽ
 .ڀهڂ انٍ أ٫ىً رٺ ڃن ٳظنش حٿڄلُخ وحٿڄڄخص وڃن َٗ حٿڄُٔق حٿيؿخٽحٿ-
أَىد ٫ان حٿلٔان ٫ان أراٍ هََاَس       وهُذ كيػنخ نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػكي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل
 .ڄوظڀ٬خص وحٿڄنظ٫ِخص هن حٿڄنخٳٸخصحٿ-
خى رن ٓڀڄش ٫ن ٓهُپ ٫ن ٤٫خء ران حٿٔاخثذ   كڄ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخكي - 

 ٽه ٫ِ وؿپ ٷخٍر٫ن حْٯَ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳُڄخ َلټٍ ٫ن 
 .حكي ڃنهڄخ ٷٌٳظه ٳٍ حٿنخٍټزََخء ٍىحثٍ وحٿ٨٬ڄش اُحٌٍ ڃن نخ٫ُنٍ وحٿ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق أنه ٷخٽكي - 
ض أڃٍ٘ ڃ٪ أرٍ ٳخ٣ڀ٪ أرٍ ٳٍ ىحٍ ٷىځ ٳَأي حڃَأس ٳٸخٽ أڃخ انهڂ ٿى ٳٸائح ٫ُناٍ ٿهايٍص ػاڂ     ٻن-

 َس أنه ٓڄ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽَٷخٽ كيػنٍ أرى هَ
 .ح٣ڀ٪ ٳٍ ىحٍ ٷىځ رَُٰ اًنهڂ ٳٴٸئوح ٫ُنه هيٍص وٷخٽ ٫ٴخڅ ڃَس ٫ُن ڃن-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ ٷاخٽ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٷاخٽ أنزؤناخ ٓاهُپ ران أراٍ                كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ ٍٓىٽ حهلل َسٛخٿق ٫ن ٫زي حهلل حرن ىَنخٍ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هََ
 ٷخٽ

ىڅ رخراخ أٳ٠اڀهخ ٖ حٿاه اٖ حهلل وأىنخهاخ اڃخ٣اش حٿ٨٬اڂ ٫ان حٿ٤ََاٶ وحٿلُاخء          َڄخڅ ر٠٪ وٓاز٬ حٔ-
 .٬ٗزش ڃن حَٔڄخڅ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃ٬خً رن ه٘اخځ كايػنخ أراٍ ٫ان ٷظاخىس ٫ان ٍُحٍس       كي - 
  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحهللرن أوٳً ٫ن أرٍ هَََس أڅ نزٍ 

 .ؿَّطٜلذ حٿڄٗثټش ٍٳٸش ٳُهخ  ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿاىحٍع أنزؤناخ ٫ڀاٍ حران َُاي ٫ان ٓا٬ُي ران         كي - 

 حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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ً ٬ڄٍرټڂ ٫ِ وؿپ َٸىٽ َخ حرن آىځ رټپ كٔنش ٫َ٘ كٔنخص اٿً ٓز اڅ- أٟا٬خٱ   خثش ٬ٟٲ اٿا
ؿنش ڃن حٿنخٍ وٿوڀىٱ ٳڂ حٿٜخثڂ أ٣ُذ ٫ناي حهلل ٫اِ   ٻؼَُس وحٿٜىځ ٿٍ وأنخ أؿٌِ ره وحٿٜىځ 

 .وؿپ ڃن ٍَق حٿڄٔٺ ٳبڅ ؿهپ ٫ڀً أكيٻڂ ؿخهپ وهى ٛخثڂ ٳڀُٸپ انٍ ٛخثڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن َُخى ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس     كي - 

 ٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂخٷخٽ أرى حٿٸٽ َٸى
َخ أو ٬ٗزخ ٿٔڀټض ٬ٗذ حْنٜخٍ أو وحىٌ حْنٜخٍ وٿىٖ حٿهـَس ٿټنض ٓڀټض حْنٜخٍ وحى ٿى-

 حڃَإح ڃن حْنٜخٍ ٳٸخٽ أرى هَََس
 .خ ٧ڀڂ رؤرٍ وأڃٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ِوو  ونَٜو  ٷخٽ وأكٔزه ٷخٽ ووحٓى ٳڄ-
 ٬ٗزش ٷخٽ ٫ڀٸڄش رن ڃَػي أنزاؤنٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ     ٫ٴخڅ كيػنخ نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 حٿَرُ٪ َليع أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
را٪ ٳااٍ أڃظاٍ ٿاان َاي٫ىهخ حٿظ٤ااخ٫ن ٳااٍ حْنٔاخد وحٿنُخكااش وڃ٤َناخ رنااىء ٻاٌح وٻااٌح حٗااظََض       أٍ-

 ٽ.ر٬َُح أؿَد أو ٳـَد ٳـ٬ڀظه ٳٍ ڃخثش ر٬َُ ٳـَرض ڃن أ٫يي حْو
ٷاخٽ ٷخٓاڂ ران ڃهاَحڅ أهزَنُاه ٷاخٽ        ي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش       زا ػنخ ٫كي - 

 ي نوخڃش ٳٍ حٿٸزڀش ٷخٽٍأ ٓڄ٬ض أرخ ٍحٳ٪ َليع ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
څ َٸىٽ ڃاَس ٳلظهاخ ٷاخٽ ػاڂ ٷاخٽ ٷڄاض ٳلظُظهاخ ػاڂ ٷاخٽ أَلاذ أكايٻڂ اًح ٻاخڅ ٳاٍ ٛاٗطه أڅ               ٻخ-

ِ         َٳاٍ وؿهاه أو   ٪ َظنو ٷن راُن َيَاه وٖ ٫ان    زاِٵ ٳاٍ وؿهاه اًح ٻاخڅ أكايٻڂ ٳاٍ ٛاٗطه ٳاٗ َزا
 .َڄُنه وٿټن ٫ن َٔخٍ  طلض ٷيڃه ٳبڅ ٿڂ َـي ٷخٽ رؼىره هټٌح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ       كي - 
 ه وٓڀڂ ٷخٽڀُٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫

ڀُه حٿنخّ كظً َٸظپ ڃان ٻاپ ٫٘اَس طٔا٬ش     ٗٺ أڅ َلَٔ حٿٴَحص ٫ن ؿزپ ڃن ًهذ ٳُٸظظپ ٫َى-
 .وَزٸً وحكي

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿىحكي رن َُخى كيػنخ ٓاڀُڄخڅ ح٫ْڄاٖ ٫ان    كي - 
 أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ُن ٷزپ ٛٗس حٿٜزق ٳڀ٤٠ُـ٪ ٫ن ؿنزه حَْڄنظح ٛڀً أكيٻڂ حٿَٻ٬اً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ وهُاذ كايػنخ ه٘اخځ ٬َناٍ حران ٫اَوس ٫ان ٍؿاپ         كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ح أٻپ أكيٻڂ ٳڀُڀ٬ٶ أٛخر٬ه ٳبنه ٖ َيٌٍ ٳٍ أٌ ًٿٺ حٿزَٻشاً-
ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس      كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن َُخى ٷاخٽ حهللػنخ ٫زي كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ٬ـڄخء ؿَكهخ ؿزخٍ وحٿڄ٬يڅ ؿزخٍ وحٿزجَ ؿزخٍ وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄْ.حٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄَو ٫ن أراٍ ٓاڀڄش ٫ان    كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َس ٫ن حٿنزٍََأرٍ ه



  

 

 

Page 629 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

 .َٻخثِپ هٌح ٯَُ أنه ٷخٽ حٿڃؼ-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ حٿٸخٓاڂ ران حٿٴ٠اپ كايػنٍ أراٍ ٫ان ٍؿاپ ڃان               كي - 

 ڃهَس ٷخٽ ٷخٽ أرى هَََس
ڃهٌَ نهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ػڄن حٿټڀذ وٻٔذ حٿڄىڃٔش وٻٔذ حٿلـاخځ   َخ-

 .وٻٔذ ٫ُٔذ حٿٴلپ
خٽ ى راان َُااي كاايػنخ حٿ٬زااخّ حٿـََااٌَ ٷاا نخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ٴااخڅ كاايػنخ كڄااخ  كاايػ - 

 ٓڄ٬ض أرخ ٫ؼڄخڅ حٿنهيٌ َٸىٽ ط٠ُٴض أرخ هَََس ٓز٬خ ٷخٽ وٓڄ٬ظه َٸىٽ
ڂ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رُن أٛلخره طڄَح ٳؤٛخرنٍ ٓز٪ طڄَحص اكيحهن ك٘ٴش ٳڀڂ َټن ٷٔ-

 .ص ڃ٠خٯٍٗيٍٗء أ٫ـذ اٿٍ ڃنهخ 
كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ن أراٍ ٍحٳا٪ ٫ان أراٍ هََاَس      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كي - 

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
َِحٽ حٿ٬زي ٳٍ ٛٗس ڃخ ٻخڅ ٳٍ ڃٜٗ  َنظ٨اَ حٿٜاٗس طٸاىٽ حٿڄٗثټاش حٿڀهاڂ حٯٴاَ ٿاه حٿڀهاڂ          ٖ-

 .١َ٠َخٽ َٴٔى أو ٷ حٍكڄه كظً َنَٜٱ أو َليع ٷڀض وڃخ َليع
څ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڀٍ رن َُي ٫ان ٓا٬ُي   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخكي - 

 رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
هپ أهپ حٿـنش ڃَىح ر٠ُخ ؿ٬اخىح ڃټلڀاُن أرناخء ػاٗع وػٗػاُن ٫ڀاً هڀاٶ آىځ ٓاز٬ُن ًٍح٫اخ          َي-

 .ٳٍ ٓز٬ش أ٩ًٍ
ڀڄش أنزؤنخ ڃلڄي ران َُاخى ٷاخٽ ٓاڄ٬ض     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓكي - 

 أرخ هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .ڃىح حٿهٗٽ ٿَإَظه وحٳ٤َوح ٿَإَظه ٳبڅ ٯڂ ٫ڀُټڂ ٳ٬يوح ػٗػُنٛى-
ض ٫ن أرٍ كخُځ ٫ن أراٍ  رن ٫يٌ رن ػخ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزشكي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل
 .ڄئڃن َؤٻپ ٳٍ ڃ٬ٍ وحكي حٿټخٳَ َؤٻپ ٳٍ ٓز٬ش أڃ٬خءحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿىحكي رن َُخى ٷخٽ كيػنخ ٫ڄخٍس رن حٿٸ٬ٸخ٩ كي - 

 كيػنخ أرى هَََس ٷخٽ ٽرن ؿَََ ٷخ َورن ٗزَڃش حٿ٠زٍ ٷخٽ أنزؤنخ أرى ٫ٍُش رن ٫ڄ
ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل أٌ حٿٜيٷش أ٨٫ڂ ٷاخٽ أڅ طظٜايٵ   ء ٍؿپ اٿً حٿنزٍ ٛڀؿخ-

وأنض ٛلُق ٗلُق طوً٘ حٿٴٸَ وطؤڃپ حٿزٸخء وٖ طڄهپ كظً اًح رڀٰاض حٿلڀٸاىځ ٷڀاض ٿٴاٗڅ ٻاٌح      
 .وٿٴٗڅ ٻٌح وٷي ٻخڅ ٿٴٗڅ

ٍ           كاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي -   ػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ كڄاخى ٷاخٽ أنزؤناخ ػخراض ٫ان أراٍ ٍحٳا٪ ٫ان أرا
 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 نض ٗـَس طئًٌ أهپ حٿ٤ََٶ ٳٸ٬٤هخ ٍؿپ ٳنلخهخ ٳيهپ حٿـنش.ٻخ-



  

 

 

Page 630 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ           كي - 
 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽڀٍٓىٽ حهلل ٛڅ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أ

حرن حٿټََڂ حرن حٿټََڂ َىٓٲ رن ٬َٸىد رن آلٶ رن اراَحهُڂ ٛاڀً حهلل    حٿټََڂ حرن حٿټََڂ اڅ-
 .٫ڀُه وٓڀڂ أؿڄ٬ُن

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ كايػنخ ٗا٬زش كايػنخ ىحوى ران ٳاَحهُؾ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ              كي - 
 هَََس ٷخٽ

 . ٫ڀُه وٓڀڂ ٬٣خځ اٖ حْٓىىحڅ حٿظڄَ وحٿڄخءحهلل ٛڀً حهللٽ ٻخڅ ٿنخ ٫ڀً ٫هي ٍٓى ڃخ-
زَنااٍ ٷااخٽ أه ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ٴااخڅ كاايػنخ ٗاا٬زش ٷااخٽ ارااَحهُڂ راان حٿڄهااخؿَكااي - 

 ٓڄ٬ض أرخ حٿ٬٘ؼخء حٿڄلخٍرٍ ٷخٽ
خ ڃ٪ أرٍ هَََس ٳٍ ڃٔاـي ٳواَؽ ٍؿاپ وٷاي أًڅ حٿڄائًڅ ٷاخٽ ٳٸاخٽ أڃاخ هاٌح ٳٸاي ٫ٜاً أراخ             ٻن-

 .ه وٓڀڂُحٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀ
٫ٴخڅ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ٫خٛاڂ ران رهيٿاش ٫ان أراٍ           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أهَ حٿ٬٘خء حِهَس ًحص ٿُڀش كظً ٻخى َاٌهذ ػڀاغ حٿڀُاپ أو     أڅ-

ٿاى أڅ ٍؿاٗ رايح     ٽٗايَيح ػاڂ ٷاخ   خ ٷَحره ٷخٽ ػڂ ؿخء وٳاٍ حٿناخّ ٍٷاش وهاڂ ٫اِوڅ ٳ٠ٰاذ ٯ٠از       
ؿخرىح ٿه وهڂ َظوڀٴىڅ ٫ن هٌ  حٿٜٗس ٿٸي هڄڄض أڅ آڃاَ ٍؿاٗ   حٿنخّ اٿً ٫َٵ أو ڃَڃخطُن ْ

 ً أهپ هٌ  حٿيوٍ حٿٌَن َظوڀٴىڅ ٫ن هٌ  حٿٜٗس ٳؤكَٷهخ ٫ڀُهڂ رخٿنَُحڅ.ٳُظوڀٲ ٫ڀ
٫ان أراٍ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٷاخٽ أنزؤناخ أراى حٿڄهاِځ        كي - 

 ڀڂهَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
 .َ ٳخ٣ڄش أو أځ ٓڀڄش أڅ طـَ ًَڀهخ ًٍح٫خأڃ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ورهِ ٷاخٖ كايػنخ أراى ٫ىحناش ٫ان ٬َڀاً ران ٤٫اخء ٫ان          كي - 

ٍَ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل      ٛاڀً حهلل   أرٍ ٫ڀٸڄش حْنٜخٌٍ ٷخٽ كيػنٍ أرٍ هَََس ڃن ٳُه اٿاً ٳا
 ُه وٓڀڂ َٸىٽڀ٫
٫ٜاخنٍ ٳٸاي ٫ٜاً حهلل وڃان أ٣اخ٩ حْڃُاَ ٳٸاي أ٣اخ٫نٍ أنڄاخ          أ٣خ٫نٍ ٳٸاي أ٣اخ٩ حهلل وڃان     ڃن-

حْڃَُ ڃـن ٳبڅ ٛڀً ؿخٿٔخ ٳٜڀىح ؿڀىٓخ أو ٷ٬ىىح ٳبًح ٷخٽ ٓاڄ٪ حهلل ٿڄان كڄاي  ٳٸىٿاىح حٿڀهاڂ      
ه ٷاخٽ  زا خ ڃ٠اً ڃان ًن  ڃ ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي ٳبنه اًح وحٳٶ ٷىٽ أهپ حٍْٝ ٷىٽ أهپ حٿٔڄخء ٯٴَ ٿه

ٌُوح راخهلل  ٻٔاَي ٳاٗ َټاىڅ ٻٔاَي ر٬اي  وٷاخٽ حٓاظ٬       َُٜ ٳٗ َټىڅ ٷَُٜ ر٬ي  وَهڀٺ وَهڀٺ ٷ
 ڃن هڄْ ڃن ٫ٌحد ؿهنڂ و٫ٌحد حٿٸزَ وٳظنش حٿڄلُخ وحٿڄڄخص وٳظنش حٿڄُٔق حٿيؿخٽ.

ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرى هٗٽ ٷاخٽ كايػنخ ڃلڄاي ران ٓاََُن ٫ان أ      كي -   را
 خٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷهَََس ٷخٽ 

ٍ  ٿى- ٫٘اَس ڃان أكزاخٍ حٿُهاىى ِڃان راٍ ٻاپ َهاىىٌ ٫ڀاً وؿاه حٍْٝ ٷاخٽ ٻ٬اذ اػناخ               آڃن را
 ٫َ٘ ڃٜيحٷهڂ ٳٍ ٓىٍس حٿڄخثيس.
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ٷُْ وكزُذ ٫ان ٤٫اخء ران أراٍ     كي - 
 ٷخٽ نهٍرخف ٫ن أرٍ هَََس أ

٫ڀُاه وٓاڀڂ أٓاڄ٬نخٻڂ وڃاخ أهٴاً ٫ناخ        ٻپ حٿٜڀىحص َٸاَأ ٳڄاخ أٓاڄ٬نخ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل      ٳٍ-
 .أهٴُنخ ٫نټڂ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أنزؤنٍ ٓڀڄش ران ٻهُاپ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ      كي - 
 ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن رڄنً َليع ٫ن أرٍ هَََس

لاٶ  ٷخٽ ٳهڂ ره أٛلخره ٳٸخٽ ى٫ىس ٳبڅ ٿٜخٿلذ حٿ هٟخ  ٳؤٯڀ٦ ٿٸخٍؿٗ أطً ٍٓىٽ حهلل َظ أڅ-
ڃٸااخٖ ٷااخٽ حٗااظَوح ٿااه ر٬ُااَح ٳااؤ٤٫ى  اَااخ  ٷااخٿىح ٖ نـااي اٖ ٓاانخ أٳ٠ااپ ڃاان ٓاانش ٷااخٽ ٳخٗااظَو       

 ٳؤ٤٫ى  اَخ  ٳبڅ ڃن هَُٻڂ أكٔنټڂ ٷ٠خء.
راٍ هََاَس   أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ن أراٍ ٍحٳا٪ ٫ان   كي - 

 ه ٷخٽ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳُڄخ َلٔذ كڄخى أن
َيهپ حٿـنش َن٬ڂ وٖ َزؤّ ٖ طزڀً ػُخره وٖ َٴنً ٗزخره ٳٍ حٿـناش ڃاخٖ ٫اُن ٍأص وٖ أًڅ     ڃن-

 .ٓڄ٬ض وٖ ه٤َ ٫ڀً ٷڀذ رَ٘
لڄاي  ڃ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش رن ٬ُٓي ٷخٽ كيػنخ ٬َٸىد ران ٫زاي حٿاَكڄن ران    كي - 

ِٽ حٔٓاټنيٍَش رڀاي راخد ڃٜاَ ٳٸُاپ ٿاه       ٿٸخٍة ڃن ٷزُڀش َٸخٽ ٿهخ ٷخٍس ڃن حْنٜاخٍ ونا  حرن ٫زي 
حٔٓټنيٍحنٍ ٫ن ٫ڄَو رن أرٍ ٫ڄَو ٫ن ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً    

 وٓڀڂ ٷخٽحهلل ٫ڀُه 
 .ؼض ٳٍ هَُ ٷَوڅ رنٍ آىځ ٷَنخ ٳٸَنخ كظً ٻنض ڃن حٿٸَڅ حٿٌٌ ٻنض ٳُهر٬-
ي حٿااَكڄن ٫اان ٫ڄااَو راان أرااٍ  كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٷظُزااش كاايػنخ ٬َٸااىد راان ٫زااهللػنخ ٫زااي حكااي - 

 ٫ڄَو ٫ن ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ىٽ حهلل ٫ِ وؿپ ڃخ ٿ٬زيٌ حٿڄئڃن ٫نيٌ ؿِحء اًح ٷز٠ض ٛاٴُه ڃان أهاپ حٿاينُخ ػاڂ حكظٔازه       َٸ-

 .اٖ حٿـنش
ن ٓا٬ُي ران أراٍ    كايػنخ ٷظُزاش ٷاخٽ كايػنخ ٬َٸاىد ٫ان أراٍ كاخُځ ٫ا          ٍ كيػنٍ أرا حهللػنخ ٫زي كي - 

 ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .٫ڄَ  حهلل ٓظُن ٓنش ٳٸي أ٫ٌٍ حهلل اٿُه ٳٍ حٿ٬ڄَ ڃن-
ه ٫ان أراٍ   رُا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزاش ران ٓا٬ُي كايػنخ ٬َٸاىد ٫ان ٓاهُپ ٫ان أ        كي - 

 َس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽَهَ
طٸىځ حٿٔخ٫ش كظً َټؼَ حٿڄخٽ وَٴُٞ كظً َوَؽ حٿَؿپ رِٻخس ڃخٿه ٳٗ َـي أكي َٸزڀهاخ ڃناه    ٖ-

وكظً ط٬ىى أٍٝ حٿ٬َد ڃَوؿخ وأنهخٍح وكظً َټؼَ حٿهَؽ ٷخٿىح وڃخ حٿهَؽ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷاخٽ  
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ  ٛڀً حهللحهللحٿٸظپ حٿٸظپ ورهٌح حٔٓنخى أڅ ٍٓىٽ 

خ وڃان ٯ٘انخ ٳڀاُْ ڃناخ وٷاخٽ ڃان حرظاخ٩ ٗاخس ڃٜاَحس ٳهاى ٳُهاخ            كڄپ ٫ڀُنخ حٿٔٗف ٳڀُْ ڃن ڃن-
رخٿوُااخٍ ػٗػااش أَااخځ ٳاابڅ ٗااخء أڃٔااټهخ واڅ ٗااخء ٍىهااخ وٍى ڃ٬هااخ ٛااخ٫خ ڃاان طڄااَ وٷااخٽ ٖ طٸااىځ   
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وٍحء حٿلـااَ ٌ حٿٔااخ٫ش كظااً َٸخطااپ حٿڄٔااڀڄىڅ حٿُهااىى ٳُٸااظڀهڂ حٿڄٔااڀڄىڅ كظااً َوظزاات حٿُهااىى       
اٖ حٿَٰٷاي   حهلل هاٌح َهاىىٌ هڀٴاٍ ٳظ٬اخٽ ٳخٷظڀاه      ٿلـَ أو حٿ٘ـَ َخ ڃٔڀڂ َخ ٫زاي حٿ٘ـَس ٳُٸىٽ حو

ٳبنه ڃن ٗـَ حٿُهىى وٷخٽ ڃن أٗي أڃظٍ ٿٍ كزخ نخّ َټىنىڅ ر٬يٌ َىى أكايهڂ ٿاى ٍآناٍ رؤهڀاه     
 ُاه ٿ٬ناش حهلل  ٬ڀوڃخٿه ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ وٷاخٽ ٫ڀُاه حٿٔاٗځ ڃان طاىٿً ٷىڃاخ رُٰاَ اًڅ ڃىحٿُاه ٳ         

ٽ حٿٸاخٍة ٓاڄ٪ حهلل   وٷاخٽ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح ٷاخ     وحٿڄٗثټش ٖ َٸزپ حهلل ڃنه َٛٳخ وٖ ٫يٖ 
ٿڄن كڄي  ٳٸخٽ ڃن هڀٴه حٿڀهڂ ٍرنخ وٿٺ حٿلڄي ٳىحٳٶ ًٿٺ ٷىٿه ٷاىٽ أهاپ حٿٔاڄخء حٿڀهاڂ ٍرناخ ٿاٺ       

 حٿلڄي ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًنزه.
 زش ٷخٽ كيػنخ ٬َٸىد ٫ن ٓهُپ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََسظُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷكي - 
 خڅ َټزَ ٻڀڄخ هٴٞ وٍٳ٪ وَليع أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٴ٬پ ًٿٺه ٻأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش ٷخٽ كيػنخ ٬َٸىد ٫ن حران ٫ـاٗڅ ٫ان ٓاڄٍ ٫ان أراٍ       كي - 

 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس أنه ٷخٽ
ٽ حهلل ٛاڀً   ٫ڀُه وٓڀڂ ٳظق ڃخ رُن حٿڄاَٳٸُن ٳاؤڃَهڂ ٍٓاى   حهلل ٛڀً حهللٽ خ حٿنخّ اٿً ٍٓىٗټ-

 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َٔظ٬ُنىح رخٿَٻذ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزاش ران ٓا٬ُي كايػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ ران ڃلڄاي ٫ان أراٍ ػٰاخٽ            كي - 

 حٿڄٌَ ٫ن ٍرخف رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٴَحء أكذ اٿٍ ڃن ىځ ٓىىحوَن٫ ىځ-
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش رن ٬ُٓي كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ ٫ان ػاىٍ ران َُاي ٫ان أراٍ       ػنخ ٫زي حكي - 

حٿُٰغ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ًو حٿٔىَٸظُن ڃن حٿلز٘اش َواَد رُاض    
 حهلل ٫ِ وؿپ وٷخٽ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ؽ ٍؿپ ڃن ٷل٤خڅ َٔىٵ حٿنخّ ر٬ٜخ َٔخ٫ش كظً َوحٿطٸىځ  ٖ-
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزاش كايػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ ٫ان ػاىٍ ٫ان أراٍ حٿُٰاغ ٫ان أراٍ            ػنخ كي - 

 هَََس أنه ٷخٽ
خ ؿڀىٓخ ٫ني حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اً نِٿض ٫ڀُه ٓىٍس حٿـڄ٬ش ٳڀڄخ ٷاَأ وآهاََن ڃانهڂ    ٻن-

َس أو  ٳڀڂ ََحؿ٬ه ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ كظاً ٓاؤٿه ڃا    َخ ٍٓىٽ حهلل ءٿڄخ َڀلٸىح رهڂ ٷخٽ ڃن هئٖ
ڃَطُن أو ػٗػخ وٳُنخ ٓاڀڄخڅ حٿٴخٍٓاٍ ٷاخٽ ٳىٟا٪ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َاي  ٫ڀاً ٓاڀڄخڅ            

 .وٷخٽ ٿى ٻخڅ حَٔڄخڅ ٫ني حٿؼََخ ٿنخ ٿه ٍؿخٽ هئٖء
ٰ   ىٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزاش كايػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ ٫ان ػا      كي -  غ ٫ان أراٍ   ُا ٫ان أراٍ حٿ

 وٓڀڂ ٷخٽهَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
 .ٌهخ َََي ٬َنٍ طڀٴهخ أطڀٴه حهلل ٫ِ وؿپأه أهٌ أڃىحٽ حٿنخّ َََي أىحءهخ أىي حهلل ٫نه وڃن ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش ٷاخٽ كايػنخ حٿڄُٰاَس ران ٫زاي حٿاَكڄن حٿٸَٗاٍ ٫ان أراٍ          كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ س٫ن أرٍ هَََؽ حٿِنخى ٫ن ح٫َْ
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ظن ارَحهُڂ ٫ڀُه حٿٔٗځ وهى حرن ػڄاخنُن ٓانش رخٿٸايوځ وٷاخٽ هُاَ َاىځ ٣ڀ٬اض ٫ڀُاه حٿ٘اڄْ          ظحه-
َىځ حٿـڄ٬ش ٳُه هڀٶ آىځ وٳُه أىهپ حٿـنش وٳُه أهَؽ ڃنهخ وٖ طٸىځ حٿٔخ٫ش اٖ ٳٍ َاىځ حٿـڄ٬اش   

   ٌ ٸاخء  واًح ٻاَ  ٿٸاخثٍ ٻَهاض ٿٸاخء  وٷاخٽ       ٿٸاخثٍ أكززاض   ٿ ٷخٽ وٷخٽ حهلل ٫ِ وؿاپ اًح أكاذ ٫زاي
ڄَ٘ٵ وحٿٴوَ وحٿوُٗء ٳٍ أهپ حٿوُپ وحٔراپ حٿٴايحىَن   ٿٜٗس وحٿٔٗځ ٍأّ حٿټٴَ نلى حٿ٫ڀُه ح

أهپ حٿىرَ وحٿٔټُنش ٳٍ أهپ حٿٰنڂ وٷخٽ طـيوڅ ڃن هَُ حٿنخّ أٗيهڂ ٻَحهُاش ٿهاٌح حٿ٘اؤڅ كظاً     
َٸ٪ ٳُه وٻخڅ اًح ٍٳ٪ ٍأٓه ڃن حٿَٻ٬ش حِهَس َٸىٽ حٿڀهڂ أناؾ ٫ُاخٕ ران أراٍ ٍر٬ُاش حٿڀهاڂ أناؾ        

ي حٿڀهااڂ أنااؾ حٿڄٔظ٠اا٬ٴُن ڃاان حٿڄاائڃنُن حٿڀهااڂ حٗاايى  ن ه٘ااخځ حٿڀهااڂ أنااؾ حٿىٿُااي حراان حٿىٿُاا ٓااڀڄش راا
و٣ؤطٺ ٫ڀً ڃ٠َ حٿڀهڂ حؿ٬ڀهخ ٓنُن ٻٔنٍ َىٓٲ ٫ڀُه حٿٔٗځ وٷخٽ ٯٴخٍ ٯٴاَ حهلل ٿهاخ وأٓاڀڂ    

ڀاڂ ٿزټُاظڂ ٻؼُاَح وٿ٠الټظڂ ٷڀاُٗ وٷاخٽ       ٫ط٬ڀڄاىڅ ڃاخ أ  ى ٓخٿڄهخ حهلل وٷخٽ وحٿٌٌ نٴْ ڃلڄي رُي  ٿ
ٽ حهلل ٷخٽ انٍ ٿٔاض ٳاٍ ًح ڃاؼڀټڂ اناٍ أرُاض ٬٤َڄناٍ       حٿىٛخٽ ٷخٿىح ٳبنٺ طىحٛپ َخ ٍٓىاَخٻڂ و

ٍرٍ ؤَٸُنٍ ٳخٻڀٴىح ڃخ ٿټڂ ره ٣خٷش وٷخٽ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ حٿـنش ٗاـَس َٔاَُ حٿَحٻاذ    
 ٳٍ ٧ڀهخ ڃخثش ٓنش ٖ َٸ٬٤هخ.

ً  حهلل كيػنٍ زيػنخ ٫كي -  ٬َناٍ حٿڄوِوڃاٍ ٫ان     أرٍ كيػنخ ٷظُزش رن ٬ُٓي كيػنخ ڃلڄي رن ڃىٓا
 ٬َٸىد رن ٓڀڄش ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٛٗس ٿڄن ٖ وٟىء ٿه وٖ وٟىء ٿڄن ٿڂ ٌَٻَ حٓڂ حهلل ٫ڀُه ٖ-
طڂ ران حٓاڄ٬ُپ ٫ان كڄُاي حٿواَح١ ٫ان       كاخ ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٷظُزاش ٷاخٽ كايػنخ        كي - 

 ٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخ
ؿخء ڃٔـيٌ هٌح ٿڂ َؤص اٖ ٿوَُ َظ٬ڀڄه أو ٬َڀڄه ٳهى رڄنِٿش حٿڄـخهاي ٳاٍ ٓازُپ حهلل وڃان      ڃن-

 ؿخء ٿَُٰ ًٿٺ ٳهى رڄنِٿش ٍؿپ َن٨َ اٿً ڃظخ٩ ٯَُ .
ٷظُزش كيػنخ كخطڂ ران حٓاڄ٬ُپ ٫ان ڃٔاڀڂ ران ڃلڄاي ران ُحثايس          نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 
 ن أرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش أنهخ ٷخٿض٫
ٍٳ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأٓه اٿً حٿٔڄخء اٖ ٷخٽ َخ ڃَٜٱ حٿٸڀىد ػزاض ٷڀزاٍ    ڃخ-

 .٫ڀً ٣خ٫ظٺ
٬اٗء ٬َناٍ حران    ٿن ڃلڄاي ٫ان ح  را  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِكي - 

 ََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَ
َٴظق حٔنٔخڅ ٫ڀً نٴٔه رخد ڃٔؤٿش اٖ ٳظق حهلل ٫ڀُه رخد ٳٸاَ َؤهاٌ حٿَؿاپ كزڀاه ٳ٬ُڄاي اٿاً        ٖ-

 حٿـزپ ٳُلظ٤ذ ٫ڀً ٧هَ  ٳُؤٻپ ره هَُ ٿه ڃن أڅ َٔؤٽ حٿنخّ ڃ٤٬ً أو ڃڄنى٫خ.
رن ڃلڄاي ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان        كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ هللػنخ ٫زي حكي - 

 أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ځ ٻپ ًٌ نخد ڃن حٿٔزخ٩كَ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ رټَ رن ڃ٠َ ٫ن حرن ٫ـٗڅ أڅ ٬ُٓي رن َٔخٍ كي - 

 خٽرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷأد أهزَ  ٫ن زخأرخ حٿل
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 ٣ُزاخ وٖ َٜا٬ي حٿٔاڄخء اٖ ٣ُاذ     اٖ ڃن ٫زي ڃئڃن طٜيٵ رٜيٷش ڃان ٣ُاذ وٖ َٸزاپ حهلل    ڃخ-
اٖ وهى ٬٠َهخ ٳٍ َي حٿَكڄن أو ٳٍ ٻٲ حٿَكڄن ٳَُرُهخ ٿه ٻڄخ ََراٍ أكايٻڂ ٳڀاى  أو ٳٜاُڀه     

 .ڂ٨ُكظً أڅ حٿظڄَس ٿظټىڅ ڃؼپ حٿـزپ حٿ٬
ران ٿه٬ُاش ٫ان ىٍحؽ ٫ان حران كـُاَس ٫ان        ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش ٷخٽ كيػنٍ ح ػنخكي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٿڀڄٔخؿي أوطخىح حٿڄٗثټش ؿڀٔخءهڂ اڅ ٯخرىح َٴظٸايونهڂ واڅ ڃَٟاىح ٫اخىوهڂ واڅ ٻاخنىح ٳاٍ       اڅ-

ٗع هٜخٽ أم ڃٔاظٴخى أو ٻڀڄاش   ػحٿڄٔـي ٫ڀً ْ كخؿش أ٫خنىهڂ وٷخٽ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ؿڀُ
 .نظ٨َسڃلټڄش أو ٍكڄش ڃ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ ٫زي حٿ٬َِاِ ران ڃلڄاي ٫ان ػاىٍ ٫ان أراٍ حٿُٰاغ         كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ّ أو اٿاً آناخٳهڂ   خحٿ٬َٵ َىځ حٿٸُخڃش ٿٌُهذ ٳٍ حٍْٝ ٓز٬ُن رخ٫خ وانه ٿُزڀٮ اٿً أٳىح  حٿنا  اڅ-
 .ٗٺ ػىٍ رؤَهڄخ ٷخٽ

خ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٷظُزاش ران ٓا٬ُي كايػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ ٫ان أراٍ ٓاهُپ ران أراٍ              ػنكي - 
 ڃخٿٺ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

َان  ىي  ٳٍ ٷ٠خء ٍٛأكذ أڅ ٫نيٌ أُكيح ًهزخ َؤطٍ ٫ڀٍ ػخٿؼش و٫نيٌ ڃنه ٍٗء اٖ ٍٗء أ ڃخ-
 .َټىڅ ٫ڀٍ

ُپ ٫ان  ٓاه  يػنخ ٷظُزش رن ٬ُٓي كايػنخ ٫زاي حٿ٬َِاِ ران ڃلڄاي ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 
أرُااه ٫اان أرااٍ هََااَس أڅ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٷااخٽ حٔڃااخځ ٟااخڃن وحٿڄاائًڅ ڃاائطڄن  

 ٳؤٍٗي حهلل حْثڄش وٯٴَ ٿڀڄئًنُن ورهٌح حٔٓنخى أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٿڀٜخثڂ
 .ٍره ٫ِ وؿپ كظخڅ ٳَكش كُن َٴ٤َ وٳَكش كُن َڀٸًٳَ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ ٫ن ٓهُپ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس      كي - 

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َ      ٻخ- ٳٸاخٽ  س څ ٫ڀً كَحء هى وأرى رټَ و٫ڄَ و٫ؼڄاخڅ و٫ڀاٍ و٣ڀلاش وحٿِرُاَ ٳظلَٻاض حٿٜاو

ٍ أو ٛايَٶ أو ٗاهُي واڅ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ      ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حهيأ ٳڄخ ٫ڀُاٺ اٖ نزا  هللٍٓىٽ ح
ى رټاَ ن٬اڂ حٿَؿاپ ٫ڄاَ ن٬اڂ حٿَؿاپ أراى ٫زُايس ران حٿـاَحف ن٬اڂ حٿَؿاپ أٓاُي ران               أرا  ن٬ڂ حٿَؿاپ 

ك٠َُ ن٬اڂ حٿَؿاپ ػخراض ران ٷاُْ ران ٗاڄخّ ن٬اڂ حٿَؿاپ ڃ٬اخً ران ؿزاپ ن٬اڂ حٿَؿاپ ڃ٬اخً ران                 
 .ڄىفٿـ٫ڄَو رن ح

ىد رن ٫زاي حٿاَكڄن ران ڃلڄاي ٬َناٍ حٿٸاخٍة       خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش كيػنخ ٬َٸنػكي - 
 ٫ن ٫ڄَو رن أرٍ ٫ڄَو ٫ن حٿڄ٤ڀذ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

څ ىحوى حٿنزٍ ٳُه ٯَُس ٗيَيس وٻخڅ اًح هَؽ أٯڀٸض حْرىحد ٳڀڂ َايهپ ٫ڀاً أهڀاه أكاي كظاً      ٻخ-
ً        ؿ٪ ٷخٽ ٳوَؽََ حٿايحٍ ٳابًح ٍؿاپ ٷاخثڂ وٓا٢       ًحص َاىځ وٯڀٸاض حٿايحٍ ٳؤٷزڀاض حڃَأطاه ط٤ڀا٪ اٿا

حٿيحٍ ٳٸخٿض ٿڄن ٳٍ حٿزُاض ڃان أَان ىهاپ هاٌح حٿَؿاپ حٿايحٍ وحٿايحٍ ڃٰڀٸاش وحهلل ٿظٴظ٠الن رايحوى            
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حوى ٳبًح حٿَؿپ ٷخثڂ و٢ٓ حٿيحٍ ٳٸخٽ ٿه ىحوى ڃن أناض ٷاخٽ أناخ حٿاٌٌ ٖ أهاخد حٿڄڀاىٹ وٖ       ٳـخء ى
 ٳَڃااپ ىحوى ڃټخنااه كُااغ  َڄظناا٪ ڃنااٍ ٗااٍء ٳٸااخٽ ىحوى أنااض وحهلل ڃڀااٺ حٿڄااىص ٳڄَكزااخ رااؤڃَ حهلل   

كظً ٳَ٭ ڃن ٗاؤنه و٣ڀ٬اض ٫ڀُاه حٿ٘اڄْ ٳٸاخٽ ٓاڀُڄخڅ ٿڀ٤ُاَ أ٧ڀاٍ ٫ڀاً ىحوى          ٷز٠ض ٍوكه 
ٳؤ٧ڀض ٫ڀُه حٿ٤َُ كظً أ٧ڀڄض ٫ڀُهڄخ حٍْٝ ٳٸخٽ ٿهخ ٓڀُڄخڅ حٷز٠ٍ ؿنخكاخ ؿنخكاخ ٷاخٽ أراى     

هلل ه وٓاڀڂ ٻُاٲ ٳ٬ڀاض حٿ٤ُاَ وٷازٞ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً ح       ُا ٛاڀً حهلل ٫ڀ  هَََس َََناخ ٍٓاىٽ حهلل  
 حٿڄَٜكُش. ٫ڀُه وٓڀڂ وٯڀزض ٫ڀُه َىڃجٌ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٷظُزش رن ٬ُٓي ٷخٽ كيػنخ ٬َٸىد ٬َنٍ حرن ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان    كي - 
 ٽٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخ

َرُهخ ٿاه ٻڄاخ ََراٍ أكايٻڂ ٳڀاى  أو      ي رظڄَس ڃن ٻٔذ ٣ُذ اٖ أهٌهخ حهلل رُڄُنه َكَظٜيٵ أ ٖ-
ٳُٜڀه كظً طټىڅ ٿه ڃؼپ حٿـزپ أو أ٨٫اڂ وحڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ ٖ َازٰٞ        
حْنٜاخٍ ٍؿاپ َائڃن راخهلل وحٿُاىځ حِهاَ وٿاىٖ حٿهـاَس ٿټناض حڃاَإح ڃان حْنٜاخٍ وٿاى ٓااڀټض              

ّ ىػاخٌٍ وربٓانخى  أڅ   ٿٔڀټض وحىَهڂ أو ٬ٗزهڂ حْنٜاخٍ ٗا٬خٌٍ وحٿناخ    خحىَخ أو ٬ٗزو حْنٜخٍ
ڀڂ نهاً ٫ان ٿزٔاظُن حٿٜاڄخء وأڅ َلظزاً حٿَؿاپ رؼىراه ٿاُْ ٫ڀاً          ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٍٓٓىٽ حهلل 

ٳَؿه ڃنه ٗاٍء و٫ان حٿڄٗڃٔاش وحٿڄنخراٌس وحٿڄلخٳڀاش وحٿڄِحرناش وأڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه          
ْوٽ ٳُٸاىٽ أناخ   حٿٔڄخء حٿينُخ ٻپ ٿُڀش كُن َڄ٠اٍ ػڀاغ حٿڀُاپ ح    ٫ِ وؿپ اٿً وٓڀڂ ٷخٽ َنِٽ حهلل

حٿڄڀٺ ڃَطُن ڃن ًح حٿاٌٌ َاي٫ىنٍ ٳخٓاظـُذ ڃان حٿاٌٌ َٔاؤٿنٍ ٳؤ٤٫ُاه ڃان ًح حٿاٌٌ َٔاظٰٴَنٍ           
 .ٳؤٯٴَ ٿه ٳٗ َِحٽ ٻٌٿٺ كظً ٠ٍَء حٿٴـَ

راان ٣ڀااٶ راان  ٍعػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ راان ٫زااي حهلل كاايػنخ كٴااٚ راان ٯُااخ  كااي - 
 ٬ض أرخ ٫ٍُش َليع ٫ن أرٍ هَََس٬خوَش حٿنو٬ٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٣ڀٶ رن ڃ٬خوَش ٷخٽ ٓڄڃ
حڃَأس أطض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رٜزٍ ٿهاخ ٳٸخٿاض َاخ ٍٓاىٽ حهلل حى٩ حهلل ٿاه ٳٸاي ىٳناض         أڅ-

ػٗػش ٳٸخٽ ٿٸي حكظ٨َص رل٨خٍ ٗيَي ڃن حٿنخٍ ٷاخٽ كٴاٚ ٓاڄ٬ض هاٌح حٿلايَغ ڃان ٓاظُن ٓانش         
 وڃخثش. وٓڄ٬ض كٴٜخ ٌَٻَ هٌح حٿټٗځ ٓنش ٓز٪ وػڄخنُن ڀٮ ٫َ٘ ٓنُنأروٿڂ 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٷخٽ ٫زي حهلل رن أكڄي وٓڄ٬ض أناخ ڃان ٫زاي    كي - 
حهلل رن ڃلڄي رن أرٍ ُٗزش ٷخٽ كيػنخ أرى هخٿاي حْكڄاَ ٫ان حران ٫ـاٗڅ ٫ان َُاي ران أٓاڀڂ ٫ان           

  حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ خٽ ٷخٽ ٍٓىٽٷ أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس
 .ٿُئطڂ ره ٳبًح ٻزَ ٳټزَوح واًح ٷَأ ٳبنٜظىحڄخ ؿ٬پ اٖڃخځ أن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أكڄي ٷخٽ ٫زي حهلل رن أكڄي وٓاڄ٬ظه أناخ   كي - 

 ڃنه كيػنخ كٴٚ رن ٯُخع ٫ن ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس
 .ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃَ ر٬ٔي وهى َي٫ى ٳٸخٽ أكي أكيٛ حٿنزٍ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد رن ٤٫خء أنزؤنخ ٫ىٱ رن ٗهَ ران كىٗاذ ٷاخٽ    كي - 

 ٷخٽ أرى هَََس ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٻخڅ حٿ٬ڀڂ رخٿؼََخ ٿظنخوٿه نخّ ڃن أرنخء ٳخٍّ ٿى-
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راٍ هناي   كيػنخ ڃټٍ رن ارَحهُڂ كيػنخ ٫زي حهلل ٬َنٍ حران ٓا٬ُي ران أ   ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
٫ن حٓڄ٬ُپ رن أرٍ كټُڂ ڃىٿً آٽ حٿِرَُ ٫ن ٬ُٓي رن ڃَؿخنش أنه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ      

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ُاي أ٫ظٶ ٍٷزاش ڃئڃناش أ٫ظاٶ حهلل رټاپ أٍد ڃناه أٍراخ ڃناه ڃان حٿناخٍ كظاً أناه ٿ٬ُظاٶ رخٿُاي حٿ              ڃن-

هٌح ڃن أرٍ هَََس ٳٸخٽ ٓا٬ُي   ؿپ ورخٿٴَؽ حٿٴَؽ ٳٸخٽ ٫ڀٍ رن كُٔن أنض ٓڄ٬ضَورخٿَؿپ حٿ
ن٬ڂ ٳٸخٽ ٫ڀٍ رن كُٔن ٿٰٗځ ٿه أٳَ  ٯڀڄخنه حى٩ ٿٍ ڃ٤ََخ ٷاخٽ ٳڀڄاخ ٷاخځ راُن َيَاه ٷاخٽ حًهاذ        

 .ٳؤنض كَ ٿىؿه حهلل ٫ِ وؿپ
َن ٫ان أراٍ   َد ٫ن حرن َُٓىػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أكي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
ڀڂ وٯٴااخٍ وٗااٍء ڃاان ؿهُنااش وڃَِنااش هُااَ ٫نااي حهلل َااىځ حٿٸُخڃااش ڃاان طڄااُڂ وأٓااي راان هَِڄااش أٓاا-

 وهىحُڅ وٯ٤ٴخڅ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان َاىنْ ران ٫زُاي         كي - 

 َس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫َن ڃلڄي رن ََُٓن ٫ن أرٍ هَ
 .خء أهپ حٿـنش ََي ڃن ٓىٷهن ڃن وٍحء حٿڀلڂٔن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٷخٽ ٫زي حهلل رن أكڄي وٓاڄ٬ظه أناخ ڃناه ٷاخٽ     كي - 

ىٽ حهلل ٍٓا كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ُپ ٫ن ٤٫خء ران حٿٔاخثذ ٫ان ڃـخهاي ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ          
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً

 .وڃن ٻَ  ٿٸخء حهلل ٻَ  حهلل ٿٸخء  أكذ ٿٸخء حهلل أكذ ٿٸخء  ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هَوڅ رن ڃ٬َوٱ ٷخٽ كيػنخ حرن وهذ ٷخٽ كيػنٍ ڃ٬اَوٱ  كي - 

رن ٓىَي حٿـٌحڃٍ أنه ٓڄ٪ ٫ڀٍ رن ٍرخف َٸاىٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً         
 ڀُه وٓڀڂ٫ حهلل
 .٫يوي وٖ ٣َُس وحٿ٬ُن كٶ ٖ-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ هَوڅ رن ڃ٬َوٱ كيػنخ حرن وهاذ كايػنخ ڃوَڃاش ران رټُاَ      ػنخ ٫زي حهللكي - 

٫ن أرُه ٫ن ٫َحٹ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َليع ٫ن ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     
 أنه ٷخٽ

 .ْ ٳٍ حٿ٬زي ٛيٷش اٖ ٛيٷش حٿٴ٤َٿُ-
٫ن أرٍ هَََس ٷاخٽ  رٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ُپ ٫ن ڃَُٰس ٫ن ارَحهُڂ أػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخٽ ٍٓىٽ حهلل 
طَٜوح حٔرپ وحٿٰنڂ ٳڄن حرظخ٩ ڃَٜحس ٳهى رآهَ حٿن٨اََن اڅ ٗاخء أڃٔاټهخ واڅ ٗاخء ٍىهاخ       ٖ-

ٖ  ً رٜخ٩ ڃن طڄَ وٖ طٔؤٽ حٿڄَأس ٣ٗٵ أهظهخ وٖ طنخؿ٘ىح وٖ َز٪ ر٠٬اټڂ ٫ڀا    رُا٪ ر٬اٞ و
 .َز٪ كخَٟ ٿزخى
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كيػنخ هَوڅ رن ڃ٬َوٱ ٷخٽ أهزَنٍ حرن وهذ أهزَنٍ كُىس ٫ن  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ ٫زي حهلل ڃىٿً ٗيحى رن حٿهاخى أناه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس َٸاىٽ ٓاڄ٬ض        

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .ش ٳڀُٸپ ٖ أىحهخ حهلل ٫ڀُٺ ٳبڅ حٿڄٔخؿي ٿڂ طزن ٿٌٿٺخٿٓڄ٪ ٍؿٗ َن٘ي ٳٍ حٿڄٔـي ٟ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هَوڅ كيػنخ حرن وهذ ٷخٽ ٓڄ٬ض كُىس َٸاىٽ كايػنٍ كڄُاي    كي - 

رن هخنت حٿوىٖنٍ ٫ن أرٍ ٓا٬ُي ڃاىٿً ٯٴاخٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس َٸاىٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل           
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

 .حٿټٓ ٳُهِٽ حٿڄخء وَـى٩ حٿ٬ُخٽ حء وٖ طڄن٬ىڄخطز٬ُىح ٳ٠پ حٿ ٖ-
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هَوڅ ٷاخٽ كايػنٍ حران وهاذ ٫ان كُاىس ٫ان حران حٿهاخى ٫ان           ػنخ كي - 

ڃلڄي رن ارَحهُڂ رن حٿلَع حٿظُڄاٍ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أناه           
 ٷخٽ

 .وحٿ٬ڄَس لؾٻخڅ ٷخٿه ؿهخى حٿټزَُ وحٿ٬٠ُٲ وحٿڄَأس حٿ اڅ-
حٿلاَع   ران  يػنخ حرن وهاذ ٷاخٽ أهزَناٍ ٫ڄاَو    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هَوڅ ٷخٽ ككي - 

حٿظُڄٍ أڅ ؿ٬ٴَ رن ٍر٬ُش كيػه أڅ ٫زي حٿَكڄن ح٫ْاَؽ كيػاه ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل       
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .هخځ ٖ هخځ ٖ-
ظه أناخ ڃان هاَوڅ ٷاخٽ كايػنخ حران       ٬زاي حهلل وٓاڄ  ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ هاَوڅ ٷاخٽ   كي - 

ن ٫ڄاخٍس ران ٯَِاش ٫ان ٓاڄٍ ڃاىٿً أراٍ رټاَ أناه ٓاڄ٪ أراخ ٛاخٿق ًٻاىحڅ              وهذ ٫ن ٫ڄَو ٫ا 
 َليع ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .َد ڃخ َټىڅ حٿ٬زي ڃن ٍره وهى ٓخؿي ٳؤٻؼَوح حٿي٫خءأٷ-
حران وهاذ ٷاخٽ أهزَناٍ َاىنْ ٫ان حران         څ ٷاخٽ كايػنخ  َوػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ها     كي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحهلل هَڃِ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ ٗهخد ٫ن حرن
أكيٻڂ ڃخ ٷ٬ي َنظ٨َ حٿٜٗس ٳٍ ٛٗس ڃخ ٿڂ َلايع طاي٫ى ٿاه حٿڄٗثټاش حٿڀهاڂ حٯٴاَ ٿاه حٿڀهاڂ          اڅ-

 .حٍكڄه
هذ ٷخٽ كايػنخ ٫ڄاَو ران حٿلاَع أڅ     و ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هَوڅ ٷخٽ كيػنخ حرنكي - 

 كيػه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽأرخ َىنْ ڃىٿً أرٍ هَََس 
أنِٽ حهلل ٫ِ وؿپ ڃن حٿٔاڄخء رَٻاش اٖ أٛازق ٻؼُاَ ڃان حٿناخّ رهاخ ٻاخٳََن َناِٽ حهلل ٫اِ            ڃخ-

 .وؿپ حٿُٰغ ٳُٸىٿىڅ رټىٻذ ٻٌح وٻٌح
َحځ ٷاخٽ  رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زاي حٿلڄُاي ٬َناٍ حران رها      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂكي - 

 كيػنخ ٗهَ رن كىٗذ ٷخٽ ٷخٽ أرى هَََس
نڄخ ٍؿپ وحڃَأس ٿه ٳاٍ حٿٔاڀٲ حٿواخٿٍ ٖ َٸايٍحڅ ٫ڀاً ٗاٍء ٳـاخء حٿَؿاپ ڃان ٓاٴَ  ٳايهپ            رُ-

ٹ طاخ ٫ڀً حڃَأطاه ؿخث٬اخ ٷاي أٛاخرظه ڃٔاٰزش ٗايَيس ٳٸاخٽ ٖڃَأطاه أ٫نايٹ ٗاٍء ٷخٿاض ن٬اڂ أر٘اَ أ             
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ٿض ن٬ڂ هنُش نَؿى ٍكڄاش حهلل كظاً   خٓظلؼهخ ٳٸخٽ وَلٺ حرظًٰ اڅ ٻخڅ ٫نيٹ ٍٗء ٷخٳٍُٵ حهلل 
اًح ٣اخٽ ٫ڀُااه حٿ٤اىي ٷااخٽ وَلاٺ ٷااىڃٍ ٳاخرظًٰ اڅ ٻااخڅ ٫نايٹ هزااِ ٳاؤطُنٍ رااه ٳابنٍ ٷااي رڀٰااض        
وؿهيص ٳٸخٿض ن٬ڂ حِڅ َن٠ؾ حٿظناىٍ ٳاٗ ط٬ـاپ ٳڀڄاخ أڅ ٓاټض ٫نهاخ ٓاخ٫ش وطلُناض أ٠َاخ أڅ          

ىٍهاخ ڃاّڅ   َٸىٽ ٿهخ ٷخٿض هٍ ڃن ٫ناي نٴٔاهخ ٿاى ٷڄاض ٳن٨اَص اٿاً طناىٌٍ ٳٸخڃاض ٳىؿايص طن         
٤لنخڅ ٳٸخڃض اٿً حٿَكً ٳنٴ٠ظهخ وأهَؿض ڃخ ٳاٍ طنىٍهاخ ڃان ؿناىد     ؿنىد حٿٰنڂ وٍكُُهخ ط

حٿٰنڂ ٷخٽ أرى هَََس ٳىحٿٌٌ نٴْ أرٍ حٿٸخٓڂ رُي  ٫ن ٷىٽ ڃلڄي ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿى أهاٌص  
 ڃخ ٳٍ ٍكُُهخ وٿڂ طنٴ٠هخ ٿ٤لنظهخ اٿً َىځ حٿٸُخڃش.

كٔن رن ڃىًٓ كيػنخ كڄخى رن ٓاڀڄش ٫ان ٷظاخىس وؿ٬ٴاَ ران       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 
أرٍ وكُ٘ش و٫زاخى ران ڃنٜاى٫ٍن ٗاهَ ران كىٗاذ ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل            

 ٫ڀُه وٓڀڂ
ڃان ٷاَحٍ    هاخ ؽ ٫ڀً أٛلخره وهڂ َظنخ٫ُىڅ ٳٍ حٿ٘ـَس حٿظٍ حؿظؼاض ڃان ٳاىٵ حٍْٝ ڃخٿ   هَ-

ڄان وڃخإهاخ ٗاٴخء    حٿ هلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿټڄاؤس ڃان  ٳٸخٽ ر٠٬هڂ أكٔزهخ حٿټڄؤس ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ح
 .ٿڀ٬ُن وحٿ٬ـىس ڃن حٿـنش وهٍ ٗٴخء ٿڀٔڂ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٳِحٍس ران ٫ڄاَو ٷاخٽ أنزؤناخ ٳڀاُق ٫ان ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق           كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

اٿاً   ٳاٍ ٯاِوس ٯِحهاخ ٳؤٍڃاپ ٳُهاخ حٿڄٔاڀڄىڅ وحكظاخؿىح         ٫ڀُه وٓڀڂهللؽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهَ-
حٿ٬٤خځ ٳخٓظؤًنىح ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاٍ نلاَ حٔراپ ٳاؤًڅ ٿهاڂ ٳزڀاٮ ًٿاٺ ٫ڄاَ ران             
حٿو٤خد ٷخٽ ٳـخء ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ارڀهڂ طلڄڀهڂ وطزڀٰهڂ ٫يوهڂ َنلَونهاخ راپ حى٩ َاخ ٍٓاىٽ     

حٿناخّ   حهلل رٰزَحص حٿِحى ٳخى٩ حهلل ٫ِ وؿپ ٳُهخ رخٿزَٻش ٷخٽ أؿپ ٷخٽ ٳي٫خ رٰزاَحص حٿاِحى ٳـاخء   
٫اخ حهلل ٫اِ وؿاپ ٳُاه رخٿزَٻاش وى٫اخ راؤو٫ُظهڂ ٳڄٓهاخ وٳ٠اپ ٳ٠اپ           رڄخ رٸً ڃ٬هاڂ ٳـڄ٬اه ػاڂ ى   

ٻؼَُ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ناي ًٿاٺ أٗاهي أڅ ٖ حٿاه اٖ حهلل وأٗاهي أناٍ ٫زاي حهلل        
 وٍٓىٿه وڃن ٿٸً حهلل ٫ِ وؿپ رهڄخ ٯَُ ٗخٹ ىهپ حٿـنش.

كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كايػنخ أراى ٫ىحناش ٷاخٽ كايػنخ ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄُاَ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 
 ٫ن ٍؿپ ڃن رنٍ حٿلَع رن ٻ٬ذ ٷخٽ ٻنض ؿخٿٔخ ٫ني أرٍ هَََس ٳؤطخ  ٍؿپ ٳٔؤٿه ٳٸخٽ

هاٌ    ٯُاَ أناٍ وٍد   أرخ هَََس أنض نهُض حٿناخّ أڅ َٜاىڃىح َاىځ حٿـڄ٬اش ٷاخٽ ٖ ٿ٬ڄاَ حهلل       َخ-
ىٽ ٖ َٜاىڃن أكايٻڂ   َٸا   ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ  حٿلَڃش وٍد هٌ  حٿلَڃش ٿٸي ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل

َىځ حٿـڄ٬ش اٖ ٳٍ أَخځ َٜىڃه ٳُهخ ٳـخء آهَ ٳٸاخٽ َاخ أراخ هََاَس أناض نهُاض حٿناخّ أڅ َٜاڀىح         
 ٫ڀُااه حهللٳاٍ ن٬اخٿهڂ ٷاخٽ ٖ ٿ٬ڄااَ حهلل ٯُاَ أناٍ وٍد هااٌ  حٿلَڃاش ٿٸاي ٍأَااض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً          

 ٫ڀُه وٓڀڂ. َٱ وهڄخ ٫ڀُه ٛڀً حهللَٜڀٍ اٿً هٌح حٿڄٸخځ وأڅ ٫ڀُه ن٬ڀُه ػڂ حنٜ ڂوٓڀ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي ٬َنٍ حرن آالٶ ٫ان حٿ٬اٗء    كي - 

 رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
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 أو ڀهاڂ حٍكڄاه ڃاخ ٿاڂ َلايع     ؿڀاْ ٿاڂ طاِٽ حٿڄٗثټاش طٸاىٽ حٿڀهاڂ حٯٴاَ ٿاه حٿ         ڂٛڀً أكيٻڂ ػاًح -
 .َٸىځ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ران ٓا٬ُي حْڃاىٌ ٷاخٽ كايػنخ ٫زُاي حهلل حران ٫ڄاَو ران          كي - 
كٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن ٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل  

 ٓڀڂو ٫ڀُه
هاخ ٳَحٗاه ٳبناه ٖ َايٌٍ ڃاخ كايع ٫ڀُاه        أكيٻڂ ٳَحٗه ٳڀُن٩ِ ىحهڀاش اُحٍ  ػاڂ ٿُانٴٞ ر    ًح أطاً-

ر٬ي  ػڂ ٿ٤٠ُـ٪ ٫ڀً ؿنزه حَْڄن ػڂ ٿُٸپ رخٓڄٺ ٍرٍ و٬ٟض ؿنزاٍ وراٺ أٍٳ٬اه أڅ أڃٔاټض     
 .نٴٍٔ ٳخٍكڄهخ واڅ أٍٓڀظهخ ٳخكٴ٨هخ رڄخ كٴ٨ض ره ٫زخىٹ حٿٜخٿلُن

زُاي  ٬ُٓي رن أرخڅ رن ٬ُٓي رن حٿ٬خٙ ٷاخٽ كايػنخ ٫   نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ركي - 
 حهلل ٫ن ٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ح ُنض هخىځ أكايٻڂ ٳڀُـايهخ وٖ ٬ََُهاخ ٳابڅ ٫اخىص حٿؼخنُاش ٳڀُـڀايهخ وٖ ٬ََُهاخ ٳابڅ ٫اخىص           اً-
ن ٬ش ٳڀُـڀايهخ وٿُز٬هاخ رلزاپ ڃان ٗا٬َ أو ر٠اٴَُ ڃا       رڅ ٫خىص حٿَحٳبحٿؼخٿؼش ٳڀُـڀيهخ وٖ ٬ََُهخ 

َ٬ٗ. 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ران ٓا٬ُي حْڃاىٌ ٷاخٽ كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان هزُاذ ران           كي - 

 ٫زي حٿَكڄن ٫ن كٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ً كـَهخٿؤٍُ حٿلُش اط حٔٓٗځ ٿُؤٍُ اٿً حٿڄيَنش ٻڄخ اڅ-
َلًُ ران ٓا٬ُي حْڃاىٌ ٷاخٽ كايػنخ حٿلـاخؽ ٫ان ٤٫اخء ٫ان           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڃىح ٿَإَظه وأٳ٤َوح ٿَإَظه ٳبڅ ٯڂ ٫ڀُټڂ حٿ٘هَ ٳؤٻڄڀىح حٿ٬يس ػٗػُنٛى-
ي حٿىهخد حٿوٴخٱ ٷخٽ كيػنخ ٫اىٱ ٫ان ٗاهَ ران كىٗاذ      ٫زػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 رى هَََس ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخٽ ٷخٽ أ
 .ٻخڅ حٿ٬ڀڂ رخٿؼََخ ٿظنخوٿه نخّ ڃن أرنخء ٳخٍّ ٿى-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن ارَحهُڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زاي حهلل ٬َناٍ حران ٓا٬ُي ران أراٍ       كي - 

هََاَس  حٿِرَُ ٫ن ٬ُٓي رن ڃَؿخنش أنه ٷخٽ ٓاڄ٬ض أراخ    ټُڂ ڃىٿً آٽك هني ٫ن حٓڄ٬ُپ رن أرٍ
 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٍٓ َٸىٽ ٷخٽ

ح٫ظٶ ٍٷزش ڃئڃنش أ٫ظاٶ حهلل رټاپ اٍد ڃنهاخ اٍراخ ڃناه ڃان حٿناخٍ كظاً أناه ٿ٬ُظاٶ رخٿُاي حٿُاي              ڃن-
  ٍ ََاَس ٷاخٽ   ه ورخٿَؿپ حٿَؿپ ورخٿٴَؽ حٿٴَؽ ٷخٽ ٳٸخٽ ٫ڀٍ رن حٿلُٔن أنض ٓڄ٬ض هٌح ڃان أرا

نه حى٩ ٿٍ ڃ٤ََخ ٳڀڄخ ٷخځ رُن َيَه ٷخٽ حًهاذ  ي ن٬ڂ ٷخٽ ٫ڀٍ رن حٿلُٔن ٿٰٗځ ٿه أٳَ  ٯڀڄخ٬ُٓ
 .ٳؤنض كَ ٿىؿه حهلل ط٬خٿً

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أَىد ٫ان حران ٓاََُن ٫ان     كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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ش ڃاان طڄااُڂ وأٓااي راان هَِڄااش ٍء ڃاان ؿهُنااش وڃَِنااش هُااَ ٫نااي حهلل َااىځ حٿٸُخڃااٗااڀڂ وٯٴااخٍ وأٓاا-
 وهىحُڅ وٯ٤ٴخڅ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔان ران ڃىٓاً ٷاخٽ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان َاىنْ ران            كي - 
 ٫زُي ٫ن ڃلڄي رن ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٿـنش ََي ڃن ٓىٷهن ڃن وٍحء حٿڀلڂح خء أهپنٔ-
نٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ كايػنخ ٗاُزخڅ ران ٫زاي حٿاَكڄن كايػنخ َلُاً        ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 رن أرٍ ٻؼَُ ٫ن أرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ىٱ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٍ     رُ- ڃان   ؿاپ نڄخ أنخ أٛڀٍ ٛٗس حٿ٨هَ ٓڀڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃان ٍٻ٬ظاُن ٳٸاخځ 

خٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٿاڂ      ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل أٷَٜص حٿٜٗس أځ نُٔض ٳٸ ڂرنٍ ٓڀُ
طٸَٜ وٿڂ أنٔاه ٷاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل انڄاخ ٛاڀُض ٍٻ٬ظاُن ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ             

َٸااىٽ ًو حٿُاايَن ٷااخٿىح ن٬ااڂ ٷااخٽ ٳٸااخځ ٳٜااڀً رهااڂ ٍٻ٬ظااُن آهااَطُن ٷااخٽ َلُااً كاايػنٍ      أكااٶ ڃااخ 
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٓـيطُن. ٟڄ٠ڂ رن ؿىّ أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ػڂ ٓـي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن ڃىًٓ ٷخٽ كيػنخ ُٗزخڅ ٫ن َلًُ ٷخٽ أهزَنٍ أراى  كي - 
 ٓڀڄش أڅ أرخ هَََس أهزَ  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

زاه وڃان ٷاخځ ٿُڀاش حٿٸايٍ اَڄخناخ وحكظٔاخرخ        نخ طٸايځ ڃان ً  ڃ ٷخځ ٍڃ٠خڅ اَڄخنخ وحكظٔخرخ ٯٴَ ٿه ڃن-
 .ًنزه ڃن ٿه ڃخ طٸيځٯٴَ 

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كٔان ٷاخٽ كايػنخ ٗاُزخڅ ٫ان َلُاً كايػنٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ               كي - 
 هَََس ٷخٽ

څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َي٫ى رهئٖء حٿټڀڄخص حٿڀهڂ انٍ أ٫ىً رٺ ڃن ٫اٌحد حٿناخٍ   ٻخ-
 .ٳظنش حٿڄلُخ وحٿڄڄخص وڃن َٗ حٿڄُٔق حٿيؿخٽ نحد حٿٸزَ وڃ٫ٌوڃن 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ ُٗزخڅ ٫ان َلُاً ٷاخٽ كايػنٍ أراى ٓاڀڄش أناه        كي - 
 ٓڄ٪ أرخ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .طنټق حٿڄَأس وهخٿظهخ وٖ حٿڄَأس و٫ڄظهخ ٖ-
أراخ    ٍ أراٍ كايػنخ كٔان ٷاخٽ كايػنخ ٗاُزخڅ ٫ان َلُاً ٫ان أراٍ ٓا٬ُي أڅ           ػنػنخ ٫زاي حهلل كاي  كي - 

 ٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأهزَ  أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َ
 .َلپ ٖڃَأس أڅ طٔخٳَ َىڃخ ٳڄخ ٳىٷه اٖ وڃ٬هخ ًو كَڃش ٖ-
٫ان   ڄشػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٯٔاخڅ ران حٿَرُا٪ ڃىٛاڀٍ ٷاخٽ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀ            كي - 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽرهيٿش ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀ ٫خٛڂ رن
طً رخٿڄىص ٻز٘اخ أٯؼاَ ٳُىٷاٲ راُن حٿـناش وحٿناخٍ ٳُٸاخٽ َاخ أهاپ حٿـناش ٳُ٘اَثزىڅ وَن٨اَوڅ             َئ-

 .وَٸخٽ ٖهپ حٿنخٍ ٳَُ٘ثزىڅ وَن٨َوڅ وََوڅ أڅ ٷي ؿخء حٿٴَؽ ٳٌُرق ٳُٸخٽ هڀىىح ٖ ڃىص
ٖ يػنخ أراى ڃ٬خوَاش وڃلڄاي ران ٫زُاي ٷاخٖ كايػنخ ح       كا كيػنٍ أراٍ   ػنخ ٫زي حهللكي -  أراٍ   ٫ان  ٫ْڄا

 ٛخٿق ٫ن أرٍ ٬ُٓي ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 .ٻَح ٳٌ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٯٔخڅ رن حٿَرُا٪ ٷاخٽ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان أَاىد ٫ان          كي - 

 حرن ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٍرظاٍ ٿُٸاپ حٿڄخٿاٺ ٳظاخٌ وٳظاخطٍ وٿُٸاپ       ن أكيٻڂ ٫زيٌ وأڃظٍ وٖ َٸىٿن حٿڄڄڀىٹ ٍرٍ وٿَٸى ٖ-

 .حٿڄڄڀىٹ ُٓيٌ وُٓيطٍ ٳبنهڂ حٿڄڄڀىٻىڅ وحٿَد حهلل ٫ِ وؿپ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٯٔخڅ كيػنخ كڄخى ران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ         كي - 

ه وٓڀڂ ٷخٽ أڅ ٻخڅ ٳاٍ ٗاٍء ڃڄاخ طايحووڅ راه      ُٛڀً حهلل ٫ڀ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل
 ٳٴٍ حٿلـخڃش وربٓنخى  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ هَُ

لزش حٿٔىىحء ٗٴخء ٿټپ ىحء اٖ حٿٔخځ وحٿٔخځ حٿڄىص وربٓنخى  ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ      حٿ-
اٖناخء ٫ڀاً   ويٻڂ حًْحڅ أكا و٫ن َىنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ اًح ٓڄ٪ 

 .َي  ٳٗ َي٫ه كظً َٸ٠ٍ ڃنه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ََِي ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ رن كُٔن ٫ن حٿِهاٌَ ٫ان   يك - 

 ٫زُي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش رن ڃ٬ٔىى ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ًح ٷخٿىهخ ٫ٜاڄىح ڃناٍ ىڃاخءهڂ وأڃاىحٿهڂ اٖ     باٖ حهلل ٳ ٿهَص أڅ أٷخطپ حٿنخّ كظً َٸىٿىح ٖ حأڃ-

ٸهخ وكٔخرهڂ ٫ڀً حهلل ٫ِ وؿپ ٷخٽ ٳڀڄخ ٻخنض حٿَىس ٷخٽ ٫ڄَ ْرٍ رټاَ طٸاخطڀهڂ وٷاي ٓاڄ٬ض     رل
        ٗ س ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُااه وٓاڀڂ َٸااىٽ ٻاٌح وٻااٌح ٷاخٽ ٳٸاخٽ أرااى رټاَ وحهلل ٖ أٳااَٵ راُن حٿٜاا

 وحٿِٻخس وْٷخطڀن ڃن ٳَٵ رُنهڄخ ٷخٽ ٳٸخطڀنخ ڃ٬ه ٳَأَنخ ًٿٺ ٍٗيح.
 رٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش ٷخٽ كيػنخ ٓهُپ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 
پ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿلڄَُ ٳُهخ ُٻخس ٳٸخٽ ڃاخ ؿاخءنٍ ٳُهاخ ٗاٍء اٖ هاٌ       ٓج-

 .حَِش حٿٴخًس ڃن ٬َڄپ ڃؼٸخٽ ًٍس هَُح ََ  وڃن ٬َڄپ ڃؼٸخٽ ًٍس َٗح ََ 
ش ڃلڄاي ران كاخُځ ٫ان ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَا كي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڄن حهلل ٿڄن َوَؽ ٳٍ ٓزُڀه أڅ َيهڀه حٿـناش أو َاَى  اٿاً ڃنِٿاه ناخثٗ ڃاخ ناخٽ ڃان أؿاَ أو          ط٠-

 .ٯنُڄش
ٛاخٿق ٫ان أراٍ    كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ     ػنخ ٫زي حهللكي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڃخځ ٟخڃن وحٿڄئًڅ ڃئطڄن حٿڀهڂ أٍٗي حْثڄاش وحٯٴاَ ٿڀڄائًنُن ٷاخٽ وٻاٌح كايػنخ  أٓاىى ٷاخٽ         حٔ-

ٴاَ  ٯي حْثڄاش وح ٍٗا كيػنخ ََٗٺ ٫ن ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أراٍ هََاَس ٻڄاخ ٷاخٽ ڃلڄاي أ     
 خ وُحثيس أ٠َخ كيػنخ ڃ٬خوَش ٬َنٍ ٫نه.ٿڀڄئًنُن ٷخٽ وٻٌح ٷخٽ ٬َنٍ حرن ٳ٠ُپ أ٠َ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش ٷاخٽ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان          كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .حء ٳٍ حٿٸَآڅ ٻٴَڃَ-
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خٿق ٫ن أرُه ٫ان أراٍ   هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش ٷخٽ كيػنخ ٓهُپ رن أرٍ ٛح ػنخ ٫زيكي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ڄن حهلل ٿڄن َوَؽ ٳٍ ٓزُڀه أڅ َيهڀه حٿـناش أو َاَى  اٿاً ڃنِٿاه ناخثٗ ڃاخ ناخٽ ڃان أؿاَ أو          ط٠-
 .ٯنُڄش

٬ُي ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ      ٓا نخ َلُاً ران   يػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَاش كا  كي - 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ 

ي هڄڄض أڅ ٖ أطوڀٲ ٫ن ََٓش طوَؽ ٳٍ ٓازُپ حهلل وٿاُْ ٫نايٌ ڃاخ أكڄڀهاڂ وٿاىىىص أناٍ        ٿٸ-
 .أٷظپ ٳٍ ٓزُپ حهلل ػڂ أكُخ ػڂ أٷظپ ػڂ أكُخ ػڂ أٷظپ

 ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ كيػنخ ٓهُپ خٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش ٷكي - 
 أهزَنخ ر٬ڄپ ٬َيٽ حٿـهخى ٳٍ ٓزُپ حهلل ٷخٽ ٖ ط٤ُٸىناه ڃاَطُن أو ػٗػاخ ٷاخٽ     ٿىح َخ ٍٓىٽ حهللٷخ-

ٷخٿىح أهزَنخ ٳڀ٬ڀنخ ن٤ُٸه ٷخٽ ڃؼپ حٿڄـخهي ٳٍ ٓزُپ حهلل ٻڄؼپ حٿٜخثڂ حٿٸاخثڂ حٿٸخناض رآَاخص حهلل ٖ    
 .ڀههڄـخهي اٿً أحٿَٴظَ ڃن ُٛخځ وٖ ٛٗس كظً ََؿ٪ 

ڃ٬خوَاش ٷاخٽ كايػنخ ه٘اخځ ران ٫اَوس ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ           ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أراى      كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .رض حڃَأس ٳٍ هَس ٍر٤ظهخ ٳڀڂ ط٬٤ڄهخ وٿڂ طَٓڀهخ ٳظؤٻپ ڃن كَ٘حص ح٫ٌٍْٝ-
٫ْڄااٖ ٫اان أرااٍ ٍَُاان ٫اان أرااٍ حٷااخٽ كاايػنخ  َااشػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أرااى ڃ٬خوكااي - 

 هَََس ٷخٽ
٠ََد ؿزهظه رُي  وَٸىٽ َخ أهپ حٿ٬َحٵ ط٫ِڄىڅ أنٍ أٻٌد ٫ڀاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    َظه ٍأ-

٫ڀُه وٓڀڂ ٿُټن ٿټڂ حٿڄهنخ و٫ڀٍ حٔػڂ أٗهي ٿٔاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ اًح       
ٮ حٿټڀاذ ٳاٍ اناخء أكايٻڂ ٳاٗ      ٿا ڀلهخ واًح وَٜا حنٸ٤٪ ٗٔ٪ أكيٻڂ ٳاٗ َڄ٘اٍ ٳاٍ حِهاَي كظاً      

 .ٓز٪ ڃَحص ٔڀهخَٰ َظىٟؤ كظً
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس        كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڃاخ رُناه    ٿاه طىٟؤ َىځ حٿـڄ٬ش ٳخكٔن حٿىٟىء ػڂ أطً حٿـڄ٬اش ٳاينخ وأنٜاض وحٓاظڄ٪ ٯٴاَ       ڃن-

 .ً ٳٸي ٿٰخن حٿـڄ٬ش وَُخىس ػٗػش أَخځ ٷخٽ وڃن ڃْ حٿلُٜور
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَاش ووٻُا٪ ٷاخٖ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ كاخُځ ٫ان          كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
كيَؼاه ٿاى أهايَض اٿاٍ     ٍ أهيَض ٿٍ ًٍح٩ ٿٸزڀض وٿاى ى٫ُاض اٿاً ٻاَح٩ ْؿزاض ٷاخٽ وٻُا٪ ٳا         ٿى-

 .ًٍح٩
يػنخ أرى ڃ٬خوَش ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄٖ وحرن نڄَُ ٷخٽ أنزؤنخ ح٫ْڄاٖ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 

 حٿڄ٬نً ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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ٸپ حٿٜٗس ٫ڀاً حٿڄناخٳٸُن ٛاٗس حٿ٬٘اخء وٛاٗس حٿٴـاَ وٿاى ٬َڀڄاىڅ ڃاخ ٳُهڄاخ ِطىهڄاخ وٿاى             حػ-
ٍ      ك ؿاٗ َٜاڀٍ رخٿناخّ ػاڂ أن٤ڀاٶ ڃ٬اٍ رَؿاخٽ        زىح وٿٸي هڄڄاض أڅ آڃاَ حٿڄائًڅ ٳُائًڅ ػاڂ آڃاَ 

 .ڃ٬هڂ كِځ حٿل٤ذ اٿً ٷىځ َظوڀٴىڅ ٫ن حٿٜٗس ٳؤكَٵ ٫ڀُهڂ رُىطهڂ رخٿنخٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش وحرن نڄَُ ٷاخٖ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ        كي - 

 ڀڂٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓرڀُؼُُن ٫ن أحٿحٿلټڂ ڃىٿً 
 .ٓزٶ اٖ ٳٍ هٲ أو كخٳَ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ          كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ظ٘زه رٍٍَآنٍ ٳٍ حٿڄنخځ ٳٸي ٍآنٍ حٿلٶ اڅ حٿ٤ُ٘بڅ ٖ َٔظ٤ُ٪ أڅ  ڃن-
حٓاڄ٬ُپ راان اراَحهُڂ وهااى حران ٫ڀُااش ٫ان ه٘ااخځ ران كٔااخڅ       ػنخ ٫زاي حهلل كاايػنٍ أراٍ كاايػنخ  كاي  - 

وََِي حرن هَوڅ ٷخٽ أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن حرن ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    
 ٫ڀُه وٓڀڂ

 .خ ٓٸنٍٔ وهى ٛخثڂ ٳخٻپ أو َٗد ٳڀُظڂ ٛىڃه ٳبنڄخ أ٬٣ڄه حهلل و ڃن-
خ ه٘خځ حٿيٓظىحثٍ ٫ان ٷظاخىس ٫ان ٍُحٍس ران     ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٷخٽ أنزؤن خػنكي - 

 أوٳً ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 .٤٪ حٿٜٗس حٿټڀذ وحٿلڄخٍ وحٿڄَأس ٷخٽ ه٘خځ وٖ أ٫ڀڄه اٖ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂَٸ-
حٿلـاخؽ ران أراٍ ٫ؼڄاخڅ      خځ ٷاخٽ أنزؤنا  ٘اخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓاڄ٬ُپ ٷاخٽ أنزؤناخ ه   كي - 

 ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن َلًُ رن أرٍ ٻؼَُ ٫
 .ؼُذ طٔظؤڃَ ٳٍ نٴٔهخ وحٿزټَ طٔظؤًڅ ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل وٻُٲ اًنهخ ٷخٽ أڅ طٔټضحٿ-
حثٍ ٫ن َلًُ ران  ىه٘خځ حٿيٓظ نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ رن ارَحهُڂ ٷخٽ كيػكي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃَ حٿ٬ٸُڀٍ ٫ن٫خ أرٍ ٻؼَُ ٫ن
ٝ ٫ڀٍ أوٽ ػٗػش َايهڀىڅ حٿـناش أوٽ ػٗػاش َايهڀىڅ حٿناخٍ ٳؤڃاخ أوٽ ػٗػاش َايهڀىڅ حٿـناش          ٫َ-

ٽ وأڃاخ أوٽ ػٗػاش   ُاخ ٳخٿ٘هُي و٫زي ڃڄڀىٹ أكٔن ٫زخىس ٍره ونٜق ٿٔاُي  و٫ٴُاٲ ڃظ٬ٴاٲ ًو ٫   
 .خٽ ٖ ٤٬ٍَ كٶ ڃخٿه وٳٸَُ ٳوىٍَيهڀىڅ حٿنخٍ ٳؤڃَُ ڃٔڀ٢ وًو ػَوس ڃن ڃ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٷخٽ أنزؤنخ ه٘خځ حٿيٓظىحثٍ ٷاخٽ كايػنخ َلُاً ران أراٍ      كي - 
 ٻؼَُ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ع أو ڃخُٗشكَ بنه َنٸٚ ڃن ٫ڄڀه ٻپ َىځ ٷَُح١ اٖ ٻڀذٳ أڃٔٺ ٻڀزخ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٷخٽ أنزؤنخ َىنْ ٬َنٍ حرن ٫زُي ٫ن حٿلٔن ٫ن أنْ كي - 

راان كټااُڂ حٿ٠اازٍ أنااه هااخٱ ُڃاان َُااخى أو حراان َُااخى ٳااؤطً حٿڄيَنااش ٳڀٸااً أرااخ هََااَس ٳخنظٔاازنٍ       
 ٳخنظٔزض ٿه ٳٸخٽ

خ َلخٓاذ راه   أڅ َنٴ٬اٺ راه ٷڀاض رڀاً ٍكڄاٺ حهلل ٷاخٽ أڅ أوٽ ڃا        ؼخ ٿ٬پ حهلليَٳظً أٖ أكيػٺ ك َخ-
حٿنخّ َىځ حٿٸُخڃش ڃن حٿٜٗس ٷخٽ َٸاىٽ ٍرناخ ٫اِ وؿاپ ٿڄٗثټظاه وهاى أ٫ڀاڂ حن٨اَوح ٳاٍ ٛاٗس           
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٫زيٌ أطڄهخ أځ نٸٜهخ ٳبڅ ٻخنض طخڃش ٻظزض ٿه طخڃش واڅ ٻخڅ حنظٸٚ ڃنهخ ُٗجخ ٷخٽ حن٨اَوح هاپ   
ڀً طئهٌ ح٫ْڄخٽ ٫ ػڂ ٿ٬زيٌ ڃن ط٤ى٩ ٳبڅ ٻخڅ ٿه ط٤ى٩ ٷخٽ أطڄىح ٿ٬زيٌ ٳ٠ََش ڃن ط٤ى٫ه

 .ًٿټڂ ٷخٽ َىنْ وأكٔزه ٷي ًٻَ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ ٫ان َاىنْ ران ٫زُاي ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ             كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .زپ حٔڃخځ أڅ َلىٽ حهلل ٛىٍطه ٛىٍس كڄخٍٷه ٳٍ ٛٗطه أَٓئڃن حٿٌٌ ََٳ٪ ٍ ڃخ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ حٓااڄ٬ُپ ٫اان ٿُااغ ٫اان حٿلـااخؽ راان ٫زُااي ٫اان ارااَحهُڂ راان  كااي - 

 حٓڄ٬ُپ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .٬ـِ أكيٻڂ اًح ٛڀً أڅ َظٸيځ أو َظؤهَ أو ٫ن َڄُنه أو ٫ن ٗڄخٿهأَ-
پ ٫ان أَاىد ٫ان أراٍ ٷٗراش       ٫ڀُه وٓڀڂ حٓڄ٬ُحهلل ػنٍ أرٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀًي٫زي حهلل ك نخػكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٿڄخ ك٠َ ٍڃ٠خڅ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ؿخءٻڂ ٍڃڄ٠خڅ ٗهَ ڃزخٍٹ حٳظَٝ حهلل ٫ڀُټڂ ٛاُخڃه طٴاظق ٳُاه أراىحد حٿـناش وطٰڀاٶ ٳُاه         ٷي-

 .أٿٲ ٗهَ ڃن كَځ هَُهخ ٳٸي كَځ نٿُڀش هَُ ڃ ُهأرىحد حٿـلُڂ وطٰپ ٳُه حٿُ٘خ٣ُن ٳ
ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٫ن ٬ُٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس ٫ن أرٍ هََاَس ٫ان   ػنخ ٫زكي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حهلل ٫ِ وؿپ طـخوُ ْڃظٍ ٫ڄخ كيػض ره أنٴٔهخ ڃخ ٿڂ طټڀڂ ره اڅ-
حٿـََااٌَ ٫اان أرااٍ ڃٜاا٬ذ ٫اان أرااٍ   خػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ حٓااڄ٬ُپ ٷااخٽ أنزؤناا كااي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ 
ونلااخ رُااي  نلااى حٿااُڄن حَٔڄااخڅ َڄااخڅ حَٔڄااخڅ َڄااخڅ حَٔڄااخڅ َڄااخڅ ٍأّ حٿټٴااَ حٿڄ٘ااَٵ وحٿټزااَ  -

 وحٿٴوَ ٳٍ حٿٴيحىَن أٛلخد حٿىرَ.
ٍ هناي ٫ان حٿ٘ا٬زٍ    را ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓاڄ٬ُپ ران ٫ڀُاش ٷاخٽ كايػنخ ىحوى ران أ      كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل 
ً أڅ طنټق حٿڄَأس ٫ڀً ٫ڄظهخ وحٿ٬ڄش ٫ڀً رنض أهُهخ وحٿڄَأس ٫ڀً هخٿظهخ وحٿوخٿش ٫ڀً رنض نه-

 .أهظهخ ٖ طنټق حٿټزَي ٫ڀً حٿَٰٜي وٖ حٿَٰٜي ٫ڀً حٿټزَي
څ ٫ن أرٍ ٫ٍُاش ران ٫ڄاَ ران ؿََاَ      خيػنخ أرى كُك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپكي - 

 ٷخٽ٫ن أرٍ هَََس 
څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َىڃخ رخٍُح ٿڀنخّ ٳؤطخ  ٍؿپ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ڃخ حَٔڄخڅ ٻخ-

ٷخٽ حَٔڄخڅ أڅ طئڃن رخهلل وڃٗثټظه وٻظخره وٿٸخثه وٍٓاڀه وطائڃن رخٿز٬اغ حِهاَ ٷاخٽ َاخ ٍٓاىٽ        
طائطٍ حٿِٻاخس   راش و ٓٗځ أڅ ط٬زي حهلل ٖ طَ٘ٹ ره ٗاُجخ وطٸاُڂ حٿٜاٗس حٿڄټظى   حٔحهلل ڃخ حٔٓٗځ ٷخٽ 

٠خڅ ٷخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ڃخ حٔكٔخڅ ٷاخٽ أڅ ط٬زاي حهلل ٻؤناٺ طاَح  ٳبناٺ اڅ      حٿڄٴَوٟش وطٜىځ ٍڃ
ٖ طَح  ٳبنه ََحٹ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ڃظً حٿٔخ٫ش ٷخٽ ڃاخ حٿڄٔائٽ ٫نهاخ راؤ٫ڀڂ ڃان حٿٔاخثپ وٿټان        

س حٿلڀٴاخس حٿـٴاخس   حْڃش ٍرهخ ٳٌحٹ ڃن أَٗح٣هخ واًح ٻخناض حٿ٬اَح   هخ اًح وٿيصح٣ٓخكيػٺ ٫ن أَٗ
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حٹ ڃاان أٗااَح٣هخ واًح ط٤ااخوٽ ٫ٍااخس حٿاازهڂ ٳااٍ حٿزنُااخڅ ٳااٌٿٺ ڃاان أٗااَح٣هخ ٳااٍ ٍإوّ حٿنااخّ ٳااٌ
هڄااْ ٖ ٬َڀڄهاان اٖ حهلل ػااڂ طااٗ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ هااٌ  حَِااش اڅ حهلل ٫نااي  ٫ڀااڂ      

نٴْ رؤٌ  حٿٔخ٫ش وَنِٽ حٿُٰغ و٬َڀڂ ڃخ ٳٍ حٍْكخځ وڃخ طيٌٍ نٴْ ڃخًح طټٔذ ٯيح وڃخ طيٌٍ
َُ ػڂ أىرَ حٿَؿپ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٍىوح ٫ڀاٍ     أٍٝ طڄىص أڅ حهلل ٫ڀُڂ هز

 حٿَؿپ ٳؤهٌوح ٿَُىو  ٳڀڂ ََوح ُٗجخ ٳٸخٽ هٌح ؿزََپ ٫ڀُه حٿٔٗځ ؿخء ٿ٬ُڀڂ حٿنخّ ىَنهڂ
٠َ ران  ٍ ٫َورش ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿنأر ُپ كيػنخ ٬ُٓي رن٬ٍ كيػنخ حٓڄأرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 أنْ ٫ن رَُ٘ رن نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
أ٫ظٶ ٗٸٜخ ٿه ٳٍ ٫زاي ٳوٗٛاه ٳاٍ ڃخٿاه اڅ ٻاخڅ ٿاه ڃاخٽ ٳابڅ ٿاڂ َټان ٿاه ڃاخٽ حٓظٔا٬ً               ڃن-

 .حٿ٬زي ٯَُ ڃ٘ٸىٵ ٫ڀُه
ػنخ أرى كُخڅ ٫ن أرٍ ٫ٍُش رن ٫ڄَو ران ؿََاَ   ينخ حٓڄ٬ُپ كيػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 
 ن أرٍ هَََس ٷخٽ٫
ځ ٳُنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َىڃخ ٳاٌٻَ حٿٰڀاىٽ ٳ٨٬ڄاه و٨٫اڂ أڃاَ  ػاڂ ٷاخٽ ْٿٴاُن         ٷخ-

َـٍء أكيٻڂ َىځ حٿٸُخڃش ٫ڀً ٍٷزظه ر٬َُ ٿه ٍٯخء ٳُٸىٽ َخ ٍٓىٽ حهلل أٯؼنٍ ٳؤٷىٽ ٖ أڃڀٺ ٿٺ 
ء ٳُٸاىٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل    يٻڂ َـاٍء َاىځ حٿٸُخڃاش ٫ڀاً ٍٷزظاه ٗاخس ٿهاخ ػٰاخ        كا ظٺ ْٿٴُن أڀُٰٗجخ ٷي أر
ىٽ ٖ أڃڀٺ ٿٺ ُٗجخ ٷي أرڀٰظاٺ ْٿٴاُن أكايٻڂ َـاٍء َاىځ حٿٸُخڃاش ٫ڀاً ٍٷزظاه ٳاَّ ٿاه           أٯؼنً ٳؤٷ

كڄلڄه ٳُٸىٽ َخ ٍٓىٽ حهلل أٯؼنٍ ٳؤٷىٽ ٖ أڃڀٺ ٿاٺ ٗاُجخ ٷاي أرڀٰظاٺ ْٿٴاُن َـاٍء أكايٻڂ َاىځ         
ٺ ٿاٺ ٗاُجخ ٷاي أرڀٰظاٺ     حٿٸُخڃش ٫ڀً ٍٷزظاه ٍٷاخ٩ طوٴاٶ ٳُٸاىٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل أٯؼناٍ ٳاؤٷىٽ ٖ أڃڀا         

كيٻڂ َىځ حٿٸُخڃش ٫ڀً ٍٷزظه ٛخڃض ٳُٸىٽ َخ ٍٓىٽ حهلل أٯؼنٍ ٳؤٷىٽ ٖ أڃڀٺ ٿٺ ْٿٴُن َـٍء أ
 ُٗجخ ٷي أرڀٰظٺ.

أراٍ   ٫ان ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أراى ڃ٬خوَاش و٬َڀاً ران ٫زُاي ٷاخٖ كايػنخ ح٫ْڄاٖ             كي - 
 وٓڀڂ ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُهٷخ أرٍ هَََس ٷخٽ نٛخٿق ٫

ٿټپ نزٍ ى٫ىس ڃٔظـخرش ٳظ٬ـاپ ٻاپ نزاٍ ى٫ىطاه واناٍ حهظزاؤص ى٫اىطٍ ٗاٴخ٫ش ْڃظاٍ ٳهاٍ            اڅ-
 .نخثڀش اڅ ٗخء حهلل ڃن ڃخص ٖ ََ٘ٹ رخهلل ُٗجخ ٷخٽ ٬َڀً حٿ٘ٴخ٫ش

خڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ ٷاخٽ  ُٖ ٫ن أرٍ ٓٴ٫ڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ حْكي - 
 وٓڀڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه

 .پ حٿٜڀىحص حٿوڄْ ٻڄؼپ نهَ ؿخٍ ٯڄَ ٫ڀً رخد أكيٻڂ َٰظٔپ ڃنه ٻپ َىځ هڄْ ڃَحصڃؼ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كيػنخ ٫زي حهلل ٫ن ََِي رن ٫زي حهلل رن أٓخڃش ٫ن كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل
 ڀه ٳڄخًح َزٸٍ ًٿٺ ڃن حٿيٍڅ.ڃؼ-
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش ٷاخٽ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ َلُاً ڃاىٿً ؿ٬ايس          ػنخ ٫زيكي - 

 رن هزَُس ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
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ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫اخد ٬٣خڃاخ ٷا٢ ٻاخڅ اًح حٗاظهخ  أٻڀاه واڅ ٿاڂ َ٘اظهه          ڃخ-
 .ٓټض

ْ  حهللػنخ ٫زي كي -  ٯاَ ٫ان أراٍ هََاَس      كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ أنزؤنخ ٤٫خء رن حٿٔاخثذ ٫ان ح
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ىٽ ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپ حٿټزََخء ٍىحثٍ وحٿ٨٬ڄش اُحٌٍ ٳڄن َناخ٫ُنٍ وحكايس ڃنهڄاخ أٿٸُظاه ٳاٍ      َٸ-
 .ؿهنڂ

ٍ أر ََُٓن ٫ن نڅ ٫ن ڃلڄي رٔخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ كيػنخ ه٘خځ رن ككي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 

 .طخد ٷزپ أڅ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰرهخ طخد حهلل ٫ڀُه ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٫ن حران ٫اىڅ ٫ان ٫ڄُاَ ران آالٶ ٷاخٽ ٍأَاض أراخ          كي - 

ً حهلل ٫ڀُاه  ڀٍٓاىٽ حهلل ٛا  ض هَََس ٿٸً حٿلٔن ٳٸخٽ ٿه حٻ٘ٲ ٫ن ر٤نٺ كظً أٷزاپ كُاغ ٍأَا   
 وٓڀڂ

 .ه ٳٸزڀهزپ ڃنه ٷخٽ ٳټ٘ٲ ٫ن ر٤نَٸ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٫ن ه٘خځ رن كٔخڅ ٫ن حرن ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ىٍ انخء أكيٻڂ اًح وٿٮ ٳُه حٿټڀذ أڅ َٰٔڀه ٓز٪ ڃَحص أوٖهن رخٿظَحد٣ه-
حثٍ ٷاخٽ كايػنخ َلُاً حران أراٍ       كايػنٍ أراٍ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ كايػنخ ه٘اخځ حٿيٓاظى       ػنخ ٫زاي حهلل كي - 

 ٻؼَُ ٫ن ٫ټَڃش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ح ٛڀً أكيٻڂ ٳٍ ػىد وحكي ٳڀُوخٿٲ ڃخ رُن ٣َٳُه ٫ڀً ٫خطٸُهاً-
هاَوڅ ٷاخٽ أنزؤناخ ه٘اخځ      نوََِاي ٬َناٍ حرا   ځ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٫ن ه٘اخ كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن حرن ََُٓن ٫ن أرٍ 
 . ٫ِ وؿپ ط٬ٔش وط٬ٔىڅ حٓڄخ ڃخثش اٖ وحكي ڃن أكٜخهخ ٻڀهخ ىهپ حٿـنشهلل-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ أنزؤناخ ه٘اخځ ٫ان ڃلڄاي ران ٓاََُن ٫ان أراٍ هََاَس          كي - 

 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٛٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل 
ً اٿُهخ أكيٻڂ وٿټان ٿاُڄٖ و٫ڀُاه حٿٔاټُنش وحٿىٷاخٍ ٛاپ ڃاخ أىٍٻاض         ح ػىد رخٿٜٗس ٳٗ ٬َٔاً-

 .وحٷٞ ڃخ ٓزٸٺ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٫ن ه٘خځ حٿيٓظىحثٍ ٫ان َلُاً ٫ان ٍؿاپ ٫ان أراٍ       كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .نخٍ وٖ ٛىصرطظز٪ حٿـنخُس  ٖ-
يػنخ حٓاڄ٬ُپ ٫ان َاىنْ ٫ان حٿلٔان ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍؿاٗ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كا  كي - 

 ؿخء اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ
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ٳٗنخ نخځ حٿزخٍكش وٿڂ َٜپ ُٗجخ كظً أٛازق ٳٸاخٽ راخٽ حٿ٘ا٤ُخڅ ٳاٍ أًناه ٷاخٽ َاىنْ وٷاخٽ           اڅ-
 .حٿلٔن اڅ رىٿه وحهلل ػٸُپ

ن أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ     كايػنٍ أراٍ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ ٫ان َاىنْ ٫ان حٿلٔان ٫ا          ػنخ ٫زاي حهلل كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ڃن ٍؿپ َؤهٌ ڃڄخ ٷ٠اً حهلل وٍٓاىٿه ٻڀڄاش أو ػنظاُن أو ػٗػاخ أو أٍر٬اخ أو هڄٔاخ ٳاُـ٬ڀهن          ڃخ-
ً حهلل ٫ڀُاه  ٛاڀ ٳٍ ٣َٱ ٍىحثه ٳ٬ُڄپ رهن و٬َڀڄهن ٷڀض أنخ ور٤ٔض ػاىرٍ وؿ٬اپ ٍٓاىٽ حهلل    

 ٌ ٳؤنخ أٍؿاى أڅ أٻاىڅ ٿاڂ أناْ كايَؼخ     وٓڀڂ َليع كظً أنٸ٠ً كيَؼه ٳ٠ڄڄض ػىرٍ اٿً ٛيٍ
 .ٓڄ٬ظه ڃنه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٫ن َىنْ رن ٫زُي ٫ن حٿلٔن ٫ن أرٍ هََاَس ٫ان   كي - 
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .هُهأ َٔڂ حٿَؿپ ٫ڀً ٓىځ أهُه ٖ َو٤ذ ٫ڀً ه٤زش ٖ-
ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٫ڄاَ ران ٫زاي        ي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ ٷاخٽ كايػنخ      ٫ز ػنخكي - 

حٿ٬َِِ ٫ن ارَحهُڂ ران ٫زاي حهلل ران ٷاخ٥ٍ أو ٷاخٍٝ ٖ أىٌٍ ٗاٺ حٓاڄ٬ُپ أڅ أراخ هََاَس أٻاپ           
أطاىحٍ أٷا٢ ٳظىٟاؤ ٳٸاخٽ أطايٍوڅ ڃاڂ طىٟاؤص اناٍ أٻڀاض أطاىحٍ أٷا٢ ٳظىٟاؤص ڃناه اناٍ ٓااڄ٬ض               

 ڂ َٸىٽحهلل ٫ڀُه وٓڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀ
 .ٟئوح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍطى-
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ كيػنخ حرن ٫ىڅ ٫ن هاٗٽ ران أراٍ َُناذ ٫ان ٗاهَ       ػنخ ٫زي كي - 

 رن كىٗذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
َ حٿ٘هُي ٫ني حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ٖ طـٲ حٍْٝ ڃن ىڃه كظً طزظيٍ  ُوؿظاخ   ًٻ-

ڀاش  ڀُهڄخ ٳٍ رَحف ڃن حٍْٝ رُايحء وٷاخٽ ٳاٍ َاي ٻاپ وحكايس ڃنهڄاخ ك       ُٜٻؤنهڄخ ٧جَحڅ أٟڀظخ ٳ
 هٍ هَُ ڃن حٿينُخ وڃخ ٳُهخ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٫زُي حهلل ٷخٽ كايػنٍ ٓا٬ُي ٫ان أرُاه ٫ان      كي - 
 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .حٿيَن طَرض َيحٹ هخ ٳخ٧ٴَ رٌحصَنټق حٿنٔخء ٍْر٪ ٿڄخ ٿهخ وؿڄخٿهخ وكٔزهخ وىطن-
رااٍ كاايػنخ َلُااً ٫اان حراان ٫ـااٗڅ ٷااخٽ ٓااڄ٬ض أرااٍ َلاايع ٫اان أرااٍ  ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أكااي - 

 هَََس ٷخٽ ٻخڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٓٴَ ََُٔ ٳڀ٬ن ٍؿپ نخٷش ٳٸخٽ أَن ٛاخكذ حٿنخٷاش ٳٸاخٽ حٿَؿاپ أناخ ٷاخٽ أهَهاخ ٳٸاي أؿزاض           ٳٍ-

 .ٳُهخ
لُااً ٫اان حراان ٫ـااٗڅ ٷااخٽ ٓااڄ٬ض أرااٍ َلاايع ٫اان أرااٍ  َػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كااي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ونااٍ وڃااخ طااَٻظټڂ ٳبنڄااخ هڀااٺ ڃاان ٻااخڅ ٷاازڀټڂ رټؼااَس ٓاائحٿهڂ أنزُااخثهڂ وحهااظٗٳهڂ ٫ڀااُهڂ واًح   ًٍ-

 .نهُظټڂ ٫ن ٍٗء ٳخنظهىح واًح أڃَطټڂ رخڃَ ٳؤطىح ڃنه ڃخ ٓظ٬٤ظڂ
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٫اان أرااٍ  كاايػنخ َلُااً ٫اان حراان ٫ـااٗڅ ٷااخٽ ٓااڄ٬ض أرااٍ َلاايع  ٍحهلل كاايػنٍ أرااي ػنخ ٫زااكااي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ڄَأس ٻخٿ٠ڀ٪ ٳبڅ طلَٙ ٫ڀً اٷخڃظه طټَٔ  واڅ طظَٻه طٔظڄظ٪ ره وٳُه ٫ىؽحٿ-
ٍ  كااي -   ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ َلُااً ٫اان حراان ٫ـااٗڅ ٷااخٽ ٓااڄ٬ض أرااٍ َلاايع ٫اان أراا
ن أرٍ هَََس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً    نزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأرخ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫حٿ َََس ٫نه

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .أڅ ٍؿٗ ح٣ڀ٪ ٫ڀُٺ ٳٍ رُظٺ ٳوٌٳظه رلٜخس ٳٴٸؤص ٫ُنه ٿڂ َټن ٫ڀُٺ ؿنخف ٿى-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ َلُااً ٫اان حراان ٫ـااٗڅ ٷااخٽ ٓااڄ٬ض أرااٍ َلاايع ٫اان أرااٍ   كااي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهللن حٿنزٍ ٛڀً ح٫ هَََس
ڃن ٷخٽ رخٿڄخٽ هټاٌح وهټاٌح وهټاٌح وهټاٌح أڃخڃاه و٫ان َڄُناه و٫ان          ڄټؼَوڅ هڂ حْٓٴڀىڅ اٖحٿ-

 .ٗڄخٿه وهڀٴه
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ َلُااً ٫اان حراان ٫ـااٗڅ ٷااخٽ ٓااڄ٬ض أرااٍ َلاايع ٫اان أرااٍ   كااي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 هَؽ ٷخٽ حٿٸظپ.ٞ حٿ٬ڀڂ و٨َهَ حٿـهپ وَټؼَ حٿهَؽ ٷُپ وڃخ حٿزحٿٔخ٫ش كظً َٸځ طٸى ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٷخٽ كيػنخ أرى حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ان  كي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .حرن آىځ َزڀً وَؤٻڀه حٿظَحد اٖ ٫ـذ حٿٌنذ ڃنه هڀٶ وٳُه ََٻذ ٻپ-
ي ٫ن ؿ٬ٴاَ ران ڃُڄاىڅ ٷاخٽ كايػنخ أراى ٫ؼڄاخڅ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓكي - 

 حٿنهيٌ ٫ن أرٍ هَََس
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڃَ  أڅ َوَؽ ٳُنخىٌ أڅ ٖ ٛٗس اٖ رٸَحءس ٳخطلش حٿټظخد  أڅ-

 .ٳڄخ ُحى
ًثذ حٿڄٸزٌَ وكـخؽ ٷاخٽ أنزؤناخ    حرن أرٍ ٫ن ُي٬ٓػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن كي - 

ن أرُه ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل     ن ٬ُٓي كيػنٍ ٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي ٫حرن أرٍ ًثذ ٫
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

حهلل ٫ِ وؿپ َلذ حٿ٤٬خّ وَټَ  حٿظؼخإد ٳڄن ٤٫ْ ٳلڄاي حهلل ٳلاٶ ٫ڀاً ڃان ٓاڄ٬ه أڅ       اڅ-
٩ وٖ َٸپ آ  آ  ٳبڅ أكايٻڂ اًح ٳاظق ٳاخ  ٳابڅ     خڀَُى  ڃخ حٓظ٤ٳ َٸىٽ ََكڄٺ حهلل واًح طؼخءد أكيٻڂ

 .حٿ٤ُ٘خڅ ٠َلٺ ڃنه أو ره ٷخٽ كـخؽ ٳٍ كيَؼه وأڃخ حٿظؼخإد ٳبنڄخ هى ڃن حٿ٤ُ٘خڅ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ان حران أراٍ ًثاذ ٷاخٽ كايػنٍ ٫زاي حٿاَكڄن         كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ َسرن ڃهَحڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ٓي ٫ن أرٍ هََ
 .ن حٿڄٔـي أ٨٫ڂ أؿَح ر٬ي ٳخْر٬ي ڃحْ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن حرن أرٍ ًثاذ ٷاخٽ كايػنٍ ٫ـاٗڅ ڃاىٿً      كي - 

 حٿڄ٘ڄ٬پ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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 .نٍ ٛخثڂا طٔخد وأنض ٛخثڂ واڅ ٓزٺ انٔخڅ ٳٸپ ٖ-
ٓا٬ُي ٫ان َُاي ران ٻُٔاخڅ ٷاخٽ كايػنٍ أراى          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ٬َناٍ حران   كي - 

كخُځ ٷخٽ ٷخٽ أراى هََاَس رُنڄاخ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاٍ حٿڄٔاـي اً ٷاخٽ َاخ ٫خث٘اش             
 .نخوٿُنٍ حٿؼىد ٷخٿض أنٍ ٿٔض أٛڀٍ ٷخٽ أنه ٿُْ ٳٍ َيٹ ٳنخوٿظه

ى كاخُځ  ػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ران ٓا٬ُي ٫ان ََِاي ران ٻُٔاخڅ ٷاخٽ كايػنٍ أرا         كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

ٓنخ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳڀاڂ نٔاظُٸ٦ كظاً ٣ڀ٬اض حٿ٘اڄْ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل           ٫َ-
ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿُؤهٌ ٻاپ ٍؿاپ راَأّ ٍحكڀظاه ٳابڅ هاٌح ڃناِٽ ك٠اَنخ ٳُاه حٿ٘ا٤ُخڅ ٷاخٽ            

ٗ  ڂخٿڄااخء ٳظىٟااؤ ػاار ٳٴ٬ڀنااخ ٷااخٽ ٳااي٫خ س ٳٜااڀً ٛااڀً ٍٻ٬ظااُن ٷزااپ ٛااٗس حٿٰاايحس ػااڂ أٷُڄااض حٿٜاا
 .حٿٰيحس

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ران ٓا٬ُي ٷاخٽ كايػنخ ََِاي ران ٻُٔاخڅ ٷاخٽ كايػنٍ أراى           كي - 
 كخُځ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

٘يوح ٳبنٍ ٓؤٷَأ ٫ڀُټڂ ػڀغ حٿٸاَآڅ ٷاخٽ ٳل٘اي ڃان ك٘اي ػاڂ هاَؽ ٳٸاَأ ٷاپ هاى حهلل أكاي ػاڂ             أك-
هٌح هزَ ؿخء  ڃن حٿٔڄخء ٳٌٿٺ حٿٌٌ أىهڀه ػڂ هَؽ ٳٸاخٽ اناٍ ٷاي ٷڀاض      ىهپ ٳٸخٽ ر٠٬نخ ٿز٬ٞ

 ٿټڂ انٍ ٓؤٷَأ ٫ڀُټڂ ػڀغ حٿٸَآڅ وانهخ ط٬يٽ ػڀغ حٿٸَآڅ.
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٫ىٱ ٷخٽ كيػنخ هّٗ ٫ان أراٍ هََاَس   كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٍحٿلٔن ٫ن حٿنزو
 .َحٳخ ٳٜيٷه رڄخ َٸىٽ ٳٸي ٻٴَ رڄخ أنِٽ ٫ڀً ڃلڄي ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأطً ٻخهنخ أو ٫ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٷخٽ أنزؤنخ حٿڄؼنً ران ٓا٬ُي ٷاخٽ كايػنخ ٷظاخىس ٫ان رٔاَُ        كي - 

 ه وٓڀڂ ٷخٽ:ڀُرن ٻ٬ذ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫
 .أ٩ًٍح حهظڀٴظڂ أو ط٘خؿَطڂ ٳٍ حٿ٤ََٶ ٳي٫ىح ٓز٪ اً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٳ٠ُپ رن ٯِوحڅ ٷاخٽ كايػنٍ أراى كاخُځ     كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ظخڅ أو ػٗػشٻًُ ٫ڀً ٍؿپ طَٹ ىَنخٍَن أو ػٗػش ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀ-
حرن ٫ـٗڅ ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڃٔټَ كَحځ ٻپ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ وَلًُ حرن ڃ٬ُن ٷخٖ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٷاخٽ كايػنخ ٫زاي حهلل ران     كي - 

ٓاڄ٬ض أراخ   يػنٍ حٓاڄ٬ُپ ران كټاُڂ ٫ان ٓا٬ُي ران ڃَؿخناش ٷاخٽ         كا أراٍ هناي ٷاخٽ     رن٬ُٓي ٬َنٍ ح
 هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .أ٫ظٶ ٍٷزش أ٫ظٶ حهلل رټپ اٍد ڃنهخ اٍرخ ڃنه ڃن حٿنخٍ ڃن-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنٍ ڃىٓاً ران أراٍ ٫ؼڄاخڅ     كي - 
ىٽ حهلل ٛاڀً حهلل  ً ؿ٬يس ٷخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس أناه ٓاڄ٪ ڃان ٳاڂ ٍٓا        ٿٍ أرى َلًُ ڃىػنٷخٽ كي

 ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
ڄاائًڅ َٰٴااَ ٿااه ڃااي ٛااىطه وَ٘ااهي ٿااه ٻااپ ٣ٍااذ وَااخرْ وٗااخهي حٿٜااٗس َټظااذ ٿااه هڄااْ          حٿ-

 .و٫َ٘وڅ كٔنش وَټٴَ ٫نه ڃخ رُنهڄخ
كايػنخ   ٽڄاي ران ٫ڄاَو ٷاخ    ڃلػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ وهى حرن ٬ُٓي ٷخٽ كايػنخ  كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأرى ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ 
ُټڂ رهٌ  حٿلزش حٿٔىىحء ٳبڅ ٳُهخ ٗٴخء ڃن ٻپ ىحء اٖ حٿٔخځ ٷُپ َخ ٍٓىٽ حهلل وڃاخ حٿٔاخځ ٷاخٽ    ٫ڀ-

 .حٿڄىص
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ و٬َڀً ٷخٖ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄَوكي - 
 .ڀه ٳٍ حٿلزش حٿٔىىحءڃؼ-
َلًُ ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٷاخٽ كايػنٍ أراى ٓاڀڄش ٫ان أراٍ            ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 هَََس ٷخٽ
 .ي حٿنزٍ ٍَق ػىځ ٳٍ حٿڄٔـي ٳٸخٽ ڃن أٻپ ڃن هٌ  حٿ٘ـَس حٿوزُؼش ٳٗ َٸَرن ڃٔـينخوؿ-
ن أنْ ٫ن رخىس ٫ن حٿن٠َ ٷظػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن أرٍ ٫َورش ٫ن كي - 

 ٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽرَُ٘ رن نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنز
 .٬ڄٌَ ڃَُحع ْهڀهخ أو ؿخثِس ْهڀهخحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حران أراٍ ٫َوراش ٫ان ٷظاخىس ٫ان ٤٫اخء ٫ان ؿاخرَ          كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڀهڃؼ-
حٿنزاٍ  لًُ ٫ن ٫ىٱ ٷخٽ كيػنخ هّٗ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن َنٍ أرٍ كيػنخ يػػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ن َيٌ حٿٔخ٫ش ٷََذ ڃن ػٗػُن ىؿخٿُن ٻٌحرُن ٻڀهڂ َٸىٽ أنخ نزٍ أنخ نزٍرُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَ وٷاخٽ كايػنخ أراى ٓاڀڄش ٫ان أراٍ              كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
 .خٿٔىحٹ ٫ني ٻپ ٛٗس أو ڃ٪ ٻپ ٛٗسٖ أڅ أٗٶ ٫ڀً أڃظٍ ْڃَطهڂ رٿى-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ؿ٬ٴَ رن ڃلڄي ٷخٽ كايػنٍ أراٍ ٫ان ٫زُاي حهلل ران      كي - 

 أرٍ ٍحٳ٪ وٻبڅ ٻخطزخ ٿ٬ڀٍ ٷخٽ
ٳٜڀً حٿـڄ٬اش ٳٸاَأ ٓاىٍس حٿـڄ٬اش      َسڅ ڃَوحڅ َٔظوڀٲ أرخ هَََس ٫ڀً حٿڄيَنش ٳخٓظوڀٴه ڃٻخ-

نَٜٱ ڃُ٘ض اٿً ؿنزه ٳٸڀض أرخ هَ ٷَأص رٔىٍطُن ٷَأ رهڄاخ ٫ڀاٍ   واًح ؿخءٹ حٿڄنخٳٸىڅ ٳڀڄخ ح
 .٫ڀُه حٿٔٗځ ٷخٽ ٷَأ رهڄخ كزٍ أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 ٫ان ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٷخٽ كيػنخ ٫ىٱ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي ٫ن أراٍ هََاَس   كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٿنزٍ ٛڀً حهلل

وحكظٔخرخ ٳٜڀً ٫ڀُهخ وأٷخځ كظً طايٳن ٍؿا٪ رٸُاَح٣ُن ڃان حْؿاَ       حطز٪ ؿنخُس ڃٔڀڂ اَڄخنخ ڃن-
 .ٻپ ٷَُح١ ڃؼپ أكي وڃن ٛڀً ٫ڀُهخ وٍؿ٪ ٷزپ أڅ طيٳن ٳبنه ََؿ٪ رٸَُح١

حٿنزاٍ   ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫ىٱ ٷخٽ كيػنخ هّٗ ٫ن أرٍ هَََس كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٛڀً حهلل

 .حٿټڀذ اًح ٗز٪ ٷخء ػڂ ٫خى ٳٍ ٷُجه پ حٿٌٌ ٬َىى ٳٍ هزظه ڃؼپڃؼ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٬ٗزش وڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي كي - 

ه رن َُخى ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٯنيٍ ٳٍ كيَؼه ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُا        
 وٓڀڂ ٷخٽ

ٍ اڅ ٗاخء حهلل ٗاٴخ٫ش ْڃظاٍ َاىځ حٿٸُخڃاش      ٿټپ نزٍ ى٫ىس ى٫خ رهخ وانٍ أٍَاي أڅ أىهاَ ى٫اىط    اڅ-
 .ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٳٍ أڃظه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن َُخى وكـخؽ ٷاخٽ كايػنخ   كي - 
َ   نظ٬ٗزش ٫ن ڃلڄاي ران َُاخى ٷاخٽ ٻاخڅ أراى هََاَس َڄاَ رناخ ونلان            ٳُٸاىٽ ٿناخ    سىٟاؤ ڃان حٿڄ٤ها

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽأٓزٰىح حٿىٟىء ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀ
 .پ ٿ٫ٓٸخد ڃن حٿنخٍ ٷخٽ كـخؽ حٿ٬ٸذوَ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ران ٓا٬ُي ٫ان ٗا٬زش اڅ ٗاخء حهلل ٷاخٽ كايػنخ ڃلڄاي ران          كي - 

حٿ٤ََاٶ هڀاىح    ىَؿڀه ٳُٸىٽ هڀر َُخى ٷخٽ ٻخڅ ڃَوحڅ َٔظوڀٲ أرخ هَََس ٫ڀً حٿڄيَنش ٳ٠َُد
 خٽ أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷي ؿخء حْڃَُ ٷي ؿخء حْڃَُ ٷ

 .َن٨َ حهلل اٿً ڃن ؿَ اُحٍ  ر٤َح ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن َُاخى ٫ان أراٍ    كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٿَإَظه ٳبڅ ٯڂ ٫ڀُټڂ ٳؤٻڄڀىح حٿ٬يس ػٗػُن َإَظه وأٳ٤َوحٿ ڃىحٛى-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٬ٗزش ٷاخٽ كايػنخ ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ هََاَس         كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڃىح ٿَإَظه وأٳ٤َوح ٿَإَظه ٳبڅ ٯڂ ٫ڀُټڂ ٳؤٻڄڀىح حٿ٬يس ػٗػُنٛى-
أراٍ  لُاً ران ٓا٬ُي ٫ان ٗا٬زش كايػنخ ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان           َػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ    كي - 

هَََس وحرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن َُخىس ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         
 وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٴهڄخ ؿڄ٬ُخ أو حن٬ڀهخ ؿڄ٬ُخ ٳبًح حنظ٬ڀض ٳخريأ رخٿُڄنً واًح هڀ٬ض ٳخريأ رخٿَُٔيحك-
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َس ٫ن ٬ٗزش ٷاخٽ كايػنخ ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ هََا         ًأرٍ كيػنخ َلٍُ ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 
وحرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن َُخى ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه   

 وٓڀڂ ٷخٽ
ناه وٿاٍ   ٳب ح ؿخء هخىځ أكيٻڂ ر٬٤خڃش ٳڀُـڀٔه ڃ٬ه ٳبڅ ٿڂ َـڀٔه ڃ٬ه ٳڀُنخوٿه أٻڀاش أو أٻڀظاُن  اً-

 .٫ٗؿه وكَ 
ي ران َُاخى ٫ان أراٍ هََاَس      كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٬ٗزش ٷاخٽ كايػنخ ڃلڄا    ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حٗظَي ٗخس ڃَٜحس ٳَىهخ ٍى ڃ٬هخ ٛخ٫خ ڃن طڄَ ٖ ٓڄَحء ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنٍ ٤٫اخء ران أراٍ ڃُڄىناش ٫ان أراٍ       كي - 

 ن أرٍ هَََس ٷخٽ٫ ٍحٳ٪
 .٫ڀُه وٓڀڂ َُنذڅ حٓڂ َُنذ رَس ٳٔڄخهخ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٓٴُخڅ ٷاخٽ كايػنٍ ٓا٬ي ران اراَحهُڂ ٫ان ح٫ْاَؽ        كي - 

حٿنزٍ  ٫ن ٫ن أرٍ هَََس وحرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن َُخى ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ش أٿڂ طنَِپ وهپ أطًاڅ حٿنزٍ ٻخڅ َٸَأ ٳٍ ٛٗس حٿٜزق َىځ حٿـڄ٬ ٽٴ٨ه ٷخحك-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٬ُٓي ران أراٍ هناي ٷاخٽ     كي - 

كيػنخ حٓڄ٬ُپ رن أرٍ كټُڂ ٫ن ٬ُٓي رن ڃَؿخنش ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل        
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً حهلل

 .نخٍأ٫ظٶ ٍٷزش أ٫ظٶ حهلل رټپ اٍد ڃنه اٍرخ ڃن حٿڃن -
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حران أراٍ ًثاذ ٷاپ كايػنٍ هاخٿٍ حٿلاَع ٫ان أراٍ          كي - 

  ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ
 .ذ حهلل ٫ڀً ٻپ نٴْ ك٨هخ ڃن حٿِنخٻظ-
٫ڄاَو ٷاخٽ كايػنٍ أراى ٓاڀڄش ٫ان أراٍ        ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ان ڃلڄاي را   كي - 

 ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫
 .حٿ٠ُخٳش ػٗػش ٳڄخ ُحى ٳهى ٛيٷش اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـاٗڅ ٷاخٽ كايػنٍ ٓا٬ُي ران َٔاخٍ ٫ان أراٍ         كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
٬ٜي اٿً حٿٔڄخء اٖ ٣ُاذ أٖ ٻؤنڄاخ ٠َا٬هخ    َٻٔذ ٣ُذ وٖ  ڃنڃن ڃٔڀڂ َظٜيٵ رٜيٷش  ڃخ-

ٻٲ حٿَكڄن ٫ِ وؿپ ٳَُرُهخ ٻڄخ ََرٍ حٿَؿپ ٳڀى  أو ٳٜاُڀه كظاً أڅ حٿظڄاَس ٿظ٬اىى ڃؼاپ      ٳٍ 
 .حٿـزپ حٿ٨٬ُڂ

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ َلُااً ٫اان ڃـخٿااي ٷااخٽ كاايػنخ ٫ااخڃَ ٫اان حٿڄلااٍَ حراان أرااٍ  كااي - 
 ٫ڀُه وٓڀڂ حهلل ٛڀً حهللٽ هَََس ٫ن أرُه ٷخٽ ٷخٽ ٍٓى
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 ڀه.ٻخڅ حهلل ٷزپ ٻپ ٍٗء ٳڄخ ٻخڅ ٷز َِحٽ حٿنخّ َٔؤٿىڅ كظً َٸىٿىح ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٳ٠ُپ رن ٯِوحڅ ٷخٽ كيػنخ حرن أرٍ ن٬ڂ كي - 

 ٷخٽ كيػنٍ أرى هَََس ٷخٽ كيػنخ أرى حٿٸخٓڂ نزٍ حٿظىرش ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٿٸُخڃش اٖ أڅ َټىڅ ٻڄخ ٷخٽجخ ڃڄخ ٷخٽ ٿه اٖ ٷخځ ٫ڀُه ٬َنٍ حٿلي َىځ حَٷٌٱ ڃڄڀىٻه رَ نڃ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ َلُااً ٫اان ٫زُااي حهلل ٷااخٽ كاايػنٍ ٓاا٬ُي ٫اان أرُااه ٫اان أرااٍ   كااي - 

 هَََس ٷخٽ ٓجپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٺ ٷخٽ ٳُىٓٲ نزٍ حهلل حرن نزاٍ حهلل حران نزاٍ    ؤٿأٻَځ حٿنخّ ٷخٽ أطٸخهڂ ٷخٿىح ٿُْ ٫ن هٌح نٔ ڃن-

حهلل ٷااخٿىح ٿااُْ ٫اان هااٌح نٔااؤٿٺ ٷااخٽ ٳ٬اان ڃ٬ااخىڅ حٿ٬ااَد طٔااؤٿىنٍ هُااخٍهڂ ٳااٍ       حهلل حراان هڀُااپ  
 حٿـخهڀُش هُخٍهڂ ٳٍ حٔٓٗځ اًح ٳٸهىح.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٫زُي حهلل ٷخٽ كيػنٍ ٓا٬ُي ران أراٍ ٓا٬ُي     كي - 
 نزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٿََس ٷخٽ ٷخٽ حه٫َن أرٍ 

ٿ٨ڀاڂ ٧ڀڄاخص ٫ناي حهلل َاىځ حٿٸُخڃاش واَاخٻڂ وحٿٴلاٖ ٳابڅ حهلل ٖ َلاذ حٿٴلاٖ           خٻڂ وحٿ٨ڀاڂ ٳابڅ ح  اَ-
وحٿااظٴلٖ واَااخٻڂ وحٿ٘ااق ٳبنااه ى٫ااخ ڃاان ٷاازڀټڂ ٳخٓااظلڀىح ڃلااخٍڃهڂ وٓااٴټىح ىڃااخءهڂ وٷ٬٤ااىح            

 .أٍكخڃهڂ
ػنخ ٫زُي حهلل ٫ن ٬ُٓي رن أراٍ  يحْڃىٌ ٷخٽ ك ُيي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٫٬ٓز ػنخكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٬ُٓي ٫ن أرُه 
 .ح ُنض هخىځ أكيٻڂ ٳٌٻَ ڃ٬نً حٿليَغ ٬َنٍ ٿُلًُ رن ٬ُٓي حٿٸ٤خڅ ٫ن ٫زُي حهللاً-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ َلُاً حٿٸ٤اابڅ ٫اان حراان ٫ـااٗڅ ٷاخٽ كاايػنخ ٓاا٬ُي ٫اان أرااٍ   كاي  - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس
 .ڂ وحٿ٨ڀڂ وًٻَ حٿليَغخٻاَ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي حْڃىٌ ٷخٽ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن ٬ُٓي رن أراٍ  كي - 

 ٬ُٓي ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ح ُنض هخىځ أكيٻڂ ٳٌٻَ حٿليَغاً-
خٽ كيػنٍ ٓاڀڄش ران ٻهُاپ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش       خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٓٴُخڅ ٷنػكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس
ٍؿٗ طٸخًٟ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ر٬َُح ٳٸخٿىح ڃخ نـي اٖ أٳ٠اپ ڃان ٓانش ٳٸاخٽ      أڅ-

 .ح٤٫ى  ٳٸخٽ أوٳُظنٍ أوٳً حهلل ٿٺ ٷخٽ هُخٍ حٿنخّ أكٔنهڂ ٷ٠خء
كايػنٍ ٓا٬ُي ٫ان أراٍ      ٍ أرٍ كيػنخ َلًُ حرن ٬ُٓي ٫ن حرن ٫ـاٗڅ ٷاخٽ  ن٫زي حهلل كيػ نخػكي - 

 هَََس ٷخٽ وٓڄ٬ض أرٍ َليع ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ أرٍ
ض ٿُلًُ ٻٗهڄخ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ڃخ ڃن أڃَُ ٫٘اَس ٖ َائطً راه    ٷڀ-

 ٍ.ـىَىځ حٿٸُخڃش ڃٰڀىٖ ٖ َٴټه اٖ حٿ٬يٽ أو َىرٸه حٿ
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خٽ كيػنٍ ٬ُٓي ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ   ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٷزػنخ ٫كي - 
 وٓڄ٬ض أرٍ َليع ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أرٍ

ض ٿُلًُ ٻٗهڄخ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ ن٬اڂ ٷاخٽ ٗا٬زظخڅ ڃان أڃاَ حٿـخهڀُاش ٖ          ٷڀ-
 .ٍ حٿنٔذٳنُخكش وحٿ٬٤ن حٿَظَٻهڄخ حٿنخّ أريح 

َلُاً ران ٓا٬ُي ٫ان حران أراٍ ًثاذ ٷاخٽ كايػنٍ حْٓاىى ران             ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ  كي - 
 حٿ٬ٗء رن ؿخٍَش ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 كُن َوَؽ أكيٻڂ ڃن رُظه اٿً ڃٔـيٌ ٳَؿپ طټظذ كٔنش وأهَي طڄلى ُٓجش. ڃن-
ٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ    ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حران ٫ـاٗڅ ٫ان أرُاه ٫ان أرا      خ ػنكي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ىڅ أهپ حٿنخٍ ٫ٌحرخ ٫ڀُه ن٬ٗڅ َٰڀٍ ڃنهڄخ ىڃخٯهأه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حران ٫ـاٗڅ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ          كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ىڅ ڃخ أ٫ڀڂ ٿ٠لټظڂ ٷڀُٗ وٿزټُظڂ ٻؼَُحڀڄط٬ ٿى-
كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ٷاخٽ كايػنخ هؼاُڂ ران ٫اَحٹ ٷاخٽ كايػنٍ أراٍ ٫ان أراٍ             ػنخ ٫زي حهللكي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ْ ٫ڀً حٿڄٔڀڂ ٳٍ ٳَٓه وٖ ڃڄڀىٻه ٛيٷشٿُ-
ن أراٍ  ٫ا ټلاىٽ ٫ان ٫اَحٹ    ڃ ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ٷاخٽ كايػنخ أٓاخڃش ٫ان         كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڀهؼڃ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن أرٍ ًثذ ٷخٽ كيػنٍ ٬ُٓي وكـاخؽ ٷاخٽ كايػنخ    كي - 

 ٿُغ ٷخٽ كيػنٍ ٬ُٓي ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٿـخٍطهخ وٿى ٳَٓن ٗخس سٖ طلٸَڅ ؿخٍ ػخنٔخء حٿڄٔڀڄخص ٷخٽ َلًُ ٷخٿهخ ػٗ َخ-
يػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرٍ ٫ن أرٍ هََاَس ٓاڄ٪   ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ص ٛزٍ ٳٍ حٿٜٗس ٳوٴٲ حٿٜٗسٛى-
ن ٫ا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٷخٽ كايػنٍ أراٍ ٫ان أراٍ هََاَس     كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂهللحٿنزٍ ٛڀً ح
 .كٸه ٣ىٷه َىځ حٿٸُخڃش اٿً ٓز٪ أٍُٟنحٷظ٤٪ ٗزَح ڃن حٍْٝ رَُٰ  ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن أرٍ ًثذ ٷاخٽ كايػنخ ٓا٬ُي ران أراٍ ٓا٬ُي ٫ان        كي - 

 آلٶ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َاٌٻَ  ٖ ٻخڅ ٫ڀُهڂ طَس وڃخ ڃن ٍؿپ ڃً٘ ٣ََٸخ ٳڀاڂ  اؿڀْ ٷىځ ڃـڀٔخ ٳڀڂ ٌَٻَوح حهلل ٳُه  ڃخ-

حهلل ٫ِ وؿپ اٖ ٻخڅ ٫ڀُه طَس وڃاخ ڃان ٍؿاپ أوي اٿاً ٳَحٗاه ٳڀاڂ َاٌٻَ حهلل اٖ ٻاخڅ ٫ڀُاه طاَس           
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ٿً ٫زاي حهلل ران حٿلاَع    ڃاى  ٷخٽ أرٍ كيػنخ ٍوف ٷخٽ كيػنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن حٿڄٸزٌَ ٫ن آلٶ
 .وٿڂ َٸپ اًح أوي اٿً ٳَحٗه

كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄَو ٷاخٽ كايػنخ     كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي حٿٸ٤خڅ ٷخٽهللػنخ ٫زي حكي - 
 أرى ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

ً ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٫اان ر٬ُظااُن ٳااٍ ر٬ُااش و٫اان ٿزٔااظُن أڅ َ٘ااظڄپ أكاايٻڂ      نهاا-
 .حٿٜڄخء ٳٍ ػىد وحكي أو َلظزٍ رؼىد ٿُْ رُنه ورُن حٿٔڄخء ٍٗء

ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس      خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٫ىٱ ٷخٽ كايػنخ كيػن - 
 وحٿلٔن ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ظٔزُق ٿڀَؿخٽ وحٿظٜٴُٶ ٿڀنٔخءحٿ-
أرٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً      ٫ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ه٘خځ ٫ن ڃلڄيكي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .هخ وٖ ٫ڀً هخٿظهخظحٿڄَأس ٫ڀً ٫ڄق طنټ ٖ-
أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٷخٽ كيػنٍ ٬ُٓي ٫ن أرٍ هََاَس ٫ان    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
پ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٌ حٿنٔخء هَُ ٷخٽ حٿظاٍ طٔاَ  اًح ن٨اَ اٿُهاخ وط٬ُ٤اه اًح أڃاَ       ٓج-

 .خٿهڃنٴٔهخ وٖ ٳٍ ٍ وٖ طوخٿٴه ٳُڄخ َټَ  ٳ
ً ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أراٍ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُكي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٓخٿڄنخهن ڃنٌ كخٍرنخهن ڃن طَٹ ُٗجخ هُ٘ش ٳڀُْ ڃنخ ٬َنٍ حٿلُخص ڃخ-
َس ٷاخٽ ٷاخٽ   ٬َُي ٫ن أرٍ هَٓ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنٍكي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ح أوٿً أكايٻڂ اٿاً ٳَحٗاه ٳڀُانٴٞ ٳَحٗاه ريحهڀاش اُحٍ  وٿُظىٓاي َڄُناه ػاڂ ٿُٸاپ رخٓاڄٺ ٍد            ًا-

وٟاا٬ض ؿنزااٍ ورااٺ أٍٳ٬ااه حٿڀهااڂ اڅ أڃٔااټظهخ ٳخٍكڄهااخ واڅ أٍٓااڀظهخ ٳخكٴ٨هااخ رڄااخ كٴ٨ااض رااه    
 .٫زخىٹ حٿٜخٿلُن

كيػنخ  ٍ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ وهى حٿلَحنٍ ٷخٽ كيػنخ ُهَُ ٷخٽأرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 
٫زُي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنٍ ٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل         

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ح أوي أكيٻڂ اٿً ٳَحٗه ٳٌٻَ حٿليَغ.اً-
٫ن حٿنزٍ ٛاڀً حهلل   سي ٫ن أرٍ ه٬َََُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٷخٽ أهزَنٍ ٓكي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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أٗااٶ ٫ڀااً أڃظااٍ ْڃااَطهڂ رخٿٔااىحٹ ڃاا٪ حٿىٟااىء وْهااَص حٿ٬٘ااخء اٿااً ػڀااغ حٿڀُااپ أو  ٖ أڅ ٿااى-
نٜٲ حٿڀُپ ٳبًح ڃ٠ً ػڀغ حٿڀُپ أو نٜٲ حٿڀُپ نِٽ اٿً حٿٔڄخء حٿينُخ ؿپ و٫اِ ٳٸاخٽ هاپ ڃان     

 .ىح٩ ٳؤؿُزه ىد ٫ڀُه هپ ڃنؤطٓخثپ ٳؤ٤٫ُه هپ ڃن ڃٔظٰٴَ ٳؤٯٴَ ٿه هپ ڃن طخثذ ٳ
ػنخ حران نڄُاَ ٷاخٽ أنزؤناخ ٫زُاي حهلل ٫ان ٓا٬ُي حٿڄٸزاٌَ ٫ان أراٍ           ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كاي   كي - 

 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
پ َنِٽ ٳاٍ ٻاپ ٿُڀاش اٿاً ٓاڄخء حٿاينُخ وٷاخٽ ٳُاه         وؿ ٖ أڅ أٗٶ ٳٌٻَ ڃ٬نخ  وٷخٽ ٳبڅ حهلل ٫ِٿى-

 َ.كظً ٤َڀ٪ حٿٴـ
ٍ ًثذ ٷخٽ كيػنخ حٿٸخٓاڂ ٫ان ناخٳ٪ ران     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٷخٽ كيػنخ حرن أركي - 

 ؿزَُ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .نخّ طز٪ ٿٸََٖ ٳٍ هٌح حٿ٘ؤڅ هُخٍهڂ حطزخ٩ ٿوُخٍهڂ وَٗحٍهڂ حطزخ٩ ٿَ٘حٍهڂحٿ-
ٷخٽ ٓڄ٬ض أراٍ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان       څً ٫ن حرن ٫ـٗلُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َكي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂحٿنزٍ ٛڀً حهلل
 .ػش ٖ َن٨َ حهلل ٬َنٍ اٿُهڂ َىځ حٿٸُخڃش حٔڃخځ حٿټٌحد وحٿُ٘ن حٿِحنٍ وحٿ٬خڃپ حٿڄِهىػٗ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٷخٽ كايػنٍ أراٍ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان       كي - 

 ه وٓڀڂ ٷخٽڀُحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫
ٍ  وڃان ٻاخڅ َائڃن راخهلل وحٿُاىځ حِهاَ ٳڀُټاَځ        ٻخڅ َئڃن رخهلل وحٿُىځ حِهَس ٳٗ َئًَن ؿاخ  ڃن-

 .ُٟٴه وڃن ٻخڅ َئڃن رخهلل وحٿُىځ حِهَ ٳڀُٸپ هَُ أو ٿُٔټض وٷخٽ َلًُ ڃَس أو ٿُٜڄض
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أراٍ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان      كي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽححٿنزٍ ٛڀً 
 .ٿيحثڂ وٖ َٰظٔپ ٳُه ڃن حٿـنخرشَزپ أكيٻڂ ٳٍ حٿڄخء ح ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أراٍ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان      كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .خ هڀٶ حهلل حٿوڀٶ ٻظذ رُي  ٫ڀً نٴٔه أڅ ٍكڄظٍ طٰڀذ ٯ٠زٍٿڄ-
ٓڄ٬ض أراٍ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان      هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٷخٽ حػنخ ٫زي كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .طـڄ٬ىح رُن حٓڄٍ وٻنُظٍ ٳبنٍ أنخ أرى حٿٸخٓڂ حهلل ٫ِ وؿپ ٤٬ٍَ وأنخ أٷٔڂ ٖ-
أراٍ هََاَس   ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ٫ان حران ٫ـاٗڅ ٷاخٽ أهزَناٍ ٓا٬ُي ٫ا        كي - 

 خٽٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٻبڅ اًح ٓخٳَ ٷح٫ن 
ڀهڂ انٍ أ٫ىً رٺ ڃن و٫ؼخء حٿٔٴَ وٻآرش حٿڄنٸڀذ وٓىء حٿڄن٨َ ٳٍ حْهاپ وحٿڄاخٽ حٿڀهاڂ أناض     حٿ-

 .خ حٍْٝ وهىڅ ٫ڀُنخ حٿٔٴَٿن حٿٜخكذ ٳٍ حٿٔٴَ وحٿوڀُٴش ٳٍ حْهپ حٿڀهڂ ح٣ى
٫ـاٗڅ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس        نرن ٬ُٓي ٫ن حرا ً ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُكي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن حٿنزٍ ٛڀً ح
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 .طٰڀزنټڂ أهپ حٿزخىَش ٫ڀً حٓڂ ٛٗطټڂ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن أرٍ ًثذ ٷخٽ كيػنٍ ٛخٿق ڃىٿً حٿظىأڃش ٷاخٽ  كي - 

 ٓڄ٬ض أرخ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ُظخ ٳڀُٰظٔپڃ ٯٔپ ڃن-
٬ُي ٷاخٽ كايػنخ ٓاڀُڄخڅ ران حٿڄُٰاَس ٷاخٽ كايػنخ        ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ران ٓا       كي - 

 كڄُي حرن هٗٽ ٫ن أرٍ ٍحٳ٪ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
څ ؿََؾ َظ٬زي ٳٍ ٛىڃ٬ظه ٷاخٽ ٳؤطظاه أڃاه ٳٸخٿاض َاخ ؿاََؾ أناخ أڃاٺ ٳټڀڄناٍ ٷاخٽ وٻاخڅ أراى             ٻب-

 ً َٜاٴهخ وٟا٪ َاي  ٫ڀاً كخؿزاه حَْڄان        هلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ  ح هَََس َٜٲ ٻڄخ ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀ
ظخٍ ٛٗطه ٳَؿ٬ض ػڂ أطظه ٳٜاخىٳظه َٜاڀٍ   َٜڀً ٳٸخٽ َخ ٍد أڃٍ وٛٗطٍ ٳخه ٷخٽ ٳٜخىٳظه

ٳٸخٿاض َاخ ؿاََؾ أناخ أڃااٺ ٳټڀڄناٍ ٳٸاخٽ َاخ ٍد أڃاٍ وٛااٗطٍ ٳخهظاخٍ ٛاٗطه ػاڂ أطظاه ٳٜااخىٳظه             
َٜڀٍ ٳٸخٿض َخ ؿََؾ أنخ أڃٺ ٳټڀڄنٍ ٷخٽ َخ ٍد أڃٍ وٛٗطٍ ٳخهظخٍ ٛاٗطه ٳٸخٿاض حٿڀهاڂ اڅ    

ه كظً طََه حٿڄىڃٔخص وٿى ى٫اض  ڀڄظه ٳؤرً أڅ َټڀڄنٍ حٿڀهڂ ٳٗ طڄظهٌح ؿََؾ وانه حرنٍ وانٍ ٻ
٫ڀُه أڅ َٴظظن ٖٳظظن ٷاخٽ وٻاخڅ ٍح٩ َاؤوٌ اٿاً ىَاَ  ٷاخٽ ٳوَؿاض حڃاَأس ٳىٷا٪ ٫ڀُهاخ حٿَح٫اٍ            

وأٷزڀاىح اٿاً    ڂٴىٓاهڂ وڃٔاخكُه  ر ٳىٿيص ٯٗڃخ ٳٸُپ ڃڄن هٌح ٳٸخٿض هى ڃن ٛخكذ حٿيََ ٳخٷزڀىح
ح ٓپ هٌ  حٿڄَأس ٷخٽ أٍح  طزٔڂ ٷخٽ ح َهيڃىڅ ىََ  ٳنِٽ اٿُهڂ ٳٸخٿىحٿيََ ٳنخىو  ٳڀڂ َټڀڄهڂ ٳؤهٌو

ػڂ ڃٔق ٍأّ حٿٜزٍ ٳٸخٽ ڃن أرىٹ ٷخٽ ٍح٫ٍ حٿ٠ؤڅ ٳٸخٿىح َخ ؿََؾ نزنٍ ڃخ هيڃنخ ڃن ىَاَٹ  
 رخٿٌهذ وحٿٴ٠ش ٷخٽ ٖ وٿټن ح٫ُيو  طَحرخ ٻڄخ ٻخڅ ٳٴ٬ڀىح.

ٍ        ػنخ ٫زيكي -  هخٗاڂ ٷاخٽ كايػنخ أراى ٫ىحناش ٫ان        حهلل كيػنٍ أراٍ ٷاخٽ كايػنخ أراى ٓا٬ُي ڃاىٿً رنا
 ٫ڄَو رن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

څ ٍؿپ ٳٍ رنٍ حَٓحثُپ طخؿَح وٻخڅ َنٸٚ ڃَس وََِي أهَي ٷخٽ ڃخٳٍ هٌ  حٿظـخٍس هَُ ٻخ - 
 نلى .ً ٛىڃ٬ش وطَهذ ٳُهخ وٻخڅ َٸخٽ ٿه ؿََؾ ٳٌٻَ نهَُ ڃن هٌ  ٳزٍ حٿظڄْ طـخٍس ه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٷخٽ كايػنخ ران ٫ـاٗڅ ٷاخٽ كايػنٍ ٓا٬ُي       كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

وؿهاٺ ٳابڅ حهلل ٫اِ    ه ح َٟد أكيٻڂ ٳڀُظـنذ حٿىؿه وٖ َٸپ ٷزق حهلل وؿهاٺ ووؿاه ڃان أٗاز    اً-
 .وؿپ هڀٶ آىځ ٫ڀُه حٿٔٗځ ٫ڀً ٛىٍطه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَو كايػنخ ه٘اخځ ٫ان َلُاً ٫ان أراٍ ٓاڀڄش        يك - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

نهاخ ٷاخٽ أڅ   اًطنټق حَْڂ كظً طٔظؤڃَ وٖ طنټق حٿزټَ كظً طٔظؤًڅ ٷُپ َخ ٍٓاىٽ حهلل وٻُاٲ    ٖ-
 ض.ټطٔ
٫ن ه٘خځ كيػنخ َلًُ ٫ن أرٍ ؿ٬ٴَ ٫ان أراٍ هََاَس    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ع ى٫ىحص ٖ ٗٺ ٳُهن ى٫ىس حٿڄٔخٳَ وحٿڄ٨ڀىځ وى٫ىس حٿىحٿي ٫ڀً وٿي ػٗ-
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 ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٷخٽ خٽ كيػنخ َلًُٷ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ه٘خځكي - 
حٿٔڄخء حن٘ٸض ٷڀض طٔـي ٳُهخ ٷخٽ اڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    َض أرخ هَََس ٓـي ٳٍ اًحٍأ-

 .ٓـي ٳُهخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن أرٍ ًثذ وََِي هَوڅ ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرٍ ًثذ كي - 

 حٿڄ٬نً ٷخٽ كيػنخ ٬ُٓي رن ٓڄ٬خڅ ٷخٽ
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٬َڄپ رهن ٔـي رنٍ ٍَُٶ ٷخٽ ػٗع ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللڃخنخ أرى هَََس ٳٍ أط-

ٷي طَٻهن حٿنخّ ٻخڅ ََٳ٪ َيَه ڃيح اًح ىهپ ٳٍ حٿٜاٗس َټزاَ ٻڀڄاخ ٍٻا٪ وٍٳا٪ وحٿٔاټىص ٷزاپ        
 .حٿٸَحءس َٔؤٽ حهلل ڃن ٳ٠ڀه ٷخٽ ََِي َي٫ى ؤَؤٽ حهلل ڃن ٳ٠ڀه

ٺ ٫ان ٤٫اخء ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ        ڀًُ ٫ن ٫زي حٿڄَلػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 
 ڀُه وٓڀڂٛڀً حهلل ٫

 ڃخثااش ٍكڄااش أنااِٽ ڃنهااخ ٍكڄااش وحكاايس رااُن حٔنااْ وحٿـاان وحٿهااىحځ ٳُهااخ َظ٬ااخ٣ٴىڅ ورهااخ           هلل-
َظَحكڄىڅ ورهخ ط٤٬ٲ حٿاىكٖ ٫ڀاً أوٖىهاخ وأهاَ طٔا٬ش وطٔا٬ُن اٿاً َاىځ حٿٸُخڃاش َاَكڂ رهاخ            

 ٫زخى .
ن ٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ََِي ٬َنٍ حرن ٻُٔاخڅ ٷاخٽ كايػنٍ أراى كاخُځ ٫ا      أرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڄه ٷپ ٖ حٿه اٖ حهلل أٗهي ٿٺ رهخ َىځ حٿٸُخڃاش ٷاخٽ ٿاىٖ أڅ ط٬َُناٍ ٷاََٖ َٸىٿاىڅ انڄاخ كڄڀاه         ٿ٬-

 .ن أكززضڃ ٫ڀً ًٿٺ حٿـ٩ِ ْٷٍَص رهخ ٫ُنٺ ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ وؿپ انٺ ٖ طهيٌ
٫ن ََِي رن ٻُٔخڅ ٷخٽ كيػنٍ أرى كخُځ ٷخٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي كي - 

ٍأَض أرخ هَََس ََُ٘ ربٛز٬ه ڃاَحٍح وحٿاٌٌ نٴاْ أراٍ هََاَس رُاي  ڃاخ ٗاز٪ نزاٍ حهلل ٛاڀً حهلل           
 ٫ڀُه وٓڀڂ وأهڀه ػٗػش أَخځ ڃن هزِ كن٤ش كظً ٳخٍٵ حٿينُخ.

أراٍ  لًُ ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٷاخٽ كايػنٍ أراى ٓاڀڄش ٫ان          َػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .َىٍى حٿڄڄَٝ ٫ڀً حٿڄٜق وٷخٽ ٖ ٫يوي وٖ ٣َُس وٖ هخڃش ٳڄن أ٫يي حْوٽ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٷخٽ كايػنخ ٤٫اخء ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان       كي - 
 ڀُه وٓڀڂ٫نزٍ ٛڀً حهلل حٿ
ڀُاخ هُاَ ڃان حٿُاي حٿٔاٴڀً وحرايأ رڄان ط٬اىٽ وٷاخٽ َلُاً           ٠پ حٿٜيٷش ٫ن ٧هَ ٯنً وحٿُاي حٿ٬ أٳ-

 .ڃَس ٖ ٛيٷش اٖ ڃن ٧هَ ٯنً
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ     كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ع أو ٍَقيوٟىء اٖ ڃن ك ٖ-
َلًُ ٫ن ڃخٿٺ ٷخٽ كيػنٍ ٬ُٓي وكـخؽ ٷخٽ أنزؤناخ حران أراٍ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 ًثذ ٫ن ٬ُٓي حٿڄ٬نٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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ٌ ٻخنض ٬َنٍ ٫ني  ڃ٨ڀڄش ٳاٍ ڃخٿاه أو ٫َٟاه ٳڀُؤطاه ٳڀُٔاظلڀهخ ڃناه ٷزاپ أڅ َئهاٌ أو طئها          ڃن-
ٳخ٤٫ُهاخ هاٌح واٖ أهاٌ ڃان      ٍ وٖ ىٍهڂ ٳبڅ ٻخنض ٿاه كٔانخص أهاٌ ڃان كٔانخطه     خوٿُْ ٫ني  ىَن

 .ُٓجخص هٌح ٳؤٿٸً ٫ڀُه
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن كزُذ رن حٿ٘هُي ٫ن ٤٫خء ٷخٽ ٷخٽ أرى هَََسكي - 
 خوڃاخ أهٴاً ٫ڀُنا   ڂ حٿٜٗس َٸَأ ٳُهاخ ٳڄاخ أٓاڄ٬نخ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أٓاڄ٬نخٻ         ٻپ-

 .أهٴُنخ ٫ڀُټڂ
كيػنخ َلًُ ٫ن ٓڀُڄخڅ حٿظُڄٍ ٫ن أنْ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ َلًُ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 وٍرڄخ ًٻَ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َظٸَد حٿ٬زي اٿٍ ٗزَح اٖ طٸَرض اٿُه ًٍح٫خ اٖ طٸَرض اٿُه رخ٫خ أو رى٫خ ٖ-
حرن ٫ـٗڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ      كيػنخ َلًُ ٫نٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
 َََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂه
ٔاه  نٴ ٌٌ ٬٤َن نٴٔه انڄخ ٬٤َنهخ ٳاٍ حٿناخٍ وحٿاٌٌ َاظٸلڂ ٳُهاخ َٸاظلڂ ٳاٍ حٿناخٍ وحٿاٌٌ َوناٶ          حٿ-

 .َونٸهخ ٳٍ حٿنخٍ
ن ٫زي حٿَكڄن ٫ان أرُاه   ر ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنٍ حٿ٬ٗءكي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
نٍ ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپ أنخ هَُ حٿَ٘ٻخء ڃن ٫ڄپ ٿٍ ٫ڄٗ أٗاَٹ ٳُاه ٯُاٌَ ٳؤناخ ڃناه راٌَء       ٬َ-

 .وهى ٿڀٌٌ أَٗٹ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن أرٍ ًثذ ٷخٽ كيػنخ ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس ٫ان  كي - 
 ه وٓڀڂ ٷخٽٍُ ٛڀً حهلل ٫ڀنزحٿ
 .حٿڄَء رڄخ أهٌ ڃن حٿڄخٽ رلٗٽ أو رلَحځ خطُن ٫ڀً حٿنخّ ُڃخڅ ٖ َزخٿٍٿُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄَو وََِي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي ران ٫ڄاَو   كي - 

 ٷخٽ كيػنخ أرى ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حٿټخٳَ َؤٻپ ٳٍ ٓز٬ش أڃ٬خء پ ٳٍ ڃ٬ٍ وحكيؤٻڄئڃن َحٿ-
 كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ َلُااً ٫اان حراان ٫ـااٗڅ ٷااخٽ ٓااڄ٬ض أرااٍ َلاايع ٫اان أرااٍ   ػنخ ٫زااي حهللكااي - 

 هَََس ٷخٽ
 .ظظن ارَحهُڂ وهى حرن ػڄخنُن حهظظن رخٿٸيوځحه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٷخٽ كيػنخ أرى كُخڅ ٷخٽ كيػنخ أراى ٫ٍُاش ران    كي - 

 َََ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽؿ٫ڄَو رن 
 ٫ڀُه وٓڀڂ رڀلڂ ٳيٳ٪ حٿُه حٿٌٍح٩ وٻخنض ط٬ـزه ٳانهْ ڃنهاخ نهٔاش ػاڂ     ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللأط-

ٺ َـڄا٪ حهلل ٫اِ وؿاپ حْوٿاُن وحِهاََن ٳاٍ       ًٿا  ٷخٽ أنخ ُٓي حٿنخّ َىځ حٿٸُخڃش وهپ طايٍوڅ ٿاڂ  
 ْ حٿٰاڂ وحٿټاَد ڃاخٖ     ُزڀاٮ حٿناخّ ڃان   ٳ ٬ُٛي وحكي َٔڄ٬هڂ حٿيح٫ٍ وَنٴٌهڂ حٿزَٜ وطينى حٿ٘اڄ

ر٬ٞ حٿنخّ ٿز٬ٞ أٖ طَوڅ اٿً ڃخ أنظڂ ٳُاه أٖ طاَوڅ اٿاً ڃاخ ٷاي       ٤َُٸىنه وٖ َلظڀڄىڅ ٳُٸىٽ
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ٸااىٽ ر٬ااٞ حٿنااخّ ٿااز٬ٞ أرااىٻڂ آىځ  رڀٰټااڂ أٖ طن٨ااَوڅ ڃاان َ٘ااٴ٪ ٿټااڂ اٿااً ٍرټااڂ ٫ااِ وؿااپ ٳُ  
ٳُاؤطىڅ آىځ ٛااڀً حهلل ٫ڀُاه وٓااڀڂ ٳُٸىٿاىڅ َااخ آىځ أناض أرااى حٿز٘اَ هڀٸااٺ حهلل رُاي  ونٴاان ٳُاٺ ڃاان        

ُاه أٖ طاَي ڃاخ ٷاي     ٿنخ اٿً ٍراٺ أٖ طاَي اٿاً ڃاخ نلان ٳ      ٍوكه وأڃَ حٿڄٗثټش ٳٔـيوح ٿٺ ٳخٗٴ٪
رڀٰنخ ٳُٸىٽ آىځ ٫ڀُه حٿٔٗځ اڅ ٍرٍ ٫ِ وؿپ ٷي ٯ٠ذ حٿُىځ ٯ٠زخ ٿڂ ٠َٰاذ ٷزڀاه ڃؼڀاه وٿان     

اًهزاىح اٿاً   ٍ ٠َٰذ ر٬ي  ڃؼڀه وانه نهخنٍ ٫ن حٿ٘ـَس ٳ٬ُٜظه نٴٔاٍ نٴٔاٍ نٴٔاٍ نٴٔاٍ نٴٔا     
ٿَٓاپ اٿاً   وٓڀڂ ٳُٸىٿىڅ َاخ ناىف أناض أوٽ ح    ٌ اًهزىح اٿً نىف ٳُؤطىڅ نىكخ ٛڀً حهلل ٫ڀُهَٯُ

أهپ حٍْٝ وٓڄخٹ حهلل ٫زيح ٗټىٍح ٳخٗٴ٪ ٿنخ ٫ني ٍرٺ أٖ طَي اٿً ڃاخ نلان ٳُاه أٖ طاَي ڃاخ      
ٷي رڀٰنخ ٳُٸىٽ نىف اڅ ٍرٍ ٷي ٯ٠ذ حٿُىځ ٯ٠زخ ٿڂ ٠َٰذ ٷزڀه ڃؼڀه وٿان ٠َٰاذ ر٬اي  ڃؼڀاه     

ح اٿً ٯٌَُ اًهزاىح اٿاً اراَحهُڂ    وانه ٻخنض ٿٍ ى٫ىس ٫ڀً ٷىڃٍ نٴٍٔ نٴٍٔ نٴٍٔ نٴٍٔ اًهزى
طىڅ ارَحهُڂ ٳُٸىٿىڅ َخ ارَحهُڂ أنض نزٍ حهلل وهڀُڀه ڃان أهاپ حٍْٝ حٗاٴ٪ ٿناخ اٿاً ٍراٺ أٖ       ٳُؤ

ٿاڂ  خ طَي اٿً ڃخ نلن ٳُه أٖ طَي ڃخ ٷي رڀٰنخ ٳُٸىٽ ٿهڂ ارَحهُڂ اڅ ٍرٍ ٷي ٯ٠اذ حٿُاىځ ٯ٠از   
ٔااٍ نٴٔااٍ نٴٔااٍ اًهزااىح اٿااً ؼڀااه وٿاان ٠َٰااذ ر٬ااي  ڃؼڀااه ٳااٌٻَ ٻٌرخطااه نٴٔااٍ نٴ ڃ٠َٰااذ ٷزڀااه 

ًهزااىح اٿااً ڃىٓااً ٫ڀُااه حٿٔااٗځ ٳُااؤطىڅ ڃىٓااً ٳُٸىٿااىڅ َااخ ڃىٓااً أنااض ٍٓااىٽ حهلل           ٯُااٌَ ا
ح٤ٛٴخٹ حهلل رَٓخٖطه ورظټڀُڄه ٫ڀً حٿنخّ حٗٴ٪ ٿنخ اٿً ٍرٺ أٖ طَي اٿً ڃخ نلن ٳُه أٖ طَي 

وٿان ٠َٰاذ    ڃخ ٷي رڀٰنخ ٳُٸىٽ ٿهڂ ڃىًٓ اڅ ٍرٍ ٷي ٯ٠ذ حٿُىځ ٯ٠زخ ٿاڂ ٠َٰاذ ٷزڀاه ڃؼڀاه    
خ ٿڂ أوڃَ رٸظڀهخ نٴٍٔ نٴٍٔ نٴٍٔ نٴٍٔ اًهزىح اٿً ٯٌَُ اًهزىح اٿاً  ر٬ي  ڃؼڀه وانٍ ٷظڀض نٴٔ

٫ًُٔ ٳُؤطىڅ ٫ًُٔ ٳُٸىٿىڅ َخ ٫ًُٔ أنض ٍٓىٽ حهلل وٻڀڄظه أٿٸخهخ اٿاً ڃاََڂ وٍوف ڃناه ٷاخٽ     
َ         ٪ٳٍ حٿڄهي ٳخٗٴّ هټٌح هى وٻڀڄض حٿنخ ي ڃاخ ٷاي   ٿنخ اٿاً ٍراٺ أٖ طاَي اٿاً ڃاخ نلان ٳُاه أٖ طا

څ ٍرٍ ٷي ٯ٠ذ حٿُىځ ٯ٠ازخ ٿاڂ ٠َٰاذ ٷزڀاه ڃؼڀاه وٿان ٠َٰاذ ر٬اي          رڀٰنخ ٳُٸىٽ ٿهڂ ٫ًُٔ ا
ڃؼڀه وٿڂ ٌَٻَ ٿه ًنزخ اًهزىح اٿً ٯٌَُ اًهزىح اٿً ڃلڄي ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳُؤطىنٍ ٳُٸىٿىڅ 

ٿناخ اٿاً   َخ ڃلڄي أنض ٍٓىٽ حهلل وهخطڂ حْنزُخء ٯٴَ حهلل ٿٺ ًنزٺ ڃاخ طٸايځ ڃناه وڃاخ طاؤهَ ٳخٗاٴ٪       
ه أٖ طَي ڃخ ٷاي رڀٰناخ ٳاؤٷىځ ٳاآطً طلاض حٿ٬إَ ٳاؤٷ٪ ٓاخؿيح ٿَراٍ          ٍرٺ أٖ طَي اٿً ڃخ نلن ٳُ

٫ِ وؿپ ػڂ َٴظق حهلل ٫ڀٍ وَڀهڄنٍ ڃن ڃلخڃي  وكٔن حٿؼنخء ٫ڀُه ُٗجخ ٿڂ َٴظله ٫ڀً أكي ٷزڀاٍ  
ٍ َاخ  ط٘ٴ٪ ٳؤٷىٽ َخ ٍد أڃظٍ أڃظٍ َخ ٍد أڃظٍ أڃظ ٪ٺ وٓپ ط٤٬ه ٗٴأٓٳُٸخٽ َخ ڃلڄي حٍٳ٪ ٍ

َخ ڃلڄي أىهپ ڃن أڃظٺ ڃن ٖ كٔخد ٫ڀُه ڃن حٿزخد حَْڄان ڃان    ٍرٍ أڃظٍ أڃظٍ َخ ٍد ٳُٸىٽ
أرىحد حٿـنش وهڂ َٗٻخء حٿنخّ ٳُڄخ ٓىح  ڃن حْراىحد ػاڂ ٷاخٽ وحٿاٌٌ نٴاْ ڃلڄاي رُاي  ٿڄاخ راُن          

 ڃَٜح٫ُن ڃن ڃٜخٍَ٪ حٿـنش ٻڄخ رُن ڃټش هـَ أو ٻڄخ رُن ڃټش ورَٜي.
أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي ٫ن أرٍ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

هَََس أڅ ٍؿٗ ٗظڂ أراخ رټاَ وحٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ؿاخٿْ ٳـ٬اپ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه            
وٓاڀڂ وٷاخځ    ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه  ٍ وٓڀڂ ٬َـذ وَظزٔاڂ ٳڀڄاخ أٻؼاَ ٍى ٫ڀُاه ر٬اٞ ٷىٿاه ٳ٠ٰاذ حٿنزا        

٫ڀُه ر٬ٞ ٷىٿه ٯ٠زض  ٻخڅ َ٘ظڄنٍ وأنض ؿخٿْ ٳڀڄخ ٍىىصٳڀلٸه أرى رټَ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل 
وٷڄض ٷخٽ أنه ٻخڅ ڃ٬ٺ ڃڀٺ ََى ٫نٺ ٳڀڄخ ٍىىص ٫ڀُه ر٬ٞ ٷىٿه وٷ٪ حٿ٤ُ٘خڅ ٳڀڂ أٻن ْٷ٬ي 
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ڃ٪ حٿ٤ُ٘خڅ ػڂ ٷخٽ َخ أرخ رټَ ػٗع ٻڀهان كاٶ ڃاخ ڃان ٫زاي ٧ڀاڂ رڄ٨ڀڄاش ٳ٠ُٰاً ٫نهاخ هلل ٫اِ           
هاخ ٻؼاَس وڃاخ    ٤٫ُش َََي رهخ ٛڀش اٖ ُحى  حهلل روؿپ اٖ أ٫ِ حهلل رهخ نَٜ  وڃخ ٳظق ٍؿپ رخد 

 .ٳظق ٍؿپ رخد ڃٔجڀش َََي رهخ ٻؼَس اٖ ُحى  حهلل ٫ِ وؿپ رهخ ٷڀش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ كيػنخ حرن ٫ـٕڅ كيػنٍ وهذ رن ٻُٔخڅ ٷخٽ ڃَ أراٍ  كي - 

ذ ڃَحكهاخ وٛاپ ٳاٍ    طََي ٷخٽ ٯنُڄش ٿٍ ٷخٽ ن٬ڂ حڃٔق ٫ٍخڃهخ وأ٣ نهَََس ٳٸخٽ حٍَ ٫ڀً أر
ؿخنذ ڃَحكڀهخ ٳبنهخ ڃن ىوحد حٿـنش وحنًٔ؟؟ رهخ ٳبنٍ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ  

 َٸىٽ
 .هخ أٍٝ ٷڀُڀش حٿڄ٤َ ٷخٽ ٬َنٍ حٿڄيَنشان-
نٍ ٓاڀڂ ران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان أراٍ       يػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٓٴُخڅ ٷخٽ كا كي - 

 .ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َټَ  حٿ٘ټخٽ ڃن حٿوُپ٫ٍُش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٻخڅ ٍٓ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٷخٽ كيػنٍ حٿٸ٬ٸخ٩ رن كټاُڂ ٫ان أراٍ    كي - 

 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
هاخ حٿڄاخء وٍكاڂ    ُپ ٳٜڀً وأَٸ٦ أهڀه ٳٜڀض ٳبڅ أرض ن٠اق ٳاٍ وؿه  ڀڂ حهلل ٍؿٗ ٷخځ ڃن حٿٍك-

 .حهلل حڃَأس ٷخڃض ڃن حٿڀُپ وأَٸ٨ض ُوؿهخ ٳٜڀً ٳبڅ أرٍ ن٠لض ٳٍ وؿهه حٿڄخء
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ٫ان ٫زُاي حهلل ٫ان أراٍ حٿِناخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ             كي - 

 وٓڀڂ ُههَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ
 .رُ٪ حٿلٜخس ورُ٪ حٿٍَٰ ً ٫ننه-
يػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ كيػنخ حْوُح٫ٍ ٷخٽ كيػنٍ حٿِهٌَ ٷخٽ كايػنٍ ػخراض   ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٍٓ حٿٍِٷٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ
 .٬ىًوح ڃن َٗهخوططٔزىح حٿََق ٳبنهخ طـٍء رخٿَكڄش وحٿ٬ٌحد وٿټن ٓڀىح حهلل ڃن هَُهخ  ٖ-
حرن أرٍ ًثذ ٷخٽ كيػنٍ ٬ُٓي ران أراٍ ٓا٬ُي ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫نكي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َلپ ٖڃَأس طئڃن رخهلل وحٿُىځ حِهَ طٔخٳَ َىڃخ اٖ ڃ٪ ًٌ ڃلَځ ٖ-
كيػنٍ ٬ُٓي ٫ن أرٍ هََاَس ٫ان    ٽحرن ٫ـٗڅ ٷخ ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل
ػش ٻڀهڂ كاٶ ٫ڀاً حهلل ٫اِ وؿاپ ٫ىناه حٿڄـخهاي ٳاٍ ٓازُپ حهلل ٫اِ وؿاپ وحٿناخٻق ٿُٔاظ٬ٴٲ             ػٗ-

 وحٿڄټخطذ َََي حْىحء.
ڄن َكػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن أرٍ ٫َورش ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ان ٫زاي حٿا   كي - 

 رٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأرن آىځ ٫ن 
نزُخء أهىس ٿ٬ٗص ىَنهڂ وحكي وأڃهخطهڂ ٗظً وأنخ أوٿً حٿنخّ ر٬ًُٔ ران ڃاََڂ ْناه ٿاڂ َټان      حْ-

رُنٍ ورُنه نزٍ وانه نخُٽ ٳبًح ٍأَظڄى  ٳخ٫َٳى  ٳبنه ٍؿاپ ڃَراى٩ اٿاً حٿلڄاَس وحٿزُاخٝ ٓاز٢       
ټٔااَ حٿٜااڀُذ وَٸظااپ حٿونَِااَ و٠َاا٪  ُرااُن ڃڄٜااَطُن ٳپ ٻااؤڅ ٍأٓااه َٸ٤ااَ واڅ ٿااڂ َٜاازه رڀاا  
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ڀاپ ٻڀهاخ ٯُاَ حٔٓاٗځ وَهڀاٺ حهلل ٳاٍ ُڃخناه        حٿڄڀپ كظاً َهڀاٺ حهلل ٳاٍ ُڃخناه حٿڄ     پحٿـَِش و٤٬َ
ڃنش ٳٍ حٍْٝ كظً طَطا٪ حٔراپ ڃا٪ حْٓاي ؿڄ٬ُاخ وحٿنڄاىٍ ڃا٪        حْ حٿڄُٔق حٿيؿخٽ حٿټٌحد وطٸ٪

٠اَ ر٠٬اهڂ ر٠٬اخ ٳُڄټاغ ڃاخ      َڅ رخٿلُاخص ٖ  ڄاخ حٿزٸَ وحٿٌثخد ڃ٪ حٿٰانڂ وَڀ٬اذ حٿٜازُخڅ وحٿٰڀ   
 .َظىٳً ٳُٜڀٍ ٫ڀُه حٿڄٔڀڄىڅ وَيٳنىنه ٗخء حهلل أڅ َڄټغ ػڂ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد ٷخٽ كيػنخ ه٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫زاي حٿاَكڄن ران    كي - 
 آىځ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .نزُخء ٳٌٻَ ڃ٬نخ  اٖ أنه ٷخٽ كظً َهڀٺ ٳٍ ُڃخنه ڃُٔق حٿ٠ٗٿش ح٫ْىٍ حٿټٌحدحْ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن ٳٍ طٴَُٔ ُٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ران  كي - 

 ََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهَ آىځ ٫ن أرٍ
 .ٻَ حٿليَغٳٌ-
حهلل ٷخٽ كيػنٍ ٬ُٓي ران أراٍ ٓا٬ُي ٫ان أرُاه       ُيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زكي - 

 ٽ٫ن أرٍ هَََس ٷخ
پ ٍؿپ حٿڄٔـي ٳٜڀً ػڂ ؿخء اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٔاڀڂ ٳاَى ٫ڀُاه حٿٔاٗځ وٷاخٽ      ىه-

حٍؿ٪ ٳٜپ ٳبنٺ ٿڂ طٜپ ٳَؿ٪ ٳٴ٬پ ًٿٺ ػٗع ڃَحص ٷخٽ ٳٸخٽ وحٿٌٌ ر٬ؼٺ راخٿلٶ ڃاخ أكٔان    
ڃخ طَُٔ ڃ٬ٺ ڃن حٿٸاَآڅ ػاڂ حٍٻا٪ كظاً      أس ٳټزَ ػڂ حٷَٗٯَُ هٌح ٳ٬ڀڄنٍ ٷخٽ اًح ٷڄض اٿً حٿٜ

ٓـي كظً ط٤ڄجن ٓخؿيح ػڂ حٍٳ٪ كظً ط٤ڄجن ؿخٿٔخ ٬خ ػڂ حٍٳ٪ كظً ط٬ظيٽ ٷخثڄخ ػڂ ححٻط٤ڄجن ٍ
 ػڂ حٳ٬پ ًٿٺ ٳٍ ٛٗطٺ ٻڀهخ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حٓڄ٬ُپ ٬َناٍ حران أراٍ هخٿاي ٷاخٽ كايػنخ َُاخى ٫ان         كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهللن حٿنزٍ ٛڀً ح٫ أرٍ هَََس

َ ر٬ي ٷَُٜ وحٿٌٌ نٴْ ڃلڄي رُاي  ٿظانٴٸن ٻنىُهڄاخ ٳاٍ ٓازُپ      ٻَٔي ر٬ي ٻَٔي وٖ ٷُٜ ٖ-
 .حهلل ٫ِ وؿپ

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ وََِي ٫ن حٓڄ٬ُپ ٫ن أرُه أڅ أرخ هَََسكي - 
خڅ ٍٓاىٽ  ٻا ٷاخٽ ٷڀاض هټاٌح    ٽ څ َٜڀٍ رهڂ رخٿڄيَنش نلىح ڃن ٛٗس ٷُْ وٻخڅ ٷُْ ٖ ٤َىٻخ-

٬ااڂ أو أوؿااِ وٷااخٽ ََِااي وأوؿااِ كاايػنخ  وٻُاا٪ ٷااخٽ ن٬ااڂ   حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٜااڀٍ ٷااخٽ ن 
 .وأوؿِ

أ٬ٗغ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ ٛاخٿق ًٻاىحڅ ٫ان أراٍ      ٫ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُكي - 
 ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس وأرٍ ٬ُٓي وؿخرَ أو حػنُن ڃن هئٖء حٿؼٗػش أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل

 .٫ن حٿَٜٱ نهً-
نخ َلًُ ٷخٽ كيػنخ ٳ٠ُپ رن ٯِوحڅ ٷاخٽ كايػنٍ حران أراٍ ن٬اڂ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٌهذ رخٿٌهذ وحٿٴ٠ش رخٿٴ٠ش وحٿىٍٵ رخٿىٍٵ ڃؼٗ رڄؼپ َيح رُي ڃن ُحى أو حُىحى ٳٸي أٍرًحٿ-



  

 

 

Page 663 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

٫ان أراٍ كاخُځ    يػنخ َلًُ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿلاخىس     ك كيػنٍ أرٍ حهللػنخ ٫زي كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ٻٔذ حٔڃخءنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل ٫ان هزُاذ ران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان كٴاٚ        كي - 

 رن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٌ ٫ڀً كىٍٟرُن رُظٍ وڃنزٌَ ٍوٟش ڃن ٍَخٝ حٿـنش وڃنزَ ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٬ٗزش ٫ان حٿ٬اٗء ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ       كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڄئڃن َٰخٍ وحهلل أٗي ٯَُححٿ-
٬ٗزش ٷخٽ كيػنٍ حٿ٬ٗء ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس      ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً
٫ٴاخ ٍؿاپ اٖ ُحى  حهلل راه ٫اِح وٖ نٸٜاض ٛايٷش ڃان ڃاخٽ وٖ ٫ٴاخ ٍؿاپ ٷا٢ اٖ ُحى  حهلل             ڃخ-

 ٫ِح.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنٍ حٿ٬ٗء ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس     كي - 

 ه وٓڀڂٍُ ٛڀً حهلل ٫ڀنز٫ن حٿ
ره حٿيٍؿخص وَټٴَ راه حٿو٤خَاخ ٻؼاَس حٿو٤اخ اٿاً حٿڄٔاخؿي        أىٿټڂ ٫ڀً ڃخ ََٳ٪ حهلل ٫ِ وؿپ أٖ-

 .وحنظ٨خٍ حٿٜٗس ر٬ي حٿٜٗس وآزخ٭ حٿىٟىء ٫ڀً حٿڄټخٍ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَ وٷاخٽ كايػنخ أراى ٓاڀڄش ٫ان أراٍ              كي - 

 وٓڀڂ ٷخٽ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه
 .ٿُوَؿن طٴٗصطڄن٬ىح اڃخء حهلل ڃٔخؿي حهلل و ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ڃخٿٺ ٷخٽ أهزَنٍ حٿِهٌَ ٫ن ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ    كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ً ٿنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿنـخٍٗ ٳٍ حٿُىځ حٿٌٌ ڃخص ٳُاه ٳواَؽ اٿاً حٿڄٜاڀً     ن٬-

 .وٻزَ ٫ڀُه أٍر٬خ ٲ أٛلخره هڀٴهٳٜ
رٍ كيػنخ َلًُ ٷخٽ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٷاخٽ كايػنخ أراى ٓاڀڄش ٫ان          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ْ حٿٰنً ٫ن ٻؼَس حٿ٬َٝ وٿټن حٿٰنً ٯنً حٿنٴْ وربٓنخى  ڃؼپ حٿڄـخهي ٳٍ ٓازُپ حهلل ٫اِ   ٿُ-

ش أو َظىٳاخ  حهلل  خنض حٿٜخثڂ ٳاٍ رُظاه حٿاٌٌ ٖ َٴظاَ كظاً ََؿا٪ رڄاخ ٍؿا٪ ڃان ٯنُڄا          ٿٸوؿپ ڃؼپ ح
 .ٳُيهڀه حٿـنش

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٬َنٍ حرن ٬ُٓي ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَ وٷاخٽ كايػنٍ أراى        كي - 
 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حهلل ط٬خٿً
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أًڅ ٓڄ٬ض وٖ ه٤َ ٫ڀً ٷڀذ رَ٘ ٳخٷَإوح اڅ  ٖ ٫ُن ٍأص وٖڃخيىص ٿ٬زخىٌ حٿٜخٿلُن أ٫-
جظڂ ٳٗ ط٬ڀڂ نٴْ ڃخ أهٴً ٿهخ؟؟ ڃن ٷَس أ٫ُن وٷخٽ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اڅ ٳاٍ حٿـناش ٗاـَس    ٗ

ََُٔ حٿَحٻذ ٳٍ ٧ڀهخ ڃخثش ٫خځ ڃخ َٸ٬٤هخ ٳخٷَإح أڅ ٗاجظڂ و٧اپ ڃڄايوى ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً       
وٓڀڂ وڃىٟ٪ ٓى١ أكيٻڂ ٳٍ حٿـنش هُاَ ڃان حٿاينُخ وڃاخ ٳُهاخ وٷاَأ ٳڄان ُكاِف ٫ان           حهلل ٫ڀُه

اٖ ڃظخ٩ حٿَٰوٍ وربٓنخى  ٷخٽ اًح ٻزَ حٔڃخځ ٳټزَوح  پ حٿـنش ٳٸي ٳخُ وڃخ حٿلُخس حٿينُخحٿنخٍ وأىه
واًح ٍٻ٪ ٳخٍٻ٬ىح واًح ٓـي ٳخٓـيوح واڅ ٛڀً ؿخٿٔاخ ٳٜاڀىح ؿڀىٓاخ وربٓانخى  ٷاخٽ ٛاڀً حهلل       

 ٫ڀُه وٓڀڂ
حهلل هڂ ٳااٍ حٔٓااٗځ اًح ٳٸهااىح وربٓاانخى  ٷااخٽ ٍٓااىٽ  ٍحٿـخهڀُااش هُااخ ٳااٍنااخّ ڃ٬ااخىڅ ٳوُااخٍهڂ حٿ-

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طٸيڃىح حٿ٘هَ رُىځ وٖ َىڃُن اٖ أڅ َىحٳاٶ أكايٻڂ ٛاىڃخ ٻاخڅ َٜاىڃه      
ٛىڃىح ٿَإَظه وأٳ٤َوح ٿَإَظه ٳبڅ ٯڂ ٫ڀُټڂ ٳؤطڄىح ػٗػُن َىڃخ ػڂ أٳ٤اَوح وربٓانخى  ٷاخٽ ٳاٍ     

پ ـنُن ٯَس ٫زي أو أڃش ٳٸخٽ حٿٌٌ ٷ٠ً ٫ڀُه أ٬َٸپ ڃن ٖ أٻپ وٖ َٗد وٖ ٛخف وٖ حٓظهحٿ
ٿٸااىٽ ٗااخ٫َ ٳُااه ٯااَس ٫زااي أو أڃااش وربٓاانخى  ٷااخٽ حٿَإَااخ     ٳڄؼااپ ًٿااٺ ٤َااپ ٳٸااخٽ اڅ هااٌح حٿٸااىٽ   

 حٿٜخٿلش ََحهخ حٿڄٔڀڂ أو طَي ٿه ؿِء ڃن ٓظش وأٍر٬ُن ؿِءح ڃن حٿنزىس.
ن أراٍ هََاَس ٷاخٽ    ٫ا ٷخٽ ٓڄ٬ض أراٍ  څ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗكي - 

 ه وٓڀڂٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُ
 .خځ ٫ُنٍ وٖ َنخځ ٷڀزٍطن-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
ټاَ   َ پ َخ ٍٓىٽ حهلل أٌ حٿنٔخء هَُ ٷخٽ حٿظٍ طَٔ  اًح ن٨َ وط٬ُ٤اه اًح أڃاَ ٖ طوخٿٴاه ٳُڄاخ    ٷُ-

 .ٳٍ نٴٔهخ وڃخٿه
ًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٷخٽ كيػنٍ ٬ُٓي ٫ن أرٍ هََاَس ٫ان   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلكي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڀزنټڂ أهپ حٿزخىَش ٫ن حٓڂ ٛٗطټڂٖ طٰ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أراٍ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان      كي - 
 ه وٓڀڂ ٷخٽٍُ ٛڀً حهلل ٫ڀنزحٿ
ٿه ن٬ٗڅ َٰڀٍ ڃنهڄخ ىڃخٯه وربٓنخى  ٷاخٽ أٷخطاپ حٿناخّ كظاً     نً أهپ حٿنخٍ ٫ٌحرخ ٍؿپ َـ٬پ أى-

 .َٸىٿىح ٖ حٿه اٖ حهلل ٳبًح ٷخٿىح ٖ حٿه اٖ حهلل ٫ٜڄىح ڃنٍ ىڃخءهڂ وأڃىحٿهڂ اٖ رلٸهخ
ٍ ٫ان أراٍ   ڄڅ ٷاخٽ كايػنٍ ٓا   ٗػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ان حران ٫ـا   كي - 

 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
هلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اًح ٤٫ااْ وٟاا٪ ػىرااه أو َااي  ٫ڀااً ؿزهظااه وهٴااٞ أو   څ ٍٓااىٽ حٻااب-

 .ٯٞ ڃن ٛىطه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ڃخٿٺ ٷخٽ كايػنٍ حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ       كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
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ً       ً ٿناخ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُااه وٓاڀڂ    ن٬ا -  حٿنـخٗاٍ حٿُاىځ حٿاٌٌ ڃااخص ٳُاه ٳواَؽ اٿاً حٿڄٜااڀ
 خ.ٳٜٲ أٛلخره هڀٴه ٳټزَ ٫ڀُه أٍر٬

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٷخٽ كيػنٍ ٬ُٓي ٫ن أرٍ هََاَس ٫ان   كي - 
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

خځ وحٿٸاىځ ؿڀااىّ  ٷا ٳڀاُـڀْ ػااڂ اڅ  ْ ح حنظهاً أكايٻڂ اٿاً حٿڄـڀااْ ٳڀُٔاڀڂ ٳابڅ راايح ٿاه أڅ َـڀا       اً-
 .حِهَس ٳڀُٔڀڂ ٳڀُٔض حْوٿً رؤكٶ ڃن

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫زُي حهلل ٷاخٽ كايػنٍ هزُاذ ران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان        كي - 
 كٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ر٬زاخىس حهلل وٍؿاپ ٷڀزاه     ؤ٬ش ٨َڀهڂ حهلل ٳٍ ٧ڀه َاىځ ٖ ٧اپ أٖ ٧ڀاه حٔڃاخځ حٿ٬اخىٽ وٗاخد ن٘ا       ٓز-
 ٗ څ طلخرااخ ٳااٍ حهلل ٫ااِ وؿااپ حؿظڄ٬ااخ ٫ڀُااه وطٴَٷااخ ٫ڀُااه وٍؿااپ طٜاايٵ    ڃظ٬ڀااٶ رخٿڄٔااخؿي وٍؿاا

رٜيٷش أهٴخهخ ٖ ط٬ڀڂ ٗڄخٿه ڃاخ طنٴاٶ َڄُناه وٍؿاپ ًٻاَ حهلل هخٿُاخ ٳٴخٟاض ٫ُناخ  وٍؿاپ ى٫ظاه           
 وؿڄخٽ اٿً نٴٔهخ ٷخٽ أنخ أهخٱ حهلل ٫ِ وؿپ.ًحص ڃنٜذ 

ُي ٫ن أرٍ هََاَس ٫ان   ٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن ٫ـٗڅ ٷخٽ كيػنٍ ٬ٓن٫زي حهلل كيػ نخػكي - 
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 ڀهڂ انٍ أكَؽ كٶ حٿ٬٠ُٴُن حٿُظُڂ وحٿڄَأس.حٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٷخٽ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ
ٸاىٽ حٿَؿاپ ُوؿناٍ حرنظاٺ     ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿٰ٘خٍ ٷاخٽ وحٿ٘اٰخٍ أڅ َ   ًهن-

 .وأُوؿٺ حرنظٍ أو ُوؿنٍ أهظٺ وأُوؿٺ أهظٍ ٷخٽ ونهً ٫ن رُ٪ حٿٍَٰ و٫ن حٿلٜخس
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٷخٽ كيػنخ ػىٍ ٬َنٍ حرن ََِي ٫ن ڃټلىٽ ٫ن أرٍ كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ حهلل ٛڀً حهلل ىٽهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓ
 .ي حرن آىځ٬ُن كٶ وَل٠َ رهخ حٿ٤ُ٘خڅ وكٔحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٷخٽ كيػنخ ه٘خځ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َ ٿَؿپ نلً ٯٜن ٗىٹ ٫ن ٣ََٶ حٿنخّٯٴ-
نڄَُ ٷاخٽ كايػنخ هخٗاڂ ران هخٗاڂ ٷاخٽ كايػنٍ أراى ٛاخٿق           رنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حكي - 

 ٬يَُن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂڃىٿً حٿٔ
ٍؿخٖ َٔظنٴَوڅ ٫٘خثَهڂ َٸىٿىڅ حٿوَُ حٿوَُ وحٿڄيَنش هَُ ٿهاڂ ٿاى ٻاخنىح ٬َڀڄاىڅ وحٿاٌٌ       اڅ-

ٸُخڃاش وحٿاٌٌ   ٿو ٗاٴ٬ُخ َاىځ ح  أ نٴٍٔ رُي  ٖ َٜازَ ٫ڀاً ْوحثهاخ وٗايطهخ أكاي اٖ ٻناض ٿاه ٗاهُيح        
َنٴٍ حٿټَُ هزاغ حٿليَاي وحٿاٌٌ نٴاْ ڃلڄاي رُاي  ٖ َواَؽ ڃنهاخ          نٴٍٔ رُي  انهخ ٿظنٴٍ أهڀهخ ٻڄخ

 أكي ٍحٯزخ ٫نهخ اٖ أريٿهخ حهلل ٫ِ وؿپ هَُح ڃنه.
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄٖ ووٻُ٪ ٷخٽ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان    كي - 
  هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ْٗـ٬ٍ ٫ن أرٍح أرٍ كخُځ

ح ى٫خ حٿَؿپ حڃَأطه اٿً ٳَحٗه ٳؤرض ٫ڀُاه ٳزاخص وهاى ٯ٠ازخڅ ٿ٬نظهاخ حٿڄٗثټاش كظاً َٜازق         اً-
 .ٷخٽ وٻُ٪ ٫ڀُهخ ٓخه٢

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٷخٽ كيػنخ أرى كُخڅ ٫ن أرٍ ٫ٍُش ٫ن أرٍ هَََس كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀًٽ ٷخٽ ٷخ

ڀظه ٳٍ حٔٓٗځ ٫نيٹ ڃنٴ٬اش ٳابنٍ ٓاڄ٬ض حٿڀُڀاش ه٘اٲ ن٬ڀُاٺ       رٗد كيػنٍ رؤٍؿً ٫ڄپ ٫ڄ َخ-
رُن َيٌ ٳٍ حٿـنش ٳٸخٽ رٗٽ ڃخ ٫ڄڀض ٫ڄٗ ٳٍ حٔٓٗځ أٍؿً ٫نيٌ ڃنٴ٬اش اٖ أناٍ ٿاڂ أط٤هاَ     

 .ًهلل ٿٍ أڅ أٛڀح ٣هىٍح طخڃخ ٳٍ ٓخ٫ش ڃن ٿُپ أو نهخٍ اٖ ٛڀُض رٌٿٺ حٿ٤هىٍ ڃخ ٻظذ
ُاَ ٷاخٽ أنزؤناخ كـاخؽ ٬َناٍ حران ىَناخٍ ٫ان ؿ٬ٴاَ ران           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ حران نڄ  كي - 

 اَخّ ٫ن ٫زي حٿَكڄن حرن ڃ٬ٔىى ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ؽ ٫ڀُنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وڃ٬اه كٔان وكٔاُن هاٌح ٫ڀاً ٫خطٸاه وهاٌح ٫ڀاً           هَ-

خ ً اٿُنخ ٳٸخٽ ٿه ٍؿپ َخ ٍٓاىٽ حهلل اناٺ طلزهڄا   هح ڃَس كظً حنظه٫ٌخطٸه وهى َڀؼڂ هٌح ڃَس وَڀؼڂ 
 .ٳٸخٽ ڃن أكزهڄخ ٳٸي أكزنٍ وڃن أر٠ٰهڄخ ٳٸي أر٠ٰنٍ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ وأرى أٓخڃش ٷخٖ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ان هزُاذ ران ٫زاي     كي - 
 ُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ڀحٿَكڄن ٫ن كٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 

ـنش ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرٍ ٷاخٽ أراى أٓاخڃش ٻاپ     لخڅ وؿُلخڅ وحٿنُپ وحٿٴَحص وٻپ ڃن أنهخٍ حٿُٓ-
 .ڃن أنهخٍ حٿـنش

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ أهزَنٍ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ َلُاً ڃاىٿً ؿ٬ايس ٫ان أراٍ هََاَس       كي - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍؿپ

وٛاايٷظهخ ٯُااَ أنهااخ طاائًٌ ؿَُحنهااخ  هخٍٓااىٽ حهلل اڅ ٳٗنااش َااٌٻَ ڃاان ٻؼااَ ٛااٗطهخ وٛااُخڃ َااخ-
خٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٳابڅ ٳٗناش َاٌٻَ ڃان ٷڀاش ٛاُخڃهخ وٛايٷظهخ وانهاخ           رڀٔخنهخ ٷخٽ هٍ ٳاٍ حٿناخٍ ٷا   

 طٜيٵ رخْطىحٍ ڃن حْٷ٢ وٖ طئًٌ ؿَُحنهخ رڀٔخنهخ ٷخٽ هٍ ٳٍ حٿـنش.
ن ؿاخرَ ٫ان   را  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى أٓخڃش ٷخٽ أهزَنٍ ٫زي حٿَكڄن حران ََِاي  كي - 

ٍ   ٬حٓڄ هََاَس ٫ان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه       ُپ رن ٫زُي حهلل ٫ن أرٍ ٛخٿق حْٗا٬ٌَ ٫ان أرا
وٓڀڂ أنه ٫خى ڃ٠ََاخ وڃ٬اه أراى هََاَس ڃان و٫اٺ ٻاخڅ راه ٳٸاخٽ ٿاه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه              

 وٓڀڂ
ٍ ناخ َ٘ اڅ حهلل ٫ِ وؿپ َٸىٽ نخٌٍ أٓڀ٤هخ ٫ڀً ٫زيٌ حٿڄئڃن ٳٍ حٿينُخ ٿظټىڅ ك٨اه ڃان حٿ  حر-

 .ٳٍ حِهَس
كيػنخ ڃ٤اَٱ ٫ان أراٍ حٿـهاڂ ٫ان أراٍ َُاي ٫ان          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓزخ١ ٷخٽكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ



  

 

 

Page 667 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ض ٷخ٫يح ٫ني حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳـخءطه حڃاَأس ٳٸخٿاض َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٣اىٵ ڃان ًهاذ        ٻن-
 نٷخٽ ٣ىٵ ڃن نخٍ ٷخٿض َخ ٍٓىٽ حهلل ٓىحٍحڅ ڃن ًهذ ٷخٽ ٓىحٍحڅ ڃان ناخٍ ٷخٿاض ٷ٣َاخڅ ڃا     

ڃن ًهاذ ٳَڃاض راه ػاڂ ٷخٿاض َاخ ٍٓاىٽ حهلل أڅ        ًهذ ٷخٽ ٷ٣َخڅ ڃن نخٍ ٷخٽ وٻخڅ ٫ڀُهخ ٓىحٍ 
طِڅ ٿَِن ٿِوؿهخ ٛڀٴض ٫ني  ٷخٽ ٳٸخٽ ڃخ َڄن٪ اكيحٻن طٜن٪ ٷا٣َُن ڃان ٳ٠اش    اكيحنخ اًح ٿڂ 

 ػڂ طٜٴَهڄخ رخٿ٫ِٴَحڅ.
َ    ڄاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄُاَ ٷاخٽ كايػنخ ڃل   كي -  ٷاخٽ كايػنخ أراى     و٬َناٍ حران ٫ڄا

 ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍ
 حهلل ٫ِ وؿپ أنِٽ حٿٸَآڅ ٫ڀً ٓز٬ش أكَٱ ٫ڀُڂ كټُڂ ٯٴىٍ ٍكُڂ. اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ىحوى حٿلٴٌَ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ان ٓا٬ي ران اراَحهُڂ ٫ان أراُن       كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ
  ٬ڀٸش ڃخ ٻخڅ ٫ڀُه ىَنْ حٿڄئڃن ڃنٴ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ىحوى حٿلٴٌَ ٫ن ََٗٺ ٫ن ٓهُپ ران أراٍ ٛاخٿق  ٫ان     كي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َاخص ڃااخثٗص ڃڄاُٗص ٫ڀااً   ٍٔااخء ٻخٓاُخص ٫خ ن ٴخڅ ڃان أڃظااٍ ڃان أهااپ حٿناخٍ ٿاڂ أٍهااڂ ر٬اي     ٛان -

رپ ٖ َيهڀن حٿـنش وٖ َـيڅ ٍَلهخ وٍؿخٽ ڃ٬هاڂ أٓاُخ١ ٻؤًناخد حٿزٸاَ     ٍإٓهن أڃؼخٽ أٓنڄش حٔ
 ٠ََرىڅ رهخ حٿنخّ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ       كي - 
 ُه وٓڀڂ٫ڀهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 

ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٬َڀڄناخ أڅ     ُق ٿڀَؿخٽ وحٿظٜٴُٶ ٿڀنٔخء وربٓنخى  ٷخٽ ٻخڅزظٔحٿ-
ٖ نزخىٍ حٔڃخځ رخٿَٻى٩ وحٿٔـىى واًح ٻزَ ٳټزَوح واًح ٓـي ٳخٓـيوح واًح ٷخٽ ٯَُ حٿڄ٠ٰاىد  

ڄ٪ حهلل ًح ٷخٽ ٓا وا٫ڀُهڂ وٖ حٿ٠خٿُن ٳٸىٿىح آڃُن ٳبًح وحٳٶ ٻٗځ حٿڄٗثټش ٯٴَ ٿڄن ٳٍ حٿڄٔـي 
 ٿڄن كڄي  ٳٸىٿىح ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي.

٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٬َڀً وڃلڄي حرنخ ٫زُي ٷخٖ كيػنخ حٿلٔن رن حٿلټڂ ٫ان ٫ايٌ   ػنخ كي - 
 رن ػخرض ٫ن ُٗن ڃن حْنٜخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ڃاخ حُىحى ٫زاي ڃان حٿٔاڀ٤خڅ     وٿٔاڀ٤خڅ حٳظاظن   ح ريح ؿٴخ وڃن طز٪ حٿُٜي ٯٴپ وڃن أطً أرىحد ڃن-
 .حهلل ٫ِ وؿپ ر٬يحٷَرخ اٖ حُىحى ڃن 

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زُاي ٷاخٽ كايػنخ ىحوى حْوىٌ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ              كي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ٷىٿه

 .ڃظٍ ٳُهْ ً أڅ َز٬ؼٺ ٍرٺ ڃٸخڃخ ڃلڄىىح ٷخٽ هى حٿڄٸخځ حٿٌٌ أٗٴ٪٫ٔ-
كڄَ ٫ن أٓاخڃش ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى هخٿي حْكي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂحهلل ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً
 .ڃن ٛخثڂ ٿُْ ٿه ڃن ُٛخڃه اٖ حٿـى٩ وٻڂ ڃن ٷخثڂ ٿُْ ٿه ڃن ٷُخڃه اٖ حٿٔهَ ٻڂ-
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ٔخڅ ٫ن أرٍ كخُځ ٫ان  َُي ٬َنٍ حرن ٻَِػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي ٫ن كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ

حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ڀً ٷزَ ٳٸخٽ حثظىنٍ رـََيطُن ٳـ٬پ أكايحهڄخ ٫ناي ٍأٓاه    ٍٓىٽ  ڃَ-
وحْهَي ٫ني ٍؿڀُه ٳٸُپ َخ نزٍ حهلل أَنٴ٬ه ًٿٺ ٷخٽ ٿن َِحٽ أڅ َوٴٲ ٫نه ر٬ٞ ٫اٌحد حٿٸزاَ   

 .ڃخ ٻخڅ ٳُهڄخ نيو
َ   لٍ أرٍ كيػنخ ڃػنػنخ ٫زي حهلل كيكي -  س ٷاخٽ  ڄي رن ٫زُي ٫ن ََِي ٫ن أرٍ كخُځ ٫ان أراٍ هََا

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿ٬ڄه
ٖ حٿه اٖ حهلل أٗهي ٿٺ رهخ ٫ني حهلل َاىځ حٿٸُخڃاش ٷاخٽ ٿاىٖ أڅ ط٬َُناٍ ٷاََٖ ْٷاٍَص ٫ُناٺ          ٷپ-

خء وهااى أ٫ڀااڂ َ٘اارهااخ ٷااخٽ ٳااؤنِٽ حهلل ٫ااِ وؿااپ انااٺ ٖ طهاايٌ ڃاان أكززااض وٿټاان حهلل َهاايٌ ڃاان     
 ٿڄهظيَن.خر
ڃلڄااي راان ٫زُااي حٿ٤نخٳٔااٍ ٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه  ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخكااي - 

 وٓڀڂ ََِي رن ٻُٔبڅ ٫ن أرٍ كخُځ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٍ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷزَ أڃه ٳزټً ورټً ڃن كىٿه ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه     ُح-

 ٍ ٍ وٓاڀڂ حٓااظؤًنض  َ  را ٳاؤًڅ ٿااٍ   ٿهااخ ٳڀاڂ َاائًڅ ٿاٍ وحٓااظؤًنظه ٳاٍ أڅ أُوٍ ٷزَهااخ    ٳااٍ أڅ أٓاظٰٴ
 .ٳِوٍوح حٿٸزىٍ ٳبنهخ طٌٻَ حٿڄىص

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄَو ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ

 ءص حڃَأس اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رهخ ٿڄڂ ٳٸخٿضؿخ-
ٺ واڅ ٗاجض ٳخٛازٌَ وٖ   هلل أڅ َ٘اٴُنٍ ٷاخٽ أڅ ٗاجض ى٫اىص حهلل أڅ َ٘اٴُ     حٓاىٽ حهلل حى٩  َخ ٍ-

 .كٔخد ٫ڀُٺ ٷخٿض رپ أٛزَ وٖ كٔخد ٫ڀٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ       كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ً حٿڄُض و٬٣ن ٳٍ حٿنٔذڀّ ٻٴَ نُخكه ٫نخظخڅ هڄخ رخٿػن-
يػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ       ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 هَََس ٷخٽ ح٫ْڄٖ
أٍح  اٖ ٷي ٍٳ٬ه ٷخٽ وَپ ٿڀ٬َد ڃن أڃَ ٷي حٷظَد أٳڀق ڃن ٻٲ َاي  ٷاخٽ ٫زاي حهلل ٷاخٽ أراٍ       ٖ-

 .ووحٳٸه أرى ڃ٬خوَش ٫ن أرٍ هَََس
ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ        هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي ٷخٽ كيػنخحػنخ ٫زي كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڄخ ڃؼپ هئٖء حٿٜڀىحص حٿوڄْ ڃؼپ نهَ ؿاخٍ ٫ڀاً راخد أكايٻڂ َٰظٔاپ ڃناه ٻاپ َاىځ هڄاْ          ان-

 .ڃَحص ٳڄخًح َزٸُن ڃن ىٍنه
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ي ران  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي ٷخٽ كيػنخ ڃلڄكي - 
٫ڄَو ٫ن ٛٴىحڅ رن أرٍ ََِي ٫ان كٜاُن ران حٿڀـاٗؽ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل           

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َـظڄ٪ حٿ٘ق وحَٔڄخڅ ٳٍ ؿىٱ ٍؿپ ڃٔڀڂ وٖ َـظڄ٪ ٯزخٍ ٳٍ ٓزُپ حهلل وىهخڅ ؿهانڂ ٳاٍ    ٖ-

 .ؿىٱ ٍؿپ ڃٔڀڂ
ؤناخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ       كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄاي ران ٫زُاي وََِاي ٷاخٽ أنز      ػنخ ٫زي حهللكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڀڄش ٫ن
ٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل انخ نـي ٳاٍ أنٴٔانخ ڃاخ َٔاَنخ ناظټڀڂ راه واڅ ٿناخ ڃاخ ٣ڀ٬اض ٫ڀُاه حٿ٘اڄْ ٷاخٽ             ٷخ-

 .أوؿيطڂ ًٿٺ ٷخٿىح ن٬ڂ ٷخٽ ًحٹ ََٛق حَٔڄخڅ
راٍ  ران ٫زُاي ٷاخٽ كايػنخ ڃلڄاي ٬َناٍ حران آالٶ ٫ان أ          يأرٍ كيػنخ ڃلڄٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

لټڂ رن ػىرخڅ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٓاڄ٬ض      حٿ ڃخٿٺ رن ػ٬ڀزش رن أرٍ ڃخٿٺ حٿٸ٧ًَ ٫ن ٫ڄَ رن
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

ٿٸڀُاپ  ح ط٬يوڅ حٿ٘هُي ٷخٿىح حٿٌٌ َٸخطپ ٳاٍ ٓازُپ حهلل كظاً َٸظاپ ٷاخٽ اڅ حٿ٘اهُي ٳاٍ أڃظاٍ اًح         ڃخ-
ي وحٿََٰٶ ٳٍ ٓزُپ حهلل ٗاهُي وحٿواخٍ ٫ان    ٍ ٓزُپ حهلل ٗهُيوح حٿ٬٤ُن ٳٍ ٓزُپ حهلل ٗهُٳحٿٸظُپ 

 .ىحرظه ٳٍ ٓزُپ حهلل ٗهُي وحٿڄـنىد ٳٍ ٓزُپ حهلل ٗهُي ٷخٽ ڃلڄي حٿڄـنىد ٛخكذ حٿـنذ
٫ان   َسػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي ٷخٽ كيػنخ ىحوى ٫ن أرُه ٫ن أراٍ هََا  كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً
حٿنخٍ حْؿىٳخڅ ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل وڃخ حْؿىٳاخڅ ٷاخٽ حٿٴاَؽ وحٿٴاڂ ٷاخٽ      أٻؼَ ڃخ َيهپ حٿنخّ  أڅ-

 أطيٍوڅ أٻؼَ ڃخ َيهپ حٿـنش طٸىي حهلل وكٔن حٿوڀٶ.
ٽ ٷاخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي ٷخٽ كيػنخ ىحوى ٫ن أرُه ٫ان أراٍ هََاَس    كي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
 .ٿٜٗس وره أًي ٬َنٍ حٿزىٽ وحٿٰخث٢َٸىڃن أكيٻڂ اٿً ح ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ طڀُي رن ٓڀُڄخڅ ٷاخٽ كايػنخ أراى حٿلـاخٱ ٫ان أراٍ كاخُځ ٫ان         كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ
خ كااَد ٿڄاان أنااَ حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ اٿااً ٫ڀااً وحٿلٔاان وحٿلٔااُن وٳخ٣ڄااش ٳٸااخٽ    ن٨اا-

 .كخٍرټڂ وٓڀڂ ٿڄن ٓخٿڄټڂ
ٍ أرٍ كيػنخ حرن حىٍَْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓهُپ رن أراٍ ٛاخٿق َاٌٻَ ٫ان أرُاه      ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ح ٛڀُظڂ ر٬ي حٿـڄ٬ش ٳٜڀىح أٍر٬اخ ٳابڅ ٫ـاپ راٺ ٗاٍء ٳٜاپ ٍٻ٬ظاُن وٍٻ٬ظاُن اًح ٍؿ٬اض          اً-

 .ڃن كيَغ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أځ ٖ حْ وٖ أىٌٍ هٌٍَٷخٽ حرن حى
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃَوحڅ حٿٴِحٌٍ ٷخٽ أنزؤنخ ه٘خځ حٿيٓظىحثٍ ٫ن َلًُ رن أرٍ كي - 

 ٻؼَُ ٫ن أرٍ ؿ٬ٴَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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ڀىٽ ٳُاه وكاؾ ڃزاَوٍ ٷاخٽ ٳٸاخٽ      ٯٳُه وٯِو ٖ  ٗٺ٠پ حَٔڄخڅ ٫ني حهلل ٫ِ وؿپ اَڄخڅ ٖ أٳ-
ه ٫ان حٿلـاخؽ حٿٜاىحٱ أو    ٳُا  َوٍ َټٴَ ه٤خَخ طڀٺ حٿٔنش ٷخٽ ڃَوحڅ ٖ ٗاٺ أرى هَََس كؾ ڃز

 .٫ن ه٘خځ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃَوحڅ حٿٴِحٌٍ ٷخٽ أنزؤنخ ٛازُق أراى حٿڄڀاُق ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ       كي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحهللٛخٿق َليع ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ 
 .ٖ َٔؤٿه ٠َٰذ ٫ڀُه ڃن-
زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڄخٍ رن ڃلڄي وهى حرن أهاض ٓاٴُخڅ حٿؼاىٌٍ ٫ان ڃنٜاىٍ      ػنخ ٫كي - 

 ٫ن أرٍ ٫ؼڄخڅ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .طن٩ِ حٿَكڄش اٖ ڃن ٗٸٍ ٖ-
خء ٬َنٍ حرن حٿٔخثذ ٫ن حْٯاَ أراٍ   ٤رن ڃلڄي ٫ن ٫ خٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڄكي - 

 ٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂڃٔڀڂ ٫ن أر
 .ىٽ حهلل ٫ِ وؿپ حٿټزََخء ٍىحثٍ وحٿ٨٬ڄش اُحٌٍ ٳڄن نخ٫ُنٍ ُٗجخ ڃنهڄخ أٿٸُظه ٳٍ ؿهنڂَٸ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڄخٍ ران ڃلڄاي ٫ان حٿٜاڀض ران ٷىَاي ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ           كي - 

 ض هڀُڀٍ أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ٬ٓڄ
 .طٸىځ حٿٔخ٫ش كظً ٖ طن٤ق ًحص ٷَڅ ؿڄخء ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زايس ران ٓاڀُڄخڅ ٷاخٽ كايػنخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ            كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حٍٍٝ ڃٔـيح و٣هىْطُض ؿىحڃ٪ حٿټڀڂ وؿ٬ڀض ٿٍ حأو-
ٷاخٽ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان كزُاذ ٫ان حران حٿڄ٤اىّ ٫ان          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ وٻُا٪    كي - 

 حٿڄ٤ىّ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .أٳ٤َ َىڃخ ڃن ٍڃ٠خڅ ڃن ٯَُ ٍهٜش ٿڂ َـِ  ُٛخځ حٿيهَ ڃن-
ظزااش ٫اان حٿ٬ااٗء راان ٫زااي  ٫ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ وٻُاا٪ ٷااخٽ كاايػنخ أرااى حٿ٬ڄااُْ    كااي - 

 ُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٿَكڄن رن ٬َٸىد ٫ن أر
 .ح ٻخڅ حٿنٜٲ ڃن ٬ٗزخڅ ٳؤڃٔټىح ٫ن حٿٜىځ كظً َټىڅ ٍڃ٠خڅاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٫ًُٔ َن حٿڄُٔذ ٫ن أراٍ ٫ٍُاش ٫ان أراٍ     كي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهللخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حٷ هَََس
 .هَ ٓز٪حٿ-
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ػنخ كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٿٌٌ نٴٍٔ رُي  ٖ طيهڀىڅ حٿـنش كظً طئڃنىح وٖ طئڃنىڅ كظً طلخرىح ػڂ ٷخٽ هپ أىٿټڂ ٫ڀاً  وح-

 .رزظڂ أٳ٘ىح حٿٔٗځ رُنټڂخًح ٳ٬ڀظڄى  طلا ٍٗء
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كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن ٫زاي حهلل   ػنخ ٫زي حهللكي - 
 رن ىَنخٍ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .لُخء ٬ٗزش ڃن حَٔڄخڅحٿ-
 خٽكيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ حرن أرٍ ٿُڀً ٫ن ٤٫خء ٫ن أرٍ هَََس ٷٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
څ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َئڃنااخ ٳُـهااَ وَوخٳااض ٳـهَنااخ ٳُڄااخ ؿهااَ وهخٳظنااخ ٳُڄااخ ٻااخ-

 هخٳض وٓڄ٬ظه َٸىٽ ٖ ٛٗس اٖ رٸَحءس.
٫زاي  ن ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ وٻُا٪ ٷاخٽ كايػنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان هخٿاه حٿلاَع را             كي - 

 أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ حٿَكڄن ٫ن
ڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وحٿڄٔاڀڄىڅ ٳاٍ حٿانـڂ اٖ ٍؿڀاُن ڃان ٷاََٖ أٍحىح راٌٿٺ          ي ٍٓىٽ حهلل ٛٓـ-

 .حٿ٘هَس
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ و٬َڀً وڃلڄي أنزؤنخ ٫زُي ٷخٿىح أنزؤنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ    كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
َزټااٍ َٸااىٽ َااخ وَڀااه أڃااَ رخٿٔااـىى ٳٔااـي ٳڀااه حٿـنااش    ح ٷااَأ حراان آىځ حٿٔااـيس ح٫ظااِٽ حٿ٘اا٤ُخڅ اً-

 وأڃَص رخٿٔـىى ٳ٬ُٜض ٳڀٍ حٿنخٍ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڃاخ ٗاخء حهلل ٷاخٽ حهلل    ٫ٲ حٿلٔنش ٫َ٘ أڃؼخٿهاخ اٿاً ٓاز٬ڄخثش ٟا٬ٲ اٿاً      خڄپ حرن آىځ ٠َٻپ ٫-

٫اِ وؿاپ اٖ حٿٜاىځ ٳبناه ٿاٍ وأناخ أؿاٌِ رااه َاي٩ ٬٣خڃاه وٗاهىطه ڃان أؿڀاٍ ٿڀٜاخثڂ ٳَكظااخڅ              
ٳَكش ٫ناي  ٳ٤اَ  وٳَكاش ٫ناي ٿٸاخء ٍراه وٿوڀاىٱ ٳاڂ حٿٜاخثڂ أ٣ُاذ ٫ناي حهلل ڃان ٍَاق حٿڄٔاٺ               

 .حٿٜىځ ؿنش حٿٜىځ ؿنش
ن وأراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ     كايػنٍ أراٍ كايػنخ وٻُا٪ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٍَُا          ػنخ ٫زي حهللكي - 

 هَََس ٷخٽ
 .٫ْڄٖ ََٳ٬ه اًح حنٸ٤٪ ٗٔ٪ أكيٻڂ ٳٗ َڄٍ٘ ٳٍ حٿن٬پ حٿىحكيسوح-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ وٻُا٪ ٷاخٽ كايػنخ حٿنهاخّ ران ٷهاڂ حٿٜازلٍ ٫ان ٗايحى أراٍ               كي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂحٓىٽ حهلل ٛڀً ٍ ٫ڄخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ
 .ٿه ًنىره واڅ ٻخنض ڃؼپ ُري حٿزلَ كخٳ٦ ٫ڀً ٗٴ٬ش حٿ٠لً ٯٴَص ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ هڀُپ رن ڃَس ٫ان ڃ٬خوَاش ران ٷاَس ٫ان أراٍ       كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٿڂ َىطَ ٳڀُْ ڃنخ ڃن-
ْ      يػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي -  ٛاڂ ٫ان أراٍ    ػنخ وٻُ٪ كيػنخ ؿ٬ٴاَ ران رَٷاخڅ ٫ان ََِاي ران ح

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ْ حٿٰنً ٫ن ٻؼَس حٿ٬َٝ انڄخ حٿٰنً ٯنً حٿنٴْٿُ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ أرى ڃڀُق حٿڄاينٍ ٓاڄ٬ه ڃان أراٍ ٛاخٿق ٫ان       كي - 
 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٽ أرٍ هَََس ٷخ

 . ٫ڀُهٿڂ َي٩ حهلل ٯ٠ذ حهلل ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ    كي - 

 هَََس وٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ذ حٿُ٘ن ٗخد ٫ڀً كذ حػنظُن ٫ڀً ؿڄ٪ حٿڄخٽ و٣ىٽ حٿلُخسٷڀ-
 ٓا٬ُي ران أراٍ ٓا٬ُي ٫ان     ػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن اراَحهُڂ ران حٿٴ٠اپ ٫ان     يػنخ ٫زي حهلل ككي - 
 ٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأر
ح وٷ٪ حٿٌرخد ٳٍ ٬٣خځ أكايٻڂ أو ٗاَحره ٳڀُٰڄٔاه اًح أهَؿاه ٳابڅ ٳاٍ أكاي ؿنخكُاه ىحء وٳاٍ          اً-

 .حِهَ ٗٴخء وانه َٸيځ حٿيحء
 َس ٷخٽُ٪ ٷخٽ كيػنخ حٿنهخّ ٫ن ُٗن رڄټش ٫ن أرٍ هََٻٍ أرٍ كيػنخ وػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 
 .٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ِٳَ ڃن حٿڄـٌوځ ٳَحٍٹ ڃن حْٓيٓڄ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ أٓخڃش رن َُي ٫ن ر٬ـش رن ٫زي حهلل حٿـهناٍ  كي - 

 ڀڂًٓ حهلل ٫ڀُه وٛڀ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل 
ٳُاه رڄنِٿاش ٍؿاپ أهاٌ ر٬ناخڅ ٳَٓاه ٳاٍ ٓازُپ حهلل         ؤطُن ٫ڀً حٿنخّ ُڃخڅ َټىڅ أٳ٠پ حٿناخّ  ٿُ-

ٻڀڄخ ٓڄ٪ ره٬ُش حٓظىي ٫ڀً ڃظنه ػڂ ٣ڀذ حٿڄىص ڃ٨خنه وٍؿپ ٳٍ ٬ٗذ ڃن هٌ  حٿ٬٘خد َٸُڂ 
 حٿٜٗس وَئطٍ حٿِٻخس وَي٩ حٿنخّ اٖ ڃن هَُ.

ڃش راان َُااي ٫اان ٓاا٬ُي حٿڄٸزااٌَ ٫اان أرااٍ  خوٻُاا٪ كاايػنخ أٓااخ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنكااي - 
 هَََس ٷخٽ

ء ٍؿپ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َََي ٓٴَح ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل أوٛانٍ ٷاخٽ أوٛاُٺ       ؿخ-
 .رظٸىي حهلل وحٿظټزَُ ٫ڀً ٻپ َٗٱ ٳڀڄخ ڃ٠ً ٷخٽ حٿڀهڂ حُو ٿه حٍْٝ وهىڅ ٫ڀُه حٿٔٴَ

يحڅ حٿـهنٍ ٫ن ٬ٓي أرٍ ڃـخهاي حٿ٤اخثٍ   ٬٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٻُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وكي - 
 ڃيٿش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن أرٍ 

 .ڃخځ حٿ٬خىٽ ٖ طَى ى٫ىطهحٔ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ وأرى ن٬ُڂ وهى حٿٴ٠پ رن ىٻُن ٷاخٖ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان     كي - 

 خٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷرٍ هَََس ٷخٽ أ ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن
حٿُهااىى ٳااٍ حٿ٤ََااٶ ٳخٟاا٤َوهڂ اٿااً أٟااُٸهخ وٖ طزاايإوهڂ رخٿٔااٗځ ٷااخٽ أرااى ن٬ااُڂ          ح ٿٸُااظڂاً-

 .حٿڄَ٘ٻُن رخٿ٤ََٶ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ وٻُا٪ ٷاخٽ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٫خٛاڂ ران ٫زُاي حهلل ٫ان ٫زُاي            كي - 

 خٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷ ڃىٿً أرٍ ٍهڂ ٫ن أرٍ هَََس
هَؿااض اٿااً حٿڄٔااـي ٿُىؿااي ٍَلهااخ ٿااڂ َٸزااپ ڃنهااخ ٛااٗس كظااً طٰظٔااپ     ڄااخ حڃااَأس ط٤ُزااض ػااڂ أَ-

 حٯظٔخٿهخ ڃن حٿـنخرش.
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن َُاخى ٫ان أراٍ هََاَس و٫زاي      كي - 
ض أراخ هََاَس حٿڄ٬ناً أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه       ڄ٬حٿَكڄن ٫ن ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن َُاخى ٷاخٽ ٓا   

رن ٫ڀٍ أهٌ طڄَس ڃن طڄَ حٿٜيٷش ٳٗٻهخ ٳٍ ٳُه ٳٸخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه     وٓڀڂ ٍأي حٿلٔن
 وٓڀڂ

 .ٻن ٳبنخ ٖ طلپ ٿنخ حٿٜيٷش ٻن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ      كي - 

 ڀڂًٓ حهلل ٫ڀُه وٛڀٍٓىٽ حهلل 
 وٖ َٸپ حٿ٬زي ٿُٔي  ٍرٍ وٿټن ٿُٸپ ُٓيٌ. َٸپ أكيٻڂ ٿ٬زي  ٫زيٌ وٿټن ٿُٸپ ٳظخٌ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ان ٛاخٿق ڃاىٿً حٿظىأڃاش ٫ان      كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٛڀً ٫ڀً ؿنخُس ٳٍ حٿڄٔـي ٳڀُْ ٿه ٍٗء ڃن-
٫ان ڃلڄاي    نخ ه٘خځ رن ٫َوس ٫ن وهذ رن ٻُٔاخڅ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػكي - 

 رن ٫ڄَو رن ٤٫خء ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
څ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ؿنخُس ٳَأي ٫ڄَ حڃَأس ٳٜاخف رهاخ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً      ٻخ-

 .٬هي كيَغٿٿنٴْ ڃٜخرش وحوححهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ى٫هخ َخ ٫ڄَ ٳبڅ حٿ٬ُن ىحڃ٬ش 
خ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ان ٓاهُپ حران أراٍ ٛاخٿق ٫ان أرُاه ٫ان         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .څ َـڀْ أكيٻڂ ٫ڀً ؿڄَس كظً طلظَٵ ػُخره هَُ ٿه ڃن أڅ َـڀْ ٫ڀً ٷزَٔ-
خڅ ٫ن ٓهُپ حرن أرٍ ٛخٿق ٫ن حٿلَع ران  ُوٻُ٪ كيػنخ ٓٴخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂڃوڀي ٫
 .٬ىڅ ڃن أطً حڃَأطه ٳٍ ىرَهخڃڀ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ و٫زي حٿَكڄن ٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان أراٍ حٿِناخى ٫ان ڃىٓاً        كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حرن أرٍ ٫ؼڄخڅ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
 كيح وُوؿهخ ٗخهي اٖ رؤًنه ٷخٽ وٻُ٪ اٖ ٍڃ٠خڅ.طٜڂ حٿڄَأس َىڃخ وح ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ وٻُا٪ ٷاخٽ كايػنخ ىحوى حٿ٫ِاخٳٌَ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس           كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ٫ش.ً أڅ َز٬ؼٺ ٍرٺ ڃٸخڃخ ڃلڄىىح ٷخٽ حٿ٘ٴخ٫ٔ-
٫ان َُاخى ران حٓاڄ٬ُپ ٫ان ڃلڄاي ران         حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ يػنخ ٫زكي - 

 ٫زخى رن ؿ٬ٴَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ء ڃَ٘ٻىح ٷََٖ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َوخٛڄىنه ٳٍ حٿٸايٍ ٳنِٿاض َاىځ َٔالزىڅ     ؿخ-

 .ٳٍ حٿنخٍ ٫ڀً وؿىههڂ ًوٷىح ڃْ ٓٸَ انخ ٻپ ٍٗء هڀٸنخ  رٸيٍ
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زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄُاَ ٫ان أراٍ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُا٪ ٷاخٽ كايػنخ ٗاََٺ ٫ان ٫     كي - 
 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٫ڀً حٿڄنزَ

 ٬َ ٻڀڄش ٷخٿظهخ حٿ٬َد ٷىٽ ٿزُي رن ٍر٬ُشأٗ-
 .ٖ ٻپ ٍٗء ڃخ هٗ حهلل رخ٣پأ
ٍ ََٗٺ ٫ن ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان أرُاه       نوٻُ٪ ٷخٽ كيػ نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن أرٍ 
 .طٜلذ حٿڄٗثټش ٍٳٸش ٳُهخ ٻڀذ وٖ ؿَّ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ وٻُا٪ ٷاخٽ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٷاخٽ كايػنٍ ٫ؼڄاخڅ ران وحٷاي ٬َناٍ              كي - 

ؿڀزاض ٯنڄاخ ؿا٫ٌخنخ اٿاً حٿڄيَناش       ٽن أرٍ ٻزاخٕ ٷاخ  ٫ حٿ٬ڄٌَ ٫ن ٻيحځ رن ٫زي حٿَكڄن حٿٔڀڄٍ
 ٸُض أرخ هَََس ٳٔؤٿظه ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽٳټٔيص ٫ڀٍ ٳڀ

 .ڂ أو ن٬ڄض حْٟلُش حٿـ٩ٌ ڃن حٿ٠ؤڅ ٳخنظهزهخ حٿنخّن٬-
ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن ٓڄٍ ٫ن أرٍ ٛاخٿق ٫ا  كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
٬ش ڃن حٿ٬ٌحد َڄن٪ أكيٻڂ نىڃه و٬٣خڃه ٳبًح ٷ٠اً أكايٻڂ نهڄظاه ڃان ٓاٴَ  ٳڀ٬ُـاپ       ٔٴَ ٷ٤حٿ-

 .اٿً أهڀه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ حرن أراٍ ًثاذ ٫ان ٓا٬ُي ران أراٍ ٓا٬ُي ٫ان         كي - 

 ه وٓڀڂُ ٛڀً حهلل ٫ڀهللأرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ ح
 ٪ ًٌ ڃلَځ.طٔخٳَ حڃَأس ڃَُٔس َىځ طخځ اٖ ڃ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓاٴُخڅ ٫ان حٿٔايٌ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ          كي - 

 ٓٴُخڅ ََٳ٬ه ٷخٽ
 .حٿڄُض ٿُٔڄ٪ هٴٶ ن٬خٿهڂ اًح وٿىح ڃيرََن اڅ-
أراٍ ڃـخهاي ٫ان أراٍ ڃيٿاش       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُا٪ كايػنخ ٓا٬يحڅ حٿـهناٍ ٫ان     كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ
ػش ٖ ََى ى٫خإهڂ حٔڃخځ حٿ٬خىٽ وحٿٜخثڂ كظً َٴ٤َ وى٫ىس حٿڄ٨ڀىځ ََٳ٬هخ حهلل ٳىٵ حٿٰڄاخځ   ػٗ-

 .َىځ حٿٸُخڃش وَٴظق ٿهخ أرىحد حٿٔڄخء وَٸىٽ حٿَد ٫ِ وؿپ ر٬ِطٍ ْنَٜنٺ وٿى ر٬ي كُن
ٿـهنٍ ٫ن أراٍ ڃـخهاي حٿ٤اخثٍ ٫ان     هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٬ٓيحڅ ححػنخ ٫زي كي - 

 أرٍ ڃيٿش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
نخ َخ ٍٓىٽ أهزَنخ ٫ن حٿـنش ڃخ رنخإهاخ ٷاخٽ ٿزناش ڃان ًهاذ وٿزناش ڃان ٳ٠اش ڃ٣ٗهاخ حٿڄٔاٺ           ٷڀ-

وَان٬ڂ   صخ َوڀاي ٖ َڄاى  ڀهحًْٳَ كٜزخإهخ حٿُخٷىص وحٿڀئٿئ وطَرظهخ حٿىٍّ وحٿ٫ِٴَحڅ ڃان َايه  
 .رهڂٖ َزؤّ ٖ َزڀً ٗزخرهڂ وٖ طوَٵ ػُخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷاخٽ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان أرُاه           كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 .َـٌِ وٿي وحٿي  اٖ أڅ َـي  ڃڄڀىٻخ ٳُ٘ظََه ٳ٬ُظٸه ٖ-
رٍ آلٶ ٫ان ڃـخهاي ٫ان    ن أحر ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ َىنْ ٬َنٍ نخػكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ُحٽ ؿزََپ َىُٛنٍ رخٿـخٍ كظً ٧ننض أنه ُٓىٍػه ڃخ-
ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أ    كي -   را

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٽهَََس ٷخٽ ٷخ
 .ىحٱ ٫ڀُټڂ حٿٌٌ طَى  حٿڀٸڄش وحٿڀٸڄظخڅ وٿټن حٿڄٔټُن حٿڄظ٬ٴٲْ حٿڄٔټُن حٿ٤ٿُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن ٫زاي حهلل  كي - 

 ڀڂٓرن ىَنخٍ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و
 .ًْي ٫ن حٿ٤ََٶ وأٍٳ٬هخ ٷىٽ ٖ حٿه اٖ حهللخ٣ش حاڃ َڄخڅ ر٠٪ وٓز٬ىڅ رخرخ ٳؤىنخ حٔ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كايػنخ ؿ٬ٴاَ ران رَٷاخڅ ٫ان ََِاي ران اٖٛاڂ ٫ان          كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ًْي ٫ن حٿ٤ََٶ وأٍٳ٬هخ ٷىٽ ٖ حٿه اٖ حهللحؤىنخهخ اڃخ٣ش ٳ َڄخڅ ر٠٪ وٓز٬ىڅ رخرخحٔ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كايػنخ ؿ٬ٴاَ ران رَٷاخڅ ٫ان ََِاي ران حْٛاڂ ٫ان          كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حهلل ٫ِ وؿپ َٸىٽ أنخ ٫ني ٧ن ٫زي رٍ وأنخ ڃ٬ه اًح ى٫خنٍ اڅ-
ؼُاَ حٿلنٴاٍ ٫ان أراٍ     أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ ٫ټَڃش رن ٫ڄاخٍ ٫ان أراٍ ٻ    ٫ٍزي حهلل كيػنخ ػنكي - 

 هَََس ٷخٽ
ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ان حٿِرُاذ وحٿظڄاَ وحٿزٔاَ وحٿظڄاَ وٷاخٽ َنزاٌ ٻاپ وحكاي          نه-

 .ڃنهڄخ ٫ڀً كيس
حٿن٬ڄاخڅ ٫ان    ناش ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ أرخڅ رن ٛڄ٬ش ٫ن َُنذ حركي - 
 ٍ هَََس ٷخٽرأ
 .ٓڀڂ ٫ن حْو٫ُش اٖ و٫خء َىٻؤ ٍأٓهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه ونه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُا٪ ٷاخٽ كايػنخ ٳ٠اُپ ران ٯاِوحڅ حٿ٠ازٍ ٫ان أراٍ كاخُځ           كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڃاان ٷزااپ أو ٻٔاازض اَڄخنهااخ هُااَح ٣ڀااى٩  خ ٿااڂ طټاان آڃنااضنهااع اًح هااَؿن ٿااڂ َنٴاا٪ نٴٔااخ اَڄخػااٗ-

 ڃَٰرهخ وحٿيهخڅ وىحرش حٍْٝ.حٿ٘ڄْ ڃن 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ وٻُا٪ ٷاخٽ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان ٫ڄاخٍس ران حٿٸ٬ٸاخ٩ ٫ان أراٍ            كي - 

 ٫ٍُش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڀهڂ حؿ٬پ ٍُٵ آٽ ڃلڄي ٷىطخحٿ-
ٍ ٫ٍُاش ٫ان أراٍ هََاَس     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ؿَََ رن أَاىد ٫ان أرا   كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 .أكذ أڅ َٸَأ حٿٸَآڅ ٯ٠ََخ ٻٌح ٷخٽ ٻڄخ أنِٽ ٳڀُٸَأ  ٫ڀً ٷَحءس حرن أځ ٫زي ڃن-
ٷخٽ  ن أرٍ هَََس ٷخٽ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٓهُپ ٫ن أرُهكي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڄـڀٔه اًح ٍؿ٪ اٿُهأكٶ ر هى-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ َىنْ رن أرٍ آلٶ ٫ن ڃـخهي ٫ن أرٍ هَََس كي - 

 ٷخٽ
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿيوحء حٿوزُغ ٬َنٍ حٿٔڂنه-
يػنخ ٓٴُخڅ و٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ان ٫خٛاڂ   ككيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 ٫زُي حهلل ٫ن َُخى رن ػىَذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ رن
ٍَ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وأنخ حٗظټٍ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٳٍ كيَؼاه ٬َاىىنٍ ٳٸاخٽ أٖ    ىه- پ ٫ڀ

ٍ   ٷڀا ح٫ڀڄٺ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن أٖ أٍٷُٺ رَٷُاش ٍٷاخنٍ رهاخ ؿزََاپ ٫ڀُاه حٿٔاٗځ         ض رڀاً راؤرٍ وأڃا
ئًَٺ وڃن ٗاَ حٿنٴخػاخص ٳاٍ حٿ٬ٸاي وڃان ٗاَ كخٓاي        ٴُٺ ڃن ٻپ ىحء ََ٘ ٷخٽ رٔڂ حهلل أٍٷُٺ وحهلل

 .اًح كٔي وٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ڃن ٻپ ىحء ٳُٺ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُا٪ ٷاخٽ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٫خٛاڂ ران ٻڀُاذ حٿـَڃاٍ ٫ان           كي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 .ُه وٓڀڂ ٛڀً حٿ٠لً ٷ٢ اٖ ڃَسڀحهلل ٛڀً حهلل ٫ٽ ٍأَض ٍٓى ڃخ-
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن أراٍ حٿـلاخٱ ٫ان أراٍ كاخُځ ٫ان أراٍ         ػنخ ٫زيكي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڀهڂ انٍ أكزهڄخ ٳؤكزهڄخحٿ-
ٌ حٿ٬زايٌ  يُپ ٷاخٽ كايػنٍ ڃها   ٫ٸػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ كىٗذ رن كي - 

َس ٳٍ رُظه ٳٔؤٿظه ٫ن ٛاىځ ٫َٳاش ر٬َٳاخص ٳٸاخٽ أراى      ٽ ىهڀض ٫ڀً أرٍ هََٷخ ٫ن ٫ټَڃش ٷخٽ
 هَََس

 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ٛىځ ٫َٳش ر٬َٳخصنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن هَوڅ حٿؼٸٴاٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٤٫اخء ٫ان أراٍ هََاَس        كي - 

 ٷخٽ
ڂ وڃاخ ٿاڂ َٔاڄ٬نخ ٿاڂ     ٻپ ٛٗس ٷَحءس ٳڄخ أٓاڄ٬نخ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أٓاڄ٬نخٻ       ٳٍ-

 .نٔڄ٬ټڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ه٘خځ رن ٬ٓي ٫ن ٓا٬ُي ران أراٍ هاٗٽ ٫ان      كي - 

 حرن أرٍ ًرخد ٫ن أرٍ هَََس
٬ناٍ  َرش ٷاخٽ ٳؤ٫ـزظاه   ٫ٌٍؿٗ ڃن أٛلخد حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃَ ر٬٘ذ ٳُه ٫ُن  أڅ-

خٽ ٖ كظً أٓؤٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳٔاؤٿه   ٣ُذ حٿ٬٘ذ ٳٸخٽ ٿى أٷڄض ههنخ وهڀىص ػڂ ٷ
ٳٸخٽ ڃٸخځ أكيٻڂ ٬َنٍ ٳٍ ٓازُپ حهلل هُاَ ڃان ٫زاخىس أكايٻڂ ٳاٍ أهڀاه ٓاظُن ٓانش أڃاخ طلزاىڅ أڅ            
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َٰٴَ حهلل ٿټڂ وطيهڀىڅ حٿـنش ؿخهيوح ٳٍ ٓزُپ حهلل ڃان ٷخطاپ ٳاٍ ٓازُپ حهلل ٳاىحٵ نخٷاش وؿزاض ٿاه         
 حٿـنش.

وٻُ٪ ٷاخٽ كايػنخ كڄاخى ٬َناٍ حران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ            ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .نىح ٫زخى حهلل اهىحنخ ٖ ط٬خىوح وٖ طزخٯ٠ىح ٓيىوح وٷخٍرىح وحرَ٘وحٻى-
خٿق ٬َناٍ ڃاىٿً حٿظىأڃاش ٫ان أراٍ      ٛا ُا٪ ٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان     وٻػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ  كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس ٷخٽ ٷخٽ
حؿظڄ٪ ٷىځ ٳٍ ڃـڀْ ٳظٴَٷىح وٿڂ ٌَٻَوح حهلل ٫ِ وؿپ وَٜڀىح ٫ڀاً حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه      ڃخ-

 .وٓڀڂ اٖ ٻخڅ ڃـڀٔهڂ طَس ٫ڀُهڂ َىځ حٿٸُخڃش
ٛاخٿق ڃاىٿً حٿظىأڃاش ٫ان أراٍ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن حران أراٍ ًثاذ ٫ان    كي - 

 هَََس
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿڄخ كؾ رنٔخثه ٷخٽ انڄاخ هاٍ هاٌ  حٿلـاش ػاڂ اٿاِڃن ٧هاىٍح        ٍٓىٽ حهلل أڅ-

 .حٿلَٜ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ڃلڄي رن ََٗٺ ٷخٽ كيػنخ ٤٫خء ٫ان أراٍ هََاَس    كي - 

 ڂٓڀٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و
ََِطهاخ وَـزُهاخ َاىځ وٍىهاخ ٳاٍ      ٗػىڅ َلڄپ ٫ڀاً نـُزهاخ وط٬ُاَ أىحطهاخ وطڄانق ٯ     ؼڂ حٔرپ حٿن٬-

 أ٤٫خنهخ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُا٪ ٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان ىحوى ران أراٍ هناي ٫ان ٗاُن ٓاڄ٪ أراخ            كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .رُن حٿ٬ـِ وحٿٴـىٍ ٳڀُوظَ حٿ٬ـِ ٫ڀً حٿٴـىٍه طٍ ٫ڀً حٿنخّ ُڃخڅ َوَُ حٿَؿپ ٳَُؤ-
څ ٫ن ٫ڄخٍس رن حٿٸ٬ٸخ٩ ٫ن أراٍ ٫ٍُاش ٫ان     كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخػنخ ٫زي حهللكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٍؿپ
ٍٓىٽ حهلل أٌ حٿٜيٷش أٳ٠پ ٷخٽ أڅ طٜايٵ وأناض ٗالُق أو ٛالُق طؤڃاپ حٿ٬اُٖ وطو٘اً         َخ-

 .څٻخ ٿٴٗڅ ٻٌح وٷيوٷڀض ٿٴٗڅ ٻٌح  ىځحٿٴٸَ وٖ طڄهپ كظً اًح ٻخنض رخٿلڀٸ
ٍ كااي -  أرااٍ كاايػنخ وٻُاا٪ ٷااخٽ كاايػنخ ڃنٜااىٍ راان ىَنااخٍ ٫اان أرااٍ ٫ټَڃااش          ػنخ ٫زااي حهلل كاايػن

 حٿڄوِوڃٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َڄن٬ن أكيٻڂ ؿخٍ  أڅ ٠َ٪ ه٘زخطه ٫ڀً ؿيحٍ  ٖ-
٫ن أٳڀق ٫ان أراٍ رټاَ ران ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ران كاِځ          ٪ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُكي - 

 ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن ٓڀڄخڅ حْٯَ ٫
 .ڄيَنش ڃن ٛزَ ٫ڀً ٗيطهخ وْوحثهخ ٻنض ٿه ٗٴ٬ُخ أو ٗهُيح َىځ حٿٸُخڃشحٿ-
َ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷاخٽ كايػنخ ٫ڀاٍ ران حٿڄزاخٍٹ ٫ان َلُاً ران أراٍ ٻؼُا          كي - 

 أرٍ هَََس ن٫ن أرٍ ڃُڄىنش ٫
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٫ڀُااه وٓاڀڂ ٷاي ٣ڀٸهااخ ُوؿهاخ ٳاؤٍحىص أڅ طؤهااٌ وٿايهخ ٳٸااخٽ      ءص حڃاَأس اٿااً حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل    ؿاخ -
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٓظهڄخ ٳُه ٳٸخٽ حٿَؿپ ڃن َلىٽ رُنٍ وراُن حرناٍ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ     

 .رهض حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿٗرن حهظَ أَهڄخ ٗجض ٳخهظخٍ أڃه ٳٌهز
أرٍ آلٶ ٫ن حْٯَ أراٍ ڃٔاڀڂ ٷاخٽ    حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ حَٓحثُپ ٫ن  يػنخ ٫زكي - 

 أٗهي ٫ڀً أرٍ هَََس وأرٍ ٬ُٓي أنهڄخ ٗهي اٿً ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
ش نااخ أٗااهي ٫ڀُهڄااخ ڃااخ ٷ٬ااي ٷااىځ َااٌٻَوڅ حهلل اٖ كٴااض رهااڂ حٿڄٗثټااش وطنِٿااض ٫ڀااُهڂ حٿٔااټُن       وأ-

 ًٻَهڂ حهلل ٳُڄن ٫ني .ووطٰ٘ظهڂ حٿَكڄش 
ػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كايػنٍ ٫زاي حهلل ران ٓا٬ُي ٬َناٍ حران أراٍ هناي ٫ان          ػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

٬ُٓي رن ڃَؿخنش أنه كيع ٫ڀٍ رن كُٔن ٫ن أرٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ      
 ٷخٽ

ٷخٽ ٳي٫خ ٫ڀٍ رن  ٍ كظً ًٻَ حٿٴَؽنخأ٫ظٶ ٍٷزش ٻخڅ ٿه ر٬ظٶ ٻپ ٠٫ى ڃنه ٠٫ى ڃن حٿ ڃن-
 .كُٔن ٯٗڃخ ٿه ٳخ٫ظٸه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٓهُپ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ يك - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ح ٷخځ حٿَؿپ ڃن ڃـڀٔه ػڂ ٍؿ٪ ٳهى أكٶ رهاً-
أرااٍ ن٠ااَس ٫اان   نػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنٍ وٻُاا٪ ٫اان ٓااٴُخڅ ٫اان حٿـََااٌَ ٫اا     كااي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٿ٤ٴخوٌ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ 
 .َزخَٗ حٿَؿپ حٿَؿپ وٖ حٿڄَأس حٿڄَأس اٖ حٿىٿي وحٿىحٿيس ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫زاي حهلل ران ًٻاىحڅ ٫ان ح٫ْاَؽ      كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ىٽ حهلل ٛڀً حهلل٫ٍٓن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ 
 .٪ حٿڄخٽ و٣ىٽ حٿلُخسذ حٿُ٘ن ٗخد ٫ڀً كذ حػنظُن ؿڄٷڀ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنٍ ڃخٿاٺ ران أناْ ٫ان ىحوى ران حٿلٜاُن ٫ان        كي - 

 أرٍ ٓٴُخڅ ڃىٿً أرٍ أكڄي ٫ن أرٍ هَََس
 .ٓـيطُن ػڂ ٓڀڂ ـيٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً رهڂ ٳٔهخ ٳڀڄخ ٓڀڂ ٓ أڅ-
نخ ح٫ْڄاٖ ٷاخٽ أنزؤناخ أراى ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كايػ كي - 

 ٷخٽ
ء ٍؿپ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ ٳٗنخ َٜڀٍ رخٿڀُپ ٳبًح أٛزق ٓاَٵ ٷاخٽ أناه    ؿخ-

 .ُٓنهخ  ڃخ َٸىٽ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ٬َناٍ حران َُاخى ٫ان           كي - 

 أرٍ هَََس
 .ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كخڃٗ حٿلٔن رن ٫ڀٍ ٫ڀً ٫خطٸه وٿ٬خره َُٔپ ٫ڀُهَض حٿنزٍ ٛڀٍأ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كايػنخ كڄاخى ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ           كي - 
 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ڃاَطټڂ راؤڃَ   زڀټڂ رٔائحٿهڂ وحهاظٗٳهڂ ٫ڀاً أنزُاخثهڂ ٳابًح أ     ٷا نڄخ هڀٺ ڃن ٻخڅ ٳخونٍ ڃخ طَٻظڂ ًٍ-
 ٳخطز٬ى  ڃخ حٓظ٬٤ظڂ واًح نهُظټڂ ٫ن أڃَ ٳخؿظنزى .

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٫ڄخٍس رن حٿٸ٬ٸخ٩ ٫ن أراٍ ٫ٍُاش ٫ان    كي - 
 أرٍ هَََس

 .ٜٗسحٿحٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ ٿه ٓټظش ٳٍ  أڅ-
پ أرى حٿ٬ٗء ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ ٛاخٿق ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٻخڃكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ذ ٍرنخ ٫ِ وؿپ ڃن ٷىځ َٸخىوڅ اٿً حٿـنش ٳٍ حٿٔٗٓپ٫ـ-
أراٍ   ٫ان  ٓاڄ٬ض أراخ ٛاخٿق    خٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٻخڃپ أرى حٿ٬ٗء ٷكي - 

 ه وٓڀڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُ
 .ىًوح رخهلل ڃن ٍأّ حٿٔز٬ُن واڃخٍس حٿٜزُخڅط٬-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس كي - 

 ٷخٽ
 ڄخ ٷيځ حٿ٤ٴُپ وأٛلخره ٫ڀً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٿ
 .ض ٷخٽ حٿڀهڂ حهي ىوٓخ وأص رهڂٜىوٓخ ٷي حٓظ٬ اڅ-
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُا٪ ٷاخٽ كايػنخ ٫زُاي حهلل ران ٫زاي حٿاَكڄن ران ڃىهاذ ٫ان            ػنخ ٫زيكي - 

 ٫ڄه ٫زُي حهلل رن ٫زي حهلل رن وهذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڃاخ أڅ ٬َـڀهاخ ٿاه واڃاخ أڅ     اٖ أ٤٫خهاخ اَاخ    ا ڃن ڃٔڀڂ َنٜذ وؿهه هلل ٫ِ وؿاپ ٳاٍ ڃٔاؤٿش    ڃخ-

 َيهَهخ ٿه.
خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ أٓاخڃش ران َُاي ٫ان ٫زاي حهلل ران ََِاي ڃاىٿً         ػنكي - 

 حْٓىى حرن ٓٴُخڅ ٫ن حرن ػىرخڅ ٫ن أرٍ هَََس
ڄاخ أناظڂ ػاڂ    ٻ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هَؽ اٿً حٿٜٗس ٳڀڄخ ٻزَ حنَٜٱ وأوڃؤ اٿُهڂ أٌ أڅ-

 .ٷخٽ انٍ ٻنض ؿنزخ ٳنُٔض أڅ أٯظٔپخٯظٔپ ػڂ ؿخء وٍأٓه َٸ٤َ ٳٜڀً رهڂ ٳڀڄخ ٛڀً ٳهَؽ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرٍ ًثذ وٍوف ٷخٽ كيػنخ حران  كي - 

وٓاڀڂ   ُاه أرٍ ًثذ ٫ن أرٍ ٛخٿق ڃىٿً حٿظىأڃش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َن٬اض حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀ   
 ٳٸخٽ

ن حٿڄنټزاُن َٸزاپ اًح أٷزاپ ؿڄ٬ُاخ وَايرَ اًح      څ ٗزق حٿٌٍح٫ُن أهيد حٗٴخٍ حٿ٬ُنُن ر٬ُاي ڃاخ راُ   ٻخ-
 .أىرَ ؿڄ٬ُخ ٷخٽ ٍوف ٳٍ كيَؼه رؤرٍ وأڃٍ ٿڂ َټن ٳخك٘خ وٖ ڃظٴل٘خ وٖ ٓوخرخ رخْٓىحٵ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرٍ ًثذ وهخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٫ن كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ ن أرٍ ًثذ ٫ن حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍرح
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 .أځ حٿٸَآڅ هٍ أځ حٿٸَآڅ وهٍ حٿٔز٪ حٿڄؼخنٍ وهٍ حٿٸَآڅ حٿ٨٬ُڂ ٳٍ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ وهخٗڂ ٷخٖ أنزؤنخ حرن أرٍ ًثاذ ٫ان حٿڄٸزاٌَ    كي - 

ززاض أڅ  أرُه أنه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس ٷاخٽ ٿاىٖ أڃاَحڅ  ْك       خٗڂ ٳٍ كيَؼه ٫نه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 أٻىڅ ڃڄڀىٻخ وًٿٺ أنٍ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

هڀٶ حهلل ٫زيح َئىٌ كٶ حهلل وكٶ ٓاُي  اٖ وٳاخ  حهلل أؿاَ  ڃاَطُن ٷاخٽ ََِاي اڅ حٿڄڄڀاىٹ ٖ         ڃخ-
 .َٔظ٤ُ٪ أڅ َٜن٪ ٳٍ ڃخٿه ُٗجخ

حٿڄٸزاٌَ ٫ان    ػنخ حٓڄ٬ُپ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان    يػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 
 أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .لڄي هلل أځ حٿٸَآڅ وأځ حٿټظخد وحٿٔز٪ حٿڄؼخنٍحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ كي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً ََهَ
س وٓظَُٜ نيحڃش وكٔاَس َاىځ حٿٸُخڃاش ٳزجٔاض حٿڄَٟا٬ش ون٬ڄاض       ټڂ ٓظلَٛىڅ ٫ڀً حٔڃخٍان-

 .حٿٴخ٣ڄش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حرن ٫ىڅ ٫ن ڃلڄي ٫ن أراٍ هََاَس ٷاخٽ حهظٜاڂ     كي - 

ُض حٿنااخّ ٸىٓااً آىځ حٿااٌٌ أٗاا ڃ آىځ وڃىٓااً ٛااڀً حهلل ٫ڀُهڄااخ وٓااڀڂ ٳوٜااڂ آىځ ڃىٓااً ٳٸااخٽ   
ٓاً حٿاٌٌ حٛا٤ٴخٹ حهلل رٗٓاخٖطه ورټٗڃاه وأناِٽ ٫ڀُاٺ        وأهَؿظهڂ ڃن حٿـنش ٳٸخٽ آىځ أناض ڃى 

ي ٳُهخ أڅ ٷي ٷيٍ  حهلل ٫ڀٍ ٷزپ أڅ َوڀٸناٍ ٷاخٽ رڀاً ٷاخٽ ٫ڄاَو ران ٓا٬ُي وحران         حٿظىٍحس أٿُْ طـ
 ٫زي حٿَكڄن حٿلڄٌَُ

 .خ حٿٔٗځڄًٓ ٫ڀُهڃى ڂ آىځوٜؾ آىځ ڃىًٓ ٷخٽ ڃلڄي َټٴُنٍ أوٽ حٿليَغ ٳٳل-
خ ََِي ٷخٽ أنزؤناخ ڃلڄاي ٬َناٍ حران آالٶ ٫ان أراٍ حٿِناخى ٫ان          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 رنٍ ٫زي حٿڄ٤ڀذ حٗظَوح أنٴٔټڂ ڃن حهلل َخ ٛٴُش ٫ڄش ٍٓىٽ حهلل وَخ ٳخ٣ڄش رنض ٍٓاىٽ حهلل  َخ-

 .ڃخٿٍ ڃخ ٗجظڄخ ن حهلل ٖ أٯنٍ ٫نټڄخ ڃن حهلل ُٗجخ ٓٗنٍ ڃنڃحٗظََخ أنٴٔټڄخ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ أنزؤناخ ڃلڄاي ٬َناٍ حران آالٶ ٫ان أراٍ حٿِناخى ٫ان          كي - 

 ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ىځ ٔڅ ََحنٍ ػڂ ٔڅ ََحنٍ أكذ اٿُه ڃان أڅ َټاىڅ   َ ٿٌٌ نٴْ ڃلڄي رُي  ٿُؤطُن ٫ڀً أكيٻڂوح-

 وڃخٿه.ٿه ڃؼپ أهڀه 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن أراٍ حٿِناخى ٫ان ح٫ْاَؽ     كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
طٸڄهاخ طټٔاَهخ واڅ طظَٻهاخ طٔاظڄظ٪      أڅطٔظٸُڂ ٿٺ حٿڄَأس ٫ڀً هڀُٸش وحكيس انڄخ هٍ ٻخٿ٠ڀ٪  ٖ-

 .رهخ وٳُهخ ٫ىؽ



  

 

 

Page 681 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي ٷاخٽ أنزؤناخ ڃلڄاي ٬َناٍ حران آالٶ ٫ان ٓا٬ُي ران أراٍ              ػنخ ٫زكي - 
 ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

ً رنخ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿ٨هاَ وٳاٍ ڃائهَ حٿٜاٴىٱ ٍؿاپ ٳؤٓاخء حٿٜاٗس            ٛڀ-
ٲ طٜاڀٍ انټاڂ   ٫ڀُاه وٓاڀڂ َاخ ٳاٗڅ أٖ طظٸاٍ حهلل أٖ طاَي ٻُا         ٛڀً حهللحهلل ٽٓىٳڀڄخ ٓڀڂ نخىح  ٍ

 .طَوڅ أنه َوٴٍ ٫ڀً ٍٗء ڃڄخ طٜن٬ىڅ وحهلل أنٍ ٍْي ڃن هڀٴٍ ٻڄخ أٍي ڃن رُن َيٌ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ حٿِناخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ         كي - 

 ڀڂٓٛڀً حهلل ٫ڀُه و هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
خ  ٫ڀاً وٿاي  ٳاٍ ٛاَٰ  وأ٫ٍاخ  ٫ڀاً ُوؽ ٳاٍ        َ نٔخء ٍٻزن حٔرپ ٛخٿق نٔخء ٷََٖ أكنهُ-

 .ًحص َي 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃىًٓ رن َٔخٍ ٫ن أرٍ كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .٤٬ًحٿڄٔټُن حٿٌٌ ٖ َٔؤٽ حٿنخّ وٖ َٴ٤ن ٿه ٳُ نى  حٿظڄَس وٿټٌ طَحٿڄٔټُن ٿُْ رخٿٌ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ حٿِناخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ         كي - 

هَََس وڃلڄي ٫ڄن ٓڄ٪ أرخ ٛخٿق حٿٔڄخڅ َليع ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 
 ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٳڀُـظنذ حٿىؿهڂ ح ٷخطپ أكيٻاً-
أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄاَو ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان كڄُاي ران       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ كي - 

 ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
پ أهپ ٫ڄپ رخد ڃن أرىحد حٿـنش َي٫ىڅ رٌٿٺ حٿ٬ڄپ وْهپ حٿٜاُخځ راخد َاي٫ىڅ ڃناه َٸاخٽ      ٿټ-

٬ڂ وأنخ أٍؿى أڅ حهلل هپ أكي َي٫ً ڃن طڀٺ حْرىحد ٻڀهخ ٷخٽ ن أرى رټَ َخ ٍٓىٽٽ ٿه حٿََخڅ ٳٸخ
 طټىڅ ڃنهڂ َخ أرخ رټَ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ حٿِناخى ٫ان ح٫ٖاَؽ ٫ان أراٍ         كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

- ِ َ  ٳ ٽ نزاٍ ڃان حٖنزُااخء طلاض ٗاـَس    نا رـهااخُ  ٳاؤهَؽ ڃان طلظهااخ ػاڂ أڃاَ رهااخ      ڀيٯظااه نڄڀاش ٳاؤڃ
  نڄڀش وحكيس.ٿنخٍ ٳؤوكً حهلل ٫ِ وؿپ اٿُه ٳهٗٳؤكَٷض رخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان ٫زُاي حهلل ران حٿڄُٰاَس ران ڃ٬ُٸُاذ         كي - 
و ٫َن ٫ڄَو رن ٓڀُڄخڅ رن ٫زي ٷخٽ أرى ٫زي حٿَكڄن ٿڂ ٠َز٢ آنخى  انڄخ هى ٓڀُڄخڅ ران ٫ڄا  

أرى حٿهُؼڂ ٫ن أراٍ ٓا٬ُي حٿوايٌٍ و٫ان أراٍ       رن ٫زي حٿ٬ظىحٌٍ وهى ٛخكذ أرٍ ٬ُٓي حٿويٌٍ
 حٿِنخى ٫ن ح٫َٖؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٖ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 ڀهڂ انٍ حطوٌ ٫نيٹ ٫هيح ٿن طوڀٴنُه ٳبنڄخ أناخ ر٘اَ ٳاخٌ حٿڄائڃنُن آًنُاه وأٗاظڄظه أو ٿ٬نظاه أو       حٿ-
 .شُٻخس وٛٗس وٷَرش طٸَره رهخ اٿُٺ َىځ حٿٸُخڃ ڀيطه ٳخؿ٬ڀهخ ٿهؿ
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄَو ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٷخٽكي - 
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َض أرخ هَََس ٓـي ٳاٍ اًح حٿٔاڄخء حن٘اٸض ٳٸڀاض ٓاـيص ٳاٍ ٓاىٍس ڃاخ َٔاـي ٳُهاخ ٷاخٽ اناٍ             ٍأ-
 ي ٳُهخ.ٔـٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َ

ڃلڄي ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷاخٽ ٷاخٽ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ أنزؤنخ كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ح ٷخٽ حٿٸخٍة ٯَُ حٿڄ٠ٰىد ٫ڀُهڂ وٖ حٿ٠خٿُن ٳٸاخٽ ڃان هڀٴاه آڃاُن ٳىحٳاٶ ًٿاٺ ٷاىٽ أهاپ         اً-
 .حٿٔڄخء آڃُن ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًنزه

٫ان أراٍ هََاَس    يػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش      كحهلل كيػنٍ أرٍ ي ػنخ ٫زكي - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .أًڅ حهلل ٫ِ وؿپ ٿٍ٘ء ٻبًنه ٿنزٍ َظٰنً رخٿٸَآڅ َـهَ ره ڃخ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
هٌح ٷُاپ ٫زاي حهلل حران      ٫ڀُه وٓڀڂ حٿڄٔـي ٳٔڄ٪ ٷَحءس ٍؿپ ٳٸخٽ ڃنهللٍٓىٽ حهلل ٛڀً حىهپ -

 .ٷُْ ٳٸخٽ ٿٸي أوطٍ هٌح ڃن ڃِحڃَُ آٽ ىحوى
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي ٷاخٽ أنزؤنااخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أرااٍ              كاي  - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .أطىد اٿُه ٻپ َىځ ڃخثش ڃَسوٴَ حهلل ٫ِ وؿپ ظٍٰ ْٓان-
  ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂربٓنخى  ٷخٽ ٍٓو
ڄيَنااش ڃاان أكاايع ٳُهااخ كاايػخ أو آوي ڃلاايػخ أو طااىٿً ٯُااَ ڃااىٖ  ٳ٬ڀُااه ٿ٬نااش حهلل وحٿڄٗثټااش        حٿ-

ً وحٿنخّ أؿڄ٬ُن ٖ َٸزپ حهلل ڃنه َٛٳخ وٖ ٫يٖ وربٓنخى  ٷخٽ ؿخء ڃخ٫ِ رن ڃخٿٺ حْٓاڀڄٍ ا   ٿا
ض ٳؤ٫َٝ ٫نه ػاڂ ؿاخء ڃان ٗاٸه     ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل انٍ ٷي ُنُ

ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل انٍ ٷي ُنُض ٳؤ٫َٝ ٫نه ػاڂ ؿاخء  ڃان ٗاٸه حَْٔاَ ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ         َڄن حْ
ه حهلل انٍ ٷي ُنُض ٳٸخٽ ٿه ًٿٺ أٍر٪ ڃَحص ٳٸخٽ حن٤ڀٸىح ره ٳخٍؿڄى  وٷخٽ ٳخن٤ڀٸىح ره ٳڀڄاخ ڃٔاظ  

ٌ        ٗحٿلـخٍس أىرَ وح ٻَ ٿَٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل   ظي ٳخٓظٸزڀه ٍؿاپ ٳاٍ َاي  ٿلاً ؿڄاپ ٳ٠اَره راه ٳا
ڀڂ ٳَحٍ  كُن ڃٔظه حٿلـخٍس ٷخٽ ٳهاٗ طَٻظڄاى  ربٓانخى  ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل        ٫ڀُه وٓ

٫ڀُه وٓڀڂ ٖ َِحٽ حٿيَن ٧خهَح ڃخ ٫ـپ حٿنخّ حٿٴ٤َ اڅ حٿُهىى وحٿنٜخٍي َئهَوڅ وربٓانخى   
ٿڄئڃناش ٳاٍ ؿٔاي  وڃخٿاه     ٷخٽ ٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٖ َاِحٽ حٿازٗء راخٿڄئڃن أو ح       

 ٸً حهلل ٫ِ وؿپ وڃخ ٫ڀُه ڃن ه٤ُجشووٿي  كظً َڀ
بٓاانخى  ٷااخٽ ٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ڃنزااٌَ هااٌح ٫ڀااً ط٫َااش ڃاان طاا٩َ حٿـنااش   $ور

خڅ ڃن ؿهُنش هُاَ  ٻٓڀڂ وڃَِنش وڃن وأوربٓنخى  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٯٴخٍ 
خڅ وهاىحُڅ وطڄااُڂ ٳابنهڂ أهاپ حٿوُاپ وحٿااىرَ وربٓانخى  ٷاخٽ ٷااخٽ       ڃان حٿلُاُن حٿلڀٴاُن أٓااي وٯ٤ٴا    

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن طَٹ ڃخٖ ٳٓهڀه وڃن طَٹ ٟاُخ٫خ ٳابٿٍ وربٓانخى  ٷاخٽ ٷاخٽ      ٍٓىٽ حهلل 
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اڅ أىنً أهپ حٿـنش ڃنِٿاش ڃان َظڄناً ٫ڀاً حهلل ٫اِ وؿاپ ٳُٸاخٽ        

ه ڃ٬اه ٳٸاخٽ أراى ٓا٬ُي     ٸاخٽ ٿاه ٻاٌح وٻاٌح ٳُٸاخٽ ٿاٺ ًٿاٺ وڃؼڀا        ٿٺ ًٿاٺ وڃؼڀاه ڃ٬اه اٖ أناه َڀٸان ٳُ     
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حٿويٌٍ ٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳُٸاخٽ ٿاٺ ًٿاٺ و٫٘اَس أڃؼخٿاه وربٓانخى  ٷاخٽ ٷاخٽ             
ٿڄظټزاَوڅ  حهڀنٍ حٿـزخٍوڅ وَيٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حكظـض حٿنخٍ وحٿـنش ٳٸخٿض حٿنخٍ 

٫اٌحرٍ أناظٸڂ راٺ ڃڄان      ٻُن ٳٸاخٽ حهلل ٫اِ وؿاپ ٿڀناخٍ أناض     وٷخٿض حٿـنش َيهڀنٍ حٿ٠ا٬ٴخء وحٿڄٔاخ  
 ٗجض وٷخٽ ٿڀـنش أنض ٍكڄظٍ حٍكڂ رټپ ڃن ٗجض

بٓنخى  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃاخ أكاذ أڅ ٿاٍ أُكايح ًهزاخ َڄاَ ٫ڀاٍ ػخٿؼاش           $ور
ٍ زڀو٫نيٌ ڃنه ٳخؿي ڃن َٸ  ي  ٳاٍ ىَان َټاىڅ ٫ڀاٍ وٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل       ٛا ه ڃناٍ اٖ أڅ أ

٫ڀُااه وٓااڀڂ ٖ طٸااىځ حٿٔااخ٫ش كظااً َوااَؽ ػٗػااىڅ ٻااٌحرخ ٍؿااخٖ ٻڀهااڂ َټااٌد ٫ڀااً حهلل ٫ااِ وؿااپ    
وٍٓىٿه ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وربٓنخى  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿظظز٬ن ٓنن ڃان  
ٻخڅ ٷزڀټڂ رخ٫خ رزخ٩ وًٍح٫خ راٌٍح٩ وٗازَح ر٘ازَ كظاً ٿاى ىهڀاىح ٳاٍ كـاَ ٟاذ ٿايهڀظڂ ڃ٬هاڂ            

ن اًح ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ رُنڄاخ أناخ     ىٽ حهلل حٿُهىى وحٿنٜخٍي ٷخٽ ٳڄٷخٿىح َخ ٍٓ
٫ڀً رجَ أٓٸٍ ٳـخء أرى رټَ ٳن٩ِ ًنىرخ أو ًنىرُن وٳُهڄاخ ٟا٬ٲ وحهلل َٰٴاَ ٿاه ػاڂ ؿاخء ٫ڄاَ        
ٍكڄه حهلل ٳن٩ِ كظً حٓظلخٿض ٳٍ َاي  ٯَراخ وٟاَد حٿناخّ ر٤٬ان ٳڀاڂ أٍ ٫زٸََاخ َٴاٌَ ٳََاه          

٤ٛٴً ڃىًٓ ٫ڀً حٿزَ٘ ٷخٽ ٳڀ٤ڄه ٍؿپ خٽ ٷخٽ َهىىٌ رٔىٵ حٿڄيَنش وحٿٌٌ حورهٌح حٔٓنخى ٷ
ڃن حْنٜخٍ ٳٸخٽ طٸىٽ هٌح وٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳُنخ ٷخٽ ٳاؤطً حٿُهاىىٌ ٍٓاىٽ حهلل    

حٿٜاىٍ ٳٜا٬ٶ ڃان ٳاٍ      ٍڀُاه وٓاڀڂ ونٴان ٳا    ٫ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل     
بًح هاڂ ٷُاخځ َن٨اَوڅ ٷاخٽ ٳاؤٻىڅ      ڃن ٗخء حهلل ػڂ نٴن ٳُه أهَي ٳا  حٿٔڄىحص وڃن ٳٍ حٍٖٝ اٖ

أوٽ ڃن ََٳ٪ ٍأٓه ٳبًح ڃىًٓ آهٌ رٸخثڄش ڃن ٷىحثڂ حٿ٬َٝ ٳٗ أىٌٍ أٍٳ٪ ٍأٓه ٷزڀٍ أځ ٻخڅ 
ڃڄن حٓظؼنً حهلل وڃن ٷخٽ انٍ هَُ ڃن َاىنْ ران ڃظاً ٳٸاي ٻاٌد وربٓانخى  ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل          

ء  واًح ٻاَ  حٿ٬زاي ٿٸاخثٍ    وؿپ اًح أكاذ حٿ٬زاي ٿٸاخثٍ أكززاض ٿٸاخ     ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حهلل ٫ِ 
ٻَهض ٿٸخء  ٷاخٽ ٳٸُاپ ْراٍ هََاَس ڃاخ ڃناخ ڃان أكاي اٖ وهاى َټاَ  حٿڄاىص وَٴ٨ا٪ راه ٷاخٽ أراى                

ٳٸاَحء   پ ٫ڀُاه وٓاڀڂ َايه   هللهَََس أنه اًح ٻخڅ ًٿاٺ ٻ٘اٲ راه ورخٔٓانخى ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً ح       
ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه  ځ هڄٔڄخثش ٓنش ورخٔٓنخى ٷخٽ ٍٓحٿڄئڃنُن حٿـنش ٷزپ حْٯنُخء رنٜٲ َى

 وٓڀڂ ٬َنٍ ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپ وڃن أ٧ڀڂ ڃڄن هڀٶ ٻوڀٸٍ ٳڀُوڀٸىح ر٬ىٟش أو ٿُوڀٸىح ًٍس.
راٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ     أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ كيػنخ ه٘خځ ٫ان ڃلڄاي ٫ان   كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ڃَحرٞ حٿٰنڂ وڃ٬خ٣ن حٔرپ ٳٜڀىح ٳٍ ڃَحرٞ حٿٰنڂ وٖ طٜاڀىح ٳاٍ ڃ٬اخ٣ن     ح ٿڂ طـيوح اٖاً-

 .حٔرپ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ كـاخؽ ران ڃلڄاي ٷاخٽ أنزؤناخ ٿُاغ ٷاخٽ كايػنٍ ٓا٬ُي ران أراٍ             كي - 

 ٬ُٓي ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٸااىح اٿااً َهااىى  ُنااخ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳٸااخٽ أن٤ڀ ٿٳااٍ حٿڄٔااـي هااَؽ ان نڄااخ نلاارُ-

ٳوَؿنخ ڃ٬ه كظً ؿجناخ رُاض حٿڄايٍحّ ٳٸاخځ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳناخىحهڂ َاخ ڃ٬٘اَ            
 أڅ حٿُهىى أٓڀڄىح طٔڀڄىح ٳٸخٿىح ٷي رڀٰض َخ أرخ حٿٸخٓڂ ٷخٽ ًحٹ أٍَاي ػاڂ ٷخٿهاخ حٿؼخٿؼاش ٳٸاخٽ ح٫ڀڄاىح      
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ٿه ُٗجخ ٳڀُز٬ه واٖ َي أڅ أؿڀُټڂ ڃن هٌ  حٍْٝ ٳڄن وؿي ڃنټڂ رڄخٍ وٍٓىٿه وأنٍ أهللحٍْٝ 
ٳخ٫ڀڄىح أڅ حٍْٝ هلل ٫ِ وؿپ وٍٓىٿه وربٓنخى  ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٿڄخ ٳظلاض هُزاَ أهايَض    
ٿَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٗخس ٳُهخ ٓڂ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حؿڄ٬اىح اٿاٍ     

ڂ اناٍ ٓاخثڀټڂ ٫ان    ڃن ٻخڅ ههنخ ڃن حٿُهىى ٳـڄ٬ىح ٿه ٳٸخٽ ٿهاڂ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀ     
خىٷٍ ٫نه ٷخٿىح ن٬ڂ َخ أرخ حٿٸخٓڂ ٳٸخٽ ٿهڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃان    ٍٗء ٳهپ أنظڂ ٛ

أرااىٻڂ ٷااخٿىح أرىنااخ ٳااٗڅ ٷااخٽ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٻااٌرظڂ أرااىٻڂ ٳااٗڅ ٷااخٿىح ٛاايٷض   
ڂ واڅ ٻاٌرنخٹ  ورٍَص ٷاخٽ ٿهاڂ هاپ أناظڂ ٛاخىٷٍ ٫ان ٗاٍء ٓاؤٿظټڂ ٫ناه ٷاخٿىح ن٬اڂ َاخ أراخ حٿٸخٓا              

ٳٍ أرُنخ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن أهپ حٿنخٍ ٷخٿىح نټاىڅ   ٫َٳض ٻٌرنخ ٻڄخ ٫َٳظه
ٳُهخ ََُٔح ػڂ طوڀٴىننخ ٳُهخ ٳٸخٽ ٿهڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ نوڀٴټڂ ٳُهاخ أرايح ػاڂ ٷاخٽ     

ٸخٽ هپ ؿ٬ڀظڂ ٳاٍ هاٌ  حٿ٘اخس    ٍٗء ٓؤٿظټڂ ٫نه ٳٸخٿىح ن٬ڂ َخ أرخ حٿٸخٓڂ ٳ نهپ أنظڂ ٛخىٷٍ ٫ڂ ٿه
ٷخٿىح ن٬ڂ ٷخٽ ٳڄخ كڄڀټڂ ٫ڀً ًٿٺ ٷخٿىح أٍىنخ اڅ ٻنض ٻخًرخ نٔظََق ڃنٺ وحڅ ٻناض نزُاخ ٿاڂ    ٓڄخ 

 ط٠َٹ.
ي ٫ان  ٬ُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷاخٽ كايػنخ ٿُاغ ٷاخٽ كايػنٍ ٓا٬ُي ران أراٍ ٓا         كي - 

 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٍأرُه ٫ن أر
ڃن حْنزُخء نزٍ اٖ ٷي أ٤٫ً ڃان حَِاخص ڃاخ ڃؼڀاه آڃان ٫ڀُاه حٿز٘اَ وانڄاخ ٻاخڅ حٿاٌٌ أوطُظاه             ڃخ-

 .وكُخ أوكخ  حهلل اٿٍ ٳؤٍؿىح أڅ أٻىڅ أٻؼَهڂ طخر٬خ َىځ حٿٸُخڃش
ُي ران أراٍ ٓا٬ُي ٫ان     ٬ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷاخٽ كايػنخ ٿُاغ ٷاخٽ كايػنٍ ٓا      كي - 

 ه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽأهُه ٫زخى رن أرٍ ٬ُٓي أن
ڀهڂ انٍ أ٫ىً رٺ ڃان حٍْرا٪ ڃان ٫ڀاڂ ٖ َنٴا٪ وڃان ٷڀاذ ٖ َو٘ا٪ وڃان نٴاْ ٖ ط٘از٪ وڃان             حٿ-

 .ى٫خء ٖ َٔڄ٪
ران ٫زاي حهلل ٫ان ن٬اُڂ أراٍ       َغ ٷاخٽ كايػنٍ رټُا   ٿُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كي - 

 نه ٷخٽ٫زي حهلل حٿڄـڄَ أ
ُض ڃ٪ أرٍ هَََس ٳىٵ هٌح حٿڄٔـي ٳٸَأ اًح حٿٔڄخء حن٘ٸض ٳٔـي ٳُهاخ وٷاخٽ ٍأَاض ٍٓاىٽ     ٛڀ-

 .حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٔـي ٳُهخ
َ ٫ن رَٔ رن ټُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿلـخؽ وَىنْ ٷخٖ كيػنخ ٿُغ ٷخٽ كيػنٍ ركي - 

 ٓڀڂ أنه ٷخٽ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و ي٬ُٓ
َنـااٍ أكاايح ڃاانټڂ ٫ڄڀااه ٳٸااخٽ ٍؿااپ وٖ أنااض َااخ ٍٓااىٽ حهلل ٳٸااخٽ وٖ أنااخ اٖ أڅ َظٰڄااينٍ حهلل   ٖ-

 .رَكڄظه وٿټن ٓيىوح
ػنخ ٬ُٓي رن أراٍ ٓا٬ُي   كي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿُغ رن ٬ٓي ٷخٽكي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫حٿڄٸزٌَ 
 .ٳٍ حٿـنش ٗـَس ََُٔ حٿَحٻذ ٳٍ ٧ڀهخ ڃخثش ٓنش أڅ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿُغ ٷخٽ كايػنٍ ٓا٬ُي أناه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس       كي - 
ٳـاخءص رَؿاپ ڃان رناٍ كنُٴاش ػڄخڃاش        ـاي َٸىٽ ر٬غ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هُٗ ٷزاپ ن 

٤ى  رٔخٍَش ڃن ٓىحٌٍ حٿڄٔاـي ٳواَؽ اٿُاه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل      رن أػخٽ ُٓي أهپ حٿُڄخڃش ٳَر
 ڂ ٳٸخٽ ٿه٫ڀُه وٓڀ

ًح ٫نيٹ َخ ػڄخڃش ٷخٽ ٫نيٌ َخ ڃلڄي هَُ اڅ َطٸظپ َطٸظپ ًح ىځ واڅ ُطن٬ڂ ُطن٬ڂ ٫ڀً ٗاخٻَ واڅ  ڃخ-
 ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ كظاً اًح ٻاخڅ      ض ٳظَٻاه ٍٓاىٽ حهلل  ٗاج ٻنض طََي حٿڄخٽ ٳٔپ ط٢٬ ڃنهخ ڃاخ  

ٿه ڃخ ٫نيٹ َخ ػڄخڃش ٷخٽ ڃخ ٷڀض ٿٺ اڅ طن٬ڂ طن٬ڂ ٫ڀً ٗخٻَ واڅ َطٸظپ َطٸظاپ ًح ىځ واڅ  حٿٰي ٷخٽ 
ٻنض طََي حٿڄخٽ ٳٔپ ط٢٬ ڃنه ڃخ ٗاجض ٳظَٻاه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ كظاً ٻاخڅ ر٬اي          
حٿٰي ٳٸخٽ ڃخ ٫نيٹ َخ ػڄخڃش ٳٸخٽ ٫نيٌ ڃخ ٷڀض ٿاٺ اڅ طان٬ڂ طان٬ڂ ٫ڀاً ٗاخٻَ واڅ طٸظاپ طٸظاپ ًح        

ٗاجض ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حن٤ڀٸاىح        ٻنض طََي حٿڄخٽ ٳٔپ ط٢٬ ڃناه ڃاخ   ىځ واڅ 
رؼڄخڃش ٳخن٤ڀٸىح ره اٿً نوپ ٷََذ ڃن حٿڄٔـي ٳخٯظٔپ ػڂ ىهپ حٿڄٔـي ٳٸخٽ أٗاهي أڅ ٖ حٿاه اٖ   
حهلل وأٗهي أڅ ڃلڄيح ٍٓىٽ حهلل َخ ڃلڄي وحهلل ڃخ ٻخڅ ٫ڀً حٍْٝ وؿه أرٰٞ اٿٍ ڃان وؿهاٺ   

خڅ ڃن ىَن أرٰٞ اٿٍ ڃن ىَنٺ ٳؤٛزق ىَنٺ هٺ أكذ حٿىؿى  ٻڀهخ اٿٍ وحهلل ڃخ ٻٳٸي أٛزق وؿ
أكذ حْىَخڅ اٿٍ وحهلل ڃخ ٻخڅ ڃن رڀي أرٰاٞ اٿاٍ ڃان رڀايٹ ٳؤٛازق رڀايٹ أكاذ حٿازٗى اٿاٍ واڅ          

هلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وأڃاَ  أڅ    حٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً    َ هُڀٺ أهٌطنٍ وانٍ أٍَاي حٿ٬ڄاَس ٳڄاخًح طاَي ٳز٘ا     
ڄض ڃ٪ ڃلڄاي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه     ٷخٽ ٿه ٷخثپ ٛزؤص ٳٸخٽ وٿټن أٓڀ٬َظڄَ ٳڀڄخ ٷيځ ڃټش 

 وٓڀڂ وٖ وحهلل ٖ َؤطُټڂ ڃن حٿُڄخڃش كزش كن٤ش كظً َؤًڅ ٳُهخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ.
 ٸُپ ٫ن حرن ٗهخد٫ٿُغ ٷخٽ كيػنٍ  نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ كيػكي - 
حٿڄَأس ورُن هخٿش أرُهخ وحٿڄَأس وهخٿش أڃهخ أو رُن حٿڄاَأس و٫ڄاش    ه ٓجپ ٫ن حٿَؿپ َـڄ٪ رُنأن-

أرُهخ أو حٿڄَأس و٫ڄش أڃهخ ٳٸخٽ ٷخٽ ٷزُٜش رن ًإثُذ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس َٸاىٽ نهاً ٍٓاىٽ حهلل       
ي هخٿاش أڃهاخ و٫ڄاش    َٿڄاَأس و٫ڄظهاخ ٳنا   ح ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َـڄ٪ رُن حٿڄَأس وهخٿظهخ ورُن

 ڄنِٿش.ڃن حٿَٟخ٩ َټىڅ ڃن ًٿٺ رظڀٺ حٿ حڃهخ رظڀٺ حٿڄنِٿش واڅ ٻخڅ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿُغ ٷخٽ كايػنٍ ٫ٸُاپ ٫ان حران ٗاهخد أناه       كي - 

ٛاڀً   ٷخٽ أهزَنٍ أرى ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ىٱ أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
 ٓڀڂوحهلل ٫ڀُه 

ىهاخ طڄ٘اىڅ و٫ڀاُټڂ حٿٔاټُنش ٳڄاخ أىٍٻاظڂ ٳٜاڀىح وڃاخ         ح أٷُڄض حٿٜٗس ٳٗ طؤطىهخ طٔا٬ىڅ وأط اً-
 .ٳخطټڂ ٳؤطڄىح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿُغ ٷخٽ كيػنٍ ٫ٸُاپ ٫ان حران ٗاهخد ٫ان      كي - 
  أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .ٹ ػڂ ٿڂ ٤٬َه ٳهٍ ٻٌرشخٷخٽ ٿٜزٍ ط٬خٽ ه نڃ-
يػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ وكايػنخ ََِاي ٷاخٽ أنزؤناخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان ٓا٬ُي          ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
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خ أٗزهټڂ ٛٗس رَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٷاخٽ  أن-
ن حٿٔاـىى واًح  ٿٺ حٿلڄي ٷخٖ وٻخڅ َټزَ اًح ٍٻ٪ واًح ٷخځ ڃا وٷخٽ حٿڀهڂ ٍرنخ   ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄي

 ٍٳ٪ ٍأٓه ڃن حٿٔـيطُن.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ وكايػنخ ََِاي ٷاخٖ أنزؤناخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان ٓا٬ُي          كي - 

 حٿڄٸزٌَ  ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .څ ٖ َزخٿٍ حٿڄَء رڄخ أهٌ ڃن حٿڄخٽ رلٗٽ أو رلَحځڃخؤطُن ٫ڀً حٿنخّ ُٿُ-
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ وكيػنخ ََِاي ٷاخٖ أنزؤناخ حران ًثاذ ٫ان ٓا٬ُي حٿڄٸزاٌَ          ػنخكي - 

 ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .هحرؿش أڅ َي٩ ٬٣خڃه وَٗكخ ٿڂ َي٩ ٷىٽ حٿِوٍ وحٿ٬ڄپ ره وحٿـهپ ٳڀُْ هلل ڃن-
ٍ ًثاذ ٫ان ٓا٬ُي حٿڄٸزاٌَ ٫ان أرُاه       حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ حرن أر ػنخ ٫زيكي - 

أنااه ٓااڄ٪ أرااخ هََااَس َٸااىٽ ٿااىٖ أڃااَحڅ ْكززااض أڅ أٻااىڅ ٫زاايح ڃڄڀىٻااخ وًٿااٺ أڅ حٿڄڄڀااىٹ ٖ       
 َٔظ٤ُ٪ أڅ َٜن٪ ٳٍ ڃخٿه ُٗجخ وًٿٺ أنٍ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

 .هڀٶ حهلل ٫زيح َئىٌ كٶ حهلل وكٶ ُٓي  اٖ وٳخ  حهلل أؿَ  ڃَطُن ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن ٓا٬ُي حٿڄٸزاٌَ ٫ان ٓا٬ُي     يك - 

 رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
رُظاه ٻڄاخ    ٬نٍ كُن َوَؽ ڃان َ َى٣ن ٍؿپ ڃٔڀڂ حٿڄٔخؿي ٿڀٜٗس وحٿٌٻَ اٖ طز٘زٖ حهلل ره ٖ-

 ٫ڀُهڂ. َظز٘زٖ أهپ حٿٰخثذ رٰخثزهڂ اًح ٷيځ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷاخٽ كايػنخ ٿُاغ ٷاخٽ كايػنٍ ٓا٬ُي ران أراٍ ٓا٬ُي ٫ان           كي - 

 أرٍ ٫زُيس ٫ن ٬ُٓي رن َٔخٍ أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٻَ نلى ٳٌ-
ًثذ ٫ن ٛخٿق ڃاىٿً  يػنخ كـخؽ وكيػنخ ََِي ٷخٖ أنزؤنخ حرن أرٍ كحهلل كيػنٍ أرٍ ي ػنخ ٫زكي - 

 حٿظىأڃش ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ؿڀْ ٷىځ ڃـڀٔخ ٿڂ ٌَٻَوح حهلل ٳُه وٿڂ َٜڀىح ٫ڀً نزُهڂ اٖ ٻخڅ ٫ڀُهڂ طَس ڃخ-
حهلل ٫ن ٓاڀُڄخڅ ران    ػنٍ رټَُ رن ٫زيكيٍ كيػنخ كـخؽ ٫ن ٿُغ ٷخٽ أر ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 ٽَٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس أنه ٷخ
ؼنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ر٬غ وٷخٽ اڅ وؿيطڂ ٳٗنخ وٳٗناخ ٿاَؿڀُن ڃان ٷاََٖ     ر٬-

ٳخكَٷىهڄخ رخٿنخٍ ػڂ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كُن أٍىناخ حٿواَوؽ اناٍ ٻناض أڃاَطټڂ      
 .٬ٌَد رهخ اٖ حهلل ٳخڅ وؿيطڄىهڄخ ٳخٷظڀىهڄخ نخٍ واڅ حٿنخٍ ٖخٿأڅ طلَٷىح ٳٗنخ وٳٗنخ ر

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنٍ ٿُغ ٷخٽ كيػنٍ ٫ٸُپ حرن ٗهخد ٫ان أراٍ   كي - 
 ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن و٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس أنه ٷخٽ

ٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ    ٳحٿڄٔـي ٳنخىح   ٳًٍ ٍؿپ ڃن حٿڄٔڀڄُن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى أط-
طڀٸخء وؿهه ٳٸخٽ ٿه َاخ ٍٓاىٽ حهلل اناٍ ُنُاض ٳاؤ٫َٝ ٫ناه       حهلل انٍ ُنُض ٳؤ٫َٝ ٫نه ٳظنلً 
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كظً ػنً ًٿٺ ٫ڀُه أٍر٪ ڃَحص ٳڀڄخ ٗهي ٫ڀً نٴٔه أٍر٪ ڃَحص ى٫خ  ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
وٓڀڂ ٳٸخٽ أرٺ ؿنىڅ ٷخٽ ٖ ٷخٽ ٳهاپ أكٜانض ٷاخٽ ن٬اڂ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ          

ناض ٳاُڄن ٍؿڄاه    ڃن ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل َٸاىٽ ٻ اًهزىح ره ٳخٍؿڄى  ٷخٽ حرن ٗهخد ٳؤهزَنٍ 
 ٳَؿڄنخ  ٳٍ حٿڄٜڀً ٳڀڄخ أًٿٸظه حٿلـخٍس هَد ٳؤىٍٻنخ  رخٿلَس ٳَؿڄنخ .

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿُغ ٷخٽ كيػنٍ ٫ٸُاپ ٫ان حران ٗاهخد ٫ان      كي - 
 هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٬ٍُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أر

 .ه ٷ٠ً ٳُڄن ُنً وٿڂ َلٜن أڅ َنٴً ٫خڃخ ڃ٪ حٿلي ٫ڀُهأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿُغ ٷاخٽ كايػنخ ٫ٸُاپ ٫ان حران ٗاهخد ٫ان        كي - 

 ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ أڅ أرخ هَََس ٻخڅ َٸىٽ
 .ڃخ أ٫ڀڂ ٿ٠لټظڂ ٷڀُٗ وٿزټُظڂ ٻؼَُح څه وٓڀڂ ٿى ط٬ڀڄىڀُٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿُغ ٷاخٽ كايػنخ ٫ٸُاپ ٫ان حران ٗاهخد ٫ان        كي - 

 أرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ح ن٬اڂ أناه طاَٹ    ىڃان ٷ٠اخء ٳابڅ ٷاخٿ    ٺ څ َئطً رخٿَؿپ حٿڄظىٳً ٫ڀُه ىَن ٳُٔؤٽ هپ طَٹ ٿاٌٿ ٻخ-

ڄُن ٛڀىح ٫ڀً ٛخكزټڂ ٳڀڄخ ٳاظق حهلل ٫ڀُاه حٿٴظاىف ٷاخځ ٳٸاخٽ أناخ       وٳخء ٛڀً ٫ڀُه واٖ ٷخٽ ٿڀڄٔڀ
أوٿً رخٿڄئڃنُن ڃن أنٴٔهڂ ٳڄن طىٳٍ ڃن حٿڄئڃنُن ٳظَٹ ىَنخ ٳ٬ڀٍ ٷ٠خإ  وڃن طَٹ ڃاخٖ ٳهاى   

 ٿىٍػظه.
خ ٿُغ ٷخٽ كيػنٍ ٫ٸُاپ ٫ان حران ٗاهخد ٫ان      ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيكي - 

 رن ٫ظزش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ٫زُي حهلل رن ٫زي حهلل 
 .٣َُس وهَُهخ حٿٴؤٽ ٷُپ َخ ٍٓىٽ حهلل وڃخ حٿٴؤٽ ٷخٽ ٻڀڄش ٛخٿلش َٔڄ٬هخ أكيٻڂ ٖ-
هخد ٫ان  ٗا نٍ ٫ٸُپ ٫ان حران   يػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿُغ رن ٬ٓي ككي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ
 .طپ حهلل حٿُهىى وحٿنٜخٍي حطوٌوح ٷزىٍ أنزُخثهڂ ڃٔخؿيٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـاخؽ ٷاخٽ كايػنخ ٿُاغ ٷاخٽ كايػنٍ ٫ٸُاپ ران هخٿاي ٫ان حران            كي - 

 ن حٿلَع أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽررن ٫زي حٿَكڄن  ټَٗهخد أنه ٷخٽ أهزَنٍ أرى ر
هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٷخځ اٿً حٿٜٗس َټزَ كُن َٸىځ ػڂ َټزَ كاُن ََٻا٪ ػاڂ    څ ٍٓىٽ حٻخ-

َٸىٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄي  كُن ََٳ٪ ٛڀزه ڃن حٿَٻ٬ش ػڂ َٸىٽ وهى ٷخثڂ ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي ػاڂ َټزاَ   
ٌ ٓخؿيح ػڂ َټزَ كُن ََٳ٪ ٍأٓاه  ىػڂ َټزَ كُن َه ٓهكُن َهىٌ ٓخؿيح ػڂ َټزَ كُن ََٳ٪ ٍأ

 ُن َٸىځ ڃن حٿڀظُن ر٬ي حٿـڀىّ.ٳٍ حٿٜٗس ٻڀهخ كظً َٸ٠ُهخ وَټزَ كڂ َٴ٬پ ًٿٺ ػ
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كـااخؽ ٷااخٽ أنزؤنااخ حراان ؿااََؾ ٷااخٽ كاايػنٍ حٿ٬ااٗء راان ٫زااي    كااي - 

 حٿَكڄن رن ٬َٸىد ٫ن حرن ىحٍس ڃىٿً ٫ؼڄخڅ ٷخٽ
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ي ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    زٸُ٪ ڃ٪ أرٍ هَََس اًح ٓڄ٬نخ َٸىٽ أنخ أ٫ڀاڂ حٿناخّ ر٘اٴخ٫ش ڃلڄا    خٿخ ٿزان-
َىځ حٿٸُخڃش ٷخٽ ٳظيحٹ حٿناخّ ٫ڀُاه ٳٸاخٿىح حَاه ََكڄاٺ حهلل ٷاخٽ َٸاىٽ حٿڀهاڂ حٯٴاَ ٿټاپ ٫زاي ڃٔاڀڂ             

 .ٿٸُٺ ڃئڃن رٍ ٖ ََ٘ٹ رٺ
راخ  أػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٷاخٽ ٓاڄ٬ض         كي - 

 ٓڀڂ أو ٷخٽ أرى حٿٸخٓڂ ٫ڀُه حٿٜٗس وحٿٔٗځهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و
 .ڃىح ٿَإَظه وحٳ٤َوح ٿَإَظه ٳخڅ ٯڂ ٫ڀُټڂ ٳ٬يوح ػٗػُنٛى-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كـااخؽ كاايػنٍ ٗاا٬زش ٫اان ڃلڄااي راان َُااخى ٷااخٽ ٓااڄ٬ض أرااخ   كااي - 

 هَََس ٷخٽ
 .ه وٓڀڂ وًٻَ ُهلل ٛڀً حهلل ٫ڀح ٽ ٍٓىٽٷخ-
كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنٍ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄاي ران َُاخى ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

  هَََس َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أو ٷخٽ ٷخٽ أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ؿَ اُحٍ  ر٤َح ٳبڅ حهلل ٖ َن٨َ اٿُه. ڃن-
ن أراٍ  ؽ كيػنٍ ٬ٗزش ٫ن ريَپ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸُٶ ٫خنٍ أرٍ كيػنخ كـيػػنخ ٫زي حهلل ككي - 

  هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ه ٻخڅ َظ٬ىً رخهلل ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ وڃن ٫ٌحد ؿهنڂ وڃن ٳظنش حٿڄُٔق حٿيؿخٽأن-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ هََاَس      كي - 
 ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ٫
 .ن حٿلىٝ ٻڄخ طٌحى حٿََٰزش ڃن حٔرپٌحىڅ نخّ ڃن أٛلخرٍ ٫ٿُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ڃلڄاي ران ؿلاخىس َلايع       كي - 

 ٫ن أرٍ كخُځ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ه نهً ٫ن ٻٔذ حٔڃخءأن-
ُ يػنخ ٫زي حهلل ككي -  َاخى ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ      ػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي ران 

 ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أو ٷخٽ ٷخٽ أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
٬ـڄخء ؿَكهخ ؿزخٍ وحٿزجَ ؿزخٍ وحٿڄ٬ايڅ ؿزاخٍ وٳاٍ حٿَٻاخُ حٿوڄاْ ٷاخٽ ٗا٬زش ڃاخ ٓاڄ٬ض          حٿ-

 .أكي َٸىٽ حٿَٻخثِ ٯَُ 
ًثذ وأرى حٿن٠َ ٫ن حرن أرٍ ًثاذ   كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرٍ ػنخ ٫زي حهللكي - 

٫ن ٫زي حٿ٬َِِ رن ٫ُخٕ ٫ن ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬َِِ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ         
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ه ٓـي ٳٍ اًح حٿٔڄخء حن٘ٸضأن-
أٗاا٬غ راان ٓااڀُڂ راان أرااٍ     ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كـااخؽ ٷااخٽ أنزؤنااخ ٗااََٺ ٫اان     كااي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ حْكىٙ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن
 .٠پ ٛٗس حٿـڄخ٫ش ٫ڀً ٛٗس حٿىكيس ٓز٬خ و٫ََ٘ن ىٍؿش أو هڄٔخ و٫ََ٘ن ىٍؿشطٴ-
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ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كـااخؽ ٷااخٽ أنزؤنااخ ٗااََٺ ٫اان ارااَحهُڂ راان ؿََااَ ٫اان أرااٍ  كااي - 
 ٍ هَََس ٷخٽأر٫ٍُش ٫ن 

حٍْٝ ٫خ رڄخء ٳخٓاظنـً ػاڂ ڃٔاق َاي  ٫ڀاً      حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ىهپ حٿوٗء ى ٻخڅ-
 ػڂ طىٟؤ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن ٛخٿق ڃاىٿً حٿظىأڃاش ٫ان    كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٟؤىپ وڃن كڄڀه ٳڀُظظٔٯٔپ ڃُظخ ٳڀُٰ ڃن-
ٷاخٽ أنزؤناخ ٗاََٺ ٫ان ٓاڀڂ ران ٫زاي حٿاَكڄن حٿنو٬اٍ           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـاخؽ كي - 

 ٫ن أرٍ ٫ٍُش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
طٔڄً رخٓڄٍ ٳٗ َظټنً رټنُظٍ وڃن طټنً رټنُظٍ ٳٗ َظٔڄً رخٓڄٍ ٷخٽ ٫زاي حهلل ٷاخٽ أراٍ     ڃن-

 .ََٺ ٳٌٻَ ڃؼڀهٗأٓىى ٷخٽ كيػنخ   كيػنخ
كيػنخ كـخؽ وََِي رن هَوڅ ٷخٖ أنزؤناخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان ٛاخٿق        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 حٿظىأڃش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ٛڀً ٫ڀً ؿنخُس ٳٍ حٿڄٔـي ٳٗ ٍٗء ٿه. ڃن-
يػنٍ ََِاي ران أراٍ كزُاذ ٫ان      كا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كايػنخ ٿُاغ ٷاخٽ    كي - 

 أنه ٓڄ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٫َحٹ ٫ن أرٍ هَََس
 .َٗحٍ حٿنخّ ًح حٿىؿهُن حٿٌٌ َؤطٍ هئٖء رىؿه وهئٖء رىؿه ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـاخؽ ٷاخٽ كايػنخ ٿُاغ ٷاخٽ كايػنٍ ٫ٸُاپ ران هخٿاي ٫ان حران            كي - 

 ٓڀڂ َٸىٽرن حٿڄُٔذ أڅ أرخ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و ُيٗهخد ٫ن ٬ٓ
ؼض رـىحڃ٪ حٿټڀڂ ونَٜص رخٿ٫َاذ ورُنڄاخ أناخ ناخثڂ أطُاض رڄٴاخطُق هاِحثن حٍٖٝ ٳىٟا٬ض         ر٬-

 .ٳٍ َيٌ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿُغ ٷخٽ كيػنٍ ٫ٸُاپ ٫ان حران ٗاهخد ٫ان      كي - 

٫ڀُاه   ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    هٿَكڄن رن ٫ىٱ أنح أرٍ ٫زُي ڃىٿً ٫زي
 وٓڀڂ

څ َلظِځ أكيٻڂ كِڃش ك٤ذ ٳُلڄڀهخ ٫ڀً ٧هَ  ٳُز٬ُهخ هَُ ٿه ڃن أڅ َٔاؤٽ ٍؿاٗ ٤٬َُاه    ٔ-
 .أو َڄن٬ه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان هخٿاي ٫ان ٫زاي حهلل ران         كي - 
 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽٛهَََس ٫ن حٿنزٍ ٍ ٗٸُٶ ٫ن أر

ڂ ڃن ڃنخڃه ٳٗ َٰڄْ َي  ٳٍ انخثه كظً َٰٔڀهخ ػٗػاخ ٳبناه ٖ َايٌٍ أَان رخطاض      ح حٓظُٸ٦ أكيٻاً-
 .َي  ڃنه

ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ وكـاخؽ ٷاخٖ كايػنخ ٗا٬زش ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ              كي - 
 ڂ أنه ٷخٽڀڀً حهلل ٫ڀُه وٓٛ حٿ٠لخٹ َليع ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ
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٧ڀهخ ٓز٬ُن أو ڃخثش ٓنش هٍ ٗـَس حٿوڀي ٷاخٽ كـاخؽ أو    ٳٍ حٿـنش ٗـَس ََُٔ حٿَحٻذ ٳٍ اڅ-
 .ڃخثش ٓنش ٗـَس حٿوڀي ٷڀض ٿ٬٘زش هٍ ٗـَس حٿوڀي ٷخٽ ٿُْ ٳُهخ هٍ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش وكـاخؽ ٷاخٽ أنزؤناخ ٗا٬زش            كي - 
ران ٻ٬اذ ٫ان أراٍ      ش ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃلڄي رن ٫زاي حٿـزاخٍ َلايع ٫ان ڃلڄاي     زخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫٬ٗٴو

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
حٿَكڂ ٗـنش ڃن حٿَكڄن طٸىٽ َخ ٍد انٍ ٷ٬٤ض َخ ٍد انٍ ٧ڀڄض َخ ٍد انٍ أٍٓء اٿاٍ   اڅ-

حٷ٤ا٪ ڃان ٷ٬٤اٺ    و َخٍد َخٍد ٳُـُزهخ ٍرهخ ٫ِ وؿپ ٳُٸىٽ أڃخ طَُٟن أڅ أٛپ ڃان وٛاڀٺ  
ػنخ ٗا٬زش ٫ان ڃلڄاي ران ٫زاي حٿـزاخٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض         ٫زي حهلل ٷخٽ أرٍ كيػنخ  أرى حٿىٿُي ٷاخٽ كاي   ٽٷخ

ڃلڄي رن ٻ٬ذ حٿٸ٧َاً ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس َٸاىٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ            
 َٸىٽ ًٿٺ.

 أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ان  خٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش وكـخؽ ٷكي - 
 ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن أرٍ حٿَرُ٪ ٫ن أرٍ هَََس ٫

ر٪ ٳٍ أڃظٍ ڃن أڃَ حٿـخهڀُش ٿن َي٫ىهن حٿظ٤خ٫ن ٳٍ حْنٔخد وحٿنُخكاش وڃ٤َناخ رناىء ٻاٌح     أٍ-
 وٻٌح وحٿ٬يوي حٿَؿپ َ٘ظٌَ حٿز٬َُ حْؿَد ٳُـ٬ڀه ٳٍ ڃخثش ر٬َُ ٳظـَد ٳڄن أ٫يي حْوٽ.

ش ٫ان وٍٷاخء ٫ان ٫ڄاَو ران      كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كايػنخ ٗا٬ز   ػنخ ٫زي حهللكي - 
 ىَنخٍ ٫ن ٤٫خء رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .ح أٷُڄض حٿٜٗس ٳٗ ٛٗس اٖ حٿڄټظىرشاً-
راض  خػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ورهاِ ٷاخٖ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٫ايٌ ران ػ       كي - 

ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ كاخُځ حٿڄ٬ناٍ َلايع ٫ان أراٍ          ٷخٽ رهِ ٳٍ كيَؼه ٷاخٽ أهزَناٍ ٫ايٌ ران ػخراض     
 هَََس

ٍؿٗ أطً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ وهاى ٻاخٳَ ٳټاخڅ َؤٻاپ أٻاٗ ٻؼُاَح ػاڂ أناه أٓاڀڂ ٳټاخڅ             أڅ-
اڅ وٳاٍ ٓاز٬ش أڃ٬اخء     ٻاپ َؤٻپ أٻٗ ٷڀُٗ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ حٿټاخٳَ َؤ 

 حٿڄٔڀڂ َؤٻپ ٳٍ ڃ٬ٍ وحكي.
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ورهاِ ٷاخٖ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٫ايٌ ران ػخراض         ػنخ ٫زي حكي - 

ٷخٽ رهِ ٳٍ كيَؼه ٷخٽ كيػنخ ٫يٌ ران ػخراض ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ كاخُځ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ            
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .ن طَٹ ٻٓ وٿُظه ٷخٽ رهِ وڃن طَٹ ٻٓ ٳبٿُنخوڃطَٹ ڃخٖ ٳڀىٍػظه  ڃن-
هلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ وكـاخؽ ٷاخٖ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٫خٛاڂ ران              ػنخ ٫زي حكي - 

 رهيٿش ٫ن ًٻىحڅ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنهڂ ٷخٿىح
 نڃاخ ٫ڀاً حٍٖٝ ڃا    ٿاه ٍٓىٽ حهلل اڅ أكينخ َليع نٴٔه رخٿٍ٘ء ڃخ َلاذ أڅ َاظټڀڂ راه واڅ     َخ-

 ٍٗء ٷخٽ ًحٹ ڃلٞ حَٔڄخڅ.
  كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬خوَش ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٫ن ٫خٛڂ ربٓنخى  ٷخٽػنخ ٫زي حهللكي - 
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 .ٗؤڅ حٿَد ٫ِ وؿپ؟؟ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنٍ ٫ڀٸڄش رن ڃَػاي ٷاخٽ ٓاڄ٬ض    كي - 

 َََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهىس َليع ٫ن أرٍ رَأرخ حٿَرُ٪ وٻخڅ َٸخ٫ي أرخ 
 .ر٪ ٳٍ أڃظٍ ٳٌٻَ حٿليَغ نلى كيَغ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَأٍ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ڃاَوحڅ حْٛاَٰ ٷاخٽ          كي - 

 خ ٍحٳ٪ ٷخٽأر ٓڄ٬ض
ڀُڀاٍ وٖ أُحٽ أٓاـي   هَض أرخ هَََس ٓـي ٳٍ اًح حٿٔڄخء حن٘ٸض ٷخٽ ٳٔؤٿظه ٳٸاخٽ ٓاـي ٳُهاخ    ٍأ-

 .كظً أٿٸخ 
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀڄش رن ٻهُپ ٫ن أراٍ   ػنخ ٫زيكي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
څ ٿَؿاپ ٫ڀاً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ كاٶ ٳاؤٯڀ٦ ٿاه ٳهاڂ راه أٛالخد ٍٓاىٽ حهلل              ٻخ-

هاڂ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳابڅ ٿٜاخكذ حٿلاٶ ڃٸاخٖ وٷاخٽ ٿهاڂ            ٿ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ
حٗظَوح ٿه ٓنخ ٳؤ٤٫ى  ٳٸخٿىح انخ ٖ نـي اٖ ٓنخ أٳ٠پ ڃن ٓنه ٳٸخٽ حٗظَوح ٿه ٳؤ٤٫ى  ٳٸاخٽ اڅ  

 ٻڂ أو هَُٻڂ أكٔنټڂ ٷ٠خء.ڃن هَُ
كاخُځ  ٍ  كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٜىٍ ٫ن أرا حهلل ػنخ ٫زيكي - 

 نه ٷخٽهَََس ٷخٽ ٬ٗزش ٍٳ٬ه ڃَس ػڂ ٿڂ ََٳ٬ه ر٬ي أ ٍَليع ٫ن أر
 .َهـَس ر٬ي ػٗع أو ٳىٵ ػٗع ٳڄن هخؿَ ر٬ي ػٗع أو ٳىٵ ػٗع ٳڄخص ىهپ حٿنخٍ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٷاخٽ              كي - 

 ٓڀڂ ٷخٽوٛڀً حهلل ٫ڀُه  ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ أڅ ٍٓىٽ حهلل
 .ٿڄ٬يڅ ؿزخٍ وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄ٬ْـڄخء ؿَكهخ ؿزخٍ وحٿزجَ ؿزخٍ وححٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ڃلڄاي ران َُاخى      كي - 

 َٸىٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
ٍ َااي- څ ز٬ىڅ أٿٴااخ رُٰااَ كٔااخد ٷااخٽ ٳٸااخٽ ٫ټخٗااش َااخ ٍٓااىٽ حهلل حى٩ حهلل أ  ٓاا هپ حٿـنااش ڃاان أڃظاا

َـ٬ڀنٍ ڃنهڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿڀهاڂ حؿ٬ڀاه ڃانهڂ ٷاخٽ ٳٸاخځ ٍؿاپ آهاَ            
 .ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل حى٩ حهلل أڅ َـ٬ڀنٍ ڃنهڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ٓزٸٺ رهخ ٫ټخٗش

نخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي ران َُاخى   ػَ وكـخؽ ٷخٖ كي٬ٴػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿكي - 
َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ كـاخؽ أو ٷاخٽ ٷاخٽ أراى             ٷخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس   

 حٿٸخٓڂ
خ َوً٘ أٖ َوً٘ أكيٻڂ أڅ َـ٬پ حهلل ٍأٓه ٍأّ كڄخٍ أو ٛاىٍطه ٛاىٍس كڄاخٍ اًح ٍٳا٪     أڃ-

 ٍأٓه ٷزپ حٔڃخځ وحٔڃخځ ٓخؿي.
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رٍ ٷاخٽ كايػنخ   رى ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن أكڄي ٷخٽ كيػنٍ أأيػنٍ أرٍ كيػنخ ك ػنخ ٫زي حهللكي - 
ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن َُخى ٷخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس َٸاىٽ أڅ ٍٓاىٽ حهلل      

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 طٜىڃىح كظً طاَوح حٿهاٗٽ وٖ طٴ٤اَوح كظاً طاَوح حٿهاٗٽ وٷاخٽ ٛاىڃىح ٿَإَظاه وحٳ٤اَوح           ٖ-
خٽ ٖ طٜاىڃىح كظاً طاَوح    ُټڂ ٳ٬ايوح ػٗػاُن ٷاخٽ ٗا٬زش وأٻؼاَ ٫ڀڄاٍ أناه ٷا        ڀا َإَظه ٳبڅ ٯزاً ٫ ٿ

 .حٿهٗٽ وٖ طٴ٤َوح كظً طَوح حٿهٗٽ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ وكـخؽ ٷخٖ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي ران َُاخى   كي - 

هََاَس ٷاخٽ    ؼه ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخي٫َن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ كـخؽ ٳٍ ك
 أو ٷخٽ أرى حٿٸخٓڂ أنه ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

نڄخ ٍؿپ َڄٍ٘ و٫ڀُه كڀش ڃَؿٗ ؿڄظه ط٬ـزه نٴٔاه اً هٔاٲ راه ٳهاى َظـڀـاپ ٳاٍ حٍْٝ       رُ-
 .اٿً َىځ حٿٸُخڃش وٷخٽ كـخؽ اً هٔٲ حهلل ره

ن َُاخى ٫ان أراٍ    را خ ٗا٬زش ٫ان ڃلڄاي    ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ كاي     كي - 
 وٓڀڂ ٷخٽ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه

ونٍ ڃخ طَٻظټڂ ٳبنڄخ أهڀٺ أهپ حٿټظخد ٷزڀټڂ أو ڃن ٻخڅ ٷزڀټڂ رټؼَس حهاظٗٳهڂ ٫ڀاً أنزُاخثهڂ    ًٍ-
 وٻؼَس ٓئحٿهڂ ٳخن٨َوح ڃخ أڃَطټڂ ره ٳخطز٬ى  ڃخ حٓظ٬٤ظڂ وڃخ نهُظټڂ ٫نه ٳي٫ى  أو ًٍو .

َخى ٫ان أراٍ   خ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن ُنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

وَه ٫ن ٍرټڂ ٫ِ وؿپ ٻاپ حٿ٬ڄاپ ٻٴاخٍس وحٿٜاىځ ٿاٍ وأناخ أؿاٌِ راه وٿوڀاىٱ ٳاڂ حٿٜاخثڂ            ََ-
 .أ٣ُذ ٫ني حهلل ڃن ٍَق حٿڄٔٺ

ڃلڄي رن َُخى ٫ان أراٍ    نخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ٷ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَكي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل

ذ حهلل ڃن أٷىحځ َـخء رهڂ ٳٍ حٿٔٗٓپ كظً َيهڀىح حٿـنش ورخٔٓنخى أناه ٷاخٽ ٿاُْ حٿڄٔاټُن     ٫ـ-
حٿٌٌ طَى  حْٻڀش وحْٻڀظخڅ وحٿڀٸڄش وحٿڀٸڄظخڅ أو حٿظڄَس وحٿظڄَطخڅ ٬ٗزش ٗاٺ ٳاٍ حٿڀٸڄاش وحٿظڄاَس     

اٿلخٳاخ   ظلٍ أڅ َٔؤٽ حٿنخّْ ٿه ٯنً َٰنُه وٖ َٔؤٽ حٿنخّ اٿلخٳخ أو َُٔحٿڄٔټُن حٿٌٌ ٿ ټنوٿ
ٷخٽ ىهڀض حٿنخٍ حڃَأس ٳٍ هَس ٍر٤ظهخ وٿڂ طي٫هخ طؤٻپ ڃان ه٘اخٕ حٍٖٝ ورخٔٓانخى     وربٓنخى 

أڅ ٳااٍ حٿـڄ٬ااش ٿٔااخ٫ش ٖ َىحٳٸهااخ ٫زااي ڃٔااڀڂ َٔااؤٽ حهلل ٫ااِ وؿااپ ٳُهااخ هُااَح اٖ أ٤٫ااخ  اَااخ             
أڅ ٿاٍ أُكايح ًهزاخ أى٩     أڅ ٿٍ ڃؼپ أُكي ًهزخ ٷخٽ ٬ٗزش أو ٷخٽ ڃخ أكذ أنه ٷخٽ ڃخ أكذ خىورخٔٓن

 ىَنخٍح اٖ أڅ أٍٛي  ٿيَن. َىځ أڃىص
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ََِي كي - 

 ڂ ٷخٽڀڀً حهلل ٫ڀُه وٓٛ حٿنو٬ٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٫ٍُش َليع ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ
 ڄىح ربٓڄٍ وٖ طټنىح َټنُظٍ ٷخٽطٔ-
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خڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َټَ  حٿ٘ټخٽ ڃن حٿوُپ أو حٖٗټخٽ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أراٍ  ٻو-
 .٬ٗزش َو٤ت ٳٍ هٌح حٿٸىٽ ٫زي حهلل رن ََِي وانڄخ هى ٓڀڂ رن ٫زي حٿَكڄن حٿنو٬ٍ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٷاخٽ ٓاڄ٬ض حٿ٬اٗء َلايع         كي - 
 وٓڀڂ أنه ٷخٽ رٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه٫ن أرُه ٫ن أ

َ     حٔ- ٍ  َڄخڅ َڄخڅ وحٿټٴَ ڃن ٷزپ حٿڄَ٘ٵ واڅ حٿٔټُنش ٳاٍ أهاپ حٿٰانڂ وحڅ حٿََاخء وحٿٴوا أهاپ   ٳا
َ ىنش كظً اًح ؿخء يَحٿٴيحىَن أهپ حٿىرَ وأهپ حٿوُپ وَؤطٍ حٿڄُٔق ڃن ٷزپ حٿڄَ٘ٵ وهڄظه حٿڄ  را

 .هنخٿٺ َهڀٺ هنخٿٺ َهڀٺ أكي طڀٸظه حٿڄٗثټش ٳ٠َرض وؿهه ٷزپ حٿ٘خځ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٷاخٽ ٓاڄ٬ض حٿ٬اٗء َلايع         كي - 

 ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
حٿـڄ٬ش وڃاخ ڃان ىحراش اٖ طٴا٩ِ ٿُاىځ       أو أ٨٫ڂ ڃن َىځ ٠پط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ رُىځ وٖ طَٰد رؤٳ ڃخ-

 هٌحڅ حٿؼٸٗڅ ڃن حٿـن وحٔناْ و٫ڀاً ٻاپ راخد ڃڀټاخڅ َټظزاخڅ حْوٽ ٳاخْوٽ ٻَؿاپ         حٿـڄ٬ش اٖ
ٷيځ رينش وٻَؿپ ٷيځ رٸَس وٻَؿپ ٷيځ ٗخس وٻَؿپ ٷيځ ٣َُح وٻَؿپ ٷيځ ر٠ُش ٳبًح ٷ٬ي حٔڃخځ 

 ٜلٲ.٣ىَض حٿ
َ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿ٬اٗء حران ٫زاي    ٴيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
 ٿَكڄن َليع ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٖح
طٸاىځ حٿٔاخ٫ش كظاً ٨َهاَ ػٗػااىڅ ىؿاخٿىڅ ٻڀهاڂ َا٫ِڂ أنااه ٍٓاىٽ حهلل وَٴاُٞ حٿڄاخٽ ٳُټؼااَ            ٖ-

 .خػحٿٸظپ حٿٸظپ ػٗٽ وط٨هَ حٿٴظن وَټؼَ حٿهَؽ ٷخٽ ٷُپ وأَڄخ حٿهَؽ ٷخ
 رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي كي - 
 ٬ض حٿ٬ٗء َليع ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽٓڄ-
 ٛٗس ٖ َٸَأ ٳُهخ رؤځ حٿټظخد ٳهٍ هيحؽ ٳهٍ هيحؽ ٯَُ طڄخځ. ٻپ-
لڄي رن ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٷاخٽ ٓاڄ٬ض حٿ٬اٗء َلايع         ڃ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ن أرُه ٫ن
َٔظخځ حٿَؿپ ٫ڀً ٓاىځ أهُاه وٖ َو٤اذ ٫ڀاً ه٤زظاه وربٓانخى  ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه            ٖ-

٫اِ وؿاپ ٖ    وٓڀڂ أنه ٷخٽ اًح ى٫خ أكيٻڂ ٳٗ َٸىٿن حٿڀهڂ اڅ ٗاجض وٿټان ٿا٨٬ُڂ ٍٯزظاه ٳابڅ حهلل     
 .ڂ ٫ڀُه ٍٗء أ٤٫خ ٧َظ٬خ

أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٷاخٽ ٓاڄ٬ض حٿ٬اٗء َلايع         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 
 ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أنه ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

أٍأَاض اڅ   خٽطيٍوڅ ڃخ حٿُٰخرش ٷخٽ ٷخٿىح حهلل وٍٓىٿه أ٫ڀڂ ٷخٽ ًٻَٹ أهخٹ رڄخ ٿاُْ ٳُاه ٷا    هپ-
 .حٯظزظه واڅ ٿڂ َټن ٳُه ڃخ طٸىٽ ٳٸي رهظه أهٍ ڃخ أٷىٽ ٿه ٷخٽ اڅ ٻخڅ ٳُه ڃخ طٸىٽ ٳٸي ٍٻخڅ ٳ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄُاَ          كي - 
 ٫ن ٍؿپ ڃن رخٿلخٍع أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ
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ٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ ٖ     ى٬اش وٿټان ٓاڄ٬ض ٍٓا    ـڄأنخ أنهخٻڂ أڅ طٜىڃىح َاىځ حٿ  ڃخ-
ىځ حٿـڄ٬ش اٖ أڅ طٜىڃىح ٷزڀه وڃخ أنخ أٛڀٍ ٳٍ ن٬ڀُن وٿټن ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً  طٜىڃىح َ

 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٳٍ ن٬ڀُن
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ََٗٺ ٫ن ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄُاَ ٫ان َُاخى       كي - 

 ٽ ٓڄ٬ض ٍؿٗ َٔؤٽ أرخ هَََس ٳٌٻَ ڃ٬نخ .ٷخحٿلخٍػٍ 
يػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄُاَ          ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓاخٿڄخ حٿزاَحى أراخ ٫زاي حهلل ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس ٷاخٽ ٓاڄ٬ض حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه              
 وٓڀڂ َٸىٽ

ٷُاَح١ ٳابڅ ٗاهي ىٳنهاخ ٳڀاه       ُهاخ ٗا٬زش ٗاٺ ٳڀاه    ٫ڀطز٪ ؿنخُس ٳٜڀً ٫ڀُهخ أو ٷخٽ ڃن ٛڀً  ڃن-
 .پ أُكيٷَُح٣خڅ حٿٸَُح١ ڃؼ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄُاَ          كي - 
 ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 أٛيٵ رُض ٷخٿظه حٿ٬َ٘حء اڅ-
 .هلل رخ٣پح ٖ ٻپ ٍٗء ڃخ هٗأ
خٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ان ڃىٓاً ران أراٍ ٫ؼڄاخڅ      نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷكيػ - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ َلًُ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڄئًڅ َٰٴَ ٿه ڃي ٛىطه وَ٘هي ٿه ٻپ ٣ٍذ َخرْ وٗخهي حٿٜٗس َټظذ ٿه هڄٔش و٫َ٘وڅ حٿ-

 .كٔنش وَټٴَ ٫نه ڃخ رُنهڄخ
ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرٍ رټَ رن كٴاٚ ٷاخٽ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن كي - 

 ٓڄ٬ض حْٯَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َليع ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .ٟئوح ڃڄخ أن٠ـض حٿنخٍطى-
زُاذ ران أراٍ    كػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران ؿ٬ٴاَ ورهاِ ٷاخٖ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان        كي - 

ٍ كزُذ رن أرٍ ػخرض ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄخٍس رن ٫ڄُاَ ٫ان أراٍ    ػخرض ٷخٽ رهِ ٳٍ كيَؼه ٷخٽ أهزَن
حٿڄ٤ىّ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس وٷاخٽ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ ٫ان حران حٿڄ٤اىّ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ            

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .َٸٞ ٫نه ُٛخځ حٿيهَ ڂٜش ٍهٜهخ حهلل ٿٍهأٳ٤َ َىڃخ ٳٍ ٍڃ٠خڅ ڃن ٯَُ  ڃن-
نٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ََِاي ران هڄُاَ ٷاخٽ              ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 أهزَنٍ ڃىٿً ٿٸََٖ أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڃَس  ٷخٿهخ ََِي آهَ هٍه نهً ٫ن رُ٪ حٿڄٰخنڂ كظً طٸٔڂ ػڂ ٷخٽ ر٬ي ََِي رن هڄَُ و٬َڀڂ ڃخ أن-

 .ٖ َٜڀٍ حٿَؿپ اٖ وهى ڃلظِځو٫ن رُ٪ حٿؼڄَ كظً َلَُ ڃن ٻپ ٫خٍٝ وأڅ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ىحوى ران ٳاَحهُؾ ٷاخٽ          كي - 

 ٓڄ٬ض أرخ هَََس َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
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 .َىٍػه هـخٍ كظً ٧ننض أنخٿٛخنٍ ؿزََپ ٫ڀُه حٿٔٗځ رأو-
ڃلڄي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ىحوى ران ٳاَحهُؾ ٷاخٽ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

ُه وٓڀڂ ٬٣خځ اٖ حْٓىىحڅ ٫ڀ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ڃخ ٻخڅ ٿنخ ٫ڀً ٫هي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
 حٿظڄَ وحٿڄخء وربٓنخى  ٷخٽ

ٷاخٽ ٬َناٍ حهلل َٸاىٽ حهلل ٫اِ وؿاپ       ه ٫ڀُه وٓڀڂ أنا حهلل٬ض أرخ هَََس َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً ٓڄ-
 .ٍ وأنخ أؿٌِ ره وٿوڀىٱ ٳڂ حٿٜخثڂ أ٣ُذ ٫ني حهلل ڃن ٍَق حٿڄٔٺحٿٜىځ هى ٿ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان حٿلاّٗ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض           كي - 
 ٫ؼڄخڅ رن ٗڄخّ ٷخٽ

ٍ هََاَس وهااى َلايع ٳٸااخٽ ر٬اٞ كاايَؼٺ َاخ أرااخ     ؤرڅ ڃاَوحڅ َڄااَ ٫ڀاً حٿڄيَنااش ٷاخٽ ٳُڄااَ را    ٻاخ -
ٽ ػاڂ ٍؿا٪ ٳٸاخٽ َاخ أراخ هََاَس ٻُاٲ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه            هَََس ٷخٽ ػڂ ڃ٠ً ٷاخ 

وٓااڀڂ َٜااڀٍ ٫ڀااً حٿـنااخُس ٷااخٽ ٷااخٽ هڀٸظهااخ أو ٷااخٽ أنااض هڀٸظهااخ ٗاا٬زش حٿااٌٌ ٗااٺ وهاايَظهخ اٿااً   
 وكهخ ط٬ڀڂ َٓهخ و٫ٗنُظهخ ؿجنخ ٗٴ٬خء ٳخٯٴَ ٿهخ.حٔٓٗځ وأنض ٷز٠ض ٍ

كيػنخ ٬ٗزش ٫ان ٤٫اخء ران أراٍ ڃُڄىناش       ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ خػنكي - 
 ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٍحٳ٪ َليع ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .َُنذ ٻخڅ حٓڄهخ رَس ٳٸُپ طِٻٍ نٴٔهخ ٳٔڄخهخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َُنذ أڅ-
ڃُڄىناش  لڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ان ٤٫اخء ران أراٍ     ڃيػنٍ أرٍ كيػنخ ك ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٫ن أرٍ ٍحٳ٪ ٷخٽ
هخ ٳُ َض أرخ هَََس َٔـي ٳٍ اًح حٿٔڄخء حن٘ٸض ٳٸڀض أطٔـي ٳُهخ ٳٸخٽ ن٬ڂ ٍأَض هڀُڀٍ َٔـيٍأ-

 .وٖ أُحٽ أٓـي ٳُهخ كظً أٿٸخ  ٷخٽ ٬ٗزش ٷڀض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ
زؤنخ ٗا٬زش ٫ان ٫زاخّ    كيػنخ ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش وأرى ىحوى ٷخٽ أن حهلل كيػنٍ أرٍ زيػنخ ٫كي - 

 ٬َنٍ حٿـٌَََ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٫ؼڄخڅ َليع ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 .ٛخنٍ هڀُڀٍ رؼٗع حٿىطَ ٷزپ حٿنىځ وٍٻ٬ظٍ حٿ٠لً وٛىځ ػٗػش أَخځ ڃن ٻپ ٗهَأو-
نخ ٗا٬زش ٫ان ٓاهُپ ران     ػى حٿن٠َ ٷخٖ كيأرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ وكي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ
أىٍٹ ٍٻ٬ش ڃن ٛاٗس حٿٜازق ٷزاپ ٣ڀاى٩ حٿ٘اڄْ ٳٸاي أىٍٹ حٿٜاٗس وڃان أىٍٹ ٍٻ٬ظاُن           ڃن-

 ڃن حٿ٬َٜ ٷزپ أڅ طُٰذ حٿ٘ڄْ ٳٸي أىٍٹ حٿٜٗس.
يػنخ ٗا٬زش ٫ان ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق       كا ڄي رن ؿ٬ٴَ ٷاخٽ  ڃلػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 رٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ ٳٍ أهپ حٿټظخد٫ن أرُه ٫ن أ
 .طزيإوهڂ رخٿٔٗځ واًح ٿٸُظڄىهڂ ٳٍ ٣ََٶ ٳخ٤َٟوهڂ اٿً أُٟٸهخ ٖ-
ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٓاهُپ ران أ      كي -  ٛاخٿق   را

 ٷخٽ أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ن٫ن أرُه ٫
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پ حٿڄـخهي ٳٍ ٓزُپ حهلل ڃؼپ حٿٸاخثڂ ٖ َٴظاَ وڃؼاپ حٿٜاخثڂ ٖ َٴ٤اَ كظاً ََؿا٪ حٿڄـخهاي ٳاٍ          ڃؼ-
 .ٓزُپ حهلل

ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ٷَأص ٫ڀاً ٫زاي حٿاَكڄن ران ڃهايٌ ڃخٿاٺ ٫ان حران ٗاهخد ٫ان ٓا٬ُي ران             كي - 
حهلل نهڄخ أهزَح  ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً      أرن ٫زي حٿَكڄن  ڄشحٿڄُٔذ و٫ن أرٍ ٓڀ

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ح أڃن حٿٸخٍة ٳؤڃنىح ٳبنه ڃن وحٳٶ طؤڃُنه طؤڃُن حٿڄٗثټش ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًنزهاً-
ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ٷَأص ٫ڀاً ٫زاي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ وكايػنخ آالٶ ٷاخٽ أنزؤناخ ڃخٿاٺ ٫ان ٓاڄٍ            كي - 

 ٓڀڂ ٷخٽ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و څڃىٿً أرٍ رټَ ٫ن أرٍ ٛخٿق حٿٔڄخ
ح ٷااخٽ حٔڃااخځ ٯُااَ حٿڄ٠ٰااىد ٫ڀااُهڂ وٖ حٿ٠ااخٿُن ٳٸىٿااىح آڃااُن ٳبنااه ڃاان وحٳااٶ ٷىٿااه ٷااىٽ         اً-

 حٿڄٗثټش ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًنزه.
ناخ ڃخٿاٺ   زؤػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ وكايػنخ آالٶ ٷاخٽ أن     كي - 

ق حٿٔاڄخڅ ٫ان أراٍ هََاَس أڅ     ٫ن ٓڄٍ ڃىٿً أراٍ رټاَ ٬َناٍ حران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان أراٍ ٛاخٿ         
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ح ٷخٽ حٔڃخځ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄي  ٳٸىٿىح حٿڀهڂ ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي ٳبنه ڃن وحٳٶ ٷىٿاه ٷاىٽ حٿڄٗثټاش    اً-
 .ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًنزه

َ ڄأص ٫ڀً ٫زي حٿَكٷَػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كي -  س ن ڃخٿٺ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هََا
 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ح ٷخٽ حكيٻڂ آڃُن ٷخٿض حٿڄٗثټش ٳٍ حٿٔڄخء آڃاُن ٳىحٳٸاض اكايحهڄخ حْهاَي ٯٴاَ ٿاه ڃاخ طٸايځ         اً-
 ڃن ًنزه.

ران   ىػنخ ڃخٿٺ ٫ان ىحو كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ وكيػنخ آلٶ ٷخٽ كي - 
 ڃىٿً رن أرٍ أكڄي أنه ٷخٽ حٿلُٜن ٫ن أرٍ ٓٴُخڅ ٳٍ كيَغ ٫زي حٿَكڄن

٬ض أرااخ هََااَس َٸااىٽ ٛااڀً رنااخ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٛااٗس حٿ٬ٜااَ ٳٔااڀڂ ڃاان  ٓااڄ-
ٍٻ٬ظُن ٳٸخځ ًو حٿُيَن ٳٸخٽ أٷَٜص حٿٜٗس َاخ ٍٓاىٽ حهلل أځ نٔاُض ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل       

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ   خٽ ٷي ٻخڅ ًٿٺ َخ ٍٓىٽ حهلل ٳؤٷزپ ٍٓىٽ حهللٸٻپ ًٿٺ ٿڂ َټن ٳڂ ٫ڀُه وٓڀ
ٳٸخٽ أٛيٵ ًو حٿُيَن ٳٸخٿىح ن٬اڂ ٳاؤطڂ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃاخ رٸاٍ ڃان          ٫ڀً حٿنخّ 

 ٛٗطه ػڂ ٓـي ٓـيطُن وهى ؿخٿْ.
٫ن ٓڄٍ  ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺٶ ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٷخٽ وكيػنخ آلكي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽڃىٿً أرٍ رټَ ٫ن أرٍ ٛخٿق حٿٔڄخڅ ٫ن 
حٯظٔپ َىځ حٿـڄ٬ش ٳٍ كيَغ ٫زاي حٿاَكڄن ٯٔاپ حٿـنخراش ػاڂ ٍحف ٳټؤنڄاخ ٷاَد ريناه وڃان           ڃن-

َ ٍحف ٳٍ حٿٔخ٫ش حٿؼخنُاش ٳټؤنڄاخ ٷاَد رٸاَس وڃان ٍحف ٳاٍ حٿٔاخ٫ش حٿؼخٿؼاش ٳټؤنڄاخ           د ٻز٘اخ ٷاخٽ   ٷا
 ىؿخؿاش وڃان ٍحف ٳاٍ حٿٔاخ٫ش حٿوخڃٔاش     أٷَڅ وڃن ٍحف ٳٍ حٿٔخ٫ش حٿَحر٬اش ٳټؤنڄاخ ٷاَد     آلٶ

 ٳټؤنڄخ ٷَد ر٠ُش ٳبًح هَؽ حٔڃخځ أٷزڀض حٿڄٗثټش َٔظڄ٬ىڅ حٿٌٻَ.
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف حرن ٫زخىس ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ َٔخٍ ٫ن حٿ٘ا٬زٍ  كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهللٍٓىٽ حهلل ٛڀً حڅ ٫ن أرٍ هَََس أ

نخؿ٘ااىح وٖ طزااخ٬َىح رخٿڄٗڃٔااش وڃاان حٗااظَي ڃاانټڂ ڃلٴڀااش ٳټَههااخ       طزااخ٬َىح رخٿلٜااخس وٖ ط  ٖ-
 .ٳڀَُىهخ وٿَُى ڃ٬هخ ٛخ٫خ ڃن ٬٣خځ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زاي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ ٫ان حران ٗاهخد ٫ان كڄُاي ران          كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ َس ٫ن ٍٓىٽ حهلل٫ََزي حٿَكڄن رن ٫ىٱ ٫ن أرٍ ه

 .ً أڃظٍ ْڃَطهڂ رخٿٔىحٹ ڃ٪ ٻپ وٟىءٖ أڅ أٗٶ ٫ڀٿى-
ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٷخٽ وكيػنخ آلٶ ٷخٽ أنزؤناخ ڃخٿاٺ ٫ان أراٍ     كي - 

 حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ټڀذ ٳٍ انخء أكيٻڂ ٳڀُٰٔڀه ٓز٪ ڃَحصحٿح َٗد اً-
ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ وكيػنخ آلٶ ٷخٽ كايػنٍ ڃخٿاٺ ٫ان حٿ٬اٗء     ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كي - 

رن ٫زي حٿَكڄن رن ٬َٸىد ٫ن أرُه ٳٍ كيَغ ٫زي حٿَكڄن وآلٶ رن ٫زي حهلل أنهڄاخ ٓاڄ٬خ أراخ    
 هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ىٍٻظڂ ٳٜڀىح وڃاخ ٳاخطټڂ   رخٿٜٗس ٳٗ طؤطىهخ وأنظڂ ط٬ٔىڅ وأطىهخ و٫ڀُټڂ حٿٔټُنش ٳڄخ أد ح ػىاً-
 .ٳؤطڄىح ٳبڅ أكيٻڂ ٳٍ ٛٗس اًح ڃخ ٻخڅ ٬َڄي حٿٜٗس

ػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هََاَس  كي - 
 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

٠اً حٿنايحء أٷزاپ كظاً     ٿ٤ُ٘خڅ وٿه َٟح١ كظً ٖ َٔڄ٪ حٿظؤًَن ٳابًح ٷ حىي ٿڀٜٗس أىرَ نىح اً-
اًح ػىد رخٿٜٗس أىرَ حٿ٤ُ٘خڅ وٿه َٟح١ كظً ٖ َٔڄ٪ حٿظؤًَن كظاً اًح ٷ٠اً حٿظؼىَاذ أٷزاپ     
َو٤َ رُن حٿڄَء ونٴٔه َٸىٽ اًٻَ ٻٌح اًٻَ ٻٌح ٿڄخ ٿڂ َټن َاٌٻَ كظاً ٨َاپ حٿَؿاپ أڅ َايٌٍ      

 .ٻڂ ٛڀً
نزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿ٬ٗء رن ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ وكيػنخ آلٶ ٷخٽ أ نخ ٫زي حهلل ٷخٽػيك - 

٫زي حٿَكڄن رن ٬َٸىد أنه ٓڄ٪ أرخ حٿٔخثذ ڃىٿً ه٘خځ رن ُهَس َٸىٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸاىٽ  
 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 

َاَس اناٍ   َطڄاخځ ٳٸڀاض أراخ ه   َ ٛڀً ٛٗس ٿڂ َٸَأ ٳُهخ رخځ حٿٸَآڅ ٳهٍ هيحؽ هاٍ هايحؽ ٯُا    ڃن-
ٍح٫اٍ وٷاخٽ حٷاَأ رهاخ َاخ ٳخٍٓاٍ ٳاٍ نٴٔاٺ ٳاخنٍ ٓاڄ٬ض           أكُخنخ أٻاىڅ وٍحء حٔڃاخځ ٷاخٽ ٳٰڄاَ ً    

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپ
ڄض حٿٜااٗس رُنااٍ ورااُن ٫زاايٌ نٜااٴُن ٳنٜااٴهخ ٿااٍ ٳنٜااٴهخ ٿ٬زاايٌ وٿ٬زاايٌ ڃااخ ٓااخٽ ٷااخٽ    ٷٔاا-

زاي حٿلڄاي هلل ٍد حٿ٬ااخٿڄُن َٸاىٽ حهلل ٫اِ وؿااپ     ٬ڂ حٷاَإح َٸااىٽ حٿ ٓاڀ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُااه و  
كڄينٍ ٫زيٌ َٸىٽ حٿ٬زي حٿَكڄن حٿَكُڂ َٸىٽ حهلل ٫ِ وؿپ أػنً ٫ڀً ٫زايٌ َٸاىٽ حٿ٬زاي ڃخٿاٺ     

ٽ حهلل ٫ِ وؿپ ڃـينٍ ٫زيٌ َٸاىٽ حٿ٬زاي اَاخٹ ن٬زاي واَاخٹ نٔاظ٬ُن َٸاىٽ حهلل ٫اِ         َىځ حٿيَن َٸى
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وؿپ هٌ  حَِش رُنٍ ورُن ٫زايٌ وٿ٬زايٌ ڃاخ ٓاؤٽ َٸاىٽ حٿ٬زاي حهاينخ حٿٜاَح١ حٿڄٔاظٸُڂ ٛاَح١           
 حٿ٠خٿُن ٳهئٖء ٿ٬زيٌ وٿ٬زيٌ ڃخ ٓؤٽ.ن٬ڄض ٫ڀُهڂ ٯَُ حٿڄ٠ٰىد ٫ڀُهڂ وٖ حٿٌَن أ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش وكـاخؽ ٷاخٽ أنزؤناخ ٗا٬زش ٫ان         كي - 
ٍ    ض ٫زي حهلل ران ََِاي ٷاخٽ كـاخؽ ڃان حٿنوا٪ ٷاخٽ ٓاڄ٬         هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل    أراخ ٫ٍُاش ٫ان أرا

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ڄىح ربٓڄٍ وٖ طټنىح رټنُظٍ وٻخڅ َټَ  حٿ٘اټخٽ ڃان حٿوُاپ ٷاخٽ كـاخؽ ٬َناٍ اكايي ٍؿڀُاه         طٔ-

 ٓىحى أو رُخٝ.
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَكڄن ٷااخٽ ٷااخٽ ٗاا٬زش ٓااڄ٬ض ٓاا٬ُي راان أرااٍ ٓاا٬ُي  كااي - 

 ٸىٽ ٓڄ٬ض ٬ُٓي ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    َحٿڄٸزٌَ ر٬يڃخ ٻزَ َٸىٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس 
 ٷخٽ

 .أٓٴپ ڃن حٿټ٬زُن ڃن حُٔحٍ ٳٍ حٿنخٍ ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃىًٓ رن أرٍ ٫ؼڄاخڅ ٷاخٽ   كي - 

 ڀڂٓڄ٬ض أرخ َلًُ َليع ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
ټظاذ ٿاه هڄاْ و٫٘اَوڅ     ٛىطه وَ٘هي ٿه ٻپ ٣ٍذ وَخرْ وٗخهي حٿٜٗس َ يٴَ ٿڀڄئًڅ ڃَٰ-

 .وَټٴَ ٫نه ڃخ رُنهڄخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان أراٍ ڃخٿاٺ حٖٗاـ٬ٍ ٫ان       كي - 

 أرٍ كخُځ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .اٯَحٍ ٳٍ ٛٗس وٖ طٔڀُڂ ٖ-
٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان ٫خٛاڂ ران ٫زُاي حهلل ٫ان ٫زُاي         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كي - 

ڃىٿً أرٍ ٍهڂ ٷخٽ هَؿض ڃ٪ أرٍ هَََس ڃن حٿڄٔـي ٳَأي حڃَأس طن٠ان ٣ُزاخ ٿاٌَڀهخ ا٫ٜاخٍ     
 ٷخٽ

ٓاڄ٬ض  ٍ أڃش حٿـزخٍ ڃن حٿڄٔـي ؿجض ٷخٿض ن٬ڂ ٷخٽ وٿه ط٤ُزض ٷخٿض ن٬اڂ ٷاخٽ ٳاخٍؿ٬ٍ ٳابن     َخ-
أو ٿهٌح حٿڄٔـي كظً طٰظٔپ ٯٔڀهخ ڃان   َٸىٽ ٖ َٸزپ حهلل ٖڃَأس ٛٗس ط٤ُزض ٿڀڄٔـي أرخ حٿٸخٓڂ

 .حٿـنخرش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن أَىد رن ڃىًٓ ٫ان ٤٫اخء ران    كي - 

 ڃُنخء ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 .خء حن٘ٸض وحٷَأ رخٓڂ ٍرٺٔڄينخ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ اًح حٿٓـ-
٫زاي حٿاَكڄن ٫ان ٓاٴُخڅ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراٍ َٸاىٽ ٓاؤٿض أراخ            ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ    كي - 

 ٫ڄَو حٿُ٘زخنٍ ٫ن ٷىٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
اٯَحٍ ٳٍ حٿٜاٗس ٳٸاخٽ أنڄاخ هاى ٖ ٯاَحٍ ٳاٍ حٿٜاٗس وڃ٬ناً ٯاَحٍ َٸاىٽ ٖ َواَؽ ڃنهاخ              ٖ-

 .َټىڅ ٫ڀً حٿُٸُن وحٿټڄخٽ ًڀُه ڃنهخ ٍٗء كظ٫ وهى ٨َن أنه ٷي رٸً
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 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٻظذ اٿٍ ڃنٜىٍ أنه ٓڄ٪ ػنخ ٫زي حهللكي - 
 أرخ ٫ؼڄخڅ َليع ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

٬ض ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ حٿٜااخىٵ وحٿڄٜاايوٵ ٛااخكذ هااٌ  حٿلـااَس َٸااىٽ ٖ  ٓااڄ-
 .ٍٗٸطن٩ِ حٿَكڄش اٖ ڃن 

ٓٴُخڅ ٫ن ٓڄٍ ٫ن أرٍ ٛاخٿق ٫ان   حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ  ػنخ ٫زيكي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .لؾ حٿڄزَوٍ ٿُْ ٿه ؿِحء اٖ حٿـنش وحٿ٬ڄَطخڅ طټٴَحڅ ڃخ رُنهڄخ ڃن حٿٌنىدحٿ-
كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق      ٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخكي - 

  ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀ
 ڃخځ ٟخڃن وحٿڄئًڅ ڃئطڄن حٿڀهڂ حٍٗي حْثڄش وحٯٴَ ٿڀڄئًنُن.حٔ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق      كي - 

 ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل
 .ؿهپ ٫ڀُه ٳڀُٸپ انٍ حڃَإ ٛخثڂح ٻخڅ َىځ ٛىځ أكيٻڂ ٳٗ ََٳغ وٖ َـهپ ٳبڅ اً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ حٿَرُ٪ ران ڃٔاڀڂ ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى       كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ّنخَ٘ټَ حهلل ڃن ٖ َ٘ټَ حٿ ٖ-
ن ڃنٜاىٍ ٫ان أراٍ ٫ؼڄاخڅ ڃاىٿً      حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ ٗاُزخڅ ٫ا   ػنخ ٫زيكي - 

حٿڄَُٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض أراخ هََاَس ونلان ٳاٍ ڃٔاـي حٿَٓاىٽ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ           
 ٷخٽ ڃلڄي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ى حٿٸخٓڂ ٛخكذ هٌ  حٿلـَس ٖ طن٩ِ حٿَكڄش اٖ ڃن ٗٸٍأر-
ڂ رن كُخڅ ٫ن ٬ُٓي ٷخٽ ٓڄ٬ض  كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنٍ ٓڀُػنخ ٫زي حهللكي - 

 أرخ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڀىٱ ٳڂ حٿٜخثڂ أ٣ُذ ٫ني حهلل ڃن ٍَق حٿڄٔٺ ٷخٽ رهِ َىځ حٿٸُخڃشٿو-
ٍ   كي -  هََاَس ٫ان    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٓڀُڂ ٫ن ٓا٬ُي ٫ان أرا

كيػنٍ ٓڀُڂ رن كُخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ُٓي ٫ن أرٍ هَََس ٫ان   حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ورهِ ٷخٽ
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٜىځ ؿناش واًح ٻاخڅ أكايٻڂ َىڃاخ ٛاخثڄخ ٳاٗ ََٳاغ وٖ َـهاپ ٳابڅ أكاي ٗاظڄه أو ٳابڅ حڃاَإ              حٿ-
ظڄه أو ٷخطڀاه ٳڀُٸاپ اناٍ ٛاخثڂ وٻاٌح ٷاخٽ ٫ٴاخڅ أو        ٗا  ٗظڄه ٳڀُٸپ انٍ ٛاخثڂ ٷاخٽ رهاِ ٳابڅ حڃاَإ     

 .ٷخطڀه
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ان ڃخٿاٺ ٫ان ٓاڄٍ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ          ػكي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .٬ڄَس طټٴَ ڃخ رُنهخ ورُن حٿ٬ڄَس وحٿلؾ حٿڄزَوٍ ٿُْ ٿه ؿِحء اٖ حٿـنشحٿ-
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ڄ٬ض أراخ هََاَس   خ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٓڀُڂ ٷخٽ كيػنخ ٬ُٓي ٷخٽ ٓا ن كيػنٍ أرٍ كيػهللػنخ ٫زي حكي - 
 َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٜىځ ؿنشحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أراٍ حٿ٠الخٹ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض     كي - 

 أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .س حٿوڀئَُح حٿَحٻذ ٳٍ ٧ڀهخ ڃخثش ٫خځ ٖ َٸ٬٤هخ ٗـََٳٍ حٿـنش ٗـَس  اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿاٺ ٫ان ڃلڄاي ران َلُاً ران كزاخڅ        كي - 

 ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َو٤ذ أكيٻڂ ٫ڀً ه٤زش أهُه ٖ-
٫َؽ ٫ان  ص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن حْأيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَك ػنخ ٫زي حهللكي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 َـڄ٪ رُن حٿڄَأس و٫ڄظهخ وٖ رُن حٿڄَأس وهخٿظهخ. ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ وكيػنخ آلٶ ٷخٽ أهزَنٍ ڃخٿٺ كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل٫ن َلًُ رن كزخڅ ر ٫ن ڃلڄي
 .ً ٫ن حٿٜٗس ر٬ي حٿ٬َٜ كظً طَٰد حٿ٘ڄْ و٫ن حٿٜٗس ر٬ي حٿٜزق كظً ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷاخٽ ٷاَأص ٫ڀاً ٫زاي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ ٷاخٽ ٫زاي حهلل ٷاخٽ أراٍ وكايػنخ            كي - 

٤ااخء راان َٔااخٍ و٫اان رٔااَ راان ٓاا٬ُي و٫اان ٫َُااي راان أٓااڀڂ ٫اان ن آاالٶ ٷااخٽ أهزَنااٍ ڃخٿااٺ ٫اا
 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽح٫َْؽ ٫ن 

أىٍٹ ٍٻ٬اش ڃان حٿ٬ٜاَ ٷزاپ أڅ طٰاَد حٿ٘اڄْ ٳٸاي أىٍٹ حٿ٬ٜاَ وڃان أىٍٹ ٍٻ٬اش ڃان             ڃن-
 حٿٜزق ٷزپ أڅ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٳٸي أىٍٹ.

زاي حهلل ران ََِاي ڃاىٿً     ٫حٿاَكڄن ڃخٿاٺ ٫ان    ي ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ ٷاخٽ ٷاَأص ٫ڀاً ٫زا      كي - 
ٍ ٓڀڄش ران ٫زاي حٿاَكڄن وڃلڄاي ران ٫زاي حٿاَكڄن ران ػىراخڅ ٫ان أراٍ            حْٓىى رن ٓٴُخڅ ٫ن أر

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ح ٻخڅ حٿلَ ٳؤرَىوح رخٿٜٗس ٳبڅ ٗيس حٿلاَ ڃان ٳاُق ؿهانڂ وًٻاَ أڅ حٿناخٍ حٗاظټض اٿاً ٍرهاخ          اً-

 .ٳٍ حٿ٘ظخء ونٴْ ٳٍ حٿُٜٲ ٫خځ رنٴُٔن نٴْ ٻپٳؤًڅ ٿهخ ٳٍ 
كيػنٍ أرٍ ٷاخٽ ٷاَأص ٫ڀاً ٫زاي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ ٷاخٽ ٫زاي حهلل ٷاخٽ أراٍ وكايػنخ             ػنخ ٫زي حهللكي - 

آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َٖؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه  
 وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٗيس حٿلَ ڃن ٳُق ؿهنڂ بڅح حٗظي حٿلَ ٳؤرَىوح ٫ن حٿٜٗس ٳاً-
زي حٿاَكڄن ٷاخٽ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ػخراض ٫ان أراٍ           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫كي - 

 ٍحٳ٪ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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َيهپ حٿـنش َن٬ڂ وٖ َزؤّ ٖ طزڀً ػُخره وٖ َٴنً ٗزخره اڅ ٳاٍ حٿـناش ڃاخ ٖ ٫اُن ٍأص وٖ      ڃن-
 َ.ه٤َ ٫ڀً ٷڀذ ر٘ ٖاًڅ ٓڄ٬ض و

أراٍ ٍحٳا٪ ٫ان    َكڄن ٷخٽ كايػنخ كڄاخى ٫ان ػخراض ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿكي - 
 أرٍ هَََس أڅ ٍؿٗ ُحٍ أهخ ٿه ٳٍ ٷََش أهَي ٳؤٍٛي حهلل ٫ڀً ڃيٍؿظه ڃڀټخ ٳٸخٽ ٿه

خ ٷاخٽ ٖ  رها ن طٌهذ ٷخٽ أُوٍ أهخ ٿٍ ٳٍ حهلل ٳٍ ٷََش ٻٌح وٻٌح ٷخٽ هپ ٿه ٫ڀُٺ ڃن ن٬ڄش طَأَ-
 .ٿُٺ اڅ حهلل ٷي أكزٺ ٻڄخ أكززظه ٳُهأكززظه ٳٍ حهلل ٫ِ وؿپ ٷخٽ ٳبنٍ ٍٓىٽ حهلل ا وٿټننٍ

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَكڄن راان ڃهاايٌ ٫اان ٗاا٬زش ٫اان حٿ٬ااٗء راان ٫زااي      كااي - 
حٿَكڄن ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس و٫ن ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس أڅ حٿنزاٍ      

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂح ٛڀً
 .ه٤زظه ً أڅ َٔظخځ حٿَؿپ ٫ڀً ٓىځ أهُه أو َو٤ذ ٫ڀًنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كايػنخ ىحوى ران ٷاُْ ٫ان ڃىٓاً ران َٔاخٍ        كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حٗظَي ٗخس ڃَٜحس ٳڀُلڀزهخ ٳبڅ ٿڂ ََٟهخ ٳڀَُىهخ وٿَُى ڃ٬هخ ٛخ٫خ ڃن طڄَ ڃن-
ن ڃخٿااٺ ٫اان حٿِهااٌَ ٫اان ٫زااي حٿااَكڄن  ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَكڄن ٫اا  كااي - 

 ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٓؤٿه ؿخٍ  أڅ ََُٰ ه٘زش ٳٍ ؿيحٍ  ٳٗ َڄن٬ه ڃن-
خٖ ٷا ً رن ٬ُٓي ورهاِ  ؼنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃهيٌ ٷخٽ كيػنخ حٿڄكي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ كيػنخ هڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرٍ أَىد ٫ن أرٍ
 ح ٷخطپ أكيٻڂ ٳڀُـظنذ حٿىؿه ٷخٽ حرن ڃهيٌ ٳبڅ حهلل ٫ِ وؿپ هڀٶ آىځ ٫ڀً ٛىٍطه.اً-
َس ََا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ُهَُ ٫ن حٿ٬ٗء ٫ن أرُه ٫ان أراٍ ه  كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً
 .ََى ُٗجخ ڃن حٿٸيٍ وانڄخ َٔظوَؽ ره ڃن حٿزوُپ طنٌٍوح ٳبڅ حٿنٌٍ ٖ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنٍ ُهَُ ٫ن حٿ٬ٗء ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ     كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
نٔخثټڂ اڃاخء حهلل وٿټان ٿُٸاپ ٯٗڃاٍ وؿاخٍطٍ       پَٸىٿن أكيٻڂ ٫زيٌ وأڃظٍ ٻڀټڂ ٫زُي حهلل وٻ ٖ-
 .ٳظخٌ وٳظخطٍو
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٬ٗزش ٫ن ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
٫ڀُاه وٓاڀڂ اٖ ٻاخڅ     ٷ٬ي ٷىځ ڃٸ٬يح ٖ ٌَٻَوڅ حهلل ٫ِ وؿپ وَٜڀىڅ ٫ڀاً حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل    ڃخ-

 .ٿڀؼىحد٫ڀُهڂ كَٔس َىځ حٿٸُخڃش واڅ ىهڀىح حٿـنش 
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ٷاخٽ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان أراٍ كٜاُن ٫ان أراٍ               كي - 

 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 ٍ.ٍآنٍ ٳٍ حٿڄنخځ ٳٸي ٍآنٍ ٳبڅ حٿ٤ُ٘خڅ ٖ َظڄؼپ رڄؼڀ ڃن-
أرٍ ٛلُن ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ان   كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن هللػنخ ٫زي حكي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٻخڅ َئڃن رخهلل وحٿُىځ حِهَ ٳڀُټَځ ُٟٴه وڃن ٻخڅ َئڃن رخهلل وحٿُىځ حِهَ ٳٗ َئً ؿخٍ   ڃن-

 .أو ٿُٔټضح وڃن ٻخڅ َئڃن رخهلل وحٿُىځ حِهَ ٳڀُٸپ هَُ
٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َٖؽ ٫ن أرٍ هَََس نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ كيػ - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َٸىٿن أكيٻڂ حٿڀهڂ حٯٴَ ٿٍ أڅ ٗاجض حٿڀهاڂ حٍكڄناٍ وحڅ ٗاجض وٿټان ٿ٬ُاِځ حٿڄٔاؤٿش ٳبناه ٖ          ٖ-

 .ڃټَ  ٿه
څ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َٖؽ ٫ن أرٍ هَََس خػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُكيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حٓظـڄَ ٳڀُىطَ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َٖؽ ٫ن أرٍ هَََس كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
هُاَح   ىځ حِهَ ٳڀُټَځ ُٟٴه وڃن ٻخڅ َائڃن راخهلل وحٿُاىځ حِهاَ ٳڀُٸاپ     ٿُٻخڅ َئڃن رخهلل وح ڃن-

 .أو ٿُٔټض
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫ٖاَؽ ٫ان أراٍ    كي - 

 هَََس ٷخٽ
ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ڃن٪ ٳ٠پ حٿڄخء ٿُڄن٪ راه حٿټآ وربٓانخى  ٷاخٽ ٍٓاىٽ      نه-

ي ڃئناش ٫اخڃڀٍ ونٴٸاش نٔاخثٍ     وٓڀڂ انخ ڃ٬َ٘ حْنزُاخء ٖ ناىٍع ڃاخ طَٻاض ر٬ا      ه ٛڀً حهلل ٫ڀُحهلل
 ٛيٷش وربٓنخى  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

پ حٿٰنٍ ٧ڀڂ وڃان أكزاپ ٫ڀاً ڃڀاٍء ٳڀُلظاپ وربٓانخى  ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه            ڃ٤-
ُناٍ وراُن ٫ُٔاً ٫ڀُاه حٿٔاٗځ      روٖى ٫اٗص وٿاُْ   أ وٓڀڂ أنخ أوٿً حٿناخّ ر٬ُٔاً حْنزُاخء أهاىس    

 .نزٍ
ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڄَو رن ٬ٓي وهى أرى ىحوى حٿلٴاٌَ ٷاخٽ أنزؤناخ ٓاٴُخڅ ٫ان      ػنخ ٫زكي - 

أرٍ حٿِنخى ٫ن ٫زي حٿَكڄن ٬َنٍ ح٫َْؽ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل          
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ص وٿُْ رُنٍ ورُن ٫ًُٔ نزٍخ أوٿً حٿنخّ ر٬ًُٔ حْنزُخء أرنخء ٫ٗأن-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ    ػنخ ٫زي حهللكي - 

هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٠َلٺ حهلل اٿاً ٍؿڀاُن َٸظاپ أكايهڄخ حِهاَ ٻٗهڄاخ       
 ٽ ػڂ َظىد حهلل ٫ڀً ٷخطڀه ٳُٔاڀڂ ٳُٸخطاپ ٳاٍ ٓازُپ    ٷخَيهپ حٿـنش َٸخطپ هٌح ٳٍ ٓزُپ حهلل ٳُٔظ٘هي 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٘هي وربٓنخى  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀحهلل كظً َٔظ
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 .طٔڄىح حٿ٬نذ حٿټَځ ٳبنڄخ حٿټَځ حٿَؿپ حٿڄٔڀڂ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َٖؽ ٫ن أرٍ كي - 

 ڀڂ أنه ٷخٽٓٛڀً حهلل ٫ڀُه وٍ هَََس ٫ن حٿنز
ڀٍء ٳڀُظز٪ وربٓنخى  ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ ٖ      ڄ٤پ ٧ڀڂ حٿٰنٍ وڃن حطز٪ ٫ڀً ڃحٿ-

َٸىٿن أكيٻڂ حٿڀهڂ حٯٴَ ٿٍ أڅ ٗجض ٳبڅ حهلل ٫اِ وؿاپ ٖ ڃٔاظټَ  ٿاه وٿټان ٿ٬ُاِځ ٳاٍ حٿڄٔاؤٿش         
ً ٫خطٸاه  ڀا ىد حٿىحكاي ٿازْ ٫  ٿؼا ورخٔٓنخى نهً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َٜڀٍ حٿَؿپ ٳاٍ ح 

ڃاخ طَٻاض ر٬اي نٴٸاش      ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٖ َٸٔاڂ وٍػظاٍ ىَناخٍح      ٍٗء ورخٔٓنخى ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ڃنه
نٔخثٍ وڃئنش ٫خڃڀٍ ٳبنه ٛيٷش وربٓنخى  ٷخٽ نهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٫ان ر٬ُظاُن     

ناه وراُن حٍْٝ   رُحٿنزخً وحٿڀڄخّ و٫ن ٿازْ حٿٜاڄخء وأڅ َلظزاٍ حٿَؿاپ ٳاٍ ػاىد وحكاي ٿاُْ         
 ء.ٍٗ
كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان أراٍ حٿِناخى ٫ان ح٫ٖاَؽ ٫ان أراٍ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ڃئڃاپ    كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .خ أوٿً رټپ ڃئڃن ڃن نٴٔه ٳڄن طَٹ ىَنخ أو ُٟخ٫خ ٳبٿٍ وڃن طَٹ ڃخٖ ٳڀڀىحٍعأن-
نخ كڄااخى ٫اان ٫ڄااخٍ ٷااخٽ ٓااڄ٬ض أرااخ ػي حٿااَكڄن ٷااخٽ كااي٫زااػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كااي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ هَََس َليع ٫ن
 .ح ؿخء هخىځ أكيٻڂ ر٬٤خڃه ٷي ٻٴخ  كَ  و٫ڄڀه ٳڀُٸ٬ي  َؤٻپ ڃ٬ه أو َنخوٿه ٿٸڄشاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ران ٫ڄاَ وڃ٬خوَاش ران ه٘اخځ ٷاخٖ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان          كي - 

 ٽن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخ٫أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َٖؽ 
 پ ٿه أنٴٶ ُأنٴٶ ٫ڀُٺ ٷخٽ ڃ٬خوَش ٳٍ كيَؼه ٷخٽ َٸىٽ ٍرنخ ٫ِ وؿپ أنٴٶ ُأنٴٶ ٫ڀُٺ.ٷُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ كي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂح هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً
 .طٜىځ حٿڄَأس وُوؿهخ كخَٟ اٖ ربًنه ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿىٿُي وڃئڃاپ ٷاخٖ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٷاخٽ كايػنٍ أراى        كي - 

 حٿِنخى ٫ن ڃىًٓ رن أرٍ ٫ؼڄخڅ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
انهاخ ريناش    خٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل  ٷا  ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رَؿپ َٔىٵ رينش ٷخٽ حٍٻزهاخ  ڃَ-

ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َزخٽ ٳٍ حٿڄخء حٿيحثڂ حٿٌٌ ٖ َـٌَ ػاڂ  ٷخٽ حٍٻزهخ ٷخٽ ونهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀ
 َٰظٔپ ڃنه ٷخٽ ڃئڃپ حٿَحٻي ػڂ َٰظٔپ ڃنه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن ٫ڄخٍ ٫ن أرٍ هََاَس ٫ان   كي - 
 ُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ڀحٿنزٍ ٛڀً حهلل 

وأٓاـي ٿاٺ ڃٗثټظاه وأٓاټنٺ حٿـناش ػاڂ ٳ٬ڀاض         آىځ ڃىًٓ ٳٸخٽ أنض آىځ حٿٌٌ هڀٸٺ حهلل رُاي   ٿٸٍ-
ٳٸخٽ أنض ڃىًٓ حٿٌٌ ٻڀڄٺ حهلل وحٛا٤ٴخٹ رَٓاخٿظه وأناِٽ ٫ڀُاٺ حٿظاىٍحس ػاڂ أناخ أٷايځ أځ حٿاٌٻَ          

 .ٷخٽ ٖ رپ حٿٌٻَ ٳلؾ آىځ ڃىًٓ ٳلؾ آىځ ڃىًٓ ٫ڀُهڄخ حٿٔٗځ
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ن أراٍ  كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ٴاخڅ ٷاخٽ كايػنخ كڄاخى ٫ان ٫ڄاخٍ ران أراٍ ٫ڄاخٍ ٫ا              ػنخ ٫زي حهللكي - 
 ڄُي ٫ن حٿلٔن ٫ن ٍؿپ ٷخٽ كڄخىوك هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .نه ؿنيد رن ٫زي حهلل حٿزـڀٍ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٿٸً آىځ ڃىًٓ ٳٌٻَ ڃ٬نخ أ٧-
حثايس ٫ان أراٍ حٿِناخى ٫ان ح٫ٖاَؽ       َُكڄن ٷاخٽ كايػنخ   حٿا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي كي - 

 ٷخٽ٫ن أرٍ هَََس 
 .پ َخ ٍٓىٽ ٳخٿڄىٿىى ٷخٽ حهلل أ٫ڀڂ رڄخ ٻخنىح ٫خڃڀُنٷُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن ٫ڄاخٍ ران أراٍ ٫ڄاخٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض       كي - 

 أرخ هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .ح أ٣خ٩ حٿ٬زي ٍره وأ٣خ٩ ُٓي  ٳڀه أؿَحڅاً-
يػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴاخڅ ٷاخٽ كايػنخ كڄاخى ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى و٫ڄاخٍ ران أراٍ            ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 ٫ڄخٍ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .وَؿن ڃن حٿڄيَنش ٍؿخٽ ٍٯزش ٫نهخ وحٿڄيَنش هَُ ٿهڂ ٿى ٻخنىح ٬َڀڄىڅٿُ-
٫ان ٫ڄاخٍ ران أراٍ     كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 ٫ڄخٍ وڃلڄي رن َُخى ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڀهڃؼ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زاي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ ٫ان أراٍ حٿِناخى وكايػنخ آالٶ         كي - 

ََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ    َح٫َْؽ ٫ن أرٍ هن ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫
 ٷخٽ

 َـڄ٪ رُن حٿڄَأس و٫ڄظهخ وٖ رُن حٿڄَأس وهخٿظهخ. ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷاخٽ ٷاَأص ٫ڀاً ٫زاي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ ٷاخٽ وكايػنخ آالٶ ٷاخٽ أنزؤناخ            كي - 

 ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ ڃخٿٺ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
يهڀهخ ٳٍ انخثه ٳاخڅ أكايٻڂ ٖ َايٌٍ أَان رخطاض      ح حٓظُٸ٦ أكيٻڂ ڃن نىڃه ٳڀُٰٔپ َي  ٷزپ أڅ َاً-

 .َي 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ     كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .رىؿه وهئٖء رىؿه ءحٿٌٌ َؤطٍ هئٖ ُنَٗ حٿنخّ ًو حٿىؿه ڃن-
أرٍ كيػنخ آلٶ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
حٿُٜخځ ؿنش ٳبًح ٻخڅ أكيٻڂ ٛخثڄخ ٳٗ ََٳغ وٖ َـهپ ٳخڅ حڃَإ ٗخطڄه أو ٷخطڀه ٳڀُٸپ انٍ  اڅ-

  ٿوڀاىٱ ٳاڂ حٿٜاخثڂ    حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ وحٿاٌٌ نٴٔاٍ رُاي        ربٓانخى  أڅ ٍٓاىٽ  و ٛخثڂ
أ٣ُااذ ٫نااي حهلل ٫ااِ وؿااپ ڃاان ٍَااق حٿڄٔااٺ َٸااىٽ انڄااخ َااٌٍ ٗااهىطه و٬٣خڃااه وٗااَحره ڃاان أؿڀااٍ 
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ٳخٿٜىځ ٿٍ وأنخ أؿٌِ ره ڃن ٻپ كٔنش ر٬َ٘ أڃؼخٿهخ اٿً ٓاز٬ڄخثش ٟا٬ٲ اٖ حٿٜاُخځ ٳهاى ٿاٍ      
 .وأنزؤنخ أؿٌِ ره

ِناخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ      نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن أرٍ حٿػيك - 
 نزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٿ هَََس أڅ

پ حٿڄـخهااي ٳااٍ ٓاازُپ حهلل ٻڄؼااپ حٿٜااخثڂ حٿاايحثڂ حٿٸااخثڂ حٿااٌٌ ٖ َٴظااَ ڃاان ٛااُخځ وٛااٗس كظااً   ڃؼاا-
 .ََؿ٪

ناخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ      ِػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن أرٍ حٿكي - 
 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀ

خٻڂ وحٿ٨ن ٳبڅ حٿ٨ن أٻٌد حٿلايَغ وٖ طـٔٔاىح وٖ طلٔٔاىح وٖ طنخٳٔاىح وٖ طلخٓايوح وٖ      اَ-
 .طزخٯ٠ىح وٖ طيحرَوح وٻىنىح ٫زخى حهلل اهىحنخ

ِناخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان     ٿٍ ڃخٿاٺ ٫ان أراٍ ح   َنا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ ٷاخٽ أهز كي - 
 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛ

 پ حٿٰنٍ ٧ڀڂ واًح حطز٪ أكيٻڂ ٫ڀً ڃڀٍء ٳڀُظز٪.ڃ٤-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن أرٍ حٿِناخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ      كي - 

 ڀڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
ٿاظټن حٿُڄناً أوٿهڄاخ طن٬اپ وآهَهڄاخ      ڂ ٳڀُزايأ راخٿُڄُن واًح نا٩ِ ٳڀُزايأ رخٿ٘اڄخٽ و     ٻح أنظ٬پ أكاي اً-

طن٩ِ وربٓنخى  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٖ طڀٸاىح حٿَٻزاخڅ وٖ َزا٪ ر٠٬اټڂ ٫ڀاً       
ٳهاى   ٿاٺ رُ٪ ر٬ٞ وٖ طنخؿ٘ىح وٖ َز٪ كخَٟ ٿزخى وٖ طَٜوح حٔرپ وحٿٰنڂ ٳڄن حرظخ٫هاخ ر٬اي ً  

 .ٍىهخ وٛخ٫خ ڃن طڄَن ر٬ي أڅ َلڀزهخ اڅ ٍُٟهخ أڃٔټهخ واڅ ٓو٤هخ َروَُ حٿن٨َ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ان  كي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     خى  أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٓان ح ٓڄ٬ض حٿَؿپ َٸىٽ هڀٺ حٿناخّ ٳهاى أهڀټهاڂ ورب   اً-

َىځ حٖػنُن وَىځ حٿوڄُْ ٳُٰٴَ ٿټاپ ٫زاي ٖ َ٘اَٹ راخهلل ٗاُجخ اٖ ٍؿاٗ       ٷخٽ طٴظق أرىحد حٿٔڄخء 
ٻخنض رُنه ورُن أهُه ٗلنخء ٳُٸىٽ حن٨َوح هٌَن كظً ٤َٜڀلخ وربٓنخى  أڅ ٬ٓي رن ٫زخىس ٷاخٽ  

 .َخ ٍٓىٽ حهلل أڅ وؿيص ڃ٪ حڃَأطٍ ٍؿٗ أڃهڀه كظً آطً رؤٍر٬ش ٗهيحء ٷخٽ ن٬ڂ
ُذ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷاخٽ أراٍ   هز أص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَكي - 

وكيػنخ آلٶ ٷاخٽ أنزؤناخ ڃخٿاٺ ٫ان هزُاذ ٫ان كٴاٚ ران ٫خٛاڂ ٫ان أراٍ هََاَس أو ٫ان أراٍ               
 ٬ُٓي حٿويٌٍ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ڃنزٌَ ٫ڀً كىٍٟوڃن ٍَخٝ حٿـنش  ٟشٽ ڃخ رُن رُظٍ وڃنزٌَ ٍوٷخ-
ٍ كيػنخ آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ان ٫زاي حهلل ران ٓاڀڄخڅ ٫ان أرُاه ٫ان        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .س ٳٍ ڃٔـيٌ هٌح هَُ ڃن أٿٲ ٛٗس ٳُڄخ ٓىح  اٖ حٿڄٔـي حٿلَحځٛٗ-
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ٍ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رنكي -   ٫خڃَ ٷخٽ أنزؤنخ أرى رټَ ٫ان أراٍ كٜاُن ٫ان أرا
 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ىوح وٷخٍرىح وح٫ڀڄىح أڅ أكيح ڃنټڂ ٿُْ رڄنـُاه ٫ڄڀاه ٷاخٿىح وٖ أناض َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ وٖ        ٓي-
 .أنخ اٖ أڅ َظٰڄينٍ حهلل رَكڄظه

أراٍ  أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ ٷخٽ أنزؤنخ أرى رټَ ٫ان أراٍ كٜاُن ٫ان      نٍػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 
 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

ء ٍؿپ اٿً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ ڃَناٍ راؤڃَ ٷاخٽ ٖ ط٠ٰاذ ٷاخٽ ٳڄاَ أو            ؿخ-
 .ٳٌهذ ػڂ ٍؿ٪ ٷخٽ ڃَنٍ رؤڃَ ٷخٽ ٖ ط٠ٰذ ٷخٽ ٳَىى ڃَحٍح ٻپ ًٿٺ ََؿ٪ ٳُٸىٽ ٖ ط٠ٰذ

ٍ  زيػنخ ٫كي -  ىس ٫ان ر٘اَُ ران    كايػنخ وٻُا٪ ٷاخٽ كايػنخ حٿڄؼناً ران ٓا٬ُي ٫ان ٷظاخ          حهلل كيػنٍ أرا
 ٻ٬ذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .٬ڀىح حٿ٤ََٶ ٓز٪ أ٩ًٍحؿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ وڃ٬َٔ ٫ان اراَحهُڂ ران ٫اخڃَ ران ڃٔا٬ىى       كي - 

٬َ أ٧ناه ٫ان ٫اخڃَ ران ٓا٬ي ٫ان أراٍ هََاَس         ٔا َ رن ٬ٓي وٷاخٽ ڃ خڃحٿـڄلٍ ٷخٽ ٓٴُخڅ ٫ن ٫
 ٷخٽ

وح ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رـنخُس ٳؤػنىح ٫ڀُهخ هَُح ٳٸخٽ وؿزض ػڂ ڃَوح ٫ڀُه َڃ-
رـنخُس ٳؤػنىح ٫ڀُهخ َٗح ٳٸاخٽ وؿزاض ٳٸاخٿىح َاخ ٍٓاىٽ حهلل ڃاخ وؿزاض ٷاخٽ ر٠٬اټڂ ٗاهيحء ٫ڀاً            

 .ر٬ٞ
ٓااٴُخڅ ٫اان ح٫ْڄااٖ ٫اان أرااٍ ٛااخٿق ٫اان أرااٍ  ٍ كاايػنخ وٻُاا٪ ٫اانأرااػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ كااي - 

 خٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهَََس ٷ
 .خ ٳَ٭ حهلل ڃن حٿوڀٶ ٻظذ ٫ڀً ٫َٗه ٍكڄظٍ ٓزٸض ٯ٠زٍٿڄ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ان ٛاخٿق ڃاىٿً حٿظىأڃاش ٫ان أراٍ هََاَس        كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
 .ٔخؿي اٖ حٿڄٔـي حٿلَحځٳٍ ڃٔـيٌ أٳ٠پ ڃن أٿٲ ٛٗس ٳُڄخ ٓىح  ڃن حٿڄ سٛٗ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ن أكيٻڂ ٳاٍ  هٗع آَخص َٸَأ رٳؼلذ أكيٻڂ اًح ٍؿ٪ اٿً أهڀه َـي ػٗع هڀٴخص ٨٫خځ ٓڄخڅ أَ-

ٓااڄخڅ اڅ أػٸااپ حٿٜااٗس ٫ڀااً حٿڄنااخٳٸُن ٛااٗس حٿ٬٘ااخء  ٛااٗطه هُااَ ٿااه ڃاان ػااٗع هڀٴااخص ٨٫ااخځ
 وحٿٴـَ وٿى ٬َڀڄىڅ ڃخ ٳُهڄخ ْطىهڄخ وٿى كزىح.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃهايٌ ٷاخٽ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان        كي - 
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپ حٿنزٍ ٛڀً حهلل أڅأرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس 

ٌ حٿٜااخٿلُن ڃااخ ٖ ٫ااُن ٍأص وٖ أًڅ ٓااڄ٬ض وٖ ه٤ااَ ٫ڀااً ٷڀااذ ر٘ااَ ًهااَح  يىص ٿ٬زااخىأ٫اا-
 .رڀه؟؟ ڃخ أ٣ڀ٬ټڂ ٫ڀُه



  

 

 

Page 707 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃ٬خوَاش ران ٫ڄاَو ٷاخٽ كايػنخ ُحثايس ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ            كي - 
 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ڀه اٖ أنه ٷخٽ ڃخ ٷي أ٣ڀ٬ڀټڂ ٫ڀُهڃؼ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷاخٽ كايػنخ ه٘اخځ ٫ان َلُاً ران أراٍ ٻؼُاَ ٫ان          كي - 

أرٍ ٓڀڄش ٷخٽ ٍأَض أرخ هَََس ٓـي ٳٍ اًح حٿٔڄخء حن٘ٸض ٳٸڀض أٿڂ أٍحٹ ٓـيص ٳُهخ ٷخٽ ٿى ٿاڂ  
 هخ ٿڂ أٓـي.ٳُأٍ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓـي 

خٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ڃاَوحڅ حْٛاَٰ و٤٫اخء       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷا كي - 
 رن أرٍ ڃُڄىنش أنهڄخ ٓڄ٬خ أرخ ٍحٳ٪ ٷخٽ ٍأَض أرخ هَََس َٔـي ٳٍ اًح حٿٔڄخء حن٘ٸض ٷخٽ

 ً أٿٸخ كظض طٔـي ٳُهخ ٷخٽ ٍأَض هڀُڀٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٔـي ٳُهخ ٳٗ أُحٽ أٓـي ٳُهخ ٷڀ-
خى ران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي     كڄ يٌ ٷخٽ كيػنخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃهكي - 

 رن َُخى ٷخٽ أرخ هَََس َٸىٽ
٬ض أرااخ حٿٸخٓااڂ َٸااىٽ حٿىٿااي ٿااَد حٿٴااَحٕ وٿڀ٬ااخهَ حٿلـااَ وربٓاانخى  ٷااخٽ ٓااڄ٬ض أرااخ حٿٸخٓااڂ  ٓااڄ-

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
خٽ ٓاڄ٬ض أراخ حٿٸخٓاڂ َٸاىٽ ٖ َن٨اَ حهلل ٫اِ       ٷا ح وربٓانخى  هاٌح   هاى خٍٻڂ أكخٓنټڂ أهٗٷاخ اًح ٳٸ هُ-

پ اٿً حٿٌٌ َـاَ اُحٍ  ر٤اَح وربٓانخى  هاٌح َٸاىٽ أكٔانىح حٿىٟاىء ٳابنٍ ٓاڄ٬ض أراخ حٿٸخٓاڂ            وؿ
َٸىٽ وَپ ٿ٫ٓٸخد ڃن حٿنخٍ وربٓنخى  هٌح ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ ٷاخٽ حهلل     
٫ِ وؿپ ٻپ حٿ٬ڄپ ٻٴخٍس اٖ حٿٜىځ وحٿٜىځ ٿٍ وأناخ أؿاٌِ راه وربٓانخى  هاٌح ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ         

ٜاخثڂ أ٣ُااذ ٫ناي حهلل ڃاان ٍَاق حٿڄٔااٺ وربٓانخى  هااٌح أطاً ٍٓااىٽ حهلل      حٿ ٸااىٽ ٿوڀاىٱ ٳااڂ حٿٸخٓاڂ َ 
ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ رظڄاَ ڃان طڄاَ حٿٜايٷش ٳاؤڃَ ٳُاه راؤڃَ ػاڂ كڄاپ حٿلٔان أو حٿلٔاُن ٫ڀاً                

ٷش ٷخٽ ٳٸخٽ أٿٸهخ أڃاخ ٗا٬َص   يطڄَس ڃن طڄَ حٿٜٹ ٫خطٸه واًح ٿ٬خره َُٔپ ٳن٨َ اٿُه ٳبًح هى َڀى
ربٓنخى  هاٌح ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ حٿٸخٓاڂ ٛاڀً       ڀڂ ٖ َؤٻڀىڅ حٿٜيٷش وحهلل ٫ڀُه وٓأڅ آٽ ڃلڄي ٛڀً 

حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٸااىٽ ًٍونااٍ ڃااخ طااَٻظټڂ ٳبنڄااخ هڀااٺ حٿااٌَن ڃاان ٷاازڀټڂ رٔاائحٿهڂ وحهااظٗٳهڂ ٫ڀااً   
ٳااخؿظنزى  وٷااخٽ ٬َنااٍ ٫زااي   ح نهُااظټڂ ٫اان أڃااَاًأنزُااخثهڂ ٳاابًح أڃااَطټڂ رااؤڃَ ٳااؤطى  ڃااخ حٓااظ٬٤ظڂ و  

ََس َٸاىٽ ٓاڄ٬ض أراخ حٿٸخٓاڂ َٸاىٽ ٿاى       ن ڃلڄي رن َُخى ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَحٿَكڄن كيػنخ كڄخى ٫
 ط٬ڀڄىڅ ڃخ أ٫ڀڂ ٿ٠لټظڂ ٷڀُٗ وٿزټُظڂ ٻؼَُح وٿټن ٓيىوح وٷخٍرىح وأرَ٘وح.

ناٍ حران   ٬ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃهيٌ وأرى ٻخڃپ ٷخٖ كيػنخ كڄخى َكي - 
ََاَس َٸاىٽ ٓاڄ٬ض أراخ حٿٸخٓاڄڂ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ         ٓڀڄش ٫ن ڃلڄي رن َُخى ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ه

 َٸىٽ
 .ٿٌٌ نٴٍٔ رُي  ًْوىڅ ٫ن كىٍٟ ٍؿخٖ ٻڄخ طٌحى حٿََٰزش ڃن حٔرپوح-
٬ض ٓاڄ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن ڃلڄي رن َُخى ٷاخٽ  كي - 

ح ًهزخ َؤطٍ ٫ڀٍ ػٗع و٫نيٌ ڃناه  ٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ َٸىٽ ڃخ ََٔنٍ أڅ ٿٍ أُكيىأرخ هَََس َٸ
ىَنخٍ ٿُْ ُٗجخ أٍٛي  ٿيَن وربٓنخى  ٓاڄ٬ض أراخ حٿٸخٓاڂ َٸاىٽ ناخٍ رناٍ آىځ حٿظاٍ َىٷايوڅ ؿاِء          
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ٓز٬ُن ؿِءح ڃن نخٍ ؿهنڂ ٳٸخٽ ٍؿپ اڅ ٻخنض ٿټخٳُش ٳٸخٽ ٿٸاي ٳ٠اڀض ٫ڀُاه رظٔا٬ش وٓاظُن      ڃن 
پ َڄ٘اٍ ٷاي أ٫ـزظاه ؿڄظاه     ؿِءح كَح ٳلَح وربٓنخى  هٌح ٷخٽ ٓڄ٬ض أراخ حٿٸخٓاڂ َٸاىٽ رُنڄاخ ٍؿا     

ٔااٲ رااه حٍْٝ ٳهااى َظـڀـااپ ٳُهااخ اٿااً أڅ طٸااىځ حٿٔااخ٫ش وربٓاانخى  هااٌح ٓااڄ٬ض أرااخ  ورااَىح  اً ه
حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ َٸاىٽ ىهڀاض حڃاَأس حٿناخٍ ٳاٍ هاَ أو هاَس ٍر٤ظهاخ ٳڀاڂ ط٬٤ڄهاخ وٿاڂ             

ٿيحراش حٿ٬ـڄاخء   حٍْٝ وربٓنخى  هٌح ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ َٸىٽ ح ٕڀهخ طؤٻپ ڃن ه٘خَٓطٔٸهخ وٿڂ ط
 ٍ وحٿزجَ ؿزخٍ وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄْ.ؿزخٍ وحٿڄ٬يڅ ؿزخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ورهِ حٿڄ٬نٍ ٷخٖ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٷخٽ كي - 
أڅ ٫ڀُاخ  َٸاَأ ٳاٍ     ٷاخٽ ْراٍ هََاَس    ٗرهِ ٳٍ كيَؼه أهزَنٍ حٿلټڂ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڀٍ أڅ ٍؿا 

 اًح ؿخءٹ حٿڄنخٳٸىڅ ٳٸخٽ أرى هَََسَىځ حٿـڄ٬ش رٔىٍس حٿـڄ٬ش و
 .څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸَأ رهڄخٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٬َڀاً ران ٤٫اخء ٷاخٽ            كي - 

 ىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽَٸٓڄ٬ض أرخ ٫ڀٸڄش َٸىٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس 
ن ٫ٜاخنٍ ٳٸاي ٫ٜاً حهلل وڃان أ٣اخ٩ حْڃُاَ ٳٸاي أ٣اخ٫نٍ وڃان          وڃ ٣خ٩ حهللأ٣خ٫نٍ ٳٸي أ ڃن-

٫ًٜ حْڃَُ ٳٸي ٫ٜخنٍ أنڄخ حٔڃخځ ؿنش ٳبڅ ٛڀً ٷخ٫يح ٳٜڀىح ٷ٬ىىح واًح ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄان  
ٿٔاڄخء ٯٴاَ ٿاه ڃاخ     ححٍْٝ ٷاىٽ أهاپ    هاپ كڄي  ٳٸىٿىح حٿڀهاڂ ٍرناخ وٿاٺ حٿلڄاي ٳابًح وحٳاٶ ٷاىٽ أ       

  َ َ     ٳاٗ ٷُٜا   ڃ٠ً ڃن ًنزه ٷخٽ وَهڀاٺ ٷُٜا ي ر٬اي  ٷاخٽ وٻاخڅ    َ ر٬اي  وَهڀاٺ ٻٔاَي ٳاٗ ٻٔا
 .َظ٬ىً ڃن هڄْ ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ و٫ٌحد ؿهنڂ وٳظنش حٿڄلُخ وٳظنش حٿڄڄخص وٳظنش حٿڄُٔق حٿيؿخٽ

ـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ان  وكػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش كي - 
ٳُڄخ أ٫ڀڂ ٗٺ ٬ٗزش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً    ٬ٓي رن ارَحهُڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن ح٫َْؽ

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
َٖ وحْنٜااخٍ وأٓااڀڂ وٯٴااخٍ وؿهُنااش وڃَِنااش وأٗااـ٪ ڃااىحٿٍ ٿااُْ ٿهااڂ ڃااىٿً ىوڅ حهلل          ٷااَ-

 .وٍٓىٿه
كيػنخ ٗا٬زش ٫ان ٓا٬ي حران      ورهِ حٿڄ٬نً ٷخَٖ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴكي - 

 ٷخٽ رهِ أنه ٓڄ٪ أرخ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ارَحهُڂ ٫ن أرٍ ٓڀڄش
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٛاڀً حٿ٨هاَ ٍٻ٬ظاُن ػاڂ ٓاڀڂ ٳٸُاپ ٿاه نٸاٚ ڃان حٿٜاٗس              أڅ-

 .ٳٜڀً ٍٻ٬ظُن آهَطُن ػڂ ٓڀڂ ػڂ ٓـي ٓـيطُن
خ ٬ٗزش وكـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ان  نرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄكي - 

 ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ٬ض أرخ ٓڀڄش َليع ٫ن أرٍ هَََس ٬ٓ٫ي ٷخٽ ٓڄ
ڀڂ وٯٴخٍ وڃَِنش وڃن ٻخڅ ڃن ؿهُنش ٷخٽ كـاخؽ وڃان ٻاخڅ ڃان ڃَِناش هُاَ ڃان رناٍ طڄاُڂ          أٓ-

 .ورنٍ ٫خڃَ وحٿلڀُٴُن أٓي وٯ٤ٴخڅ
ٷاخٽ  رن ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٓا٬ي ران اراَحهُڂ          يٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 ٓڄ٬ض كڄُي رن ٫زي حٿَكڄن َليع ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
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 .َنزٍٰ ٿ٬زي أڅ َٸىٽ أنخ هَُ ڃن َىنْ رن ڃظً ٖ-
ڂ ُنخ ٓا٬ي ران اراَحه   يػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷاخٽ كا  كي - 

َغ ٳلايع حْٯاَ أناه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس َٸاىٽ أڅ        ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٓڀڄش وٓؤٽ حْٯَ ٫ن هٌح حٿلاي 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .س ٳٍ ڃٔـيٌ هٌح أٳ٠پ ڃن أٿٲ ٛٗس ٳُڄخ ٓىح  ڃن حٿڄٔخؿي اٖ حٿټ٬زشٛٗ-
كايػنٍ ٗا٬زش    ٗا٬زش وكـاخؽ ٷاخٽ    نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷاخٽ كايػ  كي - 

ٽ كـااخؽ ٳااٍ كيَؼااه ٓااڄ٬ض ٍُحٍس راان أوٳااً ٫اان أرااٍ  ٷااخٽ ٓااڄ٬ض ٷظااخىس َلاايع ٫اان ٍُحٍس ٷااخ
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ح رخطض حٿڄَأس هخؿَس ٳَحٕ ُوؿهخ ٿ٬نظهخ حٿڄٗثټش كظً طَؿ٪اً-
ٓاڄ٬ض هاٖٗ    ٽ٬زش ٫ن ٷظخىس ٷاخ ٗ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخكي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽحٿڄِنٍ أو حٿڄخُنٍ َليع ٫ن أرٍ 
  حٿلزااش حٿٔااىىحء ىوحء ٷااخٽ ٗاا٬زش أو ٷااخٽ ٗااٴخء ڃاان ٻااپ ٗااٍء اٖ حٿٔااخځ ٷااخٽ ٷظااخىس وحٿٔااخځ      هااٌ-

 .حٿڄىص
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ٗزش َليع ٫ن ٷظخىس ٫ن هٗٽ ران ََِاي  كي - 

 ڀُه وٓڀڂأنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫
 .هٌ  حٿلزش حٿٔىىحء ٗٴخء ڃن ٻپ ىحء اٖ حٿٔخځ ٷخٽ ٬ٗزش ٳٸڀض ٿٸظخىس ڃخ حٿٔخځ ٷخٽ حٿڄىص اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش وكـاخؽ ٷاخٽ كايػنٍ ٗا٬زش        كي - 

 ٳٍ كيَؼه ٷاخٽ ٓاڄ٬ض حٿن٠اَ ران أناْ ٫ان ر٘اَُ ران         ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿن٠َ رن أنْ ٷخٽ كـخؽ
 ُٺ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽنه
 .ح أٳڀْ حٿَؿپ ٳىؿي ڃظخ٫ه ر٬ُنه ٳهى أكٶ رهاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أنزؤنٍ ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض هٗٽ ران  كي - 

 ڀُه وٓڀڂڃخُڅ رن ُٗزخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ نٍََِي ڃن ر
 .هٌ  حٿلزش حٿٔىىحء ٗٴخء ڃن ٻپ ٍٗء ٿُْ حٿٔخځ وٷخٽ ٷظخىس حٿٔخځ حٿڄىص اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش وكـاخؽ ٷاخٽ كايػنٍ ٗا٬زش        كي - 

َس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ  َنهُٺ ٫ن أرٍ هَ رن٫ن ٷظخىس ٫ن حٿن٠َ رن أنْ ٫ن رَُ٘ 
 ٷخٽ

 ؿخثِس. ٬ڄٌَحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٗا٬زش ٫ان ٷظاخىس ٫ان حٿن٠اَ ران أناْ        كي - 

 ٫ن رَُ٘ رن نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .ٷخٽ ٠َڄن زهحٿڄڄڀىٹ رُن حٿَؿڀُن ٳ٬ُظٶ أكيهڄخ نُٜ ٳٍ-
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ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش وكـاخؽ ٷاخٽ كايػنٍ ٗا٬زش        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كي - 
٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿن٠َ رن أنْ َليع ٫ن رَُ٘ رن نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ه نهً ٫ن هخطڂ حٿٌهذأن-
 َ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ٬ٴػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿكي - 
 س ٷخٽ ٻخڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٟوڂ حٿټٴُن.٬ض ٍؿٗ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََٓڄ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٷظاخىس ٫ان حٿن٠اَ ران          كي - 

 أنْ ٫ن رَُ٘ رن نهُٺ ٷخٽ
وٓاڀڂ ٟاوڂ حٿټٴاُن وحٿٸايڃُن      ه ٛڀً حهلل ٫ڀُا حهلل٬ض ٍؿٗ ٓؤٽ أرخ هَََس ٷخٽ ٻخڅ ٍٓىٽ ٓڄ-

 .ٿڂ أٍ ر٬ي  ڃؼڀه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٗا٬زش ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٷاخٽ       كي - 

ٓڄ٬ض ٓڀُڄخڅ رن َٔخٍ َلايع ٫ان ٫اَحٹ ران ڃخٿاٺ ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل           
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٷشيوٖ ٫ڀً ٳَٓه ٛ ڀڂْ ٫ڀً ٯٗځ حٿڄٔٿُ-
رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرٍ كُٜن ٷخٽ ٓاڄ٬ض   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄيكي - 

 ًٻىحڅ أرخ ٛخٿق َليع ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٍآنٍ ٳٍ حٿڄناخځ ٳٸاي ٍآناٍ ٳابڅ حٿ٘ا٤ُخڅ ٖ َظٜاىٍ ٍراٍ أو ٷاخٽ ٗا٬زش ٖ َظ٘ازه راٍ وڃان              ڃن-

 .ظزىأ ڃٸ٬ي  ڃن حٿنخٍُد ٫ڀٍ ڃظ٬ڄيح ٳڀٻٌ
نٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش وكـاخؽ ٷاخٽ كايػنٍ ٗا٬زش        ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

٫ن ٫خٛڂ رن ٫زُاي حهلل ٫ان ٫زُاي ڃاىٿً أراٍ ٍهاڂ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه              
 وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .ٿـنش ٖ ٷىس اٖ رخهللح  أىٿٺ ٷخٽ كـخؽ أو ْىٿٺ ٫ڀً ٻنِ ڃن ٻنىُأٖ-
لڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٫اىٱ ٫ان ٗاهَ ران كىٗاذ ٫ان       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃكي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٻخڅ حٿ٬ڀڂ رخٿؼََخ ٿظنخوٿه نخّ ڃن أرنخء ٳخٍّ ٿى-
َُاخى   كڄاخى ٫ان ڃلڄاي ران    خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃهيٌ ٷخٽ كايػن كي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل
حٗااظَي ٗااخس ٳىؿاايهخ ڃٜااَحس ٳهااى رخٿوُااخٍ ٳڀَُىهااخ اڅ ٗااخء وَااَى ڃ٬هااخ ٛااخ٫خ ڃاان طڄااَ     ڃاان-

وربٓنخى  ٓڄ٬ض أرخ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض أراخ حٿٸخٓاڂ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ هُاَ نٔاخء ٍٻازن          
ٖ    ًً وٿاي وأ٫ٍااخ  ٫ڀا  ٫ڀااحٔراپ أكناخ     ٬ض أرااخ بٓاانخى  ٓاڄ ور ُوؽ ٳااٍ ًحص َاي  ٬َناٍ نٔااخء ٷاََ

حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٛىڃىح ٿَإَظه وحٳ٤َوح ٿَإَظه ٳابڅ ٯاڂ ٫ڀاُټڂ ٳ٬ايوح ػٗػاُن      
وربٓنخى  ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ َٸىٽ ڃخ ڃنټڂ ڃن أكي َيهڀه ٫ڄڀه حٿـنش ٷخٿىح وٖ أناض َاخ ٍٓاىٽ حهلل    
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 ٖ بٓانخى   ٫ڀاً ٍأٓاه ور   َكڄاش ڃناه ٷاخٽ رهاِ وٳ٠اپ ووٟا٪ َاي        رڅ َظٰڄاينٍ حهلل  أ ٷخٽ وٖ أناخ ا
 .ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٖ طيحرَوح وٖ طزخٯ٠ىح وٻىنىح ٫زخى حهلل اهىحنخٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن َُخى ٷاخٽ ٓاڄ٬ض   كي - 
 ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫أرخ هَََس َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل 

خ ٿٔڀټض وحىٌ حْنٜخٍ أو ٬ٗزهڂ وٿاىٖ حٿهـاَس ٿټناض حڃاَإح     ىَخ أو ٬ٗزوح ٓڀټض حْنٜخٍ ٿى-
 .ڃن حْنٜخٍ ٷخٽ أرى هَََس وڃخ ٧ڀڂ رؤرٍ وأڃٍ ٿٸي آوو  ونَٜو  أو وحٓى  ونَٜو 

ناٍ اٖ  ٬ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ٬ٗزش وأرى ىحوى ٷخٽ أنزؤنخ ٗا٬زش حٿڄ كي - 
 َخى ٷخٽأنه ٷخٽ ٓڄ٪ أرخ حٿٸخٓڂ ٫ن ڃلڄي رن ُ

 .٬ض أرخ هَََس َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٓڀڂ ٓخٿڄهخ حهلل وٯٴخٍ ٯٴَ حهلل ٿهخٓڄ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ان كڄاخى ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ          كي - 

 ُه وٓڀڂ َٸىٽڀٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫حٿهَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض أرخ 
 ٳٍ ٧ڀهخ ڃخثش ٫خځ ٖ َٸ٬٤هخ. ٳٍ حٿـنش ٗـَس ََُٔ حٿَحٻذ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى         كي - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
ن ح وربٓاانخى  ٓااڄ٬ض أرااخ حٿٸخٓااڂ َٸااىٽ ٿااُْ حٿڄٔااټُ     ىأهٗٷااخ اًح ٳٸهاا  ټڂَٻڂ آااٗڃخ أكخٓاان هُاا-

رخٿ٤ىحٱ حٿٌٌ طَى  حٿظڄَس وحٿظڄَطخڅ وحْٻڀش وحْٻڀظخڅ ٿټان حٿڄٔاټُن حٿاٌٌ ٖ َـاي ٯناٍ َٰنُاه       
وٖ َٔؤٽ حٿنخّ اٿلخٳخ وربٓانخى  هاٌح ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ حٿٸخٓاڂ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ اڅ ٳاٍ            

أرااخ حٿـڄ٬اش ٿٔااخ٫ش ٖ َىحٳٸهااخ ٍؿااپ ڃٔااڀڂ َٔااؤٽ حهلل ٳُهاخ هُااَح اٖ أ٤٫ااخ  اَااخ  وربٓاانخى  ٓااڄ٬ض   
َٸىٽ أڃاخ َو٘اً أكايٻڂ اًح ٍٳا٪ ٍأٓاه وحٔڃاخځ ٓاخؿي أڅ َـ٬اپ حهلل         حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 

ط٬خٿً ٍأٓه ٍأّ كڄخٍ وربٓنخى  هٌح ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َظ٬ىً رخهلل ڃان  
 ٳظنش حٿڄلُخ وحٿڄڄخص وڃن ٫ٌحد حٿٸزَ وڃن َٗ حٿڄُٔق حٿيؿخٽ.

أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَو ٷاخٽ كايػنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان حٿِهاٌَ         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 
 ٫ن ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬َِِ ٫ن حرن ٷخ٥ٍ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٟئوح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍطى-
ي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄاَو ٷاخٽ كايػنخ ه٘اخځ ٫ان َلُاً ٫ان أراٍ           ٫زا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ اًح ٍٳ٪ ٍأٓه ڃن حٿَٻ٬اش حْهُاَس ڃان    ٓڀڄش ٫ن أرٍ 
 ٛٗس حٿ٬٘خء حِهَس ٷنض وٷخٽ

ڀهڂ أنؾ حٿىٿُي رن حٿىٿُي حٿڀهڂ أناؾ ٓاڀڄش ران ه٘اخځ حٿڀهاڂ أناؾ ٫ُاخٕ ران أراٍ ٍر٬ُاش حٿڀهاڂ أناؾ             حٿ-
ٔنٍ َىٓٲ ٫ڀُاه  ڀهڂ حٗيى و٣ؤطٺ ٫ڀً ڃ٠َ حٿڀهڂ حؿ٬ڀهخ ٓنُن ٻٿن ڃن حٿڄئڃنُن حٴُحٿڄٔظ٬٠

 .حٿٔٗځ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄاَو ٷاخٽ كايػنخ ه٘اخځ ٫ان َلُاً ٫ان أراٍ            كي - 

 ٓڀڄش ٷخٽ ٻخڅ أرى هَََس َٸىٽ
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َ   ض ٷَرن رټڂ ٛٗس ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳټاخڅ أراى هََاَس َٸنا     ْ-  سٳاٍ حٿَٻ٬اش حِها
ق ر٬اي ڃاخ َٸاىٽ ٓاڄ٪ حهلل ٿڄان كڄاي  وَاي٫ى        ٛٗس حٿ٨هَ وٛٗس حٿ٬٘خء حِهاَس وٛاٗس حٿٜاز   

 ٿڀڄئڃنُن وَڀ٬ن حٿټخٳََن.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄُاَ ٷاخٽ      كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڀًكيػنخ أرى ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛ
 يٵ ٻڀڄش ٷخٿهخ ٗخ٫َ ٻڀڄش ٿزُيأٛ-
 ڃخ هٗ حهلل رخ٣پ ٖ ٻپ ٍٗءأ
 .ٻخى أڃُش رن أرٍ حٿٜڀض أڅ َٔڀڂو
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓاٴُخڅ ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان ٓاڀُڄخڅ        كي - 

 ڂ ٷخٽٓڀرن َٔخٍ ٫ن ٫َحٹ رن ڃخٿٺ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه و
 ٿڄئڃن ٳٍ ٫زي  وٖ ٳٍ ٳَٓه ٛيٷش.حْ ٫ڀً ٿُ-
زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ارَحهُڂ رن ٫خڃَ ٫ن ٫اخڃَ ران   ػنخ ٫كي - 

 ٬ٓي ٫ن أرٍ هَََس
حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ًٻَ ٫ني  ٍؿپ ڃخص ٳٸخٿىح هَُح وأػنىح ٫ڀُه هُاَح ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ     أڅ-

ٛاڀً  ٍؿپ آهَ ٳٸخٿىح َٗح وأػناىح ٗاَح ٳٸاخٽ حٿنزاٍ       ڂ وؿزض وًٻَ ٫نيٓڀحهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و
 .حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وؿزض ٷخٽ أنظڂ ٗهيحء ر٠٬ټڂ ٫ڀً ر٬ٞ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ٷاخٽ كايػنٍ ٓاڀُڂ ران كُاخڅ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ            كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ټنىح رټنُظٍط ڄىح رخٓڄٍ وٖطٔ-
ٷاخٽ كايػنخ ٓاڀُڂ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
خٻڂ وحٿ٨ن ٳبڅ حٿ٨ن ڃن أٻٌد حٿليَغ وٖ طـٔٔىح وٖ طلٔٔىح وٖ طزخٯ٠ىح وٖ طلخٓيوح اَ-

 .هىحنخا وٖ طنخٳٔىح وٖ طيحرَوح وٻىنىح ٫زخى حهلل
لڄاي ران ٫ڄاَو ٷاخٽ كايػنٍ أراى ٓاڀڄش        ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٓا٬ُي ٫ان ڃ   ػنخكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٛڀً ٫ڀً ؿنخُس ٻظذ ٿه ٷَُح١ ٳبڅ طز٬هخ كظاً َٸ٠اً ىٳنهاخ ٳڀاه ٷَُح٣اخڅ أٛاَٰهڄخ أو        ڃن-

خٽ ٳٸا  خٿاض ٛايٵ أراى هََاَس    ٸأكيهڄخ ڃؼپ أُكي ٳزڀٮ ًٿٺ حرن ٫ڄَ ٳظ٬خ٧ڄه ٳؤٍٓپ اٿاً ٫خث٘اش ٳ  
 .ٍ ٷَح٢ٍَ ٻؼَُسحرن ٫ڄَ ٿٸي ٳ٣َنخ ٳ

 كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٓٴُخڅ ٷخٽ كيػنٍ كزُذ ٫ن ٫ڄخٍس ٫ان  ػنخ ٫زي حهللكي - 
حرن حٿڄ٤ىّ ٳڀٸُض حرن حٿڄ٤ىّ ٳلايػنٍ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه           

 وٓڀڂ ٷخٽ
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 أٳ٤اَ َىڃاخڅ ڃان ٍڃ٠اخڅ ڃان ٯُاَ ٍهٜاش ٍهٜاهخ حهلل ٫اِ وؿاپ ٿاڂ َٸاٞ ٫ناه ٛاُخځ               ڃن-
 .حٿيهَ واڅ ٛخڃه

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿااَكڄن كاايػنخ ٓااٴُخڅ ٫اان كزُااذ ٷااخٽ كاايػنٍ حراان        كااي - 
 حٿڄ٤ىّ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

حٿايهَ ٻڀاه واڅ    ځٿاڂ َٸاٞ ٫ناه ٛاُخ     ٜاش أٳ٤َ َىڃخ ٳٍ ٍڃ٠خڅ ڃن ٯَُ ڃاَٝ وٖ ٍه  ڃن-
نٍ ٫ڄخٍس ٫ان أراٍ حٿڄ٤اىّ ٳڀٸُاض أراخ حٿڄ٤اىّ ٳلايػنٍ ٷاخٽ         ٛخڃه ٷخٽ ٓٴُخڅ ٷخٽ كزُذ كيػ

 ٫زي حهلل ٷخٽ أرٍ كيػنخ أرى ن٬ُڂ ٳٸخٽ أرى حٿڄ٤ىّ.
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أهزَنخ ٓٴُخڅ ٫ن كزُذ ٫ن حرن حٿڄ٤ىّ ٫ن أرُهكي - 
 .ٻَ ٳٌ-
ٍ   نخػكي -  َس ٫ان حٿنزاٍ   أراٍ كايػنخ َلُاً ٫ان أٗا٬غ ٫ان حٿلٔان ٫ان أراٍ هََا           ٫زاي حهلل كايػن

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ح ؿڀْ رُن ٬ٗزهخ حٍْر٪ وحؿظهي ٳٸي وؿذ حٿٰٔپاً-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ َلُااً ٫اان ڃلڄااي راان ٫ڄااَ ٷااخٽ كاايػنخ أرااى ٓااڀڄش ٫اان أرااٍ  كااي - 

 هَََس
 َ٘ٻُن ٳٸخٽ حهلل أ٫ڀڂ رڄخ ٻخنىح ٫خڃڀُن.ڄٓجپ ٫ن أ٣ٴخٽ حٿڂ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ أڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ان كڄُاي ٷاخٽ كايػنخ رټاَ ران ٫زاي حهلل ٫ان أراٍ ٍحٳا٪           كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ُنااٍ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ وهااى ٳااٍ ٣ََااٶ ڃاان ٣ااَٵ حٿڄيَنااش ٳخنونٔااض ٳااٌهزض  ٿٸ-

ُظنااٍ وأناخ ؿناذ ٳټَهااض أڅ أؿخٿٔاٺ ٫ڀاً ٯُااَ     ٸن ٻنااض ٷاخٽ ٻناض ٿ  أَا ٳخٯظٔاڀض ػاڂ ؿجااض ٳٸاخٽ    
 .س ٳٸخٽ اڅ حٿڄٔڀڂ ٖ َنـ٣ْهخٍ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلُاً ران ٓا٬ُي ٫ان حران ٫ـاٗڅ ٷاخٽ كايػنخ ٓا٬ُي ٫ان أراٍ            كي - 
 هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

هاَ ٷاخٽ   آٷخٽ ٫نيٌ ىَنخٍ ٺ ٫ڀً حٿٜيٷش ٳٸخٽ ٍؿپ ٫نيٌ ىَنخٍ ٷخٽ طٜيٵ ره ٫ڀً نٴٔ كغ-
َ ٷخٽ طٜيٵ ره ٫ڀاً وٿايٹ ٷاخٽ ٫نايٌ ىَناخٍ آهاَ       طٜيٵ ره ٫ڀً ُوؿظٺ ٷخٽ ٫نيٌ ىَنخٍ آه

 ٷخٽ طٜيٵ ره ٫ڀً هخىڃٺ ٷخٽ ٫نيٌ ىَنخٍ آهَ ٷخٽ أنض أرَٜ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ان أراٍ هََاَس أو    كي - 

 ٫ڄٖ ٷخٽح٫ْن أرٍ ٬ُٓي ٗٺ 
 .ِٿظٺ ٫ني آهَ آَش طٸَإهخخٽ ٿٜخكذ حٿٸَآڅ َىځ حٿٸُخڃش اٷَأ  وحٍٷه ٳبڅ ڃنَٸ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٫زخى ران ڃنٜاىٍ وحٓاڄ٬ُپ ٷاخٽ أنزؤناخ ٫زاخى       كي - 

حٿڄ٬نٍ ٫ن حٿٸخٓاڂ ران ڃلڄاي ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس وٷاخٽ حٓاڄ٬ُپ ٫ان أراٍ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ               
 وٓڀڂ  ٛڀً حهلل ٫ڀُههللٍٓىٽ ح
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رُڄُنه ٳَُرُهخ ْكيٻڂ ٻڄخ ََرٍ أكيٻڂ ڃهاَ  أو ٳڀاى     ٫ِ وؿپ َٸزپ حٿٜيٷخص وَؤهٌهخ اڅ حهلل-
أو ٳُٜڀه كظً أڅ حٿڀٸڄش ٿظٜاَُ ڃؼاپ أكاي وٷاخٽ وٻُا٪ ٳاٍ كيَؼاه وطٜايَٶ ًٿاٺ ٳاٍ ٻظاخد حهلل            

 .ٿٜيٷخصح وهى حٿٌٌ َٸزپ حٿظىرش ٫ن ٫زخى  وَؤهٌ حٿٜيٷخص وَڄلٶ حهلل حٿَرخ وََرٍ
٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ حكي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
أ٣خ٫نٍ ٳٸي أ٣اخ٩ حهلل وڃان أ٣اخ٩ حٔڃاخځ ٳٸاي أ٣اخ٫نٍ وڃان ٫ٜاخنٍ ٳٸاي ٫ٜاً حهلل وڃان             ڃن-

 .٫ًٜ حٔڃخځ ٳٸي ٫ًٜ حهلل ٫ِ وؿپ
َ      ويػنٍ أرٍ كيػنخ ك ػنخ ٫زي حهللكي -  ران أناْ    ٻُ٪ ورهِ ٷخٖ كايػنخ هڄاخځ ٫ان ٷظاخىس ٫ان حٿن٠ا

ٷخٽ رهِ ٳٍ كيَؼه ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن رَُ٘ رن نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً  
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٻخنض ٿه حڃَأطخ َڄُپ ڃ٪ اكيحهڄخ ٫ڀً حْهَي ؿخء َىځ حٿٸُخڃش وأكي ٗٸُه ٓخٷ٢ ڃن-
ٍ ٍَُان ٫ان   يػنخ وٻُ٪ ٷاخٽ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق وأرا       كحهلل كيػنٍ أرٍ ي ػنخ ٫زكي - 

 أرٍ هَََس ٍٳ٬ه ٻٌح ٷخٽ ح٫ْڄٖ ٷخٽ
ح حٓظُٸ٦ أكيٻڂ ڃن ڃنخڃه ٳٗ َٰڄْ َي  ٳٍ حٔنخء كظً َٰٔڀهخ ػٗػخ ٳبنه ٖ َيٌٍ أَان رخطاض   اً-

 .َي 
هَََس أنه  ٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن َُخى ٫ن أركي - 

ٽ حٓزٰىح حٿىٟىء ٳبنٍ ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓاڂ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ٍأي ٷىڃخ َظىٟئوڅ ڃن حٿڄ٤هَس ٳٸخ
 وٓڀڂ َٸىٽ

 .پ ٿڀ٬َحٷُذ ڃن حٿنخٍوَ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٓهُپ حرن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ    كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂحهللهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
 .وٟىء اٖ ڃن ٛىص أو ٍَق ٖ-
كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ىحوى حْوىٌ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ         ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َٸىڃن أكيٻڂ اٿً حٿٜٗس وره أًي ڃن ٯخث٢ أو رىٽ ٖ-
ؿَ ٫ان أراٍ حٿ٘ا٬ؼخء    خػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان اراَحهُڂ ران ڃها      كي - 

 ي ڃخ أًڅ ٳُه رخٿ٬َٜ ٳٸخٽ أرى هَََسٷخٽ هَؽ ٍؿپ ڃن حٿڄٔـي ر٬
 .خ هٌح ٳٸي ٫ًٜ أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأڃ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ وٻُاا٪ كاايػنخ أرااى ڃااىىوى ٫اان ٫زااي حٿااَكڄن راان أرااٍ كاايٍى  كااي - 

 ُه وٓڀڂڀحهلل ٛڀً حهلل ٫ٽ حْٓڀڄٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓى
 .ٳڀُلٴَ وٿ٬ُڄٶ أو ٿُزِٵ ٳٍ ػىره كظً َوَؿهح رِٵ أكيٻڂ ٳٍ ڃٔـيٌ أو حٿڄٔـي اً-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حرن أرٍ هخٿي ٫ن أرُه ٷخٽكي - 



  

 

 

Page 715 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

َض أرخ هَََس ٛڀً ٛٗس طـىُ ٳُهخ ٳٸڀض ٿاه هټاٌح ٻاخڅ ٛاٗس ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه        ٍأ-
 .ٷخٽ ن٬ڂ وأوؿِڂ وٓڀ

كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أراٍ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ڃخځ ٟخڃن وحٿڄئًڅ ڃئطڄن حٿڀهڂ أٍٗي حٖثڄش وحٯٴَ ٿڀڄئًنُنحٔ-
ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٫ڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ حْكي - 

 ه وٓڀڂٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُ
 .ىُوح ٳٍ حٿٜٗس ٳبڅ ٳُهڂ حٿ٬٠ُٲ وحٿټزَُ وًح حٿلخؿشطـ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 وٿى كزىح.حٿ٬٘خء وحٿٴـَ وٿى ٬َڀڄىڅ ڃخ ٳُهڄخ ْطىهڄخ  حٿڄنخٳٸُن ٛٗس ڀًأػٸپ حٿٜٗس ٫ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ؿ٬ٴاَ ران رَٷاخڅ ٫ان ََِاي ران حْٛاڂ ٫ان أراٍ          كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ػاڂ أكاَٵ ٫ڀاً ٷاىځ ٖ     ځ ي هڄڄض أڅ آڃَ ٳظُظٍ ٳُـڄ٬اىح كاِځ حٿل٤اذ ػاڂ آڃاَ رخٿٜاٗس ٳظٸاخ       ٿٸ-

 .َ٘هيوڅ حٿٜٗس
أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓاٴُخڅ و٫زاي حٿاَكڄن ٷاخٽ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٓا٬ي         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 رن ارَحهُڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن هَڃِ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ه ٻخڅ َٸَأ ٳٍ حٿٴـَ َىځ حٿـڄ٬ش أٿڂ طنَِپ وهپ أطً ٫ڀً حٔنٔخڅأن-
ػنخ ٓاٴُخڅ حٿڄ٬ناٍ ٫ان ٓا٬ي ران       كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ و٫زي حٿاَكڄن ٷاخٖ كاي   ػنخ ٫زي حهللكي - 

ارَحهُڂ ٫ن ٫ڄَو رن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه          
 وٓڀڂ

 .ح أطُظڂ حٿٜٗس ٳؤطىهخ رخٿىٷخٍ وحٿٔټُنش ٳڄخ أىٍٻظڂ ٳٜڀىح وڃخ ٳخطټڂ ٳؤطڄىحاً-
لڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ      أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ڃ ٫زي حهلل كيػنٍ نخػكي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .خ َوخٱ حٿٌٌ ََٳ٪ ٍأٓه ٷزپ حٔڃخځ أڅ َلىٽ ٍأٓه ٍأّ كڄخٍأڃ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ََِي رن هڄَُ ٫ان ڃاىٿً ٿٸاََٖ ٷاخٽ     كي - 

 هَََس َليع ڃ٬خوَش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ
هلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أڅ َٜاڀٍ حٿَؿاپ كظاً َلظاِځ ٷاخٽ وٓاڄ٬ظه َليػاه ٷاخٽ           ً ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً ح نه-

نهً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن رُا٪ حٿڄٰاخنڂ كظاً طٸٔاڂ ٷاخٽ ٗا٬زش ٷاخٽ ڃاَس و٬َڀاڂ ڃاخ           
 .رٸً ڃخ هٍ ٷخٽ ونهً ٫ن رُ٪ حٿؼڄخٍ كظً طلَُ ڃن ٻپ ٫خٍٝ

َو ٷخٽ كيػنخ أرى ٓڀڄش ٫ان  كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄ ػنخ ٫زي حهللكي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 .ڄپ حٿڄئڃنُن اَڄخنخ أكٔنهڂ هڀٸخ وهُخٍٻڂ هُخٍٻڂ ٿنٔخثټڂأٻ-
٫ان حٿن٠اَ ران أناْ     س ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ كيػنخ حرن أرٍ ٫َوراش ٫ان ٷظاخى   كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن رَُ٘ رن نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ 
ح٫ظٶ ٗٸٜخ ٿه ٳٍ ڃڄڀىٹ ٳ٬ڀُه هٗٛه ٻڀه ٳٍ ڃخٿاه ٳابڅ ٿاڂ َټان ٿاه ڃاخٽ حٓظٔا٬ً حٿ٬زاي          ڃن-

 .ٯَُ ڃ٘ٸىٵ ٫ڀُه
ىٿً حٿظىأڃش ڃ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٷخٽ كيػنخ حرن أرٍ ًثذ ٷخٽ كيػنخ ٛخٿقكي - 

 رٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأ٫ن 
 .ٯٔپ ڃُظخ ٳڀُٰظٔپ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ وحرن ؿ٬ٴَ ٷخٖ كيػنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٍآنٍ ٳٍ حٿڄنخځ ٳٸي ٍآنٍ اڅ حٿ٤ُ٘خڅ ٖ َظ٘زه رٍ ڃن-
أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ      أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ُٻََخ ٷخٽ كيػنٍ ٫خڃَ ٫ن ٍػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
٨هااَ ََُٻااذ رنٴٸااش اًح ٻااخڅ ڃَهىنااخ وَُ٘ااَد ٿاازن حٿاايٍ اًح ٻااخڅ ڃَهىنااخ و٫ڀااً حٿااٌٌ َ٘ااَد  حٿ-

 .وََٻذ نٴٸظه
ن أرٍ هَََس ٫خٽ كيػنخ حٿلٔن ٷ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٫ڄَحڅ أرٍ رټَكي - 

 ٷخٽ
ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رؼٗع حٿىطَ ٷزاپ حٿناىځ وٛاُخځ ػٗػاش أَاخځ ڃان       ٛخنٍ هڀُڀٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀأو-

 .ٻپ ٗهَ وحٿٰٔپ َىځ حٿـڄ٬ش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان اراَحهُڂ ران          كي - 

 زٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽنء حهلل ٫ن حٿاڅ ٗخ٫زي حهلل رن ٷخ٥ٍ ٫ن أرٍ هَََس 
 .ٌح أٳ٠پ ڃن أٿٲ ٛٗس ٳُڄخ ٓىح  اٖ حٿڄٔـي حٿلَحځس ٳٍ ڃٔـيٌ هٛٗ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄَو ٷخٽ كيػنخ ٓڀڄخڅ حْٯاَ ٓاڄ٪ أراخ    كي - 

 هَََس َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڀهڃؼ-
حٿنزاٍ   َلًُ ٷخٽ كايػنخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس وحٿلٔان ٫ان        كيػنٍ أرٍ كيػنخ ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ظٔزُق ٿڀَؿخٽ وحٿظٜٴُٶ ٿڀنٔخءحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ َلُاً ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل            كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ
 ٻڀذ كَع أو ڃخُٗش. أڃٔٺ ٻڀزخ نٸٚ ڃن ٫ڄڀه ٻپ َىځ ٷَُح١ اٖ ڃن-
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ن ٬ُٓي ٫ن ٫ڀٍ رن حٿڄزاخٍٹ ٷاخٽ كايػنٍ َلُاً ٷاخٽ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ركي - 
 كيػنٍ ٟڄ٠ڂ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .َ رٸظپ حْٓىىَن ٳٍ حٿٜٗس حٿلُش وحٿ٬ٸَدأڃ-
ڀڄش ٫ان أراٍ   ٓا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ َلُاً ٫ان ه٘اخځ ٷاخٽ كايػنخ َلُاً ٫ان أراٍ          كي - 

 ڀڂ ٷخٽهَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
ٛخځ ٍڃ٠خڅ اَڄخنخ وحكظٔخرخ ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًنزه وڃن ٷخځ ٿُڀاش حٿٸايٍ اَڄخناخ وحكظٔاخرخ      ڃن-

 .ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًنزه
ه اٖ أنهڄاخ  ؼڀا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي وأرى ٫خڃَ ٷخٖ كيػنخ ه٘خځ ٳٌٻَح ڃكي - 

 ٷخٖ
 .ٷخځ ٍڃ٠خڅ اَڄخنخ ڃن-
ڃاِحكڂ ران ُٳاَ ٫ان ڃـخهاي ٫ان أراٍ         يػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ٓاٴُخڅ ٫ان  ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳُڄخ أ٫ڀڂ ٗٺ َلًُ ٷخٽ
ٺ هڀا نخٍ أنٴٸظه ٳاٍ ٓازُپ حهلل ٫اِ وؿاپ وىَناخٍ ٳاٍ حٿڄٔاخٻُن وىَناخٍ ٳاٍ ٍٷزاش وىَناخٍ ٳاٍ أ            ىَ-

 .يَنخٍ حٿٌٌ طنٴٸه ٫ڀً أهڀٺٿأ٨٫ڄهخ أؿَح ح
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ڃخٿٺ ٷخٽ كايػنٍ حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ       ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڃن ڃٔڀڂ َڄىص ٿه ػٗػش ڃن حٿىٿي ٿڂ َزڀٰىح حٿلنغ ٳظڄٔه حٿنخٍ اٖ طلڀش حٿٸٔڂ ڃخ-
حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران     أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ڃخٿٺ ٷخٽ كيػنٍ  ٍخ ٫زي حهلل كيػنكيػن - 

 حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .پ ٛٗس حٿـڄخ٫ش ٫ڀً ٛٗس حٿَؿپ وكي  هڄٔش و٫َ٘وڅ ؿِءح ٷخٽ َلًُ اڅ ٗخء حهللٳ٠-
ٷاخٽ كايػنخ َُاخى ٬َناٍ      نٍ حرن أرٍ هخٿي٬َػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حٓڄ٬ُپ كي - 

 َََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽڃىٿً رن ڃوِوځ ٫ن أرٍ ه
ن حِهَوڅ حٿٔخرٸىڅ َىځ حٿٸُخڃش ٳؤوٽ ُڃَس ڃن أڃظٍ َيهڀىڅ حٿـنش ٛىٍس ٻپ ٍؿپ ڃانهڂ  نل-

 ٫ڀً ٛىٍس حٿٸڄَ ٿُڀش حٿزيٍ ػڂ حٿٌَن َڀىنهڂ ٻؤٗي ٟىء نـڂ ٳٍ حٿٔڄخء ػڂ هڂ ڃنخُٽ ر٬ي ًٿٺ.
ٷخٽ كيػنخ َُاخى ڃاىٿً رناً ڃواِوځ ٫ان       ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ػنخكي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ڃاانټڂ أكااي ىحهااپ حٿـنااش ر٬ڄڀااه ٷُااپ وٖ أنااض َااخ ٍٓااىٽ حهلل ٷااخٽ وٖ أنااخ اٖ أڅ َظٰڄااينٍ حهلل     ڃااخ-

 .رَكڄش ڃنه وٳ٠پ
ٛاڀً  يػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ    ك ػنخ ٫زي حهللكي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڀهڃؼ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حٓڄ٬ُپ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 



  

 

 

Page 718 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

 .ء هخىځ أكيٻڂ ر٬٤خڃه ٳڀُـڀٔه ڃ٬ه ٳبڅ ٿڂ َـڀٔه ٳڀُنخوٿه ڃنهؿخ-
ًُ ٬َنٍ حرن ٬ُٓي ٷخٽ كايػنٍ ًٻاىحڅ   لًُ رن ٬ُٓي ٫ن ََلػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأرى ٛخٿق 
ٖ أڅ أٗٶ ٫ڀً أڃظٍ ڃخ طوڀٴض ٫ن ََٓش طوَؽ وٿټن ٖ َـيوڅ كڄىٿش وٖ أؿي ڃخ أكڄڀهاڂ  ٿى-

ڀاض ػاڂ   ظض ػاڂ أكُُاض ػاڂ ٷ   ظڀا وَ٘ٶ ٫ڀاُهڂ أڅ َظوڀٴاىح ٫ناٍ وٿاىىىص أناٍ ٷخطڀاض ٳاٍ ٓازُپ حهلل ٳٸ        
 .أكُُض ػڂ ٷظڀض ػڂ أكُُض

 كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن أرٍ ًثذ ٷخٽ كيػنٍ ٫ـٗڅ ڃىٿً حٿڄ٘ڄ٬پ ٷاخٽ  يػنخ ٫زي حهللك
 ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ

پ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ٍٻىڅ حٿزينش ٳٸاخٽ حٍٻزهاخ ٷاخٽ انهاخ ريناش ٷاخٽ حٍٻزهاخ        ٓج-
 .وَڀٺ

ران حٿڄٔاُذ   ػنخ َلًُ ٫ن ڃخٿٺ ٷخٽ كايػنٍ حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي     يهلل كيػنٍ أرٍ كح ػنخ ٫زيكي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ح ٷخٽ حٿَؿپ ٿٜخكزه َىځ حٿـڄ٬ش وحٔڃخځ َو٤ذ أنٜض ٳٸي ٿٰخاً-
 زاايػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ٫ان ٫زاي حهلل ران ٓا٬ُي ران أراٍ هناي ٷاخٽ كايػنخ ٫              كاي  - 

 ٽحٿَكڄن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخ
أىٍٹ ٓـيس ڃن ٛٗس حٿٜزق ٷزپ ٣ڀاى٩ حٿ٘اڄْ ٳٸاي أىٍٹ وڃان أىٍٹ ٓاـيس ڃان ٛاٗس         ڃن-

 .حٿ٬َٜ ٷزپ أڅ طَٰد حٿ٘ڄْ ٳٸي أىٍٹ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٷاخٽ كايػنخ أراى ٓاڀڄش ٫ان أراٍ              كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل
 .ػىح ٫ن رنٍ حَٓحثُپ وٖ كَؽكي-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن َلًُ ٷخٽ كيػنٍ أرى رټَ رن ڃلڄاي ٫ان ٫ڄاَ ران     كي - 

 ٫زي حٿ٬َِِ ٫ن أرٍ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٳهى أكٶ ره ڀْوؿي ڃخٿه ر٬ُنه ٫ني ٍؿپ ٷي أٳ ڃن-
ڄي ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ان أراٍ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓزخ١ رن ڃلكي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ح ٻخڅ َىځ َٜىڃه أكيٻڂ ٳٗ ََٳغ وٖ َـهپ ٳبڅ ؿهپ ٫ڀُه ٳڀُٸپ انٍ حڃَإ ٛخثڂاً-
ٓزخ١ ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ان اراَحهُڂ ٫ان حران ڃٔا٬ىى      أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ كيػنخكي - 

حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ وكيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ        ٫ن حٿنزٍ ٛڀً
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ ٷىٿه ٫ِ وؿپ وٷَآڅ حٿٴـَ اڅ ٷَآڅ حٿٴـَ ٻخڅ ڃ٘هىىح 

 .ٽ ط٘هي ڃٗثټش حٿڀُپ وڃٗثټش حٿنهخٍٷخ-
س ٷاخٽ  لًُ رن ٬ُٓي ٫ن حرن ٫ىڅ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هََََيػنٍ أرٍ كيػنخ ك ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٷخٽ أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 .خٻڂ أهپ حٿُڄن هڂ أٍٵ أٳجيس حَٔڄخڅ َڄخڅ وحٿٴٸه َڄخڅ وحٿلټڄش َڄخنُشأط-
َ ٘اُ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٷخٽ أهزَنخ حٿڄؼنً ٷخٽ كيػنخ ٷظاخىس ٫ان ر  كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٍحرن ٻ٬ذ ٫ن أر
 .ح ط٘خؿَطڂ أو حهظڀٴظڂ ٳٍ حٿ٤ََٶ ٳي٫ىح ٓز٪ أ٩ًٍاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن أراٍ ٫َوراش ٷاخٽ كايػنخ ٷظاخىس ٫ان ٍُحٍس ٫ان        كي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .خ ٿڂ ط٬ڄپ ره أو طټڀڂڃحهلل طـخوُ ٖڃظٍ ٫ڄخ كيػض ره أنٴٔهخ  اڅ-
ػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ٫ان حران أراٍ ًثاذ وكـاخؽ ٷاخٽ أنزؤناخ حران أراٍ ًثاذ              ػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 حٿڄ٬نٍ ٷخٽ كيػنٍ ٬ُٓي ٫ن ٫زي حٿَكڄن حرن ڃهَحڅ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٍ   اً- ڄ٬ض ٓاا ح ڃااض ٳااٗ ط٠ااَرىح ٫ڀااً ٳٔاا٤خ٣خ وٖ طظز٬ااىنٍ رنااخٍ وأٓاا٫َىح رااٍ اٿااً ٍرااٍ ٳاابن

َ   ڀٍٓااىٽ حهلل ٛاا  ؿااپ حٿٜااخٿق ٫ڀااً ٓااَََ  ٷااخٽ    ً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ َٸااىٽ اًح وٟاا٪ حٿ٬زااي أو حٿ
 ٷيڃىنٍ ٷيڃىنٍ واًح وٟ٪ حٿَؿپ حٿٔىء ٷخٽ وَڀټڂ أَن طٌهزىڅ رٍ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حرن أرٍ ًثذ ٫ن نخٳ٪ رن أرٍ نخٳ٪ ٷخٽ ٓڄ٬ض أراخ  كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڀًهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛ

كيػنخ وٻُ٪ وََِي ٫ن حرن أرٍ ًثذ ٫ان ناخٳ٪   ٓزٶ اٖ ٳٍ هٲ أو نٜپ أو كخٳَ ٷخٽ أرٍ و ٖ-
 .رن أرٍ نخٳ٪ ڃىٿً أرٍ أكڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼڀه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً     كي - 
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حهلل
 .طنټق حٿڄَأس ٫ڀً ٫ڄظهخ وٖ ٫ڀً هخٿظهخ ٖ-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ٫ان حْوُح٫اٍ ٷاخٽ كايػنخ أراى ٻؼُاَ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ               كي - 

 هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .وڄَ ٳٍ هخطُن حٿ٘ـَطُن حٿنوڀش وحٿ٬نزشحٿ-
كڄن حٿڄ٬نٍ ٫ن ٓٴُخڅ ٷخٽ َلًُ ٷخٽ كيػنٍ َنخ َلًُ و٫زي حٿيػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 

 ڄخڅ ٫ن أرٍ كخُځ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽٓڀُ
 .٫خد ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٬٣خڃخ ٷ٢ ٻخڅ اًح حٗظهخ  أٻڀه واًح ٿڂ َ٘ظهه طَٻه ڃخ-
ځ ٫ان  خُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ََِي ٬َنٍ حرن ٻُٔاخڅ ٷاخٽ كايػنٍ أراى كا     كي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ؿنخُس ٳڀه ٷَُح١ ٳبڅ حطز٬هخ كظً طىٟ٪ ٳٍ حٿٸزَ ٳڀه ٷَُح٣اخڅ ٷاخٽ ٷڀاض َاخ أراخ       ٛڀً ٫ڀً ڃن-

 .هَََس ڃخ حٿٸَُح١ ٷخٽ ڃؼپ أُكي
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٷاخٽ كايػنخ أراى ٓاڀڄش ٫ان أراٍ              كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حء ٳٍ حٿٸَآڅ ٻٴَڃَ-
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حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ڃلڄي ٬َنٍ حرن ٫ڄَ وٷاخٽ كايػنٍ أراى ٓاڀڄش ٫ان       ػنخ ٫زيكي - 
 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

َ ٴ٤ا ٽ ٿڀٜخثڂ ٳَكظخڅ ٳَكش كاُن َ ٷخ طڄن٬ىح اڃخء حهلل ڃٔخؿي حهلل وٿُوَؿن طٴٗص وربٓنخى  ٖ-
حٿڄٔاٺ وربٓانخى  هاٌح ٷاخٽ      ٍراه وٿوڀاىٱ ٳاڂ حٿٜاخثڂ أ٣ُاذ ٫ناي حهلل ڃان ٍَاق         ًوٳَكش كُن َڀٸ

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ طٔظؤڃَ حٿُظُڄش ٳٍ نٴٔهخ ٳبڅ ٓاټظض ٳهاى اًنهاخ واڅ أراض ٳاٗ ؿاىحُ ٫ڀُهاخ        
خٍ وحٿڄ٬يڅ ؿزخٍ وٳاٍ حٿَٻاخُ   وربٓنخى  ٷخٽ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ؿَف حٿ٬ـڄخء ؿزخٍ وحٿزجَ ؿز

 حٿوڄْ.
ٍ أراى ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان       حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن ڃلڄي ٷخٽ كايػن  ػنخ ٫زيكي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ه نهً ٫ن ر٬ُظُن ٳٍ ر٬ُش و٫ان ٿزٔاظُن أڅ َ٘اظڄپ أكايٻڂ حٿٜاڄخء ٳاٍ ػاىد وحكاي وَلظزاٍ          أن-

ڃاخځ  ٔوٓڀڂ اًح ٻزَ ح ُهرؼىد وحكي رُنه ورُن حٿٔڄخء ٍٗء وربٓنخى  ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ
 يوح واًح ٛڀً ؿخٿٔخ ٳٜڀىح ؿڀىٓخ.ٳټزَوح واًح ٍٻ٪ ٳخٍٻ٬ىح واًح ٓـي ٳخٓـ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ٫ن حٓڄ٬ُپ ٬َنٍ حران أراٍ هخٿاي ٷاخٽ كايػنٍ ٷاُْ ران        كي - 
 أرٍ كخُځ ٷخٽ أطُنخ أرخ هَََس نٔڀڂ ٫ڀُه ٷخٽ ٷڀنخ كيػنخ ٳٸخٽ

ٓنُن ڃخ ٻنض ٓنىحص ٷ٤خ أ٫ٸاپ ڃناٍ ٳاُهن وٖ     ع ٫ڀُه وٓڀڂ ػٗهللزض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حٛل-
كذ حٿٍ أڅ أ٫ٍ ڃخ َٸىٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاُهن واناٍ ٍأَظاه َٸاىٽ رُاي  ٷََاذ         أ

 رُن َيٌ حٿٔخ٫ش طٸخطڀىڅ ٷىڃخ ن٬اخٿهڂ حٿ٘ا٬َ وطٸاخطڀىڅ ٷىڃاخ ٛاٰخٍ ح٫ْاُن كڄاَ حٿىؿاى  ٻؤنهاخ         
هاَ  ٳُز٬ُاه ؤَاظٰنً راه وَظٜايٵ ڃناه       ٧يٻڂ ٳُلظ٤ذ ٫ڀاً  أكڄـخڅ حٿڄ٤َٷش وحهلل ٔڅ َٰيو حٿ

أڅ َؤطٍ ٍؿٗ ٳُٔؤٿه َئطُه أو َڄن٬ه وًٿٺ أڅ حٿُي حٿ٬ڀُخ هَُ ڃان حٿُاي حٿٔاٴڀً وحرايأ      هَُ ٿه ڃن
 .رڄن ط٬ىٽ وهڀىٱ ٳڂ حٿٜخثڂ أ٣ُذ ٫ني حهلل ڃن ٍَق حٿڄٔٺ

َ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن ٬ُٓي ٫ن ٗا٬زش وحران ؿ٬  كي -  ٫ان   ٷاخٽ كايػنخ ٗا٬زش    ٴا
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃلڄي رن َُخى ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس ٷخٽ ٷخٽ

 .ىٿي ٿڀٴَحٕ وٿڀ٬خهَ حٿلـَحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٫ڀٍ رن حٿڄزخٍٹ وحٓڄ٬ُپ ٷخٽ أهزَنٍ ٫ڀاٍ ران   كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٫نٍ ٻؼَُ ٫ن ٟڄ٠ڂ رن ؿىّ حٿهٴخنٍ أر حٿڄزخٍٹ ٫ن َلًُ رن
 .ٓىىَن ٳٍ حٿٜٗس حٿ٬ٸَد وحٿلُشَنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رٸظپ حْأڃ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷاخٽ كايػنخ أٳڀاق ران كڄُاي ٫ان أراٍ رټاَ ران ڃلڄاي ران            كي - 

 ٫ڄَو رن كِځ ٫ن حْٯَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٳٍ ؿڄخ٫ش طَِي ٫ڀً ٛٗس حٿٴٌ هڄٔخ و٫ََ٘ن ىٍؿش ؿپس حٿَٛٗ-
ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ وأرى ن٬ُڂ ٷخٖ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٓا٬ي ران اراَحهُڂ ٫ان        ػنخ ٫زكي - 

 ٫ڄَ رن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڀٸش ڃخ ٻخڅ ٫ڀُه ىَنڃ٬ ْ حٿڄئڃننٴ-
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٫ان ٫ڄاَ ران     يػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ان ٓا٬ي ران اراَحهُڂ    كػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 
 أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ْ ٳُه ٫ن أرُه ڃؼڀهٿُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ ٛخٿق ڃىٿً حٿظىأڃش ٫ن أرٍ كي - 

 ه وٓڀڂڀُهَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫
ح ٷاخٿىح ٖ حٿاه اٖ حهلل ح٫ٜاڄىح ڃناٍ ىڃاخءهڂ      أٷخطپ حٿنخّ كظً َٸىٿىح ٖ حٿه اٖ حهلل ٳابً  َص أڅأڃ-

 .وأڃىحٿهڂ اٖ رلٸهخ وكٔخرهڂ ٫ڀً حهلل ٫ِ وؿپ
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ أراى أكڄاي ٷاخٽ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٛاخٿق ڃاىٿً حٿظىأڃاش ٷاخٽ              كي - 

 ڀُه وٓڀڂ٫حهلل ٛڀً حهلل  ىٽٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓ
 .َص أڅ أٷخطپ حٿنخّ ٳٌٻَ ڃؼڀهأڃ-
خ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٓڀڂ رن ٫زي حٿَكڄن حٿنو٬ٍ ٫ان  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 أرٍ ٫ٍُش رن ٫ڄَو رن ؿَََ ٫ن أرٍ هَََس
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َټَ  حٿ٘ټخٽ ڃن حٿوُپ أڅ-
رُاه  ُ٪ ٷخٽ كايػنخ ٗاََٺ ٫ان ٓاهُپ ران أراٍ ٛاخٿق ٫ان أ        ٻػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حٿڄٗثټش ٖ طٜلذ ٍٳٸش ٳُهخ ؿَّ وٖ ٻڀذ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ وٻُا٪ ٷاخٽ كايػنخ حران أراٍ ًثاذ وكـاخؽ ٷاخٽ أنزؤناخ حران أراٍ             كي - 

 َس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂَڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَحٿًثذ ٫ن ٬ُٓي 
ټڂ ٓظلَٛىڅ ٫ڀً حٔڃخٍس وٓظَُٜ كَٔس ونيحڃش ٷخٽ كـخؽ َىځ حٿٸُخڃش ن٬ڄض حٿڄَٟا٬ش  نا-

 .ورجٔض حٿٴخ٣ڄش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ    كي - 

 هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂح هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ
 .ٿَؿپ حٿڄٔڀڂطٔڄىح حٿ٬نذ حٿټَځ ٳبنڄخ حٿټَځ ح ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن َُخى رن حٓڄ٬ُپ حٿڄوِوڃاٍ ٫ان   كي - 

 ڃلڄي رن ٫زخى ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
َااش َااىځ حِء ڃ٘ااَٻى ٷااََٖ َوخٛااڄىڅ حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳااٍ حٿٸاايٍ ٳنِٿااض هااٌ   ؿااخ-

 هڀٸنخ  رٸيٍ. َٔلزىڅ ٳٍ حٿنخٍ ٫ڀً وؿىههڂ ًوٷىح ڃْ ٓٸَ انخ ٻپ ٍٗء
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن أٓخڃش رن َُي ٬َنٍ حٿڀُؼٍ ٫ن حٿڄٸزٌَ ٓڄ٬ه ٫ن كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ
 ء ٍؿپ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َََي ٓٴَح ٳٸخٽ َخ ٍٓاىٽ حهلل أوٛانٍ ٳٸاخٽ أوٛاُٺ    ؿخ-
 .ٍٝ وهىڅ ٫ڀُه حٿٔٴََُ ٫ڀً ٻپ َٗٱ ٳڀڄخ ڃ٠ً ٷخٽ حٿڀهڂ اُو ٿه حْزظٸىي حهلل وحٿظټر
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن حرن أرٍ هخٿي ٫ن َُخى ڃىٿً رنٍ ڃوِوځ ٫ن أراٍ  كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 خ ٳٍ ٓزُپ حهلل.ڄي  ٿظنٴٸن ٻنىُهرُٻَٔي ر٬ي ٻَٔي وٖ ٷَُٜ ر٬ي ٷَُٜ وحٿٌٌ نٴٍٔ  ٖ-
ٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كټاُڂ حْػاَځ ٫ان أراٍ طڄُڄاش      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 أطً كخث٠خ أو حڃَأس ٳٍ ىرَهخ أو ٻخهنخ ٳٜيٷه رڄخ َٸىٽ ٳٸي ٻٴَ رڄخ أنِٽ حهلل ٫ڀً ڃلڄاي  ڃن-

 .ڂڀڀً حهلل ٫ڀُه وٓٛ
٫ن ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِناخى ٫ان ڃىٓاً ران أراٍ ٫ؼڄاخڅ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كي - 

 ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 . ٍڃ٠خڅاٖ طٜىځ حٿڄَأس َىڃخ وحكي وُوؿهخ ٗخهي اٖ ربًنه ٖ-
أراٍ حٿِناخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ        ن٪ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ا   ٻُا ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ و    كي - 

 هَََس ٷخٽ
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن رُ٪ حٿڄنخرٌس وحٿڄٗڃٔشنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُا٪ كايػنخ ٫ڀاٍ ران ٛاخٿق ٫ان ٓاڀڄش حران ٻهُاپ ٫ان أراٍ            كي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .خٍٻڂ أكٔنټڂ ٷ٠خءهُ-
ػنخ ٫زي حٿ٬َِِ ران ٫زاي حهلل ران أراٍ ٓاڀڄش ٫ان ٫زاي        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيكي - 

 حهلل رن حٿٴ٠پ ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .طڀزُظه ٿزُٺ اٿه حٿلٶ ٳٍ-
ٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ح٫ْڄٖكي - 

 ڀڂٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
 .َ حٿٜيٷش ڃخ ٻخڅ ٫ن ٧هَ ٯنً وحٿُي حٿ٬ڀُخ هَُ ڃن حٿُي حٿٔٴڀً وحريأ رڄن ط٬ىٽهُ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن َُخى ٫ن أرٍ هَََسكي - 
حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأي حٿلٔن رن ٫ڀٍ أهٌ طڄَس ڃن طڄاَ حٿٜايٷش ٳٗٻهاخ ٳاٍ ٳُاه       أڅ-

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻن ٻن ػٗػخ انخ ٖ طلپ ٿنخ حٿٜيٷش ٳٸخٽ ٿه حٿنزٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ڃِحكڂ رن ُٳاَ ٫ان ڃـخهاي ٫ان أراٍ      كي - 

 ٽ ٷخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخ هَََس
ظاه ٫ڀاً أهڀاٺ    ٴٸظه ٳٍ ٍٷزش وىَنخٍح طٜيٷض ره وىَنخٍح أنٴٸنحهلل وىَنخٍح أ ُپنخٍ أنٴٸظه ٳٍ ٓزىَ-

 .أٳ٠ڀهخ حٿيَنخٍ حٿٌٌ أنٴٸظه ٫ڀً أهڀٺ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس و٫زاي       كي - 

 ٛاڀً حهلل  هللحٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ ح    
 وٓڀڂ ٫ڀُه
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خٿهخ اٿً ٓز٬ڄخثش ٬ٟٲ اٿً ڃخ ٗاخء حهلل َٸاىٽ حهلل   ٫ڄپ حرن آىځ ٠َخ٫ٲ حٿلٔنش ٫َ٘س أڃؼ ٻپ-
٫ِ وؿپ اٖ حٿٜىځ ٳخناه ٿاٍ وأناخ أؿاٌِ راه َاي٩ ٬٣خڃاه وٗاَحره ڃان أؿڀاٍ وٿڀٜاخثڂ ٳَكظاخڅ             

ٍَاق   ڃان ٳَكش كُن َٴ٤َ وٳَكش ٫ني ٿٸخء ٍره وٿوڀاىٱ ٳاڂ حٿٜاخثڂ أ٣ُاذ ٫ناي حهلل ٫اِ وؿاپ        
 ؿنش حٿٜىځ ؿنش. ځحٿڄٔٺ حٿٜى

ٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄاٖ ٷاخٽ كايػنخ أراى ٛاخٿق ٷاخٽ ٷاخٽ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
 أرى هَََس ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٻَ ڃ٬نخ ٳٌ-
ٷخٽ ٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخكي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
حٿـنش كظً طئڃنىح وٖ طئڃنىح كظً طلخرىح أوٖ أىٿټاڂ ٫ڀاً ٗاٍء اًح     ٌٌ نٴٍٔ رُي  ٖ طيهڀىححٿ-

 .ٳ٬ڀظڄى  طلخرزظڂ أٳ٘ىح حٿٔٗځ رُنټڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ أرى ڃڀُق حٿڄينٍ ُٗن ڃن أهپ حٿڄيَنش ٓاڄ٬ه  كي - 

ٽ حهلل ٛاڀً  ڄ٬ض أرخ ٛخٿق َليع ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٓق وٷخٽ ڃَس ٷخٽ خٿڃن أرٍ ٛ
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٿڂ َي٩ حهلل ٯ٠ذ حهلل ٫ڀُه ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ وٻُا٪ كايػنخ ٳاَؽ ران ٳ٠اخٿش ٫ان أراٍ ٓا٬ي حٿلڄٜاٍ ٷاخٽ              كي - 

 ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ
حؿ٬ڀناٍ أ٨٫اڂ ٗاټَٹ وأطزا٪      ڂڀڂ ٖ أى٫اه حٿڀها  وٓا خء كٴ٨ظه ڃن ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    ى٫-

 .وأكٴ٦ وُٛظٺنُٜلظٺ وأٻؼَ ًٻَٹ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ حْوُح٫ٍ ٫ان كٔاخڅ ران ٤٫ُاش ٫ان ڃلڄاي       كي - 

 رن أرٍ ٫خث٘ش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ً رٺ ڃان ٫اٌحد ؿهانڂ و٫اٌحد حٿٸزاَ      ىىٽ حٿڀهڂ انٍ أ٫َٸح ط٘هي أكيٻڂ ٳڀُٔظ٬ٌ رخهلل ڃن أٍر٪ اً-

 .ُٔق حٿيؿخٽ وڃن ٳظنش حٿڄلُخ وحٿڄڄخصوَٗ ٳظنش حٿڄ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حْوُح٫ٍ ٫ن َلًُ رن أرٍ ٻؼَُ ٫ن أرٍ ٓاڀڄش  كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڀهڃؼ-
كايػنخ وٻُا٪ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ             ٍ ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أرا   كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس
 .ط٬ڀڄىڅ ڃخ أ٫ڀڂ ٿ٠لټظڂ ٷڀُٗ وٿزټُظڂ ٻؼَُح ٿى-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٬ٓيحڅ حٿـهنٍ ٫ن ٬ٓي أرٍ ڃـخهي حٿ٤اخثٍ ٫ان   كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀًٷخأرٍ ڃيٿش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ 
 .ٜخثڂ ٖ طَى ى٫ىطهحٿ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٫ڀاٍ ران حٿڄزاخٍٹ ٫ان َلُاً ران أراٍ ٻؼُاَ ٫ان          كي - 
 أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .طٸيڃىح ٗهَ ٍڃ٠خڅ رُٜخځ َىځ أو َىڃُن اٖ ٍؿٗ ٻخڅ َٜىځ ٛىڃخ ٳڀُٜڄه ٖ-
أرٍ ٿُڀً ٫ن ٤٫خء ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷاخٽ   نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حرنكيػ - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .لَوح ٳبڅ ٳٍ حٿٔلىٍ رَٻشطٔ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ أٓخڃش رن َُي ٫ن ڃټلىٽ ٫ان ٫اَحٹ ران ڃخٿاٺ     كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً
 .ي  وٖ هخىڃه وٖ ٳَٓه ٛيٷشْ ٫ڀً حٿَؿپ حٿڄٔڀڂ ٳٍ ٫زٿُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ وٻُا٪ ٷاخٽ كايػنخ ٓاٴُخڅ وٗا٬زش ٫ان ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان            كي - 

-ٓڀُڄخڅ رن َٔخٍ ٫ن ٫َحٹ رن ڃخٿٺ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ  
 .َٓه وٖ ٫زي  ٛيٷشٳ٫ڀً حٿڄٔڀڂ ٳٍ  ُْٿ
أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷاخٽ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق وأراٍ ٍَُان ٫ان           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 أرٍ هَََس ََٳ٬ه ٷخٽ
 .ح حنٸ٤٪ ٗٔ٪ أكيٻڂ ٳٗ َڄٖ ٳٍ حٿن٬پ حٿىحكيساً-
أراٍ هََاَس   ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٫ا       كي - 

 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂخٷخٽ ٷ
 .أكيٻڂ ٳڀُزيأ رخٿُڄنً واًح هڀ٪ ٳڀُزيأ رخٿَُٔي ٿُن٬ڀهڄخ ؿڄ٬ُخ أو ٿُلٴهڄخ ؿڄ٬ُخح حنظ٬پ اً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ حٿ٬ڄٌَ ٫ن هزُذ رن ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان كٴاٚ     كي - 

 رن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
حٿىحكاي   ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٫ان ٿازْ حٿٜاڄخء وأڅ َلظزاٍ حٿَؿاپ ٳاٍ حٿؼاىد         ً ٍٓىٽ حهللنه-

 .َٴ٠ً رٴَؿش اٿً حٿٔڄخء
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ وٻُا٪ كايػنخ ىحوى ران ٷاُْ ٫ان ڃىٓاً ران َٔاخٍ ٫ان أراٍ               كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڄىح رخٓڄٍ وٖ طټنىح رټنُظٍطٔ-
٫ټَڃش ٫ن أرٍ حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ٫ڀٍ رن حٿڄزخٍٹ ٫ن َلًُ ٫ن ي ػنخ ٫زكي - 

 هَََس
حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍأي ٍؿٗ َٔىٵ رينش ٳٸخٽ حٍٻزهخ ٷخٽ انهخ رينش ٷخٽ حٍٻزهخ ٷخٽ  أڅ-

 .ٳَأَظه ٍحٻزهخ وٳٍ ٫نٸهخ ن٬پ
َاَس  َڃـخهاي ٫ان أراٍ ه    ٫ان ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن َىنْ رن أرٍ آلٶ كي - 

 ٷخٽ
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وٓڀڂ ٳٸخٽ أطُظٺ حٿزخٍكش ٳڄخ ڃن٬نٍ ڃن حٿيهىٽ ٫ڀُٺ اٖ  ء ؿزََپ اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُهؿخ-
ٻڀذ ٻخڅ ٳٍ حٿزُض وطڄؼخٽ ٛىٍس ٳٍ ٓظَ ٻاخڅ ٫ڀاً حٿزاخد ٷاخٽ ٳن٨اَوح ٳابًح ؿاَو ٿڀلٔان أو         

كظً طټاىڅ ڃؼاپ   و حٿلُٔن ٻخڅ طلض ن٠ي ٿهڂ ٷخٽ ٳؤڃَ حٿټڀذ ٳؤهَؽ وأڅ َٸ٤٪ ٍأّ حٿٜىٍس
 ـَس وَـ٬پ حٿٔظَ ڃنظزٌطُن.٘حٿ
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ َاىنْ ران أراٍ آالٶ ٫ان ڃـخهاي ٫ان أراٍ         ػنخ ٫زي حهللكي - 

 هَََس ٷخٽ
 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿيوحء حٿوزُغ ٬َنٍ حٿٔڂنه-
َََس ٷخٽ هرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫نكي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
طلٔاً ٓاڄخ ٳٸظاپ نٴٔاه ٳهاى َظلٔاخ  ٳاٍ ناخٍ ؿهانڂ هخٿايح ڃوڀايح ٳُهاخ أرايح وڃان ٷظاپ نٴٔاه                  ڃان -

رليَيس ٳليَيطه ٳٍ َي  َظىؿؤ رهخ ٳٍ ر٤نه ٳٍ نخٍ ؿهنڂ هخٿايح ڃوڀايح ٳُهاخ أرايح وڃان طاَىي ڃان        
 ٳُهخ أريح. حؿهنڂ هخٿيح ڃوڀيٍ ؿزپ ٳٸظپ نٴٔه ٳهى َظَىي ٳٍ نخ

ػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ه٘خځ حٿيٓظىحثٍ ٫ن َلًُ رن أرٍ ٻؼَُ ٫ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 
 أرٍ ؿ٬ٴَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ع ى٫ىحص ڃٔظـخرخص ٖ ٗٺ ٳُهن ى٫ىس حٿڄ٨ڀىځ وى٫ىس حٿىحٿي وى٫ىس حٿڄٔخٳَػٗ-
٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ  رٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿقأ٫زي حهلل كيػنٍ خ ػنكي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .څ َڄظڀت ؿىٱ أكيٻڂ ٷُلخ كظً َََه هَُ ٿه ڃن أڅ َڄظڀت ٬َٗحٔ-
ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿ٬اٗء ران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان أرُاه       ٫ز ػنخكي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 هيحؽ ٳهٍ هيحؽ ٳهٍ هيحؽ ٯَُ طڄخځ.ٖ َٸَأ ٳُهخ رٴخطلش حٿټظخد ٳهٍ ٛٗس  ٻپ-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ وٻُا٪ ٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان ٫خٛاڂ ران ٻڀُاذ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ               كي - 

 هَََس ٷخٽ
 .ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً حٿ٠لً اٖ ڃَس ڃخ-
نخ ىحوى حٿڄ٬خٳٌَ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷاخٽ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػكي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڄٸخځ حٿڄلڄىى حٿ٘ٴخ٫شحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن كڄخى ٫ن ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ        كي - 

 ه وٓڀڂڀُحهلل ٛڀً حهلل ٫
پ انهاخ ٿټخٳُاش َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ      هٌ  ؿِء ڃن ٓز٬ُن ؿاِءح ڃان ناخٍ ؿهانڂ ٳٸاخٽ ٍؿا       ڂنخٍٻ اڅ-

 .ٳبنهخ ٳ٠ڀض ٫ڀُهخ رظ٬ٔش وٓظُن ؿِءح كَح ٳلَح
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ وٻُا٪ و٫زاي حٿاَكڄن ٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان ٓا٬ي ران اراَحهُڂ ٫ان            كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ًخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀٷ ٫ڄَ رن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

 .حٽ ٳٍ حٿٸَآڅ ٻٴَؿي-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ وٻُا٪ ٷاخٽ كايػنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان حْٓاىى ران حٿ٬اٗء ران               كي - 

 ؿخٍَش ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .وٍؿپ طڄلى ُٓجش نشكُن َوَؽ أكيٻڂ ڃن رُظه اٿً ڃٔـيٌ ٳَؿپ طټظذ كٔ ڃن-
ٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬َِِ ٬َنٍ حرن ٫زي حهلل ران أراٍ ٓاڀڄش    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخكي - 

 ٫ن حرن ٗهخد ٫ن ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬َِِ ٫ن ارَحهُڂ حرن ٷخ٥ٍ ٷخٽ
َض أرخ هَََس َظىٟؤ ٳىٵ حٿڄٔـي ٳٸڀض ڃڂ طظىٟؤ ٷخٽ ڃن أطىحٍ أٷ٢ أٻڀظهاخ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ    ٍأ-

 .ٽ طىٟئوح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍى ٫ڀُه وٓڀڂ َٸحهللحهلل ٛڀً 
كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٫ڀٍ رن ڃزخٍٹ ٫ن َلًُ رن أرٍ ٻؼَُ ٫ن ٫اخڃَ  ػنخ ٫زي حهلل كي - 

 حٿ٬ٸُڀٍ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ه وٳٸُااَ ٫ٴُااٲ  ٿُااٍ ٫ْڀااڂ أوٽ ػٗػااش َاايهڀىڅ حٿـنااش حٿ٘ااهُي و٫زااي أىي كااٶ حهلل وكااٶ ڃىح    اناا-

ڃظٔاڀ٢ وًو ػاَوس ڃان ڃاخٽ ٖ َائىٌ كٸاه        ڃظ٬ٴٲ وانٍ ٫ْڀاڂ أوٽ ػٗػاش َايهڀىڅ حٿناخٍ ٓاڀ٤خڅ     
 .وٳٸَُ ٳوىٍ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن حٿلاَع  كي - 
 رن ڃوڀي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .َهخرأطً حڃَأس ٳٍ ى ڃن٬ىڅ ڃڀ-
٪ ٫ن كڄخى ران ٓاڀڄش ٷاخٽ ٷاخٽ ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُكي - 

هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ؿَ اُحٍ  ر٤َح ٿڂ َن٨َ حهلل اٿُه َىځ حٿٸُخڃش 
 ٷخٽ وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .َٻهخ طؤٻپ ڃن ه٘خٕ حٍْٝ ٳؤىهڀض حٿنخٍظڀڂ ط٬٤ڄهخ وٿڂ طٳ ٤ض حڃَأس هَح أو هَسٍر-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ُڃ٬اش ٬َناٍ حران ٛاخٿق حٿڄټاٍ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان         يك - 

 ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛڀً رؤٛلخره ٫ڀً حٿنـخًٗ ٳټزَ أٍر٬خ أڅ-
يػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كايػنخ ُڃ٬اش ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ         ك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 ٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن أر
 .ٷيځ ػٗػش ڃن ٛڀزه ٿڂ َيهپ حٿنخٍ اٖ طلڀش حٿٸٔڂ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٗا٬زش ٫ان أراٍ ر٘اَ ٫ان ٫زاي حهلل       كي - 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽڀَََس ٫ن حٿنزٍ ٛه رن ٗٸُٶ ٫ن أرٍ
ٌَن َڀاىنهڂ ٷاخٽ أرااى هََاَس وٖ أىٌٍ أًٻاَ ڃاَطُن أو ػٗػااخ ػاڂ َوڀاٲ ڃاان        َٻڂ ٷَناٍ ػاڂ حٿاا  هُا -

 .ر٬يهڂ ٷىځ َلزىڅ حٿٔڄخنش وَ٘هيوڅ وٖ َٔظ٘هيوڅ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓاڀُڄخڅ ٫ان أراٍ كاخُځ     كي - 
 زٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽن٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿ

ٻَح٩ أو اٿً ًٍح٩ ْؿزض وٿى أهيٌ اٿٍ ًٍح٩ ٿٸزڀض ٷخٽ وڃخ ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل    ى٫ُض اٿً ٿى-
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫خد ٬٣خڃخ ٷ٢ اڅ حٗظهخ  أٻڀه واٖ طَٻه.

خڅ ٫ن ًٻىحڅ ٫ان  ُڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀكي - 
 خٽرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷأ
 .ظٜٴُٶ ٿڀنٔخء وحٿظٔزُق ٿڀَؿخٽحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ وٍوف حٿڄ٬نٍ ٷخٖ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٓاڀُڄخڅ     كي - 

 ٫ن ًٻىحڅ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
ٍ       كٔي اٖ ٳٍ حػنظُن ٍؿپ أ٤٫اخ  حهلل  ٖ- ٳٔاڄ٬ه ٍؿاپ     حٿٸاَآڅ ٳهاى َظڀاى  آناخء حٿڀُاپ وآناخء حٿنهاخ

ٳٸخٽ َخ ٿُظنٍ أوطُض ڃؼپ ڃخ أوطٍ هٌح ٳ٬ڄڀض ٳُه ڃؼپ ڃخ ٬َڄپ ٳُه هٌح وٍؿپ آطاخ  حهلل ڃاخٖ ٳهاى    
 َهڀټه ٳٍ حٿلٶ ٳٸخٽ ٍؿپ َخ ٿُظنٍ أوطُض ڃؼڀڄخ أوطٍ هٌح ٳ٬ڄڀض ٳُه ڃؼڀڄخ ٬َڄپ ٳُه هٌح.

ِ     يهلل كيػنٍ أرٍ كح ػنخ ٫زيكي -  َاِ ٫ان ح٫ْڄاٖ    ػنخ َلًُ رن آىځ ٷاخٽ كايػنخ ََِاي ران ٫زاي حٿ٬
 ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ ٬ُٓي ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .كٔي اٖ ٳٍ حػنظُن ٳٌٻَ ڃؼڀه ٓىحء ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀُڄخڅ ٫ن ًٻىحڅ ٫ان  كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ ٍٍ هَََس ٫ن حٿنزأر
ِناٍ وهاى ڃائڃن وٖ َٔاَٵ كاُن َٔاَٵ وهاى ڃائڃن وٖ َ٘اَد حٿوڄاَ كاُن            َِنٍ كاُن َ  ٖ-

 .ََ٘رهخ وهى ڃئڃن وحٿظىرش ڃ٬َوٟش ر٬ي
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀُڄخڅ ٫ن ًٻىحڅ ٫ان  كي - 

 ڀڂ أنه ٷخٽٓٛڀً حهلل ٫ڀُه وٍ أرٍ هَََس ٫ن حٿنز
څ كٔانظخڅ أو ٫اَٵ ڃان ٗاخس ٓاڄُنش ْطىهاخ أؿڄ٬اىڅ وٿاى         ؿ٬اپ ْكايهڂ أو ْكايٻڂ ڃَڃخطاخ     ٿى-

٬َڀڄىڅ ڃاخ ٳُهڄاخ ٬َناٍ حٿ٬٘اخء وحٿٜازق ْطىهڄاخ وٿاى كزاىح وٿٸاي هڄڄاض أڅ آڃاَ ٍؿاٗ َٜاڀً              
 .رخٿنخّ ػڂ آطٍ أٷىحڃخ َظوڀٴىڅ ٫نهخ أو ٫ن حٿٜٗس ٳؤكَٵ ٫ڀُهڂ

ًٻىحڅ ٫ن أراٍ   حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀُڄخڅ ٫ن زيػنخ ٫كي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

كٔنش ٬َڄڀهخ حرن آىځ ٫َ٘ كٔنخص اٿً ٓز٬ڄخثش كٔنش َٸاىٽ حهلل ٫اِ وؿاپ اٖ حٿٜاىځ هاى       ٻپ-
ٍ ٿٍ وأنخ أؿٌِ ره َاي٩ حٿ٬٤اخځ ڃان أؿڀاٍ وحٿ٘اَحد ڃان أؿڀاٍ وٗاهىطه ڃان أؿ          ٳهاى ٿاٍ وأناخ     ڀا

٤َ وٳَكاش كاُن َڀٸاً ٍراه وٿوڀاىٱ ٳاڂ       ٌ ره وحٿٜىځ ؿنش وٿڀٜخثڂ ٳَكظخڅ ٳَكش كُن َٴِأؿ
 ٿ٬٤خځ أ٣ُذ ٫ني حهلل ڃن ٍَق حٿڄٔٺ.حٿٜخثڂ كُن َوڀٲ ڃن ح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٗا٬زش ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٓاڀُڄخڅ َلايع      كي - 
 وٓڀڂ أنه ٷخٽ ٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُهنز٫ن ًٻىحڅ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿ
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 .لخٓيوح وٖ طيحرَوح وٻىنىح اهىحنخ ٻڄخ أڃَٻڂ حهللطٸخ٬٣ىح وٖ طزخٯ٠ىح وٖ ط ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀُڄخڅ وأراى أكڄاي ٷاخٽ    كي - 

 ڂكيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ح٫ْڄٖ ٫ن ًٻىحڅ ٫ن أرٍ هَََس ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ
 .ظڀت ٬َٗحه ٷخٽ ٔڅ َڄظڀت ؿىٱ أكيٻڂ ٷُلخ كظً َََه هَُ ٿه ڃن أڅ َڄأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀُڄخڅ ٫ن ًٻىحڅ ٫ان  كي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
ٰٔاڀه ٓاز٪   ٍُ اناخء أكايٻڂ ٳڀ  ٳا  ح حنٸ٤٪ ٗٔ٪ أكيٻڂ ٳٗ َڄٖ ٳٍ ن٬اپ وحكايس واًح وٿاٮ حٿټڀاذ    اً-

رى ٍَُن ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َليع ره ٳٍ هٌح حٿڄٔـي ڃَحص ٷخٽ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڀُڄخڅ وكيػنٍ أ
٫ڀُه رَىحڅ ٳٸڀض ٿ٬٘زش ڃؼپ كيَؼاه ٳٸاخٽ ٗا٬زش ٿاڂ حٓاڄ٬ه َٸاىٽ ڃؼڀاه ٳاٍ حٿټڀاذ َڀاٮ ٳاٍ حٔناخء             
وربٓنخى  أنه ٷخٽ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ؿاخء أهاپ حٿاُڄن هاڂ أٍٵ أٳجايس وأٿاُن ٷڀىراخ وحٿٴٸاه َڄاخڅ             

   ٗ نش وحٿىٷااخٍ ٳااٍ  ء وحٿټزااَ ٳااٍ أٛاالخد حٔرااپ وحٿٔااټُ   وحَٔڄااخڅ َڄااخڅ وحٿلټڄااش َڄخنُااش وحٿوااُ
أٛاالخد حٿ٘ااخء وربٓاانخى  ٫اان حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٷااخٽ هُااَ حٿٜاايٷش ڃااخ طااَٹ ٯنااً أڅ  
طظٜيٵ ٫ن ٧هَ ٯنً وحريأ رڄن ط٬ىٽ وحٿُي حٿ٬ڀُخ أٳ٠اپ ڃان حٿُاي حٿٔاٴڀً وربٓانخى  ٫ان حٿنزاٍ        

رٍ وأنخ ڃ٬اه اًح ى٫اخنٍ ٳابڅ ًٻَناٍ      ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپ ٫زيٌ ٫ني ٧نه
ٳٍ نٴٔه ًٻَطه ٳٍ نٴٍٔ واڅ ًٻَنٍ ٳٍ ڃٓ ًٻَطه ٳٍ ڃٓ هَُ ڃنهڂ وأ٣ُذ واڅ طٸَد ڃنٍ 

 ٗزَح طٸَرض ڃنه ًٍح٫خ واڅ طٸَد ًٍح٫خ طٸَرض رخ٫خ واڅ أطخنٍ َڄٍ٘ أطُظه هَوٿش.
٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ   ٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ كخُځ رزي حهلل كيػنٍ أ٫ ػنخكي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ح ى٫اخ حٿَؿاپ حڃَأطااه اٿاً ٳَحٗااه ٳؤراض ٫ڀُااه ٳزاخص وهاى ٫ڀُهااخ ٓاخه٢ ٿ٬نظهااخ حٿڄٗثټاش كظااً         اً-

 .طٜزق
ٽ ٷاخٽ  خ٫ان أراٍ هََاَس ٷا     ٿقػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخكي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٖ َټڀڄهااڂ حهلل َااىځ حٿٸُخڃااش وٖ َن٨ااَ اٿااُهڂ وٖ َااِٻُهڂ وٿهااڂ ٫ااٌحد أٿااُڂ ٍؿااپ ڃناا٪ حراان  ػااش ػٗ-

حٿٔزُپ ٳ٠پ ڃخء ٫ني  وٍؿپ كڀٲ ٫ڀً ٓڀ٬ش ر٬ي حٿ٬َٜ ٬َناٍ ٻخًراش وٍؿاپ راخَ٪ اڃخڃاخ ٳابڅ       
 .أ٤٫خ  وٳٍ ٿه واڅ ٿڂ ٤٬َه ٿه ٿڂ َىٱ ٿه

ٿق ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ       كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخػنخ ٫زي حهللكي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ػش ٖ َټڀڄهڂ حهلل َىځ حٿٸُخڃش وٖ َن٨َ حٿاُهڂ وٖ َاِٻُهڂ وٿهاڂ ٫اٌحد أٿاُڂ ٗاُن ُحڅ وڃڀټاٺ        ػٗ-
 .ٻٌحد و٫خثپ ڃٔظټزَ

څ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ    خػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴُكي - 
 هَََس ٷخٽ

 .ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن رُ٪ حٿڄنخرٌس وحٿڄٗڃٔشنه-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن ؿلخىس حُْىٌ ٫ان أراٍ   كي - 
 كخُځ حْٗـ٬ٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

 . ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ٻٔذ حٔڃخءحهللً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً نه-
ػنخ وٻُا٪ ٷاخٽ كايػنخ ٗاََٺ ٫ان ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄُاَ ٫ان أراٍ            ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ٬َ ٻڀڄش ٷخٿظهخ حٿ٬َد ٻڀڄش ٿزُيأٗ-
 .ٖ ٻپ ٍٗء ڃخ هٗ حهلل رخ٣پأ
ٴاَ ران رَٷاخڅ ٫ان ََِاي ران حْٛاڂ ٫ان أراٍ          ٬ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ وٻُا٪ ٫ان ؿ     كي - 

ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ط٨هَ حٿٴظن وَټؼَ حٿهَؽ وََٳ٪ حٿ٬ڀڂ ٳڀڄخ ٓڄ٪ هَََس 
٫ڄَ أرخ هَََس َٸىٽ ََٳ٪ حٿ٬ڀڂ ٷخٽ ٫ڄَ أڃاخ اناه ٿاُْ َنا٩ِ ڃان ٛايوٍ حٿ٬ڀڄاخء وٿټان َاٌهذ          

 حٿ٬ڀڄخء.
كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ       كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َٻڂ ٳٍ حٔٓٗځ أكخٓنټڂ أهٗٷخ اًح ٳٸهىحهُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس كي - 

 ٷخٽ ٍؿٗ َٔىٵ رينش أيأڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍ
 .ٻزهخ ٷخٽ انهخ رينش ٷخٽ حٍٻزهخ وَلٺحٍ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ      كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ه.ٳٍ حٿـڄ٬ش ٿٔخ٫ش ٖ َىحٳٸهخ ٍؿپ َي٫ى ٳُهخ هَُح اٖ حٓظـخد حهلل ٿ اڅ-
ٛاخٿق ڃاىٿً حٿظىأڃاش ٫ان أراٍ        كيػنٍ أرٍ كايػنخ وٻُا٪ ٷاخٽ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان      هللػنخ ٫زي حكي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس
 .َز٪ كخَٟ ٿزخى ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷاخٽ كايػنخ ٫ڀاٍ ران حٿڄزاخٍٹ ٫ان َلُاً ران أراٍ ٻؼُاَ           كي - 

 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٓهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٍ ٫ن أرٍ ٻؼَُ حٿٰزٌَ ٫ن أر
 .حٿ٘خس أو حٿڀٸلش ٳٗ َلٴڀهخح رخ٩ أكيٻڂ اً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ وٻُا٪ ٷاخٽ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان ٫ڄاخٍس ران حٿٸ٬ٸاخ٩ ٫ان أراٍ            كي - 

 ٫ٍُش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڀهڂ حؿ٬پ ٍُٵ آٽ ڃلڄي ٷىطخحٿ-
٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن أوٳً ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ه٘خځ وڃ٬َٔ كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ه٘خځ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ووٷٴه ڃ٬َٔ ٷخٽ
 .حهلل ٫ِ وؿپ طـخوُ ْڃظٍ ٫ڄخ كيػض ره أنٴٔهخ ڃخ ٿڂ ط٬ڄپ ره أو طټڀڂ اڅ-
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خ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ      ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 
 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس

 .طڄَ ڃن حٗظَي ٗخس ڃَٜحس ٳهى رخٿوُخٍ اڅ ٗخء ٍىهخ وڃ٬هخ ٛخ٩ ڃن-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ وٻُا٪ كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ                كي - 

 ڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ
 .َٻڂ آٗڃخ أكخٓنټڂ أهٗٷخ اًح ٳٸهىحهُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ه ڃاان ڃىٿااىى َىٿااي اٖ ٫ڀااً حٿڄڀااش وٷااخٽ ڃااَس ٻااپ ڃىٿااىى َىٿااي ٫ڀااً حٿٴ٤ااَس ٳااؤرىح  َهىىحناا        ڃااخ-

 .ٽ حهلل أ٫ڀڂ رڄخ ٻخنىح ٫خڃڀُنه ٷُپ َخ ٍٓىٽ حهلل أٍأَض ڃن ڃخص ٷزپ ًٿٺ ٷخنوَنَٜحنه وََ٘ٻخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ح٫ْڄٖ ٷخٽ أٍي أرخ كخُځ ًٻَ  ٫ان أراٍ هََاَس    كي - 

 ٷخٽ
 .٫خد ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٬٣خڃخ ٷ٢ اڅ حٗظهخ  أٻڀه واٖ طَٻه ڃخ-
ځ ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ   أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ كخُ ٫زي حهلل كيػنٍ نخػكي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .أهيٌ اٿٍ ًٍح٩ ٿٸزڀض وٿى ى٫ُض اٿً ٻَح٩ ْؿزض ٿى-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن ٓٴُخڅ ٫ان ٛاخٿق ڃاىٿً حٿظىأڃاش ٫ان أراٍ هََاَس        كي - 

 وٓڀڂ ه ٛڀً حهلل ٫ڀُحهللٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ 
وٿڂ َٜڀىح ٫ن حٿنزٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اٖ ٻاخڅ طاَس       ؿڀْ ٷىځ ڃـڀٔخ ٿڂ ٌَٻَوح حهلل ٳُه ڃخ-

 .٫ڀُهڂ َىځ حٿٸُخڃش
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ وٻُا٪ ٫ان ٓاٴُخڅ و٫زاي حٿاَكڄن ٷاخٽ كايػنخ ٓاٴُخڅ حٿڄ٬ناٍ             كي - 

هَڃاِ ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ      وأرى ن٬ُڂ ٷخٽ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٬ٓي رن ارَحهُڂ ٫ن ٫زاي حٿاَكڄن ران   
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل

َٖ وحْنٜخٍ وحٗـ٪ وٯٴخٍ وأٓڀڂ وڃَِنش وؿهُنش ڃىحٿٍ حهلل وٍٓىٿه ٖ ڃاىٿً ٿهاڂ ٯُاَ     ٷَ-
 .ٷخٽ أرى ن٬ُڂ ڃىحٿٍ ٿُْ ٿهڂ ڃىٿً ىوڅ حهلل وٍٓىٿه ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

يػنٍ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس        كا كيػنخ وٻُ٪ ٷخٽ ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 
 خٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخٽ ٷ

٨َوح اٿً ڃن أٓٴپ ڃنټڂ وٖ طن٨َوح اٿاً ڃان هاى ٳاىٷټڂ ٳبناه أؿايٍ أڅ ٖ طاِىٍوح ن٬ڄاش حهلل         أن-
 ٫ڀُټڂ.

هَََس ٫ان  ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أرٍ ٍحٳ٪ ٫ن أركي - 
 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٛحٿنزٍ 
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ِ هَ- وٍ أهاخ ٿاه ٳاٍ ٷََاش أهاَي ٳؤٍٛاي حهلل ٿاه ڃڀټاخ ٳـڀاْ ٫ڀاً ٣ََٸاه            ؽ ٍؿپ ڃن ٷََظه َا
ٳٸخٽ ٿه أَن طََي ٷخٽ أٍَي أهخ ٿٍ أُوٍ  ٳٍ حهلل ٳٍ هٌ  حٿٸََاش ٷاخٽ ٿاه هاپ ٿاه ٫ڀُاٺ ڃان ن٬ڄاش         

ٍرٺ اٿُٺ أنه ٷي أكزاٺ رڄاخ أكززظاه     ىٽطَرهخ ٷخٽ ٖ وٿټنٍ أكززظه ٳٍ حهلل ٫ِ وؿپ ٷخٽ ٳبنٍ ٍٓ
 .ٳُه

ػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ ٫ن كڄخى ٫ن ڃلڄي ٫ن أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً      ػنخ ٫زي حهلل كيكي - 
حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وَپ ٿ٫ٗٸخد ڃن حٿناخٍ وربٓانخى  أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻاخڅ َظ٬اىً ڃان          

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀًٷخٳظنش حٿيؿخٽ وڃن ٳظنش حٿڄلُخ وحٿڄڄخص وربٓنخى  ٷخٽ 
 .حٿڄ٬يڅ ؿزخٍ وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄ٬ْـڄخء ؿزخٍ وحٿزجَ ؿزخٍ وحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ ران حٿن٬ڄاخڅ ٷاخٽ كايػنخ ٳڀاُق ٫ان هاٗٽ ران ٫ڀاٍ ٫ان           كي - 

 ٫زي حٿَكڄن رن أرٍ ٫ڄَس ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
خٯ٠ااىح وٖ طـٔٔااىح وٖ طنخٳٔااىح وٖ طاايحرَوح وٖ طز  غحٿ٨اان أٻااٌد حٿلاايَ څ خٻڂ وحٿ٨اان ٳااب اَاا-

وٻىنىح ٫زخى حهلل اهىحنخ ورهٌح حٔٓانخى ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح حٓاظـڄَ أكايٻڂ         
ٳڀُىطَ واًح وٿٮ حٿټڀذ ٳٍ انخء حكايٻڂ ٳڀُٰٔاڀه ٓاز٪ ڃاَحص وٖ َڄنا٪ ٳ٠اپ ڃاخء ٿُڄنا٪ راه حٿټآ           

٫ڀُاه   وڃن كٶ حٔرپ أڅ طلڀذ ٫ڀاً حٿڄاخء َاىځ وٍىهاخ ورهاٌح حٔٓانخى ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل         
أنخ ٫ني ٧ن ٫زيٌ رٍ وأنخ ڃ٬ه كاُن َاٌٻَنٍ اڅ ًٻَناٍ ٳاٍ نٴٔاه       وٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ وؿپ َٸىٽ

ًٻَطاه ٳااٍ نٴٔااٍ واڅ ًٻَنااٍ ٳااٍ ڃاآ ًٻَطااه ٳااٍ ڃاآ هُااَ ڃاان ڃڀجااه حٿااٌَن َااٌٻَنٍ ٳااُهڂ واڅ  
طٸَد حٿ٬زي ڃنٍ ٗزَح طٸَرض ڃناه ًٍح٫اخ واڅ طٸاَد ڃناٍ ًٍح٫اخ طٸَراض ڃناه رخ٫اخ واًح ؿاخءنٍ          

ى ٷخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٖ      أهَوٽ ٿه حٿڄن وحٿٴ٠پ ورهٌح حٔٓنخَڄٍ٘ ؿجظه 
أُحٽ أٷخطاپ حٿنااخّ كظااً َٸىٿااىح ٖ حٿاه اٖ حهلل ٳاابًح ٷااخٿىح ٖ حٿااه اٖ حهلل ٳٸاي ٫ٜااڄىح ڃنااٍ أڃااىحٿهڂ    

 حهلل ٫ِ وؿپ.ً وأنٴٔهڂ اٖ رلٸهخ وكٔخرهڂ ٫ڀ
ػنخ ٳڀُق ٫ن هاٗٽ ران ٫ڀاٍ ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ ٷخٽ كيكي - 

 رن أرٍ ٫ڄَس ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ونٍ ڃخ طَٻظټڂ ٳبنڄخ أهڀٺ حٿٌَن ڃان ٷازڀټڂ ٻؼاَس ٓائحٿهڂ وحهاظٗٳهڂ ٫ڀاً أنزُاخثهڂ وٿټان ڃاخ          ًٍ-

ٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً  ڂ ره ٳؤطىح ڃنه ڃخ حٓظ٬٤ظڂ ورهٌح حٔٓنخى ٷخټخنظهىح وڃخ أڃَطٳ نهُظټڂ ٫نه
ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ وٖ أناخ اٖ أڅ َظٰڄاينٍ    َخ حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٿن َنـٍ أكيح ڃنټڂ ٫ڄڀه ٷخٿىح وٖ أنض

حهلل ڃنه رٴ٠پ وٍكڄش وٿټن ٷخٍرىح وٓيىوح وأر٘اَوح ورهاٌح حٔٓانخى ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً        
كُغ أڃَص ورهاٌح آٖانخى ٷاخٽ      ڃخ أ٤٫ُټڂ وٖ أڃن٬ټڂ وانڄخ أنخ ٷخٓڂ أ٬ٟه ٫ڀُه وٓڀڂ وحهللهللح

ٿنخّ ر٬ًُٔ رن ڃََڂ ٳاٍ حٿاينُخ وحِهاَس حْنزُاخء     ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنخ أوٿً ح
أهىس ڃن ٫ٗص أڃهخطهڂ ٗظً وىَنهڂ وحكي رهٌح حٔٓنخى ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 

اڅ ٗجظڂ و٧پ ڃڄيوى ورهٌح حٔٓنخى  اڅ ٳٍ حٿـنش ٗـَس ََُٔ حٿَحٻذ ٳٍ ٧ڀهخ ڃخثش ٓنش حٷَإوح
ٷخٽ ٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٿٸاخد ٷاىّ أو ٓاى١ ٳاٍ حٿـناش هُاَ ڃڄاخ ط٤ڀا٪ ٫ڀُاه              

 حٿ٘ڄْ وطَٰد.
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ْنٜاخٌٍ ٫ان   ح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ ٷخٽ كيػنخ ٳڀُق ٫ن حٿلَع رن ٳ٠ُپكي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂرن ٬ٓي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً  َُخى

ِٽ ٫ًُٔ رن ڃََڂ اڃخڃخ ٫خىٖ وكټڄخ ڃٸ٤ٔخ ٳُټَٔ حٿٜڀُذ وَٸظپ حٿونَِاَ وََؿا٪ حٿٔاڀڂ    َن-
وَظوٌ حٿُٔىٱ ڃنخؿپ وطٌهذ كڄش ٻپ ًحص كڄش وطنِٽ حٿٔڄخء ٍُٷهخ وطوَؽ حٍْٝ رَٻظهاخ  

ٳٗ ٳٗ ٠ََ  وََح٫ٍ حٿٰنڂ حٿٌثذ ٳٗ ٠ََهخ وََح٫ٍ حْٓي حٿزٸَ  خڅكظً َڀ٬ذ حٿٜزٍ رخٿؼ٬ز
 .٠ََهخ

ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٓاََؾ ٷاخٽ كايػنخ ٳڀاُق ٫ان ڃلڄاي ران ٫زاي حهلل ران كٜاُن              كي - 
 آٖڀڄٍ ٫ن ٫زُي حهلل رن ٛزُلش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

نُلااش حٿنخٷااش ٻ٬ظخٷااش حْكڄااَ وڃنُلااش حٿ٘ااخس   ڃَ حٿٜاايٷش حٿڄنُلااش طٰاايو رااؤؿَ وطااَوف رااؤؿَ   هُاا-
 .خٷش حْٓىىٻ٬ظ

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااََؾ ٷااخٽ كاايػنخ ٳڀااُق ٫اان ٓااڀڄش راان ٛااٴىحڅ راان ٓااڀڄش     كااي - 
 حٿٍِٷٍ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

څ أٷزاپ كظاً َو٤اَ راُن حٿڄاَء      ًٙ ٳبًح ٓټض حٿڄائ ٜخحٿ٤ُ٘خڅ اًح ٓڄ٪ حٿنيحء وٿً وٿه ك اڅ-
 .طه ٳبًح ٗٺ أكيٻڂ ٳٍ ٛٗطه ٳڀُٔڀڂ ػڂ ٿُٔـي ٓـيطُن وهى ؿخٿْوٷڀزه ٿُنُٔه ٛٗ

ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ ٷخٽ كيػنخ أرى ٫ىحنش ٫ن ٓهُپ ٬َناٍ حران أراٍ ٛاخٿق     ٫ز ػنخكي - 
 ٓڀڂو ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه

 .ح ٷخځ أكيٻڂ ڃن ڃـڀٔه ػڂ ٍؿ٪ ٳهى أكٶ رهاً-
ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ ٷخٽ كيػنخ ٳڀُق ٫ن ٫ڄَو ران حٿ٬اٗء حٿؼٸٴاٍ ٫ان أرُاه      ػنخ ٫زكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 . حٿ٤خ٫ىڅوٖڄيَنش وڃټش ڃلٴىٳظخڅ رخٿڄٗثټش ٫ڀً ٻپ نٸذ ڃنهخ ڃڀٺ ٖ َيهڀهخ حٿيؿخٽ حٿ-
خ ٳڀااُق ٫اان أَااىد راان ٫زااي حٿااَكڄن راان    ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓااََؾ ٷااخٽ كاايػن   كااي - 

٬ٜ٬ٛش حْنٜخٌٍ ٫ن ٬َٸىد رن أرٍ ٬َٸىد ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل      
 ٫ڀُه وٓڀڂ

ڃاخ  ٬خَٸىځ حٿَؿپ ٿڀَؿپ ڃن ڃـڀٔاه وٿټان حٳٔالىح َٴٔاق حهلل ٿټاڂ واًح ٛان٪ هاخىځ أكايٻڂ ٣         ٖ-
ڃناه وڃان راخ٩ ڃٜاَحس ٳخٿڄ٘اظٌَ      ظه ٳڀُي٫ه ٳڀُؤٻپ ڃ٬اه ٳابڅ ٿاڂ َي٫اه ٳڀُنخوٿاه      ٸٳىٿً كَ  وڃ٘

 .رخٿوُخٍ ػٗػش أَخځ اڅ ٗخء ٍىهخ وٍى ڃ٬هخ ٛخ٫خ ڃن طڄَ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ ٷخٽ كيػنخ ٳڀُق ٫ان ٓاهُپ ٬َناٍ حران أراٍ ٛاخٿق ٫ان        كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽََأرٍ ٫زُي ٫ن ٤٫خء رن ََِي ٫ن أرٍ ه
ٗ   ڃن- ػاُن وٻزاَ ػٗػاخ وػٗػاُن وكڄاي ػٗػاخ وػٗػاُن وٷاخٽ ٖ حٿاه اٖ حهلل وكاي  ٖ           ٓازق ػٗػاخ وػ

ََٗٺ ٿه ٿه حٿڄڀٺ وٿه حٿلڄي وهى ٫ڀً ٻپ ٍٗء ٷيََ هڀٲ حٿٜٗس ٯٴَ ٿه ًنزه وٿى ٻخڅ أٻؼَ 
 ڃن ُري حٿزلَ.
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نخ ٫زي حهلل ٬َنٍ حرن ٫ڄاَ ٫ان ٓا٬ُي حٿڄٸزاٌَ     ػػنخ ََٓؾ ٷخٽ كيكيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 
ن أرٍ هَََس أڅ ػڄخڃش رن أػخٽ حٿلنٴٍ أٓڀڂ ٳؤڃَ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َن٤ڀٶ ره اٿً ٫

 كخث٢ أرٍ ٣ڀلش ٳُٰظٔپ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .كٔن آٗځ ٛخكزټڂ ٷي-
راى ڃ٬٘اَ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ         أػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََٓؾ ٷخٽ كيػنخ كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخٽ ٍٓىٽ 
٫َٳن أكيح ڃنټڂ أطخ  ٫نٍ كيَغ وهى ڃظټت ٳٍ أٍَټظه ٳُٸىٽ أطڀىح ره ٫ڀاٍ ٷَآناخ ڃاخ ؿاخءٻڂ     ْ-

 ٫نٍ ڃن هَُ ٷڀظه أو ٿڂ أٷڀه ٳؤنخ أٷىٽ وڃخ أطخٻڂ ڃن َٗ ٳبنٍ ٖ أٷىٽ حٿَ٘.
ٔا٬يٌ ٷاخٽ   َىنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ حٿواٍِؽ ران ٫ؼڄاخڅ حٿ    خكيػنٍ أرٍ كيػن ػنخ ٫زي حهللكي - 

 كيػنخ أرى أَىد ڃىٿً ٿ٬ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ي ٓى١ أكيٻڂ ٳٍ حٿـنش هَُ ڃن حٿينُخ وڃؼڀهخ ڃ٬هخ وٿٸاخد ٷاىّ أكايٻڂ ڃان حٿـناش هُاَ ڃان        ٷُ-

خ هََاَس  نش هَُ ڃن حٿينُخ وڃؼڀهخ ڃ٬هاخ ٷاخٽ ٷڀاض َاخ أرا     ـُٜٲ حڃَأس ڃن حٿٿنحٿينُخ وڃؼڀهخ ڃ٬هخ و
 .ڃخ حٿنُٜٲ ٷخٽ حٿوڄخٍ

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ ٷخٽ كيػنخ حٿوٍِؽ ٫ن أرٍ أَىد ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
ً         ىه-  ڀض ڃ٬ه حٿڄٔـي َىځ حٿـڄ٬ش ٳَأي ٯٗڃخ ٳٸخٽ ٿاه َاخ ٯاٗځ حًهاذ حٿ٬اذ ٷاخٽ أنڄاخ ؿجاض اٿا
ٸ٬اي كظاً َواَؽ حٔڃاخځ ٷاخٽ      ځ حًهذ حٿ٬ذ ٷخٽ أنڄخ ؿجاض اٿاً حٿڄٔاـي ٷاخٽ ٳظ    ٿڄٔـي ٷخٽ َخ ٯٗح

ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ اڅ حٿڄٗثټش طـٍء َىځ حٿـڄ٬ش ٳظٸ٬ي ٫ڀاً   ن٬ڂ ٷخٽ
أرىحد حٿڄٔـي ٳُټظزىڅ حٿٔاخرٶ وحٿؼاخنٍ وحٿؼخٿاغ وحٿناخّ ٫ڀاً ڃناخُٿهڂ كظاً َواَؽ حٔڃاخځ ٳابًح           

 هَؽ حٔڃخځ ٣ىَض حٿٜلٲ.
ن ڃلڄااي ٷااخٽ كاايػنٍ حٿوااٍِؽ ٬َنااٍ حراان ٫ؼڄااخڅ   ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ َااىنْ راا كااي - 

حٿ٬ٔيٌ ٫ن أراٍ أَاىد ٬َناٍ ڃاىٿً ٫ؼڄاخڅ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل             
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .أ٫ڄخٽ رنٍ آىځ ط٬َٝ ٻپ هڄُْ ٿُڀش حٿـڄ٬ش ٳٗ َٸزپ ٫ڄپ ٷخ٣٪ ٍكڂ اڅ-
 ىد ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ كيػنخ حٿوٍِؽ ٫ن أرٍ أَكي - 
ٛخنٍ أرى حٿٸخٓڂ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ هڀُڀاٍ راؼٗع ٖ أى٫هان حٿٰٔاپ َاىځ حٿـڄ٬اش وٛاىځ           أو-

 .ػٗػش أَخځ ڃن ٻپ ٗهَ وحٿىطَ ٷزپ حٿنىځ
ىٍ ٫ان أراٍ   ٜا ػنخ ٓٴُخڅ ٫ان ڃن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ و٫زي حٿَكڄن ٷخٖ كي - 

 هلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂكخُځ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ ح
خ وٿيطه أڃه ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن هَؽ ڃن ًنىراه ٻُاىځ   ٻڄ كؾ حٿزُض ٳڀڂ ََٳغ وٿڂ َٴٔٶ ٍؿ٪ ڃن-

 .وٿيطه أڃه أو ٻڄخ هَؽ ڃن ر٤ن أڃه
خٽ ٓڄ٬ض ٷػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴُخڅ ٫ن ٛخٿق ڃىٿً حٿظىأڃش كي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂأرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ح
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س ٳااٍ ڃٔااـيٌ هااٌح هُااَ أو أٳ٠ااپ ڃاان أٿااٲ ٛااٗس ٳُڄااخ ٓااىح  ڃاان حٿڄٔااخؿي اٖ حٿڄٔااـي    ٛااٗ-
 .حٿلَحځ

ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان ٓاٴُخڅ وأراى ن٬اُڂ ٷاخٽ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان              كي - 
 هَََس َٸىٽخ ٛخٿق ٷخٽ ٓڄ٬ض أر

 .ٿزخى وٷخٽ أرى ن٬ُڂ ٖ َزُ٪ كخَٟ ٿزخى ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َ٘ظٌَ كخَٟنه-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان ٓاٴُخڅ ٫ان ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان              كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ڀُاه وٓاڀڂ اٖ ٻاخڅ    ٫نزاُهڂ ٛاڀً حهلل   ً ؿڀْ ٷىځ ڃـڀٔخ ٿڂ ٌَٻَوح ٳُه ٍرهڂ وَٜڀىح ٳُه ٫ڀ ڃخ-

 .ٗخء آهٌهڂ ره واڅ ٗخء ٫ٴخ ٫نهڂ٫ڀُهڂ طَس َىځ حٿٸُخڃش اڅ 
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃئڃاپ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٛاخٿق ران نزهاخڅ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ               كي - 

 هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حؿظڄ٪ ٷىځ ٳٌٻَ  ڃخ-
ڄاَ ران   حٿَكڄن كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٬ٓي رن ارَحهُڂ ٫ن ٫ ينٍ أرٍ كيػنخ ٫زيػػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿڄلخٷڀش وحٿڄِحرنش وحٿڄلخٷڀش حٿزَ رخٿزَ.نه-
أراٍ   ٫ان ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ُهَُ ٫ان حٿ٬اٗء ٫ان أرُاه     كي - 

 نزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٿهَََس ٫ن ح
ڃخ ٫ني حهلل ٫ِ وؿپ ڃن حٿ٬ٸىرش ڃخ ٣ڄ٪ رخٿـناش أكاي وٿاى ٬َڀاڂ حٿټاخٳَ ڃاخ ٫ناي         ٬َڀڂ حٿڄئڃن ٿى-

حهلل ڃن حٿَكڄش ڃخ ٷن٢ ڃن حٿـنش أكي هڀاٶ حهلل ڃخثاش ٍكڄاش ٳىٟا٪ وحكايس راُن هڀٸاه َظَحكڄاىڅ         
 .رهخ و٫ني حهلل ط٬ٔش وط٬ٔىڅ ٍكڄش

٬نٍ حرن ڃلڄاي ٫ان   كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃهيٌ ٷخٽ كيػنخ ُهَُ َ ٍي حهلل كيػنٍ أر٫زػنخ كي - 
 حٿ٬ٗء ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

َٸىٿن أكيٻڂ ٫زيٌ وأڃظٍ ٻڀټڂ ٫زُي حهلل وٻپ نٔخثټڂ اڃخء حهلل وٿټن ٿُٸاپ ٯٗڃاٍ وؿاخٍَظٍ     ٖ-
 .وٳظخٌ وٳظخطٍ

ََاَس  نٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ُهَُ ٫ن حٿ٬ٗء ٫ن أرُه ٫ان أراٍ ه  يػػنخ ٫زي حهلل ككي - 
 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ڃن ىحء اٖ ٳٍ حٿلزش حٿٔىىحء ڃنه ٗٴخء اٖ حٿٔخځ ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ُهَُ ٫ن حٿ٬ٗء ٫ن أرُه ٫ان أراٍ هََاَس    كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
نڂ وحٿٴواَ وحٿََاخء ٳاٍ حٿٴايحىَن أهاپ      َڄخڅ وحٿټٴاَ ٷزاپ حٿڄ٘اَٵ وحٿٔاټُنش ٳاٍ أهاپ حٿٰا        َڄخڅحٔ-

 حٿوُپ وأهپ حٿىرَ.
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ُهَُ ٫ن حٿ٬ٗء ٫ن أرُه ٫ان أراٍ هََاَس    كي - 
ڂ ؤَااُجىڅ اٿااً  ُهٷااخٽ ٷااخٽ ٍؿااپ َااخ ٍٓااىٽ حهلل اڅ ٿااٍ ٷَحرااش أٛااڀهڂ وَٸ٬٤ااىنٍ وأكٔاان اٿاا        

  ٫ڀُه وٓڀڂـهڀىڅ ٫ڀٍ وأكڀڂ ٫نهڂ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللَو
ن ٻخڅ ٻڄخ طٸىٽ ٿټخنڄخ طٔٴهڂ حٿڄپ وٖ َِحٽ ڃ٬ٺ ڃن حهلل ٫ِ وؿپ ٧هَُ ڃخ ىڃض ٫ڀً ًٿٺ ٿج-

وربٓنخى  ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أڅ حٿٜىحص حٿوڄْ وحٿـڄ٬ش اٿاً حٿـڄ٬اش ٻٴاخٍحص    
ٽ أهاپ حٿـناش   خى  ٷخٽ اڅ حٿَؿپ ٿ٬ُڄپ حٿِڃاخڅ حٿ٤ىَاپ رؤ٫ڄاخ   نٰٖ حٿټزخثَ وربٓط ٿڄخ رُنهڄخ ڃخ ٿڂ

ٽ أهااپ حٿنااخٍ ٳُـ٬ڀااه ڃاان أهااپ حٿنااخٍ وحڅ حٿَؿااپ ٿ٬ُڄااپ حٿِڃااخڅ حٿ٤ىَااپ    ڂ َوااظڂ حهلل ٿااه رؤ٫ڄااخ ػاا
 رؤ٫ڄخٽ أهپ حٿنخٍ ػڂ َوظڂ حهلل ٿه ٫ڄڀه رؤ٫ڄخٽ أهپ حٿـنش ٳُـ٬ڀه ڃن أهپ حٿـنش ٳُيهڀه حٿـنش.

َ ٫ان حٿ٬اٗء   ػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ُهَُ وأرى ٫اخڃَ كايػنخ ُهُا   يهلل كيػنٍ أرٍ كح ػنخ ٫زيكي - 
 ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٛڀً ٫ڀً وحكيس ٛڀً حهلل ٫ڀُه ٫َ٘ح ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان ُهُاَ وأراى ٫اخڃَ ٷاخٽ كايػنخ ُهُاَ ٫ان             كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ن٫ن أرٍ هَََس ٫ ُهحٿ٬ٗء ٫ن أر
ُااه وٓااڀڂ ٷااخٽ رُنڄااخ ٍؿااپ ٫ڀ حٿڄاائڃن وؿنااش حٿټااخٳَ وربٓاانخى  ٫اان حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ينُخ ٓااـن حٿاا-

َڄٍ٘ ٫ڀً ٣ََٶ وؿي ٯٜن ٗاىٹ ٳٸاخٽ ٍْٳ٬ان هاٌح ٿ٬اپ حهلل ٫اِ وؿاپ َٰٴاَ ٿاٍ راه ٳَٳ٬اه            
 .ٳٰٴَ حهلل ٿه ره وأىهڀه حٿـنش

 ٿاَكڄن ٫ان ُهُاَ ٬َناٍ حران ڃلڄاي حٿوَحٓاخنٍ وأراى        حػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي    كي - 
 ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ُهَُ ٫ن حٿ٬ٗء ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٔاانىح اٷخڃااش حٿٜااٴىٱ ٳااٍ حٿٜااٗس هُااَ ٛااٴىٱ حٿَؿااخٽ ٳااٍ حٿٜااٗس أوٿهااخ وٗااَهخ آهَهااخ   حك-
 .أوٿهخخ وهَُ ٛٴىٱ حٿنٔخء ٳٍ حٿٜٗس آهَهخ وَٗه

ػنخ ىحوى ران ٷاُْ ٫ان ڃىٓاً حران َٔاخٍ       ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كي ػنخكي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ 

 .ڀىٱ ٳڂ حٿٜخثڂ أ٣ُذ ٫ني حهلل ڃن ٍَق حٿڄٔٺٿو-
ي حهلل ران  ٫زا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓاٴُخڅ ٫ان ٓاڄخٹ ٷاخٽ كايػنٍ      كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض كزٍ أرخ حٿٸخٓڂ ٷ٧خٿڂ 
 .ٳٔخى أڃظٍ ٫ڀً َيٌ أٯُڀڄش ٓٴهخء ڃن ٷََٖ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كايػنخ ُهُاَ ران ڃلڄاي ٷاخٽ كايػنٍ ڃىٓاً        كي - 

 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخرن أرٍ طڄُڂ ٫ن ٬ُٓي رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ 
خٿيٍهڂ ٖ ٳ٠پ رُنهڄخ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن وٷَأطه ٫ڀً ڃخٿٺ ٬َناٍ هاٌح   يَنخٍ رخٿيَنخٍ وحٿيٍهڂ رحٿ-

 حٿليَغ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان كڄاخى ٫ان ػخراض ٫ان أراٍ ٍحٳا٪ ٫ان أراٍ             كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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 .ََٳ٬ه ٗځ نـخٍح ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٍرڄخ ٍٳ٬ه ٍرڄخ ٿڂ٫ٔڀُه حٿٜٗس وحٿخ څ ُٻََٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كايػنخ كڄاخى ٫ان ٫ڄاخٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس         كي - 

 َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .خٍٻڂ ٳٍ حٿـخهڀُش هُخٍٻڂ ٳٍ حٔٓٗځ اًح ٳٸهىحهُ-
ٍ ن ران ڃىٓاً كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ٫ڄاخٍ ران أرا          ٔا ػنٍ أرٍ كايػنخ ك كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٫ڄخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .نخّ ڃ٬خىڅ ٳٍ حٿوَُ وحٿَ٘ هُخٍٻڂ ٳٍ حٿـخهڀُش هُخٍٻڂ ٳٍ حٔٓٗځ اًح ٳٸهىححٿ-
ٓاڄ٬ض   ٽرن أراٍ ٫ڄاخٍ ٷاخ    خٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڄكي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأرخ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل
 .نخّ ڃ٬خىڅ ٳٍ حٿوَُ وحٿَ٘ هُخٍهڂ ٳٍ حٿـخهڀُش هُخٍهڂ ٳٍ حٔٓٗځ اًح ٳٸهىححٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃئڃپ ٷاخٽ كايػنخ كڄاخى ٷاخٽ كايػنخ ٫ڄاخٍ ران أراٍ ٫ڄاخٍ أناه           كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ًخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀٷ ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ
 .ٳڀه أؿَحڅ٬زي اًح أ٣خ٩ ٍره وُٓي  حٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَو ٷخٽ كيػنخ أٳڀاق ران كڄُاي ٫ان أراٍ رټاَ       كي - 

 رن كِځ ٫ن ٓڀڄخڅ حْٯَ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
اٖ حٿڄٔـي حٿلاَحځ وٛاٗس حٿـڄُا٪     ٓىح  ڃن حٿڄٔخؿيخ س ٳٍ ڃٔـيٌ هٌح ٻؤٿٲ ٛٗس ٳُڄٛٗ-

 .٫ََ٘ن ڃن ٛٗس حٿٴٌط٬يٽ هڄٔخ و
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ وكايػنخ آالٶ ٷاخٽ أنزؤناخ ڃخٿاٺ        كي - 

 ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ي ٿٰىصٸح ٷڀض ٿٜخكزٺ وحٔڃخځ َو٤ذ أنٜض ٳاً-
أص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗهخد ٫ن حرن حٿڄٔاُذ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .پ ًٿٺڃؼ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ وكايػنخ آالٶ ٷاخٽ أنزؤناخ ڃخٿاٺ        كي - 

َ َىځ حٿـڄ٬ش ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ًٻ خى٫ن أرٍ حٿِن
 ٳٸخٽ

ه ٓخ٫ش ٖ َىحٳٸهخ ٫زي ڃٔڀڂ وهى ٷخثڂ َٜڀٍ َٔؤٽ حهلل ُٗجخ اٖ أ٤٫خ  اَخ  وأٗاخٍ ٍٓاىٽ حهلل   ٳُ-
 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رُي  ٷخٽ آلٶ َٸڀڀهخ

ران ٫زاي حهلل ران حٿهاخى      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿاٺ ٫ان ََِاي   كي - 
 حٿلَع حٿظُڄٍ ٫ن أرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس أنه ٷخٽ ٫ن ڃلڄي رن ارَحهُڂ رن

ؿض اٿً حٿ٤ىٍ ٳڀٸُض ٻ٬ذ حْكزخٍ ٳـڀٔض ڃ٬ه ٳليػنٍ ٫ان حٿظاىٍحس وكيػظاه ٫ان ٍٓاىٽ      هَ-
ڀڂ ٷاخٽ هُاَ   ٓا ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه و   حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳټخڅ ٳُڄخ كيػظه أڅ ٷڀض اڅ ٍٓىٽ حهلل
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ُه هڀٶ آىځ وٳُه حهز٢ وٳُه طُذ ٫ڀُه وٳُه ڃخص وٳُاه طٸاىځ   َىځ ٣ڀ٬ض ٳُه حٿ٘ڄْ َىځ حٿـڄ٬ش ٳ
وڃخ ڃن ىحرش اٖ وهٍ ڃُٔوش َىځ حٿـڄ٬ش ڃن كُن طٜزق كظاً ط٤ڀا٪ حٿ٘اڄْ ٗاٴٸخ ڃان      حٿٔخ٫ش 

حٿٔااخ٫ش اٖ حٿـاان وحٔنااْ وٳُهااخ ٓااخ٫ش ٖ َٜااخىٳهخ ٫زااي ڃٔااڀڂ وهااى َٜااڀٍ َٔااؤٽ حهلل ٗااُجخ اٖ     
س ٳٸاخٽ  رپ هٍ ٳٍ ٻاپ ؿڄ٬اش ٳٸاَأ ٻ٬اذ حٿظاىٍح      أ٤٫خ  اَخ  ٷخٽ ٻ٬ذ ًٿٺ ٳٍ ٻپ ٓنش ڃَس ٳٸڀض

ٛيٵ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أرى هَََس ػڂ ٿٸُض ٫زي حهلل رن ٓٗځ ٳليػظه رڄـڀٍٔ 
حهلل ران   زاي ڃ٪ ٻ٬ذ وڃخ كيػظه ٳٍ َىځ حٿـڄ٬ش ٳٸڀض ٿاه ٷاخٽ ٻ٬اذ ًٿاٺ ٳاٍ ٻاپ ٓانش َاىځ ٷاخٽ ٫         

ؿڄ٬اش ٷاخٽ ٫زاي حهلل ران ٓاٗځ ٛايٵ       د ٻ٬ذ ػڂ ٷَأ ٻ٬ذ حٿظىٍحس ٳٸخٽ رپ هاٍ ٳاٍ ٻاپ    ٌٓٗځ ٻ
 ٻ٬ذ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ وكايػنخ آالٶ ٷاخٽ أنزؤناخ ڃخٿاٺ        كي - 
 ڀڂ٫ن حرن ٗهخد ٫ن كڄُي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أراٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓا      

 ٷخٽ
 .خڅ اَڄخنخ وحكظٔخرخ ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًنزه٠ٷخځ ٍڃ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زاي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ ٫ان حران ٗاهخد ٫ان ٓا٬ُي ران          كي - 

 حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .س حٿـڄخ٫ش أٳ٠پ ڃن ٛٗس أكيٻڂ وكي  روڄٔش و٫ََ٘ن ؿِءحٛٗ-
خ آالٶ ٷاخٽ أنزؤناخ ڃخٿاٺ     ػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ وكايػن   يػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 ٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن أرٍ ح
ح ٛڀً أكيٻڂ ٿڀناخّ ٳڀُوٴاٲ ٳابڅ ٳاُهڂ حٿ٠ا٬ُٲ وحٿٔاٸُڂ وحٿټزُاَ واًح ٛاڀً أكايٻڂ ٿنٴٔاه           اً-

 .ٳڀ٤ُىٽ ڃخ ٗخء
حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ان  نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن أرٍ ػيك - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڄٗثټش طٜڀٍ ٫ڀً أكيٻڂ ڃخ ىحځ ٳٍ ڃٜٗ  طٸىٽ حٿڀهڂ حٯٴَ ٿه حٿڀهڂ حٍكڄهحٿ-
٫َْؽ ٫ان  حأرٍ حٿِنخى ٫ن  ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ كي - 

 ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫
 .َِحٽ أكيٻڂ ٳٍ ٛٗس ڃخ ىحڃض حٿٜٗس طلزٔه ٖ َڄن٬ه أڅ َنٸڀذ اٿً أهڀه اٖ حٿٜٗس ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ وكايػنخ حٓالٶ ٷاخٽ أنزؤناخ ڃخٿاٺ        كي - 

  ََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽَح٫َْؽ ٫ن أرٍ هن ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫
٬خٷزىڅ ٳُټڂ ڃٗثټش رخٿڀُپ وٳٍ كايَغ ٫زاي حٿاَكڄن وڃٗثټاش رخٿنهاخٍ وَـظڄ٬اىڅ ٳاٍ ٛاٗس         َظ-

حٿ٬ٜاَ وٛااٗس حٿٴـااَ ػااڂ ٬َااَؽ حٿااٌَن رااخطىح ٳااُټڂ ٳُٔااؤٿهڂ وهااى أ٫ڀااڂ رهااڂ ٻُااٲ طااَٻظڂ ٫زااخىٌ  
 ڂ َٜڀىڅ.وهٳُٸىٿىڅ طَٻنخهڂ وهڂ َٜڀىڅ وأطُنخهڂ 

ڃخٿاٺ ٷاخٽ وٷاَأص ٫ڀاً ٫زاي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ ٷخٽ أنزؤنخكي - 
  ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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َٸىٿن أكيٻڂ حٿڀهڂ حٯٴاَ ٿاٍ أڅ ٗاجض حٿڀهاڂ حٍكڄناٍ اڅ ٗاجض ٿ٬ُاِځ حٿڄٔاؤٿش ٷاخٽ ؿڄ٬ُاخ ٖ            ٖ-
 ٿهِ َ ڃټ
زؤناخ  أن خٿاٺ ٷاخٽ وكايػنخ حٓالٶ ٷاخٽ     ي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷاخٽ ٷاَأص ٫ڀاً ٫زاي حٿاَكڄن ڃ     زػنخ ٫كي - 

  ڃخٿٺ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
پ نزٍ ى٫ىس َي٫ى رهخ وأٍَي أڅ أهظزت ى٫ىطٍ ٗٴخ٫ش ْڃظٍ ٳٍ حِهاَس ٷاخٽ آالٶ ٳاؤٍىص     ٿټ-

 .ت ى٫ىطٍ ٗٴخ٫شظزأڅ أه
ي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ وكايػنخ آالٶ ٷاخٽ أنزؤناخ ڃخٿاٺ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زكي - 

٫ن حرن ٗهخد ٫ن أرٍ ٫زُاي ڃاىٿً رناٍ أُهاَ ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه           
 وٓڀڂ ٷخٽ

 .ظـخد ْكيٻڂ ڃخ ٿڂ ٬َـپ ٳُٸىٽ ٷي ى٫ىص ٳڄخ َٔظـخد ٿٍَٔ-
أنزؤناخ ڃخٿاٺ    ٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ وكايػنخ آالٶ ٷاخٽ     خهلل كيػنٍ أرٍ ٷح ػنخ ٫زيكي - 

 ٫ن حرن ٗهخد ٫ن أرٍ ٫زي حهلل حْٯَ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ِٽ ٍرنااخ ٫ااِ وؿااپ ٻااپ ٿُڀااش اٿااً حٿٔااڄخء حٿااينُخ كااُن َزٸااً ػڀااغ حٿڀُااپ ٳُٸااىٽ ڃاان َااي٫ىنٍ       َناا-

 .ٳؤٯٴَ ٿه ٤٫ٍُه ڃن َٔظٰٴَنٳؤٳؤٓظـُذ ٿه ڃن َٔؤٿنٍ 
ٷاَأص ٫ڀاً ٫زاي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ ٫ان ٫زاي حهلل ران ََِاي ڃاىٿً            ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ ٷاخٽ   كي - 

 حْٓىى رن ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ أرخ هَََس ٷَأ ٿهڂ
ح حٿٔڄخء حن٘ٸض ٳٔـي ٳُهخ ٳڀڄاخ حنٜاَٱ أهزاَهڂ أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٓاـي         اً-

 .ٳُهخ
ٿاٺ وكايػنخ آالٶ ٷاخٽ أنزؤناخ ڃخٿاٺ       حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زي حٿاَكڄن ڃخ  يػنخ ٫زكي - 

٫ان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أراٍ هََااَس أڅ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٍأي ٍؿااٗ   
 َٔىٵ رينش ٷخٽ

ٻزهخ ٳٸخٽ انهخ رينش ٷخٽ حٍٻزهخ وَڀٺ ٳاٍ حٿؼخنُاش أو ٳاٍ حٿؼخٿؼاش ٷاخٽ آالٶ حٍٻزهاخ وَڀاٺ ٷاخٽ          حٍ-
 .ٻزهخ وَڀٺٍح
نخ حٓڄ٬ُپ ران اراَحهُڂ ٫ان ڃ٬ڄاَ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َز٬ُن كخَٟ ٿزخى وٖ طنخؿ٘اىح وٖ َٔاخوځ حٿَؿاپ ٫ڀاً ٓاىځ أهُاه وٖ َو٤اذ ٫ڀاً ه٤زاش           ٖ-

 .خ ٻظذ حهلل ٿهخظهخ ٿظټظٴت ڃخ ٳٍ انخثهخ وٿظنټق ٳبنڄخ ٿهخ ڃهٽ حٿڄَأس ٣ٗٵ أٔؤأهُه وٖ ط
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن آلٶ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان    كي - 

 ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٷخٽ ٷخٽ أرى هَََس
زاخء  ٨ٷاخٽ ٳڀاى وؿايص حٿ   ش ځ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃخ راُن ٖرظُهاخ ٷاخٽ َََاي حٿڄيَنا     كَ-

 .ٓخٻنش ڃخ ٫ًَطهخ
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نٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن رن آالٶ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان     ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 
 حرن أٻُڄش حٿـني٫ٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٛاٗس ٳـهاَ ٳُهاخ راخٿٸَحءس ٳڀڄاخ ٳاَ٭ ٷاخٽ هاپ ٷاَأ أكاي           ٛڀ-
 .ٍؿپ ڃن حٿٸىځ أنخ ٷخٽ انٍ أٷىٽ ڃخٿٍ أنخ٩ُ حٿٸَآڅٽ ڃنټڂ ڃ٬ٍ آنٴخ ٷخ

٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٫ن حرن ؿََؾ ٷخٽ أهزَنٍ حٿ٬اٗء ران ٫زاي حٿاَكڄن     ػنخ كي - 
 رن ٬َٸىد أڅ أرخ حٿٔخثذ أهزَ  أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

هٍ هيحؽ ٯَُ طڄاخځ ٳٸڀاض َاخ أراخ      ؽٳهٍ هيحؽ هٍ هيحڅ ٛڀً ٛٗس ٿڂ َٸَأ ٳُهخ رؤځ حٿٸَآ ڃن-
 .ىڅ أكُخنخ وٍحء حٔڃخځ ٷخٽ ٳٰڄِ ًٍح٫ٍ وٷخٽ َخ ٳخٍٍٓ حٷَأ رهخ ٳٍ نٴٔٺهَََس انٍ أٻ

ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ حٓاڄ٬ُپ ٷاخٽ أنزؤناخ أَاىد ٫ان ٫ټَڃاش ٫ان أراٍ هََاَس أڅ              كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .حٿٔٸخء ٷخٽ أَىد أنزجض أڅ ٍؿٗ َٗد ڃن ٳٍ حٿٔٸخء ٳوَؿض كُش ٳًٍ أڅ ََ٘د ڃن نه-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓاڄ٬ُپ ٷاخٽ أنزؤناخ ٓا٬ُي حٿـََاٌَ ٫ان ڃ٠اخٍد ران كاِڅ          حهلل ػنخ ٫زيكي - 

ٷخٽ ٷڀض ٬َنٍ ْرٍ هَََس هپ ٓڄ٬ض ڃن هڀُڀٺ ُٗجخ طليػنُه ٷاخٽ ن٬اڂ ٓاڄ٬ظه َٸاىٽ ٛاڀً حهلل      
 ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ن كٶُٿ٤َُ حٿٴؤٽ وحٿ٬ح ٫يوي وٖ هخڃش وهَُ ٖ-
ڄ٬ُپ ٷااخٽ كاايػنخ ٓاا٬ُي راان أرااٍ ٫َورااش ٫اان ٷظااخىس ٫اان  ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ حٓاا كااي - 

 حٿن٠َ حرن أنْ ٫ن رَُ٘ رن نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .وؿي ڃظخ٫ه ر٬ُنه ٳهى أكٶ ره ڃن حٿَٰڃخء ڃن-
ٷخٖ كيػنخ حرن ؿََؾ ٫ن ٤٫خء ٷخٽ حران   ٓڄ٬ُپ وحرن ؿ٬ٴَح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 ٍ كيَؼه كيػنٍ ٤٫خء أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽؿ٬ٴَ ٳ
ٻپ ٛٗس َٸَأ ٳڄخ أٓڄ٬نخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أٓاڄ٬نخٻڂ وڃاخ أهٴاً ڃناخ أهٴُناخ       ٳٍ-

 .ڃنټڂ
٫ان   ن ڃلڄاي ران ٓاََُن   ٫ا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ وََِاي ٷاخٖ كايػنخ ه٘اخځ    كي - 

 ُه وٓڀڂأرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ
 .طڀٸىح حٿـڀذ ٳڄن طڀٸً ڃنه ُٗجخ ٳٜخكزه رخٿوُخٍ اًح أطً حٿٔىٵ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٫ن حٿـٌََِ ٫ن هخٿي رن ٯٗٵ حٿ٬زٍٔ ٷخٽ نِٿاض  كي - 

 ٫ڀً أرٍ هَََس ٷخٽ
هڀُڀٺ ُٗجخ ن٤ُذ رؤنٴٔنخ ٫ن ڃىطخنخ ٷخٽ ن٬اڂ   ٳٸڀض هپ ٓڄ٬ض ڃنه خص حرن ٿٍ ٳىؿيص ٫ڀُوڃ-

 .خٍهڂ ى٫خڃُٚ حٿـنشٰٛ ٓڄ٬ظه ٷخٽ
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٷخٽ كيػنخ حرن ٫ىڅ ٫ن ٫ڄَُ رن آلٶ ٷخٽكي - 
َض أرخ هَََس ٿٸٍ حٿلٔن رن ٫ڀٍ ٳٸخٽ حٻ٘ٲ ٿٍ ٫ن ر٤ناٺ كُاغ ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً      ٍأ-

 .ٓڀڂ َٸزپ ڃنه ٷخٽ ٳټ٘ٲ ٿه ٫ن ر٤نه ٳٸزڀهو حهلل ٫ڀُه
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كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٷخٽ أنزؤنخ ه٘خځ رن كٔخڅ ٫ان حران ٓاََُن ٫ان أراٍ      ػنخ ٫زي حهلل كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ء أهپ حٿُڄن هڂ أٍٵ أٳجيس حَٔڄخڅ َڄخڅ وحٿٴٸه َڄخڅ وحٿلټڄش َڄخنُشؿخ-
٫ان   ُٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كايػنخ ؿََاَ ران كاخُځ ٫ان ڃلڄاي      كػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ؿخء أهپ حٿُڄن ٳٌٻَ ڃؼڀه ٷي-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ حٓااڄ٬ُپ ٷااخٽ كاايػنخ ٍوف راان حٿٸخٓااڂ ٫اان حٿ٬ااٗء راان ٫زااي     كااي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهللٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ ح َسحٿَكڄن رن ٬َٸىد ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هََ
 .ڀً حٿزخىة ڃخ ٿڂ ٬َظي حٿڄ٨ڀىځڄٔظزخڅ ڃخ ٷخٖ ٳ٬حٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٫ن حٿـٌَََ ٫ن أرٍ ڃ٬ٜذ ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ   كي - 

 ٷخٽ ٬َنٍ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 أڅ َظٰڄاينٍ ٍراٍ رَكڄاش    ٖ ٷخٽ وٖ أناخ ا هللَنـٍ أكيح ڃنټڂ ٫ڄڀه ٷخٿىح وٖ أنض َخ ٍٓىٽ ح ٿن-

 .ڃنه وٳ٠پ
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄاي ران أراٍ ٫ايٌ ٫ان ٓاڀُڄخڅ ٫ان أراٍ حٿٔاڀُپ ٫ان أراٍ            حهلل ٫زيػنخ كي - 

كٔخڅ ٷخٽ طىٳٍ حرنخڅ ٿٍ ٳٸڀض ْرٍ هَََس ٓڄ٬ض ڃن ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ كايَؼخ      
 طليػنخ  ٤َُذ رؤنٴٔنخ ٫ن ڃىطخنخ ٷخٽ

ػىراه أو َاي  ٻڄاخ آهاٌ     َڀٸً أكيهڂ أرخ  أو ٷخٽ أرىَه ٳُؤهٌ رنخكُش  هڂ ى٫خڃُٚ حٿـنشخٍڂ ٰٛن٬-
 .رٜنٴش ػىرٺ هٌح ٳٗ َٴخٍٷه كظً َيهڀه حهلل وأرخ  حٿـنش

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٷخٽ أنزؤنخ أَاىد ٫ان ناخٳ٪ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ         كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

٫ىحطٸټڂ أو ٷاخٽ ٫ان   هَُح ٫ـڀظڄى  اٿُه واڅ ٻخڅ َٗح أٿٸُظڄى  ٫ن  ـنخثِٻڂ ٳبڅ ٻخڅر ٫َىحأٓ-
 ٧هىٍٻڂ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٫ن أَىد ٫ن ٯُٗڅ رن ؿََاَ ٫ان َُاخى ران ٍراخف      كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

َهاخ  ر هَؽ ڃن حٿ٤خ٫ش وٳخٍٵ حٿـڄخ٫ش ٳڄخص ٳڄُظظه ؿخهڀُش وڃن هَؽ ڃن أڃظاٍ ٠َاَد   ڃن-
أڃظٍ وڃن ٷظپ طلض ٍحَاش ٫ڄُاش   ظلخًٗ ڃن ڃئڃنهخ وٖ َٴٍ ٿٌٌ ٫هيهخ ٳڀُْ ڃن َوٳخؿَهخ ٖ 

 .َي٫ى ٿڀ٬ٜزُش أو ٠َٰذ ٿڀ٬ٜزُش أو َٸخطپ ٿڀ٬ٜزُش ٳٸظڀه ؿخهڀُش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٯاُٗڅ ران ؿََاَ ٷاخٽ        كي - 

 رخ هَََس ٷخٽأ ٓڄ٬ض َُخى رن ٍرخف ٷخٽ ٓڄ٬ض
 أنه ٷخٽ وٖ َٴٍ ٿٌٌ ٫هيهخ.ٳخٍٵ حٿـڄخ٫ش وهخٿٲ حٿ٤خ٫ش ٳٌٻَ ڃ٬نخ  اٖ  ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرٍ ر٘اَ ٫ان ٗاهَ ران     كي - 

 كىٗذ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
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 .وهٍ ٗٴخء ڃن حٿٔڂ شوحٿ٬ـىس ڃن حٿـنن ټڄؤس ڃن حٿڄن وڃخإهخ ٗٴخء ٿڀ٬ُحٿ-
أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ و٫ٴاخڅ ٷاخٖ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٓاڀُڄخڅ ٫ان             ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 ًٻىحڅ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
َ ڀهڂ انڄخ أنخ رَ٘ ٳؤَڄخ ڃٔڀڂ ؿڀيطه ٷخٽ حران ؿ٬ٴاَ أو ٓاززظه أو ٿ٬نظاه ٳخؿ٬ڀهاخ ٿاه ُٻاخس وأ       حٿ- ح ؿا

 .خ ٫نيٹ َىځ حٿٸُخڃشهوٷَره طٸَره ر
ٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀُڄخڅ ٫ن ًٻىحڅ ٫ان  ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٷظپ نٴٔه رليَيطه ٳليَيطه رُي  َـؤ رهخ ٳٍ ر٤نه ٳٍ نخٍ ؿهانڂ هخٿايح ڃوڀايح ٳُهاخ أرايح وڃان        ڃن-

 .ٳُهخ أريح ٴٔه ٳهى ٳٍ نخٍ ؿهنڂ َظَىي ٳُهخ هخٿيح ڃوڀيحنىي ڃن ؿزپ ٳٸظپ طَ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٷخٽ أنزؤنخ حٿِهاٌَ ٫ان حران    كي - 

 حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٍ وٷٚ حٿ٘خٍدخر٢ وطٸڀُڂ ح٧ْٴْٔ ڃن حٿٴ٤َس وحٿوظخڅ وحٔٓظليحى ونظٲ حهڄ-
كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ وٍوف ٷخٖ كيػنخ ٬ُٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن هّٗ ٍ أر ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 ٫ن أرٍ ٍحٳ٪ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٛڀً ڃن ٛٗس حٿٜزق ٍٻ٬ش ٷزپ أڅ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ػڂ ٣ڀ٬ض ٳڀُٜپ اٿُهخ أهَي ڃن-
حٿىهاخد ٫ان ٓا٬ُي    رٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٓا٬ُي و٫زاي         أػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 ٫ن أرٍ ٍحٳ٪ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٿڄ٬نٍ ٫ن ٷظخىس 
 .ح أٷُڄض حٿٜٗس ٳخڃ٘ىح اٿُهخ و٫ڀُټڂ حٿٔټُنش وحٿىٷخٍ ٳڄخ أىٍٻظڂ ٳٜڀىح وڃخ ٳخطټڂ ٳخٷ٠ىحاً-
ٿټڀاذ ٷاخٽ   ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ وٓاجپ ٫ان حٔناخء َڀاٮ ٳُاه ح          خكيػنٍ أراٍ كايػن   ػنخ ٫زي حهللكي - 

كيػنخ ٬ُٓي ٫ن أَىد ٫ن حرن ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أناه     
 ٷخٽ

 .ٔپ ٓز٪ ڃَحص أوٖهن رخٿظَحدَٰ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كايػنخ ٓا٬ُي ٫ان ٷظاخىس ٫ان حٿلٔان ٫ان        كي - 

 ََس ٷخٽَأرٍ ه
رظخٍٻهن ٳٍ ٓاٴَ وٖ ك٠اَ ٛاىځ ػٗػاش أَاخځ ڃان ٻاپ         ٛخنٍ هڀُڀٍ أرى حٿٸخٓڂ رؼٗع ٿٔضأو-

ٗهَ ونىځ ٫ڀً وطَ وٍٻ٬ظٍ حٿ٠الً ٷاخٽ ػاڂ اڅ حٿلٔان أوهاڂ ٳـ٬اپ ٍٻ٬ظاٍ حٿ٠الً ٿڀٰٔاپ          
 .َىځ حٿـڄ٬ش

أو ٓا٬ُي ٫ان ٷظاخىس     زشػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴاَ وٍوف ٷاخٖ كايػنخ ٗا٬    كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن أرٍ ٍحٳ٪ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل

 .ٳٍ حٿـڄ٬ش ٿٔخ٫ش ٖ َىحٳٸهخ ٫زي ڃٔڀڂ َٜڀٍ َٔؤٽ حهلل ٳُهخ هَُح اٖ أ٤٫خ  اَخ  اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كايػنخ ٓا٬ُي ٫ان ٷظاخىس ٫ان حٿلٔان ٫ان        كي - 

 هلل ٫ڀُه وٓڀڂحٍٓىٽ حهلل ٛڀً  خٽأرٍ هَََس ٷخٽ ٷ
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ځ حٿٸُخڃاش ٗاـخ٫خ أٷا٩َ َظز٬اه ٿاه ُرُزظاخڅ ٳڄاخ ُحٽ ٤َڀزاه َٸاىٽ          طَٹ ٻنِح ٳبناه َڄؼاپ ٿاه َاى     ڃن-
وَڀٺ ڃخ أنض ٷخٽ َٸاىٽ أناخ ٻناِٹ حٿاٌٌ طَٻاض ر٬ايٹ ٷاخٽ ٳُڀٸڄاه َاي  ٳُٸ٠اڄهخ ػاڂ َظز٬اه رٔاخثَ              

 .ؿٔي 
ىس ٫ان حٿن٠اَ ران    خيػنخ ٓا٬ُي ٫ان ٷظا   كا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ   كي - 

 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأنْ ٫ن رَُ٘ رن نهُٺ ٫ن أرٍ 
 .٬ڄٌَ ؿخثِس ْهڀهخ أو ڃَُحع ْهڀهخحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كايػنخ ه٘اخځ حٿٸَىوٓاٍ ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ        كي - 

 ه ٷخٽأنهَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ 
وٖ طانټق حٿڄاَأس ٫ڀاً ٫ڄظهاخ وٖ     كيٻڂ ٫ڀً ه٤زش أهُه وٖ َٔظخځ ٫ڀً ٓىځ أهُاه  أَو٤ذ  ٖ-

 .٫ڀً هخٿظهخ وٖ طٔؤٽ ٣ٗٵ أهظهخ ٿظټظٴت ٛلٴظهخ وٿظنټق ٳبنڄخ ٿهخ ڃخ ٻظذ حهلل ٿهخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷاخٽ كايػنخ ٓا٬ُي ٫ان ٷظاخىس ٫ان هاّٗ ٫ان         كي - 

 ٪ ٫ن أرٍ هَََسحٳأرٍ ٍ
ش ٳؤڃَهڄااخ نزااٍ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ أڅ  ٍؿڀااُن طاايحٍآ ٳااٍ ىحرااش ٿااُْ ٿىحكااي ڃنهڄااخ رُناا  أڅ-

 َٔظهڄخ ٫ڀً حٿُڄُن أكزخ أو ٻَهخ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ُٓي ٫ن ٷظخىس أڅ أراخ ٍحٳا٪ كايع    كي - 

 ه وٓڀڂ ٷخٽڀ٫ُن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫
 . ٫ِ وؿپ أ٬٣ڄه وٓٸخ أٻپ أو َٗد ٳٍ ٛىڃه نخُٓخ ٳڀُظڂ ٛىڃه ٳبڅ حهلل ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ٓا٬ُي ٫ان أَاىد ٫ان ڃلڄاي ران           كي - 

 ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٍ حٿي٫خء٬نح ى٫ٍ أكيٻڂ ٳڀُـذ ٳبڅ ٻخڅ ٛخثڄخ ٳڀُٜپ َاً-
خٽ كايػنخ ٓا٬ُي ٫ان ٷظاخىس ٫ان أراٍ ٫ڄاَ        نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ ٷا     كيػ - 

 حٿٰيحنٍ ٷخٽ ٻنض ٫ني أرٍ هَََس ؿخٿٔخ ٷخٽ
َ ٍؿپ ڃن رنٍ ٫خڃَ رن ٬ٜ٬ٛش ٳٸُپ ٿاه هاٌح أٻؼاَ ٫اخڃٌَ ناخىي ڃاخٖ ٳٸاخٽ أراى هََاَس          ٳڄ-

ٌ  َ ٍىو  اٿٍ ٳَىو  ٫ڀُه ٳٸاخٽ نزجاض أناٺ ًو ڃاخٽ ٻؼُا      وحهلل اڅ ٿاٍ ڃخثاش كڄاَح     ٳٸاخٽ حٿ٬اخڃٌَ أ
أٿىحڅ حٔرپ وأٳنخڅ حٿَٷُٶ وٍرخ١ حٿوُپ ٳٸخٽ أرى هََاَس اَاخٹ وأهٴاخٱ     وڃخثش أىڃخ كظً ٫ي ڃن

٧ٗٱ حٿٰنڂ ََىى ًٿٺ ٫ڀُه كظً ؿ٬پ ٿىڅ حٿ٬خڃٌَ َظَُٰ أو َظڀىڅ ٳٸخٽ ڃخ ًحٹ َاخ أراخ   حٔرپ وأ
هَََس ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ڃان ٻخناض ٿاه اراپ ٖ ٤٬َاٍ كٸهاخ ٳاٍ        

ٍٓىٽ حهلل وڃخ ٍٓڀهخ ونـايطهخ ٷاخٽ ٳاٍ ٫ٔاَهخ ؤَاَهخ ٳبنهاخ طاؤطٍ َاىځ         ٓڀهخ ٷڀنخ َخ نـيطهخ وٍ
حٿٸُخڃش ٻؤٯاٌ ڃاخ ٻخناض وأٻزاَ  وأٓاڄنه وأٓاَ  ػاڂ َاز٤ق ٿهاخ رٸاخ٩ ٷَٷاَ ٳظ٤ائ ٳُاه رؤهٴخٳهاخ اًح               

       ٍ ً َٸ٠اً راُن   ظا هڄٔاُن أٿاٲ ٓانش ك     ؿخوُطه أهَحهخ أ٫ُايص ٫ڀُاه أوٖهاخ ٳاٍ َاىځ ٻاخڅ ڃٸايح
هخ ٳبنهاخ طاؤطٍ َاىځ حٿٸُخڃاش     ٸَ ٖ ٤٬ٍَ كٸهخ ٳٍ نـايطهخ وٍٓاڀ  حٿنخّ ٳَُي ٓزُڀه واًح ٻخنض ٿه ر

ٻؤٯٌ ڃخ ٻخنض وأٻزَ  وأٓڄنه وأَٓ  ػڂ َز٤ق ٿهخ رٸخ٩ ٷَٷَ ٳظ٤ائ  ٳُاه ٻاپ ًحص ٧ڀاٲ ر٨ڀٴهاخ      
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وطن٤لااه ٻااپ ًحص ٷااَڅ رٸَنهااخ اًح ؿخوُطااه أهَحهااخ أ٫ُاايص ٫ڀُااه أوٖهااخ ٳااٍ َااىځ ٻااخڅ ڃٸاايحٍ      
َي ٓزُڀه واًح ٻخنض ٿه ٯنڂ ٖ ٤٬ٍَ كٸهاخ ٳاٍ   ن حٿنخّ كظً َهڄُٔن أٿٲ ٓنش كظً َٸ٠ٍ رُ

نـيطهخ وٍٓڀهخ ٳبنهخ طؤطٍ َىځ حٿٸُخڃش ٻؤٯٌ ڃخ ٻخنض وأٻزاَ  وأٓاڄنه وأٓاَ  ػاڂ َاز٤ق ٿهاخ رٸاخ٩        
ٸٜاخء وٖ  ٫ ٷَٷَ ٳظ٤ئ  ٻپ ًحص ٧ڀٲ ر٨ڀٴهاخ وطن٤لاه ٻاپ ًحص ٷاَڅ رٸَنهاخ ٬َناٍ ٿاُْ ٳُهاخ        

ٻاخڅ ڃٸايحٍ  هڄٔاُن أٿاٲ ٓانش كظاً       ًح ؿخوُطاه أهَحهاخ أ٫ُايص ٫ڀُاه أوٖهاخ ٳاٍ َاىځ        ا٠٫زخء 
ٸ٠ً رُن حٿنخّ ٳَُي ٓزُڀه ٳٸخٽ حٿ٬خڃٌَ وڃخ كٶ حٔرپ َخ أرخ هَََس ٷخٽ أڅ ط٤٬اٍ حٿټََڄاش   َ

 وطڄنق حٿََِٰس وطٴٸَ حٿ٨هَ وطٔٸٍ حٿڀزن وط٤َٵ حٿٴلپ.
څ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظاخىس ٫ان أراٍ ٫ڄاَ     وػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ كيػنخ ََِي رن هَكي - 

 حنٍ ٫ن أرٍ هَََسحٿٰي
 .ٻَ ڃ٬نخ ٳٌ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٫ىٱ ٫ن هّٗ ٫ن أرٍ هََاَس  كي - 

٫ن ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃؼاپ كايَغ ًٻاَ  ٫ان حٿلٔان ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه              
 وٓڀڂ

 .٫ڄَ ٍٻَ ڃ٬نً كيَغ أرٳٌ-
ُڄخڅ رن ىحوى وهى أرى ىحوى حٿ٤ُخٿٍٔ ٷخٽ كيػنخ هڄخځ ٫ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀكي - 

ٷظخىس ٫ن حٿن٠َ رن أنْ ٫ن رَُ٘ رن نهُاٺ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ          
 ٷخٽ

ز٪ ٘ا ٸخٽ َاخ ٍد وڃان َ  ٳ ٓپ ٫ڀً أَىد ؿَحى ڃن ًهذ ٳـ٬پ َڀظٸ٤ه ٳٸخٽ أٿڂ أٯنٺ َخ أَىدأٍ-
 ڃن ٍكڄظٺ أو ٷخٽ ڃن ٳ٠ڀٺ.

هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ حٿٔهڄٍ ٷخٽ كيػنخ ٬ُٓي رن أرٍ ٫َورش ٫ان  ػنخ ٫زي حكي - 
 ٷظخىس ٫ن ٗهَ رن كىٗذ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .هخ ٗٴخء ٿڀ٬ُنخإ٬ـىس ڃن حٿـنش وهٍ ٗٴخء ڃن حٿٔڂ وحٿټڄخس ڃن حٿڄن وڃحٿ-
٬ٴَ ٷاخٽ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٷاخٽ أنزؤناخ حران ٗاهخد ٫ان         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿكي - 

حرن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓجپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ٳؤٍس وٷ٬ض ٳاٍ ٓاڄن   
 ٳڄخطض ٳٸخٽ

 .ٻڀى طؤٻخڅ ؿخڃيح ٳوٌوهخ وڃخ كىٿهخ وٻڀىح ڃخ رٸً واڅ ٻخڅ ڃخث٬خ ٳٗ  اڅ-
يػنخ ڃ٬ڄاَ ٷاخٽ كايػنخ حران ٗاهخد ٫ان       زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ ك٫ػنخ كي - 

 حرن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٳاا٩َ وٖ ٫ظُااَس ٷااخٽ حراان ٗااهخد وحٿٴاا٩َ ٻااخڅ أهااپ حٿـخهڀُااش َااٌرلىڅ أوٽ نظااخؽ َټااىڅ ٿهااڂ     ٖ-

 .وحٿ٬ظَُس ًرُلش ٍؿذ
خٽ أنزؤناخ َلُاً ران أراٍ     نٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ كايػنخ ڃ٬ڄاَ ٷا       ػػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 ٻؼَُ ٫ن ٟڄ٠ڂ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
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َ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رٸظپ حْٓىىَن ٳٍ حٿٜٗس ٷڀض ٿُلًُ ڃخ ٬َنً رخْٓاىىَن  أڃ-
 .ٷخٽ حٿلُش وحٿ٬ٸَد

أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن ٫زاي حٿڄڀاٺ ٫ان أراٍ      كيػنخ هڄخځ ٷخٽ خٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ ٷكي - 
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهَََس أڅ 

 .٫َٝ ٿه ٍٗء ڃن ٯَُ أڅ َٔؤٿه ٳڀُٸزڀه ٳبنڄخ هى ٍُٵ ٓخٷه حهلل اٿُه ڃن-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ وكيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٖ كيػنخ هڄخځ ٷخٽكي - 
ٗس حٿٜزق ػڂ ٣ڀ٬ض حٿ٘اڄْ ٷاخٽ ٫ٴاخڅ ػاڂ ٣ڀا٪ ٷاَڅ       ٛ پ ٷظخىس ٫ن ٍؿپ ٛڀً ٍٻ٬ش ڃنٓج-

نٍ هااّٗ ٫ان أرااٍ ٍحٳاا٪ أڅ أرااخ هََاَس كيػااه أڅ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه   حٿ٘اڄْ ٳٸااخٽ كاايػ 
 .وٓڀڂ ٷخٽ َظڂ ٛٗطه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ ٷاخٽ كايػنخ كڄاخى ٷاخٽ أنزؤناخ ٫ڀاٍ ران َُاي ٫ان أوّ ران           كي - 
 وٓڀڂ ٷخٽ ه ٛڀً حهلل ٫ڀُحهللهخٿي ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ 

ً أرىحد حٿڄٔـي َټظزىڅ حٿنخّ ٫ڀاً ڃناخُٿهڂ ؿاخء ٳاٗڅ ڃان      حٿڄٗثټش َىځ حٿـڄ٬ش َؤطىڅ ٫ڀ أڅ-
ٓخ٫ش ٻٌح ٷخٽ كڄخى أ٧نه ٷخٽ هڄْ ڃَحٍ ؿخء ٳٗڅ وحٔڃخځ َو٤ذ وؿخء ٳٗڅ ٳاخىٍٹ حٿٜاٗس   

 وٿڂ َيٍٹ حٿـڄ٬ش أو ٿڂ َيٍٹ حٿو٤زش.
خ كڄاخى ٷاخٽ أنزؤناخ ٫ڀاٍ ران َُاي ٫ان أوّ ران         نػنخ رهِ ٷاخٽ كايػ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 ي ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهخٿ
َؽ حٿيحرش ڃ٬هخ ٫ٜخ ڃىًٓ وهخطڂ ٓڀُڄخڅ ٳظـڀى وؿه حٿڄائڃن رخٿ٬ٜاخ وطواظڂ أناٲ حٿټاخٳَ      طو-

 .ٻخٳَخ رخٿوخطڂ كظً أڅ أهپ حٿوىحڅ ٿُـظڄ٬ىڅ ٳُٸىٽ هٌح َخ ڃئڃن وَٸىٽ هٌح َ
ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٫زاي حٿاَكڄن ڃاىٿً     زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ ٷخٽ كيػنخ هڄخځ٫ػنخ كي - 

 أځ رَػن ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
حهلل ٫ِ وؿپ ٻظذ حٿـڄ٬ش ٫ڀً ڃان ٻاخڅ ٷزڀناخ ٳاخهظڀٴىح ٳُهاخ وهايحنخ حهلل ٿهاخ ٳخٿناخّ ٿناخ طزا٪            اڅ-

 .ر٬ي ٯي ٍيٳخٿُهىى ٯيح وحٿنٜخ
ٷاخٽ كايػنخ ٷظاخىس ٫ان ٍُحٍس ران أوٳاً ٫ان        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهاِ كايػنخ هڄاخځ    كي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حهلل ٫ِ وؿپ طـخوُ ْڃظٍ ٫ن ٻپ ٍٗء كيػض ره أنٴٔهخ ڃخ ٿڂ طټڀڂ ره أو ط٬ڄپ ره اڅ-
ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن وحٓ٪ ٫ن ٗظَُ ران   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ ٷخٽ كيػنخ كڄخىكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂنهخٍ ٫ن 
 .ن حٿ٨ن ڃن كٔن حٿ٬زخىسكٔ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ أنزؤنخ ه٘خځ وََِي ٷاخٽ ه٘اخځ ٫ان ڃلڄاي     كي - 

 ڂ أنه ٷخٽٓڀ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه و
ٳٍ ڃَحرٞ حٿٰنڂ وٖ طٜاڀىح ٳاٍ ڃ٬اخ٣ن     ڂ طـيوح اٖ ڃَحرٞ حٿٰنڂ وڃ٬خ٣ن حٔرپ ٳٜڀىحٿح اً-

 .حٔرپ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان      كي - 
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .َز٪ كخَٟ ٿزخى ٖ-
َس رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ه٘خځ ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََا      يٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .طٔزىح حٿيهَ ٳبڅ حهلل هى حٿيهَ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ه٘خځ ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس      كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .أكيٻڂ ٫زيٌ وأڃظٍ ٿُٸپ ٳظخٌ ٳظخطٍ ٿنَٸى ٖ-
أرٍ كيػنخ ڃلڄي كيػنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓاىٽ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أو ٷخٽ أرى حٿٸخٓڂ
 .ح أٻپ أكيٻڂ أو َٗد نخُٓخ وهى ٛخثڂ ٳڀُظڂ ٛىڃه ٳخنڄخ أ٬٣ڄه حهلل وٓٸخ اً-
َس رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ أنزؤنخ ه٘اخځ ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََا       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄيكي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٫ان ٿزٔاظُن ور٬ُظاُن وأڅ َلظزاً حٿَؿاپ ٳاٍ ػاىد وحكاي          نه-

ٿُْ ٫ڀً ٳَؿه ڃنه ٍٗء وأڅ ََطيٌ ٳٍ ػىد ََٳ٪ ٣َٳُه ٫ڀً ٫خطٸُه وأڃاخ حٿز٬ُظاخڅ ٳاخٿڀڄْ    
 .ٔٿٸخءوح
َ      ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ خػنكي -  س كيػنخ ه٘خځ ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََا

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حهلل ٫ِ وؿپ وطَ َلذ حٿىطَ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان      كي - 

 وٓڀڂ ٷخٽه حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُ
 رخٓڄٍ وٖ طټنىح رټنُظٍ. ڄىحطٔ-
كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ه٘خځ وََِاي ٷاخٽ أنزؤناخ ه٘اخځ ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس
وٳااي ٫زااي حٿٸااُْ كُااغ ٷاايڃىح ٫ڀااً حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ نهااخهڂ ٫اان حٿلنااظڂ وحٿنٸُااَ     أڅ-

وأوٻااه وحٗااَره كڀااىح ٣ُزااخ ٳٸااخٽ ٍؿااپ َااخ   أنظزااٌ ٳااٍ ٓااٸخثٺ ُااپوحٿڄِٳااض وحٿڄااِحىس حٿڄـزىرااش وٷ
 حثٌڅ ٿٍ ٳٍ ڃؼپ هٌ  ٷخٽ اًڅ طـ٬ڀهاخ ڃؼاپ هاٌ  ٷاخٽ ََِاي وٳاظق ه٘اخځ َاي  ٷڀاُٗ ٷاخٽ           ٍٓىٽ حهلل
 خ ڃؼپ هٌ  وٳظق َي  ُٗجخ أٍٳ٪ ڃن ًٿٺ.اًڅ طـ٬ڀه

خٽ ٓاڄ٬ض أراٍ   ٷا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ وكيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٓڀُڂ ران كُاخڅ  كي - 
 ڀُه وٓڀڂ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ عَلي
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خٻڂ وحٿ٨ن ٳبڅ حٿ٨ن أٻٌد حٿلايَغ وٖ طـٔٔاىح وٖ طلٔٔاىح وٖ طلخٓايوح وٖ طنخٳٔاىح وٖ      اَ-
 .طزخٯ٠ىح وٖ طيحرَوح وٻىنىح ٫زخى حهلل اهىحنخ

ڃخ كايػنخ  أراٍ    ٷخٽ ٖ أ٫ڀڂ اٖ خڅػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ ٷخٽ كيػنٍ ٓڀُڂ رن كُكي - 
 ََس َٸىٽ وٖ أ٫ڀڄه اٖ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽوٷَأطه ٫ڀُه ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَ

 .رُن َيٌ حٿٔخ٫ش حٿهَؽ ٷخٽ ٷُپ وڃخ حٿهَؽ ٷخٽ حٿٸظپ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ڃلڄي ٬َنٍ حران َُاخى ٫ان    كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس أڅ حٿنزٍ رٍأ
 .٫نه ٳخڅ ٻخڅ ٛيٷش ٿڂ َؤٻپ واڅ ٻخڅ هيَش أٻپڅ اًح أطً ر٬٤خځ ٓؤٽ ٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ ٷخٽ كيػنخ حٿَرُ٪ رن ڃٔڀڂ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن َُخى ٫ان  كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َ٘ټَ حهلل ڃن ٖ َ٘ټَ حٿنخّ ٖ-
خٖ كيػنخ كڄاخى ٷاخٽ ٫ٴاخڅ ٳاٍ كيَؼاه ٷاخٽ أنزؤناخ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ و٫ٴخڅ ٷكي - 

 آلٶ رن ٫زي حهلل ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
حٿنٔاخء  ٺ ىٽ حهلل ٫ِ وؿپ ٷخٽ ٫ٴخڅ َىځ حٿٸُخڃش َخ حرن آىځ كڄڀظٺ ٫ڀً حٿوُپ وحٔرپ وُوؿظا َٸ-

 طَر٪ وطَأّ ٳؤَن ٗټَ ًٿٺ. وؿ٬ڀظٺ
يػنٍ أرٍ كيػنخ رهِ ٷخٽ كايػنخ كڄاخى ٷاخٽ كايػنخ آالٶ ران ٫زاي حهلل ران أراٍ          ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 ٣ڀلش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرٍ ٫ڄَس ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
وط٬اخٿً أًناذ ٫زايٌ     زاٍ ٳٸاخٽ طزاخٍٹ   ًنټٍ ٫ن ٍره أًنذ ٫زيٌ ًنزخ ٳٸخٽ َخ ٍد حٯٴاَ ٿاٍ   َل-

ٌنذ وَؤهٌ رخٿٌنذ ػٗع ڃَحٍ ٷخٽ ٳُٸاىٽ ح٫ڄاپ ڃاخ ٗاجض ٷاي ٯٴاَص       ًنزخ ٳ٬ڀڂ أڅ ٿه ٍرخ َٰٴَ حٿ
 .ٿٺ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ هڄخځ ٷاخٽ كايػنخ آالٶ ران ٫زاي حهلل ران أراٍ        كي - 

 ٣ڀلش ٷخٽ
ڄ٬ظه َٸاىٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس     ٳٔا  أراٍ ٫ڄاَس ٷاخٽ   ن څ رخٿڄيَنش ٷخٙ َٸخٽ ٿه ٫زاي حٿاَكڄن را   ٻخ-

 . ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ اڅ ٫زي أٛخد ًنزخ ٳٌٻَ ڃ٬نخ َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٫ىٱ ٫ن هّٗ ٫ن أرٍ هََاَس  كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .كظً اًح ٗز٪ ٷخء ػڂ ٫خى ٳٍ ٷُجه ٳؤٻڀه ڄؼپ حٿټڀذ أٻپٻ پ حٿٌٌ ٬َىى ٳٍ هزظهڃؼ-
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٫ىٱ ٫ان ڃلڄاي ران ٓاََُن ٫ان      ػكي - 

 أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .پ كيَغ هّٗ ٳٍ حٿهزشڃؼ-
ن أرٍ هََاَس  ٫٫ىٱ ٫ن هّٗ  نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػكي - 

 وٓڀڂٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
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نڄخ ٍؿپ ٗخد َڄٍ٘ ٳاٍ كڀاش َظزوظاَ ٳُهاخ ڃٔازٗ اُحٍ  اً رڀ٬ظاه حٍْٝ ٳهاى َظـڀـاپ ٳُهاخ          رُ-
 .اٿً َىځ حٿٸُخڃش

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ وٍوف ٷخٖ كيػنخ ٫ىٱ ٫ن هّٗ ٫ن أراٍ  كي - 
 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂڀهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛ

ٍ حٗ- ؿاپ ٷظڀاه نزُاه وٷاخٽ ٍوف ٷظڀاه ٍٓاىٽ حهلل وحٗاظي ٯ٠اذ حهلل         ظي ٯ٠ذ حهلل ٫ِ وؿپ ٫ڀاً 
 .٫ڀً ٍؿپ طٔڄً رڄڀٺ حْڃٗٹ ٖ ڃڀٺ اٖ حهلل ٫ِ وؿپ

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ؿ٬ٴااَ وٍوف ٷااخٖ كاايػنخ ٫ااىٱ ٫اان ڃلڄااي راان   كااي - 
 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ سّ ٫ن أرٍ هَََََُٗٓن ٷخٽ ٍوف وه

 .ٽ ٳٍ حٿڄخء حٿيحثڂ ػڂ َظىٟؤ ڃنهً أڅ َزخنه-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ىٱ ٫ن حٿلٔن ٷخٽكي - 
 .ٰنٍ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ٠ً أڅ حٿىٿي ٿٜخكذ حٿٴَحٕ وٿڀ٬خهَ حٿلـَرڀ-
ٍ ٍحٳا٪   كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٫ىٱ ٫ان هاّٗ ٫ان أرا    هللػنخ ٫زي حكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .پ ًٿٺڃؼ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ؿ٬ٴااَ كاايػنخ ٫ااىٱ ٫اان حٿلٔاان ٷااخٽ رڀٰنااٍ أڅ   كااي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ٗس.ٜٿڀنٔخء ٳٍ حٿ ُٶظٔزُق ٿڀَؿخٽ وحٿظٜٴحٿ-
رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٫ىٱ ٫ان ڃلڄاي ران ٓاََُن ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي كي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ
 .پ ًٿٺڃؼ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٫ىٱ ٫ن هّٗ ٫ن أرٍ هََاَس  كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .پ ًٿٺڃؼ-
ٶ ٬َناٍ حران َىٓاٲ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كايػنخ ٫اىٱ وآال   كي - 

حٍُْٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٫ىٱ حٿڄ٬نٍ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     
 ٷخٽ

طز٪ ؿنخُس ڃٔڀڂ حكظٔخرخ وٻخڅ ڃ٬هاخ كظاً َٜاڀٍ ٫ڀُهاخ وَٴاَ٭ ڃان ىٳنهاخ ٳبناه ََؿا٪ ڃان            ڃن-
 .ٸَُح١ي وڃن ٛڀً ٫ڀُهخ وٍؿ٪ ٷزپ أڅ طيٳن ٳبنه ََؿ٪ ركَح١ ڃؼپ أٷُ پٻ حْؿَ رٸَُح٣ُن

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ آلٶ اَڄخنخ وحكظٔخرخ وٷخٽكي - 
 .څ ٍؿ٪ ٷزپ أڅ طىٟ٪ ٳٍ حٿٸزَ ٳبنه ََؿ٪ رٸَُح١ٳب-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كايػنخ ٫اىٱ ٫ان حٿلٔان ٷاخٽ رڀٰناٍ أڅ       كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهللىٽ حهلل ٛڀً حٍٓ
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 .خٻپ وَٗد ٳڀُظڂ ٛىڃه ٳبڅ حهلل ٫ِ وؿپ أ٬٣ڄه وٓٸخ ح ٻخڅ أكيٻڂ ٛخثڄخ ٳنًٔ ٳاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٫ىٱ ٫ان ڃلڄاي ران ٓاََُن ٫ان      كي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .پ ًٿٺڃؼ-
ٍ أڅ ػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كايػنخ ٫اىٱ ٫ان حٿلٔان ٷاخٽ رڀٰنا      كي ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڄ٬يڅ ؿزخٍ وحٿ٬ـڄخء ؿزخٍ وحٿزجَ ؿزخٍ وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄْحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٫ىٱ ٫ان ڃلڄاي ران ٓاََُن ٫ان      كي - 

 ڂڀحهلل ٫ڀُه وٓ ڀًأرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛ
 .پ ًٿٺڃؼ-
خ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كايػنخ ٫اىٱ ٫ان حٿلٔان ٷاخٽ رڀٰناٍ أڅ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
طٸااىځ حٿٔااخ٫ش كظااً طٸااخطڀىح ٷىڃااخ َنظ٬ڀااىڅ حٿ٘اا٬َ وكظااً طٸااخطڀىح ٷىڃااخ ٫ااَحٝ حٿىؿااى  هاانْ  ٖ-

 ـخڅ حٿڄ٤َٷش.ٿڄحْنىٱ ٰٛخٍ ح٫ُْن ٻخڅ وؿىههڂ ح
َ ٷخٽ كيػنخ ٫ىٱ ٫ان ڃلڄاي ران ٓاََُن ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴكي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .پ ًٿٺڃؼ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن أرٍ ٫يٌ ٫ن حرن ٫ىڅ ٫ن ٫ڄَُ رن آلٶ ٷخٽكي - 
أٷزاپ ڃناٺ كُاغ ٍأَاض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً        ٍض ڃ٪ حٿلٔن رن ٫ڀٍ وٿٸُنخ أرى هَََس ٳٸخٽ أٍنٻن-

 .ٓڀڂ َٸزپ ٷخٽ ٳٸخٽ رٸڄُٜه ٷخٽ ٳٸزپ َٓطهحهلل ٫ڀُه و
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ هڄخځ ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ان أراٍ ڃُڄىناش    كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أنه أطً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ
ٶ ٍ وٷَص ٫ُنٍ ٳاؤنزجنٍ ٫ان ٻاپ ٗاٍء ٳٸاخٽ ٻاپ ٗاٍء هڀا        ٍٔأَظٺ ٣خرض نٴح ٍٓىٽ حهلل اً َخ-

ڃاان ڃااخء ٷااخٽ ٳااؤنزجنٍ ر٬ڄااپ أڅ ٫ڄڀااض رااه ىهڀااض حٿـنااش ٷااخٽ أٳااٖ حٿٔااٗځ وأ٣ااذ حٿټااٗځ وٛااپ   
 حٍْكخځ وٷڂ رخٿڀُپ وحٿنخّ نُخځ طيهپ حٿـنش رٔٗځ.

َوڅ ران ٓا٬ي   ها  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ آالٶ وهاى حٍُْٵ ٷاخٽ أنزؤناخ ٗاََٺ ٫ان       كي - 
 ٸىٽٓڄ٬ض أرخ كخُځ اٖٗـ٬ٍ َٸىٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َ ٽٷخ
ً نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ونلن ٫ناي  ٳٸُاپ ٿاه طاىٳً ٳاٗڅ وطاَٹ ىَناخٍَن أو ىٍهڄاُن         أط-

 .ٳٸخٽ ٻُظخڅ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كايػنخ ٿُاغ ٷاخٽ كايػنٍ ٓا٬ُي حران أراٍ ٓا٬ُي         كي - 

 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽخ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷ
 .ڃَأس ڃٔڀڄش طٔخٳَ ڃَُٔس ٿُڀش اٖ وڃ٬هخ ٍؿپ ًو ڃلَځ ڃنهخَلپ ٖ ٖ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿُغ ٷخٽ كيػنٍ ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرُه ٫ن كي - 
 أرٍ هَََس

نٔاخء حٿڄٔاڀڄخص ٖ طلٸاَڅ ؿاخٍس ٿـخٍطهاخ وٿاى       َخٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸاىٽ   أڅ-
 .ٳَٓن ٗخس

٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷاخٽ كايػنخ ٿُاغ ٷاخٽ كايػنٍ ٓا٬ُي ران أراٍ ٓا٬ُي ٫ان            ػنخكي - 
 ٓخٿڂ ڃىٿً حٿن٠ََُن ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ

وحنٍ ٷي حطوٌص ٫نايٹ ٫هايح ٿان طوڀٴنُاه ٳخَڄاخ      َ ٠ذ حٿزَٰ٘ ڀهڂ انڄخ ڃلڄي رَ٘ ٠َٰذ ٻڄخحٿ-
 .ظه أو ؿڀيطه ٳخؿ٬ڀهخ ٿه ٻٴخٍس وٷَرش طٸَره رهخ اٿُٺ َىځ حٿٸُخڃشڃئڃن آًَظه أو ٗظڄ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿُغ كايػنخ ٓا٬ُي ٷاخٽ وكايػنخ هخٗاڂ كايػنخ ٿُاغ        كي - 
هَََس أناه ٷاخٽ ٷاخٽ     ٍرٍ ًرخد ٫ن أرأ كيػنٍ ٬ُٓي رن أرٍ ٬ُٓي ٫ن ٤٫خء رن ڃُنخء ڃىٿً رن

 ٓڀڂٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و
نااِٿن حراان ڃااََڂ كټڄااخ و٫اايٖ ٳُټٔااَ حٿٜااڀُذ وٿُٸااظڀن حٿونَِااَ وٿ٠ُاا٬ن حٿـَِااش وٿُظااَٻن    ٿُ-

حٿٸٗٙ ٳٗ ٬ًَٔ ٫ڀُهخ وٿظٌهزن حٿ٘النخء وحٿظزاخٯٞ وحٿظلخٓاي وٿُاي٫ىڅ اٿاً حٿڄاخٽ ٳاٗ َٸزڀاه         
 .أكي

يػنخ ٿُاغ كايػنٍ ٓا٬ُي ران أراٍ ٓا٬ُي ٫ان أرُاه ٫ان          كٍ كيػنخ كـخؽ أر كيػنٍ حهلل ػنخ ٫زيكي - 
 رٍ هَََس أنه ٓڄ٬ه َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽأ
ح ُنض أڃش أكيٻڂ ٳظزُن ُنخهخ ٳڀُـڀيهخ حٿلي وٖ َؼَد ٫ڀُهاخ ػاڂ أڅ ُناض ٳڀُـڀايهخ حٿلاي وٖ      اً-

 .پ ڃن ٬َٗلزَؼَد ٫ڀُهخ ػڂ أڅ ُنض ٳظزُن ُنخهخ ٳڀُز٬هخ وٿى ر
ٗاڂ ٷاخٖ كايػنخ ٿُاغ ٷاخٽ كايػنٍ ٓا٬ُي ٫ان         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـاخؽ وكايػنخ هخ  كي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸىٽ
حٿاه اٖ حهلل وكاي  ٫اِ ؿناي  ونٜاَ ٫زاي  وٯڀاذ حْكاِحد وكاي  ٳاٗ ٗاٍء ر٬اي  ٷاخٽ هخٗاڂ                ٖ-

 .أ٫ِ
ران ڃُناخء   خ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿُغ ٷخٽ كيػنٍ ٬ُٓي ٫ان ٤٫اخء   نكيػنٍ أرٍ كيػ ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ڃىٿً رن أرٍ ًرخد أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
ظيد حهلل ٫ِ وؿپ ٿڄن َوَؽ ٳٍ ٓزُڀه ٖ َوَؿه اٖ حَٔڄخڅ رٍ وحٿـهخى ٳٍ ٓزُڀٍ أنه ٫ڀً حن-

ڃناه   خ رٸظپ واڃخ رىٳخس أو أٍى  اٿً ڃٔټنه حٿٌٌ هاَؽ ڃڄخنه ڃخ ٻخڅ ابَٟخڃن كظً أىهڀه حٿـنش ر
 .نخٽ ڃخ نخٽ ڃن أؿَ أو ٯنُڄش

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ؿَََ ٫ن ٫ڄخٍس رن حٿٸ٬ٸخ٩ ٫ن أرٍ ٫ٍُش ٫ن أرٍ هَََس كي - 
 ٷخٽ

حهلل رؤرٍ ٽ ڀض ٿه َخ ٍٓىٳٸ څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٻزَ ٳٍ حٿٜٗس ٓټض هنُشٻخ-
خٽ أٷاىٽ حٿڀهاڂ رخ٫اي رُناٍ وراُن ه٤خَاخٌ       وأڃٍ ڃخ طٸىٽ ٳٍ ٓټىطٺ رُن حٿظټزُاَ وحٿٸاَحءس ٷا    أنض
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ٻڄخ رخ٫يص رُن حٿڄَ٘ٵ وحٿڄَٰد حٿڀهڂ حنٸنٍ ڃن حٿو٤خَخ ٻڄخ َنٸً حٿؼاىد حْراُٞ ڃان حٿاينْ     
 .حٿڀهڂ حٯٔڀنٍ ڃن ه٤خَخٌ رخٿؼڀؾ وحٿڄخء وحٿزَى

٫ن أرٍ كخُځ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ       ؿَََ ٫ن ڃنٜىٍخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 
 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٍٓىٽ حهلل ٛ

 .كؾ حٿزُض ٳڀڂ ََٳغ وٿڂ َٴٔٶ ٍؿ٪ ٻڄخ وٿيطه أڃه ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ ٫ن ٫زخى رن ٍحثي ٫ان ٓا٬ُي ران أراٍ هُاَس ٷاخٽ كايػنخ        كي - 

َََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ   ه ُٔن ٓنش ٫ن أرٍهڄ حٿلٔن ڃنٌ نلى ڃن أٍر٬ُن أو
 ٷخٽ

ڃخڅ َؤٻڀىڅ ٳُه حٿَرخ ٷخٽ ٷُپ ٿه حٿنخّ ٻڀهڂ ٷخٽ ڃن ٿڂ َؤٻڀاه ڃانهڂ نخٿاه ڃان     طٍ ٫ڀً حٿنخّ َُؤ-
 .ٯزخٍ 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هُ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ٫ىٱ ٫ن ٍؿاپ كيػاه ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ       كي - 
 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

وحرن حٿٔازُپ أوٽ ٗاخٍد وٖ   څ ًٍح٫خ ڃن كىحٿُهخ ٻڀهخ ٤٫ْخڅ حٔرپ وحٿٰنڂ ىَڂ حٿزجَ أٍر٬كَ-
 .َڄن٪ ٳ٠پ ڃخء ٿُڄن٪ ره حٿټٓ

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ٫زااي حٿااَكڄن حٿ٤ٴااخوٌ ٷااخٽ كاايػنخ أَااىد ٫اان       كااي - 
 حٿِهٌَ ٫ن ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

وَڄن٬ااه حٿڄٔااخٻُن وڃاان ٿااڂ َـااذ ٳٸااي ٫ٜااً حهلل   حٿ٬٤ااخځ ٬٣ااخځ حٿ٬ااَّ ٓاا٬٤ڄه حْٯنُااخء  ٗااَ-
 ٿه.وٍٓى

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ران ٫ڀٸڄاش ٫ان        كي - 
 ٍؿپ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .كڄخٍش حؿظڄ٪ ٷىځ ػڂ طٴَٷىح ٿڂ ٌَٻَوح حهلل ٻؤنڄخ طٴَٷىح ٫ن ؿُٴ ڃخ-
خڅ ٷاخٽ كايػنخ ڃنٜاىٍ ٫ان ٓا٬ي ران       ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كـاخؽ ٷاخٽ كايػنخ ٗاُز        خػنكي - 

ارَحهُڂ ٫ن ٫ڄَ ران أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه              
 وٓڀڂ

 .حٽ ٳٍ حٿٸَآڅ ٻٴَؿي-
٫ان   ڃىٓاً حران ٫ٸزاش   ٍ ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كـاخؽ ٷاخٽ ٷاخٽ حران ؿاََؾ أهزَنا         كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن 
ؿڀْ ٳٍ ڃـڀاْ ٻؼاَ ٳُاه ٿ٤ٰاه ٳٸاخٽ ٷزاپ أڅ َٸاىځ ٓازلخنٺ ٍرناخ ورلڄايٹ ٖ حٿاه اٖ أناض              ڃن-

 .أٓظٰٴَٹ ػڂ أطىد اٿُٺ اٖ ٯٴَ حهلل ٿه ڃخ ٻخڅ ٳٍ ڃـڀٔه ًٿٺ
ٷاخٽ كايػنخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان           نخ أرى ڃ٬خوَشيػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 

 ََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأرٍ هَ
 .٬ـڄخء ؿزخٍ وحٿزجَ ؿزخٍ وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄْحٿ-
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ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ آاالٶ راان ٫ُٔااً ٷااخٽ كاايػنخ ؿََااَ ٬َنااٍ حراان كااخُځ ٫اان  كااي - 
 َََس ٷخٽه حٿِرَُ رن حٿوََض ٫ن ٫ټَڃش ٫ن أرٍ

 .ٳٍ ٣َٷهڂ أنهخ ٓز٪ أ٩ًٍ ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح حهظڀٲ حٿنخّٷ٠-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش ٷخٽ كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن حرن ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس كي - 

 ٷخٽ
 ن.پ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن حٿٜٗس ٳٍ حٿؼىد حٿىحكي ٳٸخٽ أو ٻڀټڂ َـي ػىرُٓج-
ٔاخڅ ٫ان حران ٓاََُن ٫ان أراٍ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أراى ڃ٬خوَاش ٫ان ه٘اخځ ران ك     كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .طخد ٷزپ ٣ڀى٩ حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰرهخ طخد حهلل ٫ڀُه ڃن-
٫ن  ټڂػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄخٍس رن ُحًحڅ ٫ن ٫ڀٍ رن حٿلكي - 

 ُه وٓڀڂ ٷخٽٍ ٍرخف ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀر٤٫خء رن أ
 .ٓجپ ٫ن ٫ڀڂ ٬َڀڄه ٳټظڄه أٿـڂ َىځ حٿٸُخڃش رڀـخځ ڃن نخٍ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش ٷاخٽ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ َلُاً ڃاىٿً ؿ٬ايس         كي - 

 رن هزَُس ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٿاڂ َ٘اظهه   وٓڀڂ ٫اخد ٬٣خڃاخ ٷا٢ ٻاخڅ اًح حٗاظهخ  أٻڀاه واًح        هٛڀً حهلل ٫ڀُ ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ڃخ-

 .ٓټض
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ ٷخٽ حرن ؿََؾ أهزَناٍ َُاخى ران ٓا٬ي أڅ ٛاخٿلخ      كي - 

 ڀڂوٓ ڃىٿً حٿظىأڃش أهزَ  أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه
 .ڃشٌٻَوح حهلل ٳُه ٻخنض ٫ڀُهڂ ٳُه كَٔس َىځ حٿٸُخَػڂ ٷخڃىح وٿڂ ْ ح ٷ٬ي حٿٸىځ ٳٍ حٿڄـڀاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أراٍ هََاَس   كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َ ىٽ حهلل ط٬خٿً أ٫يىص ٿ٬زخىٌ حٿٜخٿلُن ڃخٖ ٫ُن ٍأص وٖ أًڅ ٓڄ٬ض وٖ هَٸ- ٫ڀاً ٷڀاذ    ٤ا

 .ْ ڃخ أهٴٍ ٿهڂ ڃن ٷَس أ٫ُنهَح ڃن رڀه ڃخ أ٣ڀ٬ټڂ ٫ڀُه ػڂ ٷَأ ٳٗ ط٬ڀڂ نٴًرَ٘ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٷخٽ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أراٍ هََاَس   كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .طٜىڃىح َىځ حٿـڄ٬ش اٖ وٷزڀه َىځ أو ر٬ي  َىځ ٖ-
ً   حػنخ ٫زي كي -  ٷاخٽ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ       هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٫ان ح٫ْڄاٖ و٬َڀا

 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٍرىح وٓيىوح ٳبناه ٿان َنـاٍ أكايح ڃانټڂ ٫ڄڀاه ٷڀناخ َاخ ٍٓاىٽ حهلل وٖ أناض ٷاخٽ وٖ أناخ اٖ أڅ             ٷخ-

 .َظٰڄينٍ حهلل ڃنه رَكڄش وٳ٠پ
ٖ ٫ان أراٍ ٓاٴُخڅ ٫ان ؿاخرَ ٫ان        كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٷخٽ أنزؤنخ ح٫ْڄا هللػنخ ٫زي حكي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 .ڀهڃؼ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٫ان ح٫ْڄاٖ و٬َڀاً ٷاخٽ كايػنخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ         كي - 

 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٷخ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ًح حٿاىؿهُن ٷاخٽ حران نڄُاَ      ي َٗ حٿنخّ وٷخٽ ٬َڀً طـي ڃان ٗاَ حٿناخّ ٫ناي حهلل َاىځ حٿٸُخڃاش      طـ-

 .حٿٌٌ َؤطٍ هئٖء رليَغ هئٖء وهئٖء رليَغ هئٖء
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٷخٽ أنزؤنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ان أراٍ هََاَس    كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ُٸاپ اناٍ حٿڄاَإ وٛاخثڂ     أكايٻڂ ٳاٗ ََٳاغ وٖ َـهاپ ٳابڅ ؿهاپ ٫ڀُاه أكاي ٳڀ         ځح ٻخڅ َىځ ٛىاً-

وربٓنخى  ًٍونٍ ڃخ طَٻظټڂ ٳبنڄخ هڀٺ ڃن ٻخڅ ٷزڀټڂ رٔئحٿهڂ وحهاظٗٳهڂ ٫ڀاً أنزُاخثهڂ ٳابًح أڃاَ      
ٿټڂ رٍ٘ء ٳوٌوح ڃنه ڃخ حٓظ٬٤ظڂ واًح نهُظټڂ ٫ن ٗاٍء ٳاخنظهىح وربٓانخى  ٍإَاخ حٿڄٔاڀڂ أو طاَي       

ٍ رُاي  ٖ طايهڀىڅ حٿـناش    ؿِء ڃن ٓظش وأٍر٬ُن ؿِءح ڃن حٿنزىس وربٓنخى  هٌح ٷخٽ وحٿٌٌ نٴٔٿه 
وٖ طئڃنىح كظً طلخرىح اڅ ٗجظڂ ىٿڀظټڂ ٫ڀً أڃَ أڅ ٳ٬ڀظڄى  طلخرزظڂ ٷخٿىح أؿاپ ٷاخٽ    كظً طئڃنىح

أٳ٘ىح حٿٔٗځ رُنټڂ وربٓنخى  هٌح ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٻاخڅ ٫ڀاً حٿ٤ََاٶ ٯٜان      
حٿىٛااخٽ ٷااخٿىح انااٺ  ٳؤڃخ٣هااخ ٍؿااپ ٳؤىهااپ حٿـنااش وربٓاانخى  هااٌح نهااً ٫اان     َس َاائًٌ حٿنااخّٗااـ

 ٍ ٿااُْ ڃااؼڀټڂ أنااٍ أ٧ااپ ٫نااي ٍرااٍ ٬٤َڄنااٍ ؤَااٸُنٍ حٻڀٴااىح ڃاان ح٫ْڄااخٽ ڃااخ       طىحٛااپ ٷااخٽ اناا
 ط٤ُٸىڅ.

ٍ ٛخٿق ٫ن أراٍ هََاَس ٷاخٽ    أر ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ أنزؤنخ ح٫ْڄٖ ٫نكي - 
 ُه وٓڀڂڀ ٛڀً حهلل ٫حهللٷخٽ ٍٓىٽ 

 .ٍ حٿنٔذ وحٿنُخكش ٫ڀً حٿڄُضنظخڅ ٳٍ حٿنخّ هڄخ رهڂ ٻٴَ حٿ٬٤ن ٳحػ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ أنزؤنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أراٍ هََاَس ٷاخٽ    كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .وٍكڄش ؿ٬ڀهخ ٿه ُٻخسٳخڄخ أنخ رَ٘ ٳؤَڄخ ڃٔڀڂ ٓززظه أو ٿ٬نظه أو ؿڀيطه ان-
نڄَُ كيػنخ ح٫ْڄٖ و٬َڀً ٷاخٽ أنزؤناخ ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرنكي - 

 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٍ ٳبڅ ٍرټڂ حهلل وٿټن ٿُٸپ ُٓيٌٍر َٸىٿن أكيٻڂ ٫زيٌ ٳټڀټڂ ٫زي وٿټن ٿُٸپ ٳظخٌ وٖ َٸپ ٖ-
ٛخٿق ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
څ َؤهٌ أكيٻڂ كزٗ ٳُؤطٍ حٿـزپ ٳُلظ٤ذ ڃناه ٳُز٬ُاه ٳُؤٻاپ وَظٜايٵ هُاَ ٿاه ڃان أڅ َٔاؤٽ         ْ-

 .حٿنخّ ُٗجخ
َُاي ران أٓاڀڂ ٫ان ًٻاىحڅ       نه٘خځ رن ٬ٓي ٫ا خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنكي - 

 ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍ
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طٔزىح حٿيهَ ٳبڅ حهلل ٫ِ وؿپ ٷخٽ أنخ حٿيهَ حَْخځ وحٿڀُخٿٍ ٿاٍ أؿايىهخ وأرڀُهاخ وآطاٍ رڄڀاىٹ       ٖ-
 .ر٬ي ڃڀىٹ

٫ن أرٍ  نخى ٫ن ح٫َْؽٿِػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ ٫زُي حهلل ٫ن أرٍ حكي - 
 هَََس ٷخٽ

ه وٓااڀڂ ٫اان حٿ٘ااٰخٍ وحٿ٘ااٰخٍ أڅ َٸااىٽ حٿَؿااپ ٿڀَؿااپ ُوؿنااٍ  ً ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُاانهاا-
 .حرنظٺ وأُوؿٺ حرنظٍ أو ُوؿنٍ أهظٺ وأُوؿٺ أهظٍ ٷخٽ ونهً ٫ن رُ٪ حٿٍَٰ و٫ن حٿلٜخس

ن ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان    را  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ حران نڄُاَ كايػنخ ٫زُاي حهلل ٫ان هزُاذ        كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽكٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 

 .حَٔڄخڅ ٿُؤٍُ اٿً حٿڄيَنش ٻڄخ طؤٍُ حٿلُش اٿً كـَهخ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ ٫ن ٫زُي حهلل وڃلڄاي ران ٫زُاي ٷاخٽ كايػنخ ٫زُاي حهلل       كي - 

ََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه  ٫َخٛڂ ٫ن أرٍ هن ٫ن هزُذ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن كٴٚ حر
 وٓڀڂ

ٛااٗطُن وٿزٔااظُن ور٬ُظااُن نهااً ٫اان حٿٜااٗس ر٬ااي حٿٴـااَ كظااً ط٤ڀاا٪ حٿ٘ااڄْ و٫اان   ً ٫اان نهاا-
حٿٜٗس ر٬ي حٿ٬َٜ كظً طٰاَد حٿ٘اڄْ و٫ان حٗاظڄخٽ حٿٜاڄخء و٫ان حٔكظزاخء ٳاٍ ػاىد وحكاي           

 .وطٴ٠ً رٴَؿٺ اٿً حٿٔڄخء ٷخٽ حرن نڄَُ ٳٍ كيَؼه و٫ن حٿڄنخرٌس وحٿڄٗڃٔش
نخ َلُاً ٫ان أراٍ ٛاخٿق أناه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حران نڄُاَ كايػ   كي - 

 َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٖ أڅ أٗٶ ٫ڀً أڃظٍ أو ٫ڀً حٿنخّ ٖكززض أڅ ٖ أطوڀٲ هڀاٲ ٓاََش طواَؽ ٳاٍ ٓازُپ حهلل      ٿى-

وَؿىڅ ٳىىىص أڅ أٷخطپ ٳٍ ٓازُپ  ُظلڄڀىڅ ٫ڀُه ٳَ وٿټن ٖ أؿي ڃخ أكڄڀهڂ ٫ڀُه وٖ َـيوڅ ڃخ
 كُخ ػڂ أٷظپ ػڂ أكُخ ػڂ أٷظپ.حهلل ٳؤٷظپ ػڂ أ

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن نڄَُ كيػنخ حٓڄ٬ُپ رن أرٍ هخٿي ٫ن أرُه ٷخٽكي - 
څ أرى هَََس َٜڀٍ رخٿڄيَنش نلىح ڃن ٛٗس ٷُْ رن أرٍ كخُځ ٳٸڀض ٿه َاخ أراخ هََاَس هټاٌح     ٻخ-

ض ٖ وحهلل اٖ هُاَح  هلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٜڀٍ ٷخٽ وڃخ أنټاَص ڃان ٛاٗطٍ ٷڀا    حٓىٽ حهلل ٛڀً ٍ ٻخڅ
 .انٍ أكززض أڅ أٓؤٿٺ ٷخٽ ن٬ڂ وأؿىُ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ حران نڄُاَ كايػنخ حْوُح٫اٍ كايػنخ أراى ٻؼُاَ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ            كي - 
 ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽٓڄ هَََس َٸىٽ

 .ُن حٿنوڀش وحٿ٬نزشطوڄَ ڃن هخطُن حٿ٘ـَحٿ-
راٍ كايػنخ ه٘اُڂ أنزؤناخ أراى ٫زاي حهلل حٿزټاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران أراٍ ٓا٬ُي             ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أ  كي - 

 حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڂ يٻٔٴَ ٷ٬٤ش ڃن حٿ٬ٌحد ْڅ حٿَؿپ َ٘ظٰپ ٳُه ٫ن ُٛخڃه وٛٗطه و٫زخىطه ٳبًح ٷ٠ً أكا حٿ-

 .  ٳڀ٬ُـپ حٿَؿى٩ اٿً أهڀهَنهڄظه ڃن ٓٴ
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ڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ كيػنٍ أرٍ كيػنخ وٻُ٪ كيػنخ ح٫ْػنخ ٫زي حهلل كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٌٻَ كيَؼخ ػڂ ٷخٽ

لذ أكيٻڂ اًح ٍؿا٪ اٿاً أهڀاه أڅ َـاي ٳُاه ػاٗع هڀٴاخص ٨٫اخځ ٓاڄخڅ ٿاؼٗع آَاخص َٸاَإهن             أَ-
 ٿه ڃن ػٗع هڀٴخص ٨٫خځ ٓڄخڅ. ٳٍ ٛٗطه هَُ ٻڂأكي

 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن ٫خٛڂ كيػنٍ حٿنهخّ رن ٷهاڂ ٫ان ٗايحى أراٍ ٫ڄاخٍ      ػنخ ٫زي حهللكي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .كخٳ٦ ٫ڀً ٗٴ٬ش حٿ٠لً ٯٴَص ًنىره واڅ ٻخنض ڃؼپ ُري حٿزلَ ڃن-
ن أراٍ  ٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀاٺ ران ٫زاي حٿاَكڄن حٿاٌڃخٌٍ أنزؤناخ ٓاٴُخڅ ٫ا        ػنػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
حٿنٔااخء هڀٸاان ڃاان ٟااڀ٪ ٖ َٔااظٸڄن ٫ڀااً هڀُٸااش اڅ طٸڄهااخ طټٔااَهخ واڅ طظَٻهااخ طٔااظڄظ٪ رهااخ   اڅ-

 وٳُهخ ٫ىؽ.
خ ٍٗاايَن كاايػنٍ ٫ڄااَو ٬َنااٍ حراان نراان ٯااُٗڅ كاايػ ُااًػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ َلكااي - 

أرااٍ هااٗٽ أڅ ن٬ُڄااخ حٿڄـڄااَ كيػااه أنااه ٛااڀً وٍحء أرااٍ هََااَس ٳٸااَأ أځ   حٿلااَع ٫اان ٓاا٬ُي راان
حٿٸَآڅ ٳڀڄخ ٷخٽ ٯَُ حٿڄ٠ٰىد ٫ڀُهڂ وٖ حٿ٠خٿُن ٷخٽ آڃُن ػڂ ٻزَ ٿىٟ٪ حٿَأّ ػڂ ٷخٽ كاُن  

 .ٳَ٭ وحٿٌٌ نٴٍٔ رُي  انٍ ْٗزهټڂ ٛٗس رَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ٿُغ ٫ن ڃـخهي وٗهَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫نكي - 
ٛخنٍ هڀُڀٍ رؼٗع أڅ ٖ أنخځ اٖ ٫ڀً وطَ وأڅ أٛىځ ػٗػش أَاخځ ڃان ٻاپ ٗاهَ وأڅ ٖ أى٩     أو-

ران   ڄاي يص هٌَن حٿليَؼُن ٳٍ ٻظخد أرٍ رو٢ َي  ٷخٽ كايػنخ ڃل وؿ ٍٻ٬ظٍ حٿ٠لً ٷخٽ ٫زي حهلل
ٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل     ْنٜخٌٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أرا      ح٫زي حهلل 

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طٸيڃىح حٿ٘هَ ٬َنٍ ٍڃ٠اخڅ رُاىځ وٖ َاىڃُن اٖ أڅ َىحٳاٶ ًٿاٺ ٛاىڃخ       
 .ٻخڅ َٜىڃه أكيٻڂ ٛىڃىح ٿَإَظه وحٳ٤َوح ٿَإَظه ٳبڅ ٯڂ ٫ڀُټڂ ٳ٬يوح ػٗػُن ػڂ حٳ٤َوح

ڃلڄي ٫ن أرٍ هََاَس   ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنٍ ح٬ْٗغ ٫ن نخػكي - 
 أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ش ڃن حْڃڂ ٳٸيص ٳخهلل أ٫ڀڂ حٿٴؤٍ هٍ أځ ٖ أٖ طَي أنهخ اًح وٟ٪ ٿهخ حٿزخڅ حٔرپ ٿڂ ط٬٤ڄهأڃ-
ٔن ٫ان أراٍ هََاَس    لحٿڄزخٍٹ ٫ن حٿٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنكي - 

 ڀُه وٓڀڂٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫
ً حرن آىځ ػٗع ٫ٸي رلَََ اًح رخص ڃان حٿڀُاپ ٳابڅ هاى ط٬اخٍ ڃان حٿڀُاپ ٳاٌٻَ حهلل ٫اِ وؿاپ           ٫ڀ-

حنلڀض ٫ٸيس ٳبڅ طىٟؤ حنلڀض ٫ٸيس ٳبڅ ٷخځ ٳ٬ِځ ٳٜڀً حنلڀض حٿ٬ٸاي ؿڄ٬ُاخ واڅ هاى راخص وٿاڂ      
 .َٜزق أٛزق ٫ڀُه حٿ٬ٸي ؿڄ٬ُخ ًٟؤ وٿڂ َٜپ كظظىٌَٻَ حهلل ٫ِ وؿپ وٿڂ َ

  كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ ٫ن َىنْػنخ ٫زي حهللكي - 
 .ڂ ََٳ٬هوٿ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن ٷخٽكي - 
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نخ أرى هَََس َليع أٛلخره اً أٷزپ ٍؿپ اٿً أرٍ هَََس وهى ٳٍ حٿڄـڀْ ٳؤٷزپ و٫ڀُه كڀش رُ-
٫نايٹ ٳاٍ كڀظاٍ هاٌ  ڃان       خ كظً ٷخځ ٫ڀً أرٍ هَََس ٳٸخٽ َخ أراخ هََاَس هاپ   هٿه ٳـ٬پ َڄُْ ٳُ

ٳظُخ ٳَٳ٪ ٍأٓه اٿُه وٷخٽ كيػنٍ حٿٜخىٵ حٿڄٜيوٵ هڀُڀٍ أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٷاخٽ   
رُنخ ٍؿپ ڃڄن ٻخڅ ٷزڀټڂ َظزوظَ رُن رَىَن ٳ٠ٰذ حهلل ٫ڀُه ٳؤڃَ حٍْٝ ٳزڀ٬ظه ٳىحٿٌٌ نٴٍٔ 

 .َىځ حٿٸُخڃش حًهذ أَهخ حٿَؿپ اٿً َىځ حٿٸُخڃش ًنه ٿُظـڀـپ اٿا رُي 
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ هخٗااڂ كاايػنخ حٿڄزااخٍٹ ٫اان حٿلٔاان ٫اان أرااٍ هََااَس ٷااخٽ ٖ كاي  - 

 أ٫ڀڄه اٖ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 طزخَٗ حٿڄَأس حٿڄَأس وٖ َزخَٗ حٿَؿپ حٿَؿپ. ٖ-
 پ ٫ن َىنْ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽُرٍ كيػنخ حٓڄ٬أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 
ي ٫ڀً ٍأٓه ػٗع ٫ٸي رلَََ ٳبڅ ٷخځ ٳٌٻَ حهلل ٫ِ وؿاپ أ٣ڀٸاض وحكايس واڅ    ح نخځ أكيٻڂ ٫ٸاً-

ڃ٠ً ٳظىٟؤ أ٣ڀٸض حٿؼخنُش ٳبڅ ڃ٠ً ٳٜڀً أ٣ڀٸض حٿؼخٿؼش ٳبڅ أٛزق وٿاڂ َٸاڂ ٗاُجخ ڃان حٿڀُاپ      
 .وٿڂ َٜپ أٛزق وهى ٫ڀُه ٬َنٍ حٿلَََ

٬ض أرخ هََاَس  هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن َُخى ٷخٽ ٓڄح ػنخ ٫زيكي - 
 َٸىٽ ٷخٽ أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٴهڄخ ؿڄ٬ُخ أو حن٬ڀهڄخ ؿڄ٬ُخ ٳبًح ٿزٔض ٳخريأ رخٿُڄنً واًح هڀ٬ض ٳخريأ رخٿَُٔيأك-
ََاَس  هٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ى ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن َُخكي - 

 َٸىٽ
ڄ٤هَس أٓزٰىح حٿىٟاىء ٳابڅ أراخ حٿٸخٓاڂ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه       ؤڅ َڄَ رنخ وحٿنخّ َظىٟئوڅ ڃن حٿوٻ-

 .وٓڀڂ ٷخٽ وَپ ٿڀ٬ٸذ ڃن حٿنخٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي ران َُاخى ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان       كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
َ  شٳااٍ حٿـڄ٬ااش ٿٔااخ٫ اڅ- ح اٖ أ٤٫ااخ  وٷااخٽ أرااى ٖ َىحٳٸهااخ ٫زااي ڃٔااڀڂ َٜااڀٍ ٳُهااخ َٔااؤٽ حهلل هُاا

هَََس َٸڀڀهخ رُي  ٷخٽ كـخؽ ٷخٽ ٬ٗزش وكيػنٍ حرن ٫ىڅ ٫ن حرن ٓاََُن ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان      
 .حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رڄؼپ ًٿٺ

َ   ڄٸػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـاخؽ كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ٓا٬ُي حٿ     كي -  َس أڅ َا زاٌَ ٫ان أراٍ ه
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٓٴپ ڃن حٿټ٬زُن ڃن حُٔحٍ ٳهى ٳٍ حٿنخٍ ٷخٽ ٬ٗزش وٻخڅ ٬ُٓي ٷي ٻزَٻخڅ أ ڃخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كـخؽ وڃلڄاي ران ؿ٬ٴاَ ٷاخٽ أنزؤناخ ٗا٬زش ٫ان ڃنٜاىٍ ٷاخٽ          كي - 

 ٷخٽ ٬ٗزش
ش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٫زاي حهلل      زحٿڄَُٰس رن ٬ًٗ ذ ره اٿٍ ٳٸَأطه ٫ڀُه ٫ن أرٍ ٫ؼڄخڅ ڃىٿٻظ-

ه ٷخٽ ڃخ ڃن ٫زي ڃٔڀڂ َٜاڀٍ ٳاٍ َاىځ ػنظاٍ ٫٘اَس ٍٻ٬اش ط٤ى٫اخ اٖ رناٍ ٿاه          ٷخٽ أرٍ وٿڂ ََٳ٬
 .رُض ٳٍ حٿـنش



  

 

 

Page 756 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿلټڂ ٷخٽ ٫زي حهلل وٓڄ٬ظه أنزؤنخ ڃن حٿلټڂ ران ڃىٓاً كايػنخ    كي - 
ٓاََُن ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ         خڅ ٫ن ڃلڄي ران ك٫ًُٔٔ رن َىنْ كيػنخ ه٘خځ رن 

  ٫ڀُه وٓڀڂحهلل ٛڀً حهلل
 .٫ًٍه حٿٸٍء ٳڀُْ ٫ڀُه ٷ٠خء وڃن حٓظٸخء ٳڀُٸٞ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ أهزَنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ران ٓاََُن ٫ان أراٍ     كي - 

 هَََس أڅ ٍؿٗ ٓؤٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٻڀټڂ َـي ػىرُنود وحكي ٳٸخٽ أػىٜڀٍ ٳٍ أَ-
كيػنخ ََِي رن هَوڅ أهزَنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أراٍ هََاَس ٫ان    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
حٿـڄ٬ش ٓاخ٫ش ٖ َىحٳٸهاخ ٫زاي ڃٔاڀڂ َٜاڀٍ َٔاؤٽ حهلل ٳُهاخ هُاَح اٖ أ٤٫اخء اَاخ  وٷاخٽ رُاي               ٳٍ-

 َِهيهخ. ٪ ٷڀنخ َِهيهخخرٳٸزٞ أٛخر٬ه حٿُڄنً ػٗع أٛ
َي أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َِكي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
هڂ رلٔنش ٳڀڂ ٬َڄڀهخ ٻظزض ٿه كٔنش ٳبڅ ٫ڄڀهخ ٻظزض ٿه ٫َ٘ كٔنخص وڃان هاڂ رٔاُجش ٳڀاڂ      ڃن-

 .يسحك٬َڄڀهخ ٿڂ طټظذ ٫ڀُه ٳبڅ ٫ڄڀهخ ٻظزض ٫ڀُه ُٓجش و
٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ران  كي - 

 ٷخٽ
ً ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳااٍ حٿـنااُن رٰااَس ٫زااي أو أڃااش ٳٸااخٽ حٿااٌٌ ٷ٠ااً ٫ڀُااه  ٷ٠اا-

 أٻپ وٖ ٛخف ٳخٓظهپ ٳڄؼاپ ًٿاٺ ٤َاپ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه        وٖ أ٬َٸپ ڃن ٖ َٗد
 .رٸىٽ ٗخ٫َ ن٬ڂ ٳُه ٯَس ٫زي أو أڃش اڅ هٌح ٿُٸىٽ ڀڂوٓ

زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ وأنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ          ػنخ ٫كي - 
 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٛااڀً ٫ڀااً ؿنااخُس ٳڀااه ٷُااَح١ وڃاان طز٬هااخ كظااً َٸ٠ااً ىٳنهااخ ٳڀااه ٷَُح٣ااخڅ أكاايهڄخ أو         ڃاان-
ٛايٵ   ٳٌٻَص ٖرن ٫ڄَ ٳظ٬خ٧ڄاه ٳؤٍٓاپ اٿاً ٫خث٘اش ٳٸخٿاض      أَٰٛهڄخ ڃؼپ أكي ٷخٽ أرى ٓڀڄش

 .أرى هَََس ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ ٿٸي ٳ٣َنخ ٳٍ ٷَح٢ٍَ ٻؼَُس
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ وأنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ          كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٸٸض ٿهخ ڃن حٓڄٍ ڃن َٜاڀهخ أٛاڀه وڃان َٸ٬٤هاخ     ٗڄن وهٍ حٿَكڂ َكٽ حهلل ٫ِ وؿپ أنخ حٿٷخ-

 .٬ه ٳؤرظهأٷ٤
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ وأنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ          كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .نخّ ڃ٬خىڅ ٳوُخٍهڂ ٳٍ حٿـخهڀُش هُخٍهڂ ٳٍ حٔٓٗځ اًح ٳٸهىححٿ-
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 أرٍ هَََس ٷخٽٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن ن٫زي حهلل كيػ نخػكي - 
وح ٫ڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ رـناخُس ٳاؤػنىح ٫ڀُهاخ هُاَح ٳاٍ ڃنخٷاذ حٿوُاَ ٳٸاخٽ           ڃَ-

ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وؿزض ػڂ ڃَوح ٫ڀُه رـنخُس أهَي ٳؤػنىح ٫ڀُهخ َٗح ٳٍ ڃنخٷاذ  
 ٫ڀُه وٓڀڂ وؿزض انټڂ ٗهيحء حهلل ٳٍ حٍْٝ. حهلل ٛڀً حهللٽ حٿَ٘ ٳٸخٽ ٍٓى

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷاخٽ ٷاخٽ   كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .َوح هٌح حٿُ٘ذ وٖ ط٘زهىح رخٿُهىى وٖ رخٿنٜخٍيٯُ-
ن ؿاََؾ كايػنخ حٿ٬اٗء ران ٫زاي حٿاَكڄن ران        را كـاخؽ أنزؤناخ ح  خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػن  كي - 

 ن أرٍ ًحٍس ڃىٿً ٫ؼڄخڅ ٷخٽ٬َٸىد ٫
خ ٿزخٿزٸُ٪ ڃ٪ أرٍ هَََس اً ٓڄ٬نخ  َٸىٽ أنخ ح٫ڀڂ حٿناخّ ر٘اٴخ٫ش ڃلڄاي ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ       ان-

َىځ حٿٸُخڃش ٷخٽ ٳظيحٹ حٿناخّ ٫ڀُاه ٳٸاخٿىح اَاه ََكڄاٺ حهلل ٷاخٽ َٸاىٽ حٿڀهاڂ حٯٴاَ ٿټاپ ٫زاي ڃٔاڀڂ             
 رٍ وٖ ََ٘ٹ رٺ. ٿٸُٺ َئڃن

كيػنخ َىنْ رن ڃلڄي كيػنخ ڃلڄي رن هٗٽ حٿڄينٍ كايػنخ أراٍ أناه    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 
 ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ڄهـااَ َََااي حٿـڄ٬ااش ٻڄٸااَد حٿٸَرااخڅ ٳڄٸااَد ؿااِوٍ أو ڃٸااَد رٸااَس وڃٸااَد ٗااخس وڃٸااَد     حٿ-
 .٠ُشر ىؿخؿش وڃٸَد

ٗ        ػنخكي -  ٽ ٷاخٽ أراٍ كايػنخ أراى هََاَس ٫ان       ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ َاىنْ ران ڃلڄاي ران ها
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .س ٳٍ ڃٔـيٌ أٳ٠پ ڃن أٿٲ ٛٗس ٳُڄخ ٓىح  اٖ حٿڄٔـي حٿلَحځٛٗ-
٫ان أراٍ    ُڂػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڄخٍ رن ڃلڄي وهى حرن أهاض ٓاٴُخڅ ٫ان اراَحه    كي - 

 وٓڀڂ٫ُخٝ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
 .ڃؼپ ٫ڀڂ ٖ َنٴ٪ ٻڄؼپ ٻنِ ٖ َنٴٶ ٳٍ ٓزُپ حهلل اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڄَو رن ڃـڄ٪ أراى حٿڄناٌٍ حٿټنايٌ كايػنخ اراَحهُڂ حٿهـاٌَ       كي - 

 وٓڀڂ ُه٫ن أرٍ ٫ُخٝ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ
 .ٶ َىځ حٿٸُخڃش٨٫ڂ ڃن حرن آىځ اٖ ٫ـذ حٿٌنذ وٳُه ََٻذ حٿوڀ پڀً ٻَز-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ راان ٫خٛااڂ ٫اان حٿهـااٌَ ٫اان أرااٍ ٫ُااخٝ ٫اان أرااٍ   كااي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂحهلل هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً
 ڃش.ڀً ٻپ ٍٗء ڃن حٔنٔخڅ اٖ ٫ـذ حٿٌنذ وٳُه ََٻذ حٿوڀٶ َىځ حٿٸُخَز-
ي وه٘اخځ ٫ان حران ٓاََُن ٫ان أراٍ       حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن ٫خٛڂ أنزؤنخ هخٿ يػنخ ٫زكي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .طٔزىح حٿيهَ ٳبڅ حهلل هى حٿيهَ ٖ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن ٫خٛاڂ أنزؤناخ حٿنهاخّ ران ٷهاڂ ٫ان أراٍ ٫ڄاخٍ ٗايحى          كي - 
 َََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂه ٫ن أرٍ

 ُري حٿزلَ. ش حٿ٠لً ٯٴَص ًنىره واڅ ٻخنض ڃؼپكخٳ٦ ٫ڀً ٗٴ٬ ڃن-
ٓاََُن ٫ان    ران  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن ٫خٛڂ أنزؤنخ هخٿي وه٘خځ ٫ن ڃلڄيكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .خهخ ٻڀهخ ىهپ حٿـنشٜهلل ٫ِ وؿپ ط٬ٔش وط٬ُٔن آڄخ ڃن أك اڅ-
أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن ٫خٛڂ أنزؤنخ هخٿي وه٘اخځ ٫ان حران ٓاََُن ٫ان أراٍ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڄىح رخٓڄٍ وٖ طټنىح رټنُظٍطٔ-
٫ن أراٍ   ٓڀُڂ ٫ن ڃـخهيٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ حرن ٫خٛڂ كيػنخ ٿُغ رن أركي - 

 هَََس ٷخٽ
وٓڀڂ رؼٗع أڅ ٖ أنخځ اٖ ٫ڀً وطَ وٛاىځ ػٗػاش أَاخځ ڃان ٻاپ       ٛخنٍ هڀُڀٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُهأو-

 .ٗهَ وٍٻ٬ظٍ حٿ٠لً
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ ٫ان حٿلاٌحء ٫ان حران ٓاََُن ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ           كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٍ وحٿڄ٬يڅ ؿزخٍ وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄْزخ٬ـڄخء ؿحٿ-
رٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن ٫خٛڂ ٫ن هخٿي حٿلاٌحء ٫ان ڃلڄاي ران ٓاََُن ٫ان       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ
 .ٽ ٍؿپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أَٜڀٍ أكينخ ٳٍ حٿؼىد ٷخٽ أوٻڀټڂ َـي ػىرُنٓؤ-
رٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أراٍ  أيػنخ ٓهُپ رن ك ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن ٫خٛڂكي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
 .ح ٛڀً أكيٻڂ حٿـڄ٬ش ٳڀُٜپ ر٬يهخ أٍر٪ ٍٻ٬خصاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران ََِاي أهزَناخ حٿلـاخؽ ٫ان ٤٫اخء ٫ان أراٍ هََاَس          كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ُخڃش ڃڀـڄخ رڀـخځ ڃن نخٍٸٻظڂ ٫ڀڄخ ٬َڀڄه ؿخء َىځ حٿ ڃن-
يػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن َىٓٲ كيػنخ ٳ٠ُپ رن ٯِوحڅ ٫ان أراٍ ن٬اڂ ٫ان     ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض نزٍ حٿظىرش ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .خٽٷ ڄخ ٍؿپ ٷٌٱ ڃڄڀىٻه وهى رٌَء ڃڄخ ٷخٽ أٷخځ ٫ڀُه حٿلي َىځ حٿٸُخڃش اٖ أڅ َټىڅ ٻڄخأَ-
٫ان ٤٫اخء ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان        زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ََِاي ٫ان كـاخؽ   ٫ػنخ كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه
 .ً ٫ن ػڄن حٿټڀذ وڃهَ حٿزٍٰ و٫ٔذ حٿٴلپنه-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ ٫ن حٿلـخؽ ٫ن ٤٫خء ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
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َ ٻًٔ ٫ن ػڄن حٿټڀذ ونه-  حٿزٰاٍ ٷاخٽ ٷڀاض ٿ٤٬اخء حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ         ذ حٿلـخځ وڃها
 .ٷخٽ ٷخٽ ٳڄن اًح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَُ كايػنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان ڃلڄاي       كي - 
 رن ٫ڄَو رن ٤٫خء ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن ػىرخڅ ٫ن أرٍ هَََس

 .حٿٜٗس ٍٳ٪ َيَه ڃيح ٍٻخڅ اًح ٷخځ ٳڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ أڅ-
ٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن أرٍ ًثذ ٫ن ٬ُٓي رن ٓڄ٬خڅ ٫ن أراٍ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنكي - 

 هَََس ٷخٽ
ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ره ٹ حٿنخّ ػٗػش ڃڄخ ٻخڅ ٬َڄپطَ-

اًح ٷخځ اٿاً حٿٜاٗس ٍٳا٪ َيَاه ڃايح ػاڂ ٓاټض ٷزاپ حٿٸاَحءس هنُاش َٔاؤٽ حهلل ڃان ٳ٠اڀه ٳُټزاَ ٻڀڄاخ                
 .هٴٞ وٍٳ٪

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ٫زااي حهلل حراان حٿِرُااَ كاايػنخ حراان أرااٍ ًثااذ ٫اان      كااي - 
حٿڄٸزٌَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ڃهَحڅ ٷخٽ ٿڄخ ك٠اَ أراخ هََاَس حٿڄاىص ٷاخٽ ٖ طظز٬اىنٍ رڄـڄاَ        

 َٸىٽ هلل ٫ڀُه وٓڀڂح وح٫َٓىح رٍ ٳبنٍ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً
راٍ واًح وٟا٪ حٿټاخٳَ ٫ڀاً ٓاَََ  ٷاخٽ وَاٗ          حٿڄئڃن اًح وٟ٪ ٫ڀً َََٓ  ٷخٽ أٓا٫َىح  اڅ-

 .أَن طٌهزىڅ رٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَُ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان  كي - 

 ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
٬اِځ حٿڄٔاؤٿش ٷاخٽ ٖ ڃټاَ  ٿاه      َٸىٿن أكيٻڂ حٿڀهڂ حٯٴَ ٿٍ اڅ ٗجض حٿڀهڂ حٍكڄنٍ اڅ ٗجض ٿُ ٖ-

 .ٷخٽ ٫زي حهلل ٻٌح ٻخڅ ٳٍ ٻظخد أرٍ ڃزُٞ وٖ َڄن٪ ٳ٠پ حٿڄخء ٿُڄن٪ ره ٳ٠پ حٿټٓ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ڃىًٓ رن كي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ نڄخڅ ٫ن أرُه ٫٫ؼأرٍ 
 .طٜىځ حٿڄَأس اًح ٻخڅ ُوؿهخ ٗخهيح اٖ ربًنه ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َىنْ رن ڃلڄي كيػنخ كِځ ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃلڄي ران وحٓا٪ ٫ان    كي - 

 ڀڂوٓر٬ٞ أٛلخره ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
ٻَرش ڃن ٻَد حِهَس وڃن ٓظَ أهُه حٿڄٔڀڂ ٻَرش ڃن ٻَد حٿينُخ نٴْ حهلل ٫نه  نٴْ ٫ن ڃن-

٫ڀً أهُه ٓظَ حهلل ٫ڀُه ٳٍ حٿينُخ وحِهَس وحهلل ٫ِ وؿپ ٳٍ ٫ىڅ حٿ٬زي ڃخ ٻخڅ حٿ٬زي ٳٍ ٫اىڅ  
 .أهُه

ٍ ٫ان  ٔاخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي كيػنخ ڃلڄي ٬َنٍ حرن آلٶ ٫ن ڃىٓاً ران َ  كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن حٿِهٌَ وٯَُ  ٷخٿىح ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل سأرٍ هَََ

 .ح حٓظُٸ٦ أكيٻڂ ٳٗ ٬٠َن َي  ٳٍ حٿٰٔپ كظً َٰٔڀهخ ٳبنه ٖ َيٌٍ أَن رخطض َي اً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن ڃىٓاً ران َٔاخٍ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ        كي - 

 ڀُه وٓڀڂ ٫ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
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حٍْٝ ٫ڀُهاخ ٬٣خڃاه وٗاَحره ٷاخٽ وٷاخٽ      أٳَف رظىرش ٫زي  ڃن أكيٻڂ ر٠خٿظه ٳاٍ ٳاٗس ڃان     هلل-
أرااى حٿٸخٓااڂ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٷااخٽ حهلل ٫ااِ وؿااپ اًح ؿااخءنٍ ٫زاايٌ ٗاازَح ؿجظااه رااٌٍح٩ واًح    

 .ؿخءنٍ رٌٍح٩ ؿجظه رزخ٩ واًح ؿخءنٍ َڄٍ٘ ؿجظه أهَوٽ
ڃلڄااي ٬َنااٍ حراان آاالٶ ٫اان حٿ٬ااٗء راان ٫زااي    خ ََِااي أنزؤنااخػنػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كااي كااي - 

 ن ٬َٸىد ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٿَكڄن ر
ح ٛڀً أكيٻڂ وؿڀْ ٳٍ ڃٜٗ  ٿڂ طِٽ حٿڄٗثټش طٸىٽ حٿڀهڂ حٯٴَ ٿه حٿڀهڂ حٍكڄه ڃاخ ٿاڂ َٸاڂ    اً-

 أو َليع.
٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس  ي أنزؤنخ ڃلڄيَِػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َكي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ
ُن حهلل ڃآي ٖ ٠َُٰاهخ نٴٸاش ٓالخء حٿڀُاپ وحٿنهاخٍ وٷاخٽ أٍأَاظټڂ ڃاخ أنٴاٶ ڃناٌ هڀاٶ حٿٔاڄخء              َڄ-

وحٍْٝ ٳبنااه ٿااڂ َٰااٞ ڃااخ ٳااٍ َڄُنااه ٷااخٽ و٫َٗااه ٫ڀااً حٿڄااخء رُااي  حْهااَي حٿڄُااِحڅ َوٴااٞ   
 ٪.وََٳ

ً رن َٔخٍ ٫ان أراٍ هََاَس و٫ان     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن ڃىٓكي - 
 أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ڀض حڃَأس حٿنخٍ ٳٍ هَ أو هَس ٍر٤ظهخ ٳٗ هٍ أ٬٣ڄظهخ وٖ هاٍ أٍٓاڀظهخ طؤٻاپ ڃان ه٘اخٕ      ىه-
 .حٍْٝ كظً ڃخطض ٳٍ ٍرخ٣هخ هِٖ

ڃلڄي ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ كي - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ح هڀٺ ٻَٔي ٳٗ ٻَٔي ر٬ي  واًح هڀٺ ٷَُٜ ٳٗ ٷَُٜ ر٬ي اً-
ٍ هََاَس  را أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أ   ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ران ٫ڄاَو ٫ا   كي - 

 ٷخٽ
 .ڂ أَٜڀٍ حٿَؿپ ٳٍ ػىد وحكي ٷخٽ أوٻڀټڂ ٿه ػىرخڅپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀٓج-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ              كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .٫ََ٘ن ىٍؿشو پ ٛٗس حٿـڄخ٫ش ٫ڀً ٛٗس حٿٴٌ هڄٔخٳ٠-
ڃلڄي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٜخثڂ ٳَكظخڅ ٳَكش ٫ني ٳ٤اَ  وٳَكاش َاىځ حٿٸُخڃاش وٿوڀاىٱ ٳاڂ حٿٜاخثڂ أ٣ُاذ ٫ناي حهلل ڃان           ٿڀ-

 .ٍَق حٿڄٔٺ
ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ           خػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤنا    كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٍٓىٽ 
 .َىوح ٫ن حٿٜٗس ٳبڅ ٗيس حٿلَ ڃن ٳُق ؿهنڂأر-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ              كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٿلَحځ وڃٔـيٌ وحٿڄٔـي حْٷًٜح اٿً حٿڄٔـي اٖط٘ي حٿَكخٽ  ٖ-
 كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ              ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .أكذ حْنٜخٍ أكزه حهلل وڃن أرٰٞ حْنٜخٍ أر٠ٰه حهلل ڃن-
ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ           ناخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤ   كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 
ٖ حٿهـَس ٿټنض حڃَإح ڃن حْنٜاخٍ وٿاى أڅ حٿناخّ ٓاڀټىح وحىَاخ أو ٗا٬زش وٓاڀټض حْنٜاخٍ         ٿى-

 وحىَخ أو ٬ٗزش ٿٔڀټض وحىٌ حْنٜخٍ و٬ٗزظهڂ.
 ن أرٍ هَََس ٷخٽ٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن أرٍ ٓڀڄشكي - 
ٳٍ حٿڄِٳض وحٿڄٸَُ وحٿنٸَُ وحٿيرخء وحٿلنظڂ وٷخٽ  ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ َنظزٌنه-

 .ٻپ ڃٔټَ كَحځ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ              كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .هَُ ڃن حٿُي حٿٔٴڀً وحريأ رڄن ط٬ىٽ وحٿُي حٿ٬ڀُخ نًڄخ حٿٜيٷش ٫ن ٧هَ ٯان-
٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ              ػنخ كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .لُخء ڃن حَٔڄخڅ وحَٔڄخڅ ٳٍ حٿـنش وحٿزٌحء ڃن حٿـٴخء وحٿـٴخء ٳٍ حٿنخٍحٿ-
ٷاخٽ   َِي أهزَنخ ڃلڄي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ       َنٍ أرٍ كيػنخ يػػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٍَ ڃخ ٿڂ أٷپ ٳڀُظزىأ ڃٸ٬ي  ڃن حٿنخٍ ڃن-  .َٸىٽ ٫ڀ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس         كي - 

 وٓڀڂ ُهٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ
 .زَُ ٗخد ٫ڀً كذ حػنظُن كذ حٿلُخس وكذ حٿڄخٽټذ حٿٷڀ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ              كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .٬ـڄخء ؿَكهخ ؿزخٍ وحٿڄ٬يڅ ؿزخٍ وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄْحٿ-
ي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ         ڄا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃل    كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍٓىٽ حهلل
طظڀٸااىح حٿَٻزااخڅ ٿڀزُاا٪ وٖ َزاا٪ كخٟااَ ٿزااخى وٖ طزخٯ٠ااىح وٖ طلخٓاايوح وٖ طنخؿ٘ااىح وٻىنااىح   ٖ-

 .٫زخى حهلل اهىحنخ
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أراٍ هََاَس   ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ا      كي - 
 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ذ وأطُض ؿىحڃ٪ حٿټڀڂ وؿ٬ڀض ٿٍ حٍْٝ ڃٔـيح و٣هىٍح ورُنخ أنخ ناخثڂ أوطُاض   َص رخٿ٫َنٜ-
 رڄٴخطُق هِحثن حٍْٝ ٳظڀض ٳٍ َيٌ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ              كي - 
 ڀڂٍٓٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و

 حهلل ٳبًح ٷخٿىهخ ٫ٜاڄىح ڃناٍ ىڃاخءهڂ وأڃاىحٿهڂ اٖ     َص أڅ أٷخطپ حٿنخّ كظً َٸىٿىح ٖ حٿه اٖأڃ-
 .رلٸهخ وكٔخرهڂ ٫ڀً حهلل

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄَو ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََسكي - 
َٱ ٷاخٽ أناخ أٗازهټڂ ٛاٗس رَٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل       نٜه ٻخڅ َٜڀٍ رهڂ ٳُټزَ ٻڀڄخ ٍٳ٪ ٳبًح حأن-

 .٫ڀُه وٓڀڂ
ٽ َِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخ           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ َ  يك - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
طِحٽ حٿڄٗثټش طٜڀٍ ٫ڀً أكيٻڂ ڃخ ىحځ ٳٍ ڃٜٗ  حٿٌٌ ٛڀً ٳُه ڃخ ٿڂ َٸڂ أو َليع طٸىٽ  ٖ-
 .ڂ حٍكڄههڂ حٯٴَ ٿه حٿڀڀهحٿ
 َِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َكي - 
٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳاٍ حٿٜاٗس ػاڂ ٍٳا٪ ٍأٓاه ٳٸاخٽ حهلل أناؾ ٫ُاخٕ ران أراٍ             ٍٻ-

نُن ڃ٠ا٬ٴُن ڃان حٿڄائ   ٔظٍر٬ُش حٿڀهڂ أنؾ ٓڀڄش رن ه٘خځ حٿڀهڂ أنؾ حٿىٿُي ران حٿىٿُاي حٿڀهاڂ أناؾ حٿڄ    
 .ُن ٻٔنٍ َىٓٲ حهلل أٻزَ ػڂ هَ ٓخؿيححٿڀهڂ حٗيى و٣ؤطٺ ٫ڀً ڃ٠َ حٿڀهڂ حؿ٬ڀهخ ٓن

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ              كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٲ وحٿټزُاَ وًو حٿلخؿاش واًح ٛاڀً ٿنٴٔاه     ٬ُح ٻخڅ أكيٻڂ اڃخڃخ ٳڀُوٴٲ ٳبنه َٸىځ وٍحء  حٿ٠اً-
 .ٳڀ٤ُىٽ ڃخ ٗخء

خ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ              ػنكي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٿٌٌ نٴْ ڃلڄي رُي  ٿىىىص أڅ أٷخطپ ٳٍ ٓزُپ حهلل ٳؤٷظپ ػڂ أكُخ ػاڂ أٷظاپ ػاڂ أكُاخ ػاڂ أٷظاپ ػاڂ        وح-
َ   ىُخ ػڂ أٷظپ وٿأك ؽ أو طٰاِو ٳاٍ ٓازُپ حهلل    ٖ أڅ أٗٶ ٫ڀً حٿڄئڃنُن ڃخ طوڀٴض هڀاٲ ٓاََه طوا

وٿټن ٖ أؿاي ٓا٬ش ٳاؤكڄڀهڂ وٖ َـايوڅ ٓا٬ش ٳُظز٬اىنٍ وٖ ط٤ُاذ أنٴٔاهڂ أڅ َظوڀٴاىح ر٬ايٌ أو           
 ٸ٬يوح ر٬يٌ.َ
ٷاخٽ  ٽ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخ            كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍٓىٽ حهلل
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ڃظاٍ ٫ڀاً ٛاىٍس حٿٸڄاَ ٿُڀاش حٿزايٍ ػاڂ حٿاٌَن َڀاىنهڂ ٫ڀاً أكٔان            ٽ ُڃَس طايهپ حٿـناش ڃان أ   أو-
ٻىٻذ ىٌٍ اٟخءس ٳٍ حٿٔڄخء ٳٸخځ ٫ټخٗاش ران ڃلٜان ٳٸاخٽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل أى٩ حهلل أڅ َـ٬ڀناٍ        

ٍ ڃانهڂ ٷاخٽ ٷاي    نا حهلل أڅ َـ٬ڀ ى٩ڃنهڂ ٷخٽ حٿڀهڂ حؿ٬ڀه ڃنهڂ ػڂ ٷخځ ٍؿپ آهَ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ح
 .ٓزٸٺ رهخ ٫ټخٗش

هلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ              ػنخ ٫زي حكي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .َ نٔخء ٍٻزن حٔرپ نٔخء ٷََٖ أكنخ  ٫ڀً َظُڂ ٳٍ َٰٛ  وأ٫ٍخ  ٫ڀً ُوؽ ٳٍ ًحص َي هُ-
ٍ هََاَس  خ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أرا       نكيػنٍ أرٍ كيػ ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٷخٽ
ځ حٿ٤ٴُپ رن ٫ڄَو حٿيوٍٓ وأٛلخره ٳٸخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل اڅ ىوٓخ ٷي ٫ٜض وأرض ٳخى٩ حهلل ٷي-

٫ڀُهخ ٷخٽ أرى هَََس ٳَٳ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َيَاه ٳٸڀاض هڀټاض ىوّ ٳٸاخٽ حٿڀهاڂ         
 خ.حهي ىوٓخ وأص ره

َ  كي -  و ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ران ٫ڄا
 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 خٻڂ أهپ حٿُڄن هڂ أ٬ٟٲ ٷڀىرخ وأٍٵ أٳجيس حَٔڄخڅ َڄخڅ وحٿلټڄش َڄخنُش.أط-
خٽ ٷاخٽ  ٷا ٫ان أراٍ هََاَس    ش ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄ        كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٴْ ڃلڄي رُي  ٿى ط٬ڀڄىڅ ڃخ أ٫ڀڂ ٿ٠لټظڂ ٷڀُٗ وٿزټُظڂ ٻؼَُحٿٌٌ نوح-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ              كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َ ٍؿپ َٔىٵ رٸَس ٳؤ٫ُخ ٳَٻزهخ ٳخٿظٴظض اٿُه ٳاٌٻ  خػىح ٫ن رنٍ حَٓحثُپ وٖ كَؽ ٷخٽ ورُنڄكي-

 .حٿليَغ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ              كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ن ر٬ايهڂ وهاٌح   ڃا  ن حِهَوڅ حٿٔخرٸىڅ َىځ حٿٸُخڃش رُي أنهاڂ أوطاىح حٿټظاخد ڃان ٷزڀناخ وأوطُناخ       نل-
ٿاه ٳخٿناخّ ٿناخ ٳُاه طزا٪ حٿُاىځ ٿناخ وٿڀُهاىى ٯايح           ىڃهڂ حٿٌٌ ٳَٝ ٫ڀاُهڂ ٳاخهظڀٴىح ٳُاه ٳهايحنخ حهلل    َ

 .وٿڀنٜخٍي ر٬ي ٯي
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس         كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٗااٍء اٖ ٓاائحٿهڂ وحهااظٗٳهڂ ٫ڀااً أنزُااخثهڂ ٖ طٔااؤٿىنٍ ٫اان     ڄااخ هڀااٺ ڃاان ٻااخڅ ٷاازڀټڂ رټؼااَس   ان-

أهزَطټڂ ره ٳٸخٽ ٫زي حهلل رن كٌحٳش ڃن أرٍ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ أرى كٌحٳش حرن ٷُْ ٳَؿ٪ اٿً أڃاه  
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ٳٸخٿض وَلٺ ڃخ كڄڀٺ ٫ڀً حٿٌٌ ٛن٬ض ٳٸي ٻناخ أهاپ ؿخهڀُاش وأهاپ أ٫ڄاخٽ ٷزُلاش ٳٸاخٽ ٿهاخ اڅ         
 كذ أڅ أ٫ڀڂ ڃن أرٍ ڃن ٻخڅ ڃن حٿنخّ.ٻنض ْ

ي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِا   كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .هلل ٫ِ وؿپ ط٬ٔش وط٬ُٔن حٓڄخ ڃخثش ٯَُ وحكي ڃن أكٜخهخ ٻڀهخ ىهپ حٿـنش اڅ-
ن أرٍ هَََس ىهپ ح٫َحرٍ ٫٫ن أرٍ ٓڀڄش  ڄيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلكي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ؿخٿْ ٳٸخٽحٿڄٔـي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
ڀهڂ حٯٴَ ٿٍ وٿڄلڄي وٖ طٰٴَ ْكي ڃ٬نخ ٳ٠لٺ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وٷاخٽ ٿٸاي       حٿ-

حكظ٨َص وح٬ٓخ ػڂ وٿً كظً اًح ٻخڅ ٳٍ نخكُاش حٿڄٔاـي ٳ٘اؾ َزاىٽ ٳٸاخځ اٿُاه ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً         
زاخٽ ٳُاه ػاڂ ى٫اخ رٔاـپ ڃان       ڄخ رنً هٌح حٿزُاض ٿاٌٻَ حهلل وحٿٜاٗس وأناه ٖ َ    نه وٓڀڂ ٳٸخٽ أڀُحهلل ٫

٫ڀُه ٷخٽ َٸىٽ ح٫َْحرٍ ر٬ي أڅ ٳٸه ٳٸخځ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اٿاً راؤرٍ هاى         ء ٳؤٳَٯهڃخ
 وأڃٍ ٳڀڂ َٔزذ وٿڂ َئنذ وٿڂ ٠ََد.

هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ     ٍراٍ ٓاڀڄش ٫ان أرا    أ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان      كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٖ       ٿن- خ اٖ أڅ َظٰڄاينٍ حهلل ڃناه   أنا  َنـٍ أكيح ڃنټڂ ٫ڄڀه ٷاخٽ ٷڀناخ وٖ أناض َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ و
 .رَكڄش وٿټن ٷخٍرىح وٓيىوح

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
ُن وأڅ َلظزاٍ أكايٻڂ ٳاٍ    ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن ر٬ُظُن ٳٍ ر٬ُاش و٫ان ٿزٔاظ   ًٛ ٍٓىٽ حهلل نه-

ػىد وٿُْ رُن ٳَؿه ورُن حٿٔڄخء ٍٗء و٫ن حٿٜڄخء حٗظڄخٽ حٿُهىى ووٛٲ ٿنخ ڃلڄي ؿ٬ڀهاخ  
 .ڃن أكي ؿخنزُه ػڂ ٍٳ٬هخ

َس ٷاخٽ ٷاخٽ   ََا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ ه          كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٳڀااه ٷُااَح١ وڃاان طز٬هااخ كظااً َٸ٠ااً ىٳنهااخ ٳڀااه ٷَُح٣ااخڅ أكاايهڄخ أو       ٛااڀً ٫ڀااً ؿنااخُس   ڃاان-
 أَٰٛهڄخ ڃؼپ أُكي.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ              كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ُڀاش حٿٸايٍ اَڄخناخ    نخ وحكظٔاخرخ ٯٴاَ ٿاه ڃاخ طٸايځ ڃان ًنزاه وڃان ٷاخځ ٿ         خ٠خڅ وٷخڃه اَڄٍڃٛخځ  ڃن-
 .وحكظٔخرخ ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًنزه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ              كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٳؤًڅ ٿهخ رنٴُٔن ٳؤٗي ڃخ طـيوڅ ڃان   أٻپ ر٠٬ٍ ر٠٬خض ظټض حٿنخٍ اٿً ٍرهخ ٫ِ وؿپ ٳٸخٿحٗ-
 .خ وأٗي ڃخ طـيوڅ ڃن حٿزَى ُڃهَََهخحٿلَ ڃن كَه
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ         كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .حء ٳٍ حٿٸَآڅ ٻٴَڃَ-
ڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ          لََِاي أنزؤناخ ڃ  خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػن  كي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٍٓىٽ حهلل
ٽ حهلل ٫ِ وؿپ ٻپ ٫ڄپ حرن آىځ ٿه حٿلٔنش ر٬َ٘ أڃؼخٿهخ اٿً ٓز٬ڄخثش ٬ٟٲ اٖ حٿُٜخځ هاى  ٷخ-

 .ٿٍ وأنخ أؿٌِ ره
ٷاخٽ ٷاخٽ    َسػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََا           كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍٓىٽ
 .ء ٿڂ َن٨َ حهلل اٿُه َىځ حٿٸُخڃشؿَ ػىره ڃن حٿوُٗ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ              كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ٟئوح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ وٿى ڃن طىٍ أٷ٢طى-
ََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ    كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ ه          ٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرا كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ح ػىد رخٿٜٗس أىرَ حٿ٤ُ٘خڅ ٿه َٟح١ واًح ٓټض حٿڄئًڅ ه٤َ رُن أكيٻڂ ورُن نٴٔه كظً اً-

 .َنُٔه ٛٗطه ٳٗ َيٌٍ ٻڂ ٛڀً ٳڄن وؿي ڃن ًٿٺ ُٗجخ ٳڀُٔـي ٓـيطُن
ٍ          أػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي -  هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ     راٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أرا

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ِٽ حهلل ٫ِ وؿپ ٻپ ٿُڀش اٿً حٿٔڄخء حٿاينُخ ٿنٜاٲ حٿڀُاپ حِهاَ أو ٿؼڀاغ حٿڀُاپ حِهاَ ٳُٸاىٽ         َن-

ظٰٴَنٍ ٳاؤٯٴَ ٿاه   َٔا ڃن ًح حٿٌٌ َي٫ىنٍ ٳؤٓظـُذ ٿه ڃن ًح حٿٌٌ َٔؤٿنٍ ٳؤ٤٫ُاه ڃان ًح حٿاٌٌ    
 زق.كظً ٤َڀ٪ حٿٴـَ أو َنَٜٱ حٿٸخٍة ڃن ٛٗس حٿٜ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ              كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ه ٳُا َ َىځ ٣ڀ٬ض ٳُه حٿ٘ڄْ َىځ حٿـڄ٬ش ٳُه هڀاٶ آىځ وٳُاه أىهاپ حٿـناش وٳُاه أهاز٢ ڃنهاخ و       هُ-
ٸڀڀهخ َٔؤٽ حهلل ٫ِ وؿپ هُاَح  وٳُه ٓخ٫ش ٖ َىحٳٸهخ ڃئڃن َٜڀٍ وٷزٞ أٛخر٬ه َ طٸىځ حٿٔخ٫ش

 .اٖ أ٤٫خ  اَخ 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان           كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٓااه ٍأّ كڄااخٍ أو ٛااىٍطه أڅ َـ٬ااپ حهلل ٍأ خ َو٘ااً أكاايٻڂ اًح ٍٳاا٪ ٍأٓااه وحٔڃااخځ ٓااخؿي أڃاا-

 .ٛىٍس كڄخٍ
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حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان حٿلاَع ران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان           ػنخ ٫زيكي - 
 أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٸهنر٬ش ٳخَٟرىح ٫َحح ٓټَ ٳخؿڀيو  ػڂ أڅ ٓټَ ٳخؿڀيو  ػڂ أڅ ٓټَ ٳخؿڀيو  ػڂ اڅ ٫خى حٿاً-
نزؤنخ حٓڄ٬ُپ ٫ن َُخى حٿڄوِوڃٍ ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أكي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ن حِهَوڅ حٿٔخرٸىڅ َىځ حٿٸُخڃش أوٽ ُڃَس ڃن أڃظاٍ َايهڀىڅ حٿـناش ٓاز٬ىڅ أٿٴاخ ٖ كٔاخد       نل-

ٌَن َڀاىنهڂ ٫ڀاً أٗاي ٟاىء ٻىٻاذ ٳاٍ       ٿا ڀش حٿزيٍ ػڂ حٿ٫ُڀُهڂ ٻپ ٍؿپ ڃنهڂ ٫ڀً ٛىٍس حٿٸڄَ 
 .ر٬ي ًٿٺ ڃنخُٽحٿٔڄخء ػڂ هٍ 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي كيػنخ هڄاخځ ران َلُاً ٫ان ٷظاخىس ٫ان ٫ټَڃاش ٫ان أراٍ          كي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٿاً  اهاخ وڃان حٓاظڄ٪    ٳُٛىٍ ٛىٍس ٫ٌد َىځ حٿٸُخڃش كظً َانٴن ٳُهاخ حٿاَوف وٿاُْ رناخٳن       ڃن-
ٳٍ أًنه حِنٺ وڃان طلڀاڂ ٻخًراخ ىٳا٪ اٿُاه ٗا٬َُس       كيَغ ٷىځ وٖ ٬َـزهڂ أڅ َٔظڄ٪ كيَؼهڂ أًَذ 

 و٫ٌد كظً ٬َٸي رُن ٣َٳُهخ وٿُْ ر٬خٷي.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ              كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .هلل وڃخ حٿٔخځ ٷخٽ حٿڄىصهٌ  حٿلزش حٿٔىىحء ٗٴخء ڃن ٻپ ىحء اٖ حٿٔخځ ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ ح ٍٳ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن حرن آلٶ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫ْاَؽ  كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٍ ػڂ ْڅ ََحنٍ أكذ اٿُه ڃان أڅ َټاىڅ   نڂ َىځ ْڅ ََحيٻٿٌٌ نٴْ ڃلڄي رُي  ٿُؤطُن ٫ڀً أكوح-

 .ڀه وڃخٿهٿه ڃؼپ أه
َي أنزؤنخ ٓڀُڂ رن كُخڅ كيػنخ ٬ُٓي ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس     نٍ أرٍ كيػنخ َِػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َ ٜىځ ؿنش ٳبًح ٻخڅ أكيٻڂ َىڃخ ٛخثڄخ ٳاٗ ََٳاغ وٖ َـهاپ واڅ ح   حٿ- ه ٳڀُٸاپ  ڀا إ ٗاظڄه أو ٷخط ڃا

 .انٍ ٛخثڂ
ٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ٓاڀُڂ ران كُاخڅ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ             ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرا كي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .خٻڂ وحٿ٨ن ٳبڅ حٿ٨ن أٻٌد حٿليَغاَ-
هََاَس ٫ان   ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ٗا٬زش ٫ان ڃلڄاي ران َُاخى ٫ان أرا          كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ََوَه ٫ن ٍره ٫ِ وؿپ ٷخٽ
پ ٫ڄااپ ٻٴااخٍس وحٿٜااىځ ٿااٍ وأنااخ أؿااٌِ رااه وٿوڀااىٱ ٳااڂ حٿٜااخثڂ أ٣ُااذ ٫نااي حهلل ڃاان ٍَااق     ٿټاا-

 حٿڄٔٺ.
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ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ران ٬َٸاىد              كي - 
ن ٷخٽ ٷخٽ أرى هَََس ٷخٽ أرى حٿٸخٓاڂ ٛاڀً   ڄء رن ٫زي حٿَكٗڃىٿً حٿلَٷش ٷخٽ أرٍ وهى أرى حٿ٬

 ٫ڀُه وٓڀڂحهلل 
ٍس حٿڄئڃن ڃن أنٜخٱ حٿٔخٷُن ٳؤٓٴپ ڃن ًٿٺ اٿً ڃخ ٳىٵ حٿټ٬زاُن ٳڄاخ ٻاخڅ ڃان أٓاٴپ ڃان       أُ-

 .ًٿٺ ٳٴٍ حٿنخٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٓٴُخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿلٔن َلايع ٫ان أراٍ هََاَس     كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ًٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀ
ٻخڅ ٫ڀُه ڃؼپ أوُحٍهڂ ڃن ٯَُ أڅ َنٸٚ ڃن أوُحٍهڂ ٍٗء ٓن ٓنش ٟٗٽ ٳؤطز٪ ٫ڀُهخ  ڃن-

 وڃن ٓن ٓنش هيي ٳؤطز٪ ٫ڀُهخ ٻخڅ ٿه ڃؼپ أؿىٍهڂ ڃن ٯَُ أڅ َنٸٚ ڃن أؿىٍهڂ ٍٗء.
ٓاا٬ُي راان  ٫اانػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ََِااي أنزؤنااخ ٓااٴُخڅ راان كٔااُن ٫اان حٿِهااٌَ كااي - 

 خٽذ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷُحٿڄٔ
أىهااپ ٳَٓااخ رااُن ٳَٓااُن وهااى ٖ َااؤڃن ڃاان أڅ َٔاازٶ ٳااٗ رااؤّ رااه وڃاان أىهااپ ٳَٓااخ رااُن   ڃاان-

 .ٳَُٓن ٷي أڃن أڅ َٔزٶ ٳهى ٷڄخٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حران ٫اىڅ ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ          كي - 

 ٷخٽ ڂٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ
 .څ ٻخڅ أهخ  ْرُه وأڃهڄٗثټش طڀ٬ن أكيٻڂ اًح أٗخٍ رليَيس واحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حٿ٬ىحځ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن أرٍ ٓاڀُڄخڅ أناه ٓاڄ٪ أراخ     كي - 

 هَََس َٸىٽ
أناخځ اٖ   ٖٛخنٍ هڀُڀٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رؼٗع وٿٔض رظخٍٻهن ٳٍ ٓاٴَ وٖ ك٠اَ أڅ   أو-

 .ٍٻ٬ظٍ حٿ٠لً ٳبنهخ ٛٗس حْوحرُن وطَ وأڅ أٛىځ ػٗػش أَخځ ڃن ٻپ ٗهَ وأڅ ٖ أى٩ ٫ڀً
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي وأرى ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ََِي أنزؤنخ حٿڄ٬ٔىىٌ ٫ان ڃلڄاي   كي - 

 ڃىٿً آٽ ٣ڀلش ٫ن ٫ًُٔ رن ٣ڀلش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
حٿ٩َ٠ وٖ َـظڄ٪ ٯزخٍ ٳاٍ  ي رټً ڃن هُ٘ش حهلل ٫ِ وؿپ كظً ٬َىى حٿڀزن ٳٍ كَڀؾ حٿنخٍ أ ٖ-

ٓزُپ حهلل وىهخڅ ؿهنڂ ٳٍ ڃنوٌَ حڃَة أريح وٷخٽ أرى ٫زي حٿَكڄن حٿڄٸاٌَ ٳاٍ ڃنواٌَ ڃٔاڀڂ     
 أريح.

ٍ        كي -   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حرن أراٍ ًثاذ ٫ان ٛاخٿق ڃاىٿً حٿظىأڃاش ٫ان أرا
 ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٍَََس ٷخٽ ٷخٽ ه
 .س ٳٍ حٿڄٔـي ٳٗ ٍٗء ٿهٛڀً ٫ڀً ؿنخُ ڃن-
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان حٿڄٸزاٌَ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ                كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .كخؿش أڅ َي٩ ٬٣خڃه وٖ َٗحره ٿڂ َي٩ ٷىٽ حٿِوٍ وحٿ٬ڄپ ره وحٿـهپ ٳڀُْ هلل ڃن-
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يػنخ ََِي كايػنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان حٿڄٸزاٌَ ٫ان أراٍ هََاَس أڅ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ؤطُن ٫ڀً حٿنخّ ُڃخڅ ٖ َزخٿٍ حٿڄَء أرلٗٽ أهٌ حٿڄخٽ أځ رلَحځٿُ-
حران أراٍ ًثاذ ٫ان حٿڄٸزاٌَ وأراى ٫خٛاڂ ڃاىٿً          ناخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤ   كي - 

 حٿِرٌَُ ڃىٿً كٔخځ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂكټُڂ وٷخٽ أرى أكڄي 
طٔخد وأنض ٛخثڂ ٳبڅ ٗظڄٺ أكي ٳٸپ اناٍ ٛاخثڂ واڅ ٻناض ٷخثڄاخ ٳخٷ٬اي وحٿاٌٌ نٴاْ ڃلڄاي          ٖ-

 .رُي  ٿوڀىٱ ٳڂ حٿٜخثڂ أ٣ُذ ٫ني حهلل ڃن ٍَق حٿڄٔٺ
ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن ٫ـٗڅ ٫ زي حهلل كيػن٫ٍ ػنخكي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٿٌٌ نٴْ ڃلڄي رُي  أنٍ ْن٨َ اٿً ڃخ وٍحثاٍ ٻڄاخ أن٨اَ اٿاً ڃاخ راُن َايٌ ٳٔاىوح ٛاٴىٳټڂ          وح-

 .وأكٔنىح ٍٻى٫ټڂ وٓـىىٻڂ
 ٫ن ٫ـٗڅ ٫ن أرٍ هَََس خ حرن أرٍ ًثذؤنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزكي - 
ه وٓڀڂ ٓجپ ٫ان ٍٻاىد حٿزيناش ٳٸاخٽ حٍٻزهاخ ٷاخٽ انهاخ ريناش ٷاخٽ حٍٻزهاخ           حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُ أڅ-

 .وَڀٺ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن ٫ـٗڅ وحٓاڄ٬ُپ ران ٫ڄاَ ٷاخٽ     كي - 

ڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ ٳاٍ     ٛا ََس أڅ حٿنزاٍ  هَكيػنخ حرن أرٍ ًثذ حٿڄ٬نٍ ٫ن ٫ـٗڅ ٫ن أرٍ 
 حٿڄڄڀىٹ

و٬َخنُاه ٳخى٫اه ٳابڅ أراً ٳؤ٬٣ڄاه ٳاٍ َاي  واًح ٟاَرظڄىهڂ ٳاٗ ط٠اَرىهڂ ٫ڀاً             ن٪ ٬٣خڃٺَٜ-
 وؿىههڂ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٫زي حهلل حْٯَ كي - 
 ُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ڀ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل 

ڄٔاـي ٳُټظزاىڅ حْوٽ ٳاخْوٽ ٳڄؼاپ حٿڄهـاَ      ح ٻخڅ َىځ حٿـڄ٬ش وٷٴض حٿڄٗثټاش ٫ڀاً أراىحد حٿ   اً-
اٿً حٿـڄ٬ش ٻڄؼپ حٿٌٌ َهيٌ رينش ػڂ ٻخٿٌٌ َهايٌ رٸاَس ػاڂ ٻخٿاٌٌ َهايٌ ٻز٘اخ ػاڂ ٻخٿاٌٌ َهايٌ          
ىؿخؿااش ػااڂ ٻخٿااٌٌ َهاايٌ ر٠ُااش ٳاابًح هااَؽ حٔڃااخځ وٷ٬ااي ٫ڀااً حٿڄنزااَ ٣ااىوح ٛاالٴهڂ وؿڀٔااىح       

 .ظڄ٬ىڅ حٿٌٻََٔ
أراٍ هََاَس ٫ان     ٫ان  حرن أرٍ ًثذ ٫ن أرٍ حٿىٿُي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخكي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ْ حٿڄٔااټُن رااخٿ٤ىحٱ ٫ڀااُټڂ أڅ ط٬٤ڄااى  ٿٸڄااش ٿٸڄااش انڄااخ حٿڄٔااټُن حٿڄظ٬ٴااٲ حٿااٌٌ ٖ َٔااؤٽ    ٿااُ-

 .حٿنخّ اٿلخٳخ
حرن أرٍ ًثذ ٫ن أرٍ حٿىٿُي ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان      خػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنكي - 
 ٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽح
 .أكذ أڅ ٿٍ أكيح ًهزخ َڄَ رٍ ػخٿؼش ٫نيٌ ڃنه ىَنخٍ اٖ ٍٗء أ٫ي  ٿََٰڂ ڃخ-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حٿڄ٬ٔىىٌ ٫ن ٫ڄَحڅ رن ٫ڄَُ ٷاخٽ ٗاټىص اٿاً    كي - 
وٖ أ٫ڀڄاه اٖ ٷاي   ٫زي حهلل ٷىڃخ ڃن٬ىنٍ ڃخء ٳٸخٽ ٓڄ٬ض أرخ هََاَس ٷاخٽ حٿڄٔا٬ىىٌ    ن ٫زُي حهلل ر

 ٍٳ٬ه اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َڄن٪ ٳ٠پ ڃخء ر٬ي أڅ َٔظٰنٍ ٫نه وٖ ٳ٠پ ڃ٫ًَ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِاي أنزؤناخ حٿڄٔا٬ىىٌ ٫ان أٗا٬غ ران ٓاڀُڂ ٫ان أرُاه أڅ أراخ           كي - 

 هَََس
أرخ حٿٸخٓڂ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه   ڃن حٿڄٔـي وٷي أًڅ ٳُه ٳٸخٽ أڃخ هٌح ٳٸي ٫ًٜ  ؽي ٍؿٗ ٷي هٍَأ-

 .وٓڀڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حرن أراٍ ًثاذ ٫ان حٿڄٸزاٌَ ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان         كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
َئهٌ كاُن ٖ َټاىڅ    حٿُىځ ٷزپ أڅ ڀهٻخنض ٫ني  ڃ٨ڀڄش ڃن أهُه ڃن ٫َٟه أو ڃخٿه ٳڀُظڀلڀ ڃن-

ڄپ ٛخٿق أهٌ ڃنه رٸيٍ ڃ٨ڀڄظه واڅ ٿاڂ َټان ٿاه أهاٌ ڃان ٓاُجخص       ىَنخٍ وٖ ىٍهڂ واڅ ٻخڅ ٿه ٫
 ٛخكزه ٳـ٬ڀض ٫ڀُه.

ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ ٷااخٽ وٷااخٽ رزٰاايحى ٷزااپ أڅ َااؤطٍ َااىځ ٿااُْ هنااخٹ ىَنااخٍ وٖ ىٍهااڂ   كااي - 
 وكيػنخ  ٍوف وربٓنخى  وڃ٬نخ  وٷخٽ ڃن ٷزپ

 .ن ٖ َټىڅ ىَنخٍ وٖ ىٍهڂَُئهٌ ڃنه ك أڅ-
كايػنٍ أراٍ كايػنخ ََِاي أنزؤناخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان حٿڄٸزاٌَ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ               ػنخ ٫زاي حهلل  كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
نٔخء حٿڄٔڀڄخص ػٗع ڃَحص ٖ طلٸَڅ ؿخٍس ٿـخٍطهخ وٿى ٳَٓن ٗخس وٖ َلپ ٖڃاَأس طائڃن    َخ-

 .لَځحِهَ أڅ طٔخٳَ ڃَُٔس َىځ وحكي اٖ وڃ٬هخ ًو ڃ وٍٓىٿه وحٿُىځ رخهلل
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حٿ٬ىحځ كايػنٍ ٫زاي حهلل ران حٿٔاخثذ ٫ان ٍؿاپ ڃان        كي - 

 حْنٜخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٻٴخٍس وحٿ٘اهَ اٿاً حٿ٘اهَ     ٬ش حٿظٍ ٷزڀهخـڄٜٗس اٿً حٿٜٗس حٿظٍ ٷزڀهخ ٻٴخٍس وحٿـڄ٬ش اٿً حٿحٿ-

ن ػٗع ٷخٽ ٳ٬َٳنخ أنه أڃَ كيع اٖ ڃن حٿَ٘ٹ رخهلل ونټغ حٿٜٴٸش وطاَٹ  حٿٌٌ ٷزڀه ٻٴخٍس اٖ ڃ
حٿٔنش ٷخٽ ٷڀنخ َخ ٍٓىٽ حهلل هٌح حٿَ٘ٹ راخهلل ٷاي ٫َٳناخ  ٳڄاخ نټاغ حٿٜاٴٸش وطاَٹ حٿٔانش ٷاخٽ أڃاخ           

 .نټغ حٿٜٴٸش ٳؤڅ ط٤٬ٍ ٍؿٗ ر٬ُظٺ ػڂ طٸخطڀه رُٔٴٺ وأڃخ طَٹ حٿٔنش ٳخٿوَوؽ ڃن حٿـڄخ٫ش
زؤنخ ڃلڄي رن آلٶ رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ أن ػنٍ أرٍ كيػنخ ََِيػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 أرى حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حٿـنش ڃخٖ ٫ُن ٍأص وٖ أًڅ ٓڄ٬ض وٖ ه٤َ ٫ڀً ٷڀذ رَ٘ ٳٍ-
نخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن حٿ٬ٗء ران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان     زؤػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنكي - 

 َس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأرُه ٫ن أرٍ هََ
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حهلل ٫ِ وؿپ ٷخٽ حٓظٸَٟض ٫زيٌ ٳڀڂ َٸَٟانٍ وٓازنٍ ٫زايٌ وٖ َايٌٍ َٸاىٽ وح ىهاَح         اڅ-
 .وح ىهَح  وأنخ حٿيهَ

ؽ ٫ن أرٍ هَََس َٿِنخى ٫ن ح٫ْح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن أرٍكي - 
 ُه وٓڀڂٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ

ّ حٿټٴااَ نلااى حٿڄ٘ااَٵ وحٿٴوااَ وحٿوااُٗء ٳااٍ أهااپ حٿوُااپ وحٔرااپ ٳااٍ حٿٴاايحىَن أهااپ حٿااىرَ     ٍأ-
 وحٿٔټُنش ٳٍ أهپ حٿٰنڂ.

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ أڅ ٓاڀُڄخڅ      كي - 
 ن ىحوى ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽر
ٳظڀاي ٻاپ حڃاَأس ڃانهن ٯٗڃاخ ٠َاَد رخٿٔاُٲ ٳاٍ ٓازُپ حهلل وٿاڂ           ىٱ حٿڀُڀش ٫ڀً ڃخثش حڃاَأس  أ٣-

َٔظؼن ٷخٽ ٳ٤خٱ ٳٍ طڀٺ حٿڀُڀش ٫ڀً ڃخثش حڃاَأس ٳڀاڂ طڀاي ڃانهن ٯُاَ حڃاَأس وحكايس وٿايص نٜاٲ          
ٻاپ حڃاَأس    صٗاخء حهلل ٿىٿاي  څ انٔخڅ ٷخٽ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٿاى أناه ٻاخڅ ٷاخٽ ا      

 . ٫ِ وؿپڃنهن ٯٗڃخ ٠ََد رخٿُٔٲ ٳٍ ٓزُپ حهلل
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
 .طخد ٷزپ أڅ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰرهخ طخد حهلل ٫ڀُه ڃن-
ََاَس ٫ان   هػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ران كٔاخڅ ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ       كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ي وٖ ٣َُس وأكذ حٿٴؤٽ حٿٜخٿق٫يو ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ران كٔاخڅ ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس ٫ان         كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڃىٷهخ ٳٰٴَ  ن حٿ٤٬ٖ ٳن٫ِضڃ حڃَأس رُٰخ ٍأص ٻڀزخ ٳٍ َىځ كخٍ ٤َُٲ رزجَ ٷي أىٿ٪ ٿٔخنه أڅ-

 .ٿهخ
كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
حڃَأس ىهڀض حٿنخٍ ٳٍ هَس ٍر٤ظهخ ٳڀڂ طي٫هخ طُٜذ ڃان ه٘اخٕ حٍْٝ وٿاڂ ط٬٤ڄهاخ وٿاڂ       أڅ-

 .طٔٸهخ كظً ڃخطض
ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً     خنخ ََِي أنزؤنيػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حهلل
حڃَحس ىهڀض حٿنخٍ ٳٍ هَس ٍر٤ظهخ ٳڀڂ طي٫هخ طُٜذ ڃان ه٘اخٕ حٍْٝ وٿاڂ ط٬٤ڄهاخ وٿاڂ       أڅ-

 .طٔٸهخ كظً ڃخطض
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً    كي - 

 ٽخحهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷ
 اڅ ٻخڅ ڃٴ٤َح ٳڀ٬٤ُڂ.ح ى٫ٍ أكيٻڂ ٳڀُـذ ٳبڅ ٻخڅ ٛخثڄخ ٳڀُٜپ واً-



  

 

 

Page 771 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ وڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ػنخ ٫كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .٫خ ڃن طڄَ ٖ ٓڄَحءخىهخ ٍى ڃ٬هخ ٍٛ حٗظَي ڃَٜحس ٳهى رخٿوُخٍ ػٗػش أَخځ ٳبڅ ڃن-
أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .زهُڄش ٫ٸڀهخ ؿزخٍ وحٿڄ٬يڅ ٫ٸڀهخ ؿزخٍ وٳٍ حٿَٻخُ حٿوڄْحٿ-
أرٍ هَََس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً     ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
حٿنخٍ ٳٸخٿض حٿـنش أٌ ٍد ڃخٿهخ َيهڀهخ ٬ٟٴخء حٿناخّ وٓاٸ٤هڂ وٷخٿاض حٿناخٍ     ظٜڄض حٿـنش وحه-

َخ ٍد ڃخٿهخ َيهڀهخ حٿـزخٍوڅ وحٿڄظټزَوڅ ٷاخٽ ٿڀـناش أناض ٍكڄظاٍ أٛاُذ راٺ ڃان أٗاخء وٷاخٽ          
حٿـناش ٳابڅ حهلل ٫اِ     ڀئهاخ ٷاخٽ ٳؤڃاخ   ڃ ٿڀنخٍ أنض ٫ٌحرٍ أُٛذ ڃناٺ ڃان أٗاخء وٿټاپ وحكايس ڃانټن      

حٿنخٍ ٳُڀٸاىڅ ٳُهاخ وطٸاىٽ هاپ      انهخ َن٘ت ٿهخ ڃن هڀٸه ڃخ ٗخء وأڃخڃن هڀٸه أكيح و وؿپ ٖ ٨َڀڂ
ڃن ڃَِي وَڀٸىڅ ٳُهخ وطٸىٽ هپ ڃن ڃَِي كظً ٠َا٪ ٍرناخ ٫اِ وؿاپ ٳُهاخ ٷيڃاه ٳهنخٿاٺ طڄظڀات         

 وَنِوٌ ر٠٬هخ اٿً ر٬ٞ وطٸىٽ ٷ٢ ٷ٢.
ٛاڀً  ي أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ان حٿنزاٍ   َأرٍ كيػنخ َِ نٍػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ح حٓظُٸ٦ أكيٻڂ ڃن ڃنخڃه ٳٗ َٰڄْ َي  ٳٍ ٣هىٍ  كظً َٴَ٭ ٫ڀُهخ ٳُٰٔاڀهخ ٳبناه ٖ َايٌٍ    اً-

 .أَن رخطض َي 
ٿنزاٍ ٛاڀً   ح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ان كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حهلل
حٿڄٔڀڂ طټٌد وأٛيٷهڂ ٍإَخ أٛيٷهڂ كيَؼخ وٍإَاخ حٿڄٔاڀڂ ؿاِء    ح حٷظَد حٿِڃخڅ ٿڂ طټي ٍإَخ اً-

ڃن ٓظش وأٍر٬ُن ؿِءح ڃن حٿنزىس ٷخٽ وٷاخٽ حٿَإَاخ ػٗػاش ٳخٿَإَاخ حٿٜاخٿلش ر٘اَي ڃان حهلل ٫اِ         
 ٔ ٍأي أكايٻڂ   ٔاخڅ نٴٔاه ٳابًح   نوؿپ وحٿَإَخ طلَِنخ ڃن حٿ٤ُ٘خڅ وحٿَإَخ ڃن حٿٍ٘ء َليع راه ح

 .كذ حٿٸُي ٳٍ حٿنىځ وأٻَ  حٿٰپ حٿٸُي ػزخص ٳٍ حٿيَنوأ ٷخٽ ڃخ َټَ  ٳٗ َليػه أكيح وٿُٸڂ ٳڀُٜپ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً    كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٜٗسحٿظٔزُق ٿڀَؿخٽ وحٿظٜٴُٶ ٿڀنٔخء ٳٍ حٿ-
ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ٫كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .َىوح ٫ن حٿٜٗس ٳٍ حٿلَ ٳبڅ ٗيس حٿلَ ڃن ٳُق ؿهنڂ أو ڃن ٳُق أرىحد ؿهنڂأر-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽكي - 
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ؼَ ڃن حٿنٔخء ٳٸخٽ أراى هََاَس أو   أٻ شبڃخ طٴخهَوح واڃخ طٌحٻَوح ٳٸخٽ حٿَؿخٽ ٳٍ حٿـنٳخ ٫ني  ٻن-
ٿااڂ َٸااپ أرااى حٿٸخٓااڂ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ أڅ أوٽ ُڃااَس ڃاان أڃظااٍ طاايهپ حٿـنااش وؿااىههڂ ٫ڀااً    
ٛىٍس حٿٸڄاَ ٿُڀاش حٿزايٍ وحٿِڃاَس حٿؼخنُاش ٫ڀاً أٟاىأ ٻىٻاذ ىٌٍ ٳاٍ حٿٔاڄخء ٿټاپ ٍؿاپ ڃانهڂ              

ي رُي  ڃخ ٳُهاخ ڃان   ڄُن ََي ڃن ٓىٷُهڄخ ڃن وٍحء حٿلڀپ وحٿٌٌ نٴْ ڃل٬څ ڃن حٿلىٍ حٿظخُوؿ
 أ٫ِد.

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٷخٽ ٷخٽ أرى هَََسكي - 
ٴؤٍ ڃڄخ ڃٔن وٓؤنزجټڂ رآَش ًٿٺ اًح وٟ٪ رُن َيَهخ ٿزن حٿڀٸخف ٿڂ طٜذ ڃناه واًح وٟا٪ ٿازن    حٿ-

ٽ ٳٸخٽ أرى هَََس اًح ٿه ٻ٬ذ ٷخٿه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخ ٽض ڃنه ٷخٽ ٳٸخخرحٿٰنڂ أٛ
 نِٿض ٫ڀٍ حٿظىٍحس.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً    كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ح وٿٮ حٿټڀذ ٳٍ انخء ٯٔپ ٓز٪ ڃَحص أوٿهخ رخٿظَحداً-
حٿن٠َ رن أنْ ٫ن ر٘اَُ ران    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٬ُٓي ٫ن ٷظخىس ٫نكي - 

 نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .أٳڀْ رڄخٽ ٷىځ ٳَأي ٍؿپ ڃظخ٫ه ر٬ُنه ٳهى أكٶ ره ڃن ٯَُ  ڃن-
٫ان   ٫ن أرٍ هََاَس  خءػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ََِي أنزؤنخ حٿلـخؽ ٫ن ٤٫كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ڄه ؿخء َىځ حٿٸُخڃش ڃڀـڄخ رڀـخځ ڃن نخٍ.ٻظڂ ٫ڀڄخ ٬َڀ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ حٿزاَحء حران ََِاي ٫ان ٫زاي حهلل ران ٗاٸُٶ ٫ان أراٍ          كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
هپ حٿنخٍ حهلل ٷخٽ حٿ٬٠ٴخء حٿڄ٨ڀىڃىڅ ٷخٽ أٖ أنزجټڂ رؤ  أنزجټڂ رؤهپ حٿـنش ٷخٿىح رڀً َخ ٍٓىٽأٖ-

 .ٷخٿىح رڀً َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ٻپ ٗيَي ؿ٨٬ٌَ هڂ حٿٌَن ٖ َؤٿڄىڅ ٍإوٓهڂ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ُٻََخ رن أرٍ ُحثيس ٫ن ٬ٓي رن ارَحهُڂ ٫ن أرٍ كي - 

 ٷخٽ ڂحهلل ٫ڀُه وٓڀً ڃ٬زي ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀ
 ٠ً ٫نه.طِحٽ نٴْ حرن آىځ ڃ٬ڀٸش ريَنه كظً َٸ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن هَوڅ كيػنخ كڄخى ران ٓاڀڄش ٫ان ػخراض حٿزناخنٍ ٫ان       كي - 

 أرٍ ٍحٳ٪ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ظاه ڃڀټاخ ٳڀڄاخ ڃاَ راه      ؿِ وؿپ ٫ڀً ڃي٫ٍ ؽ ٍؿپ َِوٍ أهخ ٿه ٳٍ ٷََش أهَي ٳؤٍٛي حهللهَ-

نخ ٷخٽ ٿڀٸَحرش ٷخٽ ٖ ٷخٽ ٳڀن٬ڄش ٿه ٫نايٹ طَرهاخ ٷاخٽ ٖ ٷاخٽ ٳڀاڂ طؤطُاه       ٷخٽ حَن طََي ٷخٽ أٍَي ٳٗ
 .ٷخٽ انٍ أكزه ٳٍ حهلل ٫ِ وؿپ ٷخٽ ٳبنٍ ٍٓىٽ حهلل اٿُٺ أڅ حهلل ٫ِ وؿپ َلزٺ رلزٺ اَخ  ٳُه

رن ٓڀڄش ٫ان ػخراض حٿزناخنٍ ٫ان      ًٓ كيػنخ كڄخىڃىػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن رن كي - 
 َََس ٷخٽأرٍ ٍحٳ٪ ٫ن أرٍ ه
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 . أ٫ڀڄه اٖ ٍٳ٬ه ٳٌٻَ ڃ٬نخ وٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كٔان كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ٫خٛاڂ حْكاىٽ ٫ان أراٍ              كي - 

 كٔخڅ ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس
 .ڀهڃؼ-
ن ڃلڄاي ران ٓاََُن ٫ان أراٍ      ٫ا ه٘اخځ ران كٔاخڅ    خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنكي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
 .َٸىٿن أكيٻڂ ٫زيٌ أڃظٍ وٿُٸپ ٳظخٌ وٳظخطٍ ٖ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ه٘خځكي - 
 .ٻَ ڃؼڀهٳٌ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ ران كٔاخڅ ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ         كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َو٤ذ حٿَؿپ ٫ڀً ه٤زش أهُه وٖ َٔىځ ٫ڀً ٓىځ أهُاه وٖ طانټق حٿڄاَأس ٫ڀاً ٫ڄظهاخ وٖ       ٖ-

 .٫ڀً هخٿظهخ وٖ طٔؤٽ ٣ٗٵ أهظهخ ٿظټظٴت ڃخ ٳٍ ٛلٴظهخ وٿظنټق ٳبنڄخ ٿهخ ڃخ ٻظذ حهلل ٿهخ
خى ران ٓاڀڄش ٫ان ٫ڀاٍ ران َُاي ٫ان أوّ ران         ڄا ََِاي أنزؤناخ ك  خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 رٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهخٿي ٫ن أ
پ حٿٌٌ َٔڄ٪ حٿلټڄش ػڂ ٖ َوزَ ٫ن ٛخكزه اٖ رَ٘ ڃخ ٓاڄ٪ ٻڄؼاپ ٍؿاپ أطاً ٍح٫اٍ ٯانڂ       ڃؼ-

 .ٳٸخٽ حؿٍِنٍ ٗخس ڃن ٯنڄٺ ٳٸخٽ حهظَ ٳؤهٌ رُؤًڅ ٻڀذ حٿٰنڂ
ٍ ٍِ أرٍ كيػنخ َػنػنخ ٫زي حهلل كيكي -  ُ   ٫ان  َي أنزؤنخ حٿَرُ٪ رن ڃٔڀڂ حٿٸَٗا َاخى ٫ان   ڃلڄاي ران 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ه٤زنخ وٷخٽ ڃَس ه٤ذ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ
هخ حٿنخّ أڅ حهلل ٫ِ وؿپ ٷاي ٳاَٝ ٫ڀاُټڂ حٿلاؾ ٳلـاىح ٳٸاخٽ ٍؿاپ أٻاپ ٫اخځ َاخ ٍٓاىٽ حهلل            أَ-

ٷڀاض ن٬اڂ ٿىؿزاض وٿڄاخ حٓاظ٬٤ظڂ       ى ٫ڀُه وٓڀڂ ٿهللٳٔټض كظً ٷخٿهخ ػٗػخ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً ح
طَٻظټڂ ٳبنڄخ هڀٺ ڃن ٻاخڅ ٷازڀټڂ رټؼاَس ٓائحٿهڂ وحهاظٗٳهڂ ٫ڀاً أنزُاخثهڂ ٳابًح         ػڂ ٷخٽ ًٍونٍ ڃخ 

 .أڃَطټڂ رخڃَ ٳؤطىح ڃنه ڃخ حٓظ٬٤ظڂ واًح نهُظټڂ ٫ن ٍٗء ٳي٫ى 
ران   أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ ٫ن َُي كي - 

 وٓڀڂ ٷخٽَٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
 .ٯيح اٿً حٿڄٔـي وٍحف أ٫ي حهلل ٿه حٿـنش نِٖ ٻڀڄخ ٯيح وٍحف ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٓٴُخڅ حٿؼىٌٍ ٫ن ٓڀڄش رن ٻهُپ ٫ان أراٍ ٓاڀڄش    كي - 

ٍؿاپ ر٬ُاَح ٳـاخء َظٸخٟاخ       نوٓاڀڂ حٓاظٸَٝ ڃا   ه ٫ن أرٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُا    
 ر٬َُ  ٳٸخٽ

ه ر٬َُح ٳخىٳ٬ى  اٿُاه ٳڀاڂ َـايوح اٖ ٓانخ ٳاىٵ ٓانه ٳٸاخٿىح َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٿاڂ نـاي اٖ ٓانخ             ڀزىح ٿح٣-
 .ٳىٵ ٓن ر٬َُ  ٳٸخٽ ح٤٫ى  ٳبڅ هُخٍٻڂ أكخٓنټڂ ٷ٠خء
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٫ن أرٍ  رن أرٍ حٿنـىىڂ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛكي - 
 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٽ ٍٓىٽ حهلل ٛٷخ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

حهلل ٫ااِ وؿااپ ٿَُٳاا٪ حٿيٍؿااش ٿڀ٬زااي حٿٜااخٿق ٳااٍ حٿـنااش ٳُٸااىٽ َااخ ٍد أنااً ٿااٍ هااٌ  ٳُٸااىٽ        اڅ-
 .رخٓظٰٴخٍ وٿيٹ ٿٺ

ن ٫ا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خځ حرن كٔخڅ ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس     كي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهللحٿنزٍ ٛڀً ح

 .ڀىح ٳٍ ڃ٬خ٣ن حٔرپىح ٳٍ ڃَحرٞ حٿٰنڂ وٖ طٜٛڀ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ََِااي أنزؤنااخ ڃلڄااي راان آاالٶ ٫اان ٛااخٿق راان ارااَحهُڂ ٫اان  كااي - 

 ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .طٸىٿىح ٿڀ٬نذ حٿټَځ ٳبڅ حٿټَځ حٿَؿپ حٿڄٔڀڂ حٿٜخٿق ٖ-
ځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ه٘خكي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رنلى . 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ڃلڄي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان أراٍ هََاَس         كي - 

 خٽٷ ٫ڀُه وٓڀڂ حهللوه٘خځ ٫ن ڃلڄي رن ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
َااخ ٍٓااىٽ حهلل ٷااخٽ وٖ أنااخ اٖ أڅ َظٰڄااينٍ حهلل    َاايهپ أكاايح ڃاانټڂ ٫ڄڀااه حٿـنااش ٷُااپ وٖ أنااض   ٖ-

 .رَكڄش ڃنه وٳ٠پ ووٟ٪ َي  ٫ڀً ٍأٓه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ ٫زي حٿ٬َِِ رن ٫زي حهلل رن أرٍ ٓڀڄش كايػنخ ٓاهُپ   كي - 

َلايع ٫ان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أناه         ڄ٬ض أرخ هَََسٓ رن أرٍ ٛخٿق ٓڄ٪ أرخ  ٷخٽ
 ٷخٽ

ح أكذ حهلل ٫زيح ٷخٽ َخ ؿزََپ انٍ أكذ ٳٗنخ ٳؤكزى  ٳُنخىٌ ؿزََپ ٳٍ حٿٔاڄىحص أڅ حهلل ٫اِ   اً-
وؿپ َلذ ٳٗنخ ٳؤكزى  ٳُڀٸً كزه ٫ڀً أهپ حٍْٝ ٳُلذ واًح أرٰٞ ٫زيح ٷخٽ َخ ؿزََپ اناٍ  

 ٌ ص اڅ حهلل ٫ااِ وؿااپ َاازٰٞ ٳٗنااخ ٳؤر٠ٰااى   حزََااپ ٳااٍ حٿٔااڄىؿ أرٰااٞ ٳٗنااخ ٳؤر٠ٰااى  ٳُنااخى
 حٿزٰٞ ْهپ حٍْٝ ٳُزٰٞ. ٳُىٟ٪ ٿه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي أنزؤنخ هڄخځ رن َلًُ ٫ن ٷظخىس ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ڃاىٿً     كي - 
 أځ رَػن ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

هاخ  ٳاخهظڀٴىح ٳُهاخ وهايحنخ حهلل ٿهاخ ٳخٿناخّ ٿناخ ٳُ       خً ڃن ٻخڅ ٷزڀنا ٫ڀحهلل ٫ِ وؿپ ٻظذ حٿـڄ٬ش  اڅ-
 طز٪ ٳخٿُىځ ٿنخ وٿڀُهىى ٯيح وٿڀنٜخٍي ر٬ي ٯي.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِاي أراخ ؿهُاَ ران ََِاي حٿ٬زايٌ ٫ان هايحٕ ران ٫ُاخٕ ٷاخٽ            كي - 
٬ض ٍٓاىٽ حهلل  ٓاڄ ٻنض ٳٍ كڀٸش رخٿټىٳش ٳبًح ٍؿپ َليع ٷخٽ ٻنخ ؿڀىٓخ ڃا٪ أراٍ هََاَس ٳٸاخٽ     

 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽٛ
 .س ٿُْ ٿهخ رؤهپ ٳڀُظزىأ ڃٸ٬ي  ڃن حٿنخٍٗهي ٫ڀً ڃٔڀڂ ٗهخى ڃن-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن أرٍ ٫يٌ ٫ن ڃلڄي حرن آلٶ ٫ن ٬ُٓي ران أراٍ ٓا٬ُي    كي - 
حٿڄٸزٌَ ٫ن ٤٫خء ڃىٿً أځ ٛٴُش ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرٍ وٷخٽ ٬َٸىد ٛزُش وهى حٿٜاىحد ٫ان   

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أرٍ هَََس
٫ني ٻاپ ٛاٗس وْهاَص ٛاٗس حٿ٬٘اخء حِهاَس اٿاً        څ أٗٶ ٫ڀً أڃظٍ ْڃَطهڂ رخٿٔىحٹ ٖ أٿى-

ػڀغ حٿڀُپ حْوٽ ٳبنه اًح ڃ٠ً ػڀغ حٿڀُپ حْوٽ هز٢ اٿاً حٿٔاڄخء حٿاينُخ اٿاً ٣ڀاى٩ حٿٴـاَ َٸاىٽ        
 ٷخثپ أٖ ىح٩ َـخد أٖ ٓخثپ ٤٬َُه أٖ ڃٌنذ َٔظٰٴَ ٳُٰٴَ ٿه.

ي رن أرٍ ٫يٌ ٫ن ٓاڀُڄخڅ ٬َناٍ حٿظُڄاٍ ٫ان أناْ ٫ان       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄكي - 
 أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

نااٍ حٿااَد ٫ااِ وؿااپ اًح طٸااَد حٿ٬زااي ڃنااٍ ٗاازَح طٸَرااض ڃنااه ًٍح٫ااخ واًح طٸااَد ڃنااٍ ًٍح٫ااخ  ٬َ-
 .ڃنٍ رى٫خ أو رخ٫خ أطُظه هَوٿشد طٸَرض ڃنه رى٫خ أو رخ٫خ واًح طٸَ

كيػنخ حرن أرٍ ٫يٌ ٫ان ٓاڀُڄخڅ حٿظُڄاٍ ٫ان أراٍ حٿٔاڀُپ ٫ان أراٍ         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 
كٔاخڅ ٷاخٽ طاىٳٍ حرناخڅ ٳٸڀاض ْراٍ هََاَس ٓاڄ٬ض ڃان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ كاايَؼخ              

 طليػنخ 
ً ُذ رنٴٔنخ ٫ان ڃىطخناخ ٷاخٽ ن٬اڂ ٛاٰخٍهڂ ى٫اخڃُٚ حٿـناش َڀ       ط٤- أرىَاه ٳُؤهاٌ    وأكايهڂ أراخ  أ   ٸا

 .ش ػىرٺ هٌح ٳٗ َٴخٍٷه كظً َيهڀه وأرخ  حٿـنشرنخكُه ػىره أو َي  ٻڄخ آهٌ رٜنٴ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ أنزؤنخ ٫ىٱ ٫ن أنْ رن ََُٓن ٷخٽ ٫ىٱ وٖ أ٫ڀڄه كي - 

 اٖ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 ى َٸظڀاه حٿ٤٬ااٖ ٳن٫ِااض هٴهااخ ٻااخ ٔااش ڃاَص رټڀااذ ٫ڀااً ٍأّ ٍٻااً َڀهاغ ٷااي  ىڃَ ٖڃااَأس ڃٯٴا -

 .ٳؤوػٸظه روڄخٍهخ ٳن٫ِض ٿه ڃن حٿڄخء ٳٰٴَ ٿهخ رٌٿٺ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ أنزؤنخ ٫ىٱ ٫ن ڃلڄي رن ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
حٿلناغ اٖ أىهڀهڄاخ حهلل وأراخهڂ رٴ٠اپ ٍكڄظاه       حوٖى ٿاڂ َزڀٰاى  أ ڃن ڃٔڀڄُن َڄىص ٿهڄخ ػٗػش ڃخ-
ـنش وٷخٽ َٸخٽ ٿهڂ حىهڀىح حٿـنش ٷخٽ ٳُٸىٿىڅ كظً َـٍء أرىحنخ ٷخٽ ػٗع ڃَحص ٳُٸىٿاىڅ ڃؼاپ   حٿ

 .ًٿٺ ٳُٸخٽ ٿهڂ حىهڀىح حٿـنش أنظڂ وأرىحٻڂ
َ       كي -  ن ٫ان كٴاٚ   كڄػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران ٫زُاي حهلل ٫ان هزُاذ ران ٫زاي حٿا

 وٓڀڂخٛڂ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه ٫حرن 
ً ٫ن ٛٗطُن و٫ان ٿزٔاظُن و٫ان ر٬ُظاُن نهاً ٫ان ٛاٗس ر٬اي حٿٴـاَ كظاً ط٤ڀا٪ حٿ٘اڄْ             نه-

و٫ن حٿٜٗس ر٬ي حٿ٬ٜاَ كظاً طٰاَد حٿ٘اڄْ و٫ان حٗاظڄخٽ حٿٜاڄخء و٫ان حٔكظزاخء ٳاٍ ػاىد            
 .وحكي طٴ٠ٍ رٴَؿٺ اٿً حٿٔڄخء

حران ؿاََؾ   نخ ٍوف كيػنخ حرن ؿََؾ و٫زاي حهلل ران حٿلاَع ٫ان     ػكيػنٍ أرٍ كي ػنخ ٫زي حهللكي - 
ٷخٽ أهزَنٍ َُخى أڅ ػخرظخ ڃىٿً ٫زي حٿَكڄن رن َُي أهزَ  أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ    

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 .ڀڂ حٿَحٻذ ٫ڀً حٿڄخٍٗ وحٿڄخٍٗ ٫ڀً حٿٸخ٫ي وحٿٸڀُپ ٫ڀً حٿټؼََُٔ-
ٷااخٽ نخ ٍوف كاايػنخ هزُااذ ٫اان حٿلٔاان ٫اان أرااٍ هََااَس ٷااخٽ  ػكاايػنٍ أرااٍ كااي ػنخ ٫زااي حهللكااي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ڀڂ حٿَحٻاذ ٫ڀاً حٿڄخٗاٍ وحٿڄخٗاٍ ٫ڀاً حٿٸخ٫اي وٷاخٽ رزٰايحى وحٿٸڀُاپ ٫ڀاً حٿټؼُاَ وحٿٜاَُٰ             َٔ-

 .٫ڀً حٿټزَُ وٷخٽ ٍوف رزٰيحى وحٿٸڀُپ ٫ڀً حٿټؼَُ
ن أرٍ كٴٜش ٷاخٽ كايع حران ٗاهخد ٫ان      رف كيػنخ ڃلڄي ٍوػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 ذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٬ُٓي رن حٿڄُٔ
 ُټڂ رخٿلزش حٿٔىىحء ٳبنهخ ٗٴخء ڃن ٻپ ٍٗء اٖ ڃن حٿٔخځ ٷخٽ ٷخٽ حرن ٗهخد٫ڀ-
 .ڄىصحٿ-
أڅ ٫زاي   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حرن ؿََؾ أهزَنٍ ٫زي حٿټاََڂ ران ڃخٿاٺ   كي - 

٫ان ٫ڄاه ٫ان أراٍ هََاَس أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         ٫زي حٿاَكڄن ران أراٍ ٫ڄاَس أهزاَ        رن حهلل
 وٓڀڂ

 .ً أڅ َټنً رټنُظهنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف أنزؤنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً   كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٳهى ٛيٷش أٛخد ر٬ي ًٿٺ ڄخحٿ٠ُخٳش ػٗػش أَخځ ٳ كٶ-
ٍوف كيػنخ كڄاخى ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش ٫ان          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ح ٓڄ٪ أكيٻڂ حٿنيحء وحٔنخء ٫ڀً َي  ٳٗ ٬٠َه كظً َٸ٠ٍ كخؿظه ڃنهاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ كڄخى ٫ن ٫ڄاخٍ ران أراٍ ٫ڄاخٍ ٫ان أراٍ هََاَس        كي - 

 ڀُه وٓڀڂ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫
 .ڀه وُحى ٳُه وٻخڅ حٿڄئًڅ َئًڅ اًح رِ٭ حٿٴـَڃؼ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ كڄخى ٫ان ػخراض ٫ان أراٍ ٍحٳا٪ ٫ان أراٍ هََاَس         كي - 

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ڀٸً ٍره ٫ِ وؿپٍَ  وٳَكش كُن ٤خٜخثڂ ٳَكظخڅ ٳَكش ٫ني اٳٿڀ-
كيػنخ ٍوف كيػنخ ٬ُٓي رن أراٍ ٫َوراش ٫ان ٷظاخىس كايػنخ أراى ٍحٳا٪        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
َخؿىؽ وڃؤؿىؽ ٿُلٴَڅ حٿٔي ٻپ َىځ كظً اًح ٻخىوح ََوڅ ٬ٗخ٩ حٿ٘اڄْ ٷاخٽ حٿاٌٌ ٫ڀاُهڂ      اڅ-

ٍ     ٬لٴَونه ٯيح ٳُٔظحٍؿ٬ىح ٳ حى حهلل ٫اِ وؿاپ   ىىوڅ اٿُه ٻؤٗي ڃاخ ٻاخڅ كظاً اًح رڀٰاض ڃايطهڂ وأ
أڅ َز٬ااؼهڂ اٿااً حٿنااخّ كٴااَوح كظااً اًح ٻااخىوح َااَوڅ ٗاا٬خ٩ حٿ٘ااڄْ ٷااخٽ حٿااٌٌ ٫ڀااُهڂ حٍؿ٬ااىح       

اڅ ٗاااخء حهلل ؤَاااظؼنٍ ٳ٬ُاااىىوڅ اٿُاااه وهاااى ٻهُجظاااه كاااُن طَٻاااى  ٳُلٴَوناااه    ٳٔاااظلٴَونه ٯااايح 
وَوَؿىڅ ٫ڀً حٿنخّ ٳُن٘ٴىڅ حٿڄُخ  وَظلٜن حٿنخّ ڃنهڂ ٳٍ كٜىنهڂ ٳَُڃىڅ رٔهخڃهڂ اٿً 
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ٷهَناخ أهاپ حٍْٝ و٫ڀىناخ أهاپ حٿٔاڄخء ٳُز٬اغ حهلل       ٳظَؿا٪ و٫ڀُهاخ ٻهُجاش حٿايځ ٳُٸىٿاىڅ       حٿٔڄخء
٫ڀُهڂ نٰٴخ ٳٍ أٷٴخثهڂ ٳُٸڀظهڂ رهخ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ وحٿاٌٌ نٴاْ ڃلڄاي رُاي         

 هڂ وىڃخثهڂ.ىڃاڅ ىوحد حٍْٝ ٿظٔڄن ٗټَح ڃن ٿل
زخڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ ُٗكي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
َخؿىؽ وڃؤؿىؽ ٳٌٻَ ڃ٬نخ  اٖ أنه ٷخٽ اًح رڀٰض ڃيطهڂ وأٍحى حهلل ٫ِ وؿپ أڅ َز٬ؼهڂ ٫ڀاً   أڅ-

 .حٿنخّ
ڄي رن َلًُ رن كزاخڅ ٫ان ح٫ْاَؽ    لنخ ڃخٿٺ ٫ن ڃيػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف ككي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن أرٍ هَََس أڅ 
 .ً ٫ن ُٛخځ َىڃُن َىځ حٿٴ٤َ وَىځ حٿنلَنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٍوف كايػنخ حٓاَحثُپ ٫ان أراٍ كٜاُن ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان           كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ
َئًٌ أكيح ٳبڅ ؿهپ ٫ڀُه أكي أو آًحء ٳڀُٸاپ   وٖ َـهپ وٖ ٳغح ٻخڅ َىځ ٛىځ أكيٻڂ ٳٗ ََاً-

 ٛخثڂ. انٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ڃلڄي رن أرٍ كٴٜش كيػنخ حرن ٗهخد ٫ن ٓا٬ُي  كي - 

 رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
٫ِ وؿپ حٿـنش ٷُپ ٻُٲ  ٳُيهڀهڄخ حهللَ حهلل ٫ِ وؿپ ٠َلٺ ڃن ٍؿڀُن َٸظپ أكيهڄخ حِه اڅ-

 .خ ٻخٳَ ٳُٸظپ حِهَ ػڂ َٔڀڂ ٳُِٰو ٳٍ ٓزُپ حهلل ٳُٸظپَټىڅ ًحٹ ٷخٽ َټىڅ أكيهڄ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حرن ؿََؾ أنزؤنخ َُخى ٫ن حرن ٗهخد أڅ أرخ ٓڀڄش كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رن ٫زي حٿَكڄن أهزَ  أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
٫ٜاً حهلل وڃان أ٣اخ٩ أڃُاٌَ ٳٸاي أ٣اخ٫نٍ وڃان         أ٣خ٫نٍ ٳٸي أ٣خ٩ حهلل وڃن ٫ٜاخنٍ ٳٸاي   ڃن-

 .٫ًٜ أڃٌَُ ٳٸي ٫ٜخنٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ىحوى ٫ن هڄخځ ٫ن ٷظخىس و٫زي حٿٜڄي كايػنخ هڄاخځ كايػنخ    كي - 

ٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه    حراٍ هََاَس أڅ   أ ٷظخىس حٿڄ٬نٍ ٫ن حٿن٠َ رن أنْ ٫ن رَُ٘ رن نهُاٺ ٫ان  
 وٓڀڂ ٷخٽ

حى ڃن ًهذ وٷخٽ ٫زي حٿٜڄي ٳَحٕ ٳـ٬پ َڀظٸ٤ه ٳٸخٽ َخ أَىد أٿڂ أوٓا٪  ٤َ ٫ڀً أَىد ؿَحڃ-
٫ڀُٺ ٷخٽ َخ ٍد وڃن َ٘ز٪ ڃن ٍكڄظٺ أو ٷخٽ ڃان ٳ٠اڀٺ ٷاخٽ ٫زاي حٿٜاڄي ٷاخٽ رڀاً وٿټان ٖ         

 .ٯنً رٍ ٫ن ٳ٠ڀٺ
ٷظخىس ٫ن ٗهَ رن كىٗذ ٫ن أراٍ   ځ ٫نوى كيػنخ ه٘خىحػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى كي - 

ٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ هااَؽ ٫ڀااً أٛاالخره وهااڂ َااٌٻَوڅ حٿټڄااخس ٷااخٿىح طَحهااخ    هََااَس أڅ حٿنزاا
 ؿيٌٍ حٍْٝ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ټڄخس ڃن حٿڄن وڃخإهخ ٗٴخء ٿڀ٬ُن وحٿ٬ـىس ڃن حٿـنش وهٍ ٗٴخء ڃن حٿٔڂحٿ-
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ران ٍراخف ٫ان    نخ أرى ىحوى كيػنخ ٫ڄَحڅ ٫ن ٷظخىس ٫ان ٫زاي حهلل   ػكيػنٍ أرٍ كي ػنخ ٫زي حهللكي - 
 أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ىٍوح رخ٫ْڄخٽ ٓظخ ٣ڀى٩ حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰرهخ وحٿيهخڅ وىحرش حٍْٝ وهىَٜش أكايٻڂ وأڃاَ   رخ-
 .حٿ٬خڃش

ٽ ٫ان اراَحهُڂ ران    ٗػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَو كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ركي - 
 أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أرٍ أُٓي ٫ن ؿي  ٫ن أرٍ هَََس

 .ظز٬ن ٓنن ڃن ٻؤڅ ٷزڀټڂ ٗزَح ر٘زَ وًٍح٫خ رٌٍح٩ كظً ٿى ىهڀىح ؿلَ ٟذ ٿيهڀظڄى ٿظ-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄاَو كايػنخ ٳڀاُق ٫ان هاٗٽ ران ٫ڀاٍ ٫ان               كي - 

 هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٤٫ٍخء رن َٔخٍ ٫ن أر
وهى َليع و٫ني  ٍؿپ ڃن أهپ حٿزخىَش أڅ ٍؿٗ ڃان أهاپ حٿـناش حٓاظؤًڅ ٍراه ٫اِ وؿاپ        ڃخ َى-

ٳٍ حٿ٩ٍِ ٳٸخٽ ٿه ٍره ٫ِ وؿپ أٿٔض ٳُڄخ ٗجض ٷخٽ رڀً وٿټن أكذ أڅ أ٩ٍُ ٷخٽ ٳزٌٍ ٳزاخىٍ  
ىٽ ٿه ٍره ٫ِ وؿپ ىونٺ َخ حرن ٸٿـزخٽ ٷخٽ ٳُح حٿ٤َٱ نزخطه وحٓظىحإ  وحٓظلٜخى  ٳټخڅ أڃؼخٽ

ٖ طـاي  اٖ ٷَٗاُخ أو أنٜاخٍَخ ٳابنهڂ أٛالخد      ٺ ٍٗء ٷخٽ ٳٸخٽ ح٫َْحرٍ وحهلل آىځ ٳبنه ٖ َ٘ز٬
 ٩ٍُ وأڃخ نلن ٳڀٔنخ رؤٛلخرش ٷخٽ ٳ٠لٺ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ.

خىس ٫ن ٫زاي  ظ٫ن ٬ُٓي ٫ن ٷد ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ٬ُٓي و٫زي حٿىهخكي - 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حٿَكڄن رن آىځ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ

حهلل ٫ِ وؿپ ٻظذ حٿـڄ٬ش ٫ڀً ڃن ٻخڅ ٷزڀنخ ٳخهظڀٲ حٿنخّ ٳُهخ وهايحنخ حهلل ٿهاخ ٳخٿناخّ ٿناخ      اڅ-
 .كيحْٳُهخ طز٪ ٳخٿُىځ ٿنخ وٿڀُهىى ٯيح وٿڀنٜخٍي ر٬ي ٯي ٿڀُهىى َىځ حٿٔزض وٿڀنٜخٍي َىځ 

كايػنخ هڄاخځ كايػنخ ٷظاخىس ٫ان ٫زاي        ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٍوف كايػنخ ٫زاي حٿٜاڄي        خػنكي - 
 حٿَكڄن ڃىٿً أځ رَػن ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٻَ ڃؼڀه وٿڂ ٌَٻَ حٿُىځ ٿنخٳٌ-
ي زا رن ٗهخد ٫ان ٫ ح ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ٛخٿق رن أرٍ حْه٠َ ٫نكي - 

 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٿَكڄن ح٫َْؽ أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓ
 .َ َىځ ٣ڀ٬ض ٫ڀُه حٿ٘ڄْ َىځ حٿـڄ٬ش ٳُه هڀٶ آىځ وٳُه أىهپ حٿـنش وٳُه أهَؽ ڃنهخهُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ڃلڄي رن أرٍ كٴٜش كيػنخ حران ٗاهخد ٫ان أراٍ     كي - 

هلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه   ٫زي حٿَكڄن وأرٍ ٫زي حهلل حْٯَ ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ ح    ن ٓڀڄش ر
 وٓڀڂ

ً ٻااپ رااخد ڃٔااـي َااىځ حٿـڄ٬ااش ڃٗثټااش َټظزااىڅ ڃـااٍء حٿَؿااپ ٳاابًح ؿڀااْ حٔڃااخځ ٣ىَااض       ٫ڀاا-
حٿٜلٲ ٳخٿڄهـَ ٻخٿڄهيٌ ؿِوٍح وحٿٌٌ َڀُه ٻڄهايٌ حٿزٸاَس وحٿاٌٌ َڀُاه ٻڄهايٌ حٿ٘اخس وحٿاٌٌ        

 .يٌ حٿز٠ُشهحٿٌٌ َڀُه ٻڄو َڀُه ٻڄهيٌ حٿيؿخؿش
ٍوف كايػنخ ٛاخٿق ران أراٍ حْه٠اَ كايػنخ حران ٗاهخد ٫ان          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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ڀش أٓاٌَ راٍ أطُاض رٸايكُن ٷايف ٿازن وٷايف هڄاَ ٳن٨اَص اٿُهڄاخ ٳؤهاٌص حٿڀازن ٳٸاخٽ ؿزََاپ               ٿُ-
  حٿٌٌ هيحٹ ٿڀٴ٤َس ٿى أهٌص حٿوڄَ ٯىص أڃظٺ.هلل حٿلڄي

ؤڅ ؿااََؾ أنزؤنااخ حراان ٗااهخد ٫اان ٓاا٬ُي راان    هلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٍوف كاايػنخ راا  ػنخ ٫زااي حكااي - 
 حٿڄُٔذ أنه كيػه ٫ن أرٍ هَََس ٿڂ ََٳ٬ه ٷخٽ

 .طپ حهلل حٿُهىى كَځ حهلل ٫ڀُهڂ حٿ٘لىځ ٳزخ٫ى  وأٻڀىح ػڄنهٷخ-
خڃَ أنزؤنخ أرى رټَ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن ٫ػنخ أٓىى رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أرٍ
طنخؿ٘ااىح وٖ طاايحرَوح وٖ طنخٳٔااىح وٖ طلخٓاايوح وٖ طزخٯ٠ااىح وٖ َٔااظخځ حٿَؿااپ ٫ڀااً ٓااىځ    ٖ-

ٗ  َأسحڃا أهُه وٖ َزُ٪ كخَٟ ٿزخى ى٫اىح حٿناخّ َاَُٵ حهلل ر٠٬اهڂ ڃان ر٬اٞ وٖ ط٘اظ١َ         ٵ ٣ا
 .خهأهظ

٫اخڃَ كايػنخ أراى رټاَ ٫ان ٫خٛاڂ ٫ان أراٍ ٛاخٿق          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى ران  كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

هلل ٖ طاايهڀىح حٿـنااش كظااً طئڃنااىح وٖ طئڃنااىح كظااً طلااخرىح ٷااخٽ اڅ ٗااجظڂ ىٿڀااظټڂ ٫ڀااً ڃااخ اًح     وح-
 .ٿٔٗځ رُنټڂح ٳ٬ڀظڄى  طلخرزظڂ أٳ٘ىح

َ أنزؤناخ أراى رټاَ ران ٫ُاخٕ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫اخڃ كي - 
 أرٍ كخُځ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٓؤٿټڂ رخهلل ٳؤ٤٫ى  وڃن ى٫خٻڂ ٳؤؿُزى  وٿى أهيٌ اٿٍ ٻَح٩ ٿٸزڀاض وٿاى ى٫ُاض اٿاً ٻاَح٩       ڃن-
 .ْؿزض

ٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ    أرٍ كيػنخ أٓىى أنزؤنخ أراى رټاَ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أرا       ي حهلل كيػن٫ٍزػنخ كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

أهپ حٿنخٍ ََي ڃٸ٬ي  ڃن حٿـنش ٳُٸىٽ ٿى أڅ حهلل هيحنٍ ٳُټىڅ ٫ڀُهڂ كَٔس ٷاخٽ وٻاپ أهاپ     ٻپ-
 .ټىڅ ٿه ٗټَحٳُحٿـنش ََي ڃٸ٬ي  ڃن حٿنخٍ ٳُٸىٽ ٿىٖ أڅ حهلل هيحنٍ ٷخٽ 

َ كيػنخ أرى رټَ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃكي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ؿَف ؿَكخ ٳٍ ٓازُپ حهلل ٫اِ وؿاپ ؿاخء َاىځ حٿٸُخڃاش ٻهُجظاه ٿىناه ٿاىڅ حٿايځ وٍَلاه ٍَاق              ڃن-
 ٠َخ ٬َنٍ أٓىى.أ حٿڄٔٺ ٷخٽ أرٍ وكيػنخ ٫ن ََٗٺ

خ أرى رټاَ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى كيػنكي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .هپ حٿٴٸَحء حٿـنش ٷزپ حْٯنُخء رنٜٲ َىځ وهى هڄٔڄخثش ٫خځَي-
 ن أرٍ هَََس ٷخٽ٫ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى كيػنخ أرى رټَ ٫ن ىحوى ٫ن أرُه كي - 
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٫ڀُه وٓڀڂ ٳڀڄخ ٍآ  ٷخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اڅ ٳاٍ      زپ ٬ٓي اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل أٷ-
وؿه ٬ٓي ٿوزَح ٷخٽ ٷظپ ٻَٔي ٷخٽ َٸىٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٿ٬ان حهلل ٻٔاَي اڅ       

 .أوٽ حٿنخّ هٗٻخ حٿ٬َد ػڂ أهپ ٳخٍّ
ىى راان ٫ااخڃَ كاايػنخ أرااى رټااَ راان ٫ُااخٕ ٫اان ڃلڄااي راان ٓااأرااٍ كاايػنخ أ نٍػنخ ٫زااي حهلل كاايػكااي - 
 ڄَو ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫
طً رخٿڄىص َىځ حٿٸُخڃش ٻز٘خ ٳُٸخٽ َخ أهپ حٿـنش ط٬َٳىڅ هاٌح ٳ٤ُڀ٬اىڅ هاخثٴُن ٷاخٽ ٳُٸىٿاىڅ      َئ-

َٸخٽ هڀاىى ٳاٍ حٿـناش وهڀاىى ٳاٍ       ڂن٬ڂ ٳٌُرق ػ ىڅن٬ڂ ٷخٽ ػڂ َنخىٌ أهپ حٿنخٍ ط٬َٳىڅ هٌح ٳُٸىٿ
 .حٿنخٍ

٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أٓىى رن ٫خڃَ أنزؤنخ أرى رټَ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن ػنخ كي - 
 .أرٍ هَََس ڃؼڀه اٖ أنه ُحى ٳُه َئطً ٫ڀً حٿَٜح١ ٳٌُرق

 هَََس ڃلڄي ٫ن أرٍ ٫نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حرن ٫خڃَ أنزؤنخ أرى رټَ ٫ن ه٘خځ كي - 
 ٷخٽ

ن حٿلخؿش هَؽ اٿً حٿزََش ٳڀڄخ ٍأص حڃَأطه ٷخڃض اٿاً  پ ٍؿپ ٫ڀً أهڀه ٳڀڄخ ٍأي ڃخ رهڂ ڃىه-
حٿَكً ٳى٬ٟظهخ واٿً حٿظنىٍ ٳٔـَطه ػڂ ٷخٿض حٿڀهڂ حٍُٷنخ ٳن٨َص ٳبًح حٿـٴناش ٷاي حڃاظٓص ٷاخٽ     

ه ن٬اڂ ڃان   طا جخ ٷخٿض حڃَأُٗوًهزض اٿً حٿظنىٍ ٳىؿيطه ڃڄظڀجخ ٷخٽ ٳَؿ٪ حٿِوؽ ٷخٽ أٛزظڂ ر٬يٌ 
ٿاڂ ََٳ٬هاخ ٿاڂ طاِٽ     ً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٽ أڃاخ أناه ٿاى       رنخ ٷخځ اٿً حٿَكً ٳٌٻَ ًٿاٺ ٿڀنزاٍ ٛاڀ   ٍ

طيوٍ اٿً َىځ حٿٸُخڃش ٗهيص حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وهى َٸىٽ وحهلل ْڅ َؤطٍ أكيٻڂ ٛازَُح  
 .ػڂ َلڄڀه َز٬ُه ٳُٔظ٬ٲ ڃنه هَُ ٿه ڃن أڅ َؤطٍ ٍؿٗ َٔؤٿه

حٿڄناٌٍ كايػنخ ٻخڃاپ أراى     كايػنٍ أراٍ كايػنخ أٓاىى ران ٫اخڃَ كايػنخ ٻخڃاپ وأراى           ػنخ ٫زاي حهلل كي - 
 ٻخڃپ ٷخٽ أٓىى ٷخٽ أنزؤنخ حٿڄ٬نٍ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

خ نٜڀٍ ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ حٿ٬٘اخء ٳابًح ٓاـي وػاذ حٿلٔان وحٿلٔاُن ٫ڀاً          ٻن-
خ و٠َا٬هڄخ ٫ڀاً حٍْٝ ٳابًح ٫اخى ٫اخىح      ٸا ڀٴاه أهاٌح ٍٳُ  ه ٧هَ  ٳبًح ٍٳ٪ ٍأٓه أهٌهڄخ رُي  ڃن

طه أٷ٬يهڄخ ٫ڀً ٳوٌَه ٷخٽ ٳٸڄض اٿُه ٳٸڀض َخ ٍٓاىٽ حهلل أٍىهڄاخ ٳزَٷاض رَٷاش     كظً ٷ٠ً ٛٗ
 .ٳٸخٽ ٿهڄخ حٿلٸخ رؤڃټڄخ ٷخٽ ٳڄټغ ٟىءهخ كظً ىهٗ

 ٷخٽس ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى أكڄي ربٓنخى  ٫ن أرٍ ٛخٿق كيػنخ أرى هَََكي - 
 .٫ڀً أڃهڄخ ً ىهٗكظ-
 ٍوف كيػنخ ڃلڄي رن أرٍ كٴٜش ٫ن حرن ٗهخد ٫ن كن٨ڀاش  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 

 رن ٫ڀٍ حْٓڀڄٍ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .هڀن ٫ًُٔ رن ڃََڂ رٴؾ حٿَوكخء رخٿلؾ أو حٿ٬ڄَس أو ٿُؼنُهڄخ ؿڄ٬ُخٿُ-
ىحڅ ٫ان  كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٍوف كايػنخ ه٘اخځ ران أراٍ ٫زاي حهلل وكٔاُن ران ًٻا          ػنخ ٫زي حهللكي - 

 َلًُ رن أرٍ ٻؼَُ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .طٸيڃىح ٷزپ ٍڃ٠خڅ رٜىځ َىځ أو َىڃُن اٖ ٍؿٗ ٻخڅ َٜىځ ُٛخڃخ ٳُٜڀه ره ٖ-
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 خرض ٫ن أرٍ ٫ؼڄخڅ أڅ أرخ هَََسػػنخ كڄخى ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كي - 
ٿااىح أٍٓااڀىح اٿُااه وهااى َٜااڀٍ ٳٸااخٽ انااٍ ٛااخثڂ ٳڀڄااخ وٟاا٬ىح حٿ٬٤ااخځ وٻااخى أڅ  ٓااٴَ ٳڀڄااخ نِ ٳااٍ-

َٴَٯىح ؿخء ٳٸخٿىح هڀڂ ٳټپ ٳؤٻپ ٳن٨َ حٿٸىځ اٿاً حٿَٓاىٽ ٳٸاخٽ ڃاخ طن٨اَوڅ ٳٸاخٽ وحهلل ٿٸاي ٷاخٽ         
ڂ ٷاخٽ ٛاىځ ٗاهَ حٿٜازَ     ڀحهلل ٫ڀُاه وٓا  ً انٍ ٛخثڂ ٳٸخٽ أرى هَََس ٛيٵ وأڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀ

أوٽ حٿ٘اهَ ٳؤناخ ڃٴ٤اَ ٳاٍ     حٿيهَ ٻڀه ٳٸاي ٛاڄض ػٗػاش أَاخځ ڃان       ځ ڃن ٻپ ٗهَ ٛىځوػٗػش أَخ
 .طوٴُٲ حهلل ٛخثڂ ٳٍ ط٬٠ُٲ حهلل

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ٛاخٿق كايػنخ حران ٗاهخد ٫ان ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ         كي - 
 ٫ن أرٍ هَََس

ٜىڃىح هاٌ   ٓڀڂ ر٬غ ٫زي حهلل رن كٌحٳش ٤َىٱ ٳٍ ڃنً أڅ ٖ طوً حهلل ٫ڀُه ٛڀٍٓىٽ حهلل  أڅ-
 حَْخځ ٳبنهخ أَخځ أٻپ وَٗد وًٻَ حهلل ٫ِ وؿپ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٍوف كيػنخ ٫ىٱ وه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓاىٽ حهلل  كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ڄخ أ٬٣ڄه حهلل وٓٸخ نڀُظڂ ٛىڃه ٳبٳ ح أٻپ أكيٻڂ أو َٗد نخُٓخ وهى ٛخثڂاً-
أرٍ كيػنخ ڃىًٓ رن ىحوى كيػنخ ُهَُ ٫ن أرٍ آالٶ ٫ان أراٍ ٛاخٿق     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڄئًڅ ڃئطڄن وحٔڃخځ ٟخڃن حٿڀهڂ أٍٗي حْثڄش وحٯٴَ ٿڀڄئًنُنحٿ-
خ ڃخٿٺ ٫ن حٿ٬ٗء حرن ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان أرُاه ٫ان      نػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػكي - 
 ٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأر
 .ً أڅ َنزٌ ٳٍ حٿيرخء وحٿڄِٳضنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف وأرى حٿن٠َ ٷخٖ كيػنخ حٿڄ٬ٔىىٌ ٫ن ٫ڀٸڄش ران ڃَػاي   كي - 

 وٓڀڂ هٛڀً حهلل ٫ڀُ ٫ن أرٍ حٿَرُ٪ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل
أهَص وڃخ أٍَٓص وڃخ أ٫ڀنض وآَحٳٍ وڃخ أناض   څ ڃن ى٫خثه حٿڀهڂ حٯٴَ ٿٍ ڃخ ٷيڃض وڃخٻخ-

 .أ٫ڀڂ ره ڃنٍ أنض حٿڄٸيځ وأنض حٿڄئهَ ٖ اٿه اٖ أنض
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ڃلڄي رن أرٍ كٴٜش كيػنخ حران ٗاهخد ٫ان أراٍ     كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫زُي ڃىٿً ٫زي حٿَكڄن رن ٫ىٱ ٫ن أرٍ
 .َظڄنً أكيٻڂ حٿڄىص اڃخ ڃٍٔء ٳُٔظٰٴَ أو ڃلٔن ٳُِىحى ٖ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف وڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٖ كيػنخ ٫ىٱ ٫ن حٿلٔن ٷخٽكي - 
أنه ٷٔاڂ ٍكڄاش وحكايس    و ٰنٍ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ هلل ٫ِ وؿپ ڃخثش ٍكڄشرڀ-

ٔاا٬ش وطٔاا٬ُن ٍكڄااه ْوٿُخثااه وحهلل ٫ااِ وؿااپ   رااُن أهااپ حٍْٝ ٳىٓاا٬ظهڂ اٿااً آؿااخٿهڂ وًهااَ ط  
ٷااخرٞ طڀااٺ حٿَكڄااش حٿظااٍ ٷٔااڄهخ رااُن أهااپ حٍْٝ اٿااً حٿظٔاا٬ش وحٿظٔاا٬ُن ٳُټڄڀهااخ ڃخثااش ٍكڄااش   
ْوٿُخثه َىځ حٿٸُخڃش ٷخٽ ڃلڄي ٳٍ كيَؼه وكيػنٍ رهٌح حٿليَغ ڃلڄي رن ََُٓن وهّٗ ٻٗهڄخ 

 ََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼپ ًٿٺ.٫َن أرٍ ه
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كايػنخ ٫اىٱ ٫ان هاّٗ ٫ان ٫ڄاَو ٫ان أراٍ هََاَس          يك - 
 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ڀهڃؼ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٍوف كاايػنخ ٫ااىٱ ٫اان ڃلڄااي ٫اان أرااٍ هََااَس ٫اان حٿنزااٍ كااي - 

 ه وٓڀڂڀُٛڀً حهلل ٫
 .ڀهڃؼ-
ٍ كٴٜش ٫ن حرن ٗهخد ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ان أراٍ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن أركي - 

هَََس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٻاخڅ َٸزاپ حٿلٔان ران ٫ڀاٍ ٍٟاٍ حهلل ٫نهڄاخ ٳٸاخٽ             
 حْٷ٩َ رن كخرْ

ٖ  ڀُٿٍ ٫َ٘س ڃن حٿىٿي ڃخ ٷزڀض ڃنهڂ أكي ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ أڅ- ََاَكڂ ٖ   ه وٓاڀڂ ڃان 
 ََُكڂ.

يػنخ ٍوف كيػنخ حرن ؿََؾ و٫زاي حهلل ران حٿلاَع ٫ان حران ؿاََؾ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 
 أهزَنٍ ڃىًٓ رن ٫ٸزش ٫ن نخٳ٪ أڅ أرخ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٌ ؿزََاپ ٳاٍ   ىؿزََپ ػڂ َناخ ه ح أكذ حهلل حٿ٬زي نخىي ؿزََپ اڅ حهلل ٷي أكذ ٳٗنخ ٳؤكزى  ٳُلزاً-
كزى  ٳُلزااه أهااپ حٿٔااڄخء ػااڂ َىٟاا٪ ٿااه حٿٸزااىٽ ٳااٍ أهااپ     أهااپ حٿٔااڄخء اڅ حهلل ٷااي أكااذ ٳٗنااخ ٳااؤ   

 .حٍْٝ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ىحوى رن ٳَحهُؾ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ كي - 

 هَََس َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ىُٛنٍ رخٿـخٍ كظً ٧ننض أنه ُٓىٍػهَ ُحٽ ؿزََپ ڃخ-
أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي رن وحٓ٪ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټايٍ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٓظَ  ڃننٴْ ٫ن أهُه حٿڄٔڀڂ ٻَرش ڃن ٻَد حٿينُخ نٴْ حهلل ٫نه ٻَرش ڃن ٻَد حِهَس و ڃن-

 .ىڅ حٿ٬زي ڃخ ٻخڅ حٿ٬زي ٳٍ ٫ىڅ أهُهحٿڄٔڀڂ ٓظَ  حهلل ٳٍ حٿينُخ وحِهَس وحهلل ٳٍ ٫ ٫ن أهُه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان حٿڄٸزاٌَ ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل           كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ينٍ حهلل ڃناه رَكڄاش   ڄا خ اٖ أڅ َظٰأنا َنـٍ أكيٻڂ ٫ڄڀه ٷاخٿىح وٖ أناض َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ وٖ       ٖ-

 ىح وٍٗء ڃن حٿيٿـش وحٿٸٜي حٿٸٜي طزڀٰىح.ٳٔيىوح وٷخٍرىح وحٯيوح وٍوك
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٍوف كاايػنخ ٫ااىٱ ٫اان حٿلٔاان ٫اان حٿنزااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀُااه  كااي - 

 وٓڀڂ وهّٗ وڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
- ٍ ڃڄااخ ٷااخٿىح ٷااخٽ ٷااخٽ  ن آڃنااىح ٖ طټىنااىح ٻخٿااٌَن آًوح ڃىٓااً ٳزااَأ  حهللََااخ أَهااخ حٿااٌ َااشهااٌ  حِ ٳا

ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اڅ ڃىٓاً ٻاخڅ ٍؿاٗ كُُاخ ٓاظَُح ٖ َټاخى َاَي ڃان ؿڀاي  ٗاُجخ           
حٓظلُخء ڃنه ٷخٽ ٳآًح  ڃن آًح  ڃن رنٍ حَٓحثُپ ٷخٿىح ڃاخ َظٔاظَ هاٌح حٿظٔاظَ اٖ ڃان ٫ُاذ رـڀاي         
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أڅ َزَثاه ڃڄاخ ٷاخٿىح    اڃخ رَٛخ واڃخ اىٍس وٷخٽ ٍوف ڃَس أىٍس واڃاخ آٳاش واڅ حهلل ٫اِ وؿاپ أٍحى     
 َىڃخ ٳىٟ٪ ػىراه ٫ڀاً كـاَ ػاڂ حٯظٔاپ ٳڀڄاخ ٳاَ٭ أٷزاپ اٿاً ػىراه ٿُؤهاٌ  واڅ            واڅ ڃىًٓ هٗ

حٿلـَ ٫يح رؼىره ٳؤهٌ ڃىًٓ ٫ٜخ  و٣ڀذ حٿلـَ وؿ٬پ َٸاىٽ ػاىرٍ كـاَ ػاىرٍ كـاَ كظاً       
ٿاه  حنظهً اٿً ڃٓ ڃن رنٍ حَٓحثُپ ٳَأو  ٫ََخنخ ٻؤكٔن حٿَؿخٽ هڀٸخ وأرَأ  ڃڄاخ ٻاخنىح َٸىٿاىڅ    

ـَ ٟااَرخ ر٬ٜااخ  ٷااخٽ ٳااىحهلل اڅ ٳااٍ حٿلـااَ ٿناايرخ ڃاان أػااَ وٷااخځ حٿلـااَ ٳؤهااٌ ػىرااه و٣ٴااٶ رااخٿل
 َٟرش ػٗػخ أو أٍر٬خ أو هڄٔخ.

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ٫ڄَ رن ًٍ ٫ن ڃـخهي أڅ أرخ هَََس ٻاخڅ َٸاىٽ  كي - 
ٿلـاَ ٫ڀاً ر٤ناٍ ڃان     حهلل اڅ ٻنض ٫ٖظڄاي رټزايٌ ٫ڀاً حٍْٝ ڃان حٿـاى٩ واڅ ٻناض ٖٗاي ح       و

حٿـى٩ وٿٸي ٷ٬يص َىڃخ ٫ڀً ٣اََٸهڂ حٿاٌٌ َوَؿاىڅ ڃناه ٳڄاَ أراى رټاَ ٍٟاٍ حهلل ط٬اخٿً ٫ناه           
ظاخد حهلل ٫اِ وؿاپ ڃاخ ٓاؤٿظه اٖ ٿُٔاظظز٬نٍ ٳڀاڂ َٴ٬اپ ٳڄاَ ٫ڄاَ ٍٟاٍ حهلل            ٳٔؤٿظه ٫ن آَش ڃن ٻ

 ط٬خٿً ٫نه ٳٔؤٿظه ٫ن آَش ڃن ٻظخد حهلل ڃخ ٓؤٿظه اٖ ٿُٔظظز٬نٍ ٳڀڂ َٴ٬پ ٳڄَ
 حٿٸخٓڂ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳ٬َٱ ڃخ ٳٍ وؿهٍ وڃخ ٳٍ نٴٍٔ ٳٸخٽ أرخ هَََس ٳٸڀض ٿهرى أ
ُٺ َخ ٍٓىٽ حهلل ٳٸخٽ حٿلٶ وحٓظؤًنض ٳؤًڅ ٿاٍ ٳىؿايص ٿزناخ ٳاٍ ٷايف ٳٸاخٽ ڃان أَان ٿټاڂ هاٌح           ٿز-

َس ٷڀض ٿزُٺ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ حن٤ڀٶ اٿً أهاپ  َحٿڀزن ٳٸخٿىح أهيح  ٿنخ ٳٗڅ أو آٽ ٳٗڅ ٷخٽ أرخ هَ
ءص ٜٴش ٳخى٫هڂ ٿٍ ٷخٽ وأهپ حٿٜٴش أٟاُخٱ حٔٓاٗځ ٿاڂ َاؤووح اٿاً أهاپ أو اٿاً ڃاخٽ اًح ؿاخ         حٿ

ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هيَش أٛخد ڃنهاخ ور٬اغ اٿاُهڂ ڃنهاخ ٷاخٽ وأكِنناٍ ًٿاٺ وٻناض         
أٍؿى أڅ أُٛذ ڃن حٿڀزن َٗرش طٸىي رهخ رٸُش َاىڃٍ وٿُڀظاٍ ٳٸڀاض أناخ حٿَٓاىٽ ٳابًح ؿاخء حٿٸاىځ         

ٿڀزن وٿڂ َټن ڃن ٣خ٫اش حهلل و٣خ٫اش ٍٓاىٿه راي     ٌ أ٤٫ُهڂ ٳٸڀض ڃخ َزٸً ٿٍ ڃن هٌح حٻنض أنخ حٿٌ
ٳخن٤ڀٸااض ٳااي٫ىطهڂ ٳااؤٷزڀىح ٳخٓااظؤًنىح ٳااؤًڅ ٿهااڂ ٳؤهااٌوح ڃـخٿٔااهڂ ڃاان حٿزُااض ػااڂ ٷااخٽ أرااخ هااَ هااٌ  

َد كظاً َاَوي ػاڂ َاَى حٿٸايف      ٘ا َؿاپ حٿٸايف ٳُ  حٿٳؤ٤٫هڂ ٳؤهٌص حٿٸيف ٳـ٬ڀاض أ٤٫اُهڂ ٳُؤهاٌ    
٫ڀً آهَهڂ وىٳ٬ض اٿً ٍٓاىٽ حهلل  ظً ََوي ػڂ ََى حٿٸيف كظً أطُض وأ٤٫ُه حِهَ ٳَُ٘د ك

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳؤهٌ حٿٸيف ٳى٬ٟه ٳٍ َي  ورٸٍ ٳُه ٳ٠ڀش ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓه ٳن٨َ اٿٍ وطزٔاڂ  
ٳٸخٽ أرخ هَ ٷڀض ٿزُٺ َخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ رٸُاض أناخ وأناض ٳٸڀاض ٛايٷض َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ ٳخٷ٬اي            

ٗاَد ٳخٗاَد كظاً    ٽ ٿٍ حٗاَد ٳ٘اَرض ٳڄاخ ُحٽ َٸاىٽ ٿاٍ ح     ٳخَٗد ٷخٽ ٳٸ٬يص ٳَ٘رض ػڂ ٷخ
ٷڀض ٖ وحٿٌٌ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ڃخ أؿي ٿهخ ٳٍ ڃٔڀټخ ٷخٽ نخوٿنٍ حٿٸيف ٳَىىص حٿُه حٿٸيف ٳَ٘د ڃان  

 حٿٴ٠ڀش.
ن أرُه ٫ان أراٍ   ٫رن أرٍ ٛخٿق پ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ كڄخى ٫ن ٓهُكي - 

 ڀڂ ٷخٽهَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
ؿڀْ ٷىځ ڃـڀٔخ ٳظٴَٷىح ٫ن ٯَُ ًٻَ اٖ طٴَٷىح ٫ن ڃؼپ ؿُٴش كڄاخٍ وٻاخڅ ًٿاٺ حٿڄـڀاْ      ڃخ-

 .٫ڀُهڂ كَٔس َىځ حٿٸُخڃش
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف رن ٫زخىس كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬َڀً ران ٤٫اخء ٷاخٽ ٓاڄ٬ض     كي - 
 رن ٓٴُخڅ رن ٫زي حهلل ٷخٽ ڂ٫ڄَو رن ٫خٛ رخأ
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ٽ أڅ أوحٳاٶ حٿاي٫خء أڅ َٸاىٽ حٿَؿاپ حٿڀهاڂ أناض ٍراٍ وأناخ ٫زايٹ ٧ڀڄاض           ٬ض أرخ هََاَس َٸاى  ٓڄ-
 .نٴٍٔ وح٫ظَٳض رٌنزٍ َخ ٍد ٳخٯٴَ ٿٍ ًنزٍ انٺ أنض ٍرٍ انه ٖ َٰٴَ حٿٌنذ اٖ أنض

٫ان ٫ڄاَو ران     ٍأرٍ كاُن حٿڄټا  ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ حركي - 
  ٫ڀُه وٓڀڂ٫خٛڂ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل

 .ڀهڃؼ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٓڄٍ ڃىٿً أرٍ رټاَ ران ٫زاي حٿاَكڄن     كي - 

٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٷاخٽ ڃان ٷاخٽ ٓازلخڅ حهلل ورلڄاي        
 .واڅ ٻخنض ڃؼپ ُري حٿزلَ ٳٍ َىځ ڃخثش ڃَس ك٤ض ه٤خَخ

نٍ أراٍ كايػنخ ٍوف كايػنخ ُهُاَ ران ڃلڄاي كايػنخ َُاي ران أٓاڀڂ ٫ان أراٍ             ػنخ ٫زي حهلل كايػ كي - 
 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حهلل ٫ِ وؿپ

 .خ ٫ني ٧ن ٫زيٌ رٍ وأنخ ڃ٬ه كُغ ٌَٻَنٍأن-
 ٫ىڅ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس نٍوف كيػنخ حرخ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 
 .وط٬ُٔن حٓڄخ ڃجش ٯَُ وحكي ڃن أكٜخهخ ىهپ حٿـنش هلل ٫ِ وؿپ ط٬ٔش اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ؼڀهرڄ-
 ٫ڄَ ٷخٽ نخٿٺ و٫ؼڄخڅ رڃ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخكي - 
٫زي حٿَكڄن رن ٫ىٱ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍؿٗ أٳ٤َ زؤنخ ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗهخد ٫ن كڄُي رن أن-

ٳاٍ ٍڃ٠اخڅ ٳاؤڃَ  ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أڅ َټٴاَ ر٬ظاٶ ٍٷزاش أو ٛاُخځ ٗاهََن أو             
ٳٸخٽ ٍٓىٽ َ ا٬٣خځ ٓظُن ڃٔټُنخ ٷخٽ ٖ أؿي ٳؤطً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ر٬َٵ ڃن طڄ

ٍٓىٽ ٓىٽ حهلل ڃخ أؿي أكىؽ ڃنٍ ٳ٠لٺ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هٌ هٌح ٳظٜيٵ ره ٷخٽ َخ ٍ
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كظً ريص أنُخره ٷخٽ هٌهخ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ڃلڄي رن أرٍ كٴٜش ٫ن حران ٗاهخد ٫ان ڃلڄاي     كي - 
وؿهه وَنظٲ ٬َٗ  وَٸىٽ ڃاخ أٍحناٍ اٖ ٷاي     رُخ ؿخء َڀ٤ڂَحرن ٫زي حٿَكڄن٬ن أرٍ هَََس أڅ أ٫

خٽ ٿه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ وڃاخ أهڀټاٺ ٷاخٽ أٛازض أهڀاٍ ٳاٍ ٍڃ٠اخڅ ٷاخٽ          هڀټض ٳٸ
أطٔظ٤ُ٪ أڅ ط٬ظٶ ٍٷزش ٷخٽ ٖ ٷخٽ أط٤ُٔ٪ أڅ طٜىځ ٗاهََن ڃظظاخر٬ُن ٷاخٽ ٖ ٷاخٽ أطٔاظ٤ُ٪ أڅ      
ط٬٤ڂ ٓظُن ڃٔټُنخ ٷخٽ ٖ وًٻَ حٿلخؿش ٷخٽ ٳؤطً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ رِنزُاپ وهاى     

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أَن حٿَؿپ ٷخٽ أ٬٣اڂ   ٫َ٘ ٛخ٫خ أكٔزه طڄَح ٷخٽ حٿنزٍ حٿڄټظپ ٳُه هڄٔش
هٌح ٷخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل ڃخ رُن ٖرظُهخ أكي أكىؽ ڃنخ أهاپ رُاض ٷاخٽ ٳ٠الٺ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل       

 ٫ڀُه وٓڀڂ كظً ريص أنُخره ٷخٽ أ٬٣ڂ أهڀٺ.
ٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أر ػنخ ٫زي حهللكي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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َٔڂ حٿَؿپ ٫ڀً ٓىځ أهُه وٖ َو٤اذ ٫ڀاً ه٤زاش أهُاه وٖ طانټق حٿڄاَأس ٫ڀاً ٫ڄظهاخ وٖ          ٖ-
 ٫ڀً هخٿظهخ وٖ طٔؤٽ حٿڄَأس ٣ٗٵ أهظهخ ٿظټظٴت ٛلٴظهخ ٳبڅ ٿهخ ڃخ ٻظذ حهلل ٿهخ.

ِ  كااي -  نااخى ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ  ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٍوف كاايػنخ ڃخٿااٺ ٫اان أرااٍ حٿ
 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .َـڄ٪ رُن حٿڄَأس و٫ڄظهخ وٖ رُن حٿڄَأس وهخٿظهخ ٖ-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ه٘خځ ٫ان ڃلڄاي ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل      كي - 

 وٓڀڂ ٷخٽ ڀً حهلل ٫ڀُهٛ
أؿٌِ ره وٿوڀاىٱ ٳاڂ حٿٜاخثڂ أ٣ُاذ ٫ناي حهلل ڃان ٍَاق        لٔنش ر٬َ٘ أڃؼخٿهخ وحٿٜىځ ٿٍ وأنخ حٿ-

 .حٿڄٔٺ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حرن ؿََؾ أهزَنٍ ٤٫خء ٫ن أرٍ ٛخٿق حٿَِخص كي - 

 أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ي  ٿوڀاىٱ ٳاڂ حٿٜاخثڂ    اٖ حٿٜاُخځ ٳهاى ٿاٍ وأناخ أؿاٌِ راه وحٿاٌٌ نٴٔاٍ رُا          ه٫ڄپ حرن آىځ ٿ ٻپ-

أ٣ُذ ٫ني حهلل َىځ حٿٸُخڃش ڃان ٍَاق حٿڄٔاٺ وحٿٜاُخځ ؿناش وٿڀٜاخثڂ ٳَكظاخڅ َٴَكهڄاخ اًح أٳ٤اَ          
 .ٳَف واًح ٿٸٍ ٍره ٫ِ وؿپ ٳَف رٜىڃه

ِ  كااي -  ن أرااٍ ٫ااى ٫اان ح٫ْااَؽ نااخػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٍوف كاايػنخ ڃخٿااٺ ٫اان أرااٍ حٿ
 ڀڂ ٷخٽهَََس ٷخٽ اڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ

ٿااٌٌ نٴٔااٍ رُااي  ٿوڀااىٱ ٳااڂ حٿٜااخثڂ أ٣ُااذ ٫نااي حهلل ڃاان ٍَااق حٿڄٔااٺ َااٌٍ ٬٣خڃااه وٗااَحره      وح-
وٗهىطه ڃن أؿڀٍ ٳخٿُٜخځ ٿٍ وأنخ أؿاٌِ راه ٻاپ كٔانش ر٬٘اَ أڃؼخٿهاخ اٿاً ٓاز٬ڄخثش ٟا٬ٲ ٖ          

 حٿُٜخځ ٳهى ٿٍ وأنخ أؿٌِ ره.
ش ٫ان أراٍ هََاَس أڅ    ػنٍ أرٍ كيػنخ ٛخٿق أنزؤناخ حران ٗاهخد ٫ان أراٍ ٓاڀڄ      يخ ٫زي حهلل ككيػن - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ نهً ٫ن حٿىٛخٽ ٳٸخٽ
پ ڃن حٿڄٔڀڄُن أنٺ طىحٛپ ٷخٽ ٿٔظڂ ڃؼڀٍ انٍ أرُض ٬٤َڄناٍ ٍراٍ ؤَاٸُنٍ ٳڀڄاخ أراىح أڅ      ٍؿ-

 .هَ ٿِىطټڂ ٻخٿڄنټپؤٽ ٳٸخٽ ٿى طهَٗنظهىح ٫ن حٿىٛخٽ وحٛپ رهڂ َىڃخ ػڂ َىڃخ ػڂ ٍإٌ حٿ
ٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ حرن ؿََؾ ٫ن حٿ٬ٗء رن ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان أرُاه     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ظؼخإد ڃن حٿ٤ُ٘خڅ ٳؤَټڂ طؼخءد ٳڀُټظڂ ڃخ حٓظ٤خ٩حٿ-
ن حرن ٗهخد ٫ان كڄُاي ران ٫زاي     ٫ڃخٿٺ رن أنْ خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنكي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس
 .ٖ أڅ أٗٶ ٫ڀً أڃظٍ ْڃَطهڂ رخٿٔىحٹ ڃ٪ حٿىٟىءٿى-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه ٫ان أراٍ   كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
 .ح ٓڄ٬ض حٿَؿپ َٸىٽ هڀٺ حٿنخّ ٳهى أهڀټهڂاً-
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ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٍوف كايػنخ ُٻََاخ ران آالٶ كايػنخ ٫ڄاَو ران ىَناخٍ ٷاخٽ              كي - 
 ٓڄ٬ض ٤٫خء رن َٔخٍ َٸىٽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ

 .ح أٷُڄض حٿٜٗس ٳٗ ٛٗس اٖ حٿڄټظىرشاً-
ٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ هََاَس      كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٓڄٍ ٫ن أرا ػنخ ٫زي حهللكي - 

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
نڄخ ٍؿپ َڄٍ٘ ر٤ََٶ حٗظي ٫ڀُه حٿ٤٬ٖ ٳىؿي رجاَح ٳناِٽ ٳُهاخ ٳ٘اَد ػاڂ هاَؽ ٳابًح ٻڀاذ         رُ-

ٍ ٳناِٽ  نا ڃؼپ حٿٌٌ رڀٰ ٤َٖڀهغ َؤٻپ حٿؼَي ڃن حٿ٤٬ٖ ٳٸخٽ حٿَؿپ ٿٸي رڀٮ هٌح حٿټڀذ ڃن حٿ٬
ٔاٸً حٿټڀاذ ٳ٘اټَ حهلل ٫اِ وؿاپ ٿاه ٳٰٴاَ ٿاه ٳٸُاپ َاخ           حٿزجَ ٳڄٓ هٴه ػڂ أڃٔټه رٴُه كظً ٍٷً ٳ

 .ٍٓىٽ حهلل اڅ ٿنخ ٳٍ حٿزهخثڂ ْؿَح ٳٸخٽ اڅ ٳٍ ٻپ ًحص ٻزي ٣ٍزش أؿَ
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٍوف كاايػنخ ڃخٿااٺ ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ    كااي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ أڅ ٍٓىٽ حهلل َسهََ
 .ؿهُن حٿٌٌ َؤطٍ هئٖء رىؿه وهئٖء رىؿهڃن َٗ حٿنخّ ًح حٿى اڅ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٍوف كاايػنخ ڃخٿااٺ ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ    كااي - 

 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
لٔٔاىح وٖ طنخٳٔاىح وٖ طلخٓايوح وٖ    ط طـٔٔاىح وٖ  وٖخٻڂ وحٿ٨ن ٳبڅ حٿ٨ن أٻٌد حٿلايَغ  اَ-

 .طيحرَوح وٻىنىح ٫زخى حهلل اهىحنخ طزخٯ٠ىح وٖ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗهخد ٫ن ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ ٫ان     كي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ي حٿ٠ٰذنٌ َڄڀٺ نٴٔه ٫ٿٌْ حٿ٘يَي رخٿ٫َٜش وٿټن حٿ٘يَي حٿُ-
ف كايػنخ ٗا٬زش ٷاخٽ ٓاڄ٬ض حٿ٬اٗء ران ٫زاي حٿاَكڄن ران          ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٍو   كي - 

 ٬َٸىد ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه ٷخٽ
 .ڄظٔزخڅ ڃخ ٷخٖ ٫ڀً حٿزخىة كظً ٬َظيٌ حٿڄ٨ڀىځحٿ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٍوف كاايػنخ ُهُااَ راان ڃلڄااي كاايػنخ َُااي راان أٓااڀڂ ٫اان أرااٍ  كااي -

 ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس 
 .ٽ حهلل ٫ِ وؿپ أنخ ٫ني ٧ن ٫زيٌ وأنخ ڃ٬ه كُن ٌَٻَنٍٷخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ڃوڀي كيػنخ ڃلڄي رن ٫ـٗڅ ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ    كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 حٿهڂ وحهظٗٳهڂ ٫ڀً أنزُخثهڂ.ٺ ڃن ٻخڅ ٷزڀټڂ رٔئونٍ ڃخ طَٻظټڂ ٳبنڄخ هڀًٍ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿ٠لخٹ كيػنخ حرن ٫ـٗڅ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هََاَس أڅ ٗاخس   كي - 

 ُه وٓڀڂ٫ڀ٣زوض ٳٸخٽ ٿه ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 
حٿااٌٍح٩ ٳنخوٿهااخ اَااخ  ٳٸااخٽ ح٤٫نااٍ حٿااٌٍح٩ ٳنخوٿهااخ اَااخ  ػااڂ ٷااخٽ أ٤٫نااٍ حٿااٌٍح٩ ٳٸااخٽ َااخ  ٤ٍنااح٫-

 .ٿڀ٘خس ًٍح٫خڅ ٷخٽ أڃخ أنٺ ٿى حٿظڄٔظهخ ٿىؿيطهخ ٍٓىٽ حهلل انڄخ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ حٿ٠الخٹ كايػنخ حران ٫ـاٗڅ ٫ان ٓا٬ُي ٫ان أراٍ هََاَس أڅ           كي - 
 ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل

حهلل َلذ حٿ٤٬خّ وَټَ  حٿظؼخإد ٳبًح طؼخءد أكيٻڂ ٳٸخٽ هخء ٳبڅ ًٿاٺ ٗا٤ُخڅ ٠َالٺ ڃان      اڅ-
 .ؿىٳه

خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿ٠الخٹ كايػنخ كـاخؽ حٿٜاىحٱ كايػنخ َلُاً ران أراٍ ٻؼُاَ          ػنكي - 
 ٫ن أرٍ ؿ٬ٴَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٺ ٳُهن ى٫ىس حٿىحٿي ٫ڀً وٿي  وى٫ىس حٿڄ٨ڀىځ وى٫ىس حٿڄٔخٳَٗڃٔظـخرخص ٖ  حصع ى٫ىػٗ-
لخٹ كايػنخ حْوُح٫اٍ كايػنخ أراى ٻؼُاَ ٫ان أراٍ هََاَس         ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿ٠ا كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 وڄَ ٳٍ هخطُن حٿ٘ـَطُن حٿنوڀش وحٿ٬نزش.حٿ-
لخٹ أنزؤناخ ه٘اخځ ران أراٍ ٫زاي حهلل كايػنخ َلُاً ران أراٍ          ٠ا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿكي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٻؼَُ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
 .وڄَ ٳٍ هخطُن حٿ٘ـَطُن حٿنوڀش وحٿ٬نزشحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٿ٠الخٹ ٫ان حٿلٔان ران ََِاي ران ٳاَوم حٿ٠اڄٌَ حٿڄاينٍ          كي - 

 ڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٔش َٸىٽ حٗهي ٿڀڄٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٓ
-ٖ      ً َڄاُن آػڄاش وٿاى ٫ڀاً ٓاىحٹ ٣ٍاذ اٖ وؿزاض ٿاه          َلڀٲ ٫ني هاٌح حٿڄنزاَ ٫زاي وٖ أڃاش ٫ڀا

 .حٿنخٍ
َ أنزؤنخ َىنْ ٫ن حٿِهٌَ أهزَنٍ ٷزُٜش رن ٫ڄ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رنكي - 

 ٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂىس أهزَ  أڅ ًٍََٓإَذ أڅ أرخ هَ
 .ً أڅ َـڄ٪ رُن حٿڄَأس و٫ڄظهخ ورُن حٿڄَأس وهخٿظهخنه-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ ٫زي حٿلڄُي رن ؿ٬ٴَ ٫ن ََِي رن أرٍ ػنخ ٫زي حهللكي - 

 كزُذ ٫ن ڃ٬خوَش رن ڃُٰغ أو ڃ٬ظذ ٫ن أرٍ هَََس أنه ٷخٽ
ٺ ٍرٺ ٫ِ وؿپ ٳاٍ حٿ٘اٴخ٫ش ٷاخٽ ٿٸاي ٧نناض ٿظټاىنن أوٽ ڃان ٓاؤٿنٍ         ٿٍُٓىٽ حهلل ڃخًح ٍى ا َخ-

ه اٖ حهلل ڃوڀٜخ َٜيٵ ٷڀزه ٿٔخنه ڃڄخ ٍأَض ڃن كَٛٺ ٫ڀً حٿ٬ڀڂ ٗٴخ٫ظٍ ٿڄن َ٘هي أڅ ٖ حٿ
 .وٿٔخنه ٷڀزه

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ َىنْ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان ػخراض حٿٍِٷاٍ    كي - 
 أرخ هَََس ٷخٽ

ر٤ََٶ ڃټش ٳخٗظيص ٫ڀُهڂ ٳٸخٽ ٫ڄَ ٿڄن كىٿه ڃخ حٿََق ٳڀڂ ََؿ٬اىح اٿُاه    ص حٿنخّ حٿََقٌهأ-
ظلؼؼض ٍحكڀظٍ كظً أىٍٻظه ٳٸڀض َخ أڃَُ حٿڄائڃنُن أهزاَص أناٺ    ُٗجخ ٳزڀٰنٍ حٿٌٌ ٓؤٽ ٫نه ٳخٓ

ٓؤٿض ٫ن حٿََق ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ حٿاََق ڃان ٍوف حهلل ٫اِ وؿاپ           
 ڄش وطؤطٍ رخٿ٬ٌحد ٳٗ طٔزىهخ وٓڀىح حهلل ڃن هَُهخ و٫ىًوح ره ڃن َٗهخ.طؤطٍ رخٿَك
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كيػنخ ٛاخٿق ٫ان حٿِهاٌَ ٷاخٽ أهزَناٍ ٓا٬ُي        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓټن رن نخٳ٪كي - 
 رن حٿڄُٔذ أڅ أرخ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .طپ حٿُهىى وحٿنٜخٍي حطوٌوح ٷزىٍ أنزُخثهڂ ڃٔخؿيٷخ-
هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ حٿِهٌَ ٫ن ٬ُٓي ٫ن أرٍ هََاَس أڅ  حػنخ ٫زي كي - 

 وٓڀڂ ٷخٽٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه 
 .ن حهلل حٿُهىى وحٿنٜخٍي حطوٌوح ٷزىٍ أنزُخثهڂ ڃٔخؿيٿ٬-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِهٌَ أهزَناٍ ٷزُٜاش ران    كي - 

 ًإَذ أڅ أرخ هَََس أهزَ  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ً أڅ َـڄ٪ رُن حٿڄَأس و٫ڄظهخ ورُن حٿڄَأس وهخٿظهخنه-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ أنزؤنخ َاىنْ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ حىٍَاْ ٫ان أراٍ         كي - 

 هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ظنـً ٳڀُىطَحٓطىٟؤ ٳڀُٔظنؼَ وڃن  ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ َىنْ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ان  كي - 

 خٽأرٍ هَََس ٷ
ُڄض حٿٜٗس و٫يٿض حٿٜٴىٱ ٷُخڃخ ٳوَؽ اٿُنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳڀڄاخ ٷاخځ ٳاٍ    أٷ-

زاَ ٳٜاڀُنخ   ټوٍأٓه َٸ٤َ ٳ نخڃٜٗ  ًٻَ أنه ؿنذ ٳٸخٽ ٿنخ ڃټخنټڂ ػڂ ٍؿ٪ ٳخٯظٔپ ػڂ هَؽ اٿُ
 .ڃ٬ه

 ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ؼڄاخڅ ران ٫ڄاَ أنزؤناخ َاىنْ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران              كي - 
 حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 ح ٷڀض ٿٜخكزٺ وحٔڃخځ َو٤ذ َىځ حٿـڄ٬ش أنٜض ٳٸي ٿٰىص.اً-
ؤنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٤٫اخء     زڄخڅ رن ٫ڄَ أن٫ؼػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 

 رن ََِي ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .أوٖى حٿڄَ٘ٻُن ٳٸخٽ حهلل أ٫ڀڂ رڄخ ٻخنىح ٫خڃڀُن پ ٫نٓج-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ أنزؤنخ حران أراٍ ًثاذ ٫ان ٓا٬ُي حٿڄٸزاٌَ ٷاخٽ ٷاخٽ أراى          كي - 

 هَََس
حٿنخّ أٻؼَ أرى هَََس ٳڀٸُض ٍؿٗ ٳٸڀض رؤٌ ٓىٍس ٷَأ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ   ٽ ىَٸ-

 ٍ ٌ ٳٸڀاض أٿاڂ ط٘اهيهخ ٷاخٽ رڀاً ٷڀاض وٿټناٍ أىٌٍ ٷاَأ ٓاىٍس ٻاٌح           حٿزخٍكش ٳٍ حٿ٬ظڄش ٳٸاخٽ ٖ أى
 .وٻٌح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ حرن أراٍ ًثاذ ٫ان ٓا٬ُي حٿڄٸزاٌَ ٫ان       كي - 
 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ سه ٫ن أرٍ هَََرُأ
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هلل ٿاه وأٟاپ حٿناخّ ٫ناه     ٣ڀ٬ض حٿ٘ڄْ وٖ ٯَرض ٫ڀً َاىځ هُاَ ڃان َاىځ حٿـڄ٬اش هايحنخ ح       ڃخ-
ٳخٿنخّ ٿنخ ٳُه طز٪ هاى ٿناخ وٿڀُهاىى َاىځ حٿٔازض وٿڀنٜاخٍي َاىځ حْكاي أڅ ٳُاه ٿٔاخ٫ش ٖ َىحٳٸهاخ            

 .أ٤٫خ  ڃئڃن ڃن َٜڀٍ َٔؤٽ حهلل ٫ِ وؿپ ُٗجخ اٖ
خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ حرن أرٍ ًثذ ٫ن ٬ُٓي رن ٓڄ٬خڅ ٫ن نػكي - 

 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأرٍ هَََس أڅ ٍٓ
طٸااىځ حٿٔااخ٫ش كظااً ط٨هااَ حٿٴااظن وَټؼااَ حٿټااٌد وَظٸااخٍد حْٓااىحٵ وَظٸااخٍد حٿِڃااخڅ وَټؼااَ    ٖ-

 حٿهَؽ ٷُپ وڃخ حٿهَؽ ٷخٽ حٿٸظپ.
ػنٍ أراٍ كايػنخ ه٘اخځ ران ٫زاي حٿڄڀاٺ كايػنخ أراى ٫ىحناش ٫ان ٫زاي حٿڄڀاٺ ران              يػنخ ٫زي حهلل كا كي - 

 ََس ٷخٽ٫ڄَُ ٫ن ڃىًٓ رن ٣ڀلش ٫ن أرٍ هَ
خ نِٿض وأنٌٍ ٫َُ٘طٺ حْٷَرُن ٷخځ نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ َخ نزٍ ٻ٬ذ ران ٿائٌ   ٿڄ-

حٿناخٍ َاخ ٳخ٣ڄاش رناض      نٸاٌوح أنٴٔاټڂ ڃا   أنَخ نزٍ هخٗڂ أنٸٌوح أنٴٔټڂ ڃن حٿناخٍ َاخ نزاٍ ٫زاي ڃناخٱ      
 .ڀهخ رزٗٿهخڃلڄي أنٸٌٌ نٴٔٺ ڃن حٿنخٍ ٳبنٍ ٖ أڃڀٺ ٿټڂ ڃن حهلل ُٗجخ ٯَُ أڅ ٿټڂ ٍكڄخ ٓخر

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلزىد رن حٿلٔن ٫ن هخٿي ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً كي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ڄىح رخٓڄٍ وٖ طټنىح رټنُظٍطٔ-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى ٬َنٍ حٿ٤ُخٿٍٔ كيػنخ أرى ٫خڃَ حٿوِحُ ٫ان  ػنخ ٫زي حهللكي - 

ش ٷخٽ ٻنخ ٫ني ٫خث٘ش ٳايهپ أراى هََاَس ٳٸخٿاض أناض حٿاٌٌ طلايع أڅ        ُٓخٍ ٫ن حٿ٬٘زٍ ٫ن ٫ڀٸڄ
حڃَأس ٫ٌرض ٳٍ هَس أنهخ ٍر٤ظهخ ٳڀڂ ط٬٤ڄهخ وٿڂ طٔٸهخ ٳٸخٽ ٓڄ٬ظه ڃناه ٬َناٍ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل     

 ُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ڀ
حهلل ٻٌح ٷخٽ أرٍ ٳٸخٿض هپ طيٌٍ ڃخ ٻخنض حٿڄَأس اڅ حٿڄَأس ڃ٪ ڃاخ ٳ٬ڀاض ٻخناض ٻاخٳَس واڅ      ٫زي-

٫ڀً حهلل ٫ِ وؿپ ڃن اڅ ٬ٌَره ٳٍ هَس ٳبًح كيػض ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه  حٿڄئڃن أٻَځ
 وٓڀڂ ٳخن٨َ ٻُٲ طليع.

ٍ   ؤنا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٓاڀُڄخڅ ران ىحوى أنز   كي -  كٜاُن ٓاڄ٪ ًٻاىحڅ     خ ٗا٬زش ٫ان أرا
 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ن حٿنخٍٻٌد ٫ڀً ڃظ٬ڄيح ٳڀُظزىأ ڃٸ٬ي  ڃ ڃن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى أنزؤنخ أرى ٫ىحنش ٫ن ٫ڄَ رن أرٍ ٓاڀڄش ٫ان   كي - 

 أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٳخؿڀيو  ٳبڅ ٫خى ٳخؿڀيو  ٳٸخٽ ٳٍ حٿَحر٬ش ٳخٷظڀى  ح َٗد حٿوڄَاً-
حوى أنزؤناخ ٓا٬ُي ٫ان حٿـََاٌَ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٓاڀُڄخڅ ران ى   كي - 

 ن٠َس َليع ٫ن ٗظَُ رن نهخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
هپ ٳٸَحء أڃظٍ حٿـنش ٷزپ أٯنُخثهڂ رنٜٲ َىځ ٷخٽ وطٗ واڅ َىڃخ ٫ني ٍرٺ ٻاؤٿٲ ٓانش ڃڄاخ    َي-

 .ط٬يوڅ
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حٿٜاڄي ٷاخٖ كايػنخ ٗا٬زش وهڄاخځ ٫ان        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ حرن ىحوى و٫زاي كي - 
ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن أوٳً ٫ن أرٍ هَََس ََٳ٬ه ٷخٽ ٫زي حٿٜاڄي أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه     

 وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٴَحٕ ُوؿهخ ٿ٬نظهخ حٿڄٗثټش كظً طٜزق أو كظً طَؿ٪ٿ ح رخطض حٿڄَأس هخؿَساً-
ؼناً ٫ان ٷظاخىس ٫ان أراٍ أَاىد ٫ان        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى أنزؤناخ حٿڄ كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ح ٷخطپ أكيٻڂ ٳڀُظٶ حٿىؿه ٳبڅ حهلل ٫ِ وؿپ هڀٶ آىځ ٫ڀً ٛىٍطه.اً-
ن ىحوى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرٍ َُاخى حٿ٤لاخڅ ٓاڄ٪ أراخ     ركيػنخ ٓڀُڄخڅ ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أركي - 

 هَََس َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ټڂ ڃن أكي َنـُه ٫ڄڀاه ٷاخٿىح وٖ أناض َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ وٖ أناخ اٖ أڅ َظٰڄاينٍ حهلل ڃناه          ڃن ڃخ-

 .رَكڄش
كيػنخ ٫ڄَحڅ ٬َناٍ   ىحوى حٿ٤ُخٿٍٔى ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى وهى أركي - 

 ٽحٿٸ٤خڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرٍ ڃُڄىنش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخ
ٿُڀش حٿٸيٍ انهخ ٿُڀش ٓخر٬ش أو طخ٬ٓش و٫ََ٘ن اڅ حٿڄٗثټاش طڀاٺ حٿڀُڀاش ٳاٍ حٍْٝ أٻؼاَ ڃان        ٳٍ-

 ٫يى حٿلًٜ.
ُاً ران أراٍ ٻؼُاَ كايػنٍ      لَد وأراخڅ ٫ان َ  كا  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ كيػنخكي - 

 أرى ٓڀڄش أرخ هَََس أهزَ  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .وؿپ َٰخٍ واڅ حٿڄئڃن َٰخٍ وٯَُس حهلل أڅ َؤطٍ حٿڄئڃن ڃخ كَځ ٫ڀُهحهلل ٫ِ  اڅ-
ٷاخٽ  ْ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ حرن ىحوى أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫خركي - 

 رن َُخى َليع ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٻڄُپ
ٽ وٖ ٷىس اٖ رخهلل ٷاخٽ أكٔازه ٷاخٽ َٸاىٽ      أىٿٺ ٫ڀً ٻنِ ڃن ٻنىُ حٿـنش ٷڀض رڀً ٷخٽ ٖ كىأٖ-

 حهلل ٫ِ وؿپ أٓڀڂ ٫زيٌ وحٓظٔڀڂ.
ٛاڂ ران   ٫خػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿٜاڄي كايػنخ كڄاخى ٬َناٍ حران ٓاڀڄش أنزؤناخ            كي - 

 ََِي رن ََٗٺ أنزؤنخ حٿ٠لخٹ رن ٷُْ أٍٓپ ڃ٬ه اٿً ڃَوحڅ رټٔىس ٳٸخٽ ڃَوحڅ نرهيٿش ٫
ٷخٽ أرى هَََس ٳاؤًڅ ٿاه ٳٸاخٽ َاخ أراخ هََاَس كايػنخ ر٘اٍء ٓاڄ٬ظه ڃان           ٨َوح ڃن طَوڅ رخٿزخد حن-

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ ٓڄ٬ظه َٸىٽ ٿُظڄنُن أٷىحځ وٿىح هاٌح حْڃاَ أنهاڂ هاَوح ڃان     
ٸاىٽ  َڀى ُٗجخ ٷخٽ ُىنخ َخ أرخ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َ ڂٿؼََخ وأنهڂ ٿح

 .٫ڀً َيٌ أٯُڀڄش ڃن ٷََٖ ٌ هٗٹ هٌ  حْڃشَـَ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓڀُڄخڅ رن ىحوى أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن أرٍ رڀاؾ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٫ڄاَو     كي - 

 ُه وٓڀڂ ٷخٽڀرن ڃُڄىڅ َليع ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫
 .َٓ  أڅ َـي ٬٣ڂ حَٔڄخڅ ٳڀُلذ حٿ٬زي ٖ َلزه اٖ هلل ٫ِ وؿپ ڃن-
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يػنٍ أرٍ كيػنخ ٛٴىحڅ ران ٫ُٔاً أنزؤناخ حران ٫ـاٗڅ ٫ان حٿٸ٬ٸاخ٩ ٫ان أراٍ          ػنخ ٫زي حهلل ككي - 
 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .أكي أكيٽ ي ٍؿٗ َي٫ى هټٌح ربٛز٬ُه ََُ٘ ٳٸخٍأ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٛٴىحڅ أنزؤنخ حران ٫ـاٗڅ ٫ان حٿٸ٬ٸاخ٩ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان         كي - 

 ٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأرٍ هَََس ٷخٽ ٷخ
هلل أ٫ڀڂ رڄن َـَف ٳٍ ٓزُڀه اٖ ؿخء َىځ حٿٸُاخځ وحٿـاَف   وح ڃن ڃـَوف َـَف ٳٍ ٓزُپ حهلل ڃخ-

 .ََق ٍَق ڃٔٺحٿٻهُجظه َىځ ؿَف حٿڀىڅ ٿىڅ ىځ و
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٛٴىحڅ كيػنخ حرن ٫ـٗڅ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ    كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٍٓىٽ حهلل 
 .لُخص ڃخ ٓخٿڄنخهن ڃنٌ كخٍرنخهن ٳڄن طَٹ ُٗجخ هُٴظهن ٳڀُْ ڃنخٿڀ-
خٿق ٛا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٛٴىحڅ ٷخٽ حران ٫ـاٗڅ أنزؤناخ ٫ان حٿٸ٬ٸاخ٩ ٫ان أراٍ        كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .شس حٿـڄ٪ طٴ٠پ ًحص حٿٴٌ هڄٔخ و٫ََ٘ن ىٍؿٛٗ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٓاڀُڄخڅ ران ىحوى كايػنخ ه٘اخځ وٗا٬زش ٫ان ٷظاخىس ٫ان حٿلٔان          كي - 

 ٽ٫ن أرٍ ٍحٳ٪ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخ
 .٬زهخ حٍْر٪ ٷخٽ ٬ٗزش ػڂ ؿهيهخ وٷخٽ ه٘خځ ػڂ حؿظهي ٳٸي وؿذ حٿٰٔپٗح ٷ٬ي رُن اً-
ػنخ ٬ُٗذ رن كَد أرى ٛخٿق ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃخٿٺ ران أناْ وًٻاَ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 ٓٴُخڅ حٿؼىٌٍ ٳٸخٽ
 .خ أنه ٷي ٳخٍٷنٍ ٫ڀً أنه ٖ ََ٘د حٿنزٌُأڃ-
 ًُ ٷخٽ ٓڄ٬ض ارَحهُڂ رن ٬ٓي َٸىٽَلػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كي - 
ناٺ  هي ٫ڀً ٓٴُخڅ أنٍ ٓؤٿظه أو ٓاجپ ٫ان حٿنزُاٌ ٳٸاخٽ ٻاپ طڄاَح وحٗاَد ڃاخء َٜاَُ ٳاٍ ر٤          أٗ-

 .نزٌُح
َ كي -  ػنخ ٗا٬زش و٫زاي حٿٜاڄي كايػنخ ه٘اخځ ٫ان       كاي  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وهذ رن ؿََا

 ڀڂ ٷخٽًٓ حهلل ٫ڀُه وٛڀٷظخىس ٬َنٍ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرٍ ٍحٳ٪ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ 
 .ح ؿڀْ رُن ٬ٗزهخ حٍْر٪ ػڂ حؿظهي ٳٸي وؿذ حٿٰٔپ ٷخٽ ٫زي حٿٜڄي ػڂ ؿهيهخاً-
هلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٓاا٬ُي راان ٫ااخڃَ ٫اان ه٘ااخځ ٫اان َلُااً راان أرااٍ ٻؼُااَ ٫اان   ػنخ ٫زااي حكااي - 

 ٫ټَڃش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ُه ٫ڀً ٫خطٸهٳڀُوخٿٲ رُن ٣َٳ ح ٛڀً أكيٻڂ ٳٍ ػىد وحكياً-
ػنخ ٫زاي حهلل كاايػنٍ أراٍ كاايػنخ ٫زاي حٿٜاڄي كاايػنٍ أراٍ كاايػنخ أَاىد ٫ان ڃلڄااي ٫ان أرااٍ         كاي  - 

 هَََس ٷخٽ
ء ٍؿپ اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳلغ ٫ڀُه ٳٸخٽ ٍؿپ ٫نايٌ ٻاٌح وٻاٌح ٷاخٽ ٳڄاخ      ؿخ-

هلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃان     ح رٸً ٳٍ حٿڄـڀْ ٍؿٗ اٖ ٷي طٜيٵ رڄاخ ٷاپ أو ٻؼاَ ٳٸاخٽ ٍٓاىٽ     
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ٓن هَُح ٳخٓظن ره ٻخڅ ٿاه أؿاَ  ٻاخڃٗ وڃان أؿاىٍ ڃان حٓاظن راه ٖ َانٸٚ ڃان أؿاىٍهڂ ٗاُجخ             
خٓظن ره ٳ٬ڀُه وٍُ  ٻخڃٗ وڃن أوُحٍ حٿاٌٌ حٓاظن راه ٖ َانٸٚ ڃان أوُحٍهاڂ       حٓظن َٗح ٳوڃن 
 ُٗجخ.

هَََس  ٫ٍن ڃلڄي ٫ن أرد ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرٍ كيػنخ أَىكي - 
 أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ً ٫ن ر٬ُظُن حٿڀڄْ وحٿنزخًنه-
يػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ هڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿن٠َ ران أناْ ٫ان    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 

 رَُ٘ رن نهُٺ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .أهَي خڄْ ٳڀُٜپ اٿُهٿ٘ٛڀً ڃن حٿٜزق ٍٻ٬ش ػڂ ٣ڀ٬ض ح ڃن-
ٍ      كي -   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿاَكڄن ٬َناٍ حران ٫زاي حهلل ران ىَناخ

 ٷخٽ ٓڄ٬ض أرٍ ٌَٻَ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ظاً  ك ٍؿٗ ٍأي ٻڀزخ َؤٻپ حٿؼَي ڃن حٿ٤٬ٖ ٳؤهاٌ حٿَؿاپ هٴاه ٳـ٬اپ َٰاَٱ ٿاه راه حٿڄاخء         أڅ-

 .حهلل ٫ِ وؿپ ٿه ٳؤىهڀه حٿـنش أٍوح  ٳ٘ټَ
رُه ٫ن أراٍ ٛاخٿق ٫ان    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن أكي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٍؿپ رٰٜن ٗىٹ ٳنلخ  ٫ن حٿ٤ََٶ ٳ٘ټَ حهلل ٿه ٳخىهڀه حٿـنش ڃَ-
حٿٜڄي وأرى ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ه٘اخځ ٫ان َلُاً ٫ان أراٍ       يػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زكي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ڀُه وٓڀڂ اًح ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄي  ٳٍ حٿَٻ٬ش حِهَس ڃان حٿ٬٘اخء   څ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ٻخ-

ٍ أرا حِهَس ٷنض وٷخٽ حٿڀهڂ أنؾ حٿىٿُي رن حٿىٿُي حٿڀهڂ أناؾ ٓاڀڄش ران ه٘اخځ حٿڀهاڂ أناؾ ٫ُاخٕ ران         
 أنؾ حٿڄٔظ٬٠ٴُن ڃن حٿڄائڃنُن حٿڀهاڂ حٗايى و٣ؤطاٺ ٫ڀاً ڃ٠اَ حٿڀهاڂ حؿ٬ڀهاخ ٓانُن          ٍر٬ُش حٿڀهڂ
٫زي حٿىهخد ٻٔنٍ َىٓٲ وٷخٽ ٳُهخ ٻڀهاخ ناؾ ناؾ وٷاخٽ أراى ٫اخڃَ       ٓٲ ٷخٽ أرٍ وٷخٽ ٻٔنُن َى

 ٻڀهخ حٿڀهڂ أنؾ أنؾ.
َلُاً ٫ان أراٍ    ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي وأرى ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ه٘اخځ ٫ا  كي - 
 ڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽڀٓ
 .ىڅ ٍؿپ ٻخڅ َٜىځ ٛىڃخ ٳڀُٜڄهطٸيڃىح ٍڃ٠خڅ رُىځ وٖ رُىڃُن اٖ أڅ َټ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي وأرى ٫خڃَ ٷخٖ كيػنخ ه٘اخځ ٫ان َلُاً ٫ان أراٍ      كي - 

 ڂ ٻخڅ َٸىٽڀؿ٬ٴَ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
ه ح رٸٍ ػڀغ حٿڀُپ َنِٽ حهلل ٫ِ وؿپ اٿاً ٓاڄخء حٿاينُخ ٳُٸاىٽ ڃان ًح حٿاٌٌ َاي٫ىنٍ حٓاظـذ ٿا         اً-

ڃاان ًح حٿااٌٌ َٔااظٰٴَنٍ أٯٴااَ ٿااه ڃاان ًح حٿااٌٌ َٔااظَُٷنٍ أٍُٷااه ڃاان ًح حٿااٌٌ َٔظټ٘ااٲ حٿ٠ااَ   
 أٻ٘ٴه كظً َنٴـَ حٿٜزق ٷخٽ أرى ٫خڃَ ٫ن ؿ٬ٴَ أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس.
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نٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي وأرى ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ه٘اخځ ٫ان َلُاً ٫ان أراٍ      ػخ ٫زي حهلل كيكيػن - 
ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه       ؿ٬ٴَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ أرى ٫خڃَ 

 وٓڀڂ
 .٠پ حَٔڄخڅ ٫ني حهلل ٫ِ وؿپ اَڄخڅ ٖ ٗٺ ٳُه وٯِوس ٿُْ ٳُهخ ٯڀىٽ وكـش ڃزَوٍسأٳ-
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ه٘اخځ و٫زاي حٿىهاخد أنزؤناخ ه٘اخځ ٷاخٽ ٫زاي        ي ػنخ ٫زكي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂحٿىهخد ٫ن أرٍ ڃِحكڂ ٓڄ٪ أرخ هَََس 
خُس وٛڀً ٫ڀُهخ ٳڀه ٷَُح١ وڃن حنظ٨َ كظً َٸ٠ً ٷ٠خءهخ ٳڀاه ٷَُح٣اخڅ ٷاخٿىح َاخ     ؿن طز٪ ڃن-

 .كيهڄخ ڃؼپ أكيأ ٍٓىٽ حهلل وڃخ حٿٸَُح٣خڅ ٷخٽ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ه٘خځ و٫زي حٿىهخد أنزؤنخ ٬َنٍ ه٘خځ ٫ن ٫زخى ران أراٍ ٫ڀاٍ    كي - 

 كخُځ ٫ن أرٍ هَََس ٍٳ٬ه ٷخٽ ٫زي حٿىهخد ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ن أرٍ
راُن حٿٔاڄخء   څ پ ٿڀاىٍُحء ٿُظڄناً أٷاىحځ َاىځ حٿٸُخڃاش أڅ ًوحثازهڂ ٻخناض ڃ٬ڀٸاش رخٿؼََاخ َظٌراٌرى          وَ-

 .وحٍْٝ وأنهڂ ٿڂ َڀىح ٫ڄٗ
ٰ      كي -  ُاَس ٫ان ٫ڀاٍ ران     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿٜاڄي كايػنخ ٓاڀُڄخڅ ٬َناٍ حران حٿڄ

 َُي ٫ن أرٍ ٫ؼڄخڅ ٷخٽ رڀٰنٍ ٫ن أرٍ هَََس أنه ٷخٽ
حهلل ٫ِ وؿپ ٤٬ٍَ ٫زي  حٿڄئڃن رخٿلٔنش حٿىحكي أٿٲ أٿٲ كٔانش ٷاخٽ ٳٸ٠اً أناٍ حن٤ڀٸاض       اڅ-

ظه ٳٸڀض رڀٰنٍ ٫نٺ كيَغ أنٺ طٸىځ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ُأو ڃ٬ظڄَح ٳڀٸخ كخؿ
  حٿڄاائڃن رخٿلٔاانش أٿااٲ أٿااٲ كٔاانش ٷااخٽ أرااى هََااَس ٖ رااپ   َٸااىٽ أڅ حهلل ٫ااِ وؿااپ ٤٬َااٍ ٫زااي 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َٸاىٽ اڅ حهلل ٫اِ وؿاپ ٤٬َُاه أٿٴاٍ أٿاٲ كٔانش ػاڂ طاٗ            ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل
 ٠َخ٫ٴهخ وَئص ڃن ٿينه أؿَح ٨٫ُڄخ ٳٸخٽ اًح ٷخٽ أؿَح ٨٫ُڄخ ٳڄن َٸيٍ ٷيٍ .

كيػنخ ٓهُپ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخىكي - 
 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٓظَ أهخ  حٿڄٔڀڂ ٓظَ حهلل ٫ڀُه َىځ حٿٸُخڃش ڃن-
ػنخ كڄخى ٫ن ٓهُپ ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس     يخ ٫زي حٿٜڄي كػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٗهُي وحٿڄ٬٤ىڅ ٗهُي وحٿڄز٤ىڅ ٗهُي وڃن ڃخص ٳٍ ٓزُپ حهلل ٳهى ٗهُي ٸظُپ ٳٍ ٓزُپ حهللحٿ-
خڅ ٫ٴا ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي و٫ٴخڅ ٷاخٖ كايػنخ كڄاخى كايػنخ ٓاهُپ ٷاخٽ       كي - 

ٽ أهزَنٍ ٓاهُپ كايػنٍ أراٍ ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ           خٳٍ كيَؼه ٷ
 ٻخڅ َٸىٽ

 رٺ أٛزلنخ ورٺ أڃُٔنخ رٺ نلُخ ورٺ نڄىص واٿُٺ حٿڄَُٜ.ح أٛزق حٿڀهڂ اً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿٜاڄي كايػنخ كڄاخى كايػنٍ ٫ڀاٍ ران َُاي أهزَناٍ ڃان            كي - 

 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٽَٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىس ٓڄ٪ أرخ هَََ
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ڃان ٍأي ٫ڄاَو ران    ٫َٴن ٫ڀً ڃنزٌَ ؿزخٍ ڃن ؿزخرَس رنٍ أڃُش َُٔپ ٫ٍخٳاش ٷاخٽ ٳلايػنٍ    ٿُ-
 .٬ُٓي رن حٿ٬خٙ ٫ٍٲ ٫ڀً ڃنزَ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كظً ٓخٽ ٫ٍخٳه

٫زاي حهلل ران    خحٿهناخثٍ كايػن   ُاي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٓا٬ُي ران ٫ز  كي - 
ٗاٸُٶ كاايػنخ أرااى هََااَس أڅ ٍٓااىٽ حهلل ٛااڀً حهلل ٫ڀُاه وٓااڀڂ نااِٽ رااُن ٟااـنخڅ و٫ٔااٴخڅ ٳٸااخٽ   

 ڄَ٘ٻىڅحٿ
ٿهڂ ٛٗس هٍ أكذ اٿاُهڂ ڃان آراخثهڂ وأرناخثهڂ وهاٍ حٿ٬ٜاَ ٳاخؿڄ٬ىح أڃاَٻڂ ٳڄُڀاىح ٫ڀاُهڂ            اڅ-

ٔاڂ أٛالخره   ٸڀڂ ٳاؤڃَ  أڅ َ وٓا ڃُڀش وحكايس واڅ ؿزََاپ ٫ڀُاه حٿٔاٗځ أطاً حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         
٤ََٗن ٳُٜڀٍ رز٠٬هڂ وطٸىځ حٿ٤خثٴاش حْهاَي وٍحءهاڂ وٿُؤهاٌوح كاٌٍهڂ وأٓاڀلظهڂ ػاڂ طاؤطٍ         

څ ڃ٬ه وَؤهٌ هائٖء كاٌٍهڂ وأٓاڀلظهڂ ٿظټاىڅ ٿهاڂ ٍٻ٬اش ٍٻ٬اش ڃا٪ ٍٓاىٽ حهلل          ي ٳُٜڀىحْهَ
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٿَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍٻ٬ظخڅ.

كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿٜاڄي كايػنٍ ٫زاي حهلل ران كٔاخڅ ٬َناٍ حٿڄنزاٌَ ٫ان             ػنخ ٫زي حهللكي - 
نه ٍؿٗ ٳٸخٽ َخ حرن حٿاٌٌ ط٬اَد رهاٌ  حٿهـاَس     حٿٸڀىٙ أڅ ٗهخد رن ڃيٿؾ نِٽ حٿزخىَش ٳٔخد حر

 ٳؤطً ٗهخد حٿڄيَنش ٳڀٸً أرخ هَََس ٳٔڄ٬ه َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ً  ٍ ٠پ حٿنخّ ٍؿٗڅ ٍؿپ ٯِح ٳا أٳ- َهاز٢ ڃىٟا٬خ َٔاىء حٿ٬ايو وٍؿاپ رنخكُاش        ٓازُپ حهلل كظا

حٿُٸاُن ٳـؼاخ ٫ڀاً ٍٻزظُاه      حٿزخىَش َٸُڂ حٿٜڀىحص حٿوڄْ وَئىٌ كٶ ڃخٿاه و٬َزاي ٍراه كظاً َؤطُاه     
ٷخٽ أنض ٓڄ٬ظه ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َخ أرخ هَََس َٸاىٽ ٿاه ٷاخٽ ن٬اڂ ٳاؤطً رخىَظاه       

 خ.ٳؤٷخځ ره
ٜڄي أرى هاٗٽ كايػنخ أراى حٿاٍِح٩ ٫ان أراٍ أڃاُن ٫ان         ٿػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ
ران ؿنايد ٳؤطُناخ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٳٸاخٿىح ٿناخ          ٤ڀٸض أنخ و٫زاي حهلل ران ٫ڄاَو ٓاڄَس     أن-

حن٤ڀٸىح اٿً ڃٔـي حٿظٸاىي ٳخن٤ڀٸناخ نلاى  ٳخٓاظٸزڀنخ َايح  ٫ڀاً ٻخهاپ أراٍ رټاَ و٫ڄاَ ٍٟاٍ حهلل            
ٸاخٽ ڃان هائٖء َاخ أراخ رټاَ ٷاخٽ ٫زاي حهلل ران ٫ڄاَ وأراى هََاَس             ٳٔاَنخ ٳاٍ وؿهاه    ٳ ط٬خٿً ٫نهڄخ

 وٓڄَس.
خ ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄاَو كايػنخ ه٘اخځ و٫زاي حٿىهاخد ٷاخٽ أنزؤناخ           ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 َلًُ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ َٸىٽ
نخٍ وٳظناش حٿڄلُاخ وحٿڄڄاخص وٳظناش حٿڄٔاُق حٿايؿخٽ       ٿڀهڂ انٍ أ٫ىً رٺ ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ و٫ٌحد ححٿ-

 .ٷخٽ ٫زي حٿىهخد وَٗ حٿڄُٔق حٿيؿخٽ
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَو كايػنخ ه٘اخځ ٫ان َلُاً ٫ان أراٍ ٓاڀڄش        ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
٪ حًْحڅ ٳابًح ٷ٠اٍ حًْحڅ أٷزاپ ٳابًح     ڄَح١ كظاً ٖ َٔا  ٟا  ح نىىي ٿڀٜٗس أىرَ حٿ٤ُ٘خڅ وٿهاً-

 ٷخٽ نٴٔه َٸىٽ حًٻَ ٻٌح ُن حٿڄَء وٷڀزه أو ػىد رهخ أىرَ ٳبًح ٷ٠ٍ حٿظؼىَذ أٷزپ َو٤َ ر
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ًٻَ ٻٌح ٿڄخ ٿڂ َټن ٌَٻَ كظً ٨َپ حٿَؿپ ٖ َيٌٍ ٻڂ ٛڀً ٳبًح ٿڂ َيٍ أكيٻڂ ٛڀً ػٗػاخ أو  ح
 .أٍر٬خ ٳڀُٔـي ٓـيطُن وهى ؿخٿْ

أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ حرن ٫ڄَو كيػنخ ارَحهُڂ رن ناخٳ٪ ٫ان حٿلٔان ران      ٫ٍزي حهلل كيػنخ ػنكي - 
 ڃٔڀڂ ٫ن ٣خوّ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

د ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃؼپ حٿزوُپ وحٿڄظٜيٵ ٻڄؼپ ٍؿڀُن ٫ڀُهڄخ ؿزظخڅ ڃان  َٟ-
رٜايٷش أنزٔا٤ض   ٵ كيَي ٷي ح٤َٟص أَيَهڄخ اٿً ػيَُهڄخ وطَحٷُهڄخ ٳـ٬پ حٿڄظٜيٵ ٻڀڄخ طٜاي 

ناه كظااً طٰ٘اً أنخڃڀااه وط٬ٴاى أػااَ  وؿ٬اپ حٿزوُااپ ٻڀڄاخ هااڂ رٜايٷش ٷڀٜااض ٻاپ كڀٸااش وأهااٌص        ٫
َس ٷخٽ ٳؤنخ ٍأَض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ َٸاىٽ رخٛاز٬ُه ٳاٍ ؿزظاه      رڄټخنهخ ٷخٽ أرى هََ

 ٳڀى ٍأَظه َى٬ٓهخ وٖ طىٓ٪.
ُاً ٫ان أراٍ ؿ٬ٴاَ     لػنخ ه٘اخځ ٫ان َ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَو كي - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
  ٗٺ ٳُهن ى٫ىس حٿڄ٨ڀىځ وى٫ىس حٿڄٔخٳَ وى٫ىس حٿىحٿي ٫ڀً وٿي .ع ى٫ىحص ڃٔظـخرخص ٖػٗ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄاَ وكايػنخ ُهُاَ ٫ان حٿ٬اٗء ٫ان أرُاه ٫ان         كي - 
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٍهَََس ٫ن حٿنزٍ أر
َڄٔااٍ ڃئڃنااخ ىٍوح رخ٫ْڄااخٽ ٳظنااخ ٻٸ٤اا٪ حٿڀُااپ حٿڄ٨ڀااڂ َٜازق حٿَؿااپ ڃئڃنااخ وَڄٔااٍ ٻااخٳَح و راخ -

 .وَٜزق ٻخٳَح َزُ٪ ىَنه ر٬َٝ ڃن حٿينُخ ٷڀُپ
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿڄڀااٺ راان ٫ڄااَو كاايػنخ حٿڄُٰااَس ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان كااي - 

 رٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأ ح٫َٖؽ ٫ن
هذ ٬٤َن ٳ٬٤ان  رنٍ آىځ ٬٤َن حٿ٤ُ٘خڅ ربٛز٬ه ٳٍ ؿنزه كُن َىٿي اٖ ٫ًُٔ رن ڃََڂ ً ٻپ-

 .ٳٍ حٿلـخد
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿڄڀااٺ راان ٫ڄااَو كاايػنخ حٿڄُٰااَس ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان كااي - 

 ه وٓڀڂ ٷخٽڀُح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫
 .طڄنىح ٿٸخء حٿ٬يو ٳبًح ٿٸُظڄى  ٳخٛزَوح ٖ-
ََؾ حٿڄ٬ناً ٷاخٖ كايػنخ ٳڀاُق ٫ان      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄاَو وٓا      كي - 

 هٗٽ رن ٫ڀٍ ٫ن ٤٫خء رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
َ     ڃؼ- نض ح٫ظايٿض وٻاٌٿٺ ڃؼاپ    ټٻٴظهاخ ٳابًح ٓا    َقپ حٿڄئڃن ڃؼپ هخڃش حٿا٩ٍِ ڃان كُاغ حنظهاً حٿا

 .ءحٿڄئڃن َظټٴؤ رخٿزٗء وڃؼپ حٿټخٳَ ڃؼپ حٍُْس ٛڄخء ڃ٬ظيٿش َٸٜڄهخ حهلل اًح ٗخ
ٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَو كيػنخ ٳڀُق ٫ن أَىد ٫ن ٫زاي حٿاَكڄن   أر ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍكي - 

ڀڂ ٓا ً حهلل ٫ڀُاه و ٛاڀ رن أرٍ ٬ٜ٬ٛش ٫ن ٬َٸىد حرن أرٍ ٬َٸىد ٫ن أراٍ هََاَس ٫ان حٿنزاٍ     
 ٷخٽ

 .َٸُڂ حٿَؿپ حٿَؿپ ڃن ڃـڀٔه ػڂ َـڀْ ٳُه وٿټن أٳٔلىح َٴٔق حهلل ٿټڂ ٖ-
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كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫زااي حٿڄڀااٺ راان ٫ڄااَو كاايػنخ حٿڄُٰااَس ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان ػنخ ٫زااي حهلل كااي - 
 ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

َ  َظڄخ حٔڃخځ ؿنش َٸخطپ ڃن وٍحثه وان- رظٸاىي و٫ايٽ ٳابڅ ٿاه راٌٿٺ أؿاَح واڅ أڃاَ         ٸً ره ٳابڅ أڃا
 .رَُٰ ًٿٺ ٳبڅ ٫ڀُه ٳُه وٍُح

ػنخ ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄاَو كايػنخ ٳڀاُق ٫ان ن٬اُڂ ران ٫زاي حهلل أناه            ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيكي - 
ٍٷً اٿً أرٍ هَََس ٫ڀً ٧هَ حٿڄٔـي ٳىؿي  َظىٟخ ٳَٳ٪ ٳٍ ٠٫يَه ػڂ أٷزپ ٫ڀاٍ ٳٸاخٽ اناٍ    

 ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ٫هلل ٛڀً حهلل ح ٓڄ٬ض ٍٓىٽ
پ أڃظٍ َىځ حٿٸُخڃش هٍ حٿَٰ حٿڄلـڀىڅ ڃن أػَ حٿىٟىء ڃان حٓاظ٤خ٩ أڅ ٤َُاپ ٯَطاه ٳڀُٴ٬ا      اڅ-

 .ٖ أىٌٍ ڃن ٷىٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أو ڃن ٷىٽ أرٍ هَََس
حهلل ي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿڄڀاٺ ران ٫ڄاَو وٓاََؾ ٷاخٖ كايػنخ ٳڀاُق ٫ان ٫زا          كي - 

ڃ٬ڄَ وهى أرى ٣ىحٿش ٫ان ٓا٬ُي ران َٔاخٍ ٫ان أراٍ هََاَس أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه            ٬َنٍ حرن
 وٓڀڂ ٷخٽ

ُاَ حٿناخّ ٍؿاپ أهاٌ ر٬ناخڅ ٳَٓاه ٳاٍ ٓازُپ حهلل أٖ أهزاَٻڂ روُاَ حٿناخّ ڃنِٿاش              أهزَٻڂ روأٖ-
 ُجخ.ٗ ر٬ي  ٍؿپ ڃ٬ظِٽ ٳٍ ٯنڂ أو ٯنُڄش َٸُڂ حٿٜٗس وَئطٍ حٿِٻخس و٬َزي حهلل ٖ ََ٘ٹ ره

٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَو وََٓؾ ٷخٖ كيػنخ ٳڀُق ٫ن ٫زي حهلل ران   ػنخكي - 
ٍ حرن ڃ٬ڄَ أرى ٣ىحٿش ٫ن ٬ُٓي رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛاڀً حهلل  ٫زي حٿَكڄن ٬َن
 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .حهلل ٫ِ وؿپ َٸىٽ أَن حٿڄظلخرىڅ رـٗٿٍ حٿُىځ أ٧ڀهڂ ٳٍ ٧ڀٍ َىځ ٖ ٧پ اٖ ٧ڀٍ اڅ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَو كيػنخ ه٘خځ ران ٓا٬ي ٫ان حٿڄٸزاٌَ ٫ان      كي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأرٍ هَََس 
ي٫ن ٍؿخٽ ٳوَهڂ رؤٷىحځ أنڄخ هڂ ٳلڂ ڃن ٳلڂ ؿهنڂ أو ٿُټىنن أهاىڅ ٫ڀاً حهلل ڃان حٿـ٬اٗڅ     ٿُ-

ذ ٫اانټڂ ٯُزااش حٿـخهڀُااش وٳوَهااخ رخِرااخء هاا٫ااِ وؿااپ ٷااي أً حٿظااٍ طاايٳ٪ رؤنٴهااخ حٿنااظن وٷااخٽ أڅ حهلل
 .ڃئڃن طٸٍ وٳخؿَ ٗٸٍ حٿنخّ رنى آىځ وآىځ ڃن طَحد

ي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَو كيػنخ ُهَُ ٫ن َُي ران أٓاڀڂ ٫ان أراٍ     ػنخ ٫زكي - 
 ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

٧ن ٫زيٌ راٍ وأناخ ڃ٬اه كُاغ َاٌٻَنٍ وحهلل أٗاي ٳَكاخ رظىراش ٫زاي  ڃان           ي ٽ حهلل ط٬خٿً أنخ ٫نٷخ-
ٍ ًٍح٫ااخ اٿاا اٿُااه ًٍح٫ااخ وڃاان طٸااَد أكاايٻڂ َـااي ٟااخٿظه رااخٿٴٗس وڃاان َظٸااَد اٿااٍ ٗاازَح طٸَرااض 

 .طٸَرض اٿُه رخ٫خ واًح أٷزپ َڄٍ٘ أٷزڀض أهَوٽ
نٍ ٫ڄاَو ران   يػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَو كايػنخ ٻؼُاَ ران َُاي كا     كي - 

 ڂ أهزَنٍ أرٍ أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂُطڄ
ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃاخ ڃاَ رخٿڄٔاڀڄُن ٗاهَ ٷا٢ هُاَ         ڀټڂ ٗهَٻڂ هٌح رڄلڀىٱ ٍأ٧-

ٿهڂ ڃنه وڃخ ڃَ رخٿڄنخٳٸُن ٗهَ ٷ٢ أَٗ ٿهڂ ڃناه رڄلڀاىٱ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أڅ       
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وَټظااذ اٛااَ  وٗااٸخء  ڃاان ٷزااپ أڅ َيهڀااه وًحٹ ْڅ حٿڄاائڃن ٬َااي ٳُااه  هذ أؿااَ  ونىحٳڀااټظااحهلل ٿُ
ڄناخٳٶ حرظٰاخء ٯٴاٗص حٿڄائڃنُن و٫اىٍحطهڂ ٳهاى ٯانڂ ٿڀڄائڃن         زاخىس و٬َاي ٳُاه حٿ   ٿنٴٸش ٿڀ٬حٿٸىس ڃن ح

 َٰظنڄه حٿٴخؿَ.
َ رن َُي ؼُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل وهى أرى أكڄي حٿِرٌَُ كيػنخ ٻكي - 

 َو رن طڄُڂ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂڄ٫ن ٫
 .ڀټڂ ٗهَٻڂ ٳٌٻَ أ٧-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ران ٫ڄاَو كايػنخ ه٘اخځ ٫ان َُاي ٫ان أراٍ ٛاخٿق          كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ُخ هَُ ڃن حٿُي حٿٔٴڀً وحريأ رڄن ط٬ىٽ ٷاخٽ ٓاجپ   ڀٯنً وحٿُي حٿ٬َ َ حٿٜيٷش ڃخ ٻخڅ ٫ن ٧ههُ-

ٴااٶ ٫ڀااٍ ٗااٺ أرااى ٫ااخڃَ أو ٣ڀٸنااٍ  أرااى هََااَس ڃااخ ڃاان ط٬ااىٽ ٷااخٽ حڃَأطااٺ طٸااىٽ أ٬٣ڄنااٍ أو أن  
 وهخىڃٺ َٸىٽ أ٬٣ڄنٍ وحٓظ٬ڄڀنٍ وحرنظٺ طٸىٽ اٿً ڃن طٌٍنٍ.

ن أراٍ  را ٬ٓي ٫ان ٓا٬ُي    رنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَو كيػنخ ه٘خځ كي - 
 هٗٽ ٫ن حرن أرٍ ًرخد

ء ٫اٌد ٳؤ٫ـزاه   ٍؿٗ ڃن أٛلخد ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃَ ر٬٘ذ ٳُه ٫ُُنش ڃخ أڅ-
٣ُزه ٳٸخٽ ٿى أٷڄض ٳٍ هٌح حٿ٬٘ذ ٳخ٫ظِٿض حٿنخّ وٖ أٳ٬پ كظً أٓاظؤڃَ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل    

أكيٻڂ ٳٍ ٓزُپ حهلل هَُ  ځطٴ٬پ ٳبڅ ڃٸخ ٫ٖڀُه وٓڀڂ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿڀنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸخٽ 
 ٳاٍ ٓازُپ حهلل ڃان    هڀټڂ حٿـناش حٯاِوح  ٛٗس ٓظُن ٫خڃخ هخٿُخ أٖ طلزىڅ أڅ َٰٴَ حهلل ٿټڂ وَيڃن 

 .طپ ٳٍ ٓزُپ حهلل ٳىحٵ نخٷش وؿزض ٿه حٿـنشٷخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران رټاَ كايػنخ ٓا٬ُي ٫ان ٷظاخىس ٫ان هاّٗ ٫ان أراٍ             كي - 

 أرٍ هَََس ٫نٍحٳ٪ 
ه ًٻَ ٍؿڀُن حى٫ُخ ىحرش وٿڂ َټن ٿهڄاخ رُناش ٳؤڃَهڄاخ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أڅ َٔاظهڄخ         أن-

 .٫ڀً حٿُڄُن
ڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڄليػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃلڄاي ران رټاَ أنزؤناخ كن٨ڀاش ٷاخٽ ٓاڄ٬ض             ٛ

 ڂ َٸىٽٓڀٓخٿڄخ َٸىٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه و
 .ٿ٬ڀڂ وط٨هَ حٿٴظن وَټؼَ حٿهَؽ ٷُپ َخ ٍٓىٽ حهلل وڃخ حٿهَؽ ٷخٽ رُي  هټٌح ٬َنٍ حٿٸظپحزٞ َٸ-
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وهذ ران ؿََاَ كايػنخ أراٍ ٫ان ڃلڄاي ران ٓاََُن ٫ان أراٍ            ػنخ ٫زيكي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 َنـُه ڃن حٿناخٍ ٷاخٿىح وٖ أناض َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ وٖ       وٖڃنټڂ ٬َنٍ أكي َيهڀه ٫ڄڀه حٿـنش  ڃخ-

 .أنخ اٖ أڅ َظٰڄينٍ حهلل ڃنه رَكڄش وٳ٠پ ڃَطُن أو ػٗػخ
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ وهاذ ران ؿََاَ كايػنخ أراٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض حٿن٬ڄاخڅ ران ٍحٗاي              كي - 

ً حهلل ٫ڀُااه ٛااڀَلاايع ٫اان حٿِهااٌَ ٫اان ٫زُااي حهلل راان ٫زااي حهلل ٫اان أرااٍ هََااَس أڅ ٍٓااىٽ حهلل 
 ڀڂ ٷخٽٓو
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 .٣َُس وهَُهخ حٿٴؤٽ ٷُپ وڃخ حٿٴؤٽ ٷخٽ حٿټڀڄش حٿٜخٿلش َٔڄ٬هخ أكيٻڂ ٖ-
كيػنٍ أرٍ كيػنخ وهذ رن ؿَََ كيػنخ أرٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض َىنْ رن ََِاي حَٖڀاٍ   ػنخ ٫زي حهلل كي - 

 َليع ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
څ ٳوُاخٍهڂ ٳاٍ حٿـخهڀُاش هُاخٍهڂ ٳاٍ حٔٓاٗځ اًح ٳٸهاىح وطـايوڅ ڃان هُاَ           ىيوڅ حٿنخّ ڃ٬خطـ-

زپ أڅ َيهپ ٳُه وطـيوڅ ڃن َٗ حٿنخّ ًح حٿىؿهُن حٿٌٌ َاؤطٍ  حٿنخّ ٳٍ هٌح حْڃَ أٻَههڂ ٿه ٷ
 .هئٖء رىؿه وهئٖء رىؿه

حٿِهاٌَ ٫ان    ٫ان ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ وهذ كيػنخ أرٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض َىنْ َلايع  كي - 
 ي رن ٫زي حٿَكڄن أڅ أرخ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂُكڄ

ط٨هَ حٿٴظن وَټؼاَ حٿهاَؽ ٷاخٿىح وڃاخ حٿهاَؽ َاخ ٍٓاىٽ حهلل ٷاخٽ         ٸخٍد حٿِڃخڅ وَٴُٞ حٿڄخٽ وَظ-
 حٿٸظپ حٿٸظپ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن كڄخى أنزؤنخ أرى ٫ىحنش ٫ن ح٫ْڄٖ ٫ن أراٍ ٛاخٿق   كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن أرٍ

خؿاش ٷاخٽ وكايػنخ اراَحهُڂ حٿظُڄاٍ ٫ان       خوُوح ٳٍ حٿٜٗس ٳبڅ هڀٴټڂ حٿ٬٠ُٲ وحٿټزَُ وًح حٿلطـ-
حٿلَع رن ٓىَي ٫ن ٫زي حهلل رڄؼپ ًٿٺ ٷاخٽ وكايػنخ اراَحهُڂ ران ٫زاي حهلل ڃؼاپ ًٿاٺ ٷاخٽ وكايػنخ          

٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ڃؼاپ        ُّاَ ٫ان حران ٫زاخ    ؿزكزُذ رن أرٍ ػخرض ٫ان ٓا٬ُي ران    
 .ًٿٺ

حىٍَاْ ٫ان ه٘اخځ ٫ان حٿلٔان ٫ان       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ ران آىځ كايػنخ أراى    كي - 
 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ڄخ ٍؿپ أٳڀْ ٳىؿي ٍؿپ ٫ني  ڃخٿه وٿڂ َټن حٷظ٠ً ڃن ڃخٿه ُٗجخ ٳهى ٿهأَ-
ػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ران آىځ كايػنخ ٫ڄاخٍ ران ٍَُاٶ ٫ان أراٍ آالٶ ٫ان             يػنخ ٫زي حهلل كا كي - 

 ٻهُپ رن َُخى ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ ٳاٍ نواپ حٿڄيَناش ٳٸاخٽ َاخ أراخ هََاَس أو َاخ أراخ هاَ هڀاٺ              ؽهَ-

ٌ حٿڄټؼَوڅ اڅ حٿڄټؼََن حْٷڀىڅ َىځ حٿٸُخڃش اٖ ڃان ٷاخٽ رخٿڄاخٽ هټاٌح وه     َاخ أراخ    ح وٷڀُاپ ڃاخ هاڂ   ټا
َاخ   هَََس أٖ أىٿٺ ٫ڀً ٻنِ ڃن ٻنىُ حٿـنش ٖ كاىٽ وٖ ٷاىس اٖ راخهلل وٖ ڃڀـاؤ ڃان حهلل اٖ اٿُاه      

أرخ هَََس هپ طيٌٍ ڃخ كٶ حهلل ٫ڀً حٿ٬زخى وڃخ كٶ حٿ٬زخى ٫ڀاً حهلل ٷاخٽ ٷڀاض حهلل وٍٓاىٿه أ٫ڀاڂ      
ٷخٽ ٳبڅ كٶ ٫ڀً حٿ٬زخى أڅ ٬َزيو  وٖ ََ٘ٻىح ره ُٗجخ وأڅ كٶ حٿ٬زخى ٫ڀً حهلل أڅ ٖ ٬ٌَد ڃن 

 ٳ٬پ ًٿٺ ڃنهڂ.
خٿق ران نزهاخڅ ٫ان أراٍ     ځ كايػنخ ٓاٴُخڅ ٫ان ٛا    ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ران آى     كي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َز٪ كخَٟ ٿزخى وٖ طيحرَوح وٖ طنخؿ٘ىح وٻىنىح ٫زخى حهلل اهىحنخ ٖ-
خ َلًُ رن آىځ كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ان أرُاه   نكيػنٍ أرٍ كيػ ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٷخٽ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 ح ٿٸُظڂ حٿڄَ٘ٻُن ٳٍ حٿ٤ََٶ ٳٗ طزيإوهڂ رخٿٔٗځ وح٤َٟوهڂ اٿً أُٟٸهخ.اً-
حٿ٘ا٬ؼخء ٫ان   ٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ ٗاََٺ ٫ان أٗا٬غ ران أرا     كي - 

 أرٍ حْكىٙ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .و٫ََ٘ن ٛٗس٠پ حٿٜٗس ٳٍ ؿڄخ٫ش ٫ڀً ٛٗس حٿٴٌ روڄْ طٴ-
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ َلُاً ران آىځ كايػنخ ٫اخڃَ ران َٔاخٱ كايػنخ َلُاً ران أراٍ              كي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀًٽ ٻؼَُ ٫ن ٫زي حهلل رن ريٍ حٿلنٴٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخ
 .َن٨َ حهلل اٿً ٛٗس ٍؿپ ٖ َٸُڂ ٛڀزه رُن ٍٻى٫ه وٓـىى  ٖ-
نٍ أرٍ كايػنخ َلُاً ران آىځ كايػنخ ٫زايس ٬َناٍ حران ٓاڀُڄخڅ ٫ان ڃلڄاي ران            ػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

آلٶ ٫ن ڃلڄي رن ارَحهُڂ ٫ن ٓڀڄخڅ ٷخٽ ٓاڄ٬ض أراخ هََاَس َٸاىٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً        
 وٓڀڂ َٸىٽ ُهحهلل ٫ڀ

حهلل ٫ِ وؿپ ٿُزُض حٿٸىځ رخٿن٬ڄش ػاڂ َٜازلىڅ وأٻؼاَهڂ ٻاخٳَوڅ َٸىٿاىڅ ڃ٤َناخ رانـڂ ٻاٌح          اڅ-
 .رهٌح حٿليَغ ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ ٳٸخٽ ونلن ٷي ٓڄ٬نخ ًٿٺ ڃن أرٍ هَََس وٻٌح ٷخٽ ٳليػض

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ َلُاً ران آىځ كايػنخ ٫خٛاڂ ٬َناٍ حران ڃلڄاي ٫ان ٓا٬ُي ران           كي - 
  َؿخنش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂڃ
 نخٍ ٻپ ٠٫ى ڃنه ٠٫ىح ڃنه.ڄخ حڃَة ڃٔڀڂ ح٫ظٶ حڃَإح ڃٔڀڄخ حٓظنٸٌ  حهلل ڃن حٿأَ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كايػنخ أراى رټاَ ران ٫ُاخٕ ٫ان ٫خٛاڂ ران أراٍ          كي - 

 حٿنـىى ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿڄٔـي ٿٜاٗس حٿ٬٘اخء حِهاَس ٳابًح هاڂ ٫اِوڅ ڃظٴَٷاىڅ         ًٍٓىٽ حهلل ٛڀ پهى-

أٗي ڃنه ػڂ ٷاخٽ ٿاى أڅ ٍؿاٗ ناخىي حٿناخّ اٿاً ٫اَٵ         ٳ٠ٰذ ٯ٠زخ ڃخ ٍأَظه ٯ٠ذ ٯ٠زخ ٷ٢
أو ڃَڃخطُن ْطى  ٿٌٿٺ وهڂ َظوڀٴاىڅ ٫ان حٿٜاٗس ٿٸاي هڄڄاض أڅ آڃاَ ٍؿاٗ ٳڀُٜاپ رخٿناخّ ػاڂ           

 ٍ حٿظٍ َظوڀٲ أهڀهخ ٫ن هٌ  حٿٜٗس ٳؤَٟڃهخ ٫ڀُهڂ رخٿنَُحڅ.أطز٪ أهپ هٌ  حٿيو
ش ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ ٷ٤زكي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٖ  حٿڄيَنش كَځ ٳڄن أكيع ٳُهخ كيػخ أو آوي ڃلايػخ ٳ٬ڀُاه ٿ٬ناش حهلل وحٿڄٗثټاش و    حٿ-  ناخّ أؿڄ٬اُن 

 .َٸزپ حهلل ڃنه َىځ حٿٸُخڃش ٫يٖ وٖ َٛٳخ
ََٺ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَُ ٫ن َُاخى  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن آىځ كيػنخ ٗكي - 

حٿلخٍػٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس ٷخٽ ٿه ٍؿپ أنض حٿٌٌ طنهً حٿناخّ ٫ان ٛاىځ َاىځ حٿـڄ٬اش ٷاخٽ       
ي ٓاڄ٬ض ڃلڄايح ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ      ٸا ٿټ٬زاش ػٗػاخ ٿ  ح ٳٸخٽ هاخ وٍد هاٌ  حٿټ٬زاش هاخ وٍد هاٌ      

 َٸىٽ
ڄايح ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ     ڃل َٜىځ أكيٻڂ َاىځ حٿـڄ٬اش وكاي  اٖ ٳاٍ أَاخځ ڃ٬اه وٿٸاي ٍأَاض         ٖ-

 .َٜڀٍ رن٬ٗ  وَنَٜٱ وهڄخ ٫ڀُه
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حهلل ران ََِاي كايػنخ ٫ټَڃاش كايػنٍ أراى ٻؼُاَ ٫ان أراٍ             كي - 
 ٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽىهَََس ٷخٽ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓ

٫ڀُه وٓڀڂ ٖ طنزٌوح حٿظڄَ  وڄَ ڃن هخطُن حٿ٘ـَطُن حٿنوڀش وحٿ٬نزش وٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهللحٿ-
 .وحٿِرُذ ؿڄ٬ُخ وٖ طنزٌوح حٿزَٔ وحٿظڄَ ؿڄ٬ُخ وحنظزٌوح ٻپ وحكيس ڃنهن ٫ڀً كيس

ن ٿه٬ُاش ٫ان هخٿاي ران ََِاي ٫ان       را ََِاي كايػنخ ح   ران ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حهلل    كي - 
ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً   أڅ ٿه٬ُش أرٍ ٫زي حهلل ٫ن ٍؿپ ٷي ٓڄخ  كيػنٍ ٓڀڄش رن ٷُْ ٫ن أرٍ هَََس

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٛخځ َىڃخ حرظٰخء وؿه حهلل ط٬خٿً ر٬ي  حهلل ٫ِ وؿپ ڃن ؿهنڂ ٻز٬ي ٯاَحد ٣اخٍ وهاى ٳاَم      ڃن-

 .كظً ڃخص هَڃخ
كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ََِي كيػنخ حٿڄ٬ٔىىٌ ٫ان ٫ڀٸڄاش حران ڃَػاي ٫ان       ػنخ ٫زي حهللكي - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأرٍ حٿَرُ٪ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
ر٪ ڃن أڃَ حٿـخهڀُش ٿان َاي٫هن حٿناخّ حٿنُخكاش وحٿ٬٤ان ٳاٍ حْنٔاخد وحْناىحء َٸاىٽ حٿَؿاپ           أٍ-

 .ي حْوٽيد ڃخثش ٳڄن أ٫ؿَٓٸُنخ رنىء ٻٌح وٻٌح وح٫ٔيحء أؿَد ر٬َُ ٳؤ
ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ڃئڃاپ كايػنخ كڄاخى كايػنخ ٫خٛاڂ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ              كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس
هلل ٫ِ وؿپ ڃخثش ٍكڄش ٳـ٬پ ڃنهخ ٍكڄش ٳٍ حٿاينُخ طظَحكڄاىڅ رهاخ و٫ناي  طٔا٬ش وطٔا٬ىڅ        اڅ-

حٿظٔا٬ش وحٿظٔا٬ُن ٍكڄاش ػاڂ ٫اخى رهان ٫ڀاً         ًٍكڄش ٳابًح ٻاخڅ َاىځ حٿٸُخڃاش ٟاڂ هاٌ  حٿَكڄاش اٿا        
 .هڀٸه

نخ حٿڄ٬ٔىىٌ كيػنخ ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن أرٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل ََِي كيػكي - 
 حٿَرُ٪ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ض أ٫ڀڂ نوآَحٳٍ وڃخ أض څ َي٫ى حٿڀهڂ حٯٴَ ٿٍ ڃخ ٷيڃض وڃخ أهَص وڃخ أٍَٓص وڃخ أ٫ڀنٻخ-
 .ره ڃنٍ أنض حٿڄٸيځ وأنض حٿڄئهَ ٖ حٿه اٖ أنض

 رن ََِي كيػنخ كُىس كيػنٍ أرى ٫ٸُپ ُهَس رن ڃ٬زي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهللكي - 
٫ن أرُه ڃ٬زي رن ٫زي حهلل رن ه٘خځ أڅ أراخ هََاَس َٸاىٽ أوٛاخنٍ هڀُڀاٍ راؼٗع ٖ أى٫هان كظاً         

 ځ ػٗػش أَخځ ڃن ٻپ ٗهَ وأڅ ٖ أنخځ اٖ ٫ڀً وطَ.خظٍ حٿ٠لً ورُٜٻ٬أڃىص أوٛخنٍ رَ
ََِي كيػنخ كُىس كيػنٍ ؿ٬ٴَ رن ٍر٬ُش حٿٸَٗاٍ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن كي - 

 أڅ ٫َحٹ رن ڃخٿٺ أهزَ  أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٓڄ٬ض حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .نه ٻٴَبٍٯذ ٫ن أرُه ٳن طَٯزىح ٫ن آرخثټڂ ٳڄ ٖ-
ن ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ََِي كيػنخ كُىس أهزَنٍ أرى ٛوَ أڅ ٓا٬ُي را  كي - 

أرٍ ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ أهزَ  أناه ٓاڄ٪ أراخ هََاَس َٸاىٽ أناه ٓاڄ٪ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ            
 َٸىٽ



  

 

 

Page 801 of 824 

انيا المسهد لإلمام أحمد بو حهبل

َّ
 لجزءالث

ه ٿُٰاَ ًٿاٺ   ڀا پ حهلل وڃان ىه زُىهپ ڃٔـينخ هٌح َظ٬ڀڂ هَُح أو ٬َڀڄاه ٻاخڅ ٻخٿڄـخهاي ٳاٍ ٓا      ڃن-
 .ٻخڅ ٻخٿنخ٧َ اٿً ڃخ ٿُْ ٿه

كُاىس كايػنخ أراى ٛاوَ أڅ ََِاي ران        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل ران ََِاي كايػنخ   كي - 
 ٫زي حهلل رن ٷ٢ُٔ أهزَ  ٫ن أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ه حٿٔٗځُكٍ كظً أٍى ٫ڀٍوڃن أكي َٔڀڂ ٫ڀٍ اٖ ٍى حهلل ٫ِ وؿپ اٿٍ  ڃخ-
خ ػنخ ٫زاي حهلل كاايػنٍ أراٍ كاايػنخ ٫زاي حهلل ران ََِااي كايػنخ ٓاا٬ُي ٬َناٍ حران أرااٍ أَاىد كاايػن        كاي  - 

 ڃلڄي رن ٫ـٗڅ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
وأناخ وٿُاه    ٿاه خ أوٿً رخٿڄئڃن ڃن نٴٔه ڃن طَٹ ىَنخ أو ٟاُخ٫خ ٳابٿٍ وٖ ٟاُخ٩ ٫ڀُاه ٳڀُاي٩      أن-

 .طَٹ ڃخٖ ٳڀڀ٬ٜزش ڃن ٻخڅ نوڃ
حرن ٫ـٗڅ ٫ان حٿٸ٬ٸاخ٩   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ََِي كيػنخ ٬ُٓي كيػنٍ كي - 

 حرن كټُڂ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڄپ حٿڄئڃنُن اَڄخنخ أكٔنهڂ هڀٸخأٻ-
نٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ََِي كيػنخ ٬ُٓي كيػنٍ حرن ٫ـٗڅ ٫ن َُاي ران   يػػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأٓڀڂ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀ
َ حٿٜيٷش ڃخ ٻخڅ ڃنهخ ٫ن ٧هَ ٯنً وحٿُي حٿ٬ڀُخ هَُ ڃن حٿُي حٿٔٴڀً وحريأ رڄن ط٬ىٽ ٳٸُپ هُ-

اٖ ٳااخٍٷنٍ وؿخٍَظااٺ طٸااىٽ وطٸااىٽ أ٬٣ڄنااٍ  ىٽڃاان أ٫ااىٽ َااخ ٍٓااىٽ حهلل ٷااخٽ حڃَأطااٺ ڃڄاان ط٬اا 
 .ح٬٣ڄنٍ وحٓظ٬ڄڀنٍ ووٿيٹ َٸىٽ اٿً ڃن طظَٻنٍ

كايػنخ ڃلڄاي ران ٫زُاي وأراى ٫زُايس ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ              ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 
 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٍ ٽ حهلل ٫ِ وؿپ وڃن أ٧ڀڂ ڃڄان هڀاٶ ٻوڀ  ٷخ- ش وٿُوڀٸاىح ًٍس ٷاخٽ أراى ٫زُايس     ٟا ٳڀُوڀٸاىح ر٬ى  ٸا
 .َوڀٶ

ن ٫ڄَو ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ڃلڄي ركي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .أكذ حْنٜخٍ أكزه حهلل وڃن أرٰٞ حْنٜخٍ أر٠ٰه حهلل ڃن-
رن ٫زُي كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄَو ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ  يػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄكي - 

 هَََس ٷخٽ
أو ح٫ظڄَ ٳُٜڀٍ رخٿنخّ ٳُټزَ هڀٲ حٿَٻى٩ وهڀٲ څ ڃَوحڅ َٔظوڀٴه ٫ڀً حٿٜٗس اًح كؾ ٻخ-

 .حٿٔـىى ٳبًح حنَٜٱ ٷخٽ انٍ ْٗزهټڂ ٛٗس رَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
يػنخ ََِي رن ٻُٔخڅ ٫ن أرٍ كخُځ ٫ن أراٍ  كڃلڄي رن ٫زُي خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
خّ كظً َٸىٿىح ٖ حٿه اٖ حهلل ٳابًح ٷاخٿىح ٖ حٿاه اٖ حهلل ٳلٔاخرهڂ ٫ڀاً حهلل ٫اِ       َص أڅ أٷخطپ حٿنأڃ-

 وؿپ هټٌح وؿيطه ٳٍ أٛپ ًٿٺ.
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ٓهُپ ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس      كيػنخ كڄخى ٫ني ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄكي - 
  أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .ٳهى أكٶ رهح ٷخځ أكيٻڂ ڃن ڃـڀٔه ػڂ ٍؿ٪ اً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿٜاڄي وكٔان ران ڃىٓاً ٷاخٖ كايػنخ كڄاخى ٫ان ٓاهُپ           كي - 

 ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .نيس ٳڄخ ط٬خٍٱ ڃنهخ حثظڀٲ وڃخ طنخٻَ ڃنهخ حهظڀٲـٍوحف ؿنىى ڃحْ-
نخ كڄخى ٫ن ٓهُپ ٫ن أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس     ػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػكي ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍكي - 

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ؿڀااْ ٷااىځ ڃـڀٔااخ ٳظٴَٷااىح ٫اان ٯُااَ ًٻااَ حهلل اٖ طٴَٷااىح ٫اان ڃؼااپ ؿُٴااش كڄااخٍ وٻااخڅ ًٿااٺ   ڃااخ-

 .حٿڄـڀْ كَٔس ٫ڀُهڂ َىځ حٿٸُخڃش
أرٍ هََاَس   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنٍ كڄخى ٫ن ٓهُپ ٫ن أرُه ٫نكي - 

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ح٣ڀ٪ ٳٍ ىحٍ ٷىځ رَُٰ اًنهڂ ٳٴٸجض ٫ُنه هيٍص ڃن-
ڄَو ٫ن أرٍ ٓاڀڄش  ٫ى ٫ن ڃلڄي رن ڄخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنٍ ككي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٿ٘ازَ وحٿاٌٍح٩ رخٿاٌٍح٩ وحٿزاخ٩ رخٿزاخ٩ كظاً ٿاى أڅ أكايهڂ ىهاپ          ن ڃان ٷازڀټڂ حٿ٘ازَ رخ   ٓن ظز٬نٿظ-

 .ؿلَ ٟذ ٿيهڀظڄى  ٷخٿىح َخ ٍٓىٽ حهلل أڃن حٿُهىى وحٿنٜخٍي ٷخٽ ڃن اًح
ٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش     ٿٍ كيػنخ ٫زي حأرػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .يٌ حٿٔخ٫ش ػٗػىڅ ٻٌحرخن َرُ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿٜاڄي كايػنخ كڄاخى ٫ان ػخراض ٫ان أراٍ ٍحٳا٪ ٫ان أراٍ            كي - 

 ٽهَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخ
 .څ وحٿُيحڅ طِنُخڅ وحٿَؿٗڅ طِنُخڅ وَٜيٵ ًٿٺ أو َټٌره حٿٴَؽخ٬ُنخڅ طِنُحٿ-
ټَ رن ٫ًُٔ أرى رَ٘ حٿَحٍٓ ٷخٽ ٓڄ٬ض أراخ ٫ىحناش كايػنخ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ركي - 

 ٫ڄَ رن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٷيڃٍ كُاغ طىٟا٪ أٷايحځ حْنزُاخء ڃان رُاض        ضوٳٍ نٔوش و٬ٟ ڃٍڀش أٌَٓ رٍ و٬ٛيص ٷيٿُ-

٫َوس ران ڃٔا٬ىى و٫اَٝ    ٷَد حٿنخّ ره ٗزهخ حٿڄٸيّ ٳ٬َٝ ٫ڀٍ ٫ًُٔ رن ڃََڂ ٷخٽ ٳبًح أ
٫ڀٍ ڃىًٓ ٳبًح ٍؿپ َٟد ڃن حٿَؿخٽ ٻؤنه ڃن ٍؿخٽ ٗنىأس و٫َٝ ٫ڀٍ ارَحهُڂ ٷاخٽ ٳابًح   

 أٷَد حٿنخّ ٗزهخ رٜخكزټڂ.
ڄي كيػنخ كَد كايػنخ َلُاً كايػنٍ راخد ران ٫ڄُاَ       ٜكيػنخ ٫زي حٿ رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

أراخ هََاَس َٸاىٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل       حٿلنٴٍ كايػنٍ ٍؿاپ ڃان أهاپ حٿڄيَناش أڅ أراخ  كيػاه أناه ٓاڄ٪         
 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 .َظز٪ حٿـنخُس ٛىص وٖ نخٍ وٖ َڄٍ٘ رُن َيَهخ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى كيػنخ ٓهُپ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس كي - 

 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ػُخره وطوڀٚ اٿُه هَُ ٿه ڃن أڅ ٤َؤ ٫ڀً ٷزَڅ َـڀْ أكيٻڂ ٫ڀً ؿڄَس كظً طلظَٵ ْ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زاي حٿٜاڄي كايػنخ كڄاخى ٫ان ػخراض ٫ان أراٍ ٍحٳا٪ ٫ان أراٍ            كي - 

 ٷخٽ ڂحهلل ٫ڀُه وٓڀً هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀ
َِحٽ حٿ٬زي ٳٍ ٛٗس ڃخ ىحځ َنظ٨َ حٿٜٗس طٸىٽ حٿڄٗثټش حٿڀهڂ حٯٴاَ ٿاه حٿڀهاڂ حٍكڄاه ڃاخ ٿاڂ        ٖ-

 َنَٜٱ أو َليع ٳٸُپ ٿه ڃخ َليع ٷخٽ َٴٔى أو ١َ٠َ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄَو ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ كي - 

 ٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ
 .حء ٳٍ حٿٸَآڅ ٻٴَڃَ-
ن ٫ڄَو ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ڃلڄي ركي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .َڄن٬ن اڃخء حهلل ڃٔخؿي حهلل وٿُوَؿن طٴٗص ٖ-
كيػنخ ڃلڄي ٬َناٍ حران ٫ڄاَو ٫ان أراٍ ٓاڀڄش        ڃلڄي رن ٫زُي نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٳؤػنىح ٫ڀُهخ هَُح ڃن ڃنخٷذ حٿوَُ ٳٸخٽ ٍٓاىٽ حهلل  ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ رـنخُس  ڃَ-

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وؿزض انټڂ ٗهيحء حهلل ٳاٍ حٍْٝ ػاڂ ڃاَ ٫ڀُاه رـناخُس ٳاؤػنىح ٫ڀُهاخ ٗاَح         
 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ انټڂ ٗهيحء حهلل ٳٍ حٍْٝ.ٛخٽ ٍٓىٽ حهلل ٳٸڃن ڃنخٷذ حٿَ٘ 

نخ ڃلڄاي ران آالٶ ٫ان هزُاذ ران ٫زاي        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄاي ران ٫زُاي كايػ    كي - 
حٿَكڄن رن هزُذ ٫ان كٴاٚ ران ٫خٛاڂ ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه             

 وٓڀڂ
ٌ  اڅ- ٍَااخٝ حٿـنااش وٛااٗس ٳااٍ  رُظااٍ ٿَوٟااش ڃاانو ڃنزااٌَ ٫ڀااً كىٟااٍ واڅ ڃااخ رااُن ڃنزااَ

 ڃٔـيٌ ٻؤٿٲ ٛٗس ٳُڄخ ٓىح  ڃن حٿڄٔخؿي اٖ حٿڄٔـي حٿلَحځ.
كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ڃلڄااي راان ٫زُااي كاايػنخ ح٫ْڄااٖ ٫اان أرااٍ ٛااخٿق ٫اان أرااٍ  ػنخ ٫زااي حهلل كااي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .لهخٜڀح حنٸ٤٪ ٗٔ٪ أكيٻڂ ٳٗ َڄٍ٘ ٳٍ ن٬پ كظً َاً-
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زُي كيػنخ ىحوى حْوىٌ ٫ان أرُاه ٫ان أراٍ هََاَس       ػنخكي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل
 .ً أڅ َز٬ؼٺ ٍرٺ ڃٸخڃخ ڃلڄىىح ٷخٽ هى حٿڄٸخځ حٿٌٌ أٗٴ٪ ْڃظٍ ٳُه٫ٔ-
 يػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ڃلڄي ران أراٍ كٴٜاش كايػنخ حٿِهاٌَ ٫ان ٫زُا       كي - 

 حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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ٸىٿااىح ٖ حٿااه اٖ حهلل ٳاابًح ٷخٿىهااخ ٫ٜااڄىح ڃنااٍ ىڃااخءهڂ وأڃااىحٿهڂ َص أڅ أٷخطااپ حٿنااخّ كظااً َأڃاا-
پ خطا وكٔخرهڂ ٫ڀً حهلل ٷخٽ ٳڀڄخ ٷخځ أرى رټَ وحٍطي ڃن حٍطي أٍحى أرى رټَ ٷظخٿهڂ ٷخٽ ٫ڄَ ٻُٲ طٸ

ىنٍ وهڂ َٜڀىڅ ٷخٽ ٳٸخٽ أرى رټَ وحهلل ْٷخطڀن ٷىڃخ حٍطيوح ٫ن حٿِٻخس وحهلل ٿى ڃن٬ هئٖء حٿٸىځ
هلل وٍٓااىٿه ٿٸااخطڀظهڂ ٷااخٽ ٫ڄااَ ٳڀڄااخ ٍأَااض حهلل ٗااَف ٛاايٍ أرااٍ رټااَ ٿٸظااخٿهڂ  ٫نخٷااخ ڃڄااخ ٳااَٝ ح

 ٫َٳض أنه حٿلٶ.
هاّٗ ٫ان أراٍ    و ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كايػنخ ٫اىٱ ٫ان ڃلڄاي ران ٓاََُن      كي - 
 ََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂَه
 َزىٿن أكيٻڂ ٳٍ حٿڄخء حٿيحثڂ ػڂ َظىٟؤ ڃنه. ٖ-
خ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٍوف كاايػنخ حراان ؿااََؾ أهزَنااٍ ٫ڄااَ راان ٤٫ااخء راان أرااٍ   ػنكااي - 

خى حٿـهناٍ  َُا حٿلىحٍ أنه رُنخ هى ؿخٿْ ڃ٪ نخٳ٪ رن ؿزَُ اً ڃاَ رهاڂ أراى ٫زاي حهلل هاظن َُاي ران        
   نخٳ٪ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂخٳي٫

 .٫ََ٘ن ٛٗس َٜڀُهخ وكي س ڃ٪ حٔڃخځ أٳ٠پ ڃن هڄْ وٛٗ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓاڀڄش ٫ان   كي - 

 ڀڂأرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ
څ َااؤڃَ رٸُااخځ ٍڃ٠ااخڅ ڃاان ٯُااَ أڅ َااؤڃَ ٳُااه ر٬َِڄااش وٻااخڅ َٸااىٽ ڃاان ٷااخځ ٍڃ٠ااخڅ اَڄخنااخ   ٻااخ-

 زه.وحكظٔخرخ ٯٴَ ٿه ڃخ طٸيځ ڃن ًن
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان    كي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .وٖ حٿڄَأس وهخٿظهخ خحٿڄَأس و٫ڄظه ُنَـڄ٪ ر ٖ-
ََِاي ٫ان أراٍ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ ران ٫ڄاَ أنزؤناخ ڃخٿاٺ ٫ان ٫زاي حهلل ران       كي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 .َض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٔـي ٳٍ اًح حٿٔڄخء حن٘ٸضٍأ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄاَ كايػنخ ڃخٿاٺ ٫ان ڃلڄاي ران َلُاً ران كزاخڅ          كي - 

 ٫ن ٫زي حٿَكڄن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ُن و٫اان ٿزٔااظُن و٫اان ٛااٗطُن و٫اان ٛااُخځ َااىڃُن و٫اان حٿڄٗڃٔااش وحٿڄنخرااٌس   ً ٫اان ر٬ُظاانهاا-

وحٗظڄخٽ حٿٜڄخء و٫ن حٔكظزخء ٳٍ ػىد وحكي ٻخٗٴخ ٫ن ٳَؿه و٫ن حٿٜٗس ر٬ي حٿ٬ٜاَ كظاً   
 .س ر٬ي حٿٜزق كظً ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ و٫ن ُٛخځ َىځ حٿٴ٤َٿ٘ڄْ و٫ن حٿٜٗح طَٰد

أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿ٬ٗء ران ٫زاي حٿاَكڄن ٫ان     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كي - 
 أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٻظڂ ٳٜڀىح وڃاخ ٳاخطټڂ   ٍٿٔټُنش ٳڄخ أىح ح ػىد رخٿٜٗس ٳٗ طؤطىهخ وأنظڂ ط٬ٔىڅ وأطىهخ و٫ڀُټڂاً-
 ٳؤطڄىح ٳبڅ أكيٻڂ ٳٍ ٛٗس ڃخ ٻخڅ ٬َڄي اٿً حٿٜٗس.
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رٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرٍ كيػنخ حٿلُٔن ٬َناٍ حٿڄ٬ڀاڂ ٫ان َلُاً     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 
كيػنٍ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ڄَو أنه ٓاڄ٪ حٿڄ٤ڀاذ ران ٫زاي حهلل ران كن٤اذ حٿڄوِوڃاٍ َٸاىٽ ٷاخٽ          

 خّحرن ٫ز
ځ أؿاي  كاٖٗ ٳاٍ ٻظاخد حهلل ٫اِ وؿاپ ٿُناش ڃـٔٔاظه؟؟ ٷاخٽ ٳـڄا٪ أراى هََاَس             خىٟؤ ڃن ٬٣أط-

ٌح حٿلٜاً ٿٸاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ طىٟائح ڃڄاخ         كٜخ رُن َيَه ٳٸخٽ أٗهي ٫يى ه
 .ڃٔض حٿنخٍ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜاڄي كايػنخ ٗا٬زش ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان          كي - 
 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس ٷخٽ ٷخٽٍ أر
 َٔظخځ حٿَؿپ ٫ڀً ٓىځ أهُه وٖ َو٤ذ ٫ڀً ه٤زش أهُه. ٖ-
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ حٿ٬ٗء وٓهُپ ٫ان أرُهڄاخ ٫ان     ػنخ ٫زيكي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ُٓڄش أهُه ًه وٖ َٔظڂ ٫ڀهَُو٤ذ حٿَؿپ ٫ڀً ه٤زش أ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ڃلڄي رن أرٍ كٴٜش ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٓا٬ُي ران   كي - 

 حٿڄُٔذ وأرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ظٔزُق ٿڀَؿخٽ وحٿظٜٴُٶ ٿڀنٔخءحٿ-
ٍوف كيػنخ ڃلڄي رن أرٍ كٴٜش ٫ن حٿِهٌَ ٫ن ٬ُٓي حرن خ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنكي - 

ً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ن٬اً    حٿڄُٔذ وأرٍ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ان أراٍ هََاَس أڅ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀ     
 حٿنـخٍٗ ْٛلخره ػڂ ٷخٽ

 .ظٰٴَوح ٿه ػڂ هَؽ رؤٛلخره اٿً حٿڄٜڀً ٳٸخځ ٳٜڀً رهڂ ٻڄخ َٜڀٍ ٫ڀً حٿـنخثِحٓ-
ٓلٶ أهزَنٍ وهُذ أهزَنٍ حرن ٣خوّ ٫ن أرُه اػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َلًُ رن كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڃن ٍىځ َؤؿىؽ وڃؤؿىؽ ڃؼپ ًٿٺ وكڀٶ ط٬ُٔن وٟڄهخ قٳظ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن كٴٚ أنزؤنخ وٍٷخء ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ان  كي - 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂڀٽ ٍٓىٽ حهلل ٛٷخأرٍ هَََس ٷخٽ 
ڃناه ىَناخٍ   يح ًحٻڂ ًهزخ ٫نيٌ َاؤطٍ ٫ڀُاه ػٗػاش أَاخځ و٫نايٌ      أُك ٿٌٌ نٴٍٔ رُي  ڃخ ََٔنٍ أڅوح-

 .اٖ ُٗجخ أٍٛي  ٳٍ َىَن ٫ڀٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن كٴٚ أنزؤنخ وٍٷخء ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ان  كي - 

 ُه وٓڀڂڀ ٛڀً حهلل ٫حهللأرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ 
 .ىڅ ٻنِ أكيٻڂ َىځ حٿٸُخڃش ٗـخ٫خ أٷ٩َ َٴَ ڃنه ٛخكزه وهى ٤َڀزه كظً َڀٸڄه أٛخر٬هَټ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ڀٍ رن كٴٚ كيػنخ وٍٷخء ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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ظڄظ٪ طٔ وانڄخ هٍ ٻخٿ٠ڀ٪ اڅ طٸڄهخ طټَٔهخ واڅ طظَٻهخ سڀً هڀُٸش وحكي٫ طٔظٸُڂ ٿٺ حٿڄَأس ٖ-
 .رهخ وٳُهخ ٫ىؽ

كاايػنخ ٫ڀااٍ أنزؤنااخ وٍٷااخء ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ  ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كااي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٸىٽ حٿلـاَ َاخ ڃٔاڀڂ هاٌح     ُطٸىځ حٿٔخ٫ش كظً طٸخطڀىح حٿُهىى كظً َوظزت حٿُهىى وٍحء حٿلـَ ٳ ٖ-
 .َهىىٌ َوظزت وٍحثٍ ط٬خٽ ٳخٷظڀه

ؤنااخ وٍٷااخء ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ  ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ أنزكااي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .طٸىځ حٿٔخ٫ش كظً َظ٤خوٽ حٿنخّ رخٿزنُخڅ ٖ-
ڀااٍ أنزؤنااخ وٍٷااخء ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ  ٫نٍ أرااٍ كاايػنخ يػػنخ ٫زااي حهلل كااكااي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
طٸىځ حٿٔخ٫ش كظً ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰرهاخ ٳابًح ٣ڀ٬اض وٍآهاخ حٿناخّ آڃناىح أؿڄ٬اىڅ ٳاٌحٹ          ٖ-

 .كُن ٖ َنٴ٪ نٴٔخ اَڄخنهخ اٿً آهَ حَِش
نخ ٫ڀااٍ أنزؤنااخ وٍٷااخء ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ  يػػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كااكااي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ش كظً طٸخطڀىح ٷىڃخ ن٬خٿهڂ حٿ٬َ٘طٸىځ حٿٔخ٫ ٖ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ أنزؤنااخ وٍٷااخء ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ   كااي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل
طٸاىځ حٿٔاخ٫ش كظاً طٸاخطڀىح حٿظاَٹ ٛاٰخٍ حٿ٬ُااىڅ كڄاَ حٿىؿاى  ًٿاٲ حْناىٱ ٻاؤڅ وؿااىههڂ            ٖ -

 حٿڄـخڅ حٿڄ٤َٷش.
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ أنزؤنااخ وٍٷااخء ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ   كااي - 

 هَََس  ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ً َهڂ حٿَؿپ رڄخٿه ڃان َٸزڀاه ڃناه كاُن َظٜايٵ راه       ظٳُټڂ حٿڄخٽ وكٞ طٸىځ حٿٔخ٫ش كظً َٴُ ٖ-

 .ٳُٸىٽ حٿٌٌ ٬ََٝ ٫ڀُه ٖ اٍد ٿٍ ره
 كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ أنزؤنااخ وٍٷااخء ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ   ػنخ ٫زااي حهللكااي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
حٿُِٖٽ وط٨هاَ حٿٴاظن وَټؼاَ حٿهاَؽ      حٿِڃخڅ وطټؼَ ٍدطٸىځ حٿٔخ٫ش كظً َٸزٞ حٿ٬ڀڂ وَظٸخ ٖ-

 ٷخٽ حٿهَؽ أَڄخ هى َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ حٿٸظپ حٿٸظپ.
هلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ أنزؤنااخ وٍٷااخء ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ   ػنخ ٫زااي حكااي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ڃٸظڀش ٨٫ُڄش وى٫ىحهڄخ وحكيس خخڅ طټىڅ رُنهڄڄظطٸىځ حٿٔخ٫ش كظً َٸظظپ ٳجظخڅ ٨٫ُ ٖ-
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٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ ٷااخء ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ أنزؤنااخ وٍكااي - 
 هَََس ٍٍٟ حهلل ط٬خٿً ٫نه ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 . ٍٓىٽ حهلله طٸىځ حٿٔخ٫ش كظً َنز٬غ ىؿخٿىڅ ٻٌحرىڅ ٷََذ ڃن ػٗػُن ٻڀهڂ ٫َِڂ أن ٖ-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ أنزؤنااخ وٍٷااخء ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ   كااي - 

 ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ هَََس ٷخٽ ٷخٽ 
طٸىځ حٿٔخ٫ش كظاً َڄاَ حٿَؿاپ رٸزاَ حٿَؿاپ ٳُٸاىٽ َاخ ٿُظناٍ ڃټخناه ڃاخ راه كاذ ٿٸاخء حهلل ٫اِ                ٖ-

 .وؿپ
خ وٍٷااخء ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ  نااػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ أنزؤكااي - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .يٻڂ حٿڀهڂ حٯٴَ ٿٍ اڅ ٗجض حٿڀهڂ حٍكڄنٍ اڅ ٗجض ٿ٬ُِځ حٿڄٔؤٿش ٳبنه ٖ ڃټَ  ٿهَٸىٿن أك ٖ-
ْ كااي -  َؽ ٫اان أرااٍ ٫ااػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ أنزؤنااخ وٍٷااخء ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان ح

 س ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂَهََ
 .ٖ أڅ أٗٶ ٫ڀً أڃظٍ ْڃَطهڂ رخٿٔىحٹ ٫ني ٻپ ٛٗسٿى-
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڀااٍ أنزؤنااخ وٍٷااخء ٫اان أرااٍ حٿِنااخى ٫اان ح٫ْااَؽ ٫اان أرااٍ   يكاا - 

 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ٷي أ٫ـزظه نٴٔه اً هٔٲ حهلل راه حٍْٝ ٳهاى َظـڀـاپ ٳاٍ ر٤نهاخ      ه نڄخ ٍؿپ َظزوظَ ٳٍ رَىَرُ-

 .اٿً َىځ حٿٸُخڃش
زي حهلل رن حٿىٿُي كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ح٫ْڄٖ ٫ان ًٻاىحڅ ٫ان    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ه َاىځ حٿٸُخڃاش ٿىناه ٿاىڅ ىځ     كا َټڀڂ ٫زي ٳٍ ٓزُپ حهلل وحهلل أ٫ڀڂ رڄن َټڀڂ ٳٍ ٓزُڀه َـٍء ؿَ ٖ-

 وٍَله ٍَق ڃٔٺ.
كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٫ڀٸڄش ران ڃَػاي ٫ان أراٍ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿىٿُي كي - 

 حٿَرُ٪ حٿڄينٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
خد وٷاىٿهڂ ٓاٸُنخ رناىء ٻاٌح     ٔا ظ٬اخََ ٳاٍ حْك  حٿر٪ ٖ َي٫هخ حٿنخّ ڃن أڃَ حٿـخهڀُش حٿنُخكاش و أٍ-

 .وحٿ٬يوي ؿَد ر٬َُ ٳؤؿَد ڃخثش ر٬َُ ٳڄن أؿَد حْوٽ
ػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿىٿُي كيػنخ ٓٴُخڅ ٫ن ٓخٿڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ كخُځ ػنخ ٫زي حهلل كيكي - 

 َٸىٽ
 ٫ڀُاه  حهللٍ ٿ٘خهي َىځ ڃاخص حٿلٔان ٳاٌٻَ حٿٸٜاش ٳٸاخٽ أراى هََاَس ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً           أن-

 .٠ٰهڄخ ٳٸي أر٠ٰنٍأر ٸىٽ ڃن أكزهڄخ ٳٸي أكزنٍ وڃنَوٓڀڂ 
ٓاڂ كايػنخ ه٘اخځ ٫ان ٷظاخىس ٫ان ر٘اَُ ران نهُاٺ          ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أُهَ رن حٿٸخكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .أ٫ظٶ نُٜزخ ٿه ٳٍ ڃڄڀىٹ ٫ظٶ ڃن ڃخٿه اڅ ٻخڅ ٿه ڃخٽ ڃن-
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خ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أُهَ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ُٻََخ رن آلٶ ٫ن ٫ڄَو رن ىَناخٍ  كيػن - 
 أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ن ٤٫خء حرن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس

 .ح أٷُڄض حٿٜٗس ٳٗ ٛٗس اٖ حٿڄټظىرشاً-
هزُاَس   ننٍ ٫زاي حهلل را  يػػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ََِي كيػنخ حران ٿه٬ُاش كا   كي - 

 ٫ن طڄُڂ حٿـُ٘خنٍ ٷخٽ
ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً    ذ اٿٍ ٫زي حهلل رن هَڃِ ڃىٿً ڃن أهپ حٿڄيَنش َاٌٻَ ٫ان أراٍ هََاَس أڅ    ٻظ-

حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷاخٽ ڃان طزا٪ ؿناخُس َلڄاپ ڃان ٫ڀىهاخ وكؼاخ ٳاٍ ٷزَهاخ وٷ٬اي كظاً َائًڅ ٿاه آد               
 .رٸَُح٣ُن ڃن حْؿَ ٻپ ٷَُح١ ڃؼپ أُكي

ػنخ أرى ٬ُٓي كيػنخ ُحثيس كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ ي كيػنٍ أرٍ كهللػنخ ٫زي حكي - 
 ٷخٽ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ح ٓڄ٪ حٿ٤ُ٘خڅ حٿڄنخىٌ َنخىٌ رخٿٜٗس هَؽ وٿاه ٟاَح١ كظاً ٖ َٔاڄ٪ حٿٜاىص ٳابًح ٳاَ٭        اً-
 .ٍؿ٪ ٳىٓىّ ٳبًح أهٌ ٳٍ حٔٷخڃش ٳ٬پ ڃؼپ ًٿٺ

نٍ أرٍ كيػنخ أرى ٬ُٓي كيػنخ ُحثيس كيػنخ ح٫ْڄٖ ٫ن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرٍ يػػنخ ٫زي حهلل ككي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

أػٸااپ حٿٜااٗس ٫ڀااً حٿڄنااخٳٸُن ٛااٗس حٿ٬٘ااخء حِهااَس وٛااٗس حٿٴـااَ وٿااى ٬َڀڄااىڅ ڃااخ ٳُهڄااخ      اڅ-
ڃااخطُن كٔاانظُن  ڃَْطىهڄااخ وٿااى كزااىح وٿااى ٫ڀااڂ أكاايٻڂ أنااه اًح وؿااي ٫َٷااخ ڃاان ٗااخس ٓااڄُنش أو       

طُظڄىهخ أؿڄ٬ُن ٿٸي هڄڄض أڅ آڃَ رخٿٜٗس ٳظٸخځ ػاڂ آڃاَ ٍؿاٗ َٜاڀٍ رخٿناخّ ػاڂ آهاٌ كِڃاخ         ْ
ٿٌَن طوڀٴىح ٫ن حٿٜٗس ٳؤكَٵ ٫ڀُهڂ رُاىطهڂ وٷاخٽ ٫زاي حهلل ٷاخٽ أراٍ وكايػنخ        حڃن ك٤ذ ٳآطٍ 

 أرى ڃ٬خوَش وحرن نڄَُ وهٌح أطڂ.
حران ٯخٿاذ كايػنخ ٓا٬ُي ران أراٍ        ٍػنخ هڀُٴاش ٬َنا  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٬ُٓي كي - 

 ٬ُٓي حٿڄٸزٌَ ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس 
ه وٓڀڂ ٳٸخٽ َخ ٍٓىٽ حهلل أٌ ح٫ْڄخٽ أٳ٠پ ٷخٽ حَٔڄخڅ رخهلل ٍؿٗ أطً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُ أڅ-

وحٿـهخى ٳٍ ٓزُپ حهلل ٷخٽ ٳبڅ ٿڂ أٓظ٤٪ ًٿٺ ٷخٽ حكزْ نٴٔٺ ٫ن حٿَ٘ ٳبنهخ ٛيٷش طٜيٵ رهخ 
 .ٴٔٺن ٫ڀً

٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى ٓا٬ُي كايػنخ كڄاخى ران ٫زاخى حٿٔيوٓاٍ ٷاخٽ أنزؤناخ حٿڄهاِځ           ػنخكي - 
 َس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂَليع ٫ن أرٍ هََ

 .َ أڅ َٸَأ رخٿٔڄىحص ٳٍ حٿ٬٘خءأڃ-
ٍ ػنػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ أراى ٓا٬ُي كايػنخ َلُاً أنزؤناخ راخد ران ٫ڄُاَ حٿلنٴاٍ كاي           كي - 

 أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ن ٿڄيَنش أڅ أرخ  كيػهحٍؿپ ڃن أهپ 
 .َڄٍ٘ رُن َيَهخ رنخٍ طظز٪ حٿـنخُس رٜىص وٖ ٖ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلاخٍع ٫ان حٿ٠الخٹ ٫ان ٓا٬ُي ران أراٍ ٓا٬ُي         كي - 

 حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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َااِحٽ حٿ٬زااي حٿڄٔااڀڂ ٳااٍ ٛااٗس ڃااخ ىحځ ٳااٍ ڃٜااٗ  ٷخ٫اايح وٖ َلزٔااه اٖ حنظ٨ااخٍ حٿٜااٗس             ٖ-
 .ىڅ حٿڀهڂ حٯٴَ ٿه حٿڀهڂ حٍكڄه ڃخ ٿڂ َليعوحٿڄٗثټش َٸىٿ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلاخٍع كايػنٍ حٿ٠الخٹ ٫ان رټُاَ ران ٫زاي حهلل        كي - 
 َََس أنه ٷخٽهَٔخٍ ٫ن أرٍ  رنرن حْٗؾ ٫ن ٓڀُڄخڅ 

ٷاخٽ  ٛڀُض وٍحء أكي أٗزه ٛٗس رَٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن ٳٗڅ انٔخنخ ٷي ٓاڄخ    ڃخ-
حٿ٠لخٹ ٳليػنٍ رټَُ رن ٫زي حهلل ٫ن ٓڀُڄخڅ رن َٔخٍ أنه ٷخٽ ٛڀُض وٍحء ًٿٺ حٿَؿپ ٳَأَظه 

ٜاخٍ  ٸ٤َىٽ حٿَٻ٬ظُن حْوٿُُن ڃن حٿ٨هَ وَوٲ حِهََن وهٴٲ حٿ٬َٜ وَٸَأ ٳاٍ حٿڄٰاَد ر  
ٽ ڃاان حٿڄٴٜااپ وَٸااَأ ٳااٍ حٿ٬٘ااخء رخٿ٘ااڄْ وٟاالخهخ وڃااخ َ٘اازههخ ػااڂ َٸااَأ ٳااٍ حٿٜاازق رااخٿ٤ىح    

 حٿڄٴٜپ.
نخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن أرٍ حٿلټاڂ  ػكي - 

 رن ڃُنخء ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 وكش هَُ ڃن حٿينُخ وڃخ ٳُهخ.ٍٓزُپ حهلل أو ٍ وس ٳٯي-
ٷُْ ٫ن ڃىًٓ ران َٔاخٍ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع كيػنخ ىحوى رن كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ىٱ ٳڂ حٿٜخثڂ أ٣ُذ ٫ني حهلل َىځ حٿٸُخڃش ڃن ٍَق حٿڄٔٺهڀ-
َىٓٲ ٬َناٍ حٿٴََاخرٍ رڄټاش كايػنخ حْوُح٫اٍ ٫ان        نكيػنخ ڃلڄي ر رٍػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 

 َ س ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل     ٷَس رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن حٿِهٌَ ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هََا
 ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ٱ حٿٔٗځ ٓنشكٌ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٫ن ڃخٿٺ ٫ن أرٍ حٿِنخى ٫ن ح٫َْؽ ٫ن أرٍ كي - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂس هَََ
 .َـڄ٪ حٿَؿپ رُن حٿڄَأس و٫ڄظهخ وٖ رُنهخ ورُن هخٿظهخ ٖ-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى ٬َنٍ حرن هخٿي كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ىحوى ٬َنٍ حرن حٿلُٜن ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٫ن أرٍ ٓٴُخڅ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 .ر٬ي حٿٔٗځ هىي ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓـيطٍ حٿٔٓـ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى ٫ن ڃخٿٺ وحران أراٍ ًثاذ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران         كي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٿڄُٔذ ٫ن أرٍ 
 .ح ٷڀض ٿٜخكزٺ وحٔڃخځ َو٤ذ َىځ حٿـڄ٬ش أنٜض ٳٸي ٿٰىصاً-
ٍ         كي -  َاَس أڅ حٿنزاٍ   َىىوى ٫ان أراٍ ه  ڃا  ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كڄاخى ران هخٿاي ٫ان أرا

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .رِٵ ٳٍ حٿڄٔـي ٳڀُلٴَ ٳڀُز٬ي واٖ رِٵ ٳٍ ػىره ڃن-
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٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ ڃ٬خوَش ٫ن أرٍ ر٘اَ ڃائًڅ ىڃ٘اٶ ٫ان      ػنخكي - 
حهلل ٫ڀُاه   ڀ٫ًخڃَ رن ٿيَن ح٬ٌَْٗ ٷخٽ ٓؤٿض حرخ هَََس ٫ن ٛىځ حٿـڄ٬ش ٳٸخٽ ٷخٽ حٿنزاٍ ٛا  

 ڂڀوٓ
 .ځ حٿـڄ٬ش َىځ ٫ُي ٳٗ طـ٬ڀىح َىځ ٫ُيٻڂ َىځ ُٛخځ اٖ أڅ طٜىڃىح ٷزڀه أو ر٬ي َى-
هلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ كڄااخى حٿوُااخ١ كاايػنخ ه٘ااخځ راان ٓاا٬ي ٫اان ن٬ااُڂ راان ٫زااي حهلل  ػنخ ٫زااي حكااي - 

 حٿڄـڄَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
 ػاڂ  ٤اخٱ ٳُهاخ  ٳظټجاخ ٫ڀاً َايٌ    ڃ ؽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اٿاً ٓاىٵ رناٍ ٷُنٸاخ٩      هَ-

ً ٍؿ٪ ٳخكظزً ٳٍ حٿڄٔـي وٷخٽ حَن ٿټخ٩ حى٫ىح اٿٍ ٿټخ٫خ ٳـخء حٿلٔن ٫ڀُاه حٿٔاٗځ ٳخٗاظي كظا    
وػذ ٳٍ كزىطه ٳخىهپ ٳڄه ٳٍ ٳڄه ػڂ ٷخٽ حٿڀهڂ انٍ أكزه ٳؤكزه وأكاذ ڃان َلزاه ػٗػاخ ٷاخٽ أراى       

 .خ١وُهَََس ڃخ ٍأَض حٿلٔن اٖ ٳخٟض ٫ُنٍ أو ىڃ٬ض ٫ُنٍ أو رټض ٗٺ حٿ
زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كڄخى ران هخٿاي كايػنخ ڃ٬خوَاش ران ٛاخٿق ٫ان أراٍ ڃاََڂ ٫ان           ٫ػنخ كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أنه نهً ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ
 .َزخٽ ٳٍ حٿڄخء حٿَحٻي ػڂ َظىٟؤ ڃنه أڅ-
 ران ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كڄاخى ٷاخٽ وكايػنخ أراى حٿن٠اَ ٫ان حران أراٍ ًثاذ ٫ان ح              كي - 

 ڀڄش وحرن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂٓٗهخد ٫ن أرٍ 
ٖ  اً- طٔا٫َىح و٫ڀاُټڂ حٿٔاټُنش ٳڄاخ أىٍٻاظڂ ٳٜاڀىح وڃاخ ٳاخطټڂ ٳخٷ٠اىح           ٓڄ٬ظڂ حٔٷخڃش ٳخڃ٘اىح و

 .وٷخٽ أرى حٿن٠َ ٳؤطڄىح ٳؤطىح و٫ڀُټڂ حٿٔټُنش
وٴخٱ ٫ن ٬ُٓي ٫ن ٷظخىس ٫ان أراٍ ٍحٳا٪ ٫ان     حٿػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿىهخد كي - 

 أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٽ ٳٌحٹ ٿه اًڅح ى٫ٍ أكيٻڂ ٳـخء ڃ٪ حٿڄَٓىاً-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ٬َناٍ حران ڃهايٌ كايػنخ ؿََاَ ران كاخُځ ٷاخٽ             كي - 

 ٓڄ٬ض حٿلٔن َليع ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 حٿَؿپ ٿُظټڀڂ رخٿټڀڄش وڃخ ََي أنهخ طزڀٮ كُغ رڀٰض َهىٌ رهخ ٳٍ حٿنخٍ ٓز٬ُن هََٴخ.اڅ -
 كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀاً ٫زاي حٿاَكڄن ڃخٿاٺ ٫ان ٓاڄٍ ڃاىٿً أراٍ رټاَ ران           ػنخ ٫زي حهللكي - 

 ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ ٛخٿق حٿٔڄخڅ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ََٶ وؿي ٯٜن ٗىٹ ٫ڀً حٿ٤ََٶ ٳؤهاٌ  ٳ٘اټَ حهلل ٫اِ وؿاپ ٿاه ٳٰٴاَ       ٤ڄخ ٍؿپ َڄٍ٘ رنُر-

څ وحٿَٰٵ وٛخكذ حٿهيځ وحٿ٘هُي ٳٍ ٓزُپ حهلل وٷخٽ ٿه وٷخٽ حٿ٘هيحء هڄٔش حٿڄ٬٤ىڅ وحٿڄز٤ى
ٿى ٬َڀڂ حٿنخّ ڃخ ٿهڂ ٳٍ حٿنيحء وحٿٜٲ ػڂ ٿڂ َـيوح اٖ أڅ َٔظهڄىح ٫ڀُه ٖٓظهڄىح وٿى ٬َڀڄاىڅ  

 ظهـَُ ٖٓظزٸىح اٿُه وٿى ٫ڀڄىح ڃخ ٳٍ حٿ٬ظڄش وحٿٜزق ْطىهڄخ وٿى كزىح.ڃخ ٳٍ حٿ
حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن هزُذ رن ٫زي حٿاَكڄن ٫ان    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀً ٫زيكي - 

كٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن أرٍ هَََس أو ٫ن أرٍ ٬ُٓي حٿويٌٍ أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ   
 ٷخٽ
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 .نزٌَ ٫ڀً كىٍٟڃٍَخٝ حٿـنش و ڃنرُن رُظٍ وڃنزٌَ ٍوٟش  ڃخ-
خٽ ػنخ ؿََاَ ران كاخُځ ٷا    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ ٫زاي حٿاَكڄن ٬َناٍ حران ڃهايٌ كاي        كي - 

 ٓڄ٬ض حٿلٔن َليع ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .حٿَؿپ ٿُظټڀڂ رخٿټڀڄش وڃخ ََي أنهخ طزڀٮ كُغ رڀٰض َهىٌ رهخ ٳٍ حٿنخٍ ٓز٬ُن هََٴخ اڅ-
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن حٓاڄ٬ُپ ران أراٍ ٳايَٺ كايػنخ حٿ٠الخٹ ران ٫ؼڄاخڅ         هللػنخ ٫زي حكي - 

 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ ٫ن حٿڄٸزٌَ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن
حٿ٬زااي حٿڄاائڃن ڃااخ ىحځ ٳااٍ ٛااٗ  ٖ َلزٔااه اٖ حنظ٨ااخٍ حٿٜااٗس وحٿڄٗثټااش ڃ٬ااه طٸااىٽ حٿڀهااڂ      اڅ-

 .حٍكڄه حٿڀهڂ حٯٴَ ٿه ڃخ ٿڂ َليع
 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن حٓڄ٬ُپ كايػنخ حٿ٠الخٹ ٫ان حٿلټاڂ ران ڃُناخء ٫ان        ػنخ ٫زي حهللكي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽأرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
 .وس ٳٍ ٓزُپ حهلل أو ٍوكش هَُ ڃن حٿينُخ وڃخ ٳُهخ أو حٿينُخ وڃخ ٫ڀُهخٯي-
َ حٿ٠ااَََ ٫ڄاا راان ٓااڀڄش وحرااىى ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ أڃُااش راان هخٿااي كاايػنخ كڄااخ كااي - 

حٿڄ٬نٍ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄَو ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل   
 ه وٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ٫ڀُ

١ ٿى أڅ ٿٍ رټڂ ٷىس أو آوٌ اٿً ٍٻن ٗيَي ٷاخٽ ٷاي ٻاخڅ َاؤوٌ اٿاً ٍٻان ٗايَي وٿټناه ٫ناً          ٿى-
س ٷىڃه ٷخٽ أرى ٫ڄَ ٳڄاخ ر٬اغ حهلل ٫اِ    ٍو٫َُ٘طه ٳڄخ ر٬غ حهلل ٫ِ وؿپ ر٬ي  نزُخ اٖ ر٬ؼه ٳٍ ً

 .وؿپ نزُخ ر٬ي  اٖ ٳٍ ڃن٬ش ڃن ٷىڃه
رن هخٿي وَىنْ ٷخٖ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڄخٍ رن  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أڃُشكي - 

أرٍ ٫ڄخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓاڀڂ وٷاخٽ َاىنْ ٍٳا٪ حٿلايَغ اٿاً حٿنزاٍ        
 ٿڄىص َؤطٍ حٿنخّ ٫ُخنخ ٷخٽحڂ ٷي ٻخڅ ڃڀٺ ٓڀٛڀً حهلل ٫ڀُه و

٫ُناٍ وٿاىٖ   طً ڃىًٓ ٳڀ٤ڄه ٳٴٸؤ ٫ُنه ٳؤطً ٍراه ٫اِ وؿاپ ٳٸاخٽ َاخ ٍد ٫زايٹ ڃىٓاً ٳٸاؤ         ٳؤ-
ٻَحڃظه ٫ڀُٺ ٿ٬نٴض ره وٷخٽ َىنْ ٿ٘ٸٸض ٫ڀُاه ٳٸاخٽ ٿاه اًهاذ اٿاً ٫زايٌ ٳٸاپ ٿاه ٳڀ٠ُا٪ َاي            

ٿاه ڃاخ ر٬اي هاٌح ٷاخٽ حٿڄاىص ٷاخٽ        ٽ ٫ڀً ؿڀي أو ڃٔٺ ػىٍ ٳڀه رټپ ٬َٗس وحٍص َي  ٓنش ٳؤطخ  ٳٸخ
 خڅ َؤطٍ حٿنخّ هٴُش.ٳخِڅ ٷخٽ ٳ٘ڄه ٗڄش ٳٸزٞ ٍوكه ٷخٽ َىنْ ٳَى حهلل ٫ِ وؿپ ٫ُنه وٻ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ٫ڄخٍ رن أرٍ ٫ڄخٍ ٷاخٽ ٓاڄ٬ض أراخ    كي - 
 هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

  .َُه حٿٔٗځ ٳٌٻ٫ڀڅ ڃڀٺ حٿڄىص ٻخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِهٌَ ٳٍ ٷىٿه ٫ِ وؿاپ ٻاپ   كي - 

 ٫ً اٿً ٻظخرهخ ٫ن ٤٫خء رن ََِي حٿڀُؼٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽأڃش طي
نخّ َخ ٍٓىٽ حهلل هپ نَي ٍرنخ َىځ حٿٸُخڃاش ٳٸاخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ هاپ ط٠اخٍوڅ         حٿ-

لخد ٳٸخٿىح ٖ َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ هپ ط٠خٍوڅ ٳٍ حٿٸڄَ ٿُڀش حٿزيٍ ٿاُْ  ٓڄْ ٿُْ ىونهخ ٿ٘ٳٍ ح
 ٷخٽ ٳبنټڂ طَوڅ ٍرټڂ ٫اِ وؿاپ َاىځ حٿٸُخڃاش ٻاٌٿٺ َـڄا٪ حهلل       ىونه ٓلخد ٳٸخٿىح ٖ َخٍٓىٽ حهلل
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ٿنخّ ٳُٸىٽ ڃن ٻخڅ ٬َزي ُٗجخ ٳڀُظز٬ه ٳُظز٪ ڃن ٻخڅ ٬َزاي حٿٸڄاَ حٿٸڄاَ وڃان ٻاخڅ ٬َزاي حٿ٘اڄْ        ح
٬َزي حٿ٤ىحٯُض حٿ٤ىحٯُض وطزٸً هٌ  حْڃش ٳُهخ ڃنخٳٸىهخ ٳُؤطُهڂ حهلل ٫ِ  څحٿ٘ڄْ وَظز٪ ڃن ٻخ

ٳىڅ ٳُٸىٽ أنخ ٍرټاڂ ٳُٸىٿاىڅ ن٬اىً راخهلل هاٌح ڃټخنناخ كظاً َؤطُناخ         وؿپ ٳٍ ٯَُ ٛىٍطه حٿظٍ ٬ََ
 ٍرنخ ٫ِ وؿپ ٳبًح ؿخءنخ ٍرنخ ٫َٳنخ  ٷخٽ ٳُؤطُهڂ حهلل ٫ِ وؿپ ٳٍ حٿٜىٍس حٿظٍ ٬ََٳىڅ ٳُٸاىٽ 

څ أنض ٍرنخ ٳُظز٬ىنه ٷخٽ و٠ََد رـٔاَ ٫ڀاً ؿهانڂ ٷاخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه        ىنخ ٍرټڂ ٳُٸىٿأ
ىي حٿَٓپ َىڃجٌ حٿڀهڂ ٓڀڂ ٓڀڂ ورهخ ٻٗٿُذ ڃؼپ ٗىٹ حٿ٬ٔيحڅ  ٻىڅ أوٽ ڃن َـُِ وى٫وٓڀڂ ٳؤ

ٷخٿىح رڀً َخ ٍٓىٽ حهلل ٷاخٽ ٳؤنهاخ ڃؼاپ ٗاىٹ حٿٔا٬يحڅ ٯُاَ أناه ٖ ٬َڀاڂ ٷايٍ ٨٫ڄهاخ اٖ حهلل ٫اِ            
وؿپ ٳظو٤ٲ حٿنخّ رؤ٫ڄخٿهڂ ٳڄنهڂ حٿڄىراٶ ر٬ڄڀاه وڃانهڂ حٿڄواَىٽ ػاڂ َنـاى كظاً اًح ٳاَ٭ حهلل         

وأٍحى أڅ َوَؽ ڃن حٿنخٍ ڃن أٍحى أڅ َاَكڂ ڃان ٻاخڅ َ٘اهي أڅ     ٸ٠خء رُن حٿ٬زخى ٫ِ وؿپ ڃن حٿ
ٖ حٿه اٖ حهلل أڃَ حٿڄٗثټاش أڅ َوَؿاىهڂ ٳ٬َُٳاىنهڂ ر٬ٗڃاش آػاخٍ حٿٔاـىى وكاَځ حهلل ٫اِ وؿاپ          

رن آىځ أػَ حٿٔـىى ٳُوَؿىنهڂ ڃن حٿنخٍ ٷي حڃظل٘ىح ٳُٜذ ٫ڀاُهڂ ڃان   حٍ أڅ طؤٻپ ڃن نخ٫ڀً حٿ
زخص حٿلزش ٳٍ كڄُپ حٿُٔپ وَزٸً ٍؿاپ َٸزاپ رىؿهاه اٿاً حٿناخٍ      خء حٿلُخس ٳُنزظىڅ نڃخء َٸخٽ ٿه ڃ

ٳُٸىٽ أٌ ٍد ٷي ٷ٘زنٍ ٍَلهخ وأكَٷنٍ ًٻخإهخ ٳخَٛٱ وؿهٍ ٫ن حٿنخٍ ٷخٽ ٳٗ َِحٽ َاي٫ى  
حهلل ٫ِ وؿپ كظً َٸىٽ ٳڀ٬پ اڅ أ٤٫ُظٺ ًٿٺ أڅ طٔؤٿنٍ ٯُاَ  ٳُٸاىٽ و٫ِطاٺ ٖ أٓاؤٿٺ ٯُاَ       

ٍ    ٳَُٜٱ وؿهاه ٫ان حٿناخٍ ػاڂ َ     د ٷَرناٍ اٿاً راخد حٿـناش ٳُٸاىٽ أو ٿاُْ ٷاي        ٸاىٽ ر٬اي ًٿاٺ َاخ 
٫ُڄض أنٺ ٖ طٔؤٿنٍ ٯَُ  وَڀاٺ َاخ حران آىځ ڃاخ أٯايٍٹ ٳاٗ َاِحٽ َاي٫ى كظاً َٸاىٽ ٳڀ٬ڀاٍ اڅ            

أٓؤٿٺ ٯَُ  و٤٬ٍَ حهلل ٫ِ وؿپ ڃن ٫هاىى   ىٽ ٖ و٫ِطٺ ُٖٸأ٤٫ُظٺ ًٿٺ أڅ طٔؤٿنٍ ٯَُ  ٳ
نهخ أنٴهٸض ٿه حٿـنش ٳبًح ٍأي ڃخ ٳُهخ خد حٿـنش ٳبًح ىنخ ڃوڃىحػُٶ أڅ ٖ َٔؤٿه ٯَُ  ٳُٸَره اٿً ر

ڃن حٿلزَس وحٿَٔوٍ َٔټض ڃخ ٗخء حهلل أڅ َٔټض ػڂ َٸىٽ َاخ ٍد أىهڀناٍ حٿـناش ٳُٸاىٽ أو ٿاُْ      
ٷي ٫ُڄض أڅ ٖ طٔؤٿنٍ ٯَُ  أو ٷخٽ ٳُٸىٽ أو ٿُْ ٷاي أ٤٫ُاض ٫هايٹ وڃىحػُٸاٺ أڅ ٖ طٔاؤٿنٍ      

 ٫ااِ وؿااپ كظااً ٠َاالٺ ٳاابًح ٗ َااِحٽ َااي٫ى حهللٯُااَ  ٳُٸااىٽ َااخ ٍد ٖ طـ٬ڀنااٍ أٗااٸً هڀٸااٺ ٳاا 
ٟلٺ ڃنه أًڅ ٿه رخٿيهىٽ ٳُهخ ٳبًح ىهپ ٷُپ ٿاه طڄناً ڃان ٻاٌح ٳُظڄناً ػاڂ َٸاخٽ طڄناً ڃان ٻاٌح           

أرى ٬ُٓي ؿخٿْ ڃ٪ أراٍ هََاَس ٖ   وڃؼڀه ڃ٬ه ٷخٽ و ٳُظڄنً كظً طنٸ٤٪ ره حْڃخنٍ ٳُٸخٽ هٌح ٿٺ
راى ٓا٬ُي ٓاڄ٬ض حٿنزاٍ     ٿاٺ وڃؼڀاه ڃ٬اه ٷاخٽ أ     ََُٰ ٫ڀُه ُٗجخ ڃن ٷىٿه كظً حنظهً اٿً ٷىٿاه هاٌح  

ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ هٌح ٿٺ و٫َ٘س أڃؼخٿه ڃ٬ه ٷخٽ أرى هَََس كٴ٨ض وڃؼڀه ڃ٬ه ٷخٽ أرى 
 هَََس وًٿٺ حٿَؿپ آهَ أهپ حٿـنش ىهىٖ حٿـنش.

هلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ه٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حي ٫ز ػنخكي - 
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 .٠ُخٳش ػٗػش أَخځ ٳڄخ أٛخد ر٬ي ًٿٺ ٳهى ٛيٷشحٿ كٶ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق ٫ن أرُه كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٽ حهلل ٛڀً حهللٓى٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍ
 .زٌَ هٌح ٫ڀً ط٫َش ڃن ط٩َ حٿـنش وڃخ رُن كـَطٍ وڃنزٌَ ٍوٟش ڃن ٍَخٝ حٿـنشڃن-
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كايػنخ ُهُاَ كايػنخ َُاي ران أٓاڀڂ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان           يك - 
 أرٍ هَََس ٫ن ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ناخ ڃ٬اه كاُن َاٌٻَنٍ وحهلل أٳاَف رظىراش ٫زاي  ڃان         أٽ حهلل ٫ِ وؿاپ أناخ ٫ناي ٧ان ٫زايٌ راٍ و      ٷخ-
وڃن طٸاَد اٿاٍ ٗازَح طٸَراض اٿُاه ًٍح٫اخ        أكيٻڂ َـي ٟخٿظه رخٿٴٗس ٷخٽ أرى ٫زي حهلل أٍح  ٟخٿظه

 وڃن طٸَد اٿٍ ًٍح٫خ طٸَرض اٿُه رخ٫خ ٳبًح أٷزپ اٿٍ َڄٍ٘ أٷزڀض اٿُه أهَوٽ.
ي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن ڃ٬ڄَ ٫ان  زػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫كيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كي - 

 أرٍ حٿلزخد ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
حهلل ٫ِ وؿپ َٸىٽ َىځ حٿٸُخڃش أَن حٿڄظلخرىڅ رـٗٿٍ حٿُىځ أ٧ڀهاڂ ٳاٍ ٧ڀاٍ َاىځ ٖ ٧اپ اٖ       څا-

 .٧ڀٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أرٍ ٍحٳا٪ ٫ان أراٍ    كي - 

 هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .خڅ وحٿٴَؽ َٜيٵ ًٿٺ أو َټٌره٬ُنخڅ طِنُخڅ وحٿُيحڅ طِنُخڅ وحٿَؿٗڅ طِنُحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ان ٫ڀاٍ ران َُاي ٫ان ٫ڄاخٍ ران        كي - 

 أرٍ ٫ڄخٍ ٷخٽ ٷخٽ أرى هَََس
ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃٰنڄخ ٷ٢ اٖ ٷٔڂ ٿٍ اٖ هُزَ ٳبنهخ ٻخناض ْهاپ   ڀ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڃ ٗهيص ڃخ-

 .ى ڃىًٓ ؿخءح رُن حٿليَزُش وهُزَحٿليَزُش هخٛش وٻخڅ أرى هَََس وأر
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ كڄخى رن ٓاڀڄش ٫ان ٫ڀاٍ ران َُاي ٫ان ٓا٬ُي ران         كي - 

 ٓڀڂ ٷخٽو ٫ڀُه حهلل ڀًٛ حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل
 .څ ٣ىٽ آىځ ٓظُن ًٍح٫خ ٳٍ ٓز٬ش أ٩ًٍ ٫َٟخٻخ-
ٓا٬ُي و٫زاي حٿىهاخد ٫ان ٓا٬ُي ٫ان ٷظاخىس ٫ان          ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٍوف كايػنخ    كي - 

 حٿلٔن ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ُاه حٿلُاخء وحٿوٴاَ    ٳ ٫ڀُاه وٓاڀڂ   حهللرنٍ حَٓحثُپ ٻؤنىح َٰظٔڀىڅ ٫اَحس وٻاؤڅ نزاٍ حهلل ٛاڀً      أڅ-

ػُخراه ٫ڀاً   ٳټخڅ َٔظظَ اًح حٯظٔپ ٳ٬٤نىح ٳُه ٬ََُو  ٷخٽ ٳزُنڄاخ نزاٍ حهلل َٰظٔاپ َىڃاخ اً وٟا٪      
ٛوَس ٳخن٤ڀٸاض حٿٜاوَس ٳخطز٬هاخ نزاٍ حهلل ٟاَرخ رخٿ٬ٜاخ ػاىرٍ َاخ كـاَ ػاىرٍ َاخ كـاَ كظاً              

ره اٿً ڃٓ ڃان رناٍ حٓاَحثُپ وطىٓا٤ظهڂ ٳٸخڃاض ٳؤهاٌ نزاٍ حهلل ػُخراه ٳن٨اَوح اٿاً أكٔان            حنظهض 
 حهلل.َحءطه حٿظٍ رَأ  حٿنخّ هڀٸخ وأ٫يٿهڂ ٛىٍس ٳٸخٽ حٿڄٓ ٷخطپ حهلل أٳخٻٍ رنٍ حَٓحثُپ ٳټخنض ر

ػنخ ٫زي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ه٘اخځ ران ٫زاي حٿڄڀاٺ حٿ٤ُخٿٔاٍ كايػنخ أراى ٫ىحناش ٫ان ٫زاي              كي - 
ه وٓاڀڂ  ُا  ٛاڀً حهلل ٫ڀ هللحٿڄڀٺ ٫ن كڄُي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٓاڄ٬ض ٍٓاىٽ ح     

 َٸىٽ
٠پ ٛٗس ر٬ي حٿڄٴَوٟش ٛٗس حٿڀُپ وأٳ٠پ حٿٜاُخځ ر٬اي ٍڃ٠اخڅ ٗاهَ حهلل حٿاٌٌ طي٫ىناه       أٳ-

 .لَځحٿڄ
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ َاىنْ كايػنخ ٓاڄٍ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان       كي - 
 ٬ُٓي رن حٿڄُٔذ وأرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

ڄخ حْهَي رلـَ ٳٸظڀظهخ وڃخ ٳاٍ ر٤نهاخ ٳخهظٜاڄىح اٿاً     هٌَپ ٳَڃض اكيحه ظظڀض حڃَأطخڅ ڃنحٷ-
ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ أڅ ىَش ؿنُنهخ ٯاَس ٫زاي   ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٸ٠ً ٍٓىٽ حهلل ٛ

أو وٿُيس وٷ٠ً ريَش حٿڄَأس ٫ڀً ٷخطڀظهخ ٳٸاخٽ كڄاپ ران نخرٰاش حٿهاٌٿٍ ٻُاٲ أٯاَځ ڃان ٖ ٗاَد          
وٖ أٻپ وٖ ن٤ٶ وٖ حٓظهپ ٳڄؼپ ًٿٺ ٤َپ ٳٸخٽ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ انڄخ هى ڃن اهىحڅ 

 حٿټهخڅ ڃن أؿپ ٓـ٬ه حٿٌٌ ٓـ٪.
يػنٍ أرٍ كيػنخ ٍوف كيػنخ ٛاخٿق كايػنخ حران ٗاهخد ٫ان ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ         ػنخ ٫زي حهلل ككي - 

 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ىڃىح هٌ  حَْخځ ٳبنهخ أَخځ أٻپ وٗاَد وًٻاَ حهلل   طٜغ ٫زي حهلل كٌحٳش ٤َىٱ ٳٍ ڃنً أڅ ٖ ر٬-

 ٫ِ وؿپ.
رن حٿلَ حٿنو٬ٍ ٫ان ٫زاي حٿاَكڄن ران     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أرى أكڄي كيػنخ ؿخرَ كي - 

 ٫خرْ ٫ن ٻڄُپ رن َُخى ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ
ٖ  هَ- ن ٷاخٽ  ڃا  ؿض ڃ٪ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳٍ كخث٢ ٳٸخٽ َخ أرخ هَََس هڀاٺ حْٻؼاَوڅ ا

ٌح وٷڀُپ ڃخ هڂ ٳڄُ٘ض ڃ٬ه ػڂ ٷخٽ أٖ أىٿٺ ٫ڀً ٻنِ ڃن ٻنىُ حٿـنش ٖ كىٽ وٖ ٷىس ټهټٌح وه
كٸاه أڅ  ٷخٽ َخ أرخ هَََس طيٌٍ ڃخ كٶ حهلل ٫ڀً حٿ٬زخى ٷڀض حهلل وٍٓىٿه أ٫ڀڂ ٷخٽ  اٖ رخهلل ٷخٽ ػڂ

ىح ڀا ً حهلل اًح ٳ٬َ٬زيو  وٖ ََ٘ٻىح ره ُٗجخ ػڂ ٷاخٽ طايٌٍ ڃاخ كاٶ حٿ٬زاخى ٫ڀاً حهلل ٳابڅ كٸهاڂ ٫ڀا         
 .ًٿٺ أڅ ٖ ٬ٌَرهڂ ٷڀض أٳٗ أهزَهڂ ٷخٽ ى٫هڂ ٳڀ٬ُڄڀىح

رن ٫ڄَ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل ران ٫زاي حٿاَكڄن أڅ     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ؼڄؤڅكي - 
 حرن كنُن أهزَ  ٫ن أرٍ هَََس

ٳٸاخٽ وؿزاض    هاخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٓڄ٪ ٍؿاٗ َٸاَأ ٷاپ هاى حهلل أكاي كظاً هظڄ       أڅ-
يحء ڃا٪  ٷُپ َخ ٍٓىٽ حهلل ڃخ وؿزض ٷخٽ حٿـنش ٷخٽ أرى هَََس ٳؤٍىص أڅ آطُاه ٳؤر٘اَ  ٳاآػَص حٿٰا    

ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٳَٷض أڅ َٴىطنٍ حٿٰيحء ڃ٪ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ػڂ ٍٓىٽ حهلل ٛ
 ٍؿ٬ض اٿً حٿَؿپ ٳىؿيطه ٷي ًهذ.

ع كيػنخ كڄخى ٫ان ٓاهُپ ٫ان أرُاه     ٍي رن ٫زي حٿىححٿٜڄ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫زيكي - 
 ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

٨اه ڃان حٿِناخ ٳِناخ حٿ٬ُناُن حٿن٨اَ وُناخ حٿُايَن حٿاز٤ٖ وُناخ حٿاَؿڀُن حٿڄ٘اٍ             حرن آىځ ٿه ك ٻپ-
وُنااخ حٿٴااڂ حٿٸزااپ وحٿٸڀااذ َهااىي وَظڄنااً وَٜاايٵ ًٿااٺ أو َټٌرااه حٿٴااَؽ وكڀااٶ ٫٘ااَس ػااڂ حىهااپ     

 .هخ َ٘هي ٫ڀً ًٿٺ أرى هَََس ٿلڄه وىڃهُأٛز٬ه حٿٔزخرش ٳ
ً رن ٫ڀٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرٍ َٸاىٽ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ َُي رن حٿلزخد كيػنٍ ڃىٓكي - 

 ٓڄ٬ض أرخ هَََس وٷي ٫ڀڂ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .حرنش حٿو٤خد ٿڂ طَٻذ حٔرپ أڅ-
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ن حٿِرَُ كيػنخ َلًُ ٬َنٍ حرن أَىد ڃان  ررن ٫زي حهلل  ڄيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلكي - 
 حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٿي ؿَََ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٫ٍُش ٌَٻَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ

 .َظٴَٵ حٿڄظزخ٬َخڅ ٫ن رُ٪ اٖ ٫ن طَحٝ ٖ-
ٷاخٽ  َ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ َلًُ ران أَاىد ڃان وٿاي ؿََا     كي - 

 ٫ٍش ٌَٻَ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽُٓڄ٬ض حرخ 
خٿ٘اٴخء وحٿ٬خٳُاش   ءص حڃَأس اٿً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ رىٿاي ٿهاخ ڃاََٞ َاي٫ى ٿاه ر       ؿخ-

ٳٸخٿض َخ ٍٓىٽ حهلل ٷي ڃاخص ٿاٍ ػٗػاش ٷاخٽ ٳاٍ حٔٓاٗځ ٷخٿاض ٳاٍ حٔٓاٗځ ؟؟  ٿاڂ َزڀٰاىح حٿلناغ             
 .َلظٔزهڂ اٖ حكظ٨َ رل٨َُ ڃن حٿنخٍ

ٍ كيػنخ كٔان ران ڃىٓاً كايػنخ كڄاخى ران ٓاڀڄش ٫ان ٓاهُپ ران أراٍ            رحهلل كيػنٍ أ زيػنخ ٫كي - 
 ڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٻخڅ اًح أوي اٿً ٳَحٗه ٷخٽٛخٿق ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس أڅ ٍٓىٽ حهلل ٛ

ڀهاڂ ٍد حٿٔااڄىحص حٿٔاز٪ وٍد حٍْٟااُن وٍرناخ وٍد ٻااپ ٗاٍء ٳااخٿٶ حٿلاذ وحٿنااىي ڃنااِٽ      حٿ-
ٌ َٗ أنض آهٌ رنخُٛظه أنض حْوٽ ٳڀُْ ٷزڀٺ ًرٺ ڃن َٗ ٻپ  ىًحٿظىٍحس وحٔنـُپ وحٿٸَآڅ أ٫

ء وأناض حٿزاخ٣ن ٳڀاُْ ىوناٺ     ٍٗء وأنض حِهَ ٳڀُْ ر٬يٹ ٍٗء وأنض حٿ٨خهَ ٳڀُْ ٳىٷٺ ٍٗ
 ٯننٍ ڃن حٿٴٸَ.ٍٗء حٷٞ ٫نٍ حٿيَن وح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ىحوى ران أراٍ هناي ٫ان ٓا٬ُي      كي - 
ََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وكيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كزُذ رن َرن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ ه

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ حٿ٘هُي ٫ن حٿلٔن ٛق ٫ن حٿنزٍ ٛڀً
ع ڃن ٻن ٳُه ٳهى ڃنخٳٶ واڅ ٛخځ وٛاڀً و٫ُاڂ أناه ڃٔاڀڂ ڃان اًح كايع ٻاٌد واًح و٫اي         ػٗ-

 .أهڀٲ واًح حثظڄن هخڅ
ٷخٖ كيػنخ ُٗزخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ََِي رن ٷاُْ   ػنخ كٔن وهخٗڂكيػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
د ڃن َٗ ٷي حٷظاَد َانٸٚ حٿ٬ڀاڂ وَټؼاَ حٿهاَؽ ٷڀاض َاخ ٍٓاىٽ حهلل وڃاخ حٿهاَؽ ٷاخٽ            پ ٿڀ٬َوَ-

 .حٿٸظپ
ن ََِاي راان  ٫ا  ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ كٔان وهخٗاڂ ٷاخٖ كايػنخ ٗاُزخڅ ٫ان ٫خٛاڂ           كاي  - 

ََٗٺ حٿ٬خڃٌَ ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃَوحڅ َٸىٽ ْرٍ هَََس كيػنٍ كيَؼخ ٓڄ٬ظه ڃن ٍٓىٽ حهلل ٛاڀً  
 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ ٿُىٗټن ٍؿپ َظڄنً أنه هَ ڃن ٫ناي حٿؼََاخ وأناه    ٓڄ-
 ٽڄاش ڃان ٷاََٖ ٷاخ    ٯڀٿڂ َنپ ڃن أڃَ حٿنخّ ُٗجخ ٷخٽ وٓڄ٬ظه َٸىٽ اڅ هٗٹ حٿ٬َد ٫ڀاً َايٌ   

 .ٳٸخٽ ڃَوحڅ رجْ حٿٰڀڄش أوٿجٺ
هزَناٍ أراى ٓاڀڄش أناه     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ كٔان كايػنخ ٗاُزخڅ ٫ان َلُاً ٷاخٽ وأ       كي - 

 ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 حهلل ٫ِ وؿپ َٰخٍ واڅ حٿڄئڃن َٰخٍ وٯَُس حهلل أڅ َؤطٍ حٿڄئڃن ڃخ كَځ ٫ڀُه. اڅ-
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 كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٴخڅ ٫ن أرخڅ كيػنخ َلًُ رن أرٍ ٻؼَُ كيػنخ أراى ٓاڀڄش ران    هللػنخ ٫زي حكي - 
 َس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرٍ هََ

 .ڄئڃن َٰخٍ ٳٌٻَ ڃؼڀهحٿ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان َُاي حران      كي - 

 َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڀڂ ٫ن ٤٫خء رنأٓ
 .ئح ٳڀټڂ و٫ڀُهڂڀىڅ رټڂ ٳبڅ أٛخرىح ٳڀټڂ وٿهڂ واڅ أه٤َٜ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زاي حهلل ران ىَناخٍ ٫ان َُاي ران       كي - 

 ڂ ٷخٽڀحهلل ٫ڀُه وٓ ڀًأٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن َٔخٍ ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛ
ّ حٿټخٳَ ڃؼپ أُكي وٳوٌ  ڃؼپ حٿز٠ُاخء وڃٸ٬اي  ڃان حٿناخٍ ٻڄاخ راُن ٷيَاي اٿاً ڃټاش وٻؼخٳاش           َٟ-

 .حػنخڅ وأٍر٬ىڅ ًٍح٫خ رٌٍح٩ حٿـزخٍؿڀي  
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن كايػنخ ٓاټُن ران ٫زاي حٿ٬َِاِ كايػنخ حْٗا٬غ حٿ٠اَََ         كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ خٽ٫ن ٗهَ رن كىٗذ ٫ن أرٍ هَََس ٷ
څ ٿااه أىنااً أهااپ حٿـنااش ڃنِٿااش أڅ ٿااه ٿٔااز٪ ىٍؿااخص وهااى ٫ڀااً حٿٔخىٓااش وٳىٷااه حٿٔااخر٬ش وأ      اڅ-

ٿؼڀؼڄخثش هخىځ وَٰيي ٫ڀُه وََحف ٻاپ َاىځ ػڀؼڄخثاش ٛالٴش وٖ أ٫ڀڄاه اٖ ٷاخٽ ڃان ًهاذ ٳاٍ ٻاپ           
ٿااٍ  ضَااخ ٍد ٿااى أًناا ىٽٛاالٴش ٿااىڅ ٿااُْ ٳااٍ حْهااَي وأنااه ٿُڀااٌ أوٿااه ٻڄااخ َڀااٌ آهااَ  وأنااه ٿُٸاا 

وٓاز٬ُن   وٓٸُظهڂ ٿڂ َنٸٚ ڃڄخ ٫نيٌ ٍٗء واڅ ٿه ڃن حٿلىٍ حٿ٬ُن ٖػنُن ٬٣ْڄض أهپ حٿـنش
 أُوحؿه ڃن حٿينُخ واڅ حٿىحكيس ڃنهن ٿُؤهٌ ڃٸ٬يهخ ٷيٍ ڃُپ ڃن حٍْٝ. ُوؿش ٓىي

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗاڂ كايػنخ حٿٔا٬ىىٌ وٗاََٺ ٫ان أٗا٬غ ران أراٍ حٿ٘ا٬ؼخء          كي - 
 هَََس ٷخٽ ٫ٍن أرُه ٫ن أر

ؽ ٍؿپ ڃن حٿڄٔـي ر٬ي ڃخ أًڅ حٿڄئًڅ ٳٸخٽ أڃخ هاٌح ٳٸاي ٫ٜاً أراخ حٿٸخٓاڂ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه        هَ-
وٓڀڂ ٷخٽ وٳٍ كيَغ ََٗٺ ػڂ ٷخٽ أڃَنخ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ اًح ٻناظڂ ٳاٍ حٿڄٔاـي      

 .ٳنىىٌ رخٿٜٗس ٳٗ َوَؽ أكيٻڂ كظً َٜڀٍ
كاايػنخ ٗااََٺ ٫اان حٿڄٔاا٬ىىٌ ٷااخٽ أڃَنااخ ٍٓااىٽ حهلل  رااٍ كاايػنخ هخٗااڂأ ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍكااي - 

 ٳٗ َوَؽ أكيٻڂ كظً َٜڀٍ. ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ اًح ٻنظڂ ٳٍ حٿڄٔـي ٳنىىٌ رخٿٜٗس
ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ هخٗااڂ كاايػنخ ٗااُزخڅ ٫اان ٫خٛااڂ ٫اان أرااٍ ٛااخٿق ٫اان أرااٍ  كااي - 

 هَََس ٷخٽ
ً طهاىٍ حٿڀُاپ ٳاٌهذ ػڀؼاه أو ٷَحرظاه ػاڂ       ظا ٛاٗس حٿ٬٘اخء ك  ڂ َ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀأه-

ڃخ أ٫ڀڂ أنٍ ٍأَظاه ٯ٠اذ   هَؽ اٿً حٿڄٔـي ٳبًح حٿنخّ ٫ِوڅ واًح هڂ ٷڀُپ ٷخٽ ٳ٠ٰذ ٯ٠زخ 
ٯ٠زخ ٷ٢ أٗي ڃنه ػڂ ٷخٽ ٿى أڅ ٍؿٗ ى٫خ حٿنخّ اٿً ٫َٵ أو ڃَڃخطُن أطاى  ٿاٌٿٺ وٿاڂ َظوڀٴاىح     

ڀٴىڅ ٫ن هٌ  حٿٜاٗس ٿٸاي هڄڄاض أڅ آڃاَ ٍؿاٗ َٜاڀٍ رخٿناخّ وأطزا٪ هاٌ  حٿايوٍ حٿظاٍ            وهڂ َظو
 طوڀٲ أهڀىهخ ٫ن هٌ  ٳؤَٟڃهخ ٫ڀُهڂ رخٿنَُحڅ. 
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رٍ كايػنخ هخٗاڂ كايػنخ ٗاََٺ ٫ان ح٫ْڄاٖ ٫ان أراٍ ٛاخٿق ٫ان أراٍ            ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أكي - 
 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

ٍ      ڃن- َاىځ حٿٸُخڃاش ٿاىڅ ؿَكاه ٿاىڅ حٿايځ       ء َټڀڂ ٳٍ ٓزُپ حهلل وحهلل أ٫ڀڂ رڄان َټڀاڂ ٳاٍ ٓازُڀه َـا
 .وٍَله ٍَق حٿڄٔٺ

ٺ راان ٫ڄُااَ ٫اان َُااخى  ػنخ ٫زااي حهلل كاايػنٍ أرااٍ كاايػنخ هخٗااڂ كاايػنخ ٗااََٺ ٫اان ٫زااي حٿڄڀاا   كااي - 
 حٿلخٍػٍ ٷخٽ

٬ض ٍؿٗ ٓؤٽ أرخ هَََس أناض حٿاٌٌ طنهاً حٿناخّ أڅ َٜاڀىح ٳاٍ ن٬اخٿهڂ ٷاخٽ هاخ وٍد هاٌ            ٓڄ-
وٓاڀڂ َٜاڀٍ اٿاً هاٌح حٿڄٸاخځ ٳاٍ        هٛڀً حهلل ٫ڀُا  يحلَڃش ٿٸي ٍأَض ڃلڄحٿ حٿلَڃش هخ وٍد هٌ 

 .ن٬ڀُه ػڂ حنَٜٱ وهڄخ ٫ڀُه
٫ن حرن أرٍ ًثذ ٫ن أرٍ حٿىٿُاي ٫ان أراٍ هََاَس ٷاخٽ      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ح أڃڄظڂ حٿنخّ ٳوٴٴىح ٳبڅ ٳُهڂ حٿټزَُ وحٿ٬٠ُٲ وحٿَُٰٜاً-
ٍ كيػنخ هخٗاڂ ٫ان حران أراٍ ًثاذ ٫ان حٿڄٸزاٌَ ٫ان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل           رحهلل كيػنٍ أ زيػنخ ٫كي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٿىح وٖ أنض َخ ٍٓىٽ حهلل ٷخٽ وٖ أنخ اٖ أڅ َظٰڄاينٍ حهلل ڃناه رَكڄاش    َنـلً أكيٻڂ ٫ڄڀه ٷخ ٿن-

 ٳٔيىوح وٷخٍرىح وحٯيوح وٍوكىح وٍٗء ڃن حٿيٿـش وحٿٸٜي حٿٸٜي طزڀٰىح.
ػنخ أرى ٻخڃپ وهخٗڂ ٷخٖ كيػنخ ُهَُ كيػنخ ٓاهُپ ٫ان أرُاه ٫ان     يػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ ككي - 

 ٫ڀُه وٓڀڂأرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل 
 .نخځ وٳٍ َي  ٯڄَ وٿڂ َٰٔڀه ٳؤٛخره ٍٗء ٳٗ َڀىڃن ڃن اٖ نٴٔه ڃن-
پ ٫ان أرُاه ٫ان    هُػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ وأرى ٻخڃپ ٷخٖ كيػنخ ُهَُ كيػنخ ٓا كي - 
 رٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂأ
 .طٜلذ حٿڄٗثټش ٍٳٸش ٳُهخ ٻڀذ أو ؿَّ ٖ-
٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ وأرى ٻخڃپ ٷخٖ كيػنخ ُهَُ كيػنخ ٓهُپ رن أرٍ ٛخٿق  ػنخكي - 

 ٫ن أرُه ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
 .ػڂ ٍؿ٪ اٿُه ٳهى أكٶ ره ٿَؿپ ڃن ڃـڀٔهح ح ٷخځاً-
ن أرٍ هَََس  ٷاخٽ  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ ُهَُ كيػنخ ٓهُپ ٫ن أرُه ٫كي - 

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
طٸااىځ حٿٔااخ٫ش كظااً َظٸااخٍد حٿِڃااخڅ ٳظټااىڅ حٿٔاانش ٻخٿ٘ااهَ وَټااىڅ حٿ٘ااهَ ٻخٿـڄ٬ااش وطټااىڅ     ٖ-

 .وطټىڅ حٿٔخ٫ش ٻخكظَحٵ حٿ٬ٔٴش حٿوىٛش ٫ُڂ ٓهُپ شحٿُىځ ٻخٿٔخ٫ ىڅحٿـڄ٬ش ٻخٿُىځ وَټ
كيػنخ حرن ٗهخد ٫ن ٬ُٓي ران حٿڄٔاُذ أناه     ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ ٿُغكي - 

 ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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ټَٔ حٿٜاڀُذ وَٸظاپ حٿونَِاَ    َ ٿٌٌ نٴٍٔ رُي  ٿُىٗټن أڅ َنِٽ ٳُټڂ حرن ڃََڂ كټڄخ ڃٸ٤ٔخوح-
 و٠َ٪ حٿـَِش وَٴُٞ حٿڄخٽ كظً ٖ َٸزڀه أكي.

ػنخ ٿُغ كايػنٍ ٓا٬ُي حٿڄٸزاٌَ ٫ان ٓا٬ُي ران َٔاخٍ        ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيكي - 
 أهٍ أرٍ ڃَػي أنه ٓڄ٪ أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

اٖ أهاٌهخ حٿاَكڄن ٫اِ وؿاپ رُڄُناه       هلل اٖ حٿ٤ُاذ ح طٜيٵ أكي رٜايٷش ڃان ٣ُاذ وٖ َٸزاپ     ڃخ-
ََرً أكيٻڂ ٳڀاى  أو  واڅ ٻخنض طڄَس ٳظَ رىٿه ٳٍ ٻٲ حٿَكڄن كظً طټىڅ أ٨٫ڂ ڃن حٿـزپ ٻڄخ 

 .ٳُٜڀه
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ان ٍُحٍس ران أوٳاً حٿ٬اخڃٌَ     كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ح رخطض حٿڄَأس هخؿَس ٿٴَحٕ ُوؿهخ ٿ٬نظهخ حٿڄٗثټش كظً طَؿ٪اً-
ڂ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٷظخىس أنزؤنٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض هٗٽ رن ََِاي  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗكي - 

 ٍؿٗ ڃن رنٍ ڃخُڅ رن ُٗزخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽ
 .ن ٻپ ٍٗء ٿُْ حٿٔخځ ٷخٽ ٷظخىس وحٿٔخځ حٿڄىصڃحٿ٘ىنُِ ٗٴخء ٍ هٌ  حٿلزش حٿٔىىحء ٬َن اڅ-
ػنخ ٓاڀُڄخڅ ران حٿڄُٰاَس ٫ان ػخراض ٷاخٽ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أراٍ كايػنخ رهاِ وهخٗاڂ ٷاخٖ كاي      كي - 

 هخٗڂ ٷخٽ كيػنٍ ػخرض حٿزنخنٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٍرخف ٷخٽ
ٿ٬٤اخځ  حنخ َٜان٪ ٿاز٬ٞ   ٠٬ا يص وٳىى اٿً ڃ٬خوَش أنخ ٳُهڂ وأرى هَََس ٳٍ ٍڃ٠خڅ ٳـ٬اپ ر وٳ-

ٷخٽ وٻؤڅ أرى هَََس َټؼَ ڃخ َي٫ىنخ ٷخٽ هخٗڂ َټؼَ أڅ َي٫ىنخ اٿاً ٍكڀاه ٷاخٽ ٳٸڀاض أٖ أٛان٪      
ڃخ ٳؤى٫ىهڂ اٿً ٍكڀٍ ٷخٽ ٳؤڃَص ر٬٤خځ َٜن٪ وٿٸُض أرخ هَََس ڃن حٿ٬٘خء ٷخٽ ٷڀض َخ أرخ ٬٣خ

هَََس حٿي٫ىس ٫نيٌ حٿڀُڀش ٷاخٽ أٓازٸظنٍ ٷاخٽ هخٗاڂ ٷڀاض ن٬اڂ ٷاخٽ ٳاي٫ىطهڂ ٳهاڂ ٫نايٌ ٷاخٽ أراى             
ٷزپ ٍٓىٽ حهلل هَََس اٖ أ٫ڀڄټڂ رليَغ ڃن كيَؼټڂ َخ ڃ٬خَٗ حْنٜخٍ ٷخٽ ٳٌٻَ ٳظق ڃټش ٷخٽ أ

هلل ٫ڀُااه وٓااڀڂ ٳاايهپ ڃټااش ٷااخٽ ٳز٬ااغ حٿِرُااَ ٫ڀااً اكاايي حٿڄـنزظااُن ور٬ااغ هخٿاايح ٫ڀااً   ٛااڀً ح
حٿڄـنزش حْهَي ور٬غ أرخ ٫زُيس ٫ڀً حٿـَ٘ ٳؤهاٌوح ر٤ان حٿاىحىٌ وٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه       
وٓڀڂ ٳٍ ٻظُزظه ٷخٽ وٷي ور٘ض ٷاََٖ أورخٗاهخ ٷاخٽ ٳٸاخٿىح نٸايځ هائٖء ٳابڅ ٻاخڅ ٿهاڂ ٗاٍء ٻناخ            

٤٫ُنخ حٿٌٌ ٷخٽ ٳٸخٽ أرى هَََس ٳن٨َ ٳَآنٍ ٳٸخٽ َخ أراخ هََاَس ٳٸڀاض حٿزُاٺ     ٬هڂ واڅ أُٛزىح أڃ
خٳىح ؤ٣اآٍاىٽ حهلل ٷاخٽ ٳٸااخٽ حهظاٲ ٿااٍ رخْنٜاخٍ وٖ َاؤطُنٍ اٖ أنٜااخٌٍ ٳهظٴاض رهااڂ ٳـاخإوح ٳ       

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ طَوڅ اٿً أورخٕ ٷََٖ وأطزاخ٫هڂ ػاڂ ٷاخٽ رُيَاه أكايحهڄخ ٫ڀاً       رَٓىٽ حهلل
ٳىنٍ رخٿٜٴخ ٷخٽ ٳٸاخٽ أراى هََاَس ٳخن٤ڀٸناخ ٳڄاخ َ٘اخء أكاي ڃناخ أڅ َٸظاپ          حْهَي كٜيح كظً طىح

ڃنهڂ ڃخ ٗخء وڃخ أكي َىؿه اٿُنخ ڃنهڂ ٗاُجخ ٷاخٽ ٳٸاخٽ أراى ٓاٴُخڅ َاخ ٍٓاىٽ حهلل أرُلاض ه٠اَحء          
ٷََٖ ٖ ٷََٖ ر٬ي حٿُىځ ٷخٽ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڃن أٯڀٶ رخره ٳهى آڃن وڃن 

ى آڃن ٷخٽ ٳٰڀٶ حٿنخّ أرىحرهڂ ٷخٽ ٳؤٷزپ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ىحٍ أرٍ ٓٴُخڅ ٳهىهپ 
 ٳاه اٿً حٿلـَ ٳخٓظڀڄه ػڂ ٣خٱ رخٿزُض ٷخٽ وٳاٍ َاي  ٷاىّ أهاٌ رٔاُش حٿٸاىّ ٷاخٽ ٳاؤطً ٳاٍ ٣ىح         

نذ ٬َزيونه ٷخٽ ٳـ٬پ ٬٤َن رهخ ٳٍ ٫ُنه وَٸىٽ ؿخء حٿلٶ وُهاٶ حٿزخ٣اپ ػاڂ    ؿ٫ڀً ٛنڂ اٿً 
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ً  أطً حٿٜٴ حٿزُاض ٳَٳا٪ َيَاه ٳـ٬اپ َاٌٻَ حهلل رڄاخ ٗاخء أڅ َاٌٻَ  وَاي٫ى            خ ٳ٬ٗ  كُغ ٨َاَ اٿا
وحْنٜخٍ طلظه ٷخٽ َٸىٽ ر٠٬هڂ ٿز٬ٞ أڃاخ حٿَؿاپ ٳخىٍٻظاه ٍٯزاش ٳاٍ ٷََظاه وٍأٳاش ر٬٘اَُطه         
ٷخٽ أرى هَََس وؿخء حٿىكٍ وٻخڅ اًح ؿخء ٿڂ َوٲ ٫ڀُنخ ٳڀُْ أكي ڃن حٿناخّ ََٳا٪ ٣َٳاه اٿاً     

ٷخٽ هخٗڂ ٳڀڄخ ٷ٠ً حٿاىكٍ ٍٳا٪ ٍأٓاه ػاڂ ٷاخٽ َاخ        ُه وٓڀڂ كظً َٸ٠ٍٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀ
ڃ٬خَٗ حْنٜاخٍ أٷڀاظڂ أڃاخ حٿَؿاپ ٳؤىٍٻظاه ٍٯزاش ٳاٍ ٷََظاه وٍأٳاش ر٬٘اَُطه ٷاخٿىح أٷڀناخ ًٿاٺ َاخ               

٫زاي حهلل وٍٓاىٿه هاخؿَص اٿاً حهلل واٿاُټڂ ٳخٿڄلُاخ ڃلُاخٻڂ         ٍڄً اًح ٻٗ انا آٍٓىٽ حهلل ٷخٽ ڃخ 
ٸىٿىڅ وحهلل ڃخ ٷڀناخ حٿاٌٌ ٷڀناخ اٖ حٿ٠ان راخهلل وٍٓاىٿه       ٷزڀىح اٿُه َزټىڅ وَوحٿڄڄخص ڃڄخطټڂ ٷخٽ ٳؤ

 ٷخٽ ٳٸخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٳبڅ حهلل وٍٓىٿه َٜيٷخنټڂ ٬ٌٍَحنټڂ.
ڂ كايػنخ أراى ڃ٬خوَاش ٬َناٍ ٗاُزخڅ ٫ان ٿُاغ ٫ان ٣اخوّ          ٗا أرٍ كيػنخ هخ نٍػنخ ٫زي حهلل كيػكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
خٻڂ وحٿ٨اان ٳبنااه أٻااٌد حٿلاايَغ وٖ طلٔٔااىح وٖ طـٔٔااىح وٖ طلخٓاايوح وٖ طزخٯ٠ااىح وٖ     اَاا-

 .طنخٳٔىح وٖ طيحرَوح وٻىنىح ٫زخى حهلل اهىحنخ ٻڄخ أڃَٻڂ حهلل
نٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش وهى ُٗزخڅ ٫ن َلًُ ٫ن أرٍ ٓاڀڄش  ػخ ٫زي حهلل كيكيػن - 

  ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل
 .حهلل َٰخٍ واڅ حٿڄئڃن َٰخٍ وٯَُس حهلل أڅ َؤطٍ حٿڄئڃن ڃخ كَځ ٫ڀُه اڅ-
ٍ    ٫ان ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ أرى ڃ٬خوَش كي -  ٫ؼڄاخڅ ڃاىٿً    ڃنٜاىٍ ٫ان أرا

 آٽ حٿڄَُٰس رن ٬ٗزش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ظه َٸىٽ ٷخٽ ڃلڄي ٍٓىٽ حهلل أرى حٿٸخٓڂ ٛاڀً حهلل 
 ٫ڀُه وٓڀڂ

 .كذ هٌ  حٿلـَس ٖ طن٩ِ حٿَكڄش اٖ ڃن ٗٸٍٛخ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗڂ كيػنخ ارَحهُڂ رن ٓا٬ي كايػنٍ أراٍ ٫ان كڄُاي ران ٫زاي        كي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ڄنحٿَك
 .َنزٍٰ ٿ٬زي أڅ َٸىٽ أنخ هَُ ڃن َىنْ رن ڃظً ڃخ-
زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ هخٗاڂ كايػنخ ٿُاغ كايػنٍ حران ٗاهخد ٫ان ٓا٬ُي ران حٿڄٔاُذ           ػنخ ٫كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂحهلل ٫ن أرٍ هَََس أنه ٷخٽ ٷ٠ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً
ٓاٸ٢ ڃُظاخ رٰاَس ٫زاي أو أڃاه اڅ حٿڄاَأس حٿظاٍ ٷ٠اً          ؿنُن حڃاَأس ڃان رناٍ ٿلُاخڅ ڃان هاٌَپ       ٳٍ-

ڀڂ راؤڅ ڃَُحػهاخ ٿزنُهاخ وُوؿهاخ وأڅ     ٫ڀُهخ رخٿَٰس طىٳُاض ٳٸ٠اً ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓا      
 .حٿ٬ٸپ ٫ڀً ٫ٜزظهخ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ آلٶ رن ٫ًُٔ كيػنخ ٿُغ كيػنٍ حرن ٗهخد ٳٌٻَ ڃؼڀاه اٖ  كي - 
 أنه ٷخٽ

 .ٍ ٷ٠ً ٫ڀُهخ رخٿَٰس طىٳُضظأڅ حٿڄَأس حٿ ػڂ-
رن حْٛڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض  ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٻؼَُ رن ه٘خځ كيػنخ ؿ٬ٴَ كيػنخ ََِيكي - 

 أرخ هَََس َٸىٽ ٷخٽ نزٍ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
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 .ٸظپ ٷخٽ وَٸزٞ حٿ٬ڀڂحٿ هَ حٿٴظن وَټؼَ حٿهَؽ ٷڀنخ وڃخ حٿهَؽ ٷخٽط٨-
ػنخ ؿ٬ٴَ كيػنخ ََِي رن حْٛڂ ٫ن أراٍ هََاَس ٫ان ٍٓاىٽ حهلل     ي كيػنٍ أرٍ كهللػنخ ٫زي حكي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٷخٽ ٻؼَُ
ٍٳ٬ه ٷخٽ حٿنخّ ڃ٬خىڅ ٻڄ٬خىڅ حٿٴ٠ش وحٿاٌهذ هُاخٍهڂ ٳاٍ حٿـخهڀُاش هُاخٍهڂ ٳاٍ       س كيَغ ڃَ-

 ڀٲ.حٔٓٗځ اًح ٳٸهىح وحٍْوحف ؿنىى ڃـنيس ڃخ ط٬خٍٱ ڃنهخ حثظڀٲ وڃخ طنخٻَ ڃنهخ حهظ
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٻؼَُ كيػنخ ؿ٬ٴَ كيػنخ ََِي رن حْٛڂ ٫ن أراٍ هََاَس ٷاخٽ     يػنخ ٫زكي - 

 حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً 
ٔؤٿنټڂ حٿنخّ ٫ن ٻپ ٍٗء كظً َٸىٿىح حهلل هڀٶ ٻپ ٍٗء ٳڄن هڀٸه ٷخٽ ََِاي ٳلايػنٍ نـڄاش    ٿُ-

خٽ حهلل أٻزاَ ڃاخ كايػنٍ هڀُڀاٍ     ٸرن ٛزُٮ حٿٔڀڄٍ أنه ٍأي ٍٻزخ أطىح أرخ هَََس ٳٔؤٿى  ٫ن ًٿٺ ٳ
ُاه وٓاڀڂ ٷاخٽ اًح ٓاؤٿټڂ     رٍ٘ء اٖ وٷي ٍأَظه وأنخ أنظ٨َ  ٷخٽ ؿ٬ٴَ رڀٰنٍ أڅ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀ  

 حٿنخّ ٫ن هٌح ٳٸىٿىح حهلل ٻخڅ ٷزپ ٻپ ٍٗء وحهلل هڀٶ ٻپ ٍٗء وحهلل ٻخثن ر٬ي ٻپ ٍٗء.
َِي ران حْٛاڂ َٸاىٽ ٷاخٽ أراى      ٬َٴَ ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٻؼَُ كيػنخكي - 

 هَََس كيَغ ٖ أكٔزه اٖ ٍٳ٬ه اٿً حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ٿٰنً ٫ن ٻؼَس حٿ٬َٝ وٿټن حٿٰنً ٯنً حٿنٴْ وحهلل ڃخ أهً٘ ٫ڀُټڂ حٿٴٸَ وٿټان أه٘اً   ْ حٿُ-

 .٬ڄيحٿ ٫ڀُټڂ حٿظټخػَ وٿټن أهً٘ ٫ڀُټڂ
 نٍ ؿ٬ٴَ ٫ن ََِي رن حْٛڂ ٷخٽػڀٍ رن ػخرض كي٫ ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخكي - 
ڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ   پ ْرٍ هَََس أٻؼَص أٻؼَص ٷخٽ ٳڀى كيػظټڂ رټپ ڃخ ٓڄ٬ض ڃن حٿنزٍ ٛٷُ-

 .ٍڃُظڄىنٍ رخٿٸ٘٪ وڃخ نخ٧َطڄىنٍ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٻؼَُ كيػنخ ؿ٬ٴَ كيػنخ ََِي ران حْٛاڂ ٫ان أراٍ هََاَس أڅ      كي - 

  ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽهللحٿنزٍ ٛڀً ح
 .حهلل ٫ِ وؿپ ٖ َن٨َ اٿً ٛىٍٻڂ وأڃىحٿټڂ وٿټن انڄخ َن٨َ اٿً ٷڀىرټڂ وأ٫ڄخٿټڂ اڅ-
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٻؼَُ رن ه٘خځ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن رَٷخڅ كايػنخ ََِاي ران حْٛاڂ     ػنخ ٫زي كي - 

 ً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽٛڀ ٫ن أرٍ هَََس ََٳ٬ه اٿً حٿنزٍ
 .نخ ڃ٬ه اًح ى٫خنٍأ٫ني ٧نه رٍ و يٌىٽ حهلل ٫ِ وؿپ ٫زَٸ-
ٍ كي -  هََاَس ٷاخٽ    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٻؼَُ كيػنخ ؿ٬ٴَ كيػنخ ََِي رن حْٛڂ ٫ن أرا

 ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
ي هڄڄض أڅ آڃَ رخٿٜٗس ٳظٸاخځ ػاڂ أهاَؽ رٴظُاخنٍ ڃ٬هاڂ كاِځ حٿل٤اذ ٳاؤكَٵ ٫ڀاً ٷاىځ ٳاٍ            ٿٸ-

ٗ  ٖ رُىطهڂ َٔڄ٬ىڅ حٿنايحء ػاڂ   ٳٔاجپ ََِاي أٳاٍ حٿـڄ٬اش هاٌح أځ ٳاٍ ٯَُهاخ ٷاخٽ ڃاخ           س َاؤطىڅ حٿٜا
 .ٓڄ٬ض أرخ هَََس ٌَٻَ ؿڄ٬ش وٖ ٯَُهخ اٖ هټٌح

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٻؼَُ كيػنخ ؿ٬ٴَ كيػنخ ََِي رن حْٛڂ ٫ن أرٍ هََاَس ٫ان   يك - 
 حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
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ؤٷزڀاض اٿُهاخ هاٌ  حٿٴاَحٕ وحٿايوحد حٿظاٍ       ٳىٷي ناخٍ رڀُاپ   ٓظڀٍ وڃؼڀټڂ أَظهخ حْڃش ٻڄؼپ ٍؿپ حڃؼ-
لـااِٻڂ أى٫ااىٻڂ اٿااً حٿـنااش   طٰ٘ااً حٿنااخٍ ٳـ٬ااپ َااٌرهخ وطٰڀزااه اٖ طٸلڄااخ ٳااٍ حٿنااخٍ وأنااخ آهااٌ ر      

 .وطٰڀزىنٍ اٖ طٸلڄخ ٳٍ حٿنخٍ
ػنخ ٫زاي حهلل كايػنٍ أراٍ كايػنخ ٫ڀاٍ ران ػخراض كايػنخ ؿ٬ٴاَ ٫ان ََِاي ران حْٛاڂ ٷاخٽ أراى                كي - 

 هَََس
ټڂ رټاپ ڃاخ ٓاڄ٬ض ڃان حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٍڃُظڄاىنٍ رخٿٸ٘ا٪           ظأٻؼَص ٳڀى كيػڅ ىٿىَٸ-

 .وڃخ نخ٧َطڄىنٍ
ػنٍ أرااٍ كاايػنخ ٫ڄااَ راان أَااىد حٿڄىٛااڀٍ ٫اان ؿ٬ٴااَ ٫اان ََِااي ٫اان أرااٍ  ػنخ ٫زااي حهلل كاايكااي - 

 هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 ْ حٿٰنً ٫ن ٻؼَس حٿ٬َٝ وٿټن حٿٰنً ٯنً حٿنٴْ.ٿُ-
ػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كايػنخ حْوُح٫اٍ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي       ينخ ٫زي حهلل كػيك - 

 ىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ َٸىٽرن حٿڄُٔذ ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓ
حٿڄٔڀڂ ٫ڀً حٿڄٔڀڂ هڄْ َٔڀڂ ٫ڀُه اًح ٿٸُه وَ٘ڄظه اًح ٤٫اْ و٬َاىى  اًح ڃاَٝ وَ٘اهي      كٶ-

 .هٌح حٿليَغ أرٍ ٯََذ ٬َنٍٽ ؿنخُطه اًح ڃخص وَـُزه اًح ى٫خ  ٷخ
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كايػنخ حْوُح٫اٍ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان ٓا٬ُي       كي - 

 أرٍ هَََس ٷخٽ ٫ن
ً  ىه-  پ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ حٿڄٔـي وحٿلز٘ش َڀ٬زىڅ ٳِؿَهڂ ٫ڄَ ٳٸخٽ حٿنزاٍ ٛاڀ

 . ٫ڀُه وٓڀڂ ى٫هڂ َخ ٫ڄَ ٳبنهڂ رنى أٍٳيسحهلل
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي ران ڃٜا٬ذ وأراى حٿڄُٰاَس ٷاخٖ كايػنخ حْوُح٫اٍ ٫ان           كي - 

 ء ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽحٓڄ٬ُپ رن ٫زُي حهلل ٫ن أځ حٿيٍىح
 .حهلل ٫ِ وؿپ َٸىٽ أنخ ڃ٪ ٫زيٌ اًح هى ًٻَنٍ وطلَٻض ٗٴظخ  اڅ-
وُح٫اٍ ٫ان حٿِهاٌَ ٫ان أراٍ      ْڃٜا٬ذ كايػنخ ح   ران ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كايػنخ ڃلڄاي   كي - 

 ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس
ڃناٍ ٷاخٽ نلان ناخُٿىڅ ٯايح اڅ ٗاخء        ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ كُن أٍحى أڅ َنٴَ ڃان  أڅ-

َ٘اخ طٸخٓاڄىح ٫ڀاً    ٷَ حهلل ط٬خٿً رخٿڄلٜذ روُٲ رنٍ ٻنخنش كُغ طٸخٓاڄىح ٫ڀاً حٿټٴاَ وًحٹ أڅ   
ىهڂ كظااً َٔااڀڄىح اٿااُهڂ ٍٓااىٽ حهلل  ٤رنااٍ هخٗااڂ و٫ڀااً رنااٍ حٿڄ٤ڀااذ أڅ ٖ َنااخٻلىهڂ وٖ َوااخٿ  

 .ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ
٬ٜذ كيػنخ حْوُح٫ٍ ٫ان أراٍ ٫ڄاخٍ ٫ان ٫زاي      ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ڃكي - 

 حهلل رن ٳَوم ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
ه أهاَؽ ڃنهاخ وٳُاه    ُا أىهاپ حٿـناش وٳ  ه َ َىځ ٣ڀ٬ض ٳُه حٿ٘ڄْ َىځ حٿـڄ٬ش ٳُه هڀٶ آىځ وٳُهُ-

 .طٸىځ حٿٔخ٫ش
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َلًُ ٫ن أراٍ ٓاڀڄش    ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كيػنخ حْوُح٫ٍ ٫نكي - 
 ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ

 ً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٫ن نزٌُ حٿـَ وحٿيرخء وحٿڄِٳض و٫ن حٿ٨َوٱ ٻڀهخ.نه-
كيػنخ حْوُح٫ٍ ٫ن َلًُ ٫ن أراٍ ٓاڀڄش    ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ نخػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػكي - 

 ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ىځ وأوٽ ڃن طن٘ٶ ٫نه حٍْٝ وأوٽ ٗخٳ٪ وأوٽ ڃ٘ٴ٪خ ُٓي وٿي آأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي ران ڃٜا٬ذ كايػنخ حْوُح٫اٍ ٫ان آالٶ ران ٫زاي حهلل         كي - 

٫ن أراٍ هََاَس ٷاخٽ ٷاخٽ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه         ٝن ؿ٬ٴَ رن ٫ُخ٫ ٬َنٍ حرن أرٍ ٣ڀلش
 وٓڀڂ

 .٨ڀڂ أو ُط٨ڀڂىًوح رخهلل ڃن حٿٴٸَ وحٿٸڀش وحٿٌٿش وأڅ َطط٬-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كيػنخ حْوُح٫ٍ ٫ن حٿِهٌَ ٫ان كن٨ڀاش   كي - 

 رن ٫ڀٍ ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ
 .ٿٌٌ نٴٍٔ رُي  ٿُهڀن حرن ڃََڂ رٴؾ حٿَوكخء كخؿخ أو ڃ٬ظڄَحوح-
كيػنخ حٿىٿُي رن ڃٔڀڂ ٫ن حرن ؿخرَ كايػنٍ   ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ََِي رن ٫زي ٍرهكي - 

حٓڄ٬ُپ رن ٫زُي حهلل ٫ن ٻََڄش حرنش حٿو٘وخٕ حٿڄِنُش ٷخٿض ٓڄ٬ض أرخ هَََس َٸىٽ ٳٍ رُض أځ 
 ٓڀڂوڀً حهلل ٫ڀُه ٛ حٿيٍىحء ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل

 .ٽ حهلل ٫ِ وؿپ أنخ ڃ٪ ٫زيٌ اًح هى ًٻَنٍ وطلَٻض رٍ ٗٴظخ ٷخ-
نخ ٫ڀٍ حرن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن رن ََِي ران  حهلل كيػنٍ أرٍ كيػػنخ ٫زي كي - 

ؿخرَ كيػنخ حٓڄ٬ُپ رن ٫زُي حهلل ٫ن ٻََڄش حرنش حٿو٘وخٕ حٿڄِنُش أنهاخ كيػظاه ٷخٿاض كايػنخ أراى      
هَََس ونلن ٳٍ رُض هٌ  ٬َنٍ أځ حٿيٍىحء أنه ٓڄ٪ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ َاؤػَ ٫ان       

 پ أنه ٷخٽٍره ٫ِ وؿ
 .٪ ٫زيٌ ڃخ ًٻَنٍ وطلَٻض رٍ ٗٴظخ خ ڃأن-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ حٓڄ٬ُپ رن ارَحهُڂ ٫ن ٬ُٓي حٿـٌَََ ٫ن أرٍ ن٠اَس ٫ان   كي - 

 ٍؿپ ڃن حٿ٤ٴخوس ٷخٽ
هَََس ٷخٽ وٿڂ أىٍٹ ڃن ٛلخرش ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ ٍؿاٗ أٗاي        رٍٿض ٫ڀً أنِ-

ي  وهاى ٫ڀااً ٓااَََ ٿااه وأٓاٴپ ڃنااه ؿخٍَااش ٿااه   ط٘اڄَُح وٖ أٷااىځ ٫ڀااً ٟااُٲ ڃناه ٳزُنڄااخ أنااخ ٫ناا  
ٓىىحء وڃ٬ه ٻُْ ٳُاه كٜاً وناىي َٸاىٽ ٓازلخڅ حهلل ٓازلخڅ حهلل كظاً اًح أنٴاٌ ڃاخ ٳاٍ حٿټاُْ            

ه ٳٍ حٿټاُْ ػاڂ ىٳ٬ظاه حٿُاه ٳٸاخٽ ٿاٍ أٖ أكايػٺ ٫ناٍ ٫ان ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل            أٿٸخ  اٿُهخ ٳـڄ٬ظ
ڄيَناش اً ىهاپ ٍٓاىٽ حهلل ٛاڀً حهلل     أو٫اٺ ٳاٍ ڃٔاـي حٿ    ٫ڀُه وٓڀڂ ٷڀض رڀً ٷخٽ ٳابنٍ رُنڄاخ أناخ   

٫ڀُه وٓڀڂ حٿڄٔـي ٳٸخٽ ڃن أكْ حٿٴظً حٿيوٍٓ ڃن أكْ حٿٴظً حٿيوٓاٍ ٳٸاخٽ ٿاه ٷخثاپ هاى ًحٹ      
ٟ٪ َي  ٫ڀٍ وٷخٽ ٿٍ ڃ٬َوٳاخ ٳٸڄاض   ىٽ حهلل ٳـخء ٳٓىَى٫ٺ ٳٍ ؿخنذ حٿڄٔـي كُغ طَي َخ ٍ

ٛاٲ ڃان نٔاخء أو    ىڃجٌ ٛاٴخڅ ڃان ٍؿاخٽ و   ٳخن٤ڀٶ كظً ٷخځ ٳٍ ڃٸخڃه حٿٌٌ َٜڀٍ ٳُه وڃ٬ه َ
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ٛااٴخڅ ڃاان نٔااخء وٛااٲ ڃاان ٍؿااخٽ ٳؤٷزااپ ٫ڀااُهڂ ٳٸااخٽ اڅ نٔااخنٍ حٿ٘اا٤ُخڅ ٗااُجخ ڃاان ٛااٗطٍ     
ٳڀُٔزق حٿٸىځ وٿُٜٴٶ حٿنٔخء ٳٜڀً ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ وٿڂ َانْ ڃان ٛاٗطه ٗاُجخ     

وأٍهاً ٓاظَ  ػاڂ    ٳڀڄخ ٓڀڂ أٷزپ ٫ڀُهڂ رىؿهه ٳٸخٽ ڃـخٿٔاټڂ هاپ ڃانټڂ اًح أطاً أهڀاه أٯڀاٶ رخراه        
َؽ ٳُليع ٳُٸاىٽ ٳ٬ڀاض راؤهڀٍ ٻاٌح وٳ٬ڀاض راؤهڀٍ ٻاٌح ٳٔاټظىح ٳخٷزاپ ٫ڀاً حٿنٔاخء ٳٸاخٽ هاپ              َو

ڀً حهلل ٫ڀُه ٛ ڃنټن ڃن طليع ٳـؼض ٳظخس ٻ٬خد ٫ڀً اكيي ٍٻزظُهخ وط٤خٿض ٿَُحهخ ٍٓىٽ حهلل
ڃؼاپ ڃان   ٓڀڂ ؤَڄ٪ ٻٗڃهخ ٳٸخٿض أٌ وحهلل أنهڂ ٿُليػىڅ وانهان ٿُلايػن ٳٸاخٽ هاپ طايٍوڅ ڃاخ       و

ؼپ ڃن ٳ٬پ ًٿٺ ڃؼپ ٤ُٗخڅ و٤ُٗخنش ٿٸٍ أكيهڄخ ٛاخكزه رخٿٔاټش ٷ٠اً كخؿظاه     ٳ٬پ ًٿٺ اڅ ڃ
ڃنهخ وحٿنخّ َن٨َوڅ اٿُه ػڂ ٷخٽ أٖ ٖ َٴ٠ُن ٍؿپ اٿً ٍؿپ وٖ حڃَأس اٿً حڃَأس اٖ اٿاً وٿاي   
أو وحٿي ٷخٽ وًٻَ ػخٿؼش ٳنُٔظهخ أٖ أڅ ٣ُذ حٿَؿپ ڃخ وؿي ٍَلاه وٿاڂ ٨َهاَ ٿىناه أٖ أڅ ٣ُاذ      

 ه وٿڂ َىؿي ٍَله.ٿنٔخء ڃخ ٧هَ ٿىنح
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ٫ٜخځ رن هخٿي كيػنخ ؿَََ ٫ن ٗزُذ أرٍ ٍوفكي - 
ه وٓااڀڂ ٳااٌٻَ ُااٍ ٛااڀً حهلل ٫ڀنزااأ٫َحرُااخ أطااً أرااخ هََااَس ٳٸااخٽ َااخ أرااخ هََااَس كاايػنخ ٫اان حٿ    أڅ-

ٴاْ  حٿليَغ ٳٸاخٽ ٷاخٽ حٿنزاٍ ٛاڀً حهلل ٫ڀُاه وٓاڀڂ أٖ اڅ حَٔڄاخڅ َڄاخڅ وحٿلټڄاش َڄخنُاش وأؿاي ن           
ٍرټااڂ ڃاان ٷزااپ حٿااُڄن وٷااخٽ حٿڄُٰااَس ڃاان ٷزااپ حٿڄٰااَد اٖ أڅ حٿټٴااَ وحٿٴٔااىٵ وٷٔااىس حٿٸڀااذ ٳااٍ  

 ن أٛلخد حٿ٬َ٘ وحٿىرَ حٿٌَن َٰظخٽ حٿُ٘خ٣ُن ٫ڀً أ٫ـخُ حٔرپ.حٿٴيحىَ
حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ أكڄي أرى ٛخٿق كيػنخ ڃلڄي رن ڃٔڀڂ ٬َنٍ حرن أرٍ حٿىٟخف  يػنخ ٫زكي - 

ًٌ حٿٸ٬ايس ٓانش ٓاز٬ُن ٳاٌٻَ كايَؼخ وًٻاَ هاٌح ٫ان ڃلڄاي ران ٫ڄاَو ران             أرى ٬ُٓي حٿڄئىد ٳٍ 
 ٫ڀٸڄش ٫ن أرٍ ٓڀڄش ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

ٖ َٸزپ حهلل اٖ حٿ٤ُذ وٷ٬ض ٳٍ َي حهلل ٳَُرُهخ ٿاه ٻڄاخ   وڄَس ڃن حٿ٤ُذ رظحٿَؿپ اًح طٜيٵ  اڅ-
 .ڃؼپ حٿـزپ ََرٍ أكيٻڂ ٳڀى  أو ٳُٜڀه كظً ط٬ىى ٳٍ َي 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄي كيػنخ حرن أرٍ حٿِنخى ٫ان أرُاه ٫ان ح٫ْاَؽ     كي - 
 َٸىٽ ڀڂ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓ

أكي حٿنخٍ اٖ أٌٍ ڃٸ٬ي  ڃن حٿـنش ٿى أكٔن ٿُټىڅ ٫ڀُه كٔاَس وٖ َايهپ حٿـناش أكاي      پَيه ٖ-
 .حٿنخٍ ٿى أٓخء ٿُِىحى ٗټَحاٖ أٌٍ ڃٸ٬ي  ڃن 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن رن ڃلڄي كيػنخ حرن أرٍ حٿِنخى ٫ان أرُاه ٫ان ح٫ْاَؽ     كي - 
 ڂ٫ن أرٍ هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀ

خ أوٿً حٿناخّ ر٬ُٔاً ران ڃاََڂ ٳاٍ حٿاينُخ وحِهاَس حْنزُاخء أهاىس أرناخء ٫اٗص أڃهاخطهڂ ٗاظً              أن-
 .نخ نزٍوٿُْ رُن

ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كُٔن كيػنخ حرن أرٍ حٿِناخى ٫ان أرُاه ٫ان ح٫ْاَؽ ٫ان أراٍ        كي - 
 هَََس ٷخٽ ٷخٽ ٍٓىٽ حهلل ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ

 .ڀىرخ وأٍٵ أٳجيس حٿٴٸه َڄخڅ وحٿلټڄش َڄخنُشٷخٻڂ أهپ حٿُڄن هڂ أ٬ٟٲ أط-
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ػنخ كڄاخى ٬َناٍ حران ٓاڀڄش كايػنخ ه٘اخځ       ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ ڃئڃپ رن حٓاڄ٬ُپ كاي  كي - 
 وكزُذ رن حٿ٘هُي ٫ن حرن ََُٓن ٫ن أرٍ هَََس أڅ حٿنزٍ ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ

 ُش.َڄخڅ َڄخڅ وحٿٴٸه َڄخڅ وحٿلټڄش َڄخنحٔ-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنٍ أرٍ كيػنخ كٔن وهخٗڂ ٷخٖ كيػنخ ُٗزخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن َُخى ران ٷاُْ   كي - 

 ٛڀً حهلل ٫ڀُه وٓڀڂ ٷخٽ٫ن أرٍ هَََس ٫ن حٿنزٍ 
ٍٓاىٽ حهلل ڃاخ حٿهاَؽ ٷاخٽ      َخ پ ٿڀ٬َد ڃن َٗ ٷي حٷظَد َنٸٞ حٿ٬ڀڂ وَټؼَ حٿهَؽ ٷخٽ ٷڀضوَ-

 .حٿٸظپ حٿٸظپ
 . 
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