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 968 ................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٣خٿذ أرِ رن ٫ٸْپ كيّغ
 968 ........................................................ ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ڃْٔٺ رن ٳًَس كيّغ
 969 ..................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٕنٜخٍ ڃن ٍؿپ كيّغ
 969 .......................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ريِ ڃن ٍؿپ كيّغ
 969 .................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٓٴْخڅ رن حٿ٠لخٹ كيّغ
 969 ..................................................... ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن ٿزخرش أرِ كيّغ
 :96 ...................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٷْْ رن حٿ٠لخٹ كيّغ
 :96 ............................................................ ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ َٛڃش أرِ كيّغ
 ;96 ............................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٫ؼڄخڅ رن حٿَكڄن ٫زي كيّغ
 ;96 ...................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حهلل ٫زي رن ڃ٬ڄَ كيّغ
 ;96 ....................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ أٗٸَ رن ٫ٌّڄَ كيّغ
 ;96 .............................................................. ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ هزْذ ؿي كيّغ
 >96 ............................................. ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٕنٜخٍُ ڃخٿٺ رن ٻ٬ذ كيّغ
 >97 ...................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿن٬ڄخڅ رن ٌّٓي كيّغ
 >97 ................................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٍؿپ كيّغ
 >97 ................................................................... نو٫ ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٍؿپ كيّغ
 >97 ......................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ هيّؾ رن ٍحٳ٪ كيّغ
 986 ...................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ نْخٍ رن رَىس أرِ كيّغ
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 988 .............................................. ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٳ٠خٿش أرِ رن ٬ْٓي أرِ كيّغ
 988 ............................................ ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن ر٠ْخء رن ٓيْپ كيّغ
 988 ................................... ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن ًٷٖ رن ٓٚڃش رن ٓڀڄش كيّغ
 988 ............................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ كَّغ رن ٫ڄًَ أهٌ كَّغ رن ٬ْٓي كيّغ
 989 .................................................. ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٛخكذ كٌٗذ كيّغ
 989 ............................................. ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن ڃټْغ رن ؿنيد كيّغ
 :98 .............................................. ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن ىزَْس رن ّيٌٓ كيّغ
 :98 .............................................. ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ كِحځ رن كټْڂ رن ى٘خځ كيّغ
 :98 ..................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ڃ٬ٌٔى رن ٪ڃـخٗ كيّغ
 ;98 ............................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿڄِنِ حٿلَع رن رٚٽ كيّغ
 ;98 ............................................... ٫نيڄخ ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ هخٿي حرنِ ًٌٓحء كزش كيّغ
 ;98 .............................................. ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿـي٫خء أرِ رن حهلل ٫زي كيّغ
 ;98 .......................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٷ١َ رن ٫زخى كيّغ
 >98 .................................................. ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿٔڀڄِ ِّّي رن ڃ٬ن كيّغ
 >98 ....................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ػخرض رن حهلل ٫زي كيّغ
 995 ....................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ يْنشؿ ڃن ٍؿپ كيّغ
 995 ......................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿوِح٫ِ نڄَْ كيّغ
 995 ................................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ؿ٬يس كيّغ
 995 ...................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٛٴٌحڅ رن ڃلڄي كيّغ
 994 ..................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿټ٫ِٚ ًٍف أرٌ كيّغ
 994 ............................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ڃخٿٺ أرِ رن حٕٗـ٬ِ أْٗڂ رن ٣خٍٵ كيّغ
 995 ................................ ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن ٍؿپ ٫ن حٿْ٘ټَُ حهلل ٫زي كيّغ
 995 ............................................... ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ڃن ٍؿپ كيّغ
 995 ......................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٕكٌٙ أرِ ن٠ڀش رن ڃخٿٺ كيّغ
 997 ......................................................... ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن ٍؿپ كيّغ
 997 ......................................................... ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن ٍؿپ كيّغ
 997 ................................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٍؿپ كيّغ
 997 ................................................... ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ر٬ٞ كيّغ
 997 ...................................... ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن ريٍ أٛلخد ڃن ٍؿپ كيّغ
 998 .............................................. ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن ٓنخڅ رن ڃ٬ٸپ كيّغ
 998 ............................................. ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن ٓڀڄش رن ٫ڄًَ كيّغ
 998 ................................................... ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ٞر٬ كيّغ
 998 ................................................................................... ّٔڂ ٿڂ ٍؿپ كيّغ
 999 ..................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿڄَْٰس رن كٴٚ رن ٫ڄًَ أرِ كيّغ
 999 ............................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٕنٜخٍُ حٿن٬ڄخڅ أرِ كيّغ
 999 ....................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿڄلزٶ رن ٓڀڄش كيّغ
 :99 ..................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ وخٍٵڃ رن ٷزْٜش كيّغ
 ;99 .............................................. ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿوِح٫ِ ٫ڀٸڄش رن ٻَُ كيّغ
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 ;99 ................................................ ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن حٿڄِنِ ٫خڃَ كيّغ
 >99 ............................................................. ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿڄ٬ڀَ أرِ كيّغ
 >99 ................................................. ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿـ٬ٴِ ِّّي رن ٓڀڄش كيّغ
 >99 ........................................................ ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٫ڄَ رن ٫خٛڂ كيّغ
 >99 ............................................... ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ڃن ٍؿپ كيّغ
 >99 ........................................................ ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٕٓڀڄِح ؿَىي كيّغ
 9:5 ................................................................ ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿڀـٚؽ كيّغ
 9:4 .............................................................. ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٫زْ أرِ كيّغ
 9:4 ................................................................ ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ أ٫َحرِ كيّغ
 9:4 ......................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ أرْو ٫ن ٍؿپ كيّغ
 9:4 ......................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ِّّي رن ڃـڄ٪ كيّغ
 9:5 ................................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٍؿپ كيّغ
 9:5 ................................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٍؿپ كيّغ
 9:5 .............................................. ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٕٗـ٬ِ ٓنخڅ رن ڃ٬ٸپ كيّغ
 9:5 ..................................................... ٫نيڄخ ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ أرْيخ ٫ن رئْش كيّغ
 9:6 ................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ أرْو ٫ن ْڂحٿَٓ حرن كيّغ
 9:6 ....................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٫ڄًَ رن ٫زْيس كيّغ
 9:6 ..................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حّٕخڃِ ٣ڀلش ؿي كيّغ
 9:6 ............................................. ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿزټَُ كٔخڅ رن حٿلَع كيّغ
 9:8 .......................................... ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن حٿيـْنِ طڄْڄش أرِ كيّغ
 9:8 ......................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿ٬زيُ ٛلخٍ كيّغ
 9:8 ..................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٳخٻو أرِ رن ٓزَس كيّغ
 9:9 ............................................. ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن أٍٷڂ رن حهلل ٫زي كيّغ
 9:9 .............................................. ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٕٓڀڄِ ٗخّ رن ٫ڄًَ كيّغ
 9:9 ....................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿَرْ٪ رن ٌٓحىس كيّغ
 ::9 ....................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٷيحڃش رن ؿخٍّش كيّغ
 ::9 ........................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿـٌٗن ًُ كيّغ
 ::9 ............................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٫زْي أرِ كيّغ
 ;:9 ..................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٫ڄًَ رن حٿلَع كيّغ
 ;:9 ........................................................ ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٲكنْ رن ٓيپ كيّغ
 4;9 .................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حهلل ٫زْي رن ر٤ڀلش ىٌ ًٿْْ ٣ڀلش ّٔڄَ ٍؿپ كيّغ
 4;9 ........................................................ ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ڃ٬ٌٔى رن ن٬ْڂ كيّغ
 4;9 ...................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿن٬ڄخڅ رن ٌّٓي كيّغ
 4;9 ...................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ كخرْ رن حٕٷ٩َ كيّغ
 5;9 ........................................................ ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ َرْ٪حٿ رن ٍرخف كيّغ
 5;9 .......................................... ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حهلل ٌٍٓٽ ڃٌٿَ ڃٌّيزش أرِ كيّغ

 6;9 ........................................................ ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ كزْٖ رن ٍحٗي غكيّ
 6;9 ............................................. ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن حٿزيٍُ كزش أرِ كيّغ
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 6;9 .............................................................. ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٫ڄَْ أرِ كيّغ
 7;9 ......................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿ٘خڃْْن ڃن حٕٓٸ٪ رن ًحػڀش كيّغ
 9;9 ................................................. ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿيّڀِ ٫زخى رن ٍر٬ْش كيّغ
 ;;9 .............. حٿ٘خڃْْن ڃٔني ٳِ كيّؼو ًّؤطِ ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ڃٔڀڄش رن ڃلڄي كيّغ رخٷِ

 >;9 ........................................ ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٻ٬ذ رن ُّي أً ُّي رن ٻ٬ذ كيّغ
 >;9 .......................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿيخى رن ٗيحى كيّغ
 >;9 ............................................. ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٕٓڀڄِ ٫ڄًَ رن كڄِس كيّغ
 5>9 ........................................................ ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٫زْ ٫ن ٫ڀْڂ كيّغ
 5>9 ............................................... ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حهلل ٌٍٓٽ ڃٌٿَ ٗٸَحڅ كيّغ
 5>9 ...................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ أنْْ رن حهلل ٫زي كيّغ
 5>9 .................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿٔخ٫يُ أْٓي أرِ كيّغ

 7>9 .................................................. ٫نو ط٬ڀَ حٿو ٍِٟ أنْْ رن حهلل ٫زي كيّغ رٸْش
 8>9 ............................. ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ أرْو ٫ن حٕكٌٙ رن ٫ڄًَ رن ٓڀْڄخڅ كيّغ

 8>9 .................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٳخطٺ رن هَّڂ كيّغ رٸْش
 8>9 .................................... ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ  ٫ن ٫ؼڄخڅ رن حٿَكڄن ٫زي كيّغ
 9>9 ................................................................... ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٫ڀزخء كيّغ
 9>9 .......................................... ٫نيڄخ ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ؿيه ٫ن حٕنٜخٍُ ىًٌس كيّغ
 9>9 ........................................................ ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٫ٸَرش رن رَْ٘ كيّغ
 9>9 .................................................. ٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿٔڀڄِ ٿيهخ رن ٫زْي كيّغ
 9>9 ......................................................... ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن ٍؿپ كيّغ
 :>9 .............................................................. ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ هخىځ كيّغ
 :>9 ............................................. ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن حٿلزِ٘ ًكِ٘ كيّغ
 ;>9 .............................................. ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن ڃټْغ رن ٍحٳ٪ كيّغ
 ;>9 ................................ ٫نيڄخ ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿڄنٌٍ ٫زي رن حٿڄنٌٍ ٫زي ٿزخرش أرِ كيّغ
 ;>9 ................ ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أىٍٹ ٷزخء أىپ ڃن ٯٚځ ٫ن ٬ّٸٌد رن ڃـڄ٪ كيّغ
 ;>9 ................................................. ٫نيڄخ ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حهلل ٫زي حڃَأس ُّنذ كيّغ
 >>9 ........................................ ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن حهلل ٫زي حڃَأس ٍحث٤ش كيّغ
 >>9 ................................. ٫نيڄخ ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٕكٌٙ رن ٫ڄًَ رن ٓڀْڄخڅ أځ كيّغ
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 ڃٔني أرِ ٬ْٓي حٿويٍٍ ٍِٟ حهلل ٫نو
حٿڄظٌٻپ ٫ن أرِ ٬ْٓي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ أرٌ رَ٘ ٫ن أرِ -

 حٿويٍُ=
أڅ نخٓخ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخنٌح ٳِ ٓٴَ ٳڄًَح رلِ ڃن أكْخء -

حٿ٬َد ٳخٓظ٠خٳٌىڂ ٳؤرٌح أڅ ٠ّْٴٌىڂ ٳ٬َٝ ٗنٔخڅ ڃنيڂ ٳِ ٫ٸڀو أً ٿي٭ ٷخٽ ٳٸخٿٌح 
طَ ٕٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ ٳْټڂ ڃن ٍحٵ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃنيڂ ن٬ڂ ٳؤ

زِ ٛڀَ ٳزَأ ٳؤ٤٫ِ ٷ٬ْ٤خ ڃن ٯنڂ ٳؤرَ أڅ ّٸزپ كظَ أطَ حٿن ٛخكزيڂ ٳَٷخه رٴخطلش حٿټظخد
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ڃخ ٍٷْظو اٙ رٴخطلش حٿټظخد 

 ٷخٽ ٳ٠لٺ ًٷخٽ ڃخ ّيٍّٺ انيخ ٍٷْش ٷخٽ ػڂ ٷخٽ هًٌح ًحَٟرٌح ٿِ رٔيڂ ڃ٬ټڂ.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٬ّنِ حرن ُحىحڅ ٫ن حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٫ز - 

 ٫ن أرِ حٿڄظٌٻپ أً ٫ن أرِ حٿٜيّٶ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٻنخ نلٍِ ٷْخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ٷخٽ ٳلٍِنخ ٷْخځ ٌٍٓٽ -

ٿْْن ٷيٍ ٷَحءس ػٚػْن آّش ٷيٍ ٷَحءس ٌٍٓس حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٨يَ حٿَٻ٬ظْن حًٕ
طنِّپ حٿٔـيس ٷخٽ ًكٍِنخ ٷْخڃو ٳِ حٕهَّن ٫ڀَ حٿنٜٲ ڃن ًٿٺ ٷخٽ ًكٍِنخ ٷْخڃو ٳِ 
حٿ٬َٜ ٳِ حٿَٻ٬ظْن حًٕٿْْن ٫ڀَ حٿنٜٲ ڃن ًٿٺ ٷخٽ ًكٍِنخ ٷْخڃو ٳِ حٕهَّن ٫ڀَ 

 حٿنٜٲ ڃن حًٕٿْْن.
نخ ٫ڀَ رن ُّي ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػ - 

 ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنخ ْٓي ًٿي آىځ ٌّځ حٿٸْخڃو ًٙ ٳوَ ًأنخ أًٽ ڃن طن٘ٶ -

 ٫نو حٍٕٝ ٌّځ حٿٸْخڃو ًٙ ٳوَ ًأنخ أًٽ ٗخٳ٪ ٌّځ حٿٸْخڃو ًٙ ٳوَ.
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أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ىحًى رن أرِ ىني ٫ن  - 
 حٿويٍُ ٷخٽ=

ؿخء ڃخ٫ِ رن ڃخٿٺ حٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه أنو أطَ ٳخك٘ش ٳَىه ڃَحٍح -
ٷخٽ ػڂ أڃَ رو ٳَؿڂ ٷخٽ ٳخن٤ڀٸخ ٳَؿڄنخه ٷخٽ ٳخن٤ڀٸنخ حٿَ حٿلَس ٳَؿڄنخه ػڂ ًٿْنخ اٿَ ٌٍٓٽ 

خٽ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ ڃخ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَنخه ٳڀڄخ ٻخڅ ڃن حٿ٬َ٘ ٷ
 رخٽ أٷٌحځ ٓٸ٤ض ٫ڀَ أرِ ٻڀڄش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ أرٌ رَ٘ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي= - 
أڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ٻخنض رو كخؿو ٳٸخٽ ٿو أىڀو حثض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓؤٿو -

أ٫ٴو حهلل ًڃن حٓظٰنَ أٯنخه حهلل ًڃن ٓؤٿنخ ٳٌؿينخ ٳؤطخه ًىٌ ّو٤ذ ًىٌ ّٸٌٽ ڃن حٓظ٬ٲ 
 ٿو أ٤٫ْنخه ٷخٽ ٳٌىذ ًٿڂ ّٔؤٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ِّّي رن أرِ ُّخى كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 
 ن٬ڂ حٿزـڀِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

حٿ٬ٸَد ًحٿٴٌّٔٸش ًَّڃِ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ڃخ ّٸظپ حٿڄلَځ ٷخٽ حٿلْش ً-
 حٿَٰحد ًٙ ّٸظڀو ًحٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ ًحٿليأس ًحٿٔز٪ حٿ٬خىُ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٷخٽ كيػنخ أرِ أنزؤنخ أرٌ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ= - 
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿـَ أڅ ّنزٌ ٳْو ٫ًن حٿظڄَ ًحٿزَٔ ٫ًن حٿظڄَ -

 ّوڀ٢ رْنيڄخ.ًحٿِرْذ أڅ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄ٫َن أرْو ٷخٽ أنزؤنِ أرٌ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي= - 
أڅ ٛخكذ حٿظڄَ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رظڄَس ٳؤنټَىخ ٷخٽ أنَ ٿٺ ىٌح ٳٸخٽ -

 حٗظَّنخ رٜخ٫ْن ڃن طڄَنخ ٛخ٫خ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍرْظڂ.
زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رَ٘ رن حٿڄٴ٠پ كيػنخ ٫ڄخٍس رن ٯِّش ٫ن ّلِ رن كيػنخ ٫ - 

 ٫ڄخٍس ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي ّٸٌٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸنٌح ڃٌطخٻڂ ٷٌٽ ٙ اٿو اٙ حهلل.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَ ًكيػنخ ُىَْ ٬ّنِ حرن  - 

 زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=ڃلڄي ٫ن ٫
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أٙ أىٿټڂ ٫ڀَ ڃخ ّټٴَ حهلل رو حٿو٤خّخ ًِّّي رو ٳِ  -

حٿلٔنخص ٷخٿٌح رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ آزخ٭ حٿٌٌٟء ٫ڀَ حٿڄټخٍه ًٻؼَس حٿو٤خ حٿَ ىٌه 
حٿٜٚس ڃخ ڃنټڂ ڃن ٍؿپ ّوَؽ ڃن رْظو ڃظ٤يَ ٳْٜڀِ ڃ٪  حٿڄٔخؿي ًحنظ٨خٍ حٿٜٚس ر٬ي

ڂ ّـڀْ ٳِ حٿڄـڀْ ّنظ٨َ حٿٜٚس حٕهٍَ اڅ حٿڄٚثټش طٸٌٽ حٿڀيڂ حٯٴَ حٿڄٔڀڄْن حٿٜٚس ػ
ٿو حٿڀيڂ حٍكڄو ٳبًح ٷڄظڂ حٿَ حٿٜٚس ٳخ٫يٿٌح ٛٴٌٳټڂ ًأٷْڄٌىخ ًٓيًح حٿٴَؽ ٳبنِ أٍحٻڂ ڃن 

ٸٌٿٌح حهلل أٻزَ ًاًح ٍٻ٪ ٳخٍٻ٬ٌح ًاًح ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ًٍحء ٧يَُ ٳبًح ٷخٽ أڃخڃټڂ حهلل أٻزَ ٳ
ڀيڂ ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي ًاڅ هَْ حٿٜٴٌٱ ٛٴٌٱ حٿَؿخٽ حٿڄٸيځ ًَٗىخ ٿڄن كڄيه ٳٸٌٿٌح حٿ

حٿڄئهَ ًهَْ ٛٴٌٱ حٿنٔخء حٿڄئهَ ًَٗىخ حٿڄٸيځ ّخ ڃ٬َ٘ حٿنٔخء اًح ٓـي حٿَؿخٽ 
 ٳخٯ٠٠ن أرٜخٍٻن ٙ طَّن ٫ٌٍحص حٿَؿخٽ ڃن ْٟٶ حٍُٕ.
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حرن ٗيحى ٫ن ىحًى  ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ٫ڄخٍ ٬ّنِكي - 
 =رن أرِ ىني ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ

انټڂ ٿظ٬ڄڀٌڅ أ٫ڄخٙ ىِ أىٵ ٳِ أ٫ْنټڂ ڃن حٿ٬َ٘ ٻنخ ن٬يىخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڄٌرٸخص.

يػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ حٿِرَْ رن ٫زي حهلل كيػنِ ٍرْق رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو ٷخٽ=

ٷڀنخ ٌّځ حٿونيٵ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ ڃن ِٗء نٸٌٿو ٳٸي رڀٰض حٿٸڀٌد حٿلنخؿَ ٷخٽ ن٬ڂ حٿڀيڂ -
حٓظَ ٫ٌٍحطنخ ًآڃن ٫ًٍخطنخ ٷخٽ ٳ٠َد حهلل ٫ِ ًؿپ ًؿٌه أ٫يحثو رخٿَّق ٳيِڃيڂ حهلل ٫ِ 

 ق.ًؿپ رخٿَّ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن كٔن حٿلخٍػِ كيػنخ ٬ْٓي  - 

رن ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍؿٚ ڃنخ ٷخٽ ٫زي حٿڄڀٺ نْٔض حٓڄو ًٿټن حٓڄو ڃ٬خًّش أً 
 حرن ڃ٬خًّش ّليع ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

و ًڃن ّٰٔڀو ًڃن ّيٿْو ٳِ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حٿڄْض ٬َّٱ ڃن ّلڄڀ-
ٷزَه ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ ًىٌ ٳِ حٿڄـڀْ ڃڄن ٓڄ٬ض ىٌح ٷخٽ ڃن أرِ ٬ْٓي ٳخن٤ڀٶ حرن ٫ڄَ 

 اٿَ أرِ ٬ْٓي ٳٸخٽ ّخ أرخ ٬ْٓي ڃڄن ٓڄ٬ض ىٌح ٷخٽ ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 أڃَنخ نزْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نٸَأ رٴخطلش حٿټظخد ًڃخ طَْٔ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٿِرَُْ كيػنخ ِّّي رن ڃَىحنْش ٷخٽ  - 

 كيػنخ حرن أرِ ن٬ڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ڀڂ حٿلٔن ًحٿلْٔن ْٓيح ٗزخد أىپ حٿـنش.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫زخى ٬ّنِ حرن ٍحٗي ٫ن ىحًى رن أرِ  - 

 ىني ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٗييص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿنخُس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ -

ىٌه حٕڃش طزظڀَ ٳِ ٷزٌٍىخ ٳخًح حٗنٔخڅ ىٳن ٳظٴَٵ ٫نو أٛلخرو ؿخءه ڃڀٺ أّيخ حٿنخّ اڅ 
ٳِ ّيه ڃ٤َحٵ ٳؤٷ٬يه ٷخٽ ڃخ طٸٌٽ ٳِ ىٌح حٿَؿپ ٳبڅ ٻخڅ ڃئڃنخ ٷخٽ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل 

لڄي ٫زيه ًٌٍٓٿو ٳْٸٌٽ ٛيٷض ػڂ ّٴظق ٿو رخد حٿَ حٿنخٍ ٳْٸٌٽ ىٌح ٻخڅ ڃنِٿٺ ٿٌ ًأڅ ڃ
و نض ٳيٌح ڃنِٿٺ ٳْٴظق ٿو رخد حٿَ حٿـنش ٳَّْي أڅ ّنيٞ اٿْو ٳْٸٌٽ ٿٻٴَص رَرٺ ٳؤڃخ اً آڃ

حٓټن ًّٴٔق ٿو ٳِ ٷزَه ًاڅ ٻخڅ ٻخٳَح أً ڃنخٳٸخ ّٸٌٽ ٿو ڃخ طٸٌٽ ٳِ ىٌح حٿَؿپ ٳْٸٌٽ ٙ 
أىٍُ ٓڄ٬ض حٿنخّ ّٸٌٿٌڅ ْٗجخ ٳْٸٌٽ ٙ ىٍّض ًٙ طڀْض ًٙ حىظيّض ػڂ ّٴظق ٿو رخد حٿَ 

ڃنض رَرٺ ٳؤڃخ اً ٻٴَص رو ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أريٿٺ رو ىٌح حٿـنش ٳْٸٌٽ ىٌح ڃنِٿٺ ٿٌ آ
رخرخ اٿَ حٿنخٍ ػڂ ّٸڄ٬و ٷڄ٬ش رخٿڄ٤َحٵ ّٔڄ٬يخ هڀٶ حهلل ٻڀيڂ ٯَْ حٿؼٸڀْن ٳٸخٽ  ًّٴظق ٿو

ر٬ٞ حٿٸٌځ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أكي ّٸٌځ ٫ڀْو ڃڀٺ ٳِ ّيه ڃ٤َحٵ اٙ ىزپ ٫ني ًٿٺ ٷخٽ ٌٍٓٽ 
 ٿٌّن آڃنٌح رخٿٸٌٽ حٿؼخرض.حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؼزض حهلل ح
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ّلَْ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿٌطَ رڀْپ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ كڄخى كيػنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  - 

 حٿويٍُ=٬ْٓي 
اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٽ حرن ٛخثي ٫ن طَرش حٿـنش ٳٸخٽ ىٍڃټش ر٠ْخء ڃٔٺ -

 هخٿٚ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛيٵ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن هزْذ رن ٫زي حٿَكڄن اڅ  - 

 ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=كٴٚ رن ٫خٛڂ أهزَه ٫ن أرِ ىََّس ًأرِ ٬ْٓي أڅ ٍٓ
 ڃخ رْن رْظِ ًڃنزَُ ًٍٟش ڃن ٍّخٝ حٿـنش ًڃنزَُ ٫ڀَ كٌِٟ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  - 

 ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٻَحڅ أنٺ أ٤٫ْظيڄخ ٷخٽ ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٸي ٓڄ٬ض ٳٚ نخ ًٳٚنخ ّلٔنخڅ حٿؼنخء ٌّ-

ىّنخٍّن ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿټن ًحهلل ٳٚنخ ًٳٚنخ ڃخ ىٌ ٻٌٿٺ ٿٸي أ٤٫ْظو 
ڃن ٫َ٘س حٿَ ڃخثش ٳڄخ ّٸٌٽ ًحٹ أڃخ ًحهلل اڅ أكيٻڂ ٿْوَؽ ڃٔؤٿظو ڃن ٫نيُ ّظؤر٤يخ ٬ّنِ 

ٳڄخ أٛن٪ ّؤرٌڅ  ض حر٤و ٬ّنِ نخٍح ٷخٽ ٷخٽ ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿڂ ط٤٬ْيخ اّخىڂ ٷخٽطټٌڅ طل
 .اٙ ًحٹ ًّؤرَ حهلل ٿِ حٿزوپ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٍر٬ِ رن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن آلٶ رن  - 
 ڃ٬خًّش ٫ن حٿلَع ڃٌٿَ حرن ٓزخ٩ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن طٰنَ أٯنخه حهلل ًڃن ط٬ٴٲ أ٫ٴو حهلل.-
 خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ أٌّد ٫ن نخٳ٪ ٷخٽ=كيػن - 
ٷخٽ حرن ٫ڄَ ٙ طز٬ٌْح حٿٌىذ رخٿٌىذ ًحٿٌٍٵ رخٿٌٍٵ اٙ ڃؼپ رڄؼپ ًٙ ط٘ٴٌح ر٠٬يخ ٫ڀَ -

ر٬ٞ ًٙ طز٬ٌْح ْٗجخ ٯخثزخ ڃنيخ رنخؿِ ٳبنِ أهخٱ ٫ڀْټڂ حٿَڃخ ًحٿَڃخ حٿَرخ ٷخٽ ٳليع 
٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ّليػو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٍؿپ حرن ٫ڄَ ىٌح حٿليّغ 

ًٓڀڂ ٳڄخ طڂ ڃٸخٿظو كظَ ىهپ رو ٫ڀَ أرِ ٬ْٓي ًأنخ ڃ٬و ٳٸخٽ اڅ ىٌح كيػنِ ٫نٺ كيّؼخ 
٫ِّڂ أنٺ طليػو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳٔڄ٬ظو ٳٸخٽ رَٜ ٫ْنِ ًٓڄ٪ أًنِ 

٬ٌح حٿٌىذ رخٿٌىذ ًحٿٌٍٵ رخٿٌٍٵ اٙ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طزْ
 .٠يخ ٫ڀَ ر٬ٞ ًٙ طز٬ٌْح ْٗجخ ٯخثزخ ڃنيخ رنخؿِڃؼپ رڄؼپ ًٙ ط٘ٴٌح ر٬

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃلڄي رن  - 
 ٫ڄًَ رن ٤٫خء ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿڄئڃن ٙ ّْٜزو ًٛذ ًٙ نٜذ ًٙ كِڅ ًٙ  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-
 ٓٸڂ ًٙ أًٍ كظَ حٿيڂ ّيڄو اٙ ّټٴَ حهلل ٫نو ڃن ْٓجخطو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حٿٴ٠ْپ كيػنخ ٫ڄخٍس رن حٿٸ٬ٸخ٩ ٫ن حرن أرِ  - 
 ن٬ڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
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ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌىزش ٳِ أىّڂ ڃٸ٥ًَ ٿڂ طلٜپ  ر٬غ ٫ڀِ ڃن حٿْڄن اٿَ ٌٍٓٽ حهلل-
ڃن طَحريخ ٳٸٔڄيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن أٍر٬ش رْن ُّي حٿوَْ ًحٕٷ٩َ رن 

كخرْ ٫ًْْنش رن كٜن ٫ًڀٸڄش رن ٫ٚػش أً ٫خڃَ رن حٿ٤ٴْپ ٗٺ ٫ڄخٍس ٳٌؿي ڃن ًٿٺ 
ْو ًٓڀڂ أٙ طظڄنٌنِ ًأنخ َْىڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀر٬ٞ أٛلخرو ًحٕنٜخٍ ًٯ

ن حٿٔڄخء ٛزخكخ ًڃٔخء ػڂ أطخه ٍؿپ ٯخثَ حٿ٬ْنْن ڃَ٘ٱ أڃْن ڃن ٳِ حٿٔڄخء ّؤطْنِ هزَ ڃ
حٿٌؿنظْن نخِٗ حٿـزيش ٻغ حٿڀلْش ڃ٘ڄَ حُٗحٍ ڃلڀٌٵ حٿَأّ ٳٸخٽ حطٶ حهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

أىرَ ٳٸخٽ هخٿي ّخ ٷخٽ ٳَٳ٪ اٿْو ٍأٓو ٳٸخٽ ًّلٺ أٿٔض أكٶ أىپ حٍٕٝ أڅ ّظٸِ حهلل أنخ ػڂ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀ٬ڀو ّټٌڅ ّٜڀِ ٳٸخٽ حنو ٌٍٓٽ حهلل أٙ أَٟد ٫نٸو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل

ٍد ڃٜپ ّٸٌٽ رڀٔخنو ڃخ ٿْْ ٳِ ٷڀزو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٿڂ أًڃَ 
ىٌ أڅ أنٸذ ٫ن ٷڀٌد حٿنخّ ًٙ أٗٶ ر٤ٌنيڂ ػڂ ن٨َ اٿْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ً

 ّـخًُ كنخؿَىڂ ّڄَٷٌڅ ڃٸٲ ٳٸخٽ ىخ حنو ْٓوَؽ ڃن ٟج٠ت ىٌح ٷٌځ ّٸَإڅ حٿٸَآڅ ٙ
 ڃن حٿيّن ٻڄخ ّڄَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ َٟحٍ ٬ّنِ حرن ڃَس أرٌ ٓنخڅ  - 
 ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ىََّس ًأرِ ٬ْٓي ٷخٙ=

 ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّٸٌٽ اڅ حٿٌٜځ ٿِ ًأنخ أؿُِ رو اڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
ٿڀٜخثڂ ٳَكظْن اًح أٳ٤َ ٳَف ًحًح ٿٸَ حهلل ٳـِحه ٳَف ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٿوڀٌٱ ٳڂ 

 حٿٜخثڂ أ٣ْذ ٫ني حهلل ڃن ٍّق حٿڄٔٺ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ٬ٗزش ٫ن حٿ٬ٚء رن ٫زي حٿَكڄن - 

 ٫ن أرْو حنو ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي=
ٓجپ ٫ن حُٗحٍ ٳٸخٽ ٫ڀَ حٿوزَْ ٓٸ٤ض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ -

حٍُس حٿئڃن حٿَ أنٜخٱ حٿٔخٷْن ٙ ؿنخف أً ٙ كَؽ ٫ڀْو ٳْڄخ رْنو ًرْن حٿټ٬زْن ڃخ ٻخڅ 
 أٓٴپ ڃن ًٿٺ ٳيٌ ٳِ حٿنخٍ ًٙ ّن٨َ حهلل حٿَ ڃن ؿَ اُحٍه ر٤َح.

 ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رن أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=كيػنخ ٫ز - 
أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رزنخء حٿڄٔـي ٳـ٬ڀنخ ننٸپ ٿزنش ٿزنش ًٻخڅ ٫ڄخٍ ّنٸپ -

ٿزنظْن ٿزنظْن ٳظظَد ٍأٓو ٷخٽ ٳليػنِ أٛلخرِ ًٿڂ أٓڄ٬و ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 أٓو ًّٸٌٽ ًّلٺ ّخ حرن ٓڄْش طٸظڀٺ حٿٴجش حٿزخٯْو.ًٓڀڂ أنو ؿ٬پ ّنٴٞ ٍ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رن أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ= - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټٌڅ ٳِ أهَ حٿِڃخڅ هڀْٴش ٤٬ِّ حٿڄخٽ ًٙ ٬ّيه ٫يح.-
 يُ ٫ن ىحًى ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رن أرِ ٫ - 
ٷخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ رؤٍٝ ڃ٠زش ٳڄخ طؤڃَنخ أً ڃخ طٴظْنخ ٷخٽ ًٻَ ٿِ اڅ أڃش ڃن رنِ -

حَٓحثْپ ڃٔوض ٳڀڂ ّؤڃَ ًٿڂ ّنو ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي ٳڀڄخ ٻخڅ ر٬ي ًٿٺ ٷخٽ ٫ڄَ اڅ حهلل ٿْنٴ٪ رو 
٬٤ڄظو ًانڄخ ٫خٳو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٯَْ ًحكي ًانو ٿ٬٤خځ ٫خڃش حٿ٫َخء ًٿٌ ٻخڅ ٫نيُ ٿ

 .ًٓڀڂ ٫ڀْو
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رن أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ= - 
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هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نَٜم رخٿلؾ َٛحهخ كظَ اًح ٣ٴنخ رخٿزْض ٷخٽ -
٫ڄَس ٳلڀڀنخ ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿظًَّش حؿ٬ڀٌىخ ٫ڄَس اٙ ڃن ٻخڅ ڃ٬و حٿييُ ٷخٽ ٳـ٬ڀنخىخ 

 َٛهنخ رخٿلؾ ًحن٤ڀٸنخ اٿَ ڃنَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي ٷخٽ=
حنظ٨َنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش ٛٚس حٿ٬٘خء كظَ ًىذ نلٌ ڃن ٤َٗ حٿڀْپ -

ًٌح ڃٸخ٫يٻڂ ٳبڅ حٿنخّ ٷي أهًٌح ڃ٠خؿ٬يڂ ًانټڂ ٿن طِحٿٌح ٳِ ٷخٽ ٳـخء ٳٜڀَ رنخ ػڂ ٷخٽ ه
ٛٚس ڃنٌ حنظ٨َطڄٌىخ ًٿٌٙ ٬ٟٲ حٿ٬٠ْٲ ًٓٸڂ حٿٔٸْڂ ًكخؿش ًٍ حٿلخؿش ٕهَص ىٌه 

 حٿٜٚس حٿَ ٤َٗ حٿڀْپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حٿظْڄِ ٫ن أرِ ن٠َس  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ أىپ حٿنخٍ حٿٌّن ىڂ أىڀيخ ٙ ّڄٌطٌڅ ًٙ ّلٌْڅ  ٷخٽ-

ًأڃخ أنخّ َّّي حهلل ريڂ حٿَكڄش ٳْڄْظيڂ ٳِ حٿنخٍ ٳْيهپ ٫ڀْيڂ حٿ٘ٴ٬خء ٳْؤهٌ حٿَؿپ أنٜخٍه 
ٳْزؼيڂ أً ٷخٽ ٳْنزظٌڅ ٫ڀَ نيَ حٿلْخء أً ٷخٽ حٿلٌْحڅ أً ٷخٽ حٿلْخس أً ٷخٽ نيَ حٿـنش 

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ طًَڅ نزخص حٿلزش ٳِ كڄْپ حٿْٔپ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ زظٌڅٳْن
حٿ٘ـَس طټٌڅ ه٠َحء ػڂ طټٌڅ ٛٴَحء أً ٷخٽ طټٌڅ ٛٴَحء ػڂ طټٌڅ ه٠َحء ٷخٽ ٳٸخٽ 

 ر٠٬يڂ ٻؤڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ رخٿزخىّش.
ِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أر - 

 ٷخٽ=
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّڄن٬ن أكيٻڂ ىْزش حٿنخّ أڅ ّٸٌٽ ٳِ كٶ اًح ٍآه أً ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛ-

 .ٗييه أً ٓڄ٬و ٷخٽ ًٷخٽ أرٌ ٬ْٓي ًىىص أنِ ٿڂ أٓڄ٬و
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي= - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ ٷٌڃخ ّټٌنٌڅ ٳِ أڃظو ّوَؿٌڅ ٳِ ٳَٷش ڃن حٿنخّ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

ْٓڄخىڂ حٿظلڀْٶ ىڂ َٗ حٿوڀٶ أً ڃن َٗ حٿوڀٶ ّٸظڀيڂ أىنَ حٿ٤خثٴظْن ڃن حٿلٶ ٷخٽ ٳ٠َد 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿيڂ ڃؼٚ أً ٷخٽ ٷٌٙ حٿَؿپ َّڃِ حٿَڃْش أً ٷخٽ حٿَٰٝ ٳْن٨َ 

حٿن٠َ ٳٚ ٍَّ رَْٜس ًّن٨َ ٳِ حٿٴٌٵ ٳٚ ٍَّ  ٳِ حٿنٜپ ٳٚ ٍَّ رَْٜس ًّن٨َ ٳِ
 رَْٜس ٷخٽ ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي ًأنظڂ ٷظڀظڄٌىڂ ّخ أىپ حٿ٬َحٵ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ ٫ًَرش ٷخٽ  - 
 كيػنِ ٓڀْڄخڅ حٿنخؿِ ٫ن أرِ حٿڄظٌٻپ ٫ن أرِ ٬ْٓي=

ڀَ رؤٛلخرو ػڂ ؿخء ٍؿپ ٳٸخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛ-
 ًٓڀڂ ڃن ّظـَ ٫ڀَ ىٌح أً ّظٜيٵ ٫ڀَ ىٌح ٳْٜڀِ ڃ٬و ٷخٽ ٳٜڀَ ڃ٬و ٍؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 
 ٤٫خء رن ِّّي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
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 ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓڄ٬ظڂ حٿنيحء ٳٸٌٿٌح ٻڄخ ّٸٌٽ حٿڄئًڅ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
كيػنخه ٫زي حهلل رن ٫ٌڅ حٿوَحُ ًڃ٬ٜذ حٿِرَُْ ٷخٙ كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن حٿِىَُ 

 ٳٌٻَ ڃؼڀو ٌٓحء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ىحًى رن  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ= حٿلْٜن ٫ن أرِ ٓٴْخڅ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿڄِحرنش ًحٿڄلخٷڀش ًحٿڄِحرنش حٗظَحء حٿؼڄَس ٳِ -

 ٍإًّ حٿنوپ رخٿظڄَ ٻْٚ ًحٿڄلخٷڀش ٻٍَ حٍٕٝ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء حرن ِّّي حٿڀْؼِ  - 

 =٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٿزٔظْن ٫ًن ر٬ْظْن أڃخ حٿز٬ْظخڅ حٿڄٚڃٔش -

 ًحٿڄنخرٌس ًحٿڀزٔظخڅ حٗظڄخٽ حٿٜڄخء ًحٗكظزخء ٳِ ػٌد ًحكي ٿْْ ٫ڀَ ٳَؿو ڃنو ِٗء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٿْغ كيػنِ حرن ٗيخد ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي  - 

 أرِ ٬ْٓي ٷخٽ= حهلل رن ٫ظزش ٫ن
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٗظڄخٽ حٿٜڄخء ًأڅ ّلظزِ حٿَؿپ ٳِ ػٌد ًحكي -

 ٿْْ ٫ڀَ ٳَؿو ڃنو ِٗء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ ٷخٽ ٤٫خء رن  - 

حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ ِّّي ًكيػنخه كـخؽ ٫ن حرن ؿَّق ٷخٽ أهزَنِ حرن ٗيخد ٫ن ٫زْي 
 ٬ْٓي حٿويٍُ=

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٳٌٻَ ڃؼڀو ٬ّنِ ڃؼپ حٿليّغ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ=
ڂ نيَ أڅ ّزٜٶ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ نوخڃش ٳِ ٷزڀش حٿڄٔـي ٳلټيخ رلٜخس ػ-

 حٿَؿپ رْن ّيّو ٫ًن ّڄْنو ًٷخٽ ٿْزٜٶ ٫ن ّٔخٍه أً طلض ٷيڃو حٿٍَْٔ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل ٫ن أرِ ٬ْٓي= - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حهظنخع حٕٓٸْش.-
ٌحڅ رن ٓڀْڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٛٴ - 

 ٬ْٓي ًٍحّش ًٷخٽ ڃَس ّزڀٮ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 حٿٰٔپ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٷخٽ ىٌ ًحؿذ ٫ڀَ ٻپ ڃلظڀڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿ٬ٚء رن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ّٸٌد ٫ن أرْو  - 

 ٷخٽ=
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حُٗحٍ ْٗجخ ٷخٽ ن٬ڂ ط٬ڀڂ ٓؤٿض أرخ ٬ْٓي ىپ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل-

ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ اٍُس حٿئڃن حٿَ أنٜخٱ حٿٔخٷْو ٙ ؿنخف ٫ڀْو ٳْڄخ رْنو ًرْن حٿټ٬زْن ًڃخ أٓٴپ 
 ڃن حٿټ٬زْن ىٌ ٳِ حٿنخٍ ّٸٌٿيخ ػٚع ڃَحص.

ِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ِّّي رن هْٜٴش ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن أر - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
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ٻنض ٳِ كڀٸش ڃن كڀٶ حٕنٜخٍ ٳـخءنخ أرٌ ڃٌَٓ ٻؤنو ڃ٫ٌٌٍ ٳٸخٽ اڅ ٫ڄَ أڃَنِ أڅ -
آطْو ٳؤطْظو ٳخٓظؤًنض ػٚػخ ٳڀڂ ّئًڅ ٿِ ٳَؿ٬ض ًٷي ٷخٽ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

٬ظٺ ٷخٽ أرٌ ڃن حٓظؤًڅ ػٚػخ ٳڀڂ ّئًڅ ٿو ٳڀَْؿ٪ ٳٸخٽ ٿظـْجن رزْنش ٫ڀَ حٿٌُ طٸٌٽ ًاٙ أًؿ
٫ٌٌٍح أً ٷخٽ ٳ٫ِخ ٳٸخٽ حٓظ٘ييٻڂ ٳٸخٽ أرِ رن ٻ٬ذ ٙ ّٸٌځ ڃ٬ٺ طخنخ أرٌ ڃٌَٓ ڃ٬ْٓي ٳؤ

اٙ أَٰٛ حٿٸٌځ ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي ًٻنض أَٰٛىڂ ٳٸڄض ڃ٬و ًٗييص أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن حٓظؤًڅ ػٚػخ ٳڀڂ ّئًڅ ٿو ٳڀَْؿ٪.

ٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ رن ّلَْ رن ٫ڄخٍس ٫ن أرْو ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓ - 
 ٬ْٓي ًٍحّش ٳٌٻَ ٳْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=

ٿْْ ٳْڄخ ىًڅ هڄْ أًحٵ ٛيٷش ًٙ ٳْڄخ ىًڅ هڄْ ًًى ٛيٷش ًٙ ٳْڄخ ىًڅ هڄْ -
 أًٓٶ ٛيٷش.

حٿَكڄن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنِ حرن أرِ ٬ٜ٬ٛش ٫زي حهلل رن ٫زي - 
 ٫ن أرْو ٷخٽ=

ٷخٽ ٿِ أرٌ ٬ْٓي ًٻخڅ ٳِ كـَس ٳٸخٽ ٿِ ّخ رنِ اًح أًنض ٳخٍٳ٪ ٌٛطٺ رخًٕحڅ ٳبنِ -
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿْْ ِٗء ّٔڄ٬و اٙ ٗيي ٿو ؿن ًٙ انْ 

ًٙكـَ ًٷخٽ ڃَس ّخ رنِ اًح ٻنض ٳِ حٿزَحٍُ ٳخٍٳ٪ ٌٛطٺ رخًٕحڅ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 
ؿن ًٙ انْ ًٙ كـَ ًٙ ِٗء ّٔڄ٬و اٙ ٗيي ٿو  ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّٔڄ٬وحهلل ٛ

ٷخٽ أرِ ًٓٴْخڅ ڃو٤ت ٳِ حٓڄو ًحٿٌٜحد ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن 
 أرِ ٬ٜ٬ٛش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ ٬ٜ٬ٛش ْٗن ڃن حٕنٜخٍ ٫ن أرْو  - 
 ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=٫ن أرِ ٬ْٓي ٫

ٌّٗٺ أڅ ّټٌڅ هَْ ڃخٽ حٿَؿپ حٿڄٔڀڂ ٯنڂ ّظز٪ ريخ ٬ٗٲ حٿـزخٽ ًڃٌحٷ٪ حٿٸ٤َ ّٴَ ريّنو -
 ڃن حٿٴظن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٟڄَس ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ أرِ ٷڀض ٓٴْخڅ  - 
 ٓڄ٬و ٷخٽ ٫ُڂ=

ي حٿ٬َٜ كظَ طَٰد ًر٬ي حٿٜزق كظَ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٛٚس ر٬-
 ط٤ڀ٪.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ًن أرِ ٓڀڄش ًحرن أرِ  - 
ٿزْي ٫ن أرِ ٓڀڄش ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي ًحرن ؿَّؾ ٫ن ٓڀْڄخڅ حٕكٌٽ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن أرِ 

 ٬ْٓي=
ْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٻخڅ ٛزْلش ح٫ظټٲ حٿ٬َ٘ حٿ٢ٌٓ ًح٫ظټٴنخ ڃ٬و ٬ّنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

٫َّ٘ن ڃَ رنخ ًنلن ننٸپ ڃظخ٫نخ ٳٸخٽ ڃن ٻخڅ ڃ٬ظټٴخ ٳڀْټن ٳِ ڃ٬ظټٴو انِ ٍأّض ىٌه حٿڀْڀش 
ٳنْٔظيخ ًٍأّظنِ أٓـي ٳِ ڃخء ٣ًْن ٫ًَّٖ حٿڄٔـي ٳيخؿض حٿٔڄخء ٳَأّض ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاڅ ٫ڀَ أنٴو ًؿزيظو أػَ حٿڄخء ًحٿ٤ْن.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن ٫ـٚڅ ٫ن ٫ْخٝ رن ٫زي حهلل رن ٬ٓي كيػنخ ٫زي حهلل - 

 رن أرِ َٓف ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي ٷخٽ=
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫ڀَ حٿڄنزَ اڅ أهٌٱ ڃخ أهخٱ ٫ڀْټڂ ڃخ ّوَؽ -
حهلل ڃن نزخص حٍٕٝ ًُىَس حٿينْخ ٳٸخٽ ٍؿپ أُ ٌٍٓٽ حهلل أً ّؤطِ حٿوَْ رخٿَ٘ ٳٔټض 

أّنخ أنو ّنِٽ ٫ڀْو ٷخٽ ًٯْ٘و ريَ ٫ًَٵ ٳٸخٽ أّن حٿٔخثپ ٳٸخٽ ىخ أنخ ًٿڂ أٍى اٙ كظَ ٍ
هَْح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿوَْ ٙ ّؤطِ اٙ رخٿوَْ اڅ حٿوَْ ٙ ّؤطِ اٙ 

رخٿوَْ اڅ حٿوَْ ٙ ّؤطِ اٙ رخٿوَْ ًٿټن حٿينْخ ه٠َس كڀٌس ًٻخڅ ڃخ ّنزض حٿَرْ٪ ّٸظپ 
ڀض كظَ حڃظيص هخَٛطخىخ ًحٓظٸزڀض حٿ٘ڄْ ٳؼڀ٤ض ّڀڂ اٙ آٻڀش حٿو٠َ ٳبنيخ أٻكز٤خ أً 

ًرخٿض ػڂ ٫خىص ٳؤٻڀض ٳڄن أهٌىخ رلٸيخ رٌٍٹ ٿو ٳْو ًڃن أهٌىخ رَْٰ كٸيخ ٿڂ ّزخٍٹ ٿو 
ًٻخڅ ٻخٿٌُ ّؤٻپ ًٙ ّ٘ز٪ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ٷخٽ ٓٴْخڅ ًٻخڅ ح٫ٕڄٖ ّٔؤٿنِ ٫ن ىٌح 

 حٿليّغ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرِ حٿڄظٌٻپ ٫ن أرِ ٬ْٓي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ّظٌٟؤ اًح ؿخڃ٪ ًاًح أٍحى أڅ َّؿ٪ ٷخٽ ٓٴْخڅ أرٌ ٬ْٓي أىٍٹ حٿلَس.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷخٽ ِّّي رن ىًَڅ ٫ن ى٘خځ ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ ٬ْٓي= - 
 نڄخ ىٌ كز٤خ.ّٸظپ كز٤خ أً هز٤خ ًا-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓٴْخڅ ٷخٽ= - 
ًاڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃٔظوڀٴټڂ ٳْيخ ٳْن٨َ ٻْٲ ط٬ڄڀٌڅ أٙ ًاڅ ٿټپ ٯخىٍ ٿٌحء ٌّځ ٷْخڃش ٫ني -

حٓظش رٸيٍ ٯيٍطو ًٷَة ٫ڀَ ٓٴْخڅ ٓڄ٬ض ٫ڀَ رن ُّي ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي 
 حٿويٍُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٤٫ْش ٫ن أرِ ٫ن أرِ ٬ْٓي ٫ن ك - 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ٻْٲ أن٬ڂ ًٷي حٿظٸڂ ٛخكذ حٿٸَڅ حٿٸَڅ ًكظَ ؿزيظو ًأَٰٛ ٓڄ٬و ّن٨َ ڃظَ ّئڃَ ٷخٽ -
 ٻڀنخ.حٿڄٔڀڄٌڅ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳڄخ نٸٌٽ ٷخٽ ٷٌٿٌح كٔزنخ حهلل ًن٬ڂ حٿٌٻْپ ٫ڀَ حهلل طٌ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٬ّنِ حرن ٫ڄَ ٫ًن ٷ٫ِش ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي ًٍحّش ّزڀٮ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=

ٙ طٔخٳَ حٿڄَأس ػٚػش أّخځ اٙ ًڃ٬يخ ًً ڃلَځ ًنيَ ٫ن ْٛخځ حٿٴ٤َ ًٌّځ حٿنلَ ًنيَ -
٬ي حٿٜزق كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ًٙ ط٘ي ٫ن ٛٚطْن ٛٚس ر٬ي حٿ٬َٜ كظَ طَٰد حٿ٘ڄْ ًر

حٿَكخٽ اٙ اٿَ ػٚػش ڃٔخؿي حٿڄٔـي حٿلَحځ ًڃٔـي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ًحٿڄٔـي حٙٷَٜ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ًٓڄ٪ ؿخرَح ّليع ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 
 حٿويٍُ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=

ٿنخّ ُڃخڅ ًِّٰ ٳجخځ ڃن حٿنخّ ٳْٸخٽ ىپ ٳْټڂ ڃن ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ّؤطِ ٫ڀَ ح-
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْٸٌٿٌڅ ن٬ڂ ٳْٴظق ٿيڂ ػڂ ًِّٰ ٳجخځ ڃن حٿنخّ ٳْٸخٽ ىپ ٳْټڂ ڃن ٛخكذ ڃن 
أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْٸٌٿٌڅ ن٬ڂ ٳْٴظق ٿيڂ ػڂ ًِّٰ ٳجخځ ڃن حٿنخّ 

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْٸٌٿٌڅ خكذ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀن ٛخكذ ڃن ٛٳْٸٌٿٌڅ ىپ ٳْټڂ ڃ
 ن٬ڂ ٳْٴظق ٿيڂ .
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٓڄ٪ ٫ڄًَ رن ٫ظخد رن كنْن ّليع ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=

 ًٷخٽ ٓٴْخڅ ٙ أىٍُ ڃن ٫ظخد ٿٌ أڃٔٺ حهلل حٿٸ٤َ ٫ن حٿنخّ ٓز٪ ٓنْن ػڂ أٍٓڀو-
 ٕٛزلض ٣خثٴش رو ٻخٳَّن ّٸٌٿٌڅ ڃ٤َنخ رنٌء حٿڄـيف.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ كيػنخ  - 
 َّٗٺ رن أرِ نڄَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي ٫ن أرْو ٷخٽ=

 هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٙػنْن حٿَ ٷزخء.-
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿَؿخٽ كيػنخ ٫ڄخٍس كيػ - 

 رن ٯِّش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي ٫ن أرْو ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=
 ڃن ٓؤٽ ًٿو ٷْڄش أًٷْش ٳٸي أٿلٲ.-
ڀڄش كيػنخ ى ٬ّنِ حرن ٓكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ رن آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ كڄخ - 

 =حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ
اًح أطَ أكيٻڂ كخث٤خ ٳؤٍحى أڅ ّؤٻپ ٳڀْنخى ّخ ٛخكذ حٿلخث٢ ػٚػخ ٳبڅ أؿخرو ًاٙ ٳڀْؤٻپ -

پ ٳبڅ ًاًح ڃَ أكيٻڂ رخرپ ٳؤٍحى أڅ َّ٘د ڃن أٿزخنيڂ ٳڀْنخى ّخ ٛخكذ حٗرپ أً ّخ ٍح٫ِ حٗر
 أؿخرو ًاٙ ٳڀَْ٘د ًحٿ٠ْخٳش ػٚػش أّخځ ٳڄخ ُحى ٳيٌ ٛيٷش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنِ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ ٫ڄَحڅ رن  - 
 أرِ ٷْْ ٫ن حرن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو أنو ٷخٽ=

ڃٔـي ٷزخء طڄخٍٍ ٍؿٚڅ ٳِ حٿڄٔـي حٿٌُ أْٓ ٫ڀَ حٿظٸٌٍ ڃن أًٽ ٌّځ ٳٸخٽ ٍؿپ ىٌ -
ًٷخٽ ٍؿپ ىٌ ڃٔـي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ىٌ ڃٔـيُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي أڅ ڃلڄيح كيع أڅ ًٻٌحڅ أرخ  - 

 ٛخٿق كيع ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ًؿخرَ رن ٫زي حهلل ًأرِ ىََّس=
 حٿَٜٱ ًٍٳ٬و ٍؿٚڅ ڃنيڂ اٿَ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.أنيڂ نيٌح ٫ن -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿوٴخٱ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ڃلڄي  - 

رن َّْٓن أڅ ًٻٌحڅ أرخ ٛخٿق ٷخٽ ًأػنَ ٫ڀْو هَْح كيع ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًأرِ ٬ْٓي 
 حٿويٍُ ًأرِ ىََّس=

 ٳ٬و ٍؿٚڅ ڃنيڂ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.أنيڂ نيٌح ٫ن حٿَٜٱ ٍ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن أ٬ٗغ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرِ ٛخٿق  - 

 ًٻٌحڅ ٫ن أرِ ىََّس ًأرِ ٬ْٓي ًؿخرَ حػنْن ڃن ىئٙء حٿؼٚػش=
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿَٜٱ.-
ػنخ ّلِ رن ٯْٚڅ كيػنخ ٍٗيّن ٷخٽ كيػنخ ٫ڄًَ رن حٿلَع كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 ٫ن أرِ حٿٔڄق ٫ن أرِ حٿيْؼڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿڄئڃنٌڅ ٳِ حٿينْخ ٫ڀَ ػٚػش أؿِحء حٿٌّن آڃنٌح -

ڃنو حٿنخّ ٫ڀَ رخهلل ًٌٍٓٿو ػڂ ٿڂ َّطخرٌح ًؿخىيًح رؤڃٌاٿيڂ ًأنٴٔيڂ ٳِ ٓزْپ حهلل ًحٿٌُ ّؤ
 أڃٌحٿيڂ ًأنٴٔيڂ ػڂ حٿٌُ اًح أَٗٱ ٫ڀَ ٣ڄ٪ طَٻو هلل ٫ِ ًؿپ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃنٌٍٜ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ڃلڄي ٷخٽ أهزَنِ  - 
 ٍرْق رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

څ ًٷخٽ ىٌح ٫نِ ٫ًڄن ٿڂ ٠ّلِ ڃن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٟلَ رټزٖ أٷَ-
 أڃظِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حىٍّْ ٬ّنِ حٿ٘خٳ٬ِ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ىحًى  - 
 رن حٿلْٜن ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ڃٌٿَ أرِ أكڄي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

ظڄَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿڄِحرنش ًحٿڄلخٷڀش ًحٿڄِحرنش حٗظَحء حٿ-
 رخٿظڄَ ٳِ ٍإّ حٿنوپ ًحٿڄلخٷڀش حٓظټَحء حٍٕٝ رخٿلن٤ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن  - 
٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش كيػنخ أرٌ هخٿي حٕكڄَ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿ٠لخٹ حٿڄَ٘ٷِ 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 ٫ڀْو ًٓڀڂ حنو ٷخٽ أ٬ّـِ أكيٻڂ أڅ ّٸَأ ػڀغ حٿٸَآڅ ٳِ ٿْڀش ٷخٽ ٳ٘ٶ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

 ًٿٺ ٫ڀَ أٛلخرو ٳٸخٿٌح ڃن ٤ّْٶ ًٿٺ ٷخٽ ّٸَأ ٷپ ىٌ حهلل أكي ٳيِ ػڀغ حٿٸَآڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ رټَ رن ڃ٠َ ٫ن حرن حٿيخى ٫ن ٫زي  - 

 ٍُ=حهلل رن هزخد ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿوي
أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح ٍأٍ أكيٻڂ حٿَإّخ ّلزيخ ٳبنڄخ ىِ ڃن -

حهلل ٳڀْلڄي حهلل ٫ڀْيخ ًٿْليع ريخ ٳبًح ٍأٍ ٯَْ ًٿٺ ڃڄخ ّټَه ٳبنڄخ ىِ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ 
 ٳڀْٔظ٬ٌ رخهلل ڃن َٗىخ ًٙ ٌّٻَىخ ٕكي ٳبنيخ ٙ ط٠َه.

 زش كيػنخ رټَ ڃن ڃ٠َ ٫ن حرنكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْ - 
 حٿيخى ٫ن ٫زي حهلل رن هزخد ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طٌحٛڀٌح ٳؤّټڂ أٍحى أڅ ٌّحٛپ ٳڀٌْحٛپ -
كظَ حٿٔلَ ٳٸخٿٌح انٺ طٌحٛپ ٷخٽ انِ ٿٔض ٻيْجظټڂ انِ أرْض ٿِ ڃ٬٤ڂ ٬٤ّڄنِ ًٓخٵ 

 ّٔٸْنِ.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿلخٍع ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ىٍحؽ ٫ن أرِ حٿيْؼڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ كڀْڂ اٙ ًً ٫ِس ًٙ كټْڂ اٙ ًً طـَرش.-
٫ن ّلنْ ڃٌٿَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٿْغ ٫ن حرن حٿيخى  - 

 ڃ٬ٜذ رن حٿِرَْ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
رْنڄخ نلن نَْٔ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿ٬َؽ حً ٫َٝ ٗخ٫َ ّن٘ي ٳٸخٽ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هًٌح حٿ٤ْ٘خڅ أً أڃٔټٌح حٿ٤ْ٘خڅ ٿجن ّڄظڀت ؿٌٱ ٍؿپ 
 ٷْلخ هَْ ٿو ڃن أڅ ّڄظڀت ٬َٗح.

يػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن حرن حٿيخى كيػنخ ٫زي حهلل ك - 
 ٫ن ٫زي حهلل رن حٿوزخد ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ ٫نيه ٫ڄو أرٌ ٣خٿذ ٳٸخٽ ٿو ٿ٬ڀو طنٴ٬و ٗٴخ٫ظِ ٌّځ 
 حٿٸْخڃش ٳْـ٬پ ٳِ ٟل٠خف ڃن نخٍ ّزڀٮ ٻ٬زو ّٰڀِ ڃنو ىڃخٯو.
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٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٿْغ ٫ن هخٿي رن ِّّي ٫ن ٬ْٓي رن كيػنخ  - 
 أرِ ىٚٽ ٫ن أرِ ٬ّٸٌد حٿوْخ١ ٷخٽ=

ٗييص ڃ٪ ڃ٬ٜذ رن حٿِرَْ حٿٴ٤َ رخٿڄيّنش ٳؤٍٓپ اٿَ أرِ ٬ْٓي ٳٔؤٿو ٻْٲ ٻخڅ ّٜن٪ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه أرٌ ٬ْٓي=

 ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ٷزپ أڅ ّو٤ذ ٳٜڀَ ٌّڃجٌ ٷزپ حٿو٤زش.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿَؿخٽ ٫ن  - 

 ٫ڄخٍس رن ٯِّش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو ٷخٽ=
يص ٷخٽ ٳخٓظٸزڀنِ ٳٸخٽ َٓكظنِ أڃِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٓؤٿو ٳؤطْظو ٳٸ٬-

ڃن حٓظٰنَ أٯنخه حهلل ًڃن حٓظ٬ٲ أ٫ٴخه حهلل ًڃن حٓظټٲ ٻٴخه حهلل ًڃن ٓؤٽ ًٿو ٷْڄش أًٷْش 
 ٳٸي أٿلڀٲ ٷخٽ ٳٸڀض نخٷظِ حٿْخٷٌطش ىَ هَْ ڃن أًٷْش ٳَؿ٬ض ًٿڂ أٓؤٿو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن أرِ حٿَؿخٽ= - 
 نلٌه.-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش كيػنخ ٬ّٸٌد ٬ّنِ حٿٸخٍة كيػنخ ٓيْپ ٫ن أرْو ٫ن كي - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ْڀو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طز٬ٌْح حٿٌىذ رخٿٌىذ ًٙ حٿٌٍٵ رخٿٌٍٵ اٙ -

لَ ڃن ًُنخ رٌُڅ ڃؼٚ رڄؼپ ٌٓحء رٌٔحء ًٷخٽ ٳبًح حٗظي حٿلَ ٳؤرَىًح رخٿٜٚس ٳبڅ ٗيس حٿ
 ٳْق ؿينڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀَ رن ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬خً رن ى٘خځ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن  - 
 ٫خڃَ حٕكٌٽ ٫ن أرِ رټَ حٿٜيّٶ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح حٗظيَ حٿڄئڃن حٿٌٿي ٳِ حٿـنش ٻخڅ كڄڀو ٬ًًٟو -
 ّ٘ظيِ. ًٓنو ٳِ ٓخ٫ش ًحكيس ٻڄخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ حرن ٫ـٚڅ كيػنِ ٫ْخٝ رن ٫زي  - 
 حهلل ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ ح هلل ٛڀَ حهلل ٫ْڀو ًٓڀڂ ّلذ حٿ٬َحؿْن ّڄٔټيخ ٳِ ّيه ٳيهپ حٿڄٔـي ٳَأٍ -
 نوخڃش ٳِ ٷزڀش حٿڄٔـي ٳلظيخ رو كظَ أنٸخىخ.

أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ كيػنخ أرٌ ن٠َس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
 ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=

أنو نيَ ٫ن حٿـَ أڅ ّنزٌ ٳْو ٫ًن حٿظڄَ ًحٿِرْذ أڅ ّوڀ٢ رْنيڄخ ٫ًن حٿزَٔ ًحٿظڄَ أڅ -
 ّوڀ٢ رْنيڄخ.

ًڃلڄي رن ٫زْي ٷخٙ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش - 
 ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ىهپ أىپ حٿـنش حٿـنش ًأىپ حٿنخٍ حٿنخٍ ّـخء -
رخٿڄٌص ٻؤنو ٻزٖ أڃڀق ٳٌْٷٲ رْن حٿـنش ًحٿنخٍ ٳْٸخٽ ّخ أىپ حٿـنش ىپ ط٬َٳٌڅ ىٌح ٷخٽ 

٬ڂ ىٌح حٿڄٌص ٷخٽ ٳْٸخٽ ّخ أىپ حٿنخٍىپ ط٬َٳٌڅ ىٌح ٷخٽ ٳَْ٘ثزٌڅ ٳْن٨ًَڅ ًّٸٌٿٌڅ ن
ٳَْ٘ثزٌڅ ٳْن٨ًَڅ ًّٸٌٿٌڅ ن٬ڂ ىٌح حٿڄٌص ٷخٽ ٳْئڃَ رو ٳٌْرق ٷخٽ ًّٸخٽ ّخ أىپ حٿـنش 



  

 

 

Page 20 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

هڀٌى ٙ ڃٌص ًّخ أىپ حٿنخٍ هڀٌى ٙ ڃٌص ٷخٽ ػڂ ٷَأ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٷخٽ ًأٗخٍ رْيه ٷخٽ ڃلڄي رن ٫زْي ٳِ ٴڀش ًأنٌٍىڂ ٌّځ حٿلَٔس حً ٷ٠ِ حٕڃَ ًىڂ ٳِ ٯ

 كيّؼو اًح ىهپ أىپ حٿـنش حٿـنش ًأىپ حٿنخٍ حٿنخٍ ّـخء رخٿڄٌص ٻؤنو ٻزٖ أڃڀق.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ ٷخٽ=
ن ٷزڀِ ٻڄؼپ ٍؿپ رنَ ىحٍح ٳؤطڄيخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀِ ًڃؼپ حٿنزْْن ڃ-

 اٙ ٿزنش ًحكيس ٳـجض أنخ ٳؤطڄض طڀٺ حٿڀزنش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي= - 
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٷٌٿو ٫ِ ًؿپ ًٻٌٿٺ ؿ٬ڀنخٻڂ أڃش ٤ًٓخ ٷخٽ ٫يٙ.-
ِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٬ٓي حٿ٤خثِ ٫ن ٤٫ْش كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ًٻَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛخكذ حٿٌٍٜ ٳٸخٽ ٫ن ّڄْنو ؿزَّپ ٫ًن ّٔخٍه -

 ڃْټخثْپ ٫ڀْيڂ حٿٔٚځ.
ّخّ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ؿ٬ٴَ رن ا - 

 ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ر٬ؼنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ َّٓش ػٚػْن ٍحٻزخ ٷخٽ ٳنِٿنخ رٸٌځ ڃن حٿ٬َد ٷخٽ -

ٳٔؤٿنخىڂ أڅ ٠ّْٴٌنخ ٳؤرٌح ٷخٽ ٳڀي٭ ْٓيىڂ ٷخٽ ٳؤطٌنخ ٳٸخٿٌح ٳْټڂ أكي َّٷِ ڃن حٿ٬ٸَد ٷخٽ 
ْيخ خٿٌح ٳبنخ ن٤٬ْټڂ ػٚػْن ٗخس ٷخٽ ٳٸَأص ٫ڀٳٸڀض ن٬ڂ أنخ ًٿټن ٙ أٳ٬پ كظَ ط٤٬ٌنخ ْٗجخ ٷ

حٿلڄي هلل ٓز٪ ڃَحص ٷخٽ ٳزَأ ٷخٽ ٳڀڄخ ٷز٠نخ حٿٰنڂ ٷخٽ ٫َٝ ٳِ أنٴٔنخ ڃنيخ ٷخٽ ٳټٴٴنخ 
كظَ أطْنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٌٻَنخ ًٿٺ ٿو ٷخٽ ٳٸخٽ أڃخ ٫ڀڄض أنيخ ٍٷْش 

 .حٷٔڄٌىخ ًحَٟرٌ ٿِ ڃ٬ټڂ رٔيڂ
يػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ كَْٜ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ػٌد ًحكي ًح٬ٟخ ٣َٳْو ٫ڀَ ٫خطٸْو.ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٓڄ٬ْپ رن ٍؿخء ٫ن أرْو  - 

 ٫ًن ٷْْ رن ڃٔڀڂ ٫ن ٣خٍٵ رن ٗيخد ٻٚىڄخ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٿٜٚس ًٿڂ ّټن ّزيأ أهَؽ ڃًَحڅ حٿڄنزَ ٳِ ٌّځ ٫ْي ًٿڂ ّټن ّوَؽ رو ًريأ رخٿو٤زش ٷزپ ح-

ريخ ٷخٽ ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ ڃًَحڅ هخٿٴض حٿٔنش أهَؿض حٿڄنزَ ٌّځ ٫ْي ًٿڂ ّٺ ّوَؽ رو ٳِ 
ٌّځ ٫ْي ًريأص رخٿو٤زش ٷزپ حٿٜٚس ًٿڂ ّټن ّزيأ ريخ ٷخٽ ٳٸخٽ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ ڃن ىٌح 

 ٛڀَ حهلل ڀْو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهللٷخٿٌح ٳٚڅ رن ٳٚڅ ٷخٽ ٳٸخٽ أرٌ ٬ْٓي أڃخ ىٌح ٳٸي ٷ٠َ ڃخ ٫
٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٍأٍ ڃنټڂ ڃنټَح ٳبڅ حٓظ٤خ٩ اڅ َّْٰه رْيه ٳڀْٴ٬پ ًٷخٽ ڃَس ٳڀَْْٰه 

 رْيه ٳبڅ ٿڂ ّٔظ٤٪ رْيه ٳزڀٔخنو ٳبڅ ٿڂ ّٔظ٤٪ ٳزٸڀزو ًًٿٺ أ٬ٟٲ حّٗڄخڅ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٫زْي حهلل رن حٿٌٿْي حٿٌٛخٳِ ٫ن ٤٫ْش  - 
 ِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=حٿ٬ٌٳ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷخٽ كْن ّؤًُ اٿَ ٳَحٗو حٓظٰٴَ حهلل حٿٌُ ٙ اٿو -
اٙ ىٌ حٿلِ حٿٸٌْځ ًأطٌد اٿْو ػٚع ڃَحص ٯٴَ حهلل ٿو ًنٌرو ًاڅ ٻخنض ڃؼپ ُري حٿزلَ ًاڅ 

 ٻخنض ڃؼپ ٍڃپ ٫خٿؾ ًاڅ ٻخنض ڃؼپ ٫يى ًٍٵ حٿ٘ـَ.
  كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ىحًى رن أرِ ىني ٫ن أرِ ن٠َس ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل - 
ٷڀض ٙرِ ٬ْٓي أٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٌىذ رخٿٌىذ ًحٿٴ٠ش -

رخٿٴ٠ش ٷخٽ ٓؤهزَٻڂ ڃخ ٓڄ٬ض ڃنو ؿخءه ٛخكذ طڄَه رظڄَ ٣ْذ ًٻخڅ طڄَ حٿنزِ ٛڀَ 
ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أّن ٿٺ ىٌح  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸخٽ ٿو حٿڀٌڅ ٷخٽ ٳٸخٽ

حٿظڄَ حٿ٤ْذ ٷخٽ ًىزض رٜخ٫ْن ڃن طڄَنخ ًحٗظَّض رو ٛخ٫خ ڃن ىٌح ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍرْض ٷخٽ ػڂ ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي ٳخٿظڄَ رخٿظڄَ أٍرَ أځ حٿٴ٠ش رخٿٴ٠ش 

 ًحٿٌىذ رخٿٌىذ
حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
ح٫ظټٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬َ٘ ح٢ًٕٓ ڃن ٍڃ٠خڅ ًىٌ ّڀظڄْ ٿْڀش حٿٸيٍ -

ٷزپ أڅ طزخڅ ٿو ٳڀڄخ طٸ٠ْن أڃَ رزنْخنو ٳنٸٞ ػڂ أرْنض ٿو أنيخ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ٳؤڃَ 
ًحهَ ػڂ هَؽ ٫ڀَ حٿنخّ ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ أنيخ أرْنض ٿِ رخٿزنخء ٳؤ٫ْي ػڂ ح٫ظټٲ حٿ٬َ٘ حٕ

ٿْڀش حٿٸيٍ ٳوَؿض ٕهزَٻڂ ريخ ٳـخء ٍؿٚڅ ّلْٴخڅ ڃ٬يڄخ حٿ٤ْ٘خڅ ٳنْٔظيخ ٳخٿظڄٌٔىخ ٳِ 
حٿظخ٬ٓش ًحٿٔخر٬ش ًحٿوخڃٔش ٳٸڀض ّخ أرخ ٬ْٓي انټڂ أ٫ڀڂ رخٿ٬يى ڃنخ ٷخٽ أنخ أكٶ رٌحٹ ڃنټڂ ٳڄخ 

ٽ طي٩ حٿظِ طي٫ٌڅ اكيٍ ٫ًَّ٘ن ًحٿظِ طڀْيخ حٿظخ٬ٓش ًطي٩ ٬ش ًحٿوخڃٔش ٷخحٿظخ٬ٓش ًحٿٔخر
حٿظِ طي٫ٌڅ ػٚػش ًحٿظِ طڀْيخ حٿٔخر٬ش ًطي٩ حٿظِ طي٫ٌڅ هڄٔش ٫ًَّ٘ن ًحٿظِ طڀْيخ 

 حٿوخڃٔش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ ٬ْٓي رن ِّّي ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ ٷخٽ=
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ أىپ حٿنخٍ حٿٌّن ىڂ أىڀيخ ٳبنيڂ ٙ ّڄٌطٌڅ ٳْيخ ًٙ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

ّلٌْڅ ًٿټن نخّ أً ٻڄخ ٷخٽ طْٜزيڂ حٿنخٍ رٌنٌريڂ أً ٷخٽ رو٤ْخىڂ ٳْڄْظيڂ اڃخطش كظَ اًح 
ٛخًٍح ٳلڄخ أًڅ ٳِ حٿ٘ٴخ٫ش ٳـِء ريڂ ٟزخثَ ٟزخثَ ٳنزظٌح ٫ڀَ أنيخٍ حٿـنش ٳْٸخٽ ّخ أىپ 

ْنزظٌڅ نزخص حٿلزش طټٌڅ ٳِ كڄْپ حٿْٔپ ٷخٽ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ أٳ٠ٌْح ٫ڀْيڂ ٳ حٿـنش
 .كْنجٌ ٻؤڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٻخڅ رخٿزخىّش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ حرن ٫ٌڅ ٫ن ڃلڄي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 
 رَ٘ رن ڃ٬ٌٔى ٷخٽ ٳَى حٿليّغ كظَ ٍىه حٿَ أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=

ًٿٺ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ًڃخ ًحٻڂ ٷخٿٌح حٿَؿپ طټٌڅ ٿو حٿڄَأس طَٟ٪ ً ٻَ -
ٳْْٜذ ڃنيخ ًّټَه أڅ طلڄپ ڃنو ًحٿَؿپ طټٌڅ ٿو حٿـخٍّش ٳْْٜذ ڃنيخ ًّټَه أڅ طلڄپ 
ڃنو ٳٸخٽ ٳٚ ٫ڀْټڂ أڅ طٴ٬ڀٌح ًحٻڂ ٳبنڄخ ىٌ حٿٸيٍ ٷخٽ حرن ٫ٌڅ ٳليػض رو حٿلٔن ٳٸخٽ ٳٚ 

 .ُؿَن ىٌح ٫ڀْټڂ ًٿټ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٔزٌح أٛلخرِ ٳبڅ أكيٻڂ ٿٌ أنٴٶ ڃؼپ أُكي ًىزخ -
 ڃخرڀٮ ڃي أكيىڂ ًٙ نْٜٴو.

يػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ك - 
 ٬ْٓي أً ٫ن أرِ ىََّس ٗٺ ح٫ٕڄٖ ٷخٽ=

ٿڄخ ٻخڅ ٯًِس طزٌٹ أٛخد حٿنخّ ڃـخ٫ش ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٌ أًنض ٿنخ ٳنلَنخ نٌحٟلنخ -
ٳؤٻڀنخ ًحىىنخ ٳٸخٽ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٳ٬ڀٌح ٳـخء ٫ڄَ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

حٿ٨يَ ًٿټن حى٫يڂ رٴ٠پ أًُحىىڂ ػڂ حى٩ ٿيڂ ٫ڀْو رخٿزَٻش ٿ٬پ حهلل أڅ انيڂ اڅ ٳ٬ڀٌح ٷپ 
ٳِ ًٿٺ ٳي٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رن٤٪ ٳز٤ٔو ػڂ ى٫خىڂ رٴ٠پ أًُحىىڂ  ّـ٬پ

ٳـ٬پ حٿَؿپ ّـِء رټٲ حٿٌٍس ًحٓهَ رټٲ حٿظڄَ ًحٓهَ رخٿټَٔس كظَ حؿظڄ٪ ٫ڀَ حٿن٤٪ 
ٻش ػڂ ٷخٽ ٿيڂ هًٌح ٳِ أ٫ًْظټڂ ٷخٽ ٳؤهًٌح ٳِ ػڂ ى٫خ ٫ڀْو رخٿزَ ڃن ًٿٺ ِٗء َّْٔ

أ٫ًْظيڂ كظَ ڃخ طَٻٌح ڃن حٿ٬ٔټَ ٫ًخء اٙ ڃڀئًه ًأٻڀٌح كظَ ٗز٬ٌح ًٳ٠ڀض ڃنو ٳ٠ڀش 
ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأنِ ٌٍٓٽ حهلل ٙ ّڀٸَ حهلل ريخ 

 .ش٫زي ٯَْ ٗخٹ ٳظلـذ ٫نو حٿـن
 كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل - 

٫زي حهلل رن حٿڄَْٰس رن ڃ٬ْٸْذ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ٫ڄًَ رن ٫زي حٿ٬ظٌحٍُ كيػنِ ٿْغ ًٻخڅ 
ّظْڄخ ٳِ كـَ أرِ ٬ْٓي ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أرِ ٓڀْڄخڅ رن ٫ڄًَ ىٌ أرٌ حٿيْؼڂ حٿٌُ 

 خ ٬ْٓي ّٸٌٽ=ًَُّ ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ ٓڄ٬ض أر
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٌّٟ٪ حٿَٜح١ رْن ٧يَُ ؿينڂ ٫ڀْو كٔٺ -

ٻلٔٺ حٿ٬ٔيحڅ ػڂ ّٔظـِْ حٿنخّ ٳنخؽ ڃٔڀڂ ًڃـيًف رو ػڂ نخؽ ًڃلظزْ رو ڃنټٌّ ٳْيخ 
ٳبًح ٳَ٭ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن حٿٸ٠خء رْن حٿ٬زخى ّٴٸي حٿڄئڃنٌڅ ٍؿخٙ ٻخنٌح ڃ٬يڂ ٳِ حٿينْخ 

رِٻخثيڂ ًٌّٜڃٌڅ ْٛخڃيڂ ًّلـٌڅ كـيڂ ًًِّٰڅ ٯًِىڂ ٚطيڂ ًِّٻٌڅ ّٜڀٌڅ رٜ
ٳْٸٌٿٌڅ أُ ٍرنخ ٫زخى ڃن ٫زخىٹ ٻخنٌح ڃ٬نخ ٳِ حٿينْخ ّٜڀٌڅ ٛٚطنخ ًِّٻٌڅ ُٻخطنخ 

ًٌّٜڃٌڅ ْٛخڃنخ ًّلـٌڅ كـنخ ًًِّٰڅ ٯًِنخ ٙ نَحىڂ ٳْٸٌٽ حًىزٌح حٿَ حٿنخٍ ٳڄن 
هٌطيڂ حٿنخٍ ٫ڀَ ٷيٍ أ٫ڄخٿيڂ ٳڄنيڂ ڃن أهٌطو ٷخٽ ٳْـيًنيڂ ٷي أ ًؿيطڂ ٳْيخ ڃنيڂ ٳؤهَؿٌه

اٿَ ٷيڃْو ًڃنيڂ ڃن أهٌطو اٿَ نٜٲ ٓخٷْو ًڃنيڂ ڃن أهٌطو اٿَ ٍٻزظْو ًڃنيڂ ڃن حٍُطو 
ًڃنيڂ ڃن أهٌطو اٿَ ػيّْو ًڃنيڂ ڃن أهٌطو اٿَ ٫نٸو ًٿڂ طٰٖ حٿٌؿٌه ٳْٔظوَؿٌنيڂ ڃنيخ 

ٷخٽ ٯٔپ أىپ حٿـنش ٳْنزظٌڅ نزخص ٌٽ حهلل ًڃخ حٿلْخس ٳ٤َْكٌنيڂ ٳِ ڃخء حٿلْخس ٷْپ ّخ ٍٓ
حٿ٫ٍِش ًٷخٽ ڃَس ٳْو ٻڄخ طنزض حٿ٫ٍِش ٳِ ٯؼخء حٿْٔپ ػڂ ّ٘ٴ٪ حٕنزْخء ٳِ ٻپ ڃن ٻخڅ 

ّ٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ڃوڀٜخ ٳْوَؿٌنيڂ ڃنيخ ٷخٽ ػڂ ّظلنن حهلل رَكڄظو ٫ڀَ ڃن ٳْيخ ٳڄخ 
 اٙ أهَؿو ڃنيخ. ّظَٹ ٳْيخ ٫زيح ٳِ ٷڀزو ڃؼٸخٽ كزش ڃن اّڄخڅ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ حٿيٓظٌحثِ كيػنِ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنخ  - 
 ٫ْخٝ ٷخٽ ٷڀض ٙرِ ٬ْٓي حٿويٍُ أكينخ ّٜڀِ ٳٚ ّيٍُ ٻڂ ٛڀَ ٳٸخٽ=
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ أكيٻڂ ٳٚ ّيٍُ ٻڂ ٛڀَ ٳڀْٔـي ٓـيطْن -
څ ٳٸخٽ حنٺ ٷي أكيػض ٳڀْٸپ ٻٌرض اٙ ڃخ ًؿي ٍّلو رؤنٴو ًىٌ ؿخٿْ ًاًح ؿخء أكيٻڂ حٿ٤ْ٘خ

 أً ٓڄ٪ ٌٛطو رؤًنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أهزَنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ ٷخٽ=
ٻنخ نًِٰ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄنخ حٿٜخثڂ ًڃنخ حٿڄٴ٤َ ٳٚ ّـي حٿٜخثڂ ٫ڀَ -

ًٙ حٿڄٴ٤َ ٫ڀَ حٿٜخثڂ ًَّڅ أنو ٬ّنِ ڃن ًؿي ٷٌس ٳٜخځ ٳبڅ ًٿٺ كٔن ًًَّڅ حٿڄٴ٤َ 
 أنو ڃن ًؿي ٬ٟٴخ ٳؤٳ٤َ ٳبڅ ًٿٺ كٔن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي ٷخٽ=

يّيح ًنخّ ؿْخ٩ ػڂ ٍكنخ اٿَ ٿڂ ن٬ي اڅ ٳظلض هْزَ ًٷ٬نخ ٳِ طڀٺ حٿزٸڀش ٳؤٻڀنخ ڃنيخ أٻٚ ٗ-
حٿڄٔـي ٳٌؿي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَّق ٳٸخٽ ڃن أٻپ ڃن ىٌه حٿ٘ـَس حٿوزْؼش 
ٳٚ ّٸَرنخ ٳِ حٿڄٔـي ٳٸخٽ حٿنخّ كَڃض كَڃض ٳزڀٮ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ليخ. ًٿټنيخ ٗـَس أٻَه ٍّّيخ حٿنخّ انو ٿْْ ٿِ طلَّڂ ڃخ أكڀو حهللٳٸخٽ ّخ أ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ ىڄخځ رن ّلَْ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء  - 

 رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طټظزٌح ٫نِ ْٗجخ ٌٍٓ حٿٸَآڅ ڃن ٻظذ ْٗجخ ٌٍٓ -

 حٿٸَآڅ ٳڀْڄلو.
حٿيٓظٌحثِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٫ن ىڂ  - 

 ٫ن أرِ ٍٳخ٫ش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٔلٌٍ أٻڀش رَٻش ٳٚ طي٫ٌه ًٿٌ أڅ ّـ٩َ أكيٻڂ -

 ؿ٫َش ڃن ڃخء ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ًڃٚثټظو ّٜڀٌڅ ٫ڀَ حٿڄظٔلَّن.
ٷخٽ أنزؤنخ ىڄخځ ٷخٽ أنزؤنخ ُّي رن أٓڀڂ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٗذ رن كَد - 

 ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طټظزٌح ٫نِ ْٗجخ ٳڄن ٻظذ ٫نِ ْٗجخ ٳڀْڄلو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٷخٽ= - 
 َد ًىٌ ٷخثڂ ٷخٽ ؿخرَ ٻنخ نټَه ًٿٺ.ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن حٿَؿپ ّ٘-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أنو  - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 ّ٘يي أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُؿَ ٫ن ًحٹ ًُؿَ أڅ طٔظٸزپ حٿٸزڀش ٿزٌٽ.-
ي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ كيػنخ ى٘خځ ٬ّنِ حرن ٬ٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄ - 

 ٫ن ُّي رن أٓڀڂ=
أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٳظق هٌهش ٿو ٫ًنيه أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ ٳوَؿض ٫ڀْيڂ كْش ٳؤڃَ ٫زي -

حهلل رن ٫ڄَ رٸظڀيخ ٳٸخٽ أرٌ ٬ْٓي أڃخ ٫ڀڄض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ أڅ 
 ّئًنين ٷزپ أڅ ّٸظڀين.
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زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٗذ رن كَد كيػنخ ى٘خځ رن ٬ٓي كيػنخ ُّي رن أٓڀڂ كيػنخ ٫ - 
 ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ّظٜزَ ّٜزَه حهلل ًڃن ّٔظٰن ّٰنو حهلل ًڃن -
 ّٔظ٬ٴٲ ٬ّٴو حهلل ًڃخ أؿي ٿټڂ ٍُٷخ أًٓ٪ ڃن حٿٜزَ.

 كيػنِ أرِ كيػنِ آلٶ رن ٫َْٔ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ُّي ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ىََّس ٷخٽ=

ٻنخ ٷ٬ٌىح نټظذ ڃخ نٔڄ٪ ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳوَؽ ٫ڀْنخ ٳٸخٽ ڃخ ىٌح طټظزٌڅ -
حڃل٠ٌح  ٳٸڀنخ ڃخ نٔڄ٪ ڃنٺ ٳٸخٽ أٻظخد ڃ٪ ٻظخد حهلل ٳٸڀنخ ڃخ نٔڄ٪ ٳٸخٽ حٻظزٌح ٻظخد حهلل

ٻظخد حهلل أٻظخد ٯَْ ٻظخد حهلل حڃل٠ٌح ٻظخد حهلل أً هڀٌٜه ٷخٽ ٳـڄ٬نخ ڃخ ٻظزنخ ٳِ ٬ْٛي 
ػڂ أكَٷنخه رخٿنخٍ ٷڀنخ أُ ٌٍٓٽ حهلل أنظليع ٫نٺ ٷخٽ ن٬ڂ ػليػٌح ٫نِ ًٙ كَؽ ًڃن ًحكي 

پ ٌٓٽ حهلل أنظليع ٫ن رنِ حَٓحثْٻٌد ٫ڀِ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ ٷخٽ ٳٸڀنخ ّخ ٍ
ٷخٽ ن٬ڂ طليػٌح ٫ن رنِ حَٓحثْپ ًٙ كَؽ ٳبنټڂ ٙ طليػٌڅ ٫نيڂ رِ٘ء اٙ ًٷي ٻخڅ ٳْيڂ 

 أ٫ـذ ڃنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ كڄخى ٫ن رَ٘ رن كَد ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ ٷخٽ=
ْو ًؿ٬پ ر٬َٳش ّي٫ٌح ىټٌح ًٳ٪ ّيّو كْخٽ ػنيًطٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٷٴخ -

 .ر٤ٌڅ ٻٴْو ڃڄخ ّڀِ حٍٕٝ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ حرن ٗيخد ٫ن ٫زْي حهلل  - 

 رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٗظڄخٽ حٿٜڄخء ًأڅ ّلظزِ حٿَؿپ ٳِ ػٌد ًحكي -

 ٿْْ ٫ڀَ ٳَؿو ڃنو ِٗء.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ حٿٜيّٶ حٿنخؿِ ٫ن كيػنخ  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوڀٚ حٿڄئڃنٌڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ڃن حٿنخٍ ٳْلزٌٔڅ ٫ڀَ -

ٷن٤َس رْن حٿـنش ًحٿنخٍ ٳْٸظٚ ٿز٠٬يڂ ڃن ر٬ٞ ڃ٨خٿڂ ٻخنض رْنيڂ ٳِ حٿينْخ كظَ اًح 
ٌح ًنٸٌح أًڅ ٿيڂ ٳِ ىهٌٽ حٿـنش ٳٌحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٕكيىڂ أىيٍ ٿڄنِٿو ٳِ حٿـنش ڃنو ىٌر

 .حٿينْخرڄنِٿو ٻخڅ ٳِ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ كيػنخ ْٗزخڅ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٳَحّ رن  - 

 ّلَْ حٿيڄيحنِ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٸي ىهپ ٍؿپ حٿـنش ڃخ ٫ڄپ هَْ ٷ٢ ٷخٽ ٕىڀو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-

كْن ك٠َه حٿڄٌص اًح أنخ ڃض ٳؤكَٷٌنِ ػڂ حٓلٸٌنِ ػڂ حًًٍح نٜٴِ ٳِ حٿزلَ ًنٜٴِ 
ٳِ حٿزَ ٳؤڃَ حهلل حٿزَ ًحٿزلَ ٳـڄ٬خه ػڂ ٷخٽ ڃخ كڄڀٺ ٫ڀَ ڃخ ٛن٬ض ٷخٽ ڃوخٳظٺ ٷخٽ ٳٰٴَ 

 ٿو رٌٿٺ.
كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 ن٠َس حٿ٬ٌٳِ أڅ حرخ ٬ْٓي حٿويٍُ أهزَه ٷخٽ=
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 ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٌطَ ٳٸخٽ أًطًَح ٷزپ حٿٜزق.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٳِ طٴَْٔ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿڄظٌٻپ  - 

 ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=حٿنخؿِ ٫
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوڀٚ حٿڄئڃنٌڅ ڃن حٿنخٍ ٳٌٻَ حٿليّغ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ًًٍف ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٤٫خء رن  - 

 حٿٔخثذ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
ْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٳظوَص حٿـنش ًحٿنخٍ ٳٸخٿض حٿنخٍ ّخ ٍد ّيهڀنِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

حٿـزخرَس ًحٿڄظټزًَڅ ًحٿڄڀٌٹ ًحَٕٗحٱ ًٷخٿض حٿـنش حُ ٍد ّيهڀنِ حٿ٬٠ٴخء ًحٿٴٸَحء 
ًحٿڄٔخٻْن ٳْٸٌٽ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٿڀنخٍ أنض ٫ٌحرِ أْٛذ رٺ ڃن أٗخء ًٷخٽ ٿڀـنش أنض 

خ ٳْڀٸَ ٳِ حٿنخٍ أىڀيخ ٳظٸٌٽ ىپ ڃن ڃِّي ٍكڄظِ ٬ًٓض ٻپ ِٗء ًٿټپ ًحكيس ڃنټڄخ ڃڀئى
ٷخٽ ًّڀٸَ ٳْيخ ًطٸٌٽ ىپ ڃن ڃِّي ًّڀٸَ ٳْيخ ًطٸٌٽ ىپ ڃن ڃِّي كظَ ّؤطْيخ طزخٍٹ 

ًط٬خٿَ ٳ٠ْ٪ ٷيڃو ٫ڀْيخ ٳظًٍِ ٳظٸٌٽ ٷيُ ٷيُ ًأڃخ حٿـنش ٳْزٸَ ٳْيخ أىڀيخ ڃخ ٗخء حهلل أڅ 
 ٿيخ هڀٸخ ڃخ ّ٘خء. ّزٸَ ٳْنِ٘ء حهلل

كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل  - 
 حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىٌڅ أىپ حٿنخٍ ٫ٌحرخ ٍؿپ ٳِ ٍؿڀْو ن٬ٚڅ ّٰڀِ -
ٍٻزظْو ڃ٪ ڃنيڄخ ىڃخٯو ًڃنيڂ ٳِ حٿنخٍ اٿَ ٻ٬زْو ڃ٪ اؿَحء حٿ٬ٌحد ًڃنيڂ ڃن ٳِ حٿنخٍ اٿَ 

اؿَحء حٿ٬ٌحد ًڃنيڂ ڃن حٯظڄَ ٳِ حٿنخٍ اٿَ أٍنزظو ڃ٪ اؿَحء حٿ٬ٌحد ًڃنيڂ ڃن ىٌ ٳِ 
حٿنخٍ اٿَ ٛيٍه ڃ٪ اؿَحء حٿ٬ٌحد ًڃنيڂ ڃن ٷي حٯظڄَ ٳِ حٿنخٍ ٷخٽ ٫ٴخڅ ڃ٪ اؿَحء حٿ٬ٌحد 

 ٷي حٯظڄَ.
ن ٤٫ْش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ ٫ن ٬ٓي أرِ ڃـخىي حٿ٤خثِ ٫ - 

 رن ٬ٓي حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أٍحه ٷي ٍٳ٬و حٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أّڄخ ڃئڃن ٓٸَ ڃئڃنخ َٗرش ٫ڀَ ٧ڄؤ -

ٓٸخه حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ڃن حٿَكْٶ حٿڄوظٌځ ًأّڄخ ڃئڃن أ٬٣ڂ ڃئڃن ٫ڀَ ؿ٩ٌ أ٬٣ڄو حهلل ڃن 
  ڃن ه٠َ حٿـنش.ػڄخٍ حٿـنش ًأّڄخ ڃئڃن ٻٔخ ڃئڃنخ ػٌرخ ٫ڀَ ٫ٍَ ٻٔخه حهلل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن هخٿي رن أرِ  - 
 ٫ڄَحڅ ٫ن أرِ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀَ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

أهٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيُ ٳٸخٽ ّخ أرخ ٬ْٓي ػٚػش ڃن ٷخٿين ىهپ حٿـنش ٷڀض -
 ٷخٽ ڃن ٍِٟ رخهلل ٍرخ ًرخٗٓٚځ ىّنخ ًرڄلڄي ٌٍٓٙ ػڂ ٷخٽ أرخ ٬ْٓي ڃخ ىن ّخ ٌٍٓٽ حهلل

 ًحٿَحر٬ش ٿيخ ڃن حٿٴ٠پ ٻڄخ رْن حٿٔڄخء اٿَ حٍٙٝ ًىَ حٿـيخى ٳِ ٓزْپ حهلل.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن رَ٘ رن كَد ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َٳش ّي٫ٌح ىټٌح ًؿ٬پ رخ٣ن ٻٴْو ڃڄخ ّڀِ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-

 حٍٙٝ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أهزَنخ أرٌ حَٓحثْپ ٬ّنِ حٓڄ٬ْپ رن أرِ  - 
 آلٶ حٿڄٚثِ ٫ن ٤٫ْش ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=

ٓهَ ٻظخد حهلل ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ طخٍٹ ٳْټڂ حٿؼٸڀْن أكيىڄخ أٻزَ ڃن ح-
كزپ ڃڄيًى ڃن حٿٔڄخء اٿَ حٍٕٝ ٫ًظَطِ أىپ رْظِ ًانيڄخ ٿن ّٴظَٷخ كظَ َّىح ٫ڀَ 

 حٿلٌٝ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄَ كيػنخ أرٌ آلٶ حٿٴِحٍُ ٫ن حًُٕح٫ِ  - 

 ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء رن ِّّي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿو ٫ن حٿيـَس ٳٸخٽ ًّلٺ اڅ حٿيـَس ٗؤنيخ ؿخء ٍؿپ حٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

ٗيّي ٳيپ ٿٺ ڃن ارپ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ىپ طئىُ ٛيٷظيخ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ىپ طڄنق ڃنيخ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ 
 ىپ طلڀزيخ ٌّځ ًٍىىخ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳخ٫ڄپ ڃن ًٍحء حٿزلخٍ ٳبڅ حهلل ٿن ّظَٹ ڃن ٫ڄڀٺ ْٗجخ.

كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٷَځ ٫ن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
 ٬ّنِ حرن حٕٛزيخنِ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷيځ ػٚػش ڃن ًٿيه كـزٌه ڃن حٿنخٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش حرن ٫ڄًَ كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٬ٓي  - 
 ٿ٤خثِ ٫ن ٤٫ْش رن ٬ٓي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=ح
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّيهپ حٿـنش ٛخكذ هڄْ ڃيڃن هڄَ ًٙ ڃئڃن -

 رٔلَ ًٙ ٷخ٣٪ ٍكڂ ًٙ ٻخىن ًٙ ڃنخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن كَع كيػنِ حًُٕح٫ِ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=٤٫خء رن ِّّي حٿْؼِ 
أڅ أ٫َحرْخ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿيـَس ٳٸخٽ ًّلٺ اڅ حٿيـَس ٗؤنيخ -

ٗيّي ٳيپ ٿٺ ڃن ارپ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ أٿٔض طئىُ ٛيٷظيخ ٷخٽ رڀَ ٷخٽ أٿٔض طڄنق ڃنيخ ٷخٽ 
هلل ٿن رڀَ ٷخٽ أٿٔض طلڀزيخ ٌّځ ًٍىىخ ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٳخ ٫ڄپ ڃن ًٍحء حٿزلخٍ ڃخ ٗجض ٳبڅ ح

 ّظَٹ ڃن ٫ڄڀٺ ْٗجخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ رن ڃ٬ًَٱ كيػنخ حرن ًىذ كيػنِ ٫ڄًَ رن  - 

حٿلخٍع ٫ن رټَ رن ٌٓحىس أڅ أرخ حٿنـْذ ڃٌٿَ ٫زي حهلل رن ٬ٓي كيػو أڅ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ 
 كيػو=

٫َٝ ٫نو أڅ ٍؿٚ ٷيځ ڃن نـَحڅ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْو هخطڂ ػڂ ًىذ ٳؤ-
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿڂ ّٔؤٿو ٫ن ِٗء ٳَؿ٪ حٿَؿپ اٿَ حڃَأطو ٳليػيخ ٳٸخٿض 
اڅ ٿٺ ٿ٘ؤنخ ٳخٍؿ٪ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَؿ٪ اٿْو ٳؤٿٸَ هخطڄو ًؿزش ٻخنض 

خ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَى ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ ّ ًڅ ٿو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٌٍٓٽ٫ڀْو ٳڀڄخ حٓظؤًڅ أ
ٌٍٓٽ حهلل أ٫َٟض ٫نِ ٷزپ كْن ؿجظٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انٺ ؿجظنِ 
ًٳِ ّيٹ ؿڄَس ڃن نخٍ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٸي ؿجض حًڅ رـڄَ ٻؼَْ ًٻخڅ ٷي ٷيځ رلڀِ ڃن 

رو ٯَْ ڃٰن ٫نخ ْٗجخ اٙ ڃخ أٯنض  حٿزلَّن ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انڄخ ؿجض
ټنو ڃظخ٩ حٿلْخس حٿينْخ ٳٸخٽ حٿَؿپ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ح٫ٌٍنِ ٳِ أٛلخرٺ كـخٍس حٿلَس ًٿ
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ٙ ٨ّنٌڅ انٺ ٓو٤ض ٫ڀَ رِ٘ء ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬ٌٍه ًأهزَ أڅ 
 .حٿٌُ ٻخڅ ڃنو انڄخ ٻخڅ ٿوخطڄو حٿٌىذ

َ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ رن ڃ٬ًَٱ كيػنخ حرن ًىذ ٷخٽ أهزَنِ ٫ڄ - 
٫ًن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ِّّي رن أرِ ٬ْٓي ڃٌٿَ حٿڄيَُ ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي 

 حٿويٍُ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ حٿَ رنِ ٿلْخڅ ٿْوَؽ ڃن ٻپ ٍؿڀْن ٍؿپ ػڂ ٷخٽ -

 ٿڀٸخ٫ي أّټڂ هڀٲ حٿوخٍؽ ٳِ أىڀو ًڃخٿو روَْ ٻخڅ ٿو ڃؼپ نٜٲ أؿَ حٿوخٍؽ.
أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ حرن ىزَْس ٫ن كنٖ رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 حهلل ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
أرِ ٿْْ ڃَٳ٫ٌخ ٷخٽ ٙ ّٜڀق حٿٔڀٲ ٳِ حٿٸڄق ًحٿ٬َْ٘ ًحٿٔڀض كظَ ّٴَٹ ًٙ ٳِ -

 حٿ٬نذ  ًحٿِّظٌڅ ًأٗزخه ًٿٺ كظَ ّڄـؾ ًٙ ًىزخ ٫ْنخ رٌٍٵ ىّنخ ًٙ ًٍٷخ ىّنخ رٌىذ ٫ْنخ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٫ن أرِ  كيػنخ - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ= اًح ٷ٠َ أكيٻڂ ٛٚطو ٳِ حٿڄٔـي ػڂ ٍؿ٪ حٿَ -

رْظو كْنجٌ ٳڀْٜپ ٳِ رْظو ٍٻ٬ظْن ًٿْـ٬پ ٳِ رْظو نْٜزخ ڃن ٛٚطو ٳبڅ حهلل ؿخ٫پ ٳِ رْظو 
 ٚطو هَْح.ڃن ٛ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زي حهلل رن حٿڄَْٰس  - 
 ٓڄ٬ض أرخ اٿيْؼڂ ّٸپ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=

 ٍأّض رْخٝ ٻ٘ق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٓخؿي.-
حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ ىٌ حرن ىحًى كيػنخ  - 

 حٿڄَْٰس ٫ن أرِ اٿيْؼڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٻؤنِ أن٨َ اٿَ رْخٝ ٻ٘ق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٓخؿي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن حٿلَع رن ِّّي ٫ن  - 

 أرِ حٿيْؼڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ص ٷظخىس رن حٿن٬ڄخڅ ّٸَأ حٿڀْپ ٻڀو ٷپ ىٌ حهلل أكي ٳٌٻَ ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخ-

 ٳٸخٽ حٿنزِ ٫ڀْو حٿٔٚځ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿظ٬يٽ نٜٲ حٿٸَآڅ أً ػڀؼو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن كزخڅ رن ًحٓ٪ ٫ن  - 

 يٍُ ّٸٌٽ=أرْو ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿو
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ أكيٻڂ ٳِ ػٌد ٳڀْـ٬پ ٣َٳو ٫ڀَ ٫خطٸْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ أهزَنِ ؿخرَ أنو  - 

 ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّ٘يي=
ّٔظٸزپ حٿٸزڀش ٿزٌٽ ًىٌح ّظڀٌح أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُؿَه ٫ن ًٿٺ ًُؿَه أڅ -

كيّغ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٷخٽ ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن حٿَؿپ َّ٘د ًىٌ ٷخثڂ ٳٸخٽ ٻنخ نټَه 
 ًحٹ ػڂ ًٻَ كيّغ أرِ ٬ْٓي.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رټَ رن ٫َْٔ كيػنخ ؿخڃ٪ رن ڃ٤َ حٿلز٤ِ كيػنخ أرٌ  - 
 حٿويٍُ=ًٍّش ٗيحى رن ٫ڄَحڅ حٿٸِْٔ ٫ن أرِ ٬ْٓي 

أڅ حرخ رټَ ؿخء حٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ڃٍَص رٌحىُ -
ٻٌح ًٻٌح ٳبًح ٍؿپ ڃظو٘٪ كٔن حٿيْجش ّٜڀَ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حًىذ اٿْو  

 أرٌ رټَ ٳڀڄخ ٍآه ٫ڀَ طڀٺ حٿلخٽ ٻَه أڅ ّٸظڀو ٳَؿ٪ اٿَ ٌٍٓٽ حهللٳخٷظڀو ٷخٽ ٳٌىذ اٿْو 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬ڄَ حًىذ ٳخٷظڀو ٳٌىذ ٫ڄَ ٳَآه 
٫ڀَ طڀٺ حٿلخٿش حٿظِ ٍآه أرٌ رټَ ٷخٽ ٳټَه أڅ ّٸظڀو ٷخٽ ٳَؿ٪ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٍأّظو 

خٽ ّخ ٫ڀِ حًىذ ٳخٷظڀو ٷخٽ ٳٌىذ ٫ڀِ ٳڀڂ َّه ٳَؿ٪ ٫ڀِ ّٜڀِ ڃظو٬٘خ ٳټَىض أڅ أٷظڀو ٷ
ٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انو ٿڂ َّه ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ىٌح ًأٛلخرو ّٸَإڅ ٳٸخ

حٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ طَحٷْيڂ ّڄَٷٌڅ ڃن حٿيّن ٻڄخ ّڄَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش ػڂ ٙ ٬ٌّىًڅ ٳْو 
 حٿزَّش. كظَ ٬ٌّى حٿٔيڂ ٳِ ٳٌٷو ٳخٷظڀٌىڂ ىڂ َٗ

حٿٌحٍع كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫زي - 
 كيػنخ ڃ٤َٱ ٫ن هخٿي رن أرِ نٌٱ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو ٷخٽ=

حنظيْض حٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّظٌٟؤ ڃن رجَ ر٠خ٫ش ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل -
 طٌٟؤ ڃنيخ ًىِ ّڀٸَ ٳْيخ ڃخ ّڀٸَ ڃن حٿنظن ٳٸخٽ اڅ حٿڄخء ٙ ّنـٔو ِٗء.

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلِ رن آىځ كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن كيػنخ ٫ - 
 أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انټڂ ٓظًَڅ ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل نٍَ -
ٍإّش ٍرنخ ٷخٽ ٳٸخٽ ىپ ط٠خًٍڅ ٳِ ٍإّش حٿ٘ڄْ نٜٲ حٿنيخٍ ٷخٿٌح ٙ ٷخٽ ٳظ٠خًٍڅ ٳِ 

حٿٸڄَ ٿْڀش حٿزيٍ ٷخٿٌح ٙ ٷخٽ ٳبنټڂ ٙ ط٠خًٍڅ ٳِ ٍإّظو اٙ ٻڄخ ط٠خًٍڅ ٳِ ًٿٺ ٷخٽ 
 .ّٸٌٽ ٙ طڄخًٍڅح٫ٕڄٖ ٙ ط٠خًٍڅ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلِ رن آىځ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ  - 
 ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَْ ٛٴٌٱ حٿَؿخٽ حٿٜٲ حٿڄٸيځ ًَٗىخ حٿٜٲ ٷخٽ ٌٍٓٽ ح-
حٿڄئهَ ًهَْ ٛٴٌٱ حٿنٔخء حٿڄئهَ ًَٗىخ حٿڄٸيځ ًٷخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٿنٔخء ٙ طَٳ٬ن ٍإٓټن 

 اًح ٓـيطن ٙ طَّن ٫ٌٍحص حٿَؿخٽ ڃن ْٟٶ حٍُٕ.
كيػنخ حَٓحثْپ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن حٿڄٸيحځ ًكـْن رن حٿڄؼنَ ٷخٙ - 

 كيػنخ ٫زي حهلل رن٬ْٜڄش حٿ٬ـڀِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌ حٿَحّش ٳيِىخ ػڂ ٷخٽ ڃن ّؤهٌىخ رلٸيخ ٳـخء ٳٚڅ -

ٳٸخٽ أنخ ٷخٽ أڃ٢ ػڂ ؿخء ٍؿپ ٳٸخٽ أڃ٢ ػڂ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ ٻَځ ًؿو 
ٍؿٚ ٙ ّٴَ ىخٹ ّخ ٫ڀِ ٳخن٤ڀٶ كظَ ٳظق حهلل ٫ڀْو هْزَ ًٳيٹ ًؿخء ڃلڄي ٤٫ْٕنيخ 

 ر٬ـٌطيڄخ ًٷيّيىڄخ ٷخٽ ڃ٬ٜذ ر٬ـٌطيخ ًٷيّيىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
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ًٻَ أنٺ أ٤٫ْظو ىّنخٍّن ٷخٽ ٿټن ٳٚڅ ٙ ٷخٽ ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٓڄ٬ض ٳٚنخ ّٸٌٽ هَْح -
ّٸٌٽ ًٿٺ ًٙ ّؼنِ رو ٿٸي أ٤٫ْظو ڃخ رْن حٿ٬َ٘س اٿَ حٿڄخثش أً ٷخٽ اٿَ حٿڄخثظْن ًاڅ أكيىڂ 

ٿْٔؤٿنِ حٿڄٔؤٿش ٳؤ٤٫ْيخ حّخه ٳْوَؽ ريخ ڃظؤر٤يخ ًڃخ ىِ ٿيڂ اٙ نخٍ ٷخٽ ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
 ؤرَ حهلل ٿِ حٿزوپ.ٳڀڂ ط٤٬ْيڂ ٷخٽ انيڂ ّؤرٌڅ اٙ أڅ ّٔؤٿٌنِ ًّ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫ؼڄخڅ كيػنخ ؿََّ ٫ن  - 
 ح٫ٕڄٖ ٫ن ٤٫ْش ٫ن أرِ ٬ْٓي ٳٌٻَ نلٌه .

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ ّليع ٫ن  - 
 حٿويٍُ ٷخٽ=حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء رن ِّّي ٫ن أرِ ٬ْٓي 

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ أُ حٿنخّ هَْ ٳٸخٽ ڃئڃن ڃـخىي رڄخٿو ًنٴٔو ٳِ -
 ٓزْپ حهلل ٷخٽ ػڂ ڃن ٷخٽ ڃئڃن ٳِ ٬ٗذ ڃن حٿ٬٘خد ّظٸِ حهلل ًّي٩ حٿنخّ ڃن َٗه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٳ٠ْپ ٫ن ٤٫خء كيػنخ أرٌ ٬ْٓي  - 
 ٷخٽ=حٿويٍُ 

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أًٽ ُڃَس طيهپ حٿـنش ٌّځ حٿٸْخڃش ٌٍٛس ًؿٌىيڂ -
٫ڀَ ڃؼپ ٌٍٛس حٿٸڄَ ٿْڀش حٿزيٍ ًحٿِڃَس حٿؼخنْش ٫ڀَ ٿٌڅ أكٔن ڃن ٻٌٻذ ىٍُ ٳِ 
حٿٔڄخء ٿټپ ٍؿپ ڃنيڂ ًُؿظخڅ ٫ڀَ ٻپ ًُؿش ٓز٬ٌڅ كڀش ٍَّ ڃن ٓخٷيخ ڃن ًٍحء 

 ٿلٌڃيخ ًىڃيخ ًكڀڀيخ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٍر٬ِ رن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن آلٶ كيػنخ ُّي كي - 

 رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٓؤٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ نٍَ ٍرنخ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ ىپ -

ٷخٽ ىپ ط٠خًٍڅ ٳِ حٿٸڄَ ٿْڀش حٿزيٍ  ط٠خًٍڅ ٳِ حٿ٘ڄْ ٿْْ ىًنيخ ٓلخد ٷخٽ ٷڀنخ ٙ
ٿْْ ىًنو ٓلخد ٷخٽ ٷڀنخ ٙ ٷخٽ ٳبنټڂ طًَڅ ٍرټڂ ٻٌٿٺ ٌّځ حٿٸْخڃش ّـڄ٪ حهلل حٿنخّ ٌّځ 

خنٌ ٬ّزيًڅ حٿٸْخڃو ٳِ ٬ْٛي ًحكي ٷخٽ ٳْٸخٽ ڃن ٻخڅ ٬ّزي ْٗجخ ٳڀْظز٬و ٷخٽ ٳْظز٪ حٿٌّن ٻ
څ حٿٸڄَ حٿٸڄَ ٳْظٔخٷ٤ٌڅ ٳِ حٿ٘ڄْ حٿ٘ڄْ ٳْظٔخٷ٤ٌڅ ٳِ حٿنخٍ ًّظز٪ حٿٌّن ٻخنٌح ٬ّزيً

حٿنخٍ ًّظز٪ حٿٌّن ٻخنٌح ٬ّزيًڅ حًٕػخڅ حًٕػخڅ ًحٿٌّن ٻخنٌح ٬ّزيًڅ حٕٛنخځ حٕٛنخځ 
ٳْظٔخٷ٤ٌڅ ٳِ حٿنخٍ ٷخٽ ًٻپ ڃن ٻخڅ ٬ّزي ڃن ىًڅ حهلل كظَ ّظٔخٷ٤ٌڅ ٳِ حٿنخٍ ٷخٽ 

خّخ أىپ حٿټظخد حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْزٸَ حٿڄئڃنٌڅ ًحٿڄنخٳٸٌڅ رْن ٧يَّيڂ ًرٸٌٍٓٽ 
ًٷڀڀيڂ رْيه ٷخٽ ٳْؤطْيڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳْٸٌٽ أٙ طظز٬ٌڅ ڃخ ٻنظڂ ط٬زيًڅ ٷخٽ ٳْٸٌٿٌڅ ٻنخ ن٬زي 

حهلل ًٿڂ نَ حهلل ٳْټ٘ٲ ٫ن ٓخٵ ٳٚ ّزٸَ أكي ٻخڅ ّٔـي هلل اٙ ًٷ٪ ٓخؿيح ًٙ ّزٸَ أكي ٻخڅ 
ًحٕنزْخء  ّٔـي ٍّخء ًٓڄ٬ش اٙ ًٷ٪ ٫ڀَ ٷٴخه ٷخٽ ػڂ ٌّٟ٪ حٿَٜح١ رْن ٧يَُ ؿينڂ

رنخكْظْو ٷٌٿيڂ حٿڀيڂ ٓڀڂ ٓڀڂ حٿڀيڂ ٓڀڂ ٓڀڂ ًحنو ٿيكٞ ڃِٿش ًانو ٿټٚٿْذ ًه٤خ٣ْٲ ٷخٽ 
٫زي حٿَكڄن ًٙ أىٍُ ٿ٬ڀو ٷي ٷخٽ طو٤ٲ حٿنخّ ًكٔټش طنزض رنـي ّٸخٽ ٿيخ حٿ٬ٔيحڅ ٷخٽ 

 ٌڅ أنخ ًأڃظِ ًٕٽ ڃن ڃَ أً أًٽ ڃن ّـِْ ٷخٽ ٳْڄًَڅ ٫ڀْو ڃؼپ حٿزَٵًن٬ظيخ ٿيڂ ٷخٽ ٳؤٻ
ًڃؼپ حٿَّق ًڃؼپ أؿخًّي حٿوْپ ًحٿَٻخد ٳنخؽ ڃٔڀڂ ًڃويًٕ ڃټڀڂ ًڃټيًّ ٳِ حٿنخٍ ٳبًح 

ٷ٬٤ٌه أً ٳبًح ؿخًًُه ٳڄخ أكيٻڂ ٳِ كٶ ٬ّڀڂ أنو كٶ ٿو رؤٗي ڃنخٗيس ڃنيڂ ٳِ اهٌحنيڂ 
نخ أُ ٍد ٻنخ نًِٰح ؿڄ٬ْخ ًنلؾ ؿڄ٬ْخ ًن٬ظڄَ ؿڄ٬ْخ ٳزڂ حٿٌّن ٓٸ٤ٌح ٳِ حٿنخٍ ّٸٌٿٌڅ ٍر
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ًىڀټٌح ٷخٽ ٳْٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ أن٨ًَح ڃن ٻخڅ ٳِ ٷڀزو ُنش ىّنخٍ ڃن اّڄخڅ نـٌنخ حٿٌْځ 
ٳؤهَؿٌه ٷخٽ ٳْوَؿٌڅ ٷخٽ ػڂ ّٸٌٽ ڃن ٻخڅ ٳِ ٷڀزو ُنش ٷَْح١ ڃن اّڄخڅ ٳؤهَؿٌه ٷخٽ 

هَىٽ ڃن اّڄخڅ ٳؤهَؿٌه ٷخٽ ٳْوَؿٌڅ  ٳْوَؿٌڅ ٷخٽ ػڂ ّٸٌٽ ڃن ٻخڅ ٳِ ٷڀزو ڃؼٸخٽ كزش
نټڂ ٻظخد حهلل ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ًأ٧نو ٬ّنِ ٷٌٿو ًاڅ ٻخڅ ٷخٽ ػڂ ّٸٌٽ أرٌ ٬ْٓي رْنِ ًرْ

ڃؼٸخٽ كزش ڃن هَىٽ أطْنخ ريخ ًٻٴَ رنخ كخٓزْن ٷخٽ ٳْوَؿٌڅ ڃن حٿنخٍ ٳ٤َْكٌڅ ٳِ نيَ 
 طًَڅ ڃخ ّټٌڅ ڃن حٿنزض ّٸخٽ ٿو نيَ حٿلٌْحڅ ٳْنزظٌڅ ٻڄخ طنزض حٿلذ ٳِ كڄْپ حٿْٔپ أٙ

څ أٛٴَ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻؤنٺ ٻنض ٷي حٿَ حٿ٘ڄْ ّټٌڅ أه٠َ ًڃخ ّټٌڅ حٿَ حٿ٨پ ّټٌ
 ٫ٍْض حٿٰنڂ ٷخٽ أؿپ ٷي ٫ٍْض حٿٰنڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ كيػنخ ْٗزخڅ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٳَحّ رن  - 
 ّلَْ حٿيڄيحنِ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

حٿـنش ڃخ ٫ڄپ هَْ ٷ٢ ٷخٽ ٕىڀو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٸي ىهپ ٍؿپ -
كْن ك٠َه حٿڄٌص اًح أنخ ڃض ٳؤكَٷٌنِ ػڂ آلٸٌنِ ػڂ أًًٍح نٜٴِ ٳِ حٿزلَ ًنٜٴِ 
ٳِ حٿزَ ٳؤڃَ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿزَ ًحٿزلَ ٳـڄ٬خه ػڂ ٷخٽ ڃخ كڄڀٺ ٫ڀَ ڃخ ٳ٬ڀض ٷخٽ ڃوخٳظٺ 

 ٷخٽ ٳٰٴَ ٿو ٿٌٿٺ.
يػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن ٿْغ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ك - 

 ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن أرِ حٿزوظَُ ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٸڀٌد أٍر٬ش ٷڀذ أؿَى ٳْو ڃؼپ حٿَٔحؽ ِّىَ ًٷڀذ -

أٯڀٲ ڃَر١ٌ ٫ڀَ ٯٚٳو ًٷڀذ ڃنټٌّ ًٷڀذ ڃٜٴق ٳؤڃخ حٿٸڀذ حٕؿَى ٳٸڀذ حٿڄئڃن 
ٸڀذ حٕٯڀٲ ٳٸڀذ حٿټخٳَ ًأڃخ حٿٸڀذ حٿڄنټٌّ ٳٸڀذ حٿڄنخٳٶ ٫َٱ َٓحؿو ٳْو نٌٍه ًأڃخ حٿ

ػڂ أنټَ ًأڃخ حٿٸڀذ حٿڄٜٴق ٳٸڀذ ٳْو اّڄخڅ ًنٴخٵ ٳڄؼپ حّٗڄخڅ ٳْو ٻڄؼپ حٿزٸڀش ّڄيىخ حٿڄخء 
ٸْق ًحٿيځ ٳؤُ حٽ؟؟څ ٯڀزض ٫ڀَ حٕهٍَ ٫ڀْو حٿ٤ْذ ًڃؼپ حٿنٴخٵ ٳْو ٻڄؼپ حٿٸَكش ّڄيىخ حٿ

 ٯڀزض ٫ڀْو.
 كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ْٗزخڅ ٫ن ڃ٤َ رن ٣يڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن أرِ حٿٜيّٶ حٿنخؿِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ّڄڀٺ ٍؿپ ڃن أىپ رْظِ أؿڀَ -

 أٷنَ ّڄٖ حٍٙٝ ٫يٙ ٻڄخ ڃڀجض ٷزڀو ٧ڀڄخ ّټٌڅ ٓز٪ ٓنْن.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٣ڀلش ح٫ٕڄٖ ٫ن كيػنخ  - 

 ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ أًٗٺ أڅ أى٫َ ٳؤؿْذ ًانِ طخٍٹ ٳْټڂ حٿؼٸڀْن ٻظخد -

ًاڅ  حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ًظَطِ ٻظخد حهلل كزپ ڃڄيًى ڃن حٿٔڄخء حٿَ حٍٙٝ ٫ًظَطِ أىپ رْظِ
حٿڀ٤ْٲ حٿوزَْ أهزَنِ أنيڄخ ٿن ّٴظَٷخ كظَ َّىح ٫ڀِ حٿلٌٝ ٳخن٨ًَنِ رڄخ طوڀٴٌنِ 

 ٳْيڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ٫ڀَ رن ٫ڀَ ٫ن أرِ حٿڄظٌٻپ  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
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آهَ ػڂ ٯَُ حٿؼخٿغ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯَُ رْن ّيّو ٯَُح ػڂ ٯَُ اٿَ ؿنزو -
ٳؤر٬يه ػڂ ٷخٽ ىپ طيًٍڅ ڃخ ىٌح ٷخٿٌح حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ ىٌح حٗنٔخڅ ًىٌح أؿڀو ًىٌح أڃڀو 

 ّظ٬خ٣َ حٕڃپ ّوظڀـو ىًڅ ًٿٺ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫ڀِ ٫ن أرِ حٿڄظٌٻپ ٫ن أرِ ٬ْٓي= - 
ڃٔڀڂ ّي٫ٌ ري٫ٌس ٿْْ ٳْيخ اػڂ ًٙ ٷ٬ْ٤ش ٍكڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ ڃن -

اٙ أ٤٫خه حهلل ريخ اكيٍ ػٚع اڃخ أڅ ط٬ـپ ٿو ى٫ٌطو ًاڃخ أڅ ّيهَىخ ٿو ٳِ حٓهَس ًاڃخ أڅ 
 َّٜٱ ٫نو ڃن حٿٌٔء ڃؼڀيخ ٷخٿٌح اًح نټؼَ ٷخٽ حهلل أٻؼَ.

رَٔ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ٓخٿڂ أرِ حٿن٫َ٠ن - 
 ٬ْٓي ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=

ه٤ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخّ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ هَْ ٫زيح رْن حٿينْخ -
ًرْن ڃخ ٫نيه ٷخٽ ٳخهظخٍ ًٿٺ حٿ٬زي ڃخ ٫ني حهلل ٷخٽ ٳزټَ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو 

څ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٳ٬ـزنخ ٿزټخثو أڅ هزَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٫زي هَْ ًٻخ
حٿڄوَْ ًٻخڅ أرٌ رټَ أ٫ڀڄنخ رو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أڃن  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

حٿنخّ ٫ڀِ ٳِ ٛلزظو ًڃخٿو أرٌ رټَ ًٿٌ ٻنض ڃظوٌح ڃن حٿنخّ هڀْٚ ٯَْ ٍرِ ٙ طوٌص 
 رټَ.ټَ ًٿټن أهٌس حٗٓٚځ أً ڃٌىطو ٙ ّزٸَ رخد ٳِ حٿڄٔـي اٙ ٓي اٙ رخد أرِ أرخ ر

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ٓخٿڂ أرِ حٿن٫َ٠ن ٫زْي رن كنْن  - 
 ًرَٔ رن ٬ْٓي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

 ه٤ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ.-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ٳڀْق ٫ن أرِ حٿن٠َ ٫ن ٫زْي رن كنْن ٫ن كي - 
 =ِ ٬ْٓي حٿويٍُ أنو كيػوأر
 أڅ حٿٌَٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ حٿنخّ ٳٌٻَ حٿليّغ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿڄٌحٿَ كيػنِ ٫زي  - 

حٿَكڄن رن أرِ ٫ڄَس حٕنٜخٍُ ٷخٽ أهزَ أرٌ ٬ْٓي رـنخُس ٳ٬خى طوڀٲ كظَ اًح أهٌ حٿنخّ 
 ء ٳڀڄخ ٍآه حٿٸٌځ طٌ٘رٌح ٫نو ٳٸخځ ر٠٬يڂ ٿْـڀْ ٳِ ڃـڀٔو ٳٸخٽ=ڃـخٿٔيڂ ػڂ ؿخ

ٙ انِ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ هَْ حٿڄـخٿْ أ٬ًٓيخ ػڂ طنلَ ًؿڀْ -
 ٳِ ڃـڀْ ًحٓ٪.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ُىَْ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٫ن كڄِس  - 
 أرْو ٷخٽ=رن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن 

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٫ڀَ ىٌح حٿڄنزَ ڃخ رخٽ ٍؿخٽ ّٸٌٿٌڅ اڅ ٍكڂ -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طنٴ٪ ٷٌڃو رڀَ ًحهلل اڅ ٍكڄِ ڃٌٌٛٿش ٳِ حٿينْخ 

ًحٓهَس ًانِ أّيخ حٿنخّ ٳ١َ ٿټڂ ٫ڀَ حٿلٌٝ ٳبًح ؿجظڂ ٷخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنخ ٳٚڅ 
څ ًٷخٽ أهٌه أنخ ٳٚڅ رن ٳٚڅ ٷخٽ ٿيڂ أڃخ حٿنٔذ ٳٸي ٫َٳظو ًٿټنټڂ أكيػظڂ ر٬يُ رن ٳٚ

 ًحٍطيىطڂ حٿٸيٸٍَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ كيػنخ ٫زْي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن  - 

 ٫ٸْپ ٫ن كڄِس رن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو ٷخٽ=
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 ٫ڀَ حٿڄنزَ ّٸٌٽ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ٬ْٓي حرن حٿلَع ٷخٽ= - 
حٗظټَ أرٌ ىََّس أً ٯخد ٳٜڀَ رنخ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ ٳـيَ رخٿظټزَْ كْن حٳظظق حٿٜٚس -

ْن ًكْن ٍٻ٪ ًكْن ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ًكْن ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿٔـٌى ًكْن ٓـي ًك
ٷخځ رْن حٿَٻ٬ظْن كظَ ٷ٠َ ٛٚطو ٫ڀَ ًٿٺ ٳڀڄخ ٛڀَ ٷْپ ٿو ٷي حهظڀٲ حٿنخّ ٫ڀَ 

ٛٚطٺ ٳوَؽ ٳٸخځ ٫ني حٿڄنزَ ٳٸخٽ أّيخ حٿنخّ ًحهلل ڃخ أرخٿِ أهظڀٴض ٛٚطټڂ أً ٿڂ طوظڀٲ 
 ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ.ىټٌح ٍأّض حٿنزِ ٛ

٫ن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كڀلڀش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ُىَْ  - 
 ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ىََّس ًأرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ ّْٜذ حٿڄَء حٿڄٔڀڂ ڃن نٜذ ًٙ ًٛذ ًٙ ىڂ -
 ًٙ كِڅ ًٙ ٯڂ ًٙ أًٍ كظَ حٿٌ٘ٻش ّ٘خٻيخ اٙ ٻٴَ حهلل ٫ِ ًؿپ ريخ ڃن ه٤خّخه.

خ ڃنٌٍٜ رن ٓڀڄش كيػنخ أرٌ حٕٗيذ حٿ٤٬خٍىُ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
 ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حنو ٷخٽ حثظڄٌح رِ ّؤطڂ رټڂ ڃن ر٬يٻڂ ٳبنو ٙ ِّحٽ ٷٌځ -
 ّظؤهًَڅ كظَ ّئهَىڂ حهلل ٫ِ ًؿپ.

رن ٓڀڄش ٷخٽ أنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى - 
 ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ َٟس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤زش ر٬ي حٿ٬َٜ اٿَ ڃَْٰرخڅ حٿ٘ڄْ كٴ٨يخ ڃنخ -
ڃن كٴ٨يخ ًنْٔيخ ڃنخ ڃن نِٔ ٳلڄي حهلل ٷخٽ ٫ٴخڅ ًٷخٽ كڄخى ًأٻؼَ كٴ٨ِ أنو ٷخٽ رڄخ ىٌ 

أػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ أڃخ ر٬ي ٳبڅ حٿينْخ ه٠َس كڀٌس ًاڅ حهلل ٻخثن اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳلڄي حهلل ً
ڃٔظوڀٴټڂ ٳْيخ ٳنخ٧َ ٻْٲ ط٬ڄڀٌڅ أٙ ٳخطٸٌح حٿينْخ ًحطٸٌح حٿنٔخء أٙ اڅ رنِ آىځ هڀٸٌح ٫ڀَ 

ْخ ڃئڃنخ ًّڄٌص ڃئڃنخ ًڃنيڂ ڃن ٌّٿي ٻخٳَح ًّلْخ ٣زٸخص ٗظَ ڃنيڂ ڃن ٌّٿي ڃئڃنخ ًّل
ڃنخ ًّلْخ ڃئڃنخ ًّڄٌص ٻخٳَح ًڃنيڂ ڃن ٌّٿي ٻخٳَح ٻخٳَح ًّڄٌص ٻخٳَح ًڃنيڂ ڃن ٌّٿي ڃئ

 ًّلْخ ٻخٳَح ًّڄٌص ڃئڃنخ أٙ اڅ حٿ٠ٰذ ؿڄَس طٌٷي ٳِ ؿٌٱ حرن آىځ
أٙ طًَڅ اٿَ كڄَس ٫ْنْو ًحنظٴخم أًىحؿو ٳبًح ًؿي أكيٻڂ ْٗجخ ڃن ًٿٺ ٳخٍٕٝ حٍٕٝ 

ّ٪ أٙ اڅ هَْ حٿَؿخٽ ڃن ٻخڅ ر٤ِء حٿ٠ٰذ َّٓ٪ حٿَٟخ ًَٗ حٿَؿخٽ ڃن ٻخڅ َٓ
حٿ٠ٰذ ر٤ِء حٿَٟخ ٳبًح ٻخڅ حٿَؿپ ر٤ِء حٿ٠ٰذ ر٤ِء حٿٴِء ًَّٓ٪ حٿ٠ٰذ ًَّٓ٪ 
حٿٴِء ٳبنيخ ريخ أٙ اڅ هَْ حٿظـخٍ ڃن ٻخڅ كٔن حٿٸ٠خء كٔن حٿ٤ڀذ ًَٗ حٿظـخٍ ڃن ٻخڅ 

 ٳبًح ٻخڅ حٿَؿپ كٔن حٿٸ٠خء ْٓت حٿ٤ڀذ ْٓت حٿٸ٠خء ْٓت حٿ٤ڀذ
ٿټپ ٯخىٍ ٿٌحء ٌّځ حٿٸْخڃش رٸيٍ ٯيٍطو أٙ  أً ٻخڅ ْٓت حٿٸ٠خء كٔن حٿ٤ڀذ ٳبنيخ ريخ أٙ اڅ

ًأٻزَ حٿٰيٍ ٯيٍ أڃَْ ٫خڃش أٙ ٙ ّڄن٬ن ٍؿٚ ڃيخرش حٿنخّ أڅ ّظټڀڂ رخٿلٶ اًح ٫ڀڄو أٙ اڅ 
أٳ٠پ حٿـيخى ٻڀڄش كٶ ٫ني ٓڀ٤خڅ ؿخثَ ٳڀڄخ ٻخڅ ٫ني ڃَْٰرخڅ حٿ٘ڄْ ٷخٽ أٙ اڅ ڃؼپ ڃخ 

 ڃنو.رٸِ ڃن حٿينْخ ڃؼپ ڃخ رٸِ ڃن ٌّڃټڂ ىٌح ٳْڄخ ڃ٠َ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ كيػنخ ىحًى رن أرِ ىني ٫ن أرِ ن٠َس  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
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ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ رؤٍٝ ڃ٠زش ٳڄخ طؤڃَنخ -
 ڀڂ ّؤڃَ ًٿڂ ّنو.ٷخٽ رڀٰنِ أڅ أڃش ڃن رنِ حَٓحثْپ ڃٔوض ىًحد ٳڄخ أىٍُ أُ حٿيًحد ىِ ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىحًى ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ  - 
 ٷخٽ=

ٷخٽ حٓظؤًڅ أرٌ ڃٌَٓ ٫ڀَ ٫ڄَ ػٚػخ ٳڀڂ ّؤًڅ ٿو ٫ڄَ ٳَؿ٪ ٳڀٸْو ٫ڄَ ٳٸخٽ ڃخ ٗؤنٺ -
ٿو ٍؿ٬ض ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن حٓظؤًڅ ػٚػخ ٳڀڂ ّئًڅ 

ٳڀَْؿ٪ ٷخٽ ٿظؤطْن ٫ڀَ ىٌح رزْنش أً ٕٳ٬ڀن ًٕٳ٬ڀن ٳؤطَ ڃـڀْ ٷٌڃو ٳنخٗيىڂ حهلل ٫ِ ًؿپ 
 ٳٸڀض أنخ ڃ٬ٺ ٳ٘ييًح ٿو رٌٿٺ ٳوٚ ٓزْڀيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ حٿڄظٌٻپ حٿنخؿِ ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أهِ حٓظ٤ڀٶ ر٤نو ٷخٽ ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀ-
حٓٸو ٫ٔٚ ٷخٽ ٳٌىذ ػڂ ؿخء ٳٸخٽ ٷي ٓٸْظو ٳڀڂ ِّىه اٙ حٓظ٤ٚٷخ ٷخٽ حٓٸو ٫ٔٚ ٷخٽ ٳٌىذ 
ػڂ ؿخء ٳٸخٽ ٷي ٓٸْظو ٳڀڂ ِّىه اٙ حٓظ٤ٚٷخ ٳٸخٽ حٓٸو ٫ٔٚ ٷخٽ ٳٌىذ ػڂ ؿخء ٳٸخٽ ٷي ٓٸْظو 

ٽ ٿو ٳِ حٿَحر٬ش حٓٸو ٫ٔٚ ٷخٽ أ٧نو ٷخٽ ٳٔٸخه ٳزَأ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ ٳڀڂ ِّىه اٙ حٓظ٤ٚٷخ ٳٸخ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿَحر٬ش ٛيٵ حهلل ًٻٌد ر٤ن أهْٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ًكيع ٫ن أرِ  - 
 حٿٜيّٶ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

ٸخٽ حرن أهِ ٷي ٫َد ر٤نو ٳٸخٽ حٓٶ حرن أهْٺ أڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ-
٫ٔٚ ٷخٽ ٳٔٸخه ٳڀڂ ِّىه اٙ ٗيس ٳَؿ٪ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚع ڃَحص ٳٸخٽ ٿو 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿؼخٿؼش حٓٶ حرن أهْٺ ٫ٔٚ ٳبڅ حهلل ٫ًِ ؿپ ٷي ٛيٵ ًٻٌد 
 ر٤ن حرن أهْٺ ٷخٽ ٳٔٸخه ٳ٬خٳخه حهلل ٫ِ ًؿپ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ُٻَّخ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي  كيػنخ - 
 حٿويٍُ=

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷي أ٤٫ِ ٻپ نزِ ٤٫ْش ٳټپ ٷي ط٬ـڀيخ ًأنِ أهَص -
٤٫ْظِ ٗٴخ٫ش ٕڃظِ ًاڅ حٿَؿپ ڃن أڃظِ ٿْ٘ٴ٪ ٿڀٴجخځ ڃن حٿنخّ ٳْيهڀٌڅ حٿـنش ًاڅ حٿَؿپ 

حٿَؿپ ٿْ٘ٴ٪ ٿڀ٬ٜزش ًاڅ حٿَؿپ ٿْ٘ٴ٪ ٿڀؼٚػش ًاڅ حٿَؿپ ًٿڀَؿڀْن ٿْ٘ٴ٪ ٿڀٸزْڀش ًاڅ 
 ًٿڀَؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ ارَحىْڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 
 حٿويٍُ=

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكَځ ًأٛلخرو ٫خځ حٿليّزْش ٯَْ ٫ؼڄخڅ ًأرِ ٷظخىس ٳخٓظٰٴَ -
 ػٚػخ ًٿڀڄٸَّٜن ڃَس. ٿڀڄلڀٸْن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أهزَنِ ٬ٗزش ٫ن ٷْْ رن ڃٔڀڂ ٫ن ٣خٍٵ رن  - 
 ٗيخد ٷخٽ=

ه٤ذ ڃًَحڅ ٷزپ حٿٜٚس ٳِ ٌّځ حٿ٬ْي ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ انڄخ ٻخنض حٿٜٚس ٷزپ حٿو٤زش ٳٸخٽ -
خ ٫ڀْو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ طَٹ ًٿٺ ّخ أرخ ٳٚڅ ٳٸخځ أرٌ ٬ْْٓي حٿويٍُ ٳٸخٽ= أڃخ ىٌح ٳٸي ٷ٠َ ڃ
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حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٍأٍ ڃنټَح ٳڀَْْٰه رْيه ٳبڅ ٿڂ ٿْٔظ٤٪ ٳزڀٔخنو ٳبڅ ٿڂ 
 .ٸڀزو ًًٿٺ أ٬ٟٲ حّٗڄخڅّٔظ٤٪ ٳز

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 
 حٿويٍُ=

أىپ حٿنخٍ حٿٌّن ٙ َّّي حهلل ٫ِ ًؿپ اهَحؿيڂ ٙ  ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ-
ّڄٌطٌڅ ٳْيخ ًٙ ّلٌْڅ ًاڅ أىپ حٿنخٍ حٿٌّن َّّي حهلل ٫ِ ًؿپ اهَحؿيڂ ّڄْظيڂ ٳْيخ اڃخطش 
كظَ ًَّْٜح ٳلڄخ ػڂ ّوَؿٌڅ ٟزخثَ ٳْڀٸٌڅ ٫ڀَ أنيخٍ حٿـنش أً َّٕ ٫ڀْيڂ ڃن أنيخٍ 

 .ٌڅ ٻڄخ طنزض حٿلزش ٳِ كڄْپ حٿْٔپحٿـنش ٳْنزظ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٳ٠ْپ رن ڃًَُٵ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ=
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٛڀَ ٫ڀَ ؿنخُس ٬ًْٗيخ ٻخڅ ٿو ٷَْح٣خڅ ًڃن -

 ٛڀَ ٫ڀْيخ ًٿڂ ٬ّْ٘يخ ٻخڅ ٿو ٷَْح١ ًحٿٸَْح١ ڃؼپ أُكي.
كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ ن٬خڃش ٫ن أرِ حٿن٠َس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
- 
أڅ حٿٌَٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڀ٪ ن٬ڀْو ٳوڀ٪ حٿنخّ ن٬خٿيڂ ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷخٽ ٿڂ هڀ٬ظڂ -

ن٬خٿټڂ ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٍأّنخٹ هڀ٬ض ٳوڀ٬نخ ٷخٽ اڅ ؿزَّپ أطخنِ ٳؤهزَنِ أڅ ريڄخ هزؼخ 
ڀذ ن٬ڀو ٳڀْن٨َ ٳْيخ ٳبڅ ٍأٍ ريخ هزؼخ ٳڀْڄٔو ٳِ حٍٕٝ ػڂ ٳبًح ؿخء أكيٻڂ حٿڄٔـي ٳڀْٸ

 .ْيڄخٿْٜپ ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىڄخځ رن ّلَْ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ حٿٜيّٶ  - 

 حٿنخؿِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷڀزِ أڅ  ٙ أكيػټڂ اٙ ڃخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٬ظو أًنخُ ٫ًًخه-

٫زيح ٷظپ ط٬ٔش ًط٬ْٔن نٴٔخ ػڂ ٫َٟض ٿو حٿظٌرش ٳٔؤٽ ٫ن أ٫ڀڂ أىپ حٍٕٝ ٳيٽ ٫ڀَ 
ٍؿپ ٳؤطخه ٳٸخٽ انِ ٷظڀض ط٬ٔش ًط٬ْٔن نٴٔخ ٳيپ ٿِ ڃن طٌرش ٷخٽ ر٬ي ٷظپ ط٬ٔش ًط٬ْٔن 

ڀو رو ٳؤٻڄپ رو ڃخثش ػڂ ٫َٟض ٿو حٿظٌرش ٳٔؤٽ ٫ن أ٫ڀڂ أىپ حٍٕٝ نٴٔخ ٳخنظ٠َ ْٓٴو ٳٸظ
ٳؤطخه ٳٸخٽ انِ ٷظڀض ڃخثش نٴْ ٳيپ ٿِ ڃن طٌرش ٳٸخٽ ًڃن ّلٌٽ رْنٺ ًرْن  ٳيٽ ٫ڀَ ٍؿپ

حٿظٌرش أهَؽ ڃن حٿٸَّش حٿوزْؼش حٿظِ أنض ٳْيخ اٿَ حٿٸَّش حٿٜخٿلش ٷَّش ٻٌح ًٻٌح ٳخ٫زي ٍرٺ 
ٳوَؽ حٿَ حٿٸَّش حٿٜخٿلش ٳ٬َٝ ٿو أؿڀو ٳِ حٿ٤َّٶ ٷخٽ ٳخهظٜڄض ٳْو ڃٚثټش  ٳْيخ ٷخٽ

ٷخٽ ٳٸخٽ حرڀْْ أنپ حًٿَ رو انو ٿڂ ٬ّٜنِ ٓخ٫ش ٷخٽ ٳٸخٿض ڃٚثټش  حٿَكڄش ًڃٚثټش حٿ٬ٌحد
حٿَكڄش انو هَؽ طخثزخ ٷخٽ ىڄخځ ٳليػنِ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن رټَ ٫ن ٫زي حهلل حٿڄِنِ ٫ن أرِ 

٫ِ ًؿپ ٿو ڃڀټخ ٳخهظٜڄٌح اٿْو ػڂ ٍؿ٪ اٿَ كيّغ ٷظخىس ٷخٽ ٳٸخٽ ٍحٳ٪ ٷخٽ ٳز٬غ حهلل 
ٳؤٿلٸٌه رؤىڀيخ ٷخٽ ٷظخىس ٳليػنخ حٿلٔن ٷخٽ ٿڄخ ٫َٱ  أن٨ًَح أُ حٿٸَّظْن ٻخڅ أٷَد اٿْو

حٿڄٌص حكظٴِ رنٴٔو ٳٸَد حهلل ٫ِ ًؿپ ڃنو حٿٸَّش حٿٜخٿلش ًرخ٫ي ڃنو حٿٸَّش حٿوزْؼش 
 .ٳؤٿلٸٌه رؤىپ حٿٸَّش حٿٜخٿلش
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٳ٠ْپ رن ڃًَُٵ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 
 حٿويٍُ ٷخٽ=

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٠لَ كظَ نٸٌٽ ٙ ّي٫يخ ًّي٫يخ كظَ نٸٌٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ -
 ٙ ّٜڀْيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٳ٠ْپ رن ڃًَُٵ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 
 =ويٍُ ٷخٽحٿ
ٳٸڀض ٿٴ٠ْپ ٍٳ٬و ٷخٽ حكٔزو ٷي ٍٳ٬و ٷخٽ ڃن ٷخٽ كْن ّوَؽ اٿَ حٿٜٚس حٿڀيڂ انِ أٓخٿٺ -

خثڀْن ٫ڀْٺ ًرلٶ ڃڄ٘خُ ٳبنِ ٿڂ أهَؽ أَٗح ًٙ ر٤َح ًٙ ٍّخء ًٙ ٓڄ٬ش رلٶ حٿٔ
هَؿض حطٸخء ٓو٤ٺ ًحرظٰخء ڃَٟخطٺ أٓؤٿٺ أڅ طنٸٌنِ ڃن حٿنخٍ ًأڅ طٰٴَ ٿِ ًنٌرِ انو 
ٙ ّٰٴَ حٿٌنٌد اٙ أنض ًٻپ حهلل رو ٓز٬ْن أٿٲ ڃڀٺ ّٔظٰٴًَڅ ٿو ًأٷزپ حهلل ٫ڀْو رٌؿيو 

 كظَ ّٴَ٭ ڃن ٛٚطو.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل حٿيٓظٌحثِ ٫ن ّلَْ رن كيػنخ  - 

 أرِ ٻؼَْ ٫ن ىٚٽ رن أرِ ڃْڄٌنش ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ٬ًٛي حٿڄنزَ ًؿڀٔنخ كٌٿو ٳٸخٽ اڅ ڃڄخ -

 ٫ڀْټڂ ڃن ُىَس حٿينْخ ًُّنظيخ ٳٸخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهخٱ ٫ڀْټڂ ر٬يُ ڃخ ّٴظق حهلل
أًّؤطِ حٿوَْ رخٿَ٘ ٳٔټض ٫نو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍأّنخ أنو ّنِٽ ٫ڀْو ؿزَّپ 

ٽ حهلل ٛڀَ اٿو ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ ّټڀڄٺ ٳَُٔ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ؤنٺ طټڀڂ ٌٍٓٳٸْپ ٿو ڃخ ٗ
ٳٸخٽ أّن حٿٔخثپ ًٻؤنو كڄيه ٳٸخٽ اڅ حٿوَْ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـ٬پ ّڄٔق ٫نو حٿَك٠خء 

ٙ ّؤطِ رخٿَ٘ ًاڅ ڃڄخ ّنزض حٿَرْ٪ ّٸظپ أً ّڀڂ كز٤خ أٿڂ طَ اٿَ آٻڀش حٿو٠َس أٻڀض كظَ اًح 
ٳؼڀ٤ض ًرخٿض ػڂ ٍط٬ض ًاڅ حٿڄخٽ كڀٌس ه٠َس  حڃظيص هخَٛطخىخ ًحٓظٸزڀض ٫ْن حٿ٘ڄْ

ًحرن حٿٔزْپ أً ٻڄخ ٷخٽ  ًن٬ڂ ٛخكذ حٿڄَء حٿڄٔڀڂ ىٌ ٿڄن أ٤٫َ ڃنو حٿڄٔټْن ًحٿْظْڂ
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاڅ حٿٌُ أهٌه رَْٰ كٸو ٻڄؼپ حٿٌُ ّؤٻپ ًٙ ّ٘ز٪ ٳْټٌڅ ٫ڀْو 

 ٗيْيح ٌّځ حٿٸْخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىڄخځ رن ّلَْ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن  - 

 ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طټظزٌح ٫نِ ْٗجخ اٙ حٿٸَآڅ ٳڄن ٻظذ ٫نِ ْٗجخ ٯَْ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛ-

 حٿٸَآڅ ٳڀْڄلو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ=
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح أطْض ٫ڀَ ٍح٫ِ ارپ ٳنخى ّخ ٍح٫ِ حٗرپ ػٚػخ ٳبڅ -

خرٺ ًاٙ ٳخكڀذ ًحَٗد ڃن ٯَْ أڅ طٴٔي ًاًح أطْض ٫ڀَ كخث٢ رٔظخڅ ٳنخى ّخ ٛخكذ أؿ
حٿلخث٢ ػٚػخ ٳبڅ أؿخرٺ ًاٙ ٳټپ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٠ْخٳش ػٚػش أّخځ ٳڄخ 

 ُحى ٳٜيٷش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ أرٌ ڃ٬ٌٔى حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
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ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳڄٍَنخ رنيَ ٳْو ڃخء ڃن حٿٔڄخء ًحٿٸٌځ -
ْٛخځ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حَٗرٌح ٳڀڂ َّ٘د أكي ٳَ٘د ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًَٗد حٿٸٌځ.
خ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٫خٛڂ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ أنزؤن - 

 حٿڄظٌٻپ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حنو ٷخٽ=
 اًح أطَ حٿَؿپ أىڀو ػڂ أٍحى حٿ٬ٌى طٌٟؤ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ًٻٌحڅ ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
ڀڂ ڃَ ٫ڀَ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٳؤٍٓپ اٿْو ٳوَؽ ًٍأٓو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

ّٸ٤َ ٳٸخٽ ٿو ٿ٬ڀنخ أ٫ـڀنخٹ ٷخٽ ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ اًح أ٫ـڀض أً أٷل٤ض ٳٚ ٯٔپ 
 ٫ڀْٺ ٫ڀْٺ حٿٌٌٟء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ُّيح أرخ حٿلٌحٍُ  - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ= ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿٜيّٶ ّليع ٫ن

هْ٘نخ أڅ ّټٌڅ ر٬ي ؟؟ كيع ٳٔؤٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّوَؽ حٿڄييُ ٳِ -
أڃظِ هڄٔخ أً ٓز٬خ أً ط٬ٔخ ُّي حٿ٘خٹ ٷخٽ ٷڀض أُ ِٗء ٷخٽ ٓنْن ػڂ ٷخٽ َّٓپ حٿٔڄخء 

ؿپ اٿْو ٫ڀْيڂ ڃيٍحٍح ًٙ طيهَ حٍٕٝ ڃن نزخطيخ ْٗجخ ًّټٌڅ حٿڄخٽ ٻٌىٓخ ٷخٽ ّـِء حٿَ
 ٳْٸٌٽ ّخ ڃييُ أ٤٫نِ أ٤٫نِ ٷخٽ ٳْلؼِ ٿو ٳِ ػٌرو ڃخ حٓظ٤خ٩ أڅ ّلڄپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ُّي أرِ حٿلٌحٍُ ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض أرخ حٿٜيّٶ ّليع ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

 ًٓڀڂ.ٻنخ نزْ٪ أڃيخص حًٕٙى ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ُّي أرِ حٿلٌحٍُ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض أرخ حٿٜيّٶ ّليع ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٻنخ نظڄظ٪ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿؼٌد.-
٫ټَڃش ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هخٿي ٫ن - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿ٬ڄخٍ طٸظڀو حٿٴجش حٿزخٯْش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن أرِ  - 

 حٿزوظَُ حٿ٤خثِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
ِٿض ىٌه حٿٌٍٔس اًح ؿخء نَٜ حهلل ًحٿٴظق ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٿڄخ ن-

ًٍأّض حٿنخّ ٷخٽ ٷَأىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ هظڄيخ ًٷخٽ حٿنخّ كِْ ًأنخ 
ًأٛلخرِ كِْ ًٷخٽ ٙ ىـَس ر٬ي حٿٴظق ًٿټن ؿيخى ًنْش ٳٸخٽ ٿو ڃًَحڅ ٻٌرض ٫ًنيه ٍحٳ٪ 

٬ْٓي ٿٌ ٗخء ىٌحڅ ٿليػخٹ  رن هيّؾ ًُّي رن ػخرض ًىڄخ ٷخ٫يحڅ ڃ٬و ٫ڀَ حٿََّٔ ٳٸخٽ أرٌ
ًٿټن ىٌح ّوخٱ أڅ طن٫ِو ٫ن ٫َحٳش ٷٌڃو ًىٌح ّوَ٘ أڅ طن٫ِو ٫ن حٿٜيٷش ٳٔټظخ ٳَٳ٪ 

 ڃًَحڅ ٫ڀْو حٿيٍس ٿ٠َْرو ٳڀڄخ ٍأّخ ًٿٺ ٷخٿٌح ٛيٵ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن أرِ أڃخڃش رن  - 
 حٿويٍُ ٷخٽ= ٓيپ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي

نِٽ أىپ ٷ٨َّش ٫ڀَ كټڂ ٬ٓي رن ڃ٬خً ٷخٽ ٳؤٍٓپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ -
٬ٓي ٳؤطخه ٫ڀَ كڄخٍ ٷخٽ ٳڀڄخ ىنخ ٷَّزخ ڃن حٿڄٔـي ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٷٌڃٌح حٿَ ْٓيٻڂ أً هَْٻڂ ػڂ ٷخٽ اڅ ىئٙء نِٿٌح ٫ڀَ كټڄٺ ٷخٽ طٸظپ ڃٸخطڀظيڂ ًطٔزِ 
ّيڂ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ حهلل ٛڀڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸي ٷ٠ْض رلټڂ حهلل ًٍرڄخ ٷخٽ ٷ٠ْض ًٍحٍ

 رلټڂ حٿڄڀٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ  - 

 ن٠َس ّليع ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
كڀٌس ًاڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃٔظوڀٴټڂ ٳْيخ ٿْن٨َ ٻْٲ ط٬ڄڀٌڅ ٳخطٸٌح حٿينْخ اڅ حٿينْخ ه٠َس -

 ًحطٸٌح حٿنٔخء ٳخڅ أًٽ ٳظنش رنِ حَٓحثْپ ٻخنض ٳِ حٿنٔخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ  - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش رن ٓيپ ّليع ٫ن حرن ٬ْٓي=
َ كيّغ ٯنيٍ ٫ن ٬ٗزش ٳِ كټڂ ٬ٓي رن ڃ٬خً اٙ أنو ٷخٽ ٳبنِ أكټڂ أڅ طٸظپ ٳٌٻَ ڃ٬ن-

ڃٸخطڀظيڂ ًطٔزَ ًٍّظيڂ ٳٸخٽ ٿٸي كټڄض ٳْيڂ رلټڂ حهلل ًٷخٽ ڃَس ٿٸي كټڄض ٳْيڂ رلټڂ حٿڄڀٺ 
 أً حٿڄڀٺ ٗٺ ٫زي حٿَكڄن ًكيػنخه ٫ٴخڅ ٷخٽ حٿڄڀٺ.

 ڃؼپ كيّغ حرن ؿ٬ٴَ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٳٌٻَ - 
 طٸظپ ڃٸخطڀظيڂ ًطٔزَ ًٍّظيڂ ًٷخٽ ٷ٠ْض رلټڂ حٿڄڀٺ ٷخٽ أرٌ أڃخڃش رن ٓيپ رن كنْٲ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أنْ رن َّْٓن ٫ن ڃ٬زي  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
حٿ٬ِٽ ٙ ٫ڀْټڂ اڅ ٙ طٴ٬ڀٌح  ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٓجپ ٫ن حٿ٬ِٽ أً ٷخٽ ٳِ-

 ًٿټڂ ٳبنڄخ ىٌ حٿٸيٍ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ٬ٗزش أنزؤنخ أنْ رن َّْٓن ٫ن أهْو ڃ٬زي= - 
 ٳٌٻَ نلٌه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٳ٠ْپ ٫ن ٤٫ْش ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أكذ حٿنخّ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٌّځ حٿٸْخڃش ًأٷَريڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 ڃنو ڃـڀٔخ اڃخځ ٫خىٽ ًاڅ أرٰٞ حٿنخّ اٿَ حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ًأٗيه ٫ٌحرخ اڃخځ ؿخثَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن أرِ ٫ًَرش كيػنخ ٷظخىس ٫ڄن ٿٸِ  - 

 ي=حٿٌٳٌى ًًٻَ أرخ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓ
أڅ ًٳي ٫زي حٿٸْْ ٿڄخ ٷيڃٌح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿٌ انخ كِ ڃن ٍر٬ْش -

ًرْننخ ًرْنٺ ٻٴخٍ ڃ٠َ ًٿٔنخ نٔظ٤ْ٪ أڅ نؤطْٺ اٙ ٳِ أٗيَ حٿلَځ ٳڄَنخ رؤڃَ اًح نلن 
أهٌنخ رو ىهڀنخ حٿـنش ًنؤڃَ رو أً ني٫ٌح ڃن ًٍحثنخ ٳٸخٽ آڃَٻڂ رؤٍر٪ ًأنيخٻڂ ٫ن أٍر٪ 

ًٙ طَ٘ٻٌح رو ْٗجخ ٳيٌح ٿْْ ڃن حٍٕر٪ ًأٷْڄٌح حٿٜٚس ًآطٌح حٿِٻخس ًٌٛڃٌح  هللح٫زيًح ح
لنظڂ ًحٿڄِٳض ٍڃ٠خڅ ًأ٤٫ٌح ڃن حٿٰنخثڂ حٿوڄْ ًأنيخٻڂ ٫ن أٍر٪ ٫ن حٿيرخء ًحٿنٸَْ ًحٿ
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ٷخٿٌح ًڃخ ٫ڀڄٺ رخٿنٸَْ ٷخٽ ؿ٩ٌ ّنٸَ ػڂ ّڀٸٌڅ ٳْو ڃن حٿٸ٬ْ٤خء أً حٿظڄَ ًحٿڄخء كظَ اًح 
ظڄٌه كظَ اڅ أكيٻڂ ٿ٠َْد حرن ٫ڄو رخٿْٔٲ ًٳِ حٿٸٌځ ٍؿپ أٛخرظو ٓټن ٯڀْخنو َٗر

ؿَحكش ڃن ًٿٺ ٳـ٬ڀض أهزئىخ كْخء ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿٌح ٳڄخ طؤڃَنخ أڅ 
نَ٘د ٷخٽ ٳِ حٕٓٸْش حٿظِ ّٚع ٫ڀَ أٳٌحىيخ ٷخٿٌح اڅ أٍٟنخ أٍٝ ٻؼَْس حٿـًَحڅ ٙ 

حٿـًَحڅ ڃَطْن أً ػٚػخ ًٷخٽ ٕٗؾ ٫زي حٿٸْْ اڅ ٳْٺ  طزٸِ ٳْيخ أٓٸْش حٕىځ ٷخٽ ًاڅ أٻڀظو
 هڀظْن ّلزيڄخ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿلڀڂ ًحٕنخس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٓي رن آلٶ ٷخٽ كيػظنِ ُّنذ ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ=

يځ ٷظخىس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٿلٌځ حٕٟخكِ ٳٌٵ ػٚػش أّخځ ٳٸخٽ ٳٸ-
رن حٿن٬ڄخڅ أهٌ أرِ ٬ْٓي ٕڃو ٳٸَرٌح اٿْو ڃن ٷيّي حٕٟلَ ٳٸخٽ ٻخڅ ىٌح ڃن ٷيّي 

حٕٟلَ ٷخٿٌح ن٬ڂ ٳٸخٽ أٿْْ ٷي نيَ ٫نو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو أرٌ 
يع ٳْو أڃَ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ نيَ أڅ نلزٔو ٳٌٵ ػٚػش ٬ْٓي أً ٷي ك

 .ػڂ ٍهٚ ٿنخ أڅ نؤٻپ ًنيهَأّخځ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٓي رن آلٶ ٷخٽ كيػظنِ ُّنذ ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي ٷخٽ=
 كَځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ رْن ٙرظِ حٿڄيّنش أڅ ٠٬ّي ٗـَىخ أً ّوز٢.-
ػنِ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن أنْْ رن أرِ ّلَْ ٷخٽ كي - 

 أرخ ٬ْٓي ّٸٌٽ=
حهظڀٲ ٍؿٚڅ أً حڃظَّخ ٍؿپ ڃن رنِ هيٍس ًٍؿپ ڃن رنِ ٫ڄًَ رن ٫ٌٱ ٳِ حٿڄٔـي -

حٿٌُ أْٓ ٫ڀَ حٿظٸٌٍ ٷخٽ حٿويٍُ ىٌ ڃٔـي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ 
ٌح حٿ٬ڄَُ ىٌ ڃٔـي ٷزخء ٳؤطْخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٙه ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ ىٌ ى

 . ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ٳِ ًحٹ هَْ ٻؼَْ ٬ّنِ ڃٔـي ٷزخءحٿڄٔـي ٿڄٔـي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن ىحًى حٿَٔحؽ  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٳِ حٓهَس.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٿزْ حٿلََّ ٳِ حٿينْخ ٿڂ ّڀزٔو -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حٿڄؼنَ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ٫َْٔ حٌٕٓحٍُ  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 .ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫ٌىًح حٿڄَّٞ ًحڃٌ٘ح ڃ٪ حٿـنخثِ طٌٻَٻڂ حٓهَس٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫-
حرن ٫زي حهلل رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ڃخٿٺ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن  - 

 حٿَكڄن رن أرِ ٬ٜ٬ٛش ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷپ ىٌ حهلل أكي ط٬يٽ أً ط٬يٽ رؼڀغ حٿٸَآڅ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ىحًى ٬ّنِ حرن ٷْْ ٫ن ٫ْخٝ ٫ن أرِ ٬ْٓي= - 
ٌٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛخ٫خ ڃن طڄَ أً ٬َْٗ ٿڂ طِٽ طوَؽ ُٻخس حٿٴ٤َ ٫ڀَ ٫يي ٍ-

 أً أٷ٢ أً ُرْذ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٓي رن آلٶ ٷخٽ كيػظنِ ُّنذ حرنش ٻ٬ذ رن  - 
 ٫ـَس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٍؿپ ٿٌَٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍأّض ىٌه حٕڃَحٝ حٿظِ طْٜزنخ ڃخ ٿنخ ريخ ٷخٽ -
ٷخٽ أرِ ًاڅ َٷَڀض ٷخٽ ًاڅ ٌٗٻش ٳڄخ ٳٌٷيخ ٷخٽ ٳي٫خ أرِ ٫ڀَ نٴٔو أڅ ٙ ّٴخٍٷو ٻٴخٍحص 

حٿ٫ٌٺ كظَ ّڄٌص ٳِ أڅ ٙ ّٰ٘ڀو ٫ن كؾ ًٙ ٫ڄَس ًٙ ؿيخى ٳِ ٓزْپ حهلل ًٙ ٛٚس 
 ڃټظٌرش ٳِ ؿڄخ٫ش ٳڄخ ڃٔو انٔخڅ اٙ ًؿي كَه كظَ ڃخص.

 نخ أرٌ ن٠َس ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ٫ٌڅ كيػ - 
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حىظِ حٿ٬َٕ ٿڄٌص ٬ٓي رن ڃ٬خً.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ٫ـٚڅ ٷخٽ كيػنِ ٫ْخٝ ٫ن رن ٫زي حهلل  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
پ حٿڄٔـي ًحص أڅ ٌٍٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٬ّـزو حٿ٬َحؿْن أڅ ّڄٔټيخ رْيه ٳيه-

ٌّځ ًٳِ ّيه ًحكي ڃنيخ ٳَأٍ نوخڃخص ٳِ ٷزڀش حٿڄٔـي ٳلظين رو كظَ أنٸخىن ػڂ أٷزپ ٫ڀَ 
حٿنخّ ڃ٠ٰزخ ٳٸخٽ أّلذ أكيٻڂ أڅ ّٔظٸزڀو ٍؿپ ٳْزٜٶ ٳِ ًؿيو اڅ أكيٻڂ اًح ٷخځ اٿَ 

حٿٜٚس ٳبنڄخ ّٔظٸزپ ٍرو ٫ِ ًؿپ ًحٿڄڀٺ ٫ن ّڄْنو ٳٚ ّزٜٶ رْن ّيّو ًٙ ٫ن ّڄْنو 
طلض ٷيڃو حٿٍَْٔ أً ٫ن ّٔخٍه ٳبڅ ٫ـڀض رو رخىٍس ٳڀْٸپ ىټٌح ًٍى ر٠٬و ٫ڀَ  ًٿْزٜٶ

 ر٬ٞ ًطٴپ ّلَْ ٳِ ػٌرو ًىٿټو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي  - 

 حٿَكڄن ٷخٽ=
حٿَ أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷڀض  طٌحٻَنخ ٿْڀش حٿٸيٍ ٳٸخٽ ر٬ٞ حٿٸٌځ انيخ طيًٍ ڃن حٿٔنش ٳڄْ٘نخ-

ّخ أرخ ٬ْٓي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٻَ ٿْڀش حٿٸيٍ ٷخٽ ن٬ڂ ح٫ظټٲ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬َ٘ حٿ٢ٌٓ ڃن ٍڃ٠خڅ ًح٫ظټٴنخ ڃ٬و ٳڀڄخ أٛزلنخ ٛزْلش ٫َّ٘ن 

ظيخ ٳؤٍحنِ ٍؿ٪ ًٍؿ٬نخ ڃ٬و ًٍأٍ ٿْڀش حٿٸيٍ ػڂ أنْٔيخ ٳٸخٽ انِ ٍأّض ٿْڀش حٿٸيٍ ػڂ أنْٔ
أٓـي ٳِ ڃخء ٣ًْن ٳڄن ح٫ظټٲ ڃ٬ِ ٳڀَْؿ٪ اٿَ ڃ٬ظټٴو حرظٌٰىخ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ٳِ 

ًٻخڅ نٜٲ حٿڄٔـي ٫َّ٘خ ڃن ؿَّي  حٿٌطَ ڃنيخ ًىخؿض ٫ڀْنخ حٿٔڄخء آهَ طڀٺ حٿ٬ْ٘ش
ٳٌٻٲ ٳٌحٿٌُ ىٌ أٻَڃو ًأنِٽ ٫ڀْو حٿټظخد ٿَأّظو ّٜڀِ رنخ ٛٚس حٿڄَٰد ٿْڀش اكيٍ 

 ًأٍنزش أنٴو ٿٴِ حٿڄخء ًحٿ٤ْن. ٫ًَّ٘ن ًأڅ ؿزيظو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي حٿوَح١ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٓڀڄش رن ٫زي  - 

حٿَكڄن ٷخٽ ڃَ رِ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٳٸڀض ٿو ٻْٲ ٓڄ٬ض أرخٹ ّٸٌٽ ٳِ 
 حٿڄٔـي حٿٌُ أْٓ ٫ڀَ حٿظٸٌٍ ٷخٽ=

ًٓڀڂ ٳِ رْض ر٬ٞ نٔخثو ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ أُ ٷخٽ أرِ ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
حٿڄٔـيّن حٿٌُ أْٓ ٫ڀَ حٿظٸٌٍ ٳؤهٌ ٻٴخ ڃن كَٜ ٳ٠َد رو حٍٕٝ ٷخٽ ىٌ ىٌح 

 ڃٔـي حٿڄيّنش ٷخٽ ٳٸڀض ٿو أط٘يي ٿٔڄ٬ض أرخٹ ىټٌح ٌّٻَه
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن أٓخڃش ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن ٤٫خء  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ 
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٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ أٛخد حٿڄٔڀڂ ڃن ڃَٝ ًٙ ًٛذ ًٙ كِڅ كظَ -
 حٿيڂ ّيڄو اٙ ّټٴَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫نو ڃن ه٤خّخه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٷخٽ كيػنِ ٬ْٓي رن هخٿي ٫ن  - 
 أرِ ٓڀڄش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ًٷ٪ حٿٌرخد ٳِ ٬٣خځ أكيٻڂ ٳؤڃٸڀٌه. ٫ن-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ى٘خځ ٬ًٗزش ٷخٙ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي=
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخنٌح ػٚػش ٳڀْئڃيڂ أكيىڂ ًأكٸيڂ رخٗڃخڃش أٷَإىڂ.-
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي كيػن - 

 حٿويٍُ ٷخٽ=
هَؿنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ كنْن ٿٔز٪ ٫َ٘س أً ػڄخڅ ٫َ٘س ڃ٠ض ڃن -

 ٍڃ٠خڅ ٳٜخځ ٛخثڄٌڅ ًأٳ٤َ آهًَڅ ًٿڂ ٬ّذ ىئٙء ٫ڀَ ىئٙء ًٙ ىئٙء ٫ڀَ ىئٙء.
يػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٓڀْڄخڅ رن أرِ ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ طټٌڅ أڃَحء طٰ٘خىڂ ٯٌحٕ أً كٌحٕ ڃن حٿنخّ -

٨ّڀڄٌڅ ًّټٌرٌڅ ٳڄن ىهپ ٫ڀْيڂ ٳٜيٷيڂ رټٌريڂ ًأ٫خنيڂ ٫ڀَ ٧ڀڄيڂ ٳڀْْ ڃنِ ًٿٔض 
 ٜيٷيڂ رټٌريڂ ٬ًّنيڂ ٫ڀَ ٧ڀڄيڂ ٳيٌ ڃنِ ًأنخ ڃنو.ڃنو ًڃن ٿڂ ّيهپ ٫ڀْيڂ ًّ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس  - 
 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ ٌٍٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٽ حرن ٛخثي ٫ن طَرش حٿـنش ٳٸخٽ ىٍڃټش ر٠ْخء ڃٔٺ -
 ڂ ٛيٵ.ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل حرن أكڄي رن ڃلڄي رن كنزپ كيػنِ أرِ ٍكڄو حهلل كيػنخ  - 
ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي 
حٿويٍّؤڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٽ حرن ٛخثي ٫ن طَرش حٿـنش ٳٸخٽ= ىٍڃټش 

 .هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛيٵخٽ ٌٍٓٽ حر٠ْخء ڃٔٺ ٷخٽ ٳٸ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ كيػنخ ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ 
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٍأّظڂ حٿـنخُس ٳٸٌڃٌح ٿيخ ٳڄن حطز٬يخ ٳٚ ّٸ٬ي كظَ -

 طٌٟ٪.
 يػنخ ّلَْ ٫ن ٫ٌٱ كيػنخ أرٌ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴظَٵ أڃظِ ٳَٷظْن ٳْظڄَٵ رْنيڄخ ڃخٍٷش ّٸظڀيخ أًٿَ -

 حٿ٤خثٴظْن رخٿلٶ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ٫ـٚڅ كيػنخ ٫ْخٝ ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي ٷخٽ=
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ڄ٬ش ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳي٫خه ٳؤڃَه أڅ ىهپ ٍؿپ حٿڄٔـي ٌّځ حٿـ-
ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ػڂ ىهپ حٿـڄ٬ش حٿؼخنْش ًٌٍٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳي٫خه ٳؤڃَه 

ػڂ ىهپ حٿـڄ٬ش حٿؼخٿؼش ٳؤڃَه أڅ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ػڂ ٷخٽ طٜيٷٌح ٳٴ٬ڀٌح ٳؤ٤٫خه ػٌرْن ڃڄخ 
ٳخنظيَه ٌٍٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَه ڃخ ٛن٪ طٜيٷٌح ػڂ ٷخٽ طٜيٷٌح ٳؤٿٸَ أكي ػٌرْو 

ػڂ ٷخٽ حن٨ًَح اٿَ ىٌح ٳبنو ىهپ حٿڄٔـي ٳِ ىْجش رٌس ٳي٫ٌطو ٳَؿٌص أڅ ط٤٬ٌح ٿو 
ٜيٷٌح ٫ڀْو ًطټٌٔه ٳڀڂ طٴ٬ڀٌح ٳٸڀض طٜيٷٌح ٳظٜيٷٌح ٳؤ٤٫ْظو ػٌرْن ڃڄخ طٜيٷٌح ػڂ ٷڀض ٳظ

 طٜيٷٌح ٳؤٿٸَ أكي ػٌرْو هٌ ػٌرٺ ًحنظيَه.
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ًثذ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٬ْٓي ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي ح - 

 حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي ٫ن أرْو ٷخٽ=
كٔزنخ ٌّځ حٿونيٵ ٫ن حٿٜڀٌحص كظَ ٻخڅ ر٬ي حٿڄَٰد ىٌّخ ًًٿٺ ٷزپ أڅ ّنِٽ ٳِ حٿٸظخٽ -

ِّح أڃَ حٿنزِ ڃخ نِٽ ٳڀڄخ ٻٴْنخ حٿٸظخٽ ًًٿٺ ٷٌٿو ًٻٴَ حهلل حٿڄئڃنْن حٿٸظخٽ ًٻخڅ حهلل ٷٌّخ ٫ِ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٚٙ ٳؤٷخځ حٿ٨يَ ٳٜٚىخ ٻڄخ ّٜڀْيخ ٳِ ًٷظيخ ػڂ أٷخځ حٿ٬َٜ ٳٜٚىخ 

 ڂ أٷخځ حٿڄَٰد ٳٜٚىخ ٻڄخ ّٜڀْيخ ٳِ ًٷظيخ.ٻڄخ ّٜڀْيخ ٳِ ًٷظيخ ػ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ هخٿي حٕكڄَ ٫ن حرن أرِ ًثذ= - 

 ٷخٽ ًًٿٺ ٷزپ أڅ ّنِٽ ٛٚس حٿوٌٱ ٳَؿخٙ أً ٍٻزخنخ.ٳٌٻَ رخٓنخىه ًڃ٬نخه ُحى ٳْو 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٯْخع ٷخٽ كيػنِ أرٌ  - 

 ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
٬َّٝ حٿنخّ ٫ڀَ ؿَٔ ؿينڂ ٫ڀْو كٔٺ ًٻٚٿْذ ًه٤خ٣ْٲ ًطو٤ٲ حٿنخّ ٷخٽ ٳْڄَ -

پ حٿَّق ًآهًَڅ ڃؼپ حٿٴَّ حٿڄـي ًآهًَڅ ٬ٌّٔڅ ٬ْٓخ حٿنخّ ڃؼپ حٿزَٵ ًآهًَڅ ڃؼ
ًآهًَڅ ّڄٌ٘څ ڃْ٘خ ًآهًَڅ ّلزٌڅ كزٌح ًآهًَڅ ِّكٴٌڅ ُكٴخ ٳؤڃخ أىپ حٿنخٍ ٳٚ 

زٌىڂ ٳْلَٷٌڅ ٳْټٌنٌڅ ٳلڄخ ػڂ ّؤًڅ حهلل ٳِ ّڄٌطٌڅ ًٙ ّلٌْڅ ًأڃخ نخّ ٳْئهًٌڅ رٌن
ٻڄخ طنزض حٿلزش ٳِ كڄْپ حٿ٘ٴخ٫ش ٳٌْؿيًڅ ٟزخٍحص ٟزخٍحص ٳْٸٌٳٌڅ ٫ڀَ نيَ ٳْنزظٌڅ 

حٿْٔپ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ ٍأّظڂ حٿٜزٰخء ٳٸخٽ ٫ًڀَ حٿنخٍ ػٚع 
ٿَؿپ ڃن حٿنخٍ ٳْټٌڅ ٫ڀَ ٗٴظيخ ٳْٸٌٽ ّخ ٍد حَٛٱ ًؿيِ  ٗـَحص ٳظوَؽ أً ّوَؽ

٫نيخ ٷخٽ ٳْٸٌٽ ٫ييٹ ًًڃظٺ ٙ طٔؤٿنِ ٯَْىخ ٷخٽ ٳٍَْ ٗـَس ٳْٸٌٽ ّخ ٍد أىننِ ڃن 
َس أٓظ٨پ ر٨ڀيخ ًآٻپ ڃن ػڄَطيخ ٷخٽ ٳْٸٌٽ ٫ًييٹ ًًڃظٺ ٙ طٔؤٿنِ ٯَْىخ ٷخٽ ىٌه حٿ٘ـ

ىٌه حٿ٘ـَس حٓظ٨پ ر٨ڀيخ ًآٻپ  ٳٍَْ ٗـَس آهٍَ أكٔن ڃنيخ ٳْٸٌٽ ّخ ٍد كٌٿنِ اٿَ
ڃن ػڄَطيخ ٷخٽ ٳْٸٌٽ ٫ًييٹ ًًڃظٺ ٙ طٔؤٿنِ ٯَْىخ ٷخٽ ٳٍَْ حٿؼخٿؼش ٳْٸٌٽ ّخ ٍد 

ًآٻپ ڃن ػڄَىخ ٷخٽ ٫ًييٹ ًًڃظٺ ٙ طٔؤٿنِ ٯَْىخ  كٌٿنِ اٿَ ىٌه حٿ٘ـَس أٓظ٨پ ر٨ڀيخ
ي ًٍؿپ ٷخٽ ٳٍَْ ٌٓحى حٿنخّ ًّٔڄ٪ أٌٛحطيڂ ٳْٸٌٽ ٍد أىهڀنِ حٿـنش ٷخٽ ٳٸخٽ أرٌ ٬ْٓ

آهَ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حهظڀٴخ ٳٸخٽ أكيىڄخ ٳْيهپ حٿـنش ٳ٤٬َْ حٿينْخ 
 ٫َ٘س أڃؼخٿيخ.ًڃؼڀيخ ڃ٬يخ ًٷخٽ حٓهَ ّيهپ حٿـنش ٳ٤٬َْ حٿينْخ ً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٯْخع كيػنخ أرٌ ن٠َس ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ=
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٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حنو ٷخٽ ّڄَ حٿنخّ ٫ڀَ ؿَٔ ؿينڂ ٳٌٻَه ٷخٽ رـنزظْو -
حٿٜزٰخء ٗـَس ڃٚثټش ّٸٌٿٌڅ حٿڀيڂ ٓڀڂ ٓڀڂ ًٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ ٍأّظڂ 

 طنزض ٳِ حٿٰؼخء ًٷخٽ ًأڃخ أىپ حٿنخٍ حٿٌّن ىڂ أىڀيخ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَكيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٯْخع ًأڃٚه ٫ڀِ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض أرخ ن٠َس ّليع ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
٫ڀَ ؿَٔ ؿينڂ ٫ًڀْو  ًٻَ ٌٍٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٘ٴخ٫ش ٳٸخٽ اڅ حٿنخّ ٬ٌَّٟڅ-

 كٔٺ ًٻٚٿْذ ّو٤ٲ حٿنخّ ًرـنزظْو حٿڄٚثټش ّٸٌٿٌڅ حٿڀيڂ ٓڀڂ ٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃخٿٺ كيػنِ أٌّد رن كزْذ ٫ن أرِ  - 

 حٿڄؼنَ ٷخٽ ٻنض ٫ني ڃًَحڅ ٳيهپ أرٌ ٬ْٓي ٳٸخٽ=
٫ن حٿنٴن ٳِ حٿَ٘حد ٷخٽ ن٬ڂ ٳٸخٽ ٍؿپ انِ ٙ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ -

 أًٍٍ ڃن نٴْ ًحكي ٷخٽ أرنو ٫نٺ ػڂ طنٴْ ٷخٽ أٍٍ ٳْو حٿٸٌحس ٷخٽ ٳؤىَٷيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃـخٿي ٷخٽ كيػنِ أرٌ حٿٌىحٹ ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي=
 يح ٿټڂ ٳبڅ ٷيٍ حهلل ْٗجخ ٻخڅ.٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٬ِٽ ٷخٽ حٛن٬ٌح ڃخ ر-
 =خٽكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ڃـخٿي كيػنِ أرٌ حٿٌىحٹ ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷ - 
ٷڀنخ ٿٌَٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ كَڃض حٿوڄَ اڅ ٫نينخ هڄَ حٿْظْڂ ٿنخ ٳؤڃَنخ -

 ٳؤىَٷنخىخ.
ٽ أرٌ حٿٌىحٹ ٫ن أرِ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ڃـخٿي كيػنِ ٷخ - 

 ٷخٽ=
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ أىپ ىٍؿخص حٿ٬ڀَ ٿًَْڅ ڃن ٳٌٷيڂ ٻڄخ طًَڅ -

 حٿټٌٻذ حٿيٍُ ٳِ أٳٶ حٿٔڄخء ًأڅ أرخ رټَ ٫ًڄَ ڃنيڂ ًأن٬ڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن أرِ ٛخٿق ًٻٌحڅ حٿٔڄخڅ  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ڃنِٽ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٳوَؽ ًٍأٓو ّٸ٤َ ٷخٽ -

 ٿ٬ڀنخ أ٫ـڀنخٹ ٷخٽ اًح أ٫ـڀض أً أٷل٤ض ٳڀْْ ٫ڀْٺ ٯٔپ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ڃلڄي رن أرِ ّلَْ ٷخٽ كيػنِ أرِ أڅ أرخ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ كيػو=
ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿليّزْش ٷخٽ ٙ طٌٷيًح نخٍح رڀْپ ٷخٽ ٳڀڄخ ٻخڅ  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-

 ر٬ي ًحٹ ٷخٽ أًٷيًح ًح٤ٛن٬ٌح ٳبنو ٙ ّيٍٹ ٷٌځ ر٬يٻڂ ٛخ٫ټڂ ًٙ ڃيٻڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنِ حٿظْڄِ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ ٷخٽ=
ٔذ حٿنخّ ّٸٌٿٌڅ ًأنظڂ ّخ أٛلخد ڃلڄي ٿٸْنِ حرن ٛخثي ٳٸخٽ ٫ي حٿنخّ ّٸٌٿٌڅ أً حك-

أٿْْ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أً ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ىٌ ّيٌىُ ًأنخ ڃٔڀڂ ًانو أ٫ٌٍ ًأنخ ٛلْق ًٙ ّؤطِ ڃټش ًٙ حٿڄيّنش ًٷي كــض 
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٫ٕڀڂ أّن ًٿي ًڃظَ  ش ًٙ ٌّٿي ٿو ًٷي ًٿي ٿِ ػڂ ٷخٽ ڃ٪ ًحٹ انًِأنخ ڃ٬ٺ حٓڅ رخٿڄيّن
َِ  .ّوَؽ ًأّن ىٌ ٷخٽ ٳڀزْ ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄِ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن أرِ  - 
 ٫ْخٕ حٿٍِٷِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٌّٜځ ٫زي ٌّڃخ ٳِ ٓزْپ حهلل اٙ رخ ٫ي حهلل رٌٿٺ -
 ٿنخٍ ٫ن ًؿيو ٓز٬ْن هَّٴخ.حٿٌْځ ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٬ّنِ حرن أرِ ٓڀْڄخڅ ٫ن  - 
 ٤٫ْش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٷي طَٻض ٳْټڂ حٿؼٸڀْن أكيىڄخ أٻزَ ڃن حٓهَ -
َ حٍٕٝ ٫ًظَطِ أىپ رْظِ أٙ انيڄخ ٿن ٻظخد حهلل ٫ِ ًؿپ كزپ ڃڄيًى ڃن حٿٔڄخء اٿ

َِ حٿلٌٝ.  ّٴظَٷخ كظَ َّىح ٫ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ نڄَْ كيػنخ ڃٌَٓ ٬ّنِ حٿـينِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ُّيح حٿ٬ڄِ  - 

 ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿٜيّٶ حٿنخؿِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٳبڅ ٣خٽ ٫ڄَه أً ٷَٜ ٫ڄَه ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټٌڅ ڃن أڃظِ حٿڄييُ -

٫خٕ ٓز٪ ٓنْن أً ػڄخڅ ٓنْن أً طٔ٪ ٓنْن ّڄٖ حٍٕٝ ٷ٤ٔخ ٫ًيٽ ًطوَؽ حٍٕٝ 
 نزخطيخ ًطڄ٤َ حٿٔڄخء ٷ٤َىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ كيػنخ ٤٫ْش رن ٬ٓي رزخد ىٌح  - 
 حٿڄٔـي ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أىپ حٿيٍؿخص حٿ٬ڀَ ٿَْحىڂ ڃن طلظيڂ ٻڄخ طًَڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل-
 حٿنـڂ حٿ٤خٿ٪ ٳِ حٕٳٶ ڃن آٳخٵ حٿٔڄخء ًأرٌ رټَ ٫ًڄَ ڃنيڂ ًأن٬ڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ أنزؤنخ ٫زْي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن  - 
 ويٍُ ٷخٽ=ڃ٬ڄَ حٕنٜخٍُ ٫ن نيخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أكيٻڂ ٿْٔؤٽ ٌّځ حٿٸْخڃش كظَ ّټٌڅ ٳْڄخ ّٔؤٽ ٫نو -
أڅ ّٸخٽ ڃخ ڃن٬ٺ أڅ طنټَ حٿڄنټَ اًح ٍأّظو ٷخٽ ٳڄن ٿٸنو حهلل كـظو ٷخٽ ٍد ٍؿٌطٺ ًهٴض 

 حٿنخّ.
ِ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ أنزؤنخ ٫زْي حهلل ٫ن ْٛٴِ ٫ن أر - 

 حٿويٍُ ٷخٽ=
ًؿي ٍؿپ ٳِ ڃنِٿو كْش ٳؤهٌ ٍڃلو ٳ٘ټيخ ٳْو ٳڀڂ طڄض حٿلْش كظَ ڃخص حٿَؿپ ٳؤهزَ رو -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ ڃ٬ټڂ ٫ٌحڃَ ٳبًح ٍأّظڂ ڃنيڂ ْٗجخ ٳلَؿٌح ٫ڀْو 
 ػٚػخ ٳبڅ ٍأّظٌه ر٬ي ًٿٺ ٳخٷظڀٌه.

رِ رټَْ كيػنخ ُىَْ رن ڃلڄي ٫ن ٓيْپ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أ - 
 أرِ ٛخٿق ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن أرِ حٿ٬ْخٕ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ أىنَ أىپ حٿـنش ڃنِٿش ٍؿپ َٛٱ حهلل ًؿيو -
٫ن حٿنخٍ ٷزپ حٿـنش ًڃؼپ ٿو ٗـَس ًحص ٧پ ٳٸخٽ أُ ٍرِ ٷيڃنِ اٿَ ىٌه حٿ٘ـَس ٳؤٻٌڅ 

ٳٸخٽ حهلل ىپ ٫ْٔض اڅ ٳ٬ڀض أڅ طٔؤٿنِ ٯَْىخ ٷخٽ ٙ ٫ًِطٺ ٳٸيڃو حهلل اٿْيخ ًڃؼپ  ٳِ ٧ڀيخ
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أُ ٍد ٷيڃنِ اٿَ ىٌه حٿ٘ـَس أٻٌڅ ٳِ ٧ڀيخ ًآٻپ ڃن  ًػڄَ ٳٸخٽ ٿو ٗـَس ًحص ٧پ
ػڄَىخ ٳٸخٽ حهلل ىپ ٫ْٔض اڅ ح٤٫ْظٺ ًٿٺ أڅ طٔؤٿنِ ٯَْىخ ٳْٸٌٽ ٙ ٫ًِطٺ ٳْٸيڃو حهلل 

 اٿْيخ ٳظڄؼپ ٿو
ًحص ٧پ ًػڄَ ًڃخء ٳْٸٌٽ أُ ٍد ٷيڃنِ اٿَ ىٌه حٿ٘ـَس أٻٌڅ ٳِ ٧ڀيخ  ٗـَس آهٍَ

ًآٻپ ڃن ػڄَىخ ًأَٗد ڃن ڃخثيخ ٳْٸٌٽ ٿو ىپ ٫ْٔض اڅ ح٤٫ْظٺ ًٿٺ أڅ طٔؤٿنِ ٯَْىخ 
ٳْٸٌٽ ٙ ٫ًِطٺ ٙ أٓؤٿٺ ٯَْه ٳْٸيڃو حهلل اٿْيخ ٳْزَُ ٿو رخد حٿـنش ٳْٸٌٽ أُ ٍد ٷيڃنِ 

نش ًأن٨َ اٿَ أىڀيخ ٳْٸيڃو حهلل اٿْيخ ٳٍَْ أىپ حٿـنش ض نـخٱ حٿـاٿَ رخد حٿـنش ٳخٻٌڅ طل
ٿـنش ٷخٽ ٳبًح ىهپ حٿـنش ٷخٽ ىٌح ٿِ ًڃخ ٳْيخ ٳْٸٌٽ أُ ٍد أىهڀنِ حٿـنش ٷخٽ ٳْيهڀو حهلل ح

ٷخٽ ٳْٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿو طڄنَ ٳْظڄنَ ًٌّٻَه حهلل ٓپ ڃن ٻٌح ًٻٌح كظَ اًح حنٸ٬٤ض رو 
أڃؼخٿو ٷخٽ ػڂ ّيهپ حٿـنش ّيهپ ٫ڀْو ًُؿظخه ڃن حٕڃخنِ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ىٌ ٿٺ ٫ًَ٘س 

ٺ ٳْٸٌٽ ڃخ أ٤٫َ أكي ڃؼپ ڃخ حٿلٌٍ حٿ٬ْن ٳْٸٌٿن ٿو حٿلڄي ٿڀڀو حٿٌُ أكْخٹ ٿنخ ًأكْخنخ ٿ
 أ٤٫ْض ٷخٽ ًأىنَ أىپ حٿنخٍ ٫ٌحرخ ّن٬پ ڃن نخٍ رن٬ڀْن ّٰڀِ ىڃخٯو ڃن كَحٍس ن٬ڀْو.

ټڀزِ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّٓي رن ٫ڄًَ حٿ - 
 رن أرِ ٫ظزش ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْلـن حٿزْض ًٿ٬ْظڄَڅ ر٬ي هًَؽ ّؤؿٌؽ ًڃؤؿٌؽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ًىْذ ٫ن ٫ڄًَ رن ّلَْ  - 

ن رٚٽ ٫ن ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن ڃلڄي رن ٌّٓٲ رن حٕنٜخٍُ ًأرٌ ٓڀڄش كيػنخ ٓڀْڄخڅ ر
 ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ؿخء اٿَ ؿنخُس ٳڄَ٘ ڃ٬يخ ڃن أىڀيخ كظَ -
 ّٜڀَ ٫ڀْيخ ٳڀو ٷَْح١ ًڃن حنظ٨َ كظَ طيٳن أً ّٴَ٭ ڃنيخ ٳڀو ٷَْح٣خڅ ڃؼپ أُكي.

رِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أهزَنخ ٫ڄَحڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
 أرِ ٫ظزش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿْلـن ىٌح حٿزْض ًٿ٬ْظڄَڅ ر٬ي هًَؽ ّؤؿٌؽ -
 ًڃؤؿٌؽ.

ٍ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ىّنخ - 
 ٫ن أرِ كخُځ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن أرِ ٫ْخٕ حٿٍِٷِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤٷٌٽ أٛلخرِ أٛلخرِ ٳٸْپ انٺ ٙ طيٍُ ڃخ أكيػٌح -
 ر٬يٹ ٷخٽ ٳؤٷٌٽ ر٬يح ر٬يح أً ٷخٽ ٓلٸخ ٓلٸخ ٿڄن ريٽ ر٬يُ.

٬زش رن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٗ - 
 ى٘خځ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿ٬ڄخٍ ّؤطْٺ حٿٴجش حٿزخٯْش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن ڃٔڀڂ كيػنخ ِّّي  - 

 ٫ن ڃـخىي ٫ن أرِ ٬ْٓي=
 ٽ ٙ ّيهپ حٿـنش ڃنخڅ ًٙ ٫خٵ ًٙ ڃيڃن هڄَ.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخ-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ڃ٤َٱ حٿڄ٬ڀَ  - 
 ٫ن أرِ حٿٜيّٶ ٫ن أرِ ٬ْٓي=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ طڄٖ حٍٕٝ ٧ڀڄخ ًؿٌٍح ػڂ ّوَؽ ٍؿپ ڃن -
 حٍٕٝ ٷ٤ٔخ ٫ًيٙ.٫ظَطِ ّڄڀٺ ٓز٬خ أً ط٬ٔخ ٳْڄٖ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرِ ٫ًٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحٍع ٷخٽ  - 
 كيػنخ ڃلڄي رن ؿلخىس كيػنِ حٿٌٿْي ٫ن ٫زي حهلل حٿزيِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټٌڅ ٫ڀْټڂ أڃَحء ط٤ڄجن اٿْيڂ حٿٸڀٌد ًطڀْن ٿيڂ -
ـڀٌى ػڂ ّټٌڅ ٫ڀْټڂ أڃَحء ط٘ڄجِ ڃنيڂ حٿٸڀٌد ًطٸ٬َ٘ ڃنيڂ حٿـڀٌى ٳٸخٽ ٍؿپ أنٸخطڀيڂ ّخ حٿ

 ٌٍٓٽ حهلل  ٷخٽ ٙ ڃخ أٷخڃٌح حٿٜٚس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن  - 

 ٛيْذ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
و حٿٔٚځ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٗظټْض ّخ ڃلڄي ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ أڅ ؿزَّپ ٫ڀْ-

 رٔڂ حهلل أٍٷْٺ ڃن ٻپ ِٗء ّئًّٺ ڃن َٗ ٻپ نٴْ ٫ًْن ّ٘ٴْٺ رٔڂ حهلل أٍٷْٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ أنزؤنخ ٫زْي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=٫ٸْپ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴ٤َ ٌّځ حٿٴ٤َ ٷزپ أڅ ّوَؽ ًٻخڅ ٙ ّٜڀِ ٷزپ -

 حٿٜٚس ٳبًح ٷ٠َ ٛٚطو ٛڀَ ٍٻ٬ظْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلخَٟ رن حٿڄ٩ٌٍ كيػنخ ٫خٛڂ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ 

 حٿڄظٌٻپ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٯَ٘ أكيٻڂ أىڀو ػڂ أٍحى أڅ ٬ٌّى ٳڀْظٌٟؤ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-

 ًٌٟءه ٿڀٜٚس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٷْْ رن ًىذ ًأرِ  - 

 آلٶ ٫ن أرِ حٿٌىحٹ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
ًٯَْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ ٓزِ أ٣ًخّ ٙ ّٸ٪ ٫ڀَ كخڃپ كظَ ط٠٪ -

 كخڃپ كظَ طلْٞ ك٠ْش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ىًَڅ كيػنخ حرن ًىذ ٷخٽ  - 

أهزَنِ ٫ڄًَ رن حٿلَع ٫ن رټَْ رن حٕٗؾ ٫ن ٫زْيس رن ڃٔخٳ٪ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ 
 ٷخٽ=

حهلل رْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٔڂ ْٗجخ أٷزپ ٍؿپ ٳؤٻذ ٫ڀْو ٳ٬٤نو ٌٍٓٽ -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َؿٌڅ ٻخڅ ڃ٬و ٳـَف رٌؿيو ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ط٬خٽ ٳخٓظٸي ٷخٽ ٷي ٫ٴٌص ّخ ٌٍٓٽ حهلل.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ىٍحؽ ٫ن أرِ  - 

 حٿيْؼڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٌ أڅ أكيٻڂ ٬ّڄپ ٳِ ٛوَس ٛڄخء ٿْْ ٿيخ رخد ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-

ًٙ ٻٌس ٿوَؽ ٫ڄڀو ٿڀنخّ ٻخثنخ ڃخ ٻخڅ ٫ًن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ أڅ ىٿٌح 
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ڃن ٯٔخٵ ّيَحٵ ٳِ حٿينْخ ٕنظن أىپ حٿينْخ ٫ًن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ 
ًنزو ٷزپ ًڃؼپ ڃخ ىٌ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ڃؼپ ِٗء ڃن حٗنٔخڅ اٙ ٫ـذ  ّؤٻپ حٿظَحد ٻپ

 .كزش هَىٽ ڃنو طنزظٌڅ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ٫زي حٿٌحٍع  - 

 كيػنخ ڃلڄي رن ؿلخىس كيػنِ حٿٌٿْي ٫ن ٫زي حهلل حٿزيِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
څ أڃَحء طڀْن ٿيڂ حٿـڀٌى ًط٤ڄجن اٿْيڂ حٿٸڀٌد ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طټٌ-

٬َ ڃنيڂ حٿـڀٌى ٷخٽ أٳٚ نٸظڀيڂ ٷخٽ ٙ ڃخ أٷخڃٌح ًّټٌڅ ٫ڀْيڂ أڃَحء ط٘ڄجِ ڃنيڂ حٿٸڀٌد طٸ٘
 .حٿٜٚس

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ىٍحؽ ٫ن أرِ اٿيْؼڂ ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ=

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃ٬ٸي حٿټخٳَ ٳِ حٿنخٍ ڃَْٔس ػٚػش آّخځ ًٻپ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
َّٟ ڃؼپ أُكي ًٳوٌه ڃؼپ ًٍٷخڅ ًؿڀيه ٌٍٓ ٿلڄو ٨٫ًخڃو أٍر٬ٌڅ ًٍح٫خ ٫ًن ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٿٌ أڅ ڃٸڄ٬خ ڃن كيّي ًٟ٪ ٳِ حٍٕٝ ٳخؿظڄ٪ ٿو حٿؼٸٚڅ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٿَٔحىٵ حٿنخٍ أٍر٪ ؿيٍ ڃخ أٷڀٌه ڃن حٍٕٝ ٫ًن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿْ٘خ٩ كَحځ ٻؼٲ ٻپ ؿيحٍ ڃؼپ ڃَْٔس أٍر٬ْن ٓنش ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل

ٷخٽ حرن ٿي٬ْش ٬ّنِ رو حٿٌُ ّٴظوَ رخٿـڄخ٩ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿڀـنش 
ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ڃخثش ىٍؿش ٿٌ أڅ حٿ٬خٿڄْن حؿظڄ٬ٌح ٳِ اكيحىن ٿ٬ٌٓظيڂ 

أًٍحكيڂ ٳِ أؿٔخىىڂ ًٓڀڂ اڅ حٿ٤ْ٘خڅ ٷخٽ ٫ًِطٺ ّخ ٍد ٙ أرَف أٯٌُ ٫زخىٹ ڃخ ىحڃض 
ٷخٽ حٿَد ٫ًِطِ ًؿٚ ٿِ ٙ أُٽ أٯٴَ ٿيڂ ڃخ حٓظٰٴًَنِ ًاڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

حهلل ٛڀَ حهلل ًٓڀڂ ٷخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه انو ٿْوظٜڂ كظَ حٿ٘خطخڅ ٳْڄخ حنظ٤لخ ٫ًن ٌٍٓٽ 
حهلل  ٫ڀْو ًٓڀڂ انو ٷخٽ ڃخ رْن ڃَٜح٫ْن ٳِ حٿـنش ٻڄَْٔس أٍر٬ْن ٓنش ٷخٽ ًٷخٽ ٌٍٓٽ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٛيٵ حٿَإّخ رخٕٓلخٍ ًأڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ

 ٿٌ ٬ّڀڂ حٿنخّ ڃخ ٳِ حٿظؤًّن ٿظ٠خٍرٌح ٫ڀْو رخٿٌْٔٱ.
رَحىْڂ رن آلٶ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ٬ْٓي رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ا - 

 حٿ٬ِِّ ٫ن ٤٫ْش رن ٷْْ ٫ن ٷ٫ِش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٿڄخ رڀٮ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ حٿٴظق ڃَ حٿ٨يَحڅ آًننخ رڀٸخء حٿ٬يً ٳؤڃَنخ -

 رخٿٴ٤َ ٳؤٳ٤َنخ أؿڄ٬ٌڅ.
يػنخ ٍٗيّن ٷخٽ كيػنِ ٫ڄًَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ ك - 

 حٿلَع ٫ن حرن ٗيخد ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن كيػو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ حٿڄخء ڃن حٿڄخء.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش أنزؤنخ ٿْغ ٫ن ِّّي رن حٿيخى ٫ن ٫ڄًَ ٫ن أرِ  - 

 =٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ارڀْْ ٷخٽ ٿَرو ر٬ِطٺ ًؿٚٿٺ ٙ أرَف -

أٯٌُ رنِ آىځ ڃخ ىحڃض حًٍٕحف ٳْيڂ ٳٸخٽ حهلل ٳز٬ِطِ ًؿٚٿِ ٙ أرَف أٯٴَ ٿيڂ ڃخ 
 حٓظٰٴًَنِ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي  - 
 َكڄن ٫ن نيخٍ حٿ٬زيُ أنو ٓڄ٬و ّليع ٫ن أرِ ٬ْٓي=حٿ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٿْٔؤٽ حٿ٬زي ٌّځ حٿٸْخڃش كظَ ّٸٌٽ -

ڃخ ڃن٬ٺ حً ٍأّض حٿڄنټَ طنټَه ٳبًح ٿٸن حهلل ٫زيح كـظو ٷخٽ ّخ ٍد ًػٸض رٺ ًٳَٷض ڃن 
 حٿنخّ.

رٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ أرٌ حٿن٬ڄخڅ ٫زي حٿَكڄن رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أ - 
حٿن٬ڄخڅ حٕنٜخٍُ ٫ن أرِ ٬ْٓي ڃٌٿَ حٿڄيَُ ٷخٽ طٌٳِ أهِ ًأطْض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ 

 ٳٸڀض=
ّخ أرخ ٬ْٓي اڅ أهِ طٌٳِ ًطَٹ ٫ْخٙ ًٿِ ٫ْخٽ ًٿْْ ٿنخ ڃخٽ ًٷي أٍىص أڅ أهَؽ ر٬ْخٿِ -

ٶ ٫ڀْنخ ٳِ ڃ٬ْ٘ظنخ ٷخٽ ًّلٺ ٙ ٫ًْخٽ أهِ كظَ ننِٽ ر٬ٞ ىٌه حٕڃٜخٍ ٳْټٌڅ أٍٳ
طوَؽ ٳخنِ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ٬ّنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٛزَ ٫ڀَ ًٕحثيخ ًٗيطيخ 

 .ٌّځ حٿٸْخڃشٻنض ٿو ٗٴ٬ْخ أً ٗيْيح 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ كيػنِ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن رَ٘ رن  - 

 خٽ=كَد أڅ حرن ٫ڄَ أطَ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٳٸ
ّخ أرخ ٬ْٓي أٿڂ أهزَ أنٺ رخ٬ّض أڃَّْن ڃن ٷزپ أڅ ّـظڄ٪ حٿنخّ ٫ڀَ أڃَْ ًحكي ٷخٽ ن٬ڂ -

رخ٬ّض حرن حٿِرَْ ٳـخء أىپ حٿ٘خځ ٳٔخٷٌنِ اٿَ ؿْٖ حرن ىٿلش ٳزخ٬ّظو ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ اّخىخ 
ٻنض أهخٱ اّخىخ ٻنض أهخٱ ًڃي ريخ كڄخى ٌٛطو ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي ّخ أرخ ٫زي حٿَكڄن أًٿڂ 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن حٓظ٤خ٩ أڅ ٙ ّنخځ نٌڃخ ًٙ ّٜزق ٛزخكخ ًٙ  طٔڄ٪ أڅ
ٔخء اٙ ٫ڀْو أڃَْ ٷخٽ ن٬ڂ ًٿټنِ أٻَه أڅ أرخّ٪ أڃَْ ڃن ٷزپ أڅ ّـظڄ٪ حٿنخّ ٫ڀَ ّڄِٔ ڃ

 أڃَْ ًحكي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ= حٿـََُّ
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٓظـي ػٌرخ ٓڄخه ربٓڄو ٷڄْٚ أً ٫ڄخڃش ػڂ ّٸٌٽ -

حٿڀيڂ ٿٺ حٿلڄي أنض ٻٌٔطنْو أٓؤٿٺ ڃن هَْه ًهَْ ڃخ ٛن٪ ٿو ًأ٫ًٌ رٺ ڃن َٗه ًَٗ ڃخ 
 ٛن٪ ٿو.

رن ٿي٬ْش رن ٫ٸزش كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ كيػنخ ٫زي حهلل  - 
رټَ رن ٫زي حهلل رن حٕٗؾ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٬ْٓي رن ٌّٓي حٿٔخ٫يُ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ 

 ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃنِ ؿزَّپ ٳِ حٿٜٚس ٳٜڀَ حٿ٨يَ كْن ُحٿض -

حٿ٘ڄْ ًٛڀَ حٿ٬َٜ كْن ٻخڅ حٿٴِء ٷخڃش ًٛڀَ حٿڄَٰد كْن ٯخرض حٿ٘ڄْ ًٛڀَ 
خء كْن ٯخد حٿ٘ٴٶ ًٛڀَ حٿٴـَ كْن ٣ڀ٪ حٿٴـَ ػڂ ؿخءه حٿٰي ٳٜڀَ حٿ٨يَ ًٳِء حٿ٬٘

ٻپ ِٗء ڃؼڀو ًٛڀَ حٿ٬َٜ ًحٿ٨پ ٷخڃظخڅ ًٛڀَ حٿڄَٰد كْن ٯخرض حٿ٘ڄْ ًٛڀَ 
حٿ٬٘خء اٿَ ػڀغ حٿڀْپ حًٕٽ ًٛڀَ حٿٜزق كْن ٻخىص حٿ٘ڄْ ط٤ڀ٪ ػڂ ٷخٽ حٿٜٚس ٳْڄخ رْن 

 ىٌّن حٿٌٷظْن.
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ِ أرِ كيػنخ آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن رټَْ رن أرِ رټَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
 حٿڄټنيٍ ٫ن ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ حٿٍِٷِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٰٔپ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٫ڀَ ٻپ ڃلظڀڂ ًحٿٌٔحٹ ًانڄخ ّڄْ -
 .ڃن حٿ٤ْذ ڃخ ّٸيٍ ٫ڀْو ًٿٌ ڃن ٣ْذ أىڀو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي كيػنخ رَ٘ رن كَد ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=

اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿٌٛخٽ ٷخٽ ٳٸْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳڄخٿٺ أڅ طٴ٬ڀو -
 ٷخٽ انِ ٿٔض ٻؤكيٻڂ انِ أ٬٣ڂ ًأٓٸَ.

أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ كيػنخ ٻؼَْ رن ُّي ٫ن ٍرْق كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
 رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ=

ٻنخ نظنخًد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنزْض ٫نيه طټٌڅ ٿو حٿلخؿش ٤ًَّٷو أڃَ ڃن -
ْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل حٿڀْپ ٳْز٬ؼنخ ٳْټؼَ حٿڄلظٔزٌڅ ًأىپ حٿنٌد ٳټنخ نظليع ٳوَؽ ٫ڀ

٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڀْپ ٳٸخٽ ڃخ ىٌه حٿنـٌٍ أٿڂ أنيټڂ ٫ن حٿنـٌٍ ٷخٽ ٷڀنخ نظٌد اٿَ حهلل ّخ نزِ 
حهلل انڄخ ٻنخ ٳِ ًٻَ حٿڄْٔق ٳَٷخ ڃنو ٳٸخٽ أٙ أ هزَٻڂ رڄخ ىٌ أهٌٱ ٫ڀْټڂ ڃن حٿڄْٔق 

 ٫نيُ ٷخٽ ٷڀنخ رڀَ ٷخٽ حٿَ٘ٹ حٿوٴِ أڅ ّٸٌځ ٍؿپ ٬ّڄپ ٿڄټخڅ ٍؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حٿ٬ڄَُ ٫ن حٿ٬ٚء رن  - 

 ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ ٳْڄخ ىًڅ هڄْ ًًى ٛيٷش ًٿْْ ٳْڄخ ىًڅ هڄْ -

 أًحٵ ٛيٷش ًٙ ٳْڄخ ىًڅ هڄٔش أًٓٶ ٛيٷش.
كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 حٿَكڄن حٕنٜخٍُ ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٗٺ أڅ ّټٌڅ هَْ ڃخٽ حٿڄٔڀڂ ٯنڄخ ّظز٪ ريخ ٬ٗٲ -

 حٿـزخٽ ًڃٌحٷ٪ حٿٸ٤َ ّٴَ ريّنو ڃن حٿٴظن.
كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ أنزؤنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 حٿزوظَُ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّلٸَڅ أكيٻڂ نٴٔو أڅ ٍَّ أڃَ حهلل ٫ڀْو ٳْو ڃٸخٙ -

أڅ ػڂ ٙ ّٸٌٿو ٳْٸٌٽ حهلل ڃخ ڃن٬ٺ أڅ طٸٌٽ ٳْو ٳْٸٌٽ ٍد هْ٘ض حٿنخّ ٳْٸٌٽ ًأنخ أكٶ 
 ّوَ٘.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ رن ٫زْي كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن آلٶ ٫ن حٿ٬ٚء رن  - 
 ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍُس حٿڄئڃن اٿَ نٜٲ حٿٔخٵ ٳڄخ ٻخڅ اٿَ حٿټ٬ذ ٳٚ -
 رؤّ ًڃخ ٻخڅ طلض حٿټ٬ذ ٳٴِ حٿنخٍ.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش كيػنخ حٿٌٿْي رن ٻؼَْ ٫ن ڃلڄي رن ٻ٬ذ ٫ن ك - 
٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ًٷخٽ أرٌ أٓخڃش ڃَس ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن ٍحٳ٪ رن هيّؾ 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
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ًٿلٌځ حٿټٚد ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنظٌٟؤ ڃن رجَ ر٠خ٫ش ًىِ رجَ ّڀٸَ ٳْيخ حٿلْٞ ًحٿنظن -
 ٷخٽ حٿڄخء ٣يٌٍ ٙ ّنـٔو ِٗء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٷخٽ كيػنِ ٷ٤ن ٫ن حٓڄ٬ْپ رن ٍؿخء ٫ن أرْو  - 
 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٻنخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٳْټڂ ڃن ّٸخطپ ٫ڀَ طؤًّپ حٿٸَآڅ ٻڄخ ٷخطپ -
 ٫ڀَ طنِّڀو.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كيػنخ ڃلڄي كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن كيػنخ ٫ز - 
 ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىڀٺ حٿڄؼًَڅ ٷخٿٌح اٙ ڃن ٷخٽ ىڀٺ حٿڄؼًَڅ ٷخٿٌح اٙ -
اٙ ڃن ٷخٽ ىټٌح ڃن ٷخٽ ىڀٺ حٿڄؼًَڅ ٷخٿٌح اٙ ڃن ٷخٽ كظَ هٴنخ أڅ ّټٌڅ ٷي ًؿزض ٳٸخٽ 

 ًىټٌح ًىټٌح ًٷڀْپ ڃخ ىڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس كيػنخ ڃـخٿي ٫ن أرِ  - 

 حٿٌىحٹ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٓؤٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿـنْن ّټٌڅ ٳِ ر٤ن حٿنخٷش أً حٿزٸَس أً حٿ٘خس -

 څ ًٻخطو ًٻخس أڃو.ٳٸخٽ ٻڀٌه اڅ ٗجظڂ ٳب
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄخٍ رن ڃلڄي رن أهض ٓٴْخڅ حٿؼٌٍُ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 

 أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ طٸخطڀٌح ٷٌڃخ ٰٛخٍ ح٫ْٕن -

ڄـخڅ حٿڄ٤َٷش ّنظ٬ڀٌڅ حٿ٬َ٘ ٫َحٝ حٿٌؿٌه ٻؤڅ أ٫ْنيڂ كيٵ حٿـَحى ٻؤڅ ًؿٌىيڂ حٿ
 ًّظوًٌڅ حٿيٍٵ كظَ َّر٤ٌح هٌْٿيڂ رخٿنوپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓيْپ رن أرِ ٛخٿق ٫ن حرن أرِ  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو ٷخٽ=

پ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح طؼخثذ أكيٻڂ ٳڀْټ٨ڂ ڃخ حٓظ٤خ٩ ٳبڅ حٿ٤ْ٘خڅ ّيه-
 ٳِ ٳْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ىحًى رن ٷْْ ٫ن ٫ْخٝ رن ٫زي حهلل رن أرِ  - 
 َٓف ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ ٷخثڄخ ٫ڀَ ٍؿڀْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=٤٫خء ر
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن نخځ ٫ن حٿٌطَ أً نْٔو ٳڀٌْطَ اًح ًٻَه أً حٓظْٸ٦.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن أرْو ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ًح رْن حٕنزْخء.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طوَْ-
يػنخ حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ك - 

 =٬ْٓي حٿويٍُ
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٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ّؤطِ ر٬ٞ آّخص ٍرٺ ٙ ّنٴ٪ نٴٔخ اّڄخنيخ ٷخٽ ٣ڀ٩ٌ -
 حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰريخ.

٫ن ٬ْٓي رن ڃًَٔٵ ٫ن حرن أرِ ن٬ڂ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرِ - 
 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٻخڅ حٿڄئٿٴش ٷڀٌريڂ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٬ش ٫ڀٸڄش رن ٫ٚػش -
حٿـ٬ٴَُ ًحٕٷ٩َ رن كخرْ حٿلن٨ڀِ ًُّي حٿوْپ حٿ٤خثِ ٫ًْْنش رن ريٍ حٿٴِحٍُ ٷخٽ ٷيځ 

  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنيڂ.٫ڀِ رٌىزش ڃن حٿْڄن رظَرظيخ ٳٸٔڄيخ ٌٍٓٽ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٤٫ْش ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طلپ حٿٜيٷش ٿٰنِ اٙ ٿؼٚػش ٳِ ٓزْپ حهلل ًحرن -

 حٿٔزْپ ًٍؿپ ٻخڅ ٿو ؿخٍ ٳظٜيٵ ٫ڀْو ٳؤىيٍ ٿو.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ هڀْي رن ؿ٬ٴَ ٫ن أرِ ن٠َس كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ًٻَ حٿڄٔٺ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ىٌ أ٣ْذ حٿ٤ْذ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ - 

 =٫َْٔ حٌٗٓحٍُ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ٌىًح حٿڄَّٞ ًحطز٬ٌح حٿـنخُس طٌٻَٻڂ حٓهَس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ=
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٢ٌٓ حٿ٬يٽ ؿ٬ڀنخٻڂ أڃش ٤ًٓخ.-
ًٻْ٪ كيػنخ ٳ٠ْپ رن ڃًَُٵ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬ڀِ أنض ڃنِ رڄنِٿش ىًَڅ ڃن ڃٌَٓ اٙ أنو ٙ نزِ -

 ر٬يُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن حرن أرِ ن٬ڂ  - 

 ٷخٽ= ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ
 ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿڄلَځ ّٸظپ حٿلْش ٳٸخٽ ٙ رؤّ رو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٫ن ڃلڄي رن ٷ٧َش ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ق حٗظَّض ٻز٘خ أٟلِ رو ٳ٬يح حٿٌثذ ٳؤهٌ حٗٿْش ٷخٽ ٳٔؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٳٸخٽ ٟ-

 رو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿٸخٓڂ رن حٿٴ٠پ كيػنخ أرٌ ن٠َس ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طڄَٵ ڃخٍٷش ٫ني ٳَٷش ڃن حٿڄٔڀڄْن ّٸظڀيخ أًٿَ -

 حٿ٤خثٴظْن رخٿلٶ.
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خ أرٌ ىخٗڂ حٿَڃخنِ ٫ن حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػن - 
 رن ٍرخف رن ٫زْيس ٫ن أرْو أً ٫ن ٯَْه ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٳَ٭ ڃن ٬٣خڃو ٷخٽ حٿلڄي هلل حٿٌُ أ٬٣ڄنخ ًٓٸخنخ -
 ًؿ٬ڀنخ ڃٔڀڄْن.

يّٶ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ُّي حٿ٬ڄِ ٫ن أرِ حٿٜ - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ رَؿپ ٷخٽ ڃ٬َٔ أ٧نو ٳِ َٗحد ٳ٠َرو حٿنزِ ٛڀَ -
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رن٬ڀْن أٍر٬ْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ٫َْٔ حٌٙٓحٍُ ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

  ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ َّ٘د حٿَؿپ ٷخثڄخ.ُؿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن أٌّد رن كزْذ ڃٌٿَ رنِ  - 

ُىَس ٫ن أرِ حٿڄؼنَ حٿـينِ ٷخٽ ٻنض ؿخٿٔخ ٫ني ڃًَحڅ رن حٿلټڂ ٳيهپ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ 
 ٳٸخٽ ٿو ڃًَحڅ=

حٿَ٘د ٳٸخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ أٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ ٫ن حٿنٴن ٳِ -
 ٳبنِ ٙ أًٍٍ رنٴْ ًحكي ٷخٽ أرنو ٫ن ٳْٺ ػڂ طنٴْ ٷخٽ ٳبڅ ٍأّض ٷٌحء ٷخٽ ٳؤىَٷو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿڄ٤ڀذ رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 
 حٿويٍُ=

 َ حهلل.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٿڂ ّ٘ټَ حٿنخّ ٿڂ ّ٘ټ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿڄ٤ڀذ رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ=
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ= طٔلًَح ٳبڅ ٳِ حٿٔلٌٍ رَٻش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حٓڄ٬ْپ رن ٍحٳ٪ ٫ن ڃلڄي رن ّلَْ ٫ن ٫ڄو  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ= ًحٓ٪ رن كزخڅ ٫ن
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿَؿپ أكٶ رٜيٍ ىحرظو ًأكٶ رڄـڀٔو اًح ٍؿ٪.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ  - 

 ٷخٽ=
رڀٰض  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّي٫َ نٌف ٫ڀْو حٿٔٚځ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳْٸخٽ ٿو ىپ-

ٳْٸٌٽ ن٬ڂ ٳْي٫َ ٷٌڃو ٳْٸخٽ ٿيڂ ىپ رڀٰټڂ ٳْٸٌٿٌڅ ڃخ أطخنخ ڃن نٌَّ أً ڃخ أطخنخ ڃن أكي ٷخٽ 
ٳْٸخٽ ٿنٌف ڃن ّ٘يي ٿٺ ٳْٸٌٽ ڃلڄي ًأڃظو ٷخٽ ٳٌٿٺ ٷٌٿو ًٻٌٿٺ ؿ٬ڀنخٻڂ أڃش ٤ًٓخ ٷخٽ 

 .٢ حٿ٬يٽ ٷخٽ ٳْي٫ٌڅ ٳْ٘ييًڅ ٿو رخٿزٚ٭ ٷخٽ ػڂ أٗيي ٫ڀْټڂحٿٌٓ
نِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ ح اٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٌّځ حٿٸْخڃش ّخ آىځ ٷڂ ٳخر٬غ ر٬غ -

حٿنخٍ ٳْٸٌٽ ٿزْٺ ٬ًٓيّٺ ًحٿوَْ ٳِ ّيّٺ ّخٍد ًڃخ ر٬غ حٿنخٍ ٷخٽ ڃن ٻپ أٿٲ ًط٬ٔڄخثش 
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ذ حٿڄٌٿٌى ًط٠٪ ٻپ ًحص كڄپ كڄڀيخ ًطٍَ حٿنخّ ٓټخٍٍ ًط٬ٔش ًط٬ْٔن ٷخٽ ٳلْنجٌ ّْ٘
ٿټن ٫ٌحد حهلل ٗيّي ٷخٽ ٳْٸٌٿٌڅ ٳؤّنخ ًٿٺ حٿٌحكي ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ ىڂ رٔټخٍٍ ً

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٬ٔڄخثش ًط٬ٔش ًط٬ْٔن ڃن ّؤؿٌؽ ًڃؤؿٌؽ ًڃنټڂ ًحكي ٷخٽ ٳٸخٽ 
أٳٚ طٌَٟڅ أڅ طټٌنٌح ٍر٪ أىپ حٿـنش  حٿنخّ حهلل أٻزَ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٍٕؿٌ أڅ طټٌنٌح ٍر٪ أىپ حٿـنش ًحهلل انِ ٍٕؿٌ أڅ طټٌنٌح ػڀغ أىپ حٿـنش ًحهلل  ًحهلل انِ
انِ ٍٕؿٌ أڅ طټٌنٌح نٜٲ أىپ حٿـنش ٷخٽ ٳټزَ حٿنخّ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٿؼٌٍ حٌٕٓى أً ٻخٿ٬َ٘س حٿٌٔىحء ٳِ ًٓڀڂ ڃخ أنظڂ ٌّڃجٌ ٳِ حٿنخّ اٙ ٻخٿ٬َ٘س حٿز٠ْخء ٳِ ح
 ْٞ.حٿؼٌٍ حٕر

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ټَڃش حرن ٫ڄخٍ ٫ن ٫خٛڂ رن ٗڄْن ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح كڀٲ ًحؿظيي ٳِ حٿْڄْن ٷخٽ ٙ ًحٿٌُ نٴْ أرِ -
ظِ طلٸًَڅ أ٫ڄخٿټڂ ڃ٪ أ٫ڄخٿيڂ ّٸَإڅ حٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ حٿٸخٓڂ رْيه ٿْوَؿن ٷٌځ ڃن أڃ

طَحٷْيڂ ّڄَٷٌڅ ڃن حٗٓٚځ ٻڄخ ّڄَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش ٷخٿٌح ٳيپ ڃن ٫ٚڃش ٬َّٳٌڅ ريخ 
ٷخٽ ٳْيڂ ٍؿپ ًً ّيّش أً ػيّش ڃلڀٸِ ٍإًٓيڂ ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي ٳليػنِ ٫ًَ٘څ أً ر٠٪ 

ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ًٿِ ٷظڀيڂ ٫ًًَ٘څ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٫ڀْخ 
٬ْٓي ر٬ي ڃخ ٻزَ ًّيحه طَط٬ٖ ّٸٌٽ ٷظخٿيڂ أكپ ٫نيُ ڃن ٷظخٽ ٫يطيڂ ڃن ٷخٽ ٳَأّض أرخ 

 حٿظَٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن أرِ ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ْن حٕنزْخء ًأنخ أًٽ ڃن طن٘ٶ ٫نو حٍٕٝ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طوًَْح ر-

ٌّځ حٿٸْخڃش ٳؤٳْٶ ٳؤؿي ڃٌَٓ ڃظ٬ڀٸخ رٸخثڄش ڃن ٷٌحثڂ حٿ٬َٕ ٳٚ أىٍُ أؿٍِ ر٬ٜٸش حٿ٤ٌٍ 
 أً أٳخٵ ٷزڀِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حَٓحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٕٯَ أرِ ڃٔڀڂ  - 
 ٷخٽ=

ٗييح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ  أٗيي ٫ڀَ أرِ ٬ْٓي ًأرِ ىََّس أنيڄخ-
ًأنخ أٗيي ٫ڀْيڄخ ڃخ ٷ٬ي ٷٌځ ٌّٻًَڅ حهلل ط٬خٿَ اٙ كٴض ريڂ حٿڄٚثټش ًطنِٿض ٫ڀْيڂ حٿٔټْنش 

 ًطٰ٘ظيڂ حٿَكڄش ًًٻَىڂ حهلل ٳْڄن ٫نيه.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنِ ٫ڀِ رن حٿڄزخٍٹ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ - 

 ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ ٫ن أرِ ڃ٤ْ٪ رن ٍٳخ٫ش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٿض حٿْيٌى حٿ٬ِٽ حٿڄئًىس حٿٍَٰٜ ٷخٽ أرِ ًٻخڅ ٳِ ٻظخرنخ أرٌ ٍٳخ٫ش رن ڃ٤ْ٪ ٳَْٰه -

ًٻْ٪ ًٷخٽ ٫ن أرِ ڃ٤ْ٪ رن ٍٳخ٫ش ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٌرض ّيٌى اڅ حهلل ٿٌ 
 خ ٿڂ ّٔظ٤٪ أكي أڅ َّٜٳو.أٍحى أڅ ّوڀٶ ْٗج

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٷ٤َ ٫ن حٓڄ٬ْپ رن ٍؿخء ٫ن أرْو ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي ٷخٽ=
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ڃنټڂ ڃن ّٸخطپ ٫ڀَ طؤًّڀو ٻڄخ ٷخطڀض ٫ڀَ طنِّڀو -
 ن٬ڀو.ٷخٽ ٳٸخځ أرٌ رټَ ٫ًڄَ ٳٸخٽ ٙ ًٿټن هخٛٲ حٿن٬پ ٫ًڀِ ّوٜٲ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٫زْي حهلل رن حٿڄَْٰس  - 
رن ڃ٬ْٸْذ ٫ن ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٷخٽ ٯَْ ِّّي رن ىًَڅ ٫ن ٓڀْڄخڅ 

رن ٫ڄًَ رن ٫زي حٿ٬ظٌحٍُ ًىٌ أرٌ حٿيْؼڂ ًٻخڅ ٳِ كـَ أرِ ٬ْٓي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ 
 حٿِنخى ٫ن ح٫َٕؽ ٫ن أرِ ىََّس ٷخٙ= ٫ًن أرِ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ انِ أطوٌ ٫نيٹ ٫ييح ٙ طوڀٴنْو ٳبنڄخ أنخ رَ٘ ٳؤُ -
حٿڄئڃنْن آًّظو أً ٗظڄظو أً ٷخٽ ٿ٬نظو أً ؿڀيطو ٳخؿ٬ڀيخ ٿو ٛٚس ًُٻخس ًٷَرش طٸَرو ريخ 

 اٿْٺ ٌّځ حٿٸْخڃش.
ِّّي ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ ؿخء ٍؿپ اٿَ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 أرِ ٬ْٓي ٳٸخٽ ىپ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٻَ ٳِ حٿلًٍَّش ْٗجخ ٷخٽ=
ٓڄ٬ظو ٌّٻَ ٷٌڃخ ّظ٬ڄٸٌڅ ٳِ حٿيّن ّلٸَ أكيٻڂ ٛٚطو ٫ني ٛٚطيڂ ًٌٛڃو ٫ني -

َ ٳِ نٜڀو ٳڀڂ ٍَّ ٌٛڃيڂ ّڄَٷٌڅ ڃن حٿيّن ٻڄخ ّڄَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش أهٌ ٓيڄو ٳن٨
ْٗجخ ػڂ ن٨َ ٳِ ٍٛخٳو ٳڀڂ َّ ْٗجخ ػڂ ن٨َ ٳِ ٷيكظو ٳڀڂ َّ ْٗجخ ػڂ ن٨َ ٳِ حٿٸًٌ ٳظڄخٍٍ 

 ىپ ٍَّ ْٗجخ أځ ٙ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ أرٌ حٕٗيذ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ ٷخٽ=
هَح ٳٸخٽ طٸيڃٌح ٳؤطڄٌح رِ ًٿْؤطڂ رټڂ ڃن ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أٛلخرو طؤ-

 ر٬يٻڂ ٙ ِّحٽ ٷٌځ ّظؤهًَڅ كظَ ّئهَىڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٌّځ حٿٸْخڃش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي حنزؤنخ أرٌ حٕٗيذ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي= - 
ٳٸخٽ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٨َ اٿَ ٍؿپ َّٜٱ ٍحكڀظو ٳِ نٌحكِ حٿٸٌځ -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخڅ ٫نيه ٳ٠پ ڃن ٧يَ ٳڀ٬ْي رو ٫ڀَ ڃن ٙ ٧يَ ٿو ًڃن 
 ٻخڅ ٿو ٳ٠پ ڃن ُحى ٳڀ٬ْي رو ٫ڀَ ڃن ٙ ُحى ٿو كظَ ٍأّنخ أڅ ٙ كٶ ٕكي ڃنخ ٳِ ٳ٠پ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي  - 
 ٫ن ٷ٫ِش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ= حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ

ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٬خ ٳؤ٫ـزننِ ًأّنٸننِ ٷخٽ ٫ٴخڅ ًآنٸننِ نيَ -
أڅ طٔخٳَ حٿڄَأس ڃَْٔس ٌّڃْن ٷخٽ ٫ٴخڅ أً ٿْڀظْن اٙ ًڃ٬يخ ًُؿيخ أً ًً ڃلَځ ًنيَ ٫ن 

َ كظَ طْٰذ ًنيَ ٫ن ْٛخځ حٿٜٚس ٳِ ٓخ٫ظْن ر٬ي حٿٰيحس كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ًر٬ي حٿ٬ٜ
ٌّځ حٿنلَ ًٌّځ حٿٴ٤َ ًٷخٽ ٙ ط٘ي حٿَكخٽ اٙ اٿَ ػٚػش ڃٔخؿي ڃٔـي حٿلَحځ  ٌّڃْن

ًڃٔـي حٕٷَٜ ًڃٔـيُ ىٌح ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو ٷخٽ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ أنزؤنِ ٷخٽ 
 .ٓڄ٬ض ٷ٫ِش ڃٌٿَ ُّخى

٬زش ٫ن أرِ آلٶ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٗ - 
حٕٯَ ٷخٽ أٗيي ٫ڀَ أرِ ىََّس ًأرِ ٬ْٓي حٿويٍُ أنيڄخ ٗييح ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
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اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّڄيپ كظَ ٌّىذ ػڀغ حٿڀْپ ػڂ ّنِٽ ٳْٸٌٽ ىپ ڃن ٓخثپ ىپ ڃن طخثذ ىپ -
 ڃن ڃٔظٰٴَ ىپ ڃن ڃٌنذ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ كظَ ٤ّڀ٪ حٿٴـَ ٷخٽ ن٬ڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 
 حٕٛزيخنِ ٫ن ًٻٌحڅ ٫ن رِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

 أڅ حٿنٔخء ٷڀن ٯڀزنخ ٫ڀْٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳخؿ٬پ ٿنخ ٌّڃخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل-
حٿٌٿي  نؤطْٺ ٳْو ٳٌح٫يىن ڃ٬ْخى ٳؤڃَىن ٨٫ًًين ًٷخٽ ڃخ ڃنټن حڃَأس ّڄٌص ٿيخ ػٚػش ڃن

اٙ ٻخنٌح ٿيخ كـخرخ ڃن حٿنخٍ ٳٸخٿض حڃَأس أً اػنخڅ ٳبنو ڃخص ٿِ اػنخڅ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً اػنخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف ٷخٽ  - 
ر٬ي ڃخ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي  ٓڄ٬ض حرن حٿٌىحٹ ًٷخٽ كـخؽ ٫ن أرِ حٿٌىحٹ ّٸٌٽ ٙ أَٗد نزٌْ

 ّٸٌٽ=
أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَؿپ نٌ٘حڅ ٳٸخٽ حنِ ٿڂ أَٗد هڄَح انڄخ َٗرض -

ُرْزخ ًطڄَح ٳِ ىرخءس ٷخٽ ٳؤڃَ رو ٳنيِ رخّٕيُ ًهٴٶ رخٿن٬خٽ ًنيَ ٫ن حٿيرخء ًنيَ ٫ن 
 حٿِرْذ ًحٿظڄَ ٬ّنِ أڅ ّوڀ٤خ.

ڄي رن ؿ٬ٴَ ًٓجپ ٫ن حٿؼٚػش ّـظڄ٬ٌڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃل - 
 ٳظل٠َىڂ حٿٜٚس ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح حؿظڄ٪ ػٚػش ٳڀْئڃيڂ أكيىڂ ًأكٸيڂ رخٗڃخڃش -
 أٷَإىڂ.

ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن - 
 حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخڅ أكيٻڂ ّٜڀِ ٳٚ ّي٩ أكيح ّڄَ رْن ّيّو -
 ًٿْيٍأه ڃخ حٓظ٤خ٩ ٳبڅ أرَ ٳڀْٸخطڀو ٳبنڄخ ىٌ ٤ْٗخڅ.

ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن - 
 ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي=

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّزٰٞ حٕنٜخٍ ٍؿپ ّئڃن رخهلل ًٌٍٓٿو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫ڀِ ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ّلَْ ٷخٽ  - 

 كيػنِ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ حٿڄيَُ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
و ًٓڀڂ ر٬غ ر٬ؼخ اٿَ ٿلْخڅ رن ىٌّپ ٷخٽ ٿْنز٬غ ڃن ٻپ ٍؿڀْن أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

أكيىڄخ ًحٕؿَ رْنيڄخ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ رخٍٹ ٿنخ ٳِ ڃينخ 
 ًٛخ٫نخ ًحؿ٬پ حٿزَٻش رَٻظْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫ڀِ ٫ن ّلَْ كيػنخ أرٌ ن٠َس أڅ أرخ  - 
 َىڂ=٬ْٓي أهز

 أنيڂ ٓؤٿٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٌطَ ٳٸپ أًطًَح ٷزپ حٿٜزق.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿٌٿْي كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ هڀْي رن ؿ٬ٴَ ٫ن أرِ  - 

 ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
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 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿټپ ٯخىٍ ٿٌحء ٌّځ حٿٸْخڃش ٬َّٱ رو ٫ني أٓظو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ حَٓحثْپ ٫ن أرِ ٓنخڅ ٫ن  - 

 أرِ ٛخٿق حٿلنٴِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ًأرِ ىََّس=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حهلل ح٤ٛٴَ ڃن حٿټٚځ أٍر٬خ ٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي -

زلخڅ حهلل ٻظذ ٿو ٫ًَ٘څ كٔنش ًك٤ض ٫نو هلل ًٙ اٿو اٙ حهلل ًحهلل أٻزَ ٳڄن ٷخٽ ٓ
٫ًَ٘څ ْٓجش ًڃن ٷخٽ حهلل أٻزَ ڃؼپ ًٿٺ ًڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ڃؼپ ًٿٺ ًڃن ٷخٽ حٿلڄي هلل 

ٍد حٿ٬خٿڄْن ڃن ٷزپ نٴٔو ٻظذ أً ٻظزض ٿو ػٚػٌڅ كٔنش ًك٢ أً ك٤ض ٫نو ريخ ػٚػٌڅ 
 ْٓجش.

ڄن ڃخٿٺ رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَك - 
 رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ٜ٬ٛش حٿڄخُنِ ٫ن أرْو أنو أهزَه أڅ حرخ ٬ْٓي ٷخٽ ٿو=

انِ أٍحٹ طلذ حٿٰنڂ ًحٿزخىّش ٳبًح ٻنض ٳِ ٯنڄٺ أً رخىّظٺ ٳؤًنض رخٿٜٚس ٳخٍٳ٪ ٌٛطٺ -
ځ حٿٸْخڃش رخٿنيحء ٳبنو ٙ ّٔڄ٪ ڃيٍ ٌٛص حٿڄئًڅ ؿن ًٙ انْ ًٙ ِٗء اٙ ٗيي ٿو ٌّ

 ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل  - 

 رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ٜ٬ٛش حٿڄخُنِ ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
زق ؿخء اٿَ ٌٍٓٽ حهلل أڅ ٍؿٚ ٓڄ٪ ٍؿٚ ّٸَأ ٷپ ىٌ حهلل أكي َّىىىخ ڃن حٿٔلَ ٳڀڄخ أٛ-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻًَٿٺ ٿو ًٻخڅ حٿَؿپ ّظٸخٿيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه انيخ ٿظ٬يٽ ػڀغ حٿٸَآڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنِ ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن   - 
 ٫ِش ٷخٽ=ٛخٿق ٫ن ٍر٬ْش رن ِّّي ٷخٽ كيػنِ ٷ

أطْض أرخ ٬ْٓي ًىٌ ڃټؼٌٍ ٫ڀْو ٳڀڄخ طٴَٵ حٿنخّ ٫نو ٷڀض انِ ٙ أٓخٿٺ ٫ڄخ ّٔؤٿٺ ىئٙء -
٫نو ٷڀض أٓؤٿٺ ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخٿٺ ٳِ ًٿٺ ڃن هَْ 

ٳؤ٫خىىخ ٫ڀْو ٳٸخٽ ٻخنض ٛٚس حٿ٨يَ طٸخځ ٳْن٤ڀٶ أكينخ اٿَ حٿزٸْ٪ ٳْٸ٠ِ كخؿظو ػڂ ّؤطِ 
ڄٔـي ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿَٻ٬ش حًٕٿَ ٷخٽ ْظٌٟخء ػڂ َّؿ٪ اٿَ حٿأىڀو ٳ

ًٓؤٿظو ٫ن حٿِٻخس ٳٸخٽ ٙ أىٍُ حٍٳ٬و اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أځ ٙ ٳِ ڃخثظِ ىٍىڂ 
هڄٔش ىٍحىڂ ًٳِ أٍر٬ْن ٗخس اٿَ ٫َّ٘ن ًڃخثش ٳبًح ُحىص ًحكيس ٳٴْيخ ٗخطخڅ اٿَ ڃخثظْن 

ثش ٳبًح ُحىص ٳٴِ ٻپ ڃخثش ٗخس ًٳِ حٗرپ ٳِ هڄْ ٗخس يخ ػٚع ْٗخه اٿَ ػڀؼڄخٳبًح ُحىص ٳٴْ
ًٳِ ٫َ٘ ٗخطخڅ ًٳِ هڄْ ٫َ٘س ػٚع ْٗخه ًٳِ ٫َّ٘ن أٍر٪ ْٗخه ًٳِ هڄْ ٫ًَّ٘ن 

حرنش ڃوخٝ اٿَ هڄْ ًػٚػْن ٳبًح ُحىص ًحكيس ٳٴْيخ حرنش ٿزٌڅ اٿَ هڄْ ًأٍر٬ْن ٳبًح 
٫ش اٿَ هڄْ ًٓز٬ْن ٳبًح ح ُحىص ًحكيس ٳٴْيخ ؿٌُحىص ًحكيس ٳٴْيخ كٸش اٿَ ٓظْن ٳبً

ُحىص ًحكيس ٳٴْيخ حرنظخ ٿزٌڅ اٿَ ط٬ْٔن ٳبًح ُحىص ًحكيس ٳٴْيخ كٸظخڅ اٿَ ٫َّ٘ن ًڃخثش 
ٳبًح ُحىص ٳٴِ ٻپ هڄْٔن كٸش ًٳِ ٻپ أٍر٬ْن رنض ٿزٌڅ ًٓؤٿظو ٫ن حٿٌٜځ ٳِ حٿٔٴَ ٷخٽ 

ٳٸخٽ  ْٛخځ ٷخٽ ٳنِٿنخ ڃنِٙ ٓخٳَنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ڃټش ًنلن
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انټڂ ٷي ىنٌطڂ ڃن ٫يًٻڂ ًحٿٴ٤َ أٷٌٍ ٿټڂ ٳټخنض ٍهٜش 
ٳڄنخ ڃن ٛخځ ًڃنخ ڃن أٳ٤َ ػڂ نِٿنخ ڃنِٙ آهَ ٳٸخٽ انټڂ ڃٜزلٌح ٫يًٻڂ ًحٿٴ٤َ أٷٌٍ 
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َ حهلل ٫ڀْو ٿټڂ ٳؤٳ٤ًَح ٳټخنض ٫ِّڄش ٳؤٳ٤َنخ ػڂ ٷخٽ ٿٸي ٍأّظنخ نٌٜځ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ
 ًٿٺ ٳِ حٿٔٴَ.ًٓڀڂ ر٬ي 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٫ن َّٗٺ ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي ٫ن أرْو=

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿڄخء ڃن حٿڄخء.-
ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ُىَْ رن ڃلڄي ٫ - 

 ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اّخٻڂ ًحٿـڀٌّ ٳِ حٿ٤َٷخص ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٿنخ -

ڃن ڃـخٿٔنخ ري نظليع ٳْيخ ٷخٽ ٳؤڃخ اًح أرْظڂ اٙ حٿڄـڀْ ٳؤ٤٫ٌح حٿ٤َّٶ كٸو ٷخٿٌح ّخ 
َ ًٻٲ حًٍٕ ًٍى حٿٔٚځ ًحٕڃَ رخٿڄ٬َٱ ٌٍٓٽ حهلل ٳڄخ كٶ حٿ٤َّٶ ٷخٽ ٯٞ حٿزٜ

 ًحٿنيِ ٫ن حٿڄنټَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن ّلَْ رن أرِ  - 

 ٻؼَْ ٫ن ىٚٽ رن ٫ْخٝ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٻخٗٴخڅ  ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّوَؽ حٿَؿٚڅ ٠َّرخڅ حٿٰخث٢-

 ٫ٌٍطيڄخ ّظليػخڅ ٳبڅ حهلل ّڄٸض ٫ڀَ ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ حٿڄ٬ظڄَ رن حٿَّخڅ ٫ن أرِ  - 

 ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٣ْذ حٿ٤ْذ حٿڄٔٺ.-
 ٳ٠ْپ ٫ن ٤٫ْش ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ - 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٠لَ كظَ نٸٌٽ ٙ ّظَٻيخ ًّظَٻيخ كظَ -

 نٸٌٽ ٙ ّٜڀْيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن أرِ حٿٜيّٶ حٿنخؿِ ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ڀڂ ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ طڄظڀت حٍٕٝ ٧ڀڄخ ٫ًيًحنخ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

 ػڂ ّوَؽ ٍؿپ ڃن ٫ظَطِ أً ڃن أىپ رْظِ ّڄڀئىخ ٷ٤ٔخ ٫ًيٙ ٻڄخ ڃڀجض ٧ڀڄخ ٫ًيًحنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ=
 اًح حؿظڄ٪ ػٚػش ٳڀْئڃيڂ أكيىڂ ًأكٸيڂ رخٗڃخڃش أٷَإىڂ.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ىحًى رن ٷْْ ٫ن ٫ْخٝ رن ٫زي حهلل ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوَؽ ٌّځ حٿ٬ْي ٳِ حٿٴ٤َ ٳْٜڀِ رخٿنخّ طْنٺ حٿَٻ٬ظْن ػڂ -

حٿنخّ ًىڂ ؿڀٌّ ٳْٸٌٽ طٜيٷٌح طٜيٷٌح طٜيٷٌح ػٚع ڃَحص ٷخٽ ٳټخڅ أٻؼَ  ّظٸيځ ٳْٔظٸزپ
ڃخ ّظٜيٵ ڃن حٿنخّ حٿنٔخء رخٿٸ١َ ًحٿوخطڂ ًحٿِ٘ء ٳبڅ ٻخنض ٿو كخؿش ٳِ حٿز٬غ ًٻَه ًاڅ 

 ٿڂ ّټن ٿو حنَٜٱ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخه ٫زي حهلل رن حٿلَع ٷخٽ كيػنِ ىحًى - 
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 أڅ ٠َّد ٫ڀَ حٿنخّ ر٬ؼخ ًٻَه ًاٙ حنَٜٱ. ٳٌٻَه ٷخٽ ًاڅ ٻخڅ َّى-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن رټَْ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 حٕٗؾ ٫ن ٫ْخٝ رن ٫زي حهلل رن ٬ٓي رن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٽ ٳٸخٽ أْٛذ ٍؿپ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ػڄخٍ حرظخ٫يخ ٳټؼَ ىّنو ٷخ-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٜيٷٌح ٫ڀْو ٳظٜيٵ حٿنخّ ٫ڀْو ٳڀڂ ّزڀٮ ًٿٺ ًٳخء ىّنو 
 ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هًٌح ڃخ ًؿيطڂ ًٿْْ ٿټڂ اٙ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ ٫زْي  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ= حهلل رن ٫زي حهلل أڅ أرخ

كيػنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيّؼخ ٣ٌّٚ ٫ن حٿيؿخٽ ٳٸخٽ ٳْڄخ ّليػنخ ٷخٽ ّؤطِ -
حٿيؿخٽ ًىٌ ڃلَځ ٫ڀْو أڅ ّيهپ نٸخد حٿڄيّنش ٳْوَؽ اٿْو ٍؿپ ٌّڃجٌ ًىٌ هَْ حٿنخّ أً 

ؼو ٳْٸٌٽ ڃن هَْىڂ ٳْٸٌٽ أٗيي أنٺ حٿيؿخٽ حٿٌُ كيػنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيّ
حٿيؿخٽ أٍأّظڂ اڅ ٷظڀض ىٌح ػڂ أكْْظو أط٘ټٌڅ ٳِ حٕڃَ ٳْٸٌٿٌڅ ٙ ٳْٸظڀو ػڂ ّلْْو ٳْٸٌٿٌڅ 

 كْن ّلَْ ًحهلل ڃخ ٻنض أٗي رَْٜس ٳْٺ ڃنِ حٓڅ ٷخٽ ٳَّْي ٷظڀو حٿؼخنْش ٳٚ ّٔڀ٢ ٫ڀْو.
كزْذ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن  - 

 =٫ن أرِ حٿوَْ ٫ن أرِ حٿو٤خد ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ أنو ٷخٽ
اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ طزٌٹ ه٤ذ حٿنخّ ًىٌ ڃٔني ٧يَه اٿَ نوڀش ٳٸخٽ -

أٙ أهزَٻڂ روَْ حٿنخّ ًَٗ حٿنخّ اڅ ڃن هَْ حٿنخّ ٍؿٚ ٫ڄپ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ڀَ ٧يَ 
كظَ ّؤطْو حٿڄٌص ًاڅ ڃن َٗ حٿنخّ ٍؿپ ٳخؿَح  ٳَٓو أً ٫ڀَ ٧يَ ر٬َْه أً ٫ڀَ ٷيڃْو

 ؿَّجخ ّٸَأ ٻظخد حهلل ًٙ ّي٫ٌح اٿَ ِٗء ڃنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٷخٽ  - 

 أهزَنِ ىٚٽ رن ٫ْخٝ أنو ٓڄ٪ ٫ن أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=
ًح ٗزو ٫ڀَ أكيٻڂ حٿ٤ْ٘خڅ ًىٌ ٳِ ٛٚطو ٳٸخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ا-

أكيػض ٳڀْٸپ ٳِ نٴٔو ٻٌرض كظَ ّٔڄ٪ ٌٛطخ رؤًنْو أً ّـي ٍّلخ رؤنٴو ًاًح ٛڀَ أكيٻڂ 
 ٳڀڂ ّيٍ أُحى أځ نٸٚ ٳڀْٔـي ٓـيطْن ًىٌ ؿخٿْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼ٫َْن  - 
 ٫ْخٝ=

 ٽ أرخ ٬ْٓي ٳٌٻَه.أنو ٓؤ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن  - 

 ٫زي حهلل أً ٤٫خء رن ِّّي ڃ٬ڄَ ٗٺ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿنخّ أٳ٠پ ٷخٽ ڃئڃن ڃـخىي رنٴٔو ًڃخٿو ٳِ ٓزْپ حهلل ٷخٽ ػڂ -

 ظِٽ ٳِ ٬ٗذ ڃن حٿ٬٘خد ٬ّزي ٍرو ٫ِ ًؿپ ًّي٩ حٿنخّ ڃن َٗه.ڃن ٷخٽ ػڂ ٍؿپ ڃ٬
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٓيْپ رن أرِ ٛخٿق  - 

 ٫ن حرن أرِ ٬ْٓي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح طؼخثذ أكيٻڂ ٳِ حٿٜٚس ٳڀ٠ْ٪ ّيه ٫ڀَ ٳْو ٳبڅ -
 ٤ْ٘خڅ ّيهپ ڃ٪ حٿظؼخإد.حٿ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ  - 
 ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًطًَح ٷزپ أڅ طٜزلٌح.-
ن أرِ ن٠َس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أڅ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿـََُّ ٫ - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٠ْخٳش ػٚع ٳڄخ ُحى ٫ڀَ ًٿٺ ٳيٌ ٛيٷش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ؿ٬ٴَ ٫ن حٿڄ٬ڀَ رن ُّخى كيػنخ حٿ٬ٚء  - 

 رن رَْ٘ ٫ن أرِ حٿٜيّٶ حٿنخؿِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرَ٘ٻڂ رخٿڄييُ ّز٬غ ٳِ أڃظِ ٫ڀَ حهظٚٱ ڃن ٷخٽ ٌٍٓ-

حٿنخّ ًُُٙٽ ٳْڄٚء حٍٕٝ ٷ٤ٔخ ٫ًيٙ ٻڄخ ڃڀجض ؿٌٍح ٧ًڀڄخ ََّٟ ٫نو ٓخٻن 
حٿٔڄخء ًٓخٻن حٍٕٝ ّٸٔڂ حٿڄخٽ ٛلخكخ ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ ڃخ ٛلخكخ ٷخٽ رخٿٌّٔش رْن حٿنخّ 

ْو ًٓڀڂ ٯنَ ٬ًّٔيڂ ٫يٿو كظَ ّؤڃَ ڃنخىّخ ٫ڀٷخٽ ًّڄٖ حهلل ٷڀٌد أڃش ڃلڄي ٛڀَ حهلل 
ٳْنخىُ ٳْٸٌٽ ٿو ڃن ٿو ٳِ ڃخٽ كخؿش ٳڄخ ّٸٌځ ڃن حٿنخّ اٙ ٍؿپ ٳْٸٌٽ حثض حٿٔيحڅ ٬ّنِ 
حٿوخُڅ ٳٸپ ٿو اڅ حٿڄييُ ّؤڃَٹ أڅ ط٤٬ْنِ ڃخٙ ٳْٸٌٽ ٿو حكغ كظَ اًح ؿ٬ڀو ٳِ كـَه 

 ًأرَُه نيځ
٬ًٓيڂ ٷخٽ ٳَْىه ٳٚ ّٸزپ ڃنو ٳْٸخٽ ٿو  ٳْٸٌٽ ٻنض أٗـ٪ أڃش ڃلڄي نٴٔخ أً ٫ـِ ٫نِ ڃخ

انخ ٙ نؤهٌ ْٗجخ أ٤٫ْنخه ٳْټٌڅ ٻٌٿٺ ٓز٪ ٓنْن أً ػڄخڅ ٓنْن أً طٔ٪ ٓنْن ػڂ ٙ هَْ ٳِ 
 حٿ٬ْٖ ر٬يه أً ٷخٽ ػڂ ٙ هَْ ٳِ حٿلْخس ر٬يه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حَٓحثْپ ٫ن أرِ ٓنخڅ ٫ن أرِ  - 
 لنٴِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ًأرِ ىََّس=ٛخٿق حٿ

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حهلل ح٤ٛٴَ ڃن حٿټٚځ أٍر٬خ ٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي هلل -
ًٙ اٿو اٙ حهلل ًحهلل أٻزَ ٳڄن ٷخٽ ٓزلخڅ حهلل ٻظذ ٿو ٫ًَ٘څ كٔنش ًك٢ ٫نو ٫ًَ٘څ 

ٳڄؼپ ًٿٺ ًڃن ٷخٽ حٿلڄي هلل ٍد ْٓجش ًڃن ٷخٽ حهلل أٻزَ ٳڄؼپ ًٿٺ ًڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل 
 حٿ٬خٿڄْن ڃن ٷزپ نٴٔو ٻظذ ٿو ريخ ػٚػٌڅ كٔنش أً ك٢ ٫نو ػٚػٌڅ ْٓجش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ُىَْ ٫ن ٓيْپ رن أرِ ٛخٿق ٫ن  - 
 أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

 ٳٚ طـڀٌٔح كظَ طٌٟ٪.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح طز٬ظڂ ؿنخُس -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن أٓخڃش ٫ن ڃلڄي رن  - 

 ّلَْ رن كزخڅ ٫ن ٫ڄو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ نيْظټڂ ٫ن ُّخٍس حٿٸزٌٍ ٳًًٍِىخ ٳبڅ ٳْيخ ٫زَس -

 ًٙ أكپ ڃٔټَح ًنيْظټڂ ٫ن حٕٟخكِ ٳټڀٌح.ًنيْظټڂ ٫ن حٿنزٌْ ٳخَٗرٌح 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٌٕٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ حَٓحثْپ ٫ن ٤٫ْش ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٍڃَ أً َٟد أكيٻڂ ٳڀْـظنذ ًؿو أهْو.-
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ڃَ ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ حَٓحثْپ ٫ن ٤٫ْش ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خ - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ=

َّٳ٬و ٷخٽ اڅ حٿَؿپ ٿْظټڀڂ رخٿټڀڄش ٙ َّّي ريخ رؤٓخ اٙ ٿ٠ْلٺ ريخ حٿٸٌځ ٳبنو ٿْٸ٪ ڃنيخ -
 أر٬ي ڃن حٿٔڄخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ كڄِس كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن حٕٯَحرِ  - 
 َس ًأرِ ٬ْٓي=ڃٔڀڂ ٫ن أرِ ىَّ

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳْنخىٍ ڃ٪ ًٿٺ اڅ ٿټڂ أڅ طلٌْح ٳٚ طڄٌطٌح أريح ًاڅ ٿټڂ -
أڅ طٜلٌح ٳٚ طٔٸڄٌح أريح ًاڅ ٿټڂ أڅ ط٘زٌح ٳٚ طيَڃٌح أريح ًاڅ ٿټڂ أڅ طن٬ڄٌح ٳٚ طزؤٌٓح 

 أريح ٷخٽ ّنخىًڅ ريئٙء حٍٕر٪.
٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن ِّّي حٿڄٸَُ كيػنخ كٌْس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ - 

ًحرن ٿي٬ْش ٷخٙ أنزؤنخ ٓخٿڂ رن ٯْٚڅ حٿظـْزِ أنو ٓڄ٪ أرخ ىٍحؽ أرخ حٿٔڄق ّٸٌٽ أنو ٓڄ٪ أرخ 
 حٿيْؼڂ ّٸٌٽ أنو ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أ٫ًٌ رخهلل ڃن حٿټٴَ ًحٿيّن ٳٸخٽ ٍؿپ ّخ-
 ٌٍٓٽ حهلل أ٬ّيٽ حٿيّن رخٿټٴَ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ أٌّد ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ  - 
 حٿٔڄق ّٸٌٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿيْؼڂ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=

حٿټخٳَ ٳِ ٷزَه ط٬ٔش ًط٬ٌٔڅ طنْنخ طڀيٯو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔڀ٢ ٫ڀَ -
 كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش ٳڀٌ أڅ طنْنخ ڃنيخ نٴن ٳِ حٍٕٝ ڃخ أنزظض ه٠َحء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ أٌّد كيػنخ ٫زي حهلل  - 
 رن حٿٌٿْي ٫ن أرِ ٓڀْڄخڅ حٿڀْؼِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ڃؼپ حٿڄئڃن ٻڄؼپ حٿٴَّ ٫ڀَ أهْظو ّـٌٽ ػڂ َّؿ٪ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل-
 اٿَ أهْظو ًاڅ حٿڄئڃن ّٔيٌ ػڂ َّؿ٪ اٿَ حّٗڄخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنِ ٓڀْڄخڅ رن أرِ  - 
 ًثذ ٫ن ِّّي رن ڃلڄي حٿٸَِٗ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٙ ّْٜذ حٿڄئڃن ىڂ ًٙ كِڅ ًٙ نٜذ ًٙ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل -
 ًٛذ ًٙ أًٍ اٙ ٻٴَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كٌْس أهزَنخ ٓخٿڂ رن ٯْٚڅ أڅ  - 
حٿٌٿْي رن ٷْْ حٿظـْزِ أهزَه أنو ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ أً ٫ن أرِ حٿيْؼڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي 

 ٿويٍُ=ح
انو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طٜلذ اٙ ڃئڃنخ ًٙ ّؤٻپ ٬٣خڃٺ اٙ -

 طٸِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كٌْس أهزَنِ ٓخٿڂ رن ٯْٚڅ أنو  - 

 ٓڄ٪ ىٍحؿخ أرخ حٿٔڄق ّليع ٫ن أرِ اٿيْؼڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
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ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل اًح ٍِٟ ٫ن حٿ٬زي أػنَ ٫ڀْو ٓز٬ش أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛ-
أٛنخٱ ڃن حٿوَْ ٿڂ ٬ّڄڀو ًاًح ٓو٢ ٫ڀَ حٿ٬زي أػنَ ٫ڀْو ٓز٬ش أٛنخٱ ڃن حٿَ٘ ٿڂ 

 ٬ّڄڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع كيػنِ أرِ كيػنخ ىحًى ٫ن  - 

 ٙ=أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي ًؿخرَ ٷخ
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټٌڅ ٳِ آهَ حٿِڃخڅ هڀْٴش ّٸٔڂ حٿڄخٽ ًٙ ٬ّيه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كٌْس أهزَنِ رَْ٘ رن أرِ ٫ڄًَ  - 

 حٿوٌٙنِ أڅ حٿٌٿْي رن ٷْْ كيػو أنو ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=
ْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّټٌڅ هڀٲ ڃن ر٬ي ٓظْن ٓنش أٟخ٫ٌح ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

حٿٜٚس ًحطز٬ٌح حٿ٘يٌحص ٳٌٔٱ ّڀٸٌڅ ٯْخ ػڂ ّټٌڅ هڀٲ ّٸَإڅ حٿٸَآڅ ٙ ٬ّيً طَحٷْيڂ 
ًّٸَأ حٿٸَآڅ ػٚػش ڃئڃن ًڃنخٳٶ ًٳخؿَ ٷخٽ رَْ٘ ٳٸڀض ٿڀٌٿْي ڃخ ىئٙء حٿؼٚػش ٳٸخٽ حٿڄنخٳٶ 

 ّئڃن رو. ظؤٻپ رو ًحٿڄئڃنٻخٳَ رو ًحٿٴخؿَ ّ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ أرٌ حَٓحثْپ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ًؿي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷظْٚ رْن ٷَّظْن ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٳ٩ٌٍ ڃخ رْنيڄخ ٷخٽ ًٻؤنِ أن٨َ اٿَ ٗزَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٿٸخه ٫ڀَ
 أٷَريڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ كيػنخ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ  - 
 ٓڀڄش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ ر٬غ ڃن نزِ ًٙ حٓظوڀٲ ڃن هڀْٴش اٙ ٻخنض ٿو -
و ٫ڀْو ًحٿڄ٬ٌٜځ ر٤خنظخڅ ر٤خنش طؤڃَه رخٿوَْ ًطل٠نو ٫ڀْو ًر٤خنش طؤڃَه رخٿَ٘ ًطل٠ن

 ڃن ٫ٜڂ حهلل.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن أرِ آلٶ ٫ن أرِ حٿٌىحٹ ؿزَ رن نٌٱ ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًٻخس حٿـنْن ًٻخس أڃو.-
ڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زْيس كيػنخ ىڄخځ رن ّلَْ ٫ن ُّي رن أٓڀ - 

 ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي=
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طټظزٌح ٫نِ ْٗجخ اٙ حٿٸَآڅ ٳڄن ٻظذ ٫نِ ْٗجخ -

 ٳڀْڄلو ًٷخٽ كيػٌح ٫نِ ًڃن ٻٌد ٫ڀِ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ.
ْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸ - 

 ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حنو ٷخٽ ط٫ِڄٌڅ اڅ ٷَحرظِ ٙ طنٴ٪ ٷٌڃِ ًحهلل اڅ ٍكڄِ -

ڃٌٌٛٿش ٳِ حٿينْخ ًحٓهَس اًح ٻخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش َّٳ٪ ٿِ ٷٌځ ّئڃَ ريڂ ًحص حٿْٔخٍ ٳْٸٌٽ 
رن ٳٚڅ ٳؤٷٌٽ أڃخ حٿنٔذ ٷي ٫َٳض  حٿَؿپ ّخ ڃلڄي أنخ ٳٚڅ رن ٳٚڅ ًّٸٌٽ حٓهَ أنخ ٳٚڅ

 .كيػظڂ ر٬يُ ًحٍطيىطڂ ٫ڀَ أ٫ٸخرټڂ حٿٸيٸًٍَٿټنټڂ أ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن هَحٕ ٫ن ٤٫ْش ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿوْپ ڃ٬ٸٌى رنٌحْٛيخ حٿوَْ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٳَحّ ٫ن ٤٫ْش ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي=
٫ن نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ط٤يَ حٿَؿپ ٳؤكٔن حٿ٤يٌٍ ػڂ أطَ حٿـڄ٬ش ٳڀڂ -

٬ش ًٳِ حٿـڄ٬ش ٓخ٫ش ٙ ّڀٮ ًٿڂ ّـيپ كظَ ّنَٜٱ حٗڃخځ ٻخنض ٻٴخٍس ٿڄخ رْنيخ ًرْن حٿـڄ
 .حٳٸيخ ٍؿپ ڃئڃن ّٔؤٽ حهلل ْٗجخ اٙ أ٤٫خه اّخه ًحٿڄټظٌرخص ٻٴخٍحص ٿڄخ رْنينٌّ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حَٓحثْپ ٫ن ؿخرَ ٫ن ٫خڃَ ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
َ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٛٚس ر٬ي حٿٴـَ كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ًٙ ر٬ي حٿ٬ٜ-

 كظَ طَٰد حٿ٘ڄْ ًٙ ْٛخځ ٌّځ حٿٴ٤َ ًٙ ٌّځ حٕٟلَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخ٫ٍن ٓڀْڄخڅ  - 

 حٿْ٘ټَُ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 أنو ٷخٽ ٳِ حٿٌىڂ ّظٌهَ ٷخٽ ٿو ٍؿپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳْڄخ أ٫ڀڂ.-
كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٳَحّ ٫ن ٤٫ْش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 أرِ ٬ْٓي=
 ٫ن نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٻٌد ٫ڀِ ڃظ٬ڄيح ٳبڅ ٿو رْظخ ٳِ حٿنخٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٳَحّ ٫ن ٤٫ْش  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي=
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ َّٳ٪ ٿڀٰخىٍ ٿٌحء رٰيٍه ٌّځ حٿٸْخڃش ٳْٸخٽ ىٌح ٿٌحء ٫ن ٌٍٓٽ حهلل -

 ٯيٍس ٳٚڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن هَحٕ ٫ن ٤٫ْش أڅ  - 

 أرخ ٬ْٓي كيػو=
ْو ٌّځ ٫ن نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ڃن ؿَ ػٌرو ڃن حٿوْٚء ٿڂ ّن٨َ حهلل اٿ-

 حٿٸْخڃش ٷخٽ ًكيػنِ ريٌح حرن ٫ڄَ أ٠ّخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٳَحّ ٫ن ٤٫ْش ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي=
٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ رْنخ ٍؿپ ّڄِ٘ رْن رَىّن ڃوظخٙ هٔٲ حهلل رو -

 حٍٕٝ ٳيٌ ّظـڀـپ ٳْيخ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٳَحّ ٫ن ٤٫ْش ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي=
٫ن نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ّوَؽ ٫نٶ ڃن حٿنخٍ ّظټڀڂ ّٸٌٽ ًٻڀض حٿٌْځ -

رؼٚػش رټپ ؿزخٍ ًرڄن ؿ٬پ ڃ٪ حهلل اٿيخ آهَ ًرڄن ٷظپ نٴٔخ رَْٰ نٴْ ٳْن٤ٌُ ٫ڀْيڂ 
 ٯڄَحص ؿينڂ. ٳْٸٌٳيڂ ٳِ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حهلل  - 
 رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴ٤َ ٌّځ حٿٴ٤َ ٷزپ أڅ ّوَؽ ًٻخڅ ٙ ّٜڀِ ٷزپ -
 ٬ظْن.حٿٜٚس ٳبًح ٷ٠َ ٛٚطو ٛڀَ ٍٻ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿن٠َ رن حٓڄ٬ْپ أرٌ حٿڄَْٰس حٿٸخٙ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 
 ٤٫ْش ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنخ ٍؿپ ٳْڄن ٻخڅ ٷزڀټڂ هَؽ ٳِ رَىّن أه٠َّن -
 ش.ّوظخٽ ٳْيڄخ أڃَ حهلل حٍٕٝ ٳؤهٌطو ًانو ٿْظـڀـپ ٳْيخ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٳَحّ ٫ن ٤٫ْش ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي=

 ٫ن نزَ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ڃن َّحثِ َّحثِ حهلل رو ًڃن ّٔڄ٪ ّٔڄ٪ حهلل رو.-
٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٳَحّ ٫ن ٤٫ْش  - 

 أرِ ٬ْٓي=
٫ن نزَ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙطلپ حٿٜيٷو ٿٰنِ اٙ أڅ ّټٌڅ ٿو ؿخٍ ٳٸَْ ٳْي٫ٌه -

 ٳْؤٻپ ڃ٬و أً ّټٌڅ حرن ٓزْپ أً ٳِ ٓزْپ حهلل.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٳَحّ ٫ن ٤٫ْش ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي=
ْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٿوڀٌٱ ٳڂ حٿٜخثڂ أ٣ْذ ٫ني حهلل ڃن ٳْق حٿڄٔٺ ٫ن نزَ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

ٷخٽ ٛخځ ىٌح ڃن أؿڀِ ًطَٹ ٗيٌطو ٫ن حٿ٬٤خځ ًحٿَ٘حد ڃن أؿڀِ ٳخٿٌٜځ ٿِ ًأنخ أؿُِ 
 رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٳَحّ ٫ن ٤٫ْش ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=

٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸخٽ ٿٜخكذ حٿٸَآڅ ٌّځ حٿٸْخڃو اًح ىهپ حٿـنش حٷَأ  ٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل-
 ًح٬ٛي ٳْٸَأ ٬ًّٜي رټپ آّش ىٍؿش كظَ ّٸَأ آهَ ِٗء ڃ٬و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٳَحّ ٫ن ٤٫ْش ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 
 ٷخٽ=

ٸَد حهلل اٿْو ًٍح٫خ ًڃن ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن طٸَد اٿَ حهلل ٗزَح ط-
 طٸَد اٿْو ًٍح٫خ طٸَد اٿْو رخ٫خ ًڃن أطخه ّڄِ٘ أطخه حهلل ىًَٿش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٳَحّ ٫ن ٤٫ْش ٫ن أرِ ٬ْٓي= - 
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ڃن ٙ َّكڂ حٿنخّ ٙ َّكڄو حهلل.-
ػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ ٫ن كٌْس رن َّٗق كيػنخ ٓخٿڂ رن ٯْٚڅ أنو كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٓڄ٪ أرخ حٿٔڄق ىٍحؿخ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض أرخ ٿيْؼڂ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٍِٟ حهلل ٫ن حٿ٬زي أػنَ ٫ڀْو ٓز٬ش أٛنخٱ ڃن -

 ش أٛنخٱ ڃن حٿَ٘ ٿڂ ٬ّڄڀيخ.حٿوَْ ٿڂ ٬ّڄڀيخ ًاًح ٓو٢ ٫ڀْو أػنَ ٫ڀْو ٓز٬
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄًَ كيػنخ حٿڄٔظڄَ رن حٿَّخڅ كيػنخ أرٌ  - 
 ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻخڅ ٳِ رنِ حَٓحثْپ حڃَحس ٷَْٜس ٳٜن٬ض ٍؿڀْن -
خ ڃن ًىذ ًك٘ض طلض ٳٜو ڃن ه٘ذ ٳټخنض طَْٔ رْن حڃَأطْن ٷَْٜطْن ًحطوٌص هخطڄ

 أ٣ْذ حٿ٤ْذ ڃن حٿڄٔٺ ٳټخنض اًح ڃَص رخٿڄـڀْ كَٻظو ٳنٴن ٍّلو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ًٍٷخء ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن ّلَْ  - 

 حٿڄخُنِ ّليع ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
َُٟد - ٳِ ًؿيو ٳٸخٽ ٿو َٟرنِ ٍؿپ ؿخء ّيٌىُ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي 

ڃن أٛلخرٺ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ٳ٬ڀض ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳ٠پ ڃٌَٓ 
٫ڀْٺ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙطٴ٠ڀٌح ر٬ٞ حٕنزْخء ٫ڀَ ر٬ٞ  ٳبڅ  حٿنخّ 

 و ٳؤؿي ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٫ني حٿ٬َٕ ٙأًٽ ڃن َّٳ٪ ٍأٓ ٬ّٜٸٌڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳؤٻٌڅ
 أىٍُ أٻخڅ ٳْڄن ٬ٛٶ أځ ٙ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ أرخڅ ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن  - 
 ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٍأّظڂ حٿـنخُس ٳٸٌڃٌح ٳڄن حطز٬يخ ٳٚ ّٸ٬ي كظَ -
 طٌٟ٪.

رِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن حٿيخى ٫ن ٫ڄًَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ارڀْْ ٷخٽ ٿَرو ٫ِ ًؿپ ٫ًِطٺ ًؿٚٿٺ -
ٙ أرَف أٯٌُ رنِ آىځ ڃخ ىحڃض حًٍٕحف ٳْيڂ ٳٸخٽ ٿو ٍرو ٫ِ ًؿپ ٳز٬ِطِ ًؿٚٿِ ٙ 

 ٴًَنِ.أرَف أٯٴَ ٿيڂ ڃخ حٓظٰ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن حٿيخى ٫ن ّلنْ  - 

 ڃٌٿَ ڃ٬ٜذ رن حٿِرَْ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
رْنڄخ نلن نَْٔ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿ٬َؽ اً ٫َٝ ٗخ٫َ ّن٘ي ٳٸخٽ -

ټٌح حٿ٤ْ٘خڅ ٿجن ّڄظڀت ؿٌٱ حٿَؿپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هًٌح حٿ٤ْ٘خڅ أً أڃٔ
 ٷْلخ هَْ ٿو ڃن أڅ ّڄظڀت ٬َٗح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٫ن حرن ٫ـٚڅ ٫ن ْٛٴِ ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي ڃٌٿَ حٕنٜخٍ ٫ن أرِ حٿٔخثذ أنو ٷخٽ=

أطْض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٳزْنخ أنخ ؿخٿْ ٫نيه حً ٓڄ٬ض طلض ََّٓه طلَّٺ ِٗء ٳن٨َص -
ٳبًح كْش ٳٸڄض ٳٸخٽ أرٌ ٬ْٓي ڃخٿٺ ٷڀض كْش ىينخ ٳٸخٽ ٳظَّي ڃخًح ٳٸڀض أٍّي ٷظڀيخ ٳؤٗخٍ ٿِ 

اٿَ رْض ٳِ ىحٍه طڀٸخء رْظو ٳٸخٽ اڅ حرن ٫ڂ ٿِ ٻخڅ ٳِ ىٌح حٿزْض ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ حٙكِحد 
ًٻخڅ كيّغ ٫يي ر٬َّ ٳؤًڅ ٿو ًأڃَه أڅ حٓظؤًڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ أىڀو 

رٔٚكو ڃ٬و ٳؤطَ ىحٍه ٳٌؿي حڃَأطو ٷخثڄش ٫ڀَ رخد حٿزْض ٳؤٗخٍ اٿْيخ رخٿَڃق ٳٸخٿض ٌّىذ 
ٙ ط٬ـپ كظَ طن٨َ ڃخ أهَؿنِ ٳيهپ حٿزْض ٳبًح كْش ڃنټَس ٳ٬٤نيخ رخٿَڃق ػڂ هَؽ ريخ ٳِ 

ش ٳؤطَ ٷٌڃو ٌٍٓٽ حهلل حٿَڃق طَطټٞ ٷخٽ ٙ أىٍُ أّيڄخ ٻخڅ أ٩َٓ ڃٌطخ حٿَؿپ أً حٿلْ
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ى٩ حهلل أڅ َّى ٛخكزنخ ٷخٽ حٓظٰٴًَح ٿٜخكزټڂ ڃَطْن ػڂ ٷخٽ اڅ نٴَح ڃن ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح ح
حٿـن أٓڀڄٌح ٳخًح ٍأّظڂ أكيح ڃنيڂ ٳلًٌٍه ػٚع ڃَحص ػڂ اڅ ريح ٿټڂ ر٬ي أڅ طٸظڀٌه ٳخٷظڀٌه 

 ر٬ي حٿؼخٿؼش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ كيػنِ ٻؼَْ رن ُّي حٿڀْؼِ ٷخٽ كيػنِ  - 

 ق رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ=ٍرْ
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ًٌٟء ٿڄن ٿڂ ٌّٻَ حٓڂ حهلل ٫ڀْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٻؼَْ رن ُّي ٫ن ٍرْق رن ٫زي حٿَكڄن  - 

 رن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ=
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ًٌٟء ٿڄن ٿڂ ٌّٻَ حٓڂ حهلل ٫ڀْو.ٷخٽ ٌٍٓٽ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ ٬ْٓي رن أرِ  - 

 ٬ْٓي ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=
٫نخٷيڂ  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٬ًٟض حٿـنخُس ًحكظڄڀيخ حٿَؿخٽ ٫ڀَ أ-

ٳبڅ  ٻخنض ٛخٿلش ٷخٿض ٷيڃٌنِ ًاڅ ٻخنض ٯَْ ٛخٿلش ٷخٿض ّخًّڀيخ أّن طٌىزٌڅ ريخ ّٔڄ٪ 
 ٌٛطيخ ٻپ ِٗء اٙ حٗنٔخڅ ًٿٌ ٓڄ٬يخ حٗنٔخڅ ٿ٬ٜٶ ٷخٽ كـخؽ ٿ٬ٜٶ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ڃلڄي كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى كيػنخ رَ٘ رن  - 
 كَد ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطِ ر٠ذ ٳٸڀزو ر٬ٌى ٻخڅ ٳِ ّيه ٧يَه ٿز٤نو ٳٸخٽ طخه -
 ٓز٢ ڃن رنِ حَٓحثْپ ٳبڅ ّټن ٳيٌ ىٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن  - 
 أرِ حٿوَْ ٫ن أرِ حٿو٤خد ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ أنو ٷخٽ=

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ طزٌٹ ه٤ذ حٿنخّ ًىٌ ڃٔني ٧يَه اٿَ نوڀش ٳٸخٽ أڅ -
أٙ أهزَٻڂ روَْ حٿنخّ ًَٗ حٿنخّ ٍؿٚ ٫ڄپ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ڀَ ٧يَ ٳَٓو أً ٫ڀَ ٧يَ 
ر٬َْه أً ٫ڀَ ٷيڃْو كظَ ّؤطْو حٿڄٌص ًاڅ ڃن َٗ حٿنخّ ٍؿٚ ٳخؿَح ؿَّجخ ّٸَأ ٻظخد حهلل 

 و.ٙ ٫ٌَُّ اٿَ ِٗء ڃن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن  - 

 أرِ حٿن٠َ أڅ=
أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٻخڅ ّ٘ظټِ ٍؿڀو ٳيهپ ٫ڀْو أهٌه ًٷي ؿ٬پ اكيٍ ٍؿڀْو ٫ڀَ حٕهٍَ -

ًىٌ ڃ٤٠ـ٪ ٳ٠َرو رْيه ٫ڀَ ٍؿڀو حٿٌؿ٬ش ٳؤًؿ٬و ٳٸخٽ أًؿ٬ظنِ أًٿڂ ط٬ڀڂ أڅ ٍؿڀِ 
ٽ رڀَ ٷخٽ ٳڄخ كڄڀٺ ٫ڀَ ًٿٺ ٷخٽ أًٿڂ طٔڄ٪ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ًؿ٬ش ٷخ
 ٫ن ىٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٷخٽ كيػنخ رَٔ ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=

ػڂ ٷخٽ حٷڀزٌه أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٠ذ ٳٸخٽ حٷڀزٌه ٿ٨يَه ٳٸڀذ ٿ٨يَه -
ٿز٤نو ٳٸڀذ ٿز٤نو ٳٸخٽ طخه ٓز٢ ڃڄن ٯ٠ذ حهلل ٫ڀْيڂ ڃن رنِ حَٓحثْپ ٳبڅ ّٺ ٳيٌ ىٌح ٳبڅ  

 ّٺ ٳيٌ ىٌح ٳبڅ ّٺ ٳيٌ ىٌح.
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رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ؿي٠ڂ ٬ّنِ حٿْڄخڃِ كيػنخ ڃلڄي - 
 =ٷخٽارَحىْڂ ٫ن ڃلڄي رن ُّي ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أرِ ٬ْٓي 

نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن َٗحء ڃخ ٳِ ر٤ٌڅ حٕن٬خځ كظَ ط٠٪ ڃخ ٳِ -
٫ًَٟيخ اٙ رټْپ ٫ًن َٗحء حٿ٬زي ًىٌ آرٶ ٫ًن َٗحء حٿڄٰخنڂ كظَ طٸٔڂ ٫ًن َٗحء 

 حٿٜيٷخص كظَ طٸزٞ ٫ًن َٟرش حٿٰخثٚ.
ٌى ٫ن ٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٕٓ - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّڄِ٘ حٿَؿپ ٳِ ن٬پ ًحكيس أً ٳِ هٲ ًحكي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ رن ڃ٬ًَٱ كيػنخ حرن ًىذ أهزَنِ ٫ڄًَ ٫ن  - 

 ٬ْٓي رن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو=
ًٓڀڂ كخؿظو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  أنو ٗټخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

حٛزَ أرخ ٬ْٓي ٳبڅ حٿٴٸَ اٿَ ڃن ّلزنِ ڃنټڂ أ٩َٓ ڃن حٿْٔپ ٫ڀَ أ٫ڀَ حٿٌحىُ ًڃن أ٫ڀَ 
 حٿـزپ اٿَ أٓٴڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٗق رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن حٿلـخؽ ٫ن ٤٫ْش رن  - 
 ٬ٓي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٳظوَ أىپ حٗرپ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح-
 حٿٔټْنش ًحٿٌٷخٍ ٳِ أىپ حٿٰنڂ ًحٿٴوَ ًحٿوْٚء ٳِ أىپ حٗرپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ٫ڄَ أرٌ حٿڄنٌٍ كيػنخ ىحًى رن ٷْْ حٿٴَحء  - 
 رن أرِ َٓف ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=كيػنخ ٫ْخٝ حرن ٫زي حهلل رن ٬ٓي 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح هَؽ ٌّځ حٿ٬ْي ٌّځ حٿٴ٤َ ٛڀَ رخٿنخّ طْنٺ -
حٿَٻ٬ظْن ػڂ ٓڀڂ ًٷخځ ٳخٓظٸزپ حٿنخّ ًىڂ ؿڀٌّ ٳٸخٽ طٜيٷٌح ػٚع ڃَحص ٳټخڅ أٻؼَ ڃن 

٫ڀْو ًٓڀڂ كخؿش أڅ  ّظٜيٵ حٿنٔخء رخٿٸ١َ ًرخٿوخطڂ ًرخٿِ٘ء ٳبڅ ٻخڅ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
 ٠َّد ٫ڀَ حٿنخّ ر٬ؼخ ًٻَه ٿيڂ ًاٙ حنَٜٱ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي=

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رِٵ ٳِ ػٌرو ػڂ ىٿټو.-
خٽ كيػنخ ٫ڀِ رن حٿلټڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ كيػنخ ٬ْٓي رن ُّي ٷ - 

 كيػنخ أرٌ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي ًٍٳ٬و اٿَ
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ اًح أًىڂ حٿَؿپ ٳِ ٛٚطو ٳڀڂ ّيٍ أُحى أځ نٸٚ ٳڀْٔـي -

 ٓـيطْن ًىٌ ؿخٿْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حٿٜزخف كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ُٻَّخ ٫ن ٓيْپ ٫ن  - 

 زي حٿَكڄن رن ڃټڄپ ٫ن أٌّد رن رَ٘ حٕنٜخٍُ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=٬ْٓي رن ٫
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّټٌڅ ٕكي ػٚع رنخص أً ػٚع أهٌحص أً حرنظخڅ أً -

 أهظخڅ ٳْظٸِ حهلل ٳْين ًّلٔن اٿْين اٙ ىهپ حٿـنش.
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رَْ ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِ - 
حهلل رن ڃٌىذ ٷخٽ كيػنِ ٫ڄِ ٬ّنِ ٫زْي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن ڃٌىذ ٫ن ڃٌٿَ ٕرِ 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
رْنڄخ أنخ ڃ٪ أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً ىهڀنخ حٿڄٔـي ٳبًح -

ٳِ ر٬ٞ ٳؤٗخٍ اٿْو ٌٍٓٽ حهلل ٍؿپ ؿخٿْ ٳِ ٢ًٓ حٿڄٔـي ڃلظزْخ ڃ٘زٺ أٛخر٬و ر٠٬يخ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ ّٴ٤ن حٿَؿپ ٗٗخٍس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٿظٴض ٌٍٓٽ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ أرِ ٬ْٓي ٳٸخٽ اًح ٻخڅ أكيٻڂ ٳِ حٿڄٔـي ٳٚ ّ٘زټن ٳبڅ 
 ّوَؽ ڃنو.ن حٿ٤ْ٘خڅ ًاڅ أكيٻڂ ٙ ِّحٽ ٳِ ٛٚس ڃخ ىحځ ٳِ حٿڄٔـي كظَ حٿظ٘زْٺ ڃ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٕٯَ أرِ  - 
 ڃٔخځ ٷخٽ أٗيي ٫ڀَ أرِ ٬ْٓي ًأرِ ىََّس أنيڄخ ٗييح=

٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ حڅ حهلل ّڄيپ كظَ اًح ٻخڅ ػڀغ حٿڀْپ ىز٢ ٳْٸٌٽ ىپ -
 ًنذ ىپ ڃن ىح٩ ٳْٔظـخد ٿو.ڃن ٓخثپ ٳ٤٬َْ ىپ ڃن ڃٔظٰٴَ ڃن 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ أٌّد رن ؿخرَ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 ٫ٜڄش حٿلنٴِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٛڀَ ٍؿپ هڀٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـ٬پ َّٻ٪ ٷزپ أڅ َّٻ٪ ًَّٳ٪ ٷزپ أڅ َّٳ٪ -
ٿٜٚس ٷخٽ ڃن ٳ٬پ ىٌح ٷخٽ أنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أكززض ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح

 أڅ أ٫ڀڂ ط٬ڀڂ ًٿٺ حځ ٙ ٳٸخٽ حطٸٌح هيحؽ حٿٜٚس اًح ٍٻ٪ حٗڃخځ ٳخٍٻ٬ٌح ًاًح ٍٳ٪ ٳخٍٳ٬ٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ًٷخٽ ٫ٴخڅ أنزؤنخ حٿلـخؽ  - 

 و ٷخٽ=٫ن ٤٫ْش رن ٬ٓي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ أن
ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٓؤٿو ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ حٿٌثذ ٷ٤٪ ًنذ ٗخس -

 ٿِ ٳؤٟلِ ريخ ٷخٽ ن٬ڂ ًٷخٽ ٫ٴخڅ ٫ن ًنذ ٗخس ٿو ٳٸ٬٤يخ حٿٌثذ ٳٸخٽ أٟلِ ريخ ٷخٽ ن٬ڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴبڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس  - 

 ِ ٬ْٓي حٿويٍُ=٫ن أر
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٽ حرن ٛخثي ٫ن طَرش حٿـنش ٳٸخٽ ىٍڃټش ر٠ْخء ڃٔٺ -

 هخٿٚ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛيٵ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ كڄخى ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
لض ٗـَس ًؿخء حرن ٛخثي ٳنِٽ ٳِ نخكْظيخ ٳٸڀض اڅ هلل ڃخ ٛذ ىٌح ٫ڀِ كــنخ ٳنِٿنخ ط-

ٷخٽ ٳٸخٽ ّخ أرخ ٬ْٓي ڃخ أٿٸَ ڃن حٿنخّ ًڃخ ّٸٌٿٌڅ ٿِ ّٸٌٿٌڅ انِ حٿيؿخٽ أڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌ ٽ حٿيؿخٽ ٙ ٌّٿي ٿو ًٙ ّيهپ حٿڄيّنش ًٙ ڃټش ٷخٽ ٷڀض رڀَ 

ڃن حٿڄيّنش ًأنخ أٍّي ڃټش ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي ٳټؤنِ ٍٷٸض ٿو ٳٸخٽ  ًٿي ٿِ ًٷي هَؿضًٷخٽ ٷي 
 .ًحهلل اڅ أ٫ڀڂ حٿنخّ رڄټخنو ٕنخ ٷخٽ ٷڀض طزخ ٿٺ ٓخثَ حٿٌْځ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي  - 
 حهلل ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
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حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٗٺ أڅ ّټٌڅ هَْ ڃخٽ حٿڄَء حٿڄٔڀڂ ٯنڂ ّظز٪ ريخ  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-
 ٬ٗٲ حٿـزخٽ ًڃٌحٷ٪ حٿٸ٤َ ّٴَ ريّنو ڃن حٿٴظن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن أرِ ٬ٜ٬ٛش حٕنٜخٍُ ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ ؿخٍح ّٸٌځ حٿڀْپ ًٙ ّٸَأ اٙ ٷپ ىٌ حهلل أكي ٻؤنو ّٸڀڀيخ أڅ ٍؿٚ -
 ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه انيخ ٿظ٬يٽ ػڀغ حٿٸَآڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ ًحٿوِح٫ِ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل  - 
ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ٜ٬ٛش ٫ن أرْو أنو أهزَه أڅ أرخ ٬ْٓي ٫ن أرْو ًٷخٽ حٿوِح٫ِ ر

 حٿويٍُ ٷخٽ ٿو=
انِ أٍحٹ طلذ حٿٰنڂ ًحٿزخىّش ٳبًح ٻنض ٳِ ٯنڄٺ أً رخىّظٺ ٳؤًنض رخٿٜٚس ٳخٍٳ٪ ٌٛطٺ -

رخٿنيحء ٳبنو ٙ ّٔڄ٪ ٌٛص حٿڄئًڅ ًٷخٽ حٿوِح٫ِ ٙ ّٔڄ٪ ڃيٍ ٌٛص حٿڄئًڅ ؿن ًٙ 
ٸْخڃش ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو انْ ًٙ ِٗء اٙ ٗيي ٿو ٌّځ حٿ

 ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ ٷخٽ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن ُّي حرن أٓڀڂ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٻخڅ أكيٻڂ ّٜڀِ ٳٚ ّي٩ أكيح ّڄَ رْن ّيّو -

 يٍأه ڃخ حٓظ٤خ٩ ٳبڅ أرَ ٳڀْٸخطڀو ٳبنڄخ ىٌ ٤ْٗخڅ.ًٿْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن نِٔ حٿٌطَ أً نخځ ٫نيخ ٳڀْٜڀيخ اًح ًٻَىخ أً اًح -

 أٛزق.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ُّي ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٔلٌٍ أٻڀو رَٻش ٳٚ طي٫ٌه ًٿٌ أڅ ّـ٩َ أكيٻڂ -

 ؿ٫َش ڃن ڃخء ٳبڅ حهلل ًڃٚثټظو ّٜڀٌڅ ٫ڀَ حٿڄظٔلَّن.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿ٬ٚء رن ٫زي  كيػنخ - 

 حٿَكڄن ّليع ٫ن أرْو ٷخٽ=
ٓؤٿض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن حُٗحٍ ٳٸخٽ ٫ڀَ حٿوزَْ ٓٸ٤ض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ٻخڅ ًٓڀڂ أٍُس حٿڄٔڀڂ اٿَ نٜٲ حٿٔخٵ ًٙ كَؽ أً ٙ ؿنخف ٳْڄخ رْنو ًرْن حٿټ٬زْن ٳڄخ 
 أٓٴپ ڃن ًٿٺ ٳٴِ حٿنخٍ ڃن ؿَ اُحٍه ر٤َح ٿڂ ّن٨َ حهلل اٿْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن  - 
 ڃـخىي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ڃَس آهٍَ أكٔزو ٫ن أرِ ٬ْٓي أنو ٷخٽ ٙ ّيهپ -
 نش ڃنخڅ ًٙ ٫خٵ ًٙ ڃيڃن.حٿـ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن أرِ  - 
 حٿڄظٌٻپ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ نخٓخ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطٌ ٫ڀَ كِ ڃن أكْخء حٿ٬َد ٳڀڂ ّٸًَىڂ -
ىًحء أً ٍحٵ ٳٸخٿٌح انټڂ ٿڂ طٸًَنخ ًٙ نٴ٬پ  ٳزْنخ ىڂ ٻٌٿٺ اًح ٿي٭ ْٓي أًٿجٺ ٳٸخٿٌح ىپ ٳْټڂ

كظَ طـ٬ڀٌح ٿنخ ؿ٬ٚ ٳـ٬ڀٌح ٿيڂ ٷ٬ْ٤خ ڃن ٗخس ٷخٽ ٳـ٬پ ّٸَأ أځ حٿٸَآڅ ًّـڄ٪ رِحٷو 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٳزَأ حٿَؿپ ٳؤطٌىڂ رخٿ٘خس ٳٸخٿٌح ٙ نؤهٌىخ كظَ نٔؤٽ ٫نيخًّظٴپ 

لٺ ًٷخٽ ڃخ أىٍحٹ أنيخ ٍٷْش هًٌىخ ًٓڀڂ ٳٔؤٿٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٿٺ ٳ٠
 ًحَٟرٌح

 ٿِ ٳْيخ رٔيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن أرِ ن٠َس  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ڃن حٓظ٬ٲ أ٫ٴو حهلل ًڃن حٓظٰنَ أٯنخه حهلل ًڃن -

 أ٤٫ْنخه اّخه. ٓؤٿنخ ْٗجخ ٳٌؿينخه
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ  - 

 كڄِس ّليع ٫ن ىٚٽ رن كٜن ٷخٽ=
نِٿض ٫ڀَ أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٳ٠ڄنِ ًاّخه حٿڄـڀْ ٷخٽ ٳليع أنو أٛزق ًحص ٌّځ ًٷي -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ٜذ ٫ڀَ ر٤نو كـَح ڃن حٿـ٩ٌ ٳٸخٿض ٿو حڃَأطو أً أڃو حثض 
ٳخٓؤٿو ٳٸي أطخه ٳٚڅ ٳٔؤٿو ٳؤ٤٫خه ًأطخه ٳٚڅ ٳٔؤٿو ٳؤ٤٫خه ٳٸخٽ ٷڀض كظَ أٿظڄْ ْٗجخ ٷخٽ 

ّٸٌٽ ڃن ٳخٿظڄٔض ٳؤطْظو ٷخٽ كـخؽ ٳڀڂ أؿي ْٗجخ ٳؤطْظو ًىٌ ّو٤ذ ٳؤىٍٻض ڃن ٷٌٿو ًىٌ 
څ نٌحْٓو أرٌ كڄِس حٓظ٬ٲ أ٫ٴو حهلل ًڃن حٓظٰنَ ّٰنو حهلل ًڃن ٓؤٿنخ اڃخ أڅ نزٌٽ ًأڃخ أ

حٿ٘خٹ ًڃن ٬ّٔٲ ٫نخ أً ّٔظٰنِ أكذ اٿْنخ ڃڄن ّٔؤٿنخ ٷخٽ ٳَؿ٬ض ٳڄخ ٓؤٿظو ْٗجخ ٳڄخ ُحٽ 
 حهلل ٫ِ ًؿپ َُّٷنخ كظَ ڃخ أ٫ڀڂ ٳِ حٕنٜخٍ أىپ رْض أٻؼَ أڃٌحٙ ڃنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أنزؤنِ أرٌ كڄِس ٷخٽ  - 
 ٚٽ رن كٜن أهخ رنِ ٷْْ رن ػ٬ڀزش ٷخٽ=ٓڄ٬ض ى

 أطْض حٿڄيّنش ٳنِٿض ىحٍ أرِ ٬ْٓي ٳٌٻَ حٿليّغ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٓڀڄش أنو ٓڄ٪ أرخ  - 

 =ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُن٠َس ّليع ٫
حٿنخّ أڅ ّظټڀڂ رخٿلٶ  ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٙ ّڄن٬ن ٍؿٚ ڃنټڂ ڃوخٳش-

 اًح ٍآه أً ٫ڀڄو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٓڀڄش أنو ٓڄ٪ أرخ  - 

 ن٠َس ّليع ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ڃن ٻٌد ٫ڀِ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ.-
ِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي=
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٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٿْْ ٳْڄخ ىًڅ هڄْ ڃن حٿًٌى ٛيٷش ًٙ هڄٔش -
 أًٓخٵ ٛيٷش ًٙ هڄٔش أًحٵ ٛيٷش.

ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓيْپ رن أرِ ٛخٿق ٫ - 
 ٛٴٌحڅ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ڃن ٛخځ ٌّڃخ ٳِ ٓزْپ حهلل رخ٫ي حهلل ًؿيو ڃن ؿينڂ -
 ڃَْٔس ٓز٬ْن ٫خڃخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن  - 
 ٓڀْڄخڅ ٫ن ًٻٌحڅ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

 زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٙ ّزٰٞ حٕنٜخٍ ٍؿپ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ.٫ن حٿن-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ حٿڄظٌٻپ  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 أڅ ٍؿٚ ىهپ حٿڄٔـي ًٷي ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤٛلخرو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل-

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ّظٜيٵ ٫ڀَ ىٌح ٳْٜڀِ ڃ٬و ٳٸخځ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ ٳٜڀَ ڃ٬و.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ًزي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن ٷ٫ِش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
خؿي ڃٔـي ارَحىْڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ انڄخ ط٘ي حٿَكخٽ اٿَ ػٚػش ڃٔ-

ًڃٔـي ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرْض حٿڄٸيّ ٷخٽ ًنيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
٫ن ٛٚس ٳِ ٓخ٫ظْن ر٬ي حٿٰيحس ًٷخٽ ٫زي حٿٌىخد ر٬ي حٿٴـَ كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ًر٬ي 

ْ ًنيَ ٫ن ْٛخځ ٌّڃْن حٿٴ٤َ ًحٿنلَ ًنيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل حٿ٬َٜ كظَ طْٰذ حٿ٘ڄ
ڀڂ أڅ طٔخٳَ حٿڄَأس ٳٌٵ ػٚػش أّخځ أً ػٚع ٿْخٽ اٙ ڃ٪ ًُ ڃلَځ ٷخٽ ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ڀْو ًٓ

 .ٳِ كيّؼو ٷ٫ِش ڃٌٿَ ُّخى
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 ٷ٫ِش اٙ أنو ٷخٽ=
 ع ٿْخٽ.٫ن ٛٚس ر٬ي ٛٚس حٿٜزق كظَ طَ٘ٵ حٿ٘ڄْ ًٿڂ ّ٘ٺ ػٚ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًًٍف ٷخٙ كيػنخ ٬ْٓي ٫ًزي حٿٌىخد ٫ن  - 

٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ٫َْٔ ٷخٽ ٫زي حٿٌىخد ٳِ كيّؼو ٫ن أرِ ٫َْٔ حٿلخٍػِ ٫ن أرِ 
 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ َّ٘د حٿَؿپ ٷخثڄخ.-
 كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٬ْٓي رن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 حٿڄْٔذ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ رظڄَ ٍّخڅ ًٻخڅ طڄَ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 طڄَح ر٬ٚ ٳْو ّزْ ٳٸخٽ أنَ ٿټڂ ىٌح حٿظڄَ ٳٸخٿٌح ىٌح طڄَ حرظ٬نخ ٛخ٫خ رٜخ٫ْن ڃن طڄَنخ
 ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٜڀق ًٿٺ ًٿټن ر٪ طڄَٹ ػڂ حرظ٪ كخؿظٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
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هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿؼنظِ ٫َ٘س ٿْڀش رٸْض ڃن ٍڃ٠خڅ ڃوَؿو اٿَ -
ن ٳٜخځ ٣ٌحثٲ ڃن حٿنخّ ًأٳ٤َ آهًَڅ ٳڀڂ ٬ّذ حٿٜخثڂ ٫ڀَ حٿڄٴ٤َ ًٙ حٿڄٴ٤َ كنْ

 ٫ڀَ حٿٜخثڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٯنيٍ ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٤٫ْش  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٳِ حٿـنْن ًٻخطو ًٻخس أڃو.-
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٫ٴخڅ كيػنخ كيػن - 

 ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نٸَأ رٴخطلش حٿټظخد ًڃخ طَْٔ.-
ن٠َس ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ - 

 ٬ْٓي=
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ طټٌڅ ٳِ أڃظِ ٳَٷظْن ّوَؽ رْنيڄخ ڃخٍٷش ّڀِ ٷظڀيخ -

 أًٙىڄخ رخٿلٶ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن ٷ٫ِش ٫ن أرِ ٬ْٓي= - 
ػش ڃٔخؿي ڃٔـي حٿلَحځ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ط٘ي حٿَكخٽ اٙ اٿَ ػٚ-

ًڃٔـيُ ًڃٔـي رْض حٿڄٸيّ ًٙ طٔخٳَ حٿڄَأس ٳٌٵ ػٚع ٿْخٽ اٙ ڃ٪ ًُؽ أً ًُ ڃلَځ 
ًٙ ٛٚس ر٬ي ٛٚس حٿ٬َٜ كظَ طَٰد حٿ٘ڄْ ًٙ ٛٚس ر٬ي ٛٚس حٿٜزق كظَ ط٤ڀ٪ 

 .ًٌّځ حٿنلَحٿ٘ڄْ ًنيَ ٫ن ٌٛځ ٌّځ حٿٴ٤َ 
 ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف ٫ن أرِ حٿٌىحٹ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ أنزؤنخ  - 
ٙ أَٗد نزٌْح ر٬ي ڃخ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ ؿِء رَؿپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷخٿٌح انو نٌ٘حڅ ٳٸخٽ انڄخ َٗرض ُرْزخ ًطڄَح ٳِ ىرخءس ٷخٽ ٳوٴٶ رخٿن٬خٽ 
 ًنيِ رخّٕيُ ًنيَ ٫ن حٿيرخء ًحٿِرْذ ًحٿظڄَ أڅ ّوڀ٤خ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٙ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 ٫خٛڂ أرِ ٫ڀٌحڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّلپ ٕكي ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ أڅ ّلپ َٛحٍ -
ٸٴَ ٳَأّظڂ حٿ٣ٌذ أً حٿَحًّش أً حٿٔٸخء ڃن نخٷظو رَْٰ اًڅ أىڀيخ ٳبنو هخطڄيڂ ٫ڀْيخ ٳبًح ٻنظڂ ر

حٿڀزن ٳنخىًح أٛلخد حٗرپ ػٚػخ ٳبڅ ٓٸخٻڂ ٳخَٗرٌح ًاٙ ٳٚ ًاڅ ٻنظڂ ڃَڃڀْن ٷخٽ أرٌ 
 ػڂ حَٗرٌح. ٿن٠َ ًٿڂ ّټن ڃ٬ټڂ ٬٣خځ ٳڀْڄٔټو ٍؿٚڅ ڃنټڂح
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ أنزؤنخ ٬ٗزش ًڃلڄي حرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن - 

 ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن ٓڀْڄخڅ حٿْ٘ټَُ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ أنو ٷخٽ=
 ٳِ حٿٌىڂ ّظٌهَ ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳْڄخ أ٫ڀڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ حرن ٗيخد ٫ن ٫زْي  - 

 حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٗظڄخٽ حٿٜڄخء ًأڅ ّلظزِ حٿَؿپ ٳِ ػٌد ًحكي أڅ حٿنز-

 ٿْْ ٫ڀَ ٳَؿو ڃنو ِٗء.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًىخٗڂ ٷخٙ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنِ حرن  - 
 ٗيخد ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٗظڄخٽ حٿٜڄخء ًأڅ ّلظزِ حٿَؿپ ٳِ ػٌد ًحكي نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
 ٿْْ ٫ڀَ ٳَؿو ڃنو ِٗء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس  - 
 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٛخثٲ  أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ نيَ ڃن حٿٔڄخء ًحٿنخّ ْٛخځ ٳِ ٌّځ-
ڃ٘خس ًنزِ حهلل ٫ڀَ رٰڀش ٿو ٳٸخٽ حَٗرٌح أّيخ حٿنخّ ٷخٽ ٳؤرٌح ٷخٽ انِ ٿٔض ڃؼڀټڂ انِ 

أَّٔٻڂ انِ ٍحٻذ ٳخرٌح ٷخٽ ٳؼنَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳوٌه ٳنِٽ ٳَ٘د ًَٗد 
 حٿنخّ ًڃخ ٻخڅ َّّي أڅ َّ٘د.

ُّي ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ - 
 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ كيػٌح ٫نِ ًٙ طټٌرٌح ٫ڀِ ًڃن ٻٌد ٫ڀِ ڃظ٬ڄيح -
 ٳٸي طزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ ًكيػٌح ٫ن رنِ حَٓحثْپ ًٙ كَؽ.

٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس  - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٟپ ٓز٤خڅ ڃن رنِ حَٓحثْپ ٳؤٍىذ أڅ طټٌڅ -
 حٿ٠زخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ حٿڄٔظڄَ رن حٿَّخڅ حٕرخىُ كيػنخ أرٌ  - 
 ن٠َس حٿ٬زيُ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

ٻَ حٿينْخ ٳٸخٽ اڅ حٿينْخ ه٠َس كڀٌس ٳخطٸٌىخ ًحطٸٌح أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ً-
حٿنٔخء ػڂ ًٻَ نٌٔس ػٚػخ ڃن رنِ حَٓحثْپ حڃَأطْن ٣ٌّڀظْن ط٬َٳخڅ ًحڃَأس ٷَْٜس ٙ 

ط٬َٱ ٳخطوٌص ٍؿڀْن ڃن ه٘ذ ًٛخٯض هخطڄخ ٳل٘ظو ڃن أ٣ْذ حٿ٤ْذ حٿڄٔٺ ًؿ٬ڀض 
و ٷخٽ حٿڄٔظڄَ رونَٜه أً رخٿڄـڀْ ٷخٿض رو ٳٴظلظو ٳٴخف ٍّلٿو ٯڀٸخ ٳبًح ڃَص رخٿڄٖ 

 .حٿٍَْٔ ٳؤٗوٜيخ ىًڅ أٛخر٬و حٿؼٚع ْٗجخ ًٷزٞ حٿؼٚػش
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ حٿڄٔظڄَ كيػنخ أرٌ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿټپ ٯخىٍ ٿٌحء ٌّځ حٿٸْخڃش َّٳ٪ ٿو رٸيٍ ٯيٍطو أٙ ًٙ -

 ٨٫ڂ ڃن ٯيٍس أڃَْ ٫خڃش.ٯخىٍ أ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ حٿڄٔظڄَ كيػنخ أرٌ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّڄن٬ن أكيح ڃنټڂ ڃوخٳش حٿنخّ أً رَ٘ أڅ ّظټڀڂ -

 رخٿلٶ اًح ٍآه أً ٫ڀڄو أً ٍآه أً ٓڄ٬و.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ڃٔڀڂ كيػنخ ٓيْپ ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
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 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿٴ٠ش رخٿٴ٠ش ًحٿٌىذ رخٿٌىذ ڃؼٚ رڄؼپ.-
 ٬ْٓي ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ٓيْپ ٫ن أرْو ٫ن أرِ  - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌىذ رخٿٌىذ ًحٿٌٍٵ رخٿٌٍٵ ًٙ طٴ٠ڀٌح ر٠٬يخ -

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃنٌٍٜ ڃؼڀو ربٓنخىه. -٫ڀَ ر٬ٞ. 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كَد كيػنخ ّلَْ ٬ّنِ حرن أرِ ٻؼَْ  - 

 ٬ْي ڃٌٿَ حٿڄيَُ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ=ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٓ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿڀيڂ رخٍٹ ٿنخ ٳِ ڃينخ حٿڀيڂ رخٍٹ ٿنخ ٳِ ٛخ٫نخ -

 ًحؿ٬پ ڃ٪ حٿزَٻش رَٻظْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ حٿِحىَُ  - 

 حٿيخى ٫ن ٫زي حهلل رن هزخد ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ= ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن
ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح حٿٔٚځ ٫ڀْٺ ٷي ٫ڀڄنخه ٳټْٲ حٿٜٚس ٫ڀْٺ ٷخٽ ٷٌٿٌح حٿڀيڂ ٛڀِ ٫ڀَ -

ڃلڄي ٫زيٹ ًٌٍٓٿٺ ٻڄخ ٛڀْض ٫ڀَ ارَحىْڂ ًرخٍٹ ٫ڀَ ڃلڄي ًآٽ ڃلڄي ٻڄخ رخٍٻض 
 ٫ڀَ ارَحىْڂ ًآٽ ارَحىْڂ.

ِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ُىَْ ٫ن َّٗٺ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
 رن أرِ نڄَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو ٷخٽ=

هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٷزخء ٌّځ حٙػنْن ٳڄٍَنخ ٳِ رنِ ٓخٿڂ ٳٌٷٲ -
رن ٫ظزخڅ ٫ڀَ ر٤ن حڃَأطو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ رخد رنِ ٫ظزخڅ ٳَٜم ًح

ٳوَؽ ّـَ اُحٍه ٳڀڄخ ٍآه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أ٫ـڀنخ حٿَؿپ ٷخٽ حرن ٫ظزخڅ 
س ًٿڂ ّڄن ٫ڀْيخ ڃخًح ٫ڀْو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض حٿَؿپ اًح أطَ حڃَأ

 ًٓڀڂ انڄخ حٿڄخء ڃن حٿڄخء.
٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ُّي ٫ن ٤٫خء رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
أٍٓڀنِ أىڀِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٓؤٿو ٬٣خڃخ ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ًىٌ ّو٤ذ ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ ڃن ّٜزَ ّٜزَه حهلل ًڃن ّٔظٰن ّٰنو حهلل ًڃن ّٔظ٬ٴٲ 
 ٬زي ٍُٷخ أًٓ٪ ٿو ڃن حٿٜزَ.٬ّٴو حهلل ًڃخ ٍُٵ حٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ُّي ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اّخٻڂ ًحٿـڀٌّ رخٿ٤َٷخص ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٿنخ ڃن -
ٿٌح ًڃخ كٶ حٿ٤َّٶ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ڃـخٿٔنخ ري نظليع ٳْيخ ٷخٽ ٳؤ٤٫ٌح حٿ٤َّٶ كٸيخ ٷخ

 ٯٞ حٿزَٜ ًٻٲ حًٍٕ ًحٕڃَ رخٿڄ٬ًَٱ ًحٿنيِ ٫ن حٿڄنټَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ حٿٔٴَ  - 

 ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ ڃَ ٫ڀَ ڃًَحڅ رـنخُس ٳڀڂ ّٸڂ ٷخٽ ٳٸخٽ أرٌ ٬ْٓي اڅ ٍٓ-

 ٫ڀْو رـنخُس ٳٸخځ ٷخٽ ٳٸخځ ڃًَحڅ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٌّنْ رن ٫ڄًَ ٫ن أرِ حٿٌىحٹ ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 
 ٷخٽ=

أٛزنخ ٓزْخ ٌّځ كنْن نڀظڄْ ٳيحءىن ٳٔؤٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٬ِٽ ٳٸخٽ -
 ٠َ حهلل ٳيٌ ٻخثن ٳڀْْ ڃن ٻپ حٿڄخء ّټٌڅ حٿٌٿي.حٛن٬ٌح ڃخ ريح ٿټڂ ٳڄخ ٷ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ٫ن هڀْي رن ؿ٬ٴَ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=

 ًٻَ حٿڄٔٺ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ىٌ أ٣ْذ حٿ٤ْذ.-
ٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُرْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ًزي حٿَُح - 

 ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن أرِ حٿزوظَُ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّلٸَڅ أكيٻڂ نٴٔو اًح ٍأٍ أڃَ حهلل ٳْو ڃٸخٽ أڅ -

ّٸٌٽ ٳْو ٳْٸخٽ ٿو ٌّځ حٿٸْخڃش ڃخ ڃن٬ٺ أڅ طٸٌٽ ٳْو ٳْٸٌٽ ٍد هْ٘ض حٿنخّ ٷخٽ ٳؤنخ أكٶ 
 ٷخٽ أرٌ ن٬ْڂ ٬ّنِ ٳِ حٿليّغ ًانِ ٻنض أكٶ أڅ طوخٳنِ.أڅ طوَ٘ ً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ حٓڄ٬ْپ رن ڃٔڀڂ كيػنخ حٿڄظٌٻپ ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي=

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّوَؽ حٿنخّ ڃن حٿنخٍ ر٬ي ڃخ حكظَٷٌح ًٛخًٍح ٳلڄخ -
 ٿٰؼخء ٳِ كڄْپ حٿْٔپ.ٳْيهڀٌڅ حٿـنش ٳْنزظٌڅ ٳْيخ ٻڄخ ّنزض ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٫ڀِ رن ٛخٿق ٫ن حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن نزْق  - 
 حٿ٬نُِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

 ٳْنزظٌڅ ٻڄخ طنزض حٿ٬ٔيحنش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن َّٗٺ ٫ن ٓيْپ ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ= - 
  ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح طز٪ ؿنخُس ٿڂ ّـڀْ كظَ طٌٟ٪.ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٫ن ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن ٫خٛڂ رن ٗڄْن ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حؿظيي ٳِ حٿْڄْن ٷخٽ ٙ ًحٿٌُ نٴْ أرٌ حٿٸخٓڂ رْيه.-
نخ ًٻْ٪ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ڃؼنَ رن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ًًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ٫َْٔ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ٌىًح حٿڄََٟ ًحطز٬ٌح حٿـنخثِ طٌٻَٻڂ حٓهَس.-
 َْٔ حٌٕٓحٍُ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ٫ - 
 ٳٌٻَ ڃؼڀو اٙ أنو ٷخٽ حٿڄَّٞ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٫ڀِ حٿَر٬ِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ  - 

 حٿـٌُحء ٷخٽ=
ٓڄ٬ض حرن ٫زخّ ّٴظِ ٳِ حٿَٜٱ ٷخٽ ٳؤطْض رو ُڃخنخ ٷخٽ ػڂ ٿٸْظو ٳَؿ٪ ٫نو ٷخٽ ٳٸڀض -

٬ْٓي حٿويٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿو ًٿڂ ٳٸخٽ انڄخ ىٌ ٍأُ ٍأّظو كيػنِ أرٌ 
 نيَ ٫نو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حٿٸخٓڂ رن حٿٴ٠پ كيػنخ أرٌ ن٠َس حٿ٬زيُ ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄَٵ ڃخٍٷش ٫ني ٳَٷش ڃن حٿڄٔڀڄْن ّٸظڀيخ أًٿَ -
 حٿ٤خثٴظْن رخٿلٶ.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ُىَْ ٫ن َّٗٺ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن كيػنخ ٫ز - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو ٫ًڄو ٷظخىس=

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻڀٌح ٿلٌځ حٕٟخكِ ًحىهًَح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ُىَْ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄًَ  - 

 ڀش ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ىََّس ًأرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=رن كڀل
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ ّْٜذ حٿڄئڃن ڃن ًٛذ ًٙ نٜذ ًٙ ىڂ ًٙ -

 كِڅ ًٙ أًٍ ًٙ ٯڂ كظَ حٿٌ٘ٻش ّ٘خٻيخ اٙ ٻٴَ حهلل ڃن ه٤خّخه.
لَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ّ - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٍأّظڂ حٿـنخُس ٳٸٌڃٌح ٳڄن حطز٬يخ ٳٚ ّٸ٬ي كظَ -

 طٌٟ٪.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ى٘خځ ًِّّي كيػنخ ى٘خځ ٫ن  - 

 خٽ=ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷ
 ٻنخ نَُٵ طڄَ حٿـڄ٪ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٓزخ١ رن ڃلڄي كيػنخ ح٫ٕڄٖ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن اّخّ ٫ن  - 

 ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًأرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٙ=
ٗٴخء ٿڀ٬ْن ًحٿ٬ـٌس ڃن حٿـنش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿټڄخس ڃن حٿڄن ًڃخإىخ -

 ًىِ ٗٴخء ڃن حٿٔڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٗـخ٩ رن حٿٌٿْي ٫ن ٬ْٓي رن ُّي ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٻخنٌح ػٚػش ٳڀْئڃيڂ أكيىڂ ًأكٸيڂ رخٗڃخڃش أٷَإىڂ.-
كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرخڅ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ٫ظزش ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 ٬ْٓي=
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿْلـن حٿزْض ر٬ي هًَؽ ّؤؿٌؽ ًڃؤؿٌؽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرخڅ كيػنخ ٬ْٓي رن ُّي ٫ن أرِ ن٠َس  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټٌڅ ر٬يُ هڀْٴش ّلؼِ حٿڄخٽ كؼْخ ًٙ ٬ّيه ٫يح.٫ن حٿنزِ ٛڀَ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ى٘خځ ًِّّي أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن  - 

 ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٻنخ نَُٵ طڄَ حٿـڄ٪ ٷخٽ ِّّي طڄَح ڃن طڄَ حٿـڄ٪ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓ-

ًٓڀڂ ٳنزْ٪ حٿٜخ٫ْن رخٿٜخ٩ ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٙ ٛخ٫ِ طڄَ 
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رٜخ٩ ًٙ ٛخ٫ِ كن٤ش رٜخ٩ ًٙ ىٍىڄْن ريٍىڂ ٷخٽ ِّّي ٙ ٛخ٫خ طڄَ رٜخ٩ ًٙ 
 ٛخ٫خ كن٤ش رٜخ٩.

٫ن أهْو  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ أنْ رن َّْٓن - 
 ڃ٬زي رن َّْٓن ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ ٬ٗزش ٷڀض ٿو=

ٓڄ٬ظو ڃن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ ن٬ڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٬ِٽ ٷخٽ ٙ ٫ڀْټڂ أڅ ٙ -
 طٴ٬ڀٌح ًٿټڂ ٳبنڄخ ىٌ حٿٸيٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنِ ُىَْ ٫ن ُّي رن أرِ أنْٔش ٫ن ٫زي  - 
 كڄن رن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو ٷخٽ=حٿَ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷخځ أكيٻڂ ّٜڀِ ٳٚ ّظَٹ أكي ّڄَ رْن ّيّو ٳبڅ  -

 أرَ ٳڀْٸخطڀو ٳبنڄخ ىٌ حٿ٤ْ٘خڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٷْْ رن ڃٔڀڂ ٫ن ٣خٍٵ  - 

 رن ٗيخد ٷخٽ=
حٿو٤زش ٷزپ حٿٜٚس ڃًَحڅ ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ ڃًَحڅ هخٿٴض حٿٔنش ٷخٽ طَٹ ڃخ أًٽ ڃن ٷيځ -

ىنخٹ ّخ أرخ ٳٚڅ ٳٸخٽ أرٌ ٬ْٓي أڃخ ىٌح ٳٸي ٷ٠َ ڃخ ٫ڀْو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٍأٍ ڃنټڂ ڃنټَح ٳڀَْْٰه رْيه ٳبڅ ٿڂ ّٔظ٤٪ ٳزڀٔخنو ٳبڅ ٿڂ ّٔظ٤٪ ٳزٸڀزو 

 ًًٿٺ أ٬ٟٲ حّٗڄخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كَد رن ٗيحى ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ  - 

 أڅ ٬ْٓي ڃٌٿَ حٿڄييُ كيػو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ ر٬ؼخ اٿَ رنِ ٿلْخڅ ڃن ىٌّپ ٳٸخٽ ٿْنز٬غ ڃن ٻپ -

 ٍؿڀْن أكيىڄخ ًحٕؿَ رْنيڄخ.
يػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ حٿٌىحٹ كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
أٛزنخ ٓزْخ ٌّځ كنْن ٳـ٬ڀنخ ن٬ِٽ ٫نيڂ ًنلن نَّي حٿٴيحء ٳٸخٽ ر٠٬نخ ٿز٬ٞ طٴ٬ڀٌڅ ًٿٺ -

ًٳْټڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿْْ ڃن 
 ء ّټٌڅ حٿٌٿي اًح أٍحى حهلل أڅ ّوڀٶ ْٗجخ ٿڂ ّڄن٬و ِٗء.ٻپ حٿڄخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٕٯَ أرِ  - 
 ڃٔڀڂ ٷخٽ=

أٗيي ٫ڀَ أرِ ىََّس ًأرِ ٬ْٓي أنيڄخ ٗييح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ -
 ريڂ حٿڄٚثټش ًٯْ٘ظيڂ حٿَكڄش ًًٻَىڂ حهلل ٳْڄن ٫نيه.ڃخ ؿڀْ ٷٌځ ٌّٻًَڅ حهلل اٙ كٴض 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس  - 
 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن هڀ٢ْ حٿزَٔ ًحٿظڄَ ًحٿِرْذ ًحٿظڄَ.-
ِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ٬ْٓي حٿڄٸزَُ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو ٷخٽ=
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كزٔنخ ٌّځ حٿونيٵ ٫ن حٿٜٚس كظَ ٻخڅ ر٬ي حٿڄَٰد ريٌٍ ڃن حٿڀْپ كظَ ٻٴْنخ ًًٿٺ ٷٌٽ -
څ حهلل ٷٌّخ ٫ِِّح ٷخٽ ٳي٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حهلل ط٬خٿَ ًٻٴَ حهلل حٿڄئڃنْن حٿٸظخٽ ًٻخ

ًٓڀڂ رٚٽ ٳؤٷخځ ٛٚس حٿ٨يَ ٳٜٚىخ ًأكٔن ٛٚطيخ ٻڄخ ٻخڅ ّٜڀْيخ ٳِ ًٷظيخ ػڂ أڃَه 
ٳؤٷخځ حٿ٬َٜ ٳٜٚىخ ًأكٔن ٛٚطيخ ٻڄخ ٻخڅ ّٜڀْيخ ٳِ ًٷظيخ ػڂ أڃَه ٳؤٷخځ حٿڄَٰد 

 وٌٱ ٳَؿخٙ أً ٍٻزخنخ.ٳٜٚىخ ٻٌٿٺ ٷخٽ ًًٿټڂ ٷزپ أڅ ّنِٽ حهلل ٳِ ٛٚس حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٫ڀِ كيػنخ أرٌ حٿڄظٌٻپ حٿنخؿِ  - 

 كيػنخ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ=
٫ن حٿنزِ ٿَٜ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ أڃخ رْنٺ ًرْن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯَْ أرِ ٬ْٓي ٷخٽ ًٓڀڂ ٯَْ أرِ ٬ْٓي ٷخٽ ٙ ًحهلل ڃخ رْنِ ًرْن ح
حٿٌىذ رخٿٌىذ ًحٿٴ٠ش رخٿٴ٠ش ًحٿزَ رخٿزَ ًحٿ٬َْ٘ رخٿ٬َْ٘ ًحٿظڄَ رخٿظڄَ ًحٿڄڀق رخٿڄڀق 

 ٌٓحء رٌٔحء ڃن ُحى أً حُىحى ٳٸي أٍرَ حٓهٌ ًحٿڄ٤٬ِ ٳْو ٌٓحء.
هخٿي ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٬ّنِ حرن أرِ - 

 ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
يڂ ٻڄخ ٍَّ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أىپ ٫ڀْْن ٿَْحىڂ ڃن ىٌ أٓٴپ ڃن-

 .حٿټٌٻذ ٳِ أٳٶ حٿٔڄخء ًاڅ أرخ رټَ ٫ًڄَ ٿڄنيڂ ًأن٬ڄخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن حرن ڃٌَٓ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ كيػنِ ٫ْخٝ  - 

 ىٚٽ حٕنٜخٍُ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=رن 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ أكيٻڂ ٳنِٔ ٻڂ ٛڀَ أً ٷخٽ ٳڀڂ ّيٍ ُحى أځ -

نٸٚ ٳڀْٔـي ٓـيطْن ًىٌ ؿخٿْ ًاًح ؿخء أكيٻڂ حٿ٤ْ٘خڅ ٳٸخٽ انٺ ٷي أكيػض ٳڀْٸپ ٻٌرض 
 اٙ ڃخ ٓڄ٬و رؤًنو أً ًؿي ٍّلو رخنٴو.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀَ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي  - 
 حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٓظـي ػٌرخ ٓڄخه رخٓڄو ٫ڄخڃش أً ٷڄْٜخ أً ٍىحء -
ٿو ًأ٫ًٌ رٺ ڃن َٗه  ػڂ ّٸٌٽ حٿڀيڂ ٿٺ حٿلڄي أنض ٻٌٔطنْو أٓؤٿٺ هَْه ًهَْ ڃخ ٛن٪

 ًَٗ ڃخ ٛن٪ ٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٿْغ ٫ن حرن حٿيخى ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 هزخد ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ ٫نيه ٫ڄو أرٌ ٣خٿذ ٳٸخٽ ٿ٬ڀو طنٴ٬و ٗٴخ٫ظِ ٌّځ -

 نخٍ ّزڀٮ ٻ٬زْو ّٰڀِ ڃنو ىڃخٯو.حٿٸْخڃش ٳْـ٬پ ٳِ ٟل٠خف ڃن حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ أنزؤنخ ٬ْٓي رن حّخّ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
ٻنخ نٔخٳَ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳڄنخ حٿٜخثڂ ًڃنخ حٿڄٴ٤َ ٳٚ ٬ّْذ -

 حٿٜخثڂ ٫ڀَ حٿڄٴ٤َ ًٙ حٿڄٴ٤َ ٫ڀَ حٿٜخثڂ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ أرٌ أكڄي كيػنخ ٫زي حٿَكڄن  كيػنخ - 

 رن حٿن٬ڄخڅ أرٌ حٿن٬ڄخڅ حٕنٜخٍُ رخٿټٌٳش ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ٷظْزش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
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ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼخ ٳټنض ٳْيڂ ٳؤطْنخ ٫ڀَ ٷَّش ٳخٓظ٬٤ڄنخ أىڀيخ ٳؤرٌح -
ٌنخ ْٗجخ ٳـخثنخ ٍؿپ ڃن أىپ حٿٸَّش ٳٸخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٿ٬َد ٳْټڂ ٍؿپ َّٷِ ٳٸخٽ أرٌ أڅ ٬٤ّڄ

٬ْٓي ٷڀض ًڃخ ًحٹ ٷخٽ ڃڀٺ حٿٸَّش ّڄٌص ٷخٽ ٳخن٤ڀٸنخ ڃ٬و ٳَٷْظو رٴخطلش حٿټظخد ٳَىىطيخ 
و ڃَحٍح ٳ٬ٌٳِ ٳز٬غ اٿْنخ ر٬٤خځ ًرٰنڂ طٔخٵ ٳٸخٽ أٛلخرِ ٿڂ ٬ّيي اٿْنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

ِ ىٌح رِ٘ء ٙ نؤهٌ ڃنو ْٗجخ كظَ نؤطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔٸنخ حٿٰنڂ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ
نخه ٳٸخٽ ٻپ ًأ٬٣ڄنخ ڃ٬ٺ ًڃخ ّيٍّٺ أنيخ ٍٷْش كظَ أطْنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳليػ

 ٷخٽ ٷڀض أٿٸِ ٳِ ٫ًٍِ.
ْڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حٿلٔن رن أنْ كيػنخ ؿ٬ٴَ ٬ّنِ حرن ٓڀ - 

 ٫ن ٫ڀِ رن حٿْ٘ټَُ ٫ن أرِ حٿڄظٌٻپ حٿنخؿِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷخځ ڃن حٿڀْپ ًحٓظٴظق ٛٚطو ًٻزَ ٷخٽ ٓزلخنٺ -

حٿڀيڂ ًرلڄيٹ طزخٍٹ حٓڄٺ ًط٬خٿَ ؿيٹ ًٙ حٿو ٯَْٹ ػڂ ّٸٌٽ ٙ حٿو اٙ حهلل ػٚػخ ػڂ ّٸٌٽ 
٬ڀْڂ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ حٿَؿْڂ ڃن ىڄِه ًنٴوو ػڂ ّٸٌٽ حهلل أٻزَ ػٚػخ ػڂ ّٸٌٽ أ٫ًٌ رخهلل حٿٔڄْ٪ حٿ

 ڃن ىڄِه ًنٴوو ًنٴؼو. أ٫ًٌ رخهلل حٿٔڄْ٪ حٿ٬ڀْڂ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ حٿَؿْڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حٿلٔن كيػنخ ؿ٬ٴَ ٫ن حٿڄ٬ڀَ حٿٸَىًِٓ ٫ن  - 

 حٿلٔن ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ ٙ ّڄن٬ن أكيٻڂ ٍىزش حٿنخّ أڅ ّٸٌٽ رلٶ اًح ٍآه ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل-

 أً ٗييه ٳبنو ٙ ّٸَد ڃن أؿپ ًٙ ّزخ٫ي ڃن ٍُٵ أڅ ّٸٌٽ رلٶ أً ٌّٻَ ر٨٬ْڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ى٘خځ ًِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن  - 

 حٿويٍُ ٷخٽ= ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن أرِ ٬ْٓي
ٻنخ نَُٵ طڄَ حٿـڄ٪ ًٷخٽ ِّّي طڄَ ڃن طڄَ حٿـڄ٪ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٳنزْ٪ حٿٜخ٫ْن رخٿٜخ٩ ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٙ ٛخ٫ِ طڄَ 
 رٜخ٩ ًٙ ٛخ٫ِ كن٤ش رٜخ٩ ًٙ ىٍىڄْن ريٍىڂ.

ن ٫ڄًَ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ر - 
 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٍأّظڂ حٿـنخُس ٳٸٌڃٌح ٳڄن طز٬يخ ٳٚ ّٸ٬ي كظَ -
 طٌٟ٪.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن  - 
 ػنِ أرٌ ٍٳخ٫ش ٫ن أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كي

ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ ًٿْيس ًأنخ أ٫ِٽ ٫نيخ -
ًأنخ أٍّي ڃخ َّّي حٿَؿپ ًأٻَه أڅ طلڄپ ًاڅ اٿْيٌى ط٫ِڂ أڅ حٿڄٌإىس حٿٍَٰٜ حٿ٬ِٽ ٳٸخٽ 

 َّٜٳو.ٻٌرض ّيٌى حڅ حهلل اًح أٍحى أڅ ّوڀٸو ٿڂ ّٔظ٤٪ أكي أڅ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ كيػنخ ٫ْخٝ أنو  - 

 ٓؤٽ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٳٸخٽ=
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اڅ أكينخ ّٜڀِ ٳٚ ّيٍُ ٻڂ ٛڀَ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ أكيٻڂ -
ٸخٽ انٺ ٷي أكيػض ٳڀڂ ّيٍ ٻڂ ٛڀَ ٳڀْٔـي ٓـيطْن ًىٌ ؿخٿْ ٳبًح ؿخء أكيٻڂ حٿ٤ْ٘خڅ ٳ

 ٳِ ٛٚطٺ ٳڀْٸپ ٻٌرض اٙ ڃخ ًؿي ٍّلخ رخنٴو أً ٓڄ٪ ٌٛطخ رخًنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ رن ٫ڀِ حٿَر٬ِ أرٌ حٿـٌحُ  - 

 ٯَْ ڃَس ٷخٽ ٓؤٿض حرن ٫زخّ ٫ن حٿَٜٱ ّيح رْي ٳٸخٽ=
خٽ ػڂ كــض ڃَس آهٍَ ًحٿْ٘ن كِ ٳؤطْظو ٙ رؤّ رٌٿٺ حػنْن رٌحكي أٻؼَ ڃن ًٿٺ ًأٷپ ٷ-

ٳٔؤٿظو ٫ن حٿَٜٱ ٳٸخٽ ًُنخ رٌُڅ ٷخٽ ٳٸڀض انٺ ٷي أٳظْظنِ حػنْن رٌحكي ٳڀڂ أُٽ أٳظِ رو 
ڃنٌ أٳظْظنِ ٳٸخٽ اڅ ًٿٺ ٻخڅ ٫ن ٍأُ ًىٌح أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ ّليع ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 .ًٓڀڂٳظَٻض ٍأُ اٿَ كيّغ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ حرن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٷخٽ ٻخڅ ٍؿپ  - 

 ّليع حرن ٫ڄَ رليّغ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٳِ حٿَٜٱ ٷخٽ=
ٳٸيځ أرٌ ٬ْٓي ٳنِٽ ىٌه حٿيحٍ ٳؤهٌ حرن ٫ڄَ رْيُ ًّي حٿَؿپ كظَ أطْنخ أرخ ٬ْٓي ٳٸخځ ٫ڀْو -

رٌ ٬ْٓي ن٬ڂ رَٜ ٫ْنِ ًٓڄ٪ أًنِ ًأٗخٍ رخٛز٬و اٿَ ٳٸخٽ ڃخ ّليػنِ ىٌح ٫نٺ ٳٸخٽ أ
٫ْنْو ًأًنْو ٳڄخ نْٔض ٷٌٿو رخٛز٬ْو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو نيَ ٫ن 

حٿٌٍٵ رخٿٌٍٵ اٙ ٌٓحء رٌٔحء ڃؼٚ رڄؼپ أٙ ٙ طز٬ٌْح ٯخثزخ رنخؿِ ًٙ حٿٌىذ رخٿٌىذ ً
 .ط٘ٴٌح أكيىڄخ ٫ڀَ حٓهَ

أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٷخٽ أرِ ًكيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
 كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح حؿظڄ٪ ػٚػش ٳڀْئڃيڂ أكيىڂ ًأكٸيڂ رخٗڃخڃش -
 أٷَإىڂ.

يػنخ ُىَْ ٫ن حٌٙٓى رن ٷْْ ٫ن ٍرْق كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ك - 
 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أنيڂ هَؿٌح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳنِٿٌح ٍٳٸخء ٍٳٸش ڃ٪ ٳٚڅ ًٍٳٸش -
ڃ٪ ٳٚڅ ٷخٽ ٳنِٿض ٳِ ٍٳٸش أرِ رټَ ٳټخڅ ڃ٬نخ أ٫َحرِ ڃن أىپ حٿزخىّش ٳنِٿنخ رؤىپ رْض 

ح٫َٕحرِ أَّٔٹ أڅ طڀيُ ٯٚڃخ اڅ أ٤٫ْظنِ ٗخس  ڃن ح٫َٕحد ًٳْيڂ حڃَأس كخڃپ ٳٸخٽ ٿيخ
ؿڀْ حٿٸٌځ ّؤٻڀٌڅ ٷخٽ  ٳخ٤٫ظو ٗخس ًٓـ٪ ٿيخ أٓخؿْ٪ ٷخٽ ٳٌرق حٿ٘خس ٳڀڄخ ًٿيص ٯٚڃخ

 ٍؿپ أطيًٍڅ ڃخ ىٌه حٿ٘خس ٳؤهزَىڂ ٷخٽ ٳَأّض أرخ رټَ ڃظزَّخ ڃٔظنزٚ ڃظٸْجخ.
ػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ُىَْ كي - 

 كيػنِ ٷ٫ِش أنو ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّليع=
٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤ٫ـزنِ ٳينٌص ڃنو ًٻخڅ ٳِ نٴِٔ كظَ أطْظو -

ٳٸڀض أنض ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳ٠ٰذ ٯ٠زخ ٗيّيح ٷخٽ ٳؤكيع 
ٓڄ٬و ن٬ڂ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٿڂ أ

لَحځ ًحٿڄٔـي حٕٷَٜ ٙ اٿَ ػٚػش ڃٔخؿي ڃٔـيُ ىٌح ًحٿڄٔـي حٿّٸٌٽ ٙ ط٘ي حٿَكخٽ ا
ًٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طٔخٳَ حٿڄَأس اٙ ڃ٪ ًُؿيخ أً ًُ ڃلَځ 

ِ ٌّڃْن ٌّځ حٕٟلَ ًٌّځ ڃنيخ ًٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ْٛخځ ٳ
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حٿٴ٤َ ڃن ٍڃ٠خڅ ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ٙ ٛٚس ر٬ي ٛٚطْن ٛٚس حٿٴـَ كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ 
 حٿ٬َٜ كظَ طَٰد حٿ٘ڄْ. ًٛٚس

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ كڄخى رن ُّي كيػنخ حٿڄ٬ڀَ رن  - 
ٶ حٿنخؿِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ُّخى حٿڄ٬ٌٿِ ٫ن حٿ٬ٚء رن رَْ٘ حٿڄِنِ ٫ن أرِ حٿٜيّ

 ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرَ٘ٻڂ رخٿڄييُ ّز٬غ ٳِ أڃظِ ٫ڀَ حهظٚٱ ڃن -

حٿنخّ ًُُٙٽ ٳْڄٖ حٍٕٝ ٷ٤ٔخ ٫ًيٙ ٻڄخ ڃڀجض ؿٌٍح ٧ًڀڄخ ًََّٟ ٫نو ٓخٻن 
ُ ڃنخى حٿٔڄخء ًٓخٻن حٍٕٝ ًّڄٚء حهلل ٷڀٌد أڃش ڃلڄي ٯنَ ٳٚ ّلظخؽ أكي اٿَ أكي ٳْنخى

ڃن ٿو ٳِ حٿڄخٽ كخؿش ٷخٽ ٳْٸٌځ ٍؿپ ٳْٸٌٽ أنخ ٳْٸخٽ ٿو حثض حٿٔخىڅ ٬ّنِ حٿوخُڅ ٳٸپ ٿو 
ييُ أ٤٫نِ ٷخٽ ٳْؤطِ حٿٔخىڅ ٳْٸٌٽ ٿو ٳْٸخٽ ٿو حكظؼِ ٳْلظؼَ ٳبًح أكَُه ٷخٽ ٷخٽ ٿٺ حٿڄ

ٻنض أؿ٘٪ أڃش ڃلڄي نٴٔخ أً ٫ـِ ٫نِ ڃخ ٬ًٓيڂ ٷخٽ ٳْڄټغ ٓز٪ ٓنْن أً ػڄخڅ ٓنْن أً 
 نْن ػڂ ٙ هَْ ٳِ حٿلْخس أً حٿ٬ْٖ ر٬يه.طٔ٪ ٓ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ ؿ٬ٴَ رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ حٿڄ٬ڀَ رن  - 
ُّخى ٫ن حٿ٬ٚء رن رَْ٘ حٿڄِنِ ًٻخڅ رټخء ٫ني حٿٌٻَ ٗـخ٫خ ٫ني حٿڀٸخء ٫ن أرِ حٿٜيّٶ 

 حٿنخؿِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 طِ رو حٿٔخىڅ ٳْٸٌٽ ٿو ٙ نٸزپ ْٗجخ أ٤٫ْنخه.ڃؼڀو ًُحى ٳْو ٳْنيځ ٳْؤ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنِ ٳ٠ْپ رن ڃًَُٵ ڃٌٿَ رنِ ٫نِ  - 

 ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿن ّيهپ حٿـنش أكي اٙ رَكڄش حهلل ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٙ -

 خٽ ًٙ أنخ اٙ أڅ ّظٰڄينِ حهلل رَكڄظو ًٷخٽ رْيه ٳٌٵ ٍأٓو.أنض ٷ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن آلٶ ٫ن حٿ٬ٚء  - 

 رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
َ حٿټ٬ذ ٳٚ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍُس حٿڄٔڀڂ اٿَ نٜٲ حٿٔخٵ ٳڄخ ٻخڅ اٿ-

 رؤّ ًڃخ ٻخڅ طلض حٿټ٬ذ ٳٴِ حٿنخٍ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ٌّٓي رن نـْق ٫ن ِّّي حٿٴٸَْ ٷخٽ= - 
ٷڀض ٕرِ ٬ْٓي حٿويٍُ اڅ ڃنخ ٍؿخٙ ىڂ أٷَإنخ ٿڀٸَآڅ ًأٻؼَنخ ٛٚس ًأًٛڀنخ ٿڀَكڂ -

ي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٻؼَنخ ٌٛڃخ هَؿٌح ٫ڀْنخ رؤْٓخٳيڂ ٳٸخٽ أرٌ ٬ْٓ
ّٸٌٽ ّوَؽ ٷٌځ ّٸَإڅ حٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ كنخؿَىڂ ّڄَٷٌڅ ڃن حٿيّن ٻڄخ ّڄَٵ حٿٔيڂ ڃن 

 حٿَڃْش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
 ڀڂ ًىٌ ّٜڀِ ٫ڀَ كَْٜ ًّٔـي ٫ڀْو.ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-
ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ - 

 =أرِ ٬ْٓي ٷخٽ
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرَىًح رخٿ٨يَ ٳِ حٿلَ ٳبڅ ٗيس حٿلَ ڃن ٳٌف ؿينڂ -
 ىټٌح ٷخٽ ح٫ٕڄٖ ڃن ٳٌف ؿينڂ.

ػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىڀٺ حٿڄؼًَڅ ٷخٿٌح اٙ ڃن ٷخٽ ىڀٺ حٿڄؼًَڅ ٷخٿٌح اٙ -
ڃن ٷخٽ ىڀٺ حٿڄؼًَڅ ٷخٽ كظَ هٴنخ أڅ ّټٌڅ ٷي ًؿزض ٷخٽ اٙ ڃن ٷخٽ ىټٌح ًىټٌح ًىټٌح 

 ًٷڀْپ ڃخ ىڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٓڄ٬ْپ رن ٍؿخء ٫ن  - 

 أرْو ٷخٽ=
أًٽ ڃن أهَؽ حٿڄنزَ ٌّځ حٿ٬ْي ڃًَحڅ ًأًٽ ڃن ريأ رخٿو٤زش ٷزپ حٿٜٚس ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ -

 ڃًَحڅ هخٿٴض حٿٔنش أهَؿض حٿڄنزَ ًٿڂ ّٺ ّوَؽ ًريأص رخٿو٤زش ٷزپ حٿٜٚس ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي
ڃن ىٌح ٷخٿٌح ٳٚڅ رن ٳٚڅ ٷخٽ أڃخ ىٌح ٳٸي ٷ٠َ ڃخ ٫ڀْو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ڃن ٍأٍ ڃنټَح ٳبڅ حٓظ٤خ٩ أڅ َّْٰه رْيه ٳبڅ ٿڂ ّٔظ٤٪ ٳزڀٔؤنو ٳبڅ ٿڂ ّٔظ٤٪  ٽًٓڀڂ ّٸٌ
 ٳزٸڀزو ًًٿٺ أ٬ٟٲ حّٗڄخڅ.

رِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أ - 
 ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=

 ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ ڃظٌٗلخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زْي حهلل أهزَنِ نخٳ٪ ٷخٽ رڀٮ حرن  - 

 ٫ڄَ أڅ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ=
ٳٌىزض أنخ ًىٌ ًحٿَؿپ ّؤػَ كيّؼخ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿَٜٱ ٳؤهٌ ّيُ -

ٳٸخٽ ڃخ كيّغ رڀٰنِ ٫نٺ طؤػَه ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿَٜٱ ٳٸخٽ ٓڄ٬ظو 
أًنخُ ٫ًًخه ٷڀزِ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طز٬ٌْح حٿٌىذ رخٿٌىذ اٙ ڃؼٚ 

ڃنيخ ٯخثزخ رڄؼپ ًٙ حٿٴ٠ش رخٿٴ٠ش اٙ ڃؼٚ رڄؼپ ًٙ طٴ٠ڀٌح ر٠٬يخ ٫ڀَ ر٬ٞ ًٙ طز٬ٌْح 
 رنخؿِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃـخٿي كيػنخ أرٌ حٿٌىحٹ ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 
 ٷخٽ=

ٓؤٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ؿنْن حٿنخٷش ًحٿزٸَس ٳٸخٽ اڅ ٗجظڂ ٳټڀٌه ٳبڅ ًٻخطو -
 ًٻخس أڃو.

ٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ًٻٌحڅ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنخ ٓ - 
 ىََّس ٷخٽ=

 ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٗظي حٿلَ ٳؤرَىًح رخٿٜٚس ٳبڅ ٗيس حٿلَ ڃن ٳْق ؿينڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ح٫ٕڄٖ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٛخٿق ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي=
 حٿلَ ڃن ٳْق ؿينڂ ٳؤرَىًح رخٿٜٚس. ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٗيس-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حٿظْڄِ كيػنخ أرٌ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي= - 



  

 

 

Page 81 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّڄن٬ن أكيٻڂ ىْزش حٿنخّ أڅ ّظټڀڂ رلٶ اًح ٍآه أً -
س ًىىص أنِ ٿڂ أٻن ٗييه أً ٓڄ٬و ٳٸخٽ أرٌ ٬ْٓي ًىىص أنِ ٿڂ أٻن ٓڄ٬ظو ًٷخٽ أرٌ ن٠َ

 ٓڄ٬ظو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٫ن ّلَْ ٫ن ٫ْخٝ أنو ٓؤٽ أرخ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ ٷخٽ=
ٕكينخ ّٜڀِ ٙ ّيٍُ ٻڂ ٛڀَ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ أكيٻڂ -

يػض ٳڀْٸپ ٻٌرض اٙ ڃخ ٳڀڂ ّيٍ ٻڂ ٛڀَ ٳڀْٔـي ٓـيطْن ٳبڅ أطخه حٿ٤ْ٘خڅ ٳٸخٽ انٺ ٷي أك
 ًؿي ٍّلخ رؤنٴو أً ٌٛطخ رؤًنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّٓي رن ٫ڄًَ كيػنخ ّلَْ ٫ن ىٚٽ رن ٫ْخٝ ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٛڀَ أكيٻڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
كيػنخ أرخڅ ٫ن ّلَْ ٫ن ىٚٽ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ  - 

 ٫ْخٝ ًكيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ ٷخٽ=
 أهزَنِ ٫ْخٝ رن ىٚٽ أنو ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ى٘خځ كيػنخ ّلَْ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن  - 

 رن ػٌرخڅ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٍٳخ٫ش أڅ أرخ ٬ْٓي ٷخٽ=
أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿِ أڃش ًأنخ أ٫ِٽ ٫نيخ ًانِ أٻَه أڅ -

طلڄپ ًاڅ اٿْيٌى ط٫ِڂ أنيخ حٿڄٌإىس حٿٍَٰٜ ٷخٽ ٻٌرض ّيٌى اًح أٍحى حهلل أڅ ّوڀٸو ٿڂ 
 طٔظ٤٪ أڅ طَىه.

ٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿل - 
 أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٬ِٽ أنض طوڀٸو أنض طَُٷو أٷَه ٷَحٍحه ٳبنڄخ ًٿٺ -
 حٿٸيٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ڃخٿٺ ًكيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن  - 
 حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء رن ِّّي ٫ن أرِ ٬ْٓي=

 ٷخٽ اًح ٓڄ٬ظڂ حٿنيحء ٳٸٌٿٌح ڃؼپ ڃخ ّٸٌٽ حٿڄئًڅ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ڃـخٿي كيػنِ أرٌ حٿٌىحٹ ٫ن أرِ ٬ْٓي= - 
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طٌٜڃٌح ٌّڃْن ًٙ طٜڀٌح ٛٚطْن ًٙ طٌٜڃٌح ٌّځ -

حٿ٘ڄْ ًٙر٬ي حٿ٬َٜ كظَ طَٰد حٿٴ٤َ ًٙ ٌّځ حٕٟلَ ًٙ طٜڀٌح ر٬ي حٿٴـَ كظَ ط٤ڀ٪ 
حٿ٘ڄْ ًٙ طٔخٳَ حٿڄَأس ػٚػخ اٙ ًڃ٬يخ ڃلَځ ًٙ ط٘ي حٿَكخٽ اٙ اٿَ ػٚػش ڃٔخؿي ڃٔـي 

 حٿلَحځ ًڃٔـيُ ًڃٔـي رْض حٿڄٸيّ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ًًٻْ٪ ٫ن ُٻَّخ كيػنِ ٫خڃَ ٷخٽ= - 
خُس ٳٸخځ أرٌ ٬ْٓي ٳٸخٽ ڃًَحڅ حؿڀْ ٳٸخٽ ٻخڅ أرٌ ٬ْٓي ًڃًَحڅ ؿخٿْٔن ٳڄَ ٫ڀْيڄخ رـن-

أرٌ ٬ْٓي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخځ ٳٸخځ ڃًَحڅ ًٷخٽ ًٻْ٪ ڃَص رو ؿنخُس 
 ٳٸخځ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ىحًى رن ٷْْ أنو ٓڄ٪ ٫ْخٝ رن ٫زي  - 
 حهلل ّليع أنو ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّليع=

 ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّوَؽ ٌّځ حٿٴ٤َ ّٜڀِ طْنٺ حٿَٻ٬ظْن.أڅ ٍٓ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ىحًى رن ٷْْ ٷخٽ كيػنِ ٫ْخٝ كيػنِ أرٌ  - 

 ٬ْٓي ٷخٽ=
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوَؽ ٌّځ حٿ٬ْي ٷخٽ ّلَْ ٙ أ٫ڀڄو اٙ ٷخٽ حٿٴ٤َ -

ظْن ٳْٸٌځ ٷخثڄخ ٳْٔظٸزپ حٿنخّ رٌؿيو ًّٸٌٽ طٜيٷٌح ٳټخڅ ًحٕٟلَ ٳْٜڀِ رخٿنخّ ٍٻ٬
أٻؼَ ڃن ّظٜيٵ حٿنٔخء ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ رخٿوخطڂ ًحٿٸ١َ ًحٿِ٘ء ٳٌٻَ ڃ٬نخه ٳبڅ ٻخنض ٿو 

 .ر٬ؼخ طټڀڂ ًاٙ حنَٜٱكخؿش أً أٍحى أڅ ٠ّ٪ 
ٷظخىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ًٴخڅ ٫ًزي حٿٜڄي ٷخٿٌح كيػنخ ىڄخځ كيػنخ  - 

 ٫ن أرِ ٫َْٔ حٌٙٓحٍُ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ُؿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿَ٘د ٷخثڄخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ ٳ٠ْپ رن ڃًَُٵ ٫ن ٤٫ْش ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ ٷخٽ=
أرٌ ٬ْٓي ٻخڅ ٌٍٓٽ  ٓؤٿو ٍؿپ ٫ن حٿٰٔپ ڃن حٿـنخرش ٳٸخٽ ػٚػخ ٳٸخٽ انِ ٻؼَْ حٿ٬َ٘ ٷخٽ-

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀن أٻؼَ ٬َٗح ڃنٺ ًأ٣ْذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرٌ حٙٗيذ كيػنخ أرٌ ن٠َس حٿ٬زيُ ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أٛلخرو طؤهَح ٳٸخٽ طٸيڃٌح ٳؤطڄٌح رِ ًٿْؤطڂ رټڂ -

 ڂ ًٙ ِّحٽ ٷٌځ ّظؤهًَڅ كظَ ّئهَىڂ حهلل.ڃن ر٬يٻ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن ڃٌىذ ٫ن ٫ڄو  - 

 ٫ن ڃٌٿَ ٕرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أنو ٻخڅ ڃ٪ أرِ ٬ْٓي ًىٌ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳيهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

٢ًٓ حٿڄٔـي ڃ٘زټخ رْن أٛخر٬و ّليع نٴٔو ٳؤًڃؤ اٿْو حٿنزِ  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَأٍ ٍؿٚ ؿخٿٔخ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ ّٴ٤ن ٷخٽ ٳخٿظٴض اٿَ أرِ ٬ْٓي ٳٸخٽ اًح ٛڀَ أكيٻڂ ٳٚ ّ٘زټن رْن 

څ حٿظ٘زْٺ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ ٳبڅ أكيٻڂ ٙ ِّحٽ ٳِ ٛٚس ڃخىحځ ٳِ حٿڄٔـي كظَ أٛخر٬و ٳب
 .ّوَؽ ڃنو

يػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ڀِ رن ڃزخٍٹ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 
 ٫ْخٝ رن ىٚٽ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ؿخء أكيٻڂ حٿ٤ْ٘خڅ ٳِ ٛٚطو ٳٸخٽ انٺ ٷي أكيػض -
 ٳڀْٸپ ٻٌرض ڃخٿڂ ّـي ٍّلخ رؤنٴو أً ّٔڄ٪ ٌٛطخ رؤًنو.

ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٷْْ رن ڃٔڀڂ ٫ن ٣خٍٵ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
 ٗيخد ٷخٽ=

أًٽ ڃن ريأ رخٿو٤زش ٌّځ ٫ْي ٷزپ حٿٜٚس ڃًَحڅ رن حٿلټڂ ٳٸخځ اٿْو ٍؿپ ٳٸخٽ حٿٜٚس ٷزپ -
حٿو٤زش ٳٸخٽ ڃًَحڅ طَٹ ڃخ ىنخٿٺ أرخ ٳٚڅ ٳٸخٽ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ أڃخ ىٌح ٳٸي ٷ٠َ ڃخ 
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ّٸٌٽ ڃن ٍأٍ ڃنټڂ ڃنټَح ٳڀَْْٰه رْيه ٳبڅ ٿڂ  ٫ڀْو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ٳزٸڀزو ًًٿٺ أ٬ٟٲ حّٗڄخڅ. ؤنو ٳبڅ ٿڂ ّٔظ٤٪ّٔظ٤٪ ٳزڀٔ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًأرٌ ڃ٬خًّش ٷخٙ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن  - 
ُ أرِ ٬ْٓي ًكيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ًٻٌحڅ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍ

 ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٔخٳَ حٿڄَأس ٓٴَ ػٚػش أّخځ ٳٜخ٫يح اٙ ڃ٪ أرْيخ أً -

 أهْيخ أً حرنيخ أً ًُؿيخ أً ڃ٪ ًُ ڃلَځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ ٷخٽ=
ٙ طٔزٌح أٛلخرِ ٳٌحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌ أڅ حكيٻڂ أنٴٶ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ڃؼپ أُكي ًىزخ ڃخ أىٍٹ ڃي أكيىڂ ًٙ نْٜٴو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن ًٻٌحڅ ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.-
 خ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٬ٗزش=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
 ڃؼڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن كزخڅ  - 

 رن ًحٓ٪ ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ أكيٻڂ ٳِ حٿؼٌد حٿٌحكي ٳڀْـ٬پ ٣َٳْو ٫ڀَ -

 ٫خطٸْو.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ رن ڃ٬ًَٱ كيػنخ حرن ًىذ ٷخٽ كٌْس كيػنِ حرن كيػنخ  - 

 حٿيخى أڅ ٫زي حهلل رن هزخد كيػيڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًًٻَ ٫نيه ٫ڄو أرٌ ٣خٿذ ٳٸخٽ ٿ٬ڀو أڅ طنٴ٬و -

 و ّٰڀِ ڃنو ىڃخٯو.ٗٴخ٫ظِ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳْـ٬پ ٳِ ٟل٠خف ڃن حٿنخٍ ّزڀٮ ٻ٬زْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ رن ڃ٬ًَٱ كيػنخ حرن ًىذ ٷخٽ كٌْس كيػنِ حرن  - 

 حٿيخى أڅ ٫زي حهلل رن هزخد كيػيڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٛٚس حٿـڄخ٫ش طٴ٠پ ٛٚس حٿٴٌ روڄْ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٍآنِ ٳٸي ٍآنِ ٫ًَّ٘ن ىٍؿش ًريٌح حٗٓنخى أڅ 
حٿلٶ ٳبڅ حٿ٤ْ٘خڅ ٙ ّظټٌڅ رِ ًريٌح حٗٓنخى ٫ن ٫زي حهلل رن هزخد أڅ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ 
ًٻَ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو طْٜزو حٿـنخرش ٳَّْي أڅ ّنخځ ٳؤڃَه أڅ ّظٌٟؤ ػڂ 

 ّنخځ.
٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ڃزخٍٹ أنزؤنخ ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 =أٌّد ٫ن ٫زي حهلل رن ٷ٢َّ أڅ ٤٫خء رن ّٔخٍ كيػو أنو ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ رن
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٛخځ ٍڃ٠خڅ ٫ًَٱ كيًىه ًطلٴ٦ ڃڄخ -

 ٻخڅ ّنزِٰ ٿو أڅ ّظلٴ٦ ٳْو ٻٴَ ڃخ ٷزڀو.
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٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ حٿٴ٠ْپ رن ڃًَُٵ كيػنخ  - 
 ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حڅ أكذ حٿنخّ اٿَ حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ًأٷَريڂ ڃنو ڃـڀٔخ -
 حرخ اڃخځ ؿخثَ.اڃخځ ٫خىٽ ًحڅ أرٰٞ حٿنخّ اٿَ حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ًأٗيىڂ ٫ٌ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڄَ رن رَ٘ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ٬ْٓي رن أرِ أٌّد  - 
 كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي ٫ن أرِ ٓڀْڄخڅ حٿڀْؼِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃؼپ حٿڄئڃن ًڃؼپ حّٗڄخڅ ٻڄؼپ حٿٴَّ ٳِ أهْظو ّـٌٽ -
اٿَ حهْظو ًحڅ حٿڄئڃن ّٔيٌ ػڂ َّؿ٪ اٿَ حّٗڄخڅ ٳؤ٬٣ڄٌح ٬٣خڃټڂ حٕطٸْخء ًأًٿٌح  ػڂ َّؿ٪

 ڃ٬ًَٳټڂ حٿڄئڃنْن ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ كيػنخه أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٿڄٸَُ ًىٌح أطڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد كيػنخ ٫زي حهلل أنخ حرن ٿي٬ْش كيػنِ ِّّي رن أرِ  - 

 أرِ ٬ْٓي ڃٌٿَ حٿڄيَُ ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ= كزْذ ٫ن ِّّي رن
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ ر٬ؼخ اٿَ رنِ ٿلْخڅ ٷخٽ ٬ّنِ ٿْنز٬غ ڃن ٻپ ٍؿڀْن -

 ٍؿپ ًٷخٽ ٿڀٸخ٫ي أّټڄخ هڀٲ حٿوخٍؽ ٳِ أىڀو ًڃخٿو روَْ ٻخڅ ٿو ڃؼپ نٜٲ أؿَ حٿوخٍؽ.
كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ ٬ْٓي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي - 

 حٿويٍُ كيػو=
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو أطَ رظڄَ ٳؤ٫ـزو ؿٌىطو ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ أهٌنخ -

 ٛخ٫خ رٜخ٫ْن ٿن٬٤ڄو ٳټَه ًٿٺ ًنيَ ٫نو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن حٿلـخؽ أنزؤنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن أرِ كخُځ كيػنخ - 

 ِّّي رن ٫زي حهلل رن حٿيخى ٫ن ٫زي حهلل رن هزخد ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٛٚس حٿـڄخ٫ش طٴ٠پ ٛٚس حٿٴٌ روڄْ -

 ٫ًَّ٘ن ىٍؿش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
خٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هلل ٫ِ ًؿپ ڃخثش ٍكڄش ٳٸٔڂ ڃنيخ ؿِءح ًحكيح رْن ٷ-

 حٿوڀٶ ٳزو ّظَحكڂ حٿنخّ ًحٿٌكٖ ًحٿ٤َْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن أرِ ٛخٿق  - 

 ٫ن أرِ ىََّس=
كڄش ٫نيه ط٬ٔش ًط٬ٌٔڅ ًؿ٬پ ٫نيٻڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ هلل ڃخثش ٍ-

 ًحكيس طَحكڄٌڅ ريخ رْن حٿـن ًحٕنْ ًرْن حٿوڀٶ ٳبًح ٻخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٟڄيخ اٿْيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٬ْٓي حرن  - 

 حٿڄْٔذ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أٌٓأ حٿنخّ َٓٷش حٿٌُ َّٔٵ ٛٚطو ٷخٿٌح ّخ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ-

 ٌٍٓٽ حهلل ًٻْٲ َّٔٷيخ ٷخٽ ٙ ّظڂ ٍٻ٫ٌيخ ًٙ ٓـٌىىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
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حٿنخٍ حٿنخٍ ٷخٽ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ىهپ أىپ حٿـنش حٿـنش ًأىپ-
ٳْٸٌٽ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ڃن ٻخڅ ٳِ ٷڀزو ڃؼٸخٽ كزش هَىٽ ڃن اّڄخڅ ٳؤهَؿٌه ٷخٽ 

ٳْوَؿٌڅ ٷي حڃظلٌ٘ح ٫ًخىًح ٳلڄخ ٳْڀٸٌڅ ٳِ نيَ ّٸخٽ ٿو نيَ حٿلْخس ٳْنزظٌڅ ٳْو ٻڄخ طنزض 
طًَح  حٿْٔپ أً ٷخٽ ٳِ كڄْڀش حٿْٔپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٿڂحٿلزش ٳِ كڄْپ 

 .أنيخ طنزض ٛٴَحء ڃڀظٌّش
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ  - 

 كيػنخ أرٌ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي=
أڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٗظټْض ّخ ڃلڄي ٳٸخٽ ن٬ڂ ٳٸخٽ -

 ن َٗ ٻپ ٫ْن ًنٴْ ّ٘ٴْٺ رٔڂ حهلل أٍٷْٺ.رٔڂ حهلل أٍٷْٺ ڃن ٻپ ِٗء ّئًّٺ ڃ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٻؼَْ كيػنخ حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء  - 

 ًٷخٽ ٫ٴخڅ ڃَس ٤٫خء رن ِّّي ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿڄئڃنْن أٳ٠پ ٷخٽ ڃئڃن ّـخىي ٳِ ٓزْپ حهلل رنٴٔو ًڃخٿو ٷخٿٌح ػڂ -

 ئڃن ح٫ظِٽ ٳِ ٬ٗذ ڃن حٿ٬٘خد أً حٿ٬٘زش ٻٴَ حٿنخّ َٗه.ڃن ٷخٽ ڃ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴبڅ كيػنخ ىڄخځ أنزؤنخ ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طټظزٌح ٫نِ ْٗجخ ٯَْ حٿٸَآڅ ٳڄن ٻظذ ٫نِ ْٗجخ -

ٷخٽ كيػٌح ٫ن رنِ حَٓحثْپ ًٙ كَؽ كيػٌح ٫نِ ًٙ طټٌرٌح ٷخٽ ًڃن ٯَْ حٿٸَآڅ ٳڀْڄلو ً
 ٻٌد ٫ڀِ ٷخٽ ىڄخځ أكٔزو ٷخٽ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن  - 
 ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٔڂ ٷٔڄخ اً ؿخءه حرن ًُ حٿوٌَّٜس حٿظڄْڄِ ٳٸخٽ رْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
ح٫يٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ًّڀٺ ًڃن ٬ّيٽ اًح ٿڂ أ٫يٽ ٳٸخٽ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

أطؤًڅ ٿِ ٳْو ٳخَٟد ٫نٸو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫و ٳبڅ ٿو أٛلخرخ ّلظٸَ 
و ّڄَٷٌڅ ڃن حٿيّن ٻڄخ ّڄَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش أكيٻڂ ٛٚطو ڃ٪ ٛٚطو ًْٛخڃو ڃ٪ ْٛخڃ

ٳِ ٷًٌه ٳٚ ٌّؿي ٳْو ِٗء ػڂ ّن٨َ ٳِ ن٠ْظو ٳٚ ٌّؿي ٳْو ِٗء ػڂ ّن٨َ ٳِ ٳْن٨َ 
ٍٛخٳو ٳٚ ٌّؿي ٳْو ِٗء ػڂ ّن٨َ ٳِ نٜڀو ٳٚ ٌّؿي ٳْو ِٗء ٷي ٓزٶ حٿٴَع ًحٿيځ ڃنيڂ 

ڃؼپ حٿز٬٠ش طيٍىٍ  ٍؿپ أٌٓى ٳِ اكيٍ ّيّو أً ٷخٽ اكيٍ ػيّْو ڃؼپ ػيُ حٿڄَأس أً
ٿض ٳْيڂ ًڃنيڂ ڃن ّڀڄِٹ ٳِ حٿٜيٷخص حّٓش ٷخٽ أرٌ ّوَؿٌڅ ٫ڀَ كْن ٳظَس ڃن حٿنخّ ٳنِ

٬ْٓي أٗيي أنِ ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٗيي أڅ ٫ڀْخ كْن ٷظڀو ًأنخ 
 ڃ٬و ؿِء رخٿَؿپ ٫ڀَ حٿن٬ض حٿٌُ ن٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن كيػنخ ٫ز - 
 ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طلپ حٿٜيٷش ٿٰنِ اٙ ٿوڄٔش ٿ٬خڃپ ٫ڀْيخ أً ٍؿپ -
 يخ ٿٰنِ.حٗظَحىخ رڄخٿو أً ٯخٍځ أً ٯخُ ٳِ ٓزْپ حهلل أً ڃٔټْن طٜيٵ ٫ڀْو ڃنيخ ٳؤىيٍ ڃن
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ حٿلخٍع رن ٫زي  - 
 حٿَكڄن ٫ن ٫ْخٝ رن ٫زي حهلل رن ٬ٓي رن أرِ َٓف ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّزيأ ٌّځ حٿٴ٤َ ًٌّځ حٕٟلَ رخٿٜٚس ٷزپ حٿو٤زش ػڂ -
 ظو حٕڃَ رخٿز٬غ ًحٿَّٔش.ّو٤ذ ٳظټٌڅ ه٤ز

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ىحًى رن ٷْْ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن  - 
 ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح أٍحى أڅ ّڄَ رْنٺ ًرْن ٓظَطٺ أكي ٳخٍىىه -
 رَ ٳٸخطڀو ٳبنڄخ ىٌ ٤ْٗخڅ.ٳبڅ أرَ ٳخىٳ٬و ٳبڅ أ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن أٌّد رن كزْذ أنو ٓڄ٪ أرخ  - 
 حٿڄؼنَ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ڃًَحڅ ّٔؤٽ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ ٫ن حٿنٴن ٳِ حٿَ٘حد ٳٸخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳٸخٽ -
ٽ حهلل ڃن نٴْ ًحكي ٷخٽ ٳؤرن حٿٸيف ٫ن ٳْٺ ػڂ طنٴْ ٷخٽ انِ ٍؿپ ٳبنِ ٙ أًٍٍ ّخ ٌٍٓ
 أٍٍ حٿٸٌٍ ٳْو ٷخٽ ٳخىَٷو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن  - 
 أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

پ ٯنڂ ّظز٪ ريخ ٬ٗٲ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٗٺ أڅ ّټٌڅ هَْ ڃخٽ حٿَؿ-
 حٿـزخٽ ًڃٌحٷ٪ حٿٸ٤َ ّٴَ ريّنو ڃن حٿٴظن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ًن  - 
 حرن َّْٓن ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٻٚىڄخ ًَّّو=

انِ ٻنض  ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أكيىڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-
كَڃض ٿلٌځ حٕٟخكِ ٳٌٵ ػٚػش أّخځ ٳټڀٌح ًطًِىًح ًحىهًَح ڃخ ٗجظڂ ًٷخٽ حٓهَ ٻڀٌح 

 ًح٬٣ڄٌح ًحىهًَح ڃخ ٗجظڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًًٍف ٷخٙ كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ  - 

 ٷ٫ِش أڅ أرخ ن٠َس أهزَه ًكٔنخ أهزَىڄخ أڅ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ أهزَه=
أڅ ًٳي ٫زي حٿٸْْ ٿڄخ أطٌح نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿٌح ّخ نزِ حهلل ؿ٬ڀنخ ٳيحءٹ ڃخًح -

ّٜڀق ٿنخ ٳِ حَٕٗرش ٳٸخٽ ٙ طَ٘رٌح ٳِ حٿنٸَْ ٳٸخٿٌح ّخ نزِ حهلل ؿ٬ڀنخ حهلل ٳيحءٹ أًطيٍُ ڃخ 
ٷخٽ ًٍف  حٿنٸَْ ٷخٽ ن٬ڂ حٿـ٩ٌ ّنٸَ ٤ًٓو ًٙ ٳِ حٿيرخء ًٙ ٳِ حٿلنظڄش ٫ًڀْټڂ رخٿڄٌٻؤ

 رخٿڄٌٻؤ ڃَطْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء رن ِّّي  - 

 حٿڀْؼِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٬ِٽ ٳٸخٽ أً انټڂ طٴ٬ڀٌڅ ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ ٳٚ -

 ٸٞ ٿنٴْ أڅ ّوڀٸيخ اٙ ىِ ٻخثنش.٫ڀْټڂ أڅ ٙ طٴ٬ڀٌح ٳبڅ حهلل ط٬خٿَ ٿڂ ّ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ ٫ڄًَ حٿنيرِ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٌحٛڀٌح ٷخٿٌح ٳبنٺ طٌحٛپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ انِ -
 ٿٔض ڃؼڀټڂ انِ أرْض أ٬٣ڂ ًأٓٸَ.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ك - 
 أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

حؿظڄ٪ أنخّ ڃن حٕنٜخٍ ٳٸخٿٌح آػَ ٫ڀْنخ ٯَْنخ ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ٷخٿٌح ٛيٵ حهلل ٳـڄ٬يڂ ػڂ ه٤زيڂ ٳٸخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ أٿڂ طټٌنٌح أًٿش ٳؤ٫ِٻڂ حهلل 

ًٌٍٓٿو ٷخٽ أٿڂ طټٌنٌح ٟٚٙ ٳييحٻڂ حهلل ٷخٿٌح ٛيٵ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ أٿڂ طټٌنٌح ٳٸَحء 
ٳؤٯنخٻڂ حهلل ٷخٿٌح ٛيٵ حهلل ًٌٍٓٿو ػڂ ٷخٽ أٙ طـْزٌننِ أٙ طٸٌٿٌڅ أطْظنخ ٣َّيح ٳآًّنخٹ 

ًطٌىزٌڅ  ًأطْظنخ هخثٴخ ٳؤڃنخٹ أٙ طٌَٟڅ أڅ ٌّىذ حٿنخّ رخٿ٘خس ًحٿزٸَحڅ ٬ّنِ حٿزٸَ
ٌنو رٌْطټڂ ٿٌ أڅ حٿنخّ ٓڀټٌح ًحىّخ أً ٬ٗزش ًٓڀټظڂ رٌَٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظيهڀ

ًحىّخ أً ٬ٗزش ٓڀټض ًحىّټڂ أً ٬ٗزظټڂ ٿٌٙ حٿيـَس ٿټنض حڃَإح ڃن حٕنٜخٍ ًانټڂ ٓظڀٸٌڅ 
 ر٬يُ أػَس ٳخٛزًَح كظَ طڀٸٌنِ ٫ڀَ حٿلٌٝ.

ػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٳِ ٷٌٿو ًن٫ِنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ كي - 
 ڃخ ٳِ ٛيًٍىڂ ڃن ٯپ ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿڄظٌٻپ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوڀٚ حٿڄئڃنٌڅ ڃن حٿنخٍ ٳْلزٌٔڅ ٫ڀَ ٷن٤َس رْن -
 حٿـنش ًحٿنخٍ ٳْٸظٚ ٿز٠٬يڂ ڃن ر٬ٞ.

ْذ ٫ن أرِ ؽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ِّّي رن أرِ كزكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخ - 
 =حٿوَْ ٫ن أرِ حٿو٤خد ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ أنو ٷخٽ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ طزٌٹ ه٤ذ حٿنخّ ًىٌ ڃٔني ٧يَه اٿَ نوڀش ٳٸخٽ -
أٙ أهزَٻڂ روَْ حٿنخّ ًَٗ حٿنخّ اڅ ڃن هَْ حٿنخّ ٍؿٚ ٫ڄپ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ڀَ ٧يَ 

٫ڀَ ٧يَ ر٬َْه أً ٫ڀَ ٷيڃْو كظَ ّؤطْو حٿڄٌص ًاڅ ڃن َٗ حٿنخّ ٍؿٚ ٳخؿَح ٳَٓو أً 
 ؿَّجخ ّٸَأ ٻظخد حهلل ٙ ٫ٌَُّ اٿَ ِٗء ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن كڄْي  - 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  رن ٫زي حٿَكڄن أڅ أرخ ىََّس ًأرخ ٬ْٓي حٿويٍُ أهزَحه أڅ ٌٍٓٽ حهلل

 ٍأٍ نوخڃش ٳِ كخث٢ حٿڄٔـي ٳظنخًٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٜخس ٳلظيخ ػڂ ٷخٽ 
اًح طنو٪ أكيٻڂ ٳٚ ّظنوڂ ٷزپ ًؿيو ًٙ ٫ن ّڄْنو ٿزْٜٶ ٫ن ّٔخٍه أً طلض ٷيڃو -

 حٿٍَْٔ.
ن ٫ْخٝ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ رټَْ رن ٫زي حهلل ٫ - 

 ٫زي حهلل رن ٬ْٓي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أنو ٷخٽ أْٛذ ٍؿپ ٳِ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ػڄخٍ حرظخ٫يخ ٳټؼَ ىّنو -

ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٜيٷٌح ٫ڀْو ٷخٽ ٳظٜيٵ حٿنخّ ٫ڀْو ٳڀڂ ّزڀٮ ًٿٺ 
 ًٌح ڃخ ًؿيطڂ ًٿْْ ٿټڂ اٙ ًٿٺ.ًٳخء ىّنو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ٬ْٓي رن أرِ ٬ْٓي ٫ن أرْو أنو  - 
 ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ= اًح ٬ًٟض حٿـنخُس ٳخكظڄڀيخ حٿَؿخٽ ٫ڀَ أ٫نخٷيڂ ٳبڅ -
ٯَْ ٛخٿلش ٷخٿض ّخ ًّڀيخ أّن طٌىزٌڅ ريخ ّٔڄ٪  ٻخنض ٛخٿلش ٷخٿض ٷيڃٌنِ ًاڅ ٻخنض

 ٌٛطيخ ٻپ ِٗء اٙ حٗنٔخڅ ًٿٌ ٓڄ٬يخ حٗنٔخڅ ٿ٬ٜٶ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿوِح٫ِ ٬ّنِ أرخ ٓڀڄش اٙ أنو ٷخٽ ٿ٬ٜٶ. - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ ًكيػنخ حٿوِح٫ِ أنزؤنخ ٿْغ كيػنِ ٬ْٓي  - 

أرِ ٬ْٓي ٫ن أرِ ٬ْٓي ڃٌٿَ حٿڄيَُ أنو ؿخء أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٿْخٿِ حٿلَس ٳخٓظ٘خٍه  رن
ٳِ حٿـٚء ڃن حٿڄيّنش ًٗټخ اٿْو أ٬ٓخٍىخ ًٻؼَس ٫ْخٿو ًأهزَه أنو ٙ ٛزَ ٿو ٫ڀَ ؿيي 

 =     ٽ ًّلٺ ٙ آڃَٹ رٌٿٺ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽحٿڄيّنش ٳٸخ
ؿيي حٿڄيّنش ًًٕحثيخ ٳْڄٌص اٙ ٻنض ٿو ٗٴ٬ْخ أً ٗيْيح ٌّځ حٿٸْخڃش اًح ٙ ّٜزَ أكي ٫ڀَ -

 ٻخڅ ڃٔڀڄخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن أرْو ٷخٽ أنزؤنِ أرٌ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 
أڅ ٛخكذ حٿظڄَ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رظڄَس ٳؤنټَىخ ٳٸخٽ أنَ ٿٺ ىٌح ٷخٽ -

 ن ڃن طڄَنخ ٛخ٫خ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍرْظڂ.حٗظَّنخ رٜخ٫ْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن َٗكزْپ رن أرِ ٫ڄَ ًأرخ ىََّس  - 

 ًأرخ ٬ْٓي كيػٌح أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ُىحى ٳٸي أٍرَ حٿٌىذ رخٿٌىذ ڃؼٚ رڄؼپ ًحٿٴ٠ش رخٿٴ٠ش ڃؼٚ رڄؼپ ٫ْنخ ر٬ْن ڃن ُحى أً أ-

 ٷخٽ َٗكزْپ اڅ ٿڂ أٻن ٓڄ٬ظو ٳؤىهڀنِ حهلل حٿنخٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن حٿ٤ٴخًُ كيػنخ ىحًى ٫ن أرِ  - 

 ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
حٗظټَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخءه ؿزَّپ ٳَٷخه ٳٸخٽ رٔڂ حهلل أٍٷْٺ ڃن ٻپ -

 ّٺ ڃن ٻپ ٫ْن ًكخٓي ّ٘ٴْٺ أً ٷخٽ حهلل ّ٘ٴْٺ.ِٗء ّئً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـِء حٿنزِ ٌّځ حٿٸْخڃش ًڃ٬و حٿَؿپ ًحٿنزِ ًڃ٬و -

ٽ ٿيڂ ىپ رڀٰټڂ ىٌح ٳْٸٌٿٌڅ ٙ ٳْٸخٽ ٿو ىپ رڀٰض حٿَؿٚڅ أً أٻؼَ ڃن ًٿٺ ٳْي٫ِ ٷٌڃو ٳْٸخ
ٷٌڃٺ ٳْٸٌٽ ن٬ڂ ٳْٸخٽ ٿو ڃن ّ٘يي ٿٺ ٳْٸٌٽ ڃلڄي ًأڃظو ٳْي٫َ ڃلڄي ًأڃظو ٳْٸخٽ ٿيڂ ىپ 
رڀٮ ىٌح ٷٌڃو ٳْٸٌٿٌڅ ن٬ڂ ٳْٸخٽ ًڃخ ٫ڀڄټڂ ٳْٸٌٿٌڅ ؿخءنخ نزْنخ ٳؤهزَنخ أڅ حٿَٓپ ٷي رڀٌٰح 

خّ ًّټن ٽ ٫يٙ ٿظټٌنٌح ٗييحء ٫ڀَ حٿنٳٌٿٺ ٷٌٿو ًٻٌٿٺ ؿ٬ڀنخٻڂ أڃش ٤ًٓخ ٷخٽ ّٸٌ
 حٿٌَٓٽ ٫ڀْټڂ ٗيْيح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن كزْذ ٫ن أرِ أ٣ٍؤس ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿِىٌ ًحٿظڄَ ًحٿِرْذ ًحٿظڄَ.-
ن نڄَْ أنزؤنخ ٓٴْخڅ رن ٬ْٓي رن ڃًَٔٵ ٫ن ٓڄِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حر - 

 حٿن٬ڄخڅ رن أرِ ٫ْخٕ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٛخځ ٌّڃخ ٳِ ٓزْپ حهلل رخ٫ي حهلل رٌٿٺ حٿٌْځ حٿنخٍ -
 ٫ن ًؿيو ٓز٬ْن هَّٴخ.

رن أرِ ٓڀْڄخڅ ٫ن ٤٫ْش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ  - 
 حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٷي طَٻض ٳْټڂ ڃخ اڅ أهٌطڂ رو ٿن ط٠ڀٌح ر٬يُ -
حٿؼٸڀْن أكيىڄخ أٻزَ ڃن حٓهَ ٻظخد حهلل كزپ ڃڄيًى ڃن حٿٔڄخء اٿَ حٍٕٝ ٫ًظَطِ أىپ 

َِ حٿل  ٌٝ.رْظِ أٙ ًانيڄخ ٿن ّٴظَٷخ كظَ َّىح ٫ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ كيػنخ أرٌ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ
 ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ڃظٌٗلخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ كيػنِ  - 
 ٌ ٬ْٓي ٷخٽ أر
 ىهڀض ٫ڀَ حٿٌَٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ ٫ڀَ كَْٜ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ كيػنخ اىٍّْ حًٕىُ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن أرِ  - 

 حٿزوظَُ ٫ن أرِ ٬ْٓي َّٳ٬و اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ
 ٿْْ ٳْڄخ ىًڅ هڄٔش أًٓٶ ُٻخس ًحٿٌٓٶ ٓظٌڅ ڃوظٌڃخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٓظجـخٍ حٕؿَْ كظَ ّزْن ٿو أؿَه ٫ًن حٿنـٖ -

 ًحٿڀڄْ ًاٿٸخء حٿلـَ.
ٿٌىحٹ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄَ رن ٫زْي ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ ح - 

 ٬ْٓي ٷخٽ
ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٬ِٽ ٳٸخٽ ٿْْ ڃن ٻپ حٿڄخء ّټٌڅ حٿٌٿي ًاًح -

 أٍحى حهلل أڅ ّوڀٶ ڃنو ْٗجخ ٿڂ ّڄن٬و ِٗء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن  - 

 ُ ؿخرَ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ= اًح ٷ٠َ أكيٻڂ ٛٚطو ٳِ حٿڄٔـي ٳڀْـ٬پ ٿزْظو -

 نْٜزخ ڃن ٛٚطو اڅ حهلل ؿخ٫پ ٳِ رْظو ڃن ٛٚطو هَْح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ُحثي ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ  - 

 ٫ن ؿخرَ ٫ن أرِ ٬ْٓي
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٷ٠َ أكيىڂ ٛٚطو ٳِ حٿڄٔـي ٳڀْـ٬پ ٿزْظو نْٜزخ  ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

 ڃن ٛٚطو ٳبڅ حهلل ؿخ٫پ ٳِ رْظو ڃن ٛٚطو هَْح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ أرخ  - 

 ٬ْٓي ٷخٽ
 ٛٚطو ٳٌٻَ ڃ٬نخه. ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح ٷ٠َ أكيٻڂ-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن رَ٘ رن كَد ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ

 نيَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٌٛخٽ ٳِ حٿْٜخځ ًىٌه أهظِ طٌحٛپ ًأنخ أنيخىخ.-
ٷخٙ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ ٫ًزي حٿَُحٵ  - 

آڄخ٫ْپ رن أڃْش ٫ن ڃلڄي رن ّلَْ رن كزخڅ ٫ن ّلَْ رن ٫ڄخٍس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ 
 ٷخٽ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ ٳِ أٷپ ڃن هڄٔش أًٓخٵ ڃن كذ ًٙ طڄَ ٛيٷش -
 ًٿْْ ٳِ أٷپ ڃن هڄٔش أًحٵ ٛيٷش ًٿْْ ٳِ أٷپ ڃن هڄْ ًًى ٛيٷش.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ڃؼڀو ربٓنخىه ًٷخٽكيػنخ ٫زي حهلل  - 
 ػڄَ ًٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ طڄَ ًٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ حٿؼٌٍُ ٫ن حٓڄخ٫ْپ رن أڃْش ٳٌٻَه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ رن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ
 ؤرَىًح رخٿٜٚس ٳبڅ ٗيس حٿلَ ڃن ٳْق ؿينڂ.اًح حٗظي حٿلَ ٳ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ُحثي ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٷ٫ِش ڃٌٿَ  - 

 ُّخى ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ٛٚس ر٬ي ٛٚطْن ر٬ي حٿٜزق كظَ ط٤ڀ٪ -

 حٿ٘ڄْ ًر٬ي حٿ٬َٜ كظَ طَٰد حٿ٘ڄْ.
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ رن ڃلڄي رن ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن أرِ كيػ - 

 ٬ٜ٬ٛش ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ
 ٿْْ ٳْڄخ ىًڅ هڄٔش أًٓٶ ًٙ هڄْ أًحٵ ًٙ هڄْ ًًى ٛيٷش.         -
ٓٴْخڅ ٬ًٗزش ًڃخٿٺ ٫ن ٫ڄًَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن - 

 ّلَْ ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ىحًى رن حٿلْٜن ٫ن أرِ  - 

 ٓٴْخڅ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ 
لخٷڀش ًحٿڄِحرنش حٗظَحء حٿؼڄَس ٳِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿڄِحرنش ًحٿڄ-

 ٍإًّ حٿنوپ رخٿظڄَ ٻْٚ ًحٿڄلخٷڀش ٳِ ٻَحء حٍٕٝ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٷخٽ أرِ ًكيػنخه أرٌ ٓڀڄش  - 

 ٬ّنِ حٿوِح٫ِ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ٛٴٌحڅ رن ٓڀْڂ ٫ن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٯٔپ حٿـڄ٬ش ًحؿذ ٫ڀَ ٻپ ڃلظڀڂ.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن  - 

ڃلڄي رن ارَحىْڂ رن حٿلَع حٿظڄْڄِ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ 
 أنو ٷخٽ

ٷٌځ طلٸًَڅ ٛٚطټڂ ڃ٪ ٛٚطيڂ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّوَؽ ٳْټڂ -
ًْٛخڃټڂ ڃ٪ ْٛخڃيڂ ًأ٫ڄخٿټڂ ڃ٪ أ٫ڄخٿيڂ ّٸَإًڅ حٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ كنخؿَىڂ ّڄَٷٌڅ ڃن 
حٿيّن ڃَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش ّن٨َ ٳِ حٿنٜپ ٳٚ ٍَّ ْٗجخ ػڂ ّن٨َ ٳِ حٿٸيف ٳٚ ٍَّ ْٗجخ 
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٬ّنِ  رو ڃخٿٺًّن٨َ ٳِ حٿَّٖ ٳٚ ٍَّ ْٗجخ ًّظڄخٍٍ ٳِ حٿٴٌٵ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ 
 ىٌح حٿليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ  - 
٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ طٌحٻَنخ ٿْڀش حٿٸيٍ ٳِ نٴَ ڃن ٷَّٖ ٳؤطْض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ًٻخڅ ٛيّٸخ 

 ٿِ ٳٸڀض حهَؽ رنخ اٿَ حٿنوپ ٳوَؽ ٫ًڀْو هڄْٜش ٿو ٳٸڀض 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٻَ ٿْڀش حٿٸيٍ ٷخٽ ن٬ڂ ح٫ظټٴنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬َ٘ حٿ٢ٌٓ ڃن ٍڃ٠خڅ ٳو٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٛزْلش ٫َّ٘ن ٳٸخٽ أٍّض ٿْڀش حٿٸيٍ ٳؤنْٔظيخ أً ٷخٽ ٳنْٔظيخ ٳخٿظڄٌٔىخ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ 

ٳِ ڃخء ٣ًْن ٳڄن ٻخڅ ح٫ظټٲ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  ٳِ حٿٌطَ ٳبنِ ٍأّض أنِ أٓـي
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀَْؿ٪ ًڃخ نٍَ ٳِ حٿٔڄخء ٷ٫ِش ٳـخءص ٓلخرش ٳڄ٤َنخ كظَ ٓخٽ ٓٸٲ 

حٿڄٔـي ًٻخڅ ڃن ؿَّي حٿنوپ ًأٷْڄض حٿٜٚس ًٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔـي 
 ٳِ حٿڄخء ًحٿ٤ْن كظَ ٍأّض أػَ حٿ٤ْن ٳِ ؿزيظو.   

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄخ٫ْپ أنزؤنخ ٬ْٓي رن ِّّي ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  كيػنخ - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن هڀٴخثټڂ هڀْٴش ّلؼِ حٿڄخٽ كؼْخ ٙ ٬ّيه ٫يح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄخ٫ْپ ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٷخٽ ٓؤٿض حرن  - 

حٿَٜٱ ٳٸخٽ ّي رْي ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ ٙ رؤّ ٳڀٸْض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٳؤهزَطو أنِ ٫زخّ ٫ن 
ٓؤٿض حرن ٫زخّ ٫ن حٿَٜٱ ٳٸخٽ ٙ رؤّ ٳٸخٽ أًٷخٽ ًحٹ أڃخ انخ ٓنټظذ اٿْو ٳڀن ّٴظْټڄٌه 

ر٬ٞ ٳظْخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رظڄَ ٳؤنټَه ٳٸخٽ ٻخڅ ىٌح ٷخٽ ٳٌحهلل ٿٸي ؿخء 
ٳِ طڄَنخ حٿ٬خځ ر٬ٞ حٿِ٘ء ًأهٌص ىٌح ًُىص ر٬ٞ  ٽ ٻخڅٿْْ ڃن طڄَ أٍٟنخ ٳٸخ

حٿِّخىس ٳٸخٽ أ٬ٟٴض أٍرْض ٙ طٸَرن ىٌح اًح ٍحرٺ ڃن طڄَٹ ِٗء ٳز٬و ػڂ حٗظَ حٿٌُ طَّي 
 ڃن حٿؼڄَ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄخ٫ْپ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ - 
د ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ طْٺ حٿزٸڀش ٳِ ٿڂ ن٬ي أڅ ُٳظلض هْزَ ًٷ٬نخ أٛلخ-

حٿؼٌځ ٳؤٻڀنخ ڃنيخ أٻٚ ٗيّيح ًنخّ ؿْخ٩ ػڂ ٍكنخ اٿَ حٿڄٔـي ٳٌؿي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَّق ٳٸخٽ ڃن أٻپ ڃن ىٌه حٿزٸڀش حٿوزْؼش ٳٚ ّٸَرنخ ٳِ حٿڄٔـي ٳٸخٽ نخّ كَڃض 

ّيخ حٿنخّ انو ٿْْ ٿِ طلَّڂ ڃخ أكپ حهلل خٽ=أٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸ كَڃض ٳزڀٮ
 ًٿټنيخ ٗـَس أٻَه ٍّليخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄخ٫ْپ كيػنخ ڃلڄي رن حٓلٶ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن  - 
 ٤٫خء ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ًٙ ٓٸڂ ًٙ كِڅ ًٙ أًٍ كظَ حٿيڂ ّيڄو اٙ حهلل اڅ حٿڄئڃن ٙ ّْٜزو نٜذ ًٙ ًٛذ -
 ّټٴَ ٫نو ڃن ْٓجخطو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن نخٳ٪ أڅ حرن ٫ڄَ ىهپ ٫ڀَ  - 
أرِ ٬ْٓي ًأنخ ڃ٬و ٳٸخٽ اڅ ىٌح كيػنِ كيّؼخ ٫ِّڂ أنٺ طليػو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽًٓڀڂ أٳٔڄ٬ظو ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٍٓ
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ٙ طز٬ٌْح حٿٌىذ رخٿٌىذ ًٙ حٿٌٍٵ رخٿٌٍٵ اٙ ڃؼٚ رڄؼپ ًٙ ط٘ٴٌح ر٠٬يخ ٫ڀَ ر٬ٞ ًٙ -
 طز٬ٌْح ْٗجخ ٯخثزخ ڃنيخ رنخؿِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٍؿپ ٫ن  - 
 ْو ًٓڀڂ ٷخٽأرِ ٬ْٓي أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ

اّخٻڂ ًحٿـڀٌّ ٫ڀَ حٿ٤َّٶ ًٍرڄخ ٷخٽ ڃ٬ڄَ ٫ڀَ حٿ٬ٜيحص ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٙ ري ٿنخ -
ڃن ڃـخٿٔنخ ٷخٽ ٳؤىًح كٸيخ ٷخٿٌح ًڃخ كٸيخ ٷخٽ ٍىًح حٿٔٚځ ًٯ٠ٌح حٿزَٜ ًأٍٗيًح حٿٔخثپ 

 ًأڃًَح رخٿڄ٬ًَٱ ًحنيٌح ٫ن حٿڄنټَ.
أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫ڀِ رن ُّي رن ؿي٫خڅ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ - 

أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس 
حٿ٬َٜ ًحص ٌّځ رنيخٍ ػڂ ٷخځ ّو٤زنخ اٿَ أڅ ٯخرض حٿ٘ڄٔٴڀڂ ّي٩ ْٗجخ ڃڄخ ّټٌڅ اٿَ ٌّځ 

 ٽخحٿٸْخڃش اٙ كيػنخه كٴ٦ ًٿٺ ڃن كٴ٦ ًنِٔ ًٿٺ ڃن نِٔ ًٻخڅ ٳْڄخ ٷ
ّخ أّيخ حٿنخّ اڅ حٿينْخ ه٠َس كڀٌس ًأڅ حهلل ڃٔظوڀٴټڂ ٳْيخ ٳنخ٧َ ٻْٲ ط٬ڄڀٌڅ ٳخطٸٌح حٿينْخ -

ًحطٸٌح حٿنٔخء أٙ اڅ ٿټپ ٯخىٍ ٿٌحء ٌّځ حٿٸْخڃش رٸيٍ ٯيٍطو ّنٜذ ٫ني أٓظو ّـٍِ رو ًٙ 
ٯخىٍ أ٨٫ڂ ڃن أڃَْ ٫خڃش ػڂ ًٻَ حٕهٚٵ ٳٸخٽ ّټٌڅ حٿَؿپ َّٓ٪ حٿ٠ٰذ ٷَّذ حٿٴْجش 

ريٌه ًّټٌڅ ر٤ِء حٿ٠ٰذ ر٤ِء حٿٴْجش ٳيٌه ريٌه ٳوَْىڂ ر٤ِء حٿ٠ٰذ َّٓ٪ حٿٴْجش  ٳيٌه
ًَٗىڂ َّٓ٪ حٿ٠ٰذ ر٤ِء حٿٴْجش ٷخٽ ًاڅ حٿ٠ٰذ ؿڄَس ٳِ ٷڀذ حرن آىځ طظٌٷي أٿڂ طًَح 
اٿَ كڄَس ٫ْنْو ًحنظٴخم أًىحؿو ٳبًح ًؿي أكيٻڂ ًٿٺ ٳڀْـڀْ أً ٷخٽ ٳڀْڀٜٶ رخٍٕٝ ٷخٽ 

ټٌڅ حٿَؿپ كٔن حٿ٤ڀذ ِٓء حٿٸ٠خء ٳيٌه ريٌه ًّټٌڅ كٔن ّػڂ ًٻَ حٿڄ٤خٿزش ٳٸخٽ 
حٿٸ٠خء ِٓء حٿ٤ڀذ ٳيٌه ريٌه ٳوَْىڂ حٿلٔن حٿ٤ڀذ حٿلٔن حٿٸ٠خء ًَٗىڂ حٿِء حٿ٤ڀذ 

حٿِٔء حٿٸ٠خء ػڂ ٷخٽ اڅ حٿنخّ هڀٸٌح ٫ڀَ ٣زٸخص ٳٌْٿي حٿَؿپ ڃئڃنخ ٬ًّْٖ ڃئڃنخ ًّڄٌص 
ٌّٿي حٿَؿپ ڃئڃنخ ٬ًّْٖ ڃئڃنخ ڃئڃنخ ًٌّٿي حٿَؿپ ٻخٳَح ٬ًّْٖ ٻخٳَح ًّڄٌص ٻخٳَحً

ًّڄٌص ٻخٳَح ًٌّٿي حٿَؿپ ٻخٳَح ٬ًّْٖ ٻخٳَح ًّڄٌص ڃئڃنخ ػڂ ٷخٽ ٳِ كيّؼو ًڃخ ِٗء 
أٳ٠پ ڃن ٻڀڄش ٫يٽ طٸخٽ ٫ني ٓڀ٤خڅ ؿخثَ ٳٚ ّڄن٬ن أكيٻڂ حطٸخء حٿنخّ أڅ ّظټڀڂ رخٿلٶ اًح 

ٌڅ ٓز٬ْن أڃش أنظڂ ڄٍآه أً ٗييه ػڂ رټَ أرٌ ٬ْٓي ٳٸخٽ ٷي ًحهلل ڃن٬نخ ًٿٺ ٷخٽ ًانټڂ طظ
هَْىخ ًأٻَڃيخ ٫ڀَ حهلل ػڂ ىنض حٿ٘ڄْ أڅ طَٰد ٳٸخٽ ًاڅ ڃخ رٸِ ڃن حٿينْخ ٳْڄخ ڃ٠َ 

 ڃنيخ ڃؼپ ڃخ رٸِ ڃن ٌّڃټڂ ىٌح ٳْڄخ ڃ٠َ ڃنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ّلَْ رن ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃـخٿيح ّٸٌٽ أٗيي  - 

حٿويٍُ أنو ٓڄ٬و ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  ٫ڀَ أرِ حٿٌىحٹ أنو ٗيي ٫ڀَ أرِ ٬ْٓي
 ٫ڀْو ًٓڀڂ 

اڅ أىپ حٿـنش ٿًَْڅ أىپ ٫ڀْْن ٻڄخ طًَڅ حٿټٌٻذ حٿيٍُ ٳِ أٳٶ حٿٔڄخء اڅ أرخ رټَ ٫ًڄَ -
ٿڄنيڂ ًأن٬ڄخ ٳٸخٽ حٓڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ًىٌ ؿخٿْ ڃ٪ ڃـخٿي ٫ڀَ حٿ٤نٴٔش ًأنخ أٗيي ٫ڀَ 

يٍُ أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ أنو ٗيي ٫ڀَ أرِ ٬ْٓي حٿو
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس كيػنخ ىحًى رن أرِ  كيػنخ -ًٿٺ.  

 =ىني ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ
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ٿڄخ أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نَؿڂ ڃخ٫ِ رن ڃخٿٺ هَؿنخ رو اٿَ حٿزٸْ٪ -
ٿو ًٙ أًػٸنخه ًٿټنو ٷخځ ٿنخ ٳَڃْنخه رخٿ٨٬خځ ًحٿوِٱ ٳخٗظټَ ٳوَؽ ّ٘ظي ٳٌحهلل ڃخ كٴَنخ 

 كظَ حنظٜذ ٿنخ ٳِ ٫َٝ حٿلَس ٳَڃْنخه رـٚڃْي حٿـنيٽ كظَ ٓټض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ حٿڄٔظڄَ رن حٿَّخڅ حٿِىَحنِ  - 

 كيػنخ أرٌ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٣ْذ حٿ٤ْذ حٿڄٔٺ.ٷخٽ ٌٍٓ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ أنزؤنخ ٫زْي حهلل ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي  - 

 حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن كڄِس رن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو ٷخٽ=
ٌٽ اڅ ٍكڂ ٌٍٓٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٫ڀَ حٿڄنزَ ڃخ رخٽ أٷٌحځ طٸ-

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طنٴ٪ ٌّځ حٿٸْخڃش ًحهلل اڅ ٍكڄِ ٿڄٌٌٛٿش ٳِ حٿينْخ ًحٓهَس 
 ًانِ أّيخ حٿنخّ ٳ١َ ٿټڂ ٫ڀَ حٿلٌٝ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن ڃَْٰس ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 
 ٷخٽ= ٓيڂ رن ڃنلخد ٫ن ٷ٫ِش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٔخٳَ حڃَأس ػٚػخ اٙ ڃ٪ ًُ ڃلَځ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃَْٔس ٷخٽ  - 

 أرِ ٻٌح ٷخٽ ّلَْ رن آىځ ٫ن ٷ٫ِش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٳَ حڃَأس ٳٌٵ ٌّڃْن اٙ ًڃ٬يخ ًُؿيخ أً ًً ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٔخ-

ڃلَځ ڃنيخ ًؿيص ىٌح حٿليّغ ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه ًأكٔزنِ ٷي ٓڄ٬ظو ٳِ ڃٌحٟ٪ أهَ 
كيػنخ ُّي رن حٿلزخد أهزَنِ حٓڄ٬ْپ رن ڃٔڀڂ حٿنخؿِ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي 

 حٿويٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍىى آّش كظَ أٛزق.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ٫زي كيػنخ  - 

 حٿَكڄن رن أرِ ن٬ڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلٔن ًحٿلْٔن ْٓيح ٗزخد أىپ حٿـنش.-
زِ٘ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٚځ حٿل - 

ٷخٽ ٓڄ٬ض ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫زي حٿٰخٳَ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي 
 حٿويٍُ ّٸٌٽ=

ؿخء رٚٽ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رظڄَ ٳٸخٽ ڃن أّن ٿٺ ىٌح ٳٸخٽ ٻخڅ ٫نيُ -
 طڄَ ٍىُء ٳز٬ظو ريٌح ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًه ٫ْن حٿَرخ ٫ْن حٿَرخ ٳٚ طٸَرنو

 ًٿټن ر٪ طڄَٹ رڄخ ٗجض ػڂ حٗظَ رو ڃخ ريح ٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ًأٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٙ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن  - 

 أرِ آلٶ ًٷْْ رن ًىذ ٫ن أرِ حٿٌىحٹ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ ٓزِ أ٣ًخّ ٙ ط٣ٌؤ كخڃپ ٷخٽ أٌٓى كظَ -

 ط٠٪ ًٙ ٯَْ كخڃپ كظَ طلْٞ ك٠ْش ٷخٽ ّلَْ أً طٔظزَة رل٠ْش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن  - 

 ٷ٫ِش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
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 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ًٛخٽ ٬ّنِ ٳِ حٿٌٜځ.-
يػنخ أرٌ ٬ْٓي ًڃ٬خًّش ٷخٙ كيػنخ ُحثيس كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 ڃخٿٺ رن حٿلَع ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿظڄَ ًحٿِرْذ ٫ًن حٿِىٌ ًحٿظڄَ ٳٸڀض ٿٔڀْڄخڅ -

 أڅ ّنزٌح ؿڄ٬ْخ ٷخٽ ن٬ڂ.
ٷخٽ كيػنخ أرٌ ن٠َس ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ أرٌ ٫ٸْپ  - 

 ٬ْٓي ٷخٽ=
ؿخء أ٫َحرِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٫خڃش ٬٣خځ أىڀِ ٬ّنِ حٿ٠زخد ٳڀڂ ّـزو -

ٳڀڂ ّـخًُ اٙ ٷَّزخ ٳ٬خًىه ٳڀڂ ّـزو ٳ٬خًىه ػٚػخ ٳٸخٽ اڅ حهلل ط٬خٿَ ٿ٬ن أً ٯ٠ذ ٫ڀَ ٓز٢ 
 رآٻڀيخ ًٙ أنيَ ٫نيخ. ڃن رنِ حَٓحثْپ ٳڄٔوٌح ىًحد ٳٚ أىٍُ ٿ٬ڀو ر٠٬يخ ٳڀٔض

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى حٿوْخ١ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ حٕكٌٽ ٫ن ٬ْٓي رن  - 
٫ڄًَ رن ٓڀْڂ ٫ن ٍؿپ ڃن ٷٌڃو ّٸخٽ ٿو ٳٚڅ رن ڃ٬خًّش أً ڃ٬خًّش رن ٳٚڅ ٫ن أرِ 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
اٿَ حرن ٫ڄَ ٳؤهزَطو حٿڄْض ٬َّٱ ڃن ّٰٔڀو ًّلڄڀو ًّيٿْو ٷخٽ ٳٸڄض ڃن ٫ني أرِ ٬ْٓي -

ٳڄَ أرٌ ٬ْٓي ٳٸخٽ ٿو حرن ٫ڄَ ڃڄن ٓڄ٬ض ىٌح حٿليّغ ٷخٽ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حٓڄ٬ْپ رن أرِ ٳيّٺ كيػنخ حٿ٠لخٹ ٬ّنِ حرن  - 
 ٫ؼڄخڅ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي ٫ن أرْو=

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّن٨َ حٿَؿپ اٿَ ٫ٌٍس حٿَؿپ ًٙ طن٨َ حٿڄَأس اٿَ أڅ حٿنزِ ٛ-
 ٫ٌٍس حٿڄَأس ًٙ ّٴٞ حٿَؿپ اٿَ حٿَؿپ ٳِ حٿؼٌد ًٙ طٴٞ حٿڄَأس اٿَ حٿڄَأس ٳِ حٿؼٌد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حٓڄ٬ْپ كيػنخ حٿ٠لخٹ ٫ن ڃلڄي رن ّلَْ ٫ن  - 
 ڄ٪ أرخ َٛڃش حٿڄخُنِ ًأرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٙڅ=حرن ڃلَِّْ حٿ٘خڃِ أنو ٓ

أٛزنخ ٓزخّخ ٳِ ٯًِس رنِ حٿڄ٤ٜڀٶ ًىِ حٿًِٰس حٿظِ أٛخد ٳْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
٫ڀْو ًٓڀڂ ؿٌَّّش ًٻخڅ ڃنخ ڃن َّّي أڅ ّظوٌ أىٚ ًڃنخ ڃن َّّي أڅ ّٔظڄظ٪ ًّزْ٪ ٳظَحؿ٬نخ 

ڂ ٳٸخٽ ڃخ ٫ڀْټڂ أڅ ٙ ط٬ِٿٌح ٳبڅ حهلل ٷيٍ هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀٳِ حٿ٬ِٽ ٳٌٻَنخ ًٿٺ ٿڀنزِ ح
 .ڃخ ىٌ هخٿٶ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ حٿڄظٌٻپ حٿنخؿِ ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوڀٚ حٿڄئڃنٌڅ ڃن حٿنخٍ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳْلظزٌٔڅ ٫ڀَ -
ٷن٤َس رْن حٿـنش ًحٿنخٍ ٳْٸظٚ ٿز٠٬يڂ ڃن ر٬ٞ ڃ٨خٿڂ ٻخنض رْنيڂ ٳِ حٿينْخ كظَ اًح 

ىٌرٌح ًنٸٌح أًڅ ٿيڂ ٳِ ىهٌٽ حٿـنش ٳٌحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٕكيىڂ أىيٍ ٿڄنِٿو ٳِ حٿـنش ڃنو 
 رڄنِٿو ٻخڅ ٳِ حٿينْخ.

ػنخ حٿ٬ٚء رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ْٓخٍ كيػنخ ؿ٬ٴَ كيػنخ حٿڄ٬ڀَ رن ُّخى كي - 
رَْ٘ حٿڄِنِ ًٻخڅ ًحهلل ڃخ ٫ڀڄض ٗـخ٫خ ٫ني حٿڀٸخء رټخء ٫ني حٿٌٻَ ٫ن أرِ حٿٜيّٶ 

 حٿنخؿِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
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ٻنض ٳِ كڀٸش ڃن حٕنٜخٍ اڅ ر٠٬نخ ٿْٔظظَ رز٬ٞ ڃن حٿ٬َُ ًٷخٍة ٿنخ ّٸَإ ٫ڀْنخ ٳنلن -
و ًٓڀڂ ًٷ٬ي ٳْنخ ٿ٬ْي نٴٔو ڃ٬يڂ نٔڄ٪ اٿَ ٻظخد حهلل اً ًٷٲ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

ٳټٲ حٿٸخٍة ٳٸخٽ ڃخ ٻنظڂ طٸٌٿٌڅ ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻخڅ ٷخٍة ٿنخ ّٸَإ ٫ڀْنخ ٻظخد حهلل ٳٸخٽ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه ًكڀٶ ريخ ٌّڃت اٿْيڂ أڅ طلڀٸٌح ٳخٓظيحٍص حٿلڀٸش ٳڄخ 

ُ ٷخٽ ٳٸخٽ أرًَ٘ح ّخ ڃ٬َ٘ ٫َٱ ڃنيڂ أكيح ٯَْ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 .حٿ٬ٜخٿْٺ طيهڀٌڅ حٿـنش ٷزپ حٕٯنْخء نٜٲ ٌّځ ًًٿٺ هڄٔڄخثش ٫خځ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ ڃخٿٺ رن ڃٌٰٽ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ  - 
 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

ڃن حٿنخّ ٳْيهڀٌڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حٿَؿپ ڃن أڃظِ ٿْ٘ٴ٪ ٿڀٴجخځ -
حٿـنش ر٘ٴخ٫ظو ًاڅ حٿَؿپ ٿْ٘ٴ٪ ٿڀٸزْڀش ڃن حٿنخّ ٳْيهڀٌڅ حٿـنش ر٘ٴخ٫ظو ًاڅ حٿَؿپ ٿْ٘ٴ٪ 

 ٿڀَؿپ ًأىپ رْظو ٳْيهڀٌڅ حٿـنش ر٘ٴخ٫ظو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ْٓي أنزؤنخ ٳڀْق ًَّٓؾ ٷخٽ كيػنخ ٳڀْق ٫ن  - 

ڃَ رِ حرن ٫ڄَ ٳٸڀض ڃن أّن أٛزلض ٯخىّخ أرخ ٫زي  ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن ػخرض ٫ن أرْو ٷخٽ
 حٿَكڄن ٷخٽ اٿَ أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٳخن٤ڀٸض ڃ٬و ٳٸخٽ أرٌ ٬ْٓي=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ انِ نيْظټڂ ٫ن ٿلٌځ حٕٟخكِ ًحىهخٍه ر٬ي -
ًحٕنزٌس  ػٚػش أّخځ ٳټڀٌح ًحىهًَح ٳٸي ؿخء حهلل رخٿ٬ٔش ًنيْظټڂ ٫ن أْٗخء ڃن حَٕٗرش

 ٳخَٗرٌح ًٻپ ڃٔټَ كَحځ ًنيْظټڂ ٫ن ُّخٍس حٿٸزٌٍ ٳبڅ ٍُطڄٌىخ ٳٚ طٸٌٿٌح ىـَح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن كڄْي ٫ن  - 

 أرِ ٛخٿق ٷخٽ ريِ حٿٔڄخڅ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
اًح ٛڀَ أكيٻڂ ٷخٽ ريِ اٿَ ِٗء ّٔظَه ڃن ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ -

 حٿنخّ ٳؤٍحى أكي أڅ ّـظخُ رْن ّيّو ٳڀْيٳ٪ ٳِ نلَه ٳبڅ أرَ ٳڀْٸخطڀو ٳبنڄخ ىٌ ٤ْٗخڅ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ًٻٌحڅ ٫ن أرِ ٬ْٓي= - 
أڅ أكيٻڂ أنٴٶ ڃؼپ أُكي ًىزخ ڃخ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طٔزٌح أٛلخرِ ٳڀٌ -

 رڀٮ ڃي أكيىڂ ًٙ نْٜٴو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي كيػنِ ٗيَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ ًًٻَص ٫نيه ٛٚس ٳِ حٿ٤ٌٍ ٳٸخٽ=
و ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّنزِٰ ٿڀڄ٤َ أڅ ط٘ي ٍكخٿو اٿَ ڃٔـي ّنزِٰ ٳْ-

حٿٜٚس ٯَْ حٿڄٔـي حٿلَحځ ًحٿڄٔـي حٕٷَٜ ًڃٔـيُ ىٌح ًٙ ّنزِٰ ٙڃَأس ىهڀض 
حٙٓٚځ أڅ طوَؽ ڃن رْظيخ ڃٔخٳَس اٙ ڃ٪ ر٬پ أً ڃ٪ ًُ ڃلَځ ڃنيخ ًٙ ّنزِٰ حٿٜٚس ٳِ 

څ ر٬ي ٛٚس حٿٴـَ اٿَ أڅ طَكپ حٿ٘ڄْ ًٙ ر٬ي ٛٚس حٿ٬َٜ اٿَ أٓخ٫ظْن ڃن حٿنيخٍ ڃن 
 حٿٌٜځ ٳِ ٌّڃْن ڃن حٿيىَ ٌّځ حٿٴ٤َ ڃن ٍڃ٠خڅ ًٌّځ حٿنلَ. طَٰد حٿ٘ڄْ ًٙ ّنزِٰ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي ٬ّنِ حرن ُّخى كيػنخ حٓلٶ رن َٓٷَ ڃٌٿَ  - 
 ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
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ُ ًٍٟش ڃن ٍّخٝ حٿـنش ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ رْن ٷزَُ ًڃنزَ-
٫زي حهلل ٷخٽ أرِ آلٶ رن َٓٷَ كيػنخ ٫نو ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ آلٶ رن ٫زي حٿَكڄن 

 ًٷخٽ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى آلٶ رن رَٷَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټٌڅ ٳِ أڃظِ ٳَٷظخڅ ّوَؽ رْنيڄخ ڃخٍٷش ّڀِ ٷظڀيخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل-

 أًٙىڄخ رخٿلٶ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٓڀْڄخڅ حٌٕٓى ٫ن أرِ حٿڄظٌٻپ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي=
أڅ ٍؿٚ ؿخء ًٷي ٛڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أٙ ٍؿپ ّظٜيٵ ٫ڀَ ىٌح ٳْٜڀِ -

 ڃ٬و.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃييُ رن ڃْڄٌڅ كيػنخ ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن  - 

 ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=ڃ٬زي رن َّْٓن ٫
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّوَؽ أنخّ ڃن ٷزپ حٿڄَ٘ٵ ّٸَإًڅ حٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ -

طَحٷْيڂ ّڄَٷٌڅ ڃن حٿيّن ٻڄخ ّڄَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش ػڂ ٙ ٬ٌّىًڅ ٳْو كظَ ٬ٌّى حٿٔيڂ 
 ٫ڀَ ٳٌٷو ٷْپ ڃخ ْٓڄخىڂ ٷخٽ ْٓڄخىڂ حٿظلڀْٶ ًحٿظٔزْض.

أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ٷظخىس ٬ًْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
 ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿ٠ْخٳش ػٚػش أّخځ ٳڄخ ٻخڅ ر٬ي ًٿٺ ٳيٌ ٛيٷش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هڀْي رن ؿ٬ٴَ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن  - 

 يٍُ=أرِ ٬ْٓي حٿو
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿټپ ٯخىٍ ٿٌحء ٌّځ حٿٸْخڃش ٫ني أٓظو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٫ظزش  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 ؿٌؽ.٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿْلـن حٿزْض ًٿ٬ْظڄَڅ ر٬ي هًَؽ ّؤؿٌؽ ًڃؤ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ هخٿي رن ٫زي حهلل كيػنخ ِّّي رن أرِ ُّخى  - 

 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ن٬ڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلٔن ًحٿلْٔن ْٓيح ٗزخد أىپ حٿـنش ًٳخ٣ڄش ْٓيس -

 .نٔخثيڂ اٙ ڃخ ٻخڅ ٿڄَّڂ رنض ٫ڄَحڅ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٽ كيػنخ حًُٙح٫ِ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٤٫خء رن ِّّي حٿڀْؼِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
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أڅ أ٫َحرْخ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ ارٚ ًانِ أٍّي حٿيـَس -
خطيخ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ًطلڀزيخ ٌّځ ًٍىىخ ٳڄخ طؤڃَنِ ٷخٽ ىپ طڄنق ڃنيخ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ًطئىُ ُٻ

ٷخٽ ن٬ڂ ٳٸخٽ حن٤ڀٶ ًح٫ڄپ ًٍحء حٿزلخٍ ٳبڅ حهلل ٿن ّظَٹ ڃن ٫ڄڀٺ ْٗجخ ًاڅ ٗؤڅ حٿيـَس 
 ٗيّي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كيػنخ ٫ڄخٍس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ=

حٿٌٜح٫ٶ ٫ني حٷظَحد حٿٔخ٫ش كظَ ّؤطِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ طټؼَ -
 حٿَؿپ حٿٸٌځ ٳْٸٌٽ ڃن ٬ٛٶ طڀټڂ حٿٰيحس ٳْٸٌٿٌڅ ٬ٛٶ ٳٚڅ ًٳٚڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كيػنخ حًُٙح٫ِ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ  - 
 ٓڀڄش ًحٿ٠لخٹ حٿڄَ٘ٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

حص ٌّځ ّٸٔڂ ڃخٙ اً أطخه ًً حٿوٌَّٜس ٍؿپ ڃن رنِ رْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ً-
طڄْڂ ٳٸخٽ ّخ ڃلڄي ح٫يٽ ٳٌحهلل ڃخ ٫يٿض ڃنٌ حٿٌْځ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحهلل ٙ 

طـيًڅ ر٬يُ أ٫يٽ ٫ڀْټڂ ڃنِ ػٚع ڃَحص ٳٸخٽ ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطؤًڅ ٿِ ٳؤَٟد ٫نٸو 
طيڂ ًْٛخڃو ڃ٪ ْٛخڃيڂ ّڄَٷٌڅ ڃن څ ٿو أٛلخرخ ّلٸَ أكيٻڂ ٛٚطو ڃ٪ ٛٚا ٳٸخٽ ٙ

حٿيّن ٻڄخ ّڄَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش ّن٨َ ٛخكزو اٿَ ٳٌٷو ٳٚ ٍَّ ْٗجخ آّظيڂ ٍؿپ اكيٍ 
ّيّو ٻخٿز٬٠ش أً ٻؼيُ حڃَأس ّوَؿٌڅ ٫ڀَ ٳَٷظْن ڃن حٿنخّ ّٸظڀيڂ أًٿَ حٿ٤خثٴظْن رخهلل 

ًانِ ٗييص ٫ڀْخ  ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂٷخٽ أرٌ ٬ْٓي ٳخٗيي انِ ٓڄ٬ض 
 كْن ٷظڀيڂ ٳخٿظڄْ ٳِ حٿٸظڀَ ٳٌؿي ٫ڀَ حٿن٬ض حٿٌُ ن٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٍر٬ْش كيػنخ ڃلڄي رن حٿلٔن ٬ّنِ حرن ٤٫ْش  - 
 حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=

 ثلش ًحٿڄٔظڄ٬ش.ٿ٬ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي كيػنخ رَ٘ رن كَد  - 

 ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّليع ٷخٽ=
ٯًِنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيٹ ًهْزَ ٷخٽ ٳٴظق حهلل ٫ڀَ ٌٍٓٿو ٳيٹ -

كٌح اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًهْزَ ٳٌٷ٪ حٿنخّ ٳِ رٸڀش ٿيڂ ىٌح حٿؼٌځ ًحٿزٜپ ٷخٽ ٳَح
ًٓڀڂ ٳٌؿي ٍّليخ ٳظؤًٍ رو ػڂ ٫خى حٿٸٌځ ٳٸخٽ أٙ ٙ طؤٻڀٌه ٳڄن أٻپ ڃنيخ ْٗجخ ٳٚ ّٸَرن 

ٽ ًًٷ٪ حٿنخّ ٌّځ هْزَ ٳِ ٿلٌځ حٿلڄَ حٕىڀْش ًنٜزٌح حٿٸيًٍ ًنٜزض ٷيٍُ ڃـڀٔنخ ٷخ
يخٻڂ ٫نو ڃَطْن ٳؤٻٴجض ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أنيخٻڂ ٫نو أنٳْڄن نٜذ ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ ٛ
 حٿٸيًٍ ٳټٴؤص ٷيٍُ ٳْڄن ٻٴؤ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًَّٓؾ ٷخٙ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ٬ْٓي رن حٿلَع ٫ن  - 
 أرِ ٓڀڄش ٷخٽ=

ٻخڅ أرٌ ىََّس ّليػنخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ اڅ ٳِ حٿـڄ٬ش ٓخ٫ش ٙ -
ٽ حهلل هَْح اٙ آطخه اّخه ٷخٽ ًٷڀڀيخ أرٌ ىََّس رْيه ٷخٽ ٳڀڄخ ٌّحٳٸيخ ڃٔڀڂ ًىٌ ٳِ ٛٚس ّٔؤ

طٌٳِ أرٌ ىََّس ٷڀض ًحهلل ٿٌ ؿجض أرخ ٬ْٓي ٳٔؤٿظو ٫ن ىٌه حٿٔخ٫ش أڅ ّټٌڅ ٫نيه ڃنيخ ٫ڀڂ 
خٽ ىٌه ٳؤطْظو ٳؤؿيه ّٸٌځ ٫َحؿْن ٳٸڀض ّخ أرخ ٬ْٓي ڃخ ىٌه حٿ٬َحؿْن حٿظِ أٍحٹ طٸٌځ ٷ
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ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلزيخ ّظوَٜ ريخ ٳټنخ ٫َحؿْن ؿ٬پ حهلل ٿنخ ٳْيخ رَٻش 
نٸٌڃيخ ًنؤطْو ريخ ٳَأٍ رٜخٷخ ٳِ ٷزڀش حٿڄٔـي ًٳِ ّيه ٫َؿٌڅ ڃن طڀٺ حٿ٬َحؿْن ٳلټو 

ًٷخٽ اًح ٻخڅ أكيٻڂ ٳِ ٛٚطو ٳٚ ّزٜٶ أڃخڃو ٳبڅ ٍرو أڃخڃو ًٿْزٜٶ ٫ن ّٔخٍه أً طلض 
أً ن٬ڀو ٷخٽ ػڂ ىخؿض حٿٔڄخء ڃن طڀٺ حٿڀْڀش ٳبڅ ٿڂ ٷخٽ َّٓؾ ٿڂ ّـي ڃزٜٸخ ٳٴِ ػٌرو ٷيڃو 

ٳڀڄخ هَؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٜٚس حٿ٬٘خء حٓهَس رَٷض رَٷش ٳَأٍ ٷظخىس رن 
حٿن٬ڄخڅ ٳٸخٽ ڃخ حٿٍَٔ ّخ ٷظخىس ٷخٽ ٫ڀڄض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٗخىي حٿٜٚس ٷڀْپ ٳؤكززض أڅ 

حٿ٬َؿٌڅ ًٷخٽ هٌىخ  ڀْض ٳخػزض كظَ أڃَ رٺ ٳڀڄخ حنَٜٱ أ٤٫خهأٗييىخ ٷخٽ ٳبًح ٛ
 ٳ٠ِْٔء أڃخڃٺ ٫َ٘ح

ًهڀٴٺ ٫َ٘ح ٳبًح ىهڀض حٿزْض ًطَحءّض ٌٓحىح ٳِ ُحًّش حٿزْض ٳخَٟرو ٷزپ أڅ ّظټڀڂ ٳبنو 
٤ْٗخڅ ٷخٽ ٳٴ٬پ ٳنلن نلذ ىٌه حٿ٬َحؿْن ٿٌٿٺ ٷخٽ ٷڀض ّخ أرخ ٬ْٓي اڅ أرخ ىََّس كيػنخ 

ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫نيخ ٳِ حٿـڄ٬ش ٳيپ ٫نيٹ ڃنيخ ٫ڀڂ ٳٸخٽ ٓؤٿض حٿنز ٫ن حٿٔخ٫ش حٿظِ
ٳٸخٽ انِ ٻنض ٷي أ٫ڀڄظيخ ػڂ أنْٔظيخ ٻڄخ أنْٔض ٿْڀش حٿٸيٍ ًٷخٽ ػڂ هَؿض ڃن ٫نيه ٳيهڀض 

 .٫ڀَ ٫زي حهلل رن ٓٚځ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٳڀْق ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ رټَ رن حٿڄنټيٍ ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٻپ ڃلظڀڂ حٿٰٔپ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًّڀزْ ڃن ٛخٿق  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 ػْخرو ًاڅ ٻخڅ ٿو ٣ْذ ڃْ ڃنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄَس ىِ رنض ٫زي  - 

حٿَكڄن رن ٬ٓي رن ٍُحٍس حٕنٜخٍّش أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَص 
 يٍُ =أڅ أرخ ٬ْٓي حٿو

ط٬نِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّٜڀق ٿڀڄَأس أڅ طٔخٳَ اٙ ًڃ٬يخ ًً ڃلَځ -
 ٿيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن ػخرض ٷخٽ  - 
 كيػنِ أرِ=

خ ٬ْٓي حٿويٍُ حڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ڃَ رو ٳٸخٽ ٿو أّن طَّي ّخ أرخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أٍىص أر-
ٳخن٤ڀٸض ڃ٬و ٷخٽ ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ ّخ أرخ ٬ْٓي انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ّنيَ ٫ن ٿلٌځ حٕٟخكِ ٫ًن أْٗخء ڃن حَٕٗرش ٫ًن ُّخٍس حٿٸزٌٍ ًٷي رڀٰنِ أنٺ ڃليع 
رٌ ٬ْٓي ٓڄ٬ض أًنخُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًٿٺ ٷخٽ أ

و ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ انِ نيْظټڂ ٫ن أٻپ ٿلٌځ حٕٟخكِ ر٬ي ػٚع ٳټڀٌح ًحىهًَح ٳٸي ؿخء ٫ڀْ
حهلل رخٿ٬ٔش ًنيْظټڂ ٫ن أْٗخء ڃن حَٕٗرش أً حٕنزٌس ٳخَٗرٌح ًٻپ ڃٔټَ كَحځ ًنيْظټڂ ٫ن 

 ُّخٍس حٿٸزٌٍ ٳبڅ ٍُطڄٌىخ ٳٚ طٸٌٿٌح ىـَح.
٬ْٓي حرن ٫زْي ٫ن حٿٔزخٵ ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٳڀْق ٫ن - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٿڄخ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻنخ نئًنو ٿڄن ك٠َ ڃن ڃٌطخنخ ٳْؤطْو ٷزپ أڅ -

ّڄٌص ٳْل٠َه ًّٔظٰٴَ ٿو ًّنظ٨َ ڃٌطو ٷخٽ ٳټخڅ ًٿٺ ٍرڄخ كزٔو حٿلزْ حٿ٤ٌّپ ٳ٘ٶ 
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َ ّڄٌص ٷخٽ ٳټنخ اًح ڃخص ڃنخ حٿڄْض ٫ڀْو ٷخٽ ٳٸڀنخ أٍٳٶ رٌَٓٽ حهلل أڅ ٙ نئًنو رخٿڄْض كظ
ِ أىڀو ٳخٓظٰٴَ ٿو ًٛڀَ ٫ڀْو ػڂ اڅ ريح ٿو أڅ ّ٘ييه حنظ٨َ ٗيٌىه ًاڅ ريح آًنخه رو ٳـخء ٳ

ٿو أڅ ّنَٜٱ حنَٜٱ ٷخٽ ٳټنخ ٫ڀَ ًٿٺ ٣زٸش أهٍَ ٷخٽ ٳٸڀنخ أٍٳٶ رٌَٓٽ حهلل أڅ نلڄپ 
 ڃَ.ٙ ن٘وٜو ًٙ ن٬نْو ٷخٽ ٳٴ٬ڀنخ ًٿٺ ٳټخڅ حٕڃٌطخنخ اٿَ رْظو ً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙرن ٛخثي ڃخ طٍَ ٷخٽ أٍٍ ٫َٗخ ٫ڀَ حٿزلَ -
 كٌٿو حٿلْخص ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍَّ ٫َٕ ارڀْْ.

 كيػنِ أرِ ًكيػنخه ڃٌثپ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن ؿخرَ. كيػنخ ٫زي حهلل - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًَّٓؾ ٷخٙ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ٟڄَس رن ٬ْٓي ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٛٚطْن ٫ًن ْٛخځ ٌّڃْن ٫ًن ٿزٔظْن ٫ن -

حٿٴـَ كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ًنيَ ٫ن ْٛخځ ٌّځ حٿٜٚس ر٬ي حٿ٬َٜ كظَ طْٰذ حٿ٘ڄْ ًر٬ي 
حٿ٬ْيّن ٫ًن حٗظڄخٽ حٿٜڄخء ًأڅ ّلظزِ حٿَؿپ ٳِ حٿؼٌد حٿٌحكي ٷخٽ ٌّنْ ٳِ كيّؼو ٿْْ 

 ٫ڀَ ٳَؿو ِٗء ًٷخٽ َّٓؾ ٳِ كيّؼو ٫ن ْٛخځ ٌّځ حٕٟلَ ًٌّځ حٿٴ٤َ.
ِّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٙڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء رن ّ - 

 حٿڀْؼِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٿزٔظْن ٫ًن ر٬ْظْن حٿڀڄخّ ًحٿنزخً.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش ٷخٽ= - 
ىٌح ٓؤٿض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن نزٌْ حٿـَ ٳٸخٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن -

 حٿـَ ٷخٽ ٷڀض ٳخٿـٲ ٷخٽ ًحٹ أَٗ ًأَٗ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىحًى ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ= - 
ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ رؤٍٝ ڃ٠زش ٳڄخ طؤڃَنخ -

حٿيًحد ىِ ٷخٽ ٳڀڂ ّؤڃَ ًٿڂ ٷخٽ رڀٰنِ اڅ أڃش ڃن رنِ حَٓحثْپ ڃٔوض ىًحد ٳٚ أىٍُ أُ 
 ّنيَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٫ڀِ كيػنخ أرٌ حٿڄظٌٻپ حٿنخؿِ ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌىذ رخٿٌىذ ًحٿٴ٠ش رخٿٴ٠ش ًحٿظڄَ رخٿظڄَ ًحٿزَ -
ق ٌٓحء رٌٔحء ڃؼپ رڄؼپ ڃن ُحى أً حٓظِحى ٳٸي أٍرَ رخٿزَ ًحٿ٬َْ٘ رخٿ٬َْ٘ ًحٿڄڀق رخٿڄڀ

 حٓهٌ ًحٿڄ٤٬ِ ٌٓحء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫ڄًَ رن ٷظخىس  - 

٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ًن أرِ حٿِنخى ٫ن ح٫َٙؽ ٫ن أرِ ىََّس 
 ٷخٙ=

٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌٙ حٿيـَس ٿټنض حڃَإح ڃن حٕنٜخٍ ًٿٌ ٓڀٺ حٿنخّ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
 ٳِ ًحى أً ٬ٗذ ًٓڀټض حٕنٜخٍ ًحىّخ أً ٬ٗزخ ٿٔڀټض ًحىُ حٕنٜخٍ ٬ًٗزيڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ڃلڄي ًڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ= آلٶ ٫ن ٬ّٸٌد رن ٫ظزش ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن أرِ

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ ٫ن ْٛخځ ٌّڃْن ٫ًن ٛٚطْن ٫ًن نټخكْن -
ٓڄ٬ظو ّنيَ ٫ن حٿٜٚس ر٬ي حٿٜزق كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ًر٬ي حٿ٬َٜ كظَ طَٰد حٿ٘ڄْ 

 ٫ًن ْٛخځ ٌّځ حٿٴ٤َ ًحٕٟلَ ًأڅ ّـڄ٪ رْن حٿڄَأس ًهخٿظيخ ًرْن حٿڄَأس ٫ًڄظيخ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿڄلخٷڀش ًحٿڄِحرنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿلټڂ رن ػٌرخڅ  - 

 أڅ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀٸڄش رن ڃلَُ ٫ڀَ ر٬غ أنخ ٳْيڂ كظَ حنظيْنخ اٿَ ر-

ٍأّ ٯِحطنخ أً ٻخڅ رز٬ٞ حٿ٤َّٶ أًڅ ٿ٤خثٴش ڃن حٿـْٖ ًأڃَ ٫ڀْيڂ ٫زي حهلل رن كٌحٳش 
رن ٷْْ حٿٔيڄِ ًٻخڅ ڃن أٛلخد ريٍ ًٻخنض ٳْو ى٫خرش ٬ّنِ ڃِحكخ ًٻنض ڃڄن ٍؿ٪ 

ًأًٷي حٿٸٌځ نخٍح ٿْٜن٬ٌح ٫ڀْيخ ٛن٬ْخ ٿيڂ أً ٤ّٜڀٌڅ ٷخٽ  خٽڃ٬و ٳنِٿنخ رز٬ٞ حٿ٤َّٶ ٷ
ٳٸخٽ ٿيڂ حٿْْ ٿِ ٫ڀْټڂ حٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ٷخٿٌح رڀَ ٷخٽ ٳڄخ أنخ ّؤڃَٻڂ رِ٘ء اڅ ٛن٬ظڄٌه 

نخّ ٳظلـًِح كظَ  ٷخٿٌح رڀَ ٷخٽ أ٫ِځ ٫ڀْټڂ رلٸِ ٣ًخ٫ظِ ٿڄخ طٌحػزظڂ ٳِ ىٌه حٿنخٍ ٳٸخځ
 اًح ٧ن أنيڂ ًحػزٌڅ

ڂ ٳبنڄخ ٻنض أٟلٺ ڃ٬ټڂ ٳٌٻًَح ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي أڅ ٷخٽ حكزٌٔح أنٴٔټ
 ٷيڃٌح ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أڃَٻڂ ڃنيڂ رڄ٬ْٜش ٳٚ ط٬ْ٤ٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ أڅ أرخ  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ كيػيڂ=

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطخه ًحص ٌّځ رظڄَ ٍّخڅ ًٻخڅ طڄَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل أڅ ٯٚڃخ ٿڀنزِ ٛڀ-
٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ٚ ٳْو ّزْ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنَ ٿٺ ىٌح حٿظڄَ ٳٸخٽ ىٌح ٛخ٩ 

حٗظَّنخه رٜخ٫ْن ڃن طڄَنخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٴ٬پ ٳبڅ ىٌح ٙ ّٜڀق ًٿټن 
 جض.ر٪ طڄَٹ ًحٗظَ ڃن أُ طڄَ ٗ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ُّي حٿ٬ڄِ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ؿڀي ٫ڀَ ٫يي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿوڄَ رن٬ڀْن أٍر٬ْن ٳڀڄخ ٻخڅ ُڃن ٫ڄَ ؿڀي -
 ريٽ ٻپ ن٬پ ٣ٌٓخ.

٫ن حرن أرِ ًثذ ٷخٽ ِّّي أنزؤنخ حرن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ًأرٌ حٿن٠َ - 
 أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حهظنخع حٕٓٸْش ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ أڅ َّ٘د ڃن -
 أٳٌحىيخ.

 ذ ٫ن ٬ْٓي رن هخٿي ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ًث - 
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ىهڀض ٫ڀَ أرِ ٓڀڄش ٳؤطخنخ رِري ًٻظڀش ٳؤٓٸ٢ ًرخد ٳِ حٿ٬٤خځ ٳـ٬پ أرٌ ٓڀڄش ّڄٸڀو -
ربٛز٬و ٳْو ٳٸڀض ّخ هخٽ ڃخ طٜن٪ ٳٸخٽ اڅ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ كيػنِ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

ڀٌه ٳبنو حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حڅ أكي ؿنخكِ حٿٌرخد ٓڂ ًحٓهَ ٗٴخء ٳخًح ًٷ٪ ٳِ حٿ٬٤خځ ٳؤڃٸ
 .َ حٿ٘ٴخءّٸيځ حٿٔڂ ًّئه

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ًكـخؽ ٷخٙ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿڄٸزَُ ٫ن  - 
 ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو ٷخٽ=

كزٔنخ ٌّځ حٿونيٵ كظَ ًىذ ىٌٍ ڃن حٿڀْپ كظَ ٻٴْنخ ًًٿٺ ٷٌٽ حهلل ًٻٴَ حهلل حٿڄئڃنْن -
 ٷٌّخ ٫ِِّح ٷخٽ ٳي٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٚٙ ٳؤڃَه ٳؤٷخځ حٿٸظخٽ ًٻخڅ حهلل

ٳٜڀَ حٿ٨يَ ًأكٔن ٻڄخ ٻخڅ ّٜڀْيخ ٳِ ًٷظيخ ػڂ أٷخځ ٿڀ٬َٜ ٳٜٚىخ ٻٌٿٺ ػڂ أٷخځ 
أڅ ّنِٽ ٳِ ٛٚس حٿوٌٱ  حٿڄَٰد ٳٜٚىخ ٻٌٿٺ ػڂ أٷخځ حٿ٬٘خء ٳٜٚىخ ٻٌٿٺ ًًٿٺ ٷزپ

 خٙ أً ٍٻزخنخ.ٷخٽ كـخؽ ٳِ ٛٚس حٿوٌٱ ٳبڅ هٴظڂ ٳَؿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أهْو ڃ٬زي رن َّْٓن ٷخٽ  - 

 ٷڀض ٕرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
ىپ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٬ِٽ ْٗجخ ٳٸخٽ ن٬ڂ ٓؤٿنخ ٌٍٓٽ حهلل -

څ ٿو حٿڄَأس حٿڄَٟ٪ ٳْْٜذ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٬ِٽ ٳٸخٽ ًڃخ ىٌ ٷڀنخ حٿَؿپ طټٌ
ڃنيخ ًّټَه أڅ طلڄپ ٳ٬ِْٽ ٫نيخ ًطټٌڅ ٿو حٿـخٍّش ٿْْ ٿو ڃخٽ ٯَْىخ ٳْْٜذ ڃنيخ ًّټَه 

 أڅ طلڄپ ٳ٬ِْٽ ٫نيخ ٳٸخٽ ٙ ٫ڀْټڂ أڅ ٙ طٴ٬ڀٌح ٳبنڄخ ىٌ حٿٸيٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن هڀْي رن ؿ٬ٴَ ًحٿڄٔظڄَ ٷخٙ ٓڄ٬نخ  - 
 رخ ن٠َس ّليع ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=أ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ حڃَأس ڃن رنِ حَٓحثْپ ك٘ض هخطڄيخ ڃٔټخ -

 ًحٿڄٔٺ أ٣ْذ حٿ٤ْذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٷخٽ أرِ ًكيػنخ آلٶ  - 

َ رن كزخڅ ٫ن حرن ڃلَِّْ أهزَنخ ڃخٿٺ ٫ن ٍر٬ْش رن أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃلڄي رن ّلْ
 أنش ٷخٽ=

ىهڀض حٿڄٔـي ًٍأّض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٳـڀٔض اٿْو ٳٔؤٿظو ٫ن حٿ٬ِٽ ٳٸخٽ أرٌ ٬ْٓي -
هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس رنِ حٿڄ٤ٜڀٶ ٳؤٛزنخ ٓزخّخ ڃن ٓزِ 

ٽ ًٌٍٓٽ حهلل حٿ٬َد ٳخٗظيْنخ حٿنٔخء ًحٗظيص ٫ڀْنخ حٿ٬ِرش ًأكززنخ حٿ٬ِٽ ًأٍىنخ أڅ ن٬ِ
ْن أ٧يَنخ ٷزپ أڅ نٔؤٿو ٳٔؤٿنخه ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ ڃخ ٫ڀْټڂ أڅ ٙ طٴ٬ڀٌح ڃخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر

 .ڃن نٔڄش ٻخثنش اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش اٙ ًىِ ٻخثنش
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرْو ٫ن حرن أرِ ن٬ڂ ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
٫ڀِ ًىٌ رخٿْڄن اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌىْزش ٳِ طَرظيخ ٳٸٔڄيخ رْن حٕٷ٩َ ر٬غ -

رن كخرْ حٿلن٨ڀِ ػڂ أكي رنِ ڃـخٗ٪ ًرْن ٫ْْنش رن ريٍ حٿٴِحٍُ ًرْن ٫ڀٸڄش رن ٫ٚػش 
ي حٿوَْ حٿ٤خثِ ػڂ أكي رنِ نزيخڅ ٷخٽ ٳ٠ٰزض ٷَّٖ حٿ٬خڃَُ ػڂ أكي رنِ ٻٚد ًرْن ُّ

ٛنخىّي أىپ نـي ًّي٫نخ ٷخٽ انڄخ أطؤٿٴيڂ ٷخٽ ٳؤٷزپ ٍؿپ ٯخثَ  ًحٕنٜخٍ ٳٸخٿٌح ٤٬ِّ
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حٿ٬ْنْن نخطت حٿـزْن ٻغ حٿڀلْش ڃَ٘ٱ حٿٌؿنظْن ڃلڀٌٵ ٷخٽ ٳٸخٽ ّخ ڃلڄي حطٶ حهلل ٷخٽ ٳڄن 
ٷخٽ ٳٔؤٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ ٷظڀو  ٤ّ٪ حهلل اًح ٫ْٜظو أّؤڃننِ ٫ڀَ أىپ حٍٕٝ ًٙ طؤڃنٌنِ

ي رن حٿٌٿْي ٳڄن٬و ٳڀڄخ ًٿَ ٷخٽ ڃن ٟج٠جِ ىٌح ٷٌځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍحه هخٿ
ّٸَإڅ حٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ كنخؿَىڂ ّڄَٷٌڅ ڃن حٗٓٚځ ٻڄخ ڃًَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش ّٸظڀٌڅ 

 أىپ حٗٓٚځ ًّي٫ٌڅ أىپ حًٕػخڅ ٿجن أنخ أىٍٻظيڂ ٕٷظڀنيڂ ٷظپ ٫خى.
ن ارَحىْڂ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄخى ٫ - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٓظجـخٍ حٕؿَْ كظَ ّزْن أؿَه ٫ًن حٿنـٖ -

 ًحٿڀڄْ ًاٿٸخء حٿلـَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ حرن ًىذ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿلَع أڅ ىٍحؿخ  - 

 = أرخ حٿٔڄق كيػو ٫ن أرِ حٿيْؼڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أٛيٵ حٿَإّخ رخٙٓلخٍ ًريٌح حٗٓنخى أڅ ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٍأّظڂ حٿَؿپ ٬ّظخى حٿڄٔـي ٳخٗييًح ٫ڀْو رخّٗڄخڅ ٷخٽ حهلل ٫ِ 
 حهللًؿپ انڄخ ٬ّڄَ ڃٔخؿي حهلل ڃن آڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ًريٌح حٗٓنخى أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّٸٌٽ حٿَد ٫ِ ًؿپ ٌّځ حٿٸْخڃش ٬ْٓڀڂ أىپ حٿـڄ٪ ڃن أىپ حٿټَځ ٳٸْپ ًڃن 
أىپ حٿټَځ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ڃـخٿْ حٿٌٻَ ٳِ حٿڄٔخؿي ًريٌح حٗٓنخى أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 ًٻَ حهلل كظَ ّٸٌٿٌح ڃـنٌڅ. حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أٻؼًَح
نْ ًَّٓؾ ٷخٙ كيػنخ ٳڀْق ٫ن أٌّد رن كزْذ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّ - 

 أرِ حٿڄؼنَ حٿـينِ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ڃًَحڅ ًىٌ ّٔؤٽ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ىپ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ -

ّظنٴْ ًىٌ َّ٘د ٳِ انخثو ٳٸخٽ أرٌ ٬ْٓي ن٬ڂ ٳٸخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳبنِ ٙ أًٍٍ ڃن 
٫ن ًؿيٺ ٷخٽ ٳبنِ أٍٍ حٿٸٌحس ٳؤنٴويخ ٷخٽ ٳبًح ٍأّظيخ  نٴْ ًحكي ٷخٽ ٳبًح طنٴٔض ٳنق حٿڄخء

 .ٴويخٳؤىَٷيخ ًٙ طن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ڃلڄي ٬ّنِ أرخ ارَحىْڂ حٿڄ٬ٸذ كيػنخ ڃًَحڅ  - 

٬ّنِ حرن ڃ٬خًّش حٿٴِحٍُ كيػنخ ٫ڄًَ رن كڄِس حٿ٬ڄَُ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٬ٓي ڃٌٿَ 
 خ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=آٽ أرِ ٬ْٓي ٓڄ٬ض أر

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ڃن أ٨٫ڂ حٕڃخنش ٫ني حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش حٿَؿپ ّٴ٠َ -
 اٿَ حڃَأطو ًطٴ٠َ اٿْو ػڂ ّنَ٘ َٓىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ أرٌ ٿْڀَ ٷخٽ أرِ ٓڄخه َّٓؾ ٫زي حهلل رن  - 
 ٷخٽ=ڃَْٔس حٿوَحٓخنِ ٫ن ٯْخع حٿزټَُ 

ٻنخ نـخٿْ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ رخٿڄيّنش ٳٔؤٿظو ٫ن هخطڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌُ -
 ٻخڅ رْن ٻظٴْو ٳٸخٽ رؤٛز٬و حٿٔزخرش ىټٌح ٿلڂ نخِٗ رْن ٻظٴْو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن حٿَرْ٪ ٷخٽ ػنخ ؿ٬ٴَ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن ٫ڀِ رن  - 
 أرِ حٿڄظٌٻپ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=٫ڀِ ٫ن 
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ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٳظظق حٿٜٚس ٷخٽ ٓزلخنٺ حٿڀيڂ ًرلڄيٹ طزخٍٹ -
 حٓڄٺ ًط٬خٿَ ؿيٹ ًٙ اٿو ٯَْٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿ٬ٚء حٿلٔن رن ٌٓحٍ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن هخٿي ٬ّنِ  - 
رټَ رن حٿڄنټيٍ أڅ ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ أهزَه ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حرن ُّي ٫ن ٬ْٓي ٫ن أرِ 

 أرِ ٬ْٓي ٫ن أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
 اڅ حٿٰٔپ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٫ڀَ ٻپ ڃلظڀڂ ًحٿٌٔحٹ ًأڅ ّڄْ ڃن حٿ٤ْذ ڃخ ّٸيٍ ٫ڀْو.-
حٿٴ٠پ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ارَحىْڂ حٿَحُُ كيػنخ ٓڀڄش رن  - 

ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃلڄي رن ػخرض رن َٗكزْپ ٫ن أرِ ٬ْٓي ڃٌٿَ حٿڄيَُ ٫ن أرِ ٬ْٓي 
 حٿويٍُ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٛزَ رخٿڄيّنش ٫ڀَ ًٕحثيخ ًٗيطيخ ٻنض -
 ٿو ٗٴ٬ْخ ٌّځ حٿٸْخڃش.

٬ْپ رن ڃلڄي ًٻخڅ أكي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ارَحىْڂ حٿڄ٬ٸذ حٓڄ - 
 حٿٜخٿلْن كيػنخ ٌّٓٲ رن حٿڄخؿٌ٘څ ٷخٽ أهزَنِ ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٷخٽ=

ىهڀض ٫ڀَ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًىٌ ّڄٌص ٳٸڀض ٿو حٷَة ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ڃنِ حٿٔٚځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ ىٌ حرن ڃ٬ًَٱ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٫ن  - 
 رن حٿلَع ٫ن ىٍحؽ ٫ن أرِ حٿيْؼڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ= ٫ڄًَ

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ كڀْڂ اٙ ًً ٫َ٘س ًٙ كټْڂ اٙ ًً طـَرش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ٫ظخد ٷخٽ كيػنخ ٫زي  - 

حهلل رن ٫زي حهلل أنو ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ حهلل أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ كيػنِ ٫زْي 
 ّٸٌٽ=

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ ٫ن حهظنخع حٕٓٸْش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 

 حٿڄٌحٽ ڃٌٿَ ٓٽ ٫ڀِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٫ڄَس ٷخٽ=
نخُس ٳِ حٿلـَ ٳـخء أرٌ ٬ْٓي ٳ٬ٌٌٓح ٿو ٳؤرَ أڅ ّظٸيځ ًٷخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٻخنض ؿ-

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ هَْ حٿڄـخٿْ أ٬ًٓيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫ٸزش رن ٫زي  - 

 حٿٰٴخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
و ًٓڀڂ حڅ ٍؿٚ ڃڄن هٚ ڃن حٿنخّ ٍٯٔو حهلل ڃخٙ ًًٿيح ٳڀڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

ك٠َه حٿڄٌص ًى٫خ رنْو ٳٸخٽ أُ أد ٻنض ٿټڂ ٷخٿٌح هَْ أد ٷخٽ ٳبنو ًحهلل ڃخ حرظؤٍ ٫ني حهلل 
هَْح ٷ٢ ٳبًح ڃخص ٳؤكَٷٌه كظَ اًح ٻخڅ ٳلڄخ ٳخٓلٸٌه ػڂ أًًٍه ٳِ ٌّځ ٬ّنِ ٍّلخ 

و ًٓڀڂ أهٌ ڃٌحػْٸيڂ ٫ڀَ ًٿٺ ًٍرِ ٳٴ٬ڀٌح ًٍرِ ٫خٛٴخ ٷخٽ ًٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
ٿڄخ ڃخص أكَٷٌه كظَ ًح ٻخڅ ٳلڄخ ٓلٸٌه ػڂ أًًٍه ٳِ ٌّځ ٫خٛٲ ٷخٽ ٍرو ٻن ٳبًح ىٌ 

ٷخٽ ٷخٽ ٳٌحٿٌُ ٍؿپ ٷخثڂ ٷخٽ ٿو ٍرو ڃخ كڄڀٺ ٫ڀَ حٿٌُ ٛن٬ض ٷخٽ ٍد هٴض ٫ٌحرٺ 
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خ طٚ ٳخه ٯَْىخ أڅ ٯٴَ نٴْ ڃلڄي رْيه ڃخ طٚٳخه ٯَْىخ أڅ ٯٴَ حهلل ٿو ٷخٽ حٿلٔن ڃَس ڃ
 حهلل ٿو ٷخٽ ٷظخىس ٍؿپ هخٱ ٫ٌحد حهلل ٳؤنـخه حهلل ڃن ڃوخٳظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ حٿلٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ ىًَڅ  - 
 حٿ٬زيُ ًڃ٤َ حٿٌٍحٵ ٫ن أرِ حٿٜيّٶ حٿنخؿِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ًٓڀڂ طڄٖ حٍٕٝ ؿٌٍح ٧ًڀڄخ ٳْوَؽ ٍؿپ ڃن ٫ظَطِ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ّڄڀٺ ٓز٬خ أً ط٬ٔخ ٳْڄٖ حٍٕٝ ٷ٤ٔخ ٫ًيٙ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن  - 
 أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

حٿٸْخڃش رٸيٍ ٯيٍطو أٙ ًٙ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أٙ اڅ ٿټپ ٯخىٍ ٿٌحء ٌّځ -
 ٯيٍ أ٨٫ڂ ڃن اڃخځ ٫خڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي  - 
 ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ًأرِ ىََّس ٷخٙ=

كيىڄخ ّخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ آهَ ڃن ّوَؽ ڃن حٿنخٍ ٍؿٚڅ ّٸٌٽ حهلل ٕ-
حرن آىځ ڃخ أ٫يىص ٿيٌح حٿٌْځ ىپ ٫ڄڀض هَْ أً ٍؿٌطنِ ٳْٸٌٽ ٙ ّخ ٍد ٳْئڃَ رو اٿَ حٿنخٍ 

ًىٌ أٗي أىپ حٿنخٍ كَٔس ًّٸٌٽ ٿٔهَ ّخ حرن آىځ ڃخ أ٫يىص ٿيٌح حٿٌْځ ىپ ٫ڄڀض هَْ أً 
 ٸٌٽ ن٬ڂ ّخ ٍد ٷي ٻنض أٍؿٌ اً أهَؿظنِ أڅ ٙ ط٬ْينِ ٳْيخ أريح ٳظَٳ٪ ٿو ٗـَسٍؿٌطنِ ٳْ

 ٳْٸٌٽ أُ ٍد أٷَنِ طلض ىٌه حٿ٘ـَس ٳؤٓظ٨پ ر٨ڀيخ ًآٻپ ڃن ػڄَىخ ًأَٗد ڃن ڃخثيخ
ٳْٸٌٽ ّخ حرن آىځ ٳ٬ْخىيه أڅ ٙ ّٔؤٿو ٯَْىخ ٳْينْو ڃنيخ ػڂ طَٳ٪ ٿو ٗـَس ىِ أكٔن ڃن 
حًٕٿَ ًأٯيٵ ڃخء ٳْٸٌٽ أُ ٍد ىٌه ٙ أٓؤٿٺ ٯَْىخ أٷَنِ طلظيخ ٳؤٓظ٨پ ر٨ڀيخ ًآٻپ 

ثيخ ٳْٸٌٽ ّخ حرن آىځ أٿڂ ط٬خىينِ أڅ ٙ طٔؤٿنِ ٯَْىخ ٳْٸٌٽ أُ ڃن ػڄَىخ ًأَٗد ڃن ڃخ
ٍد ىٌه ٙ أٓؤٿٺ ٯَْىخ ٳْٸَه طلظيخ ٬ًّخىيه أڅ ٙ ّٔؤٿو ٯَْىخ ػڂ طَٳ٪ ٿو ٗـَس ٫ني 

خء ٳْٸٌٽ أُ ٍد ٙ أٓؤٿٺ ٯَْىخ ٳؤٷَنِ طلظيخ رخد حٿـنش ىِ أكٔن ڃن حًٕٿْْن ًأٯيٵ ڃ
ڃخثيخ ٳْٸٌٽ ّخ حرن آىځ أٿڂ ط٬خىينِ أڅ ٙ طٔؤٿنِ  ٳؤٓظ٨پ ر٨ڀيخ ًآٻپ ڃن ػڄَىخ ًأَٗد ڃن

ٯَْىخ ٳْٸٌٽ أُ ٍد ىٌه ٙ أٓؤٿٺ ٯَْىخ ٳْٸَه طلظيخ ٬ًّخىيه أڅ ٙ ّٔؤٿو ٯَْىخ ٳْٔڄ٪ 
نش ٳْٸٌٽ طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٓپ ًطڄن أٌٛحص أىپ حٿـنش ٳٚ ّظڄخٿٺ ٳْٸٌٽ أُ ٍد أىهڀنِ حٿـ

ٚػش أّخځ ڃن أّخځ حٿينْخ ٳْٸٌٽ حرن آىځ ٿٺ ڃخ ًّڀٸنو حهلل ڃخٙ ٫ڀڂ ٿو رو ٳْٔؤٽ ًّظڄنَ ڃٸيحٍ ػ
ٓؤٿض ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ ًڃؼڀو ڃ٬و ٷخٽ أرٌ ىََّس ٫ًَ٘س أڃؼخٿو ڃ٬و ػڂ ٷخٽ أكيىڄخ 

 ٿٜخكزو كيع رڄخ ٓڄ٬ض ًأكيع رڄخ ٓڄ٬ض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أٳڀق  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=حٕنٜخٍُ ٫ن أرِ 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كذ حٕنٜخٍ اّڄخڅ ًر٠ٰيڂ نٴخٵ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ڃٌَٓ رن ًٍىحڅ ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ أنو ٷخٽ=
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هلل ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٳيهپ أ٫َحرِ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-
٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳـڀْ ح٫َٕحرِ ٳِ آهَ حٿنخّ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ أٍٻ٬ض ٍٻ٬ظْن ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳؤڃَه ٳؤطَ حٿَكزش حٿظِ ٫ني حٿڄنزَ ٳَٻ٪ ٍٻ٬ظْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ حرن ىزَْس ٫ن كنٖ رن ٫زي  - 

 ٪ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=حهلل أنو ٓڄ
ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ٳٌؿي ٍّق ػٌځ ڃن ٍؿپ ٳٸخٽ ٿو ٿڄخ -

 ٳَ٭ ّن٤ڀٶ أكيٻڂ ٳْؤٻپ ڃن ىٌح حٿوزْغ ػڂ ّؤطِ ٳْئًّنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زي حهلل رن ىزَْس  - 

 رخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=٫ن كنٖ ٷخٽ ٓڄ٬ض أ
 ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ىٍحؽ ٫ن أرِ حٿيْؼڂ ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي=
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٻخٿڄيپ ٷخٽ ٻ٬ټَ حٿِّض ٳبًح ٷَد اٿْو ٓٸ٤ض ٳًَس -

 ًؿيو ٳْو.
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ىٍحؽ أرٌ كيػ - 

 حٿٔڄق أڅ أرخ حٿيْؼڂ كيػو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ٿو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٣ٌرَ ٿڄن ٍآٹ ًآڃن -

ڄن آڃن رِ ًٿڂ َّنِ ٷخٽ رٺ ٷخٽ ٣ٌرَ ٿڄن ٍآنِ ًآڃن رِ ػڂ ٣ٌرَ ػڂ ٣ٌرَ ػڂ ٣ٌرَ ٿ
 ٿو ٍؿپ ًڃخ ٣ٌرَ ٷخٽ ٗـَس ٳِ حٿـنش ڃَْٔس ڃجش ٫خځ ػْخد أىپ حٿـنش طوَؽ ڃن أٻڄخڃيخ.

ؽ ٫ن أرِ حٿيْؼڂ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ىٍح - 
 =٬ْٓي

 ٌح ڃـنٌڅ.٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ أٻؼًَح ًٻَ حهلل كظَ ّٸٌٿ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٷخٽ كيػنِ أرٌ  - 

 ن٠َس أڅ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ كيػو=
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن حٿٌطَ ٳٸخٽ أًطًَح ٷزپ حٿٴـَ.-
كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٓظجـخٍ حٕؿَْ كظَ ّزْن ٿو أؿَه ٫ًن اٿٸخء -

 حٿلـَ ًحٿڀڄْ ًحٿنـٖ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ كيػنخ ىحًى ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
َٜم رخٿلؾ َٛحهخ ٳڀڄخ ٷيڃنخ ڃټش ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو هَؿنخ ڃن حٿڄيّنش ن-

 ًٓڀڂ حؿ٬ڀٌىخ ٫ڄَس اٙ ڃن ٻخڅ ڃ٬و حٿييُ ٳڀڄخ ٻخڅ ٫ْ٘ش حٿظًَّش أىڀڀنخ رخٿلؾ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ٫ڀَ رن ُّي ٫ن حٿلٔن أڅ أرخ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
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هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّڄن٬ن ٍؿٚ ڃيخرش حٿنخّ أڅ ّٸٌځ رلٶ اًح ٫ڀڄو ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-
 ػڂ رټَ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ ٷي ًحهلل ٗيينخه ٳڄخ ٷڄنخ رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كڄْي ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي=

ٸيٍ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ڃن ٍڃ٠خڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ح٣ڀزٌح ٿْڀش حٿ-
 ٳِ طٔ٪ ّزٸْن ًٓز٪ ّزٸْن ًهڄْ ّزٸْن ًػٚع ّزٸْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 
 أرخ أڃخڃش رن ٓيپ رن كنْٲ ّليع ٫ن أرِ ٬ْٓي=

ٿْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أىپ ٷ٨َّش ٿڄخ نِٿٌح ٫ڀَ كټڂ ٬ٓي رن ڃ٬خً أٍٓپ ا-
ٳـخء ٫ڀَ كڄخٍ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷٌڃٌح اٿَ ْٓيٻڂ أً اٿَ هَْٻڂ ٳٸخٽ 

اڅ ىئٙء نِٿٌح ٫ڀَ كټڄٺ ٷخٽ انِ أكټڂ أڅ ّٸظپ ڃن ڃٸخطڀظيڂ ًطٔزَ ًٍحٍّيڂ ٷخٽ ٿٸي 
 .ڄڀٺكټڄض رلټڂ حٿ

٬ٗزش ٷخٽ ٫زي حٿڄڀٺ رن نڄَْ أنزؤنِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ  - 
 ٓؤٿض ٫ټَڃش ڃٌٿَ ُّخى ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

أٍر٪ ٓڄ٬ظين ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٫ـزنِ ًآنٸننِ ٷخٽ ٙ طٔخٳَ حڃَأس -
ڃَْٔس ٌّڃْن أً ٿْڀظْن اٙ ًڃ٬يخ ًُؿيخ أً ًً ڃلَځ ًٙ ٌّٜځ ٌّڃْن ٌّځ حٿٴ٤َ ًٌّځ 

 ٛٚس ر٬ي ٛٚطْن ر٬ي حٿٜزق كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ًر٬ي حٿ٬َٜ كظَ طَٰد حٿنلَ ًٙ
 حٿ٘ڄْ ًٙ ط٘ي حٿَكخٽ اٙ اٿَ ػٚػش ڃٔخؿي ڃٔـي حٿلَحځ ًڃٔـي حٕٷَٜ ًڃٔـيُ ىٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ=

 ْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّنزٌ حٿزَٔ ًحٿظڄَ ؿڄ٬ْخ ًحٿِرْذ ًحٿظڄَ ؿڄ٬ْخ.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٫ظزش ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=
جخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٗي كْخء ڃن حٿ٬ٌٍحء ٳِ هيٍىخ ًٻخڅ اًح ٻَه ْٗ-

 ٫َٳنخه ٳِ ًؿيو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ أنو ٷخٽ=
هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿظٔ٪ ٫َ٘س أً ٓز٪ ٫َ٘س ڃن ٍڃ٠خڅ ٳٜخځ -

 ء.ٛخثڄٌڅ ًأٳ٤َ ڃٴ٤ًَڅ ٳڀڂ ٬ّذ ىئٙء ٫ڀَ ىئٙء ًٙ ىئٙء ٫ڀَ ىئٙ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنِ أنْ رن َّْٓن ٫ن أهْو ڃ٬زي رن  - 

 َّْٓن ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ ٬ٗزش ٷڀض ٿو ٓڄ٬ظو ڃن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ ن٬ڂ=
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٬ِٽ ٷخٽ ٙ ٫ڀْټڂ أڅ ٙ طٴ٬ڀٌح ٳبنڄخ ىٌ حٿٸيٍ.-
ػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٕٛزيخنِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٓڄ٬ض ًٻٌحڅ ّليع ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
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ٷڀن حٿنٔخء ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٯڀذ ٫ڀْٺ حٿَؿخٽ ٳ٬ينخ ڃ٫ٌيح ٳ٫ٌيىن ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
ٷخٿض حڃَأس ّخ ٫ڀْو ًٓڀڂ أّڄخ حڃَأس ڃنټن ٷيڃض ػٚػخ ڃن ًٿيىخ ٻخنٌح ٿيخ كـخرخ ڃن حٿنخٍ ً

 ٌٍٓٽ حهلل أنخ ٷيڃض حػنْن ٷخٽ ًحػنْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ حٿٜيّٶ ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ=
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حڅ ٍؿٚ ٷظپ ط٬ٔش ًط٬ْٔن نٴٔخ ٳٔؤٽ ٫ن أ٫ڀڂ أىپ -

نو ٷظپ ط٬ٔش ًط٬ْٔن نٴٔخ ٳيپ ٿو ڃن طٌرش ٷخٽ ٿٸي ٷظپ حٍٕٝ ٳيٽ ٫ڀَ ٍؿپ ٳؤطخه ٳٸخٽ أ
ط٬ٔش ًط٬ْٔن نٴٔخ ٳڀْٔض ٿو طٌرش ٷخٽ ٳخنظ٠َ ْٓٴو ٳٸظڀو ٳټڄپ ڃخثش ػڂ أنو ڃټغ ڃخ ٗخء 

ٍٝ ٳيٽ ٫ڀَ ٍؿپ ٳؤطخه ٳٸخٽ أنو ٷي ٷظپ ط٬ٔش ًط٬ْٔن نٴٔخ حهلل ػڂ ٓؤٽ ٫ن أ٫ڀڂ أىپ حٕ
رش أهَؽ ڃن حٿٸَّش حٿوزْؼش حٿظِ أنض ريخ اٿَ ٳيپ ٿو ڃن طٌرش ٳٸخٽ ًڃن ّلٌٽ رْنو ًرْن حٿظٌ

ٷَّش ٻٌح ًٻٌح ٳخ٫زي ٍرٺ ٫ِ ًؿپ ٳْيخ ٷخٽ ٳوَؽ ٫ًَٝ ٿو أؿڀو ٳخهظٜڂ ٳْو ڃٚثټش 
٬ٜنِ ٓخ٫ش ٷ٢ ٷخٿض ڃٚثټش حٿَكڄش أنو هَؽ حٿ٬ٌحد ًڃٚثټش حٿَكڄش ٷخٽ ارڀْْ أنو ٿڂ ّ

ټخ ٳخهظٜڄخ اٿْو ٍؿ٪ حٿليّغ طخثزخ ٳ٫ِڂ كڄْي أڅ رټَ أكيػو ٫ن أرِ ٍحٳ٪ ٷخٽ ٳز٬غ حهلل ڃڀ
اٿَ كيّغ ٷظخىس ٷخٽ حن٨ًَح اٿَ أُ حٿٸَّظْن ٻخڅ أٷَد ٳؤٿلٸٌه ريخ ٷخٽ ٷظخىس ٳٸَد حهلل ڃنو 

 ٸٌه رؤىڀيخ.حٿٸَّش حٿٜخٿلش ًرخ٫ي ٫نو حٿٸَّش حٿوزْؼش ٳؤٿل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٷخٽ كيػنِ  - 

 ّلَْ رن كزخڅ ٫ن حرن ڃلَِّْ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ= ڃلڄي رن
ٳِ ٯًِس رنِ حٿڄ٤ٜڀٶ أنيڂ أٛخرٌح ٓزخّخ ٳؤٍحىًح أڅ ّٔظڄظ٬ٌح رين ًٙ ّلڄڀن ٳٔؤٿٌح -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ ٫ڀْټڂ أڅ ٙ طٴ٬ڀٌح ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي ٻظذ ڃن ىٌ 
 هخٿٶ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش.

نِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ٳڀْق ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
 رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٗٺ أكيٻڂ ٳِ ٛٚطو ٳڀڂ ّيٍ ٻڂ ٛڀَ ٳڀْزن -
٫ڀَ حٿْٸْن كظَ اًح حٓظْٸن أڅ ٷي أطڂ ٳڀْٔـي ٓـيطْن ٷزپ أڅ ّٔڀڂ ٳبڅ ٻخنض ٛٚطو ًطَح 

 ٴ٬خ ًاڅ ٻخنض ٗٴ٬خ ٻخڅ ًٿٺ طَٯْڄخ ٿڀ٤ْ٘خڅ.ٛخٍص ٗ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ أىپ حٿيٍؿخص حٿ٬ڀَ ٿَْحىڂ ڃن طلظيڂ ٻڄخ طًَڅ -

 َ ڃنيڂ ًأن٬ڄخ.حٿنـڂ ٳِ أٳٶ حٿٔڄخء ًأرٌ رټَ ٫ًڄ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ؼڄخڅ حٿزظِ ٫ن أرِ  - 

 حٿوڀْپ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
أٛزنخ نٔخء ڃن ٓزِ أ٣ًخّ ًٿين أًُحؽ ٳټَىنخ أڅ نٸ٪ ٫ڀْين ًٿين أًُحؽ ٳٔؤٿنخ حٿنزِ -

ٔخء اٙ ڃخ ڃڀټض أّڄخنټڂ ٷخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنِٿض ىٌه حّٓش ًحٿڄلٜنخص ڃن حٿن
 ٳخٓظلڀڀنخ ريخ ٳًَؿين.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ًٻٌحڅ ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّز٠ٰن حٕنٜخٍ ٍؿپ ّئڃن رخهلل ًٌٍٓٿو.-
خ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرْو ٫ن حرن أرِ ن٬ڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ر٬غ ٫ڀِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ رخٿْڄن رٌىْزش ٳِ طَرظيخ ٳٸٔڄيخ رْن حٕٷ٩َ -

رن كخرْ حٿلن٨ڀِ ػڂ أكي رنِ ڃـخٗ٪ ًرْن ٫ْْنش رن ريٍ حٿٴِحٍُ ًرْن ٫ڀٸڄش رن ٫ٚػش 
 ٚد ًرْن ُّي حٿوَْ حٿ٤خثِ ػڂ أكي رنِ نزيخڅ ٳٌٻَ حٿليّغ.حٿ٬خڃَُ ػڂ أكي رنِ ٻ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٳ٠ْپ ٬ّنِ حرن ڃًَُٵ ٫ن ٤٫ْش  - 
 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ ٍؿٚ ٓؤٿو ٫ن ٯٔپ حٿَأّ ٳٸخٽ ّټٴْٺ ػٚع كٴنخص أً ػٚع أٻٲ ػڂ ؿڄ٪ ّيّو ػڂ ٷخٽ -
ٻؼَْ حٿ٬َ٘ ٷخٽ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ أٻؼَ ٬َٗح ّخ أرخ ٬ْٓي انِ ٍؿپ 

 ڃنٺ ًأ٣ْذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرْو ٫ن حرن أرِ ن٬ڂ ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٕٷ٩َ ر٬غ ٫ڀِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ رخٿْڄن رٌىْزش ٳِ طَرظيخ ٳٸٔڄيخ رْن ح-

رن كخرْ حٿلن٨ڀِ ػڂ أكي رنِ ڃـخٗ٪ ًرْن ٫ْْنش رن ريٍ حٿٴِحٍُ ًرْن ٫ڀٸڄش رن ٫ٚػش 
حٿ٬خڃَُ ػڂ أكي رنِ ٻٚد ًرْن ُّي حٿوَْ حٿ٤خثِ ػڂ أكي رنِ نزيخڅ ٷخٽ ٳ٠ٰزض ٷَّٖ 

ًحٕنٜخٍ ٷخٿٌح ٤٬ِّ ٛنخىّي أىپ نـي ًّي٫نخ ٷخٽ انڄخ أطؤٿٴيڂ ٷخٽ ٳؤٷزپ ٍؿپ ٯخثَ حٿ٬ْنْن 
ـزْن ٻغ حٿڀلْش ڃَ٘ٱ حٿٌؿنظْن ڃلڀٌٵ ٷخٽ ٳٸخٽ ّخ ڃلڄي حطٶ حهلل ٷخٽ ٳڄن ٤ّْ٪ نخطت حٿ

ٿنزِ حهلل اًح ٫ْٜظو ّؤڃننِ ٫ڀَ أىپ حٍٕٝ ًٙ طؤڃنٌنِ ٷخٽ ٳٔؤٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ ٷظڀو ح
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍحه هخٿي رن حٿٌٿْي ٳڄن٬و ٳڀڄخ ًٿَ ٷخٽ اڅ ڃن ٟج٠ت ىٌح ٷٌځ ّٸَإڅ 

خؿَىڂ ّڄَٷٌڅ ڃن حٗٓٚځ ڃًَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش ّٸظڀٌڅ أىپ حٗٓٚځ حٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ كن
 ًّي٫ٌڅ أىپ حًٕػخڅ ٿجن أنخ أىٍٻظيڂ ٕٷظڀنيڂ ٷظپ ٫خى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿ٬ٌٳِ ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أن٬ڂ ًٛخكذ حٿٌٍٜ ٷي حٿظٸڂ حٿٌٍٜ ًكنَ  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ْڀو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٻْٲ-
 ؿزيظو ًأَٰٛ ٓڄ٬و ّنظ٨َ ڃظَ ّئڃَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٓڄ٬ْپ رن أڃْش ٫ن ڃلڄي  - 
 رن ّلَْ رن كزخڅ ٫ن ّلَْ رن ٫ڄخٍس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

طڄَ ٛيٷش كظَ ّزڀٮ هڄٔش أًٓخٵ ًٙ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ ٳِ كذ ًٙ -
 ٳْڄخ ىًڅ هڄْ ًًى ٛيٷش ًٿْْ ٳْڄخ ىًڅ هڄْ أًحٵ ٛيٷش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ كيػنخ ٫ْخٝ  - 
 رن ٫زي حهلل رن٬ٔي رن أرِ َٓف ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
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هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛخ٫خ ڃن ٬َْٗ ٛخ٫خ ٻنخ نئىُ ٛيٷش حٿٴ٤َ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ ح-
ڃن طڄَ ٛخ٫خ ڃن ُرْذ ٛخ٫خ ڃن أٷ٢ ٳڀڄخ ؿخء ڃ٬خًّش ؿخءص حٿٔڄَحء ٳَأٍ أڅ ڃيح ٬ّيٽ 

 ڃيّن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُرْي ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن  - 

 أرِ حٿزوظَُ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّلٸَڅ أكيٻڂ نٴٔو أڅ ٍَّ أڃَ حهلل ٳْو ڃٸخٙ ٳٚ ٷخٽ ٌٍٓٽ ح-

ّٸٌٽ ٳْو ٳْٸخٽ ٿو ٌّځ حٿٸْخڃش ڃخ ڃن٬ٺ أڅ طټٌڅ ٷڀض ٳِ ٻٌح ًٻٌح ٳْٸٌٽ ڃوخٳش حٿنخّ ٳْٸٌٽ 
 اّخُ أكٶ أڅ طوخٱ.

ِ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنِ ّلَْ ٬ّن - 
 أرِ ٻؼَْ ٫ن نخٳ٪ ڃٌٿَ حرن ٫ڄَ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ر٠٬يخ  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طز٬ٌْح حٿٌىذ رخٿٌىذ اٙ ڃؼٚ رڄؼپ ٙ ّ٘ٲ-
٫ڀَ ر٬ٞ ًٙ طز٬ٌْح حٿٌٍٵ رخٿٌٍٵ اٙ ڃؼٚ رڄؼپ ٙ ّ٘ٲ ر٠٬يخ ٫ڀَ ر٬ٞ ًٙ طز٬ٌْح 

 .ٯخثزخ رنخؿِ
كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٤٫خء ٤٫ًْش ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 ٬ْٓي ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ=
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ٫ڀَ ٍحكڀظو ٳِ حٿظ٩ٌ٤ كْؼڄخ طٌؿيض رو ٌّڃت -

 اّڄخء ًّـ٬پ حٿٔـٌى أهٴٞ ڃن حٿَٻ٩ٌ ٷخٽ ٫زي حهلل ًحٿٌٜحد ٤٫ْش.
ػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ريَحځ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٛٚس ر٬ي حٿٴـَ كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ًٙ ر٬ي حٿ٬َٜ -

 كظَ طَٰد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٍر٬ْش ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن  - 

 حٿويٍُ ٷخٽ=أرِ ٬ْٓي 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٙ ّ٘ټَ حٿنخّ ٙ ّ٘ټَ حهلل ٫ِ ًؿپ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخىڄخځ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنِ أرٌ  - 

 ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٷخٽ=
نظليع ٷخٽ ٳوَؽ ٷخٽ ٷڀض حن٤ڀٸض اٿَ أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ ٷڀض أٙ طوَؽ رنخ اٿَ حٿنوپ -

كيػنِ ڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ ٿْڀش حٿٸيٍ ٷخٽ ح٫ظټٲ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬َ٘ حًٕٽ ڃن ٍڃ٠خڅ ٳخ٫ظټٴنخ ڃ٬و ٳؤطخه ؿزَّپ ٳٸخٽ اڅ حٿٌُ 

 خ ٻخڅ ٛزْلش ٫َّ٘ن ڃن ٍڃ٠خڅ ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂط٤ڀذ أڃخڃٺ ٳڀڄ
ه٤ْزخ ٳٸخٽ ڃن ٻخڅ ح٫ظټٲ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀَْؿ٪ ٳبنِ أٍّض ٿْڀش 

ٍأّض ٻخنِ أٓـي  حٿٸيٍ ًانيخ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ڃن ٍڃ٠خڅ ٳِ ًطَ ًانِ أنْٔظيخ ًانِ
ٳِ ٣ْن ًڃخء ٷخٽ ًڃخ طٍَ ٳِ حٿٔڄخء ٷخٽ ىڄخځ أكٔزو ٷخٽ ٷ٫ِش ٓڄَ حٿْٰڂ رخٓڂ ٳـخءص 

ي ؿَّي حٿنوپ ٳؤڃ٤َنخ ٳٜڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓلخرش ًٻخڅ ٓٸٲ حٿڄٔـ
 ٳَأّض أػَ حٿ٤ْن ًحٿڄخء ٫ڀَ ؿزيش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٍنزظو طٜيّٸخ ٿَإّخه.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٔض ٫َ٘س ڃن ٍڃ٠خڅ ٳڄنخ ڃن ٛخځ ًڃنخ ڃن ٯًِنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ -
 أٳ٤َ ٳڀڂ ٬ّذ حٿٜخثڂ ٫ڀَ حٿڄٴ٤َ ًٿڂ ٬ّذ حٿڄٴ٤َ ٫ڀَ حٿٜخثڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٳِ  - 
أڅ أرخ حٿڄظٌٻپ حٿنخؿِ كيػيڂ أڅ  ىٌه حّٓش ًن٫ِنخ ڃخ ٳِ ٛيًٍىڂ ڃن ٯپ ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس

 أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ كيػيڂ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوڀٚ حٿڄئڃنٌڅ ڃن حٿنخٍ ٳْلزٌٔڅ ٫ڀَ ٷن٤َس رْن -

حٿـنش ًحٿنخٍ ٳْٸظٚ ٿز٠٬يڂ ڃن ر٬ٞ ڃ٨خٿڂ ٻخنض رْنيڂ ٳِ حٿينْخ كظَ اًح ىٌرٌح ًنٸٌح 
رْيه ٕكيىڂ أىيٍ ٿڄنِٿو ٳِ حٿـنش ڃنو ٿڄنِٿو أًڅ ٿيڂ ٳِ ىهٌٽ حٿـنش ٷخٽ ٳٌحٿٌُ نٴِٔ 

 .خٽ ٷظخىس ًٷخٽ ر٠٬يڂ ڃخ ّ٘زو ٿيڂ اٙ أىپ ؿڄ٬ش كْن حنَٜٳٌح ڃن ؿڄ٬ظيڂٻخڅ ٳِ حٿينْخ ٷ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
ٷخٽ ٿْْ ٳْڄخ ىًڅ هڄْ ًًى ٛيٷش ًٙ ٳْڄخ ىًڅ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-

 هڄْ أًحٵ ٛيٷش ًٙ ٳْڄخ ىًڅ هڄْ أًٓٶ ٛيٷش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٬ْٓي رن  - 

 حٿڄْٔذ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ًأرِ ىََّس=
ّوَؿخڅ ڃن حٿنخٍ ّٸٌٽ حهلل ٙكيىڄخ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ آهَ ٍؿڀْن-

ّخ حرن آىځ ڃخ أ٫يىص ٿيٌح حٿٌْځ ىپ ٫ڄڀض هَْح ٷ٢ ىپ ٍؿٌطنِ ٳْٸٌٽ ٙ أُ ٍد ٳْئڃَ رو 
اٿَ حٿنخٍ ٳيٌ أٗي أىپ حٿنخٍ كَٔس ًّٸٌٽ ٿٔهَ ّخ حرن آىځ ڃخًح أ٫يىص ٿيٌح حٿٌْځ ىپ 

 ٫ڄڀض هَْح ٷ٢ ىپ ٍؿٌطنِ ٳْٸٌٽ ٙ ّخ ٍد اٙ أنِ ٻنض
ٳَْٳ٪ ٿو ٗـَس ٳْٸٌٽ أُ ٍد أٷَنِ طلض ىٌه حٿ٘ـَس ٳؤٓظ٨پ ر٨ڀيخ ًآٻپ  حٍؿٌٹ ٷخٽ

ڃن ػڄَىخ ًأَٗد ڃن ڃخثيخ ٬ًّخىيه أڅ ٙ ّٔؤٿو ٯَْىخ ٳْٸَه طلظيخ ػڂ طَٳ٪ ٿو ٗـَس ىِ 
أكٔن ڃن حًٕٿَ ًأٯيٵ ڃخء ٳْٸٌٽ أُ ٍد أٷَنِ طلظيخ ٙ أٓؤٿٺ ٯَْىخ ٳؤٓظ٨پ ر٨ڀيخ 

ٌٽ ّخ حرن آىځ أٿڂ ط٬خىينِ أڅ ٙ طٔؤٿنِ ٯَْىخ ٳْٸٌٽ ڃخثيخ ٳْٸ ًآٻپ ڃن ػڄَىخ ًحَٗد ڃن
أُ ٍد ىٌه ٙ أٓؤٿٺ ٯَْىخ ٬ًّخىيه أڅ ٙ ّٔؤٿو ٯَْىخ ٳْٸَه طلظيخ ػڂ طَٳ٪ ٿو ٗـَس ٫ني 

حٿـنش ىِ أكٔن ڃن حًٕٿظْن ًأٯيٵ ڃخء ٳْٸٌٽ أُ ٍد ىٌه أٷَنِ طلظيخ ٳْينْو ڃنيخ  رخد
حٿـنش ٳڀڂ ّظڄخٿٺ ٳْٸٌٽ أُ ٍد حٿـنش أُ ٬ًّخىيه أڅ ٙ ّٔؤٿو ٯَْىخ ٳْٔڄ٪ أٌٛحص أىپ 

ٍد أىهڀنِ حٿـنش ٳْٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٓپ ًطڄنو ٳْٔؤٿو ًّظڄنَ رڄٸيحٍ ػٚػش أّخځ ڃن أّخځ 
 ڃخ ٙ ٫ڀڂ ٿو رو ٳْٔؤٽ ًّظڄنَ ٳبًح ٳَ٭ ٷخٽ ٿٺ ڃخ ٓؤٿض ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي ًڃؼڀو حٿينْخ ًّڀٸنو حهلل

ڄخ ٿٜخكزو كيع رڄخ ٓڄ٬ض ًأكيع رڄخ ڃ٬و ًٷخٽ أرٌ ىََّس ٫ًَ٘س أڃؼخٿو ڃ٬و ٷخٽ أكيى
 .ٓڄ٬ض

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ىحًى ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي أً ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
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ٷيڃنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نَٜم رخٿلؾ َٛحهخ ٳڀڄخ ٣ٴنخ رخٿزْض ٷخٽ -
 ٿظًَّش أكَڃنخ رخٿلؾ.حؿ٬ڀٌىخ ٫ڄَس ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ىحًى ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي أً ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٗظټَ ٳؤطخه ؿزَّپ ٳٸخٽ رٔڂ حهلل أٍٷْٺ ڃن ٻپ ِٗء -
 ّئًّٺ ڃن ٻپ كخٓي ٫ًْن حهلل ّ٘ٴْٺ.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ىٍحؽ ٫ن أرِ حٿيْؼڂ ٫ن أرِ كيػنخ ٫ز - 
 ٬ْٓي=

٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٻپ كَٱ ڃن حٿٸَآڅ ٌّٻَ ٳْو حٿٸنٌص ٳيٌ -
 ٣خ٫ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ىٍحؽ ٫ن أرِ حٿيْؼڂ ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي=

٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ًّپ ًحى ٳِ ؿينڂ ّيٌُ ٳْو حٿټخٳَ أٍر٬ْن -
هَّٴخ ٷزپ أڅ ّزڀٮ ٷ٬َه ًحٿ٬ٌٜى ؿزپ ڃن نخٍ ٬ّٜي ٳْو ٓز٬ْن هَّٴخ ّيٌُ رو ٻٌٿٺ ٳْو 

 أريح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ىٍحؽ ٫ن أرِ حٿيْؼڂ ٫ن أرِ  - 

 ي حٿويٍُ=٬ْٓ
٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٓظټؼًَح ڃن حٿزخٷْخص حٿٜخٿلخص ٷْپ ًڃخ ىِ ّخ -

ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حٿڄڀش ٷْپ ًڃخ ىِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حٿڄڀش ٷْپ ًڃخ ىِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حٿڄڀش 
 س اٙ رخهلل.ٷْپ ًڃخ ىِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حٿظټزَْ ًحٿظيڀْپ ًحٿظٔزْق ًحٿظلڄْي ًٙ كٌٽ ًٙ ٷٌ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ىٍحؽ ٫ن أرِ حٿيْؼڂ ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ=

٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّنٜذ ٿڀټخٳَ ٌّځ حٿٸْخڃش ڃٸيحٍ هڄْٔن أٿٲ ٓنش -
 ڃَْٔس أٍر٬ْن ٓنش. ٻڄخ ٿڂ ٬ّڄپ ٳِ حٿينْخ ًاڅ حٿټخٳَ ٿٍَْ ؿينڂ ٨ًّن أنيخ ڃٌحٷ٬ظو ڃن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ىٍحؽ ٫ن أرِ حٿيْؼڂ ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ=

٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حٿَؿپ ٿْظټت ٳِ حٿـنش ٓز٬ْن ٓنش ٷزپ أڅ -
ٴَ ڃن حٿڄَآس ًاڅ ّظلٌٽ ػڂ طؤطْو حڃَأطو ٳظ٠َد ٫ڀَ ڃنټزْو ٳْن٨َ ًؿيو ٳِ هيىخ أٛ

أىنَ ٿئٿئس ٫ڀْيخ ط٠ِء ڃخ رْن حٿڄَ٘ٵ ًحٿڄَٰد ٳظٔڀڂ ٫ڀْو ٷخٽ ٳَْى حٿٔٚځ ًّٔؤٿيخ ڃن 
ټٌڅ ٫ڀْيخ ٓز٬ٌڅ ػٌرخ أىنخىخ ڃؼپ حٿن٬ڄخڅ ڃن ٣ٌرَ أنض ًطٸٌٽ أنخ ڃن حٿڄِّي ًأنو ٿْ

ٳْنٴٌىخ رَٜه كظَ ٍَّ ڃن ٓخٷيخ ڃن ًٍحء ًٿٺ ًاڅ ٫ڀْيخ ڃن حٿظْـخڅ اڅ أىنَ ٿئٿئس 
 ڀْيخ ٿظ٠ِء ڃخ رْن حٿڄَ٘ٵ ًحٿڄَٰد.٫
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ىٍحؽ ٫ن أرِ حٿيْؼڂ ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ=
 ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ حٿ٘ظخء ٍرْ٪ حٿڄئڃن.-
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حؽ ٫ن أرِ حٿيْؼڂ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ىٍ - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷْپ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ٻخڅ ڃٸيحٍه هڄْٔن أٿٲ ٓنش ڃخ أ٣ٌٽ ىٌح حٿٌْځ -
ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه أنو ٿْوٴٲ ٫ڀَ حٿڄئڃن كظَ ّټٌڅ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ أهٲ ٫ڀْو ڃن ٛٚس ڃټظٌرش ّٜڀْيخ ٳِ حٿينْخ٫ًن ٌٍٓٽ حهلل
ٓخٿڂ ًٯخنڂ ًٗخؿذ ٫ًن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ًٳَٕ  حٿڄـخٿْ ػٚػش

څ حٍطٴخ٫يخ ٻڄخ رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ ًاڅ ڃخ رْن حٿٔڄخء ڃَٳ٫ٌش ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ا
ٳ٠پ ًحٍٕٝ ٿڄَْٔس هڄٔڄخثش ٓنش ًريٌح حٗٓنخى أنو ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿ٬زخى أ

ىٍؿش ٫ني حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ حٿٌحٻًَڅ حهلل ٻؼَْح ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃن حٿٰخُُ ٳِ 
ٿڄَ٘ٻْن كظَ ّنټَٔ ًّوظ٠ذ ىڃخ ٿټخڅ ٓزْپ حهلل ٷخٽ ٿٌ َٟد رْٔٴو ٳِ حٿټٴخٍ ًح

حٿٌحٻًَڅ حهلل أٳ٠پ ڃنو ىٍؿش ًريٌح حٗٓنخى ٷخٽ ىخؿَ ٍؿپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ڄن ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىـَص حٿَ٘ٹ ًٿټنو حٿـيخى ىپ ًٓڀڂ ڃن حٿْ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٍؿ٪ اٿَ رخٿْڄن أرٌحٹ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ أًنخ ٿٺ ٷخٽ ٙ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
أرٌّٺ ٳخٓظؤًنيڄخ ٳبڅ ٳ٬ٚ ًاٙ ٳزَىڄخ ًريٌح حٙٓنخى ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو 

ِ ًؿپ ٬ْٓڀڂ أىپ حٿـڄ٪ حٿٌْځ ڃن أىپ حٿټَځ ٳٸْپ ًڃن أىپ حٿټَځ ّخ ٷخٽ ّٸٌٽ حٿَد ٫
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ  ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ أىپ حٿٌٻَ ٳِ حٿڄٔخؿي ًريٌح حٗٓنخى أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ

اڅ أىنَ أىپ حٿـنش ڃنِٿش حٿٌُ ٿو ػڄخنٌڅ أٿٲ هخىځ ًحػنخڅ ًٓز٬ٌڅ ًُؿش ًّنٜذ ٿو ٷزش 
ن حٿـخرْش ًٛن٬خء ًريٌح حٗٓنخى أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ڃن ٿئٿئ ًّخٷٌص ًُرَؿي ٻڄخ رْ

ڀَ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن طٌحٟ٪ هلل ىٍؿش ٍٳ٬و حهلل ىٍؿش كظَ ّـ٬ڀو ٳِ ٫ڀْْن ًڃن طټزَ ٫
حهلل ىٍؿش ٬ًٟو حهلل ىٍؿش كظَ ّـ٬ڀو ٳِ أٓٴپ حٿٔخٳڀْن ًريٌح حٗٓنخى ٫ن ٌٍٓٽ حهلل 

ظخى حٿڄٔـي ٳخٗييًح ٿو رخّٗڄخڅ ٳبڅ حهلل ٷخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ اًح ٍأّظڂ حٿَؿپ ٬ّ
هلل حنڄخ ٬ّڄَ ڃٔخؿي حهلل ڃن آڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ًريٌح حٗٓنخى ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح

٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳڀْټَځ ْٟٴو ٷخٿيخ ػٚػخ ٷخٽ ًڃخ ٻَحڃش حٿ٠ْٲ 
ًٿٺ ٳيٌ ٫ڀْو ٛيٷش ًريٌح حٗٓنخى أڅ ٌٍٓٽ حهلل  ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ػٚػش أّخځ ٳڄخ ؿڀْ ر٬ي

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن كڀٲ ٫ڀَ ّڄْن ٳَأٍ هَْح ڃنيخ ٳټٴخٍطيخ طَٻيخ ًريٌح حٗٓنخى 
ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أكذ حهلل حٿ٬زي أػنَ ٫ڀْو ڃن حٿوَْ ٓز٬ش 

 ڃن حٿَ٘ ٓز٬ش أ٬ٟخٱ ٿڂ ٬ّڄڀيخ.أ٬ٟخٱ ٿڂ ٬ّڄڀيخ ًاًح أرٰٞ حهلل حٿ٬زي أػنَ ٫ڀْو 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ىٍحؽ ٫ن أرِ حٿيْؼڂ  - 

 =٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرِ
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٷخٽ ارڀْْ أُ ٍد ٙ أُحٽ أٯٌُ رنِ آىځ ڃخ ىحڃض -

 پ ٙ أُحٽ أٯٴَ ٿيڂ ڃخ حٓظٰٴًَنِ.أًٍحكيڂ ٳِ أؿٔخىىڂ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿَد ٫ِ ًؿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ًكيػنِ ٫خٛڂ رن  - 

 ٫ڄَ رن ٷظخىس ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٿڄخ أ٤٫َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ أ٤٫َ ڃن طڀٺ حٿ٤٬خّخ ٳِ ٷَّٖ ًٷزخثپ -

ټن ٳِ حٕنٜخٍ ڃنيخ ِٗء ًؿي ىٌح حٿلِ ڃن حٕنٜخٍ ٳِ أنٴٔيڂ كظَ ٻؼَص حٿ٬َد ًٿڂ ّ
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ٳْيڂ حٿٸخٿش كظَ ٷخٽ ٷخثڀيڂ ٿٸِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷٌڃو ٳيهپ ٫ڀْو ٬ٓي رن 
هلل اڅ ىٌح حٿلِ ٷي ًؿيًح ٫ڀْٺ ٳِ أنٴٔيڂ ٿڄخ ٛن٬ض ٳِ ىٌه حٿٴت ٫زخىس ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ ح

ْض ٤٫خّخ ٨٫خڃخ ٳِ ٷزخثپ حٿ٬َد ًٿڂ ّټن ٳِ ىٌح حٿٌُ أٛزض ٷٔڄض ٳِ ٷٌڃٺ ًأ٤٫
 حٿلِ ڃن حٕنٜخٍ ِٗء ٷخٽ ٳؤّن أنض ڃن ًٿٺ ّخ ٬ٓي ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أنخ اٙ حڃَإ ڃن
ٷٌڃِ ًڃخ أنخ ٷخٽ ٳخؿڄ٪ ٿِ ٷٌڃٺ ٳِ ىٌه حٿل٨َْس ٷخٽ ٳوَؽ ٬ٓي ٳـڄ٪ حٿنخّ ٳِ طڀٺ 

خء آهًَڅ ٳَىىڂ ٳڀڄخ حؿظڄ٬ٌح حٿل٨َْس ٷخٽ ٳـخء ٍؿخٽ ڃن حٿڄيخؿَّن ٳظَٻيڂ ٳيهڀٌح ًؿ
أطخه ٬ٓي ٳٸخٽ ٷي حؿظڄ٪ ٿٺ ىٌح حٿلِ ڃن حٕنٜخٍ ٷخٽ ٳؤطخىڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ػنَ ٫ڀْو رخٿٌُ ىٌ ٿو أىپ ػڂ ٷخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ ڃخ ٷخٿش رڀٰظنِ ٫نټڂ ًٓڀڂ ٳلڄي حهلل ًأ
ٻڂ حهلل ًأ٫يحء ٳؤٿٲ حهلل ًؿيس ًؿيطڄٌىخ ٳِ أنٴٔټڂ أٿڂ آطټڂ ٟٚٙ ٳييحٻڂ حهلل ٫ًخٿش ٳؤٯنخ

رْن ٷڀٌرټڂ ٷخٿٌح رپ حهلل ًٌٍٓٿو أڃن ًأٳ٠پ ٷخٽ أٙ طـْزٌننِ ّخ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ ٷخٿٌح 
حهلل ًهلل ًٿٌَٓٿو حٿڄن ًحٿٴ٠پ ٷخٽ أڃخ ًحهلل ٿٌ ٗجظڂ ٿٸڀظڂ ٳڀٜيٷظڂ ًرڄخًح نـْزٺ ّخ ٌٍٓٽ 

ُِٛيٷظڂ أطْظنخ ڃټٌرخ ٳٜيٷنخٹ ًڃوًٌٙ ٳنَٜنخٹ ٣ًَّيح ٳؤًّنخٹ ً ٫خثٚ ٳؤٯنْنخٹ أًؿيطڂ ً
ٳِ أنٴٔټڂ ّخ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ ٳِ ٿ٬خ٫ش ڃن حٿينْخ طؤٿٴض ريخ ٷٌڃخ ٿْٔڀڄٌح ًًٻڀظټڂ اٿَ 

َ٘ حٕنٜخٍ أڅ ٌّىذ حٿنخّ رخٿ٘خس ًحٿز٬َْ ًطَؿ٬ٌڅ رٌَٓٽ آٚڃټڂ أٳٚ طٌَٟڅ ّخ ڃ٬
ح ڃن حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍكخٿټڂ ٳٌحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٿٌٙ حٿيـَس ٿټنض حڃَإ

حٕنٜخٍ ًٿٌ ٓڀٺ حٿنخّ ٬ٗزخ ًٓڀټض حٕنٜخٍ ٬ٗزخ ٿٔڀټض ٬ٗذ حٕنٜخٍ حٿڀيڂ حٍكڂ 
ٳزټَ حٿٸٌځ كظَ أه٠ڀٌح ٿلخىڂ ًٷخٿٌح  حٕنٜخٍ ًأرنخء حٕنٜخٍ ًأرنخء أرنخء حٕنٜخٍ ٷخٽ

 ٍْٟنخ رٌَٓٽ حهلل ٷٔڄخ ًك٨خ ػڂ حنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًطٴَٷنخ.
يػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٫خٛڂ كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

رن ٫ڄَ رن ٷظخىس حٕنٜخٍُ ػڂ حٿ٨ٴَُ ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي أكي رنِ ٫زي حٕٗيپ ٫ن أرِ 
 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّٴظق ّؤؿٌؽ ًڃؤؿٌؽ ّوَؿٌڅ ٫ڀَ حٿنخّ -
پ كيد ّنٔڀٌڅ ٳٌْٰ٘څ حٍٕٝ ًّنلخُ حٿڄٔڀڄٌڅ ٫نيڂ اٿَ ٻڄخ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن ٻ

ڃيحثنيڂ ًكٌٜنيڂ ٠ًّڄٌڅ اٿْيڂ ڃٌحْٗيڂ ًَّ٘رٌڅ ڃْخه حٍٕٝ كظَ أڅ ر٠ٰيڂ ٿْڄَ 
رخٿنيَ ٳَْ٘رٌڅ ڃخ ٳْو كظَ ّظَٻٌه ّزٔخ كظَ أڅ ڃن ر٬يىڂ ٿْڄَ رٌٿٺ حٿنيَ ٳْٸٌٽ ٷي ٻخڅ 

ٜن أً ڃيّنش ٷخٽ ٷخثڀيڂ ىئٙء أىپ ىينخ ڃخء ڃَس كظَ ًح ٿڂ ّزٶ ڃن حٿنخّ اٙ أكي ٳِ ك
حٍٕٝ ٷي ٳَٯنخ ڃنيڂ رٸِ أىپ حٿٔڄخء ٷخٽ ػڂ ّيِ أكيىڂ كَرظو ػڂ َّڃِ ريخ اٿَ حٿٔڄخء 

ش ىڃخ ٿڀزٚء ًحٿٴظنش ٳزْنخ ىڂ ٫ڀَ ًٿٺ اً ر٬غ حهلل ىًىح ٳِ أ٫نخٷيڂ ٻنٰٲ ٳظَؿ٪ ڃوظ٠ز
ٌٽ حٿڄٔڀڄٌڅ اٙ حٿـَحٍ حٿٌُ ّوَؽ ٳِ أ٫نخٷيڂ ٳْٜزلٌڅ ڃٌطَ ٙ ّٔڄ٪ ٿيڂ كٔخ ٳْٸ

ٍؿپ َُّ٘ نٴٔو ٳْن٨َ ڃخ ٳ٬پ ىٌح حٿ٬يً ٷخٽ ٳْظـَى ٍؿپ ڃنيڂ ٿٌٿٺ ڃلظٔزخ ٿنٴٔو ٷي 
ڃٌطَ ر٠٬يڂ ٫ڀَ ر٬ٞ ٳْنخىُ ّخ ڃ٬َ٘ حٿڄٔڀڄٌڅ  أ٧نيخ ٫ڀَ أنو ڃٸظٌٽ ٳْنِٽ ٳْـيىڂ

أٙ أرًَ٘ح ٳبڅ حهلل ٷي ٻٴخٻڂ ٫يًٻڂ ٳْوَؿٌڅ ڃن ڃيحثنيڂ ًكٌٜنيڂ ًَّٔكٌڅ ڃٌحْٗيڂ 
ٿيخ ٫ٍِ اٙ ٿلٌڃيڂ ٳظ٘ټَ ٫نو ٻؤكٔن ڃخ ط٘ټَ ٫ن ِٗء ڃن حٿنزخص أٛخرظو  ٳڄخ ّټٌڅ

 ٷ٢.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 
 أڅ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ أهزَه=

نٌح ڃؼپ أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ْٓوَؽ ٷٌځ ڃن حٿنخٍ ٷي حكظَٷٌح ًٻخ-
 حٿلڄڂ ٳٚ ِّحٽ أىپ حٿـنش ٌَّٗڅ ٫ڀْيڂ حٿڄخء ٳْنزظٌڅ ٻڄخ طنزض حٿٸؼخء ٳِ كڄْڀش حٿْٔپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي رن أرِ  - 
 ْٗزش كيػنخ ؿََّ ٫ن ڃَْٰس ٫ن ارَحىْڂ رن ٓيپ ٫ن ٷ٫ِش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٌٛځ ٌّځ ٫ْي ًٙ طٔخٳَ حڃَأس ػٚػخ اٙ ڃ٪ ًُ ٷخٽ ٍٓ-
ڃلَځ ًٙ ط٘ي حٿَكخٽ اٙ اٿَ ػٚػش ڃٔخؿي ڃٔـي حٿلَحځ ًڃٔـي حٿڄيّنش ًحٿڄٔـي حٕٷَٜ 

ٷخٽ ًًى٩ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ٳٸخٽ ٿو أّن طَّي ٳٸخٽ أٍّي رْض حٿڄٸيّ 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜٚس ٳِ ىٌح حٿڄٔـي أٳ٠پ ٬ّنِ ڃن أٿٲ ٛٚس ٳِ ٛڀَ حهلل ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ

 .ٯَْه اٙ حٿڄٔـي حٿلَحځ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٫زي حٿَكڄن حٕنٜخٍُ ٫ن نيخٍ حٿ٬زيُ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
څ حهلل ّٔؤٽ حٿ٬زي ٌّځ حٿٸْخڃش كظَ أنو ٿْٔؤٿو ّٸٌٽ أُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ا-

 ٫زيُ ٍأّض ڃنټَح ٳڀڂ طنټَه ٳبًح ٿٸن حهلل ٫زيح كـظو ٷخٽ ّخ ٍد ًػٸض رٺ ًهٴض حٿنخّ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٫ٸزش  - 

 رن ٫زي حٿٰخٳَ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ًٻَ ٍؿٚ ٳْڄن ٓڀٲ أً ٷخٽ ٳْڄن ٻخڅ ٷزڀټڂ ػڂ ًٻَ ٫ن ح-

ٻڀڄش ڃ٬نخىخ أ٤٫خه حهلل ڃخٙ ًًٿيح ٷخٽ ٳڀڄخ ك٠َه حٿڄٌص ٷخٽ ٿزنْو أُ أد ٻنض ٿټڂ ٳٸخٿٌح 
هَْ أد ٷخٽ ٳبنو ٿڂ ّزض؟؟ٍ ٫ني حهلل هَْح ٷ٢ ٷخٽ ٳٴَٔىخ ٷظخىس ٿڂ ّيهَ ٫ني حهلل هَْح ًاڅ 

٫ڀْو ٬ٌّرو ٳبًح أنخ ڃض ٳؤكَٷٌنِ كظَ اًح َٛص ٳلڄخ ٳخٓظلٸٌنِ أً ٷخٽ ّٸيٍ حهلل 
ٳؤهٌ ڃٌحػْٸيڂ ٫ڀَ ًٿٺ ٷخٽ ٳخٓيټٌنِ ػڂ اًح ٻخڅ ٍّق ٫خٛٲ ٳؤًًٍنِ ٳْيخ ٷخٽ نزِ حهلل 

ٳٴ٬ڀٌح ًٿٺ ًٍرِ ٳڀڄخ ڃخص أكَٷٌه ػڂ ٓلٸٌه أً ٓيټٌه ػڂ ًًٍه ٳِ ٌّځ ٫خٛٲ ٷخٽ ٳٸخٽ 
ٽ حهلل أُ ٫زيُ ڃخ كڄڀٺ ٫ڀَ أڅ ٳ٬ڀض ڃخ ٳ٬ڀض ٳٸخٽ ّخ ٍد حهلل ٿو ٻن ٳبًح ىٌ ٍؿپ ٷخثڂ ٷخ

ٯَْىخ أڅ ٍكڄو ڃوخٳظٺ أً ٳَٷخ ڃنٺ ٷخٽ ٳڄخ طٚٳخه أڅ ٍكڄو ًٷخٽ ڃَس أهٍَ ٳڄخ طٚ ٳخه 
ٷخٽ ٳليػض ريخ أرخ ٫ؼڄخڅ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٓڀْڄخڅ ٯَْ ڃَس ٯَْ أنو ُحى ػڂ أًًٍنِ ٳِ 

 حٿزلَ أً ٻڄخ كيع.
نِ أرِ كيػنخ ٫ٴبڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ كيػنِ أٍر٬ش ٍؿخٽ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن نزٌْ حٿـَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن آلٶ كيػنخ أرخڅ رن ٛخٿق ٫ن  - 

 ٷٔڂ ڃٌٿَ ٫ڄخٍس ٫ن ٷ٫ِش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ط٘ي حٿَكخٽ اٙ اٿَ ػٚػش ڃٔخؿي حٿڄٔـي -

 حٿلَحځ ًحٿڄٔـي حٕٷَٜ ًڃٔـيُ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

ىپ حٿنخٍ ٫ٌحرخ ٍؿپ ڃنظ٬پ رن٬ڀْن ڃن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ أىٌڅ أ-
نخٍ ّٰڀِ ڃنيڄخ ىڃخٯو ڃ٪ اؿَحء حٿ٬ٌحد ًڃنيڂ ڃن ٳِ حٿنخٍ اٿَ ٻ٬زْو ڃ٪ اؿَحء حٿ٬ٌحد 

ًڃنيڂ ڃن ٳِ حٿنخٍ اٿَ ٍٻزظْو ڃ٪ اؿَحء حٿ٬ٌحد ًڃنيڂ ڃن ٳِ حٿنخٍ اٿَ أٍنزظو ڃ٪ اؿَحء 
 .َڂ ڃن ٳِ حٿنخٍ اٿَ ٛيٍه ڃ٪ اؿَحء حٿ٬ٌحد ٷي حٯظڄحٿ٬ٌحد ًڃني

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن  - 
 ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٳظوَص حٿـنش ًحٿنخٍ ٳٸخٿض حٿنخٍ أُ ٍد ّيهڀنِ -
ٿض حٿـنش أُ ٍد ّيهڀنِ حٿٴٸَحء ًحٿ٬٠ٴخء حٿـزخرَس ًحٿڄڀٌٹ ًحٿ٨٬ڄخء ًحَٙٗحٱ ًٷخ

ًحٿڄٔخٻْن ٳٸخٽ طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٿڀنخٍ أنض ٫ٌحرِ أْٛذ رٺ ڃن أٗخء ًٷخٽ ٿڀـنش أنض ٍكڄظِ 
ًحكي ڃنټڄخ ڃڀئىخ ٳؤڃخ حٿنخٍ ٳْڀٸَ ٳْيخ أىڀيخ ًطٸٌٽ ىپ ڃن ڃِّي  ٬ًٓض ٻپ ِٗء ًٿټپ

ٷينِ ًأڃخ حٿـنش ٳظزٸَ ڃخ كظَ ّؤطْيخ طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳ٠ْ٪ ٷيڃو ٫ڀْيخ ٳظًُِ ًطٸٌٽ ٷينِ 
ٗخء حهلل أڅ طزٸَ ػڂ ّن٘ت حهلل ٿيخ هڀٸخ رڄخ ّ٘خء ًٷخٽ كٔن حْٕٗذ ًأڃخ حٿـنش ٳظزٸَ ڃخ ٗخء 

 حهلل
 أڅ طزٸَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ِّّي ٬ّنِ حرن ٍُّ٪ كيػنخ كڄْي ٷخٽ كيػنِ  - 
 رټَ=

أنو ّټظذ )ٙ( ٳڀڄخ رڀٮ اٿَ ٓـيطيخ ٷخٽ ٍأٍ أنو أهزَه أڅ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٍأٍ ٍإّخ -
حٿيًحس ًحٿٸڀڂ ًٻپ ِٗء رل٠َطو حنٸڀذ ٓخؿيح ٷخٽ ٳٸٜيخ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ّٔـي ريخ ر٬ي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٯنيٍ كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن  - 

 حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء رن ِّّي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ اًح ٓڄ٬ظڂ حٿنيحء ٳٸٌٿٌح ڃؼپ ڃخ ّٸٌٽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿخرَ ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃلڄي  - 

 رن ٷ٧َش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷڀض ٓڄ٬و ڃن أرِ ٬ْٓي ڃلڄي ٷخٽ ٙ ٷخٽ=
ًنزيخ أً أٻپ ًنزيخ ٳٔؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  حٗظَّض أٟلْش ٳـخء حٿٌثذ ٳؤٻپ ڃن-

 ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٟق ريخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ ٓجپ ٫ن حٿ٬ِٽ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
َه ٷَحٍه أً أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ أنض طوڀٸو أنض طَُٷو أٷ-

 ڃٸَه ٳبنڄخ ىٌ حٿٸيٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٬ٗزش ٫ن حٿٌٿْي رن حٿ٬ِْحٍ أنو ٓڄ٪ ٍؿٚ ڃن  - 

 ػٸْٲ ّليع ٫ن ٍؿپ ڃن ٻنخنش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
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٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٳِ ىٌه حّٓش ػڂ أًٍػنخ حٿټظخد حٿٌّن ح٤ٛٴْنخ ڃن -
نيڂ ٧خٿڂ ٿنٴٔو ًڃنيڂ ڃٸظٜي ًڃنيڂ ٓخرٶ رخٿوَْحص ٷخٽ ىئٙء ٻڀيڂ رڄنِٿش ًحكيس ٫زخىنخ ٳڄ

 ًٻڀيڂ ٳِ حٿـنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ڃٔڀڄش ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 أرخ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي=
حٿنخٍ ٙ ّڄٌطٌڅ ٳْيخ ًٙ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ اڅ أىپ حٿنخٍ حٿٌّن ىڂ أىپ -

ّلٌْْڅ ًٿټنيخ طْٜذ ٷٌڃخ رٌنٌريڂ أً ه٤خّخىڂ كظَ اًح ٛخًٍح ٳلڄخ أًڅ ٳِ حٿ٘ٴخ٫ش 
ٳْوَؿٌڅ ٟزخثَ ٟزخثَ ٳْڀٸٌڅ ٫ڀَ أنيخٍ حٿـنش ٳْٸخٽ ّخ أىپ حٿـنش أىَّٸٌح ٫ڀْيڂ ڃن 

 حٿڄخء ٷخٽ ٳْنزظٌڅ ٻڄخ طنزض حٿلزش ٳِ كڄْپ حٿْٔپ.
كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن أرْو  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
خٽ ٿْْ ٳْڄخ ىًڅ هڄْ ڃن حٿًٌى ٛيٷش ًٙ ٳِ هڄٔش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ-

 .أًٓخٵ ٛيٷش أً هڄْ أًحٵ ٛيٷش
ٌٿَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس أنو ٓڄ٪ ڃ - 

 ٕنْ رن ڃخٿٺ ّليع ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٗي كْخء ڃن حٿ٬ٌٍحء ٳِ هيٍىخ ًٻخڅ اًح ٻَه ْٗجخ -

 ٫َٱ ٳِ ًؿيو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
نش ٷزپ ىٌح حٿڄَ٘ٵ ٷخٽ ٳټخڅ ٳِ حٿـْٖ ٫زي حهلل رن ْٛخى ًٻخڅ ٙ أٷزڀنخ ٳِ ؿْٖ ڃن حٿڄيّ-

ّٔخَّه أكي ًٙ َّحٳٸو ًٙ ّئحٻڀو ًٙ ّ٘خٍرو ًّٔڄٌنو حٿيؿخٽ ٳزْنخ أنخ ًحص ٌّځ نخُٽ ٳِ 
ڃنِٽ ٿِ اً ٍآنِ ٫زي حهلل رن ْٛخى ؿخٿٔخ ٳـخء كظَ ؿڀْ اٿِ ٳٸخٽ ّخ أرخ ٬ْٓي أٙ طٍَ 

أكي ًٙ َّحٳٸنِ أكي ًٙ ّ٘خٍرنِ أكي ًٙ ّئحٻڀنِ أكي ّٜن٪ حٿنخّ ٙ ّٔخَّنِ  اٿَ ڃخ
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ  ًّي٫ٌنِ حٿيؿخٽ ًٷي ٫ڀڄض أنض ّخ أرخ ٬ْٓي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ

حٿيؿخٽ ٙ ّيهپ حٿڄيّنش ًانِ ًٿيص رخٿڄيّنش ًٷي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٳٌحهلل ٿٸي ىڄڄض ڃڄخ ّٜن٪ رِ ىئٙء حٿنخّ ّٸٌٽ اڅ حٿيؿخٽ ٙ ٌّٿي ٿو ًٿي ًٷي ًٿي ٿِ ًٿي 

ڃخ أنخ رخٿيؿخٽ  أڅ آهٌ كزٚ ٳؤهڀٌ ٳؤؿ٬ڀو ٳِ ٫نٸِ ٳؤهظنٶ ٳؤٓظَّق ڃن ىئٙء حٿنخّ ًحهلل
 .ًٿټن ٿٌ ٗجض ٕهزَطٺ رخٓڄو ًحٓڂ أرْو ًحٓڂ أڃو ًحٓڂ حٿٸَّش حٿظِ ّوَؽ ڃنيخ

أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ=

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ طٴظَٵ أڃظِ ٳَٷظْن ٳظڄَٵ رْنيڄخ ڃخٍٷش ٳْٸظڀيخ أًٿَ -
 حٿ٤خثٴظْن رخٿلٶ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ُٻَّخ ٫ن ٤٫ْش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ  - 
 ٷخٽ=
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ص ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ىهپ حٿـنش ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ڃخ-
 ًؿيص ىٌح حٿليّغ ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄظ٬خٽ رن ٫زي حٿٌىخد كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٕڃٌُ  - 
 كيػنخ ڃـخٿي ٫ن أرِ حٿٌىحٹ ٷخٽ ٷخٽ ٿِ أرٌ ٬ْٓي=

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنِ هخطڂ أٿٲ ىپ ّٸَ حٿوٌحٍؽ رخٿيؿخٽ ٳٸڀض ٙ ٳٸخٽ ٷخٽ ٍ-
نزِ ًأٻؼَ ڃخ ر٬غ نزِ ّظز٪ اٙ ٷي كٌٍ أڃظو حٿيؿخٽ ًانِ ٷي رْن ٿِ ڃن أڃَه ڃخٿڂ ّزْن 

ٕكي ًأنو أ٫ٌٍ ًاڅ ٍرټڂ ٿْْ رؤ٫ٌٍ ٫ًْنو حٿْڄنَ ٫ٌٍحء ؿخك٨ش ًٙ طوٴَ ٻؤنيخ نوخڃش 
خڅ ًڃ٬و ٌٍٛس حٿـنش ٳِ كخث٢ ڃـٜٚ ٫ًْنو حٿٍَْٔ ٻخنيخ ٻٌٻذ ىٍُ ڃ٬و ڃن ٻپ ٿٔ

 ه٠َحء ّـَُ ٳْيخ حٿڄخء ًٌٍٛس حٿنخٍ ٌٓىحء طيحهن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄظ٬خٽ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٕڃٌُ كيػنخ ڃـخٿي  - 

 ٫ن أرِ حٿٌىحٹ ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
ء اٙ ًٻَ حرن ْٛخى ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٫ڄَ أنو ٫ِّڂ انو ٙ ّڄَ رِ٘-

 ٻڀڄو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫ؼڄخڅ كيػنخ  - 

 ؿََّ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حكظـض حٿـنش ًحٿنخٍ ٳٸخٿض حٿنخٍ ٳِ حٿـزخًٍڅ -

خء حٿنخّ ًڃٔخٻْنيڂ ٷخٽ ٳٸ٠َ رْنيڄخ انٺ حٿـنش ٍكڄظِ ًحٿڄظټزًَڅ ًٷخٿض حٿـنش ٳِ ٬ٟٴ
َِ ڃڀئىخ.  أٍكڂ رٺ ڃن أٗخء ًانٺ حٿنخٍ ٫ٌحرِ أ٫ٌد رٺ ڃن أٗخء ًٿټٚٻڄخ ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫ؼڄخڅ كيػنخ ؿََّ ٫ن  - 
 ي ٷخٽ=ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ن٬ڂ ٫ن أرِ ٬ْٓ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸظپ حٿڄلَځ حٕٳ٬َ ًحٿ٬ٸَد ًحٿليحء ًحٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ -
ًحٿٴٌّٔٸش ٷڀض ڃخ حٿٴٌّٔٸش ٷخٽ حٿٴؤٍس ٷڀض ًڃخ ٗؤڅ حٿٴؤٍس ٷخٽ حڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 حٓظْٸ٦ ًٷي أهٌص حٿٴظْڀش ٳ٬ٜيص ريخ اٿَ حٿٔٸٲ ٿظلَٵ ٫ڀْو.
ِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫ؼڄخڅ كيػنخ ؿََّ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ِّّي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ن٬ڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخ٣ڄش ْٓيس نٔخء أىپ حٿـنش اٙ ڃخ ٻخڅ ڃن ڃَّڂ رنض -

 ٫ڄَحڅ.
ڃن ٫ؼڄخڅ كيػنخ ؿََّ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ  - 

 ح٫ٕڄٖ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوَؽ ٫ني حنٸ٤خ٩ ڃن حٿِڃخڅ ٧ًيٌٍ ڃن حٿٴظن ٍؿپ -

 ّٸخٽ ٿو حٿٔٴخف ٳْټٌڅ ا٤٫خإه حٿڄخٽ كؼْخ.
أنخ ڃن ٫ؼڄخڅ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو  - 

 ؿََّ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٤٫ْش ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح رڀٮ رنٌ أرِ ٳٚڅ ػٚػْن ٍؿٚ حطوًٌح ڃخٽ حهلل ىًٙ -

 ًىّن حهلل ىهٚ ٫ًزخى حهلل هٌٙ.
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خ ؿََّ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫ؼڄخڅ كيػن - 
 ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ؿخءص حڃَأس ٛٴٌحڅ رن حٿڄ٤٬پ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن ٫نيه ٳٸخٿض ّخ -
ٌٍٓٽ حهلل اڅ ًُؿِ ٛٴٌحڅ رن حٿڄ٤٬پ ٠َّرنِ اًح ٛڀْض ًّٴ٤َنِ اًح ٛڄض ًٙ 

٫ڄخ ٷخٿض ٳٸخٽ ّخ ّٜڀِ ٛٚس حٿٴـَ كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٷخٽ ًٛٴٌحڅ ٫نيه ٷخٽ ٳٔؤٿو 
ٌٍٓٽ حهلل أڃخ ٷٌٿو ٠َّرنِ اًح ٛڀْض ٳبنيخ طٸَأ ٌٍٓطْن ٳٸي نيْظيخ ٫نيخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿٌ 

ٻخنض ٌٍٓس ًحكيس ٿټٴض حٿنخّ ًأڃخ ٷٌٿيخ ّٴ٤َنِ ٳبنيخ طٌٜځ ًأنخ ٍؿپ ٗخد ٳٚ أٛزَ 
ڃخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃجٌ ٙ طٌٜڃن حڃَأس اٙ رخًڅ ًُؿيخ ٷخٽ ًأ

ٷٌٿيخ رؤنِ ٙ أٛڀِ كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٳبنخ أىپ رْض ٷي ٫َٱ ٿنخ ًحٹ ٙ نټخى نٔظْٸ٦ كظَ 
 ٳبًح حْٓٸ٨ض ٳٜپ.ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٷخٽ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ ٷخٽ كيػنخ ًىذ ٷخٽ أهزَنِ ٷَس رن ٫زي حٿَكڄن  - 
 ٿويٍُ أنو ٷخٽ=٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن أرِ ٬ْٓي ح

نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿَ٘د ڃن ػڀڄش حٿٸيف ًأڅ ّنٴن ٳِ حٿَ٘حد ٷخٽ -
 أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ىًَڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ ڃـخٿي أنزؤنخ ٫ن أرِ  - 
 حٿٌىحٹ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚػش ٠ّلٺ حهلل اٿْيڂ حٿَؿپ ّٸٌځ ڃن حٿڀْپ ًحٿٸٌځ اًح ٷخٽ ٌٍٓٽ -
 ٛٴٌح ٿڀٸظخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 
 أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

كَځ حّٕخځ ٌّڃټڂ ىٌح ًاڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش حٿٌىح٩ أٙ اڅ أ-
أكَځ حٿ٘يٌٍ ٗيَٻڂ ىٌح ًاڅ أكَځ حٿزٚى رڀيٻڂ ىٌح أٙ ًاڅ أڃٌحٿټڂ ًىڃخإٻڂ ٫ڀْټڂ كَحځ 

 ٻلَڃش ٌّڃټڂ ىٌح ٳِ رڀيٻڂ ىٌح ٳِ ٗيَٻڂ ىٌح أٙ ىپ رڀٰض ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ حٿڀيڂ حٗيي.
خٿق ٫ن ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛ - 

 ٷخٽ=
 ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿنلَ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬خً ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ٫خڃَ  - 

 حٕكٌٽ ٫ن أرِ حٿٜيّٶ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
ٳِ حٿـنش ٻخڅ كڄڀو ٬ًًٟو  أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح أٍحى حٿڄئڃن حٿٌٿي-

 ًٓنو ٳِ ٓخ٫ش ٻڄخ ّ٘ظيِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ  - 

 ڃلڄي ٫ن ٬ٓي رن آلٶ ٫ن ٫ڄظو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
َأس ٫ڀَ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طنټق حٿڄَأس ٫ڀَ اكيٍ هٜخٽ ػٚػش طنټق حٿڄ-

ڃخٿيخ ًطنټق حٿڄَأس ٫ڀَ ؿڄخٿيخ ًطنټق حٿڄَأس ٫ڀَ ىّنيخ ٳوٌ ًحص حٿيّن ًحٿوڀٶ طَرض 
 ّڄْنٺ.
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كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ٫ن ِّّي رن حٿيخى أڅ ٫زي حهلل رن هزخد كيػو أڅ أرخ ٬ْٓي  - 
 حٿويٍُ كيػو أڅ أْٓي رن ك٠َْ=

خٿض أهٍَ ٳٸَأ ػڂ ؿخٿض أ٠ّخ ٳٸخٽ رْنڄخ ىٌ ٿْڀش ّٸَأ ٳِ ڃَريه اً ؿخٿض ٳَٓو ٳٸَأ ػڂ ؿ-
أْٓي ٳوْ٘ض أڅ ط٤ؤ ّلَْ ٬ّنِ حرنو ٳٸڄض اٿْو ٳبًح ڃؼپ حٿ٨ڀش ٳٌٵ ٍأِٓ ٳْيخ أڃؼخٽ حٿَٔؽ 

٫َؿض ٳِ حٿـٌ كظَ ڃخ أٍحىخ ٷخٽ ٳٰيًص ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ 
ٳَِٓ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل نڄخ أنخ حٿزخٍكش ڃن ؿٌٱ حٿڀْپ أٷَأ ٳِ ڃَريُ اً ؿخٿض ٌٍٓٽ حهلل رْ

ڀَ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٷَأ حرن ك٠َْ ٷخٽ ٳٸَأص ػڂ ؿخٿض أ٠ّخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛ
٫ڀْو ًٓڀڂ حٷَأ حرن ك٠َْ ٳٸَأص ػڂ ؿخٿض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٷَأ حرن 

ؼخٽ ك٠َْ ٷخٽ ٳبنَٜٳض ًٻخڅ ّلَْ ٷَّزخ ڃنيخ ٳوْ٘ض أڅ ط٤ؤه ٳَأّض ڃؼپ حٿ٨ڀش ٳْيخ أڃ
حٿَٔؽ ٫َؿض ٳِ حٿـٌ كظَ ڃخ أٍحىخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طڀٺ حٿڄٚثټش 

 ڄ٪ ٿٺ ًٿٌ ٷَأص ٕٛزلض ٍأىخ حٿنخّ ٙ طٔظظَ ڃنيڂ.ٻخنض طٔظ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ىٍحؽ ٫ن أرِ حٿيْؼڂ  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حنو ٷخٽ اڅ ڃٌَٓ ٷخٽ أُ ٍد ٫زيٹ حٿڄئڃن طٸظَ ٫ڀْو ٳِ ٫ن حٿنزِ ٛڀ-

حٿينْخ ٷخٽ ٳْٴظق ٿو رخد حٿـنش ٳْن٨َ اٿْيخ ٷخٽ ّخ ڃٌَٓ ىٌح ڃخ أ٫يىص ٿو ٳٸخٽ ڃٌَٓ أُ 
ٍد ٫ًِطٺ ًؿٚٿٺ ٿٌ ٻخڅ أٷ٤٪ حٿْيّن ًحٿَؿڀْن ّٔلذ ٫ڀَ ًؿيو ڃنٌ ٌّځ هڀٸظو اٿَ 

َّ رئٓخ ٷ٢ ٷخٽ ػڂ ٷخٽ ڃٌَٓ أُ ٍد ٫زيٹ حٿټخٳَ طٌٓ٪  ٌّځ حٿٸْخڃش ًٻخڅ ىٌح ڃَْٜه ٿڂ
ٍ ٳْٸخٽ ّخ ڃٌَٓ ىٌح ڃخ أ٫يىص ٿو ٳٸخٽ ڃٌَٓ أُ ٫ڀْو ٳِ حٿينْخ ٷخٽ ٳْٴظق ٿو رخد ڃن حٿنخ

ٍد ٫ًِطٺ ًؿٚٿٺ ٿٌ ٻخنض ٿو حٿينْخ ڃنٌ ٌّځ هڀٸظو اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ًٻخڅ ىٌح ڃَْٜه ٻخڅ 
 ٿڂ َّ هَْح ٷ٢.

أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ كيػنخ ڃلڄي رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
ارَحىْڂ رن حٿلَع حٿظْڄِ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ًأرِ أڃخڃش رن ٓيپ رن 

 كنْٲ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ًأرِ ىََّس ٷخٙ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٯظٔپ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًحٓظخٹ ًڃْ ڃن ٣ْذ اڅ ٻخڅ -
نيه ًٿزْ ڃن أكٔن ػْخرو ػڂ هَؽ كظَ ّؤطِ حٿڄٔـي ٳڀڂ ّظو٢ ٍٷخد حٿنخّ كظَ ٍٻ٪ ڃخ ٫

ٗخء أڅ َّٻ٪ ػڂ أنٜض اًح هَؽ حٗڃخځ ٳڀڂ ّظټڀڂ كظَ ّٴَ٭ ڃن ٛٚطو ٻخنض ٻٴخٍس ٿڄخ 
ِ ٷزڀيخ ٷخٽ ًٻخڅ أرٌ ىََّس ّٸٌٽ ًػٚػش أّخځ ُّخىس اڅ حهلل ؿ٬پ رْنيخ ًرْن حٿـڄ٬ش حٿظ
 .خحٿلٔنش ر٬َ٘ أڃؼخٿي

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ حٿ٬ٚء رن  - 
 ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ اًح ٻخڅ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٷ٬يص حٿڄٚثټش ٫ڀَ أرٌحد -
ٳَؿپ ٷيځ ؿًٍِح ًٍؿپ ٷيځ رٸَس  حٿڄٔـي ٳْټظزٌڅ حٿنخّ ڃن ؿخء ڃن حٿنخّ ٫ڀَ ڃنخُٿيڂ

ر٠ْش ٷخٽ ٳبًح أًڅ ًٍؿپ ٷيځ ٗخس ًٍؿپ ٷيځ ىؿخؿش ًٍؿپ ٷيځ ٫ٜٴٌٍح ًٍؿپ ٷيځ 
 .حٿڄئًڅ ًؿڀْ حٗڃخځ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٣ٌّض حٿٜلٲ ًىهڀٌح حٿڄٔـي ّٔظڄ٬ٌڅ حٿٌٻَ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ كيػنِ ڃلڄي رن  - 
 رن ٤٫خء أڅ ٤٫خء رن ّٔخٍ كيػو أڅ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ كيػو=٫ڄًَ 

أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ ّْٜذ حٿڄئڃن ڃن ًٛذ ًٙ نٜذ ًٙ -
 ٓٸڂ ًٙ كِڅ ًٙ أًٍ كظَ حٿيڂ ّيڄو اٙ حهلل ّټٴَ ٫نو ڃن ْٓجخطو.

ٓلٶ كيػنِ ِّّي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن ا - 
٫زي حهلل رن ٷ٢ْٔ أڅ أرخ ٓڀڄش ًڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ أهزَحه أنيڄخ ٓڄ٬خ أرخ ٬ْٓي 

 حٿويٍُ ّليع=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷٔڂ رْنيڂ ٬٣خڃخ ڃوظڀٴخ ر٠٬و أٳ٠پ ڃن ر٬ٞ ٷخٽ -

٬ّو اٙ ٻْٚ رټْپ ٙ ُّخىس ٳٌىزنخ نظِحّي رْننخ ٳڄن٬نخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نظزخ
 ٳْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ڂ ڃلڄي رن ڃٔڀڂ  - 
 ٷخٽ كيػنِ ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ كيػو ڃؼپ ًٿٺ كيّؼخ=

خٽ ّخ أرخ ٬ْٓي ڃخ ىٌح حٿٌُ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀٸْو ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٳٸ-
طليع ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أرٌ ٬ْٓي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿٌىذ رخٿٌىذ ڃؼٚ رڄؼپ ًحٿٌٍٵ رخٿٌٍٵ ڃؼٚ رڄؼپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٳ٤َ ٫ن حٓڄ٬ْپ رن ٍؿخء  - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=حٿِرْيُ ٫ن أرْو 
ٻنخ ؿڀٌٓخ ننظ٨َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳوَؽ ٫ڀْنخ ڃن ر٬ٞ رٌْص نٔخثو ٷخٽ -

ٳٸڄنخ ڃ٬و ٳخنٸ٬٤ض ن٬ڀو ٳظوڀٲ ٫ڀْيخ ٫ڀِ ّوٜٴيخ ٳڄ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ىٌح حٿٸَآڅ ٻڄخ  ًڃ٠ْنخ ڃ٬و ػڂ ٷخځ ّنظ٨َه ًٷڄنخ ڃ٬و ٳٸخٽ اڅ ڃنټڂ ڃن ّٸخطپ ٫ڀَ طؤًّپ

٬پ ٷخٽ ٳـجنخ ٷخطڀض ٫ڀَ طنِّڀو ٳخٓظَ٘ٳنخ ًٳْنخ أرٌ رټَ ٫ًڄَ ٳٸخٽ ٙ ًٿټنو هخٛٲ حٿن
 نزَ٘ه ٷخٽ ًٻؤنو ٷي ٓڄ٬و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٬ّنِ حٓڄ٬ْپ ٫ن حٿلـخؽ رن  - 
 ڃًَحڅ حٿټ٫ِٚ ٫ًٸْپ رن ڃيٍٹ حٿٔڀڄِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ ٍؿٚ ؿخءه ٳٸخٽ أًٛنِ ٳٸخٽ ٓؤٿض ٫ڄخ ٓؤٿض ٫نو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن -
ٷزڀٺ أًْٛٺ رظٸٌٍ حهلل ٳبنو ٍأّ ٻپ ِٗء ٫ًڀْٺ رخٿـيخى ٳبنو ٍىزخنْش حٗٓٚځ ٫ًڀْٺ 

 رٌٻَ حهلل ًطًٚس حٿٸَآڅ ٳبنو ًٍكٺ ٳِ حٿٔڄخء ًًٻَٹ ٳِ حٍٕٝ.
ن٬ْڂ كيػنخ ٳ٤َ كيػنِ حٓڄ٬ْپ رن ٍؿخء ٷخٽ ٓڄ٬ض  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ - 

 أرِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=
ٻنخ ؿڀٌٓخ ننظ٨َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ اٙ أنو ٷخٽ ٳؤطْظو ٕرَ٘ه -

 ٷخٽ ٳڀڂ َّٳ٪ رو ٍأٓخ ٻؤنو ٷي ٓڄ٬و.
٬ّنِ حرن ٫زي حٿڄڀٺ رن ؿڄْ٪ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ حٿٌٿْي - 

 أهزَنِ أرٌ ٓڀڄش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
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أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حرن ْٛخى ًىٌ ّڀ٬ذ ڃ٪ حٿٰڀڄخڅ ٷخٽ أط٘يي أنِ ٌٍٓٽ -
حهلل ٷخٽ ىٌ أط٘يي أنِ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي هزؤص ٿٺ هزْجخ ٷخٽ 

 ط٬يً ٷيٍٹ. ىم ٷخٽ حهٔؤ ٳڀن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن حرن أرِ  - 

 ن٬ڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلٔن ًحٿلْٔن ْٓيح ٗزخد أىپ حٿـنش.-
رٌ حٿٌىحٹ ؿزَ رن نٌٱ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٌّنْ كيػنِ أ - 

 كيػنِ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ=
أٛزنخ ٓزْخ ٌّځ كنْن ٳټنخ ن٬ِٽ ٫نين نڀظڄْ أڅ نٴخىّين ڃن أىڀين ٳٸخٽ ر٠٬نخ ٿز٬ٞ -

طٴ٬ڀٌڅ ىٌح ًٳْټڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حثظٌه ٳٔڀٌه ٳؤطْنخه أً ًٻَنخ ًٿٺ ٿو ٷخٽ ڃخ 
ًڃٍَنخ رخٿٸيًٍ ًىِ طٰڀِ ٳٸخٽ ٿنخ ڃخ ىٌح  ڃن ٻپ حٿڄخء ّټٌڅ حٿٌٿي اًح ٷ٠َ حهلل أڃَح ٻخڅ

ًكْ٘ش ٳٸڀنخ ٿو رپ أىڀْش ٷخٽ ٳٸخٽ ٿنخ ٳؤٻٴئًىخ ٷخٽ حٿڀلڂ ٳٸڀنخ ٿلڂ كڄَ ٳٸخٽ ٿنخ أىڀْش أً 
 ٳټٴؤنخىخ ًانخ ٿـْخ٩ ن٘ظيْو ٷخٽ ًٻنخ نئڃَ أڅ نٌٻت حٕٓٸْش.

ػخرض ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ رن أرِ - 
 حٿ٠لخٹ حٿڄَ٘ٷِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كيّغ ًٻَه ٷٌځ ّوَؿٌڅ ٫ڀَ ٳَٷش ڃن حٿنخّ ڃوظڀٴش -
 ّٸظڀيڂ أٷَد حٿ٤خثٴظْن اٿَ حٿلٶ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ڃَٔس رن ڃ٬زي كيػنِ أرٌ ٫زْي ٛخكذ  - 
 ٓڀْڄخڅ ٷخٽ=

خء رن ِّّي حٿڀْؼِ ٷخثڄخ ّٜڀِ ڃ٬ظڄخ ر٬ڄخڃش ٌٓىحء ڃَم ٣َٳيخ ڃن هڀٲ ڃٜٴَ ٍأّض ٤٫-
حٿڀلْش ٳٌىزض أڃَ رْن ّيّو ٳَىنِ ػڂ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخځ ٳٜڀَ ٛٚس حٿٜزق ًىٌ هڀٴو ٳٸَأ ٳخٿظزٔض ٫ڀْو حٿٸَحءس ٳڀڄخ ٳَ٭ ڃن 
ْْ ٳؤىٌّض رْيُ ٳڄخ ُٿض أهنٸو كظَ ًؿيص رَى ٿ٬خرو رْن ٌنِ ًارڀٛٚطو ٷخٽ ٿٌ ٍأّظڄ

طڀْيخ ًٿٌٙ ى٫ٌس أهِ ٓڀْڄخڅ ٕٛزق ڃَر٣ٌخ رٔخٍّو ڃن  أٛز٬ِ ىخطْن حٗريخځ ًحٿظِ
ٌٓحٍُ حٿڄٔـي ّظ٫ٚذ رو ٛزْخڅ حٿڄيّنو ٳڄن حٓظ٤خ٩ ڃنټڂ أڅ ٙ ّلٌٽ رْنو ًرْن حٿٸزڀش 

 أكي ٳڀْٴ٬پ.
ّلَْ رن أرِ رټَْ كيػنِ ڃنيٽ رن ٫ڀِ كيػنِ ح٫ٕڄٖ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ٫ن ٬ٓي حٿ٤خثِ ٫ن ٤٫ْش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّيهپ حٿـنش ٛخكذ هڄْ ڃيڃن هڄَ ًٙ ڃئڃن -

 رٔلَ ًٙ ٷخ٣٪ ٍكڂ ًٙ ٻخىن ًٙ ڃنخڅ.
نخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػ - 

 ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٗٺ أكيٻڂ ٳِ ٛٚطو ٳڀڂ ّيٍ ٻڂ ٛڀَ ػٚػخ أځ -

أٍر٬خ ٳڀ٤َْف حٿ٘ٺ ًٿْزن ٫ڀَ ڃخ حٓظْٸن ػڂ ّٔـي ٓـيطْن ٷزپ أڅ ّٔڀڂ ٳبڅ ٻخڅ ٛڀَ 



  

 

 

Page 122 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

ڃٌَٓ ڃَس ٳبڅ ٻخڅ ٛڀَ هڄٔخ ٗٴ٬ن ٿو ٛٚطو ًاڅ ٻخڅ  هڄٔخ ٻخنظخ ٗٴ٬خ ٿٜٚطو ٷخٽ
 خ ٿڀ٤ْ٘خڅ.ٛڀَ اطڄخځ أٍر٪ ٻخنظخ طَٯْڄ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٫ن حرن ٿي٬ْش ٫ن ڃٌَٓ رن ًٍىحڅ ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=

ٷيخ ىٍؿش ٳٔڀٌح حهلل أڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌْٓڀش ىٍؿش ٫ني حهلل ٿْْ ٳٌ-
 ّئطْنِ حٿٌْٓڀش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن ڃلڄي رن  - 
 آلٶ ٫ن ٫ڄًَ رن ّلَْ رن ٫ڄخٍس ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻپ حٍٕٝ ڃٔـي ٣ًيٌٍ اٙ حٿڄٸزَس ًحٿلڄخځ.-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ َّٗٺ ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن كي - 

 ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن أرِ حٿزوظَُ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌٓٶ ٓظٌڅ ٛخ٫خ.-
ِ حٿيْؼڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ىٍحؽ ٫ن أر - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ َٟد حٿـزپ رٸڄ٪ ڃن كيّي ٿظٴظض ػڂ ٫خى ٻڄخ ٻخڅ -

 ًٿٌ أڅ ىٿٌح ڃن ٯٔخٵ ّيَحٵ ٳِ حٿينْخ ٕنظن أىپ حٿينْخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أهْو ڃ٬زي رن َّْٓن ٫ن  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=أرِ 
نِٿنخ ڃنِٙ ٳخطْنخ حڃَأس ٳٸخٿض اڅ ْٓي حٿلِ ٓڀْڂ ٳيپ ڃنټڂ ڃن ٍحٵ ٷخٽ ٳٸخځ ڃ٬يخ ٍؿپ ڃخ -

ٻنخ ن٨نو ّلٔن ٍٷْش ٳخن٤ڀٶ ڃ٬يخ ٳَٷخه ٳزَأ ٳؤ٤٫ٌه ػٚػْن ٗخس ٷخٽ ًأكٔزو ٷي ٷخٽ 
حٿټظخد ٷخٽ  ًأٓٸٌنخ ٿزنخ ٳڀڄخ ٍؿ٪ اٿْنخ ٷڀنخ ٿو أٻنض طلٔن ٍٷْش ٷخٽ ٙ انڄخ ٍٷْظو رٴخطلش

ْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٷيڃنخ أطْنخ ٿيڂ ٙ طليػٌح ٳْيخ ْٗجخ كظَ نؤطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀٳٸڀض 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ ڃخ ٻخڅ ّيٍّو أنيخ ٍٷْش حٷٔڄٌح 

 ًحَٟرٌح رٔيڄِ ڃ٬ټڂ.
ى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڄًَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٓٴْخڅ حٿؼٌٍُ ًكڄخ - 

 ّلَْ ٫ن أرْو ٷخٽ كڄخى ٳِ كيّؼو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ًٿڂ ّـِ ٓٴْخڅ أرخه ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٍٕٝ ٻڀيخ ڃٔـي اٙ حٿڄٸزَس ًحٿلڄخځ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٳٸخٽ ٫ن أرِ ٬ْٓي= - 
 زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ٳْڄخ ّلٔذ ٫ن حٿن-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓيْپ رن أرِ ٛخٿق ٫ن  - 

 حٿن٬ڄخڅ رن أرِ ٫ْخٕ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٛخځ ٌّڃخ ٳِ ٓزْپ حهلل رخ٫ي حهلل رْنو ًرْن حٿنخٍ -

 ڃَْٔس ٓز٬ْن هَّٴخ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٳ٠ْپ رن ڃًَُٵ ٫ن ٤٫ْش ٫ن أرِ ٬ْٓي  كيػنخ - 

 حٿويٍُ=
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٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ هلل أٳَف رظٌرش ٫زيه ڃن ٍؿپ أٟپ ٍحكڀظو رٴٚس ڃن -
حٍٕٝ ٳ٤ڀزيخ ٳڀڂ ّٸيٍ ٫ڀْيخ ٳظٔـَ ٿڀڄٌص ٳزْنخ ىٌ ٻٌٿٺ اً ٓڄ٪ ًؿزش حٿَحكڀش كْن 

 ٳبًح ىٌ رَحكڀظو.رَٻض ٳټ٘ٲ ٫ن ًؿيو 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿٸخٓڂ رن حٿٴ٠پ حٿليحنِ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
٫يح حٿٌثذ ٫ڀَ ٗخس ٳؤهٌىخ ٳ٤ڀزو حٿَح٫ِ ٳخنظ٫ِيخ ڃنو ٳؤٷ٬َ حٿٌثذ ٫ڀَ ًنزو ٷخٽ أٙ -

ثذ ڃٸ٪ ٫ڀَ ًنزو ّټڀڄنِ ٻٚځ حٗنْ طظٸِ حهلل طن٩ِ ڃنِ ٍُٷخ ٓخٷو حهلل اٿِ ٳٸخٽ ّخ ٫ـزِ ً
ٳٸخٽ حٿٌثذ اٙ أهزَٹ رؤ٫ـذ ڃن ًٿٺ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؼَد ّوزَ حٿنخّ رؤنزخء 

ٶ ٷخٽ ٳؤٷزپ حٿَح٫ِ ٌّٔٵ ٯنڄو كظَ ىهپ حٿڄيّنش ٳًِحىخ اٿَ ُحًّش ڃن ًُحّخىخ ڃخ ٷي ٓز
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنٌىُ ػڂ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ

َىڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜٚس ؿخڃ٬ش ػڂ هَؽ ٳٸخٽ ٿڀَح٫ِ أهزَىڂ ٳؤهز
ٛيٵ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ّټڀڂ حٿٔزخ٩ حٗنْ ًّټڀڂ حٿَؿپ ٫ٌرش ٣ٌٓو 

 ًَٗحٹ ن٬ڀو ًّوزَه ٳوٌه رڄخ كيع أىڀو ر٬يه.
نخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 حٿزوظَُ ٫ن ٍؿپ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّڄن٬ن أكيٻڂ ڃوخٳش حٿنخّ أڅ ّٸٌٽ رخٿلٶ اًح ٗييه -

أً ٫ڀڄو ٷخٽ ٬ٗزش ٳليػض ىٌح حٿليّغ ٷظخىس ٳٸخٽ ڃخ ىٌح ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن أرِ حٿزوظَُ 
 ؿپ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ كيػنِ أرٌ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=٫ن ٍ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّڄن٬ن أكيٻڂ ڃوخٳش حٿنخّ أڅ ّٸٌٽ رخٿلٶ اًح ٗييه -
أً ٫ڀڄو ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي ٳلڄڀنِ ٫ڀَ ًٿٺ أنِ ٍٻزض اٿَ ڃ٬خًّش ٳڄٖص أًنْو ػڂ ٍؿ٬ض ٷخٽ 

 رِ ن٠َس ٷظخىس ًأرٌ ٓڀڄش حٿـََُّ ًٍؿپ آهَ.٬ٗزش كيػنِ ىٌح حٿليّغ أٍر٬ش نٴَ ٫ن أ
 كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٙ أنزؤنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 =أرِ ٓڀڄش ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ
ػخ ٛڀَ أځ أٍر٬خ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٗٺ أكيٻڂ ٳِ حٿٜٚس ٳڀڂ ّيٍ ػٚ-

ٳڀْٸڂ ٳڀْٜپ ٍٻ٬ش ٷخٽ ِّّي كظَ ّټٌڅ حٿ٘ٺ ٳِ حٿِّخىس ػڂ ٿْٔـي ٓـيطِ حٿٔيٌ ٳبڅ ٻخڅ 
 ٛڀَ هڄٔخ ٗٴ٬ظخ ٿو ٛٚطو ًاڅ ٻخڅ ٛڀَ أٍر٬خ ٳيڄخ َّٯڄخڅ حٿ٤ْ٘خڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ىڄخځ رن ّلَْ ٷخٽ أرِ ًأرٌ ريٍ ٫ن ٬ْٓي  - 
 رِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=٫ن ٷظخىس ٫ن أ

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح حؿظڄ٪ ػٚػش ٳڀْئڃيڂ أكيىڂ ًأكٸيڂ رخٗڃخڃش -
 أٷَإىڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ=

كڀٌس أٙ ٳخطٸٌح حٿينْخ ًحطٸٌح حٿنٔخء  ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أٙ اڅ حٿينْخ ه٠َس-
 أٙ ًاڅ ٿټپ ٯخىٍ ٿٌحء ًاڅ أٻؼَ ًحٻڂ ٯيٍح أڃَْ حٿ٬خڃش ٳڄخ نْٔض ٍٳ٬و ريخ ٌٛطو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رن أرِ ٫يُ ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٛخٿق أرِ حٿوڀْپ  - 
 ٫ن أرِ ٫ڀٸڄش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أٛخرٌح ٓزخّخ ٌّځ أ٣ًخّ ٿين أًُحؽ ڃن أىپ اڅ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
حٿَ٘ٹ ٳټخڅ أنخّ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٴٌح ًطؤػڄٌح ڃن ٯْ٘خنين 

 ٷخٽ ٳنِٿض ىٌه حّٓش ٳِ ًٿٺ ًحٿڄلٜنخص ڃن حٿنٔخء اٙ ڃخ ڃڀټض أّڄخنټڂ.
ځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ حٿوڀْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ىڄخ - 

 ٫ن أرِ ٫ڀٸڄش حٿيخٗڄِ ٫ن أرِ ٬ْٓي 
 ٳٌٻَ ڃ٬نخه اٙ أنو ٷخٽ نٔخء.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن رټَ حٿڄِنِ ٷخٽ ٷخٽ أرٌ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ=
پ ِٗء ٍأّض ٍإّخ ًأنخ أٻظذ ٌٍٓس )ٙ( ٷخٽ ٳڀڄخ رڀٰض حٿٔـيس ٍأّض حٿيًحس ًحٿٸڀڂ ًٻ-

رل٠َطِ حنٸڀذ ٓخؿيح ٷخٽ ٳٸٜٜظيخ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ ِّٽ ّٔـي 
 ريخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُىَْ رن ڃلڄي كيػنخ ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء  - 
 رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

ٷزڀټڂ ٗزَح ر٘زَ ًًٍح٫خ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿظظز٬ن ٓنن حٿٌّن ڃن -
 رٌٍح٩ كظَ ٿٌ ىهڀٌح كـَ ٟذ ٿظز٬ظڄٌىڂ ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ ٷخٽ ٳڄن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  - 
 ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=

ٷخٿض اڅ ٛٴٌحڅ ّٴ٤َنِ  ؿخءص حڃَأس ٛٴٌحڅ رن ڃ٤٬پ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-
اًح ٛڄض ٠ًَّرنِ اًح ٛڀْض ًٙ ّٜڀِ حٿٰيحس كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٷخٽ ٳؤٍٓپ اٿْو ٳٸخٽ ڃخ 

طٸٌٽ ىٌه ٷخٽ أڃخ ٷٌٿيخ ّٴ٤َنِ ٳبنِ ٍؿپ ٗخد ًٷي نيْظيخ أڅ طٌٜځ ٷخٽ ٳٌْڃجٌ نيَ 
َٟريخ ًٓڀڂ أڅ طٌٜځ حٿڄَأس اٙ اًڅ ًُؿيخ ٷخٽ ًأڃخ ٷٌٿيخ انِ أٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٿنخّ ڃخ َٟٹ ًأڃخ ٷٌٿيخ انِ ٙ ٫ڀَ حٿٜٚس ٳبنيخ طٸَأ رٌٍٔطِ ٳظ٤٬ڀنِ ٷخٽ ٿٌ ٷَأىخ ح
أٛڀِ كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٳبنِ ػٸْپ حٿَأّ ًأنخ ڃن أىپ رْض ٬َّٳٌڅ رٌحٹ رؼٸپ حٿَإًّ 

 ٷخٽ ٳبًح ٷڄض ٳٜپ.
حٿٌٿْي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ڃنٌٍٜ رن ُحًحڅ ٫ن - 

 رن رَ٘ ٫ن أرِ حٿٜيّٶ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌځ ٳِ حٿ٨يَ ٳِ حٿَٻ٬ظْن حًٕٿْْن ٳِ ٻپ ٍٻ٬ش -

ٷيٍ ٷَحءس ػٚػْن آّش ًٳِ حٓهَّْن ٳِ ٻپ ٍٻ٬ش ٷيٍ ٷَحءس هڄْ ٫َ٘س آّش ًٻخڅ ّٸٌځ ٳِ 
ٷَحءس هڄْ ٫َ٘س آّش ًٳِ حٕهَطْن ٷيٍ حٿ٬َٜ ٳِ حٿَٻ٬ظْن حًٕٿظْن ٳِ ٻپ ٍٻ٬ش ٷيٍ 

 نٜٲ ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن رَ٘ رن كَد ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّي٫ٌ ر٬َٳش ىټٌح ٬ّنِ ر٨خىَ ٻٴو.-



  

 

 

Page 125 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

ْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن رَ٘ ٫ن أرِ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّن - 
 حٿويٍُ ٷخٽ=

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٌٛځ ٌّځ حٿٴ٤َ ًٌّځ حٕٟلَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًَّٓؾ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٫ن رَ٘ ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 حٿويٍُ=
َحع ًحٿزٜپ ًحٿؼٌځ ٳٸڀنخ أكَحځ ىٌ ٷخٽ ٙ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿټ-

 ًٿټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن رَ٘ رن كَد ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي ّٸٌٽ=
خ ّڀِ ًٷٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َٳش ٳـ٬پ ّي٫ٌ ىټٌح ًؿ٬پ ٧يَ ٻٴْو ڃڄ-

 ًؿيو ًٍٳ٬يڄخ ٳٌٵ ػنيًطو ًأٓٴپ ڃن ڃنټزْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن أرِ كټْڂ كيػنِ حٿلټڂ ٬ّنِ حرن أرخڅ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٫ټَڃش ّٸٌٽ كيػنِ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٻنخ نظًِى ڃن ًْٗٶ حٿلؾ كظَ ّټخى ّلٌٽ ٫ڀْو حٿلٌٽ.-
ڀِ رن ٫خٛڂ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ حٿنخؿِ أنزؤنخ أرٌ حٿڄظٌٻپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ - 

 حٿنخؿِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤٛلخرو حٿ٨يَ ٷخٽ ٳيهپ ٍؿپ ڃن أٛلخرو -

ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ كزٔٺ ّخ ٳٚڅ ٫ن حٿٜٚس ٷخٽ ٳٌٻَ ْٗجخ ح٫ظپ رو ٷخٽ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ ٍؿپ ّظٜيٵ ٫ڀَ ىٌح ٳْٜڀِ ڃ٬و ٷخٽ  ٳٸخځ ّٜڀِ ٳٸخٽ

 .ځ ٳٜڀَ ڃ٬وٳٸخځ ٍؿپ ڃن حٿٸٌ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي ٷخٽ=
َنخ ٷخٽ اڅ ٯٚ حٿ٬َٔ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح ٿو ٿٌ ٷٌڃض ٿنخ ٬ٓ-

حهلل ىٌ حٿڄٸٌځ أً حٿڄ٬َٔ انِ ٍٕؿٌح أڅ أٳخٍٷټڂ ًٿْْ أكي ڃنټڂ ٤ّڀزنِ رڄ٨ڀڄش ٳِ ڃخٽ 
 ًٙ نٴْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٷخٽ أهزَنِ ٓيْپ رن أرِ ٛخٿق ٫ن أرْو  - 
 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

 ٚ ّـڀْ كظَ طٌٟ٪.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن طز٪ ؿنخُس ٳ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٤٫خء أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أٻپ ٿلٌځ حٕٟخكِ ٳٌٵ ػٚػش أّخځ ٷخٽ ٳٸخٿٌح ّخ -

 ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿنخ ٫ْخٙ ٷخٽ ٻڀٌح ًحىهًَح ًأكٔنٌح.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ كيػنخ ٬ْٓي رن اّخّ حٿـََُّ ٫ن أرِ كيػنخ  - 

 ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
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أٍحه ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح أطْض ٫ڀَ كخث٢ ٳنخى ٛخكزو ػٚع ڃَحص ٳبڅ -
ًاٙ  أؿخرٺ ًاٙ ٳټپ ڃن ٯَْ أڅ ٙ طٴٔي ًاڅ أطْض ٫ڀَ ٍح٩ ٳنخىه ػٚع ڃَحص ٳبڅ أؿخرٺ

ٳټپ ًحَٗد ڃن ٯَْ أڅ ٙ طٴٔي ٷخٽ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٠ْخٳش ػٚػش 
 .ٜيٷشأّخځ ٳڄخ ر٬ي ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن  - 
ن ّلَْ رن كزخڅ ًڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ٜ٬ٛش ًىڄخ ٍؿٚڅ ڃ

حٕنٜخٍ ڃن رنِ ڃخُڅ رن حٿنـخٍ ًٻخنخ ػٸش ٫ن ّلَْ رن ٫ڄخٍس رن أرِ كٔن ٫ًزخى رن 
 طڄْڂ ًىڄخ ڃن ٍى٤يڄخ ًٻخنخ ػٸش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿْْ ٳْڄخ ىًڅ هڄْ أًحٵ ڃن حٿٌٍٵ ٛيٷش -
 ڄْ أًٓٶ ڃن حٿظڄَ ٛيٷش.ًٿْْ ٳْڄخ ىًڅ هڄْ ڃن حٗرپ ٛيٷش ًٿْْ ٳْڄخ ىًڅ ه

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗيخد كيػنِ أرٌ  - 
 أڃخڃش رن ٓيپ أنو ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنخ أنخ نخثڂ ٍأّض حٿنخّ ٬ٌَّٟڅ ٫ًڀْيڂ ٷڄٚ ڃنيخ -
ىًڅ ًٿٺ ًڃَ ٫ڀِ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٫ًڀْو ٷڄْٚ ّـَه ٷخٿٌح  ڃخ ّزڀٮ حٿؼيُ ًڃنيخ ڃخ ّزڀٮ

ٳڄخ أًٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حٿيّن ٷخٽ ٬ّٸٌد ڃخ أكِٜ ڃخ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ كيػنخ ٛخٿق ٫ن حرن 
 ٗيخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٓڀ٢ْ رن  - 
رن ٫زي حٿَكڄن رن ٍحٳ٪ حٕنٜخٍُ ػڂ أكي رنِ  أٌّد رن حٿلټڂ حٕنٜخٍُ ٫ن ٫زْي حهلل

 ٫يُ رن حٿنـخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷْپ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ ّٔظٸَ ٿٺ ڃن رجَ ر٠خ٫ش رجَ رنِ -

ٓخ٫يس ًىِ رجَ ٤َّف ٳْيخ ڃلخثٞ حٿنٔخء ًٿلڂ حٿټٚد ٫ًٌٍ حٿنخّ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
 ًٓڀڂ اڅ حٿڄخء ٣يٌٍ ٙ ّنـٔو ِٗء.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن ٫زي  - 
 حهلل رن ٷ٢ْٔ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ أً أهْو ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ّٸٌٽ أّيخ حٿنخّ  ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّو٤ذ حٿنخّ ٫ڀَ ڃنزَه ًىٌ-
انِ ٷي ٍأّض ٿْڀش حٿٸيٍ ػڂ أنْٔظيخ ًٍأّض أڅ ٳِ ًٍح٫ِ ٌٓحٍّن ڃن ًىذ ٳټَىظيڄخ 

 ٳنٴوظيڄخ ٳ٤خٍح ٳؤًٿظيڄخ ىٌّن حٿټٌحرْن ٛخكذ حٿْڄن ًٛخكذ حٿْڄخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ٳليػنِ ٫زي حهلل رن  - 

٬ڄَ رن كِځ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ڃلڄي رن ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٫ن ٫ڄظو ُّنذ ٫زي حٿَكڄن رن ڃ
 رنض ٻ٬ذ ًٻخنض ٫ني أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

حٗظټَ ٫ڀْخ حٿنخّ ٌّڃخ ٷخٽ ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْنخ ه٤ْزخ ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ -
 ٳِ ٓزْپ حهلل.أّيخ حٿنخّ ٙ ط٘ټٌح ٫ڀْخ ٳٌحهلل انو ٕه٘ن ٳِ ًحص حهلل أً 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حٿٌٿْي رن ٻؼَْ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل  - 
 رن أرِ ٓڀڄش أڅ ٫زْي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن ٍحٳ٪ كيػو أنو ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّليع=
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ىِ رجَ أنو ٷْپ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطظٌٟؤ ڃن رجَ ر٠خ٫ش ً-
٤َّف ٳْيخ حٿڄلْٞ ًٿلٌځ حٿټٚد ًحٿنظن ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿڄخء 

 ٣يٌٍ ٙ ّنـٔو ِٗء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن  - 

زخى رن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ٜ٬ٛش أنو ٓڄ٪ ّلَْ رن ٫ڄخٍس رن أرِ كٔن ٫ً
 طڄْڂ ّليػخڅ أنيڄخ ٓڄ٬خ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّليع=

أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ٛيٷش ٳْڄخ ىًڅ هڄٔش أًٓٶ ڃن حٿظڄَ -
 ًٙ ٳْڄخ ىًڅ هڄْ أًحٵ ڃن حٿٌٍٵ ًٙ ٳْڄخ ىًڅ هڄْ ڃن حٗرپ.

ٓڄ٬ض ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي ٫ن ٬ٗزش ٫ن ؿخرَ ٷخٽ  - 
 رن ٷ٧َش ّليع ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أنو حٗظٍَ ٻز٘خ ٿ٠ْلِ رو ٳؤٻپ حٿٌثذ ڃن ًنزو أً ًنزو ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ ٟق رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى ٫ن ڃـخٿي رن ٬ْٓي  - 
 ٿويٍُ ٷخٽ=٫ن أرِ حٿٌىحٹ ٫ن أرِ ٬ْٓي ح

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿظ٠َرن ڃ٠َ ٫زخى حهلل كظَ ٙ ٬ّزي حهلل حٓڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-
 .ًٿ٠َْرنيڂ حٿڄئڃنٌڅ كظَ ٙ ّڄن٬ٌح ًنذ طڀ٬ش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ِّّي رن ٫زي حهلل  - 
 ُ=٫ن ٫زي حهلل رن هزخد ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿٌٛخٽ ٳٸخٽ ڃن ٿڂ ّټن ٿو ري ڃن حٿٌٛخٽ -
ٳڀٌْحٛپ ڃن حٿٔلَ اٿَ حٿٔلَ ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ طٌحٛپ ٷخٽ انِ ٿٔض ٻيْجظټڂ انِ 

 أرْض ڃ٬٤ڂ ٬٤ّڄنِ ًٓخٵ ّٔٸْنِ.
لٶ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آ - 

 حٿٌىحٹ ٫ن أرِ ٬ْٓي ًٷْْ رن ًىذ ٫ن أرِ حٿٌىحٹ ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس أ٣ًخّ ٙ ط٣ٌؤ حٿلزڀَ كظَ ط٠٪ ًٙ ٯَْ ًحص -

 كڄپ كظَ طلْٞ ك٠ْش.
ى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى كيػنخ حٿڄ٬ڀَ رن ُّخ - 

 حٿٸَىًِٓ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ ٙ ّڄن٬ن ٍؿٚ ٍىزش حٿنخّ اڅ ٫ڀڂ كٸخ أڅ ّٸٌځ رو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٷخٽ كيػنِ ٤٫ْش  - 

 رن ٷْْ ٫ڄن كيػو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
آًنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿَكْپ ٫خځ حٿٴظق ٳِ ٿْڀظْن هڀظخ ڃن ٍڃ٠خڅ ٳوَؿنخ -

ٌٛحڃخ كظَ اًح رڀٰنخ حٿټيّي ٳؤڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿٴ٤َ ٳؤٛزق حٿنخّ 
ڃنيڂ حٿٜخثڂ ًڃنيڂ حٿڄٴ٤َ كظَ اًح رڀٮ أىنَ ڃنِٽ طڀٸخء حٿ٬يً ًأڃَنخ رخٿٴ٤َ ٳؤٳ٤َنخ 

 أؿڄ٬ْن.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن ٤٫ْش رن  - 
 ٷْْ ٫ن ٷ٫ِش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿَكْپ ٫خځ حٿٴظق ٳِ ٿْڀظْن هڀظخ ڃن ٍڃ٠خڅ -
و ًٓڀڂ رخٿٴ٤َ ٳؤٛزق ٳوَؿنخ ٌٛحڃخ كظَ رڀٰنخ حٿټيّي ٳؤڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

 حٿنخّ َٗكزْن ڃنيڂ حٿٜخثڂ ًحٿڄٴ٤َ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٷخٽ كيػنِ ٤٫ْش  - 

 رن ٷْْ ٫ڄن كيػو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٺ حٿلڄي ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ٷخٽ حٿڀيڂ ٍرنخ ٿ-

ڃپء حٿٔڄٌحص ًڃپء حٍٕٝ ًڃپء ڃخ ٗجض ڃن ِٗء ر٬ي أىپ حٿؼنخء ًحٿڄـي أكٶ ڃخ ٷخٽ 
 حٿ٬زي ًٻڀنخ ٿٺ ٫زي ٙ ڃخن٪ ٿڄخ أ٤٫ْض ًٙ ّنٴ٪ ًح حٿـي ڃنٺ حٿـي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن ٤٫ْش رن  - 
 ِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=ٷْْ ٫ن ٷ٫ِش رن ّلَْ ٫ن أر

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ٷخٽ حٿڀيڂ ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي -
ڃپء حٿٔڄٌحص ًڃپء حٍٕٝ ًڃپء ڃخ ٗجض ڃن ِٗء ر٬ي أىپ حٿؼنخء ًحٿڄـي أكٶ ڃخ ٷخٽ 

 حٿ٬زي ًٻڀنخ ٿٺ ٫زي ٙ ڃخن٪ ٿڄخ أ٤٫ْض ًٙ ّنٴ٪ ًح حٿـي ڃنٺ حٿـي.
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ كيػنخ أرٌ كخُځ كيػنخ ٫زي ح - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿڄظلخرْن ٿظٍَ ٯَٳيڂ ٳِ حٿـنش ٻخٿټٌٻذ حٿ٤خٿ٪ -

 حٿَ٘ٷِ أً حٿَٰرِ ٳْٸخٽ ڃن ىئٙء ٳْٸخٽ ىئٙء حٿڄظلخرٌڅ ٳِ حهلل ٫ِ ًؿپ.
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ كيػنخ ُّي رن كيػنخ ٫زي ح - 

 أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٗٺ أكيٻڂ ٳِ ٛٚطو ٳڀْڀٶ حٿ٘ٺ ًٿْزن ٫ڀَ حٿْٸْن -

 ٿڀ٤ْ٘خڅ.ًٿْٜپ ٓـيطْن ٳبڅ ٻخنض هڄٔخ ٗٴ٪ ريڄخ ًاڅ ٻخڅ ٛڀَ أٍر٬خ ٻخنظخ طَٯْڄخ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ هخٿي ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ ٙ ّڄن٬ن أكيٻڂ ڃوخٳش حٿنخّ أڅ ّٸٌٽ حٿلٶ اًح -

 ٍآه.
٬ٗزش ٫ن هڀْي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ - 

 ٓڄ٬ض أرخ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=
 ًٻَ حٿڄٔٺ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أًٿْْ ڃن أ٣ْذ حٿ٤ْذ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن حرن أرِ ٫ظزش ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي ٷخٽ=
ن ٫ٌٍحء ٳِ هيٍىخ ًٻخڅ اًح ٻَه ْٗجخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٗي كْخء ڃ-

 ٫َٳنخه ٳِ ًؿيو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ  - 
 كيػنِ أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

ر٤خنش طؤڃَه ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ حٓظوڀٲ ڃن هڀْٴش اٙ ٻخنض ٿو ر٤خنظخڅ -
 رخٿوَْ ًطل٠و ٫ڀْو ًر٤خنش طؤڃَه رخٿَ٘ ًطل٠و ٫ڀْو ٳخٿڄ٬ٌٜځ ڃن ٫ٜڂ حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن ُّي  - 
 رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

 ّٸٌٽ ٕىپ حٿـنش ّخ أىپ حٿـنش ٳْٸٌٿٌڅ ٿزْٺ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل-
ٍرنخ ٬ًٓيّٺ ٳْٸٌٽ ىپ ٍْٟظڂ ٳْٸٌٿٌڅ ًڃخ ٿنخ ٙ نََٟ ًٷي أ٤٫ْظنخ ڃخ ٿڂ ط٢٬ أكيح ڃن 

هڀٸٺ ٳْٸٌٽ أنخ أ٤٫ْټڂ أٳ٠پ ڃن ًٿٺ ٷخٿٌح ّخ ٍرنخ ٳؤُ ِٗء أٳ٠پ ڃن ًٿٺ ٷخٽ أكپ 
 ٫ڀْټڂ ٌٍٟحنِ ٳٚ أٓو٢ ر٬يه أريح.

نِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ٬ْٓي رن ِّّي أنزؤنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
 ٗـخ٩ ٫ن أرِ حٿٔڄق ٫ن أرِ حٿيْؼڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًىڂ ٳْيخ ٻخٿلٌڅ ٷخٽ طٌّ٘و حٿنخٍ ٳظٸڀٚ ٗٴظو حٿ٬ڀْخ -
 كظَ طزڀٮ ٢ًٓ ٍأٓو ًطٔظَهِ ٗٴظو حٿٔٴڀَ كظَ ط٠َد َٓطو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رَ٘ رن ٬ْٗذ رن أرِ كڄِس أهزَنِ أرِ ٷخٽ ڃلڄي  - 
 ٬ّنِ حٿِىَُ أهزَنِ كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن أڅ أرخ ىََّس ًأرخ ٬ْٓي حٿويٍُ أهزَحه=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ نوخڃش ٳِ كخث٢ حٿڄٔـي ٳظنخًٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
خ ػڂ ٷخٽ اًح طنوڂ أكيٻڂ ًىٌ ّٜڀِ ٳٚ ّظنوڂ ٷزپ ًؿيو ًٙ ٫ن حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٜخس ٳلظي

 ّڄْنو ًٿْزٜٶ ٫ن ّٔخٍه أً طلض ٷيڃو حٿٍَْٔ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ ًكيػنِ ٤٫خء  - 

 رن ِّّي أنو كيػو أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ أنو ٷْپ=
خٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃئڃن ّـخىي ٳِ ٓزْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿنخّ أٳ٠پ ٳٸ-

حهلل رنٴٔو ًڃخٿو ٳٸخٿٌح ػڂ ڃن ٷخٽ ڃئڃن ٳِ ٬ٗذ ڃن حٿ٬٘خد ّظٸِ حهلل ًّي٩ حٿنخّ ڃن 
 َٗه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ أهزَنِ ٫زي حهلل رن  - 
 هزَه=ڃلَِّْ حٿـڄلِ أڅ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ أ

أنو رْنخ ىٌ ؿخٿْ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخء ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل -
انخ نْٜذ ٓزْخ ٳنلذ حٕػڄخڅ ٳټْٲ طٍَ ٳِ حٿ٬ِٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًانټڂ 

ٿظٴ٬ڀٌڅ ًٿټڂ ٙ ٫ڀْټڂ أڅ ٙ طٴ٬ڀٌح ًٿټڂ ٳبنيخ ٿْٔض نٔڄش ٻظذ حهلل أڅ طوَؽ اٙ ىِ 
 .هخٍؿش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن حًُٕح٫ِ كيػنخ حٿِىَُ  - 
 ٫ن ٤٫خء ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

 ٓؤٽ ٍؿپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُ حٿنخّ أٳ٠پ ٳٌٻَ ڃ٬نَ كيّغ ٬ْٗذ.-
هلل رن أرِ كْٔن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ ٬ْٗذ كيػنِ ٫زي ح - 

 كيػنِ ٗيَ أڅ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ كيػو=
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٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ رْن أ٫َحرِ ٳِ ر٬ٞ نٌحكِ حٿڄيّنش ٳِ ٯنڂ ٿو ٫يح -
٫ڀْو حٿٌثذ ٳؤهٌ ٗخس ڃن ٯنڄو ٳؤىٍٻو ح٫َٕحرِ ٳخٓظنٸٌىخ ڃنو ًىـيـو ٳ٬خنيه حٿٌثذ ّڄِ٘ 

ٍُٷنْو حهلل ٷخٽ ًح٫ـزخ ڃن ًثذ ڃٸ٪  ػڂ أٷ٬َ ڃٔظٌٳَح رٌنزو ّوخ٣زو ٳٸخٽ أهٌص ٍُٷخ
ڃٔظٌٳَح رٌنزو ّوخ٣زنِ ٳٸخٽ ًحهلل انٺ ٿظظَٹ أ٫ـذ ڃن ًٿٺ ٷخٽ ًڃخ أ٫ـذ ڃن ًٿٺ ٳٸخٽ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿنوڀظْن رْن حٿلَطْن ّليع حٿنخّ ٫ن نزؤ ڃخ ٷي ٓزٶ 

ٿَ حٿڄيّنش ػڂ ڃَ٘ اًڃخ ّټٌڅ ر٬ي ًٿٺ ٷخٽ ٳن٬ٶ ح٫َٕحرِ رٰنڄو كظَ أٿـؤىخ اٿَ ر٬ٞ 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ َٟد ٫ڀْو رخرو ٳڀڄخ ٛڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 
أّن ح٫َٕحرِ ٛخكذ حٿٰنڂ ٳٸخځ ح٫َٕحرِ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيع حٿنخّ 

ٛڀَ رڄخ ٓڄ٬ض ًڃخ ٍأّض ٳليع ح٫َٕحرِ حٿنخّ رڄخ ٍأٍ ڃن حٿٌثذ ًٓڄ٪ ڃنو ٳٸخٽ حٿنزِ 
ڂ ٫ني ًٿٺ ٛيٵ آّخص طټٌڅ ٷزپ حٿٔخ٫ش ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

 ّوَؽ أكيٻڂ ڃن أىڀو ٳْوزَه ن٬ڀو أً ٣ٌٓو أً ٫ٜخه رڄخ أكيع أىڀو ر٬يه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَْ كيػنخ حٿٴ٠ْپ رن ڃًَُٵ ٫ن ٤٫ْش  - 

 ْي=حٿ٬ٌٳِ ٷخٽ ٷخٽ أرٌ ٬ٓ
ٷخٽ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٕٛلخرو أڃخ ًحهلل ٿٸي ٻنض أكيػټڂ أنو ٿٌ ٷي حٓظٸخڃض حٕڃٌٍ ًٷي -

آػَ ٫ڀْټڂ ٷخٽ ٳَىًح ٫ڀْو ٍىح ٫نْٴخ ٷخٽ ٳزڀٮ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 
ٳـخثيڂ ٳٸخٽ ٿيڂ أْٗخء ٙ أكٴ٨يخ ٷخٿٌح رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳټنظڂ ٙ طَٻزٌڅ حٿوْپ ٷخٽ 

خٿٌح رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳڀڄخ ٍآىڂ ٙ َّىًڅ ٫ڀْو ْٗجخ ٷخٽ أٳٚ ٽ ٿيڂ ْٗجخ ٷخ ٷخٳټڀڄ
طٸٌٿٌڅ ٷخطڀٺ ٷٌڃٺ ٳنَٜنخٹ ًأهَؿٺ ٷٌڃٺ ٳآًّنخٹ ٷخٿٌح نلن ٙ نٸٌٽ ًٿٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
أنض طٸٌٿو ٷخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ أٙ طٌَٟڅ أڅ ٌّىذ حٿنخّ رخٿينْخ ًطٌىزٌڅ أنظڂ رٌَٓٽ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂحهلل ٛڀَ حهلل 
ٷخٿٌح رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ أٙ طٌَٟڅ أڅ حٿنخّ ٿٌ ٓڀټٌح ًحىّخ ًٓڀټظڂ 

 ًحىّخ ٿٔڀټض ًحىُ حٕنٜخٍ ٷخٿٌح رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل
ٷخٽ ٿٌٙ حٿيـَس ٿټنض حڃَإح ڃن حٕنٜخٍ ٻََٗ ًأىپ رْظِ ٫ًْزظِ حٿظِ آًُ اٿْيخ ٳخ٫ٴٌح 

أرٌ ٬ْٓي ٷڀض ٿڄ٬خًّش أڃخ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫ن ڃْٔجيڂ ًحٷزڀٌح ڃن ڃلٔنيڂ ٷخٽ 
ًٓڀڂ كيػنخ أننخ ٓنٍَ ر٬يه أػَس ٷخٽ ڃ٬خًّش ٳڄخ أڃَٻڂ ٷڀض أڃَنخ أڅ نٜزَ ٷخٽ ٳخٛزًَح 

 اًح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُىَْ رن ڃلڄي كيػنخ ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء  - 

 رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿظظز٬ن ٓنن حٿٌّن ڃن ٷزڀټڂ ٗزَح ر٘زَ ًًٍح٫خ أڅ ٍٓ-

 رٌٍح٩ كظَ ٿٌ ىهڀٌح كـَ ٟذ ٿظز٬ظڄٌىڂ ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ ٷخٽ ٳڄن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي كيػنِ ٗيَ ٷخٽ كيػنخ أرٌ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
رْنڄخ ٍؿپ ڃن أٓڀڂ ٳِ ٯنْڄش ٿو ّيٖ ٫ڀْيخ ٳِ رْيحء ًُ حٿلڀْٴش اً ٫يح ٫ڀْو ًثذ ٳخنظ٩ِ -

ٗخس ڃن ٯنڄو ٳـيـؤه حٿَؿپ ٳَڃخه رخٿلـخٍس كظَ حٓظنٸٌ ڃنو ٗخطو ػڂ أڅ حٿٌثذ أٷزپ كظَ 
 أٷ٬َ ڃٔظٌٳَح رٌنزو ڃٸخرپ حٿَؿپ ٳٌٻَه نلٌ كيّغ ٬ْٗذ رن أرِ كڄِس.



  

 

 

Page 131 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

ٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ أرٌ حَٓحثْپ حٓڄ٬ْپ حٿڄٚثِ ٫ن كيػنخ أكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
 =٤٫ْش ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿي ٷظْپ رْن ٷَّظْن أً ڃْض ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٩ٌٍ ڃخ رْن حٿٸَّظْن اٿَ أّيڄخ ٻخڅ أٷَد ٳٌؿي أٷَد اٿَ أكيىڄخ ر٘زَ ٷخٽ 

 ٗزَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـ٬ڀو ٫ڀَ حٿٌُ ٻخڅ أٷَد. ٳټؤنِ أن٨َ اٿَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ٿْغ ٫ن ٫ڄَحڅ رن أرِ أنْ ٫ن  - 

٬ْٓي رن أرِ ٬ْٓي ًكيػنخه ٷظْزش ٷخٽ ٫ڄَحڅ رن أرِ أنْ ٫ن حرن أرِ أنْ ٫ن حرن أرِ 
 ٬ْٓي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

څ ٳِ حٿڄٔـي حٿٌُ أْٓ ٫ڀَ حٿظٸٌٍ ٳٸخٽ أكيىڄخ ىٌ ڃٔـي ٷزخء ًٷخٽ حٓهَ طڄخٍٍ ٍؿٚ-
 ىٌ ڃٔـي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌ ڃٔـيُ ىٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٫ًزي حٿٜڄي ًأرٌ ٫خڃَ ٷخٿٌح كيػنخ ى٘خځ رن أرِ  - 
َ ٫ن أرِ ارَحىْڂ ٷخٽ أرٌ ٫خڃَ ٫ن أرِ ارَحىْڂ حٕنٜخٍُ ٫زي حهلل ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼْ

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو كڀٸٌح ٍإٓيڂ ٫خځ حٿليّزْش ٯَْ ٫ؼڄخڅ رن -

٫ٴخڅ ًأرِ ٷظخىس ٳخٓظٰٴَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀڄلڀٸْن ػٚع ڃَحٍ ًٿڀڄٸَّٜن 
 ڃَس.

 كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ أڅ أرخ ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل - 
 حٕنٜخٍُ ڃن رنِ ٫زي حٕٗيپ ٷخٽ حڅ أرخ ٬ْٓي ٷخٽ ٳٌٻَ حٿليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ  - 
 ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

 و ًٓڀڂ نيَ ٫ن هڀ٢ْ حٿِرْذ ًحٿظڄَ ًحٿزَٔ ًحٿظڄَ.أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ًڃلڄي رن رټَ ٷخٙ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ  - 

 ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿيرخء ًحٿلنظڂ ًحٿنٸَْ ًحٿڄِٳض ًأڅ ّوڀ٢ رْن -

 زَٔ ًحٿظڄَ.حٿِرْذ ًحٿظڄَ ًحٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ أ٬ٗغ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ  - 

 ٷخٽ=
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿيرخء ًحٿلنظڂ ًحٿنٸَْ ًحٿڄِٳض ًأڅ ّوڀ٢ رْن -

 حٿِرْذ ًحٿظڄَ ًحٿزَٔ ًحٿظڄَ.
٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ أ٬ٗغ - 

 ٷخٽ=
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿيرخء ًحٿلنظڂ ًحٿنٸَْ ًحٿڄِٳض ًٷخٽ حنظزٌ ٳِ -

 ٓٸخثٺ ًأًٻو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 
َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿويٍُ ٷخٽ ًكيػنِ ڃن ٿٸِ حٿٌٳي حٿٌّن ٷيڃٌح ٫ڀ

 ٫زي حٿٸْْ ٳْيڂ حٕٗؾ ٷخٿٌح=
ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ كِ ڃن ٍر٬ْش ًرْننخ ًرْنٺ ٻٴخٍ ڃ٠َ ٳٌٻَ ڃؼپ كيّغ ّلَْ ًٿڂ ٌّٻَ -

 اڅ ٳْٺ هڀظْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حٿڄؼنَ حٿٸَْٜ كيػنخ أرٌ حٿڄظٌٻپ حٿنخؿِ ٫ن  - 

 ُ ٷخٽ=أرِ ٬ْٓي حٿويٍ
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿَ٘د ٳِ حٿلنظڄش ًحٿيرخء ًحٿنٸَْ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 أنو=
ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ْٓوَؽ نخّ ڃن حٿنخٍ ٷي حكظَٷٌح ًٻخنٌح ڃؼپ ٿلڂ ػڂ -

 أىپ حٿـنش ٌَّٗڅ ٫ڀْيڂ حٿڄخء كظَ ّنزظٌڅ نزخص حٿٰؼخء ٳِ حٿْٔپ. ٙ ِّحٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ حڅ أرخ ٬ْٓي  - 

 أهزَه حنو ٓڄ٪=
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٓوَؽ نخّ ڃن حٿنخٍ ٳٌٻَه.-
 نخ ٫ٌٱ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػ - 
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ طوَؽ ٟزخٍس ڃن حٿنخٍ ٷي ٻخنٌح ٳلڄخ ٷخٽ ٳْٸخٽ رؼٌىڂ -

ٳِ حٿـنش ًٌٍٗح ٫ڀْيڂ ڃن حٿڄخء ٷخٽ ٳْنزظٌڅ ٻڄخ طنزض حٿلزش ٳِ كڄْپ حٿْٔپ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن 
 حٿٸٌځ ٻؤنٺ ٻنض ڃن أىپ حٿزخىّش ّخ ٌٍٓٽ حهلل.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ كيػن - 
٣ڀلش أڅ ٍحٳ٪ رن آلٶ أهزَه ٷخٽ ىهڀض أنخ ٫ًزي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ڀَ أرِ ٬ْٓي 

 حٿويٍُ ن٬ٌىه ٳٸخٽ ٿنخ أرٌ ٬ْٓي=
أً ٌٍٛس ٗٺ أهزَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿڄٚثټش ٙ طيهپ رْظخ ٳْو طڄخػْپ -

 آلٶ ٙ ّيٍُ أّظيڄخ ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ڃوڀي ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ كيػنِ أرِ  - 

٫ن ٬ْٓي رن ٫ڄَْ حٕنٜخٍُ ٷخٽ ؿڀٔض اٿَ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ًأرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٳٸخٽ 
 أكيىڄخ ٿٜخكزو=

ٌّٻَ أنو ّزڀٮ حٿ٬َٵ ڃن حٿنخّ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳٸخٽ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
أكيىڄخ اٿَ ٗلڄظو ًٷخٽ حٓهَ ّڀـڄو ٳو٢ حرن ٫ڄَ ًأٗخٍ أرٌ ٫خٛڂ ربٛز٬و ڃن أٓٴپ 

 ٗلڄش أًنْو اٿَ ٳْو ٳٸخٽ ڃخ أٍٍ ًحٹ اٙ ٌٓحء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ ڃخٿٺ ًٌّنْ رن ُّي ٫ن حٿِىَُ  - 

 رن ِّّي حٿڀْؼِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ= ٫ن ٤٫خء
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٓڄ٬ظڂ حٿڄئًڅ ًٷخٽ ڃخٿٺ حٿڄنخىُ ٳٸٌٿٌح ڃؼپ ڃخ -

 ّٸٌٽ ُحى ڃخٿٺ حٿڄئًڅ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلزٌد رن حٿلٔن ٫ن هخٿي ٫ن ٫ټَڃش أڅ حرن ٫زخّ  - 
 ٷخٽ ٿو ًٙرنو ٫ڀِ=

ِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٳخٓڄ٬خ ڃن كيّؼو ٷخٽ ٳخن٤ڀٸنخ ٳبًح ىٌ ٳِ كخث٢ ٿو ٳڀڄخ ٍآنخ حن٤ڀٸنخ اٿَ أر-
أهٌ ٍىحءه ٳـخءنخ ٳٸ٬ي ٳؤن٘ؤ ّليػنخ كظَ أطَ ٫ڀَ ًٻَ رنخء حٿڄٔـي ٷخٽ ٻخڅ نلڄپ ٿزنش ٿزنش 
٫ًڄخٍ رن ّخَٓ ّلڄپ ٿزنظْن ٿزنظْن ٷخٽ ٳَآه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـ٬پ ّنٴٞ 

ّخ ٫ڄخٍ اٙ طلڄپ ٿزنش ٻڄخ ّلڄپ أٛلخرٺ ٷخٽ انِ أٍّي حٕؿَ ڃن حهلل ٌٽ ظَحد ٫نو ًّٸحٿ
ٷخٽ ٳـ٬پ ّنٴٞ حٿظَحد ٫نو ًّٸٌٽ ًّق ٫ڄخٍ طٸظڀو حٿٴجش حٿزخٯْش ّي٫ٌىڂ اٿَ حٿـنش 

 ًّي٫ٌنو اٿَ حٿنخٍ ٷخٽ ٳـ٬پ ٫ڄخٍ ّٸٌٽ أ٫ًٌ رخٿَكڄن ڃن حٿٴظن.
٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى كيػنخ ٬ٗزش  - 

 ٫ظزش ّليع ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٗي كْخء ڃن حٿ٬ٌٍحء ٳِ هيٍىخ ًٻخڅ اًح ٻَه حٿِ٘ء -

 ٫َٳنخه ٳِ ًؿيو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫َْٔ كيػنخ أنْْ رن أرِ ّلَْ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 حٿويٍُ ٷخٽ= أرِ ٬ْٓي
هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَٟو حٿٌُ ڃخص ٳْو ًىٌ ٫خٛذ ٍأٓو -

ٷخٽ ٳخطز٬ظو كظَ ٬ٛي ٫ڀَ حٿڄنزَ ٷخٽ ٳٸخٽ انَ حٿٔخ٫ش ٿٸخثڂ ٫ڀَ حٿلٌٝ ٷخٽ ػڂ ٷخٽ اڅ 
٫زيح ٫َٟض ٫ڀْو حٿينْخ ًُّنظيخ ٳخهظخٍ حٓهَس ٳڀڂ ّٴ٤ن ٿيخ أكي ڃن حٿٸٌځ اٙ أرٌ رټَ ٳٸخٽ 

رپ نٴيّٺ رؤڃٌحٿنخ ًأنٴٔنخ ًأًٙىنخ ٷخٽ ػڂ ىز٢ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  رؤرِ أنض ًأڃِ
 .ًٓڀڂ ٫ن حٿڄنزَ ٳڄخ ٍإُ ٫ڀْو كظَ حٿٔخ٫ش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٛٴٌحڅ كيػنخ أنْْ رن أرِ ّلَْ ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 
 حٿويٍُ=

هيٍس حڃظَّخ ٳِ حٿڄٔـي حٿٌُ أْٓ أڅ ٍؿٚ ڃن رنِ ٫ڄًَ رن ٫ٌٱ ًٍؿٚ ڃن رنِ -
٫ڀَ حٿظٸٌٍ ٳٸخٽ حٿ٬ٌٳِ ىٌ ڃٔـي ٷزخء ًٷخٽ حٿويٍُ ىٌ ڃٔـي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٳؤطْخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٙه ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ ىٌ ڃٔـيُ ىٌح ًٳِ ًٿٺ 

 هَْ ٻؼَْ.
ِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ حٿيٓظٌحث - 

 ىٚٽ حرن أرِ ڃْڄٌنش ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ؿڀْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ًؿڀٔنخ كٌٿو ٳٸخٽ اڅ ڃڄخ أهخٱ ٫ڀْټڂ -

ر٬يُ ڃخ ّٴظق ٫ڀْټڂ ڃن ُىَس حٿينْخ ًُّنظيخ ٳٸخٽ ٍؿپ أًّؤطِ حٿوَْ رخٿَ٘ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
٫نو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸْپ ٿو ڃخ ٗؤنٺ طټڀڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٳٔټض 

ًٓڀڂ ًٙ ّټڀڄٺ ٷخٽ ًأٍّنخ أنو ّنِٽ ٫ڀْو ٷخٽ ٳؤٳخٵ ّڄٔق ٫نو حٿَك٠خء ًٷخٽ أّن ىٌح 
حٿٔخثپ ًٻؤنو كڄيه ٳٸخٽ انو ٙ ّؤطِ حٿوَْ رخٿَ٘ اڅ ڃڄخ ّنزض حٿَرْ٪ ّٸظپ أً ّڀڂ اٙ آٻڀش 

أٻڀض كظَ اًح حڃظٖص هخَٛطخىخ حٓظٸزڀض ٫ْن حٿ٘ڄْ ٳؼڀ٤ض ًرخٿض ػڂ   ٠َ ٳبنيخحٿو
ٍط٬ض ًاڅ ىٌح حٿڄخٽ ه٠َس كڀٌس ًن٬ڂ ٛخكذ حٿڄٔڀڂ ىٌ ٿڄن أ٤٫َ ڃنو حٿْظْڂ ًحٿڄٔټْن 
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ًحرن حٿٔزْپ أًٻڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاڅ حٿٌُ ّؤهٌه رَْٰ كٸو ٻخٿٌُ 
 ځ حٿٸْخڃش.يْيح ٌّّؤٻپ ًٙ ّ٘ز٪ ٳْټٌڅ ٫ڀْو ٗ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ىٚٽ رن ٫ڀِ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ  - 
 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫ڀَ حٿڄنزَ ًحص ٌّځ ٳٸخٽ اڅ ڃڄخ أهَ٘ ٫ڀْټڂ -
 ٳٌٻَ حٿليّغ ًٷخٽ ّٸظپ كز٤خ أً ّڀڂ.

ػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنِ ٫ڀِ رن حٿڄزخٍٹ ًًٍف كيػنخ كْٔن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 
 حٿڄ٬ڀڂ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنِ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ حٿڄيَُ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ ر٬ؼخ اٿَ رنِ ٿلْخڅ ڃن رنِ ىٌّپ ٷخٽ ًُؽ ڃن -
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ىٌّپ ٷخٽ ٿْنز٬غ ڃن ٻپ ٍؿڀْن أكيىڄخ ًحٕؿَ رْنيڄخ ػڂ 

 ًٓڀڂ حٿڀيڂ رخٍٹ ٿنخ ٳِ ڃينخ ًٛخ٫نخ ًحؿ٬پ ڃ٪ حٿزَٻش رَٻظْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن أرِ  - 

 حٿزوظَُ ٫ن ٍؿپ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
ٔو اًح ٍأٍ أڃَ حهلل ٫ڀْو ٳْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّلٸَڅ أكيٻڂ نٴ-

ڃٸخٙ ٳٚ ّٸٌٽ رو ٳْڀٸَ حهلل ًٷي أٟخ٩ ًٿٺ ٳْٸٌٽ ڃخ ڃن٬ٺ ٳْٸٌٽ هْ٘ض حٿنخّ ٳْٸٌٽ أنخ 
 ٻنض أكٶ أڅ طوَ٘.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن  - 
 ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي=

٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّڄن٬ن أكيٻڂ ڃوخٳش حٿنخّ أڅ ّظټڀڂ رلٶ اًح ٫ڀڄو ٷخٽ  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-
ٳٸخٽ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ ٳڄخ ُحٽ رنخ حٿزٚء كظَ ٷَٜنخ ًانخ ٿنزڀٮ ٳِ حٿَ٘ ًٷخٽ كـخؽ ٳِ 

 كيّؼو ٓڄ٬ض أرخ ن٠َس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ن٠َس ٫ن  - 

 ٬ْي حٿويٍُ ٷخٽ=أرِ ٓ
هَؿنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ػڄخڅ ٫َ٘س ڃ٠ض ڃن ٍڃ٠خڅ ٳٜخځ ٛخثڄٌڅ -

ًأٳ٤َ ڃٴ٤ًَڅ ٳڀڂ ٬ّذ ىئٙء ٫ڀَ ىئٙء ًٙ ىئٙء ٫ڀَ ىئٙء ٷخٽ ٬ٗزش كيػنِ ريٌح 
 حٿليّغ أٍر٬ش أكيىڂ ٷظخىس ًىٌح كيّغ ٷظخىس.

يػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ك - 
 ٷظخىس ٫ن أرِ حٿڄظٌٻپ ٷخٽ كـخؽ ٳِ كيّؼو ٓڄ٬ض أرخ حٿڄظٌٻپ ٫ن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ=

ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ أهِ حن٤ڀٶ ر٤نو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
ٿو ػٚع ڃَحص اٙ حٓظ٤ٚٷخ ٳٸخٽ  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓٸو ٫ٔٚ ٳٔٸخه ٳٸخٽ انِ ٓٸْظو ٳڀڂ ِّىه

ػڂ ؿخءه حٿَحر٬ش ٳٸخٽ حٓٸو ٫ٔٚ ٳٸخٽ ٷي ٓٸْظو ٳڀڂ ِّىه اٙ حٓظ٤ٚٷخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 .حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛيٵ حهلل ًٻٌد ر٤ن أهْٺ ٳٔٸخه ٳزَأ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ حٿڄظٌٻپ ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي=

 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.أڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀ-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن  - 
ٓڀْڄخڅ أً أرِ ٓڀْڄخڅ ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ًٷخٽ ٍؿپ ڃن ٷَّٖ ٫ن أرِ ٬ْٓي 

 حٿويٍُ=
ٕ ڃن حٿنخّ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ْٓټٌڅ أڃَحء ّٰ٘خىڂ ٯٌحٕ أً كٌح-

٨ّڀڄٌڅ ًّټٌرٌڅ ٳڄن أ٫خنيڂ ٫ڀَ ٧ڀڄيڂ ًٛيٷيڂ رټٌريڂ ٳڀْْ ڃنِ ًٙ أنخ ڃنو ًڃن ٿڂ 
 ّٜيٷيڂ ًٿڂ ٬ّنيڂ ٫ڀَ ٧ڀڄيڂ ٳؤنخ ڃنو ًىٌ ڃنِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ كيػنِ ٬ٗزش أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن ٫زي  - 
 ٿَ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=حهلل رن أرِ ٫ظزش ٷخٽ كـخؽ رن ٫ظزش ڃٌ

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٗي كْخء ڃن حٿ٬ٌٍحء ٳِ هيٍىخ ًٻخڅ اًح ٻَه ْٗجخ -
 ٫َٳنخه ٳِ ًؿيو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض آلٶ ّليع ٫ن  - 
رِ ىََّس ًأرِ ٬ْٓي أنيڄخ ٗييح ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل حٕٯَ أرِ ڃٔڀڂ أنو ٷخٽ أٗيي ٫ڀَ أ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ حنو ٷخٽ=
ٙ ّٸ٬ي ٷٌځ ٌّٻًَڅ حهلل اٙ كٴظيڂ حٿڄٚثټش ًٯْ٘ظيڂ حٿَكڄش ًنِٿض ٫ڀْيڂ حٿٔټْنش -

 ًًٻَىڂ حهلل ٳْڄن ٫نيه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷْْ رن ڃٔڀڂ ٫ن ٣خٍٵ  - 

 خد=رن ٗي
أڅ ڃًَحڅ ه٤ذ ٷزپ حٿٜٚس ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ حٿٜٚس ٷزپ حٿو٤زش ٳٸخٽ ٿو ڃًَحڅ طَٹ ًحٹ ّخ -

أرخ ٳٚڅ ٳٸخٽ أرٌ ٬ْٓي أڃخ ىٌح ٳٸي ٷ٠َ ڃخ ٫ڀْو ٷخٽ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن 
ٍأٍ ڃنټڂ نټَح ٳڀْنټَه رْيه ٳبڅ ٿڂ ّٔظ٤٪ ٳزڀٔخنو ٳبڅ ٿڂ ّٔظ٤٪ ٳزٸڀزو ًًحٹ أ٬ٟٲ 

 .حّٗڄخڅ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٷخٽ كيػنخ أرٌ ن٬خڃش حٿ٬ٔيُ كيػنخ  - 

 أرٌ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ٳڀڄخ ٻخڅ ٳِ ر٬ٞ ٛٚطو هڀ٪ ن٬ڀْو -

ٛٚطو ٷخٽ ڃخ رخٿټڂ أٿٸْظڂ  ٬ًًٟيخ ٫ن ّٔخٍه ٳڀڄخ ٍأٍ حٿنخّ ًٿٺ هڀ٬ٌح ن٬خٿيڂ ٳڀڄخ ٷ٠َ
ن٬خٿټڂ ٷخٿٌح ٍأّنخٹ أٿٸْض ن٬ڀْٺ ٳخٿٸْنخ ن٬خٿنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ؿزَّپ 

أطخنِ ٳؤهزَنِ أڅ ٳْيڄخ ٷٌٍح أً ٷخٽ أًٍ ٳؤٿٸْظيڄخ ٳبًح ؿخء أكيٻڂ اٿَ حٿڄٔـي ٳڀْن٨َ ٳِ 
يڄخ ٷخٽ أرِ ٿڂ ّـِء ٳِ ىٌح ٍ ٳڀْڄٔليڄخ ًٿْٜپ ٳْن٬ڀْو ٳبڅ ٍأٍ ٳْيڄخ ٷٌٍح أً ٷخٽ أً

 حٿليّغ رْخڅ ڃخ ٻخڅ ٳِ حٿن٬پ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي كيػنخ حرن ٗيخد ٫ن ٫زي  - 

 حهلل رن ٫ظزش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٌح ٳبنو ٓجپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٬ِٽ ٳٸخٽ اڅ طٴ٬ڀٌح ًٿٺ ٙ ٫ڀْټڂ أڅ ٙ طٴ٬ڀ-

 ٿْْ نٔڄش ٷ٠َ حهلل أڅ طټٌڅ اٙ ىِ ٻخثنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ارَحىْڂ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن كڄْي رن ٫زي  - 

 حٿَكڄن أڅ أرخ ٬ْٓي أهزَه ًأرٌ ىََّس=
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أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٳِ ؿيحٍ حٿڄٔـي نوخڃش ٳظنخًٽ كٜخس ٳلظيخ ػڂ ٷخٽ اًح -
 أكيٻڂ ٳٚ ّظنوڄن ٷزپ ًؿيو ًٙ ٫ن ّڄْنو ًٿْزٜٶ ٫ن ّٔخٍه أً طلض ٷيځ حٿٍَْٔ. طنوڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓټن رن نخٳ٪ كيػنخ ٛخٿق ٫ن حٿِىَُ أهزَنِ كڄْي رن  - 
 ٫زي حٿَكڄن أنو ٓڄ٪ أرخ ىََّس ًأرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٙڅ=

ٸزڀش ٳظنخًٽ كٜخس ٳلټيخ ريخ ػڂ ٷخٽ ٙ ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نوخڃش ٳِ حٿ-
 ّظنوڂ أكي ٳِ حٿٸزڀش ًٙ ٫ن ّڄْنو ًٿْزٜٶ ٫ن ّٔخٍه أً طلض ٍؿڀو حٿٍَْٔ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃًَحڅ رن ٗـخ٩ كيػنِ هْٜٲ ٫ن ڃـخىي ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٿٌىذ رخٿٌىذ ًحٿٴ٠ش ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَطْن ٫ڀَ حٿڄنزَ ّٸٌٽ ح-
 رخٿٴ٠ش ًُنخ رٌُڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ٳ٠ْپ كيػنخ ٓخٿڂ ٬ّنِ حرن كٴٜش ًح٫ٕڄٖ ٫ًزي  - 
 حهلل رن ٛزيخڅ ًٻؼَْ حٿنٌحء ًحرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

حىڂ ڃن طلظيڂ ٻڄخ طًَڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أىپ حٿيٍؿخص حٿ٬ڀَ ٿَْ-
 حٿنـڂ حٿ٤خٿ٪ ٳِ أٳٶ ڃن آٳخٵ حٿٔڄخء أٙ ًاڅ أرخ رټَ ٫ًڄَ ڃنيڂ ًأن٬ڄخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٿْغ ٫ن ٗيَ ٷخٽ= - 
ٿٸْنخ أرخ ٬ْٓي ًنلن نَّي حٿ٤ٌٍ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ط٘ي -

 ٚػش ڃٔخؿي حٿڄٔـي حٿلَحځ ًڃٔـي حٿڄيّنش ًرْض حٿڄٸيّ.حٿڄ٤ِ اٙ اٿَ ػ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄَ رن ٫زْي ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ حٿٌىحٹ ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٬ِٽ ٳٸخٽ ٿْْ ڃن ٻپ حٿڄخء ّټٌڅ حٿٌٿي اًح أٍحى -

 ٬و ِٗء.حهلل أڅ ّوڀٶ ْٗجخ ٿڂ ّڄن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ًىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ح٫ٕڄٖ  - 

 ٫ن ًٻٌحڅ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّزٰٞ حٕنٜخٍ ٍؿپ ّئڃن رخهلل ًٌٍٓٿو ًٷخٽ -

 ىخٗڂ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ.
أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷخطپ أكيٻڂ أهخه ٳڀْـظنذ حٿٌؿو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن حرن أرِ  - 

 خٽ=٬ْٓي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷ
أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٙ نظَٹ أكيح ّڄَ رْن أّيّنخ ٳبڅ أرَ اٙ أڅ نيٳ٬و -

 أً نلٌ ىٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل ٫ًزي  - 

حٿويٍُ  ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ًٷخٽ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ٤٫خء رن ِّّي ٫ن أرِ ٬ْٓي
 ٷخٽ=
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 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حهظنخع حٕٓٸْش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٓيْپ رن أرِ ٛخٿق ٫ن  - 

 حرن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن أرْو ٷخٽ=
څ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح طؼخءد أكيٻڂ ٳڀ٠ْ٪ ّيه ٫ڀَ ٳْو ٳبڅ حٿ٤ْ٘خ-

 ّيهپ ڃ٪ حٿظؼخإد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أهزَنِ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء رن  - 

 ِّّي حٿڀْؼِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ؿخء نخّ ڃن حٕنٜخٍ ٳٔؤٿٌه ٳؤ٤٫خىڂ ٷخٽ ٳـ٬پ ٙ ّٔؤٿو أكي ڃنيڂ اٙ أ٤٫خه كظَ نٴٌ ڃخ -

ټٌڅ ٫نينخ ڃن هَْ ٳڀن نيهَه ٫نټڂ ًانو ڃن ٫نيه ٳٸخٽ ٿيڂ كْن أنٴٶ ٻپ ِٗء رْيه ًڃخ ّ
ّٔظ٬ٴٲ ٬ّٴو حهلل ًڃن ّٔظٰن ّٰنو حهلل ًڃن ّظٜزَ ّٜزَه حهلل ًٿن ط٤٬ٌح ٤٫خء هَْح 

 أًٓ٪ ڃن حٿٜزَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن حٿِىَُ  - 

 ٫ن ٤٫خء رن ِّّي حٿڀْؼِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
 ٳٌٻَ ڃؼپ ڃ٬نخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٕٯَ أرِ  - 

 ڃٔڀڂ ٫ن أرِ ىََّس ًأرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ حؿظڄ٪ ٷٌځ ٌّٻًَڅ حهلل اٙ كٴظيڂ حٿڄٚثټش -

ڂ حهلل ٳْڄن ٫نيه ًٷخٽ اڅ حهلل ّڄيپ كظَ اًح ًطٰ٘ظيڂ حٿَكڄش ًنِٿض ٫ڀْيڂ حٿٔټْنش ًًٻَى
ٻخڅ ػڀغ حٿڀْپ حٓهَ نِٽ حهلل ٫ًِ ؿپ اٿَ ىٌه حٿٔڄخء ٳنخىٍ ىپ ڃن ڃٌنذ ّظٌد ىپ ڃن 

 .ىح٩ ىپ ڃن ٓخثپ اٿَ حٿٴـَڃٔظٰٴَ ىپ ڃن 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ُّي حرن أٓڀڂ ٫ن ٍؿپ ٫ن  - 

 يٍُ ٷخٽ=أرِ ٬ْٓي حٿو
ًٟ٪ ٍؿپ ّيه ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ًحهلل ڃخ أ٣ْٶ أڅ أٟ٪ ّيُ ٫ڀْٺ ڃن -

ٗيس كڄخٹ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انخ ڃ٬َ٘ حٕنزْخء ٠ّخ٫ٲ ٿنخ حٿزٚء ٻڄخ 
٠ّخ٫ٲ ٿنخ حٕؿَ اڅ ٻخڅ حٿنزِ ڃن حٕنزْخء ّزظڀَ رخٿٸڄپ كظَ ّٸظڀو ًاڅ ٻخڅ حٿنزِ ڃن 

خٿٴٸَ كظَ ّؤهٌ حٿ٬زخءس ٳْوٌنيخ ًاڅ ٻخنٌح ٿْٴَكٌڅ رخٿزٚء ٻڄخ طٴَكٌڅ ٿْزظڀَ ر حٕنزْخء
 .رخٿَهخء

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حٿؼٌٍُ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ًٻٌحڅ ٫ن  - 
 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٫ـپ أكيٻڂ أً أٷل٢ ٳٚ ّٰظٔڀن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ّلَْ رن أرِ  - 

 ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أنو ٍأٍ حٿ٤ْن ٳِ أنٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٍنزظو ڃن أػَ حٿٔـٌى ًٻخنٌح -

 ڃ٤ًَح ڃن حٿڀْپ.
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كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٓڄ٬ْپ رن أڃْش ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
 ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ح٫ظټٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄٔـي ٳٔڄ٬يڂ ّـيًَح رخٿٸَحءس ًىٌ ٳِ ٷزش -
ٿو ٳټ٘ٲ حٿٔظٌٍ ًٷخٽ أٙ اڅ ٻڀټڂ ڃنخؽ ٍرو ٳٚ ّئًّن ر٠٬ټڂ ر٠٬خ ًٙ َّٳ٬ن ر٠٬ټڂ 

 َ ر٬ٞ رخٿٸَحءس أً ٷخٽ ٳِ حٿٜٚس.٫ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٍؿپ ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿظظز٬ن ٓنن رنِ حَٓحثْپ ٗزَح ر٘زَ ًًٍح٫خ رٌٍح٩ -

 ٬ظڄٌىڂ ٳْو ًٷخٽ ڃَس ٿظز٬ظڄٌه ٳْو.كظَ ٿٌ ىهپ ٍؿپ ڃن رنِ حَٓحثْپ كـَ ٟذ ٿظز
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن  - 

 ّٔخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح هڀٚ حٿڄئڃنٌڅ ڃن حٿنخٍ ٌّځ حٿٸْخڃش ًأڃنٌح ٳڄخ -

ّټٌڅ ٿو ٳِ حٿينْخ رؤٗي ڃـخىٿش ٿو ڃن حٿڄئڃنْن ٿَريڂ ٳِ  ڃـخىٿش أكيٻڂ ٿٜخكزو ٳِ حٿلٶ
اهٌحنيڂ حٿٌّن أىهڀٌح حٿنخٍ ٷخٽ ّٸٌٿٌڅ ٍرنخ اهٌحننخ ٻخنٌح ّٜڀٌڅ ڃ٬نخ ًٌّٜڃٌڅ ڃ٬نخ 
 ًّلـٌڅ ڃ٬نخ ٳؤىهڀظيڂ حٿنخٍ ٷخٽ ٳْٸٌٽ حًىزٌح ٳؤهَؿٌح ڃن ٫َٳظڂ ٳْؤطٌنيڂ ٳ٬َْٳٌنيڂ

و حٿنخٍ اٿَ أنٜخٱ ٓخٷْو ًڃنيڂ ڃن أهٌطو رٌٍٜىڂ ٙ طؤٻپ حٿنخٍ ٌٍٛىڂ ٳڄنيڂ ڃن أهٌط
اٿَ ٻ٬زْو ٳْوَؿٌنيڂ ٳْٸٌٿٌڅ ٍرنخ أهَؿنخ ڃن أڃَطنخ ػڂ ّٸٌٽ أهَؿٌح ڃن ٻخڅ ٳِ ٷڀزو 

ًُڅ ىّنخٍ ڃن حّٗڄخڅ ػڂ ڃن ٻخڅ ٳِ ٷڀزو ًُڅ نٜٲ ىّنخٍ كظَ ّٸٌٽ ٿو ڃن ٻخڅ ٳِ ٷڀزو 
اڅ حهلل ٙ ٨ّڀڂ ڃؼٸخٽ ًٍس ًاڅ ٬ْٓي ٳڄن ٿڂ ّٜيٵ ريٌح ٳڀْٸَأ ىٌه حّٓش  ڃؼٸخٽ ًٍس ٷخٽ أرٌ

طٺ كٔنش ٠ّخ٫ٴيخ ًّئص ڃن ٿينو أؿَح ٨٫ْڄخ ٷخٽ ٳْٸٌٿٌڅ ٍرنخ أهَؿنخ ڃن أڃَطنخ ٳڀڂ ّزٶ 
ٳِ حٿنخٍ أكي ٳْو هَْ ٷخٽ ػڂ ّٸٌٽ حهلل ٗٴ٬ض حٿڄٚثټش ًٗٴ٪ حٕنزْخء ًٗٴ٪ حٿڄئڃنٌڅ ًرٸِ 

٬ّڄڀٌح هلل هَْح ٷ٢ ٷي ٷخٽ ٳْٸزٞ ٷز٠ش ڃن حٿنخٍ أً ٷخٽ ٷز٠ظْن نخّ ٿڂ  أٍكڂ حٿَحكڄْن
حكظَٷٌح كظَ ٛخًٍح كڄڄخ ٷخٽ ٳْئطَ ريڂ اٿَ ڃخء ّٸخٽ ٿو ڃخء حٿلْخس ٳْٜذ ٫ڀْيڂ ٳْنزظٌڅ 
ٻڄخ طنزض حٿلزش ٳِ كڄْپ حٿْٔپ ٳْوَؿٌڅ ڃن أؿٔخىىڂ ڃؼپ حٿڀئٿئ ٳِ أ٫نخٷيڂ حٿوخطڂ ٫ظٸخء 

نيُ أٳ٠پ ڃن ىٌح ـنش ٳڄخ طڄنْظڂ أً ٍأّظڂ ڃن ِٗء ٳيٌ ٿټڂ ٫حهلل ٷخٽ ٳْٸخٽ ٿيڂ حىهڀٌح حٿ
 ٷخٽ ٳْٸٌٿٌڅ ٍرنخ ًڃخ أٳ٠پ ڃن ًٿٺ ٷخٽ ٳْٸٌٽ ٍٟخثِ ٫ڀْټڂ ٳٚ أٓو٢ ٫ڀْټڂ أريح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ كيػنِ حرن ٗيخد ٫ن  - 
 ٫ڄًَ رن ٬ٓي حرن أرِ ًٷخٙ أنو ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=

ٓڀڂ ٫ن حٿڄٚڃٔش ًحٿڄٚڃٔش ّڄْ حٿؼٌد ٙ ّن٨َ اٿْو نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-
 ٫ًن حٿڄنخرٌس ًىٌ ٣َف حٿؼٌد حٿَؿپ رخٿزْ٪ ٷزپ أڅ ّٸڀزو ًّن٨َ اٿْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ًكيػنِ  - 
 ٽ=حرن ٗيخد ٫ن ٤٫خء رن ِّّي حٿـني٫ِ ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌ

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ٛٚس ر٬ي ٛٚس حٿٜزق كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ -
 ًٷخٽ حرن رټَ كظَ طَطٴ٪ حٿ٘ڄْ ًٙ ٛٚس ر٬ي ٛٚس حٿ٬َٜ كظَ طْٰذ حٿ٘ڄْ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ  - 
حٿوٌحٍ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫ْخٝ ٤٫ًخء رن روض ٻٚىڄخ ّوزَ ٫ن ٫ڄًَ رن ٤٫خء رن أرِ 

 ٫ڄَ رن ٤٫خء ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ أنيڄخ ٓڄ٬خه ّٸٌٽ=
ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ ّٸٌٽ ٙ ٛٚس ر٬ي ٛٚس حٿٜزق كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ًٙ ٛٚس ر٬ي ٛٚس -

 حٿ٬َٜ كظَ حٿڀْپ.
ق ًكيع حرن ٗيخد ٫ن ٫خڃَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿ - 

 رن ٬ٓي أهزَه أڅ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿڄٚڃٔش ًحٿڄٚڃٔش ٿڄْ حٿؼٌد ٙ ّن٨َ اٿْو -

 ٫ًن حٿڄنخرٌس ًحٿڄنخرٌس ٣َف حٿَؿپ ػٌرو اٿَ حٿَؿپ ٷزپ أڅ ّٸڀزو.
٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗيخد كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ  - 

 ٤٫خء رن ِّّي حٿـني٫ِ أنو ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو ٬ّنِ ڃؼپ كيّغ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ -

 ٫ن حرن ؿَّؾ ٫ن حرن ٗيخد ًٷخٽ كظَ طَطٴ٪ حٿ٘ڄْ.
خ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػن - 

 ِّّي حٿڀْؼِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٿزٔظْن ٫ًن ر٬ْظْن أڃخ حٿڀزٔظخڅ ٳخٗظڄخٽ حٿٜڄخء -

أڅ ّ٘ظڄپ ٳِ ػٌد ًحكي ٠ّ٪ ٣َٳِ حٿؼٌد ٫ڀَ ٫خطٸو حَّٕٔ ًّجظٍِ ر٘ٸو حّٕڄن 
ٯَْه ًّٴ٠ِ رٴَؿو اٿَ حٿٔڄخء ًأڃخ حٿز٬ْظخڅ  ًحٕهٍَ أڅ ّلظزِ ٳِ ػٌد ًحكي ٿْْ ٫ڀْو

حٿڄنخرٌس أڅ ّٸٌٽ اًح نزٌص ىٌح حٿؼٌد ٳٸي ًؿذ حٿزْ٪ ًحٿڄٚڃٔش أڅ ٳخٿڄنخرٌس ًحٿڄٚڃٔش ً
 .ّڄٔو رْيه ًٙ ّڀزٔو ًٙ ّٸڀزو اًح ڃٔو ًؿذ حٿزْ٪

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًٷخٽ ٷخٽ حٿؼٌٍُ ٳليػنِ أرٌ آلٶ حڅ  - 
 حٕٯَ كيػو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ًأرِ ىََّس=

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ّنخىُ ڃنخى اڅ ٿټڂ أڅ طلٌْح ٳٚ طڄٌطٌح أريح ًاڅ ٿټڂ -
أڅ طٜلٌح ٳٚ طٔٸڄٌح أريح ًاڅ ٿټڂ أڅ ط٘زٌح ًٙ طيَڃٌح ًاڅ ٿټڂ أڅ طن٬ڄٌح ًٙ طزؤٌٓح أريح 

 ًٍػظڄٌىخ رڄخ ٻنظڂ ط٬ڄڀٌڅ.ٳٌٿٺ ٷٌٿو ٫ِ ًؿپ ًنٌىًح أڅ طڀټڂ حٿـنش أ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ ن٠َس  - 

 ٷخٽ=
ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙطٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ -

 ٙىڄخ رخٿلٶ.ّٸظظپ ٳجظخڅ ٨٫ْڄظخڅ ى٫ٌحىڄخ ًحكيس طڄَٵ رْنيڄخ ڃخٍٷش ّٸظڀيخ أً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٬ْٓي رن  - 

 حٿڄْٔذ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ِّحٽ حٿ٬زي ٳِ ٛٚس ڃخ ٻخڅ ٳِ ڃٜٚه ّنظ٨َ -

نَٜٱ أً ّليع ٳٸڀض ڃخ ّليع حٿٜٚس طٸٌٽ حٿڄٚثټش حٿڀيڂ حٯٴَ ٿو حٿڀيڂ حٍكڄو كظَ ّ
 ٳٸخٽ ٻٌح ٷڀض ٕرِ ٬ْٓي ٳٸخٽ ّٴٌٔح أً ١َ٠ّ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ُّي أرٌ حٿٜيزخء ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ْٓي  - 
 رن ؿزَْ ّليع ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٙ أ٫ڀڄو اٙ ٍٳ٬و ٷخٽ=

حهلل ٳْنخ ٳبنٺ اڅ حٓظٸڄض حٓظٸڄنخ ًاڅ اًح أٛزق حرن آىځ ٳبڅ أ٠٫خءه طټٴَ ٿڀٔخڅ طٸٌٽ حطٶ -
 ح٫ٌؿـض ح٫ٌؿـنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ=

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أنض طوڀٸو أنض طَُٷو ٳؤٷَه ڃٸَه ٳبنڄخ ٻخڅ ٷيٍ.-
كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫ڄَ رن ّلَْ ٫ن أرْو ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ْٛخځ ٌّڃْن ٌّځ حٿٴ٤َ ًٌّځ حٕٟلَ ٫ًن -

 ٿزٔظْن حٿٜڄخء ًأڅ ّلظزِ حٿَؿپ ٳِ حٿؼٌد حٿٌحكي
 ٫ًن ٛٚس ٳِ ٓخ٫ظْن ر٬ي حٿٜزق ًر٬ي حٿ٬َٜ.

أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًكٔن ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٫ن رَ٘ رن كَد ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ حنو ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّي٫ٌح ر٬َٳش ٷخٽ كٔن ًَّٳ٪ ّيّو ىټٌح ّـ٬پ -
 ٧خىَىڄخ ٳٌٵ ًرخ٣نيڄخ أٓٴپ ًًٛٲ كڄخى ًٍٳ٪ كڄخى ّيّو ًٻٴْو ڃڄخ ّڀِ حٍٕٝ.

ػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٬ْٓي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 
 حٿڄْٔذ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حٿ٤ْ٘خڅ ّؤطِ أكيٻڂ ًىٌ ٳِ ٛٚطو ٳْؤهٌ -
 ٬َٗس ڃن ىرَه ٳْڄيىخ ٳٍَْ أنو أكيع ٳٚ ّنَٜٳن كظَ ّٔڄ٪ ٌٛطخ أً ّـي ٍّلخ.

ِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 
 رن حٿڄْٔذ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حٿ٤ْ٘خڅ ّؤطِ أكيٻڂ ًىٌ ٳِ ٛٚطو ٳْؤهٌ -
 ٬َٗس ڃن ىرَه ٳْڄيىخ ٳٍَْ حنو أكيع ٳٚ ّنَٜٱ كظَ ّٔڄ٪ ٌٛطخ أً ّـي ٍّلخ.

ِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
 ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿْز٬ؼن حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ ىٌه حٕڃش هڀْٴش ّلؼِ -
 حٿڄخٽ كؼْخ ًٙ ٬ّيه ٫يح.

خى ٷخٽ كيػنِ حٿ٬ٚء كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ أنزؤنخ حٿڄ٬ڀَ رن ُّ - 
 ٍؿپ ڃن ڃِّنش ٫ن أرِ حٿٜيّٶ حٿنخؿِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=

أنيڂ ٻخنٌح ؿڀٌٓخ ّٸَإًڅ حٿٸَآڅ ًّي٫ٌڅ ٷخٽ ٳوَؽ ٫ڀْيڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ -
ٳڀڄخ ٍأّنخه ٓټظنخ ٳٸخٽ أٿْْ ٻنظڂ ٻٌح ًٻٌح ٷڀنخ ن٬ڂ ٷخٽ ٳخٛن٬ٌح ٻڄخ ٻنظڂ طٜن٬ٌڅ ًؿڀْ 

ًَح ٬ٛخٿْٺ حٿڄيخؿَّن رخٿٴٌُ ٌّځ حٿٸْخڃش ٫ڀَ حٕٯنْخء روڄٔڄخثش أكٔزو ڃ٬نخ ػڂ ٷخٽ أر٘
 .شٷخٽ ٓن
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٓيْپ ٫ن حرن أرِ ٬ْٓي  - 
 حٿويٍُ ٫ن أرْو=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح طؼخءد أكيٻڂ ٳڀْڄٔٺ ّيه ٫ڀَ ٳْو ٳبڅ حٿ٤ْ٘خڅ -
 هپ.ّي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ رَ٘ رن كَد ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ=
٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو نيَ ٫ن حٿٌٛخٽ ٳِ حٿٌٜځ ٳڀڂ ِّٽ رو أٛلخرو -

 كظَ ٍهٚ ٿيڂ ڃن حٿٔلَ اٿَ حٿٔلَ.
ڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ كـخؽ رن أ٣ٍؤس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ك - 

 ٤٫ْش رن ٬ٓي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
حٳظوَ أىپ حٗرپ ًحٿٰنڂ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

حٿٴوَ ًحٿوْٚء ٳِ أىپ حٗرپ ًحٿٔټْنش ًحٿٌٷخٍ ٳِ أىپ حٿٰنڂ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو حٿٔٚځ ًىٌ ٫ََّ ٯنڄخ ٫ڀَ أىڀو ًر٬ؼض أنخ ًأنخ أ٫ٍَ ٯنڄخ ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ ڃٌَٓ 

 ٕىڀِ رـْخى.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش حٿټٚرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى ٫ن ٫ڄًَ  - 

 رن ّلَْ حٕنٜخٍُ ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 ي اٙ حٿلڄخځ ًحٿڄٸزَس.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٍٕٝ ٻڀيخ ڃٔـ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 ٌّٓٲ رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ؿخء ؿنخُس ٳِ أىڀيخ ٳظز٬يخ كظَ ّٜڀِ ٫ڀْيخ ٳڀو -

 ٷَْح٣خڅ ڃؼپ أُكي. ٷَْح١ ًڃن ڃ٠َ ڃ٬يخ ٳڀو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ أنزؤنخ حٿٸخٓڂ رن حٿٴ٠پ كيػنخ أرٌ ن٠َس ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طڄَٵ ڃخٍٷش ٫ني ٳَٷش ڃن حٿڄٔڀڄْن طٸظڀيخ أًٿَ -

 حٿ٤خثٴظْن رخٿلٶ.
ػنخ ىڄخځ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كي - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 أڃَنخ نزْنخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نٸَأ رٴخطلش حٿټظخد ًڃخ طَْٔ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ  - 

 ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
حٿ٘ـَس ًؿخء حرن ٛخثي ٳنِٽ اٿَ ؿنزِ ٷخٽ ٳٸڀض ڃخ ٛذ حهلل ىٌح  كــنخ ٳنِٿنخ طلض ٧پ-

٫ڀِ ٳـخءنِ ٳٸخٽ ّخ أرخ ٬ْٓي أڃخ طٍَ ڃخ أٿٸَ ڃن حٿنخّ ّٸٌٿٌڅ أنض حٿيؿخٽ أڃخ ٓڄ٬ض 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٿيؿخٽ ٙ ٌّٿي ٿو ًٙ ّيهپ حٿڄيّنش ًٙ ڃټش ًٷي ؿجض 

اٿَ ڃټش ًٷي ٷخٽ كڄخى ًٷي ىهپ ڃټش ًٷي ًٿي ٿو ًٿي كظَ ّنش ًأنخ ىٌ ًح أًىذ حٓڅ ڃن حٿڄي
 .ٍٷٸض ٿو ػڂ ٷخٽ ًحهلل اڅ أ٫ڀڂ حٿنخّ رڄټخنو حٿٔخ٫ش أنخ ٳٸڀض طزخ ٿٺ ٓخثَ حٿٌْځ



  

 

 

Page 142 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هخٿي ٫ن ٓيْپ رن أرِ ٛخٿق ٫ن ٬ْٓي  - 
 ح٫َٕ٘ ٫ن أٌّد رن رَْ٘ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

خٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫خٽ ػٚع رنخص ٳؤىرين ًٍكڄين ًأكٔن حٿْين ٳڀو ٷ-
حٿـنش ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ٍكڄو حهلل ڃخص هخٿي رن ٫زي حهلل ٬ّنِ حٿ٤لخڅ ًڃخٿٺ رن أنْ 
ًأرٌ حٕكٌٙ ًكڄخى رن ُّي ٳِ ٓنش طٔ٪ ًٓز٬ْن اٙ أڅ ڃخٿټخ ڃخص ٷزپ كڄخى رن ُّي 

طڀٺ حٿٔنش ٣ڀزض حٿليّغ ٻنخ ٫ڀَ رخد ىْ٘ڂ ًىٌ ّڄڀِ ٫ڀْنخ اڃخ ٷخٽ ِ رٸڀْپ ٷخٽ أرِ ًٳ
 .حٿـنخثِ أً حٿڄنخٓٺ ٳـخء ٍؿپ رٍَٜ ٳٸخٽ ڃخص كڄخى رن ُّي ٍكڄش حهلل ٫ڀْيڂ أؿڄ٬ْن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش كيػنِ حٿ٬ٚء رن ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ  - 
 حُٗحٍ ٳٸخٽ ٫ڀَ حٿوزَْ ٓٸ٤ض=ٓڄ٬ض أرِ ّليع ٷخٽ ٓؤٿض أرخ ٬ْٓي ٫ن 

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٍُس حٿڄئڃن اٿَ نٜٲ حٿٔخٵ ًٙ كَؽ أً ٙ ؿنخف -
ڂ ّن٨َ حهلل ٳْڄخ رْنو ًرْن حٿټ٬زْن ڃخ ٻخڅ أٓٴپ حٿټ٬زْن ٳيٌ ٳِ حٿنخٍ ًڃن ؿَ اُحٍه ر٤َح ٿ

 .اٿْو
ڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀ - 

 ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙرن ٛخثي ڃخ طٍَ ٷخٽ أٍٍ ٫َٗخ ٫ڀَ حٿزلَ -

 كٌٿو حٿلْخص ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٹ ٫َٕ ارڀْْ.
رْو ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿڄٸزَُ ٫ن أ - 

 ىََّس=
أنو ٻخڅ ؿخٿٔخ ڃ٪ ڃًَحڅ ٳڄَص ؿنخُس ٳڄَ رو أرٌ ٬ْٓي ٳٸخٽ ٷڂ أّيخ حٕڃَْ ٳٸي ٫ڀڂ ىٌح أڅ -

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح طز٪ ؿنخُس ٿڂ ّـڀْ كظَ طٌٟ٪.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ڃٔڀڂ حٿ٬زيُ كيػنخ أرٌ حٿڄظٌٻپ  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ= حٿنخؿِ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌىذ رخٿٌىذ ًحٿٴ٠ش رخٿٴ٠ش ًحٿزَ رخٿزَ ًحٿ٬َْ٘ -

رخٿ٬َْ٘ ًحٿظڄَ رخٿظڄَ ًحٿڄڀق رخٿڄڀق ڃؼٚ رڄؼپ ّيح رْي ٳڄن ُحى أً حٓظِحى ٳٸي أٍرَ حٓهٌ 
 ًحٿڄ٤٬ِ ٳْو ٌٓحء.

حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ  - 
 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طلپ حٿٜيٷش ٿٰنِ اٙ ػٚػش ٳِ ٓزْپ حهلل أً حرن حٿٔزْپ -
 أً ٍؿپ ٻخڅ ٿو ؿخٍ ٳظٜيٵ ٫ڀْو ٳؤىيٍ ٿو.

س كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حىٍّْ رن ِّّي حًٕىُ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَ - 
 ٫ن أرِ حٿزوظَُ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ ٳْڄخ ىًڅ هڄٔش أًٓخٵ ٛيٷش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حٓڄ٬ْپ رن أڃْش ٫ن ڃلڄي رن ّلَْ  - 

 رن كزخڅ ٫ن ّلَْ رن ٫ڄخٍس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ ٳْڄخ ىًڅ هڄٔش أًٓخٵ ڃن طڄَ ًٙ كذ ٛيٷش.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ىحًى رن ٷْْ حٿٴَحء ٫ن ٫ْخٝ رن ٫زي حهلل  - 
 رن أرِ َٓف ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

ٻنخ نوَؽ ٛيٷش حٿٴ٤َ اً ٻخڅ ٳْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛخ٫خ ڃن ٬٣خځ أً -
خ٫خ ڃن طڄَ أً ٛخ٫خ ڃن ٬َْٗ أً ٛخ٫خ ڃن ُرْْذ أً ٛخ٫خ ڃن أٷ٢ ٳڀڂ نِٽ ٻٌٿٺ ٛ

 كظَ ٷيځ ٫ڀْنخ ڃ٬خًّش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ىحًى رن ٷْْ حٿٴَحء ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ْخٝ  - 

 رن ٫زي حهلل رن أرِ َٓف أنو ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ=
 ٻنخ نوَؽ ٳٌٻَ حٿليّغ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ أرٌ ىخٗڂ ٫ن حٓڄ٬ْپ رن ٍرخف  - 

 ٫ن أرْو أً ٫ن ٯَْه ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٳَ٭ ڃن ٬٣خڃو ٷخٽ حٿلڄي هلل حٿٌُ أ٬٣ڄنخ ًٓٸخنخ -

 ًؿ٬ڀنخ ڃٔڀڄْن.
ْ٪ كيػنخ حَٓحثپ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍؿپ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻ - 

 ٬ْٓي=
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٌّنْ كيػنخ أرٌ حٿٌىحٹ ؿزَ رن نٌٱ ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي ٷخٽ=
خ أٛزنخ كڄَح ٌّځ هْزَ ٳټخنض حٿٸيًٍ طٰڀِ ريخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ىٌه ٳٸڀن-

 كڄَ أٛزنخىخ ٳٸخٽ ًكْ٘ش أً أىڀْش ٷخٽ ٷڀنخ ٙ رپ أىڀْش ٷخٽ حٻٴئًىخ ٷخٽ ٳټٴؤنخىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ُّي حٿ٬ڄِ ٫ن أرِ حٿٜيّٶ  - 

 حٿنخؿِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ=
ٽ ڃ٬َٔ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ رَؿپ ٳِ كي ٷخٽ ٳ٠َرنخ رن٬ڀْن أٍر٬ْن ٷخ-

 أ٧نو ٳِ َٗحد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ=
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٷٌٿو ٌّځ ّؤطِ ر٬ٞ آّخص ٍرٺ ٙ ّنٴ٪ نٴٔخ اّڄخنيخ ٷخٽ -

 ٣ڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰريخ.
ْ٪ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٤٫ْش رن ٬ٓي ٫ن أرِ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻ - 

 حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أىپ حٿيٍؿخص حٿ٬ڀَ َّحىڂ ڃن أٓٴپ ڃنيڂ ٻڄخ -

 طًَڅ حٿټٌٻذ حٿ٤خٿ٪ ٳِ حٕٳٶ ڃن آٳخٵ حٿٔڄخء ًاڅ أرخ رټَ ٫ًڄَ ڃنيڂ ًأن٬ڄخ.
٫زخى رن ٫زخى كيػنخ ڃـخٿي ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ - 

 حٿٌىحٹ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=
ٷڀض ًحهلل ڃخ ّؤطِ ٫ڀْنخ أڃَْ اٙ ًىٌ َٗ ڃن حٿڄخِٟ ًٙ ٫خځ اٙ ًىٌ َٗ ڃن حٿڄخِٟ -

ٷخٽ ٿٌٙ ِٗء ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸڀض ڃؼپ ڃخ ّٸٌٽ ًٿټن ٓڄ٬ض 
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اڅ ڃن أڃَحثټڂ أڃَْح ّلؼِ حٿڄخٽ كؼْخ ًٙ ٬ّيه ٫يح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ 
ّؤطْو حٿَؿپ ٳْٔؤٿو ٳْٸٌٽ هٌ ٳْز٢ٔ حٿَؿپ ػٌرو ٳْلؼِ ٳْو ًر٢ٔ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ؿپ ػڂ ؿڄ٪ اٿْو أٻنخٳيخ ٷخٽ ٳْؤهٌه ػڂ ّن٤ڀٶًٓڀڂ ڃڀلٴش ٯڀ٨ْش ٻخنض ٫ڀْو ّلټِ ٛنْ٪ حٿَ
 آهَ ڃٔني أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٍِٟ حهلل ٫نو.

 أنْ رن ڃخٿٺ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٔنيڃ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
اڅ ٻخنض حٕڃش ڃن أىپ حٿڄيّنش ٿظؤهٌ رْي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظن٤ڀٶ رو ٳِ -

 كخؿظيخ.
يْذ ًحٓڄ٬ْپ كيػنخ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛ - 

 حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻٌد ٫ڀِ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 

 ٷخٽ ٳؤ٬٣ڄنخ هزِح ًٿلڄخ.ٿڄخ ىهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رِّنذ رنش ؿلٖ أًٿڂ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ َّٳ٪  - 

 حٿليّغ ٷخٽ=
ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ َّٳ٪ حٿ٬ڀڂ ٨ًّيَ حٿـيپ ًّٸپ حٿَؿخٽ ًّټؼَ حٿنٔخء كظَ ّټٌڅ ٷْڂ -

 هڄْٔن حڃَأس ٍؿپ ًحكي.
 ڂ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٳِ رَىس كزَس ٷخٽ أكٔزو ٫ٸي رْن ٣َٳْيخ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ= - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٤ٌّٱ ٫ڀَ ؿڄْ٪ نٔخثو ٳِ ٿْڀش رٰٔپ ًحكي.-
 حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن أنْ= كيػنخ ٫زي - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ىهپ حٿوٚء ٷخٽ ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن -

 حٿوزغ ًحٿوزخثغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٫زْي حهلل رن أرِ رټَ رن أنْ ٫ن ؿيه أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓڀڂ ٫ڀْټڂ أىپ حٿټظخد ٳٸٌٿٌح ٫ًڀْټڂ.ٷخٽ ٌٍٓٽ ح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ ٫زْي حهلل رن أرِ رټَ أنزؤنخ ٫ن أنْ ًٌّنْ  - 

 ٫ن حٿلٔن ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنَٜ أهخٹ ٧خٿڄخ أً ڃ٨ڀٌڃخ ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح -

 ټْٲ أنَٜه اًح ٻخڅ ٧خٿڄخ ٷخٽ طلـِه طڄن٬و ٳبڅ ًٿٺ نَٜه.أنَٜه ڃ٨ڀٌڃخ ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ًحٓڄ٬ْپ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔلًَح ٳبڅ ٳِ حٿٔلٌٍ رَٻش.-
 ٌّپ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن كڄْي حٿ٤ - 
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 ٍأّض هخطڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٳ٠ش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن كڄْي كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
 ٿڄخ حطوٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٴْش أٷخځ ٫نيىخ ػٚػخ ًٻخنض ػْزخ.-
أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٓڄ٬ظو  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ - 

 ّليع ٷخٽ=
ٗييص ًٿْڄظْن ڃن نٔخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳڄخ أ٬٣ڄنخ ٳْيخ هزِح ًٙ -

 ٿلڄخ ٷخٽ ٷڀض ٳڄو ٷخٽ حٿلْْ ٬ّنِ حٿظڄَ ًحٕٷ٢ رخٿٔڄن.
ٍحٗي ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ حٿ٬ٌحځ كيػنخ حُٕىَ رن  - 

 ڃخٿٺ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طٔظ٠ْئًح رنخٍ حٿڄَ٘ٻْن ًٙ طنٸٌ٘ح هٌحطْڄټڂ -

 ٫َرْخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهڀض حٿـنش ٳٔڄ٬ض ه٘و٘ش رْن ّيُ ٳبًح ىِ -
 ٿٰڄْٜخء رنض ڃڀلخڅ أځ أنْ رن ڃخٿٺ.ح
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ= - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻَٔص ٍرخ٫ْظو ٌّځ أكي ًٗؾ ٳِ ؿزيظو كظَ ٓخٽ حٿيځ ٫ڀَ -

ه حّٓش ٿْْ ٿٺ ًؿيو ٳٸخٽ ٻْٲ ّٴڀق ٷٌځ ٳ٬ڀٌح ىٌح رنزْيڂ ًىٌ ّي٫ٌىڂ اٿَ ٍريڂ ٳنِٿض ىٌ
 ڃن حٕڃَ ِٗء أً ّظٌد ٫ڀْيڂ أً ٬ٌّريڂ ٳبنيڂ ٧خٿڄٌڅ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ= - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ظٶ ٛٴْش رنض كِْ ًؿ٬پ ٫ظٸيخ ٛيحٷيخ.-
نخ ّلَْ رن أرِ آلٶ ٫ًزي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤ - 

 ًكڄْي حٿ٤ٌّپ أنيڂ ٓڄ٬ٌه ّٸٌٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڀزِ رخٿلؾ ًحٿ٬ڄَس ؿڄ٬ْخ ّٸٌٽ ٿزْٺ ٫ڄَس ًكـخ -

 ٿزْٺ ٫ڄَس ًكـخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ ًأنزؤنخ كڄْي ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ًأ٧ننِ ٷي  - 

 نْ=ٓڄ٬ض ڃن أ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ رَؿپ رٌٔٵ رينش ٳٸخٽ حٍٻزيخ ٷخٽ انيخ رينش ٷخٽ -

 حٍٻزيخ ڃَطْن أً ػٚػخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ّٔڄِ ًّټزَ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٠ّلِ رټزْ٘ن أٷَنْن أڃڀلْن ًٻخڅ -

 ًٿٸي ٍأّظو ٌّرليڄخ رْيه ًح٬ٟخ ٫ڀَ ٛٴخكيڄخ ٷيڃو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ أنزؤنخ رټَ رن ٫زي حهلل حٿڄِنِ  - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّليع ٷخٽ=
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ٽ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڀزِ رخٿلؾ ًحٿ٬ڄَس ؿڄ٬ْخ ٳليػض حرن ٫ڄَ رٌٿٺ ٳٸخ-
ٿزِ رخٿلؾ ًكيه ٳڀٸْض أنٔخ ٳليػظو رٸٌٽ حرن ٫ڄَ ٳٸخٽ ڃخ ط٬يًنخ اٙ ٛزْخنخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿزْٺ ٫ڄَس ًكـخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٷخٽ أرِ كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 كٔزظو ٷخٽ=
ٚڅ ٳ٘ڄض أكيىڄخ أً ٷخٽ ٗڄض ًطَٹ حٓهَ ٤٫ْ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿ-

 ٳٸْپ ٍؿٚڅ ٤٫ْ أكيىڄخ ٳ٘ڄظو ًٿڂ ط٘ڄض حٓهَ ٳٸخٽ اڅ ىٌح كڄي حهلل ٫ِ ًؿپ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ= - 
 ٻخڅ ٌٍٓ ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلذ أڅ ّڀْو حٿڄيخؿًَڅ ًحٕنٜخٍ ٳِ حٿٜٚس.-
 حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ=كيػنخ ٫زي  - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٓٸ٤ض ٿٸڄش أكيٻڂ ٳڀْؤهٌىخ ًٿْڄٔق ڃخ ريخ ڃن -

 .ٿڀ٤ْ٘خڅ حًٍٕ ًٙ ّي٫يخ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٿلْظو ٫ًَ٘څ ٬َٗس ر٠ْخء ًه٠ذ ٿڂ ّټن ٳِ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ً-

 أرٌ رټَ رخٿلنخء ًحٿټظڂ ًه٠ذ ٫ڄَ رخٿلنخء.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
كـڂ أرٌ ٣ْزش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٤٫خه ٛخ٫خ ڃن ٬٣خځ ًٻڀڂ أىڀو ٳوٴٴٌح -

 ٫نو.
 كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن - 
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أطڂ حٿنخّ ٛٚس ًأًؿِه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٕه٠َ رن ٫ـٚڅ ٫ن أرِ رټَ  - 

 حٿلنٴِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ=
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخ٩ ٷيكخ ًكڀٔخ ٳْڄن ِّّي.-
أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن أرِ حٕه٠َ ٷخٽ ًكيػنخ ًٻْ٪ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ ٬ّنِ ٛخكذ ٬ٗزش ٫ن حٕه٠َ رن ٫ـٚڅ ٫ن أرِ رټَ حٿلنٴِ ٫ن 
 أنْ رن ڃخٿٺ=

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه.-
حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رَ٘ رن حٿڄٴ٠پ كيػنخ ٯخٿذ حٿٸ٤خڅ ٫ن رټَ رن ٫زي - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٻنخ نٜڀِ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٗيس حٿلَ ٳبًح ٿڂ ّٔظ٤٪ أكينخ أڅ ّڄټن ًؿيو -

 ڃن حٍٕٝ ر٢ٔ ػٌرو ٳْٔـي ٫ڀْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن حٿ٤ٴخًُ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ  - 

 ٷٚرش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ=
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ًٟ٪ حٿ٬٘خء ًأٷْڄض حٿٜٚس ٳخريإًح رخٿ٬٘خء ًٷخٽ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ن٬ْ أكيٻڂ ٳِ ٛٚطو ٳڀْنَٜٱ ٳڀْظڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ حٍُٕٵ ٫ن حرن أرِ ٫ًَرش ًِّّي رن  - 
 خٽ=ىًَڅ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷ

ٷخٽ ٌٍٓ ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن نِٔ ٛٚس أً نخځ ٫نيخ ٳبنڄخ ٻٴخٍطيخ أڅ ّٜڀڀْيخ -
 اًح ًٻَىخ ٷخٽ ِّّي ٳټٴخٍطيخ أڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ كيػنخ ُٻَّخ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ رَىس ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٿََْٟ ٫ن حٿ٬زي أڅ ّؤٻپ حٕٻڀش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ -
 ٳْلڄي حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀْيخ أً َّ٘د حٿَ٘رش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ حٍُٕٵ كيػنخ ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس ٫ن  - 
 ٬ْٓي رن أرِ رَىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٿِ ٷ٢ ىٚ ٳ٬ڀض ٻٌح ًٻٌح ًٙ  هيڃض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔ٪ ٓنْن ٳڄخ أ٫ڀڄو-
 ٫خد ٫ڀِ ْٗجخ ٷ٢.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٍٳْ٪ ٷخٽ ٓؤٿض  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷڀض=

أهزَنِ ٫ن رِ٘ء ٫ٸڀظو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّن ٛڀَ حٿ٨يَ ٌّځ حٿظًَّش -
 حٿنٴَ ٷخٽ رخٕر٤ق ٷخٽ ػڂ ٷخٽ حٳ٬پ ٻڄخ ّٴ٬پ أڃَحإٹ. ٷخٽ رڄنَ ًأّن ٛڀَ حٿ٬َٜ ٌّځ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى ًٯٔخڅ رن ڃ٠َ ٫ن ٬ْٓي رن ِّّي أرِ  - 
 ڃٔڀڄش ٷخٽ=

 ٷڀض ٕنْ رن ڃخٿٺ أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ن٬ڀْو ٷخٽ ن٬ڂ.-
رن حٿَرْ٪ أرٌ هيحٕ حٿْلڄيُ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٫ڄَحڅ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّخى - 

 حٿـٌنِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
ڃخ أ٫َٱ ْٗجخ حٿٌْځ ڃڄخ ٻنخ ٫ڀْو ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷڀنخ ٿو -

 ٳؤّن حٿٜٚس ٷخٽ أًٿڂ طٜن٬ٌح ٳِ حٿٜٚس ڃخ ٷي ٫ڀڄظڂ.
رن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 نيَ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّظ٫ِٴَ حٿَؿپ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ري ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّظڄنَ أكيٻڂ حٿڄٌص ٿ٠َ نِٽ رو ٳبڅ ٻخڅ ٙ-

 ڃظڄنِ حٿڄٌص ٳڀْٸپ حٿڀيڂ حكْنِ ڃخ ٻخنض حٿلْخس هَْح ٿِ ًطٌٳنِ اًح ٻخنض حٿٌٳخس هَْح ٿِ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ى٫خ أكيٻڂ ٳڀ٬ِْځ ٳِ حٿي٫خء ًٙ ّٸپ حٿڀيڂ اڅ ٗجض -

 حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ڃٔظټَه ٿو.ٳؤ٤٫نِ ٳبڅ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٷخٽ= - 
ٓؤٽ ٷظخىس أنٔخ أُ ى٫ٌس ٻخڅ أٻؼَ ّي٫ٌح ريخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻخڅ أٻؼَ -

ى٫ٌس ّي٫ٌح ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ ٍرنخ آطنخ ٳِ حٿينْخ كٔنش ًٳِ حٓهَس 
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كٔنش ًٷنخ ٫ٌحد حٿنخٍ ًٻخڅ أنْ اًح أٍحى أڅ ّي٫ٌح ري٫ٌس ى٫خ ريخ ًاًح أٍحىح أڅ ّي٫ٌح 
 ري٫خء ى٫خ ريخ ٳْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 
 ًٷخٽ ڃَس أنزؤنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٳيهپ كَحځ ًىٌ َّّي أڅ ّٔٸِ نوڀو ٳيهپ حٿڄٔـي ٿْٜڀِ ڃ٪ حٿٸٌځ ٻخڅ ڃ٬خً ّئځ ٷٌڃو -
ٳڀڄخ ٍأٍ ڃ٬خًح ٣ٌٽ طـٌُ ٳِ ٛٚطو ًٿلٶ رنوڀو ّٔٸْو ٳڀڄخ ٷ٠َ ڃ٬خً ٛٚطو ٷْپ ٿو اڅ 

 كَحځ ىهپ حٿڄٔـي.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٫زي حٿ٫ِِّ٬ن أنْ ٷخٽ= - 
 ڂ اًح ىهپ حٿوٚء ٷخٽ أ٫ًٌ رخهلل ڃن حٿوزغ ًحٿوزخثغ.ٻخڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ٷخٽ=
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٠ّلِ رټزْ٘ن ٷخٽ أنْ ًأنخ أٟلِ رټزْ٘ن.-
 ٫زي حٿ٫ِِّ٬ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ  - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٿزْ حٿلََّ ٳِ حٿينْخ ٳڀن ّڀزٔو ٳِ حٓهَس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ٷخٽ=
ن ٳٸخٽ ڃخ ىٌح ٷخٿٌح ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٔـي ًكزپ ڃڄيًى رْن ٓخٍّظْ

ٿِّنذ طٜڀِ ٳبًح ٻٔڀض أً ٳظَص أڃٔټض رو ٳٸخٽ كڀٌه ػڂ ٷخٽ ٿْٜپ أكيٻڂ ن٘خ٣و ٳبًح 
 ٻٔپ أً ٳظَ ٳڀْٸ٬ي.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٫زي حٿ٫ِِّ٬ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ٳڄخ ٷخځ اٿَ حٿٜٚس أٷْڄض حٿٜٚس ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نـَ ٿَؿپ ٳِ حٿڄٔـي -

 كظَ ٷخځ حٿٸٌځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ٷخٽ=
ٿڄخ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش أهٌ أرٌ ٣ڀلش رْيُ ٳخن٤ڀٶ رِ اٿَ ٌٍٓٽ -

ځ ٻْْ ٳڀْويڃٺ ٷخٽ ٳويڃظو ٳِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أنٔخ ٯٚ
حٿٔٴَ ًحٿل٠َ ًحهلل ڃخ ٷخٽ ٿِ ٿِ٘ء ٛن٬ظو ٿَڂ ٛن٬ض ىٌح ىټٌح ًٙ ٿِ٘ء ٿڂ أٛن٬و ٿَڂ ٿڂ 

 طٜن٪
 ىٌح ىټٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 
 ٷخٽ=

خٽ انخ ٷي ح٤ٛن٬نخ هخطڄخ ًنٸ٘نخ ٳْو نٸ٘خ ح٤ٛن٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هخطڄخ ٳٸ-
 ٳٚ ّنٸٖ أكي ٫ڀْو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٫زي حٿ٫ِِّ٬ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّؿِ حٿٜٚس ًّټڄڀيخ.-
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ظخىس ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷ - 
 ڃخٿٺ=

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرخ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٻخنٌح ّٴظظلٌڅ حٿٸَحءس رخٿلڄي هلل -
 ٍد حٿ٬خٿڄْن.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٫زي حٿ٫ِِّ٬ن أنْ= - 
ٻذ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯِح هْزَ ٳٜڀْنخ ٫نيىخ ٛٚس حٿٰيحس رٰڀْ ٳَ-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍٻذ أرٌ ٣ڀلش ًأنخ ٍىّٲ أرِ ٣ڀلش ٳخؿٍَ نزِ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ُٷخٵ هْزَ ًاڅ ٍٻزظِ ٿظڄْ ٳوٌُ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٳبنِ ٍٍٕ رْخٝ ٳوٌُ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ىهپ حٿٸَّش ٷخٽ حهلل أٻزَ هَرض 

نِٿنخ رٔخكش ٷٌځ ٳٔخء ٛزخف حٿڄنٌٍّن ٷخٿيخ ػٚع ڃَحٍح ٷخٽ ًٷي هَؽ حٿٸٌځ هْزَ انخ اًح 
أٛلخرنخ حٿوڄْ ٷخٽ ٳؤٛزنخ ٫نٌس اٿَ أ٫ڄخٿيڂ ٳٸخٿٌح ڃلڄي ٷخٽ ٫زي حٿ٬ِِّ ًٷخٽ ر٬ٞ 

ٳـڄ٪ حٿٔزِ ٷخٽ ٳـخء ىكْش ٳٸخٽ ّخ نزِ حهلل أ٤٫نِ ؿخٍّش ڃن حٿٔزِ ٷخٽ اًىذ ٳوٌ ؿخٍّش 
ٍؿپ حٿَ حٿنزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل  ٷخٽ ٳؤهٌ ٛٴْش رنض كِْ ٳـخء

ٺ ٳٸخٽ ٛڀَ حهلل أ٤٫ْض ىكْش ٛٴْش رنض كِْ ْٓيس ٷ٨َّش ًحٿن٠َْ ًحهلل ڃخ طٜڀق اٙ ٿ
٫ڀْو ًٓڀڂ حى٫ٌه ريخ ٳـخء ريخ ٳڀڄخ ن٨َ اٿْيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ هٌ ؿخٍّش ڃن 

٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ظٸيخ ًطًِؿيخ ٳٸخٽ ٿو ػخرض ّخ أرخ كڄِس حٿٔزِ ٯَْىخ ػڂ اڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل 
ڂ ٳؤىيطيخ ٿو ڃن ڃخ أٛيٷيخ ٷخٽ نٴٔيخ أ٫ظٸيخ ًطًِؿيخ كظَ اًح ٻخڅ رخٿ٤َّٶ ؿيِطيخ أځ ٓڀْ

حٿڀْپ ًأٛزق حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًَٓخ ٳٸخٽ ڃن ٻخڅ ٫نيه ِٗء ٳڀْـِء رو ًر٢ٔ 
رخٿظڄَ ًؿ٬پ حٿَؿپ ّـِء رخٿٔڄن  ن٬٤خ ٳـ٬پ حٿَؿپ ّـِء رخٕٷ٢ ًؿ٬پ حٿَؿپ ّـِء

ٷخٽ ًأكٔزو ٷي ًٻَ حٿٌّٔٶ ٷخٽ ٳلخٌٓح كْٔخ ًٻخنض ًٿْڄش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ أنزؤنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ص.ٻخنض ى٩ٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَىٌنش ڃخ ًؿي ڃخ ّٴظټيخ كظَ ڃخ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ حٿڄوظخٍ رن ٳڀٴپ ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ=
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿټٌػَ نيَ ٳِ حٿـنش ٫ًينْو ٍرِ ٫ِ ًؿپ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٫ن حٿڄوظخٍ رن ٳڀٴپ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حڅ حهلل ط٬خٿَ ٷخٽ ٿِ اڅ أڃظٺ ٙ ِّحٿٌڅ ّظٔخءٿٌڅ ٳْڄخ  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-

 رْنيڂ كظَ ّٸٌٿٌح ىٌح حهلل هڀٶ حٿنخّ ٳڄن هڀٶ حهلل.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ حٿڄوظخٍ رن ٳڀٴپ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
٪ ٍأٓو ڃظزٔڄخ اڃخ ٷخٽ ٿيڂ ًاڃخ ٷخٿٌح ٿو ٿَڂ حٯٴَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٯٴخءس ٳَٳ-

ٟلټض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انو أنِٿض ٫ڀِ آنٴخ ٌٍٓس ٳٸَأ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ انخ أ٤٫ْنخٹ حٿټٌػَ كظَ هظڄيخ ٷخٽ ىپ طيًٍڅ 

و ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٳِ حٿـنش ٫ڀْو هَْ ٷخٿٌح حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ ىٌ نيَ أ٤٫خنْ ڃخ حٿټٌػَ
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 ٻؼَْ َّى ٫ڀْو أڃظِ ٌّځ حٿٸْخڃش آنْظو ٫يى حٿټٌحٻذ ّوظڀؾ حٿ٬زي ڃنيڂ ٳؤٷٌٽ ّخ ٍد انو ڃن
 أڃظِ ٳْٸخٽ ٿِ انٺ ٙ طيٍُ ڃخ أكيػٌح ر٬يٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ حٿڄوظخٍ رن ٳڀٴپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 
 ٷخٽ=

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ًٷي حنَٜٱ ڃن حٿٜٚس ٳؤٷزپ اٿْنخ ٳٸخٽ ّخ  ٷخٽ ٌٍٓٽ-
خٿَٻ٩ٌ ًٙ رخٿٔـٌى ًٙ رخٿٸْخځ ًٙ رخٿٸ٬ٌى ًٙ أّيخ حٿنخّ انِ أڃخڃټڂ ٳٚ طٔزٸٌنِ ر

رخٗنَٜحٱ ٳبنِ أٍحٻڂ ڃن أڃخڃِ ًڃن هڀٴِ ًأّڂ حٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌ ٍأّظڂ ڃخ ٍأّض 
 .ح ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ ٍأّض ٷخٽ ٍأّض حٿـنش ًحٿنخٍٿ٠لټظڂ ٷڀْٚ ًٿزټْظڂ ٻؼَْ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ ٌّنْ رن ٫ڄًَ ٬ّنِ حرن أرِ  - 
 آلٶ ٫ن رَّي رن أرِ ڃَّڂ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٛڀَ ٫ڀِ ٛٚس ًحكيس ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫َ٘ -
 ًك٢ ٫نو ٫َ٘ ه٤ْجخص. ٛڀٌحص

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ آلٶ ٫ن حٿ٬ٚء رن  - 
 ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ=

ىهڀنخ ٫ڀَ أنْ رن ڃخٿٺ أنخ ًٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ كْن ٛڀْنخ حٿ٨يَ ٳي٫خ حٿـخٍّش رٌٌٟء -
حٓڅ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٳٸڀنخ ٿو أُ ٛٚس طٜڀِ ٷخٽ حٿ٬َٜ ٷخٽ ٷڀنخ انڄخ ٛڀْنخ حٿ٨يَ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ طڀٺ ٛٚس حٿڄنخٳٶ ّظَٹ حٿٜٚس كظَ اًح ٻخنض ٳِ ٷَنِ حٿ٤ْ٘خڅ 
 أً رْن ٷَنِ حٿ٤ْ٘خڅ ٛڀَ ٙ ٌّٻَ حهلل ٳْيخ اٙ ٷڀْٚ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٫زي حٿڄـْي ٫ن أٌّد ٫ن أنْ حرن  - 
 ٿٺ ٷخٽ=َّْٓن ٫ن أنْ رن ڃخ

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيهپ ٫ڀَ أځ ٓڀْڂ ٳظز٢ٔ ٿو ن٬٤خ ٳْٸْپ ٫ڀْو ٳظؤهٌ -
 ڃن ٫َٷو ٳظـ٬ڀو ٳِ ٣ْزيخ ًطز٢ٔ ٿو حٿوڄَس ٳْٜڀِ ٫ڀْيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 
 ٷخٽ=

 ًّظَ حٗٷخڃش. أڃَ رٚٽ أڅ ّ٘ٴ٪ حًٕحڅ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أنْ= - 
حڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ػٚع ڃن ٻن ٳْو ًؿي رين كًٚس حّٗڄخڅ أڅ ّټٌڅ حهلل -

َ ًٌٍٓٿو أكذ اٿْو ڃڄخ ٌٓحىڄخ ًأڅ ّلذ حٿڄَء ٙ ّلزو اٙ هلل ًأڅ ّټَه أڅ ٬ٌّى ٳِ حٿټٴ
 ر٬ي اً أنٸٌه حهلل ڃنو ٻڄخ ّټَه أڅ ٌّٷي ٿو نخٍ ٳْٸٌٱ ٳْيخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄًَ رن حٿيْؼڂ أرٌ ٷ٤ن كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ= - 
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ ڃن أكي ّيهپ حٿـنش ّلذ أڅ ّوَؽ ڃنيخ ًاڅ ٿو ڃخ -

 ذ أڅ ّوَؽ ٳْٸظپ ٿڄخ ٍَّ ڃن حٿټَحڃش أً ڃ٬نخه.٫ڀَ حٍٕٝ ڃن ِٗء ٯَْ حٿ٘يْي ّل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄًَ رن حٿيْؼڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ٷخٽ=
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ر٬غ نزِ اٙ أنٌٍ أڃظو ح٫ٌٍٕ حٿټٌحد اٙ أنو أ٫ٌٍ -
 خٳَ.ًاڅ ٍرټڂ ٿْْ رؤ٫ٌٍ ڃټظٌد رْن ٫ْنْو ٻ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ= - 
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ًحص ٿْڀش ٳِ كـَطو ٳـخء أنخّ ٳٜڀٌح رٜٚطو -

ٳوڀٲ ٳيهپ حٿزْض ػڂ هَؽ ٳ٬خى ڃَحٍح ٻپ ًٿٺ ّٜڀِ ٳڀڄخ أٛزق ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀْض 
 خٽ ٷي ٫ڀڄض رڄټخنټڂ ٫ًڄيح ٳ٬ڀض ًٿٺ.ًنلن نلذ أڅ طڄي ٳِ ٛٚطٺ ٷ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ًٿيڂ ٌّڃخڅ ّڀ٬زٌڅ ٳْيڄخ ٳِ حٿـخىڀْش ٳٸخٽ حڅ -

 حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷي أريٿټڂ ريڄخ هَْح ڃنيڄخ ٌّځ حٿٴ٤َ ًٌّځ حٿنلَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ىهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كخث٤خ ڃن ك٤ْخڅ حٿڄيّنش ٿزنِ حٿنـخٍ ٳٔڄ٪ ٌٛطخ ڃن ٷزَ -

ٳٔؤٽ ٫نو ڃظَ ىٳن ىٌح ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٳن ىٌح ٳِ حٿـخىڀْش ٳؤ٫ـزو ًٿٺ ًٷخٽ ٿٌٙ أڅ 
 ؿپ أڅ ّٔڄ٬ټڂ ٫ٌحد حٿٸزَ.ٙ طيحٳنٌح ٿي٫ٌص حهلل ٫ِ ً

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهڀض حٿـنش ٳبًح أنخ رنيَ كخٳظخه هْخځ حٿڀئٿئ ٳ٠َرض -

رْيُ اٿَ ڃخ ّـَُ ٳْو حٿڄخء ٳبًح ڃٔٺ أًٳَ ٷڀض ڃخ ىٌح ّخ ؿزَّپ ٷخٽ ىٌح حٿټٌػَ حٿٌُ 
 أ٤٫خٻو حهلل.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٿڄخ ٍؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٯًِس طزٌٹ ٳينخ ڃن حٿڄيّنش ٷخٽ اڅ رخٿڄيّنش -

ٷٌڃخ ڃخ َٓطڂ ڃَْٔح ًٙ ٷ٬٤ظڂ ًحىّخ اٙ ٻخنٌح ڃ٬ټڂ ٳْو ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًىڂ رخٿڄيّنش ٷخٽ 
 رخٿڄيّنش كزٔيڂ حٿ٬ٌٍ.ًىڂ 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٻخنض نخٷش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔڄَ حٿ٠٬زخء ًٻخنض ٙ طٔزٶ ٳـخء أ٫َحرِ -

٫ڀَ ٷ٬ٌى ٳٔزٸيخ ٳ٘ٶ ًٿٺ ٫ڀَ حٿڄٔڀڄْن ٳڀڄخ ٍأٍ ڃخ ٳِ ًؿٌىيڂ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
 خء ٳٸخٽ اڅ كٸخ ٫ڀَ حهلل أڅ ٙ َّٳ٪ ْٗجخ ڃن حٿينْخ اٙ ٬ًٟو.ُٓزٸض حٿ٠٬ز

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
أٷْڄض حٿٜٚس ٳٸخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٷزپ ٫ڀْنخ رٌؿيو ٳٸخٽ أٷْڄٌح ٛٴٌٳټڂ -

 ًطَحٌٛح ٳبنِ أٍحٻڂ ڃن ًٍحء ٧يَُ .
  كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل - 
ٓجپ أنْ ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڀْپ ٳٸخٽ ڃخ ٻخنخ ن٘خء أڅ نَحه -

ڃن حٿڀْپ ڃٜڀْخ اٙ ٍأّنخه ًڃخ ٻنخ ن٘خء أڅ نَحه نخثڄخ اٙ ٍأّنخه ًٻخڅ ٌّٜځ ڃن حٿ٘يَ كظَ 
 ڃنو ْٗجخ. نٸٌٽ ٙ ّٴ٤َ ڃنو ْٗجخ ًّٴ٤َ كظَ نٸٌٽ ٙ ٌّٜځ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٻخڅ ٬ّـْنخ أڅ ّـِء حٿَؿپ ڃن أىپ حٿزخىّش ٳْٔؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخء -

أ٫َحرِ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃظَ ٷْخځ حٿٔخ٫ش ًأٷْڄض حٿٜٚس ٳٜڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
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ڃن ٛٚطو ٷخٽ أّن حٿٔخثپ ٫ن حٿٔخ٫ش ٷخٽ أنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ًڃخ أ٫يىص ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٳَ٭ 
٫ڄپ ٙ ٛٚس ًٙ ْٛخځ اٙ أنِ أكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٳٸخٽ  ڃخ أ٫يىص ٿيخ ڃن ٻؼَْٿيخ ٷخٽ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَء ڃ٪ ڃن أكذ ٷخٽ أنْ ٳڄخ ٍأّض حٿڄٔڀڄْن ٳَكٌح ر٬ي 
 حٗٓٚځ رِ٘ء ڃخ ٳَكٌح رو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
أٷْڄض حٿٜٚس ًٷي ٻخڅ رْن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرْن نٔخثو ِٗء ٳـ٬پ َّى -

ر٠٬ين ٫ن ر٬ٞ ٳـخء أرٌ رټَ ٳٸخٽ حكغ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳِ أٳٌحىين حٿظَحد ًحهَؽ اٿَ 
 حٿٜٚس.

 خ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّظڄنْن أكيٻڂ حٿڄٌص ٿ٠َ نِٽ رو ًٿټن ٿْٸپ حٿڀيڂ -

 أكْنِ ڃخ ٻخنض حٿلْخس هَْح ٿِ ًطٌٳنِ اًح ٻخنض حٿٌٳخس هَْح ٿِ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ش ّټؼَ حٿٌٜځ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ڃخص حٿنزِ ٛڀَ ٻخڅ أرٌ ٣ڀل-

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٙ ّٴ٤َ اٙ ٳِ ٓٴَ أً ڃَٝ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ًح ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخڅ ڃٸْڄخ ح٫ظټٲ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ڃن ٍڃ٠خڅ ًا-

ٓخٳَ ح٫ظټٲ ڃن حٿ٬خځ حٿڄٸزپ ٫َّ٘ن ٷخٽ أرِ ٿڂ حٓڄ٪ ىٌح حٿليّغ اٙ ڃن حرن أرِ ٫يُ 
 ٫ن كڄْي ٫ن أنْ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ نٴَ ڃن أٛلخرو ًٛزِ ٳِ حٿ٤َّٶ ٳڀڄخ ٍأص أڃو حٿٸٌځ -

ىخ أڅ ٣ٌّؤ ٳؤٷزڀض ط٬َٔ ًطٸٌٽ حرنِ حرنِ ٬ًٓض ٳؤهٌطو ٳٸخٽ حٿٸٌځ ّخ هْ٘ض ٫ڀَ ًٿي
ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٻخنض ىٌه ٿظڀٸِ حرنيخ ٳِ حٿنخٍ ٷخٽ ٳوٴ٠يڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ 

 .پ ٙ ّڀٸِ كزْزو ٳِ حٿنخًٍٙء حهلل ٫ِ ًؿ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٷخٽ= - 
ْ ىپ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٳ٪ ّيّو ٳٸخٽ ٷْپ ٿو ٌّځ ؿڄ٬ش ّخ ٌٍٓٽ ٓجپ أن-

حهلل ٷل٢ حٿڄ٤َ ًأؿيرض حٍٕٝ ًىڀٺ حٿڄخٽ ٷخٽ ٳَٳ٪ ّيّو كظَ ٍأّض رْخٝ ار٤ْو 
ٳخٓظٔٸَ ًٿٸي ٍٳ٪ ّيّو ٳخٓظٔٸَ ًٿٸي ٍٳ٪ ّيّو ًڃخ نٍَ ٳِ حٿٔڄخء ٓلخرش ٳڀڄخ ٷ٠ْنخ 

ٿْيڄو حٿَؿ٩ٌ اٿَ أىڀو ٷخٽ ٳڀڄخ ٻخنض حٿـڄ٬ش حٿظِ طڀْيخ حٿٜٚس كظَ أڅ ٷَّذ حٿيحٍ حٿ٘خد 
ٔض حٿَٻزخڅ ٳظزٔڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل طييڃض حٿزٌْص ًحكظز

 ڃن ٫َٓش ڃٚٿش حرن آىځ ًٷخٽ حٿڀيڂ كٌحٿْنخ ًٙ ٫ڀْنخ ٳظټ٤٘ض ٫ن حٿڄيّنش.
 كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن  - 
ٓڄ٪ حٿڄٔڀڄٌڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّنخىُ ٫ڀَ ٷڀْذ ريٍ ّخ أرخ ؿيپ رن ى٘خځ -

ّخ ٫ظزش رن ٍر٬ْش ّخ ْٗزش رن ٍر٬ْش ّخ أڃْش رن هڀٲ ىپ ًؿيطڂ ڃخ ٫ًيٻڂ ٍرټڂ كٸخ ٳبنِ 
٪ ٿڄخ ًؿيص ڃخ ٫ًينِ ٍرِ كٸخ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل طنخىُ ٷٌڃخ ٷي ؿْٴٌح ٷخٽ ڃخ أنظڂ رؤٓڄ

 أٷٌٽ ڃنيڂ ًٿټنيڂ ٙ ّٔظ٬ْ٤ٌڅ أڅ ّـْزٌح.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ= - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ أٿڂ آطټڂ ٟٚٙ ٳييحٻڂ حهلل ٫ِ -

ْن ٷڀٌرټڂ رِ ٷخٿٌح رڀَ ّخ ًؿپ رِ أٿڂ آطټڂ ڃظٴَٷْن ٳـڄ٬ټڂ حهلل رِ أٿڂ آطټڂ أ٫يحء ٳؤٿٲ حهلل ر
ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ أٳٚ طٸٌٿٌڅ ؿجظنخ هخثٴخ ٳآڃنخٹ ٣ًَّيح ٳآًّنخٹ ًڃوًٌٙ ٳنَٜنخٹ ٳٸخٿٌح رپ 

 هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ حٿڄن رو ٫ڀْنخ ًٿٌَٓٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَ ريٍ هَؽ ٳخٓظ٘خٍ حٿنخّ ٳؤٗخٍ ٫ڀْو أرٌ رټَ ٿڄخ ٓخٍ ٌٍٓٽ حهلل -

ٍِٟ حهلل ٫نو ػڂ حٓظ٘خٍىڂ ٳؤٗخٍ ٫ڀْو ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٳٔټض ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ 
انڄخ َّّيٻڂ ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحهلل ٙ نټٌڅ ٻڄخ ٷخٿض رنٌ حَٓحثْپ ٿڄٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ 

ٷخ٫يًڅ ًٿټن ًحهلل ٿٌ َٟرض أٻزخى حٗرپ كظَ طزڀٮ رَٹ  ٍرٺ ٳٸخطٚ انخ ىينخاًىذ أنض ً
 .حٿٰڄخى ٿټنخ ڃ٬ٺ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ى٫ٌص حٿڄٔڀڄْن حٿَ ًٿْڄش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛزْلش رنَ رِّنذ رنض ؿلٖ -

څ ّٜن٪ ٳؤطَ كـَ نٔخثو ٳٔڀڂ ٫ڀْين ٳؤٗز٪ حٿڄٔڀڄْن هزِح ًٿلڄخ ٷخٽ ػڂ ٍؿ٪ ٻڄخ ٻخ
ٳي٫ٌڅ ٿو ٷخٽ ػڂ ٍؿ٪ اٿَ رْظو ًأنخ ڃ٬و ٳڀڄخ حنظيَ اٿَ حٿزْض ٳبًح ٍؿٚڅ ٷي ؿٍَ رْنيڄخ 

زْض ٳڀڄخ رَٜ ريڄخ ًٿَ ٍحؿ٬خ ٳڀڄخ ٍأٍ حٿَؿٚڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٿليّغ ٳِ نخكْش حٿ
هزَ رو ػڂ ٍؿ٪ اٿَ ڃنِٿو ًٓڀڂ ٷي ًٿَ ٫ن رْظو ٷخڃخ ڃ٫َْٔن ٳٚ أىٍُ أنخ أهزَطو أً أ

 .ًأٍهَ حٿٔظَ رْنِ ًرْنو ًأنِٿض آّش حٿلـخد
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ  - 
ٻخڅ أرٌ ٣ڀلش َّڃِ رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

نزڀو ٷخٽ ٳظ٤خًٽ أرٌ ٣ڀلش رٜيٍه ّٸِ رو ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٳ٪ ٍأٓو ڃن هڀٴو ٿْن٨َ اٿَ ڃٌحٷ٪ 
 .هلل نلَُ ىًڅ نلَٹٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ ح

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ= - 
حڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أٙ أهزَٻڂ روَْ ىًٍ حٕنٜخٍ ىحٍ رنِ حٿنـخٍ ػڂ -

حٕٗيپ ػڂ ىحٍ رنِ حٿلَع رن حٿوٍِؽ ػڂ ىحٍ رنِ ٓخ٫يس ًٳِ ٻپ ىًٍ  ىحٍ رنِ ٫زي
 حٕنٜخٍ هَْ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸيځ ٫ڀْټڂ أٷٌحځ ىڂ أٍٵ ڃنټڂ ٷڀٌرخ ٷخٽ ٳٸيځ -

ىنٌح ڃن حٿڄيّنش ٻخنٌح َّطـًِڅ ّٸٌٿٌڅ ٯيح نڀٸَ  ح٬ٌَّٕٗڅ ٳْيڂ أرٌ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٳڀڄخ
 حٕكزش ڃلڄيح ًكِرو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ًِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄْي ٫ن  - 
 أنْ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٫ني ر٬ٞ نٔخثو ٷخٽ أ٧نيخ ٫خث٘ش ٳؤٍٓڀض اكيٍ -
ٿيخ رٸ٬ٜش ٳْيخ ٬٣خځ ٷخٽ ٳ٠َرض حٕهٍَ رْي حٿوخىځ ٳټَٔص  أڃيخص حٿڄئڃنْن ڃ٪ هخىځ

حٿٸ٬ٜش رنٜٴْن ٷخٽ ٳـ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٯخٍص أڃټڂ ٷخٽ ًأهٌ 
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حٿټَٔطْن ٳ٠ڂ اكيحىڄخ اٿَ حٕهٍَ ٳـ٬پ ٳْيخ حٿ٬٤خځ ػڂ ٷخٽ ٻڀٌح ٳؤٻڀٌح ًكزْ حٿٌَٓٽ 
 طَٹ حٿڄټٌٍٔس ڃټخنيخ.ًحٿٸ٬ٜش كظَ ٳَٯٌح ٳيٳ٪ اٿَ حٿٌَٓٽ ٷ٬ٜش أهٍَ ً

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
حٗظټَ حرن ٙرِ ٣ڀلش ٳوَؽ أرٌ ٣ڀلش حٿَ حٿڄٔـي ٳظٌٳِ حٿٰٚځ ٳيْؤص أځ ٓڀْڂ حٿڄْض -

ًٷخٿض ٕىڀيخ ٙ ّوزَڅ أكي ڃنټڂ أرخ ٣ڀلش رٌٳخس حرنو ٳَؿ٪ اٿَ أىڀو ًڃ٬و نخّ ڃن أىپ 
أٛلخرو ٷخٽ ڃخ ٳ٬پ حٿٰٚځ ٷخٿض هَْ ڃخ ٻخڅ ٳٸَرض اٿْيڂ ٫٘خءىڂ ٳظ٬ٌ٘ح  حٿڄٔـي ڃن

ًهَؽ حٿٸٌځ ًٷخڃض حٿڄَأس حٿَ ڃخ طٸٌځ اٿْو حٿڄَأس ٳڀڄخ ٻخڅ آهَ حٿڀْپ ٷخٿض ّخ أرخ ٣ڀلش أٿڂ 
طَ اٿَ آٽ ٳٚڅ حٓظ٬خًٍح ٫خٍّش ٳظڄظ٬ٌح ريخ ٳڀڄخ ٣ڀزض ٻخنيڂ ٻَىٌح ًحٹ ٷخٽ ڃخ أنٜٴٌح 

٫خٍّش ڃن حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًاڅ حهلل ٷز٠و ٳخٓظَؿ٪ ًكڄي حهلل ٳڀڄخ ٷخٿض ٳبڅ حرنٺ ٻخڅ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٍآه ٷخٽ رخٍٹ حهلل ٿټڄخ ٳِ ٿْڀظټڄخ أٛزق ٯيح ٫ڀَ ٌٍٓٽ 

ٳلڄڀض ر٬زي حهلل ٳٌٿيطو ٿْٚ ٳټَىض أڅ طلنټو كظَ ّلنټو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٌؿيطو ّينؤ أرخ٫َ ٿو أً ّٔڄيخ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أځ ٳلڄڀظو ٯيًس ًڃ٬ِ طڄَحص ٫ـٌس ٳ

و كظَ ّلنټو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أڃ٬ٺ ٓڀْڂ ًٿيص حٿڀْڀش ٳټَىض أڅ طلنټ
ِٗء ٷڀض طڄَحص ٫ـٌس ٳؤهٌ ر٠٬ين ٳڄ٠ٰين ػڂ ؿڄ٪ رِحٷو ٳؤًؿَه اّخه ٳـ٬پ ّظڀڄ٦ 

 ٽ ىٌ ٫زي حهلل.ٳٸخٽ كذ حٕنٜخٍ حٿظڄَ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٓڄو ٷخ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رنيحٍ ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ= - 
 ر٬ٞ ىٌح حٿليّغ ٷخٽ ٳؤطْظو ٫ًڀْو رَىس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رنيحٍ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ن ڃلڄي ٫ن  - 

 أنْ=
ځ ٫ڀْو ٳٸخٽ ًٍّيٹ أٳَ٭ ٿٺ ٳؤطْظو ٫ًڀْو هڄْٜش ٿو ًىٌ ٳِ حٿلخث٢ ّٔڂ حٿ٨يَ حٿٌُ ٷي-

ٷخٽ حرن أرِ ٫يُ ٳِ أًٽ حٿليّغ اڅ أرخ ٣ڀلش ٯيح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٳٸخٽ رظڄخ ٫ًَْٓن ٷخٽ ٳزخٍٹ حهلل ٿټڄخ ٳِ ٫َٓټڄخ ًٷخٽ أرٌ ٣ڀلش ٕځ ٓڀْڂ ٻْٲ ًحٹ 

 حٿٰٚځ ٷخٿض ىٌ أىيأ ڃڄخ ٻخڅ.
ٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن حرن َّْٓن ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىٚ - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
طًِؽ أرٌ ٣ڀلش أځ ٓڀْڂ ًىِ أځ أنْ ًحٿزَحء ٳٌٿيص ٿو ًٿيح ًٻخڅ ّلزو ٳٌٻَ حٿليّغ ٳٸخٽ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزظڄخ ٫ًَْٓن ًىٌ اٿَ ؿنزټڄخ ٳٸخٽ ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ 
 رخٍٹ ٿټڄخ ٳِ ٿْڀظټڄخ.

نِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ كيػنخ كڄْي ًِّّي أنزؤنخ كڄْي حٿڄ٬نِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

نٌىُ رخٿٜٚس ٳٸخځ ٻپ ٷَّذ حٿيحٍ ڃن حٿڄٔـي ًرٸِ ڃن ٻخڅ أىڀو نخثِ حٿيحٍ ٳؤطَ ٌٍٓٽ -
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄو٠ذ ڃن كـخٍس ٳَٰٜ أڅ ّز٢ٔ حٻٴو ٳْو ٷخٽ ٳ٠ڂ أٛخر٬و 

 خٽ كڄْي ًٓجپ أنْ ٻڂ ٻخنٌح ٷخٽ ػڄخنْن أً ُّخىس.ٷخٽ ٳظٌٟؤ رٸْظيڂ ٷ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ= - 
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أڅ رنِ ٓڀڄش أٍحىًح أڅ ّظلٌٿٌح ڃن ڃنخُٿيڂ ٳْٔټنٌح ٷَد حٿڄٔـي ٳزڀٮ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل -
څ آػخٍٻڂ اٿَ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَه أڅ ط٬ٍَ حٿڄيّنش ٳٸخٽ ّخ رنِ ٓڀڄش أٙ طلظٔزٌ

 حٿڄٔـي ٷخٿٌح رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳخٷخڃٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ًٓيْپ رن ٌّٓٲ حٿڄ٬نَ ٫ن كڄْي ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
أٷْڄض حٿٜٚس ٳـخء ٍؿپ ٬َّٔ ٳخنظيَ ًٷي كٴِه حٿنٴْ أً حنزيَ ٳڀڄخ حنظيَ اٿَ حٿٜٲ -

ٳْو ٳڀڄخ ٷ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿلڄي ٿڀڀو كڄيح ٻؼَْح ٣ْزخ ڃزخٍٻخ 
ٛٚطو ٷخٽ أّټڂ حٿڄظټڀڂ ٳبنو ٷخٽ هَْح أً ٿڂ ّٸپ رؤٓخ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنخ أ٫َٓض حٿڄِ٘ 

حٿٜٲ ٳٸڀض حٿٌُ ٷڀض ٿٸي ٍأّض حػنِ ٫َ٘ ڃڀټخ ّزظيًٍنيخ أّيڂ َّٳ٬يخ ػڂ ٷخٽ ٳخنظيْض اٿَ 
 .ڃخ أىٍٹ ًٿْٸٞ ڃخ ٓزٸو اًح ؿخء أكيٻڂ اٿَ حٿٜٚس ٳڀْڄٖ ٫ڀَ ىْنظو ٳڀْٜپ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ح رن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو  - 
 ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهڀض حٿـنش ٳٔڄ٬ض رْن ّيُ ه٘ٴش ٳبًح أنخ رخٿٰڄْٜخء -
 رنض ڃڀلخڅ.

 ي ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْ - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى حهلل ر٬زي هَْح حٓظ٬ڄڀو ٷخٿٌح ًٻْٲ ّٔظ٬ڄڀو -

 ٷخٽ ٌّٳٸو ٿ٬ڄپ ٛخٿق ٷزپ ڃٌطو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٬ْن ؿِءح ڃن حٿنزٌس.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍإّخ حٿڄئڃن ؿِء ڃن ٓظش ًأٍر-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ّيخىُ رْن ارنْو ٷخٽ ڃخ ىٌح ٷخٿٌح نٌٍ أڅ ّڄِ٘ -

 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿٰنِ أڅ ٬ٌّد ىٌح نٴٔو ٳؤڃَه ٳَٻذ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن ػخرض ٫ن أنْ= - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٍؿٚ ّيخىُ رْن حرنْو ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
نش ٷي ؿييه حٿڄِ٘ ٳٸخٽ حٍٻزيخ ٳٸخٽ ّخ ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ٌّٔٵ ري-

 ٌٍٓٽ حهلل انيخ رينش ٷخٽ حٍٻزيخ ًاڅ ٻخنض رينش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٻخڅ ٍؿپ ٌّٔٵ رؤڃيخص حٿڄئڃنْن ّٸخٽ ٿو أنـ٘ش ٳخٗظي ٳِ حٿْٔخٷش ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل -

 ًٍّيٹ ٌٓٷخ رخٿٸٌحٍَّ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أنـ٘ش 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
أٓڀڂ نخّ ڃن ٫َّنش ٳخؿظًٌح حٿڄيّنش ٳٸخٽ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ هَؿظڂ -

اٿَ ًًى ٿنخ ٳَ٘رظڂ ڃن أٿزخنيخ ٷخٽ كڄْي ًٷخٽ ٷظخىس ٫ن أنْ ًأرٌحٿيخ ٳٴ٬ڀٌح ٳڀڄخ ٛلٌح 
ًح ر٬ي آٚڃيڂ ًٷظڀٌح ٍح٫ِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃئڃنخ أً ڃٔڀڄخ ًٓخٷٌح ٻٴَ
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ًًى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىَرٌح ڃلخٍرْن ٳؤٍٓپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٳِ آػخٍىڂ ٳؤهًٌح ٳٸ٤٪ أّيّيڂ ًأٍؿڀيڂ ًٓڄَ أ٫ْنيڂ ًطَٻيڂ ٳِ حٿلَس كظَ ڃخطٌح.

 يػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل ك - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ٙ ّٸخٽ ٳِ حٍٕٝ حهلل حهلل.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٸْخڃش اٙ كيػظټڂ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٔؤٿٌنِ ٫ن ِٗء اٿَ ٌّځ حٿ-

ٳٸخٽ ٫زي حهلل رن كٌحٳش ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن أرِ ٷخٽ أرٌٹ كٌحٳش ٳٸخٿض أڃو ڃخ أٍىص اٿَ ىٌح 
ٷخٽ أٍىص أڅ أٓظَّق ٷخٽ ًٻخڅ ّٸخٽ ٳْو ٷخٽ كڄْي ًأكٔذ ىٌح ٫ن أنْ ٷخٽ ٳ٠ٰذ 

حهلل  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٫ڄَ ٍْٟنخ رخهلل ٍرخ ًرخٗٓٚځ ىّنخ ًرڄلڄي ٛڀَ
 ٫ڀْو ًٓڀڂ نزْخ ن٬ًٌ رخهلل ڃن ٯ٠ذ حهلل ًٌٍٓٿو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ= - 
حڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ هَْ ڃخ طيحًّظڂ رو حٿلـخڃش ًحٿٸ٢ٔ حٿزلَُ ًٙ ط٬ٌرٌح -

 ٛزْخنټڂ رخٿٰڄِ.
 ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ  - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهڀض حٿـنش ٳبًح أنخ رٸَٜ ڃن ًىذ ٳٸڀض ٿڄن ىٌح -

حٿٸَٜ ٷخٿٌح ٿ٘خد ڃن ٷَّٖ ٷڀض ٿڄن ٷخٿٌح ٿ٬ڄَ رن حٿو٤خد ٷخٽ ٳڀٌٙ ڃخ ٫ڄڀض ڃن 
 ٯَْطٺ ٿيهڀظو ٳٸخٽ ٫ڄَ ٫ڀْٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٯخٍ.

 خ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أكذ ٿٸخء حهلل أكذ حهلل ٿٸخءه ًڃن ٻَه ٿٸخء حهلل ٻَه -

حهلل ٿٸخءه ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻڀنخ نټَه حٿڄٌص ٷخٽ ٿْْ ًحٹ ٻَحىْش حٿڄٌص ًٿټن حٿڄئڃن اًح 
ٳڀْْ ِٗء أكذ اٿْو ڃن أڅ ّټٌڅ ك٠َ ؿخءه حٿزَْ٘ ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ رڄخ ىٌ ٛخثَ اٿْو 

ًأڅ حٿٴخؿَ أً حٿټخٳَ اًح ك٠َ ؿخءه رڄخ ىٌ ٛخثَ اٿْو  ِ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳؤكذ حهلل ٿٸخءهٷي ٿٸ
 ڃن حٿَ٘ أً ڃخ ّڀٸخه ڃن حٿَ٘ ٳټَه ٿٸخء حهلل ًٻَه حهلل ٿٸخءه.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٷخٽ ٷخٽ أنْ رن ڃخٿٺ= - 
ٔض ْٗجخ ٷ٢ هِح ًٙ كََّح أٿْن ڃن ٻٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ ڃخ ڃٔ-

 ٗڄڄض ٍحثلش أ٣ْذ ڃن ٍّق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ًزي حهلل رن رټَ حٿٔيڄِ كيػنخ  - 

 كڄْي ٫ن ػخرض ٫ن أنْ=
ٓڀڂ ٫خى ٍؿٚ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٷي ٛخٍ ڃؼپ حٿٴَم ٳٸخٽ ٿو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ ٻنض طي٫ٌح رِ٘ء أً طٔؤٿو اّخه ٷخٽ ن٬ڂ ٻنض أٷٌٽ حٿڀيڂ 
ڃخ ٻنض ڃ٬خٷزِ رو ٳِ حٓهَس ٳ٬ـڀو ٿِ ٳِ حٿينْخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٿڀيڂ آطنخ ٳِ حٿينْخ كٔنش ًٳِ حٓهَس كٔنش ًٷنخ ٓزلخڅ حهلل ٙ ط٤ْٸو ًٙ طٔظ٬ْ٤و ٳيٚ ٷڀض ح
 ٳي٫خ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳ٘ٴخه حهلل ٫ِ ًؿپ.٫ٌحد حٿنخٍ ٷخٽ 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 



  

 

 

Page 157 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

ٻخڅ حٿَؿپ ّؤطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْٔڀڂ ٿِ٘ء ٤٬ّخه ڃن حٿينْخ ٳٚ ّڄِٔ -
 ٚځ أكذ اٿْو ًأ٫ِ ٫ڀْو ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ.كظَ ّټٌڅ حٿٔ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن ڃٌَٓ رن أنْ ٫ن أنْ= - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّټن ُّٔؤٽ ْٗجخ ٫ڀَ حٗٓٚځ اٙ أ٤٫خه ٷخٽ ٳؤطخه -

خٽ ٳَؿ٪ اٿَ ٷٌڃو ٳٸخٽ ّخ ٷٌځ ٍؿپ ٳٔؤٿو ٳؤڃَ ٿو ر٘خء ٻؼَْ رْن ؿزڀْن ڃن ٗخء حٿٜيٷش ٷ
 .٫ْڀو ًٓڀڂ ٤٬ِّ ٤٫خء ڃخ ّوَ٘ حٿٴخٷشأٓڀڄٌح ٳبڅ ڃلڄي ٛڀَ حهلل 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ر٬ؼض ڃ٬ِ أځ ٓڀْڂ رڄټظپ ٳْو ٣ٍذ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ أؿيه ًهَؽ -

ه ٛن٪ ٿو ٬٣خڃخ ٷخٽ ٳؤطْظو ٳبًح ىٌ ّؤٻپ ٳي٫خنِ ٓٻپ ڃ٬و ًٛن٪ ٿو ٷَّزخ اٿَ ڃٌٿَ ٿو ى٫خ
ػَّيح رڀلڂ ًٷ٩َ ٷخٽ ًاًح ىٌ ٬ّـزو حٿٸ٩َ ٷخٽ ٳـ٬ڀض أؿڄ٬و ًأىنْو ڃنو ٷخٽ ٳڀڄخ ٬٣ڂ 

 ٍؿ٪ اٿَ ڃنِٿو ٷخٽ ٬ًًٟض حٿڄټظپ رْن ّيّو ٷخٽ ٳـ٬پ ّؤٻپ ًّٸٔڂ كظَ ٳَ٭ ڃن آهَه.
 ن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حر - 
ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ أځ ٓڀْڂ ٳؤطظو رظڄَ ًٓڄن ًٻخڅ ٛخثڄخ ٳٸخٽ -

أ٫ْيًح طڄَٻڂ ٳِ ٫ًخثو ًٓڄنټڂ ٳِ ٓٸخثو ػڂ ٷخځ اٿَ نخكْش حٿزْض ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن ًٛڀْنخ 
ّٜش ٷخٽ ًڃخ ىِ ڃ٬و ػڂ ى٫خ ٕځ ٓڀْڂ ًٕىڀيخ روَْ ٳٸخٿض أځ ٓڀْڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ هٌ

خ اٙ ى٫خ ٿِ رو ًٷخٽ حٿڀيڂ حٍُٷو ڃخٙ ٷخٽ ٳڄخ طَٹ هَْ آهَس ًٙ ىنْٷخٿض هخىڃٺ أنْ 
ًًٿيح ًرخٍٹ ٿو ٳْو ٷخٽ ٳڄخ ڃن حٕنٜخٍ انٔخڅ أٻؼَ ڃنِ ڃخٙ ًًٻَ أنو ٙ ّڄڀٺ ًىزخ ًٙ 

 ٳ٠ش ٯَْ هخطڄو ٷخٽ ًًٻَ أڅ حرنظو حٿټزٍَ أڃْنش أهزَطو أنو ىٳن ڃن ٛڀزو اٿَ ڃٸيځ
 حٿلـخؽ نْٴخ ٫ڀَ ٫َّ٘ن ًڃخثش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٷخٽ= - 
ٓجپ أنْ ىپ ه٠ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ انو ٿڂ َّ ڃن حٿْ٘ذ اٙ نلٌح ڃن -

ٓز٪ ٫َ٘س أً ٫َّ٘ن ٬َٗس ٳِ ڃٸيځ ٿلْظو ًٷخٽ انو ٿڂ ّ٘ن رخٿْ٘ذ ٳٸْپ ٕنْ أْٗن ىٌ 
 ّټَىو ًٿټن ه٠ذ أرٌ رټَ رخٿلنخء ًحٿټظڂ ًه٠ذ ٫ڄَ رخٿلنخء.ٷخٽ ٻڀټڂ 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْظو ٳؤ٣ڀ٪ اٿْو ٍؿپ ٳؤىٌٍ اٿْو رڄ٘ٸٚ ڃ٬و -

 ٳظؤهَ حٿَؿپ.
 يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫ - 
أڅ أرخ ڃٌَٓ حٓظلڄپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌحٳٶ ڃنو ٰٗٚ ٳٸخٽ ًحهلل ٙ أكڄڀٺ ٳڀڄخ -

 ٷٴخ ى٫خه ٳلڄڀو ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ كڀٴض أڅ ٙ طلڄڀنِ ٷخٽ ٳؤنخ أكڀٲ ٙ كڄڀظٺ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ= - 
 رن ٓٚځ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٸيڃو حٿڄيّنش ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڅ ٫زي حهلل-

انِ ٓخثڀٺ ٫ن ػٚع هٜخٽ ٙ ٬ّڀڄين اٙ نزِ ٷخٽ ٓپ ٷخٽ ڃخ أًٽ أ١َٗ حٿٔخ٫ش ًڃخ أًٽ 
ڃخ ّؤٻپ ڃنو أىپ حٿـنش ًڃن أّن ّ٘زو حٿٌٿي أرخه ًأڃو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ڃخ أًٽ أَٗح١ ٫ڀْو حٿٔٚځ آنٴخ ٷخٽ ًٿٺ ٫يً حٿْيٌى ڃن حٿڄٚثټش ٷخٽ أأهزَنِ رين ؿزَّپ 
حٿٔخ٫ش ٳنخٍ طوَؽ ڃن حٿڄَ٘ٵ ٳظلَ٘ حٿنخّ اٿَ حٿڄَٰد ًأڃخ أًٽ ڃخ ّؤٻپ ڃنو أىپ حٿـنش 
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ُّخىس ٻزي كٌص ًأڃخ ٗزو حٿٌٿي أرخه ًأڃو ٳبًح ٓزٶ ڃخء حٿَؿپ ڃخء حٿڄَأس ن٩ِ اٿْو حٿٌٿي ًاًح 
هلل ًٷخٽ ّخ ٿَؿپ ن٩ِ اٿْيخ ٷخٽ أٗيي أڅ ٙ حٿو اٙ حهلل ًأنٺ ٌٍٓٽ حٓزٶ ڃخء حٿڄَأس ڃخء ح

ٌٍٓٽ حهلل اڅ حٿْيٌى ٷٌځ ريض ًانيڂ اڅ ٬ّڀڄٌح ربٓٚڃِ ّزيظٌنِ ٫نيٹ ٳؤٍٓپ اٿْيڂ ٳخٓؤٿيڂ 
٫نِ أُ ٍؿپ حرن ٓٚځ ٳْټڂ ٷخٽ ٳؤٍٓپ اٿْيڂ ٳٸخٽ أُ ٍؿپ ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٳْټڂ ٷخٿٌح 

ٔڀڄٌڅ ٷخٿٌح ًحرن ٫خٿڄنخ ًأٳٸينخ ًحرن أٳٸينخ ٷخٽ أٍأّظڂ اڅ أٓڀڂ ط هَْنخ ًحرن هَْنخ ٫ًخٿڄنخ
أ٫خًه حهلل ڃن ًٿٺ ٳوَؽ حرن ٓٚځ ٳٸخٽ أٗيي أڅ ٙ حٿو اٙ حهلل ًأڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ٷخٿٌح 

 َٗنخ ًحرن َٗنخ ًؿخىڀنخ ًحرن ؿخىڀنخ ٳٸخٽ حرن ٓٚځ ىٌح حٿٌُ ٻنض أطوٌٱ ڃنو.
 نخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
ٿڄخ حنيِځ حٿڄٔڀڄٌڅ ٌّځ كنْن نخىص أځ ٓڀْڂ ّخ ٌٍٓح حهلل حٷظپ ڃن ر٬ينخ حنيِڃٌح ٳٸخٽ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أځ ٓڀْڂ اڅ حهلل ٫ًِ ؿپ ٷي ٻٴَ ٷخٽ ٳؤطخىخ أرٌ ٣ڀلش 
حٿڄَ٘ٻْن ر٬ـظو ٷخٽ ٳٸخٽ أرٌ ًڃ٬يخ ڃ٬ٌٽ ٳٸخٽ ڃخ ىٌح ّخ أځ ٓڀْڂ ٷخٿض اڅ ىنخ ڃنِ أكي ڃن 

 خ طٸٌٽ أځ ٓڀْڂ.٣ڀلش ّخ ٌٍٓٽ حهلل حن٨َ ڃ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ كيػنِ كڄْي حٿ٤ٌّپ  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٷخٽ=
ٸخٽ ٓپ ٫ڄخ ريح ٿڄخ أٍىص أڅ أٓڀڂ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض انِ ٓخثڀٺ ٳ-

 ٿٺ ٷخٽ ٷڀض ڃخ أًٽ ڃخ ّؤٻپ أىپ حٿـنش ٳٌٻَ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ًِّّي ٷخٙ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ  - 

 ٷخٽ=
ٻنض أٿ٬ذ ڃ٪ حٿٰڀڄخڅ ٳؤطخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڀڂ ٷخٽ ِّّي ٳِ كيّؼو ٫ڀْنخ -

ٳِ كخؿش ًٷ٬ي ٳِ ٧پ كخث٢ أً ؿيحٍ كظَ ٍؿ٬ض اٿْو ٳزڀٰض حٿَٓخٿش ًأهٌ رْيُ ٳز٬ؼنِ 
حٿظِ ر٬ؼنِ ٳْيخ ٳڀڄخ أطْض أځ ٓڀْڂ ٷخٿض ڃخ كزٔٺ ٷڀض ر٬ؼنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ 

ٷخٿض ًڃخ ىِ ٷڀض َٓ ٷخٿض حكٴ٦ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َٓه ٷخٽ كخؿش ٿو 
 .ٳڄخ كيػض رو أكيح ر٬ي

 ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ=كيػنخ ٫ز - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿَؿپ أٓڀڂ ٷخٽ أؿينِ ٻخٍىخ ٷخٽ أٓڀڂ ًاڅ ٻنض -

 ٻخٍىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ٬ْٓي ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن أنْ=
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿنوخ٫ش ٳِ حٿڄٔـي ه٤ْجش ًٻٴخٍطيخ ىٳنيخ. أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ٬ْٓي ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن أنْ=
أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٻخڅ أكيٻڂ ٳِ حٿٜٚس ٳبڅ ڃنخؽ ٍرو ٳٚ ّظٴڀن أكي -

 حرن ؿ٬ٴَ ٳٚ ّظٴپ أڃخڃو ًٙ ٫ن ّڄْنو ًٿټن ٫ن ّٔخٍه أً طلض ٷيڃْو.ڃنټڂ ٫ن ّڄْنو ٷخٽ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ٬ْٓي ًحرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي حٿڄ٬نِ  - 

 ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ=
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أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطخه ٫ٍپ ًًٻٌحڅ ٫ًْٜش ًرنٌ ٿلْخڅ ٳ٫ِڄٌح أنيڂ ٷي -
يًه ٫ڀَ ٷٌڃيڂ ٳؤڃيىڂ نزِ حهلل ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ ٌّڃجٌ رٔز٬ْن ڃن أٓڀڄٌح ٳخٓظڄ

حٕنٜخٍ ٷخٽ أنْ ٻنخ نٔڄْيڂ ٳِ ُڃخنيڂ حٿٸَحء ٻخنٌح ّل٤زٌڅ رخٿنيخٍ ًّٜڀٌڅ رخٿڀْپ 
ح أطٌح رجَ ڃ٬ٌنش ٯيًٍح ريڂ ٳٸظڀٌىڂ ٳٸنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٳخن٤ڀٸٌح ريڂ كظَ اً

ح ٫ڀَ ىٌه حٕكْخء ٫ٍپ ًًٻٌحڅ ٫ًْٜش ًرنِ ٿلْخڅ ًٓڀڂ ٗيَح ٳِ ٛٚس حٿٜزق ّي٫ٌ
خٽ ٷخٽ ٷظخىس ًكيػنخ أنْ أنيڂ ٷَإًح رو ٷَآنخ ًٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٳِ كيّؼو انخ ٷَأنخ ريڂ ٷَآنخ ٷ

رڀٌٰح ٫نخ ٷٌڃنخ ًانخ ٷي ٿٸْنخ ٍرنخ ٳَِٟ ٫نخ ًأٍٟخنخ ػڂ ٍٳ٪ ًٿٺ ر٬ي ًٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ػڂ 
 نٔن ًٿٺ أً ٍٳ٪.

ِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ٬ْٓي ًحرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ًحٿوٴخٱ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
 ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ=

أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ رخٽ أٷٌحځ َّٳ٬ٌڅ أرٜخٍىڂ اٿَ حٿٔڄخء ٳِ ٛٚطيڂ -
 ًحٗظي ٷٌٿو ٳِ ًٿٺ كظَ ٷخٽ ٿْنظين ٫ن ًٿٺ أً ٿظو٤ٴن أرٜخٍىڂ.

ِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ًزي حٿٌىخد حٿوٴخٱ ٫ن كڄْي ٫ن ٷظخىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 
 ٫ن أنْ=

أڅ نزِ حهلل ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ ٷخٽ ح٫ظيٿٌح ٳِ حٿٔـٌى ًٙ ّٴظَٕ أكيٻڂ ًٍح٫ْو -
 ٻخٿټڀذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ٬ْٓي ًحرن ؿ٬ٴَ ٫ًزي حٿٌىخد  - 
 =حٿوٴخٱ ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ

أڅ نزِ حهلل ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ ٷخٽ انِ ٕىهپ حٿٜٚس ًأنخ أٍّي أڅ أ٣ْڀيخ ٳؤٓڄ٪ رټخء -
 حٿٜزِ ٳؤطـخًُ ٳِ ٛٚطِ ڃڄخ أ٫ڀڂ ڃن ٗيس ًؿي أڃو

 ڃن رټخثو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 أنْ=
ڀڂ ىهپ ٌّځ حٿٴظق ڃټش ٫ًڀْو حٿڄٰٴَ ٳٸْپ ٿو اڅ حرن ه٤پ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

 ڃظ٬ڀٶ رؤٓظخٍ حٿټ٬زش ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٷظڀٌه.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ًٳْڄخ ٷَأص ٫ڀْو ٬ّنِ ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
 ًٿڂ ّټن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃجٌ ڃلَڃخ ًحهلل أ٫ڀڂ.-
 حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ڃلڄي رن أرِ رټَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي  - 
ٓؤٿض أنْ رن ڃخٿٺ ٻْٲ ٻنظڂ طٜن٬ٌڅ ٳِ ىٌح حٿٌْځ ٬ّنِ ٌّځ ٫َٳش ٷخٽ ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ -

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيپ حٿڄيپ ڃنخ ٳٚ ّنټَ ٫ڀْو ًّټزَ حٿڄټزَ ڃنخ ٳٚ ّنټَ ٫ڀْو.
 كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓڀْڂ رن كْخڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٳِ حٿـنش ٗـَس َّْٔ حٿَحٻذ ٳِ ٧ڀيخ ڃخثش ٫خځ ٙ -

 ّٸ٬٤يخ ٷخٽ ٳليػض رو أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ىََّس ّليع رو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 څ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿيرخء ًحٿڄِٳض ًأڅ ّنزٌ ٳْو.أ-
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
آهَ ن٨َس ن٨َطيخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٙػنْن ٻ٘ٲ حٿٔظخٍس ًحٿنخّ -

نخّ أڅ ّظلَٻٌح ٳؤٗخٍ اٿْيڂ هڀٲ أرِ رټَ ٳن٨َص اٿَ ًؿيو ٻؤنو ًٍٷش ڃٜلٲ ٳؤٍحى حٿ
 أڅ حػزظٌح ًأٿٸَ حٿٔـٲ ًطٌٳِ ٳِ آهَ ًٿٺ حٿٌْځ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٓڄ٬و ڃن أنْ= - 
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طٸخ٬٣ٌح ًٙ طزخٯ٠ٌح ًٙ طيحرًَح ًٙ طلخٓيًح -

 نخ ًٙ ّلپ ٿڄٔڀڂ أڅ ّيـَ أهخه ٳٌٵ ػٚع.ًٻٌنٌح ٫زخى حهلل اهٌح
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٓڄ٬و ڃن أنْ ٷخٽ= - 
ٓٸ٢ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٳَّ ٳـلٖ ٗٸو حّٕڄن ٳيهڀنخ ٫ڀْو ن٬ٌىه ٳل٠َص -

ٳبًح ٻزَ حٿٜٚس ٳٜڀَ ٷخ٫يح ًٛڀْنخ ٷ٬ٌىح ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿٜٚس ٷخٽ انڄخ حٗڃخځ ٿْئطڂ رو 
ٳټزًَح ًاًح ٍٻ٪ ٳخٍٻ٬ٌح ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس ٳبًح ٓـي ٳخٓـيًح ًاًح ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه 

 ٳٸٌٿٌح ٍرنخ ًٿٺ حٿلڄي ًاڅ ٛڀَ ٷخ٫يح ٳٜڀٌح ٷ٬ٌىح أؿڄ٬ٌڅ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أنْ= - 
خٽ ڃخ أ٫يىص ٿيخ ٷخٽ ڃخ أ٫يىص ٿيخ أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٔخ٫ش ٳٸ-

ڃن ِٗء ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس ڃخ أ٫يىص ٿيخ ٻؼَْ ِٗء ًٿټنِ أكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ حٿڄَء ڃ٪ 
 ڃن أكذ ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس آهٍَ أنض ڃ٪ ڃن أكززض.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أنْ= - 
 ٿ٬٘خء ًأٷْڄض حٿٜٚس ٳخريإًح رخٿ٬٘خء.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ك٠َ ح-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٓڄ٬و ڃن أنْ ٷخٽ= - 
ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ حرن ٫َ٘ ًڃخص ًأنخ حرن ٫َّ٘ن ًٻن أڃيخطِ -

أ٫َحرِ طلؼنِ ٫ڀَ هيڃظو ٳيهپ ٫ڀْنخ ٳلڀزنخ ٿو ڃن ٗخس ىحؿن ًْٗذ ٿو ڃن رجَ ٳِ حٿيحٍ ً
ّٔخٍه ٫ًڄَ نخكْش ٳَ٘د ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ  ٫ن ّڄْنو ًأرٌ رټَ ٫ن

٫ڄَ أ٢٫ أرخ رټَ ٳنخًٽ ح٫َٕحرِ ًٷخٽ حّٕڄن ٳخّٕڄن ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس حٿِىَُ أنزؤنخ 
 .أنْ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أنْ= - 
 أًٿڂ ٫ڀَ ٛٴْش رظڄَ ًٌّٓٶ.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض ارَحىْڂ رن ڃَْٔس ًكيػنخ ڃلڄي رن  - 

 حٿڄنټيٍ ٓڄ٬ظيڄخ ّٸٌٙڅ ٓڄ٬نخ أنٔخ ّٸٌٽ=
 ٛڀْض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڄيّنش أٍر٬خ ًرٌُ حٿلڀْٴش ٍٻ٬ظْن.-
كيػنِ ٫زي حهلل رن أرِ رټَ ٓڄ٪ أنٔخ ّليع ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ - 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ّظز٪ حٿڄْض ػٚع أىڀو ًڃخٿو ٫ًڄڀو ٳَْؿ٪ حػنخڅ ًّزٸَ 
 ًحكي أىڀو ًڃخٿو ًّزٸَ ٫ڄڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش كيػنِ آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش  - 
 ٫ن ٫ڄو أنْ ٷخٽ=
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ٛڀْض أنخ ًّظْڂ ٻخڅ ٫نينخ ٳِ حٿزْض ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس ٳِ رْظنخ هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأطخىڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ىحٍىڂ ًٛڀض أځ ٓڀْڂ هڀٴنخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ّلَْ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىَّٸٌح ٫ڀْو ًنٌرخ أً ؿخء أ٫َحرِ ٳزخٽ ٳِ حٿڄٔـي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل-

 ٓـٚ ڃن ڃخء.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٛڀْض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٨يَ رخٿڄيّنش أٍر٬خ ًحٿ٬َٜ رٌُ حٿلڀْٴش -

 ٍٻ٬ظْن.
 ٫ن أرِ أٌّد ٫ن ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ  - 
 ٛڀْض هڀٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرِ رټَ ٫ًڄَ ٳټخنٌح ّٴظظلٌڅ رخٿلڄي.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ّلَْ ٷْپ ٿٔٴْخڅ ٬ّنِ ٓڄ٪ ڃن أنْ ّٸٌٽ= - 
ظَ طٸ٤٪ ٗهٌحننخ ى٫خ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٕنٜخٍ ٿْٸ٤٪ ٿيڂ حٿزلَّن ٳٸخٿٌح ٙ ك-

 ڃن حٿڄيخؿَّن ڃؼڀنخ ٳٸخٽ انټڂ ٓظڀٸٌڅ ر٬يُ أػَس ٳخٛزًَح كظَ طڀٸٌنِ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن أٌّد ٫ن ڃلڄي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٛزق حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هْزَ رټَس ًٷي هَؿٌح رخٿڄٔخكِ ٳڀڄخ ن٨ًَح اٿْو ٷخٿٌح -

ڄي ًحٿوڄْْ ػڂ أكخٿٌح ٬ٌّٔڅ اٿَ حٿلٜن ًٍٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ڃلڄي ًحٿوڄْْ ڃل
٫ڀْو ًٓڀڂ ّيّو ػڂ ٻزَ ػٚػخ ػڂ ٷخٽ هَرض هْزَ انخ اًح نِٿنخ رٔخكش ٷٌځ ٳٔخء ٛزخف 

 حٿڄنٌٍّن ٳؤٛزلنخ كڄَح هخٍؿش ڃن حٿٸَّش ٳؤ٣زونخىخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
حٿلڄَ حٕىڀْش ٳبنيخ ٍؿْ ڃن ٫ڄپ حٿ٤ْ٘خڅ ٷخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٌٍٓٿو ّنيْخنټڂ ٫ن 
 ٓٴْخڅ ڃلڄي ًحٿوڄْْ ّٸٌٽ ًحٿـْٖ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ڃخ ًؿي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ َّٓش ڃخ ًؿي ٫ڀْيڂ ٻخنٌح ّٔڄٌڅ حٿٸَحء ٷخٽ -

ْٟنخ ًٍِٟ ٫نخ ٷْپ ٿٔٴْخڅ ٳْڄن نِٿض ٷخٽ ٳِ ٓٴْخڅ نِٽ ٳْيڂ رڀٌٰح ٷٌڃنخ ٫نخ أنخ ٷي ٍ
 أىپ رجَ ڃ٬ٌنش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَة ٫ڀَ ٓٴْخڅ ٓڄ٬ض ٫خٛڄخ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ= - 
ڃخ ًؿي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ ڃخ ًؿي ٫ڀَ حٿٔز٬ْن حٿٌّن أْٛزٌح رزجَ -

 ڃ٬ٌنش.
 ڀَ ٓٴْخڅ ٓڄ٬ض ٫خٛڄخ ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَة ٫ - 
كخٿٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن حٿڄيخؿَّن ًحٕنٜخٍ ٳِ ىحٍنخ ٷخٽ ٓٴْخڅ ٻؤنو -

 ّٸٌٽ آهَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿظْڄِ ٫ن أنْ= - 
أنْ  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ ٓٴَ ًٻخڅ ٿو كخى ّٸخٽ ٿو أنـ٘ش ًٻخنض أځ-

 ڃ٬يڂ ٳٸخٽ ّخ أنـ٘ش ًٍّيٹ رخٿٸٌحٍَّ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ= - 
 ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڀزِ رخٿزْيحء ٿزْٺ ر٬ڄَس ًكـش ڃ٬خ.-
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ى٘خځ رن كٔخڅ ٫ن أنْ ًحرن َّْٓن ٷخٽ= - 
زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڄَس حٿ٬ٸزش ًنلَ ىيّو كـڂ ًأ٤٫َ حٿلـخځ ًٷخٽ ٿڄخ ٍڃَ حٿن-

ٓٴْخڅ ڃَس ًأ٤٫َ حٿلخٿٶ ٗٸو حّٕڄن ٳلڀٸو ٳؤ٤٫خه أرخ ٣ڀلش ػڂ كڀٶ حَّٕٔ ٳؤ٤٫خه 
 حٿنخّ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ حرن ؿي٫خڅ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
٬نِ كڀش ٳؤ٫ـذ حٿنخّ كٔنيخ ٳٸخٽ أىيٍ أٻْيٍ ىًڃش ٿڀنزِ ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ ّ-

 ٿنخىّپ؟؟ ٬ٓي ٳِ حٿـنش هَْ أً أكٔن ڃنيخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن ؿي٫خڅ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ػخرض ٕنْ ّخ أنْ ڃٔٔض ّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيٹ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ أٍنِ -

 أٷزڀيخ.
 َ ٓٴْخڅ ٓڄ٬ض ڃن حرن ؿي٫خڅ ٫ن أنْ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَة ٫ڀ - 
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٌٜص حرن ٣ڀلش ٳِ حٿـْٖ هَْ ڃن ٳجش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٓڄ٪ ٷخٓڂ حٿَكخٽ أنٔخ ّٸٌٽ= - 
ىهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَرخ ٿزنِ حٿنـخٍ ًٻخڅ ّٸ٠ِ ٳْيخ كخؿش ٳوَؽ اٿْنخ -

ح أً ٳ٫ِخ ًٷخٽ ٿٌ أڅ ٙ طيحٳنٌح ٿٔؤٿض حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أڅ ّٔڄ٬ټڂ ڃن ٫ٌحد أىپ ڃ٫ٌٌٍ
 حٿٸزٌٍ ڃخ أٓڄ٬نِ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنِ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ= - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٤ّْٲ رنٔخثو ٳِ ٿْڀش ّٰظٔپ ٯٔٚ ًحكيح.-
ِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض ارَحىْڂ رن ڃَْٔس ًڃلڄي رن حٿڄنټيٍ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ّٸٌٙڅ ٓڄ٬نخ أنٔخ ّٸٌٽ=
 ٛڀْض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڄيّنش أٍر٬خ ًرٌُ حٿلڀْٴش ٍٻ٬ظْن.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حىٍّْ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿڄوظخٍ رن ٳڀٴپ ٷخٽ= - 
ن حٿَ٘د ٳِ ح٫ًْٕش ٳٸخٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٓؤٿض أنْ رن ڃخٿٺ ٫-

حٿڄِٳظش ًٷخٽ ٻپ ڃٔټَ كَحځ ٷخٽ ٷڀض ًڃخ حٿڄِٳظش ٷخٽ حٿڄٸَْس ٷخٽ ٷڀض ٳخٿَٛخٙ 
ًحٿٸخًٍٍس ٷخٽ ڃخ رؤّ ريڄخ ٷخٽ ٷڀض ٳبڅ نخٓخ ّټَىٌنيڄخ ٷخٽ ى٩ ڃخ َّّزٺ اٿَ ڃخٙ َّّزٺ 

َرش ًحٿَ٘رظخڅ ٫ڀَ ٬٣خڃنخ ٷخٽ كَحځ ٳخٿ٘ ٳبڅ ٻپ ڃٔټَ كَحځ ٷخٽ ٷڀض ٿو ٛيٷض حٿٔټَ
ڃخ أٓټَ ٻؼَْه ٳٸڀْڀو كَحځ ًٷخٽ حٿوڄَ ڃن حٿ٬نذ ًحٿظڄَ ًحٿ٬ٔپ ًحٿلن٤ش ًحٿ٬َْ٘ ًحٿٌٍس 

 .ٳڄخ هڄَص ڃن ًٿٺ ٳيِ حٿوڄَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ ًٍف رن حٿٸخٓڂ ٫ن ٤٫خء رن  - 

 ٺ ٷخٽ=أرِ ڃْڄٌنش ٫ن أنْ رن ڃخٿ
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح طزَُ ٿلخؿظو أطْظو رڄخء ٳْٰٔپ رو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَة ٫ڀَ ٓٴْخڅ ٓڄ٬ض حرن ؿي٫خڅ ٫ن أنْ= - 
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٌٜص أرِ ٣ڀلش ٳِ حٿـْٖ هَْ ڃن ٳجش.-
يػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ أٌّد ٫ن ٫ڄًَ رن ٬ْٓي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ك - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
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ڃخ ٍأّض أكيح ٻخڅ أٍكڂ رخٿ٬ْخٽ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حٿو ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ارَحىْڂ -
ڃٔظ٬َٟخ ٳِ ٫ٌحٿِ حٿڄيّنش ًٻخڅ ّن٤ڀٶ ًنلن ڃ٬و ٳْيهپ حٿزْض ًانو ٿْيهن ًٻخڅ ٧جَه 

ِ ارَحىْڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حٿو ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْنخ ٳْؤهٌه ٳْٸزڀو ػڂ َّؿ٪ ٷخٽ ٫ڄًَ ٳڀڄخ طٌٳ
 اڅ ارَحىْڂ حرنِ ًانو ڃخص ٳِ حٿؼيٍ ٳبڅ ٿو ٧جَّن ّټڄٚڅ ٍٟخ٫و ٳِ حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ حرن ٫ٌڅ أنزؤنخ أنْ رن َّْٓن  - 
 ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن حٿڄنٌٍ رن حٿـخًٍى ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

٪ ر٬ٞ ٫ڄٌڃظِ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬٣خڃخ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أكذ أڅ ٛن-
طخٻپ ٳِ رْظِ ًطٜڀِ ٳْو ٷخٽ ٳؤطخه ًٳِ حٿزْض ٳلپ ڃن طڀٺ حٿٴلٌٽ ٳؤڃَ رـخنذ ڃنو ٳټنْ 

 ًٍٕ ٳٜڀَ ًٛڀْنخ ڃ٬و.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس أڅ أنٔخ كيػيڂ= - 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ رخٽ أٷٌحځ َّٳ٬ٌڅ أرٜخٍىڂ ٳِ ٛٚطيڂ ٳخٗظي ٷٌٿو أڅ حٿنزِ -

 ٳِ ًٿٺ كظَ ٷخٽ ٿْنظيْن ٫ن ًٿٺ أً ٿظو٤ٴن أرٜخٍىڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ًحرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل حرن ؿزَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿڄَأس ڃن نٔخثو ّٰظٔٚڅ ڃن انخء ًحكي ًٻخڅ ّٰظٔپ -

 روڄْ ڃټخٻِ ًّظٌٟؤ رڄټٌٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس أڅ أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ كيػيڂ=
٫ًؼڄخڅ ٳَؿٲ ريڂ حٿـزپ حڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ٛي أكيح ٳظز٬و أرٌ رټَ ٫ًڄَ -

 ٳٸخٽ حٓټن ٫ڀْٺ نزِ ًٛيّٶ ًٗيْيحڅ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټؼَ أڅ ّٸٌٽ ّخ ڃٸڀذ حٿٸڀٌد ػزض ٷڀزِ ٫ڀَ ىّنٺ ٷخٽ ٳٸڀنخ -

يپ طوخٱ ٫ڀْنخ ٷخٽ ٳٸخٽ ن٬ڂ اڅ حٿٸڀٌد رْن حٛز٬ْن ّخ ٌٍٓٽ حهلل آڃنخ رٺ ًرڄخ ؿجض رو ٳ
 ڃن أٛخر٪ حهلل ٫ِ ًؿپ ّٸڀزيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٫ن ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض ٫ن أنْ  - 
 ٷخٽ=

ؿخء أرٌ ٣ڀلش ٌّځ كنْن ٠ّلٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أځ ٓڀْڂ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ -
َ أځ ٓڀْڂ ڃ٬يخ هنـَ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ طٜن٬ْن رو ّخ حهلل أٿڂ طَ اٿ

 أځ ٓڀْڂ ٷخٿض أٍىص حڅ ىنخ ڃنِ أكي ڃنيڂ ٬٣نظو رو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٫ٸزش رن ٫زْي ٫ن رَْ٘ رن ّٔخٍ ٷخٽ= - 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أنټَص ٷڀنخ ٕنْ رن ڃخٿٺ ڃخ أنټَص ڃن كخٿنخ ٳِ ٫يي ٌٍٓٽ -

 أنټڂ ٙ طٸْڄٌڅ حٿٜٴٌٱ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻٌد ٫ڀِ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ.-
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خًّش كيػنخ ڃٔلخؽ حٿ٠زِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬ - 
 ڃخٿٺ ّٸٌٽ ٷخٽ=

ٻنخ اًح ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ ٳِ ٓٴَ ٳٸڀنخ ُحٿض حٿ٘ڄْ أً ٿڂ طِٽ ٛڀَ -
 حٿ٨يَ ػڂ حٍطلپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ ٷخٽ=

زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ًىٌ ؿخٿْ كِّنخ ٷي ه٠ذ رخٿيڃخء ؿخء ؿزَّپ اٿَ حٿن-
َٟرو ر٬ٞ أىپ ڃټش ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ڃخ ٿٺ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ٳ٬پ رِ ىئٙء ًٳ٬ڀٌح ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو 

ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ أطلذ أڅ أٍّٺ آّش ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳن٨َ اٿَ ٗـَس ڃن ًٍحء حٿٌحىُ ٳٸخٽ 
َ ٷخڃض رْن ّيّو ٳٸخٽ ڃَىخ ٳڀظَؿ٪ ٳؤڃَىخ كظ ٫خىخ ٳـخءص طڄِ٘حى٩ رظڀٺ حٿ٘ـَس ٳي

 ٳَؿ٬ض اٿَ ڃټخنيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٔزِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ كيػنخ أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ=
ټٔپ ًحٿـزن حٿ٬ـِ ًحٿأڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن -

 .ًحٿيَځ ًحٿزوپ ٫ًٌحد حٿٸزَ ًأ٫ًٌ رٺ ڃن ٳظنش حٿڄلْخ ًحٿڄڄخص
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
ه٤ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أهٌ حٿَحّش ُّي ٳؤْٛذ ػڂ أهٌىخ ؿ٬ٴَ ٳؤْٛذ -

رن ًٍحكش ٳؤْٛذ ًاڅ ٫ْنْو ٿظٌٍٳخڅ ػڂ أهٌىخ هخٿي ڃن ٯَْ اڃَس ٳٴظق ػڂ أهٌىخ ٫زي حهلل 
 حهلل ٫ڀْو ًڃخ َّٔنِ أنيڂ ٫نينخ أً ٷخٽ ڃخ َّٔىڂ أنيڂ ٫نينخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ٫ڀْش أنزؤنخ حرن ٫ٌڅ ٫ن كڄْي رن ُحىًّو ٷخٽ  - 
 ٷخٽ أنْ رن ڃخٿٺ=

 أىپ حٿټظخد ٫ڀَ ٫ًڀْټڂ. نيْنخ أً ٷخٽ أڃَنخ أڅ ٙ نِّي-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ٫ڀْش ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٻخنض ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظٸخٍرش ًٛٚس أرِ رټَ كظَ ڃي ٫ڄَ ٳِ -

 ٛٚس حٿٴـَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ أٌّد ٫ن حرن َّْٓن ٷخٽ= - 
أنْ رن ڃخٿٺ ىپ ٷنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ ر٬ي حٿَٻ٩ٌ ػڂ ٓجپ  ٓجپ-

ر٬ي ًٿٺ ڃَس أهٍَ ىپ ٷنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٛٚس حٿٜزق ٷخٽ ن٬ڂ ر٬ي 
 حٿَٻ٩ٌ َّْٔح.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ أنٜخٱ أًنْو.ٻخڅ ٬َٗ حٿنزِ ٛ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
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ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٷض ٛٚس حٿٜزق ٷخٽ ٳؤڃَ رٚٙ كْن ٣ڀ٪ -
حٿٰيحس ڃخ حٿٴـَ ٳؤٷخځ حٿٜٚس ػڂ أٓٴَ ڃن حٿٰي كظَ أٓٴَ ػڂ ٷخٽ أّن حٿٔخثپ ٫ن ًٷض ٛٚس 

 رْن ىخطْن أً ٷخٽ ىٌّن ًٷض.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ أٌّد ٫ن ڃلڄي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿنلَ ڃن ٻخڅ ًرق ٷزپ حٿٜٚس ٳڀ٬ْي ٳٸخځ ٍؿپ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ٌّځ ّ٘ظيَ ٳْو حٿڀلڂ ًًٻَ ىنش ڃن ؿَْحنو ٳټؤڅ
٫ڀْو ًٓڀڂ ٛيٷو ٷخٽ ٫ًنيُ ؿ٫ٌش ىِ أكذ اٿِ ڃن ٗخطِ ٿلڂ ٷخٽ ٳَهٚ ٿو ٳٚ أىٍُ 

حه أځ ٙ ٷخٽ ػڂ حنټٴؤ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ اٿَ رڀٰض ٍهٜظو ڃن ٌٓ
 د.ٻزْ٘ن ٳٌرليڄخ ًٷخٽ حٿنخّ اٿَ ٯنْڄش ٳظ٫ٌُيخ أً ٷخٽ ٳظـ٫ٌِىخ ىټٌح ٷخٽ أٌّ

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ڃخٿٺ كيػنِ حرن ٗيخد ٫ن أنْ رن كيػن - 
 ڃخٿٺ=

أڅ حٿنزِ ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ َٗد ٫ًن ّڄْنو أ٫َحرِ ٫ًن ّٔخٍه أرٌ رټَ ٳنخًٿو ًٷخٽ -
 حّٕڄن ٳخّٕڄن.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن نٌٳپ رن ڃ٬ٌٔى ٷخٽ= - 
ڀَ أنْ رن ڃخٿٺ ٳٸڀنخ كيػنخ رڄخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ىهڀنخ ٫-

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ػٚع ڃن ٻن ٳْو كَځ ٫ڀَ حٿنخٍ ًكَڃض 
 حٿنخٍ ٫ڀْو اّڄخڅ رخهلل ًكذ حهلل ًأڅ ّڀٸَ ٳِ حٿنخٍ ٳْلَٵ أكذ اٿْو ڃن أڅ َّؿ٪ ٳِ حٿټٴَ.

 أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن أنزؤنخ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
ڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رلخث٢ ٿزنِ حٿنـخٍ ٳٔڄ٪ ٌٛطخ ڃن ٷزَ ٳٸخٽ ڃظَ ڃخص -

ٛخكذ ىٌح حٿٸزَ ٷخٿٌح ڃخص ٳِ حٿـخىڀْش ٳٸخٽ ٿٌٙ أڅ طيحٳنٌح ٿي٫ٌص حهلل أڅ ّٔڄ٬ټڂ ٫ٌحد 
 حٿٸزَ.

٫ن ٫ٸزش رن ٫زْي حٿ٤خثِ كيػنِ رَْ٘ رن ّٔخٍ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ - 
 ٷخٽ=

ؿخء أنْ اٿَ حٿڄيّنش ٳٸڀنخ ٿو ڃخ أنټَص ڃنخ ڃن ٫يي نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ -
 أنټَص ڃنټڂ ْٗجخ ٯَْ أنټڂ ٙ طٸْڄٌڅ ٛٴٌٳټڂ.

نْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٬ٗزش كيػنِ أرٌ حٿظْخف ٫ن أ - 
 ڃخٿٺ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿزَٻش ٳِ نٌحِٛ حٿوْپ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٬ٗزش كيػنِ أرٌ حٿظْخف ٫ن أنْ  - 

 ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓڄ٬ٌح ًأ٬ْ٣ٌح ًاڅ حٓظ٬ڄپ ٫ڀْټڂ كزِ٘ ٻؤڅ ٍأٓو -

 ُرْزش.
 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٫ن ػخرض ٫ن أنْ=كيػنخ  - 
حڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ رَؿپ ًىٌ ّيخىُ رْن حرنْو ٷخٿٌح نٌٍ أڅ ّڄِ٘ ٷخٽ -

 اڅ حهلل ٿٰنِ ٫ن ط٬ٌّذ ىٌح ٿنٴٔو ٳؤڃَه أڅ َّٻذ.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نـَ ٿَؿپ كظَ ن٬ْ أً ٻخى ّن٬ْ ر٬ٞ  أٷْڄض حٿٜٚس-

 حٿٸٌځ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٷخٽ= - 
ٓجپ أنْ ٫ن ٛٚس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڀْپ ٳٸخٽ ڃخ ٻنخ ن٘خء أڅ نَحه ڃٜڀْخ اٙ -

 ٍأّنخه ًٙ نخثڄخ اٙ ٍأّنخه.
 ػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ رخٿزٸْ٪ ٳنخىٍ ٍؿپ ّخ أرخ حٿٸخٓڂ ٳخٿظٴض اٿْو ٳٸخٽ ٿڂ -

 أ٫نٺ ٷخٽ طٔڄٌح ربٓڄِ ًٙ طټنٌح رټنْظِ.
ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش كيػنخ آلٶ ر - 

 ٫زي حهلل ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٌّځ كنْن ڃن ٷظپ ٻخٳَ ٳڀو ٓڀزو ٷخٽ ٳٸظپ أرٌ ٣ڀلش -

 ٫َّ٘ن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٬ّنِ حٕنٜخٍُ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ّٸٌٽ=
و ًٓڀڂ ٳزخٽ ٳنيَه ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ىهپ أ٫َحرِ حٿڄٔـي ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫ٌه ًأڃَ أڅ ّٜذ ٫ڀْو أً أىَّٶ ٫ڀْو حٿڄخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٫ٍِس رن ػخرض ٫ن ػڄخڃش رن ٫زي  - 

 حهلل ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ=
 ًٻخڅ أنْ ّظنٴْ ػٚػخ.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظنٴْ ٳِ انخثو ػٚػخ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حٕه٠َ رن ٫ـٚڅ كيػنِ أرٌ رټَ  - 

 حٿلنٴِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ=
أڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٘ټخ اٿْو حٿلخؿش ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ّ٘ظَُ  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٫نيٹ ِٗء ٳؤطخه رلڀْ ًٷيف ًٷخٽ
ىٌح ٳٸخٽ ٍؿپ أنخ آهٌىڄخ ريٍىڂ ٷخٽ ڃن ِّّي ٫ڀَ ىٍىڂ ٳٔټض حٿٸٌځ ٳٸخٽ ڃن ِّّي ٫ڀَ 

ؿپ أنخ أهٌىڄخ ريٍىڄْن ٷخٽ ىڄخ ٿٺ ػڂ ٷخٽ اڅ حٿڄٔؤٿش ٙ طلپ اٙ ٕكي ػٚع ىٍىڂ ٳٸخٽ ٍ
 .ًُ ىځ ڃٌؿ٪ أً ٯَځ ڃٴ٨٪ أً ٳٸَ ڃيٷ٪

 أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
حڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرٌ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٻخنٌح ّٴظظلٌڅ حٿٸَحءس رخٿلڄي -

 هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
حٿڄَٰد ػڂ ّـِء أكينخ اٿَ رنِ ٓڀڄش ًىٌ  ٻنخ نٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-

 ٍَّ ڃٌحٷ٪ نزڀو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
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ٻخڅ ٕرِ ٣ڀلش حرن ّٸخٽ ٿو أرٌ ٫ڄَْ ًٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٠ّخكټو ٷخٽ ٳَآه -
 كِّنخ ٳٸخٽ ّخ أرخ ٫ڄَْ ڃخ ٳ٬پ حٿنَْٰ.

 ِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
ٓجپ أنْ ٫ن رْ٪ حٿؼڄَ ٳٸخٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ ػڄَس حٿنوپ كظَ -

 طِىٌ ٷْپ ٕنْ ڃخ طِىٌ ٷخٽ طلڄَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ًأرٌ ن٬ْڂ ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ كيػنخ ٷظخىس ًٷخٽ أرٌ ن٬ْڂ  - 

 ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=
ؿڀي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿوڄَ رخٿـَّي ًحٿن٬خٽ ًؿڀي أرٌ رټَ ٷخٽ ّلَْ ٳِ -

كيّؼو أٍر٬ْن ٳڀڄخ ٻخڅ ٫ڄَ ىنخ حٿنخّ ڃن حٿَّٲ ًحٿٸٍَ ٷخٽ ٕٛلخرو ڃخ طًَڅ ٷخٽ ٫زي 
 حٿَكڄن حؿ٬ڀيخ ٻؤهٲ حٿليًى ٳـڀي ٫ڄَ ػڄخنْن.

 څ كيػنخ ڃلڄي ٫ن أنْ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ رن كٔخ - 
أڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ روْزَ ٳٸخٽ أٻڀض حٿلڄَ ڃَطْن ٷخٽ ػڂ ؿخء ٳٸخٽ -

 أٳنْض حٿلڄَ ٷخٽ ٳنخىٍ اڅ حهلل ًٌٍٓٿو ّنيْخنټڂ ٫ن ٿلڂ حٿلڄَ ٳبنيخ ٍؿْ.
ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗز - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=
ٓؤٽ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح اڅ أىپ حٿټظخد -

ّٔڀڄٌڅ ٫ڀْنخ ٳټْٲ نَى ٫ڀْيڂ ٷخٽ ٳٸٌٿٌح ٫ًڀْټڂ ًكـخؽ ڃؼڀو ٷخٽ ٬ٗزش ٿڂ أٓؤٽ ٷظخىس ٫ن 
 ىٌح حٿليّغ ىپ ٓڄ٬ظو ڃن أنْ.

 ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّيَځ حرن آىځ ًطزٸَ ڃنو حػنظخڅ حٿلَٙ ًحٕڃپ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنخ حٿظْڄِ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
٬ٌٔى ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ريٍ ڃن ّن٨َ ڃخ ٳ٬پ أرٌ ؿيپ ٳخن٤ڀٶ حرن ڃ-

ٳٌؿي حرنِ ٫ٴَحء ٷي َٟرخه رَى ٳؤهٌ رڀلْظو ٳٸخٽ أنض أرٌ ؿيپ ٳٸخٽ ًىپ ٳٌٵ ٍؿپ 
 ٷظڀظڄٌه أً ٷظڀو ٷٌڃو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٿڄخ نِٿض ٿن طنخٿٌح حٿزَ كظَ طنٴٸٌح ڃڄخ طلزٌڅ ًڃن ًح حٿٌُ ّٸَٝ حهلل ٷَٟخ كٔنخ ٷخٽ -

ڀلش ّخٌٍٓٽ حهلل ًكخث٤ِ حٿٌُ ٻخڅ رڄټخڅ ٻٌح ًٻٌح ًحهلل ٿٌ حٓظ٬٤ض أڅ أَٓىخ ٿڂ أرٌ ٣
 أ٫ڀنيخ ٷخٽ حؿ٬ڀو ٳِ ٳٸَحء أىڀٺ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ= - 
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حٿيؿخٽ أ٫ٌٍ حٿ٬ْن حٿ٘ڄخٽ ٫ڀْيخ ٧ٴَس ٯڀ٨ْش -

 ٻخٳَ ٷخٽ ًٻٴَ.ڃټظٌد رْن ٫ْنْو 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ كيػيڂ=
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ رخٽ أٷٌحځ َّٳ٬ٌڅ أرٜخٍىڂ اٿَ حٿٔڄخء ٳِ ٛٚطيڂ -

 ٳخٗظي ٷٌٿو ٳِ ًٿٺ كظَ ٿْنظيْن ٫ن ًٿٺ أً ٿظو٤ٴن أرٜخٍىڂ.
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 يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ=ك - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٟلَ رټزْ٘ن أٷَنْن أڃڀلْن ٿٸي ٍأّظو ٌّرليڄخ رْيه ًح٬ٟخ -

 ٫ڀَ ٛٴخكيڄخ ٷيڃو ًّٔڄِ ًّټزَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطڄٌح حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٳٌحهلل انِ ٍٕحٻڂ ڃن ر٬يُ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل-

 ًٍرڄخ ٷخٽ ڃن ًٍحء ٧يَُ اًح ٍٻ٬ظڂ ًاًح ٓـيطڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ= - 
و ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ح٫ظيٿٌح ٳِ حٿٔـٌى ًٙ ّز٢ٔ أكيٻڂ ًٍح٫ْ-

 حنزٔخ١ حٿټڀذ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٷنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗيَح ر٬ي حٿَٻ٩ٌ ّي٫ٌح ٫ڀَ كِ ڃن أكْخء حٿ٬َد -

 ػڂ طَٻو.
 =٫ن كڄْي ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ - 
خٽ ىهڀض حٿـنش ٳبًح أنخ رنيَ كخٳظخه هْخځ حٿڀئٿئ ٳ٠َرض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ-

رْيُ ٳِ ڃـٍَ حٿڄخء ٳبًح ڃٔٺ أًٳَ ٷڀض ّخ ؿزَّپ ڃخ ىٌح ٷخٽ ىٌح حٿټٌػَ حٿٌُ أ٤٫خٹ حهلل 
 أً أ٤٫خٹ ٍرٺ ٫ِ ًؿپ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ حٿظْڄِ ٫ن أرِ ڃـڀِ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗيَح ر٬ي حٿَٻ٩ٌ ّي٫ٌح ٫ڀَ ٫ٍپ ًًٻٌحڅ ًٷخٽ  ٷنض ٌٍٓٽ حهلل-

 ٫ْٜش ٫ٜض حهلل ًٌٍٓٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ حرن أرِ ٫ًَرش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ=
ٌڅ ٿٌ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّـظڄ٪ حٿڄئڃنٌڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳْڀيڄٌڅ ًٿٺ ٳْٸٌٿ-

حٓظ٘ٴ٬نخ ٫ڀَ ٍرنخ ٫ِ ًؿپ ٳؤٍحكنخ ڃن ڃټخننخ ىٌح ٳْؤطٌڅ آىځ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳْٸٌٿٌڅ ّخ آىځ 
أنض أرٌ حٿزَ٘ هڀٸٺ حهلل ٫ِ ًؿپ رْيه ًأٓـي ٿٺ ڃٚثټظو ٫ًڀڄٺ أٓڄخء ٻپ ِٗء ٳخٗٴ٪ ٿنخ 

ٌٽ ٿيڂ آىځ ٿٔض ىنخٻڂ ًٌّٻَ ًنزو حٿٌُ أٛخد نخ ٫ِ ًؿپ َّّلنخ ڃن ڃټخننخ ىٌح ٳْٸاٿَ ٍر
ْٔظلِ ٍرو ٫ِ ًؿپ ًّٸٌٽ ًٿټن حثظٌح نٌكخ ٳبنو أًٽ ٌٍٓٽ ر٬ؼو حهلل اٿَ حٍٕٝ ٳْؤطٌڅ ٳ

نٌكخ ٳْٸٌٽ ٿٔض ىنخ ٻڂ ًٌّٻَ ٿيڂ ه٤ْجظو ًٓئحٿو ٍرو ٫ِ ًؿپ ڃخ ٿْْ ٿو رو ٫ڀڂ 
ؤطٌڅ ٳْٸٌٿٌڅ ٿٔض ىنخٻڂ ٳْٔظلِ ٍرو رٌٿٺ ًٿټن حثظٌح ارَحىْڂ حٿوڀْپ حٿَكڄن ٫ِ ًؿپ ٳْ

حٿٔٚځ ٫زيح ٻڀڄو حهلل ًأ٤٫خه حٿظٌٍحس ٳْؤطٌڅ ڃٌَٓ ٳْٸٌٽ ٿٔض ًٿټن حثظٌح ڃٌَٓ ٫ڀْو 
ىنخٻڂ ًٌّٻَ ٿيڂ حٿنٴْ حٿظِ ٷظپ رَْٰ نٴْ ٳْٔظلِ ٍرو ڃن ًٿٺ ًٿټن حثظٌح ٫َْٔ ٫زي حهلل 

 ٫ڀْو ًٌٍٓٿو ًٻڀڄظو ًًٍكو ٳْؤطٌڅ ٫َْٔ ٳْٸٌٽ ٿٔض ىنخٻڂ ًٿټن حثظٌح ڃلڄيح ٛڀَ حهلل
زو ًڃخ طؤهَ ٳْؤطٌنِ ٷخٽ حٿلٔن ىٌح حٿلَٱ ٳؤٷٌځ ًٓڀڂ ٫زيح ٯٴَ حهلل ٿو ڃخ طٸيځ ڃن ًن

ٳؤڃِ٘ رْن ٓڄخ٣ْن ڃن حٿڄئڃنْن ٷخٽ أنْ كظَ أٓظؤًڅ ٫ڀَ ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٳْئًڅ ٿِ ٳبًح 
ٍأّض ٍرِ ًٷ٬ض أً هٍَص ٓخؿيح اٿَ ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٳْي٫نِ ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّي٫نِ ٷخٽ ػڂ 

ؤكڄي رظلڄْي ٬ّڀڄنْو ػڂ لڄي ٷپ طٔڄ٪ ًٓپ ط٤٬و ًحٗٴ٪ ط٘ٴ٪ ٳؤٍٳ٪ ٍأِٓ ٳّٸخٽ حٍٳ٪ ڃ
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أٗٴ٪ ٳْلي ٿِ كيح ٳؤىهڀيڂ حٿـنش ػڂ أ٫ٌى اٿْو حٿؼخنْش ٳبًح ٍأّض ٍرِ ٫ِ ًؿپ ًٷ٬ض أً 
هٍَص ٓخؿيح ٿَرِ ٳْي٫نِ ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّي٫نِ ػڂ ّٸخٽ حٍٳ٪ ڃلڄي ٷپ طٔڄ٪ ًٓپ ط٤٬و 

ٿـنش ػڂ ظلڄْي ٬ّڀڄنْو ػڂ أٗٴ٪ ٳْلي ٿِ كيح ٳؤىهڀيڂ حًحٗٴ٪ ط٘ٴ٪ ٳؤٍٳ٪ ٍأِٓ ٳؤكڄيه ر
أ٫ٌى اٿْو حٿؼخٿؼش ٳبًح ٍأّض ٍرِ ًٷ٬ض أً هٍَص ٓخؿيح ٿَرِ ٫ِ ًؿپ ٳْي٫نِ ڃخ ٗخء حهلل 
أڅ ّي٫نِ ػڂ ّٸخٽ حٍٳ٪ ڃلڄي ٷپ طٔڄ٪ ًٓپ ط٤٬و ًحٗٴ٪ ط٘ٴ٪ ٳؤٍٳ٪ ٍأِٓ ٳؤكڄيه رظلڄْي 

ػڂ أ٫ٌى حٿَحر٬ش ٳؤٷٌٽ ّخ ٍد ڃخ رٸِ اٙ ڃن ٬ّڀڄنْو ػڂ حٗٴ٪ ٳْلي ٿِ كيح ٳؤىهڀيڂ حٿـنش 
ٔو حٿٸَآڅ ٳليػنخ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳْوَؽ ڃن حٿنخٍ ڃن كز

ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًٻخڅ ٳِ ٷڀزو ڃن حٿوَْ ڃخ ِّڅ ٬َْٗس ػڂ ّوَؽ ڃن حٿنخٍ ڃن ٷخٽ ٙ اٿو 
ؽ ڃن حٿنخٍ ڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًٻخڅ اٙ حهلل ًٻخڅ ٳِ ٷڀزو ڃن حٿوَْ ڃخ ِّڅ رَس ػڂ ّوَ

 ڀزو ڃن حٿوَْ ڃخ ِّڅ ًٍس.ٳِ ٷ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حٿظْڄِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنٔخ ٷخٽ= - 
ِّ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ ٷخٿو - ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻٌد ٫ڀ

ِّ ڃظ٬ڄيح.  ڃَطْن ًٷخٽ ڃَس ڃن ٻٌد ٫ڀ
 ْي ٫ن ٷظخىس أڅ أنٔخ كيػيڂ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ٬ٓ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ رخٽ أٷٌحځ َّٳ٬ٌڅ أرٜخٍىڂ ٳِ ٛٚطيڂ ٷخٽ ٳخٗظي -

 ٳِ ًٿٺ كظَ ٷخٽ ٿْنظيْن ٫ن ًٿٺ أً ٿظو٤ٴن أرٜخٍىڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل رن ؿزَ  - 

 ن ڃخٿٺ ٷخٽ=ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ ر
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿڄَأس ڃن نٔخثو ّٰظٔٚڅ ڃن انخء ًحكي ًٻخڅ ّٰظٔپ -

 روڄْ ڃټخٻِ ًّظٌٟؤ رڄټٌٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ٫زْي حهلل رن أرِ  - 

 رټَ ٫ن أنْ=
حهلل ٫ِ ًؿپ ًٻپ رخٿَكڂ ڃڀټخ ٷخٽ أُ ٍد ن٤ٴش أُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ -

ٍد ٫ڀٸش أُ ٍد ڃ٠ٰش ٳبًح ٷ٠َ حٿَد ٫ِ ًؿپ هڀٸيخ ٷخٽ أُ ٍد أٗٸِ أً ٬ْٓي ًٻَ 
 أً أنؼَ ٳڄخ حٿَُٵ ًڃخ حٕؿپ ٷخٽ ٳْټظذ ٻٌٿٺ ٳِ ر٤ن أڃو.

هلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أٌّد كيػنخ كڄخى رن ُّي رڄټش كيػنخ ٫زْي ح - 
 رن أرِ رټَ رن أنْ أرٌ ڃ٬خً ٫ن أنْ=

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ= - 
أڅ رَرَس طٜيٵ ٫ڀْيخ رٜيٷش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌ ٿيخ ٛيٷش ًٿنخ -

 ىيّش.
ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ حٿٸخٓڂ رن َّٗق ٫ن ػ٬ڀزش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ=
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٫ـزض ٿڀڄئڃن أڅ حهلل ٿڂ ّٸٞ ٷ٠خء اٙ ٻخڅ هَْح -

 ٿو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ى٘خځ رن ُّي ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ ّٸٌٽ=

 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طٜزَ حٿزيخثڂ.نيَ ٌٍٓٽ ح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٬ّنِ حرن ڃٌٰٽ ٫ن حٿِرَْ رن ٫يُ  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٙ ّؤطِ ٫ڀْټڂ ُڃخڅ اٙ ًىٌ َٗ ڃن حٿِڃخڅ حٿٌُ ٻخڅ ٷزڀو ٓڄ٬نخ ًٿٺ ڃن نزْټڂ ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَطْن.
زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ أنزؤنخ حٓڄ٬ْپ ٬ًّڀَ رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٫ - 

 ٫ن نٴْ٪ ٫ن أنْ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن أكي ٌّځ حٿٸْخڃش ٯنِ ًٙ ٳٸَْ اٙ ًَى انڄخ ٻخڅ -

 أًطِ ڃن حٿينْخ ٷٌطخ ٷخٽ ٬ّڀَ ٳِ حٿينْخ.
نخ أرٌ أٓخڃش ٷخٽ أهزَنِ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ًح حًٕنْن.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٳؤطَ ٫ڀْين ٻخنض أځ ٓڀْڂ ڃ٪ نٔخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىن ٌّٔٵ رين ٌٓحٵ -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أُ أً ّخ أنـ٘ش ٌٓٷٺ رخٿٸٌحٍَّ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حٿظْڄِ ٫ن أنْ= - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿ٬ـِ ًحٿټٔپ ًحٿيَځ -

 ٳْو حٿڄلْخ ًحٿڄڄخص.ًحٿزوپ ًحٿـزن ًأ٫ًٌ رٺ ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ ًٷي ًٻَ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حٿظْڄِ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
٤٫ْ ٍؿٚڅ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٘ڄض أً ٓڄض أكيىڄخ ٳٸخٽ اڅ ىٌح كڄي حهلل -

 ٫ِ ًؿپ ًاڅ ًحٹ ٿڂ ّلڄي حهلل ٷخٽ ّلَْ ًٍرڄخ ٷخٽ ىٌح أً نلٌه.
رٌ أٓخڃش أنزؤنخ ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس ٫ن ٬ْٓي رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أ - 

 رَىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿََْٟ ٫ن حٿ٬زي أڅ ّؤٻپ حٕٻڀش أً -

 َّ٘د حٿَ٘رش ٳْلڄي حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀْيڄخ.
 ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أ ٓزخ١ رن ڃلڄي كيػنخ حٿظْڄِ - 
ٻخنض ٫خڃش ًْٛش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ك٠َه حٿڄٌص حٿٜٚس ًڃخ ڃڀټض -

أّڄخنټڂ كظَ ؿ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٰٯَ ريخ ٛيٍه ًڃخ ّټخى ّٴْٞ ريخ 
 ٿٔخنو.

ي رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٳَحڅ رن طڄخځ ٫ن ٌّنْ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن رَّ - 
 ڃَّڂ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ حٓظـخٍ ٫زي ڃن حٿنخٍ ػٚع ڃَحٍح اٙ ٷخٿض حٿنخٍ -
 حٿڀيڂ أؿَه ڃنِ ًٙ ّٔؤٽ حٿـنش اٙ ٷخٿض حٿـنش حٿڀيڂ أىهڀو اّخُ.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن ڃلڄي ٫ن أنْ= - 
ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿنلَ ڃن ٻخڅ ًرق ٷزپ حٿٜٚس ٳڀ٬ْي ٳٸخځ ٍؿپ ٷخٽ ٌٍٓ-

ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ٌّځ ّ٘ظيَ ٳْو حٿڀلڂ ًًٻَ ىنش ڃن ؿَْحنو ٻؤڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٛيٷو ٷخٽ ٫ًنيُ ؿ٫ٌش ىِ أكذ اٿِ ڃن ٗخطِ ٿلڂ ٷخٽ ٳَهٚ ٿو ٷخٽ ٳٚ 

ٙ ٷخٽ ػڂ حنټٴؤ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَ ٻزْ٘ن  ٌٓحه أً آىٍُ أرڀٰض ٍهٜش ڃن
 .ٳٌرليڄخ ٳٸخځ حٿنخّ اٿَ ٯنْڄش ٳظ٫ٌٌُىخ أً ٷخٽ ٳظـ٫ٌِىخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ أٌّد ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 
 ٷخٽ=

ْٛذ ػڂ أهٌىخ ؿ٬ٴَ ه٤ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ أهٌ حٿَحّش ُّي ٳؤ-
ٳؤْٛذ ػڂ أهٌىخ ٫زي حهلل رن ًٍحكش ٳؤْٛذ ػڂ أهٌىخ هخٿي ٫ن ٯَْ اڃَس ٳٴظق حهلل ٫ڀْو 

 ًٷخٽ ڃخ َّٔىڂ أً ٷخٽ ڃخ َّٔنِ أنيڂ ٫نينخ ٷخٽ ًاڅ ٫ْنْو ٿظٌٍٳخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ رن حٿـَحف حٿَإحِٓ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ  - 

 أنْ ٷخٽ= حٕكٌٽ ٫ن ٌّٓٲ ٫ن
 ٍهٚ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿَٷْش ڃن حٿ٬ْن ًحٿلڄش ًحٿنڄڀش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٌّٓٲ رن ٫زي حهلل  - 

 رن حٿلَع ٫ن أنْ=
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
٪ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ريِ ٳِ كيّؼو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ - 

 أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=
 ٻخڅ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬َٗ ّْٜذ ڃنټزْو ًٷخٽ ريِ ٠َّد ڃنټزْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ٍِس رن ػخرض حٕنٜخٍُ ٫ن ػڄخڃش رن ٫زي  - 

 حهلل رن أنْ ٫ن أنْ ٷخٽ=
َِ ر٤ْذ ٿڂ َّىه.ٻ-  خڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ُأِط
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ًآلٶ حٍُٕٵ ٷخٽ أنزؤنخ حٿيٓظٌحثِ  - 

 ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ًأٻپ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٳ٤َ ٫ني أىپ رْض ٷخٽ أٳ٤َ ٫نيٻڂ حٿٜخثڄٌڅ -

 ٬٣خڃټڂ حٕرَحٍ ًطنِٿض ٫ڀْټڂ حٿڄٚثټش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ حٿظْخف ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٻخڅ ڃٌٟ٪ ڃٔـي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿزنِ حٿنـخٍ ًٻخڅ ٳْو نوپ ًٷزٌٍ حٿڄَ٘ٻْن -

رو ٳٸخٿٌح ٙ نؤهٌ ٿو ػڄنخ ًٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل  ٳٸخٽ ٿيڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػخڃنٌنِ
٫ڀْو ًٓڀڂ ّزنْو ًىڂ ّنخًٿٌنو ًىٌ ّٸٌٽ أٙ اڅ حٿ٬ْٖ ٫ْٖ حٓهَس ٳخٯٴَ ٿٖنٜخٍ 

حٿڄٔـي كْغ  ٽ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٷزپ أڅ ّزنًِحٿڄيخؿَس ٷخ
 أىٍٻظو حٿٜٚس.

 ٬ٗزش ًحٿيٓظٌحثِ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن  - 
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٣َْس ٬ّـزنِ حٿٴخٽ ٷخٽ ًحٿٴخٽ حٿټڀڄش حٿلٔنش -
 حٿ٤ْزش.

ٿذ ىټٌح ٷخٽ ًٻْ٪ ٯخٿذ ًانڄخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ ىڄخځ ٫ن ٯخ - 
 =ىٌ أرٌ ٯخٿذ ٫ن أنْ

ٍأّ حٿََّٔ ػڂ أطِ رـنخُس حڃَأس ٳٸخځ أٓٴپ ڃن ًٿٺ كٌحء  أنو أطِ رـنخُس ٍؿپ ٳٸخځ ٫ني-
حٿََّٔ ٳڀڄخ ٛڀَ ٷخٽ ٿو حٿ٬ٚء رن ُّخى ّخ أرخ كڄِس أىټٌح ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ّٸٌځ ڃن حٿَؿپ ًحٿڄَأ س نلٌح ڃڄخ ٍأّظٺ ٳ٬ڀض ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳؤٷزپ ٫ڀْنخ حٿ٬ٚء رن ُّخى 
 ٳٸخٽ حكٴ٨ٌح.

كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ ٓڀڄش رن ًٍىحڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ كيػنخ ٫زي حهلل  - 
 ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕٛلخرو ًحص ٌّځ ڃن ٗيي ڃنټڂ حٿٌْځ ؿنخُس ٷخٽ ٫ڄَ -
أنخ ٷخٽ ڃن ٫خى ڃنټڂ ڃ٠َّخ ٷخٽ ٫ڄَ أنخ ٷخٽ ڃن طٜيٵ ٷخٽ ٫ڄَ أنخ ٷخٽ ڃن أٛزق ٛخثڄخ 

 ٷخٽ ٫ڄَ أنخ ٷخٽ ًؿزض ًؿزض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ى٘خځ رن ُّي ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
أنٴـنخ أٍنزخ رڄَ حٿ٨يَحڅ ٷخٽ ٳ٬َٔ ٫ڀْيخ حٿٰڀڄخڅ كظَ ٯڀزٌح ٷخٽ ٳؤىٍٻظيخ ٳؤطْض ريخ أرخ -

 ٣ڀلش ٳٌرليخ ػڂ ر٬غ ڃ٬ِ رٌٍٻيخ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸزپ.
 حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي  - 
 ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّرق أٟلْظو رْيه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٫زي ح٫ٕڀَ حٿؼ٬ڀزِ ٫ن رٚٽ رن  - 

 أرِ ڃٌَٓ ٫ن أنْ ٷخٽ=
ٿٸ٠خء ًٻپ اٿْو ًڃن أؿزَ ٫ڀْو نِٽ ٫ڀْو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓؤٽ ح-

 ڃڀٺ ٳْٔيىه.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ= - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ َّ٘د حٿَؿپ ٷخثڄخ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٫ن أرِ ٫ٜخځ ٫ن أنْ= - 
 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظنٴْ ٳِ حٗنخء ػٚػخ ًّٸٌٽ ىٌح أىنؤ ًأڃَأ أً أرَأ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٷڀض ٿڄ٬خًّش رن ٷَس أٓڄ٬ض أنٔخ  - 

 ّٸٌٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀن٬ڄخڅ رن ڃٸَڅ حرن أهض حٿٸٌځ ڃنيڂ ٷخٽ ن٬ڂ.-
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿټَّڂ حٿـٍُِ ٷخٽ أهزَنِ كيػ - 

 حرن حرنش أنْ رن ڃخٿٺ=
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀَ أځ ٓڀْڂ ًٳِ حٿزْض ٷَرش ڃ٬ڀٸش ٳَ٘د ڃن ٳْيخ -

 ًىٌ ٷخثڂ ٷخٽ ٳٸ٬٤ض أځ ٓڀْڂ ٳڂ حٿٸَرش ٳيٌ ٫نينخ.
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ػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿٔيُ ٫ن أرِ ىزَْس ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 
 ڃخٿٺ=

أڅ أرخ ٣ڀلش ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أّظخځ ًٍػٌح هڄَح ٳٸخٽ أىَٷيخ ٷخٽ أٳٚ -
 نـ٬ڀيخ هٚ ٷخٽ ٙ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٣ڀلش ٫ن أنْ= - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿي طڄَس ٳٸخٽ ٿٌٙ أڅ طټٌنِ ڃن حٿٜيٷش ٕٻڀظٺ.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ؿََّ رن كخُځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ= - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حكظـڂ ٫ن حٕهي٫ْن ٫ًڀَ حٿټخىپ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٍؿپ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّن أرِ ٷخٽ ٳِ حٿنخٍ ٷخٽ ٳڀڄخ ٍأٍ ڃخ ٳِ ًؿيو ٷخٽ -

 اڅ أرِ ًأرخٹ ٳِ حٿنخٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ٍِس رن ػخرض حٕنٜخٍُ كيػنخ ػڄخڃش رن  - 

 ٫زي حهلل رن أنْ ٫ن أنْ=
 نخء ػٚػخ.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظنٴْ ٳِ حٗ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن ٌّٓٲ ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
 ٍهٚ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿَٷْش ڃن حٿ٬ْن ًحٿنڄڀش ًحٿلڄش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن حٕٛڂ  - 

 =ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ
أڅ أرخ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٻخنٌح ّظڄٌڅ حٿظټزَْ ٳْټزًَڅ اًح ٓـيًح ًاًح ٍٳ٬ٌح ٷخٽ ّلَْ أً -

 هٴ٠ٌح ٷخٽ ٻزًَح.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن حىٍّْ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿڄوظخٍ رن ٳڀٴپ ٷخٽ= - 
 ٓؤٿض أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿَ٘د ٳِ ح٫ًْٕش ٳٸخٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن-

 حٿڄِٳظش ًٷخٽ ٻپ ڃٔټَ كَحځ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃًَحڅ رن ڃ٬خًّش أنزؤنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ= - 
أڅ حڃَأس ٿٸْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٣َّٶ ڃن ٣َٵ حٿڄيّنش ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل -

ڀْ اٿْٺ ٷخٽ ٳٸ٬يص اڅ ٿِ اٿْٺ كخؿش ٷخٽ ّخ أځ ٳٚڅ حؿڀِٔ ٳِ أُ نٌحكِ حٿٔټٺ ٗجض أؿ
 ٳٸ٬ي اٿْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٷ٠ض كخؿظيخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ؿََّ رن كخُځ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ= - 
 ٓؤٿض أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ٷَحءس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻخڅ ّڄي ريخ ٌٛطو ڃيح.-
أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوخٿ٤نخ كظَ ّٸٌٽ ٕم ٿِ َْٰٛ ّخ أرخ ٫ڄَْ ڃخ ٳ٬پ -

 حٿنَْٰ ٣خثَ ٻخڅ ّڀ٬ذ رو ٷخٽ ًن٠ق رٔخ١ ٿنخ ٷخٽ ٳٜڀَ ٫ڀْو ًٛٴنخ هڀٴو.
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كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُّي حٿ٬ڄِ ٫ن أرِ اّخّ ٬ّنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪  - 
 ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿي٫خء ٙ َّى رْن حًٕحڅ ًحٗٷخڃش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ؿََّ رن كخُځ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنِٽ ڃن حٿڄنزَ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٳْټڀڄو حٿَؿپ ٳِ حٿلخؿش ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

 ٳْټڀڄو ػڂ ّظٸيځ اٿَ ڃٜٚه ٳْٜڀِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٳِ  - 

 كيّؼو ٓڄ٬ض ٷظخىس ٫ن أنْ ّٸٌٽ=
 آىځ ًّزٸَ ڃنو حػنظخڅ حٿلَٙ ًحٕڃپ. ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيَځ حرن-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٯْخع ڃٌٿَ حرن ىَڃِ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 رخ٬ّنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ٳٸخٽ ٳْڄخ حٓظ٬٤ظڂ.-
ش ٫ن كڄِس حٿ٠زِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗز - 

ڃخٿٺ ّٸٌٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح نِٽ ڃنِٙ ٿڂ َّطلپ كظَ ّٜڀِ حٿ٨يَ 
ٷخٽ ٳٸخٽ ڃلڄي رن ٫ڄَ ٕنْ ّخ أرخ كڄِس ًاڅ ٻخڅ رنٜٲ حٿنيخٍ ٷخٽ ًاڅ ٻخڅ رنٜٲ 

 حٿنيخٍ.
ْ رن َّْٓن ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ أرٌ هِّڄش ٫ن أن - 

 ڃخٿٺ=
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٪ ٍؿٚ ّٸٌٽ حٿڀيڂ حنِ أٓؤٿٺ اڅ ٿٺ حٿلڄي ٙ اٿو اٙ أنض -

ًكيٹ ٙ َّٗٺ ٿٺ حٿڄنخڅ ريّ٪ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ًح حٿـٚٽ ًحٗٻَحځ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 ًاًح ٓجپ رو أ٤٫َ. ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸي ٓؤٿض حهلل رخٓڂ حهلل ح٨٫ٕڂ حٿٌُ اًح ى٫ِ رو أؿخد

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ڃ٬َٔ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫خڃَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنٔخ  - 
 ّٸٌٽ=

 حكظـڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ ٙ ٨ّڀڂ أكيح أؿَح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل رن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=أرِ ٣ڀلش ٫ن 
ؿخءص أځ ٓڀْڂ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀڄنِ ٻڀڄخص أى٫ٌ رين -

ٷخٽ طٔزلْن حهلل ٫ِ ًؿپ ٫َ٘ح ًطلڄيّنو ٫َ٘ح ًطټزَّنو ٫َ٘ح ػڂ ٓڀِ كخؿظٺ ٳبنو ّٸٌٽ 
 ٷي ٳ٬ڀض ٷي ٳ٬ڀض.

حٿڄخؿٌ٘څ ٫ن ٛيٷش رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ - 
 ّٔخٍ ٫ن حٿ٬ڄَُْ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ رنِ حَٓحثْپ ٷي حٳظَٷض ٫ڀَ ػنظْن ًٓز٬ْن ٳَٷش -
 ًأنظڂ طٴظَٷٌڅ ٫ڀَ ڃؼڀيخ ٻڀيخ ٳِ حٿنخٍ اٙ ٳَٷش.

 ن ڃخٿٺ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ر - 
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ٕكيػنټڂ رليّغ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّليػټڂ ر٬يُ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ -
 ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ّټٌڅ ٳِ حٿوڄْٔن حڃَأس حٿٸْڂ حٿٌحكي ًّټؼَ حٿنٔخء ًّٸپ حٿَؿخٽ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٍَص ٿْڀش أَُٓ رِ ٫ڀَ ڃٌَٓ ٳَأّظو ٷخثڄخ ّٜڀِ  ٷخٽ-

 ٳِ ٷزَه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٍَص ٿْڀش أَُٓ رِ ٫ڀَ ٷٌځ طٸَٝ ٗٴخىيڂ -

ڃن نخٍ ٷخٽ ٷڀض ڃن ىئٙء ٷخٿٌح ه٤زخء ڃن أىپ حٿينْخ ٻخنٌح ّؤڃًَڅ حٿنخّ رخٿزَ رڄٸخٍّٞ 
 ًّنٌٔڅ أنٴٔيڂ ًىڂ ّظڀٌڅ حٿټظخد أٳٚ ٬ّٸڀٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 
 ٷخٽ=

٫ِ ًؿپ ًڃخ ّئًٍ أكي ًأهٴض ڃن  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸي أًًّض ٳِ حهلل-
حهلل ًڃخ ّوخٱ أكي ًٿٸي أطض ٫ڀِ ػٚػش ڃن رْن ٌّځ ًٿْڀش ًڃخٿِ ًٿ٬ْخٿِ ٬٣خځ ّؤٻڀو ًً ٻزي 

 اٙ ڃخ ٌّحٍُ ار٢ رٚٽ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ ٳِ ىٌح حٿليّغ= - 
 أطض ٫ڀَ ػٚػٌڅ ڃن رْن ٌّځ ًٿْڀش.-
 ػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ=كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ٫ڀْټڂ أڅ ٙ ط٬ـزٌح رؤكي كظَ طن٨ًَح رڂ ّوظڂ ٿو -

ٳبڅ حٿ٬خڃپ ٬ّڄپ ُڃخنخ ڃن ٫ڄَه أً رَىش ڃن ىىَه ر٬ڄپ ٛخٿق ٿٌ ڃخص ٫ڀْو ىهپ حٿـنش 
ىش ڃن ىىَه ر٬ڄپ ِٓء ٿٌ ڃخص ٫ڀْو ىهپ ػڂ ّظلٌٽ ٳ٬ْڄپ ٫ڄٚ ْٓجخ ًاڅ حٿ٬زي ٿ٬ْڄپ حٿزَ

لٌٽ ٳ٬ْڄپ ٫ڄٚ ٛخٿلخ ًاًح أٍحى حهلل ر٬زي هَْح حٓظ٬ڄڀو ٷزپ ڃٌطو ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حٿنخٍ ػڂ ّظ
 ٿ٬ڄپ ٛخٿق ػڂ ّٸز٠و ٫ڀْو. حهلل ًٻْٲ ّٔظ٬ڄڀو ٷخٽ ٌّٳٸو

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ= - 
ّټظذ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ٻخڅ ٷَأ حٿزٸَس ًآٽ ٫ڄَحڅ ًٻخڅ  أڅ ٍؿٚ ٻخڅ-

حٿَؿپ اًح ٷَأ حٿزٸَس ًآٽ ٫ڄَحڅ ؿي ٳْنخ ٬ّنِ ٨٫ڂ ٳټخڅ حٿنزِ ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ ّڄڀِ 
٫ڀْو ٯٴٌٍح ٍكْڄخ ٳْټظذ ٫ڀْڄخ كټْڄخ ٳْٸٌٽ ٿو حٿنزِ ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ حٻظذ ٻٌح ًٻٌح 

٫ڀْڄخ كټْڄخ ٳْٸٌٽ حٻظذ ٓڄ٬ْخ رَْٜح ٳْٸٌٽ حٻظذ حٻظذ  ض ًّڄڀِ ٫ڀْوحٻظذ ٻْٲ ٗج
ٻْٲ ٗجض ٳخٍطي ًٿٺ حٿَؿپ ٫ن حٗٓٚځ ٳڀلٶ رخٿڄَ٘ٻْن ًٷخٽ أنخ أ٫ڀڄټڂ رڄلڄي اڅ ٻنض 

ٺ حٿَؿپ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٍٕٝ ٿڂ طٸزڀو ًٷخٽ ٕٻظذ ڃخ ٗجض ٳڄخص ًٿ
ْيخ ًٿٺ حٿَؿپ ٳٌؿيه ڃنزًٌح ٳٸخٽ أرٌ أنْ ٳليػنِ أرٌ ٣ڀلش أنو أطَ حٍٕٝ حٿظَ ڃخص ٳ

 ٣ڀلش ڃخ ٗؤڅ ىٌح حٿَؿپ ٷخٿٌح ٷي ىٳنخه ڃَحٍح ٳڀڂ طٸزڀو حٍٕٝ.
 =َ حٿٔيڄِ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټ - 
ٻخڅ ٍؿپ ّټظذ رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٷَأ حٿزٸَس ًآٽ ٫ڄَحڅ ًٻخڅ -

 حٿَؿپ اًح ٷَأ حٿزٸَس ًآٽ ٫ڄَحڅ ٬ّي ٳْنخ ٨٫ْڄخ ٳٌٻَ ڃ٬نَ كيّغ ِّّي.



  

 

 

Page 176 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 
 ٷخٽ=

أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرخ ٣ڀلش ٳِ ٯًِس هْزَ ّنخىُ أڅ حهلل ًٌٍٓٿو ّنيخٻڂ -
 ىڀْش ٳبنيخ ٍؿْ ٷخٽ ٳؤٻٴجض حٿٸيًٍ.٫ن ٿلٌځ حٿلڄَ حٕ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄْي ٫ًزي حهلل رن أرِ رټَ كيػنخ  - 
 كڄْي ٫ن أنْ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ رخٿزٸْ٪ ٳنخىٍ ٍؿپ ٍؿٚ ّخ أرخ حٿٸخٓڂ ٳخٿظٴض حٿنزِ -
ٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انڄخ ٫نْض ٳٚنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿَؿپ ٿڂ أ٫ن

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔڄٌح ربٓڄِ ًٙ طټنٌح رټنْظِ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ ٳِ كيّؼو= - 
 طٔڄٌح ربٓڄِ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ= - 
ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٿو ٍؿپ ٫ن ًٷض ٛٚس حٿٜزق ٳخڃَ رٚٙ ٳؤًڅ كْن ٣ڀ٪ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫-

حٿٴـَ ػڂ أٷخځ ٳٜڀَ ٳڀڄخ ٻخڅ ڃن حٿٰي أهَ كظَ أٓٴَ ػڂ أڃَه أڅ ّٸْڂ ٳٜڀَ ػڂ ى٫خ حٿَؿپ 
 ٳٸخٽ ڃخ رْن ىٌح ًىٌح ًٷض.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي كنْن حٿڀيڂ اڅ ٗجض أڅ ٙ ط٬زي ر٬ي حٿٌْځ.ٻخڅ ڃن ى٫خء حٿن-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ= - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّڀ٬ذ ڃ٪ حٿٜزْخڅ ٳؤطخه آص ٳؤهٌه ٳ٘ٶ ر٤نو -

ذ حٿ٤ْ٘خڅ ڃنٺ ػڂ ٯٔڀو ٳِ ٣٘ض ڃن ًىذ ٳخٓظوَؽ ڃنو ٫ڀٸش ٳَڃَ ريخ ًٷخٽ ىٌه نْٜ
ڃن ڃخء ُڃِځ ػڂ ٕڃو ٳؤٷزپ حٿٜزْخڅ اٿَ ٧جَه ٷظپ ڃلڄي ٷظپ ڃلڄي ٳخٓظٸزڀض ٌٍٓٽ حهلل 

 ٪ ٿٌنو ٷخٽ أنْ ٳڀٸي ٻنخ نٍَ أػَ حٿڄو٢ْ ٳِ ٛيٍه.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي حنظٸ
كيػنخ ٬ْٓي حٿڄ٬نَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ْٓي ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ  - 

 ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ =
أڅ أځ ٓڀْڂ ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حڃَأس طٍَ ٳِ ڃنخڃيخ ڃخ ٍَّ حٿَؿپ ٳٸخٽ -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٍأص ًٿٺ ڃنټن ٳؤنِٿض ٳڀظٰظٔپ ٷخٿض أځ ٓڀڄش أً ّټٌڅ ًٿٺ 
ٿڄَأس أٛٴَ ٍٷْٶ ٳؤّيڄخ ٓزٶ أ٫ًٚ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ن٬ڂ ڃخء حٿَؿپ ٯڀ٨ْخ أرْٞ ًڃخء ح

 أٗزيو حٿٌٿي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٷخٽ أهزَنِ ًحٷي رن ٫ڄًَ  - 

 رن ٬ٓي رن ڃ٬خً ٷخٽ ڃلڄي=
ًٻخڅ ًحٷي ڃن أكٔن حٿنخّ ًأ٨٫ڄيڂ ًأ٣ٌٿيڂ ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ أنْ رن ڃخٿٺ ٳٸخٽ ٿِ ڃن -

رن ٬ٓي رن ڃ٬خً ٷخٽ انٺ ر٬ٔي أٗزو ػڂ رټَ ًأٻؼَ حٿزټخء ٳٸخٽ أنض ٷڀض أنخ ًحٷي رن ٫ڄًَ 
ٍكڄش حهلل ٫ڀَ ٬ٓي ٻخڅ ڃن أ٨٫ڂ حٿنخّ ًأ٣ٌٿيڂ ػڂ ٷخٽ ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ؿْ٘خ اٿَ حٻْيٍ ىًڃش ٳؤٍٓپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رـزش ڃن ىّزخؽ 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ ٫ڀَ حٿڄنزَ أً ؿڀْ ٳڀڂ ّظټڀڂ  ڃنٌٔؽ ٳْو حٿٌىذ ٳڀزٔيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
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ػڂ نِٽ ٳـ٬پ حٿنخّ ّڀڄٌٔڅ حٿـزش ًّن٨ًَڅ اٿْيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ڃخ ٍأّنخ ػٌرخ ٷ٢ أكٔن ڃنو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄنخىّپ ٬ٓي  أط٬ـزٌڅ ڃنيخ ٷخٿٌح

 .رن ڃ٬خً ٳِ حٿـنش أكٔن ڃڄخ طًَڅ
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٬ّنِ حرن كْٔن ٫ن ٫ڀِ رن كيػنخ ٫زي ح - 

 ُّي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
أىيٍ حٕٻْيٍ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿَس ڃن َڃّن ٳڀڄخ حنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿٜٚس ڃَ ٫ڀَ حٿٸٌځ ٳـ٬پ ٤٬ِّ ٻپ ٍؿپ ڃنيڂ ٷ٬٤ش ٳؤ٤٫َ ؿخرَح 
ػڂ أنو ٍؿ٪ اٿْو ٳؤ٤٫خه ٷ٬٤ش أهٍَ ٳٸخٽ انٺ ٷي أ٤٫ْظنِ ڃَس ٷخٽ ىٌح ٿزنخص ٫زي  ٷ٬٤ش
 حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٫ڄًَ رن أرِ ٫ڄًَ  - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٔپ ًحٿزوپ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظ٬ًٌ ڃن ػڄخڅ حٿيڂ ًحٿلِڅ ًحٿ٬ـِ ًحٿټ-
 ًحٿـزن ًٯڀزش حٿيّن ًٯڀزش حٿ٬يً.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٿڄخ حنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿليّزْش نِٿض ىٌه حّٓش انخ ٳظلنخ ٿٺ ٳظلخ -

ڀْٺ ًّييّٺ َٛح٣خ ڃٔظٸْڄخ ٷخٽ ڃزْنخ ٿْٰٴَ ٿٺ حهلل ڃخ طٸيځ ڃن ًنزٺ ًڃخ طؤهَ ًّظڂ ن٬ڄظو ٫
حٿڄٔڀڄٌڅ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىنْجخ ٿٺ ڃخ أ٤٫خٹ حهلل ٳڄخ ٿنخ ٳنِٿض ٿْيهپ حٿڄئڃنْن ًحٿڄئڃنخص 

ٍ هخٿيّن ٳْيخ ًّټٴَ ٫نيڂ ْٓجخطيڂ ًٻخڅ ًٿٺ ٫ني حهلل ٳٌُح ؿنخص طـَُ ڃن طلظيخ حٕنيخ
 .٨٫ْڄخ

 رض حٿزنخنِ ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ كڄخى ٫ن ػخ - 
ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿليّزْش ىز٢ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ػڄخنٌڅ ٍؿٚ ڃن -

أىپ ڃټش ٳِ حٿٔٚف ڃن ٷزپ ؿزپ حٿظن٬ْڂ ٳي٫خ ٫ڀْيڂ ٳؤهًٌح ًنِٿض ىٌه حّٓش ًىٌ حٿٌُ 
پ حٿظن٬ْڂ ٻٲ أّيّيڂ ٫نټڂ ًأّيّټڂ ٫نيڂ رز٤ن ڃټش ڃن ر٬ي أڅ أ٧ٴَٻڂ ٫ڀْيڂ ٷخٽ ٬ّنِ ؿز

 ڃن ڃټش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٻنض أٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳٚ أىٍُ أِٗء نِٽ ٫ڀْو أځ ِٗء ّٸٌٿو -

ًىٌ ّٸٌٽ ٿٌ ٻخڅ ٙرن آىځ ًحىّخڅ ڃن ڃخٽ ٙرظَٰ ٿيڄخ ػخٿؼخ ًٙ ّڄٖ ؿٌٱ حرن آىځ اٙ 
 حد ًّظٌد حهلل ٫ڀَ ڃن طخد.حٿظَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىڄخځ رن ّلَْ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 
 ٷخٽ=

 ٻخنض ن٬خٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿيڄخ ٷزخٙڅ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىڄخځ ٬ّنِ حرن ّلَْ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ= - 
رَْ رن حٿ٬ٌحځ ٫ًزي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٗټٌح اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿِ-

 حٿٸڄپ ٳَهٚ ٿيڄخ ٳِ ٿزْ حٿلََّ ٳَأّض ٫ڀَ ٻپ ًحكي ڃنيڄخ ٷڄْٜخ ڃن كََّ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ= - 
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 ٜٚس اٷخڃش حٿٜٲ.٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ڃن كٔن حٿ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٛيٷش رن ڃٌَٓ ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
ًٷض ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٷٚ حٿ٘خٍد ًطٸڀْڂ ح٧ٕخٳَ ًكڀٶ حٿ٬خنش ٳِ -

 ٻپ أٍر٬ْن ٌّڃخ ڃَس.
 ٬زش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٗ - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ اڅ طٸَد ٫زيُ ڃنِ ٗزَح طٸَرض -

 ڃنو ًٍح٫خ ًاڅ طٸَد ڃنِ ًٍح٫خ طٸَرض ڃنو رخ٫خ ًاڅ أطخنِ ڃخْٗخ أطْظو ىًَٿش.
نِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخ - 

 أنْ ٷخٽ=
ٿڄخ ىخؿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٻذ ًأرٌ -

رټَ ٍىّٴو ًٻخڅ أرٌ رټَ ٬َّٱ ٳِ حٿ٤َّٶ ٙهظٚٳو اٿَ حٿ٘خځ ًٻخڅ ّڄَ رخٿٸٌځ ٳْٸٌٿٌڅ 
حٿٌّن  ڃن ىٌح رْن ّيّٺ ّخ أرخ رټَ ٳْٸٌٽ ىخى ّييّنِ ٳڀڄخ ىنٌح ڃن حٿڄيّنش ر٬غ اٿَ حٿٸٌځ

أٓڀڄٌح ڃن حٕنٜخٍ اٿَ أرِ أڃخڃش ًأٛلخرو ٳوَؿٌح اٿْيڄخ ٳٸخٿٌح حىهٚ آڃنْن ڃ٤خ٫ْن 
ن ڃن ٌّځ ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٳيهٚ ٷخٽ أنْ ٳڄخ ٍأّض ٌّڃخ ٷ٢ أنٌٍ ًٙ أكٔ

ًٓڀڂ ًأرٌ رټَ حٿڄيّنش ًٗييص ًٳخطو ٳڄخ ٍأّض ٌّڃخ ٷ٢ أ٧ڀڂ ًٙ أٷزق ڃن حٿٌْځ حٿٌُ طٌٳِ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْو.ٌٍٓٽ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٫ًٴخڅ  - 
 كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌ ْٓٴخ ٌّځ أكي ٳٸخٽ ڃن ّؤهٌ ىٌح حٿْٔٲ ٳؤهٌه ٷٌځ -
ٸو ٳؤكـڂ حٿٸٌځ ٳٸخٽ أرٌ ىؿخنش ٓڄخٹ أنخ آهٌه رلٸو ٳـ٬ڀٌح ّن٨ًَڅ اٿْو ٳٸخٽ ڃن ّؤهٌه رل

 ٳؤهٌه ٳٴڀٶ ىخځ حٿڄَ٘ٻْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ  - 

 ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ=
٣ڀلش  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٌّځ كنْن ڃن ٷظپ ٍؿٚ ٳڀو ٓڀزو ٳٸظپ أرٌ-

 ٫َّ٘ن ٍؿٚ ٳؤهٌ أٓٚريڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىڄخځ رن ّلَْ ٫ن ٷظخىس ًريِ كيػنخ ىڄخځ  - 

 أنزؤنخ ٷظخىس حٿڄ٬نَ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٙ ٨ّڀڂ حٿڄئڃن كٔنش ٤٬َّ ٫ڀْيخ ٳِ حٿينْخ -

ًأڃخ حٿټخٳَ ٳ٤٬ْْو كٔنخطو ٳِ حٿينْخ كظَ اًح أٳ٠َ اٿَ حٓهَس ٿڂ ّټن  ًّؼخد ٫ڀْيخ حٓهَس
 ٿو ريخ كٔنش ٤٬َّ ريخ هَْح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ رټَ ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ=

خٽ ىٌح حرن آىځ ػڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڄ٪ أٛخر٬و ٳٌٟيخ ٫ڀَ حٍٕٝ ٳٸ-
 ٍٳ٬يخ هڀٲ ًٿٺ ٷڀْٚ ًٷخٽ ىٌح أؿڀو ػڂ ٍڃَ رْيه أڃخڃو ٷخٽ ًػڂ أڃڀو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن حنْ رن  - 
 ڃخٿٺ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ى٫خ ؿ٬پ ٧خىَ ٻٴْو ڃڄخ ّڀِ ًؿيو ًرخ٣نيڄخ -
 ڃڄخ ّڀِ حٍٕٝ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ=

أڅ ٛٴْش ًٷ٬ض ٳِ ٓيڂ ىكْش حٿټڀزِ ٳٸْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ًٷ٬ض ٳِ ٓيڂ ىكْش ؿخٍّش -
كظَ طيْؤ ؿڄْڀش ٳخٗظَحىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٔز٬ش أٍإّ ٳـ٬ڀيخ ٫ني أځ ٓڀْڂ 

ًط٬ظي ٳْڄخ ٬ّڀڂ كڄخى ٳٸخٽ حٿنخّ ًحهلل ڃخ نيٍُ أطًِؿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً 
خ هڀٴو ٳ٬َٱ حٿنخّ أنو ٷي طًِؿيخ ٳڀڄخ ىنخ ڃن حٿڄيّنش خ كڄڀيخ ٓظَىخ ًأٍىٳيطَٔحىخ ٳڀڄ

أًٟ٪ حٿنخّ ًأًٟ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻٌٿٺ ٻخنٌح ّٜن٬ٌڅ ٳ٬ؼَص حٿنخٷش 
وَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًهَص ڃ٬و ًأًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّن٨َڅ ٳ

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔظَىخ ًأٍىٳيخ ٳٸڀن أر٬ي حهلل حٿْيٌىّش ًٳ٬پ ريخ ًٳ٬پ ٳٸخځ ٍٓ
 هڀٴو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن  - 
 ٷخٽ= ڃخٿٺ

ٛخٍص ٛٴْش ٿيكْش ٳِ ٷٔڄو ٳٌٻَ نلٌه اٙ أنو ٷخٽ كظَ اًح ؿ٬ڀيخ ٳِ ٧يَه نِٽ ػڂ -
 َٟد ٫ڀْيخ حٿٸزش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ حٿظْخف ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ ٷخٽ=

ًهَد ًٷزٌٍ  ٻخڅ ڃٌٟ٪ ڃٔـي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿزنِ حٿنـخٍ ًٻخڅ ٳْو نوپ-
ڃن ٷزٌٍ حٿـخىڀْش ٳٸخٽ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػخڃنٌنِ ٳٸخٿٌح ٙ نزِٰ رو ػڄنخ 

ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿنوپ ٳٸ٤٪ ًرخٿلَع ٳؤٳٔي  اٙ ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ
ًرخٿٸزٌٍ ٳنز٘ض ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ ًٿٺ ّٜڀِ ٳِ ڃَحرٞ حٿٰنڂ 

 .ْغ أىٍٻظو حٿٜٚسك
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن  - 

 أنْ=
أڅ ؿخٍ حٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٍْٓخ ٻخڅ ٣ْذ حٿڄَٵ ٳٜن٪ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ -

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ؿخءه ّي٫ٌه ٳٸخٽ ًىٌه ٿ٬خث٘ش ٳٸخٽ ٙ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ
ٙ ػڂ ٫خى ّي٫ٌه ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌه ٷخٽ ٙ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ن٬ڂ ٳِ حٿؼخٿؼش ٳٸخڃخ ّظيحٳ٬خڅ كظَ أطْخ ڃنِٿو. ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌه ٷخٽ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ= - 
ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿڄيّنش ّؤطْيخ حٿيؿخٽ ٳْـي حٿڄٚثټش ّلٌَٓنيخ ٳٚ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫-

 ّيهڀيخ حٿيؿخٽ ًٙ حٿ٤خ٫ٌڅ اڅ ٗخء حهلل ط٬خٿَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ= - 
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 حٿ٤ٌَٓ.٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ر٬ؼض أنخ ًحٿٔخ٫ش ٻيخطْن ًأٗخٍ رخٿٔزخرش ً-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخىيًح حٿڄَ٘ٻْن رؤڃٌحٿټڂ ًأنٴٔټڂ ًأٿٔنظټڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ًٷخٽ  - 

 ِِّ رن ٛيْذ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=ڃَس أهزَنخ ٫زي حٿ٬
ٻخڅ ڃ٬خً رن ؿزپ ّئځ ٷٌڃو ٳيهپ كَحځ ًىٌ َّّي أڅ ّٔٸِ نوڀو ٳيهپ حٿڄٔـي ٿْٜڀِ ڃ٪ -

حٿٸٌځ ٳڀڄخ ٍأٍ ڃ٬خًح ٣ٌٽ طـٌُ ٳِ ٛٚطو ًٿلٶ رنوڀو ّٔٸْو ٳڀڄخ ٷ٠َ ڃ٬خً حٿٜٚس ٷْپ 
ٸْو ٷخٽ انو ٿو اڅ كَحڃخ ىهپ حٿڄٔـي ٳڀڄخ ٍآٹ ٣ٌٿض طـٌُ ٳِ ٛٚطو ًٿلٶ رنوڀو ّٔ

ٿڄنخٳٶ أ٬ّـپ ٫ن حٿٜٚس ڃن أؿپ ٓٸِ نوڀو ٷخٽ ٳـخء كَحځ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
حهلل انِ أٍىص أڅ أٓٸِ نوٚ ٿِ ٳيهڀض حٿڄٔـي ٕٛڀِ ڃ٪ حٿٸٌځ ًڃ٬خً ٫نيه ٳٸخٽ ّخ نزِ 

ٳڀڄخ ٣ٌٽ طـٌُص ٳِ ٛٚطِ ًٿلٸض رنوڀِ أٓٸْو ٳ٫ِڂ أنِ ڃنخٳٶ ٳؤٷزپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
و ًٓڀڂ ٫ڀَ ڃ٬خً ٳٸخٽ أٳظخڅ أنض أٳظخڅ أنض ٙ ط٤ٌٽ ريڂ حٷَأ رٔزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ ٫ڀْ

 ًحٿ٘ڄْ ًٟلخىخ ًنلٌىڄخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ًحٛپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ آهَ حٿ٘يَ ًًحٛپ نخّ ڃن حٿنخّ ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿٌ ڃي ٿنخ حٿ٘يَ ٿٌحٛڀض ًٛخٙ ّي٩ حٿڄظ٬ڄٸٌڅ ط٬ڄٸيڂ انِ ٿٔض ڃؼڀټڂ حهلل
 انِ أ٧پ ٬٤ّڄنِ ٍرِ ًّٔٸْنِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٛٴٌحڅ ٫ن َّٗق رن ٫زْي حٿل٠َڃِ  - 
 أنو ٓڄ٪ حٿِرَْ رن حٿٌٿْي ّليع ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٯِح أً ٓخٳَ ٳؤىٍٻو حٿڀْپ ٷخٽ ّخ أٍٝ ٍرِ -
ًٍرٺ حهلل أ٫ًٌ رخهلل ڃن َٗٹ ًَٗ ڃخ هڀٶ ٳْٺ ًَٗ ڃخ ٳْٺ ًَٗ ڃخ ىد ٫ڀْٺ أ٫ًٌ رخهلل 

 ڃن َٗ ٓخٻن حٿزڀي ًڃن َٗ ًحٿي ًڃخ ًٿي ًڃن َٗ أٓي ًأٌٓى ًكْش ٫ًٸَد.
 خ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
 ٫ڄَ ڃخثش ٓنش ٯَْ ٓنش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
أهٌص أځ ٓڀْڂ رْيُ ڃٸيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ٳؤطض رِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ًىٌ ٯٚځ ٻخطذ ٷخٽ ٳويڃظو طٔ٪ ٓنْن ٳڄخ ٷخٽ ٿِ  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح حرنِ
 ٿِ٘ء ٷ٢ ٛن٬ظو أٓؤص أً رجٔڄخ ٛن٬ض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ=

ڃنِ  أڅ كخٍػش هَؽ ن٨خٍح ٳؤطخه ٓيڂ ٳٸظڀو ٳٸخٿض أڃو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ٫َٳض ڃٌٷ٪ كخٍػش-
ٳبڅ ٻخڅ ٳِ حٿـنش ٛزَص ًاٙ ٍأّض ڃخ أٛن٪ ٷخٽ ّخ أځ كخٍػش انيخ ٿْٔض رـنش ًحكيس 

 ًٿټنيخ ؿنخڅ ٻؼَْس ًاڅ كخٍػش ٿٴِ أٳ٠ڀيخ أً ٷخٽ ٳِ أ٫ڀَ حٿٴَىًّ ٗٺ ِّّي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ حٿ٬ٌحځ رن كٌٗذ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن  - 

 ڃخٿٺ=أرِ ٓڀْڄخڅ ٫ن أنْ رن 
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٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿڄخ هڀٶ حهلل ٫ِ ًؿپ حٍٕٝ ؿ٬ڀض طڄْي ٳوڀٶ حٿـزخٽ -
ٳؤٿٸخىخ ٫ڀْيخ ٳخٓظٸَص ٳظ٬ـزض حٿڄٚثټش ڃن هڀٶ حٿـزخٽ ٳٸخٿض ّخ ٍد ىپ ڃن هڀٸٺ ِٗء 

أٗي ڃن حٿـزخٽ ٷخٽ ن٬ڂ حٿليّي ٷخٿض ّخ ٍد ىپ ڃن هڀٸٺ ِٗء أٗي ڃن حٿليّي ٷخٽ ن٬ڂ حٿنخٍ 
ٍد ىپ ڃن هڀٸٺ ِٗء أٗي ڃن حٿنخٍ ٷخٽ ن٬ڂ حٿڄخء ٷخٿض ٍد ٳيپ ڃن هڀٸٺ ِٗء  ٷخٿض ّخ

هڀٸٺ ِٗء أٗي ڃن حٿَّق ٷخٽ ن٬ڂ حرن آىځ  أٗي ڃن حٿڄخء ٷخٽ ن٬ڂ حٿَّق ٷخٿض ٍد ٳيپ ڃن
 ّظٜيٵ رْڄْنو ّوٴْيخ ڃن ٗڄخٿو.

 أنْ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن - 
أڅ ػڄخنْن ٍؿٚ ڃن أىپ ڃټش ىز٤ٌح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ؿزپ حٿظن٬ْڂ -

ڃظٔڀلْن َّّيًڅ ٯَس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ٳؤهٌىڂ ٓڀڄخ ٳخٓظلْخىڂ ٳؤنِٽ 
 حهلل ٫ِ ًؿپ ًىٌ حٿٌُ ٻٲ أّيّيڂ ٫نټڂ ًأّيّټڂ ٫نيڂ رز٤ن ڃټش ڃن ر٬ي أڅ أ٧ٴَٻڂ ٫ڀْيڂ.

 خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كْخڅ أرٌ هخٿي ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػن - 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸزپ ٫ڀْنخ رٌؿو ٷزپ أڅ ّټزَ ٳْٸٌٽ طَحٌٛح ًح٫ظيٿٌح -

 ٳبنِ أٍحٻڂ ڃن ًٍحء ٧يَُ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ = - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ىهڀض حٿـنش ٳٔڄ٬ض ه٘ٴش رْن ّيُ ٳٸڀض ڃخ ىٌح ٷخٿٌح ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

 حٿٰڄْٜخء رنض ڃڀلخڅ أځ أنْ رن ڃخٿٺ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ كڄْي ٷخٽ= - 
أ٣ڀ٪ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ڃن هڀپ ٳٔيى ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٷخٽ ّلَْ ٷڀض ڃن كيػٺ ّخ أرخ ٫زْيس ٬ّنِ كڄْيح ٷخٽ أنْ.ڃ٘ٸٜخ كظَ أهٌ ٍأٓو 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ِّّي ًًٍف كيػنخ ِّّي رن أرِ ٛخٿق  - 

 حٿڄ٬نَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّليع=
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّيهپ حٿنخٍ أٷٌحځ ڃن أڃظِ كظَ اًح ٻخنٌح كڄڄخ أىهڀٌح -
 ٿـنش ٳْٸٌٽ أىپ حٿـنش ڃن ىئٙء ٳْٸخٽ ىڂ حٿـينڄٌْڅ.ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن حٕٛڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 أنٔخ ّٸٌٽ=
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرخ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٻخنٌح ّظڄٌڅ حٿظټزَْ ّټزًَڅ اًح -

 ٓـيًح ًاًح ٍٳ٬ٌح ٷخٽ ّلَْ أً هٴ٠ٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل رن أكڄي رن ڃلڄي رن كنزپ كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄؼنَ ڃ٬خً رن ڃ٬خً  - 

 حٿ٬نزَُ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ=
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٷٌٿو ط٬خٿَ ٳڀڄخ طـڀَ ٍرو ٿڀـزپ ٷخٽ ٷخٽ ىټٌح ٬ّنِ أنو -

أٍحنخ ڃ٬خً ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو كڄْي حٿ٤ٌّپ ڃخ طَّي اٿَ ىٌح ّخ أرخ أهَؽ ٣َٱ حٿونَٜ ٷخٽ أرَ 
ڃلڄي ٷخٽ ٳ٠َد ٛيٍه َٟرش ٗيّيس ًٷخٽ ڃن أنض ّخ كڄْي ًڃخ أنض ّخ كڄْي ّليػنِ رو 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظٸٌٽ أنض ڃخ طَّي اٿْو.
رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄخى - 

 أنْ رن ڃخٿٺ=
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أڅ أىپ حٿْڄن ٿڄخ ٷيڃٌح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٿٌه أڅ ّز٬غ ڃ٬يڂ ٍؿٚ -
 ٬ّڀڄيڂ ٳز٬غ ڃ٬يڂ أرخ ٫زْيس ًٷخٽ ىٌ أڃْن ىٌه حٕڃش.

٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ=

أڅ ٍؿٚ ڃَ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و ر٬ٞ أًُحؿو ٳٸخٽ ّخ ٳٚنش ٬ّڀڄو أنيخ -
 ًُؿظو ٳٸخٽ حٿَؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أط٨ن رِ ٷخٽ ٳٸخٽ انِ هْ٘ض أڅ ّيهپ ٫ڀْٺ حٿ٤ْ٘خڅ.

ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ آلٶ رن ٫زي حهلل ٫ - 
 رن ڃخٿٺ=

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٙ ٤َّٵ أىڀو ٿْٚ ٻخڅ ّيهپ ٫ڀْيڂ ٯيًس أً ٫ْ٘ش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ= - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ٨ّڀڂ حٿڄئڃن كٔنش ّؼخد ٫ڀْيخ -

ُٵ ٳِ حٿينْخ ًّـٍِ ريخ ٳِ حٓهَس ًأڃخ حٿټخٳَ ٳ٤٬َْ رلٔنخطو ٳِ حٿينْخ ٳبًح ٿٸِ حهلل حٿَ
 ٫ِ ًؿپ ٌّځ حٿٸْخڃش ٿڂ طټن ٿو كٔنش ٤٬َّ ريخ هَْح.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ= - 
 ٿَ ڃنټزْو.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٠َّرذ ٬َٗه ا-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ أً ٫ن ٍؿپ  - 

 ٫ن أرِ ىََّس=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٟوڂ حٿٸيڃْن ٟوڂ حٿټٴْن كٔن حٿٌؿو ٿڂ أٍ ر٬يه -

 ڃؼڀو.
 ٷظخىس ٫ن أنْ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ - 
أڅ أځ ٓڀْڂ ر٬ؼظو حٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸنخ٩ ٫ڀْو ٣ٍذ ٳـ٬پ ّٸزٞ ٷز٠ظو -

ٳْز٬غ ريخ اٿَ ر٬ٞ أًُحؿو ًّٸزٞ حٿٸز٠ش ٳْز٬غ ريخ حٿَ ر٬ٞ أًُحؿو ػڂ ؿڀْ ٳؤٻپ 
 رٸْظو حٻپ ٍؿپ ٬ّڀڂ أنو ّ٘ظيْو.

يػنِ ڃَؿَ رن ٍؿخء ٫ن ٫زْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كَڃَ رن ٫ڄخٍس ٷخٽ ك - 
 حهلل رن أرِ رټَ رن أنْ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخڅ ٌّځ حٿٴ٤َ ٿڂ ّوَؽ كظَ ّؤٻپ طڄَحص ّؤٻڀين -
 اٳَحىح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زخىس كيػنخ ى٘خځ رن كٔخڅ ٫ن كڄْي حٿ٤ٌّپ  - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ=

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ ٓٴَ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳؤطِ ربنخء ٳ٬ٌٟو ٫ڀَ ّيه ٳڀڄخ -
 ٍآه حٿنخّ أٳ٤ًَح.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٷخٽ كيع أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
 ٌڅ.ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح أرَٜىڂ أىپ حٿـنش ٷخٿٌح ىئٙء حٿـينڄْ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زخىس كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ًٌّنْ كيػنخ ْٗزخڅ كيػنخ ٷظخىس كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ=
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أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حٿ٬زي اًح ًٟ٪ ٳِ ٷزَه ًطٌٿَ ٫نو أٛلخرو كظَ -
ٳْٸٌٙڅ ٿو ڃخ ٻنض طٸٌٽ ٳِ ىٌح حٿَؿپ ٿڄلڄي  أنو ٿْٔڄ٪ ٷ٩َ ن٬خٿيڂ أطخه ڃڀټخڅ ٳْٸ٬يحڅ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃخ حٿڄئڃن ٳْٸٌٽ أٗيي أنو ٫زي حهلل ًٌٍٓٿو ٳْٸخٽ حن٨َ اٿَ ڃٸ٬يٹ 
ڃن حٿنخٍ ٷي أريٿٺ حهلل رو ڃٸ٬يح ٳِ حٿـنش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَْحىڄخ ؿڄ٬ْخ 

ٔق ٿو ٳِ ٷزَه ٓز٬ٌڅ ًٍح٫خ ًّڄٖ ٫ڀْو ٷخٽ ًٍف ٳِ كيّؼو ٷخٽ ٷظخىس ٳٌٻَ ٿنخ أنو ّٴ
ًأڃخ حٿټخٳَ ًحٿڄنخٳٶ ٳْٸخٽ ٿو  ه٠َح اٿَ ٌّځ ّز٬ؼٌڅ ػڂ ٍؿ٪ اٿَ كيّغ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ

ڃخ ٻنض طٸٌٽ ٳِ ىٌح حٿَؿپ ٳْٸٌٽ ٙ أىٍُ ٻنض أٷٌٽ ڃخ ّٸٌٽ حٿنخّ ٳْٸخٽ ٿو ٙ ىٍّض ًٙ 
ْٔڄ٬يخ ڃن ّڀْو ٯَْ طڀْض ػڂ ٠َّد رڄ٤َٵ ڃن كيّي َٟرش رْن أًنْو ٳْْٜق ْٛلش ٳ

 حٿؼٸڀْن ًٷخٽ ر٠٬يڂ ٠ّْٶ ٫ڀْو ٷزَه كظَ طوظڀٲ أ٫ٟٚو .
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿَإّخ حٿلٔن ڃن حٿَؿپ حٿٜخٿق ؿِء ڃن ٓظش -

 ءح ڃن حٿنزٌس.ًأٍر٬ْن ؿِ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ= - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ ڃن نٴْ طڄٌص ٿيخ ٫ني حهلل هَْ َّٔىخ أڅ طَؿ٪ -

اٿَ حٿينْخ اٙ حٿ٘يْي ٳبنو َّٔه أڅ َّؿ٪ اٿَ حٿينْخ ٳْٸظپ ڃَس أهٍَ ٿڄخ ٍَّ ڃن ٳ٠پ 
 خىس.حٿ٘ي

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ىٚٽ رن ٫ڀِ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٿڂ ّټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓزخرخ ًٙ ٿ٬خنخ ًٙ ٳلخٗخ ٻخڅ ّٸٌٽ ٕكينخ ٫ني -

 حٿڄ٬خطزش ڃخٿو طَد ؿزْنو.
 رن ٫ڀِ ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ىٚٽ  - 
ٗيينخ حرنش ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿْ ٫ڀَ -

حٿٸزَ ٳَأّض ٫ْنْو طيڃ٬خڅ ٳٸخٽ ىپ ٳْټڂ ٍؿپ ٿڂ ّٸخٍٱ حٿڀْڀش ٳٸخٽ أرٌ ٣ڀلش ن٬ڂ أنخ ٷخٽ 
 ٳؤنِٽ ٷخٽ ٳنِٽ ٳِ ٷزَىخ.

٫زي حٿٌحٍع كيػنخ ُحثيس كيػنخ حٿڄوظخٍ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن  - 
 ٳڀٴپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٿٌ ٍأّظڂ ڃخ ٍأّض ٿ٠لټظڂ ٷڀْٚ -
ًٿزټْظڂ ٻؼَْح ٷخٿٌح ڃخ ٍأّض ٷخٽ ٍأّض حٿـنش ًحٿنخٍ ًك٠يڂ ٫ڀَ حٿٜٚس ًنيخىڂ أڅ ّٔزٸٌه 

٩ ًحٿٔـٌى ًأڅ ّنَٜٳٌح ٷزپ حنَٜحٳو ڃن حٿٜٚس ًٷخٽ ٿيڂ انِ اًح ٻخڅ أڃخڃيڂ ٳِ حٿَٻٌ
نٔخ ٫ن ٛٚس حٿڄَّٞ ٳٸخٽ َّٻ٪ ًّٔـي ٷخ٫يح ٳِ أٍحٻڂ ڃن أڃخڃِ ًڃن هڀٴِ ًٓؤٿض أ

 .حٿڄټظٌرش
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ رټخٍ رن ڃخىخڅ كيػنخ  - 

 أنْ رن َّْٓن ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ=
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ٫ڀَ نخٷظو ط٫ٌ٤خ ٳِ حٿٔٴَ ٿَْٰ حٿٸزڀش.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٗڄ٢ْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل  - 
 حٿلنٴِ ّليع أنو ٓڄ٪ أنْ رن ڃخٿٺ=

ٿؼٚػش ٿٌُ ٳٸَ ڃيٷ٪ أً ٿٌُ  ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ أڅ حٿڄٔؤٿش ٙ طلپ اٙ-
 ٯَځ ڃٴ٨٪ أً ٿٌُ ىځ ڃٌؿ٪.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ريّپ حٿ٬ٸْڀِ ٫ن أرْو  - 
 ٫ن أنْ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ هلل أىڀْن ڃن حٿنخّ ٳٸْپ ڃن أىپ حهلل ڃنيڂ ٷخٽ أىپ -
 هخٛظو.حٿٸَآڅ ىڂ أىپ حهلل ً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿڄٌحٿِ ٫ن ڃٌَٓ  - 
 رن ارَحىْڂ رن أرِ ٍر٬ْش ٫ن أرْو ٷخٽ=

ىهڀنخ ٫ڀَ أنْ رن ڃخٿٺ ًىٌ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ڃڀظلٴخ ًٍىحإه ڃ٩ٌٌٟ ٷخٽ ٳٸڀض ٿو -
 ًٓڀڂ ّٜڀِ ىټٌح. طٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ٷخٽ انِ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ڄخٍس رن ُحًحڅ كيػنخ ُّخى حٿنڄَُْ ٫ن  - 
 أنْ ٷخٽ=

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٬ٛي أٻڄش أً نِ٘ح ٷخٽ حٿڀيڂ ٿٺ حٿَ٘ٱ ٫ڀَ ٻپ َٗٱ -
 ًٿٺ حٿلڄي ٫ڀَ ٻپ كڄي.

كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٌّٓٲ رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ  - 
 حهلل رن حٿلَع ٫ن أنْ ٷخٽ=

 ٍهٚ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿَٷْش ڃن حٿ٬ْن ًحٿلڄش ًحٿنڄڀش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٿڄٸَُ كيػنخ ؿََّ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ  - 

 ٷخٽ=
 ڀڂ ڃيح ّڄي ريخ ڃيح.ٻخنض ٷَحءس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي ٫ن ؿََّ رن كخُځ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټڀڂ ٳِ حٿلخؿش ر٬يڃخ ّنِٽ ٫ن حٿڄنزَ.-
هزَنِ َّٗٺ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ َّٗٺ ًأرٌ أٓخڃش ٷخٽ أ - 

 ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن أنْ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ًح حًٕنْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ؿخرَ ٫ن أرِ ن٠َس أً هْؼڄش  - 

 ٫ن أنْ ٷخٽ=
 ٻَنخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رزٸڀش ٻنض أؿظنْيخ.-
ٿَكڄن ٫زي حهلل رن أكڄي رن ڃلڄي رن كنزپ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٍكڄو حهلل كيػنخ أرٌ ٫زي ح - 

 كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ اًح طٸَد حٿ٬زي ڃنِ ٗزَح -

 نِ ّڄِ٘ أطْظو ىًَٿش.طٸَرض ڃنو ًٍح٫خ ًاًح طٸَد ڃنِ ًٍح٫خ طٸَرض ڃنو رخ٫خ ًاڅ أطخ
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ٍَهٚ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ًحٿِرَْ رن حٿ٬ٌحځ ٳِ - ٍُهٚ أً 

 ٿزْ حٿلََّ ٿلټش ٻخنض ريڄخ.
٫ن أرِ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنِ ٬ٗزش  - 

 ڃخٿٺ=
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّٸخٽ ٿڀَؿپ ڃن أىپ حٿنخٍ ٌّځ حٿٸْخڃش أٍأّض ٿٌ ٻخڅ ڃخ -

٫ڀَ حٍٕٝ ڃن ِٗء أٻنض ڃٴظيّخ رو ٷخٽ ٳْٸٌٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳْٸٌٽ ٷي أٍىص ڃنٺ أىٌڅ ڃن 
 طَ٘ٹ رِ. ًٿٺ ٷي أهٌص ٫ڀْٺ ٳِ ٧يَ آىځ أڅ ٙ طَ٘ٹ رِ ْٗجخ ٳؤرْض اٙ أڅ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ ّليع=

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿزَٻش ٳِ نٌحِٛ حٿوْپ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ُّخى رن ٫زي حهلل رن ٫ٚػش كيػنخ  - 

 حڅ حٿڄينِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=ٓڀڄش رن ًٍى
ؿخء ٍؿپ حٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿي٫خء أٳ٠پ ٷخٽ -

طٔؤٽ ٍرٺ حٿ٬ٴٌ ًحٿ٬خٳْش ٳِ حٿينْخ ًحٓهَس ػڂ أطخه ڃن حٿٰي ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿي٫خء 
طخه حٿٌْځ حٿؼخٿغ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳ٠پ ٷخٽ طٔؤٽ ٍرٺ حٿ٬ٴٌ ًحٿ٬خٳْش ٳِ حٿينْخ ًحٓهَس ػڂ أ

ٳْش ٳِ حٿينْخ ًحٓهَس ٳبنٺ اًح أ٤٫ْظيڄخ ٳِ ُ حٿي٫خء أٳ٠پ ٷخٽ طٔؤٽ ٍرٺ حٿ٬ٴٌ ًحٿ٬خأ
 حٿينْخ ػڂ أ٤٫ْظيڂ ٳِ حٓهَس ٳٸي أٳڀلض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زْيس حٿليحى كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ريّپ رن ڃَْٔس  - 
 ن أنْ ٷخٽ=ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ هلل ٫ِ ًؿپ أىڀْن ڃن حٿنخّ ٷخٽ ٷْپ ڃن ىڂ ّخ -
 ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ أىپ حٿٸَآڅ ىڂ أىپ حهلل ًهخٛظو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أر٫ٌزْيس ٫ن ٓٚځ أرِ حٿڄنٌٍ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ= - 
ن حٿينْخ حٿنٔخء ًحٿ٤ْذ ًؿ٬پ ٷَس ٫ْنِ ٳِ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ كزذ اٿِ ڃ-

 حٿٜٚس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ٓٚځ أرٌ حٿڄنٌٍ حٿٸخٍُ  - 

 كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كزذ اٿِ ڃن حٿينْخ حٿنٔخء ًحٿ٤ْذ ًؿ٬پ ٷَس ٫ْنِ -

 ٳِ حٿٜٚس.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أر٫ٌزْيس ٫ن ٫ٍِس رن ػخرض ٫ن ػڄخڃش رن ٫زي حهلل رن  كيػنخ - 

 أنْ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح َٗد طنٴْ ڃَطْن ًػٚػخ ًٻخڅ أنْ ّظنٴْ ػٚػخ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أر٫ٌزْيس ٫ن ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ= - 
ًهزخُه ٷخثڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿنخ ًحص ٌّځ ٻڀٌح ٳڄخ أ٫ڀڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٻنخ نؤطِ أنٔخ -

 ًٓڀڂ ٍأٍ ٍٯْٴخ ڃَٷٸخ ر٬ْنو ًٙ أٻپ ٗخس ٓڄ٤ْخ ٷ٢.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن أرِ حٿڄٌحٽ ٫ن ڃٌَٓ  - 
 رن ارَحىْڂ رن أرِ ٍر٬ْش ٫ن أرْو ٷخٽ=

ڃخٿٺ ًىٌ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ڃظڀلٴخ رو ًٍىحإه ڃ٩ٌٌٟ ٳڀڄخ  ىهڀنخ ٫ڀَ أنْ رن-
 حنَٜٱ ٷڀنخ ٿو طٜڀِ ًٍىحإٹ ڃ٩ٌٌٟ ٷخٽ ىټٌح ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ُىَْ كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن ُّي ٫ن  - 
 أرْو ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أهزَه ٷخٽ=

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ هْزَ ٳيهپ ٛخكذ ٿنخ اٿَ هَرش ّٸ٠ِ هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل-
كخؿظو ٳظنخًٽ ٿزنش ٿْٔظ٤ْذ ٳخنيخٍص ٫ڀْو طزَح ٳؤهٌىخ ٳؤطَ ريخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٳؤهزَه رٌٿٺ ٷخٽ ُنيخ ٳٌُنيخ ٳبًح ڃخثظخ ىٍىڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌح ٍٻخُ 
 ًٳْو حٿوڄْ.

كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٳڀْق كيػنِ ٫ؼڄخڅ رن ٫زي حٿَكڄن رن  كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ٫ؼڄخڅ حٿظْڄِ أڅ أنٔخ أهزَه=

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ حٿـڄ٬ش كْن طڄْپ حٿ٘ڄْ ًٻخڅ اًح هَؽ اٿَ -
 ڃټش ٛڀَ حٿ٨يَ رخٿ٘ـَس ٓـيطْن.

لزخد ٷخٙ أنزؤنخ أٓخڃش رن ُّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫َْٔ ًُّي حٿ - 
 ٫ن حٿِىَُ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ=

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ٫ڀَ كڄِس ٳٌٷٲ ٫ڀْو ٳَآه ٷي ڃؼپ رو ٳٸخٽ ٿٌٙ أڅ -
طـي ٛٴْش ٳِ نٴٔيخ ٿظَٻظو كظَ طؤٻڀو حٿ٬خٳْش ًٷخٽ ُّي رن حٿلزخد طؤٻڀو حٿ٬خىش كظَ ّلَ٘ 

ٳْيخ ٷخٽ ًٻخنض اًح ڃيص ٫ڀَ ٍأٓو ريص ٷيڃخه ًاًح  ڃن ر٤ٌنيخ ػڂ ٷخٽ ى٫خ رنڄَس ٳټٴنو
ح ٍأٓو ٷخٽ ًٻؼَ حٿٸظڀَ ًٷڀض حٿؼْخد ٷخٽ ًٻخڅ ّټٴن أً ّټٴن حٿَؿڀْن ڃيص ٫ڀَ ٷيڃْو ري

ٗٺ ٛٴٌحڅ ًحٿؼٚػش ٳِ حٿؼٌد حٿٌحكي ٷخٽ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔؤٽ ٫ن 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿڂ ّٜپ ٫ڀْيڂ أٻؼَىڂ ٷَآنخ ٳْٸيڃو اٿَ حٿٸزڀش ٷخٽ ٳيٳنيڂ ٌٍٓٽ 

 ؿپ ًحٿَؿٚڅ ًحٿؼٚػش ّټٴنٌڅ ٳِ ػٌد ًحكي.ًٷخٽ ُّي رن حٿلزخد ٳټخڅ حٿَ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٍٷيخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حنظيْض اٿَ حٿٔيٍس ٳبًح نزٸيخ ڃؼپ حٿـَحٍ ًاًح ً-

 ڃؼپ آًحڅ حٿٴْڀش ٳڀڄخ ٯْ٘يخ ڃن أڃَ حهلل ڃخ ٯْ٘يخ طلٌٿض ّخ ٷٌطخ أً ُڃَىح أً نلٌ ًٿٺ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ= - 
أڅ حٿَرْ٪ ٫ڄش أنْ ٻَٔص ػنْش ؿخٍّش ٳ٤ڀزٌح اٿَ حٿٸٌځ حٿ٬ٴٌ ٳؤرٌح ٳؤطٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

ٸٜخٙ ٷخٽ أنْ رن حٿن٠َ ّخ ٌٍٓٽ حهلل طټَٔ ػنْش ٳٚنش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿ
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أنْ ٻظخد حهلل حٿٸٜخٙ ٷخٽ ٳٸخٽ ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ٙ طټَٔ 

ػنْش ٳٚنش ٷخٽ ٳَِٟ حٿٸٌځ ٳ٬ٴٌح ًطَٻٌح حٿٸٜخٙ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ 
  أرَه.ڃن ٫زخى حهلل ڃن ٿٌ أٷٔڂ ٫ڀَ حهلل

ن حرن ٫ٌڅ ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن حٿڄنٌٍ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ - 
 =ؿخًٍى ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ
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ٛن٪ ر٬ٞ ٫ڄٌڃظِ ٬٣خڃخ ٳٸخٽ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ أكذ أڅ طؤٻپ ٳِ رْظِ -
ش ڃنو ٳټنْ ًٍٕ ًطٜڀِ ٳْو ٷخٽ ٳؤطَ ًٳِ حٿزْض ٳلپ ڃن طڀٺ حٿٴلٌٽ ٷخٽ ٳؤڃَ رنخكْ

 ًٛڀَ ًٛڀْنخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ريٍ ڃن ّن٨َ ڃخ ٳ٬پ أرٌ ؿيپ ٷخٽ ٳخن٤ڀٶ حرن -

ڃ٬ٌٔى ٳٌؿيه ٷي َٟرو حرنخ ٫ٴَحء كظَ رَٹ ٷخٽ ٳؤهٌ رڀلْظو ًٷخٽ أنض أرٌ ؿيپ ًىپ ٳٌٵ 
 ٍؿپ ٷظڀو ٷٌڃو أً ٷخٽ ٷظڀظڄٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ى٘خځ ٷخٽ  - 
 ٫ٴخڅ أهزَنِ ى٘خځ رن ُّي رن أنْ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=

ؿخءص حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ حٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫ٴخڅ ڃ٬يخ حرن ٿيخ ٳٸخٽ -
ُ نٴِٔ رْيه ًٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ ٳوٚ ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ًحٿٌُ ًحٿٌ

 نٴِٔ رْيه حنټڂ ٕكذ حٿنخّ اٿِ ػٚع ڃَحص.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ى٘خځ رن ُّي ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
 خٽ ٳِ حٕنٜخٍ انټڂ ٿڄن أكذ حٿنخّ حٿِ.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڀِ أرِ حٕٓي ٷخٽ  - 

 كيػنِ رټَْ رن ًىذ حٿـٍُِ ٷخٽ ٷخٽ ٿِ أنْ رن ڃخٿٺ أكيػٺ كيّغ ڃخ أكيػو ٻپ أكي=
ٽ حٕثڄش ڃن ٷَّٖ اڅ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخځ ٫ڀَ رخد حٿزْض ًنلن ٳْو ٳٸخ-

ٿيڂ ٫ڀْټڂ كٸخ ًٿټڂ ٫ڀْيڂ كٸخ ڃؼپ ًٿٺ ڃخ اڅ حٓظَكڄٌح ٳَكڄٌح ًاڅ ٫خىيًح ًٳٌح ًاڅ 
 كټڄٌح ٫يٿٌح ٳڄن ٿڂ ّٴ٬پ ًٿٺ ڃنيڂ ٳ٬ڀْو ٿ٬نش حهلل ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كڄِس حٿ٠زِ ٫ن أنْ  - 
 ٷخٽ أٙ أكيػٺ كيّؼخ ٿ٬پ حهلل ّنٴ٬ٺ رو=أنو 

اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح نِٽ ڃنِٙ ٿڂ َّطلپ كظَ ّٜڀِ حٿ٨يَ ٷخٽ -
 ٳٸخٽ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ًاڅ ٻخڅ رنٜٲ حٿنيخٍ ٷخٽ ًاڅ ٻخڅ رنٜٲ حٿنيخٍ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٬ٗزش ًكڄِس حٿ٠زِ ٷخٽ= - 
ْض أنْ رن ڃخٿٺ رٴڂ؟؟ حٿنْپ ًڃَ٘ ًرْنِ ًرْنو ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٳٌٻَ ڃؼڀو ٷخٽ ٳٸخٽ ٿٸ-

 ڃلڄي رن ٫ڄًَ ًاڅ ٻخڅ رنٜٲ حٿنيخٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن أرِ  - 

 ٳِحٍس ٷخٽ=
٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٓؤٿض أنٔخ ٫ن حٿَٻ٬ظْن ٷزپ حٿڄَٰد ٷخٽ ٻنخ نزظيٍىڄخ ٫ڀَ-

ًٓڀڂ ٷخٽ ٬ٗزش ػڂ ٷخٽ ر٬ي ًٓؤٿظو ٯَْ ڃَس ٳٸخٽ ٻنخ نزظيٍىڄخ ًٿڂ ّٸپ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٛيٷش ڃٌٿَ أنْ  - 
 ٷخٽ=
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ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٻخڅ ّٜڀِ حٿ٨يَ اًح ُحٿض ٓؤٿض أنٔخ ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-
حٿ٘ڄْ ًحٿ٬َٜ رْن ٛٚطْټڂ ىخطْن ًحٿڄَٰد اًح ٯَرض حٿ٘ڄْ ًحٿ٬٘خء اًح ٯخد حٿ٘ٴٶ 

 ًحٿٜزق اًح ٣ڀ٪ حٿٴـَ اٿَ أڅ ّنٴٔق حٿزَٜ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ٷخٽ  - 

 يع=ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّل
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٕىٌڅ أىپ حٿنخٍ ٫ٌحرخ ٿٌ أڅ ٿٺ ڃخ -

ٳِ حٍٕٝ ڃن ِٗء ٻنض طٴظيُ رو ٳْٸٌٽ ن٬ڂ ٳْٸٌٽ ٷي أٍىص ڃنٺ ڃخ ىٌ أىٌڅ ڃن ىٌح 
 ًأنض ٳِ ٛڀذ آىځ أڅ ٙ طَ٘ٹ رِ ٳؤرْض اٙ أڅ طَ٘ٹ رِ.

ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ّلَْ رن ِّّي حٿينخثِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن - 
 ٷخٽ=

ٓؤٿض أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ٷَٜ حٿٜٚس ٷخٽ ٻنض أهَؽ اٿَ حٿټٌٳش ٳؤٛڀِ ٍٻ٬ظْن كظَ -
أٍؿ٪ ًٷخٽ أنْ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح هَؽ ڃَْٔس ػٚػش أڃْخٽ أً ػٚػش 

 ٳَحٓن ٬ٗزش حٿ٘خٹ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن.
ِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 ٷخٽ=
أٷْڄض حٿٜٚس ًٍؿپ ّنخؿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄخ ُحٽ ّنخؿْو كظَ نخځ -

 أٛلخرو ػڂ ٷخځ ٳٜڀَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ كيع=رن ؿزَ أنو ٓڄ٪ 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٰظٔپ ىٌ ًحڃَأس ڃن نٔخثو ڃن انخء ًحكي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل رن  - 

 ؿزَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنٔخ ٷخٽ=
 ٍ ًآّش حٿنٴخٵ ر٠ٰيڂ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ آّش حّٗڄخڅ كذ حٕنٜخ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ػخرض ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜزَ ٫ني أًٽ ٛيڃش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كزْذ رن حٿ٘يْي ٫ن  - 

 ْ رن ڃخٿٺ=ػخرض ٫ن أن
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٫ڀَ ٷزَ حڃَأس ٷي ىٳنض.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ اًح طٸَد حٿ٬زي ڃنِ ٗزَح -

 خ ًاًح طٸَد ڃنِ ًٍح٫خ طٸَرض ڃنو رخ٫خ ًاًح أطخنِ ّڄِ٘ أطْظو ىًَٿش.طٸَرض ڃنو ًٍح٫
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=



  

 

 

Page 189 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕرِ رن ٻ٬ذ اڅ حهلل أڃَنِ أڅ أٷَأ ٫ڀْٺ ٿڂ ّټن -
 ٷخٽ ًٓڄخنِ ٿٺ ٷخٽ ن٬ڂ ٳزټَ.حٿٌّن ٻٴًَح 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ًِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش  - 
 ٫ن ٷظخىس ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٳِ كيّؼو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ=

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ أطڄٌح حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٳٌحهلل انِ ٍٕحٻڂ ڃن ر٬يُ -
 ٍرڄخ ٷخٽ ڃن ر٬ي ٧يَُ اًح ٍٻ٬ظڂ ًٓـيطڂ.ً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّٸٌٽ كيػنخ أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼض أنخ ًحٿٔخ٫ش ٻيخطْن ٷخٽ ٬ٗزش ًٓڄ٬ض ٷظخىس ّٸٌٽ -

 َه ٫ن أنْ أځ ٷخٿو ٷظخىس.ٳِ ٷٜٜو ٻٴ٠پ اكيحىڄخ ٫ڀَ حٕهٍَ ٳٚ أىٍُ ًٻ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ=
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حنو ٷخٽ ٙ ٫يًٍ ًٙ ٣َْس ٬ًّـزنِ حٿٴخٽ ٷْپ ًڃخ حٿٴخٽ -

 ٷخٽ ٻڀڄش ٣ْزش.
 ن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي ر - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطِ رڀلڂ ٳٸْپ ٿو طٜيٵ رو ٫ڀَ رََّس ٳٸخٽ ىٌ ٿيخ ٛيٷش -

 ًٿنخ ىيّش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً رن ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ٌّنْ ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ هٌحڅ ًٙ ٳِ ٓټَؿش ًٙ هزِ ٿو ڃَٷٶ ٷخٽ ٷڀض ڃخ أٻپ نزِ ح-

 ٿٸظخىس ٳ٬ٚځ ٻخنٌح ّؤٻڀٌڅ ٷخٽ ٫ڀَ حٿٔٴَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أنْ رن ٫ْخٝ كيػنِ ٍر٬ْش أنو ٓڄ٪ أنْ رن ڃخٿٺ ًىٌ  - 

 ّٸٌٽ=
ٍأٓو ًٿلْظو ٫ًَ٘څ  طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ حرن ٓظْن ٓنش ٿْْ ٳِ-

 ٬َٗس ر٠ْخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حْٕٗذ كيػنخ كڄخى رن ّلَْ كيػنخ ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ=
٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أڅ ڃؼپ أڃظِ ڃؼپ حٿڄ٤َ ٙ ّيٍُ أًٿو هَْ أً -

 آهَه.
َ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿخرَ ٫ن كڄْي رن ىٚٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴ - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټنْنِ رزٸڀش ٻنض أؿظنْيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أنْ رن َّْٓن ٫ن أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
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ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿڀنزِ ٛڀَ ٻخڅ ٍؿپ ٟوڂ ٙ ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛ-
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٙ أٓظ٤ْ٪ أڅ أٛڀِ ڃ٬ٺ ٳڀٌ أطْظو ڃنِٿِ ٳٜڀْض ٳخٷظيُ رٺ ٳٜن٪ 
حٿَؿپ ٬٣خڃخ ػڂ ى٫خ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳن٠ق ٣َٱ كَْٜ ٿيڂ ٳٜڀَ حٿنزِ 

 ٫ڀْو ٸخٽ ٍؿپ ڃن آٽ حٿـخًٍى ٕنْ ًٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهللٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٻ٬ظْن ٳ
 ٛٚىخ اٙ ٌّڃجٌ. ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٠لَ ٷخٽ ڃخ ٍأّظو

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ أنْ رن َّْٓن ٷخٽ= - 
 ٓڄ٬ض ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٷخٽ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٳٌٻَ ڃ٬نخه-
ش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗز - 

 ٍر٬ِ رن كَحٕ ٫ن أرِ حٕرْٞ ٷخٽ كـخؽ ٍؿپ ڃن رنِ ٫خڃَ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٬َٜ ًحٿ٘ڄْ ر٠ْخء ڃلڀٸش-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ كڄِس ؿخٍنخ  - 

 ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄ٬خً رن ؿزپ أ٫ڀڂ أنو ڃن ڃخص ّ٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل -

 ىهپ حٿـنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش  - 

 ًىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًَّٔح ٷخٽ أرٌ حٿظْخف ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-

 ًٙ ط٬ًَٔح ًٓټنٌح ًٙ طنٴًَح.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف - 
ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّليع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ر٬ؼض أنخ ًحٿٔخ٫ش -

 ٻيخطْن ًر٢ٔ أٛز٬ْو حٿٔزخرش ًحٿ٤ٌَٓ.
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف ًكـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٫زي ح - 

 ٓڄ٬ض ٫ن أرِ حٿظْخف ٷخٽ=
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّليع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ٳِ ڃَحرٞ -

 حٿٰنڂ ٷزپ أڅ ّزنَ حٿڄٔـي.
نِ ٫زْي حهلل رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػ - 

 رټَ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ًٻَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿټزخثَ أً ٓجپ ٫ن حٿټزخثَ -

ٳٸخٽ حٿَ٘ٹ رخهلل ٫ِ ًؿپ ًٷظپ حٿنٴْ ٫ًٸٌٵ حٿٌحٿيّن ًٷخٽ أٙ أنزجټڂ رؤٻزَ حٿټزخثَ ٷخٽ 
 حٿًٍِ.ٷٌٽ حٿًٍِ أً ٷخٽ ٗيخىس حٿًٍِ ٷخٽ ٬ٗزش ًأٻزَ ٧نِ أنو ٷخٽ ٗيخىس 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ْٓخٍ ٷخٽ= - 
ٻنض أڃِ٘ ڃ٪ ػخرض حٿزنخنِ ٳڄَ رٜزْخڅ ٳٔڀڂ ٫ڀْيڂ ًكيع أنو ٻخڅ ّڄِ٘ ڃ٪ أنْ ٳڄَ -

رٜزْخڅ ٳٔڀڂ ٫ڀْيڂ ًكيع أنْ أنو ٻخڅ ّڄِ٘ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄَ 
 رٜزْخڅ ٳٔڀڂ ٫ڀْيڂ.
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كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًڃلڄي رن رټَ ٷخٙ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس  نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِكيػ - 
 =٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ

نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ َّ٘د حٿَؿپ ٷخثڄخ ٷخٽ ٳٸڀنخ ٕنْ ٳخٿ٬٤خځ ٷخٽ -
 ًٿٺ أٗي أً أنظن ٷخٽ حرن رټَ أً أهزغ.

ٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ّلَْ رن ىخنت ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح - 
 ٫زي حٿلڄْي رن ڃلڄٌى ٷخٽ=

ٛڀْض ڃ٪ أنْ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٳيٳ٬نخ اٿَ حٿٌٔحٍُ ٳظٸيڃنخ أً طؤهَنخ ٳٸخٽ أنْ ٻنخ نظٸِ ىٌح -
 ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن آلٶ رن ٫ - 
أرِ ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ؿيطو ڃڀْټش ى٫ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬٤خځ 

ٛن٬ظو ٳؤٻپ ڃنو ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷٌڃٌح ٳٖٛڀِ ٿټڂ ٷخٽ أنْ ٳٸڄض 
ڃن ٣ٌٽ ڃخ ٿزْ ٳن٠لظو رڄخء ٳٸخځ ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  اٿَ كَْٜ ٿنخ ٷي حٌٓى

٬ـٌُ ڃن ًٍحثنخ ٳٜڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٸڄض أنخ ًحٿْظْڂ ًٍحءه ًحٿًٓڀڂ ٳ
 ٍٻ٬ظْن ػڂ حنَٜٱ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ؿََّ رن كخُځ ٫ن ٷظخىس  - 
 ٷخٽ=

 ٓؤٿض أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ٷَحءس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻخڅ ّڄي ٌٛطو ڃيح-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن ڃييُ ٫ن كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كي - 

 ػخرض ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ّئطَ رخٿَؿپ ڃن أىپ حٿـنش ٌّځ حٿٸْخڃش ٳْٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ّخ حرن آىځ ٻْٲ ًؿيص ڃنِٿٺ -

اٙ أڅ طَىنِ اٿَ حٿينْخ  ٳْٸٌٽ ّخ ٍد هَْ ڃنِٽ ٳْٸٌٽ ٓپ ًطڄنو ٳْٸٌٽ ڃخ أٓؤٽ ًأطڄنَ
 ٳؤٷظپ ٳِ ٓزْڀٺ ٫َ٘ ڃَحص ٿڄخ ٍَّ ڃن ٳ٠پ حٿ٘يخىس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن  - 
 ٣ڀلش رن ڃَٜٱ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

 يخ.ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍَّ حٿؼڄَس ٳڀٌٙ أنو ّوَ٘ أڅ طټٌڅ ٛيٷش ٕٻڀ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٫ڄَحڅ حٿٸ٤خڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
حٓظوڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حرن أځ ڃټظٌځ ڃَطْن ٫ڀَ حٿڄيّنش ًٿٸي ٍأّظو ٌّځ -

 حٿٸخىْٓش ڃ٬و ٍحّش ٌٓىحء.
 ن كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ - 
ڃخ ٻخڅ ٗوٚ أكذ اٿْيڂ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخنٌح اًح ٍأًه ٿڂ ّٸٌڃٌح -

 ٿڄخ ٬ّڀڄٌح ڃن ٻَحىْظو ٿٌٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫خڃَ  - 

 ٷخٽ=
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 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٟخ ٫ني ٻپ ٛٚس ٷخٽ ٷڀض ًأنظڂ ٓڄ٬ض أنْ ّٸٌٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
 ٻْٲ ٻنظڂ طٜن٬ٌڅ ٷخٽ ٻنخ نٜڀِ حٿٜڀٌحس رٌٌٟء ًحكي ڃخ ٿڂ نليع.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حٿِرَْ ٬ّنِ حرن  - 
 ٫يُ ٷخٽ=

ّؤطِ ٫ڀْټڂ ٫خځ أً ٌّځ ٗټٌنخ اٿَ أنْ رن ڃخٿٺ ڃخ نڀٸَ ڃن حٿلـخؽ ٳٸخٽ حٛزًَح ٳبنو ٙ -
 اٙ حٿٌُ ر٬يه َٗ ڃنو كظَ طڀٸٌح ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ ٓڄ٬ظو ڃن نزْټڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ= - 
ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ 

٬َٜ ٳخٿظڄْ حٿنخّ حٿٌٌٟء ٳڀڂ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًكخنض ٛٚس حٿ
ّـيًح ٳؤطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌٌٟثو ٳٌٟ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

حٿنخّ أڅ ّظٌٟئًح ڃنو ٳَأّض حٿڄخء ّنز٪ ڃن طلض أٛخر٬و ٳظٌٟخ ٳِ ًٿٺ حٗنخء ّيه ًأڃَ 
 .حٿنخّ كظَ طٌٟئًح ڃن ٫ني آهَىڂ

زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ - 
 حٕٛڂ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرخ رټًَ ٫ڄَ ٫ًؼڄخڅ ٻخنٌح ّظڄٌڅ حٿظټزَْ اًح ٍٳ٬ٌح ًاًح -
 ٬ًٌٟح.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كڄخى رن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٰيًس ٳِ ٓزْپ حهلل أً ًٍكش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ  - 

 ٷخٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّْٰ ٫ني ٣ڀ٩ٌ حٿٴـَ ٳْٔظڄ٪ ٳبًح ٓڄ٪ أًحنخ أڃٔٺ -

ٌځ ٷخٽ ٳٔڄ٪ ٍؿٚ ّٸٌٽ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ ٳٸخٽ ٫ڀَ حٿٴ٤َس ًاٙ أٯخٍ ٷخٽ ٳظٔڄ٪ ًحص ّ
 ٳٸخٽ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٳٸخٽ هَؿض ڃن حٿنخٍ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
نٸٜخ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أطڄٌح حٿٜٲ حًٕٽ ػڂ حٿٌُ ّڀْو ٳبڅ ٻخڅ-

 ٳڀْټن ٳِ حٿٜٲ حٿڄئهَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن أرخڅ ٬ّنِ حرن هخٿي كيػنِ  - 

 ٫زْي حهلل رن ًٍحكش ٷخٽ=
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ أنو ٿڂ َّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٠لَ اٙ أڅ -

 ّوَؽ ٳِ ٓٴَ أً ّٸيځ ڃن ٓٴَ.
ػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٫ن أنْ ٷخٽ=
أڅ حٿْيٌى ٻخنٌح اًح كخٟض حٿڄَأس ڃنيڂ ٿڂ ّئحٻڀٌىن ًٿڂ ّـخڃ٬ٌىن ٳِ حٿزٌْص ٳٔؤٽ -

أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ّٔؤٿٌنٺ ٫ن حٿڄلْٞ ٷپ ىٌ أًٍ 
طٸَرٌىن كظَ ٤ّيَڅ كظَ ٳَ٭ ڃن حّٓش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل  ٳخ٫ظِٿٌح حٿنٔخء ٳِ حٿڄلْٞ ًٙ
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ن٬ٌح ٻپ ِٗء اٙ حٿنټخف ٳزڀٮ ًٿٺ حٿْيٌى ٳٸخٿٌح ڃخ َّّي ىٌح حٿَؿپ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٛ
أڅ ّي٩ ڃن أڃَنخ ْٗجخ اٙ هخٿٴنخ ٳْو ٳـخء أْٓي رن ك٠َْ ٫ًزخى رن رَ٘ ٳٸخٙ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

و ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٧ننخ ين ٳظَْٰ ًؿاڅ حٿْيٌى ٷخٿض ٻٌح ًٻٌح أٳٚ نـخڃ٬
أنو ٷي ًؿي ٫ڀْيڄخ ٳوَؿخ ٳخٓظٸزڀظيڄخ ىيّش ڃن ٿزن اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٳؤٍٓپ ٳِ آػخٍىڄخ ٳٔٸخىڄخ ٳ٬َٳخ أنو ٿڂ ّـي ٫ڀْيڄخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ= - 
ِٗء ڃن كيّؼو اٙ ىٌح حٿليّغ  ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ ٻخڅ كڄخى رن ٓڀڄش ٙ ّڄيف أً ّؼنِ ٫ڀَ-

 ڃن ؿٌىطو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٫ڄَحڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ  - 

 ٷخٽ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻظذ اٿَ ٻٍَٔ ًٷَْٜح ًأٻْيٍ ىًڃش ّي٫ٌىڂ اٿَ حهلل -

 ٫ِ ًؿپ.
رن ڃييُ كيػنخ ٫ٍِس ٫ن ػڄخڃش رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن  - 

 حهلل أڅ أنٔخ ٻخڅ ٙ َّى حٿ٤ْذ ٷخٽ=
 ٫ًُڂ أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٙ َّى حٿ٤ْذ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هخٿي ٫ن أرِ  - 

 ٷٚرش ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٿټپ أڃش أڃْن ًأرٌ ٫زْيس أڃْن ىٌه حٕڃش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿٔيُ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ٿٌ ٫خٕ ارَحىْڂ حرن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿټخڅ ٛيّٸخ -

 نزْخ.
ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ  - 

 حٿٔيُ ٷخٽ=
 ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ حنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿٜٚس ٫ن ّڄْنو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أنو ڃَ٘ اٿَ  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ روزِ ٬َْٗ ًأىخٿو؟؟ ٓنوش ٷخٽ=
ٍىن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫ٍخ ٫ني ّيٌىُ رخٿڄيّنش ٳؤهٌ ڃنو ٬َْٗح ٕىڀش ًٷي -

ٷخٽ ًٿٸي ٓڄ٬ظو ًحص ٌّځ ّٸٌٽ ڃخ أڃَٔ ٫ني آٽ ڃلڄي ٛخ٩ كذ ًٙ ٛخ٩ رًَ اڅ ٫نيه 
 طٔ٪ نٌٔس ٌّڃجٌ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ  - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ= حهلل
ٿْْٜزن نخٓخ ٓٴ٪ ڃن حٿنخٍ ٫ٸٌرش رٌنٌد ٫ڄڀٌىخ ػڂ ّيهڀيڂ حهلل حٿـنش رٴ٠پ ٍكڄظو ٳْٸخٽ -

 ٿيڂ حٿـينڄٌْڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ًأُىَ رن حٿٸخٓڂ ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
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كْظِ كٌِٟ ڃؼپ ڃخ رْن حٿڄيّنش ًٛن٬خء أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃؼپ ڃخ رْن نخ-
 أً ڃؼپ ڃخ رْن حٿڄيّنش ٫ًڄخڅ ًٷخٽ أُىَ ڃؼپ ًٷخٽ ٫ڄخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض ٫ن  - 
 أنْ ٷخٽ=

ًڅ أڅ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿلٚٵ ّلڀٸو ًٷي أ٣خٱ رو أٛلخرو ڃخ َّّي-
 طٸ٪ ٬َٗس اٙ ٳِ ّي ٍؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫خڃَ  - 
 ٷخٽ=

ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٟؤ ٫ني ٻپ ٛٚس ٷڀض -
 ٳؤنظڂ ٻْٲ طٜن٬ٌڅ ٷخٽ ٻنخ نٜڀِ حٿٜڀٌحص رٌٌٟء ًحكي.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرِ ريِ رن أٓي كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ ػخرض كيػنخ ٫زي  - 
 حٿزنخنِ ٷخٽ ؿ٬ٴَ ٙ أكٔزو اٙ ٫ن أنْ ٷخٽ=

ڃ٤َنخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳوَؽ ٳلَٔ ػٌرو كظَ أٛخرو حٿڄ٤َ -
 ٷخٽ ٳٸْپ ٿو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿَڂ ٛن٬ض ىٌح ٷخٽ ٕنو كيّغ ٫يي رَرو.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ڃ٨ٴَ رن ڃيٍٹ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ٓڀڂ كي - 
 حٿ٬ڀٌُ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ٿڄخ نِٿض آّش حٿلـخد ؿجض أىهپ ٻڄخ ٻنض أىهپ ٳٸخٽ حٿنزِ -
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍحءٹ ّخ رنِ.

 ي ٫ن ٓڀڂ حٿ٬ڀٌُ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى رن ُّ - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٫ڀَ ٍؿپ ٛٴَس ٳټَىيخ ٷخٽ ٿٌ -

 أڃَطڂ ىٌح أڅ ّٰٔپ ىٌه حٿٜٴَس ٷخٽ ًٻخڅ ٙ ّټخى ٌّحؿو أكيح ٳِ ًؿيو رِ٘ء ّټَىو.
َ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل رن ؿز - 

 أنْ ٷخٽ 
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٰظٔپ ڃ٪ حٿڄَأس ڃن نٔخثو ڃن حٗنخء حٿٌحكي-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل رن ؿزَ  - 

 حٕنٜخٍُ ٷخٽ=
ٵ رٰٞ حٕرٜخٍ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ آّش حٿنٴخ-

 ًآّش حّٗڄخڅ كذ حٕنٜخٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ڃَس ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ًڃَس ٫ن  - 

 كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ڃخ ٻخڅ أكي ڃن حٿنخّ أكذ اٿْيڂ ٗوٜخ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخنٌح اًح ٍأًه -

 ٌڅ ڃن ٻَحىْظو ٿٌٿٺ.ٙ ّٸٌځ ٿو أكي ڃنيڂ ٿڄخ ٬ّڀڄ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ٫زْي حهلل رن أرِ رټَ ٫ن أنْ  - 

 ٷخٽ ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿټزخثَ أً ًٻَىخ ٷخٽ=
 حٿَ٘ٹ ًحٿ٬ٸٌٵ ًٷظپ حٿنٴْ ًٗيخىس حٿًٍِ أً ٷٌٽ حٿًٍِ.-
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٫ًزي حٿٜڄي حٿڄ٬نِ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ رن ّلَْ كيػنخ  أرِ كيػنخ ريَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 =ٷظخىس ٷخٽ

ٓؤٿض أنْ رن ڃخٿٺ ٷڀض ٻڂ كؾ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ كـش ًحكيس ًح٫ظڄَ -
أٍر٪ ڃَحٍ ٫ڄَطو ُڃن حٿليّزْش ٳِ ًُ حٿٸ٬يس ڃن حٿڄيّنش ٫ًڄَطو ڃن حٿـ٬َحنش ٳِ ًُ 

 .حٿٸ٬يس كْغ ٷٔڂ ٯنْڄش كنْن ٫ًڄَطو ڃ٪ كـظو
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ رن ّلَْ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ= - 
ٻنخ نؤطِ أنْ رن ڃخٿٺ ًهزخُه ٷخثڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌّڃخ ٻڀٌح ٳڄخ أ٫ڀڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ٍأٍ ٍٯْٴخ ڃَٷٸخ ًٙ ٗخس ٓڄ٤ْخ ٷ٢ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو كظَ ٿلٶ رَرو.
  كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل - 
أنيخ نِٿض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَؿ٬و ڃن حٿليّزْش ًأٛلخرو ّوخٿ٤ٌڅ حٿڄِڅ -

ًحٿټآرش ًٷي كْپ رْنيڂ ًرْن ڃٔخٻنيڂ ًنلَ ًحٿييُ رخٿليّزْش انخ ٳظلنخ ٿٺ ٳظلخ ڃزْنخ اٿَ 
څ ىڄخ أكذ اٿِ ڃن حٿينْخ ؿڄ٬ْخ ٷخٽ ٳڀڄخ ٷٌٿو َٛح٣خ ڃٔظٸْڄخ ٷخٽ ٿٸي أنِٿض ٫ڀِ آّظخ

طٚىڄخ ٷخٽ ٍؿپ ىنْجخ ڃَّجخ ّخ نزِ حهلل ٷي رْن حهلل ٿٺ ڃپ ّٴ٬پ رٺ ٳڄخ ّٴ٬پ رنخ ٳؤنِٽ حهلل 
٫ِ ًؿپ حّٓش حٿظِ ر٬يىخ ٿْيهپ حٿڄئڃنْن ًحٿڄئڃنخص ؿنخص طـَُ ڃن طلظيخ حٕنيخٍ كظَ 

 هظڂ حّٓش.
 كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريَ - 
ٓڄ٬ض ٷظخىس ّٸٌٽ ٳِ ٷٜٜو كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ   -

ّوَؽ ٷٌځ ڃن حٿنخٍ ر٬ي ڃخ ّْٜزيڂ ٓٴ٪ ڃن حٿنخٍ ٳْيهڀٌڅ حٿـنش ٳْٔڄْيڂ أىپ حٿـنش 
 حٿـينڄْْن ٷخٽ ًٻخڅ ٷظخىس ّظز٪ ىٌه حٿًَحّش ًحهلل أ٫ڀڂ ًٿټن أكٶ ڃن ٛيٷظڂ أٛلخد ٌٍٓٽ

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌّن حهظخٍىڂ حهلل ٿٜلزش نزْو ًاٷخڃش ىّنو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ٿټپ نزِ ى٫ٌس ٷي ى٫خ ريخ ٳخٓظـْذ ٿو ًانِ -

 ِ ٌّځ حٿٸْخڃش.حٓظوزؤص ى٫ٌطِ ٗٴخ٫ش ٕڃظ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٷخٽ= - 
ٷڀض ٕنْ أُ حٿڀزخّ ٻخڅ أ٫ـذ ٷخٽ ٫ٴخڅ أً أكذ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٷخٽ حٿلزَس.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّنزٌ حٿزَٔ ًحٿظڄَ ؿڄ٬ْخ.أڅ ٌٍٓٽ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن أٌّد ٫ن  - 

 أرِ ٷٚرش ٫ن أنْ ٷخٽ=
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷظپ ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ّظزخىَ حٿنخّ ٳِ حٿڄٔخؿي.-
ػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ أرخڅ ٷخٽ ريِ رن ِّّي حٿ٤٬خٍ ٫زي حهلل كيػنخ كي - 

 كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طِحٽ ؿينڂ طٸٌٽ ىپ ڃن ڃِّي ٷخٽ ٳْيٿِ ٳْيخ ٍد -
حٿ٬خٿڄْن ٷيڃو ٷخٽ ٳْنًُِ ر٠٬يخ اٿَ ر٬ٞ ًطٸٌٽ ٷ٢ ٷ٢ ر٬ِطٺ ًٙ ِّحٽ ٳِ حٿـنش ٳ٠پ 

 ظَ ّنِ٘ء حهلل ٿيخ هڀٸخ آهَ ٳْٔټنو ٳِ ٳ٠ٌٽ حٿـنش.ك
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٫ڀَ رن ڃ٬ٔيس كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٗٓٚځ ٫ٚنْش ًحّٗڄخڅ ٳِ حٿٸڀذ ٷخٽ ػڂ َّْ٘ -

 ىينخ حٿظٸٌٍ ىينخ. رْيه اٿَ ٛيٍه ػٚع ڃَحص ٷخٽ ػڂ ّٸٌٽ حٿظٸٌٍ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ؿََّ رن كخُځ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ٷظخىس ٷخٽ ٓؤٿض أنٔخ ٫ن ٬َٗ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻخڅ ٬َٗه ٍؿٚ ٿْْ -

 رخٿـ٬ي ًٙرخٿٔز٢ ٻخڅ رْن أًنْو ٫ًخطٸو.
 نخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ أرٌ ىٚٽ كيػ - 
ڃخ ه٤خ رنخ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ ٷخٽ ٙ اّڄخڅ ٿڄن ٙ أڃخنش ٿو ًٙ ىّن ٿڄن ٙ -

 ٫يي ٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ رن  - 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ٿو ڃخ أٛخرو ڃخٿٺ أڅ ٫ظزخڅ حٗظټَ ٫ْنو ٳز٬غ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 ٷخٽ=

ّخ ٌٍٓٽ حهلل ط٬خٽ ٛپ ٳِ رْظِ كظَ حطوٌه ڃٜڀَ ٷخٽ ٳـخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ًٓڀڂ ًڃن ٗخء حهلل ڃن أٛلخرو ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ًأٛلخرو 

اٿَ ڃخٿٺ رن ىهْ٘ڂ ّظليػٌڅ رْنيڂ ٳـ٬ڀٌح ٌّٻًَڅ ڃخ ّڀٸٌڅ ڃن حٿڄنخٳٸْن ٳؤٓنيًح ٨٫ڂ ًٿٺ 
ٳخنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ أٿْْ ّ٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأنِ ٌٍٓٽ حهلل 
ٳٸخٽ ٷخثپ رڀَ ًڃخ ىٌ ڃن ٷڀزو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل 

 هپ حٿنخٍ.ًأنِ ٌٍٓٽ حهلل ٳڀن ط٬٤ڄو حٿنخٍ أً ٷخٽ ٿن ّي
 ي حهلل كيػنِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫ز - 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٬ـزو حٿَإّخ حٿلٔنش ٳَرڄخ ٷخٽ ىپ ٍأٍ أكي ڃنټڂ -

ٍإّخ ٳبًح ٍأٍ حٿَؿپ ٍإّخ ٓؤٽ ٫نو ٳبڅ ٻخڅ ٿْْ رو رؤّ ٻخڅ أ٫ـذ ٿَإّخه اٿْو ٷخٽ 
أّض ٻؤنِ ىهڀض حٿـنش ٳٔڄ٬ض ريخ ًؿزش حٍطـض ٿيخ ٳـخءص حڃَأس ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٍ

حٿـنش ٳن٨َص ٳبًح ٷي ؿِء رٴٚڅ رن ٳٚڅ ًٳٚڅ رن ٳٚڅ كظَ ٫يص حػنِ ٫َ٘ ٍؿٚ ًٷي 
ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٓش ٷزپ ًٿٺ ٷخٿض ٳـِء ريڂ ٫ڀْيڂ ػْخد ٣خّ 

نيَ حٿزْيؽ ٷخٽ ٳٰڄٌٔح ٳْو نيَ حٿٔيم أً ٷخٽ اٿَ  ط٘وذ أًىحؿيڂ ٷخٽ ٳٸْپ حًىزٌح ريڂ اٿَ
ٳوَؿٌح ڃنو ًؿٌىيڂ ٻخٿٸڄَ ٿْڀش حٿزيٍ ٷخٽ ػڂ أطٌح رټَحِٓ ڃن ًىذ ٳٸ٬يًح ٫ڀْيخ ًأطَ 

رٜلٴو أً ٻڀڄش نلٌىخ ٳْيخ رَٔس ٳؤٻڀٌح ڃنيخ ٳڄخ ّٸڀزٌنيخ ٿ٘ٶ اٙ أٻڀٌح ڃن ٳخٻيش ڃخ أٍحىًح 
ڃن أڃَنخ ٻٌح ًٻٌح  ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻخڅًأٻڀض ڃ٬يڂ ٷخٽ ٳـخء حٿزَْ٘ ڃن طڀٺ حٿَّٔش 

ًأْٛذ ٳٚڅ ًٳٚڅ كظَ ٫ي حٗػنِ ٫َ٘ حٿٌّن ٫يطيڂ حٿڄَأس ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٫ڀِ رخٿڄَأس ٳـخءص ٷخٽ ٷِٜ ٫ڀَ ىٌح ٍإّخٹ ٳٸٜض ٷخٽ ىٌ ٻڄخ ٷخٿض ٿٌَٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 ٿڄ٬نِكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ح - 
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ= - 
أنزؤنخ ٫زْي حهلل رن أرِ رټَ ٫ن أنْ ٷخٽ ؿڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنخڃڀو ٳنټظين -

ٳِ حٍٕٝ ٳٸخٽ ىٌح حرن آىځ ًٷخٽ رْيه هڀٲ ًٿٺ ًٷخٽ ىٌح أؿڀو ٷخٽ ًأًڃؤ رْن ّيّو ٷخٽ ًػڂ 
 أڃڀو ػٚع ڃَحٍ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٷخٽ= - 
كيػنخ ڃٌَٓ أرٌ حٿ٬ٚء ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ -

 ٳِ أّخځ حٿ٘ظخء ًڃخ نيٍُ ڃخ ڃ٠َ ڃن حٿنيخٍ أٻؼَ أً ڃخ رٸِ.
ى ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخ - 

 ٷخٽ=
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٙ ّـخًُ ٬َٗه أًنْو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ= - 
أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ٳِ حٿـنش ٗـَس َّْٔ -

 يخ.حٿَحٻذ ٳِ ٧ڀيخ ڃخثش ٫خځ ٙ ّٸ٬٤
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
كٔزٺ ڃن نٔخء حٿ٬خٿڄْن ڃَّڂ حرنش ٫ڄَحڅ ًهيّـش رنض هٌّڀي ًٳخ٣ڄش حرنش ڃلڄي ًآْٓش -

 حڃَأس ٳ٫ٌَڅ.
 يػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ ك - 
رڀٮ ٛٴْش أڅ كٴٜش ٷخٿض انِ حرنش ّيٌىُ ٳزټض ٳيهپ ٫ڀْيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ًىِ طزټِ ٳٸخٽ ڃخ ٗؤنٺ ٳٸخٿض ٷخٿض ٿِ كٴٜش انِ حرنش ّيٌىُ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 طٶ حهلل ّخ كٴٜش.ًٓڀڂ انٺ حرنش نزِ ًاڅ ٫ڄٺ ٿنزِ ًانٺ ٿظلض نزِ ٳٴْڂ طٴوَ ٫ڀْٺ ٳٸخٽ ح

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ه٤ذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ؿڀْزْذ حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ اٿَ أرْيخ ٳٸخٽ كظَ -

ٳٌٻَ  أٓظؤڃَ أڃيخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳن٬ڂ اًح ٷخٽ ٳخن٤ڀٶ حٿَؿپ اٿَ حڃَأطو
ًٿٺ ٿيخ ٳٸخٿض ٙ ىخ حهلل اًح ڃخ ًؿي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ ؿڀْزْزخ ًٷي ڃن٬نخىخ 

څ ًٳٚڅ ٷخٽ ًحٿـخٍّش ٳِ ٓظَىخ طٔظڄ٪ ٷخٽ ٳخن٤ڀٶ حٿَؿپ َّّي أڅ ّوزَ حٿنزِ ڃن ٳٚ
٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌٿٺ ٳٸخٿض حٿـخٍّش أطَّيًڅ أڅ طَىًح

ًٓڀڂ أڃَه اڅ ٻخڅ ٷي ٍْٟو ٿټڂ ٳؤنټلٌه ٳټؤنيخ ؿڀض ٫ن أرٌّيخ ًٷخٙ ٛيٷض ٳٌىذ أرٌىخ 
اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ ٻنض ٷي ٍْٟظو ٳٸي ٍْٟنخه ٷخٽ ٳبنِ ٍْٟظو 

ٻْن ٷي ٳًِؿيخ ػڂ ٳ٩ِ أىپ حٿڄيّنش ٳَٻذ ؿڀْزْذ ٳٌؿيًه ٷي ٷظپ ًكٌٿو نخّ ڃن حٿڄَ٘
 ظيخ ًانيخ ٿڄن أنٴٶ رْض ٳِ حٿڄيّنش.ٷظڀظيڂ ٷخٽ أنْ ٳڀٸي ٍأّ

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٫ن هخٿي رن ِّّي ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ىٚٽ  - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أنو ٷخٽ=

أطَ ٍؿپ ڃن رنِ طڄْڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ًً ڃخٽ ٻؼَْ -
ٻْٲ أنٴٶ ًٻْٲ أٛن٪ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًًً أىپ ًًٿي ًكخَٟس ٳؤهزَنِ 
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ًٓڀڂ طوَؽ حٿِٻخس ڃن ڃخٿٺ ٳبنيخ ٣يَس ط٤يَٹ ًطٜپ أٷَرخءٹ ًط٬َٱ كٶ حٿٔخثپ 
ًحٿـخٍ ًحٿڄٔټْن ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٷڀپ ٿِ ٷخٽ ٳآص ًح حٿٸَرَ كٸو ًحٿڄٔټْن ًحرن حٿٔزْپ 

خس اٿَ ٌٍٓٿٺ ٳٸي رَثض ڃنيخ اٿَ حهلل كٔزِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اًح أىّض حٿِٻًٙ طزٌٍ طزٌَّح ٳٸخٽ 
ًٌٍٓٿو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ڂ اًح أىّظيخ اٿَ ٌٍٓٿِ ٳٸي رَثض ڃنيخ ٳڀٺ 

 أؿَىخ ًاػڄيخ ٫ڀَ ڃن ريٿيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ كيػنخ حرن ؿََّ ٷخٽ ٷخٽ حرن ٗيخد  - 

 أهزَنِ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ًىِ ڃلڄش ٳلڂ حٿنخّ ٳيهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٷي-

ًٓڀڂ حٿڄٔـي ًحٿنخّ ٷ٬ٌى ّٜڀٌڅ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿٸخ٫ي نٜٲ 
 ٛٚس حٿٸخثڂ ٳظـ٘ڂ حٿنخّ حٿٜٚس ٷْخڃخ.

ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ - 
ٷخٽ ىهپ ٫ڀْنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٫نينخ ٳ٬َٵ ًؿخءص أڃْ رٸخًٍٍس ٳـ٬ڀض 
طٔڀض حٿ٬َٵ ٳْيخ ٳخٓظْٸ٦ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ أځ ٓڀْڂ ڃخ ىٌح حٿٌُ طٜن٬ْن 

 ذ حٿ٤ْذ.َٷٺ نـ٬ڀو ٳِ ٣ْزنخ ًىٌ ڃن أ٣ْٷخٿض ىٌح ٫
 أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ آطِ رخد حٿـنش ٌّځ حٿٸْخڃش ٳؤٓظٴظق ٳْٸٌٽ حٿوخُڅ ڃن -

 أنض ٷخٽ ٳؤٷٌٽ ڃلڄي ٷخٽ ّٸٌٽ رٺ أڃَص أڅ ٙ أٳظق ٕكي ٷزڀٺ.
رض ٫ن أنْ ٷخٽ ر٬غ ٌٍٓٽ كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ػخ كيػنخ ٫زي حهلل - 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْٔٔش ٫ْنخ ّن٨َ ڃخ ٳ٬ڀض ٫َْ أرِ ٓٴْخڅ ٳـخء ًڃخ ٳِ حٿزْض أكي 
ٯَُْ ًٯَْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ أىٍُ ڃخ حٓظؼنَ ر٬ٞ نٔخثو ٳليػو 

ٻخڅ ٧يَه و ًٓڀڂ ٳظټڀڂ ٳٸخٽ اڅ ٿنخ ٣ڀزش ٳڄن حٿليّغ ٷخٽ ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
كخَٟح ٳڀَْٻذ ڃ٬نخ ٳـ٬پ ٍؿخٽ ّٔظؤًنٌنو ٳِ ٧يَ ٿيڂ ٳِ ٫ڀٌ حٿڄيّنش ٷخٽ ٙ اٙ ڃن 

ٻخڅ ٧يَه كخَٟح ٳخن٤ڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو كظَ ٓزٸٌح حٿڄَ٘ٻْن 
ٙ ّظٸيڃن أكي ڃنټڂ اٿَ ِٗء اٿَ ريٍ ًؿخء حٿڄَ٘ٻٌڅ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

أنخ أًًنو ٳينخ حٿڄَ٘ٻٌڅ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷٌڃٌح اٿَ ؿنش  كظَ أٻٌڅ
٫َٟيخ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ٷخٽ ّٸٌٽ ٫ڄَْ رن حٿلڄخځ حٕنٜخٍُ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ؿنش 

٫َٟيخ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ٷخٽ ن٬ڂ ٳٸخٽ رن رن ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ 
خ ٌٍٓٽ حهلل اٙ ٍؿخء أڅ أٻٌڅ ڃن أىڀيخ ٷخٽ ٳبنٺ ڃن لڄڀٺ ٫ڀَ ٷٌٿٺ رن رن ٷخٽ ٙ ًحهلل ّّ

أىڀيخ ٷخٽ ٳؤهَؽ ػڄَحص ڃن ٷَنو ٳـ٬پ ّؤٻپ ڃنين ػڂ ٷخٽ ٿجن أنخ كْْض كظٍآٻپ طڄَحطِ 
 ىٌه انيخ ٿلْخس ٣ٌّڀش ٷخٽ ػڂ ٍڃَ رڄخ ٻخڅ ڃ٬و ڃن حٿظڄَ ػڂ ٷخطڀيڂ كظَ ٷظپ.

ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٿڄخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن  - 
نِٿض ىٌه حّٓش ّخ أّيخ حٿٌّن آڃنٌح ٙ طَٳ٬ٌح أٌٛحطټڂ ٳٌٵ ٌٛص حٿنزِ اٿَ ٷٌٿو ًأنظڂ ٙ 
ط٬ًَ٘څ ًٻخڅ ػخرض رن ٷْْ رن حٿ٘ڄخّ ٍٳْ٪ حٿٌٜص ٳٸخٽ أنخ حٿٌُ ٻنض أٍٳ٪ ٌٛطِ 

و كِّنخ ٢ ٫ڄڀِ أنخ ڃن أىپ حٿنخٍ ًؿڀْ ٳِ أىڀحهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كز ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ
ٳظٴٸيه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخن٤ڀٶ ر٬ٞ حٿٸٌځ اٿْو ٳٸخٿٌح ٿو طٴٸيٹ ٌٍٓٽ حهلل 
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ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخٿٺ ٳٸخٽ أنخ حٿٌُ أٍٳ٪ ٌٛطِ ٳٌٵ ٌٛص حٿنزِ ًأؿيَ رخٿٸٌٽ كز٢ 
ن ًٓڀڂ ٳؤهزًَه رڄخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٙ رپ ىٌ ڃ٫ڄڀِ ًأنخ ڃن أىپ حٿنخٍ ٳؤطٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

أىپ حٿـنش ٷخٽ أنْ ًٻنخ نَحه ّڄِ٘ رْن أ٧يَنخ ًنلن ن٬ڀڂ أنو ڃن أىپ حٿـنش ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ 
حٿْڄخڃش ٻخڅ ٳْنخ ر٬ٞ حٗنټ٘خٱ ٳـخء ػخرض رن ٷْْ رن ٗڄخّ ًٷي طلن٢ ًٿزْ ٻٴنو ٳٸخٽ 

 رجٔڄخ ط٬ٌىًڅ أٷَحنټڂ ٳٸخطڀيڂ كظَ ٷظپ.
 ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ - 
ٿٸي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿلٚٵ ّلڀٸو ًأ٣خٱ رو أٛلخرو ٳڄخ َّّيًڅ -

 أڅ طٸ٪ ٬َٗس اٙ ٳِ ّي ٍؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ ٻخڅ حٿنزِ  - 

أىپ حٿڄيّنش رآنْظيڂ ٳْيخ حٿڄخء ٳڄخ ّئطَ ربنخء  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ حٿٰيحس ؿخء هيځ
 اٙ ٯڄْ ّيه ٳْيخ ٳَرڄخ ؿخإه ٳِ حٿٰيحس حٿزخٍىس ٳٰڄْ ّيه ٳْيخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٫ًٴخڅ حٿڄ٬نِ ٷخٙ= - 
كيػنخ ٓڀڄخڅ ٫ن ػخرض ٷخٽ ٻنخ ٫ني أنْ رن ڃخٿٺ ٳټظذ ٻظخرخ رْن أىڀو ٳٸخٽ حٗييًح ّخ -

ء ٷخٽ ػخرض ٳټؤنِ ٻَىض ًٿٺ ٳٸڀض ّخ أرخ كڄِس ٿٌ ٓڄْظيڂ رؤٓڄخثيڂ ٷخٽ ًڃخ ڃ٬َ٘ حٿٸَح
رؤّ ًٿٺ أڅ أٷپ ٿټڂ ٷَحء أٳٚ أكيػټڂ ٫ن اهٌحنټڂ حٿٌّن ٻنخ نٔڄْيڂ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل 

ٿڀْپ حن٤ڀٸٌح اٿَ ڃ٬ڀڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٸَحء ٳٌٻَ أنيڂ ٻخنٌح ٓز٬ْن ٳټخنٌح اًح ؿنيڂ ح
ٌٓڅ حٿڀْپ كظَ ّٜزلٌح ٳبًح أٛزلٌح ٳڄن ٻخنض ٿو ٷٌس حٓظ٬ٌد ڃن حٿڄخء ٿيڂ رخٿڄيّنش ٳْيٍ

ًأٛخد ڃن حٿل٤ذ ًڃن ٻخنض ٫نيه ٬ٓش حؿظڄ٬ٌح ٳخٗظًَح حٿ٘خس ًأٛڀلٌىخ ٳْٜزق ًٿٺ 
 ڃ٬ڀٸخ رلـَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ أْٛذ هزْذ ر٬ؼيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

ْيڂ هخٿِ كَحځ ٳٸخٽ كَحځ ٕڃَْىڂ ى٫نِ ٳٖهزَ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطٌح ٫ڀَ كِ ڃن رنِ ٓڀْڂ ًٳ
ىئٙء انخ ٿٔنخ اّخىڂ طَّي كظَ ّوڀٌح ًؿينخ ًٷخٽ ٫ٴخڅ ٳْوڀٌڅ ًؿينخ ٳٸخٽ ٿيڂ كَحځ انخ 

ٿٔنخ اّخٻڂ نَّي ٳوڀٌح ًؿينخ ٳخٓظٸزڀو ٍؿپ رخٿَڃق ٳؤنٴٌه ڃنو ٳڀڄخ ًؿي حٿَڃق ٳِ ؿٌٳو ٷخٽ 
ٳڄخ رٸِ أكي ڃنيڂ ٳٸخٽ أنْ ٳڄخ ٍأّض ٌٍٓٽ أٻزَ ٳِص ًٍد حٿټ٬زش ٷخٽ ٳخن٤ًٌح ٫ڀْيڂ  حهلل

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿي ٫ڀَ ِٗء ٷ٢ ًؿيه ٫ڀْيڂ ٳڀٸي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٛٚس حٿٰيحس ٍٳ٪ ّيّو ٳي٫خ ٫ڀْيڂ ٳڀڄخ ٻخڅ ر٬ي ًٿٺ اًح أرٌ ٣ڀلش ّٸٌٽ ٿِ 

ٽ ڃيٚ ٳبنو ٷي أٓڀڂ ًٷخٽ ٫ٴخڅ حځ ٷخٽ ٷڀض ٿو ڃخٿو ٳ٬پ حهلل رو ًٳ٬پ ٷخىپ ٿٺ ٳِ ٷخطپ كَ
 ٍٳ٪ ّيّو ّي٫ٌ ٫ڀْيڂ ًٷخٽ أرٌ حٿن٠َ ٍٳ٪ ّيّو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ  - 
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ڄخنِ ٿٺ ٷخٽ ٷخٽ ٕرِ رن ٻ٬ذ أڃَنِ ٍرِ ٫ِ ًؿپ أڅ أٷَأ ٫ڀْٺ حٿٸَآڅ ٷخٽ أرِ أًٓ-
 ن٬ڂ ٳزټَ أرِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ أڅ أْٓي رن  - 
ك٠َْ ًٍؿٚ آهَ ڃن حٕنٜخٍ طليػخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش ٳِ كخؿش 

 ٛڀَ حهلل ٿيڄخ كظَ ًىذ ڃن حٿڀْپ ٓخ٫ش ًٿْڀش ٗيّيس حٿ٨ڀڄش ػڂ هَؿخ ڃن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل
٫ڀْو ًٓڀڂ ّنٸڀزخڅ ًرْي ٻپ ًحكي ڃنيڄخ ٫ْٜش ٳؤٟخءص ٫ٜخ أكيىڄخ ٿيڄخ كظَ ڃْ٘خ ٳِ 



  

 

 

Page 200 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

ٌٟثيخ كظَ اًح حٳظَٵ ريڄخ حٿ٤َّٶ أٟخءص ٿٔهَ ٫ٜخه ٳڄَ٘ ٻپ ًحكي ڃنيڄخ ٳِ ٌٟء 
 ٫ٜخه كظَ رڀٮ اٿَ أىڀو.

 نْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن أ - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حهلل ّخ حرن آىځ اڅ ًٻَطنِ ٳِ نٴٔٺ ًٻَطٺ ٳِ -

نٴِٔ ًاڅ ًٻَطنِ ٳِ ڃٖ ًٻَطٺ ٳِ ڃٖ ڃن حٿڄٚثټش أً ٳِ ڃٖ هَْ ڃنيڂ ًاڅ ىنٌص ڃنِ 
ٗزَح ىنٌص ڃنٺ ًٍح٫خ ًاڅ ىنٌص ڃنِ ًٍح٫خ ىنٌص ڃنٺ رخ٫خ ًاڅ أطْظنِ طڄِ٘ أطْظٺ 

 خىس ٳخهلل ٫ِ ًؿپ أ٩َٓ رخٿڄٰٴَس.أىًَٽ ٷخٽ ٷظ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ أً  - 

 ٯَْه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظؤًڅ ٫ڀَ ٬ٓي رن ٫زخىس ٳٸخٽ=
ڀَ حهلل حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ ًٍكڄش حهلل ٳٸخٽ ٬ٓي ٫ًڀْٺ حٿٔٚځ ًٍكڄش حهلل ًٿڂ ّٔڄ٪ حٿنزِ ٛ-

٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٓڀڂ ػٚػخ ًٍى ٫ڀْو ٬ٓي ػٚػخ ًٿڂ ّٔڄ٬و ٳَؿ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ًحطز٬و ٬ٓي ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل رؤرِ أنض ًأڃِ ڃخ ٓڀڄض طٔڀْڄش اٙ ىِ رؤًنِ ًٿٸي ٍىىص 

ن حٿزَٻش ػڂ أىهڀو حٿزْض ٳٸَد ٿو ُرْزخ ٓڄ٬ٺ أكززض أڅ حٓظټؼَ ڃن ٓٚڃٺ ًڃ٫ڀْٺ ًٿڂ أ
نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٳَ٭ ٷخٽ أٻپ ٬٣خڃټڂ حٕرَحٍ ًٛڀض ٫ڀْټڂ حٿڄٚثټش  ٳؤٻپ

 ًأٳ٤َ ٫نيٻڂ حٿٜخثڄٌڅ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ َّْ٘ ٳِ حٿٜٚس.-
ِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 كٴٚ رن ٫زْي حهلل رن أنْ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـڄ٪ رْن حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ًحٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء ٳِ -

 حٿٔٴَ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٷخٽ= - 
٫ن أنْ ٷخٽ ٿڄخ حٳظظق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هْزَ ٷخٽ ٓڄ٬ض ػخرظخ ّليع -

حٿلـخؽ رن ١ٚ٫ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ رڄټش ڃخٙ ًاڅ ٿِ ريخ أىٚ ًانِ أٍّي أڅ آطْيڂ ٳؤنخ ٳِ 
كپ اڅ أنخ نڀض ڃنٺ أً ٷڀض ْٗجخ ٳؤًڅ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٸٌٽ ڃخٗخء 

ِ ٿِ ڃخ ٻخڅ ٫نيٹ ٳبنِ أٍّي أڅ أٗظَُ ڃن ٯنخثڂ ڃلڄي كْن ٷيځ ٳٸخٽ حؿڄ٬ٳؤطَ حڃَأطو 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ٳبنيڂ ٷي حٓظزْلٌح ًأْٛزض أڃٌحٿيڂ ٷخٽ ٳٴ٘خ ًٿٺ ٳِ ڃټش 

ًحنٸڄ٪ حٿڄٔڀڄٌڅ ًأ٧يَ حٿڄَ٘ٻٌڅ ٳَكخ ًًٍَٓح ٷخٽ ًرڀٮ حٿوزَ حٿ٬زخّ ٳ٬ٸَ ًؿ٬پ ٙ 
ڃٸٔڂ ٷخٽ ٳؤهٌ حرنخ ٿو ّٸخٽ ٿو ٷؼڂ ٤ْ٪ أڅ ّٸٌځ ٷخٽ ڃ٬ڄَ ٳؤهزَنِ ٫ؼڄخڅ حٿـٍُِ ٫ن ّٔظ

ٳخٓظڀٸَ ٳ٬ٌٟو ٫ڀَ ٛيٍه ًىٌ ّٸٌٽ كِ ٷؼڂ كِ ٷؼڂ ٗزْو ًُ حٕنٲ حٕٗڂ رنِ ًُ 
حٿن٬ڂ َّٯڂ ڃن ٍٯڂ ٷخٽ ػخرض ٫ن حٿلـخؽ ٫ن أنْ ػڂ أٍٓپ ٯٚڃخ اٿَ حٿلـخؽ رن ١ٚ٫ 

ٿٰٚڃو  ٳڄخ ٫ًي حهلل هَْ ڃڄخ ؿجض رو ٷخٽ حٿلـخؽ رن ١ٚ٫ًّڀٺ ڃخ ؿجض رو ًڃخًح طٸٌٽ 
حٷَأ ٫ڀَ أرِ حٿٴ٠پ حٿٔٚځ ًٷپ ٿو ٳڀْوپ ٿِ ٳِ ر٬ٞ رٌْطو ٓطْو ٳبڅ حٿوزَ ٫ڀَ ڃخ َّٔه 
ٳـخء ٯٚڃو ٳڀڄخ رڀٮ رخد حٿيحٍ ٷخٽ أرَ٘ ّخ أرخ حٿٴ٠پ ٷخٽ ٳٌػذ حٿ٬زخّ ٳَكخ كظَ ٷزپ رْن 

ْو ڂ ؿخءه حٿلـخؽ ٳؤهزَه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ٫ْنْو ٳؤهزَه ڃخ ٷخٽ حٿلـخؽ ٳؤ٫ظٸو ػ
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ًٓڀڂ ٷي حٳظظق هْزَ ًٯنڂ أڃٌحٿيڂ ًؿَص ٓيخځ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ أڃٌحٿيڂ ًح٤ٛٴَ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٴْش رنض كِْ ٳخطوٌىخ ٿنٴٔو ًهَْىخ أڅ ٬ّظٸيخ ًطټٌڅ ًُؿظو أً 

ؿجض ٿڄخٽ ٻخڅ ٿِ ىينخ أٍىص أڅ  طڀلٶ رؤىڀيخ ٳخهظخٍص أڅ ٬ّظٸيخ ًطټٌڅ ًُؿظو ًٿټنِ
خٓظؤًنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤًڅ ٿِ أڅ أٷٌٽ ڃخ ٗجض ٳؤهٲ أؿڄ٬و ٳؤًىذ رو ٳ

٫نِ ػٚػخ ػڂ حًٻَ ڃخ ريح ٿٺ ٷخٽ ٳـڄ٬ض حڃَأطو ڃخ ٻخڅ ٫نيىخ ڃن كڀِ ًڃظخ٩ ٳـڄ٬ظو 
خٽ ڃخ ٳ٬پ ًُؿٺ ٳيٳ٬ظو اٿْو ػڂ حٓظڄَ رو ٳڀڄخ ٻخڅ ر٬ي ػٚع أطَ حٿ٬زخّ حڃَأس حٿلـخؽ ٳٸ

ح ًٷخٿض ٙ ّوِّٺ حهلل ّخ أرخ حٿٴ٠پ ٿٸي ٗٶ ٫ڀْنخ حٿٌُ ٳؤهزَطو أنو ٷي ًىذ ٌّځ ٻٌح ًٻٌ
رڀٰٺ ٷخٽ أؿپ ٙ ّوِنِ حهلل ًٿڂ ّټن رلڄي حهلل اٙ ڃخ أكززنخ ٳظق حهلل هْزَ ٫ڀَ ٌٍٓٿو ٛڀَ 

ٛٴْش رنض  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿَص ٳْيخ ٓيخځ حهلل ًح٤ٛٴَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
خٿلٸِ رو ٷخٿض أ٧نٺ ًحهلل ٛخىٷخ ٷخٽ ٳبنِ كِْ ٿنٴٔو ٳبڅ ٻخنض ٿٺ كخؿش ٳِ ًُؿٺ ٳ

ٛخىٵ حٕڃَ ٫ڀَ ڃخ أهزَطٺ ٳٌىذ كظَ أطَ ڃـخٿْ ٷَّٖ ًىڂ ّٸٌٿٌڅ اًح ڃَ ريڂ ٙ 
ّْٜزٺ اٙ هَْ ّخ أرخ حٿٴ٠پ ٷخٽ ٿيڂ ٿڂ ّٜزنِ اٙ هَْ رلڄي حهلل ٷي أهزَنِ حٿلـخؽ رن 

٤ٴَ ٛٴْش ٿنٴٔو ًٷي ٳظليخ حهلل ٫ڀَ ٌٍٓٿو ًؿَص ٳْيخ ٓيخځ حهلل ًحٛ ١ٚ٫ أڅ هْزَ ٷي
ٓؤٿنِ أڅ أهٴِ ٫ڀْو ػٚػخ ًانڄخ ؿخء ٿْؤهٌ ڃخٿو ًڃخ ٻخڅ ٿو ڃن ِٗء ىينخ ػڂ ٌّىذ ٷخٽ ٳَى 
حهلل حٿټآرش حٿظِ ٻخنض رخٿڄٔڀڄْن ٫ڀَ حٿڄَ٘ٻْن ًهَؽ حٿڄٔڀڄٌڅ ًڃن ٻخڅ ىهپ رْظو ڃټظجزخ 

رش أً ٯ٦ْ أً ٬ّنِ ڃخ ٻخڅ ڃن ٻآ كظَ أطٌح حٿ٬زخّ ٳؤهزَىڂ حٿوزَ ٳَٔ حٿڄٔڀڄٌڅ ًٍى حهلل
 كِڅ ٫ڀَ حٿڄَ٘ٻْن.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ ٷخٽ= - 
 ٍأّض ٫ني أنْ رن ڃخٿٺ ٷيف حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْو ٟزش ڃن ٳ٠ش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن كڄْي ٷخٽ= - 
 رن ڃخٿٺ ٷيكخ ٻخڅ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْو ٟزش ٳ٠ش. ٍأّض ٫ني أنْ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ػخرض ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٛڀَ  ٷڀض ٕنْ كيػنخ ّخ أرخ كڄِس ڃن ىٌه ح٫ٕخؿْذ ْٗجخ ٗييطو ٙ طليػو ڃن ٯَْٹ-

ػڂ حن٤ڀٶ كظَ ٷ٬ي ٫ڀَ حٿڄٸخ٫ي حٿظِ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿ٨يَ ٌّڃخ 
ّؤطْو ٫ڀْيخ ؿزَّپ ٳـخء رٚٽ ٳنخىحه رخٿ٬َٜ ٳٸخځ ٻپ ڃن ٻخڅ ٿو رخٿڄيّنش أىپ ّٸ٠ِ حٿلخؿش 

ًّْٜذ ڃن حٿٌٌٟء ًرٸِ ٍؿخٽ ڃن حٿڄيخؿَّن ٿْْ ٿيڂ أىخٿِ رخٿڄيّنش ٳؤطَ ٌٍٓٽ حهلل 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٴو ٳِ ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸيف أًٍف ٳْو ڃخء ٳٌٟ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  ٛڀَ حهلل

حٗنخء ٳڄخ ًٓ٪ حٗنخء ٻٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڀيخ ٳٸخٽ ريئٙء حٍٕر٪ ٳِ 
حٗنخء ػڂ ٷخٽ حىنٌح ٳظٌٟئًح ًّيه ٳِ حٗنخء ٳظٌٟئًح كظَ ڃخ رٸِ ڃنيڂ أكي اٙ طٌٟؤ ٷخٽ 

 َحىڂ ٷخٽ رْن حٿٔز٬ْن ًحٿؼڄخنْن.ٷڀض ّخ أرخ كڄِس ٻڂ ط
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل - 
ٷڀض ٕنْ كيػنخ رِ٘ء ڃن ىٌه ح٫ٕخؿْذ ٙ طليػو ٫ن ٯَْٹ ٷخٽ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿ٨يَ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.
ْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أن - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
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ٗٶ ٫ڀَ حٕنٜخٍ حٿنٌحٟق ٳخؿظڄ٬ٌح ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔؤٿٌنو أڅ ّټَُ ٿيڂ -
نيَح ْٓلخ ٳٸخٽ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَكزخ رخٕنٜخٍ ًحهلل ٙ طٔؤٿٌنِ حٿٌْځ 

نڄٌىخ ْٗجخ اٙ أ٤٫ْظټڄٌه ًٙ أٓخٽ حهلل ٿټڂ ْٗجخ اٙ أ٤٫خنْو ٳٸخٽ ر٠٬يڂ ٿز٬ٞ حٯظ
ٿڄٰٴَس ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل حى٩ حهلل ٿنخ رخٿڄٰٴَس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًح٣ڀزٌح ح

 .ًٓڀڂ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًٕرنخء حٕنٜخٍ ًٕرنخء أرنخء حٕنٜخٍ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حٿڄزخٍٹ كيػنِ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻخڅ ٍؿپ ّڀلي ًآهَ ٠َّف ٳٸخٿٌح نٔظوَْ  ٿڄخ-

 ٍرنخ ٳز٬غ اٿْيڄخ ٳؤّيڄخ ٓزٶ طَٻنخه ٳؤٍٓپ اٿْيڄخ ٳٔزٶ ٛخكذ حٿڀلي ٳؤٿليًح ٿو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٫ڄَحڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن أ٧يَنخ ٳڄخ نيْض ٫نو.ٻٌحنِ أرٌ ٣ڀلش ًٌٍٓٽ ح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫ڀَ ََّٓ ڃ٤٠ـ٪ ڃَڃپ ر٢َّ٘ 
رو ًىهپ ٫ڄَ ٳخنلَٱ ًطلض ٍأٓو ًٓخىس ڃن آىځ كٌ٘ىخ ٿْٲ ٳيهپ ٫ڀْو نٴَ ڃن أٛلخ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حنلَحٳو ٳڀڂ َّ ٫ڄَ رْن ؿنزو ًرْن حٿ٢َّ٘ ػٌرخ ًٷي أػَ 
حٿ٢َّ٘ رـنذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزټَ ٫ڄَ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٍَٔ ًٷَْٜ ٽ ًحهلل اٙ أڅ أٻٌڅ أ٫ڀڂ أنٺ أٻَځ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن ٻڃخ ّزټْٺ ّخ ٫ڄَ ٷخ
ًىڄخ ٬ّزؼخڅ ٳِ حٿينْخ ٳْڄخ ٬ّزؼخڅ ٳْو ًأنض ّخ ٌٍٓٽ حهلل رخٿڄټخڅ حٿٌُ أٍٍ ٳٸخٽ حٿنزِ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ طََٟ أڅ طټٌڅ ٿيڂ حٿينْخ ًٿنخ حٓهَس ٷخٽ ٫ڄَ رڀَ ٷخٽ ٳبنو 

 ٻٌحٹ.
يْذ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛ - 

 أنْ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿَْىڅ ٫ڀَ حٿلٌٝ ٍؿٚڅ ڃڄن ٷي ٛلزنِ ٳبًح -

 ٍأّظيڄخ ٍٳ٬خ ٿِ حهظڀـخ ىًنِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس ٫ن حٿڄوظخٍ رن ٳڀٴپ ٫ن أنْ  - 

 ٷخٽ=
 ٿـنش.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنخ أًٽ ٗٴْ٪ ٳِ ح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ أنزؤنخ أرٌ ٫ڄَ ًڃزخٍٹ حٿوْخ١ ؿي ًٿي ٫زخى  - 

 رن ٻؼَْ ٷخٽ=
ٓؤٿض ػڄخڃش رن ٫زي حهلل رن أنْ ٫ن حٿ٬ِٽ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ؿخء ٍؿپ اٿَ -

ڀڂ ٿٌ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓؤٽ ٫ن حٿ٬ِٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
حٿڄخء حٿٌُ ّټٌڅ ڃنو حٿٌٿي أىَٷظو ٫ڀَ ٛوَس ٕهَؽ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃنيخ أً ٿوَؽ ڃنيخ ًٿي 

 حٿ٘ٺ ڃنو ًٿْوڀٸن حهلل نٴٔخ ىٌ هخٿٸيخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ڃ٬ٔيس ٫ن ٷَس رن هخٿي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ؿزپ رلزنخ ًنلزو. أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ أُكيح ٳٸخٽ-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ ٫ن حٿَرْ٪ رن أنْ ًكڄْي  - 
 ٫ن أنْ ٷخٽ=

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنيزش ًڃن حنظيذ ٳڀْْ ڃنخ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّنزٌ حٿظڄَ ًحٿِرْذ ؿڄ٬ْخ ًأڅ ّنزٌ حٿظڄَ ًحٿزَٔ -

 ؿڄ٬ْخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٣ڀلش ٫ن كڄْي ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
أٓٴپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حُٗحٍ اٿَ نٜٲ حٿٔخٵ ًاٿَ حٿټ٬زْن ٙ هَْ ٳِ -

 ڃن ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٫َْٔ رن ٣يڄخڅ حٿزټَُ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
ؿخء ٍؿپ كظَ ح٣ڀ٪ ٳِ كـَس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ٳؤهٌ ڃ٘ٸٜخ ٳـخء كظَ كخًٍ رخٿَؿپ ًؿخء رو ٳؤهنْ حٿَؿپ ٳٌىذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ٬ْٓي حرن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ڃخ رخٽ أٷٌحځ َّٳ٬ٌڅ أرٜخٍىڂ اٿَ حٿٔڄخء ٳِ -

 ٛٚطيڂ ٳخٗظي ٷٌٿو ٳِ ًٿٺ كظَ ٷخٽ ٿْنظين ٫ن ًٿٺ أً ٿظو٤ٴن أرٜخٍىڂ.
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن كيػنخ ٫زي ح - 

 أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ّيٌىّخ ٓڀڂ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ=
حٿٔخځ ٫ڀْٺ ٷخٽ ٍىًه ٫ڀِ ٷخٽ أٷڀض حٿٔخځ ٫ڀْٺ ٷخٽ ن٬ڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ٺ.ًٓڀڂ اًح ٓڀڂ ٫ڀْټڂ أىپ حٿټظخد ٳٸٌٿٌح ٫ًڀْ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّڄن٬ټڂ أًحڅ رٚٽ ڃن حٿٔلٌٍ ٳبڅ ٳِ رَٜه ْٗجخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ كيػنِ كْٔن رن ًحٷي كيػنِ ڃ٬خً رن  - 

 ُىُ ٷخٽ=كَڃڀش حٕ
ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ّڄ٤َ حٿنخّ -

 ڃ٤َح ٫خڃخ ًٙ طنزض حٍٕٝ ْٗجخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ كْٔن رن ًحٷي كيػنِ ػخرض حٿزنخنِ  - 

 كيػنِ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً ڃَ ٍؿپ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ ّخ ٌٍٓٽ ٻنض ؿخٿٔخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

حهلل انِ ٕكذ ىٌح حٿَؿپ ٷخٽ ىپ أ٫ڀڄظو ًٿٺ ٷخٽ ٙ ٳٸخٽ ٷڂ ٳؤ٫ڀڄو ٷخٽ ٳٸخځ اٿْو ٳٸخٽ ّخ ىٌح 
 ًحهلل انِ ٕكزٺ ٳِ حهلل ٷخٽ أكزٺ حٿٌُ أكززظنِ ٿو.

حٷي كيػنِ ػخرض حٿزنخنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ كْٔن رن ً - 
كيػنِ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٳ٪ اٿَ كٴٜش حرنش ٫ڄَ ٍؿٚ 
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ٳٸخٽ حكظٴ٨ِ رو ٷخٽ ٳٰٴڀض كٴٜش ًڃ٠َ حٿَؿپ ٳيهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ًٷخٽ ّخ كٴٜش ڃخ ٳ٬پ حٿَؿپ ٷخٿض ٯٴڀض ٫نو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳوَؽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٤٪ حهلل ّيٹ ٳَٳ٬ض ّيّيخ ىټٌح ٳيهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ  حهلل
ڃخ ٗؤنٺ ّخ كٴٜش ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷڀض ٷزپ ٿِ ٻٌح ًٻٌح ٳٸخٽ ٿيخ ٛٴِ ّيّٺ ٳبنِ ٓؤٿض 

 أڃظِ ى٫ٌص حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀْو أڅ ّـ٬ڀيخ ٿو ڃٰٴَس. حهلل ٫ِ ًؿپ أّڄخ انٔخڅ ڃن
ػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
ؿخء ٍؿپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ انِ أكذ ىٌه حٿٌٍٔس ٷپ ىٌ حهلل أكي -

 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كزٺ اّخىخ أىهڀٺ حٿـنش.
 ٿْي كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌ - 
 ٓڄ٬ض ػخرظخ ٫ن أنْ ٷخٽ ٷخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أكذ ىٌه حٿٌٍٔس ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ص ڃخ ٿڄخ ٷخٿض ٳخ٣ڄش ًٿٺ ٬ّنِ ٿڄخ ًؿي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻَد حٿڄٌ-

ًؿي ٷخٿض ٳخ٣ڄش ًح ٻَرخه ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ رنْش انو ٷي ك٠َ رؤرْٺ ڃخ 
 ٿْْ حهلل رظخٍٹ ڃنو أكيح ٿڄٌحٳخس ٌّځ حٿٸْخڃش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ كيػنخ حٿڄزخٍٹ كيػنِ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٿڄخ ٷخٿض ٳخ٣ڄش ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
 يػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ڃلڄي رن ٣ڀلش ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل ك - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٰيًس ٳِ ٓزْپ حهلل أً ًٍكش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ -

ٳْيخ ًٿٸخد ٷٌّ أكيٻڂ أً ڃٌٟ٪ ٷيه ٬ّنِ ٣ٌٓو ڃن حٿـنش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ ًٿٌ 
ٿَ حٍٕٝ ٿڄٖص ڃخ رْنيڄخ ٍّلخ ًٿ٤خڅ ڃخ رْنيڄخ ح٣ڀ٬ض حڃَأس ڃن نٔخء أىپ حٿـنش ا

 .هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ ًٿنْٜٴيخ ٫ڀَ ٍأٓيخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿيخٗڄِ ٬ّنِ ٓڀْڄخڅ ٫ن حٓڄ٬ْپ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ  - 

 ڃ٬نخه.
أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زخىس كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل رن  - 

 ٣ڀلش ٓڄ٪ أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
ٻخڅ أرٌ ٣ڀلش أٻؼَ أنٜخٍُ رخٿڄيّنش ڃخٙ ًٻخڅ أكذ أڃٌحٿو اٿْو رَْكخء ًٻخنض ڃٔظٸزڀش -

حٿڄٔـي ٳټخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيهڀيخ ًَّ٘د ڃن ڃخء ٳْيخ ٣ْذ ٷخٽ أنْ ٳڀڄخ 
 اڅ حهلل ّٸٌٽ ٿن طنخٿٌح نِٿض ٿن طنخٿٌح حٿزَ كظَ طنٴٸٌح ڃڄخ طلزٌڅ ٷخٽ أرٌ ٣ڀلش ّخ ٌٍٓٽ حهلل

كظَ طنٴٸٌح ڃڄخ طلزٌڅ ًاڅ أكذ أڃٌحٿِ اٿِ رَْكخء ًانيخ ٛيٷش هلل ٫ِ ًؿپ أٍؿٌ حٿزَ 
و ًٓڀڂ رَىخ ًًهَىخ ٫ني حهلل ٳ٬٠يخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل كْغ أٍحٹ حهلل ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

ن ٳٸخٽ أرٌ رن ًٿٺ ڃخٽ ٍحرق ًحٹ ڃخٽ ٍحرق ًٷي ٓڄ٬ض ًأنخ أٍٍ أڅ طـ٬ڀيخ ٳِ حٕٷَرْ
 ٣ڀلش أٳ٬پ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳٸٔڄيخ أرٌ ٣ڀلش ٳِ أٷخٍرو ًرنِ ٫ڄو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٌّنْ رن أرِ آلٶ ٫ن ِّّي رن أرِ  - 
 ڃَّڂ ٫ن أنْ ٷخٽ=
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ش حٿڀيڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ّٔؤٽ ٍؿپ ڃٔڀڂ حهلل حٿـنش ػٚػخ اٙ ٷخٿض حٿـن-
 أىهڀو ًٙ حٓظـخٍ ٍؿپ ڃٔڀڂ حهلل ڃن حٿنخٍ ػٚػخ اٙ ٷخٿض حٿنخٍ حٿڀيڂ أؿَه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرخڅ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ  - 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

و ٳْيخ ٳْنًُِ ر٠٬يخ اٿَ ٙ طِحٽ ؿينڂ طٸٌٽ ىپ ڃن ڃِّي ٳْٸٌٽ ٍد حٿ٬خٿڄْن ٳ٠ْ٪ ٷيڃ-
ر٬ٞ ًطٸٌٽ ر٬ِطٺ ٷ٢ ٷ٢ ًٙ ِّحٽ ٳِ حٿـنش ٳ٠ٚ كظَ ّنِ٘ء حهلل هڀٸخ آهَ ٳْٔټنو ٳِ 

 ٳ٠ٌٽ حٿـنش.
يػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ْٓي حٿ٤خٿٸخنِ ك - 

 =حٿَكڄن حٕٛڂ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ
ًٓڀڂ اٿَ ٫ڄَ رـزش ٓنيّ ٷخٽ ٳڀٸِ ٫ڄَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ر٬ؼض اٿِ رـزش ٓنيّ ًٷي ٷڀض ٳْيخ ڃخ ٷڀض ٷخٽ انِ ٿڂ أر٬غ ريخ اٿْٺ 
 ٿظڀزٔيخ انڄخ ر٬غ ريخ اٿْٺ ٿظز٬ْيخ أً طٔظنٴ٪ ريخ.

خ ػخرض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد أهزَنِ ٓيْپ أهٌ كِځ كيػن - 
 حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷَأ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌه حّٓش أىپ حٿظٸٌٍ ًأىپ حٿڄٰٴَس ٷخٽ ٷخٽ ٍرټڂ أنخ -
 أىپ أڅ أطٸَ ٳٚ ّـ٬پ ڃ٬ِ اٿو ٳڄن حطٸَ أڅ ّـ٬پ ڃ٬ِ اٿيخ ٻخڅ أىپ أڅ أٯٴَ ٿو.

رض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿٌٿْي كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ػخ - 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ٿټپ ٯخىٍ ٿٌحء ٌّځ حٿٸْخڃش ٬َّٱ رو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫زْي حهلل رن أرِ رټَ ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 .ىٌح حرن آىځ ًىينخ أؿڀو ًػڂ أڃڀو ًٷيځ ٫ٴخڅ ّيه-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن أنْ  - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٙ ّـخًُ ٬َٗه أًنْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ٷخٽ=
ڂ ًىٌ ّٜڀِ ٳڀْنَٜٱ ٳڀْنڂ كظَ ٬ّڀڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ن٬ْ أكيٻ-

 ڃخ ّٸٌٽ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ أ٬ٗغ ٫ن حٿلٔن ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ٷيڃٌح ڃټش ًٷي ٿزٌح رلؾ ٫ًڄَس ٳؤڃَىڂ -

حٿٜٴخ ًحٿڄًَس أڅ ّـ٬ڀٌىخ  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي ڃخ ٣خٳٌح رخٿزْض ٬ًٌٓح رْن
٫ڄَس ًأڅ ّلڀٌح ًٻخڅ حٿٸٌځ ىخرٌح ًٿٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌٙ أنِ ٓٸض 

 ىيّخ ٕكڀڀض ٳؤكپ حٿٸٌځ ًطڄظ٬ٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زخىس كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٌّنْ رن ٫زْي ٫ن أرِ  - 

 ٷيحڃش حٿلنٴِ ٷخٽ=
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ء ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيپ ٷخٽ ٓڄ٬ظو ٓز٪ ڃَحٍ ر٬ڄَس ٷڀض ٕنْ رؤُ ِٗ-
 ًكـش ر٬ڄَس ًكـش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض كڄْي حٿ٤ٌّپ  - 
 ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـڄ٪ رْن حٿ٣َذ ًحٿوَرِ.-
زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ ى٘خځ رن كٔخڅ ٫ن ڃلڄي ٬ّنِ كيػنخ ٫ - 

 حرن َّْٓن ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
أڅ ىٚٽ رن أڃْش ٷٌٱ حڃَأطو رَّ٘ٺ رن ٓلڄخء ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

حن٨ًَحىخ ٳبڅ ؿخءص رو ؿ٬يح أٻلپ كڄٖ حٿٔخٷْن ٳيٌ ٿَّ٘ٺ رن ٓلڄخء ًاڅ ؿخءص رو 
 ِء حٿ٬ْنْن ٳيٌ ٿيٚٽ رن أڃْش ٳـخءص رو ؿ٬يح أٻلپ كڄٖ حٿٔخٷْن.أرْٞ ٓز٤خ ڃ٠

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ كيػنخ ڃْڄٌڅ حٿڄَحثِ كيػنخ ڃْڄٌڅ رن ْٓخه  - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

َ حهلل أڅ ّل٠َ ى٫خءىڄخ ًٙ ڃخ ڃن ڃٔڀڄْن حٿظٸْخ ٳؤهٌ أكيىڄخ رْي ٛخكزو اٙ ٻخڅ كٸخ ٫ڀ-
 ّٴَٵ رْن أّيّيڄخ كظَ ّٰٴَ ٿيڄخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ أرِ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ -

 حؿ٬پ رخٿڄيّنش ٬ٟٴِ ڃخ رڄټش ڃن حٿزَٻش.
يػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ڃْڄٌڅ حٿڄَحثِ كيػنخ ڃْڄٌڅ رن ْٓخه كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ڃخ ڃن ٷٌځ حؿظڄ٬ٌح ٌّٻًَڅ حهلل ٙ َّّيًڅ رٌٿٺ اٙ ًؿيو اٙ نخىحىڂ ڃنخى ڃن حٿٔڄخء أڅ -

 ٷٌڃٌح ڃٰٴٌٍح ٿټڂ ٷي ريٿض ْٓآطټڂ كٔنخص.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن كڄخى كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي  - 

 ڃخٿٺ ٫ن=
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ػٚػش نٴَ ٳْڄخ ٓڀٲ ڃن حٿنخّ حن٤ڀٸٌح َّطخىًڅ ٕىڀيڂ -

ٳؤهٌطيڂ حٿٔڄخء ٳيهڀٌح ٯخٍح ٳٔٸ٢ ٫ڀْيڂ كـَ ڃظـخٱ كظَ ڃخ ًَّڅ ڃنو كٜخٛش ٷخٽ 
٫ًٴخ حٕػَ ًٙ ٬ّڀڂ رڄټخنټڂ اٙ حهلل ٳخى٫ٌ حهلل رؤًػٶ أ٫ڄخٿټڂ ر٠٬يڂ ٿز٬ٞ ٷي ًٷ٪ حٿلـَ 

ڂ حٿڀيڂ اڅ ٻنض ط٬ڀڂ أنو ٷي ٻخڅ ٿِ ًحٿيحڅ ٳټنض أكڀذ ٿيڄخ ٳِ انخثيڄخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃني
ٍحٷيّن ٷڄض ٫ڀَ ٍإًٓيڄخ ٻَحىْش أڅ أٍى ٓنظيڄخ ٳِ ٍإًٓيڄخ كظَ  ٳآطْيڄخ ٳبًح ًؿيطيڄخ

ض ط٬ڀڂ انِ انڄخ ٳ٬ڀض ًٿٺ ٍؿخء ٍكڄظٺ ًڃوخٳش ٫ٌحرٺ ّٔظْٸ٨خ ڃظَ حٓظْٸ٨خ حٿڀيڂ اڅ ٻن
ٳٴَؽ ٫نخ ٳِحٽ ػڀغ حٿلـَ ًٷخٽ حٓهَ حٿڀيڂ اڅ ٻنض ط٬ڀڂ أنِ حٓظؤؿَص أؿَْح ٫ڀَ ٫ڄپ 

َطو ٳخن٤ڀٶ ٳظَٹ أؿَه ًٿٺ ٳـڄ٬ظو ًػڄَطو كظَ ٬ّڄڀو ٳؤطخنِ ٤ّڀذ أؿَه ًأنخ ٯ٠زخڅ ٳِر
ٻڀو ًٿٌ ٗجض ٿڂ أ٤٫و اٙ أؿَه  ٻخڅ ڃنو ٻپ حٿڄخٽ ٳؤطخنِ ٤ّڀذ أؿَه ٳيٳ٬ض اٿْو ًٿٺ

حًٕٽ حٿڀيڂ اڅ ٻنض ط٬ڀڂ أنِ انڄخ ٳ٬ڀض ًٿٺ ٍؿخء ٍكڄظٺ ًڃوخٳش ٫ٌحرٺ ٳٴَؽ ٫نخ ٷخٽ 
حڃَأس ٳـ٬پ ٿيخ ؿ٬ٚ ٳڀڄخ ٷيٍ  ٳِحٽ ػڀؼخ حٿلـَ ًٷخٽ حٿؼخٿغ حٿڀيڂ اڅ ٻنض ط٬ڀڂ انو أ٫ـزظو

ٳ٬ڀض ًٿٺ ٍؿخء ٍكڄظٺ  ٫ڀْيخ ًٷَ ٿيخ نٴٔيخ ًٓڀڂ ٿيخ ؿ٬ڀيخ حٿڀيڂ اڅ ٻنض ط٬ڀڂ انِ انڄخ
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ًڃوخٳش ٫ٌحرٺ ٳٴَؽ ٫نخ ٳِحٽ حٿلـَ ًهَؿٌح ڃ٬خنْٶ ّظڄخٌٗڅ ٷخٽ أرٌ ٫زْي رن ٫زي حهلل 
 .ٿٺ ٳٌٻَ نلٌهكيػنخ أرٌ رلَ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٫زي حهلل ٫ن أنْ رن ڃخ

 ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريَ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
 أڅ ػٚػش نٴَ حن٤ڀٸٌح ٳٌٻَ ڃ٬نخه ٷخٽ أرِ ًٿڂ َّٳ٬و.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٻنخ ٷي نيْنخ أڅ نٔؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ِٗء ٳټخڅ ٬ّـزنخ أڅ ّـِء -

ش حٿ٬خٷپ ٳْٔخٿو ًنلن نٔڄ٪ ٳـخء ٍؿپ ڃن أىپ حٿزخىّش ٳٸخٽ ّخ ڃلڄي حٿَؿپ ڃن أىپ حٿزخىّ
أطخنخ ٌٍٓٿٺ ٳ٫ِڂ ٿنخ انٺ ط٫ِڂ أڅ حهلل أٍٓڀٺ ٷخٽ ٛيٵ ٷخٽ ٳڄن هڀٶ حٿٔڄخء ٷخٽ حهلل ٷخٽ 

ٽ حهلل ٷخٽ ٳڄن نٜذ ىٌه حٿـزخٽ ًؿ٬پ ٳْيخ ڃخ ؿ٬پ ٷخٽ حهلل ٷخٽ ٳزخٿٌُ ٳڄن هڀٶ حٍٕٝ ٷخ
ىٌه حٿـزخٽ آهلل أٍٓڀٺ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳ٫ِڂ ٌٍٓٿٺ أڅ  هڀٶ حٿٔڄخء ًهڀٶ حٍٕٝ ًنٜذ

٫ڀْنخ هڄْ ٛڀٌحص ٳِ ٌّڃنخ ًٿْڀظنخ ٷخٽ ٛيٵ ٷخٽ ٳزخٿٌُ أٍٓڀٺ آهلل أڃَٹ ريٌح ٷخٽ ن٬ڂ 
نخ ٷخٽ ٛيٷٸخٽ ٳزخٿٌُ أٍٓڀٺ آهلل أڃَٹ ريٌح ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳ٫ِڂ ٌٍٓٿٺ أڅ ٫ڀْنخ ُٻخس أڃٌحٿ

نظنخ ٷخٽ ن٬ڂ ٛيٵ ٷخٽ ٳزخٿٌُ أٍٓڀٺ ٷخٽ ٫ًُڂ ٌٍٓٿٺ أڅ ٫ڀْنخ ٌٛځ ٗيَ ٍڃ٠خڅ ٳِ ٓ
آهلل أٍٓڀٺ ريٌح ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٫ًُڂ ٌٍٓٿٺ أڅ ٫ڀْنخ كؾ حٿزْض ڃن حٓظ٤خ٩ اٿْو ٓزْٚ ٷخٽ 

ّي ٫ڀْين ْٗجخ ًٙ أنٸٚ ڃنين ْٗجخ ٛيٵ ٷخٽ ػڂ ًٿَ ٳٸخٽ ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ نزْخ ٙ أُ
 ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿجن ٛيٵ ٿْيهڀن حٿـنش.

٫زي حهلل رن أكڄي رن ڃلڄي رن كنزپ كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٬ٗزش ً أرٌ  كيػنخ - 
 ىحًى ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش حٿڄ٬نِ كيػنخ ػخرض ٷخٽ=

ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ ٙڃَأس ڃن أىڀو أط٬َٳْن ٳٚنش ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ -
و اّخٹ ٫نِ ٳبنٺ ٙ طزخٿِ ريخ ًىِ طزټِ ٫ڀَ ٷزَ ٳٸخٽ ٿيخ حطٸِ حهلل ًحٛزَُ ٳٸخٿض ٿ

رڄْٜزظِ ٷخٽ ًٿڂ طټن ٫َٳظو ٳٸْپ ٿيخ انو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهٌ ريخ ڃؼپ 
 انِ ٿڂ أ٫َٳٺ ٳٸخٽ اڅ حٿٜزَ حٿڄٌص ٳـخءص اٿَ رخرو ٳڀڂ طـي ٫ڀْو رٌحرخ ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل

 ٫ني أًٽ ٛيڃش
رِ ٫ًٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أ - 

 ٬ْٗذ ٬ّنِ حرن حٿلزلخد ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻؼَص ٫ڀْټڂ ٳِ حٿٌٔحٹ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض كڄْي حٿ٤ٌّپ  - 

 ّليع ٫ن أنْ ٷخٽ=
 ڀڂ ّـڄ٪ رْن حٿ٣َذ ًحٿوَرِ.ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ّلَْ كيػنخ ػخرض حٿزنخنِ  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
 ڃؼپ أڃظِ ڃؼپ حٿڄ٤َ ٙ ّيٍُ أًٿو هَْ أً آهَه.-
يػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ًكڄْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ك - 

 ًٌّنْ ٫ن حٿلٔن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
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 ڃؼپ أڃظِ ٳٌٻَه.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًَّٓؾ ٷخٙ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ىٚٽ رن ٫ڀِ ٷخٽ= - 
٬خنخ ًٻخڅ ٷخٽ أنْ رن ڃخٿٺ ٿڂ ّټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓزخرخ ًٙ ٳلخٗخ ًٙ ٿ-

 ّٸٌٽ ٕكينخ ٫ني حٿڄ٬ظزش ڃخ ٿو طَرض ؿزْنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن رټَْ رن  - 

 ٫زي حهلل ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن أرِ ٓڀْڂ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أنو ٷخٽ=
رټَ ٍٻ٬ظْن ًڃ٪ ٫ڄَ ٛڀْض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄنَ ٍٻ٬ظْن ًڃ٪ أرِ -

 ٍٻ٬ظْن ًڃ٪ ٫ؼڄخڅ ٍٻ٬ظْن ٛيٍح ڃن اڃخٍطو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ڃلڄي رن ڃٔخكٶ ٫ن ٫خڃَ رن  - 

 ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿِرَْ ٫ن أنْ ٷخٽ=
ڃخ ٍأّض اڃخڃخ أٗزو رٜٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن اڃخڃټڂ ىٌح ٿ٬ڄَ رن ٫زي -
 ٿ٬ًِِّىٌ رخٿڄيّنش ٌّڃجٌ ًٻخڅ ٫ڄَ ٙ ٤ّْپ حٿٸَحءس.ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ أرخڅ ٬ّنِ حرن ُّي حٿ٤٬خٍ ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرق أٟلْظو رْيه ًٻخڅ ّټزَ ٫ڀْيخ.-
 يػنخ أرخڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ك - 
رْنڄخ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿْ ٳِ أٛلخرو اً ڃَ ريڂ ّيٌىُ ٳٔڀڂ ٫ڀْيڂ ٳٸخٽ -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍىًه ٳٸخٽ ٍىًه ٳٸخٽ ٻْٲ ٷڀض ٷخٽ ٷڀض ٓخځ ٫ڀْټڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ 
 د ٳٸٌٿٌح ٫ًڀْٺ أُ ڃخ ٷڀض.حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓڀڂ ٫ڀْټڂ أكي ڃن أىپ حٿټظخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٫ن ُّي ٬ّنِ حرن حٿيخى ٫ن ٫ڄَ ٫ًن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ اًح حرظڀِ ٫زيُ رلزْزظْو -
 ػڂ ٛزَ ٫ٌٟظو ڃنيڄخ حٿـنش َّّي ٫ْنْو.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن حٿيخى ٫ن ٫ڄًَ حرن كيػنخ ٫ز - 
 أنْ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ انِ ًٕٽ حٿنخّ طن٘ٶ حٍٕٝ ٫ن ؿڄـڄظِ -
ٌّځ حٿٸْخڃش ًٙ ٳوَ ًأ٤٫َ ٿٌحء حٿلڄي ًٙ ٳوَ ًأنخ ْٓي حٿنخّ ٌّځ حٿٸْخڃش ًٙ ٳوَ ًأنخ 

ٿـنش ٌّځ حٿٸْخڃش ًٙ ٳوَ ًانِ آطِ رخد حٿـنش ٳآهٌ رلڀٸظيخ ٳْٸٌٿٌڅ ڃن ىٌح أًٽ ڃن ّيهپ ح
حٍٳ٪ ٳْٸٌٽ أنخ ڃلڄي ٳْٴظلٌڅ ٿِ ٳؤىهپ ٳبًح حٿـزخٍ ٫ِ ًؿپ ڃٔظٸزڀِ ٳؤٓـي ٿو ٳْٸٌٽ 

ٍأٓٺ ّخ ڃلڄي ًطټڀڂ ّٔڄ٪ ڃنٺ ًٷپ ّٸزپ ڃنٺ ًحٗٴ٪ ط٘ٴ٪ ٳؤٍٳ٪ ٍأِٓ ٳؤٷٌٽ أڃظِ أڃظِ 
ٳڄن ًؿيص ٳِ ٷڀزو ڃؼٸخٽ كزش ڃن ٬َْٗ ڃن حّٗڄخڅ ٳؤىهڀيڂ ّخ ٍد ٳْٸٌٽ حًىذ اٿَ أڃظٺ 

حٿـنش ٳؤٷزپ ٳڄن ًؿيص ٳِ ٷڀزو ًٿٺ ٳؤىهڀو حٿـنش ٳبًح حٿـزخٍ ٫ِ ًؿپ ڃٔظٸزڀِ ٳؤٓـي ٿو 
ّخ ڃلڄي ًطټڀڂ ّٔڄ٪ ڃنٺ ًٷپ ّٸزپ ڃنٺ ًحٗٴ٪ ط٘ٴ٪ ٳؤٍٳ٪ ٍأِٓ ٳؤٷٌٽ ٳْٸٌٽ حٍٳ٪ ٍأٓٺ 

ًؿي ٳِ ٷڀزو نٜٲ كزش ڃن ٬َْٗ ڃن أڃظِ أڃظِ أُ ٍد ٳْٸٌٽ حًىذ اٿَ أڃظٺ ٳڄن 
حّٗڄخڅ ٳؤىهڀيڂ حٿـنش ٳؤىهڀيڂ حٿـنش ٳؤًىذ ٳڄن ًؿيص ٳِ ٷڀزو ڃؼٸخٽ ًٿٺ أىهڀيڂ حٿـنش 
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ٸٌٽ حٍٳ٪ ٍأٓٺ ّخ ڃلڄي ًطټڀڂ ّٔڄ٪ نڄٺ ًٷپ ٳبًح حٿـزخٍ ٫ِ ًؿپ ڃٔظٸزڀِ ٳؤٓـي ٿو ٳْ
ظٺ ٳڄن ًؿيص ٳِ ّٸزپ ڃنٺ ًحٗٴ٪ ط٘ٴ٪ ٳؤٍٳ٪ ٍأِٓ ٳؤٷٌٽ أڃظِ أڃظِ ٳْٸٌٽ حًىذ اٿَ أڃ

ٷڀزو ڃؼٸخٽ كزش ڃن هَىٽ ڃن حّٗڄخڅ ٳؤىهڀو حٿـنش ٳؤًىذ ٳڄن ًؿيص ٳِ ٷڀزو ڃؼٸخٽ ًٿٺ 
ِ حٿنخٍ ڃ٪ أىپ حٿنخٍ أىهڀظيڂ حٿـنش ًٳَ٭ حهلل ڃن كٔخد حٿنخّ ًأىهپ ڃن رٸِ ڃن أڃظ

ٳْٸٌٽ أىپ حٿنخٍ ڃخ أٯنَ ٫نټڂ أنټڂ ٻنظڂ ط٬زيًڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ طَ٘ٻٌڅ رو ْٗجخ ٳْٸٌٽ 
ٿـزخٍ ٫ِ ًؿپ ٳز٬ِطِ ٫ٕظٸنيڂ ڃن حٿنخٍ ٳَْٓپ اٿْيڂ ٳْوَؿٌڅ ًٷي حڃظلٌ٘ح ٳْيهڀٌڅ ح

ئٙء ٫ظٸخء ٳِ نيَ حٿلْخس ٳْنزظٌڅ ٳْو ٻڄخ طنزض حٿلزش ٳِ ٯؼخء حٿْٔپ ًّټظذ رْن أ٫ْنيڂ ى
حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٌْىذ ريڂ ٳْيهڀٌڅ حٿـنش ٳْٸٌٽ ٿيڂ أىپ حٿـنش ىئٙء حٿـينڄٌْڅ ٳْٸٌٽ 

 ٫ظٸخء حٿـزخٍ ٫ِ ًؿپ.حٿـزخٍ رپ ىئٙء 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن ِّّي رن حٿيخى  - 

 ٫ن ٫ڄًَ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ انِ ًٕٽ حٿنخّ ٳٌٻَ ڃ٬نخه اٙ أنو ٷخٽ ٻڄخ -

 طنزض حٿلزش.
كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ ًكيع أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أّْ  - 

 رن ڃخٿٺ
أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ رز٬٠ش ٫ًَّ٘ن ٍؿٚ ڃن ٛنخىّي ٷَّٖ ٳؤٿٸٌح ٳِ -

٣ٌٍ أ٣ٌحء ريٍ هزْغ ڃوزغ ٷخٽ ًٻخڅ اًح ٧يَ ٫ڀَ ٷٌځ أٷخځ رخٿ٬َٛش ػٚع ٿْخٽ ٷخٽ 
خڅ حٿؼخٿغ أڃَ رَحكڀظو ٳ٘يص رَكڀيخ ػڂ ڃَ٘ ٳڀڄخ ٧يَ ٫ڀَ ريٍ أٷخځ ػٚع ٿْخٽ كظَ اًح ٻ

ٳڄخ نَحه ّن٤ڀٶ اٙ ٿْٸ٠ِ كخؿظو ٷخٽ كظَ ٷخځ ٫ڀَ ٗٴش حٿ٤ٌٍ ٷخٽ  ًحطز٬و أٛلخرو ٷخٿٌح
آرخءىڂ ّخ ٳٚڅ رن ٳٚڅ أَٓٻڂ أنټڂ أ٬٣ظڂ حهلل ًٌٍٓٿو ىپ  ٳـ٬پ ّنخىّيڂ رؤٓڄخثيڂ ًأٓڄخء

ڂ ڃن أؿٔخى ٙ أًٍحف ٳْيخ ٷخٽ ًحٿٌُ ًؿيطڂ ڃخ ٫ًيٻڂ ٍرټڂ كٸخ ٷخٽ ٫ڄَ ّخ نزِ حهلل ڃخ طټڀ
نٴْ ڃلڄي رْيه ڃخ أنظڂ رؤٓڄ٪ ٿڄخ أٷٌٽ ڃنيڂ ٷخٽ ٷظخىس أكْخىڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿو كظَ ٓڄ٬ٌح 

 ٷٌٿو طٌرْوخ ًطَْٰٜح ًنٸْڄش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ڃلڄي ًىٌ أرٌ ارَحىْڂ حٿڄ٬ٸذ كيػنخ ٫زخى  - 

 نْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=٬ّنِ حرن ٫زخى ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أ
ًهخٿٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن ٷَّٖ ًحٕنٜخٍ ٳِ ىحٍُ حٿظِ رخٿڄيّنش ٷخٽ -

أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخه أرٌ ارَحىْڂ حٿڄ٬ٸذ ًٻخڅ ڃن هْخٍ حٿنخّ ٨٫ًڂ أرٌ ٫زي حٿَكڄن 
 أڃَه ؿيح.

أنْ رن ڃخٿٺ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن - 
 ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ّظزخىَ حٿنخّ ٳِ حٿڄٔخؿي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ أرٌ ٬ّٸٌد ٬ّنِ آلٶ  - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض ػخرظخ حٿزنخنِ ًٓؤٿو ٍؿپ ىپ ٓؤٿض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
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ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٸي ٷزٞ حهلل ٫ِ ًؿپ ػخرض ٓؤٿض أنٔخ ىپ -
ٌٍٓٽ ًڃخ ٳ٠لو رخٿْ٘ذ ڃخ ٻخڅ ٳِ ٍأٓو ًٿلْظو ٌّځ ڃخص ػٚػٌڅ ٬َٗس ر٠ْخء ًٷْپ ٿو 

 أٳ٠ْلش ىٌ ٷخٽ أڃخ أنظڂ ٳظ٬يًنو ٳ٠ْلش أڃخ نلن ٳټنخ ن٬يه ُّنخ.
٬ّنِ حرن ٫زي حهلل رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ  - 

 ٓڀڄش كيػنخ آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْض أځ ٓڀْڂ ٫ڀَ كَْٜ ٷيّڂ ٷي طَْٰ ڃن -

 حٿٸيځ ٷخٽ ًن٠لظو ڃن ڃخء ٳٔـي ٫ڀْو.
 رِ حٿن٠َ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أ - 
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ أٙ أهزَٻڂ رؤىپ حٿنخٍ ًأىپ حٿـنش أڃخ أىپ حٿـنش -

ٳټپ ٬ْٟٲ ڃظ٬٠ٲ أ٬ٗغ ًُ ٣ڄَّن ٿٌ أٷٔڂ ٫ڀَ حهلل ٕرَه ًأڃخ أىپ حٿنخٍ ٳټپ 
 ؿ٨٬َُ ؿٌح٥ ؿڄخ٩ ڃنخ٩ ًُ طز٪.

ٿي٬ْش كيػنخ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ًٸْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن  - 
 رن هخٿي ٫ن حرن ٗيخد ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّزْ٪ حٿَؿپ ٳلڀو ٳَٓو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن رټَْ رن حٕٗؾ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 ٫زي حهلل رن أرِ ٓڀْڂ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜٚس رڄنَ ٍٻ٬ظْن ًٛٚىخ أرٌ رټَ رڄنَ ٍٻ٬ظْن -

ًٛٚىخ ٫ڄَ رڄنَ ٍٻ٬ظْن ًٛٚىخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ رڄنَ ٍٻ٬ظْن أٍر٪ ٓنْن ػڂ أطڄيخ 
 ر٬ي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ هخٿي رن ِّّي ٫ن ٬ْٓي رن  - 
نْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ رنِ حَٓحثْپ طٴَٷض أرِ ىٚٽ ٫ن أ

اكيٍ ًٓز٬ْن ٳَٷش ٳيڀټض ٓز٬ٌڅ ٳَٷش ًهڀٜض ٳَٷش ًحكيس ًاڅ أڃظِ ٓظٴظَٵ ٫ڀَ 
ڀٺ اكيٍ ًٓز٬ْن ًطوڀٚ ٳَٷش ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن طڀٺ حٿٴَٷش اػنظْن ًٓز٬ْن ٳَٷش ٳظي

 .ٷخٽ حٿـڄخ٫ش حٿـڄخ٫ش
 كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ڃخٿٺ أنو ٷخٽ=
ٿڄخ نِٿض ىٌه حّٓش ّخ أّيخ حٿٌّن آڃنٌح ٙ طَٳ٬ٌح أٌٛحطټڂ اٿَ آهَ حّٓش ؿڀْ ػخرض رن -

ٷْْ ٳِ رْظو ٳٸخٽ أنخ ڃن أىپ حٿنخٍ ًحكظزْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٽ حٿنزِ 
ڀْو ًٓڀڂ ٬ٓي رن ڃ٬خً ٳٸخٽ ّخ أرخ ٫ڄًَ ڃخ ٗؤڅ ػخرض حٗظټَ ٳٸخٽ ٬ٓي انو ٛڀَ حهلل ٫

و ًٓڀڂ ٿـخٍُ ًڃخ ٫ڀڄض ٿو ٗټٌٍ ٷخٽ ٳؤطخه ٬ٓي ٳٌٻَ ٿو ٷٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
ٳٸخٽ ػخرض أنِٿض ىٌه حّٓش ًٿٸي ٫ڀڄظڂ انِ أٍٳ٬ټڂ ٌٛطخ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٿٺ ٬ٓي ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ًٓڀڂ ٳؤنخ ڃن أىپ حٿنخٍ ٳٌٻَ 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ رپ ىٌ ڃن أىپ حٿـنش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
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أڅ أىپ حٿْڄن ٷيڃٌح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح حر٬غ ڃ٬نخ ٍؿٚ ٬ّڀڄنخ -
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْي أرِ ٫زْيس رن حٿـَحف ٳؤٍٓڀو ڃ٬يڂ ٳٸخٽ ىٌح أڃْن  ٳؤهٌ ٌٍٓٽ
 ىٌه حٕڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ أڅ ٍؿٚ  - 
 ٷخٽ=

ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿٴٚڅ نوڀش ًأنخ أٷْڂ كخث٤ِ ريخ ٳؤڃَه أڅ ٤٬ّْنِ كظَ أٷْڂ كخث٤ِ ريخ -
خٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٤٫يخ اّخه رنوڀش ٳِ حٿـنش ٳؤرَ ٳؤطخه أرٌ حٿيكيحف ٳٸخٽ ٳٸ

ر٬نِ نوڀظٺ رلخث٤ِ ٳٴ٬پ ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٷي حرظ٬ض 
حٿنوڀش رلخث٤ِ ٷخٽ ٳخؿ٬ڀيخ ٿو ٳٸي أ٣ْظټيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڂ ڃن ٫ٌٵ 

ف ٕرِ حٿيكيحف ٳِ حٿـنش ٷخٿيخ ڃَحٍح ٷخٽ ٳؤطَ حڃَأطو ٳٸخٽ ّخ أځ حٿيكيحف أهَؿِ ڃن ٍح
 ط٘زييخ. حٿلخث٢ ٳبنِ ٷي ر٬ظو رنوڀش ٳِ حٿـنش ٳٸخٿض ٍرق حٿزْ٪ أً ٻڀڄش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ ٷخٽ=

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّلڀٶ حٿلـخځ ٍأٓو أهٌ أرٌ ٣ڀلش ٬َٗ أكي ٿڄخ أٍحى ٌٍٓٽ ح-
 ٗٶ ٍأٓو رْيه ٳؤهٌ ٬َٗس ٳـخء رو اٿَ أځ ٓڀْڂ ٳټخنض أځ ٓڀْڂ طًٌٳو؟؟ ٳِ ٣ْزيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ رټَ رن ٌٓحىس ٫ن ًٳخء  - 
 حٿوٌٙنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

نلن نٸَأ ٳْنخ حٿ٬َرِ ًحٿ٬ـڄِ ًحٌٕٓى ًحٕرْٞ اً هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل رْنڄخ -
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أنظڂ ٳِ هَْ طٸَإًڅ ٻظخد حهلل ًٳْټڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ًْٓؤطِ ٫ڀَ حٿنخّ ُڃخڅ ّؼٸٴٌنو ٻڄخ ّؼٸٴٌڅ حٿٸيف ّظ٬ـڀٌڅ أؿٌٍىڂ ًٙ ّظؤؿڀٌنيخ.
أرِ كيػنخ ىًَڅ رن ڃ٬ًَٱ كيػنخ حرن ًىذ ٷخٽ كيػنِ حرن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

ًثذ ٫ن ڃٌىٌد رن ٫زي حٿَكڄن رن أُىَ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أنو ٻخڅ ّوخٿٲ ٫ڄَ رن ٫زي 
 حٿ٬ِِّ ٳٸخٽ=

ٿو ٫ڄَ ڃخ ّلڄڀٺ ٫ڀَ ىٌح ٳٸخٽ انِ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٛٚس -
 أٛڀِ ًأنٸڀذ اٿَ أىڀِ. ڃظَ طٌحٳٸيخ أٛڀِ ڃ٬ٺ ًڃظَ طوخٿٴيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ رن ڃ٬ًَٱ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٷخٽ ًأهزَنِ  - 
٫ڄًَ رن حٿلَع ٫ن رټَْ رن حٕٗؾ أڅ حٿ٠لخٹ رن ٫زي حهلل حٿٸَِٗ كيػو ٫ن أنْ رن 

 ڃخٿٺ أنو ٷخٽ=
ٍٻ٬خص ٳڀڄخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٛڀَ ٓزلش حٿ٠لَ ػڄخڅ -

حنَٜٱ ٷخٽ انِ ٛڀْض ٛٚس ٍٯزش ًٍىزش ٓؤٿض ٍرِ ٫ِ ًؿپ ػٚػخ ٳؤ٤٫خنِ ػنظْن 
ًڃن٬نِ ًحكيس ٓؤٿض أڅ ٙ ّزظڀِ أڃظِ رخٿٔنْن ٳٴ٬پ ًٓؤٿض أڅ ٙ ٨ّيَ ٫ڀْيڂ ٫يًىڂ ٳٴ٬پ 

 ًٓؤٿظو أڅ ٙ ّڀزٔيڂ ٬ْٗخ ٳؤرَ ٫ڀِ.
ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ىًَڅ ٯَْ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن - 

ڃَس كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٷخٽ كيػنِ ؿََّ رن كخُځ أنو ٓڄ٪ ٷظخىس رن ى٫خڃش كيػنخ أنْ 
 رن ڃخٿٺ
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أڅ ٍؿٚ ؿخء اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي طٌٟخ ًطَٹ ٫ڀَ ٷيڃو ڃؼپ ڃٌٟ٪ حٿ٨ٴَ -
 ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٍؿ٪ ٳؤكٔن ًٌٟءٹ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ ٓڀڄش رن  كيػنخ - 
 ًٍىحڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ ّٸٌٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ ٍر٪ حٿٸَآڅ ًاًح ُٿِٿض حٍٕٝ -
 ٍر٪ حٿٸَآڅ ًاًح ؿخء نَٜ حهلل ٍر٪ حٿٸَآڅ.

 خ أُىَ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿْْٜزن أٷٌحڃخ ٓٴ٪ ڃن حٿنخٍ ٫ٸٌرش رٌنٌد ٫ڄڀٌىخ -

 ػڂ ٿْيهڀيڂ حهلل حٿـنش رٴ٠پ ٍكڄظو ٳْٸخٽ ٿيڂ حٿـينڄٌْڅ.
 رن ڃخٿٺ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ َّ٘د حٿَؿپ ًىٌ ٷخثڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ى٘خځ ٫ن ڃلڄي  - 

 ٫ن أنْ ٷخٽ كڄخى ًحٿـ٬ي ٷي ًٻَه ٷخٽ=
ٓڄن  ٫ڄيص أځ ٓڀْڂ اٿَ نٜٲ ڃي ٬َْٗ ٳ٤لنظو ػڂ ٫ڄيص اٿَ ٫ټش ٻخڅ ٳْيخ ِٗء ڃن-

ٳخطوٌص ڃنو ه٤ْٴش ٷخٽ ػڂ أٍٓڀظنِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤطْظو ًىٌ ٳِ 
ٹ ٳٸخٽ أنخ ًڃن ڃ٬ِ ٷخٽ ٳـخء ىٌ ًڃن ڃ٬و أٛلخرو ٳٸڀض اڅ أځ ٓڀْڂ أٍٓڀظنِ اٿْٺ طي٫ٌ

ٷخٽ ٳيهڀض ٳٸڀض ٕرِ ٣ڀلش ٷي ؿخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃن ڃ٬و ٳوَؽ أرٌ ٣ڀلش 
ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انڄخ ىِ ه٤ْٴش حطوٌطيخ أځ ٳڄَ٘ اٿَ ؿنذ ح

خٽ أىهپ ٫َ٘س ٷخٽ ٓڀْڂ ڃن نٜٲ ڃي ٬َْٗ ٷخٽ ٳيهپ ٳؤطَ رو ٷخٽ ٳٌٟ٪ ّيه ٳْيخ ػڂ ٷ
ٳيهپ ٫َ٘س ٳؤٻڀٌح كظَ ٗز٬ٌح ػڂ ىهپ ٫َ٘س ٳؤٻڀٌح ػڂ ٫َ٘س ٳؤٻڀٌح ػڂ ٫َ٘س ٳؤٻڀٌح كظَ 

 َ ٗز٬ٌح ٷخٽ ًرٸْض ٻڄخ ىِ ٷخٽ ٳؤٻڀنخ.أٻپ ڃنيخ أٍر٬ٌڅ ٻڀيڂ أٻڀٌح كظ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٓڀڄش ٫ن  - 

 كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌ ح٣ڀ٬ض حڃَأس ڃن نٔخء أىپ حٿـنش -

ڃخ رْنيڄخ ًڃٖص ڃخ رْنيڄخ رَّليخ ًٿنْٜٴيخ ٫ڀَ ٍأٓيخ هَْ ٫ڀَ أىپ حٍٕٝ ٕٟخءص 
 ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن ڃلڄي ٫ن أرِ رټَ حٿؼٸٴِ  - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٿڄټزَ ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯيحس ٫َٳش ڃنخ حٿڄټزَ ًڃنخ حٿڄيپ ٙ ٬ّخد ح-
 طټزَْه ًٙ ٫ڀَ حٿڄيپ اىٚٿو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكٔن حٿنخّ ًٻخڅ أؿٌى حٿنخّ ًٻخڅ أٗـ٪ حٿنخّ ٷخٽ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍحؿ٬خ ًٿٸي ٳ٩ِ أىپ حٿڄيّنش ٿْڀش ٳخن٤ڀٶ ِٷزپ حٿٌٜص ٳَؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل
ٷي حٓظزَأ ٿيڂ حٿٌٜص ًىٌ ٫ڀَ ٳَّ ٕرِ ٣ڀلش ٫ٍَ ڃخ ٫ڀْو َٓؽ ًٳِ ٫نٸو حٿْٔٲ 
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طَح٫ٌح ًٷخٽ ٿڀٴَّ ًؿينخه رلَح ًانو ٿزلَ ًٷخٽ أنْ ًٻخڅ  طَح٫ٌح ٿڂًىٌ ّٸٌٽ ٿڀنخّ ٿڂ 
 حٿٴَّ ٷزپ ًٿٺ ّز٤ؤ ٷخٽ ڃخ ٓزٶ ر٬ي ًٿٺ.

 ٌنْ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّ - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ٩ٍِّ ٫ٍُخ أً َّّٰ ٯَٓخ ٳْؤٻپ ڃنو -

 ٣َْ أً انٔخڅ أً ريْڄش اٙ ٻخڅ ٿو رو ٛيٷش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫زي حٿَكڄن حٕٛڂ ٫ن أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ
ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ اٿَ ٫ڄَ رن حٿو٤خد رـزش ٓنيّ ٳٸخٽ ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ أڅ ح-

حهلل ر٬ؼض ريخ اٿِ ًٷي ٷڀض ٳْيخ ڃخ ٷڀض ٳٸخٽ انِ ٿڂ أر٬غ ريخ اٿْٺ ٿظڀزٔيخ ًانڄخ ر٬ؼض ريخ 
 اٿْٺ ٿظنظٴ٪ رؼڄنيخ أً طز٬ْيخ.

ػخرض ٫ن أنْ= أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن  - 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫خ رڄخء ٳِ ٷيف ٍكَحف ٳٌٟ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
أٛخر٬و ٳِ حٿٸيف ٳـ٬پ حٿڄخء ّنز٪ ًؿ٬پ حٿٸٌځ ّظٌٟئًڅ ڃنو ًّوَؽ ڃن رْن أٛخر٬و ٷخٽ 

 .ًڅ ٷخٽ ٳلٍِص حٿٸٌځ ٳبًح ڃخ رْن حٿٔز٬ْن اٿَ حٿؼڄخنْنًؿ٬پ حٿٸٌځ ّظٌٟئ
 ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن أنْ أً ٯَْه ٷخٽ=كيػنخ ٫ز - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫خٽ حرنظْن أً ػٚع رنخص أً حهظْن أً ػٚع -

 أهٌحص كظَ ّڄظن أً ّڄٌص ٫نين ٻنض أنخ ًىٌ ٻيخطْن ًأٗخٍ رؤٛز٬ْو حٿٔزخرش ًحٿ٤ٌَٓ.
كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي أنزؤنخ ٫زْي حهلل رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 رټَ ٫ن ؿيه أنْ رن ڃخٿٺ َّٳ٪ حٿليّغ ٷخٽ=
اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي ًٻپ رخٿَكڂ ڃڀټخ ٳْٸٌٽ أُ ٍد ن٤ٴش أُ ٍد ٫ڀٸش أُ ٍد ڃ٠ٰش -

ًاًح أٍحى حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ّٸ٠ِ هڀٸيخ ٷخٽ ّٸٌٽ أُ ٍد ًٻَ أً حنؼَ ٗٸِ أً ٬ْٓي ٳڄخ 
 ٵ ٳڄخ حٕؿپ ٷخٽ ٳْټظذ ٻٌٿٺ ٳِ ر٤ن أڃو.حٿَُ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ٫زْي حهلل رن أرِ  - 
 رټَ رن أنْ ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه.

أرِ ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل رن  - 
 ٫ن ٍر٬ْش رن أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

 $ طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ٳِ ٍأٓو ًٿلْظو ٫ًَ٘څ ٬َٗس ر٠ْخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أً كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ  - 

 آلٶ ٫ن أرِ أٓڄخء حٿْٜٸپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
هَؿنخ نَٜم رخٿلؾ ٳڀڄخ ٷيڃنخ ڃټش أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نـ٬ڀيخ $ 

٫ڄَس ٷخٽ ًٿٌ حٓظٸزڀض ڃن أڃَُ ڃخ حٓظيرَڅ ٿـ٬ڀظيخ ٫ڄَس ًٿټن ٓٸض حٿييُ ًٷَنض رْن 
 حٿلؾ ًحٿ٬ڄَس.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٫ًٴخڅ ٷخٙ= - 
٫ن أنْ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ ٍر٬ْش كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓنخڅ رن ٍر٬ْش -

ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حرظڀَ حهلل حٿ٬زي حٿڄٔڀڂ 
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رزٚء ٳِ ؿٔيه ٷخٽ حهلل حٻظذ ٿو ٛخٿق ٫ڄڀو حٿٌُ ٻخڅ ٬ّڄڀو ٳبڅ ٗٴخه ٯٔڀو ٣ًيَه ًاڅ 
 .َ ٿو ًٍكڄوٷز٠و ٯٴ

 رِ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ًػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطْض ٫ڀَ ڃٌَٓ ٿْڀش أٍَٓ رِ ٫ني حٿټؼْذ حٕكڄَ -

 ًىٌ ٷخثڂ ّٜڀِ ٳِ ٷزَه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ػخرض حٿزنخنِ  - 

 ن ڃخٿٺ=٫ن أنْ ر
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أطْض رخٿزَحٵ ًىٌ ىحرش أرْٞ ٳٌٵ حٿلڄخٍ ًىًڅ -

حٿزٰپ ٠ّ٪ كخٳَه ٫ني ڃنظيَ ٣َٳو ٳَٻزظو ٳٔخٍ رِ كظَ أطْض رْض حٿڄٸيّ ٳَر٤ض حٿيحرش 
رخٿلڀٸش حٿظِ َّر٢ ٳْيخ حٕنزْخء ػڂ ىهڀض ٳٜڀْض ٳْو ٍٻ٬ظْن ػڂ هَؿض ٳـخءنِ ؿزَّپ 

ن هڄَ ًانخء ڃن ٿزن ٳخهظَص حٿڀزن ٷخٽ ؿزَّپ أٛزض حٿٴ٤َس ػڂ ٫َؽ ربنخء ڃ ٫ڀْو حٿٔٚځ
ض ٷخٽ ؿزَّپ ٷْپ ًڃن ڃ٬ٺ ٷخٽ ڃلڄي رنخ اٿَ حٿٔڄخء حٿينْخ ٳخٓظٴظق ؿزَّپ ٳٸْپ ًڃن أن

ٳٸْپ ًٷي أٍٓپ اٿْو ٷخٽ ٷي أٍٓپ اٿْو ٳٴظق ٿنخ ٳبًح أنخ رآىځ ٳَكذ ًى٫خ ٿِ روَْ ػڂ ٫َؽ 
ٳخٓظٴظق ؿزَّپ ٳٸْپ ًڃن أنض ٷخٽ ؿزَّپ ٳٸْپ ًڃن ڃ٬ٺ ٷخٽ ڃلڄي رنخ اٿَ حٿٔڄخء حٿؼخنْش 

خ رخرنِ حٿوخٿش ّلَْ ٫ًَْٔ ٳَكزخ ٳٸْپ ًٷي أٍٓپ اٿْو ٷخٽ ٷي أٍٓپ اٿْو ٷخٽ ٳٴظق ٿنخ ٳبًح أن
ًى٫ٌح ٿِ روَْ ػڂ ٫َؽ رنخ اٿَ حٿٔڄخء حٿؼخٿش ٳخٓظٴظق ؿزَّپ ٳٸْپ ڃن أنض ٷخٽ ؿزَّپ ٳٸْپ 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸْپ ًٷي أٍٓپ اٿْو ٷخٽ ًٷي أٍٓپ اٿْو ٷخٽ ٳٴظق  ًڃن ڃ٬ٺ ٷخٽ ڃلڄي ٛڀَ حهلل
كذ ًى٫خ ٿِ روَْ ػڂ ٿنخ ٳبًح أنخ رٌْٓٲ ٫ڀْو حٿٔٚځ ًاًح ىٌ ٷي أ٤٫َ ٤َٗ حٿلٔن ٳَ

٫َؽ رنخ اٿَ حٿٔڄخء حٿَحر٬ش ٳخٓظٴظق ؿزَّپ ٳٸْپ ڃن أنض ٷخٽ ؿزَّڀٸْپ ًڃن ڃ٬ٺ ٷخٽ 
ق حٿزخد ٳبًح أنخ ربىٍّْ ٳَكذ رِ ًى٫خ ٿِ ڃلڄي ٳٸْپ ٷي أٍٓپ اٿْو ٷخٽ ٷي أٍٓپ اٿْو ٳٴظ

ٔش ٳخٓظٴظق روَْ ػڂ ٷخٽ ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٍٳ٬نخه ڃټخنخ ٫ڀْخ ػڂ ٫َؽ رنخ اٿَ حٿٔڄخء حٿوخڃ
ؿزَّپ ٳٸْپ ڃن أنض ٷخٽ ؿزَّپ ٳٸْپ ًڃن ڃ٬ٺ ٷخٽ ڃلڄي ٳٸْپ ٷي ر٬غ اٿْو ٷخٽ ٷي ر٬غ 

َؽ رنخ اٿَ حٿٔڄخء حٿٔخىٓش ٳخٓظٴظق اٿْو ٳٴظق ٿنخ ٳبًح أنخ ريخًٍڅ ٳَكذ ًى٫خ ٿِ روَْ ػڂ ٫
ؿزَّپ ٳٸْپ ڃن أنض ٷخٽ ؿزَّپ ٷْپ ًڃن ڃ٬ٺ ٷخٽ ڃلڄي ٳٸْپ ًٷي ر٬غ اٿْو ٷخٽ ٷي ر٬غ 

ٳٴظق ٿنخ ٳبًح أنخ رڄٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳَكذ ًى٫خ ٿِ روَْ ػڂ ٫َؽ رنخ اٿَ حٿٔڄخء  اٿْو
ي ٷْپ ًٷي ر٬غ اٿْو حٿٔخر٬ش ٳخٓظٴظق ؿزَّپ ٳٸْپ ڃن أنض ٷخٽ ؿزَّپ ٷْپ ًڃن ڃ٬ٺ ٷخٽ ڃلڄ

ٷخٽ ٷي ر٬غ اٿْو ٳٴظق ٿنخ ٳبًح أنخ ربرَحىْڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاًح ىٌ ڃٔظني اٿَ حٿزْض 
ًح ىٌ ّيهڀو ٻپ ٌّځ ٓز٬ٌڅ أٿٲ ڃڀٺ ٙ ٬ٌّىًڅ اٿْو ػڂ ًىذ رِ اٿَ ٓيٍس حٿڄ٬ڄٌٍ ًا

ڃخ ٯْ٘يخ حٿڄنظيَ ًاًح ًٍٷيخ ٻآًحڅ حٿٴْڀش ًاًح ػڄَىخ ٻخٿٸٚٽ ٳڀڄخ ٯْ٘يخ ڃن أڃَ حهلل 
طَْٰص ٳڄخ أكي ڃن هڀٶ حهلل ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّٜٴيخ ڃن كٔنيخ ٷخٽ ٳؤًكَ حهلل ٫ِ ًؿپ اٿِ ڃخ 

ڀش هڄْٔن ٛٚس ٳنِٿض كظَ حنظيْض اٿَ ڃٌَٓ ٳٸخٽ ڃخ أًكَ ًٳَٝ ٫ڀِ ٳِ ٻپ ٌّځ ًٿْ
ٳَٝ ٍرٺ ٫ڀَ أڃظٺ ٷخٽ ٷڀض هڄْٔن ٛٚس ٳِ ٻپ ٌّځ ًٿْڀش ٷخٽ حٍؿ٪ اٿَ ٍرٺ ٳخٓؤٿو 

ٙ ط٤ْٶ ًٿٺ ًانِ ٷي رڀٌص رنِ آَحثْپ ًهزَطيڂ ٷخٽ ٳَؿ٬ض اٿَ ٍرِ  حٿظوٴْٲ ٳبڅ أڃظٺ
٫ِ ًؿپ ٳٸڀض أُ ٍد هٴٲ ٫ن أڃظِ ٳل٢ ٫نِ هڄٔخ ٳَؿ٬ض اٿَ ڃٌَٓ ٳٸخٽ ڃخ ٳ٬ڀض 
ٷڀض ك٢ ٫نِ هڄٔخ ٷخٽ اڅ أڃظٺ ٙ ط٤ْٶ ًٿٺ ٳخٍؿ٪ اٿَ ٍرٺ ٳخٓؤٿو حٿظوٴْٲ ٕڃظٺ ٷخٽ 
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كظَ ٷخٽ ّخ ڃلڄي ىِ هڄْ  ٔخ هڄٔخٳڀڂ أُٽ أٍؿ٪ رْن ٍرِ ًرْن ڃٌَٓ ًّل٢ ٫نِ هڄ
ٛڀٌحص ٳِ ٻپ ٌّځ ًٿْڀش رټپ ٛٚس ٫َ٘ ٳظڀٺ هڄٌٔڅ ٛٚس ًڃن ىڂ رلٔنش ٳڀڂ ٬ّڄڀيخ 

ٳبڅ ٫ڄڀيخ ٻظزض ٫َ٘ح ًڃن ىڂ رْٔجش ٳڀڂ ٬ّڄڀيخ ٿڂ طټظذ ْٗجخ ٳبڅ ٫ڄڀيخ ٻظزض ٻظزض كٔنش 
و حٿظوٴْٲ ْٓجش ًحكيس ٳنِٿض كظَ حنظيْض اٿَ ڃٌَٓ ٳؤهزَطو ٳٸخٽ حٍؿ٪ اٿَ ٍرٺ ٳخٓؤٿ

ٕڃظٺ ٳبڅ أڃظٺ ٙ ط٤ْٶ ًحٹ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸي ٍؿ٬ض اٿَ ٍرِ 
 كظَ ٿٸي حٓظلْض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ  - 
ٳ٫َٜو ًٗٶ ٫ن  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطخه ؿزَّپ ًىٌ ّڀ٬ذ ڃ٪ حٿٰڀڄخڅ ٳؤهٌه

ٷڀزو ٳخٓظوَؽ حٿٸڀذ ػڂ ٗٶ حٿٸڀذ ٳخٓظوَؽ ڃنو ٫ڀٸش ٳٸخٽ ىٌه ك٦ حٿ٤ْ٘خڅ ڃنٺ ٷخٽ ٳٰٔڀو 
ء ُڃِځ ػڂ ٕڃو ػڂ أ٫خىه ٳِ ڃټخنو ٷخٽ ًؿخء حٿٰڀڄخڅ ٬ٌّٔڅ اٿَ ًىذ ڃن ڃخٳِ ٣ٔض ڃن 

ٍ أڃو ٬ّنِ ٧جَه ٳٸخٿٌح اڅ ڃلڄي ٷي ٷظپ ٷخٽ ٳخٓظٸزڀٌه ًىٌ ڃنظٸ٪ حٿڀٌڅ ٷخٽ أنْ ًٻنض أٍ
 أػَ حٿڄو٢ْ ٳِ ٛيٍه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫ْْ ٬ّنِ حٿ٤زخ٩ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن آلٶ رن  - 
٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ؿيطو ڃڀْټش ى٫ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ڂ ٷخٽ ًٓڀڂ ٿ٬٤خځ ٛن٬ظو ٳؤٻپ ڃنو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ ٷٌڃٌح ٳؤٛڀِ ٿټ
ٿنخ ٷي حٌٓى ڃن ٣ٌٽ ڃخ ٿزغ ٳنٜلظو رڄخء ٳٸخځ ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل أنْ ٳٸڄض اٿَ كَْٜ 

ظْڂ ًٍحءه ًحٿ٬ـٌُ ڃن ًٍحثنخ ٳٜڀَ رنخ ٍٻ٬ظْن ػڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷڄض أنخ ًحٿْ
 حنَٜٱ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ  - 
 ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=٣ڀلش ٫

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَإّخ حٿلٔنش ڃن حٿَؿپ حٿٜخٿق ؿِء ڃن ٓض -
 ًأٍر٬ْن ؿِءح ڃن حٿنزٌس.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن حٿ٬ٚء ٷخٽ= - 
ٛٚطو طٌحٻَنخ ىهڀنخ ٫ڀَ أنْ رن ڃخٿٺ ر٬ي حٿ٨يَ ٳٸخځ ّٜڀِ حٿ٬َٜ ٳڀڄخ ٳَ٭ ڃن -

ط٬ـْپ حٿٜٚس ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ طڀٺ ٛٚس حٿڄنخٳٸْن ػٚع 
ڃَحص ّـڀْ أكيىڂ كظَ اًح حٛٴَص حٿ٘ڄْ ًٻخنض رْن ٷَنِ ٤ْٗخڅ ٷخځ نٸَ أٍر٬خ ٙ 

 ٌّٻَ حهلل ٳْيخ اٙ ٷڀْٚ.
َ حٿڄ٤ڀذ ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ كيػنِ ڃخٿٺ ٫ن ٫ڄَ ًڃٌٿ - 

 رن ڃخٿٺ
َحىْڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣ڀ٪ ٿو أُكي ٳٸخٽ ىٌح ؿزپ ّلزنخ ًنلزو حٿڀيڂ اڅ ار-

 .كَځ ڃټش ًانِ أكَځ ڃخ رْن ٙرظْيخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ رن حٓڄ٬ْپ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ػخرض ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنِٽ ُّي رن كخٍػش ٳَأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أطَ ٌٍٓٽ حهلل-

ًٓڀڂ حڃَأطو ُّنذ ًٻؤنو ىهڀو ٙ أىٍُ ڃن ٷٌٽ كڄخى أً ٳِ حٿليّغ ٳـخء ُّي ّ٘ټٌىخ اٿْو 
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ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃٔٺ ٫ڀْٺ ًُؿٺ ًحطٶ حهلل ٷخٽ ٳنِٿض ًحطٶ حهلل ًطوٴِ 
 اٿَ ٷٌٿو ًُؿنخٻيخ ٬ّنِ ُّنذ.ٳِ نٴٔٺ ڃخ حهلل ڃزيّو 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أكذ ىٌه حٿٌٍٔس ٷپ ىٌ حهلل أكي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ًٓڀڂ كزٺ اّخىخ أىهڀٺ حٿـنش.

رِ كيػنخ ٓٴْخڅ حرن ٫ْْنش كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن آلٶ رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
 حهلل ٫ن ٫ڄو أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

 ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظز٬و ڃن حٿٜلٴش ٳٚ أُحٽ أكزو أريح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حٿڄزخٍٹ كيػنخ ػخرض حٿزنخنِ ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ
ؿٚ ٷخٽ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ أكذ ٳٚنخ ٳٸخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو أڅ ٍ-

 ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳؤهزَه ٷخٽ ٳڀٸْو ر٬ي ٳٸخٽ ًحهلل انِ ٕكزٺ ٳِ حهلل ٳٸخٽ ٿو أكزٺ حٿٌُ أكززظنِ ٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٳڀْق رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن  - 
 زي حٿَكڄن حٿظْڄِ ٫ن ٷَّٖ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=٫
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ رنخ حٿـڄ٬ش كْن طڄْپ حٿ٘ڄْ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ حرن ٤٫ْش ٬ّنِ حٿلټڂ ٫ن ػخرض  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٔـي ٳْو حٿڄيخؿًَڅ ًحٕنٜخٍ ًڃخ ڃنيڂ أكي ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوَؽ اٿَ حٿڄ-

 َّٳ٪ ٍأٓو ڃن كزٌطو اٙ أرٌ رټَ ٫ًڄَ ٳْزظٔڂ اٿْيڄخ ًّزظٔڄخڅ اٿْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٬ّنِ حٿوَحُ ٫ن ػخرض  - 

 ٫ن أنْ
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه ٳٸخٽ أڅ أٌٓى ٻخڅ ّن٨ٲ حٿڄٔـي ٳڄخص ٳيٳن ٿْٚ ًأطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

حن٤ڀٸٌح اٿَ ٷزَه ٳخن٤ڀٸٌح اٿَ ٷزَه ٳٸخٽ اڅ ىٌه حٿٸزٌٍ ڃڄظڀجش ٫ڀَ أىڀيخ ٧ڀڄش ًاڅ حهلل ٫ِ 
ًؿپ ّنٌٍىخ رٜٚطِ ٫ڀْيخ ٳؤطَ حٿٸزَ ٳٜڀَ ٫ڀْو ًٷخٽ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أهِ ڃخص ًٿڂ طٜپ ٫ڀْو ٷخٽ ٳؤّن ٷزَه ٳؤهزَه ٳخن٤ڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
 ڃ٪ حٕنٜخٍُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٷخٽ أرِ ًأڃٚه ٫ڀْنخ ٬ّنِ أرخ ىحًى ڃ٪  - 
 ٫ڀِ رن حٿڄيّنِ ٳٸخٽ ٷخٽ ٬ٗزش أهزَنِ ػخرض ٷخٽ=

 ٓڄ٬ض أنٔخ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿټپ ٯخىٍ ٿٌحء أكٔزو ٷخٽ ٌّځ حٿٸْخڃش.-
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ػخرض كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن كٴٜش ٷخٿض= كيػنخ ٫زي حهلل - 
ٓؤٿض أنْ رن ڃخٿٺ رڄخ ڃخص حرن أرِ ٫ڄَس ٳٸخٿٌح رخٿ٤خ٫ٌڅ ٳٸخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٤خ٫ٌڅ ٗيخىس ٿټپ ڃٔڀڂ.
ش ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرِ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚر - 

 ٷخٽ=
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ن٬ْ أكيٻڂ ًىٌ ٳِ حٿٜٚس ٳڀْنَٜٱ ٳڀْنڂ كظَ -
 ٬ّڀڂ ڃخ ّٸٌٽ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
ڃخ ٫ڀڄض أ٫ٴش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٕرِ ٣ڀلش أٷَة ٷٌڃٺ حٿٔٚځ ٳبنيڂ -

 ٛزَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ڃلڄي رن ػخرض كيػنِ أرِ أڅ أنٔخ  - 

 كيػو
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظٸزڀو نٔخء ًٛزْخڅ ًهيځ ؿخثْن ڃن ٫َّ ڃن -

 حٕنٜخٍ ٳٔڀڂ ٫ڀْيڂ ًٷخٽ ًحهلل انِ ٕكزټڂ.
ي حٿٜڄي كيػنخ ڃلڄي كيػنِ أرِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ز - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 اًح ڃٍَطڂ رَّخٝ حٿـنش ٳخٍط٬ٌح ٷخٿٌح ًڃخ ٍّخٝ حٿـنش ٷخٽ كڀٶ حٿٌٻَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫ڄخٍ ٬ّنِ أرخ ىخٗڂ ٛخكذ حٿ٫ِٴَحنِ  

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
٤ؤ ٫ن ٛٚس حٿٜزق ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ كزٔٺ ٳٸخٽ ڃٍَص أڅ رٚٙ ر-

رٴخ٣ڄش ًىِ ط٤لن ًحٿٜزِ ّزټِ ٳٸڀض ٿيخ اڅ ٗجض ٻٴْظٺ حٿَكخ ًٻٴْظنِ حٿٜزِ ًاڅ 
ٗجض ٻٴْظٺ حٿٜزِ ًٻٴْظْنِ حٿَكخ ٳٸخٿض أنخ أٍٳٶ ربرنِ ڃنٺ ٳٌحٹ كزٔنِ ٷخٽ ٳَكڄظيخ 

 ٍكڄٺ حهلل.
أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كَد ٬ّنِ حرن ٗيحى كيػنخ ّلَْ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 كٴٚ رن ٫زْي حهلل رن أنْ أنو أنٔخ
كيػو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّـڄ٪ رْن ىخطْن حٿٜٚطْن ٳِ حٿٔٴَ ٬ّنِ -

 حٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء.
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن  - 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸزپ ًڃخ ٫ڀَ حٍٙٝ ٗوٚ أكذ اٿْنخ ڃنو ٳڄخ نٸٌځ -

 ٿو ٿڄخ ن٬ڀڂ ڃن ٻَحىْظو ٿٌٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿظْخف كيػنخ أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
أَٗح١ حٿٔخ٫ش أڅ َّٳ٪ حٿ٬ڀڂ ًّؼزض حٿـيپ  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن-

 ًطَ٘د حٿوڄٌٍ ٨ًّيَ حٿِنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ حٿلټڂ رن ٤٫ْش كيػنخ أرٌ حٿڄوْْ ٫ن  - 

أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٓظ٘يي ڃٌٙٹ ٳٚڅ ٷخٽ ٻٚ انِ ٍأّض ٫ڀْو ٫زخءس ٯڀيخ 
 ٌّځ ٻٌح ًٻٌح.

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ أرِ كيػنخ نخٳ٪ أرٌ كيػنخ ٫ - 
 ٯخٿذ حٿزخىڀِ ٗيي أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
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ٳٸخٽ حٿ٬ٚء رن ُّخى حٿ٬يًُ ّخ أرخ كڄِس ٓن أُ حٿَؿخٽ ٻخڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ًرخٿڄيّنش ٫َ٘ ٓنْن اً ر٬غ ٷخٽ حرن أٍر٬ْن ٓنش ٷخٽ ػڂ ٻخڅ ڃخًح ٷخٽ ٻخڅ رڄټش ٫َ٘ ٓنْن 

ٳظڄض ٿو ٓظٌڅ ٓنش ػڂ ٷز٠و حهلل ٫ِ ًؿپ اٿْو ٷخٽ ٓن أُ حٿَؿخٽ ىٌ ٌّڃجٌ ٷخٽ ٻؤٗذ 
نو ًأؿڄڀو ًأٿلڄو ٷخٽ ّخ أرخ كڄِس ىپ ٯًِص ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَؿخٽ ًأكٔ

ٷخٽ ن٬ڂ ٯًِص ڃ٬و ٌّځ كنْن ٳوَؽ حٿڄَ٘ٻٌڅ رټؼَس ٳلڄڀٌح ٫ڀْنخ كظَ ٍأّنخ هْڀنخ ًٍحء 
٧يٌٍنخ ًٳِ حٿڄَ٘ٻْن ٍؿپ ّلڄپ ٫ڀْنخ ٳْيٷنخ ًّل٤ڄنخ ٳڀڄخ ٍأٍ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

ٳيِڃيڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٌٿٌح ٳٸخځ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٍأٍ  ٫ڀْو ًٓڀڂ نِٽ
حٿٴظق ٳـ٬پ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـخء ريڂ أٓخٍٍ ٍؿٚ ٍؿٚ ٳْزخ٬ٌّنو ٫ڀَ حٗٓٚځ 

خد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٫ڀِ نٌٍح ٿجن ؿِء رخٿَؿپ حٿٌُ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن أٛل
٫نٸو ٷخٽ ٳٔټض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿِء رخٿَؿپ  ٻخڅ ڃنٌ حٿٌْځ ّل٤ڄنخ َٕٟرن

ٿڄخ ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّخ نزِ حهلل طزض اٿَ حهلل ّخ نزِ حهلل طزض اٿَ حهلل 
ًٓڀڂ ٳڀڂ ّزخ٬ّو ٿٌْٳِ حٓهَ نٌٍه ٷخٽ ٳـ٬پ ّن٨َ حٿنزِ ٛڀَ ٳؤڃٔٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

خد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٸظڀو ٳڀڄخ ٍأٍ حٿنزِ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْؤڃَه رٸظڀو ًؿ٬پ ّي
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٜن٪ ْٗجخ ّؤطْو ٳٸخٽ ّخ نزِ حهلل نٌٍُ ٷخٽ ٿڂ أڃٔٺ ٫نو ڃنٌ حٿٌْځ 

 حهلل أٙ أًڃ٠ض اٿِ ٳٸخٽ انو ٿْْ ٿنزِ أڅ ٌّڃٞ. اٙ ٿٌْٳِ نٌٍٹ ٳٸخٽ ّخ نزِ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
رْنڄخ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ نوپ ٿنخ ٕرِ ٣ڀلش ّظزَُ ٿلخؿظو ٷخٽ ًرٚٽ ّڄِ٘ -

ّڄِ٘ اٿَ ؿنزو ٳڄَ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ًٍحءه ّټَځ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  أڅ
ًٓڀڂ رٸزَ ٳٸخځ كظَ ٿَڂ اٿْو رٚٽ ٳٸخٽ ًّلٺ ّخ رٚٽ ىپ طٔڄ٪ ڃخ أٓڄ٪ ٷخٽ ڃخ أٓڄ٪ ْٗجخ 

 ٷخٽ ٛخكذ حٿٸزَ ٬ٌّد ٷخٽ ٳٔجپ ٫نو ٳٌؿي ّيٌىّخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٻخڅ ٷَحځ ٿ٬خث٘ش ٷي ٓظَص رو ؿخنذ رْظيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃ٤ِْ ٫نخ -

 ٷَحڃٺ ىٌح ٳبنو ٙ طِحٽ طٜخًَّه ط٬َٝ ٿِ ٳِ ٛٚطِ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٷخٽ= - 
ض ٳٸخٽ أٙ أٍٷْٺ رَٷْش أرِ حٿٸخٓڂ ىهڀنخ ٫ڀَ أنْ رن ڃخٿٺ ڃ٪ ػخرض ٳٸخٽ ٿو انِ حٗظټْ-

٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٷپ حٿڀيڂ ٍد حٿنخّ ڃٌىذ حٿزؤّ حٗٲ أنض حٿ٘خٳِ ٙ 
 ٗخٳِ اٙ أنض حٗٲ ٗٴخء ٙ ّٰخىٍ ٓٸڄخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ ٓنخڅ أرٌ ٍر٬ْش كيػنخ أنْ - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٌ ٬ّڀڂ حٿڄظوڀٴٌڅ ٫ن ٛٚس حٿ٬٘خء ًٛٚس حٿٰيحس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 ڃخ ٿيڂ ٳْيڄخ ٕطٌىڄخ ًٿٌ كزٌح.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ ٓنخڅ كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌ ٯٜنخ ٳنٴ٠و ٳڀڂ ّنظٴٞ ػڂ نٴ٠و ٳڀڂ ّنظٴٞ ػڂ -
ٴ٠و ٳخنظٴٞ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي هلل ًٙ اٿو اٙ حهلل ن

 ًحهلل أٻزَ طنٴٞ حٿو٤خّخ ٻڄخ طنٴٞ حٿ٘ـَس ًٍٷيخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ حٿنڄَُْ كيػنخ ػخرض ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ

ٷخٽ ڃخ ڃن ٍؿپ ڃٔڀڂ ّڄٌص ٿو ػٚػش ڃن ًٿيه ٿڂ ّزڀٌٰح  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-
 حٿلنغ اٙ أىهپ حهلل ٫ِ ًؿپ أرٌّو حٿـنش رٴ٠پ ٍكڄظو اّخىڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن  - 
 ُّي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ّټَٔ كڀش ڃن حٿنخٍ ارڀْْ ٳ٬٠ْيخ ٫ڀَ كخؿزو ًّٔلزيخ ڃن هڀٴو ًًٍّظو ڃن  أًٽ ڃن-
ر٬يه ًىٌ ّنخىُ ًح ػزٌٍحه ًّنخىًڅ ّخ ػزٌٍىڂ ٷخٽ ٫زي حٿٜڄي ٷخٿيخ ڃَطْن كظَ ّٸٴٌح ٫ڀَ 

حٿنخٍ ٳْٸٌٽ ّخ ػزٌٍحه ًّٸٌٿٌڅ ّخ ػزٌٍىڂ ٳْٸخٽ ٿيڂ ٙ طي٫ٌح حٿٌْځ ػزٌٍح ًحكيح ًحى٫ٌح ػزٌٍح 
 ًًٍّظو هڀٴو ًىڂ ّٸٌٿٌڅ ّخ ػزٌٍىڂ ٷخٽ ٫ٴخڅ كخؿزْو.ٻؼَْح ٷخٽ ٫ٴخڅ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٫ن أٌّد ٫ن أرِ  - 
 ٷٚرش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ّظزخىَ حٿنخّ ٳِ حٿڄٔخؿي.-
 أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٌّځ أكي حٿڀيڂ انٺ اڅ ط٘ؤ أڅ ٙ ط٬زي ٳِ -

 حٍٕٝ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
ٿڄخ هڀٶ حهلل ٫ِ ًؿپ آىځ طَٻو ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّي٫و أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ -

 .و ٳڀڄخ ٍآه أؿٌٱ ٫َٱ أنو هڀٶ ٙ ّظڄخٿٺٳـ٬پ ارڀْْ ٤ّْٲ رو ّن٨َ اٿْ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٌڅ ًّٸٌٿٌڅ ڃلڄي ٻخنض حٿلز٘ش ِّٳنٌڅ رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًَّٷٜ-

 ٫زي ٛخٿق ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ّٸٌٿٌڅ ٷخٿٌح ّٸٌٿٌڅ ڃلڄي ٫زي ٛخٿق.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ٷخٽ=
حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيهپ أىپ حٿـنش حٿـنش ٳْزٸَ ڃنيخ ڃخ ٗخء -

 ٳْن٘ت حهلل ط٬خٿَ ٿيخ ٬ّنِ هڀٸخ كظَ ّڄٖىخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٤٫ْض حٿټٌػَ ٳبًح ىٌ نيَ ّـَُ ٻٌح ٫ڀَ ًؿو -

رْيُ اٿَ طَرظو ٳبًح ڃٔټش ًٳَس ًاًح حٍٕٝ كخٳظخه ٷزخد حٿڀئٿئ ٿْْ ڃ٘ٴٌٳخ ٳ٠َرض 
 كٜخه حٿڀئٿئ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن حنْ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀَ ٍؿپ ڃن رنِ حٿنـخٍ ٬ٌّىه ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل -

أنخ أً ٫ڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ هخٽ ٷپ ٙ اٿو اٙ حهلل ٳٸخٽ أًهخٽ 
 ًٓڀڂ ٙ رپ هخٽ ٳٸخٽ ٿو ٷپ ٙ اٿو اٙ حهلل ىٌ هَْ ٿِ ٷخٽ ن٬ڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
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ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٌٛحطخ ٳٸخٽ ڃخ ىٌح ٷخٿٌح ّڀٸلٌڅ حٿنوپ ٳٸخٽ ٿٌ -
ٳڀڂ ّڀٸلٌه ٿٜڀق ٳظَٻٌه ٳڀڂ ّڀٸلٌه ٳوَؽ ْٜٗخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  طَٻٌه

ڃخٿټڂ ٷخٿٌح طَٻٌه ٿڄخ ٷڀض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخڅ ِٗء ڃن أڃَ ىنْخٻڂ 
 ٳؤنظڂ أ٫ڀڂ رو ٳبًح ٻخڅ ڃن أڃَ ىّنټڂ ٳبٿِ.

 ى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخ - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ آهَ رْن أرِ ٫زْيس رن حٿـَحف ًرْن أرِ ٣ڀلش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حرن ٻؼَْ كيػنخ ٫زي  - 

حٿلڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخنض ط٬ـزو حٿٴخٯْش ًٻخڅ 
 ٫ـذ حٿ٬٤خځ اٿْو حٿيرخء.أ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ؿ٬ٴَ كيػنخ ػخرض كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ٻخڅ ّټٌڅ ٳِ حٿٜٚس ٳْٸَأ ٌٍٓس هٴْٴش ڃن أؿپ حٿڄَأس ًرټخء حٿٜزِ.-
 =كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ - 
ٓڄ٬ض ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٻنض -

أڃِ٘ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْو رَى نـَحنِ ٯڀ٦ْ حٿلخْٗش ٳؤىٍٻو أ٫َحرِ 
ٳـزٌه ؿزٌس كظَ ٍأّض ٛٴق أً ٛٴلش ٫نٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي أػَص ريخ 

ٳٸخٽ ّخ ڃلڄي أ٤٫نِ ڃن ڃخٽ حهلل حٿٌُ ٫نيٹ ٳخٿظٴض اٿْو و كخْٗش حٿزَى ڃن ٗيس ؿزٌط
 خء.ٳ٠لٺ ػڂ أڃَ ٿو ر٤٬

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أهزَنِ أرٌ ٫زي حهلل حٕٓيُ ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=

ْ ىًنيخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حطٸٌح ى٫ٌس حٿڄ٨ڀٌځ ًاڅ ٻخڅ ٻخٳَح ٳبنو ٿْ-
 كـخد ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٩ ڃخ َّّزٺ اٿَ ڃخ ٙ َّّزٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ  - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ

أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ّخ ڃلڄي ّخ ْٓينخ ًحرن ْٓينخ ًهَْنخ ًحرن هَْنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
ڀْو ًٓڀڂ ّخ أّيخ حٿنخّ ٫ڀْټڂ رظٸٌحٻڂ ًٙ ّٔظيٌّنټڂ حٿ٤ْ٘خڅ أنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل ٫زي حهلل ٫

 ًٌٍٓٽ ًحهلل ڃخ أكذ أڅ طَٳ٬ٌنِ ٳٌٵ ڃنِٿظِ حٿظِ أنِٿنِ حهلل ٫ِ ًؿپ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أًٍ اٿَ ٳَحٗو ٷخٽ حٿلڄي هلل حٿٌُ أ٬٣ڄنخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 ًٓٸخنخ ًٻٴخنخ ًآًحنخ ًٻڂ ڃڄن ٙ ٻخٳِ ٿو ًٙ ڃئًُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٬ّنِ حرن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض  - 

 ًكڄْي ٫ن أنْ
َ ٫ڀَ كخث٢ ٿزنِ حٿنـخٍ ٳبًح أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٫ڀَ رٰڀش ٗيزخء ٳڄ-

ىٌ رٸزَ ٬ٌّد ٛخكزو ٳلخڃض حٿزٰڀش ٳٸخٽ ٿٌٙ أڅ ٙ طيحٳنٌح ٿي٫ٌص حهلل أڅ ّٔڄ٬ټڂ ٫ٌحد 
 حٿٸزَ.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
 حٿٔڄخء. أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظٔٸَ ٳؤٗخٍ ر٨يَ ٻٴْو اٿَ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ؿخىيًح حٿڄَ٘ٻْن رؤٿٔنظټڂ ًأنٴٔټڂ ًأڃٌحٿټڂ 
 ًأّيّټڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٰيًس ٳِ ٓزْپ حهلل أً ًٍكش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ -

 ًٿٸخد ٷٌّ أكيٻڂ ٳِ حٿـنش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ
ڃخ ڃن نٴْ طڄٌص ٿيخ ٫ني حهلل هَْ ٳَْٔىخ أڅ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ-

طَؿ٪ اٿَ حٿينْخ اٙ حٿ٘يْي ٳبڅ حٿ٘يْي َّٔه أڅ َّؿ٪ اٿَ حٿينْخ ٳْٸظپ ٿڄخ ٍَّ ڃن ٳ٠پ 
 حٿ٘يخىس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى حرن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ ٷخٽ=

و ًٓڀڂ حٿزْض حٿڄ٬ڄٌٍ ٳِ حٿٔڄخء حٿٔخر٬ش ّيهڀو ٻپ ٌّځ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-
 ٓز٬ٌڅ أٿٲ ڃڀٺ ػڂ ٙ ٬ٌّىًڅ اٿْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 كٴض حٿـنش رخٿڄټخٍه ًكٴض حٿنخٍ رخٿ٘يٌحص.-
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أنْ رن كيػنخ  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًٽ ڃن ّټَٔ كڀش ڃن حٿنخٍ ارڀْْ ٬٠ّيخ ٫ڀَ -

كخؿزْو ًىٌ ّٔلزيخ ڃن هڀٴو ًًٍّظو ڃن هڀٴو ًىٌ ّٸٌٽ ّخ ػزٌٍحه ًىڂ ّنخىًڅ ّخ ػزٌٍحىڂ 
ٳْٸٌٽ ّخ ػزٌٍحه ٳْنخىًڅ ّخ ػزٌٍحىڂ ٳْٸخٽ ٙ طي٫ٌ حٿٌْځ ػزٌٍح ًحكيح  كظَ ّٸٲ ٫ڀَ حٿنخٍ
 ًحى٫ٌح ػزٌٍح ٻؼَْح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ًٌّنْ رن  - 
 ٫زْي ًكڄْي ٫ن أنْ ٬ّنِ حرن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ًحٿڄٔڀڂ ڃن ٓڀڂ حٿڄٔڀڄٌڅ ڃن ٿٔخنو ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄئڃن ڃن أڃنو حٿنخّ -
 ًّيه ًحٿڄيخؿَ ڃن ىـَ حٿٌٔء ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٙ ّيهپ حٿـنش ٫زي ٙ ّؤڃن ؿخٍه رٌحثٸو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ًٌّنْ  - 
 ًكڄْي ٫ن حٿلٔن

 حٿنخّ ٳٌٻَ ڃؼڀو.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿڄئڃن ڃن أڃنو -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خى ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ٳٸخٽ ّخ هخٽ ٷپ ٙ اٿو اٙ حهلل -
ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٳٸخٽ أهخٽ أځ ٫ڂ ٳٸخٽ ٙ رپ هخٽ ٷخٽ ٳوَْ ٿِ أڅ أٷٌٽ ٙ اٿو اٙ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ٫يًٍ ًٙ ٣َْس ٬ًّـزنِ حٿٴخٽ ٷخٿٌح ّخ نزِ حهلل ڃخ -

 حٿٴخٽ ٷخٽ حٿټڀڄش حٿلٔنش.
كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫خڃَ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 حٕنٜخٍُ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٓؤٿنخه ٫ن حٿٌٌٟء ٫ني ٻپ ٛٚس ٳٸخٽ أڃخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظٌٟؤ ٫ني ٻپ -

 ٛٚس ًأڃخ نلن ٳټنخ نٜڀِ حٿٜڀٌحص ر٤يٌٍ ًحكي.
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓټْن ٷخٽ ًٻَ ًحٹ أرِ  - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّڀٶ حرن آىځ ْٗجخ ٷ٢ هڀٸو حهلل أٗي ٫ڀْو ڃن حٿڄٌص -

 ػڂ اڅ حٿڄٌص ٕىٌڅ ڃڄخ ر٬يه.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ أرٌ ىٚٽ حٿَحٓزِ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
اٙ ٷخٽ ٙ اّڄخڅ ٿڄن ٙ أڃخنش ٿو ًٙ ىّن ٿڄن ٙ ٷڀڄخ ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٫يي ٿو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ُىَْ ٫ن حٿڄوظخٍ رن ٳڀٴپ ٷخٽ= - 
ٓؤٿض أنٔخ ٫ن ٧ًَٱ حٿنزٌْ ٳٸخٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڄخ ُٳض ڃن ِٗء -

 حٿڄٸَْ.  ٷخٽ ًٷخٽ ٿِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ُىَْ ٫ن حٿڄوظخٍ رن ٳڀٴپ أڅ أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ كيػيڂ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٿټڂ اڃخځ ٳٚ طٔزٸٌنِ رخٿَٻ٩ٌ ًٙ رخٿٔـٌى ًٙ -

ٿٌ ٍأّظڂ ڃخ ٍأّض  رخٿٸْخځ ٳبنِ أٍحٻڂ ڃن أڃخڃِ ًڃن هڀٴِ ًاّڂ حٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه
 ٿ٠لټظڂ ٷڀْٚ ًٿزټْظڂ ٻؼَْح ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٍأّض ٷخٽ ٍأّض حٿـنش ًحٿنخٍ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػڄخڃش ٫ن أنْ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ اٿْيڂ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳوٴٲ ريڂ ػڂ ىهپ ٳؤ٣خٽ ػڂ هَؽ -

ٴٲ ريڂ ػڂ ىهپ ٳؤ٣خٽ ٳڀڄخ أٛزلنخ ٷڀنخ ّخ نزِ حهلل ؿڀٔنخ حٿڀْڀش ٳوَؿض اٿْنخ ٳوٴٴض ػڂ ٳو
 ىهڀض ٳؤ٣ڀض ٷخٽ ڃن أؿڀټڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ أرٌ ىٚٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ٿنخّ ٷخٽ ٷخٽ ٻخنض ٗـَس ٳِ ٣َّٶ حٿنخّ طئًُ حٿنخّ ٳؤطخىخ ٍؿپ ٳ٬ِٿيخ ٫ن ٣َّٶ ح-

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀٸي ٍأّظو ّظٸڀذ ٳِ ٧ڀيخ ٳِ حٿـنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ ؿ٬ٴَ ٬ّنِ حٕكڄَ ٫ن ٤٫خء رن  - 

 حٿٔخثذ ٫ن أنْ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍحٌٛح حٿٜٴٌٱ ٳبڅ حٿْ٘خ٣ْن طٸٌځ ٳِ حٿوڀپ.-
 خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ٓڀڂ حٿ٬ڀٌُ أنو ٓڄ٪ أنْ ّٸٌٽ=كيػن - 
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ىهپ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ٫ًڀْو ٛٴَس ٳټَىيخ ٳڀڄخ ٷخځ حٿَؿپ ٷخٽ حٿنزِ -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿز٬ٞ أٛلخرو ٿٌ أڃَطڂ ىٌح أڅ ّي٩ ىٌه حٿٜٴَس ٷخٿيخ ڃَطْن أً ػٚػخ 

 نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀڄخ ٌّحؿو حٿَؿپ رِ٘ء ّټَىو ٳِ ًؿيو.ٷخٽ أنْ ًٻخڅ حٿ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى كيػنخ ٫ڄخٍس حٿْٜيٙنِ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 

$ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓخثپ ٳؤڃَ ٿو رؼڄَس ٳڀڂ ّؤهٌىخ أً ًكٖ ريخ ٷخٽ ًأطخه 
ٷخٽ ٳٸخٽ حهلل ػڄَس ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ آهَ ٳؤڃَ ٿو رؼڄَس ٷخٽ ٳٸخٽ ٓزلخڅ 

 .ٿڀـخٍّش حًىزِ اٿَ أځ ٓڀڄش ٳؤ٤٫ْو حٍٕر٬ْن ىٍىڄخ حٿظِ ٫نيىخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أّْ كيػنخ أٌٓى كيػنخ حٿلٔن رن ٛخٿق ٫ن هخٿي حٿَُٰ ٫ن أنْ  - 

 ٷخٽ=
 ص هڀ٢ حٿظڄَ ًحٿزَٔ.$ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ اڅ حٿڄِحص كَحځ ًحٿڄِح

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن كڄْي ٷخٽ= - 
 ٍأّض ٫ني أنْ ٷيكخ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْو ٟزش ٳ٠ش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ نلٌه. - 
ڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنِ كٔن ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗ - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣ٌرَ ٿڄن آڃن رِ ًٍآنِ ڃَس ٣ًٌرَ ٿڄن آڃن رِ -

 ًٿڂ َّنِ ٓز٪ ڃَحٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ كٔن ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ٷخٽ=
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىىص أنِ ٿٸْض اهٌحنِ ٷخٽ ٳٸخٽ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًٿْْ نلن أهٌحنٺ ٷخٽ أنظڂ أٛلخرِ ًٿټن اهٌطِ حٿٌّن آڃنٌح رِ ًٿڂ 
 ًَّنِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ أرٌ ًىذ كيػنخ ٓنخڅ رن ٍر٬ْش ٫ن  - 
أس أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿل٠َڃِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حڃَ

حرنش ٿِ ٻٌح ًٻٌح ًٻَص ڃن كٔنيخ ًؿڄخٿيخ ٳآػَطٺ ريخ ٳٸخٽ ٷي ٷزڀظيخ ٳڀڂ طِٽ طڄيكيخ كظَ 
 .طٜي٩ ًٿڂ ط٘ظٺ ْٗجخ ٷ٢ ٷخٽ ٙ كخؿش ٿِ ٳِ حرنظٺًٻَص أنيخ ٿڂ 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَ رن آلٶ ٷخٽ= - 
ن ٿي٬ْش ٫ن رټَ رن ٌٓحىس ٫ن أرِ كڄِس حٿوٌٙنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ أنزؤنخ حر-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو هَؽ اٿْنخ ٳٸخٽ اڅ ٳْټڂ هَْح ڃنټڂ ٬ّنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ًطٸَإًڅ ٻظخد حهلل ٫ِ ًؿپ ٳْټڂ حٕكڄَ ًحٕرْٞ ًحٿ٬َرِ ًحٿ٬ـڄِ ًْٓؤطِ ُڃخڅ 

 ؤؿڀٌنيخ.نو ٻڄخ ّظؼٸٲ حٿٸيف ّظ٬ـڀٌڅ أؿٌٍىڂ ًٙ ّظّٸَإًڅ ٳْو حٿٸَآڅ ّظؼٸٴٌ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن أٌّد ٫ن كڄْي ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ٷخٽ=



  

 

 

Page 224 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸيځ ٫ڀْټڂ ٯيح أٷٌحځ ىڂ أٍٵ ٷڀٌرخ ٿ٘ٓٚځ ڃنټڂ ٷخٽ -
څ ٳْيڂ أرٌ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٳڀڄخ ىنٌ ڃن حٿڄيّنش ؿ٬ڀٌح َّطـًِڅ ّٸٌٿٌڅ ٯيح ٳٸيځ ح٬ٌَّٕٗ

 نڀٸَ حٕكزش ڃلڄيح ًكِرو ٳڀڄخ أڅ ٷيڃٌح طٜخٳلٌح ٳټخنٌح ىڂ أًٽ ڃن أكيع حٿڄٜخٳلش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن ڃٌَٓ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ  - 

٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿَؿخٽ ٫ن نز٢ْ رن ٫ڄًَ ٫ن أنْ رن  ڃن حٿلټڂ رن ڃٌَٓ كيػنخ
 ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=

ڃن ٛڀَ ٳِ ڃٔـيُ أٍر٬ْن ٛٚس ٙ ّٴٌطو ٛٚس ٻظزض ٿو رَحءس ڃن حٿنخٍ ًنـخس ڃن -
 حٿ٬ٌحد ًرَة ڃن حٿنٴخٵ.

حَٓحثْپ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى ًكْٔن رن ڃلڄي ٷخٙ كيػنخ  - 
 آلٶ ٫ن رَّي رن أرِ ڃَّڂ ٫ن أنْ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿي٫خء ٙ َّى رْن حًٕحڅ ًحٗٷخڃش ٳخى٫ٌ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ٌّنْ ٬ّنِ حرن أرِ آلٶ ٫ن  - 

 رَّي رن أرِ ڃَّڂ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٓؤٽ ٍؿپ ڃٔڀڂ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿـنش ػٚػخ اٙ ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ -

حٿـنش حٿيڂ حىهڀو حٿـنش ًٙ حٓظـخٍ ڃن حٿنخٍ ڃٔظـَْ ػٚع ڃَحص اٙ ٷخٿض حٿنخٍ حٿڀيڂ أؿَه 
 ڃن حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ َّٗٺ ٫ن ؿخرَ ٫ن هْؼڄش ٫ن  - 
 ٿٺ ٷخٽ=أنْ رن ڃخ

ىهڀض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ٌى ُّي رن أٍٷڂ ًىٌ ّ٘ظټِ ٫ْنْو ٳٸخٽ ٿو ّخ ُّي -
ٿٌ ٻخڅ رَٜٹ ٿڄخ رو ٻْٲ طٜن٪ ٷخٽ اًح أٛزَ ًأكظٔذ ٷخٽ اڅ ٻخڅ رَٜٹ ٿڄخ رو ػڂ 

 ٛزَص ًحكظٔزض ٿظڀٸْن حهلل ٫ِ ًؿپ ًٿْْ ٿٺ ًنذ.
يُ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ػخرض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن ڃي - 

 حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔڄ٪ رټخء حٿٜزِ ڃ٪ أڃو ًىٌ ٳِ حٿٜٚس ٳْٸَح -

 رخٿٌٍٔس حٿوٴْٴش ٷخٽ ؿ٬ٴَ أً رخٿٌٍٔس حٿٸَْٜس.
هخٿي ٫ن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ڃٔڀڂ ٬ّنِ حرن  - 

رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ كْٔن حٿڄټِ حٿڄٸٍَ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ڃن َٓه أڅ ٨٬ّڂ حهلل ٍُٷو ًأڅ ّڄي ٳِ أؿڀو ٳڀْٜپ ٍكڄو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٯْٚڅ كيػنخ ٍٗيّن ٷخٽ كيػنِ ٫ڄًَ رن  - 

 ٠لخٹ حٿٸَِٗ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=حٿلخٍع ٫ن رټَْ ٫ن حٿ
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٛڀَ ٓزلش حٿ٠لَ ػڄخڅ ٍٻ٬خص ٳڀڄخ -

حنَٜٱ ٷخٽ انِ ٛڀْض ٛٚس ٍٯزش ًٍىزش ٓؤٿض ٍرِ ٫ِ ًؿپ ػٚػخ ٳؤ٤٫خنِ حػنظْن 
ٙ  ًڃن٬نِ ًحكيس ٓؤٿظو أڅ ٙ ّزظڀِ أڃظِ رخٿٔنْن ًٙ ٨ّيَ ٫ڀْيڂ ٫يًىڂ ٳٴ٬پ ًٓؤٿظو أڅ

 ّڀزٔيڂ ٬ْٗخ ٳؤرَ ٫ڀِ.



  

 

 

Page 225 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ًهڀٲ رن حٿٌٿْي ٷخٙ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٷخٽ= - 
كيػنِ ػخرض حٿزنخنِ أهزَنِ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنِ -

 ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو أكذ ٳٚنخ ٳِ حهلل ٷخٽ ٳؤهزَطو ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳؤهزَه ٳٸخٽ ط٬ڀڂ انِ أكزٺ ٳِ حهلل
 ٳؤكزٺ حٿٌُ أكززظنِ ٿو ًٷخٽ هڀٲ ٳِ كيّؼو ٳڀٸْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ًٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 
ٷظخىس ًػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٯٚ حٿ٬َٔ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٳٸخٽ اڅ حهلل ىٌ حٿوخٿٶ حٿٸخرٞ حٿزخ٢ٓ حٿَحُٵ حٿڄ٬َٔ ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٌ ٬َٓص 
 ًانِ ٍٕؿٌ أڅ أٿٸَ حهلل ًٙ ٤ّڀزنِ أكي رڄ٨ڀڄش ٧ڀڄظيخ اّخه ٳِ ىځ ًٙ ڃخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ًٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض حٿزنخنِ  - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

و ًٓڀڂ ڃ٪ حڃَأس ڃن نٔخثو ٳڄَ ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ ٳٚڅ ىٌه ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-
حڃَأطِ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن ٻنض أ٧ن رو ٳبنِ ٿڂ أٻن أ٧ن رٺ ٷخٽ اڅ حٿ٤ْ٘خڅ ّـَُ ڃن 

 حرن آىځ ڃـٍَ حٿيځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ڃلڄي رن ُّخى حٿزَؿڄِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ػخرظخ  - 

 ٿٺ ٷخٽ=حٿزنخنِ ّليع ٫ن أنْ رن ڃخ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخڅ ٿو ػٚع رنخص أً ػٚع أهٌحص حطٸَ حهلل ٫ِ -

 ًؿپ ًأٷخځ ٫ڀْين ٻخڅ ڃ٬ِ ٳِ حٿـنش ىټٌح ًأٗخٍ رؤٛخر٬و حٍٕر٪.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كَد رن ڃْڄٌڅ ٫ن حٿن٠َ رن أنْ رن  - 

 ڀڂ ٷخٽ=ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
حٿڀيڂ حٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًٕرنخء حٕنٜخٍ ًًُٕحؽ حٕنٜخٍ ًٿٌٍحٍُ حٕنٜخٍ حٕنٜخٍ -

ٻَِٗ ٫ًْزظِ ًٿٌ أڅ حٿنخّ أهًٌح ٬ٗزخ ًأهٌص حٕنٜخٍ ٬ٗزخ ٕهٌص ٬ٗذ حٕنٜخٍ 
 ًٿٌٙ حٿيـَس ٿټنض حڃَإح ڃن حٕنٜخٍ.

 ْ ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كَد ٫ن حٿن٠َ رن أن - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ اًح أهٌص رَٜ ٫زيُ ٳٜزَ ٫ڀْو -

 ًحكظٔذ ٳ٬ٌٟو ٫نيُ حٿـنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كَد ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄَحڅ حٿ٬ڄِ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 أنٔخ ّٸٌٽ=
ؿپ كْغ هڀٶ حٿيحء هڀٶ حٿيًحء اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حهلل ٫ِ ً-

 ٳظيحًًح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن ڃ٬ڄَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٳ٠پ ٫خث٘ش ٫ڀَ حٿنٔخء ٻٴ٠پ حٿؼَّي ٫ڀَ ٓخثَ -

 حٿ٬٤خځ.
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ ٫ن حٿَرْ٪ ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي ح - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
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ٷخٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّنزٌ حٿظڄَ ًحٿِرْذ ؿڄ٬ْخ ًحٿظڄَ ًحٿزَٔ -
 ؿڄ٬ْخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ رن هخٍؿش كيػنخ ٍٗيّن رن ٬ٓي ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 ن أرِ كٴٚ كيػو أنو ٓڄ٪ أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=حٿٌٿْي ٫

ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ڃؼپ حٿ٬ڀڄخء ٳِ حٍٕٝ ٻڄؼپ حٿنـٌځ ٳِ حٿٔڄخء ّيظيٍ -
 ريخ ٳِ ٧ڀڄخص حٿزَ ًحٿزلَ ٳبًح حن٤ڄٔض حٿنـٌځ أًٗٺ أڅ ط٠پ حٿييحس.

 ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
 ٻخڅ ٬َٗ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّـخًُ أًنْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن أٌّد ٫ن كڄْي ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯيًس ٳِ ٓزْپ حهلل أً ًٍكش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ-
 كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أنزؤنخ ّلَْ رن أٌّد ٫ن كڄْي ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸخد ٷٌّ أكيٻڂ هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ ًٿٌ أڅ حڃَأس -

ڃن أىپ حٿـنش ٣ڀ٬ض اٿَ حٿينْخ ٿڄٖص ڃخ رْنيڄخ ٍّق حٿڄٔٺ ًحٿ٤ْذ ڃخ رْنيڄخ ًٿنْٜٴيخ 
 هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ.٫ڀَ ٍأٓيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ كيػنخ ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ٯْٚڅ رن ؿََّ  - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

انټڂ ٿظ٬ڄڀٌڅ أ٫ڄخٙ ىِ أىٵ ٳِ أ٫ْنټڂ ڃن حٿ٬َ٘ اڅ ٻنخ ٿن٬يىخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل -
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڄٌرٸخص.

يػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫زي حٿَكڄن حٕٛڂ ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل ك - 
رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ اٿَ ٫ڄَ رن حٿو٤خد رـزش ٓنيّ ٳٸخٽ 
٫ڄَ أطز٬غ ريخ اٿِ ًٷي ٷڀض ٳْيخ ڃخ ٷڀض ٷخٽ انِ ٿڂ أر٬غ ريخ اٿْٺ ٿظڀزٔيخ انڄخ ر٬ؼض ريخ 

 .طنظٴ٪ رؼڄنيخاٿْٺ ٿظز٬ْيخ ً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ كيػنخ  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ
أنو ًٻَ ٿو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿڄ٬خً ڃن ٿٸِ حهلل ٙ َّ٘ٹ رو ىهپ حٿـنش ٷخٽ -

 ّخ نزِ حهلل أٳٚ أرَ٘ حٿنخّ ٷخٽ ٙ انِ أهخٱ أڅ ّظټڀٌح ٫ڀْيخ أً ٻڄخ ٷخٽ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ّليع أڅ أنٔخ ٷخٽ= - 
ٷْپ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ أطْض ٫زي حهلل رن أرِ ٳخن٤ڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ًٍٻذ كڄخٍح ًحن٤ڀٶ حٿڄٔڀڄٌڅ ّڄٌ٘څ ًىِ أٍٝ ٓزوش ٳڀڄخ حن٤ڀٶ اٿْو حٿنزِ 
ٷخٽ اٿْٺ ٫نِ ٳٌحهلل ٿٸي آًحنِ ٍّق كڄخٍٹ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ًحهلل ٿلڄخٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٣ْذ ٍّلخ ڃنٺ ٷخٽ ٳ٠ٰذ ٿ٬زي حهلل ٍؿپ ڃن 
ٷٌڃو ٷخٽ ٳ٠ٰذ ٿټپ ًحكي ڃنيڄخ أٛلخرو ٷخٽ ًٻخڅ رْنيڂ َٟد رخٿـَّي ًرخّٕيُ 

 حٷظظڀٌح ٳؤٛڀلٌح رْنيڄخ. ن حٿڄئڃنْنًحٿن٬خٽ ٳزڀٰنخ أنيخ نِٿض ٳْيڂ ًاڅ ٣خثٴظخڅ ڃ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ  - 
 ّٸٌٽ كيػنخ حٿٔڄ٢ْ حٿٔيًِٓ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٳظلنخ ڃټش ػڂ انخ ٯًِنخ كنْنخ ٳـخء حٿڄَ٘ٻٌڅ رؤكٔن ٛٴٌٱ ٍأّض أً ٍأّض ٳٜٲ حٿوْپ -
ػڂ ٛٴض حٿنٔخء ڃن ًٍحء ًٿٺ ػڂ ٛٴض حٿٰنڂ ٷخٽ ًنلن رَ٘ ٻؼَْ ٷي رڀٰنخ ػڂ ٛٴض حٿڄٸخطڀش 

ٓظش آٙٱ ٫ًڀَ ڃـنزش هْڀنخ هخٿي رن حٿٌٿْي ٷخٽ ٳـ٬ڀض هٌْٿنخ طڀًٌ هڀٲ ٧يٌٍنخ ٷخٽ ٳڀڂ 
نڀزغ أڅ حنټ٘ٴض هٌْٿنخ ًٳَص ح٫َٕحد ًڃن ن٬ڀڂ ڃن حٿنخّ ٷخٽ ٳنخىٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

خٽ ّخ ٿٖنٜخٍ ّخ ٿٖنٜخٍ ٷخٽ أنْ ىٌح ٿڀڄيخؿَّن ػڂ ٷحهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٿڀڄيخؿَّن ّخ 
كيّغ ٫ڄْش ٷخٽ ٷڀنخ ٿزْٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳظٸيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبّڂ حهلل ڃخ 
أطْنيخىڂ كظَ ىِڃيڂ حهلل ٷخٽ ٳٸز٠نخ ًٿٺ حٿڄخٽ ػڂ حن٤ڀٸنخ اٿَ حٿ٤خثٲ ٳلخَٛنخىڂ أٍر٬ْن 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤٬ِّ حٿَؿپ حٿڄخثش  ٳـ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٿْڀش ػڂ ٍؿ٬نخ اٿَ ڃټش ٷخٽ ٳنِٿنخ
٤٬ًِّ حٿَؿپ حٿڄخثش ٷخٽ ٳظليع حٕنٜخٍ رْنيخ أڃخ ڃن ٷخطڀو ٳ٤٬ْْو ًأڃخ ڃن ٿڂ ّٸخطڀو ٳٚ 

٤٬ّْو ٷخٽ ٳَٳ٪ حٿليّغ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ أڃَ رَٔحس حٿڄيخؿَّن 
أً حٕنٜخٍ ٷخٽ ٳيهڀنخ حٿٸزش ڀِ اٙ أنٜخٍُ ًحٕنٜخٍ أڅ ّيهڀٌح ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ ٙ ّيهپ ٫

كظَ ڃٖنخ حٿٸزش ٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ أً ٻڄخ ٷخٽ ڃخ كيّغ 
أطخنِ ٷخٿٌح ڃخ أطخٹ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ڃخ كيّغ أطخنِ ٷخٿٌح ڃخ أطخٹ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ أٙ 

و ًٓڀڂ كظَ طيهڀٌح  ٛڀَ حهلل ٫ڀْطٌَٟڅ أڅ ٌّىذ حٿنخّ رخٕڃٌحٽ ًطٌىزٌڅ رٌَٓٽ حهلل
رٌْطټڂ ٷخٿٌح ٍْٟنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ أهٌ حٿنخّ ٬ٗزخ 
ًحهٌص حٕنٜخٍ ٬ٗزخ ٕهٌص ٬ٗذ حٕنٜخٍ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٍْٟنخ ٷخٽ ٳؤٌٍٟح أً ٻڄخ 

 ٷخٽ.
خ ٳڀْق رن ٓڀْڄخڅ ٫ن ىٚٽ ٬ّنِ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػن - 

 ٫ڀِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٿڂ ّټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓزخرخ ًٙ ٳلخٗخ ًٙ ٿ٬خنخ ٻخڅ ّٸٌٽ ٕكينخ ٫ني -

 حٿڄ٬خطزش ڃخٿو طَرض ؿزْنو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل ٬ّنِ حرن - 

 ٫زي حهلل رن ڃٌىذ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
ٿٸي ٻنخ نٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس ٿٌ ٛٚىخ أكيٻڂ حٿٌْځ ٿ٬زظڄٌىخ -

٫ڀْو ٳٸخٽ ٿو َّٗٺ ًڃٔڀڂ رن أرِ نڄَ أٳٚ طٌٻَ ًحٹ ٕڃَْنخ ًحٕڃَْ ٌّڃجٌ ٫ڄَ رن ٫زي 
 حٿ٬ِِّ ٳٸخٽ ٷي ٳ٬ڀض.

كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ هڀٲ رن هڀْٴش كيػنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
 كٴٚ رن ٫ڄَ ٫ن أنْ ٷخٽ=

ٻنض ؿخٿٔخ ڃ٬َ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿلڀٸش ًٍؿپ ٷخثڂ ّٜڀِ ٳڀڄخ ٍٻ٪ ًٓـي ًؿڀْ -
ًط٘يي ػڂ ى٫خ ٳٸخٽ حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ رؤڅ ٿٺ حٿلڄي ٙ اٙه اٙ أنض حٿلنخڅ ريّ٪ حٿٔڄٌحص 

ًحٗٻَحځ ّخ كِ ّخ ٷٌْځ انِ أٓؤٿٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ًحٍٕٝ ًح حٿـٚٽ
أطيًٍڅ رڄخ ى٫خ ٷخٿٌح حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٸي ى٫خ حهلل رخٓڄو حٿ٨٬ْڂ حٿٌُ 

 اًح ى٫ِ رو أؿخد ًاًح ٓجپ رو أ٤٫َ ٷخٽ ٫ٴخڅ ى٫خ رخٓڄو.
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 ڀٲ ٫ن كٴٚ رن ٫ڄَ ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ه - 
ٻنض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿٔخ ٳِ حٿلڀٸش اً ؿخء ٍؿپ ٳٔڀڂ ٫ڀَ حٿنزِ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٸٌځ ٳٸخٽ حٿَؿپ حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ ًٍكڄش حهلل ٳَى حٿنزِ ٫ڀْو حٿٜٚس 
حٿلڄي هلل كڄيح ٻؼَْح ًحٿٔٚځ ٫ڀْو ٫ًڀْټڂ حٿٔٚځ ًٍكڄش حهلل ًرَٻخطو ٳڀڄخ ؿڀْ حٿَؿپ ٷخٽ 

٣ْزخ ڃزخٍٻخ ٳْو ٻڄخ ّلذ ٍرنخ أڅ ّلڄي ًّنزِٰ ٿو ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻْٲ 
ٷڀض ٳَى ٫ڀْو ٻڄخ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٸي حرظيٍىخ ٫َ٘س 

خٽ ُ حٿ٬ِس ٳٸأڃٚٹ ٻڀيڂ كَّٚ ٫ڀَ أڅ ّټظزيخ ٳڄخىًٍح ٻْٲ ّټظزٌىخ كظَ َّٳ٬ٌىخ اٿَ ً
 حٻظزٌىخ ٻڄخ ٷخٽ ٫زيُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ هڀٲ رن هڀْٴش كيػنخ كٴٚ رن  - 
 ٫ڄَ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَ رخٿزخءس ًّنيَ ٫ن حٿظزظپ نيْخ ٗيّيح ًّٸٌٽ -
 زْخء ٌّځ حٿٸْخڃش.طًِؿٌح حٿٌىًى حٿٌٿٌى انِ ڃټخػَ حٕن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن هڀْٴش ٫ن كٴٚ ٫ن ٫ڄو أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ  - 
ٻخڅ أىپ رْض ڃن حٕنٜخٍ ٿيڂ ؿڄپ ّٔنٌڅ ٫ڀْو ًاڅ حٿـڄپ حٓظ٬ٜذ ٫ڀْيڂ ٳڄن٬يڂ ٧يَه 
ًاڅ حٕنٜخٍ ؿخإًح اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح انو ٻخڅ ٿنخ ؿڄپ نٔنِ ٫ڀْو 

ن٬نخ ٧يَه ًٷي ٤٫ٖ حٿ٩ٍِ ًحٿنوپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًانو حٓظ٬ٜذ ٫ڀْنخ ًڃ
ًٓڀڂ ٕٛلخرو ٷٌڃٌح ٳٸخڃٌح ٳيهپ حٿلخث٢ ًحٿـڄپ ٳِ نخكْش ٳڄَ٘ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ نلٌه ٳٸخٿض حٕنٜخٍ ّخ نزِ حهلل انو ٷي ٛخٍ ڃؼپ حٿټڀذ حٿَټِڀذ ًانخ نوخٱ ٫ڀْٺ ٌٛٿظو 
ٳڀڄخ ن٨َ حٿـڄپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷزپ نلٌه  ِ ڃنو رؤّٳٸخٽ ٿْْ ٫ڀ

كظَ هَ ٓخؿيح رْن ّيّو ٳؤهٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رنخْٛظو أًٽ ڃخ ٻخنض ٷ٢ 
كظَ أىهڀو ٳِ حٿ٬ڄپ ٳٸخٽ ٿو أٛلخرو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌه ريْڄش ٙ ط٬ٸپ طٔـي ٿٺ ًنلن ن٬ٸپ 

زَ٘ أڅ ّٔـي ٿزَ٘ ًٿٌ ٛڀق ٿزَ٘ أڅ ّٔـي ٿزَ٘  ّٜڀق ٿٳنلن أكٶ أڅ نٔـي ٿٺ ٳٸخٽ ٙ
ٕڃَص حٿڄَأس أڅ طٔـي ٿًِؿيخ ڃن ٨٫ڂ كٸو ٫ڀْيخ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌ ٻخڅ ڃن ٷيڃو اٿَ 

 ڃٴَٵ ٍأٓو ٷَكش طنـزْ رخٿٸْق ًحٿٜيّي ػڂ حٓظٸزڀظو ٳڀلٔظو ڃخ أىص كٸو.
ن كٴٚ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ هڀٲ ٫ - 

 أنو ٷخٽ=
حن٤ڀٶ رنخ اٿَ حٿ٘خځ اٿَ ٫زي حٿڄڀٺ ًنلن أٍر٬ٌڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ٿْٴَٝ ٿنخ ٳڀڄخ ٍؿ٪ -

ًٻنخ رٴؾ حٿنخٷش ٛڀَ رنخ حٿ٬َٜ ػڂ ٓڀڂ ًىهپ ٳ٤ٔخ٣و ًٷخځ حٿٸٌځ ٠ّْٴٌڅ اٿَ ٍٻ٬ظْو 
زڀض حٿَهٜش ٳؤٗيي ٍٻ٬ظْن أهَّْن ٷخٽ ٳٸخٽ ٷزق حهلل حٿٌؿٌه ٳٌحهلل ڃخ أٛخرض حٿٔنش ًٙ ٷ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٷٌحڃخ ّظ٬ڄٸٌڅ ٳِ حٿيّن ّڄَٷٌڅ ٻڄخ ٿٔڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل
 .ّڄَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ أنزؤنخ أٓڄ٬ْپ ٷخٽ كيػنِ ٫ڄًَ  - 
 نْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=رن أرِ ٫ڄَ ًڃٌٿَ حٿڄ٤ڀذ رن ٫زي حهلل رن كن٤ذ أنو ٓڄ٪ أ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕرِ ٣ڀلش حٿظڄْ ٿنخ ٯٚڃخ ڃن ٯڀڄخنټڂ ّويڃنِ -
ٳوَؽ رِ أرٌ ٣ڀلش َّىٳنِ ًٍحءه ًٻنض أهيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڀڄخ نِٽ ٳټنض 
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أٓڄ٬و ّټؼَ أڅ ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿيڂ ًحٿلِڅ ًحٿ٬ـِ ًحٿټٔپ ًحٿـزن ًحٿزوپ 
َؿخٽ ٳڀڂ أُٽ أهيڃو كظَ أٷزڀنخ ڃن هْزَ ًأٷزپ رٜٴْش رنض كِْ ٷي ڀ٪ حٿيّن ًٯڀزش حٿًٟ

كخُىخ ٳټنض أٍحه ّلٌٍ ًٍحءه ر٬زخءس أً رټٔخء ػڂ َّىٳيخ ًٍحءه كظَ اًح ٻنخ رخٿٜيزخء 
ٛن٪ كْٔخ ٳِ ن٤٪ ػڂ أٍٓڀنِ ٳي٫ٌص ٍؿخٙ ٳؤٻڀٌح ٳټخڅ ًٿٺ رنخءه ريخ ػڂ أٷزپ كظَ اًح ريح 

لزنخ ًنلزو ٳڀڄخ أَٗٱ ٫ڀَ حٿڄيّنش ٷخٽ حٿڀيڂ انِ أكَځ ڃخ رْن ؿزڀْيخ ح ؿزپ ّٿو أُكي ٷخٽ ىٌ
 ٻڄخ كَځ ارَحىْڂ ڃټش حٿڀيڂ رخٍٹ ٿيڂ ٳِ ڃيىڂ ًٛخ٫يڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ أهزَنِ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٸٌځ ٛڀَ ٳِ ػٌد ًحكي ڃظٌٗلخ آهَ ٛٚس ٛٚىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٪ حٿ-

 رو هڀٲ أرِ رټَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنِ كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ  - 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٯِح ٷٌڃخ ٿڂ ِّٰ رنخ ٿْٚ كظَ ّٜزق ٳبڅ ٓڄ٪ أًحنخ ٻٲ 
 ٫نيڂ ًاڅ ٿڂ ّٔڄ٪ أًحنخ أٯخٍ ٫ڀْيڂ.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ أنزؤنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ أهزَنِ كڄْي ٫ن أنْ أڅ كيػنخ ٫ز - 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٷيځ ڃن ٓٴَ ن٨َ اٿَ ؿيٍحڅ حٿڄيّنش أًٟ٪ ٍحكڀظو ٳبڅ 

 ٻخڅ ٫ڀَ ىحرش كَٻيخ ڃن كزيخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ أنزؤنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ= - 
أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ىزض حٿَّق ٫َٱ ًٿٺ ٳِ أهزَنِ كڄْي ٫ن -

 ًؿيو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ كيػنخ حٿلَع رن ٫ڄَْ ٫ن كڄْي  - 

حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ىزض حٿَّق ٫َٱ ًٿٺ ٳِ 
 ًؿيو.

ِ كيػنخ ارَحىْڂ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن أرخڅ رن هخٿي ٷخٽ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 
٫زْي حهلل رن ًٍحكش ّٸٌٽ كيػنِ أنْ رن ڃخٿٺ أنو ٿڂ َّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٛڀَ حٿ٠لَ ٷ٢ اٙ أڅ ّوَؽ ٳِ ٓٴَ أً ّٸيځ ڃن ٓٴَ.
ي حٿ٤ٌّپ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ كيػنخ حٿلَع رن ٫ڄَْ ٫ن كڄْ - 

 أنْ=
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٷيځ ڃن ٓٴَ ٳن٨َ اٿَ ؿيٍحڅ حٿڄيّنش أًٟ٪ نخٷظو -

 ًاڅ ٻخڅ ٫ڀَ ىحرش كَٻيخ ڃن كزيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ًحٓڄو ڃ٨ٴَ رن ڃيٍٹ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش  - 

و ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّٜځ كظَ ّٸخٽ ٛخځ ٛخځ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
 ًّٴ٤َ كظَ ّٸخٽ أٳ٤َ أٳ٤َ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿَؿپ ّلذ حٿٸٌځ ًٙ ّزڀٮ ٫ڄڀيڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَء ڃ٪ ڃن أكذ.
 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= كيػنخ - 
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ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٫ٌ٤خ ٷخٽ ٳٸخڃض أځ ٓڀْڂ ًأځ كَحځ هڀٴنخ ٷخٽ -
 ػخرض ٙ أ٫ڀڄو اٙ ٷخٽ ًأٷخڃنِ ٫ن ّڄْنو ٳٜڀْنخ ٫ڀَ رٔخ١.

٬ْي رن ُّي كيػنخ حٿِرَْ رن هَّض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ٓ - 
كيػنخ أرٌ ٿزْي ٿڄخُس رن ُرخٍ ٷخٽ أٍٓڀض حٿوْپ ُڃن حٿلـخؽ ٳٸڀنخ ٿٌ أطْنخ حٿَىخڅ ٷخٽ ٳؤطْنخه 

ػڂ ٷڀنخ ٿٌ أطْنخ اٿَ أنْ رن ڃخٿٺ ٳٔؤٿنخه ىپ ٻنظڂ طَحىنٌڅ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
َ ٳَّ ٿو ّٸخٽ ٿو ٓزلش ٳٔزٶ حٿنخّ ىن ٫ڀ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤطْنخه ٳٔؤٿنخه ٳٸخٽ ن٬ڂ ٿٸي ٍح

 ٳيٖ ٿٌٿٺ ًأ٫ـزو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ٓڀڂ حٿ٬ڀٌُ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٍؿپ ٛٴَس أً ٷخٽ أػَ ٛٴَس ٷخٽ ٳڀڄخ ٷخځ ٷخٽ ٿٌ -

 حٿٜٴَس ٷخٽ ًٻخڅ ٙ ّټخى ٌّحؿو أكيح ٳِ ًؿيو رِ٘ء ّټَىو.أڃَطڂ ىٌح ٳٰٔپ ٫نو ىٌه 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٫ن ڃٌَٓ رن أنْ ٷخٽ  - 

 ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو ٷخٽ كيػنخ كڄْي ٫ن ڃٌَٓ رن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أرْو ٷخٽ=
ٍؿخٙ ڃخ َٓطڂ ڃن ڃَْٔ ًٙ أنٴٸظڂ  ٻظڂ رخٿڄيّنشٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸي طَ-

ڃن نٴٸش ًٙ ٷ٬٤ظڂ ڃن ًحى اٙ ًىڂ ڃ٬ټڂ ٳْو ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٻْٲ ّټٌنٌڅ ڃ٬نخ ًىڂ 
 .رخٿڄيّنش ٷخٽ كزٔيڂ حٿ٬ٌٍ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ٓڀڂ حٿ٬ڀٌُ ٫ن أنْ  - 
 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٬ٜش ٳْيخ ٷ٩َ ٷخٽ ًٻخڅ ٬ّـزو حٿٸ٩َ ٷخٽ ٳـ٬پ ٷيڃض اٿَ حٿنزِ -
 ّڀظڄْ حٿٸ٩َ ربٛز٬و أً ٷخٽ رؤٛخر٬و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ارَحىْڂ ٬ّنِ حرن ٬ٓي كيػنخ حرن ٗيخد  - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أنو

ٌّڃخ ًحكيح ٳٜن٪ حٿنخّ أرَٜ ٳِ ّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هخطڄخ ڃن ًٍٵ -
 هٌحطْڂ ڃن ًٍٵ ٷخٽ ٳ٤َف ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هخطڄو ٣ًَف حٿنخّ هٌحطْڄيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى رن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣خٱ ٫ڀَ نٔخثو ؿڄ٬ْخ ٳِ ٌّځ ًحكي.

 كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٫ًٴخڅ ٷخٙ= كيػنخ ٫زي حهلل - 
كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ أٷْڄض -

ٛٚس حٿ٬٘خء ٷخٽ ٫ٴخڅ أً أهَص ًحص ٿْڀش ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ اٿْٺ كخؿش 
 ًٿڂ ٌّٻَ ًٌٟءح.ٳٸخځ ڃ٬و ّنخؿْو كظَ ن٬ْ حٿٸٌځ أً ٷخٽ ر٬ٞ حٿٸٌځ ػڂ ٛڀَ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ڃٌَٓ أرِ  - 
 حٿ٬ٚء ًٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو كيػنخ ڃٌَٓ أرٌ حٿ٬ٚء ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٛٚس حٿ٨يَ أّخځ حٿ٘ظخء ًڃخ نيٍُ ڃخ ًىذ ڃن -
 َ أً ڃخ رٸِ ڃنو.حٿنيخٍ أٻؼ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش حٿلَحنِ ٫ن ى٘خځ ٫ن كڄي رن َّْٓن  - 
ٷخٽ ٓجپ أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ه٠خد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّټن ٗخد اٙ َّْٔح ًٿټن أرخ رټَ ٫ًڄَ ر٬يه ه٠زخ رخٿلنخء ًحٿټظڂ 
و أرِ ٷلخٳش اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٳظق ڃټش ّلڄڀو ٽ ًؿخء أرٌ رټَ رؤرْٷخ

كظَ ٬ًٟو رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٕرِ رټَ ٿٌ أٷٍَص حٿْ٘ن ٳِ رْظو ٕطْنخه ڃټَڃش ٙرِ رټَ ٳؤٓڀڂ ًٿلْظو ًٍأٓو ٻخٿؼٰخڃش

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯًَْىڄخ ًؿنزٌه حٿٌٔحى.رْخٟخ ٳٸخٽ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٫ن هْؼڄش ٫ن أنْ  - 

 ٷخٽ=
ىهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ُّي رن أٍٷڂ ٬ٌّىه ًىٌ ّ٘ټٌ ٫ْنْو ٷخٽ ٻْٲ أنض ٿٌ -

ٔذ ٷخٽ ٿٌ ٻخنض ٫ْنٺ ٿڄخ ريخ ٿڀٸْض حهلل ٫ِ ًؿپ ٻخنض ٫ْنٺ ٿڄخ ريخ ٷخٽ اًح حٛزَ ًأكظ
 ٫ڀَ ٯَْ ًنذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٫ن أرِ نَٜ ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

 ٻنخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ٯٚځ رزٸڀش ٻنض أؿظنْيخ.-
 زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ْٗن ٿنخ ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ - 
نيَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ حٿنوپ كظَ ِّىٌ ًحٿلذ كظَ ّٴَٹ ٫ًن حٿؼڄخٍ -

 كظَ ط٬٤ڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 

ڃن ٫ټپ ٳخؿظًٌح حٿڄيّنش ٳؤڃَ ٿيڂ رًٌى ٿٸخف  أنْ أڅ نخٓخ أطٌ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ٳؤڃَىڂ أڅ َّ٘رٌح ڃن أرٌحٿيخ ًأٿزخنيخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤ّْٲ ٫ڀَ نٔخثو ٳِ ٯٔپ ًحكي.-
نخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٳَٟض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜڀٌحص ٿْڀش أَُٓ رو هڄْٔن ػڂ 
نٸٜض كظَ ؿ٬ڀض هڄٔخ ػڂ نٌىُ ّخ ڃلڄي انو ٙ ّزيٽ حٿٸٌٽ ٿيُ ًاڅ ٿٺ ريٌه حٿوڄْ 

 هڄْٔن.
زؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أن - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٻخنض حٿٜٚس طٸخځ ٳْټڀڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَؿپ ٳِ كخؿظو طټٌڅ ٿو ٳْٸٌځ رْنو -

ًرْن حٿٸزڀش ٳڄخ ِّحٽ ٷخثڄخ ّټڀڄو ٳَرڄخ ٍأّض ر٬ٞ حٿٸٌځ ٿْن٬ْ ڃن ٣ٌٽ ٷْخځ حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿو.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ أنْ كيػنخ ٫زي حهلل - 
 رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ حٿ٨يَ كْن ُحٿض حٿ٘ڄْ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ= - 
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خڅ ّٜڀِ حٿ٬َٜ ٳٌْىذ أهزَنِ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻ-
حٿٌحىذ اٿَ حٿ٬ٌحٿِ ًحٿ٘ڄْ ڃَطٴ٬ش ٷخٽ حٿِىَُ ًحٿ٬ٌحٿِ ٫ڀَ ڃْڀْن ڃن حٿڄيّنش ًػٚػش 

 أكٔزو ٷخٽ ًأٍر٬ش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ= - 
ًنٌىُ رخٿٜٚس  أهزَنِ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٷَد حٿ٬٘خء-

 ٳخريإًح رخٿ٬٘خء ػڂ ٛڀٌح.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٬خىيًح ىٌه حٿٜٴٌٱ ٳبنِ أٍحٻڂ ڃن هڀٴِ.-
ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن  - 

 ڃخٿٺ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛن٪ هخطڄخ ڃن ًٍٵ ٳنٸٖ ٳْو ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل ػڂ ٷخٽ ٙ -

 طنٸٌ٘ح ٫ڀْو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ= - 
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿييّش ڃن أڅ ٍؿٚ ڃن أىپ حٿزخىّش ٻخڅ آڄو ُحىَح ٻخڅ ّييُ ٿڀنزِ ٛ-

حٿزخىّش ٳْـيِه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى أڅ ّوَؽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ اڅ ُحىَح رخىّظنخ ًنلن كخًَٟه ًٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڂ ّلزو ًٻخڅ ٍؿٚ 

ڃن هڀٴو ًىٌ ٙ  ٌڃخ ًىٌ ّزْ٪ ڃظخ٫و ٳخكظ٠نوىڃْڄخ ٳؤطخه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّ
ّزَٜه ٳٸخٽ حٿَؿپ أٍٓڀنِ ڃن ىٌح ٳخٿظٴض ٳ٬َٱ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـ٬پ ٙ ّؤٿٌ 
ڃخ أٿٜٶ ٧يَه رٜيٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٫َٳو ًؿ٬پ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ِ ٻخٓيح ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهللًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ّ٘ظَُ حٿ٬زي ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اًح ًحهلل طـين
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿټن ٫ني حهلل ٿٔض رټخٓيح أً ٷخٽ ٿټن ٫ني حهلل أنض ٯخٽ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٿڄخ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ٿ٬زض حٿلز٘ش ٿٸيًڃو رلَحريڂ ٳَكخ رٌٿٺ.-
ػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ أنو ٓڄ٪ أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٕنٜخٍ ٫ْزظِ حٿظِ أًّض اٿْيخ ٳخٷزڀٌح ڃن ڃلٔنيڂ -

 ًح٫ٴٌح ٫ن ڃْٔجيڂ ٳبنيڂ ٷي أىًح حٿٌُ ٫ڀْيڂ ًرٸِ حٿٌُ ٿيڂ.
ػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كي - 

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًٕرنخء حٕنٜخٍ ًٕرنخء أرنخء -

حٕنٜخٍ ٷخٽ ڃ٬ڄَ ًأهزَنِ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أنْ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ڃؼڀو.

حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄ٫َن حٿِىَُ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي - 
 رن ڃخٿٺ ٍِٟ حهلل ٫نو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 اًح ٷخٽ حٗڃخځ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ٳٸٌٿٌح ٍرنخ ًٿٺ حٿلڄي.-
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿٔـيس أً حٿَٻ٬ش ٳْڄټغ رْنيڄخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 كظَ نٸٌٽ أنِٔ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 

ڃخ ٛڀْض ر٬ي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس أهٲ ڃن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٳِ طڄخځ ٍٻ٩ٌ ًٓـٌى.٫ڀْو ًٓڀڂ 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أنْ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷنض ٗيَح ٳِ ٛٚس حٿٜزق ّي٫ٌ ٫ڀَ أكْخء ڃن أكْخء -

 حٿ٬َد ٫ْٜش ًًٻٌحڅ ٫ًٍپ أً ٿلْخڅ.
 ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ - 
ٷخٽ ٓٸ٢ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٳَّ ٳـلٖ ٗٸو حّٕڄن ٳيهڀٌح ٫ڀْو ٳٜڀَ ريڂ -

ٷخ٫يح ًأٗخٍ اٿْيڂ أڅ حٷ٬يًح ٳڀڄخ ٓڀڂ ٷخٽ انڄخ ؿ٬پ حٗڃخځ ٿْئطڂ رو ٳبًح ٻزَ ٳټزًَح ًاًح 
ٓـي ٳخٓـيًح ًاڅ  ٍٻ٪ ٳخٍٻ٬ٌح ًاًح ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ٳٸٌٿٌح ٍرنخ ًٿٺ حٿلڄي ًاًح

 .ٳٜڀٌح ؿڀٌٓخ أؿڄ٬ٌڅ ٛڀَ ؿخٿٔخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ ٬ّنِ حٿَحُُ ٫ن حٿَرْ٪  - 

 رن أنْ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ڃخ ُحٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸنض ٳِ حٿٴـَ كظَ ٳخٍٵ حٿينْخ.-
كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ڄن ٓڄ٪ أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٰٗخٍ ٳِ حٗٓٚځ ًٙ كڀٲ ٳِ حٗٓٚځ ًٙ ؿڀذ ًٙ 
 ؿنذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ أنْ  - 
 رن ڃخٿٺ

ًٓڀڂ هَؽ كْن ُحٯض حٿ٘ڄْ ٳٜڀَ حٿ٨يَ ٳڀڄخ ٓڀڂ ٷخځ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
٫ڀَ حٿڄنزَ ٳٌٻَ حٿٔخ٫ش ًًٻَ أڅ رْن ّيّيخ أڃٌٍح ٨٫خڃخ ػڂ ٷخٽ ڃن أكذ أڅ ّٔخٽ ٫ن 
ِٗء ٳڀْٔؤٽ ٫نو ٳٌحهلل ٙ طٔؤٿٌنِ ٫ن ِٗء اٙ أهزَطټڂ رو ڃخ ىڃض ٳِ ڃٸخڃِ ىٌح ٷخٽ 

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٻؼَ ٌٍٓٽ أنْ ٳؤٻؼَ حٿنخّ حٿزټخء كْن ٓڄ٬ٌح ًٿٺ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛ
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٸٌٽ ٓڀٌنِ ٷخٽ أنْ ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ أّن ڃيهڀِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

ٳٸخٽ حٿنخٍ ٷخٽ ٳٸخځ ٫زي حهلل رن كٌحٳش ٳٸخٽ ڃن أرِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ أرٌٹ كٌحٳش ٷخٽ ػڂ أٻؼَ 
ٍرخ ًرخٗٓٚځ ىّنخ ًرڄلڄي  ٳزَٹ ٫ڄَ ٫ڀَ ٍٻزظْو ٳٸخٽ ٍْٟنخ رخهلل أڅ ّٸٌٽ ٓڀٌنِ ٷخٽ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌٍٓٙ ٷخٽ ٳٔټض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٷخٽ ٫ڄَ ًٿٺ 
ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٸي ٫َٟض ٫ڀِ حٿـنش ًحٿنخٍ آنٴخ 

 أٍ ٻخٿٌْځ ٳِ حٿوَْ ًحٿَ٘. ٳِ ٫َٝ ىٌح حٿلخث٢ ًأنخ أٛڀِ ٳڀڂ
 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ =كيػنخ  - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش ٫ڀَ أكي ّٸٌٽ حهلل حهلل.-
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رِ ٫ن ًىذ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٫ڄَ رن ٻْٔخڅ ٷخٽ أهزَنِ أ - 
 =ڃخٿٺ ٷخٽ ڃخنٌّ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن أنْ رن

ڃخ ٍأّض أكيح أٗزو رٜٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ىٌح حٿٰٚځ ٬ّنِ ٫ڄَ رن -
 ٫زي حٿ٬ِِّ ٷخٽ ٳوٍَنخ ٳِ حٿَٻ٩ٌ ٫َ٘ طٔزْلخص ًٳِ حٿٔـٌى ٫َ٘ طٔزْلخص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ًػخرض ٫ن أنْ أنو  - 
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛ

أٷٌحڃخ ْٓوَؿٌڅ ڃن حٿنخٍ ٷي أٛخريڂ ٓٴ٪ ڃن حٿنخٍ ٫ٸٌرش رٌنٌد ٫ڄڀٌىخ ٿْوَؿيڂ حهلل 
 رٴ٠پ ٍكڄظو ٳْيهڀٌڅ حٿـنش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ڄيّنش ڃَس ٳَٻذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٓخ ٻؤنو ڃٸَٱ ٳَٻ٠و ٳِ ٳ٩ِ أىپ حٿ-

 آػخٍىڂ ٳڀڄخ ٍؿ٪ ٷخٽ ًؿينخه رلَح.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّظڄنَ أكيٻڂ حٿڄٌص.-
ِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٿِ ٫زي حٿڄڀٺ أڅ أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّئځ حٿٸٌځ أٷَإىڂ ٿڀٸَآڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ  - 

 حرن ٗيخد ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
َطيخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو حٗظټَ ٳؤڃَ أرخ رټَ ٳٜڀَ أنو ٷخٽ آهَ ن٨-

ٿڀنخّ ٳټ٘ٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓظَس كـَس ٫خث٘ش ٳن٨َ اٿَ حٿنخّ ٳن٨َص 
اٿَ ًؿيو ٻؤنو ًٍٷش ڃٜلٲ كظَ نټٚ أرٌ رټَ ٫ڀَ ٫ٸزْو ٿْٜپ اٿَ حٿٜٲ ٧ًن أڅ 

ٿڀنخّ ٳظزٔڂ كْن ٍآىڂ ٛٴٌٳخ ًأٗخٍ رْيه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّّي أڅ ّٜڀِ 
 اٿْيڂ أڅ أطڄٌح ٛٚطټڂ ًأٍهَ حٿٔظَ رْنو ًرْنيڂ ٳظٌٳَ ڃن ٌّڃو ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 
ٳِ ٷڀْذ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٍؿٚ ڃن حٿْيٌى ٷظپ ؿخٍّش ڃن حٕنٜخٍ ٫ڀَ كڀِ ٿيخ ػڂ أٿٸخىخ 

ًٍٟن ٍأٓيخ رخٿلـخٍس ٳؤهٌ ٳؤطَ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَ رو أڅ َّؿڂ كظَ 
 ّڄٌص ٳَؿڂ كظَ ڃخص.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ - 
ًه أڅ نٴَح ڃن ٫ټپ ٫ًَّنش طټڀڄٌح رخٗٓٚځ ٳؤطٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَ-

أنيڂ أىپ ٩َٟ ًٿڂ ّټٌنٌح أىپ ٍّٲ ًٗټٌح كڄَ حٿڄيّنش ٳؤڃَ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ رًٌى ًأڃَىڂ أڅ ّوَؿٌح ڃن حٿڄيّنش ٳَْ٘رٌح ڃن أٿزخنيخ ًأرٌحٿيخ ٳخن٤ڀٸٌح ٳټخنٌح 

ح٫ِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓخٷٌح ٳِ نخكْش حٿلَس ٳټٴًَح ر٬ي آٚڃيڂ ًٷظڀٌح ٍ
ٳزڀٮ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳز٬غ حٿ٤ڀذ ٳِ آػخٍىڂ ٳؤطَ ريڂ ٳٔڄپ حٿًٌى 

أ٫ْنيڂ ًٷ٤٪ أّيّيڂ ًأٍؿڀيڂ ًطَٻٌح رنخكْش حٿلَس ّٸ٠ڄٌڅ كـخٍطيخ كظَ ڃخطٌح ٷخٽ ٷظخىس 
  ًٌٍٓٿو.ٳزڀٰنخ أڅ ىٌه حّٓش نِٿض ٳْيڂ انڄخ ؿِحء حٿٌّن ّلخٍرٌڅ حهلل

 ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
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ٿڄخ طًِؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُّنذ أىيص اٿْو أځ ٓڀْڂ كْٔخ ٳِ طٌٍ ڃن كـخٍس -
ٷخٽ أنْ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخًىذ ٳخى٩ ڃن ٿٸْض ٳـ٬ڀٌح ّيهڀٌڅ ّؤٻڀٌڅ 

ًى٫خ ٳْو ًٷخٽ ڃخ ٗخء حهلل أڅ  ًّوَؿٌڅ ًًٟ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه ٫ڀَ حٿ٬٤خځ
ٿٸْظو اٙ ى٫ٌطو ٳؤٻڀٌح كظَ ٗز٬ٌح ًهَؿٌح ٳزٸْض ٣خثٴش ڃنيڂ ٳؤ٣خٿٌح  ّٸٌٽ ًٿڂ أى٩ أكيح

٫ڀْو حٿليّغ ٳـ٬پ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظلِ ڃنيڂ أڅ ّٸٌٽ ٿيڂ ْٗجخ ٳوَؽ 
حٿنزِ اٙ أڅ ّئًڅ  حهلل ٫ِ ًؿپ ّخ أّيخ حٿٌّن آڃنٌح ٙ طيهڀٌح رٌْص ًطَٻيڂ ٳِ حٿزْض ٳؤنِٽ

 ٿټڂ اٿَ ٬٣خځ ٯَْ نخ٧َّن انخه ًٿټن اًح ى٫ْظڂ ٳخىهڀٌح كظَ رڀٮ ٿٸڀٌرټڂ ًٷڀٌرين.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن حرن َّْٓن ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
ٿڄٔخكِ ٳڀڄخ ن٨ًَح اٿَ ٛزق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هْزَ رټَس ًٷي هَؿٌح رخ-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿٌح ڃلڄي ًحٿوڄْْ ٳَٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ّيّو ًٷخٽ حهلل أٻزَ هَرض هْزَح اًح نِٿنخ رٔخكش ٷٌځ ٳٔخء ٛزخف حٿڄنٌٍّن.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هْزَ ٳٌؿيىڂ كْن هَؿٌح اٿَ ٫ًٍُيڂ ًڃ٬يڂ  ٿڄخ-

ڃٔخكْيڂ ٳڀڄخ ٍأًه ًڃ٬و حٿـْٖ نټٌٜح ٳَؿ٬ٌح اٿَ كٜنيڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ حهلل أٻزَ هَرض هْزَ انخ اًح نِٿنخ رٔخكش ٷٌځ ٳٔخء ٛزخف حٿڄنٌٍّن.

 ُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ رخٿزَحٵ ٿْڀش أَُٓ رو ڃَٔؿخ ڃڀـڄخ ٿَْٻزو ٳخٓظ٬ٜذ -

٫ڀْو ًٷخٽ ٿو ؿزَّپ ڃخ ّلڄڀٺ ٫ڀَ ىٌح ٳٌحهلل ڃخ ٍٻزٺ أكي ٷ٢ أٻَځ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃنو 
 ٳؤٍٳٞ ٫َٷخ.

خ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػن - 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٍٳ٬ض ٿِ ٓيٍس حٿڄنظيَ ٳِ حٿٔڄخء حٿٔخر٬ش نزٸيخ ڃؼپ ٷٚٽ 

ىـَ ًًٍٷيخ ڃؼپ آًحڅ حٿٴْڀش ّوَؽ ڃن ٓخٷيخ نيَحڅ ٧خىَحڅ ًنيَحڅ رخ٣نخڅ ٳٸڀض ّخ 
 .حٿٴَحصٽ أڃخ حٿزخ٣نخڅ ٳٴِ حٿـنش ًأڃخ حٿ٨خىَحڅ ٳخٿنْپ ًؿزَّپ ڃخ ىٌحڅ ٷخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٿڂ ّټن أكي أٗزو رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿلٔن رن ٫ڀِ ًٳخ٣ڄش ٛڀٌحص حهلل -
 ٫ڀْيڂ أؿڄ٬ْن.

 ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ - 
ٳِ ٷٌٿو ٫ِ ًؿپ انخ أ٤٫ْنخٹ حٿټٌػَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ىٌ نيَ ٳِ حٿـنش -

ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأّض نيَح ٳِ حٿـنش كخٳظخه ٷزخد حٿڀئٿئ ٳٸڀض ڃخ ىٌح ّخ 
 ؿزَّپ ٷخٽ ىٌح حٿټٌػَ حٿٌُ أ٤٫خٹ حهلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ كيػنِ ػخرض  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
 حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
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ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴ٤َ ٫ڀَ ٣ٍزخص ٷزپ أڅ ّٜڀِ ٳبڅ ٿڂ ّټن ٣ٍزخص -
 ٳظڄَحص ٳبڅ ٿڂ ّټن طڄَحص كٔخ كٌٔحص ڃن ڃخء.

ٷظخىس ٳِ ٷٌٿو ٫ِ ًؿپ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن - 
 ٧ًپ ڃڄيًى ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ٳِ حٿـنش ٗـَس َّْٔ حٿَحٻذ ٳِ ٧ڀيخ ڃخثش ٫خځ ٙ -
ّٸ٬٤يخ ٷخٽ ڃ٬ڄَ ًأهزَنِ ڃلڄي رن ُّخى أنو ٓڄ٪ أرخ ىََّس ّٸٌٿو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 يًى.٫ڀْو ًٓڀڂ ًّٸٌٽ أرٌ ىََّس ًحٷَإًح اڅ ٗجظڂ ٧ًپ ڃڄ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
ٻنض ٍىّٲ أرِ ٣ڀلش ًىٌ ّٔخَّ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ ٍؿڀِ ٿظڄْ ٯَُ -

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄ٬ظو ّڀزِ رخٿلؾ ًحٿ٬ڄَس ڃ٬خ.
يػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن حرن َّْٓن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 أنْ
أڅ ڃنخىُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخىٍ أڅ حهلل ًٌٍٓٿو ّنيْخنټڂ ٫ن أٻپ ٿلٌځ -

 حٿلڄَ حٕىڀْش ٳبنيخ ٍؿْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃخٿٺ كيػنخ آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ  - 

 ْ رن ڃخٿٺ٣ڀلش ٫ن أن
أڅ ؿيطو ڃڀْټش ى٫ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬٤خځ ٛن٬ظو ٿو ٷخٽ ٳؤٻپ ػڂ ٷخٽ ٷٌڃٌح -

ٳٖٛڀِ ٿټڂ ٷخٽ ٳٸڄض اٿَ كَْٜ ٿنخ ٷي حٌٓى ڃن ٣ٌٽ ڃخ ٿزغ ٳن٠لظو رڄخء ٳٸخځ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٛٴٴض أنخ ًحٿْظْڂ ًٍحءه حٿ٬ـٌُ ًٍحءنخ ٳٜڀَ ٿنخ ٍٻ٬ظْن ػڂ 

 حنَٜٱ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗيخد ٷخٽ أهزَنِ أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃټش ٌّځ حٿٴظق ٫ًڀْو حٿڄٰٴَ ٳـخء ٍؿپ ٳٸخٽ ىٌح حرن -

 ه٤پ ڃظ٬ڀٶ رخٕٓظخء ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٷظڀٌه.
  كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺكيػنخ ٫زي حهلل - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حكظـڂ ًىٌ ڃلَځ ٫ڀَ ٧يَ حٿٸيځ ڃن ًؿ٪ ٻخڅ رو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ڄن ٓڄ٪ أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ  - 

 ٷخٽ=
ڄخٿټڂ ط٬َٝ ٫ڀَ أٷخٍرټڂ ٫ً٘خثَٻڂ ڃن حٕڃٌحص ٳبڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أ٫-

 ٻخڅ هَْح حٓظزًَ٘ح رو ًاڅ ٻخڅ ٯَْ ًٿٺ ٷخٿٌح حٿڀيڂ ٙ طڄظيڂ كظَ طييّيڂ ٻڄخ ىيّظنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنِ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ًزي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن  - 

 حٿِىَُ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿيرخء ًحٿڄِٳض.ٷخٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸِ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ًرو ًَٟ ڃن هڀٌٵ ٳٸخٽ ٿو -
حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ٷخٽ ٻڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃيْڂ ّخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ طًِؿض 

أٛيٷظيخ ٷخٽ ًُڅ نٌحس ڃن ًىذ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًٿڂ ًٿٌ ر٘خس ٷخٽ أنْ ٿٸي 
 ٍأّظو ٷٔڂ ٿټپ حڃَأس ڃن نٔخثو ر٬ي ڃٌطو ڃخثش أٿٲ ىّنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض ًأرخڅ ًٯَْ ًحكي ٫ن  - 
 أنْ

 زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ٰٗخٍ ٳِ حٗٓٚځ.أڅ حٿن-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ظٶ ٛٴْش ًؿ٬پ ٫ظٸيخ ٛيحٷيخ.-
 نْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٷظخىس ٫ن أ - 
ٓؤٽ أىپ ڃټش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ آّش ٳخن٘ٶ حٿٸڄَ رڄټش ڃَطْن ٳٸخٽ حٷظَرض حٿٔخ٫ش -

 ًحن٘ٶ حٿٸڄَ ًاڅ ًَّح ٻپ آّش ٬ٌَّٟح ًّٸٌٿٌح ٓلَ ڃٔظڄَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
خ ٻخڅ حٿٴلٖ ٳِ ِٗء ٷ٢ اٙ ٗخنو ًٙ ٻخڅ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ-

 حٿلْخء ٳِ ِٗء ٷ٢ اٙ ُحنو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ڃخ ٫يىص ٳِ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿلْظو اٙ أٍر٪ ٫َ٘س ٬َٗس ر٠ْخء.-
 نخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طلخٓيًح ًٙ طٸخ٬٣ٌح ًٙ طيحرًَح ًٻٌنٌح ٫زخى حهلل -

 اهٌحنخ ًٙ ّلپ ٿڄٔڀڂ أڅ ّيـَ أهخه ٳٌٵ ػٚع.
رن  يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ كيػنِ أنْك - 

ڃخٿٺ أڅ ٍؿٚ ڃن ح٫َٕحد أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃظَ 
حٿٔخ٫ش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ أ٫يىص ٿيخ ٳٸخٽ ح٫َٕحرِ ڃخ أ٫يىص ٿيخ 

اٙ أنِ أكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ڃن ٻزَْ أكڄي ٫ڀْو نٴِٔ
 ڃن أكززض. ًانٺ ڃ٪

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ح٬ٕٗغ رن ٫زي حهلل ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ =

 ٻخڅ ٬َٗ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ أنٜخٱ أًنْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض ًٷظخىس ٫ن أنْ ًٷظخىس  - 

 ٷخٽ=
ن٨َ ر٬ٞ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٌٟءح ٳڀڂ ّـيًح ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىينخ ڃخء ٷخٽ ٳَأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٟ٪ ّيه ٳِ حٗنخء 
حٿٌُ ٳْو حٿڄخء ػڂ ٷخٽ طٌٟئًح رٔڂ حهلل ٳَأّض حٿڄخء ّٴٌٍ ٬ّنِ رْن أٛخر٬و ًحٿٸٌځ 



  

 

 

Page 238 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

هَىڂ ٷخٽ ػخرض ٷڀض ٕنْ ٻڂ طَحىڂ ٻخنٌح ٷخٽ نلٌح ڃن ّظٌٟئًڅ كظَ طٌٟئًح ٫ن آ
 ٓز٬ْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أً ٫ن حٿن٠َ  - 
 رن أنْ ٫ن أنْ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ًينِ أڅ ّيهپ حٿـنش ڃن أڃظِ -
أرٌ رټَ ُىنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ًىټٌح ًؿڄ٪ ٻٴو ٷخٽ ُىنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍر٬ڄخثش أٿٲ ٳٸخٽ 

ٷخٽ ًىټٌح ٳٸخٽ ٫ڄَ كٔزٺ ّخ أرخ رټَ ٳٸخٽ أرٌ رټَ ى٫نِ ّخ ٫ڄَ ًڃخ ٫ڀْٺ أڅ ّيهڀنخ حهلل 
 ٫ِ ًؿپ اڅ ٗخء أىهپ هڀٸو حٿـنش رټٲ ًحكي ٳٸخٽ نش ٻڀنخ ٳٸخٽ ٫ڄَ اڅ حهلل٫ِ ًؿپ حٿـ

 يٵ ٫ڄَ.حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ
أڅ نخٓخ ڃن حٕنٜخٍ ٷخٿٌح ٌّځ كنْن كْن أٳخء حهلل ٫ڀَ ٌٍٓٿو أڃٌحٽ ىٌحُڅ ٳ٤ٴٶ ٌٍٓٽ -

ّٰٴَ حهلل حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤٬ِّ ٍؿخٙ ڃن ٷَّٖ حٿڄخثش ڃن حٗرپ ٻپ ٍؿپ ٳٸخٿٌح 
ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤٬ِّ ٷَّ٘خ ًّظَٻنخ ًٌْٓٳنخ طٸ٤َ ڃن ىڃخثيڂ ٷخٽ أنْ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄٸخٿظيڂ ٳؤٍٓپ اٿَ حٕنٜخٍ ٳـڄ٬يڂ ٳِ ٷزش ڃن أىځ ٳليع ٌٍٓٽ حهلل
ح ٯَْىڂ ٳڀڄخ حؿظڄ٬ٌح ؿخءىڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ كيّغ ًٿڂ ّي٩ أكي

ِ ٫نټڂ ٳٸخٿض حٕنٜخٍ أڃخًً؟؟ ًٍأّنخ ٳڀڂ ّٸٌٿٌح ْٗجخ ًأڃخ نخّ كيّؼش أٓنخنيڂ ٳٸخٿٌح رڀٰن
ٻٌح ًٻٌح ٿڀٌُ ٷخٿٌح ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٤٫ِٕ ٍؿخٙ كيػخء ٫يي رټٴَ 

ٿٴيڂ أٳٚ طٌَٟڅ أڅ ٌّىذ حٿنخّ رخٕڃٌحٽ ًطَؿ٬ٌڅ رٌَٓٽ حهلل اٿَ أطؤٿٴيڂ أً ٷخٽ أٓظؤ
 ٿڄخ طنٸڀزٌڅ رو هَْ ڃڄخ ّنٸڀزٌڅ رو ٷخٿٌح أؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ٍْٟنخ ٳٸخٽ ٿيڂ ٍكخٿټڂ ٳٌحهلل

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انټڂ ٓظـيًڅ ر٬يُ أػَس ٗيّيس ٳخٛزًَح كظَ طڀٸٌح حهلل 
 ٝ ٷخٽ أنْ ٳڀڂ نٜزَ.ًٌٍٓٿو ٳبنِ ٳ٣َټڂ ٫ڀَ حٿلٌ

ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ - 
رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٻنخ ؿڀٌٓخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٤ّڀ٪ ٫ڀْټڂ حٓڅ ٍؿپ ڃن 
أىپ حٿـنش ٳ٤ڀ٪ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ طن٤ٲ ٿلْظو ڃن ًٌٟثو ٷي ط٬ڀٶ ن٬ڀْو ٳِ ّيه حٿ٘ڄخٽ 

پ حٿڄَس حًٕٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ ًٿٺ ٳ٤ڀ٪ ًٿٺ حٿَؿپ ڃؼ ٳڀڄخ ٻخڅ حٿٰي ٷخٽ
ٳڀڄخ ٻخڅ حٿٌْځ حٿؼخٿغ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ ڃٸخٿظو أ٠ّخ ٳ٤ڀ٪ ًٿٺ حٿَؿپ ٫ڀَ 

ٳٸخٽ  ڃؼپ كخٿو حًٕٿَ ٳڀڄخ ٷخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طز٬و ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ
َ طڄ٠ِ انِ ٙكْض أرِ ٳؤٷٔڄض أڅ ٙ أىهپ ٫ڀْو ػٚػخ ٳبڅ ٍأّض أڅ طئًّنِ اٿْٺ كظ

ٳ٬ڀض ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ أنْ ًٻخڅ ٫زي حهلل ّليع أنو رخص ڃ٬و طڀٺ حٿڀْخٿِ حٿؼٚع ٳڀڂ َّه ّٸٌځ 
ڃن حٿڀْپ ْٗجخ ٯَْ أنو ط٬خٍ ًطٸڀذ ٫ڀَ ٳَحٗو ًٻَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٻزَ كظَ ّٸٌځ ٿٜٚس 

زي حهلل ٯَْ أنِ ٿڂ أٓڄ٬و ّٸٌٽ اٙ هَْح ٳڀڄخ ڃ٠ض حٿؼٚع ٿْخٽ ًٻيص أڅ حٿٴـَ ٷخٽ ٫
ڄڀو ٷڀض ّخ ٫زي حهلل انِ ٿڂ ّټن رْن ًرْن أرِ ٯ٠ذ ًٙ ىـَ ػڂ ًٿټن ٓڄ٬ض أكظٸَ ٫

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿٺ ػٚع ڃَحٍ ٤ّڀ٪ ٫ڀْټڂ حٓڅ ٍؿپ ڃن أىپ حٿـنش 
ُ اٿْٺ ٕن٨َ ڃخ ٫ڄڀٺ ٳؤٷظيُ رو ٳڀڂ أٍٹ ط٬ڄپ ٳ٤ڀ٬ض أنض حٿؼٚع ڃَحٍ ٳؤٍىص أڅ آً
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ٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ ىٌ اٙ ڃخ ٍأّض ٻؼَْ ٫ڄپ ٳڄخ حٿٌُ رڀٮ رٺ ڃخ ٷخ
ٷخٽ ٳڀڄخ ًٿْض ى٫خنِ ٳٸخٽ ڃخ ىٌ اٙ ڃخ ٍأّض ٯَْ أنِ ٙ أؿي ٳِ نٴِٔ ٕكي ڃن حٿڄٔڀڄْن 

خٽ ٫زي حهلل ىٌه حٿظِ رڀٰض رٺ ًىِ حٿظِ ٙ ٯ٘خ ًٙ أكٔي أكيح ٫ڀَ هَْ أ٤٫خه حهلل اّخه ٳٸ
 ن٤ْٶ.

كيػنخ ڃلزٌد رن حٿلٔن رن ىٚٽ رن أرِ ُّنذ ٫ن هخٿي ٬ّنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
 حٿلٌحء ٫ن ڃلڄي ٬ّنِ حرن َّْٓن ٷخٽ ٓؤٿض أنْ رن ڃخٿٺ

 ىپ ٷنض ٫ڄَ ٷخٽ ن٬ڂ ًڃن ىٌ هَْ ڃن ٫ڄَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي حٿَٻ٩ٌ.-
رٌ ڃٔڀڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٯٔخڅ رن ڃ٠َ كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن ِّّي أ - 

 ٷخٽ=
 ٓؤٿض أنٔخ أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ حٿن٬ڀْن ٷخٽ ن٬ڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٯٔخڅ رن ڃ٠َ كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن ُّي أرٌ ڃٔڀڄش  - 

 ٷخٽ=
ٓؤٿض أنٔخ أٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ أً حٿلڄي هلل ٍد -
 ٬خٿڄْن ٳٸخٽ انٺ ٿظٔؤٿنِ ٫ن ِٗء ڃخ أكٴ٨و أً ڃخ ٓؤٿنِ أكي ٷزڀٺ.حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حٿٜڄي حٿ٬ڄِ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس  - 

 ٫ن أنْ
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٤ٌّٱ ٫ڀَ نٔخثو ٳِ ٿْڀش ًحكيس.-
 ظڄَ ٫ن أرْو ٷخٽ ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ - 
 ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻٌد ٫ڀِ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ ٬ْٓي ٬ّنِ حٿڄٸزَُ ٫ن  - 

 َّٗٺ رن ٫زي حهلل حرن أرِ نڄَ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
ًٓڀڂ ٷخځ ٳلٌٍ حٿنخّ ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ ڃظَ حٿٔخ٫ش ّخ ٌٍٓٽ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

حهلل ٳزَٔ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًؿيو ٳٸڀنخ ٿو حٷ٬ي ٳبنٺ ٷي ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ّټَه ٷخٽ ػڂ ٷخځ حٿؼخنْش ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃظَ حٿٔخ٫ش ٷخٽ ٳزَٔ 

و أٗي ڃن حًٕٿَ ٳؤؿڀٔنخه ٷخٽ ػڂ ٷخځ حٿؼخٿؼش ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًؿي
ٌٍٓٽ حهلل ڃظَ حٿٔخ٫ش ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًّلٺ ًڃخ أ٫يىص ٿيخ ٷخٽ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حؿڀْ ٳبنٺ ڃ٪ ڃن  أ٫يىص ٿيخ كذ حهلل ًٌٍٓٿو ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل
 أكززض.

رن ٫زي حهلل رن حٿڄؼنِ كيػنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي - 
 رن ڃخٿٺ =

أڅ حٿَرْ٪ رنض حٿن٠َ ٫ڄش أنْ رن ڃخٿٺ ٻَٔص ػنْش ؿخٍّش ٳ٬ٌَٟح ٫ڀْيڂ حٍٕٕ ٳؤرٌح -
٣ًڀزٌح حٿ٬ٴٌح ٳؤرٌح ٳؤطٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَ رخٿٸٜخٙ ٳـخء أهٌىخ أنْ رن 

أطټَٔ ػنْش حٿَرْ٪ ٙ ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ٙ طټَٔ  حٿن٠َ ٫ڂ أنْ رن ڃخٿٺ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل
ػنْظيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أنْ ٻظخد حهلل حٿٸٜخٙ ٷخٽ ٳ٬ٴخ حٿٸٌځ ٷخٽ 

 ى حهلل ڃن ٿٌ أٷٔڂ ٫ڀَ حهلل ٕرَه.ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ڃن ٫زخ
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 نخ ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػ - 
ٓؤٿظو ٫ن حٿٸنٌص أٷزپ حٿَٻ٩ٌ أً ر٬ي حٿَٻ٩ٌ ٳٸخٽ ٷزپ حٿَٻ٩ٌ ٷخٽ ٷڀض ٳبنيڂ ٫ِّڄٌڅ أڅ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷنض ر٬ي حٿَٻ٩ٌ ٳٸخٽ ٻٌرٌح انڄخ ٷنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 حء.٫ڀْو ًٓڀڂ ٗيَح ّي٫ٌح ٫ڀَ نخّ ٷظڀٌح نخٓخ ڃن أٛلخرو ّٸخٽ ٿيڂ حٿٸَ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ى٫خنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْټظذ ٿنخ رخٿزلَّن ٷ٬ْ٤ش ٷخٽ ٳٸڀنخ ٙ اٙ أڅ طټظذ -

خ ٗهٌحننخ ڃن حٿڄيخؿَّن ڃؼڀيخ ٳٸخٽ انټڂ ٓظڀٸٌڅ ر٬يُ أػَس ٳخٛزًَح كظَ طڀٸٌنِ ٷخٿٌ ٳبن
 نٜزَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن أرِ حٓڄ٬ْپ ٫ن ٫ڄخٍس  - 
 رن ٫خٛڂ ٷخٽ=

ىهڀض ٫ڀَ أنْ رن ڃخٿٺ رخٿټٌٳش ٳٔؤٿظو ٫ن حٿنزٌْ ٳٸخٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ًٓڀڂ ٫ن حٿيرخء ًحٿڄِٳض.

 حٓڄ٬ْپ رن ٫ڄَ ٫ن نٴْ٪ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ ّلَ٘ حٿنخّ ٫ڀَ ًؿٌىيڂ ٷخٽ اڅ حٿٌُ -

 أڃ٘خىڂ ٫ڀَ أٍؿڀيڂ ٷخىٍ ٫ڀَ أڅ ّڄْ٘يڂ ٫ڀَ ًؿٌىيڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ّلَْ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
ْو ًٓڀڂ ٳٸ٠َ كخؿظو ػڂ ٷخځ اٿَ ؿخنذ حٿڄٔـي ٷخٽ أڅ أ٫َحرْخ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

ٳٜخف ر٬ٞ حٿنخّ ٳټٴيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ أڃَ رٌنٌد ڃن ڃخء ٳٜذ 
 ٫ڀَ رٌٿو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٫ن نٴْ٪ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ِ ًٙ ٳٸَْ اٙ ٌّى ٌّځ حٿٸْخڃش انو ٻخڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن أكي ٯن-

 أًطِ ٳِ حٿينْخ ٷٌطخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن رټَْ رن حٕهنْ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ڃَ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رزينو أً ىيّش ٳٸخٽ ٿٜخكزيخ -

 حٍٻزيخ ٳٸخٽ انيخ رينش أً ىيّش ٷخٽ ًاڅ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫خّو ًٓڀڂ اًح أًٍ اٿَ ٳَحٗو ٷخٽ حٿلڄي هلل حٿٌُ أ٬٣ڄنخ ًٓٸخنخ ًٻٴخنخ -

 ًآًحنخ ٳټڂ ڃن ٙ ٻخٳِ ٿو ًٙ ڃؤًُ.
ڀڄش ٫ن ٷظخىس ًػخرض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓ - 

 ًكڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
أڅ ٍؿٚ ؿخء ًٷي كٴِه حٿنٴْ ٳٸخٽ حهلل أٻزَ حٿلڄي هلل كڄيح ٻؼَْح ٣ْزخ ڃزخٍٻخ ٳْو ٳڀڄخ -

ٷ٠َ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚطو ٷخٽ أّټڂ حٿڄظټڀڂ رخٿټڀڄخص ٳبنو ٿڂ ّٸپ رؤٓخ ٳٸخٽ 
ٳٸخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸي ٍأّض حٿَؿپ أنخ ٌٍٓٽ حهلل ؿڀٔض ًٷي كٴِنِ حٿنٴْ ٳٸڀظين 

 .َ ڃڀټخ ّزظيًٍنيخ أّيڂ َّٳ٬يخحػنِ ٫٘
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ أنزؤنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ٷظخىس ًػخرض ًكڄْي ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرخ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٻخنٌح ّٔظٴظلٌڅ حٿٸَآڅ رخٿلڄي هلل -
 ٿ٬خٿڄْن.ٍد ح

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ - 
٠َ أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٷْخځ حٿٔخ٫ش ًأٷْڄض حٿٜٚس ٳڀڄخ ٷ-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚطو ٷخٽ أّن حٿٔخثپ ٫ن حٿٔخ٫ش ٳٸخٽ ىخ أنخ ًح ّخ ٌٍٓٽ 
خ أ٫يىص ٿيخ ٳبنيخ ٷخثڄش ٷخٽ ڃخ أ٫يىص ٿيخ ڃن ٻزَْ ٫ڄپ ٯَْ أنِ أكذ حهلل حهلل ٳٸخٽ ًڃ

ًٌٍٓٿو ٷخٽ ٳؤنض ڃ٪ ڃن أكززض ٷخٽ ٳڄخ ٳَف حٿڄٔڀڄٌڅ رِ٘ء ر٬ي حٗٓٚځ أٗي ڃڄخ ٳَكٌح 
 .رو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ  - 

 ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٷخٽ =
كيػنِ أنْ رن ڃخٿٺ حٕنٜخٍُ أنو ٻخڅ حرن ٫َ٘ ٓنْن ڃٸيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ حٿڄيّنش ٷخٽ ًٻخڅ أڃيخطِ ٣ٌّجننِ ٫ڀَ هيڃش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټنض 
أ٫ڀڂ حٿنخّ ر٘ؤڅ حٿلـخد كْن أنِٽ ًٻخڅ أًٽ ڃخ أنِٽ حرظنَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

أٛزق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ريخ ٫ًَٓخ ٳي٫خ حٿٸٌځ  ًٓڀڂ رِّنذ رنض ؿلٖ
ٳؤٛخرٌح ڃن حٿ٬٤خځ ػڂ هَؿٌح ًرٸِ ٍى٢ ڃنيڂ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٣خٿٌح 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳوَؽ ًهَؿض ڃ٬و ٿټِ ّوَؿٌح ٳڄَ٘ ٌٍٓٽ  حٿڄټغ ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ
٫ظزش كـَس ٫خث٘ش ٧ًن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃْ٘نخ ڃ٬و كظَ ؿخء

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيڂ ٷي هَؿٌح ٳَؿ٪ ًٍؿ٬ض ڃ٬و ٳبًح ىڂ ٷي هَؿٌح ٳ٠َد ٌٍٓٽ حهلل 
 .ؿپ حٿلـخدٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنو ًرْنيڂ رٔظَ ًأنِٽ حهلل ٫ِ ً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنخ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن أنْ رن  - 
 خٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=ڃ
ٿٌ أڅ ٙرن آىځ ًحىّخ ڃن ًىذ ٕكذ أڅ ّټٌڅ ٿو ًحى آهَ ًٙ ّڄٖ ٳخه اٙ حٿظَحد ًّظٌد -

 حهلل ٫ڀَ ڃن طخد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ رټَْ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل  - 

 و ٷخٽ=رن أرِ ٓڀْڄخڅ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أن
ٛڀْض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄنَ ٍٻ٬ظْن ًڃ٪ أرِ رټَ ٍٻ٬ظْن ًڃ٪ ٫ڄَ -

 ٍٻ٬ظْن ًڃ٪ ٫ؼڄخڅ ٍٻ٬ظْن ٛيٍح ڃن أڃخٍطو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ٬ْٓي رن أرِ ٬ْٓي ٫ن َّٗٺ  - 

خ نلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو رن ٫زي حهلل رن أرِ نڄَ أنو ٓڄ٪ أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ رْنڄ
ًٓڀڂ ؿڀٌٓخ ٳِ حٿڄٔـي ىهپ ٍؿپ ٫ڀَ ؿڄپ ٳؤنخهو ٳِ حٿڄٔـي ٳ٬ٸڀو ػڂ ٷخٽ أّټڂ ڃلڄي 

يڂ ٷخٽ ٳٸڀنخ ىٌح حٿَؿپ حٕرْٞ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظټت رْن ٧يَحنٌٍْٓٽ حهلل ًٌٍٓٽ 
و ًٓڀڂ ٷي أؿزظٺ حٿڄظټت ٳٸخٽ حٿَؿپ ّخ حرن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

ٳٸخٽ حٿَؿپ انِ ّخ ڃلڄي ٓخثڀٺ ٳڄ٘يى ٫ڀْٺ ٳِ حٿڄٔؤٿش ٳٚ طـي ٫ڀِ ٳِ نٴٔٺ ٳٸخٽ ٓپ ڃخ 
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ٿنخّ ٻڀيڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ ريح ٿٺ ٳٸخٽ حٿَؿپ ن٘يطٺ رَرٺ ًٍد ڃن ٻخڅ ٷزڀٺ آهلل أٍٓڀٺ اٿَ ح
ٿوڄْ ٳِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ ن٬ڂ ٷخٽ ٳؤن٘يٹ حهلل آهلل أڃَٹ أڅ نٜڀِ حٿٜڀٌحص ح

حٿٌْځ ًحٿڀْڀش ٷخٽ حٿڀيڂ ن٬ڂ ٷخٽ ٳؤن٘يٹ حهلل آهلل أڃَٹ أڅ نٌٜځ ىٌح حٿ٘يَ ڃن حٿٔنش ٷخٽ 
طؤهٌ ىٌه حٿٜيٷش ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ ن٬ڂ ٷخٽ أن٘يٹ حهلل آهلل أڃَٹ أڅ 

ٿَؿپ آڃنض أٯنْخثنخ ٳظٸٔڄيخ ٫ڀَ ٳٸَحثنخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ ن٬ڂ ٷخٽ ح
رڄخ ؿجض رو ًأنخ ٌٍٓٽ ڃن ًٍحثِ ڃن ٷٌڃِ ٷخٽ ًأنخ ٟڄخځ رن ػ٬ڀزش أهٌ رنِ ٬ٓي رن 

 رټَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ  - 

ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٿڄخ أٍحى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّټظذ 
ٿَ حٿًَځ ٷخٿٌح انيڂ ٙ ّٸَإًڅ ٻظخرخ اٙ ڃوظٌڃخ ٷخٽ ٳخطوٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ا

ڃلڄي  ن ٳ٠ش ٻؤنِ أن٨َ اٿَ رْخٟش ٳِ ّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٸ٘وهخطڄخ ڃ
 ٌٍٓٽ حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ّيَځ حرن آىځ ًّزٸَ ڃنو حػنظخڅ حٿلَٙ ًحٕڃپ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس كيػنخ أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ=
هَْ اٙ هَْ حٓهَس ٳخٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًحٿڄيخؿَس ٷخٽ اڅ حٿوَْ هَْ حٓهَس أً ٷخٽ حٿڀيڂ ٙ -

 ٬ٗزش ٳټخڅ ٷظخىس ّٸٌٽ ىٌح ٳِ ٷٜٜو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٛيٷش ڃٌٿَ أنْ ًأػنَ ٫ڀْو  - 

 ٬ٗزش هَْح ٷخٽ=
ٓؤٿض أنٔخ ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ڂ ّٜڀِ حٿ٨يَ اًح ُحٿض حٿ٘ڄْ ًحٿ٬َٜ رْن ٛٚطْټڂ ىخطْن ًحٿڄَٰد اًح ٯَرض ًٓڀ
 حٿ٘ڄْ ًحٿ٬٘خء اًح ٯخد حٿ٘ٴٶ ًحٿٜزق اًح ٣ڀ٪ حٿٴـَ اٿَ أڅ ّنٴٔق حٿزَٜ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ - 
 ڀَ ٛزْخڅ ًىڂ ّڀ٬زٌڅ ٳٔڀڂ ٫ڀْيڂ.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ٫-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ ٬ٗزش أنزؤنخه ٫ن ى٘خځ رن ُّي رن أنْ ٫ن  - 

 ؿيه أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٔڂ ٯنڄخ ٷخٽ ى٘خځ أكٔزو ٷخٽ ٳِ آًحنيخ -

 ٷخٽ ػڂ ٷخٽ ر٬ي ٳِ آًحنيخ ًٿڂ ّ٘ٺ.
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ رن كَحٕ كيػن - 

٫ن أرِ حٕرْٞ ٍؿپ ڃن رنِ ٫خڃَ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٬َٜ ًحٿ٘ڄْ ر٠ْخء ڃلڀٸش.

ض ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حرن حٿڄَْٰس ٫ن ػخر - 
 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
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ٷڀض كيػنخ رِ٘ء ٗييطو ڃن ىٌه ح٫ٕخؿْذ ٙ طليػنخ رو ٫ن ٯَْٹ ٷخٽ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٨يَ ًٷ٬ي ٫ڀَ حٿڄٸخ٫ي حٿظِ ٻخڅ ّؤطْو ٫ڀْيخ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٷخٽ 

ًّْٜذ  ٳـخء رٚٽ ٳآًنو رٜٚس حٿ٬َٜ ٳٸخٽ ڃن ٻخڅ ٿو أىپ ر٬ْي رخٿڄيّنش ٿْٸ٠ِ كخؿظو
ڃن حٿٌٌٟء ًرٸِ نخّ ڃن حٿڄيخؿَّن ٿْْ ٿيڂ أىڀٌڅ رخٿڄيّنش ٷخٽ ٳؤطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

َ حهلل ٫ڀْو حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸيف أًٍف ٳِ أٓٴڀو ِٗء ڃن ڃخء ٷخٽ ٳٌٟ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ
ًٓڀڂ ٻٴو ٳِ حٿٸيف ٳڄخ ٬ًٓض ٻٴو ٳٌٟ٪ أٛخر٬و ىئٙء حٍٕر٪ ػڂ ٷخٽ حىنٌح ٳظٌٟئًح ٷخٽ 

ڃخ رٸِ ڃنيڂ أكي اٙ طٌٟؤ ٳٸڀنخ ّخ أرخ كڄِس ٻڂ طَحىڂ ٻخنٌح ٷخٽ رْن حٿٔز٬ْن ٳظٌٟئًح كظَ 
 اٿَ حٿؼڄخنْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫ڄخٍس ٬ّنِ حرن ُحًحڅ ٫ن ػخرض ٫ن  - 
 أنْ

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٬ّـزو حٿٸ٩َ.-
 حٿٜڄي كيػنخ ُحثيس كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ذ - 
كيػض ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ أ٣ٌٽ حٿنخّ أ٫نخٷخ ٌّځ حٿٸْخڃش -

 حٿڄئًنٌڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٰنخثڂ ٳِ ٷَّٖ ٳٸخٿض حٕنٜخٍ ٿڄخ ٳظلض ڃټش ٷخٽ ٷٔڂ ٌٍٓٽ حهلل -

اڅ ىٌح ٿيٌ حٿ٬ـذ اڅ ٌْٓٳنخ طٸ٤َ ڃن ىڃخثيڂ ًاڅ ٯنخثڄنخ طَى ٫ڀْيڂ ٳزڀٮ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـڄ٬يڂ ٳٸخٽ ڃخ ىٌح حٿٌُ رڀٰنِ ٫نټڂ ٳٸخٿٌح ىٌ حٿٌُ رڀٰٺ ًٻخنٌح ٙ ّټٌرٌڅ 

ًطَؿ٬ٌڅ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٳٸخٽ أڃخ طٌَٟڅ أڅ َّؿ٪ حٿنخّ رخٿينْخ 
رٌْطټڂ ٿٌ ٓڀٺ حٿنخّ ًحىّخ أً ٬ٗزخ ًٓڀټض حٕنٜخٍ ًحىّخ أً ٬ٗزخ ٿٔڀټض ًحىُ حٕنٜخٍ 

 أً ٬ٗذ حٕنٜخٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كڄْي ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٵ ٷخٽ ّخ أرخ حٿٸخٓڂ ٳخٿظٴض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أڅ ٍؿٚ ى٫خ ٍؿٚ ٳِ حٿٌٔ-

حٿَؿپ انڄخ ى٫ٌص ٍؿٚ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄٌح ربٓڄِ ًٙ طټنٌح 
 رټنْظِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كڄْي ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ  - 
 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

رخ٬ٌّح ڃلڄيح ٫ڀَ حٿـيخى ڃخ رٸْنخ أريح ٳؤؿخريڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  ٷخٿض حٕنٜخٍ نلن حٿٌّن-
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿوَْ هَْ حٓهَس ٳخٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًحٿڄيخؿَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًڃلڄي رن رټَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ًحٿوٴخٱ  - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أطڄٌح حٿَٻ٩ٌ ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

 ًحٿٔـٌى ٳٌحهلل انِ ٍٕحٻڂ ڃن ر٬ي ٧يَُ اًح ڃخ ٍٻ٬ظڂ ًاًح ڃخ ٓـيطڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًأٓزخ١ ٷخٙ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 
 أنْ ٷخٽ=

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أهٲ حٿنخّ ٛٚس ٳِ طڄخځ.-
 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ كيػنخ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٍؿٚ ٌّٔٵ رينو ٳٸخٽ حٍٻزيخ ٷخٽ انيخ رينش ٷخٽ -

 حٍٻزيخ ٷخٽ حٍٻزيخ ٷخٽ حٍٻزيخ.
 نْ رن ڃخٿٺكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٠ّلِ رټزْ٘ن أڃڀلْن ٌّٻْيڄخ رْيه ٤ًّئ ٫ڀَ -

 ٛٴخكيڄخ ًٌّٻَ حهلل ٫ِ ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ
ٓڀڂ ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٻنخ أڅ ٍى٤خ ڃن ٫ټپ أً ٫َّنش أطٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

أىپ ٩َٟ ًٿڂ نټن أىپ ٍّٲ ٳخٓظٌهڄٌح حٿڄيّنش ٳؤڃَ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
رًٌى ًأڃَىڂ أڅ ّوَؿٌح ٳْيخ ٳَْ٘رٌح ڃن أٿزخنيخ ًأرٌحٿيخ ٳٸظڀٌح ٍح٫ِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ  ًٓڀڂ ًحٓظخٷٌح حٿًٌى ًٻٴًَح ر٬ي آٚڃيڂ ٳز٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀْو
 .٣ڀزيڂ ٳؤطَ ريڂ ٳٸ٤٪ أّيّيڂ ًأٍؿڀيڂ ًٓڄَ أ٫ْنيڂ ًطَٻيڂ ٳِ حٿلَس كظَ ڃخطٌح

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ًڃلڄي رن رټَ ٷخٽ= - 
أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ أٍحى أڅ -

ظذ اٿَ نخّ ڃن ىٌه ح٫ٕخؿڂ ٷْپ انيڂ ٙ ّٸزڀٌڅ ٻظخرخ اٙ روخطڂ ٷخٽ ٳخطوٌ هخطڄخ ڃن ٳ٠ش ّټ
نٸ٘و ًٷخٽ حرن رټَ ًنٸ٘و ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل ٻؤنِ أن٨َ اٿَ رْٜٜو أً رْخٟو ٳِ ّي ٌٍٓٽ 

 .هلل ٫ڀْو ًٓڀڂحهلل ٛڀَ ح
رش ٫ن ٷظخىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَ - 

 أنْ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًُّي رن ػخرض طٔلَح ٳڀڄخ ٳَٯخ ڃن ٓلٌٍىڄخ ٷخځ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿٜٚس ٳٜڀَ ٳٸڀنخ ٕنْ ٻڂ ٻخڅ رْن ٳَحٯيڄخ 
 ًٓلٌٍىڄخ ًىهٌٿيڄخ ٳِ حٿٜٚس ٷخٽ ٻخڅ ٷيٍ ڃخ ّٸَأ ٍؿپ هڄْٔن آّش.

ِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًًٍف ٷخٙ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٌحٛپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ انِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طٌحٛڀٌح ٳٸْپ انٺ ط-
 .ٿٔض ٻؤكي ڃنټڂ اڅ ٍرِ ٬٤ّڄنِ ًّٔٸْنِ

لڄي رن رټَ أنزؤنخ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ًڃ - 
 ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ

 أڅ ّيٌىّخ ٷظپ ؿخٍّش ٫ڀَ أًٟخف ٿيخ ٳٸظڀو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

ْو ڃخء ٙ ّٰڄَ أٛخر٬و ٳؤڃَ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ رخٿًٍِحء ٳؤطَ ربنخء ٳ
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أٛلخرو أڅ ّظٌٟئًح ٳٌٟ٪ ٻٴو ٳِ حٿڄخء ٳـ٬پ حٿڄخء ّنز٪ ڃن رْن أٛخر٬و ًأ٣َحٱ 
 ٻڂ ٻنظڂ ٷخٽ ٻنخ ػڀؼڄخثش.أٛخر٬و كظَ طٌٟؤ حٿٸٌځ ٷخٽ ٳٸڀض ٕنْ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن  - 
رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ظٶ ٛٴْش رنض كِْ ًؿ٬پ  ٷظخىس ٫ن أنْ
 ٫ظٸيخ ٛيحٷيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش  - 
 ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ّٸخٽ ٿو ڃنيًد ٷخٽ  ٻخڅ ٳ٩ِ رخٿڄيّنش ٳخٓظ٬خٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٓخ ٿنخ-
ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٍأّنخ ڃن ٳ٩ِ ًاڅ ًؿينخه ٿزلَح ٷخٽ كـخؽ ٬ّنِ 

 حٿٴَّ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٷ٫ِش ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
ش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٻنض ٍىّٲ أرِ ٣ڀلش ٷخٽ ًٻخنض ٍٻزش أرِ ٣ڀلش طټخى أڅ طْٜذ ٍٻز-

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيپ ريڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 ى٘خځ رن ُّي رن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
نيخ ٳٸخٽ ىهڀض ڃ٪ ؿيُ أنْ رن ڃخٿٺ ىحٍ حٿلټڂ رن أٌّد ٳبًح ٷٌځ ٷي نٜزٌح ىؿخؿش َّڃٌ-

 أنْ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طٜزَ حٿزيخثڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ى٘خځ رن  - 

 ُّي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
$ ڃٍَنخ ٳؤنٴـنخ أٍنزخ رڄَ حٿ٨يَحڅ ٳ٬ٌٔح ٫ڀْيخ ٳٰڀزٌح ٳ٬ْٔض كظَ أىٍٻظيخ ٳؤطْض ريخ أرخ 

ٳٌرليخ ٳز٬غ رٌٍٻيخ أً ٳوٌىخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸزڀو ٷخٽ كـخؽ  ٣ڀلش
 ٷڀض ٿ٬٘زش ٳٸڀض أٻڀو ٷخٽ ن٬ڂ أٻڀو ٷخٽ ٿِ ر٬ي ٷزڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ى٘خځ رن  - 
 ُّي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ

ٿيخ ٷخٽ ٳٸظڀيخ رـلَ ٷخٽ ٳـِء ريخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  أڅ ّيٌىّخ ٷظپ ؿخٍّش ٫ڀَ أًٟخف-
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًريخ ٍڃٶ ٳٸخٽ ٿو ٷظڀٺ ٳٚڅ ٳؤٗخٍص رَأٓيخ أُ ٙ ػڂ ٷخٽ ٿيخ حٿؼخنْش 

ٳؤٗخٍص رَأٓيخ أُ ٙ ػڂ ٓؤٿيخ حٿؼخٿؼش ٳٸخٿض ن٬ڂ ًأٗخٍص رَأٓيخ ٳٸظڀو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 .ڀڂ رْن كـَّن٫ڀْو ًٓ

  كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ى٘خځ رن ُّي ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل - 
ٓڄ٬ض أنْ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٖنٜخٍ انټڂ ٓظڀٸٌڅ ر٬يُ أػَس -

 ٳخٛزًَح كظَ طڀٸٌنِ ٳڄ٫ٌيٻڂ حٿلٌٝ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ى٘خځ رن ُّي ٷخٽ= - 
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أنْ رن ڃخٿٺ ّليع أڅ أڃو كْن ًٿيص حن٤ڀٸٌح رخٿٜزِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٓڄ٬ض-
ًٓڀڂ ٿْلنټو ٷخٽ ٳبًح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَري ّٔڂ ٯنڄخ ٷخٽ ٬ٗزش ًأٻزَ ٫ڀڄِ 

 أنو ٷخٽ ٳِ آًحنيخ.
ي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿظْخف ِّّ - 

 كڄْي ّليع أنو ٓڄ٪ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿزَٻش ٳِ نٌحِٛ حٿوْپ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف أنو ٓڄ٪ أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ ّليع أڅ
 ِ٘ ٻؤڅ ٍأٓو ُرْزش.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٕرِ ًٍ حٓڄ٪ ًأ٣٪ ًٿٌ ٿلز-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف أنو ٓڄ٪ أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوخٿ٤نخ كظَ أڅ ٻخڅ ٿْٸٌٽ ٕم ٿِ ّخ أرخ ٫ڄَْ ڃخ ٳ٬پ -

نخ ًٛٴنخ هڀٴو ٷخٽ ٬ٗزش حٿنَْٰ ٷخٽ ًٻخڅ اًح ك٠َص حٿٜٚس ن٠لنخ ٿو ٣َٱ رٔخ١ ػڂ أڃ
 ػڂ اڅ أرخ حٿظْخف ر٬ي ڃخ ٻزَ ٷخٽ ػڂ ٷخځ ٳٜڀَ ًٿڂ ّٸپ ٛٴنخ هڀٴو ًٙ أڃنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٤٫خء رن أرِ ڃْڄٌنش أنو  - 
 ٓڄ٪ أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=

ًٯٚځ نلٌُ اىحًس ڃن ڃخء  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيهپ حٿوٚء ٳؤكڄپ أنخ-
 ٫ًنِس ٳْٔظنـِ رخٿڄخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڀِ رن ُّي  - 
 ّٸٌٽ=

ٓڄ٬ض أنٔخ ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٙ ّظڄنَ حٿڄئڃن أً ٷخٽ أكيٻڂ -
خ ٻخنض حٿلْخس هَْح ٿِ ًطٌٳنِ ڃخ ٻخنض حٿٌٳخس حٿڄٌص ٳبڅ ٻخڅ ٙري ٳخ٫ٚ ٳڀْٸپ حٿڀيڂ أكْنِ ڃ

 هَْح ٿِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
 حرن أهض حٿٸٌځ ڃنيڂ.-
زش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗ - 

 رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
حٿڀيڂ ٙ ٫ْٖ اٙ ٫ْٖ حٓهَس ٷخٽ ٬ٗزش أً ٷخٽ حٿڀيڂ اڅ حٿ٬ْٖ ٫ْٖ حٓهَس ٳؤٛڀق -

 حٕنٜخٍ ًحٿڄيخؿَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هخٿي ٫ڄن ٓڄ٪ أنْ رن  - 

 ٽ=ڃخٿٺ ٷخ
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓـي ٍإُ أً ٍأّض رْخٝ ار٤ْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ  - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
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ڀَ ڃخ أًٿڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حڃَأس ڃن نٔخثو أٻؼَ أً أٳ٠پ ڃڄخ أًٿڂ ٫-
 ُّنذ ٳٸخٽ ػخرض حٿزنخنِ ٳڄخ أًٿڂ ٷخٽ أ٬٣ڄيڂ هزِح ًٿلڄخ كظَ طَٻٌه.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ػخرض ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٻخڅ ّن٬ض ٿنخ ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ّٸٌځ -

 ِ ڃن ٣ٌٽ ڃخ ّٸٌځ.ٳْٜڀِ ٳبًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ ٷڀنخ ٷي نٔ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ػخرض ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ رْنڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّْٔ ًكخى ّليً رنٔخثو -

ٳ٠لٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح ىٌ ٷي طنلَ رين ٷخٽ ٳٸخٽ ّخ أنـ٘ش ًّلٺ 
 حٍَّ.حٍٳٶ رخٿٸٌ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ رن  - 
 أرِ حٿـ٬ي ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ

أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظَ حٿٔخ٫ش ٳٸخٽ ڃخ أ٫يىص ٿيخ ٳٸخٽ ڃخ أ٫يىص -
 ٽ أنض ڃ٪ ڃن أكززض.ٿيخ ڃن ٻؼَْ ٛٚس ًٙ ٌٛځ ًٙ ٛيٷش اٙ أنِ أكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٳٸخ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ٫ظخرخ ڃٌٿَ حرن ىَڃِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيُ ىٌه ٬ّنِ حٿْڄنَ ٫ڀَ حٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ٳْڄخ حٓظ٬٤ض.
ـخؽ أنزؤنخ ٬ٗزش ًىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ظخد ًٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ك - 

 ىخٗڂ ڃٌٿَ رنِ ىَڃِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
ٿٌٙ أڅ أهَ٘ أڅ أه٤ت ٿليػظټڂ رؤْٗخء ٓڄ٬ظيخ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿټنو -

٫ڀْو ٷخٽ ڃن ٻٌد ٫ڀِ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ ٷخٽ ىخٗڂ ٷخٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ًٓڀڂ أً ٓڄ٬ظيخ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش  - 
 ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚع ڃن -
ّلزو اٙ هلل ًڃن ٻخڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ  ٻن ٳْو ًؿي ٬٣ڂ حّٗڄخڅ ڃن ٻخڅ ّلذ حٿڄَء ٙ

ًٌٍٓٿو أكذ اٿْو ڃڄخ ٌٓحىڄخ ًڃن ٻخڅ أڅ ّڀٸَ ٳِ حٿنخٍ أكذ اٿْو ڃن أڅ َّؿ٪ ٳِ حٿټٴَ 
 . ٫ِ ًؿپ ڃنور٬ي اًح أنٸٌه حهلل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ  - 
ْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ؿڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٕنٜخٍ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أن

ٳٸخٽ أٳْټڂ أكي ڃن ٯَْٻڂ ٷخٿٌح ٙ اٙ حرن أهض ٿنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حرن 
أهض حٿٸٌځ ڃنيڂ ٷخٽ كـخؽ أً ڃن أنٴٔيڂ ٳٸخٽ اڅ ٷَّ٘خ كيّغ ٫يي رـخىڀْش ًڃْٜزش ًانِ 

أڅ َّؿ٪ حٿنخّ رخٿينْخ ًطَؿ٬ٌڅ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ أٍىص أڅ أؿزَىڂ ًأطؤٿٴيڂ أڃخ طٌَٟڅ 
ټض ٬ٗذ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ رٌْطټڂ ٿٌ ٓڀٺ حٿنخّ ًحىّخ ًٓڀټض حٕنٜخٍ ٬ٗزخ ٿٔڀ

 حٕنٜخٍ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه اٙ أنو ٷخٽ=

 ؤٍىص أڅ أطؤٿٴيڂ ًأؿزَىڂ.ٳ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ =
حٿڀيڂ اڅ حٿ٬ْٖ ٫ْٖ حٓهَس ٷخٽ ٬ٗزش أً ٷخٽ حٿڀيڂ ٙ ٫ْٖ اٙ ٫ْٖ حٓهَس ٳؤٻَځ -

 حٕنٜخٍ ًحٿڄيخؿَس.
زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن كيػنخ ٫ - 

 ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ؿخء أ٫َحرِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃظَ حٿٔخ٫ش ٷخٽ ڃخ أ٫يىص ٿيخ ٷخٽ كذ -

 حهلل ٫ِ ًؿپ ًٌٍٓٿو ٷخٽ أنض ڃ٪ ڃن أكززض.
نخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ أنزؤنزؤنخ ٬ٗزش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّليع ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن نزِ اٙ ًٷي أنٌٍ أڃظو ح٫ٌٍٕ حٿټٌحد أٙ انو -

 أ٫ٌٍ ًاڅ ٍرټڂ ٿْْ رؤ٫ٌٍ ڃټظٌد رْن ٫ْنْو ٻٴَ ٷخٽ كـخؽ ٻخٳَ.
نِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ أنزؤنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 ٷظخىس ٷخٽ=
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ڃن ڃن أكي ّيهپ حٿـنش -

ّلذ أڅ َّؿ٪ اٿَ حٿينْخ ًاڅ ٿو ڃخ ٫ڀَ حٍٕٝ ڃن ِٗء ٯَْ حٿ٘يْي ٳبنو ّظڄنَ أڅ َّؿ٪ 
 ڃن حٿټَحڃش.ٳْٸظپ ٫َ٘ ڃَحص ٿڄخ ٍَّ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ًكـخؽ ٷخٽ  - 
 كيػنِ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهَؿٌح ڃن حٿنخٍ ڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ڃن ٻخڅ ٳِ -
ٍ ڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ڃن ٻخڅ ٳِ ٷڀزو ڃن ٷڀزو ڃن حٿوَْ ڃخ ِّڅ ٬َْٗس أهَؿٌح ڃن حٿنخ

ٻخڅ ٳِ ٷڀزو ڃن حٿوَْ ڃخ ِّڅ  حٿوَْ ڃخ ِّڅ ًٍس أهَؿٌح ڃن حٿنخٍ ڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ڃن
 .رَس

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ًِّّي رن ىًَڅ ٷخٙ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أهٲ حٿنخّ ٛٚس ٳِ طڄخځ.ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ًِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ  - 

٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ًأٌٓى ٬ّنِ ٗخًحڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أنزؤنِ ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن 
رينش حٍٻزيخ ٷخٽ انيخ رينش ٷخٽ  ڃخٿٺ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿَؿپ ٌّٔٵ

 حٍٻزيخ ٷخٽ انيخ رينش ٷخٽ حٍٻزيخ ًّلٺ ٳِ حٿؼخٿؼش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ٗزش ّليع ٷخٽ= - 
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ٷڀض ٿٸظخىس أٓڄ٬ض أنٔخ ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٻخڅ ّٸٌٽ حٿزٜخٵ ٳِ -
 حٿڄٔـي ه٤ْجش ٷخٽ ن٬ڂ ًٻٴخٍطو ىٳنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ  - 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ٷخٽ ٙ طٌحٛڀٌح ٷخٿٌح انٺ طٌحٛپ ٷخٽ انټڂ ٿٔظڂ ٳِ ًٿٺ ڃؼڀِ انِ أ٧پ أً ٷخٽ أرْض أ٬٣ڂ -
 ًأٓٸَ.

ٷظخىس أهزَنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ  - 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ؿڄ٪ حٕنٜخٍ ٳٸخٽ=

ٳٸخٽ ىپ ٳْټڂ أكي ڃن ٯَْٻڂ ٷخٿٌح ٙ اٙ حرن أهض ٿنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
حرن أهض حٿٸٌځ ڃن أنٴٔيڂ أً ٷخٽ ڃن حٿٸٌځ ٷخٽ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿڄ٬خًّش رن ٷَس ٳليػنِ ٫ن 

 أنْ
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ٷظخىس أنو ٓڄ٪ أنٔخ ٷخٽ=كي - 
اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ٫يًٍ ًٙ ٣َْس ٷخٽ ٬ًّـزنِ حٿٴؤٽ ٳٸڀض ڃخ -

 حٿٴؤٽ ٷخٽ حٿټڀڄش حٿ٤ْزش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫ټَڃش أنو ٷخٽ= - 
ٿڄخ نِٿض ىٌه حّٓش انخ ٳظلنخ ٿٺ ٳظلخ ڃزْنخ ٿْٰٴَ ٿٺ حهلل ڃخ طٸيځ ڃن ًنزٺ ًڃخ طؤهَ ػڂ ّٸٌٽ -

ٷخٽ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىنْجخ ڃَّجخ ٿٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳڄخ ٿنخ ٳنِٿض ىٌه 
 ڂحّٓش ٿْيهپ حٿڄئڃنْن ًحٿڄئڃنخص ؿنخص طـَُ ڃن طلظيخ حٕنيخٍ هخٿيّن ٳْيخ ًّټٴَ ٫ني

ْٓجخطيڂ ًٷخٽ ٬ٗزش ٻخڅ ٷظخىس ٌّٻَ ىٌح حٿليّغ ٳِ ٷٜٜو ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ نِٿض 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿليّزْش انخ ٳظلنخ ٿٺ ٳظلخ ڃزْنخ ٿْٰٴَ  ىٌه حّٓش ٿڄخ ٍؿ٪ ٌٍٓٽ

ٿٺ حهلل ڃخ طٸيځ ڃن ًنزٺ ًڃخ طؤهَ ػڂ ّٸٌٽ ٷخٽ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ىٌح حٿليّغ ٷخٽ ٳ٨ننض انو ٻڀو ٫ن أنْ ٳؤطْض حٿټٌٳش ٳليػض ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ىنْجخ ٿٺ 

ًح ىٌ ّٸٌٽ أًٿو ٫ن أنْ ًآهَه ٫ن ٫ټَڃش ٷخٽ ٳؤطْظيڂ ػڂ ٍؿ٬ض ٳڀٸْض ٷظخىس رٌح٢ٓ ٳب
 رخٿټٌٳش ٳؤهزَطيڂ رٌٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ  - 
 كيّؼو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڀِ رن ُّي ٷخٽ= ٳِ
ٷخٽ أنْ رن ڃخٿٺ اڅ ٻخنض حٿٌٿْيس ڃن ًٙثي أىپ حٿڄيّنش ٿظـِء ٳنؤهٌ رْي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٚ ّن٩ِ ّيه ڃن ّيىخ كظَ طٌىذ رو كْغ ٗخءص.
ْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي حرن ٫زي حهلل ٬ّنِ حٕنٜخٍُ كيػنخ كڄْي ٫ن أن - 

 ٷخٽ=
ٿڄخ نِٿض ىٌه حّٓش ٿن طنخٿٌح حٿزَ كظَ طنٴٸٌح ڃڄخ طلزٌڅ أً ٷخٽ ڃن ًح حٿٌُ ّٸَٝ حهلل -

ٷَٟخ كٔنخ ٷخٽ ؿخء أرٌ ٣ڀلش رن ٓيپ حٕنٜخٍُ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل كخث٤ِ حٿٌُ رڄټخڅ 
ٻٌح ًٻٌح ًٿٌ حٓظ٬٤ض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڅ أَٓه ٿڂ أ٫ڀنو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 .ٸَحء ٷَحرظٺ أً ٷخٽ ٳِ ٳٸَحء أىڀٺڀو ٳِ ٳحؿ٬
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ ٓڄ٬ض ىٚٽ رن أرِ ىحًى حٿلز٤ِ  - 
 أرخ ى٘خځ ٷخٽ أهِ ىًَڅ رن أرِ ىحًى كيػنِ ٷخٽ=

أطْض أنْ رن ڃخٿٺ ٳٸڀض ّخ أرخ كڄِس اڅ حٿڄټخڅ ر٬ْي ًنلن ٬ّـزنخ أڅ ن٬ٌىٹ ٳَٳ٪ ٍأٓو -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أّڄخ ٍؿپ ٬ٌّى ڃ٠َّخ ٳبنڄخ ّوٌٝ ٳِ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض 

حٿَكڄش ٳبًح ٷ٬ي ٫ني حٿڄَّٞ ٯڄَطو حٿَكڄش ٷخٽ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ٿڀٜلْق حٿٌُ 
 .ڃخٿو ٷخٽ طل٢ ٫نو ًنٌرو ٬ٌّى حٿڄَّٞ ٳخٿڄَّٞ

خ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿڄئڃپ رن حٓڄ٬ْپ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػن - 
 كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚع ڃن ٻن ٳْو ًؿي رين كًٚس حّٗڄخڅ أڅ ّټٌڅ حهلل -
٫ِ ًؿپ ًٌٍٓٿو أكذ اٿْو ڃڄخ ٌٓحىڄخ ًأڅ ّټَه حٿ٬زي أڅ َّؿ٪ ٫ن حٗٓٚځ ٻڄخ ّټَه أڅ 

 حهلل ٫ِ ًؿپ.ّٸٌٱ ٳِ حٿنخٍ ًأڅ ّلذ حٿ٬زي حٿ٬زي ٙ ّلزو اٙ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٷيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ًأنخ حرن طٔ٪ ٓنْن ٳخن٤ڀٸض رِ أځ ٓڀْڂ اٿَ نزِ حهلل -

ڀڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح حرنِ حٓظويڃو ٳويڃض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
طٔ٪ ٓنْن ٳڄخ ٷخٽ ٿِ ٿِ٘ء ٳ٬ڀظو ٿڂ ٳ٬ڀض ٻٌح ًٻٌح ًڃخ ٷخٽ ٿِ ٿِ٘ء ٿڂ أٳ٬ڀو أٙ ٳ٬ڀض 

أطخنِ ًحص ٌّځ ًأنخ أٿ٬ذ ڃ٪ حٿٰڀڄخڅ أً ٷخٽ ڃ٪ حٿٜزْخڅ ٳٔڀڂ ٫ڀْنخ ًى٫خنِ ٌح ًٻٌح ًٻ
ٳؤٍٓڀنِ ٳِ كخؿش ٳڀڄخ ٍؿ٬ض ٷخٽ ٙ طوزَ أكيح ًحكظزٔض ٫ڀَ أڃِ ٳڀڄخ أطْظيخ ٷخٿض ّخ رنِ 

ٷڀض أٍٓڀنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كخؿش ٿو ٷخٿض ًڃخ ىِ ٷڀض انو  ڃخ كزٔٺ
 ٷخٿض أُ رنِ ٳخٻظڂ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َٓه.ٷخٽ ٙ طوزَڅ ريخ أكيح 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ - 
ٓڀڂ ٳؤڃَ ٿو رٜخ٩ ڃن طڄَ ًٻڀڂ أىڀو ٳ٬ٌٌٟح أڅ أرخ ٣ْزش كـڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

 ٫نو ڃن هَحؿو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ= - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٕٛلخرو ٓڀٌنِ ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن أرِ -

نِ ٿٸي ٷڄض رؤڃٺ ڃٸخڃخ ٨٫ْڄخ ٷخٽ ٷخٽ أرٌٹ كٌحٳش ٿڀٌُ ٻخڅ ّنٔذ اٿْو ٳٸخٿض ٿو أڃو ّخ ر
 أٍىص أڅ أرَة ٛيٍُ ڃڄخ ٻخڅ ّٸخٽ ًٷي ٻخڅ ّٸخٽ ٳْو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ًكڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّـزو حٿٸ٩َ ٳټخڅ اًح ؿِء رڄَٷش ٳْيخ ٷ٩َ ؿ٬ڀض حٿٸ٩َ -

 ڃڄخ ّڀْو.
 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ كيػنخ - 
أڅ ٫ظزخڅ رن ڃخٿٺ ًىذ رَٜه ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٌ ؿجض ٛڀْض ٳِ ىحٍُ أً ٷخٽ ٳِ -

رْظِ ٙطوٌص ڃٜٚٹ ڃٔـيح ٳـخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ ٳِ ىحٍه أً ٷخٽ ٳِ 
ٓڀڂ ٷخٽ ٳٌٻًَح ڃخٿٺ رن حٿيه٘ڂ ٳٸخٿٌح ّخ رْظو ًحؿظڄ٪ ٷٌځ ٫ظزخڅ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٿْْ ّ٘يي أڅ ٙ اٿو ٌٍٓٽ حهلل انو ًانو ٬ٌَّٟڅ رخٿنٴخٵ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ ح
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اٙ حهلل ًأنِ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٿٌح رڀَ ٷخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٙ ّٸٌٿيخ ٫زي ٛخىٵ ريخ اٙ كَڃض 
 ٫ڀْو حٿنخٍ.

 ڃئڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
أڅ ًٳيح ڃن أىپ حٿْڄن ٷيڃٌح ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٍحى أڅ ّز٬غ ڃ٬يڂ ٍؿٚ -

ٳٸخٿٌح حر٬غ ڃ٬نخ ٍؿٚ ٳٸخٽ حر٬غ ڃ٬ټڂ أڃْن ىٌه حٕڃش ٳز٬غ أرخ ٫زْيس رن حٿـَحف ٷخٽ أرِ 
هٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٳِ ڃٌٟ٪ آهَ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل حر٬غ ڃ٬نخ ٍؿٚ ٬ّڀڄنخ ٳؤ

 ٕڃش.ًٓڀڂ رْي أرِ ٫زْيس رن حٿـَحف ٳٸخٽ ٿټپ أڃش أڃْن ًىٌح أڃْن ىٌه ح
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ= - 
أڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔخٿو ٳؤ٤٫خه ٌٍٓٽ حهلل ٯنڄخ رْن ؿزڀْن ٳؤطَ -

ٽ أُ ٷٌڃِ أٓڀڄٌح ٳٌحهلل اڅ ڃلڄيح ٿ٤٬َْ ٤٫ْش ٍؿپ ڃخ ّوخٱ حٿٴخٷش أً حٿَؿپ ٷٌڃو ٳٸخ
ٷخٽ حٿٴٸَ ٷخٽ ًكيػنخه ػخرض ٷخٽ ٷخٽ أنْ اڅ ٻخڅ حٿَؿپ ٿْؤطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ّٔڀڂ ڃخ َّّي اٙ أڅ ّْٜذ ٫َٟخ ڃن حٿينْخ أً ٷخٽ ىنْخ ّْٜزيخ ٳڄخ ّڄِٔ ڃن ٌّڃو ًٿٺ 

 خٽ أٻزَ ٫ڀْو ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ.كظَ ّټٌڅ ىّنو أكذ اٿْو أً ٷ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ ًكٔن حْٕٗذ ٷخٙ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
كٔن ٫ن ػخرض ًكڄْي ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ ٫ڀَ رٰڀظو حٿ٘يزخء -

ض حٿزٰڀش ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ رلخث٢ ٿزنِ حٿنـخٍ ٳٔڄ٪ أٌٛحص ٷٌځ ٬ٌّرٌڅ ٳِ ٷزٌٍىڂ ٳلخٛ
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌٙ أڅ ٙ طيحٳنٌح ٿٔؤٿض حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ّٔڄ٬ټڂ ٫ٌحد حٿٸزَ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ - 
أڅ ٯٚڃخ ّيٌىّخ ٻخڅ ٠ّ٪ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٌٟءه ًّنخًٿو ن٬ڀْو ٳڄَٝ ٳؤطخه -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيهپ ٫ڀْو ًأرٌه ٷخ٫ي ٫ني ٍأٓو ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  حٿنزِ ٛڀَ
ًٓڀڂ ّخ ٳٚڅ ٷپ ٙ اٿو اٙ حهلل ٳن٨َ اٿَ أرْو ٳٔټض أرٌه ٳؤ٫خى ٫ڀْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٳن٨َ اٿَ أرْو ٳٸخٽ أرٌه أ٣٪ أرخ حٿٸخٓڂ ٳٸخٽ حٿٰٚځ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأنٺ ٌٍٓٽ ًٓڀڂ 
 .ٳوَؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ حٿلڄي هلل حٿٌُ أهَؿو رِ ڃن حٿنخٍحهلل 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ ڃؼڀو. - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
َحڅ حٿڄٔـي اٿَ ڃنخُٿيڂ ّظٌٟئًڅ ًرٸِ ٳِ حٿڄٔـي نخّ ڃن ك٠َص حٿٜٚس ٳٸخځ ؿْ-

حٿڄيخؿَّن ڃخ رْن حٿٔز٬ْن اٿَ حٿؼڄخنْن ٳي٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄخء ٳؤطِ 
رڄو٠ذ ڃن كـخٍس ٳْو ڃخء ٳٌٟ٪ أٛخر٪ ّيه حٿْڄنَ ٳِ حٿڄو٠ذ ٳـ٬پ ّٜذ ٫ڀْيڂ 

ڄ٬ْخ ًرٸِ ٳْو نلٌ ڃڄخ حٿٌٌٟء كظَ طٌٟئًح ؿ ًىڂ ّظٌٟئًڅ ًّٸٌٽ طٌٟئًح كِ ٫ڀَ
 .ٻخڅ ٳْو

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
حن٤ڀٸض ر٬زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ًٿي ٳؤطْض حٿنزِ -

طڄَ ٷڀض ن٬ڂ ٳظنخًٽ  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٳِ ٫زخءس ّينئ ر٬َْح ٿو ٳٸخٽ ٿِ أڃ٬ٺ
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طڄَحص ٳؤٿٸخىن ٳِ ٳْو ٳٚٻين ػڂ كنټو ٳٴَٰ حٿٜزِ ٳخه ٳؤًؿَه ٳـ٬پ حٿٜزِ ّظڀڄ٦ ٳٸخٽ 
 .هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرض حٕنٜخٍ اٙ كذ حٿظڄَ ًٓڄخه ٫زي حهللٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿٌح ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انخ اًح ٻنخ ٫نيٹ أڅ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ ح-

ٳليػظنخ ٍٷض ٷڀٌرنخ ٳبًح هَؿنخ ڃن ٫نيٹ ٫خٳنخ حٿنٔخء ًحٿٜزْخڅ ًٳ٬ڀنخ ًٳ٬ڀنخ ٳٸخٽ حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ طڀٺ حٿٔخ٫ش ٿٌ طيًڃٌڅ ٫ڀْيخ ٿٜخٳلظټڂ حٿڄٚثټش.

٬ّنِ حرن ارَحىْڂ رن ٫ڀْش كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ  - 
 ٬ّنِ حرن ٛيْذ ٫ن أنْ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ حٿٜزْخڅ ًحٿنٔخء ڃٸزڀْن ٷخٽ ٫زي حٿ٬ِِّ كٔزض أنو ٷخٽ  أڅ حٿنزِ ٛڀَ-
ڃن ٫َّ ٳٸخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃڄؼٚ ٳٸخٽ حٿڀيڂ أنظڂ ڃن أكذ حٿنخّ اٿِ حٿڀيڂ أنظڂ 

 .أنظڂ ڃن أكذ حٿنخّ اٿِ ٬ّنِ حٕنٜخٍ ڃن أكذ حٿنخّ اٿِ حٿڀيڂ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ كيػنخ أنْ ٷخٽ= - 
٤٫ْ ٍؿٚڅ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٘ڄض أكيىڄخ أً ٷخٽ ٓڄض أكيىڄخ ًطَٹ -

څ ىٌح كڄي حٓهَ ٳٸْپ ىڄخ ٍؿٚڅ ٤٫ٔخ ٳ٘ڄض أً ٷخٽ ٳٔڄض أكيىڄخ ًطَٻض حٓهَ ٳٸخٽ ا
 حهلل ٫ِ ًؿپ ًاڅ ىٌح ٿڂ ّلڄي حهلل ٷخٽ ٓڀْڄخڅ أٍحه نلٌح ڃن ىٌح.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ٻخنض أځ ٓڀْڂ ڃ٪ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٌّٔٵ رين ٌٓحٵ ٳٸخٽ ٿو ّخ -

 أنـ٘ش ًٍّيٹ رخٿٸٌحٍَّ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ّٸٌٽ ٷخٽ=
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻٌد ٫ڀِ ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن -

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ ىټٌح ڃَطْن ًكيػنخ رو ڃَس أهٍَ ٳٸخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل -حٿنخٍ.  
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻٌد ٫ڀِ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ أنو ٷخٽ =

 ـخؽ.ٙ ّئڃن أكيٻڂ كظَ ّلذ ٕهْو أً ٿـخٍه ڃخ ّلذ ٿنٴٔو ًٿڂ ّ٘ٺ ك-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ أنزؤنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حٕنٜخٍ -

ٻَِٗ ٫ًْزظِ ًاڅ حٿنخّ ْٓټؼًَڅ ًّٸڀٌڅ ٳخٷزڀٌح ڃن ڃلٔنيڂ ًح٫ٴٌح ٫ن ڃْٔجيڂ ًٷخٽ 
 ْيڂ.كـخؽ ٫ن ڃٔ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ =

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًٙ أىٍُ أِٗء أنِٽ ًٻخڅ ّٸٌٿو ٿٌ أڅ ٙرن -
حٿظَحد ًّظٌد حهلل آىځ ًحىّْن ڃن ڃخٽ ٿظڄنَ أً ٙرظَٰ ًحىّخ ػخٿؼخ ًٙ ّڄٖ ؿٌٱ حرن آىځ اٙ 

 ٫ڀَ ڃن طخد.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض أنٔخ  - 
 ٷخٽ=

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳٚ أىٍُ أِٗء أنِٽ ٫ڀْو ٳٌٻَه.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش كـخؽ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ رَؿپ ٷي َٗد -

حٿوڄَ ٳـڀيه رـَّيطْن نلٌ حٍٕر٬ْن ٷخٽ ًٳ٬ڀو أرٌ رټَ ٳڀڄخ ٻخڅ ٫ڄَ حٓظ٘خٍ حٿنخّ ٳٸخٽ 
 ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ أهٲ حٿليًى ػڄخنٌڅ ٷخٽ ٳؤڃَ رو ٫ڄَ.

٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٬ٗزش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ - 
 ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

أٙ أكيػټڂ رليّغ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّليػټڂ أكي ر٬يُ ٓڄ٬و -
ڃنو اڅ ڃن أَٗح١ حٿٔخ٫ش أڅ َّٳ٪ حٿ٬ڀڂ ٨ًّيَ حٿـيپ ًّٴٌ٘ حٿِنخ ًَّ٘د حٿوڄَ ًٌّىذ 

 نٔخء كظَ ّټٌڅ ٿوڄْٔن حڃَأس ٷْڂ ًحكي.حٿَؿخٽ ًّزٸَ حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٕكيػنټڂ كيّؼخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو اٙ أنو ٷخٽ ٌّىذ -

 حٿَؿخٽ ًّزٸَ حٿنٔخء.
كيػنخ ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ًِّّي ٷخٽ أهزَنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٿٌٙ أڅ ٙ طيحٳنٌح ٿي٫ٌص حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ّٔڄ٬ټڂ ٫ٌحد حٿٸزَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ  - 

 ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=ٓڄ٬
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخڅ أكيٻڂ ٳِ ٛٚس ٳبنو ّنخؿِ ٍرو ٫ِ ًؿپ ٳٚ -

 ّزِٷن ٷخٽ كـخؽ ّزٜٸن رْن ّيّو ًٙ ٫ن ّڄْنو ًٿټن ٫ن ٗڄخٿو ًطلض ٷيڃو.
٬ٗزش ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ - 

 ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
$ ٛڀْض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرِ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٳڀڂ أٓڄ٪ أكيح ڃنيڂ 
ّٸَأ رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ ٷخٽ كـخؽ ٷخٽ ٬ٗزش ٷخٽ ٷظخىس ٓؤٿض أنْ رن ڃخٿٺ رؤّ ِٗء 

خٽ انٺ ٿظٔؤٿنِ ٫ن ِٗء ڃخ ٓؤٿنِ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظٴظق حٿٸَحءس ٳٸ
 ٫نو أكي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ =

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلذ حٿيرخء ٷخٽ كـخؽ حٿٸ٩َ ٷخٽ ٳؤطَ ر٬٤خځ أً ى٫ِ -
 نْ ٳـ٬ڀض أطظز٬و ٳؤ٬ٟو رْن ّيّو ٿڄخ أ٫ڀڂ أنو ّلزو.ٿو ٷخٽ أ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
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 ح٫ظيٿٌح ٳِ حٿٔـٌى ًٙ ّز٢ٔ أكيٻڂ ًٍح٫ْو حنزٔخ١ حٿټڀذ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أنو ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٌٓح ٛٴٌٳټڂ ٳبڅ طٌّٔش حٿٜٴٌٱ ڃن طڄخځ حٿٜٚس.-
٬زش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٗ - 

 ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّئڃن أكيٻڂ كظَ أٻٌڅ أكذ اٿْو ڃن ًحٿيه ًًٿيه -

 ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّڀ٬ٶ أٛخر٬و حٿؼٚع اًح أٻپ ًٷخٽ اًح ًٷ٬ض ٿٸڄش أكيٻڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

ٳڀْڄ٢ ٫نيخ حًٍٕ ًٿْؤٻڀيخ ًٙ ّي٫يخ ٿڀ٤ْ٘خڅ ًٿْٔڀض أكيٻڂ حٿٜلٴش ٳبنټڂ ٙ طيًٍڅ أُ 
 ٬٣خڃټڂ حٿزَٻش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫خڃَ ٷخٽ = - 
 ّٸٌٽ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلظـڂ ًٿڂ ّټن ٨ّڀڂ أكيح أؿَه.ٓڄ٬ض أنٔخ -
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حٿِرَْ ٬ّنِ حرن ٫يُ ٷخٽ= - 
ٗټٌنخ اٿَ أنْ رن ڃخٿٺ ڃخ نڀٸَ ڃن حٿلـخؽ ٳٸخٽ حٛزًَح ٳبنو ٙ ّؤطِ ٫ڀْټڂ ٫خځ أً ٌّځ -

 ٸٌح ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ ٓڄ٬ظو ڃن نزْټڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.اٙ حٿٌُ ر٬يه َٗ ڃنو كظَ طڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ًارَحىْڂ  - 

رن ڃَْٔس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ حٿ٨يَ رخٿڄيّنش أٍر٬خ 
 ًٛڀَ حٿ٬َٜ رٌُ حٿلڀْٴش ٍٻ٬ظْن.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل ٓنزَ كيػنخ ٫ز - 
 حٿـليٍُ ٫ن ٷظخس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ

أڅ نخٓخ أطٌ حٿڄيّنش ٳخؿظًٌح حٿڄيّنش ٳؤڃَ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ربرپ ًٍح٫ْيخ -
ٗرپ ٳز٬غ حٿنزِ ٛڀَ ًأڃَىڂ أڅ َّ٘رٌح ڃن أرٌحٿيخ ًأٿزخنيخ ٷخٽ ٳٸظڀٌح حٿَح٫ِ ًأ٣َىًح ح

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٣ڀزيڂ ٳـِء ريڂ ٳٸ٤٪ أّيّيڂ ًأٍؿڀيڂ ًٓڄپ أ٫ْنيڂ ٣ًَكيڂ ٳِ 
 .ڃخطٌح حٿ٘ڄْ كظَ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
٬ٜي حٿڄنزَ ًحص ٌّځ ٓخٽ حٿنخّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ أكٴٌه رخٿڄٔجڀش ٳ-

ٳٸخٽ ٙ طٔخٿٌنِ ٫ن ِٗء اٙ رْنظو ٿټڂ ٷخٽ أنْ ٳـ٬ڀض أن٨َ ّڄْنخ ًٗڄخٙ ٳبًح ٻپ انٔخڅ 
ًٙ ٍأٓو ٳِ ػٌرو ّزټِ ٷخٽ ًأن٘ؤ ٍؿپ ٻخڅ اًح ٙكَ ّي٫َ اٿَ ٯَْ أرْو ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ 

ٍؿپ ّخ  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أرِ ٷخٽ أرٌٹ كٌحٳش ٷخٽ أرٌ ٫خڃَ ًأكٔزو ٷخٽ ٳٸخٽ
ڂ أن٘ؤ ٫ڄَ ٳٸخٽ ٍْٟنخ رخهلل ٍرخ ٌٍٓٽ حهلل ٳِ حٿـنش أً ٳِ حٿنخٍ ٷخٽ ٳِ حٿنخٍ ٷخٽ ػ

ًرخٗٓٚځ ىّنخ ًرڄلڄي نزْخ ن٬ًٌ رخهلل ڃن َٗ حٿٴظن ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ڃخ ٍأّض ٳِ حٿوَْ ًحٿَ٘ ٻخٿٌْځ ٷ٢ انو ٌٍٛص حٿـنش ًحٿنخٍ كظَ ٍأّظيڄخ ىًڅ حٿلخث٢.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن  - 
ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أطڄٌح حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٳٌحهلل انِ ٍٕحٻڂ ڃن ر٬ي 

 ٧يَُ اًح ڃخ ٍٻ٬ظڂ ًاًح ڃخ ٓـيطڂ.
يػنخ ى٘خځ ٫ًزي حٿٌىخد ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ًزي حٿٜڄي ٷخٙ ك

 أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ٫يًٍ ًٙ ٣َْس ٬ًّـزنِ حٿٴخٽ ٷخٽ ٷْپ ّخ نزِ حهلل -

 ًڃخ حٿٴخٽ ٷخٽ حٿټڀڄش حٿلٔنش ٷخٽ أرٌ ٫خڃَ أً ٷخٽ حٿټڀڄش حٿ٤ْزش .
زي حٿڄڀٺ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ كيػنخ ٫ - 

 ٷخٽ=
ؿخء ٍؿپ أً أ٫َحرِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃظَ حٿٔخ٫ش ٷخٽ -

ًڃخ أ٫يىص ٿيخ ٷخٽ ڃخ أ٫يىص ٿيخ اٙ أنِ أكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٳٸخٽ أنض ڃ٪ ڃن أكززض ٷخٽ 
 كٌح ٌّڃجٌ.أنْ ٳڄخ ٍأّض حٿڄٔڀڄْن ٳَكٌح رِ٘ء ر٬ي حٗٓٚځ أٗي ڃخ ٳَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ كَد رن ڃْڄٌڅ أرٌ حٿو٤خد  - 
 حٕنٜخٍُ ٫ن حٿن٠َ رن أنْ ٫ن أنْ ٷخٽ=

كيػنِ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٿٸخثڂ أنظ٨َ أڃظِ ط٬زَ ٫ڀَ حٿَٜح١ اً ؿخءنِ  -
ٷخٽ ّـظڄ٬ٌڅ اٿْٺ ًّي٫ٌڅ حهلل ٫ِ  ٫َْٔ ٳٸخٽ ىٌه حٕنزْخء ٷي ؿخءطٺ ّخ ڃلڄي ّ٘ظټٌڅ أً

ًؿپ أڅ ّٴَٵ ؿڄ٪ حٕڃڂ اٿَ كْغ ّ٘خء حهلل ٿٰڂ ڃخ ىڂ ٳْو ًحٿوڀٶ ڃڀـڄٌڅ ٳِ حٿ٬َٵ ًأڃخ 
حٿڄئڃن ٳيٌ ٫ڀْو ٻخٿِٻڄش ًأڃخ حٿټخٳَ ٳْظٰ٘خه حٿڄٌص ٷخٽ ٷخٽ ٫َْٔ حنظ٨َ كظَ أٍؿ٪ اٿْٺ 

ِ ڃخ ٿڂ ّڀٶ ڃڀٺ ڃ٤ٜٴَ ٷخٽ ٳٌىذ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٷخځ طلض حٿ٬َٕ ٳڀٸ
ٿَ ؿزَّپ حًىذ اٿَ ڃلڄي ٳٸپ ٿو حٍٳ٪ ٍأٓٺ ٓپ ًٙ نزِ ڃَٓپ ٳؤًكَ حهلل ٫ِ ًؿپ ا

ط٢٬ ًحٗٴ٪ ط٘ٴ٪ ٷخٽ ٳ٘ٴ٬ض ٳِ أڃظِ أڅ أهَؽ ڃن ٻپ ط٬ٔش ًط٬ْٔن انٔخنخ ًحكيح ٷخٽ ٳڄخ 
ُٿض أطَىى ٫ڀَ ٍرِ ٳٚ أٷٌځ ڃٸخڃخ اٙ ٗٴ٬ض كظَ أ٤٫خنِ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن ًٿٺ أڅ ٷخٽ 

ٿو اٙ حهلل ٌّڃخ ًحكيح ڃوڀٜخ ّخ ڃلڄي أىهپ ڃن أڃظٺ ڃن هڀٶ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن ٗيي أنو ٙ ا
 ًڃخص ٫ڀَ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ كَد رن ڃْڄٌڅ ٫ن حٿن٠َ رن  - 
 أنْ ٫ن أنْ ٷخٽ=

أنخ ٳخ٫پ ريڂ ٷخٽ ٳؤّن  ٓؤٿض نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّ٘ٴ٪ ٿِ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ ٷخٽ-
حهلل ٷخٽ ح٣ڀزنِ أًٽ ڃخ ط٤ڀزنِ ٫ڀَ حٿَٜح١ ٷخٽ ٷڀض ٳبًح ٿڂ أٿٸٺ أ٣ڀزٺ ٌّځ حٿٸْخڃش ّخ نزِ 

٫ڀَ حٿَٜح١ ٷخٽ ٳؤنخ ٫ني حٿڄِْحڅ ٷخٽ ٷڀض ٳبڅ ٿڂ أٿٸٺ ٫ن حٿڄِْحڅ ٷخٽ ٳؤنخ ٫ني حٿلٌٝ 
 .ٙ أه٤ت ىٌه حٿؼٚع ڃٌح٣ن ٌّځ حٿٸْخڃش

ِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃوظخٍ رن ٳڀٴپ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنٔخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 
 ٷخٽ=

 ٷخٽ ٍؿپ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ هَْ حٿزَّش ٷخٽ ٳٸخٽ ًحٹ ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓيپ رن ٌّٓٲ ٬ّنِ حٿڄٔڄ٬ِ ٫ن كڄْي ًِّّي رن  - 

 ىًَڅ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ=
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هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ًٕىپ حٿڄيّنش ٌّڃخڅ ّڀ٬زٌڅ ٳْيڄخ ٳٸخٽ ٷيڃض ٷيځ ٌٍٓٽ ح-
 ٫ڀْټڂ ًٿټڂ ٌّڃخڅ طڀ٬زٌڅ ٳْيڄخ ٳبڅ حهلل ٷي أريٿټڂ ٌّڃْن هَْح ڃنيڄخ ٌّځ حٿٴ٤َ ًٌّځ حٿنلَ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓيپ رن ٌّٓٲ ٫ن كڄْي ٷخٽ= - 
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ٿڂ ّ٘نو حٿْ٘ذ ٷخٽ ٓجپ أنْ رن ڃخٿٺ ىپ ه٠ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛ-

ٳٸْپ ّخ أرخ كڄِس ًْٗن ىٌ ٷخٽ ّٸخٽ ٻڀټڂ ّټَىو ًه٠ذ أرٌ رټَ رخٿلنخء ًحٿټظڂ ًه٠ذ 
 ٫ڄَ رخٿلنخء.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓيپ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أڅ ٍؿٚ ح٣ڀ٪ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن هڀپ ٳٔيى ٿو ٌٍٓٽ حهلل-

 ًٓڀڂ رڄ٘ٸٚ ٳؤهَؽ حٿَؿپ ٍأٓو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓيپ ٫ن كڄْي ٫ًزي حهلل رن رټَ كيػنخ كڄْي ٫ن ػخرض  - 

 ٫ن أنْ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٠ّلِ رټزْ٘ن أڃڀلْن ٷخٽ حرن رټَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

 يحه ؿڄ٬ْخ ٫ن ػخرض ٫ن أن٫ْڀْو ًٓڀڂ ٟلَ رټزْ٘ن أڃڀلْن ٷخٽ أرِ أٓن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓيپ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  - 

ٗؾ ٌّځ أُكي ًٻًَٔح ٍرخ٫ْظو ٳـ٬پ ّڄٔق حٿيځ ٫ن ًؿيو ًىٌ ّٸٌٽ ٻْٲ ّٴڀق ٷٌځ ه٠زٌح 
ّظٌد  ًؿو نزْيڂ رخٿيځ ًىٌ ّي٫ٌىڂ اٿَ ٍريڂ ٫ِ ًؿپ ٳؤنِٿض ٿْْ ٿٺ ڃن حٕڃَ ِٗء أً

 حهلل ٫ڀْيڂ أً ٬ٌّريڂ ٳبنيڂ ٧خٿڄٌڅ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن كڄْي ٷخٽ= - 
ٓجپ أنْ ٫ن ٌٛځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٫ٌ٤خ ٷخٽ ٻخڅ ٌّٜځ كظَ نٸٌٽ ٙ -

 ّٴ٤َ ًّٴ٤َ كظَ نٸٌٽ ٙ ٌّٜځ.
 ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ كڄْي  - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿټٔپ ًحٿزوپ ٫ًٌحد -

 حٿٸزَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  - 

ٷخٽ= ىهڀض حٿـنش ٳَأّض ٷَٜح ڃن ًىذ ٷڀض ٿڄن ىٌح حٿٸَٜ ٷخٿٌح ٿ٘خد ڃن ٷَّٖ ٳ٨ننض 
 نِ أنخ ىٌ ٷخٿٌح ٿ٬ڄَ رن حٿو٤خدأ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ أڅ أرخ ڃٌَٓ حٓظلڄپ حٿنزِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌحٳٶ ڃنو ٰٗٚ ٷخٽ=
 ًحهلل ٙ أكڄڀټڂ ٳڀڄخ ٷٴخ ى٫خه ٳٸخٽ كڀٴض ٙ طلڄڀنخ ٷخٽ ًأنخ أكڀٲ ٕكڄڀنټڂ ٳلڄڀيڂ.-
 رِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
ٓڄ٬ض أنٔخ أڅ أرخ ڃٌَٓ ٷخٽ حٓظلڄخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳلڀٲ ٙ ّلڄڀنخ ػڂ -

 كڄڀنخ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ كڀٴض ٙ طلڄڀنخ ٷخٽ ًأنخ أكڀٲ ٕكڄڀنټڂ.
أڅ ؿنخُس ڃَص رخٿنزِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن كڄْي ٫ن أنْ - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
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ٳٸْپ ٿيخ هَْح ًطظخر٬ض حٕٿٔن ٿيخ رخٿوَْ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿزض ػڂ ڃَص -
ؿنخُس أهٍَ ٳٸخٿٌح ٿيخ َٗح ًطظخر٬ض حٕٿٔن ٿيخ رخٿَ٘ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ًؿزض أنظڂ ٗييحء حهلل ٳِ حٍٕٝ.
نِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ حٿِرَْ رن ٫يُ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
= 
أطْنخ أنْ رن ڃخٿٺ ن٘ټٌ اٿْو حٿلـخؽ ٳٸخٽ ٙ ّؤطِ ٫ڀْټڂ ٌّځ أً ُڃخڅ اٙ حٿٌُ ر٬يه َٗ -

 ڃنو ٓڄ٬ظو ڃن نزْټڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
َ ٫ن حرن ؿزَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ْٔ - 

 حرن ٫ظْٺ ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٷخٽ ّـِة ٳِ حٿٌٌٟء ٣ٍٚڅ ڃن ڃخء.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٫ظيٿٌح ٳِ حٿٔـٌى ًٙ ّز٢ٔ أكيٻڂ ًٍح٫ْو حنزٔخ١ -

 حٿٔز٪.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷْڄٌح ٛٴٌٳټڂ ٳبڅ ڃن كٔن حٿٜٚس اٷخڃش حٿٜٲ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
  ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أهٲ حٿنخّ ٛٚس ٳِ طڄخځ.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ٗخًحڅ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٫َْٔ ٫ن ٫زي حهلل رن ؿزَْ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٟؤ ربنخء ّټٌڅ ٣ٍڀْن ًّٰظٔپ رخٿٜخ٩.-
كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿ٬ڄَُ ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 ٫ن أنْ
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٫ڀَ كَْٜ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ح ٙ ٛڀْض هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًهڀٲ أرِ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ًٻخنٌ-

 ّـيًَڅ رزٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ ٓٴْخڅ ٫ن حٿٔيُ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّنَٜٱ ٫ن ّڄْنو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓڀڄش رن ًٍىحڅ ٷخٽ= - 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ه٤ذ ٌٍٓٽ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن حٕٛڂ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحرٌ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٙ -

 ّنٸٌٜڅ حٿظټزَْ.
 ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٫ - 
 انڄخ ٷنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗيَح ّي٫ٌ ر٬ي حٿَٻ٩ٌ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ حٿظْخف حٿ٠ز٬ِ ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٿڄٔـي أٙ اڅ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًىٌ ّنخًٽ أٛلخرو ًىڂ ّزنٌڅ ح-
 حٿ٬ْٖ ٫ْٖ حٓهَس ٳخٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًحٿڄيخؿَس.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ= - 
كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ ٻخڅ رخٿڄيّنش ٳ٩ِ ٳخٓظ٬خٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ًاڅ ًؿينخ ٿزلَح.ٳَٓخ ٕرِ ٣ڀلش ّٸخٿو ٿو ڃنيًد ٳَٻزو ػڂ ؿخء ٳٸخٽ ڃخ ٍأّنخ ڃن ٳ٩ِ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ڃټش ٫خځ حٿٴظق ٫ًڀْو ڃٰٴَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿلټڂ رن ٤٫ْش ٫ن أرِ حٿڄوْْ حٿْ٘ټَُ  - 

 خٿٺ ّٸٌٽ=ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃ
 ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي حٓظ٘يي ڃٌٙٹ ٳٚڅ ٷخٽ ٻٚ انِ ٍأّض ٫ڀْو ٫زخءس ٯڀيخ ٌّځ ٻٌح ًٻٌح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿٔيُ ٫ن ّلَْ رن ٫زخى ٫ن  - 

 أنْ أڅ حرخ ٣ڀلش ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 يخ هٚ ٳټَه ًٿٺ ًٷخٽ ًٻْ٪ ڃَس أٳٚ ّـ٬ڀيخ.٫ن أّظخځ ٳِ كـَس ًٍػٌح هڄَح أڅ ّـ٬ڀ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ٍِّ ٳِ حٿوڄَ رخٿن٬پ ًحٿـَّي ٷخٽ ػڂ َٟد أرٌ رټَ -

ًٿٺ حٿنخّ ًٳ٘خ ًٿٺ  أٍر٬ْن ٳڀڄخ ٻخڅ ُڃن ٫ڄَ ًىنخ حٿنخّ ڃن حٿَّٲ ًحٿٸٍَ حٓظ٘خٍ ٳِ
 ٳِ حٿنخّ ٳٸخٽ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ أٍٍ أڅ طـ٬ڀو ٻؤهٲ حٿليًى ٳ٠َد ٫ڄَ ػڄخنْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي رن ؿي٫خڅ  - 
 ٫ن أنْ ٷخٽ=

يڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٍَص ٿْڀش أَُٓ رِ ٫ڀَ ٷٌځ طٸَٝ ٗٴخى-
رڄٸخٍّٞ ڃن نخٍ ٷڀض ڃخ ىئٙء ٷخٽ ىئٙء ه٤زخء أڃظٺ ڃن أىپ حٿينْخ ٻخنٌح ّؤڃًَڅ حٿنخّ 

 رخٿزَ ًّنٌٔڅ أنٴٔيڂ ًىڂ ّظڀٌڅ حٿټظخد أٳٚ ٬ّٸڀٌڅ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ = - 
 نيڂ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حرن أهض حٿٸٌځ ڃ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًحرن ؿ٬ٴَ ٬ّنِ ٯنيٍح ٷخٙ= - 
كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ رڀلڂ طٜيٵ رو ٫ڀَ -

 رََّس ٳٸخٽ ىٌ ٿيخ ٛيٷش ًىٌ ٿنخ ىيّش.
ٓيُ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرٌ حٿ٬ڄْْ ٫ن أرِ ٣ڀلش حٕ - 

 ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ ط٬ڀڄٌڅ ڃخ أ٫ڀڂ ٿ٠لټظڂ ٷڀْٚ ًٿزټْظڂ ٻؼَْح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن ٓڀْڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ّٸٌٽ=
 ر٬ؼنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كخؿش ٳـجض ىٌ ّؤٻپ طڄَح ًىٌ ڃٸ٪.-
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ - 
أڅ هْخ٣خ ى٫خ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٬٣خځ ٳؤطخه ر٬٤خځ ًٷي ؿ٬ڀو ربىخٿش ٓنوش -

ًٷ٩َ ٳَأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظز٪ حٿٸ٩َ ڃن حٿٜلٴش ٷخٽ أنْ ٳڄخ ُٿض ٬ّـزنِ 
  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّـزو.حٿٸ٩َ ڃنٌ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ى٘خځ رن ُّي ٷخٽ= - 
 ٓڄ٬ض أنٔخ ٷخٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٛزَ حٿزيْڄش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ن رن ٫ٌٱ ٳِ ٿزْ حٿلََّ ٿلټش ٻخنض ريڄخ ٷخٽ ٍهٚ ٿڀِرَْ رن حٿ٬ٌحځ ٫ًزي حٿَكڄ-

 ٬ٗزش ًٷخٽ ٍهٚ ٿيڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ًحرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ٷظخىس حٿڄ٬نِ ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍحى أڅ ّټظذ ٻظخرخ اٿَ حٿًَځ -

ٳٸْپ ٿو اڅ ٿڂ ّټن ڃوظٌڃخ ٿڂ ّٸَأ ٻظخرٺ ٳخطوٌ هخطڄخ ڃن ًٍٵ نٸٖ ٳْو ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل 
ٳټؤنِ أن٨َ اٿَ رْخٟو ٳِ ٻٴو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷَأص ٫ڀَ أرِ ىٌح حٿليّغ ًؿيه ٳؤٷَ 

ز٠٬و ٳِ ڃټخڅ آهَ ٷخٽ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىٚٽ حٿ٬زيُ كيػنخ ىڄخځ ٫ن حرن رو ًكيػنخ ر
٣ڀلش أځ ٓڀْڂ ًىِ أځ أنْ ًحٿزَحء ٷخٽ ٳٌٿيص ٿو  ٿٺ ٷخٽ طًِؽ أرٌَّْٓن ٫ن أنْ رن ڃخ

رنْخ ٷخٽ ٳټخڅ ّلزو كزخ ٗيّيح ٷخٽ ٳڄَٝ حٿٰٚځ ڃَٟخ ٗيّيح ٳټخڅ أرٌ ٣ڀلش ّٸٌځ ٛٚس 
حٿٰيحس ّظٌٟخ ًّؤطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْٜڀِ ڃ٬و ًّټٌڅ ڃ٬و اٿَ ٷَّذ نٜٲ 

ذ ٳڀڂ ّـِء اٿَ ٛٚس حٿ٬ظڄش ٷخٽ طيْؤ ًًى حٿنيخٍ ًّـِء ّٸْپ ًّؤٻپ ٳبًح ٛڀَ حٿ٨يَ
ٳَحف ٫ْ٘ش ًڃخص حٿٜزِ ٷخٽ ًؿخء أرٌ ٣ڀلش ٷخٽ نٔـض ٫ڀْو ػٌرخ ًطَٻظو ٷخٽ ٳٸخٽ ٿيخ 
أرٌ ٣ڀلش ّخ أځ ٓڀْڂ ٻْٲ رْخص رنِ حٿڀْڀش ٷخٿض ّخ أرخ ٣ڀلش ڃخ ٻخڅ حرنٺ ڃنٌ حٗظټَ أٓټن 

ٟ٪ ٍأٓو ٷخٽ خځ اٿَ ٳَحٗو ٳٌڃنو حٿڀْڀش ٷخٽ ػڂ ؿخءطو رخٿ٬٤خځ ٳؤٻپ ٣ًخرض نٴٔو ٷخٽ ٳٸ
ًٷڄض أنخ ٳڄٔٔض ْٗجخ ڃن ٣ْذ ػڂ ؿجض كظَ ىهڀض ڃ٬و حٿٴَحٕ ٳڄخ ىٌ اٙ أڅ ًؿي ٍّق 

حٿ٤ْذ ٻخڅ ڃنو ڃخ ّټٌڅ ڃن حٿَؿپ اٿَ أىڀو ٷخٽ ػڂ أٛزق أرٌ ٣ڀلش ّظيْؤ ٻڄخ ٻخڅ ّظيْؤ ٻپ 
ريخ ػڂ ٣ڀزيخ ٌّځ ٷخٽ ٳٸخٿض ٿو ّخ أرخ ٣ڀلش أٍأّض ٿٌ أڅ ٍؿٚ حٓظٌى٫ٺ ًى٬ّش ٳخٓظڄظ٬ض 

ؤهٌىخ ڃنٺ طـ٩ِ ڃن ًٿٺ ٷخٽ ٙ ٷخٿض ٳبڅ حرنٺ ٷي ڃخص ٷخٽ أنْ ٳـ٩ِ ٫ڀْو ؿ٫ِخ ٗيّيح ٳ
ًكيع ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄخ ٻخڅ ڃن أڃَىخ ٳِ حٿ٬٤خځ ًحٿ٤ْذ ًڃخ ٻخڅ ڃنو 

اٿْيخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزظڄخ ٫ًَْٓن ًىٌ اٿَ ؿنزټڄخ ٷخٽ ن٬ڂ ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٍٹ حهلل ٿټڄخ ٳِ ٿْڀظټڄخ ٷخٽ ٳلڄڀض أځ ٓڀْڂ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ 

طڀٺ حٿڀْڀش ٷخٽ ٳظڀي ٯٚڃخ ٷخٽ ٳلْن أٛزلنخ ٷخٽ ٿِ أرٌ ٣ڀلش حكڄڀو ٳِ هَٷش كظَ طؤطِ رو 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحكڄپ ڃ٬ٺ طڄَ ٫ـٌس ٷخٽ ٳلڄڀظو ٳِ هَٷش ٷخٽ ًٿڂ ّلنٺ 

ْٗجخ ٷخٽ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿيص أځ ٓڀْڂ ٷخٽ حهلل ٌّٵ ٬٣خڃخ ًٙ ًٿڂ 
أٻزَ ڃخ ًٿيص ٷڀض ٯٚڃخ ٷخٽ حٿلڄي هلل ٳٸخٽ ىخطو اٿِ ٳيٳ٬ظو اٿْو ٳلنټو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ ٿو ڃ٬ٺ طڄَ ٫ـٌس ٷڀض ن٬ڂ ٳؤهَؿض طڄَحص ٳؤهٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
ٳِ ٳْو ٳڄخ ُحٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڀٌٻيخ كظَ ڂ طڄَس ًأٿٸخىخ ٫ڀْو ًٓڀ

حهظڀ٤ض رَّٸو ػڂ ىٳ٪ حٿٜزِ ٳڄخ ىٌ اٙ أڅ ًؿي حٿٜزِ كًٚس حٿظڄَ ؿ٬پ ّڄٚ ر٬ٞ 
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كًٚس حٿظڄَ ًٍّٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخڅ أًٽ ڃن ٳظق أڃ٬خء ًٿٺ حٿٜزِ 
ڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كذ ٫ڀَ ٍّٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ

حٕنٜخٍ حٿظڄَ ٳٔڄِ ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٷخٽ ٳوَؽ ڃنو ٍؿپ ٻؼَْ ٷخٽ ًحٓظ٘يي ٫زي حهلل 
 رٴخٍّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل كيػنخ ٬ْٗذ  - 
 رن حٿلزلخد ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ظٶ ٛٴْش ًؿ٬پ ٫ظٸيخ ٛيحٷيخ أً ڃيَىخ ٷخٽ ّلَْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛ-
 أً أٛيٷيخ ٫ظٸيخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ حرن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس أڅ أنٔخ كيػيڂ ٷخٽ= - 
ٿڂ ّټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٳ٪ ّيّو ٳِ ِٗء ڃن ى٫خثو ًٷخٽ ّلَْ ڃَس ڃن -

 ٙ ٳِ حٗٓظٔٸخء ٳبنو ٻخڅ َّٳ٪ ّيّو كظَ ٍَّ رْخٝ ار٤ْو.حٿي٫خء ا
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  - 

 ٷخٽ=
 ٿَؿپ أٓڀڂ ٷخٽ انِ أؿينِ ٻخٍىخ ٷخٽ ًاڅ ٻنض ٻخٍىخ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
نض أٓٸِ أرخ ٫زْيس رن حٿـَحف ًأرِ رن ٻ٬ذ ًٓيْپ رن ر٠ْخء ًنٴَح ڃن أٛلخرو ٫ني ٻ-

أرِ ٣ڀلش ًأنخ أٓٸْيڂ كظَ ٻخى حٿَ٘حد أڅ ّؤهٌ ٳْيڂ ٳؤطَ آص ڃن حٿڄٔڀڄْن ٳٸخٽ أًڃخ 
٬َٗطڂ أڅ حٿوڄَ ٷي كَڃض ٳڄخ ٷخٿٌح كظَ نن٨َ ًنٔؤٽ ٳٸخٿٌح ّخ أنْ حٻٲ ڃخ رٸِ ٳِ انخثٺ 

 ِ اٙ حٿظڄَ ًحٿزَٔ ًىِ هڄَىڂ ٌّڃجٌ.ٳْيخ ًڃخ ىٷخٽ ٳٌحهلل ڃخ ٫خىًح 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٷخٽ ٓڄ٬ض أنٔخ ٷخٽ= - 
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿزْٺ ر٬ڄَس ًكؾ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿَ٘د ٷخثڄخ ٷڀض ٳخٕٻپ ٷخٽ ًحٹ أٗي. أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ًِّّي أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸيځ ٫ڀْټڂ أٷٌحځ أٍٵ ڃنټڂ أٳجيس ٳٸيځ ح٬ٌَّٕٗڅ ٳْيڂ -

 ًڅ ٯيح نڀٸَ حٕكزش ڃلڄيح ًكِرو.أرٌ ڃٌَٓ ٳـ٬ڀٌح ٿڄخ ٷيڃٌح حٿڄيّنش َّطـِ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 

$ ٓڄ٪ حٿڄٔڀڄٌڅ رزيٍ ًىٌ ّنخىُ ٬ّنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أرخ ؿيپ رن ى٘خځ ّخ 
نِ ْٗزش رن ٍر٬ْش ّخ ٫ظزش رن ٍر٬ْش ّخ أڃْش رن هڀٲ ىپ ًؿيطڂ ڃخ ٫ًيٻڂ ٍرټڂ كٸخ ٳب

ًؿيص ڃخ ٫ًينِ ٍرِ كٸخ ٷخٿٌح ٻْٲ طټڀڂ ٷٌڃخ ٷي ؿْٴٌح أً ٙ ّٔظ٬ْ٤ٌڅ أڅ ّـْزٌح ٷخٽ ڃخ 
 أنظڂ رؤڃٔ٪ ٿڄخ أٷٌٽ ڃنيڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٿڄخ ٍؿ٬نخ ڃن ٯًِس طزٌٹ ٷخٽ ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ اڅ رخٿڄيّنش أٷٌحڃخ ڃخ ٷ٬٤ظڂ ًحىّخ ًٙ-

 َٓطڂ ڃَْٔح اٙ َٗٻٌٻڂ ٳْو ٷخٿٌح ًىڂ رخٿڄيّنش ٷخٽ كزٔيڂ حٿ٬ٌٍ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
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ٓجپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٷض ٛٚس حٿٜزق ٳٜڀَ كْن ٣ڀ٪ حٿٴـَ ػڂ ٛڀَ -
 ن ىٌّن.حٿٰيحس ر٬ي ڃخ أٓٴَ ػڂ ٷخٽ أّن حٿٔخثپ ٫ن ًٷض ٛٚس حٿٜزق ڃخ رْ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ - 
أڅ رنِ ٓڀڄش أٍحىًح أڅ ّظلٌٿٌح ڃن ىّخٍىڂ اٿَ ٷَد حٿڄٔـي ٳټَه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٬ٍَّ حٿڄٔـي ٳٸخٽ ّخ رنِ ٓڀڄش أٙ طلظٔزٌڅ آػخٍٻڂ ٳؤٷخڃٌح ٷخٽ أرِ أه٤ؤ ٳْو 
ً حٿڄيّنش ٳٸخٽ ّلَْ ًَٟد ٫ڀْو أرِ ىينخ ًٷي كيػنخ رو ّلَْ رن ٬ْٓي ًانڄخ ىٌ أڅ ٬َّ

 َْ رن ٬ْٓيٳِ ٻظخد ّل
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٪ رټخء ٛزِ ٳِ حٿٜٚس ٳوٴٲ ٳ٨ننخ أنو هٴٲ ڃن أؿپ -

 أڃو ٍكڄش ٿڀٜزِ.
 كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
 ڃخ ٍأّض أكيح أطڂ ٛٚس ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ أًؿِ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ أ٬ٗغ ٫ن حٿلٔن ٫ن أنْ نلٌه ڃؼڀو. - 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٷخٽ= - 
ْو ًٓڀڂ هخطڄخ ٷخٽ ن٬ڂ أهَ حٿ٬٘خء ٿْڀش اٿَ ٤َٗ ٓجپ أنْ ىپ حطوٌ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

حٿڀْپ ٳٸخٽ اڅ حٿنخّ ٷي ٛڀٌح ًٍٷيًح ًانټڂ ٿڂ طِحٿٌح ٳِ ٛٚس ڃخ حنظ٨َطڄٌىخ ٳټؤنِ أن٨َ 
 اٿَ ًرْٚ هخطڄو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
پ كظَ ن٬ْ أً ٻخى ّن٬ْ ر٬ٞ أٷْڄض حٿٜٚس ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نـَ ٿَؿ-

 حٿٸٌځ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن كڄْي ٷخٽ = - 
ٓجپ حنْ ٫ن ٛٚس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڀْپ ٳٸخٽ ڃخ ٻنخ ن٘خء أڅ نَحه ڃٜڀْخ اٙ -

 ٍأّنخه ًٙ نخثڄخ اٙ ٍأّنخه.
 كڄْي ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن - 
ٓجپ أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ٻٔذ حٿلـخځ ٷخٽ حكظـڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كـڄو أرٌ -

٣ْزش ٳؤڃَ ٿو رٜخ٩ ڃن ٬َْٗ ًٻڀڂ ڃٌحٿْو أڅ ّوٴٴٌح ٫نو ڃن َّٟزظو ًٷخٽ أڃؼپ ڃخ طيحًّظڂ 
 رو حٿلـخڃش ًحٿٸ٢ٔ حٿزلَُ.

 أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن كڄْي ٫ن - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷزپ ٫ڀَ أٛلخرو ٳٸخٽ أٷْڄٌح ٛٴٌٳټڂ ًطَحٌٛح ٳبنِ -

 أٍحٻڂ ڃن ر٬ي ٧يَُ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّليع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍحى أڅ ّټظذ ٿنخّ ڃن -

ٿٌح ٙ اٙ أڅ طټظذ ٗهٌحننخ ڃن حٿڄيخؿَّن ڃؼڀيخ ٳي٫خىڂ ٳؤرٌح ٷخٽ حٕنٜخٍ اٿَ حٿزلَّن ٳٸخ
 أڃخ انټڂ ٓظًَڅ ر٬يُ أػَس ٳخٛزًَح كظَ طڀٸٌنِ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حٿظْڄِ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
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ًٻَ ٿِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًٿڂ أٓڄ٬و ڃنو أڅ ٳْټڂ ٷٌڃخ ٬ّزيًڅ -
 كظَ ٬ّـذ ريڂ حٿنخّ ًط٬ـزيڂ نٴٌٓيڂ ّڄَٷٌڅ ڃن حٿيّن ڃًَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش.ًّيأرٌڅ 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ى٘خځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرخ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٻخنٌح ّٴظظلٌڅ حٿٸَحءس رخٿلڄي -

 حهلل ٍد حٿ٬خٿڄْن.
 نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٷخٽ كيػنخ حٿظْڄِ ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػ - 
ٻنض ٷخثڄخ ٫ڀَ حٿلِ أٓٸْيڂ ڃن ٳ٠ْن طڄَ ٷخٽ ٳـخء ٍؿپ ٳٸخٽ اڅ حٿوڄَس ٷي كَڃض -

ٷخٿٌح أٻٴجيخ ّخ أنْ ٳؤٻٴؤطيخ ٷڀض ڃخ ٻخڅ َٗحريڂ ٷخٽ حٿزَٔ ًحٿ٣َذ ًٷخٽ أرٌ رټَ رن أنْ 
ه ًٷخٽ ر٬ٞ ڃن ٻخڅ ڃ٬نخ ٷخٽ أنْ ٻخنض هڄَىڂ ٻخنض هڄَىڂ ٌّڃجٌ ًأنْ ّٔڄ٪ ٳڀڂ ّنټَ

 ٌّڃجٌ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄْي ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ رَؿپ ًىٌ ّيخىُ رْن حرنْو ٷخٿٌح نٌٍ أڅ ّڄِ٘ ٷخٽ -

 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿٰنِ ٫ن ط٬ٌّذ ىٌح نٴٔو ٳؤڃَه أڅ َّٻذ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ كيػنخ ٷظخىس ًًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ كيػنخ  - 

 ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 حٿظٴپ ٳِ حٿڄٔـي ه٤ْجش ًٻٴخٍطو ىٌ أڅ ٌّحٍّو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄخ٫ْپ أنزؤنخ ى٘خځ ڃؼڀو ًٷخٽ ٻٴخٍطيخ ىٳنيخ. - 
 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن رټَْ رن حٕهنْ ٷخٽ= كيػنخ - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ڃَ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رييّش أً رينش ٳٸخٽ حٍٻزيخ -

 ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انيخ ىيّش أً رينش ٷخٽ ًاڅ.
 رن ڃخٿٺ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرق ٳٔڄَ ًٻزَ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻ٬ْن ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ًحرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ= - 

$ ٓڄ٬ض ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٠ّلِ رټزْ٘ن أٷَنْن 
أّظو ًح٬ٟخ ٷيڃو ٫ڀَ ٛٴخكيڄخ ٷخٽ ًٓڄَ أڃڀلْن ٷخٽ ٷْپ ًٍأّظو ٌّرليڄخ رْيه ٷخٽ ًٍ

 ًٻزَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ىڄخځ رن ّلَْ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ - 
أڅ ّيٌىّخ ٍٟن ٍأّ حڃَأس رْن كـَّن ٳٸظڀيخ ٳَٟن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٍأٓو رْن كـَّن.
 ٫ن ٷْْ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن كزْذ  - 
 ڃَ ٫ڀْنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن نڀ٬ذ ٳٸخٽ حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ ّخ ٛزْخڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ِّّي رن أرِ ٛخٿق ًٻخڅ ىرخٯخ ًٻخڅ كٔن  - 

 حٿيْجش ٫نيه أٍر٬ش أكخىّغ ٷخٽ=
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيهپ نخّ حٿـلْڂ كظَ اًح ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 ٻخنٌح كڄڄخ أهَؿٌح ٳؤىهڀٌح حٿـنش ٳْٸٌٽ أىپ حٿـنش ىئٙء حٿـينڄٌْڅ.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿزْٺ رلـش ٫ًڄَس ڃ٬خ.-
 =ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن ٓڀْڂ ٷخٽ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كيػنخ  - 
 ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ أىَپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رلـش ٫ًڄَس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓيْپ رن أرِ حٕٓي ٫ن رټَْ  - 

 حٿـٍُِ ٫ن أنْ ٷخٽ=
ٌ ر٠٬خىس ٻنخ ٳِ رْض ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٳـخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ًٷٲ ٳؤه-

حٿزخد ٳٸخٽ حٕثڄش ڃن ٷَّٖ ًٿيڂ ٫ڀْټڂ كٶ ًٿټڂ ڃؼپ ًٿٺ ڃخ اًح حٓظَكڄٌح ٍكڄٌح ًاًح 
كټڄٌح ٫يٿٌح ًاًح ٫خىيًح ًٳٌح ٳڄن ٿڂ ّٴ٬پ ًٿٺ ڃنيڂ ٳ٬ڀْو ٿ٬نش حهلل ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ 

 أؿڄ٬ْن.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ڄن ٓڄ٪ أنٔخ ّٸٌٽ= - 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ٔي ًىٌ ّي٫ٌ ربٛز٬ْن ٳٸخٽ أكي ّخ ٬ٓي.ڃَ ٌٍٓٽ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ى٘خځ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٷخڃض ٫ڀَ أكيٻڂ حٿٸْخڃش ًٳِ ّيه ٳٔڀش ٳڀَْٰٓيخ.-
 أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ ٷخٽ ٬ٗزش=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
 ٓڄ٬ض ػخرظخ ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٳ٪ ّيّو كظَ ٍإُ رْخٝ ار٤ْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أنْ  - 

 ٷخٽ=
ّن حهلل ٫ڄَ ًأٛيٷيخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍكڂ أڃظِ أرٌ رټَ ًأٗيىخ ٳِ ى-

كْخء ٫ؼڄخڅ ًأ٫ڀڄيخ رخٿلٚٽ ًحٿلَحځ ڃ٬خً رن ؿزپ ًأٷَإىخ ٿټظخد حهلل أرِ ًأ٫ڀڄيخ 
 رخٿٴَحثٞ ُّي رن ػخرض ًٿټپ أڃش أڃْن ًأڃْن ىٌه حٕڃش أرٌ ٫زْيس رن حٿـَحف.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ= - 
 كذ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿلزَس.ٷڀض ٕنْ أُ حٿڀزخّ ٻخڅ أ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ٬ْٗذ ٫ن أرِ رلَ ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ـزض ٿڀڄئڃن اڅ حهلل ٙ ّٸ٠ِ ٿڀڄئڃن ٷ٠خء اٙ ٻخڅ -

 هَْح ٿو. أرٌ رلَ حٓڄو ػ٬ڀزش.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حٿڄوظخٍ رن ٳڀٴپ ٷخٽ ٓڄ٬ض  كيػنخ - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٍؿپ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ هَْ حٿزَّش ٷخٽ ًحٹ ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿڄوظخٍ رن ٳڀٴپ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 خٽ ٍؿپ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ هَْ حٿزَّش ٷخٽ ًحٹ ارَحىْڂ أرِ.ٷ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ حٿڄؼنَ رن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن  

 أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
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ؿپ ّٸٌٽ أٷڂ اًح ٍٷي أكيٻڂ ٫ن حٿٜٚس أً ٯٴپ ٫نيخ ٳڀْٜڀيخ اًح ًٻَىخ ٳبڅ حهلل ٫ِ ً-
حٿٜٚس ٿٌٻَُ ٷخٽ ًٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٯِح ٷخٽ حٿڀيڂ أنض ٠٫يُ ًأنض 

 نَُْٜ ًرٺ أٷخطپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أنْ رن َّْٓن  - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض أنٔخ ٍِٟ حهلل ٫نو ّٸٌٽ=
كَْٜ ٳٜڀَ ٫ڀْو ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ ٍأّظو ّٜڀِ  اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٠ق ٿو-

 حٿ٠لَ ٷخٽ ٿڂ أٍه اٙ ًٿٺ حٿٌْځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أنْ رن َّْٓن  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷنض ٗيَح ر٬ي حٿَٻ٩ٌ.-
ي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ز - 

 أرِ حٕرْٞ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٬َٜ ًحٿ٘ڄْ ر٠ْخء ڃلڀٸش ٳؤٍؿ٪ اٿَ أىڀِ -

٫ًَْ٘طِ ٳِ نخكْش حٿڄيّنش ٳؤٷٌٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٛڀَ ٳٸٌڃٌح 
 ٳٜڀٌح.

 رِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن كڄخى ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
اڅ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْٜذ حٿظڄَس ٳْٸٌٽ ٿٌٙ أنِ أهَ٘ أنيخ ڃن حٿٜيٷش -

 ٕٻڀظيخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
 كَحځ ٫ڀَ رٔخ١. أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٳِ رْض أځ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ=
ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كزٚ ڃڄيًىح رْن ٓخٍّظْن ٳٸخٽ ٿڄن ىٌح ٷخٿٌح ٿلڄنش -

 ٳڀظٸ٬ي. رنض ؿلٖ ٳبًح ٫ـِص ط٬ڀٸض رو ٳٸخٽ ٿظٜپ ڃخ ٣خٷض ٳبًح ٫ـِص
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش أنزؤنخ أنْ رن ٓڀْڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿڀنزِ $ ٻخڅ ڃن حٕنٜخٍ ٟوڂ ٙ ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّٜڀِ ڃ٪ حٿنزِ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٙ أٓظ٤ْ٪ أڅ أٛڀِ ڃ٬ٺ ٳٜن٪ ٿو ٬٣خڃخ ًى٫خ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ًر٤ٌٔح ٿو كَْٜح ًن٠لٌه ٳٜڀَ ٫ڀْو ٍٻ٬ظْن ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ ڃن آٽ حٿـخًٍى 

 جٌ.ّٜڀِ حٿ٠لَ ٷخٽ ڃخ ٍأّظو ٛٚىخ اٙ ٌّڃ ٫ڀْو ًٓڀڂأٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ رن أٓي كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػڄخڃش رن ٫زي حهلل رن أنْ  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخء حٛلخرو ًحص ٿْڀش ٳوَؽ ٳٜڀَ ريڂ ٳوٴٲ ػڂ ىهپ -
رْظو ٳؤ٣خٽ ٳڀڄخ أٛزق ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل  رْظو ٳؤ٣خٽ ػڂ هَؽ ٳٜڀَ ريڂ ٳوٴٲ ػڂ ىهپ

 ٛڀْض ٳـ٬ڀض ط٤ْپ اًح ىهڀض ًطوٴٲ اًح هَؿض ٷخٽ ڃن أؿڀټڂ ڃخ ٳ٬ڀض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ىڄخځ ًريِ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
خٽ أرِ آهلل ٓڄخنِ ٿٺ ٷخٽ حهلل ٓڄخٹ ٿِ ٷخٽ ريِ ٳِ $ ٕرِ اڅ حهلل أڃَنِ أڅ أٷَأ ٫ڀْٺ ٷ

 كيّؼو ٳـ٬پ ّزټِ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٍر٬ْش ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ڃخ ٻخڅ ٳِ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿلْظو -

 ٫ًَ٘څ ٬َٗس ر٠ْخء.
كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ظخد ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
 رخ٬ّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ٳْڄخ حٓظ٬٤ض.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن كڄخى رن ُّي ٫ن ػخرض ٫ن  - 

 ٽ=أنْ ًأرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخ
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكٔن حٿنخّ ًأٗـ٪ حٿنخّ ًأؿٌى حٿنخّ ٻخڅ ٳ٩ِ رخٿڄيّنش -

ٳوَؽ حٿنخّ ٷزپ حٿٌٜص ٳخٓظٸزڀيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٓزٸيڂ ٳخٓظزَأ حٿٴ٩ِ 
٫ڀَ ٳَّ ٙرِ ٣ڀلش ٫ٍَ ڃخ ٫ڀْو َٓؽ ٳِ ٫نٸو حٿْٔٲ ٳٸخٽ ٿڂ طَح٫ٌح ًٷخٽ ٿڀٴَّ 

 .و ٿزلَان ًؿينخه رلَح أً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃييُ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرِ ٫خٛڂ ٫ن أنْ  - 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظنٴْ ٳِ حٗنخء ػٚػخ ًّٸٌٽ ىٌ أىنؤ ًأڃَأ ًأرَأ.
ڃش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫ٍِس رن ػخرض حٕنٜخٍُ ٫ن ػڄخ - 

 رن ٫زي حهلل رن أنْ أڅ أنٔخ ٻخڅ ّظنٴْ ٳِ حٗنخء ڃَطْن أً ػٚػخ ٷخٽ=
 ٫ًُڂ أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظنٴْ ٳِ حٗنخء ػٚػخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس  - 

 ٫ن أنْ
 ڂ ٣خٱ ٫ڀَ نٔخثو ٳِ ٯٔپ ًحكي.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣خٱ ٫ڀَ نٔخثو ٳِ ٿْڀش ًحكيس ٳِ ٯٔپ ًحكي.
ٛٴَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٓڀْڂ حرن كْخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃًَحڅ حٕ - 

 ّليع ٫ن أنْ أڅ ٫ڀْخ ٷيځ ڃن حٿْڄن ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=
رڂ أىڀڀض ٳٸخٽ أىڀڀض رڄخ أىپ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٳبنِ ٿٌٙ أڅ ڃ٬ِ -

 حٿييُ ٕكڀڀض.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓڀْڂ رن كْخڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
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خٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٳِ حٿـنش ٗـَس َّْٔ حٿَحٻذ ٳِ ٧ڀيخ ڃخثش ٫خځ ٙ ٷ-
 ّٸ٬٤يخ ٷخٽ ٳليػض ٳْو أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ىََّس ّليع.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن حٿ٬ٚء رن ٫زي حٿَكڄن  - 
 أنو ٷخٽ=

خځ ّٜڀِ حٿ٬َٜ ٳڀڄخ ٳَ٭ ڃن ٛٚطو ًٻَنخ ط٬ـْپ ىهڀنخ ٫ڀَ أنْ رن ڃخٿٺ ر٬ي حٿ٨يَ ٳٸ-
حٿٜٚس أً ًٻَىخ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ طڀٺ ٛٚس حٿڄنخٳٸْن طڀٺ 
ٛٚس حٿڄنخٳٸْن ّـڀْ أكيىڂ كظَ اًح حٛٴَص حٿ٘ڄْ ًٻخنض رْن ٷَنِ حٿ٤ْ٘خڅ ٷخځ ٳنٸَ 

 . ٳْيخ اٙ ٷڀْٚأٍر٬خ ٙ ٌّٻَ حهلل
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن ٫زخىس رن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 حٿٜخڃض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٍإّخ حٿڄئڃن أً حٿڄٔڀڂ ؿِء ڃن ٓض ًأٍر٬ْن ؿِءح ڃن حٿنزٌس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٬ٗزش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن  - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ  - 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ڃټش ٫خځ حٿٴظق ٫ًڀَ ٍأٓو حٿڄٰٴَ ٳڀڄخ ن٫ِو ؿخءه 
ٍؿپ ًٷخٽ حرن ه٤پ ڃظ٬ڀٶ رؤٓظخٍ حٿټ٬زش ٳٸخٽ حٷظڀٌه ٷخٽ ڃخٿٺ ًٿڂ ّټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 .ٌ ڃلَڃخ ًحهلل أ٫ڀڂهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃجح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ حرن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ٫ن  - 

أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ظٶ ٛٴْش ًطًِؿيخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ػخرض ڃخ 
 أٛيٷيخ ٷخٽ نٴٔيخ أ٫ظٸيخ ًطًِؿيخ.

 ِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺكيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ حٿ٨يَ رخٿڄيّنش أٍر٬خ ًٛڀَ حٿ٬َٜ رٌُ حٿلڀْٴش -

 ٍٻ٬ظْن.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أنْ - 
أًُحؿو ًٌٓحٵ ٌّٔٵ رين ّٸخٽ ٿو أنـ٘ش ٳٸخٽ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ٫ڀَ -

ًّلٺ ّخ أنـ٘ش ًٍّيٹ ٌٓٷٺ رخٿٸٌحٍَّ ٷخٽ أرٌ ٷٚرش طټڀڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 رټڀڄش ٿٌ طټڀڂ ريخ ر٠٬ټڂ ٿ٬زظڄٌىخ ٫ڀْو ٬ّنِ ٷٌٿو ٌٓٷٺ رخٿٸٌحٍَّ.

يػنِ أرٌ ٍؿخء كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ حٿلـخؽ رن أرِ ٫ؼڄخڅ ك - 
 ڃٌٿَ أرِ ٷٚرش ٷخٽ أنخ أكيػټڂ كيّغ أنْ رن ڃخٿٺ

أڅ نٴَح ڃن ٫ټپ ػڄخنْش ٷيڃٌح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرخ٬ٌّه ٫ڀَ حٗٓٚځ -
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٳخٓظٌهڄٌح حٍٕٝ ٳٔٸڄض أؿٔخڃيڂ ٳ٘ټٌح ًٿٺ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل

ن أرٌحٿيخ ًأٿزخنيخ ٷخٿٌح رڀَ ٳوَؿٌح ٳَ٘رٌح ڃن أٙ طوَؿٌڅ ٍح٫ْنخ ٳِ ارڀو ٳظْٜزٌڅ ڃ
أرٌحٿيخ ًأٿزخنيخ ٳٜلٌح ٳٸظڀٌح حٿَح٫ِ ًأ٣َىًح حٿن٬ڂ ٳزڀٮ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ڄَص ًٓڀڂ ٳؤٍٓپ ٳِ آػخٍىڂ ٳؤىٍٻٌح ٳـِء ريڂ ٳؤڃَ ريڂ ٳٸ٬٤ض أّيّيڂ ًأٍؿڀيڂ ًٓ
 أ٫ْنيڂ ػڂ نزًٌح ٳِ حٿ٘ڄْ كظَ ڃخطٌح.
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  كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل - 
ٓجپ أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿؼٌځ ٳٸخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أٻپ ڃن ىٌه -

 حٿ٘ـَس ْٗجخ ٳٚ ّٸَرن أً ٙ ّٜڀْن ڃ٬نخ.
 ٷخٽ = كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
ڃًَح رـنخُس ٳؤػنٌح ٫ڀْيخ هَْح ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿزض ًؿزض ًؿزض ًڃًَح -

رـنخُس ٳؤػنٌح ٫ڀْيخ َٗح ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿزض ًؿزض ًؿزض ٳٸخٽ ٫ڄَ 
ٳيحٹ أرِ ًأڃِ ڃَ رـنخُس ٳؤػنَ ٫ڀْيخ هَْح ٳٸڀض ًؿزض ًؿزض ًؿزض ًڃَ رـنخُس ٳؤػنَ 

ڀض ًؿزض ًؿزض ًؿزض ٳٸخٽ ڃن أػنْظڂ ٫ڀْو هَْح ًؿزض ٿو حٿـنش ًڃن أػنْظڂ ٫ڀْو َٗح ٳٸ
٫ڀْو َٗح ًؿزض ٿو حٿنخٍ أنظڂ ٗييحء حهلل ٳِ حٍٕٝ أنظڂ ٗييحء حهلل ٳِ حٿٍٖٝ أنظڂ ٗييحء 

 حهلل ٳِ حٍٕٝ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى ٬ّن ُّي ٫ن ػخرض ٫ن أنْ  - 

 ٷخٽ=
َ رـنخُس ٳؤػنَ حٿٸٌځ هَْح ٳٸخٽ ًؿزض ػڂ ڃَ رـنخُس أهٍَ ٳؤػنَ ٫ڀْيخ َٗح ٳٸخٽ ًؿزض ڃ-

 ٳٸخٿٌح ٷڀض ٿيٌح ًؿزض ًٿيٌح ًؿزض ٷخٽ ٗيخىس حٿٸٌځ ًحٿڄئڃنٌڅ ٗييحء حهلل ٳِ حٍٕٝ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ػخرض ٫ًزي حٿ٬ِِّ  - 

 ٷخٽ= رن ٛيْذ ٫ن أنْ
ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜزق رٰڀْ ػڂ ٷخٽ حهلل أٻزَ هَرض هْزَ انخ اًح -

نِٿنخ رٔخكش ٷٌځ ٳٔخء ٛزخف حٿڄنٌٍّن ٷخٽ ٳوَؿٌح ٬ٌّٔڅ ٳِ حٿٔټٺ ًىڂ ّٸٌٿٌڅ ڃلڄي 
ًحٿوڄْْ ٷخٽ ٳ٨يَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀْيڂ ٳٸظپ ڃٸخطڀظيڂ ًٓزَ ًٍحٍّيڂ 

ڀزِ ػڂ ٛخٍص اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي ٳظًِؿيخ ْش حٿټًٛخٍص ٛٴْش ٿيك
ًؿ٬پ ٛيحٷيخ ٫ظٸيخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ّخ أرخ ڃلڄي أنض ٓؤٿض أنٔخ أڃيَىخ 

 .ٳٸخٽ ٿٺ أنْ أڃيَىخ نٴٔيخ ٳ٠لٺ ػخرض ًٷخٽ ن٬ڂ
نخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي كيػ - 

 ٛيْذ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حطوٌ هخطڄخ ڃن ٳ٠ش ًنٸٖ ٳْو ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٷي حطوٌص هخطڄخ ڃن ٳ٠ش ًنٸ٘ض ٳْو ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل 
 ٳٚ طنٸٌ٘ح ٫ڀْو.

نخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػ - 
 أنْ ٷخٽ=

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَؿپ ٫ن حٿڄ٫ِٴَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن ّلَْ حٿيڃ٘ٸِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ڃټلٌٽ ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ڄنټَ ٷخٽ اًح ٧يَ ٳْټڂ ڃخ ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃظَ ني٩ حٗثظڄخٍ رخٿڄ٬ًَٱ ًحٿنيِ ٫ن حٿ-

 ٧يَ ٳِ رنِ حَٓحثْپ اًح ٻخنض حٿٴخك٘ش ٳِ ٻزخٍٻڂ ًحٿڄڀٺ ٳِ ٰٛخٍٻڂ ًحٿ٬ڀڂ ًٍحٿټڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

خثٶ ٷخٽ ٳټخڅ نٔخإه ّظٸيڃن رْن ّيّو ٳٸخٽ ّخ ٻخڅ ٳِ حٿڄَْٔ ًٻخڅ كخى ّليً رنٔخثو أً ٓ-
 أنـ٘و ًّلٺ حٍٳٶ رخٿٸٌحٍَّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ رن ٫زي ح٫ٕڀَ كيػنخ ّلَْ رن أرِ آلٶ  - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڄيّنش ٳـ٬پ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ٍٻ٬ظْن كظَ -
 ٽ ّلَْ ٳٸڀض ٕنْ ٻڂ أٷخځ ٷخٽ ٫َ٘ح.ٍؿ٪ ٷخ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ّلَْ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ڃټش ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ ٿزْٺ ٫ڄَس ًكـخ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ آلٶ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ًأرٌ ٣ڀلش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٛٴْش ٍىّٴظو ٷخٽ ٳ٬ؼَص  حٷزڀنخ ڃن هَْ أنخ-

نخٷش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٩َٜ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًَٛض 
ٛٴْش ٷخٽ ٳخٷظلڂ أرٌ ٣ڀلش ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ؿ٬ڀنِ حهلل ٳيحٹ ٷخٽ حٗٺ ٷخٽ ًحٹ أځ ٙ 

٣ڀلش ٫ڀَ ًؿيو حٿؼٌد ٳخن٤ڀٶ اٿْيخ ٳڄي ػٌرو  أٍَٟص ٷخٽ ٙ ٫ڀْٺ حٿڄَأس ٷخٽ ٳؤٿٸَ أرٌ
٫ڀْيخ ػڂ أٛڀق ٿيخ ٍكڀيخ ٳَٻزنخ ػڂ حٻظظٴنخه أكينخ ٫ن ّڄْنو ًحٓهَ ٫ن ٗڄخٿو ٳڀڄخ أَٗٳنخ 

ٓڀڂ أّزٌڅ ٫خريًڅ طخثزٌڅ ٫ڀَ حٿڄيّنش أً ٻنخ ر٨يَ حٿلَس ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
 ش.ٿَرنخ كخڃيًڅ ٳڀڂ ِّٽ ّٸٌٿين كظَ ىهڀنخ حٿڄيّن

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زخىس كيػنخ كـخؽ رن كٔخڅ ٷخٽ= - 
ٻنخ ٫ني أنْ رن ڃخٿٺ ٳي٫خ ربنخء ٳْو ػٚع ٟزخد كيّي ًكڀٸش ڃن كيّي ٳؤهَؽ ڃن ٯٚٱ -

أٌٓى ًىٌ ىًڅ حٿَر٪ ًٳٌٵ نٜٲ حٿَر٪ ٳؤڃَ أنْ رن ڃخٿٺ ٳـ٬پ ٿنخ ٳْو ڃخء ٳؤطْنخ رو 
 ًؿٌىنخ ًٛڀْنخ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ٳَ٘رنخ ًٛززنخ ٫ڀَ ٍإٓنخ ً

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس ٫ن كڄْي حٿ٤ٌّپ ٷخٽ= - 
ٓجپ أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ٍٳ٪ حّٕيُ ٳٸخٽ ٷخځ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ -

حٿـڄ٬ش ر٬ٞ حٿڄٔڀڄْن ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷل٢ حٿڄ٤َ ًأؿيرض حٍٕٝ ىڀٺ حٿڄخٽ ٷخٽ 
ٳخٓظٔٸَ ٳَٳ٪ ّيّو كظَ ٍأّض رْخٝ ار٤ْو ًڃخ نٍَ ٳِ حٿٔڄخء ٓلخرش ٳٸخځ ٳٜڀَ كظَ 

اٿَ أىڀو ڃن ٗيس حٿڄ٤َ ٷخٽ ٳڄټؼنخ ٓز٬خ ٳڀڄخ ٻخنض حٿـڄ٬ش ؿ٬پ ّيڂ حٿٸَّذ حٿيحٍ حٿَؿ٩ٌ 
ٌْص ًحكظزْ حٿَٻزخڅ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل طييڃض حٿز

 خ ًٙ ٫ڀْنخ ٷخٽ ٳظټ٘ٴض ٫ن حٿڄيّنش.حٿڀيڂ كٌحٿْن
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي ٫ن كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
ٷخٽ هَؽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظڀٸظو حٕنٜخٍ رْنيڂ ٳٸخٽ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه -

ٌح اٿَ ڃلٔنيڂ ًطـخًُح انِ ٕكزټڂ اڅ حٕنٜخٍ ٷي ٷ٠ٌح ڃخ ٫ڀْيڂ ًرٸِ حٿٌُ ٫ڀْټڂ ٳؤكٔن
 ٫ن ڃْٔجيڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس ٫ن كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
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هَؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯيحء ٷَس أً رخٍىس ٳبًح حٿڄيخؿًَڅ ًحٕنٜخٍ ّلٴًَڅ -
رٌه نلن حٿٌّن حٿونيٵ ٳٸخٽ حٿڀيڂ اڅ حٿوَْ هَْ حٓهَس ٳخٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًحٿڄيخؿَس ٳؤؿخ

 رخ٬ٌّح ڃلڄيح ٫ڀَ حٿـيخى ڃخ رٸْنخ أريح.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي ٫ن كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
أ٤٫َ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٯنخثڂ كنْن ٫ْْنش ًحٕٷ٩َ ًٯَْىڄخ ٳٸخٿض حٕنٜخٍ -

ىڃخإىڂ ڃن ٌْٓٳنخ ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ  أ٤٬َّ ٯنخثڄنخ ڃن طٸ٤َ ٌْٓٳنخ ڃن ىڃخثيڂ أً طٸ٤َ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي٫خ حٕنٜخٍ ٳٸخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ أڃخ طٌَٟڅ أڅ ٌّىذ حٿنخّ 

رْيه ٿٌ  ڄي اٿَ ىّخٍٻڂ ٷخٿٌح رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄيرخٿينْخ ًطٌىزٌڅ رڄل
ِٗ ٫ًْزظِ ٓڀٺ حٿنخّ ًحىّخ ًٓڀټض حٕنٜخٍ ٬ٗزخ ٿٔڀټض ٬ٗذ حٕنٜخٍ حٕنٜخٍ ٻَ

 ًٿٌٙ حٿيـَس ٿټنض حڃَإح ڃن حٕنٜخٍ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ؿخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ أځ ٓڀْڂ ٳٸَرض اٿْو ٓڄنخ ًطڄَح ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

ڂ ػڂ ٷخځ ٳٜڀَ ٳِ نخكْش ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ْيًح ٓڄنټڂ ٳِ ٓٸخثټڂ ًطڄَٻڂ ٳِ ٫ًخثټڂ ٳبنِ ٛخث
حٿزْض ٳٜڀْنخ رٜٚطو ػڂ ى٫خ ٕځ ٓڀْڂ ًأىڀيخ ػڂ ٷخٿض أځ ٓڀْڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ هٌّٜش 

و حٿڀيڂ ىِ ٷخٿض حنْ ٷخٽ ٳڄخ طَٹ ٌّڃجٌ ڃن هَْ آهَس ًٙ ىنْخ اٙ ى٫خ رو ڃن ٷٌٿ ٷخٽ ًڃخ
ڃن ٛڀزِ ٫ًَ٘څ حٍُٷو ڃخٙ ًًٿيح ًرخٍٹ ٿو ٳْيڂ ٷخٽ ٳٸخٽ أنْ كيػظنِ حرنظِ أنو ىٳن 

 ًڃخثش ًنْٲ ًانِ ٿڄن أٻؼَ حٕنٜخٍ ڃخٙ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس ٫ن كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
حٓظ٘خٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃوَؿو اٿَ ريٍ ٳؤٗخٍ ٫ڀْو أرٌ رټَ ػڂ حٓظ٘خٍ ٫ڄَ -

ڂ َّّي نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٗخٍ ٫ڀْو ٫ڄَ ػڂ حٓظ٘خٍىڂ ٳٸخٽ ر٬ٞ حٕنٜخٍ اّخٻ
ّخ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ ٳٸخٽ ٷخثپ حٕنٜخٍ طٔظَْ٘نخ ّخ نزِ حهلل انخ ٙ نٸٌٽ ٿٺ ٻڄخ ٷخٿض رنٌح 

ًٿټن ًحٿٌُ ر٬ؼٺ  ڄٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ اًىذ أنض ًٍرٺ ٳٸخطٚ انخ ىينخ ٷخ٫يًڅحَٓحثْپ ٿ
 طز٬نخٹ.رخٿلٶ ٿٌ َٟرض أٻزخىىخ اٿَ رَٹ ٷخٽ حرن ٫يُ اٿَ رَٹ حٿٰڄخى ٙ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل ٬ّنِ حٕنٜخٍُ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ  - 
 ٷخٽ=

ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيحء ٛزِ ًىٌ ٳِ حٿٜٚس ٳوٴٲ ٳ٨ننخ أنو انڄخ ٳ٬پ ًٿٺ -
 ٍكڄش ٿڀٜزِ اً ٫ڀڂ أڅ أڃو ڃ٬و ٳِ حٿٜٚس.

 رن ٫زي حهلل كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي - 
 أنو ٓجپ حهظ٠ذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿڂ ّ٘نو حٿْ٘ذ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّيهپ ٫ڀَ أځ ٓڀْڂ ًٿيخ حرن ڃن أرِ ٣ڀلش ّټنَ أرخ -

َْ ًٻخڅ ّڄخُكو ٳيهپ ٫ڀْو ٳَآه كِّنخ ٳٸخٽ ڃخٿِ أٍٍ أرخ ٫ڄَْ كِّنخ ٳٸخٿٌح ڃخص نَٰه ٫ڄ
 حٿٌُ ٻخڅ ّڀ٬ذ رو ٷخٽ ٳـ٬پ ّٸٌٽ أرخ ٫ڄَْ ڃخ ٳ٬پ حٿنَْٰ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ - 
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خ أنْ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل أڅ أځ ٓڀْڂ ًٿيص ٯٚڃخ ڃن أرِ ٣ڀلش ٳز٬ؼض رو ڃ٪ حرني-
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳلنټو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كڄي رن ٫زي حهلل رن حٿڄؼنِ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٍأٍ نوخڃش ٳِ ٷزڀش حٿڄٔـي ٳ٘ٶ ٫ڀْو كظَ ٫َٱ ًحٹ ٳِ ًؿيو ٳلټو ًٷخٽ اڅ أكيٻڂ أً -

نو ًرْن حٿٸزڀش ٳڀْزِٵ اًح رِٵ حٿڄَء اًح ٷخځ اٿَ حٿٜٚس ٳبنو ّنخؿِ ٍرو ٫ِ ًؿپ أً ٍرو رْ
٫ن ّٔخٍه أً طلض ٷيڃو ًأًڃؤ ىټٌح ٻؤنو ٳِ ػٌرو ٷخٽ ًٻنخ نٸٌٽ ٿلڄْي ٳْٸٌٽ ٓزلخڅ حهلل 

 ڃن ىٌ ٬ّنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ ِّّينخ ٫ڀْو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
حٿڄِ٘ ٳخنظيَ اٿَ حٿٸٌځ ًٷي حنزيَ ٳٸخٽ كْن ٷخځ ٳِ حٿٜٚس حٿلڄي هلل  ؿخء ٍؿپ أ٩َٓ-

كڄيح ٻؼَْح ٣ْزخ ڃزخٍٻخ ٳْو ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜٚس ٷخٽ ڃن حٿڄظټڀڂ أً 
ڃن حٿٸخثپ ٷخٽ ٳٔټض حٿٸٌځ ٳٸخٽ ڃن حٿڄظټڀڂ أً ڃن حٿٸخثپ ٳبنو ٷخٽ هَْح أً ٿڂ ّٸپ رؤٓخ ٳٸخٽ 

ِ حنظيْض اٿَ حٿٜٲ ًٷي حنزيَص أً كٴِنِ حٿنٴْ ٷخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ان
ٿٸي ٍأّض حػنِ ٫َ٘ ڃڀټخ ّزظيًٍنيخ أّيڂ َّٳ٬يخ ٷخٽ اًح ؿخء أكيٻڂ اٿَ حٿٜٚس ٳڀْڄٖ ٫ڀَ 

 ًّٸٞ ڃخ ٓزٸو. ىْنظو ٳڀْٜپ ڃخ أىٍٹ
 ٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخ - 
نخىٍ ٍؿپ ّخ أرخ حٿٸخٓڂ ٳخٿظٴض اٿْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿڂ أ٫نٺ -

 انڄخ ى٫ٌص ٳٚنخ ٷخٽ طٔڄٌح ربٓڄِ ًٙ طټنٌح رټنْظِ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ كڄْي ٷخٽ= - 
خٽ ن٬ڂ أهَ ٿْڀش ٛٚس حٿ٬٘خء حٓهَس ٓجپ أنْ ىپ حطوٌ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هخطڄخ ٷ-

اٿَ ٷَّذ ڃن ٤َٗ حٿڀْپ ٳڀڄخ ٛڀَ أٷزپ ٫ڀْنخ رٌؿيو ٳٸخٽ حٿنخّ ٷي ٛڀٌح ًنخڃٌح ًٿڂ 
 طِحٿٌح ٳِ ٛٚس ڃخ حنظ٨َطڄٌىخ ٷخٽ أنْ ٻؤنِ أن٨َ حٓڅ اٿَ ًرْٚ هخطڄو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ كڄْي ٫ن حنْ ٷخٽ= - 
ٓجپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٷض ٛٚس حٿٰيحس ٳٜڀَ كْن ٣ڀ٪ حٿٴـَ ػڂ أٓٴَ ريڂ -

 كظَ أٓٴَ ٳٸخٽ أّن حٿٔخثپ ٫ن ًٷض ٛٚس حٿٰيحس ٷخٽ ڃخ رْن ىٌّن ًٷض.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 اٿَ رنِ ٓڀڄش ًىٌ ٍَّ ڃٌحٷ٪ نزڀو.ٻنخ نٜڀِ حٿڄَٰد ػڂ ّن٤ڀٶ حٿڄن٤ڀٶ ڃنخ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن ٬ْٓي رن ِّّي ًىٌ أرٌ ٓڀڄش ٷخٽ  - 

 ٷڀض ٕنْ=
 أٛڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ن٬ڀْو ٷخٽ ن٬ڂ.-
 أنْ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٷٚرش ٷخٽ ٷخٽ - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿټپ أڃش أڃْنخ ًاڅ أڃْننخ أّيخ حٕڃش أرٌ ٫زْيس رن -

 حٿـَحف.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣خٱ ٫ڀَ نٔخثو ٳِ ٿْڀش ًحكيس رٰٔپ ًحكي.-
 نِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
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ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٠ّلِ رټزْ٘ن أٷَنْن ٤ّئ ٫ڀَ ٛٴخكيڄخ ًٌّرليڄخ -
 رْيه ًّٔڄِ ًّټزَ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ= - 
ًٓڀڂ أنخ ًأرٌ ٣ڀلش ًٛٴْش ٍىّٴظو ٫ڀَ نخٷظو ٷخٽ أنْ أٷزڀض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ٳزْنڄخ نلن نَْٔ اً ٫ؼَص نخٷش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٩َٜ ٫ًَٛض حٿڄَأس ٳخٷظلڂ 
أرٌ ٣ڀلش نخٷظو ٷخٽ ٳٸخٽ ّخ نزِ حهلل ىپ َٟٹ ِٗء ٷخٽ ٙ ٫ڀْٺ رخٿڄَأس ٳؤٿٸَ أرٌ ٣ڀلش 

ٳ٘ي ٿيڄخ ٫ڀَ ٍحكڀظيڄخ  ػٌرو ٫ڀَ ًؿيو ػڂ ٷٜي ٷٜي حٿڄَأس ٳٔيٽ حٿؼٌد ٫ڀْو ٳٸخڃض
ٳَٻزخ ًٍٻزنخ نَْٔ كظَ اًح ٻنخ ر٨يَ حٿڄيّنش ٷخٽ آّزٌڅ طخثزٌڅ ٿَرنخ كخڃيًڅ ٳڀڂ ِّٽ ّٸٌٽ 

 ًٿٺ كظَ ٷيڃنخ حٿڄيّنش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ - 
ؤطخه ٳٔؤٿو ٫ن أْٗخء ٷخٽ أڅ ٫زي حهلل رن ٓٚځ رڀٰو ڃٸيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ٳ-

انِ ٓخثڀٺ ٫ن أْٗخء ٙ ٬ّڀڄيخ اٙ نزِ ٷخٽ ڃخ أًٽ أَٗح١ حٿٔخ٫ش ًڃخ أًٽ ٬٣خځ ّؤٻڀو أىپ 
حٿـنش ًڃخ رخٽ حٿٌٿي ّن٩ِ اٿَ أرْو ًحٿٌٿي ّن٩ِ اٿَ أڃو ٷخٽ أهزَنِ رين ؿزَّپ آنٴخ ٷخٽ حرن 

خٍ طلَ٘ىڂ ڃن حٿڄَ٘ٵ ٓٚځ ٳٌٿٺ ٫يً حٿْيٌى ڃن حٿڄٚثټش ٷخٽ أڃخ أًٽ أَٗح١ حٿٔخ٫ش ٳن
اٿَ حٿڄَٰد ًأًٽ ٬٣خځ ّؤٻڀو أىپ حٿـنش ُّخىس ٻزي كٌص ًأڃخ حٿٌٿي ٳبًح ٓزٶ ڃخء حٿَؿپ 

 ڃخء حٿڄَأس ن٩ِ حٿٌٿي ًاًح ٓزٶ ڃخء حٿڄَأس ڃخء حٿَؿپ ن٫ِض حٿٌٿي.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٷخٽ أنْ - 
 حًٕحڅ ًٌّطَ حٗٷخڃش ٳليػض رو أٌّد ٳٸخٽ اٙ حٗٷخڃش.أڃَ رٚٽ أڅ ّ٘ٴ٪ -
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ًٻَ ٿِ أڅ نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًٿڂ حٓڄ٬و ڃنو اڅ ٳْټڂ ٷٌڃخ ٬ّزيًڅ ًّيأرٌڅ -

 څ ڃن حٿيّن ٻڄخ ّڄَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش.٬ّنِ ٬ّـزٌڅ حٿنخّ ًط٬ـزيڂ أنٴٔيڂ ّڄَٷٌ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ = - 
انِ ٿٸخثڂ ٫ڀَ حٿلِ أٓٸْيڂ ڃن ٳ٠ْن ٿيڂ اًح ؿخء ٍؿپ ٳٸخٽ انيخ كَڃض حٿوڄَ ٳٸخٿٌح -

ٳٸخٽ أرٌ رټَ رن أنْ ٻخنض  أٻٴجيخ ّخ أنْ ٳؤٻٴؤطيخ ٳٸڀض ٕنْ ڃخ ىِ ٷخٽ رَٔ ٣ًٍذ ٷخٽ
 هڄَىڂ ٌّڃجٌ ٷخٽ ًكيػنِ ٍؿپ ٫ن أنْ أنو ٷخٽ ًٿٺ أ٠ّخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ ٬ْٓي رن ِّّي أنزؤنخ ٷخٽ = - 
ٷڀض ٕنْ رن ڃخٿٺ أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظٴظق حٿٸَحءس رزٔڂ حهلل حٿَكڄن  -

 د حٿ٬خٿڄْن ٳٸخٽ انٺ ٿظٔؤٿنِ ٫ن ِٗء ڃخ ٓؤٿنِ ٫نو أكي.حٿَكْڂ أً رخٿلڄي هلل ٍ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ ّلَْ حرن أرِ آلٶ ٷخٽ= - 
ٓخٿض أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ٷَٜ حٿٜٚس ٳٸخٽ ٓخٳَنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن  -

 ٳٸخٽ ن٬ڂ أٷڄنخ رڄټش ٫َ٘ح. حٿڄيّنش اٿَ ڃټش ٳٜڀَ رنخ ٍٻ٬ظْن كظَ ٍؿ٬نخ ٳٔؤٿظو ىپ أٷخځ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ = - 
ٿڄخ ٷيځ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ حٿڄيّنش آهَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنو ًرْن ٬ٓي رن  -

٫يطيخ ٳظًِؿيخ حٿَرْ٪ ٳٸخٽ حٷخٓڄٺ ڃخٿِ نٜٴْن ًٿِ حڃَأطخڅ ٳؤ٣ڀٶ أكيحىڄخ ٳبًح حنٸ٠ض 
ٳٸخٽ رخٍٹ حهلل ٿٺ ٳِ أىڀٺ ًڃخٿٺ ىٿٌنِ ٫ڀَ حٿٌٔٵ ٳيٿٌه ٳخن٤ڀٶ ٳڄخ ٍؿ٪ اٙ ًڃ٬و ِٗء 
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ٺ ٫ًڀْو ًَٟ ڃن ڃن أٷ٢ ًٓڄن ٷي حٓظٴ٠ڀو ٳَآه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي ًٿ
ٛٴَس ٳٸخٽ ڃيْڂ ٷخٽ طًِؿض حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ٷخٽ ڃخ حٛيٷظيخ ٷخٽ نٌحس ڃن ًىذ ٷخٽ 

 أً ًُڅ نٌحس ڃن ًىذ ٳٸخٽ أًٿڂ ًٿٌ ر٘خس.كڄْي 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ رن حٓي أرٌ حٌٕٓى حٿ٬ڄِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ  - 

آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أڅ ىٌحُڅ ؿخءص ٌّځ كنْن رخٿٜزْخڅ ًحٿنٔخء ًحٗرپ 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ حٿظٸٌح ًٿَ  ًحٿن٬ڂ ٳـ٬ڀٌىڂ ٛٴٌٳخ ّټؼًَڅ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

حٿڄٔڀڄٌڅ ڃيرَّن ٻڄخ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٫زخى حهلل أنخ 
ًٌٍٓٿو ٳيِځ حهلل حٿڄَ٘ٻْن ٷخٽ ٫ٴخڅ ًٿڂ  ٫زي حهلل ًٌٍٓٿو ّخ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ أنخ ٫زي حهلل

ٓڀڂ ٌّڃجٌ ڃن ٷظپ ٻخٳَح ٠َّرٌح رْٔٲ ًٿڂ ٬٤ّنٌح رَڃق ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
ٳڀو ٓڀزو ٳٸظپ أرٌ ٣ڀلش ٫َّ٘ن ٍؿٚ ًأهٌ أٓٚريڂ ٷخٽ ًٷخٽ أرٌ ٷظخىس ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

ٌىخ ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ َٟرض ٍؿٚ ٫ڀَ كزپ حٿ٬خطٶ ٫ًڀْو ى٩ٍ ٳؤؿي٠ض ٫نو ٳخن٨َ ڃن أه
جخ اٙ أنخ أهٌطيخ ٳؤٍٟو ڃنيخ ًأ٤٫نْيخ ٷخٽ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٔؤٽ ْٗ

أ٤٫خه أً ٓټض ٳٔټض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٫ڄَ ٙ ًحهلل ٙ ّٴْجيخ حهلل ٫ڀَ 
ٷخٽ  أٓي ڃن أٓيه ٤٬ًّْټيخ ٳ٠لٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ٛيٵ ٫ڄَ

ًٻخنض أځ ٓڀْڂ ڃ٬يخ هنـَ ٳٸخٽ أرٌ ٣ڀلش ڃخ ىٌح ڃ٬ٺ ٷخٿض اطوٌطو اڅ ىنخ ڃنِ ر٬ٞ 
رو ر٤نو ٳٸخٽ أرٌ ٣ڀلش ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ طٔڄ٪ ڃخ طٸٌٽ أځ ٓڀْڂ ٷخٿض ّخ حٿڄَ٘ٻْن أڅ أر٬ؾ 

 ٌٍٓٽ حهلل أٷظپ ڃن ر٬ينخ ڃن حٿ٤ڀٸخء حنيِڃٌح رٺ ٷخٽ اڅ حهلل ٷي ٻٴخنخ ًأكٔن ّخ أځ ٓڀْڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڂ رن أه٠َ ٷخٽ كيػنخ ٫ٌٱ ٷخٽ كيػنِ  - 

 أنْ ى٘خځ رن ُّي رن أنْ ٫ن
ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ كنْن ًؿڄ٬ض ىٌحُڅ ًٯ٤ٴخڅ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڄ٬خ ٻؼَْح  -

ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٫َ٘س آٙٱ أً أٻؼَ ًڃ٬و حٿ٤ڀٸخء ٳـخإح رخٿن٬ڂ ًحٿٌٍّش 
 ٳٌٻَ حٿليّغ.

 أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنِ ڃٌَٓ رن ٬ْٓي ٫ن أرِ حٿظْخف ٫ن  - 
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍِّ أځ ٓڀْڂ ًٿيخ حرن َْٰٛ ّٸخٽ ٿو أرٌ ٫ڄَْ ًٻخڅ حٿنزِ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّخ أرخ ٫ڄَْ ڃخ ٳ٬پ حٿنَْٰ ٷخٽ نَٰ ّڀ٬ذ ٿو ًاڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
خ١ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ًٍِّ أځ ٓڀْڂ أكْخنخ ًّظليع ٫نيىخ ٳظيٍٻو حٿٜٚس ٳْٜڀِ ٫ڀَ رٔ

 ًىٌ كَْٜ ّن٠لو رخٿڄخء.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ رن أٓي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ= - 
أڅ أْٓي رن ك٠َْ ٫ًزخى رن رَ٘ ٻخنخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٿْڀش ٧ڀڄخء -

ڄخ طٴَٷخ كنيّ ٷخٽ ٳڀڄخ هَؿخ ڃن ٫نيه أٟخءص ٫ٜخ أكيىڄخ ٳټخنخ ّڄْ٘خڅ ٌٟثيخ ٳڀ
 أٟخءص ٫ٜخ ىٌح ٫ًٜخ ىٌح.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى كيػنخ ى٘خځ رن ُّي ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷخڃض حٿٔخ٫ش ًرْي حكيٻڂ -

 ٳْٔڀش ٳبڅ حٓظ٤خ٩ أڅ ٙ ّٸٌځ كظَ َّٰٓيخ ٳڀْٴ٬پ.
 ِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى كيػنِ ى٘خځ حرن ُّي ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
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ىهڀض ڃ٪ ؿيُ ىحٍ حٗڃخٍس ٳبًح ىؿخؿش ڃٜزٌٍس طَڃَ ٳټڀڄخ أٛخريخ ٓيڂ ٛخكض ٳٸخٽ -
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طٜزَ حٿزيخثڂ.

ـٌنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ ٫ڄَحڅ حٿ - 
 ًكڄْي ٫ن أنْ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ىهڀض حٿـنش ٳَأّض ٷَٜح ڃن ًىذ ٳٸڀض ٿڄن ىٌح -
ٷخٿٌح ٿٴظَ ڃن ٷَّٖ ٳ٨ننظو ٿِ ٳبًح ىٌ ٿ٬ڄَ رن حٿو٤خد ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن٬نِ ّخ أرخ كٴٚ أڅ أىهپ اٙ ڃخ أ٫َٱ ڃن ٯَْطٺ ٷخٽ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻنض أٯخٍ ٫ڀْو ٳبنِ ٿڂ أٻن أٯخٍ ٫ڀْٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ كيػنخ آلٶ رن ٫زي حهلل رن  - 
أرِ ٣ڀلش حٕنٜخٍُ ٫ن ٫ڄو أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿٔخ 

حرِ ٳزخٽ ٳِ حٿڄٔـي ٳٸخٽ أٛلخرو ڃو ڃو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ ٳِ حٿڄٔـي ًأٛلخرو ڃ٬و اً ؿخء أ٫َ
ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٍِڃٌه ى٫ٌه ػڂ ى٫خه ٳٸخٽ ٿو اڅ ىٌه حٿڄٔخؿي ٙ طٜڀق ٿِ٘ء حهلل ٛڀَ حهلل ٫

ء أً ٻڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انڄخ ىِ ٿٸَحءس حٿٸَآڅ ڃن حٿٸٌٍ ًحٿزٌٽ ًحٿوٚ
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿَؿپ ڃن حٿٸٌځ ٷڂ ٳخثظنخ ريٿٌ ڃن ًًٻَ حهلل ًحٿٜٚس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
 ڃخء ٳ٘نو ٫ڀْو ٳؤطخه ريٿٌ ڃن ڃخء ٳ٘نو ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ آلٶ رن ٫زي  - 
 حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أنْ

ء ٍؿپ ٳخ٣ڀ٪ ٳِ حٿزْض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٷخثڄخ ّٜڀِ ٳِ رْظو ٳـخ-
ًٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ رْظو ٳؤهٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓيڄخ ڃن ٻنخنظو ٳٔيىه نلٌ ٫ْنْو 

 كظَ حنَٜٱ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ آلٶ رن ٫زي  - 

 حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـِء حٿيؿخٽ ٳ٤ْؤ حٍٕٝ اٙ ڃټش ًحٿڄيّنش ٳْؤطِ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

حٿڄيّنش ٳْـي رټپ نٸذ ڃن نٸخريخ ٛٴٌٳخ ڃن حٿڄٚثټش ٳْؤطِ ٓزوش حٿـَٱ ٳ٠َْد ًٍحٷو 
 .حٿڄيّنش ػٚع ٍؿٴخص ٳْوَؽ اٿْو ٻپ ڃنخٳٶ ًڃنخٳٸش ٳظَؿٲ

٫زي حهلل ًػخرض ٫ن أنْ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ آلٶ رن - 
 ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌٙ حٿيـَس ٿټنض حڃَإح ڃن حٕنٜخٍ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ؿخء ٍؿپ ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٜٚس ٳٸخٽ حٿلڄي هلل كڄيح ٻؼَْح ٣ْزخ ڃزخٍٻخ -

ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜٚس ٷخٽ أّټڂ حٿٸخثپ ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ ٳؤٍځ حٿٸٌځ  ٳْو
ٷخٽ ٳؤ٫خىىخ ػٚع ڃَحص ٳٸخٽ ٍؿپ أنخ ٷڀظيخ ًڃخ أٍىص ريخ اٙ حٿوَْ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸي حرظيٍىخ حػنخ ٫َ٘ ڃڀټخ ٳڄخ ىًٍح ٻْٲ ّټظزٌنيخ كظَ ٓؤٿٌح ٍريڂ ٫ِ ًؿپ حهلل 
 .ظزٌىخ ٻڄخ ٷخٽ ٫زيُٷخٽ حٻ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

رْنڄخ أنخ أَْٓ ٳِ حٿـنش ٳبًح أنخ رنيَ كخٳظخه ٷزخد حٿيٍ حٿڄـٌٱ ٷخٽ ٳٸڀض ڃخ ىٌح ّخ ؿزَّپ -
ٷخٽ ٳ٠َرض رْيُ ٳبًح ٣ْنو ڃٔٺ أًٳَ ًٷخٽ  ٷخٽ ىٌح حٿټٌػَ حٿٌُ أ٤٫خٹ ٍرٺ ٫ِ ًؿپ

 ٫ٴخڅ حٿڄـٌٱ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ أهزَنِ ٷظخىس ٷخٽ= - 
 كيػنِ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷنض ٗيَح ػڂ طَٻو.-
خڅ ٷخٽ كيػنخ ُّي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ًكيػنخ ٫ٴ - 

 ارَحىْڂ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٫ظيٿٌح ٳِ حٿٔـٌى ًٙ ّز٢ٔ أكيٻڂ ًٍح٫ْو ٻخٿټڀذ -

 ًٙ ّزِٵ رْن ّيّو ًٙ ٫ن ّڄْنو ٳبنڄخ ّنخؿِ ٍرو ًٿټن ٫ن ّٔخٍه أً طلض ٷيڃو.
ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٫ٴخڅ  - 

 كيػنخ ٷظخىس أڅ أنٔخ أهزَه
أڅ حٿِرَْ ٫ًزي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٗټٌح اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٸڄپ ٳخٓظؤًنخ ٳِ -

ٯِحس ٿيڄخ ٳَهٚ ٿيڄخ ٳِ ٷڄْٚ حٿلََّ ٷخٽ ريِ ٷخٽ أنْ ٳَأّض ٫ڀَ ٻپ ًحكي ڃنيڄخ 
 ٷڄٜخ ڃن كََّ.

 رِ كيػنخ ريِ ًكيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٙ أنزؤنخ ىڄخځ ٷخٽ ٫ٴخڅ كيػنخ ًٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
ريِ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ ٍؿٚ ڃن أىپ حٿزخىّش أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃظَ -

حٿٔخ٫ش ٷخٽ ًّڀٺ ًڃخ أ٫يىص ٿڀٔخ٫ش ٷخٽ ڃخ أ٫يىص ٿيخ ْٗجخ اٙ أنِ أكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ 
ًٓڀڂ ٳبنٺ ڃ٪ ڃن أكززض ٷخٽ ٷخٽ أٛلخرو نلن ٻٌٿٺ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًأنظڂ ٻٌٿٺ ٷخٽ ٳٴَكٌح ٌّڃجٌ ٳَكخ ٗيّيح ٷخٽ ٳڄَ ٯٚځ ٿڀڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ أنْ ًٻخڅ 
نِ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ّئهَ ىٌح ٳڀن ّيٍٻو حٿيَځ كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش ڃن أٷَح

 ًٷخٽ ٫ٴخڅ ٳٴَكنخ ريخ ٌّڃجٌ ٳَكخ ٗيّيح.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ= - 
ٓؤٿض أنْ رن ڃخٿٺ أه٠ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿڂ ّزڀٮ ًٿٺ انڄخ ٻخڅ ِٗء -

 ٳِ ٛيٯْو ًٿټن أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو ه٠ذ رخٿلنخء ًحٿټظڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ= - 
ىڄخځ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ ّيٌىّخ ڃَ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو  كيػنخ-

ٳٸخٽ حٿٔخځ ٫ڀْټڂ ٳَى ٫ڀْو أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ انڄخ ٷخٽ حٿٔخځ ٫ڀْټڂ ٳؤهٌ حٿْيٌىُ ٳـِء رو ٳخ٫ظَٱ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 .خٿٌحڂ ڃخ ٷٍىً ٫ڀْي
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ= - 
كيػنخ أرخڅ رن ِّّي كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٿٌ أڅ -

ٙرن آىځ ًحىّْن ڃن ڃخٽ ٙرظَٰ ًحىّخ ػخٿؼخ ًٙ ّڄٖ ؿٌٱ حرن آىځ اٙ حٿظَحد ٷخٽ ٫ٴخڅ ػڂ 
 ّظٌد حهلل ٫ڀَ ڃن طخد.
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-٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=  كيػنخ - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ ٻخڅ ٙرن آىځ ًحىّْن ٳٌٻَ ڃؼڀو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًكيػنخ ريِ ٷخٙ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ٷظخىس ًٷخٽ= - 
ن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّيَځ حرن آىځ ًّ٘ذ ٫ٴخڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ر-

 ڃنو حػنظخڅ حٿلَٙ ٫ڀَ حٿڄخٽ ًحٿلَٙ ٫ڀَ حٿ٬ڄَ. 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ًكيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٙ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ٷظخىس كيػنخ أنْ  - 

ڃن حٕنٜخٍ ٳٸخٽ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ نوٚ ٕځ ڃزَ٘ح حڃَأس 
ڃن ٯَّ ىٌح حٿَّٰ أڃٔڀڂ أځ ٻخٳَ ٷخٿٌح ڃٔڀڂ ٷخٽ ٙ َّّٰ ڃٔڀڂ ٯَٓخ ٳْؤٻپ ڃنو انٔخڅ 

 أً ىحرش أً ٣خثَح اٙ ٻخڅ ٿو ٛيٷش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ أرٌ حٿ٬ٌحځ حٿٸ٤خڅ ٷخٽ= - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ أرِ ًىٌ ٫ڄَحڅ رن ىحًٍ ًىٌ أ٫ڄَ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظوڀٲ حرن أځ ڃټظٌځ ٫ڀَ حٿڄيّنش ڃَطْن ّٜڀِ ريڂ ًىٌ أ٫ڄَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ؿََّ رن كخُځ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٫ڀَ حٕهي٫ْن.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلظـڂ ػٚػخ ًحكيس ٫ڀَ ٻخىڀو ًحػنظْن -
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ؿََّ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ٷظخىس ٷخٽ ٷڀض ٙنْ ٻْٲ ٻخنض ٷَحءس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻخڅ ّڄي -

 ٌٛطو ڃيح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ًكيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٷظخىس  - 

 ٫ن أنْ
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن ٷٌٽ ٙ ّٔڄ٪ ٫ًڄپ ٙ  أڅ-

 َّٳ٪ ًٷڀذ ٙ ّو٘٪ ٫ًڀڂ ٙ ّنٴ٪.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ كڄخى كيػنخ ٷظخىس ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
ڃن حٿزَٙ ًحٿـنٌڅ ًحٿـٌحځ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ -

 ًڃن ِٓء حٕٓٸخځ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّڄَ رخٿؼڄَس ٳڄخ ّڄن٬و ڃن أهٌىخ اٙ ڃوخٳش أڅ -

 طټٌڅ ٛيٷش.
 ٷظخىس ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى كيػنخ - 
أڅ ؿخٍّش ًؿي ٍأٓيخ رْن كـَّن ٳٸْپ ٿيخ ڃن ٳ٬پ رٺ ىٌح أٳٚڅ أٳٚڅ كظَ ٓڄَ -

حٿْيٌىُ ٳؤًڃؤص رَأٓيخ ن٬ڂ ٳؤهٌ حٿْيٌىُ ٳخ٫ظَٱ ٳؤڃَ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٳَٝ ٍأٓو رخٿلـخٍس.

 أنْ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ أرٌ ىٚٽ ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن - 
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أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫ًينِ ٍرِ ٫ِ ًؿپ أڅ ّيهپ ڃن أڃظِ حٿـنش ڃخثش أٿٲ -
ٳٸخٽ أرٌ رټَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ُىنخ ٷخٽ ٿو ًىټٌح ًأٗخٍ رْيه ٷخٽ ّخ نزِ حهلل ُىنخ ٳٸخٽ ًىټٌح 

 ّخ حرنًأٗخٍ رْيه ٷخٽ ّخ نزِ حهلل ُىنخ ٳٸخٽ ًىټٌح ٳٸخٽ ٫ڄَ ٷ٤ٺ ّخ أرخ رټَ ٷخٽ ڃخ ٿنخ ًٿٺ 
حٿو٤خد ٷخٽ ٿو ٫ڄَ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخىٍ أڅ ّيهپ حٿنخّ حٿـنش ٻڀيڂ رلٴنش ًحكيس ٷخٽ 

 .حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛيٵ ٫ڄَ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ أرٌ ىٚٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ّٔظ٬ـپ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ِّحٽ حٿ٬زي روَْ ڃخ ٿڂ -

 ٻْٲ ّٔظ٬ـپ ٷخٽ ّٸٌٽ ى٫ٌص ٍرِ ٳڀڂ ّٔظـذ ٿِ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ٷخٽ= - 
كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٌ ط٬ڀڄٌڅ ڃخ أ٫ڀڂ ٿ٠لټظڂ ٷڀْٚ -

 ًٿزټْظڂ ٻؼَْح.
نِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ر٬ؼض أنخ ًحٿٔخ٫ش ٻيخطْن ًٍٳ٪ أٛز٬ْو حٿٔزخرش ًحٿ٤ٌَٓ 
 ٳ٠پ أكيحىڄخ ٫ڀَ حٕهٍَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ًكيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض  - 
خٽ ٫ٴخڅ كيػنخ ػخرض ٷخٽ أنْ ٻنخ نيْنخ ٳِ حٿٸَآڅ أڅ نٔؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ

٫ن ِٗء ٷخٽ ًٻخڅ ٬ّـزنخ أڅ ّـِء حٿَؿپ ڃن أىپ حٿزخىّش حٿ٬خٷپ ّٔؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
و ًٓڀڂ ٷخٽ ٳـخء ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ ڃلڄي أطخنخ ٌٍٓٿٺ ٫ًُڂ ٿنخ أنٺ ط٫ِڂ أڅ حهلل ٫ِ حهلل ٫ڀْ

ٽ ٛيٵ ٷخٽ ٳڄن هڀٶ حٿٔڄخء ٷخٽ حهلل ٷخٽ ٳڄن هڀٶ حٍٕٝ ٷخٽ حهلل ٷخٽ ٳڄن ًؿپ أٍٓڀٺ ٷخ
ًنٜذ حٿـزخٽ آهلل أٍٓڀٺ  نٜذ ىٌه حٿـزخٽ ٷخٽ حهلل ٷخٽ ٳزخٿٌُ هڀٶ حٿٔڄخء ًهڀٶ حٍٕٝ

ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٫ًُڂ ٌٍٓٿٺ أڅ ٫ڀْنخ هڄْ ٛڀٌحص ٳِ ٌّڃنخ ًٿْڀظنخ ٷخٽ ٛيٵ ٷخٽ ٳزخٿٌُ 
ٷخٽ ٫ًُڂ ٌٍٓٿٺ أڅ ٫ڀْنخ ُٻخس ٳِ أڃٌحٿنخ ٷخٽ ٛيٵ ٷخٽ أٍٓڀٺ آهلل أڃَٹ ريٌح ٷخٽ ن٬ڂ 

څ ٳِ ٳزخٿٌُ أٍٓڀٺ آهلل أڃَٹ ريٌح ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٫ًُڂ ٌٍٓٿٺ أڅ ٫ڀْنخ ٌٛځ ٗيَ ٍڃ٠خ
ٓنظنخ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٷخٽ ٛيٵ ٷخٽ ٳزخٿٌُ أٍٓڀٺ آهلل أڃَٹ ريٌح ٷخٽ ن٬ڂ ٫ًُڂ ٌٍٓٿٺ أڅ ٫ڀْنخ 

أٍٓڀٺ آهلل أڃَٹ ريٌح ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٫ٴخڅ  حٿلؾ ڃن حٓظ٤خ٩ اٿْو ٓزْٚ ٷخٽ ٛيٵ ٷخٽ ٳزخٿٌُ
ػڂ ًٿَ ػڂ ٷخٽ ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ٙ أُّي ًٙ أنظٸٚ ڃنين ْٗجخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ًٓڀڂ ٿجن ٛيٵ ٿْيهڀن حٿـنش. ٫ڀْو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳـجض ٳٸڄض هڀٴو ٷخٽ ًؿخء ٍؿپ ٳٸخځ  ٻخڅ حٿنزِ-

اٿَ ؿنزِ ػڂ ؿخء آهَ كظَ ٻنخ ٍى٤خ ٳڀڄخ أكْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنخ هڀٴو 
طـٌُ ٳِ حٿٜٚس ػڂ ٷخځ ٳيهپ ڃنِٿو ٳٜڀَ ٛٚس ٿڂ ّٜڀيخ ٫نينخ ٷخٽ ٳڀڄخ أٛزلنخ ٷخٽ ٷڀنخ 

ْڀش ٷخٽ ن٬ڂ ٳٌحٹ حٿٌُ كڄڀنِ ٫ڀَ حٿٌُ ٛن٬ض ٷخٽ ػڂ أهٌ نض رنخ حٿڀّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳ٤
هلل ٌّحٛپ ًًحٹ ٳِ آهَ حٿ٘يَ ٷخٽ ٳؤهٌ ٍؿخٽ ٌّحٛڀٌڅ ڃن أٛلخرو ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ ح
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ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ رخٽ ٍؿخٽ ٌّحٛڀٌڅ انټڂ ٿٔظڂ ڃؼڀِ أڃخ ًحهلل ٿٌ ڃي ٿِ حٿ٘يَ 
 ٿٌحٛڀض ًٛخٙ ّي٩ حٿڄظ٬ڄٸٌڅ ط٬ڄٸيڂ.

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ًكيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن كيػنخ ٫زي ح - 
 ػخرض ٫ن أنْ

ىهپ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ىٌ اٙ أنخ ًأڃِ ًأځ كَحځ هخٿظِ ٷخٽ ٳٸخٽ -
ٷٌڃٌح ٳٖٛڀَ ٿټڂ ٳِ ٯَْ ًٷض ٛٚس ٷخٽ كـخؽ ٷخٽ ٳٜڀَ رنخ ٛٚس ٷخٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ 

ٔخ ٷخٽ ؿ٬ڀو ٫ڀَ ّڄْنو ٷخٽ ػڂ ى٫خ ٿنخ أىپ حٿزْض رټپ هَْ ڃن هَْ حٿينْخ ٿؼخرض أّن ؿ٬پ أن
ڂ ٷخٽ ٳي٫خ ٿِ رټپ هَْ ٷخٽ ريِ ٽ ٷخٿض أڃِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل هٌّيڃٺ حى٩ حهلل ٿو ػًحٓهَس ٷخ

 ًٻخڅ ٳِ آهَ ڃخ ى٫خ رو حٿڀيڂ أٻؼَ ڃخٿو ًًٿيه ًرخٍٹ ٿو ٳْو.
خٙ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ًكيػنخ ىخٗڂ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷ - 

 حرن حٿڄَْٰس ٷخٽ ٫ٴخڅ كيػنخ ػخرض كيػنخ أنْ ٷخٽ=
ْو ًٓڀڂ ًٿي ٿِ حٿڀْڀش ٯٚځ ٳٔڄْض ربٓڂ أرِ ارَحىْڂ ٷخٽ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

ْو ىٳ٬و اٿَ أځ ْٓٲ حڃَأس ٷْن ّٸخٽ ٿو أرٌ ْٓٲ رخٿڄيّنش ٷخٽ ٳخن٤ڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ
ًٓڀڂ ّؤطْو ًحن٤ڀٸض ڃ٬و ٳخنظيْض اٿَ أرِ ْٓٲ ًىٌ ّنٴن رټَْه ًٷي حڃظٚ حٿزْض ىهخنخ ٷخٽ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸڀض ّخ أرخ ْٓٲ ؿخء ٌٍٓٽ  ٳؤ٫َٓض حٿڄِ٘ رْي ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤڃٔٺ ٷخٽ ٳـخءه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي٫خ رخٿٜزِ 

اٿْو ٷخٽ أنْ ٳڀٸي ٍأّظو رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّټْي رنٴٔو ٷخٽ ٳ٠ڄو 
خٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طيڃ٪ ٳيڃ٬ض ٫ْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ

حٿ٬ْن ًّلِڅ حٿٸڀذ ًٙ نٸٌٽ اٙ ڃخ َِّٟ ٍرنخ ٫ِ ًؿپ ًحهلل انخ رٺ ّخ ارَحىْڂ 
 .ٿڄلًِنٌڅ

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٙ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض كيػنخ  - 
 ٷخٽ ٷخٽ أنْ ٫ڄِ ٷخٽ ىخٗڂ حنْ رن حٿن٠َ=

ٓڄْض رو ٿڂ ّ٘يي ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ريٍ ٷخٽ ٳ٘ٴٶ ٫ڀْو ًٷخٽ ٳِ أًٽ -
ڃ٘ييح ٳْڄخ ر٬ي ڃ٪  ڃ٘يي ٗييه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯزض ٫نو ٿجن أٍحنِ حهلل

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿَّْن حهلل ڃخ أٛن٪ ٷخٽ ٳيخد أڅ ّٸٌٽ ٯَْىخ ٷخٽ ٳ٘يي ڃ٪ 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ أكي ٷخٽ ٳخٓظٸزپ ٬ٓي رن ڃ٬خً ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو أنْ ّخ أرخ  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

ه ر٠٪ ٫ڄًَ أّن ًحىخ ٿَّق حٿـنش أؿيه ىًڅ أُكي ٷخٽ ٳٸخطڀيڂ كظَ ٷظپ ٳٌؿي ٳِ ؿٔي
ًػڄخنٌڅ ڃن َٟرو ٬٣ًنو ًٍڃْش ٷخٽ ٳٸخٿض أهظو ٫ڄظِ حٿَرْ٪ رنض حٿن٠َ ٳڄخ ٫َٳض 

ڃخ ٫خىيًح حهلل ٫ڀْيڂ ٳڄنيڂ ڃن ٷ٠َ نلزو  أهِ اٙ رزنخنو ًنِٿض ىٌه حّٓش ٍؿخٽ ٛيٷٌح
 ًڃنيڂ ڃن ّنظ٨َ ًڃخ ريٿٌح طزيّٚ ٷخٽ ٳټخنٌح ًَّڅ أنيخ نِٿض ٳْو ًٳِ أٛلخرو.

ريِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض ٷخٽ ٷخٽ  كيػنخ كي أرِ كيػنخ - 
أنْ انِ ٿٸخ٫ي ٫ني حٿڄنزَ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ اً ٷخٽ ر٬ٞ 
أىپ حٿڄٔـي ّخ ٌٍٓٽ حهلل كزْ حٿڄ٤َ ىڀټض حٿڄٌحِٗ حى٩ حهلل أڅ ّٔٸْنخ ٷخٽ أنْ ٳَٳ٪ ّيّو 

ڃخ أٍٍ ٳِ حٿٔڄخء ڃن ٓلخد ٳآٿٲ رْن حٿٔلخد ٷخٽ ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٌٍٓٽ حهلل ٛ
نٴٔو أڅ  كـخؽ ٳآٿٲ حهلل رْن حٿٔلخد ٳٌأٿنخ ٷخٽ كـخؽ ٬ْٓنخ كظَ ٍأّض حٿَؿپ حٿ٘يّي طيڄو
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ّؤطِ أىڀو ٳڄ٤َنخ ٓز٬خ ًهَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٳِ حٿـڄ٬ش حٿڄٸزڀش اً 
زْ حٿٔٴخٍ حى٩ حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ٷخٽ ر٬ٞ أىپ حٿڄٔـي ّخ ٌٍٓٽ حهلل طييڃض حٿزٌْص ك

َّٳ٬يخ ٫نخ ٷخٽ ٳَٳ٪ ّيّو ٳٸخٽ حٿڀيڂ كٌحٿْنخ ًٙ ٫ڀْنخ ٷخٽ ٳظٸٌٍ ڃخ ٳٌٵ ٍأٓنخ ڃنيخ كظَ 
 .ٳِ اٻڀْپ ّڄ٤َ ڃخ كٌٿنخ ًٙ نڄ٤َٻخڅ 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ٫خڃَ حٕنٜخٍُ ٷخٽ= - 
طَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸيف ڃن ڃخء ٳظٌٟؤ ٷخٽ ٳٸڀض ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ أ-

ٕنْ أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٟؤ ٫ني ٻپ ٛٚس ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٷڀض ٳؤنظڂ ٷخٽ 
 ٻنخ نٜڀِ حٿٜڀٌحص رٌٌٟء ًحكي ٷخٽ ػڂ ٓؤٿظو ر٬ي ًٿٺ ٳٸخٽ ڃخ ٿڂ نليع.

 ّليع ٫ن أرِ حٿظْخف ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ٗزش - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ أڅ ّزنِ حٿڄٔـي ّٜڀِ -

 ٳِ ڃَحرٞ حٿٰنڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن حٿڄوظخٍ ٫ن ڃٌَٓ رن أنْ ّليع ٫ن أنْ انو ٻخڅ ىٌ ًٌٍٓٽ حهلل -

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأڃو ًهخٿظو ٳٜڀَ ريڂ ٳـ٬پ أنْ ٫ن ّڄْنو ًأڃو ًهخٿظو هڀٴيڄخ ٷخٽ ٛڀ
 ٬ٗزش ٻخڅ ٫زي حهلل رن حٿڄوظخٍ أٗذ ڃنِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=

ٿ٠َ أٛخرو ٳبڅ ٻخڅ ٙ ري ٳخ٫ٚ ٳڀْٸپ حٿڀيڂ أكْنِ ڃخ ٻخنض حٿلْخس  ٙ ّظڄنَ أكيٻڂ حٿڄٌص-
 هَْح ٿِ ًطٌٳنِ اًح ٻخنض حٿٌٳخس هَْح ٿِ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
أڅ هيڃض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َ٘ ٓنْن ًڃخ ٻپ أڃَُ ٻڄخ ّلذ ٛخكزِ -

 ّټٌڅ ڃخ ٷخٽ ٿِ ٳْيخ أٱ ًٙ ٷخٽ ٿِ ٿڂ ٳ٬ڀض ىٌح ًأٙ ٳ٬ڀض ىٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ًىخٗڂ حٿڄ٬نِ ٷخٙ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ػخرض ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
هيڃض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ كظَ اًح ٍأّض أنِ ٷي ٳَٯض ڃن هيڃظِ ٷڀض -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳوَؿض اٿَ ٛزْخڅ ّڀ٬زٌڅ ٷخٽ ٳـجض أن٨َ اٿَ ٿ٬زيڂ ّٸْپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
ٷخٽ ٳـخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڀڂ ٫ڀَ حٿٜزْخڅ ًىڂ ّڀ٬زٌڅ ٳي٫خنِ ٌٍٓٽ حهلل 

ًٓڀڂ ٳز٬ؼنِ اٿَ كخؿش ٿو ٳٌىزض ٳْيخ ًؿڀْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ن حٗطْخڅ حٿٌُ ٻنض آطْيخ ٳْو ٳڀڄخ أطْظيخ ٷخٿض ڃخ ٳِ ٳِء كظَ أطْظو ًحكظزٔض ٫ن أڃِ ٫

ِ ٷڀض ىٌ َٓ كزٔٺ ٷڀض ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كخؿش ٿو ٷخٿض ًڃخ ى
ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٳخكٴ٦ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َٓه ٷخٽ 

 نض ڃليػخ رو ٿليػظٺ رو ّخ ػخرض.ػخرض ٷخٽ ٿِ أنْ ٿٌ كيػض رو أكيح ڃن حٿنخّ أً ٿٌ ٻ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض ٷخٽ= - 
كيػنخ أنْ ٷخٽ ٛخٍص ٛٴْش ٿيكْش ٳِ ڃٸٔڄو ًؿ٬ڀٌح ّڄيكٌنيخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ريخ ڃخ أٍحى ػڂ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًّٸٌٿٌڅ ڃخ ٍأّنخ ٳِ حٿٔزِ ڃؼڀيخ ٷخٽ ٳز٬غ اٿَ ىكْش ٳؤ٤٫خه 
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ىٳ٬يخ اٿَ أڃِ ٳٸخٽ أٛڀلْيخ ٷخٽ ػڂ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن هْزَ كظَ 
ِٽ ػڂ َٟد ٫ڀْيخ حٿٸزش ٳڀڄخ أٛزق ٷخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخڅ ٧يَه ن اًح ؿ٬ڀيخ ٳِ

٫نيه ٳ٠پ ُحى ٳڀْؤطنخ رو ٷخٽ ٳـ٬پ حٿَؿپ ّـِء رٴ٠پ حٿظڄَ ًٳ٠پ حٿٌّٔٶ ًرٴ٠پ 
َ ؿ٬ڀٌح ڃن ًٿٺ ٌٓحىح كْٔخ ٳـ٬ڀٌح ّؤٻڀٌڅ ڃن ًٿٺ حٿلْْ ًَّ٘رٌڅ ڃن حٿٔڄن كظ

طڀٺ ًٿْڄش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو كْخٝ اٿَ ؿنزيڂ ڃن ڃخء حٿٔڄخء ٷخٽ ٳٸخٽ أنْ ٳټخنض 
ًٓڀڂ ٫ڀْيخ ًحن٤ڀٸنخ كظَ اًح ٍأّنخ ؿيٍ حٿڄيّنش ى٘٘نخ اٿْيخ ٳَٳ٬نخ ڃ٤ْنخ ًٍٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل 

ٷخٽ ًٛٴْش هڀٴو ٷي أٍىٳيخ ٷخٽ ٳ٬ؼَص ڃ٤ْش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٤ْظو
ًٙ اٿْيخ كظَ ٷخځ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٩َٜ ٫ًَٛض ٷخٽ ٳڀْْ أكي ڃن حٿنخّ ّن٨َ اٿْو 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔظَىخ ٷخٽ ٳؤطْنخه ٳٸخٽ ٿڂ ط٠َ ٷخٽ ٳيهپ حٿڄيّنش ٳوَؽ 
 ؿٌحٍُ نٔخثو ّظَحءّنيخ ًّ٘ڄظن ر٫َٜظيخ.

 ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ=كي - 
ٿٸي ٍأّض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿْڄش ڃخ ٳْيخ هزِ ًٙ ٿلڂ كْن ٛخٍص ٛٴْش -

 ٿيكْش حٿټڀزِ ٳِ ڃٸٔڄو ٳـ٬ڀٌح ّڄيكٌنيخ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.
ٷخٙ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ًكيػنخ ىخٗڂ - 

 ٫ن أنْ ٷخٽ=
ٿڄخ حنٸ٠ض ٫يس ُّنض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿِّي حًىذ ٳخًٻَىخ ٫ڀِ ٷخٽ -

ٳخن٤ڀٶ كظَ أطخىخ ٷخٽ ًىِ طوڄَ ٫ـْنيخ ٳڀڄخ ٍأّظيخ ٨٫ڄض ٳِ ٛيٍُ كظَ ڃخ أٓظ٤ْ٪ 
ٳٌٿْظيخ ٧يَُ ًٍٻ٠ض ٫ڀَ  أڅ أن٨َ اٿْيخ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَىخ

٫ٸزِ ٳٸڀض ّخ ُّنذ أرَُ٘ أٍٓڀنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٻَٹ ٷخٽ ڃخ أنخ 
جخ كظَ أإحڃَ ٍرِ ٳٸخڃض اٿَ ڃٔـيىخ ًنِٽ ٬ّنِ حٿٸَآڅ ًؿخء ٌٍٓٽ حهلل رٜخن٬ش ْٗ

و ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيهپ ٫ڀْيخ رَْٰ اًڅ ٷخٽ ًٿٸي ٍأّظنخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
ًٓڀڂ أ٬٣ڄنخ حٿوزِ ًحٿڀلڂ ٷخٽ ىخٗڂ كْن ٫َٳض أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤زيخ ٷخٽ 

أىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٬٣ڄنخ حٿوزِ  ىخٗڂ ٳِ كيّؼو ٿٸي ٍأّظنخ كْن
ًحٿڀلڂ ٳوَؽ حٿنخّ ًرٸِ ٍؿخٽ ّظليػٌڅ ٳِ حٿزْض ر٬ي حٿ٬٤خځ ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

طز٬ظو ٳـ٬پ ّظظز٪ كـَ نٔخثو ٳـ٬پ ّٔڀڂ ٫ڀْين ًّٸڀن ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ ٫ڀْو ًٓڀڂ ًح
ي هَؿٌح أً أهزَ ٷخٽ ٳخن٤ڀٶ كظَ ىهپ ًؿيص أىڀٺ ٷخٽ ٳڄخ أىٍُ أنخ أهزَطو أڅ حٿٸٌځ ٷ

حٿزْض ٳٌىزض أىهپ ڃ٬و ٳؤٿٸَ حٿٔظَ رْنِ ًرْنو ًنِٽ حٿلـخد ٷخٽ ٦٫ً حٿٸٌځ رڄخ ٨٫ًٌح 
رٌْص حٿنزِ اٙ أڅ ّئًڅ ٿټڂ اٿَ ٬٣خځ ٯَْ نخ٧َّن ًٙ رو ٷخٽ ىخٗڂ ٳِ كيّؼو ٙ طيهڀٌح 

 ٔظلِ ڃن حٿلٶ.ڃٔظؤنْٔن ٿليّغ اڅ ًٿټڂ ٻخڅ ّئًُ حٿنزِ ٳْٔظلِ ڃنټڂ ًحهلل ٙ ّ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ػٌح أرخ ٣ڀلش رخرنو كظَ أٻٌڅ أنخ ڃخص حرن ٙرِ ٣ڀلش ڃن أځ ٓڀْڂ ٳٸخٿض ٕىڀيخ ٙ طلي-

أكيػو ٷخٽ ٳـخء ٳٸَرض اٿْو ٫٘خء ٳؤٻپ ًَٗد ٷخٽ ػڂ طٜن٬ض ٿو أكٔن ڃخ ٻخنض طٜن٪ 
ٷزپ ًٿٺ ٳٌٷ٪ ريخ ٳڀڄخ ٍأص أنو ٷي ٗز٪ ًأٛخد ڃنيخ ٷخٿض ّخ أرخ ٣ڀلش أٍأّض اڅ ٷٌڃخ 

ٔذ حرنٺ ض ٣ًڀزٌح ٫خٍّظيڂ أٿيڂ أڅ ّڄن٬ٌىڂ ٷخٽ ٙ ٷخٿض ٳخكظأ٫خًٍح ٫خٍّظيڂ أىپ رْ
ٳخن٤ڀٶ كظَ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه رڄخ ٻخڅ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
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ٿټڄخ ٳِ ٿْڀظټڄخ ٷخٽ ٳلڄڀض ٷخٽ ٳټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٍٹ حهلل
 ٳِ ٓٴَ ًىِ ڃ٬و ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أطَ حٿڄيّنش ڃن ٓٴَ ٙ ٤َّٷيخ

٣ًَٷخ ٳينٌح ڃن حٿڄيّنش ٳ٠َريخ حٿڄوخٝ ًحكظزْ ٫ڀْيخ أرٌ ٣ڀلش ًحن٤ڀٶ ٌٍٓٽ حهلل 
ّخ ٍد انٺ ٿظ٬ڀڂ أنو ٬ّـزنِ أڅ أهَؽ ڃ٪ ٌٍٓٿٺ اًح  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أرٌ ٣ڀلش

هَؽ ًأىهپ ڃ٬و اًح ىهپ ًٷي حكظزٔض رڄخ طٍَ ٷخٽ طٸٌٽ أځ ٓڀْڂ ّخ أرخ ٣ڀلش ڃخ أؿي حٿٌُ 
ٷخٽ ًَٟريخ حٿڄوخٝ كْن ٷيڃٌح ٳٌٿيص ٯٚڃخ ٳٸخٿض ٿِ أڃِ ّخ أنْ ٙ  ٻنض أؿي ٳخن٤ڀٸنخ

٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳڀڄخ أٛزلض حكظڄڀظو  ٬َّٟنو أكي كظَ طٰيًح رو ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
ًحن٤ڀٸض رو اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٜخىٳظو ًڃ٬و ڃْٔڂ ٳڀڄخ ٍآنِ ٷخٽ ٿ٬پ 

٪ حٿڄْٔڂ ٷخٽ ٳـجض رو ٳ٬ٌٟظو ٳِ كـَه ٷخٽ ًى٫خ ٌٍٓٽ أځ ٓڀْڂ ًٿيص ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ ٳٌٟ
كظَ ًحرض ػڂ ٷٌٳيخ ٳِ ٳِ  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ـٌس ڃن ٫ـٌس حٿڄيّنش ٳٚٻيخ ٳِ ٳْو

حٿٜزِ ٳـ٬پ ّظڀڄ٦ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حن٨ًَح اٿَ كذ حٕنٜخٍ حٿظڄَ 
 ٷخٽ ٳڄٔق ًؿيو ًٓڄخه ٫زي حهلل.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٷخٽ أهزَنِ ٫خٛڂ رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٫زي  - 
٫ن ح ٷخٽ ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿي ٫ڀَ ِٗء ٷ٢ ڃخ ًؿي ٫ڀَ 

أٛلخد رجَ ڃ٬ٌنش أٛلخد َّٓش حٿڄنٌٍ رن ٫ڄًَ ٳڄټغ ٗيَح ّي٫ٌ ٫ڀَ حٿٌّن أٛخرٌىڂ 
 ٫ًْٜش ًٿلْخڅ ًىڂ ڃن رنِ ٓڀْڂ. ٳِ ٷنٌص ٛٚس حٿ٬يحس ّي٫ٌ ٫ڀَ ٫ٍپ ًًٻٌحڅ

زَنِ أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ڃ٬ڄَ ٷخٽ ٷخٽ حٿِىَُ ًأه - 
 =رن ڃخٿٺ ٷخٽ

ٷخٽ ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ حٗػنْن ٻ٘ٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓظَ حٿلـَس ٳَأٍ أرخ رټَ -
ًىٌ ّزظٔڂ ٷخٽ ًٻينخ أڅ ًىٌ ّٜڀِ رخٿنخّ ٷخٽ ٳن٨َص اٿَ ًؿيو ٻخنو ًٍٷش ڃٜلٲ 

نٴظظن ٳِ ٛٚطنخ ٳَكخ ٿَإّش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٍحى أرٌ رټَ أڅ ّنټٚ 
ٳؤٗخٍ اٿْو أڅ ٻڄخ أنض ػڂ أٍهَ حٿٔظَ ٳٸزٞ ڃن ٌّڃو ًٿٺ ٳٸخځ ٫ڄَ ٳٸخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٿڂ 

انِ ّڄض ًٿټن ٍرو أٍٓپ اٿْو ٻڄخ أٍٓپ اٿَ ڃٌَٓ ٳڄټغ ٫ن ٷٌڃو أٍر٬ْن ٿْڀش ًحهلل 
ٍٕؿٌ أڅ ٬ّْٖ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ّٸ٤٪ أّيُ ٍؿخٽ ڃن حٿڄنخٳٸْن 

 څ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ڃخص.ًأٿٔنظيڂ ٫ِّڄٌڅ أً ٷخٽ ّٸٌٿٌ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ= - 
زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًهيڃو ًٛلزو أڅ أرخ رټَ ٻخڅ أهزَنِ أنْ رن ڃخٿٺ ًٻخڅ ڃ٪ حٿن-

ّٜڀِ ٿيڂ ٳِ ًؿ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌُ طٌٳِ ٳْو كظَ اًح ٻخڅ ٌّځ حٗػنْن ٳٌٻَ 
 حٿليّغ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق رن ٻْٔخڅ ٷخٽ ٷخٽ= - 
ٻخڅ ّٜڀِ ريڂ ٳِ ًؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  حرن ٗيخد أهزَنِ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حرخ رټَ-

٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌُ طٌٳِ ٳْو ٻخڅ ٌّځ حٗػنْن ًىڂ ٛٴٌٱ اٿَ حٿٜٚس ٷخٽ ٻ٘ٲ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓظَ حٿلـَس ٳٌٻَ ڃ٬نخه.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن  - 
رټض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ّخ حرظخه ڃن ٍرو ڃخ أىنخه ّخ أرظخه ڃخٿٺ أڅ ٳخ٣ڄش 

 اٿَ ؿزَّپ أن٬خه ّخ أرظخه ؿنش حٿٴَىًّ ڃؤًحه.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض ٫ن حنْ ٷخٽ= - 
ٳٸڀن ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أهٌ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿنٔخء كْن رخ٬ّين أڅ ٙ ّنلن -

نٔخء أ٬ٓيننخ ٳِ حٿـخىڀْش ٳن٬ٔيىن ٳِ حٗٓٚځ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ا٬ٓخى ٳِ 
حٗٓٚځ ًٙ ٰٗخٍ ًٙ ٫ٸَ ٳِ حٗٓٚځ ًٙ ؿڀذ ٳِ حٗٓٚځ ًٙ ؿنذ ًڃن حنظيذ ٳڀْْ 

 ڃنخ.
 ن حنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ - 
ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًًٿٺ ٳِ حٿٔلَ ّخ أنْ انِ أٍّي حٿْٜخځ ٳؤ٬٣ڄنِ -

ْٗجخ ٷخٽ ٳـجظو رظڄَ ًانخء ٳْو ڃخء ر٬ي ڃخ أًڅ رٚٽ ٳٸخٽ ّخ أنْ حن٨َ انٔخنخ ّؤٻپ ڃ٬ِ ٷخٽ 
ٳي٫ٌص ُّي رن ػخرض ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ َٗرض َٗرش ٌّٓٶ ًأنخ أٍّي حٿْٜخځ ٷخٽ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ أٍّي حٿْٜخځ ٳظٔلَ ڃ٬و ًٛڀَ ٍٻ٬ظْن ػڂ هَؽ 

 ٳؤٷْڄض حٿٜٚس.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض ٫ن حنْ ٷخٽ= - 
هيڃض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َ٘ ٓنْن ٙ ًحهلل ڃخ ٓزنِ ٷ٢ ًٙ ٷخٽ ٿِ أٱ ٷ٢ -

 ِ ٿِ٘ء ٳ٬ڀظو ِٿَڂ ٳ٬ڀظو ًٙ ٿِ٘ء ٿڂ أٳ٬ڀو أٙ ٳ٬ڀظو.ًٙ ٷخٽ ٿ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
نِٽ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٰٴَ ٿٺ حهلل ڃخ طٸيځ ڃن ًنزٺ ًڃخ طؤهَ ڃَؿ٬نخ ڃن -

أنِٿض ٫ڀِ آّش أكذ اٿِ ڃڄخ ٫ڀَ حٍٕٝ ػڂ حٿليّزْش ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸي 
ٷَأىخ ٫ڀْيڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح ىنْجخ ڃَّجخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٸي رْن حهلل ٫ِ ًؿپ 

ڃخًح ّٴ٬پ رٺ ٳڄخًح ّٴ٬پ رنخ ٳنِٿض ٫ڀْيڂ ٿْيهپ حٿڄئڃنْن ًحٿڄئڃنخص ؿنخص كظَ رڀٮ  ٿٺ
 .ٳٌُح ٨٫ْڄخ

رَحىْڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ا - 
 أنْ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّټٌڅ ٳِ أڃظِ حهظٚٱ ًٳَٷش ّوَؽ ڃنيڂ ٷٌځ -
ّٸَإًڅ حٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ طَحٷْيڂ ْٓڄخىڂ حٿلڀٶ ًحٿظٔزْض ٳبًح ٍأّظڄٌىڂ ٳؤنْڄٌىڂ حٿظٔزْض 

 ٬ّنِ حٓظجٜخٽ حٿ٬َ٘ حٿٸَْٜ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 اٙ أٛڀِ ٿټڂ ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ ريڂ ٛٚس كٔنش ٿڂ ٤ٌّٽ ٳْيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ   - 

 =ٷخٽ
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ىحٍنخ ٳلڀذ ٿو ىحؿن ٳ٘خرٌح ٿزنيخ رڄخء حٿيحٍ ػڂ -

نخًٿٌه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَ٘د ًأرٌ رټَ ٫ن ّٔخٍه ًأ٫َحرِ ٫ن ّڄْنو ٳٸخٽ ٿو 
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٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أ٢٫ أرخ رټَ ٫نيٹ ًهِ٘ أڅ ٤٬ّْو ح٫َٕحرِ ٷخٽ ٳؤ٤٫خه ح٫َٕحرِ ػڂ 
 ٳخّٕڄن.ٷخٽ حّٕڄن 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ  - 
 ٷخٽ=

ٷخٽ ڃَ رـنخُس ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أػنٌح ٫ڀْيخ ٳٸخٿٌح ٻخڅ ڃخ ٫ڀڄنخ -
٫ڀْيخ  رلذ حهلل ًٌٍٓٿو ًأػنٌح ٫ڀْو هَْح ٳٸخٽ ًؿزض ػڂ ڃَ ٫ڀْو رـنخُس أهٍَ ٳٸخٽ أػنٌح

 ٳٸخٿٌح رجْ حٿڄَء ٻخڅ ٳِ ىّن حهلل ٳٸخٽ ًؿزض أنظڂ ٗييحء حهلل ٳِ حٍٕٝ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ى٘خځ رن كٔخڅ ًًٍف كيػنخ ى٘خځ  - 

 رن كٔخڅ ٫ن ڃًَحڅ ًٿِ ىني حرنش حٿڄيڀذ=
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٷخٽ ًٍف أٍٓڀظنِ ىني اٿَ أنْ رن ڃخٿٺ ًٿڂ ّٸپ ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ ح-

 كخؿش ٳٔڄ٬ظو ّليع أٛلخرو أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿٌٛخٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس كيػنخ أٌّد حٗٳَّٸِ ٫ن  - 

 آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٌّځ كنْن ڃن طٴَى ريځ ٍؿپ ٳٸظڀو ٳڀو ٓڀزو ٷخٽ ٳـخء ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 أرٌ ٣ڀلش رٔڀذ أكي ٫ًَّ٘ن ٍؿٚ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش ٫ن ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
ؿخء أرٌ ٣ڀلش ٌّځ كنْن ٠ّلٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أځ ٓڀْڂ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ -

ڂ طَ اٿَ أځ ٓڀْڂ ڃظٸڀيس هنـَح ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ طٜن٬ْن رو حهلل أٿ
 ّخ أځ ٓڀْڂ ٷخٿض أٍىص اڅ ىنخ ڃنِ أكي ڃنيڂ ٬٣نظو رو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃًَحڅ رن ڃ٬خًّش ٷخٽ= - 
ٌٽ حهلل أهزَنِ ىٚٽ رن ٌّٓي أرٌ ڃ٬ڀَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ًىٌ ّٸٌٽ أىيّض ٿَٓ-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚع ٣ٌحثَ ٳؤ٬٣ڂ هخىڃو ٣خثَح ٳڀڄخ ٻخڅ حٿٰي أطظو رو ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ 
 حهلل أٿڂ أنيٺ أڅ طَٳ٬ِ ْٗجخ ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّؤطِ رَُٵ ٻپ ٯي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃًَحڅ رن ڃ٬خًّش كيػنخ كن٨ڀش رن ٫زي حهلل حٿٔيًِٓ ٷخٽ  - 
 ٷخٽ= كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ

ٷخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أكينخ ّڀٸَ ٛيّٸو أّنلنِ ٿو ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ًٓڀڂ ٙ ٷخٽ ٳْڀظِڃو ّٸزڀو ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳْٜخٳلو ٷخٽ ن٬ڂ اڅ ٗخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنِ ّلَْ ٫ن أرِ  - 
رش حٿـَڃِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= ٷيځ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٻؼَْ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٷٚ

ًٓڀڂ ػڄخنْش نٴَ ڃن ٫ټپ ٳؤٓڀڄٌح ٳخؿظًٌح حٿڄيّنش ٳؤڃَىڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
أڅ ّؤطٌح حرپ حٿٜيٷش ٳَْ٘رٌح ڃن أرٌحٿيخ ًأٿزخنيخ ٳٴ٬ڀٌح ٳٜلٌح ٳخٍطيًح ًٷظڀٌح ٫ٍخطيخ أً 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٣ڀزيڂ ٷخٳش ٳؤطَ ريڂ ٳٸ٤٪ أّيّيڂ ٫ٍخءىخ ًٓخٷٌىخ ٳز٬غ ٌٍٓٽ حهلل
 أ٫ْنيڂ.ًأٍؿڀيڂ ًٿڂ ّلٔڄيڂ كظَ ڃخطٌح ًٓڄپ 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 
ؿڂ ٳٸْپ أنْ رن ڃخٿٺ أنو كيػيڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍحى أڅ ّټظذ اٿَ ح٫ٕخ

انيڂ ٙ ّٸزڀٌڅ ٻظخرخ اٙ رنٸٖ ٳخطوٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هخطڄخ ڃن ٳ٠ش ًنٸٖ 
 ٳْو ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ كيػنِ كْٔن رن ًحٷي ٷخٽ كيػنِ  - 
 ػخرض حٿزنخنِ ٷخٽ كيػنِ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٍؿٚ ٷخٽ=

 َ حٿٔخ٫ش ٷخٽ ڃخ ٷيڃض ٿيخ ٷخٽ كذ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ أنض ڃ٪ ڃن أكززض.ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃظ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ أهزَنِ ٫ڀَ رن ڃ٬ٔيس حٿزخىڀِ ٷخٽ  - 

 كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٔظٸْڂ ٷڀزو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٔظٸْڂ اّڄخڅ ٫زي كظَ ّٔظٸْڂ ٷڀزو ًٙ ّ-

 كظَ ّٔظٸْڂ ٿٔخنو ًٙ ّيهپ ٍؿپ حٿـنش ٙ ّؤڃن ؿخٍه رٌحثٸو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ أهزَنِ ٫ڀِ رن ڃ٬ٔيس حٿزخىڀِ ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن حنْ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=
ځ ًحىّْن ڃن ڃخٽ ٙرظَٰ ٿيڄخ ٻپ حرن آىځ ه٤خء ٳوَْ حٿو٤خثْن حٿظٌحرٌڅ ًٿٌ أڅ ٙرن آى-

 ػخٿؼخ ًٙ ّڄٖ ؿٌٱ حرن آىځ اٙ حٿظَحد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ كيػنِ ؿََّ رن كخُځ حُٕىُ أرٌ  - 

 حٿن٠َ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٷَحءس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخنض ڃيح.
ِ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ْٓي ًىٌ أرٌ أكڄي حٿ٤خٿٸخنِ كيػنخ ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 ٍحٗي ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃټلٌٙ ّليع ٫ن ڃٌَٓ رن أنْ ٫ن أرْو ٷخٽ=
ٿڂ ّزڀٮ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿْ٘ذ ڃخ ّو٠ذ ًٿټن أرخ رټَ ٻخڅ ّو٠ذ -

كيػنخ ُّي رن رخٿلنخء ًحٿټظڂ كظَ ّٸنؤ ٬َٗه ٷخٽ ٫زي حهلل ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه 
حٿلزخد ٷخٽ أهزَنِ ٫ڄًَ رن كڄِس كيػنخ هڀٲ أرٌ حٿَرْ٪ اڃخځ ڃٔـي ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش 

خٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ىٌح حٿيّن ڃظْن ٳؤًٯڀٌح ٳْو كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ ٷ
 .رَٳٶ

ُ ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ رن ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ حٿِىَ - 
رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طزخٯ٠ٌح ًٙ طٸخ٬٣ٌح ًٙ طيحرًَح ًٙ 

 طلخٓيًح ًٻٌنٌح ٫زخى حهلل اهٌحنخ ًٙ ّلپ ٿڄٔڀڂ أڅ ّيـَ أهخه ٳٌٵ ػٚػش أّخځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ٷخٽ=
 ٿلٔن رن ٫ڀِ أٗزييڂ ًؿيخ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ٻخڅ ح-
 ف ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ- 
أځ ٓڀْڂ ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض طٍَ حٿڄَأس ڃخ ٍَّ حٿَؿپ ٳِ ڃنخڃيخ ٳٸخٽ -

ٍَ حٿَؿپ ٬ّنِ حٿڄخء ٳڀظٰظٔپ ٷخٿض أځ ٓڀڄش نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍأص ڃخ ّ
أًّټٌڅ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ڂ ڃخء حٿَؿپ ٯڀ٦ْ أرْٞ ًڃخء حٿڄَأس ٍٷْٶ 

 أٛٴَ ٳڄن أّيڄخ ٓزٶ أً ٫ٚ ٷخٽ ٬ْٓي نلن ن٘ٺ ّټٌڅ حٿ٘زو.



  

 

 

Page 284 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ= - 
 ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ كڄْي حٿ-
نخّ كظَ ّ٘ييًح أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَص أڅ أٷخطپ حٿ-

ًأڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ٳبًح ٗييًح ًحٓظٸزڀٌح ٷزڀظنخ ًأٻڀٌح ًرْلظنخ ًٛڀٌح ٛٚطنخ ٳٸي كَڃض 
 .ڂ٫ڀْنخ ىڃخإىڂ ًأڃٌحٿيڂ اٙ رلٸيخ ٿيڂ ڃخ ٿڀڄٔڀڄْن ٫ًڀْيڂ ڃخ ٫ڀْي

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي أرٌ ٫زْيس ٫ن ٓٚځ أرِ حٿڄنٌٍ ٫ن ػخرض ٫ن  - 
 أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 كزذ اٿِ حٿنٔخء ًحٿ٤ْذ ًؿ٬پ ٷَس ٫ْنِ ٳِ حٿٜٚس.-
٬ّنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي أرٌ ٫زْيس حٿليحى كيػنخ حٿڄ٬ڀَ رن ؿخرَ  - 

 حٿڀٸ٤ِْ ٷخٽ كيػنِ ڃٌَٓ رن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أرْو ٷخٽ=
ٻخڅ اًح ٷخځ حٿڄئًڅ ٳؤًڅ ٛٚس حٿڄَٰد ٳِ ڃٔـي رخٿڄيّنش ٷخځ ڃن ٗخء ٳٜڀَ كظَ طٸخځ -

 حٿٜٚس ًڃن ٗخء ٍٻ٪ ٍٻ٬ظْن ػڂ ٷ٬ي ًًٿٺ ر٬ْنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 ي ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي ٫ن كڄْ - 
ٻنخ نٜڀِ حٿڄَٰد ڃ٪ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ّن٤ڀٶ حٿَؿپ اٿَ رنِ ٓڀڄش ًىٌ -

 ٍَّ ڃٌٷ٪ ٓيڄو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
أٷْڄض حٿٜٚس ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬َٝ ٿو ٍؿپ ٳلزٔو كظَ ٻخى -

 ٿٸٌځ أڅ ّن٬ْ.ر٬ٞ ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ٓڀڂ حٿ٬ڀٌُ ٫ن أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٿو ّخ رنِ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ن حٿَ٘د ٷخثڄخ ٷخٽ ٳٸْپ ٕنْ ٳخٕٻپ ٷخٽ ًحٹ أٗي أً أَٗ.ُؿَ ٫-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ٫خٛڂ ٷخٽ= - 
ََځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ٷخٽ ن٬ڂ ىِ كَحځ كَڃيخ - ٓؤٿض أنْ رن ڃخٿٺ أك

  ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن.حهلل ًٌٍٓٿو ٙ ّوظڀَ هٚىخ ٳڄن ٳ٬پ ًٿٺ ٳ٬ڀْو ٿ٬نش حهلل
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلذ أڅ ّڀْو حٿڄيخؿًَڅ ًحٕنٜخٍ ٳِ حٿٜٚس -

 ٿْؤهًٌح ٫نو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ًحص ٿْڀش ّٜڀِ ٳِ كـَطو ٳـخء أنخّ ڃن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

أٛلخرو ٳٜڀٌح رٜٚطو ٳوٴٲ ػڂ ىهپ حٿزْض ػڂ هَؽ ٳٴ٬پ ًٿٺ ڃَحٍح ٻپ ًٿٺ ّٜڀِ 
ًّنَٜٱ ٳڀڄخ أٛزق ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀْنخ ڃ٬ٺ حٿزخٍكش ًنلن نلذ أڅ طڄي ٳِ ٛٚطٺ 

 ٳٸخٽ ٷي ٫ڀڄض رڄټخنټڂ ٫ًڄيح ٳ٬ڀض ًٿٺ.
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 كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ كيػنخ ٫زي حهلل - 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٍأٍ نوخڃش ٳِ ٷزڀش حٿڄٔـي ٳلټيخ ٳَإُ ٳِ ًؿيو ٗيس ًٿٺ ٫ڀْو ٳٸخٽ اڅ حٿ٬زي اًح ٷخځ -
ّٜڀِ ٳبنڄخ ّنخؿِ ٍرو ٫ِ ًؿپ ٳْڄخ رْنو ًرْن حٿٸزڀش ٳبًح رٜٶ أكيٻڂ ٳڀْزٜٶ ٫ن ّٔخٍه 

 ٿٍَْٔ أً ّٴ٬پ ىټٌح ًأهٌ ٣َٱ ٍىحثو ٳزٜٶ ٳْو ػڂ ىٿٺ ر٠٬و رز٬ٞ.أً طلض ٷيڃو ح
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ - 
أڅ أځ ٓڀْڂ أهٌص رْيه ڃٸيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح -

ٓنْن ٳڄخ ٷخٽ ٿِ ٿِ٘ء ٛن٬ظو أٓؤص أً أنْ حرنِ ًىٌ ٯٚځ ٻخطذ ٷخٽ أنْ ٳويڃظو طٔ٪ 
 رجٔڄخ ٛن٬ض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄْي ًحٕنٜخٍُ ٷخٽ كيػنخ كڄْي حٿڄ٬نَ ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

اڅ ٻخڅ ٬ّـزنخ حٿَؿپ ڃن أىپ حٿزخىّش ّـِء ٳْٔخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ -
هلل ڃظَ حٿٔخ٫ش ٷخٽ ًأٷْڄض حٿٜٚس ٳنيٞ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٳـخء أ٫َحرِ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ ح

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿٜٚس ٷخٽ أّن حٿٔخثپ ٫ن حٿٔخ٫ش ٳٸخځ حٿَؿپ ٳٸخٽ أنخ 
ٳٸخٽ ًڃخ أ٫يىص ٿيخ ٷخٽ ڃخ أ٫يىص ٿيخ ڃن ٻؼَْ ٛٚس ًٙ ْٛخځ اٙ أنِ أكذ حهلل ًًٍٓڀو 

٪ ڃن أكذ ٷخٽ ٳڄخ ٍأّض حٿڄٔڀڄْن ٳَكٌح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَء ڃ
 ٽ حٕنٜخٍُ ڃن ٻؼَْ ٫ڄپ ٛٚس ًٙ ٌٛځ.رِ٘ء ر٬ي حٗٓٚځ ٳَكيڂ رٌٿٺ ًٷخ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ٛٚس ٓجپ ىپ ح٤ٛن٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هخطڄخ ٷخٽ ن٬ڂ أهَ ٿْڀش حٿٜٚس -

حٿ٬٘خء اٿَ ٤َٗ حٿڀْپ ػڂ ٛڀَ ٳڀڄخ ٛڀَ أٷزپ رٌؿيو ٳٸخٽ اڅ حٿنخّ ٷي ٛڀٌح ًنخڃٌح ًانټڂ 
 ٿڂ طِحٿٌح ٳِ ٛٚس ڃنٌ حنظ٨َطڂ حٿٜٚس ٷخٽ ٳټؤنِ أن٨َ اٿَ ًرْٚ هخطڄو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ كڄْي ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
ًٓڀڂ ًحٛپ ٳِ آهَ حٿ٘يَ ٳٌحٛپ نخّ ڃن حٿنخّ ٳزڀٮ ًٿٺ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿٌ ڃي ٿنخ حٿ٘يَ ٿٌحٛڀض ًٛخٙ ّي٩ حٿڄظ٬ڄٸٌڅ 
 ط٬ڄٸيڂ انِ ٿٔض ڃؼڀټڂ انِ أرْض ٬٤ّڄنِ ٍرِ ًّٔٸْنِ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حنٴټض ٷيڃو ٳٸ٬ي ٳِ ڃَ٘رش ٿو ىٍؿظيخ ڃن ؿ٩ًٌ ًآٿَ  أڅ-

ڃن نٔخثو ٗيَح ٳؤطخه أٛلخرو ٬ٌّىًنو ٳٜڀَ ريڂ ٷخ٫يح ًىڂ ٷْڄخ ٳڀڄخ ك٠َص حٿٜٚس 
حٕهٍَ ٷخٽ ٿيڂ حثظڄٌح ربڃخڃټڂ ٳبًح ٛڀَ ٷخثڄخ ٳٜڀٌح ٷْخڃخ ًاڅ ٛڀَ ٷخ٫يح ٳٜڀٌح ڃ٬و 

٫ًَّ٘ن ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انٺ آٿْض ٗيَح  ٷ٬ٌىح ٷخٽ ًنِٽ ٳِ طٔ٪
 ٿ٘يَ طٔ٪ ٫ًًَ٘څ.ٷخٽ ح

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
أًٿڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رِّنذ ٳخٗز٪ حٿڄٔڀڄْن هزِح ًٿلڄخ ػڂ هَؽ ٻڄخ ٻخڅ -

ـَ أڃيخص حٿڄئڃنْن ٳْٔڀڂ ٫ڀْين ًّي٫ٌ ٿين ًّٔڀڄن ٫ڀْو ّٜن٪ اًح طًِؽ ٳْؤطِ ك
ًّي٫ٌڅ ٿو ػڂ ٍؿ٪ ًأنخ ڃ٬و ٳڀڄخ حنظيَ اٿَ حٿزخد اًح ٍؿٚڅ ٷي ؿٍَ رْنيڄخ حٿليّغ ٳِ 
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نخكْش حٿزْض ٳڀڄخ أرَٜىڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حنَٜٱ ٳڀڄخ ٍأٍ حٿَؿٚڅ حٿنزِ 
ؿخ ٳٚ أىٍُ أنخ أهزَطو أً ڃن أهزَه ٳَؿ٪ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٍؿ٪ ًػزخ ٳ٫ِْن ٳوَ

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٻخنض ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظٸخٍرش ًأرٌ رټَ كظَ ٻخڅ ٫ڄَ ٳڄي ٳِ -

 ٛٚس حٿٰيحس.
 أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي - 
ڃخ ٗڄڄض ٍّلخ ٷ٢ ڃٔټخ ًٙ ٫نزَح أ٣ْذ ڃن ٍّق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ -

 ڃٔٔض ٷ٢ هِح ًٙ كََّح أٿْن ڃن ٻٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ڃخ ٍأّنخ ڃؼپ ٷٌځ ٷيڃنخ ٫ڀْيڂ أكٔن ڃٌحٓخس ٳِ ٷڀْپ ًٙ ٷخٽ حٿڄيخؿًَڅ ّخ ٌٍٓٽ حهلل -

أكٔن رٌٙ ٳِ ٻؼَْ ٿٸي ٻٴٌنخ حٿڄئنش ًأَٗٻٌنخ ٳِ حٿڄينخ كظَ ٿٸي كٔزنخ أڅ ٌّىزٌح رخٕؿَ 
 ٻڀو ٷخٽ ٙ ڃخ أػنْظڂ ٫ڀْيڂ ًى٫ٌطڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿيڂ.

كيػنخ حٕنٜخٍُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ أرِ ً - 
 كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ=

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿټٔپ ًحٿيَځ ًحٿـزن ًحٿزوپ -
 ًٳظنش حٿيؿخٽ ٫ًٌحد حٿٸزَ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ - 
و نَْٰ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل أڅ حرنخ ٕځ ٓڀْڂ َْٰٛح ٻخڅ ّٸخٽ ٿو أرٌ ٫ڄَْ ًٻخڅ ٿ-

٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ىهپ ٫ڀْو ٟخكټو ٳَآه كِّنخ ٳٸخٽ ڃخ رخٽ أرِ ٫ڄَْ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخص 
 نَْٰه ٷخٽ ٳـ٬پ ّٸٌٽ ّخ أرخ ٫ڄَْ ڃخ ٳ٬پ حٿنَْٰ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄْي ٷخٽ= - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿڂ ّ٘نو حٿْ٘ذ ٷْپ أً ْٗن ىٌ ٷخٽ ٓجپ أنْ أه٠ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 ٻڀټڂ ّټَىو انڄخ ٻخنض ٬َْٗحص ٳِ ڃٸيځ ٿلْظو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  - 

 ًٓڀڂ ٷخٽ=
َٜه ٧خٿڄخ حنَٜ أهخٹ ٧خٿڄخ أً ڃ٨ڀٌڃخ ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ننَٜه ڃ٨ڀٌڃخ ٳټْٲ نن-

 ٷخٽ طڄن٬و ڃن حٿ٨ڀڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ رنوپ ٿزنِ حٿنـخٍ ٳٔڄ٪ ٌٛطخ ٳٸخٽ ڃخ ىٌح ٷخٿٌح ٷزَ -

ٍؿپ ىٳن ٳِ حٿـخىڀْش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌٙ أڅ طيحٳنٌح ٿي٫ٌص حهلل ٫ِ 
 أڅ ّٔڄ٬ټڂ ٫ٌحد حٿٸزَ.  ًؿپ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  - 
 ٷخٽ 

 اڅ حٿيؿخٽ ڃڄٌٔف حٿ٬ْن حٿٍَْٔ ٫ڀْيخ ٧ٴَس ڃټظٌص رْن ٫ْنْو ٻخٳَ.-
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ڀَ حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛ - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ٙ ّٸخٽ ٳِ حٍٕٝ حهلل حهلل-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗؾ ٳِ ًؿيو ٌّځ أكي ًٻَٔص ٍرخ٫ْظو ًٍڃش ٍڃْش ٫ڀَ -

ٌ ّٸٌٽ ٻْٲ طٴڀق أڃش ٳ٬ڀٌح ىٌح ٻظٴو ٳـ٬پ حٿيځ ّْٔپ ٫ڀَ ًؿيو ًىٌ ّڄٔلو ٫ن ًؿيو ًى
رنزْيڂ ًىٌ ّي٫ٌىڂ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳؤنِٽ ٿْْ ٿٺ ڃن حٕڃَ ِٗء أً ّظٌد ٫ڀْيڂ اٿَ 

 آهَ حّٓش
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
حٗرپ ٫ًْْنش  أ٤٫َ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٯنخثڂ كنْن حٕٷ٩َ رن كخرْ ڃخثش ڃن-

رن كٜن ڃخثش ڃن حٗرپ ٳٸخٽ نخّ ڃن حٕنٜخٍ ٤٬ِّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٯنخثڄنخ نخٓخ طٸ٤َ ٌْٓٳيڂ ڃن ىڃخثنخ أً طٸ٤َ ٌْٓٳنخ ڃن ىڃخثيڂ ٳزڀٰو ًٿٺ ٳؤٍٓپ اٿَ 

ڃن ٯَْٻڂ ٷخٿٌح ٙ اٙ حرن أهض ٿنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  حٕنٜخٍ ٳٸخٽ ىپ ٳْټڂ
حٿنخّ رخٿينْخ ًطٌىزٌڅ  ڂ حرن أهض حٿٸٌځ ڃنيڂ أٷڀظڂ ٻٌح ًٻٌح أڃخ طٌَٟڅ أڅ ٌّىذًٓڀ

رڄلڄي اٿَ ىّخٍٻڂ ٷخٿٌح رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌ أهٌ حٿنخّ ًحىّخ أً ٬ٗزخ 
أهٌص ًحىُ حٕنٜخٍ أً ٬ٗزيڂ حٕنٜخٍ ٻَِٗ ٫ًْزظِ ًٿٌٙ حٿيـَس ٿټنض حڃَإح ڃن 

 حٕنٜخٍ.
زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ أڅ ٫ڄو ٯخد ٫ن ٷظخٽ ريٍ كيػنخ ٫ - 

 ٳٸخٽ=
ٯزض ٫ن أًٽ ٷظخٽ ٷخطڀو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَ٘ٻْن ٿجن حهلل أٗيينِ ٷظخٙ -

ٿڀڄَ٘ٻْن ٿَّْن حهلل ڃخ أٛن٪ ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ أكي حنټ٘ٲ حٿڄٔڀڄٌڅ ٳٸخٽ حٿڀيڂ انِ أ٫ظٌٍ اٿْٺ 
٬ّنِ أٛلخرو ًأرَإ اٿْٺ ڃڄخ ؿخء رو ىئٙء ٬ّنِ حٿڄَ٘ٻْن ػڂ طٸيځ ٳڀٸْو ڃڄخ ٛن٪ ىئٙء 

٬ٓي ٕهَحىخ ىًڅ أكي ًٷخٽ ِّّي رزٰيحى رؤهَحىخ ٳٸخٽ ٬ٓي أنخ ڃ٬ٺ ٷخٽ ٬ٓي ٳڀڂ حٓظ٤٪ أڅ 
أٛن٪ ڃخ ٛن٪ ٳٌؿي ٳْو ر٠٪ ًػڄخنٌڅ ڃن رْن َٟرش رْٔٲ ٬٣ًنش رَڃق ًٍڃْش رٔيڂ 

 ٳڄنيڂ ڃن ٷ٠َ نلزو ًڃنيڂ ڃن ّنظ٨َ.  ٷخٽ ٳټنخ نٸٌٽ ٳْو ًٳِ أٛلخرو نِٿض
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ ٬ّنِ حرن أرِ ٻؼَْ ٫ن أنْ كيػنخ  - 

رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أٳ٤َ ٫ني أنخّ ٷخٽ أٳ٤َ ٫نيٻڂ حٿٜخثڄٌڅ 
 .ًأٻپ ٬٣خڃټڂ حٕرَحٍ ًطنِٿض ٫ڀْټڂ حٿڄٚثټش

 حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ= كيػنخ ٫زي - 
ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿٌح -

ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أىپ حٿټظخد ّٔڀڄٌڅ ٫ڀْنخ ٳټْٲ نَى ٫ڀْيڂ ٷخٿٌ ٷٌٿٌح 
 ٫ًڀْټڂ.

ػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ٙ طٌحٛڀٌح ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ طٌحٛپ ٷخٽ انِ ٿٔض ٻؤكيٻڂ انِ أرْض أ٬٣ڂ ًأٓٸَ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن څ أنو  - 
 ٷخٽ=

 نش ّؤطْيخ حٿيؿخٽ ٳْـي حٿڄٚثټش ّلٌَٓنيخ ٳٚ ّٸَريخ حٿيؿخٽ ًٙ حٿ٤خ٫ٌڅ اڅ ٗخء حهلل.حٿڄيّ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٍؿپ ًىٌ ٌّٔٵ رينش ٷخٽ حٍٻزيخ ٷخٽ انيخ رينش -

 ٷخٽ حٍٻزيخ ًّلٺ.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ك - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٿ٬ْظيٽ أكيٻڂ ٳِ ٛٚطو ًٙ ّٴظَٕ ًٍح٫ْو ٻخٿټڀذ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن ٻؼَْ رن هنْْ ٫ن أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ
ؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّو٤ذ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃظَ أنو كيػيڂ أڅ ٍ-

 حٿٔخ٫ش ٷخٽ ًڃخ أ٫يىص ٿڀٔخ٫ش ٷخٽ كذ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ أنض ڃ٪ ڃن أكززض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٬ّنِ حرن كْٔن ٫ن حٿِىَُ ٫ن أنْ  - 

 ٷخٽ=
ڂ ڃَٟو حٿٌُ طٌٳِ ٳْو أطخه رٚٽ ّئًنو رخٿٜٚس ٿڄخ ڃَٝ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-

ٳٸخٽ ر٬ي ڃَطْن ّخ رٚٽ ٷي رڀٰض ٳڄن ٗخء ٳڀْٜپ ًڃن ٗخء ٳڀْي٩ ٳَؿ٪ اٿْو رٚٽ ّخ ٌٍٓٽ 
حهلل رؤرِ أنض ًأڃِ ڃن ّٜڀِ رخٿنخّ ٷخٽ ڃَ أرخ رټَ ٳڀْٜپ رخٿنخّ ٳڀڄخ أڅ طٸيځ أرٌ رټَ 

ٽ ٳن٨َنخ اٿْو ٻؤنو ًٍٷش ر٠ْخء ٫ڀْو ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٔظٌٍ ٷخٍٳ٬ض ٫ن ٍٓ
ذ أرٌ رټَ ّظؤهَ ٧ًن أنو َّّي حٿوًَؽ اٿَ حٿٜٚس ٳؤٗخٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ هڄْٜش ٳٌى

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ أرِ رټَ أڅ ّٸٌځ ٳْٜڀِ ٳٜڀَ أرٌ رټَ رخٿنخّ ٳڄخ ٍأّنخه ر٬ي.
 خٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷ - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أٙ أهزَٻڂ روَْ ىًٍ -

حٕنٜخٍ ٷخٿٌح رڀَ ٷخٽ ىًٍ رنِ حٿنـخٍ ٷخٽ أٙ أهزَٻڂ رخٿٌّن ّڀٌنيڂ ٷخٿٌح رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
ٷخٽ ىًٍ رنِ حٿلَع رن حٿوٍِؽ اٙ أهزَٻڂ رخٿٌّن ّڀٌنيڂ ٷخٿٌح ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ىًٍ 

 نٜخٍ هَْ.ٓخ٫يس ٷخٽ ػڂ ٍٳ٪ ٌٛطو ٳٸخٽ ٳِ ٻپ ىًٍ حٕرنِ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ٕكيػنټڂ رليّغ ٙ ّليػټڂ رو أكي ر٬يُ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ -

پ ًَّ٘د حٿوڄَ ٨ًّيَ حٿِنخ ًّٸپ حٿَؿخٽ ڃن أَٗح١ حٿٔخ٫ش أڅ َّٳ٪ حٿ٬ڀڂ ٨ًّيَ حٿـي
 ًّټؼَ حٿنٔخء كظَ ّټٌڅ ٷْڂ هڄْٔن حڃَأس ٍؿپ ًحكي.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ ڃَْٔ ٿو ٳټخڅ كخى ّليً رنٔخثو أً ٓخثٶ ٷخٽ ٳټخڅ -

ظٸيڃن رْن ّيّو ٳٸخٽ ّخ أنـ٘و ًّلٺ حٍٳٶ رخٿٸٌحٍَّ ٷخٽ ٬ٗزش ىٌح ٳِ حٿليّغ ڃن نٔخإه ّ
 نلٌ ٷٌٿو ًاڅ ًؿينخه ٿزلَح.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ًًٍف ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ رن كٔخڅ ٷخٽ  - 
 ٽ=ًٍف ٫ن ٫زي حهلل رن ىىٸخڅ ًٷخٽ ِّّي ٫ن ٫زْي حهلل رن ىىٸخڅ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخ

نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّؤٻپ حٿَؿپ ر٘ڄخٽ أً َّ٘د ر٘ڄخٿو ٷخٽ ًٍف ٳِ -
 كيّؼو ًَّ٘د ر٘ڄخٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هخٿي رن حٿلَع كيػنخ ى٘خځ رن كٔخڅ ٫ن  - 
 ٫زْي حهلل رن ىىٸخڅ ٫ن أنْ

 ر٘ڄخٿو. أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّؤٻپ حٿَؿپ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ظٶ ٛٴْش رنض كِْ ًؿ٬پ ًٿٺ ٛيحٷيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ًأرٌ ٷ٤ن ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كڄخى ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻٌد ٫ڀِ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌح ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ ًٿڂ ّٸپ ٷخٽ أرٌ حٿٸخٓڂ -

 أرٌ ٷ٤ن ڃظ٬ڄيح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حٿلٔن حٿٌح٤ِٓ ًىٌ حٿڄِنِ ٷخٽ كيػنِ  - 

 ڃ٬ٜذ رن ٓڀْڂ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
حكي ًأنخ ٌٍٓٿو رو ٷخٽ أىيُ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طڄَ ٳـ٬پ ّٸٔڄو رڄټظپ ً-

 كظَ ٳَ٭ ڃنو ٷخٽ ٳـ٬پ ّؤٻپ ًىٌ ڃٸ٪ أٻٚ ٬ًٍّخ ٳ٬َٳض ٳِ أٻڀو حٿـ٩ٌ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٿن٬ڀْو ٷزخٙڅ.
 رن ٓڀڄش ٫ن ٷظخىس ًػخرض ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحرخ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٻخنٌح ّٔظٴظلٌڅ حٿٸَحس رخٿلڄي  -

 هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
و ڃن حٿَٻ٩ٌ ٷخځ كظَ نٸٌٽ ٷي أًىڂ ًاًح ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍٳ٪ ٍحٓ-

 ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿٔـيس ؿڀْ رْن حٿٔـيطْن كظَ نٸٌٽ ٷي أًىڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ  - 

 ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌٜص أرِ ٣ڀلش أٗي ٫ڀَ حٿڄَ٘ٻْن ڃن ٳجش.-
 يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ؿََّ ٬ّنِ حرن كخُځ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ=ك - 
ٷڀض ٕنْ رن ڃخٿٺ ٻْٲ ٻخڅ ٬َٗ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻخڅ ٬َٗح ٍؿٚ -

 ٿْْ رخٿٔز٢ ًٙ رخٿـ٬ي رْن أًنْو ٫ًخطٸْو.
ّي رن أنْ ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ى٘خځ رن ُ - 

ڃخٿٺ أڅ ؿخٍّش هَؿض ٫ڀْيخ أًٟخف ٳؤهٌىخ ّيٌىُ ٳَٟن ٍأٓيخ ًأهٌ ڃخ ٫ڀْيخ ٳؤطَ ريخ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًريخ ٍڃٶ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷظڀٺ 
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ٓيخ ن٬ڂ ٳٚڅ ٳٸخٿض رَأٓيخ ٙ ٳٸخٽ ٳٚڅ ٳٸخٿض رَأٓيخ ٙ ٷخٽ ٳٴٚڅ حٿْيٌىُ ٳٸخٿض رَأ
 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٟن ٍأٓو رْن كـَّن.ٳؤهٌه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄؼپ كيّغ ٬ٗزش اٙ أڅ ٷظخىس ٷخٽ=

 ٳِ كيّؼو ٳخ٫ظَٱ حٿْيٌىُ.-
ػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٍر٬ِ رن حٿـخًٍى رن أرِ ٓزَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

حٿظڄْڄِ ٷخٽ كيػنِ ٫ڄًَ حرن أرِ حٿلـخؽ ٫ن حٿـخًٍى رن أرِ ٓزَس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ 
 ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى أڅ ّٜڀِ ٫ڀَ ٍحكڀظو ط٫ٌ٤خ حٓظٸزپ حٿٸزڀش -
 ڄخ طٌؿيض رو.ٳټزَ ٿڀٜٚس ػڂ هڀَ ٫ن ٍحكڀظو ٳٜڀَ كْؼ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٤٫خء رن أرِ ڃْڄٌنش ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح هَؽ ٿڀٰخث٢ أطْظو أنخ ًٯٚځ رؤىحًس ًٯنِس -
 ٳخٓظنـَ.

يٷش رن ڃٌَٓ أنزؤنخ أرٌ ٫ڄَحڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ٛ - 
 حٿـٌنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ًٷض ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٷٚ حٿ٘خٍد ًطٸڀْڂ ح٧ٕٴخٍ ًكڀٶ حٿ٬خنش ٻپ -
 أٍر٬ْن ٌّڃخ ڃَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئطَ رؤن٬ڂ أىپ حٿينْخ ڃن أىپ حٿنخٍ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳْٜزٮ -
ٳِ حٿنخٍ ٛزٰش ػڂ ّٸخٽ ٿو ّخ حرن آىځ ىپ ٍأّض هَْح ٷ٢ ىپ ڃَ رٺ ن٬ْڂ ٷ٢ ٳْٸٌٽ ٙ ًحهلل 
ّخ ٍد ًّئطَ رؤٗي حٿنخّ ٳِ حٿينْخ ڃن أىپ حٿـنش ٳْٜزٮ ٳِ حٿـنش ٛزٰش ٳْٸخٽ ٿو ّخ حرن 

ٺ ٗيس ٷ٢ ٳْٸٌٽ ٙ ًحهلل ّخ ٍد ڃخ ڃَ رِ رئّ ٷ٢ ًٙ ىپ ٍأّض رئٓخ ٷ٢ ىپ ڃَ ر ځآى
 ٍأّض ٗيس ٷ٢.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ىڄخځ ٫ن أنْ رن َّْٓن ٷخٽ= - 
طڀٸْنخ أنْ رن ڃخٿٺ كْن ٷيځ ڃن حٿ٘خځ ٳڀٸْنخه ر٬ْن حٿظڄَ ًىٌ ّٜڀِ ٫ڀَ ىحرظو ٿَْٰ حٿٸزڀش -
ٸڀنخ ٿو انٺ طٜڀِ اٿَ ٯَْ حٿٸزڀش ٳٸخٽ ٿٌٙ أنِ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴ٬پ ٳ

 ًٿٺ ڃخ ٳ٬ڀض.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىڄخځ رن ّلَْ كيػنخ أرٌ ٯخٿذ حٿوْخ١ ٷخٽ= - 
َأس ڃن ٗييص أنْ رن ڃخٿٺ ٛڀَ ٫ڀَ ؿنخُس ٍؿپ ٳٸخځ ٫ني ٍحٓو ٳڀڄخ ٍٳ٪ أطَ رـنخُس حڃ-

ٷَّٖ أً ڃن حٕنٜخٍ ٳٸْپ ٿو ّخ أرخ كڄِس ىٌه ؿنخُس ٳٚنو حرنش ٳٚڅ ٳٜپ ٫ڀْيخ ٳٜڀَ 
٫ڀْيخ ٳٸخځ ٤ًٓيخ ًٳْنخ حٿ٬ٚء رن ُّخى حٿ٬يًُ ٳڀڄخ ٍأٍ حهظٚٱ ٷْخڃو ٫ڀَ حٿَؿپ ًحٿڄَأس 
ٷخٽ ّخ أرخ كڄِس ىټٌح ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌځ ڃن حٿَؿپ كْغ ٷڄض ًڃن 

 ٳخٿظٴض اٿْنخ حٿ٬ٚء ٳٸخٽ حكٴ٨ٌح. أس كْغ ٷڄض ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽحٿڄَ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ٓڀڂ حٿ٬ڀٌُ ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٻخڅ حٿٸ٩َ ڃن أكذ حٿ٬٤خځ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٻخڅ حٿٸ٩َ ٬ّـذ -
ًٓڀڂ ٗٺ ِّّي ٳؤطَ رٸ٬ٜش ٳْيخ ٷ٩َ ٳَأّظو ّيهپ اٛز٬ْو ٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 حٿڄَٵ ّظز٪ ريڄخ حٿٸ٩َ حٿٔزخرش ًحٿ٤ٌَٓ ٳَٵ رْنيڄخ ػڂ ٟڄيڄخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ظخرخ ڃٌٿَ حرن ىَڃِ ّٸٌٽ= - 
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيُ ٛلزض أنْ رن ڃخٿٺ ٳِ ٓٴْنش ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛ-

 ىٌه ًأٗخٍ رْيه ٫ڀَ حٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ٳْڄخ حٓظ٬٤ض.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ػخرض حٿزنخنِ ٷخٽ= - 
أنْ ٳڀڄخ ىٳنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍؿ٬نخ ٷخٿض ٳخ٣ڄش ّخ أنْ أ٣خرض أنٴٔټڂ -

 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿظَحد ًٍؿ٬ظڂ.أڅ ىٳنظڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٛڀْض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْض أځ كَحځ ٳؤٷخڃنِ ٫ن ّڄْنو ًأځ كَحځ هڀٴنخ.-
ٶ رن ٫زي ّلَْ ٫ن آل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٫ًٴخڅ ٷخٙ أنزؤنخ ىڄخځ رن - 

حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٷخٽ ٫ٴخڅ ًىڄخځ أنزؤنخ آلٶ رن أهِ أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ 
 =ٷخٽ

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٤َّٵ أىڀو ٿْٚ ٻخڅ ّٸيځ ٯيًس أً ٫ْ٘ش.-
٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً رن ڃ٬خً أرٌ حٿڄؼنَ كيػنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ - 

 ڃـڀِ ٫ن أنْ ٷخٽ=
 ٷنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗيَح ر٬ي حٿَٻ٩ٌ ّي٫ٌ ٫ڀَ ٫ٍپ ًًٻٌحڅ ٫ًْٜش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً رن ڃ٬خً كيػنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ًحرن أرِ ٫يُ ٫ن  - 

 كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
زٚ ڃڄيًىح رْن ٓخٍّظْن ٷخٽ حرن أرِ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ حٿڄٔـي ٳَأٍ ك-

٫يُ ٳِ حٿڄٔـي ٳٔخٽ ٫نو ٳٸخٿٌح ٳٚنو طٜڀِ ٳبًح ٯڀزض ط٬ڀٸض رو ٳٸخٽ ٿظٜپ ڃخ ٫ٸڀض 
 ٳبًح ٯڀزض ٳڀظنڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً كيػنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
نخ ٫ڀْيڂ أكٔن رٌٙ ڃن ٻؼَْ ًٙ أكٔن ٷخٿض حٿڄيخؿًَڅ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٍأّنخ ڃؼپ ٷٌځ ٷيڃ-

ڃٌحٓخس ٳِ ٷڀْپ ٷي ٻٴٌنخ حٿڄئنش ًأَٗٻٌنخ ٳِ حٿڄينؤ ٳٸي هْ٘نخ أڅ ٌّىزٌح رخٕؿَ ٻڀو ٷخٽ 
 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٚ ڃخ أػنْظڂ ٫ڀْيڂ رو ًى٫ٌطڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿيڂ.

 نْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً كيػنخ كڄْي ٫ن أ - 
ٿڄخ ٷيځ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ڃيخؿَح آهَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنو ًرْن ٬ٓي رن -

حٿَرْ٪ ٳٸخٽ ٿو ٬ٓي ٿِ ڃخٽ ٳنٜٴو ٿٺ ًٿِ حڃَأطخڅ ٳخن٨َ أكزيڄخ اٿْٺ كظَ أ٣ڀٸيخ ٳبًح 
حنٸ٠ض ٫يطيخ طًِؿيخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ٫زي حٿَكڄن رخٍ حهلل ٿٺ ٳِ أىڀٺ ًڃخٿٺ ىٿٌنِ ٫ڀَ 

كظَ ٍؿ٪ رِ٘ء ٷي أٛخرو ڃن حٿٌٔٵ ٷخٽ ًٳٸيه ٌٍٓٽ حهلل  ٌّڃجٌ ٳڄخ ٍؿ٪ حٿٌٔٵ ٷخٽ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّخځ ػڂ أطخه ٫ًڀْو ًَٟ ٛٴَس ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
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ڃيْڂ ٷخٽ طًِؿض حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ٷخٽ ڃخ ٓٸض اٿْيخ ٷخٽ نٌحس ڃن ًىذ أً ٷخٽ ًُڅ نٌحس 
 و ًٓڀڂ أًٿڂ ًٿٌ ر٘خس.ٛڀَ حهلل ٫ڀْ ڃن ًىذ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً كيػنخ حرن ٫ٌڅ ٫ن ڃلڄي ٷخٽ= ٻخڅ أنْ رن ڃخٿٺ  - 
 اًح كيع ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيّؼخ ٳٴَ٭ ڃنو ٷخٽ=

 أً ٻڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
 ً كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرخ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٻخنٌح ّٔظٴظلٌڅ ٷَحءطيڂ ٳِ -

 ٛٚطيڂ رخٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 أً أطڂ حٿنخّ ٛٚس ًأًؿِه.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أهٲ -
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٷخٽ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿڄيخؿًَڅ ّلٴًَڅ حٿونيٵ ٳِ ٯيحس رخٍىس ٷخٽ -

حنْ ًٿڂ ّټن ٿيڂ هيځ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ انڄخ حٿوَْ هَْ حٓهَس 
خٯٴَ ٿٚنٜخٍ ًحٿڄيخؿَس ٷخٽ ٳؤؿخرٌه نلن حٿٌّن رخ٬ٌّح ڃلڄيح ٫ڀَ حٿـيخى ڃخ رٸْنخ أريح ًٙ ٳ

 نٴَ ًٙ نٴَ ًٙ نٴَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن حنْ ٷخٽ= - 
ٿَ أٓڀڂ نخّ ڃن ٫َّنش ٳخؿظًٌح حٿڄْنش ٳٸخٽ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ هَؿظڂ ا-

ًًى ٿنخ ٳَ٘رظڂ ڃن أٿزخنيخ ٷخٽ كڄْي ًٷخٽ ٷظخىس ٫ن أنْ ًأرٌحٿيخ ٳٴ٬ڀٌح ٳڀڄخ ٛلٌح ٻٴًَح 
ر٬ي آٚڃيڂ ًٷظڀٌح ٍح٫ِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃئڃنخ أً ڃٔڀڄخ ًٓخٷٌح ًًى 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىَرٌح ڃلخٍرْن ٳؤٍٓپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌٍٓٽ حهلل
 ٤٪ أّيّيڂ ًأٍؿڀيڂ ًٓڄَ أ٫ْنيڂ ًطَٻيڂ ٳِ حٿلَس كظَ ڃخطٌح.ٳؤهًٌح ٳٸآػخٍىڂ 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٷيځ ٍى٢ ڃن ٫َّنش ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخؿظًٌح حٿڄيّنش ٳٌٻَ ڃ٬نخه ًًٻَ -

 أرٌحٿيخ.أ٠ّخ ٳِ كيّؼو ٷخٽ كڄْي كيع ٷظخىس ٳِ ىٌح حٿليّغ ً
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن حنْ ٷخٽ= - 
ٻخنض ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظٸخٍرش ًٛٚس أرِ رټَ كظَ ر٢ٔ ٫ڄَ ٳِ -

 ٛٚس حٿٰيحس.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ نؤطِ رنِ ٓڀڄش ًأكينخ ٍَّ ٻنخ نٜڀِ حٿڄَٰد ٳِ ڃٔـي -

 ڃٌحٷ٪ نزڀو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
رْنڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ اً ٓڄ٪ رټخء ٛزِ ٳظـٌُ ٳِ ٛٚطو ٳ٨ننخ -

 .أنو انڄخ هٴٲ ڃن أؿپ حٿٜزِ أڅ أڃو ٻخنض ٳِ حٿٜٚس
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٷخٽ= - 
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ٓجپ أنْ ٫ن ٫ٌحد حٿٸزَ ٳٸخٽ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظ٬ًٌ ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ -
 رٺ ڃن حٿټٔپ ًحٿيَځ ًحٿـزن ًحٿزوپ ًٳظنش حٿيؿخٽ ٫ًٌحد حٿٸزَ.

 ٫ن أنْ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي - 
أٷْڄض حٿٜٚس ٫ًَٝ ٍؿپ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳليػو ٳلزٔو ر٬يڃخ أٷْڄض حٿٜٚس -

 كظَ ن٬ْ ر٬ٞ حٿٸٌځ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّلذ أڅ ّڀْو ٳِ حٿٜٚس حٿڄيخؿًَڅ ًحٕنٜخٍ -

 ح ٫نو.ٿْلٴ٨ٌ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن حنْ ٷخٽ= - 
أٷْڄض حٿٜٚس ًٻخڅ رْن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرْن نٔخثو ِٗء ٳـ٬پ َّى ر٠٬ين -

 ٫ڀَ ر٬ٞ ٳـخء أرٌ رټَ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أكغ أٳٌحىين حٿظَحد ًحهَؽ اٿَ حٿٜٚس.
 يػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ًحص ٌّځ ًىٌ ڃ٬ٌٜد حٿَأّ ٷخٽ ٳظڀٸخه -

حٕنٜخٍ ًنٔخإىڂ ًأرنخإىڂ ٳبًح ىٌ رٌؿٌه حٕنٜخٍ ٳٸخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه انِ ٕكزټڂ ًٷخٽ 
 ح ٫ن ڃْٔجيڂ.اڅ حٕنٜخٍ ٷي ٷ٠ٌح ڃخ ٫ڀْيڂ ًرٸِ ڃخ ٫ڀْټڂ ٳؤكٔنٌح اٿَ ڃلٔنيڂ ًطـخًًُ

كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن حكڄي رن كنزپ كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن  - 
 كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ=

ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ أكي ٻَٔص ٍرخ٫ْش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٗؾ ٳِ ًؿيو ٷخٽ ٳـ٬پ -
ًؿو نزْيڂ حٿيځ ّْٔپ ٫ڀَ ًؿيو ٳـ٬پ ّڄٔق حٿيځ ٫ن ًؿيو ًّٸٌٽ ٻْٲ ّٴڀق ٷٌځ ه٠زٌح 

رخٿيځ ًىٌ ّي٫ٌىڂ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿْْ ٿٺ ڃن حٕڃَ ِٗء أً 
 ّظٌد ٫ڀْيڂ أً ٬ٌّريڂ ٳبنيڂ ٧خٿڄٌڅ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ - 
َ حهلل ٫ڀْو ٻخڅ أرٌ ٣ڀلش رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

ًٓڀڂ َّٳ٪ ٍأٓو ڃن هڀٴو ّن٨َ اٿَ ڃٌحٷ٪ نزڀو ٳْظ٤خًٽ أرٌ ٣ڀلش رٜيٍه ّٸِ رو ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًّٸٌٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل نلَُ ىًڅ نلَٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= ٓخٍ ٌٍٓٽ حهلل  - 
 ْزَ ٳخنظيَ اٿْيخ ٿْٚ ٷخٽ=ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ه

ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٣َٵ ٿْٚ ٿڂ َّٰ ٫ڀْيڂ كظَ ّٜزق ٳبًح ٓڄ٪ -
أًحنخ أڃٔٺ ًاڅ ٿڂ ّټٌنٌح ّٜڀٌڅ أٯخٍ ٫ڀْيڂ ٷخٽ ٳڀڄخ أٛزلنخ ٍٻذ ًٍٻذ حٿڄٔڀڄٌڅ ٷخٽ 

حهلل ٫ڀْو  ٳوَؿؤىپ حٿٸَّش اٿَ كًَػڂ ڃ٬يڂ ڃټخطڀيڂ ًڃٔخكْيڂ ٳڀڄخ ٍأًح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ
خٿٌح ڃلڄي ًحهلل ًحٿوڄْْ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حهلل ًٓڀڂ ًحٿڄٔڀڄْن ٷ

أٻزَ حهلل أٻزَ هَرض هْزَ انخ اًح نِٿنخ رٔخكش ٷٌځ ٳٔخء ٛزخف حٿڄنٌٍّن ٷخٽ أنْ ًانِ 
 .ٿَىّٲ أرِ ٣ڀلش ًاڅ ٷيڃِ ٿظڄْ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ًزي حهلل رن حٿلَع ٫ن حرن كيػنخ ٫زي حهلل  - 
 ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ُّخى ٬ّنِ حرن ٬ٓي أڅ حرن ٗيخد أهزَه أڅ أنْ رن ڃخٿٺ
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أهزَه أنو ٍأٍ ٳِ ّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هخطڄخ ڃن ًٍٵ ٌّڃخ ًحكيح ػڂ اڅ -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هخطڄو ٳ٤َف  حٿنخّ ح٤َٟرٌح حٿوٌحطْڂ ڃن ًٍٵ ًٿزٌٔىخ ٳ٤َف حٿنزِ

 حٿنخّ هٌحطْڄيڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٍُحٍس رن أرِ حٿلٚٽ حٿ٬ظټِ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤٻپ ًرْن ّيّو ڃَٷش ٳْيخ -

 ىرخء ٳـ٬پ ّظظز٬و ّؤٻڀو.
 كيػنخ ًٍف كيػنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
ٓؤٿض أنْ رن ڃخٿٺ ىپ ه٠ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿڂ ّټن ٍأٍ ڃن حٿْ٘ذ -

 اٙ ٬ّنِ َّْٔح ًٷي ه٠ذ أرٌ رټَ ٫ًڄَ أكٔذ رخٿلنخء ًحٿټظڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٍُحٍس رن أرِ حٿلٚٽ حٿ٬ظټِ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 ڃخٿٺ ّليع أنْ رن
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّخ أنـ٘ش ٻٌحٹ َْٓٹ رخٿٸٌحٍَّ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ًزي حٿٌىخد أهزَنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٷخثٚ ڃن حٿنخّ ٷخٽ=
خ ًٿټنو ّـي حٿڄٚثټش ٛخٳش رنٸخريخ ّخ نزِ حهلل أڃخ َّى حٿيؿخٽ حٿڄيّنش ٷخٽ أڃخ انو ٿ٬ْڄي اٿْي-

 ًأرٌحريخ ّلٌَٓنيخ ڃن حٿيؿخٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷخٽ ٫زي حٿٌىخد ٳِ كيّؼو ٷخٽ ٷظخىس ًكيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 انو ڃټظٌد رْن ٫ْنْو ٻٴَ ّيـخه ّٸَإه ٻپ ڃئڃن أڃِ أً ٻخطذ.-
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ كْٔن حٿڄ٬ڀڂ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ كيػنخ ٫زي ح - 

 نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٙ ّئڃن ٫زي كظَ ّلذ ٕهْو ڃخ ّلذ ٿنٴٔو ڃن حٿوَْ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ ڃٌَٓ رن أنْ ٷخٽ= - 
ن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ٷخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن أرِ ٷخٽ أرٌٹ ٳٚڅ ٳنِٿض ّخ أّيخ ٓڄ٬ض أنْ ر-

 حٿٌّن آڃنٌ ٙ طٔؤٿٌح ٫ن أْٗخء اڅ طزي ٿټڂ طٔئٻڂ اٿَ طڄخځ حّٓش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ - 
ٓڀڂ ؿزش ٓنيّ أً ىّزخؽ ٗٺ ٳْو أڅ أٻْيٍ ىًڃش أىيٍ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

٬ْٓي ٷزپ أڅ ّنيَ ٫ن حٿلََّ ٳڀزٔيخ ٳظ٬ـذ حٿنخّ ڃنيخ ٳٸخٽ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه 
 ٿڄنخىّپ ٬ٓي رن ڃ٬خً ٳِ حٿـنش أكٔن ڃنيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس أڅ أنْ رن ڃخٿٺ أنزؤىڂ أڅ  - 
 ٷخٽ=نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 اڅ رْن ٫ْنْو ڃټظٌد ٹ ٱ ٍ أُ ٻخٳَ ّٸَإىخ حٿڄئڃن أڃِ ًٻخطذ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ أ٬ٗغ ٫ن حٿلٔن ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أنو ٷخٽ= - 
ڃخ ٛڀْض هڀٲ أكي ر٬ي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًؿِ ٛٚس ًٙ أطڂ ڃن ٌٍٓٽ  - 

 . ٫ڀْو ًٓڀڂحهلل ٛڀَ حهلل
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خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ كيػن - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=

ٙ ّئڃن أكيٻڂ كظَ ّټٌڅ حهلل ًٌٍٓٿو أكذ اٿْو ڃڄخ ٌٓحىڄخ ًكظَ ّٸٌٱ ٳِ حٿنخٍ أكذ -
كذ اٿْو ڃن اٿْو ڃن أڅ ٬ٌّى ٳِ حٿټٴَ ر٬ي أڅ نـخه حهلل ڃنو ًٙ ّئڃن أكيٻڂ كظَ أٻٌڅ أ

 ًٿيه ًًحٿيه ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ڃنٌٍٜح ٷخٽ ٓڄ٬ض ٣ڀٶ رن كزْذ ّليع أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  -

 ًٓڀڂ رڄؼڀو.
ٿنزِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ أ٬ٗغ ٫ن حٿلٔن ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ح - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ حٿ٨يَ ػڂ ٍٻذ ٍحكڀظو ٳڀڄخ ٫ٚ ؿزپ حٿزْيحء أىپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ْٗزخڅ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ
أڅ أىپ ڃټش ٓؤٿٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ َّّيڂ آّش ٳؤٍحىڂ حن٘ٸخٵ حٿٸڄَ -

 ڃَطْن.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ نزِ كيػنخ  - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 اڅ ٳِ حٿـنش ٗـَس َّْٔ حٿَحٻذ ٳِ ٧ڀيخ ڃخثش ٫خځ ٙ ّٸ٬٤يخ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ= - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ رْنخ أنخ أَْٓ ٳِ حٿـنش اً كيع أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل-

٫َٝ ٿِ نيَ كخٳظخه ٷزخد حٿڀئٿئ حٿڄـٌٱ ٳٸڀض ڃخ ىٌح ّخ ؿزَّپ ٷخٽ ىٌح حٿټٌػَ حٿٌُ 
 أ٤٫خٹ ٍرٺ ٷخٽ ٳخىٌٍ حٿڄڀٺ رْيه ٳؤهَؽ ڃن ٣ْنو ڃٔټخ أًٳَ.

ن ڃنٌٍٜ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ ٫ - 
 ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن أنْ ٷخٽ=

أٷزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄِ٘ كظَ حنظيَ اٿَ حٿڄٔـي ٷَّزخ ڃنو ٷخٽ أطخه ْٗن -
أً ٍؿپ ٷخٽ ڃظَ حٿٔخ٫ش ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ًڃخ أ٫يىص ٿيخ ٳٸخٽ حٿَؿپ ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ 

 ًٌٍٓٿو ٷخٽ ٳؤنض ڃ٪ ڃن أكززضڃخ أ٫يىص ٿيخ ڃن ٻؼَْ ٛٚس ًٙ ْٛخځ ًٿټنِ أكذ حهلل 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٷنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َّ٘ن ٌّڃخ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٙ= - 
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َٛم ريڄخ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

 ؿڄ٬ْخ أً ٿزَ ريڄخ ؿڄ٬ْخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٫ًٴخڅ حٿڄ٬نِ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ  - 

رن ڃخٿٺ أڅ ٳظَ ڃن حٕنٜخٍ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أٍّي حٿـيخى ًٿْْ ٿِ ڃخٽ أطـيِ رو 
ِ ًڃَٝ ٳٸپ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٳٸخٽ حًىذ اٿَ ٳٚڅ حٕنٜخٍُ ٳبنو ٷي ٻخڅ طـي

ځ ًّٸٌٽ ٿٺ حىٳ٪ اٿِ ڃخ طـيِص رو ٳٸخٽ ٿو ًٿٺ ٳٸخٽ ّخ ٳٚنو حىٳ٬ِ ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَثٺ حٿٔٚ
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اٿْو ڃخ ؿيِطنِ رو ًٙ طلزِٔ ٫نو ْٗجخ ٳبنٺ ًحهلل اڅ كزٔظِ ٫نو ْٗجخ ٙ ّزخٍٹ حهلل ٿٺ ٳْو 
 .ٷخٽ ٫ٴخڅ اڅ ٳظَ ڃن أٓڀڂ

ِ كيػنخ ًٍف ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 
ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٿٰيًس ٳِ ٓزْپ أً ًٍكش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ 

 ٳْيخ ًٿٸخد ٷٌّ أكيٻڂ ڃن حٿـنش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ.
 ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٫ - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئطَ رخٿَؿپ ڃن أىپ حٿـنش ٳْٸٌٽ ٿو ّخ حرن آىځ ٻْٲ -

ًؿيص ڃنِٿٺ ٳْٸٌٽ أُ ٍد هَْ ڃنِٽ ٳْٸٌٽ ٓپ ًطڄنَ ٳْٸٌٽ ڃخ أٓخٽ ًأطڄنَ أٙ اڅ 
 طَىنِ اٿَ حٿينْخ ٳخٷظپ ٳِ ٓزْڀٺ ٫َ٘ ڃَحص ٿڄخ ٍَّ ڃن ٳ٠پ حٿ٘يخىس ًّئطَ رخٿَؿپ ڃن
أىپ حٿنخٍ ٳْٸٌٽ ٿو ّخ حرن آىځ ٻْٲ ًؿيص ڃنِٿٺ ٳْٸٌٽ أُ ٍد َٗ ڃنِٽ ٳْٸٌٽ ٿو أطٴظيُ 

ڃنو ر٩ٚ٤ حٍٕٝ ًىزخ ٳْٸٌٽ أُ ٍد ن٬ڂ ٳْٸٌٽ ٻٌرض ٷي ٓؤٿظٺ أٷپ ڃن ًٿٺ ًأَّٔ ٳڀڂ 
 طٴ٬پ ٳَْى اٿَ حٿنخٍ.

 =كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ - 
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټؼَ أڅ ّٸٌٽ ٳِ ى٫خثو حٿڀيڂ آطنخ ٳِ حٿينْخ كٔنش ًٳِ -

حٓهَس كٔنش ًٷنخ ٫ٌحد حٿنخٍ ٷخٽ ٬ٗزش ٳٸڀض ٿؼخرض أٓڄ٬و ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٷخٽ ن٬ڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 ْ رن ڃخٿٺكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أن - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍڃَ حٿـڄَس ػڂ نلَ حٿزيڅ ًحٿلـخځ ؿخٿْ ػڂ ٷخٽ -

ٿڀلـخځ ًًٛٲ ى٘خځ ًٿٺ ًًٟ٪ ّيه ٫ڀَ ًإحرظو ٳلڀٶ أكي ٗٸْو حّٕڄن ًٷٔڄو رْن حٿنخّ 
 ًكڀٶ حٓهَ ٳؤ٤٫خه أرخ ٣ڀلش.

حٿزنخنِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ػخرظخ - 
 رن ڃخٿٺ ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=

ٙ طڄن أكيٻڂ حٿڄٌص ڃن َٟ أٛخرو ٳبڅ ٻخڅ ٙ ري ٳخ٫ٚ ٳڀْٸپ حٿڀيڂ أكْْنِ ڃخ ٻخنض -
 حٿلْخس هَْح ٿِ ًطٌٳنِ ڃخ ٻخنض حٿٌٳخس هَْح ٿِ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ= - 
٫ڀِ رن ُّي ٫ًزي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ٷخٙ ٓڄ٬نخ أنْ رن ڃخٿٺ ّليع رڄؼپ اٙ أنو  ٓڄ٬ض-

 ٷخٽ ڃن َٟ نِٽ رو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃنٌٍٜح ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓخٿڂ  - 

رن أرِ حٿـ٬ي ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٍؿٚ ٓخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظَ 
ٸخٽ ڃخ أ٫يىص ٿيخ ٷخٽ ڃخ أ٫يىص ٿيخ ڃن ٻؼَْ ْٛخځ ًٙ ٛٚس ًٙ ٛيٷش ًٿټنِ حٿٔخ٫ش ٳ

 .ض ڃ٪ ڃن أكززضأكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ أن
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٬ٓي ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ڃخ أ٫َٱ ْٗجخ ڃڄخ ٫ييص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ٽ أرٌ ٍحٳ٪ ّخ أرخ كڄِس ًٙ حٿٜٚس ٳٸخٽ أًٿْْ ٷي ٫ڀڄض ڃخ ٛن٪ حٿلـخؽ ٳِ حٿٌْځ ٳٸخ
 حٿٜٚس



  

 

 

Page 297 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٫ًزي حٿٜڄي ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل ٫ن  - 
 ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ

٫ٍخ ٿو أنو ڃَ٘ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ روزِ ٬َْٗ ًأىخٿش ٓنوش ًٿٸي ٍىن ى-
٫ني ّيٌىُ ٳؤهٌ ٬َْٗح ٕىڀو ًٿٸي ٓڄ٬ظو ًحص ٌّځ ّٸٌٽ ٷخٽ ٫زي حٿٜڄي ّٸٌٽ ًٿٺ ڃَحٍح 

 ڃخ أڃَٔ ٫ني آٽ ڃلڄي ٛخ٩ رَ ًٙ ٛخ٩ كذ ًاڅ ٫نيه طٔ٪ نٌٔس كْنجٌ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ًٓڀڂ اڅ ٿټپ نزِ ى٫ٌس ٷي ى٫خ ريخ ٳِ أڃظو ًانِ حهظزؤص  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

 ى٫ٌطِ ٗٴخ٫ش ٕڃظِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ
أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿْْٜزن نخٓخ ٓٴ٪ ڃن حٿنخٍ ٫ٸٌرش رٌنٌد ٫ڄڀٌىخ ػڂ -

 حٿـنش رٴ٠پ ٍكڄظو ّٸخٽ ٿيڂ حٿـينڄٌْڅ. ٿْيهڀيڂ حهلل
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ ى٫خثو حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿ٬ـِ ًحٿټٔپ -

 ٳظنش حٿڄڄخص.ًحٿـزن ًحٿزوپ ًحٿيَځ ٫ًٌحد حٿٸزَ ًأ٫ًٌ رٺ ڃن ٳظنش حٿڄلْخ ً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن رن حٿڄؼنَ كيػنخ حَٓحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن رَّي  - 

 رن أرِ ڃَّڂ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓؤٽ حهلل حٿـنش ػٚػخ ٷخٿض حٿـنش حٿڀيڂ أىهپ حٿـنش -

 حٿڀيڂ أ٫ٌه ڃن حٿنخٍ. ًڃن حٓظ٬خً رخهلل ڃن حٿنخٍ ػٚػخ ٷخٿض حٿنخٍ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّٜځ كظَ ّٸخٽ ٷي ٛخځ ًّٴ٤َ كظَ ّٸخٽ ٷي أٳ٤َ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٓڄ٬ض أرخ حٿظْخف ٷخٽ= - 
رن ڃخٿٺ ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انو ٷخٽ ًَّٔح ًٙ ط٬ًَٔح ٓڄ٬ض أنْ -

 ًأٓټنٌح ًٙ طنٴًَح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ؿََّ رن كخُځ ٫ن ٓڀڂ حٿ٬ڀٌُ ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٻنض أهيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټنض أىهپ ٫ڀْو رَْٰ اًڅ ٳـجض ًحص ٌّځ -

 ڀض ٫ڀْو ٳٸخٽ ّخ رنِ انو ٷي كيع أڃَ ٳٚ طيهپ ٫ڀِ اٙ ربًڅ.ٳيه
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٫ًزي حٿٌىخد ٷخٙ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٿٌ أىيٍ اٿَ ٻَح٩ ٿٸزڀض ًٿٌ ى٫ْض ٷخٽ ٫زي حٿٌىخد اٿْو ًٷخٽ ًٍف ٫ڀْو ٕؿزض.-
 يػنخ ًٍف كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٷٌٿو ٫ِ ًؿپ ٳڀڄخ طـڀَ ٍرو ٿڀـزپ ٷخٽ ٳؤًڃؤ رونَٜه -

 ٷخٽ ٳٔخم.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
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ًٙ طزخٯ٠ٌح ًٙ طلخٓيًح ًٻٌنٌح ٫زخى حهلل  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸخ٬٣ٌح-
 اهٌحنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ ًُٻَّخ رن آلٶ ٫ن حرن ٗيخد  - 
 أهزَنِ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸخ٬٣ٌح ًٙ طيحرًَح ًٙ طزخٯ٠ٌح ًٙ ّلپ ٿڄٔڀڂ -
 ع ٿْخٽ.أڅ ّيـَ أهخه ٳٌٵ ػٚ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ڃوڀي كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ًٍىحڅ ٷخٽ  - 
 ىهڀنخ ٫ڀَ أنْ رن ڃخٿٺ

ٳِ ٍى٢ ڃن أىپ حٿڄيّنش ٷخٽ ٛڀْظڂ ٬ّنِ حٿ٬َٜ ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷڀنخ أهزَنخ أٛڀلٺ حهلل ڃظَ -
حٿ٘ڄْ ر٠ْخء ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ىٌه حٿٜٚس ٷخٽ ٻخڅ ّٜڀْيخ ً

 نٸْش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ڃوڀي كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ كيػيڂ أڅ
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿنوخ٫ش ٳِ حٿڄٔـي ه٤ْجش ًٻٴخٍطيخ ىٳنيخ.-
 ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ أنزؤنخ  - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حطوٌ هخطڄخ ڃن ًٍٵ ٿو ٳٚ كزِ٘ ًنٸ٘و ڃلڄي -

 ٌٍٓٽ حهلل.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل رن  - 

 ؿزَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
 ٓڀڂ ٿْٰظٔپ ًحٿڄَأس ڃن نٔخثو ڃن حٗنخء حٿٌحكي.اڅ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلزٌد رن حٿلٔن ٫ن هخٿي ٬ّنِ حٿلٌحء ٫ن ڃلڄي ٷخٽ= - 
ٓؤٿض أنْ رن ڃخٿٺ ىپ ٷنض ٫ڄَ ٷخٽ ن٬ڂ ًڃن ىٌ هَْ ڃن ٫ڄَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي حٿَٻ٩ٌ.
 خ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ػخرض ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټؼَ أڅ ّي٫ٌ ّٸٌٽ حٿڀيڂ آطنخ ٳِ -

 حٿينْخ كٔنش ًٳِ حٓهَس كٔنش ًٷنخ ٫ٌحد حٿنخٍ.
 =ػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ػخرض ٓڄ٪ أنٔخ ٷخٽكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٳ٪ ّيّو ٳِ حٿي٫خء كظَ ٍَّ رْخٝ ار٤ْو ٳٌٻَص ٻخڅ -

ًٿٺ ٿ٬ڀِ رن ُّي ٳٸخٽ انڄخ ًحٹ ٳِ حٙٓظٔٸخء ٷخٽ ٷڀض أٓڄ٬ظو ڃن أنْ ٷخٽ ٓزلخڅ حهلل ٷخٽ 
 ٷڀض أٓڄ٬ظو ڃنو ٷخٽ ٓزلخڅ حهلل.

 ىس ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطِ رؼٌد كََّ ٳـ٬ڀٌح ّڄٌٔنو ًّن٨ًَڅ ٳٸخٽ أط٬ـزٌڅ ڃن -

 ىٌح ٿڄنخىّپ ٬ٓي أً ڃنيّپ ٬ٓي رن ڃ٬خً ٳِ حٿـنش هَْ ڃن ىٌح أً أٿْن ڃن ىٌح.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كڄخى ٫ًزي حٿ٬ِِّ رن ٍٳْ٪  - 
رن ىَڃِ ًٍحٳ٪ أ٠ّخ ٓڄ٬ٌح أنٔخ ّليع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًظخد ڃٌٿَ ح

 ٷخٽ=
َِ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ٻٌح ٷخٽ ٿنخ أه٤ؤ ٳْو - ڃن ٻٌد ٫ڀ

 ًانڄخ ىٌ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ.
ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ًأرٌ ٬ْٓي ٬ّنِ ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ - 

 ٷخٽ كيػنخ ڃٌَٓ رن أنْ ٓڄ٪ أنٔخ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
 ٿٌ ط٬ڀڄٌڅ ڃخ أ٫ڀڂ ٿ٠لټظڂ ٷڀْٚ ًٿزټْظڂ ٻؼَْح.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٗز٬ش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أنْ - 
حٿونيٵ حٿڀيڂ ٙ هَْ اٙ هَْ حٓهَس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًىڂ ّلٴًَڅ -

 ٳؤٛڀق حٕنٜخٍ ًحٿڄيخؿَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ أنخ ٫ني ٧ن ٫زيُ رِ ًأنخ ڃ٬و اًح ى٫خنِ.-
كيػنخ ٓڀْڄخڅ حرن ىحًى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ى٘خځ رن ُّي رن أنْ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 ٷخٽ=
ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ ؿخء ٍؿپ ڃن أىپ حٿټظخد ٳٔڀڂ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ -

 حٿٔخځ ٫ڀْټڂ ٳٸخٽ ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ أَٟد ٫نٸو ٷخٽ ٙ اًح ٓڀڄٌح ٫ڀْټڂ ٳٸٌٿٌح ٫ًڀْټڂ.
 خ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ آلٶ ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
ٻنض أڃِ٘ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْو رَى نـَحنِ ٯڀ٦ْ حٿلخْٗش ًأ٫َحرِ -

ّٔؤٿو ڃن أىپ حٿزخىّش كظَ حنظيَ اٿَ ر٬ٞ كـَه ٳـٌرو ؿٌرش كظَ حن٘ٶ حٿزَى ًكظَ 
َْْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل طْٰزض كخْٗظو ٳِ ٫نٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ ڃن طٰ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو أڃَ ٿو رِ٘ء ٳؤ٤٫ْو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ آلٶ ٫ن أنْ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ر٬غ كَحڃخ هخٿو أهخ أځ ٓڀْڂ ٳِ ٓز٬ْن ٍؿٚ ٳٸظڀٌح -

ڃَ رن حٿ٤ٴْپ ًٻخڅ ىٌ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٌّځ رجَ ڃ٬ٌنش ًٻخڅ ٍثْْ حٿڄَ٘ٻْن ٌّڃجٌ ٫خ
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حهظَ ڃنِ ػٚع هٜخٽ ّټٌڅ ٿٺ أىپ حٿٔيپ ًّټٌڅ ٿِ أىپ حٿٌرَ أً أٻٌڅ 

يٹ أً أٯًِٹ ر٤ٰٴخڅ أٿٲ أٗٸَ ًأٿٲ ٗٸَحء ٷخٽ ٳ٬٤ن ٳِ رْض حڃَأس ڃن هڀْٴش ڃن ر٬
ٳؤطِ رو ٳَٻزو ٳڄخص  ِ ٳٚڅ ٯيس ٻٰيس حٿز٬َْ ٳِ رْض حڃَأس ڃن رنِ ٳٚڅ حثظٌنِ رٴَِٓرن

ًىٌ ٫ڀَ ٧يَه ٳخن٤ڀٶ كَحځ أهٌ أځ ٓڀْڂ ًٍؿٚڅ ڃ٬و ٍؿپ ڃن رنِ أڃْش ًٍؿپ أ٫َؽ 
ٳٸخٽ ٿيڂ ٻٌنٌح ٷَّزخ ڃنِ كظَ آطْيڂ ٳبڅ أڃنٌنِ ًاٙ ٻنظڂ ٷَّزخ ٳبڅ ٷظڀٌنِ أ٫ڀڄظڂ 

ْټڂ حځ ٳٸخٽ أطئڃنٌنِ أرڀٰټڂ ٍٓخٿش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿأٛلخرټڂ ٷخٽ ٳؤطخىڂ كَ
ٷخٿٌ ن٬ڂ ٳـ٬پ ّليػيڂ ًأًڃئًح اٿَ ٍؿپ ڃنيڂ ڃن هڀٴو ٳ٬٤نو كظَ أنٴٌه رخٿَڃق ٷخٽ حهلل 

أٻزَ ٳِص ًٍد حٿټ٬زش ٷخٽ ػڂ ٷظڀٌىڂ ٻڀيڂ ٯَْ ح٫َٕؽ ٻخڅ ٳِ ٍأّ ؿزپ ٷخٽ أنْ ٳؤنِٽ 
ٌح ٷٌڃنخ انخ ٿٸْنخ ٍرنخ ٳَِٟ ٫نخ ًأٍٟنخ ٷخٽ ٳي٫خ حٿنزِ ٫ڀْنخ ًٻخڅ ڃڄخ ّٸَأ ٳنٔن أڅ رڀٰ
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هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٬ْن ٛزخكخ ٫ڀَ ٫ٍپ ًًٻٌحڅ ًرنِ ٿلْخڅ ٫ًْٜش حٿٌّن ٫ٌٜح ٛڀَ ح
 حهلل ًٌٍٓٿو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّنزٌ حٿزَٔ ًحٿظڄَ ؿڄ٬ْخ.-
 حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي  -
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ ط٬ڀڄٌڅ ڃخ أ٫ڀڂ ٿ٠لټظڂ ٷڀْٚ ًٿزټْظڂ ٻؼَْح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرٌ ىٚٽ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ  - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٿڂ ّٔظ٬ـپ ٷخٿٌح ًٻْٲ ّٔظ٬ـپ ٷخٽ ّٸٌٽ ٷي ى٫ٌص ٍرِ ٳڀڂ ٙ ِّحٽ حٿ٬زي روَْ ڃخ -

 ّٔظـذ ٿِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ىٚٽ ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=
ڃخ ه٤زنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ ٷخٽ ٙ اّڄخڅ ٿڄن ٙ أڃخنش ٿو ًٙ ىّن ٿڄن ٙ ٫يي -

 ٿو.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرٌ ىٚٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ أځ كي - 

 كخٍػش ٷخٿض=
ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٻخڅ كخٍػش أٛخد هَْح ًاٙ أٻؼَص حٿزټخء ٷخٽ ّخ أځ كخٍػش انيخ ؿنخص -

 ٻؼَْس ًأنو ٿٴِ حٿٴَىًّ ح٫ٕڀَ.
 څ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ أڅكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرخ - 
 ّيٌىّخ ى٫خ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ هزِ ٬َْٗ ًاىخٿش ٓنوش ٳؤؿخرو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٠ّلِ رټزْ٘ن أڃڀلْن أٷَنْن ٌّرليڄخ رْيه ٠ًّ٪ -

 ٛٴخكيڄخ ًّٔڄِ ًّټزَ. ٍؿڀو ٫ڀَ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٓڀْڄخڅ كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رـنخُس ٳؤػنِ ٫ڀْيخ هَْح ٳٸخٽ ًؿزض ًڃَ رـنخُس ٳؤػنِ -

 ٫ڀْيخ َٗح ٳٸخٽ ًؿزض.
 كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن أنْ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرِ - 
ٿڂ ّوَؽ اٿْنخ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚػخ ٳؤٷْڄض حٿٜٚس ٳٌىذ أرٌ رټَ ّظٸيځ ٳٸخٽ -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿلـخد ٳَٳ٬و ٳڀڄخ ًٟق ٿنخ ًؿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ 
٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ًٟق ٿنخ ن٨َنخ ڃن٨َح ٷ٢ ٻخڅ أ٫ـذ اٿْنخ ڃن ًؿو نزِ حهلل ٛڀَ حهلل 

يه ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ أرِ رټَ أڅ ّظٸيځ ًأٍهَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤًڃؤ رْ
 .حٿلـخد ٳڀڂ ّٸيٍ ٫ڀْو كظَ ڃخص

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٷخٽ كيػنخ أنْ  - 
 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
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و ًٓڀڂ اٿَ حٿڄيّنش ًىٌ ڃَىٱ أرخ رټَ ًأرٌ رټَ ْٗن ٬َّٱ ًنزِ أٷزپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗخد ٙ ٬َّٱ ٷخٽ ٳڀٸَ حٿَؿپ أرخ رټَ ٳْٸٌٽ ّخ أرخ رټَ ڃن ىٌح 

حٿَؿپ حٿٌُ رْن ّيّٺ ٳْٸٌٽ ىٌح حٿَؿپ ّييّنِ اٿَ حٿٔزْپ ٳْلٔذ حٿلخٓذ أنو انڄخ ّييّو 
ظٴض أرٌ رټَ ٳبًح ىٌ رٴخٍّ ٷي ٿلٸيڂ ٳٸخٽ ّخ نزِ حهلل ىٌح انڄخ ٬ّنِ ٓزْپ حٿوَْ ٳخٿحٿ٤َّٶ ً

ٳخٍّ ٷي ٿلٶ رنخ ٷخٽ ٳخٿظٴض نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿڀيڂ ح٫َٛو ٳ٫َٜظو 
ٗجض ٷخٽ ٷٲ ڃټخنٺ ٙ طظَٻن أكيح  ٳَٓو ػڂ ٷخڃض طلڄلڂ ٷخٽ ػڂ ٷخٽ ّخ نزِ حهلل ڃَنِ رڄخ

نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ آهَ حٿنيخٍ ّڀلٶ رنخ ٷخٽ ٳټخڅ أًٽ حٿنيخٍ ؿخىيح ٫ڀَ 
ڃٔڀلش ٿو ٷخٽ ٳنِٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخنذ حٿلَس ػڂ ر٬غ اٿَ حٕنٜخٍ ٳـخإًح 

ْن ڃ٤ڄجنْن ٷخٽ ٳَٻذ نزِ حهلل نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڀڄٌح ٫ڀْيڄخ ًٷخٿٌح حٍٻزخ آڃن
خٿٔٚف ٷخٽ ٳٸْپ رخٿڄيّنش ؿخء نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرٌ رټَ ًكٴٌح كٌٿيڄخ ر

ٳخٓظَ٘ٳٌح نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّن٨ًَڅ اٿْو ًّٸٌٿٌڅ ؿخء نزِ حهلل ٳؤٷزپ َّْٔ كظَ 
حهلل رن ٓٚځ ًىٌ ٳِ  ؿخء اٿَ ؿخنذ ىحٍ أرِ أٌّد ٷخٿٌح ٳبنو ٿْليع أىڀيخ اً ٓڄ٪ رو ٫زي

يخ ٳـخء ًىِ ڃ٬و ٳٔڄ٪ ڃن نزِ نوپ ٕىپ ّوظَٱ ٿيڂ ڃنو ٳ٬ـپ أڅ ّٜن٪ حٿٌُ ّوظَٱ ٳْ
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَؿ٪ اٿَ أىڀو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُ رٌْص أىڀنخ 

ِء ٿنخ ڃٸْٚ ٷخٽ أٷَد ٷخٽ ٳٸخٽ أرٌ أٌّد أنخ ّخ نزِ حهلل ىٌه ىحٍُ ًىٌح رخرِ ٷخٽ ٳخن٤ڀٶ ٳي
ټڄخ ڃٸْٚ ٳٸٌڃخ ٫ڀَ رَٻش حهلل ٳٸْٚ ٳٌىذ ٳيْؤ ٿيڄخ ڃٸْٚ ػڂ ؿخء ٳٸخٽ ّخ نزِ حهلل ٷي ىْؤص ٿ

ٳڀڄخ ؿخء نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخء ٫زي حهلل حرن ٓٚځ ٳٸخٽ أٗيي أنٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
ْٓيىڂ ًأ٫ڀڄيڂ  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٸخ ًأنٺ ؿجض رلٶ ًٿٸي ٫ڀڄض حٿْيٌى أنِ ْٓيىڂ ًحرن

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ڃ٬َ٘ ًحرن أ٫ڀڄيڂ ٳخى٫يڂ ٳخٓؤٿيڂ ٳيهڀٌح ٫ڀْو ٳٸخٽ ٿيڂ نزِ حهلل
حٿْيٌى ًّڀټڂ حطٸٌح حهلل ٳٌحٿٌُ ٙ اٿو اٙ حهلل انټڂ ٿظ٬ڀڄٌڅ انِ ٌٍٓٽ حهلل كٸخ ًانِ ؿجظټڂ 

 رلٶ أٓڀڄٌح ٷخٿٌح ڃخ ن٬ڀڄو ػٚػخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٗذ رن حٿلزلخد ٫ن  - 

 أنْ
ْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿيؿخٽ ڃڄٌٔف حٿ٬ْن ڃټظٌد رْن ٫ْنْو ٹ ٱ ٍ $ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ

 ّيـخىخ ّٸَإه ٻپ ڃٔڀڂ ٹ ٱ ٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫ٜخځ ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظنٴْ ٳِ حٿَ٘حد ػٚػخ ًّٸٌٽ انو أىًأ ًأرَأ ًأڃَأ -

 أنْ ًأنخ أطنٴْ ػٚػخ. ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿظْخف ِّّي رن كڄْي  - 

 حٿ٠ز٬ِ ٷخٽ= كيػنِ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٿڄخ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نِٽ ٳِ ٫ڀٌ حٿڄيّنش ٳِ كِ ّٸخٽ ٿيڂ رنٌ ٫ڄًَ رن -

ػڂ أنو أٍٓپ اٿَ ڃٖ ڃن رنِ حٿنـخٍ ٷخٽ ٳـخإًح ڃظٸڀيّن ٫ٌٱ ٳؤٷخځ ٳْيڂ أٍر٪ ٫َ٘س ٿْڀش 
ٌْٓٳيڂ ٳٸخٽ ٳټؤنِ أن٨َ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٍحكڀظو ًأرٌ رټَ ٍىٳو 

ٳټخڅ ّٜڀِ كْغ حىٍٻظو حٿٜٚس  حٿنـخٍ كٌٿو كظَ أٿٸَ رٴنخء أرِ أٌّد ٷخٽ ًڃٖ رنِ
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اٿَ ڃٖ ڃن رنِ حٿنـخٍ ٳـخإًح ٳٸخٽ ّخ  ًّٜڀِ ٳِ ڃَحرٞ حٿٰنڂ ػڂ انو أڃَ رخٿڄٔـي ٳؤٍٓپ
رنِ حٿنـخٍ ػخڃنٌنِ كخث٤ټڂ ىٌح ٳٸخٿٌح ًحهلل ٙ ن٤ڀذ ػڄنو اٙ اٿَ حهلل ٷخٽ ًٻخڅ ٳْو ڃخ أٷٌٽ 

ؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٿټڂ ٻخنض ٳْو ٷزٌٍ حٿڄَ٘ٻْن ًٻخڅ ٳْو كَع ًٻخڅ ٳْو نوپ ٳ
پ ٳٸ٤٪ ٷخٽ ٳٜٴٌح حٿنوپ اٿَ ٷزڀش ًٓڀڂ رٸزٌٍ حٿڄَ٘ٻْن ٳنز٘ض ًرخٿلَع ٳٌّٔض ًرخٿنو

حٿڄٔـي ًؿ٬ڀٌح ٠٫خىطْو كـخٍس ٷخٽ ًؿ٬ڀٌح ّنٸڀٌڅ ًٿٺ حٿٜوَ ًىڂ َّطـًِڅ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٿڄيخؿَس.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬يڂ ّٸٌٽ حٿڀيڂ ٙ هَْ اٙ هَْ حٓهَس ٳخنَٜ حٕنٜخٍ ًح

أرٌ حٿظْخف كيػنخ أنْ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ ٷخٽ أنزؤنخ - 
 ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكٔن حٿنخّ هڀٸخ ًٻخڅ ٿِ أم ّٸخٽ ٿو أرٌ ٫ڄَْ ٷخٽ -
ٷخٽ أرخ ٫ڄَْ ڃخ أكٔزو ٷخٽ ٳ٤ْڄخ ٷخٽ ًٻخڅ اًح ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَآه 
نخ ٳْؤڃَ رخٿزٔخ١ ٳ٬پ حٿنَْٰ ٷخٽ نَٰ ٻخڅ ّڀ٬ذ رو ٷخٽ ٳَرڄخ طل٠َه حٿٜٚس ًىٌ ٳِ رْظ

حٿٌُ طلظو ٳْټنْ ػڂ ّن٠ق رخٿڄخء ػڂ ّٸٌځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنٸٌځ هڀٴو 
 .ٳْٜڀِ رنخ ٷخٽ ًٻخڅ رٔخ٣يڂ ڃن ؿَّي حٿنوپ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
أرِ ٣ڀلش كْن ًٿي ًىٌ ّينؤ ر٬َْح ٿو ٫ًڀْو أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬زي حهلل رن -

٫زخءس ٳٸخٽ ڃ٬ٺ طڄَ ٳنخًٿظو طڄَحص ٳؤٿٸخىن ٳِ ٳْو ٳٚٻين ػڂ ٳَٰ ٳخه ػڂ أًؿَىن اّخه 
ٳـ٬پ ّظڀڄ٦ حٿٜزِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كذ حٕنٜخٍ حٿظڄَ ًٓڄخه ٫زي 

 حهلل.
 كڄخى ٫ن ٷظخىس ًحٿٸخٓڂ ؿڄ٬ْخ ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ  - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٓڀڂ ٫ڀْټڂ أىپ حٿټظخد ٳٸٌٙ ٫ڀْټڂ ًٷخٽ حٓهَ -

 ٫ًڀْټڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٷڀٌرخ ڃنټڂ ًىڂ أًٽ ڃن ؿخء رخٿڄٜخٳلش.أطخٻڂ أىپ حٿْڄن ًىڂ أٍٵ -
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى كيػنخ ػڄخڃش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطٌه ٿْڀش ٳِ ٍڃ٠خڅ ًٛڀَ ٿيڂ ٳوٴٲ ػڂ -

ڃَحٍح ٳڀڄخ أٛزق ىهپ ٳؤ٣خٽ حٿٜٚس ػڂ هَؽ ٳٜڀَ ريڂ ػڂ ىهپ ٳؤ٣خٽ حٿٜٚس ٳٴ٬پ ًٿٺ 
 ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطْنخٹ ٳٴ٬ڀض ٻٌح ًٻٌح ٳٸخٽ ڃن أؿڀټڂ ٳ٬ڀض ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى حٿڄ٬نِ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ رزَحءس ڃ٪ أرِ رټَ حٿٜيّٶ ٍِٟ حهلل ٫نو ٳڀڄخ-
 رڀٮ ًح حٿلڀْٴش ٷخٽ ٫ٴخڅ ٙ ّزڀٰيخ اٙ أنخ أً ٍؿپ ڃن أىپ رْظِ ٳز٬غ ريخ ڃ٪ ٫ڀِ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
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أڅ أځ أّڄن رټض ٿڄخ ٷزٞ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸْپ ٿيخ ڃخ ّزټْٺ ٫ڀَ ٌٍٓٽ -
ٿض انِ ٷي ٫ڀڄض أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٓڄٌص ًٿټن حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخ

 انڄخ أرټِ ٫ڀَ حٿٌكِ حٿٌُ ٍٳ٪ ٫نخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ نوخ٫ش ٳِ ٷزڀش حٿڄٔـي ٳلټيخ رْيه.-
 ػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
ٿڄخ ٷيځ أىپ حٿْڄن ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿٌح حر٬غ ڃ٬نخ ٍؿٚ ٬ّڀڄنخ ٻظخد ٍرنخ -

ًحٿٔنش ٷخٽ ٳؤهٌ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْي أرِ ٫زْيس ٳيٳ٬و اٿْيڂ ًٷخٽ ىٌح أڃْن ىٌه 
 حٕڃش.

 أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ أٍحى أڅ ّلڀٶ ٍأٓو ٷزٞ أرٌ ٣ڀلش ٫ڀَ أكي ٗٸِ -

 ٍحٓو ٳڀڄخ كڀٸو حٿلـخځ أهٌه ٳـخء رو أځ ٓڀْڂ ٳـ٬ڀض طـ٬ڀيخ ٳِ ٣ْزيخ.
 ى ٫ن ػخرض ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ًكٔن ٷخٙ كيػنخ كڄخ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٍأّض ٻؤنِ حٿڀْڀش ٳِ ىحٍ ٍحٳ٪ رن ٫ٸزش ٷخٽ كٔن -

ٳِ ىحٍ ٫ٸزش رن ٍحٳ٪ ٳؤًطْنخ رظڄَ ڃن طڄَ حرن ٣خد ٳؤًٿض أڅ ٿنخ حٿَٳ٬ش ٳِ حٿينْخ ًحٿ٬خٳْش 
 ٳِ حٓهَس ًأڅ ىّننخ ٷي ٣خد.

ي كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن أرِ رټَ حٿڄِنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄ - 
 كيػنخ ٤٫خء رن أرِ ڃْڄٌنش ٷخٽ ًٙ أ٫ڀڄو اٙ ٫ن حنْ ٷخٽ=

 ڃخ ٍٳ٪ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ ٳْو حٿٸٜخٙ اٙ أڃَ ٳْو رخٿ٬ٴٌ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄؼنَ ٫ن ػڄخڃش ٫ن أنْ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح طټڀڂ رټڀڄش ٍىىىخ ػٚػخ ًاًح أطَ ٷٌڃخ ٳٔڀڂ -

 ٫ڀْيڂ ٓڀڂ ٫ڀْيڂ ػٚػخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ ر٤ٔخځ رن كَّغ ٫ن أ٬ٗغ  - 

 حٿلَحنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 حٿټزخثَ ڃن أڃظِ. ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗٴخ٫ظِ ٕىپ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫ڄخٍ أرٌ ىخٗڂ ٛخكذ حٿ٫ِٴَحنِ ٫ن  - 

أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٳخ٣ڄش نخًٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻَٔس ڃن هزِ ٬َْٗ ٳٸخٽ 
 ىٌح أًٽ ٬٣خځ أٻڀو أرٌٹ ڃن ػٚػش أّخځ.

 ٜڄي كيػنخ ٫ڄَحڅ حٿٸ٤خڅ كيػنخ حٿلٔن ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ - 
أڅ أ٫َحرْخ ٓخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٷْخځ حٿٔخ٫ش ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ أ٫يىص ٿيخ ٷخٽ ٙ اٙ أنِ أكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ حٿڄَء ڃ٪ ڃن أكذ ػڂ ٷخٽ 
 ٳڀن ّزڀٮ حٿيَځ كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش.أّن حٿٔخثپ ٫ن حٿٔخ٫ش ٷخٽ ًػڂ ٯٚځ ٳٸخٽ اڅ ٬ّٖ ىٌح 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كَد رن ٗيحى رَُٜ كيػنخ ّلَْ  - 
 ٬ّنِ حرن أرِ ٻؼَْ ٷخٽ ٫ڄًَ رن ُّنذ حٿ٬نزَُ أڅ أنْ رن ڃخٿٺ كيػو أڅ ڃ٬خًح ٷخٽ=
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ٹ ٳڄخ طؤڃَ ٳِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض اڅ ٻخڅ ٫ڀْنخ أڃَحء ٙ ٓظنٌڅ رٔنظٺ ًٙ ّؤهًٌڅ رؤڃَ-
 أڃَىڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٣خ٫ش ٿڄن ٿڂ ٤ّ٪ حهلل ٫ِ ًؿپ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حهلل رن أرِ ِّّي ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ڃٌَٓ رن أنْ ّليع أڅ أرْو أڅ حٕنٜخٍ حٗظيص ٫ڀْيڂ حٿٌٔحنِ ٳؤطٌح حٿنزِ ٛڀَ -

ْي٫ٌ ٿيڂ أً ّلٴَ ٿيڂ نيَح ٳؤهزَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌٿٺ ٳٸخٽ ٙ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ
ّٔؤٿٌنِ حٿٌْځ ْٗجخ اٙ أ٤٫ٌه ٳؤهزَص حٕنٜخٍ رٌٿٺ ٳڀڄخ ٓڄ٬ٌح ڃخ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

ٌح حى٩ حهلل ٿنخ رخٿڄٰٴَس ٳٸخٽ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًٕرنخء حٕنٜخٍ ًٕرنخء أرنخء ٷخٿ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 حٕنٜخٍ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫ڄَ رن ارَحىْڂ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ هلل حٗي ٳَكخ رظٌرش ٫زي ڃن أكيٻڂ أڅ ّٔٸ٢ ٫ڀَ ر٬َْه -

 ًٷي أٟڀو رؤٍٝ ٳٚس ًكيع رٌٿٺ ٗيَ ٫ن أرِ ىََّس.
 كيػنخ أرِ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ - 
ٓڄ٬ض ػخرظخ حٿزنخنِ ّليع ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٬َّٝ ٿو حٿَؿپ -

 ٌّځ حٿـڄ٬ش ر٬ي ڃخ ّنِٽ ڃن حٿڄنزَ ٳْټڀڄو ػڂ ّيهپ ٳِ حٿٜٚس.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ كيػنخ أرِ ٷخٽ= - 
ِ أن٨َ اٿَ ٯزخٍ ڃٌٻذ ؿزَّپ ٓڄ٬ض كڄْي رن ىٚٽ ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أنو ٷخٽ ٻؤن-

 ٫ڀْو حٿٔٚځ ٓخ٬٣خ ٳِ ٓټش رنِ ٯنڂ كْن ٓخٍ اٿَ رنِ ٷ٨َّش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ى٘خځ ٬ّنِ حرن ٓنزَ أرِ ٫زي  - 

 حهلل ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٬ض ٕكيػنټڂ رليّغ ٙ ّليػټڄٌه أكي ر٬يُ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ڃن أَٗح١ حٿٔخ٫ش أڅ َّٳ٪ حٿ٬ڀڂ ٨ًّيَ حٿـيپ 
ًَّ٘د حٿوڄَ ٨ًّيَ حٿِنخ ًطٸپ حٿَؿخٽ ًّټؼَ حٿنٔخء كظَ ّټٌڅ ٳِ حٿوڄْٔن حڃَأس حٿٸْڂ 

 حٿٌحكي.
س ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخى - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ َّ٘د حٿَؿپ ٷخثڄخ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَ ًف ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حنْ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ح٫ظيٿٌح ٳِ حٿٔـٌى ًٙ ّٔـي أكيٻڂ رخ٤ٓخ ًٍح٫ْو -

 ٻخٿټڀذ.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ى٘خځ ٫ًزي حٿٌىخد أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٿٺ
حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿ٬ـِ ًحٿټٔپ ًحٿـزن ًحٿزوپ ًحٿيَځ ًڃن ٫ٌحد حٿٸزَ ًڃن ٳظنش -

 حٿڄلْخ ًحٿڄڄخص ٷخٽ ٫زي حٿٌىخد ًحٿزوپ ًحٿـزن.
  كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل - 



  

 

 

Page 305 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٟلَ رټزْ٘ن أٷَنْن أڃڀلْن ًرليڄخ رْيه ًٓڄَ ًٻزَ -
 ًًٟ٪ ٍؿڀو ٫ڀَ ٛٴخكيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَ ٫ًن حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂأنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ 

ٻخڅ ّٜڀِ حٿ٬َٜ ًحٿ٘ڄْ ر٠ْخء كْش ػڂ ٌّىذ حٿٌحىذ اٿَ حٿ٬ٌحٿِ ٳْؤطْيخ ًحٿ٘ڄْ -
 ڃَطٴ٬ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ ٫ن حٓڄ٬ْپ  - 
 رن ڃلڄي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٿٺ

ًىڂ ّٜڀٌڅ ٷ٬ٌىح ڃن ڃَٝ ٳٸخٽ اڅ  هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ نخّ-
 ٛٚس حٿٸخ٫ي ٫ڀَ حٿنٜٲ ڃن ٛٚس حٿٸخثڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ كڄْي ٫ن ڃٌَٓ رن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

أنٴٸظڂ ڃن نٴٸش ًٙ ٷ٬٤ظڂ ڃن ًحى اٙ ًىڂ  ٿٸي طَٻظڂ رخٿڄيّنش ٍؿخٙ ڃخ َٓطڂ ڃن ڃَْٔ ًٙ-
 ڃ٬ټڂ ٳْو ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٻْٲ ّټٌنٌڅ ڃ٬نخ ًىڂ رخٿڄيّنش ٷخٽ كزٔيڂ حٿ٬ٌٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي أڅ أنٔخ ٓجپ ٫ن ٬َٗ حٿنزِ  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ=

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷظخىس ٳٴَف ٌّڃجٌ ٷظخىس. ڃخ ٍأّض ٬َٗ أٗزو ر٬َ٘ حٿنزِ ٛڀَ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ هخٍؿش رن ٫زي حهلل ڃن ًٿي  - 

 ُّي رن ػخرض ٫ن أرْو ٷخٽ=
حنَٜٳنخ ڃن حٿ٨يَ ڃ٪ هخٍؿش رن ُّي ٳيهڀنخ ٫ڀَ أنْ رن ڃخٿٺ ٳٸخٽ ّخ ؿخٍّش حن٨َُ -

و انڄخ حنَٜٳنخ ڃن حٿ٨يَ حٓڅ ڃ٪ حٗڃخځ ٷخٽ ٳٸخځ ٳٜڀَ ىپ كخنض ٷخٽ ٷخٿض ن٬ڂ ٳٸڀنخ ٿ
 حٿ٬َٜ ػڂ ٷخٽ ىټٌح ٻنخ نٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ  - 
 ّيٌىّخ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃ٪ أٛلخرو ٳٸخٽ=

ٿٔخځ ٫ڀْټڂ ٳَى ٫ڀْو حٿٸٌځ ٳٸخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطيًٍڅ ڃخ ٷخٽ ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ ح-
حٿٔخځ ٫ڀْټڂ ٷخٽ ٍىًح ٫ڀَ حٿَؿپ ٳَىًه ٳٸخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض ٻٌح ًٻٌح 
 ٷخٽ ن٬ڂ ٳٸخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓڀڂ ٫ڀْټڂ أكي ڃن أىپ حٿټظخد ٳٸٌٿٌح ٫ڀْٺ

 .ُ ٫ڀْٺ ڃخ ٷڀضأ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ حٿٔيڄِ كيػنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ  - 

 ٷخٽ=
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٣َّٶ ڃ٬و نخّ ڃن أٛلخرو ٳڀٸْظو حڃَأس ٳٸخٿض ّخ -

ٿْٺ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ اٿْٺ كخؿش ٳٸخٽ ّخ أځ ٳٚڅ حؿڀِٔ ٳِ أُ نٌحكِ حٿٔټٺ ٗجض أؿڀْ ا
 ٳٴ٬ڀض ٳـڀْ اٿْيخ كظَ ٷ٠ض كخؿظيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 
 ڂأڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
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ٿڄخ كڀٶ ريأ ر٘ٶ ٍأٓو حّٕڄن ٳلڀٸو ػڂ نخًٿو أرخ ٣ڀلش ٷخٽ ػڂ كڀٶ ٗٶ ٍأٓو حَّٕٔ -
 ٳٸٔڄو رْن حٿنخّ.

  كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٻخڅ أكيٻڂ ٳِ ٛٚطو ٳٚ ّظٴپ أڃخڃو ًٙ ٫ن -

 ّڄْنو ٳبنو ّنخؿِ ٍرو ًٿْظٴپ ٫ن ّٔخٍه أً طلض ٷيڃو.
 ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن  - 
أطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ربنخء ٳْو ڃخء ٷيٍ ڃخ ّٰڄَ أٛخر٬و أً ٙ ّٰڄَ أٛخر٬و ٗٺ -

 ٬ْٓي ٳـ٬ڀٌح ّظٌٟئًڅ ًحٿڄخء ّنز٪ ڃن رْن أٛخر٬و ٷخٽ ٷڀنخ ٕنْ ٻڂ ٻنظڂ ٷخٽ ػڀؼڄخثش.
٫ن حٿنزِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 طٔلًَح ٳبڅ ٳِ حٿٔلٌٍ رَٻش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ًزي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ڃخ ٿڄخ نِٿض ىٌه حّٓش ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انخ ٳظلنخ ٿٺ ٳظلخ ڃزْنخ ٿْٰٴَ ٿٺ حهلل -

طٸيځ ڃن ًنزٺ ًڃخ طؤهَ ڃَؿ٬و ڃن حٿليّزْش ًىڂ ڃوخٿ٤يڂ حٿلِڅ ًحٿټآرش ًٷي نلَ حٿييُ 
 رخٿليّزْش ٳٸخٽ ٿٸي أنِٿض آّش ىِ أكذ اٿِ ڃن حٿينْخ ؿڄ٬ْخ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ٫ڀڄنخ ڃخ
ّٴ٬پ رٺ ٳڄخ ّٴ٬پ رنخ ٳؤنِٿض ٿْيهپ حٿڄئڃنْن ًحٿڄئڃنخص ؿنخص طـَُ ڃن طلظيخ حٕنيخٍ 

ٳْيخ ًّټٴَ ٫نيڂ ْٓجخطيڂ ًٻخڅ ًٿٺ ٫ني حهلل ٳٌُح ٨٫ْڄخ ٷخٽ ٫زي حٿٌىخد ٳِ كيّؼو  هخٿيّن
ٌٓٽ حهلل ٷي رْن حهلل ًأٛلخرو ڃوخٿ٤ٌ حٿلِڅ ًحٿټآرش ًٷخٽ ٳْو ٳٸخٽ ٷخثپ ىنْجخ ڃَّجخ ٿٺ ّخ ٍ

 ٫ِ ًؿپ ڃخًح ّٴ٬پ رٺ.
 أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أطڄٌح حٿٜٲ حًٕٽ ًحٿٌُ ّڀْو ٳبڅ ٻخڅ نٸٚ ٳڀْټن ٳِ -

 حٿٜٲ حٓهَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أنو  - 

 كيػيڂ
ٿ٬ٌحځ ٳِ ٷڄٚ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍهٚ ٿ٬زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ًحٿِرَْ رن ح-

 ڃن كََّ ٳِ ٓٴَ ڃن كټش ٻخنض ريڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ٌّنْ رن ِّّي ٫ن  - 

أرِ ٫ڀِ رن ِّّي أهِ ٌّنْ رن ِّّي ٫ن حٿِىَُ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
ٴْ ًحٿ٬ْن رخٿ٬ْن نٜذ حٿنٴْ ًٍٳ٪ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَأىخ ًٻظزنخ ٫ڀْيڂ ٳْيخ أڅ حٿنٴْ رخٿن

 حٿ٬ْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
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حن٤ڀٶ كخٍػش رن ٫ڄَْ ن٨خٍح ڃخ حن٤ڀٶ ٿڀٸظخٽ ٳؤٛخرو ٓيڂ ٳٸظڀو ٳـخءص أڃو اٿَ ٌٍٓٽ حهلل -
ِ كخٍػش اڅ ّٺ ٳِ حٿـنش أٛزَ ًأكظٔذ ٳٸخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حرن

 ّخ أځ كخٍػش انيخ ؿنخڅ ٻؼَْس ًاڅ كخٍػش ٳِ حٿٴَىًّ ح٫ٕڀَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ أٌّد ٷخٽ= - 
كيػنِ حٿ٠لخٹ رن َٗكزْپ ٫ن أ٫ْن حٿزَُٜ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل -

 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن طَٹ ڃخٙ ٳٖىڀو ًڃن طَٹ ىّنخ ٳ٬ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ًڀَ ٌٍٓٿو.ٛڀ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٓزخ١ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ٍهٚ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀِرَْ رن حٿ٬ٌحځ ًٿ٬زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٳِ ٿزْ -

 ټش ٻخنض ريڄخ.حٿلََّ ٳِ حٿٔٴَ ڃن ك
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫خڃَ  - 

 حٕنٜخٍُ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلظـڂ ًٙ ٨ّڀڂ أكيح أؿَه.-
٬ٓي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ ڃخٿٺ كيػنخ ُّخى رن  - 

 حٿِىَُ ٫ن أنْ ٷخٽ=
 ٓيٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخْٛظو ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّٔيٿيخ ػڂ ٳَٵ ر٬ي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن أنْ ٫ن آلٶ رن ٫زي  - 

 حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
ٿٌّن ٷظڀٌح أىپ رجَ ڃ٬ٌنش ػٚػْن ٛزخكخ ٫ڀَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫خ ٫ڀَ ح-

٫ٍپ ًًٻٌحڅ ًٿلْخڅ ًرنِ ٫ْٜش ٫ٌٜ حهلل ًٌٍٓٿو ًنِٽ ٳِ ًٿٺ حٿٸَآڅ ٳٸَأنخه رڀٌٰح 
 ٫نخ ٷٌڃنخ انخ ٷي ٿٸْنخ ٍرنخ ٳَِٟ ٫نخ ًأٍٟخنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٬ٗزش أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أنْ رن  - 
 =ڃخٿٺ ٷخٽ

اڅ ٻخنض حٿوخىځ ڃن أىپ حٿڄيّنش ًىِ أڃش طؤهٌ رْي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄخ -
 ّن٩ِ ّيه ڃنيخ كظَ طٌىذ رو كْغ ٗخءص.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٍَ رْخٝ أر٤ْو ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٳ٪ ّيّو ٳِ حٿي٫خء كظَ ّ-

ٳٌٻَص ًٿٺ ٿ٬ڀِ رن ُّي ٳٸخٽ انڄخ ًٿٺ ٳِ حٗٓظٔٸخء ٷخٽ ٷڀض أنض ٓڄ٬ظو ڃن أنْ ٷخٽ 
 ٓزلخڅ حهلل.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ - 
ٓهَس ٳخٯٴَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًىٌ ٳِ ٍكپ ٿو ٿزْٺ ٙ ٫ْٖ اٙ ٫ْٖ ح-

 ٿٖنٜخٍ ًحٿڄيخؿَس طٌح٬ٟخ ٳِ ٍكڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ  - 

 ن٬خڃش حٿلنٴِ ٫ن أنْ ٷخٽ=
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرٌ رټَ ٫ًڄَ ٙ ّٸَإًڅ ٬ّنِ ٙ ّـيًَڅ.-
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أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
ڃخٿٺ ٷخٽ ٻخڅ آهَ ٛٚس ٛٚىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀْو رَى ڃظٌٗلخ رو ًىٌ 

 ٷخ٫ي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أُىَ رن حٿٸخٓڂ ٫ًزي حٿٌىخد ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس  - 

 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح
ڃؼپ ڃخ رْن نخكْظِ كٌِٟ ڃؼپ ڃخ رْن ٛن٬خء ًحٿڄيّنش أً ڃؼپ ڃخ رْن حٿڄيّنش ٫ًڄخڅ ٷخٽ -

 ٫زي حٿٌىخد ٗٺ ى٘خځ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أُىَ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
٫ن حٿٜٚس أً ّٰٴپ ٫نيخ ٷخٽ  أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿَؿپ َّٷي-

 ٿْٜڀيخ اًح ًٻَىخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ حٿڄؼنَ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّو٠ذ ٷ٢ انڄخ ٻخڅ حٿزْخٝ ٳِ ڃٸيځ ٿلْظو ًٳِ -

 ٠ذ رخٿلنخء.حٿ٬نٴٸش ًٳِ حٿَأّ ًٳِ حٿٜيٯْن ْٗجخ ٙ ّټخى ٍَّ ًاڅ أرخ رټَ ه
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ڃ٬زي حرن أهِ كڄْي  - 

 رن ٫زي حٿَكڄن حٿلڄَُْ ٷخٽ ًىزض ڃ٪ كڄْي اٿَ أنْ رن ڃخٿٺ ٳٸخٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح رخ٬ّو حٿنخّ أً ٻنخ اًح رخ٬ّنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ّڀٸننخ أڅ ّٸٌٽ ٿنخ ٳْڄخ حٓظ٬٤ض ٷخٽ أرِ ٿْْ ىٌ كڄْي حٿ٤ٌّپ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ٷنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗيَح ّي٫ٌ ٫ڀَ ٫ٍپ ًًٻٌحڅ ًرنِ ٿلْخڅ ٫ًْٜش -

 ٫ٌٜح حهلل ًٌٍٓٿو.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كِځ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿلٔن ّٸٌٽ كيػنخ أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 ڃخٿٺ
$ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ًحص ٌّځ ٿز٬ٞ ڃوخٍؿو ًڃ٬و نخّ ڃن 

أٛلخرو ٳخن٤ڀٸٌح ًَّْٔڅ ٳل٠َص حٿٜٚس ٳڀڂ ّـي حٿٸٌځ ڃخء ّظٌٟئًڅ رو ٳٸخٿٌحّخ ٌٍٓٽ 
ًؿٌه أٛلخرو ٻَحىْش ًٿٺ ٳخن٤ڀٶ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ حهلل ًحهلل ڃخ نـي ڃخ نظٌٟؤ رو ًٍأٍ ٳِ 

نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظٌٟؤ ڃنو ػڂ ڃي أٛخر٬و ٳـخء رٸيف ڃن ڃخء َّْٔ ٳؤهٌ 
ر٬ش ٫ڀَ حٿٸيف ػڂ ٷخٽ ىڀڄٌح ٳظٌٟئًح ٳظٌٟؤ حٿٸٌځ كظَ أرڀٌٰح ٳْڄخ َّّيًڅ ٷخٽ ٓجپ حٍٕ

 ٻڂ رڀٌٰح ٷخٽ ٓز٬ْن أً نلٌ ًٿٺ.
 ِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ حٿڄؼنَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
ِّ اٙ ًأنخ أٍٍ ٳْيخ هڀْڀِ ٫ڀْو حٿٔٚځ ًأنْ ّٸٌٽ ًٿٺ ًطيڃ٪ ٫ْنخه.-  ٷَپ ٿْڀش طؤطِ ٫ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٗيحى أرٌ ٣ڀلش كيػنخ ٫زْي حهلل رن أرِ  - 

خٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رـڄخ٫ظيڂ ٳٸخٿٌح اٿَ ڃظَ رټَ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ أطض حٕنٜ
نن٩ِ ڃن ىٌه حٓرخٍ ٳڀٌح أطْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي٫خ حهلل ٿنخ ٳٴـَ ٿنخ ڃن ىٌه 
حٿـزخٽ ٫ٌْنخ ٳـخإًح رـڄخ٫ظيڂ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٍآىڂ ٷخٽ ڃَكزخ ًأىٚ 

ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ انټڂ ٿن طٔؤٿٌنِ حٿٌْځ ْٗجخ اٙ  ٿٸي ؿخء رټڂ اٿْنخ كخؿش ٷخٿٌح اُ
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حٿينْخ طَّيًڅ  أًطْظڄٌه ًٙ أٓخٽ حهلل ْٗجخ اٙ أ٤٫خنْو ٳؤٷزپ ر٠٬يڂ ٫ڀَ ر٬ٞ ٳٸخٿٌح
ٳخ٣ڀزٌح حٓهَس ٳٸخٿٌح رـڄخ٫ظيڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حى٩ حهلل ٿنخ أڅ ّٰٴَ ٿنخ ٷخٽ حٿڀيڂ حٯٴَ 

خء حٕنٜخٍ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًأًٙىنخ ڃن ٯَْنخ ٷخٽ ٿٖنٜخٍ ًٕرنخء حٕنؼخٍ ًٕرنخء أرن
نِ أڃِ ٫ن أځ ًأًٙى حٕنٜخٍ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃٌحٿْنخ ٷخٽ ًڃٌحٿِ حٕنٜخٍ ٷخٽ ًكيػظ

حٿلټڂ رنض حٿن٬ڄخڅ رن ٛيزخء أنيخ ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ ىٌح 
 ٯَْ أنو ُحى ٳْو ًٻنخثن حٕنٜخٍ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض ٫ن كي - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ىهپ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ًأڃِ ًهخٿظِ ٳٸخٽ ٷٌڃٌح أٛڀِ رټڂ ٳِ -
ٯَْ كْن ٛٚس ٷخٽ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ ٿؼخرض أّن ؿ٬پ أنٔخ ڃنو ٷخٽ ٫ڀَ ّڄْنو ًحٿنٌٔس 

 ٴو.هڀ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حٿ٬ڄَُ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أځ ّلَْ ٷخٿض ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ڃخص حرن ٕرِ ٣ڀلش ٳٜڀَ ٫ڀْو حٿنزِ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ أرٌ ٣ڀلش هڀٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأځ ٓڀْڂ هڀٲ أرِ 
 ًأٗخٍ رْيه.٣ڀلش ٻؤنيڂ ٫َٱ ىّٺ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٗزخرش رن ٌٓحٍ ٷخٽ أهزَنِ ٓڀْڄخڅ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن  - 
 أنْ ٷخٽ=

ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ڃ٬و ًأځ ٓڀْڂ ٳـ٬ڀنِ ٫ن ّڄْنو ًأځ ٓڀْڂ ڃن -
 هڀٴنخ.

ثذ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٫ن حرن أرِ ً - 
 ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٬َٜ ًحٿ٘ڄْ ر٠ْخء كْش ػڂ ٌّىذ حٿٌحىذ -
 اٿَ حٿ٬ٌحٿِ ٳْؤطْيخ ًحٿ٘ڄْ ڃَطٴ٬ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ٿٜيڃش أٍحه ٷخٽ حًٕٿَ ٗٺ أرٌ ٷ٤نحٿٜزَ ٫ني ح-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗيَح ر٬ي حٿَٻ٩ٌ ّي٫ٌ ٫ڀَ أكْخء ڃن أكْخء حٿ٬َد  ٷنض-

 .ػڂ طَٻو
٫ن ػخرض ًٷظخىس ٫ن أنْ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ - 

 ٷخٽ ٿڄخ كَڃض حٿوڄَ ٷخٽ=
$ انِ ٌّڃجٌ ٕٓٸْيڂ ٕٓٸِ أكي ٫َ٘ ٍؿٚ ٳؤڃًَنِ ٳټٴؤطيخ ًٻٴؤ حٿنخّ آنْظيڂ رڄخ ٳْيخ 

كظَ ٻخىص حٿٔټٺ أڅ طڄظن٪ ڃن ٍّليخ ٷخٽ أنْ ًڃخ هڄَىڂ ٌّڃجٌ اٙ حٿزَٔ ًحٿظڄَ 
ٽ انو ٻخڅ ٫نيُ ڃخٽ ّظْڂ ڃوڀ٣ٌْن ٷخٽ ٳـخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخ

ٳخٗظَّض رو هڄَح أٳظؤًڅ ٿِ أڅ أر٬ْو ٳؤٍى ٫ڀَ حٿْظْڂ ڃخٿو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
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حهلل حٿْيٌى كَڃض ٫ڀْيڂ حٿؼًَد ٳزخ٫ٌىخ ًأٻڀٌح أػڄخنيخ ًٿڂ ّؤًڅ ٿيڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٷخطپ 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْ٪ حٿوڄَ.

ي حٿٌىخد أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ ٍؿٚ ٫ڀَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ز - 
٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّزظخ٩ ًٻخڅ ٳِ ٫ٸيطو ٬ّنِ ٫ٸڀو ٬ٟٲ ٳؤطَ أىڀو 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح ّخ نزِ حهلل حكـَ ٫ڀَ ٳٚڅ ٳبنو ّزظخ٩ ًٳِ ٫ٸيطو ٬ٟٲ 
حٿزْ٪ ٳٸخٽ ّخ نزِ حهلل انِ ٙ أٛزَ ٫ن حٿزْ٪ ٳي٫خه نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنيخه ٫ن 

 ىخ ٙ هٚرش.ٳٸخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٻنض ٯَْ طخٍٹ حٿزْ٪ ٳٸپ ىٌ ىخ ًٙ هٚرش ًٙ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن حٿًَحٓزِ كيػنخ كٔن ٫ن حٿٔيُ  - 

 ٷخٽ=
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنَٜٱ ٫ن ّڄْنو.ٓؤٿض أنٔخ ٫ن حٗنَٜحٱ ٳٸخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ أنزؤنخ ُحثيس ٫ن حٿڄوظخٍ رن ٳڀٴپ  - 

 ٫ن أنْ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٿٌ ٍأّظڂ ڃخ ٍأّض ٿزټْظڂ ٻؼَْح -

ٷخٽ ٍأّض حٿـنش ًحٿنخٍ ًنيخىڂ أڅ ّٔزٸٌه اًح  ًٿ٠لټظڂ ٷڀْٚ ٷخٿٌح ڃخ ٍأّض ّخ ٌٍٓٽ حهلل
ٻخڅ ّئڃيڂ رخٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ًأڅ ّنَٜٳٌح ٷزپ حنَٜحٳو ڃن حٿٜٚس ٷخٽ انِ أٍحٻڂ ڃن 

 .ڀٴِأڃخڃِ ًڃن ه
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أنْ رن ٫ْخٝ كيػنِ ٌّٓٲ رن أرِ رَىس حٕنٜخٍُ  - 

ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ رن أڃْش حٿ٠ڄَُ ٫ن أنْ رن 
 ٷخٽ=

ڃخ ڃن ڃ٬ڄَ ٬ّڄَ ٳِ حٗٓٚځ أٍر٬ْن ٓنش اٙ َٛٱ حهلل ٫نو ػٚػش أنٌح٩ ڃن حٿزٚء -
حٿـنٌڅ ًحٿـٌحځ ًحٿزَٙ ٳبًح رڀٮ هڄْٔن ٓنش ٿْن حهلل ٫ڀْو حٿلٔخد ٳبًح رڀٮ ٓظْن ٍُٷو حهلل 

ًأكزو أىپ حٿٔڄخء ٳٌٰح رڀٮ حٿؼڄخنْن ٷزپ حٗنخرش اٿْو رڄخ ّلذ ٳبًح رڀٮ ٓز٬ْن ٓنش أكزو حهلل 
ًڃخ طؤهَ ًٓڄِ حهلل كٔنخطو ًطـخًُ ٫ن ْٓجخطو ٳبًح رڀٮ ط٬ْٔن ٯٴَ حهلل ٿو ڃخ طٸيځ ڃن ًنزو 

 أَْٓ حهلل ٳِ أٍٟو ًٗٴ٪ ٕىپ رْظو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄَ رن ٬ٓي ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗيَح ٷنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٫ٌڅ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 اڅ ٿټپ نزِ ى٫ٌس ى٫خ ريخ ٕڃظو ًانِ حهظزؤص ى٫ٌطِ ٗٴخ٫ش ٕڃظِ ٌّځ حٿٸْخڃش.-
 نزؤنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٫ٌڅ ٷخٽ أ - 
ٷخٽ ٬ّنِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٌحٛڀٌح ٷخٿٌح ٳبنٺ طٌحٛپ ٷخٽ ٳبنِ ٿٔض ٻؤكيٻڂ انِ -

 أرْض ٬٤ّڄنِ ٍرِ ًّٔٸْنِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ أنزؤنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٷخٽ أهزَنِ أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
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ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ى٫ٌه ًٷي ؿ٬پ ٿو ٬٣خڃخ ٳؤٷزڀض ر٬ؼنِ أرٌ ٣ڀلش اٿَ ٍٓ-
ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٪ حٿنخّ ٷخٽ ٳن٨َ اٿِ ٳخٓظلْْض ٳٸڀض أؿذ أرخ ٣ڀلش 
ٳٸخٽ ٿڀنخّ ٷٌڃٌح ٳٸخٽ أرٌ ٣ڀلش ّخ ٌٍٓٽ حهلل انڄخ ٛن٬ض ْٗجخ ٿٺ ٷخٽ ٳڄٔيخ ٌٍٓٽ حهلل 

ػڂ ٷخٽ أىهپ نٴَح ڃن أٛلخرِ ٫َ٘س ٳٸخٽ ٻڀٌح  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًى٫خ ٳْيخ رخٿزَٻش
ّيهپ ٫َ٘س ٳؤٻڀٌح كظَ ٗز٬ٌح ًهَؿٌح ًٷخٽ حىهپ ٫َ٘س ٳخٻڀٌح كظَ ٗز٬ٌح ٳڄخ ُحٽ 

ًّوَؽ ٫َ٘س كظَ ٿڂ ّزٶ ڃنيڂ أكي اٙ ىهپ ٳؤٻپ كظَ ٗز٪ ػڂ ىْؤىخ ٳبًح ىِ ڃؼڀيخ كْن 
 أٻڀٌح ڃنيخ.

٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ُّي رن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ  - 
ڃخٿٺ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّليع أڅ ّيٌىّخ ڃَ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٳٸخٽ=
حٿٔخځ ٫ڀْٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْٺ أطيًٍڅ ڃخ ٷخٽ ٷخٽ حٿٔخځ ٫ڀْټڂ -

 ٳٸٌٿٌح ٫ًڀْټڂ. ٳٸخٿٌح أٙ نٸظڀو ٳٸخٽ ٙ ًٿټن اًح ٓڀڂ ٫ڀْټڂ أىپ حٿټظخد
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ى٘خځ رن ُّي ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ّليع
أڅ ّيٌىّش ؿ٬ڀض ٓڄخ ٳِ ٿلڂ ػڂ أطض رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٻپ ڃنو ٌٍٓٽ -

 أٙ نٸظڀيخ ٷخٽ ٙ ٷخٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ انيخ ؿ٬ڀض ٳْو ٓڄخ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل
 ٳـ٬ڀض أ٫َٱ ًٿٺ ٳِ ٿيٌحص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ كيػنخ أنْ  - 
 رن ڃخٿٺ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

أً أٷَأ ٫ڀْٺ حٿٸَآڅ ٷخٽ آهلل ٓڄخنِ  ٕرِ رن ٻ٬ذ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أڃَنِ أڅ أٷَثٺ حٿٸَآڅ-
 ٿٺ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٷي ًٻَص ٫ني ٍد حٿ٬خٿڄْن ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳٌٍٳض ٫ْنخه.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ َّٳ٪ أٛز٬ْو حٿ٤ٌَٓ ًحٿظِ طڀْيخ ػڂ ّٸٌٽ انڄخ -
 ٬ؼض أنخ ًحٿٔخ٫ش ٻيخطْن ٳڄخ ٳ٠پ اكيحىڄخ ٫ڀَ حٕهٍَ.ر
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ نزِ  - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ّـخء رخٿټخٳَ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳْٸخٽ ٿو أٍأّض ٿٌ ٻخڅ ٿٺ ڃپء حٍٕٝ ًىزخ أٻنض ڃٴظيّخ رو ٳْٸٌٽ -

ٍد ٷخٽ ٳْٸخٽ ٿٸي ٓجڀض أَّٔ ڃن ًٿٺ ٳٌٿٺ ٷٌٿو ٫ِ ًؿپ اڅ حٿٌّن ٻٴًَح ًڃخطٌح  ن٬ڂ ّخ
 ًىڂ ٻٴخٍ ٳڀن ّٸزپ ڃن أكيىڂ ڃپء حٍٕٝ ًىزخ ًٿٌ حٳظيٍ رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خڃَ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ًٷخٽ أرِ كيػنخ أنْ  - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 نش ًحٿنخٍ ٌٍٛطخ ٳِ ىٌح حٿلخث٢ ٳڀڂ أٍ ٻخٿٌْځ ٳِ حٿوَْ ًحٿَ٘ أً ٻڄخ ٷخٽٍأّض حٿـ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ّليع ٫ن أنْ أڅ  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
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ِ ٻپ نزِ ٷي ٓؤٽ ٓئحٙ أً ٷخٽ ٿټپ نزِ ى٫ٌس ٷي ى٫خ ريخ ٳخٓظوزؤص ى٫ٌطِ ٗٴخ٫ش ٕڃظ-
 ٌّځ حٿٸْخڃش أً ٻڄخ ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ ٫ًٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ  - 
 كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

أڅ حٿَؿپ ٻخڅ ؿ٬پ ٿو ٷخٽ ٫ٴخڅ ّـ٬پ ٿو ڃن ڃخٿو حٿنوٚص أً ٻڄخ ٗخء حهلل كظَ ٳظلض -
ـ٬پ َّى ر٬ي ًٿٺ ًاڅ أىڀِ أڃًَنِ أڅ آطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٷ٨َّش ًحٿن٠َْ ٷخٽ ٳ

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓؤٿو حٿٌُ ٻخڅ أىڀو أ٤٫ٌه أً ر٠٬و ًٻخڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي 
أ٤٫خه أځ أّڄن أً ٻڄخ ٗخء ٷخٽ ٳٔخٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٤٫خنْين ٳـخءص أځ أّڄن 

هلل حٿٌُ ٙ اٿو اٙ ىٌ ٙ ٤٬ّْټين ًٷي ٳـ٬ڀض حٿؼٌد ٳِ ٫نٸِ ًؿ٬ڀض طٸٌٽ ٻٚ ًح
ٻٌح ًطٸٌٽ ٻٚ ًحهلل ٷخٽ أ٤٫خنْين أً ٻڄخ ٷخٽ ٳٸخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٺ ٻٌح ً

ًّٸٌٽ ٿٺ ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ كظَ أ٤٫خىخ ٳلٔزض أنو ٷخٽ ٫َ٘ أڃؼخٿيخ أً ٷخٽ ٷَّزخ ڃن ٫َ٘س 
 أڃؼخٿيخ أً ٻڄخ ٷخٽ

 ٫خٍځ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ّليع أڅ أنٔخ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
ٷْپ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ أطْض ر٬زي حهلل رن أرِ ٳخن٤ڀٶ اٿْو نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ًٍٻذ كڄخٍح ًحن٤ڀٶ حٿڄٔڀڄٌڅ ّڄٌ٘څ ًىِ أٍٝ ٓزوش ٳڀڄخ أطخه حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٳٌحهلل ٿَّق كڄخٍ  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اٿْٺ ٫نِ ٳٸي آًحنِ ٍّق كڄخٍٹ

 ٍؿپ ڃن ٷٌڃو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٣ْذ ٍّلخ ڃنٺ ٷخٽ ٳ٠ٰذ ٿ٬زي حهلل
ٳ٠ٰذ ٿټپ ًحكي ڃنيڄخ أٛلخرو ٷخٽ ٳټخڅ رْنيڂ َٟد رخٿـَّي ًرخّٕيُ ًحٿن٬خٽ ٷخٽ ٳزڀٰنخ 

 .يڄخانيخ نِٿض ٳْيڂ ًاڅ ٣خثٴظخڅ ڃن حٿڄئڃنْن حٷظظڀٌح ٳؤٛڀلٌح رْن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ّليع ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
َِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َٓح ٳڄخ أهزَص رو أكيح ر٬يه ًٿٸي ٓؤٿظنِ ٫نو أځ ٓڀْڂ - ََ اٿ أٓ

 ٳڄخ أهزَطيخ رو.
٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٷخٽ أنزؤنخ ى - 

 أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ڃخ رْن نخكْظِ كٌِٟ ٻڄخ رْن ٛن٬خء ًحٿڄيّنش أً ڃؼپ ڃخ رْن حٿڄيّنش ٫ًڄخڅ ٗٺ ى٘خځ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ كيػنخ ى٘خځ رن كٔخڅ ٫ن  - 

 أنْ 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜٲ ڃن ٫َٵ حٿنٔخ اٿْش رن َّْٓن ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ -

ٻزٖ ٫َرِ أٌٓى ٿْْ رخٿ٨٬ْڂ ًٙ رخٿَْٰٜ ّـِأ ػٚػش أؿِحء ٳٌْحد ٳَْ٘د ٻپ ٌّځ 
 ؿِءح.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
ٳظټڀڂ أرٌ رټَ ٳؤ٫َٝ ٫نو ػڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗخًٍ حٿنخّ ٌّځ ريٍ -

طټڀڂ ٫ڄَ ٳؤ٫َٝ ٫نو ٳٸخٿض حٕنٜخٍ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اّخنخ طَّي ٳٸخٽ حٿڄٸيحى رن حٌٕٓى ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌ أڃَطنخ أڅ نو٠ْيخ حٿزلَ ٕه٠نخىخ ًٿٌ أڃَطنخ أڅ ن٠َد 



  

 

 

Page 313 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٹ حٿٰڄخى ٳ٬ڀنخ ٳ٘ؤنٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳنيد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَأٻزخىنخ اٿَ رَ
 أٛلخرو ٳخن٤ڀٶ كظَ نِٽ ريٍح ًؿخءص ًٍحّخ ٷَّٖ ًٳْيڂ ٯٚځ ٿزنِ حٿـلـخف أٌٓى ٳؤهٌه

أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿٌه ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ًأٛلخرو ٳٸخٽ أڃخ أرٌ 
ٓٴْخڅ ٳڀْْ ٿِ رو ٫ڀڂ ًٿټن ىٌه ٷَّٖ ًأرٌ ؿيپ ًأڃْش رن هڀٲ ٷي ؿخءص ٳ٠َْرٌنو ٳبًح 

ٷخٽ ن٬ڂ ىٌح أرٌ ٓٴْخڅ ٳبًح طَٻٌه ٳٔؤٿٌه ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٳٸخٽ ڃخٿِ رؤرِ ٓٴْخڅ ڃن َٟرٌه 
ٷي ؿخءص ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳخنَٜٱ ٳٸخٽ انټڂ  ٫ڀڂ ًٿټن ىٌه ٷَّٖ

ٿظ٠َرٌنو اًح ٛيٷټڂ ًطي٫ٌنو اًح ٻٌرټڂ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه ٳ٬ٌٟيخ 
ٯيح ًىٌح ڃ٩َٜ ٳٚڅ ٯيح اڅ ٗخء حهلل ط٬خٿَ ٳخٿظٸٌح ٳيِڃيڂ حهلل ٫ِ  ٳٸخٽ ىٌح ڃ٩َٜ ٳٚڅ

ڃٌٟ٪ ٻٴِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳوَؽ اٿْيڂ  ًؿپ ٳٌحهلل ڃخ أڃخ١ ٍؿپ ڃنيڂ ٫ن
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي ػٚػش أّخځ ًٷي ؿْٴٌح ٳٸخٽ ّخ أرخ ؿيپ ّخ ٫ظزش ّخ ْٗزش ّخ أڃْش 

ڂ كٸخ ٳبنِ ٷي ًؿيص ڃخ ٫ًينِ ٍرِ كٸخ ٳٸخٽ ٿو ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ًؿيطڂ ڃخ ٫ًيٻڂ ٍرټ
ٴٌح ٳٸخٽ ڃخ أنظڂ رؤٓڄ٪ ٿڄخ أٷٌٽ ڃنيڂ ٯَْ أنيڂ ٙ ّٔظ٬ْ٤ٌڅ طي٫ٌىڂ ر٬ي ػٚػش أّخځ ًٷي ؿْ

 ؿٌحرخ ٳؤڃَ ريڂ ٳـًَح رؤٍؿڀيڂ ٳؤٿٸٌح ٳِ ٷڀْذ ريٍ.
 أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْغ رڀٰو اٷزخٽ أرِ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٳظټڀڂ أرٌ رټَ ٳؤ٫َٝ -

٫نو ػڂ طټڀڂ ٫ڄَ ٳؤ٫َٝ ٳٸخٽ ٬ٓي رن ٫زخىس اّخنخ طَّي ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌ 
أڃَطنخ أڅ نو٠ْيخ حٿزلخٍ ٕه٠نخىخ ًٿٌ أڃَطنخ أڅ ن٠َد أٻزخىىخ اٿَ رَٹ حٿٰڄخى ٷخٽ 

خڅ نلٌ كيّغ ٫زي حٿٜڄي اٿَ ٷٌٿو ٳڄخ أڃخ١ أكيىڂ ٫ن ڃٌٟ٪ ّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٳٌٻَ ٫ٴ
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ حٿڄيحثنِ ًىٌ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫زخى رن  - 
 حٿ٬ٌحځ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

 ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أڃخځ حٿيؿخٽ ٓنْن هيح٫ش ّټٌد ٳْيخ حٿٜخىٵ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
ًّٜيٵ ٳْيخ حٿټخًد ًّوٌڅ ٳْيخ حٕڃْن ًّئطڄن ٳْيخ حٿوخثن ًّظټڀڂ ٳْو حٿًَّز٠ش ٷْپ ًڃخ 

 حٿًَّز٠ش ٷخٽ حٿٴٌّٔٶ ّظټڀڂ ٳِ أڃَ حٿ٬خڃش.
كڄْي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ حٿڄيحثنِ كيػنخ ٫زخى رن حٿ٬ٌحځ ٫ن - 

 حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّـزو حٿؼٴپ ٷخٽ ٫زخى ٬ّنِ ػٴپ حٿڄَٵ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن  - 

 ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫ؼڄخڅ ٷخٽ=
حهلل رن ىّنخٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن كيػنِ ٫زي حهلل رن حىٍّْ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٫زي -

ڃخٿٺ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ٓنْن ٳٌٻَ 
 حٿليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن  - 
ڃن ٣َٵ حٿڄيّنش  أرِ ٣ڀلش ٫ن أنْ ٷخٽ ڃٍَص ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٣َّٶ

ٳَأٍ ٷزش ڃن ٿزن ٳٸخٽ ٿڄن ىٌه ٳٸڀض ٿٴٚڅ ٳٸخٽ أڃخ اڅ ٻپ رنخء ىي ٫ڀَ ٛخكزو ٌّځ حٿٸْخڃش 
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ٔـي أً ٳِ رنخء ڃٔـي ٗٺ أٌٓىح أً أً أً ػڂ ڃَ ٳڀڂ ّڀٸيخ ٳٸخٽ ڃخ ٳ٬ڀض اٙ ڃخ ٻخڅ ٳِ ڃ
 .حٿٸزش ٷڀض رڀٮ ٛخكزيخ ڃخ ٷڀض ٳييڃيخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٍكڄو حهلل

كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ حَٓحثْپ ٫ن ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن رٚٽ كيػنخ ٫زي حهلل  - 
 رن أرِ ڃٌَٓ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

أٍحى حٿلـخؽ أڅ ّـ٬پ حرنو ٫ڀَ ٷ٠خء حٿزَٜس ٷخٽ ٳٸخٽ أنْ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٣ڀذ حٿٸ٠خء ًحٓظ٬خڅ ٫ڀْو ًٻپ اٿْو ًڃن ٿڂ ٤ّڀزو ًٿڂ ّٔظ٬ن ٫ڀْو 

 نِٽ حهلل ڃڀټخ ّٔيىهأ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ ڃن أىپ ڃټش ٓؤٿٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ َّّيڂ آّش ٷخٽ ٳؤٍحىڂ حن٘ٸخٵ -

 حٿٸڄَ ڃَطْن.
 رن ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ رن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ىني ٫ن ٫ڄًَ رن أرِ ٫ڄًَ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أنو ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻؼَْح ڃخ ٻخڅ ّي٫ٌ ريئٙء حٿي٫ٌحص حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ -

 رٺ ڃن حٿيڂ ًحٿلِڅ ًحٿ٬ـِ ًحٿټٔپ ًحٿزوپ ًحٿـزن ًٟڀ٪ حٿيّن ًٯڀزش حٿَؿخٽ.
نخ ارَحىْڂ رن آلٶ حٿ٤خٿٸخنِ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ڃزخٍٹ ٫ن ٫خٛڂ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن كٴٜش رنض َّْٓن ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٤خ٫ٌڅ ٗيخىس ٿټپ ڃٔڀڂ.-
ى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ أنزؤنخ ٿْغ ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن حٿيخ - 

 ٫ن ٫زي حٿٌىخد رن أرِ رټَ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٔڀڂ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن أنْ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن حٿټٌػَ ٳٸخٽ نيَ أ٤٫خنْو ٍرِ أٗي رْخٟخ ڃن حٿڀزن -

ًأكڀَ ڃن حٿ٬ٔپ ًٳْو ٣َْ ٻؤ٫نخٵ حٿـٍِ ٳٸخٽ ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ طڀٺ ٿ٤َْ نخ٫ڄش ٳٸخٽ 
 أٻڀظيخ أن٬ڂ ڃنيخ ّخ ٫ڄَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٳِحٍس رن ٫ڄَ ًٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٙ كيػنخ ٳڀْق ٫ن  - 
 ڃلڄي رن ڃٔخكٶ ٫ن ٫خڃَ رن ٫زي حهلل ٫ن أنْ ٷخٽ=

ڃخ ٍأّض اڃخڃخ أٗزو ٛٚس رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن اڃخڃټڂ ٿ٬ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ -
 ٷخٽ ًٻخڅ ٫ڄَ ٙ ٤ّْپ حٿٸَحءس.

  كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄؼنَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل - 
$ ٓڄ٬ض ػڄخڃش رن أنْ ٌّٻَ أڅ أنٔخ ٻخڅ اًح طټڀڂ طټڀڂ ػٚػخ ًٌّٻَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٻخڅ اًح طټڀڂ طټڀڂ ػٚػخ ًٻخڅ ّٔظؤًڅ ػٚػخ ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي ًكيػنخ ر٬ي ًٿٺ ريٌح حٿليّغ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٔظؤًڅ ػٚػخ. أڅ حٿنزِ ٛڀَ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع ٷخٽ= - 
كيػنِ ٓڀڄش رن ًٍىحڅ أڅ أنْ رن ڃخٿٺ ٛخكذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػو أڅ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٽ ٍؿٚ ڃن ٛلخرظو ٳٸخٽ أُ ٳٚڅ ىپ طًِؿض ٷخٽ ٙ 
طًِؽ رو ٷخٽ أٿْْ ڃ٬ٺ ٷپ ىٌ حهلل أكي ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٍر٪ حٿٸَآڅ ٷخٽ أٿْْ ًٿْْ ٫نيُ ڃخ أ

ڃ٬ٺ ٷپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٍر٪ حٿٸَآڅ ٷخٽ أٿْْ ڃ٬ٺ اًح ُٿِٿض حٍٕٝ ٷخٽ 
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رڀَ ٷخٽ ٍر٪ حٿٸَآڅ ٷخٽ أٿْْ ڃ٬ٺ اًح ؿخء نَٜ حهلل ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٍر٪ حٿٸَآڅ ٷخٽ أٿْْ 
اٙ ىٌ ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٍر٪ حٿٸَآڅ ٷخٽ طًِؽ طًِؽ طًِؽ ػٚع ڃ٬ٺ آّش حٿټَِٓ حهلل ٙ اٿو 

 ڃَحص.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن رن حٿڄؼنَ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن أرِ ٓڀڄش  - 

 حٿڄخؿٌ٘څ ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أنْ ٷخٽ=
َ ٳَحٗيخ ًٿْٔض ٳْو ٷخٽ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيهپ ٫ڀَ رْض أځ ٓڀْڂ ٳْنخځ ٫ڀ-

ٳـخء ًحص ٌّځ ٳنخځ ٫ڀَ ٳَحٗيخ ٳؤطْض ٳٸْپ ٿيخ ىٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخثڂ ٳِ رْظٺ 
٫ڀَ ٳَحٗٺ ٷخٽ ٳـخءص ًٷي ٫َٵ ًحٓظنٸ٪ ٫َٷو ٫ڀَ ٷ٬٤ش أىّڂ ٫ڀَ حٿٴَحٕ ٷخٽ ٳٴظلض 

٫ڀْو ٫ظْيىخ ٷخٽ ٳـ٬ڀض طن٘ٲ ًٿٺ حٿ٬َٵ ٳظ٬َٜه ٳِ ٷٌحٍَّىخ ٳٴ٩ِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 .زضًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ طٜن٬ْن ّخ أځ ٓڀْڂ ٷخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل نَؿٌ رَٻظو ٿٜزْخننخ ٷخٽ أٛ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ْٓخٍ رن كخطڂ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٓڀْڄخڅ حٿ٠ز٬ِ كيػنخ  - 
 ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ=

ـنش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٣َْ حٿـنش ٻؤڃؼخٽ حٿزوض ط٫ََ ٳِ ٗـَ حٿ-
ٳٸخٽ أرٌ رټَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ىٌه ٿ٤َْ نخ٫ڄش ٳٸخٽ أٻڀظيخ أن٬ڂ ڃنيخ ٷخٿيخ ػٚػخ ًانِ ٍٕؿٌ 

 أڅ طټٌڅ ڃڄن ّؤٻپ ڃنيخ ّخ أرخ رټَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ْٓخٍ كيػنخ ؿ٬ٴَ كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
حٿڄيّنش أٟخء ڃن حٿڄيّنش ٻپ  ٿڄخ ٻخڅ حٿٌْځ حٿٌُ ىهپ ٳْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-

ِٗء ٳڀڄخ ٻخڅ حٿٌْځ حٿٌُ ڃخص ٳْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٧ڀڂ ڃن حٿڄيّنش ٻپ 
 ِٗء ًڃخ ٳَٯنخ ڃن ىٳنو كظَ أنټَنخ ٷڀٌرنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ًأرِ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ  - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّوَؽ ڃن حٿنخٍ أٍر٬ش ٬ٌَّٟڅ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ٌٍٓٽ -
ٳْؤڃَ ريڂ اٿَ حٿنخٍ ٳْڀظٴض أكيىڂ ٳْٸٌٽ أُ ٍد ٷي ٻنض أٍؿٌ اڅ أهَؿظنِ ڃنيخ أڅ ٙ 

 ط٬ْينِ ٳْٸٌٽ ٳٚ ن٬ْيٹ ٳْيخ.
ٿٺ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخ - 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 نيَ أڅ طزخ٩ حٿؼڄَس كظَ طِىٌ ٫ًن حٿ٬نذ كظَ ٌّٔى ٫ًن حٿلذ كظَ ّ٘ظي.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ٫ڄخٍس ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ ڃڀٺ ًُ ِّڅ أىيٍ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڀش ٷي أهٌىخ رؼٚػش ًػٚػْن ر٬َْح -

 ػٚع ًػٚػْن نخٷش. أً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ٷخٽ=
ؿخء ٍؿپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿَؿپ ّلذ حٿَؿپ ًٙ -

كذ ٳٸخٽ أنْ ّٔظ٤ْ٪ أڅ ٬ّڄپ ٻ٬ڄڀو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَء ڃ٪ ڃن أ
ٳڄخ ٍأّض أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَكٌح رِ٘ء ٷ٢ اٙ أڅ ّټٌڅ حٗٓٚځ ڃخ 
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ٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أنْ ٳنلن نلذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٳَكٌح ريٌح ڃن ٷ
 .حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ نٔظ٤ْ٪ أڅ ن٬ڄپ ٻ٬ڄڀو ٳبًح ٻنخ ڃ٬و ٳلٔزنخ

 أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٷخٽ أنْ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
ڃخ ٗڄڄض ْٗجخ ٫نزَح ٷ٢ ًٙ ڃٔټخ ٷ٢ ًٙ ْٗجخ ٷ٢ أ٣ْذ ڃن ٍّق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ ڃٔٔض ْٗجخ ٷ٢ ىّزخؿخ ًٙ كََّح أٿْن ڃٔخ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
َ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻؤنٺ ًٓڀڂ ٷخٽ ػخرض ٳٸڀض ّخ أرخ كڄِس أٿٔض ٻؤنٺ طن٨

ٍٕؿٌ أڅ أٿٸخه ٌّځ حٿٸْخڃش ٳؤٷٌٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل هٌّيڃٺ  طٔڄ٪ اٿَ نٰڄظو ٳٸخٽ رڀَ ًحهلل انِ
ٷخٽ هيڃظو ٫َ٘ ٓنْن رخٿڄيّنش ًأنخ ٯٚځ ٿْْ ٻپ أڃَُ ٻڄخ ّ٘ظيِ ٛخكزِ أڅ ّټٌڅ ڃخ 

 .ٷخٽ ٿِ ٳْيخ أٱ ًٙ ٷخٽ ٿِ ٿڂ ٳ٬ڀض ىٌح ًأٙ ٳ٬ڀض ىٌح
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
انِ ٬َٕٓ ٳِ حٿٰڀڄخڅ ّٸٌٿٌڅ ؿخء ڃلڄي ٳؤ٬َٓ ٳٚ أٍٍ ْٗجخ ػڂ ّٸٌٿٌڅ ؿخء ڃلڄي -

ٳؤ٬َٓ ٳٚ أٍٍ ْٗجخ ٷخٽ كظَ ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٛخكزو أرٌ رټَ ٳټنخ 
ػڂ ر٬ؼنخ ٍؿپ ڃن أىپ حٿڄيّنش ٿْئًڅ ريڄخ حٕنٜخٍ ٳخٓظٸزڀيڄخ ُىخء  ٳِ ر٬ٞ كَحٍ حٿڄيّنش

ٍ كظَ حنظيٌح اٿْيڄخ ٳٸخٿض حٕنٜخٍ حن٤ڀٸخ آڃنْن ڃ٤خ٫ْن ٳؤٷزپ ٌٍٓٽ هڄٔڄخثش ڃن حٕنٜخ
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٛخكزو رْن أ٧يَىڂ ٳوَؽ أىپ حٿڄيّنش كظَ أڅ حٿ٬ٌحطٶ ٿٴٌٵ 

يڂ ىٌ ٷخٽ ٳڄخ ٍأّنخ ڃن٨َح ڃ٘خريو ٌّڃجٌ ٷخٽ أنْ رن ڃخٿٺ حٿزٌْص ّظَحءّنو ّٸڀن أّيڂ ىٌ أّ
 ٫ڀْنخ ًٌّځ ٷزٞ ٳڀڂ أٍ ٌّڃْن ڃ٘زيخ ريڄخ. ًٿٸي ٍأّظو ٌّځ ىهپ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف ًٷظخىس ًكڄِس حٿ٠زِ  - 
 أنيڂ ٓڄ٬ٌح أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=

٬ؼض أنخ ًحٿٔخ٫ش ىټٌح ًأٗخٍ رخٿٔزخرش ًحٿ٤ٌَٓ ًٻخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر-
 ٷظخىس ّٸٌٽ ٻٴ٠پ اكيحىڄخ ٫ڀَ حٕهٍَ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٷخٽ أنْ رن ڃخٿٺ= - 
ٷخٽ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أىپ حٿټظخد ّٔڀڄٌڅ ٫ڀْنخ -

 ْيڂ ٷخٽ ٷٌٿٌ ٫ًڀْټڂ.ٳټْٲ نَى ٫ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس أرِ اّخّ ٷخٽ ٷڀض  - 

 ٿو ٓڄ٬ض أنٔخ ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انو ٷخٽ=
 ٳِ حٿن٬ڄخڅ رن ڃٸَڅ حرن أهض حٿٸٌځ ڃنيڂ أً ڃن أنٴٔيڂ ٷخٽ ن٬ڂ.-
خٗڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى - 

 ّٸٌٽ=
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٚنٜخٍ أٳْټڂ أكي ڃن ٯَْٻڂ ٷخٿٌح حرن أهض ٿنخ ٷخٽ حرن ٫ن حٿنزِ ٛڀ-

 .أهض حٿٸٌځ ڃنيڂ أً ڃن أنٴٔيڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٷظخىس أنزؤنِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷڀض أنض ٓڄ٬ظو ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٠ّلِ رټزْ٘ن أڃڀلْن -

 أٷَنْن ًّٔڄِ ًّټزَ ًٿٸي ٍأّظو ٌّرليڄخ رْيه ًح٬ٟخ ٫ڀَ ٛٴخكيڄخ ٷيڃو.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
َأ حٿزٸَس ًآٽ ٫ڄَحڅ ًٻخڅ ّټظذ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٻخڅ ڃنخ ٍؿپ ڃن رنِ حٿنـخٍ ٷي ٷ-

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخن٤ڀٶ ىخٍرخ كظَ ٿلٶ رؤىپ حٿټظخد ٷخٽ ٳَٳ٬ٌه ًٷخٿٌح ىٌح ٻخڅ ّټظذ ٿڄلڄي 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأ٫ـزٌح رو ٳڄخ ٿزغ أڅ ٷٜڂ حهلل ٫نٸو ٳْيڂ ٳلٴًَح ٿو ٳٌحًٍه 

و ٳٌحًٍه ٳؤٛزلض حٍٕٝ ٷي ٌطو ٫ڀَ ًؿييخ ػڂ ٫خىًح ٳلٴًَح ٿٳؤٛزلض حٍٕٝ ٷي نز
ٳؤٛزلض حٍٕٝ ٷي نزٌطو ٫ڀَ ًؿييخ  نزٌطو ٫ڀَ ًؿييخ ػڂ ٫خىًح ٳلٴًَح ٿو ٳٌحًٍه

 ٳظَٻٌه ڃنزًٌح.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ًٓڀڂ ّخ أرخ ٫ڄَْ ڃخ  ٻخڅ حرن ٙرِ ٣ڀلش ٿو نَٰ ّڀ٬ذ رو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

 ٳ٬پ حٿنَْٰ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ػخرض ٷخٽ= - 
ًٛٲ ٿنخ أنْ رن ڃخٿٺ ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخځ ّٜڀِ رنخ ٳَٻ٪ -

ٳخٓظٌٍ ٷخثڄخ كظَ ٍأٍ ر٠٬نخ أنو ٷي نِٔ ػڂ ٓـي ٳخٓظٌٍ ٷخ٫يح كظَ ٍأٍ ر٠٬نخ أنو ٷي 
 ػڂ حٓظٌٍ ٷخ٫يح. نِٔ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٷظخىس أهزَنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 
 ٷخٽ=

ٿڄخ أٍحى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّټظذ اٿَ حٿًَځ ٷْپ ٿو اڅ ٻظخرٺ ٙ ّٸَأ كظَ -
أن٨َ اٿَ ّټٌڅ ڃوظٌڃخ ٳخطوٌ هخطڄخ ڃن ٳ٠ش ٳنٸ٘و ًنٸٖ ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳټؤنِ 

 رْخٟو ٳِ ّيه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٿڄخ أٍحى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّټظذ اٿَ حٿًَځ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
ٗي ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ًكْٔن ٷخٙ كيػنخ ڃلڄي رن ٍح - 

 ڃٌَٓ رن أنْ ٫ن أرْو ٷخٽ=
ٿڂ ّزڀٮ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿْ٘ذ ڃخ ّو٠زو ًٿټن أرٌ رټَ ٻخڅ ّو٠ذ -

 ٍأٓو ًٿلْظو رخٿلنخء ًحٿټظڂ ٷخٽ ىخٗڂ كظَ ّٸنئًح؟؟ ٬َٗىڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٷخٽ= - 
٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أنو ٍأٍ ٳِ ّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٓڄ٬ض حٿِىَُ ّليع-

هخطڄخ ڃن ًٍٵ ٌّڃخ ًحكيح ٳٜن٪ حٿنخّ حٿوٌحطْڂ ڃن ًٍٵ ٳڀزٌٔىخ ٳ٤َف ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هخطڄو ٳ٤َف حٿنخّ هٌحطْڄيڂ.

ٗيخد  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ًىخٗڂ ٷخٙ كيػنخ ٿْغ كيػنِ حرن - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ

أنو أهزَه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ حٿ٬َٜ ًحٿ٘ڄْ ڃَطٴ٬ش كْش -
 ٳٌْىذ حٿٌحىذ اٿَ حٿ٬ٌحٿِ ٳْؤطِ حٿ٬ٌحٿِ ًحٿ٘ڄْ ڃَطٴ٬ش
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ كيػنِ ٿْغ كيػنِ حرن ٗيخد ٫ن أنْ ٫ن ٌٍٓٽ  - 
 ٷخٽ= حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو

َِ ٷخٽ كٔزظو انو ٷخٽ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ.-  ڃن ٻٌد ٫ڀ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٷخٽ= - 
ٷخٽ أنْ ٙ ٫ڀْټڂ أڅ ٙ ط٬ـزٌح حٿ٬ڄپ ٍؿپ كظَ ط٬ڀڄٌح رڄخ ّوظڂ ٿو رو ٳٸي ٬ّڄپ حٿَؿپ -

ڃخص ٫ڀْو ڃخص ٫ڀَ َٗ ٳْظلٌٽ اٿَ ٫ڄپ  رَىش ڃن ىىَه أً ُڃخنخ ڃن ٫ڄَه ٫ڄٚ ْٓجخ ٿٌ
ٛخٿق ٳْوظڂ ٿو رو ًٷي ٬ّڄپ حٿ٬زي رَىش ڃن ىىَه أً ُڃخنخ ڃن ٫ڄَه ٫ڄٚ ٛخٿلخ ٿٌ ڃخص 

٫ڀْو ڃخص ٫ڀَ هَْ ٳْظلٌٽ اٿَ ٫ڄپ ِٓء ٳْوظڂ ٿو رو ٷخٽ ًٷي ٍٳ٬و كڄْي ڃَس ػڂ ٻٲ 
 ٫نو.

لَْ رن أٌّد كيػنخ كڄْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ّ - 
 حٿ٤ٌّپ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=

ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٓٸيځ ٫ڀْټڂ ٷٌځ ىڂ أٍٵ ٷڀٌرخ رخٗٓٚځ ڃنټڂ ٷخٽ ٳٸيځ -
ح٬ٌَّٕٗڅ ڃنيڂ أرٌ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٳڀڄخ ٷَرٌح ڃن حٿڄيّنش ؿ٬ڀٌح َّطـًِڅ ًؿ٬ڀٌح 

 څ ىڂ أًٽ ڃن أكيع حٿڄٜخٳلش.ّٸٌٿٌڅ ٯيح نڀٸَ حٕكزش ڃلڄيح ًكِرو ٷخٽ ًٻخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى كيػنخ ٫خٛڂ حٕكٌٽ  - 

 كيػظنِ كٴٜش رنض َّْٓن ٷخٿض=
ٷخٽ ٿِ أنْ رن ڃخٿٺ رڂ ڃخص ّلَْ رن أرِ ٫ڄَس ٳٸڀض رخٿ٤خ٫ٌڅ ٳٸخٽ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ -

 ىس ٿټپ ڃٔڀڂ.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٤خ٫ٌڅ ٗيخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حًُٕح٫ِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ٫زْي حهلل  - 

ٷخٽ ٷيځ أنْ رن ڃخٿٺ ٫ڀَ حٿٌٿْي رن ٫زي حٿڄڀٺ ٳٔؤٿو ڃخًح ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٻَ رو حٿٔخ٫ش ٷخٽ=

 ًحٿٔخ٫ش ٻيخطْن. ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أنظڂ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ ٻظذ اٿَ ٷظخىس كيػنِ  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٛڀْض هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحرِ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٳټخنٌح ّٔظٴظلٌڅ -

ْڂ ٳِ أًٽ حٿٸَحءس ًٙ ٳِ حٿٸَحءس رخٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن ٙ ٌّٻًَڅ رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَك
 آهَىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ كيػنِ ٷظخىس ٫ن أنْ رن  - 
ڃخٿٺ ًأرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ًٷي كيػنخه أرٌ حٿڄَْٰس ٫ن أنْ ٫ن أرِ ٬ْٓي ػڂ ٍؿ٪ أڅ حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
نٌڅ حٿٸْپ ًّْٔئًڅ حٿٴ٬پ ّٸَإًڅ حٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ ْٓټٌڅ ٳِ أڃظِ هٚٱ ًٳَٷش ٷٌځ ّلٔ-

طَحٷْيڂ ّلٸَ أكيٻڂ ٛٚطو ڃ٪ ٛٚطيڂ ًْٛخڃو ڃ٪ ْٛخڃيڂ ّڄَٷٌڅ ڃن حٿيّن ڃًَٵ 
حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْو ٙ َّؿ٬ٌڅ كظَ َّطيًح ٫ڀَ ٳٌٷو ىڂ َٗ حٿوڀٶ ًحٿوڀْٸش ٣ٌرَ ٿڄن ٷظڀيڂ 

ٻخڅ أًٿَ رخهلل ڃنيڂ ٷخٿٌح ّخ  ًٷظڀٌه ّي٫ٌڅ اٿَ ٻظخد حهلل ًٿٌْٔح ڃنو ٳِ ِٗء ڃن ٷخطڀيڂ
 خٽ حٿظلڀْٶ.ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ْٓڄيخىڂ ٷ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس حًُٕح٫ِ كيػنِ آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ  - 
 ٣ڀلش كيػنِ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ىهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٔـي ٫ًڀْو ٍىحء نـَحنِ ٯڀ٦ْ حٿٜن٬ش ٳـخء أ٫َحرِ -
ڃن هڀٴو ٳـٌد ر٤َٱ ٍىحثو ؿٌرش ٗيّيس كظَ أػَص حٿٜن٬ش ٳِ ٛٴق ٫نٶ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ڃلڄيح أ٤٫نخ ڃن ڃخٽ حهلل حٿٌُ ٫نيٹ ٷخٽ ٳخٿظٴض اٿْو حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظزٔڂ ػڂ ٷخٽ ڃًَح ٿو.
ػنِ ٍحٗي رن ٬ٓي ٫ًزي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٛٴٌحڅ كي - 

 حٿَكڄن رن ؿزَْ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ٫َؽ رِ ٍرِ ٫ِ ًؿپ ڃٍَص رٸٌځ ٿيڂ أ٧ٴخٍ ڃن -

نلخّ ّوڄٌ٘څ ًؿٌىيڂ ًٛيًٍىڂ ٳٸڀض ڃن ىئٙء ّخ ؿزَّپ ٷخٽ ىئٙء حٿٌّن ّؤٻڀٌڅ 
 ٿلٌځ حٿنخّ ًّٸ٬ٌڅ ٳِ أ٫َحٟيڂ.

كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٛٴٌحڅ رن ٫ڄًَ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ؿخرَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ٷخٽ حٿلَد هي٫ش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫ڄًَ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ؿخرَ  - 

 =٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ
 حٿلَد هي٫ش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٫ن ٫ڄخٍس رن ٯِّش  - 

حٕنٜخٍُ أنو ٓڄ٪ كڄْي رن ٫زْي ڃٌٿَ رنِ حٿڄ٬ڀَ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ػخرظخ حٿزنخنِ ّليع ٫ن 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=

ْټخثْپ ٟخكټخ ٷ٢ ٷخٽ ڃخ ٟلٺ ڃْټخثْپ ڃنٌ هڀٸض ٿـزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ڃخ ٿِ ٿڂ أٍ ڃ-
 حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن ٍر٬ْش رن أرِ ٫زي  - 
 حٿَكڄن ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوَؽ حٿيؿخٽ ڃن ّيٌىّش أٛزيخڅ ڃ٬و ٓز٬ٌڅ أٿٴخ ڃن -
 ظْـخڅ.حٿْيٌى ٫ڀْيڂ حٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

 ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ حٿٴظق ڃټش ٫ًڀَ ٍأٓو ڃٰٴَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ كيػنخ ڃلڄي رن ڃيخؿَ ٫ن ٫ًَس رن  - 

 ًٍّڂ ٷخٽ=
زپ أنْ رن ڃخٿٺ اٿَ ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ًىٌ ريڃ٘ٶ ٷخٽ ٳيهپ ٫ڀْو ٳٸخٽ ٿو ڃ٬خًّش أٷ-

كيػنِ رليّغ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ رْنٺ ًرْنو ٳْو أكي ٷخٽ ٷخٽ 
 أنْ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حّٗڄخڅ ّڄخڅ ىټٌح اٿَ ٿوڂ ًؿٌحځ.
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نِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
 حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٖنٜخٍ انټڂ ٓظـيًڅ أػَس ٗيّيس ٳخٛزًَح كظَ طڀٸٌح -
نو حهلل ًٌٍٓٿو ٳبنِ ٫ڀَ حٿلٌٝ ٷخٿٌح ٓنٜزَ ٷخٽ ٫زي حهلل اڅ ٗخء حهلل ًأهٴخه ٧ًننض ا

 ٿْْ ٳِ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ًحٿلٔن رن ّلَْ ٷخٙ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ  - 

حرن حٿڄزخٍٹ ٷخٽ أنزؤنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٷخٽ=

حهلل ٳبًح ٗييًح أڅ ٙ  أڃَص أڅ أٷخطپ حٿنخّ كظَ ّ٘ييًح أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ-
اٿو اٙ حهلل ًأڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ًحٓظٸزڀٌح ٷزڀظنخ ًأٻڀٌح ًرْلظنخ ًٛڀٌح ٛٚطنخ ٳٸي كَڃض 

 ٫ڀْنخ ىڃخإىڂ ًأڃٌحٿيڂ اٙ رلٸيخ ٿيڂ ڃخ ٿڀڄٔڀڄْن ٫ًڀْيڂ ڃخ ٫ڀْيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن أٌّد رن ڃٌَٓ  - 

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَْ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ=٫ن 
انخ ٫ني ػٴنخص نخٷش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٷخٽ ٿزْٺ رلـش ٫ًڄَس ڃ٬خ ًًٿٺ -

 ٳِ كـش حٿٌىح٩.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٫ن ڃ٬خڅ رن ٍٳخ٫ش ٷخٽ= - 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػنِ ٫زي حٿٌىخد رن روض حٿڄټِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ٌٍٓٽ -

ٷخٽ= ن٠ََ حهلل ٫زيح ٓڄ٪ ڃٸخٿظِ ىٌه ٳلڄڀيخ ٳَد كخڃپ حٿٴٸو ٳْو ٯَْ ٳٸْو ًٍد كخڃپ حٿٴٸو 
اٿَ ڃن ىٌ أٳٸو ڃنو ػٚع ٙ ّٰپ ٫ڀْين ٛيٍ ڃٔڀڂ حهٚٙ حٿ٬ڄپ هلل ٫ِ ًؿپ ًڃنخٛلش 

 .ځ ؿڄخ٫ش حٿڄٔڀڄْن ٳبڅ ى٫ٌطيڂ طل٢ْ ڃن ًٍحثيڂأًٿِ حٕڃَ ًٿًِ
زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٜخځ رن هخٿي ًٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٙ كيػنخ حٿ٤٬خٱ رن كيػنخ ٫ - 

 هخٿي ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٷخٽ=
ٛڀْنخ ڃ٪ ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ حٿ٨يَ ػڂ حنَٜٳنخ اٿَ أنْ رن ڃخٿٺ نٔؤٽ ٫نو ًٻخڅ ٗخٻْخ -

اڃخځ  ٳڀڄخ ىهڀنخ ٫ڀْو ٓڀڄنخ ٷخٽ أٛڀْظڂ ٷڀنخ ن٬ڂ ٷخٽ ّخ ؿخٍّش ىڀڄِ ًٌٟءح ڃخ ٛڀْض ًٍحء
ًٓڀڂ أٗزو ٛٚس رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن اڃخڃټڂ ر٬ي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ىٌح ٷخٽ ٫ٜخځ ٳِ كيّؼو ٻٌح ٷخٽ أرِ ٷخٽ ُّي ڃخ ٌّٻَ ٳِ ًٿٺ أرخ رټَ ًٙ ٫ڄَ ٷخٽ ُّي 
 .ًٻخڅ ٫ڄَ ّظڂ حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ًّوٴٲ حٿٸ٬ٌى ًحٿٸْخځ

َ رن ٬ْٗذ رن أرِ كڄِس ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٷخٽ ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ر٘ - 
 ٬ّنِ حٿِىَُ أهزَنِ أنْ رن ڃخٿٺ

أنو ٍأٍ ٳِ أٛز٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هخطڄخ ڃن ًٍٵ ٌّڃخ ًحكيح ػڂ اڅ حٿنخّ -
ح٤َٟرٌح هٌحطڂ ڃن ًٍٵ ٳڀزٌٔىخ ٳ٤َف ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هخطڄو ٳ٤َف 

 حٿنخّ هٌحطْڄيڂ.
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رَ٘ رن ٬ْٗذ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ كيػن - 

 أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 اڅ ٳِ كٌِٟ ڃن حٕرخٍّٶ ٫يى نـٌځ حٿٔڄخء.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ

څ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طزخٯ٠ٌح ًٙ طلخٓيًح ًٙ طيحرًَح ًٻٌنٌح ٫زخى حهلل أ-
اهٌحنخ ًٙ ّلپ ٿڄٔڀڂ أڅ ّيـَ أهخه ٳٌٵ ػٚع ٿْخٽ ّڀظٸْخڅ ٳْٜي ىٌح ًّٜي ىٌح ًهَْىڄخ 

 حٿٌُ ّزيأ رخٿٔٚځ.
ى٘خځ رن ُّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق كيػنخ رٸْش كيػنخ ٬ٗزش ٫ن  - 

 ٫ن أنْ ٷخٽ=
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤ٌّٱ ٫ڀَ نٔخثو رٰٔپ ًحكي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

 ڃلڄي ٫ن أرِ ٫ٸخٽ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ّز٬غ ڃنيخ ٌّځ حٿٸْخڃش ٓز٬ٌڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ٔٸٚڅ أكي حٿ٬ًَْٓن -

أٿٴخ ٙ كٔخد ٫ڀْيڂ ًّز٬غ ڃنيخ هڄٌٔڅ أٿٴخ ٗييحء ًٳٌى اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًريخ ٛٴٌٱ 
حٿ٘ييحء ٍإٓيڂ ڃٸ٬٤ش ٳِ أّيّيڂ طؼؾ أًىحؿيڂ ىڃخ ّٸٌٿٌڅ ٍرنخ أطنخ ڃخ ٫ًيطنخ ٫ڀَ ٍٓڀٺ 

نٸْخ ر٠ْخ  انٺ ٙ طوڀٲ حٿڄ٬ْخى ٳْٸٌٽ ٛيٵ ٫زْيُ حٯٔڀٌىڂ رنيَ حٿز٠ْش ٳْوَؿٌڅ ڃنيخ
 إًح.ٳَْٔكٌڅ ٳِ حٿـنش كْغ ٗخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ِّّي رن أرِ  - 
 ڃَّڂ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿي٫ٌس ٙ طَى رْن حًٕحڅ ًحٗٷخڃش ٳخى٫ٌح.-
٬خًّش رن ٫ڄَ ًكيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٫ن ٌّنْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ - 

 حٿِىَُ ٫ن أنْ ٷخٽ=
 ٻخڅ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هخطڂ ًٍٵ ٳٜو كزِ٘.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ٷخٽ=
حن٤ڀٸض ڃ٬و ٷخٽ ٳـِء رڄَٷش ٳْيخ ىرخء ى٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ٳخن٤ڀٶ ً-

ٳـ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤٻپ ًٿٺ حٿيرخء ٬ًّـزو ٳڀڄخ ٍأّض ًٿٺ ؿ٬ڀض أٿٸْو 
اٿْو ًٙ أ٬٣ڂ ڃنو ْٗجخ ٳٸخٽ أنْ ٳڄخ ُٿض أكزو ٷخٽ ٓڀْڄخڅ ٳليػض ريٌح حٿليّغ ٓڀْڄخڅ 

 .ينخه ٳِ ٬٣خڃوڃخ أطْنخ أنْ رن ڃخٿٺ ٷ٢ ٳِ ُڃخڅ حٿيرخء اٙ ًؿ حٿظْڄِ ٳٸخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٿ٬ڄِ ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّڀؾ كخث٢ حٿٸيّ ڃيڃن هڄَ ًٙ حٿ٬خٵ ٿٌحٿيّو ًٙ -

 حٿڄنخڅ ٤٫خءه.
نخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫َْٔ رن ٣يڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػ - 

 ٷخٽ=
ٓڄ٬ض أنٔخ ٷخٽ ٻخنض ُّنذ رنض ؿلٖ طٴوَ ٫ڀَ نٔخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٸٌٽ -

اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أنټلنِ ڃن حٿٔڄخء ًأ٬٣ڂ ٫ڀْيخ ٌّڃجٌ هزِح ًٿلڄخ ًٻخڅ حٿٸٌځ ؿڀٌٓخ ٻڄخ 
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ڀزغ ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّڀزغ ػڂ ٍؿ٪ ىڂ ٳِ حٿزْض ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳوَؽ ٳ
 ًحٿٸٌځ ؿڀٌّ ٻڄخ ىڂ ٳ٘ٶ ٫ڀْو ًٿٺ ٫ًَٱ ٳِ ًؿيو ٳنِٿض آّش حٿلـخد

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ حٿڄزخٍٹ كيػنخ حٿلٔن ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ٽ أڃخ ٻنض ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْظو ٳٔؤٿو ٍؿپ ڃظَ حٿٔخ٫ش ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخ-

انيخ ٷخثڄش ٳڄخ أ٫يىص ٿيخ ٷخٽ ًحهلل ڃخ أ٫يىص ڃن ٻؼَْ ٫ڄپ اٙ أنِ أكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ 
 ٳبنٺ ڃ٪ ڃن أكززض ًٿٺ ڃخ حكظٔزض.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ّٔني ٧يَه اٿَ ه٘زش ٳڀڄخ ٻؼَ  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ه٤ذ ٌّځ حٿـڄ٬ش-

حٿنخّ ٷخٽ حرنٌح ٿِ ڃنزَح أٍحى أڅ ّٔڄ٬يڂ ٳزنٌح ٿو ٫ظزظْن ٳظلٌٽ ڃن حٿو٘زش اٿَ حٿڄنزَ ٷخٽ 
ٳؤهزَنِ أنْ رن ڃخٿٺ أنو ٓڄ٪ حٿو٘زش طلن كنْن حٿٌحٿي ٷخٽ ٳڄخ ُحٿض طلن كظَ نِٽ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿڄنزَ ٳڄَ٘ اٿْيخ ٳخكظ٠نيخ ٳٔټنض
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٓڄ٬ْپ رن ٫زي حهلل رن أرِ  - 

 ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ڃخ ٫َٝ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣ْذ ٷ٢ ٳَىه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫ڄًَ  - 

 نْ ٷخٽ=رن أرِ ٫ڄًَ ٫ن أ
ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿيڂ ًحٿلِڅ ًحٿ٬ـِ ًحٿټٔپ ًحٿزوپ ًحٿـزن ًٟڀ٪ حٿيّن -

 ًٯڀزش حٿَؿخٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ  - 

 ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ّنخځ ٫ڀَ ٳَحٗيخ ًٿْٔض ٳِ رْظيخ ٷخٽ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيهپ رْض أځ ٓڀْڂ ً-

ٳؤطْض ٌّڃخ ٳٸْپ ٿيخ ىٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخثڂ ٫ڀَ ٳَحٗٺ ٷخٿض ٳـجض ًًحٹ ٳِ 
حٿْٜٲ ٳ٬َٵ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ حٓظنٸ٪ ٫َٷو ٫ڀَ ٷ٬٤ش أىځ ٫ڀَ حٿٴَحٕ 

خ طٜن٬ْن ّخ أځ حٿ٬َٵ ًأ٫َٜه ٳِ ٷخًٍٍس ٳٴ٩ِ ًأنخ أٛن٪ ًٿٺ ٳٸخٽ ڃٳـ٬ڀض أن٘ٲ ًٿٺ 
 خ ٌٍٓٽ حهلل نَؿٌ رَٻظو ٿٜزْخننخ ٷخٽ أٛزض.ٓڀْڂ ٷڀض ّ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ  - 
 ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْض أځ ٓڀْڂ ٫ڀَ كَْٜ ٷي طَْٰ ڃن حٿٸيځ -
 ٠لو رِ٘ء ڃن ڃخء ٳٔـي ٫ڀْو.ًن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ػخرض ٙ  - 

 أ٫ڀڄو اٙ ٫ن أنْ
أڅ أ٫َحرْخ أطَ ڃٔـي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزخٽ ٳْو ٳٸخځ اٿْو حٿٸٌځ ٳٸخٽ ٿيڂ ٌٍٓٽ -

 خ رڄخء ٳٜزو ٫ڀْو.حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫ٌه ًٙ طٍِڃٌه ػڂ ى٫
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ أنو ٷخٽ=
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انِ ٙ آٿٌ أڅ أٛڀِ رټڂ ٻڄخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ رنخ ٷخٽ ٳټخڅ أنْ -
ٷخثڄخ كظَ ّٸٌٽ حٿٸخثپ ّٜن٪ ْٗجخ ٙ أٍحٻڂ طٜن٬ٌنو ٻخڅ اًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ حنظٜذ 
 ٿٸي نِٔ ًٻخڅ اًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿٔـيس ٷ٬ي كظَ ّٸٌٽ حٿٸخثپ ٷي نِٔ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًَّٓؾ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ػخرض  - 
 ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ أػَ ٛٴَس ٳٸخٽ=

 نِ طًِؿض حڃَأس ٫ڀَ ًُڅ نٌحس ڃن ًىذ ٳٸخٽ رخٍٹ حهلل ٿٺ أًٿڂ ًٿٌ ر٘خس.ڃخ ىٌح ٷخٽ ا-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى كيػنخ ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ػخرض ٫ن أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ أڅ ٍؿٚ ٷخٽ=
ٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃظَ حٿٔخ٫ش ٷخٽ ًڃخًح أ٫يىص ٿيخ ٷخٽ ٙ اٙ أنِ أكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ ٳبن-

ڃ٪ ڃن أكززض ٷخٽ أنْ ٳڄخ ٳَكنخ رِ٘ء ر٬ي حٗٓٚځ ٳَكنخ رٸٌٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
انٺ ڃ٪ ڃن أكززض ٷخٽ ٳؤنخ أكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرخ رټَ ٫ًڄَ ًأنخ أٍؿٌ 

 .څ ڃ٬يڂ ٿلزِ اّخىڂ ًاڅ ٻنض ٙ أ٫ڄپ ر٬ڄڀيڂأڅ أٻٌ
ػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ػخرض أڅ أنْ ٓجپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كي - 

 ه٠ذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٿڂ ّزڀٮ ْٗذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٻخڅ ّو٠ذ ًٿٌ ٗجض أڅ أ٫ي ٗڄ٤خص ٻن -

 ٳِ ٿلْظو ٿٴ٬ڀض ًٿټن أرخ رټَ ٻخڅ ّو٠ذ رخٿلنخء ًحٿټظڂ ًٻخڅ ٫ڄَ ّو٠ذ رخٿلنخء.
 كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
هيڃض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َ٘ ٓنْن ٳٌحهلل ڃخ ٷخٽ ٿِ أٱ ٷ٢ ًٙ ٷخٽ ٿِ٘ء -

 ٛن٬ظو ٿڂ ٛن٬ظو ٻٌح ًىٚ ٛن٬ض ٻٌح ًٻٌح.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
زخؿخ ًٙ كََّ أٿْن ڃن ٻٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ ٗڄڄض ڃخ ڃٔٔض رْيُ ىّ-

 ٍحثلش ٻخنض أ٣ْذ ڃن ٍحثلش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٷخٽ ًٙ أ٫ڀڄو اٙ ٫ن أنْ  - 

َٝ ٳؤطخه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أڅ ٯٚڃخ ڃن حٿْيٌى ٻخڅ ّويځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄ
ًٓڀڂ ٬ٌّىه ًىٌ رخٿڄٌص ٳي٫خه اٿَ حٗٓٚځ ٳن٨َ حٿٰٚځ اٿَ أرْو ًىٌ ٫ني ٍأٓو ٳٸخٽ ٿو أرٌ 

رخ حٿٸخٓڂ ٳؤٓڀڂ ػڂ ڃخص ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫نيه ًىٌ ّٸٌٽ أ٣٪ أ
 .حٿلڄي هلل حٿٌُ أنٸٌه رِ ڃن حٿنخٍ

 كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
ٻنض ٓخٷِ حٿٸٌځ ٌّځ كَڃض حٿوڄَ ٷخٽ ًٻخڅ أرٌ ٣ڀلش ٷي حؿظڄ٪ اٿْو ر٬ٞ أٛلخرو ٳـخء -

ٍؿپ ٳٸخٽ أٙ اڅ حٿوڄَ ٷي كَڃض ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ أرٌ ٣ڀلش أهَؽ ٳخن٨َ ٷخٽ ٳوَؿض 
ٳؤهزَطو ٷخٽ ٳخًىذ ٳؤىَٷيخ ٷخٽ ٳن٨َص ٳٔڄ٬ض ڃنخىّخ ّنخىُ اٙ أڅ حٿوڄَ ٷي كَڃض ٷخٽ 

٠يڂ ٷي ٷظپ ٓيْپ رن ر٠ْخء ًىِ ٳِ ر٤نو ٷخٽ ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ٳـجض ٳؤىَٷظيخ ٷخٽ ٳٸخٽ ر٬
ًؿپ ٿْْ ٫ڀَ حٿٌّن آڃنٌح ٫ًڄڀٌح حٿٜخٿلخص ؿنخف ٳْڄخ ٬٣ڄٌح اٿَ آهَ حّٓش ٷخٽ ًٻخڅ 

 .هڄَىڂ ٌّڃجٌ حٿٴ٠ْن حٿزَٔ ًحٿظڄَ
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ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ػخرض ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
 ًأٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَْٔ ٿو ًٻخڅ ڃ٬و ٯٚځ أٌٓى ّٸخٽ ٿو أنـ٘ش -
ّليً ًٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًّلٺ ّخ أنـ٘ش ًٍّيح ٌٓٷٺ رخٿٸٌحٍَّ 

 خٽ ًٳِ كيّغ أرِ ٷٚرش ٬ّنِ حٿنٔخء.حٍٳٶ رخٿٸٌحٍَّ ٷ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًٿڂ ٫ڀَ حڃَأس ڃن نٔخثو ڃخ أًٿڂ ٫ڀَ ُّنذ رنض -

 ؿلٖ ٷخٽ ٳؤًٿڂ ر٘خس أً ًرق ٗخس.
أرِ كيػنخ ٌّنْ ًڃئڃپ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي كيػنخ ٓڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 حٿ٬ڀٌُ كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٿڄخ نِٿض آّش حٿلـخد ًىزض حىهپ ٻڄخ ٻنض أىهپ ٳٸخٽ ٿِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ًٍحءٹ ّخ رنِ.
نْ ٫ن أ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كزْذ رن كـَ كيػنخ ػخرض حٿزنخنِ - 

 =رن ڃخٿٺ ٷخٽ
هَؿض ڃن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظٌؿيخ اٿَ أىڀِ ٳڄٍَص رٰڀڄخڅ ّڀ٬زٌڅ -

ٳؤ٫ـزنِ ٿ٬زيڂ ٳٸڄض ٫ڀَ حٿٰڀڄخڅ ٳخنظيَ اٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ٷخثڂ ٫ڀَ 
َ أىڀِ حٿٰڀڄخڅ ػڂ أٍٓڀنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كخؿش ٿو ٳَؿ٬ض ٳوَؿض اٿ

ر٬ي حٿٔخ٫ش حٿظِ ٻنض أٍؿ٪ اٿْيڂ ٳْيخ ٳٸخٿض ٿِ أڃِ ڃخ كزٔٺ حٿٌْځ ّخ رنِ ٳٸڀض أٍٓڀنِ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كخؿش ٿو ٳٸخٿض أُ كخؿش ٳٸڀض ّخ أڃخه انيخ َٓ ٳٸخٿض ّخ 

رننِ حكٴ٦ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َٓه ٷخٽ ػخرض ٳٸڀض ّخ أرخ كڄِس أطلٴ٦ طڀٺ 
ٌځ أً طٌٻَىخ ٷخٽ اُ ًحهلل انِ ًٕٻَىخ ًٿٌ ٻنض ڃليػخ ريخ أكيح ڃن حٿنخّ حٿلخؿش حٿْ

 ٿليػظٺ ريخ ّخ ػخرض
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 

 ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
حٿڀئٿئ اًح ڃَ٘ طټٴؤ ًٙ  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُىَ حٿڀٌڅ ٻخڅ ٫َٷو-

ڃٔٔض ىّزخؿخ ًٙ كََّ أٿْن ڃن ٻٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ ٗڄڄض ٍحثلش 
ڃٔٺ ًٙ ٫نزَ أ٣ْذ ٍحثلش ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ كٔن ڃٔټش ًٙ 

 ٫نزَس.
٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًَّٓؾ ٷخٙ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ىٚٽ رن ٫ڀِ - 

 أنْ ٷخٽ=
ٷخٽ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس ًٷخٽ َّٓؾ ٛڀَ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ٛٚس ػڂ ٍٷَ حٿڄنزَ ٳٸخٽ ٳِ حٿٜٚس ًٳِ حٿَٻ٩ٌ ػڂ ٷخٽ انِ ٍٕحٻڂ ڃن 
 ًٍحثِ ٻڄخ أٍحٻڂ ڃن أڃخڃِ.

ٳڀْق ٫ن ىٚٽ رن ٫ڀِ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًَّٓؾ ٷخٙ كيػنخ  - 
 أٓخڃش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
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ٗيينخ حرنش ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿْ ٫ڀَ -
حٿٸزَ ٳَأّض ٫ْنْو طيڃ٬خڅ ػڂ ٷخٽ ىپ ڃنټڂ ڃن ٍؿپ ٿڂ ّٸخٍٱ حٿڀْڀش ٷخٽ َّٓؾ ٬ّنِ ًنزخ 

 ٳنِٽ ٳِ ٷزَىخ. ٳٸخٽ أرٌ ٣ڀلش أنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳؤنِٽ ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًَّٓؾ ٷخٙ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ٫زي حٿَكڄن  - 

 أڅ أنْ رن ڃخٿٺ أهزَه أڅ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ حٿ٬َٜ رٸيٍ ڃخ ٌّىذ حٿٌحىذ اٿَ رنِ كخٍػش -

ًٍِ ًّز٠٬يخ ٿًَٰد رن حٿلَع ًَّؿ٪ ٷزپ ٯًَد حٿ٘ڄْ ًرٸيٍ ڃخ ّنلَ حٿَؿپ حٿـ
حٿ٘ڄْ ًٻخڅ ّٜڀِ حٿـڄ٬ش كْن طڄْپ حٿ٘ڄْ ًٻخڅ اًح هَؽ اٿَ ڃټش ٛڀَ حٿ٨يَ 

 رخٿ٘ـَس ٍٻ٬ظْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن كڄْي ٬ًْٗذ رن  - 

 حٿلزلخد ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
أ٫ٌٍ ًاڅ ٍرټڂ ٿْْ رؤ٫ٌٍ ڃټظٌد رْن ٫ْنْو ٻخٳَ ّٸَإه ٻپ ڃئڃن ٻخطذ ٷخٽ حٿيؿخٽ -

 ًٯَْ ٻخطذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 

 ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
نٜخٍ أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش ٫ًنيه ٯٚځ ڃن حٕ-

ّٸخٽ ٿو ڃلڄي ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٬ّٖ ىٌح حٿٰٚځ ٳ٬َٔ أڅ ٙ 
 ّيٍٻو حٿيَځ كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 
 ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٷْخځ حٿٔخ٫ش ًأٷْڄض حٿٜٚس ٳڀڄخ ٷ٠َ ٛٚطو ٷخٽ أّن حٿٔخثپ ٫ن حٿٔخ٫ش ٳٸخٽ حٿَؿپ  ٫ن-
ىخ أنخ ًح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ًڃخ أ٫يىص ٿيخ ٳبنيخ ٷخثڄش ٷخٽ ڃخ أ٫يىص ٿيخ ڃن ٻؼَْ ٫ڄپ ٯَْ 
أنِ أكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنض ڃ٪ ڃن أكززض ٷخٽ ٳڄخ ٳَف 

 ر٬ي حٗٓٚځ أٗي ڃڄخ ٳَكٌح رو. ِ٘ءڅ رحٿڄٔڀڄٌ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 

 ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿَؿپ ّلذ حٿٸٌځ ًٿڂ ّزڀٮ ٫ڄڀيڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

أ٫ڄخٿيڂ ٷخٽ حٿڄَء ڃ٪ ڃن أكذ ٷخٽ ػخرض ٳټخڅ  ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَء ڃ٪ ڃن أكزذ ٷخٽ كٔن
 أنْ اًح كيع ريٌح حٿليّغ ٷخٽ حٿڀيڂ ٳبنخ نلزٺ ًنلذ ٌٍٓٿٺ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ڃٔڀڂ َّّٰ ٯَٓخ أً ٩ٍِّ ٫ٍُخ ٳْؤٻپ ڃنو-

 ٣َْ أً انٔخڅ أً ريْڄش اٙ ٻخڅ ٿو رو ٛيٷش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ًٷظخىس  - 

 ٫ن أنْ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔلًَح ٳبڅ ٳِ حٿٔلٌٍ رَٻش.-
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ش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄ - 
 ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ=

ٿڄخ ٌٍٛ حهلل آىځ ٳِ حٿـنش طَٻو ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّظَٻو ٳـ٬پ ارڀْْ ٤ّْٲ رو ًّن٨َ ڃخ ىٌ -
 ٳڀڄخ ٍآه أؿٌٱ ٫َٱ أنو هڀٶ هڀٸخ ٿڂ ّظڄخٿٺ.

څ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ أ - 
 ٍؿٚ ٷخٽ=

ّخ نزِ حهلل ٻْٲ ّلَ٘ حٿټخٳَ ٫ڀَ ًؿيو ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ -
 حٿٌُ أڃ٘خه ٫ڀَ ٍؿڀْو ٷخىٍ ٫ڀَ أڅ ّڄْ٘و ٫ڀَ ًؿيو ٳِ حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ًكيع أنْ رن ڃخٿٺ أڅ  - 
 ٽ=ٷخثٚ ڃن حٿنخّ ٷخ

ّخ نزِ حهلل أڃخ َّّي حٿڄيّنش ٷخٽ رڀَ انو ٿ٬ْڄپ اٿْيخ ٳْْـي حٿڄٚثټش رنٸخريخ ًأرٌحريخ -
 ّلٌَٓنيخ ڃن حٿيؿخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ًكيع أنْ رن ڃخٿٺ أڅ  - 
 نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ڃيـَ ّٸٌٽ ٻخٳَ ّٸَإه ٻپ ڃئڃن أڃِ ًٻخطذ.ٷخٽ ڃخ رْن ٫ْنْو ڃټظٌد ٹ ٱ ٍ -
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ًكيع أنْ رن ڃخٿٺ - 
أنو أىيُ ٿنزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿزش ڃن ٓنيّ ًٻخڅ ّنيَ ٫ن حٿلََّ ٳ٬ـذ -

 ِ حٿـنش أكٔن ڃن ىٌح.حٿنخّ ڃنيخ ٳٸخٽ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه اڅ ڃنخىّپ ٬ٓي رن ڃ٬خً ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كْخڅ ًىٌ أرٌ هخٿي حٕكڄَ ٫ن كڄْي ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸزپ ٫ڀْنخ رٌؿيو ٷزپ أڅ ّټزَ ٳْٸٌٽ طَحٌٛح -

 ًح٫ظيٿٌح ٳبنِ أٍحٻڂ ڃن ًٍحء ٧يَُ.
 ْڄخڅ رن كْخڅ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀ - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ؿخء أكټڂ اٿَ حٿٜٚس ٳڀْڄٖ ىڀَ ىْنظو ٳڄخ أىٍٻو -

 ٛڀَ ًڃخ ٓزٸو أطڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ أڅ  - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ= ٍٷْش ٍِٟ حهلل ٫نيخ ٿڄخ ڃخطض ٷخٽ ٌٍٓٽ
 ٙ ّيهپ حٿٸزَ ٷخٍٱ أىڀو ٳڀڂ ّيهپ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٍِٟ حهلل ٫نو حٿٸزَ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ َّْٰ ٫ني ٛٚس حٿٴـَ ٳْٔظڄ٪ حًٕحڅ ٳبًح ٓڄ٪ -

ًحڅ أڃٔٺ ًاٙ أٯخٍ ٳخٓظڄ٪ ًحص ٌّځ ٳٔڄ٪ ٍؿٚ ّٸٌٽ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل حٕ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿٴ٤َس ٳٸخٽ أٗيي أڅ ٙ اٙ اٙ حهلل ٳٸخٽ هَؿض ڃن حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًآلٶ رن ٫َْٔ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ أنو ٷخٽ= ٫ڀِ رن ُّي ٫ن
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اڅ ڃڀٺ حٿًَځ أىيٍ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٔظٸش ڃن ٓنيّ ٳڀزٔيخ ًٻؤنِ أن٨َ اٿَ -
ّيّيخ طٌرٌرخڅ ڃن ٣ٌٿيڄخ ٳـ٬پ حٿٸٌځ ّٸٌٿٌڅ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنِٿض ٫ڀْٺ ىٌه ڃن حٿٔڄخء ٳٸخٽ 

ٿـنش هَْ ڃنيخ ًڃخ ٬ّـزټڂ ڃنيخ ٳٌحٿٌُ نٴِٔ رْيه اڅ ڃنيّٚ ڃن ڃنخىّپ ٬ٓي رن ڃ٬خً ٳِ ح
ػڂ ر٬غ ريخ اٿَ ؿ٬ٴَ رن أرِ ٣خٿذ ٳڀزٔيخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٿڂ أ٤٫ټيخ 

 ٿظڀزٔيخ ٷخٽ ٳڄخ أٛن٪ ريخ ٷخٽ أٍٓپ ريخ اٿَ أهْٺ حٿنـخِٗ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كِځ ٫ن ڃْڄٌڅ رن ْٓخه ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أكذ أڅ ّڄي ٿو ٳِ ٫ڄَه ًأڅ ِّحى ٿو ٳِ ٍُٷو ٷخٽ ٌٍٓٽ ح-

 ٳڀْزَ ًحٿيّو ًٿْٜپ ٍكڄو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٳٌٻَ ْٗجخ ڃن حٿظٴَْٔ ٷخٽ  - 

 ٷٌٿو ٌّځ نٸٌٽ ٿـينڂ ىپ حڃظٖص ٷخٽ=
و ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طِحٽ ؿينڂ طٸٌٽ ىپ ڃن ڃِّي كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

 كظَ ٠ّ٪ ٳْيخ ٍد حٿ٬ِس ٷيڃو ٳظٸٌٽ ٷ٢ ٷ٢ ٫ًِطٺ ًًُِّ ر٠٬يخ اٿَ ر٬ٞ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٍْٗي ٷخٽ كيػنِ أنْ رن َّْٓن  - 

 ٷخٽ=
حٿٸٌځ ًأڃٔٺ ر٬ٞ أطْنخ أنٔخ ٳِ ٌّځ هڄْْ ٳي٫خ رڄخثيطو ٳي٫خىڂ اٿَ ٯيحء ٳظٰيٍ ر٬ٞ -

ػڂ أطٌه ٌّځ حٗػنْن ٳٴ٬پ ڃؼڀيخ ٳي٫خ رڄخثيطو ػڂ ى٫خىڂ اٿَ حٿٰيحء ٳؤٻپ ر٬ٞ حٿٸٌځ ًأڃٔٺ 
ر٬ٞ ٳٸخٽ ٿيڂ أنْ رن ڃخٿٺ ٿ٬ڀټڂ حػنخنٌْڅ ٿ٬ڀټڂ هڄٌْْٔڅ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

َ حٿ٬خځ ًٓڀڂ أڅ ّٴ٤ ٳٚ ّٴ٤َ كظَ نٸٌٽ ڃخ ٳِ نٴْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْوًٓڀڂ ٌّٜځ 
ػڂ ّٴ٤َ ٳٚ ٌّٜځ كظَ نٸٌٽ ڃخ ٳِ نٴٔو أڅ ٌّٜځ حٿ٬خځ ًٻخڅ أكذ حٿٌٜځ اٿْو ٳِ 

 ٬ٗزخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 

 أٌّد حٿٔوظْخنِ ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
 ٫ش كظَ ّظزخىَ حٿنخّ ٳِ حٿڄٔخؿي.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طٸٌځ حٿٔخ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 

 ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٷٌڃخ ًٻًَح ٫ني ٫زْي حهلل رن ُّخى حٿلٌٝ ٳؤنټَه ًٷخٽ=
خٽ ًٻَطڂ حٿلٌٝ ٳٸخٽ ڃخ حٿلٌٝ ٳزڀٮ ًٿٺ أنْ رن ڃخٿٺ ٳٸخٽ ٙ ؿَځ ًحهلل ٕٳ٬ڀن ٳؤطخه ٳٸ-

٫زْي حهلل ىپ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٻَه ٳٸخٽ ن٬ڂ ّٸٌٽ أٻؼًَح ڃن ٻٌح 
ًٻٌح ڃَس اڅ ڃخ رْن ٣َٳْو ٻڄخ رْن أّڀش اٿَ ڃټش أً رْن ٛن٬خء ًڃټش ًاڅ آنْظو أٻؼَ ڃن 

 نـٌځ حٿٔڄخء ٷخٽ كٔن ًاڅ آنْظو ٕٻؼَ ڃن ٫يى نـٌځ حٿٔڄخء.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن حٿلٔن ٫ن أنْ  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 رن ڃخٿٺ أنو ًٻَ حٿلٌٝ ٫ني ٫زْي حهلل رن ُّخى ٳٌٻَ ڃؼڀو اٙ أنو ٷخٽ=
 ًحهلل ٕٳ٬ڀن رو ًٕٳ٬ڀن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 

 ن ڃخٿٺ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ ر
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ػٚع ڃن ٻن ٳْو ًؿي رين كًٚس حّٗڄخڅ ڃن ٻخڅ حهلل ًٌٍٓٿو أكذ اٿْو ڃڄخ ٌٓحىڄخ -
ًٍؿپ ّلذ ٍؿٚ ٙ ّلزو اٙ هلل ًٍؿپ أڅ ّٸٌٱ ٳِ حٿنخٍ أكذ اٿْو ڃن أڅ َّؿ٪ ّيٌىّخ 

 نَٜحنْخ ٷخٽ كٔن أً نَٜحنْخ.
كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ كيػنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن  يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِك - 

 =أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ڃن َّى حهلل رو هَْح حٓظ٬ڄڀو ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ حٓظ٬ڄخٿو ٷخٽ ٌّٳٸو ٿ٬ڄپ -

 ٛخٿق ٷزپ ڃٌطو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤطِ رْض أځ ٓڀْڂ ٳْنخځ ٫ڀَ ٳَحٗيخ ًٿْٔض أځ ٓڀْڂ ٻخڅ ٍٓ-

ٳِ رْظيخ ٳظؤطِ ٳظـيه نخثڄخ ًٻخڅ ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ اًح نخځ ًٱ ٫َٷخ ٳظؤهٌ ٫َٷو رٸ٤نش 
 ٳِ ٷخًٍٍس ٳظـ٬ڀو ٳِ ڃٔټيخ.

خىس ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ أرٌ ىٚٽ كيػنخ ٷظ - 
 ڃخٿٺ

أڅ ٗـَس ٻخنض ٫ڀَ ٣َّٶ حٿنخّ ٻخنض طئًّيڂ ٳؤطخىخ ٍؿپ ٳ٬ِٿيخ ٫ن ٣َّٶ حٿنخّ ٷخٽ -
 ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀٸي ٍأّظو ّظٸڀذ ٳِ ٧ڀيخ ٳِ حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ٓٚځ ٬ّنِ حرن ڃٔټْن ٫ن أرِ  - 
ٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ٫زيح ٳِ ؿينڂ ٿْنخىُ أٿٲ ٧ٚٽ ٫ن أنْ رن ڃخ

ٓنش ّخ كنخڅ ّخ ڃنخڅ ٷخٽ ٳْٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿـزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ حًىذ ٳخثظنِ ر٬زيُ ىٌح 
ٳْن٤ڀٶ ؿزَّپ ٳْـي أىپ حٿنخٍ ڃټزْن ّزټٌڅ ٳَْؿ٪ اٿَ ٍرو ٳْوزَه ٳْٸٌٽ حثظنِ رو ٳبنو ٳِ 

ٴو ٫ڀَ ٍرو ٫ِ ًؿپ ٳْٸٌٽ ٿو ّخ ٫زيُ ٻْٲ ًؿيص ڃټخنٺ ٌح ًٻٌح ٳْـِء رو ٳٌْٷڃټخڅ ٻ
ًڃٸْڀٺ ٳْٸٌٽ حُ ٍد َٗ ڃټخڅ ًَٗ ڃٸْپ ٳْٸٌٽ ٍىًح ٫زيُ ٳْٸٌٽ ّخ ٍد ڃخ ٻنض أٍؿٌ 

 اً أهَؿظنِ ڃنيخ أڅ طَىنِ ٳْيخ ٳْٸٌٽ ى٫ٌح ٫زيُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ أنزؤنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ٓڄخٹ  - 

 حرن ٤٫ْش ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٍٳ٬و ٷخٽ= ٬ّنِ
 اًح ك٠َ حٿ٬٘خء ًأٷْڄض حٿٜٚس ٳخريإًح رخٿ٬٘خء.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ڃخٿټخ ّليع ٫ن حٿِىَُ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

حٿڄٰٴَ ٳڀڄخ ن٫ِو ؿخء ٍؿپ ٳٸخٽ حرن ه٤پ ڃظ٬ڀٶ رؤٓظخٍ  ىهپ ڃټش ٌّځ حٿٴظق ٫ًڀَ ٍأٓو
 حٿټ٬زش ٳٸخٽ حٷظڀٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٓزخ١ رن ڃلڄي كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 
 ٷخٽ=

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أهٲ حٿنخّ ٛٚس ٳِ طڄخځ.-
 رٌ ٷ٤ن كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أ - 
أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٍؿپ ٌّٔٵ رينش ٷخٽ حٍٻزيخ ٷخٽ انيخ رينش ٷخٽ -

 حٍٻزيخ ٷخٽ انيخ رينش ٷخٽ حٍٻزيخ ًّلٺ أً ًّڀٺ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أنْ ٫ن  - 
 نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=حٿ
 حرن أهض حٿٸٌځ ڃنيڂ أً ڃن أنٴٔيڂ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظ٬ًٌ ڃن حٿ٬ـِ ًحٿـزن ًحٿزوپ ًحٿټٔپ ًحٿيَځ -

 ٫ًٌحد حٿٸزَ.
خ ٻؼَْ رن ى٘خځ كيػنخ ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ڄَحڅ حٿزَُٜ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 حٿٸَْٜ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
هيڃض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َ٘ ٓنْن ٳڄخ أڃَنِ رؤڃَ ٳظٌحنْض ٫نو أً ٬ْٟظو -

 ٳٚڃنِ ٳبڅ ٙڃنِ أكي ڃن أىپ رْظو اٙ ٷخٽ ى٫ٌه ٳڀٌ ٷيٍ أً ٷخٽ ٿٌ ٷ٠َ أڅ ّټٌڅ ٻخڅ.
كيػنخ ٫ڀِ رن ػخرض كيػنِ ؿ٬ٴَ رن رَٷخڅ ٫ن ٫ڄَحڅ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 حٿزَُٜ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 هيڃض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َ٘ ٓنْن ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي ٫ن أٌّد ٬ّنِ حٿٸٜخد أرِ حٿ٬ٚء ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٙ ّٴظَٕ أكيٻڂ ًٍح٫ْو ٳِ حٿٜٚس ٻخٿټڀذ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ أَُٓ رِ ڃٍَص رَؿخٽ طٸَٝ ٗٴخىيڂ رڄٸخٍّٞ -

ئٙء ه٤زخء ڃن أڃظٺ ّؤڃًَڅ حٿنخّ رخٿزَ ڃن نخٍ ٷخٽ ٳٸڀض ڃن ىئٙء ّخ ؿزَّپ ٷخٽ ى
 ًّنٌٔڅ أنٴٔيڂ ًىڂ ّظڀٌڅ حٿټظخد أٳٚ ٬ّٸڀٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش ٌّٓٲ رن ٬ّٸٌد حٿڄخؿٌ٘څ ٫ن حرن ٗيخد  - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ڃن ڃخء حٿيحٍ  ُحٍنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ىحٍنخ ٳلڀزنخ ٿو ىحؿنخ ٿنخ ًٗزنخ ٿزنيخ-
٫ًن ّڄْن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ڃن أىپ حٿزخىّش ًڃن ًٍحء حٿَؿپ ٫ڄَ رن 

حٿو٤خد ٫ًن ّٔخٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرٌ رټَ ٳَ٘د ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
َ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أ٢٫ أرخ رټَ ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ نِٽ حٿٸيف ٫ن ٳْو أً ىَڂ رن٫ِو ٷخٽ ٿو ٫ڄ

 .ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٸيف ح٫َٕحرِ ػڂ ٷخٽ حّٕڄن ٳخّٕڄن ٳؤ٤٫َ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ڃنٌٍٜ ٬ّنِ حٿٔڀٌٿِ كيػنخ ٫ڄخٍس ٬ّنِ حرن  - 

 ُحًحڅ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ=
 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸْپ ٫ني أځ ٓڀْڂ ًٻخڅ ڃن أٻؼَ حٿنخّ ٫َٷخ ٳخطوٌص ٿو-

ن٬٤خ ٳټخڅ ّٸْپ ٫ڀْو ًه٤ض رْن ٍؿڀْو ه٤خ ٳټخنض طن٘ٲ حٿ٬َٵ ٳظؤهٌه ٳٸخٽ ڃخ ىٌح ّخ أځ 
 ٓڀْڂ ٷخٿض ٫َٷٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أؿ٬ڀو ٳِ ٣ْزِ ٳي٫خ ٿيخ ري٫خء كٔن.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ڃنٌٍٜ كيػنخ ٫ڄخٍس ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
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ٓڀْڂ طن٨َ اٿَ ؿخٍّش ٳٸخٽ ٗڄِ ٫ٌحٍٟيخ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍٓپ أځ -
 ًحن٨َُ اٿَ ٫َٷٌريخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٤٫خء أرٌ نَٜ حٿ٬ـڀِ حٿوٴخٱ ٷخٽ أنزؤنخ  - 
 ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أنو

َ أنزؤىڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ رْنڄخ أنخ أَْٓ ٳِ حٿـنش اً ٫َٝ ٿِ ني-
كخٳظخه ٷزخد حٿڀئٿئ حٿڄـٌٱ ٷخٽ ٳٸڀض ّخ ؿزَّپ ڃخ ىٌح ٷخٽ ىٌح حٿټٌػَ حٿٌُ أ٤٫خٹ ٍرٺ 

 ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٳ٠َرض رْيُ ٳْو ٳبًح ٣ْنو حٿڄٔٺ حًٕٳَ ًاًح ٍَٟحٟو حٿڀئٿئ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ أرِ ًٷخٽ ٫زي حٿٌىخد ڃن ٻظخرو ٷَأص ٷخٽ حٿڄڀٺ حٿٌُ ڃ٬ِ  - 

ټٌػَ حٿٌُ أ٤٫خٹ ٍرٺ ٳ٠َد رْيه اٿَ أٍٟو ٳؤهَؽ ڃن ٣ْنو أطيٍُ ڃخ ىٌح ىٌح حٿ
 حٿڄٔٺ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن أرِ رټَ رن أنْ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ڃخ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌّځ ٳ٤َ ٷ٢ كظَ -

څ ّوَؽ ػٚػخ ٳبًح أٍحى أڅ ِّىحى أٻپ هڄٔخ ٳبًح أٍحى ّؤٻپ طڄَحص ٷخٽ ًٻخڅ أنْ ّؤٻپ ٷزپ أ
 أڅ ِّىحى أٻپ ًطَح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ أنزؤنخ كْٜن رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

حثض ٌٍٓٽ  أطَ أرٌ ٣ڀلش رڄيّن ڃن ٬َْٗ ٳؤڃَ رو ٛن٪ ٬٣خڃخ ػڂ ٷخٽ ٿِ ّخ أنْ حن٤ڀٶ-
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخى٫و ًٷي ط٬ڀڂ ڃخ ٫نينخ ٷخٽ ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ًأٛلخرو ٫نيه ٳٸڀض اڅ أرخ ٣ڀلش ّي٫ٌٹ اٿَ ٬٣خڃو ٳٸخځ ًٷخٽ ٿڀنخّ ٷٌڃٌح ٳٸخڃٌح ٳـجض 
ٽ ٳ٠لظنخ ٷڀض انِ ٿڂ أٓظ٤٪ أڅ أٍى ظَ ىهڀض ٫ڀَ أرِ ٣ڀلش ٳؤهزَطو ٷخأڃِ٘ رْن ّيّو ك

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَه ٳڀڄخ حنظيَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿزخد ٫ڀَ 
ٷخٽ ٿيڂ حٷ٬يًح ًىهپ ٫خَٗ ٫َ٘س ٳڀڄخ ىهپ أطَ رخٿ٬٤خځ ٳظنخًٽ ٳؤٻپ ًأٻپ ڃ٬و حٿٸٌځ كظَ 

ٻڀيڂ ًأٻڀٌح ٷخٽ ٷڀض ٻڂ ٗز٬ٌح ػڂ ٷخٽ ٿيڂ ٷٌڃٌح ًٿْيهپ ٫َ٘س ڃټخنټڂ كظَ ىهپ حٿٸٌځ 
 نْٴخ ًػڄخنْن ٷخٽ ًٳ٠پ ٕىپ حٿزْض ڃخ أٗز٬يڂ. ٻخنٌح ٷخٽ ٻخنٌح

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
أٷخځ رٚٽ حٿٜٚس ٳ٬َٝ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ٷخٽ ٳؤٷخڃو كظَ ن٬ْ -

 ر٬ٞ حٿٸٌځ ػڂ ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ رخٿنخّ
  كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓخٳَ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳَٻذ ٍحكڀظو ٳي٫خ رڄخء ٫ڀَ ّيه ػڂ -

 ر٬ؼيخ ٳڀڄخ حٓظٌص ٷخثڄش َٗد ًحٿنخّ ّن٨ًَڅ اٿْو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ كيػنخ ٫زْي حهلل رن أرِ رټَ ٷخٽ= - 
ّٸٌٽ ػخٍص أٍنذ ٳظز٬يخ حٿنخّ ٳټنض ٳِ أًٽ ڃن ٓزٶ اٿْيخ ٳؤهٌطيخ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ -

ٳؤطْض ريخ أرخ ٣ڀلش ٷخٽ ٳؤڃَ ريخ ٳٌرلض ػڂ ٌّٓض ٷخٽ ػڂ أهٌ ٫ـِىخ ٳٸخٽ حثض رو حٿنزِ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤطْظو رو ٷخٽ ٷڀض اڅ أرخ ٣ڀلش أٍٓپ اٿْٺ ر٬ـِ ىٌه حٍٕنذ ٷخٽ 

 ٳٸزڀو ڃنِ.
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 ػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ ٫ن كن٨ڀش حٿٔيًِٓ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺكيػنخ ٫زي حهلل كي - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷنض ٗيَح ر٬ي حٿَٻ٩ٌ ٳِ ٛٚس حٿٰيحس ّي٫ٌ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًحٷي ٫ن حٿؼٌٍُ ٫ن ؿخرَ ٫ن أرِ نَٜ ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
 ش ٻنض أؿظنْيخ.ٻنخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رزٸڀ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي ٫ن ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٬ًٗزش ؿڄ٬ْخ ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 حٿزِحٵ ٳِ حٿڄٔـي ه٤ْجش ًٻٴخٍطيخ ىٳنيخ.-
ٌٍ ٫ن ٍر٬ِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ُحثيس ٫ن ڃنٜ - 

 كيػنخ أرٌ حٕرْٞ كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ رنخ حٿ٬َٜ ًحٿ٘ڄْ ر٠ْخء ڃلڀٸش ػڂ أٍؿ٪ اٿَ -

ٷٌڃِ ًىڂ ٳِ نخكْش حٿڄيّنش ٳؤؿيىڂ ؿڀٌٓخ ٳؤٷٌٽ ٿيڂ ٷٌڃٌح ٳٜڀٌح ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٛڀَ.

أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي ٫ن ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

 ٷخٽ ًىزض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ روزِ ٬َْٗ ًاىخٿش ٓنوش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗيخد أڅ أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ أهزَه
ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ڃټش ٫ًڀَ ٍأٓو ڃٰٴَ ٳٸْپ ٿو اڅ حرن ه٤پ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-

 ڃظ٬ڀٶ رؤٓظخٍ حٿټ٬زش ٳٸخٽ حٷظڀٌه.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ= - 
أهزَنِ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ -

  ٻخڅ أرِ ٷي طَٹ ىٌح حٿليّغ٫ن حٗٷ٬خء ًحٿظٌٍٹ ٳِ حٿٜٚس ٷخٽ ٫زي حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  أڅ  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٿڂ ّز٬غ نزِ ٷزڀِ اٙ كٌٍ ٷٌڃو حٿيؿخٽ حٿټٌحد ٳخكًٌٍه ٳبنو أ٫ٌٍ أٙ ًاڅ ٍرټڂ ٿْْ -

 رؤ٫ٌٍ.
ِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 أطڄٌح حٿٜٲ حٿڄٸيځ ػڂ حٿٌُ ّڀْو ٳڄخ ٻخڅ ڃن نٸٚ ٳڀْټن ٳِ حٿٜٲ حٿڄئهَ.-
ٷظخىس ٳٌٻَه كيػنخ ًٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كلٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن - 

 .ػڂ حٿٌُ ّڀْو ٳبڅ ٻخڅ نٸٚ ٳڀْټڂ ٳِ حٿٜٲ حٿڄئهَ ٷظخىس ٻخڅ ّٸٌٽ أطڄٌح حٿٜٲ حٿڄٸيځ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= -% 

ؿڄ٪ حٿٸَآڅ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٬ش نٴَ ٻڀيڂ ڃن حٕنٜخٍ أرِ رن -
 ٻ٬ذ ًڃ٬خً رن ؿزپ ًُّي رن ػخرض ًأرٌ ُّي.
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زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ كيػنخ ٫ -% 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ٕرِ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي أڃَنِ أڅ أٷَثٺ حٿٸَآڅ ٷخٽ آهلل ٓڄخنِ ٿٺ ٷخٽ ن٬ڂ ٳـ٬پ ّزټِ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ - 
ڃن ٫ټپ ٫ًَّنش أطٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٻنخ نخٓخ  أڅ ٍى٤خ-

أىپ ٩َٟ ًٿڂ نټن أىپ ٍّٲ حٓظٌهڄنخ حٿڄيّنش ٳؤڃَ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
رًٌى ًٍح٩ ًأڃَىڂ أڅ ّوَؿٌح ٳْيخ ٳَْ٘رٌح ڃن أٿزخنيخ ًأرٌحٿيخ ٳخن٤ڀٸٌح كظَ اًح ٻخنٌح ٳِ 

ظڀٌح ٍح٫ِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٓظخٷٌح حٿًٌى ًٻٴٌٍح ر٬ي آٚڃيڂ نخكْش حٿلَس ٷ
ٳز٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٣ڀزيڂ ٳؤطَ ريڂ ٳٸ٤٪ أّيّيڂ ًأٍؿڀيڂ ًٓڄَ 

خىس ًًٻَ ٿنخ اڅ ىٌه حّٓش نِٿض أ٫ْنيڂ ًطَٻيڂ ٳِ نخكْش حٿلَس كظَ ڃخطٌح ًىڂ ٻٌٿٺ ٷخٽ ٷظ
 ٳْيڂ.

  كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ٛڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڀٲ أرِ رټَ ٳِ ػٌد ًحكي ًىٌ ٷخ٫ي. -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْي حهلل رن أرِ ٷَس كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ ٫ن َّٗٺ  - 

 أنو ٓڄ٪ أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
ٚس ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ أطڂ ًاڅ ٻخڅ ڃخ ٛڀْض هڀٲ اڃخځ أهٲ ٛ-

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٔڄ٪ رټخء حٿٜزِ ٳْوٴٲ ڃوخٳش أڅ طٴظظن أڃو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
څ حٿ٬زي اًح ًٟ٪ ٳِ ٷزَه ًطٌٿ٬ٍنو أٛلخرو انو ٿْٔڄ٪ هٴٶ ن٬خٿيڂ ٳْؤطْو ڃڀټخڅ ٳْٸٌٙڅ ا-

ٿو ڃخ ٻنض طٸٌٽ ٳِ ىٌح حٿَؿپ ٬ّنِ ڃلڄيح ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أڃخ حٿڄئڃن ٳْٸٌٽ 
أٗيي انو ٫زي حهلل ًٌٍٓٿو ٳْٸخٽ ٿو حن٨َ اٿَ ڃٸ٬يٹ ٳِ حٿنخٍ ٷي أريٿٺ حهلل رو ڃٸ٬يح ٳِ حٿـنش 

 ڄخ ؿڄ٬ْخ.ٳَْحى
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ نوٚ ٿزنِ حٿنـخٍ ٳٔڄ٪ ٌٛطخ ٳٴ٩ِ ٳٸخٽ 
 ڃن أٛلخد ىٌه حٿٸزٌٍ ٷخٿٌح ّخ نزِ حهلل نخّ ڃخطٌح ٳِ حٿـخىڀْش ٷخٽ ط٬ًًٌح رخهلل ڃن ٫ٌحد

حٿنخٍ ًٳظنش حٿيؿخٽ ٷخٿٌح ًڃخ ًحٹ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ اڅ ىٌه حٕڃش طزظڀَ ٳِ  حٿٸزَ ٫ًٌحد
ٷزٌٍىخ ٳبڅ حٿڄئڃن اًح ًٟ٪ ٷزَه أطخه ڃڀٺ ٳٔؤٿو ڃخ ٻنض ط٬زي ٳبڅ حهلل ىيحه ٷخٽ ٻنض أ٫زي 

ِ ىٌح حٿَؿپ ٷخٽ ٳْٸٌٽ ىٌ ٫زي حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ ٳڄخ ّٔؤٽ حهلل ٷخٽ ٳْٸخٽ ٿو ڃخ ٻنض طٸٌٽ ٳ
ن ِٗء ر٬يىخ ٷخٽ ٳْن٤ڀٶ رو اٿَ رْض ٻخڅ ٿو ٳِ حٿنخٍ ٳْٸخٽ ىٌح رْظٺ ٻخڅ ٳِ حٿنخٍ ًٿټن ٫

حهلل ٫ٜڄٺ ًٍكڄٺ ٳؤريٿٺ رو رْظخ ٳِ حٿـنش ٳْٸٌٽ ى٫ٌنِ كظَ أًىذ ٳؤرَ٘ أىڀِ ٳْٸخٽ ٿو 
ڃڀٺ ٳْٸٌٽ ٿو ڃخ ٻنض طٸٌٽ ٳِ ىٌح حٿَؿپ ٳْٸٌٽ  حٓټن ًاڅ حٿټخٳَ اًح ًٟ٪ ٳِ ٷزَه أطخه

ّٸٌٽ حٿنخّ ٳ٠َْرو رڄ٤َحٵ ڃن كيّي رْن أًنْو ٳْْٜق ْٛلش ّٔڄ٬و حٿوڀٶ  ٻنض أٷٌٽ ڃخ
 ٯَْ حٿؼٸڀْن.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
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 ٻخڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أهٲ حٿنخّ ٛٚس ٳِ طڄخځ.-
ٿٌىخد أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 حٿنوخ٫ش ٳِ حٿڄٔـي ه٤ْجش ًٻٴخٍطيخ ىٳنيخ.-
٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
اًح ٻخڅ أكيٻڂ ٳِ حٿٜٚس ٳٚ ّظٴپ أڃخڃو ًٙ ٫ن ّڄْنو ٳبنو ّنخؿِ ٍرو ٫ِ ًؿپ ًٿټن -

 ٿْظٴپ ٫ن ّٔخٍه أً طلض ٷيڃو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٷخٽ= - 
ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٓجپ ٬ْٓي ٫ن ٿْڀش حٿٸيٍ ٳؤهزَنخ ٫-

 حٿظڄٌٔىخ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ٳِ طخ٬ٓش ًٓخر٬ش ًهخڃٔش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ظڂ ًاًح ٓـيطڂ.أطڄٌح حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ًحهلل ٍٕحٻڂ ڃن ر٬ي ٧يَُ اًح ٍٻ٬-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ًكيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ  - 

 نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ًؿنخُس ٬ٓي ڃ٫ٌٌٟش حىظِ ٿيخ ٫َٕ حٿَكڄن ٫ِ ًؿپ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ أٻْيٍ ىًڃش أىيٍ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿزش كََّ ًًٿٺ ٷزپ أڅ ّنيَ -

نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿلََّ ٳڀزٔيخ ٳ٬ـذ حٿنخّ ڃنيخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٿڄنخىّپ ٬ٓي ٳِ حٿـنش أكٔن ڃن ىٌه.

 خ ٫زي حٿٌىخد أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٍؿپ ٌّٔٵ رينش ٳٸخٽ حٍٻزيخ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل -

 انيخ رينش ٳٸخٽ حٍٻزيخ ٷخٽ انيخ رينش ٷخٽ حٍٻزيخ ًّلٺ أً ًّڀٺ حٍٻزيخ ٗٺ ى٘خځ.
٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
ٙ طِحٽ ؿينڂ ّڀٸَ ٳْيخ ًطٸٌٽ ىپ ڃن ڃِّي كظَ ٠ّ٪ ٍد حٿ٬ِس ٳْيخ ٷيڃو ٳْنًُِ -

ر٠٬يخ اٿَ ر٬ٞ ًطٸٌٽ ٷ٢ ٷ٢ ٫ًِطٺ ًٻَڃٺ ًٙ ِّحٽ ٳِ حٿـنش ٳ٠پ كظَ ّن٘ت حهلل 
 ٫ِ ًؿپ ٿيخ هڀٸخ ٳْٔټنيڂ ٳ٠پ حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ  - 
 نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ=

 اڅ ٳِ حٿـنش ٗـَس َّْٔ حٿَحٻذ ٳِ ٧ڀيخ ڃخثش ٫خځ ٙ ّٸ٬٤يخ.-
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ك٪ كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ّيٌىّخ ڃَ  - 
ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ٳٸخٽ حٿٔخځ ٫ڀْټڂ ٳٸخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫ڀَ ٍ

ًٓڀڂ أطيًٍڅ ڃخ ٷخٽ ىٌح ٷخٿٌح ٓڀڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٙ ًٿټنو ٷخٽ ٻٌح ًٻٌح ػڂ ٷخٽ ٍىًه 
َِ ٳَىًه ٫ڀْو ٳٸخٽ ٷ ڀض حٿٔخځ ٫ڀْټڂ ٷخٽ ن٬ڂ ٳٸخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني ًٿٺ ٫ڀ

 .ٓڀڂ ٫ڀْټڂ أكي ڃن أىپ حٿټظخد ٳٸٌٿٌح ٫ًڀْٺ أُ ٫ًڀْٺ ڃخ ٷڀضاًح 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًُّي رن ػخرض طٔلَح ٳڀڄخ ٳَٯخ ڃن ٓلٌٍىڄخ ٷخځ ٌٍٓٽ -

ڀنخ ٕنْ ٻڂ ٻخڅ رْن ٳَحٯيڄخ ڃن ٓلٌٍىڄخ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿٜٚس ٳٸ
 ًىهٌٿيڄخ ٳِ حٿٜٚس ٷخٽ ٷيٍ ڃخ ّٸَأ حٿَؿپ هڄْٔن آّش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٷخٽ ٓجپ ٬ْٓي ٫ن حٿٌٛخٽ ٳؤهزَنخ ٫ن  - 
 ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ٌحٛپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ انِ ٿٔض ٻؤكي ڃنټڂ اڅ ٍرِ ٬٤ّڄنِ أٙ ٙ طٌحٛڀٌح ٷْپ ٿو انٺ ط-
 ًّٔٸْنِ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي ٫ن كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ٻخڅ ٗزخد ڃن حٕنٜخٍ ٓز٬ْن ٍؿٚ ّٸخٽ ٿيڂ حٿٸَحء ٷخٽ ٻخنٌح ّټٌنٌڅ ٳِ حٿڄٔـي ٳبًح -

ٳْظيحٌٍٓڅ ًّٜڀٌڅ ّلٔذ أىڀٌىڂ أنيڂ ٳِ حٿڄٔـي أڃٌٔح حنظلٌح نخكْش ڃن حٿڄيّنش 
ًّلٔذ أىپ حٿڄٔـي أنيڂ ٳِ أىڀْيڂ كظَ اًح ٻخنٌح ٳِ ًؿو حٿٜزق حٓظ٬ٌرٌح ڃن حٿڄخء 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳز٬ؼڂ ًحكظ٤زٌح ڃن حٿل٤ذ ٳـخإًح رو ٳؤٓنيًه اٿَ كـَس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫خ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڄ٬ْخ ٳؤْٛزٌح ٌّځ رجَ ڃ٬ٌنش ٳي

 ٫ڀَ ٷظڀظيڂ هڄٔش ٫َ٘ ٌّڃخ ٳِ ٛٚس حٿٰيحس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
 ٻخنض ٳظْش رخٿڄيّنش ّٸخٽ ٿيڂ حٿٸَحء ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
 حرن ٫ٌڅ ٫ن ڃلڄي ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن كيػنخ - 
ٻخڅ أنْ اًح كيع كيّؼخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٴَ٭ ڃنو ٷخٽ أً ٻڄخ ٷخٽ -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ أنزؤنخ حٓڄ٬ْپ أهزَنِ كڄْي ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
 َحء ٳٌٻَ ڃ٬نَ كيّغ أرِ رټَ.ٻخڅ ٗزخد ڃن حٕنٜخٍ ّٔڄٌڅ حٿٸ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ كيػنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٻخنض ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظٸخٍرش ًٛٚس أرِ رټَ ٢ًٓ ًر٢ٔ ٫ڄَ ٳِ -

 ٷَحءس ٛٚس حٿٰيحس.
 ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
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ٻخڅ ٛزِ ٫ڀَ ٧يَ حٿ٤َّٶ ٳڄَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و نخّ ڃن أٛلخرو ٳڀڄخ -
ٍأص أځ حٿٜزِ حٿٸٌځ هْ٘ض أڅ ٣ٌّؤ حرنيخ ٳ٬ٔض ًكڄڀظو ًٷخٿض حرنِ حرنِ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿٸٌځ ّخ 

ٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ًٙ ّڀٸِ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٻخنض ىٌه ٿظڀٸِ حرنيخ ٳِ حٿنخٍ ٷخ
 .زْزو ٳِ حٿنخٍحهلل ك

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ كڄْي كيػنخ ػخرض ٷخٽ ٷخٽ أنْ= - 
ڃَ رْ٘ن ٻزَْ ّيخىُ رْن حرنْو ٷخٽ ٳٸخٽ ڃخ رخٽ ىٌح ٷخٿٌح نٌٍ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڅ ّڄِ٘ ٷخٽ -

 ٌّذ ىٌح نٴٔو ٿٰنِ ٳؤڃَه أڅ َّٻذ ٳَٻذ.اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ن ط٬
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ كيػنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن  - 

أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ حنظيَ اٿْنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ٳِ ٯڀڄخڅ ٳٔڀڂ ٫ڀْنخ ػڂ أهٌ 
ٍؿ٬ض اٿْو ٳڀڄخ أطْض أځ  رْيُ ٳؤٍٓڀنِ ٳِ ٍٓخٿش ًٷ٬ي ٳِ ٧پ ؿيحٍ أً ٳِ ؿيحٍ كظَ

ٺ ٷخٽ ٷڀض أٍٓڀنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَٓخٿش ٷخٿض ًڃخ ىِ ٓڀْڂ ٷخٿض ڃخ كزٔ
 ح ٷ٢.ٷڀض انيخ َٓ ٷخٿض حكٴ٦ َٓ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄخ أهزَص رو ر٬ي أكي

 ڃخٿٺ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ رن - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷيڃض حٿڄيّنش ًٕىپ حٿڄيّنش ٌّڃخڅ ّڀ٬زٌڅ ٳْيڄخ ٳِ -

َح ڃنيڄخ حٿـخىڀْش ٳٸخٽ ٷيڃض ٫ڀْټڂ ًٿټڂ ٌّڃخڅ طڀ٬زٌڅ ٳْيڄخ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أريٿټڂ ريڄخ هْ
 .ٌّځ حٿٴ٤َ ًٌّځ حٿنلَ

 ػنخ كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كي - 
ؿخء أرٌ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ّٔظلڄپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌحٳٶ ڃنو ٰٗٚ ٳٸخٽ ًحهلل ٙ -

 أكڄڀٺ ٳڀڄخ ٷٴخ ى٫خه ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي كڀٴض أڅ ٙ طلڄڀنِ ٷخٽ ًأنخ أكڀٲ ٕكڄڀنٺ.
 ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ كڄْي ٫ - 
ٓجپ أنْ ٫ن ٫ٌحد حٿٸزَ ٫ًن حٿيؿخٽ ٳٸخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ -

 حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿټٔپ ًحٿيَځ ًحٿـزن ًحٿزوپ ًٳظنش حٿيؿخٽ ٫ًٌحد حٿٸزَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أنو= - 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٌٛڃو ط٫ٌ٤خ ٷخٽ ٻخڅ ٌّٜځ ڃن حٿ٘يَ كظَ  ٓجپ ٫ن ٛٚس-

نٸٌٽ ڃخ َّّي أڅ ّٴ٤َ ڃنو ْٗجخ ًّٴ٤َ كظَ نٸٌٽ ڃخ َّّي أڅ ٌّٜځ ڃنو ْٗجخ ًڃخ ٻنخ ن٘خء 
 أڅ نَحه ڃن حٿڀْپ ڃٜڀْخ اٙ ٍأّنخه ًٙ نَحه نخثڄخ اٙ ٍأّنخه.

ِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ًٻَ حٿِىَُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أر - 
أًّْ رن ڃخٿٺ رن أرِ ٫خڃَ ٫يّي رنِ طڄْڂ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ حٕنٜخٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ىٌح ٍڃ٠خڅ ٷي ؿخء طٴظق ٳْو أرٌحد حٿـنش ًط٬ڀٶ ٳْو أرٌحد حٿنخٍ ًطٔڀٔپ ٳْو حٿْ٘خ٣ْن.-
ن ىحًى حٿيخٗڄِ أنزؤنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ر - 

 ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ڃٔڀڂ حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن أرْو ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿټٌػَ ٳٸخٽ ىٌ نيَ أ٤٫خنْو حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ -

خٷيخ ڃؼپ أ٫نخٵ حٿـنش طَحرو حٿڄٔٺ ڃخإه أرْٞ ڃن حٿڀزن ًأكڀَ ڃن حٿ٬ٔپ طَىه ٣َْ أ٫ن
 حٿـٍِ ٷخٽ ٷخٽ أرٌ رټَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انيخ ٿنخ٫ڄش ٳٸخٽ أٻڀظيخ أن٬ڂ ڃنيخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗيخد كيػنِ أنْ  - 
 رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

خ ػخٿؼخ ًٿڂ ّڄٖ ٳخه اٙ حٿظَحد ًحهلل ّظٌد $ ٿٌ أڅ ٙرن آىځ ًحىّْن ڃن ًىذ أكذ أڅ ٿو ًحىّ
 ٫ڀَ ڃن طخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿڄؼنَ كيػنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٌّځ ريٍ=

نِ ٫ٴَحء ٷي َٟرخه ڃن ّن٨َ ڃخ ٳ٬پ أرٌ ؿيپ ٷخٽ ٳخن٤ڀٶ ٫زي حهلل رن ڃ٬ٌٔى ٳٌؿي حر-
كظَ رَٹ ٷخٽ ٳؤهٌ رڀلْظو حرن ڃ٬ٌٔى ٳٸخٽ آنض أرٌ ؿيپ آنض حٿْ٘ن حٿ٠خٽ ٷخٽ ٳٸخٽ أرٌ 

 ؿيپ ىپ ٳٌٵ ٍؿپ ٷظڀظڄٌه أً ٷظڀو ٷٌڃو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗيخد أڅ أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
څ أرِ رن ٻ٬ذ ّٔخٿنِ ٫نو ٷخٽ أنْ أٛزق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ أنخ أ٫ڀڂ حٿنخّ رخٿلـخد ٿٸي ٻخ-

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًَٓخ رِّنذ رنش ؿلٖ ٷخٽ ًٷخٽ ًٻخڅ طًِؿيخ رخٿڄيّنش ٳي٫خ حٿنخّ ٿڀ٬٤خځ 
ر٬ي حٍطٴخ٩ حٿنيخٍ ٳـڀْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿڀْ ڃ٬و ٍؿخٽ ر٬يڃخ ٷخځ حٿٸٌځ 

َ ًڃْ٘ض ڃ٬و كظَ رڀٮ كـَس ٫خث٘ش ػڂ ٧ن كظَ ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄ٘
أنيڂ ٷي هَؿٌح ٳَؿ٪ ًٍؿ٬ض ڃ٬و ٷخٽ ٳبًح ىڂ ؿڀٌّ ڃټخنيڂ ٳَؿ٪ ًٍؿ٬ض ڃ٬و حٿؼخنْش 

رْنِ ًرْنو رخٿٔظَ كظَ رڀٮ كـَس ٫خث٘ش ٳَؿ٪ ًٍؿ٬ض ڃ٬و ٳبًح ىڂ ٷي ٷخڃٌح ٳ٠َد 
 ًأنِٽ حٿلـخد.

 ٿق ٷخٽ حرن ٗيخد=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنِ أرِ ٫ن ٛخ - 
أهزَنِ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حهلل ٫ِ ًؿپ طخر٪ حٿٌكِ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٷزپ ًٳخطو كظَ طٌٳِ أٻؼَ ڃخ ٻخڅ حٿٌكِ ٌّځ طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرٌ أًّْ ٷخٽ أهزَنِ حرن ٗيخد أڅ أهخه  - 
 هزَ أڅ أنْ رن ڃخٿٺ حٕنٜخٍُ أهزَه=أ
أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ حٿټٌػَ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ىٌ نيَ أ٤٫خنْو حهلل ٳِ حٿـنش أرْٞ ڃن حٿڀزن ًأكڀَ ڃن حٿ٬ٔپ ٳْو ٣ٌٍْ أ٫نخٷيخ 
ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  ٻؤ٫نخٵ حٿـٍِ ٳٸخٽ ٫ڄَ رن حٿو٤خد انيخ ٿنخ٫ڄش ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ

 .آٻڀٌىخ أن٬ڂ ڃنيخحهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ= - 
كيػنِ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ حٕنٜخٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ -

ٚس أڃٔٺ ًاڅ ٿڂ ّٔڄ٪ طؤًّنخ اًح ٯَ٘ ٷَّش رْخطخ ٿڂ َّٰ كظَ ّٜزق ٳبڅ ٓڄ٪ طؤًّنخ ٿڀٜ
 ٿڀٜٚس أٯخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٫خٛڂ رن  - 
 ٫ڄَ رن ٷظخىس حٕنٜخٍُ ػڂ حٿ٨ٴَُ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ حٕنٜخٍُ ٷخٽ=

ٓڀڂ اڅ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ڃخ ٻخڅ أكي أٗي ط٬ـْٚ ٿٜٚس حٿ٬َٜ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-
ٻخڅ أر٬ي ٍؿڀْن ڃن حٕنٜخٍ ىحٍح ڃن ڃٔـي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕرٌ ٿزخرش رن 
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٫زي حٿڄنٌٍ أهٌ رنِ ٫ڄًَ رن ٫ٌٱ ًأرٌ ٫زْ رن ؿزَ أهٌ رنِ كخٍػش ىحٍ أرِ ٿزخرش رٸزخء 
أً ىحٍ أرِ ٫زْ رن ؿزَ ٳِ رنِ كخٍػش ػڂ اڅ ٻخنخ ٿْٜڀْخڅ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 حٿ٬َٜ ػڂ ّؤطْخڅ ٷٌڃيڄخ ًڃخ ٛڀٌىخ ٿظزټَْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ريخ.ًٓڀڂ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد أهزَنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ كيػنِ ُّخى رن أرِ  - 

ُّخى ڃٌٿَ حرن ٫زخّ ٷخٽ حنَٜٳض ڃن حٿ٨يَ أنخ ٫ًڄَ كْن ٛٚىخ ى٘خځ رن حٓڄ٬ْپ 
َ ٫ڄًَ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ن٬ٌىه ٳِ ٗټٌٍ ٿو ٷخٽ ٳڄخ رخٿنخّ اً ٻخڅ ٫ڀَ حٿڄيّنش اٿ

ٙ ٷْخڃخ ٷخٽ ػڂ حنَٜٳنخ ٳيهڀنخ ٫ڀَ أنْ رن ڃخٿٺ ٳِ ىحٍه ًىِ اٿَ ٷ٬ينخ ڃخ ٓؤٿنخ ٫نو ا
ٷ٬ينخ أطظو حٿـخٍّش ٳٸخٿض حٿٜٚس ّخ أرخ كڄِس ٷخٽ ٷڀنخ أُ  ؿنذ ىحٍ أرِ ٣ڀلش ٷخٽ ٳڀڄخ

خ انڄخ ٛڀْنخ حٿ٨يَ حٓڅ ٷخٽ ٳٸخٽ انټڂ طَٻظڂ حٿٜٚس حٿٜٚس ٍكڄٺ حهلل ٷخٽ حٿ٬َٜ ٷخٽ ٳٸڀن
كظَ نْٔظڄٌىخ أً ٷخٽ نْٔظڄٌىخ كظَ طَٻظڄٌىخ ًانِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 .أٛز٬ْو حٿٔزخرش ًحٿ٤ٌَٓ ًٓڀڂ ّٸٌٽ ر٬ؼض أنخ ًحٿٔخ٫ش ٻيخطْن ًڃي
ًّْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ كيػنخ أرٌ أ - 

 أهْو ٫زي حهلل رن ڃٔڀڂ أنو ٓڄ٪ أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
 اڅ ٍؿٚ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿټٌػَ ٳٌٻَه اٙ أنو ٷخٽ أٻڀظيخ أن٬ڂ ڃنيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ كيػنخ أرٌ أًّْ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ڃٔڀڂ  - 

٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿټٌػَ ڃؼپ  حرن أهِ حٿِىَُ ٫ن أرْو
 كيّغ حٿِىَُ ٌٓحء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ ڃلڄي كيػنِ  - 
 ّلَْ رن حٿلَع حٿـخرَ ٷخٽ=

ڂ ٻخڅ كيػنِ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ حٕنٜخٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
 اًح ٯِ٘ ٷَّش رْخطخ ٿڂ َّٰ كظَ ّٜزق ٳبڅ ٿڂ ّٔڄ٪ طؤًّنخ ٿڀٜٚس أٯخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ كيػنِ ّلَْ رن  - 
حٿلخٍّ حٿـخرَ ٫ن ٫زي حٿٌحٍع ڃٌٿَ أنْ رن ڃخٿٺ ٫ًڄًَ رن ٫خڃَ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ 

 ٷخٽ=
ًٓڀڂ ٫ن ُّخٍس حٿٸزٌٍ ٫ًن ٿلٌځ حٕٟخكِ ر٬ي ػٚع  نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

٫ًن حٿنزٌْ ٳِ حٿيرخء ًحٿنٸَْ ًحٿلنظڂ ًحٿڄِٳض ٷخٽ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ر٬ي ًٿٺ أٙ أنِ ٷي ٻنض نيْظټڂ ٫ن ػٚع ػڂ ريح ٿِ ٳْين نيْظټڂ ٫ن ُّخٍس حٿٸزٌٍ ػڂ ريح ٿِ 

َس ٳًًٍِىخ ًٙ طٸٌٿٌح ىـًَح ًنيْظټڂ ٫ن ٿلٌځ حٿٸڀذ ًطيڃ٪ حٿ٬ْن ًطٌٻَ حٓهأنيخ طَٵ 
حٕٟخكِ أڅ طؤٻڀٌىخ ٳٌٵ ػٚع ٿْخٽ ػڂ ريح ٿِ أڅ حٿنخّ ّظلٴٌڅ ْٟٴيڂ ًّوزجٌڅ ٿٰخثزيڂ 

ىٌه ح٫ًْٕش ٳخَٗرٌح رڄخ ٗجظڂ ًٙ طَ٘رٌح ڃٔټَح  ٳؤڃٔټٌح ڃخ ٗجظڂ ًنيْظټڂ ٫ن حٿنزٌْ ٳِ
 ٳڄن ٗخء أًٻؤ ٓٸخءه ٫ڀَ اػڂ.

ػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
 رن حٿڄنټيٍ حٿظْڄِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ حٕنٜخٍُ ٷخٽ=

ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٨يَ ٳِ ڃٔـيه رخٿڄيّنش أٍر٪ ٍٻ٬خص ػڂ ٛڀَ -
 رنخ حٿ٬َٜ رٌُ حٿلڀْٴش ٍٻ٬ظْن آڃنخ ٙ ّوخٱ ٳِ كـش حٿٌىح٩.
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ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ كڄْي كيػنخ ٫ز - 
 حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

 ٻنخ نٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿـڄ٬ش ػڂ نَؿ٪ اٿَ حٿٸخثڀش ٳنٸْپ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ كڄْي  - 
 ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=حٿ
أٷْڄض حٿٜٚس ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ٻخڅ رْن نٔخء ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ِٗء ٳـ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّى ر٠٬ين ٫ن 
 ر٬ٞ ٷخٽ ٳـخءه أرٌ رټَ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أكغ ٳِ أٳٌحىين حٿظَحد ًحهَؽ اٿَ حٿٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ كڄْي  - 
 حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ك٠َص حٿٜٚس ًٷَد حٿ٬٘خء ٳخريإًح رخٿ٬٘خء.-
٫خٛڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ  - 

 ٫ڄَ رن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٍأّض ٷزخء أٻْيٍ كْن ٷيځ رو ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـ٬پ حٿڄٔڀڄٌڅ -

ّڀڄٌٔنو رؤّيّيڂ ّظ٬ـزٌڅ ڃنو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أط٬ـزٌڅ ڃن ىٌح ٳٌحٿٌُ 
 نٴْ ڃلڄي رْيه ٿڄنخىّپ ٬ٓي رن ڃ٬خً ٳِ حٿـنش أكٔن ڃن ىٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ أرٌ ٫زْيس ٬ّنِ ٫زي حٿڄئڃن رن  - 
 ٫زْي حهلل حٿٔيًِٓ كيػنِ أه٘ڂ حٿٔيًِٓ ٷخٽ=

ىهڀض ٫ڀَ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًحٿٌُ نٴِٔ -
بّخٻڂ ڃخ رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ ػڂ رْيه أً ٷخٽ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٿٌ أه٤ؤطڂ كظَ طڄٖ ه٤

حٓظٰٴَطڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿٰٴَ ٿټڂ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه أً ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌ ٿڂ طو٤جٌح 
 هلل ٳْٰٴَ ٿيڂ.ٿـخء حهلل ٫ِ ًؿپ رٸٌځ ّو٤جٌڅ ػڂ ّٔظٰٴًَڅ ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ٓڀڂ حٿ٬ڀٌُ ٫ن  - 
 ن ڃخٿٺ ٷخٽ=أنْ ر

ٿڄخ نِٿض آّش حٿلـخد ؿجض أىهپ ٻڄخ ٻنض أىهپ ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ًٍحءٹ ّخ رنِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ ٫ن آلٶ رن  - 
 ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ّنِٽ حٿيؿخٽ كْن ّنِٽ ٳِ نخكْش حٿڄيّنش ٳظَؿٲ  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-
 ػٚع ٍؿٴخص ٳْوَؽ اٿْو ٻپ ٻخٳَ ًڃنخٳٶ.

ي حٿَكڄن ٫ن ٷظخىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ْٗزخڅ رن ٫ز - 
 =ٷخٽ

كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٍَّ ٳْو أرخٍّٶ حٿٌىذ ًحٿٴ٠ش -
 نـٌځ حٿٔڄخء أً أٻؼَ ڃن ٫يى نـٌځ حٿٔڄخء.ٻ٬يى 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
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ٿٸي ى٫ِ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ٫ڀَ هزِ ٬َْٗ ًاىخٿش ٓنوش ٷخٽ ًٿٸي -
٫ني آٽ ڃلڄي ٛخ٩ كذ ٓڄ٬ظو ًحص ٌّځ حٿڄَحٍ ًىٌ ّٸٌٽ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ڃخ أٛزق 

ًٙ ٛخ٩ طڄَ ًاڅ ٿو ٌّڃجٌ طٔ٪ نٌٔس ًٿٸي ٍىن ى٫ٍخ ٿو ٫ني ّيٌىُ رخٿڄيّنش أهٌ ڃنو 
 ٬٣خڃخ ٳڄخ ًؿي ٿيخ ڃخ ّٴظټيخ رو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ن آىځ ًحىّْن ڃن ڃخٽ ٙرظَٰ ًحىّخ ػخٿؼخ ٓڄ٬ض نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿٌ أڅ ٙر-

 ًٙ ّڄٖ ؿٌٱ حرن آىځ اٙ حٿظَحد ًّظٌد حهلل ٫ڀَ ڃن طخد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿڄيّنش كَحځ ڃن ٿيڅ ٻٌح اٿَ ٻٌح
ٳڄن أكيع كيػخ أً آًٍ ڃليػخ ٳ٬ڀْو ٿ٬نش حهلل ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن ٙ ٠٬ّي ٗـَىخ 

 ٷخٽ ًٷخٽ حٿلٔن اٙ ٿ٬ڀٲ ر٬َْ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ= - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ نوخڃش ٳِ ٷزڀش حٿڄٔـي ٳلظيخ رْيه.-
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ ٍر٬ْش ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي  - 

 ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ڃخ ڃن ٫زي ّزظڀْو حهلل ٫ِ ًؿپ رزٚء ٳِ ؿٔيه اٙ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿڀڄڀٺ حٻظذ ٿو ٛخٿق -

 ڄو.٫ڄڀو حٿٌُ ٻخڅ ٬ّڄڀو ٳبڅ ٗٴخه حهلل ٯٔڀو ٣ًيَه ًاڅ ٷز٠و ٯٴَ ٿو ًٍك
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ ٫ن رْخڅ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
 رنَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخڃَأس ٳي٫خ ٍؿخٙ ٫ڀَ حٿ٬٤خځ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ٫ڄخٍس ٬ّنِ حرن ُحًحڅ كيػنخ ػخرض  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
ً رٚٙ ٻخڅ ّٸْڂ ٳْيهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْٔظٸزڀو حٿَؿپ ٳِ حٿلخؿش أڅ حٿڄئًڅ أ-

 ٳْٸٌځ ڃ٬و كظَ طوٴٶ ٫خڃظيڂ ٍإًٓيڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ٫ڄخٍس كيػنخ ُّخى حٿنڄَُْ ٷخٽ= - 
ٝ ٷخٽ كيػنِ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٫ٚ نِ٘ح ڃن حٍٕ-

 حٿڀيڂ ٿٺ حٿَ٘ٱ ٫ڀَ ٻپ َٗٱ ًٿٺ حٿلڄي ٫ڀَ ٻپ كخٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ أرٌ ىٚٽ كيػنخ ڃ٤َ حٿٌٍحٵ ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٻخڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤ٌّٱ ٫ڀَ طٔ٪ نٌٔس ٳِ ٟلٌس.-
َ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ٬ْٗذ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌٓ - 

حٿلزلخد ٫ًزي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ًػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ

 أ٫ظٶ ٛٴْش ًؿ٬پ ٫ظٸيخ ٛيحٷيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ رټَ  - 

 ٫ن ؿيه أنْ رن ڃخٿٺ
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أڅ ٍؿٚ ح٣ڀ٪ ٳِ ر٬ٞ كـَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ٳؤهٌ ڃ٘ٸ٤خ أً ڃ٘خٷٚ ٗٺ ٫زْي حهلل ػڂ ڃَ٘ اٿْو ٳـ٬پ ّوظڀو ٳټؤنِ أن٨َ اٿْو ٿ٬٤ْن ريخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٿڄخ أٍحى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّلڀٶ حٿلـخځ ٍأٓو أهٌ أرٌ ٣ڀلش ٬َٗ أكي -
 ٗٸِ ٍأٓو رْيه ٳؤهٌه ٬َٗه ًؿخء رو اٿَ أځ ٓڀْڂ ٷخٽ ٳټخنض أځ ٓڀْڂ طيًٳو ٳِ ٣ْزيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ  -% 
 رن ڃخٿٺ

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٳِ رْض أځ ٓڀْڂ ًأځ ٓڀْڂ ًأځ كَحځ هڀٴنخ ًٙ أڅ ٌٍٓٽ -
 أ٫ڀڄو اٙ ٷخٽ أٷخڃنِ ٫ن ّڄْنو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ًحٿلٔن - 
ٷي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ڃظٌٻجخ ٫ڀَ أٓخڃش رن ُّي ٫ًڀْو ػٌد ٷ٤ن -

 هخٿٲ رْن ٣َٳْو ٳٜڀَ ريڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ّئطَ رَؿپ ٌّځ حٿٸْخڃش ڃن أىپ حٿـنش ٳْٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ّخ حرن آىځ ٻْٲ ًؿيص ڃنِٿٺ -

ٸٌٽ ٿو ٓپ ًطڄنو ٳْٸٌٽ ڃخ أٓؤٽ ًأطڄنَ اٙ أڅ طَىنِ اٿَ حٿينْخ ٳْٸٌٽ أُ ٍد هَْ ڃنِٽ ٳْ
ٳؤٷظپ ٿڄخ أٍٍ ڃن ٳ٠پ حٿ٘يخىس ٷخٽ ػڂ ّئطَ رَؿپ ڃن أىپ حٿنخٍ ٳْٸٌٽ ٿيخ ّخ حرن آىځ ٻْٲ 

ٿٺ ٳْٸٌٽ أُ ٍد َٗ ڃنِٽ ٳْٸٌٽ أطٴظيُ ڃنو ر٩ٚ٤ حٍٕٝ ًىزخ ٳْٸٌٽ ن٬ڂ ًؿيص ڃنِ
 .ڃن ًٿٺ ٳڀڂ طٴ٬پ ٳَْى اٿَ حٿنخٍأُ ٍد ٳْٸٌٽ ٻٌرض ٷي ٓؤٿظٺ ڃخ ىٌ أٷپ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن  - 
 حٕنٜخٍُ ٫ن أنْ ٷخٽ=

حن٤ڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و أرٌ رټَ حٿٜيّٶ ٫ًڄَ ًنخّ ڃن ح٫َٕحد -
كٔزظو ٷخٽ ٳَ٘د ًأرٌ رټَ ٫ن  كظَ ىهپ ىحٍنخ ٳلڀزض ٿو ٗخس ًٗن ٫ڀْو ڃن ڃخء رجَنخ

ّٔخٍه ٫ًڄَ ڃٔظٸزڀو ٫ًن ّڄْنو أ٫َحرِ ٳٸخٽ ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أرٌ رټَ ٳؤ٤٫خه ح٫َٕحرِ 
 أنْ ٳيِ ٓنش ٳيِ ٓنش. ٳٸخٽ حّٕڄنٌڅ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿنخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿيخٗڄِ أنزؤنخ حٓڄ٬ْپ ٬ّنِ حرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل  - 
 َكڄن رن ڃ٬ڄَ رن كِځ أنو ٓڄ٪ أنْ رن ڃخٿٺ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.رن ٫زي حٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=

ىهڀض حٿـنش ٳٔڄ٬ض ه٘ٴش ٳٸڀض ڃخ ىٌه حٿو٘ٴش ٳٸْپ ىٌه حٿَڃْٜخء رنض ڃڀلخڅ ًىِ أځ -
 نْ رن ڃخٿٺ.أ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي رن ؿي٫خڅ  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأّض ٿْڀش أَُٓ رِ ٍؿخٙ طٸَٝ ٗٴخىيڂ رڄٸخٍّٞ -
رخٿزَ ًّنٌٔڅ  ڃن نخٍ ٳٸڀض ّخ ؿزَّپ ڃن ىئٙء ٷخٽ ىئٙء ه٤زخء ڃن أڃظٺ ّؤڃًَڅ حٿنخّ

 أنٴٔيڂ ًىڂ ّظڀٌڅ حٿټظخد أٳٚ ٬ّٸڀٌڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٫ًؼڄخڅ حٿڄ٬نِ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ  - 

 ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿڄخ ٌٍٛ آىځ طَٻو ڃخ ٗخء حهلل أڅ -

 ٬پ ارڀْْ ٤ّْٲ رو ٳڀڄخ ٍآه أؿٌٱ ٫َٱ أنو هڀٶ ٙ ّظڄخٿٺ.ّظَٻو ٳـ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ ٬ّنِ حٿڄوًِڃِ ًكيػنخ  

 حٓڄ٬ْپ رن ڃلڄي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٛٚس حٿٸخ٫ي نٜٲ ٛٚس حٿٸخثڂ.-
ػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ رن ٗيخد كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٌّځ حٿٴظق ٫ًڀْو حٿڄٰٴَ ٷخٽ ٳٸْپ ٿو اڅ حرن ه٤پ ڃظ٬ڀٶ -

 رؤٓظخٍ حٿټ٬زش ٳٸخٽ حٷظڀٌه.
رٚٽ ٷخٽ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ رن  - 

ٍر٬ْش رن أرِ ٫زي حٿَكڄن أنو ٓڄ٪ أنْ رن ڃخٿٺ ّن٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄخ ٗخء 
أڅ ّن٬ظو ٷخٽ ػڂ ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ ًٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍر٬ش ڃن حٿٸٌځ ٿْْ 

ٿ٤ٌّپ حٿزخثن أُىَ ٿْْ رخٓىځ ًٙ رخٕرْٞ ًٙ حٕڃيٶ ٍؿپ حٿ٬َ٘ ٿْْ رخٿٸَْٜ ًٙ رخ
رخٿٔز٢ ًٙ حٿـ٬ي حٿٸ٢٤ ر٬غ ٫ڀَ ٍأّ أٍر٬ْن أٷخځ رڄټش ٫َ٘ح ًرخٿڄيّنش ٫َ٘ح ًطٌٳِ 

 .٫ڀَ ٍأّ ٓظْن ٓنش ٿْْ ٳِ ٍأٓو ًٿلْظو ٫ًَ٘څ ٬َٗس ر٠ْخء
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش أنزؤنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل رن  - 

 أرِ ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٻذ ٷٌځ ڃن أڃظِ ػزؾ حٿزلَ أً ػزؾ ىٌح حٿزلَ ىڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ -

 حٿڄڀٌٹ ٫ڀَ حَٕٓس أً ٻخٿڄڀٌٹ ٫ڀَ حَٕٓس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿؼٸٴِ انو  - 

 ٓؤٽ أنْ رن ڃخٿٺ
ح حٿٌْځ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًىڄخ ٯخىّخڅ اٿَ ٫َٳش ٻْٲ ٻنظڂ طٜن٬ٌڅ ٳِ ىٌ-

 ًٓڀڂ ٷخٽ ٻخڅ ّيپ حٿڄيپ ڃنخ ٳٚ ّنټَ ٫ڀْو ًّټزَ حٿڄټزَ ًٙ ّنټَ ٫ڀْو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
و ًٙ أكٔن ڃنو ًٗييطو ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ ٌّځ ىهپ ٫ڀْنخ حٿڄيّنش ٳڀڂ أٍ ٌّڃخ أٌٟأ ڃن-

 ًٗييطو ٌّځ ڃخص ٳڀڂ أٍ ٌّڃخ أٷزق ڃنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ كيػنخ  - 

 َّٗٺ ٬ّنِ حرن أرِ نڄَ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ڃخ ٛڀْض ًٍحء اڃخځ ٷ٢ أهٲ ٛٚس ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ أطڂ ًاڅ ٻخڅ-

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٔڄ٪ رټخء حٿٜزِ ًٍحءه ٳْوٴٲ ڃوخٳش أڅ ّ٘ٶ ٫ڀَ أڃو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ ٫ن ٫ڄًَ رن أرِ ٫ڄًَ  - 
 ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ=

حٿـزن ًحٿټٔپ ًحٿيَځ ًٟڀ٪ حٿيّن ًٯڀزش حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿيڂ ًحٿلِڅ ًحٿزوپ ً-
 حٿ٬يً.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حرن رٚٽ ٫ن ٫ڄًَ رن أرِ  - 
٫ڄًَ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷزپ ڃن هْزَ ٳڀڄخ ٍأٍ أُكيح 

خٽ حٿڀيڂ انِ أكَځ ڃخ رْن ٙرظْيخ ٻڄخ ٷخٽ ىٌح ؿزپ ّلزنخ ًنلزو ٳڀڄخ أَٗٱ ٫ڀَ حٿڄيّنش ٷ
 .ْڂ ڃټشكَځ ارَحى

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ  - 
 ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٤َّٵ أىڀو ٿْٚ ٻخڅ ّيهپ ٯيًس أً ٫ْ٘ش.-
كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ُحثيس كيػنخ حٿڄوظخٍ رن ٳڀٴپ ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌ ٍأّظڂ ڃخ ٍأّض ٿ٠لټظڂ ٷڀْٚ -

ًٿزټْظڂ ٻؼَْح ٷخٿٌح ًڃخ ٍأّض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٍأّض حٿـنش ًحٿنخٍ ًك٠يڂ ٫ڀَ حٿٜٚس 
رخٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ًنيخىڂ أڅ ّنَٜٳٌح ٷزپ حنَٜحٳو ڃن حٿٜٚس ًٷخٽ  ًنيخىڂ أڅ ّٔزٸٌه

 .ِ ًڃن هڀٴِانِ أٍحٻڂ ڃن أڃخڃ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش كيػنخ ٫ڀِ رن ُّي ٷخٽ  - 

-رڀٮ ڃ٬ٜذ رن حٿِرَْ ٫ن ٫َّٲ حٕنٜخٍ ِٗء ٳيڂ رو ٳيهپ ٫ڀْو أنْ رن ڃخٿٺ ٳٸخٽ ٿو 
ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٓظٌٌٛح رخٕنٜخٍ هَْح أً ٷخٽ ڃ٬ًَٳخ حٷزڀٌح ٓڄ٬

٬ٜذ نٴٔو ٫ن ََّٓه ًأٿِٵ هيه رخٿزٔخ١ ڃن ڃلٔنيڂ ًطـخًًُح ٫ن ڃْٔجيڂ ٳؤٿٸَ ڃ
 ًٷخٽ أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿَأّ ًحٿ٬ْن ٳظَٻو.

 خ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػن - 
أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ْٓينخ ًحرن ْٓينخ ًّخ هَْنخ ًحرن هَْنخ ٳٸخٽ -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أّيخ حٿنخّ ٷٌٿٌح رٸٌٿټڂ ًٙ ّٔظيٌّنټڂ حٿ٤ْ٘خڅ أنخ ڃلڄي رن 
 ًؿپ. ٫زي حهلل ًٌٍٓٽ حهلل ًحهلل ڃخ أكذ أڅ طَٳ٬ٌنِ ٳٌٵ ڃخ ٍٳ٬نِ حهلل ٫ِ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخه حْٕٗذ ٫ن كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٫ًٴخڅ كيػنخ كڄخى  - 
 كيػنخ ػخرض ًٙ ّٔظـَثنټڂ حٿ٤ْ٘خڅ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
٫ڀْٺ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل  أڅ حٿْيٌى ىهڀٌح ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح حٿٔخځ-

٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٔخځ ٫ڀْټڂ ٳٸخٿض ٫خث٘ش حٿٔخځ ٫ڀْټڂ ّخ اهٌحڅ حٿٸَىس ًحٿونخَُّ ًٿ٬نش حهلل 
ًٯ٠زو ٳٸخٽ ّخ ٫خث٘ش ڃو ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڃخ ٓڄ٬ض ڃخ ٷخٿٌح ٷخٽ أًڃخ ٓڄ٬ض ڃخ ٍىىص 

 ٗخنو.٫ڀْيڂ ّخ ٫خث٘ش ٿڂ ّيهپ حٿَٳٶ ٳِ ِٗء اٙ ُحنو ًٿڂ ّن٩ِ ڃن ِٗء اٙ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كئڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 



  

 

 

Page 343 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

رْنڄخ نلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ اً ٓڄ٪ ٍؿٚ ّٸٌٽ حهلل أٻزَ حهلل -
أٻزَ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿٴ٤َس ٷخٽ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأٗيي أڅ 

 هلل ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ىٌح ڃن حٿنخٍ.ڃلڄيح ٌٍٓٽ ح
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄَ رخٿظڄَس ٳڄخ ّڄن٬و ڃن أڅ ّؤهٌىخ ٳْؤٻڀيخ اٙ ڃوخٳش أڅ -

 طټٌڅ ڃن طڄَ حٿٜيٷش.
 رِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
أڅ نٴَح ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ر٠٬يڂ ٙ أطًِؽ ًٷخٽ ر٠٬يڂ -

أٛڀِ ًٙ أنخځ ًٷخٽ ر٠٬يڂ أٌٛځ ًٙ أٳ٤َ ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ 
طًِؽ حٿنٔخء ٳڄن ٍٯذ ٫ن رخٽ أٷٌحځ ٷخٿٌح ٻٌح ًٻٌح ٿټنِ أٌٛځ ًأٳ٤َ ًأٛڀِ ًأنخځ ًأ

 ٓنظِ ٳڀْْ ڃنِ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ڃَ ٍؿپ رخٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ؿخٿْ ٳٸخٽ -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطو حٿَؿپ ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٕكذ ىٌح ٳِ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
رٌٿٺ ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٷڂ ٳؤهزَه طؼزض حٿڄٌىس رْنټڄخ ٳٸخځ اٿْو ٳؤهزَه ٳٸخٽ انِ أكزٺ ٳِ حهلل أً ٷخٽ 

 زٺ هلل ٳٸخٽ حٿَؿپ أكزٺ حٿٌُ أكززظنِ ٳْو.أك
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ڂ ّٔظٔٸِ ٳز٢ٔ ّيّو ٧خىَىڄخ ڃڄخ ّڀِ حٿٔڄخء.ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش كيػنخ آلٶ رن ٫زي  - 

حهلل ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّڀٸَ ٍؿٚ ٳْٸٌٽ ّخ ٳٚڅ ٻْٲ أنض 
ْو ًٓڀڂ ؿ٬ڀٺ حهلل روَْ ٳڀٸْو حٿنزِ ٛڀَ ٳْٸٌٽ روَْ أكڄي حهلل ٳْٸٌٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ

نو ٳٸخٽ ّخ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ٳٸخٽ ٻْٲ أنض ّخ ٳٚڅ ٳٸخٽ روَْ اڅ ٗټَص ٷخٽ ٳٔټض ٫
نزِ حهلل انٺ ٻنض طٔؤٿنِ ٳظٸٌٽ ؿ٬ڀٺ حهلل روَْ ًانٺ حٿٌْځ ٓټض ٫نِ ٳٸخٽ ٿو انِ ٻنض 

ٿٌْځ ٷڀض اڅ ٗټَص ٳ٘ټټض أٓؤٿٺ ٳظٸٌٽ روَْ أكڄي حهلل ٳؤٷٌٽ ؿ٬ڀٺ حهلل روَْ ًانٺ ح
 ٳٔټض ٫نٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي أنزؤنخ أٌّد ٫ن أرِ  - 
 ٷٚرش ٫ن أنْ ٷخٽ=

أنخ أ٫ڀڂ حٿنخّ أًڃن أ٫ڀڂ حٿنخّ رآّش حٿلـخد طًِؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُّنذ رنش -
ظليػٌڅ ًؿ٬پ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿلٖ ٳٌرق ٗخس ٳي٫خ أٛلخرو ٳؤٻڀٌح ًٷ٬يًح ّ

ّوَؽ ًّيهپ ًىڂ ٷ٬ٌى ػڂ ّوَؽ ٳْڄټغ ڃخ ٗخء حهلل ًَّؿ٪ ًىڂ ٷ٬ٌى ًُّنذ ٷخ٫يس ٳِ 
زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظلِ ڃنيڂ أڅ ّٸٌٽ ٿيڂ ْٗجخ ٳنِٿض ّخ أّيخ نخكْش حٿزْض ًؿ٬پ حٿن

َْ نخ٧َّن انخه ًٿټن اًح حٿٌّن آڃنٌح ٙ طيهڀٌح رٌْص حٿنزِ اٙ أڅ ّئًڅ ٿټڂ اٿَ ٬٣خځ ٯ
ى٫ْظڂ ٳخىهڀٌح حّٓخص اٿَ ٷٌٿو ٫ِ ًؿپ ٳخٓؤٿٌىن ڃن ًٍحء كـخد ٷخٽ ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ رلـخد ڃټخنو ٳ٠َد. ٛڀَ حهلل
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٫ڄخٍس رن ُحًحڅ كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ

ِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤًڅ ٿو ٳٸخٽ ٕځ ٓڀڄش أڅ ڃڀٺ حٿڄ٤َ حٓظؤًڅ ٍرو أڅ ّؤط-
حڃڀټِ ٫ڀْنخ حٿزخد ٙ ّيهپ ٫ڀْنخ أكي ٷخٽ ًؿخء حٿلْٔن ٿْيهپ ٳڄن٬ظو ٳٌػذ ٳيهپ ٳـ٬پ 
ّٸ٬ي ٫ڀَ ٧يَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀَ ڃنټزو ٫ًڀَ ٫خطٸو ٷخٽ ٳٸخٽ حٿڄڀٺ ٿڀنزِ 

ظٺ ٓظٸظڀو ًاڅ ٗجض أٍّظٺ حٿڄټخڅ حٿٌُ ٓڀڂ أطلزو ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ أڃخ اڅ أڃٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
خٽ ّٸظپ ٳْو ٳ٠َد رْيه ٳـخء ر٤ْنش كڄَحء ٳؤهٌطيخ أځ ٓڀڄش ٳَٜطيخ ٳِ هڄخٍىخ ٷخٽ ٷ

 ػخرض رڀٰنخ أنيخ ٻَرٚء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ًخٛڂ حٕكٌٽ ٫ن أنْ أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
يّنش كَحځ ڃن ٻٌح اٿَ ٻٌح ڃن أكيع ٳْيخ كيػخ أً آًٍ ڃليػخ ٳ٬ڀْو ٿ٬نش حهلل ًحٿڄٚثټش حٿڄ-

ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن ٙ ّٸزپ حهلل ڃنو َٛٳخ ًٙ ٫يٙ ٷخٽ كڄخى ًُحى ٳْيخ كڄْي ٙ ّلڄپ ٳْيخ 
 ٓٚف ٿٸظخٽ.

حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ٓخٿڂ ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ّڄٌص ٳْ٘يي ٿو أٍر٬ش أىپ أرْخص ڃن ؿَْحنو حٕىنْن اٙ ٷخٽ ٷي ٷزڀض ٫ڀڄټڂ -
 ٳْو ًٯٴَص ٿو ڃخ ٙ ط٬ڀڄٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ريّپ رن ڃَْٔس حٿ٬ٸْڀِ ٷخٽ  - 
 كيػنِ أرِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ هلل ٫ِ ًؿپ أىڀْن ڃن حٿنخّ ًاڅ أىپ حٿٸَآڅ أىپ حهلل ٷخٽ حٿنزِ -
 ًهخٛظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي كيػنخ ٫زْي  - 
حهلل رن أرِ رټَ ٫ن ؿيه أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٍؿٚ ح٣ڀ٪ ٳِ ر٬ٞ كـَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄ٘ٸٚ أً ڃ٘خٷٚ ٳټؤنِ أن٨َ اٿْو ّوظڀو ًٓڀڂ ٳٸخځ اٿْو 
 ٿ٬٤ْنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 
 ٷخٽ=

 ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ًح حًٕنْن.-
كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ػخرض ٫ًزي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ - 

 حٿ٬ِِّ رن ٓيْپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 أ٫ظٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٴْش ًؿ٬پ ٫ظٸيخ ٛيحٷيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن  - 

 ٓڀْڂ ًأځ كَحځ هڀٴنخ ٫ڀَ رٔخ١.ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ رو ًأځ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ كَد رن ڃْڄٌڅ ٫ن حٿن٠َ رن  - 

 أنْ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
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ٷخٿض أځ ٓڀْڂ حًىذ اٿَ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸپ اڅ ٍأّض اڅ طٰيٍ ٫نينخ ٳخٳ٬پ -
خٽ حني٠ٌح ٷخٽ ٳـجض ٳيهڀض ٫ڀَ أځ ٓڀْڂ ًأنخ ٷخٽ ٳـجظو ٳزڀٰظو ٳٸخٽ ًڃن ٫نيُ ٷڀض ن٬ڂ ٳٸ

ٿيىٖ ٿڄن أٷزپ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض أځ ٓڀْڂ ڃخ ٛن٬ض ّخ أنْ ٳيهپ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ أػَ ًٿٺ ٷخٽ ىپ ٫نيٹ ٓڄن ٷخٿض ن٬ڂ ٷي ٻخڅ ڃنو ٌٍٓٽ حهلل 

ٍرخ٣يخ ػڂ ٷخٽ رٔڂ حهلل  ٫نيُ ٫ټش ٳْيخ ِٗء ڃن ٓڄن ٷخٽ ٳؤثض ريخ ٷخٿض ٳـجظو ريخ ٳٴظق
ٓڀڂ ًىٌ حٿڀيڂ أ٨٫ڂ ٳْيخ حٿزَٻش ٷخٽ ٳٸخٽ ٳڀزْيخ ٳٸڀزظيخ ٳ٬َٜىخ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

ّٔڄِ ٷخٽ ٳؤهٌص نٸ٪ ٷيٍ ٳؤٻپ ڃنيخ ر٠٪ ًػڄخنٌڅ ٍؿٚ ٳٴ٠پ ٳْيخ ٳ٠پ ٳيٳ٬يخ اٿَ أځ 
 ٓڀْڂ ٳٸخٽ ٻڀِ ًأ٬٣ڄِ ؿَْحنٺ.

كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن ٫ڄًَ رن أرِ ٫ڄًَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

أٷزڀض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓٴَ ڃن ر٬ٞ أٓٴخٍه ٳڀڄخ ريح ٿنخ أُكي ٷخٽ -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌح ؿزپ ّلزنخ ًنلزو ٳڀڄخ أَٗٱ ٫ڀَ حٿڄيّنش ٷخٽ حٿڀيڂ انِ 

 َځ ارَحىْڂ ڃټش حٿڀيڂ رخٍٹ ٳِ ڃيىڂ ًٛخ٫يڂ.أكَځ ڃخ رْن ٙرظْيخ ڃؼپ ڃخ ك
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ٓيْپ أهٌ كِځ رن أرِ كِځ حٿٸ٬٤ِ ٷخٽ  - 

 كيػنِ ػخرض حٿزنخنِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَأ ىٌه حّٓش ًڃخ ط٘خإڅ اٙ أڅ ّ٘خء حهلل ىٌ أىپ -

ٍ ًأىپ حٿڄٰٴَس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ أنخ أىپ أڅ حٿظٸٌ
 أطٸَ أڅ ّـ٬پ ڃ٬ِ أٿيخ آهَ ًڃن حطٸَ أڅ ّـ٬پ ڃ٬ِ اٿيخ آهَ ٳيٌ أىپ ٕڅ أٯٴَ ٿو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ْو ًٓڀڂ ڃن نِٔ ٛٚس ٳڀْٜڀيخ اًح ًٻَىخ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ٫ٌحنش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔلًَح ٳبڅ ٳِ حٿٔلٌٍ رَٻش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ ٻخڅ ٙرن آىځ ًحىّخڅ ڃن ڃخٽ ٙرظَٰ اٿْيڄخ ػخٿؼخ ًٙ ٷخٽ ٌٍٓ-

ّڄٖ ؿٌٱ حرن آىځ اٙ حٿظَحد ًّظٌد حهلل ٫ڀَ ڃن طخد ًريٌح حٗٓنخى ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ڃٔڀڂ َّّٰ ٯَٓخ أً ٩ٍِّ ٫ٍُخ ٳْؤٻپ ڃنو ٣َْ أً انٔخڅ أً 

 .و رو ٛيٷشٙ ٻخڅ ٿريْڄش ا
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ  - 

ّ ٯَٓخ أً ٩ٍِّ ٫ٍُخ ٳْؤٻپ ڃنو ىحرش أً انٔخڅ اٙ ٻخڅ ٿو حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ڃٔڀڂ َّٰ
 رو ٛيٷش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ًًٻَ ٍؿٚ ٫ن  - 
 حٿلٔن ٷخٽ=
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حٓظ٘خٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخّ ٳِ حٕٓخٍٍ ٌّځ ريٍ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ -
ڄَ رن حٿو٤خد ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حَٟد أ٫نخٷيڂ ٷخٽ ٳؤ٫َٝ ٷي أڃټنټڂ ڃنيڂ ٷخٽ ٳٸخځ ٫

٫نو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ػڂ ٫خى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ أّيخ 
حٿنخّ اڅ حهلل ٷي أڃټنټڂ ڃنيڂ ًانڄخ ىڂ اهٌحنټڂ رخٕڃْ ٷخٽ ٳٸخځ ٫ڄَ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ػڂ ٫خى حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حَٟد أ٫نخٷيڂ ٳؤ٫َٝ ٫نو حٿنزِ ٛڀَ حهلل
ٌٍٓٽ حهلل اڅ طٍَ أڅ ط٬ٴٌ ٫نيڂ ًطٸزپ ڃنيڂ ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿڀنخّ ڃؼپ ًٿٺ ٳٸخځ أرٌ رټَ ٳٸخٽ ّخ 

حٿٴيحء ٷخٽ ٳٌىذ ٫ن ًؿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٻخڅ ٳْو ڃن حٿٰڂ ٷخٽ ٳ٬ٴخ 
 ٻظخد ڃن حهلل ٓزٶ ٿڄٔټڂ ٳْڄخ أهٌطڂ ٫نيڂ ًٷزپ ڃنيڂ حٿٴيحء ٷخٽ ًأنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿٌٙ

 .اٿَ آهَ حّٓش
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
 ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڀٲ أرِ رټَ ٳِ ػٌد ڃظٌٗلخ رو.-
ْي حٿ٤ٌّپ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ كڄ - 

 ٷخٽ=
رڀٰنخ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ هڀٲ أرِ رټَ ٳِ ًؿ٬و حٿٌُ ڃخص ٳْو ٷخ٫يح -

ڃظٌٗلخ رؼٌد ٷخٽ أ٧نو ٷخٽ رَىح ػڂ ى٫خ أٓخڃش ٳؤٓني ٧يَه اٿَ نلَه ػڂ ٷخٽ ّخ أٓخڃش 
ؤنټَه ًأػزض حٍٳ٬نِ اٿْٺ ٷخٽ ِّّي ًٻخڅ ٳِ حٿټظخد حٿٌُ ڃ٬ِ ٫ن أنْ ٳڀڂ ّٸپ ٫ن أنْ ٳ

 ػخرظخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ًهخٿي ٫ن ڃلڄي ٫ن  - 

أرِ ىََّس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ؿخء أكيٻڂ ًٷي أٷْڄض حٿٜٚس ٳڀْڄٖ ٫ڀَ 
 ىْنظو ٳڀْٜپ ڃخ أىٍٹ ًٿْٸٞ ڃخ ٓزٸو.

ِّّي كيػنخ أرٌ ٓڀڄش ٛخكذ حٿ٬٤خځ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن - 
 أهزَنِ ؿخرَ رن ِّّي ًٿْْ رـخرَ حٿـ٬ٴِ ٫ن حٿَرْ٪ رن أنْ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ كڀْٶ حٿنَٜحنِ ٿْز٬غ اٿْو رؤػٌحد اٿَ حٿڄَْٔس -
ْو رؤػٌحد اٿَ حٿڄَْٔس ٳٸخٽ ٳؤطْظو ٳٸڀض ر٬ؼنِ اٿْٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿظز٬غ اٿ

ًڃخ حٿڄَْٔس ًڃظَ حٿڄَْٔس ًحهلل ڃخ ٿڄلڄي ًحثٸش ًٙ ٍح٫ْش ٳَؿ٬ض ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٍآنِ ٷخٽ ٻٌد ٫يً حهلل أنخ هَْ ڃن ّزخّ٪ ٕڅ ّڀزْ أكيٻڂ ػٌرخ ڃن ٍٷخ٩ 

زي حٿَكڄن ًؿيص ىٌح ٗظَ هَْ ٿو ڃن أڅ ّؤهٌ رؤڃخنظو أً ٳِ أڃخنظو ڃخ ٿْْ ٫نيه ٷخٽ أرٌ ٫
 حٿليّغ ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٤٫خء أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿڄ٬خً رن ؿزپ ڃن ٿٸِ حهلل ٙ َّ٘ٹ رو ْٗجخ ىهپ حٿـنش.-
ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ حٿظْخف ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٻخڅ ڃٌٟ٪ ڃٔـي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿزنِ حٿنـخٍ ًٻخڅ ٳْو كَع ًنوپ -

ًٷزٌٍ حٿڄَ٘ٻْن ٳٸخٽ ّخ رنِ حٿنـخٍ ػخڃنٌنِ رو ٳٸخٿٌح ٙ نزظِٰ رو ػڄنخ اٙ ٫ني حهلل ٷخٽ ٳٸ٤٪ 
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ن ٷخٽ ًٻخڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ أڅ حٿنوپ ًٌٍٓ حٿلَع ًنزٖ ٷزٌٍ حٿڄَ٘ٻْ
حرٞ حٿٰنڂ ًٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ّزنِ حٿڄٔـي ّٜڀِ كْغ أىٍٻظو حٿٜٚس ًٳِ ڃَ

ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًىڂ ّنٸڀٌڅ حٿٜوَ ٿزنخء حٿڄٔـي حٿڀيڂ اڅ حٿوَْ هَْ حٓهَس ٳخٯٴَ ٿٖنٜخٍ 
 ًحٿڄيخؿَس.

 خ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػن - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّلزْ حٿڄئڃنٌڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳْيظڄٌڅ ٿٌٿٺ ٳْٸٌٿٌڅ ٿٌ -

حٓظ٘ٴ٬نخ ٫ڀَ ٍرنخ ٫ِ ًؿپ ٳَّْلنخ ڃن ڃټخننخ ٳْؤطٌڅ آىځ ٳْٸٌٿٌڅ أنض أرٌنخ هڀٸٺ حهلل رْيه 
ٺ ٷخٽ ٳْٸٌٽ ٿٔض ىنخٻڂ ًٌّٻَ ًأٓـي ٿٺ ڃٚثټظو ٫ًڀڄٺ أٓڄخء ٻپ ِٗء ٳخٗٴ٪ ٿنخ اٿَ ٍر

كخ أًٽ نزِ ر٬ؼو حهلل اٿَ ه٤ْجظو حٿظِ أٛخد أٻڀو ڃن حٿ٘ـَس ًٷي نيِ ٫نيخ ًٿټن حثظٌح نٌ
أىپ حٍٕٝ ٷخٽ ٳْؤطٌڅ نٌكخ ٳْٸٌٽ ٿٔض ىنخٻڂ ًٌّٻَ ه٤ْجظو ٓئحٿو حهلل ٫ِ ًؿپ رَْٰ 

ىنخٻڂ ًٌّٻَ ٫ڀڂ ًٿټن حثظٌح ارَحىْڂ هڀْپ حٿَكڄن ٫ِ ًؿپ ٳْؤطٌڅ ارَحىْڂ ٳْٸٌٽ ٿٔض 
طَ ه٤ْجظو حٿظِ أٛخد ػٚع ٻٌرخص ٻٌرين ٷٌٿو انِ ٓٸْڂ ًٷٌٿو رپ ٳ٬ڀو ٻزَْىڂ ىٌح ًأ

٫ڀَ ؿزخٍ ڃظَٱ ًڃ٬و حڃَأطو ٳٸخٽ أهزَّو أنِ أهٌٹ ٳبنِ ڃوزَه أنٺ أهظِ ًٿټن حثظٌح 
ڃٌَٓ ٫زيح ٻڀڄو حهلل طټڀْڄخ ًأ٤٫خه حٿظٌٍحس ٷخٽ ٳْؤطٌڅ ڃٌَٓ ٳْٸٌٽ ٿٔض ىنخٻڂ ًٌّٻَ 

ٿظِ أٛخد ٷظڀو حٿَؿپ ًٿټن حثظٌح ٫َْٔ ٫زي حهلل ًٌٍٓٿو ًٻڀڄش حهلل ًًٍكو ه٤ْجظو ح
ٿٔض ىنخٻڂ ًٿټن حثظٌح ڃلڄيح ٫زي حهلل ًٌٍٓٿو ٯٴَ ٿو ڃخ طٸيځ ڃن ًنزو  ٳْؤطٌڅ ٫َْٔ ٳْٸٌٽ

ًڃخ طؤهَ ٷخٽ ٳْؤطٌنِ ٳخٓظؤًڅ ٫ڀَ ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٳِ ىحٍه ٳْئًڅ ٿِ ٫ڀْو ٳبًح ٍأّظو 
هلل أڅ ّي٫نِ ػڂ ّٸٌٽ حٍٳ٪ ٍأٓٺ ّخ ڃلڄي ًٷپ طٔڄ٪ ًحٗٴ٪ ًٷ٬ض ٓخؿيح ٳْي٫نِ ڃخ ٗخء ح

٫ِ ًؿپ رؼنخء ًطلڄْي ٬ّڀڄنْو ػڂ أٗٴ٪ ٳْلي ٿِ  ط٘ٴ٪ ًٓپ ط٢٬ ٳؤٍٳ٪ ٍأِٓ ٳؤكڄي ٍرِ
كيح ٳؤهَؿيڂ ٳؤىهڀيڂ حٿـنش ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ٳؤهَؿيڂ ڃن حٿنخٍ ًأىهڀيڂ حٿـنش ػڂ أٓظؤًڅ ٫ڀَ 

ظو ًٷ٬ض ٓخؿيح ٳْي٫نِ ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّي٫نِ ٍرِ ٫ِ ًؿپ حٿؼخنْش ٳْئًڅ ٿِ ٫ڀْو ٳبًح ٍأّ
ٓپ ط٢٬ ٷخٽ ٳؤٍٳ٪ ٍأِٓ ًأكڄي ٍرِ ػڂ ّٸٌٽ حٍٳ٪ ٍأٓٺ ڃلڄي ًٷپ طٔڄ٪ ًحٗٴ٪ ط٘ٴ٪ ً

رؼنخء ًطلڄْي ٬ّڀڄنْو ػڂ أٗٴ٪ ٳْلي ٿِ كيح ٳؤهَؿيڂ ٳؤىهڀيڂ حٿـنش ٷخٽ ىڄخځ ًأ٠ّخ ٓڄ٬ظو 
ٍرِ ٫ِ ًؿپ حٿؼخٿؼش ٳبًح ٍأّض ّٸٌٽ ٳؤهَؿيڂ ڃن حٿنخٍ ٳؤىهڀيڂ حٿـنش ٷخٽ ػڂ أٓظؤًڅ ٫ڀَ 

ڄي ًٷپ طٔڄ٪ ًحٗٴ٪ ط٘ٴ٪ ٍرِ ًٷ٬ض ٓخؿيح ٳْي٫نِ ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّي٫نِ ػڂ ّٸٌٽ حٍٳ٪ ڃل
أٗٴ٪ ٳْلي ٿِ كيح ٳؤهَؽ  ًٓپ ط٢٬ ٳؤٍٳ٪ ٍأِٓ ٳؤكڄي ٍرِ رؼنخء ًطلڄْي ٬ّڀڄنْو ػڂ

ٳؤىهڀيڂ حٿـنش ٷخٽ ىڄخځ ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ٳؤهَؿيڂ ڃن حٿنخٍ ٳؤىهڀيڂ حٿـنش ٳٚ ّزٸَ ٳِ حٿنخٍ 
خ ڃلڄٌىح اٙ ڃن كزٔو حٿٸَآڅ أُ ًؿذ ٫ڀْو حٿوڀٌى ػڂ طٚ ٷظخىس ٫َٔ أڅ ّز٬ؼٺ ٍرٺ ڃٸخڃ

 ٷخٽ ىٌ حٿڄٸخځ حٿڄلڄٌى حٿٌُ ٫ًي حهلل ٫ِ ًؿپ نزْو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٷٚرش  - 

 ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 اڅ ٿټپ أڃش أڃْنخ ًاڅ أڃْن ىٌه حٕڃش أرٌ ٫زْيس رن حٿـَحف.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ= - 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٠َّد ٬َٗه اٿَ ڃنټزْو.أڅ -
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٓؤٿض أنٔخ ٻڂ ح٫ظڄَ  - 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

أٍر٬خ ٫ڄَطو حٿظِ ٛيه ٫نيخ حٿڄَ٘ٻٌڅ ٳِ ًُ حٿٸ٬يس ٫ًڄَطو أ٠ّخ ٳِ حٿ٬خځ حٿڄٸزپ ٳِ -
 ٫ًڄَطو كْن ٷٔڂ ٯنْڄش كنْن ڃن حٿـ٬َحنش ٳِ ًُ حٿٸ٬يس ٫ًڄَطو ڃ٪ كـظو. ًُ حٿٸ٬يس

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٓظٔٶ حهلل ٿنخ -

نٍَ ٳِ حٿٔڄخء ٷ٫ِش ٷخٽ ٳؤڃ٤َنخ ٳڄخ ؿ٬ڀض طٸڀ٪ ٳڀڄخ أطض حٿـڄ٬ش ٷخځ  ٷخٽ ٳخٓظٔٸَ ًڃخ
اٿْو ًٿٺ حٿَؿپ أً ٯَْه ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حى٩ حهلل أڅ َّٳ٬يخ ٫نخ ٷخٽ ٳي٫خ ٳـ٬ڀض أن٨َ 

 ٙ ًٙ ّڄ٤َ ڃن ؿٌٳيخ ٷ٤َس.اٿَ حٿٔلخد ّٔٴَ ّڄْنخ ًٗڄخ
ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 اًح رِٵ أكيٻڂ ٳٚ ّزِٵ رْن ّيّو ًٙ ٫ن ّڄْنو ًٿْزِٵ ٫ن ٗڄخٿو أً طلض ٷيڃو حٿٍَْٔ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخنض ن٬ڀو ٿيخ ٷزخٙڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڀٲ رن هڀْٴش ٷخٽ أرِ ًٷي ٍأّض هڀٲ رن  - 

هڀْٴش ًٷي ٷخٽ ٿو انٔخڅ ّخ أرخ أكڄي كيػٺ ڃلخٍد رن ىػخٍ ٷخٽ أرِ ٳڀڂ أٳيڂ ٻٚڃو ٻخڅ ٷي 
 ٻزَ ٳظَٻظو كيػنخ كٴٚ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

٫ن حٿظزظپ نيْخ ٗيّيح ًّٸٌٽ  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَ رخٿزخءس ًّنيَ-
 طًِؿٌح حٿٌىًى حٿٌٿٌى انِ ڃټخػَ رټڂ حٕنزْخء ٌّځ حٿٸْخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڀٲ رن هڀْٴش كيػنخ كٴٚ رن ٫ڄَ ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

 ٻنض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿٔخ ٳِ حٿلڀٸش ًٍؿپ ٷخثڂ ّٜڀِ ٳڀڄخ ٍٻ٪-
ًٓـي ٳظ٘يي ػڂ ٷخٽ ٳِ ى٫خثو حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ رؤڅ ٿٺ حٿلڄي ٙ اٿو اٙ أنض حٿڄنخڅ ّخ ريّ٪ 
حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ّخ ًح حٿـٚٽ ًحٗٻَحځ ّخ كِ ّخ ٷٌْځ انِ أٓؤٿٺ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 يًٍڅ رڄخ ى٫خ حهلل ٷخٽ ٳٸخٿٌح حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٸي ى٫خ حهلل٫ڀْو ًٓڀڂ أط
 .ربٓڄو ح٨٫ٕڂ حٿٌُ اًح ى٫ِ رو أؿخد ًاًح ٓجپ رو أ٤٫َ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي كيػنخ حٿڄوظخٍ رن ٳڀٴپ كيػنخ أنْ  - 
 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس ٳؤٷزپ ٫ڀْنخ رٌؿيو ٳٸخٽ انِ اڃخڃټڂ ٳٚ -
ٔـٌى ًٙ رخٿٸْخځ ٳبنِ أٍحٻڂ ڃن رْن ّيُ ًڃن هڀٴِ ػڂ ٷخٽ ًحٿٌُ طٔزٸٌنِ رخٿَٻ٩ٌ ًٙ رخٿ

نٴِٔ رْيه ٿٌ ٍأّظڂ ڃخ ٍأّض ٿ٠لټظڂ ٷڀْٚ ًٿزټْظڂ ٻؼَْح ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ ٍأّض ٷخٽ 
 ٍأّض حٿـنش ًحٿنخٍ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
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ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَص ٫ڀْو ؿنخُس ٳؤػنٌح ٫ڀْيخ هَْح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿزض ػڂ ڃَ ٫ڀْو رـنخُس أهٍَ ٳؤػنٌح ٫ڀْيخ َٗح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿزض ػڂ ٷخٽ أنظڂ ٗييحء حهلل ٳِ حٍٕٝ.
 أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ - 
أڅ ٍؿٚ ٻخڅ ّټظذ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح أڃڀَ ٫ڀْو ٓڄ٬ْخ ّٸٌٽ ٻظزض -

ٓڄ٬ْخ رَْٜح ٷخٽ ى٫و ًاًح أڃڀَ ٫ڀْو ٫ڀْڄخ كټْڄخ ٻظذ ٫ڀْڄخ كڀْڄخ ٷخٽ كڄخى نلٌ ًح ٷخٽ 
ٳٸخٽ ٿٸي ًٻخڅ ٷي ٷَأ حٿزٸَس ًآٽ ٫ڄَحڅ ًٻخڅ ڃن ٷَأىڄخ ٷي ٷَأ ٷَآنخ ٻؼَْح ٳٌىذ ٳظنَٜ 

لڄي ڃخ ٗجض ٳْٸٌٽ ى٫و ٳڄخص ٳيٳن ٳنزٌطو حٍٕٝ ڃَطْن أً ػٚػخ ٷخٽ أرٌ ٻنض أٻظذ ٿڄ
 .٣ڀلش ًٿٸي ٍأّظو ڃنزًٌح ٳٌٵ حٍٕٝ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ

څ ٫ًْْنش ًحٕٷ٩َ ًٓيْپ رن ٫ڄًَ ٳِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٤٫َ أرخ ٓٴْخ-
حٓهَّن ٌّځ كنْن ٳٸخٿض حٕنٜخٍ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٌْٓٳنخ طٸ٤َ ڃن ىڃخثيڂ ًىڂ ٌّىزٌڅ 

رخٿڄٰنڂ ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـڄ٬يڂ ٳِ ٷزش ٿو كظَ ٳخٟض ٳٸخٽ أٳْټڂ أكي 
أٷڀظڂ ٻٌح ًٻٌح ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ  اٙ حرن أهظنخ ٷخٽ حرن أهض حٿٸٌځ ڃنيڂ ػڂ ٷخٽ ڃن ٯَْٻڂ ٷخٿٌح ٙ

أنظڂ حٿ٬٘خٍ ًحٿنخّ حٿيػخٍ أڃخ طٌَٟڅ أڅ ٌّىذ حٿنخّ رخٿ٘خس ًحٿز٬َْ ًطٌىزٌڅ رٌَٓٽ حهلل 
ّ ًحىّخ ًٓڀټض حٕنٜخٍ اٿَ ىّخٍٻڂ ٷخٿٌح رڀَ ٷخٽ حٕنٜخٍ ٻَِٗ ٫ًْزظِ ٿٌ ٓڀٺ حٿنخ

َ ڃخثش ڃن حٗرپ ٬ٗزخ ٿٔڀټض ٬ٗزيڂ ًٿٌٙ حٿيـَس ٿټنض حڃَإح ڃن حٕنٜخٍ ًٷخٽ كڄخى أ٤٫
 ّٔڄِ ٻپ أكي ڃن ىئٙء.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻنض ٍىّٲ أرِ ٣ڀلش ٌّځ هْزَ ًٷيڃِ طڄْ ٷيځ ٍ-

طڀيڂ ًڃًٍَىڂ ٳؤطْنخىڂ كْن رِٯض حٿ٘ڄْ ًٷي أهَؿٌح ڃٌحْٗيڂ ًهَؿٌح رٴئًٓيڂ ًڃټخ
ٳٸخٿٌح ڃلڄي ًحٿوڄْْ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حهلل أٻزَ هَرض هْزَ انخ اًح 

ڂ ىكْش نِٿنخ رٔخكش ٷٌځ ٳٔخء ٛزخف حٿڄنٌٍّن ٷخٽ ٳيِڃيڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ًًٷ٬ض ٳِ ٓي
 ؿخٍّش ؿڄْڀش ٳخٗظَحىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٔز٬ش أٍإّ ػڂ ىٳ٬يخ اٿَ أځ ٓڀْڂ
طٜڀليخ ًطيْجيخ ًىِ ٛٴْش رنش كِْ ٷخٽ ٳـ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿْڄظيخ 

حٿظڄَ ًحٕٷ٢ ًحٿٔڄن ٷخٽ ٳلٜض حٍٕٝ أٳخكْٚ ٷخٽ ًؿِء رخٕن٤خ٩ ٳ٬ٌٟض ٳْيخ ػڂ 
ظڄَ ًحٿٔڄن ٳ٘ز٪ حٿنخّ ٷخٽ ًٷخٽ حٿنخّ ڃخ نيٍُ أطًِؿيخ أځ حطوٌىخ أځ ًٿي ؿِء رخٕٷ٢ ًحٿ

ِ حڃَأطو ًاڅ ٿڂ ّلـزيخ ٳيِ أځ ًٿي ٳڀڄخ أٍحى أڅ َّٻذ كـزيخ كظَ ٳٸخٿٌح اڅ ّلـزيخ ٳي
ٷ٬يص ٫ڀَ ٫ـِ حٿز٬َْ ٳ٬َٳٌح أنو ٷي طًِؿيخ ٳڀڄخ ىنٌح ڃن حٿڄيّنش ىٳ٪ ًىٳ٬نخ ٷخٽ ٳ٬ؼَص 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنيٍص ٷخٽ ٳٸخځ ٳٔظَىخ ٷخٽ ًٷي  حٿنخٷش حٿ٠٬زخء ٷخٽ ٳنيٍ
حٿْيٌىّش ٳٸڀض ّخ أرخ كڄِس أًٷ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أَٗٳض حٿنٔخء ٳٸڀن أر٬ي حهلل 

ٷخٽ اُ ًحهلل ٿٸي ًٷ٪ ًٗييص ًٿْڄش ُّنذ رنض ؿلٖ ٳؤٗز٪ حٿنخّ هزِح ًٿلڄخ ًٻخڅ 
طز٬ظو ًطوڀٲ ٍؿٚڅ حٓظؤنْ ريڄخ حٿليّغ ٿڂ ّوَؿخ ّز٬ؼنِ ٳؤى٫ٌ حٿنخّ ٳڀڄخ ٳَ٭ ٷخځ ً

ټڂ ّخ أىپ حٿزْض ٻْٲ أٛزلظڂ ٳْٸٌٿٌڅ ٳـ٬پ ّڄَ رنٔخثو ًّٔڀڂ ٫ڀَ ٻپ ًحكيس ٓٚځ ٫ڀْ
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روَْ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ ًؿيص أىڀٺ ٳْٸٌٽ روَْ ٳڀڄخ ٍؿ٪ ًٍؿ٬ض ڃ٬و ٳڀڄخ رڀٮ حٿزخد اًح 
ٷخڃخ ٳوَؿخ ٷخٽ ٳٌحهلل ڃخ أىٍُ أنخ ىٌ رخٿَؿڀْن ٷي حٓظؤنْ ريڄخ حٿليّغ ٳڀڄخ ٍأّخه ٷي ٍؿ٪ 

ٳڀڄخ ًٟ٪ ٍؿڀو ٳِ أٓټٴش  أهزَطو أً نِٽ ٫ڀْو حٿٌكِ رؤنيڄخ ٷي هَؿخ ٳَؿ٪ ًٍؿ٬ض ڃ٬و
حٿزخد أٍهَ حٿلـخد رْنِ ًرْنو ًأنِٽ حهلل حٿلـخد ىٌه حّٓخص ٙ طيهڀٌح رٌْص حٿنزِ اٙ أڅ 

 ّئًڅ ٿټڂ اٿَ ٬٣خځ ٯَْ نخ٧َّن انخه كظَ ٳَ٭ ڃنيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿْيٌى  - 

ض حٿڄَأس ڃنيڂ أهَؿٌىخ ڃن حٿزْض ٳڀڂ ّئحٻڀٌىخ ًٿڂ ّـخڃ٬ٌىخ ٳٔؤٽ أٛلخد ٻخنض اًح كخٟ
حٿنزِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٿٺ ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ًّٔؤٿٌنٺ ٫ن حٿڄلْٞ 

ٿنٔخء ٳِ حٿڄلْٞ كظَ ٳَ٭ ڃن حّٓش ٳؤڃَىڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ظِٿٌح حٷپ ىٌ أًٍ ٳخ٫
حٿنټخف ٷخٿض حٿْيٌى ڃخ َّّي ىٌح حٿَؿپ أڅ ّي٩ ْٗجخ ڃن  ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٜن٬ٌح ٻپ ِٗء اٙ

أڃَنخ اٙ هخٿٴنخ ٳْو ٳـخء ٫زخى رن رَ٘ ًأْٓي رن ك٠َْ ٳٸخٙ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ حٿْيٌى ٷخٿض 
ًؿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٧ننخ أنو ٷي ًؿي ٻٌح ًٻٌح أٳٚ ننټلين ٳظَْٰ 

ڃن ٿزن اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳز٬غ ٳِ  ٫ڀْيڄخ ٳوَؿخ ڃن ٫نيه ًحٓظٸزڀظيڄخ ىيّش
 آػخٍىڄخ ٳٔٸخىڂ ٳ٨ننخ أنو ٿڂ ّـي ٫ڀْيڄخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ أنو ٷخٽ= - 
ڃخ ٛڀْض هڀٲ ٍؿپ أًؿِ ٛٚس ڃن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظٸخٍرش -

ِ رټَ ڃظٸخٍرش ٳڀڄخ ٻخڅ ٫ڄَ ڃي ٳِ ٛٚس حٿٴـَ ٷخٽ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ًٻخنض ٛٚس أر
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ٷخځ كظَ نٸٌٽ ٷي أًىڂ ًٻخڅ ّٸ٬ي رْن 

 حٿٔـيطْن كظَ نٸٌٽ ٷي أًىڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
ىٌه حّٓش انخ أ٤٫ْنخٹ حٿټٌػَ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٤٫ْض أنو ٷَأ -

حٿټٌػَ ٳبًح ىٌ نيَ ّـَُ ًٿڂ ّ٘ٶ ٗٸخ ٳبًح كخٳظخه ٷزخد حٿڀئٿئ ٳ٠َرض رْيُ اٿَ طَرظو 
 ٳبًح ىٌ ڃٔټش ًٳَس ًاًح كٜخه حٿڀئٿئ.

څ حٿنزِ ٛڀَ حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ أنزؤنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ أ - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ٙ ّظڄنْن أكيٻڂ حٿڄٌص ڃن َٟ أٛخرو ًٿټن ٿْٸپ حٿڀيڂ أكْنِ ڃخ ٻخنض حٿلْخس هَْح ٿِ -
 ًطٌٳنِ اًح ٻخنض حٿٌٳخس هَْح ٿِ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
ٌٽ حٿڀيڂ ٍرنخ آطنخ ٳِ حٿينْخ كٔنش ًٳِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّټؼَ أڅ ّٸ-

 حٓهَس كٔنش ًٷنخ ٫ٌحد حٿنخٍ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٿٸي ٓٸْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸيكِ ىٌح حٿَ٘حد ٻڀو حٿ٬ٔپ ًحٿڄخء ًحٿڀزن.-
 كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ  - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿٌٛخٽ ٷخٽ ٳٸْپ انٺ طٌحٛپ ٷخٽ انِ أرْض -

 ٬٤ّڄنِ ٍرِ ًّٔٸْنِ.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
ڂ ٷي ٓټَ ٳؤڃَ ٷَّزخ ڃن ٫َّ٘ن ٍؿٚ ٳـڀيه أڅ ٍؿٚ ٍٳ٪ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-

 ٻپ ٍؿپ ؿڀيطْن رخٿـَّي ًحٿن٬خٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ حٿڄٴ٠پ رن ٳ٠خٿش ٫ن ٫ٸْپ ٫ن  - 

 حرن ٗيخد ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ًٷض  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٍطلپ ٷزپ أڅ طِّٮ حٿ٘ڄْ أهَ حٿ٨يَ اٿَ-

 حٿ٬َٜ ػڂ نِٽ ٳـڄ٪ رْنيڄخ ٳبًح ُحٯض حٿ٘ڄْ ٷزپ أڅ َّطلپ ٛڀَ حٿ٨يَ ػڂ ٍٻذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٍٗيّن رن ٬ٓي ٫ن ٷَس رن ٗيخد  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ه ٳڀْٜپ ٍكڄو.ڃن أكذ أڅ ٌّٓ٪ حهلل ٫ڀْو ٳِ ٍُٷو ًّنٔؤ ٿو ٳِ أػَ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٍٗيّن رن ٬ٓي ٫ن ٷَس ٫ًٸْپ  - 

 ًٌّنْ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٿٌ ٻخڅ ٙرن آىځ ًحى ڃن ًىذ حٿظڄْ ڃ٬و ًحىّخ آهَ ًٿن ّڄٖ ٳڄو اٙ حٿظَحد ػڂ ّظٌد حهلل -

 ٫ڀَ ڃن طخد.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ٫ٸْپ ٳٌٻَه. - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن هخٿي رن أرِ ٫ڄَحڅ ٫ن  - 

 ٬ٓي رن آلٶ رن ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 حٿٌٔحى. ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯًَْح حٿْ٘ذ ًٙ طٸَرٌه-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ ٷخٽ حرن ًىذ ًكيػنِ أٓخڃش رن ُّي أڅ كٴٚ رن  - 

 ٫زي حهلل رن أنْ كيػو ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ أهزَٻڂ رٜٚس حٿڄنخٳٶ ّي٩ حٿ٬َٜ كظَ اًح ٻخنض -

 ٷخځ ٳنٸَىخ نٸَحص حٿيّٺ ٙ ٌّٻَ حهلل ٳْيخ اٙ ٷڀْٚ. رْن ٷَنِ حٿ٤ْ٘خڅ أً ٫ڀَ ٷَنِ حٿ٤ْ٘خڅ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
٤ٌّٽ ٌّځ حٿٸْخڃش ٫ڀَ حٿنخّ ٳْٸٌٽ ر٠٬يڂ ٿز٬ٞ حن٤ڀٸٌح رنخ اٿَ آىځ أرِ حٿزَ٘ ٳْ٘ٴ٪ ٿنخ -

رنخ ٫ِ ًؿپ ٳڀْٸٞ رْننخ ٳْؤطٌڅ آىځ ٳْٸٌٿٌڅ ّخ آىځ أنض حٿٌُ هڀٸٺ حهلل رْيه ًأٓټنٺ اٿَ ٍ
ؿنظو ٳخٗٴ٪ ٿنخ اٿَ ٍرٺ ٳڀْٸٞ رْننخ ٳْٸٌٽ انِ ٿٔض ىنخٻڂ ًٿټن حثظٌح نٌكخ ٍأّ حٿنزْْن 
ٳْؤطٌنو ٳْٸٌٿٌڅ ّخ نٌف حٗٴ٪ ٿنخ اٿَ ٍرٺ ٳڀْٸٞ رْننخ ٳْٸٌٽ انِ ٿٔض ىنخٻڂ ًٿټن حثظٌح 

ْپ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳْؤطٌنو ٳْٸٌٿٌڅ ّخ ارَحىْڂ حٗٴ٪ ٿنخ اٿَ ٍرٺ ٳڀْٸٞ رْننخ ٳْٸٌٽ ارَحىْڂ هڀ
ٳْؤطٌنو انِ ٿٔض ىنخٻڂ ًٿټن حثظٌح ڃٌَٓ حٿٌُ ح٤ٛٴخه حهلل ٫ِ ًؿپ رَٓخٙطو ًرټٚڃو ٷخٽ 

ٳْٸٌٿٌڅ ّخ ڃٌَٓ حٗٴ٪ ٿنخ اٿَ ٍرٺ ٫ِ ًؿپ ٳڀْٸٞ رْننخ ٳْٸٌٽ انِ ٿٔض ىنخٻڂ ًٿټن حثظٌح 
ًٻڀڄظو ٳْؤطٌڅ ٫َْٔ ٳْٸٌٿٌڅ ّخ ٫َْٔ حٗٴ٪ ٿنخ اٿَ ٍرٺ ٳڀْٸٞ رْننخ  ٫َْٔ ًٍف حهلل

ٳْٸٌٽ انِ ٿٔض ىنخٻڂ ًٿټن حثظٌح ڃلڄيح ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبنو هخطڂ حٿنزْْن ٳبنو ٷي 
ٌْځ ًٷي ٯٴَ ٿو ڃخ طٸيځ ڃن ًنزو ًڃخ طؤهَ ٳْٸٌٽ ٫َْٔ أٍأّظڂ ٿٌ ٻخڅ ڃظخ٫ِ ٳِ ك٠َ حٿ

٫ڀَ ڃخ ٳِ حٿ٫ٌخء كظَ ّٴٞ حٿوخطڂ ٳْٸٌٿٌڅ ٙ ٷخٽ ٳبڅ ٫ًخء ٷي هظڂ ٫ڀْو ىپ ٻخڅ ّٸيٍ 
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ڃلڄيح ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  هخطڂ حٿنزْْن ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْؤطٌنِ 
حٗٴ٪ ٿنخ اٿَ ٍرٺ ٳڀْٸٞ رْننخ ٷخٽ ٳؤٷٌٽ ن٬ڂ ٳآطِ رخد حٿـنش ٳآهٌ رلڀٸش  ٳْٸٌٿٌڅ ّخ ڃلڄيح

لڄي ٳْٴظق ٿِ ٳؤهَ ٓخؿيح ٳؤكڄي ٍرِ ٫ِ ًؿپ حٿزخد ٳؤٓظٴظق ٳْٸخٽ ڃن أنض ٳؤٷٌٽ ڃ
رڄلخڃي ٿڂ ّلڄيه ريخ أكي ٻخڅ ٷزڀِ ًٙ ّلڄيه ريخ أكي ٻخڅ ر٬يُ ٳْٸٌٽ حٍٳ٪ ٍأٓٺ ًٷپ 

ٌٽ أُ ٍد أڃظِ أڃظِ ٳْٸخٽ أهَؽ ڃن ٻخڅ ٳِ ٷڀزو ّٔڄ٪ ڃنٺ ًٓپ ط٤٬و ًحٗٴ٪ ط٘ٴ٪ ٳْٸ
ي ٿڂ ّلڄيه ريخ أكي ٻخڅ ڃؼٸخٽ ٬َْٗس ڃن اّڄخڅ ٷخٽ ٳؤهَؿيڂ ػڂ أهَ ٓخؿيح ٳؤكڄيه رڄلخڃ

ٷزڀِ ًٙ ّلڄيه ريخ أكي ٻخڅ ر٬يُ ٳْٸخٽ ٿِ حٍٳ٪ ٍأٓٺ ًٓپ ط٤٬و ًحٗٴ٪ ط٘ٴ٪ ٳؤٷٌٽ أُ 
ڃن اّڄخڅ ٷخٽ ٳؤهَؿيڂ ٷخٽ ػڂ أهَ ٍد أڃظِ أڃظِ ٳْٸخٽ أهَؽ ڃن ٻخڅ ٳِ ٷڀزو ڃؼٸخٽ رَس 

 ٓخؿيح ٳؤٷٌٽ ڃؼپ ًٿٺ ٳْٸخٽ ڃن ٻخڅ ٳِ ٷڀزو ڃؼٸخٽ ًٍس ڃن اّڄخڅ ٷخٽ ٳؤهَؿيڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄْي ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ أځ أّڄن رټض كْن ڃخص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸْپ ٿيخ طزټْن ٳٸخٿض انِ ًحهلل ٷي -

٫ڀڄض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٓڄٌص ًٿټن انڄخ أرټِ ٫ڀَ حٿٌكِ حٿٌُ حنٸ٤٪ 
 ٫نخ ڃن حٿٔڄخء.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ كي - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ػٚع ڃن ٻن ٳْو ًؿي كًٚس حّٗڄخڅ ڃن ٻخڅ حهلل ًٌٍٓٿو أكذ اٿْو ڃڄخ ٌٓحىڄخ ًأڅ ّلذ -
 ٴَ.حٿ٬زي ٙ ّلزو اٙ هلل ٫ِ ًؿپ ًأڅ ّٸٌٱ ٳِ حٿنخٍ أكذ اٿْو ڃن أڅ ٬ّخى ٳِ حٿټ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ًٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٫ن أنْ  - 
 رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ٿڄخ أَُٓ رِ ڃٍَص ٫ڀَ ڃٌَٓ ًىٌ ٷخثڂ ّٜڀِ ٳِ ٷزَه ٫ني حٿټؼْذ حٕكڄَ.-
 ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ أځ كَحځ ٳؤطْنخه رظڄَ ًٓڄن ٳٸخٽ ٍىًح ىٌح ٳِ -

٫ًخثو ًىٌح ٳِ ٓٸخثو ٳبنِ ٛخثڂ ٷخٽ ػڂ ٷخځ ٳٜڀَ رنخ ٍٻ٬ظْن ط٫ٌ٤خ ٳؤٷخځ أځ كَحځ ًأځ 
خ ٷ٠َ ٓڀْڂ هڀٴنخ ًأٷخڃنِ ٫ن ّڄْنو ٳْڄخ ّلٔذ ػخرض ٷخٽ ٳٜڀَ رنخ ط٫ٌ٤خ ٫ڀَ رٔخ١ ٳڀڄ

ڀْڂ اڅ ٿِ هٌّٜش هٌّيڃٺ أنْ حى٩ حهلل ٿو ٳڄخ طَٹ ٌّڃجٌ هَْح ڃن هَْ ٛٚطو ٷخٿض أځ ٓ
خٍٹ ٿو ٳْو ٷخٽ أنْ حٿينْخ ًٙ حٓهَس اٙ ى٫خ ٿِ رو ػڂ ٷخٽ حٿڀيڂ أٻؼَ ڃخٿو ًًٿيه ًر

ٳؤهزَطنِ حرنظِ أنِ ٷي ىٳنض ڃن ٛڀزِ ر٬٠خ ًط٬ْٔن ًڃخ أٛزق ٳِ حٕنٜخٍ ٍؿپ أٻؼَ 
 ٷخٽ أنْ ّخ ػخرض ڃخ أڃڀٺ ٛٴَحء ًٙ ر٠ْخء اٙ هخطڄِ.ڃنِ ڃخٙ ػڂ 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ٳٸخځ ؿَْحڅ حٿڄٔـي ّظٌٟئًڅ ًرٸِ ڃخ رْن حٿٔز٬ْن ًحٿؼڄخنْن ًٻخنض ك٠َص حٿٜٚس -

و ڃخء ڃخ ىٌ رڄٔڅ ٳٌٟ٪ ڃنخُٿيڂ ر٬ْيس ٳي٫خ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄو٠ذ ٳْ
أٛخر٬و ٳْو ًؿ٬پ ّٜذ ٫ڀْيڂ ًّٸٌٽ طٌٟئًح كظَ طٌٟئًح ٻڀيڂ ًرٸِ ٳِ حٿڄو٠ذ 

 .نلٌ ڃخ ٻخڅ ٳْو ًىڂ نلٌ حٿٔز٬ْن اٿَ حٿڄخثش
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
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ينخ ًحرن ْٓينخ ٳٸخٽ ٷٌٿٌح رٸٌٿټڂ ًٙ أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ّخ ڃلڄي ّخ هَْنخ ًحرن هَْنخ ًّخ ْٓ-
ّٔظـَٻڂ حٿ٤ْ٘خڅ أً حٿْ٘خ٣ْن ٷخٽ اكيٍ حٿټڀڄظْن أنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل ًٌٍٓٿو أنخ ڃلڄي 

 ٫زي حهلل ًٌٍٓٿو ڃخ أكذ أڅ طَٳ٬ٌنِ ٳٌٵ ڃنِٿظِ حٿظِ أنِٿنِ حهلل ٫ِ ًؿپ.
زي حهلل رن ؿزَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿڄَأس ڃن نٔخثو ّٰظٔٚڅ ڃن حٗنخء حٿٌحكي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ ٬ْٗذ رن حٿلزلخد ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
 ٌٔحٹ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي أٻؼَص ٫ڀْټڂ ٳِ حٿ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحٍع ٫ن ٬ْٗذ رن حٿلزلخد ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿيؿخٽ ڃڄٌٔف حٿ٬ْن ڃټظٌد رْن ٫ْنْو ٻخٳَ ٷخٽ ػڂ -

 طيـخه ٹ ٱ ٍ ّٸَإه ٻپ ڃٔڀڂ.
ْذ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًى - 

 ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 اًح ًٟ٪ حٿ٬٘خء ًك٠َص حٿٜٚس ٳخريإح رخٿ٬٘خء.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ أنْ رن  - 

 َّْٓن ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ
 ٗيَح ػڂ طَٻو. أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷنض-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٷظخىس كيػنخ أنْ رن  - 

 َّْٓن ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷنض ٗيَح ر٬ي حٿَٻ٩ٌ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أنْ رن  - 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=ڃخٿٺ 
اڅ أًٽ ڃن ّټَٔ كڀش ڃن حٿنخٍ ارڀْْ ٳ٬٠ْيخ ٫ڀَ كخؿزو ًّٔلزيخ ًىٌ ّٸٌٽ ّخ ػزٌٍه -

ًًٍّظو هڀٴو ًىڂ ّٸٌٿٌڅ ّخ ػزٌٍىڂ كظَ ّٸٲ ٫ڀَ حٿنخٍ ًّٸٌٽ ّخ ػزٌٍحه ًّٸٌٿٌڅ ّخ 
 ػزٌٍىڂ ٳْٸخٽ ٙ طي٫ٌح حٿٌْځ ػزٌٍح ًحكيح ًحى٫ٌح ػزٌٍح ٻؼَْح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٫ڀِ رن ُّي ٷخٽ أ٧نو ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ٿٌٜص أرِ ٣ڀلش أٗي ٫ڀَ حٿڄَ٘ٻْن ڃن ٳجش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حُٗحٍ اٿَ نٜٲ حٿٔخٵ ٳڀڄخ ٍأٍ ٗيس ًٿٺ ٫ڀَ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل-

 حٿڄٔڀڄْن ٷخٽ اٿَ حٿټ٬زْن ٙ هَْ ٳْڄخ أٓٴپ ڃن ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ٷخٽ=
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 ْو.ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّـخًُ ٬َٗه ٗلڄش أًن-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل رن  - 

 ؿزَ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ آّش حٿنٴخٵ رٰٞ حٕنٜخٍ ًآّش حّٗڄخڅ -

 كذ حٕنٜخٍ.
 حٿظْخف ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ  - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٿڄخ ٳظلض ڃټش ٷٔڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٰنخثڂ ٳِ -

ٷَّٖ ٳٸخٿض حٕنٜخٍ ىٌح ٿيٌ حٿ٬ـذ اڅ ٌْٓٳنخ طٸ٤َ ڃن ىڃخثيڂ ًاڅ ٯنخثڄنخ طَى ٫ڀْيڂ 
ٳزڀٮ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـڄ٬يڂ ٳٸخٽ ڃخ ىٌح حٿٌُ رڀٰنِ ٫نټڂ ٷخٿٌح ىٌ 

ُ رڀٰٺ ًٻخنٌح ٙ ّټٌرٌڅ ٳٸخٽ أڃخ طٌَٟڅ أڅ َّؿ٪ حٿنخّ رخٿينْخ ًطَؿ٬ٌڅ رٌَٓٽ حهلل حٿٌ
زخ ًٓڀټض حٕنٜخٍ ًحىّخ أً ٬ٗزخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ رٌْطټڂ ٿٌ ٓڀٺ حٿنخّ ًحىّخ أً ٬ٗ

 ٿٔڀټض ًحىُ حٕنٜخٍ أً ٬ٗذ حٕنٜخٍ.
 حٿظْخف ٷخٽ ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ - 
 ٷخٿض حٕنٜخٍ ٌّځ ٳظق ڃټش ًأ٤٫َ ٷَّ٘خ اڅ ىٌح حٿ٬ـذ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٷخٽ ٻنخ نؤطِ أنٔخ ًهزخُه  - 

ٍٷْٸخ ًٙ ٷخثڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌّڃخ ٻڀٌح ٳٌحهلل ڃخ أ٫ڀڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٍٯْٴخ 
 ٗخس ٓڄ٤ْخ كظَ ٿلٶ رَرو ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أنْ أڅ  - 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 اًح ن٬ْ أكيٻڂ ًىٌ ٳِ حٿٜٚس ٳڀْنَٜٱ ٳڀْنڂ.-
٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ػخرض - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿټپ ٯخىٍ ٿٌحء ٌّځ حٿٸْخڃش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن رْ٪ حٿؼڄَس كظَ طِىٌ ٫ًن رْ٪ حٿ٬نذ كظَ -

 ٌّٔى ٫ًن رْ٪ حٿلذ كظَ ّ٘ظي.
 نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ رَ٘ رن حٿڄٴ٠پ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػ - 
ڃخ ٓڄ٬ظو ّليع كيّؼخ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ ٷخٽ أً ٻڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ حٕكٌٙ كيػنخ ّلَْ رن حٿلَع حٿظْڄِ - 

 ٫ن ٫ڄًَ رن ٫خڃَ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ػٚع ٫ن ُّخٍس حٿٸزٌٍ ٫ًن ٿلٌځ حٕٟخكِ -

ٳٌٵ ػٚع ٫ًن ىٌه حٕنزٌس ٳِ ح٫ًْٕش ٷخٽ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي ًٿٺ 
أنيخ طَٵ حٿٸڀٌد ًطيڃ٪ أٙ أنِ ٻنض نيْظټڂ ٫ن ػٚع نيْظټڂ ٫ن ُّخٍس حٿٸزٌٍ ػڂ ريح ٿِ 

حٿ٬ْن ٳًًٍِىخ ًٙ طٸٌٿٌح ىـًَح نيْظټڂ ٫ن ٿلٌځ حٕٟخكِ ٳٌٵ ػٚع ػڂ ريح ٿِ أڅ حٿنخّ 
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ٴيڂ ًَّٳ٬ٌڅ ٿٰخثزيڂ ٳټڀٌح ًأڃٔټٌح ڃخ ٗجظڂ ًنيْظټڂ ٫ن ىٌه ّزظٌٰڅ أىڃيڂ ًّظلٴٌڅ ْٟ
 ح٫ًْٕش ٳخَٗرٌح ٳْڄخ ٗجظڂ ڃن ٗخء أًٻؤڅ ٓٸخءه ٫ڀَ اػڂ.

كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ أرٌ ٍر٬ْش ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل  - 
ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀَ أ٫َحرِ ٬ٌّىه ًىٌ ڃلڄٌځ ٳٸخٽ ٻٴخٍس 

٣ًيٌٍ ٳٸخٽ ح٫َٕحرِ رپ كڄَ طٴٌٍ ٫ڀَ ْٗن ٻزَْ طَِّه حٿٸزٌٍ ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ًطَٻو.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٷخٽ كيػنِ حٓڄ٬ْپ رن ٫زي حهلل رن  كيػنخ ٫زي - 
 أرِ ٣ڀلش حٕنٜخٍُ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=

 ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َٝ ٫ڀْو ٣ْذ ٳَىه ٷ٢.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
 أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُؿَ ٫ن حٿَ٘د ٷخثڄخ ٷخٽ ٳٸڀض ٳخٕٻپ ٷخٽ أَٗ ًأهزغ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ  - 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ ٓٴَ ٳؤطِ ربنخء ڃن ڃخء ٳَ٘د ٳِ ٍڃ٠خڅ ًحٿنخّ 
 ّن٨ًَڅ.

 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى كيػنخ كڄْي ٷخٽ= كيػنخ - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ اڅ أرخ ڃٌَٓ حٓظلڄڀنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳلڀٲ ٙ -

ّلڄڀنخ ػڂ كڄڀنخ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ كڀٴض أڅ ٙ طلڄڀنخ ػڂ كڄڀظنخ ٷخٽ ًأنخ أكڀٲ رخهلل ٫ِ 
 ًؿپ ٕكڄڀنټڂ.

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ كڄْي ٬ًْٗذ رن حٿلزلخد كيػنخ ٫زي ح - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

اڅ حٿيؿخٽ أ٫ٌٍ ًاڅ ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ ٿْْ رؤ٫ٌٍ رْن ٫ْنْو ٹ ٱ ٍ ّٸَإه ٻپ ڃئڃن -
 ٷخٍة ًٯَْ ٷخٍة ًٷي ٷخٽ كڄخى أ٠ّخ ڃټظٌد رْن ٫ْنْو.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ كڄْي ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ كيػنخ ٫زي  - 
 ٷخٽ=

ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ًٿيڂ ٌّڃخڅ ّڀ٬زٌڅ ٳْيڄخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ىٌحڅ حٿٌْڃخڅ ٷخٿٌح ٻنخ نڀ٬ذ ٳْيڄخ ٳِ حٿـخىڀْش ٷخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي 

 خ هَْح ڃنيڄخ ٌّځ حٿٴ٤َ ًٌّځ حٿنلَ.أريٿټڂ ريڄ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ڃخ ٻخڅ ٗوٚ أكذ اٿْيڂ ٍإّش ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخنٌح اًح ٍأًه ٿڂ -

 ّٸٌڃٌح ٿڄخ ٬ّڀڄٌڅ ڃن ٻَحىْظو ٿٌٿٺ.
 ِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ أنو ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
ٿڄخ أٷزپ أىپ حٿْڄن ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ؿخءٻڂ أىپ حٿْڄن ىڂ أٍٵ ڃنټڂ -

 ٷڀٌرخ ٷخٽ أنْ ًىڂ أًٽ ڃن ؿخء رخٿڄٜخٳلش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ= -
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ٷڀض ٕنْ أُ حٿڀزخّ ٻخڅ أكذ أً أ٫ـذ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أنزؤنخ ٷظخىس ٷخٽ -
 ًٓڀڂ ٷخٽ حٿلزَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أنْ  - 
 رن ڃخٿٺ

أڅ ڃڀٺ حٿًَځ أىيٍ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٔظٸش ڃن ٓنيّ ٳټؤنِ أن٨َ اٿَ -
طٌرٌرخڅ ڃن ٣ٌٿيڄخ ٳـ٬پ حٿٸٌځ ّڀظڄٌٔنيخ ًّٸٌٿٌڅ أنِٿض ٫ڀْٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌه ڃن  ّيّيخ

حٿٔڄخء ٷخٽ ًڃخ ٬ّـزټڂ ڃنيخ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿڄنيّپ ڃن ڃنخىّپ ٬ٓي رن ڃ٬خً ٳِ حٿـنش 
ػڂ ر٬غ ريخ اٿَ ؿ٬ٴَ ٷخٽ ٳڀزٔيخ ؿ٬ٴَ ػڂ ؿخء ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  هَْ ڃن ىٌه

 .ر٬غ ريخ اٿْٺ ٿظڀزٔيخ ٷخٽ ٳڄخ أٛن٪ ريخ ٷخٽ حر٬غ ريخ اٿَ أهْٺ حٿنـخًِٗٓڀڂ انِ ٿڂ أ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّنزٌ حٿظڄَ ًحٿزَٔ ؿڄ٬ْخ.-
كيػنخ ٷظخىس كيػنخ أنْ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ  - 

 ريِ ٳِ كيّؼو ٷخٽ=
أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ ڃن أىپ حٿـنش أكي َّٔه َّؿ٪ -

ًٷخٽ ريِ أڅ َّؿ٪ اٿَ حٿينْخ ًٿو ٫َ٘س أڃؼخٿيخ اٙ حٿ٘يْي ٳبنو ًى ٿٌ أنو ٍؿ٪ ٷخٽ ريِ 
 ٍؿ٪ اٿَ حٿينْخ ٳخٓظ٘يي ٿڄخ ٍأٍ ڃن حٿٴ٠پ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل كي - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ٙ ّئڃن ٫زي كظَ ّلذ ٕهْو حٿڄٔڀڂ ڃخ ّلزو ٿنٴٔو ڃن حٿوَْ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٷخٽ= - 
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿڂ ّزڀٮ ًٿٺ انڄخ ٻخڅ ْٗجخ ٷڀض ٕنْ رن ڃخٿٺ أه٠ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛ-

 ٳِ ٛيٯْو ًٿټن أرٌ رټَ ه٠ذ رخٿلنخء ًحٿټظڂ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس أنزؤنخ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 =ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ
 ٿٌ ط٬ڀڄٌڅ ڃخ أ٫ڀڂ ٿ٠لټظڂ ٷڀْٚ ًٿزټْظڂ ٻؼَْح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل  - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ٫ڀَ ٍؿپ ٌّٔٵ رينش ٳٸخٽ حٍٻزيخ ٷخٽ انيخ رينش ٷخٽ -

 ًّڀٺ حٍٻزيخ.
ِ ٳِ كيّؼو ٷخٽ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ ري - 

 ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٙ ٫يًٍ ًٙ ٣َْس ٬ًّـزنِ حٿٴخٽ حٿټڀڄش حٿ٤ْزش ًحٿټڀڄش حٿٜخٿلش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أُ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل  - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه.
 كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحٍع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
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ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظنٴْ ٳِ حٿَ٘حد ػٚع ڃَحص ًّٸٌٽ انو أًٍٍ -
 ًأڃَأ أً أرَأ ٷخٽ أنْ ًأنخ أطنٴْ ٳِ حٿَ٘حد ػٚػخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ٫زي حٿَكڄن حٕٛڂ ٷخٽ= - 
ٓجپ أنْ ٫ن حٿظټزَْ ٳِ حٿٜٚس ًأنخ أٓڄ٪ ٳٸخٽ ّټزَ اًح ٍٻ٪ ًاًح ٓـي ًاًح ٍٳ٪ ٍأٓو -

ڃن حٿٔـٌى ًاًح ٷخځ رْن حٿَٻ٬ظْن ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو كټْڂ ٫ڄن طلٴ٦ ىٌح ٷخٽ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرِ رټَ ٫ًڄَ ػڂ ٓټض ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو كټْڂ ٫ًؼڄخڅ ٷخٽ ٫ًؼڄخڅ.

يػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى كيػنخ حٿڄَْٰس رن ُّخى حٿؼٸٴِ ٓڄ٪ أنْ كيػنخ ٫زي حهلل ك - 
 رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=

 اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ اّڄخڅ ٿڄن ٙ أڃخنش ٿو ًٙ ىّن ٿڄن ٙ ٫يي ٿو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل  - 

 و ًٓڀڂ ٷخٽ=٫ڀْ
 ؿخىيًح حٿڄَ٘ٻْن رؤڃٌحٿټڂ ًأنٴٔټڂ ًأٿٔنظټڂ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
نِٿض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انخ ٳظلنخ ٿٺ ٳظلخ ڃزْنخ اٿَ آهَ حّٓش ڃَؿ٬و ڃن -

َِ آّش ىِ أكذ اٿَ ڃن حٿينْخ ًڃخ حٿليّزْش ًأٛلخرو ڃوخٿ٤ٌح حٿلِڅ ًحٿټآ رش ٳٸخٽ نِٿض ٫ڀ
ٳْيخ ؿڄ٬ْخ ٳڀڄخ طٚىخ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ ىنْجخ ڃَّجخ ٷي رْن حهلل 

ٿٺ ڃخًح ّٴ٬پ رٺ ٳڄخًح ّٴ٬پ رنخ ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ حّٓش حٿظِ ر٬يىخ ٿْيهپ حٿڄئڃنْن 
 كظَ هظڂ حّٓش. ًحٿڄئڃنخص ؿنخص طـَُ ڃن طلظيخ حٕنيخٍ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس أڅ أنْ رن ڃخٿٺ أهزَه أڅ  - 
حٿِرَْ رن حٿ٬ٌحځ ٫ًزي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٗټٌ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٸڄپ 

 ٳَهٚ ٿيڄخ ٳِ ٷڄْٚ حٿلََّ ٳِ ٯِحس ٿيڄخ.
 خڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴ - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷنض ٗيَح ػڂ طَٻو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ
أڅ كخىّخ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸخٽ ٿو أنـ٘ش ٷخٽ ًٻخڅ كٔن حٿٌٜص ٷخٽ ٳٸخٽ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍّيٹ ّخ أنـ٘ش ٙ طټَٔ حٿٸٌحٍَّ ٷخٽ ٷظخىس ٬ّنِ ٬ٟٴش حٿنٔخء.حٿنزِ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ كيػنِ أنْ - 
أڅ هْخ٣خ رخٿڄيّنش ى٫خ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬٤خڃو ٷخٽ ٳبًح هزِ ٬َْٗ ربىخٿش ٓنوش -

َأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّـزو حٿٸ٩َ ٷخٽ أنْ ٿڂ ِّٽ حٿٸ٩َ ًاًح ٳْيخ ٷ٩َ ٷخٽ ٳ
 ٬ّـزنِ ڃنٌ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّـزو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ ٬ّنِ حٿڄِنِ ٷخٽ= - 
ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٓڄ٬ض ٤٫خء ٬ّنِ حرن أرِ ڃْڄٌنش ّليع ًٙ أ٫ڀڄو اٙ ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓ-

٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ َّٳ٪ اٿْو ٷٜخٙ ٷ٢ اٙ أڃَ رخٿ٬ٴٌ ٷخٽ حرن رټَ ٻنض أكيػو ٫ن أنْ ٳٸخٿٌح 
 ٿو ٫ن أنْ ٙ ٗٺ ٳْو ٳٸڀض ٙ أ٫ڀڄو اٙ ٫ن أنْ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٷظخىس ًػخرض ًكڄْي ٫ن أنْ أڅ  - 
حٿنٴْ ٳٸخٽ حٿلڄي هلل كڄيح ٻؼَْح ٣ْزخ ڃزخٍٻخ ٳْو ٳڀڄخ  ٍؿٚ ؿخء ٳيهپ حٿٜٲ ًٷي كٴِه

ٷ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚطو ٷخٽ أّټڂ حٿڄظټڀڂ رخٿټڀڄخص ٳؤٍځ حٿٸٌځ ٳٸخٽ أّټڂ 
حٿڄظټڀڂ ريخ ٳبنو ٿڂ ّٸپ اٙ هَْ ٳٸخٽ حٿَؿپ ؿجض ًٷي كٴِنِ حٿنٴْ ٳٸڀظيخ ٳٸخٽ ٿٸي ٍأّض 

٬يخ ًُحى كڄْي ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حػنِ ٫َ٘ ڃڀټخ ّزظيًٍنيخ أّيڂ َّٳ
ٳڀْٜپ ڃخ أىٍٹ ًٿْٸٞ ڃخ ٓزٸو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ؿخء أكيٻڂ ٳڀْڄٖ ٫ڀَ نلٌ ڃخ ٻخڅ ّڄِ٘ 

 ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًحٍٗڃخځ حٿٔټٌص.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ أٛلخد  - 

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخنٌح ّٸٌٿٌڅ=حٿنزِ ٛڀَ حهلل
ًىڂ ّلٴًَڅ حٿونيٵ نلن حٿٌّن رخ٬ٌّح ڃلڄيح ٫ڀَ حٗٓٚځ ڃخ رٸْنخ أريح ًڅ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿڀيڂ اڅ حٿوَْ هَْ حٓهَس ٳخٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًحٿڄيخؿَس ًأطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انڄخ ٫ڀْو ًٓڀڂ روزِ ٬َْٗ ٫ڀْو اىخٿش ٓنوش ٳؤٻڀٌح ڃنيخ ًٷخٽ حٿنزِ ٛڀ

 حٿوَْ هَْ حٓهَس.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ نوخڃش ٳِ ٷزڀش حٿڄٔـي ٳلټيخ رْيه.-
ٿنزِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أهزَنِ ػخرض ٫ن أنْ أڅ ح - 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣خٱ ٫ڀَ نٔخثو ٳِ ٿْڀش ًحكيس أؿڄ٪ ىټٌح ًٍرڄخ ٷخٽ كڄخى ٳِ ٌّځ 
 ًحكي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٌّځ أكي حٿڀيڂ اڅ ط٘ؤ ٙ ط٬زي ٳِ حٍٕٝ.-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أهزَنِ ػخرض ٫ن أنْكي - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّٜځ كظَ ّٸخٽ ٷي ٛخځ ًّٴ٤َ كظَ ّٸخٽ ٷي -

 أٳ٤َ ًٷي ٷخٽ ڃَس أٳ٤َ أٳ٤َ أٳ٤َ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ڃؼپ ىٌح. - 
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ=كي - 
أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ َّْٰ ٫ني ٛٚس -

حٿٴـَ ٳټخڅ ّٔظڄ٪ ٳبڅ ٓڄ٪ أًحنخ أڃٔٺ ًاٙ أٯخٍ ٳخٓظڄ٪ ًحص ٌّځ ٳٔڄ٪ ٍؿٚ ّٸٌٽ حهلل 
 اٿو اٙ حهلل ٳٸخٽ هَؿض ڃن حٿنخٍ.أٻزَ حهلل أٻزَ ٳٸخٽ ٫ڀَ حٿٴ٤َس ٳٸخٽ أٗيي أڅ ٙ 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أًٍ اٿَ ٳَحٗو ٷخٽ حٿلڄي هلل حٿٌُ أ٬٣ڄنخ -

 ًٓٸخنخ ًٻٴخنخ ًآًحنخ ًٻڂ ڃڄن ٙ ٻخٳِ ٿو ًٙ ڃئًُ.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أهزَنِ ػخرض ٫ن أنْ كيػنخ ٫ز - 

 ٷخٽ=
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ڃَ رِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ أٿ٬ذ ڃ٪ حٿٜزْخڅ ٳٔڀڂ ٫ڀْنخ ػڂ ى٫خنِ ٳز٬ؼنِ اٿَ -
كخؿش ٳـجض ًٷي أر٤ؤص ٫ن أڃِ ٳٸخٿض ڃخ كزٔٺ أّن ٻنض ٳٸڀض ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ٳٸخٿض أُ رنِ ًڃخ ىِ ٳٸڀض انيخ َٓ ٷخٿض ٙ طليع رَٔ ٌٍٓٽ حهلل  ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ كخؿش
 ٷخٽ ًحهلل ّخ ػخرض ٿٌ ٻنض كيػض رو أكيح ٿليػظٺ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكيح ػڂ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

أٿڂ آطټڂ ٟٚٙ ٳييحٻڂ حهلل رِ ًأ٫يحء ٳؤٿٲ حهلل ٫ِ ًؿپ رْن ٷڀٌرټڂ رِ  ّخ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ-
ػڂ ٷخٽ ٿيڂ أٙ طٸٌٿٌڅ أطْظنخ ٣َّيح ٳآًّنخٹ ًهخثٴخ ٳؤڃنخٹ ًڃوًٌٙ ٳنَٜنخٹ ٳٸخٿٌح رپ هلل 

 حٿڄن ٫ڀْنخ ًٿٌَٓٿو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ= - 
نْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٛپ ٳِ ٍڃ٠خڅ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أ-

ٳٌحٛپ نخّ ڃن أٛلخرو ٳؤهزَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌٿٺ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٿٌ ڃي ٿِ حٿ٘يَ ٿٌحٛڀض ًٛخٙ ّي٩ حٿڄظ٬ڄٸٌڅ ط٬ڄٸيڂ انِ أ٧پ ٬٤ّڄنِ ٍرِ 

 ًّٔٸْنِ.
خڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴ - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٌّځ أكي ًىٌ ّٔڀض حٿيځ ٫ن ًؿيو ًىٌ ّٸٌٽ ٻْٲ ّٴڀق ٷٌځ ٗـٌح نزْيڂ ًٻًَٔح ٍرخ٫ْظو -

ًىٌ ّي٫ٌىڂ اٿَ حهلل ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿْْ ٿٺ ڃن حٕڃَ ِٗء أً ّظٌد ٫ڀْيڂ أً ٬ٌّريڂ 
 ٳبنيڂ ٧خٿڄٌڅ.

  كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل - 
أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ أنْ رن حٿن٠َ طْٰذ ٫ن ٷظخٽ ريٍ ٳٸخٽ طْٰزض ٫ن أًٽ ڃ٘يي -

ٗييه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿجن ٍأّض ٷظخٙ ٿَّْن حهلل ڃخ أٛن٪ ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ أكي حنيِځ 
٬خً ڃنيِڃخ ٳٸخٽ ّخ أرخ ٫ڄًَ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷزپ أنْ ٳَأٍ ٬ٓي رن ڃ

لڄپ كظَ ٷظپ ٳٸخٽ ٬ٓي رن ٌحٿٌُ نٴِٔ رْيه انِ ٕؿي ٍّق حٿـنش ىًڅ أُكي ٳأّن أّن ٷڂ ٳ
ڃ٬خً ٳٌحٿٌُ نٴِٔ رْيه ڃخ حٓظ٬٤ض ڃخ حٓظ٤خ٩ ٳٸخٿض أهظو ڃخ ٫َٳض أهِ اٙ رزنخنو ًٿٸي 

ؤنِٽ حهلل ٻخنض ٳْو ر٠٪ ًػڄخنٌڅ َٟرش ڃن رْن َٟرش رْٔٲ ًٍڃْش رٔيڂ ٬٣ًنش رَڃق ٳ
 ٫ِ ًؿپ ٳْو ٍؿخٽ ٛيٷٌح ڃخ ٫خىيًح حهلل ٫ڀْو اٿَ ٷٌٿو ًڃخ ريٿٌح طزيّٚ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ حٿ٠٬زخء ٻخنض ٙ طٔزٶ ٳـخء أ٫َحرِ ٫ڀَ ٷ٬ٌى ٿو ٳٔخرٸيخ ٳٔزٸيخ ح٫َٕحرِ ٳټخڅ ًٿٺ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ  حٗظي ٫ڀَ أٛلخد
 كٸخ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ٙ َّٳ٪ ْٗجخ ڃن ىٌه حٿينْخ اٙ ٬ًٟو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ= - 
څ رٚء ٳِ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّئطَ رؤٗي حٿنخّ ٻخ-

حٿينْخ ڃن أىپ حٿـنش ٳْٸٌٽ أٛزٌٰه ٛزٰش ٳِ حٿـنش ٳْٜزٌٰنو ٳْيخ ٛزٰش ٳْٸٌٽ حهلل ٫ِ 
ًؿپ ّخ حرن آىځ ىپ ٍأّض رئٓخ ٷ٢ أً ْٗجخ طټَىو ٳْٸٌٽ ٙ ٫ًِطٺ ڃخ ٍأّض ْٗجخ أٻَىو 
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ن٬ڂ حٿنخّ ٻخڅ ٳِ حٿينْخ ڃن أىپ حٿنخٍ ٳْٸٌٽ حٛزٌٰه ٳْيخ ٛزٰش ٳْٸٌٽ ّخ حرن ٷ٢ ػڂ ّئطَ رؤ
 .ىځ ىپ ٍأّض هَْح ٷ٢ ٷَس ٫ْن ٷ٢ ٳْٸٌٽ ٙ ٫ًِطٺ ڃخ ٍأّض هَْح ٷ٢ ًٙ ٷَس ٫ْن ٷ٢آ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ارڀْْ ٿڄخ هڀٶ حهلل ٫ِ ًؿپ آىځ ٌٍٛه ػڂ طَٻو ٳِ حٿـنش ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّظَٻو ٳـ٬پ -

 ٤ّْٲ رو ٳڀڄخ ٍآه أؿٌٱ ٫َٱ أنو هڀٶ ٙ ّظڄخٿٺ.
 =أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٷخٽكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
ٷْپ ٕنْ ىپ ٗخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ ٗخنو حهلل رخٿْ٘ذ ڃخ ٻخڅ ٳِ -

 ٍأٓو ًٿلْظو اٙ ٓز٪ ٫َ٘س أً ػڄخڅ ٫َ٘س.
أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ى٘خځ رن ُّي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 ٷخٽ=
أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤم ٿْلنټو ٳِ حٿڄَري ٷخٽ ٳَأّظو ّٔڂ ْٗخىخ أكٔزو ٷخٽ ٳِ -

 آًحنيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ٷخٽ=
ٳبڅ طٌّٔش حٿٜٲ ڃن طڄخځ حٿٜٚس ٷخٽ ٫زي حهلل أ٧نو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ًٌٓح ٛٴٌٳټڂ -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ أكٔذ أنِ ٷي أٓٸ٤ظو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ أنزؤنخ هخٿي رن حٿلَع كيػنخ ى٘خځ رن كٔخڅ ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ىىٸخڅ ٫ن أنْ
 ٘ڄخٿو.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّؤٻپ حٿَؿپ ر-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أنيڂ ٓؤٿٌ  - 

نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ كظَ أؿييًه رخٿڄٔؤٿش ٳوَؽ ًحص ٌّځ ٳ٬ٜي حٿڄنزَ ٳٸخٽ 
ٙ طٔؤٿٌنِ حٿٌْځ ٫ن ِٗء اٙ أنزؤطټڂ رو ٳؤٗٴٶ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ 

ٳخ ّټٌڅ رْن ّيُ أڃَ ٷي ك٠َ ٷخٽ ٳـ٬ڀض ٙ أٿظٴض ّڄْنخ ًٙ ٗڄخٙ اٙ ًؿيص ٻپ ٍؿپ ٙ
ٍأٓو ٳِ ػٌرو ّزټِ ٳؤن٘خ ٍؿپ ٻخڅ ّٚكَ ٳْي٫َ اٿَ ٯَْ أرْو ٳٸخٽ ّخ نزِ حهلل ڃن أرِ 
ٷخٽ أرٌٹ كٌحٳش ٷخٽ ػڂ ٷخځ ٫ڄَ أً ٷخٽ ػڂ أن٘ؤ ٫ڄَ ٳٸخٽ ٍْٟنخ رخهلل ٍرخ ًرخٗٓٚځ ىّنخ 

ٙ ٫خثٌح رخهلل ڃن َٗ حٿٴظن ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ أٍ ٻخٿٌْځ ًرڄلڄي ٌٍٓ
 حٿوَْ ًحٿَ٘ ٷ٢ ٌٍٛص ٿِ حٿـنش ًحٿنخٍ كظَ ٍأّظيڄخ ىًڅ ىٌح حٿلخث٢.ٳِ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رڄؼڀو  - 
 ٷخٽ=

 ليّغ اًح ٓجپ ٫ن ىٌه حّٓش ٙ طٔؤٿٌح ٫ن أٗخء اڅ طزي ٿټڂ طٔئٻڂ.ًٻخڅ ٷظخىس ٌّٻَ ىٌح حٿ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ حَٓثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن رَّي  - 

 رن أرِ ڃَّڂ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿي٫خء ٙ َّى رْن حًٕحڅ ًحٗٷخڃش ٳخى٫ٌح.-



  

 

 

Page 361 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن حٿلـخؽ أنزؤنخ كخطڂ رن حٓڄ٬ْپ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن  - 
 ػخرض رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٷخٽ=

٣ڀزنخ ٫ڀڂ حٿ٬ٌى حٿٌُ ٳِ ڃٸخځ حٗڃخځ ٳڀڂ نٸيٍ ٫ڀَ أكي ٌّٻَ ٿنخ ٳْو ْٗجخ ٷخٽ ڃ٬ٜذ -
اٿِ أنْ رن  ٳؤهزَنِ ڃلڄي رن ڃٔڀڂ رن حٿٔخثذ رن هزخد ٛخكذ حٿڄٸٌٍٜس ٳٸخٽ ؿڀْ

ڃخٿٺ ٌّڃخ ٳٸخٽ ىپ طيٍُ ٿَڂ ٛن٪ ىٌح ًٿڂ أٓؤٿو ٫نو ٳٸڀض ٙ ًحهلل ڃخ أىٍُ ٿڂ ٛن٪ ٳٸخٽ 
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٠ّ٪ ٫ڀْو ّڄْنو ػڂ ّڀظٴض اٿْنخ ٳٸخٽ حٓظًٌح أنْ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛ

 .ًح٫يٿٌح ٛٴٌٳټڂ
 نْ رن ڃخٿٺكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أ - 
أڅ حٿزَحء رن ڃخٿٺ ٻخڅ ّليً رخٿَؿخٽ ًأنـ٘ش ّليً رخٿنٔخء ًٻخڅ كٔن حٿٌٜص ٳليح -

 ٳؤ٫نٸض حٗرپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أنـ٘ش ًٍّيح ٌٓٷٺ رخٿٸٌحٍَّ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٯٔخڅ رن حٿَرْ٪ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ًكڄْي ٫ن أنْ  - 

 ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=أڅ حٿنزِ ٛ
 كٴض حٿـنش رخٿڄټخٍه ًكٴض حٿنخٍ رخٿ٘يٌحص.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي ٷخٽ أهزَنِ أڃْش رن ٗزپ ٫ن ٫ؼڄخڅ حرن  - 

 رًًٌّو ٷخٽ=
هَؿض اٿَ حٿڄيّنش ڃ٪ ٫ڄَ رن ِّّي ٫ًڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫خڃپ ٫ڀْيخ ٷزپ أڅ ّٔظوڀٲ -

ڃخٿٺ ًٻخڅ رو ًٟق ٗيّي ٷخٽ ًٻخڅ ٫ڄَ ّٜڀِ رنخ ٳٸخٽ أنْ ڃخ ٷخٽ ٳٔڄ٬ض أنْ رن 
 ٍأّض أكيح أٗزو ٛٚس رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ىٌح حٿٴظَ ٻخڅ ّوٴٲ ٳِ طڄخځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ىٚٽ رن أرِ ىحًى ٬ّنِ حٿلز٤ِ  - 
 ِ أرِ ٷخٽ=أرٌ ى٘خځ ٷخٽ أهِ ىًَڅ رن أرِ ىحًى كيػن

أطْض أنْ رن ڃخٿٺ ٳٸڀض ّخ أرخ كڄِس اڅ حٿڄټخڅ ر٬ْي ًنلن ٬ّـزنخ أڅ ن٬ٌىٹ ٳَٳ٪ ٍأٓو -
ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أّڄخ ٍؿپ ٫خى ڃ٠َّخ ٳبنڄخ ّوٌٝ ٳِ 

حٿَكڄش ٳبًح ٷ٬ي ٫ني حٿڄَّٞ ٯڄَطو حٿَكڄش ٷخٽ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح حٿٜلْق حٿٌُ 
 .ڃخٿو ٷخٽ طل٢ ٫نو ًنٌروّٞ ٳخٿڄَّٞ ٬ٌّى حٿڄَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ  - 
 رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ=

 حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن ٫ڀڂ ٙ ّنٴ٪ ٫ًڄپ ٙ َّٳ٪ ًٷڀذ ٙ ّو٘٪ ًٷٌٽ ٙ ّٔڄ٪.-
 كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ٓٚځ ٬ّنِ حرن ڃٔټْن ٫ن ػخرض كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٷخٽ=
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ هيڃض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َ٘ ٓنْن ٳڄخ ٷخٽ ٿِ -

 أٱ ٷ٢ ًٙ ٷخٽ ٿَڂ ٛن٬ض ٻٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ٓٚځ ٫ن ٫ڄَْ رن ڃ٬يحڅ ٫ن  - 

 ن ڃخٿٺ ٷخٽ=أنْ ر
 ٗيي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿْڄش ڃخ ٳْيخ هزِ ًٙ ٿلڂ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي كيػنخ ٛيٷش ٛخكذ حٿيٷْٶ ٫ن أرِ  - 
 ٫ڄَحڅ حٿلٌنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

٬خنش ًٷض ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٷٚ حٿ٘خٍد ًطٸڀْڂ ح٧ٕٴخٍ ًكڀٶ حٿ-
 أٍر٬ْن ٌّڃخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ِّّي رن أرِ ٛخٿق ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيهپ نخّ حٿنخٍ كظَ اًح -

 ٛخًٍح ٳلڄخ أىهڀٌح حٿـنش ٳْٸٌٽ أىپ حٿـنش ڃن ىئٙء ٳْٸخٽ ىئٙء حٿـينڄٌْڅ.
 ِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 
 ٓڄ٬ض نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح أرَٜىڂ أىپ حٿـنش ٷخٿٌح ىئٙء حٿـينڄٌْڅ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس - 
َ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٻخنٌح ّٔظٴظلٌڅ ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرخ رټ-

 حٿٸَحءس رخٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن  - 

أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٠ّلِ رټزْ٘ن أڃڀلْن أٷَنْن ًّټزَ 
 ڃو ٫ڀَ ٛٴخكيڄخ.ًٿٸي ٍأّظيڄخ ٌّرليڄخ رْيه ًح٬ٟخ ٷي

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٍهٚ أً أٍهٚ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ًحٿِرَْ رن حٿ٬ٌحځ ٳِ -
 ٿزْ حٿلََّ ڃن كټش ٻخنض ريڄخ.

لڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي اڃٚء ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ - 
 ڃخٿٺ

أڅ ٫ٍٚ ٫ًْٜش ًًٻٌحڅ ًرنِ ٿلْخڅ أطٌ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزًَه أنيڂ ٷي -
أٓڀڄٌح ًحٓظڄيًح ٫ڀَ ٷٌڃيڂ ٳؤڃيىڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٔز٬ْن ڃن حٕنٜخٍ 

څ رخٿنيخٍ ًّٜڀٌڅ رخٿڀْپ كظَ اًح ٻخنٌح ٷخٽ ٻنخ نٔڄْيڂ حٿٸَحء ٳِ ُڃخنيڂ ًٻخنٌح ّلظ٤زٌ
ٸظڀٌىڂ ٳٸنض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗيَح ّي٫ٌ ٫ڀَ ىٌه ح ريڂ ٳرزجَ ڃ٬ٌنش ٯيًٍ

حٕكْخء ٫ْٜش ٫ًٍپ ًًٻٌحڅ ًرنِ ٿلْخڅ ًكيػنخ أنْ أنخ ٷَأنخ ريڂ ٷَآنخ رڀٌٰح ٫نخ ٷٌڃنخ 
 انخ ٷي ٿٸْنخ ٍرنخ ٫ِ ًؿپ ٳَِٟ ٫نخ ًأٍٟخنخ ػڂ نٔن أً ٍٳ٪.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن  - 
 ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن أنْ ٷخٽ=

أٷزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄِ٘ كظَ حنظيَ اٿَ حٿڄٔـي أً ٷَّزخ ڃنو أطخه ْٗن -
ٷخٽ حٿَؿپ ًحٿٌُ  أً ٍؿپ ٳٸخٽ ڃظَ حٿٔخ٫ش ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ أ٫يىص ٿيخ

ر٬ؼٺ رخٿلٶ نزْخ ڃخ أ٫يىص ٿيخ ڃن ٻؼَْ ٫ڄپ ٛٚس ًٙ ْٛخځ ًٿټنِ أكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ 
 أنض ڃ٪ ڃن أكززض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ رن حٓڄ٬ْپ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن أٌّد ًى٘خځ  - 
 ٫ن ڃلڄي ٬ّنِ حرن َّْٓن ٫ن أنْ ٷخٽ=
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 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٓو رڄنَ أهٌ ٗٶ ٍأٓو حّٕڄن رْيه ٳڀڄخ ٳَ٭ ٿڄخ كڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
نخًٿنِ ٳٸخٽ ّخ أنْ حن٤ڀٶ ريٌح اٿَ أځ ٓڀْڂ ٳڀڄخ ٍأٍ حٿنخّ ڃخ هٜيخ رو ڃن ًٿٺ طنخٳٌٔح 
ٳِ حٿ٘ٶ حٓهَ ىٌح ّؤهٌ حٿِ٘ء ًىٌح ّؤهٌ حٿِ٘ء ٷخٽ ڃلڄي ٳليػظو ٫زْيس حٿٔڀڄخنِ ٳٸخٽ 

ٛٴَحء ًر٠ْخء أٛزلض ٫ڀَ ًؿو حٍٕٝ  يُ ڃنو ٬َٗس أكذ اٿِ ڃن ٻپٕڅ ّټٌڅ ٫ن
 .ًٳِ ر٤نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

هيڃض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔ٪ ٓنْن ٳڄخ ٷخٽ ٿِ ٷ٢ ٿِ٘ء ٛن٬ظو ٷ٢ أٓؤص -
 ًٙ رجْ ڃخ ٛن٬ض.

 حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ= كيػنخ ٫زي - 
ٓؤٿض أنٔخ ٻڂ ح٫ظڄَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ح٫ظڄَ أٍر٬خ ٫ڄَطو حٿظِ ٛيه -

حٿڄَ٘ٻٌڅ ٫نيخ ٳِ ًُ حٿٸ٬يس ٫ًڄَطو أ٠ّخ ڃن حٿ٬خځ حٿڄٸزپ ٳِ ًُ حٿٸ٬يس ٫ًڄَطو كْغ 
 و ڃ٪ كـظو.ٷٔڂ ٯنخثڂ كنْن ڃن حٿـ٬َحنش ٳِ ًُ حٿٸ٬يس ٫ًڄَط

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ أنزؤنخ آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش  - 
 ٫ن أنْ

أڅ أرخ ٣ڀلش أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳٸخٽ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
طنٴٸٌح ڃڄخ  ًٓڀڂ ڃخًح طٍَ نِٿض ىٌه حّٓش ٷخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٿن طنخٿٌح حٿزَ كظَ

طلزٌڅ ًانو ٿْْ ٿِ ڃخٽ أكذ اٿِ ڃن أٍِٟ رَْكخء ًانِ أطٸَد ريخ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ 
 . ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رن رن رَْكخء هَْ ٍحرق ٳٸٔڄيخ رْنيڂ كيحثٶٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ْٓي رن ُّي ٷخٽ كيػنِ حٿِرَْ رن حٿوَّض  - 
 رِ ٿزْي ٷخٽ=٫ن أ

أٍٓڀض حٿوْپ ُڃن حٿلـخؽ ًحٿلټْڂ رن أٌّد أڃَْ ٫ڀَ حٿزَٜس ٷخٽ ٳؤطْنخ حٿَىخڅ ٳڀڄخ -
ؿخءص حٿوْپ ٷڀنخ ٿٌ ڃڀنخ اٿَ أنْ رن ڃخٿٺ ٳٔؤٿنخه أٻنظڂ طَحىنٌڅ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

حىنٌڅ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطْنخه ًىٌ ٳِ ٷَٜه ٳِ حٿِحًّش ٳٔؤٿنيخ ٳٸڀنخ ّخ أرخ كڄِس أٻنظڂ طَ
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّحىن ٷخٽ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخڅ ٌٍٓٽ 

ن٬ڂ ًحهلل ٿٸي ٍحىن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٳَّ ٿو ّٸخٽ ٿو ٗـش ٳٔزٶ حٿنخّ 
 ٳخنظَ٘ ٿٌٿٺ ًأ٫ـزو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ= - 
٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٳِ  أنزؤنخ ػخرض-

حٿڄٔـي كزٚ ڃڄيًىح رْن ٓخٍّظْن ٳٸخٽ ڃخ ىٌح حٿلزپ ٳٸْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿلڄنش رنض ؿلٖ 
طٜڀِ ٳبًح أ٫ْض ط٬ڀٸض رو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿظٜپ ڃخ أ٣خٷض ٳبًح أ٫ْض 

 ٳڀظـڀْ.
رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ يػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 .ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄؼڀو
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ كيػنخ  - 
 كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ=

ٳ٘ٶ ٫ڀْيڂ ٳٸخٽ أً ٷخٽ ٻؤنو ٬ّنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حُٗحٍ اٿَ نٜٲ حٿٔخٵ -
 اٿَ حٿټ٬زْن ًٙ هَْ ٳِ أٓٴپ ڃن ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنِ  - 
آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش حٕنٜخٍُ ٷخٽ كيػنِ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ أٛخد حٿنخّ ٓنش 

ڂ ٷخٽ ٳزْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
ٷخځ أ٫َحرِ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىڀٺ حٿڄخٽ ًؿخ٩ حٿ٬ْخٽ ٳخى٩ حهلل أڅ ّٔٸْنخ ٳَٳ٪  ٌّځ حٿـڄ٬ش

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيّو ًڃخ نٍَ ٳِ حٿٔڄخء ٷ٫ِش ٳؼخٍ ٓلخد أڃؼخٽ حٿـزخٽ ػڂ 
 .٫ڀَ ٿلْظو ٳٌٻَ حٿليّغٿڂ ّنِٽ ٫ن ڃنزَه كظَ ٍأّنخ حٿڄ٤َ ّظلخىٍ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن  - 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ّيَځ حرن آىځ ًّ٘ذ ڃنو حػنظخڅ حٿلَٙ ٫ڀَ حٿڄخٽ ًحٿلَٙ ٫ڀَ حٿ٬ڄَ.-
ؤنخ كڄْي ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنز - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
اڅ حٿَؿپ ٿ٬ْڄپ حٿزَىش ڃن ٫ڄَه رخٿ٬ڄپ حٿٌُ ٿٌ ڃخص ٫ڀْو ىهپ حٿـنش ٳبًح ٻخڅ ٷزپ ڃٌطو -

طلٌٽ ٳ٬ڄپ ٫ڄپ أىپ حٿنخٍ ٳڄخص ٳيهپ حٿنخٍ ًاڅ حٿَؿپ ٿ٬ْڄپ حٿزَىش ڃن ٫ڄَه رخٿ٬ڄپ 
لٌٽ ٳ٬ڄپ ر٬ڄپ أىپ حٿـنش ٳڄخص ٳيهپ حٿٌُ ٿٌ ڃخص ٫ڀْو ىهپ حٿنخٍ ٳبًح ٻخڅ ٷزپ ڃٌطو ط

 حٿـنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ڃيَحڅ ٫ن أرِ  - 

 ٓٴْخڅ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټؼَ أڅ ّٸٌٽ ّخ ڃٸڀذ حٿٸڀٌد ػزض ٷڀزِ ٫ڀَ ىّنٺ -

ٌٍٓٽ حهلل أطوخٱ ٫ڀْنخ ًٷي آڃنخ رٺ ًرڄخ ؿجض رو ٷخٽ اڅ حٿٸڀٌد ٳٸخٽ ٿو أٛلخرو ًأىڀو ّخ 
 رْي حهلل ٫ِ ًؿپ ّٸڀزيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٳٌٻَ كيّؼخ ٷخٽ ًأنزؤنخ ٫زْي  - 
 حهلل رن أرِ رټَ ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 و.ىٌح حرن آىځ ًىٌح أؿڀو ًػڂ أڃڀ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّـزو حٿَإّخ حٿلٔنش ٍرڄخ ٷخٽ ٍأٍ أكي ڃنټڂ ٍإّخ -

ٳبًح ٍأٍ حٿَإّخ حٿَؿپ حٿٌُ ٙ ٬َّٳو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٽ ٫نو ٳبڅ ٻخڅ 
ٻخڅ أ٫ـذ ٿَإّخه اٿْو ٳـخءص اٿْو حڃَأس ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٍأّض ٻؤنِ ٿْْ رو رؤّ 

ًؿزش حٍطـض ٿيخ حٿـنش ٳٚڅ رن ٳٚڅ ًٳٚڅ رن ٳٚڅ كظَ ٫يص حػنِ  ىهڀض حٿـنش ٳٔڄ٬ض
٫َ٘ ٍؿٚ ٳـِء ريڂ ٫ڀْيڂ ػْخد ٣ڀْ ط٘وذ أًىحؿيڂ ىڃخ ٳٸْپ حًىزٌح ريڂ اٿَ نيَ 

ڃن  و ًؿٌىيڂ ڃؼپ حٿٸڄَ ٿْڀش حٿزيٍ ػڂ أطٌح رټَحِٓحٿزْيم أً حٿزْيف ٳٰڄٌٔح ٳْو ٳوَؿٌح ڃن
ًىذ ٳ٬يًح ٫ڀْيخ ًأطٌح رٜلٴش ٳؤٻڀٌح ڃنيخ ّٸڀزٌنيخ ٿ٘ٶ اٙ أٻڀٌح ٳخٻيش ڃخ أٍحىًح ًؿخء 
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حٿزَْ٘ ڃن طڀٺ حٿَّٔش ٳٸخٽ ٻخڅ ڃن أڃَنخ ٻٌح ًٻٌح ًأْٛذ ٳٚڅ ًٳٚڅ كظَ ٫ي حػنِ 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀِ رخٿڄَأس ٷِٜ ٫ڀَ ٫َ٘ ٍؿٚ حٿٌّن ٫يص حٿڄَأس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

 .ٸٜض ٳٸخٽ ىٌ ٻڄخ ٷخٿضىٌح ٍإّخٹ ٳ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ٫زي حٿَكڄن حٕٛڂ ٷخٽ= - 
ٓجپ أنْ ٫ن حٿظټزَْ ٳِ حٿٜٚس ًأنخ أٓڄ٪ ٳٸخٽ ّټزَ اًح ٍٻ٪ ًاًح ٓـي ًاًح ٍٳ٪ ٍأٓو -

ٻ٬ظْن ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو كټْڂ ٫ڄن طلٴ٦ ىٌح ٷخٽ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ڃن حٿٔـٌى ًاًح ٷخځ رْن حٿَ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرِ رټَ ٫ًڄَ ػڂ ٓټض ٳٸخٽ ٿو كټْڂ ٫ًؼڄخڅ ٷخٽ ٫ًؼڄخڅ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ= - 
أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخځ اٿْو ٍؿپ ًىٌ ّو٤ذ ٳٌٻَه ٳَٳ٪ ّيّو ًأٗخٍ ٫زي 
 حٿ٬ِِّ ٳـ٬پ ٧يَىڄخ ڃڄخ ّڀِ ًؿيو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ًكڄْي  - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ِ ٛٚس حٿٴـَ ٳٸْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿَڂ ؿٌُص ٷخٽ ٓڄ٬ض رټخء ٛزِ ٳ٨ننض ؿٌُ ًحص ٌّځ ٳ-
أڅ أڃو ڃ٬نخ طٜڀِ ٳؤٍىص أڅ أٳَ٭ ٿو أڃو ًٷي ٷخٽ كڄخى أ٠ّخ ٳ٨ننض أڅ أڃو طٜڀِ ڃ٬نخ 

 ٳؤٍىص أڅ أٳَ٭ ٿو أڃو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳٌؿيطو ٫نيُ ٳِ ٯَْ ڃٌٟ٪ ٫ن ٫ڀِ رن ُّي  - 

 نْ رن ڃخٿٺ.ًكڄْي ًػخرض ٫ن أ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ= - 
أنزؤنخ كڄْي ٫ن حٿلٔن ٫ًن أنْ ٳْڄخ ّلٔذ كڄْي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

هَؽ ًىٌ ڃظٌٻت ٫ڀَ أٓخڃش رن ُّي ًىٌ ڃظٌٗق رؼٌد ٷ٤ن ٷي هخٿٲ رْن ٣َٳْو ٳٜڀَ 
 رخٿنخّ.

أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٗخًٍ كْغ رڀٰو اٷزخٽ أرِ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٳظټڀڂ أرٌ رټَ ٳؤ٫َٝ ٫نو ػڂ طټڀڂ ٫ڄَ ٳؤ٫َٝ -
٫نو ٳٸخٽ ٬ٓي رن ٫زخىس اّخنخ َّّي ٌٍٓٽ حهلل ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌ أڃَطنخ أڅ نو٠ْيخ حٿزلخٍ 

ٌ أڃَطنخ أڅ ن٠َد أٻزخىىخ اٿَ رَٹ حٿٰڄخى ٿٴ٬ڀنخ ٷخٽ كڄخى ٷخٽ ٓڀْڂ ٫ن حرن ٕه٠نخىخ ًٿ
ً رن ٬ْٓي حٿزٰڄخى؟؟ ٳنيد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخّ ٳخن٤ڀٸٌح ٫ٌڅ ٫ن ٫ڄَ

كظَ نِٿٌح ريٍح ًًٍىص ٫ڀْيڂ ًٍحّخ ٷَّٖ ًٳْيڂ ٯٚځ أٌٓى ٿزنِ حٿلـخؽ ٳؤهًٌه ًٻخڅ 
ڃخٿِ ٫ڀڂ رؤرِ  ٓڀڂ ّٔؤٿٌنو ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ًأٛلخرو ٳْٸٌٽأٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

ٓٴْخڅ ًٿټن ىٌح أرٌ ؿيپ رن ى٘خځ ٫ًظزش رن ٍر٬ْش ًْٗزش ًأڃْش رن هڀٲ ٳبًح ٷخٽ ًحٹ 
َٟرٌه ٷخٽ ن٬ڂ أنخ أهزَٻڂ ىٌح أرٌ ٓٴْخڅ ٳبًح طَٻٌه ٳٔؤٿٌه ٷخٽ ڃخٿِ رؤرِ ٓٴْخڅ ٫ڀڂ ًٿټن 

 ٷخٽ ٳبًح ٷخٽ ىٌح أ٠ّخ َٟرٌه ًٌٍٓٽ حهللىٌح أرٌ ؿيپ ٫ًظزش ًْٗزش ًأڃْش ٳِ حٿنخّ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخثڂ ّٜڀِ ٳڀڄخ ٍأٍ ًٿٺ حنَٜٱ ٳٸخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه انټڂ 

ٿظ٠َرٌنو اًح ٛيٷټڂ ًطظَٻٌنو اًح ٻٌرټڂ ٷخٽ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌح 
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ٟ٪ ّي ٌٍٓٽ ڃ٩َٜ ٳٚڅ ٯيح ٠ّ٪ ّيه ٫ڀَ حٍٕٝ ىينخ ًىينخ ٳڄخ أڃخ١ أكيىڂ ٫ن ڃٌ
 .حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن  - 
 ٛيْذ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 طٔلًَح ٳبڅ ٳِ حٿٔلٌٍ رَٻش.-
ظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷ - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٿټپ نزِ ى٫ٌس ى٫خ ريخ ٳخٓظـْذ ٿو ًانِ حٓظوزؤص ى٫ٌطِ ٗٴخ٫ش ٕڃظِ ٌّځ حٿٸْخڃش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أنْ - 
ٳڄخ ّڄن٬و ڃن أهٌىخ اٙ ڃوخٳش أڅ طټٌڅ ڃن  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّڄَ رخٿظڄَس-

 ٛيٷش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٫زي حهلل رن حٿڄوظخٍ ٓڄ٬ض ڃٌَٓ  - 

 رن أنْ
٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃو ًحڃَأس ڃنيڂ ٳـ٬پ أنْ ٫ن ّڄْنو ًحٿڄَأس -

 هڀٲ ًٿٺ.
ِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي كيػنخ ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٷخٽ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 حٿن٠َ رن أنْ ًأنْ ٌّڃجٌ كِ ٷخٽ=
 ٿٌٙ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّظڄنْن أكيٻڂ حٿڄٌص ٿظڄنْظو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٷخٽ  - 

 ش رنض َّْٓن ٷخٿض=كيػظنِ كٴٜ
ٷخٽ ٿِ أنْ رن ڃخٿٺ رڄخ ڃخص ّلَْ رن أرِ ٫ڄَس ٳٸڀض رخٿ٤خ٫ٌڅ ٳٸخٽ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٤خ٫ٌڅ ٗيخىس ٿټپ ڃٔڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ حٿ٤٬خٍ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ  - 

 خٽ=ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ
ڃخ رخٽ أٷٌحځ َّٳ٬ٌڅ أرٜخٍىڂ اٿَ حٿٔڄخء ٳِ ٛٚطيڂ ٳخٗظي ٷٌٿو ٳِ ًٿٺ كظَ ٷخٽ ٿْنظين -

 ٫ن ًٿٺ أً ٿظو٤ٴن أرٜخٍىڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ى٘خځ رن ُّي رن أنْ ٷخٽ= - 
ٓڀڂ ڃ٬يخ حرن ٿيخ ٓڄ٬ض أنٔخ ٷخٽ ؿخءص حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

 ٳٸخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه انټڂ ٕكذ حٿنخّ اٿِ ػٚع ڃَحص.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ أرٌ ٍر٬ْش ٫ن أنْ أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
و حٿٌُ ٻخڅ ٬ّڄپ اًح حرظڀَ حهلل حٿ٬زي حٿڄٔڀڂ رزٚء ٳِ ؿٔيه ٷخٽ ٿڀڄڀٺ حٻظذ ٿو ٛخٿق ٫ڄڀ-

 ٳبڅ ٗٴخه ٯٔڀو ٣ًيَه ًاڅ ٷز٠و ٯٴَ ٿو ًٍكڄو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ٷظخىس كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ - 
 أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّرق أٟلْظو رْي نٴٔو ًّټزَ ٫ڀْيخ.-
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 يػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٽ ك - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٠ّلِ رټزْ٘ن أڃڀلْن أٷَنْن ٠ّ٪ ٍؿڀو ٫ڀَ -

 ٛٴلظْيڄخ ًٌّرليڄخ رْيه ًّٔڄِ ًّټزَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي ٷخٽ أنزؤنخ هخٿي ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٓڄَ ًٿڂ أٗڂ ڃٔټش ًٙ ٫نزَس أ٣ْذ ٍّلخ ڃن ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ-

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل رن ؿزَ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٟؤ رخٿڄټٌٹ ًٻخڅ ّٰظٔپ روڄْ -

 ڃټخٻِ.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ڃ٬خً ٫ن ٤٫خء رن أرِ ڃْڄٌڅ كيػنخ ٫زي  - 

 ٷخٽ=
ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح هَؽ ٿلخؿظو نـِء أنخ ًٯٚځ -

 ڃنخ رؤىحًس ڃن ڃخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ىٚٽ رن ٫ڀِ ٫ن أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٛڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رنخ ٌّڃخ ػڂ ٍٷَ حٿڄنزَ ٳؤٗخٍ رْيه ٷزپ ٷزڀش حٿڄٔـي ػڂ ٷخٽ -

ٷي ٍأّض أّيخ حٿنخّ ڃنٌ ٛڀْض ٿټڂ حٿٜٚس حٿـنش ًحٿنخٍ ڃڄؼڀظْن ٳِ ٷزپ ىٌح حٿـيحٍ ٳڀڂ حٍ 
 ٻخٿٌْځ ٳِ حٿوَْ ًحٿَ٘ ّٸٌٿيخ ػٚع ڃَحص

خ َّٓؾ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ىٚٽ رن ٫ڀِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
 ٷخٽ=

أهزَنِ ر٬ٞ ڃن ٙ أطيڄو ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ رْنڄخ ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرٚٽ ّڄْ٘خڅ رخٿزٸْ٪ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ رٚٽ ىپ 

ٙ طٔڄ٪ أىپ ىٌه حٿٸزٌٍ ٬ٌّرٌڅ  ڃخ أٓڄ٬و ٷخٽ أطٔڄ٪ ڃخ أٓڄ٪ ٷخٽ ٙ ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل
 .٬ّنِ ٷزٌٍ حٿـخىڀْش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ڃلڄي رن ڃٔخكٶ ٫ن ٫خڃَ رن  - 
 ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٷخٽ أنْ رن ڃخٿٺ ڃخ ٍأّض اڃخڃخ أٗزو ٛٚس رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن اڃخڃټڂ -
 ٬ّنِ حرن ٫زي حٿ٬ِِّ ٙ ٤ّْپ حٿٸَحءس. ىٌح ٷخٽ ًٻخڅ ٫ڄَ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن كڄْي ٷخٽ= - 
 ٍأّض ٫ني أنْ رن ڃخٿٺ ٷيكخ ٻخڅ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْو ٟزش ٳ٠ش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخه ّلَْ رن آىځ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ ٳٌٻَه. - 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ى٘خځ رن ُّي رن أنْ كي - 

 ٫ن أنْ ٷخٽ=
ىهڀض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄَري ًىٌ ّٔڂ ٯنڄخ ٷخٽ ٬ٗزش كٔزظو ٷخٽ ٳِ -

 آًحنيخ.
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 ٺكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃٌَٓ رن أنْ رن ڃخٿ - 
٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷنض ٗيَح ّي٫ٌ ٫ڀَ ٫ٍپ ًًٻٌحڅ ٫ًْٜش ٫ٌٜ -

 حهلل ًٌٍٓٿو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷنض ٗيَح ّي٫ٌ ّڀ٬ن ٫ٍٚ ًًٻٌحڅ ٫ًْٜش ٫ٌٜح حهلل -

 ًٌٍٓٿو.
 خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػن - 
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٳ٪ ّيّو ٳِ حٿي٫خء كظَ ٍَّ رْخٝ ار٤ْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ أڅ نخٓخ  - 

 و ًٓڀڂ ٫ن ٫زخىطو ٳِ حٿَٔ ٷخٽ=ٓؤٿٌح أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ ڃخ رخٽ أٷٌحځ ّٔؤٿٌڅ ٫ڄخ أٛن٪ أڃخ أنخ ٳؤٛڀِ ًأنخځ ًأٌٛځ -

 ًأٳ٤َ ًأطًِؽ حٿنٔخء ٳڄن ٍٯذ ٫ن ٓنظِ ٳڀْْ ڃنِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن  - 

څ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّڄَ رزْض ٳخ٣ڄش ٓظش أٗيَ اًح هَؽ اٿَ أنْ رن ڃخٿٺ أ
حٿٴـَ ٳْٸٌٽ حٿٜٚس ّخ أىپ حٿزْض انڄخ َّّي حهلل ٿٌْىذ ٫نټڂ حٿَؿْ أىپ حٿزْض ٤ًّيَٻڂ 

 ط٤يَْح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ  - 

 ٷخٽ=
  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸخځ حٿٔخ٫ش كظَ ٙ ّٸخٽ ٳِ حٍٕٝ حهلل حهلل.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٤٫خه ٯنڄخ رْن ؿزڀْن ٳؤطَ ٷٌڃو ٳٸخٽ ّخ ٷٌځ -

ٍؿپ ٙ ّوخٱ حٿٴخٷش ًاڅ ٻخڅ حٿَؿپ ٿْـِء اٿْو ڃخ َّّي اٙ  أٓڀڄٌح ٳبڅ ڃلڄي ٤٬ِّ ٤٫خء
 حٿينْخ ٳڄخ ّڄِٔ كظَ ّټٌڅ ىّنو أكذ اٿْو ڃن حٿينْخ رڄخ ٳْيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ حَٓحثْپ كيػنخ ٫ڄخٍس رن ُحًحڅ ٫ن  - 
 ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ=

ٳؤڃَ ٿو رظڄَس ٳٌكٖ ريخ ػڂ ؿخء ٓخثپ آهَ ٳؤڃَ  أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓخثپ-
ٿو رظڄَس ٳٸخٽ ٓزلخڅ حهلل طڄَس ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٿڀـخٍّش حًىزِ اٿَ أځ ٓڀڄش ٳؤ٤٫ْو حٍٙر٬ْن ىٍىڄخ حٿظِ ٫نيىخ.
٫ن ّلَْ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ حَٓثْپ ٫ن ٿْغ - 

 ٫زخى ٫ن أنْ ٷخٽ=
ٻخڅ ٳِ كـَ أرِ ٣ڀلش ّظخڃَ ٳخرظخ٩ ٿيڂ هڄَح ٳڀڄخ كَڃض حٿوڄَ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أؿ٬ڀو هٚ ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳؤىَحٷو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ًكْٔن ٷخٙ كيػنخ آَحثْپ ٷخٽ كْٔن  - 

 كيػنخ حٿٔيُ ٫ن ّلَْ رن ٫زخى أرِ ىزَْس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=٫ن حٿٔيُ ًٷخٽ أٌٓى 
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ٻخڅ ٳِ كـَ أرِ ٣ڀلش ّظخڃَ ٳخرظخ٩ ٿيڂ هڄَح ٳڀڄخ كَڃض حٿوڄَ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أٛن٬و هٚ ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳؤىَحٷو. 

 كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ حَٓحثْپ ًكـخؽ ٷخٙ - 
 كيػنِ ٫ڄًَ رن ٫خڃَ حٕنٜخٍُ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطِ رٸيف ڃن ڃخء ٳظٌٟخ ٷخٽ ٫ڄَ ًٷڀض ٕنْ أٻخڅ ّظٌٟؤ -
٫ني ٻپ ٛٚس ٷخٽ ن٬ڂ ٷڀض ٳؤنظڂ ٷخٽ ٻنخ نٜڀِ حٿٜڀٌحص رٌٌٟء ًحكي ػڂ ٓؤٿظو ر٬ي ٳٸخٽ 

 ڃخ ٿڂ ّليع.
  كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٫ًٴخڅ كيػنخ أرخڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل - 
أٌٓى كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٍحٌٛح ٛٴٌٳټڂ ًٷخٍرٌح رْنيخ -

ًكخًًح رخ٫ٕنخٵ ٳٌحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه انِ ٍٍٕ حٿْ٘خ٣ْن طيهپ ڃن هڀپ حٿٜٲ ٻؤنيخ 
 ٿ٤ْ٘خڅ ّيهپ.حٿلٌٱ ًٷخٽ ٫ٴخڅ انِ ٍٍٕ ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫َْٔ ٫ن  - 
 ٫زي حهلل رن ؿزَ ٫ن أنْ ٷخٽ=

٫خى حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯٚڃخ ٻخڅ ّويڃو ّيٌىّخ ٳٸخٽ ٿو ٷپ ٙ اٿو اٙ حهلل ٳـ٬پ -
خ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّن٨َ اٿَ أرْو ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ٷپ ڃخ ّٸٌٽ ٿٺ ٷخٽ ٳٸخٿي

ٕٛلخرو ٛڀٌح ٫ڀَ أهْټڂ ًٷخٽ ٯَْ أٌٓى أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأنِ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳٸخٽ 
 ٿو ٷپ ڃخ ّٸٌٽ ٿٺ ڃلڄي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أنْ ًؿخرَ ٫ن أرِ  - 
 ن٠َس ٫ن أنْ ٷخٽ=

 أؿظنْيخ ٬ّنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ٻنخنِ رزٸڀش ٻنض -
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أنْ - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو ّخ ًح حًٕنْن.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
ڀڂ ٿڄخ ٫َؽ رو اٿَ حٿٔڄخء ٷخٽ أطْض ٫ڀَ اىٍّْ ٳِ حٿٔڄخء أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

 حٿَحر٬ش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٳِ طٴَْٔ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٓڄ٬ض نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح أرَٜىڂ أىپ حٿـنش -

 ٷخٿٌح ىئٙء حٿـينڄٌْڅ.
ِ أرِ كيػنخ كْٔن ٳِ طٴَْٔ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 أځ حٿَرْ٪ أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىِ أځ كخٍػش رن َٓحٷش ٳٸخٿض=
ّخ نزِ حهلل أٙ طليػنِ ٫ن كخٍػش ًٻخڅ ٷظپ ٌّځ ريٍ أٛخرو ٓيڂ ٯَد ٳبڅ ٻخڅ ٳِ حٿـنش -

خ أځ كخٍػش انيخ ؿنخڅ ٳِ ؿنش ًاڅ حرنٺ ٛزَص ًاڅ ٻخڅ ٯَْ ًٿٺ أؿظيي ٫ڀْو حٿزټخء ٳٸخٽ ّ
 أٛخد حٿٴَىًّ ح٫ٕڀَ ٷخٽ ٷظخىس ًحٿٴَىًّ ٍرٌس حٿـنش ًأ٤ًٓيخ ًأٳ٠ڀيخ.

 كيػنخ ٫لي أرِ كيػنخ كْٔن ٳِ طٴَْٔ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ - 
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أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه ًٍىّٴو ڃ٬خً رن ؿزپ ٿْْ رْنيڄخ -
َ آهَس حٿَكپ اً ٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ ٿزْٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٯْ

٬ًٓيّٺ ػڂ ٓخٍ ٓخ٫ش ػڂ ٷخٽ ّخ ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ ٿزْٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٬ًٓيّٺ ٷخٽ ىپ 
هلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ حٿ٬زخى ٷخٽ حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ ٳبڅ كٶ حهلل ٫ڀَ حٿ٬زخى أڅ طيٍُ ڃخ كٶ ح

 َّ٘ٻٌح رو ْٗجخ ٷخٽ ٳيپ طيٍُ ڃخ كٶ حٿ٬زخى ٫ڀَ حهلل اًح ىڂ ٳ٬ڀٌح ًٿٺ ٷخٽ حهلل ٬ّزيًه ًٙ
 ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ ٳبڅ كٸيڂ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ٙ ٬ٌّريڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٳِ طٴَْٔ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ًكيػنخ أنْ رن  - 
ًٓڀڂ ٳِ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًىٌ ّو٤ذ حٿنخّ ڃخٿٺ أڅ ٍؿٚ نخىٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

رخٿڄيّنش ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷل٢ حٿڄ٤َ ًأڃلڀض حٍٙٝ ًٷل٢ حٿنخّ ٳخٓظٔٶ ٿنخ ٍرٺ 
ًٓڀڂ اٿَ حٿٔڄخء ًڃخ نٍَ ٻؼَْ ٓلخد ٳخٓظٔٸَ ٳن٘خ حٿٔلخد ٳن٨َ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ڄخ ُحٿض ٳ ر٠٬و اٿَ ر٬ٞ ػڂ ڃ٤ًَح كظَ ٓخٿض ڃؼخ٫ذ حٿڄيّنش ًح٤َٟىص ٣َٷيخ أنيخٍح
ٻٌٿٺ اٿَ ٌّځ حٿـڄ٬ش حٿڄٸزڀش ڃخ طٸڀ٪ ػڂ ٷخځ ًٿٺ حٿَؿپ أً ٯَْه ًنزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ّو٤ذ ٳٸخٽ ّخ نزِ حهلل حى٩ حهلل أڅ ّلزٔيخ ٫نخ ٳ٠لٺ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ 
 ّڄ٤َ خٙٷخٽ حٿڀيڂ كٌحٿْنخ ًٙ ٫ڀْنخ ٳي٫خ ٍرو ٳـ٬پ حٿٔلخد ّظٜي٩ ٫ن حٿڄيّنش ّڄْنخ ًٗڄ

 .ڃخ كٌٿيخ ًٙ ّڄ٤َ ٳْيخ ْٗجخ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن حٿڄوظخٍ ٷخٽ= - 
 ٓڄ٬ض ڃٌَٓ رن أنْ ٷخٽ=-
ًٍرڄخ ٷ٬ينخ اٿْو أنخ ًىٌ ٷخٽ ًٻخڅ ڃن ٳظْخننخ أكيع ڃنِ ٓنخ ّليع ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ -

 أنٔخ ٫ن ّڄْنو ًحٿڄَأس هڀٴيڄخ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أځ أنٔخ ًحڃَأس ٳـ٬پ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٬ّنِ حرن ٫ْْنش ٫ن ٫ڀِ  - 

 رن ؿي٫خڅ ٫ن أنْ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٌٛص أرِ ٣ڀلش ٳِ حٿـْٖ هَْ ڃن ٳجش ٷخٽ ًٻخڅ -

 ٌؿيٺ حٿٌٷخء ًنٴِٔ ٿنٴٔٺ حٿٴيحء.ّـؼٌ رْن ّيّو ٳِ حٿلَد ػڂ ّنؼَ ٻنخنظو ًّٸٌٽ ًؿيِ ٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٓڄ٬ْپ رن ٫زي حهلل رن أرِ  - 

 ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ڃخ ٫َٝ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣ْذ ٷ٢ ٳَىه.-
ڃلڄي رن َّْٓن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ؿََّ ٬ّنِ حرن كخُځ ٫ن  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٳ٩ِ حٿنخّ ٳَٻذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٓخ ٕرِ ٣ڀلش ر٤ْجخ ػڂ هَؽ َّٻٞ -

ًكيه ٳَٻذ حٿنخّ َّٻ٠ٌڅ هڀٴو ٳٸخٽ ٿڂ طَح٫ٌح انو ٿزلَ ٷخٽ ٳٌحهلل ڃخ ٓزٶ ر٬ي ًٿٺ 
 حٿٌْځ.

 ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ؿََّ ٫ن ڃلڄي ٫ - 
أطَ ٫زْي حهلل رن ُّخى رَأّ حٿلْٔن ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳـ٬پ ٳِ ٣ٔض ٳـ٬پ ّنټغ -

٫ڀْو ًٷخٽ ٳِ كٔنو ْٗجخ ٳٸخٽ أنْ أنو ٻخڅ أٗزييڂ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ 
 ڃو٠ٌرخ رخٿٌٓڄش.
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ٜخٍُ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻْن كيػنخ ٫ٍِس رن ػخرض حٕن - 
كيػنِ ػڄخڃش رن ٫زي حهلل رن أنْ أڅ أنٔخ ٻخڅ ٙ َّى حٿ٤ْذ ٫ًِّڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٙ َّى حٿ٤ْذ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻْن كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن رټَْ رن حٕهنْ ٷخٽ= - 
أً ىيّش ٳٸخٽ ٿڀٌُ ڃ٬يخ أً  ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ ڃَ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رزينش-

 ٿٜخكزيخ حٍٻزيخ ٷخٽ انيخ رينش أً ىيّش ٷخٽ ًاڅ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫ڄَ رن ٫خڃَ ٷخٽ= - 
 ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلظـڂ ًٿڂ ّټن ٨ّڀڂ أكيح أؿَه.-
 كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
ٷنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗيَح ر٬ي حٿَٻ٩ٌ ّي٫ٌ ٫ڀَ كِ ڃن أكْخء حٿ٬َد ػڂ -

 طَٻو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ڃخٿٺ ٬ّنِ حرن ڃٌٰٽ ٫ن حٿِرَْ رن ٫يُ  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ټڂ اٙ أَٗ ڃن حٿِڃخڅ حٿٌُ ٻخڅ ٷزڀو ٓڄ٬ض ًٿٺ ڃن نزْټڂ ٛڀَ حهلل ڃخ ُڃخڅ ّؤطِ ٫ڀْ-

 ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنِ رَّي رن أرِ ڃَّڂ ٷخٽ= - 
َِ ٛٚس ًحكيس - كيػنِ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٛڀَ ٫ڀ

 ٛڀٌحص ًك٢ ٫نو ٫َ٘ ه٤ْجخص. ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫َ٘
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنِ رَّي رن أرِ ڃَّڂ ٷخٽ= - 
ٷخٽ أنْ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٓؤٽ ٍؿپ ڃٔڀڂ حٿـنش ػٚع ڃَحص ٷ٢ -

 حٿڀيڂ أؿَه. اٙٷخٿض حٿـنش حٿڀيڂ أىهڀو حٿـنش ًٙ حٓظـخٍ ڃن حٿنخٍ اٙ ٷخٿض حٿنخٍ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ أرخڅ ٫ن ٷظخىس كيػنخ أنْ أڅ ّيٌىّخ أهٌ  - 

أًٟخكخ ٫ڀَ ؿخٍّش ػڂ ٫ڄي اٿْو ٳَٝ ٍحٓيخ رْن كـَّن ٳؤىٍٻٌح حٿـخٍّش ًريخ ٍڃٶ 
ٳؤهًٌح حٿـخٍّش ًؿ٬ڀٌح ّظز٬ٌڅ ريخ حٿنخّ أىٌح ىٌ أً ىٌح ىٌ ٳؤطٌح ريخ ٫ڀَ حٿَؿپ ٳؤًڃض 

 و رَأٓيخ ٳؤڃَ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٝ ٍأٓو رْن كـَّن.اٿْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ڃلڄي رن ٍحٗي ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن ڃٌَٓ رن  - 

 أنْ ٫ن أرْو ٷخٽ=
ٿڂ ّزڀٮ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿْ٘ذ ڃخ ّو٠زو ًٿټن أرخ رټَ ه٠ذ ٍأٓو -

 ٬َه رخٿلنخء ًحٿټظڂ.ًٿلْظو كظَ ّٸنٌ ٗ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ؿ٬ٴَ أنزؤنخ َّٗٺ رن  - 

 ٫زي حهلل رن أرِ نڄَ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ڃخ ٛڀْض ًٍحء اڃخځ ٷ٢ أهٲ ًأطڂ ٛٚس ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
نزؤنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ أهزَنِ حٿ٬ٚء رن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ أ - 

 ٫ن أنْ ڃؼڀو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن حٿَرْ٪ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن حٿڄ٬ڀَ رن ُّخى  - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٛڀَ حٿ٬َٜ ٳـڀْ ّڄڀِ هَْح كظَ ّڄِٔ ٻخڅ -
 ڃن ًٿي حٓڄ٬ْپ.حٳ٠پ ڃن ٫ظٶ ػڄخنْش 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كزْذ رن  - 
 حٿ٘يْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ًىٌ ّظٌٻؤ ٫ڀَ أٓخڃش رن ُّي ڃظٌٗلخ ٳِ ػٌد -
 ٷ٤َُ ٳٜڀَ ريڂ أً ٷخٽ ڃ٘ظڄٚ ٳٜڀَ ريڂ.

ِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كڄْي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
 أنْ ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كزْذ رن  - 
 حٿ٘يْي ٫ن حٿلٔن ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

د ٷخٽ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٻؤ ٫ڀَ أٓخڃش رن ُّي ڃظٌٗلخ ٳِ ػٌ-
 ٷ٤َُ ٳٜڀَ ريڂ أً ٷخٽ ڃ٘ظڄٚ ٳٜڀَ ريڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي حٿظْڄِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ  - 
 رن ُّي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ڃٌَٓ رن ٫ڄَحڅ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٻخڅ اًح أٍحى أڅ -
 ٌّحٍُ ٫ٌٍطو ٳِ حٿڄخء. ّيهپ حٿڄخء ٿڂ ّڀٶ ػٌرو كظَ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن حٕٛڂ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرٌ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ّظڄٌڅ حٿظټزَْ -

 اًح ٍٳ٬ٌح ًاًح ٬ًٌٟح.
زِ كيػنخ أرخڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّٓي رن ٫ڄًَ حٿټڀ - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
رْنڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخ٫يح ٳِ أٛلخرو اً ڃَ ريڂ ّيٌىُ ٳٔڀڂ ٳڀڄخ ڃ٠َ -

ى٫خه ٳٸخٽ ٻْٲ ٷڀض ٷخٽ ٷڀض ٓخځ ٫ڀْټڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓڀڂ ٫ڀْټڂ 
 أكي ڃن أىپ حٿټظخد ٳٸٌٿٌح ٫ًڀْټڂ أُ ڃخ ٷڀظڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٿڄخ نِٿض ىٌه حّٓش ٿن طنخٿٌح حٿزَ كظَ طنٴٸٌح ڃڄخ طلزٌڅ أً ڃن ًح حٿٌُ ّٸَٝ حهلل ٷَٟخ -

كٔنخ ٷخٽ أرٌ ٣ڀلش ًٻخڅ ٿو كخث٢ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل كخث٤ِ هلل ًٿٌ حٓظ٬٤ض أڅ أَٓه ٿڂ 
 ٷَحرظٺ أً أٷَرْٺ.أ٫ڀنو ٳٸخٽ حؿ٬ڀو ٳِ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل  - 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸيځ ٫ڀْټڂ ٷٌځ ىڂ أٍٵ أٳجيس ڃنټڂ ٳڀڄخ ىنٌح ڃن حٿڄيّنش ؿ٬ڀٌح 

 َّطـًِڅ ٯيح نڀٸَ حٕكزش ڃلڄيح ًكِرو ٳٸيځ ح٬ٌَّٗٙڅ ٳْيڂ أرٌ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ ٷخٽ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
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أًٿڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن رنَ رِّنذ رنض ؿلٖ ٳؤٗز٪ حٿنخّ هزِح ًٿلڄخ -
ػڂ هَؽ اٿَ كـَ أڃيخص حٿڄئڃنْن ٻڄخ ٻخڅ ّٜن٪ ٛزْلش رنخثو ٳْٔڀڂ ٫ڀْين ًّي٫ٌ ٿين 

ّي٫ٌڅ ٿو ٳڀڄخ ٍؿ٪ اٿَ رْظو ٍأٍ ٍؿڀْن ؿٍَ رْنيڄخ حٿليّغ ٳڀڄخ ٍآىڄخ ًّٔڀڄن ٫ڀْو ً
خ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿ٪ ٫ن رْظو ًػزخ ڃ٫َْٔن ٷخٽ ٳڄخ ٍؿ٪ ٫ن رْظو ٳڀڄخ ٍأّ

أىٍُ أنخ أهزَطو روًَؿيڄخ أځ أهزَ ٳَؿ٪ كظَ ىهپ حٿزْض ًأٍهَ حٿٔظَ رْن ًرْنو 
 حٿلـخد. ًأنِٿض آّش

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل  - 
أٍحى رنٌ ٓڀڄش أڅ ّظلٌٿٌح ٫ن ڃنخُٿيڂ اٿَ ٷَد حٿڄٔـي ٳټَه نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 اڅ ط٬ٍَ حٿڄيّنش ٳٸخٽ ّخ رنِ ٓڀڄش اٙ طلظٔزٌڅ آػخٍٻڂ.
 أنْ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ كيػنخ كڄْي ٫ن - 
ٗخًٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ هْزَ ٳخنظيْنخ اٿْيخ ٳڀڄخ أٛزلنخ حٿٰيحس ٍٻذ -

ًٍٻذ حٿڄٔڀڄٌڅ ًٍٻزض هڀٲ أرِ ٣ڀلش ًاڅ ٷيڃِ ٿظڄْ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ًهَؽ أىپ هْزَ رڄټخطڀيڂ ًڃٔخكْيڂ اٿَ ٫ًٍُيڂ ًأٍحْٟيڂ ٳڀڄخ ٍأًح حٿنزِ ٛڀَ 

ڀڂ ًحٿڄٔڀڄْن ٍؿ٬ٌح ىَحرخ ًٷخٿٌح ڃلڄي ًحٿوڄْْ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل حهلل ٫ڀْو ًٓ
 ٫ڀْو ًٓڀڂ حهلل أٻزَ هَرض هْزَ انخ اًح نِٿنخ رٔخكش ٷٌځ ٳٔخء ٛزخف حٿڄنٌٍّن.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ - 
و ٳؤٍٓڀض أكيٍ أڃيخص حٿڄئڃنْن رٸ٬ٜش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٫ني ر٬ٞ نٔخث-

ٳْيخ ٬٣خځ ٳ٠َرض ّي حٿوخىځ ٳٔٸ٤ض حٿٸ٬ٜش ٳخنٴڀٸض ٳؤهٌ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠ڂ 
حٿټَّٔن ًؿ٬پ ّـڄ٪ ٳْيخ حٿ٬٤خځ ًّٸٌٽ ٯخٍص أڃټڂ ٯخٍص أڃټڂ ًّٸٌٽ ٿڀٸٌځ ٻڀٌح ًكزْ 

ڀَ حهلل ٫ڀْو يٳ٪ حٿٸ٬ٜش حٿٜلْلش ٌٍٓٽ حهلل ٕٛهٍَ رٸ٬ٜظيخ ٳحٿٌَٓٽ كظَ ؿخءص ح
 ًٓڀڂ اٿَ حٿظِ ٻَٔص ٷ٬ٜظيخ ًطَٹ حٿڄټٌٍٔس ٿڀظِ ٻَٔص.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٓڄ٪ حٿڄٔڀڄٌڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنخىُ ڃن حٿڀْپ ّخ أرخ ؿيپ رن ى٘خځ ًّخ ٫ظزش -

ش رن هڀٲ ىپ ًؿيطڂ ڃخ ٫ًيٻڂ ٍرټڂ كٸخ ٳبنِ ٷي رن ٍر٬ْش ًّخ ْٗزش رن ٍر٬ْش ًّخ أڃْ
ًؿيص ڃخ ٫ًينِ ٍرِ كٸخ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل طنخىُ أٷٌحڃخ ٷي ؿْٴٌح ٷخٽ ڃخ أنظڂ رؤٓڄ٪ ٿڄخ 

 .ڂ ٯَْ أنيڂ ٙ ّٔظ٬ْ٤ٌڅ أڅ ّـْزٌحأٷٌٽ ڃني
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ - 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّلذ أڅ ّڀْو حٿڄيخؿًَڅ ًحٕنٜخٍ ٿْلٴ٨ٌح ٫نو. أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهڀض حٿـنش ٳَأّض ٷَٜح ڃن ًىذ ٳٸڀض ٿڄن ىٌح -

 ٳٸڀض ڃن ٷخٿٌح ٫ڄَ رن حٿو٤خد. حٿٸَٜ ٳٸخٿٌح حٿ٘خد ڃن ٷَّٖ ٳ٨ننض أنِ أنخ ىٌ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهڀض حٿـنش ٳبًح أنخ رنيَ ّـَُ كخٳظخه هْخځ حٿڀئٿئ -

ح حٿټٌػَ ٳ٠َرض رْيُ اٿَ ڃخ ّـَُ ٳْو ٳبًح ىٌ ڃٔٺ أًٳَ ٷڀض ّخ ؿزَّپ ڃخ ىٌح ٷخٽ ىٌ
 حٿٌُ أ٤٫خٹ حهلل ٫ِ ًؿپ.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
أٷزپ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل رٌؿيو ٷزپ أڅ ّټزَ ٳِ حٿٜٚس ٳٸخٽ أٷْڄٌح ٛٴٌٳټڂ ًطَحٌٛح ٳبنِ -

 أٍحٻڂ ڃن ًٍحء ٧يَُ.
حثيس كيػنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ كيػنخ أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش كيػنخ ُ - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
أٷْڄض حٿٜٚس ٳؤٷزپ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌؿيو ٳٸخٽ أٷْڄٌح ٛٴٌٳټڂ -

 ًطَحٌٛح ٳبنِ أٍحٻڂ ڃن ًٍحء ٧يَُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ڃلڄي رن ٣ڀلش كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ أڅ  - 

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=حٿنزِ ٛڀَ حهلل
 ٿٰيًس ٳِ ٓزْپ حهلل أً ًٍكش ٳٌٻَ ٬ّنِ ًٻَ كيّغ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٬ّنِ حرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ= - 
أهزَنِ كڄْي ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٰيًس ٳِ ٓزْپ حهلل أً ًٍكش -

خ ٳْيخ ًٿٸخد ٷٌّ أكيٻڂ أً ڃٌٟ٪ ٷيڃو ڃن حٿـنش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ هَْ ڃن حٿينْخ ًڃ
ًٿٌ أڅ حڃَأس ڃن نٔخء أىپ حٿـنش ح٣ڀ٬ض اٿَ حٍٕٝ ٕٟخءص ڃخ رْنيڄخ ًٿڄٖص ڃخ رْنيڄخ 

 . خ ٫ڀَ ٍأٓيخ هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخٍّلخ ًٿنْٜٴي
 ْي ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ كيػنخ كڄ - 
ڃخ ٻنخ ن٘خء أڅ نٍَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٜڀْخ اٙ ٍأّنخه أً نخثڄخ اٙ ٍأّنخه ٷخٽ -

ًٻخڅ ٌّٜځ ڃن حٿ٘يَ كظَ نٸٌٽ ٙ نَحه َّّي أڅ ّٴ٤َ ڃنو ْٗجخ ًّٴ٤َ ڃن حٿ٘يَ كظَ 
 نٸٌٽ ٙ نَحه َّّي أڅ ٌّٜځ ڃنو ْٗجخ.

حهلل رن رټَ كيػنخ كڄْي ٷخٽ ٓجپ أنْ ٫ن ٫ٌحد كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي  - 
 حٿٸزَ ٫ًن حٿيؿخٽ ٳٸخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ

 حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿټٔپ ًحٿـزن ًحٿزوپ ًٳظنش حٿيؿخٽ ٫ًٌحد حٿٸزَ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ڂ ڃ٬ِ رڄټظپ ٳْو ٣ٍذ ٳڀڂ أؿي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْظو اً ىٌ ٫ني ر٬ؼض أځ ٓڀْ-

ڃٌٿَ ٿو ٷي ٛن٪ ٿو ػَّيح أً ٷخٽ ػَّيس ٿلڂ ًٷ٩َ ٳي٫خنِ ٳؤٷ٬ينِ ڃ٬و ٳَأّظو ٬ّـزو حٿٸ٩َ 
ٳـ٬ڀض أى٫و ٷزڀو ٳڀڄخ طٰيٍ ًٍؿ٪ اٿَ رْظو ٬ًٟض حٿڄټظپ رْن ّيّو ٳـ٬پ ّؤٻپ ڃنو ًّٸٔڂ 

 .٫ڀَ آهَهكظَ أطَ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٕكٌٙ رن ؿٌحد كيػنخ ٫ڄخٍ رن ٍُّٶ ٫ن ح٫ٕڄٖ  - 

 ٫ن ٬ٗزش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ=
ٛڀْض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٪ أرِ رټَ ًڃ٪ ٫ڄَ ٳڀڂ ّـيًَح رزٔڂ حهلل -

 حٿَكڄن حٿَكْڂ.
٬ْپ رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ أهزَنِ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ حٓڄ - 

 حهلل ٬ّنِ حرن ٫زي حٿَكڄن رن ڃ٬ڄَ رن كِځ أنو ٓڄ٪ أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
 ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠پ ٫خث٘ش ٫ڀَ حٿنٔخء ٻٴ٠پ حٿؼَّي ٫ڀَ ٓخثَ حٿ٬٤خځ.-
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ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ أهزَنِ كڄْي ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
 =ْ رن ڃخٿٺ ٷخٽأن
أٷخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن هْزَ ًحٿڄيّنش ػٚػخ ّزنِ ٫ڀْو رٜٴْش رنض كِْ ٳي٫ٌص -

حٿڄٔڀڄْن اٿَ ًٿْڄظو ٳڄخ ٻخڅ ٳْيخ ڃن هزِ ًٙ ٿلڂ أڃَنخ رخٕن٤خ٩ ٳؤٿٸَ ٳْيخ ڃن حٿظڄَ 
ڄْنو ٳٸخٿٌح ًحٕٷ٢ ًحٿٔڄن ٳټخنض ًٿْڄظو ٳٸخٽ حٿڄٔڀڄٌڅ اكيٍ أڃيخص حٿڄئڃنْن أً ڃخ ڃڀټض ّ

اڅ كـزيخ ٳيِ ڃن أڃيخص حٿڄئڃنْن ًاڅ ٿڂ ّلـزيخ ٳيِ ڃڄخ ڃڀټض ّڄْنو ٳڀڄخ حٍطلپ ٣ًؤ 
 ٿيخ هڀٴو ًڃي حٿلـخد رْنيخ ًرْن حٿنخّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أنزؤنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ أهزَنِ كڄْي ٫ن أنْ  - 
 ٷخٽ=

٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ىڀٺ كخٍػش ٌّځ ريٍ أٛخرو ٓيڂ اڅ أځ كخٍػش أطض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
ٯَد ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ٫ڀڄض ڃٌٷ٪ كخٍػش ڃن ٷڀزِ ٳبڅ ٻخڅ ٳِ حٿـنش ٳڀڂ أرٺ ٫ڀْو 

ًاٙ ٳٌٔٱ طٍَ ڃخ أٛن٪ ٳٸخٽ ٿيخ ىزڀض أًؿنش ًحكيس ىِ انيخ ؿنخڅ ٻؼَْس ًانو ٳِ 
 حٿٴَىًّ ح٫ٕڀَ.

٫ڄًَ كيػنخ ُحثيس ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن - 
 ٫َْٔ ٷخٽ=

كيػنِ ؿزَ رن ٫زي حهلل ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ّټٴِ -
 أكيٻڂ ڃي ٳِ حٿٌٌٟء.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ أهزَنخ ُحثيس ٫ن ح٫ٕڄٖ ٷخٽ= - 
ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أ٣ٌٽ حٿنخّ أ٫نخٷخ ٌّځ حٿٸْخڃش كيػض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنز-

 حٿڄئًنٌڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄَ ًكيػنخ ُحثيس كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫زي - 

 حٿَكڄن رن ڃ٬ڄَ حٕنٜخٍُ ٷخٽ=
 ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ حطټؤ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني حرنش ڃڀلخڅ ٷخٽ ٳَٳ٪-

ٍأٓو ٳ٠لٺ ٳٸخٿض ڃڂ ٟلټض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ڃن أنخّ ڃن أڃظِ َّٻزٌڅ ىٌح حٿزلَ 
حٕه٠َ ٯِحس ٳِ ٓزْپ حهلل ڃؼڀيڂ ٻڄؼپ حٿڄڀٌٹ ٫ڀَ حَٕٓس ٷخٿض حى٩ هلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڅ 

ن حٿٜخڃض ٳَٻزض ٳِ حٿزلَ ڃ٪ حرنيخ ّـ٬ڀنِ ڃنيڂ ٳٸخٽ حٿڀيڂ حؿ٬ڀيخ ڃنيڂ ٳنټلض ٫زخىس ر
 ٷٴڀض ٍٻزض ىحرش ٿيخ رخٿٔخكپ ٳٌٷ٬ض ريخ ٳٔٸ٤ض ٳڄخطض.ٷ٧َش كظَ اًح ىِ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن  - 
 ڃ٬ڄَ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حرنش ڃڀلخڅ ٳخطټؤ ٫نيىخ ٳٌٻَ -
 ڃ٬نخه.

أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٫ڄًَ رن ٫زي حهلل رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 ًىذ كيػنخ ُّي حٿ٬ڄَ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ڃن طٌٟؤ ٳؤكٔن حٿٌٌٟء ػڂ ٷخٽ ػٚع ڃَحص أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو -
 أرٌحد ڃن أّيخ ٗخء ىهپ. ًأڅ ڃلڄيح ٫زيه ًٌٍٓٿو ٳظلض ٿو ڃن حٿـنش ػڄخنْش
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ  - 
 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزٸَ ڃن حٿـنش ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّزٸَ ٳْن٘ت حهلل ٿيخ هڀٸخ -
 ڃخ ٗخء.

ڄي رن كٔخڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڄخٍس ٬ّنِ حرن ُحًحڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜ - 
 ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ=

حٓظؤًڅ ڃڀٺ حٿڄ٤َ أڅ ّؤطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤًڅ ٿو ٳٸخٽ ٕځ ٓڀڄش حكٴ٨ِ ٫ڀْنخ -
حٿزخد ٙ ّيهپ ٫ڀْنخ أكي ٳـخء حٿلْٔن رن ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ ٳٌػذ كظَ ىهپ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿو حٿڄڀٺ أطلزو ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٳـ٬پ ٬ّٜي ٫ڀَ ڃنټذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل
٬ڂ ٷخٽ ٳبڅ أڃظٺ طٸظڀو ًاڅ ٗجض أٍّظٺ حٿڄټخڅ حٿٌُ ّٸظپ ٳْو ٷخٽ ٳ٠َد رْيه ٫ڀْو ًٓڀڂ ن

نٔڄ٪ ّٸظپ  ٳؤٍحه طَحرخ أكڄَ ٳؤهٌص أځ ٓڀڄش ًٿٺ حٿظَحد ٳَٜطو ٳِ ٣َٱ ػٌريخ ٷخٽ ٳټنخ
 رټَرٚء.

 ٫زي حٿٜڄي رن كٔخڅ أنزؤنخ ٫ڄخٍس ٫ن ػخرض ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌ ػٚع كْٜخص ٳٌٟ٪ ًحكيس ػڂ ًٟ٪ أهٍَ رْن -

 ّيّو ًٍڃش رخٿؼخٿؼش ٳٸخٽ ىٌح حرن آىځ ًىٌح أؿڀو ًًحٹ أڃڀو حٿظِ ٍڃَ ريخ.
حٿنڄَُْ ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫ڄخٍس ٫ن ُّخى  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٻخڅ ٫زي حهلل رن ًٍحكش اًح ٿٸِ حٿَؿپ ڃن أٛلخرو ّٸٌٽ ط٬خٽ نئڃن رَرنخ ٓخ٫ش ٳٸخٽ ًحص -

ٌّځ ٿَؿپ ٳ٠ٰذ حٿَؿپ ٳـخء اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ طٍَ 
ْو ًٓڀڂ َّكڂ حهلل اٿَ حرن ًٍحكش َّٯذ ٫ن اّڄخنٺ اٿَ اّڄخڅ ٓخ٫ش ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ

 حرن ًٍحكش انو ّلذ حٿڄـخٿْ حٿظِ طزخىِ ريخ حٿڄٚثټش ٫ڀْيڂ حٿٔٚځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫ڄخٍس ٫ن ػخرض ٫ًزي حٿ٬ِِّ ٫ن أنْ  - 

 ٷخٽ=
هيڃض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َ٘ ٓنْن ٳڄخ ٷخٽ ٿِ٘ء ٛن٬ظو ٿڂ ٛن٬ظو ًڃخ ڃٔٔض -

ڃن ٻٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ ٗڄڄض ٣ْزخ أ٣ْذ ڃن ٍّق ٌٍٓٽ  ْٗجخ أٿْن
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ارَحىْڂ حٿَحُُ كيػنخ ٓڀڄش رن حٿٴ٠پ ٷخٽ  - 
كيػنِ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ارَحىْڂ رن ٫زْي رن ٍٳخ٫ش 

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ= ٫ن أنْ
ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤرِ ٫ْخٕ ُّي حرن ٛخڃض حٿٍِٷِ ًىٌ ّٜڀِ ًىٌ -

ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ رؤڅ ٿٺ حٿلڄي ٙ اٿو اٙ أنض ّخ ڃنخڅ ّخ ريّ٪ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ّخ ًح 
اًح  حٿـٚٽ ًحٗٻَحځ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸي ى٫خ حهلل رخٓڄو ح٨٫ٕڂ حٿٌُ

 .خد ًاًح ٓجپ رو أ٤٫َى٫ِ رو أؿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ حٿڄٴ٠پ رن ٳ٠خٿش ٷخٽ كيػنِ  - 

 ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد أنو كيػو ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
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ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٍطلپ ٷزپ أڅ طِّٮ حٿ٘ڄْ أهَ حٿ٨يَ اٿَ ًٷض -
 ْـڄ٪ رْنيڄخ ًاًح ُحٯض حٿ٘ڄْ ٷزپ أڅ َّطلپ ٛڀَ حٿ٨يَ ػڂ ٍٻذ.حٿ٬َٜ ػڂ ّنِٽ ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ارَحىْڂ حٿ٤خٿٸخنِ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن  - 
 حًُٕح٫ِ ٫ن آلٶ رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

لش كٔن ٻخڅ أرٌ ٣ڀلش ّظظَّ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رظَّ ًحكي ًٻخڅ أرٌ ٣ڀ-
 حٿَڃِ ٳټخڅ اًح ٍڃَ أَٗٱ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّن٨َ اٿَ ڃٌحٷ٪ نزڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل ٫ن ٫خٛڂ رن ٓڀْڄخڅ  - 
 ٫ن كٴٜش حرنش َّْٓن ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٤خ٫ٌڅ ٗيخىس ٿټپ ڃٔڀڂ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ُىَْ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٻخڅ هخطڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠ش ٳٜو ڃنو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ٫زْي حهلل رن  - 

 ْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=ڃٌىذ ٫ن ڃخٿٺ رن ڃلڄي رن كخٍػش حٕنٜخٍُ أڅ أن
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ٍؿپ ّن٬ٖ ٿٔخنو كٸخ ٬ّڄپ رو ر٬يه اٙ أؿٍَ -

 حهلل ٫ڀْو أؿَه اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ػڂ ًٳخه حهلل ٫ِ ًؿپ ػٌحرو ٌّځ حٿٸْخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٫ًظخد ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل  - 

ؤنخ ٓٚځ رن أرِ ڃ٤ْ٪ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ٫زي حهلل ٍْٟ٪ ٫خث٘ش ٫ن ٫خث٘ش ٫ن أنز
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ڃخ ڃن ڃْض ّٜڀِ ٫ڀْو أڃش ڃن حٿڄٔڀڄْن ّزڀٌٰڅ أڅ ّټٌنٌح ڃخثش ٳْ٘ٴ٬ٌڅ ٿو اٙ ٗٴ٬ٌح ٳْو -
ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٷخٽ ٓٚځ ٳليػنخ رو ٬ْٗذ رن حٿلزلخد ٳٸخٽ كيػنِ رو أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ح

 ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫لي أرِ كيػنخ نٌف رن ڃْڄٌڅ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حٿ٬ڄَُ ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل - 

 رن أرِ ٣ڀلش ٫نؤ ٷخٽ=
ٗييص ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿْڄظْن ٿْْ ٳْيڄخ هزِ ًٙ ٿلڂ ٷخٽ ٷڀض ّخ أرخ -

 كڄِس أُ ِٗء ٳْيڄخ ٷخٽ حٿلْْ.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڄَ رن رَ٘ كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل  -

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٓخٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رينخ ٻؼَْس ًٷخٽ ٿزْٺ ر٬ڄَس ًكؾ ًانِ ٿ٬ني ٳوٌ نخٷظو -

 حٿٍَْٔ.
ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڄَ كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُّي حٿ٬ڄَ ٫ - 

 اّخّ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٿټپ نزِ ٍىزخنْش ًٍىزخنْش ىٌه حٕڃش حٿـيخى ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ؟؟ أهزَنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
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ٝ ٳِ ڃٸيځ ٿلْظو ٳِ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّو٠ذ ٷ٢ انڄخ ٻخڅ حٿزْخ-
حٿ٬نٴٸش ٷڀْٚ ًٳِ حٿَأّ نزٌ َّْٔ ٙ ّټخى ٍَّ ًٷخٽ حٿڄؼنَ ًحٿٜيٯْن ٷخٽ أرِ كيػنخه ٫ڀِ 

 رن آلٶ أهزَنخ ٫زي حهلل أهزَنخ حٿڄؼنَ ٫ن ٷظخىس ٳٌٻَ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد أنزؤنخ ٫زْي حهلل أنزؤنخ حٿڄؼنَ رن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 أنْ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّو٠ذ ٷ٢ انڄخ ٻخڅ حٿزْخٝ ٳِ ڃٸيځ ٿلْظو ٳِ حٿ٬نٴٸش -

 ٷڀْٚ ًٳِ حٿَأّ نزٌ َّْٔ ٙ ّټخى ٍَّ ًٷخٽ حٿڄؼنَ ٫ن ٷظخىس ٳٌٻَ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ حٿلَحنِ كيػنخ كِځ رن أرِ كِځ  - 

 ه ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=حٿٸ٬٤ِ كيػنخ ڃْڄٌڅ رن ْٓخ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن َٓه أڅ ّڄي ٿو ٳِ ٫ڄَه ًِّحى ٿو ٳِ ٍُٷو ٳڀْزَ -

ًحٿيّو ًٿْٜپ ٍكڄو ٷخٽ ًٷخٽ حٿٔخٿلْظِ ًّزخٍٹ ٿو ٳِ ٍُٷو ًٷخٽ ًحٿيّو أ٠ّخ ٷخٽ ٌّنْ 
 ًحٿيّو ًٷخٽ ِّحى ٿو ٳِ ٍُٷو.

٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ُىَْ كيػنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن  - 
 أنْ ٷخٽ=

ٻخڅ رْن هخٿي رن حٿٌٿْي ًرْن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٻٚځ ٳٸخٽ هخٿي ٿ٬زي حٿَكڄن طٔظ٤ْڀٌڅ -
٫ڀْنخ رؤّخځ ٓزٸظڄٌنخ ريخ ٳزڀٰنخ أڅ ًٿٺ ًٻَ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ى٫ٌح ٿِ 

 يح ًڃؼپ حٿـزخٽ ًىزخ ڃخ رڀٰظڂ أ٫ڄخٿيڂ.أٛلخرِ ٳٌحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌ أنٴٸظڂ ڃؼپ أُك
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن أرِ  - 

 أٓڄخء حٿْٜٸپ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
هَؿنخ نَٜم رخٿلؾ ٳڀڄخ ٷيڃنخ ڃټش أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نـ٬ڀيخ ٫ڄَس -

ن أڃَُ ڃخ حٓظيرَص ٿـ٬ڀظيخ ٫ڄَس ًٿټن ٓٸض حٿييُ ًٷَنض حٿلؾ ًٷخٽ ٿٌ حٓظٸزڀض ڃ
 ًحٿ٬ڄَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿٜيزخء  - 
 كيػنخ نخٳ٪ أرٌ ٯخٿذ حٿزخىڀِ ٷخٽ كيػنِ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

 ٸْخڃش ًحٿٔڄخء ط٤ٖ ٫ڀْيڂ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّز٬غ حٿنخّ ٌّځ حٿ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ نٌف رن ٷْْ حٿليحنِ كيػنخ  - 

 هخٿي رن ٷْْ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=
َِ  ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ- ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهزَنِ رڄخ حٳظَٝ حهلل ٫ڀ

زخىه ٛڀٌحص هڄٔخ ٷخٽ ىپ ٷزڀين أً ر٬يىن ٷخٽ حٳظَٝ ڃن حٿٜٚس ٳٸخٽ حٳظَٝ حهلل ٫ڀَ ٫
حهلل ٫ڀَ ٫زخىه ٛڀٌحص هڄٔخ ٷخٿيخ ػٚػخ ٷخٽ ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ٙ أُّي ٳْين ْٗجخ ًٙ 

 ـنش اڅ ٛيٵ.أنٸٚ ڃنين ْٗجخ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ حٿ
َ ٷخٽ ٓڄ٬ض كڄْيح كيع كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬ظڄ - 

 ٷخٽ=
ٓجپ أنْ ٫ن حٿلـخڃش ٿڀڄلَځ ٳٸخٽ حكظـڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ًؿ٪ ٻخڅ -

 رو.



  

 

 

Page 379 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ هخٿي رن ٫زي حهلل ٫ن كڄْي حٿ٤ٌّپ  - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ

ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انخ أڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓظلڄڀو -
كخڃڀٌٹ ٫ڀَ ًٿي نخٷش ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أٛن٪ رٌٿي نخٷش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ًىپ طڀي حٗرپ اٙ حٿنٌٵ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ هخٿي ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ڀْو ًٓڀڂ أٓڄَ ًٿڂ أٗڂ ڃٔټش ًٙ ٫نزَس أ٣ْذ ٍّلخ ڃن ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ= - 
أنزؤنخ ػخرض أنيڂ ٓؤٿٌح أنْ رن ڃخٿٺ أٻخڅ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هخطڂ ٳٸخٽ ن٬ڂ ػڂ -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫٘خء حٓهَس ًحص ٿْڀش كظَ ٻخى ٌّىذ ٤َٗ حٿڀْپ ٷخٽ أهَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
ٳٸخٽ اڅ حٿنخّ ٷي ٛڀٌح ًنخڃٌح ًانټڂ ٿڂ طِحٿٌح ٳِ ٛٚس ڃخ حنظ٨َطڂ حٿٜٚس ٷخٽ أنْ ًٻؤنِ 

 .٨َ اٿَ ًرْٚ هخطڄو ًٍٳ٪ ّيه حٿٍَْٔأن
رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ  - 

ڃخٿٺ ٷخٽ أٛخرنخ ڃ٤َ ًنلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳلَٔ ػٌرو كظَ أٛخرو ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿڂ ٛن٬ض ىٌح ٷخٽ انو كيّغ ٫يي 

 رَرو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػڄخڃش ٫ن أنْ - 
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخءه أٛلخرو ٳوَؽ اٿْيڂ ٳٜڀَ ريڂ ٳوٴٲ ػڂ ىهپ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-

رْظو ٳؤ٣خٽ ػڂ هَؽ اٿْيڂ ٳٜڀَ ريڂ ٳوٴٲ ػڂ ىهپ ٳؤ٣خٽ ٳڀڄخ أٛزق ٷخٿٌح ؿجنخٹ حٿزخٍكش 
ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳڀْض رنخ ٳوٴٴض ػڂ ىهڀض رْظٺ ٳؤ٣ڀض ٳٸخٽ انِ ٳ٬ڀض ًٿٺ ڃن أؿڀټڂ ٷخٽ كڄخى 

 ش ٳڀٸْض ػڄخڃش ٳٔؤٿظو.ًٻخڅ كيػنخ ىٌح حٿليّغ ػخرض ٫ن ػڄخڃ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ أنزؤنخ ِّّي رن ٍُّ٪ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن  - 

 كـخؽ حٕكٌٽ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ
 ڃن نِٔ ٛٚس أً نخځ ٫نيخ ٳڀْٜڀيخ ٷخٽ ٳڀٸْض كـخؿخ حٕكٌٽ ٳليػنِ رو. -
ػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كڄْي ًكڄخى ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ڃخٿٺ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ىهپ ٫ڀَ حٿڄَّٞ ٷخٽ أًىذ حٿزؤّ ٍد حٿنخّ -

حٗٲ أنض حٿ٘خٳِ ٙ ٗخٳِ اٙ أنض حٗٲ ٗٴخء ٙ ّٰخىٍ ٓٸڄخ ًٷي ٷخٽ كڄخى ٙ ٗٴخء اٙ 
 ٗٴخإٹ ٗٴخء ٙ ّٰخىٍ ٓٸڄخ.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى كيػنخ حٿڄوظخٍ رن ٳڀٴپ ك - 
 كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿَٓخٿش ًحٿنزٌس ٷي حنٸ٬٤ض ٳٚ ٌٍٓٽ ر٬يُ ًٙ -
حٿڄزَ٘حص  نزِ ٷخٽ ٳ٘ٶ ًٿٺ ٫ڀَ حٿنخّ ٷخٽ ٷخٽ ًٿټن حٿڄزَ٘حص ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ

 ٷخٽ ٍإّخ حٿَؿپ حٿڄٔڀڂ ًىِ ؿِء ڃن أؿِحء حٿنزٌس.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أنْ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٍأّض ٳْڄخ ٍَّ حٿنخثڂ ٻؤنِ ڃَىٱ ٻز٘خ ًٻخڅ ٧زش -

 ش ًاڅ ٍؿٚ ڃن أىپ رْظِ ّٸظپ.ْٓٴِ حنټَٔص ٳؤًٿض أنِ أٷظپ ٛخكذ حٿټظْز
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
٫خى ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ٳٸخٽ ّخ هخٽ ٷپ ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ هخٽ أځ ٫ڂ ٷخٽ رپ هخٽ ٷخٽ ًهَْ -

 ٿِ أڅ أٷٌٿيخ ٷخٽ ن٬ڂ.
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ أڅ ٷَّ٘خ ٛخٿلٌح كيػنخ ٫زي ح - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْيڂ ٓيْپ رن ٫ڄًَ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=
ٿ٬ڀِ أٻظذ رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ ٳٸخٽ ٓيْپ أڃخ رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ ٳٚ نيٍُ ڃخ -

ڃخ ن٬َٱ ربٓڄٺ حٿيڂ ٳٸخٽ حٻظذ ڃن ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل  رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ ًٿټن حٻظذ
ٷخٽ ٿٌ ٫ڀڄنخ أنٺ ٌٍٓٽ حهلل ٙطز٬نخٹ ًٿټن حٻظذ حٓڄٺ ًحٓڂ أرْٺ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

ظ٣ٌَح ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ڃن ٫ڀْو ًٓڀڂ حٻظذ ڃن ڃلڄي رن ٫زي حهلل ًحٗ
ڀْنخ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطټظذ ىٌح ٷخٽ ن٬ڂ ؿخء ڃنټڂ ٿڂ نَىه ٫ڀْټڂ ًڃن ؿخء ڃنخ ٍىىطڄٌه ٫

 انو ڃن ًىذ ڃنخ اٿْيڂ ٳؤر٬يه حهلل.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًأرٌ ٻخڃپ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ أڅ  - 

 ٍؿٚ ٷخٽ=
 ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿَؿپ ّلذ حٿٸٌځ ًٙ ّزڀٮ ٫ڄڀيڂ ٷخٽ حٿڄَء ڃ٪ ڃن أكذ.-
 ِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ىهڀض حٿـنش ٳٔڄ٬ض ه٘ٴش -

 ٳٸڀض ڃخ ىٌه حٿو٘ٴش ٳٸْپ حٿَڃْٜخء رنض ڃڀلخڅ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ُ ٷيځ ٳْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٟخء ڃنيخ ٻپ ِٗء ٳڀڄخ ٻخڅ ٿڄخ ٻخڅ حٿٌْځ حٿٌ-

حٿٌْځ حٿٌُ ڃخص ٳْو أ٧ڀڂ ڃنيخ ٻپ ِٗء ًٷخٽ ڃخ نٴ٠نخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 حّٕيُ كظَ أنټَنخ ٷڀٌرنخ.

ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ هخٿي كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚر - 
 ٫ن أنْ ٷخٽ=

ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٨يَ رخٿڄيّنش أٍر٬خ ًٛڀَ حٿ٬َٜ رٌُ حٿلڀْٴش -
ٍٻ٬ظْن ًرخص ريخ كظَ أٛزق ٳڀڄخ ٛڀَ حٿٜزق ٍٻذ ٍحكڀظو ٳڀڄخ حنز٬ؼض رو ٓزق ًٻزَ 

كظَ حٓظٌص رو حٿزْيحء ػڂ ؿڄ٪ رْنيڄخ ٳڀڄخ ٷيڃنخ ڃټش أڃَىڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٌّځ حٿظًَّش أىڀٌح رخٿلؾ ًنلَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓز٪ لڀٌح ٳڀڄخ ٻخڅ أڅ ّ

 .رينخص رْيه ٷْخڃخ ًٟلَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رټزْ٘ن أٷَنْن أڃڀلْن
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
حٓهَس ًحص ٿْڀش ٳٸخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿِ كخؿش ٳٸخځ ّنخؿْو كظَ أٷْڄض حٿٜٚس ٿڀ٬٘خء -

 ن٬ْ حٿٸٌځ أً ر٬ٞ حٿٸٌځ ػڂ ٛڀَ ًٿڂ ٌّٻَ ًٌٟءح.



  

 

 

Page 381 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٿو اٙ حهلل.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ٙ ّٸخٽ ٳِ حٍٕٝ ٙ ا-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ أڅ ٍؿٚ ٷخٽ= - 
 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أّن أرِ ٷخٽ ٳِ حٿنخٍ ٷخٽ ٳڀڄخ ٷٴخ ى٫خه ٳٸخٽ اڅ أرِ ًأرخٹ ٳِ حٿنخٍ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃَكٌځ ٷخٽ= - 
ؿخٿٔخ ٫ًنيه حرنش ٿو ٳٸخٽ أنْ ؿخءص حڃَأس اٿَ حٿنزِ ٛڀَ ٓڄ٬ض ػخرظخ ّٸٌٽ ٻنض ڃ٪ أنْ -

َِ كخؿش ٳٸخٿض حرنظو ڃخ ٻخڅ أٷپ كْخءىخ ٳٸخٽ ىِ  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ّخ نزِ حهلل ىپ ٿٺ ٳ
 هَْ ڃنٺ ٍٯزض ٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬َٟض ٫ڀْو نٴٔيخ.

 خٽ أهزَنِ ڃٌَٓ رن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ أنزؤنخ ٬ٗزش ٷ - 
ٓڄ٬ض أنٔخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٌ ط٬ڀڄٌڅ ڃخ أ٫ڀڂ ٿ٠لټظڂ ٷڀْٚ -

 ًٿزټْظڂ ٻؼَْح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 و.ٿٌ ط٬ڀڄٌڅ ٳٌٻَ ڃؼڀ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
-.َُ  حٓظًٌح حٓظًٌح ٳٌحهلل انِ ٍٕحٻڂ ڃن هڀٴِ ٻڄخ أٍحٻڂ ڃن رْن ّي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ ريِ ٳِ كيّؼو ٷخٽ  - 

 ٷظخىس ّٸٌٽ ٳِ ٷٜٜو كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=ٓڄ٬ض 
ّوَؽ ٷٌځ ڃن حٿنخٍ ر٬ي ڃخ ّْٜزيڂ ٓٴ٪ ٷخٽ ريِ ٳْيهڀٌڅ حٿـنش ّٔڄْيڂ أىپ حٿـنش -

حٿـينڄٌْڅ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو ٷخٽ ًٻخڅ ٷظخىس ّٸٌٽ ٫ٌٷزٌح رٌنٌد أٛخرٌىخ ٷخٽ ىڄخځ ٙ 
 ّٸٌٿو ٷظخىس. أىٍُ ٳِ حٿًَحّش ىٌ أً ٻخڅ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ أنزؤنخ ٷظخىس أڅ أنٔخ أهزَه - 
أڅ ؿخٍّش ًؿي ٍأٓيخ رْن كـَّن ٳٸْپ ٿيخ ڃن ٳ٬پ رٺ ىٌح أٳٚڅ أٳٚڅ كظَ ٓڄٌ -

حٿْيٌىُ ٳؤًڃؤص رَأٓيخ ٷخٽ ٳؤهٌ حٿْيٌىُ ٳـِء رو ٳخ٫ظَٱ ٳؤڃَ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 َٝ ٍأٓو رخٿلـخٍس.ًٓڀڂ ٳ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٠َّد ٬َٗه ڃنټزْو ٷخٽ ريِ اڅ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬َٗح ٠َّد رْن ڃنټزْو.
 ٙ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أطڄٌح حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٳبنِ أٍحٻڂ ڃن ر٬ي ٧يَُ -

 اًح ڃخ ٍٻ٬ظڂ ًاًح ڃخ ٓـيطڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ - 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸزٞ ٷز٠ش  أڅ أځ ٓڀْڂ ر٬ؼض ڃ٬و رٸنخ٩ ٳْو ٣ٍذ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ-

 ٳز٬غ ريخ اٿَ ر٬ٞ أًُحؿو ًًٻَه اڃخ ڃَطْن أً ػٚػخ ػڂ أٻپ أٻپ ٍؿپ ٬َّٱ أنو ّ٘ظيْو.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
كڄيح ٻؼَْح ٣ْزخ ڃزخٍٻخ  ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٜٚس ٳٸخٽ حٿلڄي هلل-

ٳْو ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أّټڂ حٿٸخثپ ٻڀڄش ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ ٳؤٍځ حٿٸٌځ ٷخٽ 
 ٳؤ٫خىىخ ػٚع ڃَحص ٳٸخٽ ٍؿپ أنخ ٷڀظيخ ًڃخ أٍىص ريخ اٙ حٿوَْ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل

ٓؤٿٌح ٍريڂ ٫ِ ًؿپ  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸي حرظيٍىخ اػنخ ٫َ٘ ڃڀټخ ٳڄخ ىًٍح ٻْٲ ّټظزٌنيخ كظَ
 .ٳٸخٽ حٻظزٌىخ ٻڄخ ٷخٽ ٫زيُ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ريِ كيػنخ ٷظخىس  - 
 ٫ن أنْ

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخنض ن٬ڀو ٿيخ ٷزخٙڅ.-
نْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أ - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 اًح رِٵ أكيٻڂ ٳٚ ّزِٵ رْن ّيّو ًٙ ٫ن ّڄْنو ًٿْزِٵ ٫ن ٗڄخٿو أً طلض ٷيڃو حٿٍَْٔ.-
كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٷخٽ كيػنخ أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 =حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ
أنخ رٸَٜ ٳٸڀض ٿڄن ىٌح ّخ ؿزَّپ ًٍؿٌص أڅ ّټٌڅ ٿِ ٷخٽ رْنڄخ أنخ أَْٓ ٳِ حٿـنش ٳبًح -

ٷخٽ ٿ٬ڄَ ٷخٽ ػڂ َٓص ٓخ٫ش ٳبًح أنخ رٸَٜ هَْ ڃن حٿٸَٜ حًٕٽ ٷخٽ ٳٸڀض ٿڄن ىٌح ّخ 
ؿزَّپ ًٍؿٌص أڅ ّټٌڅ ٿِ ٷخٽ ٷخٽ ٿ٬ڄَ ًاڅ ٳْو ٿڄن حٿلٌٍ حٿ٬ْن ّخ أرخ كٴٚ ًڃخ 

 خٽ أڃخ ٫ڀْٺ ٳڀڂ أٻن ٕٯخٍ.ڃن٬نِ أڅ أىهڀو اٙ ٯَْطٺ ٷخٽ ٳؤٯًٍَٷض ٫ْنخ ٫ڄَ ػڂ ٷ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ أنزؤنخ ٷظخىس ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ  - 

 كيّؼو كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻپ ڃن نِٔ ٛٚس ٳڀْٜڀيخ اًح ًٻَىخ ًٙ ٻٴخٍس ٿيخ اٙ -

 ًٿٺ ًُحى ڃ٪ ىٌح حٿټٚځ أٷڂ حٿٜٚس ٿٌٻَُ. ًٿٺ ٷخٽ ريِ ًٷخٽ ىڄخځ ٓڄ٬ظو ّليع ر٬ي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن حٿڄوظخٍ كيػنخ ػخرض كيػنخ  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٍآنِ ٳِ حٿڄنخځ ٳٸي ٍآنِ ٳبڅ حٿ٤ْ٘خڅ ٙ ّظڄؼپ رِ -

٬ْن ؿِءح ڃن حٿنزٌس ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳٔخٿض كڄخىح ٳليػنِ رو ًٍإّخ حٿڄئڃن ؿِء ڃن ٓظش ًأٍر
 ًًىذ ٳِ كَحٍه؟؟.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ أڅ ٍؿٚ ٷخٽ=

ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش ٫ًنيه ٯٚځ ڃن حٕنٜخٍ ّٸخٽ ٿو ڃلڄي ٳٸخٽ اڅ ٬ّٖ ىٌح -
 أڅ ٙ ّيٍٻو حٿيَځ كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش. ٳ٬َٔ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُىَ حٿڀيٌ ٻخڅ ٫َٷو حٿڀئٿئ ًٻخڅ اًح ڃَ٘ طټٴؤ ًڃخ -

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ ڃٔٔض ىّزخؿخ ٷ٢ ًٙ كََّح ًٙ ْٗجخ ٷ٢ أٿْن ڃن ٻٲ ٌٍٓ
 ٗڄڄض ٍحثلش ٷ٢ ڃٔټش ًٙ ٫نزَس أ٣ْذ ڃن ٍّلو.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٪ ٍؿٚ ّٸٌٽ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ ٷخٽ ٫ڀَ حٿٴ٤َس -

 ٙ اٿو اٙ حهلل ٳٸخٽ هَؿض ڃن حٿنخٍ. ٳٸخٽ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل أٗيي أڅ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخىف ػخرض ٫ن أنْ - 
 أڅ ٍٷْش ٿڄخ ڃخطض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٙ ّيهپ حٿٸزَ ٍؿپ ٷخٍٱ أىڀو حٿڀْڀش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ= - 
خء أنخّ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح حر٬غ ڃ٬نخ ٍؿخٙ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ ؿ-

٬ّڀڄٌنخ حٿٸَآڅ ًحٿٔنش ٳز٬غ اٿْيڂ ٓز٬ْن ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ّٸخٽ ٿيڂ حٿٸَحء ٳْيڂ هخٿِ 
كَحځ ّٸَإًڅ حٿٸَآڅ ًّظيحٌٍٓنو رخٿڀْپ ًٻخنٌح رخٿنيخٍ ّـْئًڅ رخٿڄخء ٳ٬٠ٌْنو ٳِ حٿڄٔـي 

٬٤خځ ٕىپ حٿٜٴش ًحٿٴٸَحء ٳز٬ؼيڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٌڅ ٳْز٬ٌْنو ًّ٘ظًَڅ رو حٿًّلظ٤ز
 ًٓڀڂ ٳظٴَٷٌح ٿيڂ ٳٸظڀٌىڂ ٷزپ أڅ ّزڀٌٰح حٿڄټخڅ ٳٸخٿٌح حٿڀيڂ رڀٮ ٫نخ نزْنخ انخ ٷي ٿٸْنخٹ ٳَْٟنخ
٫نٺ ًٍْٟض ٫نخ ٷخٽ ٳؤطَ ٍؿپ كَحڃخ هخٽ أنْ ڃن هڀٴو ٳ٬٤نو رَڃلو كظَ أنٴٌه ٳٸخٽ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕٛلخرو اڅ اهٌحنټڂ حٿٌّن ٷظڀٌح ٳِص ًٍد حٿټ٬زش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 ٷخٿٌح ٿَريڂ رڀٮ ٫نخ نزْنخ أَنخ ٷي ٿٸْنخٹ ٳَْٟنخ ٫نٺ ًٍْٟض ٫نخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٷخٽ ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ= - 
ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّزٸَ ػڂ  ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيهپ أىپ حٿـنش حٿلنش ٳْزٸَ ڃنيخ-

 ّن٘ت حهلل ٫ِ ًؿپ ٿيخ هڀٸخ ڃڄخ ّ٘خء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ أرٌ حٿظْخف كيػنخ أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكٔن حٿنخّ هڀٸخ.-
٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٿټپ ٯخىٍ ٿٌحء ٌّځ حٿٸْخڃش ٿٌحء ٬َّٱ رو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي أڅ أنٔخ ٓجپ ٫ن ٬َٗ ٌٍٓٽ  - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ=
ن ٬َٗ ٷظخىس ٳٴَف ٌّڃجٌ ڃخ ٍأّض ٬َٗح أٗزو ر٬َ٘ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ-

 ٷظخىس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ رن ِّّي كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ٿڂ ّـظڄ٪ ٿو ٯيحء ًٙ ٫٘خء ڃن هزِ ًٿلڂ اٙ ٫ڀَ ٟٴٲ؟؟.-
 ٷظخىس ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ - 
أڅ ّيٌىّخ ى٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ هزِ ٬َْٗ ًأىخٿش ٓنوش ٳؤؿخرو ًٷي ٷخٽ -

 أرخڅ أ٠ّخ أڅ هْخ٣خ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس كيػنخ ػخرض ٷخٽ= - 
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َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ أنْ ڃخ أ٫َٱ ٳْټڂ حٿٌْځ ْٗجخ ٻنض أ٫ييه ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-
ٷٌٿټڂ ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ ٷڀض ّخ أرخ كڄِس حٿٜٚس ٷخٽ ٷي ٛڀْض كْن طَٰد حٿ٘ڄْ أٳټخنض 
طڀٺ ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ٫ڀِ أنِ ٿڂ أٍ ُڃخنخ هَْح ٿ٬خڃپ ڃن 

 ُڃخنټڂ ىٌح اٙ أڅ ّټٌڅ ُڃخنخ ڃ٪ نزِ.
٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
انِ ٿَىّٲ أرِ ٣ڀلش ٷخٽ ًأرٌ ٣ڀلش اٿَ ؿنذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًانِ -

ٍٍٕ ٷيڃِ ٿظڄْ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤڃيڀيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
أىپ حٿڄٌحِٗ اٿَ ڃٌحْٗيڂ ٷخٽ ٻزَ ػڂ أٯخٍ ًٓڀڂ كظَ هَؽ أىپ حٿ٩ٍِ اٿَ ٫ًٍُيڂ ً

 .اًح نِٿنخ رٔخكش ٷٌځ ٳٔخء ٛزخف حٿڄنٌٍّن٫ڀْيڂ ػڂ ٷخٽ انخ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ًكڄْي ٫ن أنْ - 
ي أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٷيځ حٿڄيّنش ٳآهَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنو ًرْن ٬ٓ-

رن حٿَرْ٪ حٕنٜخٍُ ٳٸخٽ ٿو ٬ٓي أُ أهِ أنخ أٻؼَ أىپ حٿڄيّنش ڃخٙ ٳخن٨َ ٤َٗ ڃخٿِ ٳوٌه 
ًطلظِ حڃَأطخڅ ٳخن٨َ أّيڄخ أ٫ـذ اٿْٺ كظَ أ٣ڀٸيخ ٳٸخٽ ٫زي حٿَكڄن رخٍٹ حهلل ٿٺ ٳِ 

ىٿٌنِ ٫ڀَ حٿٌٔٵ ٳيٿٌه ٫ڀَ حٿٌٔٵ ٳٌىذ ٳخٗظٍَ ًرخ٩ ًٍرق ٳـخء رِ٘ء أىڀٺ ًڃخٿٺ 
زغ ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّڀزغ ٳـخء ٫ًڀْو ٍى٩ ٫ُٴَحڅ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ڃن أٷ٢ ًٓڄن ػڂ ٿ

څ نٌحس ڃن حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃيْڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل طًِؿض حڃَأس ٳٸخٽ ڃخ أٛيٷظيخ ٷخٽ ًُ
ًىذ ٷخٽ أًٿڂ ًٿٌ ر٘خس ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٳڀٸي ٍأّظنِ ًٿٌ ٍٳ٬ض كـَح ٿَؿٌص أڅ أْٛذ 

 ًىزخ أً ٳ٠ش.
 ػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺكيػنخ ٫زي حهلل كي - 
أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ طًِؽ حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ٫ڀَ ًُڅ نٌحس ڃن ًىذ ٷخٽ ٳـخُ -

 ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٷخٽ ٓڄ٬ض ػخرظخ ّليع ٫ن أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
و ًٓڀڂ أٗـ٪ حٿنخّ ًأكٔن حٿنخّ ًأؿٌى حٿنخّ ٷخٽ ٳ٩ِ أىپ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

حٿڄيّنش ٿْڀش ٷخٽ ٳخن٤ڀٶ حٿنخّ ِٷَزپ حٿٌٜص ٳظڀٸخىڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي 
ٓزٸيڂ ًىٌ ّٸٌٽ ِٿَڂ طَح٫ٌح ٷخٽ ًىٌ ٫ڀَ ٳَّ ٕرِ ٣ڀلش ٫ٍَ ٳِ ٫نٸو حٿْٔٲ ٳـ٬پ 

 رلَح أً انو ٿزلَ ٬ّنِ حٿٴَّ.ّٸٌٽ ٿڀنخّ ِٿَڂ طَح٫ٌح ٷخٽ ًٷخٽ انخ ًؿينخه 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ كڄْي ًػخرض ٫ن أنْ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٍؿٚ ّيخىُ رْن ارنْن ٿو ٳٸخٽ ڃخ ىٌح ٳٸخٿٌح ّخ -

 ٌٍٓٽ حهلل نٌٍ أڅ ّلؾ ڃخْٗخ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٿٰنِ ٫ن ط٬ٌّزو نٴٔو ٳڀَْٻذ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ - 
أڅ حٿنخّ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىڀٺ حٿڄخٽ ًأٷل٤نخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًىڀٺ حٿڄخٽ ٳخٓظٔٶ ٿنخ ٳٸخځ -

ٌّځ حٿـڄ٬ش ًىٌ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳخٓظٔٸَ ًٛٲ كڄخى ًر٢ٔ ّيّو كْخٽ ٛيٍه ًر٤ن ٻٴْو ڃڄخ 
٫ِش ٳڄخ حنَٜٱ كظَ أىڄض حٿ٘خد حٿٸٌُ نٴٔو أڅ َّؿ٪ اٿَ ّڀِ حٍٕٝ ًڃخ ٳِ حٿٔڄخء ٷ
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ى٩ حهلل أىڀو ٳڄ٤َنخ اٿَ حٿـڄ٬ش حٕهٍَ ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل طييځ حٿزنْخڅ ًحنٸ٤٪ حٿَٻزخڅ ح
أڅ ّټ٤٘يخ ٫نخ ٳ٠لٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ حٿڀيڂ كٌحٿْنخ ًٙ ٫ڀْنخ 

 .ٳخنـخرض كظَ ٻخنض حٿڄيّنيخ ٻؤنيخ ٳِ اٻڀْپ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ًكڄْي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ٷخٽ=
ٿڄخ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش أهزَ ٫زي حهلل رن ٓٚځ رٸيًڃو ًىٌ ٳِ نوڀش -

ط٬ڀڄين ٳؤطخه ٳٸخٽ انِ ٓخثڀٺ ٫ن أْٗخء ٙ ٬ّڀڄيخ اٙ نزِ ٳبڅ أهزَطنِ ريخ آڃنض رٺ ًاڅ ٿڂ 
٫َٳض أنٺ ٿٔض رنزِ ٷخٽ ٳٔؤٿو ٫ن حٿ٘زو ٫ًن أًٽ ِٗء ّؤٻڀو أىپ حٿـنش ٫ًن أًٽ ِٗء 

زَنِ رين ؿزَّپ آنٴخ ٷخٽ ًحٹ ٫يً ّلَ٘ حٿنخّ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أه
حٿْيٌى ٷخٽ أڃخ حٿ٘زو اًح ٓزٶ ڃخء حٿَؿپ ڃخء حٿڄَأس ًىذ رخٿ٘زو ًاًح ٓزٶ ڃخء حٿڄَأس ڃخء 

ض رخٿ٘زو ًأڃخ أًٽ ِٗء ّؤٻڀو أىپ حٿـنش ٳِّخىس ٻزي حٿلٌص ًأڃخ أًٽ ِٗء حٿَؿپ ًىز
أٗيي أنٺ  ّلَ٘ حٿنخّ ٳنخٍ طوَؽ ڃن ٷزپ حٿڄَ٘ٵ ٳظلَ٘ىڂ اٿَ حٿڄَٰد ٳآڃن ًٷخٽ

ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حرن ٓٚځ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ حٿْيٌى ٷٌځ ريض ًانيڂ اڅ ٓڄ٬ٌح ربٓٚڃِ ّزيظٌنِ 
يڂ ٫نِ ٳوزؤه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًر٬غ اٿْيڂ ٳؤهزجنِ ٫نيٹ ًحر٬غ اٿْيڂ ٳظٔؤٿ

ن ْٓينخ ٳـخإًح ٳٸخٽ أُ ٍؿپ ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٳْټڂ ٷخٿٌح ىٌ هَْنخ ًحرن هَْنخ ًْٓينخ ًحر
٫ًخٿڄنخ ًحرن ٫خٿڄنخ ٳٸخٽ أٍأّظڂ اڅ أٓڀڂ طٔڀڄٌڅ ٳٸخٿٌح أ٫خًه حهلل ڃن ًٿٺ ٳٸخٽ ّخ ٫زي حهلل رن 

َؽ ٳٸخٽ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ٓٚځ أهَؽ اٿْيڂ ٳؤهزَىڂ ٳو
ٽ حهلل أڅ ٳٸخٿٌح أَٗنخ ًحرن أَٗنخ ًؿخىڀنخ ًحرن ؿخىڀنخ ٳٸخٽ حرن ٓٚځ ٷي أهزَطٺ ّخ ٌٍٓ

 حٿْيٌى ٷٌځ ريض.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخنض ڃَٷظو أ٣ْذ ِٗء ٍّلخ ٳـخء ًحص أڅ ٳخٍْٓخ ٻخڅ ؿخٍح ٿڀنزِ -

ٌّځ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤًڃؤ اٿْو ىټٌح ًٛٲ كڄخى رْيه أُ ط٬خٽ ٳؤًڃؤ اٿْو 
٫ًخث٘ش ڃ٬ِ ٌّڃت اّڄخء ٳٸخٽ حٿَؿپ رْيه ىټٌح ًٛٲ كڄخى أُ ٙ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

ٽ ٳٸخٽ ڃؼپ ًٿٺ ڃَطْن أً ػٚػخ ّٸٌٽ ٻٌح ٙ ٷخٽ ػڂ ٫خى اٿْو أڅ ط٬خ ٫ڀْو ًٓڀڂ ىټٌح أُ
 .ًّٸٌٽ ٻٌح ًٛٲ كڄخى أُ ٙ ًّٸٌٽ ًح أُ ٙ ٳٸخٽ ىټٌح أُ ٷٌڃخ ٳٌىزخ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ - 
أڅ أْٓي رن ك٠َْ ٫ًزخى رن رَ٘ ٻخنخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٿْڀش ٧ڀڄخء -

ٳوَؿخ ڃن ٫نيه ٳؤٟخءص ٫ٜخ أكيىڄخ ٳـ٬ٚ ّڄْ٘خڅ ٳِ ٌٟثيخ ٳڀڄخ طٴَٷخ كنيّ 
 .٫ًٜخ ًحأٟخءص ٫ٜخ حٓهَ ًٷي ٷخٽ كڄخى أ٠ّخ ٳڀڄخ طٴَٷخ أٟخءص ٫ٜخ ًح 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٷخٽ= - 
ح ًٻخڅ ٯٚڃخ ٳـخء ٓيڂ ٯَد أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ كخٍػش رن حٿَرْ٪ ؿخء ٌّځ ريٍ ن٨خٍ-

ٳٌٷ٪ ٳِ ػَٰس نلَه ٳٸظڀو ٳـخءص أڃو حٿَرْ٪ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ٫ڀڄض ڃټخڅ كخٍػش ڃنِ 
ٳبڅ ٻخڅ ڃن أىپ حٿـنش ٳٔؤٛزَ ًاٙ ٳٍَْٔ حهلل ڃخ أٛن٪ ٷخٽ ٳٸخٽ ّخ أځ كخٍػش انيخ ٿْٔض 

 رـنش ًحكيس ًٿټنيخ ؿنخڅ ٻؼَْس ًانو ٳِ حٿٴَىًّ ح٫ٕڀَ.
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حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش  كيػنخ ٫زي - 
 ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٍرټڂ ٫ِ -
ًؿپ اًح طٸَد حٿ٬زي ڃنِ ٗزَح طٸَرض اٿْو ًٍح٫خ ًاًح طٸَد ڃنِ ًٍح٫خ طٸَرض ڃنو رخ٫خ 

 ًٿش.ًاًح أطخنِ ّڄِ٘ أطْظو ىَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش  - 

 ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ًٷخٽ كـخؽ ٳِ كيّؼو ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ -

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ أىٍُ أِٗء أنِٽ أځ ٻخڅ ّٸٌٿو ٿٌ أڅ ٙرن آىځ 
خڅ ٙرن آىځ ًحىّخڅ ڃن ڃخٽ ٿظڄنَ ًحىّخ ػخٿؼخ ًٙ ّڄٖ ؿٌٱ حرن آىځ اٙ ًٷخٽ كـخؽ ٿٌ ٻ

 حٿظَحد ًّظٌد حهلل ٫ڀَ ڃن طخد.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٙ ّئڃن -

و أً ٿـخٍه ڃخ ّلذ ٿنٴٔو ًٿڂ ّ٘ٺ كـخؽ كظَ ّلذ ٕهْو ڃخ ّلذ أكيٻڂ كظَ ّلذ ٕهْ
 ٿنٴٔو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أنٔخ ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّئڃن أكيٻڂ كظَ ّلذ ٿڀنخّ ڃخ -

 ّلذ ٿنٴٔو ًكظَ ّلذ حٿڄَء ٙ ّلزو اٙ هلل ٫ِ ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش  - 

 ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ًكيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٫ن -

ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٠ّلِ رټزْ٘ن أڃڀلْن أٷَنْن 
 ٍأّظو ٌّرليڄخ رْيه ًح٬ٟخ ٷيڃو ٬ّنِ ٫ڀَ ٛٴلظيڄخ.ًّٔڄِ ًّټزَ حهلل ٫ِ ًؿپ 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ّلَْ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
 ٫ن ٷظخىس ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ أنزؤنخ ٬ٗزش  - 
 أنزؤنخ أنْ ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٠ّلِ رټزْ٘ن ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ أنزؤنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
٫ًْزظِ ًاڅ حٿنخّ ّټؼًَڅ ًّٸڀٌڅ ٳخٷزڀٌح ڃن ڃلٔنيڂ ًح٫ٴٌح ٫ن اڅ حٕنٜخٍ ٻَِٗ -

 ڃْٔجيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش  - 

 ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطِ رَؿپ ٷي َٗد -

و أرٌ رټَ ٳڀڄخ ٻخڅ ٫ڄَح حٓظ٘خٍ حٿنخّ ٳٸخٽ ٫زي حٿَكڄن حٿوڄَ ٳـڀيه نلٌ حٍٕر٬ْن ًٳ٬ڀ
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رن ٫ٌٱ أهٲ حٿليًى ػڄخنٌڅ ٳؤڃَ رو ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ ًٷخٽ كـخؽ ػڄخنٌڅ ًأڃَه رو 
 ٫ڄَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًحٿلـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش  - 
 ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

أرِ ًكيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ًحٿڄ٬نَ ًحكي أڅ أٛلخد -
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿٌح ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أىپ حٿټظخد ّٔڀڄٌڅ ٫ڀْنخ 
ٳټْٲ نَى ٫ڀْيڂ ٳٸخٽ ٷٌٿٌح ٫ًڀْټڂ ًٷخٽ كـخؽ ٷخٽ ٬ٗزش ٿڂ أٓخٽ ٷظخىس ٫ن ىٌح حٿليّغ 

 ْ.ىپ ٓڄ٬ظو ڃن أن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
أٙ أكيػټڂ كيّؼخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّليػټڂ أكي ر٬يُ ٓڄ٬ظو -

ٌّىذ ڃنو اڅ ڃن أَٗح١ حٿٔخ٫ش أڅ َّٳ٪ حٿ٬ڀڂ ٨ًّيَ حٿـيپ ًّٴٌ٘ حٿِنخ ًَّ٘د حٿوڄَ ً
 حٿَؿخٽ ًّزٸَ حٿنٔخء كظَ ّټٌڅ ٿوڄْٔن حڃَأس ًحكي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ َّٳ٪  - 
 حٿليّغ ٷخٽ=

ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ َّٳ٪ حٿ٬ڀڂ ٨ًّيَ حٿـيپ ًّٸپ حٿَؿخٽ ًّټؼَ حٿنٔخء كظَ ّټٌڅ ٷْڂ -
 هڄْٔن حڃَأس ٍؿپ ًحكي.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ ك - 
 ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ كـخؽ كْن أنِٽ ٿڂ ّټن حٿٌّن -
ٻٴًَح ٷخٽ ًٷي  ٻٴًَح ًٷخٙ ؿڄ٬ْخ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أڃَنِ أڅ أٷَأ ٫ڀْٺ ٿڂ ّټن حٿٌّن

 ٓڄخنِ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳزټَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٍهٚ أً ٍهٚ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ًحٿِرَْ رن حٿ٬ٌحځ ٳِ -

 ض ريڄخ.ٿزْ حٿلََّ ڃن كټش ٻخن
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٍهٚ ٿڀِرَْ رن حٿ٬ٌحځ ًٿ٬زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٳِ ٿزْ حٿلََّ ٬ّنِ ٿ٬ڀش ٻخنض ريڄخ -

 ٷخٽ ٬ٗزش أً ٷخٽ ٍهٚ ٿيڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي - 
 ٍهٚ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ًحٿِرَْ ٳِ حٿلََّ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 .ٿٌٙ أڅ ٙ طيحٳنٌح ٿي٫ٌص حهلل أڅ ّٔڄ٬ټڂ ٫ٌحد حٿٸزَ-



  

 

 

Page 388 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخڅ أكيٻڂ ٳِ حٿٜٚس ٳبنو ّنخؿِ ٍرو ٫ِ ًؿپ -
 ٫ن ٗڄخٿو طلض ٷيڃو. ٳٚ ّزِٷن ٷخٽ ٷخٽ كـخؽ ٳٚ ّزٜٸن رْن ّيّو ًٙ ٫ن ّڄْنو ًٿټن

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أُ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ= - 
أهزَنِ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرخ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ -

 ٻخنٌح ّٔظٴظلٌڅ حٿٸَحءس رخٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن.
 اٙ أنو ٗٺ ٳِ ٫ؼڄخڅ.كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ڃؼڀو  - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش  - 

 ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٛڀْض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرِ -

 كْڂ.رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ٫نيڂ ٳڀڂ أٓڄ٪ أكيح ڃنيڂ ّٸٌٽ رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٷظخىس ٓؤٿض أنْ رن ڃخٿٺ - 
رؤُ ِٗء ٻخڅ ّٔظٴظق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٸَحءس ٷخٽ انٺ ٿظٔؤٿنِ ٫ن ِٗء -

 ڃخ ٓؤٿنِ ٫نو أكي.
زش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗ - 

 ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٷخٽ=
ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلذ حٿيرخء ٷخٽ ٳؤطِ ر٬٤خځ أً -

 ى٫ِ ٿو ٷخٽ أنْ ٳـ٬ڀض أطظز٬و ٳؤ٬ٟو رْن ّيّو ٿڄخ أ٫ڀڂ أنو ّلزو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ= - 
ْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ًكيػنِ أرِ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أن-

ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ أطڄٌح حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٳٌحهلل انِ ٍٕحٻڂ ر٬يُ ًٍرڄخ ٷخٽ ڃن ر٬ي ٧يَُ اًح ٍٻ٬ظڂ 

 ًٓـيطڂ.
كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ًكيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ 
ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش 

 كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ
ٷخٽ ح٫ظيٿٌح ٳِ حٿٔـٌى ًٙ ّز٢ٔ أكيٻڂ ًٍح٫ْو حنزٔخ١  ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-

 حٿټڀذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ح٫ظيٿٌح ٳِ حٿٜٚس ًٙ ّز٢ٔ أكيٻڂ ًٍح٫ْو ٻخنزٔخ١ حٿټڀذ ىټٌح ٷخٽ ِّّي ح٫ظيٿٌح ٳِ -

 .حٿٜٚس
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ ّٸٌٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٫ظيٿٌح ٳِ حٿٔـٌى ٳٌٻَه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٌٓح ٛٴٌٳټڂ ٳبڅ طٌّٔش حٿٜٴٌٱ ڃن طڄخځ حٿٜٚس.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷْڄٌح ٛٴٌٳټڂ ٳبڅ ڃن كٔن حٿٜٚس اٷخڃش حٿٜٲ.-
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ٗزش ّٸٌٽ ٫ن ٷظخىس ڃخ ٍٳ٬و كيػنخ ٫ز - 

 ٳ٨ننض أنو ٬ّنِ حٿليّغ ٳٸخٽ ٿِ ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ ىٌح أكيىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 حٿٜٲ ٬ّنِ ڃن طڄخځ حٿٜٚس. أطڄٌح ٛٴٌٳټڂ ٳبڅ طٌّٔش-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنِ  - 

 ٬ٗزش ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ طًِؽ حڃَأس ٫ڀَ ًُڅ -

 نٌحس ڃن ًىذ ٳـخُ ًٿٺ.
٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ًٓٴْخڅ ٫ن كڄْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
طًِؽ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ٫ڀَ ًُڅ نٌحس ڃن ًىذ ٳـخُ ًٿٺ ٷخٽ -

 ًٻخڅ حٿلټڂ ّؤهٌ ريٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ  - 

 نْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أ
ٻخڅ ٳ٩ِ رخٿڄيّنش ٳخٓظ٬خٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٓخ ٕرِ ٣ڀلش ّٸخٽ ٿو ڃنيًد -

 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٍأّنخ ڃن ٳ٩ِ ًاڅ ًؿينخه ٿزلَح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي حٿٌح٤ِٓ ٫ن ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ٷظخىس  - 

 رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ= ٫ن أنْ
 اڅ حٿزِحٵ ٳِ حٿڄٔـي ه٤ْجش ًٻٴخٍطيخ ىٳنيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًريِ ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٿٌح كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ  - 

 ريِ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ًٷخٽ أرٌ حٿن٠َ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٓخ ٕرِ ٣ڀلش ٳٌٻَ ڃ٬نَ  ٻخڅ ٳ٩ِ رخٿڄيّنش ٳخٓظ٬خٍ-

 كيّغ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٷظخىس ٷخٽ كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
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كـخؽ ٳِ كيّؼو ٬ّنِ  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼض أنخ ًحٿٔخ٫ش ٻيخطْن ٷخٽ-
أٛز٬ْو حٿٔزخرش ًحٿ٤ٌَٓ ٷخٽ ٬ٗزش ًٓڄ٬ض ٷظخىس ّٸٌٽ ٳِ ٷٜٜو ٻٴ٠پ اكيحىڄخ ٫ڀَ 

 حٕهٍَ ٳٚ أىٍُ أًٻَه ٫ن أنْ أځ ٷخٿو ٷظخىس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ًأٌٓى رن ٫خڃَ ٗخًحڅ كيػنخ ٬ٗزش  - 

 ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿَؿپ ٌّٔٵ رينش حٍٻزيخ ٷخٽ انيخ رينش ٷخٽ حٍٻزيخ ٷخٽ -

 انيخ رينش ٷخٽ حٍٻزيخ ًّلٺ حٿؼخٿؼش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
رينش ٷخٽ حٍٻزيخ ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ٌّٔٵ رينش ٷخٽ حٍٻزيخ ٷخٽ انيخ -

 ًّلٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّئڃن أكيٻڂ كظَ أٻٌڅ أكذ اٿْو ڃن ًٿيه ًًحٿيه -

 ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن.
يػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚع ڃن ٻن ٳْو ًؿي ٬٣ڂ حّٗڄخڅ ڃن ٻخڅ ّلذ -

حٿڄَء ٙ ّلزو اٙ هلل ٫ِ ًؿپ ًڃن ٻخڅ حهلل ًٌٍٓٿو أكذ اٿْو ڃڄخ ٌٓحىڄخ ًڃن ٻخڅ أڅ 
 ّڀٸَ ٳِ حٿنخٍ أكذ اٿْو ڃن أڅ َّؿ٪ ٳِ حٿټٴَ ر٬ي اً أنٸٌه حهلل ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ ٷخٽ=

حرن  ؿڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٕنٜخٍ ٳٸخٽ أٳْټڂ أكي ڃن ٯَْٻڂ ٳٸخٿٌح ٙ اٙ-
أهض ٿنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حرن أهض حٿٸٌځ ڃنيڂ ٷخٽ كـخؽ ڃن أنٴٔيڂ 

ٳٸخٽ اڅ ٷَّ٘خ كيّغ ٫يي رـخىڀْش ًڃْٜزش ًانِ أٍىص أڅ أؿِْىڂ ًأطؤٿٴيڂ أڃخ طٌَٟڅ أڅ 
َّؿ٪ حٿنخّ رخٿينْخ ًطَؿ٬ٌڅ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ رٌْطټڂ ٿٌ ٓڀٺ حٿنخّ 

 ض حٕنٜخٍ ٬ٗزخ ٿٔڀټض ٬ٗذ حٕنٜخٍ.ًحىّخ ًٓڀټ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أنو ٷخٽ=
 ٳِ ىٌه حّٓش انخ ٳظلنخ ٿٺ ٳظلخ ڃزْنخ ٷخٽ حٿليّزْش-
 ش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗز - 
ٛڀْض هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًهڀٲ أرِ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٍِٟ حهلل -

 ط٬خٿَ ٫نيڂ ٳټخنٌح ٙ ّـيًَڅ رزٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ  - 

 ن ڃخٿٺ ٷخٽ=ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ ر
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ٿڄخ أٍحى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّټظذ اٿَ حٿًَځ ٻظخرخ ٷخٿٌح انيڂ ٙ ّٸَإًڅ -
ٻظخرخ اٙ ڃوظٌڃخ ٷخٽ ٳخطوٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هخطڄخ ڃن ٳ٠ش ٻؤنِ أن٨َ اٿَ 

 رْخٟو ٳِ ّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٸ٘و ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل - 

ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًكيػنِ أرِ كيػنخ 
 ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=

 ٕڃپ.ّيَځ حرن آىځ ًطزٸَ ڃنو حػنظخڅ حٿلَٙ ًح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أنو ٷخٽ=
 حن٘ٶ حٿٸڄَ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٷظْن.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٓڄ٪ أنٔخ ّٸٌٽ= - 
 حن٘ٶ حٿٸڄَ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ  - 

ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ 
نْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ًى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أ

 .ٷخٽ حٿټڀڄش حٿ٤ْزش ًحٿڀٴ٦ ٿڄلڄي رن ؿ٬ٴ٫َيًٍ ًٙ ٣َْس ًٙ ٳؤٽ ٷخٽ ٷْپ ًڃخ حٿٴخٽ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
٬ْٖ ٫ْٖ حٓهَس ًٷخٽ ٬ٗزش أً ٷخٽ حٿڀيڂ ٙ ٫ْٖ اٙ ٫ْٖ حٓهَس ٻخڅ ّٸٌٽ حٿڀيڂ اڅ حٿ-

 ٳؤٻَځ حٕنٜخٍ ًحٿڄيخؿَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن  - 

ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ 
 ًٓڀڂ حهلل ٫ڀْو

ُِٜيَٵ رو ٫ڀَ رََّس ٳٸخٽ ىٌ ٿيخ ٛيٷش ًىٌ ٿنخ ىيّش.-  أطَ رڀلڂ ٳٸْپ ٿو انو ٷي ُط
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ - 
أڅ رََّس ُطِٜيٵ ٫ڀْيخ رٜيٷش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌ ٿيخ ٛيٷش ًٿنخ -

 ىيّش.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن  كيػنخ ٫زي - 

 ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ؿخء أ٫َحرِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃظَ حٿٔخ٫ش ٷخٽ ًڃخ أ٫يىص ٿيخ ٷخٽ كذ -

 حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ أنض ڃ٪ ڃن أكززض.
رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي  - 

رن ڃخٿٺ ّليع ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن نزِ اٙ ًٷي أنٌٍ أڃظو ح٫ٌٍٕ 
 حٿټخٳَ أٙ انو أ٫ٌٍ ًاڅ ٍرټڂ ٿْْ رؤ٫ٌٍ ڃټظٌد رْن ٫ْنْو ٹ ٱ ٍ.
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ِ ٬ٗزش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ كيػن - 
 ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ڃخ ڃن أكي ّيهپ حٿـنش ّلذ أڅ َّؿ٪ اٿَ حٿينْخ ًاڅ ٿو ڃخ ٫ڀَ حٍٕٝ ڃن ِٗء ٯَْ -
 حٿ٘يْي ٳبنو ّظڄنَ أڅ َّؿ٪ اٿَ حٿينْخ ًّٸظپ ٫َ٘ ڃَحص ٿڄخ ٍَّ ڃن حٿټَحڃش.

كـخؽ ح٫ٌٍٕ كيػنِ ٬ٗزش ًِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
 ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=

 ٻخڅ حٿنزِ ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ ڃن أهٲ حٿنخّ ٛٚس ٳِ طڄخځ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ كيػنِ ٬ٗزش كيػنِ  - 

 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ ح
أهَؿٌح ڃن حٿنخٍ ًٷخٽ كـخؽ ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ أهَؿٌح ڃن حٿنخٍ ڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل -

ًڃن ٻخڅ ٳِ ٷڀزو ڃن حٿوَْ ڃخ ِّڅ ًٍس أهَؿٌح ڃن حٿنخٍ ڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ڃن ٻخڅ ٳِ 
ًڃن ٻخڅ ٳِ ٷڀزو ڃن  ٷڀزو ڃن حٿوَْ ڃخ ِّڅ ٬َْٗس أهَؿٌح ڃن حٿنخٍ ڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل

 حٿوَْ ڃخ ِّڅ رَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ أهَؿٌح ڃن حٿنخٍ ٳٌٻَ نلٌ كيّغ حرن ؿ٬ٴَ ًُحى ٳْو أهَؿٌح ڃن -

 ٳِ ٷڀزو ڃن حٿوَْ ڃخ ِّڅ ىًىس.حٿنخٍ ڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًٻخڅ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ٬ٗزش ًريِ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ  - 

 كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
انِ  ٙ طٌحٛڀٌح ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ طٌحٛپ ٷخٽ انِ ٿٔض ٻؤكيٻڂ انِ أرْض ًٷخٽ ريِ-

 أ٧پ أً أرْض أ٬٣ڂ ًأٓٸَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ ٷظخىس ٫ن أنْ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ٫ڀَ ٍؿپ ٌّٔٵ رينش ٷخٽ حٍٻزيخ ٷخٽ انيخ رينش ٷخٽ -

 حٍٻزيخ ٷخٽ انيخ رينش ٷخٽ حٍٻزيخ ٷخٽ انيخ رينش ٷخٽ ًّلٺ أً ًّڀٺ حٍٻزيخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿټپ نزِ ى٫ٌس ٷي ى٫خ ريخ ٳِ أڃظو ًانِ ٷي حهظزؤص -

 ى٫ٌطِ ٗٴخ٫ش ٕڃظِ.
أڅ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس أهزَنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڄ٪ حٕنٜخٍ ٳٸخٽ=
ىپ ٳْټڂ أكي ڃن ٯَْٻڂ ٷخٿٌح ٙ اٙ حرن أهض ٿنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حرن -

 أهض حٿٸٌځ ڃن أنٴٔيڂ ًٷخٽ ڃَس ڃنيڂ ٳليػنِ رو ٫ن أنْ.
ٷظخىس ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 ڃخٿٺ أڅ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿٌح ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=
 اڅ أىپ حٿټظخد ّٔڀڄٌڅ ٫ڀْنخ ٳټْٲ نَى ٫ڀْيڂ ٷخٿٌح ٷٌٿٌح ٫ًڀْټڂ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
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و ًٓڀڂ ٙ طٸخ٬٣ٌح ًٙ طزخٯ٠ٌح ًٙ طلخٓيًح ًٻٌنٌح ٫زخى حهلل ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-
 اهٌحنخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ػخرض ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټؼَ أڅ ّي٫ٌ حٿڀيڂ آطنخ ٳِ حٿينْخ كٔنش -

٬زش ٳٌٻَص ًٿٺ ٿٸظخىس ٳٸخٽ ٷظخىس ٻخڅ أنْ ّٸٌٽ ًٳِ حٓهَس كٔنش ًٷنخ ٫ٌحد حٿنخٍ ٷخٽ ٗ
 ىٌح.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٿض= - 
ٓؤٿض أنٔخ ٫ن نزٌْ حٿـَ ٳٸخٽ ٿڂ أٓڄ٪ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْو ْٗجخ ٷخٽ -

 ًٻخڅ أنْ ّټَىو.
ىحًى أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
أطَ رؼٌد كََّ ٳـ٬ڀٌح ّڄٌٔنو ًّن٨ًَڅ اٿْو ٳٸخٽ أط٬ـزٌڅ ڃن ىٌح ٿڄنخىّپ ٬ٓي رن ڃ٬خً -

 ٳِ حٿـنش هَْ ڃن ىٌح ًأٿْن ڃن ىٌح أً ٷخٽ ڃنيّپ.
٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ أنخ ٫ني ٧ن ٫زيُ رِ ًأنخ ڃ٬و اًح ى٫خنِ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫نؤنْ ٷخٽ= - 
 ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حرن أهض حٿٸٌځ ڃنيڂ.-
 ٬ْي كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيأرِ كيػنخ ّلَْ رن ٓ - 
ٽ ٻخڅ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنخڃٌڅ ػڂ ّٜڀٌڅ ًٙ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخ-

 .ّظٌٟئًڅ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كٸظخىس ًكلـخؽ ٷخٿٔڄ٬ض  - 

 ٬ٗزش ّليع ٫ن أنْ ٷخٽ=
٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٬ش ٷخٽ ّلَْ ٻڀيڂ ڃن حٕنٜخٍ ؿڄ٪ حٿٸَآڅ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 أرِ رن ٻ٬ذ ًڃ٬خً رن ؿزپ ًُّي رن ػخرض ًأرٌ ُّي ٷخٽ ٷڀض ڃن أرٌ ُّي ٷخٽ أكي ٫ڄٌڃظِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٳخٕٻپ ٷخٽ ًحٹ أٗي. نيَ ٫ن حٿَ٘د ٷخثڄخ ٷخٽ ٷڀض-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 حٿلـَ حٌٕٓى ڃن حٿـنش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ًأرٌ نٌف ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
خٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض أرٌ نٌف ًٓڄ٬و ڃنو ًكيػنِ أرِ ٫ن ىخٗڂ ًحٿلـخؽ ٷ-

 أنٔخ ّٸٌٽ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أهٲ حٿنخّ ٛٚس ٳِ طڄخځ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ= - 
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ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ أٙ أكيػټڂ كيّؼخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
 َؿخٽ ًّزٸَ حٿنٔخء.٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٌّىذ حٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل  - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

حٿڄيّنش ّؤطْيخ حٿيؿخٽ ٳْـي حٿڄٚثټش ٫ڀْيڂ حٿٔٚځ ّلٌَٓنيخ ٳٚ ّٸَريخ حٿيؿخٽ ًٙ حٿ٤خ٫ٌڅ -
 اڅ ٗخء حهلل ط٬خٿَ.

يػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

أرِ ًكيػنِ حٿ٠لخٹ ٬ّنِ حرن ڃوڀي ٷخٽ أهزَنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًكيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي حٿٌح٤ِٓ ٫ن ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٬ًٗزش 

رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿزِحٵ ًٷخٽ ِّّي ؿڄ٬ْخ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ 
 .ؼيڄخ حٿنوخ٫ش ٳِ حٿڄٔـي ه٤ْجش ًٻٴخٍطيخ ىٳنيخًحٿ٠لخٹ رن ڃوڀي ٳِ كيّ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٷظخىس أهزَنِ أنو ٓڄ٪ أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ ٷخٽ=

٫يًٍ ًٙ ٣َْس ٬ًّـزنِ حٿٴخٽ ٷڀض ًڃخ حٿٴخٽ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ -
 ٷخٽ حٿټڀڄش حٿ٤ْزش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف ًٷظخىس ًكڄِس حٿ٠زِ  - 
 انيڂ ٓڄ٬ٌح أنٔخ ّٸٌٽ=

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼض أنخ ًحٿٔخ٫ش ىټٌح ًأٗخٍ رخٿٔزخرش ًحٿ٤ٌَٓ ًٻخڅ -
 ٻٴ٠پ اكيحىڄخ ٫ڀَ حٕهٍَ.ٷظخىس ّٸٌٽ 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٌٕٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ - 
 أڅ حٿنزِ ٷنض ٗيَح ّڀ٬ن ٫ٍٚ ًًٻٌحڅ ٫ًْٜش ٫ٌٜح حهلل ًٌٍٓٿو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن  - 

 أنْ ٷخٽ=
ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗيَح ّي٫ٌ ٫ڀَ ٫ٍپ ًًٻٌحڅ ًرنِ ٳٚڅ ٫ًْٜش ٷن-

 ٫ٌٜح حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ ڃًَحڅ ٬ّنِ ٳٸڀض ٕنْ ٷنض ٫ڄَ ٷخٽ ٫ڄَ ٙ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٛٚس ٳبنو ّنخؿِ ٍرو ٫ِ ًؿپ ٳٚ ّظٴڀن رْن ّيّو ًٙ ٫ن ّڄْنو ًٿْظٴپ  اًح ٻخڅ أكيٻڂ ٳِ-

 ٫ن ّٔخٍه أً طلض ٷيڃو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ر٘خٍ كيػنخ ٬ْٓي رن ٫خڃَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=
ٿِ َْٰٛ ّخ أرخ اڅ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٚ ٣ٴنخ ٻؼَْح كظَ انو ٷخٽ ٕم -

 ٫ڄَْ ڃخ ٳ٬پ حٿنَْٰ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ٷخٽ كيػنخ أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ=

حٿڀيڂ اڅ حٿوَْ هَْ حٓهَس أً ٷخٽ حٿڀيڂ ٙ هَْ اٙ هَْ حٓهَس ٳخٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًحٿڄيخؿَس -
 زش ٻخڅ ّٸٌٽ ٷظخىس ىٌه ٳِ ٷٜٜو.ٷخٽ ٬ٗ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرق ًٓڄَ ًٻزَ.-
 كيػنخ أرٌ ٫زي حهلل حٿٔڀڄِ كيػنخ أرٌ ىحًى ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
ٲ أرِ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ٛڀْض هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًهڀ-

٫نيڂ ٳڀڂ ّټٌنٌح ّٔظٴظلٌڅ حٿٸَحءس رزٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ ٷخٽ ٬ٗزش ٳٸڀض ٿٸظخىس أٓڄ٬ظو 
 ڃن أنْ ٷخٽ ن٬ڂ نلن ٓؤٿنخه ٫نو.

 كيػنخ أرٌ ٫زي حهلل حٿٔڀڄِ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ىحًى ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ= - 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ. ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ حن٘ٶ حٿٸڄَ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ  - 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّئڃن أكيٻڂ كظَ ّټٌڅ حهلل ًٌٍٓٿو أكذ اٿْو ڃڄخ ٌٓحىڄخ 
ًٙ ّئڃن أكيٻڂ ًكظَ ّٸٌٱ ٳِ حٿنخٍ أكذ اٿْو ڃن أڅ ٬ٌّى ٳِ ٻٴَ ر٬ي اً نـخه حهلل ڃنو 

 ًًحٿيه ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن. اٿْو ڃن ًٿيهكظَ أٻٌڅ أكذ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃنٌٍٜح ٷخٽ ٓڄ٬ض ٣ڀٶ  - 

 رن كزْذ ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.
كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ ٷظخىس كيػنخ أرٌ ٫زي حهلل حٿٔڀڄِ ٷخٽ كيػنِ كَڃِ رن ٫ڄخٍس  - 

ًكڄخى رن أرِ ٓڀْڄخڅ ًٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٓڄ٬ٌح أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ڃن ٻٌد ٫ڀِ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٗزخرش ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
 ًِؽ ٫ڀَ ًُڅ نٌحس ڃن ًىذ ٷخٽ ٳټخڅ حٿلټڂ ّؤهٌ رو.أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ط-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ڃ٬خً كيػنخ أرِ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّئڃن أكيٻڂ كظَ ّلذ ٕهْو ڃخ ّلذ ٿنٴٔو.-
أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش كيػنخ أرٌ هخٿي حٕكٌٽ ٫ن كڄْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ٬ًٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن نٴْ طڄٌص ٿيخ ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ هَْ َّٔىخ -

أڅ طَؿ٪ اٿَ حٿينْخ ًاڅ ٿيخ حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ اٙ حٿ٘يْي ّظڄنَ أڅ َّؿ٪ ٳْٸظپ ٳِ حٿينْخ ٿڄخ 
 ٿ٘يخىس.ٍَّ ڃن ٳ٠پ ح

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ ٫زي حهلل حٿٔڀڄِ كيػنخ أرٌ ىحًى ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أهٲ حٿنخّ ٛٚس ٳِ طڄخځ.-
 كيػنخ أرٌ ٫زي حهلل حٿٔڀڄِ كيػنخ أرٌ ىحًى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٓڄ٪ أنٔخ - 
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 و ًٓڀڂ ٻخڅ ٬ّـزو حٿيرخء ٷخٽ أنْ ٳـ٬ڀض أ٬ٟو رْن ّيّو.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-
كيػنخ أرٌ ٫زي حهلل حٿٔڀڄِ حٿ٬نزَُ كيػنخ أرٌ ىحًى ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٿض ٓؤٿض أنٔخ  - 

 ٫ن نزٌْ حٿـَ ٳٸخٽ=
 ٳٸخٽ ٿڂ أٓڄ٪ ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْو ْٗجخ ًٻخڅ أنْ ّټَىو.-
َُ كيػنخ كَڃِ رن ٫ڄخٍس كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ حٿٸٌحٍّ - 

 أنْ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڀٸَ ٳِ حٿنخٍ ًطٸٌٽ ىپ ڃن ڃِّي كظَ ٠ّ٪ ٷيڃو أً -

 ٍؿڀو ٫ڀْيخ ًطٸٌٽ ٷ٢ ٷ٢.
كيػنخ ڃلڄي رن أكڄي حٿـنْيُ كيػنخ ٍؿپ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ًٻخڅ ريٌح حٿليّغ ڃ٬ـزخ  - 

 ٫ن أنْ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٌٓح ٛٴٌٳټڂ ٳبڅ طٌّٔش حٿٜٲ ڃن طڄخځ حٿٜٚس.-
كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ حٿٸٌحٍَُّ كيػنخ كَڃِ رن ٫ڄخٍس كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻٌد ٫ڀِ ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ.-
 هلل رن ڃ٬خً كيػنخ أرِ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ًكڄْي ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زْي ح - 
ڃ٤َنخ رَىح ًأرٌ ٣ڀلش ٛخثڂ ٳـ٬پ ّؤٻپ ڃنو ٷْپ ٿو أطؤٻپ ًأنض ٛخثڂ ٳٸخٽ انڄخ ىٌح -

 رَٻش.
كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٬ٓي رن ارَحىْڂ حٿِىَُ أرٌ حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنِ ٫ڄِ ٬ّٸٌد رن  - 

 ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ=ارَحىْڂ ٫ن َّٗٺ ٫ن ٬ٗزش رن حٿلـخؽ 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٠ّلِ رټزْ٘ن أٷَنْن أڃڀلْن ًّٔڄِ ًّټزَ ًٿٸي -

 ٍأّظو ٌّرليڄخ رْيه ًح٬ٟخ ٫ڀَ ٛٴخكيڄخ ٷيڃو.
كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنِ ٫ڄِ ٬ّٸٌد ٫ن َّٗٺ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ  - 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ظيٿٌح ٳِ ٓـٌىٻڂ ًٙ ّٴظَٕ أكيٻڂ ًٍح٫ْو حٳظَحٕ حٿټڀذ أطڄٌح حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٳٌحهلل ح٫-

 انِ ٍٕحٻڂ ڃن ر٬يُ أً ڃن ر٬ي ٧يَُ اًح ٍٻ٬ظڂ ًاًح ٓـيطڂ.
كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ حٿيًٍٷِ ٷخٽ كيػنِ ٬ْٓي رن ٫خڃَ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 أنْ
ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٍإّش حٿيٚٽ ٳؤڃَ حٿنخّ أڅ أڅ ٫ڄٌڃش ٿو ٗييًح ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫-

 ّٴ٤ًَح ًأڅ ّوَؿٌح اٿَ ٫ْيىڂ ڃن حٿٰي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ آلٶ رن ٫زي حهلل  - 

 رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
خ ًٻؼَڅ ٫ڀَ أڅ ىٌحُڅ ؿخءص ٌّځ كنْن رخٿنٔخء ًحٿٜزْخڅ ًحٗرپ ًحٿٰنڂ ٳـ٬ڀٌىخ ٛٴٌٳ-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ حٿظٸٌح ًٿَ حٿڄٔڀڄٌڅ ڃيرَّن ٻڄخ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٸخٽ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٫زخى حهلل أنخ ٫زي حهلل ًٌٍٓٿو ػڂ ٷخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ أنخ 

ق ٷخٽ ًٷخٽ ٫زي حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ ٳيِځ حهلل حٿڄَ٘ٻْن ًٿڂ ٠َّرٌح رْٔٲ ًٿڂ ٬٤ّنٌح رَڃ
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َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃجٌ ڃن ٷظپ ٻخٳَح ٳڀو ٓڀزو ٷخٽ ٳظپ أرٌ ٣ڀلش ٌّڃجٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ
٫َّ٘ن ٍؿٚ ًأهٌ أٓٚريڂ ًٷخٽ أرٌ ٷظخىس ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ َٟرض ٍؿٚ ٫ڀَ كزپ 

حٿ٬خطٶ ٫ًڀْو ى٩ٍ ٿو ًأؿي٠ض ٫نو ًٷي ٷخٽ كڄخى أ٠ّخ ٳؤ٫ـڀض ٫نو ٳخن٨َ ڃن أهٌىخ ٷخٽ 
ًأ٤٫نْيخ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٽ أنخ أهٌطيخ ٳؤٍٟو ڃنيخ ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخ

ّٔؤٽ ْٗجخ اٙ أ٤٫خه أً ٓټض ٳٔټض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ٫ڄَ ًحهلل ٙ 
ّٴْجيخ حهلل ٫ڀَ أٓي ڃن أٓيه ٤٬ًّْټيخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛيٵ ٫ڄَ 

ًٿٸَ أرٌ ٣ڀلش أځ ٓڀْڂ ًڃ٬يخ هنـَ ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ٛيٵ ٫ڄَ ٳ٠لٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
ٳٸخٽ أرٌ ٣ڀلش ڃخ ىٌح ڃ٬ٺ ٷخٽ أٍىص اڅ ىنخ ڃنِ ر٬ٞ حٿڄَ٘ٻْن أڅ أر٬ؾ رو ر٤نو ٳٸخٽ 
أرٌ ٣ڀلش أٙ طٔڄ٪ ڃخ طٸٌٽ أځ ٓڀْڂ ٷخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٷظپ ڃن ر٬ينخ ڃن حٿ٤ڀٸخء حنيِڃٌح 

 ڀْڂ.رٺ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٷي ٻٴَ ًأكٔن ّخ أځ ٓ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڂ رن أه٠َ كيػنخ حرن ٫ٌڅ كيػنِ ى٘خځ  - 

 رن ُّي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ كنْن ًؿڄ٬ض ىٌحُڅ ًٯ٤ٴخڅ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڄ٬خ ٻؼَْح ًحٿنزِ -

ٽ ٽ ًڃ٬و حٿ٤ڀٸخء ٷخٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃجٌ ٳِ ٫َ٘س آٙٱ أً أٻؼَ ڃن ٫َ٘س آٙٱ ٷخ
ٳـخإًح رخٿن٬ڂ ًحٿٌٍّش ٳـ٬ڀٌح هڀٲ ٧يٌٍىڂ ٷخٽ ٳڀڄخ حٿظٸٌح ًٿَ حٿنخّ ٷخٽ ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃجٌ ٫ڀَ رٰڀش ر٠ْخء ٷخٽ ٳنِٽ ًٷخٽ انِ ٫زي حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ ًنخىٍ ٌّڃجٌ 
ٿزْٺ ّخ ٌٍٓٽ نيحءّن ٿڂ ّوڀ٢ رْنيڄخ ٻٚځ ٳخٿظٴض ٫ن ّڄْنو ٳٸخٽ أُ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ ٷخٿٌح 

ِ٘ َ نلن ڃ٬ٺ ػڂ حٿظٴض ٫ن ّٔخٍه ٳٸخٽ أُ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ ٷخٽ ٿزْٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل نلن حهلل أْر
ڃ٬ٺ ػڂ نِٽ رخٍٕٝ ًحٿظٸٌح ٳيِڃٌح ًأٛخرٌح ڃن حٿٰنخثڂ ٳؤ٤٫َ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٺ حٿنزِ ًٓڀڂ حٿ٤ڀٸخء ًٷٔڂ ٳْيخ ٳٸخٿض حٕنٜخٍ ني٫َ ٫ني حٿټَس ًطٸٔڂ حٿٰنخثڂ ٿَْٰنخ ٳزڀٮ ًٿ
ًٓڀڂ ٳـڄ٬يڂ ًٷ٬ي ٳِ ٷزش ٳٸخٽ أُ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ ڃخ كيّغ رڀٰنِ ٫نټڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٳٔټظٌح ػڂ ٷخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ ٿٌ أڅ حٿنخّ ٓڀټٌح ًحىّخ ًٓڀټض حٕنٜخٍ ٬ٗزخ ٕهٌص 
٬ٗذ حٕنٜخٍ ػڂ ٷخٽ أڃخ طٌَٟڅ أڅ ٌّىذ حٿنخّ رخٿينْخ ًطٌىزٌڅ رٌَٓٽ حهلل طلًٌُنو 

ٍْٟنخ ٷخٽ حرن ٫ٌڅ ٷخٽ ى٘خځ رن ُّي ٳٸڀض ٕنْ ٿٌح ٍْٟنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اٿَ رٌْطټڂ ٷخ
 ًأنض ط٘خىي ًحٹ ٷخٽ ٳؤّن أٯْذ ٫ن ًحٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ػخرض ٫ن أنْ  - 
 رن ڃخٿٺ

ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أڅ ٯٚڃخ ّيٌىّخ ٻخڅ ّويځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄَٝ ٳؤطخه ح-
ًٓڀڂ ٬ٌّىه ٳٸ٬ي ٫ني ٍأٓو ٳٸخٽ ٿو أٓڀڂ ٳن٨َ اٿَ أرْو ًىٌ ٫ني ٍأٓو ٳٸخٽ أ٣٪ أرخ حٿٸخٓڂ 

ٳؤٓڀڂ ٳوَؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫نيه ًىٌ ّٸٌٽ حٿلڄي حهلل حٿٌُ أنٸٌه رِ ڃن 
 حٿنخٍ.

ڀڄو اٙ ٫ن أنْ أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ًٙ أ٫ - 
ٯٚڃخ ڃن حٿْيٌى ٻخڅ ّويځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄَٝ ٳؤطخه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٬ٌّىه ًىٌ رخٿڄٌص ٳي٫خه اٿَ حٗٓٚځ ٳن٨َ حٿٰٚځ اٿَ أرْو ًىٌ ٫ني ٍأٓو ٳٸخٽ ٿو 
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ًىٌ ّٸٌٽ أرٌه أ٣٪ أرخ حٿٸخٓڂ ٳؤٓڀڂ ػڂ ڃخص ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫نيه 
 ٿٌُ أنٸٌه رِ ڃن حٿنخٍ.حٿلڄي هلل ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٫َْٔ ٬ّنِ حرن ٣يڄخڅ ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=

 اڅ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫نيُ َٓ ٙ أهزَ رو أكيح أريح كظَ أٿٸخه.-
نخ ٫َْٔ رن ٣يڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػ - 

 ّٸٌٽ=
 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٻٌد ٫ڀِ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ  - 

 حٿـ٬ي ٫ن أنْ
ؿڄ٪ رْن حٿ٬ڄَس ًحٿلؾ ٳٸخٽ ٿزْٺ رلـش ٫ًڄَس َّٳ٬و اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو -

 ڃ٬خ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي أنزؤنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ظٶ ٛٴْش حرنش كِْ ًؿ٬پ ٫ظٸيخ ٛيحٷيخ.-
ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن ٫خڃَ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش - 

 حٕنٜخٍُ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٻخڅ حٿڄئًڅ اًح أًڅ ٷخځ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزظيًٍڅ حٿٌٔحٍُ كظَ -

ّوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىڂ ٻٌٿٺ ٬ّنِ حٿَٻ٬ظْن ٷزپ حٿڄَٰد ًٿڂ ّټن رْن 
 حًٕحڅ حٗٷخڃش اٙ ٷَّذ.

ػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ٓخٿڂ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
رن أرِ حٿـ٬ي ڃٌٿَ حٿلٔن رن ٫ڀِ ٷخٽ هَؿنخ ڃ٪ ٫ڀِ ٳؤطْنخ ًح حٿلڀْٴش ٳٸخٽ ٫ڀِ انِ أٍّي 
أڅ أؿڄ٪ رْن حٿلؾ ًحٿ٬ڄَس ٳڄن أٍحى ًٿٺ ٳڀْٸپ ٻڄخ أٷٌٽ ػڂ ٿزَ ٷخٽ ٿزْٺ رلـش ٫ًڄَس ڃ٬خ 

 =نِ أٷخٽًٷخٽ ٓخٿڂ ًٷي أهزَٷخٽ 
 ًحهلل اڅ ٍؿڀِ ٿظڄْ ٍؿپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًانو ٿْيپ ريڄخ ؿڄ٬ْخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن حٓڄ٬ْپ حٿٔيُ ٷخٽ ٓخٿض أنْ  - 

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٫ڀَ ٷڀض ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حرنو ارَحىْڂ ٷخٽ ٙ أىٍُ ٍكڄش حهلل-

ارَحىْڂ ٿٌ ٫خٕ ٻخڅ ٛيّٸخ نزْخ ٷخٽ ٷڀض ٻْٲ أنَٜٱ اًح ٛڀْض ٫ن ّڄْنِ أً ٫ن 
 ّٔخٍُ ٷخٽ أڃخ أنخ ٳَأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنَٜٱ ٫ن ّڄْنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كٴٚ رن ٯْخع كيػنخ ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٷخٽ  - 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ= ٓڄ٬ض أنٔخ ًٷخٽ ٿو ٷخثپ رڀٰٺ أڅ

ٙ كڀٲ ٳِ حٗٓٚځ ٷخٽ ٳ٠ٰذ ػڂ ٷخٽ رڀَ رڀَ ٷي كخٿٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 رْن ٷَّٖ ًحٕنٜخٍ ٳِ ىحٍه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن أنْ  - 
 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
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 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن حٿڄيخؿَّن ًحٕنٜخٍ ٳِ ىحٍ أنْ رن ڃخٿٺ.كخٿٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ كڄْي ٫ن حٿلٔن  - 

 ٫ًن أنْ ٳْڄخ ّلٔذ كڄخى أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
٣َٳْو ٳٜڀَ هَؽ ّظٌٻؤ ٫ڀَ أٓخڃش رن ُّي ًىٌ ڃظٌٗق رؼٌد ٷ٤ن ٷي هخٿٲ رْن -

 رخٿنخّ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
أڅ ٍؿٚ ٻخڅ ّظيڂ رخڃَأس ٳز٬غ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀْخ ٿْٸظڀو ٳٌؿيه ٳِ ٍٻْش -

ّظزَى ٳْيخ ٳٸخٽ ٿو نخًٿنِ ّيٹ ٳنخًٿو ّيه ٳبًح ىٌ ڃـزٌد ٿْْ ٿو ًٻَ ٳؤطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه ٳٸخٽ ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل انو ٿڄـزٌد ڃخٿو ڃن ًٻَ.حهلل ٫

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ِ أڃَ حهلل ٫ڄَ أٍكڂ أڃظِ رؤڃظِ أرٌ رټَ ًأٗيىڂ ٳِ ىّن حهلل ٫ڄَ ًٷخٽ ٫ٴخڅ ڃَس ٳ-
ًأٛيٷيڂ كْخء ٫ؼڄخڅ ًأٳَٟيڂ ُّي رن ػخرض ًأٷَإىڂ ٿټظخد حهلل أرِ رن ٻ٬ذ ًأ٫ڀڄيڂ 

رخٿلٚٽ ًحٿلَحځ ڃ٬خً رن ؿزپ أٙ ًاڅ ٿټپ أڃش أڃْنخ ًأڃْن ىٌه حٕڃش أرٌ ٫زْيس رن حٿـَحف 
 ٍِٟ حهلل ٫نيڂ أؿڄ٬ْن.

٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ  - 
 رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

َِ ٍؿخٽ كظَ اًح ٍأّظيڂ ٍٳ٬ٌح اٿِ ٳخهظڀـٌح ىًنِ ٳٖٷٌٿن ّخ ٍد - ٿَْىڅ حٿلٌٝ ٫ڀ
 أٛلخرِ أٛلخرِ ٳْٸخٽ انٺ ٙ طيٍُ ڃخ أكيػٌح ر٬يٹ.

٬ض ٫زي حٿ٬ِِّ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ - 
 ٛيْذ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=

 ڃن ٿزْ حٿلََّ ٳِ حٿينْخ ٳڀن ّڀزٔو ٳِ حٓهَس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
 طٔلًَح ٳبڅ ٳِ حٿٔلٌٍ رَٻش. ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ  - 

 أنو ٓڄ٪ أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٙ ّظڄنَ أكيٻڂ حٿڄٌص ڃن َٟ نِٽ رو ٳبڅ ٻخڅ ٙ ري ٳخ٫ٚ ٳڀْٸپ حٿڀيڂ أكْنِ ڃخ ٻخنض -

 ًطٌٳنِ اًح ٻخنض حٿٌٳخس هَْح ٿِ. حٿلْخس هَْح ٿِ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ -

 ٠ّلِ رټزْ٘ن ٷخٽ أنٔخ ًأنخ أٟلِ ريڄخ.
كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ذ حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَص ٫ڀْو ؿنخُس ٳؤػنٌح ٫ڀْيخ هَْح ٳٸخٽ ًؿزض ًؿزض -
ًڃَص ٫ڀْو ؿنخُس ٳؤػنٌح ٫ڀْيخ َٗح ٳٸخٽ ًؿزض ًؿزض ٳٸخٽ ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷٌٿٺ حًٕٽ 

يخ هَْح ٳٸڀض ًؿزض ٿو حٿـنش ًأڃخ ًؿزض ًٷٌٿٺ حٓهَ ًؿزض ٷخٽ أڃخ حًٕٽ ٳؤػنٌح ٫ڀْ
 حٕهَ ٳؤػنٌح ٫ڀْيخ َٗح ٳٸڀض ًؿزض ٿو حٿنخٍ ًأنظڂ ٗييحء حهلل ٳِ أٍٟو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ  - 
 ٷخٽ=

٬ّنِ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـٌُىخ ًّټڄڀيخ -
 ّوٴٲ حٿٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن أنْ  - 
 ٷخٽ=

طًِؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٴْش ٳٸخٽ ٿو ػخرض ڃخ أٛيٷيخ ٷخٽ أٛيٷيخ نٴٔيخ -
 أ٫ظٸيخ ًطًِؿيخ.

٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش  - 
 ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أطَ حٿوٚء ٷخٽ أ٫ًٌ رخهلل ڃن حٿوزغ ًحٿوزْغ أً -
 حٿوزخثغ ٷخٽ ٬ٗزش ًٷي ٷخٿيڄخ ؿڄ٬ْخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل رن  - 
 ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=ؿزَ 

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٰظٔپ روڄٔش ڃټخٻْٺ ًٻخڅ ّظٌٟؤ رخٿڄٌٹ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ّلَْ رن أرِ آلٶ ٷخٽ  - 

 ٓؤٿض أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿٜٚس ٳِ حٿٔٴَ ٳٸخٽ=
ًٓڀڂ ڃن حٿڄيّنش ٳټنخ نٜڀِ ٍٻ٬ظْن كظَ نَؿ٪ اٿَ  هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

حٿڄيّنش ٳٔؤٿظو ٻڂ أٷڄظڂ رڄټش ٷخٽ ٫َ٘س أّخځ ٷڀض ٳزڂ أىپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٷخٽ ٿزْٺ ر٬ڄَس ًكـش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ كڄْي حٿ٤ٌّپ  - 
 ٫ن أنْ ٷخٽ=

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿزْٺ ر٬ڄَس ًكـش ڃ٬خ أً ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ -
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كڄْي حٿ٤ٌّپ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=

أً ٛخ٫ْن ًٻڀڂ ى٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯٚڃخ ڃنخ ٳلـڄو ٳؤ٤٫خه أؿَه ٛخ٫خ -
 ڃٌحٿْو أڅ ّوٴٴٌح ٫نو ڃن َّٟزظو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷنض ٗيَح ّي٫ٌح ٫ڀَ أكْخء حٿ٬َد ٫ٍپ ًرنِ ٿلْخڅ -

 ٫ًْٜش ًًٻٌحڅ ٳِ ٛٚس حٿٜزق.
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 يػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن كن٨ڀش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷنض ٗيَح ر٬ي حٿَٻ٩ٌ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
٫ني حٙٓظٔٸخء أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٙ َّٳ٪ ّيّو ٳِ ِٗء ڃن حٿي٫خء اٙ -

 كظَ ٍَّ رْخٝ أر٤ْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ  - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ڃن نِٔ ٛٚس أً نخځ ٫نيخ ٳبڅ ٻٴخٍطيخ أڅ ّٜڀْيخ اًح ًٻَىخ.-
٬ٗزش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٷخٽ ٓڄ٬ض رن ؿ٬ٴَ كيػنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي - 

 =أنٔخ ّٸٌٽ
اڅ ٻخڅ حٿڄئًڅ ٿْئًڅ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنٍَ انيخ حٗٷخڃش ڃن ٻؼَس -

 ڃن ّٸٌځ ٳْٜڀِ حٿَٻ٬ظْن ٷزپ حٿڄَٰد.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ= - 
ٿٺ ّٸٌٽ ڃخ ٛڀْض ٬ّنِ ًٍحء ٍؿپ أً أكي ٓڄ٬ض كڄِس حٿ٠زِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخ-

 ڃن حٿنخّ أهٲ ٛٚس ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ طڄخځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 

 أڅ أڃو أځ ٓڀْڂ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض=
خ ٍَّ حٿَؿپ ٳٸخٽ اًح ٍأص ًٿٺ ٳِ ڃنخڃيخ ٳڀظٰظٔپ ٳٸخٽ أځ ٓڀڄش حٿڄَأس طٍَ ٳِ ڃنخڃيخ ڃ-

ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٓظلْض أًّټٌڅ ىٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ن٬ڂ ٳڄن أّن ّټٌڅ 
 حٿ٘زو ڃخء حٿَؿپ أرْٞ ٯڀ٦ْ ًڃخء حٿڄَأس أٛٴَ ٍٷْٶ ٳڄن أّيڄخ ٓزٶ أً ٫ٚ ّټٌڅ حٿ٘زو.

٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
 ڃخٿٺ ٷخٽ=

حن٤ڀٶ كخٍػش حرن ٫ڄظِ ٌّځ ريٍ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯٚڃخ ن٨خٍح ڃخ حن٤ڀٶ -
ٿڀٸظخٽ ٷخٽ ٳؤٛخرو ٓيڂ ٳٸظڀو ٷخٽ ٳـخءص أڃو ٫ڄظِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ّټن ٳِ حٿـنش أٛزَ ًأكظٔذ ًاٙ ٳٍَْٔ حهلل ڃخ أٛن٪  ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حرنِ كخٍػش اڅ
 .خٍػش انيخ ؿنخڅ ٻؼَْس ًاڅ كخٍػش ٳِ حٿٴَىًّ ح٫ٕڀَٷخٽ ّخ أځ ك

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃزخٍٹ رن ٳ٠خٿش كيػنخ حٿلٔن أهزَنِ أنْ  - 
 رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ء ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃظَ ٻنض ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْظو ٳـخ-
حٿٔخ٫ش ٷخٽ أڃخ انيخ ٷخثڄش ٳڄخ أ٫يىص ٿيخ ٷخٽ ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أ٫يىص ٿيخ ڃن ٻؼَْ ٫ڄپ 

ٯَْ أنِ أكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ ٳبنٺ ڃ٪ ڃن أكززض ًٿٺ ڃخ حكظٔزض ٷخٽ ػڂ ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل 
خ٫ش ٳؤطَ رخٿَؿپ حٿٔخثپ ٫ن حٿٔ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳڀڄخ ٷ٠َ ٛٚطو ٷخٽ أّن

ٳن٨َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿزْض ٳبًح ٯٚځ ڃن ىًّ ڃن ٍى٢ أرِ ىََّس 
ّٸخٽ ٿو ٬ٓي رن ڃخٿٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌح حٿٰٚځ اڅ ٣خٽ رو ٫ڄَ ٿڂ 

 ِ.ٌڃجٌ ڃن أٷَحنّزڀٮ رو حٿيَځ كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش ٷخٽ حٿلٔن ًأهزَنِ أنْ أڅ حٿٰٚځ ٻخڅ ّ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ارَحىْڂ أرٌ حٓڄ٬ْپ حٿٸنخى كيػنخ ٷظخىس ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًَّّو ٫ن ٍرو ٫ِ ًؿپ ٷخٽ=

ّٸٌٽ ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ اًح طڀٸخنِ ٫زيُ ٗزَح طڀٸْظو ًٍح٫خ ًاًح طڀٸخنِ ًٍح٫خ طڀٸْظو رخ٫خ ًاًح -
 طڀٸْظو أىًَٽ. طڀٸخنِ ّڄِ٘

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ ٬ّنِ حٿ٤٬خٍ أهزَنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ر٬ؼض أنخ ًحٿٔخ٫ش ٻيخطْن ًأًڃؤ ٫ٴخڅ رخٿٔزخرش ًحٿ٤ٌَٓ.-
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ٷظخىس ٫ن - 
ٻخڅ كخٍػش أْٛذ ٌّځ ريٍ ٳٸخٿض أځ كخٍػش ّخ نزِ حهلل اڅ ٻخڅ حرنِ أٛخد حٿـنش ًاٙ -

أؿييص ٫ڀْو حٿزټخء ٷخٽ ّخ أځ كخٍػش انيخ ؿنخڅ ٻؼَْس ٳِ ؿنش ًاڅ كخٍػش أٛخد حٿٴَىًّ 
طيحرًَح ح٫ٕڀَ ٷخٽ أرِ ًريٌح حٗٓنخى ًحٿڀٴ٦ اڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٙ 

ح ًٙ طلخٓيًح ًٻٌنٌح ٫زخى حهلل اهٌحنخ ًاڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ًٙ طزخٯ٠ٌ
طَحٌٛح ٛٴٌٳټڂ ًٷخٍرٌح رْنيخ ًكخًًح رْن ح٫ٕنخٵ ٳٌحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه انِ ٍٍٕ 

 .حٿ٤ْ٘خڅ ّيهپ ڃن هڀپ حٿٜٲ ٻؤنو حٿلٌٱ
كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ - 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ٨ّڀڂ حٿڄئڃن كٔنش ّؼخد ٫ڀْيخ حٿَُٵ ٳِ حٿينْخ ًّـُِ ريخ ٳِ حٓهَس -

ٷخٽ ًأڃخ حٿټخٳَ ٳ٬٤ْڂ رلٔنخطو ٳِ حٿينْخ كظَ اًح أٳ٠َ اٿَ حٓهَس ٿڂ ّټن ٿو كٔنش ٤٬َّ 
 ريخ هَْح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ٓڄخٹ رن كَد ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ رزَحءس ڃ٪ أرِ رټَ اٿَ أىپ ڃټش ٷخٽ=

 ػڂ ى٫خه ٳز٬غ ريخ ٫ڀْخ ٷخٽ ٙ ّزڀٰيخ اٙ ٍؿپ ڃن أىڀِ.-
ڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ك - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ّظزخىَ حٿنخّ ٳِ حٿڄٔخؿي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ نٌف رن ٷْْ كيػنخ ح٬ٕٗغ رن ؿخرَ  - 

 ًٓڀڂ ٷخٽ= حٿلَحنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
 ٷخٽ ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ ڃن أًىزض ٻَّڄظْو ػڂ ٛزَ ًحكظٔذ ٻخڅ ػٌحرو حٿـنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٻخڅ ٷَحځ ٿ٬خث٘ش ٷي ٓظَص رو ؿخنذ رْظيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃ٤ِْ -

 ٷَحڃٺ ىٌح ٫نِ ٳبنو ٙ ِّحٽ طٜخًَّه ط٬َٝ ٿِ ٳِ ٛٚطِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هڀٲ رن هڀْٴش كيػنخ كٴٚ رن ٫ڄَ ٫ن  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
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ٻخڅ ڃن ى٫خء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن ٫ڀڂ ٙ ّنٴ٪ ًٷڀذ ٙ -
  ط٘ز٪ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن ىئٙء حٍٕر٪.ّو٘٪ ًى٫خء ٙ ّٔڄ٪ ًنٴْ ٙ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃلڄي رن ىّنخٍ كيػنِ ّلَْ رن ِّّي ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن ٍؿپ ٻخنض طلظو حڃَأس ٳ٤ڀٸيخ ػٚػخ ٳظًِؿض -
ؿيخ حًٕٽ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ر٬يه ٍؿٚ ٳ٤ڀٸيخ ٷزپ أڅ ّيهپ ريخ أطلپ ٿًِ

 ًٓڀڂ ٙ كظَ ّټٌڅ حٓهَ ٷي ًحٵ ڃن ٫ْٔڀظيخ ًًحٷض ڃن ٫ْٔڀظو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ؿ٬ٴَ رن ڃ٬زي ٷخٽ ًىزض اٿَ  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ أنخ ًكڄْي رن ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ٳٔڄ٬ض أنٔخ ٷخٽ=
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڀٸننخ ىٌ ٳْڄخ حٓظ٬٤ض.ٻنخ اًح رخ٬ّنخ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ڃ٬خً ٤٫خء رن أرِ ڃْڄٌڅ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض أنٔخ ّٸٌٽ=
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح هَؽ ٿلخؿظو نـِء أنخ ًٯٚځ ڃنخ رؤىحًس ڃن ڃخء.-
نِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن حَٓحثْپ ٓؤٿض أرِ ٫نو ٳٸخٽ ْٗن ػٸش أهزَنخ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

آلٶ ٬ّنِ حٿٴِحٍُ ٫ن حًُٕح٫ِ ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ 
 ٷخٽ=

ر٬ؼظنِ أڃِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رِ٘ء ٳَأّظو ٷخثڄخ ٳِ ّيه حٿڄْٔڂ ّٔڂ -
 حٿٜيٷش.

 ػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كي - 
أڅ أهض حٿَرْ٪ أځ كخٍػش ؿَكض انٔخنخ ٳخهظٜڄٌح اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٸٜخٙ حٿٸٜخٙ ٳٸخٿض أځ حٿَرْ٪ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
ح ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓزلخڅ حهلل ّخ أځ أّٸظٚ ڃن ٳٚنش ٙ ًحهلل ٙ ّٸظٚ ڃنيخ أري

ٍرْ٪ ٻظخد حهلل ٷخٿض ٙ ًحهلل ٙ ّٸظٚ ڃنيخ أريح ٳڄخ ُحٿض كظَ ٷزڀٌح ڃنيخ حٿيّش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ڃن ٫زخى حهلل ڃن ٿٌ أٷٔڂ ٫ڀَ حهلل ٕرَه.

 خ ػخرض ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى كيػن - 
أڅ ٍؿٚ ٓخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٤٫خه ٯنڄخ رْن ؿزڀْن ٳؤطَ ٷٌڃو ٳٸخٽ أُ ٷٌځ -

أٓڀڄٌح ٳٌحهلل اڅ ڃلڄي ٿ٤٬ِْ ٤٫خء ڃن ٙ ّوخٱ حٿٴخٷش ًاڅ ٻخڅ حٿَؿپ ٿْـِء اٿَ ٌٍٓٽ 
ِ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ َّّي اٙ حٿينْخ ٳڄخ ّڄِٔ كظَ ّټٌڅ ىّنو أكذ اٿْو أً أ٫

 ڃن حٿينْخ رڄخ ٳْيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ًٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ًكڄْي ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 كٴض حٿـنش رخٿڄټخٍه ًكٴض حٿنخٍ رخٿ٘يٌحص.-
 رض ًكڄْي ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخ - 
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ رڄٸزَس ٿزنِ حٿنـخٍ ٳِ كخث٢ ًىٌ ٫ڀَ رٰڀش ٗيزخء -
ٳبًح ىٌ رٸزَ ٬ٌّد ٳلخٛض حٿزٰڀش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌٙ أڅ ٙ طيحٳنٌح 

 ٿٔؤٿض حهلل أڅ ّٔڄ٬ټڂ ٫ٌحد حٿٸزَ.
 يِ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًر - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫خ أرْخ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أڃَنِ أڅ أٷَأ ٫ڀْٺ ٳٸخٽ -

 ٓڄخنِ ٿٺ ٳٸخٽ حهلل ٓڄخٹ ٿِ ٳـ٬پ ّزټِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل  - 

 ٷخٽ=ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ڃخ ڃن نٴْ ڃنٴٌٓش طڄٌص ٿيخ ٫ني حهلل هَْ َّٔىخ أڅ طَؿ٪ اٿَ حٿينْخ اٙ حٿ٘يْي ٳبنو َّٔه -

 أڅ َّؿ٪ اٿَ حٿينْخ ٳْٸظپ ٿڄخ ٍَّ ڃن ٳ٠پ حٿ٘يخىس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  - 

ڄٸيّ ٳنِٿض ٷي نٍَ طٸڀذ ًؿيٺ ٳِ حٿٔڄخء ٳڀنٌٿْنٺ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ نلٌ رْض حٿ
ٷزڀش طَٟخىخ ٳٌٽ ًؿيٺ ٤َٗ حٿڄٔـي حٿلَحځ ٳڄَ ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀڄش ًىڂ ٍٻ٩ٌ ٳِ 

ٛٚس حٿٴـَ ًٷي ٛڀٌح ٍٻ٬ش ٳنخىٍ أٙ اڅ حٿٸزڀش ٷي كٌٿض أٙ اڅ حٿٸزڀش ٷي كٌٿض اٿَ حٿټ٬زش 
 نلٌ حٿٸزڀش.ٷخٽ ٳڄخٿٌح ٻڄخ ىڂ 

ِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

اڅ ٕىپ حٿـنش ٌٓٷخ ّؤطٌنيخ ٻپ ؿڄ٬ش ٳْيخ ٻؼزخڅ حٿڄٔٺ ٳبًح هَؿٌح اٿْيخ ىزض حٿَّق ٷخٽ -
ڄخٙ كڄخى أكٔزو ٷخٽ ٗڄخٿِ ٷخٽ ٳظڄظڀت ًؿٌىيڂ ًػْخريڂ ًرٌْطيڂ ڃٔټخ ٳِْىحىًڅ كٔنخ ًؿ

ٷخٽ ٳْؤطٌڅ أىڀْيڂ ٳْٸٌٿٌڅ ٿٸي حُىىطڂ ر٬ينخ كٔنخ ًؿڄخٙ ًّٸٌٿٌڅ ٿين ًأنظڂ ٷي حُىىطڂ ر٬ينخ 
 كٔنخ ًؿڄخٙ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ٌٓٽ حهلل أٍٍ ٍرنخ ّٔؤٿنخ ٿڄخ نِٿض ٿن طنخٿٌح حٿزَ كظَ طنٴٸٌح ڃڄخ طلزٌڅ ٷخٽ أرٌ ٣ڀلش ّخ ٍ-

ڃن أڃٌحٿنخ ًانِ أٗييٹ أنِ ٷي ؿ٬ڀض أٍِٟ رَْكخء هلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حؿ٬ڀيخ ٳِ ٷَحرظٺ ٳٸٔڄيخ رْن كٔخڅ رن ػخرض ًأرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ ٫ٴخڅ 

 څ ٓؤٿض ٫نيخ ٯَْ ًحكي ڃن أىپ حٿڄيّنشن كڄْي ٫ن أنْ رَّلخ ًٷخٽ ٫ٴخًٷخٽ ِّّي ٫
 ٳ٫ِڄٌح أنيخ رَْكخء ًأڅ رَْكخ ٿْْ رِ٘ء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓٚځ أرٌ حٿڄنٌٍ ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ  - 
 ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كزذ اٿَ ڃن حٿينْخ حٿنٔخء ًحٿ٤ْذ ًؿ٬ڀض ٷَس ٫ْنِ -
 .ٿٜٚسٳِ ح

 ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن حٿـ٬ي أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن أنْكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو ّخ رنِ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ْٓي رن ُّي كيػنخ ٫ڀِ رن ُّي ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=
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٫يي ٌٍٓٽ حهلل  انِ ٫َٕٱ حٿٌْځ ًنٌرخ ىِ أىٵ ٳِ أ٫ْنټڂ ڃن حٿ٬َ٘ ٻنخ ن٬يىخ ٫ڀَ-
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿټزخثَ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّڄَ رزخد ٳخ٣ڄش ٓظش أٗيَ اًح هَؽ اٿَ ٛٚس -

ىذ ٫نټڂ حٿَؿْ أىپ حٿزْض ٤ًّيَٻڂ حٿٴـَ ّٸٌٽ حٿٜٚس ّخ أىپ حٿزْض انڄخ َّّي حهلل ٿٌْ
 ط٤يَْح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ًأرٌ ٫ڄَحڅ  - 
 حٿـٌنِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

٫ِ  ّوَؽ أٍر٬ش ڃن حٿنخٍ ٷخٽ أرٌ ٫ڄَحڅ أٍر٬ش ٷخٽ ػخرض ٍؿٚڅ ٳ٬ٌَْٟڅ ٫ڀَ حهلل-
ًؿپ ػڂ ّئڃَ ريڄخ اٿَ حٿنخٍ ٷخٽ ٳْڀظٴض أكيىڂ ٳْٸٌٽ أُ ٍد ٷي ٻنض أٍؿٌ اً أهَؿظنِ 

 ڃنيخ أڅ ٙ ط٬ْينِ ٳْيخ ٳْنـْو حهلل ڃنيخ ٫ِ ًؿپ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
نٔخثو اً ڃَ رو ٍؿپ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل  رْنڄخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٪ حڃَأس ڃن-

٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٳٚڅ ىٌه ٳٚنش ًُؿظِ ٳٸخٽ حٿَؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن ٻنض أ٧ن رو ٳبنِ ٿڂ أٻن 
 ٧ٕن رٺ ٷخٽ اڅ حٿ٤ْ٘خڅ ّـَُ ڃن حرن آىځ ڃـٍَ حٿيځ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظٸزڀو ًحص ٌّځ ٛزْخڅ حٕنٜخٍ ًحٗڃخء ٳٸخٽ ًحهلل انِ -

 ٕكزټڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل  - 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٿو كخى ؿْي حٿليحء ًٻخڅ كخىُ حٿَؿخٽ ًٻخڅ أنـ٘ش ّليً رؤًُحؽ حٿنزِ 
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ كيح أ٫نٸض حٗرپ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًّلٺ ّخ أنـ٘ش ٛ

 .ٷٺ رخٿٸٌحًٍٍَّّيح ٌٓ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ - 
أڅ نٴَح ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٿٌح أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

و ٳِ حٿَٔ ٳٸخٽ ر٠٬يڂ ٙ أطًِؽ حٿنٔخء ًٷخٽ ر٠٬يڂ ٙ آٻپ حٿڀلڂ ًٷخٽ ر٠٬يڂ ٙ ٫ن ٫ڄڀ
أنخځ ٫ڀَ ٳَحٕ ًٷخٽ ر٠٬يڂ أٌٛځ ًٙ أٳ٤َ ٳٸخځ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ ڃخ رخٽ أٷٌحځ 

نٔخء ٳڄن ٍٯذ ٫ن ٓنظِ ٳڀْْ ٷخٿٌح ٻٌح ًٻٌح ٿټن أٛڀِ ًأنخځ ًأٌٛځ ًأٳ٤َ ًأطًِؽ حٿ
 ڃنِ.

 هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْكيػنخ ٫زي ح - 
أڅ حڃَأس ٻخڅ ٳِ ٫ٸڀيخ ِٗء ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ كخؿش ٳٸخٽ ّخ أځ ٳٚڅ حن٨َُ اٿَ -

 أُ حٿ٤َّٶ ٗجض ٳٸخځ ڃ٬يخ ّنخؿْيخ كظَ ٷ٠ض كخؿظيخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
نظليع أنو ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ٙ طڄ٤َ حٿٔڄخء ًٙ طنزض حٍٕٝ ًكظَ ّټٌڅ  ٻنخ-

ٿوڄْٔن حڃَأس حٿٸْڂ حٿٌحكي ًكظَ أڅ حٿڄَأس ٿظڄَ رخٿز٬پ ٳْن٨َ اٿْيخ ٳْٸٌٽ ٿٸي ٻخڅ ٿيٌه ڃَس 
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ٍؿپ ًٻَه كڄخى ڃَس ىټٌح ًٷي ًٻَه ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ 
 .٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْڄخ ّلٔذ أ٠ّخّ٘ٺ ٳْو ًٷي ٷخٽ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ أىپ حٿْڄن ٿڄخ  - 
 ٷيڃٌح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿٌح=

ح أڃْن حر٬غ ڃ٬نخ ٍؿٚ ٬ّڀڄنخ حٿٔنش ًحٗٓٚځ ٷخٽ ٳؤهٌ رْي أرِ ٫زْيس رن حٿـَحف ًٷخٽ ىٌ-
 ىٌه حٕڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ أځ ٓڀْڂ  - 
 ٻخنض ڃ٪ أرِ ٣ڀلش ٌّځ كنْن ٳبًح ڃ٪ أځ ٓڀْڂ هنـَ ٳٸخٽ=

أرٌ ٣ڀلش ڃخ ىٌح ڃ٬ٺ ّخ أځ ٓڀْڂ ٳٸخٿض أځ ٓڀْڂ حطوٌطو اڅ ىنخ ڃنِ أكي ڃن حٿټٴخٍ أر٬ؾ رو -
ڀلش ّخ نزِ حهلل أٙ طٔڄ٪ ڃخ طٸٌٽ أځ ٓڀْڂ طٸٌٽ ٻٌح ًٻٌح ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ر٤نو ٳٸخٽ أرٌ ٣

ي ٻٴخنخ أٷظپ ڃن ر٬ينخ ڃن حٿ٤ڀٸخء حنيِڃٌح رٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ّخ أځ ٓڀْڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷ
 .ًأكٔن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ رن  - 
 ٿٺ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل=ڃخ
 أ٤٫ِ ٌّٓٲ ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ ٤َٗ حٿلٔن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٷظخىس ًػخرض ًكڄْي ٫ن  - 

 أنْ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرخ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ٫نيڂ ٻخنٌح ّٔظٴظلٌڅ -

 ڄْن اٙ أڅ كڄْيح ٿڂ ٌّٻَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.حٿٸَحءس رخٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ  - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٍأّض ٻؤنِ ٳِ ىحٍ ٫ٸزش رن ٍحٳ٪ ٳؤطْنخ ر٣َذ ڃن ٣ٍذ حرن ٣خد ٳؤًٿض أڅ حٿَٳ٬ش ٿنخ -

 ش ٳِ حٓهَس ًاڅ ىّننخ ٷي ٣خد.ٳِ حٿينْخ ًحٿ٬خٷز
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 حٓظًٌح ٳٌحهلل انِ ٍٕحٻڂ ڃن هڀٴِ ٻڄخ أٍحٻڂ ڃن رْن ّيُ.-
 ڀو ٯَْ أنو ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن أنْ رڄؼ - 
 حٓظًٌح ًطَحٌٛح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٿٸي أهٴض ٳِ حهلل ٫ِ ًؿپ ًڃخ ّوخٱ أكي ًٿٸي أًًّض ٳِ حهلل ًڃخ ّئًٍ أكي ًٿٸي أطض -

َِ ػٚػٌڅ ڃن رْن ٌّځ ًٿ ْڀش ًڃخٿِ ًٙ ٿزٚٽ ٬٣خځ ّؤٻڀو ًً ٻزي اٙ ِٗء ٌّحٍّو ار٢ ٫ڀ
 رٚٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ًڀِ رن ُّي ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ
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أڅ حٿڄَ٘ٻْن ٿڄخ ٍىٸٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٳِ ٓز٬ش ڃن حٕنٜخٍ ًٍؿڀْن ڃن -
ىٌ ٍٳْٸِ ٳِ حٿـنش ٳـخء ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٳٸخطپ كظَ ٷظپ ٳڀڄخ ٷَّٖ ٷخٽ ڃن َّىىڂ ٫نخ ً

أٍىٸٌه أ٠ّخ ٷخٽ ڃن َّىىڂ ٫نِ ًىٌ ٍٳْٸِ ٳِ حٿـنش كظَ ٷظپ حٿٔز٬ش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
 .ڂ ٿٜخكزْو ڃخ أنٜٴنخ اهٌحننخٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

ًػخرض ًكڄْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٷظخىس  - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٯٚ حٿ٬َٔ رخٿڄيّنش ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿنخّ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٯٚ -
حٿ٬َٔ ٬َٓ ٿنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ىٌ حٿڄ٬َٔ حٿٸخرٞ حٿزخ٢ٓ 

 ڄ٨ڀڄش ٳِ ىځ ًٙ ڃخٽ.حٿَُحٵ انِ ٍٕؿٌ أڅ أٿٸَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٿْْ أكي ڃنټڂ ٤ّڀزنِ ر
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ أرخ ٣ڀلش ٻخڅ  - 

َّڃِ ڃن رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ أكي ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٗوٜو هڀٴو ّظظَّ رو ًٻخڅ ٍحڃْخ ًٻخڅ اًح ٍڃَ ٍٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ّن٨َ أنِ ّٸ٪ ٓيڄو ًَّٳ٪ أرٌ ٣ڀلش ٛيٍه ًّٸٌٽ=
ىټٌح رخرِ أنض ًأڃِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٙ ّْٜزٺ ٓيڂ نلَُ ىًڅ نلَٹ ًٻخڅ أرٌ ٣ڀلش -

ٌّٔٵ نٴٔو رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًّٸٌٽ انِ ؿڀي ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٌؿينِ 
 ٳِ كٌحثـٺ ًڃَنِ رڄخ ٗجض.

 ِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ أٍحى أڅ ّلڀٶ ٍأٓو رڄنَ أهٌ أرٌ ٣ڀلش ٗٶ ٍأٓو ٳلڀٶ -

حٿلـخځ ٳـخء رو اٿَ أځ ٓڀْڂ ًٻخنض أځ ٓڀْڂ طـ٬ڀو ٳِ ڃٔټيخ ًٻخڅ ّـِء ٳْٸْپ ٫نيىخ ٫ڀَ 
ًطـ٬ڀو ٳِ ٷخًٍٍس ٿيخ ٳخٓظْٸ٦ حٿنزِ  ن٤٪ ًٻخڅ ڃ٬َحٷخ ٳـخء ًحص ٌّځ ٳـ٬ڀض طٔڀض حٿ٬َٵ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ طـ٬ڀْن ّخ أځ ٓڀْڂ ٷخٿض ّخ نزِ حهلل ٫َٷٺ أٍّي أڅ أىًٱ رو 
 ٣ْزِ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ= - 
ټڂ ٳٌٵ ٌٛص حٿنزِ ٷخٽ ٷ٬ي ػخرض رن ٷْْ ٿڄخ نِٿض ّخ أّيخ حٿٌّن آڃنٌح ٙ طَٳ٬ٌح أٌٛحط-

ٳِ رْظو ٳٴٸيه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿ٬ٔي رن ڃ٬خً ّخ أرخ ٫ڄًَ ڃخ ٗؤڅ ػخرض 
رن ٷْْ ٙ ٍَّ أٗظټَ ٳٸخٽ ڃخ ٫ڀڄض ٿو رڄَٝ ًانو ٿـخٍُ ٳيهپ ٫ڀْو ٬ٓي ٳٌٻَ ٿو ٷٌٽ 

ٌٛص ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٷي ٫ڀڄض انِ ٻنض أٗيٻڂ ٍٳ٪ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي نِٿض ىٌه حّٓش ًٷي ىڀټض أنخ ڃن أىپ حٿنخٍ ٳٌٻَ ًٿٺ ٬ٓي ٿڀنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ رپ ىٌ ڃن أىپ حٿـنش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أنْ  - 
ٳز٬غ ريڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ  أڅ نخٓخ ڃن ٫َّنش ٷيڃٌح حٿڄيّنش ٳخؿظًٌىخ-

ٯزپ حٿٜيٷش ًٷخٽ حَٗرٌح ڃن أٿزخنيخ ًأرٌحٿيخ ٳٸظڀٌح ٍح٫ِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ًحٓظخٷٌح حٗرپ ًحٍطيًح ٫ن حٗٓٚځ ٳؤطَ ريڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸ٤٪ أّيّيڂ 

أنْ ٷي ٻنض أٍٍ أكيىڂ ّټيځ  ًأٍؿڀيڂ ڃن هٚٱ ًٓڄَ أ٫ْنيڂ ًأٿٸخىڂ رخٿلَس ٷخٽ
 حٍٕٝ رٴْو كظَ ڃخطٌح ًٍرڄخ ٷخٽ كڄخى ّټيځ حٍٕٝ رٴْو كظَ ڃخطٌح.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ًىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رنلٌ كيّغ  - 
 كڄخى.

ٻخڅ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ أڅ أرخ رټَ - 
ٍىّٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن ڃټش ًحٿڄيّنش ًٻخڅ أرٌ رټَ ّوظڀٲ اٿَ حٿ٘خځ 
ًٻخڅ ٬َُّٱ ًٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٬َّٱ ٳټخنٌح ّٸٌٿٌڅ ّخ حرخ رټَ ڃخ ىٌح 

نِ حٿٔزْپ ٳڀڄخ ىنٌ ڃن حٿڄيّنش نِٙ حٿلَس ًر٬ؼخ اٿَ حٕنٜخٍ خٽ ىٌح ّييّحٿٰٚځ رْن ّيّٺ ٷ
إًح ٳٸخٿٌح ٷٌڃخ آڃنْن ڃ٤خ٫ْن ٷخٽ ٳ٘ييطو ٌّځ ىهپ حٿڄيّنش ٳڄخ ٍأّض ٌّځ ٷ٢ ٻخڅ أكٔن ٳـخ

ًٙ أٌٟأ ڃن ٌّځ ىهپ ٫ڀْنخ ٳْو ًٗييطو ٌّځ ڃخص ٳڄخ ٍأّض ٌّڃخ ٻخڅ أٷزق ًٙ أ٧ڀڂ ڃن 
 ٌّځ ڃخص ٳْو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 ْ رن ڃخٿٺكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أن - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طَٹ ٷظڀَ ريٍ ػٚػش أّخځ كظَ ؿْٴٌح ػڂ أطخىڂ ٳٸخځ ٫ڀْيڂ -

ٳٸخٽ ّخ أڃْش رن هڀٲ ّخ أرخ ؿيپ رن ى٘خځ ّخ ٫ظزش رن ٍر٬ْش ّخ ْٗزش رن ٍر٬ْش ىپ ًؿيطڂ ڃخ 
ٽ ٫ًيٻڂ ٍرټڂ كٸخ ٳبنِ ٷي ًؿيص ڃخ ٫ًينِ ٍرِ كٸخ ٷخٽ ٳٔڄ٪ ٫ڄَ ٌٛطو ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓ
حهلل أطنخىّيڂ ر٬ي ػٚع ًىپ ّٔڄ٬ٌڅ ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ انٺ ٙ طٔڄ٪ حٿڄٌطَ ٳٸخٽ ًحٿٌُ 

 نٴِٔ رْيه ڃخ أنظڂ رؤٓڄ٪ ڃنيڂ ًٿټنيڂ ٙ ّٔظ٬ْ٤ٌڅ أڅ ّـْزٌح.
كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ أرخ ٣ڀلش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ - 

وزًَح أرخ ٣ڀلش كظَ أٻٌڅ أنخ حٿٌُ أهزَه ٳٔـض ٫ڀْو ٳڀڄخ ڃخص ٿو حرن ٳٸخٿض أځ ٓڀْڂ ٙ ط
ؿخء أرٌ ٣ڀلش ٬ًٟض رْن ّيّو ٬٣خځ ٳؤٻپ ػڂ ط٤ْزض ٿو ٳؤٛخد ڃنيخ ٳ٬ڀٸض رٰٚځ ٳٸخٿض ّخ 

ڂ حر٬ؼٌح اٿْنخ ر٬خٍّظنخ ٳؤرٌ أڅ أرخ ٣ڀلش اڅ آٽ ٳٚڅ حٓظ٬خًٍح ڃن آٽ ٳٚڅ ٫خٍّش ٳز٬ؼٌح اٿْي
أڅ حٿ٬خٍّش ڃئىحس اٿَ أىڀيخ ٷخٿض ٳبڅ حرنٺ ٻخڅ ٫خٍّش  َّىًىخ ٳٸخٽ أرٌ ٣ڀلش ٿْْ ٿيڂ ًٿٺ

ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ ًاڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي ٷز٠و ٳخٓظَؿ٪ ٷخٽ أنْ ٳؤهزَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ٌٿيص ٳؤٍٓڀض رو ڃ٬ِ أځ ٓڀْڂ ًٓڀڂ رٌٿٺ ٳٸخٽ رخٍٹ حهلل ٿيڄخ ٳِ ٿْڀظيڄخ ٷخٽ ٳ٬ڀٸض رٰٚځ ٳ

ح ٳؤطْض رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْو اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًكڄڀض طڄَ
٫زخءس ًىٌ ّينؤ ر٬َْح ٿو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ ڃ٬ٺ طڄَ ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ 

اّخه ٳـ٬پ حٿٜزِ  ٳؤهٌ حٿظڄَحص ٳؤٿٸخىن ٳِ ٳْو ٳٚٻين ػڂ ؿڄ٪ ٿ٬خرو ػڂ ٳَٰ ٳخه ٳؤًؿَه
ٜخٍ حٿظڄَ ٳلنټو ًٓڄخه ٫زي حهلل ٳڄخ ّظڀڄ٦ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كذ حٕن

 ٻخڅ ٳِ حٕنٜخٍ ٗخد أٳ٠پ ڃنو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ حٿڄنٌٍ ٓٚځ ٳٌٻَه. - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
خرو ٬ٌّىه ًٷي ٛخٍ ٻخٿٴَم ٳٸخٽ ٿو ىپ ٓؤٿض حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ىهپ ٫ڀَ ٍؿپ ڃن أٛل-

ٷڀض حٿڀيڂ ڃخ ٻنض ڃ٬خٷزِ رو ٳِ حٓهَس ٳ٬ـڀو ٿِ ٳِ حٿينْخ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٣خٷش ٿٺ ر٬ٌحد حهلل ىٚ ٷڀض حٿڀيڂ ٍرنخ آطنخ ٳِ حٿينْخ كٔنش ًٳِ حٓهَس كٔنش 

 ًٷنخ ٫ٌحد حٿنخٍ.



  

 

 

Page 409 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ أٛلخد  كيػنخ ٫زي - 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخنٌح ّٸٌٿٌڅ=

ًىڂ ّلٴًَڅ حٿونيٵ نلن حٿٌّن رخ٬ٌّح ڃلڄيح ٫ڀَ حٗٓٚځ ڃخ رٸْنخ أريح ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل -
س ٳؤطَ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿڀيڂ اڅ حٿوَْ هَْ حٓهَس ٳخٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًحٿڄيخؿَ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ روزِ ٬َْٗ ًأىخٿش ٓنوش ٳؤٻڀٌح ڃنيخ ًٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 .َ هَْ حٓهَسانڄخ حٿوْ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ - 
ّڀ٬ذ ڃ٪ حٿٰڀڄخڅ ٳؤهٌه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطخه ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ًىٌ -

ٳ٫َٜو ٳ٘ٶ ٫ن ٷڀزو ٳخٓظوَؽ ڃنو ٫ڀٸش ٳٸخٽ ىٌح ك٦ حٿ٤ْ٘خڅ ڃنٺ ػڂ ٯٔڀو ٳِ ٣ٔض 
ڃن ًىذ رڄخء ُڃِځ ػڂ َٕڃو ًأ٫خىه ٳِ ڃټخنو ًؿخء حٿٰڀڄخڅ ٬ٌّٔڅ اٿَ أڃو ٬ّنِ ٧جَه 

ِ پ ٳخٓظٸزڀٌه ًىٌ ڃنظٸ٪ حٿڀٌڅ ٷخٽ ٿِ أنْ ٳټنض أٍٍ أػَ حٿڄو٢ْ ٳٳٸخٿٌح اڅ ڃلڄيح ٷي ٷظ
 .ٛيٍه ًٍرڄخ ٷخٽ كڄخى اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطخه آص

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  - 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ػٚع ڃن ٻن ٳْو ًؿي كًٚس حّٗڄخڅ ڃن ٻخڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٌٍٓٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ٌٓحىڄخ ًحٿَؿپ ّلذ حٿَؿپ ٙ ّلزو اٙ هلل ًحٿَؿپ أڅ ّٸٌٱ ٳِ حٿنخٍ أكذ  أكذ اٿْو ڃڄخ

 اٿْو ڃن أڅ َّؿ٪ ّيٌىّخ أً نَٜحنْخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ= - 
و ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيهپ ٫ڀْنخ ًٻخڅ ٿِ أم َْٰٛ ًٻخڅ ٿو نَٰ ّڀ٬ذ ر-

ٳڄخص نَٰه حٿٌُ ٻخڅ ّڀ٬ذ رو ٳيهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ٳَآه كِّنخ ٳٸخٽ ٿو 
ڃخ ٗؤڅ أرِ ٫ڄَْ كِّنخ ٳٸخٿٌح ڃخص نَٰه حٿٌُ ٻخڅ ّڀ٬ذ رو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ أرخ ٫ڄَْ ڃخ 

 ٫ڄَْ ڃخ ٳ٬پ حٿنَْٰ. نَْٰ أرخٳ٬پ حٿ
 ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى  - 
أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٌّځ أكي ًىٌ ّٔڀض حٿيڃخء ٫ن -

ًؿيو ٻْٲ ّٴڀق ٷٌځ ٗـٌح ًؿو نزْيڂ ًٻًَٔح ٍرخ٫ْظو ًىٌ ّي٫ٌىڂ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ 
 ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿْْ ٿٺ ڃن حٕڃَ ِٗء أً ّظٌد ٫ڀْيڂ أً ٬ٌّريڂ ٳبنيڂ ٧خٿڄٌڅ.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل - 
أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٷْخځ حٿٔخ٫ش ًأٷْڄض حٿٜٚس ٳڀڄخ ٷ٠َ -

ٛٚطو ٷخٽ أّن حٿٔخثپ ٫ن حٿٔخ٫ش ٷخٽ حٿَؿپ أنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ڃخ أ٫يىص ٿيخ ٳبنيخ ٷخثڄش 
أكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٷخٽ ڃخ أ٫يىص ٿيخ ٻؼَْ ٫ڄپ ٯَْ أنِ

ٳؤنض ڃ٪ ڃن أكززض ٷخٽ ٳڄخ ٳَف حٿڄٔڀڄٌڅ رِ٘ء ر٬ي حٗٓٚځ ڃخ ٳَكٌح ريٌح حٿليّغ ٷخٽ 
 ٳټخڅ أنْ ّٸٌٽ ٳنلن نلذ حهلل ًٌٍٓٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ أنزؤنخ آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ  - 
 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ٣ڀلش 
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أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ هخٿو كَحڃخ أهخ أځ ٓڀْڂ ٳِ ٓز٬ْن اٿَ رنِ ٫خڃَ ٳڀڄخ -
ٷيڃٌح ٷخٽ ٿيڂ هخٿِ أطٸيڃټڂ ٳبڅ أڃنٌنِ كظَ أرڀٰيڂ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ًاٙ ٻنظڂ ڃنِ ٷَّزخ ٷخٽ 

اٿَ ٍؿپ ٳظٸيځ ٳؤڃنٌه ٳزْنڄخ ىٌ ّليػيڂ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً أًڃئًح 
ٳ٬٤نو ٳؤنٴٌه ٳٸخٽ حهلل أٻزَ ٳِص ًٍد حٿټ٬زش ػڂ ڃخٿٌح ٫ڀَ رٸْش أٛلخرو ٳٸظڀٌىڂ اٙ ٍؿٚ 

أ٫َؽ ڃنيڂ ٻخڅ ٷي ٬ٛي حٿـزپ ٷخٽ ىڄخځ ٳؤٍحه ٷي ًٻَ ڃ٪ ح٫َٕؽ آهَ ڃ٬و ٫ڀَ حٿـزپ ٷخٽ 
ريڂ نْ أڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه أنيڂ ٷي ٿٸٌح ًٍكيػنخ أ

ٳَِٟ ٫نيڂ ًأٍٟخىڂ ٷخٽ أنْ ٻخنٌح ّٸَإًڅ أڅ رڀٌٰح ٷٌڃنخ انخ ٷي ٿٸْنخ ٍرنخ ٳَِٟ ٫نخ 
ًأٍٟخنخ ٷخٽ ػڂ نٔن ر٬ي ًٿٺ ٳي٫خ ٫ڀْيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚػْن ٛزخكخ 

 ِ ٿلْخڅ ٫ًْٜش حٿٌّن ٫ٌٜح حهلل ًٌٍٓٿو أً ٫ٌٜح حٿَكڄن.٫ڀَ ٫ٍپ ًًٻٌحڅ ًرن
نِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ أرخڅ رن ِّّي كيػنخ ٷظخىس كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ- 

 نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ=
 حٿظٴپ ٳِ حٿڄٔـي ه٤ْجش ًٻٴخٍطو ىٳنيخ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ؿََّ ٬ّنِ حرن كخُځ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ٷخٽ= - 
 ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻخڅ ّڄي ٌٛطو ڃيح.ٷڀض ٕنْ ٻْٲ ٻخنض ٷَحءس ٌٍٓ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ً كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ  - 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ًأرخ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٻخنٌح ّٔظٴظلٌڅ حٿٸَحءس ر٬ي حٿظټزَْ رخٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن ٳِ -

 ٷخٽ ٫ٴخڅ ٬ّنِ ٳِ حٿٜٚس ر٬ي حٿظټزَْ.حٿٜٚس 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
اڅ ڃن أَٗح١ حٿٔخ٫ش ٷخٽ ىڄخځ ًٍرڄخ ٷخٽ ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش ٷخٽ ىڄخځ ٻٚىڄخ ٷي ٓڄ٬ض كظَ -

د حٿوڄَ ٨ًّيَ حٿِنخ ًّٸپ حٿَؿخٽ ًّټؼَ حٿنٔخء كظَ َّٳ٪ حٿ٬ڀڂ ٨ًّيَ حٿـيپ ًطَ٘
 ّټٌڅ ٿوڄْٔن حڃَأس حٿٸْڂ حٿٌحكي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ڃخ ىٌح ّخ ؿزَّپ ٷخٽ ىٌح $ رْنڄخ أنخ أَْٓ ٳِ حٿـنش ًاًح أنخ رنيَ كخٳظخه ٷزخد حٿيٍ ٷخٽ ٷڀض 
 حٿټٌػَ حٿٌُ أ٤٫خٹ ٍرٺ ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٳ٠َرض رْيُ ٳبًح ٣ْنو ڃٔٺ أًٳَ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أنْ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿٌٛخٽ ٷخٽ ٷْپ ٿو انٺ طٌحٛپ ٷخٽ انِ أرْض -

 .٬٤ّڄنِ ٍرِ ًّٔٸْنِ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل  - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٫ني حٿًِحٽ ٳخكظخؽ أٛلخرو اٿَ حٿٌٌٟء ٷخٽ=
ٳـِء رٸ٬ذ ٳْو ڃخء َّْٔ ٳٌٟ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٴو ٳْو ٳـ٬پ ّنز٪ ڃن رْن -

 ڂ ٷخٽ ُىخء ػڀؼڄخثش.أٛخر٬و كظَ طٌٟؤ حٿٸٌځ ٻڀيڂ ٷڀض ٻڂ ٻنظ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل  - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ٙ ّئڃن ر٬ي كظَ ّلذ ٕهْو ڃخ ّلذ ٿنٴٔو ڃن حٿوَْ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ  - 

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=حهلل
ڃخ ڃن أىپ حٿـنش أكي َّٔه أڅ َّؿ٪ اٿَ حٿينْخ ًٿو ٫َ٘س أڃؼخٿيخ اٙ حٿ٘يْي ٳبنو ٌّى أنو -

 َّؿ٪ اٿَ حٿينْخ ٳْٔظ٘يي ٫َ٘ ڃَحص ٿڄخ ٍأٍ ڃن حٿٴ٠پ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ ّيٌىّخ ڃَ  - 

 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ٳٸخٽ=٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ ح
حٿٔخځ ٫ڀْټڂ ٳَى ٫ڀْو أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

انڄخ ٷخٽ حٿٔخځ ٫ڀْټڂ ٳؤهٌ حٿْيٌىُ ٳـِء رو ٳخ٫ظَٱ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍىًح 
 ٫ڀْيڂ ڃخ ٷخٿٌح.

 خځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄ - 
أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ى٫خه هْخ١ ڃن أىپ حٿڄيّنش ٳبًح هزِ ٬َْٗ ًأىخٿش -

ٓنوش ٷخٽ ٳبًح ٳْيخ ٷ٩َ ٷخٽ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّـزو حٿٸ٩َ ٷخٽ ٳـ٬ڀض 
ـزنِ حٿٸ٩َ ڃنٌ ٍأّض ٌٍٓٽ أٷَرو ٷيحځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أنْ ٿڂ أُٽ ٬ّ

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّـزو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ًكيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو  - 

 أنزؤنخ ٷظخىس ٷخٽ كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ ًٷخٽ ريِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ
انخ ٷي حؿظٌّنخ حٿڄيّنش  أڅ ٍى٤خ ڃن ٫َّنش أطٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح-

ٳ٨٬ڄض ر٤ٌننخ ًحنظي٘ض أ٠٫خإنخ ٳؤڃَىڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّڀلٸٌح 
رَح٫ِ حٗرپ ٳَْ٘رٌح ڃن أٿزخنيخ ًأرٌحٿيخ ٷخٽ ٳڀلٸٌح رَح٫ِ حٗرپ ٳَ٘رٌح ڃن أٿزخنيخ 

ِ ٛڀَ ًأرٌحٿيخ كظَ ٛڀلض ر٤ٌنيڂ ًأٿٌحنيڂ ػڂ ٷظڀٌح حٿَح٫ِ ًٓخٷٌح حٗرپ ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنز
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳز٬غ ٳِ ٣ڀزيڂ ٳـِء ريڂ ٳٸ٤٪ أّيّيڂ ًأٍؿڀيڂ ًٓڄَ أ٫ْنيڂ ٷخٽ ٷظخىس ٫ن 

 ڃلڄي رن َّْٓن انڄخ ٻخڅ ىٌح ٷزپ أڅ طنِٽ حٿليًى.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي كيػنخ حٿڄوظخٍ رن ٳڀٴپ ٫ن أنْ  - 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس  ٳؤٷزپ ٫ڀْنخ رٌؿيو ٳٸخٽ انِ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
أڃخڃټڂ ٳٚ طٔزٸٌنِ رخٿَٻ٩ٌ ًٙ رخٿٔـٌى ًٙ رخٿٸْخځ ٳبنِ أٍحٻڂ ڃن رْن ّيُ ًڃن هڀٴِ 

٠لټظڂ ٷڀْٚ ًٿزټْظڂ ٻؼَْح ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ ٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌ ٍأّظڂ ڃخ ٍأّض ٿٷخٽ ػڂ ٷخٽ ًح
 حهلل ًڃخ ٍأّض ٷخٽ ٍأّض حٿـنش ًحٿنخٍ.

 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس كيػنخ ػخرض ٫ن أنْ ٷخٽ=كيػنخ  - 
ڃخص حرن ٕرِ ٣ڀلش ڃن أځ ٓڀْڂ ٷخٽ ٳٸخٿض أځ ٓڀْڂ ٕىڀو ٙ طليػٌح أرخ ٣ڀلش رخرنو كظَ -

څ أنخ أكيػو ٳٌٻَ ڃ٬نَ كيّغ ريِ اٙ أنو ٷخٽ ٷخٿض أڃِ ّخ أنْ ٙ ٬٤ّڂ ْٗجخ كظَ طٰيً أٻٌ
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳزخص ّزټِ ًرض ڃـظنلخ ٫ڀْو أٻخٿجو كظَ رو اٿَ ٌٍٓٽ 
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أٛزلض ٳٰيًص رو اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح ڃ٬و ڃْٔڂ ٳڀڄخ ٍأٍ حٿٜزِ 
 ٽ ٷڀض ن٬ڂ ٳٌٟ٪ حٿڄْٔڂ ڃن ّيه ًٷ٬ي.ڃ٬ِ ٷخٽ ٿ٬پ أځ ٓڀْڂ ًٿيص ٷخ

ٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخ - 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٻخڅ اًح أٻپ ٬٣خڃخ ٿ٬ٶ أٛخر٬و حٿؼٚع ًٷخٽ اًح ًٷ٬ض ٿٸڄش أكيٻڂ ٳڀْڄ٢ ٫نيخ حًٍٕ -
ًٿْؤٻڀيخ ًٙ ّي٫يخ ٿڀ٤ْ٘خڅ ًأڃَنخ أڅ نٔڀض حٿٜلٴش ًٷخٽ انټڂ ٙ طيًٍڅ ٳِ أُ ٬٣خڃټڂ 

 حٿزَٻش.
 كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
أڅ ػڄخنْن ٍؿٚ ڃن أىپ ڃټش ىز٤ٌح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ڃن -

ؿزپ حٿظن٬ْڂ ٫ني ٛٚس حٿٴـَ ٳؤهٌىڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڀڄخ ٳ٬ٴخ ٫نيڂ ًنِٽ 
 ټش ڃن ر٬ي أڅ أ٧ٴَٻڂ ٫ڀْيڂ.حٿٸَآڅ ًىٌ حٿٌُ ٻٲ أّيّيڂ ٫نټڂ ًأّيّټڂ ٫نيڂ رز٤ن ڃ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حطوٌ هخطڄخ ًنٸٖ ٳْو نٸ٘خ ٳٸخٽ انِ حطوٌص هخطڄخ -
 ًنٸ٘ض ٳْو نٸ٘خ ٳٚ ّنٸٖ أكي ٫ڀَ نٸ٘و.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل - 
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلذ حٿٸ٩َ أً ٷخٽ حٿيرخء ٷخٽ ٳَأّظو ٌّڃخ ّؤٻڀو ٳـ٬ڀض -

 أ٬ٟو رْن ّيّو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل رن ؿزَ أنو  - 

 ڃخٿٺ ّٸٌٽ =ٓڄ٪ أنْ رن 
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٰظٔپ روڄٔش ڃټخٻْٺ ًّظٌٟؤ رڄټٌٹ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
و ح٫ٌٍٕ حٿټٌحد أٙ انو أ٫ٌٍ ًاڅ ڃخ ر٬غ حهلل ٫ِ ًؿپ نزْخ اٙ أنٌٍ أڃظو حٿيؿخٽ أٙ ان-

 ٍرټڂ ٿْْ رؤ٫ٌٍ ڃټظٌد رْن ٫ْنْو ٻٴَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ٷظخىس ٫ن أنْ أنيڂ ٷخٿٌح = - 
 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أىپ حٿټظخد اًح ٓڀڄٌح ٫ڀْنخ ٻْٲ نَى ٫ڀْيڂ ٷخٽ ٷٌٿٌح ٫ًڀْټڂ.-
 خ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٌٓح ٛٴٌٳټڂ ٳبڅ طٌّٔش حٿٜٴٌٱ ڃن طڄخځ حٿٜٚس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
  ّز٢ٔ أكيٻڂ ًٍح٫ْو ٻڄخ ّز٢ٔ حٿټڀذ.ح٫ظيٿٌح ٳِ حٿٔـٌى ًٙ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ ٷظخىس ٫ن أنْ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ٫ڀَ ٍؿپ ٌّٔٵ رينش ٷخٽ حٍٻزيخ ٷخٽ انيخ رينش ٷخٽ -

 حٍٻزيخ ٷخٽ انيخ رينش ٷخٽ ًّلٺ أً ًّڀٺ حٍٻزيخ.
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كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  كيػنخ ٫زي حهلل - 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

اًح ٻخڅ أكيٻڂ ٳِ ٛٚطو ٳبنو ّنخؿِ ٍرو ٫ِ ًؿپ ٳٚ ّظٴڀن رْن ّيّو ًٙ ٫ن ّڄْنو ًٿْظٴپ -
 ٫ن ّٔخٍه طلض ٷيڃو.

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ - 
ٻخنض رخٿڄيّنش ٳ٫ِش ٳخٓظ٬خٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٓخ ٙرِ ٣ڀلش ّٸخٽ ٿو -

 ڃنيًد ٳَٻزو ًٷخٽ ڃخ ٍأّنخ ڃن ٳ٩ِ ًاڅ ًؿينخه ٿزلَح.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ= - 
حٕنٜخٍ ٟوڄخ ٙ أهزَنِ أنْ رن َّْٓن ٷخٽ ٓڄ٬ض أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٻخڅ ٍؿپ ڃن -

ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّٜڀِ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٙ أٓظ٤ْ٪ أڅ أٛڀِ 
ڃ٬ٺ ٳٜن٪ ٿو ٬٣خڃخ ًى٫خ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْو ًر٤ٌٔح ٿو كَْٜح ًن٠لٌه 

ٍؿپ ڃن آٽ حٿـخًٍى أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٳٜڀَ ٫ڀْو ٍٻ٬ظْن ٳٸخٽ ٿو
 .حٿ٠لَ ٷخٽ ڃخ ٍأّظو ٛٚىخ اٙ ٌّڃجٌ ّٜڀِ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػڄخڃش رن ٫زي حهلل رن أنْ ٫ن  - 
أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخءه أٛلخرو ًحص ٿْڀش ٳوَؽ ٳٜڀَ ريڂ 

ْظو ٳؤ٣خٽ ٳڀڄخ أٛزق ٷخٿٌح ّخ ٳوٴٲ ػڂ ىهپ رْظو ٳؤ٣خٽ ػڂ هَؽ ٳٜڀَ ريڂ ٳوٴٲ ػڂ ىهپ ر
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀْض ٳـ٬ڀض ط٤ْپ اًح ىهڀض ًطوٴٲ اًح هَؿض ٷخٽ ڃن أؿڀټڂ ٳ٬ڀض ڃخ ٳ٬ڀض.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٷخٽ= - 
أنزؤنخ ٬ْٗذ رن حٿلزلخد ٫ًزي حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ رن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
 ڀْو ًٓڀڂ أ٫ظٶ ٛٴْش ًؿ٬پ ٫ظٸيخ ٛيحٷيخ.٫
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ - 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ظٶ ٛٴْش ًؿ٬پ ٫ظٸيخ ٛيحٷيخ. -$  
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُؿَ ٫ن حٿَ٘د ٷخثڄخ ٷخٽ=
 ٷظخىس ٳٔؤٿنخ أنٔخ ٫ن حٕٻپ ٷخٽ حٕٻپ أٗي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى كيػنخ ى٘خځ رن ُّي ٫ن ؿيه أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ=
هلل ٻنض ٯٚڃخ ؿٌحىح ٳٜيص أٍنزخ ٳٌّ٘نخىخ ٳؤٍٓپ ڃ٬ِ أرٌ ٣ڀلش ر٬ـِىخ اٿَ ٌٍٓٽ ح-

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطْظو ريخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬خً رن ى٘خځ كيػنخ أرِ ٫ن ٷظخىس  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٽ ّٸخٽ ٿڀټخٳَ ٌّځ حٿٸْخڃش أٍأّض ٿٌ ٻخڅ ٿٺ ڃپء حٍٕٝ ًىزخ أٻنض طٴظيُ رو ٳْٸٌٽ ن٬ڂ ٷخ-

 ّٸخٽ ٿو ٷي ٓجڀض أَّٔ ڃن ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬خً رن ى٘خځ كيػنِ أرِ ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
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 ٻخڅ أكذ حٿؼْخد اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّڀزٔيخ حٿلزَس. -
كيػنخ ڃ٬خً رن ى٘خځ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل - 

ٷظخىس كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّيًٍ ٫ڀَ نٔخثو ٳِ حٿٔخ٫ش 
حٿٌحكيس ڃن حٿڀْپ ًحٿنيخٍ ًىن اكيٍ ٫َ٘س ٷخٽ ٷڀض ٕنْ ًىپ ٻخڅ ٤ّْٶ ًٿٺ ٷخٽ ٻنخ 

 نظليع أنو أ٤٫ِ ٷٌس ػٚػْن.
 ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬خً ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
كيػنِ أرِ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ًؿي طڄَس ٳٸخٽ ٿٌٙ -

 أنِ أهخٱ أڅ طټٌڅ ٛيٷش ٕٻڀظيخ.
كيػنخ  ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬خً رن ى٘خځ ٷخٽ كيػنِ أرِ  - 

 أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ= ٫ن ٷظخىس كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ
 اڅ ٿټپ نزِ ى٫ٌس ًانِ حهظزؤص ى٫ٌطِ ٗٴخ٫ش ٕڃظِ ٌّځ حٿٸْخڃش ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-

 آهَ ڃٔني أنْ رن ڃخٿٺ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
 ڃٔني ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

أنزؤنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي كيػنخ أرٌ رټَ أكڄي رن ؿ٬ٴَ رن كڄيحڅ رن ڃخٿٺ حٿٸ٬ْ٤ِ ٷخٽ  - 
حهلل رن أكڄي رن ڃلڄي رن كنزپ كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ُىَْ 

 ٫ن ُّي ٬ّنِ حرن أٓڀڂ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ ٷخٽ=
أَٗٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٳڀٶ ڃن أٳٚٵ حٿلَس ًنلن ڃ٬و ٳٸخٽ ن٬ڄض -

يّنش اًح هَؽ حٿيؿخٽ ٫ڀَ ٻپ نٸذ ڃن أنٸخريخ ڃڀٺ ٙ ّيهڀيخ ٳبًح ٻخڅ ٻٌٿٺ حٍٕٝ حٿڄ
ٍؿٴض حٿڄيّنش رؤىڀيخ ػٚع ٍؿٴخص ٙ ّزٸَ ڃنخٳٶ ًٙ ڃنخٳٸش اٙ هَؽ اٿْو ًأٻؼَ ٬ّنِ ڃن 
ّوَؽ اٿْو حٿنٔخء ًًٿٺ ٌّځ حٿظوڀْٚ ًًٿٺ ٌّځ طنٴِ حٿڄيّنش حٿوزغ ٻڄخ ّنٴِ حٿټَْ هزغ 

أٿٴخ ڃن حٿْيٌى ٫ڀَ ٻپ ٍؿپ ڃنيڂ ٓخؽ ًْٓٲ ڃلڀَ ٳظ٠َد حٿليّي ّټٌڅ ڃ٬و ٓز٬ٌڅ 
ٍٷزظو ريٌح حٿ٠َد حٿٌُ ٫ني ڃـظڄ٪ حٿٌْٔٽ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٻخنض 

 طټٌڅ كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش أٻزَ ڃن ٳظنش حٿيؿخٽ ًٙ ڃن نزِ اٙ ًٷي كٌٍ أڃظو ٳظنش ًٙ
ّيه ٫ڀَ ٫ْنو ػڂ ٷخٽ أٗيي أڅ حهلل ٫ِ  ًٕهزَنټڂ رِ٘ء ڃخ أهزَه نزِ أڃظو ٷزڀِ ػڂ ًٟ٪

 ًؿپ ٿْْ رؤ٫ٌٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ى٘خځ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن ُّي  - 

رن أٓڀڂ ٫ن ٫زْي حهلل رن ڃٸٔڂ ٷخٽ ٓؤٽ حٿلٔن رن ڃلڄي ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ 
 ٫نيڄخ ٫ن حٿٰٔپ ڃن حٿـنخرش ٳٸخٽ=

ٿ٬َ٘ ًطٰٔپ حٿزَ٘س ٷخٽ ٳټْٲ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٰظٔپ ٷخٽ ٻخڅ طزپ ح-
ّٜذ ٫ڀَ ٍأٓو ػٚػخ ٷخٽ اڅ ٍأِٓ ٻؼَْ حٿ٬َ٘ ٷخٽ ٻخڅ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ أٻؼَ ڃن ٍأٓٺ ًأ٣ْذ.
ڀْڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن كڄخى أنزؤنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن ٓ - 

 رن ٷْْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ ٷخٽ=
 رخ٬ّنخ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿليّزْش ٫ڀَ أڅ ٙ نٴَ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن كڄخى كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن  - 
 نزْق حٿ٬نُِ أڅ  ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ ٷخٽ =

ًِنخ أً ٓخٳَنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن ٌّڃجٌ ر٬٠ش ٫َ٘ ًڃخثظخڅ ٯ-
ٳل٠َص حٿٜٚس ٳٸخٽ حٿٜٚس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ ٳِ حٿٸٌځ ڃن ڃخء 
ٳـخء ٍؿپ ٬َّٔ رؤىحًس ٳْيخ ِٗء ڃن ڃخء ٷخٽ ٳٜزو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ 

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤكٔن حٿٌٌٟء ػڂ حنَٜٱ ًطَٹ حٿٸيف ٛ ٷيف ٷخٽ ٳظٌٟؤ ٌٍٓٽ حهلل
ٳَٻذ حٿنخّ حٿٸيف ّڄٔلٌح ًّڄٔلٌح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٍٓڀټڂ كْن 

ٌٿٌڅ ًٿٺ ٷخٽ ٳٌٟ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٴو ٳِ حٿڄخء ًحٿٸيف ػڂ ٷخٽ ٓڄ٬يڂ ّٸ
ٽ أٓزٌٰح حٿٌٌٟء ٳٌحٿٌُ ىٌ حرظٚنِ رزَُٜ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٔڂ حهلل ػڂ ٷخ

ٿٸي ٍأّض حٿ٬ٌْڅ ٫ٌْڅ حٿڄخء ٌّڃجٌ طوَؽ ڃن رْن أٛخر٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 كظَ طٌٟئًح أؿڄ٬ٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٙ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ  - 
  ٫نيڄخ ٷخٽ=حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٍِٟ حهلل

هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃيڀْن رخٿلؾ ڃ٬نخ حٿنٔخء ًحٿٌٿيحڅ ٳڀڄخ ٷيڃنخ -
ڃټش ٣ٴنخ رخٿزْض ًرخٿٜٴخ ًحٿڄًَس ٳٸخٽ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٿڂ ّټن ڃ٬و 

حٿ٤ْذ ٳڀڄخ ىيُ ٳڀْلڀپ ٷڀنخ أُ حٿلپ ٷخٽ حٿلپ ٻڀو ٷخٽ ٳؤطْنخ حٿنٔخء ًٿزٔنخ حٿؼْخد ًڃٔٔنخ 
ٻخڅ ٌّځ حٿظًَّش أىڀڀنخ رخٿلؾ ًٻٴخنخ حٿ٤ٌحٱ حًٕٽ رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ًأڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل 

ًحٿزٸَ ٻپ ٓز٬ش ڃنخ ٳِ رينش ٳـخء َٓحٷش رن ڃخٿٺ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ن٘ظَٹ ٳِ حٗرپ 
خ ىٌح أځ رن ؿ٬٘ڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل رْن ٿنخ ىّننخ ٻؤنخ هڀٸنخ حٓڅ أٍأّض ٫ڄَطنخ ىٌه ٿ٬خڃن

ٿٖري ٳٸخٽ ٙ رپ ٿٖري ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل رْن ٿنخ ىّننخ ٻؤنخ هڀٸنخ حٓڅ ٳْڄخ حٿ٬ڄپ حٿٌْځ أٳْڄخ 
ْڄخ نٔظٸزپ ٷخٽ ٙ رپ ٳْڄخ ؿٴض رو حٕٷٚځ ًؿَص رو ؿٴض رو حٕٷٚځ ًؿَص رو حٿڄٸخىَّ أً ٳ

ِرَْ ّٸٌٽ ٷخٽ حٿڄٸخىَّ ٷخٽ ٳٴْڂ حٿ٬ڄپ ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ ٳِ كيّؼو ٳٔڄ٬ض ڃن ٓڄ٪ ڃن أرِ حٿ
ح٫ڄڀٌح ٳټپ ڃَْٔ ٷخٽ كٔن ٷخٽ ُىَْ ٳٔؤٿض ّخْٓن ڃخ ٷخٽ ٷخٽ ػڂ ٿڂ أٳيڂ ٻٚڃخ طټڀڂ رو أرٌ 

رَْ ٳِ ىٌح حٿڄٌٟ٪ ٳٸخٽ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ح٫ڄڀٌح حٿِرَْ ٳٔؤٿض ٍؿٚ ٳٸڀض ٻْٲ ٷخٽ أرٌ حٿِ
 ٳټپ ڃَْٔ.

ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٙ كيػنخ  - 
 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٫يًٍ ًٙ ٣َْس ًٙ ٯٌٽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ رن أرِ  - 

 حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  ّلَْ ٳِ كيّؼو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ ٷخٽ-

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حنٸ٤٪ ٗٔ٪ أكيٻڂ ٳٚ ّڄِ٘ ٳِ ن٬پ ًحكيس كظَ ّٜڀق ٬ٔٗو ًٙ ّڄِ٘ 
 ٳِ هٲ ًحكيس ًٙ ّؤٻپ ر٘ڄخٿو ًٙ ّلظزِ رخٿؼٌد حٿٌحكي ًٙ ّڀظلٲ حٿٜڄخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ حَٓحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٬ْٓي رن  - 
 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=أرِ ٻَد 
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ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ اٿَ ه٘زش ٳڀڄخ ؿ٬پ ڃنزَ كنض كنْن حٿنخٷش اٿَ -
 ًٿيىخ ٳؤطخىخ ٳٌٟ٪ ّيه ٫ڀْيخ ٳٔټنض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن  - 
 ٫زي حهلل ٷخٽ=

 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي.ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ ح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل  - 

 ٷخٽ =
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّؤٻپ حٿَؿپ ر٘ڄخٿو أً ّڄِ٘ ٳِ ن٬پ ًحكيس أً -

 ّلظزِ رؼٌد ًحكي أً ّ٘ظڄپ حٿٜڄخء.
 نِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ُىَْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
 ٍأّض أ٬ٗغ رن ٌٓحٍ ٫ني أرِ حٿِرَْ ٷخثڄخ ًىٌ ّٸٌٽ ٻْٲ ٷخٽ ًحّٖ ٷخٽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
َ ٛٴٌٱ حٿَؿخٽ حٿڄٸيځ ًَٗىخ حٿڄئهَ ًَٗ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هْ-

ٛٴٌٱ حٿنٔخء حٿڄٸيځ ًهَْىخ حٿڄئهَ ػڂ ٷخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٿنٔخء اًح ٓـي حٿَؿخٽ ٳخٯ٠٠ن 
 أرٜخٍٻن ٙ طَّن ٫ٌٍحص حٿَؿخٽ ڃن ْٟٶ حُٗحٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ كٌْس أهزَنِ أرٌ ىخنت أنو ٓڄ٪  - 
كڄن حٿلزڀِ ّٸٌٽ اڅ ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ رَٹ رو ر٬َْ ٷي أُكٲ رو ٳڄَ أرخ ٫زي حٿَ

٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿو ڃخٿٺ ّخ ؿخرَ ٳؤهزَه ٳنِٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿز٬َْ ػڂ ٷخٽ=

ز٬َْ ػڂ َٟد حٍٻذ ّخ ؿخرَ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انو ٙ ّٸٌځ ٳٸخٽ ٿو حٍٻذ ٳَٻذ ؿخرَ حٿ-
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿز٬َْ رَؿڀو ٳٌػذ حٿز٬َْ ًػزش ٿٌٙ أڅ ؿخرَح ط٬ڀٶ رخٿز٬َْ 

ٿٔٸ٢ ڃن ٳٌٷو ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿـخرَ طٸيځ ّخ ؿخرَ حٓڅ ٫ڀَ أىڀٺ اڅ 
َ حهلل حهلل ط٬خٿَ طـيىڂ ٷي ًَّٔح ٿٺ ٻٌح ًٻٌح كظَ ًٻَ حٿٴَٕ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀٗخء 

 .٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَحٕ ٿڀَؿپ ًٳَحٕ ٗڃَأطو ًحٿؼخٿغ ٿڀ٠ْٲ ًحٿَحر٪ ٿڀ٤ْ٘خڅ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ  - 

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ ڃٌطو رؼٚع ّٸٌٽ ٙ ّڄٌطن أكيٻڂ اٙ ًىٌ ّلٔن -

 .رخهلل حٿ٨ن
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃٔټٌح ٫ڀْټڂ أڃٌحٿټڂ ًٙ ط٤٬ٌىخ أكيح ٳڄن أ٫ڄَ ْٗجخ ٳيٌ -

 ٿو.
٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًًٍف ٷخٙ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 نلَنخ رخٿليّزْش ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿزينش ٫ن ٓز٬ش ًحٿزٸَس ٫ن ٓز٬ش.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪  - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

 أكيٻڂ ٳڀٌْطَ. ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٓظـڄَ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ىحًى رن ٷْْ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 ٤٫خء أنو ٓڄ٪ حرنِ ؿخرَ ّليػخڅ ٫ن أرْيڄخ ٷخٽ=
رْنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿْ ڃ٪ أٛلخرو ٗٶ ٷڄْٜو كظَ هَؽ ڃنو ٳٸْپ ٿو ٳٸخٽ -

 ًح٫يطيڂ ّٸڀيًڅ ىٌح حٿٌْځ ٳنْٔض.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ك - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ٛڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رنخ ٌّځ حٿنلَ رخٿڄيّنش ٳظٸيځ ٍؿخٽ ٳنلًَح ٧ًنٌح أڅ حٿنزِ -

هَ ًٙ ّنلًَح كظَ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي نلَ ٳؤڃَ ڃن ٻخڅ ٷي نلَ ٷزڀو أڅ ٬ّْي ّنلَ آ
 ّنلَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن  - 
 ٫زي حٿَكڄن ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

انڄخ حٿ٬ڄَُ حٿظِ أؿخُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٸٌٽ ىِ ٿٺ ًٿ٬ٸزٺ ٳؤڃخ اًح -
 ٿٺ ڃخ ٫٘ض ٳبنيخ طَؿ٪ اٿَ ٛخكزيخ.ٷخٽ ىِ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټي ٫ن ؿخرَ  - 
 رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطًِؿض ٳٸڀض ن٬ڂ ٳٸخٽ أرټَح أځ ػْزخ ٳٸڀض ٙ رپ -
هَٷخء ڃؼڀين ٷخٽ أٳٚ رټَح ط٫ٚزيخ ٷخٽ ٿټڂ ػْزخ ٿِ أهٌحص ٫ًڄخص ٳټَىض أڅ أٟڂ اٿْين 

أنڄخ١ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًأنَ ٳٸخٽ هٲ أڃخ انيخ ٓظټٌڅ ٿټڂ أنڄخ١ ٳؤنخ حٿٌْځ أٷٌٽ ٕڃَأطِ 
أنڄخ٣ٺ ٳظٸٌٽ ن٬ڂ أٿڂ ّٸپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انيخ ٓظټٌڅ ٿټڂ أنڄخ١  نلِ ٫نِ

 .ٳؤطَٻيخ
حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أنزؤنخ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ أنو  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي - 

ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ ح٫ظٶ ٍؿپ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯٚڃخ ٿو 
ٿْْ ٿو ڃخٙ ٯَْه ٫ڀَ ىرَ ڃنو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ّزظخ٫و ڃنِ ٳٸخٽ 

رَ ٯٚځ ٷز٤ِ ًڃخص ٫خځ حًٕٽ ُحى ٳْيخ أرٌ ن٬ْڂ رن ٫زي حهلل أنخ أرظخ٫و ٳٸخٽ ٫ڄًَ ٷخٽ ؿخ
 حٿِرَْ ّٸخٽ ٿو ٬ّٸٌد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ف ]طلٌّپ[ ًًٍف ٷخٽ كيػنخ  - 
حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٷخٽ ٤٫خء ًٷخٽ ًٍف ٳِ كيّؼو ٷخٽ ًٷخٽ ٿِ ٤٫خء ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل 

 ّٸٌٽ=
 ْو ًٓڀڂ ٙ طـڄ٬ٌح رْن حٿ٣َذ ًحٿزَٔ ًحٿِرْذ ًحٿظڄَ نزٌْح.ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٫ٸْپ رن ڃ٬ٸپ ٓڄ٬ض ًىذ رن ڃنزو  - 

 ّليع ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 ٓجپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنَ٘س ٳٸخٽ ڃن ٫ڄپ حٿ٤ْ٘خڅ.-
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كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ف ًأرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
 أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ڃظٌٗلخ رو ٷخٽ أرٌ حٿِرَْ ًٍأّض -
أنخ ؿخرَح ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ڃظٌٗلخ رو ٷخٽ أرٌ ن٬ْڂ ٳِ كيّؼو ًٍأّض ؿخرَح ّٜڀِ ًٿڂ 

 أرخ حٿِرَْ. ّٔڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ف ًأرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ  - 

 ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ؿخء أرٌ كڄْي حٕنٜخٍُ ربنخء ڃن ٿزن نيخٍح اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ رخٿزٸْ٪ -

 ڄَطو ًٿٌ أڅ ط٬َٝ ٫ڀْو ٫ٌىح.ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ ه
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ أڅ ٫ٸْپ رن ڃ٬ٸپ ىٌ أرٌ ارَحىْڂ رن ٫ٸْپ ٷخٽ= - 
أرِ ًىزض اٿَ ارَحىْڂ رن ٫ٸْپ ًٻخڅ ٫َٔح ٙ ٌّٛپ اٿْو ٳؤٷڄض ٫ڀَ رخرو رخٿْڄن ٌّڃخ أً -

أڅ ٌّڃْن كظَ ًٛڀض اٿْو ٳليػنِ رليّؼْن ًٻخڅ ٫نيه أكخىّغ ًىذ ٫ن ؿخرَ ٳڀڂ أٷيٍ 
أٓڄ٬يخ ڃن ٫َٔه ًٿڂ ّليػنخ ريخ حٓڄ٬ْپ رن ٫زي حٿټَّڂ ٕنو ٻخڅ كْخ أٳڀڂ أٓڄ٬يخ ڃن أكي 

 آهَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ  - 

 حٿـ٬ي ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 ٍ رْخٝ ار٤ْو.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓـي ؿخٳَ كظَ َّ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن  - 

 ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 أٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رظزٌٹ ٫َّ٘ن ٌّڃخ ّٸَٜ حٿٜٚس.-
أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ أنو  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ - 

 ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ٿڄخ رنْض حٿټ٬زش ًىذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًزخّ ّنٸٚڅ كـخٍس ٳٸخٽ ٫زخّ حؿ٬پ -

اُحٍٹ ٫ڀَ ٍٷزظٺ ڃن حٿلـخٍس ٳٴ٬پ ٳوَ اٿَ حٍٕٝ ٣ًڄلض ٫ْنخه اٿَ حٿٔڄخء ػڂ ٷخٿڂ 
 ه.ٳٸخٽ اُحٍُ اُحٍُ ٳ٘ي ٫ڀْو اُحٍ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪  - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أٷخطپ حٿنخّ كظَ ّٸٌٿٌح ٙ اٿو اٙ حهلل ٳبًح -
 ٳ٬ڀٌح ًٿٺ ٫ٜڄٌح ىڃخءىڂ ًأڃٌحٿيڂ اٙ رلٸيخ ًكٔخريڂ ٫ڀَ حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ًًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ  - 
 أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ه٤ذ ّٔظني اٿَ ؿ٩ٌ نوڀش ڃن ٌٓحٍُ حٿڄٔـي ٳڀڄخ -
ن حٿنخٷش كظَ ٓڄ٬يخ أىپ حٿڄٔـي ٛن٪ ٿو ڃنزَه حٓظٌٍ ٫ڀْو ح٤َٟرض طڀٺ حٿٔخٍّش ٻلنْ

كظَ نِٽ اٿْيخ ٳخ٫ظنٸيخ ٳٔټنض ًٷخٽ ًٍف ٳٔټظض ًٷخٽ حرن رټَ ٳخ٤َٟرض طڀٺ حٿٔخٍّش 
 ًٷخٽ ًٍف ح٤َٟرض ٻلنْن.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ أنزؤنخ  - 
 ؿخرَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 

 ٙ ّٸْڂ أكيٻڂ أهخه ٌّځ حٿـڄ٬ش ػڂ ّوخٿٴو اٿَ ڃٸ٬يه ًٿټن ٿْٸپ حٳٔلٌح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٓڀْڄخڅ حرن ڃٌَٓ  - 

 ٷخٽ=
أهزَنِ ؿخرَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّٸْڂ أكيٻڂ أهخه ٌّځ حٿـڄ٬ش ًٿټن ٿْٸْپ -

 أٳٔلٌح.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أنزؤنخ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ك - 

 يع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂؿخرَ رن ٫زي حهلل ّل
أنو ه٤ذ ٌّڃخ ٳٌٻَ ٍؿٚ ڃن أٛلخرو ٷزٞ ٳټٴن ٳِ ٻٴن ٯَْ ٣خثپ ًٷزَ ٿْٚ ٳِؿَ -

ّٜڀَ ٫ڀْو اٙ أڅ ٤٠َّ انٔخڅ اٿَ  حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٸزَ حٿَؿپ رخٿڀْپ كظَ
 ًٿٺ ًٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻٴن أكيٻڂ أهخه ٳڀْلٔن ٻٴنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٷخٽ ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ  - 
= 

ٍؿٚ $ _ ٓجپ ؿخرَ ٫ن حٿټٴن ٳؤهزَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ ٌّڃخ ٳٌٻَ 
 ٷزٞ ًٻٴن ٳِ ٻٴن ٯَْ ٣خثپ ٳٌٻَ ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنخ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪  - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

ٷخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿـنخُس ڃَص رو كظَ طٌحٍص ٷخٽ ٳؤهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أ٠ّخ -
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ٿـنخُس ّيٌىُ كظَ طٌحٍص. أنو ٓڄ٪ ؿخرَح ّٸٌٽ= ٷخځ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪  - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ أڅ ّٸ٬ي ٫ڀَ حٿٸزَ ًأڅ ّـٜٚ أً ّزنَ ٫ڀْو.-
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٷخٽ ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ  كيػنخ ٫زي - 

 ٷخٽ =
ٷخٽ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ أڅ ّٸ٬ي حٿَؿپ ٫ڀَ -

 حٿٸزَ ًأڅ ّـٜٚ أً ّزنَ ٫ڀْو.
خء أنو ٓڄ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٤٫ - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي طٌٳِ حٿٌْځ ٍؿپ ٛخٿق ڃن حٿلزٖ ىڀڂ ٳٜٴٌح ٷخٽ -

 ٳٜٴٴنخ ٳٜڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀْو ًنلن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ  - 

 حٿنـخِٗ ٛلڄش. ٳٌٻَ حٿليّغ ًٷخٽ حٓڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
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ىهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نوٚ ٿزنِ حٿنـخٍ ٳٔڄ٪ أٌٛحص ٍؿخٽ ڃن رنِ حٿنـخٍ -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٫ِخ ٳؤڃَ ڃخطٌح ٳِ حٿـخىڀْش ٬ٌّرٌڅ ٳِ ٷزٌٍىڂ ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

أٛلخرو أڅ ط٬ًًٌح ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ ٷخٽ ًأهزَنِ أ٠ّخ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ 
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًؿنخُس ٬ٓي رن ڃ٬خً ڃ٫ٌٌٟش رْن أّيّيڂ 

 حىظِ ٿيخ ٫َٕ حٿَكڄن.
ؿَّؾ أهزَنِ ٫زي حٿلڄْي رن ؿزَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن  - 

 أنو أهزَه ڃلڄي رن ٫زخى رن ؿ٬ٴَ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ
ًىٌ ٤ٌّٱ رخٿزْض أٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ ٫ن ْٛخځ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٷخٽ ن٬ڂ -

 ًٍد ىٌح حٿزْض.
أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
 ُؿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طٜپ حٿڄَأس رَأٓيخ ْٗجخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ڀظو حٿنٌحٳپ ٳِ ٻپ ؿيش ًٿټنو ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ًىٌ ٫ڀَ ٍحك-

 ّوٴٞ حٿٔـٌى ڃن حٿَٻ٬ش ًٌّڃت اّڄخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن  - 

 ٫زي حٿَكڄن ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٿليًى انڄخ ؿ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٘ٴ٬ش ٳِ ٻپ ڃخٽ ٿڂ ّٸٔڂ ٳبًح ًٷ٬ض ح-

 ًَٛٳض حٿ٤َٵ ٳٚ ٗٴ٬ش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٳِ ٷٌٿو ٫ِ ًؿپ  - 

حٿنزِ أًٿَ رخٿڄئڃنْن ڃن أنٴٔيڂ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ؿخرَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٻخڅ ّٸٌٽ=

 َٹ ڃخٙ ٳيٌ ٿٌٍػظو.أنخ أًٿَ رټپ ڃئڃن ڃن نٴٔو ٳؤّڄخ ٍؿپ ڃخص ًطَٹ ىّنخ ٳبٿِ ًڃن ط-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن  - 

 ٫زي حٿَكڄن ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل  ٷخٽ=
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٜڀِ ٫ڀَ ٍؿپ ٫ڀْو ىّن ٳؤطَ رڄْض ٳٔؤٽ ىپ ٫ڀْو -

ڂ ٳٸخٽ أرٌ ٷظخىس ىڄخ ٫ڀِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٜڀَ ىّن ٷخٿٌح ن٬ڂ ىّنخٍحڅ ٷخٽ ٛڀٌح ٫ڀَ ٛخكزټ
٫ڀْو ٳڀڄخ ٳظق حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ ٌٍٓٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أنخ أًٿَ رټپ ڃئڃن ڃن 

 نٴٔو ٳڄن طَٹ ىّنخ ٳ٬ڀِ ًڃن طَٹ ڃخٙ ٳڀٌٍػظو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ  - 

 أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=٫ن 
ٿڄخ ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿلـَ ٷخٽ ٙ طٔؤٿٌح حّٓخص ًٷي ٓؤٿيخ ٷٌځ ٛخٿق -

ٳټخنض طَى ڃن ىٌح حٿٴؾ ًطٜيٍ ڃن ىٌح حٿٴؾ ٳ٬ظٌح ٫ن أڃَ ٍريڂ ٳ٬ٸًَىخ ٳټخنض طَ٘د 
ن طلض ڃخءىڂ ٌّڃخ ًَّ٘رٌڅ ٿزنيخ ٌّڃخ ٳ٬ٸًَىخ ٳؤهٌطيڂ ْٛلش أىڄي؟؟ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃ
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ٙ ٍؿٚ ًحكيح ٻخڅ ٳِ كَځ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷْپ ڃن ىٌ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ أىّڂ حٿٔڄخء ڃنيڂ ا
 ٍٯخٽ ٳڀڄخ هَؽ ڃن حٿلَځ أٛخرو ڃخ أٛخد ٷٌڃو. ىٌ أرٌ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ  - 
 ّٸٌٽ=حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل 

هَٛيخ حرن ًٍحكش أٍر٬ْن أٿٲ ًٓٶ ٫ًُڂ أڅ حٿْيٌى ٿڄخ هَْىڂ حرن ًٍحكش أهًٌح حٿؼڄَ -
 ٫ًڀْيڂ ٫ًَ٘څ أٿٲ ًٓٶ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃلڄي رن ڃٔڀڂ ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ  - 
 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٳْڄخ ىًڅ هڄْ أًحٵ ًٙ ٳْڄخ ىًڅ هڄٔش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٛيٷش -
 أًٓٶ ًٙ ٳْڄخ ىًڅ هڄٔش ًًى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أنزؤنخ ٤٫خء  - 
 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

 ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخځ ٌّځ حٿٴ٤َ ٳزيأ رخٿٜٚس ٷزپ حٿو٤زش ػڂ-
ه٤ذ حٿنخّ ٳڀڄخ ٳَ٭ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نِٽ ٳؤطَ حٿنٔخء ٳٌٻَىن ًىٌ ّظٌٻؤ 

٫ڀَ ّي رٚٙ ًرٚٽ رخ٢ٓ ػٌرو ّڀٸْن ٳْو حٿنٔخء ٛيٷش ٷخٽ طڀٸِ حٿڄَأس ٳظليخ ًّڀٸْن ٷخٽ حرن 
 .ظيخرټَ ٳظو

َ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼْ - 
 ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

 ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڄخٍح ٷي ًٓڂ ٳِ ًؿيو ٳٸخٽ ٿ٬ن حهلل ڃن ٳ٬پ ىٌح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٓڄ٬ْپ رن أڃْش أهزَنِ  - 

ن ٫زْي حهلل أً ٫زي حهلل ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن أنخ ٫زي حهلل رن ٫زْي رن ٫ڄَْ أڅ ٫زي حٿَكڄن ر
 أٗٺ أهزَه ٷخٽ=

ٓؤٿض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن حٿ٠ز٪ ٳٸخٽ كٚٽ ٳٸڀض ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ٷخٽ ن٬ڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ًّلَْ رن ڃ٬ْن ٷخٙ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٫ڄَ رن ُّي  - 
 َْ حٿڄټِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهللحٿٜن٬خنِ أنو ٓڄ٪ أرخ حٿِر

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  نيَ ٫ن ػڄن حٿيَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًڃلڄي رن رټَ ٷخٙ كيػنخ حرن ؿَّؾ ًٷخٽ  - 

 ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ ٷخٽ ؿخرَ=
 ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ًٳخء ٿنٌٍ ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل ٫ِ ًؿپ.-
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ أهزَنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ كيػن - 

 أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
 ٙ ًٳخء ٿنٌٍ ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل ٫ِ ًؿپ ًٿڂ َّٳ٬خه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن نزْق  - 

 ر٫َن ؿخ
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أڅ ٷظڀَ أُكي كڄڀٌح ڃن ڃټخنيڂ ٳنخىٍ ڃنخىُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٍىًح حٿٸظڀَ -
 اٿَ ڃ٠خؿ٬يخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن نزْق  - 
 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ن ٻخڅ ٫ڀَ أرِ ٳؤطْظو ٻؤنِ َٗحٍس ٷخٽ حن٤ڀٸض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ىّ-
٫زي حهلل ٷخٽ ّلَْ رن ڃ٬ْن ٷخٽ ٿِ ٫زي حٿَُحٵ حٻظذ ٫نِ ًٿٌ كيّؼخ ًحكيح ڃن ٯَْ ٻظخد 

 ٳٸڀض ٙ ًٙ كَٳخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓٴْخڅ رن ًٻْ٪ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ًًٻَ ٫زي حٿَُحٵ  - 

 ٳٸخٽ
 ّ٘زو ٍؿخٽ أىپ حٿ٬َحٵ.-
 حهلل ٷخٽ ًٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ=كيػنخ ٫زي  - 
 ڃخ ٻخڅ ٳِ ٷَّش ٫زي حٿَُحٵ رجَ ٳټنخ نٌىذ نزټَ ٫ڀَ ڃْڀْن نظٌٟؤ ًنلڄپ ڃ٬نخ حٿڄخء.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ًكيػنخ ًٍف ٫ًزي حٿٌىخد  - 

رن ٫زي ٫ن ٬ْٓي ٫ن حٿٌٿْي أرِ رَ٘ ٫ن ٣ڀلش ٷخٽ ٫زي حٿٌىخد حٗٓټخٱ انو ٓڄ٪ ؿخرَ 
 حهلل ّليع =

أڅ ٓڀْټخ ؿخء ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٳـڀْ ٳؤڃَه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ًٓڀڂ أڅ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ٷخٽ ڃلڄي ٳِ كيّؼو ػڂ أٷزپ ٫ڀَ حٿنخّ ٳٸخٽ اًح ؿخء أكيٻڂ ًحٗڃخځ 

 ّو٤ذ ٳڀْٜپ ٍٻ٬ظْن ّظـٌُ ٳْيڄخ.
٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٤٫خء ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿ٬ڄَُ ؿخثِس ٕىڀيخ أً ڃَْحع ٕىڀيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي أڅ ڃلڄيح كيع أڅ ًٻٌحڅ أرخ  - 

 ًأرِ ىََّسٛخٿق كيع ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ًؿخرَ رن ٫زي حهلل 
 أنيڂ نيٌ ٫ن حٿَٜٱ ًٍٳ٬و ٍؿٚڅ ڃنيڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٤٫خء رن أرِ  - 

 ٍرخف ّليع ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
 حٿ٬ڄَُ ؿخثِس.-
كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ٫ن ٤٫خء  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ - 

 رن أرِ ٍرخف ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ أنو ٷخٽ=
 حٿ٬ڄَُ ؿخثِس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ٗزش ّليع ٯَْ ڃَس ٫ن ڃلخٍد رن  - 

 ىػخٍ ٷخٽ=
ٓڀڂ ڃخٿٺ ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ طًِؿض ػْزخ ٳٸخٽ ٿِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

 ًٿڀ٬ٌحٍٍ ًٿ٬خريخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٫ن حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
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 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلَد هي٫ش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ًًٍف ٫ن حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪  - 

 ؿخرَح ّٸٌٽ =
ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طڄٖ ٳِ ن٬پ ًحكيس ًٙ طلظزْن ٳِ اُحٍ ًحكي ًٙ ٷخٽ ٍ-

طؤٻپ ر٘ڄخٿٺ ًٙ ط٘ظڄپ حٿٜڄخء ًٙ ط٠٪ أكيٍ ٍؿڀْٺ ٫ڀَ حٕهٍَ اًح حٓظڀٸْض ٷڀض 
ٕرِ حٿِرَْ أ٬ًٟو ٍؿڀو ٫ڀَ حٿَٻزش ڃٔظڀٸْخ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ أڃخ حٿٜڄخء ٳيِ اكيٍ حٿڀزٔظْن 

ظو ٫ڀَ اكيٍ ٫خطٸْٺ ٷڀض ٕرِ حٿِرَْ ٳبنيڂ ّٸٌٿٌڅ ٙ ّلظزَ طـ٬پ ىحهڀش اُحٍٹ ًهخٍؿ
ي ڃٴ٠ْخ ٷخٽ ٻٌٿٺ ٓڄ٬ض ؿخرَح ّٸٌٽ ٙ ّلظزَ ٳِ اُحٍ ًحكي ٷخٽ كـخؽ ٫ن ٳِ اُحٍ ًحك

 حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٫ڄًَ ٿِ ڃٴ٠ْخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ڃ٤َ ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن  - 

 ٛخٿق ًأػنَ ٫ڀْو هَْح ّليع ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًأرِ ٬ْٓي ًأرِ ىََّسأڅ ًٻٌحڅ أرخ 
 أنيڂ نيٌح ٫ن حٿَٜٱ ٍٳ٬و ٍؿٚڅ ڃنيڂ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ِّّي حٿٴٸَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ريڂ ٛٚس حٿوٌٱ ٳٸخځ ٛٲ رْن ّيّو ًٛٲ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-

هڀٴو ٳٜڀَ رخٿٌُ هڀٴو ٍٻ٬ش ًٓـيطْن ػڂ طٸيځ ىئٙء كظَ ٷخڃٌح ٳِ ڃٸخځ أٛلخريڂ ًؿخء 
أًٿجٺ كظَ ٷخڃٌح ڃٸخځ ىئٙء ٳٜڀَ ريڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٻ٬ش ًٓـيطْن ػڂ 

 .ن ًٿيڂ ٍٻ٬ش ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٻ٬ظْٓڀڂ ٳټخنض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن ٓخٿڂ  - 

 رن أرِ حٿـ٬ي ٷخٽ=
ٓؤٿض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن أٛلخد حٿ٘ـَس ٷخٽ ٳٸخٽ ٿٌ ٻنخ ڃخثش أٿٲ ٿټٴخنخ ٻنخ أٿٴخ -

 ًهڄٔڄخثش.
٬زش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٗ - 

ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أرِ ن٠َس ٷخٽ كـخؽ ٳِ كيّؼو ٓڄ٬ض أرخ ن٠َس ٷخٽ ٳٌٻَ ًٿٺ 
 ٿـخرَ رن ٫زي حهلل ٳٸخٽ=

 ٫ڀَ ّيُ ىحٍ حٿليّغ طڄظ٬نخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
ػنِ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كي - 

 ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٷخٽ كـخؽ ٳِ كيّؼو ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٓخٿڄخ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل  حٕنٜخٍُ أڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ًٿي ٿو ٯٚځ ٳؤٍحى أڅ -

ّٔڄْو ڃلڄيح ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿو ٳٸخٽ أكٔنض حٕنٜخٍ طٔڄٌح ربٓڄِ ًٙ 
 طٔټنٌح رټنْظِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ْٓخٍ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ٿو اًح ىهڀض ٿْٚ ٳٚ طيهپ ٫ڀَ أىڀٺ كظَ طٔظلي حٿڄْٰزش ًطڄظ٢٘ حٿ٬٘ؼش ٷخٽ ًٷخٽ ٌٍٓٽ -
 ټْْ.حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ىهڀض ٳ٬ڀْٺ حٿټْْ ًحٿ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن  - 
 حٿڄنټيٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

حٓظؤًنض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃن ًح ٳٸڀض أنخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ًٓڀڂ  أنخ أنخ ٷخٽ ڃلڄي ٻؤنو ٻَه ٷٌٿو أنخ.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػن - 
 ٓڄ٬ض ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٷخٽ=

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ًؿ٪ ٙ أ٫ٸپ - ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ ىهپ ٫ڀ
 ٷخٽ ٳظٌٟؤ ػڂ ٛذ ٫ڀِ أً ٷخٽ ٛزٌح ٫ڀِ ٳ٬ٸڀض ٳٸڀض انو ٙ َّػنِ اٙ ٻٚٿش ٳټْٲ

 حٿڄَْحع ٷخٽ ٳنِٿض آّش حٿٴَٝ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٿڄخ ٷظپ أرِ ٷخٽ ؿ٬ڀض أٻ٘ٲ حٿؼٌد ٫ن ًؿيو ٷخٽ ٳـ٬پ حٿٸٌځ ّنيٌنِ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

ِ ٷخٽ ٳـ٬ڀض ٫ڄظِ ٳخ٣ڄش رنض ٫ڄًَ طزټِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّنيخن
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطزټْن أًٙ طزټْن ڃخ ُحٿض حٿڄٚثټش ط٨ڀو رؤؿنلظيڂ كظَ ٍٳ٬ظڄٌه ٷخٽ كـخؽ 

 .وٳِ  كيّؼو ط٨ڀڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃوٌٽ ٫ن ڃلڄي رن  - 

  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫ڀِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل
$ ٻخڅ ّٴَ٭ ٫ڀَ ٍأٓو ػٚػخ ٷخٽ ٬ٗزش أ٧نو ٳِ حٿٰٔپ ڃن حٿـنخرش ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن رنِ ىخٗڂ 

 اڅ ٬َُٗ ٻؼَْ ٳٸخٽ ؿخرَ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻؼَ ٬َٗح ڃنٺ ًأ٣ْذ.
ٓڄ٬ض ٫زي ٍد؟؟  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش - 

ّليع ٫ن حٿِىَُ ٫ن حرن ؿخرَ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو 
 ٷخٽ= 

 ٳِ ٷظڀَ أكي ٙ طٰٔڀٌىڂ ٳبڅ ٻپ ؿَف أً ٻپ ىځ ّٴٌف ڃٔټخ ٌّځ حٿٸْخڃش ًٿڂ ّٜپ ٫ڀْيڂ.-
خٍد رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ  ٬ٗزش ٫ن ڃل - 

 ىػخٍ ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ ٷخٽ=
أٷزپ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ًڃ٬و نخٟلخڅ ٿو ًٷي ؿنلض حٿ٘ڄْ ًڃ٬خً ّٜڀِ حٿڄَٰد ٳيهپ -

ڃ٬و حٿٜٚس ٳخٓظٴظق ڃ٬خً حٿزٸَس أً حٿنٔخء ڃلخٍد حٿٌُ ّ٘ٺ ٳڀڄخ ٍأٍ حٿَؿپ ًٿٺ ٛڀَ 
ٳٌٻَ ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ػڂ هَؽ ٷخٽ ٳزڀٰو أڅ ڃ٬خًح نخٽ ڃنو ٷخٽ كـخؽ ّنخٽ ڃنو ٷخٽ

خڅ أنض ّخ ڃ٬خً أً ٳخطن ٳخطن ٳخطن ًٷخٽ كـخؽ أٳخطن أٳخطن ًٓڀڂ ٳٸخٽ أٳظخڅ أنض ّخ ڃ٬خً أٳظ
أٳخطن ٳڀٌٙ ٷَأص ٓزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ ًحٿ٘ڄْ ًٟلخىخ ٳٜڀَ ًٍحءٹ حٿټزَْ ًًً 

 حٿلخؿش ًحٿ٬٠ْٲ أكٔذ ڃلخٍرخ حٿٌُ ّ٘ٺ ٳِ حٿ٬٠ْٲ.
نِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلخٍد رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

ىػخٍ ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ف ًكيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ڃلخٍد رن ىػخٍ أهزَنِ أنو 
 ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
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ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټَه أڅ ّؤطِ أىڀو ٣ًَٷخ أً ٷخٽ ٻخڅ ّټَه أڅ ّؤطِ -
 أىڀو ٣ًَٷخ.حٿَؿپ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلخٍد ٓڄ٬ض ؿخرَ رن  - 
 ٫زي حهلل ٷخٽ=

ر٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َْح ٿِ ٳِ ٓٴَ ٳڀڄخ أطْنخ حٿڄيّنش ٷخٽ ٷخٽ حٿنزِ -
ڃَ ٳٌُڅ ٿِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أثض حٿڄٔـي ٳٜپ ٍٻ٬ظْن ػڂ ًُڅ ٿِ ٷخٽ ٬ٗزش أً أ

 ٳؤٍؿق ٿِ ٳڄخ ُحٽ ٫نيُ ڃنيخ ِٗء كظَ حٛخريخ أىپ حٿ٘خځ ٌّځ حٿلَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن  - 

رن ٬ٓي رن ٍُحٍس حٕنٜخٍُ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن حٿلٔن رن ٫ڀِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل 
 ٷخٽ=

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ ٬ّنِ ىخٗڄخ ٳِ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-
ٓٴَ ٷخٽ ِّّي ٬ّنِ حرن ىًَڅ رْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳَأٍ ٍؿٚ ٷي 
حؿظڄ٪ حٿنخّ ٫ڀْو ًٷي ٧ڀپ ٫ڀْو ٷخٿٌح ىٌح ٍؿپ ٛخثڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 .أڅ طٌٜڃٌح ٳِ حٿٔٴَٿْْ حٿزَ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن نزْق  - 

 حٿ٬نُِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ىهڀظڂ ٿْٚ ٳٚ ّؤطْن أكيٻڂ أىڀو ٣ًَٷخ ٳٸخٽ ؿخرَ -

 ٳٌحهلل ٿٸي ٣َٷنخىن ر٬ي.
نخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ُٻَّخ كيػنِ ٫خڃَ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 حهلل ٷخٽ=
ٻنض أَْٓ ٫ڀَ ؿڄپ ٿِ ٳؤ٫ْخ ٳؤٍىص أڅ أْٓزو ٷخٽ ٳڀلٸنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ٳ٠َرو رَؿڀو ًى٫خ ٿو ٳٔخٍ َْٓح ٿڂ َّٔ ڃؼڀو ًٷخٽ ر٬نْو رٌٷْش ٳټَىض أڅ أر٬ْو ٷخٽ ر٬نْو 
أىڀِ ٳڀڄخ ٷيڃنخ أطْظو رخٿـڄپ ٳٸخٽ ٧ننض كْن ڃخٻٔظٺ أڅ ٳز٬ظو ڃنو ًحٗظ٣َض كڄٚنو اٿَ 

 حًىذ رـڄڀٺ هٌ ؿڄڀٺ ًػڄنو ىڄخ ٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ُٻَّخ ٓڄ٬ض حٿ٬٘زِ ٷخٽ كيػنِ ؿخرَ رن  - 

 ٫زي حهلل أنو
 ٻخڅ َّْٔ ٫ڀَ ؿڄپ ًًٻَ ڃ٬نخه ًٷخٽ ٳخٓظؼنْض كڄٚنو اٿَ أىڀِ.-
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ كيػنِ كڄْي ف ًًٍف ٷخٽ  كيػنخ ٫زي - 

 كيػنخ ٓٴْخڅ حٿؼٌٍُ ٫ن كڄْي رن ٷْْ ح٫َٕؽ ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل
أڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ أ٤٫َ أڃو كيّٸش ڃن نوپ كْخطيخ ٳڄخطض ٳـخء أهٌطو ٳٸخٿٌح نلن ٳْو -

 نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸٔڄيخ رْنيڂ ڃَْحػخ.٩َٗ ٌٓحء ٳؤرَ ٳخهظٜڄٌح اٿَ حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زْي حهلل رن حٕهنْ ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 اًح ؿڀْ أً حٓظڀٸَ أكيٻڂ ٳٚ ٠ّ٪ ٍؿڀْو اكيحىڄخ ٫ڀَ حٕهٍَ.-
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كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٤٫خء ٫ن ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
 رن ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 أنو نيَ ٫ن حٿ٣َذ ًحٿزْ ًحٿظڄَ ًحٿِرْذ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ٫زي حهلل رن َٓحٷش  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٫ڀَ ٍحكڀظو نلٌ حٿڄَ٘ٵ ٳِ ٯًِس أنڄخٍ.ٍأّض ٌٍٓٽ ح-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّظ٬خ٣َ حٿْٔٲ ڃٔڀٌٙ.-
 ڃلخٍد ٫ن ىػخٍ ٫ن ؿخرَكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن  - 
أڅ ڃ٬خًح ٛڀَ رؤٛلخرو ٳٸَأ حٿزٸَس ٳِ حٿٴـَ ًٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن ڃييُ حٿڄَٰد -

 ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳظخنخ أٳظخنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ڃظٌٗلخ رو.ٍأّض ٍ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حرن أرِ ًثذ ٫ن َٗكزْپ رن ٬ٓي ٫ن ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ڃٔق حٿلَٜ ٳٸخٽ ًحكيس ًٿجن طڄٔٺ ٫نيخ هَْ ٿٺ -

 ش.ڃن ڃخثش رينش ٻڀيخ ٌٓى حٿليٷ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
٩َٛ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٳَّ ٫ڀَ ؿ٩ٌ نوڀش ٳخنٴټض ٷيڃو ٳيهڀنخ ٫ڀْو ن٬ٌىه -

ٳٌؿينخه ّٜڀِ ٳٜڀْنخ رٜٚطو ًنلن ٷْخځ ٳڀڄخ ٛڀَ ٷخٽ انڄخ ؿ٬پ حٗڃخځ ٿْئطڂ رو ٳبڅ ٛڀَ 
ٷْخڃخ ًاڅ ٛڀَ ؿخٿٔخ ٳٜڀٌح ؿڀٌٓخ ًٙ طٸٌڃٌح ًىٌ ؿخٿْ ٻڄخ ّٴ٬پ أىپ ٷخثڄخ ٳٜڀٌح 

 ٳخٍّ ر٨٬ڄخثيخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن أّڄن ٫ن أرْو ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ اٿَ ؿ٩ٌ نوڀش ٷخٽ ٳٸخٿض حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ -

نـخٍ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ ٯٚڃخ نـخٍح أٳآڃَه أڅ ّظوٌ ٿٺ ڃنزَح طو٤ذ ٫ڀْو  ٻخڅ ٿيخ ٯٚځ
ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٳخطوٌ ٿو ڃنزَح ٷخٽ ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿـڄ٬ش ه٤ذ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٷخٽ ٳؤَڅ حٿـ٩ٌ حٿٌُ 

ځ ٫ڀْو ٻڄخ ّجن حٿٜزِ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ىٌح رټَ ٿڄخ ٳٸي ڃن ٻخڅ ّٸٌ
 .حٿٌٻَ

 ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫ز - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٧ن ڃنټڂ أڅ ٙ ّٔظْٸ٦ آهَه ٳڀٌْطَ أًٿو ًڃن ٧ن -

 ڃنټڂ أنو ّٔظْٸ٦ آهَه ٳڀٌْطَ آهَه ٳبڅ ٛٚس آهَ حٿڀْپ ڃل٠ٌٍس ًىِ أٳ٠پ.
 =خرَ ٷخٽنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸي هڀٴظڂ رخٿڄيّنش ٍؿخٙ ڃخ ٷ٬٤ظڂ ًحىّخ ًٙ ٓڀټظڂ -

 ٣َّٸخ اٙ َٗٻٌٻڂ  ٳِ حٕؿَ كزٔيڂ حٿڄَٝ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ف ٫ًزي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ  - 
 َْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=حٿِر

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَص أڅ أٷخطپ حٿنخّ كظَ ّٸٌٿٌح ٙ اٿو اٙ حهلل ٳبًح -
ٷخٿٌىخ ٫ٜڄٌح ڃنِ ريخ ىڃخءىڂ ًأڃٌحٿيڂ اٙ رلٸيخ ًكٔخريڂ ٫ڀَ حهلل ػڂ ٷَأ ٳٌٻَ انڄخ أنض 

 ڃٌٻَ ٿٔض ٫ڀْيڂ رڄ٤َْٜ.
 ٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح - 
 ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿـيخى أٳ٠پ ٷخٽ ڃن ٫ٸَ ؿٌحىه ًأىَّٶ ىڃو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن أّڄن ٫ن أرْو ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ڃخ ڃټغ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ًىڂ ّلٴًَڅ حٿونيٵ ػٚػخ ٿڂ ًٌّٷٌح ٬٣خ-

ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ىينخ ٻيّش ڃن حٿـزپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌٍٗىخ 
رخٿڄخء ٳٌَٗىخ ػڂ ؿخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهٌ حٿڄ٬ٌٽ أً حٿڄٔلخس ػڂ ٷخٽ رٔڂ حهلل 

ٳ٠َد ػٚػخ ٳٜخٍص ٻؼْزخ ّيخٽ ٷخٽ ؿخرَ ٳلخنض ڃنِ حٿظٴخطش ٳبًح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ڀڂ ٷي ٗي ٫ڀَ ر٤نو كـَح.ًٓ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ كْٔن ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن  - 
 ؿخرَ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّڄخ ٫زي طًِؽ رَْٰ حًڅ ڃٌحٿْو أً أىڀو ٳيٌ ٫خىَ.-
 رن ىػخٍ ٫ن ؿخرَكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلخٍد  - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ٷيځ حٿڄيّنش نلًَح ؿًٍِح أً رٸَس ًٷخٽ ڃَس نلَص -

 ؿًٍِح أً رٸَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ڄن  - 

 ٓڄ٪ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن كيػنِ ڃن ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن رخ٩ ٫زيح ًٿو ڃخٽ ٳڄخٿو ٿڀزخث٪ اٙ أڅ ّ٘ظ١َ ٷخٽ ٌٍٓٽ ح-

 حٿڄزظخ٩.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخ٩ حٿڄيرَ.-
خٿي ًٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ ه - 

 رن ٻيْپ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخ٩ حٿڄيرَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن كټْڂ حًٕىُ ًأرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش ٷخٙ كيػنخ  - 

 َّٗٺ ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخ٩ حٿڄيرَ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًٟ٪ ٳِ ًحىُ ڃلَٔ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 ٿظؤهٌ أڃظِ ڃنخٓټيخ ًحٍڃٌح رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱ.-
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 كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن أّڄن ٫ن أرْو ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل - 
ٿڄخ كٴَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو حٿونيٵ أٛخريڂ ؿيي ٗيّي كظَ ٍر٢ حٿنزِ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ر٤نو كـَح ڃن حٿـ٩ٌ.
نزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ف ٫ًزي حٿَُحٵ أ - 

 حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٻپ أكيٻڂ ٬٣خڃخ ٳٚ ّڄٔق ّيه ٳِ حٿڄنيّپ كظَ -

 ّڀ٬ٸيخ أً ُّڀ٬ٸيخ ٳبنو ٙ ّيٍُ ٳِ أُ ٬٣خڃو حٿزَٻش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ف ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ  - 

 رَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=حٿِ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٬٣خځ حٿٌحكي ّټٴِ حٗػنْن ٬٣ًخځ حٗػنْن ّټٴِ حٍٕر٬ش ٬٣ًخځ حٍٕر٬ش ّټٴِ -

 حٿؼڄخنْش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ حُ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن  - 

 ؿخرَ ڃؼڀو.
٫ًزي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ف - 

 أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓٸ٤ض ٿٸڄش أكيٻڂ ٳڀْڄ٢ ڃخ ريخ ڃن حًٍٕ ًٿْؤٻڀيخ -

 ًٙ ّي٫يخ ٿڀ٤ْ٘خڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حٿڄؼنَ رن ٬ْٓي ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٣ڀلش رن نخٳ٪  - 

 زي حهلل ٷخٽ=٫ن ؿخرَ رن ٫
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ڂ حٕىځ حٿوپ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حرن حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٿڄخ طًِؿض ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ حطوٌطڂ أنڄخ٣خ ٷخٽ ٷڀض أنَ ٿنخ أنڄخ١ ٷخٽ -

لِ ٫نِ نڄ٤ٺ ٳظٸٌٽ أًٿْْ ٷي ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ اڃخ أنيخ ٓظټٌڅ ًأنخ أٷٌٽ ٕڃَأطِ ن
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انيخ ٓظټٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ؿخرَ رن  - 
 ٫زي حهلل ٷخٽ=

ڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔڄٌح ربٓڄِ ًٙ طټنٌح رټنْظِ ٳبنِ أنخ أرٌ حٿٸخٓڂ أٷٔ-
 رْنټڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٷ٤َ ٫ن أرِ  حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٯڀٸٌح أرٌحرټڂ ًهڄًَح آنْظټڂ ًح٣ٴجٌح َٓؿټڂ ًأًٻٌح -

أٓٸْظټڂ ٳبڅ حٿ٤ْ٘خڅ ٙ ّٴظق رخرخ ڃٰڀٸخ ًٙ ّټ٘ٲ ٯ٤خء ًٙ ّلپ ًٻخء ًاڅ حٿٴٌّٔٸش ط٠َځ 
 ٫ڀَ أىڀو ٬ّنِ حٿٴؤٍس. حٿزْض

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ٍِس رن ػخرض ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 
 ٷخٽ=

 كــنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنلَنخ حٿز٬َْ ٫ن ٓز٬ش ًحٿزٸَس ٫ن ٓز٬ش.-
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 ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃٔټٌح ٫ڀْټڂ أڃٌحٿټڂ ًٙ ط٬ڄًَىخ ٳڄن أ٫ڄَ ٫ڄٍَ -

 ٳيِ ٓزْپ حٿڄَْحع.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
خه ٳٸخٽ ٻخڅ هخٿِ َّٷِ ڃن حٿ٬ٸَد ٳڀڄخ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿَٷَ أط-

ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ نيْض ٫ن حٿَٷَ ًانِ أٍٷِ ڃن حٿ٬ٸَد ٷخٽ ڃن حٓظ٤خ٩ أڅ ّنٴ٪ أهخه 
 ٳڀْٴ٬پ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃلخٍد ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٌِنيڂ أً ّڀظڄْ - نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٤َّٵ حٿَؿپ أىڀو ٿْٚ أڅ ّو

 ٫ؼَحطيڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 ٓجپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُ حٿـيخى أٳ٠پ ٷخٽ ڃن ٫ٸَ ؿٌحىه ًىَّٶ ىڃو-

 ٷخٽ ًٓجپ أُ حٿٜٚس أٳ٠پ ٷخٽ ٣ٌٽ حٿٸنٌص.
ؿخرَ رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ڃلخٍد رن ىػخٍ ٫ن  - 

 حهلل ٷخٽ=
حٗظٍَ ڃنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َْح ٳٌُڅ ٿِ ػڄنو ًأٍؿق ٿِ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ -

 ىپ ٛڀْض ٛپ ٍٻ٬ظْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ڃلخٍد رن ىػخٍ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي  - 

 حهلل ٷخٽ=
 ٠خنِ ًُحىنِ.ٻخڅ ٿِ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىّن ٳٸ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن نزْق ٫ن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ=
 ٻخڅ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٌ٘څ أڃخڃو اًح هَؽ ًّي٫ٌڅ ٧يَه ٿڀڄٚثټش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ف ًآلٶ رن ٌّٓٲ  - 

 ٍُٵ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء٫ن ؿخرَ ٷخٽ=حٕ
طًِؿض حڃَأس ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ؿخرَ أطًِؿض ٷخٽ ٷڀض -

ن٬ڂ ٷخٽ رټَح أً ػْزخ ٷخٽ ٷڀض ػْزخ ٷخٽ أٙ رټَح ط٫ٚزيخ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻن ٿِ أهٌحص 
يخ ًڃخٿيخ ًؿڄخٿيخ ٳ٬ڀْٺ رٌحص حٿيّن ٳوْ٘ض أڅ طيهپ رْنِ ًرْنين ٳٸخٽ اڅ حٿڄَأس طنټق ٿيّن

 طَرض ّيحٹ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٷيڃنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٕر٪ ڃ٠ْن ڃن ًُ حٿلـش ًنلن ڃلَڃٌڅ -

خ ٳزڀٰو ًٿٺ ٳٸخٽ ّخ أّيخ رخٿلؾ ٳؤڃَنخ أڅ نـ٬ڀيخ ٫ڄَس ٳ٠خٷض رٌٿٺ ٛيًٍنخ ًٻزَ ٫ڀْن
حٿنخّ أكڀٌح ٳڀٌٙ حٿييُ حٿٌُ ڃ٬ِ ٿٴ٬ڀض ڃؼپ ڃخ طٴ٬ڀٌڅ ٳٴ٬ڀنخ كظَ ٣ًجنخ حٿنٔخء ڃخ ّٴ٬پ 

 .څ ٫ْ٘ش حٿظًَّش أً ٌّځ حٿظًَّش ؿ٬ڀنخ ڃټش ر٨يَ ًٿزْنخ رخٿلؾحٿلٚٽ كظَ اًح ٻخ
 ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ - 
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ٷيڃنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃلَڃْن رخٿلؾ ٳٌٻَ ڃؼڀو ًٷخٽ ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ -
 حٿظًَّش ًؿ٬ڀنخ ڃټش ر٨يَ ٿزْنخ رخٿلؾ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ؿََّ رن كخُځ ٷخٽ= - 
 ٓڄ٬ض ٤٫خء ٷخٽ كيػنخ ؿخرَ ٷخٽ=-
 ٫ن حٿظڄَ ًحٿزَٔ ًحٿِرَْ ًحٿظڄَ أڅ ّنزٌح.نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ٫ـٚڅ كيػنِ ٫زْي حهلل رن ڃٸٔڂ ٫ن ؿخرَ  - 

رن ٫زي حهلل أڅ ڃ٬خً رن ؿزپ ٻخڅ ّٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬٘خء ػڂ ّؤطِ 
 ٷٌڃو ٳْٜڀِ ريڂ طڀٺ حٿٜٚس.

 نِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ٤٫خء ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخنض ٿو أٍٝ ٳڀ٫ٍِْيخ ٳبڅ ٿڂ ّٔظ٤٪ أً ٫ـِ -

 ٫نيخ ٳڀْڄنليخ أهخه ًٙ ّئحؿَىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ؿخرَ ٫ن  - 

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=حٿنزِ ٛڀَ حهلل
 حٿ٬ڄٍَ ٿڄن ًىزض ٿو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أرِ ًكيػنخه أرٌ ىحًى ٫ن ٓٴْخڅ نلٌه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 نٜخٍ ٳٚ ري ٿنخ ٷخٽ ٳٚ اًح.ٿڄخ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ح٫ًْٕش ٳٸخٿض حٕ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن نزْق ٫ن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ=
أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٓظ٬ْنو ٳِ ىّن ٻخڅ ٫ڀَ أرِ ٷخٽ ٳٸخٽ آطْټڂ ٷخٽ ٳَؿ٬ض -

ٿْو ٷخٽ ٳؤطخنخ ٳٌرلنخ ٿو ىحؿنخ ٳٸڀض ٿڀڄَأس ٙ طټڀڄِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ طٔؤ
ٻخڅ ٿنخ ٳٸخٽ ّخ ؿخرَ ٻؤنټڂ ٫َٳظڂ كزنخ حٿڀلڂ ٷخٽ ٳڀڄخ هَؽ ٷخٿض ٿو حٿڄَأس ٛپ ٫ڀِ ٫ًڀَ 

ًؿِ أً ٛپ ٫ڀْنخ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀْيڂ ٷخٽ ٳٸڀض ٿيخ أٿْْ ٷي نيْظٺ ٷخٿض طٍَ ُ
 .ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّيهپ ٫ڀْنخ ًٙ ّي٫ٌ ٿنخ

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن كيػ - 
 ؿخرَ ٷخٽ=

حٿ٨يَ ٻبٓڄيخ ًحٿ٬َٜ ر٠ْخء كْش ًحٿڄَٰد ٻبٓڄيخ ًٻنخ نٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل حٿڄَٰد -
ػڂ نؤطِ ڃنخُٿنخ ًىِ ٫ڀَ ٷيٍ ڃْپ ٳنٍَ ڃٌحٷ٪ حٿنزپ ًٻخڅ ٬ّـپ حٿ٬٘خء ًّئهَ ًحٿٴـَ 

 .يخٻبٓڄيخ ًٻخڅ ّٰڀْ ر
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٷخٽ كيػنِ  - 

 ؿخرَ ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻن ٿو ػٚع رنخص ّئًّين ًَّكڄين ًّټٴڀين  -$  

خٽ ًاڅ ٻخنض حػنظْن ٷخٽ ٳَأٍ ًؿزض ٿو حٿـنش حٿزظش ٷخٽ ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳبڅ ٻخنض حػنظْن ٷ
 ر٬ٞ حٿٸٌځ أڅ ٿٌ ٷخٿٌح ٿو ًحكيس ٿٸخٽ ًحكيس.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أهزَنخ ْٓخٍ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
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ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳڀڄخ ٍؿ٬نخ ًىزنخ ٿنيهپ ٳٸخٽ حڃيڀٌح كظَ -
 حٿ٬٘ؼش ًطٔظلي حٿڄْٰزش.نيهپ ٿْٚ أُ ٫٘خء ٿټِ طڄظ٢٘ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن كٜن ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ؿخرَ رن  - 
 ٫زي حهلل ٷخٽ=

ًٿي ٿَؿپ ڃنخ ٯٚځ ٳٔڄخه حٿٸخٓڂ ٳٸڀنخ ٙ نټنْٺ رو كظَ نٔؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 خٓڄخ رْنټڂ.ٳٌٻَنخ ٿو ٳٸخٽ طٔڄٌح ربٓڄِ ًٙ طټظنٌح رټنْظِ ٳبنڄخ ر٬ؼض ٷ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن  - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٰظٔپ رخٿٜخ٩ ًّظٌٟؤ رخٿڄي.-
٫زي حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ْٓخٍ ٫ن أرِ ىزَْس ٫ن ؿخرَ رن - 

 ٷخٽ=
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳخٗظٍَ ڃنِ ر٬َْح ٳـ٬پ ٿِ ٧يَه كظَ -

أٷيځ حٿڄيّنش ٳڀڄخ ٷيڃض أطْظو رخٿز٬َْ ٳيٳ٬ظو اٿْو ًأڃَ ٿِ رخٿؼڄن ػڂ حنَٜٳض ٳبًح ٌٍٓٽ حهلل 
َ ًٷخٽ ىٌ ٿٺ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٿلٸنِ ٷخٽ ٷڀض ٷي ريح ٿو ٷخٽ ٳڀڄخ أطْظو ىٳ٪ اٿِ حٿز٬ْ

ٳڄٍَص رَؿپ ڃن حٿْيٌى ٳؤهزَطو ٷخٽ ٳـ٬پ ٬ّـذ ٷخٽ ٳٸخٽ حٗظٍَ ڃنٺ حٿز٬َْ ًىٳ٪ اٿْٺ 
 حٿؼڄن ًًىزو ٿٺ ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي  - 
 حهلل ٷخٽ=

ٳؤڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټٌُ ٍڃِ أرِ رن ٻ٬ذ ٌّځ أكي رٔيڂ ٳؤٛخد أٻلڀو -
 ٫ڀَ أٻلڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل  - 
 ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿـخٍ أكٶ ر٘ٴ٬ش ؿخٍه ّنظ٨َ ريخ ًاڅ ٻخڅ ٯخثزخ اًح -
 ٻخڅ ٣َّٸيڄخ ًحكيح.

يػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ىحًى ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل كيػنخ ٫زي حهلل ك - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 حٿ٬ڄٍَ ؿخثِس ٕىڀيخ ًحٿَٷزَ ؿخثِس ٕىڀيخ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻٌد ٫ڀِ ڃظ٬ڄيح -
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٻنخ ڃ٪ أرِ ٫زْيس ر٬ؼنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬و ٳِ ٓٴَ ٳنٴي ُحىنخ ٳڄٍَنخ رلٌص -

حهلل ٷٌٳو حٿزلَ ٳؤٍىنخ أڅ نؤٻپ ڃنو ٳڄن٬نخ أرٌ ٫زْيس ػڂ انو ٷخٽ ر٬ي ًٿٺ نلن ٍٓپ ٌٍٓٽ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٳِ ٓزْپ حهلل ٻڀٌح ٷخٽ ٳؤٻڀنخ ڃنو أّخڃخ ٳڀڄخ ٷيڃنخ ًٻَنخ ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ ٻخڅ رٸِ ڃ٬ټڂ ڃنو ِٗء ٳخر٬ؼٌح رو اٿْنخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٓڄ٬ض ٓڀْڄخڅ ٓڄ٬ض أرخ  - 
 ٓٴْخڅ ٷخٽ=

 ض ؿخرَح ٳٌٻَ حٿليّغ اٙ أنو ٷخٽ ٳټٌحه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه.ٓڄ٬-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ  - 

 أڅ َٓحٷش رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ي ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳْڂ حٿ٬ڄپ أٳِ ِٗء ٷي ٳَ٭ ڃنو أً ٳِ ِٗء نٔظؤنٴو ٳٸخٽ رپ ٳِ ِٗء ٷ-

 ٳَ٭ ڃنو ٷخٽ ٳٴْڂ حٿ٬ڄپ اًح ٷخٽ ح٫ڄڀٌح ٳټپ ڃَْٔ ٿڄخ هڀٶ ٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ أڅ حٿنزِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن حٿٰٔپ ڃن حٿـنخرش ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ =
 أڃخ أنخ ٳؤٳَ٭ ٫ڀَ ٍأِٓ ػٚػخ.-
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ ٫ن ٫ڄَ رن حٿلټڂ رن كيػنخ  - 

 ػٌرخڅ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫خى ڃ٠َّخ ٿڂ ِّٽ ّوٌٝ ٳِ حٿَكڄش كظَ -

 َّؿ٪ ٳبًح ؿڀْ حٯظڄْ ٳْيخ.
ِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن أر - 

 ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ڂ حٗىحځ حٿوپ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ=
 أٻڀض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرِ رټَ ٫ًڄَ هزِح ًٿلڄخ ٳٜڀٌح ًٿڂ ّظٌٟئًح.-
 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ  - 
 ٿ٬ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ آٻپ حٿَرخ ًڃٌٻڀو ًٗخىيّو ًٻخطزو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ْٓخٍ ٫ن ِّّي حٿٴٸَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل  - 

 ٷخٽ=
ڄٔخ ٿڂ ٤٬ّين أكي ٷزڀِ ر٬ؼض اٿَ حٕكڄَ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٤٫ْض ه-

ًحٌٕٓى ًٻخڅ حٿنزِ انڄخ ّز٬غ اٿَ ٷٌڃو هخٛش ًر٬ؼض اٿَ حٿنخّ ٫خڃش ًأكڀض ٿِ حٿٰنخثڂ 
ًٿڂ طلپ ٕكي ٷزڀِ ًنَٜص رخٿ٫َذ ڃن ڃَْٔس ٗيَ ًؿ٬ڀض ٿِ حٍٕٝ ٣يٌٍح ًڃٔـيح 

 ٳؤّڄخ ٍؿپ أىٍٻظو حٿٜٚس ٳڀْٜپ كْغ أىٍٻظو.
أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 ٷخٽ =
 ٻنخ نظڄظ٪ ٳِ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٌرق حٿزٸَس ٫ن ٓز٬ش ن٘ظَٹ ٳْيخ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رَ٘ رن حٿڄٴ٠پ ٫ن ىًى ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 ًٓڀڂ ٫ڀَ ٻپ ڃٔڀڂ ٯٔپ ٳِ ٓز٬ش أّخځ ٻپ ؿڄ٬ش. ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن  - 

 ؿخرَ ٷخٽ=
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ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنظزٌ ٿو ٳِ ٓٸخء ٳبًح ٿڂ ّټن ٿو ٓٸخء نزٌ ٿو ٳِ طٌٍ -
 ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿيرخء ًحٿنٸَْ ًحٿـَ ًحٿڄِٳض.ڃن رَحځ ٷخٽ ًنيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل   - 
ٷخٽ ٻنخ نظڄظ٪ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرِ رټَ ٫ًڄَ ٍِٟ حهلل ٫نيڂ 

 كظَ نيخنخ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو أهَْح ٬ّنِ حٿنٔخء.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل كي - 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
ڃن ٻخنض ٿو أٍٝ ٳڀ٫ٍِْيخ ٳبڅ ٿڂ ّٔظ٤٪ أڅ ٫ٍِّيخ أً ٫ـِ ٫نيخ ٳڀْڄنليخ أهخه حٿڄٔڀڂ -

 ًٙ ّئحؿَىخ.
خځ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ كيػنخ ى٘ - 

 رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 حٿ٬ڄٍَ ٿڄن ًىزض ٿو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زخى حٿڄيڀزِ ٫ن ى٘خځ حرن ٫ًَس ٫ن ًىذ رن ٻْٔخڅ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أكْخ أٍٟخ ڃْظش ٳڀو ڃنيخ ٬ّنِ أؿَح ًڃخ أٻڀض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 حٿ٬ٌحٳِ ڃنيخ ٳيٌ ٿو ٛيٷش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٬ّنِ حرن ٫ڀْش أنزؤنخ ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ّلَْ  - 

 رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
نلٌ حٿڄَ٘ٵ ٳبًح أٍحى أڅ ّٜڀِ حٿڄټظٌرش رو نِٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀِ ٫ڀَ ٍحكڀظو -

 ٳخٓظٸزپ حٿٸزڀش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ أٌّد ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ ٍؿٚ  - 

ڃن حٕنٜخٍ ّٸخٽ ٿو أرٌ ڃٌٻٌٍ أ٫ظٶ ٯٚڃخ ّٸخٽ ٿو ٬ّٸٌد ٫ن ىرَ ٿڂ ّټن ٿو ڃخٽ ٯَْه 
 ًٓڀڂ ٳٸخٽ=ٳي٫خ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ڃن ّ٘ظَّو ڃن ّ٘ظَّو ٳخٗظَحه ن٬ْڂ رن ٫زي حهلل حٿنلخځ رؼڄخنڄخثش ىٍىڂ ٳيٳ٬يخ اٿْو ًٷخٽ اًح -
ٻخڅ أكيٻڂ ٳٸَْح ٳڀْزيأ رنٴٔو ًاڅ ٻخڅ ٳ٠ٚ ٳ٬ڀَ ٫ْخٿو ًاڅ ٻخڅ ٳ٠ٚ ٳ٬ڀَ ًًُ ٷَحرظو 

 أً ٷخٽ ٫ڀَ ًًُ ٍكڄو ًاڅ ٻخڅ ٳ٠ٚ ٳيينخ ًىينخ.
كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ حٕؿڀق ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 ٷخٽ=
هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ڃټش ٫ني ٯًَد حٿ٘ڄْ ٳڀڂ ّٜپ كظَ أطَ -

 َٓٱ ًىِ ط٬ٔش أڃْخٽ ڃن ڃټش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ=
هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃؼپ حٿٜڀٌحص حٿوڄْ حٿڄټظٌرخص ٻڄؼپ نيَ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ ح-

 ؿخٍ رزخد أكيٻڂ ّٰظٔپ ڃنو ٻپ ٌّځ هڄْ ڃَحص.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ  - 
 ٷخٽ=

 و حٳظَحٕ حٿټڀذ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ أكيٻڂ ٳٚ ّٴظَٕ ًٍح٫ْ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن ى٘خځ ٫ن حٿلٔن ٫ن ؿخرَ رن ٫زي  - 

 حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح َٓطڂ ٳِ حٿوٜذ ٳؤڃټنٌح حٿَٻخد أٓنخنيخ ًٙ -

رخٿڀْپ  طـخًًُح حٿڄنخُٽ ًاًح َٓطڂ ٳِ حٿـيد ٳخٓظليًح ٫ًڀْټڂ رخٿيٿؾ ٳبڅ حٍٕٝ ط٤ٌٍ
ًاًح طٌٰٿض ٿټڂ حٿْٰٚڅ ٳنخىًح رخًٕحڅ ًاّخٻڂ ًحٿٜٚس ٫ڀَ ؿٌحى حٿ٤َّٶ ًحٿنًِٽ ٫ڀْيخ 

 ٳبنيخ ڃؤًٍ حٿلْخص ًحٿٔزخ٩ ًٷ٠خء حٿلخؿش ٳبنيخ حٿڄ٫ٚن.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿؼٸٴِ ٫ن ؿ٬ٴَ ٫ن أرْو ٫ن ؿخرَ - 
ٷخٽ ؿ٬ٴَ ٷخٽ أرِ ًٷ٠َ رو ٫ڀِ رخٿ٬َحٵ ٷخٽ أرٌ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٷ٠َ رخٿْڄْن ڃ٪ حٿ٘خىي-

٫زي حٿَكڄن ٻخڅ أرِ ٷي َٟد ٫ڀَ ىٌح حٿليّغ ٷخٽ ًٿڂ ٌّحٳٶ أكي حٿؼٸٴِ ٫ڀَ ؿخرَ ٳڀڂ 
 أُٽ رو كظَ ٷَأه ٫ڀِ ًٻظذ ٫ڀْو ىٌ ٛق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿؼٸٴِ كيػنخ كزْذ ٬ّنِ حٿڄ٬ڀڂ ٫ن ٤٫خء  - 
 كيػنِ ؿخرَ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىپ ًأٛلخرو رخٿلؾ ًٿْْ ڃ٪ أكي ڃنيڂ ٌّڃجٌ ىيُ اٙ -
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣ًڀلش ًٻخڅ ٫ڀِ ٷيځ ڃن حٿْڄن ًڃ٬و حٿييُ ٳٸخٽ أىڀڀض رڄخ أىپ 
رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ أٛلخرو أڅ ّـ٬ڀٌىخ 

ٌٳٌح ػڂ ّٸًَٜح ًّلڀٌح اٙ ڃن ٻخڅ ڃ٬و حٿييُ ٳٸخٿٌح نن٤ڀٶ اٿَ ڃنَ ًًٻَ أكينخ ٫ڄَس ٤ًّ
ّٸ٤َ ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿٌ أنِ أٓظٸزپ ڃن أڃَُ ڃخ حٓظيرَ ڃخ 

ٿڂ  أىيّض ًٿٌٙ أڅ ڃ٬ِ حٿييُ ٕكڀڀض ًاڅ ٫خث٘ش كخٟض ٳنٔټض حٿڄنخٓٺ ٻڀيخ ٯَْ أنيخ
ض ٷخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطن٤ڀٸٌڅ رلؾ ٫ًڄَس ًحن٤ڀٶ رخٿلؾ ط٤ٲ رخٿزْض ٳڀڄخ ٣يَص ٣خٳ

ٳؤڃَ ٫زي حٿَكڄن أڅ ّوَؽ ڃ٬يخ اٿَ حٿظن٬ْڂ ٳخ٫ظڄَص ر٬ي حٿلؾ ٳِ ًُ حٿلـش ًاڅ َٓحٷش 
رن ڃخٿٺ رن ؿ٬٘ڂ ٿٸِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿ٬ٸزش ًىٌ َّڃْيخ ٳٸخٽ أٿټڂ ىٌه 

 .ٌٓٽ حهلل ٷخٽ ٙ رپ ٿٖريهخٛش ّخ ٍ
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن ًًٍف ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ ًٍف رن أرِ ٫زي كيػن - 

 حهلل ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حكظـڂ ًىٌ ڃلَځ ڃن ًػِ ٻخڅ رٌٍٻو أً ٧يَه.-
ْڄِ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حٿظ - 

 ن٠َس ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ ڃٌطو رٸڀْپ أً ر٘يَ ڃخ ڃن نٴْ ڃنٴٌٓش أً ڃخ -

 ڃنټڂ ڃن نٴْ حٿٌْځ ڃنٴٌٓش ّؤطِ ٫ڀْيخ ڃخثش ٓنش ًىِ ٌّڃجٌ كْش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٫ن أرِ ن٠َس  - 

 ٷخٽ=٫ن ؿخرَ 
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ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌځ ٳِ أٛپ ٗـَس أً ٷخٽ اٿَ ؿ٩ٌ ػڂ حطوٌ ڃنزَح -
ٷخٽ ٳلن حٿـ٩ٌ ٷخٽ ؿخرَ كظَ ٓڄ٬و أىپ حٿڄٔـي كظَ أطخه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٳڄٔلو ٳٔټن ٳٸخٽ ر٠٬يڂ ٿٌ ٿڂ ّؤطو ٿلن أريح اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش.
نخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ف ًِّّي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ حٿڄ٬نَ ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي 
 حهلل ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ِّّي ٳِ كيّؼو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ڄَْ ڃن حٿڀْپ ٳظ٬ًًٌح رخهلل ٳبنيخ طٍَ ڃخ ٙ ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح ٓڄ٬ظڂ نزخف حٿټٚد ًنيخٵ حٿل

َِؿپ ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّزغ ٳِ ٿْڀو ڃن هڀٸو ڃخ ٗخء  طًَڅ ًأٳڀٌح؟؟ حٿوًَؽ اًح ىيأص حٿ
رٌحد ًحًٻًَح حٓڂ حهلل ٫ڀْيخ ٳبڅ حٿ٤ْ٘خڅ ٙ ّٴظق رخرخ أؿْٲ ًًٻَ حٓڂ حهلل ٫ڀْو ًأؿْٴٌح حٕ

 خٽ ِّّي ًأًٻئًح حٿٸَد.ش ًٯ٤ٌح حٿـَحٍ ًحٻٴئًح حٓنْش ٷًأًٻئًح حٕٓٸْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٓڄ٬ض  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ =
ؿخء أ٫َحرِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزخ٬ّو ٫ڀَ حٗٓٚځ ٳ٫ٌٺ ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

أٷڀنِ ٳؤرَ ٳٔؤٽ ٫نو ٳٸخٿٌح هَؽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أٷڀنِ ٳؤرَ ػڂ أطخه ٳؤرَ ٳٸخٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿڄيّنش ٻخٿټَْ طنٴِ هزؼيخ ًطنٜ٪ ٣ْزيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ كيػنِ ڃلڄي رن  - 
 ارَحىْڂ ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

ٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ڃخص ٿو ػٚػش ڃن حٿٌٿي ٳخكظٔزيڂ ىهپ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-
حٿـنش ٷخٽ ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحػنخڅ ٷخٽ ًحػنخڅ ٷخٽ ڃلڄٌى ٳٸڀض ٿـخرَ أٍحٻڂ ٿٌ ٷڀظڂ ًًحكي 

 ٿٸخٽ ًًحكي ٷخٽ ًأنخ ًحهلل أ٧ن ًحٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن ًىذ رن ٻْٔخڅ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٫زي حهلل
أهزَه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ َّٓش ػڀؼڄخثش ًأڃَ ٫ڀْيڂ أرخ ٫زْيس رن -

حٿـَحف ٳنٴي ُحىنخ ٳـڄ٪ أرٌ ٫زْيس ُحىىڂ ٳـ٬ڀو ٳِ ڃًِى ٳټخڅ ّٸْظنخ كظَ ٻخڅ ّْٜزنخ ٻپ 
ٌّځ طڄَس ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ ّخ أرخ ٫زي حهلل ًڃخ ٻخنض طٰنِ ٫نټڂ طڄَس ٷخٽ ٷي ًؿينخ ٳٸيىخ كْن 

َ حنظيْنخ اٿَ حٿٔخكپ ٳبًح كٌص ڃؼپ حٿ٨َد حٿ٨٬ْڂ ٷخٽ ٳؤٻپ ڃنو ًٿٺ حٿـْٖ ًىزض كظ
ػڄخڅ ٫َ٘س ٿْڀش ػڂ أهٌ أرٌ ٫زْيس ٟڀ٬ْن ڃن أ٫ٟٚو ٳنٜزيڄخ ػڂ أڃَ رَحكڀظو ٳَكڀض 

 ٳڄَص طلظيڄخ ٳڀڂ ّٜزيخ ِٗء.
ْ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنخ حًُٕح٫ِ أنو ٓڄ٪ ّلَْ ف ًًٻ - 

 كيػنخ ٫ڀِ رن حٿڄزخٍٹ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ حٿڄ٬نَ ٷخٽ=
ٓؤٿض أرخ ٓڀڄش أُ حٿٸَآڅ أنِٽ ٷزپ ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿڄيػَ ٷخٽ ّلَْ ٳٸڀض ٕرِ ٓڀڄش أً حٷَأ -

ٳٸخٽ ٓؤٿض ؿخرَح أُ حٿٸَآڅ أنِٽ ٷزپ ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿڄيػَ ٳٸڀض أً حٷَأ ٳٸخٽ ؿخرَ أكيػټڂ ڃخ 
ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ؿخًٍص رلَحء ٗيَح ٳڀڄخ ٷ٠ْض ؿٌحٍُ نِٿض كيػنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫

ٳخٓظز٤نض ر٤ن حٿٌحىُ ٳنٌىّض ٳن٨َص أڃخڃِ ًهڀٴِ ٫ًن ّڄْنِ ٫ًن ٗڄخٿِ ٳڀڂ أٍ أكيح 
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ػڂ نٌىّض ٳن٨َص ٳڀڂ أٍ أكيح ػڂ نٌىّض ٷخٽ حٿٌٿْي ٳِ كيّؼو ٳَٳ٬ض ٍأِٓ ٳبًح ىٌ ٫ڀَ 
يڄخ ٳؤطْض هيّـش ٳٸڀض ىػًَنِ ٌحء ٳؤهٌطنِ ًؿٴش ٗيّيس ًٷخٙ ٳِ كيّؼحٿ٬َٕ  ٳِ حٿي

ٳيػًَنِ ًٛزٌح ٫ڀِ ڃخء ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ّخ أّيخ حٿڄيػَ ٷڂ ٳؤنٌٍ ًٍرٺ ٳټزَ ًػْخرٺ 
 ٳ٤يَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ أنزؤنخ أرخڅ حٿ٤٬خٍ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٷخٽ  - 
ّيخ حٿڄيػَ ٳٌٻَ حٿليّغ اٙ أنو ٓؤٿض أرخ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أُ حٿٸَآڅ أنِٽ أًٽ ٳٸخٽ ّخ أ

 ٷخٽ ٳڀڄخ ٷ٠ْض ؿٌحٍُ نِٿض ٳخٓظز٤نض ر٤ن حٿٌحىُ ٳنٌىّض ٳٌٻَ أ٠ّخ ٷخٽ=
ٳن٨َص ٳٌٷِ ٳبًح ىٌ ٷخ٫ي ٫ڀَ ٫َٕ رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ ٳـجؼض؟؟ ڃنو ٳؤطْض ڃنِٽ -

 هيّـش ٳٸڀض ىػًَنِ ٳٌٻَ حٿليّغ.
 ٫ن أرِ حٿِرَْ ٓڄ٬و ڃن ؿخرَكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش  - 
 ٻخڅ ّنظزٌ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٸخء ٳبًح ٿڂ ّټن ٓٸخء ٳظٌٍ ڃن كـخٍس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ٓجپ ٫ن ٻٔذ حٿلـخځ ٳٸخٽ أ٫ڀٴو نخٟلٺ.-
 يػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل ك-
ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّز٪ كخَٟ ٿزخى  ى٫ٌ -

 حٿنخّ َُّٵ حهلل ر٠٬يڂ ڃن ر٬ٞ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ - 
حّټڂ ٻخنض ٿو أٍٝ أً نوپ ٳٚ ّز٬ْيخ كظَ ٬َّٟيخ ٫ڀَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 َّٗټو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٍأّض ٻؤڅ ٫نٸِ َٟرض ٷخٽ ٿڂ ّليع -

 أكيٻڂ رڀ٬ذ حٿ٤ْ٘خڅ.
 يػنخ ٓٴْخڅكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 
ٷخٽ حرن حٿڄنټيٍ ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ ڃخ ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗجخ -

 ٷ٢ ٳٸخٽ ٙ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن حٿڄنټيٍ أنو ٓڄ٪ ؿخرَح - 
ؿِء رؤرِ ٌّځ أكي ٳٌٟ٪ رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃٔـَ ٳـ٬ڀض -

أڅ أٻ٘ٲ ٫ن ًؿيو ًّنيخنِ ٷٌڃِ ٳٔڄ٪ رخٻْش ًٷخٽ ڃَس ٌٛص ٛخثلش ٷخٽ ٳٸخٽ ڃن  أٍّي
ىٌح ٳٸخٿٌح حرنش ٫ڄًَ ًأهض ٫ڄًَ ٷخٽ ٳڀڂ طزټْن أً ٷخٽ أطزټْن ٳڄخ ُحٿض حٿڄٚثټش ط٨ڀو 

 رؤؿنلظيخ كظَ ٍٳ٬ض. 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن حٿڄنټيٍ ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ= - 
ًٿي ٿَؿپ ڃنخ ٯٚځ ٳخٓڄخه حٿٸخٓڂ ٳٸڀنخ ٙ نټنْٺ أرخ حٿٸخٓڂ ًٙ نن٬ڄٺ ٫ْنخ ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ أٓڂ حرنٺ ٫زي حٿَكڄن.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن حٿڄنټيٍ ٓڄ٪ ؿخرَح ّٸٌٽ= - 
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حٿونيٵ ٳخنظيد حٿِرَْ ػڂ نيد حٿنخّ  نيد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخّ ٌّځ-
ٳخنظيد حٿِرَْ ػڂ نيد حٿنخّ ٳخنظيد حٿِرَْ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿټپ نزِ 

 كٌحٍّخ ًكٌحٍُ حٿِرَْ ٷخٽ ٓٴْخڅ ٓڄ٬ض حرن حٿڄنټيٍ ٳِ ىٌح حٿڄٔـي.
 ٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن حٿڄنټيٍ أنو ٓڄ٪ ؿخرَح ّٸٌ - 
ڃَٟض ٳؤطخنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ٌّىنِ ىٌ ًأرٌ رټَ ڃخْْٗن ًٷي أٯڄَ ٫ڀِ ٳڀڂ -

أٻڀڄو ٳظٌٟؤ ٳٜزو ٫ڀِ ٳؤٳٸض ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ أٛن٪ ٳِ ڃخٿِ ًٿِ أهٌحص ٷخٽ 
ٳنِٿض آّش حٿڄَْحع ّٔظٴظٌنٺ ٷپ حهلل ّٴظْټڂ ٳِ حٿټٚٿش ٻخڅ ٿْْ ٿو ًٿي ًٿو أهٌحص اڅ حڃَإ 

 .ي ًٿو أهضًٿ ىڀٺ ٿْْ ٿو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٓڄ٬ض حرن حٿڄنټيٍ ٯَْ ڃَس ّٸٌٽ ٫ن ؿخرَ  - 

 ًٻؤنِ ٓڄ٬ظو ڃَس ّٸٌٽ=
أهزَنِ ڃن ٓڄ٪ ؿخرَح ٧ًننظو ٓڄ٬و ڃن حرن ٫ٸْپ ًحرن حٿڄنټيٍ ٫ًزي حهلل رن ڃلڄي رن   -

ّظٌٟخ ًاڅ أرخ رټَ ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻپ ٿلڄخ ػڂ ٛڀَ ًٿڂ 
 أٻپ ٿزؤ ػڂ ٛڀَ ًٿڂ ّظٌٟؤ ًأڅ ٫ڄَ أٻپ ٿلڄخ ػڂ ٛڀَ ًٿڂ ّظٌٟؤ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ حرن حٿڄنټيٍ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ؿخرَح ّٸٌٽ ؿخء اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ڃن ح٫َٕحد ٳؤٓڀڂ -

ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أٷڀنِ ٳٸخٽ ٙ أٷْڀٺ ٳزخ٬ّو ٫ڀَ حٿيـَس ٳڀڂ ّڀزغ أڅ ؿخء اٿَ  ح
يخ ػڂ أطخه ٳٸخٽ أٷڀنِ ٳٸخٽ ٙ أٷْڀٺ ػڂ أطخه ٳٸخٽ أٷڀنِ ٳٸخٽ ٙ ٳٴَ ٳٸخٽ حٿڄيّنش ٻخٿټَْ طنٴِ هزؼ

 .ًطنٜ٪ ٣ْزيخ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٓڄ٪ حرن حٿڄنټيٍ ؿخرَح ّٸٌٽ= - 
و ًٓڀڂ ٿٌ ؿخء ڃخٽ حٿزلَّن ٿٸي أ٤٫ْظٺ ىټٌح ًىټٌح ٷخٽ ٳڀڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

ؿخء ڃخٽ حٿزلَّن ر٬ي ًٳخس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أرٌ رټَ ڃن ٻخڅ ٿو ٫ني 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىّن أً ٫يس ٳڀْؤطنخ ٷخٽ ٳـجض ٷخٽ ٳٸڀض اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

لَّن ٤٫ْٕظٺ ىټٌح ًىټٌح ػٚػخ ٷخٽ ٳوٌ ٷخٽ ٳؤهٌص ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٌ ٷي ؿخء ڃخٽ حٿز حهلل ٫ڀْو
ٷخٽ ر٬ٞ ڃن ٓڄ٬و ٳٌؿيطيخ هڄٔڄخثش ٳؤهٌص ػڂ أطْظو ٳڀڂ ٤٬ّنِ ػڂ أطْظو ٳڀڂ  ٤٬ّنِ ػڂ 

ُ أطْظو حٿؼخٿؼش ٳڀڂ ٤٬ّنِ ٳٸڀض اڃخ أڅ ط٤٬ْنِ ًاڃخ أڅ طزوپ ٫نِ ٷخٽ أٷڀض طزوپ ٫نِ ًأ
 څ أ٤٫ْٺ.ىحء أىًأ ڃن حٿزوپ ڃخ ٓؤٿظنِ ڃَس اٙ ًٷي أٍىص أ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ أٌّد كيػنِ  - 
 ٫ڄًَ رن ؿخرَ حٿل٠َڃِ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ  ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن -
 ٛخځ ٍڃ٠خڅ ًٓظخ ڃن ٌٗحٽ ٳټؤنڄخ ٛخځ حٿٔنش ٻڀيخ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ٫ڄًَ رن ؿخرَ حٿل٠َڃِ كيػنخ  - 
 ٷخٽ=

 ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٌٕٓى ٫ن نزْق ٫ن ؿخرَ - 
 ًٓڀڂ أڅ ن٤َٵ حٿنٔخء ػڂ ٣َٷنخىن ر٬ي.نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٌٕٓى ٫ن نزْق ٫ن ؿخرَ - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ رٸظڀَ أكي أڅ َّىًح اٿَ ڃٜخ٫ٍيڂ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٫ڄًَ ٓڄ٬ض ؿخرَح ّٸٌٽ= - 
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ نټلض ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ أرټَح أځ ػْزخ ٷڀض ػْزخ ٷخٽ ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-

ٳيٚ رټَح ط٫ٚزيخ ًط٫ٚزٺ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷظپ أرِ ٌّځ أكي ًطَٹ ٓز٪ رنخص ًٻَىض أڅ 
 أؿڄ٪ اٿْيڂ هَٷخء ڃؼڀين ًٿټن حڃَأس طڄ٤٘ين ًطٸْڂ ٫ڀْين ٷخٽ أٛزض.

 ڄ٬و ڃن ؿخرَكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ًٓ - 
ٻخڅ ڃ٬خً ّٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ َّؿ٪ ٳْئڃنخ ًٷخٽ ڃَس ػڂ َّؿ٪ -

ٳْٜڀِ رٸٌڃو ٳؤهَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش حٿٜٚس ًٷخٽ ڃَس حٿ٬٘خء ٳٜڀَ ڃ٬خً ڃ٪ 
ڀڂ ػڂ ؿخء ٷٌڃو ٳٸَأ حٿزٸَس ٳخ٫ظِٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ ٳٜڀَ ٳٸْپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ

ٸض ّخ ٳٚڅ ٷخٽ ڃخ نخٳٸض ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ ڃ٬خً ّٜڀِ ڃ٬ٺ ػڂ نخٳ
َّؿ٪ ٳْئڃنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انڄخ نلن أٛلخد نٌحٟق ًن٬ڄپ رؤّيّنخ ًانو ؿخء ّئڃنخ ٳٸَأ 

ٌح ًٻٌح ٷخٽ أرٌ حٿِرَْ رٔزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ ٌٍٓس حٿزٸَس ٳٸخٽ ّخ ڃ٬خًح أٳظخڅ أنض حٷَأ رټ
 َّٰ٘ ٳٌٻَنخ ٿ٬ڄًَ ٳٸخٽ أٍحه ٷي ًٻَه.ًحٿڀْپ اًح 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٓڄ٪ ٫ڄًَ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًٷخٽ ڃَس  - 
 ٫ڄَ ًٓڄ٬و ڃن ؿخرَ ّٸٌٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلَد هي٫ش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٓڄ٪ ؿخرَح - 
ٌّځ حٿـڄ٬ش ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ىهپ ٍؿپ -

 ًٓڀڂ أٛڀْض ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٛپ ٍٻ٬ظْن.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٷڀض ٿ٬ڄًَ أٓڄ٬ض ؿخرَح ّٸٌٽ - 
 ڃَ ٍؿپ ٳِ  حٿڄٔـي ڃ٬و ٓيخځ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃٔٺ رنٜخٿيخ ٳٸخٽ ن٬ڂ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٓڄ٪ ؿخرَح - 
رخ٩ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫زيح ڃيرَح ٳخٗظَحه حرن حٿنلخځ ٫زيح ٷز٤ْخ ڃخص ٫خځ حًٕٽ -

 ٳِ اڃَس حرن حٿِرَْ ىرَه ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ًٿڂ ّټن ٿو ڃخٽ ٯَْه.
 خرَكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن ؿ - 
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوَؽ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن حٿنخٍ ٷٌڃخ ٳْيهڀيڂ حٿـنش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٓڄ٬ض ؿخرَح ٷخٽ= - 
ٻنخ ٌّځ حٿليّزْش أٿٴخ ًأٍر٬ڄخثش ٳٸخٽ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنظڂ حٿٌْځ هَْ أىپ -

 حٍٕٝ.
  كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٓڄ٬ض ؿخرَح ّٸٌٽ=كيػنخ ٫زي حهلل - 
ٷخٽ ٍؿپ ٌّځ أكي ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٷظڀض ٳؤّن أنخ ٷخٽ ٳِ حٿـنش ٳؤٿٸَ -

 طڄَحص ٻن ٳِ ّيه ٳٸخطپ كظَ ٷظپ ًٷخٽ ٯَْ ٫ڄًَ ًطوڀَ ڃن ٬٣خځ حٿينْخ.
 ٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٓڄ٪ ٫ڄًَ ؿخرَح ّٸٌ - 
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ر٬ؼنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ػڀؼڄخثش ٍحٻذ أڃَْنخ أرٌ ٫زْيس رن حٿـَحف ٳؤٷڄنخ -
٫ڀَ حٿٔخكپ كظَ ٳنِ ُحىنخ كظَ أٻڀنخ حٿوز٢ ػڂ أڅ حٿزلَ أٿٸَ ىحرش ّٸخٽ ٿيخ حٿ٬نزَ ٳؤٻڀنخ 

ڃنو نٜٲ ٗيَ كظَ ٛڀلض أؿٔخڃنخ ٳؤهٌ أرٌ ٫زْيس ٟڀ٬خ ڃن أ٫ٟٚو ٳنٜزو ًن٨َ اٿَ 
َْ ٳـخُ طلظو ًٻخڅ ٍؿپ ّـٍِ ػٚػش ؿٍِ ػڂ ػٚػش ؿٍِ ػڂ ػٚػش ؿٍِ ػڂ ػٚػش أ٣ٌٽ ر٬

 ؿٍِ ٳنيخه أرٌ ٫زْيس.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل - 
ٿڄخ نِٿض ىٌ حٿٸخىٍ ٫ڀَ أڅ ّز٬غ ٫ڀْټڂ ٫ٌحرخ ڃن ٳٌٷټڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

يٺ ٳڀڄخ نِٿض أً ڃن طلض أٍؿڀټڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ًٌ ًٓڀڂ أ٫ًٌ رٌؿ
 رٌؿيٺ ٳڀڄخ نِٿض أً ّڀزٔټڂ ٬ْٗخ ًٌّّٶ ر٠٬ټڂ رؤّ ر٬ٞ ٷخٽ ىٌه أىٌڅ ًأَّٔ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ًًٻًَح حٿَؿپ ّيپ ر٬ڄَس ٳْلپ ىپ ٿو  - 
ٳٔؤٿض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٳٸخٽ ٙ كظَ ٤ٌّٱ رْن أڅ ّخطِ ٷزپ أڅ ٤ٌّٱ رخٿٜٴخ ًحٿڄًَس 

حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ًٓؤٿض حرن ٫ڄَ ٳٸخٽ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٤خٱ رخٿزْض 
ٳِ ٌٍٓٽ  ٓز٬خ ًٛڀَ هڀٲ حٿڄٸخځ ٍٻ٬ظْن ٬ًَٓ رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ػڂ ٷخٽ ٿٸي ٻخڅ ٿټڂ

 حهلل أٌٓس كٔنش.
 ٫ن ٫ڄًَ ٫ن ؿخرَكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ  - 
 ٻنخ ن٬ِٽ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٸَآڅ ّنِٽ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ - 
 ٻنخ نظًِى ٿلٌځ حٿييُ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿڄيّنش.-
كڄْي ح٫َٕؽ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ٫ظْٶ ڃټِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن  - 

 ؿخرَ
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن رْ٪ حٿٔنْن ًًٟ٪ حٿـٌحثق.-
كيػنخ ٫زي حهلل  كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ًحرن حٿڄنټيٍ ٓڄ٬خ ؿخرَح ِّّي أكيىڄخ  - 

 ٫ڀَ حٓهَ ٷخٽ=
َٜح أً ىحٍح ٳٔڄ٬ض ٳْيخ ٌٛطخ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهڀض حٿـنش ٳَأّض ٳْيخ ٷ-

ٳٸڀض ٿڄن ىٌح ٳٸْپ ٿ٬ڄَ ٳؤٍىص أڅ أىهڀيخ ٳٌٻَص ٯَْطٺ ّخ أرخ كٴٚ ٳزټَ ٫ڄَ ًٷخٽ 
ڃَس أهٍَ ٳؤهزَ ريخ ٫ڄَ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ًڀْٺ ّٰخٍ ٷخٽ ٓٴْخڅ ٓڄ٬ظو ڃن حرن 

 حٿڄنټيٍ ٫ًڄًَ ٓڄ٬خ ؿخرَح.
 كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ= - 
 رِ رو٢ ّيه اٿَ آهَ كيّغ حٿلټڂ رن ڃًٌَٓؿيص ىٌه حٕكخىّغ ٳِ ٻظخد أ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أنزؤنخ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ىهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٫خث٘ش ًىِ طزټِ ٳٸخٽ ڃخٿٺ طزټْن ٷخٿض أرټِ أڅ -

ٿزْض ًٿڂ أ٣ٲ ًىٌح حٿلؾ ٷي ك٠َ ٷخٽ اڅ ىٌح أڃَ ٻظزو حهلل حٿنخّ أكڀٌ ًٿڂ أكڀپ ٣ًخٳٌح رخ
٫ڀَ رنخص آىځ ٳخٯظٔڀِ ًأىڀِ رخٿلؾ ًكـِ ٷخٿض ٳٴ٬ڀض ًٿٺ ٳڀڄخ ٣يَص ٷخٽ ٣ٌٳِ 

ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أؿي  ًَس ػڂ ٷي أكڀڀض ڃن كـٺ ًڃن ٫ڄَطٺ ٷخٿضرخٿزْض ًرْن حٿٜٴخ ًحٿڄ
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ىذ ريخ ّخ ٫زي حٿَكڄن ٳِ نٴِٔ ڃن ٫ڄَطِ انِ ٿڂ أٻن ٣ٴض كظَ كــض ٷخٽ ٳخً
ٳؤ٫ڄَىخ ڃن حٿظن٬ْڂ ٷخٽ ٫زي حهلل ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ 

ٷخٽ  ُحثيس كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
حٿڀْپ ٷخٽ أڃخ أنض ّخ  ٕرِ رټَ ڃظَ طٌطَ ٷخٽ أًٽ حٿڀْپ ر٬ي حٿ٬ظڄش ٷخٽ ٳؤنض ّخ ٫ڄَ ٷخٽ آهَ

 أرخ رټَ ٳؤهٌص رخٿؼٸش ًأڃخ أنض ّخ ٫ڄَ ٳؤهٌص رخٿٸٌس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن ڃٌَٓ ًٓڄ٬ظو أنخ  - 

ڃن حٿلټڂ رن ڃٌَٓ كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ كيػنخ حٿڄـخٿي رن ٬ْٓي ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ؿخرَ رن 
 ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طڀـٌح ٫ڀَ حٿڄْٰزخص ٳبڅ حٿ٤ْ٘خڅ ّـَُ ڃن ٷخٽ ٿنخ ٍ-
أكيٻڂ ڃـٍَ حٿيځ ٷڀنخ ًڃنٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ًڃنِ ًٿټن حهلل أ٫خننِ ٫ڀْو ٳؤٓڀڂ ٷخٽ ٫زي 

حهلل ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ أنزؤنخ حٿلټڂ رن ڃٌَٓ ٷخٽ ٫زي حهلل ًكيػنخه حٿلټڂ رن ڃٌَٓ كيػنخ 
ِ ًىذ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ أڅ نخٳ٬خ كيػو ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ كڄِس ٫ن أرّلَْ رن 

 =٤٫ًخء رن أرِ ٍرخف ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ
ڃن رخ٩ ٫زيح ًٿو ڃخٽ ٳڀو ڃخٿو ٫ًڀْو ىّنو اٙ أڅ ّ٘ظ١َ حٿڄزظخ٩ ٷخٽ ٫زي حهلل اٿَ ىينخ -

 ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ ًحٿزخٷِ ٓڄخ٩.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّخى رن ٫زي حهلل حٿزټخٍُ كيػنخ حٿلـخؽ رن أ٣ٍخس ٫ن كيػنخ  - 

 أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّڄخ ٷٌځ ٻخنض رْنيڂ ٍرخ٫ش أً ىحٍ ٳؤٍحى أكيىڂ أڅ ّزْ٪ -

 رو رخٿؼڄن.نْٜزو ٳڀ٬َْٟو ٫ڀَ َٗٻخثو ٳبڅ أهًٌه ٳيڂ أكٶ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ نَٜ رن رخد ٫ن كـخؽ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٫زي حهلل  حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ أنو ٷخٽ=
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٤َّٵ حٿَؿپ أىڀو ٿْٚ.-
َ ٫ن ؿخرَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ نَٜ رن رخد ٫ن كـخؽ ٫ن أرِ حٿِرْ - 

 ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ أنو ٷخٽ=
ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿِ ّخ ؿخرَ ٿٌ ٷي ؿخءنخ ڃخٽ ٿلؼْض ٿٺ ػڂ  -

كؼْض ٿٺ ٷخٽ ٳٸزٞ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ أڅ ّنـِ ٿِ طڀٺ حٿ٬يس ٳؤطْض أرخ 
ًنلن ٿٌ ٷي ؿخءنخ ِٗء ٿلؼْض ٿٺ ػڂ كؼْض ٿٺ ػڂ  رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٳليػظو ٳٸخٽ أرٌ رټَ

ٽ ٳؤطخه ڃخٽ ٳلؼِ ٿِ كؼْش ػڂ كؼْش ػڂ ٷخٽ ٿْْ ٫ڀْٺ ٳْيخ ٛيٷش كظَ ّلٌٽ كؼْض ٿٺ ٷخ
 .حٿلٌٽ ٷخٽ ٳٌُنظيخ ٳټخنض أٿٴخ ًهڄٔڄخثش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ نَٜ رن رخد ٫ن كـخؽ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي  - 
 حهلل ٫نو ٷخٽ=حهلل حٕنٜخٍُ ٍِٟ 

ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٬ْيّن رَْٰ أًحڅ ًٙ اٷخڃش ػڂ ه٤زنخ ػڂ نِٽ -
ٳڄَ٘ اٿَ حٿنٔخء ًڃ٬و رٚٽ ٿْْ ڃ٬و ٯَْه ٳؤڃَىن رخٿٜيٷش ٳـ٬ڀض حٿڄَأس طڀٸَ طٌڃظيخ 

 ًهخطڄيخ اٿَ رٚٽ.
 ّخٽ رن كَڃڀش ٷخٽكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  كيػنخ نَٜ رن رخد ٫ن كـخؽ ٫ن حٿٌ - 



  

 

 

Page 441 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

ٓؤٿض ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ ٻڂ ٻنظڂ ٌّځ حٿ٘ـَس ٷخٽ ٻنخ أٿٴخ -
 ًأٍر٬ڄخثش ٷخٽ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٳ٪ ّيّو ٳِ ٻپ طټزَْس ڃن حٿٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ نَٜ رن رخد ٫ن كـخؽ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن  - 
 ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ أنو ٷخٽ=

نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ حٿلٌْحڅ رخٿلٌْحڅ نْٔجش حػنْن رٌحكي ًٙ رؤّ -
 رو ّيح رْي.

كيػنخ ٫زي حهلل ٷڀض ٕرِ ٓڄ٬ض أرخ هْؼڄش ّٸٌٽ نَٜ رن رخد ٻٌحد ٳٸخٽ أٓظٰٴَ حهلل  - 
ْڂ حٿٜخثٮ ڃن أىپ رڀيه ٳٚ ّنټَ ٻٌحد انڄخ ٫خرٌح ٫ڀْو أنو كيع ٫ن ارَحىْڂ حٿٜخثٮ ًارَحى

 أڅ أڅ ّټٌڅ ٓڄ٪ ڃنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ رن آلٶ كيػنخ ٫ڄَ رن ىّنخٍ ٓڄ٬ض  - 

 ؿخرَح
ّليع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّنٸپ ڃ٬يڂ كـخٍس حٿټ٬زش ٫ًڀْو اُحٍ ٳٸخٽ -

ٍٹ ٳـ٬ڀظو ٫ڀَ ڃنټزْٺ ىًڅ حٿلـخٍس ٷخٽ ٳلڀو ٿو حٿ٬زخّ ٫ڄو ّخ حرن أهِ ٿٌ كڀڀض اُح
 ٳـ٬ڀو ٫ڀَ ڃنټزْو ٳٔٸ٢ ڃْٰ٘خ ٫ڀْو ٳڄخ ٍإُ ر٬ي ًٿٺ حٿٌْځ ٫َّخنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن ٓٚځ ٓڄ٬ظو ڃن أرِ ڃَطْن كيػنخ حٕؿڀق ٫ن  - 
 حٿٌّخٽ رن كَڃڀش ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓٴَ كظَ اًح ىٳ٬نخ اٿَ كخث٢ ڃن ك٤ْخڅ رنِ أٷزڀنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
حٿنـخٍ اًح ٳْو ؿڄپ ٙ ّيهپ حٿلخث٢ أكي اٙ ٗي ٫ڀْو ٷخٽ ٳٌٻًَح ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٳـخء كظَ أطَ حٿلخث٢ ٳي٫خ حٿز٬َْ ٳـخء ًح٬ٟخ ڃ٘ٴَه اٿَ حٍٙٝ كظَ رَٹ رْن 

خطٌح ه٤خڃخ ٳو٤ڄو ًىٳ٬و اٿَ ٛخكزو ٷخٽ ػڂ ّيّو ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى
حٿظٴض اٿَ حٿنخّ انو ٿْْ ِٗء رْن حٿٔڄخء ًحٍٙٝ اٙ ٬ّڀڂ أنِ ٌٍٓٽ حهلل اٙ ٫خِٛ 

 حٿـن حٗنْ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن ٓٚځ كيػنخ ؿ٬ٴَ ٫ن أرْو ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
أػنَ ٫ڀْو رڄخ ىٌ ٿو أىپ ػڂ ٷخٽ  أڃخ ر٬ي ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳلڄي حهلل ً-

ٳبڅ أٛيٵ حٿليّغ ٻظخد حهلل ًاڅ أٳ٠پ حٿييُ ىيُ ڃلڄي ًَٗ حٕڃٌٍ ڃليػخطيخ ًٻپ 
ري٫ش ٟٚٿش ػڂ َّٳ٪ ٌٛطو ًطلڄَ ًؿنظخه ًّ٘ظي ٯ٠زو اًح ًٻَ حٿٔخ٫ش ٻؤنو ڃنٌٍ ؿْٖ 

خرش ًحٿ٤ٌَٓ ٷخٽ ػڂ ّٸٌٽ أطظټڂ حٿٔخ٫ش ر٬ؼض أنخ ًحٿٔخ٫ش ىټٌح ًأٗخٍ ربٛز٬ْو حٿٔز
ٛزلظټڂ حٿٔخ٫ش ًڃٔظټڂ ڃن طَٹ ڃخٙ ٳٖىڀو ًڃن طَٹ ىّنخ أً ْٟخ٫خ ٳبٿِ ٫ًڀِ 

 ًحٿ٠ْخ٩ ٬ّنِ ًٿيه حٿڄٔخٻْن.
ه ًٓڄ٬ظو ٳِ ڃٌٟ٪ آهَ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ًؿيص ىٌح حٿليّغ ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّي - 

 =كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ
حٿيإٿِ ًأرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن  أهزَنِ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ كيػنِ ٓنخڅ رن أرِ ٓنخڅ-

أڅ ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَه أنو ٯِح 
ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯًِس ِٷَزپ نـي ٳڀڄخ ٷٴپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًطٴَٵ ٷٴپ ڃ٬يڂ ٳؤىٍٻظيڂ حٿٸخثڀش ٌّڃخ ٳِ ًحى ٻؼَْ حٿ٠٬خه ٳنِٽ حٿ
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حٿنخّ ٳِ حٿ٠٬خه ّٔظ٨ڀٌڅ رخٿ٘ـَ ًنِٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظ٨پ طلض 
ًٓڀڂ ّي٫ٌنخ ٗـَس ٳ٬ڀٶ ريخ ْٓٴو ٷخٽ ؿخرَ ٳنڄنخ ريخ نٌڃش ػڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

حهظ١َ ْٓٴو ٳؤطْنخه ٳبًح ٫نيه أ٫َحرِ ؿخٿْ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ىٌح 
ًأنخ نخثڂ ٳخٓظْٸ٨ض ًىٌ ٳِ ّيه ٛڀظخ ٳٸخٽ ڃن ّڄن٬ٺ ڃنِ ٳٸڀض حهلل ٳٸخٽ ڃن ّڄن٬ٺ ڃنِ 

 ٳٸڀض حهلل ٳ٘خځ حٿْٔٲ ًؿڀْ ٳڀڂ ٬ّخٷزو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ٳ٬پ ًٿٺ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٷخٽ= - 
ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ ٯًِنخ ؿْٖ حٿوز٢ ًأڃَْنخ أرٌ ٫زْيس رن حٿـَحف ٳـ٬نخ  ٓڄ٬ض-

ؿ٫ٌخ ٗيّيح ٳؤٿٸَ ٿنخ حٿزلَ كٌطخ ٿڂ نَ ڃؼڀو ّٸخٽ ٿو حٿ٬نزَ ٳؤٻڀنخ ڃنو نٜٲ ٗيَ ًأهٌ أرٌ 
 ٫زْيس ٨٫ڄخ ڃن ٨٫خڃو ٳټخڅ حٿَحٻذ ّڄَ طلظو.

ن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حر - 
ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّوزَ نلٌح ڃن هزَ ٫ڄًَ ىٌح ًُحى ٳْو ٷخٽ ًًُىنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ ؿَحرخ ڃن طڄَ ٳټخڅ ّٸزٞ ٿنخ ٷز٠ش ٷز٠ش ػڂ طڄَس ٳنڄ٠ٰيخ ًنَ٘د ٫ڀْيخ 
ٗيّيح ٳؤٿٸَ ٿنخ  حٿڄخء كظَ حٿڀْپ ػڂ نٴي ڃخ ٳِ حٿـَحد ٳټنخ نـظنِ حٿوز٢ رٸْٔنخ ٳـ٬نخ ؿ٫ٌخ

حٿزلَ كٌطخ ڃْظخ ٳٸخٽ أرٌ ٫زْيس ٯِحس ًؿْخ٩ ٳټڀٌح ٳؤٻڀنخ ٳټخڅ أرٌ ٫زْيس ّنٜذ حٿ٠ڀ٪ ڃن 
نخ ڃنو أ٫ٟٚو ٳْڄَ حٿَحٻذ ٫ڀَ ر٬َْه طلظو ًّـڀْ حٿنٴَ حٿوڄٔش ٳِ ڃٌٟ٪ ٫ْنو ٳؤٻڀ

ًحىىنخ كظَ ٛڀلض أؿٔخڃنخ ًكٔنض ٓلنخطنخ ٷخٽ ٳڀڄخ ٷيڃنخ حٿڄيّنش ٷخٽ ؿخرَ ٳٌٻَنخه 
ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٍُٵ أهَؿو حهلل ٿټڂ ٳبڅ ٻخڅ ڃ٬ټڂ ڃنو ِٗء 

 ٳؤ٬٣ڄٌنخه ٷخٽ ٳټخڅ ڃ٬نخ ڃنو ِٗء ٳؤٍٓپ رو اٿْو ر٬ٞ حٿٸٌځ ٳؤٻپ ڃنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ ُىَْ كيػنخ  - 

 أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأڃَ ٫ڀْنخ أرخ ٫زْيس نظڀٸَ ٫َْح ٿٸَّٖ ًًُىنخ ؿَحرخ ر٬ؼنخ -

ڃن طڄَ ٿڂ ّـي ٿنخ ٯَْه ٷخٽ ٳټخڅ أرٌ ٫زْيس ٤٬ّْنخ طڄَس طڄَس ٷخٽ ٷڀض ٻْٲ ٻنظڂ طٜن٬ٌڅ 
ريخ ٷخٽ نڄٜيخ ٻڄخ ّڄٚ حٿٜزِ ػڂ نَ٘د ٫ڀْيخ ڃن حٿڄخء ٳْټٴْنخ ٌّڃنخ اٿَ حٿڀْپ ٷخٽ ًٻنخ 

نخ حٿوز٢ ػڂ نزڀو رخٿڄخء ٳنؤٻڀو ٷخٽ ًحن٤ڀٸنخ ٫ڀَ ٓخكپ حٿزلَ ٳَٳ٪ ٿنخ ٫ڀَ َد ر٬ْٜن٠
ٓخكپ  حٿزلَ ٻيْجش حٿټؼْذ حٿ٠وڂ ٳؤطْنخه ٳبًح ىٌ ىحرش ّي٫َ حٿ٬نزَ ٷخٽ أرٌ ٫زْيس ڃْظش ٷخٽ 

ػڂ ٷخٽ ٙ رپ نلن ٍٓپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ىخٗڂ ٳِ  كٔن رن ڃٌَٓ
پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٳِ ٓزْپ حهلل ًٷي ح٤ٍَٟطڂ كيّؼو ٷخٽ ٙ رپ نلن ٍٓ

ٳټڀٌح ًحٷڄنخ ٫ڀْو ٗيَح ًنلن ػڀؼڄخثش كظَ ٓڄّنخ ًٿٸي ٍأّظنخ نٰظَٱ ڃن ًٷذ ٫ْنْو رخٿٸٚٽ 
ٍ أً ٻٸيٍ حٿؼٌٍ ٷخٽ ًٿٸي أهٌ ڃنخ أرٌ ٫زْيس ػٚػش ٫َ٘ ٍؿٚ حٿيىن ًنٸظ٤٪ ڃنو حٿٰيٍ ٻخٿؼٌ

خ ڃن أ٫ٟٚو ٳؤٷخڃيخ ػڂ ٍكپ أ٨٫ڂ ر٬َْ ڃ٬نخ ٷخٽ كٔن ٳؤٷ٬يىڂ ٳِ ًٷذ ٫ْنو ًأهٌ ٟڀ٬
ػڂ ٍكپ أ٨٫ڂ ر٬َْ ٻخڅ ڃ٬نخ ٳڄَ ڃن طلظيخ ًطًِىنخ ڃن ٿلڄو ًٗخثٶ ٳڀڄخ ٷيڃنخ حٿڄيّنش 

ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ ىٌ ٍُٵ أهَؿو حهلل ٫ِ ًؿپ ٿټڂ  أطْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَنخ
ٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنو ٳيپ ڃ٬ټڂ ڃن ٿلڄو ِٗء ٳظ٬٤ڄٌنخ ٷخٽ ٳؤٍٓڀنخ ا

 ٳؤٻڀو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ ُىَْ ٷخٽ ىخٗڂ ٳِ  - 
 كيّؼو كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخڅ ٿو َّٗٺ ٳِ ٍر٬ش أً نوپ ٳڀْْ أڅ ّزْ٪ كظَ -
 ِٟ أهٌه ًاڅ ٻَه طَٻو.ّئًڅ َّٗټو ٳبڅ ٍ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ًكٔن ٷخٙ كيػنخ ُىَْ ٷخٽ ىخٗڂ ٳِ كيّؼو كيػنخ  - 
 أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّزْ٪ كخَٟ ٿزخى ى٫ٌح حٿنخّ َُّٵ حهلل ر٠٬يڂ ڃن -
 ر٬ٞ.

رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ  - 
 ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃٔټٌح ٫ڀْټڂ أڃٌحٿټڂ ٳٚ طٴٔيًىخ ٳبنو ڃن أ٫ڄَ -
 ٫ڄٍَ ٳيِ ٿڀٌُ أ٫ڄَىخ كْخ ًڃْظخ ًٿ٬ٸزو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 
 خٽ=ٷ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طَٓڀٌح ڃٌحْٗټڂ ًٛزْخنټڂ اًح ٯخرض حٿ٘ڄْ كظَ -

 طٌىذ ٳلڄش حٿ٬٘خء ٳبڅ حٿ٤ْ٘خڅ ّز٬غ اًح ٯخرض حٿ٘ڄْ كظَ طٌىذ ٳلڄش حٿ٬٘خء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ ٍڃِ  - 

ڀو ٳلٔڄو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه رڄ٘ٸٚ ػڂ ًٍڃض ٬ٓي رن ڃ٬خً ٳِ أٻل
 ٳلٔڄو حٿؼخنْش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  - 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٳِ ػٌد ًحكي ڃظٌٗلخ رو ٳٸخٽ ر٬ٞ حٿٸٌځ ٕرِ حٿِرَْ حٿڄټظٌرش ٷخٽ 

 .حٿڄټظٌرش ًٯَْ حٿڄټظٌرش
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
أٍٓڀنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃن٤ڀٶ اٿَ رنِ حٿڄ٤ٜڀٶ ٳؤطْظو ًىٌ ّٜڀِ -

٫ڀَ ر٬َْه ٳټڀڄظو ٳٸخٽ رْيه ىټٌح ػڂ ٻڀڄظو ٳٸخٽ رْيه ىټٌح ًأنخ أٓڄ٬و ّٸَأ أً ٌّڃت رَأٓو 
 ٳِ حٿٌُ أٍٓڀظٺ ٳبنو ٿڂ ّڄن٬نِ اٙ أنِ ٻنض أٛڀِ. ٳڀڄخ ٳَ٭ ٷخٽ ڃخ ٳ٬ڀض

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ؿخء ٍؿپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ ٿِ ؿخٍّش ًىِ هخىڃنخ ًٓخنْظنخ -

ض ٳبنو ْٓؤطْيخ ڃخ ٷيٍ ٿيخ ٷخٽ ٳڀزغ أ٣ٌٱ ٫ڀْيخ ًأنخ أٻَه أڅ طلڄپ ٷخٽ ح٫ِٽ ٫نيخ اڅ ٗج
 حٿَؿپ ػڂ أطخه ٳٸخٽ اڅ حٿـخٍّش ٷي كڄڀض ٷخٽ ٷي أهزَطٺ انو ْٓؤطْيخ ڃخ ٷيٍ ٿيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 
 ٷخٽ=

ڃن ٗخء ڃنټڂ ٳِ  هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳڄ٤َنخ ٷخٽ ٿْٜپ-
 ٍكڀو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِر٫َْن ؿخرَ ٷخٽ= - 
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٌرلٌح اٙ ڃٔنش اٙ أڅ ط٬َٔ ٫ڀْټڂ ٳظٌرلٌح ؿ٫ٌش -
 ڃن حٿ٠ؤڅ.

 ؿخرَ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٣َْس ًٙ ٫يًٍ ًٙ ٯٌٽ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ حٿؼڄَس كظَ ط٤ْذ.-
 أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ ٫ن - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حنظيذ نيزش ٳڀْْ ڃنخ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٻنخ نوخرَ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنْٜذ ڃن حٿزَٔ ًڃن ٻٌح ٳٸخٽ ڃن -

 يخ أً ٿْلَػيخ أهخه ًاٙ ٳڀْي٫يخ.ٻخنض ٿو أٍٝ ٳڀ٫ٍِْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ؿزَْ رن ْٗزش ٓڄ٪  - 

ڃلڄي رن ٫زخى رن ؿ٬ٴَ ٓؤٿض ؿخرَح أنيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ْٛخځ ٌّځ 
 حٿـڄ٬ش ٳٸخٽ=

 ٽ ن٬ڂ.ن٬ڂ ًٍد ىٌح حٿزْض ٳٸْپ ٿٔٴْخڅ ًىٌ ٤ٌّٱ رخٿزْض ٷخ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن حىٍّْ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ  - 

ٍڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿـڄَس حًٕٿَ ٌّځ حٿنلَ ٟلَ ًٍڃخىخ ر٬ي ًٿٺ ٫ني 
 ًُحٽ حٿ٘ڄْ.

 خرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن حىٍّْ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿ - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٳِ حٿڀْپ ٿٔخ٫ش ٙ ٌّحٳٸيخ ٫زي ڃٔڀڂ ّٔؤٽ حهلل ٳْيخ -

 هَْح اٙ آطخه اّخه ًًٿٺ ٳِ ٻپ ٿْڀش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن حىٍّْ ٫ن كْٜن ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ=
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٳوَؽ حٿنخّ ًرٸِ حػنخ ٷيڃض ٯَْ ڃَس حٿڄيّنش ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-

 ٫َ٘ ٳنِٿض ًاًح ٍأًح طـخٍس أً ٿيٌح حنٴ٠ٌح اٿْيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٬ّنِ حرن ٫ڀْش كيػنخ ى٘خځ ف ٫ًزي حٿٜڄي كيػنخ  - 

 ى٘خځ ف ًٻؼَْ رن ى٘خځ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن طٔڄَ ربٓڄِ ٳٚ ّظټنَ رټنْظِ ًڃن طټنَ رټنْظِ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٳٚ ّظٔڄَ ربٓڄِ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿڄلخٷڀش ًحٿڄِحرنش ًحٿڄوخرَس ًحٿڄ٬خًڃش -

 ًحٿؼنْخ ًٍهٚ ٳِ حٿ٬َحّخ.
 يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ ٫ن ڃَْٰس ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=ك - 
طٌٳِ ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن كَحځ ٬ّنِ أرخه أً حٓظ٘يي ٫ًڀْو ىّن ٳخٓظ٬نض ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٯَڃخثو أڅ ٬٠ٌّح ڃن ىّنو ْٗجخ ٳ٤ڀذ اٿْيڂ ٳؤرٌ ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ 
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ٳٜنٲ طڄَٹ أٛنخٳخ حٿ٬ـٌس ٫ڀَ كيس ٫ًٌٵ ُّي ٫ڀَ كيس حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حًىذ 
ِ ٷخٽ ٳٴ٬ڀض ٳـخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـڀْ ٫ڀَ أ٫ٚه أً ًأٛنخٳو ػڂ حر٬غ اٿ

ٿڀٸٌځ ٷخٽ ٳټڀض ٿڀٸٌځ كظَ أًٳْظيڂ ًرٸِ طڄَُ ٻؤنو ٿڂ ّنٸٚ ڃنو  ٳِ ٤ًٓو ػڂ ٷخٽ ِٻپ
 ِٗء.

٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن - 
 ٓڄ٪ ؿخرَح ًحرن حٿِرَْ

 ٬ّنِ أنو ٍڃَ حٿـڄَس رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ - 
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٍڃَ رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱ.-
لَْ ٫ن ى٘خځ رن ٬ْٓي ٬ّنِ حرن ٫ًَس أهزَنِ ٫زْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّ - 

 حهلل رن ٫زي حٿَكڄن حٕنٜخٍُ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أكْخ أٍٟخ ڃْظو ٿو -

 ريخ أؿَ ًڃخ أٻڀض ڃنو حٿ٬خٳْش ٳڀو رو أؿَ.
٫ڄٖ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ حٕ - 

 ٷخٽ=
أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٳٸخٽ اڅ ٿِ هخىڃخ طٔنَ ًٷخٽ ڃَس طٔنٌ -

٫ِٽ ٫نيخ ًأْٛذ ڃنيخ ٳـخءص رٌٿي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀَ نخٟق ٿِ ًانِ ٻنض أ
 .٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٷيٍ حهلل ٿنٴْ أڅ ّوڀٸيخ اٙ ىِ ٻخثنش

 زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫ - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔڄٌح ربٓڄِ ًٙ طټنٌح رټنْظِ ٳبنِ ؿ٬ڀض ٷخٓڄخ أٷٔڂ -

 رْنټڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔڄٌح ربٓڄِ ًٙ طټنٌح رټنْظِ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـظو أُ ٌّځ أ٨٫ڂ كَڃش ٷخٿٌح ٌّڃنخ ىٌح ٷخٽ ٳؤُ -

ىٌح ٷخٽ ٳؤُ رڀي أ٨٫ڂ كَڃش ٷخٿٌح رڀينخ ىٌح ٷخٽ ٳبڅ ىڃخءٻڂ ٗيَ أ٨٫ڂ كَڃش ٷخٿٌح ٗيَنخ 
 ًأڃٌحٿټڂ ٫ڀْټڂ كَحځ ٻلَڃش ٌّڃټڂ ىٌح ٳِ ٗيَٻڂ ىٌح ٳِ رڀيٻڂ ىٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ًحرن نڄَْ ٷخٙ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ  - 
 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

ٽ حرن نڄَْ ٳِ كيّؼو ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخ-
 ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حٿ٤ْ٘خڅ ٷي أّْ أڅ ٬ّزيه حٿڄٜڀٌڅ ًٿټن ٳِ حٿظلَّٖ رْنيڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
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ْٺ نزٌْح ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓظٔٸَ ڃخء ٳٸخٽ ٍؿپ أٙ أٓٸ-
ٳوَؽ حٿَؿپ ٬َّٔ ٷخٽ ٳـخء ربنخء ٳْو نزٌْ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ هڄَطو 

 ًٿٌ أڅ ط٬َٝ ٫ڀْو ٫ٌىح ٷخٽ ػڂ َٗد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ًّڀَ ًًٻْ٪ ٷخٿٌح كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  - 

 ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُ حٿٜٚس أٳ٠پ ٷخٽ ٣ٌٽ حٿٸنٌص.ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل  - 

 ٷخٽ=
ريأ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿٜٚس ٷزپ حٿو٤زش ٳِ حٿ٬ْيّن رَْٰ أًحڅ ًٙ اٷخڃش -

ٷٌّ ٷخٽ ػڂ أطَ حٿنٔخء ٳو٤زين ًكؼين ٫ڀَ ٷخٽ ػڂ ه٤ذ حٿَؿخٽ ًىٌ ڃظٌٻت ٫ڀَ 
حٿٜيٷش ٷخٽ ٳـ٬ڀن ٤َّكن حٿٸ٣َش ًحٿوٌحطْڂ ًحٿلڀِ اٿَ رٚٽ ٷخٽ ًٿڂ ّٜپ ٷزپ حٿٜٚس 

 ًٙ ر٬يىخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل  كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ أ٬ٗغ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 حٿنٔخء ًحٿٜزْخڅ ًٍڃْنخ ٫نيڂ.كــنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬نخ -
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ كـخؽ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طزخ٩ حٿنوپ حٿٔنظْن ًحٿؼٚع.-
 ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ  - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن نٴْ ڃنٴٌٓش ّؤطِ ٫ڀْيخ ڃخثش ٓنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ر٬ٞ أٛلخرنخ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  - 

 ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ڃخص ٫ڀَ ِٗء ر٬ؼو حهلل ٫ڀْو.-
 كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
َُ ڃن أڃظِ.-  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿِرَْ حرن ٫ڄظِ ًكٌحٍ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ كڄخى رن ُّي ٷخٽ ى٘خځ ًكيػض  - 

 ٫ڀَ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٿليػنِ ٷخٽ=رو ًىذ رن ٻْٔخڅ ٳٸخٽ أٗيي 
حٗظي حٕڃَ ٌّځ حٿونيٵ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ ٍؿپ ّؤطْنخ ّوزَ رنِ -

ٷ٨َّش ٳخن٤ڀٶ حٿِرَْ ٳـخء روزَىڂ ػڂ حٗظي حٕڃَ أ٠ّخ ٳٌٻَ ػٚع ڃَحص ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
.َُ  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿټپ نزِ كٌحٍّخ ًحرن حٿِرَْ كٌحٍ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ًكيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن  - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٻنض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳڀڄخ ىنٌنخ ڃن حٿڄيّنش ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل -
ٷخٽ انِ كيّغ ٫يي ر٬َّ ٳؤًڅ ٿِ ٳِ أڅ أط٬ـپ اٿَ أىڀِ ٷخٽ أٳظًِؿض ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ 

رټَح أځ ػْزخ ٷخٽ ٷڀض ػْزخ ٷخٽ ٳيٚ رټَح ط٫ٚزيخ ًط٫ٚزٺ ٷخٽ ٷڀض اڅ ٫زي حهلل ىڀٺ ًطَٹ 
طؤص أىڀٺ ٣ًَٷخ ٷخٽ ًٻنض ٫ڀَ ؿڄپ  ىض أڅ أٟڂ اٿْين ڃؼڀين ٳٸخٽ ٫ٙڀِ ؿٌحٍُ ٳټَ
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ٳخ٫ظپ ٳڀلٸنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ٳِ آهَ حٿنخّ ٷخٽ ٳٸخٽ ڃخٿٺ ّخ ؿخرَ 
ظپ ر٬َُْ ٷخٽ ٳؤهٌ رٌنزو ػڂ ُؿَه ٷخٽ ٳڄخ ُٿض انڄخ أنخ ٳِ أًٽ حٿنخّ ّيڄنِ ٷخٽ ٷڀض ح٫

پ ٷڀض ىٌ ًح ٷخٽ ٳز٬نْو ٷڀض ٍأٓو ٳڀڄخ ىنٌنخ ڃن حٿڄيّنش ٷخٽ ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٳ٬پ حٿـڄ
ٙ رپ ىٌ ٿٺ ٷخٽ ر٬نْو ٷخٽ ٷڀض ىٌ ٿٺ ٷخٽ ٙ ٷي أهٌطو رؤًٷْش حٍٻزو ٳبًح ٷيڃض ٳؤطنخ رو ٷخٽ 

حٿڄيّنش ؿجض رو ٳٸخٽ ّخ رٚٽ ُڅ ٿو أًٷْش ًُىه ٷَْح٣خ ٷخٽ ٷڀض ىٌح ٷَْح١ ٳڀڄخ ٷيڃض 
خٽ ٳـ٬ڀظو ٳِ ٻْْ ٳڀڂ ُحىنْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٴخٍٷنِ أريح كظَ أڃٌص ٷ

 ِّٽ ٫نيُ كظَ ؿخء أىپ حٿ٘خځ ٌّځ حٿلَس ٳؤهًٌه ٳْڄخ أهًٌح.
 ػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كي - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ارڀْْ ٠ّ٪ ٫َٗو ٫ڀَ حٿڄخء ػڂ ّز٬غ َٓحّخه -

ٳؤىنخىڂ ڃنو ڃنِٿش أ٨٫ڄيڂ ٳظنش ّـِء أكيىڂ ٳْٸٌٽ ٳ٬ڀض ٻٌح ًٻٌح ٳْٸٌٽ ڃخ ٛن٬ض ْٗجخ 
ڃنو أً ٷخٽ ٳْڀظِڃو ًّـِء أكيىڂ ٳْٸٌٽ ڃخ طَٻظو كظَ ٳَٷض رْنو ًرْن أىڀو ٷخٽ ٳْينْو 

 .أرٌ ڃ٬خًّش ڃَس ٳْينْو ڃنوًّٸٌٽ ن٬ڂ أنض ٷخٽ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٷخٽ ٳيزض ٍّق ٗيّيس ٳٸخٽ ىٌه ٿڄٌص ڃنخٳٶ -

 ٌ ٷي ڃخص ڃنخٳٶ ٨٫ْڂ ڃن ٨٫ڄخء حٿڄنخٳٸْن.ٷخٽ ٳڀڄخ ٷيڃنخ حٿڄيّنش اًح ى
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ أرِ رن ٻ٬ذ ٣زْزخ ٳٸ٤٪ ٿو ٫َٷخ ػڂ ٻٌحه ٫ڀْو.-
 ح٫ٕڄٖ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ - 
 أىپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـظو رخٿلؾ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ًڃلڄي رن ٫زْي ٷخٙ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  - 

 ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ڃن هِ٘ ڃنټڂ أڅ ٙ ّٸٌځ ڃن آهَ حٿڀْپ ٳڀٌْطَ ڃن أًٽ حٿڀْپ ٳبڅ ٷَحءس -

 َ حٿڀْپ ڃل٠ٌٍس ًًٿٺ أٳ٠پ.آه
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ف ًحرن نڄَْ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 

 أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿَٷْش ٷخٽ حرن نڄَْ ٳِ كيّؼو ٳؤطخه هخٿِ ًٻخڅ -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح ّخ  َّٷِ ڃن حٿ٬ٸَد ٷخٽ ٳـخء آٽ ٫ڄًَ رن كِځ اٿَ
 ٌٍٓٽ حهلل انو ٷي ٻخنض ٫نينخ ٍٷْش نَٷَ ريخ ڃن حٿ٬ٸَد ًانٺ نيْض ٫ن حٿَٷَ ٷخٽ=

 ٳ٬ٌَٟىخ ٫ڀْو ٳٸخٽ ڃخ أٍٍ رؤٓخ ڃن حٓظ٤خ٩ ڃنټڂ أڅ ّنٴ٪ أهخه ٳڀْنٴ٬و.-
 رَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخ - 
أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٍأّض حٿزخٍكش ٳْڄخ ٍَّ حٿنخثڂ ٻؤڅ -

٫نٸِ َٟرض ٳٔٸ٢ ٍأِٓ ٳخطز٬ظو ٳؤهٌطو ٳؤ٫يطو ڃټخنو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 اًح ٿ٬ذ حٿ٤ْ٘خڅ رؤكيٻڂ ٳٚ ّليػن رو حٿنخّ.

ڃ٬خًّش ًًٻْ٪ ٷخٙ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ  - 
 ؿخرَ ٷخٽ=
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 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل اًح ٓـي أكيٻڂ ٳڀ٬ْظيٽ ًٙ ّٴظَٕ ًٍح٫ْو حٳظَحٕ حٿټڀذ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ًحرن أرِ ٫ظزش حٿڄ٬نَ ٷخٙ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 

 أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٷخٽ حرن أرِ ٫ظزش ىهپ ٫ڀَ ٫خث٘ش ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

رٜزِ ّْٔپ ڃنوَحس ىڃخ ٷخٽ أرٌ ڃ٬خًّش ٳِ كيّؼو ٫ًنيىخ ٛزِ ّز٬غ ڃنوَحه ىڃخ ٷخٽ ٳٸخٽ 
ڃخ ٿيٌح ٷخٽ ٳٸخٿٌح رو حٿ٬ٌٍس ٳٸخٽ ٫ٚځ ط٬ٌرن أًٙىٻن انڄخ ّټٴِ أكيحٻن أڅ طؤهٌ ٷ٤ٔخ 

 .ّخه ٷخٽ حرن أرِ ٫ظزش ػڂ ط٤٬ٔو اّخه ٳٴ٬ڀٌح ٳزَأء ٓز٪ ڃَحص ػڂ طٌؿَه اىنيّخ ٳظلټو رڄخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ف ًحرن نڄَْ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن   -

 أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٷزپ ڃٌطو رؼٚع أٙ ٙ ّڄٌطن أكي ڃنټڂ اٙ ًىٌ -

 ّلٔن رخهلل حٿ٨ن.
 يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=ك - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ڃن ًٻَ ًٙ أنؼَ اٙ ٫ًڀَ ٍأٓو كََّ ڃ٬ٸٌى ػٚع ٫ٸي كْن َّٷي ٳبڅ -

حٓظْٸ٦ ٳٌٻَ حهلل ط٬خٿَ حنلڀض ٫ٸيس ٳبًح ٷخځ ٳظٌٟؤ حنلڀض ٫ٸيس ٳبًح ٷخځ اٿَ حٿٜٚس حنلڀض 
 .٫ٸيه ٻڀيخ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش أنزؤنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓٸ٤ض ٿٸڄش أكيٻڂ ٳڀْؤهٌىخ ٳڀْڄ٢ ڃخ ريخ ڃن حًٍٕ -

 ًٿْؤٻڀيخ ًٙ ّي٫يخ ٿڀ٤ْ٘خڅ.
 ٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄ - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬٣خځ حٿٌحكي ّټٴِ حٗػنْن ٬٣ًخځ حٗػنْن ّټٴِ -

 حٍٕر٬ش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ّيه كظَ ّڄٜيخ ٳبنو ٙ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٬٣ڂ أكيٻڂ ٳٚ ّڄٔق -

 ّيٍُ ٳِ أُ ٬٣خځ ّزخٍٹ ٿو ٳْو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ك٠َ أكيٻڂ حٿٜٚس ٳِ ڃٔـي ٳڀْـ٬پ ٿزْظو نْٜزخ -

 ڃن ٛٚطو هَْح.ڃن ٛٚطو ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ؿخ٫پ ٳِ رْظو 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷٌڃخ ّظٌٟئًڅ ٳڀڂ ّڄْ أ٫ٸخريڂ حٿڄخء ٳٸخٽ ًّپ -

 ٿ٫ٖٸخد ڃن حٿنخٍ.
 أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 
حٓظؤًنض حٿلَڄَ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃن ىٌه ٷخٿض أځ ڃڀيځ ٷخٽ ٳؤڃَ ريخ -

اٿَ أىپ ٷزخء ٳڀٸٌح ڃنيخ ڃخ ٬ّڀڂ حهلل ٳؤطٌه ٳ٘ټٌح ًٿٺ اٿْو ٳٸخٽ ڃخ ٗجظڂ اڅ ٗجظڂ أڅ أى٫ٌ حهلل 
حهلل أً طٴ٬پ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٿٌح  ٿټڂ ٳْټ٘ٴيخ ٫نټڂ ًاڅ ٗجظڂ أڅ طټٌڅ ٿټڂ ٣يٌٍح ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ

 ٳي٫يخ.
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٫ٕڄٖ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ح٫ٕڄٖ ًحرن نڄَْ أنزؤنخ ح - 
 =أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ

أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿن٬ڄخڅ رن ڃٌٷپ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض اڅ كڀڀض حٿلٚٽ -
خٽ حرن نڄَْ ٳِ كيّؼو ًٿڂ أُى ٫ڀَ ًٿٺ أأىهپ حٿـنش ًكَڃض حٿلَحځ ًٛڀْض حٿڄټظٌرخص ًٷ

 ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
خ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷ٠َ أكيٻڂ حٿٜٚس ٳِ ڃٔـيه ٳڀْـ٬پ ٿزْظو نْٜز-

 ڃن ٛٚطو ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ؿخ٫پ ٳِ رْظو ڃن ٛٚطو هَْح.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح ٷ٠َ أكيٻڂ ٳٌٻَه.-
رن أ٣ٍخس ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ حٿلـخؽ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫َحرِ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهزَنِ ٫ن حٿ٬ڄَس أًحؿزش ىِ -

 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ًاڅ ط٬ظڄَ هَْ ٿٺ.
 خڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْ-
 ٓخٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ حٿليّزْش ٓز٬ْن رينش ٷخٽ ٳنلَ حٿزينش ٫ن ٓز٬ش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ڄٴ٤َ ٳڀڂ ّټن ٬ّْذ ر٠٬نخ هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنخ حٿٜخثڂ ًڃنخ حٿ-

 ٫ڀَ ر٬ٞ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حىظِ ٫َٕ حهلل ٿڄٌص ٬ٓي رن ڃ٬خً.-
 ؿخرَ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىپ حٿـنش ّؤٻڀٌڅ ٳْيخ ًَّ٘رٌڅ ًٙ ّظ٣ٌٌٰڅ ًٙ -

 ّزٌٿٌڅ ًٙ ّڄظو٤ٌڅ ًٙ ّزِٷٌڅ ٣خڃيڂ ؿ٘خء ًٍٗق ٻَٗق حٿڄٔٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ ٿْغ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ ؿِء  - 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻؤڅ ٍأٓو ػٰخڃش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ رؤرِ ٷلخٳش ٌّځ حٿٴظق اٿَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=

 حًىزٌح رو اٿَ ر٬ٞ نٔخثو ٳڀَْْٰه رِ٘ء ًؿنزٌه حٿٌٔحى.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٫ن حرن ؿَّؾ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
َٗٹ ٍر٬ش أً كخث٢ ٙ ّٜڀق ٿو أڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٘ٴ٬ش ٳِ ٻپ -

 ّزْ٪ كظَ ّئًڅ َّٗټو ٳبڅ رخ٩ ٳيٌ أكٶ رو كظَ ّئًنو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أًڅ حٿڄئًڅ ىَد حٿ٤ْ٘خڅ كظَ ّټٌڅ رخٿًَكخء -

 نش ػٚػٌڅ ڃْٚ.ًىِ ڃن حٿڄيّ
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أُ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ؿخء ٓڀْٺ حٿ٤ٰٴخنِ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٳـڀْ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل -

 ڀْ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ؿخء أكيٻڂ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًحٗڃخځ ّو٤ذ ٳڀْٜپ ٍٻ٬ظْن ػڂ ٿْـ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ىٌ حرن ٫ڀْش ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٷخٽ  - 

 ٻنخ ٫ني ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٌّٗٺ أىپ حٿ٬َحٵ أڅ ٙ ّـزَ اٿْيڂ ٷٴِْ ًٙ ىٍىڂ ٷڀنخ ڃن أّن ًحٹ ٷخٽ ڃن ٷزپ حٿ٬ـڂ -

ي ٷڀنخ ڃن أّن ًحٹ ٷخٽ ڃن ّڄن٬ٌڅ ًٿٺ ػڂ ٷخٽ ٌّٗٺ أىپ حٿ٘خځ أڅ ٙ ّـزَ اٿْيڂ ىّنخٍ ًٙ ڃ
ٷزپ حٿًَځ ّڄن٬ٌڅ ًحٹ ٷخٽ ػڂ أڃٔٺ ىنْيش ػڂ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټٌڅ 

ٳِ آهَ أڃظِ هڀْٴش ّلؼٌ حٿڄخٽ كؼٌح ٙ ٬ّيه ٫يح ٷخٽ حٿـََُّ ٳٸڀض ٕرِ ن٠َس ًأرِ 
 حٿ٬ٚء أطَّخنو ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳٸخٙ ٙ.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٫ن حٿلـخؽ حٿٌٜحٱ ٫ن أرِ حٿِرَْ اڅ ٗخء حهلل كيػن - 
 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ أڃٔټٌح ٫ڀْټڂ أڃٌحٿټڂ ًٙ ط٬ڄًَىخ -
 ٳبنو ڃن أ٫ڄَ ْٗجخ كْخطو ٳيٌ ٿو كْخطو ًڃٌطو.

 كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ حٿٜڀٌحص حٿوڄْ ٻڄؼپ نيَ ؿخٍ ٯڄَ ٫ڀَ رخد -

 أكيٻڂ ّٰظٔپ ڃنو ٻپ ٌّځ هڄْ ڃَحص.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٫ن ٤٫خء ٷخٽ= - 
 أىڀڀنخ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿلؾ هخٿٜخ ٿْْ ڃ٬و ٷخٽ ؿخرَ رن ٫زي حهلل-

ٯَْه هخٿٜخ ًكيه ٳٸيڃنخ ڃټش ٛزق ٍحر٬ش ڃ٠ض ڃن ًُ حٿلـش ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ كڀٌح ًحؿ٬ڀٌىخ ٫ڄَس ٳزڀٰو أنخ نٸٌٽ ٿڄخ ٿڂ ّټن رْننخ ًرْن ٫َٳش ٙ هڄْ أڃَنخ أڅ 

طٸ٤َ ڃنْخ ٳو٤زنخ ٳٸخٽ ٷي رڀٰنِ حٿٌُ ٷڀظڂ ًانِ  َ نخّ ڃنخ ًڃٌحٻَْنخنلپ ٳًَْف اٿَ ڃن
ڃخ حٓظيرَص ڃخ أىيّض كڀٌح  ٕطٸخٻڂ ًأرَٻڂ ًٿٌٙ حٿييُ ٿلڀڀض ًٿٌ حٓظٸزڀض ڃن أڃَُ

ًحؿ٬ڀٌىخ ٫ڄَس ٷخٽ ًٷيځ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ڃن حٿْڄن ٷخٽ رڂ أىڀڀض ٳٸخٽ رڄخ أىپ 
 ٻڄخ أنض.رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳخىيه ًحڃټغ كَحڃخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٫ن ٬ْٓي ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ٓي رن  - 
ٍُحٍس ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن حٿلٔن رن ٫ڀِ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ رْنخ ٌٍٓٽ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳَأٍ ُكخڃخ ًٍؿٚ ٷي ٧ڀپ ٫ڀْو ٳٔؤٽ ٫نو ٳٸخٿٌح ىٌح 
 .أڅ طٌٜڃٌح ٳِ حٿٔٴَٽ ٿْْ حٿزَ ٛخثڂ ٳٸخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زخى رن حٿ٬ٌحځ ٫ن حٿلٔن رن أرِ ؿ٬ٴَ ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 
 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ػڄن حٿټڀذ اٙ حٿټڀذ حٿڄ٬ڀڂ.-
رن ؿَّؾ أهزَنِ ٤٫خء أنو ٓڄ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ح - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
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ٻنخ ٙ نؤٻپ ڃن ٿلٌځ حٿزيڅ اٙ ػٚع ڃنَ ٳَهٚ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ -
 ٻڀٌح ًطًِىًح ٷخٽ ٳؤٻڀنخ ًطًِىنخ ٷڀض ٿ٤٬خء كظَ ؿجنخ حٿڄيّنش ٷخٽ ٙ.

ّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ ٓڄ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَ - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٔؤٽ ٫ن ٍٻٌد حٿييُ ٳٸخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٍٻزيخ رخٿڄ٬ًَٱ اًح أٿـجض اٿْيخ كظَ طـي -
 ٧يَح.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ= - 
ڂ ٤ّٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو رْن حٿٜٴخ ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ ٿ-

 ًحٿڄًَس اٙ ٣ٌحٳخ ًحكيح ٣ٌحٳو حًٕٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو  - 

 ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
زْض ًرخٿٜٴخ ٣خٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ٫ڀَ ٍحكڀظو رخٿ-

 ًحٿڄًَس ٿَْحه حٿنخّ ًٿَْ٘ٱ ًٿْٔؤٿٌه ٳبڅ حٿنخّ ٯٌ٘ه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ أهزَنِ ٤٫خء ٫ن ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٣َذ ًحٿزَٔ ًحٿظڄَ ًحٿِرْذ.-
 يػنخ ّلَْ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ أهزَنِ ٤٫خء ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 
ٻٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ ًٿٺ حٿٌْځ حٿٌُ ڃخص ٳْو -

ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ حرن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿنخّ انڄخ ٻٔٴض حٿ٘ڄْ 
نخّ ٓض ٍٻ٬خص ٳِ حٍر٪ ٓـيحص ٿڄٌص ارَحىْڂ ٳٸخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ رخٿ

حٿٸَحءس حًٕٿَ ػڂ  حءس ػڂ ٍٻ٪ نلٌح ڃڄخ ٷخځ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳٸَأ ىًڅٻزَ ػڂ ٷَأ ٳؤ٣خٽ حٿٸَ
ٍٻ٪ نلٌح ڃڄخ ٷخځ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳٸَأ ىًڅ حٿٸَحءس حٿؼخنْش ػڂ ٍٻ٪ نلٌح ڃڄخ ٷخځ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو 

ي ٿْْ ٳْيخ ٍٻ٬ش اٙ ٳخنليٍ ٿڀٔـٌى ٳٔـي ٓـيطْن ػڂ ٷخځ ٳَٻ٪ ػٚع ٍٻ٬خص ٷزپ أڅ ّٔـ
و ًطؤهَص حٿظِ ٷزڀيخ أ٣ٌٽ ڃن حٿظِ ر٬يىخ اٙ أڅ ٍٻ٫ٌو نلٌ ڃن ٷْخڃو ػڂ طؤهَ ٳِ ٛٚط

حٿٜٴٌٱ ڃ٬و ػڂ طٸيځ ٳٸخځ ٳِ ڃٸخڃو ًطٸيڃض حٿٜٴٌٱ ٳٸ٠َ حٿٜٚس ًٷي ٣ڀ٬ض حٿ٘ڄْ 
ص ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ اڅ حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ آّظخڅ ڃن آّخص حهلل ٫ِ ًؿپ ًانيڄخ ٙ ّنټٔٴخڅ ٿڄٌ

رَ٘ ٳبًح ٍأّظڂ ْٗجخ ڃن ًٿٺ ٳٜڀٌح كظَ طنـڀِ انو ٿْْ ڃن ِٗء ط٫ٌيًنو اٙ ٷي ٍأّظو ٳِ 
ه ًٿٸي ؿِء رخٿنخٍ ٳٌٿٺ كْن ٍأّظڄٌنِ طؤهَص ڃوخٳش أڅ ّْٜزنِ ڃن ٿٴليخ ٛٚطِ ىٌ

كظَ ٷڀض أُ ٍد ًأنخ ٳْيڂ ًٍأّض ٳْيخ ٛخكذ حٿڄلـن ّـَ ٷٜزو ٳِ حٿنخٍ ٻخڅ َّٔٵ 
ٷخٽ انڄخ ط٬ڀٶ رڄلـنِ ًاڅ ٯٴپ ٫نو ًىذ رو ًكظَ ٍأّض ٳْيخ  حٿلخؽ رڄلـنو ٳبڅ ٳ٤ن رو

ًٿڂ طظَٻيخ طؤٻپ ڃن ه٘خٕ حٍٕٝ كظَ ڃخطض ٛخكزش حٿيَس حٿظِ ٍر٤ظيخ ٳڀڂ ط٬٤ڄيخ 
ؿ٫ٌخ ًؿِء رخٿـنش ٳٌٿٺ كْن ٍأّظڄٌنِ طٸيڃض كظَ ٷڄض ٳِ ڃٸخڃِ ٳڄيىص ّيُ ًأنخ أٍّي 

 أٳ٬پ.أڅ أطنخًٽ ڃن ػڄَىخ ٿظن٨ًَح اٿْو ػڂ ريح ٿِ أڅ ٙ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ= - 
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ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ ًىٌ ّوزَ ٫ن كـش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤڃَنخ -
 ر٬ي ڃخ ٣ٴنخ أڅ نلپ ٷخٽ ًاًح أٍىطڂ أڅ طن٤ڀٸٌح اٿَ ڃنَ ٳؤىڀٌح ٳؤىڀڀنخ ڃن حٿز٤لخء.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَح كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ّٸٌٽ=

ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّڃِ ٫ڀَ ٍحكڀظو ٌّځ حٿنلَ ّٸٌٽ ٿنخ هًٌح ڃنخٓټټڂ ٳبنِ -
 ٙ أىٍُ ٿ٬ڀِ أڅ ٙ أكؾ ر٬ي كـظِ ىٌه.

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ٤٫خء - 
ٗييص حٿٜٚس ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌّځ ٫ْي ٳزيأ رخٿٜٚس ٷزپ حٿو٤زش رَْٰ -

أًحڅ ًٙ اٷخڃش ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿٜٚس ٷخځ ڃظٌٻجخ ٫ڀَ رٚٽ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ٦٫ًً حٿنخّ 
ًًٻَىڂ ًكؼيڂ ٫ڀَ ٣خ٫ظو ػڂ ڃ٠َ اٿَ حٿنٔخء ًڃ٬و رٚٽ ٳؤڃَىن رظٸٌٍ حهلل ٨٫ًًين 

ڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ًكؼين ٫ڀَ ٣خ٫ظو ػڂ ٷخٽ طٜيٷن ٳبڅ أٻؼَٻن ك٤ذ ؿينڂ ٳٸخٿض ًك
حٿنٔخء ٓٴ٬خء حٿويّن ٿڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٕنټن طټؼَڅ حٿ٘ټخس ًطټٴَڅ حڃَأس ڃن ٓٴڀش 

حٿ٬َْ٘ ٳـ٬ڀن ّن٫ِن كڀْين ًٷٚثيىن ًٷ٣َظين ًهٌحطْڄين ًّٸٌٳن رو ٳِ ػٌد رٚٽ 
 ّظٜيٷن رو.

كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ  كيػنخ ٫زي حهلل - 
 رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

 ٗييص ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٫ْي ٳزيأ رخٿٜٚس ٷزپ حٿو٤زش ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنٌرق حٿزٸَس ٫ن ٓز٪ ن٘ظَٹ ٳْيخ.ٻنخ نظڄظ٪ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-
لَْ ٫ن حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّ - 

 =رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٸظپ ِٗء ڃن حٿيًحد ٛزَح.-
ّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ؿَ - 

 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
 نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ن حٿٌٓڂ ٳِ حٿٌؿو ًحٿ٠َد ٳِ حٿٌؿو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫زي حهلل رن ٫زْي رن ٫ڄَْ  - 

٪ آٻڀيخ ٷخٽ ن٬ڂ أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن أرِ ٫ڄخٍ أهزَه ٷخٽ ٓؤٿض ؿخرَح ٳٸڀض حٿ٠ز
 ٷخٽ ٷڀض أْٛي ىِ ٷخٽ ن٬ڂ ٷڀض أٓڄ٬ض ًحٹ ڃن نزِ حهلل ٷخٽ ن٬ڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن  - 
 ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن حٿلٔن ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ْو ُكخځ ٷي ٧ڀپ ٫ڀْو ٳٸخٽ ڃخ ىٌح ٷخٿٌح ٛخثڂ ٷخٽ ٿْْ ڃن ٻخڅ ٳِ ٓٴَ ٳَأٍ ٍؿٚ ٫ڀ-
 حٿزَ حٿْٜخځ أً حٿزَ حٿٜخثڂ ٳِ حٿٔٴَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ف ٫ًزي حٿٌىخد حٿوٴخٱ كيػنخ ى٘خځ ٫ن  - 
 ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫زْي حهلل رن ڃٸٔڂ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
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 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷڄنخ ڃ٬و ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انيخ ڃَص رنخ ؿنخُس ٳٸخځ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل-
 ؿنخُس ّيٌىُ ٷخٽ اڅ حٿڄٌص ٳ٩ِ ٳبًح ٍأّظڂ حٿـنخُس ٳٸٌڃٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿن٠َ رن أنْ  - 
 ٫ن رَْ٘ رن نيْٺ ٫ن أرِ ىََّس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ٬ڄٍَ ڃَْحع ٕىڀيخ أً ؿخثِس ٕىڀيخ.حٿ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ حرن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٤٫خء ٫ن  - 

 ؿخر٫َن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه ڃؼڀو ٻٌح ٷخٽ ّلَْ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ؿ٬ٴَ كيػنِ أرِ ٷخٽ= - 
رن ٫ڄٺ حٿلٔن رن ڃلڄي ٫ن ٯٔپ حٿـنخرش ٳٸڀض ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٿِ ؿخرَ ٷخٽ ٓؤٿنِ ح-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜذ رْيّو ٫ڀَ ٍأٓو ػٚػخ ٳٸخٽ انِ ٻؼَْ حٿ٬َ٘ ٳٸڀض ڃو ّخ حرن أهِ 
 ٻخڅ ٬َٗ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻؼَ ڃن ٬َٗٹ ًأ٣ْذ.

خرَ رن ٫زي حهلل أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ؿ٬ٴَ كيػنِ أرِ ٫ن ؿ - 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ=

ٳِ ه٤زظو ر٬ي حٿظ٘يي أڅ أكٔن حٿليّغ ٻظخد حهلل ٫ِ ًؿپ ًأكٔن حٿييُ ىيُ ڃلڄي ٷخٽ -
ّلَْ ًٙ أ٫ڀڄو اٙ ٷخٽ ًَٗ حٕڃٌٍ ڃليػخطيخ ًٻخڅ اًح ًٻَ حٿٔخ٫ش أ٫ڀَ ريخ ٌٛطو ًحٗظي 

حٿٔخ٫ش ٻيخطْن ًأًڃؤ ًٛٲ ّلَْ رخٿٔزخرش ٯ٠زو ٻؤنو ڃنٌٍ ؿْٖ ػڂ ّٸٌٽ ر٬ؼض أنخ ً
 ًحٿ٤ٌَٓ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ڃ٬َٔ كيػنِ ڃلخٍد ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ ٻخڅ ٿِ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىّن ٳٸ٠خنِ -

 ًُحىنِ ًٻخڅ ٳِ حٿڄٔـي ٳٸخٽ ٿِ ٛپ ٍٻ٬ظْن.
يػنخ ّلَْ ٫ن حرن ؿَّؾ كيػنخ ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخص حٿٌْځ ٫زي هلل ٛخٿق أٛلڄو ٳٸٌڃٌح ٳٜڀٌح ٫ڀْو -

 ٳٸخځ ٳؤڃنخ ٳٜڀَ ٫ڀْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ؿَّؾ كيػنخ ٤٫خء ٫ن ؿخرَ ٫ن حٿنزِ  - 

 ڀڂ ٷخٽ=ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
أٯڀٶ رخرٺ ًحًٻَ حٓڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳبڅ حٿ٤ْ٘خڅ ٙ ّٴظق رخرخ ڃٰڀٸخ ًح٣ٴت ڃٜزخكٺ ًحًٻَ -

حٓڂ حهلل ًهڄَ انخءٹ ًٿٌ ر٬ٌى ط٬َٟو ٫ڀْو ًحًٻَ حٓڂ حهلل ًأًٹ ٓٸخءٹ ًحًٻَ حٓڂ حهلل 
 ٫ِ ًؿپ.

ض ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ ٓڄ٬ - 
 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّڃِ ٌّځ حٿنلَ ٟلَ ًكيه ًأڃخ ر٬ي ًٿٺ ٳز٬ي -
 ًُحٽ حٿ٘ڄْ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنِ ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل - 
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حٿ٬يً ٻخنٌح رْنو ًرْن  أنو ٛڀَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿوٌٱ ًًٻَ أڅ-
حٿٸزڀش ًأنخ ٛٴٴنخ هڀٴو ٛٴْن ٳټزَ ًٻزَنخ ڃ٬و ؿڄ٬ْخ ػڂ ٍٻ٪ ًٍٻ٬نخ ڃ٬و ؿڄ٬ْخ ٳڀڄخ ٍٳ٪ 

ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ ٓـي ًٓـي ڃ٬و حٿٜٲ حٿٌُ ّڀْو ًٷخځ حٿٜٲ حٿڄئهَ ٳِ نلَ حٿ٬يً ٳڀڄخ 
َ حٿٜٲ حٿٌُ ّڀْو حنليٍ حٿٜٲ حٿڄئهَ رخٿٔـٌى ػڂ طٸيځ حٿٜٲ حٿڄئهٷخٽ ًٷخځ ڃ٬و 

ٳڀڄخ  ًطؤهَ حٿٜٲ حٿڄٸيځ ٳَٻ٪ ًٍٻ٬نخ ڃ٬و ؿڄ٬ْخ ػڂ ٓـي ًٓـي ڃ٬و حٿٜٲ حٿٌُ ّڀْو
ٓـي حٿٜٲ حٿٌُ ّڀْو ًؿڀْ حنليٍ حٿٜٲ حٿڄئهَ رخٿٔـٌى ػڂ ٓڀڂ ًٓڀڄنخ ؿڄ٬ْخ ٷخٽ 

 ؿخرَ ٻڄخ ّٴ٬پ كَٓټڂ ىئٙء رؤڃَحثيڂ.
أنو ٓڄ٪ ؿخرَح  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ - 

 ّٸٌٽ=
 ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍڃَ حٿـڄَس رلَٜ حٿوٌٱ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ٓڀْڂ رن كْخڅ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃْنخء ٓڄ٬ض  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
لڄخٍ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ حٿؼڄَس كظَ ط٘ٸق ٷڀض ڃظَ ط٘ٸق ٷخٽ ط-

 أً طٜٴخٍ ًّئٻپ ڃنيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٓڄ٬ض ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
 حٓظؤًنض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃن ىٌح ٳٸڀض أنخ ٳٸخٽ أنخ أنخ ٻؤنو ٻَه ًٿٺ.-
ٴَ كيػنِ أرِ ٷخٽ أطْنخ ؿخرَ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ؿ٬ - 

 ًىٌ ٳِ رنِ ٓڀڄش ٳٔؤٿنو ٫ن كـش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳليػنخ=
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃټغ رخٿڄيّنش طٔ٪ ٓنْن ٿڂ ّلؾ ػڂ أًڅ ٳِ حٿنخّ أڅ -

ڂ ّڀظڄْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كخؽ ىٌح حٿ٬خځ ٷخٽ ٳنِٽ حٿڄيّنش رَ٘ ٻؼَْ ٻڀي
ّؤطڂ رٌَٓٽ حهلل ًّٴ٬پ ڃؼپ ڃخ ّٴ٬پ ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬َ٘ رٸْن ڃن 
ًُ حٿٸ٬يس ًهَؿنخ ڃ٬و كظَ أطَ ًح حٿلڀْٴش نٴٔض أٓڄخء رنض ٫ڄْْ رڄلڄي رن أرِ رټَ 

ٳؤٍٓڀض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻْٲ أٛن٪ ٷخٽ حٯظٔڀِ ػڂ حٓظٌٳَُ رؼٌد ػڂ 
پ ؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ اًح حٓظٌص رو نخٷظو ٫ڀَ حٿزْيحء أىأىڀِ ٳوَ

رخٿظٌكْي ٿزْٺ حهلل ٿزْٺ ٙ َّٗٺ ٿٺ ٿزْٺ اڅ حٿلڄي ًحٿن٬ڄش ٿٺ ًحٿڄڀٺ ٙ َّٗٺ ٿٺ ًٿزَ 
حٿنخّ ًحٿنخّ ِّّيًڅ ًح حٿڄ٬خٍؽ ًنلٌه ڃن حٿټٚځ ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔڄ٪ ٳڀڂ 

رَُٜ ًرْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٍحٻذ  ّٸپ ٿيڂ ْٗجخ ٳن٨َص ڃي
ًٿٺ ٫ًن ّڄْنو ڃؼپ ًٿٺ ٫ًن ٗڄخٿو ڃؼپ ًٿٺ ٷخٽ ؿخرَ ًٌٍٓٽ حهلل  ًڃخٕ ڃن هڀٴو ڃؼپ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن أ٧يَنخ ٫ڀْو ّنِٽ حٿٸَآڅ ًىٌ ٬َّٱ طؤًّڀو ًڃخ ٫ڄپ رو ڃن ِٗء 
٬زش ٳخٓظڀڂ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڄڀنخ رو ٳوَؿنخ ٙ ننٌُ اٙ حٿلؾ كظَ أطْنخ حٿټ

َ أٍر٬ش كظَ اًح ٳَ٭ ٫ڄي اٿَ ڃٸخځ ارَحىْڂ ٳٜڀَ هڀٴو حٿلـَ حٌٕٓى ػڂ ٍڃپ ػٚػش ًڃ٘
ٍٻ٬ظْن ػڂ ٷَأ ًحطوًٌح ڃن ڃٸخځ ارَحىْڂ ڃٜڀَ ٷخٽ أرِ ٷخٽ أرٌ ٫زي حهلل ٬ّنِ ؿ٬ٴَ ٳٸَأ 

اٿَ حٿٜٴخ ػڂ ٷَأ اڅ حٿٜٴخ  ٳْيخ رخٿظٌكْي ًٷپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ ػڂ حٓظڀڂ حٿلـَ ًهَؽ
حهلل رو ٳَٷَ ٫ڀَ حٿٜٴخ كظَ اًح ن٨َ اٿَ حٿزْض  ًحٿڄًَس ڃن ٬ٗخثَ حهلل ػڂ ٷخٽ نزيأ رڄخ ريأ
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ٻزَ ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي ًىٌ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ ٙ اٿو 
ٍؿ٪ اٿَ ىٌح حٿټٚځ ػڂ  اٙ حهلل أنـِ ٫ًيه ًٛيٵ ٫زيه ًٯڀذ حٕكِحد ًكيه ػڂ ى٫خ ػڂ

٬ٛي ڃَ٘ كظَ أطَ حٿڄًَس ٳَٷَ  نِٽ كظَ اًح حنٜزض ٷيڃخه ٳِ حٿٌحىُ ٍڃپ كظَ اًح
٫ڀْيخ كظَ ن٨َ اٿَ حٿزْض ٳٸخٽ ٫ڀْيخ ٻڄخ ٷخٽ ٫ڀَ حٿٜٴخ ٳڀڄخ ٻخڅ حٿٔخر٪ ٫ني حٿڄًَس ٷخٽ 

ٳڄن ٿڂ ّخ أّيخ حٿنخّ انِ ٿٌ حٓظٸزڀض ڃن أڃَُ ڃخ حٓظيرَص ٿڂ أٓٶ حٿييُ ًٿـ٬ڀظيخ ٫ڄَس 
ڃخٿٺ رن ؿ٬٘ڂ ًىٌ  ّټن ڃ٬و ىيُ ٳڀْلڀپ ًٿْـ٬ڀيخ ٫ڄَس ٳلپ حٿنخّ ٻڀيڂ ٳٸخٽ َٓحٷش رن

ٳِ أٓٴپ حٿڄًَس ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٿ٬خڃنخ ىٌح أځ ٿٖري ٳ٘زٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
أٛخر٬و ٳٸخٽ ٿٖري ػٚع ڃَحص ػڂ ٷخٽ ىهڀض حٿ٬ڄَس ٳِ حٿلؾ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ ًٷيځ ٫ڀِ 

خ ٳبًح ٳخ٣ڄش حٿْڄن ٳٸيځ رييُ ًٓخٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬و ڃن حٿڄيّنش ىيّڃن 
ٿزٔض ػْخريخ ٛزْٰخ ًحٻظلڀض ٳؤنټَ ًٿٺ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ٫نو ٍِٟ حهلل ٫نيخ ٷي كڀض ً

٫ڀْيخ ٳٸخٿض أڃَنِ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٫ڀِ رخٿټٌٳش ٷخٽ ؿ٬ٴَ ٷخٽ 
ٌّٻَه ؿخرَ ٳٌىزض ڃلَٗخ حٓظٴظِ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أرِ ىٌح حٿلَٱ ٿڂ 

حٿٌُ ًٻَص ٳخ٣ڄش ٷڀض اڅ ٳخ٣ڄش ٿزٔض ػْخريخ ٛزْٰخ ًحٻظلڀض ًٷخٿض أڃَنِ رو أرِ ٷخٽ 
ٛيٷض ٛيٷض ٛيٷض أنخ أڃَطيخ رو ٷخٽ ؿخرَ ًٷخٽ ٿ٬ڀِ رڂ أىڀڀض ٷخٽ ٷڀض حٿڀيڂ انِ أىپ 

 طلپ ٷخٽ ٳټخنض ؿڄخ٫ش حٿييُ حٿٌُ أطَ رو رڄخ أىپ رو ٌٍٓٿٺ ٷخٽ ًڃ٬ِ حٿييُ ٷخٽ ٳٚ
ْڄن ًحٿٌُ أطَ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخثش ٳنلَ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ڃن حٿ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه ػٚػش ًٓظْن ػڂ أ٤٫َ ٫ڀْخ ٳنلَ ڃخ ٯزَ؟؟ ًأَٗٻو ٳِ 
ڄيخ ًَٗرخ ڃن ڃَٷيخ ػڂ ٷخٽ ىيّو ػڂ أڃَ ڃن ٻپ رينش رز٬٠ش ٳـ٬ڀض ٳِ ٷيٍ ٳؤٻٚ ڃن ٿل

نَ ٻڀيخ ڃنلَ ًًٷٲ ر٬َٳش ٳٸخٽ ًٷٴض ىينخ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي نلَص ىينخ ًڃ
 ٫ًَٳش ٻڀيخ ڃٌٷٲ ًًٷٲ رخٿڄِىٿٴش ٳٸخٽ ٷي ًٷٴض ىينخ ًحٿڄِىٿٴش ٻڀيخ ڃٌٷٲ.

َكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن هؼْڂ ٫ن ٫زي حٿ - 
 رن ػخرض ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿټ٬ذ رن ٫ـَس أ٫خًٹ حهلل ڃن اڃخٍس حٿٔٴيخء ٷخٽ ًڃخ -
اڃخٍس حٿٔٴيخء ٷخٽ أڃَحء ّټٌنٌڅ ر٬يُ ٙ ّٸظيًڅ رييِّ ًٙ ّٔظنٌڅ رٔنظِ ٳڄن ٛيٷيڂ 

٫ڀَ كٌِٟ ًڃن ٿڂ رټٌريڂ ًأ٫خنيڂ ٫ڀَ ٧ڀڄيڂ ٳؤًٿجٺ ٿٌْٔح ڃنِ ًٿٔض ڃنيڂ ًٙ َّىًح 
يڂ ًَْٓىًح ٫ڀَ كٌِٟ ّخ ٻ٬ذ ٬ّنيڂ ٫ڀَ ٧ڀڄيڂ ٳؤإٿجٺ ڃنِ ًأنخ ڃن ّٜيٷيڂ رټٌريڂ ًٿڂ

رن ٫ـَس حٿٌٜځ ؿنش ًحٿٜيٷش ط٤ٴِء حٿو٤ْجش ًحٿٜٚس ٷَرخڅ أً ٷخٽ رَىخڅ ّخ ٻ٬ذ رن 
٫ـَس انو ٙ ّيهپ حٿڀـنش ٿلڂ نزض ڃن ٓلض حٿنخٍ أًٿَ رو ّخ ٻ٬ذ رن ٫ـَس حٿنخّ ٯخىّخڅ 

 ظخ٩ نٴٔو ٳڄ٬ظٸيخ ًرخث٪ نٴٔو ٳڄٌرٸيخ.ٳڄز
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٫ًزي حٿَُحٵ ٷخٙ كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ  - 

 أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ ڃن ٛخكذ ارپ ٙ ّٴ٬پ ٳْيخ كٸيخ اٙ -

ش أٻؼَ ڃخ ٻخنض ٷ٢ ًأٷ٬ي ٿيخ رٸخ٩ ٷَٷَ طٔظن ٫ڀْو رٸٌحثڄيخ ًأهٴخٳيخ ًٙ ؿخءص ٌّځ حٿٸْخڃ
ٛخكذ رٸَ ٙ ّٴ٬پ ٳْيخ كٸيخ اٙ ؿخءص ٌّځ حٿٸْخڃش أٻؼَ ڃخ ٻخنض ًأٷ٬ي ٿيخ رٸخ٩ ٷَٷَ 

طن٤لو رٸًَنيخ ًط٤ئه رٸٌحثڄيخ ًٙ ٛخكذ ٯنڂ ٙ ّٴ٬پ ٳْيخ كٸيخ اٙ ؿخءص ٌّځ حٿٸْخڃش 
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ٸخ٩ ٷَٷَ طن٤لو رٸًَنيخ ًط٤ئه رؤ٧ٚٳيخ ٿْْ ٳْيخ ؿڄخه ًٙ أٻؼَ ڃخ ٻخنض ًأٷ٬ي ٿيخ ر
ٷَنيخ ًٙ ٛخكذ ٻنِ ٙ ّٴ٬پ ٳْو كٸو اٙ ؿخء ٻنِه ٌّځ حٿٸْخڃش ٗـخ٫خ أٷ٩َ ّظز٬و  ڃنټَٔ

ٳخٯَح ٳخه ٳبًح أطخه ٳَ ڃنو ٳْنخىّو ٍرو هٌ ٻنِٹ حٿٌُ هزؤطو ٳؤنخ ٫نو أٯنَ ڃنٺ ٳبًح ٍأٍ أنو 
ٳٸ٠ڄيخ ٷ٠ڂ حٿٴلپ ٷخٽ أرٌ حٿِرَْ ًٓڄ٬ض ٫زْي رن ٫ڄَْ ٷخٽ ٙ ري ٿو ڃنو ٓڀٺ ّيه ٳِ ٳْو 

حهلل ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ٳِ كيّؼو ٷخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ كٶ حٗرپ ٷخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ 
كڀزيخ ٫ڀَ حٿڄخء ًا٫خٍس ىٿٌىخ ًا٫خٍس ٳلڀيخ ًڃنْلظيخ ًكڄپ ٫ڀْيخ ٳِ ٓزْپ حهلل ٷخٽ ٫زي 

ٵ ٳْو ٷخٽ أرٌ حٿِرَْ ٓڄ٬ض ٫زْي رن ٫ڄَْ ّٸٌٽ حٿَُحٵ ٳْيخ ٻڀيخ ًٷ٬ي ٿيخ ًٷخٽ ٫زي حٿَُح
 َ حٕنٜخٍُ ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ ڃؼپ ٷٌٽ ٫زْي رن ٫ڄَْ.ىٌح حٿٸٌٽ ػڂ ٓؤٿنخ ؿخر

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أنزؤنخ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪  - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

 ن حٿٰ٘خٍ.نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
٣ڀٸض هخٿظِ ٳؤٍحىص أڅ طـي نوڀيخ ٳِؿَىخ ٍؿپ أڅ طوَؽ ٳؤطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ٳٸخٽ رڀَ ٳـيُ نوڀٺ ٳبنٺ ٫َٔ أڅ طٜيٷِ أً طٴ٬ڀِ ڃ٬ًَٳخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ف ًًٍف أنزؤنخ حرن ؿَّؾ  - 

 أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ٻظذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٻپ ر٤ن ٫ٸٌٿش ػڂ أنو ٻظذ انو ٙ ّلپ أڅ ّظٌحٿَ -

 ڃٌٿَ ٍؿپ ڃٔڀڂ رَْٰ اًنو ٷخٽ ًٍف ّظٌٿَ.
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ كيػ - 

 أنو ٓڄ٬و ّٸٌٽ=
 ٻنخ نزْ٪ َٓحٍّنخ أڃيخص أًٙىنخ ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْنخ كِ ًٙ ٍَّ رٌٿٺ رؤٓخ.-
رَْ أنو ٓڄ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِ - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
 ٍؿڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ڃن أٓڀڂ ًٍؿٚ ڃن حٿْيٌى ًحڃَأس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫زي حهلل رن  - 

 حهلل ّٸٌٽ= ٫زْيرن ٫ڄَْ أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن أرِ ٫ڄخٍ أهزَه أڅ ؿخرَ رن ٫زي
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٸظپ ِٗء ڃن حٿيًحد ٛزَح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫زي حهلل رن ٫زْي  - 

 رن ٫ڄَْ أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن أرِ ٫ڄخٍ أهزَه ٷخٽ=
ٷڀض آٻڀيخ ٷخٽ ن٬ڂ ٷڀض أْٛي ىِ ٷخٽ ن٬ڂ  ٓؤٿض ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ ٫ن حٿ٠ز٪-

 ٷڀض ٓڄ٬ض ًحٹ ڃن نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو  - 

 ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
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هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿلڄخٍ أٻڀنخ ُڃن هْزَ حٿوْپ ًكڄَ حٿٌكٖ ًنيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-
 حٕىڀِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ ٫ن  - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّٔؤٿٌنِ ٫ن حٿٔخ٫ش ًانڄخ ٫ڀڄيخ ٫ني حهلل ًأٷٔڂ -
 ّؤطِ ٫ڀْيخ ڃخثش ٓنش. رخهلل ڃخ ٫ڀَ حٍٕٝ ڃن نٴْ ڃنٴٌٓش حٿٌْځ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ًأهزَنِ أرٌ حٿِرَْ  - 
 أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طڄٖ ٳِ ن٬پ ًحكيس ًٙ طلظذ ٳِ اُحٍ ًحكي ًٙ -
 يٍ ٍؿڀْٺ ٫ڀَ حٕهٍَ اًح حٓظڀٸْض.طؤٻپ ر٘ڄخٿٺ ًٙ ط٘ظڄپ حٿٜڄخء ًٙ ط٠٪ اك

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ًڃلڄي رن رټَ أهزَنِ حرن  - 
 ؿَّؾ أهزَنِ ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

 ٷَد ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هزِ ًٿلڂ ػڂ ى٫خ رٌٌٟء ٳظٌٟؤ ػڂ ٛڀَ حٿ٨يَ ػڂ-
ى٫خ رٴ٠پ ٬٣خڃو ٳؤٻپ ػڂ ٷخځ اٿَ حٿٜٚس ًٿڂ ّظٌٟؤ ػڂ ىهڀض ڃ٪ ٫ڄَ ٳ٬ٌٟض ٿو ىينخ 

ؿٴنش ًٷخٽ حرن رټَ أڃخڃنخ ؿٴنش ٳْيخ هزِ ًٿلڂ ًىينخ ؿٴنش ٳْيخ هزِ ًٿلڂ ٳؤٻپ ٫ڄَ ػڂ ٷخځ 
 .ّظٌٟؤاٿَ حٿٜٚس ًٿڂ 

ڃلڄي رن ٫ٸْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ڃن طڄخځ حٿٜٚس اٷخڃش حٿٜٲ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٿْغ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن  - 

 ؿخرَ ٷخٽ=
أٓو ػٰخڃش ر٠ْخء ٳٸخٽ أطِ رؤرِ ٷلخٳش اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿٴظق ٻؤڅ ٍ-

 ٯًَْه ًؿنزٌه حٿٌٔحى.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن هؼْڂ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن  - 

 ؿخرَ ٷخٽ=
ڃټغ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄټش ٫َ٘ ٓنْن ّظز٪ حٿنخّ ٳِ ڃنخُٿيڂ ر٬ټخ٥ -

نَٜنِ كظَ أرڀٮ ٍٓخٿش ٍرِ ًٿو حٿـنش ًڃـنش ًٳِ حٿڄٌحٓڂ رڄنَ ّٸٌٽ ڃن ّئًّنِ ڃن ّ
كظَ أڅ حٿَؿپ ٿْوَؽ ڃن حٿْڄن أً ڃن ڃ٠َ ٻٌح ٷخٽ ٳْؤطْو ٷٌڃو ٳْٸٌٿٌڅ حكٌٍ ٯٚځ 

ٷَّٖ ٙ ّٴظنٺ ًّڄِ٘ رْن ٍؿخٿيڂ ًىڂ ًَّْ٘څ اٿْو رخٕٛخر٪ كظَ ر٬ؼنخ حهلل اٿْو ڃن ّؼَد 
ڀذ اٿَ أىڀو ٳْٔڀڄٌڅ ٳآًّنخه ًَٛيٷنخه ٳْوَؽ حٿَؿپ ڃنخ ٳْئڃن رو ًّٸَثو حٿٸَآڅ ٳْنٸ

نٜخٍ اٙ ًٳْيخ ٍى٢ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٨ّيًَڅ حٗٓٚځ ػڂ ربٓٚڃو كظَ ٿڂ ّزٶ ىحٍ ڃن ىًٍ حٕ
حثظڄًَح ؿڄ٬ْخ ٳٸڀنخ كظَ ڃظَ نظَٹ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤َّى ٳِ ؿزخٽ ڃټش 

 ًّوخٱ ٳَكپ اٿْو ڃنخ ٓز٬ٌڅ ٍؿٚ كظَ ٷيڃٌح ٫ڀْو ٳِ حٿڄٌٓڂ ٳٌح٫ينخه ٬ٗذ حٿ٬ٸزش
ٽ حهلل نزخ٬ّٺ ٷخٽ طزخ٬ٌّنِ ٫ڀَ ٳخؿظڄ٬نخ ٫ڀْو ڃن ٍؿپ ًٍؿڀْن كظَ طٌحٳْنخ ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓ

حٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ٳِ حٿن٘خ١ ًحٿټٔپ ًحٿنٴٸش ٳِ حٿ٬َٔ ًحٿَْٔ ٫ًڀَ حٕڃَ رخٿڄ٬ًَٱ ًحٿنيِ 
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٫ن حٿڄنټَ ًأڅ طٸٌٿٌح ٳِ حهلل ٙ طوخٳٌڅ ٳِ حهلل ٿٌڃش ٙثڂ ٫ًڀَ أڅ طنًَٜنِ ٳظڄن٬ٌنِ اًح 
حٿـنش ٷخٽ ٳٸڄنخ اٿْو ٳزخ٬ّنخه ٫ڀْټڂ ڃڄخ طڄن٬ٌڅ ڃنو أنٴٔټڂ ًأًُحؿټڂ ًأرنخءٻڂ ًٿټڂ  ٷيڃض

ًأهٌ رْيه أ٬ٓي رن ٍُحٍس ًىٌ ڃن أَٰٛىڂ ٳٸخٽ ًٍّيح ّخ أىپ ّؼَد ٳبنخ ٿڂ ن٠َد أٻزخى 
حٗرپ اٙ ًنلن ن٬ڀڂ أنو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأڅ اهَحؿو حٿٌْځ ڃٴخٍٷش حٿ٬َد 

أؿَٻڂ ٫ڀَ حهلل ْخٍٻڂ ًأڅ ط٠٬ټڂ حٿٌْٔٱ ٳبڃخ أنظڂ ٷٌځ طٜزًَڅ ٫ڀَ ًٿٺ ًٻخٳش ًٷظپ ه
ًاڃخ أنظڂ ٷٌځ طوخٳٌڅ ڃن أنٴٔټڂ ؿزْنش ٳزْنٌح ًٿٺ ٳيٌ ٫ٌٍ ٿټڂ ٫ني حهلل ٷخٿٌح حڃ٢ ٫نخ ّخ 
أ٬ٓي ٳٌحهلل ٙ ني٩ ىٌه حٿز٬ْش أريح ًٙ نٔڀزيخ أريح ٷخٽ ٳٸڄنخ اٿْو ٳزخ٬ّنخه ٳؤهٌ ٫ڀْنخ ١ًَٗ 

 ًٿٺ حٿـنش. ٤٬ًّْنخ ٫ڀَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىحًى رن ڃيَحڅ كيػنخ ىحًى ٬ّنِ حٿ٤٬خٍ ٫ن حرن هؼْڂ  - 

٫ن أرِ حٿِرَْ ڃلڄي رن ڃٔڀڂ أنو كيػو ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٿزغ ٫َ٘ ٓنْن ٳٌٻَ حٿليّغ ًٷخٽ=

ًٷخٽ ڃٴخٍٷش حٿ٬َد ٷخٽ طوخٳٌڅ ڃن  كظَ أڅ حٿَؿپ ٿَْكپ ٟخكْش ڃن ڃ٠َ ًڃن حٿْڄن-
 أنٴٔټڂ هْٴش ًٷخٽ ٳِ حٿز٬ْش ٙ نٔظٸْڀيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ كيػنخ ّلَْ رن ٓڀْڂ ٫ن حرن هؼْڂ ٫ن  - 
أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿزغ ٫َ٘ ٓنْن ٳٌٻَ 

 حٿليّغ اٙ أنو ٷخٽ=
كظَ أڅ حٿَؿپ َّكپ ڃن ڃ٠َ ًڃن حٿْڄن ًٷخٽ ڃٴخٍٷش حٿ٬َد ًٷخٽ ٳِ ٻٚځ أ٬ٓي -

 طوخٳٌڅ ڃن أنٴٔټڂ هْٴش ًٷخٽ ٳِ حٿز٬ْش ٙ نٔظٸڀْيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حٿؼٌٍُ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٫زي حهلل ٷخٽ=
ًٓڂ ٳِ ًؿيو ّيهن ڃنوَحه ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل  ڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رلڄخٍ ٷي-

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٳ٬پ ىٌح ٙ ّٔڄن أكي حٿٌؿو ٙ ٠َّرن أكي حٿٌؿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ ٓڄ٬ض  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ّؤٻڀو ًٷخٽ انِ ٙ أىٍُ ٿ٬ڀو ڃن حٿٸًَڅ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٠ذ ٳؤرَ أڅ -

 حٿظِ ڃٔوض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ىحًى رن ٷْْ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٸٔڂ أنو  - 

 ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اّخٻڂ ًحٿ٨ڀڂ ٳبڅ حٿ٨ڀڂ ٧ڀڄخص ٌّځ حٿٸْخڃش ًحطٸٌح حٿ٘ق -

 ٘ق أىڀٺ ڃن ٻخڅ ٷزڀټڂ كڄڀيڂ ٫ڀَ أڅ ٓٴټٌح ىڃخءىڂ ًحٓظلڀٌح ڃلخٍڃيڂ.ٳبڅ حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن  - 

 ؿخرَ
أڅ ٍؿٚ ڃن أٓڀڂ ؿخء اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخ٫ظَٱ رخٿِنخ ٳؤ٫َٝ ٫نو ػڂ -

نٴٔو أٍر٪ ڃَحص ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ح٫ظَٱ ٳؤ٫َٝ ٫نو كظَ ٗيي ٫ڀَ
أرٺ ؿنٌڅ ٷخٽ ٙ ٷخٽ أكٜنض ٷخٽ ن٬ڂ ٳؤڃَ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَؿڂ رخٿڄٜڀَ 



  

 

 

Page 459 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

ٳؤىٍٹ ٳَؿڂ كظَ ڃخص ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَْح ٳڀڄخ أًٿٸظو حٿلـخٍس ٳَ 
 .ًٿڂ ّٜپ ٫ڀْو

يػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٫ټَڃش ٬ّنِ حرن ٫ڄخٍ ٫ن ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 
 رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ هْزَ أٛخد حٿنخّ ڃـخ٫ش ٳؤهًٌح حٿلڄَ حٕنْٔش ٳٌرلٌىخ ًڃڀئًح ڃنيخ حٿٸيًٍ -
ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزڀٮ ًٿٺ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ؿخرَ ٳؤڃَنخ ٌٍٓ

ٳټٴؤنخ حٿٸيًٍ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ْٓؤطْټڂ رَُٵ ىٌ أكپ ٿټڂ ڃن ًح ًأ٣ْذ ڃن ًح ٷخٽ 
ٌ حٿٸيًٍ ًىِ طٰڀِ ٳلَځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃجٌ حٿلڄَ حٗنْٔش ٳټٴؤنخ ٌّڃج

ش ًحٿوڀٔش ًٿلٌځ حٿزٰخٽ ًٻپ ًُ نخد ڃن حٿٔزخ٩ ًٻپ ًُ ڃوڀذ ڃن حٿ٤ٌٍْ ًكَځ حٿڄـؼڄ
 .ًحٿنيزش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ًأرٌ حٿن٠َ كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 
 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حنظيذ نيزش ٳڀْْ ڃنخ.-
رِ حٿِرَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ًأرٌ حٿن٠َ كيػنخ ُىَْ ٫ن أ - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٿڂ ّـي ن٬ڀْن ٳڀْڀزْ هٴْن ًڃن ٿڂ ّـي اُحٍح -

 ٳڀْڀزْ َٓحًّپ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 ٫ن رْ٪ حٿؼڄَس كظَ ط٤ْذ. نيَ أً نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٙ كيػنخ ُىَْ أنزؤنخ أرٌ  - 

 حٿِرَْ كيػنخ ؿخرَ ٷخٽ حٷظظپ ٯٚڃخڅ ٯٚځ ڃن حٿڄيخؿَّن ًٯٚځ ڃن حٕنٜخٍ ٳٸخٽ=
٫ڀْو  حٿڄيخؿَُ ّخ ٿڀڄيخؿَّن ًٷخٽ حٕنٜخٍُ ّخ ٿٖنٜخٍ ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

ح ٙ ًحهلل اٙ أڅ ٯٚڃْن ٻٔ٪ أكيىڄخ حٓهَ ٳٸخٽ ٙ رؤّ ًٓڀڂ ٳٸخٽ أى٫ٌٍ حٿـخىڀْش ٳٸخٿٌ
ٿْنَٜ حٿَؿپ أهخه ٧خٿڄخ أً ڃ٨ڀٌڃخ ٳبڅ ٻخڅ ٧خٿڄخ ٳڀْنيو ٳبنو ٿو نَٜس ًاڅ ٻخڅ ڃ٨ڀٌڃخ 

 .ٳڀْنَٜه
ِرَْ أنو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿ - 

 ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ه٤ذ ّٔظني اٿَ ؿ٩ٌ نوڀش ڃن ٌٓحٍُ حٿڄٔـي ٳڀڄخ -

ٛن٪ ٿو حٿڄنزَ ٳخٓظٌٍ ٫ڀْو ح٤َٟرض حٿٔخٍّش ٻلنْن حٿنخٷش كظَ ٓڄ٬يخ أىپ حٿڄٔـي ٳنِٽ 
ُحٵ ًًٍف ح٤َٟرض اٿْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٿظِڃيخ ٳٔټنض ًٷخٽ ٫زي حٿَ

 .ظنٸيخ ٳٔټنض ًٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ٳٔټظضطڀٺ حٿٔخٍّش ًٷخٽ ًٍف ٳخ٫
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٷخٽ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٛڀَ ٳِ ػٌد ًحكي ٳڀْظ٤٬ٲ رو.-
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٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ كيػنخ  - 
 رن ٫زي حهلل أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

اًح ٛڀَ أكيٻڂ ٳٚ ّزٜٶ رْن ّيّو ًٙ ٫ن ّڄْنو ًٿْزٜٶ ٫ن ّٔخٍه أً طلض ٷيڃو -
 حٿٍَْٔ.

ن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حر - 
 ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿنلَ رخٿڄيّنش ٳظٸيځ ٍؿٚڅ ٳنلًَح ٧ًنٌح -
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي نلَ ٳؤڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخڅ نلَ ٷزڀو أڅ 

 ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.٬ّْي رنلَ آهَ ًٙ طنلًَح كظَ ّنلَ ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ أنو ٷخٽ ٷخٽ  - 

 ٤٫خء رن أرِ ٍرخف ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًىٌ رڄټش ًىٌ ّٸٌٽ=
اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫خځ حٿٴظق اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٌٍٓٿو كَځ رْ٪ حٿوڄَ -

ش ًحٿونَِّ ًحٕٛنخځ ٳٸْپ ٿو ٫ني ًٿٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض ٗلٌځ حٿڄْظش ٳبنو ّيىن ريخ ًحٿڄْظ
حٿٔٴن ًّيىن ريخ حٿـڀٌى ّٔظٜزق ريخ حٿنخّ ٷخٽ ٙ ىٌ كَحځ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ًٓڀڂ ٫ني ًٿٺ ٷخطپ حهلل حٿْيٌى اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿڄخ كَځ ٫ڀْيخ حٿ٘لٌځ ؿڄڀٌىخ ػڂ ٫ڀْو 
 .أػڄخنيخ رخ٫ٌىخ ًأٻڀٌح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ف ًكـخؽ ٫ن حرن ؿَّؾ  - 
 أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٔؤٽ ٫ن ٍٻٌد حٿييُ ٳٸخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٍٻزيخ رخٿڄ٬ًَٱ اًح أٿـجض اٿْيخ كظَ طـي -
 ٧يَح.

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٤٫خء كيػنخ ٫ - 
 ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ؿخرَ رن ٫ظْٺ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ڃن كيع ٳِ ڃـڀْ رليّغ ٳخٿظٴض ٳيِ أڃخنش.-
ِّّي أنزؤنخ كٌْس أهزَنِ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن  - 

 ىخنت أنو ٓڄ٪ أرخ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀِ ّٸٌٽ اڅ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَحٕ ٿڀَؿپ ًٳَحٕ ٿڀڄَأس ًٳَحٕ ٿڀ٠ْٲ ًحٿَحر٪ -

 ٿڀ٤ْ٘خڅ.
ػنخ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن ِّّي ڃن كٴ٨و كي - 

رن أرِ أٌّد كيػنِ ٫ڄًَ رن ؿخرَ أرٌ ٫ٍُش حٿل٠َڃِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل 
 ّٸٌٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيهپ ٳٸَحء حٿڄٔڀڄْن حٿـنش ٷزپ حٕنزْخء رؤٍر٬ْن -
 هَّٴخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ْٓي كيػنِ ٫ڄًَ رن ؿخرَ  - 
 حٿل٠َڃِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ ّٸٌٽ=
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ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٛخځ ٍڃ٠خڅ ًٓظخ ڃن ٌٗحٽ ٳټؤنڄخ ٛخځ -
 حٿٔنش ٻڀيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ْٓي كيػنِ ٫ڄًَ رن ؿخرَ ٷخٽ  - 
 =ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ ّٸٌٽ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٴخٍ ڃن حٿ٤خ٫ٌڅ ٻخٿٴخٍ ڃن حٿِكٲ ًحٿٜخرَ ٳْو -
 ٻخٿٜخرَ ٳِ حٿِكٲ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن  - 
 ؿخرَ ٷخٽ=

هلل ط٬خٿَ ٫نو ڃظ٬ظخڅ ٻخنظخ ٫ڀَ ٫يي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنيخىخ ٫نيڄخ ٫ڄَ ٍِٟ ح-
 ٳخنظيْنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ  - 
 حٿڄظٌٻپ ٫ن ؿخرَ

أنو حرظخ٩ ر٬َْح رؼٚػش ٫َ٘ ىّنخٍح ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رټڂ أهٌطو ٷخٽ -
ر٬نْو رڄخ أهٌطو ًٿٺ ٧يَه اٿَ  رؼٚػش ٫َ٘ ىّنخٍح ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 حٿڄيّنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ڃييُ كيػنخ ًحٛپ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن  - 

 ؿخرَ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ ڃٌطو رؼٚػش أّخځ ّٸٌٽ ٙ ّڄٌطن أكيٻڂ اٙ ًىٌ -

 ّلٔن حٿ٨ن رَرو.
أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ڃلڄي رن ػخرض كيػنخ ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلؾ حٿڄزًٍَ ٿْْ ٿو ؿِحء اٙ حٿـنش ٷخٿٌح ّخ نزِ حهلل -

 ڃخ حٿلؾ حٿڄزًٍَ ٷخٽ ح٬٣خځ حٿ٬٤خځ ًاٳ٘خء حٿٔٚځ.
غ كيػنخ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٷخٽ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْ - 

أرخ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ّٸٌٽ أهزَنِ ؿخرَ رن ٫زي حهلل أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ّٸٌٽ=

ٳظَ حٿٌكِ ٫نِ ٳظَس ٳزْنخ أنخ أڃِ٘ ٓڄ٬ض ٌٛطخ ڃن حٿٔڄخء ٳَٳ٬ض رَُٜ ٷزپ حٿٔڄخء -
حٿٔڄخء ًحٍٕٝ ٳـجؼض ڃنو ٳَٷخ  ٳبًح حٿڄڀٺ حٿٌُ ؿخءنِ رلَحء حٓڅ ٷخ٫ي ٫ڀَ ٻَِٓ رْن

كظَ ىٌّض اٿَ حٍٕٝ ٳـجض أىڀِ ٳٸڀض ُڃڀٌنِ ُڃڀٌنِ ُڃڀٌنِ ٳِڃڀٌنِ ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ 
ًؿپ ّخ أّيخ حٿڄيػَ ٷڂ ٳؤنٌٍ ًٍرٺ ٳټزَ ًػْخرٺ ٳ٤يَ ًحٿَؿِ ٳخىـَ ٷخٽ أرٌ ٓڀڄش حٿَؿِ 

 حًٕػخڅ ػڂ كڄِ حٿٌكِ ر٬ي ًطظخر٪.
كـخؽ كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ؿخرَح ّٸٌٽ=
ؿخء ٫زي ٿلخ٣ذ رن أرِ رڀظ٬ش أكي رنِ أٓي ّ٘ظټِ ْٓيه ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿْيهڀن كخ٣ذ -

 حٿنخٍ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٻٌرض ٙ ّيهڀيخ انو ٷي ٗيي ريٍح ًحٿليّزْش.
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أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَح  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ حرن ؿَّؾ - 
ّٔؤٽ ىپ رخّ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌُ حٿلڀْٴش ٷخٽ ٙ ًٿټن ٛڀَ ريخ ًٿڂ ّزخّ٪ ٫ني 

 حٿ٘ـَس اٙ حٿ٘ـَس حٿظِ ٿڀليّزْش ًأهزَنخ أنو ٓڄ٪ ؿخرَح ى٫خ ٫ڀَ رجَ حٿليّزْش.
 ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حَٓثْپ ٫ - 
أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظَ ٗخد ڃن رنِ ٓڀڄش ٳٸخٽ انِ ٍأّض أٍنزخ ٳلٌٳظيخ ًٿڂ -

 طټن ڃ٬ِ كيّيس أًٻْيخ ريخ ًانِ ًٻْظيخ رڄًَس ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻپ.
نو ٓڄ٪ ؿخرَح كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٫ن حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أ - 

 ّٔؤٽ ٫ن ٍٻٌد حٿييُ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٍٻزيخ رخٿڄ٬ًَٱ اًح حٿـجض اٿْيخ كظَ طـي -

 ٧يَح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زْيس حٿليحى كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ=
 ٙ َّ٘ٹ رو ْٗجخ ىهپ حٿـنش ًڃن ڃخص ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٿٸِ حهلل-

 َّ٘ٹ رو ىهپ حٿنخٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ نٌف ٷَحى كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّڄِ٘ حٿَؿپ ٳِ ن٬پ ًحكيس.
ي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن ٫ز - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ=
أٍأّض اڅ ؿخىيص رنٴِٔ ًڃخٿِ ٳٸظڀض ٛخرَح ڃلظٔزخ ڃٸزٚ ٯَْ ڃيرَ أأىهپ حٿـنش ٷخٽ ن٬ڂ -

 ٳؤ٫خى ًٿٺ ڃَطْن أً ػٚػخ ٷخٽ اڅ ٿڂ طڄض ٫ًڀْٺ ىّن ٿْْ ٫نيٹ ًٳخإه.
أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حرن ُىَْ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ڃِْ أىپ حٿـنش ًأىپ حٿنخٍ ٳيهپ أىپ حٿـنش حٿـنش -

ًأىپ حٿنخٍ حٿنخٍ ٷخڃض حٿَٓپ ٳ٘ٴ٬ٌح ٳْٸٌٽ حن٤ڀٸٌح أً حًىزٌح ٳڄن ٫َٳظڂ ٳؤهَؿٌه 
ٳِ نيَ أً ٫ڀَ نيَ ّٸخٽ ٿو حٿلْخس ٷخٽ ٳظٔٸ٢ ڃلخٗيڂ  ٳْوَؿٌنيڂ ٷي حڃظلٌ٘ح ٳْڀٸٌنيڂ

٫ڀَ كخٳش حٿنيَ ًّوَؿٌڅ ر٠ْخ ڃؼپ حٿؼٰخٍَّ ػڂ ّ٘ٴ٬ٌڅ ٳْٸٌٽ حًىزٌح أً حن٤ڀٸٌح ٳڄن 
ًؿيطڂ ٳِ ٷڀزو ڃؼٸخٽ ٷَْح١ ڃن اّڄخڅ ٳؤهَؿٌىڂ ٷخٽ ٳْوَؿٌڅ رَ٘ح ػڂ ّ٘ٴ٬ٌڅ ٳْٸٌٽ 

هَؿٌه ػڂ ّٸٌٽ حهلل هَىٿش ڃن اّڄخڅ ٳؤحًىزٌح أً حن٤ڀٸٌح ٳڄن ًؿيطڂ ٳِ ٷڀزو ڃؼٸخٽ كزش ڃن 
٫ِ ًؿپ أنخ حٓڅ أهَؽ ر٬ڀڄِ ًٍكڄظِ ٷخٽ ٳْوَؽ أ٬ٟخٱ ڃخ أهَؿٌح ًأ٬ٟخٳو ٳْټظذ 

 ٳِ ٍٷخريڂ ٫ظٸخء حهلل ٫ِ ًؿپ ػڂ ّيهڀٌڅ حٿـنش ٳْٔڄٌڅ ٳْيخ حٿـينڄْْن.
أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ ُىَْ كيػنخ  - 

 حٿِرَْ ٷخٽ كٔن ٳِ كيّؼو ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٷخٿض حڃَأس رَْ٘ حنلپ حرنِ ٯٚڃٺ ًحٗيي ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤطَ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ حرنش ٳٚڅ ٓؤٿظنِ أڅ حنلپ حرنيخ ٯٚڃِ ًٷخٿض 
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ٽ أٿو أهٌس ٷخٽ ن٬ڂ ٳٸخٽ ٳټڀيڂ أ٤٫ْض ڃؼپ ڃخ ًحٗيي ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخ
 . ٷخٽ ٳڀْْ ّٜڀق ىٌح ًانِ ٙ أٗيي اٙ ٫ڀَ حٿلٶأ٤٫ْظو ٷخٽ ٙ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حٿڄزخٍٹ كيػنخ حٿلٔن ٫ن ؿخرَ رن ٫زي  - 
 حهلل
ٳٸخٽ طٔؤٿٌنِ ٫ن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن حٿٔخ٫ش ٷزپ أڅ ّڄٌص ر٘يَ -

حٿٔخ٫ش ًانڄخ ٫ڀڄيخ ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٌحٿٌُ نٴِٔ رْيه ڃخ أ٫ڀڂ حٿٌْځ نٴٔخ ڃنٴٌٓش ّؤطِ 
 ٫ڀْيخ ڃخثش ٓنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن حرخڅ أرٌ آلٶ كيػنخ ٬ّٸٌد ٫ن ٫َْٔ رن  - 
 ؿخٍّش ٫ن ؿخرَ حٕنٜخٍُ ٷخٽ=

ڂ رټٚد حٿڄيّنش أڅ طٸظپ ٳـخء حرن أځ ڃټظٌځ ٳٸخٽ اڅ أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
 ڃنِٿِ ٗخٓ٪ ًٿِ ٻڀذ ٳَهٚ ٿو أّخڃخ ػڂ أڃَ رٸظپ ٻڀزو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ حٿ٠لخٹ رن ڃوڀي ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ  - 
 ٷخٽ أهزَنِ ِّّي رن أرِ كزْذ أڅ ٤٫خء ٻظذ ٌّٻَ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٫خځ حٿٴظق اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٌٍٓٿو كَځ رْ٪ -
حٿونخَُّ ًرْ٪ حٿڄْظش ًرْ٪ حٿوڄَ ًرْ٪ حٕٛنخځ ًٷخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ طٍَ ٳِ ٗلٌځ 

حٿڄْظش ٳبنيخ ّيىن ريخ حٿٔٴن ًحٿـڀٌى ًّٔظٜزق ريخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 هلل ٿڄخ كَځ ٫ڀْيڂ ٗلٌڃيخ أهًٌه ٳـڄڀٌه ػڂ رخ٫ٌه ٳؤٻڀٌح ػڄنو.يٌى اڅ حٷخطپ حهلل ّ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ حٿلنٴِ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ٫ؼڄخڅ كيػنِ  - 
 َٗكزْپ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

ٷخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿڄَٰد ٳـجض ٳٸڄض اٿَ ؿنزو ٫ن ّٔخٍه ٳنيخنِ -
و ٳـخء ٛخكذ ٿِ ٳٜٴٴنخ هڀٴو ٳٜڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـ٬ڀنِ ٫ن ّڄْن

 ٳِ ػٌد ًحكي ڃوخٿٴخ رْن ٣َٳْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش  - 

 ٫ن ؿخرَ أنو ٷخٽ=
ٌٓى ڃنو ٳبنو أ٣ْزو ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نـظنِ حٿټزخع ٳٸخٽ ٫ڀْټڂ رخٕ-

 ٷخٽ ٷڀنخ ًٻنض ط٫ََ حٿٰنڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ن٬ڂ ًىپ ڃن نزِ اٙ ٷي ٫ٍخىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ أٓخڃش ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ أنو  - 

 ٷخٽ=
نلَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳلڀٶ ًؿڀْ ٿڀنخّ ٳڄخ ٓجپ ٫ن ِٗء اٙ ٷخٽ ٙ -

 كَؽ كظَ ؿخءه ٍؿپ ٳٸخٽ كڀٸض ٷزپ أڅ أنلَ ٷخٽ ٙ كَؽ ػڂ ؿخء آهَ ٳٸخٽ ّخ كَؽ ٙ
ٌٍٓٽ حهلل كڀٸض ٷزپ أڅ حٍڃِ ٷخٽ ٙ كَؽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َٳش ٻڀيخ 

 ڃٌٷٲ ًڃِىٿٴش ٻڀيخ ڃٌٷٲ ًڃنَ ٻڀيخ ڃنلَ ًٻپ ٳـخؽ ڃټش ٣َّٶ ًڃنلَ.
٠َ كيػنخ أرٌ هْؼڄش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن - 

 ٷخٽ=
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ٻخڅ ّنزٌ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٸخء ٳبًح ٿڂ ٌّؿي ٓٸخء نزٌ ٿو ٳِ طٌٍ ڃن -
 كـخٍس ٳٸخٽ ر٬ٞ حٿٸٌځ ٿو ًأنخ أٓڄ٪ ڃن رَحځ ٷخٽ أً ڃن رَحځ.

حهلل ٷخٽ أرِ أرٌ ٫ٸْپ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ أرٌ ٫ٸْپ ٷخٽ ٫زي - 
حٓڄو ٫زي حهلل رن ٫ٸْپ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ًكيػنِ ٫زْي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن ٍحٳ٪ ٫ن 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أكْخ أٍٟخ ڃْظش ٳڀو ٳْيخ أؿَ ًڃخ أٻڀض حٿ٬خٳْش -

 ڃنيخ ٳيٌ ٿو ٛيٷش.
كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٍحٗي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 ڃٌَٓ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٻنخ نْٜذ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃٰخنڄنخ ڃن حٿڄَ٘ٻْن حٕٓٸْش ًح٫ًْٕش -

 ٳنٸظٔڄيخ ًٻڀيخ ڃْظش.
َْ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ ُى - 

 ٷخٽ كٔن ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٌرلٌح اٙ ڃٔنش اٙ أڅ ط٬َٔ ٫ڀْټڂ ٳظٌرلٌح ؿ٫ٌش -

 ڃن حٿ٠ؤڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ًّلَْ رن أرِ رټَْ ٷخٙ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ  - 

 ط٬خٿَ ٫نو ٷخٽ=حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٍِٟ حهلل 
هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳڄ٤َنخ ٳٸخٽ ٿْٜپ ڃن ٗخء ڃنټڂ ٳِ -

 ٍكڀو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن-

حنٸ٤٪ ٗٔ٪ ن٬ڀو أً اًح حنٸ٤٪ ٗٔ٪ ن٬پ أكيٻڂ ٳٚ ّڄِ٘ ٳِ ن٬پ ًحكيس كظَ ّٜڀق ٬ٔٗو 
 ًٙ ّڄِ٘ ٳِ هٲ ًحكي ًٙ ّؤٻپ ر٘ڄخٿو ًٙ ّلظزِ رخٿؼٌد حٿٌحكي ًٙ ّڀظلٲ حٿٜڄخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ كيػنِ ِّّي رن ٫زي  - 
ُّي حٿڀْؼِ ًّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃ٬خً رن ٍٳخ٫ش حٿٍِٷِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي  حهلل رن أٓخڃش رن

 حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿيٌح حٿ٬زي حٿٜخٿق حٿٌُ طلَٹ ٿو حٿ٬َٕ ًٳظلض ٿو -

أرٌحد حٿٔڄخء ٗيى ٫ڀْو ٳٴَؽ حهلل ٫نو ًٷخٽ ڃَس ٳظلض ًٷخٽ ڃَس ػڂ ٳَؽ حهلل ٫نو ًٷخٽ ڃَس 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬ٔي ٌّځ ڃخص ًىٌ ّيٳن. ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن  - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٻنخ نٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿ٨يَ ًآهٌ رْيُ ٷز٠ش ڃن كَٜ -
ْيخ ڃن ٗيس حٿلَ ٷخٽ ٫زي حهلل ًٻخڅ ٳِ ٳخؿ٬ڀيخ ٳِ ّيُ حٕهٍَ كظَ طزَى ػڂ أٓـي ٫ڀ

ٻظخد أرِ ٫ن ٬ْٓي ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٳ٠َد أرِ ٫ڀْو ٕنو ه٤ؤ ًانڄخ ىٌ ٬ْٓي رن 
 حٿلَع أه٤ؤ حرن رَ٘.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄًَ  - 
 ي حهلل ٷخٽ=٫ن ٬ْٓي رن حٿلخٍع حٕنٜخٍُ ٫ن ؿخرَ رن ٫ز

ٻنض أٛڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٨يَ ٳآهٌ ٷز٠ش ڃن كَٜ ٳِ ٻٴِ -
 ٿظزَى كظَ أٓـي ٫ڀْو ڃن ٗيس حٿلَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ كْٔن رن ًحٷي ٫ن أرِ حٿِرَْ ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض ؿخرَ ّٸٌٽ=

٧يَه ٿز٤ن ٳٔؤٽ ٫نو ٳٸخٿٌح ٛخثڂ ّخ نزِ حهلل  ڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَؿپ ّٸڀذ-
ٳي٫خه ٳؤڃَه أڅ ّٴ٤َ ٳٸخٽ أڃخ ّټٴْٺ ٳِ ٓزْپ حهلل ًڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ 

 طٌٜځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد أنزؤنخ كْٔن رن ًحٷي ٫ن أرِ حٿِرَْ أنو  - 

 ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
 ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٸيّي رخٿڄيّنش ڃن ٷيّي حٕٟلَ.أٻڀنخ ڃ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد أنزؤنخ كْٔن رن ًحٷي ٫ن أرِ حٿِرَْ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ؿخرَح ّٸٌٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حرظ٬ظڂ ٬٣خڃخ ٳٚ طز٬ٌْه كظَ طٸز٠ٌه.-
 كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ ٫ْخٕ رن ٫ٸزش كيػنِ هَْ رن ن٬ْڂ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 اڅ حٿ٬َ٘ ٫َ٘ حٕٟلَ ًحٿٌطَ ٌّځ ٫َٳش ًحٿ٘ٴ٪ ٌّځ حٿنلَ.-
ي كيػنِ أرٌ حٿِرَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ كْٔن رن ًحٷ - 

 كيػنخ ؿخرَ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ انو ڃټظٌد رْن ٫ْنِ حٿيؿخٽ ٻخٳَ ّٸَإه ٻپ -

 ڃئڃن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي كيػنخ كْٜن ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ ٷخٽ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=
 ٳَّ أرڀٶ ٫ڀْو ٷ٤ْٴش ڃن ٓنيّ.أًطْض رڄٸخٿْي حٿينْخ ٫ڀَ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٫ن حرن أرِ ًثذ ف ًحرن أرِ رټَْ أنزؤنخ حرن  - 

 أرِ ًثذ ٫ن َٗكزْپ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿجن ّڄٔٺ أكيٻڂ ّيه ٫ن حٿلَٜ هَْ ٿو ڃن ڃخثش نخٷش -

 ٻڂ حٿ٤ْ٘خڅ ٳڀْڄٔق ڃٔلش ًحكيس.ٻڀيخ أٌٓى حٿليٷش ٳبڅ ٯڀذ أكي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَ ًأرٌ ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ُٻَّخ ٬ّنِ حرن  - 

 آلٶ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
أٷزپ أرٌ رټَ ّٔظؤًڅ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿنخّ رزخرو ؿڀٌّ ٳڀڂ ّئًڅ ٿو -

ّئًڅ ٿو ػڂ أًڅ ٕرِ رټَ ٫ًڄَ ٳيهٚ ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ أٷزپ ٫ڄَ ٳخٓظؤًڅ ٳڀڂ 
ؿخٿْ ًكٌٿو نٔخإه ًىٌ ٓخٻض ٳٸخٽ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٕٻڀڄن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

لٺ ٳٸخٽ ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٌ ٍأّض رنض ُّي حڃَأس ٫ڄَ ٳٔؤٿظنِ حٿنٴٸش آنٴخ ًٓڀڂ ٿ٬ڀو ٠ّ
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ًٓڀڂ كظَ ريح نٌحؿٌه ٷخٽ ىن كٌٿِ ٻڄخ طٍَ ٫ڀْو  ٳٌؿؤص ٫نٸيخ ٳ٠لٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل
ّٔؤٿننِ حٿنٴٸش ٳٸخځ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو اٿَ ٫خث٘ش ٿ٠َْريخ ًٷخځ ٫ڄَ اٿَ كٴٜش 

ٻٚىڄخ ّٸٌٙڅ طٔؤٙڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٿْْ ٫نيه ٳنيخىڄخ ٌٍٓٽ حهلل 
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي ىٌح  ٛڀَ حٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀن نٔخإه ًحهلل ٙ نٔؤٽ ٌٍٓٽ حهلل

حٿڄـڀْ ڃخ ٿْْ ٫نيه ٷخٽ ًأنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿوْخٍ ٳزيأ ر٬خث٘ش ٳٸخٽ انِ أٍّي أڅ أًٻَ ٿٺ 
أڃَح ڃخ أكذ أڅ ط٬ـڀِ ٳْو كظَ طٔظؤڃَُ أرٌّٺ ٷخٿض ڃخ ىٌ ٷخٽ ٳظٚ ٫ڀْيخ ّخ أّيخ حٿنزِ 

ًأٓؤٿٺ أڅ ٙ طٌٻَ ٌٍٓٿو ٷپ ًُٕحؿٺ حّٓش ٷخٿض ٫خث٘ش أٳْٺ أٓظؤڃَ أرٌُ رپ أهظخٍ حهلل ً
ٙڃَأس ڃن نٔخثٺ ڃخ حهظَص ٳٸخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿڂ ّز٬ؼنِ ڃ٬نٴخ ًٿټن ر٬ؼنِ ڃ٬ڀڄخ ڃَْٔح 

 ٙ طٔؤٿنِ حڃَأس ڃنين ٫ڄخ حهظَص اٙ أهزَطيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٳٌٻَه نلٌه  - 

 اٙ أنو ٷخٽ=
 ًحؿڂ ًٷخٽ ٿڂ ّز٬ؼنِ ڃ٬نظخ أً ڃٴظنخ. كٌٿو نٔخإه-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ حٿ٬ٸيُ كيػنخ ُىَْ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن  - 

 ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ
أڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ ٿٴٚڅ ٳِ كخث٤ِ ٫ٌٷخ ًانو ٷي آًحنِ ًٗٶ -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ر٬نِ ٫ٌٷٺ حٿٌُ ٳِ كخث٢ ٫ڀِ ڃټخڅ ٫ٌٷو ٳؤٍٓپ اٿْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل
ٳٚڅ ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳيزو ٿِ ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳز٬نْو ر٬ٌٵ ٳِ حٿـنش ٷخٽ ٙ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ڃخ ٍأّض حٿٌُ ىٌ أروپ ڃنٺ اٙ حٿٌُ ّزوپ رخٿٔٚځ.
ٷخٽ ىهڀنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٳڀْق كيػنخ ٬ْٓي رن حٿلخٍع  - 

٫ڀَ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًىٌ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ڃڀظلٴخ رو ًٍىحإه ٷَّذ ٿٌ طنخًٿو رڀٰو 
ٳڀڄخ ٓڀڂ ٓؤٿنخه ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ انڄخ أٳ٬پ ىٌح ٿَْحنِ حٿلڄٸَ أڃؼخٿټڂ ٳْٴٌ٘ح ٫ڀَ ؿخرَ ٍهٜش 

٫ڀْو  ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ ؿخرَ هَؿض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهللٍهٜيخ ٌٍٓ
ڂ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه ٳـجظو ٿْڀش ًىٌ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ٫ًڀِ ػٌد ًحكي ٳخٗظڄڀض رو ًٓڀ

ػڂ ٷڄض اٿَ ؿنزو ٷخٽ ؿخرَ ڃخ ىٌح حٗٗظڄخٽ اًح ٛڀْض ٫ًڀْٺ ػٌد ًحكي ٳبڅ ٻخڅ ًح٬ٓخ 
 ٳخٿظلٲ رو ًاڅ ٻخڅ ْٟٸخ ٳؤطٍِ رو.

 ٫ن ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ٬ْٓي رن حٿلخٍع - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀَ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ًڃ٬و ٛخكذ ٿو ٳٔڀڂ ٳٸخٽ ٿو -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٻخڅ ٫نيٹ ڃخء رخص ٳِ ىٌه حٿڀْڀش ٳِ ٗنش ًاٙ ٻ٫َنخ ٷخٽ 
ًحٿَؿپ ّلٌٽ حٿڄخء ٳِ كخث٢ ٳٸخٽ حٿَؿپ ٫نيُ ڃخء رخص ٳخن٤ڀٶ ريڄخ اٿَ حٿ٬َّٖ ٳٔټذ 

ػڂ كڀذ ٫ڀْو ڃن ىحؿن ٳَ٘د ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ َٗد حٿَؿپ  ڃخء ٳِ ٷيف
 حٿٌُ ؿخء ڃ٬و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ ٯخٿذ رن ٓڀْڄخڅ أرٌ ٛخٿق ٫ن  - 
 ٻؼَْ رن ُّخى حٿزَٓخنِ ٫ن أرِ ٓڄْش ٷخٽ=

ر٠٬نخ ّيهڀٌنيخ ؿڄ٬ْخ ػڂ ّنـِ  حهظڀٴنخ ىينخ ٳِ حٿًٌٍى ٳٸخٽ ر٠٬نخ ٙ ّيهڀيخ ڃئڃن ًٷخٽ-
حهلل حٿٌّن حطٸٌح ٳڀٸْض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٳٸڀض ٿو انخ حهظڀٴنخ ٳِ ًٿٺ حٿًٌٍى ٳٸخٽ ر٠٬نخ ٙ 
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ّيهڀيخ ڃئڃن ًٷخٽ ر٠٬نخ ّيهڀٌنيخ ؿڄ٬ْخ ٳؤىٌٍ ربٛز٬ْو اٿَ أًنْو ًٷخٽ ٛڄظخ اڅ ٿڂ أٻن 
ّزٸَ رَ ًٙ ٳخؿَ اٙ ىهڀيخ حٿيهٌٽ ٙ  ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿًٌٍىٓڄ

ٳظټٌڅ ٫ڀَ حٿڄئڃن رَىح ًٓٚڃخ ٻڄخ ٻخنض ٫ڀَ ارَحىْڂ كظَ أڅ ٿڀنخٍ أً ٷخٽ ٿـينڂ 
 ٟـْـخ ڃن رَىىڂ ػڂ ّنـِ حهلل حٿٌّن حطٸٌح ًٌٍّ حٿ٨خٿڄْن ٳْيخ ؿؼْخ.

ٙ كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع ًأرٌ ٬ْٓي ٷخ - 
 =نخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽكيػ

 ٻٴن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڄِس ٳِ ػٌد ًحكي ٷخٽ ؿخرَ ًٿٺ حٿؼٌد نڄَس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ  - 

 ٽ=كيػنخ حٿلْٜن ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ؿخرَ ٷخ
٤٫ٖ حٿنخّ ٌّځ حٿليّزْش ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن ّيّو ٍٻٌس ّظٌٟؤ ڃنيخ اً -

ؿيٖ حٿنخّ نلٌه ٳٸخٽ ڃخ ٗؤنټڂ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل انو ٿْْ ٿنخ ڃخء نَ٘د ڃنو ًٙ ڃخء 
نظٌٟؤ رو اٙ ڃخ رْن ّيّٺ ٳٌٟ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه ٳِ حٿَٻٌس ٳـ٬پ حٿڄخء 

ْن أٛخر٬و ٻؤڃؼخٽ حٿ٬ٌْڅ ٳَ٘رنخ ًطٌٟؤنخ ٳٸڀض ٻڂ ٻنظڂ ٷخٽ ٿٌ ٻنخ ڃخثش أٿٲ ن رّٴٌٍ ڃ
 .ٻٴخنخ ٻنخ هڄْ ٫َ٘س ڃخثش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ انو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي  - 
 حهلل ّٸٌٽ=

رَ ٿڂ أٗيي ريٍح ًٙ ٯًِص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔ٪ ٫َ٘س ٯًِس ٷخٽ ؿخ-
أكي ڃن٬نِ أرِ ٷخٽ ٳڀڄخ ٷظپ ٫زي حهلل ٌّځ أكي ٿڂ أطوڀٲ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٳِ ٯًِس ٷ٢.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ ٬ّنِ حرن آلٶ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿِرَْ  - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
  ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح ٻٴن أكيٻڂ أهخه ٳڀْلْ ٻٴنو اڅ حٓظ٤خ٩.ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ انو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي  - 

 حهلل ّٸٌٽ=
 ٷخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿـنخُس ّيٌىُ كظَ ؿخًُطو.-
ٻَّخ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُ - 

 حهلل ّٸٌٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍأّظڂ حٿيٚٽ ٳٌٜڃٌح ًاًح ٍأّظڄٌه ٳؤٳ٤ًَح ٳبڅ ٯڂ -

 ٫ڀْټڂ ٳ٬يًح ػٚػْن ٌّڃخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَح ّٸٌٽ= - 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٔخءه ٗيَح ٳټخڅ ّټٌڅ ٳِ حٿ٬ڀٌ ًّټن ٳِ حٿٔٴپ ىـَ -

ٳنِٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْين ٳِ طٔ٪ ٫ًَّ٘ن ٿْڀش ٳٸخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ 
ڃټؼض ط٬ٔخ ٫ًَّ٘ن ٿْڀش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿ٘يَ ىټٌح ًىټٌح 

 ٿؼٚػش اريخڃو.رؤٛخر٪ ّيه ڃَطْن ًٷزٞ ٳِ ح
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 
 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

 ح٫ظِٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٔخءه ٗيَح ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫ - 

 حهلل ّٸٌٽ=
ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس ٯِحىخ ًًٿٺ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳٜخځ ٍؿپ ڃن -

أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬٠ٲ ٬ٟٴخ ٗيّيح ًٻخى حٿ٤٬ٖ أڅ ّٸظڀو ًؿ٬ڀض نخٷظو 
طيهپ طلض حٿ٠٬خه ٳؤهزَ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حثظٌنِ رو ٳؤطِ رو ٳٸخٽ أٿٔض 

 حهلل ًڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳ٤َ ٳؤٳ٤َ. ٳِ ٓزْپ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓخرٶ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٣يڄخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٛخځ ٍؿپ ڃنخ ًنلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ ڃٰخُّو ٳٌٻَ ڃ٬نخه ٷخٽ -

و ًٓڀڂ رٸيف ٳَٳ٬و ٫ڀَ ّيّو ٳَ٘د ٿٍَْ حٿنخّ أنو ٿْْ ػڂ ى٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
 رٜخثڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 
 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳ٠پ حٿٜيٷش ٫ن ٧يَ ٯنَ ًحريأ رڄن ط٬ٌٽ ًحٿْي -
 حٿٔٴڀَ. حٿ٬ڀْخ هَْ ڃن حٿْي

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن  - 
 ؿخرَ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٷزپ ڃٌطو رؼٚع ّٸٌٽ ٙ ّڄٌطن أكيٻڂ اٙ -
 ًىٌ ّلٔن رخهلل حٿ٨ن.

حٿيٓظٌحثِ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ ى٘خځ  - 
 ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٫ڀَ ٍحكڀظو نلٌ حٿڄَ٘ٵ ٳبًح ىٌ أٍحى أڅ -
 ّٜڀِ حٿڄټظٌرش نِٽ ٳخٓظٸزپ حٿٸزڀش.

ٓڂ ٬ّنِ حرن حٿٴ٠پ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ حٿٸخ - 
 ًىٌ حٿليحنِ كيػنخ ٬ْٓي رن حٿڄيڀذ ٫ن ٣ڀٶ رن كزْذ ٷخٽ=

ٻنض ڃن أٗي حٿنخّ طټٌّزخ رخٿ٘ٴخ٫ش كظَ ٿٸْض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٳٸَأص ٫ڀْو ٻپ آّش ًٻَىخ -
حهلل ٫ِ ًؿپ ٳْيخ هڀٌى أىپ حٿنخٍ ٳٸخٽ ّخ ٣ڀٶ أطَحٹ أٷَأ ٿټظخد حهلل ڃنِ ًأ٫ڀڂ رٔنش ٌٍٓٽ 

 ڀْو ًٓڀڂ ٳخط٬٠ض ٿو ٳٸڀض ٙ ًحهلل رپ أنض أٷَأ ٿټظخد حهلل ڃنِ ًأ٫ڀڂ رٔنظوحهلل ٛڀَ حهلل ٫
ڃنِ ٷخٽ ٳبڅ حٿٌُ ٷَأص أىڀيخ ىڂ حٿڄَ٘ٻٌڅ ًٿټن ٷٌځ أٛخرٌح ًنٌرخ ٳ٬ٌرٌح ريخ ػڂ أهَؿٌح 

 ٛڄظخ ًأىٌٍ رْيّو اٿَ أًنْو اڅ ٿڂ أٻن ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ
 ؟؟ ڃخ طٸَأ.ّوَؿٌڅ ڃن حٿنخٍ ًنلن طٸَأ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ًڃ٬خًّش رن ٫ڄَ ًٷخٙ كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٫زي  - 
 حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕرِ رټَ أُ كْن طٌطَ ٷخٽ أًٽ حٿڀْپ ر٬ي حٿ٬ظڄش ٷخٽ -
ٸخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ أنض ّخ أرخ رټَ ٳؤهٌص رخٿٌػٸَ ٳؤنض ّخ ٫ڄَ ٷخٽ آهَ حٿڀْپ ٳ

 ًأڃخ أنض ّخ ٫ڄَ ٳؤهٌص رخٿٸٌس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ًأرٌ ٬ْٓي حٿڄ٬نِ ٷخٙ كيػنخ ُحثيس ٫ن ٫زي  - 

 حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٫ڀْو طٌٳِ ٍؿپ ٳٰٔڀنخه ًكن٤نخه ًٻٴنخه ػڂ أطْنخ رو ٌٍٓٽ ح-

ٳٸڀنخ طٜڀِ ٫ڀْو ٳو٤خ ه٤َ ػڂ ٷخٽ أ٫ڀْو ىّن ٷڀنخ ىّنخٍحڅ ٳخنَٜٱ ٳظلڄڀيڄخ أرٌ ٷظخىس 
ٳؤطْنخه ٳٸخٽ أرٌ ٷظخىس حٿيّنخٍحڅ ٫ڀِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكٶ حٿَّٰڂ ًرَة 

پ حٿيّنخٍحڅ ٳٸخٽ انڄخ ڃخص أڃْ ْو ػڂ ٷخٽ ر٬ي ًٿٺ رٌْځ ڃخ ٳ٬ڃنيڄخ حٿڄْض ٷخٽ ن٬ڂ ٳٜڀَ ٫ڀ
ٷخٽ ٳ٬خى اٿْو ڃن حٿٰي ٳٸخٽ ٷي ٷ٠ْظيڄخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓڅ رَىص 

 ٫ڀْو ؿڀيه ٳٸخٽ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ ٳِ ىٌح حٿليّغ ٳٰٔڀنخه ًٷخٽ ٳٸڀنخ نٜڀِ ٫ڀْو.
خٿْش ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ كَد ٬ّنِ حرن أرِ حٿ٬ - 

حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ حڃَأس 
ٳؤ٫ـزظو ٳؤطَ ُّنذ ًىِ طڄ٬ْ ڃنْش ٳٸ٠َ ڃنيخ كخؿظو ًٷخٽ اڅ حٿڄَأس طٸزپ ٳِ ٌٍٛس 

أىڀو ٳبڅ ًحٹ َّى ٤ْٗخڅ ًطيرَ ٳِ ٌٍٛس ٤ْٗخڅ ٳبًح ٍأٍ أكيٻڂ حڃَأس ٳؤ٫ـزظو ٳڀْؤص 
 ڃڄخ ٳِ نٴٔو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن كْٔن رن ٫ڀِ ٷخٽ  - 
كيػنِ ًىذ رن ٻْٔخڅ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًىٌ حٕنٜخٍُ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ؿخءه ؿزَّپ ٳٸخٽ=
ٷڂ ٳٜڀو ٳٜڀَ حٿ٨يَ كْن ُحٿض حٿ٘ڄْ ػڂ ؿخءه حٿ٬َٜ ٳٸخٽ ٷڂ ٳٜڀو ٳٜڀَ حٿ٬َٜ -

ن ٛخٍ ٻپ ِٗء ڃؼڀو أً ٷخٽ ٧ڀو ڃؼڀو ػڂ ؿخءه حٿڄَٰد ٳٸخٽ ٷڂ ٳٜڀو ٳٜڀَ كْن كْ
ًؿزض حٿ٘ڄْ ػڂ ؿخءه حٿٰ٘خء ٳٸخٽ ٷڂ ٳٜڀو ٳٜڀَ كْن ٯخد حٿ٘ٴٶ ػڂ ؿخءه حٿٴـَ ٳٸخٽ ٷڂ 

ٳٜڀو ٳٜڀَ كْن رَٵ حٿٴـَ أً ٷخٽ كْن ٤ٓ٪ حٿٴـَ ػڂ ؿخءه ڃن حٿٰي ٿڀ٨يَ ٳٸخٽ ٷڂ 
ِٗء ڃؼڀو ػڂ ؿخءه ٿڀ٬َٜ ٳٸخٽ ٷڂ ٳٜڀو ٳٜڀَ ٳٜڀو ٳٜڀَ حٿ٨يَ كْن ٛخٍ ٧پ ٻپ 

حٿ٬َٜ كْن ٛخٍ ٧پ ٻپ ِٗء ڃؼڀْو ػڂ ؿخءه ٿڀڄَٰد حٿڄَٰد ًٷظخ ًحكيح ٿڂ ِّٽ ٫نو ػڂ 
ؿخءه ٿڀ٬٘خء حٿ٬٘خء كْن ًىذ نٜٲ حٿڀْپ أً ٷخٽ ػڀغ حٿڀْپ ٳٜڀَ حٿ٬٘خء ػڂ ؿخءه ٿڀٴـَ 

 ض.َ حٿٴـَ ػڂ ٷخٽ ڃخ رْن ىٌّن ًٷكْن أٓٴَ ؿيح ٳٸخٽ ٷڂ ٳٜڀو ٳٜڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ كٔن رن ٫ْخٕ أهٌ أرِ رټَ ٫ن  - 

 ؿ٬ٴَ رن ڃلڄي ٫ن أرْو ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٻنخ نٜڀِ حٿـڄ٬ش ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ نَؿ٪ ٳنَّق نٌحٟلنخ ٷخٽ كٔن ٷڀض 

 ٿـ٬ٴَ ًڃظَ ًحٹ ٷخٽ ًُحٽ حٿ٘ڄْ.
نخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٷ٤زو ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ؿخرَ ٷخٽ=
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 ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أؿڄَطڂ حٿڄْض ٳؤؿڄًَه ػٚػخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ًأرٌ أكڄي ٷخٙ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ِّّي  - 

 رن ؿخرَ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= حٕنٜخٍُ ٷخٽ أرٌ أكڄي كيػنِ ٫ٸزش رن ٫زي حٿَكڄن
ٻنخ نٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿـڄ٬ش ػڂ نَؿ٪ ٳنٸْپ ٷخٽ أرٌ أكڄي ػڂ نَؿ٪ 

 اٿَ رنِ ٓڀڄش ٳنٸْپ ًىٌ ٫ڀَ ڃْڀْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ٫ن ٫ٸزش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن  - 

 ؿخرَ ٷخٽ=
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَٰد ػڂ نَؿ٪ اٿَ رنِ ٓڀڄش ٳنٍَ ڃٌحٷ٪  ٻنخ نٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل-

 حٿنزپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن  - 

 ؿخرَ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّز٬غ ٻپ ٫زي ٫ڀَ ڃخ ڃخص ٫ڀْو ٷخٽ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل -

اڅ ٳِ حٿڀْپ ٿٔخ٫ش ٙ ٌّحٳٸيخ ٫زي ڃٔڀڂ ّٔؤٽ حهلل ٳْيخ ْٗجخ اٙ أ٤٫خه  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 اّخه ًىِ ٳِ ٻپ ٿْڀش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن  - 
 ؿخرَ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخّ طز٪ ٿٸَّٖ ٳِ حٿوَْ ًحٿَ٘.-
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن كيػنخ  - 

ؿخرَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو نيَ أڅ ّ٘ظڄپ حٿَؿپ حٿٜڄخء ًأڅ ّلظزِ ٳِ 
 حٿؼٌد حٿٌحكي ٿْْ ٫ڀَ ٳَؿو ڃنو ِٗء.

٫ڄٖ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٗخًحڅ كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ ٫ن حٕ - 
 ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍأٍ ڃخ ٳٔق ٿو ٳِ ٷزَه ّٸٌٽ ى٫ٌنِ أرَ٘ أىڀِ -
 ٳْٸخٽ ٿو حٓټن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃْڄٌڅ أرٌ حٿن٠َ حٿ٫ِٴَحنِ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن  - 
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿـڄ٬ش ڃلڄي ٫ن أرْو ٷخٽ ٓؤٿض ؿخرَح ڃظَ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ

ٳٸخٽ ٻنخ نٜڀْيخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ نَؿ٪ ٳنَّق نٌحٟلنخ ٷخٽ ؿ٬ٴَ 
 .ًِٽ حٿ٘ڄًْاٍحكش حٿنٌحٟق كْن ط

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃْڄٌڅ كيػنِ ؿ٬ٴَ ٫ن أرْو ٫ن ؿخرَ أڅ  - 
ًٓڀڂ ٻخنض ڃخثش رينش نلَ رْيه ػٚػخ ًٓظْن ًنلَ حٿزيڅ حٿظِ نلَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

٫ڀِ ڃخ ٯزَ ًأڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻپ رينش رز٬٠ش ٳـ٬ڀض ٳِ ٷيٍ ػڂ َٗرخ 
 ڃن ڃَٷيخ.

رن ٫ٸْپ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي  - 
 =ؿخرَ ٷخٽ
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 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ٛن٬ض ٿو ٬٣خڃخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيهپ ٫ڀْټڂ ٍؿپ ڃن أىپ حٿـنش ٳيهپ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٳينْنخه 

ػڂ ٷخٽ ّيهپ ٫ڀْټڂ ٍؿپ ڃن أىپ حٿـنش ٳيهپ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٳينْنخه ػڂ ٷخٽ ّيهپ 
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيهپ ٍأٓو طلض حٿٌىُ ٳْٸٌٽ ٫ڀْټڂ ٍؿپ ڃن أىپ حٿـنش ٳَأّض حٿنزِ ٛڀَ ح

 حٿڀيڂ اڅ ٗجض ؿ٬ڀظو ٫ڀْخ ٳيهپ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ٫نو ٳينْنخه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي ٫ًزي حهلل رن حٿٌٿْي ٷخٙ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 َؿخٽ حٿڄٸيځ ًَٗىخ حٿڄئهَ ًهَْ ٛٴٌٱ حٿنٔخء حٿڄئهَ ًَٗىخ حٿڄٸيځ.هَْ ٛٴٌٱ حٿ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓٸ٤ض حٿڀٸڄش ڃن ّي أكيٻڂ ٳڀْڄ٢ ڃخ ٻخڅ ٫ڀْيخ ڃن -

 ّڄٔق ّيه رخٿڄنيّپ ًٿْڀ٬ٶ أٛخر٬و ٳبنو ٙ ّيٍُ ٳِ أُ حًٍٕ ًٙ ّي٫يخ ٿڀ٤ْ٘خڅ ًٙ
 ٬٣خڃو حٿزَٻش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ىٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْو حٿٔټْنش ًأًٟ٪ ٳِ ًحىُ ڃلَٔ ٳؤٍحىڂ ڃؼپ -

ٽ ٿظؤهٌ أڃظِ ڃنٔټيخ ٳبنِ ٙ أىٍُ ٿ٬ڀِ ٙ أٿٸخىڂ ر٬ي كَٜ حٿوٌٱ ًأڃَىڂ رخٿٔټْنش ًٷخ
 ٫خڃيڂ ىٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٫ن  - 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ٫َٕ ارڀْْ ٫ڀَ حٿزلَ ّز٬غ َٓحّخه ٳؤ٨٫ڄيڂ ٫نيه ڃنِٿش أ٨٫ڄيڂ ٳظنش.-
 هلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي ح - 
ر٬ؼنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كخؿش ٳـجض ًىٌ ّٜڀِ ٫ڀَ ٍحكڀظو نلٌ حٿڄَ٘ٵ -

ًٌّڃت اّڄخء حٿٔـٌى أهٴٞ ڃن حٿَٻ٩ٌ ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷخٽ ڃخ ٳ٬ڀض ٳِ كخؿش 
 ٻٌح ًٻٌح انِ ٻنض أٛڀِ.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن نزْق ٫ن كيػنخ ٫زي  - 
 ؿخرَ ٷخٽ=

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح هَؽ ڃن رْظو ڃْ٘نخ ٷيحڃو ًطَٻنخ ٧يَه ٿڀڄٚثټش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن كڄخى كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن ٓڀْڄخڅ  - 

 ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=رن ٷْْ ٫
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ّظَٻيخ أىڀيخ ًىِ ڃ٣َزش ٷخٿٌح ٳڄن ّؤٻڀيخ ّخ -

ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حٿٔزخ٩ ًحٿ٬خثٲ ٷخٽ أرٌ ٫ٌحنش ٳليػض أڅ أرخ رَ٘ ٷخٽ ٻخڅ ٳِ ٻظخد ٓڀْڄخڅ 
 رن ٷْْ.

٫ٌحنش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ أرٌ  - 
 ٫ن ؿخرَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=

 حّٗڄخڅ ٳِ أىپ حٿلـخُ ًٯڀ٦ حٿٸڀٌد ًحٿـٴخء ٳِ حٿٴيحىّن ٳِ أىپ حٿڄَ٘ٵ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ُىَْ ٫ن أْٓي ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس  - 
 ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن حٿنز

 ڃن طَٹ حٿـڄ٬ش ػٚع ڃَحٍ ڃن ٯَْ ٫ٌٍ ٣ز٪ حهلل ٫ڀَ ٷڀزو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ُىَْ ف ًأرٌ حٿن٠َ كيػنخ َّٗٺ ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٿٌح ٙ اٿو اٙ حهلل ٳبًح ٷخٿٌىخ ٫ٜڄٌح ڃنِ ىڃخءىڂ ًأڃٌحٿيڂ أڃَص أڅ أٷخطپ حٿنخّ كظَ ّٸٌ-

 ًأنٴٔيڂ اٙ رلٸيخ ًكٔخريڂ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ حٿ٬ٸيُ كيػنخ ٷَس ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن  - 

 ؿخرَ ٷخٽ=
ؿپ ٳٸخٽ ح٫يٽ ٳٸخٽ ٿٸي رْنڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٔڂ ڃٰخنڂ كنْن اً ٷخځ اٿْو ٍ-

 ٗٸْض اڅ ٿڂ أ٫يٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ڃلڄي رن ٣لٚء كيػنخ هخٿي  - 

 رن أرِ كْخڅ ٫ن ؿخرَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ڃن طٌٿَ ٯَْ ڃٌحٿْو ٳٸي هڀ٪ ٍرٸش حّٗڄخڅ ڃن ٫نٸو.-
نخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٻؼَْ ٬ّنِ حرن ُّي كيػنِ ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ٫زي حٿَكڄن رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ كيػنِ ؿخرَ ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ى٫خ ٳِ ڃٔـي حٿٴظق ػٚػخ ٌّځ حٗػنْن ًٌّځ حٿؼٚػخء ًٌّځ حٍٕر٬خء ٳخٓظـْذ ٿو ٌّځ حٍٕر٬خء -

و ٷخٽ ؿخرَ ٳڀڂ ّنِٽ رِ أڃَ ڃيڂ ٯڀ٦ْ اٙ طٌهْض طڀٺ رْن حٿٜٚطْن ٳ٬َٱ حٿزَ٘ ٳِ ًؿي
 حٿٔخ٫ش ٳؤى٫ٌ ٳْيخ ٳؤ٫َٱ حٗؿخرش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ًأرٌ أكڄي ٷخٙ كيػنخ ٻؼَْ رن ُّي كيػنِ  - 
 حٿلَع رن ِّّي ٷخٽ أرٌ أكڄي ٫ن حٿلَع رن أرِ ِّّي ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طڄنٌح حٿڄٌص ٳبڅ ىٌٽ حٿڄ٤ڀ٪ ٗيّي ًاڅ ڃن حٿ٬ٔخىس ٷخٽ ٌٍٓٽ ح-
 أڅ ٤ٌّٽ ٫ڄَ حٿ٬زي ًَُّٷو حهلل حٗنخرش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ٫ڀْش أً ٯَْه كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 
 ٷخٽ=

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن طـْٜٚ حٿٸزٌٍ.-
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرِ كيػنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن ك - 

 ؿخرَ ٷخٽ=
هڀض حٿزٸخ٩ كٌٽ حٿڄٔـي ٳؤٍحى رنٌ ٓڀڄش أڅ ّنظٸڀٌح ٷَد حٿڄٔـي ٳزڀٮ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿيڂ انو رڀٰنِ أنټڂ طَّيًڅ أڅ طنظٸڀٌح ٷَد حٿڄٔـي ٷخٿٌح ن٬ڂ ّخ 
 ٽ حهلل ٷي أٍىنخ ًٿٺ ٷخٽ ٳٸخٽ ّخ رنِ ٓڀڄش ىّخٍٻڂ طټظذ آػخٍٻڂ ىّخٍٻڂ طټظذ آػخٍٻڂ.ٌٍٓ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرِ كيػنخ ىحًى ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي ًؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٙ=

 حٿڄخٽ ًٙ ٬ّيه. ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټٌڅ ٳِ آهَ حٿِڃخڅ هڀْٴش ّٸٔڂ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ أ٬ٗغ ٫ن حٿلٔن ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ= - 



  

 

 

Page 473 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

 ٻنخ نٔخٳَ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح ٬ٛينخ ٻزَنخ ًاًح ىز٤نخ ٓزلنخ.-
َ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخر - 

 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
 ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿيؿخٽ أ٫ٌٍ ًىٌ أٗي حٿټٌحرْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَح  - 

 ّٸٌٽ=
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ انڄخ أنخ رَ٘ ًانِ أٗظ١َ ٫ڀَ ٍرِ أُ ٫زي ڃن -

 ن ٗظڄظو أً ٓززظو أڅ ّټٌڅ ًٿٺ ٿو ُٻخس ًأؿَح.حٿڄٔڀڄْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف أنزؤنخ حرن ؿَّؾ كيػنِ ؿ٬ٴَ رن ڃلڄي أنو ٓڄ٪  - 

 أرخه ّليع أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّليع ٫ن كـش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
َ اًح ٬ٛينخ حٿ٘ٶ حٓهَ ػڂ نِٽ ٫ن حٿٜٴخ كظَ حنظٜزض ٷيڃخه ٳِ ر٤ن حٿٌحىُ ٬َٓ كظ-

 ڃَ٘.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل ّٔؤٽ ٫ن حٿڄيپ ٳٸخٽ=
ٓڄ٬ض ػڂ حنظيَ أٍحه َّّي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃيپ أىپ حٿڄيّنش ڃن ًُ حٿلڀْٴش -

٬َحٵ ڃن ًحص ٫َٵ ًڃيپ أىپ نـي ڃن ٷَڅ ًڃيپ أىپ ًحٿ٤َّٶ حٿڄـلٴش ًڃيپ أىپ حٿ
 حٿْڄن ڃن ّڀڄڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَح  - 
 ّٸٌٽ=

اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٕٓڄخء رنض ٫ڄْْ ڃخ ٗؤڅ أؿٔخځ رنِ أهِ ٟخ٫ٍش -
٩ اٿْيڂ حٿ٬ْن أٳنَٷْيڂ ٷخٽ ًرڄخًح ٳ٬َٟض ٫ڀْو ٳٸخٽ أطْٜزيڂ كخؿش ٷخٿض ٙ ًٿټن طَٔ

 حٍٷْيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ًزي حهلل  رن حٿلَع ٫ن حرن  - 

 ؿَّؾ ٷخٽ كيػنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
 حٿٴَّ ًحٿڄَأس.ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ٻخڅ ِٗء ٳٴِ حٿَر٪ ً-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
أڃَنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸظپ حٿټٚد كظَ أڅ حٿڄَأس طٸيځ ڃن حٿزخىّش رټڀزيخ ٳنٸظڀو -

رخٌٕٓى حٿزيْڂ ًُ حٿنٸ٤ظْن ٳبنو  ػڂ نيَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٷظڀيخ ًٷخٽ ٫ڀْټڂ
 ٤ْٗخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ُّخى رن حٓڄ٬ْپ ٫ن  - 
 ٓڀْڄخڅ رن ٫ظْٶ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٿڄخ ىهڀض ٛٴْش رنض كِْ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٤ٔخ٣و ك٠َ نخّ -
وَؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٷٌڃٌح ٫ن أڃټڂ ٳڀڄخ ًك٠َص ڃ٬يڂ ٿْټٌڅ ٳْيخ ٷٔڂ ٳ
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ٻخڅ ڃن حٿ٬ِ٘ ك٠َنخ ٳوَؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْنخ ٳِ ٣َٱ ٍىحثو نلٌ ڃن ڃي 
 ًنٜٲ ڃن طڄَ ٫ـٌس ٳٸخٽ ٻڀٌح ڃن ًٿْڄش أڃټڂ.

رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أنزؤنخ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ - 
 ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٿڄئڃن ّؤٻپ ٳِ ڃ٬ِ ًحكي ًحٿټخٳَ ّؤٻپ ٳِ -
 ٓز٬ش أڃ٬خء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ رن آلٶ كيػنخ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

ّنٸپ ڃ٬يڂ حٿلـخٍس ٿڀټ٬زش ٫ًڀْو اُحٍ ٳٸخٽ ٿو حٿ٬زخّ اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ -
٫ڄو ّخ حرن أهِ ٿٌ كڀڀض اُحٍٹ ٳـ٬ڀظو ٫ڀَ ڃنټزْٺ ىًڅ حٿلـخٍس ٷخٽ ٳلڀو ٳـ٬ڀو ٫ڀَ 

 ڃنټزْو ٳٔٸ٢ ڃْٰ٘خ ٫ڀْو ٳڄخ ٍإُ ر٬ي ًٿٺ حٿٌْځ ٫َّخنخ.
و ٓڄ٪ ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أن - 

 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
٣خٱ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ٫ڀَ ٍحكڀظو رخٿزْض ًرْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس -

 ٿَْحه حٿنخّ ًٿَْ٘ٱ ًّٔؤٿٌه اڅ حٿنخّ ٯٌ٘ه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
 ڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّڄٌطن أكيٻڂ اٙ ًىٌ ّلٔن حٿ٨ن رخهلل.ٓ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرٌ ىٚٽ كيػنخ آلٶ رن ٫زي حهلل رن  - 

 أرِ ٣ڀلش ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
يخ رْن ّيّو ٳخ٣ڀ٪ ٳْيخ ٳٸخٽ ٛن٬نخ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳوخٍس ٳؤطْظو ريخ ٳ٬ٌٟظ-

 كٔزظو ٿلڄخ ٳٌٻَص ًٿٺ ٕىڀنخ ٳٌرلٌح ٿو ٗخس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ڃلڄي رن ػخرض كيػنخ ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ  - 

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كؾ ڃزًٍَ ٿْْ ٿو ؿِحء اٙ حٿـنش ٷخٽ ّخ نزِ حهلل ڃخ -

 ؾ حٿڄزًٍَ ٷخٽ=حٿل
 ح٬٣خځ حٿ٬٤خځ ًاٳ٘خء حٿٔٚځ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن رن حٿڄؼنَ أرٌ ٫ڄًَ كيػنخ ٿْغ ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ًِٰ ٳِ حٿ٘يَ حٿلَحځ اٙ أڅ ٍِّٰ أً ًِّٰح ٳبًح ٿڂ ّټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّ-

 .ك٠َ ًٿٺ أٷخځ كظَ ّنٔڀن
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن أرِ حٿِرَْ كيػنخ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ٷخٽ=
أٳِ حٿ٬ٸَد ٍٷْش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٓظ٤خ٩ ڃنټڂ أڅ ّنٴ٪ أهخه -

 ٳڀْٴ٬پ.



  

 

 

Page 475 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

نخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن أرِ حٿِرَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن ًٌّنْ ٷخٙ كيػ - 
 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٫ظِٽ نٔخءه ٗيَح ٳوَؽ اٿْنخ ٳِ طٔ٪ ٫ًَّ٘ن ٳٸڀنخ -
انڄخ حٿٌْځ طٔ٪ ٫ًًَ٘څ ٳٸخٽ انڄخ حٿ٘يَ ًٛٴٶ رْيّو ػٚع ڃَحص ًكزْ أٛز٬خ ًحكيح ٳِ 

 حٓهَس ًٷخٽ ٌّنْ أٛز٬خ ًحكيس.
أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى كيػنخ ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 رن آلٶ ٫ن ىحًى رن حٿلْٜن ٫ن ًحٷي رن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ٓي رن ڃ٬خً ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ه٤ذ أكيٻڂ حٿڄَأس ٳبڅ حٓظ٤خ٩ أڅ ّن٨َ ڃنيخ اٿَ -

خٍّش ڃن رنِ ٓڀڄش ٳټنض أهظزِء ٿيخ طلض ڃخ ّي٫ٌه اٿَ نټخكيخ ٳڀْٴ٬پ ٷخٽ ٳو٤زض ؿ
 حٿټَد كظَ ٍأّض ڃنيخ ر٬ٞ ڃخ ى٫خنِ اٿَ نټخكيخ ٳظًِؿظيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ًكـْن ٷخٙ كيػنخ ٿْغ ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 
 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

 خٿ٘ڄخٽ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طؤٻڀٌح رخٿ٘ڄخٽ ٳبڅ حٿ٤ْ٘خڅ ّؤٻپ ر-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ًكـْن ٷخٙ كيػنخ ٿْغ ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼنِ ٿلخؿش ػڂ أىٍٻظو ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳؤٗخٍ اٿِ ٳڀڄخ -

 ٳَ٭ ى٫خنِ ٳٸخٽ انٺ ٓڀڄض ٫ڀِ آنٴخ ًأنخ أٛڀِ ًىٌ ڃٌؿو كْنجٌ ٷزپ حٿڄَ٘ٵ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًكـْن ٷخٙ كيػنخ ٿْغ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 

 ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
٫َٝ ٫ڀِ حٕنزْخء ٳبًح ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٍؿپ َٟد ڃن حٿَؿخٽ ٻؤنو ڃن ٍؿخٽ -

٫ًَس رن ڃ٬ٌٔى ٗنٌأس ٳَأّض ٫َْٔ رن ڃَّڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳبًح أٷَد ڃن ٍأّض رو ٗزيخ 
ًٍأّض ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳبًح أٷَد ڃن ٍأّض رو ٗزيخ ٛخكزټڂ ٬ّنِ نٴٔو ٛڀَ حهلل 

 .ٚځ ٳبًح أٷَد ڃن ٍأّض رو ٗزيخ ىكْش٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍأّض ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًكـْن كيػنخ ٿْغ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀْنخ ًٍحءه ًىٌ ٷخ٫ي ًأرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو  حٗظټَ ٌٍٓٽ حهلل-

ّټزَ ّٔڄ٪ حٿنخّ طټزَْه ٳخٿظٴض اٿْنخ ٳَآنخ ٷْخڃخ ٳؤٗخٍ اٿْنخ ٳٸ٬ينخ ٳٜڀْنخ رٜٚطو ٷ٬ٌىح ٳڀڄخ 
ٛڀَ ٷخٽ اڅ ٻيطڂ آنٴخ طٴ٬ڀٌڅ ٳ٬پ ٳخٍّ ًحٿًَځ ّٸٌڃٌڅ ٫ڀَ ڃڀٌٻيڂ ًىڂ ٷ٬ٌى ٳٚ طٴ٬ڀٌح 

 .ٛڀَ ٷخثڄخ ٳٜڀٌح ٷْخڃخ ًاڅ ٛڀَ ٷخ٫يح ٳٜڀٌح ٷ٬ٌىحظڄٌح رؤثڄظټڂ اڅ حث
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ أرخڅ ٬ّنِ حٿ٤٬خٍ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ  - 

 ٫ن ٫زْي حهلل رن ڃٸٔڂ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 رْنڄخ نلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً ڃَص ؿنخُس ٳٌىزنخ ٿنلڄپ ٳبًح ؿنخُس-

ّيٌىُ أً ّيٌىّش ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انڄخ ٻخنض ؿنخُس ّيٌىُ أً ّيٌىّش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٌص ٳ٩ِ ٳبًح ٍأّظڂ ؿنخُس ٳٸٌڃٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ڃلڄي ًىٌ أرٌ ارَحىْڂ حٿڄ٬ٸذ كيػنخ ٫زخى  - 
 ٫ن ڃـخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
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ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٔخثزش ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ًٷخٽ هڀٲ رن حٿٌٿْي  ٷخٽ-
حٿٔخثڄش ؿزخٍ ًحٿـذ ؿزخٍ ًحٿڄ٬يڅ ؿزخٍ ًٳِ حٿَٻخُ حٿوڄْ ٷخٽ ٷخٽ حٿ٬٘زِ حٿَٻخُ حٿټنِ 

 حٿ٬خىُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حٿٌحكي كيػنخ ڃـخٿي رن ٬ْٓي  - 

 ِ حٿ٬٘زِ كيػنِ ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂكيػن
 ٓن حٿـًٍِ ًحٿزٸَس ٫ن ٓز٬ش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن حٿْٰٔپ كيػنِ  - 

َٗكزْپ أرٌ ٬ْٓي أنو ىهپ ٫ڀَ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًىٌ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ًكٌٿو ػْخد 
 ڃن ٛٚطو ٷخٽ=ٳڀڄخ ٳَ٭ 

ٷڀض ٯٴَ حهلل ٿٺ ّخ أرخ ٫زي حهلل طٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ًىٌه ػْخرٺ اٿَ ؿنزٺ ٷخٽ أٍىص أڅ -
ّيهپ ٫ڀِ حٕكڄٶ ڃؼڀٺ ٳَْحنِ أٛڀِ ٳِ ػٌد ًحكي أً ٻخڅ ٿټپ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٌرخڅ ٷخٽ ػڂ أن٘ؤ ؿخرَ ّليػنخ ٳٸخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ًح ڃخ حطٔ٪ حٿؼٌد ٳظ٬خ٣ٲ رو ٫ڀَ ڃنټزْٺ ػڂ ٛپ ًاًح ٟخٵ ٫ن ًحٹ ٳ٘ي رو كٸٌّٺ ػڂ ا

 ٛپ ڃن ٯَْ ٍى ٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع حٿڄوًِڃِ ٫ن حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ  - 

 حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ٿٸڀٌد ًحٿـٴخء ٳِ أىپ حٿڄَ٘ٵ ًحّٗڄخڅ ٳِ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٯڀ٦ ح-

 أىپ حٿلـخُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو  - 

 ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل
٫ِّڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿٌٍٜ ٳِ حٿزْض ًنيَ حٿَؿپ أڅ ّٜن٪ ًٿٺ -

٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ٫نو ُڃن حٿٴظق ًىٌ  ًأڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل
 رخٿز٤لخء أڅ ّؤطِ حٿټ٬زش ٳْڄلٌ ٻپ ٌٍٛس ٳْيخ ًٿڂ ّيهپ حٿزْض كظَ ڃلْض ٻپ ٌٍٛس ٳْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ رن ڃ٬ًَٱ كيػنخ حرن ًىذ كيػنخ ٫ڄًَ رن  - 
رَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو حٿلَع ٫ن ٫زي ٍرو رن ٬ْٓي ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخ

 ٷخٽ=
 ٿټپ ىحء ىًحء ٳبًح أٛزض ىًحء حٿيحء رَأ ربًڅ حهلل ط٬خٿَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ رن ڃ٬ًَٱ كيػنخ حرن ًىذ أهزَنِ ٫ڄًَ أڅ  - 

 رټَْح كيػو أڅ ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن ٷظخىس كيػو أڅ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫خى حٿڄٸن٪ ٳٸخٽ ٙ أرَف
 كظَ طلظـڂ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ٳْو حٿ٘ٴخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ٫زي حهلل رن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ڃلڄي رن  - 
ڃٔڀڂ ڃٌٿَ كټْڂ رن كِحځ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿنيزش. أڅ ٌٍٓٽ حهلل-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ رن ڃ٬ًَٱ كيػنخ حرن ًىذ أهزَنِ ٫ڄًَ ٫ن  - 
 أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أنو ٷخٽ=

ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿ٬ڄپ ٕڃَ ٷي ٳَ٭ ڃنو أځ ٕڃَ نؤطنٴو ٷخٽ ٕڃَ ٷي ٳَ٭ ڃنو ٳٸخٽ َٓحٷش ٳٴْڂ -
 ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻپ ٫خڃپ ڃَْٔ ٿ٬ڄڀو.حٿ٬ڄپ اًح ٳٸخٽ ٍٓ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي  - 
 حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ڃن ًؿي ٬ٓش ٳڀْټٴن ٳِ ػٌد كزَس.-
ي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أنو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿ - 

 ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=
٫ٌرض حڃَأس ٳِ ىَ أً ىَس ٍر٤ظو كظَ ڃخص ًٿڂ طَٓڀو ٳْؤٻپ ڃن ه٘خٕ حٍٕٝ ٳٌؿزض -

 ٿيخ حٿنخٍ رٌٿٺ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ= - 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿَٻخُ حٿوڄْ ٳٸخٽ ن٬ڂ. ٓؤٿض ؿخرَح أٷخٽ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ أرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿ٬زي ڃ٪ ڃن أكذ ًٻظذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ًاٿَ ٻپ ؿزخٍ. ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ أڅ ّڄٌص اٿَ ٻٍَٔ ًٷَْٜ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓيىًح ًأرًَ٘ح.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ٫٘ض اڅ ٗخء حهلل ُؿَص أڅ ّٔڄَ رزَٻش  ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

ًّٔخٍ ًنخٳ٪ ٷخٽ ؿخرَ ٙ أىٍُ ًٻَ ٍحٳ٬خ أځ ٙ انو ّٸخٽ ٿو ىينخ رَٻش ٳْٸخٽ ٙ ًّٸخٽ ىينخ 
ّٔخٍ ٳْٸخٽ ٙ ٷخٽ ٳٸزٞ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿڂ ِّؿَ ٫ن ًٿٺ ٳؤٍحى ٫ڄَ 

 .أڅ ِّؿَ ٫نو ػڂ طَٻوٍِٟ حهلل ٫نو 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ أهزَنِ ؿخرَ أڅ  - 

أڃَْ حٿز٬غ ٻخڅ ٯخٿزخ حٿڀْؼِ ًٷ٤زش رن ٫خڃَ حٿٌُ ىهپ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ حٿنوپ ًىٌ ڃلَځ ػڂ هَؽ ڃن حٿزخد ًٷي طٌٍٔ ڃن ٷزپ حٿـيحٍ ٫ًزي حهلل رن أنْْ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٿْڀش حٿٸيٍ ًٷي هڀض حػنخڅ ٫ًًَ٘څ ٿْڀش ٳٸخٽ حٿٌُ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿظڄٔيخ ٳِ ىٌه حٿٔز٪ حًٕحهَ حٿظِ رٸْن ڃن حٿ٘يَ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أنو ٷخٽ= - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح ط١ٌٰ أكيٻڂ ٳڀْڄٔق ػٚع ڃَحص. ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ ٓؤٿض ؿخرَح  - 

 ٍِٟ حهلل ٫نو ٫ن حٿٔـٌى ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَ أڅ ٬ّظيٽ ٳِ حٿٔـٌى ًٙ ّٔـي حٿَؿپ ًىٌ -

 رخ٢ٓ ًٍح٫ْو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ  - 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 اڅ حٿ٤ْ٘خڅ اًح ٓڄ٪ نيحء حٿٜٚس ٳَ ر٬ي ڃخ رْن حٿًَكخء ًحٿڄيّنش ٿو َٟح١.-
ٷخٽ ٓؤٿض ؿخرَح  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ - 

 أٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ ٻؼَس ه٤خ حٿَؿپ اٿَ حٿڄٔـي ْٗجخ ٳٸخٽ=
ىڄڄنخ أڅ ننظٸپ ڃن ىًٍنخ اٿَ حٿڄيّنش ٿٸَد حٿڄٔـي ٳِؿَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٫ن ًٿٺ ًٷخٽ ٙ ط٬ًَح حٿڄيّنش ٳبڅ ٿټڂ ٳ٠ْڀش ٫ڀَ ڃن ٫ني حٿڄٔـي رټپ ه٤ٌس 
 ىٍؿش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ هَْ ڃخ ٍٻزض اٿْو حٿًَحكپ ڃٔـي ارَحىْڂ -

 ٫ڀْو حٿٔٚځ ًڃٔـيُ.
 ؿخرَكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن  - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّٔظنـَ رز٬َس أً ر٨٬ڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ كيػنِ ؿخرَ رن  - 

 ٫زي حهلل
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ٫نو ُڃخڅ حٿٴظق أڅ -

 ٿز٤لخء ٳْڄلٌ ٻپ ٌٍٛس ٳْو ًٿڂ ّيهڀو كظَ ڃلْض ٻپ ٌٍٛس ٳْو.ّؤطِ حٿزْض ًىٌ رخ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ= - 
٫ن حٿڄيپ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃيپ أىپ حٿڄيّنش ٓؤٿض ؿخرَح -

ـٴش ًڃيپ أىپ حٿ٬َحٵ ڃن ًحص ٫َٵ ڃن ًُ حٿلڀْٴش ًڃيپ أىپ حٿ٤َّٶ حٕهٍَ ڃن حٿل
 .ًڃيپ أىپ نـي ڃن ٷَڅ ًڃيپ أىپ حٿْڄن ڃن ّڀڄڀڂ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كَځ ڃخ رْن كَطِ حٿڄيّنش ٙ ّٸ٤٪ ڃنيخ ٗـَس اٙ أڅ -

 ٬ّڀٲ حٿَؿپ ر٬َْه.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻزًَح ٫ڀَ ڃٌطخٻڂ رخٿڀْپ ًحٿنيخٍ أٍر٪ طټزَْحص.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ حْٕٗذ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ  - 

 =٫ن ؿخرَ
أنو ٷخٽ ٍڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿـڄَس ٫ڀَ ر٬َْه رلَٜ حٿوٌٱ ًىٌ ّٸٌٽ -

 ٿظؤهًٌح ڃنخٓټټڂ ٳبنِ ٙ أىٍُ ٿ٬ڀِ ٙ أكؾ ر٬ي كـظِ ىٌه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٷخٽ كْن ّنخىُ حٿڄنخىُ حٿڀيڂ ٍد ىٌه حٿي٫ٌس حٿظخڃش ًحٿٜٚس حٿنخٳ٬ش ٛپ ٫ڀَ ڃلڄي ڃن -

 ًحٍٝ ٫نو ٍٟخ ٙ طٔو٢ ر٬يه حٓظـخد حهلل ٿو ى٫ٌطو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ - 
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ّ ٳڀزٔيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل أڅ ٍحىزخ أىيٍ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿزش ٓني-
٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ أطَ حٿزْض ٳ٬ٌٟيخ ًأكْ رٌٳي أطٌه ٳؤڃَه ٫ڄَ أڅ ّڀزْ حٿـزش ٿٸيًځ حٿٌٳي 
ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٜڀق ٿزخٓيخ ٿنخ ٳِ حٿينْخ ًّٜڀق ٿنخ ٳِ حٓهَس 

ٿټن أٍٓپ ريخ اٿَ ًٿټن هٌىخ ّخ ٫ڄَ ٳٸخٽ طټَىيخ ًآهٌىخ ٳٸخٽ انِ ٙ آڃَٹ أڅ طڀزٔيخ ً
أٍٝ ٳخٍّ ٳظْٜذ ريخ ڃخٙ ٳؤٍٓپ ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿنـخِٗ ًٻخڅ 

 . ٫ڀْو ًٓڀڂٷي أكٔن اٿَ ڃن ٳَ اٿْو ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظ٬٤ڄو ٳؤ٬٣ڄو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ؿخء ٍؿپ اٿَ -

ًٓڀڂ ًٓٶ ٬َْٗ ٳڄخ ُحٽ حٿَؿپ ّؤٻپ ڃنو ىٌ ًحڃَأطو ًًْٛٲ ٿيڂ كظَ ٻخٿٌه ٳٸخٽ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ ٿڂ طټْڀٌه ٕٻڀظڂ ڃنو ًٿٸخځ ٿټڂ.

 ٬ش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿيْ - 
ٓؤٿض ؿخرَح أرَٜص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٍحٻزخ ٳٸخٽ ن٬ڂ ػڂ أطخه ٍؿپ ٷي -

حٗظٍَ نخٷش ٿْي٫ٌ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀْيخ ٳټڀڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔټض ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٓڀڂ ػڂ ى٫خ ٿو.

 كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ أٗي حٿنخّ طوٴْٴخ ٳِ حٿٜٚس.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 ّٸٌځ رخٿڀْپ ٳڀٌْطَ ػڂ ّنخځ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن هخٱ ڃنټڂ أڅ ٙ-

 ًڃن ٣ڄ٪ ڃنټڂ رٸْخځ ٳڀٌْطَ ڃن آهَ حٿڀْپ ٳبڅ ٷَحءس آهَ حٿڀْپ ڃل٠ٌٍس ًًٿٺ أٳ٠پ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٙ رْن ّيّو ًٿْزٜٶ ٫ن ّٔخٍه أً طلض ٷيڃو.اًح رٜٶ أكيٻڂ ٳٚ ّزٜٶ ٫ن ّڄْنو ً-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻؼًَح ڃن ىٌه حٿن٬خٽ ٳبنو ٙ ِّحٽ أكيٻڂ ٍحٻزخ اًح -

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حنظ٬پ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ًٳِ ڃٌٟ٪ آهَ ٓڄ٬ض ٍٓ
 ٳِ ٯًِس ٯِحىخ حٓظټؼًَح ڃن حٿن٬خٽ ٳبڅ حٿَؿپ ٙ ِّحٽ ٍحٻزخ ڃخ حنظ٬پ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ڃلڄي رن ٣ڀلش ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 
 أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

ٿْْ أكي ڃنټڂ ّنـْو ٫ڄڀو ٷخٿٌح  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٍرٌح ًٓيىًح ٳبنو-
 ًٙ اّخٹ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ًٙ اّخُ اٙ أڅ ّظٰڄينِ حهلل رَكڄظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي حٿٌُ ّٸخٽ ٿو حٿ٬ينِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن  - 
 أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

يٻڂ ٳڀْڄ٢ ڃخ ٫ڀْيخ ڃن أًٍ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓٸ٤ض ٿٸڄش أك-
ٿْؤٻڀيخ ًٙ ّي٫يخ ٿڀ٤ْ٘خڅ ًٙ ّڄٔق أكيٻڂ ّيه رخٿڄنيّپ كظَ ّڀ٬ٶ أٛخر٬و أً ّڀ٬ٸيخ ٳبنو ٙ 

 ّيٍُ ٳِ أُ ٬٣خڃو حٿزَٻش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن حٿٌٿْي كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ؿ٬ٴَ ٫ن أرْو ٫ن ؿخرَ  - 
 ٷخٽ=

ڀْو ًٓڀڂ اًح ًٻَ حٿٔخ٫ش حكڄَص ًؿنظخه ًحٗظي ٯ٠زو ٫ًٚ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-
ٌٛطو ٻؤنو ڃنٌٍ ؿْٖ ٛزلظڂ ڃْٔظڂ ٷخٽ ًٻخڅ ّٸٌٽ أنخ أًٿَ رخٿڄئڃنْن ڃن أنٴٔيڂ ًڃن 

 طَٹ ڃخٙ ٳٖىڀو ًڃن طَٹ ىّنخ أً ْٟخ٫خ ٳبٿِ ٫ًڀِ ًأنخ أًٿَ رخٿڄئڃنْن.
ڄخى ٬ّنِ حرن ُّي كيػنخ ڃـخٿي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًٯَْه ٷخٽ كيػنخ ك - 

 ٫ن ٫خڃَ حٿ٬٘زِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٔؤٿٌح أىپ حٿټظخد ٫ن ِٗء ٳبنيڂ ٿن ّييًٻڂ ًٷي -

ٟڀٌح ٳبنټڂ اڃخ أڅ طٜيٷٌح رزخ٣پ أً طټٌرٌح رلٶ ٳبنو ٿٌ ٻخڅ ڃٌَٓ كْخ رْن أ٧يَٻڂ ڃخ 
 كپ ٿو اٙ أڅ ّظز٬نِ.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن ك - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٻٔ٪ ٍؿپ ڃن حٿڄيخؿَّن ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ٳخؿظڄ٪ ٷٌځ ًح ًٷٌځ ًح ًٷخٽ ىئٙء ّخ -
خ ٿڀڄيخؿَّن ًٷخٽ ىئٙء ّخ ٿٖنٜخٍ ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ى٫ٌىخ ٳبني

 ڃنظنش ٷخٽ ػڂ ٷخٽ أٙ ڃخ رخٽ ى٫ٌٍ أىپ حٿـخىڀْش أٙ ڃخ رخٽ ى٫ٌٍ أىپ حٿـخىڀْش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ٫خٛڂ ٫ن حٿ٬٘زِ  - 

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
س ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طنټق حٿڄَأس ٫ڀَ ٫ڄظيخ ًٙ ٫ڀَ هخٿظيخ ًاٙ حٿڄَأ-

 ٫ڀَ حرنش أهْيخ ًٙ ٫ڀَ حرنش أهظيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٓڀڄش ٫ن  - 

 ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿټپ نزِ كٌحٍُ ًكٌحٍُ حٿِرَْ.-
 ن ٫ْْنش ّٸٌٽ حٿلٌحٍُ حٿنخَٛ.كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓٴْخڅ ر - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن  - 

 ىّنخٍ ّٸٌٽ ٫ن ؿخرَ=
 اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٻَحء حٍٕٝ.-
ًس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي كيػنخ ى٘خځ رن ٫َ - 

 ٫ن ًىذ رن ٻْٔخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أكْخ أٍٟخ ڃْظش ٳيِ ٿو ًڃخ أٻڀض حٿ٬خٳْش ٳيٌ ٿو -

ٛيٷش ٳٸخٽ ٍؿپ ّخ أرخ حٿڄنٌٍ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن أرٌ حٿڄنٌٍ ى٘خځ رن ٫ًَس ڃخ حٿ٬خٳْش ٷخٽ 
 ڃخ ح٫ظخٳيخ ڃن ِٗء.

ن رن ڃٌَٓ كيػنخ ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٫ڄخٍ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔ - 
 ٫ڄخٍ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

أطخنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرٌ رټَ ٫ًڄَ ٳؤ٬٣ڄظيڂ ٣ٍزخ ًأٓٸْظيڂ ڃخء ٳٸخٽ حٿنزِ -
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌح ڃن حٿن٬ْڂ حٿٌُ طٔؤٿٌڅ ٫نو.
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َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٗخًحڅ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ  - 
 رن ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٿڄخ أٍحى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّوڀٲ ٫ڀْخ ٍِٟ حهلل ٫نو ٷخٽ ٷخٽ ٿو ٫ڀِ ڃخ -
َِ اًح هڀٴظنِ ٷخٽ ٳٸخٽ أڃخ طََٟ أڅ طټٌڅ ڃنِ رڄنِٿش ىًَڅ ڃن ڃٌَٓ اٙ  ّٸٌٽ حٿنخّ ٳ

 زِ.أنو ٿْْ ر٬يُ نزِ أً ٙ ّټٌڅ ر٬يُ ن
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ ٳ٠پ حٿڄخء.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ًڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٙ كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ حٍٕٝ حٿز٠ْخء ٓنظْن أً ػٚػخ.نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ًأكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ ٷخٙ كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ  - 

 حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ أكڄي ٳِ كيّؼو كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٍأٓو ًٿلْظو ڃؼپ حٿؼٰخځ أطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤرِ ٷلخٳش أً ؿخء ٫خځ حٿٴظق ً-

أً ڃؼپ حٿؼٰخڃش ٷخٽ كٔن ٳؤڃَ رو اٿَ نٔخثو ٷخٽ ٯًَْح ىٌح حٿْ٘ذ ٷخٽ كٔن ٷخٽ ُىَْ ٷڀض 
 ٕرِ حٿِرَْ أٷخٽ ؿنزٌه حٿٌٔحى ٷخٽ ٙ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ًىٌ ڃن٤ڀٶ اٿَ رنِ حٿڄ٤ٜڀٶ ٳؤطْظو ًىٌ ّٜڀِ أٍٓڀنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

٫ڀَ ر٬َْه ٳټڀڄظو ٳٸخٽ رْيه ىټٌح ًأٗخٍ ُىَْ رټٴو ػڂ ٻڀڄظو ٳٸخٽ رْيه ىټٌح ًأنخ أٓڄ٬و ّٸَأ 
ًٌّڃت رَأٓو ٳڀڄخ ٳَ٭ ٷخٽ ڃخ ٳ٬ڀض ٳِ حٿٌُ أٍٓڀظٺ ٿو ٳبنو ٿڂ ّڄن٬نِ أڅ أٻڀڄٺ اٙ أنِ 

 ٻنض أٛڀِ.
أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ كٔن رن ٛخٿق ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 ؿخرَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ڃن ٻخڅ ٿو اڃخځ ٳٸَحءطو ٿو ٷَحءس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى حرن ٓڀڄش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ=
 ء.نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ ٳ٠پ حٿڄخ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى كيػنخ حَٓحثْپ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڀِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي  - 

 حهلل ٷخٽ=
 ٯًِنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٛزنخ ؿَحىح ٳؤٻڀنخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 

 ٌٽ=رن ٫زي حهلل ّٸ
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٸظپ ِٗء ڃن حٿيًحد ٛزَح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّٸ٬ي حٿَؿپ ٫ڀَ حٿٸزَ أً ّٸٜٚ أً ّزنَ ٫ڀْو.-
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نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ كيػ - 
 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٰ٘خٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أ٬ٗغ رن ٌٓحٍ ٫ن  - 

 ڀڂ ٷخٽ=حٿلٔن ٫ن ؿخرَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
 ٙ ّيهپ ڃٔـينخ ىٌح ڃَ٘ٹ ر٬ي ٫خڃنخ ىٌح ٯَْ أىپ حٿټظخد ًهيڃيڂ.-
يػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى ك - 

 =ؿخرَ ٍٳ٪ حٿليّغ ٷخٽ
 أڃَص أڅ أٷخطپ حٿنخّ كظَ ّٸٌٿٌح ٙ اٿو اٙ حهلل ٳبًح ٷخٿٌىخ كَڃض ٫ڀِ ىڃخإىڂ ًأڃٌحٿيڂ-

 ٫ًڀَ حهلل كٔخريڂ أً ًكٔخريڂ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫نذ  - 

 ّٸٌٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳٚ ّيهپ حٿلڄخځ اٙ -

ٳٚ ّيهپ كڀْڀظو حٿلڄخځ ًڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ  رڄجٍِ ًڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ
حٓهَ ٳٚ ّٸ٬ي ٫ڀَ ڃخثيس َّ٘د ٫ڀْيخ حٿوڄَ ًڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳٚ ّوڀٌڅ 

 .رخڃَأس ٿْْ ڃ٬يخ ًً ڃلَځ ڃنيخ ٳبڅ ػخٿؼيڄخ حٿ٤ْ٘خڅ
ِرَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿ - 

 ؿخرَ ٫ًن هَْ رن ن٬ْڂ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ػڄن حٿټڀذ ًنيَ ٫ن ػڄن حٿٔنٌٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ كيػنخ ّلَْ رن ٓڀْڂ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٫ؼڄخڅ رن هْؼڂ ٫ن أرِ حٿِرَْ أنو كيػو ؿخرَ رن ٫زي حهلل
هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿزغ ٫َ٘ ٓنْن ّظز٪ حٿلخؽ ٳِ ڃنخُٿيڂ ٳِ حٿڄٌٓڂ أڅ ٌٍٓٽ ح-

ًرڄـنش ًر٬ټخ٥ ًرڄنخُٿيڂ رڄنَ ڃن ّئًّنِ ڃن ّنَٜنِ كظَ أرڀٮ ٍٓخٙص ٍرِ ٫ِ ًؿپ 
ًٿو حٿـنش ٳٚ ّـي أكيح ّنَٜه ًّئًّو كظَ أڅ حٿَؿپ َّكپ ڃن ڃ٠َح ًڃن حٿْڄن أً ًٍُ 

ٷَّٖ ٙ ّٴظنٺ ًّڄِ٘ رْن ٍكخٿيڂ ّي٫ٌىڂ اٿَ حهلل  حكٌٍ ٯٚځ ٛڄي ٳْؤطْو ٷٌڃو ٳْٸٌٿٌڅ
ْو حٿَؿپ ٳْئڃن ٫ِ ًؿپ ًَّْ٘څ اٿْو رخٕٛخر٪ كظَ ر٬ؼنخ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿو ڃن ّؼَد ٳْؤط

رو ٳْٸَثو حٿٸَآڅ ٳْنٸڀذ اٿَ أىڀو ٳْٔڀڄٌڅ ربٓٚڃو كظَ ٙ ّزٸَ ىحٍ ڃن ىًٍ ّؼَد اٙ ٳْيخ 
 ٫ِ ًؿپ ٳؤثظڄَنخ ًحؿظڄ٬نخ ٓز٬ٌڅ ٍؿٚ ٍى٢ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٨ّيًَڅ حٗٓٚځ ػڂ ر٬ؼنخ حهلل

ٳيهڀنخ  ڃنخ ٳٸڀنخ كظَ ڃظَ نٌٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤َّى ٳِ ؿزخٽ ڃټش ًّوخٱ
كظَ ٷيڃنخ ٫ڀْو ٳِ حٿڄٌٓڂ ٳٌح٫ينخه ٬ٗذ حٿ٬ٸزش ٳٸخٽ ٫ڄو حٿ٬زخّ ّخ حرن أهِ انِ ٙ أىٍُ 

ؿظڄ٬نخ ٫نيه ڃن ٍؿپ أً ٍؿڀْن ڃخ ىئٙء حٿٸٌځ حٿٌّن ؿخإًٹ انِ ًً ڃ٬َٳش رؤىپ ّؼَد ٳخ
ٳڀڄخ ن٨َ حٿ٬زخّ ٍِٟ حهلل ٫نو ٳِ ًؿٌىنخ ٷخٽ ىئٙء ٷٌځ ٙ أ٫َٳيڂ ىئٙء أكيحع ٳٸڀنخ ّخ 

ٌٓٽ حهلل ٫ٚځ نزخ٬ّٺ ٷخٽ طزخ٬ٌّنِ ٫ڀَ حٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ٳِ حٿن٘خ١ ًحٿټٔپ ٫ًڀَ حٿنٴٸش ٍ
ٸٌٿٌح ٳِ حهلل ٙ ٳِ حٿ٬َٔ ًحٿَْٔ ٫ًڀَ حٕڃَ رخٿڄ٬ًَٱ ًحٿنيِ ٫ن حٿڄنټَ ٫ًڀَ أڅ ط

طؤهٌٻڂ ٳْو ٿٌڃش ٙثڂ ٫ًڀَ أڅ طنًَٜنِ اًح ٷيڃض ّؼَد ٳظڄن٬ٌنِ ڃڄخ طڄن٬ٌڅ ڃنو أنٴٔټڂ 
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خءٻڂ ًٿټڂ حٿـنش ٳٸڄنخ نزخ٬ّو ٳؤهٌ رْيه أ٬ٓي رن ٍُحٍس ًىٌ أَٰٛ حٿٔز٬ْن ًأًُحؿټڂ ًأرن
حهلل اڅ  ٳٸخٽ ًٍّيح ّخ أىپ ّؼَد انخ ٿڂ ن٠َد اٿْو أٻزخى حٿڄ٤ِ اٙ ًنلن ن٬ڀڂ أنو ٌٍٓٽ

اهَحؿو حٿٌْځ ڃٴخٍٷش حٿ٬َد ٻخٳش ًٷظپ هْخٍٻڂ ًأڅ ط٠٬ټڂ حٿٌْٔٱ ٳبڃخ أنظڂ ٷٌځ طٜزًَڅ 
ڀَ ٷظپ هْخٍٻڂ ٫ًڀَ ڃٴخٍٷش حٿ٬َد ٻخٳش ٳوًٌه ًأؿَٻڂ ٫ڀَ ٫ڀَ حٿٌْٔٱ اًح ڃٔظټڂ ٫ً

حهلل ٫ِ ًؿپ ًاڃخ أنظڂ ٷٌځ طوخٳٌڅ ڃن أنٴٔټڂ هْٴش ٳًٌٍه ٳيٌ أ٫ٌٍ ٫ني حهلل ٷخٿٌح ّخ أ٬ٓي 
ٍُحٍس أڃ٢ ٫نخ ّيٹ ٳٌحهلل ٙ نٌٍ ىٌه حٿز٬ْش ًٙ نٔظٸْڀيخ ٳٸڄنخ اٿْو ٍؿٚ ٍؿٚ ّؤهٌ رن 

 ًٿٺ حٿـنش. ٫ڀْنخ ر٣َ٘ش حٿ٬زخّ ٤٬ًّْنخ ٫ڀَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن  - 

 ؿخرَ ٷخٽ=
ٔخنِ حٿ٤ْ٘خڅ ْٗجخ ڃن ٛٚطِ ٳڀْٔزق ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح أن-

 حٿَؿخٽ ًٿْٜٴٶ حٿنٔخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن  - 

 ؿخرَ ٷخٽ=
 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٲ حٿنخّ ٛٚس ٳِ طڄخځ.-
ن ٿي٬ْش ٫ن ؿ٬ٴَ رن ٍر٬ْش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أنزؤنخ حر - 

 ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ ٳظق ڃټش حىَحٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿوڄَ ًٻَٔ ؿَحٍه ًنيَ -

 ٫ن ر٬ْو ًرْ٪ حٕٛنخځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن  - 

 ؿخرَ ٷخٽ=
ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ أڅ ٙرن آىځ ًحىّخ ڃن ڃخٽ ٿظڄنَ ًحىّْن ًٿٌ أڅ ٿو ٷخٽ ٌٍٓ-

 ًحىّْن ٿظڄنَ ػخٿؼخ ًٙ ّڄٖ ؿٌٱ حرن آىځ اٙ حٿظَحد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٤٫خء أنزؤنخ حَٓحثْپ رن ٌّنْ ٫ن ُّي  - 

 رن ٫زي حهلل ٷخٽ= رن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯٴَ حهلل ٿَؿپ ٻخڅ ڃن ٷزڀټڂ ٓيٚ اًح رخ٩ ٓيٚ اًح -

 حٗظٍَ ٓيٚ اًح ٷ٠َ ٓيٚ اًح حٷظ٠َ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ كٔن رن ٛخٿق ٫ن ٿْغ ٫ن أرِ  - 

 حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّنخځ كظَ ّٸَأ حٿڂ طنِّپ حٿٔـيس ًطزخٍٹ حٿٌُ رْيه ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 حٿڄڀٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حرن رٚٽ أهزَه أً  - 

 كيػو ؿ٬ٴَ رن ڃلڄي ٫ن أرْو ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٓڄ٬و ڃنو ٷخٽ=
 ڂ ڃټش ٷخٽ ٳ٤خٱ ٓز٬خ ًٍڃپ ػٚػخ ًڃَ٘ أٍر٬خ.ٷيڃنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ؿ٬ٴَ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل
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 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ريأ رخٿلـَ ٳَڃپ كظَ ٫خى اٿْو ػٚػخ ًڃَ٘ أٍر٬خ.-
ٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٷَځ ٫ن أرِ ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ك - 

 حٿٸظخص ٫ن ڃـخىي ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ڃٴظخف حٿـنش حٿٜٚس ًڃٴظخف حٿٜٚس حٿ٤يٌٍ ًىټٌح ًٷ٪ ٳِ حٕٛپ كٔن -

 ًحٿٌٜحد كْٔن.
رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش أنزؤنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 

 حهلل ٷخٽ=
أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌْځ ٫خٌٍٗحء أڅ نٌٜڃو ًٷخٽ ىٌ ٌّځ ٻخنض حٿْيٌى -

 طٌٜڃو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ - 
ْو ًٓڀڂ ٳزْنخ أڅ أځ ڃخٿٺ حٿزيِّش ٻخنض طييُ ٳِ ٫ټش ٿيخ ٓڄنخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

رنٌىخ ّٔؤٿٌنيخ حٗىحځ ًٿْْ ٫نيىخ ِٗ ٳ٬ڄيص اٿَ ٫ټظيخ حٿظِ ٻخنض طييُ ٳْيخ اٿَ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌؿيص ٳْيخ ٓڄنخ ٳڄخ ُحٽ ّيًځ ٿيخ أىځ رنْيخ كظَ ٫َٜطو ًأطض 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أ٫َٜطْو ٷخٿض ن٬ڂ ٷخٽ ٿٌ طَٻظْو ڃخ ُحٽ ًٿٺ ٿٺ 
 ڃٸْڄخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓؤٽ ؿخرَح - 
أٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ ٻخڅ ٙرن آىځ ًحى طڄنَ آهَ ٳٸخٽ ؿخرَ ٓڄ٬ض -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿٌ ٻخڅ ٙرن آىځ ًحى ڃن نوپ طڄنَ ڃؼڀو ػڂ طڄنَ ڃؼڀو 
 ظَ ّظڄنَ أًىّش ًٙ ّڄٖ ؿٌٱ حرن آىځ اٙ حٿظَحد.ك
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٳْڄخ ٓٸض حٿٔڄخء ًحٿ٬ٌْڅ حٿ٬َ٘ ًٳْڄخ ٓٸض حٿٔخنْش نٜٲ حٿ٬َ٘.-
ًَڅ كيػنخ حرن ًىذ كيػنِ ٫ڄًَ رن حٿلَع كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى - 

 أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٌّٻَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٳْڄخ ٓٸض حٕنيخٍ ًحٿْٰڂ حٿ٬ٌٍ٘ ًٳْڄخ ٓٸض حٿٔخنْش نٜٲ حٿ٬ٌٍ٘.-
 ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ - 
 ُؿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّزخٽ ٳِ حٿڄخء حٿَحٻي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ُ رو.ٷخٽ ٍرنخ ٫ِ ًؿپ حٿْٜخځ ؿنش ّٔظـَْ ريخ حٿ٬زي ڃن حٿنخٍ ًىٌ ٿِ ًأنخ أؿِ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ= - 
ٓؤٿض ؿخرَح ىپ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طٌٜڃٌح كظَ طًَح حٿيٚٽ -

ٳبڅ هٴِ ٫ڀْټڂ ٳؤطڄٌح ػٚػْن ًٷخٽ ؿخرَ ىـَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٔخءه ٗيَح 
 َّ٘ن ًٷخٽ انڄخ حٿ٘يَ طٔ٪ ٫ًًَ٘څ.ٳنِٽ ٿظٔ٪ ٫ً

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ= - 
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ٓؤٿض ؿخرَ ڃظَ ٻخڅ َّڃِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أڃخ أًٽ ٌّځ ٳ٠لَ ًأڃخ -
 ر٬ي ًٿٺ ٳ٬ني ًُحٽ حٿ٘ڄْ.

خ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػن - 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 اًح أ٫ـزض أكيٻڂ حٿڄَأس ٳڀ٬ْڄي اٿَ حڃَأطو ٳڀٌْحٷ٬يخ ٳبڅ ًٿٺ َّى ڃن نٴٔو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ= - 
ٳٸخٽ حٗظ٣َض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن ٗؤڅ ػٸْٲ اً رخ٬ّض -

 أڅ ٙ ٛيٷش ٫ڀْيخ ًٙ ؿيخى.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ ؿخرَ أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ْٜٓيٷٌڅ ًّـخىيًڅ اًح أٓڀڄٌح ٬ّنِ ػٸْٴخ.-
 ِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ ٯًِس طزٌٹ ر٬ي أڅ ٍؿ٬نخ اڅ رخٿڄيّنش -

 ٕٷٌحڃخ ڃخ َٓطڂ ڃَْٔح ًٙ ىز٤ظڂ ًحىّخ اٙ ًىڂ ڃ٬ټڂ كزٔيڂ حٿڄَٝ.
 ػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كي - 
أنيڂ ٯًِح ٯًِس ٳْڄخ رْن ڃټش ًحٿڄيّنش ٳيخؿض ٫ڀْيڂ ٍّق ٗيّيس كظَ ىٳ٬ض حٿَؿخٽ ٳٸخٽ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌح ٿڄٌص حٿڄنخٳٶ ٳَؿ٬نخ اٿَ حٿڄيّنش ٳٌؿينخه ڃنخٳٸخ ٨٫ْڂ 
 حٿنٴخٵ ٷي ڃخص.

 ش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْ - 
ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن حٿ٬ٸزش ٳٸخٽ ٗييىخ ٓز٬ٌڅ ٳٌحٳٸيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًزخّ -

 رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ آهٌ رْيه ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌص ًأ٤٫ْض.
څ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أ - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٿَْْٔڅ ٍحٻذ ٳِ ؿنذ ًحىُ حٿڄيّنش ٿْٸٌٿن ٿٸي ٻخڅ ٳِ ىٌه ڃَس كخَٟس ڃن حٿڄئڃنْن -

 ٻؼَْ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ= - 
نيخ أىڀيخ ڃَڃْش ٷخٿٌح ًأهزَنِ ؿخرَ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿْظَٻ-

 ٳڄن ّؤٻڀيخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٫خٳْش حٿ٤َْ ًحٿٔزخ٩.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ أهزَنِ ؿخرَ رن كيػنخ  - 

 =٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ
ّڀظڄٌٔڅ حٿَهخء ٳْـيًڅ ٍهخء ػڂ ٿْؤطْن ٫ڀَ حٿڄيّنش ُڃخڅ ّن٤ڀٶ حٿنخّ ٳْيخ اٿَ حٓٳخٵ -

 ّؤطٌڅ ٳْظلڄڀٌڅ رؤىڀْيڂ اٿَ حٿَهخء ًحٿڄيّنش هَْ ٿيڂ ٿٌ ٻخنٌح ٬ّڀڄٌڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ أهزَنِ ؿخرَ أنو  - 

 ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=
 .ٍإّخ حٿَؿپ حٿڄئڃن ؿِء ڃن حٿنزٌس-



  

 

 

Page 486 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ= - 
ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن ڃْؼَس حٍٕؿٌحڅ ٳٸخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ أٍٻزيخ ًٙ -

 أٿزْ ٷڄْٜخ ڃټٴٌٳخ رلََّ ًٙ أٿزْ حٿٸَٔ.
 ػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كي - 
ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن حٿٴخٍس طڄٌص ٳِ حٿ٬٤خځ أً حٿَ٘حد أ٬٣ڄو ٷخٽ ٙ ُؿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٿٺ ٻنخ ن٠٪ حٿٔڄن ٳِ حٿـَحٍ ٳٸخٽ اًح ڃخطض حٿٴؤٍس ٳْو ٳٚ ط٬٤ڄٌه.
ٓؤٿض ؿخرَح كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ  - 

 ٫ن حٿ٠ذ ٳٸخٽ=
أطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رو ٳٸخٽ ٙ أ٬٣ڄو ًٷٌٍه ٳٸخٽ ٫ڄَ رن حٿو٤خد اڅ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّلَڃو ًاڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿْنٴ٪ رو ٯَْ ًحكي ًىٌ ٬٣خځ 
 ٫خڃش حٿ٫َخء ًٿٌ ٻخڅ ٫نيُ ٿ٬٤ڄظو.

كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن  - 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ٙ ّٸْڂ أكيٻڂ أهخه ٌّځ حٿـڄ٬ش ػڂ ّوخٿٴو اٿَ ڃٸ٬يه ٳْٸ٬ي ٳْو ًٿټن ٿْٸٌٿٌڅ طٴٔلٌح.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ= - 
ّظٌٿَ ڃٌٿَ حٿَؿپ رَْٰ اًنو ٳٸخٽ ٻظذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن حٿَؿپ-

 ًٓڀڂ ٫ڀَ ٻظذ ر٤ن ٫ٸٌٿيڂ ػڂ ٻظذ انو ٙ ّلپ أڅ ّظٌٿَ ڃٌٿَ ٍؿپ ڃٔڀڂ رَْٰ اًنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ  - 

 لْٴظو ڃن ٳ٬پ ًٿٺ.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬ن ٳِ ٛ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن طَٹ ىّنخٍح ٳيٌ ٻْش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ= ٌٍٓٽ حهلل
 اًح ػٌد رخٿٜٚس ٳظلض أرٌحد حٿٔڄخء ًحٓظـْذ حٿي٫خء.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ًن٨َ اٿَ حٿ٘خځ ٳٸخٽ حٿڀيڂ أٷزپ رٸڀٌريڂ ًن٨َ -

ٸخٽ نلٌ ًٿٺ ًن٨َ ٷزپ ٻپ أٳٶ ٳٴ٬پ ًٿٺ ًٷخٽ حٿڀيڂ حٍُٷنخ ڃن ػڄَحص اٿَ حٿ٬َحٵ ٳ
 حٍٕٝ ًرخٍٹ ٿنخ ٳِ ڃينخ ًٛخ٫نخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٣َْ ٻپ ٫زي ٳِ ٫نٸو.-
 كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٓڄ٪ ؿخرَ رن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫زي حهلل أنو ٷخٽ=
اڅ أًُحؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٿنو حٿنٴٸش ٳڀڂ ٌّحٳٶ ٫نيه ِٗء كظَ أكـِنو -

ٳؤطخه أرٌ رټَ ٳخٓظؤًڅ ٫ڀْو ٳڀڂ ّئًڅ ٿو ػڂ أطخه ٫ڄَ ٳخٓـظؤًڅ ٫ڀْو ٳڀڂ ّئًڅ ٿو ػڂ حٓظؤًنخ 
٬ي ًٿٺ ٳؤًڅ ٿيڄخ ًًؿيحه رْنين ٳٸخٽ ٿو ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ حرنش ُّي ٓؤٿظنِ حٿنٴٸش ر
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ٳٌؿؤطيخ أً نلٌ ًٿٺ ًأٍحى رٌٿٺ أڅ ٠ّلټو ٳ٠لٺ كظَ ريص نٌحؿٌه ًٷخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ 
رْيه ڃخ كزٔنِ ٯَْ ًٿٺ ٳٸخڃخ اٿَ حرنظْيڄخ ٳؤهٌح رؤّيّيڄخ ٳٸخٙ أطٔؤٙڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

خ ٿْْ ٫نيه ٳنيخىڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫نيڄخ ٳٸخٿظخ ٙ ن٬ي ٳ٬ني ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ
 .ًٿٺ نِٽ حٿظوَْْ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل رن نخٳ٪ ٫ن حرن أرِ  - 
 ًثذ ٫ن حرن أهِ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ڀْو ًٓڀڂ حٿڄـخٿْ رخٕڃخنش اٙ ػٚػش ڃـخٿْ ڃـڀْ ّٔٴٺ ٳْو ىځ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-
 كَحځ ًڃـڀْ ّٔظلپ ٳْو ٳَؽ كَحځ ًڃـڀْ ّٔظلپ ٳْو ڃخٽ ڃن ٯَْ كٶ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٬ّنِ حرن ڃلڄي ٫ًزي حٿـزخٍ رن ڃلڄي حٿو٤خرِ  - 
 ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=ٷخٙ كيػنخ ٫زْي حهلل ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ حٿَٷِ ٫ن ٫زي حٿټَّڂ ٫

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس ٳِ ڃٔـيُ ىٌح أٳ٠پ ڃن أٿٲ ٛٚس ٳْڄخ ٌٓحه -
اٙ حٿڄٔـي حٿلَحځ ًٛٚس ٳِ حٿڄٔـي حٿلَحځ أٳ٠پ ڃن ڃخثش أٿٲ ٛٚس ٷخٽ كْٔن ٳْڄخ 

 ٌٓحه.
 رن ٫ٸْپ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ڃلڄي - 
ٷڀض ٿـخرَ رن ٫زي حهلل ٛپ رنخ ٻڄخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳٜڀَ رنخ -

 ٳِ ػٌد ًحكي ًٗيه طلض حٿؼنيًطْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن حًُٕح٫ِ كيػنِ  - 

 أرٌ ٫ڄخٍ كيػنِ ؿخٍ ٿـخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ض ڃن ٓٴَ ٳـخءنِ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٔڀڂ ٫ڀِ ٳـ٬ڀض أكيػو ٫ن حٳظَحٵ حٿنخّ ًڃخ ٷيڃ-

أكيػٌح ٳـ٬پ ؿخرَ ّزټِ ػڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٿنخّ 
 ىهڀٌح ٳِ ىّن حهلل أٳٌحؿخ ًْٓوَؿٌڅ ڃنو أٳٌحؿخ.

٬نِ حرن ٓڀْڄخڅ كيػنخ حٿـ٬ي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ْٓخٍ رن كخطڂ كيػنخ ؿ٬ٴَ ّ - 
 أرٌ ٫ؼڄخڅ كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ ٷخٽ=

ٗټخ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْو حٿ٤٬ٖ ٷخٽ ٳي٫خ ر٬ْ ٳٜذ ٳْو ِٗء -
ڃن ڃخء ٳٌٟ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْو ّيه ًٷخٽ حٓٸٌح ٳخٓظٸَ حٿنخّ ٷخٽ ٳټنض 

 څ طنز٪ ڃن رْن أٛخر٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.حٍٍ حٿ٬ٌْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ڃلڄي رن ٍحٗي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن  - 

 ڃٌَٓ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٻنخ نْٜذ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃٰخنڄنخ ڃن حٿڄَ٘ٻْن حٕٓٸْش ًح٫ًْٕش -

 ٳنٸٔڄيخ ًٻڀيخ ڃْظش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ حرن آلٶ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
 نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نظڄٔق ر٨٬ڂ أً ر٬َ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ٳڀْق ٫ن ٬ْٓي رن حٿلَع ٫ن  - 

 حهلل حٕنٜخٍُؿخرَ رن ٫زي 
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أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ًٍؿپ ڃن أٛلخرو ٫ڀَ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٳِ كخث٢ -
ًىٌ ّلٌٽ حٿڄخء ٳٸخٽ ٫نيٹ ڃخء رخص حٿڀْڀش ٳِ ٗن ًاٙ ٻ٫َنخ ٳٸخٽ ٫نيُ ڃخء رخثض ٳخن٤ڀٶ 

 اٿَ ٫َّٖ ٳلڀذ ٿو ٗخس ػڂ ٛذ ٫ڀْو ڃخء رخثظخ ػڂ ٓٸخه ًٛن٪ رٜخكزو ڃؼپ ًٿٺ.
 حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ًىٌ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي  - 
أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن حٿْٰٔپ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن ٷظخىس ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل -

 ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ٻخڅ أً اڅ ّټن ٳِ ِٗء ڃن أًىّظټڂ هَْ -

 رش ٫ٔپ أً ٿ٫ٌش رنخٍ طٌحٳٶ ىحء ًڃخ أكذ أڅ أٻظٌُ.ٳٴِ ٣َٗو ڃلـڂ أً َٗ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حٿٜزخف كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ُٻَّخ ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٓخر٢ ًحرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
 ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ڃلڄي رن ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ حىي ػٸْٴخ ٷخٽ ٫زي حهلل-

 حٿٜزخف ٳٌٻَ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٬ّنِ حرن ؿ٬ٴَ  - 

أهزَنِ ىحًى رن رټَ رن أرِ حٿٴَحص ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ځ.ڃخ أٓټَ ٻؼَْه ٳٸڀْڀو كَح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ  - 

 ٷَحءس كيػنِ ٛيٷش رن ّٔخٍ ٫ن ٫ٸْپ رن ؿخرَ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس ًحص حٿَٷخ٩ ٳؤْٛزض حڃَأس ڃن -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٳٚ ًؿخء ًُؿيخ ًٻخڅ ٯخثزخ  حٿڄَ٘ٻْن ٳڀڄخ حنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل
ٳلڀٲ أڅ ٙ ّنظيِ كظَ ّيَّٶ ىڃخ ٳِ أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳوَؽ ّظز٪ أػَ 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنِٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنِٙ ٳٸخٽ ڃن ٍؿپ ّټڀئنخ ٿْڀظنخ 

ٳٸخٙ نلن ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳټٌنٌح رٴڂ  ىٌه ٳخنظيد ٍؿپ ڃن حٿڄيخؿَّن ًٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ
اٿَ ٬ٗذ ڃن حٿٌحىُ ٳڀڄخ هَؽ حٿَؿٚڅ اٿَ ٳڂ حٿ٬٘ذ ٷخٽ  حٿ٬٘ذ ٷخٽ ًٻخنٌح نِٿٌح

حٕنٜخٍُ ٿڀڄيخؿَُ أُ حٿڀْپ أكذ اٿْٺ أڅ أٻٴْټو أًٿو أً آهَه ٷخٽ حٻٴنِ أًٿو ٳخ٤ٟـ٪ 
پ ٫َٱ أنو حٿڄيخؿَُ ٳنخځ ًٷخځ حٕنٜخٍُ ّٜڀِ ًأطَ حٿَؿپ ٳڀڄخ ٍأٍ ٗوٚ حٿَؿ

ثڄخ ػڂ ٍڃخه رٔيڂ آهَ ٳ٬ٌٟو ٍرْجش حٿٸٌځ ٳَڃخه رٔيڂ ٳ٬ٌٟو ٳْو ٳن٫ِو ٳ٬ٌٟو ًػزض ٷخ
ٳْو ٳن٫ِو ٳ٬ٌٟو ًػزض ٷخثڄخ ػڂ ٫خى ٿو رؼخٿغ ٳ٬ٌٟو ٳْو ٳن٫ِو ٳ٬ٌٟو ػڂ ٍٻ٪ ًٓـي ػڂ 

أىذ ٛخكزو ٳٸخٽ حؿڀْ ٳٸي أًطْض ٳٌػذ ٳڀڄخ ٍآىڄخ حٿَؿپ ٫َٱ أڅ ٷي نًٌٍح رو ٳيَد 
ٻنض ٳِ ڄيخؿَُ ڃخ رخٕنٜخٍُ ڃن حٿيڃخء ٷخٽ ٓزلخڅ حهلل أٙ أىززظنِ ٷخٽ ٳڀڄخ ٍأٍ حٿ

ٌٍٓس أٷَإىخ ٳڀڂ أكذ أڅ أٷ٬٤يخ كظَ أنٴٌىخ ٳڀڄخ طخر٪ حٿَڃِ ٍٻ٬ض ٳؤٍّظٺ ًأّڂ حهلل ٿٌٙ 
أڅ أْٟ٪ ػَٰح أڃَنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رلٴ٨و ٿٸ٤٪ نٴِٔ ٷزپ أڅ أٷ٬٤يخ أً 

 أنٴٌىخ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ أهزَنِ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن أرِ حٿِرَْ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن ؿخرَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
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نيَ أڅ ّؤٻپ حٿَؿپ ر٘ڄخٿو أً ّڄِ٘ ٳِ ن٬پ ًحكيس ًأڅ ّ٘ظڄپ حٿٜڄخء ًأڅ ّلظزِ ٳِ -
 ػٌد ًحكي ٻخٗٴخ ٫ن ٳَؿو.

٫ن ىخٗڂ رن ىخٗڂ رن ٫ظزش رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ كيػنِ ڃخٿٺ  - 
 ًٷخٙ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ن٤ٔخّ ّليع ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّلڀٲ أكي ٫ڀَ ڃنزَُ ٻخًرخ اٙ طزٌأ ڃٸ٬يه ڃن -
 حٿنخٍ.

خٗڂ حٿڄ٬نِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ًأرٌ ٬ْٓي ٬ّنِ ڃٌٿَ رنِ ى - 
ًىٌح ٿٴ٦ آلٶ ٷخٙ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرٌ حٿڄٌحٽ حٿڄينِ كيػنخ ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّڀڄنخ حٗٓظوخٍس ٻڄخ ٬ّڀڄنخ حٿٌٍٔس ڃن حٿٸَآڅ ّٸٌٽ -

حٿڀيڂ انِ أٓظوَْٹ ر٬ڀڄٺ اًح ىڂ أكيٻڂ رخٕڃَ ٳڀَْٻ٪ ٍٻ٬ظْن ڃن ٯَْ حٿٴ٠َّش ػڂ ٿْٸپ 
ٺ حٿ٨٬ْڂ ٳبنٺ طٸيٍ ًٙ أٷيٍ ًط٬ڀڂ ًٙ أ٫ڀڂ ًأنض ٫ٚځ ًأٓظٸيٍٹ رٸيٍطٺ ًأٓؤٿٺ ڃن ٳ٠ڀ

حٿٌْٰد حٿڀيڂ ٳبڅ ٻنض ط٬ڀڂ ىٌح حٕڃَ ّٔڄْو ربٓڄو هَْ اٿِ ٳِ ىّنِ ًڃ٬خِٗ ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي 
٬ڀڄو َٗح اٿِ ٳِ ًڃ٬ْ٘ظِ ٫ًخٷزش أڃَُ ٳخٷيٍه ٿِ ًَّٔه ػڂ رخٍٹ ٿِ ٳْو حٿڀيڂ ًاڅ ٻنض ط

٫نِ ًحٷيٍ ٿِ حٿوَْ كْغ ٻخڅ ػڂ  ىّنِ ًڃ٬خِٗ ٫ًخٷزش أڃَُ ٳخَٛٳنِ ٫نو ًحَٛٳو
ٍٟنِ رو ًٷخٽ أرٌ ٬ْٓي ٫ًخٷزش أڃَُ ٳخٷيٍه ٿِ ًَّٔ ٿِ ًرخٍٹ ٿِ ٳْو حٿڀيڂ ًاڅ ٻنض 

ط٬ڀڄو َٗح ٿِ ٳِ ىّنِ ًڃ٬خِٗ ٫ًخٷزش أڃَُ ٳخَٛٳنِ ٫نو ًحَٛٳو ٫نِ ًحٷيٍ ٿِ 
خ ٍٟنِ رو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخه ڃنٌٍٜ رن أرِ ڃِحكڂ كيػن حٿوَْ كْغ ٻخڅ ػڂ

٫زي حٿَكڄن حرن أرِ حٿڄٌحٽ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 .نلٌه

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ كيػنِ ٳڀْق رن ٓڀْڄخڅ حٿڄينِ ٫ن ٬ْٓي رن  - 
خٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ٷٌڃخ ڃن حٿلَع ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜ

حٕنٜخٍ ٬ٌّى ڃ٠َّخ ٳخٓظٸخىڂ ًؿيًٽ ٷَّذ ڃنو ٳٸخٽ اڅ ٻخڅ ٫نيىڂ ڃخء ٷي رخص ٳِ ٗن 
 ًاٙ ٻ٫َنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ كيػنخ حٿڄنټيٍ رن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن  - 
 أرْو ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻپ ڃ٬ًَٱ ٛيٷش ًڃن حٿڄ٬ًَٱ أڅ طڀٸَ أهخٹ ٷخٽ -
 رٌؿو ٣ڀٶ ًأڅ طٴَ٭ ڃن ىٿٌٹ ٳِ انخثو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ أٌّد ٫ن ٫ڄًَ رن  - 
 ٽ=ؿخرَ حٿل٠َڃِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخ

 ٷخٽ ڃن ٛخځ ٍڃ٠خڅ ًٓظش أّخځ ڃن ٌٗحٽ ٳټؤنڄخ ٛخځ حٿٔنش ٻڀيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ حٿڄزخٍٹ كيػنخ رټَ رن ٫زي حهلل حٿڄِنِ ٫ن  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ن ٿٸَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًىٌ حٿڄٌؿزظخڅ ڃن ٿٸَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٙ َّ٘ٹ رو ْٗجخ ىهپ حٿـنش ًڃ-

 ڃَ٘ٹ ىهپ حٿنخٍ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل ٫ن ڃلڄي رن  - 
 حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿټپ نزِ كٌحٍّخ ًاڅ كٌحٍُ حٿِرَْ.-
ػنخ آلٶ رن ٫َْٔ كيػنخ ٿْغ رن ٬ْٓي ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٿڂ ّټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًِّٰ ٳِ حٿ٘يَ حٿلَحځ اٙ أڅ ٍِّٰ أً ًِّٰ ٳبًح -

 ك٠َه أٷخځ كظَ ّنٔڀن.
ش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ حرن ٿي٬ْ - 

 أرِ حٿِرَْ ٷخٽ كٔن ٳِ كيّؼو ٷخٽ=
كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٍِٟ حهلل ٫نو أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٯٴخٍ -

 ٯٴَ حهلل ٿيخ ًأٓڀڂ ٓخٿڄيخ حهلل.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ 
 ٯڀ٦ حٿٸڀٌد ًحٿـٴخء ٷزپ حٿڄَ٘ٵ ًحّٗڄخڅ ًحٿٔټْنش ٳِ أىپ حٿلـخُ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ ٫ڄَ  - 

 رن حٿو٤خد أهزَه أنو ٓڄ٪ ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=
 َّس حٿ٬َد كظٍٚ أًٍ ٳْيخ اٙ ڃٔڀڄخ.ٕهَؿن حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ ڃن ؿِ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي  - 

 حهلل ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
ٷزپ أڅ ّڄٌص ر٘يَ طٔؤٿٌنِ ٫ن حٿٔخ٫ش ًانڄخ ٫ڀڄيخ ٫ني حهلل أٷٔڂ رخهلل ڃخ ٫ڀَ حٍٕٝ -

 ٌْځ ّؤطِ ٫ڀْيخ ڃخثش ٓنش.نٴْ ڃنٴٌٓش حٿ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أنو ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ٻٌحرٌڅ ڃنيڂ ٛخكذ حٿْڄخڃش -

نش ٷخٽ ڃنيڂ ٛخكذ ٛن٬خء حٿ٬نِٔ ًڃنيڂ ٛخكذ كڄَْ ًڃنيڂ حٿيؿخٽ ًىٌ أ٨٫ڄيڂ ٳظ
 ؿخرَ ًر٬ٞ أٛلخرِ ّٸٌٽ ٷَّذ ڃن ػٚػْن ٻٌحرخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أنو ٓڄ٪  - 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=

أنخ ٳ٣َټڂ رْن أّيّټڂ ٳبًح ٿڂ طًَنِ ٳؤنخ ٫ڀَ حٿلٌٝ ٷيٍ ڃخ رْن أّڀش اٿَ ڃټش ًْٓؤطِ -
 ٔخء رٸَد ًآنْش ٳٚ ٬٤ّڄٌڅ ڃنو ْٗجخ.ٍؿخٽ ًن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أنو ٓڄ٪  - 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=

ٙ طِحٽ ٣خثٴش ڃن أڃظِ ّٸخطڀٌڅ ٫ڀَ حٿلٶ ٧خىَّن اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ ٳْنِٽ ٫َْٔ رن -
أڃَْىڂ ط٬خٽ ٛپ رنخ ٳْٸٌٽ ٙ اڅ ر٠٬ټڂ ٫ڀَ ر٬ٞ أڃَْ ٿْټَځ ڃَّڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳْٸٌٽ 

 حهلل ىٌه حٕڃش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ أنو ٓؤٽ  - 
 ؿخرَح ٫ن حٿًٌٍى ٷخٽ=

َ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ نلن ٌّځ حٿٸْخڃش ٫ڀَ ٻٌځ ٳٌٵ حٿنخّ ٳْي٫-
رخٕڃڂ رؤًػخنيخ ًڃخ ٻخنض ط٬زي حًٕٽ ٳخًٕٽ ػڂ ّؤطْنخ ٍرنخ ٫ِ ًؿپ  ر٬ٌ ًٿٺ ٳْٸٌٽ ڃخ 

طنظ٨ًَڅ ٳْٸٌٿٌڅ ننظ٨َ ٍرنخ ٫ِ ًؿپ ٳْٸٌٽ أنخ ٍرټڂ ٳْٸٌٿٌڅ كظَ نن٨َ اٿْو ٷخٽ ٳْظـڀَ 
ٿيڂ ٫ِ ًؿپ ًىٌ ٠ّلٺ ٤٬ًَّ ٻپ أنٔخڅ ڃنيڂ ڃنخٳٶ ًڃئڃن نٌٍح ًطٰ٘خه ٧ڀڄش ػڂ 

ٗخء ػڂ ٤ّٴؤ نٌٍ  خٳٸٌڅ ٫ڀَ ؿَٔ ؿينڂ ٳْو ٻٚٿْذ ًكٔٺ ّؤهًٌڅ ڃنّظز٬ٌنو ڃ٬يڂ حٿڄن
حٿڄنخٳٸْن ًّنـٌ حٿڄئڃنٌڅ ٳظنـٌ أًٽ ُڃَس ًؿٌىيڂ ٻخٿٸڄَ ٿْڀش حٿزيٍ ٓز٬ٌڅ أٿٴخ ٙ 

ّلخٓزٌڅ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ٻؤٌٟأ نـڂ ٳِ حٿٔڄخء ػڂ ًٿٺ كظَ طلپ حٿ٘ٴخ٫ش ٳْ٘ٴ٬ٌڅ كظَ 
ـنش زو ڃِْحڅ ٬َْٗس ٳْـ٬پ رٴنخء حٿـنش ًّـ٬پ أىپ حٿّوَؽ ڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ڃڄن ٳِ ٷڀ

ّيَّٸٌڅ ٫ڀْيڂ ڃن حٿڄخء كظَ ّنزظٌڅ نزخص حٿِ٘ء ٳِ حٿْٔپ ًٌّىذ كَٷيڂ ػڂ ّٔؤٽ حهلل ٫ِ 
 ًؿپ كظَ ّـ٬پ ٿو حٿينْخ ٫ًَ٘س أڃؼخٿيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ أنو ٓؤٽ  - 
 رَ رن ٫زي حهلل ٫ن ٳظخنِ حٿٸزَ ٳٸخٽ=ؿخ
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ىٌه حٕڃش طزظڀَ ٳِ ٷزٌٍىخ ٳبًح أىهپ -

حٿڄئڃن ٷزَه ًطٌٿَ ٫نو أٛلخرو ؿخء ڃڀٺ ٗيّي حٗنظيخٍ ٳْٸٌٽ ٿو ڃخ ٻنض طٸٌٽ ٳِ ىٌح 
َ اٿَ ڃٸ٬يٹ حٿٌُ ٻخڅ حٿَؿپ ٳْٸٌٽ حٿڄئڃن أٷٌٽ انو ٌٍٓٽ حهلل ٫ًزيه ٳْٸٌٽ ٿو حٿڄڀٺ حن٨

ڃنو ًأريٿٺ رڄٸ٬يٹ حٿٌُ طٍَ ڃن حٿنخٍ ڃٸ٬يٹ حٿٌُ طٍَ ڃن حٿـنش  خٹ حهللٳِ حٿنخٍ ٷي أنـ
ٳَْحىڄخ ٻٚىڄخ ٳْٸٌٽ حٿڄئڃن ى٫ٌنِ أرَ٘ أىڀِ ٳْٸخٽ ٿو حٓټن ًأڃخ حٿڄنخٳٶ ٳْٸ٬ي اًح طٌٿَ 

ٸٌٽ حٿنخّ ٳْٸخٽ ٙ ٫نو أىڀو ٳْٸخٽ ٿو ڃخ ٻنض طٸٌٽ ٳِ ىٌح حٿَؿپ ٳْٸٌٽ ٙ أىٍُ أٷٌٽ ڃخ ّ
ٿٺ ڃن حٿـنش ٷي أريٿض ڃټخنو ڃٸ٬يٹ ڃن حٿنخٍ ٷخٽ ؿخرَ ٳٔڄ٬ض ىٍّض ىٌح ڃٸ٬يٹ حٿٌُ ٻخڅ 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّز٬غ ٻپ ٫زي ٳِ حٿٸزَ ٫ڀَ ڃخ ڃخص حٿڄئڃن ٫ڀَ اّڄخنو 
 .ًحٿڄنخٳٶ ٫ڀَ نٴخٷو

ن أرِ حٿِرَْ أنو ٓؤٽ ؿخرَح كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ - 
 ٫ن حٿـنخُس ٷخٽ=

 ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿـنخُس ڃَص ًڃن ڃ٬و كظَ طٌحٍص.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أنو ٓڄ٪  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=
ٌځ حٿٸْخڃش ٍر٪ أىپ حٿـنش ٷخٽ ٳټزَنخ ػڂ ٷخٽ أٍؿٌ أڅ حٍؿٌ أڅ ّټٌڅ ڃن ّظز٬نِ ڃن أڃظِ ّ-

 ّټٌنٌح ػڀغ حٿنخّ ٷخٽ ٳټزَنخ ػڂ ٷخٽ أٍؿٌ أڅ ّټٌنٌح حٿ٤َ٘.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أنو ٓڄ٪  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=
 ًٙ ڃٔڀڄش اٙ ك٢ حهلل ٫ِ ًؿپ ريخ ٫نو ه٤ْجظو. ٙ ّڄَٝ ڃئڃن ًٙ ڃئڃنش ًٙ ڃٔڀڂ-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫خ ٫ني ڃٌطو رٜلْٴش ٿْټظذ ٳْيخ ٻظخرخ ٙ ٠ّڀٌڅ ر٬يه ٷخٽ 

 ٳوخٿٲ ٫ڀْو ٫ڄَ رن حٿو٤خد كظَ ٍٳ٠يخ.
 نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ أنو ٷخٽ=كيػ - 
ٓؤٿض ؿخرَح أٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳ٠پ حٿـيخى ڃن ٫ٸَ ؿٌحىه ًحٍّٶ ىڃو ٳٸخٽ -

 ؿخرَ ن٬ڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أٳ٠پ حٿٜيٷش ٛيٷش ٫ن ٧يَ ٯنَ ًحريأ رڄن ٓڄ٬ض حٿنز-

 ط٬ٌٽ ًحٿْي حٿ٬ڀْخ هَْ ڃن حٿْي حٿٔٴڀَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ أنو ٓؤٽ ؿخرَح  - 

 أٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=
ڃن ّؤٻپ ٳِ ڃ٬ِ ًحكي ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ًٓؤٿض ؿخرَح أٓڄ٬ض اًح ىهپ حٿَؿپ رْظو ّٔڀڂ ًحٿڄئ-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح ىهپ حٿَؿپ رْظو ٳٌٻَ حٓڂ حهلل كْن ّيهپ ًكْن 
٬٤ّڂ ٷخٽ حٿ٤ْ٘خڅ ٙ ڃزْض ٿټڂ ًٙ ٫٘خء ىينخ ًاڅ ىهپ ٳڀڂ ٌّٻَ حٓڂ حهلل ٫ني ىهٌٿو ٷخٽ 

 .ڄو ٷخٽ أىٍٻظڂ حٿڄزْض ًحٿ٬٘خء ٷخٽ ن٬ڂض ًاڅ ٿڂ ٌّٻَ حٓڂ حهلل ٫ني ڃ٬٤أىٍٻظڂ حٿڄزْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ أنو ٓؤٽ ؿخرَح  - 

 ٫ن هخىځ حٿَؿپ اًح ٻٴخه حٿڄ٘ٸش ًحٿلَ ٳٸخٽ=
أڃَنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ني٫ٌه ٳبڅ ٻَه أكي أڅ ٬٤ّڂ ڃ٬و ٳڀ٬٤ْڄو أٻڀش ٳِ -

 ّيه.
 خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٷخٽ=كيػن - 
ٓؤٿض ؿخرَح أٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ِّنِ حٿِحنِ كْن ِّنِ ًىٌ -

ڃئڃن ًٙ َّٔٵ كْن َّٔٵ ًىٌ ڃئڃن ٷخٽ ؿخرَ ٿڂ أٓڄ٬و ٷخٽ ؿخرَ ًأهزَنِ حرن ٫ڄًَ 
 أنو ٷي ٓڄ٬و.

 ػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ أڅ ؿخرَح أهزَهكيػنخ ٫زي حهلل كي - 
أنيڂ ٯًِح ٯًِس رْن ڃټش ًحٿڄيّنش ٳيخؿض ٫ڀْيڂ ٍّق ٗيّيس ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ انيخ ٿڄٌص ڃنخٳٶ ٳَؿ٬نخ حٿڄيّنش ٳٌؿينخ ڃنخٳٸخ ٨٫ْڂ حٿنٴخٵ ٷي ڃخص.
نخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػ - 

 حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ٿڄخ ٳظلض كنْن ر٬غ َٓحّخ ٳؤطٌح رخٗرپ ًحٿ٘خء ٳٸٔڄٌىخ ٳِ ٷَّٖ ٷخٽ ٳٌؿينخ أّيخ -

حٕنٜخٍ ٫ڀْو ٳزڀٰو ًٿٺ ٳـڄ٬نخ ٳو٤زنخ ٳٸخٽ أٙ طٌَٟڅ أنټڂ أ٤٫ْظڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
ٿٌ ٓڀټض حٿنخّ ًحىّخ ًٓڀټظڂ ٬ٗزخ ٙطز٬ض ٬ٗزټڂ ٷخٿٌح ٍْٟنخ ّخ ٌٍٓٽ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌحهلل 

 حهلل.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٷخٽ=-
ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن حٿ٬ٸزش ٷخٽ ٗييىخ ٓز٬ٌڅ ٳٌحٳٸيڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًزخّ رن -

 .٤٫ْضَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي أهٌص ًأ٫زي حٿڄ٤ڀذ آهٌ رْيه ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أنو  - 
 أهزَه أڅ ٫ڄَ رن حٿو٤خد أهزَه أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=

َ ػڂ ْٓوَؽ أىپ ڃټش ڃنيخ ػڂ ٙ ٬ّڄًَىخ أً ٙ ط٬ڄَ اٙ ٷڀْٚ ػڂ ط٬ڄَ ًطڄظڀت ًطزن-
 ّوَؿٌڅ ڃنيخ ٳٚ ٬ٌّىًڅ اٿْيخ أريح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ ًٷظْزش ٷخٙ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن  - 
 ؿخرَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ٿَْْٔڅ ٍحٻذ ٳِ ؿيش حٿڄيّنش ٷخٽ ٷظْزش ٳِ ؿخنذ حٿڄيّنش ٳْٸٌٿن ٿٸي ٻخڅ ٳِ ىٌه ڃَس -
 ْن ٻؼَْ.كخَٟ ڃن حٿڄئڃن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ أڅ ؿخرَح أهزَه  - 
 أنو ٷخٽ=

ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّلپ ٕكي ّلڄپ ٳْيخ حٿٔٚف ٿٸظخٽ ٳٸخٽ ٷظْزش -
ٿي٬ْش ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن -٬ّنِ ٷظْزش ٬ّنِ حٿڄيّنش. 

 حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
أىيٍ اٿْو ٍحىذ ڃن حٿ٘خځ ؿزش ڃن ٓنيّ ٳڀزٔيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ أطَ حٿزْض -

ٳ٬ٌٟيخ ًأهزَ رٌٳي ّؤطْو ٳؤڃَه ٫ڄَ رن حٿو٤خد أڅ ّڀزْ حٿـزش ٿٸيًځ حٿٌٳي ٳٸخٽ حٿنزِ 
زخٓيخ ٳِ حٿينْخ ًّٜڀق ٿنخ ٿزخٓيخ ٳِ حٓهَس ًٿټن هٌىخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٜڀق ٿنخ ٿ

ٸخٽ أطټَىيخ ًآهٌىخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٙ آڃَٹ أڅ طڀزٔيخ ًٿټن ّخ ٫ڄَ ٳ
أڅ طَٓپ ريخ اٿَ حٍٝ ٳخٍّ ٳظْٜذ ريخ ڃخٙ ٳخرَ ٫ڄَ ٳؤٍٓپ ريخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ڀْو ًٓڀڂ.اٿْو ڃن أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ًٓڀڂ اٿَ حٿنـخِٗ ًٻخڅ ٷي أكٔن اٿَ ڃن ٳَ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ ًكٔن ٷخٙ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ= - 
كٔن ٳِ كيّؼو كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ًٷخٽ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ أنو ٓؤٽ ؿخرَح ٫ن ڃْؼَس -

 أٿزْ ٷڄْٜخ ڃټٴٌٳخ ٷخٽ حٍٕؿٌحڅ ٳٸخٽ ؿخرَ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ حٍٻزيخ ًٙ
 رلََّ ًٙ أٿزْ حٿٸَٔ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٫ن  - 
حٿزيِّش أځ ڃخٿٺ ٻخنض طييُ ٳِ ٫ټش ٿيخ ٓڄنخ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزْنڄخ رنٌىخ 

خنض طييُ ٳْو حٿٔڄن اٿَ ّٔؤٿٌنيخ ٫ن اىحځ ًٿْْ ٫نيىخ ِٗء ٳ٬ڄيص اٿَ نلْيخ حٿظِ ٻ
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌؿيص ٳْو ٓڄنخ ٳڄخ ُحٽ ّٸْڂ ٿيخ اىحځ رنْيخ كظَ ٫َٜطو ٳؤطض 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أ٫َٜطْو ٳٸخٿض ن٬ڂ ٷخٽ ٿٌ طَٻظْو ڃخ ُحٽ ًٿٺ ڃٸْڄخ.
ن ؿخرَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
أنو أطخه ٍؿپ ّٔظ٬٤ڄو ٳؤ٬٣ڄو ٤َٗ ًٓٶ ٬َْٗ ٳڄخ ُحٽ حٿَؿپ ّؤٻپ ڃنو ىٌ ًحڃَأطو -

 ًًْٛٲ ٿيڂ كظَ ٻخٿٌه ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ ٿڂ طټْڀٌه ٕٻڀظڂ ڃنو ًٿٸخځ ٿټڂ.
رَ أڅ حرن حٿـينِ أهزَه كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ؿخ - 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
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ڃَ ٫ڀَ ٷٌځ ٳِ حٿڄٔـي أً ٳِ حٿڄـڀْ ّٔڀٌڅ ْٓٴخ رْنيڂ ّظ٬خ٣ٌنو رْنيڂ ٯَْ ڃٰڄٌى ٳٸخٽ -
ٿ٬ن حهلل ڃن ّٴ٬پ ًٿٺ أًٿڂ أُؿَٻڂ ٫ن ىٌح ٳٌٰح ٓڀڀظڂ حٿْٔٲ ٳڀْٰڄيه حٿَؿپ ػڂ ٿ٤٬ْو 

 ٻٌٿٺ.
َ ًكٔن ًحٿڀٴ٦ ٿٴ٦ كٔن ٷخٙ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌٓ - 

 كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ=
ٓؤٿض ؿخرَح ىپ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿَؿپ ٳِ ٛٚس ڃخ حنظ٨َ حٿٜٚس -

ٷخٽ حنظ٨َنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش ٿٜٚس حٿ٬ظڄش ٳخكظزْ ٫ڀْنخ كظَ ٻخڅ ٷَّزخ ڃن 
ء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀْنخ ػڂ ٷخٽ حؿڀٌٔح ٳو٤زنخ ٳٸخٽ ٤َٗ حٿڀْپ أً رڀٮ ًٿٺ ػڂ ؿخ

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿنخّ ٷي ٛڀٌح ًٍٷيًح ًأنظڂ ٿڂ طِحٿٌح ٳِ ٛٚس ڃخ حنظ٨َطڂ 
 حٿٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٷخٽ  - 
 أهزَنِ ؿخرَ ٷخٽ=

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح أكيٻڂ أ٫ـزظو حٿڄَأس ٳٌٷ٬ض ٳِ نٴٔو ٿ٬ْڄي اٿَ ٓڄ٬ض -
 حڃَأطو ٳڀٌْحٷ٬يخ ٳبڅ ًٿٺ َّى ڃن نٴٔو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٷخٽ= - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن حٿَؿپ ٌّطَ ٫٘خء ػڂ َّٷي ٷخٽ ؿخرَ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

ّٸٌٽ ڃن هخٱ ڃنټڂ أڅ ٙ ّٸٌځ ڃن حٿڀْپ ٳڀٌْطَ ػڂ ٿَْٷي ًڃن ٣ڄ٪ ڃنټڂ حٿٸْخځ ٳڀٌْطَ ڃن 
 آهَ حٿڀْپ ٳبڅ ٷَحءس آهَ حٿڀْپ ڃل٠ٌٍس ًًٿٺ أٳ٠پ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أنو ٷخٽ= - 
ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ڃن حٿڀْپ ٓخ٫ش ٙ ٌّحٳٸيخ ٫زي ڃٔڀڂ ّٔخٽ حهلل  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

 هَْح اٙ أ٤٫خه ًىِ ٻپ ٿْڀش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ= - 
أڅ ن٬ڄخڅ رن ٷٌٷپ ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض اًح ٛڀْض -

ًٛڄض ٍڃ٠خڅ ًكَڃض حٿلَحځ ًأكڀڀض حٿلٚٽ ًٿڂ أُى ٫ڀَ ًٿٺ ْٗجخ أٳؤىهپ  حٿڄټظٌرخص
 حٿـنش ٷخٽ ن٬ڂ ٳٸخٽ ًحهلل ٙ أُّي ٫ڀَ ًٿٺ ْٗجخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ - 
 ٜٚس.أنو أهزَه أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ أٗي حٿنخّ طوٴْٴخ ٳِ حٿ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ أنو ٷخٽ= - 
ٓؤٿض ؿخرَح أىپ ؿڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن حٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء ٷخٽ ن٬ڂ ُڃخڅ -

 ٯًِنخ رنِ حٿڄ٤ٜڀٶ.
ٓؤٽ ؿخرَح  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ أنو - 

 ٫ن حٿظٜٴْٶ ًحٿظٔزْق ٷخٽ=
 ؿخرَ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿظٜٴْٶ ٿڀنٔخء ٳِ حٿٜٚس ًحٿظٔزْق ٿڀَؿخٽ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
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ٱ ًٻخنض ٛٚس حٿوٌٱ ٯِح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓض ڃَحٍ ٷزپ ٛٚس حٿوٌ-
 ٳِ حٿٔنش حٿٔخر٬ش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٷخٽ= - 
ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن حٿٰٔپ ٷخٽ ؿخرَ أطض ػٸْٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض اڅ أٍٟنخ -

ٳؤٛذ ٫ڀَ ٍأِٓ  أٍٝ رخٍىس ٳټْٲ طؤڃَنخ رخٿٰٔپ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ أنخ
 ػٚع ڃَحص ًٿڂ ّٸپ ٯَْ ًٿٺ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٷخٽ= - 
ٓؤٕطپ ؿخرَح ٫ن حٿَؿپ ّزخَٗ حٿَؿپ ٳٸخٽ ؿخرَ ُؿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٿٺ -

ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًربٓنخىه ٷخٽ ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن حٿڄَأس طزخَٗ حٿڄَأس ٷخٽ ُؿَ حٿنز
ًٿٺ ًربٓنخىه ٷخٽ ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن حٿَؿپ َّّي حٿْٜخځ ًحٗنخء ٫ڀَ ّيه ٿَْ٘د ڃنو ٳْڄٔ٪ 

ؿخرَ ٻنخ نليع أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿَْ٘د ًربٓنخىه ٫ن ؿخرَ ٷخٽ حٿنيحء ٷخٽ 
ٷخٽ ٓؤٿض  ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٳِ ٷَڅ ٤ْٗخڅ ًربٓنخىه

ح ٫ن ٍٻٌد حٿييُ ٷخٽ ؿخرَ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٍٻزيخ رخٿڄ٬ًَٱ ؿخرَ
 كظَ طـي ٧يَح.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أنو ٷخٽ= - 
 أڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌْځ ٫خٌٍٗحء أڅ نٌٜڃو.-
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي ح - 

 حٿِرَْ ٷخٽ=
ٓؤٿض ؿخرَ ٫ن حٿنلَ ٳٸخٽ ؿخرَ ٛڀَ رنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿنلَ رخٿڄيّنش -

ٳظٸيځ ٍؿخٽ ٳنلًَح ٧ًنٌح أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي نلَ ٳؤڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 نلَ أڅ ٬ّْي نلَح آهَ ًٙ ّنلًَح كظَ ّنلَ.ًٓڀڂ ڃن ٻخڅ 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٷخٽ= - 
ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن حٿَؿپ ٌّحٿِ ڃٌحٿِ حٿَؿپ رَْٰ اًنو ٳٸخٽ ٻظذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 َْ اًنو.ًٓڀڂ ٫ڀَ ٻپ ر٤ن ٫ٸٌٿيڂ ػڂ ٻظذ انو ٙ ّلپ أڅ ٌّحٿِ ڃٌحٿِ ٍؿپ رٰ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ ًكٔن ٷخٙ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن  - 

 ؿخرَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ڃؼپ حٿڄئڃن ٻڄؼپ حٿٔنزڀش طوَ ڃَس ًطٔظٸْڂ ڃَس ًڃؼپ حٿټخٳَ ڃؼپ حٍُٕ ٙ ِّحٽ ڃٔظٸْڄخ -

 كظَ ّوَ ًٙ ٬َّ٘ ٷخٽ كٔن حٍُٕس.
 ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٷخٽ=كيػنخ ٫ز - 
ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن هٌٔٱ حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ ٷخٽ ؿخرَ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ -

اڅ حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ اًح هٔٴخ أً أكيىڄخ ٳبًح ٍأّظڂ ًٿٺ ٳٜڀٌح كظَ ّنـڀِ هٌٔٱ أّيڄخ 
 هٔٲ.

 ڃٌَٓ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن حٿٸظْپ حٿٌُ ٷظپ ٳؤًڅ ٳْو ٓلْڂ ٳٸخٽ ؿخرَح أڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٓلْڄخ أڅ ّئًڅ ٳِ حٿنخّ أٙ ٙ ّيهپ حٿـنش اٙ ڃئڃن ٷخٽ ؿخرَح ًٙ أ٫ڀڄو ٷظپ أكي.
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 ٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي - 
ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن حٿٸظْپ حٿٌُ ٷظپ ٳؤًڅ ٳْو ٓلْڂ ٷخٽ ٻنخ رلنْن ٳؤڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٓلْڄخ أڅ ّئًڅ ٳِ حٿنخّ أڅ ٙ ّيهپ حٿـنش اٙ ڃئڃن ٷخٽ ًٙ أ٫ڀڄو ٷظپ أكي ٷخٽ 
 ڃٌَٓ رن ىحًى ٷظپ أكيح.

خ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٷخٽ ٓؤٿض ؿخرَح كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػن - 
 أٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٤َْس ًحٿ٬يًٍ ْٗجخ ٷخٽ ؿخرَ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ=

 ٻپ ٫زي ٣خثَه ٳِ ٫نٸو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٫ن  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ڂ أهخه ٳڀْلٔن ٻٴنو ًٛڀٌح ٫ڀَ حٿڄْض أٍر٪ طټزَْحص ٳِ حٿڀْپ ًحٿنيخٍ ٌٓحء.اًح ٻٴن أكيٻ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 نيَ ٫ن ػڄن حٿٔنٌٍ ًىٌ حٿٸ٢.-
ن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أنو ٓڄ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حر - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=
 ًؿنخُس ٬ٓي رن ڃ٬خً رْن أّيّيڂ حىظِ ٿيخ ٫َٕ حٿَكڄن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أنو ٓڄ٪  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=
يخ ًَّ٘رٌڅ ًٙ ّظڄو٤ٌڅ ًٙ ّظ٣ٌٌٰڅ ًٙ ّزٌٿٌڅ انڄخ ٬٣خڃيڂ ؿ٘خء ّؤٻپ أىپ حٿـنش ٳْ-

 ًٍٗق ٻَٗق حٿڄٔٺ ٳْڀيڄٌڅ حٿظٔزْق ٻڄخ ّڀيڄٌڅ حٿنٴْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ ٌّنْ ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
٫ن حٗظڄخٽ حٿٜڄخء ًحٗكظزخء ٳِ ػٌد ًحكي ًأڅ َّٳ٪ حٿَؿپ اكيٍ ٍؿڀْو ٫ڀَ  و نيَأن-

 .حٕهٍَ ًىٌ ڃٔظڀٶ ٫ڀَ ٧يَه
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ حٿڀْغ ٫ن ٬ٓي ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل
٣زخ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڅ ٫زيح ٿلخ٣ذ ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّ٘ظټِ كخ-

ٿْيهڀن كخ٣ذ حٿنخٍ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٌرض ٙ ّيهڀيخ ٳبنو ٗيي ريٍح 
 ًحٿليّزْش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن كيػنخ ٿْغ ٫ن أرِ حٿِرَْ ًآلٶ رن ٫َْٔ كيػنخ  - 
 ٿْغ كيػنِ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿيـَس ًٿڂ ٬َّ٘ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ؿخء ٫زي ٳزخّ-
٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٫زي ٳـخء ْٓيه َّّيه ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬نْو ٳخٗظَحه ر٬زيّن 

 أٌٓىّن ػڂ ٿڂ ّزخّ٪ أكي ر٬ي كظَ ّٔؤٿو أ٫زي ىٌ.
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حٿڀْغ رن ٬ٓي ٫ن أرِ حٿِرَْ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ - 
 ٫ن ؿخرَ أنو ٷخٽ=

ٍڃِ ٌّځ حٕكِحد ٬ٓي رن ڃ٬خً ٳٸ٬٤ٌح أٻلڀو ٳلٔڄو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
رخٿنخٍ ٳخنظٴوض ّيه ٳلٔڄو ٳخنظٴوض ّيه ٳلٔڄو أهٍَ ٳخنظٴوض ّيه ٳنِٳو ٳڀڄخ ٍأٍ ًٿٺ ٷخٽ 

ٺ ٫َٷو ٳڄخ ٷ٤َ ٷ٤َس كظَ حٿڀيڂ ٙ طوَؽ نٴِٔ كظَ طٸَ ٫ْنِ ڃن رنِ ٷ٨َّش ٳخٓظڄٔ
ٓپ اٿْو ٳلټڂ أڅ طٸظپ ٍؿخٿيڂ ًّٔظلْخ نٔخإىڂ ًًٍحٍّيڂ ٿْٔظ٬ْن نِٿٌح ٫ڀَ كټڂ ٬ٓي ٳؤٍ

ريڂ حٿڄٔڀڄٌڅ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٛزض كټڂ حهلل ٳْيڂ ًٻخنٌح أٍر٬ڄخثش 
 .ٳڀڄخ ٳَ٭ ڃن ٷظڀيڂ حنٴظٶ ٫َٷو ٳڄخص

كـْن ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ حٿڀْغ رن ٬ٓي ٫ن أرِ حٿِرَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل

أڅ كخ٣ذ رن أرِ رڀظ٬ش ٻظذ اٿَ أىپ ڃټش ٌّٻَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍحى -
ٯًِىڂ ٳيٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄَأس حٿظِ ڃ٬يخ حٿټظخد ٳؤٍٓپ اٿْيخ ٳؤهٌ 

كخ٣ذ أٳ٬ڀض ٷخٽ ن٬ڂ أڃخ انِ ٿڂ أٳ٬ڀو ٯ٘خ ٿٌَٓٽ حهلل ًٷخٽ  ٻظخريخ ڃن ٍأٓيخ ًٷخٽ ّخ
ٌٍٓٽ حهلل ًٙ نٴخٷخ ٷي ٫ڀڄض أڅ حهلل ڃ٨يَ ٌٍٓٿو ًڃظڂ ٿو أڃَه ٯَْ أنِ ٌّنْ ٯ٘خ ّخ 

ٻنض ٫ِِّح رْن ٧يَّيڂ ًٻخنض ًحٿيطِ ڃنيڂ ٳؤٍىص أڅ أطوٌ ىٌح ٫نيىڂ ٳٸخٽ ٿو ٫ڄَ أٙ 
ڃخ ّيٍّٺ ٿ٬پ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي ح٣ڀ٪ ٫ڀَ ٍ ًأَٟد ٍأّ ىٌح ٷخٽ أطٸظپ ٍؿٚ ڃن أىپ ري

 أىپ ريٍ ٳٸخٽ ح٫ڄڀٌح ڃخ ٗجظڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ حٿڀْغ رن ٬ٓي ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل
أڅ أځ ٓڀڄش حٓظؤًنض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿلـخڃش ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ أرخ ٣ْزش أڅ ّلـڄيخ ٷخٽ كٔزض أنو ٻخڅ أهخىخ ڃن حٿَٟخ٫ش أً ٯٚڃخ  ٛڀَ حهلل
 ٿڂ ّلظڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ حٿڀْغ رن ٬ٓي ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 
 ٫ن ؿخرَ

نخ أنيڂ ٻخنٌح اًح ك٠َ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڄيّنش ٳز٬غ رخٿييُ ٳڄن ٗخء ڃ-
 أكَځ ًڃن ٗخء طَٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ حٿڀْغ رن ٬ٓي ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 
 ٫ن ؿخرَ

 ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو نيَ أڅ ّزخٽ ٳِ حٿڄخء حٿَحٻي.-
ِرَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ حٿڀْغ رن ٬ٓي ٫ن أرِ حٿ - 

 ٫ن ؿخرَ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
 ٙ ّيهپ حٿنخٍ أكي ڃڄن رخّ٪ طلض حٿ٘ـَس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ حٿڀْغ رن ٬ٓي ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
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ّنزِٰ ٿڀ٤ْ٘خڅ أڅ ّظڄؼپ ٳِ ٌٍٛطِ ًٷخٽ اًح كڀڂ ڃن ٍآنِ ٳِ حٿنٌځ ٳٸي ٍآنِ أنو ٙ -
 أكيٻڂ ٳٚ ّوزَڅ حٿنخّ رظڀ٬ذ حٿ٤ْ٘خڅ رو ٳِ حٿڄنخځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ حٿڀْغ رن ٬ٓي ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 
 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=

َإّخ ّټَىيخ ٳڀْزِٵ ٫ن ّٔخٍه ػٚػخ ًٷخٽ ٌّنْ ٳڀْزٔٶ ًٿْٔظ٬ٌ رخهلل ڃن اًح ٍأٍ أكيٻڂ حٿ-
 حٿ٤ْ٘خڅ ػٚػخ ًٿْظلٌٽ ٫ن ؿنزو حٿٌُ ٻخڅ ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن ًٌّنْ ٷخٽ كيػنخ حٿڀْغ رن ٬ٓي ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 
ؿٚ ٻخڅ ّظٜيٵ رخٿنزپ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو أڃَ ٍ

 ٳِ حٿڄٔـي أڅ ٙ ّـِء ريخ اٙ ًىٌ آهٌ رنٌٜٿيخ.  
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن ًٌّنْ ٷخٽ كيػنخ حٿڀْغ رن ٬ٓي ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
 ض حٿ٬ظْٶ.اڅ هَْ ڃخ ٍٻزض اٿْو حٿًَحكپ ڃٔـيُ ىٌح ًحٿزْ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ ٻؼَْ رن ٗن٨َْ كيػنخ  - 

 ٤٫خء رن أرِ ٍرخف ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
أٍٓڀنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كخؿش ٳخن٤ڀٸض ػڂ ٍؿ٬ض ًٷي ٷ٠ْظيخ ٳؤطْض -

ِ ٷخٽ ٳٌٷ٪ ٳِ نٴِٔ ڃخ حهلل رو أ٫ڀڂ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳڀڂ َّى ٫ڀ
ٷڀض ٿ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿي ٫ڀِ أڅ أر٤ؤص ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳڀڂ َّى ٫ڀِ 

ٳٌٷ٪ ٳِ نٴِٔ ڃخ حهلل أ٫ڀڂ أٗي ڃن حًٕٿَ ػڂ ٓڀڄض ٳَى ٫ڀِ ًٷخٽ أڃخ أنو ٿڂ ّڄن٬نِ أڅ أٍى 
 ڀش.ؿيخ ٿَْٰ حٿٸز٫ڀْٺ اٙ أنِ ٻنض أٛڀِ ٳټخڅ ٫ڀَ ٍحكڀظو ڃظٌ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ ًحٛپ ڃٌٿَ أرِ ٫ْْنش  - 
 كيػنِ هخٿي رن ٫َٳ٤ش ٫ن ٣ڀلش رن نخٳ٪ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٍطٴ٬ض ٍّق ؿْٴش ڃنظنش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ٌه ٍّق حٿٌّن ّٰظخرٌڅ حٿڄئڃنْن.ًٓڀڂ أطيًٍڅ ڃخ ىٌه حٿَّق ى

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن أرِ حٿڄظٌٻپ ٫ن  - 
 ؿخرَ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ڃًَح رخڃَأس ٳٌرلض ٿيڂ ٗخس ٳخطوٌص ٿيڂ -
ٳټڀٌح ٳيهپ ٌٍٓٽ حهلل  ٬٣خڃخ ٳڀڄخ ٍؿ٪ ٷخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ حطوٌنخ ٿټڂ ٬٣خڃخ ٳخىهڀٌح

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ًٻخنٌح ٙ ّزيإًڅ كَ ّزظية حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهٌ 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸڄش ٳڀڂ ّٔظ٤٪ أڅ ّْٰٔيخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌه حٿنزِ ٛڀَ حهلل

٬ٓي رن ڃ٬خً ًٙ  ٙ نلظ٘ڂ ڃن آٽ ٗخس ًرلض رَْٰ اًڅ أىڀيخ ٳٸخٿض حٿڄَأس ّخ نزِ حهلل انخ
 ّلظ٘ڄٌڅ ڃنخ نؤهٌ ڃنيڂ ًّؤهًٌڅ ڃنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى كيػنخ ٫ڄخٍ ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي  - 
 حهلل ّٸٌٽ=

أٻپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرٌ رټَ ٫ًڄَ ٣ٍزخ ًَٗرٌح ڃخء ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل -
 ڂ حٿٌُ طٔؤٿٌڅ ٫نو.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌح ڃن حٿن٬ْ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو  - 
أنزؤنخ أرٌ حٿِرَْ ًٷخٽ ٫زي حٿٜڄي ٳِ كيّؼو كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
لَس ٳؤًٿض أڅ حٿي٩ٍ حٿلْٜنش حٿڄيّنش ًأڅ ٍأّض ٻؤنِ ٳِ ى٩ٍ كْٜنش ًٍأّض رٸَح ڃن-

حٿزٸَ ىٌ ًحهلل هَْ ٷخٽ ٳٸخٽ ٕٛلخرو ٿٌ أنخ أٷڄنخ رخٿڄيّنش ٳبڅ ىهڀٌح ٫ڀْنخ ٳْيخ ٷخطڀنخىڂ 
ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحهلل ڃخ ىهپ ٫ڀْنخ ٳْيخ ٳِ حٿـخىڀْش ٳټْٲ ّيهپ ٫ڀْنخ ٳْيخ ٳِ حٗٓٚځ 

ٕڃظو ٷخٽ ٳٸخٿض حٕنٜخٍ ٍىىنخ ٫ڀَ ٌٍٓٽ  ؤنټڂ اًح ٷخٽ ٳڀزْٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو ٳٸخٽ ٗ
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأّو ٳـخإًح ٳٸخٿٌح ّخ نزِ حهلل ٗؤنٺ اًح ٳٸخٽ انو ٿْْ ٿنزِ اًح ٿزْ 

 ٕڃظو أڅ ٬٠ّيخ كظَ ّٸخطپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ًٻؼَْ رن ى٘خځ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرِ  - 

 حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كخؿش ٿو ٳَؿ٬ض اٿْو ًىٌ ٫ڀَ ٍحكڀظو ٳٔڀڄض -

٫ڀْو ٳڀڂ َّى ٫ڀِ ًٍأّظو َّٻ٪ ًّٔـي ٳظنلْض ٫نو ػڂ ٷخٽ ٿِ ڃخ ٛن٬ض ٳِ كخؿظٺ ٳٸڀض 
 ٛن٬ض ٻٌح ًٻٌح ٳٸخٽ أڃخ انو ٿڂ ّڄن٬نِ أڅ أٍى ٫ڀْٺ أٙ أنِ ٻنض أٛڀِ.

خ أرٌ ؿ٬ٴَ حٿڄيحثنِ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ أنزؤنخ ًٍٷخء ٫ن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
 رن حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٻنض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳخنظيْنخ اٿَ ڃ٫َ٘ش ٳٸخٽ أٙ ط٩َ٘ ّخ -
ؿخرَ ٷخٽ ٳٸڀض رڀَ ٷخٽ ٳنِٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأ٫َٗض ٷخٽ ػڂ ًىذ ٿلخؿظو 

ٿو ًٌٟءح ٳـخء ٳظٌٟؤ ػڂ ٷخځ ٳٜڀَ ٳِ ػٌد ًحكي هخٿٲ رْن ٣َٳْو ٳٸڄض هڀٴو  ٬ًًٟض
 ٳؤهٌ رؤًنِ ٳـ٬ڀنِ ٫ن ّڄْنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع كيػنِ ػٌٍ رن ِّّي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن  - 
 ڃٌَٓ ٫ن ٤٫خء رن أرِ ٍرخف ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٷض حٿٜٚس ٳٸخٽ ٛپ ڃ٬ِ ٳٜڀَ ٌٍٓٽ ٓخٽ ٍؿپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜزق كْن ٣ڀ٪ حٿٴـَ ػڂ ٛڀَ حٿ٨يَ كْن ُحٯض حٿ٘ڄْ ػڂ 

ٛڀَ حٿ٬َٜ كْن ٻخڅ ٳِء حٗنٔخڅ ڃؼڀو ػڂ ٛڀَ حٿڄَٰد كْن ًؿزض حٿ٘ڄْ ػڂ ٛڀَ 
خڅ ٳِء حٗنٔخڅ ػڂ ٛڀَ حٿ٨يَ كْن ٻ ٳؤٓٴَ حٿ٬٘خء كْن ٯْزٌرش حٿ٘ٴٶ ػڂ ٛڀَ حٿٜزق

ڃؼڀو ػڂ ٛڀَ حٿ٬َٜ كْن ٻخڅ ٳِء حٗنٔخڅ ڃؼڀْو ػڂ ٛڀَ حٿڄَٰد ٷزپ ٯْزٌرش حٿ٘ٴٶ ػڂ 
 ٛڀَ حٿ٬٘خء ٳٸخٽ ر٠٬يڂ ػڀغ حٿڀْپ ًٷخٽ ر٠٬يڂ ٤َٗه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ ٫ًڀِ رن آلٶ ٷخٙ كيػنخ حرن  - 
رن أرِ كټْڂ كيػنِ كْٜن رن كَڃڀش ٫ن أرِ  حٿڄزخٍٹ ٫ن ٫ظزش ًٷخٽ ٫ڀِ أنزؤنخ ٫ظزش

 ڃٜزق ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿوْپ ڃ٬ٸٌى ٳِ نٌحْٛيخ حٿوَْ ًحٿنْپ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش -

ًأىڀيخ ڃ٬خنٌڅ ٫ڀْيخ ٳخڃٔلٌح رنٌحْٛيخ ًحى٫ٌح ٿيخ رخٿزَٻش ًٷڀيًىيخ ًٙ طٸڀيًىخ رخًٕطخٍ 
 ٸڀيًىخ حًٕطخٍ.ًٷخٽ ٫ڀِ ًٙ ط
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ ٫ن ٫زي  - 
حٿَكڄن رن ٤٫خء أڅ ٫زي حٿڄڀٺ رن ؿخرَ رن ٫ظْٺ أهزَه أڅ ؿخرَ رن ٫زي حهلل أهزَه أنو 

 ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=
 أڃخنش.اًح كيع حٗنٔخڅ كيّؼخ ًحٿڄليع ّڀظٴض كٌٿو ٳيٌ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش أنزؤنخ رټَ رن ڃ٠َ ٫ن ٫ڄًَ رن ؿخرَ  - 

 حٿل٠َڃِ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ حٿ٤خ٫ٌڅ حٿٴخٍ ڃنو ٻخٿٴخٍ ٌّځ حٿِكٲ -

 ًڃن ٛزَ ٳْو ٻخڅ ٿو أؿَ ٗيْي.
ِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش أنزؤنخ رټَ رن ڃ٠َ كيػنخ ٫ڄخٍس رن ٯِّش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٿَكڄن رن أ٬ٓي رن ٍُحٍس ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه ٍأٍ نخٓخ ڃـظڄ٬ْن ٫ڀَ ٍؿپ ٳٔؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 .ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ حٿزَ حٿْٜخځ ٳِ حٿٔٴَخٿٌح ٍؿپ ؿييه حٿْٜخځ ٳٸخٽ ٌٍٓٳٸ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ أنزؤنخ ٫زْي حهلل ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ حٿَٷِ ٫ن  - 

 ٫زي حٿټَّڂ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڄَس ٳِ ٍڃ٠خڅ ط٬يٽ كـش.-
كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ كيػنخ ٫زْي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ؿخء ٍؿپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أٍأّض اڅ ؿخىيص ٳِ ٓزْپ حهلل رنٴِٔ -

ًڃخٿِ كظَ أٷظپ ٛخرَح ڃلظٔزخ ڃٸزٚ ٯَْ ڃيرَ أأىهپ حٿـنش ٷخٽ ن٬ڂ ٳڀڄخ ًٿَ ى٫خه ٳٸخٽ 
 ىّن ٿْْ ٿو ٫نيٹ ًٳخء. اٙ أڅ ّټٌڅ ٫ڀْٺ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن  - 
 ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

 ؿخء ٍؿپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
زي حهلل رن ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ أنزؤنخ ٫زْي حهلل ٫ن ٫ - 

 ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ؿخءص حڃَأس ٬ٓي رن حٿَرْ٪ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخرنظْيخ ڃن ٬ٓي ٳٸخٿض ّخ -

ٌٍٓٽ حهلل ىخطخڅ حرنظخ ٬ٓي رن حٿَرْ٪ ٷظپ أرٌىڄخ ڃ٬ٺ ٳِ أكي ٗيْيح ًاڅ ٫ڄيڄخ أهٌ ڃخٿيڄخ 
ٽ ّٸ٠ِ حهلل ٳِ ًٿٺ ٷخٽ ٳنِٿض آّش ٳڀڂ ّي٩ ٿيڄخ ڃخٙ ًٙ ّنټلخڅ اٙ ًٿيڄخ ڃخٽ ٷخٽ ٳٸخ

َحع ٳؤٍٓپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٫ڄيڄخ ٳٸخٽ ح٢٫ حرنظِ ٬ٓي حٿؼڀؼْن حٿڄْ
 .ًأڃيڄخ حٿؼڄن ڃخ رٸِ ٳيٌ ٿٺ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ أنزؤنخ ٫زْي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن  - 
 ؿخرَ ٷخٽ=
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ْظو ٳٸڀنخ ٿو ٛپ رنخ ٻڄخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٛڀَ رؤٛلخرو ٳِ ر-
ٷخٽ ٳٜڀَ رنخ ٳِ ڃڀلٴش ٳ٘يىخ طلض حٿؼنيًّن ًٷخٽ ىټٌح ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٜڀِ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ أنزؤنخ ٫زْي حهلل ًكْٔن رن ڃلڄي ٷخٙ كيػنخ ٫زْي  - 

 رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= حهلل ٫ن ٫زي حهلل
رْنڄخ نلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٛٴٌٳنخ ٳِ حٿٜٚس ٛٚس حٿ٨يَ أً -

حٿ٬َٜ ٳبًح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظنخًٽ ْٗجخ ػڂ طؤهَ ٳظؤهَ حٿنخّ ٳڀڄخ ٷ٠َ 
٫ڀِ حٿـنش حٿٜٚس ٷخٽ ٿو أرِ رن ٻ٬ذ ْٗجخ ٛن٬ظو ٳِ حٿٜٚس ٿڂ طټن طٜن٬و ٷخٽ ٫َٟض 

رڄخ ٳْيخ ڃن حٿِىَس ًحٿن٠َس ٳظنخًٿض ڃنيخ ٷ٤ٴخ ڃن ٫نذ ٓطْټڂ رو ٳلْپ رْنِ ًرْنو ًٿٌ 
أطْظټڂ رو ٕٻپ ڃنو ڃن رْن حٿٔڄخء حٍٕٝ ٙ ّنٸٌٜنو ْٗجخ ػڂ ٫َٟض ٫ڀِ حٿنخٍ ٳڀڄخ 

څ حثظڄن أٳْ٘ن ًاڅ ّٔجڀن ًؿيص ٓٴ٬يخ طؤهَص ٫نيخ ًأٻؼَ ڃن ٍأّض ٳْيخ حٿنٔخء حٿٚطِ ا
اڅ ّٔؤٿن أٿلٴن ٷخٽ كْٔن ًاڅ أ٤٫ْن ٿڂ ّ٘ټَڅ ًٍأّض ٳْيخ ٿلِ رن ٫ڄًَ ّـَ روڀن ً

ٷٜزو ٳِ حٿنخٍ ًأٗزو ڃن ٍأّض رو ڃ٬زي رن أٻؼڂ حٿټ٬زِ ٷخٽ ڃ٬زي ّخ ٌٍٓٽ حهلل أّوَ٘ ٫ڀِ 
 ڃن ٗزيو ًىٌ ًحٿي ٳٸخٽ ٙ أنض ڃئڃن ًىٌ ٻخٳَ ٷخٽ كْٔن ًٻخڅ أًٽ ڃن كڄپ حٿ٬َد

 هَص ٫نيخ ًٿٌٙ ًٿٺ ٿْٰ٘ظټڂ.٫ڀَ ٫زخىس حًٕػخڅ ٷخٽ كْٔن طؤ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿـٌحد كيػنخ ٫ڄخٍ رن ٍُّٶ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  - 

 ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٻخڅ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ّٸخٽ ٿو أرٌ ٬ْٗذ ًٻخڅ ٿو ٯٚځ ٿلخځ ٳٸخٽ ٿو حؿ٬پ ٿنخ ٬٣خڃخ ٿ٬ڀِ -

٫خىڂ ٳخطز٬يڂ ٍؿپ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل أى٫ٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓخىّ ٓظش ٳي
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ىٌح ٷي حطز٬نخ أٳظؤًڅ ٿو ٷخٽ ن٬ڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ أرٌ أًّْ كيػنخ َٗكزْپ ٫ن ؿخرَ  - 
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 أنو نيَ ٫ن ػڄن حٿټڀذ ًٷخٽ ٬٣ڄش ؿخىڀْش.-
 كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٫ن ٫ڄًَ رن كيػنخ ٫زي حهلل - 

حٿلَع أڅ أرخ حٿِرَْ كيػنخ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٌّٻَ حڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ّٸٌٽ=

 ٳْڄخ ٓٸض حٕنيخٍ ًحٿْٔپ حٿ٬ٌٍ٘ ًٳْڄخ ٓٸَ رخٿٔخنْش نٜٲ حٿ٬ٌٍ٘.-
نخ كٔن رن ڃٌَٓ أنزؤنخ أرٌ ٗيخد ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ؿجض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ حٿـ٬َحنش ًىٌ ّٸٔڂ ٳ٠ش ٳِ ػٌد رٚٽ -

ٿڀنخّ ٳٸخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ح٫يٽ ٳٸخٽ ًّڀٺ ًڃن ٬ّيٽ اًح ٿڂ أ٫يٽ ٿٸي هزض اڅ ٿڂ أٻن 
ّخ ٌٍٓٽ حهلل ى٫نِ أٷظپ ىٌح حٿڄنخٳٶ ٳٸخٽ ڃ٬خً حهلل أڅ ّظليع حٿنخّ أنِ  أ٫يٽ ٳٸخٽ ٫ڄَ

أٷظپ أٛلخرِ اڅ ىٌح ًأٛلخرو ّٸَإًڅ حٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ كنخؿَىڂ أً طَحٷْيڂ ّڄَٷٌڅ ڃن 
 حٿيّن ڃًَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش.
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٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ ٫ن حٿَرْ٪ رن أنْ ٫ن حٿلٔن - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻپ ڃٌٿٌى ٌّٿي ٫ڀَ حٿٴ٤َس كظَ ٬َّد ٫نو ٿٔخنو ٳبًح -
 أ٫َد ٫نو ٿٔخنو اڃخ ٗخٻَح ًاڃخ ٻٴٌٍح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ٫ڄًَ رن ڃَس ًكْٜن رن  - 
 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي 

أٛخرنخ ٤٫ٖ رخٿليّزْش ٳـي٘نخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرْن ّيّو طٌٍ ٳْو ڃخء -
ٳٸخٽ رؤٛخر٬و ىټٌح ٳْيخ ًٷخٽ هًٌح رٔڂ حهلل ٷخٽ ٳـ٬پ حٿڄخء ّظوڀپ ڃن رْن أٛخر٬و ٻؤنيخ 

 ٫ٌْڅ ٳ٬ٌٓنخ ًٻٴخنخ ًٷخٽ كْٜن ٳِ كيّؼو ٳَ٘رنخ ًطٌٟؤنخ.
زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي ٫ن كـخؽ رن أرِ ًثذ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ كيػنخ ٫ - 

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ڂ حٗىحځ حٿوپ ڃخ حٷٴَ رْض ٳْو هپ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ أرٌ رَ٘ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ٷْْ  - 

  ٷخٽ=٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل
 نلَنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿليّزْش ٓز٬ْن رينش حٿزينش ٫ن ٓز٬ش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ أرٌ رَ٘ ؿ٬ٴَ رن أرِ  - 

 ًكْ٘ش ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ٷْْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ـڄو ٷخٽ ٳٔؤٿو ٻڂ َٟ رْظٺ ٷخٽ ػٚػش آٛ٪ ٷخٽ ى٫خ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرخ ٣ْزش ٳل-

 ٳٌٟ٪ ٫نو ٛخ٫خ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى ٫ن ڃـخٿي ٫ن  - 

 حٿ٬٘زِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٔخثزش ؿزخٍ ًحٿـذ ؿزخٍ ًحٿڄ٬يڅ ؿزخٍ ًٳِ حٿَٻخُ -

 ٷخٽ ًٷخٽ حٿ٬٘زِ حٿَٻخُ حٿټنِ حٿ٬خىُ. حٿوڄْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى ٫ن ڃـخٿي ٫ن  - 

 حٿ٬٘زِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انټڂ حٿٌْځ ٫ڀَ ىّن ًانِ ڃټخػَ رټڂ حٕڃڂ ٳٚ طڄٌ٘ح -

 ر٬يُ حٿٸيٸٍَ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حًُٕح٫ِ كيػنِ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنخ  - 

 كيػنِ ٫زْي حهلل رن ڃٸٔڂ كيػنِ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄَص رنخ ؿنخُس ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ش ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انيخ ؿنخُس ّيٌىّش ًٓڀڂ ًٷڄنخ ڃ٬و ٳٌىزنخ ٿنلڄڀيخ اًح ىِ ؿنخُس ّيٌىّ
 ٷخٽ اڅ ٿڀڄٌص ٳ٫ِخ ٳبًح ٍأّظڂ حٿـنخُس ٳٸٌڃٌح ٿيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ًڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٙ كيػنخ حًُٕح٫ِ  - 
 كيػنِ ٤٫خء ًٷخٽ أرٌ ڃ٬ٜذ ٫ن ٤٫خء رن أرِ ٍرخف ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
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ّئحؿًَنيخ ٫ڀَ حٿؼڀغ ًحٿَر٪ ًحٿنٜٲ ٳٸخٽ حٿنزِ ٻخنض ٿَؿخٽ ٳ٠ٌٽ أٍْٟن ٳټخنٌح -
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخنض ٿو حٍٝ ٳڀ٫ٍِْيخ أً ٿْڄنليخ أهخه ٳبڅ أرَ ٳڀْڄٔٺ أٍٟو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٛٴٌحڅ كيػنخ ڃخ٫ِ حٿظڄْڄِ ٫ن ؿخرَ  - 
 رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ًٓڀڂ ٫َٕ ارڀْْ ٳِ حٿزلَ ّز٬غ َٓحّخه ٳِ ٻپ ٌّځ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ّٴظنٌڅ حٿنخّ ٳؤ٨٫ڄيڂ ٫نيه ڃنِٿش أ٨٫ڄيڂ ٳظنش ٿڀنخّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ حرن نخٳ٪ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫ڄًَ ٫ن ڃخ٫ِ  - 
 حٿظڄْڄِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٷخٽ ن٬ڂ ًَّ٘رٌڅ ًٙ ّزٌٿٌڅ ٳْيخ  ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّؤٻپ أىپ حٿـنش-
ًٙ ّظ٣ٌٌٰڅ ًٙ ّظنوڄٌڅ انڄخ ّټٌڅ ًٿٺ ؿ٘خء ًٍٗلخ ٻَٗق حٿڄٔٺ ًّڀيڄٌڅ حٿظٔزْق 

 ًحٿظلڄْي ٻڄخ طڀيڄٌڅ حٿنٴْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ ٛٴٌحڅ ٫ن ڃخ٫ِ حٿظڄْڄِ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 أنو ٷخٽ= ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 اڅ حٿ٤ْ٘خڅ ٷي ّجْ أڅ ٬ّزيه حٿڄٜڀٌڅ ًٿټن ٳِ حٿظلَّٖ رْنيڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ كيػنخ ٬ْٗذ رن أرِ كڄِس ٫ن ڃلڄي رن  - 

 حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٌس حٿظخڃش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷخٽ كْن ّٔڄ٪ حٿنيحء حٿڀيڂ ٍد ىٌه حٿي٫-

ًحٿٜٚس حٿٸخثڄش آص ڃلڄي حٿٌْٓڀش ًحٿٴ٠ْڀش ًحر٬ؼو ڃٸخڃخ ڃلڄٌىح حٿٌُ أنض ٫ًيطو اٙ كڀض 
 ٿو حٿ٘ٴخ٫ش ٌّځ حٿٸْخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ ٫ن ُّي رن أٓڄپ  - 
 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل

ًٻخڅ ٷي ًىذ رَٜ ؿخرَ ٳٸْپ ٿـخرَ ٿٌ طنلْض ٫نو أڅ أڃَْح ڃن أڃَحء حٿٴظنش ٷيځ حٿڄيّنش -
ٳوَؽ ّڄِ٘ رْن حرنْو ٳنټذ ٳٸخٽ ط٬ْ ڃن أهخٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حرنخه 
أً أكيىڄخ ّخ أرض ًٻْٲ أهخٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ڃخص ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 

 .ي أهخٱ ڃخ رْن ؿنز٫ِڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن أهخٱ أىپ حٿڄيّنش ٳٸ حهلل ٛڀَ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ٫ْخٕ كيػنِ ّلَْ رن  - 

 ٬ْٓي أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ؿخرَح ّٸٌٽ رَٜ ٫ْنِ ًٓڄ٪ أًنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿـ٬َحنش ًٳِ -

خ ٿڀنخّ ٤٬ّْيڂ ٳٸخٽ ٍؿپ ح٫يٽ ػٌد رٚٽ ٳ٠ش ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸز٠ي
ٷخٽ ًّڀٺ ًڃن ٬ّيٽ اًح ٿڂ أٻن أ٫يٽ ٷخٽ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ّخ ٌٍٓٽ حهلل ى٫نِ حٷظپ ىٌح 
حٿڄنخٳٶ حٿوزْغ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬خً حهلل أڅ ّظليع حٿنخّ أنِ أٷظپ 

يّن ٻڄخ ّڄَٵ ٛلخرو ّٸَإًڅ حٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ طَحٷْيڂ ّڄَٷٌڅ ڃن حٿأٛلخرِ اڅ ىٌح ًأ
 .حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ڃ٬خً رن ٍٳخ٫ش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن  - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
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ٿڄخ ٷٔڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯنخثڂ ىٌحُڅ رْن حٿنخّ رخٿـ٬َحنش ٷخځ ٍؿپ ڃن -
ًڃن ٬ّيٽ اًح ٿڂ أ٫يٽ ٿٸي هزض ًهَٔص اڅ ٿڂ رنِ طڄْڂ ٳٸخٽ ح٫يٽ ّخ ڃلڄي ٳٸخٽ ًّڀٺ 

أ٫يٽ ٷخٽ ٳٸخٽ ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ أٷٌځ ٳؤٷظپ ىٌح حٿڄنخٳٶ ٷخٽ ڃ٬خً حهلل أڅ طظٔخڃ٪ حٕڃڂ 
ٸَإًڅ أڅ ڃلڄيح ّٸظپ أٛلخرو ػڂ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ىٌح ًأٛلخرخ ٿو ّ

حٿڄَڃخس ڃن حٿَڃْش ٷخٽ ڃ٬خً ٳٸخٽ ٿِ حٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ طَحٷْيڂ ّڄَٷٌڅ ڃن حٿيّن ٻڄخ ّڄَٵ 
أرٌ حٿِرَْ ٳ٬َٟض ىٌح حٿليّغ ٫ڀَ حٿِىَُ ٳڄخ هخٿٴنِ اٙ أنو ٷخٽ حٿن٠ِ ٷڀض حٿٸيف 

 ٳٸخٽ أٿٔض رَؿپ ٫َرِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو كيػنخ ڃلڄي رن كَد كيػنِ حٿِرْيُ  - 

ؿخرَ رن ٫زي حهلل أنو ٻخڅ ّليع أڅ ٌٍٓٽ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄًَ رن أرخڅ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

أٍٍ حٿڀْڀش ٍؿپ ٛخٿق اڅ أرخ رټَ ن٢ْ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًن٢ْ ٫ڄَ رؤرِ -
رټَ ًن٢ْ ٫ؼڄخڅ ر٬ڄَ ٷخٽ ؿخرَ ٳڀڄخ ٷڄنخ ڃن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀنخ أڃخ 

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأڃخ ًٻَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَؿپ حٿٜخٿق ٳٌَٓٽ حهلل ٛ
 .ڂ ٿز٬ٞ ٳيڂ ًٙس ىٌح حٕڃَ حٿٌُ ر٬غ حهلل رو نزْو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂڃن ن١ٌ ر٠٬ي

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ْٓخٍ أرٌ حٿلټڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 
 حٿ٬٘زِ ّليع ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ىهپ أكيٻڂ ٿْٚ ٳٚ ّؤص أىڀو ٣ًَٷخ ٻِ طٔظلي  ٷخٽ-
 حٿڄْٰزش ًطڄظ٢٘ حٿ٬٘ؼش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ًكـْن ٷخٙ كيػنخ ٿْغ ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 
 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

ٿ٘ـَس ًىِ ٓڄَس ًٷخٽ ٻنخ ٌّځ حٿليّزْش أٿٴخ ًأٍر٬ڄخثش ٳزخ٬ّنخه ٫ًڄَ آهٌ رْيه طلض ح-
 رخ٬ّنخه ٫ڀَ أڅ ٙ نٴَ ًٿڂ نزخ٬ّو ٫ڀَ حٿڄٌص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٛخٿق رن ڃٔڀڂ رن ًٍڃخڅ أهزَنِ أرٌ  - 
 حٿِرَْ ڃلڄي رن ڃٔڀڂ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل

٬٣خڃخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٌ أڅ ٍؿٚ أ٤٫َ حڃَأس ٛيحٷخ ڃپء ّيّو -
 ٻخنض ٿو كٚٙ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ٬ْٓي رن حٿلَع أً حرن أرِ  - 
 حٿلَع ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍؿپ ڃن أٛلخرو ٫ڀَ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٳِ كخث٢ -
ٗن ًاٙ ٻ٫َنخ ٷخٽ ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ ًىٌ ّلٌٽ حٿڄخء ٳٸخٽ ىپ ٫نيٹ ڃخء رخص ىٌه حٿڀْڀش ٳِ 

حهلل ٳخن٤ڀٶ رو اٿَ حٿ٬َّٖ ٳلڀذ ٿو ٗخس ػڂ ٛذ ٫ڀْو ڃخء رخص ٳِ ٗن ٳَ٘د ٌٍٓٽ حهلل 
 .َ ٛخكزوٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓٸ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن أٌّد كيػنخ أرٌ  - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ كْغ أٳخٝ ڃن ٫َٳش ؿ٬پ ّٸٌٽ= حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

 رْيه حٿٔټْنش ٫زخى حهلل حٿٔټْنش ٫زخى حهلل.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن أٌّد ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن  - 
 ؿخرَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٛڀَ ٫ڀَ حٿنـخِٗ ًٛٴٴنخ هڀٴو ٛٴْن.-
رِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ ٷْْ رن ٓڀْڂ حٿ٬نزَُ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 ِّّي حٿٴٸَْ كيػنخ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٷٌڃخ ّوَؿٌڅ ڃن حٿنخٍ ّلظَٷٌڅ ٳْيخ اٙ ىحٍحص -

 ًؿٌىيڂ كظَ ّيهڀٌح حٿـنش.
ِّّي ٬ّنِ حرن حٿيخى ٫ن ّلَْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٫ن  - 

٬ْٓي ٫ن ؿ٬ٴَ رن ٫زي حهلل رن حٿلټڂ ٫ن حٿٸ٬ٸخ٩ رن كټْڂ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ 
 ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٯ٤ٌح حٗنخء ًأًٻئًح حٿٔٸخء ٳبڅ ٳِ حٿٔنش -
  ًٷ٪ ٳْو ڃن ًٿٺ حٿٌرخء.ٿْڀش ّنِٽ ٳْيخ ًرخء ٙ ّڄَ ربنخء ٿڂ ٢ّٰ ًٙ ٓٸخء ٿڂ ٌّٹ اٙ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن حٿيخى ٫ن ٫ڄَ رن  - 
 ٫ڀِ رن حٿلْٔن أنو ٷخٽ=

رڀٰنِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٷڀٌح حٿوًَؽ ىيحس ٳبڅ هلل ٫ِ ًؿپ هڀٸخ -
ظ٬ًٌْح رخهلل ڃن حٿ٤ْ٘خڅ ًٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ ّزؼيڂ ٳبًح ٓڄ٬ظڂ نزخف حٿټڀذ أً نيخٵ حٿلڄَ ٳخٓ

ٷخٽ ِّّي ًكيػنِ ىٌح حٿليّغ َٗكزْپ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ انو ٓڄ٬و ڃن ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كْخڅ أرٌ هخٿي ٬ّنِ حٙكڄَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ  - 
 ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

 ٍڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كْخڅ ٫ن حرن ؿَّؾ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ=
 ٙ أىٍُ رټڂ ٍڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن أٌّد ٷخٽ= - 
 ٓڄ٬ض ڃـخىيح ّٸٌٽ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=-
 هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن نٸٌٽ ٿزْٺ رخٿلؾ ٳؤڃَنخ ٳـ٬ڀنخىخ ٫ڄَس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي  - 

 ٫ًخٛڂ حٕكٌٽ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ڄظ٬نخ ڃظ٬ظْن ٫ڀَ ٫يي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلؾ ًحٿنٔخء ٳنيخنخ ٫ڄَ ٫نيڄخ ط-

 ٳخنظيْنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ كيػنخ أرٌ حٿڄڀْق كيػنخ ٫زي حهلل رن  - 

 ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=



  

 

 

Page 506 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حڃَأس ٻخڅ ٿيخ طخر٪ ٷخٽ ٳؤطخىخ اڅ أًٽ هزَ ٷيځ ٫ڀْنخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
ٳِ ٌٍٛس ٣َْ ٳٌٷ٪ ٫ڀَ ؿ٩ٌ ٿيڂ ٷخٽ ٳٸخٿض أٙ طنِٽ ٳنوزَٹ ًطوزَنخ ٷخٽ انو ٷي هَؽ 

 ٍؿپ رڄټش كَځ ٫ڀْنخ حٿِنخ ًڃن٪ ڃن حٿٴَحٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿِنخى  - 

 ٌَٓ حرن ٫ٸزش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=٫ن ڃ
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّزخَٗ حٿَؿپ حٿَؿپ ٳِ حٿؼٌد حٿٌحكي ًٙ -

 طزخَٗ حٿڄَأس حٿڄَأس ٳِ حٿؼٌد حٿٌحكي.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿِنخى - 

٫ن ٫ڄًَ رن أرِ ٫ڄًَ أهزَنِ ڃٌُٙ حٿڄ٤ڀذ رن ٫زي حهلل رن كن٤ذ أڅ ؿخرَ رن ٫زي 
 حهلل ٷخٽ=

ٛڀْض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ْي حٕٟلَ ٳڀڄخ حنَٜٱ أطَ رټزٖ ٳٌرلو -
 ٳٸخٽ رٔڂ حهلل ًحهلل أٻزَ حٿڀيڂ اڅ ىٌح ٫نِ ٫ًڄن ٿڂ ٠ّق ڃن أڃظِ.

خ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ كيػنخ أرٌ حٿڄڀْق كيػنخ ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
 ڃلڄي رن ٫ٸْپ رن أرِ ٣خٿذ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤ّڀ٪ ٫ڀْټڂ ڃن طلض ىٌح حٿٌٍٔ ٍؿپ ڃن أىپ حٿـنش -
ٓڀڂ ػڂ ٷخٽ ٳ٤ڀ٪ ٫ڀْيڂ أرٌ رټَ ٌٍٟحڅ حهلل ٫ڀْو ٳينؤنخه رڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

ٿزغ ىنْيش ػڂ ٷخٽ ٤ّڀ٪ ٫ڀْڂ ڃن طلض ىٌح حٿٌٍٔ ٍؿپ ڃن أىپ حٿـنش ٷخٽ ٳ٤ڀ٪ ٫ڄَ ٷخٽ 
ٳينؤنخه رڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ػڂ ٷخٽ ٤ّڀ٪ ٫ڀْټڂ ڃن طلض ىٌح حٿٌٍٔ 

 ڀيڂ اڅ ٗجض ؿ٬ڀظو ٫ڀْخ ػٚع ڃَحص ٳ٤ڀ٪ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ٫نو.ٍؿپ ڃن أىپ حٿـنش حٿ
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًّلَْ رن أرِ رټَْ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كيػنخ ٫زي  - 

 أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ڃن أكْخ أٍٟخ ڃْظش ٳڀو ٳْيخ أؿَ ًڃخ أٻڀض حٿ٬خٳْش ڃنيخ ٳيٌ ٿو ٛيٷش ًٷخٽ حرن أرِ رټَْ -

 ڃن أكْخ أٍٟخ ڃْظش ٳيِ ٿو.
يػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًَّٓؾ ٫ًٴخڅ ٷخٿٌح كيػنخ كڄخى ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 كيّؼو أنزؤنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ًرلنخ ٌّځ هْزَ حٿوْپ ًحٿزٰخٽ ًحٿلڄَْ ٳنيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿزٰخٽ -

 ًحٿلڄَْ ًٿڂ ّنينخ ٫ن حٿوْپ.
ڄخى ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٫ن حٿنزِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ك - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 أنو نيَ ٫ن حٿڄِحرنش ًحٿڄلخٷڀش ًحٿڄوخرَس ًحٿؼنْخ ًحٿڄ٬خًڃش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو أنزؤنخ  - 

 أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ
 ڂ نيَ ٫ن رْ٪ حٿڄخء.ٳْڄخ أكٔذ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿيرخء ًحٿڄِٳض ًحٿنٸَْ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 
 ٷخٽ=

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ڃظٌٗلخ رو ٷخٽ ٫ٴخڅ ٷي هخٿٲ ٍأّض ٌٍٓٽ ح-
 رْن ٣َٳْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ڃ٬ڄَ رن ٓڀْڄخڅ حٿَٷِ كيػنخ  - 
 كـخؽ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

 ٬ڄَس أًحؿزش ىِ ٷخٽ ٙ.ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٸيًّ رن رټَ رن هنْْ أنزؤنخ كـخؽ ٫ن أرِ  - 

حٿِرَْ ٷخٽ ٓجپ ؿخرَ ٫ڄخ ّي٫َ ٿڀڄْض ٳٸخٽ ڃخ أرخف ٿنخ ٳْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ًٙ أرٌ رټَ ًٙ ٫ڄَ.

رٌ ٓٴْخڅ ٬ّنِ حٿڄ٬ڄَُ ٫ن ٓٴْخڅ ًأرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن كڄْي أ - 
 أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 اڅ حٿټخٳَ ّؤٻپ ٳِ ٓز٬ش أڃ٬خء ًحٿڄئڃن ّؤٻپ ٳِ ڃ٬ِ ًحكي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن  - 

 =ؿخرَ ٷخٽ
 أهزَنِ ڃن ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ٷي هخٿٲ رْن ٣َٳْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ػخرض كيػنِ ٫زي حهلل رن حٿڄئڃپ ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخء ُڃِځ ٿڄخ َٗد ٿو.-
رِ كيػنخ ڃٔټْن رن رټَْ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن كٔخڅ رن ٤٫ْش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
أطخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُحثَح ٳِ ڃنِٿنخ ٳَأٍ ٍؿٚ ٬ٗؼخ ٳٸخٽ أڃخ ٻخڅ ّـي -

ىٌح ڃخ ّٔټن رو ٍأٓو ًٍأٍ ٍؿٚ ٫ڀْو ػْخد ًٓوش ٳٸخٽ أڃخ ٻخڅ ّـي ىٌح ڃخ ّٰٔپ رو 
 ػْخرو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 
 ٷخٽ=

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿيرخء ًحٿڄِٳض.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 

ڄًَ أنزؤنخ ُحثيس كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ رن أرِ رن ٫زي حهلل ًكيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫
 ٣خٿذ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٻٴن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڄِس ٍِٟ حهلل ٫نو ٳِ ػٌد ًحكي ٷخٽ ؿخرَ ًٿٺ حٿؼٌد -
 نڄَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄخٍ رن ڃلڄي ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ  - 
 ٷخٽ=
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ٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ىٌه ڃؼپ حٿٜڀٌحص حٿوڄْ ٻڄؼپ نيَ ؿخٍ ٫ڀَ رخد ٷخ-
 أكيٻڂ ّٰظٔپ ٳْو ٻپ ٌّځ هڄْ ڃَحص ٳڄخ ّزٸِ ًٿٺ ڃن حٿينْ.

زي حٿٌىخد رن ٤٫خء ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ - 
 =حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ حٿْ٘ټَُ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ

 ڃن ٻخڅ ٿو َّٗٺ ٳِ كخث٢ ٳٚ ّز٬و كظَ ٬َّٟو ٫ڀْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٬ّنِ حرن ٤٫خء أنزؤنخ أٓخڃش رن ُّي حٿڀْؼِ  - 

 ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
َإًڅ حٿٸَآڅ ٷخٽ حٷَإًح حٿٸَآڅ ىهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٔـي ٳبًح ٳْو ٷٌځ ّٸ-

 ًحرظٌٰح رو حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن ٷزپ أڅ ّؤطِ ٷٌځ ّٸْڄٌنو اٷخڃش حٿٸيف ّظ٬ـڀٌنو ًٙ ّظؤؿڀٌنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد أنزؤنخ ى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 

 =٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ
ٙ طَطيًح حٿٜڄخء ٳِ ػٌد ًحكي ًٙ ّؤٻپ أكيٻڂ ر٘ڄخٿو ًٙ ّڄٖ ٳِ ن٬پ ًحكيس ًٙ -

 ّلظذ ٳِ ػٌد ًحكي.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 خځ.حكظـڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃلَځ ڃن أٿڂ ٻخڅ ر٨يَه أً رٌٍٻو ٗٺ ى٘-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ حٿنوپ كظَ ٬٤ّڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي كيػنِ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ  - 

 زي حهلل ٷخٽ=٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿظٔزْق ٳِ حٿٜٚس ٿڀَؿخٽ ًحٿظٜٴْٶ ٿڀنٔخء.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس كيػنِ حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن نزْق حٿ٬نُِ ٫ن ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٌٓٽ حهلل ٛڀَ ٓخٳَنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳل٠َص حٿٜٚس ٷخٽ ٳٸخٽ ٍ-

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٳِ حٿٸٌځ ڃن ٣يٌٍ ٷخٽ ٳـخء ٍؿپ رٴ٠ڀش ٳِ أىحًس ٷخٽ ٳٜزو ٳِ ٷيف 
ٷخٽ ٳظٌٟؤ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ اڅ حٿٸٌځ أطٌ رٸْش حٿ٤يٌٍ ٳٸخٿٌح طڄٔلٌح 

ڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٫ڀَ ٍٓڀټڂ ٷخٽ ٳ٠َد ٌٍٓٽ طڄٔلٌح ٷخٽ ٳٔڄ٬ي
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه ٳِ حٿٸيف ٳِ ؿٌٱ حٿڄخء ٷخٽ ػڂ ٷخٽ أٓزٌٰح حٿٌٌٟء حٿ٤يٌٍ حهلل ٛڀ

ٷخٽ ٳٸخٽ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًحٿٌُ أًىذ رَُٜ ٷخٽ ًٻخڅ ٷي ًىذ رَٜه ٿٸي ٍأّض حٿڄخء 
خر٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ َّٳ٪ ّيه كظَ طٌٟئًح أؿڄ٬ٌڅ ّوَؽ ڃن رْن أٛ

 ڃخثظْن أً ُّخىس.ٷخٽ حٌٕٓى كٔزظو ٷخٽ ٻنخ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس كيػنِ حٌٕٓى ٫ن نزْق حٿ٬نُِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي  - 

 حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ؿخرَ أٿٺ حڃَأس ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ أػْزخ نټلض أځ -

ّش ٷخٽ ٷڀض ٿو ٷظپ أرِ رټَح ٷخٽ ٷڀض ٿو طًِؿظيخ ًىِ ػْذ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ ٳيٚ طًِؿظيخ ؿٌَّ
ڃ٬ٺ ٌّځ ٻٌح ًٻٌح ًطَٹ ؿٌحٍُ ٳټَىض أڅ أٟڂ اٿْين ؿخٍّش ٻبكيحىن ٳظًِؿض ػْزخ 
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٫ڀْو ًٓڀڂ  ن ًطو٢ْ ى٩ٍ اكيحىن اًح طوَٵ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهللطٸٜ٪ ٷڄڀش اكيحى
 ٳبنٺ ن٬ڂ ڃخ ٍأّض.

نزْق حٿ٬نُِ ٫ن ؿخرَ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس كيػنخ حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن - 
 رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ أكينخ اًح ؿخء ڃن ٓٴَ أڅ ٤َّٵ أىڀو ٷخٽ -
 ٳ٤َٷنخىن ر٬ي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس كيػنخ حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن نزْق حٿ٬نُِ ٫ن ؿخرَ  - 
  ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو أٍحى حٿًِٰ ٳٸخٽ=رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ كيع ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

ّخ ڃ٬َ٘ حٿڄيخؿَّن ًحٕنٜخٍ اڅ ڃن اهٌحنټڂ ٷٌڃخ ٿْْ ٿيڂ ڃخٽ ًٙ ٫َْ٘س ٳڀ٠ْڂ أكيٻڂ -
اٿْو حٿَؿڀْن أً حٿؼٚػش ٳڄخ ٕكينخ ڃن ٧يَ ؿڄڀش اٙ ٫ٸزش ٻ٬ٸزش أكيىڂ ٷخٽ ٳ٠ڄڄض حػنْن 

 أً ػٚػش اٿِ ًڃخ اٙ ٫ٸزش ٻ٬ٸزش أكيىڂ ڃن ؿڄڀِ.
زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس كيػنخ حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن نزْق ٫ن ؿخرَ رن ٫زي كيػنخ ٫ - 

 حهلل ٷخٽ=
ٳٸيص ؿڄڀِ ٿْڀش ٳڄٍَص ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّ٘ي ٿ٬خث٘ش ٷخٽ ٳٸخٽ -

ٿِ ڃخ ٿٺ ّخ ؿخرَ ٷخٽ ٷڀض ٳٸيص ؿڄڀِ أً ًىذ ؿڄڀِ ٳِ ٿْڀش ٧ڀڄخء ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ ىٌح 
ٽ ٳٌىزض نلٌح ڃڄخ ٷخٽ ٿِ ٳڀڂ أؿيه ٷخٽ ٳَؿ٬ض اٿْو ٳٸڀض ّخ نزِ حهلل ڃخ ؿڄڀٺ حًىذ ٳوٌه ٷخ

ٿِ ىٌح ؿڄڀٺ حًىذ ٳوٌه ٳٌىزض نلٌح ڃڄخ ٷخٽ ٿِ ٳڀڂ أؿيه ٷخٽ ٳَؿ٬ض ًؿيطو ٷخٽ ٳٸخٽ 
ڃِ ّخ نزِ حهلل ٙ ًحهلل ڃخ ًؿيطو ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ ٫ڀَ ٍٓڀٺ كظَ اًح ٳَ٭ أهٌ اٿْو ٳٸڀض رؤرِ ًأ

خ حٿـڄپ ٳيٳ٬و اٿْو ٷخٽ ىٌح ؿڄڀٺ ٷخٽ ًٷي ٓخٍ حٿنخّ ٷخٽ ٳزْنڄخ أنخ رْيُ ٳخن٤ڀٶ رِ كظَ أطْن
أَْٓ ٫ڀَ ؿڄڀِ ٳِ ٫ٸزظِ ٷخٽ ًٻخڅ ؿڄٚ ٳْو ٷ٤خٱ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٿيٲ أڃِ أڅ ّټٌڅ ٿِ اٙ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬يُ َّْٔ ٷخٽ ٳٔڄ٪ ڃخ ٷڀض ٷخٽ  ؿڄپ ٷ٤ٌٱ ٷخٽ ًٻخڅ
ٽ ٳنْٔض ڃخ ٷڀض ٷخٽ ٷڀض ڃخ ٷڀض ْٗجخ ّخ نزِ حهلل ٷخٽ ٳڀلٶ رِ ٳٸخٽ ڃخ ٷڀض ّخ ؿخرَ ٷزپ ٷخ

ٳٌٻَص ڃخ ٷڀض ٷخٽ ٷڀض ّخ نزِ حهلل ّخ ٿيٴخه أڅ ّټٌڅ ٿِ اٙ ؿڄپ ٷ٤ٌٱ ٷخٽ ٳ٠َد حٿنزِ 
١ٌ أً ر٣ٌِٔ ٷخٽ ٳخن٤ڀٶ أًٟ٪ أً أ٩َٓ ؿڄپ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ـِ حٿـڄپ رٔ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنض رخث٬ِ ٍٻزظو ٷ٢ ًىٌ ّنخ٫ُنِ ه٤خڃو ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
ؿڄڀٺ ىٌح ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ رټڂ ٷخٽ ٷڀض رٌٷْش ٷخٽ ٷخٽ ٿِ رن رن ٻڂ ٳِ أًٷْش ڃن نخٟق 

خنو ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ًنخٟق ٷخٽ ٷڀض ّخ نزِ حهلل ڃخ رخٿڄيّنش نخٟق أكذ أنو ٿنخ ڃټ
ٷخٽ ٷڀض ؿڄڀٺ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي أهٌطو رٌٷْش ٷخٽ ٳنِٿض ٫ن حٿَكپ اٿَ حٍٕٝ ٷخٽ ڃخ ٗخنٺ 

ٷخٽ ٷخٽ ٿِ حٍٻذ ؿڄڀٺ ٷخٽ ٷڀض ڃخ ىٌ رـڄڀِ ًٿټنو ؿڄڀٺ ٷخٽ ٻنخ نَحؿ٬و ڃَطْن ٳِ 
ڄظِ رخٿڄيّنش حٕڃَ اًح أڃَنخ رو ٳبًح أڃَنخ حٿؼخٿؼش ٿڂ نَحؿ٬و ٷخٽ ٳَٻزض حٿـڄپ كظَ أطْض ٫

ٷخٽ ًٷڀض ٿيخ أٿڂ طَُ أنِ ر٬ض نخٟلنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤًٷْش ٷخٽ ٳڄخ 
ٍأّظيخ أ٫ـزيخ ًٿٺ ٷخٽ ًٻخڅ نخٟلخ ٳخٍىخ ٷخٽ ػڂ أهٌص ْٗجخ ڃن هز٢ أً ؿَطو اّخه ػڂ 

أهٌص رو٤خڃو ٳٸيطو اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌؿيص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ڀڂ ڃٸخًڃخ ٍؿٚ ّټڀڄو ٷخٽ ٷڀض ىًنٺ ّخ نزِ حهلل ؿڄڀٺ ٷخٽ ٳؤهٌ رو٤خڃو ػڂ نخىٍ رٚٙ ًٓ

أًٷْش ًأًٳو ٳخن٤ڀٸض ڃ٪ رٚٽ ٳٌُڅ ٿِ أًٷْش ًأًٳَ ڃن حٿٌُڅ ٷخٽ ٳَؿ٬ض  ٳٸخٽ ُڅ ٿـخرَ
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اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٷخثڂ ّليع ًٿٺ حٿَؿپ ٷخٽ ٷڀض ٿو ٷي ًُڅ ٿِ 
ٳزْنڄخ ىٌ ٻٌٿٺ اً ًىزض اٿَ رْظِ ًٙ أ٬َٗ ٷخٽ ٳنخىٍ أّن ؿخرَ ٷخٿٌح  أًٷْش ًأًٳخنِ ٷخٽ

نِ رو ٷخٽ ٳؤطخنِ ٌٍٓٿو ٬َّٔ ٷخٽ ّخ ؿخرَ ّي٫ٌٹ ٌٍٓٽ حهلل حًىذ اٿَ أىڀو ٷخٽ أىٍٹ حثظ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤطْظو ٳٸخٽ ٳوٌ ؿڄڀٺ ٷڀض ڃخ ىٌ ؿڄڀِ ًانڄخ ىٌ ؿڄڀٺ ّخ ٌٍٓٽ 

حهلل ٷخٽ هٌ ؿڄڀٺ ٷڀض ڃخ ىٌ ؿڄڀِ انڄخ ىٌ ؿڄڀٺ ّخٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ هٌ ؿڄڀٺ ٷخٽ ٳؤهٌطو 
ٳـجض اٿَ ٫ڄظِ رخٿنخٟق ڃ٬ِ ًرخٿٌٷْش ٷخٽ  ٷخٽ ٳٸخٽ ٿ٬ڄَُ ڃخ نٴ٬نخٹ ٿڀنِٿٺ ٫نو ٷخٽ

 ٓڀڂ أ٤٫خنِ أًٷْش ًٍى ٫ڀِ ؿڄڀِ.ٳٸڀض ٿيخ ڃخ طَّن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ كيػنِ ٛيٷش رن  - 

 ّٔخٍ ٫ن ٫ٸْپ رن ؿخرَ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ
حؿظيخى أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٬زخىس ٷخٽ هَؿنخ ڃ٪  ٳْڄخ ٌّٻَ ڃن-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ًٳِ ڃٌٟ٪ آهَ هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس ڃن نـي ٳؤٛخد حڃَأس ٍؿپ ڃن حٿڄَ٘ٻْن اٿَ نـي ٳْٰ٘نخ 

خ حڃَأس ٍؿپ ڃنيڂ ٷخٽ ػڂ حنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٻْن ٷخٽ ٳؤٛزنىحٍح ڃن ىًٍ حٿڄَ٘
٫ڀْو ًٓڀڂ ٍحؿ٬خ ًؿخء ٛخكزيخ ًٻخڅ ٯخثزخ ٳٌٻَ ٿو ڃٜخريخ ٳلڀٲ ٙ َّؿ٪ كظَ ّيَّٶ 

ڂ ىڃخ ٷخٽ ٳڀڄخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٳِ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
ّټٔنخ ٳِ ٿْڀظنخ ىٌه ڃن  ًٓڀڂ رز٬ٞ حٿ٤َّٶ نِٽ ٳِ ٬ٗذ ڃن حٿ٬٘خد ًٷخٽ ڃن ٍؿٚڅ

٫يًنخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿڄيخؿَّن ًٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ نلن نټڀئٹ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ 
ِ أًٽ حٿڀْپ ًأٻٴْٺ ٳوَؿخ اٿَ ٳڂ حٿ٬٘ذ ىًڅ حٿ٬ٔټَ ػڂ ٷخٽ حٕنٜخٍُ ٿڀڄيخؿَُ أطټٴْن

ٳنخځ آهَه أځ طټٴْنِ آهَه ًأٻٴْٺ أًٿو ٷخٽ ٳٸخٽ حٿڄيخؿَُ رپ حٻٴنِ أًٿو ًأٻٴْٺ آهَه 
حٿڄيخؿَُ ًٷخځ حٕنٜخٍُ ّٜڀِ ٷخٽ ٳخٳظظق ٌٍٓس ڃن حٿٸَآڅ ٳزْنخ ىٌ ٳْيخ ّٸَأ اً ؿخء 

ٳْو ًُؽ حٿڄَأس ٷخٽ ٳڀڄخ ٍأٍ حٿَؿپ ٷخثڄخ ٫َٱ أنو ٍرْجش حٿٸٌځ ٳْنظ٩ِ ٿو رٔيڂ ٳ٬٠ْو 
ٷخٽ ٳْن٫ِو ٳ٬٠ْو ًىٌ ٷخثڂ ّٸَأ ٳِ حٿٌٍٔس حٿظِ ىٌ ٳْيخ ًٿڂ ّظلَٹ ٻَحىْش أڅ ّٸ٬٤يخ 

ى ٿو ًُؽ حٿڄَأس رٔيڂ آهَ ٳ٬ٌٟو ٳْو ٳخنظ٫ِو ٳ٬ٌٟو ًىٌ ٷخثڂ ّٜڀِ ًٿڂ ٷخٽ ػڂ ٫خ
ّظلَٹ ٻَحىْش أڅ ّٸ٬٤يخ ٷخٽ ػڂ ٫خى ٿو ًُؽ حٿڄَأس حٿؼخٿؼش رٔيڂ ٳ٬ٌٟو ٳْو ٳخنظ٫ِو 

ـي ػڂ ٷخٽ ٿٜخكزو حٷ٬ي ٳٸي أًطْض ٷخٽ ٳـڀْ حٿڄيخؿَُ ٳڀڄخ ٍآىڄخ ٳ٬ٌٟو ػڂ ٍٻ٪ ٳٔ
ٷخٽ ًاًح حٕنٜخٍُ ّڄٌؽ ىڃخ ڃن ٍڃْخص  ٛخكذ حٿڄَأس ىَد ٫ًَٱ أنو ٷي نٌٍ رو

ٛخكذ حٿڄَأس ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو أهٌه حٿڄيخؿَُ ّٰٴَ حهلل ٿٺ اٙ ٻنض آًنظنِ أًٽ ڃخ ٍڃخٹ ٷخٽ 
ريخ ٳټَىض أڅ أٷ٬٤يخ ًأّڂ حهلل ٿٌٙ أڅ  ٳٸخٽ ٻنض ٳِ ٌٍٓس ڃن حٿٸَآڅ ٷي حٳظظلظيخ أٛڀِ

 ٸ٤٪ نٴِٔ ٷزپ أڅ أٷ٬٤يخ.أْٟ٪ ػَٰح أڃَنِ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رلٴ٨و ٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ كيػنِ ڃلڄي رن ّلَْ  - 

 رن كْخڅ ٫ن ٫ڄو ًحٓ٪ رن كْخڅ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ رٌٿٺ ڃن ٻپ ؿخى؟؟ ٫َ٘س أًٓٶ ڃن حٿظڄَ.-
ػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 آلٶ ٫ن ڃلڄي رن ّلَْ رن كْخڅ ٫ن ٫ڄو ًحٓ٪ رن كْخڅ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
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أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻپ ؿخى ر٬َ٘س أًٓٶ ڃن ػڄَ رٸنٌ ٬ّڀٶ ٳِ -
 حٿڄٔـي ٿڀڄٔخٻْن.

كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ كيػنِ ڃلڄي رن ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
 رن كْخڅ ٫ن ٫ڄو ًحٓ٪ رن كْخڅ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن أًڅ ٕٛلخد حٿ٬َحّخ أڅ ّز٬ٌْىخ روَٛيخ -
 ّٸٌٽ حٿٌٓٶ حٿٌٓٸْن ًحٿؼٚػش حٍٕر٬ش.

كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ كيػنِ ىحًى رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
حٿلْٜن ڃٌٿَ ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن ًحٷي رن ٫ڄًَ حرن ٬ٓي رن ڃ٬خً ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل 

 حٕنٜخٍُ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح ه٤ذ أكيٻڂ حٿڄَأس ٳٸيٍ أڅ ٍَّ ڃنيخ -

 ر٬ٞ ڃخ ّي٫ٌه اٿْيخ ٳڀْٴ٬پ.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ر٬ٞ أىڀو ٫ن أرْو ٫ن ٣ڀٶ رن كيػنخ ٫ز - 

 كزْذ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 .ٻؤنو ٿڄخ ّوخٱ ڃن حٗكظ٠خٍٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حطٸٌح ٳٌٍس حٿ٬٘خء -
أرٌ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ حرن أهِ رن ٗيخد ٫ن ٫ڄو ًٷي كيػنِ - 

 ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ ؿخرَ رن ٫زي حهلل أهزَه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ٷ٠َ أنو ڃن أ٫ڄَ ٍؿٚ ٫ڄٍَ ٿو ًٿ٬ٸزو ٳبنيخ ٿڀٌُ ٬ّڄَىخ ٷي رظيخ ڃن ٛخكزيخ حٿٌُ -

 أ٫ڄَىخ ڃخ ًٷ٪ ڃن ڃٌحٍّغ حهلل ًكٸو.
كيػنِ أرخڅ رن ٛخٿق  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ - 

 ٫ن ڃـخىي رن ؿزَ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ ٷخٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي نيخنخ ٫ن أڅ نٔظيرَ حٿٸزڀش أً نٔظٸزڀيخ رٴًَؿنخ اًح -

 أىَٷنخ حٿڄخء ٷخٽ ػڂ ٍأّظو ٷزپ ڃٌطو ر٬خځ ّزٌٽ ڃٔظٸزپ حٿٸزڀش.
كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ كيػنِ ڃ٬خً رن ٍٳخ٫ش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد - 

حٕنٜخٍُ ػڂ حٿٍِٷِ ٫ن ڃلڄٌى رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ڄًَ رن حٿـڄٌف ٫ن ؿخرَ رن ٫زي 
 حهلل حٕنٜخٍُ ٷخٽ=

هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ اٿَ ٬ٓي رن ڃ٬خً كْن طٌٳِ ٷخٽ ٳڀڄخ -
٪ ٳِ ٷزَه ًٌٍٓ ٫ڀْو ٓزق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًًٟ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔزلنخ ٣ٌّٚ ػڂ ٻزَ ٳټزَنخ ٳٸْپ ّخٽ ٌٍٓٽ حهلل ِٿَڂ ٓزلض ػڂ ٻزَص 
 زَه كظَ ٳَؿو حهلل ٫ِ ًؿپ ٫نو.ٷخٽ ٿٸي ط٠خّٶ ٫ڀَ ىٌح حٿ٬زي حٿٜخٿق ٷ

ؿخرَ رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن  - 
 حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 حٓظټؼًَح ڃن حٿن٬خٽ ٳبڅ حٿَؿپ ٙ ِّحٽ ٍحٻزخ ڃخ حنظ٬پ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش كيػنخ رټَ رن ڃ٠َ ٫ن ٫ڄًَ رن ؿخرَ حٿل٠َڃِ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 حٿٴخٍ ڃن حٿ٤خ٫ٌڅ ٻخٿٴخٍ ڃن حٿِكٲ ًحٿٜخرَ ٳْو ٿو أؿَ ٗيْي.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش كيػنخ حٿٴ٠پ رن ٳ٠خٿش ٫ن حرن ؿَّؾ ٫ن ٤٫خء  - 
 ًأرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 حّخ.نيَ ٫ن حٿڄوخرَس ًحٿڄِحرنش ًحٿڄلخٷڀش ًرْ٪ حٿؼڄَ كظَ ٬٤ّڂ اٙ حٿ٬َ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ حٿڄنټيٍ رن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻپ ڃ٬ًَٱ ٛيٷش ًاڅ ڃن حٿڄ٬ًَٱ أڅ طڀٸَ أهخٹ -

 رٌؿو ٣ڀٶ ًأڅ طٴَ٭ ڃن ىٿٌٹ ٳِ انخء أهْٺ.
 نِ أرِ كيػنخ ٷظْزش كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٣خثَ ٻپ انٔخڅ ٳِ ٫نٸو ٷخٽ حرن ٿي٬ْش ٬ّنِ -

 حٿ٤َْس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 

 ّٸٌٽ=
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ أكي ّي٫ٌ ري٫خء اٙ آطخه حهلل ڃخ ٓؤٽ أً ٻٲ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل-

 ٫نو ڃن حٿٌٔء ڃؼڀو ڃخ ٿڂ ّي٩ ربػڂ أً رٸ٬ْ٤ش ٍكڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي ٫ن ٫ڄخٍس رن ٯِّش  - 

 ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل
څ ًؿْ٘خڅ ڃن حٿْڄن ٳٔؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن َٗحد أڅ ٍؿٚ ٷيځ ڃن ؿْ٘خ-

َّ٘رٌنو ّٜن٪ رؤٍٟيڂ ڃن حٿٌٍس ّٸخٽ ٿو حٿڄٍِ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃٔټَ ىٌ 
ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻپ ڃٔټَ كَحځ ًاڅ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ييح 

خٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ ٣ْنش حٿوزخٽ ٷخٽ ٫َٵ ّٔٸْو ٣ْنش حٿوزخٽ ٳٸٿڄن َّ٘د حٿڄٔټَ أڅ 
 .أىپ حٿنخٍ أً ٫ٜخٍس أىپ حٿنخٍ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل حٿڄيّنِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ڃلڄي رن  - 
 ٫ڀِ رن ٍر٬ْش حٿٔڀڄِ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

ؿخرَ أڃخ ٫ڀڄض أڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أكْخ أرخٹ ٳٸخٽ  ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ-
ٿو طڄن ٫ڀِ ٳٸخٽ أٍى اٿَ حٿينْخ ٳؤٷظپ ڃَس أهٍَ ٳٸخٽ انِ ٷ٠ْض حٿلټڂ أنيڂ اٿْيخ ٙ 

 َّؿ٬ٌڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿـزخٍ رن ڃلڄي حٿو٤خرِ كيػنخ ٫زْي حهلل ٬ّنِ حرن  - 

 خرَ ٷخٽ=٫ڄًَ حٿَٷِ ٫ن ٫زي حٿټَّڂ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿ
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍڃ٠خڅ ط٬يٽ كـش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃـخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀْيٌى انِ ٓخثڀيڂ ٫ن طَرش حٿـنش ًىِ ىٍڃټش ر٠ْخء -

زِس ّخ أرخ حٿٸخٓڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿوزِس ڃن ٳٔؤٿيڂ ٳٸخٿٌح ىِ ه
 حٿيٍڃٺ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ريِ كيػنخ ٓڀْڂ رن كْخڅ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃْنخء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل  - 
 ٷخٽ=

نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ حٿؼڄَس كظَ ط٘ٸق ٷخٽ ٷڀض ٿ٬ْٔي ڃخ ط٘ٸق ٷخٽ -
 ٴخٍ ًّئٻپ ڃنيخ.طلڄخٍ أً طٜ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٫ن حٿنزِ  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًكڄْي ٫ن حٿلٔن

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّظ٬خ٣َ حٿْٔٲ ڃٔڀٌٙ.-
خ ٷظخىس ٫ن ٤٫خء كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ كيػن - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 حٿ٬ڄٍَ ؿخثِس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڂ رن كْخڅ أنزؤنخ ٬ْٓي رن ڃْنخء ٫ن ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
نخٍح ٳـ٬پ حٿٴَحٕ ًحٿـنخىد ّٸ٬ن ٳْيخ ٷخٽ ًىٌ ٌّرين  ڃؼڀِ ًڃؼپ حٕنزْخء ٻڄؼپ ٍؿپ أًٷي-

 ٫نيخ ٷخٽ ًأنخ آهٌ رلـِٻڂ ٫ن حٿنخٍ ًأنض طٴڀظٌڅ ڃن ّيُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڂ رن كْخڅ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃْنخء ٫ن ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٻڄؼپ ٍؿپ حرظنَ ىحٍح ٳؤٻڄڀيخ ًأكٔنيخ اٙ ڃٌٟ٪ ٿزنش ٳـ٬پ حٿنخّ ڃؼڀِ ًڃؼپ حٕنزْخء -

ّيهڀٌنيخ ٬ًّـزٌڅ ًّٸٌٿٌڅ ٿٌٙ ڃٌٟ٪ حٿڀزنش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤنخ 
 ڃٌٟ٪ حٿڀزنش ؿجض ٳوظڄض حٕنزْخء.

رَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڂ رن كْخڅ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃْنخء ٫ن ؿخ - 
 رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٛڀَ ٫ڀَ أٛلڄش حٿنـخِٗ ٳټزَ ٫ڀْو أٍر٬خ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن  - 

 ڃلڄي رن ٫ڀِ ٫ن ؿخرَ
 لٌځ حٿوْپ.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٌّځ هْزَ ٫ن ٿلٌځ حٿلڄَ ًأًڅ ٳِ ٿ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ أنزؤنخ ٫زؼَ رن حٿٸخٓڂ أرٌ ُرْي  - 

 ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
 أىيٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿزْض ٯنڄخ.-
َ رن أٌّد كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ حٿڄٴ٠پ كيػنِ ّلْ - 

٫ن ٫زي حٿَكڄن رن كَڃڀش ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿلْٜن ٫ن ٫ڄَ رن ٫زي حٿَكڄن رن 
 ؿَىي ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٍؿٚ ّٸٌٽ ٿـخرَ رن ٫زي حهلل ڃن رٸِ ڃ٬ٺ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ًٓڀڂ ٷخٽ رٸِ أنْ رن ڃخٿٺ ًٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٳٸخٽ ٍؿپ أڃخ ٓڀڄش ٳٸي حٍطي ٫ن ىـَطو 

ؿخرَ ٙ طٸپ ًٿٺ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٕٓڀڂ أريًّخ ّخ أٓڀڂ  ٳٸخٽ
 انټڂ أنظڂ طيخؿًَڅ كْغ ٻنظڂ. ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًانخ نوخٱ أڅ نَطي ر٬ي ىـَطنخ ٳٸخٽ
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كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃنٌٍٜ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ٫زي حٿَكڄن  - 
 ِ ٫ڄًَ ٫ن حٿڄ٤ڀذ رن ٫زي حهلل رن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=٫ن ٫ڄًَ رن أر

ٗييص حٕٟلَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڄٜڀَ ٳڀڄخ ٷ٠َ ه٤زظو أطِ رټزٖ -
 ٳٌرلو رْيه ًٷخٽ رٔڂ حهلل ًرخهلل حٿڀيڂ اڅ ىٌح ٫نِ ٫ًڄن ٿڂ ٠ّق ڃن أڃظِ.

رن ٬ْٓي ٷخٙ كيػنخ ٬ّٸٌد رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃنٌٍٜ ًٷظْزش  - 
 ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫ڄًَ رن أرِ ٫ڄًَ ٫ًن حٿڄ٤ڀذ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ٷظْزش ٳِ كيّؼو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ًٓڀڂ ّٸٌٽ ْٛي حٿزَ ٿټڂ كٚٽ ٷخٽ ٬ْٓي ًأنظڂ كَځ ڃخ ٿڂ طْٜيًه أً ّٜي ٿټڂ.

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش كيػنخ ٬ّٸٌد ٫ن ٫ڄًَ ٫ن حٿڄ٤ڀذ ٫ن ؿخرَ رن كيػ - 
 ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٗييص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٕٟلَ رخٿڄٜڀَ ٳڀڄخ ٷ٠َ ه٤زظو نِٽ ڃن -
ڃنزَه ًأطَ رټزٖ ٳٌرلو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه ًٷخٽ رٔڂ حهلل ًحهلل أٻزَ ىٌح 

 ٿڂ ٠ّق ڃن أڃظِ. ٫نِ ٫ًن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ أرٌ رټَ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯِحس ٷخٽ ٳخٓظؤًنض أط٬ـپ ٷڀض انِ طًِؿض ٷخٽ ػْزخ -

خ ًط٫ٚزٺ ٷخٽ حن٤ڀٶ ًح٫ڄپ ٫ڄٚ ٻْٔخ ٷخٽ أځ رټَح ٷخٽ ٷڀض ػْزخ ٷخٽ ٳؤٙ ٻخنض رټَح ط٫ٚزي
 أرٌ رټَ ٬ّنِ ٙ ط٤َٷين ٿْٚ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن  - 
 ٫زي حهلل ٷخٽ=

 نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّڄِ٘ أكينخ ٳِ حٿن٬پ حٿٌحكيس.-
كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ كزْذ حٿڄ٬ڀڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٷخٽ حكزٌٔ ٛزْخنټڂ كظَ طٌىذ ٳ٫ٌش حٿ٬٘خء ٳبنيخ ٓخ٫ش طوظَٵ ٳْيخ حٿْ٘خ٣ْن.-
أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ - 

 ٷخٽ=
أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نٰڀٶ حٕرٌحد ًأڅ نٌٻت حٕٓٸْش ًأڅ ن٤ٴت -

حٿڄٜخرْق ًأڅ نټٲ ڃٌحْٗنخ كظَ طٌىذ ٳلڄش حٿ٬٘خء ًنيخنخ أڅ ّؤٻپ حٿَؿپ ر٘ڄخٿو ًأڅ 
 ّڄِ٘ ٳِ حٿن٬پ حٿٌحكيس ٫ًن حٿٜڄخء ًحٗكظزخء ٳِ ػٌد ًحكي.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٷْْ رن ٬ٓي ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ كيػن - 
 رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٕر٪ هڀٌڅ ڃن ًُ حٿلـش ٳڀڄخ ٣ٴنخ رخٿزْض ًرْن -
حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حؿ٬ڀٌىخ ٫ڄَس اٙ ڃن ٻخڅ ڃ٬و حٿييُ 

 ڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿظًَّش أىڀٌ رخٿلؾ ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿنلَ ٣خٳٌح ًٿڂ ٤ٌّٳٌح رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس.ٳڀ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ح٫ٕڄٖ  - 
 ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ىََّس ٫ًن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

٫ڀْو ًٓڀڂ ٓيىًح ًٷخٍرٌح ًٿن ّنـِ أكيح ڃنټڂ ٫ڄڀو ٷڀنخ ًٙ أنض  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ًٙ أنخ اٙ أڅ ّظٰڄينِ حهلل ڃنو رَكڄش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن  - 
 ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٳنيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿزٰخٽ ًرلنخ ٌّځ هْزَ حٿوْپ ًحٿزٰخٽ ًحٿلڄَْ -
 ًحٿلڄَْ ًٿڂ ّنو ٫ن حٿوْپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ  - 
 حٿڄظٌٻپ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل

ٳٸخٽ ڃخ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ رـخرَ ٳِ ٯًِس طزٌٹ ٷخٽ ًٷي أ٫ْخ ر٬َُْ-
ٗؤنٺ ّخ ؿخرَ ٳٸڀض ر٬َُْ ٷي ٍُځ ٷخٽ ٳؤطخه ڃن ٷزپ ٫ـِه ًٷخٽ ٫ٴخڅ ٫ًـِه ٌٓحء ٳي٫خ 
ًُؿَه ٷخٽ ٳڀڂ ِّٽ ّٸيځ حٗرپ ٷخٽ ٳؤطَ ٫ڀْو ٳٸخٽ ڃخ ٳ٬پ حٿز٬َْ ٷڀض ڃخ ُحٽ ّٸيڃيخ ٷخٽ 

ڄخ ٸڀض رؼٚػش ٫َ٘ ىّنخٍ ٷخٽ ٳز٬نِ رخٿؼڄن ًٿٺ ٧يَه اٿَ حٿڄيّنش ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ ٳڀرټڂ أهٌطو ٳ
ٷيڃض حٿڄيّنش ه٤ڄظو ػڂ أطْض رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٤٫خنِ حٿؼڄن ًأ٤٫خنِ 

 .حٿز٬َْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل  - 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ىهپ ٌّځ ٳظق ڃټش ٫ًڀْو ٫ڄخڃش ٌٓىحء.-
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل - 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ٻٌٍ ٬ٓي رن ڃ٬خً ڃن ٍڃْظو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ِّّي رن ارَحىْڂ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ=
ًىٌ ّو٤ذ ٳٸخٽ أٛڀْض حٿَٻ٬ظْن ٳٸخٽ ٙ ٷخٽ ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٳٜڀيڄخ ٷخٽ ًٻخڅ ؿخرَ ّٸٌٽ اڅ ٛڀَ ٳِ رْظو ٬ّـزو اًح ىهپ أڅ ّٜڀْيڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ِّّي رن ارَحىْڂ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ
ؿظو ٷخٽ ٳـخء ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼو ٿز٬ٞ كخ-

ّٜڀِ ٫ڀَ ٍحكڀظو ٷخٽ ٳٔڀڂ ٫ڀْو ٳٔټض ٳٔڀڂ ٫ڀْو ٳٔټض ٳٔڀڂ ٫ڀْو ٳٔټض ػٚع ڃَحص 
ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ٿڄخ ٳَ٭ انو ٿڂ ّڄن٬نِ أڅ أٍى ٫ڀْٺ اٙ أنِ ٻنض أٛڀِ ٷخٽ ٳٜڀَ كْغ 

 طٌؿيض رو ٍحكڀظو.
رن حرَحىْڂ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ِّّي - 

 رن ٫زي حهلل أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 حكظـڂ ًىٌ ڃلَځ ڃن ًػِ ٻخڅ رو.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ رن  - 
 ٫زي حهلل ٷخٽ=

 ىٌح ٷڀض أنخ ٷخٽ أنخ أنخ ٻؤنو ٻَىو. أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيٷٸض حٿزخد ٳٸخٽ ڃن-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڂ رن كْخڅ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃْنخء ٫ن ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ٛڀَ ٫ڀَ أٛلڄش حٿنـخِٗ ٳټزَ ٫ڀْو أٍر٬خ.-
رن ٓڀڄش أنزؤنخ ڃ٤َ ٫ن ٍؿپ أكٔزو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى  - 

 حٿلٔن ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٙ أ٫ٴِ ڃن ٷظپ ر٬ي أهٌه حٿيّش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ْٓي رن ِّّي أنزؤنخ ٿْغ ٫ن أرِ رټَ ًٷخٽ  - 

 هلل حٕنٜخ٫ٍُٴخڅ ڃَس ٫ن أرِ رټَ رن ڃلڄي ٫ن ؿخرَ رن ٫زي ح
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن أكْخ أٍٟخ ى٫ٌس ڃن حٿڄَٜ أً ٍڃْش ڃن حٿڄَٜ -

 ٳيِ ٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي كيػنخ كـخؽ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ=
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوَؽ ٳِ حٿ٬ْيّن ًّوَؽ أىڀو.-
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٷْْ رن ٬ٓي ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ  كيػنخ - 

 رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 نلَ حٿزينش ٫ن ٓز٬ش ًحٿزٸَس ٫ن ٓز٬ش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ڃلخٍد رن ىػخٍ أهزَنِ ٷخٽ= - 
ٌٽ انو ٻخڅ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳڀڄخ أطَ حٿڄيّنش ٓڄ٬ض ؿخرَح ّٸ-

 أڃَه أڅ ّؤطِ حٿڄٔـي ٳْٜڀِ ٍٻ٬ظْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ًخٛڂ حٕكٌٽ ٫ن  - 

 أرِ ن٠َس ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ْو ًٓڀڂ ڃظ٬ظْن حٿلؾ ًحٿنٔخء ًٷي ٷخٽ كڄخى أ٠ّخ طڄظ٬نخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

 ڃظ٬ش حٿلؾ ًڃظ٬ش حٿنٔخء ٳڀڄخ ٻخڅ ٫ڄَ نيخنخ ٫نيڄخ ٳخنظيْنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ ٓؤٽ ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ ٤٫خء ًأنخ  - 

 ٗخىي ٷخٽ كيػٺ ؿخرَ
ًحٿظڄَ ؿڄ٬ْخ ًحٿِرْذ ًحٿظڄَ ؿڄ٬ْخ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّنزٌ حٿزَٔ-

ٷخٽ ٤٫خء ن٬ڂ ًٷخٽ ٿو ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ ًأنخ ٗخىي كيػٺ ؿخرَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٻخنض ٿو أٍٝ ٳڀ٫ٍِْيخ أً ٿ٫ٍِْيخ ًٙ ّټَّيخ ٷخٽ ٤٫خء ن٬ڂ.

حٿڄ٬ڀڂ ٫ن ٤٫خء  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ كزْذ - 
 ٫ن ؿخرَ

أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ٌّځ حٿٴظق ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ نٌٍص اڅ ٳظق حهلل ٫ڀْٺ ڃټش أڅ أٛڀِ ٳِ رْض -
 حٿڄٸيّ ٳٸخٽ ٛپ ىينخ ٳٔؤٿو ٳٸخٽ ٛپ ىينخ ٳٔؤٿو ٳٸخٽ ٗؤنٺ اًح.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ ريِ كيػنخ ٷظخىس ٷخٽ - 
ٽ ٿِ ٓڀْڄخڅ رن ى٘خځ أڅ ىٌح ٬ّنِ حٿِىَُ ٙ ّي٫نخ نؤٻپ ْٗجخ اٙ أڃَنخ أڅ نظٌٟؤ ٷخٽ ٷخ-

ڃنو ٬ّنِ ڃخ ڃٔظو حٿنخٍ ٷخٽ ٳٸڀض ٿو ٓؤٿض ٫نو ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٳٸخٽ اًح أٻڀظو ٳيٌ ٣ْذ 
ٿْْ ٫ڀْٺ ٳْو ًٌٟء ٳبًح هَؽ ٳيٌ هزْغ ٫ڀْٺ ٳْو حٿٌٌٟء ٷخٽ ٳيپ رخٿزڀي أكي ٷخٽ ٷڀض 

َّس حٿ٬َد ٫ڀڄخ ٷخٽ ڃن ٷڀض ٤٫خء رن أرِ ٍرخف ٷخٽ ريِ ٳؤٍٓپ اٿْو پ ٳِ ؿِن٬ڂ أٷيځ ٍؿ
ٌ ڃ٪ أرِ رټَ حٿٜيّٶ هزِح ًٿلڄخ ٳٜڀَ ٳـِء رو ٷخٽ ٳز٬غ اٿْو ٳٸخٽ كيػنِ ؿخرَ أنيڂ أٻڀ

ًٿڂ ّظٌٟؤ ٷخٽ ٷخٽ ٿ٤٬خء ڃخ طٸٌٽ ٬ّنِ ٳِ حٿ٬ڄٍَ ٷخٽ كيػنِ ؿخرَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿ٬ڄٍَ ؿخثِس.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ُّي أنزؤنخ أٌّد ٫ن أرِ حٿِرَْ ك - 
 ٬ًْٓي رن ڃْنخء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿڄلخٷڀش ًحٿڄِحرنش ًحٿڄ٬خًڃش ٳٸخٽ أكيىڄخ ًرْ٪ -
 حٿٔنْن ٫ًن رْ٪ حٿؼنْخ ًٍهٚ ٳِ حٿ٬َحّخ.

نِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ڃيَحڅ ح٫ٕڄٖ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
 ٷخٽ=

ٓڄ٬ض أرخ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ّٸٌٽ اڅ أىپ حٿـنش ّؤٻڀٌڅ ٳْيخ ًَّ٘رٌڅ ٙ ّزٌٿٌڅ ًٙ ّظ٣ٌٌٰڅ ًٙ ّظٴڀٌڅ ًٙ ّظڄو٤ٌڅ 

 ٿڄٔٺ.٬٣خڃيڂ ؿ٘خء ًٍٗق ٻَٗق ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي كيػنخ ٓڀْڄخڅ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  - 

 ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
هَؿنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃيڀْن رخٿلؾ ٳ٤ٴنخ رخٿزْض ٬ًْٓنخ رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس -

خء ٷخٽ ٳـ٬پ حٿَؿپ ٳؤڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نلپ ٷخٽ ٳوَؿنخ اٿَ حٿز٤ل
ّٸٌٽ ٫ييُ رؤىڀِ حٿٌْځ ٳٸخٽ حٿنخّ ٳِ ًٿٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ 

حٓظٸزڀض ڃن أڃَُ ڃخ حٓظيرَص ڃنو ٕكڀڀض ًٿڂ ّلپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕنو 
 ٓخٵ حٿييُ ٳؤكَڃنخ كْن طٌؿينخ اٿَ ڃنَ.

خ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ أرٌ رَ٘ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػن - 
 ٷْْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

 نلَنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿليّزْش ٓز٬ْن رينش حٿزينش ٫ن ٓز٬ش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ أرٌ رَ٘ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن  - 

 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂؿخرَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ
٣ڀذ ًٓؤٽ أىڀو حٕىځ ٷخٿٌح ڃخ ٫نينخ اٙ هپ ٷخٽ ٳي٫خ رو ٳـ٬پ ّؤٻپ رو ًّٸٌٽ ن٬ڂ حٕىځ -

 حٿوپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كڄْي ٫ن أرِ حٿڄظٌٻپ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل
ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌ أنيڂ ٻخنٌح ٙ ٬٠ٌّڅ أّيّيڂ ٳِ حٿ٬٤خځ كظَ ّټٌڅ ٍ-

 ّزيأ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن  - 
 ٫زي حهلل

أڅ ٍؿٚ ًرق ٷزپ أڅ ّٜڀِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ظٌىح ؿ٫ٌخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
 ٌّرلٌح كظَ ّٜڀٌح.حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طـِة ٫ن أكي ر٬يٹ ًنيَ أڅ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش  - 
 رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

أٷزڀنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ اًح ٻنخ رٌحص حٿَٷخ٩ ٷخٽ ٻنخ اًح أطْنخ ٫ڀَ -
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخء ٍؿپ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ًْٓٲ ٗـَس ٧ڀْڀش طَٻنخىخ ٿٌَٓٽ حهلل

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬ڀٶ ر٘ـَس ٳؤهٌ ْٓٲ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطوخٳنِ ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳڄن ّڄن٬ٺ ڃنِ ٷخٽ ٳخهظ٣َو ػڂ ٷخٽ ٿَٓ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٯڄي حٿْٔٲ حهلل ٫ِ ًؿپ ّڄن٬نِ ڃنٺ ٷخٽ ٳظييىه أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل 
ٻ٬ظْن ٫ًڀٸو ٳنٌىُ رخٿٜٚس ٳٜڀَ ر٤خثٴش ٍٻ٬ظْن ًطؤهًَح ًٛڀَ رخٿ٤خثٴش حٕهٍَ ٍ

 ٳټخنض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٪ ٍٻ٬خص ًٿڀٸٌځ ٍٻ٬ظخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ أرٌ رَ٘ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ٷْْ  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ= ٫ن
ٷخطپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃلخٍد هٜٴش رنوپ ٳَأًح ڃن حٿڄٔڀڄْن ٯَس ٳـخء -

ٍؿپ ڃنيڂ ّٸخٽ ٿو ٯٌٍع رن حٿلَع كظَ ٷخځ ٫ڀَ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
رخٿْٔٲ ٳٸخٽ ڃن ّڄن٬ٺ ڃنِ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٔٸ٢ حٿْٔٲ ڃن ّيه ٳؤهٌه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

ّڄن٬ٺ ڃنِ ٷخٽ ٻن ٻوَْ آهٌ ٷخٽ أط٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ ٙ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃن 
څ ٙ أٷخطڀٺ ًٙ أٻٌڅ ڃ٪ ٷٌځ ّٸخطڀٌنٺ ٳوڀَ ٓزْڀو ٷخٽ ٳٌىذ اٿَ أٛلخرو ًٿټنِ أ٫خىيٹ أ

ٷخٽ ٷي ؿجظټڂ ڃن ٫ني هَْ حٿنخّ ٳڀڄخ ٻخڅ حٿ٨يَ أً حٿ٬َٜ ٛڀَ ريڂ ٛٚس حٿوٌٱ ٳټخڅ 
ْن ٣خثٴش ربُحء ٫يًىڂ ٣ًخثٴش ٛڀٌح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ حٿنخّ ٣خثٴظ

ظْن ػڂ حنَٜٳٌح ٳټخنٌح ڃټخڅ أًٿجٺ حٿٌّن ٻخنٌح ربُحء ٫يًىڂ رخٿ٤خثٴش حٿٌّن ٻخنٌح ڃ٬و ٍٻ٬
ًؿخء أًٿجٺ ٳٜڀَ ريڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٻ٬ظْن ٳټخڅ ٿڀٸٌځ ٍٻ٬ظخڅ ٍٻ٬ظخڅ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٪ ٍٻ٬خص. ًٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ؿ٬ٴَ ٫ن أرْو ٫ن ؿخرَ أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
أطَ حٿ٬خٿْش ٳڄَ رخٿٌٔٵ ٳڄَ رـيُ أٓٺ ڃْض ٳظنخًٿو ٳَٳ٬و ػڂ ٷخٽ رټڂ طلزٌڅ أڅ ىٌح ٿټڂ -

رټڂ طلزٌڅ أنو ٿټڂ ٷخٿٌح ًحهلل ٿٌ ٻخڅ كْخ ٿټخڅ  ٷخٿٌح ڃخ نلذ أنو ٿنخ رِ٘ء ًڃخ نٜن٪ رو ٷخٽ
 .ْخ أىٌڅ ٫ڀَ حهلل ڃن ىٌح ٫ڀْټڂ٫ْزخ ٳْو أنو أٓٺ ٳټْٲ ًىٌ ڃْض ٷخٽ ٳٌحهلل ٿڀين

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ أٌّد كيػنخ ڃـخىي ٫ن  - 
 ؿخرَ ٷخٽ=

 نلن نٸٌٽ ٿزْٺ رخٿلؾ ٳؤڃَنخ ٳـ٬ڀنخىخ ٫ڄَس.ٷيڃنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ً-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي كيػنخ حٿلـخؽ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ  - 
ٷخٽ ٓجپ ؿخرَ رن ٫زي حٿڀيټْٲ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜن٪ رخٿوڄْ ٷخٽ ٻخڅ 

 ّلڄپ حٿَؿپ ڃنو ٳِ ٓزْپ حهلل ػڂ حٿَؿپ ػڂ حٿَؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ كْٜن ٫ًڄًَ رن ڃَس ٓڄ٬خ  - 

 ٓخٿڄخ ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿخرَح ٷخٽ=
أٛخرنخ ٤٫ٖ ٳـي٘نخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٌٟ٪ ّيه ٳِ طٌٍ ڃن ڃخء -

هًٌح  رْن ّيّو ٳـ٬پ ّؼٌٍ ڃن هٚٽ أٛخر٬و ٻؤنيخ ٫ٌْڅ ًٷخٽ ٫ڄًَ ًكْٜن ٻٚىڄخ ٷخٽ
رٔڂ حهلل كظَ ٬ًٓنخ ًٻٴخنخ ًٷخٽ ٿـخرَ ٻڂ ٻنظڂ ٷخٽ ٻنخ أٿٴخ ًهڄٔڄخثش ًٿٌ ٻنخ ڃخثش أٿٲ 

 ٿټٴخنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻْن كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڀڄش ٬ّنِ حرن ٻيْپ  - 

 ٫ن ٤٫خء ًأرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّز٬ٌْه ٳِ أڅ ٍؿٚ ڃخص ًطَٹ ڃيرَح ًىّنخ ٳؤڃَىڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

 ىّنو ٳزخ٫ٌه رؼڄخنڄخثش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ُٻَّخ كيػنخ ٫خڃَ كيػنِ ؿخرَ رن ٫زي  - 

 حهلل
أنزؤنخ أرخه طٌٳَ ٫ًڀْو ىّن ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷڀض ٿو اڅ أرِ طٌٳَ -

نوڀش ٳٚ ّڀٮ ڃخ ّوَؽ ٓيّ ڃخ ٫ڀْو ٷخٽ ٳخن٤ڀٶ ڃ٬ِ  ٫ًڀْو ىّن ًٿْْ ٫نيُ اٙ ڃخ ّوَؽ
َِ حٿَٰڃخء ٳڄَ٘ كٌٽ رْيٍ ڃن رْخىٍ حٿظڄَ ػڂ ى٫خ ًؿڀْ ٫ڀْو ًٷخٽ أّن  ٿټْٚ طٴلٖ ٫ڀ

 ٯَڃخإه ٳؤًٳخىڂ حٿٌُ ٿيڂ ًرٸِ ڃؼپ حٿٌُ أ٤٫خىڂ.
رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ - 

 ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ّؤطْنِ روزَ حٿٸٌځ ٌّځ حٕكِحد ٳٸخٽ حٿِرَْ أنخ ػڂ -

ٷخٽ ڃن ّؤطْنِ روزَ حٿٸٌځ ٷخٽ حٿِرَْ أنخ ٷخٽ ڃن ّؤطْنِ روزَ حٿٸٌځ ٳٸخٽ حٿِرَْ أنخ ٷخٽ ٿټپ 
َُ حٿِرَْ.  نزِ كٌحٍُ ًاڅ كٌحٍ

أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
 ؿخرَح ٷخٽ=

ؿخء أ٫َحرِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ رخ٬ّنِ ٫ڀَ حٗٓٚځ ٳزخ٬ّو ٫ڀَ -
حٗٓٚځ ػڂ ؿخء ڃن حٿٰي ڃلڄٌڃخ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٷڀنِ ٳؤرَ ػڂ ؿخء ڃن حٿٰي ڃلڄٌڃخ ٳٸخٽ 

 نش ٻخٿټَْ طنٴِ هزؼيخ ًطنٜ٪ ٣ْزيخ.أٷڀنِ ٳؤرَ ٳڀڄخ ًٿَ ٷخٽ حٿڄيّ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓٸ٤ض ڃن أكيٻڂ ٿٸڄش ٳڀْڄ٢ ڃخ أٛخريخ ڃن حًٍٕ -

ٸيخ ٳبنو ٙ ّيٍُ ٳِ أُ ٬٣خڃو ًٙ ّي٫يخ ٿڀ٤ْ٘خڅ ًٙ ّڄٔق ّيه رخٿڄنيّپ كظَ ّڀ٬ٸيخ أً ُّڀ٬
 حٿزَٻش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٫َٕ ارڀْْ ٫ڀَ حٿزلَ ٳْز٬غ َٓحّخه ٳؤ٨٫ڄيڂ -
 ٫نيه أ٨٫ڄيڂ ٳظنش.

 ڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْ - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ارڀْْ ٷي أّْ أڅ ٬ّزيه حٿڄٜڀٌڅ ًٿټن ٳِ -

 حٿظلَّٖ رْنيڂ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ كيػنخه ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ڃ٬نخه.
٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ - 

 ؿخرَ
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّز٬غ ٻپ ٫زي ٫ڀَ ڃخ ڃخص ٫ڀْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي ڃلڄي رن ٫زي حهلل ٬ّنِ حٿِرَُْ كيػنخ ڃ٬ٸپ  - 

 ٬ّنِ حرن ٫زْي حهلل حٿـٍُِ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 نَّي اٙ حٿلؾ ًٙ ننٌُ ٯَْه كظَ هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كـخؿخ ٙ-

اًح رڀٰنخ َٓٱ كخٟض ٫خث٘ش ٳيهپ ٫ڀْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىِ طزټِ ٳٸخٽ 
ڃخ ٿٺ طزټْن ٷخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٛخرنِ حًٍٕ ٷخٽ انڄخ أنض ڃن رنخص آىځ ّْٜزٺ ڃخ 

٤ٴنخ رخٿزْض ًرْن ټ٬زش ٳِ أٍر٪ ڃ٠ْن ڃن ًُ حٿلـش أّخڃخ أً ٿْخٿِ ٳّْٜزين ٷخٽ ًٷيڃنخ حٿ
ٽ ٻڀو ٷخٽ حٿٜخٱ ًحٿڄًَس ػڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَنخ ٳؤكڀڀنخ حٗكٚ

ٳظٌحٻَنخ رْننخ ٳٸڀنخ هَؿنخ كـخؿخ ٙ نَّي اٙ حٿلؾ ًٙ ننٌُ ٯَْه كظَ اًح ٿڂ ّټن رْننخ ًرْن 
ٿنٔخء ٷخٽ ٳزڀٮ ٫َٳخص اٙ أٍر٬ش أّخځ أً ٿْخٽ هَؿنخ اٿَ ٫َٳخص ًڃٌحٻَْنخ طٸ٤َ حٿڄنِ ڃن ح
ٳِ حٿلؾ ًٿٌ  ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ ه٤ْزخ ٳٸخٽ أٙ أڅ حٿ٬ڄَس ٷي ىهڀض

حٓظٸزڀض ڃن أڃَُ ڃخ حٓظيرَص ڃخ ٓٸض حٿييُ ًٿٌٙ حٿييُ ٕكڀڀض ٳڄن ٿڂ ّټن ڃ٬و ىيُ 
ٿٌْځ ٳڀْلپ ٳٸخځ َٓحٷش رن ڃخٿٺ حرن ؿ٬٘ڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل هزَنخ هزَ ٷٌڃخ ٻؤنڄخ ًٿيًح ح

خٿض ّخ أٿ٬خڃنخ ىٌح أځ ٿٖري ٷخٽ ٙ رپ ٿٖري ٷخٽ ٳؤطْنخ ٫َٳخص ًحنَٜٳنخ ڃنيخ ػڂ اڅ ٫خث٘ش ٷ
ٌٍٓٽ حهلل انِ أؿي ٳِ نٴِٔ ٷي ح٫ظڄًَح ٷخٽ اڅ ٿٺ ڃؼپ ڃخ ٿيڂ ٷخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أؿي 
ٳِ نٴِٔ ٳٌٷٲ رؤ٫ڀَ ًحىُ ڃټش ًأڃَ أهخىخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَ ٳؤٍىٳيخ كظَ رڀٰض 

 ٿظن٬ْڂ ػڂ أٷزڀض.ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ًهڀٲ رن حٿٌٿْي ٷخٙ كيػنخ حٿَرْ٪ ٬ّنِ  - 

 حرن ٛزْق ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷيڃنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛزق أٍر٪ ڃ٠ْن ڃن ًُ حٿلـش ڃيڀْن رخٿلؾ -

ڂ ٳ٤ٴنخ رخٿزْض ًٛڀْنخ حٿَٻ٬ظْن ٬ًْٓنخ رْن حٿٜٴخ ٻڀنخ ٳؤڃَنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
ًحٿڄًَس ػڂ أڃَنخ ٳٸَٜنخ ػڂ ٷخٽ أكڀٌح ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل كپ ڃخًح ٷخٽ كپ ڃخ ّلپ ٿڀلٚٽ 
ڃن حٿنٔخء ًحٿ٤ْذ ٷخٽ ٳْٰ٘ض حٿنٔخء ٬٤ًٓض حٿڄـخڃَ ٷخٽ هڀٲ ًرڀٰو أڅ ر٠٬يڂ ّٸٌٽ 

لڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ انِ ٿٌ ّن٤ڀٶ أكينخ اٿَ ڃنَ ًًٻَه ّٸ٤َ ڃنْخ ٷخٽ ٳو٤زيڂ ٳ
حٿييُ ٕكڀڀض أٙ ٳوًٌح  حٓظٸزڀض ڃن أڃَُ ڃخ حٓظيرَص ڃخ ٓٸض حٿييُ ًٿٌ ٿڂ أٓٶ

ڃنخٓټټڂ ٷخٽ ٳٸخځ حٿٸٌځ رلڀيڂ كظَ اًح ٻخڅ ٌّځ حٿظًَّش ًأٍحىًح حٿظٌؿو اٿَ ڃنَ أىڀٌح رخٿلؾ 
ڂ ٳِ ىيّيڂ حٿـًٍِ ٷخٽ ٳټخڅ حٿييُ ٫ڀَ ڃن ًؿي ًحٿْٜخځ ٫ڀَ ڃن ٿڂ ّـيًح ًأَٗٹ رْني
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ًس ٿلـيڂ رْن ٓز٬ش ًحٿزٸَس رْن ٓز٬ش ًٻخڅ ٣ٌحٳيڂ رخٿزْض ٬ًْٓيڂ رْن حٿٜٴخ ًحٿڄَ
 ٫ًڄَطيڂ ٣ٌحٳخ ًحكيح ٬ًْٓخ ًحكيح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ ٷ٤ن ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 
 ٷخٽ=

نلٔذ اٙ أننخ كـخؿخ ٳڀڄخ ٷيڃنخ ڃټش نٌىُ  هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ-
ٳْنخ ڃن ٻخڅ ڃنټڂ ٿْْ ڃ٬و ىيُ ٳڀْلپ ًڃن ٻخڅ ڃ٬و ىيُ ٳڀْٸڂ ٫ڀَ اكَحڃو ٷخٽ ٳؤكپ 

حٿنخّ ر٬ڄَس اٙ ڃن ٻخڅ ٓخٵ حٿييُ ٷخٽ ًرٸِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و ڃخثش رينش 
ِ أىپ رڄخ أىپ رو نزْٺ ٛڀَ ڄن ٳٸخٽ ٿو رؤُ ِٗء أىڀڀض ٷخٽ ٷڀض حٿڀيڂ انًٷيځ ٫ڀِ ڃن حٿْ

ڂ رٸْخ ٫ڀَ اكَحڃيڄخ كظَ رڀٮ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤ٤٫خه نْٴخ ٫ڀَ حٿؼٚػْن ڃن حٿزيڅ ٷخٽ ػ
 حٿييُ ڃلڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٫ن حٿنزِ  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ِ حٿـخىڀْش هْخٍىڂ ٳِ حٗٓٚځ اًح ٳٸيٌح.حٿنخّ ڃ٬خىڅ ٳوْخٍىڂ ٳ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ىٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْو حٿٔټْنش ًأًٟ٪ ٳِ ًحىُ ڃلَٔ ًأٍحىڂ ڃؼپ -

 أىٍُ ٿ٬ڀِ ٙ أٿٸخىڂ ر٬ي كٜخ حٿوٌٱ ًأڃَىڂ رخٿٔټْنش ًٷخٽ ٿظؤهٌ أڃظِ ڃنخٓټيخ ٳبنِ ٙ
 ٫خڃِ ىٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن حٿَرْ٪ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ٫ظزش رن أرِ كټْڂ  - 
 ٫ن كْٜن ٫ن أرِ حٿڄْٜق ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن حٯزَص ٷيڃخه ٳِ ٓزْپ حهلل ٳيڄخ كَحځ -
 ٫ڀَ حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن أرخڅ حٿٌٍحٵ أرٌ آلٶ كيػنخ ٬ّٸٌد أنزؤنخ  - 
 ٫َْٔ رن ؿخٍّش ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

أطَ حرن أځ ڃټظٌځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃنِٿِ ٗخٓ٪ ًأنخ ڃټٴٌٱ -
 ٌ كزٌح أً ُكٴخ.حٿزَٜ ًأنخ أٓڄ٪ حًٕحڅ ٷخٽ ٳبڅ ٓڄ٬ض حًٕحڅ ٳؤؿذ ًٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿـٌحد كيػنخ ٫ڄخٍ رن ٍُّٶ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  - 
 ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

ؿيِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿْ٘خ ٿْڀش كظَ ًىذ نٜٲ حٿڀْپ أً رڀٮ ًٿٺ ػڂ هَؽ -
ن طِحٿٌح ٛٚس ڃخ ٳٸخٽ ٷي ٛڀَ حٿنخّ ًٍٷيًح ًأنظڂ طنظ٨ًَڅ ىٌه حٿٜٚس أڃخ انټڂ ٿ

 حنظ٨َطڄٌىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن  - 

 ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ڃن أٍحى أڅ ٌّٜځ ٳڀْظٔلَ رِ٘ء.-
يڄخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓخرٶ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٣ - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ أنو ٷخٽ=
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 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّڄِ٘ أكينخ ٳِ حٿن٬پ حٿٌحكيس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓخرٶ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٣يڄخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٳڄخص ٳؤىٍؽ ٳِ ػْخرو ٻڄخ ىٌ ًنلن ڃ٪  ٍڃِ ٍؿپ رٔيڂ ٳِ ٛيٍه أً ٷخٽ ٳِ ؿٌٳو-

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓخرٶ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٣يڄخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أنو ٷخٽ=
حهلل أٳخء حهلل ٫ِ ًؿپ هْزَ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٷَىڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ ٻخنٌح ًؿ٬ڀيخ رْنو ًرْنيڂ ٳز٬غ ٫زي حهلل رن ًٍحكش ٳوَٛيخ ٫ڀْيڂ ػڂ ٷخٽ 
ٿيڂ ّخ ڃ٬َ٘ حٿْيٌى أنظڂ أرٰٞ حٿوڀٶ اٿِ ٷظڀظڂ أنزْخء حهلل ٫ِ ًؿپ ًٻٌرظڂ ٫ڀَ حهلل ًٿْْ 

ّلڄڀنِ ر٠ِٰ اّخٻڂ ٫ڀَ أڅ أكْٲ ٫ڀْټڂ ٷي هَٛض ٫َّ٘ن أٿٲ ًٓٶ ڃن طڄَ ٳبڅ ٗجظڂ 
 رْظڂ ٳڀِ ٳٸخٿٌح ريٌح ٷخڃض حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ٷي أهٌنخ ٳخهَؿٌح ٫نخ.ٳڀټڂ ًاڅ أ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓخرٶ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٣يڄخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 
 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أنو ٷخٽ=

ڀو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوَؽ حٿيؿخٽ ٳِ هٴٸش ڃن حٿيّن ًاىرخٍ ڃن حٿ٬ڀڂ ٳ-
أٍر٬ٌڅ ٿْڀش ّْٔليخ ٳِ حٍٕٝ حٿٌْځ ڃنيخ ٻخٿٔنش ًحٿٌْځ ڃنيخ ٻخٿ٘يَ ًحٿٌْځ ڃنيخ ٻخٿـڄ٬ش 
ػڂ ٓخثَ أّخڃو ٻؤّخڃټڂ ىٌه ًٿو كڄخٍ َّٻزو ٫َٝ ڃخ رْن أًنْو أٍر٬ٌڅ ًٍح٫خ ٳْٸٌٽ ٿڀنخّ 

أنخ ٍرټڂ ًىٌ أ٫ٌٍ ًاڅ ٍرټڂ ٿْْ رؤ٫ٌٍ ڃټظٌد رْن ٫ْنْو ٻخٳَ ٻٴَ ٳيـخس ّٸَإه ٻپ 
ذ ًٯَْ ٻخص َّى ٻپ ڃخء ًڃنيپ اٙ حٿڄيّنش ًڃټش كَڃيڄخ حهلل اٿْو ًٷخڃض ڃئڃن ٻخط

حٿڄٚثټش رؤرٌحريخ ًڃ٬و ؿزخٽ ڃن هزِ ًحٿنخّ ٳِ ؿيي اٙ ڃن طز٬يٌڃ٬و نيَحڅ أنخ أ٫ڀڂ ريڄخ 
ڃنو نيَ ّٸٌٽ حٿـنش ًنيَ ّٸٌٽ حٿنخٍ ٳڄن أىهپ حٿٌُ ّٔڄْو حٿـنش ٳيِ حٿنخٍ ًڃن أىهپ 

ـنش ٷخٽ ًّز٬غ حهلل ڃ٬و ْٗخ٣ْن طټڀڂ حٿنخّ ًڃ٬و ٳظنش ٨٫ْڄش ّؤڃَ حٿٌُ ّٔڄْو حٿنخٍ ٳيٌ حٿ
ٳْڄخ ٍَّ حٿنخّ ًّٸظپ نٴٔخ ػڂ ّلْْيخ ٳْڄخ ٍَّ حٿنخّ ٙ ّٔڀ٢ ٫ڀَ ٯَْىخ  حٿٔڄخء ٳظڄ٤َ

ڃن حٿنخّ ًّٸٌٽ أّيخ حٿنخّ ىپ ّٴ٬پ ڃؼپ ىٌح اٙ حٿَد ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٳْٴَ حٿڄٔڀڄٌڅ اٿَ 
ىڂ ٳْ٘ظي كٜخٍىڂ ًّـييىڂ ؿييح ٗيّيح ػڂ ّنِٽ ٫َْٔ ؿزپ حٿيهخڅ رخٿ٘خځ ٳْؤطْيڂ ٳْلخَٛ

ْٸٌٽ ّخ أّيخ حٿنخّ ڃخ ّڄن٬ټڂ أڅ طوَؿٌح اٿَ حٿټٌحد حٿوزْغ رن ڃَّڂ ٳْنخىُ ڃن حٿٔلَ ٳ
ٳْٸٌٿٌڅ ىٌح ٍؿپ ؿنِ ٳْن٤ڀٸٌڅ ٳبًح ىڂ ر٬َْٔ رن ڃَّڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظٸخځ حٿٜٚس 

ټڂ ٳڀْٜپ رټڂ ٳبًح ٛڀَ ٛٚس حٿٜزق هَؿٌح ٳْٸخٽ ٿو طٸيځ ّخ ًٍف حهلل ٳْٸٌٽ ٿْظٸيځ أڃخڃ
ّنڄخع حٿڄڀق ٳِ حٿڄخء ٳْڄِ٘ اٿْو ٳْٸظڀو كظَ أڅ اٿْو ٷخٽ ٳلْن ٍَّ حٿټٌحد ّنڄخع ٻڄخ 

 حٿ٘ـَس ًحٿلـَ ّنخىُ ّخ ًٍف حهلل ىٌح ّيٌىُ ٳٚ ّظَٹ ڃڄن ٻخڅ ّظز٬و أكيح اٙ ٷظڀو.
خڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ كيػنخ ٫لي أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓخرٶ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٣يڄ - 

 رن ٫زي حهلل أنو ٷخٽ=
اڅ حڃَأس ڃن حٿْيٌى رخٿڄيّنش ًٿيص ٯٚڃخ ڃڄٌٔكش ٫ْنو ٣خٿ٬ش نخطجش ٳؤٗٴٶ ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّټٌڅ حٿيؿخٽ ٳٌؿيه طلض ٷ٤ْٴش ّيڄيڂ ٳآًنظو أڃو ٳٸخٿض ّخ ٫زي حهلل 
ْٴش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌح أرٌ حٿٸخٓڂ ٷي ؿخء ٳخهَؽ اٿْو ٳوَؽ ڃن حٿٸ٤
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ٷخٽ ّخ حرن ٛخثي ڃخ طٍَ ٷخٽ أٍٍ كٸخ ًأٍٍ رخ٣ٚ ًأٍٍ  طڀيخ حهلل ٿٌ طَٻظو ٿزْن ػڂڃخٿيخ ٷخ
٫َٗخ ٫ڀَ حٿڄخء ٷخٽ ٳڀْْ ٫ڀْو ٳٸخٽ أط٘يي أنِ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ىٌ أط٘يي أنِ ٌٍٓٽ حهلل 

خه ڃَس أهٍَ ٳٌؿيه ٳِ نوپ ٿو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل آڃنض رخهلل ًٍٓڀو ػڂ هَؽ ًطَٻو ػڂ أط
ٿٸخٓڂ ٳي ؿخء ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ّيڄيڂ ٳآًنظو أڃو ٳٸخٿض ّخ ٫زي حهلل ىٌح أرٌ ح

ًٓڀڂ ڃخ ٿيخ ٷخطڀيخ حهلل ٿٌ طَٻظو ٿزْن ٷخٽ ٳټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤ّڄ٪ أڅ 
ٍ ٷخٽ أٍٍ كٸخ ًأٍٍ رخ٣ٚ ّٔڄ٪ ڃن ٻٚڃو ْٗجخ ٳ٬ْڀڂ ىٌ ىٌ أځ ٙ ٷخٽ ّخ حرن ٛخثي ڃخ طَ

ىٌ أط٘يي أنِ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ  ًأٍٍ ٫َٗخ ٫ڀَ حٿڄخء ٷخٽ أط٘يي أنِ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃنض رخهلل ًٌٍٓٿو ٳڀزْ ٫ڀْو ػڂ هَؽ ٳظَٻو ػڂ ؿخء حٿؼخٿؼش أً 

نخ ڃ٬و ٷخٽ حٿَحر٬ش ًڃ٬و أرٌ رټَ ٫ًڄَ رن حٿو٤خد ٳِ نٴَ ڃن حٿڄيخؿَّن ًحٕنٜخٍ ًأ
ٻٚڃو ْٗجخ ٳٔزٸظو أڃو  ٳزخىٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن أّيّنخ ًٍؿخ أڅ ّٔڄ٪ ڃن

اٿْو ٳٸخٿض ّخ ٫زي حهلل ىٌح أرٌ حٿٸخٓڂ ٷي ؿخء ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٿيخ ٷخطڀيخ 
ٍٍ ٫َٗخ ٫ڀَ حهلل ٿٌ طَٻظو ٿزْن ٳٸخٽ ّخ حرن ٛخثي ڃخ طٍَ ٷخٽ أٍٍ كٸخ ًأٍٍ رخ٣ٚ ًأ

ٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل حٿڄخء ٷخٽ أط٘يي أنِ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ أط٘يي أنض أنِ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخ
٫ڀْو ًٓڀڂ آڃنض رخهلل ًٍٓڀو ٳڀزْ ٫ڀْو ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ّخ حرن ٛخثي انخ ٷي هزؤنخ ٿٺ هزْجخ 

٫ڄَ رن ٳڄخ ىٌ ٷخٽ حٿيم حٿيم ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حهٔؤ حهٔؤ ٳٸخٽ 
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ٫نو حثٌڅ ٿِ ٳؤٷظڀو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ

ّټن ىٌ ٳڀٔض ٛخكزو انڄخ ٛخكزو ٫َْٔ رن ڃَّڂ ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ ًاڅ ٙ ّټن ىٌ 
ٳڀْْ ٿٺ أڅ طٸظپ ٍؿٚ ڃن أىپ حٿ٬يي ٷخٽ ٳڀڂ ِّٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٘ٴٸخ أنو 

 ؿخٽ.حٿي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن  - 

 ٤٫خء رن أرِ ٍرخف ّليع ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ
 ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نظًِى ٿلٌځ حٕٟخكِ اٿَ حٿڄيّنش.-
٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٻنخ نٴ٬ڀو ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّنِ حٿ٬ِٽ ٷخٽ ٷڀض ٿ٬ڄًَ أأنض -

 ٓڄ٬ظو ڃن ؿخرَ ٷخٽ ٙ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٷخٽ= - 
ٻخ ٿو ٫ن ىرَ ڃنو ٳي٫خ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٓڄ٬ض ؿخرَح ّليع أڅ ٍؿٚ أ٫ظٶ ڃڄڀٌ-

 ًٓڀڂ ٳزخ٫و.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄيرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ؿخرَح ّليع أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ ٳٸخٽ اًح ؿخء أكيٻڂ ًٷي هَؽ -

 حٗڃخځ ٳڀْٜپ ٍٻ٬ظْن.
أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 ٓڄ٬ض ؿخرَح ّٸٌٽ=
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ٻخڅ ڃ٬خًح ّٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ َّؿ٪ ٳْئځ ٷٌڃو ٷخٽ ٳٜڀَ ريڂ -
ڃَس حٿ٬٘خء ٳٸَأ ٌٍٓس حٿزٸَس ٳ٬ڄي ٍؿپ ٳخنَٜٱ ٳټخڅ ڃ٬خً ّنخٽ ڃنو ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ 

خڅ ٳظخڅ أً ٷخٽ ٳخطن ٳخطن ٳخطن ًأڃَه رٌٍٔطْن ڃن أ٢ًٓ حٿڄٴٜپ ٷخٽ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٳظ
 ٫ڄًَ ٙ أكٴ٨يڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي حرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

 ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ ؿخٍّش ط٫ٚزيخ ًط٫ٚزٺ.-
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٤٫خء حرن أرِ ك - 

 ٍرخف ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ رڀٰو ڃٌص حٿنـخِٗ ٷخٽ=
ٛڀٌح ٫ڀَ أم ٿټڂ ڃخص رَْٰ رٚىٻڂ ٷخٽ ٳٜڀَ ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ټنض ٳِ حٿٜٲ حٿؼخنِ أً حٿؼخٿغ ٷخٽ ًٻخڅ حٓڄو أٛلڄش.ًأٛلخرو ٷخٽ ؿخرَ ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كْٜن ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ  - 

 حٿـ٬ي ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ًٿي ٿَؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٯٚځ ٳؤٍحى أڅ ّٔڄْو ڃلڄيح ٳخن٤ڀٶ رو اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٌه ٳٸخٽ ٓڄٌح ربٓڄِ ًٙ طټنٌح رټنْظِ ٳبنِ ر٬ؼض ٷخٓڄخ أٷٔڂ رْنټڂ.٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔخٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ رن  - 

 أرِ حٿـ٬ي ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل
أڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ًٿي ٿو ٯٚځ ٳؤٍحى أڅ ّٔڄْو ڃلڄيح ٳټؤنيڂ ٻَىٌه ٳلڄڀو ٫ڀَ ٫خطٸو -
طَ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔڄٌح ربٓڄِ ٳؤ

 ًٙ طټنٌح رټنْظِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ أنو ٓڄ٪  - 

 ٬ْٓي رن أرِ ٻَّذ أً ٬ْٗذ رن أرِ ٻَّذ ٷخٽ=
ٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًىٌ ٫ڀَ ؿڄپ ّٸ-

 ًّپ ٿڀ٬َحٷْذ ڃن حٿنخٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ أنو  - 

 ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ڀَ ؿخء ٍؿپ ً حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٌّځ حٿـڄ٬ش ّو٤ذ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛ-

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍٻ٬ض ٍٻ٬ظْن ٳٸخٽ ٙ ٳٸخٽ حٍٻ٪.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ڃ٤َٱ ٫ن ٤٫خء ٫ن  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
خ ٷخٽ ڃن ٻخنض ٿو أٍٝ ٳڀ٫ٍِْيخ ٳبڅ ٫ـِ ٫نيخ ٳڀ٫ٍُِْيخ أهخه ًاٙ ٳڀْي٫يخ ًٙ ّټخٍّي-

 ًنيَ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن هڀ٢ْ حٿزَٔ ًحٿظڄَ ًحٿِرْذ ًحٿظڄَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ْٓي رن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن حٿلٔن رن ٫ڀِ ٷخٽ=
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حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٷيځ حٿلـخؽ حٿڄيّنش ٳٔؤٿنخ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٳٸخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-
ّٜڀِ حٿ٨يَ رخٿيخؿَس ًحٿ٬َٜ ًحٿ٘ڄْ نٸْش ًحٿڄَٰد اًح ًؿزض ًحٿ٬٘خء أكْخنخ ّئهَىخ 
ًأكْخنخ ٬ّـپ ًٻخڅ اًح ٍآىڂ ٷي حؿظڄ٬ٌح ٫ـپ ًاًح ٍآىڂ ٷي أر٤ئًح أهَ ًحٿٜزق ٷخٽ ٻخنٌح 

 أً ٷخٽ ٻخڅ ّٜڀْيخ رٰڀْ.
خڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْ - 

 ٫زي حهلل ٷخٽ=
أ٫ظٶ أرٌ ڃٌٻٌٍ ٯٚڃخ ٿو ّٸخٽ ٿو ٬ّٸٌد حٿٸز٤ِ ٫ن ىرَ ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٳٸخٽ أٿو ڃخٽ ٯَْه ٷخٿٌح ٙ ٷخٽ ڃن ّ٘ظَّو ڃنِ ٳخٗظَحه ن٬ْڂ رن حٿنلخځ هظن ٫ڄَ رن 
نٴٸيخ ٫ڀَ نٴٔٺ ٳبڅ ٻخڅ ٳ٠پ ٳ٬ڀَ حٿو٤خد رؼڄخنڄخثش ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ

 ٺ ٳبڅ ٻخڅ ٳ٠پ ٳيينخ ًىينخ ًىينخ.خڅ ٳ٠پ ٳ٬ڀَ أٷخٍرأىڀٺ ٳبڅ ٻ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
اٿَ ڃنخُٿنخ ًىِ ڃْپ ًأنخ ٻنخ نٜڀِ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَٰد ػڂ نَؿ٪ -

 أرَٜ ڃٌحٷ٪ حٿنزپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن  - 

 ٤٫خء رن أرِ ٍرخف ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
رڀٮ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٍؿٚ ڃن أٛلخرو أ٫ظٶ ٫زيح ٿو ٫ن ىرَ ًٿڂ ّټن -

  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬زي رؼڄخنڄخثش ًىٳ٬و اٿَ ڃٌحٿْو.ٿو ڃخٽ ٯَْه ٳزخ٩ ٌٍٓٽ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ  - 

 حٿـ٬ي ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ًٿي ٿَؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٯٚځ ٳٔڄخه حٿٸخٓڂ ٳٸخٿض حٕنٜخٍ ًحهلل ٙ نټنْٺ رو أريح ٳزڀٮ ًٿٺ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤػنَ ٫ڀَ حٕنٜخٍ هَْح ػڂ ٷخٽ طٔڄٌح ربٓڄِ ًٙ طټنٌح  ٌٍٓٽ
 رټنْظِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن  - 
 ؿخرَ ٷخٽ=

ٳخ ؿخء أرٌ كڄْي حٕنٜخٍُ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸيف ٳْو ٿزن ّلڄڀو ڃټٌ٘-
 ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ ٻنض هڄَطو ًٿٌ ر٬ٌى ط٬َٟو ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ٫خڃَ ٷخٽ ٬ٗزش أنزؤنخ ٫ن ڃوٌٽ ٫ن أرِ ؿ٬ٴَ  - 
 ڃلڄي رن ٫ڀِ رن كْٔن ٫ن ؿخرَ

ٽ ٍؿپ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح حٯظٔپ أٳَ٭ ٫ڀَ ٍأٓو ػٚػخ ٷخٽ ٳٸخ-
ڃن رنِ ىخٗڂ اڅ ٬َُٗ ٻؼَْ ٳٸخٽ ؿخرَ اڅ ٬َٗ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ أٻؼَ 

 ڃن ٬َٗٹ ًأ٣ْذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن أرِ ُّخى ٫ن ٓخٿڂ رن  - 

 أرِ حٿـ٬ي ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
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حٿٌٌٟء حٿڄي ڃن حٿڄخء ًڃن حٿـنخرش حٿٜخ٩ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃخ ّټٴْنِ ٳٸخٽ ؿخرَ ٷي ّـِة ڃن -
 ٻٴَ ڃن ىٌ هَْ ڃنٺ ًأٻؼَ ٬َٗح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓخرٶ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٣يڄخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 
 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

 .أػڄخنيخًٓڀڂ ٿ٬ن حهلل حٿْيٌى كَڃض ٫ڀْيڂ ٗلٌڃيخ ٳؤٻڀٌح ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ُحثيس ٫ن كْٜن ٫ن ٓخٿڂ رن  - 

 أرِ حٿـ٬ي كيػنخ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
رْنڄخ نلن نٜڀِ حٿـڄ٬ش ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٷزڀض ٫َْ طلڄپ ٬٣خڃخ -

ٳخٿظٴظٌح اٿْيخ كظَ ڃخ رٸِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ حػنخ ٫َ٘ ٍؿٚ ٳنِٿض  ٷخٽ
 ىٌه حّٓش ًاًح ٍأًح طـخٍس أً ٿيٌح حنٴ٠ٌح اٿْيخ ًطَٻٌٹ ٷخثڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  - 
 ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ رْن حٿ٬زي ًرْن حٿټٴَ أً حٿَ٘ٹ طَٹ حٿٜٚس.ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ ح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن حرن ؿَّؾ ٫ن  - 

 ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ ٫ن ؿخرَ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ رٸٌځ ٳِ ڃـڀْ ّٔڀٌڅ ْٓٴخ ّظ٬خ٣ٌنو رْنيڂ ٯَْ -

 ٳٸخٽ أٿڂ أُؿَٻڂ ٫ن ىٌح ٳبًح ٓپ أكيٻڂ حٿْٔٲ ٳڀْٰڄيه ػڂ ٿ٤٬ْْو أهخه. ڃٰڄٌى
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ حرن آلٶ ٷخٽ= - 
ٷخٽ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَح ّليع ًٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ.
ڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن حٿلـخؽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓ - 

حٿٌٜحٱ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ حٿ٤ٴْپ رن ٫ڄًَ حٿيًِٓ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٳٸخٽ=

ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ ٿٺ ٳِ كٜن كْٜنش ًڃن٬ش ٷخٽ ٳٸخٽ كٜن ٻخڅ ٿيًّ ٳِ حٿـخىڀْش -
ِ ًؿپ ٿٖنٜخٍ ٳڀڄخ ىخؿَ حٿنزِ ٳؤرَ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀٌُ ًهَ حهلل ٫

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿڄيّنش ىخؿَ اٿْو حٿ٤ٴْپ رن ٫ڄًَ ًىخؿَ ڃ٬و ٍؿپ ڃن ٷٌڃو 
ٳخؿظًٌح حٿڄيّنش ٳڄَٝ ٳـ٩ِ ٳؤهٌ ڃ٘خٷٚ ٿو ٳٸ٤٪ ريخ رَحؿڄو ٳ٘نلزض ّيحه كظَ ڃخص 

ٛن٪ رٺ  ٳَآه حٿ٤ٴْپ رن ٫ڄًَ ٳِ ڃنخڃو ٳَآه ٳِ ىْجش كٔنو ًٍآه ڃ٤ْٰخ ّيه ٳٸخٽ ٿو ڃخ
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳڄخٿِ أٍحٹ ڃ٤ْٰخ ّيٹ ٷخٽ ٍرٺ ٷخٽ ٯٴَ ٿِ ريـَطِ اٿَ نزْو ٛڀَ حهلل

ٷخٽ ٿِ ٿن نٜڀق ڃنٺ ڃخ أٳٔيص ٷخٽ ٳٸٜيخ حٿ٤ٴْپ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ ًٿْيّو ٳخٯٴَ.

ىحًى كيػنخ ٍرخف حٿڄټِ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ - 
 ٫زي حهلل 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَىڂ أڅ َّڃٌح حٿـڄخٍ ڃؼپ كَٜ حٿوٌٱ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ؿ٬ٴَ ٫ن أرْو ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
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ًّؼنِ ٫ڀْو رڄخ ىٌ أىڀو ًّٸٌٽ  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌځ ٳْو٤ذ ٳْلڄي حهلل-
ڃن ّييه حهلل ٳٚ ڃ٠پ ٿو ًڃن ٠ّڀپ ٳٚ ىخىُ ٿو اڅ هَْ حٿليّغ ٻظخد حهلل ًهَْ حٿييُ 

ىيُ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًَٗ حٕڃٌٍ ڃليػخطيخ ًٻپ ڃليػش ري٫ش ًٻخڅ اًح ًٻَ 
طَٹ نظخه ٫ًٚ ٌٛطو ًحٗظي ٯ٠زو ٻؤنو ڃنٌٍ ؿْٖ ٛزلټڂ ڃٔخٻڂ ڃن حٿٔخ٫ش حكڄَص ًؿ

َِ َِ ًأنخ ًٿِ حٿڄئڃنْن. ڃخٙ ٳڀڀٌٍػش ًڃن طَٹ ْٟخ٫خ أً ىّنخ ٳ٬ڀ  ًاٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٓزخ١ رن ڃلڄي كيػنخ ٫زْي حهلل رن حٿٌٿْي حٿٌٛخٳِ ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ٫زْي رن ٫ڄَْ ٷخٽ=
هٚ ٳٸخٽ ىهپ ٫ڀَ ؿخرَ نٴَ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸيځ اٿْيڂ هزِح ً-

ٻڀٌح ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ن٬ڂ حٗىحځ حٿوپ انو ىٚٹ رخٿَؿپ أڅ 
ّيهپ ٫ڀْو حٿنٴَ ڃن اهٌحنو ٳْلظٸَ ڃخ ٳِ رْظو أڅ ّٸيڃو اٿْيڂ ًىٚٹ حٿٸٌځ أڅ ّلظٸًَح ڃخ 

 ٷيځ اٿْيڂ.
رِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن أ - 

 ٷخٽ=
ٿڄخ ڃخص ٫زي حهلل رن أرِ أطَ حرنو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ اڅ ٿڂ -

طؤطو ٿڂ نِٽ ن٬َْ ريٌح ٳؤطخه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌؿيه ٷي أىهپ ٳِ كٴَطو ٳٸخٽ أٳٚ 
 ٔو ٷڄْٜو.ٷزپ أڅ طيهڀٌه ٳؤهَؽ ڃن كٴَطو ٳظٴپ ٫ڀْو ڃن ٷَنو اٿَ ٷيڃو ًأٿز

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ  - 
 نـْق ٫ن ڃـخىي ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ ٷخٽ=

ٻخڅ ٍؿپ ڃن رنِ ٫ٌٍس ّٸخٽ ٿو أرٌ ڃٌٻٌٍ ًٻخڅ ٿو ٫زي ٷز٤ِ ٳؤ٫ظٸو ٫ن ىرَ ڃنو ًٻخڅ -
و ًٓڀڂ اًح ٻخڅ أكيٻڂ ًح كخؿش ٳڀْزيأ رنٴٔو ٷخٽ ٳؤڃَه ًح كخؿش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

 أڅ ّٔظنٴ٪ رو ٳزخ٫و ڃن ن٬ْڂ رن ٫زي حهلل حٿنلخځ حٿ٬يًُ رؼڄخنڄخثش ىٍىڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي ٫ن ڃلخٍد رن  - 

 ىػخٍ ٷخٽ=
ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸَد اٿْيڂ هزِح ىهپ اٿَ ؿخرَ رن ٫زي حهلل أنخّ ڃن أٛلخد ح-

 ًهٚ ٳٸخٽ ٻڀٌح ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ن٬ڂ حٗىحځ حٿوپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ=
 ڀڂ ٣زْزخ ٳټٌحه ٫ڀَ أٻلڀو.ڃَٝ أرِ رن ٻ٬ذ ڃَٟخ ٳؤٍٓپ اٿْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ=
ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿنلَ ٳٸخٽ أُ ٌّځ أ٨٫ڂ كَڃش ٳٸخٿٌح ٌّڃنخ ىٌح -

خٿٌح رڀينخ ىٌح ٷخٽ ٳبڅ ٷخٽ ٳؤُ ٗيَ أ٨٫ڂ كَڃش ٷخٿٌح ٗيَنخ ىٌح ٷخٽ أُ رڀي أ٨٫ڂ كَڃش ٷ
ىڃخءٻڂ ًأڃٌحٿټڂ ٫ڀْټڂ كَحځ ٻلَڃش ٌّڃټڂ ىٌح ٳِ رڀيٻڂ ىٌح ٳِ ٗيَٻڂ ىٌح ىپ رڀٰض 

 .خٽ حٿڀيڂ حٗييٷخٿٌح ن٬ڂ ٷ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 
 أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ=

 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ حٿـََُّ  - 

 ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن ؿخرَ أنو ٷخٽ=
أٍحى رنٌ ٓڀڄش أڅ ّز٬ٌْح ىّخٍىڂ ّنظٸڀٌڅ ٷَد حٿڄٔـي ٳزڀٮ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 خ طټظذ آػخٍٻڂ.ًٓڀڂ ٳٸخٽ ىّخٍٻڂ انڄ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ؿََّ ٬ّنِ حرن كخُځ ٫ن أٌّد  - 

 ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ًٿِ أهخه ٳڀْلٔن ٻٴنو.-
رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع كيػنِ ٗزپ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄًَ - 

 ىّنخٍ ّٸٌٽ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًحرن ٫ڄَ ًحرن ٫زخّ
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن رِ حٿؼڄَ كظَ ّزيً ٛٚكو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي ٬ّنِ حٿ٬ينِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ  - 

 ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ًٓڀڂ أُ حٗٓٚځ أٳ٠پ ٷخٽ أڅ ّٔڀڂ حٿڄٔڀڄٌڅ ڃن ٿٔخنٺ  ٷخٽ ٍؿپ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

 ًّيٹ ٷخٽ أرِ ًكيػنخه ًٻْ٪ ٫ن ح٫ٕڄٖ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄئڃپ ٫ن أرِ  - 

 حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخء ُڃِځ ٿڄخ َٗد ڃنو.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أُىَ رن حٿٸخٓڂ حٿَحٓزِ رڄټش ًٻؼَْ رن ى٘خځ ٷخٙ كيػنخ كيػن - 
 ى٘خځ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ حٿنوپ كظَ ٬٤ّڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أُىَ رن حٿٸخٓڂ ًٻؼَْ رن ى٘خځ ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرِ  - 
 ٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=ح
حٗظټْض ٫ًنيُ ٓز٪ أهٌحص ٿِ ٳيهپ ٫ڀِ ٌٍٓٽ حهلل ٳن٠ق ٳِ ًؿيِ ٳؤٳٸض ٳٸڀض ّخ -

ٌٍٓٽ حهلل أًِٛ ٕهٌحطِ رخٿؼڀؼْن ٷخٽ أكٔن ٷڀض رخٿ٤َ٘ ٷخٽ أكٔن ٷخٽ ػڂ هَؽ ًطَٻنِ 
ػڂ ٍؿ٪ ٳٸخٽ ّخ ؿخرَ انِ ٙ أٍحٹ ڃْظخ ڃن ًؿ٬ٺ ىٌح ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي أنِٽ ٳزْن حٿٌُ 

َِ ّٔظٴظٌنٺ ٷپ حهلل ّٴظْټڂ ٳِ ؼْن ٳټخڅ ؿخرهٌحطٺ ٳـ٬پ ٿين حٿؼڀٕ َ ّٸٌٽ نِٿض ىٌه حّٓش ٳ
 حٿټٚٿش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أُىَ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٛخٿق رن أرِ حٕه٠َ ٫ن  - 
 حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ؿخرَ

 خ ٿڂ طٸٔڂ أً ٌّٷٲ كيًىىخ.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٠َ رخٿ٘ٴ٬ش ڃ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ٿْغ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن  - 

 ؿخرَ ٷخٽ=
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ؿخء ٫زي اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزخ٬ّو ٳـخءه ڃٌٙه ٳ٬َٳو ٳخٗظَحه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
 يح ر٬ي ًٿٺ كظَ ّٔؤٿو كَ أً ٫زي.حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنو ٳؤ٫ظٸو ڃنو ػڂ ٿڂ ّټن ّزخّ٪ أك

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٿْغ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 حٗظٍَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫زيح ر٬زيّن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن أرِ ٓڀڄش  - 

 رن حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=٫ن ڃلڄي 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأّظنِ ىهڀض حٿـنش ٳبًح أنخ رخٿَڃْٜخء حڃَحس أرِ -

٣ڀلش ٷخٽ ًٓڄ٬ض ه٘ٴخ أڃخڃِ ٳٸڀض ڃن ىٌح ّخ ؿزَّپ ٷخٽ ىٌح رٚٽ ٷخٽ ًٍأّض ٷَٜح 
٨َ أرْٞ رٴنخثو ؿخٍّش ٷخٽ ٷڀض ٿڄن ىٌح حٿٸَٜ ٷخٽ ٿ٬ڄَ رن حٿو٤خد ٳؤٍىص أڅ أىهپ ٳؤن

 ٽ ٫ڄَ رؤرِ أنض ًأڃِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أ٫ًڀْٺ أٯخٍ.ٳٸخاٿْو ٷخٽ ٳٌٻَص ٯَْطٺ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٓڀڄش  - 

 كيػنخ ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ كيػنخ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 ٳٔڄ٬ض ه٘ٴخ أڃخڃِ ٬ّنِ ٌٛطخ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه ٷخٽ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ أرٌ ٫ٸْپ ٬ّنِ رَْ٘ رن ٫ٸزش حٿيًٍٷِ  - 

 كيػنخ أرٌ حٿڄظٌٻپ حٿنخؿِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٓخٳَص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه ًأكٔزو ٷخٽ ٯخُّخ ٳڀڄخ أٷزڀنخ -

ن أكذ أڅ ّظ٬ـپ ٳڀْظ٬ـپ ًأنخ ٫ڀَ ؿڄپ أٍڃٺ ٿْْ ٳِ حٿـني ڃؼڀو ٳخنيٳ٬ض ٷخٳڀْن ٷخٽ ڃ
٫ڀْو ٳبًح حٿنخّ هڀٴِ ٳزْنخ أنخ ٻٌٿٺ اً ٷخځ ؿڄڀِ ٳـ٬پ ٙ ّظلَٹ ٳبًح ٌٛص حٿنزِ ٛڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ ٗخڅ ؿڄڀٺ ّخ ؿخرَ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٙ أىٍُ ڃخ ٫َٝ ٿو ٷخٽ 
حٿز٬َْ ٻپ ڃٌىذ ٳٸخٽ ٿ١ٌٔ ٳ٠َرو َٟرش ٳٌىذ رِ حٓظڄٔٺ ًأ٤٫نِ حٿ١ٌٔ ٳؤ٤٫ْظو ح

ٿِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني ًٿٺ ّخ ؿخرَ أطز٬ْنِ ؿڄڀٺ ٷڀض ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ 
أٷيځ حٿڄيّنش ٳٸيځ حٿڄيّنش ٳيهپ ٳِ ٣ٌحثٲ ڃن أٛلخرو حٿڄٔـي ٳ٬ٸڀض ر٬َُْ ٳٸڀض ىٌح 

ؿڄڀِ ٳٸخٽ ّخ ٳٚڅ حن٤ڀٶ ؿڄڀٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳوَؽ ٳـ٬پ ٤ّْٲ رو ًّٸٌٽ ن٬ڂ حٿـڄپ 
خثظنِ رؤًحٵ ڃن ًىذ ٳٸخٽ أ٤٫يخ ؿخرَح ٳٸز٠ظيخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظٌٳْض ٳ

 حٿؼڄن ٷڀض ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳڀٺ حٿؼڄن ًٿٺ حٿـڄپ أً ٿٺ حٿـڄپ ًٿٺ حٿؼڄن.
 ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ أرٌ ٫ٸْپ كيػنخ أرٌ حٿڄظٌٻپ - 
ن ٫زي حهلل ٳٸڀض كيػنِ رليّغ ٗييطو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أطْض ؿخرَ ر-

طٌٳَ ًحٿيُ ًطَٹ ٫ڀْو ٫َّ٘ن ًٓٸخ طڄَح ىّنخ ًٿنخ طڄَحڅ ٗظَ ًحٿ٬ـٌس ٙ ّٴِ رڄخ ٫ڀْنخ 
ڃن حٿيّن ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳز٬غ اٿَ ٯَّڄِ ٳؤرَ اٙ 

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حن٤ڀٶ ٳؤ٤٫و ٳخن٤ڀٸض اٿَ ؤهٌ حٿ٬ـٌس ٻڀيخ ٳٸخٽ ٌٍٓأڅ ّ
٫َّٖ ٿنخ أنخ ًٛخكزش ٿِ ٳَٜڃنخ طڄَنخ ًٿنخ ٫نِ ن٬٤ڄيخ ڃن حٿل٘ٲ ٷي ٓڄنض اً أٷزپ 
ٍؿٚڅ اٿْنخ اًح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڄَ ٳٸڀض ڃَكزخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃَكزخ ّخ 

خرَ حن٤ڀٶ رنخ كظَ ن٤ٌٱ ٳِ نوڀٺ ىٌح ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ؿ٫ڄَ ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل 
ٳٸڀض ن٬ڂ ٳ٤ٴنخ ريخ ًأڃَص رخٿ٬نِ ٳٌرلض ػڂ ؿجنخ رٌٓخىس ٳظٌٓي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

رٌٓخىس ڃن ٬َٗ كٌ٘ىخ ٿْٲ ٳؤڃخ ٫ڄَ ٳڄخ ًؿيص ٿو ڃن ًٓخىس ػڂ ؿجنخ رڄخثيس ٿنخ ٫ڀْيخ 
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ٚ ًٻنض أنخ ٍؿٚ ڃن حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڄَ ٳؤٻ ٣ٍذ ًطڄَ ًٿلڂ ٳٸيڃنخه اٿَ حٿنزِ ٛڀَ
نٌُ٘ حٿلْخء ٳڀڄخ ًىذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيٞ ٷخٿض ٛخكزظِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

ى٫ٌحص ڃنٺ ٷخٽ ن٬ڂ ٳزخٍٹ حهلل ٿټڂ ٷخٽ ن٬ڂ ٳزخٍٹ حهلل ٿټڂ ػڂ ر٬ؼض ر٬ي ًٿٺ اٿَ ٯَڃخثِ 
ُ ٿ٬ـٌس أًٳْيڂ حٿ٬ـٌس حٿٌٳـخإًح رؤكڄَس ًؿٌحٿْٶ ًٷي ٣ًنض نٴِٔ أڅ أٗظَُ ٿيڂ ڃن ح

٫ڀَ أرِ ٳؤًٳْظيڂ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٫َّ٘ن ًٓٸخ ڃن حٿ٬ـٌس ًٳ٠پ ٳ٠پ كٔن ٳخن٤ڀٸض 
اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرَ٘ه رڄخ ٓخٵ حهلل ٫ِ ًؿپ اٿِ ٳڀڄخ أهزَطو ٷخٽ حٿڀيڂ ٿٺ 

 .حٿلڄي حٿڀيڂ ٿٺ حٿلڄي ٳٸخٽ ٿ٬ڄَ اڅ ؿخرَح ٷي أًٳَ ٯَّڄو ٳـ٬پ ٫ڄَ ّلڄي حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  - 

 ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخنض ٿو أٍٝ ٳڀ٫ٍِْيخ أً ٿْڄنليخ أهخه.-
أڅ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٫ن ڃخٿٺ ٫ن ؿ٬ٴَ ٫ن أرْو ٫ن ؿخرَ - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍڃپ ڃن حٿلـَ اٿَ حٿلـَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى حٿوْخ١ كيػنخ ٫خٛڂ رن ٫ڄَ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زْي  - 

 حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
َرض حٿ٘ڄْ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أٟلَ ٌّڃخ ڃلَڃخ ڃڀزْخ كظَ ٯ-

 ٯَرض رٌنٌرو ٻڄخ ًٿيطو أڃو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓيپ رن ٌّٓٲ ٫ن كـخؽ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي  - 

 حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ًأٛلخرو كْن ٷيڃٌح ٿڂ ِّّيًح ٫ڀَ ٣ٌحٱ ًحكي.-
َْ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ُى - 

 رن ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ أڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ=
أٍأّض اڅ ؿخىيص ٳِ ٓزْپ حهلل رنٴِٔ ًڃخٿِ كظَ أٷظپ ٛخرَح ڃلظٔزخ ڃٸزٚ ٯَْ ڃيرَ -

 أأىهپ حٿـنش ٷخٽ ن٬ڂ اٙ أڅ طي٩ ىّنخ ٿْْ ٫نيٹ ًٳخء ٿو.
ڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَك - 

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
 ؿخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ٌّىنِ ٿْْ رَحٻذ رٰٚ ًٙ رًًَنخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿٸخٓڂ رن أرِ حٿِنخى أهزَنِ آلٶ رن كخُځ ٫ن أرِ  - 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٸٔڂ ٷخٽ أرِ ٬ّنِ ٫زْي حهلل رن ڃٸٔڂ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل
 ٷخٽ=

 ٳِ حٿزلَ ىٌ حٿ٤يٌٍ ڃخإه حٿلپ ڃْظظو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حٿظْڄِ ٫ن أرِ  - 

 ن٠َس ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٻنض أَْٓ ٫ڀَ نخٟق ٿِ ٳِ أهَّخص حٿَٻخد ٳ٠َرو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

نؤو نؤش ٷخٽ ٳټخڅ ر٬ي ًٿٺ ّټٌڅ ٳِ أًٽ حٿَٻخد اٙ ڃخ ٻٴٴظو ٷخٽ ٳؤطخنِ َٟرش أً ٷخٽ ٳ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أطز٬ْنْو رټٌح ًٻٌح ًحهلل ّٰٴَ ٿٺ ٷخٽ ٷڀض ىٌ ٿٺ ّخ 
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ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳِحىنِ ٷخٽ أطز٬ْنْو رټٌح ًٻٌح ًحهلل ّٰٴَ ٿٺ ٷخٽ ٷڀض ىٌ ٿٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
ٽ أطز٬ْنْو رټٌح ًٻٌح ػڂ ٷخٽ ىپ طًِؿض ر٬ي أرْٺ ٷخٽ ٍُ ٻڂ ڃن ڃَس ٷخٷخٽ ٓڀْڄخڅ ٳٚ أى

ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ أرټَح أځ ػْزخ ٷخٽ ٷڀض ػْزخ ٷخٽ أٙ طًِؿظيخ رټَح ط٫ٚزٺ ًط٫ٚزيخ ًط٠خكټٺ 
 ًط٠خكټيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٻؼَْ رن ى٘خځ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٍِٟ حهلل ٫نو  - 
 ٷخٽ=

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أٻپ حٿزٜپ ًحٿټَحع ٳٰڀزظنخ حٿلخؿش ٳؤٻڀنخ ڃنو نيَ ٌٍٓٽ -
ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أٻپ ڃن ىٌه حٿ٘ـَس حٿڄنظنش ٳٚ ّٸَرن ڃٔـينخ ٳبڅ 

 حٿڄٚثټش طظؤًٍ ڃڄخ ّظؤًٍ ڃنو حٗنْ.
حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٻؼَْ رن ى٘خځ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرِ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
أٯڀٸٌح حٕرٌحد رخٿڀْپ ًأ٣ٴئًح حٿَٔؽ ًأًٻئًح حٕٓٸْش ًهڄًَح حٿ٬٤خځ ًحٿَ٘حد ًٿٌ أڅ -

 ط٬ٌَٟح ٫ڀْو ر٬ٌى.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٻؼَْ رن ى٘خځ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ  - 

 ْو ًٓڀڂ ٷخٽ=ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ
 ڃن ٿٸَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ َّ٘ٹ رو ْٗجخ ىهپ حٿـنش ًڃن ٿٸَ حهلل َّ٘ٹ رو ىهپ حٿنخٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٻؼَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٳيٌ ٿو كْخطو ًر٬ي ڃٌطو. أڃٔټٌح ٫ڀْټڂ أڃٌحٿټڂ ًٙ ط٬ڄًَىخ ٳبڅ ڃن أ٫ڄَ ْٗجخ كْخطو-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٻؼَْ رن ى٘خځ كيػنخ ى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل ٛخكذ  - 

 حٿيٓظٌحثِ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ ٷخٽ=
هٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌّځ ٗيّي حٿلَ ٳٜڀَ ٌٍٓٽ -

ًٓڀڂ رؤٛلخرو ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ كظَ ؿ٬ڀٌح ّوًَڅ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿَٻ٩ٌ ػڂ  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
ٍٳ٪ ٍأٓو ٳؤ٣خٽ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳؤ٣خٽ ػڂ ٓـي ٓـيطْن ػڂ ٷخځ ٳٜن٪ ڃؼپ ًٿٺ 
ػڂ ّـ٬پ ّظٸيځ ػڂ ؿ٬پ ّظؤهَ ٳټخنض أٍر٪ ٍٻ٬خص ًأٍر٪ ٓـيحص ػڂ ٷخٽ انو ٫َٝ ٫ڀِ ٻپ 

ڃنيخ ٷ٤ٴخ أهٌطو أً ٷخٽ طنخًٿض ٿٌ طنخًٿض ِٗء ط٫ٌيًنو ٳ٬َٟض ٫ڀِ حٿـنش كظَ 
ڃنيخٷ٤ٴخ ٳٸَٜص ّيُ ٫نو ٗٺ ى٘خځ ٫ًَٟض ٫ڀِ حٿنخٍ ٳـ٬ڀض أطؤهَ ٍىزش أڅ طٰ٘خٻڂ 

ٳَأّض ٳْيخ حڃَأس كڄَّْش ٌٓىحء ٣ٌّڀش ط٬ٌد ٳِ ىَس ٿيخ ٍر٤ظيخ ٳڀڂ ط٬٤ڄيخ ًٿڂ طٔٸيخ 
خٍ ٷٜزو ٳِ حٿنًٿڂ طي٫يخ طؤٻپ ڃن ه٘خٕ حٍٕٝ ًٍأّض أرخ ػڄخڃش ٫ڄًَ رن ڃخٿٺ ّـَ 

 ًانيڄخ آّظخڅ ڃن آّخص حهلل ٫ِ ًؿپ َّّټڄٌىخ ٳبًح هٔٴض ٳٜڀٌح كظَ طنـڀِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٻؼَْ رن ى٘خځ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٫زي حهلل ٷخٽ=
ريڂ ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ نوپ ٳٜڀَ رؤٛلخرو ٛٚس حٿ٨يَ ٷخٽ ٳيڂ -

حٿڄَ٘ٻٌڅ ٷخٽ ٳٸخٽ ى٫ٌىڂ ٳبڅ ٿيڂ ٛٚس ر٬ي ىٌه ىِ أكذ اٿْيڂ ڃن أرنخثيڂ ٷخٽ ٳنِٽ 
ؿزَّپ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه ٳٜڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
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ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن أّيّيڂ ٳټزًَح ؿڄ٬ْخ ػڂ ٓـي  رؤٛلخرو ٳٜٴيڂ ٛٴْن
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٓهًَڅ ٷْخځ ٳڀڄخ ٍٳ٪ حٿٌّن ٓـيًح ٍإًٓيڂ  ٽ حهلل ٛڀَحٿٌّن ّڀٌڅ ٌٍٓ

ٓـي حٓهًَڅ ٳڀڄخ ٷخڃٌح ٳِ حٿَٻ٬ش حٿؼخنْش طؤهَ حٿٌّن ّڀٌڅ حٿٜٲ حًٕٽ ٳٸخځ أىپ حٿٜٲ 
حٿؼخنِ ًطٸيځ حٓهًَڅ اٿَ حٿٜٲ حًٕٽ ٳَٻ٬ٌح ؿڄ٬ْخ ٳڀڄخ ٍٳ٬ٌح ٍإٓيڂ ڃن حٿټ٩ًَ ٓـي 

 ًحٓهًَڅ ٷْخځ ٳڀڄخ ٍٳ٬ٌح ٍإًٓيڂ ٓـي حٓهًَڅ. ٫ڀْو ًٓڀڂحٿٌّن ّڀٌڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ كيػنِ ٫زي حهلل رن  - 

ڃلڄي رن ٫ٸْپ رن أرِ ٣خٿذ ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ أهِ رنِ ٓڀڄش 
ڃٌٿَ ٿ٬زي حهلل رن ؿ٬ٴَ ٻخڅ ّظز٪  ًڃ٬ِ ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كٔن رن ٫ڀِ ًأرٌ حٕٓزخ١

 حٿ٬ڀڂ ٷخٽ=
ٳٔؤٿنخه ٫ن حٿٌٌٟء ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ ڃن حٿ٬٤خځ ٳٸخٽ هَؿض أٍّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃٔـيه ٳڀڂ أؿيه ٳٔؤٿض ٫نو ٳٸْپ ٿِ ىٌ رخٌٕٓحٵ ٫ني رنخص ٬ٓي رن حٿَرْ٪ 
ْين ٷخٽ ًٻن أًٽ نٌٔس أهِ رخٿلَع رن حٿلَع رن حٿوٍِؽ ّٸٔڂ رْنين ڃَْحػين ڃن أر

ځ ٷخٽ ٳوَؿض كظَ ؿجض حٌٕٓحٵ ًىٌ ڃخٽ ٬ٓي رن حٿَرْ٪ ًٍػن ڃن أرْين ٳِ حٗٓٚ
ٳٌؿيص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌٍٛ ڃن نوپ ٷي ٍٕ ٿو ٳيٌ ٳْو ٷخٽ ٳؤطِ 

رٰيحء ڃن هزِ ًٿلڂ ٷي ٛن٪ ٿو ٳؤٻپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٻپ حٿٸٌځ ڃ٬و ٷخٽ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀ٨يَ ًطٌٟؤ حٿٸٌځ ڃ٬و ٷخٽ ػڂ ٛڀَ ريڂ  ػڂ طٌٟؤ ػڂ رخٽ

حٿ٨يَ ٷخٽ ػڂ ٷ٬ي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ ڃخ رٸِ ڃن ٷٔڄظو ٿين كظَ 
ك٠َص حٿٜٚس ًٳَ٭ ڃن أڃَه ڃنين ٷخٽ ٳَىًح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠پ 

ٌځ ڃ٬و ػڂ نيٞ ٳٜڀَ رنخ حٿ٬َٜ ًڃخ ڃْ ڃخء ًٙ ًأٻپ حٿٸٯيحثو ڃن حٿوزِ ًحٿڀلڂ ٳؤٻپ 
 .أكي ڃن حٿٸٌځ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ كيػنِ رَ٘ رن أرِ  - 
رَْ٘ ڃٌٿَ آٽ حٿِرَْ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿلٔن رن ڃلڄي رن ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ّٔخٽ ؿخرَ رن 

 ٰٔپ ڃن حٿـنخرش٫زي حهلل حٕنٜخٍُ أهخ رنِ ٓڀڄش ٫ن حٿ
ٳٸخٽ ؿخرَ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٰٱ ٫ڀَ ٍأٓو ػٚع ٯَٳخص رْيّو ػڂ -

ّٴْٞ حٿڄخء ٫ڀَ ؿڀيه ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو حٿلٔن اڅ ٬َٗ ٍأِٓ ٻؼَْ ًأهَ٘ أڅ ٙ طٰٔڀو ػٚع 
ٯَٳخص رْيُ ٳٸخٽ ٿو ؿخرَ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ أٻؼَ ًأ٣ْذ ڃن 

 ٍأٓٺ.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ كيػنِ ِّّي رن أرِ ك - 

 كزْذ حٿڄَُٜ ٫ن هخٿي رن أرِ ٫ڄَحڅ ٫ن أرِ ٫ْخٕ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرق ٌّځ حٿ٬ْي ٻزْ٘ن ػڂ ٷخٽ كْن ًؿييڄخ أنِ ًؿيض -

ٍٝ كنْٴخ ڃٔڀڄخ ًڃخ أنخ ڃن حٿڄَ٘ٻْن اڅ ٛٚطِ ًنٔټِ ًؿيِ ٿڀٌُ ٳ٤َ حٿٔڄٌحص ًحٕ
ًڃلْخُ ًڃڄخطِ هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن ٙ َّٗٺ ٿو ًرٌٿٺ أڃَص ًأنخ أًٽ حٿڄٔڀڄْن رٔڂ حهلل حهلل 

 أٻزَ حٿڀيڂ ڃنٺ ًٿٺ ٫ن ڃلڄي ًأڃظو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ ًٓڄ٬ظو ٌّٻَ ٬ّنِ أرخه ٫ن ڃلڄي رن ٫ټَڃش  - 

َحىْڂ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٍر٬ْش ٫ًن كٔن رن ڃلڄي رن ٫ڀِ رن ٫ن ار
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أرِ ٣خٿذ أنيڄخ ىهٚ ٫ڀَ ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٿٔڀڄِ ًىٌ ّٜڀِ ڃڀظلٴخ ًٍىحإه ٫ڀَ ؿيٍ 
 =اٿْنخ ٳٸخٽڃٔـيه ٳٜڀَ ػڂ حنَٜٱ 

 انڄخ ٛڀْض ٿظَّخنِ أنِ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ىټٌح.-
 نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ=كيػ - 
ٓڄ٬ض أرِ ّليع ٫ن ڃلڄي رن ٫ټَڃش رن ٫ڀْش كيػنِ ٍؿپ ڃن ؿيْنش ًنلن ڃ٪ أرِ -

ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن رن ؿخرَ ٫ن أرْو ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ريخ كٶ ڃٔڀڂ أىهڀو  ٷخٽ أّڄخ حڃَة ڃن حٿنخّ كڀٲ ٫ني ڃنزَُ ىٌح ٫ڀَ ّڄْن ٻخًرش ّٔظلٶ

 .حهلل ٫ِ ًؿپ حٿنخٍ ًاڅ ٫ڀَ ٌٓحٹ أه٠َ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ كيػنِ ٫خٛڂ رن ٫ڄًَ  - 

 رن ٷظخىس ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
أٛلخد أكي أڃخ ًحهلل ٿٌىىص أنِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح ًٻَ -

 ٯٌىٍص ڃ٪ أٛلخد نل٠ن؟؟ حٿـزپ ٬ّنِ ٓٴق حٿـزپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ كيػنِ ًىذ رن  - 

 ٻْٔخڅ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٿِ هَؿض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس ًحص حٿَٷخ٩ ڃَطلٚ ٫ڀَ ؿڄپ -

٬ْٟٲ ٳڀڄخ ٷٴپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿ٬ڀض حٿَٳخٵ طڄ٠ِ ًؿ٬ڀض أطوڀٲ كظَ 
 أىٍٻنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخٿٺ ّخ ؿخرَ ٷخٽ=

$ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أر٤ؤ رِ ؿڄڀِ ىٌح ٷخٽ ٳؤنوو ًأنخم ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ 
حٷ٤٪ ٿِ ٫ٜخ ڃن ٗـَس ٷخٽ ٳٴ٬ڀض ٷخٽ ٳؤهٌ ٷخٽ أ٤٫نِ ىٌه حٿ٬ٜخ ڃن ّيٹ أً ٷخٽ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنؤو ريخ نؤخص ػڂ ٷخٽ حٍٻذ ٳَٻزض ٳوَؽ ًحٿٌُ ر٬ؼو 
رخٿلٶ ٌّحىٶ نخٷظو ڃٌحىٸش ٷخٽ ًطليع ڃ٬ِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أطز٬ْنِ 

ن ر٬نْو ٷخٽ ٷڀض ٳٔڄنِ رو ٿټؿڄڀٺ ىٌح ّخ ؿخرَ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل رپ أىزو ٿٺ ٷخٽ ٙ ً
ٷخٽ ٷي ٷڀض أهٌطو ريٍىڂ ٷخٽ ٷڀض ٙ اًح ّٰزننِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 

ٳزيٍىڄْن ٷخٽ ٷڀض ٙ ٷخٽ ٳڀڂ ِّٽ َّٳ٪ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ رڀٮ حًٕٷْش 
ٽ ٿِ ّخ ٷخ ٷخٽ ٷڀض ٳٸي ٍْٟض ٷخٽ ٷي ٍْٟض ٷڀض ن٬ڂ ٷڀض ىٌ ٿٺ ٷخٽ ٷي أهٌطو ٷخٽ ػڂ

ؿخرَ ىپ طًِؿض ر٬ي ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ أػْزخ أځ رټَح ٷخٽ ٷڀض رپ ػْزخ ٷخٽ أٳٚ 
ؿخٍّش ط٫ٚزيخ ًط٫ٚزٺ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرِ أْٛذ ٌّځ أكي ًطَٹ رنخص ٿو ٓز٬خ 

 ٷيٳنټلض حڃَأس ؿخڃ٬ش طـڄ٪ ٍإًٓين ًطٸٌځ ٫ڀْين ٷخٽ أٛزض اڅ ٗخء حهلل ٷخٽ أڃخ أنخ ٿٌ 
ؿجنخ َٛحٍح أڃَنخ رـًٍِ ٳنلَص ًأٷڄنخ ٫ڀْيخ ٌّڃنخ ًٿٺ ًٓڄ٬ض رنخ ٳنٴ٠ض نڄخٍٷيخ ٷخٽ 
ٷڀض ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٿنخ ڃن نڄخٍٵ ٷخٽ انيخ ٓظټٌڅ ٳبًح أنض ٷيڃض ٳخ٫ڄپ ٫ڄٚ ٻْٔخ 
ٷخٽ ٳڀڄخ ؿجنخ َٛحٍح أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رـًٍِ ٳنلَص ٳؤٷڄنخ ٫ڀْيخ ًٿٺ 

أڃَٔ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ًىهڀنخ ٷخٽ ٳؤهزَص حٿڄَأس حٿليّغ  ڀڄخحٿٌْځ ٳ
ًڃخ ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٳيًنٺ ٳٔڄ٬خ ٣ًخ٫ش ٳخٽ ٳڀڄخ أٛزلض 

أهٌص رَأّ حٿـڄپ ٳؤٷزڀض رو كظَ أنوظو ٫ڀَ رخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ 
هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَأٍ حٿـڄپ ٳٸخٽ ً ؿڀٔض ٳِ حٿڄٔـي ٷَّزخ ڃنو ٷخٽ
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ڃخ ىٌح ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ؿڄپ ؿخء رو ؿخرَ ٷخٽ ٳؤّن ؿخرَ ٳي٫ْض ٿو ٷخٽ ط٬خٽ أُ ّخ 
حرن أهِ هٌ رَأّ ؿڄڀٺ ٳيٌ ٿٺ ٷخٽ ٳي٫خ رٚٙ ٳٸخٽ حًىذ رـخرَ ٳؤ٤٫و أًٷْش ٳٌىزض ڃ٬و 

ڃخُحٽ ّنڄِ ٫نينخ ًنٍَ ڃټخنو ڃن رْظنخ كظَ  ٳؤ٤٫خنِ أًٷْش ًُحىنِ ْٗجخ َّْٔح ٷخٽ ٳٌحهلل
 أْٛذ أڃْ ٳْڄخ أْٛذ حٿنخّ ٬ّنِ ٌّځ حٿلَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن  - 
 ٷظخىس ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ؿخرَ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ًحى ڃن أًىّش طيخڃش أؿٌٱ ك١ٌ٤ انڄخ ننليٍ ٳْو  ٿڄخ حٓظٸزڀنخ ًحىُ كنْن ٷخٽ حنليٍنخ ٳِ-
حنليحٍح ٷخٽ ًٳِ ٫ڄخّش حٿٜزق ًٷي ٻخڅ حٿٸٌځ ٻڄنٌح ٿنخ ٳِ ٬ٗخرو ًٳِ أؿنخرو ًڃ٠خّٸش ٷي 
أؿڄ٬ٌح ًطيْئًح ًأ٫يًح ٷخٽ ٳٌحهلل ڃخ ٍح٫نخ ًنلن ڃنل٤ٌڅ اٙ حٿټظخثذ ٷي ٗيص ٫ڀْنخ ٗيس 

كي ڃنيڂ ٫ڀَ أكي ًحنلخُ ٌٍٓٽ حهلل أ ي ًحنيِځ حٿنخّ ٍحؿ٬ْن ٳخٓظڄًَح ٙ ّڀٌٍُؿپ ًحك
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص حٿْڄْن ػڂ ٷخٽ اٿِ أّيخ حٿنخّ ىڀڂ اٿِ أنخ ٌٍٓٽ حهلل أنخ ڃلڄي رن 

٫زي حهلل ٷخٽ ٳٚ ِٗء حكظڄڀض حٗرپ ر٠٬يخ ر٠٬خ ٳخن٤ڀٶ حٿنخّ اٙ أڅ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
َ ٻؼَْ ًٳْڄن ػزض ڃ٬و ٛڀَ ْحهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍى٤خ ڃن حٿڄيخؿَّن ًحٕنٜخٍ ًأىپ رْظو ٯ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرٌ رټَ ٫ًڄَ ًڃن أىپ رْظو ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ًحٿ٬زخّ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ 
ًحرنو حٿٴ٠پ رن ٫زخّ ًأرٌ ٓٴْخڅ رن حٿلَع ًٍر٬ْش رن حٿلَع ًأّڄن رن ٫زْي ًىٌ حرن 

ء ٳِ ىحأځ أّڄن ًأٓخڃش رن ُّي ٷخٽ ًٍؿپ ڃن ىٌحُڅ ٫ڀَ ؿڄپ ٿو أكڄَ ٳِ ّيه ٍحّش ٿو ٌٓ
ٍأّ ٍڃق ٣ٌّپ ٿو أڃخځ حٿنخّ ًىٌحُڅ هڀٴو ٳبًح أىٍٹ ٬٣ن رَڃلو ًاًح ٳخطو حٿنخّ ٍٳ٬و 
ٿڄن ًٍحءه ٳخطز٬ٌه ٳٸخٽ حرن آلٶ ًكيػنِ ٫خٛڂ رن ٫ڄًَ رن ٷظخىس ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن 

 ؿخرَ ٫ن أرْو ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
خ ّٜن٪ اً ىٌٍ ٿو ٫ڀِ رْنخ ًٿٺ حٿَؿپ ڃن ىٌحُڅ ٛخكذ حٿَحّش ٫ڀَ ؿڄڀو ًٿٺ ّٜن٪ ڃ-

رن أرِ ٣خٿذ ًٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ َّّيحنو ٷخٽ ٳْؤطْو ٫ڀِ ڃن هڀٴو ٳ٠َد ٫َٷٌرِ حٿـڄپ 
ٳٌٷ٪ ٫ڀَ ٫ـِه ًًػذ حٕنٜخٍُ ٫ڀَ حٿَؿپ ٳ٠َرو َٟرش أ٣ن ٷيڃو رنٜٲ ٓخٷو 

ڃخ ٍؿ٬ض ٍحؿ٬ش حٿنخّ ڃن ىِّڄظيڂ كظَ ًؿيًح  ٳخن٬ـٲ ٫ن ٍكڀو ًحؿظڀي حٿنخّ ٳٌحهلل
 ي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.٫نحٍَٕٓ ڃټظٴْن 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ كيػنِ ٬ْٓي رن ڃْنخء  - 
 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

٫ڄڀنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿونيٵ ٷخٽ ٳټخنض ٫نيُ ٌّٗيش ٫نِ ؿ٩ٌ -
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤڃَص حڃَأطِ  ٓڄْنو ٷخٽ ٳٸڀض ًحهلل ٿٌ ٛن٬نخىخ ٿٌَٓٽ

ٳ٤لنض ٿنخ ْٗجخ ڃن ٬َْٗ ًٛن٬ض ٿنخ ڃنو هزِح ًًرلض طڀٺ حٿ٘خس ٳٌّ٘نخىخ ٿٌَٓٽ حهلل 
ٽ ٳڀڄخ أڃْٔنخ ًأٍحى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٗنَٜحٱ ٫ن ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخ

ڀنخ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٷي ىحٿونيٵ ٷخٽ ًٻنخ ن٬ڄپ ٳْو نيخٍح ٳبًح أڃْٔنخ ٍؿ٬نخ اٿَ أ
ٛن٬ض ٿٺ ٌّٗيش ٻخنض ٫نينخ ًٛن٬نخ ڃ٬يخ ْٗجخ ڃن هزِ ىٌح حٿ٬َْ٘ ٳؤكذ أڅ طنَٜٱ 

ڃ٬ِ اٿَ ڃنِٿِ ًانڄخ أٍّي أڅ ّنَٜٱ ڃ٬ِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًكيه ٷخٽ ٳڀڄخ 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض ٿو ًٿٺ ٷخٽ ن٬ڂ ػڂ أڃَ ٛخٍهخ ٳَٜم أڅ حنَٜٳٌح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

اٿَ رْض ؿخرَ ٷخٽ ٷڀض انخ هلل ًانخ اٿْو ٍحؿ٬ٌڅ ٳؤٷزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٷزپ 
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حٿنخّ ڃ٬و ٷخٽ ٳـڀْ ًأهَؿنخىخ اٿْو ٷخٽ ٳزَٹ ًٓڄَ ػڂ أٻپ ًطٌحٍىىخ حٿنخّ ٻڀڄخ ٳَ٭ 
 ٷٌځ ٷخڃٌح ًؿخء نخّ كظَ ٛيٍ أىپ حٿونيٵ ٫نيخ.

٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ كيػنِ ڃ٬خً رن ٍٳخ٫ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
 ٫ن ڃلڄٌى رن ٫زي حٿَكڄن حرن ٫ڄًَ رن حٿـڄٌف ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٿڄخ ىٳن ٬ٓي ًنلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓزق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ڃڂ ٓزلض ٷخٽ ٿٸي ًٓڀڂ ٳٔزق حٿنخّ ڃ٬و ٣ٌّٚ ػڂ ٻزَ ٳټزَ حٿنخّ ػڂ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل

 ط٠خّٶ ٫ڀَ ىٌح حٿَؿپ حٿٜخٿق ٷزَه كظَ ٳَؿو حهلل ٫ِ ًؿپ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٕڃٌُ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٷخٽ رڀٰنِ ٫ن  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
أًٓ٪ أً  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٣زوظڂ حٿڀلڂ ٳؤٻؼًَح حٿڄَٵ أً حٿڄخء ٳبنو-

 أرڀٮ ٿڀـَْحڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٕڃٌُ ٫ن حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫زي حهلل  - 

 رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّڄخ ٫زي طًِؽ رَْٰ اًڅ ْٓيه ٳيٌ ٫خىَ.-
رن ٬ْٓي حٕڃٌُ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٫ن ٤٫خء أنو  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ - 

 ٓڄ٪ ؿخرَ أً ٓجپ ٫ن حٿ٬ِٽ ٷخٽ=
 ٳٸخٽ ٷي ٻنخ نٜن٬و ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃلڄي رن أرِ كٴٜش كيػنخ حرن ٗيخد ٫ن  - 

 =أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ
كزْ حٿٌكِ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أًٽ أڃَه ًكزذ اٿْو حٿوٚء ّوڀٌح ٳِ -

كَحء ٳزْنڄخ ىٌ ڃٸزپ ڃن كَحء اًح أنخ رلْ ڃن ٳٌٷِ ٳَٳ٬ض ٍأّ ٳبًح حٿٌُ أطخنِ رلَحء 
ٳٌٵ ٍأّ ٫ڀَ ٻَِٓ ٷخٽ ٳڀڄخ ٍأّظو ؿجؼض ٫ڀَ حٍٕٝ ٳڀڄخ أٳٸض أطْض أىڀِ ڃ٫َٔخ 

خنِ ؿزَّپ ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿڄيػَ ٷڂ ٳؤنٌٍ ًٍرٺ ٳټزَ ًػْخرٺ ٳ٤يَ ؤطٳٸڀض ىػًَنِ ىػًَنِ ٳ
 .ًحٿَؿِ ٳخىـَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٫ن حرن ٗيخد ٷخٽ أرٌ ٓڀڄش  - 
 ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّليع أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ِ اٿَ رْض حٿڄٸيّ ٷڄض ٳِ حٿلـَ ٳـٚ حهلل ٿِ رْض ٿڄخ ٻٌرظنِ ٷَّٖ كْن أَُٓ ر-
 حٿڄٸيّ ٳ٤ٴٸض أهزَىڂ ٫ن آّخطو ًأنخ أن٨َ اٿْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ڃ٬ڄَ ٷخٽ حٿِىَُ أهزَنِ أرٌ ٓڀڄش رن  - 
 ٫زي حٿَكڄن ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ن ٳظَس حٿٌكِ ٳٸخٽ ٳِ كيّؼو ٳزْنخ أنخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّليع ٫-
أڃِ٘ ٓڄ٬ض ٌٛطخ ڃن حٿٔڄخء ٳَٳ٬ض ٍأِٓ ٳبًح حٿڄڀٺ حٿٌُ ؿخءنِ رلَحء ؿخٿْ ٫ڀَ 
ٻَِٓ رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ ٳـجؼض ڃنو ٫ٍزخ ٳَؿ٬ض ٳٸڀض ُڃڀٌنِ ُڃڀٌنِ ٳيػًَنِ 

زپ أڅ خىـَ ٷػَ ٷڂ ٳؤنٌٍ ًٍرٺ ٳټزَ اٿَ ٷٌٿو ًحٿَؿِ ٳٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ّخ أّيخ حٿڄي
طٴَٝ حٿٜٚس ًىِ حًٕػخڅ ٷخٽ حٿِىَُ ًأهزَنِ أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ؿخرَ رن 
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٫زي حهلل ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڄض ٳِ حٿلـَ كْن ٻٌرنِ ٷٌڃِ ٳَٳ٪ 
 ٿِ رْض حٿڄٸيّ كظَ ؿ٬ڀض أن٬ض ٿيڂ آّخطو.

ي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ ٬ّنِ حرن هخٿ - 
 رن أرِ ٻؼَْ ٷخٽ كيػنِ ٍؿپ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ؿخء ٗخد اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أطؤًڅ ٿِ ٳِ حٿوٜخء ٳٸخٽ ٛڂ ًٓپ -
 حهلل ڃن ٳ٠ڀو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٫زْي  - 
هلل رن ڃٸٔڂ ٷخٽ ٻنض ڃ٪ كٔن رن ڃلڄي رن ٫ڀِ ٳٔؤٽ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن ٯٔپ حٿـنخرش ح

 ٳٸخٽ=
طزپ حٿ٬َ٘س ًطٰٔپ حٿزَ٘ ٷخٽ ٍأِٓ ٻؼَْ حٿ٬َ٘ ٷخٽ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلؼٌ -

٫ڀَ ٍأٓو ػٚع كؼْخص ڃن حٿڄخء ٷخٽ حٿلٔن رن ڃلڄي ٍأِٓ ٻؼَْ حٿ٬َ٘ ٷخٽ ٻخڅ ٍأّ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻؼَ ًأ٣ْذ.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ڃلڄي  - 
 رن ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٫ڀَ ٍحكڀظو ط٫ٌ٤خ كْغ طٌؿيض رو ٳِ حٿٔٴَ -
 ظٌرش نِٽ ٫ن ٍحكڀظو ًحٓظٸزپ حٿٸزڀش.ٳبًح حٍحى أڅ ّٜڀِ حٿڄټ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو  - 
 ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًىٌ ّوزَ ٫ن كـش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

طن٤ڀٸٌح اٿَ ڃنَ ڂ ٳبًح أٍىطڂ أڅ ٳؤڃَنخ ر٬ي ڃخ ٣ٴنخ أڅ نلپ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
 .ٳؤىڀٌح ٳؤىڀڀنخ ڃن حٿز٤لخء

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٨يَ رخٿڄيّنش أٍر٬خ ًٛڀَ حٿ٬َٜ رٌُ حٿلڀْٴش -
 ٳڀڄخ ٍٻذ ٍحكڀظو ًحٓظٌص رو أىپ. ٍٻ٬ظْن ػڂ رخص رٌُ حٿلڀْٴش كظَ أٛزق

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو  - 
 ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّڃِ ٫ڀَ ٍحكڀظو ٌّځ حٿنلَ ّٸٌٽ ٿظؤهًٌح ڃنخٓټټڂ ٳبنِ -
 ٌه.ٙ أىٍُ ٿ٬ڀِ ٙ أكؾ ر٬ي كـظِ ى

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ًكـخؽ ٫ن حرن ؿَّؾ  - 
 أهزَنِ ٤٫خء أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

ٻنخ ٙ نؤٻپ ڃن حٿزيڅ اٙ ػٚع ڃنَ ٳؤٍهٚ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻڀٌح -
 ًطًِىًح ًٷخٽ كـخؽ ٳؤٻڀنخ ًطًِىنخ.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ًًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ  كيػنخ ٫زي - 
 كيػنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
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حٗظَٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿلؾ ًحٿ٬ڄَس ٻپ ٓز٬ش ٳِ رينش ٳنلَنخ ٓز٬ْن -
 رينش ٌّڃجٌ.

َ ًًٍف ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټ - 
 حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَح ّٸٌٽ=

 نلَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلَ ٫ن ٫خث٘ش رٸَس ٳِ كـظو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ًًٍف ٷخٙ كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ  - 

 ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّليع ٫ن كـش حٿنزِ ٛ
ٳؤڃَنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أكڀڀنخ أڅ نييُ ًّـظڄ٪ حٿنٴَ ڃنخ ٳِ حٿزينش ًًٿٺ كْن -

 أڃَىڂ أڅ ّلڀٌح ڃن كـظيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو  - 

 ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٌٓڂ ٳِ حٿٌؿو ًحٿ٠َد ٳِ حٿٌؿو.نيَ ٌٍٓٽ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو  - 

 ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ًُىنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿَحرخ ڃن طڄَ ٳټخڅ ّٸزٞ ٿنخ ٷز٠ش ٷز٠ش ػڂ طڄَس -

نڄٜيخ ًنَ٘د ٫ڀْيخ حٿڄخء كظَ حٿڀْپ ٳؤٿٸَ حٿزلَ كٌطخ ڃْظخ ٳٸخٽ أرٌ ٫زْيس ٯِحس طڄَس ٳ
ًؿْخ٩ ٳټڀٌح ٳؤٻڀنخ ٳٌٻَنخه ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٍُٷخ أهَؿو حهلل ٿټڂ ٳبڅ 

 ٻخڅ ڃ٬ټڂ ِٗء ٳؤ٬٣ڄٌنخ ٳټخڅ ڃ٬نخ ڃنو ِٗء ٳؤٍٓپ رو اٿْو ر٬ٞ حٿٸٌځ ٳؤٻپ ڃنو.
ػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ حٿلْٔن رن ًحٷي حٿڀْؼِ كيػنِ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 حٿِرَْ كيػنِ ؿخرَ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ أٷٌحڃخ ّوَؿٌڅ ڃن حٿنخٍ ر٬ي ڃخ ڃلٌ٘ح -

ٳْيخ ٳْن٤ڀٶ ريڂ اٿَ نيَ ٳِ حٿـنش ّٸخٽ ٿو نيَ حٿلْخس ٳْٰظٔڀٌڅ ٳْو ٳْوَؿٌڅ ڃنو أڃؼخٽ 
 ٍَّ.حٿؼ٬خ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻْن ًحرٌ أكڄي ٷخٙ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ  - 
 ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 حٿنخّ ٿٸَّٖ طز٪ ٳِ حٿوَْ ًحٿَ٘.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 حٿنخّ طز٪ ٿٸَّٖ ٳِ حٿوَْ ًحٿَ٘.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي ًڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٙ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ڃن أٍحى أڅ ٌّٜځ ٳڀْظٔلَ رِ٘ء ًٷخٽ ڃٌَٓ ًٿٌ رِ٘ء.-
  كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿؼٸٴِ ٫ن ؿ٬ٴَ ٫ن أرْو ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل - 
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ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٯظٔپ ڃن ؿنخرش ّٜذ ٫ڀَ ٍأٓو ػٚع كٴنخص -
ٳٸخٽ ٿو حٿلٔن رن ڃلڄي اڅ ٬َُٗ ٻؼَْ ٷخٽ ّخ حرن أهِ ٻخڅ ٬َٗ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻؼَ ڃن ٬َٗٹ ًأ٣ْذ.
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ رن ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن رَى ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ كيػ - 

 ٷخٿٺ
ٻنخ نًِٰ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنْٜذ ڃن آنْش حٿڄَ٘ٻْن ًأٓٸْظيڂ ٳنٔظڄظ٪ -

 ريڂ ٳٚ ٬ّخد ٫ڀْنخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ رِ كيػنخ ِّّي كيػنخ كـخؽ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ - 
 څ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ىهپ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ ٳِ ػٌد.أ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٫ن كـخؽ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٌّځ حٿ٬ْي ػڂ ّو٤ذ.-
ٿظْڄِ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ ح - 

 رن ٫زي حهلل أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٕٛلخرو=
 ڃخ ڃنټڂ ڃن نٴْ ڃنٴٌٓش ّؤطِ ٫ڀْيخ ڃخثش ٓنش ًىِ كْش ٌّڃجٌ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن ٛخكذ حٿٔٸخّش ٫ن  - 

 ؿخرَ رڄؼڀو ٳٴَٔ ؿخرَ نٸٜخڅ ڃن حٿ٬ڄَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كـخؽ ٬ّنِ حرن أرِ ُّنذ ٷخٽ= - 
 ٓڄ٬ض ٣ڀلش رن نخٳ٪ أرخ ٓٴْخڅ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=-
ٻنض ٳِ ٧پ ىحٍُ ٳڄَ رِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٍأّظو ًػزض اٿْو ٳـ٬ڀض -

ن٤ڀٸنخ كظَ أطَ ر٬ٞ كـَ نٔخثو أځ ٓڀڄش أً أڃِ٘ هڀٴو ٳٸخٽ حىڅ ٳينٌص ڃنو ٳؤهٌ رْيُ ٳخ
ُّنذ رنض ؿلٖ ٳيهپ ػڂ أًڅ ٿِ ٳيهڀض ٫ًڀْيخ حٿلـخد ٳٸخٽ أ٫نيٻڂ ٯيحء ٳٸخٿٌح ن٬ڂ ٳؤطَ 

٬ٟض ٫ڀَ نٸِ ٳٸخٽ ىپ ٫نيٻڂ ڃن أىځ ٳٸخٿٌح ٙ اٙ ِٗء ڃن هپ ٷخٽ رؼٚػش أٷَٛش ٳٌ
ٿؼخٿغ رخػنْن ٳٌٟ٪ رْن ّيه ًٷَٛخ رْن ّيُ ًٻَٔ ح ىخطٌه ٳؤطٌه رو ٳؤهٌ ٷَٛخ ٳ٬ٌٟو

 نٜٴخ رْن ّيّو ًنٜٴخ رْن ّيُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي  - 

 حهلل ٷخٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنزٌ ٿو ٳِ ٓٸخء ٳبًح ٿڂ ّټن ٓٸخء نزٌ ٿو ٳِ طٌٍ ڃن -

 رَحځ.
رِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 حهلل ٷخٽ=
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿيرخء ًحٿنٸَْ ًحٿڄِٳض ًحٿلنظڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٬ّنِ حٿؼٌٍُ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ=
٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلخؿش ٳـجض ًىٌ َّْٔ ٫ڀَ ٍحكڀظو ًًؿيو ڃن ٷزپ ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 حٿڄَ٘ٵ ًىٌ ٌّڃت اّڄخء ٳټڀڄظو ٳڀڂ َّى ٫ڀِ ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷخٽ انِ ٻنض أٛڀِ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ًأرٌ ٫خڃَ ٫ن حرن أرِ ًثذ ٫ن  - 
 ٺ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=٫زي حٿَكڄن رن ٤٫خء ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ؿخرَ رن ٫ظْ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح كيع حٿَؿپ كيّؼخ ٳخٿظٴض ٳيِ أڃخنش ٷخٽ أرٌ ٫خڃَ -
 ٳِ ڃـڀٔو رليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿلـخؽ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٫ن حٿنزِ  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 كي ٙ رؤّ رو ّيح رْي ًٙ ّٜڀق نٔخء.ٳِ حٿلٌْحڅ حػنخڅ رٌح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي أڅ َٗكزْپ رن ٬ٓي أهزَه ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٫زي حهلل ٷخٽ=
أٷزڀنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿليّزْش كظَ نِٿنخ حٿٔٸْخ ٳٸخٽ ڃ٬خً رن ؿزپ -

ٳجش ڃن حٕنٜخٍ كظَ أطْنخ حٿڄخء حٿٌُ رخٗػخّش؟؟ ڃن ّٔٸْنخ ٳِ أٓٸْظنخ ٷخٽ ؿخرَ ٳوَؿض ٳِ 
ًرْنيڄخ ٷَّذ ڃن ػٚػش ٫ًَّ٘ن ڃْٚ ٳٔٸْنخ ٳِ أٓٸْظنخ كظَ اًح ٻخڅ ر٬ي ٫ظڄش اًح ٍؿپ 

٫ُو ر٬َْه ٫ڀَ حٿلٌٝ ٳٸخٽ أًٍى ٳبًح ىٌ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤًٍى ػڂ أهٌص ّنخ
ًٻَ اٿَ ؿنزو ػڂ ٛڀَ ر٬يىخ ػٚع ٫َ٘س ؤنوظيخ ٳٸخځ ٳٜڀَ حٿ٬ظڄش ًؿخرَ ٳْڄخ رِڃخځ نخٷظو ٳ

 ٓـيس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ َّٗٺ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن  - 

 ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٤ّڀ٪ ٫ڀْټڂ ٍؿپ أً ٷخٽ ّيهپ ٫ڀْټڂ ٍؿپ -

نش ٳـخء أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو ػڂ ٷخٽ ٤ّڀ٪ ٫ڀْټڂ أً ّيهپ ٫ڀْټڂ َّّي ٍؿپ ڃن أىپ حٿـ
ٗخد َّّي ٍؿپ ڃن أىپ حٿـنش ٷخٽ ٳـخء ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو ػڂ ٷخٽ ٤ّڀ٪ ٫ڀْټڂ ٍؿپ ڃن 

 .و ٫ڀْخ حٿڀيڂ حؿ٬ڀو ٫ڀْخ ٷخٽ ٳـخء ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ٫نوأىپ حٿـنش حٿڀيڂ حؿ٬ڀ
نزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أ - 

 ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
أطِ ر٠ذ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤرَ أڅ ّؤٻڀو ًٷخٽ ٙ أىٍُ ٿ٬ڀو ڃن حٿٸًَڅ -

 حًٕٿَ حٿظِ ڃٔوض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ  - 

 َ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=أنو ٓڄ٪ ؿخر
ؿخء ٍؿپ ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٌّځ حٿـڄ٬ش ّو٤ذ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٍٻ٬ض ٍٻ٬ظْن ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳخٍٻ٪.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫ڄًَ رن ىّنخ ٷخٽ  - 

 ٌٽ=ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸ
ٿڄخ رنْض حٿټ٬زش ٻخڅ حٿ٬زخّ ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنٸٚڅ كـخٍس ٳٸخٽ حٿ٬زخّ ٿڀنزِ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حؿ٬پ اُحٍٹ ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ٫ڀَ ٍٷزظٺ ڃن حٿلـخٍس ٳوَ اٿَ 
 حٍٕٝ ٣ًڄلض ٫ْنخه اٿَ حٿٔڄخء ٳٸخځ ٳٸخٽ اُحٍُ اُحٍُ ٳٸخځ ٳ٘يه ٫ڀْو.
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ِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٫ُڂ ٿِ ٤٫خء ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 
 ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

 ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أٻپ ىٌه حٿ٘ـَس ٷخٽ َّّي حٿؼٌځ ٳٚ ّٰ٘نخ ٳِ ڃٔـينخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٷخٽ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ  - 

 رن ٫زي حهلل ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخرَ
 ٿْْ ٫ڀَ حٿڄنظيذ ٷ٤٪ ًڃن حنظيذ نيزش ڃ٘يٌٍس ٳڀْْ ڃنخ ًٷخٽ ٿْْ ٫ڀَ حٿوخثن ٷ٤٪.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو  - 

 ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًًٻًَح حٕنٜخٍُ ّٸٌٽ=
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫ڀَ ٍحكڀظو ّٜڀِ حٿنٌحٳپ ٳِ ٻپ ًؿو ًٿټنو ٍأّض -

 ّوٴٞ حٿٔـيطْن ڃن حٿَٻ٬ش ًٌّڃت اّڄخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٤٫خء أنو ٓڄ٪  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًًٻًَح حٿ٬ِٽ ٳٸخٽ=
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ٻنخ نٜن٬و ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٤٫خء كْن ٷيځ ؿخرَ رن  - 

 ٫زي حهلل ڃ٬ظڄَح ٳـجنخه ٳِ ڃنِٿو ٳٔؤٿو حٿٸٌځ ٫ن أْٗخء ػڂ ًٻًَح ٿو حٿڄظ٬ش ٳٸخٽ=
ٳِ  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرِ رټَ ٫ًڄَ كظَ اًح ٻخڅ ن٬ڂ حٓظڄظ٬نخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ-

 .آهَ هٚٳش ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿلـخؽ رن أ٣ٍخس ٫ن أرِ  - 

 حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ٯخرض ٿو حٿ٘ڄْ رَٔٱ ٳڀڂ ّٜپ حٿڄَٰد كظَ أطَ ڃټش.-
ْْنش ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٓڄ٬و ڃن ؿخرَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ - 

 ٫زي حهلل
أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫زي حهلل رن أرِ ر٬ي ڃخ أىهپ ٳِ كٴَطو ٳ٬ٌٟو ٫ڀَ ٍٻزظو -

 ًأٿزٔو ٷڄْٜو ًنٴغ ٫ڀْو ڃن ٍّٸو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٓڄ٪ ٫ڄًَ ؿخرَح ّٸٌٽ ٓڄ٬ض أًنخُ ڃن  - 

  ٫ڀْو ًٓڀڂٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
 ٷٌځ ّوَؿٌڅ ڃن حٿنخٍ ٳْيهڀٌڅ حٿـنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ أڅ أڃَْح ٻخڅ  - 

رخٿڄيّنش ّٸخٽ ٿو ٣خٍٵ ٷ٠َ رخٿ٬ڄَس ٿڀٌحٍع ٫ڀَ ٷٌٽ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 يػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٓڄ٪ ؿخرَ ّٸٌٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 
 ٿڂ نزخّ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄٌص انڄخ رخ٬ّنخه ٫ڀَ أڅ ٙ نٴَ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٓڄ٪ ؿخرَح ّٸٌٽ= - 
 اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن ٻٔذ حٿلـخځ ٳٸخٽ ح٫ڀٴو نخٟلٺ.-
 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ حرن ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ كيػنخ - 
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 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻپ هزِح ًٿلڄخ ٳٜڀَ ًٿڂ ّظٌٟؤ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش كيػنِ ى٘خځ رن ٫ًَس كيػنِ ٫زْي حهلل  - 

 رن ٫زي حٿَكڄن رن ٍحٳ٪ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أكْخ أٍٟخ ڃْظش ٳيِ ٿو ًڃخ أٻڀض حٿ٬خٳْش ڃنو ٿو رو ٷخٽ ٌٍٓٽ ح-

 ٛيٷش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ أنزؤنخ كـخؽ ٫ن ٤٫خء ٫ًن أرِ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّزخ٩ ڃخ ٳِ ٍإًّ حٿنوپ رظڄَ ٻْٚ ًرو أڅ حٿنزِ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ طزخ٩ حٿؼڄخٍ كظَ ّزيً ٛٚكيخ ًأڅ طزخ٩ ٓنظْن أً ػٚػخ. ٛڀَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس كيػنخ كـخؽ ٫ن ٤٫خء  - 

 ٫ًن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّزخ٩ ڃخ ٳِ ٍإًّ حٿنوپ رظڄَ ڃټْپ.-
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ  كيػنخ - 

 ٷخٽ=
ٗييص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌّځ ٫ْي ريأ رخٿٜٚس ٷزپ حٿو٤زش رَْٰ أًحڅ ًٙ -

 اٷخڃش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ّڄخڅ ٫ن حٿڄؼنَ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣خٱ ٣ٌحٳخ ًحكيح.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ كْٔن رن ًحٷي كيػنِ أرٌ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ
 أڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ أهِ ڃخص ٳټْٲ أٻٴنو ٷخٽ أكٔن ٻٴنو.-
رن أرِ ٫ًَرش كيػنخ ٷظخىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ٬ْٓي  - 

ٓڀْڄخڅ رن ٷْْ حٿْ٘ټَُ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ڃن كخ١ كخث٤خ ٫ڀَ أٍٝ ٳيِ ٿو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٫خٛڂ رن  - 

 ن ٫ڀِ ٷڀض ٿـخرَ رن ٫زي حهلل ٳٸخٽ ؿخرَ رن ٫زي حهلل=٫ڄًَ رن ٷظخىس ٷخٽ حٿلٔن رن ڃلڄي ر
ّخ حرن أهِ أنخ أ٫ڀڂ حٿنخّ ريٌح حٿليّغ ٻنض ٳْڄن ٍؿڂ حٿَؿپ ٬ّنِ ڃخ٫ِح انخ ٿڄخ ٍؿڄنخه -

ًؿي ڃْ حٿلـخٍس ٳٸخٽ أُ ٷٌځ ٍىًنِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبڅ ٷٌڃِ ىڂ 
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯَْ ٷخطڀٺ ٷخٿٌح ٳڀڂ ٷظڀٌنِ ًٯًَنِ ڃن نٴِٔ ًٷخٿٌح اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛ

نن٩ِ ٫ن حٿَؿپ كظَ ٳَٯنخ ڃنو ٷخٽ ٳڀڄخ ٍؿ٬نخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَنخ 
ٓڀڂ أڅ ٿو ٷٌٿو ٳٸخٽ أٙ طَٻظڂ حٿَؿپ ًؿجظڄٌنِ رو انڄخ أٍحى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

 ّظؼزض ٳِ أڃَه.
رن حٿلٔن حٿٌح٤ِٓ ٬ّنِ حٿڄِنِ كيػنخ أرٌ ٌّٓٲ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي - 

 حٿلـخؽ ٬ّنِ حرن أرِ ُّنذ حٿْٜٸپ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
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ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَؿپ ًىٌ ّٜڀِ ًٷي ًٟ٪ ّيه حٿٍَْٔ ٫ڀَ حٿْڄنَ -
 ٳخنظ٫ِيخ ًًٟ٪ حٿْڄنَ ٫ڀَ حٿٍَْٔ.

ًَڅ كيػنخ ى٘خځ رن كٔخڅ ٫ن حٿلٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ى - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻنظڂ ٳِ حٿوٜذ ٳخڃټنٌح حٿَٻذ أٓنظيخ ًٙ ط٬يًح -
حٿڄنخُٽ اًح ٻنظڂ ٳِ حٿـيد ٳخٓظنـٌح ٫ًڀْټڂ رخٿيٿـش ٳبڅ حٍٕٝ ط٤ٌٍ رخٿڀْپ ٳبًح طٌٰٿض 

ٜڀٌح ٫ڀَ ٌٓحى حٿ٤َٵ ًٙ طنِٿٌح ٫ڀْيخ ٳبنيخ ڃؤًٍ رټڂ حٿْٰٚڅ ٳزخىًٍح رخًٕحڅ ًٙ ط
 .ٿٔزخ٩ ًٙ طٸ٠ٌح ٫ڀْيخ حٿلٌحثؾ ٳبنيخ حٿڄ٫ٚنحٿلْخص ًح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أرخ ىڄخځ رن ّلَْ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ٫زي  - 
هلل ٫ڀْو حٿٌحكي رن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح

 ًٓڀڂ ٷخٽ=
أّڄخ ٫زي طًِؽ رَْٰ اًڅ أً ٷخٽ نټق رَْٰ اًڅ أىڀو ٳيٌ ٫خىَ ٷخٽ ًٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ أهٌٱ ڃخ أهخٱ ٫ڀَ أڃظِ ٫ڄپ ٷٌځ ٿ١ٌ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿلـخؽ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ - 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ حٿلٌْحڅ حػنخڅ رٌحكي ٙ رؤّ رو ّيح رْي ًٙ هَْ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 ٳْو نٔخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أنزؤنخ حٿلـخؽ رن ح٣ٍخس ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي  - 

 حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخڅ رْنو ًرْن أهْو ڃِح٫ٍش ٳخٍحى أڅ ّز٬ْيخ -

 خ ٫ڀَ ٛخكزو ٳيٌ أكٶ ريخ رخٿؼڄن.ٳڀ٬َْٟي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿڄٸزَُ ٫ن حٿٸ٬ٸخ٩ رن  - 

 كټْڂ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٻنخ نٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَٰد ػڂ نؤطِ رنِ ٓڀڄش ًنلن نزَٜ -

 ڃٌحٷ٪ حٿنزپ.
كيػنخ أرٌ ٷ٤ن ًٻؼَْ رن ى٘خځ ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حكظـڂ ًىٌ ڃلَځ ڃن ًػِ ٻخڅ رٌٍٻو أً ٧يَه.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌّځ ٗيّي حٿلَ ٳٜڀَ  هٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ-

رؤٛلخرو ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ كظَ ؿ٬ڀٌح ّوًَڅ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ ػڂ ٍٳ٪ ٳؤ٣خٽ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ ػڂ 
ٍٳ٪ ٳؤ٣خٽ ػڂ ٓـي ٓـيطْن ػڂ ٷخٽ ٳٜن٪ نلٌح ڃن ًٿٺ ٳټخنض أٍر٪ ٍٻ٬خص ًأٍر٪ 

 ٓـيحص.
نخ ٫خٛڂ ٬ّنِ حٕكٌٽ ٫ن ٫خڃَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس رن ٓڀْڄخڅ كيػ - 

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طًِؽ حٿڄَأس ٫ڀَ ٫ڄظيخ أً ٫ڀَ هخٿظيخ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 
 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

 حٿلڄَ ٿزنِ ٫ڄًَ.أٍهٚ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍٷْش -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌّځ ٫ْي ريأ رخٿٜٚس ٷزپ حٿو٤زش رَْٰ حًحڅ ًٙ -

 اٷخڃش.
حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ - 

 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ٿيٯض ٍؿٚ ڃنخ ٫ٸَد ًنلن ؿڀٌّ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ -

 حهلل أٍٷْو ٳٸخٽ ڃن حٓظ٤خ٩ ڃنټڂ أڅ ّنٴ٪ أهخه ٳڀْنٴ٬و.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زخىس كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو  - 8

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=ٓڄ٪ 
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ٫يًٍ ًٙ ٛٴَ ًٙ ٯٌٽ ًٓڄ٬ض حرخ -

حٿِرَْ ٌّٻَ أڅ ؿخرَح ٳَٔ ٿيڂ ٷٌٿو ٙ ٛٴَ ٳٸخٽ أرٌ حٿِرَْ حٿٜٴَ حٿز٤ن ٷْپ ٿـخرَ ٻْٲ 
ٽ حٿ٤ْ٘خنش ىٌح حٿٸٌٽ ٳٸخٽ ىحًد حٿز٤ن ٷخٽ ًٿڂ ّٴَٔ حٿٌٰٽ ٷخٽ أرٌ حٿِرَْ ڃن ٷزڀو ىٌح حٿٌٰ

 حٿظِ ّٸٌٿٌڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٬٣خځ حٿٌحكي ّټٴِ حٗػنْن ٬٣ًخځ حٗػنْن ّټٴِ -

 حٍٙر٬ش ٬٣ًخځ حٍٕر٬ش ّټٴِ حٿؼڄخنْش.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ كْٔن حٿڄ٬ڀڂ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن كيػنخ  - 

 ٍؿپ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل
أڅ ٍؿٚ ٗخرخ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظؤًنو ٳِ حٿوٜخء ٳٸخٽ ٛڂ ًٓپ حهلل ٫ِ -

 ًؿپ ڃن ٳ٠ڀو.
َْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِر - 

 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ٓڀڂ نخّ ڃن حٿْيٌى ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح حٿٔخځ ٫ڀْٺ ّخ أرخ حٿٸخٓڂ ٳٸخٽ -

٫ًڀْټڂ ٳٸخٿض ٫خث٘ش ٍِٟ حهلل ٫نيخ ًٯ٠زض أٿڂ طٔڄ٪ ڃخ ٷخٿٌح ٷخٽ رڀَ ٷي ٓڄ٬ض ٳَىىطيخ 
 ٫ڀْيڂ انخ نـخد ٫ڀْيڂ ًٙ ّـخرٌڅ ٫ڀْنخ.

كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  كيػنخ ٫زي حهلل - 
 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

ٿزْ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزخء ڃن ىّزخؽ أىيُ ٿو ػڂ أً ٗٺ أڅ ّن٫ِو ًأٍٓپ رو اٿَ -
٫ڄَ رن حٿو٤خد ٳٸْپ ٷي أًٗټض ڃخ ن٫ِظو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ نيخنِ ٫نو ؿزَّپ ٛڀَ حهلل 



  

 

 

Page 544 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

ڂ ٳـخء ٫ڄَ ّزټِ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻَىض أڃَح ًأ٤٫ْظنْو ٳڄخٿِ ٳٸخٽ ٿڂ أ٤٫ټو ٫ڀْو ًٓڀ
 .أ٤٫ْظټو طز٬ْو ٳزخ٫و رؤٿٴِ ىٍىڂ ٿظڀزٔو انڄخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 
اًح ىهپ حٿَؿپ رْظو ٳٌٻَ حهلل ٫ني  رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ انو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ

ىهٌٿو ٫ًني ٬٣خڃو ٷخٽ حٿ٤ْ٘خڅ ڃخ ڃن ڃزْض ًٙ ٫٘خء ىينخ ًاًح ىهپ ًٿڂ ٌّٻَ حهلل ٫ني 
 ىهٌٿو ٷخٽ حٿ٤ْ٘خڅ حىٍٻظڂ حٿڄزْض ًحٿ٬٘خء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 
 =رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ

اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٌّځ حٿٴظق ًىٌ رخٿز٤لخء أڅ ّؤطِ -
 حٿټ٬زش ٳْڄلٌ ٻپ ٌٍٛس ٳْيخ ًٿڂ ّيهپ حٿزْض كظَ ڃلْض ٻپ ٌٍٛس ٳْو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ رن آلٶ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪  - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

ؿخء اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٍأّض ٳِ حٿڄنخځ أڅ  اڅ ٍؿٚ-
ٍأِٓ ٷ٤٪ ٳيٌ ّظـليٽ ًأنخ أطز٬و ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٹ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ 

 .خ ّټَىيخ ٳٚ ّٸٜيخ ٫ڀَ أكي ًٿْٔظ٬ٌ رخهلل ڃن حٿ٤ْ٘خڅٳبًح ٍأٍ أكيٻڂ ٍإّ
نخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
 ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخّ طز٪ ٿٸَّٖ ٳِ حٿوَْ ًحٿَ٘.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ هْخٍ حٿنخّ ٳِ حٿـخىڀْش هْخٍىڂ ٳِ حٗٓٚځ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-

 اًح ٳٸيٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٯٴخٍ ٯٴَ حهلل ٿيخ ًأٓڀڂ ٓخٿڄيخ حهلل.-
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ كيػ - 

 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍؿٌ أڅ ّټٌڅ ڃن ّظز٬نِ ڃن أڃظِ ٌّځ حٿٸْخڃش ٍر٪ -

طټٌنٌح  أىپ حٿـنش ٷخٽ ٳټزَنخ ٷخٽ أٍؿٌح أڅ ّټٌنٌح ػڀغ أىپ حٿـنش ٷخٽ ٳټزَنخ ٷخٽ أٍؿٌح أڅ
 حٿ٤َ٘.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زخىس كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو  - 
 ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٔؤٽ ٫ن حٿًٌٍى ٷخٽ=

نلن ٌّځ حٿٸْخڃش ٫ڀَ ٻٌح ًٻٌح حن٨َ أُ ًٿٺ ٳٌٵ حٿنخّ ٷخٽ ٳظي٫َ حٕڃڂ رؤًػخنيخ ًڃخ -
نخ ر٬ي ًٿٺ ٳْٸٌٽ ڃن طنظ٨ًَڅ ٳْٸٌٿٌڅ ننظ٨َ ٍرنخ ٫ِ ٻخنض ط٬زي حًٕٽ ٳخًٕٽ ػڂ ّؤطْنخ ٍر

ًؿپ ٳْٸٌٽ أنخ ٍرټڂ ّٸٌٿٌڅ كظَ نن٨َ اٿْٺ ٳْظـڀَ ٿيڂ ٠ّلٺ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
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أنٔخڅ ڃنخٳٶ أً ڃئڃن نٌٍح ػڂ ّظز٬ٌنو ٫ڀَ  ٷخٽ ٳْن٤ڀٶ ريڂ ًّظز٬ٌنو ٤٬ًَّ ٻپ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٴؤ نٌٍ حٿڄنخٳٶ ػڂ ّنـٌ حٿڄئڃنٌڅ ٳظنـٌ ؿَٔ ؿينڂ ٻٚٿْذ ًكٔٺ طؤهٌ ڃن ٗخء حهلل ػڂ ٤ّ

أًٽ ُڃَس ًؿٌىيڂ ٻخٿٸڄَ ٿْڀش حٿزيٍ ٓز٬ٌڅ أٿٴخ ٙ ّلخٓزٌڅ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ٻؤٌٟأ نـڂ 
ن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًٻخڅ ٳِ ٳِ حٿٔڄخء ػڂ ٻٌٿٺ ػڂ طلپ حٿ٘ٴخ٫ش كظَ ّوَؽ ڃن حٿنخٍ ڃ
٬پ حىپ حٿـنش ٌَّٗڅ ٫ڀْيڂ ٷڀزو ڃن حٿوَْ ڃخ ِّڅ ٬َْٗس ٳْـ٬ڀٌڅ رٴنخء أىپ حٿـنش ًّـ

 .حٿڄخء كظَ ّنزظٌڅ نزخص حٿِ٘ء ٳِ حٿْٔپ ػڂ ّٔؤٽ كظَ ّـ٬پ ٿو حٿينْخ ٫ًَ٘س أڃؼخٿيخ ڃ٬يخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ٗٴخ٫ش ٕڃظو ٌّځ حٿٸْخڃش ٬ّنِ حٿنزِ ٿټپ نزِ ى٫ٌس ٷي ى٫خ ريخ ٳِ أڃظو ًهزؤص ى٫ٌطِ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّؤٻپ أىپ حٿـنش ٳْيخ ًَّ٘رٌڅ ًٙ ّظڄو٤ٌڅ ًٙ -

ًّټٌڅ ٬٣خڃيڂ ًٿٺ ؿ٘خء ًّڀيڄٌڅ حٿظٔزْق ًحٿلڄي ٻڄخ ّڀيڄٌڅ ّظ٣ٌٌٰڅ ًٙ ّزٌٿٌڅ 
 حٿنٴْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 
 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

 ٷي ّجْ حٿ٤ْ٘خڅ أڅ ٬ّزيه حٿڄٔڀڄٌڅ ًٿټن ٳِ حٿظلَّٖ رْنيڂ.-
 ًٍف أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٫َٕ ارڀْْ ٫ڀَ حٿزلَ ػڂ ّز٬غ َٓحّخه -

 ٳْٴظنٌڅ حٿنخّ ٳؤ٨٫ڄيڂ ٫نيه أ٨٫ڄيڂ ٳظنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 

 زي حهلل ًٿڂ َّٳ٬ورن ٫
أنخ ٳ٣َټڂ رْن أّيّټڂ ٳبڅ ٿڂ طـيًنِ ٳؤنخ ٫ڀَ حٿلٌٝ ًحٿلٌٝ ٷيٍ ڃخ رْن أّڀش اٿَ ڃټش -

 ًْٓؤطِ ٍؿخٽ ًنٔخء ٳٚ ًٌّٷٌڅ ڃنو ْٗجخ ڃٌٷٌٱ ًٿڂ َّٳ٬و.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ رن آلٶ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪  - 

 ٸٌٽ=ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنخ ٫ڀَ حٿلٌٝ أن٨َ ڃن َّى ٫ڀِ ٷخٽ ٳْئهٌ نخّ -

ىًنِ ٳؤٷٌٽ ّخ ٍد ڃنِ ًڃن أڃظِ ٷخٽ ٳْٸخٽ ًڃخ ّيٍّٺ ڃخ ٫ڄڀٌح ر٬يٹ ڃخ رَكٌح ر٬يٹ 
َّؿ٬ٌڅ ٫ڀَ أ٫ٸخريڂ ٷخٽ ؿخرَ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلٌٝ ڃَْٔس ٗيَ 

ڃؼپ ٣ٌٿو ًٻِْحنو ڃؼپ نـٌځ حٿٔڄخء ًىٌ أ٣ْذ ٍّلخ ڃن ٫َٟو ًًُحّخه ٌٓحء ٬ّنِ 
 .حٿڄٔٺ ًأٗي رْخٟخ ڃن حٿڀزن ڃن َٗد ڃنو ٿڂ ٨ّڄؤ ر٬يه أريح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي  - 
 حهلل ّٸٌٽ=
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ًحٿڄِٳض ًحٿيرخء ًحٿنٸَْ ًٻخڅ ٌٍٓٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن نزٌْ حٿـَ -
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٿڂ ّـي ٿو ْٗجخ ّنزٌه ٿو ٳِ نزٌ ٿو ٳِ طٌٍ ڃن كـخٍس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ حرن آلٶ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪  - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

 أڅ نظڄٔق ر٨٬ڂ أً ر٬َ.نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٫ن حرن أرِ ًثذ ٫ن َٗكزْپ رن ٬ٓي  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕڅ ّڄٔٺ أكيٻڂ ّيه ٫ن حٿلٜزخء هَْ ٿو ڃن أڅ -

 ٤ْخڅ ٳڀْڄٔق ڃٔلش ًحكيس.ّټٌڅ ٿو ڃخثش نخٷش ٻڀيخ ٌٓى حٿليٷش ٳبڅ ٯڀذ أكيٻڂ حٿ٘
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ= - 
ٷخٽ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ِّڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿٌٍٜ ٳِ حٿزْض ًنيَ حٿَؿپ أڅ ّٜن٪ ًٿٺ.
أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ حرن ؿَّؾ  - 

 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ انڄخ أنخ رَ٘ ًانِ حٗظ٣َض ٫ڀَ ٍرِ ٫ِ ًؿپ -

 أُ ٫زي ڃن حٿڄٔڀڄْن ٓززظو أً ٗظڄظو أڅ ّټٌڅ ٿو ًٿٺ ُٻخس ًأؿَح.
أنو ٓڄ٪ ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ  - 

 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طِحٽ ٣خثٴش ڃن أڃظِ ّٸخطڀٌڅ ٫ڀَ حٿلٶ -

٧خىَّن اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ ٳْنِٽ ٫َْٔ رن ڃَّڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْٸٌٽ أڃَْىڂ ط٬خٽ 
 ڃش.ٛپ رنخ ٳْٸٌٽ ٙ اڅ ر٠٬ټڂ ٫ڀَ ر٬ٞ أڃَحء طټَڃش حهلل ٫ِ ًؿپ ىٌه حٕ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ حرن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 
 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٷزپ أڅ ّڄٌص ر٘يَ طٔؤٿٌنِ ٫ن حٿٔخ٫ش ًانڄخ -
 خ ڃخثش ٓنش.٫ڀڄيخ ٫ني حهلل ًأٷٔڂ رخهلل ڃخ ٫ڀَ ٧يَ حٍٕٝ ڃن نٴْ ڃنٴٌٓش حٿٌْځ ّؤطِ ٫ڀْي

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ٫ڄًَ  - 
 رن ىّنخٍ كيػنِ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٻٔ٪ ٍؿپ ڃن حٿڄيخؿَّن ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ٳٸخٽ حٕنٜخٍُ ّخ ٿٖنٜخٍ ًٷخٽ حٿڄيخؿَُ -
ٙ ڃخ رخٽ ى٫ٌٍ حٿـخىڀْش ى٫ٌح حٿټ٬ٔش ّخ ٿڀڄيخؿَّن ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ

 ٳبنيخ ڃنظنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّخى رن ٫زي حهلل رن حٿ٤ٴْپ ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ض أرِ ڃَس  - 

ّٸٌٽ كيػنخ ُّخى رن ٫زي حهلل رن حٿ٤ٴْپ حٿزټخثِ حٿ٬خڃَُ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ ٫نـخرَ رن 
 ٫زي حهلل ٷخٽ=

ڄخه ڃلڄيح ٳٸڀنخ ٙ ني٫ٺ طٔڄْو ڃلڄيح ربٓڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٿي ٿَؿپ ڃنخ ٯٚځ ٳٔ-
ًٓڀڂ ٳؤطَ حٿَؿپ رخرنو اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انو ًٿيُ ٿِ 
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ٯٚځ ًانِ ٓڄْظو ربٓڄٺ ٳؤرَ ٷٌڃِ أڅ ّي٫ٌنِ ٷخٽ رڀَ طٔڄٌح ربٓڄِ ًٙ طټنٌح رټنْظِ 
 .أٷٔڂ رْنټڂٳبنِ ٷخٓڂ 

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي أنزؤنخ ڃلڄي رن ڃ٤ٌٱ ٫ن ٫خٛڂ رن كيػنخ  - 
 ٫زْي حهلل رن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٷخٽ=

ىهڀض ٫ڀَ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٳل٠َص حٿٜٚس ًػْخد ٿو ٫ڀَ حٿََّٔ أً حٿڄ٘ـذ ٳٸخځ -
ڀڂ ڃظٌٗلخ رؼٌرو ػڂ ٛڀَ ػڂ ٷخٽ ٿيڂ كْن حنَٜٱ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ

 ٛڀَ ىټٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ حٿٴ٠پ ٬ّنِ حرن ٓڀْڄخڅ كيػنخ  - 

ڃلڄي رن أرِ ّلَْ ٫ن حٿلَٙ رن أرِ ِّّي ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ أڅ ٷٌڃخ 
ٷيڃٌح حٿڄيّنش ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًريخ ڃَٝ ٳنيخىڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٿيڂ ٳوَؿٌح رَْٰ اًنو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انڄخ وَؿٌح كظَ ّؤًڅ أڅ ّ
 .حٿڄيّنش ٻخٿټَْ طنٴِ حٿوزْغ ٻڄخ ّنٴِ حٿټَْ هزغ حٿليّي

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 
  أڅ ٍؿٚ ٷخٽ=ٷْْ رن ٬ٓي ٫ن ٤٫خء رن أرِ ٍرخف ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل

ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًرلض ٷزپ أڅ أٍڃِ ٷخٽ حٍځ ًٙ كَؽ ٷخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل كڀٸض ٷزپ أڅ -
 أًرق ٷخٽ حًرق ًٙ كَؽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ٳليػنِ ٫زي حهلل رن  - 
 ي حهلل حٕنٜخٍُ ٷخٽ=ٓيپ رن ٫زي حٿَكڄن رن ٓيپ أهٌ رنِ كخٍػش ٫ن ؿخرَ رن ٫ز

 ٷخٽ هَؽ ڃَكذ حٿْيٌىُ ڃن كٜنيڂ ٷي ؿڄ٪ ٓٚكو َّطـِ ًّٸٌٽ-
 ٷي ٫ڀڄض هْزَ أنِ ڃَكذ * ٗخٻِ حٿٔٚف ر٤پ ڃـَد

 أ٬٣ن أكْخنخ ًكْنخ أَٟد * اًح حٿڀٌْع أٷزڀض طڀيذ
 ٻخڅ كڄخُ ٿلڄَ ٙ ّٸَد             

ڃن ٿيٌح ٳٸخٽ ڃلڄي رن ڃٔڀڄش أنخ ًىٌ ّٸٌٽ ڃن ڃزخٍُ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٿو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًأنخ ًحهلل حٿڄؤػٌٍ حٿؼخثَ ٷظڀٌح أهِ رخٕڃْ ٷخٽ ٳٸڂ اٿْو حٿڀيڂ أ٫نو ٫ڀْو ٳڀڄخ 
ىنخ أكيىڄخ ڃن ٛخكزو ىهڀض رْنيڄخ ٗـَس ٫ڄَّش ڃن ٗـَ حٿ٬َ٘ ٳـ٬پ أكيىڄخ ّڀًٌ ريخ 

پ ًحكي ڃنيڄخ ٿٜخكزو ٛخكزو ٻڀڄخ ًٙ ريخ ڃنو حٷظ٤٪ رْٔٴو ڃخ ىًنو كظَ رَُ ٻ ڃن
ًٛخٍص رْنيڄخ ٻخٿَؿپ حٿٸخثڂ ڃخ ٳْيخ ٳنن ػڂ كڄپ ڃَكذ ٫ڀَ ڃلڄي ٳ٠َرو ٳخطٸَ رخٿيٍٷش 

 ٷظڀو. ٳٌٷ٪ ْٓٴو ٳْيخ ٳ٠٬ض رو ٳؤڃٔټظو ًَٟرو ڃلڄي رن ڃٔڀڄش كظَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ًَّٓؾ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن  - 

 ڃلڄي رن ٫ڀِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن 
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٿلٌځ حٿلڄَ ٷخٽ َّٓؾ حٕىڀْش ٌّځ هْزَ ًأًڅ ٳِ -

 ٿلٌځ حٿوْپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ رن ڃ٬خًّش أرٌ هْؼڄش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
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ْو ًٓڀڂ أڃٔټٌح ٫ڀْټڂ أڃٌحٿټڂ ًٙ طٸٔڄٌىخ ٳبنو ڃن أ٫ڄَ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-
 ٫ڄٍَ ٳيِ ٿڀٌُ أ٫ڄَىخ كْخ ًڃْظخ ًٿ٬ٸزو طٸٔڄٌىخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طَٓڀٌح ڃٌحْٗټڂ ًٛزْخنټڂ اًح ٯخرض حٿ٘ڄْ كظَ -

 حٿ٬٘خء ٳبڅ حٿْ٘خ٣ْن ط٬زغ اًح ٯخرض حٿ٘ڄْ كظَ طٌىذ ٳلڄش حٿ٬٘خء. طٌىذ ٳلڄش
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل - 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ڃظٌٗلخ رو ٳٸخٽ ر٬ٞ حٿٸٌځ 
 .ٯَْ حٿڄټظٌرشٙرِ حٿِرَْ ًأنخ أٓڄ٪ حٿڄټظٌرش ً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ًڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٙ كيػنخ ُىَْ ٫ن  - 
 أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

 أٻڀنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلٌځ حٕٟخكِ ًطًِىنخ كظَ رڀٰنخ ريخ حٿڄيّنش.-
 حٿِرَْ ٫ن ؿخرَكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ  - 
أڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ٿِ ؿخٍّش ًىِ هخىڃنخ ًٓخّٔظنخ أ٣ٌٱ -

٫ڀْيخ ًأنخ أٻَه أڅ طلڄپ ٳٸخٽ ح٫ِٽ ٫نيخ اڅ ٗجض ٳبنو ْٓؤطْيخ ڃخ ٷيٍ ٿيخ ٷخٽ ٳڀزغ حٿَؿپ 
 ػڂ أطخه ٳٸخٽ اڅ حٿـخٍّش ٷي كڄڀض ٷخٽ ٷي أهزَطٺ انو ْٓؤطْيخ ڃخ ٷيٍ ٿيخ.

 خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػن - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّزْ٪ كخَٟ ٿزخى ى٫ٌح حٿنخّ َُّٵ ر٠٬يڂ ڃن -

 ر٬ٞ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخه ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ُىَْ ڃؼڀو ربٓنخىه. - 
 خ كٔن كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ًحرن ٫ڄَكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿنٸَْ ًحٿڄِٳض ًحٿيرخء.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
٘ٸٚ ٷخٽ ػڂ ٍڃِ ٬ٓي رن ڃ٬خً ٳِ أٻلڀو ٳلٔڄو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه رڄ-

 ًٍڃض ٷخٽ ٳلٔڄو حٿؼخنْش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٯڀٸٌح حٕرٌحد ًأًٻئًح حٕٓٸْش ًهڄًَح حٗنخء -

ٳبڅ حٿٴٌّٔٸش ًأ٣ٴئًح حٿَٔؽ ٳبڅ حٿ٤ْ٘خڅ ٙ ّٴظق ٯڀٸخ ًٙ ّلپ ًٻخء ًٙ ّټ٘ٲ انخء 
 ط٠َځ ٫ڀَ أىپ حٿزْض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ كيػنخ أرٌ آلٶ ٬ّنِ حٿٴِحٍُ  - 
 ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ًٙ ڃٔڀڄش ًٙ ڃئڃن ًٙ ڃئڃنش ّڄَٝ -
 ٤خّخه.ڃَٟخ اٙ ك٢ حهلل ٫نو ڃن ه

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ رټَ رن ٌٓحىس أڅ ڃٌٿَ  - 
 ٿـخرَ رن ٫زي حهلل أهزَه ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ ريڂ ًىڂ ّـظنٌڅ أٍحٻخ ٳؤ٤٫خه ٍؿپ ؿنَ أٍحٹ ٳٸخٽ -
 ٿٌ ٻنض ڃظٌٟجخ أٻڀظو.

 نِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
ٓؤٿض ؿخرَ ٫ن ػڄن حٿټڀذ ًحٿٔنٌٍ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُؿَ ٫ن -

 ًٿٺ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ أهزَنِ ؿخرَ - 
ؤٓخڃش رن ُّي كذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أڅ حڃَأس ڃن رنِ ڃوًِځ َٓٷض ٳ٬خًص ر-

 ًٓڀڂ ٳؤطَ ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿٌ ٻخنض ٳخ٣ڄش ٿٸ٬٤ض ّيىخ ٳٸ٬٤يخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ= - 
رن ٫ڄَ حڃَأطو ًىِ  ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن حٿَؿپ ٤ّڀٶ حڃَأطو ًىِ كخثٞ ٳٸخٽ ٣ڀٶ ٫زي حهلل-

كخثٞ ٳؤطَ ٫ڄَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه ًٿٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿَْحؿ٬يخ ٳبنيخ حڃَأطو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ= - 
خٽ ن٬ڂ ٍؿڂ ٍؿٚ ڃن أٓڀڂ ًٍؿٚ ٓؤٿض ؿخرَح ىپ ٍؿڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸ-

 ڃن حٿْيٌى ًحڃَأس ًٷخٽ ٿڀْيٌىُ نلن نلټڂ ٫ڀْټڂ حٿٌْځ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أنو ٷخٽ= - 
 ُؿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طٜپ حٿڄَأس رَأٓيخ ْٗجخ.-
 رِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّؤٻپ حٿَؿپ ر٘ڄخٿو ٳبڅ حٿ٤ْ٘خڅ ّؤٻپ ر٘ڄخٿو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ - 
حٿڄئڃن ڃؼپ حٿٔنزڀش طٔظٸْڂ ڃَس ًطوَ ڃَس  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃؼپ-

 ًڃؼپ حٿټخٳَ ڃؼپ حٍُٕس ٙ طِحٽ ڃٔظٸْڄش كظَ طوَ ًٙ ط٬َ٘.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ= - 
 ٓؤٿض ؿخرَ ٻڂ ٣خٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ٳٸخٽ ڃَس ًحكيس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ڃـخٿي ٫ن  - 

 حٿ٬٘زِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل
أڅ ٫ڄَ رن حٿو٤خد أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رټظخد أٛخرو ڃن ر٬ٞ أىپ حٿټظذ -

نٴِٔ  ٳٸَأه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠ٰذ ٳٸخٽ أڃظيٌٻٌڅ ٳْيخ ّخ حرن حٿو٤خد ًحٿٌُ
رْيه ٿٸي ؿجظټڂ ريخ ر٠ْخء نٸْش ٙ طٔؤٿٌىڂ ٫ن ِٗء ٳْوزًَٻڂ رلٶ ٳظټٌرٌح رو أً رزخ٣پ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ كْخ ڃخ ٬ًٓو اٙ أڅ ِٔ رْيه ٿٌ أڅ ڃٌَٓ ٛڀَ حهللٳظٜيٷٌح رو ًحٿٌُ نٴ
 ّظز٬نِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫ڄخٍ حٿيىنِ ٫ن  - 
 رِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَأ
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٌّځ حٿٴظق ڃټش ٫ًڀْو ٫ڄخڃش ٌٓىحء.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿوِح٫ِ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن ٫ڄًَ رن أرِ ٫ڄًَ ٫ن  - 
 ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

 ي ًأنظڂ كَځ ڃخ ٿڂ طْٜيًه أً ّٜي ٿټڂ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڀٌ ٿلڂ حٿْٜ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿوِح٫ِ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ُڃن هْزَ ٫ن حٿزٜپ ًحٿټَحع ٳؤٻڀيڄخ ٷٌځ ػڂ ؿخإًح -

ىخطْن حٿ٘ـَطْن حٿڄنظنظْن ٷخٿٌح رڀَ  اٿَ حٿڄٔـي ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٿڂ أنو ٫ن
ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٿټن أؿيينخ حٿـ٩ٌ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أٻڀيڄخ ٳٚ ّل٠َ 

 .بڅ حٿڄٚثټش طظؤًٍ ڃخ ّظؤًٍ ڃنو رنٌح آىځڃٔـينخ ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن حرن أرِ  - 

 ٽ كيػنخ ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٷخٽ=حٿڄٌح
ىهڀض ٫ڀَ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًىٌ ّٜڀِ ڃڀظلٴخ ٳِ ػٌد ًحكي ًٍىحإه ڃ٩ٌٌٟ ٳٸڀنخ ٿو -

طٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ًٍىحإٹ ڃ٩ٌٌٟ ٷخٽ ٿْيهپ ٫ڀِ ڃؼڀٺ ٳَْحنِ أٛڀِ ٳِ ػٌد ًحكي 
 انِ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ىټٌح.

كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَْ ٛٴٌٱ حٿَؿخٽ حٿڄٸيځ ًَٗىخ حٿڄئهَ ًهَْ -
ٛٴٌٱ حٿنٔخء حٿڄئهَ ًَٗىخ حٿڄٸيځ ّخ ڃ٬َ٘ حٿنٔخء اًح ٓـي حٿَؿخٽ ٳخٯ٠٠ن أرٜخٍٻن 

 ڃن ْٟٶ حٍُٕ.ٙ طَّن ٫ٌٍحص حٿَؿخٽ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُحثيس ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي  - 

 حهلل ٷخٽ=
ڃْ٘ض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ٳٌرلض ٿنخ ٗخس ٳٸخٽ -

ٿْيهڀن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْيهڀن ٍؿپ ڃن أىپ حٿـنش ٳيهپ أرٌ رټَ ٳٸخٽ 
ٍؿپ ڃن أىپ حٿـنش ٳيهپ ٫ڄَ ٳٸخٽ ٿْيهڀن ٍؿپ ڃن أىپ حٿـنش ٳٸخٽ حٿڀيڂ اڅ ٗجض ٳخؿ٬ڀو 

ڄنخ اٿَ ٛٚس حٿ٨يَ ًٿڂ ّظٌٟؤ أكي ڃنخ ػڂ أطْنخ رزٸْش ٫ڀْخ ٳيهپ ٫ڀِ ػڂ أطْنخ ر٬٤خځ ٳؤٻڀنخ ٳٸ
 .حٿ٬٤خځ ػڂ ٷڄنخ اٿَ حٿ٬َٜ ًڃخ ڃْ أكي ڃنخ ڃخء

 ڃئڃپ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
هَؿنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃيڀْن رخٿلؾ ٳٸيڃنخ ڃټش ٳ٤ٴنخ رخٿزْض ًرخٿٜٴخ -

ًحٿڄًَس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكڀٌح ًحؿ٬ڀٌىخ ٫ڄَس اٙ ڃن ٓخٵ حٿييُ ٷخٽ 
ڀڀنخ رخٿلؾ ٷخٽ َٓحٷش رن ڃخٿٺ رن ٳ٬٤ٔض حٿڄـخڃَ ًًٷ٬ض حٿنٔخء ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿظًَّش أى

 ؿ٬٘ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڄَطنخ ىٌه أٿ٬خڃنخ أځ ٿٖري ٷخٽ ٙ رپ ٿٖري.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٫٘ض اڅ ٗخء حهلل نيْض أڅ ّٔڄَ رَٻش ًّٔخٍ.-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ٫ڀِ ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن أرِ كي - 

 ن٠َس ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙرن ٛخثي ڃخ طٍَ ٷخٽ أٍٍ ٫َٗخ ٫ڀَ حٿڄخء أً ٷخٽ -
 ٫ڀَ حٿزلَ كٌٿو كْخص ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٹ ٫َٕ ارڀْْ.

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ٻؼَْ كيػنخ ٫زي ح - 
 رن ٗن٨َْ ٫ن ٤٫خء رن أرِ ٍرخف ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ر٬ؼنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كخؿش ٳڀڄخ ٍؿ٬ض ٓڀڄض ٫ڀْو ٳڀڂ َّى ٫ڀِ ٳڀڄخ ٳَ٭ -
ٛڀِ ًىٌ ٫ڀَ ٍحكڀظو ڃظٌؿيخ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٓڀڄض ٫ڀْٺ ٳڀڂ طَى ٫ڀِ ٷخٽ انِ ٻنض أ

 ٿَْٰ حٿٸزڀش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ كيػنخ كڄخى ٫ن ٻؼَْ رن ٗن٨َْ ٫ن  - 

 ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڄًَح حٓنْش ًأًٻئًح حٕٓٸْش ًأؿْٴٌح حٿزخد ًأ٣ٴئًح -

حٿٴٌّٔٸش ٍرڄخ حؿظَص حٿٴظْڀش ٳؤكَٷض حٿزْض ًأٻٴظٌح ٛزْخنټڂ ٫ني حٿڄٜخرْق ٫ني حٿَٷخى ٳبڅ 
 حٿڄٔخء ٳبڅ ٿڀـن حنظ٘خٍح ًه٤ٴش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن أٻپ ٿلٌځ حٕٟخكِ ر٬ي ػٚع ػڂ ٷخٽ ر٬ي ًٿٺ -
 ٌح ًطًِىًح ًحىهًَح.ٻڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن ؿ٬ٴَ ٫ن أرْو ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍڃپ ڃن حٿلـَ حٌٕٓى كظَ حنظيَ اٿْو ػٚػش -

 أ٣ٌحٱ
ػنخ آلٶ أنزؤنخ ڃخٿٺ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ف ًكي - 

 ٫ن ؿ٬ٴَ رن ڃلڄي ٫ن أرْو أڅ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن هَؽ ڃن حٿڄٔـي ًىٌ َّّي حٿٜٴخ ًىٌ ّٸٌٽ -

 نزيأ رڄخ ريأ حهلل ٫ِ ًؿپ رو.
ٿٺ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ف ًكيػنخ آلٶ أنزؤنخ ڃخ - 

 ٫ن ؿ٬ٴَ ٫ن أرْو ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ٻخڅ اًح ًٷٲ ٫ڀَ حٿٜٴخ ّټزَ ػٚػخ ًّٸٌٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو -

حٿلڄي ًىٌ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ ًٳِ كيّغ ٫زي حٿَكڄن ّٜن٪ ًٿٺ ػٚع ڃَحص ًّي٫ٌ 
 ًّٜن٪ ٫ڀَ حٿڄًَس ڃؼپ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ف ًكيػنخ آلٶ أنزؤنخ ڃخٿٺ  - 
 حهلل ٫ن ؿ٬ٴَ ٫ن أرْو ٫ن ؿخرَ رن ٫زي

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٻخڅ اًح نِٽ ڃن حٿٜٴخ ڃَ٘ كظَ اًح حنٜزض ٷيڃخه ٳِ ر٤ن حٿٌحىُ ٬َٓ -
 كظَ ّوَؽ ڃنو.

ٺ ٫ن ؿ٬ٴَ ٫ن أرْو ٫ن ؿخرَ رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ أنزؤنخ ڃخٿ - 
 حهلل
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلَ ر٬ٞ ىيّو رْيه ًر٠٬و نلَه ٯَْه.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ًڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ  - 
 رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ ٿِ ؿخٍّش ًأنخ أ٫ِٽ ٫نيخ ٳٸخٽ ٿو ڃخ ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫-
ّٸيٍ ّټن ٳڀڂ ّڀزغ أڅ كڄڀض ٳـخء اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ نزِ حهلل أٿڂ طَ أنيخ 

 كڄڀض ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٷ٠َ حهلل ٿنٴْ أڅ طوَؽ اٙ ىِ ٻخثنش.
 ُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَ - 
ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلخؿش ٳـجض ًىٌ ّٜڀِ نلٌ حٿڄَ٘ٵ ًٌّڃت اّڄخء -

٫ڀَ ٍحكڀظو حٿٔـٌى حهٴٞ ڃن حٿَٻ٩ٌ ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳڀڂ َّى ٫ڀِ ٷخٽ ٳڀڄخ ٷ٠َ ٛٚطو 
 ٷخٽ ڃخ ٳ٬ڀض ٳِ كخؿش ٻٌح ًٻٌح انِ ٻنض أٛڀِ.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ًأرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل - 
 حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حڃٔټٌح ٫ڀْټڂ أڃٌحٿټڂ ًٙ ط٤٬ٌىخ أكيح ٳڄن أ٫ڄَ -
 ْٗجخ ٳيٌ ٿو.

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿظڄَ ًحٿِرْذ ًحٿ٣َذ ًحٿزَٔ ٬ّنِ أڅ ّنزٌح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن  - 

 ؿخرَ ٷخٽ=
ح٫ْو حٳظَحٕ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓـي أكيٻڂ ٳڀ٬ْظيٽ ًٙ ّٴظَٕ ًٍ-

حٿټڀذ ٷخٽ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن هخٱ ڃنټڂ أڅ ٙ ّٔظْٸ٦ ڃن آهَ حٿڀْپ 
ٳڀٌْطَ ڃن أًٽ حٿڀْپ ػڂ ٿَْٷي ًڃن ٣ڄ٪ ڃنټڂ أڅ ّٔظْٸ٦ ڃن آهَ حٿْپ ٳڀٌْطَ ڃن آهَ حٿڀْپ 

 .آهَ حٿڀْپ ڃل٠ٌٍس ًًٿٺ أٳ٠پٳبڅ ٷَحءس 
َُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ - 

 ؿخرَ ٫ن حٿٔڀْٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ؿخء أكيٻڂ اٿَ حٿـڄ٬ش ًحٗڃخځ ّو٤ذ ٳڀْٜپ -

 ٍٻ٬ظْن هٴْٴظْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن حٿلـخؽ رن أ٣ٍخس  - 

 رن ٫زي حهلل ٷخٽ=٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ 
ٷيڃنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٤ٴنخ رخٿزْض ًرْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ -

 حٿنلَ ٿڂ نٸَد حٿٜٴخ ًحٿڄًَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ٫ڄًَ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٓڀڂ ٳٌٻَ ًٿٺ ٙرن ٫ڄَ ٳٸخٽ ٍؿپ أنخ ٍأّض حرن ؿخرَ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

٤ّڀذ أٍٟخ ڃوخرَس ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ حن٨ًَح اٿَ ىٌح اڅ أرخه ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ أنو نيَ ٫ن ٻَحء حٍٕٝ ًىٌ ٤ّڀذ أٍٟخ ّوخرَ ريخ.
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ش ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن ڃٌَٓ رن ٫ٸز - 
 حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ رْن حٿَؿپ ًرْن حٿَ٘ٹ أًحٿټٴَ طَٹ حٿٜٚس -
ًٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طزخَٗ حٿڄَأس حٿڄَأس ٳِ حٿؼٌد حٿٌحكي ًٙ 

نظڂ ط٬يًڅ حٿٌنٌد َٗٻخ ٷخٽ ڃ٬خً ّزخَٗ حٿَؿپ حٿَؿپ ٳِ حٿؼٌد حٿٌحكي ٷخٽ ٳٸڀنخ ٿـخرَ أٻ
 حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن ٫ڄًَ رن أرِ ٫ڄًَ  - 
 أهزَنِ ٍؿپ ػٸش ڃن رنِ ٓڀڄش ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿلڂ حٿْٜي كٚٽ ٿڀڄلَځ ڃخ ٿڂ ّٜيه أً ّٜي -
 ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن أرِ رَْ٘ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن  - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ر٬ٞ أىڀو ٳٸخٽ ىپ ٫نيٻڂ ڃن اىحځ ٳٸخٿٌح ٙ اٙ -
 ِٗء ڃن هپ ٳٸخٽ ىڀڄٌح ٳـ٬پ ٤ّٜزٮ رو ًّٸٌٽ ن٬ڂ حٗىحځ حٿوپ.

كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ڃلڄي حرن كيػنخ ٫زي حهلل  - 
 حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ڃخ رْن ڃنزَُ اٿَ كـَطِ ًٍٟش ڃن ٍّخٝ -
 حٿـنش ًاڅ ڃنزَُ ٫ڀَ ط٫َش ڃن ط٩َ حٿـنش.

٬ّنِ حرن ٍحٗي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ڃلڄي - 
 ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٻنخ نْٜذ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃٰخنڄنخ ڃن حٿڄَ٘ٻْن حٕٓٸْش ًح٫ًْٕش -
 ٳْٸٔڄيخ ًٻڀيخ ڃْظش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن أرِ ٓڀڄش ٫ن ڃلڄي  - 
 نټيٍ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=رن حٿڄ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍّظنِ ىهڀض حٿـنش ٳبًح أنخ رخٿَڃ٠ْخء حڃَأس أرِ -
٣ڀلش ًٓڄ٬ض ه٘ٴش أڃخڃِ ٷڀض ڃن ىٌح ّخ ؿزَّپ ٷخٽ ىٌح رٚٽ ٷخٽ ًٍأّض ٷَٜح أرْٞ 

ٳؤن٨َ اٿْو  رٴنخثو ؿخٍّش ٳٸڀض ٿڄن ىٌح حٿٸَٜ ٷخٿض ىٌح ٿ٬ڄَ رن حٿو٤خد ٳخٍىص أڅ أىهڀو
 ٳٌٻَص ٯَْطٺ ٳٸخٽ ٫ڄَ رؤرِ أنض ًأڃِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أ٫ًڀْٺ أٯخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ٷْْ  - 
 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

 ٷخطپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃلخٍد رن هٜٴش ٳـخء ٍؿپ ڃنيڂ ّٸخٽ ٿو ٯٌٍع-
رن حٿلَع كظَ ٷخځ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿْٔٲ ٳٸخٽ ڃن ّڄن٬ٺ ڃنِ ٷخٽ 
حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٔٸ٢ حٿْٔٲ ڃن ّيه ٳؤهٌه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃن ّڄن٬ٺ 
ڃنِ ٷخٽ ٻن ٻوَْ آهٌ ٷخٽ أط٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأنِ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٙ ًٿټن أ٫خىيٹ 

ڀٺ ًٙ أٻٌڅ ڃ٪ ٷٌځ ّٸخطڀٌنٺ ٳوڀَ ٓزْڀو ٳؤطَ ٷٌڃو ٳٸخٽ ؿجظټڂ ڃن ٫ني ٫ڀَ أڅ ٙ أٷخط
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ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿوٌٱ ٳټخڅ هَْ حٿنخّ ٳڀڄخ ك٠َص حٿٜٚس ٛڀَ ٍ
حٿنخّ ٣خثٴظْن ٣خثٴش ربُحء حٿ٬يً ٣ًخثٴش ٛڀٌح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ 

ٌح ٳټخنٌح رڄټخڅ أًٿجٺ حٿٌّن ربُحء ٫يًىڂ ًحنَٜٱ رخٿ٤خثٴش حٿٌّن ڃ٬و ٍٻ٬ظْن ًحنَٜٳ
ڀڂ ٍٻ٬ظْن ٳټخڅ ٿٌَٓٽ حهلل حٿٌّن ربُحء ٫يًىڂ ٳٜڀٌح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٪ ٍٻ٬خص ًٿڀٸٌځ ٍٻ٬ظْن ٍٻ٬ظْن.

رَ٘  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ٬ّنِ حرن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن أرِ - 
 ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٽ أىڀو حٗىحځ ٷخٿٌح ڃخ ٫نينخ اٙ حٿوپ ٷخٽ ٳي٫خ رو -
 ٳـ٬پ ّؤٻپ رو ًّٸٌٽ حٗىحځ حٿوپ ن٬ڂ حٗىحځ حٿوپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ حَٓحثْپ ٫ن ٫ؼڄخڅ ٬ّنِ حرن  - 
 َس ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=حٿڄْٰ

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬َّٝ نٴٔو ٫ڀَ حٿنخّ رخٿڄٌٷٲ ٳْٸٌٽ ىپ ڃن ٍؿپ -
ّلڄڀنِ اٿَ ٷٌڃو ٳبڅ ٷَّ٘خ ٷي ڃن٬ٌنِ أڅ أرڀٮ ٻٚځ ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٳخطخه ٍؿپ ڃن ىڄيحڅ 

ن٬ش ٷخٽ ن٬ڂ ػڂ اڅ حٿَؿپ ٳٸخٽ ڃڄن أنض ٳٸخٽ حٿَؿپ ڃن ىڄيحڅ ٷخٽ ٳيپ ٫ني ٷٌڃٺ ڃن ڃ
آطْٺ ڃن  هِ٘ أڅ ّلٸَه ٷٌڃو ٳؤطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ آطْيڂ ٳؤهزَىڂ ػڂ

 ٫خځ ٷخرپ ٷخٽ ن٬ڂ ٳخن٤ڀٶ ًؿخء ًٳي حٕنٜخٍ ٳِ ٍؿذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلخٍد رن ىػخٍ ٷخٽ  - 

  حٕنٜخٍُ ٷخٽ=ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل
طًِؿض ٳٸخٽ ٿِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ طًِؿض ٷخٽ ٷڀض طًِؿض ػْزخ ٳٸخٽ ڃخٿٺ -

ًٿڀ٬ٌحٍٍ ًٿ٬خريخ ٷخٽ ٬ٗزش ٳٌٻَص ًٿٺ ٿ٬ڄًَ رن ىّنخٍ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ؿخرَح ّٸٌٽ ٷخٽ حٿنزِ 
ى رن ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳيٚ ؿخٍّش ط٫ٚزيخ ًط٫ٚزٺ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ كيػنخىڄخ أٌٓ

 ٫خڃَ ٬ّنِ ٗخًحڅ حٿڄ٬نِ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٷخٽ= - 
ٷخٽ ؿخرَ رن ٫زي حهلل أٍىنخ أڅ نزْ٪ ىًٍنخ ًنظلٌٽ ٷَّزخ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ٚڅ ٿَؿپ ڃن ًٓڀڂ ڃن أؿپ حٿٜٚس ٷخٽ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٳ
 حٕنٜخٍ ىّخٍٻڂ ٳبنيخ طټظذ آػخٍٻڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ حَٓحثْپ ٫ن حرن آلٶ ٫ن ٬ْٓي  - 
 رن أرِ ٻَّذ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

ٍَؿپ ڃنخ ڃؼپ حٿيٍىڂ ٿڂ ّٰٔڀو ٳٸخٽ ًّپ ٿ٬ٸذ - ٍِؿپ  ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ 
 ڃن حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن ٤٫خء ٫ن  - 
 ؿخرَ أڅ ٍؿٚ ىرَ ٫زيح ٿو ٫ًڀْو ىّن ٳزخ٫و حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ىّن ڃٌٙه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿن٠َ رن حٓڄ٬ْپ حٿٸخٙ ًىٌ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حرن أرِ  - 
 ِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=ٿْڀَ ٫ن أرِ حٿ
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّڄٌطن أكيٻڂ اٙ ًىٌ ّلٔن رخهلل حٿ٨ن ٳبڅ ٷٌڃخ ٷي -
أٍىحىڂ ٌٓء ٧نيڂ رخهلل ٫ِ ًؿپ ًًٿټڂ ٧نټڂ حٿٌُ ٧ننظڂ رَرټڂ أٍىحٻڂ ٳؤٛزلظڂ ڃن 

 حٿوخَّٓن.
 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ  - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ٌّد نخّ ڃن أىپ حٿظٌكْي ٳِ حٿنخٍ كظَ ّټٌنٌح كڄڄخ -

ٳْيخ ػڂ طيٍٻيڂ حٿَكڄش ٳْوَؿٌڅ ٳْڀٸٌڅ ٫ڀَ رخد حٿـنش ٳَْٕ ٫ڀْيڂ أىپ حٿـنش حٿڄخء 
 ٳْنزظٌڅ ٻڄخ ّنزض حٿٰؼخء ٳِ كڄخٿش حٿْٔپ ػڂ ّيهڀٌڅ حٿـنش.

 ِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ أّڄخ ڃئڃن ٓززظو أً ٿ٬نظو أً ؿڀيطو ٳخؿ٬ڀيخ ٿو -

 ُٻخس ًأؿَح.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
و ًٓڀڂ ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ حٿڄٌؿزظخڅ ٷخٽ ڃن ڃخص ٙ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

 َّ٘ٹ رخهلل ٫ِ ًؿپ ْٗجخ ىهپ حٿـنش ًڃن ڃخص َّ٘ٹ رخهلل ىهپ حٿنخٍ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
نٔخڅ أً ٣َْ أً ٓز٪ أً ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٯَّ ٯَٓخ ٳؤٻپ ڃنو ا-

 ىحرش ٳيٌ ٿو ٛيٷش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ=ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ حٿڄٌؿزظخڅ ٳٌٻَ حٿليّغ.
ٌحنش ٫ن حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن نزْق كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ - 

 حٿ٬نزَُ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 .حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٤َّٷن أكيٻڂ أىڀو ٿْٚ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڂ رن كْخڅ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃْنخء ٫ن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ=
 رنش ًحٿڄلخٷڀش ًحٿڄوخرَس.نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿڄِح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڂ رن كْخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ٷي هخٿٲ رْن ٣َٳْو.-
 -٫ڄخٍ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫ڄخٍ رن أرِ - 

ٷخٽ ٷظپ أرِ ٌّځ أُكي ًطَٹ كيّٸظْن ًٿْيٌىُ ٫ڀْش طڄَ ًطڄَ حٿْيٌىُ ّٔظ٫ٌذ ڃخ ٳِ 
حٿليّٸظْن ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ ٿٺ أڅ طؤهٌ حٿ٬خځ ر٠٬خ ًطئهَ ر٠٬خ 

ٷخٽ ٳآًنظو ٳـخء  ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ك٠َ حٿـيحى ٳآًنِاٿَ ٷخرپ ٳؤرَ 
حٿنوپ ًٌٍٓٽ حهلل   حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرٌ رټَ ٫ًڄَ ٳـ٬ڀنخ نـي ًّټخٽ ٿو ڃن أٓٴپ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّي٫ٌ رخٿزَٻش كظَ أًٳْنخه ؿڄْ٪ كٸو ڃن أَٰٛ حٿليّٸظْن ٳْڄخ ّلٔذ 
 ٫نو.٫ڄخٍ ػڂ أطْنخىڂ ر٣َذ ًڃخء ٳؤٻڀٌح ًَٗرٌح ػڂ ٷخٽ ىٌح ڃن حٿن٬ْڂ حٿٌُ طٔؤٿٌڅ 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حٿؼٌٍُ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل  - 
 ٷخٽ

أٳخٝ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْو حٿٔټْنش ًأڃَىڂ رخٿٔټْنش ًأڃَىڂ أڅ َّڃٌح -
 رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱ ًأًٟ٪ ٳِ ًحىُ ڃلَٔ. 

رن ؿَّؾ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ح - 
 رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

 ًٙ أىٍُ رټڂ ٍڃَ حٿـڄَس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن أؿڀق ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٽ ٳيٚ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬خث٘ش أىيّظڂ حٿـخٍّش اٿَ رْظيخ ٷخٿض ن٬ڂ ٷخ-

 ر٬ؼظڂ ڃ٬يڂ ڃن ّٰنْيڂ ّٸٌٽ أطْنخٻڂ أطْنخٻڂ ٳلٌْنخ نلْخٻڂ ٳبڅ حٕنٜخٍ ٷٌځ ٳْيڂ ٯِٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿن٠َ رن حٓڄ٬ْپ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن  - 

 أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
س أٳ٠پ ٷخٽ ٣ٌٽ حٿٸنٌص أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿٜٚ-

ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًأُ حٿـيخى أٳ٠پ ٷخٽ ڃن ٫ٸَ ؿٌحىه ًحٍّٶ ىڃو ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ 
حٿيـَس أٳ٠پ ٷخٽ ڃن ىـَ ڃخ ٻَه حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳؤُ حٿڄٔڀڄْن أٳ٠پ ٷخٽ 

ٙ َّ٘ٹ ڃن ٓڀڂ حٿڄٔڀڄٌڅ ڃن ٿٔخنو ًّيه ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳڄخ حٿڄٌؿزظخڅ ٷخٽ ڃن ڃخص 
 رخهلل ْٗجخ ىهپ حٿـنش ًڃن ڃخص َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ىهپ حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ  - 
 رن ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=

يخ أهخه حٿڄٔڀڂ ڃن ٻخنض ٿو أٍٝ ٳڀ٫ٍِْيخ ٳبڅ ٿڂ ّٔظ٤٪ أڅ ٫ٍِّيخ ٫ًـِ ٫نيخ ٳڀْڄنل-
 ًٙ ّئحؿَىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ حرن ٌّٓٲ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٤٫خء رن  - 
 أرِ ٍرخف ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 حٿ٬ڄٍَ ؿخثِس ٕىڀيخ أً ڃَْحع ٕىڀيخ.-
ٓڀْڂ رن كْخڅ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃْنخء ٫ن ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ  - 

 رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀِ ًڃؼڀټڂ ٻڄؼپ ٍؿپ أًٷي نخٍح ٳـ٬پ حٿٴَحٕ -

 ًحٿـنخىد ّٸ٬ن ٳْيخ ًىٌ ٌّرين ٫نيخ ًأنخ آهٌ رلـِٻڂ ٫ن حٿنخٍ ًأنظڂ طٴڀظٌڅ ڃن ّيُ.
 ػنخ أرخڅ حٿ٤٬خٍ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كي - 
ٓؤٿض أرخ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أُ حٿٸَآڅ نِٽ أًٽ ٷخٽ ّخ أّيخ حٿڄيػَ ٷخٽ ٳؤنِ أنزجض أڅ -

أًٽ ٌٍٓس نِٿض حٷَأ رخٓڂ ٍرٺ حٿٌُ هڀٶ ٷخٽ ؿخرَ ٙ أكيػټڂ اٙ ٻڄخ كيػنخ ٌٍٓٽ حهلل 
ٌحٍُ نِٿض ٳخٓظز٤نض حٿٌحىُ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ؿخًٍص ٳِ كَحء ٳڀڄخ ٷ٠ْض ؿ

ڂ أٍ ْٗجخ ٳنٌىّض أ٠ّخ ٳن٨َص ٳنٌىّض ٳن٨َص رْن ّيُ ًهڀٴِ ٫ًن ّڄْنِ ٫ًن ٗڄخٿِ ٳڀ
رْن ّيُ ًهڀٴِ ٫ًن ّڄْنِ ٫ًن ٗڄخٿِ ٳڀڂ أٍ ْٗجخ ٳن٨َص ٳٌٷِ ٳبًح أنخ رو ٷخ٫ي ٫ڀَ 
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٫َٕ رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ ٳـجؼض ڃنو ٳؤطْض ڃنِٽ هيّـش ٳٸڀض ىػًَنِ ًٛزٌح ٫ڀِ ڃخء 
 .رخٍى ٷخٽ ٳنِٿض ٫ڀِ ّخ أّيخ حٿڄيػَ ٷڂ ٳؤنٌٍ ًٍرٺ ٳټزَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ٓي حٿٜن٬خنِ ڃلڄي رن ڃَْٔس كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن  - 
 أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

َ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿڄلخٷڀش ًحٿڄِحرنش ًحٿڄوخرَس ًأڅ ّزخ٩ حٿؼڄَ كظ-
 ٬٤ّڂ اٙ رينخنَْ أً ىٍحىڂ اٙ حٿ٬َحّخ..

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ٓي حٿٜن٬خنِ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن  - 
 ؿخرَ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حرظخ٩ ٬٣خڃخ ٳٚ ّز٬ْو كظَ ّٔظٌٳْو.-
 نخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤ - 
ؿخء أ٫َحرِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزخ٬ّو ٫ڀَ حٗٓٚځ ٳـخء ڃن حٿٰي ڃلڄٌڃخ ٳٸخٽ -

ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٷڀنِ ٳؤرَ ٳـخءه ػٚػش أّخځ ڃظٌحٿْش ٻپ ًٿٺ ّٸٌٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٷڀنِ ٳْؤرَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿڄيّنش ٻخٿټَْ طنٴِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ًٿَ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ 

 هزؼيخ ًطنٜ٪ ٣ْزيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 حٿټخٳَ ّؤٻپ ٳِ ٓز٬ش أڃ٬خء ًحٿڄئڃن ّؤٻپ ٳِ ڃ٬ِ ًحكي.-
 ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ى٫ِ أكيٻڂ ٳڀْـذ ٳبڅ ٗخء ٬٣ڂ ًاڅ ٗخء طَٹ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ حٿلٔن ٬ّنِ حرن ٛخٿق ٫ن أرِ  - 

 حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّز٬ْن كخَٟ ٿزخى ى٫ٌح حٿنخّ َُّٵ حهلل ر٠٬يڂ ڃن ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-

 ر٬ٞ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ َّٗٺ ٫ن ح٬ٕٗغ ٬ّنِ حرن ٌٓحٍ ٫ن  - 

 حٿلٔن ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّيهپ ڃٔـينخ ىٌح ر٬ي ٫خڃنخ ىٌح ڃَ٘ٹ اٙ أىپ -

 حٿ٬يي ًهيڃيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ َّٗٺ ٫ن حٿڄَْٰس ٫ن ٫خڃَ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٫زي حهلل ٷخٽ=
حٗظٍَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنِ ر٬َْح ٫ڀَ أڅ ّٴٸَنِ ٧يَه ٓٴَس أً ٓٴَُ ًٿٺ ػڂ -

 أ٤٫خنِ حٿز٬َْ ًحٿؼڄن.
ِ حرن ٫ْْنش ٫ن ٫ڄًَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٬ّن - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس ٷخٽ ًَّڅ أنيخ ٯًِس رنِ حٿڄ٤ٜڀٶ -

ٳټٔ٪ ٍؿپ ڃن حٿڄيخؿَّن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٳٸخٽ حٕنٜخٍُ ّخ ٿٖنٜخٍ ًٷخٽ حٿڄيخؿَُ 
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ڃخ رخٽ ى٫ٌٍ حٿـخىڀْش ٳٸْپ ٍؿپ ّخ ٿڀڄيخؿَّن ٳٔڄ٪ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫ٌىخ ٳبنيخ ڃنظنش  ڃن حٕنٜخٍ ٳٸخٽڃن حٿڄيخؿَّن ٻٔ٪ ٍؿٚ 

ٷخٽ ؿخرَ ًٻخڅ حٿڄيخؿًَڅ كْن ٷيڃٌح حٿڄيّنش أٷپ ڃن حٕنٜخٍ ػڂ اڅ حٿڄيخؿَّن ٻؼًَح ٳزڀٮ 
ْوَؿن ح٫ِٕ ڃنيخ حًٕٽ ًٿٺ ٫زي حهلل رن أرِ ٳٸخٽ ٳ٬ڀٌىخ ًحهلل ٿجن ٍؿ٬نخ اٿَ حٿڄيّنش ٿ

ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ى٫نِ أَٟد ٫نٶ ىٌح ٳٔڄ٪ ًٿٺ ٫ڄَ ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
حٿڄنخٳٶ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٫ڄَ ى٫و ٙ ّظليع حٿنخّ أڅ ڃلڄيح ّٸظپ 

 أٛلخرو.
ؿخرَ أڅ حٿنزِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ رڀ٬ٶ حٕٛخر٪ ًحٿٜلٴش ًٷخٽ=
 ٙ ّيٍُ أكيٻڂ ٳِ أُ ًٿٺ حٿزَٻش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٸي أهخٱ ڃخ رْن ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن أهخٱ أىپ حٿڄيّنش ٳ-

 ؿنزِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ِّّي رن ٤٫خء ٫ن أرِ حٓلٶ ٫ن ٬ْٓي رن  - 

 أرِ ٻَد ٫ًزي حهلل رن ڃَػي ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًّپ ٿڀ٬َحٷْذ ڃن حٿنخٍ.-
يػنخ أرٌ أًّْ كيػنخ َٗكزْپ رن ٬ٓي حٕنٜخٍُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ك - 

 ڃٌٿَ رنِ ه٤ڄش ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٕڅ ّټٲ أكيٻڂ ّيه ٫ن حٿلَٜ هَْ ٿو ڃن ڃخثش نخٷش ٻڀيخ ٌٓى حٿليٷش ٳبڅ ٯڀذ أكيٻڂ -

 حٿ٤ْ٘خڅ ٳڀْڄٔق ڃٔلش ًحكيس.
زؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن َٗكزْپ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن أن - 

 حهلل ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕڅ ّڄٔٺ أكيٻڂ ّيه ٫ن حٿلَٜ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل
ٳَىه ٫ڀْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخرظخ٫و ڃنو ن٬ْڂ أڅ ٍؿٚ أ٫ظٶ ٫زيح ٿو ٿْْ ٿو ٯَْه -

 رن حٿنلخځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀڄش ٫ن  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ڃٔـي ٬ّنِ حٕكِحد ٳٌٟ٪ ٍىحءه ًٷخځ ًٍٳ٪ ّيّو ڃيح -

 ٜپ ٷخٽ ػڂ ؿخء ًى٫خ ٫ڀْيڂ ًٛڀَ.ّي٫ٌ ٫ڀْيڂ ًٿڂ ّ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن حْٕٗذ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن  - 

 أرِ ٓڀڄش أڅ ؿخرَ رن ٫زي حهلل أهزَه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ٷ٠َ ٳِ حٿ٬ڄٍَ أنيخ ٿڄن ًىزض ٿو.-



  

 

 

Page 559 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

رن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ح - 
 حٿ٤ٌحٱ رخٿټ٬زش ٳٸخٽ=

ٻنخ ن٤ٌٱ ٳنڄٔق حٿَٻن حٿٴخطلش ًحٿوخطڄش ًٿڂ نټن ن٤ٌٱ ر٬ي ٛٚس حٿٜزق كظَ ط٤ڀ٪ -
حٿ٘ڄْ ًٙ ر٬ي حٿ٬َٜ كظَ طَٰد ًٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ط٤ڀ٪ 

 حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٷَنِ حٿ٤ْ٘خڅ.
كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش أنزؤنخ أرٌ حٿِرَْ ٷخٽ ًأهزَنِ  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ؿخرَ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=
ڃؼپ حٿڄيّنش ٻخٿټَْ ًكَځ ارَحىْڂ ڃټش ًأنخ أكَځ حٿڄيّنش ًىِ ٻڄټش كَحځ ڃخ رْن كَطْيخ -

ريخ اڅ ٗخء حهلل حٿ٤خ٫ٌڅ ًكڄخىخ ٻڀيخ ٙ ّٸ٤٪ ڃنيخ ٗـَس اٙ أڅ ٬ّڀٲ ٍؿپ ڃنيخ ًٙ ّٸَ
ًٙ حٿيؿخٽ ًحٿڄٚثټش ّلٌَٓنيخ ٫ڀَ أنٸخريخ ًأرٌحريخ ٷخٽ ًانِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًٙ ّلپ ٕكي ّلڄپ ٳْيخ ٓٚكخ ٿٸظخٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ًڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٙ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ  - 

 حٿِرَْ ٷخٽ=
نو ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍٷِ ڃن خٿض ؿخرَح ٫ن حٿَٷْش ٳٸخٽ أهزَنِ هخٿِ أكي حٕنٜخٍ أٓ-

 .حٿ٬ٸَد ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٓظ٤خ٩ ڃنټڂ أڅ ّنٴ٪ أهخه رِ٘ء ٳڀْٴ٬پ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ  - 

٫َ ٙڃَأس رخٿڄيّنش ٿيٯظيخ كْش ٿَْٷْيخ ٳؤهزَ رٌٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڄًَ حرن كِځ ى
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي٫خه ٳٸخٽ ٫ڄًَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ طِؿَ ٫ن حٿَٷَ ٳٸخٽ حٷَأىخ ٫ڀِ ٳٸَحىخ 

 ٫ڀْو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ رؤّ انڄخ ىِ ڃٌحػْٶ ٳخٍٵ ريخ.
كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ كيػنِ ؿخرَ أنو  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن - 

 ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=
ٙ ّيهپ أكيٻڂ حٿـنش ٫ڄڀو ًٙ ّنـْو ٫ڄڀو ڃن حٿنخٍ ٷْپ ًٙ أنض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ًٙ أنخ -

 اٙ رَكڄش حهلل ٫ِ ًؿپ.
خ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػن - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
اًح أٻپ أكيٻڂ ٳٔٸ٤ض ٿٸڄظو ٳڀْڄ٢ ڃخ أٍحرو ڃنيخ ػڂ ٿ٬٤ْڄيخ ًٙ ٳْي٫يخ ٿڀ٤ْ٘خڅ ًٙ -

ّڄٔق أكيٻڂ ّيه رخٿڄنيّپ كظَ ّڀ٬ٶ ّيه ٳبڅ حٿَؿپ ٙ ّيٍُ ٳِ أُ ٬٣خڃو ّزخٍٹ ٿو ٳبڅ 
 ني ٬٣خڃو.حٿ٤ْ٘خڅ َّٛي حرن آىځ ٫ني ٻپ ِٗء كظَ ٫

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ  - 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 حؿظنزٌح حٿټزخثَ ًٓيىًح ًأرًَ٘ح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أنو  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ ٫ن حٿوَٙ ًٷخٽ=ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل 
 أٍأّظڂ اڅ ىڀٺ حٿظڄَ أّلذ أكيٻڂ أڅ ّؤٻپ ڃخٽ أهْو رخٿزخ٣پ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أنو  - 
 ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=

 حٿ٬زي ڃ٪ ڃن أكذ.-
يػنِ أرِ كيػنخ آلٶ حرن ٫َْٔ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَص أڅ أٷخطپ حٿنخّ كظَ ّٸٌٿٌح ٙ اٿو اٙ حهلل ٳبًح -

 ٷخٿٌىخ ٫ٜڄٌح ڃنِ ىڃخثيڂ ًأڃٌحٿيڂ اٙ رلٸيخ ًكٔخريڂ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ًكيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ ٫ن كيػنخ  - 

 ٫زي حٿَكڄن رن ٤٫خء ٫ن حرنِ ؿخرَ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍأٍ حٿڄليع حٿڄليع ّظڀٴض ٳيِ أڃخنش.-
ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ ٫ن ؿ٬ٴَ ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍڃپ ػٚػش أ٣ٌحٱ ڃن حٿلـَ اٿَ حٿلـَ ًٛڀَ ٍٻ٬ظْن ػڂ -

٫خى اٿَ حٿلـَ ػڂ ًىذ اٿَ ُڃِځ ٳَ٘د ڃنيخ ًٛذ ٫ڀَ ٍأٓو ػڂ ٍؿ٪ ٳخٓظڀڂ حٿَٻن ػڂ 
 ٍؿ٪ اٿَ حٿٜٴخ ٳٸخٽ حريإًح رڄخ ريأ حهلل ٫ِ ًؿپ رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن رن حٿڄؼنَ ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ حٿڀْغ رن ٬ٓي ٫ن  - 
 أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

أٷزڀنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃيڀْن رخٿلؾ ڃٴَىح ٳؤٷزڀض ٫خث٘ش ڃيڀش ر٬ڄَس -
ًحٿڄًَس ًأڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل  كظَ اًح ٻخنض رَٔٱ ٫َٻض كظَ اًح ٷيڃنخ ٣ٴنخ رخٿټ٬زش ًحٿٜٴخ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّلپ ڃنخ ڃن ٿڂ ّټن ڃ٬و ىيُ ٷخٽ ٳٸڀنخ كپ ڃخًح ٷخٽ حٿلپ ٻڀو 
ء ًط٤ْزنخ رخٿ٤ْذ ًٿْْ رْننخ ًرْن ٫َٳش اٙ أٍر٪ ٿْخٽ ػڂ أىڀڀنخ ٌّځ حٿظًَّش ػڂ ٳٌحٷ٬نخ حٿنٔخ

ٗؤنٺ ٷخٿض ٗؤنِ أنِ  ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٌؿيىخ طزټِ ٷخٽ ڃخ
ًٿڂ أ٣ٲ رخٿزْض ًحٿنخّ ٌّىزٌڅ اٿَ حٿلؾ حٓڅ ٷخٽ ٳبڅ  ك٠ض ًٷي كپ حٿنخّ ًٿڂ أكڀپ

ىٌح أڃَ ٻظزو حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ رنخص آىځ ٳخٯظٔڀِ ػڂ أىڀِ رخٿلؾ ٳٴ٬ڀض ًًٷٴض حٿڄٌحٷٲ 
ٻڀيخ كظَ اًح ٣يَص ٣خٳض رخٿټ٬زش ًرخٿٜٴخ ًحٿڄًَس ػڂ ٷخٽ ٷي كڀڀض ڃن كـٺ ٫ًڄَطٺ 

أ٣ٲ رخٿزْض كظَ كــض ٷخٽ ٳخًىذ ٬خ ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أؿي ٳِ نٴِٔ أنِ ٿڂ ؿڄْ
 .ريخ ّخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَ ٳخ٫ڄَىخ ڃن حٿظن٬ْڂ ًًٿٺ ٿْڀش حٿلٜزش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ حرن ىحًى ًف حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 
 ٷخٽ=

و ًٓڀڂ ڃؼپ حٿڄئڃن ڃؼپ حٿٔنزڀش ڃَس طٔظٸْڂ ًڃَس طڄْپ ًط٬ظيٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-
 ًڃؼپ حٿټخٳَ ڃؼپ حٍُٕس ڃٔظٸْڄش ٙ ٬َّ٘ ريخ كظَ طوَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ حٿڄٴ٠پ ٫ن هخٿي رن ِّّي أنو  - 
٫زي حهلل  ٓڄ٪ ٤٫خء أڅ حرن حٿِرَْ رخ٩ طڄَ أٍٝ ٿو ػٚع ٓنْن ٳٔڄ٪ رٌٿٺ ؿخرَ رن

 حٕنٜخٍُ ٳوَؽ اٿَ حٿڄٔـي ٳِ نخّ ٳٸخٽ=
 ٳِ حٿڄٔـي ڃن٬نخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نزْ٪ حٿؼڄَس كظَ ط٤ْذ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 
 حٿِنخى ٫ن ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخڃَأس ٷي َٓٷض ٳ٬خًص رَرْذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أطَ ح-
ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحهلل ٿٌ ٻخنض ٳخ٣ڄش ٿٸ٬٤ض ّيىخ ٳٸ٬٤يخ ٷخٽ حرن أرِ 
حٿِنخى ًٻخڅ ٍرْذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڀڄش رن أرِ ٓڀڄش ٫ًڄَ رن أرِ ٓڀڄش ٳ٬خًص 

 رؤكيىڄخ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿِنخى ٫ن كي - 

 ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ أڅ ّزخَٗ حٿَؿپ حٿَؿپ ٳِ ػٌد ًحكي -

أىڀو ٳبڅ ًٿٺ َّى ًحٿڄَأس حٿڄَأس ٳِ ػٌد ًحكي ًٷخٽ اًح أ٫ـزض أكيٻڂ حٿڄَأس ٳڀْٸ٪ ٫ڀَ 
 ڃن نٴٔو ًٷخٽ ؿخرَ نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٤ًَٵ اًح ؿجنخ ڃن حٿٔٴَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ حٿڄيحثنِ أنزؤنخ ًٍٷخء ٫ن  - 
 ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيهڀنخ ٫ڀْو ٳوَؽ اٿْنخ أً ًؿينخه ٳِ كـَطو  ًػْض ٍؿپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-
ؿخٿٔخ رْن ّيُ ٯَٳش ٳٜڀَ ؿخٿٔخ ًٷڄنخ هڀٴو ٳٜڀْنخ ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿٜٚس ٷخٽ اًح ٛڀْض 

ؿخٿٔخ ٳٜڀٌح ؿڀٌٓخ ًاًح ٛڀْض ٷخثڄخ ٳٜڀٌح ٷْخڃخ ًٙ طٸٌڃٌح ٻڄخ طٸٌځ ٳخٍّ ٿـزخرَطيخ أً 
 ٿڄڀٌٻيخ.

كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
 ٷخٽ=

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ حٍٕٝ حٿز٠ْخء حٿٔنظْن ًحٿؼٚػش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ ًّلَْ رن آىځ ٷخٙ كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ  - 

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ڀڂ ڃن ٿڂ ّـي ن٬ڀْن ٳڀْڀزْ هٴْن ًڃن ٿڂ ّـي اُحٍ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

 ٳڀْڀزْ َٓحًّپ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حنظيذ نيزش ٳڀْْ ڃنخ ٷخٽ أرِ كيػنخه ّلَْ رن آىځ -

 ًأرٌ حٿن٠َ أ٠ّخ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٷخٽ=
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ حٿؼڄَ كظَ ٤ّْذ ٷخٽ أرِ كيػنخه أرٌ حٿن٠َ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ=
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٯڀٸٌح حٕرٌحد ًأًٻئًح حٕٓٸْش ًهڄًَح حٓنْش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-

ًأ٣ٴئًح حٿَٔؽ ٳبڅ حٿ٤ْ٘خڅ ٙ ّٴظق ٯڀٸخ ًٙ ّلپ ًٻخء ًٙ ّټ٘ٲ انخء ًاڅ حٿٴٌّٔٸش 
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ط٠َځ ٫ڀَ أىپ حٿزْض ًٙ طَٓڀٌح ڃٌحْٗټڂ ًٛزْخنټڂ اًح ٯخرض حٿ٘ڄْ كظَ طٌىذ ٳلڄش 
 .َ طٌىذ ٳلڄش حٿ٬٘خء٬غ اًح ٯخرض حٿ٘ڄْ كظحٿ٬٘خء ٳبڅ حٿْ٘خ٣ْن طز

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ كيػنخ ٫زي حهلل حرن حٿڄزخٍٹ كيػنخ ٫ڄَ رن  - 
 ٓڀڄش كيػنخ حرن أرِ ِّّي كيػنِ أرِ ٷخٽ=

ٷخٽ ٿِ ؿخرَ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرِ طَٹ ىّنخ ٿْيٌى ٳٸخٽ ٓآطْٺ ٌّځ حٿٔزض اڅ ٗخء حهلل -
حى حٿنوپ ٳڀڄخ ٻخڅ ٛزْلش ٌّځ حٿٔزض ؿخءنِ ٌٍٓٽ حهلل ًًٿٺ ٳِ ُڃن حٿظڄَ ڃ٪ حٓظـي

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ىهپ ٫ڀِ ٳِ ڃخء ٿِ ىنخ اٿَ حٿَرْ٪ ٳظٌٟؤ ػڂ ٷخځ اٿَ حٿڄٔـي 
ىنٌص رو اٿَ هْڄش ٿِ ٳز٤ٔض ٿو رـخىح ڃن ٬َٗ ٣ًَكض هيّش ڃن ٷظذ  ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن ػڂ

كظَ ٣ڀ٪ أرٌ رټَ ًٻؤنو ن٨َ اٿَ ڃخ  ڃن ٬َٗ كٌ٘ىخ ڃن ٿْٲ ٳخطټؤ ٫ڀْيخ ٳڀڂ أٿزغ اٙ ٷڀْٚ
ڄپ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظٌٟؤ ًٛڀَ ٍٻ٬ظْن ٳڀڂ أٿزغ اٙ ٷڀْٚ كظَ ؿخء ٫ڄَ ٫

ٳظٌٟؤ ًٛڀَ ٍٻ٬ظْن ٻؤنو ن٨َ اٿَ ٛخكزْو ٳيهٚ ٳـڀْ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٫ني 
 ٍأٓو ٫ًڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٫ني ٍؿڀْو.

٫ڀِ رن آلٶ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ًظخد أهزَنخ ٫زي حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
 أنزؤنخ ٫ڄَ رن ٓڀڄش رن أرِ ِّّي حٿڄيّنِ كيػنِ أرِ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ حٓظ٘يي أرِ رؤكي ٳؤٍٓڀننِ أهٌحطِ اٿْو رنخٟق ٿين ٳٸڀن -
حڅ ٿِ ٳزڀٮ حًىذ ٳخكظڄپ أرخٹ ٫ڀَ ىٌح حٿـڄپ ٳخىٳنو ٳِ ڃٸزَس رنِ ٓڀڄش ٷخٽ ٳـجظو ًأ٫ٌ

ًٿٺ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ؿخٿْ رؤكي ٳي٫خنِ ًٷخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٙ ّيٳن 
 اٙ ڃ٪ أهٌطو ٳيٳن ڃ٪ أٛلخرو رؤكي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿِنخى ٫ن  - 
 ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

ٿ٬زخّ آهٌ رْي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ح-
ٌّحػٸنخ ٳڀڄخ ٳَٯنخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌص ًأ٤٫ْض ٷخٽ ٳٔؤٿض ؿخرَح 

ٌّڃجٌ ٻْٲ رخ٬ّظڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ڀَ حٿڄٌص ٷخٽ ٙ ًٿټن رخ٬ّنخه ٫ڀَ أڅ 
رن حٿو٤خد كظَ رخ٬ّنخه ٷڀض ٻڂ  ض ٌّځ حٿ٘ـَس ٷخٽ ٻنض آهٌ رْي ٫ڄَأٳَأّ ٙ نٴَ ٷڀض ٿو

ٻنظڂ ٷخٽ ٻنخ أٍر٪ ٫َ٘ ڃخثش ٳزخ٬ّنخه ٻڀنخ اٙ حٿـي رن ٷْْ حهظزؤ طلض ر٤ن ر٬َْ ًنلَنخ 
 ٌّڃجٌ ٓز٬ْن ڃن حٿزيڅ ٿټپ ٓز٬ش ؿًٍِ.

ن ٫ٸزش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃٌَٓ ر - 
 ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٿٔڀڄِ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 اًح ٻخڅ أكيٻڂ ّٜڀِ ٳٚ ّزٜٶ أڃخڃو ًٙ ٫ن ّڄْنو ًٿْزٜٶ ٫ن ّٔخٍه أً طلض ٷيڃْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃٌَٓ رن ٫ٸزش  - 

 ن ؿخرَ ٷخٽ=٫ن أرِ حٿِرَْ ٫
ٻخڅ ٳِ حٿټ٬زش ٌٍٛ ٳؤڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڄَ رن حٿو٤خد أڅ ّڄلٌىخ ٳزپ -

 ٫ڄَ ػٌرخ ًڃلخىخ رو ٳيهڀيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ٳْيخ ڃنيخ ِٗء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ كيػنِ ح٫ٕڄٖ  - 

 ْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=٫ن أرِ ٓٴ



  

 

 

Page 563 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

 .ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿن ّيهپ حٿنخٍ ٍؿپ ٗيي ريٍح ًحٿليّزْشٷخٽ ٍٓ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڄَ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ى٘خځ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿلٔن ٌّٻَ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ًانِ حٓظوزؤص ى٫ٌطِ ٗٴخ٫ش  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿټپ نزِ ى٫ٌس ٳي٫خ ريخ-

 ٕڃظِ ٌّځ حٿٸْخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنِ أرٌ  - 

 حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 انڄخ حٿْٜخځ ؿنش ّٔظـن ريخ حٿ٬زي ڃن حٿنخٍ ىٌ ٿِ ًأنخ أؿُِ رو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٫خٛڂ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن حٿ٬٘زِ  - 

 أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أ٣خٽ أكيٻڂ حٿْٰزش ٳٚ ٤َّٷن أىڀو ٿْٚ.-
رن ٓڀڄش رن أرِ ِّّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد كيػنخ ٫زي حهلل أهزَنِ ٫ڄَ  - 

 ٷخٽ=
ٷخٽ ٿِ ؿخرَ ىهپ ٫ڀِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬ڄيص اٿَ ٫نِ ًٕرليخ ٳؼٰض -

ٳٔڄ٪ ػٌٰطيخ ٳٸخٽ ّخ ؿخرَ ٙ طٸ٤٪ ىٍح ًٙ نٔٚ ٳٸخٽ ّخ نزِ حهلل انڄخ ىِ ٫ظٌىس ٫ڀٴظيخ حٿزڀق 
 ًحٿ٣َزش كظَ ٓڄنض.

حٿڄڀٺ كيػنخ ُىَْ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي  - 
 ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

ٻخڅ ٕرِ ٬ْٗذ ٯٚځ ٿلخځ ٳڀڄخ ٍأٍ ڃخ رٌَٓٽ حهلل ڃن حٿـيي أڃَ ٯٚڃو أڅ ّـ٬پ ٿو -
٬٣خڃخ ّټٴِ هڄٔش ٳؤٍٓپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حثظنخ هخڃْ هڄٔش ٳٸخځ 

نظيْنخ اٿَ رخرو ٷخٽ انٺ أٍٓڀض اٿِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحطز٬و ٍؿپ ٳڀڄخ ح
آطْٺ هخڃْ هڄٔش ًاڅ ىٌح ٷي حطز٬نخ ٳبڅ أًنض ٿو ىهپ ًاٙ ٍؿ٪ ٷخٽ ٳبنِ ٷي أًنض ٿو ّخ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٳيهپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  - 

 و ًٓڀڂ نلٌه.ًحثپ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ حٿو٤خد رن حٿٸخٓڂ ٫ن هْٜٲ  - 

 ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٓظٸَص حٿن٤ٴش ٳِ حٿَكڂ أٍر٬ْن ٌّڃخ أً أٍر٬ْن -

ْٸٌٽ ّخ ٍد ڃخ أؿڀو ٳْٸخٽ ٿو ٳْٸٌٽ ّخ ٿْڀش ر٬غ اٿْيخ ڃڀټخ ٳْٸٌٽ ّخ ٍد ڃخ ٍُٷو ٳْٸخٽ ٿو ٳ
 ٍد ًٻَ أً أنؼَ ٳ٬ْڀڂ ٳْٸٌٽ ّخ ٍد ٗٸِ أً ٬ْٓي ٳ٬ْڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي  - 
 حٿټَّڂ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

 .ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڄَس ٳِ ٍڃ٠خڅ ط٬يٽ كـش-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ٫زْي حهلل ٫ن ٫زي حٿټَّڂ ٫ن  - 

 ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس ٳِ ڃٔـيُ ىٌح أٳ٠پ ڃن أٿٲ ٛٚس ٳْڄخ ٌٓحه -
 س ٳْڄخ ٌٓحه.اٙ حٿڄٔـي حٿلَحځ ًٛٚس ٳِ حٿڄٔـي حٿلَحځ أٳ٠پ ڃن ڃخثش أٿٲ ٛٚ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 
 ٷخٽ=

ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿٰخث٢ ٳي٫ٌنخه اٿَ ٫ـٌس رْن أّيّنخ ٫ڀَ طَّ -
 ٳؤٻپ ڃنيخ ًٿڂ ّټن طٌٟؤ ٷزپ أڅ ّؤٻپ ڃنيخ.

خ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ هخٿي رن كڄْي ح٫َٕؽ ٫ن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
 رن حٿڄنټيٍ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن نٸَأ حٿٸَآڅ ًٳْنخ حٿ٬ـڄِ ًح٫َٕحرِ ٷخٽ -
 ٳخٓظڄ٪ ٳٸخٽ حٷَإح ٳټپ كٔن ًْٓؤطِ ٷٌځ ّٸْڄٌنو ٻڄخ ّٸخځ حٿٸيف ّظ٬ـڀٌنو ًٙ ّظؤؿڀٌنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ حٿَرْ٪ ٬ّنِ حرن ٛزْق ٫ن أرِ  - 
 حٿِرَْ حٿڄټِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيخنخ ٫ن أٻپ حٿټَحع ًحٿزٜپ ٷخٽ حٿَرْ٪ ٳٔؤٿض ٤٫خء -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫نو.٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ كيػنِ ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ؿ٬ٴَ ٫ن أرْو ٫ن ؿخرَ  - 
 رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٍڃپ ڃن حٿلـَ كظَ ٫خى اٿْو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس - 

 ٫ن حرن ؿَّؾ ٫ن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو=
 ٷي أهٌص ؿڄڀٺ رؤٍر٬ش حٿينخنَْ ًٿٺ ٧يَه اٿَ حٿڄيّنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي كيػنخ أرٌ هخٿي حٕكڄَ ٫ن ڃـخٿي ٫ن  - 

 حٿ٬٘زِ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ًٓڀڂ ٳو٢ ه٤خ ىټٌح أڃخڃو ٳٸخٽ ىٌح ٓزْپ حهلل ٫ِ  ٻنخ ؿڀٌٓخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

ًؿپ ًه٤ْن ٫ن ّڄْنو ًه٤ْن ٫ن ٗڄخٿو ٷخٽ ىٌه ٓزْپ حٿ٤ْ٘خڅ ػڂ ًٟ٪ ّيه ٳِ حٿو٢ 
حٌٕٓى ػڂ طٚ ىٌه حّٓش= ًاڅ ىٌح َٛح٣ِ ڃٔظٸْڄخ ٳخطز٬ٌه ًٙ طظز٬ٌح حٿٔزپ ٳظٴَٵ رټڂ ٫ن 

 .رو ٿ٬ڀټڂ طظٸٌڅ ٓزْڀو ًٿټڂ ًٛخٻڂ
كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنزؤنخ ڃن ٫زي حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 رن ڃلڄي كيػنخ كٴٚ ٫ن ڃـخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
 نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نيهپ ٫ڀَ حٿڄْٰزخص.-
٫ن ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن رټَْ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ  - 

 ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخڅ َّٗټخ ٳِ ٍر٬ش أً نوپ ٳڀْْ ٿو أڅ ّزْ٪ كظَ -

 ّئًڅ َّٗټو ٳبڅ ٍِٟ أهٌ ًاڅ ٻَه طَٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن رټَْ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ=
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ڂ ٳِ ٓٴَ ٳڄ٤َنخ ٳٸخٽ ڃن ٗخء ڃنټڂ ٳڀْٜپ ٳِ هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
 ٍكڀو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن نزْق  - 
 حٿ٬نُِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڄيّنش اٿَ حٿڄَ٘ٻْن ٿْٸخطڀيڂ ًٷخٽ أرِ ٫زي حهلل -
 ٫ڀْٺ أڅ طټٌڅ ٳِ ن٨خٍُ أىپ حٿڄيّنش كظَ ط٬ڀڂ اٿَ ڃخ َّْٜ أڃَنخ ٳبنِ ًحهلل ّخ ؿخرَ ٙ

ٿٌٙ أنِ أطَٹ رنخص ٿِ ر٬يُ ٕكززض أڅ طٸظپ رْن ّيُ ٷخٽ ٳزْنڄخ أنخ ٳِ حٿن٨خٍّن اًح 
ظِ رؤرِ ًهخٿِ ٫خىٿظيڄخ ٫ڀَ نخٟق ٳيهڀض ريڄخ حٿڄيّنش ٿظيٳنيڄخ ٳِ ڃٸخرَنخ اً ؿخءص ٫ڄ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَٻڂ أڅ طَؿ٬ٌح رخٿٸظڀَ ٳظيٳنٌىخ ٳِ  حٿنزِ ٛڀَ ٿلٶ ٍؿپ ّنخىُ أٙ اڅ
ڃٜخ٫ٍيخ كْغ ٷظڀض ٳَؿ٬نخ ريڄخ ٳيٳنخىڄخ كْغ ٷظٚ ٳزْنڄخ أنخ ٳِ هٚٳش ڃ٬خًّش رن أرِ 
ٓٴْخڅ اً ؿخءنِ ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًحهلل ٿٸي أنخٍ أرخٹ ٫ڄپ ڃ٬خًّش ٳزيأ ٳوَؽ 

ُ ىٳنظو ٿڂ ّظَْٰ اٙ ڃخ ٿڂ ّي٩ حٿٸظپ أً حٿٸظْپ ٳٌحٍّظو حٿنلٌ حٿٌ ٣خثٴش ڃنو ٳؤطْظو ٳٌؿيطو ٫ڀَ
ٷخٽ ًطَٹ أرِ ٫ڀْنخ ىّنخ ڃن حٿظڄَ ٳخٗظي ٫ڀَ ر٠٬و ٯَڃخثو ٳِ حٿظٸخِٟ ٳؤطْض نزِ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ نزِ حهلل اڅ أرِ أْٛذ ٌّځ ٻٌح ًٻٌح ًطَٹ ٫ڀِ ىّنخ ڃن حٿظڄَ 
أڅ ط٬ْننِ ٫ڀْو ٿ٬ڀو أڅ ّن٨َنِ ٣خثٴش ڃن  ظٸخِٟ ٳؤكذًحٗظي ٫ڀِ ر٬ٞ ٯَڃخثو ٳِ حٿ

طڄَس اٿَ ىٌح حٿَٜحځ حٿڄٸزپ ٳٸخٽ ن٬ڂ آطْٺ اڅ ٗخء حهلل ٷَّزخ ڃن ٢ًٓ حٿنيخٍ ًؿخء ڃ٬و 
كٌحٍّو ػڂ حٓظؤًڅ ًىهپ ٳٸڀض ٕڃَأطِ اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخءنِ حٿٌْځ ٢ًٓ 

ٳِ رْظِ رِ٘ء ًٙ طټڀڄْو ٳيهپ ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنيخٍ ٳٚ أٍّظٺ ًٙ طئًُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
ٳٴَٗض ٿو ٳَحٗخ ًًٓخىس ٳٌٟ٪ ٍأٓو ٳنخځ ٷخٽ ًٷڀض ٿڄٌٿَ ٿِ حًرق ىٌه حٿ٬نخٵ ًىِ ىحؿن 

ٓڄْنو ًحٿٌكخ ًحٿ٬ـپ أٳَ٭ ڃنيخ ٷزپ أڅ ّٔظْٸ٦ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ڃ٬ٺ 
٫ڀْو ًٓڀڂ اًح   ٛڀَ حهللٳڀڂ نِٽ ٳْيخ كظَ ٳَٯنخ ڃنيخ ًىٌ نخثڂ ٳٸڀض ٿو اڅ ٌٍٓٽ حهلل

حٓظْٸ٦ ّي٫ٌ رخٿ٤يٌٍ ًانِ أهخٱ اًح ٳَ٭ أڅ ّٸٌځ ٳٚ ّٴَٯن ڃن ًٌٟثو كظَ ط٠٪ 
حٿ٬نخٵ رْن ّيّو ٳڀڄخ ٷخځ ٷخٽ ّخ ؿخرَح حثظنِ ر٤يٌٍ ٳڀڂ ّٴَ٭ ڃن ٣يٌٍه كظَ ٬ًٟض 
ْو حٿ٬نخٵ ٫نيه ٳن٨َ اٿِ ٳٸخٽ ٻؤنٺ ٷي ٫ڀڄض كزنخ ٿڀلڂ حى٩ ٿِ أرخ رټَ ٷخٽ ػڂ ى٫خ كٌحٍّ

٬و ٳيهڀٌح ٳ٠َد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه ًٷخٽ رٔڂ حهلل ٻڀٌ ٳؤٻڀٌح كظَ حٿٌّن ڃ
ٗز٬ٌح ًٳ٠پ ٿلڂ ڃنيخ ٻؼَْ ٷخٽ ًحهلل اڅ ڃـڀْ رنِ ٓڀڄش ٿْن٨ًَڅ اٿْو ًىٌ أكذ اٿْيڂ 
ڃن أ٫ْنيڂ ڃخ ّٸَرو ٍؿپ ڃنيڂ ڃوخٳش أڅ ّئًًه ٳڀڄخ ٳَ٭ ٷخځ ًٷخځ أٛلخرو ٳوَؿٌح رْن 

َُ ٿڀڄٚثټش ًحطز٬ظيڂ كظَ رڀٌٰح أٓټٴش حٿزخد ٷخٽ ًأهَؿض ّٸٌٽ هڀٌ ٧يّيّو ًٻخڅ 
حڃَأطِ ٛيٍىخ ًٻخنض ڃٔظظَس رٔٸْٲ ٳِ حٿزْض ٷخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛپ ٫ڀِ ٫ًڀَ ًُؿِ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْٺ ٳٸخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْٺ ٫ًڀَ ًُؿٺ ػڂ ٷخٽ حى٩ ٿِ ٳٚنخ حٿَّٰڄِ حٿٌُ حٗظي 
رَ رن ٫زي حهلل ٬ّنِ اٿَ حٿڄَْٔس ٣خثٴش ڃن ىّنٺ ٫ڀِ ٳِ حٿ٤ڀذ ٷخٽ ٳـخء ٳٸخٽ أَّٔ ؿخ

حٿٌُ ٫ڀَ أرْو اٿَ ىٌح حٿَٜحځ حٿڄٸزپ ٷخٽ ڃخ أنخ رٴخ٫پ ًح٫ظپ ًٷخٽ انڄخ ىٌ ڃخٽ ّظخڃَ ٳٸخٽ 
حهلل ٷخٽ ِٻپ ٿو ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٌٓٱ ٌّٳْو ٳن٨َص اٿَ  أّن ؿخرَ ٳٸخٽ أنخ ًح ّخ ٌٍٓٽ

٬ٌح اٿَ حٿڄٔـي ٳٸڀض ٷَد أ٫ًْظٺ خ رټَ ٳخنيٳحٿٔڄخء ٳٌٰح حٿ٘ڄْ ٷي ىٿټض ٷخٽ حٿٜٚس ّخ أر
ٳټڀض ٿو ڃن حٿ٬ـٌس ٳٌٳخه حهلل ٫ِ ًؿپ ًٳ٠پ ٿنخ ڃن حٿظڄَ ٻٌح ًٻٌح ٳـجض أ٬َٓ اٿَ 
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ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃٔـيه ٻؤنِ َٗحٍس ٳٌؿيص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ٳ٠پ ٿنخ ڃن ٳخه حهلل ًًٓڀڂ ٷي ٛڀَ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حځ طَ أنِ ٻڀض ٿَّٰڄِ طڄَس ٳٌ

حٿظڄَ ٻٌح ًٻٌح ٳٸخٽ أّن ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٳـخء ّيًَٽ ٳٸخٽ ٓپ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن 
ٯَّڄو ٳٸخٽ ڃخ أنخ رٔخثڀو ٷي ٫ڀڄض أڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٌٓٱ ٌّٳْو اًح أهزَص أڅ حهلل ٫ِ ًؿپ 

َّحؿ٪ ٌٓٱ ٌّٳْو ٳټٍَ ٫ڀْو ىٌه حٿټڀڄش ػٚع ڃَحص ٻپ ًٿٺ ّٸٌٽ ڃخ أنخ رٔخثڀو ًٻخڅ ٙ 
ٿڄَس حٿؼخٿؼش ٳٸخٽ ّخ ؿخرَ ڃخ ٳ٬پ ٯَّڄٺ ًطڄَٹ ٷخٽ ٷڀض ٳخه حهلل ٫ِ ًؿپ ًٳ٠پ ٿنخ ر٬ي ح

ڃن حٿظڄَ ٻٌح ًٻٌح ٳَؿ٪ اٿَ حڃَأطو ٳٸخٽ أٿڂ أٻن نيْظٺ أڅ طټڀڄِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٷخٿض أنض ط٨ن أڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٌٍّى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْظِ ػڂ ّوَؽ 

 ٿٜٚس ٫ڀِ ٫ًڀَ ًُؿِ ٷزپ أڅ ّوَؽ.ٙ أٓخٿو حً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃلڄي  - 

 رن ٫ڄًَ رن كٔن رن ٫ڀِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ٍأٍ ٍؿٚ ٷي ٧ڀپ ٫ڀْو ٷخٽ ٿْْ ڃن حٿزَ أڅ ٌّٜځ ٳِ حٿٔٴَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڂ رن كْخڅ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃْنخء ٫ن ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخڅ ٿو ٳ٠پ أٍٝ أً ڃخء ٳڀ٫ٍِْيخ أً ٿ٫ٍُِْيخ -

 أهخه ٙ طز٬ٌْىخ ٳٔؤٿض ٬ْٓيح ڃخ ٙ طز٬ٌْىخ حٿټَحء ٷخٽ ن٬ڂ.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىْذ كيػنخ ٫زي حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 =رن ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٓخر٢ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ
كيػنخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّخ ٻ٬ذ رن ٫ـَس أ٫ٌْٹ رخهلل ڃن اڃخٍس -

حء ْٓټٌنٌڅ ڃن ر٬يُ ڃن ىهپ ٫ڀْيڂ ٳٜيٷيڂ حٿٔٴيخء ٷخٽ ًڃخ ًحٹ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ أڃَ
رليّؼيڂ ًأ٫خنيڂ ٫ڀَ ٧ڀڄيڂ ٳڀٌْٔح ڃنِ ًٿٔض ڃنيڂ ًٿڂ َّىًح ٫ڀَ حٿلٌٝ ًڃن ٿڂ ّيهپ 

٫ڀْيڂ ًٿڂ ّٜيٷيڂ رليّؼيڂ ًٿڂ ٬ّنيڂ ٫ڀَ ٧ڀڄيڂ ٳؤًٿجٺ ڃنِ ًأنخ ڃنيڂ ًأًٿجٺ َّىًڅ 
ْجش ٻڄخ ٴت حٿو٫٤ڀَ حٿلٌٝ ّخ ٻ٬ذ رن ٫ـَس حٿٜٚس ٷَرخڅ ًحٿٌٜځ ؿنش ًحٿٜيٷش ط٤

٤ّٴت حٿڄخء حٿنخٍ ّخ ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٙ ّيهپ حٿـنش ڃن نزض ٿلڄو ڃن ٓلض حٿنخٍ أًٿَ رو ّخ 
 ٻ٬ذ رن ٫ـَس حٿنخّ ٯخىّخڅ ٳٰخى رخث٪ نٴٔو ًڃٌرٶ ٍٷزظو ًٯخى ڃزظخ٩ نٴٔو ًڃ٬ظٶ ٍٷزظو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن نزْق - 
 حٿ٬نُِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ىهپ أكيٻڂ ٿْٚ ٳٚ ٤َّٷن أىڀو ٣ًَٷخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ حٿڄزخٍٹ كيػنِ نَٜ رن ٍحٗي ٓنش ڃخثش  - 

 ٫ڄن كيػو ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ ٷخٽ=
 ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طـٜٚ حٿٸزٌٍ أً ّزنَ ٫ڀْيخ. نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ حٿڄزخٍٹ كيػنِ نَٜ رن ٍحٗي ٫ڄن كيػو  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ ٷخٽ=
طٌٳَ ٍؿپ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن رنِ ٫ٌٍس ٳٸزَ ٿْٚ ٳنيَ ٌٍٓٽ -

 ڂ أڅ ّٸزَ حٿَؿپ ٿْٚ كظَ ّٜڀَ ٫ڀْو اٙ أڅ ٤٠ًَّح اٿَ ًٿٺ.حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃـخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

نِ ٳڀٴ٨ظيخ ػڂ أهٌص ٍأّض ٻؤنِ أطْض رټظڀش طڄَ ٳ٬ـڄظيخ ٳِ ٳڄِ ٳٌؿيص ٳْيخ نٌحس آًط-
أهٍَ ٳ٬ـڄظيخ ٳٌؿيص ٳْيخ نٌحس ٳڀٴ٨ظيخ ػڂ أهٌص أهٍَ ٳ٬ـڄظيخ ٳٌؿيص ٳْيخ نٌحس ٳڀٴ٨ظيخ 
ٳٸخٽ أرٌ رټَ ى٫نِ ٳ٫ٖزَىخ ٷخٽ ٷخٽ ح٫زَىخ ٷخٽ ىٌ ؿْ٘ٺ حٿٌُ ر٬ؼض ّٔڀڂ ًّٰنڂ ٳْڀٸٌڅ 

ن٘يىڂ  ٳًْڃظٺ ٳْي٫ٌنو ػڂ ّڀٸٌڅ ٍؿٚ ٳْن٘يىڂ ًڃظٺ ٳْي٫ٌنو ػڂ ّڀٸٌڅ ٍؿٍٚؿٚ ٳْن٘يىڂ 
 ًڃظٺ ٳْي٫ٌنو ٷخٽ ٻٌٿٺ ٷخٽ حٿڄڀٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ  - 
 ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

ٷ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿ٘ٴ٬ش ٳِ ٻپ ڃخ ٿڂ ّٸٔڂ ٳبًح ًٷ٬ض حٿليًى -
 ًَٛٳض حٿ٤َٵ ٳٚ ٗٴ٬ش.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًڃلڄي رن رټَ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ كي - 
حرن ٗيخد حٿِىَُ ٫ن كيّغ أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل 

 حٕنٜخٍُ
أهزَه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٠َ اّڄخ ٍؿپ أ٫ڄَ ٫ڄٍَ ٿو ًٿ٬ٸزو ٳٸخٽ ٷي -

زٺ ڃخ رٸِ ڃنټڂ أكي ٳبنڄخ ىِ ٷخٽ أرٌ رټَ ٿڄن أ٤٫خىخ ًٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ٿڂ أ٤٫ْظټيخ ٫ًٸ
 أ٤٫ْيخ ًانيخ ٙ طَؿ٪ اٿَ ٛخكزيخ ڃن أؿپ أنو أ٤٫خىخ ٤٫خء ًٷ٬ض ٳْو حٿڄٌحٍّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٫ن أرِ  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍڃَ ؿڄَس حٿ٬ٸزش ٌّځ حٿنلَ ٟلَ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل

 ًٍڃَ ٳِ ٓخثَ أّخځ حٿظَّ٘ٶ ر٬يڃخ ُحٿض حٿ٘ڄْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن ٤٫خء رن أرِ ٍرخف ٫ن  - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
َْ أٍٟټڂ ٷخٿٌح ڃن ّخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀٌ ٫ڀَ أم ٿټڂ ڃخص رٰ-

 ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حٿنـخِٗ ٛلڄش ٷخٽ ٳٸڀض ٳٜٴٴظڂ ٫ڀْو ٷخٽ ن٬ڂ ٻنض ٳِ حٿٜٲ حٿؼخٿغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ڃؼنَ رن ٬ْٓي كيػنخ ٣ڀلش رن نخٳ٪ ٫ن ؿخرَ  - 

 رن ٫زي حهلل
خٽ ڃخ ڃن ٯيحء أً ٫٘خء أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌ رْيه اٿَ ڃنِٿو ٳڀڄخ حنظيَ ٷ-

ٗٺ ٣ڀلش ٷخٽ ٳؤهَؿٌح ٳڀٸخ ڃن هزِ ٷخٽ ڃخ ڃن أىځ ٷخٿٌح ٙ اٙ ِٗء ڃن هپ ٷخٽ أىنْو ٳبڅ 
حٿوپ ن٬ڂ حٕىځ ىٌ ٷخٽ ؿخرَ ڃخ ُٿض أكذ حٿوپ ڃٌ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 .٣ڀلش ڃخ ُٿض أكذ حٿوپ ڃٌ ٓڄ٬ظو ڃن ؿخرَ ًٓڀڂ ًٷخٽ
أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ىََّس ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ انڄخ أنخ رَ٘ ٳبّڄخ 
 ٍؿپ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٓززظو أً ؿڀيّو أً ٿ٬نظو ٳخؿ٬ڀيخ ٿو ُٻخس ًأؿَح.

َْٔ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ ٫ - 
 ٫ن ؿخرَ ڃؼڀو ٯَْ أنو ٷخٽ ُٻخس ًٍكڄش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 
 أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٓظـڄَ أكيٻڂ ٳڀْٔظـڄَ ػٚػخ.-
رِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ ٫َْٔ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 ٫ن ؿخرَ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ًٙ ڃٔڀڄش ًٙ ڃئڃن ًٙ ڃئڃنش -

 ّْٜزو ڃَٝ اٙ ك٢ حهلل ٫نو ڃن ه٤خّخه.
ڀْنخ ڃن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ كخطڂ رن حٓڄ٬ْپ ٷَحءس ٫ - 

 ٻظخرو ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٤٫خء ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ؿخرَ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ=
ٻنض ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿٔخ ٳٸي ٷڄْٜو ڃن ؿْزو كظَ أهَؿو ڃن -

ٍؿڀْو ٳن٨َ حٿٸٌځ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ انِ أڃَص رزينِ حٿظِ ر٬ؼض ريخ 
ط٬َ٘ حٿٌْځ ٫ڀَ ڃخء ٻٌح ًٻٌح ٳڀزٔض ٷڄْٜخ ًنْٔض، ٳڀڂ أٻن أهَؽ ٷڄِْٜ أڅ طٸڀي حٿٌْځ ً

 ڃن ٍأّ ٍأِٓ ًٻخڅ ٷي ر٬غ رزينو ڃن حٿڄيّنش ًأٷخځ رخٿڄيّنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ ٛٴٌحڅ ًٓڄخه ٳِ ٯَْ ىٌح  - 

نِ ٌّنْ رن ِّّي ٫ن حرن ٗيخد حٿليّغ ٫زي حهلل رن ٬ْٓي رن ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃًَحڅ أهزَ
 كيػنِ ٤٫خء أڅ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ُڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ڃن أٻپ ػٌڃخ أً رٜٚ ٳڀ٬ْظِٿنخ أً ٷخٽ ٳڀ٬ْظِٽ ڃٔـينخ ًٿْٸ٬ي ٳِ رْظو.-
 آهَ ڃٔني ؿخرَ رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

 ڃٔني حٿڄټْْن
 ٿ٬ـڄِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نوڃٔني ٛٴٌحڅ رن أڃْش ح

 كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن أكڄي رن ڃلڄي رن كنزپ رن ىٚٽ رن أٓي حٿْ٘زخنِ ٷخٽ=
كيػنِ أرِ أكڄي رن ڃلڄي رن كنزپ رن ىٚٽ رن أٓي ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ٫زي -

أٛلخد  حٿټَّڂ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع ٷخٽ ًُؿنِ أرِ ٳِ اڃخٍس ٫ؼڄخڅ ٳي٫خ نٴَح ڃن
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخء ٛٴٌحڅ رن أڃْش ًىٌ ْٗن ٻزَْ ٳٸخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل 

حنئٌح حٿڀلڂ نئخ ٳبنو أىنؤ ًأڃَأ أًأٗيَ ًأڃَأ ٷخٽ ٓٴْخڅ حٿ٘ٺ  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ
 .ڃنِ أً ڃنو

څ ٬ّنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٿظْڄِ ٬ّنِ ٓڀْڄخڅ رن ٫ؼڄخ - 
 حٿنييُ ٫ن ٫خڃَ رن ڃخٿٺ ٫ن ٛٴٌحڅ رن أڃْش ٷخٽ=

حٿ٤خ٫ٌڅ ًحٿز٤ن ًحٿَٰٵ ًحٿنٴٔخء ٗيخىس كيػنخ رو أرٌ ٫ؼڄخڅ ڃَحٍح ًٷي ٍٳ٬و اٿَ حٿنزِ -
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٍٳْ٪  - 
 ٌحڅ رن أڃْش ٫ن أرْو٫ن أڃْو رن ٛٴ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظ٬خٍ ڃنو ٌّځ هْزَ أىٍح٫خ ٳٸخٽ أٯٜزخ ّخ ڃلڄي ٳٸخٽ -
رپ ٫خٍّش ڃ٠ڄٌنو ٷخٽ ٳ٠خ٩ ر٠٬يخ ٳ٬َٝ ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ 

 ٠ّڄنيخ ٿو ٳٸخٽ أنخ حٿٌْځ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳِ حٗٓٚځ أٍٯذ.
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أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃلڄي رن أرِ كٴٜش كيػنخ حٿِىَُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
 ٛٴٌحڅ رن ٫زي حهلل رن ٛٴٌحڅ ٫ن أرْو أڅ ٛٴٌحڅ رن أڃْش رن هڀٲ ٷْپ ٿو=

ىڀٺ ڃن ٿڂ ّيخؿَ ٷخٽ ٳٸڀض ٙ أٛپ اٿَ أىڀِ كظَ أطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ٌٓٽ حهلل ٫ُڄٌح أنو ىڀٺ ٳَٻزض ٍحكڀظِ ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٍ

ڃن ٿڂ ّيخؿَ ٷخٽ ٻٚ أرخ ًىذ ٳخٍؿ٪ اٿَ أرخ٣ق ڃټش ٷخٽ ٳزْنڄخ أنخ ٍحٷي اً ؿخء حٿٔخٍٵ 
ض ٍأِٓ ٳؤىٍٻظو ٳؤطْض رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض اڅ ىٌح َٓٵ ٳؤهٌ ػٌرِ ڃن طل

ىص ىٌ ٫ڀْو ڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿْْ ىٌح أٍػٌرِ ٳؤڃَ رو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٸ٤٪ ٷخٽ ٷ
 ٛيٷش ٷخٽ ٳيٚ ٷزپ أڅ طؤطْنِ رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ٛٴٌحڅ رن  - 
 أڃْش ٷخٽ=

أ٤٫خنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ كنْن ًأنو ٕرٰٞ حٿنخّ اٿِ ٳڄخ ُحٽ ٤٬ّْنِ -
 كظَ ٛخٍ ًانو أكذ حٿنخّ اٿِ.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي حرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ ٫ًَرش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ٷظخىس ٫ن ٤٫خء ٫ن ٣خٍٵ رن ڃَٷ٪ ٫ن ٛٴٌحڅ رن أڃْش

أڅ ٍؿٚ َٓٵ رَىه ٳَٳ٬و اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَ رٸ٬٤و ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل -
٬٤و ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٷي طـخًُص ٫نو ٷخٽ ٳڀٌٙ ٻخڅ ىٌح ٷزپ أڅ طؤطْنِ رو ّخ أرخ ًىذ ٳٸ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ حرن ٣خًّ ٫ن أرْو ٫ن ٛٴٌحڅ  - 

 رن أڃْش أنو ٷْپ ٿو=
ٙ ّيهپ حٿـنش اٙ ڃن ىخؿَ ٷخٽ ٳٸڀض ٙ أىهپ ڃنِٿِ كظَ أطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ىٌح َٓٵ هڄْٜش ٿِ ًٓڀڂ ٳؤٓؤٿو ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ٿَؿپ ڃ٬و ٳؤڃَ رٸ٬٤و ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳبنِ ٷي ًىزظيخ ٿو ٷخٽ ٳيٚ ٷزپ أڅ طؤطْنِ رو ٷخٽ 

ٌٍٓٽ حهلل انيڂ ّٸٌٿٌڅ ٙ ّيهپ حٿـنش اٙ ڃن ىخؿَ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٷڀض ّخ 
 ح حٓظنٴَطڂ ٳخنٴًَح.٬ي ٳظق ڃټش ًٿټن ؿيخى ًنْش ٳبًًٓڀڂ ٙ ىـَس ر

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أهزَنخ ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حٿظْڄِ ٫ن أرِ  - 
٫ؼڄخڅ ٬ّنِ حٿنييُ ٫ن ٫خڃَ ٬ّنِ حرن ڃخٿٺ ٫ن ٛٴٌحڅ رن أڃْش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ=
 حٿ٤خ٫ٌڅ ٗيخىس ًحٿَٰٵ ٓيخىس ًحٿز٤ن ٗيخىس ًحٿنٴٔخء ٗيخىس.-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫يُ ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن ٫خڃَ رن كي - 

 ڃخٿٺ ٫ن ٛٴٌحڅ رن أڃْش ٷخٽ=
حٿ٤خ٫ٌڅ ًحٿز٤ن ًحٿَٰٵ ًحٿنٴٔخء ٗيخىس ٷخٽ ٓڀْڄخڅ كيػنخ رو ٬ّنِ أرخ ٫ؼڄخڅ ڃَحٍح -

 ًٍٳ٬و ڃَس اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
ٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن حرن آلٶ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ح - 

 ٫زي حٿَكڄن رن ڃ٬خًّش ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٷخٽ ٛٴٌحڅ رن أڃْش=
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ٍآنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ آهٌ حٿڀلڂ ٫ن حٿ٨٬ڂ رْيُ ٳٸخٽ ّخ ٛٴٌحڅ ٷڀض -
 .ْٺ ٳبنو أىنؤ ًأڃَأٿزْٺ ٷخٽ ٷَد حٿڀلڂ ڃن ٳ

كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حرن ٷَځ ٫ن ٓڄخٹ كيػنخ ٫زي حهلل  - 
 ٫ن ؿ٬ْي رن أهض ٛٴٌحڅ رن أڃْش ٫ن ٛٴٌحڅ رن أڃْش ٷخٽ=

ٻنض نخثڄخ ٳِ حٿڄٔـي ٫ڀَ هڄْٜش ٿِ ٳَٔٷض ٳؤهٌنخ حٿٔخٍٵ ٳَٳ٬نخه اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -
ٍىڄخ أنخ أىزيخ ٿو أً ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَ رٸ٬٤و ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳِ هڄْٜش ػڄن ػٚػْن ى

 أر٬ْيخ ٿو ٷخٽ ٳيٚ ٻخڅ ٷزپ أڅ طؤطْنِ رو.
 ڃٔني كټْڂ رن كِحځ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ رن رَْ٘ أنزؤنخ ٌّنْ رن ٌّٓٲ رن ڃخىٺ ٫ن كټْڂ  - 
 رن كِحځ ٷخٽ=

ػڂ أر٬ْو ڃن حٿٌٔٵ ٳٸخٽ  ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ّؤطْنِ حٿَؿپ ّٔؤٿنِ حٿزْ٪ ٿْْ ٫نيُ ڃخ أر٬ْو-
 ٙ طز٪ ڃخ ٿْْ ٫نيٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن ٌّٓٲ رن  - 
 ڃخىٺ ّليع ٫ن كټْڂ رن كِحځ ٷخٽ=

رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٙ أهَ اٙ ٷخثڄخ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿَؿپ -
 ٫نيُ أٳؤر٬ْو ٷخٽ ٙ طز٪ ڃخ ٿْْ ٫نيٹ.ّٔؤٿنِ حٿزْ٪ ًٿْْ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ أنزؤنخ أٌّد ٫ن ٌّٓٲ رن ڃخىٺ ٫ن  - 
 كټْڂ رن كِحځ ٷخٽ=

نيخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أرْ٪ ڃخ ٿْْ ٫نيُ ٷخٽ أٌّد أً ٷخٽ ٓڀ٬ش ٿْٔض -
 ٫نيُ.

ػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 
 أرِ حٿوڀْپ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع حٿيخٗڄِ ٫ن كټْڂ رن كِحځ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿز٬ْخڅ رخٿوْخٍ ڃخ ٿڂ ّظٴَٷخ ٳبڅ ٛيٷخ ًرْنخ ٍُٷخ رَٻش -
 ر٬ْيڄخ ًاڅ ٻٌرخ ًٻظڄخ ڃلٶ رَٻش ر٬ْيڄخ.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٫ن ٬ٗزش كيػنخ أرٌ رَ٘ ٫ن ٌّٓٲ رن كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ڃخىٺ ٫ن كټْڂ رن كِحځ ٷخٽ=

 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٤ّڀذ ڃنِ حٿڄظخ٩ ًٿْْ ٫نيُ أٳؤر٬ْو ٿو ٷخٽ ٙ طز٪ ڃخ ٿْْ ٫نيٹ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ى٘خځ ٬ّنِ حٿيٓظٌحثِ كيػنِ ّلَْ  - 

أرِ ٻؼَْ ٫ن ٍؿپ أڅ ٌّٓٲ رن ڃخىٺ أهزَه أڅ ٫زي حهلل رن ٫ٜڄش أهزَه أڅ كټْڂ رن رن 
 كِحځ أهزَه ٷخٽ=

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنِ أٗظَُ ر٫ٌْخ ٳڄخ ّلپ ٿِ ڃنيخ ًڃخ ّلَځ ٫ڀِ ٷخٽ ٳبًح حٗظَّض ر٬ْخ -
 ٳٚ طز٬و كظَ طٸز٠و.

خڅ ٫ن ڃٌَٓ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ظزش ٫ن ٫ڄًَ رن ٫ؼڄ - 
 ٣ڀلش ٫ن كټْڂ رن كِحځ ٷخٽ=
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ هَْ حٿٜيٷش ٫ن ٧يَ ٯنَ ًحٿْي حٿ٬ڀْخ هَْ ڃن -
 حٿْي حٿٔٴڀَ ًحريأ رڄن ط٬ٌٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس رن  - 
 حٿِرَْ ٫ن كټْڂ رن كِحځ ٷخٽ=

ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض أڃٌٍح ٻنض أطلنغ ريخ ٳِ حٿـخىڀْش ڃن ٫ظخٷش ًٛڀش ٍكڂ ىپ ٿِ  ٷڀض-
 ٳْيخ أؿَ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٓڀڄض ٫ڀَ ڃخ أٓڀٴض ڃن هَْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس أڅ  - 
 كټْڂ رن كِحځ أهزَه ٷخٽ=

ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض أڃٌٍح ٻنض أطلنغ ريخ ٳِ حٿـخىڀْش ٳٸخٽ أٓڀڄض ٫ڀَ ڃخ أٓڀٴض  ٷڀض ّخ-
 ًحٿظلنغ حٿظ٬زي.

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٫زخى  - 
٬ّنِ حرن حٿ٬ٌحځ ٫ن ٓٴْخڅ رن كْٔن ٫ن حٿِىَُ ٫ن أٌّد رن رَْ٘ حٕنٜخٍُ ٫ن كټْڂ 

 ځرن كِح
أڅ ٍؿٚ ٓخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٜيٷخص أّيخ أٳ٠پ ٷخٽ ٫ڀَ ًُ -

 حٿَكڂ حٿټخٗق.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ڃٔڀڂ رن ؿنيد ٫ن كټْڂ رن  - 

 كِحځ ٷخٽ=
ڃٔجڀظٺ ّخ  ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڄخٽ ٳؤٿلٴض ٳٸخٽ ّخ كټْڂ ڃخ أٻؼَ-

كټْڂ اڅ ىٌح حٿڄخٽ ه٠َس كڀٌس ًانڄخ ىٌ ڃ٪ ًٿٺ أًٓخم ّيُ حٿنخّ ًّي حهلل ٳٌٵ ّي 
 حٿڄ٤٬ِ ًّي حٿڄ٤٬ِ ٳٌٵ ّي حٿڄ٤٬َ ًأٓٴپ حّٕيُ ّي حٿڄ٤٬َ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أرِ حٿوڀْپ ٫ن  - 
 ٫ن كټْڂ رن كِحځ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ= ٫زي حهلل رن حٿلَع رن نٌٳپ

حٿز٬ْخڅ رخٿوْخٍ ڃخ ٿڂ ّظٴَٷخ ٳبڅ ٛيٷخ ًرْنخ رٌٍٹ ٿيڄخ ٳِ ر٬ْڄخ ًاڅ ٻٌحد ًٻظڄخ ڃلٸض -
 رَٻش ر٬ْيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ڃزخٍٹ أنزؤنخ ٿْغ  - 
 حهلل رن حٿڄَْٰس ٫ن ٫َحٹ رن ڃخٿٺ أڅ كټْڂ رن كِحځ ٷخٽ= رن ٬ٓي كيػنِ ٫زْي

ٻخڅ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكذ ٍؿپ ٳِ حٿنخّ اٿِ ٳِ حٿـخىڀْش ٳڀڄخ طنزؤ ًهَؽ اٿَ -
حٿڄيّنش ٗيي كټْڂ رن كِحځ حٿڄٌٓڂ ًىٌ ٻخٳَ ٳٌؿي كڀش ٿٌُ ِّڅ طزخ٩ ٳخٗظَحىخ روڄْٔن 

ڂ ٳٸيځ ريخ ٫ڀْو حٿڄيّنش ٳؤٍحىه ٫ڀَ ٷز٠يخ ىيّش ىّنخٍ ٿْييّيخ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
٫زْي حهلل كٔزض أنو ٷخٽ انخ ٙ نٸزپ ْٗجخ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ًٿټن اڅ ٗجض أهٌنخىخ  ٳؤرَ ٷخٽ

 .رخٿؼڄن ٳؤ٤٫ْظو كْن أرَ ٫ڀِ حٿييّش
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ حٿوڀْپ ٫ن ٫زي حهلل  - 

 َع ٫ن كټْڂ رن كِحځ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=رن حٿل
حٿز٬ْخڅ رخٿوْخٍ ڃخ ٿڂ ّظٴَٷخ ٷخٽ ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ حٿوْخٍ ػٚع ڃَحص ٳبڅ ٛيٷخ ًرْنخ -

 ٳ٬َٔ أڅ َّرلخ ٍرلخ ًاڅ ٻٌرخ ًٻظڄخ ڃلٸض رَٻش ر٬ْيڄخ.
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س ٫ن ٛخٿق أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخى - 
 حٿوڀْپ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن كټْڂ رن كِحځ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

حٿز٬ْخڅ رخٿوْخٍ ڃخٿڂ ّظٴَٷخ ٳبڅ ٛيٷخ ًرْنخ رٌٍٹ ٿيڄخ ٳِ ر٬ْيڄخ ًاڅ ٻٌرخ ًٻظڄخ ڃلٶ -
 رَٻش ر٬ْيڄخ.

٫ن كټْڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ ٓڄ٬ض ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو  - 
 كِحځ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿْي حٿ٬ڀْخ هَْ ڃن حٿْي حٿٔٴڀَ ًحريأ رڄن ط٬ٌٽ ڃن -
 ّٔظٰن ّٰنو حهلل ًڃن ّٔظ٬ٴٲ ٬ّٴو حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن  - 
 ٷظخىس ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٳِ كيّؼو ٷخٽ=

ٓڄ٬ض أرخ حٿوڀْپ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن كټْڂ رن كِحځ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ًٓڀڂ ٷخٽ=

حٿز٬ْخڅ رخٿوْخٍ ڃخ ٿڂ ّظٴَٷخ ٷخٽ ٳبڅ ٛيٷخ ًرْنخ رٌٍٹ ٿيڄخ ٳِ ر٬ْيڄخ ًاڅ ٻٌرخ ًٻظڄخ -
 ڃلٸض رَٻش ر٬ْيڄخ ًٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ڃلٶ.

 ن ڃؼڀو ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٫ - 
 ڃخٿڂ ّظٴَٷخ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٤٫خء أڅ ٛٴٌحڅ رن  - 

 ڃٌىذ أهزَه ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ْٛٴِ ٫ن كټْڂ رن كِحځ ٷخٽ=
ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٿڂ ّؤطنِ أً أٿڂ ّزڀٰنِ أً ٻڄخ ٗخء حهلل ڃن ًٿٺ انٺ -

ٿ٬٤خځ ٷخٽ رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٚ طز٪ ٬٣خڃخ كظَ طزْ٪ ح
ط٘ظَّو ًطٔظٌٳْو ٷخٽ ٤٫خء ًأهزَنِ أ٠ّخ ٫زي حهلل رن ٫ٜڄش حٿـ٘ڄِ أنو ٓڄ٪ كټْڂ رن 

 ٓڀڂ.ّليػو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًكِحځ 
 ًڃن كيّغ ى٘خځ رن كټْڂ رن كِحځ ٍِٟ حهلل ٫نو

  كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن حرن كِحځكيػنخ ٫زي حهلل - 
أنو ڃَ رؤنخّ ڃن أىپ حٿٌڃش ٷي أٷْڄٌح ٳِ حٿ٘ڄْ رخٿ٘خځ ٳٸخٽ ڃخ ىئٙء ٷخٿٌح رٸِ ٫ڀْيڂ -

ِٗء ڃن حٿوَحؽ ٳٸخٽ انِ أٗيي أنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل 
ٌرٌڅ حٿنخّ ٷخٽ ًأڃَْ حٿنخّ ٌّڃجٌ ٫ڄَْ رن ٬ٓي ٫ڀَ ٫ِ ًؿپ ٬ٌّد ٌّځ حٿٸْخڃش حٿٌّن ٬ّ

 .هپ ٫ڀْو ٳليػو ٳوڀَ ٓزْڀيڂٳڀ٤ْٔن ٷخٽ ٳي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ى٘خځ رن كټْڂ أنو ڃَ  - 

 رخٿ٘خځ ٫ڀَ ٷٌځ ڃن حٕنزخ١ ًٷي أٷْڄٌح ٳِ حٿ٘ڄْ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.
أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ حٿِىَُ ًى٘خځ رن ٫ًَس أنيڄخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

كيػخه ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ى٘خځ رن كټْڂ ٍأٍ نخٓخ ڃن أىپ حٿٌڃش ٷْخڃخ ٳِ حٿ٘ڄْ ٳٸخٽ 
ڃخ ىئٙء ٳٸخٿٌح ڃن أىپ حٿـَّش ٳيهپ ٫ڀَ ٫ڄَْ رن ٬ٓي ًٻخڅ ٫ڀَ ٣خثٴش حٿ٘خځ ٳٸخٽ ى٘خځ 

ٌٽ ڃن ٫ٌد حٿنخّ ٳِ حٿينْخ ٫ٌرو حهلل طزخٍٹ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل
 .ًط٬خٿَ ٳٸخٽ ٫ڄَْ هڀٌح ٫نو
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٛٴٌحڅ كيػنِ َّٗق رن ٫زْي  - 
 حٿل٠َڃِ ًٯَْه ٷخٽ=

ؿڀي ٫ْخٝ رن ٯنڂ ٛخكذ ىحٍ كْن ٳظلض ٳؤٯڀ٦ ٿو ى٘خځ رن كټْڂ حٿٸٌٽ كظَ ٯ٠ذ -
طخه ى٘خځ رن كټْڂ ٳخ٫ظٌٍ اٿْو ػڂ ٷخٽ ى٘خځ ٿ٬ْخٝ أٿڂ طٔڄ٪ حٿنزِ ٫ْخٝ ػڂ ڃټغ ٿْخٿِ ٳؤ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ڃن أٗي حٿنخّ ٫ٌحرخ أٗيىڂ ٫ٌحرخ ٳِ حٿينْخ ٿڀنخّ ٳٸخٽ ٫ْخٝ 
ض ًٍأّنخ ڃخ ٍأّض أًٿڂ طٔڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ رن ٯنڂ ّخ ى٘خځ رن كټْڂ ٷي ٓڄ٬نخ ڃخ ٓڄ٬

ّنٜق ٿٔڀ٤خڅ رؤڃَ ٳٚ ّزي ٿو ٫ٚنْش ًٿټن ٿْؤهٌ رْيه حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن أٍحى أڅ 
ٳْوڀٌ رو ٳبڅ ٷزپ ڃنو ٳٌحٹ ًاٙ ٻخڅ ٷي أىٍ حٿٌُ ٫ڀْو ٿو ًانٺ ّخ ى٘خځ ٕنض حٿـَُء اً 

ٌڅ ٷظْپ ٓڀ٤خڅ حهلل طزخٍٹ طـظَة ٫ڀَ ٓڀ٤خڅ حهلل ٳيٚ هْ٘ض أڅ ّٸظڀٺ حٿٔڀ٤خڅ ٳظټ
 ًط٬خٿَ.

 څ رن ٫ڄَ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخ - 
أهزَنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس أنو رڀٰو أڅ ٫ْخٝ رن ٯنڂ ٍأٍ نز٤خ ّ٘ڄٌٔڅ ٳِ -

حٿـِّش ٳٸخٽ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٬ٌّد 
 حٿٌّن ٬ٌّرٌڅ حٿنخّ ٳِ حٿينْخ.

٫ن حٿِىَُ أهزَنِ ٫ًَس رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ ٬ْٗذ  - 
حٿِرَْ أڅ ى٘خځ رن كټْڂ رن كِحځ ًؿي ٫ْخٝ رن ٯنڂ ًىٌ ٫ڀَ كڄٚ ّ٘ڄْ نخٓخ ڃن 
حٿنز٢ ٳِ أىحء حٿـِّش ٳٸخٽ ٿو ى٘خځ ڃخ ىٌح ّخ ٫ْخٝ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٬ٌّد حٿٌّن ٬ٌّرٌڅ حٿنخّ ٳِ حٿينْخ.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ رن ٬ٓي كيػنخ حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن كيػنخ ٫ز - 

 ٫ڄو ٷخٽ=
أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫ْخٝ رن ٯنڂ ًى٘خځ رن كټْڂ رن كِحځ ڃَح ر٬خڃپ كڄٚ -

ًىٌ ّ٘ڄْ أنزخ٣خ ٳِ حٿ٘ڄْ ٳٸخٽ أكيىڄخ ٿڀ٬خڃپ ڃخ ىٌح ّخ ٳٚڅ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 
 ٽ اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٬ٌّد حٿٌّن ٬ٌّرٌڅ حٿنخّ ٳِ حٿينْخ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌ

 كيّغ ٓزَس رن ڃ٬زي ٍِٟ حهلل ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٍرْ٪  - 

 رن ٓزَس ٫ن أرْو
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ڃظ٬ش حٿنٔخء ٌّځ حٿٴظق.-
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن أڃْش ٫ن حٿِىَُ كيػن - 

 ٷخٽ=
طٌحٻَنخ ٫ني ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ حٿڄظ٬ش ڃظ٬ش حٿنٔخء ٳٸخٽ ٍرْ٪ رن ٓزَس ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ -

 .ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ّنيَ ٫ن نټخف حٿڄظ٬شٓڄ٬ض ٍ
ِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ ٫زي حٿڄڀٺ رن حٿَرْ٪ رن ٓزَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 حٿـينِ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح رڀٮ حٿٰٚځ ٓز٪ ٓنْن أڃَ رخٿٜٚس ٳبًح رڀٮ ٫َ٘ح -

 َٟد ٫ڀْيخ.
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ن أرْو ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي أهزَنِ ٫زي حٿڄڀٺ رن حٿَرْ٪ رن ٓزَس ٫ - 
 ؿيه ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ أكيٻڂ ٳڀْٔظظَ ٿٜٚطو ًٿٌ رٔيڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ ٫زي حهلل رن حٿَرْ٪ رن ٓزَس  - 

 حٿـينِ ٷخٽ=
ڃَحف نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نٜڀَ ٳِ أ٤٫خڅ حٗرپ ًأڅ نٜڀِ ٳِ -

 حٿٰنڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن حٿَرْ٪ رن ٓزَس  - 

 ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓظَس حٿَؿپ ٳِ حٿٜٚس حٿٔيڂ ًاًح ٛڀَ أكيٻڂ -

٫ن أرْو ٫ن ؿيه أنو ٳڀْٔظظَ رٔيڂ ٷخٽ كيػنِ ٬ّٸٌد كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن حٿَرْ٪ رن ٓزَس 
ٷخٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نٜڀِ ٳِ أ٤٫خڅ حٗرپ ًٍهٚ أڅ نٜڀِ ٳِ 

 ڃَحف حٿٰنڂ ًنيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿڄظ٬ش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن حٿَرْ٪ رن  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كَځ ڃظ٬ش حٿنٔخء.ٓزَس ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ أهزَنِ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫ڄَ  - 

 ٫ن حٿَرْ٪ رن ٓزَس ٫ن أرْو ٷخٽ=
هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڄيّنش ٳِ كـش حٿٌىح٩ كظَ اًح ٻنخ ر٬ٔٴخڅ -

ٓڀڂ اڅ حٿ٬ڄَس ٷي ىهڀض ٳِ حٿلؾ ٳٸخٽ ٿو َٓحٷش رن ڃخٿٺ أً ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
ڃخٿٺ رن َٓحٷش ٗٺ ٫زي حٿ٬ِِّ أُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀڄنخ ط٬ڀْڂ ٷٌڃخ ٻؤنڄخ 

ح أځ ٿٖري ٷخٽ ٙ رپ ٿٖري ٳڀڄخ ٷيڃنخ ڃټش ٣ٴنخ رخٿزْض ًرْن ًٿيًح حٿٌْځ ٫ڄَطنخ ىٌه ٿ٬خڃنخ ىٌ
ش حٿنٔخء ٳَؿ٬نخ اٿْو ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنين ٷي أرْن اٙ اٿَ حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ػڂ أڃَنخ رڄظ٬

أؿپ ڃٔڄَ ٷخٽ ٳخٳ٬ڀٌح ٷخٽ ٳوَؿض أنخ ًٛخكذ ٿِ ٫ڀِ رَى ٫ًڀْو رَى ٳيهڀنخ ٫ڀَ حڃَأس 
اٿَ رَى ٛخكزِ ٳظَحه أؿٌى ڃن رَىُ ًطن٨َ اٿِ ٳ٬َٟنخ ٫ڀْيخ أنٴٔنخ ٳـ٬ڀض طن٨َ 

ِ ٳظًِؿظيخ ٫َ٘ح رزَىُ ٳزض ڃ٬يخ طڀٺ ٳظَحنِ أٗذ ڃنو ٳٸخٿض رَى ڃټخڅ رَى ًحهظخٍطن
حٿڀْڀش ٳڀڄخ أٛزلض ٯيًص اٿَ حٿڄٔـي ٳٔڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫ڀَ 

ٓڄَ ٿيخ ًٙ ّٔظَؿ٪  حٿڄنزَ ّو٤ذ ّٸٌٽ ڃن ٻخڅ ڃنټڂ طًِؽ حڃَأس اٿَ أؿپ ٳڀ٤٬ْيخ ڃخ
 ٸْخڃش.ڃڄخ أ٤٫خىخ ْٗجخ ًٿْٴخٍٷيخ ٳبڅ حهلل ط٬خٿَ ٷي كَڃيخ ٫ڀْټڂ اٿَ ٌّځ حٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄخٍس رن ٯِّش حٕنٜخٍُ  - 
ٷخٽ كيػنخ حٿَرْ٪ رن ٓزَس حٿـينِ ٫ن أرْو ٷخٽ هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٌّځ حٿٴظق ٳؤٷڄنخ هڄْ ٫َ٘س ڃن رْن ٿْڀش ًٌّځ ٷخٽ ٷخٽ ٳؤًڅ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٳِ حٿڄظ٬ش ٷخٽ ًهَؿض أنخ ًحرن ٫ڂ ٿِ ٳِ أٓٴپ ڃټش أً ٷخٽ ٳِ أ٫ڀَ ڃټش ٳڀٸْنخ ٳظخس 
ڃن رنِ ٫خڃَ رن ٬ٜ٬ٛش ٻؤنيخ حٿزټَس حٿ٬ن٤ن٤ش ٷخٽ ًأنخ ٷَّذ ڃن حٿيڃخڃش ٫ًڀِ رَى 

٫ڀَ حرن ٫ڄِ رَى هڀٶ ٷخٽ ٳٸڀنخ ٿو ىپ ٿٺ أڅ ّٔظڄظ٪ ڃنٺ أكينخ ٷخٿض ًىپ ؿيّي ٯٞ ً
٬ڂ ٷخٽ ٳـ٬ڀض طن٨َ اٿَ حرن ٫ڄِ ٳٸڀض ٿيخ اڅ رَىُ ىٌح ؿيّي ٯٞ ّٜڀق ًٿٺ ٷخٽ ٷڀنخ ن
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ًرَى حرن ٫ڄِ ىٌح هڀٶ ڃق ٷخٿض رَى حرن ٫ڄٺ ىٌح ٙ رؤّ رو ٷخٽ ٳخٓظڄظ٪ ڃنيخ ٳڀڂ نوَؽ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ. ڃن ڃټش كظَ كَڃيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ

ي ٍد رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ز - 
٬ْٓي ّليع ٫ن ٫زْي رن ڃلڄي رن ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن حٿَرْ٪ رن ٓزَس ٫ن أرْو ّٸخٽ 

 ٿو حٿٔزٍَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو أڃَىڂ رخٿڄظ٬ش ٷخٽ=
ٳو٤زض أنخ ًٍؿپ حڃَأس ٷخٽ ٳڀٸْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي ػٚع ٳبًح ىٌ ّلَڃيخ -

 ٿٸٌٽ ًّنيَ ٫نيخ أٗي حٿنيِ.أٗي حٿظلَّڂ ًّٸٌٽ ٳْيخ أٗي ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن حٿَرْ٪ رن ٓزَس ٫ن أرْو ٫ن  - 

ؿيه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّٜڀَ ٳِ أ٤٫خڅ حٗرپ ًٍهٚ أڅ ّٜڀَ 
 ٳِ ڃَحف حٿٰنڂ.

حرن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ حٿَرْ٪ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ - 
 ٓزَس ٫ن أرْو ٓزَس حٿـينِ أنو ٷخٽ=

أًڅ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄظ٬ش ٷخٽ ٳخن٤ڀٸض أنخ ًٍؿپ ىٌ أٻزَ ڃنِ ٓنخ -
ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀٸْنخ ٳظخس ڃن رنِ ٫خڃَ ٻؤنيخ رټَس ٤ْ٫خء ٳ٬َٟنخ 

څ ٷخٽ ٻپ ًحكي ڃنخ ٍىحثِ ٷخٽ ًٻخڅ ٍىحء ٛخكزِ أؿٌى ڃن ٫ڀْيخ أنٴٔنخ ٳٸخٿض ڃخ طزٌٙ
أٗذ ڃنو ٷخٿض ٳـ٬ڀض طن٨َ اٿَ ٍىحء ٛخكزِ ػڂ ٷخٿض أنض ًٍىحإٹ طټٴْنِ  ٍىحثِ ًٻنض

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخڅ ٫نيه ڃن حٿنٔخء ٷخٽ ٳؤٷڄض ڃ٬يخ ػٚػخ ٷخٽ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ ح
 حٿظِ طڄظ٪ رين ِٗء ٳڀْوپ ٓزْڀيخ ٷخٽ ٳٴخٍٷظيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حٿِىَُ ٫ن حٿَرْ٪ رن ٓزَس ٫ن  - 
 أرْو ٷخٽ=

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن نټخف حٿڄظ٬ش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٷخٽ أهزَنِ حٿَرْ٪ رن ٓزَس  - 

 حٿـينِ ٫ن أرْو ٷخٽ=
ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٷ٠ْنخ ٫ڄَطنخ ٷخٽ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓ-

٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظڄظ٬ٌح ڃن ىٌه حٿنٔخء ٷخٽ ًحٙٓظڄظخ٩ ٫نينخ ٌّځ حٿظًِّؾ ٷخٽ ٳ٬َٟنخ ًٿٺ 
٫ڀَ حٿنٔخء ٳؤرْن اٙ أڅ ٠َّد رْننخ ًرْنين أؿٚ ٷخٽ ٳٌٻَنخ ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٸض أنخ ًحرن ٫ڂ ٿِ ڃ٬و رَىس ًڃ٬ِ رَىس ًرَىطو أؿٌى ڃن رَىطِ ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٳ٬ڀٌح ٳخن٤ڀ
ًأنخ أٗذ ڃنو ٳؤطْنخ حڃَأس ٳ٬َٟنخ ًٿٺ ٫ڀْيخ ٳؤ٫ـزيخ ٗزخرِ ًأ٫ـزيخ رَى حرن ٫ڄِ ٳٸخٿض 

حٕؿپ رْنِ ًرْنيخ ٫َ٘ح ٷخٽ ٳزض ٫نيىخ طڀٺ حٿڀْڀش ػڂ أٛزلض رَى ٻزَى ٳظًِؿظيخ ٳټخڅ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن حٿزخد ًحٿلـَ ّو٤ذ حٿنخّ  ٯخىّخ اٿَ حٿڄٔـي ٳبًح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ

ّٸٌٽ أٙ أّيخ حٿنخّ ٷي ٻنض أًنض ٿټڂ ٳِ حٙٓظڄظخ٩ ڃن ىٌه حٿنٔخء أٙ ًاڅ حهلل طزخٍٹ 
خڅ ٫نيه ڃنين ِٗء ٳڀْوپ ٓزْڀيخ ًٙ طؤهًٌح ڃڄخ ًط٬خٿَ ٷي كَځ ًٿٺ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳڄن ٻ

 آطْظڄٌىن ْٗجخ.
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 ٍِٟ حهلل ٫نو كيّغ ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ حٿوِح٫ِ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زخىس كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ حٿلٔن رن ٫ڄَ أڅ  - 

 ٍؿٚ ٻخڅ رٌح٢ٓ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ّليع ٫ن أرْو أنو ٛڀَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخڅ ٙ ّظڂ حٿظټزَْ ٬ّنِ اًح هٴٞ ًاًح ٍٳ٪.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ  - 

ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن ٍُحٍس ٷخٽ كـخؽ ٳِ كيّؼو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍُحٍس ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن 
 أرُِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 أنو ٻخڅ ٌّطَ رٔزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ.-
رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ًُرْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي  - 

 حّٕخڃِ ٫ن ًٍ ٫ن حرن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
أنو ٻخڅ ّٸَأ ٳِ حٿٌطَ رٔزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ ًٷپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ ًٷپ ىٌ حهلل أكي ٳبًح -

 ڄڀٺ حٿٸيًّ ًٍٳ٪ ريخ ٌٛطو.ٓڀڂ ٷخٽ ٓزلخڅ حٿڄڀٺ حٿٸيًّ ٓزلخڅ حٿڄڀٺ حٿٸيًّ ٓزلخڅ حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن ٫ٍِس ٫ن ٬ْٓي رن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ٻخڅ ّٸَح ٳِ حٿٌطَ رٔزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ ًٷپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ ًٷپ ىٌ حهلل أكي ًٻخڅ اًح -

 زلخڅ حٿڄڀٺ حٿٸيًّ ٤ٌّٿيخ ػٚػخ.ٓڀڂ ٷخٽ ٓ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىحًى كيػنخ ٬ٗزش أنزؤنخ ٷظخىس ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض ٍُحٍس ّليع ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ -

ٌّطَ رٔزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ ًٷپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ ًٷپ ىٌ حهلل أكي ٳبًح ٓڀڂ ٷخٽ ٓزلخڅ 
 حٿڄڀٺ حٿٸيًّ ّٸٌٿيخ ػٚػخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫ٍِس ٫ن  - 
 ٬ْٓي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄؼپ ىٌح ٷخٽ=

 أهزَنِ ُرْي ًٓڀڄش رن ٻيْپ ٓڄ٬خ ًٍح ّليع ٫ن حرن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو ٫ن-
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ ىٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ُرْي ًٓڀڄش أهزَحنِ أنيڄخ ٓڄ٬خ  - 
 ًٍح ٫ن حرن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

اًح ٓڀڂ ّٸٌٽ  ٻخڅ ٌّطَ رٔزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ ًٷپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ ًٷپ ىٌ حهلل أكي ًٻخڅ-
 ٓزلخڅ حٿڄڀٺ حٿٸيًّ ػٚػخ َّٳ٪ ٌٛطو رخٓهَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫ٍِس ٫ن  - 
 ٬ْٓي رن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّطَ رٔزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ ًٷپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ -
 پ ىٌ حهلل أكي ًّٸٌٽ اًح ٓڀڂ ٓزلخڅ حٿڄڀٺ حٿٸيًّ ػٚع ڃَحٍ.ًٷ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن  - 

 ًٍ ٫ن حرن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
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٫ًڀَ ىّن نزْنخ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أٛزلنخ ٫ڀَ ٳ٤َس حٗٓٚځ ٫ًڀَ ٻڀڄش حٗهٚٙ -
 ًٓڀڂ ٫ًڀَ ڃڀش أرْنخ ارَحىْڂ كنْٴخ ڃٔڀڄخ ًڃخ ٻخڅ ڃن حٿڄَ٘ٻْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُرْي ٫ن ًٍ رن ٫زي حهلل  - 
 حٿڄَىزِ ٫ن ٬ْٓي رن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو ٷخٽ=

ْو ًٓڀڂ ٌّطَ رٔزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ ًٷپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ ًٷپ ىٌ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ-
حهلل أكي ًاًح أٍحى أڅ ّنَٜٱ ڃن حٿٌطَ ٷخٽ ٓزلخڅ حٿڄڀٺ حٿٸيًّ ػٚع ڃَحص ػڂ َّٳ٪ 

 ٌٛطو ٳِ حٿؼخٿؼش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُرْي ٫ن ًٍ حٿيڄٌحنِ ٫ن ٬ْٓي  - 

رُِ حٿوِح٫ِ ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّطَ رٔزق رن ٫زي حٿَكڄن رن أ
حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ ًٷپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ ًٷپ ىٌ حهلل أكي ًّٸٌٽ اًح ؿڀْ ٳِ آهَ ٛٚطو 

 ٓزلخڅ حٿڄڀٺ حٿٸيًّ ػٚػخ ّڄي رخٓهَس ٌٛطو.
زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ - 

 رن أرُِ ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ=
اًح أٛزق ًاًح أڃَٔ أٛزلنخ ٫ڀَ ٳ٤َس حٗٓٚځ ٫ًڀَ ٻڀڄش حٗهٚٙ ٫ًڀَ ىّن نزْنخ -

 .ي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀَ ڃڀش أرْنخ ارَحىْڂ كنْٴخ ًڃخ ٻخڅ ڃن حٿڄَ٘ٻْنڃلڄ
كڄن ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن ًٍ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَ - 

 ٬ْٓي رن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ=
أٛزلنخ ٫ڀَ ٳ٤َس حٗٓٚځ ًٻڀڄش حٗهٚٙ ًىّن نزْنخ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃڀش -

 أرْنخ ارَحىْڂ كنْٴخ ًٿڂ ّټن ڃن حٿڄَ٘ٻْن.
ِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ كيػنخ ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن ًٍ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ٫ن ٬ْٓي رن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ٛڀَ ٳِ حٿٴـَ ٳظَٹ آّش ٳڀڄخ ٛڀَ ٷخٽ أٳِ حٿٸٌځ أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ أرِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل -

 نٔوض آّش ٻٌح ًٻٌح أً نْٔظيخ ٷخٽ نْٔظيخ.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن أرُِ
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّطَ رٔزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنخ ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن  - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ= ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٛزق ّٸٌٽ أٛزلنخ ٫ڀَ ٳ٤َس حٗٓٚځ ًٻڀڄش -

حٗهٚٙ ًىّن نزْنخ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃڀش أرْنخ ارَحىْڂ كنْٴخ ًڃخ ٻخڅ ڃن 
 حٿڄَ٘ٻْن.

رِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن أ - 
 ٬ْٓي حٿوِح٫ِ ٫ن حرن أرُِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٻخڅ َّْ٘ رؤٛز٬و حٿٔزخكش ٳِ حٿٜٚس.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن كڄخى ٷخٽ أهزَنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلٔن ٫ن حرن  - 
 ٫ڄَحڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو

 ًٓڀڂ ٳټخڅ ٙ ّظڂ حٿظټزَْ.أنو ٛڀَ هڀٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍحٗي أرِ ٬ٓي ٫ن ٬ْٓي رن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو ٷخٽ=
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ؿڀْ ٳِ حٿٜٚس ٳي٫خ ًٟ٪ ّيه حٿْڄنَ ٫ڀَ ٳويه -

 ػڂ ٻخڅ َّْ٘ رؤٛز٬و.
ِ أرِ كيػنخ ىًَڅ رن ڃ٬ًَٱ كيػنخ ٟڄَس ٫ن حرن ًٌٍٗ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 حهلل ٫ن حٿٸخٓڂ ٷخٽ=
ؿڀٔنخ اٿَ ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٳٸخٽ أٙ أٍّټڂ ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ -

ٳٸڀنخ رڀَ ٷخٽ ٳٸخځ ٳټزَ ػڂ ٷَأ ػڂ ٍٻ٪ ٳٌٟ٪ ّيّو ٫ڀَ ٍٻزظْو كظَ أهٌ ٻپ ٠٫ٌ ڃؤهٌه ػڂ 
٠٫ٌ ڃؤهٌه ػڂ ٓـي كظَ أهٌ ٻپ ٠٫ٌ ڃؤهٌه ػڂ ٍٳ٪ كظَ أهٌ ٻپ  ٍٳ٪ كظَ أهٌ ٻپ

٨٫ڂ ڃؤهٌه ػڂ ٓـي كظَ أهٌ ٻپ ٨٫ڂ ڃؤهٌه ػڂ ٍٳ٪ ٳٜن٪ ٳِ حٿَٻ٬ش حٿؼخنْش ٻڄخ ٛن٪ ٳِ 
 ش حًٕٿَ ػڂ ٷخٽ ىټٌح ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.حٿَٻ٬

 كيّغ نخٳ٪ رن ٫زي حٿلَع ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ رن أرِ ػخرض كيػنِ هڄْپ  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 أنزؤنخ ًڃـخىي ٫ن نخٳ٪ رن ٫زي حٿلَع ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٬ٓخىس حٿڄَء حٿـخٍ حٿٜخٿق ًحٿڄَٻذ حٿينِء -

 ًحٿڄٔټن حٿٌحٓ٪.
ذ ٫ن هڄْپ ٫ن نخٳ٪ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كزْ - 

 ٫زي حٿلَع ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ= - 
ٷخٽ نخٳ٪ رن ٫زي حٿلَع هَؿض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ىهپ كخث٤خ ٳٸخٽ -

حٿزخد ٳـخء كظَ ؿڀْ ٫ڀَ حٿٸٲ ًىٿَ ٍؿڀْو ٳِ حٿزجَ ٳ٠َد حٿزخد ٷڀض ٿِ حڃٔٺ ٫ڀَ 
ڃن ىٌح ٷخٽ أرٌ رټَ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح أرٌ رټَ ٷخٽ حثٌڅ ٿو ًرَ٘ه رخٿـنش ٷخٽ ٳؤًنض ٿو 
ًرَ٘طو رخٿـنش ٷخٽ ٳيهپ ٳـڀْ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿٸٲ ًىٿَ ٍؿڀْو 

ٸڀض ڃن ىٌح ٳٸخٽ ٫ڄَ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ٫ڄَ ٳٸخٽ حثٌڅ ٳِ حٿزجَ ٷخٽ ػڂ َٟد حٿزخد ٳ
 ٿو ًرَ٘ه رخٿـنش ٷخٽ ٳؤًنض ٿو ًرَ٘طو رخٿـنش ٷخٽ ٳيهپ ٳـڀْ ڃ٪ ٍٓڀٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل

٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿٸٲ ًىٿَ ٍؿڀْو ٳِ حٿزجَ ٷخٽ ػڂ َٟد حٿزخد ٳٸڀض ڃن ىٌح ٷخٽ ٫ؼڄخڅ 
َ٘ه رخٿـنش ڃ٬يخ رٚء ٳؤًنض ٿو ًرَ٘طو رخٿـنش ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ٫ؼڄخڅ ٷخٽ حثٌڅ ٿو ًر

 .ٳـڀْ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿٸٲ ًىٿَ ٍؿڀْو ٳِ حٿزجَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنِ ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ  - 

 ٓڀڄش ّليع ًٙ أ٫ڀڄو اٙ ٫ن نخٳ٪ رن ٫زي حٿلَع
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حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ كخث٤خ ڃن كٌحث٢ حٿڄيّنش ٳـڀْ ٫ڀَ ٷٲ حٿزجَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
ٳـخء أرٌ رټَ ّٔظؤًڅ ٳٸخٽ حثٌڅ ٿو ًرَ٘ه رخٿـنش ػڂ ؿخء ٫ڄَ ّٔظؤًڅ ٳٸخٽ حثٌڅ ٿو ًرَ٘ه 

 رخٿـنش ػڂ ؿخء ٫ؼڄخڅ ّٔظؤًڅ ٳٸخٽ حثٌڅ ٿو ًرَ٘ه رخٿـنش ًْٓڀٸَ رٚء.
 أكخىّغ أرِ ڃلًٌٍس حٿڄئًڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أهزَنِ حرن ؿَّؾ كيػنِ ٫ؼڄخڅ رن حٿٔخثذ  - 
ڃٌٙىڂ ٫ن أرْو حٿٔخثذ ڃٌٿَ أرِ ڃلًٌٍس ٫ًن أځ ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ ڃلًٌٍس أنيڄخ ٓڄ٬خه 

ڃن أرِ ڃلًٌٍس ٷخٽ أرٌ ڃلًٌٍس هَؿض ٳِ ٫َ٘س ٳظْخڅ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
خ ٳؤًنٌح ٳٸڄنخ نئًڅ نٔظيِة ريڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ أرٰٞ حٿنخّ اٿْن

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ڂ ىٌح حثظٌنِ ريئٙء حٿٴظْخڅ ٳٸخٽ أًنٌح ٳؤًنٌح ٳټنض أكيىڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل
حٿٌُ ٓڄ٬ض ٌٛطو حًىذ ٳؤًڅ ٕىپ ڃټش ٳڄٔق ٫ڀَ نخْٛظو ًٷخٽ ٷپ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ حهلل 

ٙ اٿو اٙ حهلل ڃَطْن ًأٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ڃَطْن ػڂ حٍؿ٪ أٻزَ حهلل أٻزَ أٗيي أڅ 
ٿٜٚس كِ ٫ڀَ ٳخٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ڃَطْن ًأٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ڃَطْن كِ ٫ڀَ ح

حٿٜٚس كِ ٫ڀَ حٿٴٚف كِ ٫ڀَ حٿٴٚف ڃَطْن حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ ٙ اٿو اٙ حهلل ًاًح أًنض 
س هَْ ڃن حٿنٌځ حٿٜٚس هَْ ڃن حٿنٌځ ًاًح أٷڄض ٳٸڀيخ ڃَطْن رخًٕٽ ڃن حٿٜزق ٳٸپ حٿٜٚ

ّٴَٷيخ  ٷي ٷخڃض حٿٜٚس ٷي ٷخڃض حٿٜٚس أٓڄ٬ض ٷخٽ ًٻخڅ أرٌ ڃلًٌٍس ٙ ّـِ نخْٛظو ًٙ
 ٕڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٔق ٫ڀْيخ.

٫ؼڄخڅ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ُٻَّخ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ - 
 حٿٔخثذ ٫ن أځ ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ ڃلًٌٍس ٫ن أرِ ڃلًٌٍس ٷخٽ=

ٿڄخ ٍؿ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ كنْن هَؿض ٫خَٗ ٫َ٘س ٳٌٻَ حٿليّغ اٙ أنو -
 ٷخٽ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ ڃَطْن ٳٸ٢ ًٷخٽ ًٍف أ٠ّخ ڃَطْن.

٫ن أرِ ؿ٬ٴَ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ  - 
 ٿْْ ىٌ حٿٴَحء ٫ن أرِ ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ ڃلًٌٍس ٷخٽ=

ٻنض أإًڅ ٳِ ُڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٛٚس حٿٜزق ٳبًح ٷڀض كِ ٫ڀَ حٿٴٚف -
 ٷڀض حٿٜٚس هَْ ڃن حٿنٌځ حٿٜٚس هَْ ڃن حٿنٌځ حًٕحڅ حًٕٽ.

٬ڄخڅ كيػنخ حٿلَع رن ٫زْي ٫ن ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن - 
 ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ ڃلًٌٍس ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ=

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀڄنِ ٓنش حًٕحڅ ٳڄٔق رڄٸيځ ٍأِٓ ًٷخٽ ٷپ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ طَٳ٪ -
ريخ ٌٛطٺ ػڂ طٸٌٽ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل 

طْن طوٴٞ ريخ ٌٛطٺ ػڂ طَٳ٪ ٌٛطٺ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ڃَطْن أٗيي أڅ ڃلڄيح ڃَ
ٿٴٚف كِ ٫ڀَ حٿٴٚف ٌٍٓٽ حهلل ڃَطْن كِ ٫ڀَ حٿٜٚس كِ ٫ڀَ حٿٜٚس كِ ٫ڀَ ح

ڃَطْن ٳبڅ ٻخڅ ٛٚس حٿٜزق ٷڀض حٿٜٚس هَْ ڃن حٿنٌځ حٿٜٚس هَْ ڃن حٿنٌځ حهلل أٻزَ حهلل 
 أٻزَ ٙ اٿو اٙ حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زخىس كيػنخ حرن ؿَّؾ ًڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن  - 
ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ ڃلًٌٍس أڅ ٫زي حهلل رن ڃلَِّْ أهزَه 
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ًٻخڅ ّظْڄخ ٳِ كـَ أرِ ڃلًٌٍس ٷخٽ ًٍف رن ڃ٬ْن ًٿڂ ّٸڀو حرن رټَ كْن ؿيِه اٿَ حٿ٘خځ 
 ٷخٽ=

ٕرِ ڃلًٌٍس ّخ ٫ڂ انِ هخٍؽ اٿَ حٿ٘خځ ًأهَ٘ أڅ ُأٓؤٽ ٫ن طؤًّنٺ ٳؤهزَنِ أڅ أرخ  ٳٸڀض-
رلًٌٍس ٷخٽ ٿو ن٬ڂ هَؿض ٳِ نٴَ ٳټنخ رز٬ٞ ٣َّٶ كنْن ٳٸٴپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ڃن كنْن ٳڀٸْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رز٬ٞ حٿ٤َّٶ ٳؤًڅ رئًڅ ٌٍٓٽ حهلل 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄ٬نخ ٌٛص حٿڄئًڅ ًنلن ڃظنټزٌڅ ٌٍٓٽ ٛزخٿٜٚس ٫ني 
ْنخ اٿَ ٳَٜهنخ نلټْو ًنٔظيِة رو ٳٔڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌٜص ٳؤٍٓپ اٿ

أڅ ًٷٴنخ رْن ّيّو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّټڂ حٿٌُ ٓڄ٬ض ٌٛطو ٷي حٍطٴ٪ 
كزٔنِ ٳٸخٽ ٷڂ ٳؤًڅ رخٿٜٚس ٳٸڄض ًٙ ِٗء ٳؤٗخٍ حٿٸٌځ ٻڀيڂ اٿِ ًٛيٷٌح ٳؤٍٓپ ٻڀيڂ ً

أٻَه اٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ ڃڄخ ّؤڃَنِ رو ٳٸڄض رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٿٸَ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿظؤًّن ىٌ نٴٔو ٳٸخٽ ٷپ حهلل ٛڀَ حهلل

اٿو اٙ حهلل أٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل أٗيي أٻزَ حهلل أٻزَ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل أٗيي أڅ ٙ 
أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ػڂ ٷخٽ ٿِ حٍؿ٪ ٳخڃيى ڃن ٌٛطٺ ػڂ ٷخٽ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل أٗيي 

څ ٙ اٿو اٙ حهلل أٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل أٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل كِ ٫ڀَ حٿٜٚس كِ أ
َ حهلل أٻزَ ٙ اٿو اٙ حهلل ػڂ ى٫خنِ كْن ٫ڀَ حٿٜٚس كِ ٫ڀَ حٿٴٚف ك٬ْڀَ حٿٴٚف حهلل أٻز

ٷ٠ْض حٿظؤًّن ٳؤ٤٫خنِ َٛس ٳْيخ ِٗء ڃن ٳ٠ش ػڂ ًٟ٪ ّيه ٫ڀَ نخْٛش أرِ ڃلًٌٍس ػڂ 
َ ًؿيو ڃَطْن ػڂ ڃَطْن ٫ڀَ ّيّو ػڂ ٫ڀَ ٻزيه ػڂ رڀٰض ّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل أڃخٍىخ ٫ڀ

ٓڀڂ رخٍٹ حهلل ٳْٺ ٳٸڀض ّخ ٫ڀْو ًٓڀڂ َٓس أرِ ڃلًٌٍس ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
ٌٍٓٽ حهلل ڃَنِ رخٿظؤًّن رڄټش ٳٸخٽ ٷي أڃَطٺ رو ًًىذ ٻپ ِٗء ٻخڅ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ًخى ًٿٺ ڃلزش ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸيڃض ٫ڀَ ٫ظخد  ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻَحىْش
ڃَ ٌٍٓٽ حهلل رن أْٓي ٫خڃپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄټش ٳؤًنض ڃ٬و رخٿٜٚس ٫ن أ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأهزَنِ رٌٿٺ ڃن أىٍٻض ڃن أىڀِ ڃڄن أىٍٹ أرخ ڃلًٌٍس ٫ڀَ نلٌ 
 ڃخ أهزَنِ ٫زي حهلل رن ڃلَِّْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٫خڃَ حٕكٌٽ كيػنِ ڃټلٌٽ أڅ  - 
  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫زي حهلل رن ڃلَِّْ كيػو أڅ أرخ ڃلًٌٍس كيػو أڅ ٌٍٓٽ حهلل

٫ڀڄو حًٕحڅ طٔ٪ ٫َ٘س ٻڀڄش ًحٗٷخڃش ٓز٪ ٫َ٘س ٻڀڄش حًٕحڅ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ أٗيي أڅ -
ٙ اٿو اٙ حهلل أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل أٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل أٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل 

ٌٍٓٽ حهلل أٗيي أڅ ڃلڄيح  أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل أٗيي أڅ ڃلڄيح
ٌٍٓٽ حهلل كِ ٫ڀَ حٿٜٚس كِ ٫ڀَ حٿٜٚس كِ ٫ڀَ حٿٴٚف كِ ٫ڀَ حٿٴٚف حهلل أٻزَ حهلل 

 حهلل ًحٗٷخڃش ڃؼنَ ڃؼنَ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل أٗيي أڅ أٻزَ ٙ اٿو اٙ
كِ ٫ڀَ حٿٴٚف ٷي ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل كِ ٫ڀَ حٿٜٚس كِ ٫ڀَ حٿٜٚس كِ ٫ڀَ حٿٴٚف 

 ٷخڃض حٿٜٚس ٷي ٷخڃض حٿٜٚس حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ ٙ اٿو اٙ حهلل.
 أكخىّغ ْٗزش رن ٫ؼڄخڅ حٿلـزِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ًحٛپ حٕكيد ٫ن أرِ ًحثپ ٷخٽ= - 
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د ٳِ ڃـڀٔٺ ىٌح ٳٸخٽ ٿٸي ىڄڄض أڅ ؿڀٔض اٿَ ْٗزش رن ٫ؼڄخڅ ٳٸخٽ ؿڀْ ٫ڄَ رن حٿو٤خ-
ٙ أى٩ ٳِ حٿټ٬زش ٛٴَحء ًٙ ر٠ْخء اٙ ٷٔڄظيخ رْن حٿنخّ ٷخٽ ٷڀض ٿْْ ًٿٺ ٿٺ ٷي ٓزٸٺ 

 ٛخكزخٹ ٿڂ ّٴ٬ٚ ًٿٺ ٳٸخٽ ىڄخ حٿڄَآڅ ّٸظيٍ ريڄخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ًحٛپ ٫ن أرِ ًحثپ ٷخٽ= - 
ن ٫ؼڄخڅ ٳِ ىٌح حٿڄٔـي ٳٸخٽ ؿڀْ اٿِ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ڃـڀٔٺ ىٌح ؿڀٔض اٿَ ْٗزش ر-

ٳٸخٽ ٿٸي ىڄڄض أڅ ٙ أى٩ ٳْيخ ٛٴَحء ًٙ ر٠ْخء اٙ ٷٔڄظيخ رْن حٿڄٔڀڄْن ٷخٽ ٷڀض ڃخ أنض 
 رٴخ٫پ ٷخٽ ٿڂ ٷڀض ٿڂ ّٴ٬ڀو ٛخكزخٹ ٷخٽ ىڄخ حٿڄَآڅ ّٸظيٍ ريڄخ.

 أكخىّغ أرِ حٿلټڂ أً حٿلټڂ رن ٓٴْخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن أرِ حٿلټڂ أً حٿلټڂ  - 

 رن ٓٴْخڅ حٿؼٸٴِ 
 ٷخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ ػڂ طٌٟؤ ًن٠ق ٳَؿو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ ٷخٽ َّٗٺ ٓؤٿض أىپ حٿلټڂ رن  - 

 ٓٴْخڅ 
 ٿڂ ّيٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ٳٌٻًَح أنو -
كيػنخ ٫زي حٿپ ٷخٽ ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه كيػنخ ٬ّڀَ رن ٫زْي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن  - 

 ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن حٿلټڂ رن ٓٴْخڅ أً ٓٴْخڅ رن حٿلټڂ 
 ٷخٽ ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ ػڂ ن٠ق ٳَؿو.-

 وأكخىّغ ٫ؼڄخڅ رن ٣ڀلش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫ن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ كڄخى  - 

رن ٓڀڄش ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ٣ڀلش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ىهپ حٿزْض ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن ًؿخىٺ كْن طيهپ رْن حٿٔخٍّظْن.

نخ هخٿي ٫ن حٿٸخٓڂ رن ٍر٬ْش رن ؿٌٗن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ أنزؤ - 
٫ٸزش رن أًّ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ه٤ذ ٌّځ ٳظق ڃټش ٳٸخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه نَٜ ٫زيه ًىِځ حٕكِحد ًكيه ٷخٽ 

ٻخنض ٳِ ىْ٘ڂ ڃَس أهٍَ حٿلڄي هلل حٿٌُ ٛيٵ ٫ًيه ًنَٜ ٫زيه أٙ اڅ ٻپ ڃؤػَس 
حٿـخىڀْش ط٬ي ًطي٫َ ًٻپ ىځ أً ى٫ٌٍ ڃ٫ٌٌٟش طلض ٷيڃِ ىخطْن اٙ ٓيحنش حٿزْض ًٓٸخّش 

حٿ٬ڄي ٷخٽ ىْ٘ڂ ڃَس رخٿ١ٌٔ ًحٿ٬ٜخ ًحٿلـَ ىّش ڃٰڀ٨ش ڃخثش ڃن  حٿلخؽ أٙ ًاڅ ٷظْپ ه٤ؤ
حٗرپ ڃنيخ أٍر٬ٌڅ ٳِ ر٤ٌنيخ أًٙىىخ ًٷخٽ ڃَس أٍر٬ٌڅ ڃن ػنْش اٿَ رخُٽ ٫خڃيخ ٻڀين 

 هڀٴش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ كڄْي ٫ن حٿٸخٓڂ رن ٍر٬ْش أنو ٷخٽ ٳِ ىٌح  - 

حٿليّغ ًاڅ ٷظْپ ه٤ؤ حٿ٬ڄي رخٿ١ٌٔ ًحٿ٬ٜخ ًحٿلـَ ڃخثش ڃن حٗرپ ڃنيخ أٍر٬ٌڅ ٳِ 
 ر٤ٌنيخ أًٙىىخ ٳڄن حُىحى ر٬َْح ٳيٌ ڃن أىپ حٿـخىڀْش.

ٌّنْ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ٍر٬ْش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ - 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸَّذ ڃن ًٿٺ اٙ أنو ٷخٽ=
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ڃخثش ڃن حٗرپ ػٚػٌڅ كٸو ًػٚػٌڅ ؿ٫ٌش ًػٚػٌڅ رنخص ٿزٌڅ ًحٍر٬ٌڅ ػنْش هڀٴش اٿَ -
 رخُٽ ٫خڃو.

 أكخىّغ ٫زي حهلل رن حٿٔخثذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
٬ْٓي ٫ن حٿٔخثذ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن  - 

٫زي حهلل رن حٿٔخثذ أڅ ٫زي حهلل رن حٿٔخثذ ٻخڅ ٬ٌّى ٫زي حهلل رن ٫زخّ ًّٸْڄو ٫ني حٿ٘ٸش 
حٿؼخٿؼش ڃڄخ ّڀِ حٿزخد ڃڄخ ّڀِ حٿلـَ ٳٸڀض ٬ّنِ حٿٸخثپ حرن ٫زخّ ٿ٬زي حهلل رن حٿٔخثذ أڅ 

ٜڀِ ىينخ ٳْٸٌٽ ن٬ڂ ٳْٸٌځ حرن ٫زخّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌځ ىينخ أً ّ
 ٳْٜڀِ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ= - 
كيػنِ ڃلڄي رن ٫زخى رن ؿ٬ٴَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٔخثذ أڅ ٌٍٓٽ -

ڄ٬ض ىٌح حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٌّځ حٿٴظق ٳٌٟ٪ ن٬ڀْو ٫ن ّٔخٍه ٷخٽ ٫زي حهلل ٓ
 حٿليّغ ڃن أرِ ػٚع ڃَحٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن ڃلڄي رن ٫زخى حٿڄوًِڃِ ٫ن  - 
 ٫زي حهلل رن حٿٔخثذ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

حٳظظق حٿٜٚس ٌّځ حٿٴظق ٳِ حٿٴـَ ٳٸَأ رٌٍٔس حٿڄئڃنْن ٳڀڄخ رڀٮ ًٻَ ڃٌَٓ ًىًَڅ -
 أٛخرظو ٬ٓڀش ٳَٻ٪.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ ٷخٽ حرن ؿَّؾ ٓڄ٬ض ڃلڄي رن ٫زخى رن  - 
 ؿ٬ٴَ ٷخٽ=

أهزَنِ أرٌ ٓڀڄش حرن ٓٴْخڅ ٫ًزي حهلل رن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٫ًزي حهلل رن حٿڄْٔذ حٿ٬خريُ -
٫ن ٫زي حهلل رن حٿٔخثذ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ حٿٜزق رڄټش ٷخٽ ٳخٳظظق ٌٍٓس 

حنظيَ اٿَ ًٻَ ڃٌَٓ ًىًَڅ أً ًٻَ ٫َْٔ ڃلڄي رن ٫زخى ّ٘ٺ ٳخهظڀٴٌح ٫ڀْو أهٌص ٳڀڄخ 
 ش ٳَٻ٪ ٷخٽ ًحرن حٿٔخثذ كخَٟ ًٿٺ.٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ٓڀحٿنزِ ٛڀَ حهلل 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًًٍف ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 
رن ٓٴْخڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ًٷخٽ ًٍف رن ڃلڄيح رن ٫زخى رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ أهزَنِ أرٌ ٓڀڄش 

 حٿ٬خٙ ٫ًزي حهلل رن حٿڄْٔذ حٿ٬خريُ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٔخثذ ٷخٽ=
ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜزق رڄټش ٳخٓظٴظق ٌٍٓس حٿڄئڃنْن كظَ اًح -

ؿخء ًٻَ ڃٌَٓ ًىًَڅ أً ًٻَ ٫َْٔ ٷخٽ ًٍف ڃلڄي رن ٫زخى ّ٘ٺ ًحهظڀٴٌح ٫ڀْو أهٌص 
 ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ٓڀش ٳلٌٱ ٳَٻ٪ ٷخٽ ٫ًزي حهلل رن حٿٔخثذ كخَٟ ٿٌٿٺحٿنز

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ ٷخٽ كيػنخ ڃٔڀڂ حرن أرِ حٿٌٟخف ٫ن  - 
 ٫زي حٿټَّڂ ٫ن ڃـخىي ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٔخثذ ٷخٽ=

ٿًِحٽ أٍر٬خ ًّٸٌٽ أڅ أرٌحد ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٷزپ حٿ٨يَ ر٬ي ح-
 حٿٔڄخء طٴظق ٳؤكذ أڅ أٷيځ ٳْيخ ٫ڄٚ ٛخٿلخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًٌس رن هڀْٴش أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ڃلڄي رن ٫زخى كيػنِ  - 
 كيّؼخ ٍٳ٬و اٿَ أرِ ٓڀڄش رن ٓٴْخڅ ٫ًزي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٔخثذ ٷخٽ=
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 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿٴظق ًٛڀَ ٳِ ٷزپ حٿټ٬زش ٳوڀ٪ ن٬ڀْو ك٠َص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
ٳ٬ٌٟيڄخ ٫ن ّٔخٍه ػڂ حٓظٴظق ٌٍٓس حٿڄئڃنْن ٳڀڄخ ؿخء ًٻَ ٫َْٔ أً ڃٌَٓ أهٌطو ٬ٓڀش 

 ٳَٻ٪.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًًٍف ٷخٙ كيػنخ حرن ؿَّؾ ًأرٌ رټَ ٷخٽ  - 

ٌٿَ حٿٔخثذ أڅ أرخه أهزَه أڅ ٫زي حهلل رن حٿٔخثذ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ كيػنِ ّلَْ رن ٫زْي ڃ
 أهزَه أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=

ٳْڄخ رْن ٍٻنِ رنَ ؿڄق ًحٿَٻن حٌٕٓى ٍرنخ آطنخ ٳِ حٿينْخ كٔنش ًٳِ حٓهَس كٔنش ًٷنخ -
 ٫ٌحد حٿنخٍ.

ّلَْ رن ٫زْي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَّن - 
 ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٔخثذ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ رْن حٿَٻن حٿْڄخنِ ًحٿلـَ ٍرنخ آطنخ ٳِ حٿينْخ -
كٔنش ًٳِ حٓهَس كٔنش ًٷنخ ٫ٌحد حٿنخٍ ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ًًٍف ٳِ ىٌح حٿليّغ 

 رْن ٍٻن رنَ ؿڄق ًحٿَٻن حٌٕٓى ٍرنخ آطنخ.أنئڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳْڄخ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃلڄي رن ٫زخى رن  - 

ؿ٬ٴَ ٷخٽ أهزَنِ أرٌ ٓڀڄش رن ٓٴْخڅ ٫ًزي حهلل رن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٫ًزي حهلل رن حٿڄْٔذ 
 حٿ٬خريُ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٔخثذ ٷخٽ=

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜزق ٳخٓظٴظق ٌٍٓس حٿڄئڃنْن كظَ اًح ؿخء ًٻَ ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-
ڃٌَٓ ًىًَڅ أً ًٻَ ٫َْٔ ڃلڄي رن ٫زخى ٗٺ حهظڀٴٌح ٫ڀْو أهٌص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٬ٓڀش ٳلٌٱ ٳَٻ٪ ٷخٽ ًحرن حٿٔخثذ كخَٟ ًٿٺ.
 ىّغ ٫زي حهلل رن كزِ٘ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نوخكأ
يػنخ كـخؽ ٷخٽ ٷخٽ حرن ؿَّؾ كيػنِ ٫ؼڄخڅ رن أرِ ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

٫ن ٫ڀِ حُٕىُ ٫ن ٫زْي رن ٫ڄَْ ٫ن ٫زي حهلل رن كزِ٘ حٿوؼ٬ڄِ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ أُ ح٫ٕڄخٽ أٳ٠پ ٷخٽ=

اّڄخڅ ٙ ٗٺ ٳْو ًؿيخى ٙ ٯڀٌٽ ٳْو ًكـش ڃزًٍَس ٷْپ ٳخُ حٿٜٚس أٳ٠پ ٷخٽ ٣ٌٽ -
ٜيٷش أٳ٠پ ٷخٽ ؿيي حٿڄٸپ ٷْپ ٳؤُ حٿيـَس أٳ٠پ ٷخٽ ڃن ىـَ ڃخ كَځ حٿٸنٌص ٷْپ ٳؤُ حٿ

حهلل ٫ڀْو ٷْپ ٳؤُ حٿـيخى أٳ٠پ ٷخٽ ڃن ؿخىي حٿڄَ٘ٻْن رڄخٿو ًنٴٔو ٷْپ ٳخُ حٿٸظپ أَٗٱ 
 ٷخٽ ڃن أىَّٶ ىڃو ٫ًٸَ ؿٌحىه.

 كيّغ ؿي حٓڄ٬ْپ رن أڃْش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
ُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ رن كٌٗذ كيػنِ حٓڄ٬ْپ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَ - 

 أڃْش ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ=
ٻخڅ ٿيڂ ٯٚځ ّٸخٽ ٿو ٣يڄخڅ أً ًٻٌحڅ ٳؤ٫ظٶ ؿيه نٜٴو ٳـخء حٿ٬زي اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٬ظٶ ٳِ ٫ظٸٺ ًطَٵ ٳِ ٍٷٺ ٷخٽ ًٻخڅ ّويځ 
 څ ڃ٬ڄَ ٬ّنِ حرن كٌٗذ ٍؿٚ ٛخٿلخ.ْٓيه كظَ ڃخص ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ًٻخ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٫خڃَ رن ٛخٿق رن ٍٓظڂ  - 
حٿڄِنِ كيػنخ أٌّد رن ڃٌَٓ رن ٫ڄًَ رن ٬ْٓي رن حٿ٬خِٛ ٷخٽ أً حرن ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ 

 ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=
ٿيه أٳ٠پ ڃن أىد كٔن ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ رو هڀٲ رن ى٘خځ حٿزِحٍ ڃخ نلپ ًحٿي ً-

 ًحٿٸٌحٍَُّ ٷخٙ كيػنخ ٫خڃَ رن أرِ ٫خڃَ ربٓنخىه ٳٌٻَ ڃؼڀو.
 ىّغ حٿلَع رن رَٛخء ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نوخكأ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ُٻَّخ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن حٿلَع رن  - 

 ء ٷخٽ=ڃخٿٺ رن رَٛخ
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٳظق ڃټش ّٸٌٽ ٙ ٍِّٰ ىٌح ٬ّنِ ر٬ي حٿٌْځ اٿَ ٌّځ -

 حٿٸْخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنِ ُٻَّخ ٫ن ٫خڃَ ٷخٽ ٷخٽ  - 

 حٿلَع رن ڃخٿٺ رن رَٛخء ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=
 ٌ ّٸٌٽ ٙ ٍِّٰ ر٬يىخ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش.ٌّځ ٳظق ڃټش ًى-
 ىّغ ڃ٤ْ٪ رن حٌٕٓى ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نوخكأ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ أرٌ حٿلٔن ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٳَحّ  - 

 ٫ن حٿ٬٘زِ ٷخٽ ٷخٽ ڃ٤ْ٪ رن حٌٕٓى ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ٷَِٗ ر٬ي ٌّڃو ىٌح ٛزَح.ٌّځ حٿٴظق ٙ ّنزِٰ أڅ ّٸظپ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ُٻَّخ ٫ن ٫خڃَ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃ٤ْ٪ ٫ن  - 

 أرْو ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٌّځ ٳظق ڃټش ٙ ّٸظپ ٷَِٗ ٛزَح ر٬ي حٿٌْځ -

 اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش.
نخ أرِ ٫ن أرِ آلٶ كيػنِ ٬ٗزش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػ - 

٬٘زِ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃ٤ْ٪ رن حٌٕٓى أهِ حٿلـخؽ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ حٿٔٴَ ٫ن ٫خڃَ حٿ
رنِ ٫يُ رن ٻ٬ذ ٫ن أرْو ڃ٤ْ٪ ًٻخڅ حٓڄو حٿ٬خٙ ٳٔڄخه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 =ڃ٬ْ٤خ ٷخٽ
ء حٿَى٢ رڄټش ّٸٌٽ ٙ طٍِٰ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن أڃَ رٸظپ ىئٙ-

 ڃټش ر٬ي ىٌح حٿ٬خځ أريح ًٙ ّٸظپ ٍؿپ ڃن ٷَّٖ ر٬ي ىٌح حٿ٬خځ ٛزَح أريح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ُٻَّخ كيػنخ ٫خڃَ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ڃ٤ْ٪ ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٳظق ڃټش ّٸٌٽ=
ِٗ ٛزَح ر٬ي حٿٌْځ ًٿڂ ّيٍٹ حٗٓٚځ أكيح ڃن ٫ٜخس ٷَّٖ ٯَْ ڃ٤ْ٪ ًٻخڅ ٙ ّٸظپ ٷَ-

 حٓڄو ٫خِٛ ٳٔڄخه ڃ٬ْ٤خ ٬ّنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 ىّغ ٷيحڃش رن ٫زي حهلل رن ٫ڄخٍ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نوخكأ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ٣خٍٵ أرٌ ٷَس حٿِرْيُ ڃن أىپ حٿلْٜذ  - 

نزيخ ٍڃ٪ ًىِ ٷَّش أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ أرِ ًٻخڅ أرٌ ٷَس ٷخْٟخ ٿيڂ رخٿْڄن ًاٿَ ؿخ
 ٷخٽ كيػنخ أّڄن رن نخرپ أرٌ ٫ڄَحڅ ٷخٽ=
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ٓڄ٬ض ٍؿٚ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸخٽ ٿو ٷيحڃش ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل ّٸٌٽ -
أرٌ ٷَس ًُحىنِ  ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍڃَ ؿڄَس حٿ٬ٸزش ٌّځ حٿنلَ ٷخٽ

 ٓٴْخڅ حٿؼٌٍُ ٳِ كيّغ أّڄن ىٌح ٫ڀَ نخٷش ٛيزخء رٚ ُؿَ ًٙ ٣َى ًٙ اٿْٺ اٿْٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي ڃلڄي ٫زي حهلل حٿِرَُْ كيػنخ أّڄن رن نخرپ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ْٗوخ ڃن رنِ ٻٚد ّٸخٽ ٿو ٷيحڃش رن ٫زي حهلل رن ٫ڄخٍ ٷخٽ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿنلَ َّڃِ حٿـڄَس ٫ڀَ نخٷش ٿو ٛيزخء ٙ  ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل-

 َٟد ًٙ ٣َى ًٙ اٿْٺ اٿْٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي ڃلڄي ٫زي حهلل حٿِرَُْ كيػنخ أّڄن رن نخرپ  - 

 كيػنخ ٷيحڃش رن ٫زي حهلل حٿټٚرِ أنو
ڄَس حٿ٬ٸزش ڃن ر٤ن حٿٌحىُ ٌّځ حٿنلَ ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍڃَ حٿـڄَس ؿ-

 ٫ڀَ نخٷش ٿو ٛيزخء ٙ َٟد ًٙ ٣َى ًٙ اٿْٺ اٿْٺ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷَحڅ ٳِ حٿليع ٷخٽ َّڃِ حٿـڄخٍ ٫ڀَ نخٷش ٿو. - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن ٌّنْ ًڃلَُ رن ٫ٌڅ رن أرِ ٫ٌڅ أرٌ  - 

 رن طڄخځ حٕٓيُ كيػنخ أّڄن ٫ن ٷيحڃش رن ٫زي حهلل ٷخٽ= حٿٴ٠پ ٷخٙ كيػنخ ٷَحڅ
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ نخٷش ّٔظڀڂ حٿلـَ رڄلـنو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن -

كيػنِ ڃلَُ رن ٫ٌڅ ٫ًزخى رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ ٷَحڅ رن طڄخځ ٫ن أّڄن رن نخرپ ٫ن 
ًٓڀڂ َّڃِ حٿـڄخٍ ٫ڀَ نخٷش ٙ َٟد ًٙ ٷيحڃش رن ٫زي حهلل أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٷخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ نخٷش  ٣َى ًٙ اٿْٺ اٿْٺ ًُحى ٫زخى ٳِ كيّؼو
 ٛيزخء َّڃِ حٿـڄَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن أّڄن رن نخرپ ٫ن ٷيحڃش رن ٫زي حهلل ٷخٽ ٍأّض  - 
ٌځ حٿنلَ َّڃِ حٿـڄَس ٫ڀَ نخٷش ٿو ٛيزخء ٙ َٟد ًٙ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّ

 ٣َى ًٙ اٿْٺ اٿْٺ.
 ىّغ ٓٴْخڅ رن ٫زي حهلل حٿؼٸٴِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نوخكأ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًأرٌ ڃ٬خًّش ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ٓٴْخڅ رن ٫زي حهلل حٿؼٸٴِ ٷخٽ=
ٿِ ٳِ حٗٓٚځ ٷٌٙ ٙ أٓخٽ ٫نو أكيح ٯَْٹ ٷخٽ أرٌ ڃ٬خًّش ر٬يٹ  ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷپ-

 ٷخٽ ٷپ آڃنض رخهلل ػڂ حٓظٸڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن ٫زي  - 

 حهلل رن ٓٴْخڅ ٫ن أرْو ٷخٽ=
ٷخٽ ٷپ آڃنض رخهلل ػڂ حٓظٸڂ  ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهزَنِ أڃَح ٳِ حٗٓٚځ ٙ أٓؤٽ ٫نو أكيح ر٬يٹ-

 ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳؤُ ِٗء أطٸَ ٷخٽ ٳؤٗخٍ رْيه اٿَ ٿٔخنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ارَحىْڂ ٬ّنِ حرن ٬ٓي كيػنخ حرن ٗيخد  - 

ًِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنِ حرن ٗيخد ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن 
َُ ٫ن ٓٴْخڅ رن ٫زي حهلل حٿؼٸٴِ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل كيػنِ رؤڃَ ح٫ظٜڂ رو ڃخ٫ِ حٿ٬خڃ
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 ػڂ حٓظٸڂ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أٻزَ ڃخ طوخٱ ٫ڀِ ٷخٽ ٳؤهٌ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٷپ ٍرِ حهلل
 .ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڀٔخڅ نٴٔو ػڂ ٷخٽ ىٌح ٷخٽ ِّّي ٳِ كيّؼو ر٤َٱ ٿٔخڅ نٴٔو

أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
 أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ڃخ٫ِ ٫ن ٓٴْخڅ رن ٫زي حهلل حٿؼٸٴِ ٷخٽ=

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل كيػنِ رؤڃَ أ٫ظٜڂ رو ٷخٽ ٷپ ٍرِ حهلل ػڂ حٓظٸڂ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل -
 خڅ نٴٔو ػڂ ٷخٽ ىٌح.ڃخ أهٌٱ ڃخ طوخٱ ٫ڀِ ٷخٽ ٳؤهٌ رڀٔ

 كيّغ ٍؿپ ٫ن أرْو ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ أٌّد ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍؿٚ ڃنخ ّليع ٫ن أرْو  - 

 ٷخٽ=
 ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٓش ٻنض ٳْيخ ٳنيخنخ أڅ نٸظپ حٿ٬ٔٴخء ًحٿٌٛٴخء.-

  ٫ڀْو ًٓڀڂكيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو كيػنخ  - 

ٷظخىس ٫ن ٻؼَْ ٫ن أرِ ٫ْخٝ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 نيَ أڅ ّـڀْ رْن حٿ٠ق ًحٿ٨پ ًٷخٽ ڃـڀْ حٿ٤ْ٘خڅ.-
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂكيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٷخٽ أنزؤنخ كڄْي ٫ن ٫زي حهلل رن 
٫زْي ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 نخځ كظَ نٴن ػڂ ٷخځ ٳٜڀَ ًٿڂ ّظٌٟؤ.
 ْو ًٓڀڂكيّغ ٍؿپ أىٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًًٍف ٷخٙ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ  - 
كٔن رن ڃٔڀڂ ٫ن ٣خًّ ٫ن ٍؿپ ٷي أىٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 لڄي رن رټَ.انڄخ حٿ٤ٌحٱ ٛٚس ٳبًح ٣ٴظڂ ٳؤٷڀٌح حٿټٚځ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ًٿڂ َّٳ٬و ڃ-

 كيّغ ٍؿپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن ٍؿپ ڃن أىپ ڃټش ّٸخٽ ٿو 

 ٌّٓٲ ٷخٽ=
ٻنض أنخ ًٍؿپ ڃن ٷَّٖ نڀِ ڃخٽ أّظخځ ٷخٽ ًٻخڅ ٍؿپ ٷي ًىذ ڃنِ رؤٿٲ ىٍىڂ ٷخٽ -

نو ٷي ًىذ ٿِ رؤٿٲ ىٍىڂ ًٷي أٛزض ٿو ٳٌٷ٬ض ٿو ٳِ ّيُ أٿٲ ىٍىڂ ٷخٽ ٳٸڀض ٿڀٸَِٗ ا
أٿٲ ىٍىڂ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿٸَِٗ كيػنِ أرِ أنو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أى 

 حٕڃخنش اٿَ ڃن حثظڄنٺ ًٙ طون ڃن هخنٺ.
 كيّغ ٻڀيس رن حٿلنزپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

ن ڃوڀي ٷخٽ أهزَنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ ًحٿ٠لخٹ ر - 
 حرن ؿَّؾ ٫ًزي حهلل رن حٿلخٍع ٷخٽ=
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٫َٝ ٫ڀِ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٫ڄًَ رن أرِ ٓٴْخڅ أڅ ٫ڄًَ رن أرِ ٛٴٌحڅ أهزَه -
ٷخٽ حٿ٠لخٹ ٫ًزي حهلل رن حٿلَع أڅ ٫ڄًَ رن ٫زي حهلل رن ٛٴٌحڅ أهزَه أڅ ٻڀيس رن 

ّش ًٰٟخرْْ ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل حٿلنزپ أهزَه أڅ ٛٴٌحڅ حرن أڃْش ر٬ؼو ٳِ حٿٴظق رڀزؤ ًؿيح
٫ڀْو ًٓڀڂ رؤ٫ڀَ حٿٌحىُ ٷخٽ ٳيهڀض ٫ڀْو ًٿڂ أٓڀڂ ًٿڂ أٓظؤًڅ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ حٍؿ٪ ٳٸپ حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ حىهپ ر٬يڃخ أٓڀڂ ٛٴٌحڅ ٷخٽ ٫ڄًَ أهزَنِ ىٌح حٿوزَ أڃْش 
ڀڂ ًٷخٽ رن ٛٴٌحڅ ًٿڂ ّٸپ ٓڄ٬ظو ڃن ٻڀيس ٷخٽ حٿ٠لخٹ ًحرن حٿلَع ًًٿٺ ر٬يڃخ أٓ

 ّش.حٿ٠لخٹ ٫ًزي حهلل رن حٿلَع رڀزن ًؿيح
 ىّغ ڃٜيٷِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂخكأ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ُٻَّخ حرن أرِ أٓلٶ ٫ن ٫ڄًَ رن أرِ  - 

ٓٴْخڅ ٓڄ٬و ڃنو ٫ن ڃٔڀڂ حرن ػٴنش ٷخٽ حٓظ٬ڄپ حرن ٫ڀٸڄش أرِ ٫ڀَ ٫َحٳش ٷٌڃو ٳؤڃَه أڅ 
ٳز٬ؼنِ أرِ ٳِ ٣خثٴش ٓطْو رٜيٷظيڂ ٷخٽ ٳوَؿض كظَ أطْض ْٗوخ ٻزَْح ّٸخٽ ّٜيٷيڂ ٷخٽ 

ٿو ٬َٓ ٳٸڀض اڅ أرِ ر٬ؼنِ اٿْٺ ٿظئىُ ٛيٷش ٯنڄٺ ٷخٽ ّخ حرن أهِ ًأُ نلٌ طؤهًٌڅ ٷڀض 
نوظخٍ كظَ انخ ٿن٘زَ ٩ًَٟ حٿٰنڂ ٷخٽ حرن أهِ ٳبنِ أكيػٺ انِ ٻنض ٳِ ٬ٗذ ڃن ىٌه 

ٳٸخٙ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخءنِ ٍؿٚڅ ٫ڀَ ر٬َْ حٿ٬٘خد ٳِ ٯنڂ ٿِ ٫ڀَ ٫يي حٿنزِ 
نلن ٌٍٓٙ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْٺ ٿظئىُ ٛيٷش ٯنڄٺ ٷڀض ڃخ ٫ڀِ ٳْيخ ٷخٙ ٗخس 

ٳؤ٫ڄي اٿَ ٗخس ٷي ٫ڀڄض ڃټخنيخ ڃڄظڀجش ڃل٠خ ًٗلڄخ ٳؤهَؿظيخ اٿْيڄخ ٳٸخٙ ىٌه حٿ٘خٳ٪ 
نؤهٌ ٗخٳ٬خ ٷڀض ٳؤُ ِٗء ٷخٙ ٫نخٷخ  حٿلخثپ ًٷي نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ

ػنْش ٷخٽ ٳؤ٫ڄي اٿَ ٫نخٵ ڃ٬ظخ٣خ ٷخٽ ًحٿڄ٬ظخ١ حٿظِ ٿڂ طڀي ًٿيح ًٷي كخڅ ًٙىىخ  ؿ٫ٌو أً
ٳؤهَؿظيخ اٿْيڄخ ٳٸخٙ نخًٿنخىخ ٳيٳ٬ظيخ اٿْيڄخ ٳـ٬ٚىخ ڃ٬يڄخ ٫ڀَ ر٬َْىڄخ ػڂ حن٤ڀٸخ ٷخٽ ٫زي 

ٲ ًٷخٽ ًٍف رن ٬ٗزش ًىٌ حٿٌٜحد حهلل ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ ٻٌح ٷخٽ ًٻْ٪ ڃٔڀڂ رن ػٴنش ٛل
 خٽ رَ٘ رن حٿٍَٔ ٙ اٿو اٙ حهلل ىٌ ًح ًٿيه ىينخ ٬ّنِ ڃٔڀڂ رن ٬ٗزش.ًٷخٽ أرِ ًٷ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٫ڄًَ رن أرِ  - 
ڃٔڀڂ ٳز٬ؼنِ  ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ ڃٔڀڂ رن ٬ٗزش أڅ ٫ڀٸڄش حٓظ٬ڄپ أرخه ٫ڀَ ٫َحٳش ٷٌڃو ٷخٽ

 اٿَ ڃٜيٷش ٳِ ٣خثٴش ڃن ٷٌڃِ ٷخٽ=
ٳوَؿض كظَ آطِ ْٗوخ ّٸخٽ ٿو ٬َٓ ٳِ ٬ٗذ ڃن حٿ٬٘خد ٳٸڀض اڅ أرِ ر٬ؼنِ اٿْٺ -

ٿظ٤٬ْن ٛيٷش ٯنڄٺ ٳٸخٽ أُ حرن حهِ ًأُ نلٌ طؤهًٌڅ ٳٸڀض نؤهٌ أٳ٠پ ڃخ نـي ٳٸخٽ 
ر٬َْح ٳٸخٙ انخ  حٿْ٘ن انِ ٿٴِ ٬ٗذ ڃن ىٌه حٿ٬٘خد ٳِ ٯنڂ ٿِ اً ؿخءنِ ٍؿٚڅ ڃَطيٳخڅ

و ًٓڀڂ ر٬ؼنخ اٿْٺ ٿظئطْنخ ٛيٷش ٯنڄٺ ٷڀض ًڃخ ىِ ٷخٙ ٗخس ٌٍٓٙ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
ٳ٬ڄيص اٿَ ٗخس ٷي ٫ڀڄض ڃټخنيخ ڃڄظڀجش نوخٟخ أً ڃلخٟخ ًٗلڄخ ٳؤهَؿظيخ اٿْيڄخ ٳٸخٙ ىٌه 

ِ ر٤نيخ ًٿيىخ ٗخٳ٪ ًٷي نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نؤهٌ ٗخٳ٬خ ًحٿ٘خٳ٪ حٿظِ ٳ
 ٫نخٷخ أً ؿ٫ٌش أً ػنْش ٷخٽ ٳخهَؽ ٿيڄخ ٫نخٷخ ٷخٽ ٳٸخٙ ٷخٽ ٳٸڀض ٳؤُ ِٗء طؤهٌحڅ ٷخٙ

 حىٳ٬يخ اٿْنخ ٳظنخًٙىخ ًؿ٬ٚىخ ڃ٬يڄخ ٫ڀَ ر٬َْىڄخ.
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 كيّغ رَ٘ رن ٓلْڂ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
خڅ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْ - 

كزْذ رن أرِ ػخرض ٷخٽ ًٷخٽ نخٳ٪ رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن رَ٘ رن ٓلْڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ ٳِ ٌّځ حٿظَّ٘ٶ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٳِ أّخځ حٿلؾ ٳٸخٽ=

 ٙ ّيهپ حٿـنش اٙ نٴْ ڃٔڀڄش ًاڅ ىٌه حّٕخځ أٻپ ًَٗد.-
ػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كي - 

نخٳ٪ رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

أنو ر٬غ رَ٘ رن ٓلْڂ ٳؤڃَه أڅ ّنخىُ أٙ انو ٙ ّيهپ حٿـنش اٙ نٴْ ڃئڃن ًانيخ أّخځ أٻپ -
 ًَٗد ٬ّنِ أّخځ حٿظَّ٘ٶ.

 كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
هزَنِ كزْذ رن أرِ ػخرض أنو ٓڄ٪ نخٳ٪ رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ّليع ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد أ-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸخٽ ٿو رَ٘ رن ٓلْڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ 
 .ٳٸخٽ انو ٙ ّيهپ حٿـنش اٙ ڃئڃن ًاڅ ىٌه حّٕخځ أّخځ أٻپ ًَٗد

 رن هڀٲ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو كيّغ حٌٕٓى
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حهلل رن  - 

٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ أڅ ڃلڄي رن حٌٕٓى رن هڀٲ أهزَه أڅ أرخه حٌٕٓى ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزخّ٪ حٿنخّ ٌّځ حٿٴظق ٷخٽ=

خّ ٫ڀَ حٗٓٚځ ًحٿ٘يخىس ٷخٽ ٷڀض ًڃخ حٿ٘يخىس ٷخٽ أهزَنِ ؿڀْ ٫ني ٷَٿن ڃٔٸڀش ٳزخّ٪ حٿن-
ڃلڄي رن حٌٕٓى رن هڀٲ أنو رخ٬ّيڂ ٫ڀَ حّٗڄخڅ رخهلل ًٗيخىس أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأڅ ڃلڄيح 

 ٫زيه ًٌٍٓٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 كيّغ أرِ ٻڀْذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

خ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَص ٫ن ٯنْڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُٵ أنزؤن - 
 ٻڀْذ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه أنو ؿخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ=

ٷي أٓڀڄض ٳٸخٽ أٿٶ ٫نٺ ٬َٗ حٿټٴَ ّٸٌٽ أكڀٶ ٷخٽ ًأهزَنِ آهَ ڃ٬و أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٓهَ أٿٶ ٫نٺ ٬َٗ حٿټٴَ ًحهظظن.

 ٓڀڂكيّغ ڃن ٓڄ٪ ڃنخىُ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 ٫ڄًَ رن أًّ ٷخٽ=
أهزَنِ ڃن ٓڄ٪ ڃنخىُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٷخڃض حٿٜٚس أً كْن كخنض -

 حٿٜٚس أً نلٌ ىٌح أڅ ٛڀٌح ٳِ ٍكخٿټڂ ٿڄ٤َ ٻخڅ.
  ط٬خٿَ ٫نوكيّغ ٫َّٲ ڃن ٫َٳخء ٷَّٖ ٍِٟ حهلل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ػخرض ٷخٽ ٫ٴخڅ رن ُّي أرٌ  - 
ُّي كيػنخ ىٚٽ رن هزخد ٫ن ٫ټَڃش رن هخٿي ٷخٽ كيػنِ ٫َّٲ ڃن ٫َٳخء ٷَّٖ كيػنِ 

 أرِ أنو ٓڄ٪ ڃن َٳڀٶ ٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=
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 ًحٿوڄْْ ًحٿـڄ٬ش ىهپ حٿـنش.ڃن ٛخځ ٍڃ٠خڅ ًٌٗحٽ ًحٍٕر٬خء -
 كيّغ ؿي ٫ټَڃش رن هخٿي حٿڄوًِڃِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ټَڃش رن هخٿي  - 
 حٿڄوًِڃِ ٫ن أرْو أً ٫ن ٫ڄو ٫ن ؿيه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

رؤٍٝ ًأنظڂ ريخ ٳٚ طوَؿٌح ڃنيخ ًاًح ًٷ٪ ًٿٔظڂ ريخ  ٳِ ٯًِس طزٌٹ اًح ًٷ٪ حٿ٤خ٫ٌڅ-
 ٳٚ طٸيڃٌح ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٫ټَڃش ٬ّنِ  - 
 حرن هخٿي ٫ن أرْو أً ٫ن ٫ڄو ٫ن ؿيه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ًأنظڂ ٳْيخ ٳٚ طوَؿٌح ڃنيخ ًاًح ٻخڅ رخٍٝ  ٳِ ٯًِس طزٌٹ اًح ًٷ٪ حٿ٤خ٫ٌڅ رؤٍٝ-
 ًٿٔظڂ ريخ ٳٚ طٸَرٌىخ.

 كيّغ أرِ ٣َّٲ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أُىَ رن حٿٸخٓڂ حٿَحٓزِ كيػنخ ُٻَّخ رن آلٶ ٫ن  - 

 حٿٌٿْي رن ٫زي حهلل رن ٗڄْڀش ٫ن أرِ ٣َّٲ ٷخٽ=
ٓڀڂ كْن كخَٛ حٿ٤خثٲ ًٻخڅ ّٜڀِ رنخ ٛٚس ٻنض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

 حٿ٬َٜ كظَ ٿٌ أڅ ٍؿٚ ٍڃَ ٿَأٍ ڃٌٷ٪ نزڀو.
 ڃن كيّغ ٛوَ حٿٰخڃيُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن  - 
 ٓڀڂ أنو ٷخٽ=٫ڄخٍس رن كيّي حٿْـڀَ ٫ن ٛوَ حٿٰخڃيُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

حٿڀيڂ رخٍٹ ٕڃظِ ٳِ رټٌٍىڂ ٷخٽ ٳټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ر٬غ َّٓش -
ر٬ؼيخ أًٽ حٿنيخٍ ًٻخڅ ٛوَ ٍؿٚ طخؿَح ًٻخڅ ٙ ّز٬غ ٯڀڄخنو اٙ ڃن أًٽ حٿنيخٍ ٳټؼَ 

 ڃخٿو كظَ ٻخڅ ٙ ّيٍُ أّن ٠ّ٪ ڃخٿو.
 نوكيّغ أرِ رټَ رن أرِ ُىَْ ٫ن أرْو ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ًَّٓؾ حٿڄ٬نَ ٷخٙ كيػنخ نخٳ٪ رن  - 
٫ڄَ ٫ن أڃْش رن ٛٴٌحڅ ٫ن أرِ رټَ رن أرِ ُىَْ ٷخٽ أرِ ٻٚىڄخ ٷخٽ ٫ن أرِ رټَ رن 

 أرِ ُىَْ حٿؼٸٴِ ٫ن أرْو ٷخٽ=
ڃن حٿ٤خثٲ ًىٌ ّٸٌٽ  ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ رخٿنزخءس أً حٿنزخًس ٗٺ نخٳ٪-

ّخ أّيخ حٿنخّ انټڂ طٌٗټٌڅ أڅ ط٬َٳٌح أىپ حٿـنش ڃن أىپ حٿنخٍ أً ٷخٽ هْخٍٻڂ ڃن َٗحٍٻڂ 
ٷخٽ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿنخّ رڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ رخٿؼنخء حٿِٔء ًحٿؼنخء حٿلٔن ًأنظڂ ٗييحء حهلل 

 .ټڂ ٫ڀَ ر٬ٞر٠٬
 ٍع رن ٫زي حهلل رن أًّ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نوخكيّغ حٿل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن  - 
حٿٌٿْي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن حٿلَع رن ٫زي حهلل رن أًّ حٿؼٸٴِ ٷخٽ ٓؤٿض ٫ڄَ رن حٿو٤خد 

 ٫ن حٿڄَأس ط٤ٌٱ رخٿزْض ػڂ طلْٞ ٷخٽ=
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هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْټن آهَ ٫ييىخ حٿ٤ٌحٱ رخٿزْض ٳٸخٽ حٿلَع ٻٌٿٺ أٳظخنِ ٌٍٓٽ ح-
ٳٸخٽ ٫ڄَ ٝ حهلل ط٬خٿَ ٫نو أىّض ٫ن ّيّٺ ٓؤٿظنِ ٫ن ِٗء ٓؤٿض ٫نو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿټنِ ڃخ أهخٿٲ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن حٿلـخؽ ٫ًڀِ رن آلٶ ٷخٙ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ  - 

ٿڄَْٰس ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿزْڀڄخنِ ٫ن ٫ڄًَ أنزؤنخ حٿلـخؽ رن أ٣ٍخس ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ح
 رن أًّ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن كؾ حٿزْض أً ح٫ظڄَ ٳڀْټن آهَ ٫ييه رخٿزْض ٳزڀٮ -
كيّؼو ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳٸخٽ ٿو هٍَص ڃن ّيٹ ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ طوزَنخ رو.
 كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زخى رن حٿلـخؽ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل - 

حٿڄڀٺ رن حٿڄَْٰس حٿ٤خثٴِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿزْڀڄخنِ ٫ن ٫ڄًَ رن أًّ ٫ن حٿلَع رن 
 أًّ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن كؾ أً ح٫ظڄَ ٳڀْټن آهَ ٫ييه حٿ٤ٌحٱ رخٿزْض -
هٍَص ڃن ّيّٺ ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿو ٫ڄَ رن حٿو٤خد 

 ػڂ ٿڂ طليػنِ.
 ًڃن كيّغ ٛوَ حٿٰخڃيُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن ٫ڄخٍس رن كيّي ٫ن  - 
 ٛوَ حٿٰخڃيُ ٷخٽ=

رټٌٍىخ ٷخٽ ٳټخڅ اًح ر٬غ َّٓش  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ رخٍٹ ٕڃظِ ٳِ-
أً ؿْ٘خ ر٬ؼيڂ ڃن أًٽ حٿنيخٍ ٷخٽ ٳټخڅ ٛوَ ٍؿٚ طخؿَح ًٻخڅ ّز٬غ طـخٍطو ڃن أًٽ 

 حٿنيخٍ ٷخٽ ٳؤػٍَ ًٻؼَ ڃخٿو.
 كيّغ اّخّ رن ٫زي ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ىّنخٍ أڅ أرخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٫ڄًَ رن - 
 حٿڄنيخٽ أهزَه أڅ اّخّ حرن ٫زي ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ٙ طز٬ٌْح ٳ٠پ حٿڄخء ٳبڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن رْ٪ حٿڄخء ٷخٽ ًحٿنخّ ّز٬ٌْڅ -
 ڃخء حٿٴَحص ٳنيخىڂ.

 كيّغ ٻْٔخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي أنزؤنخ ٫ڄًَ رن ٻؼَْ حٿڄټِ ٷخٽ ٓؤٿض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 ٫زي حٿَكڄن رن ٻْٔخڅ ڃٌٿَ هخٿي رن أْٓي ٷڀض أٙ طليػنِ ٫ن أرْٺ ٳٸخٽ ڃخ ٓؤٿظنِ ٳٸخٽ=
كيػنِ أرِ أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ڃن حٿڄ٤خرن كظَ أطَ حٿزجَ ًىٌ -

زْيح ّٜڀٌڅ ٳلپ حُٗحٍ ًطٌٗق رو ًٛڀَ ڃظٍِ ربُحٍ ٿْْ ٫ڀْو ٍىحء ٳَأٍ ٫ني حٿزجَ ٫
 ٍٻ٬ظْن ٙ أىٍُ حٿ٨يَ أً حٿ٬َٜ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي حٿوْخ١ كيػنخ ٫ڄًَ رن ٻؼَْ رن أٳڀق ٫ن  - 
 ٫زي حٿَكڄن رن ٻْٔخڅ ٷخٽ=
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ٓؤٿض أرِ ٻْٔخڅ ڃخ أىٍٻض ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٍأّظو ّٜڀِ ٫ني حٿزجَ -
 ٬ڀْخ رزجَ رنِ ڃ٤ْ٪ ڃڀززخ ٳِ ػٌد حٿ٨يَ أً حٿ٬َٜ ٳٜٚىخ ٍٻ٬ظْن.حٿ

 كيّغ حٍٕٷڂ رن أرِ حٍٕٷڂ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى حٿڄيڀزِ ٫ن ى٘خځ رن ُّخى ٫ن ٫ؼڄخڅ رن  - 

٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ  حٍٕٷڂ رن أرِ حٍٕٷڂ حٿڄوًِڃِ ٫ن أرْو ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

اڅ حٿٌُ ّظو٤َ ٍٷخد حٿنخّ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًّٴَٵ رْن حٗػنْن ر٬ي هًَؽ حٗڃخځ ٻخٿـخٍ -
 ٷٜزو ٳِ حٿنخٍ.

 كيّغ حرن ٫خرْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ّلَْ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ رن ٷخٓڂ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن - 

 رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ أڅ حرن ٫خرْ حٿـينِ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ حرن ٫خرْ أٙ أهزَٹ رؤٳ٠پ ڃخ ط٬ًٌ ڃنو -

 حٿڄظ٬ًًٌڅ ٷڀض رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٷپ أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ ًٷپ أ٫ًٌ رَد حٿنخّ.
 كيّغ أرِ ٫ڄَس حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ڃزخٍٹ ٷخٽ أنزؤنخ كيػ - 
حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنِ حٿڄ٤ڀذ رن كن٤ذ حٿڄوًِڃِ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٫ڄَس 

 حٕنٜخٍُ كيػنِ أرِ ٷخٽ=
خّ ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯِحس ٳؤٛخد حٿنخّ ڃوڄٜش ٳؤٓظؤًڅ حٿن-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ نلَ ر٬ٞ ٧يٌٍىڂ ًٷخٿٌح ّزڀٰنخ حهلل رو ٳڀڄخ ٍأٍ ٫ڄَ 
رن حٿو٤خد أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ىڂ أڅ ّؤًڅ ٿيڂ ٳِ نلَ ر٬ٞ ٧يَىڂ 

اًح نلن ٿٸْنخ حٿٸٌځ ٯيح ؿْخ٫خ أٍؿخٙ ًٿټن اڅ ٍأّض ّخ ٌٍٓٽ حهلل  رنخ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ
ٌ ٿنخ رزٸخّخ أًُحىىڂ ٳظـڄ٬يخ ػڂ طي٫ٌ حهلل ٳْيخ رخٿزَٻش ٳبڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ْٓزڀٰنخ أڅ طي٫

ري٫ٌطٺ أً ٷخٽ ْٓزخٍٹ ٿنخ ٳِ ى٫ٌطٺ ٳي٫خ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رزٸخّخ أًُحىىڂ ٳـ٬پ 
لؼْش ڃن حٿ٬٤خځ ًٳٌٵ ًٿٺ ًٻخڅ أ٫ٚىڂ ڃن ؿخء رٜخ٩ ڃن طڄَ ٳـڄ٬يخ حٿنخّ ّـْجٌڅ رخٿ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخځ ٳي٫خ ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّي٫ٌ ػڂ ى٫خ حٿـْٖ رؤ٫ًْظيڂ  ٌٍٓٽ حهلل
ٳؤڃَىڂ أڅ ّلظؼٌح ٳڄخ رٸِ ٳِ حٿـْٖ ٫ًخء اٙ ڃڀئه ًرٸِ ڃؼڀو ٳ٠لٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًانِ ٌٍٓٽ حهلل ٙ ّڀٸَ حهلل ٫زي ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ريص نٌحؿٌه ٳٸخٽ 
 كـزض ٫نو حٿنخٍ ٌّځ حٿٸْخڃش.ڃئڃن ريڄخ اٙ 

 كيّغ ٫ڄَْ رن ٓڀڄش حٿ٠ڄَُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٷخٽ= - 
أهزَنِ ٫َْٔ رن ٣ڀلش رن ٫زْي حهلل ٫ن ٫ڄَْ رن ٓڀڄش حٿ٠ڄَُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ؽ ٳبًح ىٌ رلڄخٍ ٫ٸَْ ٳڀڂ ّڀزغ أڅ ؿخء ٍؿپ ڃن ريِ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ رخٿ٬َ
حهلل ىٌه ٍڃْظِ ٳ٘ؤنټڂ ريخ ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرخ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو 

رش ٳبًح ىٌ ر٤زِ ٳْو ٓيڂ ًىٌ كخٷٲ ٳِ ٧پ ػڂ ٓخٍ كظَ أطَ ٫ٸزش أػخٳٸٔڄو رْن حٿَٳخٵ 
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ٍؿٚ ڃن أٛلخرو ٳٸخٽ ٷٲ ىينخ كظَ ّڄَ حٿَٳخٵ ٛوَس ٳؤڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٙ َّڃْو أكي رِ٘ء.

 كيّغ ڃلڄي رن كخ٣ذ حٿـڄلِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
 =خ٣ذ حٿـڄلِ ٷخٽكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ أرٌ رڀق ٫ن ڃلڄي رن ك - 
 ص ٳِ حٿنټخف.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜپ رْن حٿلٚٽ ًحٿلَحځ ًحٿيٱ ًحٿٌٜ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ= - 
ٷخٽ ڃلڄي رن كخ٣ذ حنٜزض ٫ڀَ ّيُ ڃن ٷيٍ ٳٌىزض رِ أڃِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٳِ ڃټخڅ ٷخٽ ٳٸخٽ ٻٚڃخ ٳْو أًىذ حٿزؤّ ٍد حٿنخّ ًأكٔزو ٷخٽ حٗٲ أنض 
 حٿ٘خٱ ٷخٽ ًٻخڅ ّظٴپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ ًٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٙ كيػنخ ٫زي  - 
حٿَكڄن رن ٫ؼڄخڅ ٷخٽ ارَحىْڂ رن حٿ٬زخّ ٳِ كيّؼو ارَحىْڂ رن ڃلڄي رن كخ٣ذ ٷخٽ كيػنِ 

أرِ ٫ن ؿيه ڃلڄي رن كخ٣ذ ٫ن أڃو أځ ؿڄْپ رنض حٿڄـڀپ ٷخٿض أٷزڀض رٺ ڃن أٍٝ 
حٿڄيّنش ٫ڀَ ٿْڀش أً ٿْڀظْن ٣زوض ٿٺ ٣زْوخ ٳٴنِ حٿل٤ذ ٳوَؿض  ڃن حٿلز٘ش كظَ اًح ٻنض

أ٣ڀزو ٳظنخًٿض حٿٸيٍ ٳخنټٴؤص ٫ڀَ ًٍح٫ٺ ٳؤطْض رٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض رؤرِ 
٣ذ ٳظٴپ ٳِ ٳْٺ ًڃٔق ٫ڀَ ٍأٓٺ ًى٫خ ٿٺ ًؿ٬پ ًأڃِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ڃلڄي رن كخ

ّ ًحٗٲ أنض حٿ٘خٳِ ٙ ٗٴخء اٙ ٗٴخإٹ ٗٴخء ّظٴپ ٫ڀَ ّيّٺ ًّٸٌٽ حًىذ حٿزؤّ ٍد حٿنخ
 ٙ ّٰخىٍ ٓٸڄخ ٳٸخٿض ٳڄخ ٷڄض رٺ ڃن ٫نيه كظَ رَأص ّيٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ رن  - 
 كَد ٫ن ڃلڄي رن كخ٣ذ ٷخٽ=

ٌٍڃض ّيُ ٳٌىزض رِ أڃِ ىرزض اٿِ ٷيٍ ًىِ طٰڀِ ٳؤىهڀض ّيُ ٳْيخ ٳخكظَٷض أً ٷخٽ ٳ-
اٿَ ٍؿپ ٻخڅ رخٿز٤لخء ٳٸخٽ ْٗجخ ًنٴغ ٳڀڄخ ٻخڅ ٳِ اڃَس ٫ؼڄخڅ ٷڀض ٕڃِ ڃن ٻخڅ ًٿٺ 

 حٿَؿپ ٷخٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 كيّغ حرن أرِ ُّي ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرِ كيػنخ ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٷخٽ - 
 كټْڂ رن أرِ ُّي ٫ن أرْو ٷخٽ كيػنِ أرِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ى٫ٌح حٿنخّ ّْٜذ ر٠٬يڂ ڃن ر٬ٞ ٳبًح حٓظنٜق أكيٻڂ أهخه ٳڀْنٜلو.-
 كيّغ ٻَىځ رن ٓٴْخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

ؼڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرٌ حٿلٌَّع كٴٚ ڃن ًٿي ٫ - 
 رن أرِ حٿ٬خٙ ٷخٽ=

كيػنِ ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ّڀَ رن ٻ٬ذ ٫ن ڃْڄٌنش رنض ٻَىځ ٫ن أرْيخ ٻَىځ رن -
ٓٴْخڅ أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن نٌٍ نٌٍ ٳِ حٿـخىڀْش ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ 

 طزخٍٹ ًط٬خٿَ ڃخ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٿٌػن أً ٿنٜذ ٷخٽ ٙ ًٿټن هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷخٽ ٳؤًٱ هلل
 ؿ٬ڀض ٿو حنلَ ٫ڀَ رٌحنش ًأًٱ رنٌٍٹ.
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 كيّغ ٫زي حهلل حٿڄِنِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃلڄي رن ٳ٠خء ّليع ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٫ڀٸڄش رن ٫زي حهلل ٫ن أرْو ٷخٽ=
 ش حٿڄٔڀڄْن حٿـخثِس رْنيڂ اٙ ڃن رؤّ.نيَ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طټَٔ ٓټ-

 كيّغ أرِ ٓڀ٢ْ حٿزيٍُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ٳليػنِ ٫زي  - 

 حهلل رن ٫ڄًَ رن ٟڄَس حٿٴِحٍُ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٓڀ٢ْ ٫ن أرْو أرِ ٓڀ٢ْ ٷخٽ=
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أٻپ ٿلٌځ حٿلڄَ حٗنْٔش ًحٿٸيًٍ طٴٌٍ ريخ أطخنخ نيِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

 ٳټٴؤنخىخ ٫ڀَ ًؿٌىيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ض أنخ  - 

ڃن حرن أرِ ْٗزش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن نڄَْ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫ڄًَ رن 
 ٿٴِحٍُ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٓڀ٢ْ ٫ن أرْو أرِ ٓڀ٢ْ ًٻخڅ ريٍّخ ٷخٽ=ٟڄَس ح

أطخنخ نيِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٿلٌځ حٿلڄَ ًنلن روْزَ ٳټٴؤنخىخ ًانخ -
 ٿـْخ٩.

 كيّغ ٫زي حٿَكڄن رن هنزٖ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
ٷخٽ كيػنخ ؿ٬ٴَ ٬ّنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ْٓخٍ رن كخطڂ أرٌ ٓڀڄش حٿ٬نُِ  - 

حرن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿظْخف ٷخٽ ٷڀض ٿ٬زي حٿَكڄن رن كنزٖ حٿظڄْڄِ ًٻخڅ ٻزَْح 
 أىٍٻض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ=

ٷڀض ٻْٲ ٛن٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش ٻخىطو حٿْ٘خ٣ْن ٳٸخٽ اڅ حٿْ٘خ٣ْن -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حًٕىّش ًحٿ٬٘خد ًٳْيڂ ٤ْٗخڅ  طليٍص طڀٺ حٿڀْڀش ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل

رْيه ٬ٗڀش نخٍ َّّي أڅ ّلَٵ ريخ ًؿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيز٢ اٿْو ؿزَّپ 
ي ٷپ ڃخ حٷٌٽ ٷخٽ ٷپ أ٫ًٌ رټڀڄخص حهلل حٿظخڃش ڃن َٗ ڃخ هڀٶ ًًٍأ ّخ ڃلڄ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ

خ ٬َّؽ ٳْيخ ًڃن َٗ ٳظن حٿڀْپ ًحٿنيخٍ ًڃن أً رَأ ًڃن َٗ ڃخ ّنِٽ ڃن حٿٔڄخء ًڃن َٗ ڃ
َٗ ٻپ ٣خٍٵ اٙ ٣خٍٷخ ٤َّٵ روَْ ّخ ٍكڄن ٷخٽ ٳ٤ٴجض نخٍىڂ ًىِڃيڂ حهلل طزخٍٹ 

 ًط٬خٿَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ أرٌ حٿظْخف ٷخٽ= - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٻخىطو ٓؤٽ ٍؿپ ٫زي حٿَكڄن رن هنزٖ ٻْٲ ٛن٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

حٿْ٘خ٣ْن ٷخٽ ؿخءص حٿْ٘خ٣ْن اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حًٕىّش ًطليٍص 
٫ڀْو ڃن حٿـزخٽ ًٳْيڂ ٤ْٗخڅ ڃ٬و ٬ٗڀش ڃن نخٍ َّّي أڅ ّلَٵ ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
ٸخٽ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳ٫َذ ٷخٽ ؿ٬ٴَ حكٔزو ٷخٽ ؿ٬پ ّظؤهَ ٷخٽ ًؿخء ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳ

ّخ ڃلڄي ٷپ ٷخٽ ڃخ أٷٌٽ ٷخٽ ٷپ أ٫ًٌ رټڀڄخص حهلل حٿظخڃخص حٿظِ ٙ ّـخًُىن رَ ًٙ ٳخؿَ 
يخ ًڃن َٗ ڃخ ڃن َٗ ڃخ هڀٶ ًًٍأ ًرَأ ًڃن َٗ ڃخ ّنِٽ ڃن حٿٔڄخء ًڃن َٗ ڃخ ٬َّؽ ٳْ

ًٍأ ٳِ حٍٕٝ ًڃن َٗ ڃخ ّوَؽ ڃنيخ ًڃن َٗ ٳظن حٿڀْپ ًحٿنيخٍ ًڃن َٗ ٻپ ٣خٍٵ اٙ 
 َ ّخ ٍكڄن ٳ٤ٴجض نخٍ حٿْ٘خ٣ْن ًىِڃيڂ حهلل ٫ِ ًؿپ.٣خٍٷخ ٤َّٵ روْ
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 كيّغ حرن ٫زْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ٫زْي حهلل رن أرِ ُّخى ٷخٽ كيػنِ ٫زي  - 

خٽ حهلل رن ٻؼَْ حٿيحٍُ ٫ن ڃـخىي ٷخٽ كيػنخ ْٗن أىٍٹ حٿـخىڀْش ًنلن ٳِ ٯًِس ًٍىّ ّٸ
 ٿو حرن ٫زْ ٷخٽ=

ٻنض أٌٓٵ ٓٽ ٿنخ رٸَس ٷخٽ ٳٔڄ٬ض ڃن ؿٌٳيخ ّخٽ ًٍّق ٷٌٽ ٳْٜق ٍؿپ ّْٜق أڅ ٙ -
 اٿو اٙ حهلل ٷخٽ ٳٸيڃنخ ڃټش ٳٌؿينخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي هَؽ.

 كيّغ ٫ْخٕ رن أرِ ٍر٬ْش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
ؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن نخٳ٪ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنز - 

 ٫ْخٕ رن أرِ ٍر٬ْش ٷخٽ=
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ طـِء ٍّق رْن ّيُ حٿٔخ٫ش طٸزٞ ٳْيخ أًٍحف ٻپ -

 ڃئڃن.
 ىّغ حٿڄ٤ڀذ رن أرِ ًىح٫ش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نوخكأ
َڃش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن ٣خًّ ٫ن ٫ټ - 

 هخٿي ٫ن حٿڄ٤ڀذ رن أرِ ًىح٫ش ٷخٽ=
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓـي ٳِ حٿنـڂ ًٓـي حٿنخّ ڃ٬و ٷخٽ حٿڄ٤ڀذ ًٿڂ -

 أٓـي ڃ٬يڂ ًىٌ ٌّڃجٌ ڃَ٘ٹ ٳٸخٽ حٿڄ٤ڀذ ٳٚ أى٩ حٿٔـٌى ٳْيخ أريح.
٣خًّ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حرن - 

 ٫ن ٫ټَڃش رن هخٿي ٫ن ؿ٬ٴَ رن حٿڄ٤ڀذ رن أرِ ًىح٫ش حٿٔيڄِ ٫ن أرْو ٷخٽ=
ٷَأ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄټش ٌٍٓس حٿنـڂ ٳٔـي ًٓـي ڃن ٫نيه ٳَٳ٬ض ٍأِٓ -

 ًأرْض أڅ أٓـي ًٿڂ ّټن أٓڀڂ ٌّڃجٌ حٿڄ٤ڀذ ًٻخڅ ر٬ي ٙ ّٔڄ٪ أكيح ٷَأىخ اٙ ٓـي.
 هلل ط٬خٿَ ٫نوىّغ ڃـڄ٪ رن ؿخٍّش ٍِٟ حخكأ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش كيػنخ حٿِىَُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زْي حهلل  - 

 رن ػ٬ڀزش ٫ن ٫زي حهلل حرن ِّّي ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ڃـڄ٪ رن ؿخٍّش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ حٿيؿخٽ ٳٸخٽ ّٸظڀو حرن ڃَّڂ -

 رزخد ٿي.
خ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي كيػنخ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

ٗيخد أنو ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن ػ٬ڀزش حٕنٜخٍُ ّليع ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي حٕنٜخٍ ڃن 
رنِ ٫ڄًَ رن ٫ٌٱ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٫ڄِ ڃـڄ٪ رن ؿخٍّش ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=
 ي.ّٸظپ حرن ڃَّڂ حٿڄْٔق حٿيؿخٽ رزخد ٿ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ػ٬ڀزش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي ٫ن ٫ڄو ڃـڄ٪ ٷخٽ=
 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ= ّٸظپ حرن ڃَّڂ حٿڄْٔق حٙىؿخٽ رزخد ٿي.-
ڃ٬ٜذ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن  - 

 ٫زي حهلل رن ػ٬ڀزش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي ٫ن ٫ڄو ڃـڄ٪ ٷخٽ=
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ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّٸظپ حرن ڃَّڂ حٿيؿخٽ رزخد ٿي أً اٿَ ؿخنذ -
 ٿي.
 رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي حهلل - 

 ٫زْي حهلل رن ػ٬ڀزش حٕنٜخٍُ ٫ن ٫زي حهلل رن ِّّي ٫ن ڃـڄ٪ رن ؿخٍّش ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ= ّٸظپ حرن ڃَّڂ حٿيؿخٽ رزخد ٿي أً اٿَ ؿخنذ -

 ٿي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنخ ڃـڄ٪ رن ٬ّٸٌد ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

٫زي حٿَكڄن رن ِّّي ٫ن ٫ڄو ڃـڄ٪ رن ؿخٍّش حٕنٜخٍُ ًٻخڅ أكي  أرِ ّٸٌٽ ٫ن ٫ڄو
حٿٸَحء حٿٌّن ٷَإح حٿٸَآڅ ٷخٽ ٗيينخ حٿليّزْش ٳڀڄخ حنَٜٳنخ ٫نيخ اًح حٿنخّ ّنٴًَڅ حٕرخ٫َ 

ٳٸخٽ حٿنخّ ر٠٬يڂ ٿز٬ٞ ڃخ ٿڀنخّ ٷخٿٌح أًكِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳوَؿنخ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٍحكڀظو ٫ني ٻَح٩ حٿٰڄْڂ  ڃ٪ حٿنخّ نٌؿٲ كظَ ًؿينخ ٌٍٓٽ

ًحؿظڄ٪ حٿنخّ اٿْو ٳٸَأ ٫ڀْيڂ انخ ٳظلنخ ٿٺ ٳظلخ ڃزْنخ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل 
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُ ٌٍٓٽ حهلل ًٳظق ىٌ ٷخٽ أُ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه انو ٿٴظق ٳٸٔڄض ٛ

كي اٙ ڃن ٗيي حٿليّزْش ٳٸٔڄيخ ٌٍٓٽ حهلل هْزَ ٫ڀَ أىپ حٿليّزْش ٿڂ ّيهپ ڃ٬يڂ ٳْيخ أ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ػڄخنْش ٫َ٘ ٓيڄخ ًٻخڅ حٿـْٖ أٿٴخ ًهڄٔڄخثش ٳْيڂ ػڀؼڄخثش ٳخٍّ 

 ٓيڄْن ًأ٤٫َ حٿَحؿپ ٓيڄخ.ٳؤ٤٫َ حٿٴخٍّ 
 كيّغ ؿزخٍ رن ٛوَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

خ أًّْ كيػنخ َٗكزْپ رن ؿزخٍ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػن - 
ٛوَ حٕنٜخٍُ أكي رنِ ٓڀڄش ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ر٤َّٶ ڃټش 

ڃن ّٔزٸنخ اٿَ حٗػخّش؟؟ ٷخٽ أرٌ أًّْ ىٌ كْغ نٴَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْڄيٍ 
حًىذ ٳٌىزض ٳؤطْض  و ٳْڄڀئه كظَ نؤطْو ٷخٽ ٷخٽ ؿزخٍ ٳٸڄض ٳٸڀض أنخ ٷخٽكٌٟيخ ًّٴ١َ ٳْ

حٗػخّش ٳڄيٍص كٌٟيخ ًٳ٣َض ٳْو ًڃٖطو ػڂ ٯڀزظنِ ٫ْنخُ ٳنڄض ٳڄخ حنظزيض اٙ رَؿپ 
ٳٸخٽ ّخ ٛخكذ حٿلٌٝ ٳبًح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  طنخ٫ُو ٍحكڀظو اٿَ حٿڄخء ًّټٴيخ ٫نو

يخ ٳظٌٟؤ ًٓڀڂ ٳٸڀض ن٬ڂ ٷخٽ ٳؤًٍى ٍحكڀظو ػڂ حنَٜٱ ٳؤنخم ػڂ ٷخٽ حطز٬نِ رخٕىحًس ٳظز٬ظو ر
ًأكٔن ًٌٟءه ًطٌٟؤص ڃ٬و ػڂ ٷخځ ّٜڀِ ٳٸڄض ٫ن ّٔخٍه ٳؤهٌ رْيُ ٳلٌٿنِ ٫ن ّڄْنو 

 ٳٜڀْنخ ٳڀڂ ّڀزغ َّْٔح أڅ ؿخء حٿنخّ.
 كيّغ حرن أرِ هِحڃش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حٿِىَُ ٫ن رن أرِ هِحڃش ٫ن أرْو  - 
 حهلل ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ

ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٍأّض ىًحء نظيحًٍ رو ًٍٷَ نٔظَٷِ ريخ ًطٸَ -
 نظٸْيخ أطَى ڃن ٷيٍ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ْٗجخٷخٽ انيخ ڃن ٷيٍ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ.

رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ كيػنخ رٸْش رن حٿٌٿْي ٫ن حٿِرْيُ ڃلڄي - 
حٿٌٿْي ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ هِحڃش أكي رنِ حٿلَع ٫ن أرْو أنو أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ=
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ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض ىًحء نظيحًٍ رو ًٍٷَ نٔظَٷِ ريخ ًطٸَ نظٸْيخ ىپ طَى ًٿٺ ڃن ٷيٍ -
 حهلل ْٗجخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿٺ ڃن ٷيٍ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ كيػنخ حرن ًىذ ٷخٽ أهزَنِ ٫ڄًَ ٫ن حرن ٗيخد  - 
أڅ أرخ هِحڃش أكي رنِ حٿلَع رن ٬ٓي رن ىَّڂ كيػو أڅ أرخه كيػو أنو ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

أٍأّض ىًحء نظيحًٍ رو ًٍٷَ نٔظَٷْيخ ًطٸَ نظٸْو ىپ طَى ًٿٺ ڃن ٷيٍ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انو ڃن ٷيٍ حهلل ٫ِ ًؿپ. ڃن ِٗء ٳٸخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي رن ّلَْ رن أرِ رټَ ٫ن ٓٴْخڅ حرن  - 
 ٫ْْنش ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ هِحڃش ٫ن أرْو ٷخٽ أرِ ًىٌ حٿٌٜحد ٻٌح ٷخٽ حٿِرْيُ.

 ڀڂكيّغ ٷْْ رن ٬ٓي رن ٫زخىس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ّلَْ رن أرِ  - 

 ٻؼَْ ّٸٌٽ كيػنِ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن أ٬ٓي رن ٍُحٍس ٫ن ٷْْ رن ٬ٓي ٷخٽ=
ُحٍنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃنِٿنخ ٳٸخٽ حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ ًٍكڄش حهلل ٷخٽ ٳَى -

َؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحطز٬و ٬ٓي ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ٻنض ٬ٓي ٍىح هٴْخ ٳ
أٓڄ٪ طٔڀْڄٺ ًأٍى ٫ڀْٺ ٍىح هٴْخ ٿظټؼَ ٫ڀْنخ ڃن حٿٔٚځ ٷخٽ ٳخنَٜٱ ڃ٬و ٌٍٓٽ حهلل 

و ًٓڀڂ ٳؤڃَ ٿو ٬ٓي رٰٔپ ٳٌٟ٪ ٳخٯظٔپ ػڂ نخًٿو أً ٷخٽ نخًٿٌه ڃڀلٴش ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
ڂ ٍٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيّو ًىٌ ڃٜزٌٯش ر٫ِٴَحڅ ًًٍّ ٳخٗظڄپ ريخ ػ

 ّٸٌٽ حٿڀيڂ حؿ٬پ ٛڀٌحطٺ ًٍكڄظٺ ٫ڀَ آٽ ٬ٓي رن ٫زخىس ٷخٽ ػڂ أٛخد ڃن حٿ٬٤خځ ٳڀڄخ
أٍحى حٗنَٜحٱ ٷَد اٿْو ٬ٓي كڄخٍح ٷي ٣ًؤ ٫ڀْو رٸ٤ْٴش ٳَٻذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٷخٽ ٷْْ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل  ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٬ٓي ّخ ٷْْ حٛلذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٍٻذ ٳؤرْض ػڂ ٷخٽ اڃخ أڅ طَٻذ ًاڃخ أڅ طنَٜٱ ٷخٽ ٳخنَٜٳض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن حٿٸخٓڂ رن  - 
ڃوْڄَس ٫ن أرِ ٫ڄخٍ ٫ن ٷْْ رن ٬ٓي ٷخٽ أڃَنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نٌٜځ 

 ٫خٌٍٗحء ٷزپ أڅ ّنِٽ ٍڃ٠خڅ ٳڀڄخ نِٽ ٍڃ٠خڅ ٿڂ ّؤڃَنخ ًٿڂ ّنينخ ًنلن نٴ٬ڀو.
كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن أكڄي رن ڃلڄي رن كنزپ رن ىٚٙ رن أٓي حٿْ٘زخنِ  - 

كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كٌْس ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حٿ٬ِِّ رن 
٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ أڃْش أڅ كزْذ رن ڃٔڀڄش أطَ ٷْْ رن ٬ٓي رن  ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃڀْپ

ٍٻذ ٳؤرَ ٳٸخٽ ٿو ٷْْ رن ٫زخىس ٳِ حٿٴظنش حًٕٿَ ًىٌ ٫ڀَ ٳَّ ٳؤهَ ٫ن حٿَٔؽ ًٷخٽ ح
 ٬ٓي انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=

ٛڀَ حهلل  ٛخكذ حٿيحرش أًٿَ رٜيٍىخ ٳٸخٽ ٿو كزْذ انِ ٿٔض أؿيپ ڃخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل-
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿټنِ أهَ٘ ٫ڀْٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حَٓحثْپ ٫ن ؿخرَ ٫ن ٫خڃَ رن ٷْْ  - 
رن ٬ٓي حرن ٫زخىس ٷخٽ ڃخ ڃن ِٗء ٻخڅ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ ًٷيٍ 

ّٸڀْ ٿو ٌّځ حٿٴ٤َ ٷخٽ ؿخرَ ٍأّظو اٙ ْٗجخ ًحكيح أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ 
 ىٌ حٿڀ٬ذ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ أرِ ٷخٽ= - 
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ٓڄ٬ض ڃنٌٍٜ رن ُحًحڅ ّليع ٫ن ڃْڄٌڅ رن أرِ ٗزْذ ٫ن ٷْْ رن ٬ٓي رن ٫زخىس أڅ -
أرخه ىٳ٬و اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّويڃو ٳؤطَ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي 

ْض ٍٻ٬ظْن ٷخٽ ٳ٠َرنِ رَؿڀو ًٷخٽ أٙ أىٿٺ ٫ڀَ رخد ڃن أرٌحد حٿـنش ٷڀض رڀَ ٷخٽ ٛڀ
 .ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أهزَنِ ّلَْ رن أٌّد ٫ن ٫زْي حهلل  - 
ْو ًٓڀڂ رن ُكَ ٫ن رټَ رن ٌٓحىس ٫ن ٷْْ رن ٬ٓي رن ٫زخىس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ

 ٷخٽ=
اڅ ٍرِ طزخٍٹ ًط٬خٿَ كَځ ٫ڀِ حٿوڄَ ًحٿټٌرش ًحٿٸنْن ًاّخٻڂ ًحٿٰزَْحء ٳبنيخ ػڀغ هڄَ -

 حٿ٬خٿڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنْو حرن ىزَْس  - 

ىس ٷخٽ ٓڄ٬ض ْٗوخ ڃن كڄَْ ّليع أرخ طڄْڂ حٿـْ٘خنِ أنو ٓڄ٪ ٷْْ رن ٬ٓي رن ٫زخ
 حٕنٜخٍُ ًىٌ ٫ڀَ ڃَٜ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=

ڃن ٻٌد ٫ڀِ ٻٌرش ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃ٠ـ٬خ ڃن حٿنخٍ أً رْظخ ٳِ ؿينڂ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن َٗد حٿوڄَ أطَ ٤٫٘خنخ ٌّځ حٿٸْخڃش أٙ ٳټپ ڃٔټَ هڄَ 

ڂ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ر٬ي ًٿٺ ّٸٌٽ ڃؼڀو ٳڀڂ ّوظڀٴخ اٙ ًاّخٻڂ ًحٿٰزَْحء ٷخٽ ىٌح حٿْ٘ن ػ
 ٳِ رْض أً ڃ٠ـ٪.

 كيّغ ًىذ رن كٌّٴش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ هخٿي ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل ٷخٽ  - 

ٽ كيػنِ ٫ڄِ ًحٓ٪ رن كيػنخ ٫ڄًَ رن ّلَْ رن ٫ڄخٍس ٫ن ڃلڄي رن ّلَْ رن كزخڅ ٷخ
 كزخڅ ٫ن ًىذ رن كٌّٴش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 حٿَؿپ أكٶ رڄـڀٔو ًاڅ ٷخځ ڃنو ػڂ ٍؿ٪ أُ ٳيٌ أكٶ رو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ هخٿي حٿٌح٤ِٓ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄًَ رن ّلَْ  - 

كٌّٴش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٫ن ڃلڄي رن ّلَْ ٫ن ٫ڄو ًحٓ٪ رن كزخڅ ٫ن ًىذ رن
 ًٓڀڂ ٷخٽ=

اًح ٷخځ حٿَؿپ ڃن ڃـڀٔو ٳَؿ٪ اٿْو ٳيٌ أكٶ رو ًاڅ ٻخنض ٿو كخؿش ٳٸخځ اٿْيخ ػڂ ٍؿ٪ ٳيٌ -
 أكٶ رو.

 كيّغ ٫ٌّڂ رن ٓخ٫يس ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ أرٌ أًّْ كيػنخ َٗكزْپ ٫ن  - 

ٓخ٫يس حٕنٜخٍُ أنو كيػو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطخىڂ ٳِ ڃٔـي ٷزخء ٫ٌّڂ رن 
 ٳٸخٽ=

اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷي أكٔن ٫ڀْټڂ حٿؼنخء ٳِ حٿ٤يٌٍ ٳِ ٷٜش ڃٔـيٻڂ ٳڄخ ىٌح حٿ٤يٌٍ -
حٿٌُ ط٤يًَڅ رو ٷخٿٌح ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ن٬ڀڂ ْٗجخ اٙ أنو ٻخڅ ٿنخ ؿَْحڅ ڃن حٿْيٌى 

 څ أىرخٍىڂ ڃن حٿٰخث٢ ٳٰٔڀنخ ٻڄخ ٯٔڀٌح.ٳټخنٌح ّٰٔڀٌ
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 كيّغ ٷيْي رن ڃ٤َٱ حٿٰٴخٍُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن  - 

حٿڄ٤ڀذ رن ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ أهِ حٿلټڂ رن حٿڄ٤ڀذ ٫ن أرْو ٫ن ٷيْي رن ڃ٤َٱ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٿو ٓخثپ أڅ ٫يح ٫ڀِ ٫خى ٳؤڃَه أڅ ّنيخه حٿٰٴخٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل

ټْٲ رنخ ٷخٽ اڅ ٷظڀٺ ٳؤنض ٳِ حٿـنش ًاڅ ٷظڀظو ڃَه رٸظخٿو ٷخٽ ٳػٚع ڃَحٍ ٷخٽ ٳبڅ أرِ ٳؤ
 ٳيٌ ٳِ حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن حٿڄ٤ڀذ حٿڄوًِڃِ ٫ن  - 
 ڀذ ٫ن أرْو ٫ن ٷيْي حٿٰٴخٍُ ٷخٽ=أهْو حٿلټڂ رن حٿڄ٤

ٓؤٽ ٓخثپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ ٫يح ٫ڀِ ٫خى ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَه ًأڃَه رظٌٻَْه ػٚع ڃَحص ٳبڅ أرَ ٳٸخطڀو ٳبڅ ٷظڀٺ ٳبنٺ ٳِ حٿـنش ًاڅ 

 ٷظڀظو ٳبنو ٳِ حٿنخٍ.
 كيّغ ٫ڄًَ رن ّؼَرِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٬ّنِ حرن كٔن حٿلخٍػِ كيػنخ  - 
٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄخٍس رن كخٍػش حٿ٠ڄَُ ّليع ٫ن ٫ڄًَ رن 

 ّؼَرِ حٿ٠ڄَُ ٷخٽ=
ٗييص ه٤زش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄنَ ٳټخڅ ٳْڄخ ه٤ذ رو أڅ ٷخٽ ًٙ ّلپ -

ڃن ڃخٽ أهْو اٙ ڃخ ٣خرض رو نٴٔو ٷخٽ ٳڀڄخ ٓڄ٬ض ًٿٺ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض ٿٌ ٕڃَة 
ٿٸْض ٯنڂ حرن ٫ڄِ ٳؤهٌص ڃنيخ ٗخس ٳخكظَُطيخ ىپ ٫ڀِ ٳِ ًٿٺ ِٗء ٷخٽ اڅ ٿٸْظيخ ن٬ـش 

 ڀڄخ طڄٔيخطلڄپ ٗٴَس ًُنخىح ٳ
 حٕٓڀڄِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو كيٍىكيّغ أرِ 

خ ارَحىْڂ رن آلٶ كيػنخ كخطڂ رن حٓڄ٬ْپ حٿڄينِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
ى حٕٓڀڄِ أنو ٻخڅ ٿْيٌىُ ٍكيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ ّلَْ ٫ن أرْو ٫ن حرن أرِ كي

٫ڀْو أٍر٬ش ىٍحىڂ ٳخٓظ٬يٍ ٫ڀْو ٳٸخٽ ّخ ڃلڄي اڅ ٿِ ٫ڀَ ىٌح أٍر٬ش ىٍحىڂ ًٷي ٯڀزنِ 
ٷيٍ ٫ڀْيخ ٷخٽ أ٤٫و كٸو ٷخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ أ٤٫و كٸو ٷخٽ ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ڃخ أ

ٌح أڅ طٰنڄنخ ْٗجخ ٳخٍؿ٪ ٳخٷ٠و ٷخٽ رْيه ڃخ أٷيٍ ٫ڀْيخ ٷي أهزَطو أنٺ طز٬ؼنخ اٿَ هْزَ ٳؤٍؿ
ح٤٫و كٸو ٷخٽ ًٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷخٽ ػٚػخ ٿڂ َّحؿ٪ ٳوَؽ رو حرن أرِ 

حٿ٬ڄخڃش ٫ن ٍأٓو ٳخطٍِ ريخ  كيٍى اٿَ حٿٌٔٵ ٫ًڀَ ٍأٓو ٫ٜخرش ًىٌ ڃظٍِ رزَى ٳن٩ِ
َص ٫ـٌُ ٳٸخٿض ڃخٿٺ ًن٩ِ حٿزَىس ٳٸخٽ حٗظَ ڃنِ ىٌه حٿزَىس ٳزخ٫يخ ڃنو رؤٍر٬ش حٿيٍحىڂ ٳڄ

ّخ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَىخ ٳٸخٿض ىخىًنٺ ىٌح رزَى ٫ڀْيخ ٣َكظو 
 ٫ڀْو.

 كيّغ ٫ڄًَ رن أځ ڃټظٌځ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
يػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرِ ٍُّن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ٫ڄًَ رن أځ ڃټظٌځ ٷخٽ=



  

 

 

Page 599 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

ؿجض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻنض ََّٟح ٗخٓ٪ حٿيحٍ ًٿِ -
ٷخثي ٙ ّٚثڄنِ ٳيپ طـي ٿِ ٍهٜش أڅ أٛڀِ ٳِ رْظِ ٷخٽ أطٔڄ٪ حٿنيحء ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ ڃخ 

 ٜش.أؿي ٿٺ ٍه
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن ڃٔڀڂ كيػنخ  - 

حٿلْٜن ٫ن ٫زي حهلل رن ٗيحى رن حٿيخى ٫ن حرن أځ ڃټظٌځ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 أطَ حٿڄٔـي ٳَأٍ ٳِ حٿٸٌځ ٍٷش ٳٸخٽ=

نٔخڅ ّظوڀٲ ٫ن حٿٜٚس ٳِ رْظو انِ ٕىڂ أڅ أؿ٬پ ٿڀنخّ اڃخڃخ ػڂ أهَؽ ٳٚ أٷيٍ ٫ڀَ أ-
اٙ أكَٷظو ٫ڀْو ٳٸخٽ حرن أځ ڃټظٌځ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ رْنِ ًرْن حٿڄٔـي نوٚ ًٗـَح ًٙ 
 أٷيٍ ٫ڀَ ٷخثي ٻپ ٓخ٫ش أ٬ّٔنِ أڅ أٛڀِ ٳِ رْظِ ٷخٽ أطٔڄ٪ حٗٷخڃش ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳؤطيخ.

 ٫نوكيّغ ٫زي حهلل حٿٍِٷِ ًّٸخٽ ٫زْي رن ٍٳخ٫ش حٿٍِٷِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃًَحڅ رن ڃ٬خًّش حٿٴِحٍُ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن أّڄن  - 

حٿڄټِ ٫ن ٫زْي حهلل حرن ٫زي حهلل حٿٍِٷِ ٫ن أرْو ٷخٽ ًٷخٽ حٿٴِحٍُ ڃَس ٫ن حرن ٍٳخ٫ش 
 حٿٍِٷِ ٫ن أرْو ٷخٽ ٷخٽ أرِ ًٷخٽ ٯَْ حٿٴِحٍُ ٫زْي رن ٍٳخ٫ش حٿٍِٷِ ٷخٽ=

حنټٴؤ حٿڄَ٘ٻٌڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظًٌح كظَ أػنٌح ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ أكي ً-
ًح هڀٴو ٛٴٌٳخ ٳٸخٽ حٿڀيڂ ٿٺ حٿلڄي ٻڀو حٿڀيڂ ٙ ٷخرٞ ٿڄخ ر٤ٔض ًٙ رخ٢ٓ ٫ڀَ ٍرِ ٳٜخٍ

ٿڄخ ٷز٠ض ًٙ ىخىُ ٿڄخ أٟڀڀض ًٙ ڃ٠پ ٿڄن ىيّض ًٙ ڃ٤٬ِ ٿڄخ ڃن٬ض ًٙ ڃخن٪ ٿڄخ 
ي ٿڄخ ٷَرض حٿڀيڂ حر٢ٔ ٫ڀْنخ ڃن رَٻخطٺ ًٍكڄظٺ أ٤٫ْض ًٙ ڃٸَد ٿڄخ رخ٫يص ًٙ ڃزخ٫

ٸْڂ حٿٌُ ٙ ّلٌٽ ًٙ ًِّٽ حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ ًٳ٠ڀٺ ًٍُٷٺ حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ حٿن٬ْڂ حٿڄ
حٿن٬ْڂ ٌّځ حٿ٬ْڀش ًاٙ ڃن ٌّځ حٿوٌٱ حٿڀيڂ انِ ٫خثٌ رٺ ڃن َٗ ڃخ أ٤٫ْظنخ ًَٗ ڃخ ڃن٬ض 

نخ حٿټٴَ ًحٿٴٌٔٵ ًحٿ٬ْٜخڅ ًحؿ٬ڀنخ ڃن حٿڀيڂ كزذ اٿْنخ حّٗڄخڅ ًُّنو ٳِ ٷڀٌرنخ ًٻَه اٿْ
لٸنخ رخٿٜخٿلْن ٯَْ هِحّخ ًٙ ڃٴظٌنْن حٿَحٗيّن حٿڀيڂ طٌٳنخ ڃٔڀڄْن ًأكْنخ ڃٔڀڄْن ًأٿ

حٿڀيڂ ٷخطپ حٿټٴَس حٿٌّن ّټٌرٌڅ ٍٓڀٺ ًّٜيًڅ ٫ن ٓزْڀٺ ًحؿ٬پ ٫ڀْيڂ ٍؿِٹ ٫ًٌحرٺ 
 حٿڀيڂ ٷخطپ حٿټٴَس حٿٌّن أًطٌح حٿټظخد اٿو حٿلٶ.

 نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂكيّغ ٍؿپ ٫ن حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ حٿلَع رن ِّّي  - 

 ٫ن أرِ ڃ٬ٜذ ٷخٽ=
ٷيځ ٍؿپ ڃن أىپ حٿڄيّنش ْٗن ٳَأًه ڃٌػَح ٳِ ؿيخُه ٳٔؤٿيڂ ٳؤهزَىڂ أنو َّّي حٿڄَٰد -

اٿَ حٿڄَٰد ّؤطٌڅ ٌّځ ًٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ْٓوَؽ نخّ 
 حٿٸْخڃش ًؿٌىيڂ ٫ڀَ ٌٟء حٿ٘ڄْ.

 كيّغ ؿي أرِ حٕٗي حٿٔڀڄِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ ٷخٽ كيػنخ رٸْش ٷخٽ كيػنِ ٫ؼڄخڅ  - 

ڃ٪ رن ُٳَ حٿـينِ ٷخٽ كيػنِ أرٌ حٕٗي حٿٔڀڄِ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ ٻنض ٓخر٪ ٓز٬ش 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ٳؤڃَنخ نـڄ٪ ٿټپ ٍؿپ ڃنخ ىٍىڄخ ٳخٗظَّنخ أٟلْش رٔز٪ حٿيٍحىڂ ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٸي -
أٯڀْنخ ريخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أٳ٠پ حٿ٠لخّخ أٯٚىخ ًأٓڄنيخ ًأڃَ 
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پ رْي ًٍؿپ رْي ًٍؿپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهٌ ٍؿپ رَؿپ ًٍؿپ رَؿپ ًٍؿ
 رٸَڅ ًٍؿپ رٸَڅ ًًرليخ حٿٔخر٪ ًٻزَنخ ٫ڀْيخ ؿڄ٬ْخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ كيػنخ رٸْش كيػنخ رلَْ رن ٬ٓي  - 
 ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ًٳِ ٧يَ ٷيڃو ٿڄ٬ش ٷيٍ حٿيٍىڂ ٿڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٍؿٚ ّٜڀِ -
 ّٜزيخ حٿڄخء ٳؤڃَه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٬ّْي حٿٌٌٟء.

 كيّغ ٫زْي رن هخٿي حٿٔڀڄِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ ڃنٌٍٜ ٫ن طڄْڂ  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=رن ٓڀڄش ٫ن ٫زْي رن هخٿي ًٻخڅ ڃن أٛلخد 
 ڃٌص حٿٴـؤس أهٌس أٓٲ ًكيع رو ڃَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن طڄْڂ رن  - 

 ٓڀڄش ٫ن ٫زْي رن هخٿي ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
 س أٓٲ.ٳِ ڃٌص حٿٴـؤس أهٌ-

 كيّغ أرِ حٿـ٬ي حٿ٠ڄَُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنِ ٫زْيس رن  - 

 ٓٴْخڅ حٿل٠َڃِ ٫ن أرِ حٿـ٬ي حٿ٠ڄَُ ًٻخنض ٿو ٛلزش ٷخٽ
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن طَٹ ػٚع ؿڄ٪ طيخًنخ ڃن ٯَْ ٫ٌٍ ٣ز٪ حهلل-

 طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀَ ٷڀزو.
 كيّغ ٍؿپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي أنزؤنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ  - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿزْڀڄخنِ ٷخٽ=

حؿظڄ٪ أٍر٬ش ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أكيىڂ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل -
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّٸزپ طٌرش حٿ٬زي ٷزپ أڅ ّڄٌص رٌْځ ٳٸخٽ ٛڀ

حٿؼخنِ أنض ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ًأنخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّٸزپ طٌرش حٿ٬زي ٷزپ أڅ ّڄٌص رنٜٲ 

ًأنخ  ٿغ أأنض ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽٌّځ ٳٸخٽ حٿؼخ
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّٸزپ طٌرش حٿ٬زي ٷزپ أڅ 

ّڄٌص ر٠لٌس ٷخٽ حٿَحر٪ أأنض ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ ًأنخ 
 ْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل ّٸزپ طٌرش حٿ٬زي ڃخٿڂ َّٰٯَ رنٴٔو.ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ

 كيّغ حٿٔخثذ رن ٫زي حهلل ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ حَٓحثْپ ٫ن ارَحىْڂ ٬ّنِ حرن  - 

ٌّځ ڃيخؿَ ٫ن ڃـخىي ٫ن حٿٔخثذ رن ٫زي حهلل ٷخٽ ؿِء رِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٳظق ڃټش ؿخء رِ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ًُىَْ ٳـ٬ڀٌح ّؼنٌڅ ٫ڀْو ٳٸخٽ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ڀڄٌنِ رو ٷي ٻخڅ ٛخكزِ ٳِ حٿـخىڀْش ٷخٽ ٷخٽ ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳن٬ڂ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ط٬
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حٿٜخكذ ٻنض ٷخٽ ٳٸخٽ ّخ ٓخثذ حن٨َ أهٚٷٺ حٿظِ ٻنض طٜن٬يخ ٳِ حٿـخىڀْش ٳخؿ٬ڀيخ ٳِ 
 .ٿ٠ْٲ ًأٻَځ حٿْظْڂ ًأكٔن اٿَ ؿخٍٹحٗٓٚځ أٷَ ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ارَحىْڂ ٬ّنِ  - 
 حرن ڃيخؿَ ٫ن ڃـخىي ٫ن ٷخثي حٿٔخثذ ٫ن حٿٔخثذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ٛٚس حٿٸخ٫ي ٫ڀَ حٿنٜٲ ڃن ٛٚس حٿٸخثڂ.-
ِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ارَحىْڂ ٬ّنِ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ڃيخؿَ ٫ن ڃـخىي ٫ن ٷخثي حٿٔخثذ ٫ن حٿٔخثذ أنو ٷخٽ=
 ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻنض َّٗټِ ٳټنض هَْ َّٗٺ ٻنض ٙ طيحٍُ ًٙ طڄخٍُ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ْٓٲ ٷخٽ= - 
حٿٔخثذ رن أرِ حٿٔخثذ حٿ٬خريُ َّٗٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٓڄ٬ض ڃـخىي ّٸٌٽ ٻخڅ-

ًٓڀڂ ٳِ حٿـخىڀْش ٷخٽ ٳـخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٳظق ڃټش ٳٸخٽ رؤرِ ًأڃِ ٙ 
 طيحٍُ ًٙ طڄخٍُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ػخرض ٬ّنِ أرخ ُّي كيػنخ ىٚٽ ٬ّنِ  - 
 ىي ٫ن ڃٌٙه أنو كيػو أنو ٻخڅ ٳْڄن ّزنِ حٿټ٬زش ٳِ حٿـخىڀْش ٷخٽ=حرن هزخد ٫ن ڃـخ

ًٿِ كـَ أنخ نلظو رْيُ أ٫زيه ڃن ىًڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳؤؿِء رخٿڀزن حٿوخػَ حٿٌُ أنٴٔو -
٫ڀَ نٴِٔ ٳؤٛزو ٫ڀْو ٳْـْت حٿټذ ٳْڀلٔو ػڂ َّٰ٘ ٳْزٌٽ ٳزنْنخ كظَ رڀٰنخ ڃٌٟ٪ حٿلَؽ 

٢ كـخٍطنخ ڃؼپ ٍأّ حٿَؿپ ّټخى ّظَحءٍ ڃنو ًؿو حٿَؿپ ًڃخ ٍَّ حٿلـَ أكي ٳبًح ىٌ ًٓ
ٳٸخٽ ر٤ن ڃن ٷَّٖ نلن ن٬٠و ًٷخٽ آهًَڅ نلن ن٬٠و ٳٸخٿٌح حؿ٬ڀٌح رْنټڂ كټڄخ ٷخٿٌح 

أًٽ ٍؿپ ٤ّڀ٪ ٳِ حٿٴؾ ٳـخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح أطخٻڂ حٕڃْن ٳٸخٿٌح ٿو 
 ٬ٟو ىٌ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ٳ٬ٌٟو ٳِ ػٌد ػڂ ى٫خ ر٤ٌنيڂ ٳؤهًٌح رنٌحكْو ڃ٬و ٳٌ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ ٫ن  - 
ڃـخىي ٫ن حٿٔخثذ أنو ٻخڅ ّ٘خٍٹ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ حٗٓٚځ ٳِ حٿظـخٍس 

 ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿٴظق ؿخءه ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=
رؤهِ ًَّٗټِ ٻخڅ ٙ ّيحٍُ ًٙ ّڄخٍُ ّخ ٓخثذ ٷي ٻنض ط٬ڄٚ أ٫ڄخٙ ٳِ حٿـخىڀْش ڃَكزخ -

 ٙ طٸزپ ڃنٺ ًىِ حٿٌْځ طٸزپ ڃنٺ ًٻخڅ ًح ٓڀٲ ًٛڀش.
 كيّغ حٿٔخثذ رن هزخد ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن  - 
 څ ڃلڄي رن ٫ڄًَ حرن ٤٫خء كيػو ٷخٽ=ڃخٿٺ أ

ٍأّض حٿٔخثذ ّ٘ڂ ػٌرو ٳٸڀض ٿو ڃڂ ًحٹ ٳٸخٽ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ّٸٌٽ ٙ ًٌٟء اٙ ڃن ٍّق أً ٓڄخ٩.

 كيّغ ٫ڄًَ رن حٕكٌٙ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
رن ٯَٷيس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ أرٌ حٕكٌٙ ٫ن ٗزْذ - 

 حٿزخٍٷِ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ٫ڄًَ رن حٕكٌٙ ٫ن أرْو ٷخٽ=
ٗييص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ حٿنخّ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ٳٸخٽ أُ ٌّځ ٌّڃټڂ -

 ٳٌٻَ ه٤زظو ٌّځ حٿنلَ.
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 كيّغ ٍحٳ٪ رن ٫ڄًَ حٿڄِنِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
حٿڄ٘ڄ٬پ ٷخٽ كيػنِ ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ أنزؤنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ - 

 حٿڄِنِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍحٳ٪ حرن ٫ڄًَ حٿڄِنِ ٷخٽ=
 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ًْٛٲ ّٸٌٽ حٿ٬ـٌس ًحٿ٘ـَس ڃن حٿـنش.-

 كيّغ ڃ٬ْٸْذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
َ رن أرِ ٻؼَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ كيػنِ ّلْ - 

 ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ كيػنِ ڃ٬ْٸْذ ٷخٽ=
ٷْپ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٔق ٳِ حٿڄٔـي ٬ّنِ حٿلَٜ ٷخٽ ٳٸخٽ اڅ ٻنض ٙ ري -

 ٳخ٫ٚ ٳٌحكيس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ أٌّد ٫ن ٫ظزش ٫ن ّلَْ رن أرِ  - 

 ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ڃ٬ْٸْذ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًّپ ٿ٫ٖٸخد ڃن حٿنخٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَْ ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ رن  - 

 أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ=
كيػنِ ڃ٬ْٸْذ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ حٿَؿپ ٌُّٔ حٿظَحد كْغ -

 ٳٌحكيس.ّٔـي اڅ ٻنض ٳخ٫ٚ 
 كيّغ ڃلَٕ حٿټ٬زِ حٿوِح٫ِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حٓڄ٬ْپ رن أڃْش ٫ن ڃٌٿَ ٿيڂ  - 
ڃِحكڂ رن أرِ ڃِحكڂ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حهلل رن هخٿي رن أْٓي ٫ن ٍؿپ ڃن هِح٫ش 

 ّٸخٽ ٿو ڃلَٕ أً ڃوَٕ ٿڂ ّؼزض ٓٴْخڅ حٓڄو 
زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ڃن حٿـ٬َحنش ٿْٚ ٳخ٫ظڄَ ػڂ ٍؿ٪ ٳؤٛزق ٻزخثض ريخ أڅ حٿن-

 ٳن٨َص اٿَ ٧يَه ٻؤنو ٓزْټش ٳ٠ش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ كيػنِ ڃِحكڂ رن أرِ  - 

 ڃِحكڂ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حهلل ٫ن ڃلَٕ حٿټ٬زِ
ڂ هَؽ ڃن حٿـ٬َحنش ڃ٬ظڄَح ٳيهپ ڃټش ٿْٚ ػڂ هَؽ ڃن طلض أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-

ٿْڀظو ٳؤٛزق رخٿـ٬َحنش ٻزخثض ٳڀڄخ ُحٿض حٿ٘ڄْ أهٌ ٳِ ر٤ن َٓٱ كظَ ؿخڃ٪ حٿ٤َّٶ 
 ٣َّٶ حٿڄيّنش ٷخٽ ٳڀٌٿٺ هٴْض ٫ڄَطو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ڃِحكڂ رن أرِ ڃِحكڂ  - 
 ِِّ رن ٫زي حهلل ٫ن ڃلَٕ حٿټ٬زِ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ٳٌٻَه.٫ن ٫زي حٿ٬

 كيّغ أرِ كخُځ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ كيػنخ ٷْْ ٫ن أرْو  - 

 ٷخٽ=
 ٳؤڃَ رو ٳلٌٽ اٿَ حٿ٨پ. ؿخء ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٳٸخځ ٳِ حٿ٘ڄْ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ىَّڂ ٫ن حٓڄ٬ْپ ٫ن ٷْْ رن أرِ  - 

 كخُځ ٫ن أرْو
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أنو ٻخڅ ٳِ حٿ٘ڄْ ٳؤڃَه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّظلٌٽ اٿَ حٿ٨پ أً ّـ٬پ ٳِ -
 حٿ٨پ.

ن ٷْْ رن أرِ ٬ٗزش ٫ن حٓڄ٬ْپ ٫كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ  - 
 =كخُځ أڅ أرخه ؿخء ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٳٸ٬ي ٳِ حٿ٘ڄْ ٷخٽ

 ٳؤًڃؤ اٿْو أً ٷخٽ ٳؤڃَ رو أڅ ّظلٌٽ اٿَ حٿ٨پ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ رن أرِ كخُځ ٫ن أرْو  - 

 ٷخٽ=
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّو٤ذ ٳؤڃَ رِ ٳلٌٿض اٿَ حٿ٨پ. ٍآنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

 رٸْش كيّغ ڃلَٕ حٿټ٬زِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ڃِحكڂ رن أرِ ڃِحكڂ  - 

 ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حهلل ٫ن ڃلَٕ حٿټ٬زِ
نش كْن أڃَٔ ڃ٬ظڄَح ٳيهپ ڃټش ٿْٚ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ٿْٚ ڃن حٿـ٬َح-

ٳٸ٠َ ٫ڄَطو ػڂ هَؽ ڃن طلض ٿْڀظو ٳؤٛزق رخٿـ٬َحنش ٻزخثض كظَ اًح ُحٿض حٿ٘ڄْ هَؽ 
ڃن حٿـ٬َحنش ٳِ ر٤ن َٓٱ كظَ ؿخڃ٪ حٿ٤َّٶ ٣َّٶ حٿڄيّنش رَٔٱ ٷخٽ ڃلَٕ ٳڀٌٿٺ 

 هٴْض ٫ڄَطو ٫ڀَ ٻؼَْ ڃن حٿنخّ.
 ٫نو ط٬خٿَكيّغ أرِ حٿَْٔ حٕنٜخٍُ ٻ٬ذ رن ٫ڄًَ ٍِٟ حهلل 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن آلٶ ٫ن ٫زي  - 
حٿَكڄن رن ڃ٬خًّش ٫ن كن٨ڀش رن ٷْْ حٿٍِٷِ ٫ن أرِ حٿَْٔ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ْن٨َ حٿڄ٬َٔ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أكذ أڅ ٨ّڀو حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ ٧ڀو ٳڀ-

 أً ٿ٠ْ٪ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ حٿـ٬ٴِ ٫ن ُحثيس ًڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ ٷخٽ  - 

كيػنخ ُحثيس ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ٍر٬ِ ٷخٽ كيػنِ أرٌ حٿَْٔ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

٧ڀو ٷخٽ ڃ٬خًّش ٌّځ ٙ ٧پ اٙ  ڃن أن٨َ ڃ٬َٔح أً ًٟ٪ ٫نو أ٧ڀو حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳِ-
 ٧ڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ رن ڃ٬ًَٱ ًَّٓؾ ًڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ ٷخٿٌح  - 
كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿلَع ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ىٚٽ ٫ن ٫ڄَ رن حٿلټڂ 

ڀَ حهلل حٕنٜخٍُ ٫ن أرِ حٿَْٔ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛ
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ڃنټڂ ڃن ّٜڀِ حٿٜٚس ٻخڃڀش ًڃنټڂ ڃن ّٜڀِ حٿنٜٲ ًحٿؼڀغ ًحٿَر٪ كظَ رڀٮ حٿ٬َ٘ ٷخٽ -
 َّٓؾ ٳِ كيّؼو كظَ رڀٮ حٿ٬َ٘.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٬ْٓي ٬ّنِ حرن  - 
حٕنٜخٍُ ٫ن أرِ حٿَْٔ أڅ ٌٍٓٽ حهلل أرِ ىني ٫ن ْٛٴِ ڃٌٿَ أٳڀق ڃٌٿَ أرِ أٌّد 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
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ٻخڅ ّي٫ٌ ريئٙء حٿټڀڄخص حٿٔز٪ ّٸٌٽ= حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿيَځ ًأ٫ًٌ رٺ ڃن حٿظَىُ -
ًأ٫ًٌ رٺ ڃن حٿٰڂ ًحٿَٰٵ ًحٿلَٵ ًحٿيَځ ًأ٫ًٌ رٺ أڅ ّظوز٤نِ حٿ٤ْ٘خڅ ٫ني حٿڄٌص 

 أڅ أڃٌص ٿيّٰخ. ًأ٫ًٌ رٺ ڃن أڅ أڃٌص ٳِ ٓزْڀٺ ڃيرَح ًأ٫ًٌ رٺ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٟڄَس ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن  - 

 ٬ْٓي ٫ن ؿيه أرِ ىني ٫ن ْٛٴِ ٫ن أرِ حٿَْٔ حٿٔڀڄِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ًأ٫ًٌ ٻخڅ ّي٫ٌ ٳْٸٌٽ= حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿييځ ًحٿظَىُ ًحٿيَځ ًحٿَٰٵ ًحٿلَّٶ -

 رٺ أڅ ّظوز٤نِ حٿ٤ْ٘خڅ ٫ني حٿڄٌص ًأڅ أٷظپ ٳِ ٓزْڀٺ ڃيرَح ًأڅ أڃٌص ٿيّٰخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَة ٫ڀَ ٬ّٸٌد ٳِ ڃٰخُُ أرْو ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ حرن  - 

آلٶ ًكيػنِ رَّيس رن ٓٴْخڅ حٕٓڀڄِ ٫ن ر٬ٞ ٍؿخٽ رنِ ٓڀڄش ٫ن أرِ حٿَْٔ ٻ٬ذ رن 
 ٫ڄًَ ٷخٽ=

نخ ٿڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ روْزَ ٫ْ٘ش اً أٷزڀض ٯنڂ ٿَؿپ ڃن ّيٌى ٷخٽ ًحهلل ا-
طَّي كٜنيڂ ًنلن ڃلخًَٛىڂ اً ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٍؿپ ٬٤ّڄنخ 

ڃن ىٌه حٿٰنڂ ٷخٽ أرٌ حٿَْٔ ٳٸڀض أنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳخٳ٬پ ٷخٽ ٳوَؿض أٗظي ڃؼپ حٿ٨ڀْڂ 
٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٌٿْخ ٷخٽ حٿڀيڂ أڃظ٬نخ رو ٷخٽ ٳؤىٍٻض حٿٰنڂ  ٛڀَ حهللِ ٌٍٓٽ حهلل ٳڀڄخ ن٨َ اٿ

ًٷي ىهڀض أًحثڀيخ حٿلٜن ٳؤهٌص ٗخطْن ڃن أهَحىخ ٳخكظ٠نظيڄخ طلض ّيُ ػڂ أٷزڀض ريڄخ 
حٗظي ٻؤنو ٿْْ ڃ٬ِ ِٗء كظَ أٿٸْظيڄخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌرلٌىڄخ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٚٻخ ٳټخڅ اًح  ٌٽ حهللٳؤٻڀٌىڄخ ٳټخڅ أرٌ حٿَْٔ ڃن آهَ أٛلخد ٍٓ
 كيص ريٌح حٿليّغ رټَ ػڂ ّٸٌٽ أڃظ٬ٌح رِ ٿ٬ڄَُ ٻنض آهَىڂ.

 كيّغ أرِ ٳخ٣ڄش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرِ كٌَٓ رن ىحًى كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن ٫ڄًَ  - 

 خ٣ڄش حُٕىُ أً حٕٓيُ ٷخٽ=٫ن أرِ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀِ ٫ن أرِ ٳ
 ٷخٽ ٿِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أرخ ٳخ٣ڄش اڅ أٍىص أڅ طڀٸخنِ ٳؤٻؼَ حٿٔـٌى.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ حٿلَع رن ِّّي  - 

 ٫ن ٻؼَْ ح٫َٕؽ حٿٜيٳِ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أرخ ٓڄ٬ض أرخ ٳخ٣ڄش ًىٌ ڃ٬نخ رٌُ حٿٴٌحٍُ ّٸٌٽ -

ٳخ٣ڄش أٻؼَ ڃن حٿٔـٌى ٳبنو ٿْْ ڃن ڃٔڀڂ ّٔـي هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٓـيس اٙ ٍٳ٬و حهلل 
 طزخٍٹ ًط٬خٿَ ريخ ىٍؿش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ حرن آلٶ ٷخٽ أهزَنِ حرن ٿي٬ْش ٫ن حٿلَع رن  - 
 ٷخٽ=ِّّي ٫ن ٻؼَْ ح٫َٕؽ ٫ن أرِ ٳخ٣ڄش 

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أرخ ٳخ٣ڄش أٻؼَ ڃن حٿٔـٌى ٳبنو ٿْْ ڃن ٍؿپ ّٔـي -
 هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٓـيس اٙ ٍٳ٬و حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ريخ ىٍؿش.

 ُّخىس ٳِ كيّغ ٫زي حٿَكڄن رن ٗزپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
ځ ٬ّنِ حٿيٓظٌحثِ ٷخٽ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن ى٘خ - 

ّلَْ رن أرِ نڄَْ ٫ن أرِ ٍحٗي حٿلزَحنِ ٷخٽ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن رن ٗزپ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=
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حٷَإح حٿٸَآڅ ًٙ طٰڀٌح ٳْو ًٙ طـٴٌح ٫نو ًٙ طؤٻڀٌح رو ًٙ طٔظټؼًَح رو ًٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ -
ٴـخٍ ٷخٽ ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أًٿْْ ٷي أكپ حهلل حٿزْ٪ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿظـخٍ ىڂ حٿ

ٷخٽ رڀَ ًٿټنيڂ ّليػٌڅ ٳْټٌرٌڅ ًّلڀٴٌڅ ًّؤػڄٌڅ ٷخٽ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ اڅ حٿٴٔخٵ ىڂ أىپ حٿنخٍ ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃن حٿٴٔخٵ ٷخٽ حٿنٔخء ٷخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ 

ًٿټنيڂ اًح أ٤٫ْن ٿڂ ّ٘ټَڅ ًاًح حرظڀْن ٿڂ  رڀَحهلل أًٿٔن أڃيخطنخ ًأهٌحطنخ ًأًُحؿنخ ٷخٽ 
 .ّٜزَڅ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حٿلڄْي ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن طڄْڂ  - 
 رن ڃلڄٌى ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٗزپ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ ٫ن ػٚع ٫ن نٸَس حٿَٰحد ٫ًن حٳظَحٕ -
 حٿَؿپ حٿڄٸخځ ٻڄخ ٣ٌّن حٿز٬َْ.حٿٔز٪ ًأڅ ٣ٌّن 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلـخؽ كيػنخ حٿڀْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن  - 
أرِ كزْذ أڅ ؿ٬ٴَ رن ٫زي حهلل رن حٿلټڂ كيػو ٫ن طڄْڂ رن ڃلڄٌى حٿڀْؼِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن 

 رن ٗزپ حٕنٜخٍُ أنو ٷخٽ=
ٳِ حٿٜٚس ٫ن ػٚع نٸَ حٿَٰحد ًحٳظَحٕ حٿٔز٪  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ-

 ًأڅ ٣ٌّن حٿَؿپ حٿڄٸخځ حٿٌحكي ٻب٤ّخڅ حٿز٬َْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ؿ٬ٴَ  - 

رن حٿلټڂ ٫ن طڄْڂ رن ڃلڄٌى ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٗزپ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ٽ=ًٓڀڂ أنو ٷخ

 نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ػٚػش ٳٌٻَه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حٿيٓظٌحثِ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ  - 

 ٍحٗي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٗزپ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٷَإح حٿٸَآڅ ًٙ طؤٻڀٌح رو ًٙ طٔظټؼًَح رو ًٙ طـٴٌح -

 ًٙ طٰڀٌح ٳْو.٫نو 
 كيّغ ٫خڃَ رن ٗيَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٬ّنِ حٿڄئًڅ ڃلڄي رن ڃٔڀڂ  - 
رن أرِ حٿٌٟخف كيػنخ حٓڄ٬ْپ حرن أرِ هخٿي ًحٿڄـخٿي رن ٬ْٓي ٫ن ٫خڃَ حٿ٬٘زِ ٫ن ٫خڃَ 

 رن ٗيَ ٷخٽ=
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڀڄش ًڃن حٿنـخِٗ أهٍَ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٓڄ٬ض ٻڀڄظْن ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حن٨ًَح ٷَّ٘خ ٳوًٌح ڃن ٷٌٿيڂ ًًًٍح ٳ٬ڀيڂ ًٻنض ٫ني حٿنـخِٗ 
ؿخٿٔخ ٳـخء حرنو ڃن حٿټظخد ٳٸَأ آّش ڃن حٗنـْپ ٳ٬َٳظيخ أً ٳيڄظيخ ٳ٠لټض ٳٸخٽ ڃڂ 

ط٬خٿَ ٫ڀَ ٫َْٔ رن ڃَّڂ أڅ حٿڀ٬نش  خ أنِٽ حهللط٠لٺ أڃن ٻظخد حهلل ط٬خٿَ ٳٌحهلل اڅ ڃڄ
 طټٌڅ ٳِ حٍٕٝ اًح ٻخڅ أڃَحإىخ حٿٜزْخڅ.

 كيّغ ڃ٬خًّش حٿڀْؼِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ كيػنخ ٫ڄَحڅ ٬ّنِ حٿٸ٤خڅ ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن نَٜ رن ٫خٛڂ حٿڀْؼِ ٫ن ڃ٬خًّش حٿڀْؼِ ٷخٽ=
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حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټٌڅ حٿنخّ ڃـيرْن ٳْنِٽ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀْيڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ -
ٍُٷخ ڃن ٍُٷو ٳْٜزلٌڅ ڃَ٘ٻْن ٳٸْپ ٿو ًٻْٲ ًحٹ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ّٸٌٿٌڅ ڃ٤َنخ 

 رنٌء ٻٌح ًٻٌح.
 كيّغ ڃ٬خًّش رن ؿخىڄش حٿٔڀڄِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

خ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ڃلڄي رن ٣ڀلش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ أنزؤن - 
رن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو ٣ڀلش رن ٫زي حهلل ٫ن ڃ٬خًّش رن ؿخىڄش ؿخء اٿَ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ=
ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍىص حٿًِٰ ًؿجظٺ أٓظَْ٘ٹ ٳٸخٽ ىپ ٿٺ ڃن أځ ٷخٽ ن٬ڂ ٳٸخٽ حٿِڃيخ ٳبڅ -

 ڂ حٿؼخٿؼش ٳِ ڃٸخ٫ي ٗظَ ٻڄؼپ ىٌح حٿٸٌٽ.حٿـنش ٫ني ٍؿڀيخ ػڂ حٿؼخنْش ػ
 كيّغ أرِ ٫ِس ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ أنزؤنخ أٌّد ٫ن أرِ حٿڄڀْق رن حٓخڃش ٫ن أرِ  - 
 ٫ِس ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ اًح أٍحى ٷزٞ ًٍف ٫زي رؤٍٝ -
 ْيخ أً ٷخٽ ريخ كخؿش.ؿ٬پ ٿو ٳ

 كيّغ حٿلَع رن ُّخى ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن حٿْٰٔپ ٷخٽ أنزؤنخ  - 

كڄِس رن أرِ أْٓي ًٻخڅ أرٌه ريٍّخ ٫ن حٿلَع رن ُّخى حٿٔخ٫يُ حٕنٜخٍُ أنو أطَ ٌٍٓٽ 
يٵ ًىٌ ّزخّ٪ حٿنخّ ٫ڀَ حٿيـَس ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل رخّ٪ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿون

ىٌح ٷخٽ ًڃن ىٌح ٷخٽ حرن ٫ڄِ ك١ٌ رن ِّّي أً ِّّي رن ك١ٌ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ أرخ٬ّٺ اڅ حٿنخّ ّيخؿًَڅ اٿْټڂ ًٙ طيخؿًَڅ اٿْيڂ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي 

ظَ ّڀٸَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ اٙ ٿٸِ حهلل ڂ رْيه ٙ ّلذ ٍؿپ حٕنٜخٍ كٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًىٌ ّلزو ًٙ ّزٰٞ ٍؿپ حٕنٜخٍ كظَ ّڀٸَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ اٙ ٿٸِ حهلل 

 طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًىٌ ّز٠ٰو.
 كيّغ ٗټپ رن كڄْي ًىٌ أرِ ٗظَْ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

ن رٚٙ رن ّلَْ ْٗن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنِ ٬ٓي رن أًّ ٫ - 
 ٿيڂ ٫ن ٗظَْ رن ٗټپ ٫ن أرْو ٷخٽ=

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀڄنِ ى٫خء أنظٴ٪ رو ٷخٽ ٷپ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن َٗ ٓڄ٬ِ ًرَُٜ -
 ًٷڀزِ ًڃنِْ.

ٗظَْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄَ كيػنخ ٬ٓي رن أًّ ٫ن رٚٽ حٿ٬زِٔ ٫ن  - 
 =ٗټپ ٫ن أرْو ٗټپ رن كڄْي ٷخٽ

 أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ-
 كيّغ ٣وٴش رن ٷْْ حٿٰٴخٍُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ّلَْ رن  - 
 أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٬ّْٖ رن ٣وٴش رن ٷْْ حٿٰٴخٍُ ٷخٽ=
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حٿٜٴش ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ريڂ ٳـ٬پ حٿَؿپ ّنٸڀذ  ٻخڅ أرِ ڃن أٛلخد-
رخٿَؿپ ًحٿَؿپ رخٿَؿڀْن كظَ رٸْض هخڃْ هڄٔش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

حن٤ڀٸٌح ٳخن٤ڀٸنخ ڃ٬و اٿَ رْض ٫خث٘ش ٳٸخٽ ّخ ٫خث٘ش أ٬٣ڄْنخ ٳـخثض رلْ٘٘ش ٳؤٻڀنخ ػڂ ؿخءص 
٫خث٘ش حٓٸْنخ ٳـخءص ر٬ْ ٳَ٘رنخ ػڂ ؿخءص رٸيف َْٰٛ  ٳؤٻڀنخ ػڂ ٷخٽ ّخ رلْٔش ڃؼپ حٿٸ٤خس

ٳْو ٿزن ٳَ٘رنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٗجظڂ رظڂ ًاڅ ٗجظڂ حن٤ڀٸظڂ اٿَ 
حٿڄٔـي ٳٸڀض ٙ رپ نن٤ڀٶ اٿَ حٿڄٔـي ٷخٽ ٳزْنخ أنخ ڃن حٿٔلَ ڃ٤٠ـ٪ ٫ڀَ ر٤نِ اًح 

خٍٹ ًط٬خٿَ ٳن٨َص ٳبًح ىٌ ٌٍٓٽ ؿڀو ٳٸخٽ اڅ ىٌه ٟـ٬ش ّز٠ٰيخ حهلل طزٍؿپ ّلَٻنِ رَ
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ كيػنخ ّلَْ ٬ّنِ حرن  - 
 أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ=

حهزَنِ ٬ّْٖ رن ٣وٴش رن ٷْْ ٫ن أرْو ًٻخڅ أرٌه ڃن أىپ حٿٜٴش ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل -
 ْو ًٓڀڂ ّخ ٳٚڅ حن٤ڀٶ ريٌح ڃ٬ٺ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.ٛڀَ حهلل ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ُىَْ ٬ّنِ حرن ڃلڄي ٫ن  - 
 ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كڀلڀش ٫ن ن٬ْڂ رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ ٣وٴش حٿٰٴخٍُ ٷخٽ=

زظنخ ٫نيه ٳوَؽ أهزَنِ أرِ أنو ٷخٽ ٟخٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٪ نٴَ ٷخٽ ٳ-
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڀْپ ٤ّڀ٪ ٳَآه ڃنز٤لخ ٫ڀَ ًؿيو ٳَٻ٠و رَؿڀو 

 ٳؤّٸ٨و ٳٸخٽ ىٌه ٟـ٬ش أىپ حٿنخٍ.
 ُّخىس ٳِ كيّغ أرِ ٿزخرش رن ٫زي حٿڄنٌٍ حٿزيٍُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

٫ڄَ ٷخٽ حهزَنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زْي حهلل ٬ّنِ حرن  - 
 نخٳ٪ أنو ٓڄ٪ أرخ ٿزخرش ّوزَ حرن ٫ڄَ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٷظپ حٿلْخص.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ؿَّؾ ٬ّنِ حرن كخُځ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض نخٳ٬خ ٷخٽ ٻخڅ حرن ٫ڄَ ّؤڃَ رٸظپ حٿلْخص ٻڀين ٙ ّي٩ ڃنين ْٗجخ كظَ كيػو أرٌ -

 ش حٿزيٍُ رن ٫زي حٿڄنٌٍ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٷظپ ؿنخڅ حٿزٌْص.ٿزخر
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٬ّنِ حرن  - 

ڃلڄي ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي حٕنٜخٍُ ٫ن أرِ ٿزخرش 
 ٿڄنٌٍ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=حٿزيٍُ رن ٫زي ح

ْٓي حّٕخځ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًأ٨٫ڄيخ ٫نيه أ٨٫ڂ ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن ٌّځ حٿٴ٤َ ًٌّځ -
حٕٟلَ ًٳْو هڄْ هٚٽ هڀٶ حهلل ٳْو آىځ ًأىز٢ حهلل ٳْو آىځ اٿَ حٍٕٝ ًٳْو طٌٳَ حهلل 

ٹ ًط٬خٿَ اّخه ڃخ ٿڂ ّٔؤٽ كَحڃخ ًٳْو آىځ ًٳْو ٓخ٫ش ٙ ّٔؤٽ حٿ٬زي ٳْيخ ْٗجخ اٙ أطخه حهلل طزخٍ
طٸٌځ حٿٔخ٫ش ڃخ ڃن ڃڀٺ ڃٸَد ًٙ ٓڄخء ًٙ أٍٝ ًٙ ٍّخف ًٙ ؿزخٽ ًٙ رلَ اٙ ىن 

 ّ٘ٴٸن ڃن ٌّځ حٿـڄ٬ش.
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 كيّغ ٫ڄًَ رن حٿـڄٌف ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
ؼڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿيْؼڂ رن هخٍؿش ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن حٿيْ - 

كيػنخ ٍٗيّن رن ٬ٓي ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي ٫ن أرِ ڃنٌٍٜ ڃٌٿَ حٕنٜخٍ ٫ن ٫ڄًَ رن 
 حٿـڄٌف أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=

ٙ ّلٶ حٿ٬زي كٶ َّٛق حّٗڄخڅ كظَ ّلذ هلل ط٬خٿَ ًّزٰٞ هلل ٳبًح أكذ هلل طزخٍٹ -
 ًاڅ أًٿْخثِ ڃن ٫زخىُ ًأكزخثِ ًط٬خٿَ ًأرٰٞ هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳٸي حٓظلٶ حٿٌٙء ڃن حهلل

 ڃن هڀٸِ حٿٌّن ٌّٻًَڅ رٌٻَُ ًحًٻَ رٌٻَىڂ.
 كيّغ ٫زي حٿَكڄن رن ٛٴٌحڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ڃـخىي  - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٛٴٌحڅ ٷخٽ=

 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن حٿلـَ ًحٿزخد ًح٬ٟخ ًؿيو ٫ڀَ حٿزْض.ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿَّؾ ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ڃـخىي ٷخٽ= - 
ٻخڅ ٍؿپ ڃن حٿڄيخؿَّن ّٸخٽ ٿو ٫زي حٿَكڄن رن ٛٴٌحڅ ًٻخڅ ٿو رٚء ٳِ حٗٓٚځ كٔن -

اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ ٛيّٸخ ٿڀ٬زخّ ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ ٳظق ڃټش ؿخء رؤرْو 
ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل رخ٬ّو ٫ڀَ حٿيـَس ٳخرَ ًٷخٽ انيخ ٙ ىـَس ٳخن٤ڀٶ اٿَ حٿ٬زخّ ًىٌ ٳِ 

حٿٔٸخّش ّخ أرخ حٿٴ٠پ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤرِ ّزخ٬ّو ٫ڀَ حٿيـَس ٳؤرَ ٷخٽ 
ٳض ڃخ رْنِ ًرْن ٳٚڅ ًأطخٹ رؤرْو ٳٸخځ حٿ٬زخّ ڃ٬و ًڃخ ٫ڀْو ٍىحء ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ٫َ

ٿظزخ٬ّو ٫ڀَ حٿيـَس ٳؤرْض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انيخ ٙ ىـَس ٳٸخٽ حٿ٬زخّ 
أٷٔڄض ٫ڀْٺ ٿظزخ٬ّنو ٷخٽ ٳز٢ٔ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه ٷخٽ ٳٸخٽ ىخص أرٍَص 

 ِ ًٙ ىـَس.ٷٔڂ ٫ڄ
ن حٿلـخؽ كيػنخ ؿََّ حرن ٫زي حٿلڄْي ٫ن ِّّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي ر - 

 رن أرِ ُّخى ٫ن ڃـخىي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٛٴٌحڅ ٷخٽ=
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃڀظِڃخ حٿزخد ڃخ رْن حٿلـَ ًحٿزخد ًٍأّض حٿنخّ -

 ڃڀظِڃْن حٿزْض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
ي رن حٿلـخؽ أنزؤنخ ؿََّ ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄ - 

 ڃـخىي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٛٴٌحڅ ٷخٽ=
ٿڄخ حٳظظق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃټش ٷڀض ٕٿزٔن ػْخرِ ًٻخڅ ىحٍُ ٫ڀَ حٿ٤َّٶ -

ٳٖن٨َڅ ڃخ ّٜن٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخن٤ڀٸض ٳٌحٳٸض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
َؽ ڃن حٿټ٬زش ًأٛلخرو ٷي حٓظڀڄٌح حٿزْض ڃن حٿزخد اٿَ حٿل٤ْڂ ًٷي ٬ًٌٟح ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ه

هيًىىڂ ٫ڀَ حٿزْض ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤ًٓيڂ ٳٸڀض ٿ٬ڄَ ٻْٲ ٛن٪ ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ىهپ حٿټ٬زش ٷخٽ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن.

 كيّغ ًٳي ٫زي حٿٸْْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٿ٬ڄَُ كيػنخ أرٌ كيػنخ ٫ - 

ٓيپ ٫ٌٱ رن أرِ ؿڄْڀش ٫ن ُّي رن أرِ حٿٸڄٌٙ ٫ن ًٳي ٫زي حٿٸْْ أنيڂ ٓڄ٬ٌح ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=



  

 

 

Page 609 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

ٌٍٓٽ حهلل ڃخ حٿڀيڂ حؿ٬ڀنخ ڃن ٫زخىٹ حٿڄنظوزْن حٿَٰ حٿڄلـڀْن حٿٌٳي حٿڄظٸڀزْن ٷخٽ ٳٸخٿٌح ّخ -
٫زخى حهلل حٿڄنظوزٌڅ ٷخٽ ٫زخى حهلل حٿٜخٿلٌڅ ٷخٿٌح ٳڄخ حٿَٰ حٿڄلـڀٌڅ ٷخٽ حٿٌّن ّزْٞ ڃنيڂ 
ڃٌحٟ٪ حٿ٤يٌٍ ٷخٿٌح ٳڄخ حٿٌٳي حٿڄظٸڀزٌڅ ٷخٽ ًٳي ّٴيًڅ ڃن ىٌه حٕڃش ڃ٪ نزْيڂ اٿَ ٍريڂ 

 طزخٍٹ ًط٬خٿَ.
 كيّغ نَٜ رن ىىَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي ح - 
 ارَحىْڂ رن حٿلَع حٿظْڄِ ٫ن أرِ حٿيْؼڂ رن نَٜ رن ىىَ حٕٓڀڄِ ٫ن أرْو ٷخٽ=

أطَ ڃخ٫ِ رن هخٿي رن ڃخٿٺ ٍؿپ ڃنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓظٌىٍ ٫ڀَ نٴٔو -
ًٓڀڂ رَؿڄو ٳوَؿنخ اٿَ كَس رنِ نْخٍ ٳَؿڄنخه ٳڀڄخ  رخٿِنخ ٳؤڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

ًؿي ڃْ حٿلـخٍس ؿ٩ِ ؿ٫ِخ ٗيّيح ٳڀڄخ ٳَٯنخ ڃنو ًٍؿ٬نخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ًٻَنخ ٿو ؿ٫ِو ٳٸخٽ ىٚ طَٻظڄٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن  - 
حٿلَع حٿظْڄِ ٫ن أرِ حٿيْؼڂ رن نَٜ رن ىىَ حٕٓڀڄِ أڅ أرخه كيػو أنو ٓڄ٪  ارَحىْڂ رن

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ ڃَْٔه اٿَ هْزَ ٿ٬خڃَ رن حٕٻ٩ٌ ًىٌ ٫ڂ ٓڀڄش 
ِٽ ّخ حرن حٕٻ٩ٌ ٳؤكي ٿنخ ڃن ىنْخطٺ ٷخٽ ًٻخڅ حٓڂ حٕٻ٩ٌ ٓنخنخ أن رن ٫ڄًَ رن حٕٻ٩ٌ

 ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽٳنِٽ َّطـِ ٿٌَٓٽ حهلل ٛ
 ًحهلل ٿٌٙ حهلل ڃخ حىظيّنخ * ًٙ طٜيٷنخ ًٙ ٛڀْنخ

 انخ اًح ٷٌځ رٌٰح ٫ڀْنخ * ًاڅ أٍحىًح ٳظنش أرْنخ
 ٳؤنِٿن ٓټْنش ٫ڀْنخ * ًػزض حٕٷيحځ اڅ ٙ ٷْنخ

 طڄخځ كيّغ ٛوَ حٿٰخڃيُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن ٫ڄخٍس رن كيّغ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ  - 

 ٛوَ حٿٰخڃيُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ رخٍٹ ٕڃظِ ٳِ رټٌٍىخ ًٻخڅ اًح ر٬غ َّٓش أً -

ؿْ٘خ ر٬ؼيڂ ڃن أًٽ حٿنيخٍ ٷخٽ ًٻخڅ ٛوَ ٍؿٚ طخؿَح ًٻخڅ ّز٬غ طـخٍطو ڃن أًٽ حٿنيخٍ 
 ٳؤػٍَ ًٻؼَ ڃخٿو.

كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٬ّڀَ رن ٤٫خء أنزؤنِ ٷخٽ ٓڄ٬ض  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
 ٫ڄخٍس رن كيّي ٍؿپ ڃن رـْڀش ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٛوَ حٿٰخڃيُ ٍؿپ ڃن حُٕى أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿڀيڂ رخٍٹ ٕڃظِ -
ٳِ رټٌٍىخ ٷخٽ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ر٬غ َّٓش ر٬ؼيڂ أًٽ حٿنيخٍ ًٻخڅ 

ؿٚ طخؿَح ًٻخڅ ٿو ٯڀڄخڅ ٳټخڅ ّز٬غ ٯڀڄخنو ڃن أًٽ حٿنيخٍ ٷخٽ ٳټؼَ ڃخٿو كظَ ٛوَ ٍ
 .٬٠ّو ٻخڅ ٙ ّيٍُ أّن

 رٸْش كيّغ ًٳي ٫زي حٿٸْْ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنِ ّلَْ رن ٫زي حٿَكڄن  - 

٫زي حٿٸْْ ًىڂ ّٸٌٿٌڅ ٷيڃنخ ٫ڀَ  حٿ٬َُٜ كيػنخ ٗيخد رن ٫زخى أنو ٓڄ٪ ر٬ٞ ًٳي
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٗظي ٳَكيڂ رنخ ٳڀڄخ حنظيْنخ اٿَ حٿٸٌځ أ٬ًٌٓح ٿنخ ٳٸ٬ينخ 
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ْيٻڂ ٫ًُْڄټڂ ٳؤَٗنخ ٳَكذ رنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًى٫خ ٿنخ ػڂ ن٨َ اٿْنخ ٳٸخٽ ڃن ٓ
ٓڀڂ أىٌح حٕٗؾ ًٻخڅ أًٽ ٌّځ رؤؿڄ٬نخ اٿَ حٿڄنٌٍ رن ٫خثٌ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

ًٟ٪ ٫ڀْو ىٌح حٕٓڂ ر٠َرش ٿٌؿيو رلخٳَ كڄخٍ ٷڀنخ ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳظوڀٲ ر٬ي حٿٸٌځ 
و ػڂ ٳ٬ٸپ ًٍحكڀيڂ ًٟڂ ڃظخ٫يڂ ػڂ أهَؽ ٫ْزظو ٳؤٿٸَ ٫نو ػْخد حٿٔٴَ ًٿزْ ڃن ٛخٿق ػْخر

ٍؿڀو ًحطټؤ ٳڀڄخ ىنخ أٷزپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ر٢ٔ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ڃنو حٕٗؾ أًٓ٪ حٿٸٌځ ٿو ًٷخٿٌح ىينخ ّخ أٗؾ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٓظٌٍ ٷخ٫يح 

ؤٿو ًٷزٞ ٍؿڀو ىينخ ّخ أٗؾ ٳٸ٬ي ٫ن ّڄْن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَكذ رو ًأٿ٤ٴو ًٓ
ِ ًأڃِ ّخ ٫ن رٚىه ًٓڄَ ٿو ٷَّش ٷَّش حٿٜٴخ ًحٿڄ٘ٸَ ًٯَْ ًٿٺ ڃن ٷٍَ ىـَ ٳٸخٽ رؤر

ٌٍٓٽ حهلل ٕنض أ٫ڀڂ رؤٓڄخء ٷَحنخ ڃنخ ٳٸخٽ انِ ٷي ٣ًجض رٚىٻڂ ًٳٔق ٿِ ٳْيخ ٷخٽ ػڂ أٷزپ 
٫ڀَ حٕنٜخٍ ٳٸخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ أٻَڃٌح اهٌحنټڂ ٳبنيڂ أٗزخىټڂ ٳِ حٗٓٚځ أٗزو ْٗجخ 

كظَ ٬ٗخٍح ًأر٘خٍح أٓڀڄٌح ٣خث٬ْن ٯَْ ڃټَىْن ًٙ ڃٌطٌٍّن اً أرَ ٷٌځ أڅ ّٔڀڄٌح رټڂ أ
ٷظڀٌح ٷخٽ ٳڀڄخ أڅ أٛزلٌح ٷخٽ ٻْٲ ٍأّظڂ ٻَحڃش اهٌحنټڂ ٿټڂ ًْٟخٳظيڂ اّخٻڂ ٷخٿٌح هَْ 
اهٌحڅ أٙنٌح ٳَحٗنخ ًأ٣خرٌح ڃ٬٤ڄنخ ًرخطٌح ًأٛزلٌح ٬ّڀڄٌنخ ٻظخد ٍرنخ طزخٍٹ ًط٬خٿَ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٫ـزض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٳَف ريخ ػڂ أٷزپ ٫ڀْنخ ًٓنش نزْنخ 
ٍؿٚ ٳ٬َٟنخ ٫ڀْو ڃخ ط٬ڀڄنخ ٫ًڀڄنخ ٳڄنخ ڃن ٫ڀڂ حٿظلْخص ًأځ حٿټظخد ًحٿٌٍٔس  ٍؿٚ

ًحٿٌٍٔطْن ًحٿٔنن ػڂ أٷزپ ٫ڀْنخ رٌؿيو ٳٸخٽ ىپ ڃ٬ټڂ ڃن أًُحىٻڂ ِٗء ٳٴَف حٿٸٌځ رٌٿٺ 
ڃنيڂ ڃ٬و َٛس ڃن طڄَ ٳ٬ٌٌٟىخ ٫ڀَ ن٤٪ رْن ّيّو ًحرظيًٍح ٍكخٿيڂ ٳؤٷزپ ٻپ ٍؿپ 

َٜ ريخ ٳٌٵ حٿٌٍح٩ ًىًڅ حٿٌٍح٫ْن ٳٸخٽ أطٔڄٌڅ ىٌح ٳؤًڃؤ رـَّيس ٳِ ّيه ٻخڅ ّوظ
حٿظ٠٬ٌٝ ٷڀنخ ن٬ڂ ػڂ أًڃؤ اٿَ َٛس أهٍَ ٳٸخٽ أطٔڄٌڅ ىٌح حٿَٜٳخڅ ٷڀنخ ن٬ڂ ػڂ أًڃؤ 

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ انو هَْ اٿَ َٛس ٳٸخٽ أطٔڄٌڅ ىٌح حٿزَنِ ٷڀنخ ن٬ڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛ
ٳؤٻؼَنخ حٿَُٰ ڃنو ٨٫ًڄض ٍٯزظنخ ٳْو كظَ طڄَٻڂ ًأنٴ٬و ٿټڂ ٷخٽ ٳَؿ٬نخ ڃن ًٳخىطنخ طڀٺ 

ٛخٍ ڃ٨٬ڂ نوڀنخ ًطڄَنخ حٿزَنِ ٳٸخٽ حٕٗؾ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أٍٟنخ أٍٝ ػٸْڀش ًهڄش ًانخ 
َٙٗرش ىْـض أٿٌحننخ ٨٫ًڄض ر٤ٌننخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٙ طَ٘رٌح ٳِ اًح ٿڂ نَ٘د ىٌه ح

ٳٸخٽ ٿو حٕٗؾ رؤرِ ًأڃِ ّخ حٿيرخء ًحٿلنظڂ ًحٿنٸَْ ًٿَْ٘د أكيٻڂ ٳِ ٓٸخء ّٚع ٫ڀَ ٳْو 
ٌٍٓٽ حهلل ٍهٚ ٿنخ ٳِ ڃؼپ ىٌه ًأًڃؤ رټٴْو ٳٸخٽ ّخ أٗؾ انِ اڅ ٍهٜض ٿٺ ٳِ ڃؼپ ىٌه 

ًٷخٽ رټٴْو ىټٌح َٗرظو ٳِ ڃؼپ ىٌه ًٳَؽ ّيّو ًر٤ٔيخ ٬ّنِ أ٨٫ڂ ڃنيخ كظَ اًح ػڄپ 
٠٫پ أكيٻڂ ڃن َٗحرو ٷخځ اٿَ حرن ٫ڄو ٳيٍِ ٓخٷو رخٿْٔٲ ًٻخڅ ٳِ حٿٌٳي ٍؿپ ڃن رنِ 

ّٸخٽ ٿو حٿلَع ًٷي ىٍِص ٓخٷو ٳِ َٗحد ٿيڂ ٳِ رْض طڄؼڀو ڃن حٿ٬َ٘ ٳِ حڃَأس ڃنيڂ ٳٸخځ 
ر٬ٞ أىپ ًٿٺ حٿزْض ٳيٍِ ٓخٷو رخٿْٔٲ ٳٸخٽ حٿلَع ٿڄخ ٓڄ٬ظيخ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ػٌرِ ٳؤٯ٤ِ حٿ٠َرش رٔخٷِ ًٷي أريحىخ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ.٫ڀْو ًٓڀڂ ؿ٬ڀض أٓيٽ 
 حٿٔخ٫يُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ڃن ڃٔني ٓيپ رن ٬ٓي

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ رن حٿـَحف ٫ًزي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ رن  - 
 أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي حٿٔخ٫يُ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯيًس أً ًٍكش ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ هَْ ڃن حٿينْخ -
 ًڃخ ٳْيخ.
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ػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ رَ٘ رن حٿڄٴ٠پ ٷخٽ كيػنخ أرٌ كخُځ ٫ن ٓيپ رن كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
 ٬ٓي ٷخٽ=

 ٍأّض حٿَؿخٽ طٸْپ ًطظٰيٍ ٌّځ حٿـڄ٬ش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ= - 
ٌٽ حهلل ٍأّض حٿَؿخٽ ٫خٷيُ أٍُىڂ ٳِ أ٫نخٷيڂ أڃؼخٽ حٿٜزْخڅ ڃن ْٟٶ حُٗحٍ هڀٲ ٍٓ-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٜٚس ٳٸخٽ ٷخثپ ّخ ڃ٬َ٘ حٿنٔخء ٙ طَٳ٬ن ٍإٓټن كظَ َّٳ٪ 
 حٿَؿخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ حٿـليٍُ ٳ٠پ رن حٿلٔن أڃٚه ٫ڀَ ڃن ٻظخرو  - 
 حٕٛپ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَ رن ٫ڀِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ كخُځ ٷخٽ=

ٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٰيًس ٳِ ٓزْپ ٓڄ٬ض ٓيپ رن ٬ٓي حٿٔخ٫يُ ّٸٌ-
حهلل أً ًٍكش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ ًٿڄٌٟ٪ ١ٌٓ أكيٻڂ ٳِ حٿـنش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ 

 ٳْيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن  - 

 ٬ٓي ٷخٽ=
 ڀڂ ڃٌٟ٪ ١ٌٓ ٳِ حٿـنش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنِ حٿڀْغ رن هخٿي حٿزڀوِ أرٌ رټَ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَ رن  - 

 ٫ڀِ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٰيًس أً ًٍكش ٳِ ٓزْپ حهلل هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ.-
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رَ٘ ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن ٫ڀِ حٿڄٸيڃِ ٷخٽ كيػنخ أرِ كيػن - 

 ٫ن أرِ كخُځ حٿڄيّن ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي حٿٔخ٫يُ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯيًس أً ًٍكش ٳِ ٓزْپ حهلل هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ -

 ًڃٌٟ٪ ١ٌٓ أكيٻڂ ڃن حٿـنش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنِ ٌّٓي رن ٬ْٓي ًأرٌ ارَحىْڂ حٿزَؿڄخنِ ٷخٙ كيػنخ  - 

 ٫زي حٿ٬ِِّ رن أرِ كخُځ ٫ن أرْو ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ=
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃٌٟ٪ ١ٌٓ ٳِ حٿـنش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ -

 ًڃخ ٳْيخ. ًٿٰيًس ّٰيًىخ حٿ٬زي ٳِ ٓزْپ حهلل هَْ ڃن حٿينْخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنِ ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿڄٸيڃِ ٷخٽ كيػنخ ٳ٠ْپ رن ٓڀْڄخڅ  - 

 حٿنڄَُْ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٯيًس أً ًٍكش ٳِ ٓزْپ حهلل هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ.-
ڄي ٷخٽ كيػنخ حٿ٤٬خٱ رن هخٿي كيػنخ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃل - 

 كخُځ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ ٯيًس ٳِ ٓزْپ حهلل هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ  -

ٳْيخ ًًٍكش ٳِ ٓزْپ حهلل هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ ًڃٌٟ٪ ١ٌٓ ٳِ حٿـنش هَْ ڃن حٿينْخ 
 ًڃخ ٳْيخ.
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كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ ًىٌ أرٌ  كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ٯٔخڅ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ حرن ٬ٓي أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=

 ًٍكش ٳِ ٓزْپ حهلل هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
كيػنخ حٿ٤٬خٱ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ٜخځ رن هخٿي ًحرٌ حٿن٠َ ٷخٙ - 

 هخٿي ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي حٿٔخ٫يُ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٯًِس ٳِ ٓزْپ حهلل هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ -

ًًٍكش ٳِ ٓزْپ حهلل هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ ًڃٌٟ٪ ١ٌٓ ٳِ حٿـنش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ 
 ٳْيخ.

خٽ كيػنِ ؿ٬ٴَ رن أرِ ىََّس أڃٚه ڃن ٻظخرو ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷ - 
رن ٫زي حٿَكڄن حٿـڄلِ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ڃٌٟ٪ ١ٌٓ ٳِ حٿـنش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ.-

 كيّغ كټْڂ رن كِحځ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ رَ٘ ٫ن ٌّٓٲ رن ڃخىٺ ٫ن كټْڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 رن كِحځ ٷخٽ=
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ّؤطْنِ حٿَؿپ ّٔؤٿنِ حٿزْ٪ ٿْْ ٫نيُ ڃخ أر٬ْو ڃنو ػڂ أر٬ْو ڃن حٿٌٔٵ -

 ٳٸخٽ ٙ طز٪ ڃخ ٿْْ ٫نيٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٓڄ٪ ٫ًَس ٬ًْٓي رن حٿڄْٔذ  - 

 ٙڅ ٓڄ٬نخ كټْڂ رن كِحځ ّٸٌٽ=ّٸٌ
ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٤٫خنِ ػڂ ٓؤٿظو ٳؤ٤٫خنِ ػڂ ٓؤٿظو ٳؤ٤٫خنِ ػڂ ٷخٽ اڅ -

ىٌح حٿڄخٽ ه٠َس كڀٌس ٳڄن أهٌه رلٸو رٌٍٹ ٿو ٳْو ًڃن أهٌه ربَٗحٱ نٴْ ٿڂ ّزخٍٹ ٿو 
 ٳْو ًٻخڅ ٻخٿٌُ ّؤٻپ ًٙ ّ٘ز٪ ًحٿْي حٿ٬ڀْخ هَْ ڃن حٿْي حٿٔٴڀَ.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَة ٫ڀَ ٓٴْخڅ ٓڄ٬ض ى٘خڃخ ٫ن أرْو ٫ن كټْڂ رن كِحځ ك - 
 ٷخٽ=

أ٫ظٸض ٳِ حٿـخىڀْش أٍر٬ْن ڃلٍَح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٓڀڄض ٫ڀَ ڃخ -
 ٓزٶ ٿٺ ڃن هَْ.

ٿوڀْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ح - 
 ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع حٿيخٗڄِ ٫ن كټْڂ رن كِحځ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿز٬ْخڅ رخٿوْخٍ ڃخ ٿڂ ّظٴَٷخ ٳبڅ ٛيٷخ ًرْنخ ٍُٷخ رَٻش -
 ر٬ْيڄخ ًاڅ ٻٌرخ ًٻظڄخ ڃلٶ رَٻش ر٬ْيڄخ.

ٽ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ ٷخ - 
 ڃٌَٓ رن ٣ڀلش أڅ كټْڂ رن كِحځ كيػو ٷخٽ=

ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَْ حٿٜيٷش أً أٳ٠پ حٿٜيٷش ڃخ أرٸض ٯنَ حٿْي ًحٿْي حٿ٬ڀْخ -
 هَْ ڃن حٿْي حٿٔٴڀَ ًحريأ رڄن ط٬ٌٽ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ حرن نڄَْ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن كټْڂ رن كِحځ ٷخٽ= - 
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 ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=ٓڄ٬ض ٌٍٓ-
حٿْي حٿ٬ڀْخ هَْ ڃن حٿْي حٿٔٴڀَ ًٿْزيأ أكيٻڂ رڄن ٬ٌّٽ ًهَْ حٿٜيٷش ڃخ ٻخڅ ٫ن ٧يَ ٯنَ -

ًڃن ّٔظٰن ّٰنو حهلل ًڃن ّٔظ٬ٴٲ ٬ّٴو حهلل ٳٸڀض ًڃنٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ًڃنِ ٷخٽ كټْڂ 
 ٷڀض ٙ طټٌڅ ّيُ طلض ّي ٍؿپ ڃن حٿ٬َد أريح.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٿ٬ْ٘ؼِ ٫ن حٿ٬زخّ رن كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ٫زي حٿَكڄن حٿڄينِ ٫ن كټْڂ رن كِحځ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸخځ حٿليًى ٳِ حٿڄٔخؿي ًٙ ّٔظٸخى ٳْيخ.-
ټْڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ حٿ٬ْ٘ؼِ ٫ن ُٳَ رن ًػْڄش ٫ن ك - 

كِحځ ٷخٽ حٿڄٔخؿي ٙ ّن٘ي ٳْيخ ح٬ٕٗخٍ ًٙ طٸخځ ٳْيخ حٿليًى ًٙ ّٔظٸخى ٳْيخ ٷخٽ أرِ ٿڂ 
 َّٳ٬و ٬ّنِ كـخؿخ.

 كيّغ ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أرْو ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٬ّنِ حْٕٗذ ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٫ن  - 

ٷَْ٘ ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أرْو ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ ٳِ كيّؼو كيػنخ ٫ًَس رن ٫زي حهلل رن 
 ُىَْ كيػنخ ٫ًَس رن ٷَْ٘ أرٌ ڃيپ حٿلنٴِ ٷخٽ كيػنِ ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أرْو ٷخٽ=

أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍى٢ ڃن ڃِّنش ٳزخ٬ّنخه ًاڅ ٷڄْٜو ٿڄ٤ڀٶ ٷخٽ -
حٿوخطڂ ػڂ ٷخٽ ٫ًَس ٳڄخ ٍأّض ڃ٬خًّش ًٙ ٳزخ٬ّنخه ػڂ أىهڀض ّيُ ٳِ ؿْذ ٷڄْٜو ٳڄٔٔض 

 حرنو ٷخٽ كٔن ٬ّنِ أرخ اّخّ ٳِ ٗظخء ٷ٢ ًٙ كَ اٙ ڃ٤ڀٸِ اُحٍىڄخ ٙ ٍِّحنو أريح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٷَس رن هخٿي ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش رن ٷَس  - 

 ّليع ٫ن أرْو ٷخٽ=
نظو أڅ ّيهپ ّيُ ٳِ ؿَرخنو ًانو ٿْي٫ٌ ٿِ ٳڄخ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓظؤً-

 ڃن٬و أڅ أٿڄٔو أڅ ى٫خ ٿِ ٷخٽ ٳٌؿيص ٫ڀَ نٰٞ ٻظٴو ڃؼپ حٿٔڀ٬ش.
 كيّغ أرِ اّخّ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

 ىٌ ڃ٬خًّش رن ٷَس ٳيٌ ڃن طظڄش كيّغ ٷَس ٙ أنو ٛلخرِ آهَ - 
 ِ اّخّ ٫ن أرْو أنوكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أر - 
 أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي٫خ ٿو ًڃٔق ٍأٓو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٳِ ْٛخځ ػٚس أّخځ ڃن حٿ٘يَ ٌٛځ حٿيىَ ًاٳ٤خٍه.-

 ٫نو كيّغ حٌٕٓى رن َّٓ٪ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن حٌٕٓى رن َّٓ٪ ٷخٽ=
أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٷي كڄيص ٍرِ طزخٍٹ ًط٬خٿَ -

ٷخٽ ٳـ٬ڀض أن٘يه ٳـخء ٍؿپ أىٿڂ رڄلخڃي ًڃيف ًاّخٹ ٷخٽ ىخص ڃخ كڄيص رو ٍرٺ ٫ِ ًؿپ 
ٳخٓظؤًڅ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن رْن ٷخٽ ٳظټڀڂ ٓخ٫ش ػڂ هَؽ ٷخٽ ٳـ٬ڀض 

ٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن رْن ٳٴ٬پ ًحٹ ڃَطْن أً خٓظؤًڅ ٷخٽ ٳأن٘يه ٷخٽ ػڂ ؿخء ٳ
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رن حٿو٤خد ىٌح ٍؿپ ٙ ػٚػخ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن ىٌح حٿٌُ حٓظنٜظنِ ٿو ٷخٽ ٫ڄَ 
 ّلذ حٿزخ٣پ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن حٿلٔن ٫ن حٌٕٓى رن َّٓ٪  - 
 ٷخٽ=

أٙ أن٘يٹ ڃلخڃي كڄيص ريخ ٍرِ طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷخٽ أڃخ اڅ ٍرٺ ٫ِ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل -
 .ًؿپ ّلذ حٿلڄي

يػنخ ٓٚځ رن ڃٔټْن ًحٿڄزخٍٹ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ك-
 حٿلٔن ٫ن حٌٕٓى رن َّٓ٪ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ رؤَْٓ ٳٸخٽ=

حٿڀيڂ انِ أطٌد اٿْٺ ًٙ أطٌد اٿَ ڃلڄي ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َٱ حٿلٶ -
 ٕىڀو.

ٌٕٓى رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ حرخڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ح - 
َّٓ٪ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ َّٓش ٌّځ كنْن ٳٸخطڀٌح حٿڄَ٘ٻْن ٳؤٳ٠َ 
ريڂ حٿٸظپ اٿَ حٿٌٍّش ٳڀڄخ ؿخإًح ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ كڄڀټڂ ٫ڀَ ٷظپ 

ٌٓٽ حهلل انڄخ ٻخنٌح أًٙى حٿڄَ٘ٻْن ٷخٽ أًىپ هْخٍٻڂ اٙ أًٙى حٿڄَ٘ٻْن حٿٌٍّش ٷخٿٌح ّخ ٍ
 .ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ڃخ ڃن نٔڄش طٌٿي اٙ ٫ڀَ حٿٴ٤َس كظَ ٬َّد ٫نيخ ٿٔخنيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن حٌٕٓى رن َّٓ٪  - 
 ٷخٽ=

أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٯًِص ڃ٬و ٳؤٛزض ٧يَح ٳٸظپ حٿنخّ ٌّڃجٌ كظَ -
 ٽ ڃَس حٿٌٍّش ٳزڀٮ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ=ٷظڀٌح حٿٌٿيحڅ ًٷخ

ڃخ رخٽ أٷٌحځ ؿخًُىڂ حٿٸظپ حٿٌْځ كظَ ٷظڀٌح حٿٌٍّش ٳٸخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انڄخ ىڂ أًٙى -
حٿڄَ٘ٻْن ٳٸخٽ أٙ اڅ هْخٍٻڂ أرنخء حٿڄَ٘ٻْن ػڂ ٷخٽ أٙ ٙ طٸظڀٌح ًٍّش ٷخٽ ٻپ نٔڄش طٌٿي 

 خنيخ ٳؤرٌحىخ ّيٌىحنيخ ًّنَٜحنيخ.٫ڀَ حٿٴ٤َس كظَ ٬َّد ٫نيخ ٿٔ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي  - 

٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس أڅ حٌٕٓى رن َّٓ٪ ٷخٽ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٳٸڀض

ّخٹ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل أڃخ اڅ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٷي كڄيص ٍرِ طزخٍٹ ًط٬خٿَ رڄلخڃي ًڃيف ًا-
ٍرٺ طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّلذ حٿڄيف ىخص ڃخ حڃظيكض رو ٍرٺ ٷخٽ ٳـ٬ڀض أن٘يه ٳـخء ٍؿپ 

ٳخٓظؤًڅ أىٿڂ أٛڀ٪ أ٫َٔ أَّٔ ٷخٽ ٳخٓظنٜظنِ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ًًٛٲ ٿنخ أرٌ ٓڀڄش ٻْٲ 
يَ ٳيهپ حٿَؿپ ٳظټڀڂ ٓخ٫ش ػڂ هَؽ ػڂ أهٌص أن٘يه أ٠ّخ ػڂ حٓظنٜظو ٷخٽ ٻڄخ ٛن٪ رخٿ

ر٬ي ٳخٓظنٜظنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًًٛٴو أ٠ّخ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن  ٍؿ٪
 خد.ًح حٿٌُ حٓظنٜظنِ ٿو ٳٸخٽ ىٌح ٍؿپ ٙ ّلذ حٿزخ٣پ ىٌح ٫ڄَ رن حٿو٤

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 
 ٷخٽ= رن أرِ رټَس ٫ن حٌٕٓى رن َّٓ٪

 ٷخٽ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ.-
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 رٸْش كيّغ ڃ٬خًّش رن ٷَس ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ ُّخى رن ڃوَحٵ  - 

 ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أرْو أڅ ٍؿٚ ٷخٽ=
نخ أٍكڄيخ أً ٷخٽ انِ ٍٕكڂ حٿ٘خس أڅ أًرليخ ٳٸخٽ ًحٿ٘خس ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ًٕرق حٿ٘خس ًأ-

 اڅ ٍكڄظيخ ٍكڄٺ حهلل.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أرْو ٷخٽ= - 
 ڃٔق حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٍأِٓ.-
 ٷَس ٫ن أرْو ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش رن  - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٛخځ ػٚػش أّخځ ڃن ٻپ ٗيَ ْٛخځ حٿيىَ ًاٳ٤خٍه.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أرْو= - 
أڅ ٍؿٚ ٻخڅ ّؤطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و حرن ٿو ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ أطلزو ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أكزٺ حهلل ٻڄخ أكزو ٳٴٸيه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿِ 
ڃخ ٳ٬پ حرن ٳٚڅ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخص ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕرْو أڃخ طلذ أڅ 

ڀنخ ٙ طؤطِ رخرخ ڃن أرٌحد حٿـنش اٙ ًؿيطو ّنظ٨َٹ ٳٸخٽ حٿَؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٿو هخٛش أځ ٿټ
 ٷخٽ رپ ٿټڀټڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أرْو ٷخٽ= - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل اًح ٳٔي أىپ حٿ٘خځ ٳٚ هَْ ٳْټڂ ًٙ ِّحٽ أنخّ ڃن أڃظِ ڃنٌٍّٜن ٙ -

 ّزخٿٌڅ ڃن هٌٿيڂ كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش.
ي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓ - 

 أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
اًح ٳٔي أىپ حٿ٘خځ ٳٚ هَْ ٳْټڂ ًٿن طِحٽ ٣خثٴش ڃن أڃظِ ڃنٌٍّٜن ٙ ٠َّىڂ ڃن هٌٿيڂ -

 كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش.
 كيّغ ڃخٿٺ رن حٿلٌَّع ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

ارَحىْڂ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ڃخٿٺ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن - 
 رن حٿلٌَّع ٷخٽ=

أطْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن ٗززش ڃظٸخٍرٌڅ ٳؤٷڄنخ ڃ٬و ٫َّ٘ن ٿْڀش ٷخٽ -
ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍكْڄخ ٍٳْٸخ ٳ٨ن أنخ ٷي حٗظٸنخ أىڀنخ ٳٔؤٿنخ ٫ڄن طَٻنخ 

ٿَ أىڀْټڂ ٳؤٷْڄٌح ٳْيڂ ٫ًڀڄٌىڂ ًڃًَىڂ اًح ك٠َص ٳِ أىڀنخ ٳؤهزَنخه ٳٸخٽ حٍؿ٬ٌح ا
 .ئًڅ ٿټڂ أكيٻڂ ػڂ ٿْئڃټڂ أٻزَٻڂحٿٜٚس ٳڀْ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٷخٽ ؿخء أرٌ ٓڀْڄخڅ  - 
 ڃخٿٺ رن حٿلٌَّع اٿَ ڃٔـينخ ٳٸخٽ=

ټڂ ٻْٲ ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًحهلل انِ ٕٛڀِ ًڃخ أٍّي حٿٜٚس ًٿټنِ أٍّي أڅ أٍّ-
 ًٓڀڂ ّٜڀِ ٷخٽ ٳٸ٬ي ٳِ حٿَٻ٬ش حًٕٿَ كْن ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿٔـيس حٕهَْس ػڂ ٷخځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن نَٜ رن  - 
ٛٚطو  ٫خٛڂ ٫ن ڃخٿٺ رن حٿلٌَّع أنو ٍأٍ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٳ٪ ّيّو ٳِ
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اًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن ٍٻ٫ٌو ًاًح ٓـي ًاًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن ٓـٌىه كظَ ّلخًُ ريڄخ ٳ٩ًَ 
 أًنْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ڃخٿٺ رن  - 
 حٿلٌَّع أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ڃَس ٳؤٷْڄخ ػڂ ٿْئڃټڄخ أٻزَٻڄخ ٷخٽ  ٿو ًٿٜخكذ ٿو اًح ك٠َص حٿٜٚس ٳؤًنخ ًأٷْڄخ ًٷخٽ-
 هخٿي ٳٸڀض ٕرِ ٷٚرش ٳؤّن حٿٸَحءس ٷخٽ انيڄخ ٻخنخ ڃظٸخٍرْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زْيس ٬ّنِ حٿليحى ٷخٽ كيػنخ أرخڅ ٷخٽ حٿ٤٬خٍ ٫ن  - 
ٿٌح ريّپ ٫ن أرِ ٤٫ْش ٫ن ڃخٿٺ رن حٿلٌَّع ٷخٽ ُحٍنخ ٳِ ڃٔـينخ ٷخٽ ٳؤٷْڄض حٿٜٚس ٳٸخ

أڃنخ ٍكڄٺ حهلل ٳٸخٽ ٙ ّٜڀِ ٍؿپ ڃنټڂ ٷخٽ ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿٜٚس ٷخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
  ّئڃيڂ ّئڃيڂ ٍؿپ ڃنيڂ.ٷخٽ اًح ُحٍ ٍؿپ ٷٌڃخ ٳٚ ٫ڀْو ًٓڀڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ أرخڅ رن ِّّي حٿ٤٬خٍ ٫ن ريّپ رن  - 
 ٤٫ْش ڃٌٿَ ڃنخ ٫ن ڃخٿٺ رن حٿلٌَّع ٷخٽ=ڃَْٔس حٿ٬ٸْڀِ ٷخٽ كيػنِ أرٌ 

ٻخڅ ّؤطْنخ ٳِ ڃٜٚنخ ٳٸْپ ٿو طٸيځ ٳٜپ ٳٸخٽ ٿْٜپ ر٠٬ټڂ كظَ أكيػټڂ ِٿَڂ َٿْڂ أٛپ رټڂ -
ٳڀڄخ ٛڀَ حٿٸٌځ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ُحٍ أكيٻڂ ٷٌڃخ ٳٚ ّٜپ ريڂ 

 ٿْٜپ ريڂ ٍؿپ ڃنيڂ.
خ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن نَٜ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 ٫خٛڂ ٫ن ڃخٿٺ رن حٿلٌَّع
أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٳ٪ ّيّو اًح أٍحى أڅ َّٻ٪ ًاًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن -

 حٿَٻ٩ٌ ًاًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿٔـٌى كظَ ّلخًُ ريڄخ ٳ٩ًَ أًنْو.
 حٿٰٴخٍُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ڃٰٴپكيّغ ىزْذ رن 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ رن ڃ٬ًَٱ كيػنخ حرن ًىذ ٬ّنِ ٫زي حهلل رن  - 
ًىذ حٿڄَُٜ ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ىًَڅ كيػنخ ٫ڄًَ رن حٿلَع ٫ن ِّّي رن أرِ 

 كزْذ ٫ن أٓڀڂ أرِ ٫ڄَحڅ ٫ن ىزْذ رن ڃٰٴپ حٿٰٴخٍُ
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ّٸٌٽ ڃن  أنو ٍأٍ ڃلڄي حٿٸَِٗ ٷخځ ّـَ اُحٍه ٳن٨َ اٿْو ىزْذ ٳٸخٽ-

 ٣ًجو هْٚء ٣ًجو ٳِ حٿنخٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ  - 

 كزْذ ٷخٽ أهزَنِ أٓڀڂ أرٌ ٫ڄَحڅ ٫ن ىزْذ حٿٰٴخٍُ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ڃن ١ًء ٫ڀَ اُحٍه هْٚء ٣ًت ٳِ نخٍ ؿينڂ.-
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل - 

كزْذ ٫ن أٓڀڂ أنو ٓڄ٪ ىزْذ رن ڃٰٴپ ٛخكذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍأٍ ٍؿٚ 
 ّـَ ٍىحءه هڀٴو ٤ًّئه ٳٸخٽ ٓزلخڅ حهلل ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=

 ڃن ٣ًجو ڃن حٿوْٚء ٣ًجو ٳِ حٿنخٍ.-
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 غ أرِ رَىس رن ٷْْ أهِ أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نوكيّ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى كيػنخ ٫خٛڂ حٕكٌٽ  - 

كيػنخ ٻَّذ رن حٿلَع رن أرِ ڃٌَٓ ٫ن أرِ رَىس رن ٷْْ أهِ أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ 
 ؿ٬پ ٳنخء أڃظِ ٳِ ٓزْڀٺ رخٿ٬٤ن ًحٿ٤خ٫ٌڅٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ ح

 كيّغ ڃ٬خً رن أنْ حٿـينِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ًكٔن ٷخٙ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن  - 

ُرخڅ ٷخٽ كٔن ٳِ كيّؼو ُرخڅ رن ٳخثي ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 =ًٓڀڂ ٷخٽ

 ڃن طو٤َ حٿڄٔڀڄْن ٌّځ حٿـڄ٬ش حطوٌ ؿَٔ اٿَ ؿينڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ ًكيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ  - 

ٍٗيّن كيػنخ ُرخڅ رن ٳخثي حٿلزَحنِ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً رن أنْ حٿـينِ ٫ن أرْو ڃ٬خً رن 
 ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=أنْ حٿـينِ ٛخكذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫

ڃن ٷَأ ٷپ ىٌ حهلل أكي كظَ ّوظڄيخ ٫َ٘ ڃَحص رنَ حهلل ٿو ٷَٜح ٳِ حٿـنش ٳٸخٽ ٫ڄَ رن -
 حٿو٤خد اًح أٓظټؼَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حهلل أٻؼَ ًأ٣ْذ.

ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن  كيػنخ ٫زي حهلل رن أكڄي كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش - 
ٯْٚڅ ٷخٽ كيػنِ ٍٗيّن رن ٬ٓي ٫ن ُرخڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً ٫ن أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ڃن ٷَأ أٿٲ آّش ٳِ ٓزْپ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٻظذ ٌّځ حٿٸْخڃش ڃ٪ حٿنزْْن ًحٿٜيّٸْن -

 ًحٿ٘ييحء ًحٿٜخٿلْن ًكٔن أًٿجٺ ٍٳْٸخ اڅ ٗخء حهلل ط٬خٿَ.
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ ًكيػنخ ّلَْ رن كيػ - 

ٯْٚڅ كيػنخ ٍٗيّن ٫ن ُرخڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً ٫ن أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=

ڃن كَّ ڃن ًٍحء حٿڄٔڀڄْن ٳِ ٓزْپ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ڃظ٫ٌ٤خ ّؤهٌه ٓڀ٤خڅ ٿڂ َّ -
 طلڀش حٿٸٔڂ ٳبڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّٸٌٽ ًاڅ ڃنټڂ اٙ ًحٍىىخ. حٿنخٍ ر٬ْنْو اٙ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ ًكيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ ٷخٽ  - 
 كيػنخ ٍٗيّن ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً ٫ن أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ٴٸش رٔز٬ڄخثش ٬ٟٲ ٷخٽ ّلَْ ٳِ كيّؼو اڅ حٿٌٻَ ٳِ ٓزْپ حهلل ط٬خٿَ ٬٠ّٲ ٳٌٵ حٿن-
 رٔز٬ڄخثش أٿٲ ٬ٟٲ.

ػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً  ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كي - 
 =أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٍؿٚ ٓخٿو ٳٸخٽ

ٿٜخثڄْن أ٨٫ڂ أؿَح أُ حٿـيخى أ٨٫ڂ أؿَح ٷخٽ أٻؼَىڂ هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًٻَح ٷخٽ ٳؤُ ح-
ٷخٽ أٻؼَىڂ هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًٻَح ػڂ ًٻَ ٿنخ حٿٜٚس ًحٿِٻخس ًحٿلؾ ًحٿٜيٷش ٻپ ًٿٺ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أٻؼَىڂ هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًٻَح ٳٸخٽ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل 
ٌٽ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٿ٬ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ّخ حرخ كٴٚ ًىذ حٿٌحٻًَڅ رټپ هَْ ٳٸخٽ ٍٓ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أؿپ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً ٫ن  - 
 أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

كٶ ٫ڀَ ڃن ٷخځ ٫ڀَ ڃـڀْ أڅ ّٔڀڂ ٫ڀْيڂ ًكٶ ٫ڀَ ڃن ٷخځ ڃن ڃـڀْ أڅ ّٔڀڂ ٳٸخځ -
ڀْو ًٓڀڂ ّظټڀڂ ٳڀڂ ّٔڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫

 ڃخ أ٩َٓ ڃخ نِٔ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
َْ ٧ڀڂ ًٙ ح٫ظيحء ٻخڅ ٿو ڃن رنَ رنْخنخ ڃن ٯَْ ٧ڀڂ ًٙ ح٫ظيحء أً ٯَّ ٯَٓخ ٳِ ٯ-

 أؿَ ؿخٍ ڃخ حنظٴ٪ رو ڃن هڀٶ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ُرخڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
ط٬خٿَ ًأنټق هلل ط٬خٿَ ٳٸي ڃن أ٤٫َ هلل ط٬خٿَ ًڃن٪ هلل ط٬خٿَ ًأكذ هلل ط٬خٿَ ًأرٰٞ هلل -

 حٓظټڄپ اّڄخنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ُرخڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً  - 

 رن أنْ ٫ن أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
 أٳ٠پ حٿٴ٠خثپ أڅ طٜپ ڃن ٷ٬٤ٺ ًط٤٬ِ ڃن ڃن٬ٺ ًطٜٴق ٫ڄن ٗظڄٺ.-
 كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
ڃن ٻ٨ڂ ٯ٨ْو ًىٌ ّٸيٍ ٫ڀَ أڅ ّنظَٜ ى٫خه حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀَ ٍإّ حٿوٚثٶ كظَ -

٫ڀْو طٌح٬ٟخ  ّوَْه ٳِ كٌٍ حٿ٬ْن أّظين ٗخء ًڃن طَٹ أڅ ّڀزْ ٛخٿق حٿؼْخد ًىٌ ّٸيٍ
هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ى٫خه حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀَ ٍإّ حٿوٚثٶ كظَ ّوَْه حهلل ط٬خٿَ ٳِ كڀپ 

 حّٗڄخڅ أّظين ٗخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
 حٿڄنخىُ ّؼٌد رخٿٜٚس ٳٸٌٿٌح ٻڄخ ّٸٌٽ.اًح ٓڄ٬ظڂ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ُرخڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٻخڅ ّٸٌٽ=
 حٿ٠خكٺ ٳِ حٿٜٚس ًحٿڄڀظٴض ًحٿڄٴٸ٪ أٛخر٬و رڄنِٿش ًحكيس.-
نخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ كيػنخ ٓيپ ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
أنو أڃَ أٛلخرو رخٿًِٰ ًاڅ ٍؿٚ طوڀٲ ًٷخٽ ٕىڀو أطوڀٲ كظَ أٛڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٨يَ ػڂ أٓڀڂ ٫ڀْو ًأًى٫و ٳْي٫ٌ ٿِ ري٫ٌس طټٌڅ ٗخٳ٬ش ٌّځ حٿٸْخڃش 
ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷزپ حٿَؿپ ڃٔڀڄخ ٫ڀْو ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل أطيٍُ رټڂ ٳڀڄخ ٛڀَ حٿنز

ٓزٸٌنِ رٰيًطيڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴِٔ  ٓزٸٺ أٛلخرٺ ٷخٽ ن٬ڂ
 رْيه ٿٸي ٓزٸٌٹ رؤر٬ي ڃخ رْن حٿڄَ٘ٷْن ًحٿڄَٰرْن ٳِ حٿٴ٠ْڀش.
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ن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حر - 
 أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=

ڃن ٷ٬ي ٳِ ڃٜٚه كْن ّٜڀِ حٿٜزق كظَ ّٔزق حٿ٠لَ ٙ ّٸٌٽ اٙ هَْح ٯٴَص ه٤خّخه -
 ًاڅ ٻخنض أٻؼَ ڃن ُري حٿزلَ.

خثي ٫ن ٓيپ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ رن ٳ - 
 أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=

أٙ أهزَٻڂ ٿڂ ٓڄَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ارَحىْڂ هڀْڀو حٿٌُ ًٳَ ٕنو ٻخڅ ّٸٌٽ ٻڀڄخ أٛزق -
 ًأڃَٔ ٳٔزلخڅ حهلل كْن طڄٌٔڅ ًكْن طٜزلٌڅ كظَ ّوظڂ حّٓش.

ػنخ ُرخڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كي - 
 أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٻخڅ ّٸٌٽ=

 اًح نٴَ حٿلڄي هلل حٿٌُ ٿڂ ّظوٌ ًٿيح ًٿڂ ّټن ٿو َّٗٺ ٳِ حٿڄڀٺ اٿَ آهَ حٿٌٍٔس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً ٫ن  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ= أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل
ڃن ٷَأ أًٽ ٌٍٓس حٿټيٲ ًآهَىخ ٻخنض ٿو نٌٍح ڃن ٷيڃو اٿَ ٍأٓو ًڃن ٷَأىخ ٻڀيخ ٻخنض -

 ٿو نٌٍح ڃخ رْن حٿٔڄخء اٿَ حٍٕٝ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ كيػنخ ٓيپ ٫ن أرْو  - 

 أنو ٷخٽ= ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
حٿـٴخء ٻپ حٿـٴخء ًحٿټٴَ ًحٿنٴخٵ ڃن ٓڄ٪ ڃنخىُ حهلل ّنخىُ رخٿٜٚس ّي٫ٌ اٿَ حٿٴٚف ًٙ -

 ّـْزو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ ٫ن ٓيپ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ػٚع ڃخ ٿڂ ّٸزٞ حٿ٬ڀڂ ڃنيڂ ًّټؼَ ٳْيڂ ًٿيح  ٙ طِحٽ حٕڃش ٫ڀَ حٿ٬َّ٘ش ڃخ ٿڂ ٨ّيَ ٳْيخ-

حٿلنغ ٨ًّيَ ٳْيڂ حٿٜٸخًٍڅ ٷخٽ ًڃخ حٿٜٸخًٍڅ أٿٌ حٿٜٸًًٚڅ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ رَ٘ 
 ّټٌڅ ٳِ آهَ حٿِڃخڅ طلْظيڂ رْنيڂ حٿظ٫ٚن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً ٫ن  - 
ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ڃَ ٫ڀَ ٷٌځ ًىڂ ًٷٌٱ ٫ڀَ ىًحد ٿيڂ أرْو ٫ن ٍٓ

 ًًٍحكپ ٳٸخٽ=
ٿيڂ حٍٻزٌىخ ٓخٿڄش ًى٫ٌىخ ٓخٿڄش ًٙ طظوًٌىخ ٻَحِٓ ٕكخىّؼټڂ ٳِ حٿ٤َٵ ًحٌٕٓحٵ -

 ٳَد ڃَٻٌرش هَْ ڃن ٍحٻزيخ ًأٻؼَ ًٻَح هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ڃنو.
ٿَكڄن ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي ح - 

 أٌّد ٷخٽ=
 أهزَنِ أرٌ ڃَكٌځ ٫زي حٿَكْڂ رن ڃْڄٌڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً رن أنْ حٿـينِ ٫ن أرْو-

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو نيَ ٫ن حٿلزٌس ٌّځ حٿـڄ٬ش ًحٗڃخځ ّو٤ذ.
٬ْٓي ٷخٽ كيػنِ أرٌ ڃَكٌځ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ  - 

 حٿَكْڂ رن ڃْڄٌڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً رن أنْ حٿـينِ ٫ن أرْو ٷخٽ=



  

 

 

Page 620 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن طَٹ حٿڀزخّ ًىٌ ّٸيٍ ٫ڀْو طٌح٬ٟخ هلل طزخٍٹ -
ًط٬خٿَ ى٫خه حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ٫ڀَ ٍإّ حٿوٚثٶ كظَ ّوَْه ٳِ كڀپ حّٗڄخڅ 

 ء.أّيخ ٗخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنِ أرٌ ڃَكٌځ ٫ن  - 

 ٓيپ رن ڃ٬خً رن أنْ حٿـينِ ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ڃن أٻپ ٬٣خڃخ ػڂ ٷخٽ حٿلڄي هلل حٿٌُ أ٬٣ڄنِ ىٌح ًٍُٷنْو ڃن ٯَْ كٌٽ ڃنِ ًٙ ٷٌس ٯٴَ -

 ن ًنزو.حهلل ٿو ڃخ طٸيځ ڃ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ ٍٗيّن ٫ن ُرخڅ ٫ن ٓيپ ٫ن  - 

 أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حڃَأس أطظو ٳٸخٿض=
ّخ ٌٍٓٽ حهلل حن٤ڀٶ ًُؿِ ٯخُّخ ًٻنض أٷظيُ رٜٚطو اًح ٛڀَ ًرٴ٬ڀو ٻڀو ٳؤهزَنِ -

٬ْ٤ْن أڅ طٸٌڃِ ًٙ طٸ٬يُ ًطٌٜڃِ ًٙ ر٬ڄڀِ ّزڀٰنِ ٫ڄڀو كظَ َّؿ٪ ٳٸخٽ ٿيخ أطٔظ
طٴ٤َُ ًطٌٻَُ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًٙ طٴظَُ كظَ َّؿ٪ ٷخٿض ڃخ أ٣ْٶ ىٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

 .٣ٌٷظْو ڃخ رڀٰض حٿ٬َ٘ ڃن ٫ڄڀو كظَ َّؿ٪ٳٸخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ ٍٗيّن ٫ن ُرخڅ ٫ن ٓيپ ٫ن - 

 أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
 آّش حٿ٬ِحٿلڄي هلل حٿٌُ ٿڂ ّظوٌ ًٿيح حّٓش ٻڀيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ ٍٗيّن رن ُرخڅ ٫ن ٓيپ ٫ن  - 

 أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
 حٿڄٔڀڂ ڃن ٓڀڂ حٿنخّ ڃن ٿٔخنو ًّيه.-
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٷخٽ كيػنخ ٍٗيّن ٫ن ُرخڅ ٫ن ٓيپ ٫ن أرْو ٫ن  كيػنخ - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
اڅ هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫زخىح ٙ ّټڀڄيڂ حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ًٙ ِّٻْيڂ ًٙ ّن٨َ اٿْيڂ ٷْپ ٿو ڃن -

ٿيه ًٍؿپ أن٬ڂ ٫ڀْو ٷٌځ أًٿجٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ڃظزَ ڃن ًحٿيّو ٍحٯذ ٫نيڄخ ًڃظزَ ڃن ً
 ٳْټٴَ ن٬ڄظيڂ ًطزَأ ڃنيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل حرن ِّّي كيػنخ ٬ْٓي كيػنخ أرٌ ڃَكٌځ ٫ن ٓيپ  - 
 رن ڃ٬خً ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ٚثٶ كظَ ڃن ٻ٨ڂ ٯ٨ْخ ًىٌ ٷخىٍ ٫ڀَ أڅ ّنٴٌه ى٫خه حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀَ ٍإّ حٿو-
 ّوَْه ڃن أُ حٿلٌٍ ٗخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي رلٴ٨و ٷخٽ كيػنِ ٬ْٓي رن أرِ أٌّد  - 
أرٌ ّلَْ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ڃَكٌځ ٫زي حٿَكْڂ رن ڃْڄٌڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً حٿـينِ ٫ن أرْو 

 ٷخٽ=
هلل ط٬خٿَ ًأكذ هلل ًأرٰٞ  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أ٤٫َ هلل ط٬خٿَ ًڃن٪-

 هلل ًأنټق هلل ٳٸي حٓظټڄپ اّڄخنو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ أنزؤنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ  - 
٫ن حرن ڃ٬خً رن أنْ ٫ن أرْو ًٻخڅ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ًٻَ 

 =أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ
 حٍٻزٌح ىٌه حٿيًحد ٓخٿڄش ًحرظي٫ٌىخ ٓخٿڄش ًٙ طظوًٌىخ ٻَحِٓ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ ُرخڅ رن ٳخثي ٫ن حرن ڃ٬خً  - 

 رن أنْ ٫ن أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ ًٿٺ.
ٿِٔ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿٌٿْي حٿ٤ْخ - 

 كزْذ ٫ن حرن ڃ٬خً رن أنْ ٫ن أرْو ًٻخنض ٿو ٛلزش ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٍٻزٌح ىٌه حٿيًحد ٓخٿڄش ًحرظي٫ٌىخ ٓخٿڄش ًٙ -

 طظوًٌىخ ٻَحِٓ.
ڃ٬خً كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ ٫ن ٓيپ رن  - 

 ٫ن أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
 ڃن ٻخڅ ٛخثڄخ ٫ًخى ڃ٠َّخ ًٗيي ؿنخُس ٯٴَ ٿو ڃن رؤّ اٙ أڅ ّليع ڃن ر٬ي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
څ أْٗ٪ ڃـخىي ٳِ ٓزْپ حهلل ٳؤٻنٴو ٫ڀَ ٍحكڀش ٯيًس أً ًٍكش أكذ اٿِ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٕ-

 ٳْيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ ٫ن ٓيپ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=
 اڅ حٿٔخٿڂ ڃن ٓڀڂ حٿنخّ ڃن ّيه ًٿٔخنو.-
أرْو ٫ن  حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ ٫ن ٓيپ ٫ن كيػنخ ٫زي - 

 =ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ
ڃن ٷخٽ ٓزلخڅ حهلل حٿ٨٬ْڂ نزض ٿو ٯَّ ٳِ حٿـنش ًڃن ٷَأ حٿٸَآڅ ٳؤٻڄڀو ٫ًڄپ رڄخ ٳْو -

حٿينْخ ٿٌ ٻخنض أٿزْ ًحٿيّو ٌّځ حٿٸْخڃش طخؿخ ىٌ أكٔن ڃن ٌٟء حٿ٘ڄْ ٳِ رٌْص ڃن رٌْص 
 ٳْو ٳڄخ ٧نټڂ رخٿٌُ ٫ڄپ رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً ٫ن  - 
 أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

أنو ڃَ ٫ڀَ ٷٌځ ًىڂ ًٷٌٱ ٫ڀَ ىًحد ٿيڂ ًًٍحكپ ٳٸخٽ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ڄش ًى٫ٌىخ ٓخٿڄش ًٙ طظوًٌىخ ٻَحِٓ ٕكخىّؼټڂ ٳِ حٿ٤َٵ ًحٌٕٓحٵ ًٓڀڂ حٍٻزٌىخ ٓخٿ

 ٳَد ڃَٻٌرش هَْ ڃن ٍحٻزيخ ىِ أٻؼَ ًٻَح هلل ط٬خٿَ ڃنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن هَْ رن ن٬ْڂ  - 

 حٿل٠َڃِ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً رن أنْ حٿـينِ ٫ن أرْو ٷخٽ=
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴ٠پ حٿٌٻَ ٫ڀَ حٿنٴٸش ٳِ ٓزْپ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل-

 رٔز٬ڄخثش أٿٲ ٬ٟٲ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن أْٓي رن ٫زي  - 
 حٿَكڄن حٿوؼ٬ڄِ ٫ن ٳًَس ٫ن ڃـخىي حٿڀوڄِ ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً حٿـينِ ٫ن أرْو ٷخٽ=

ٓنخڅ رؤٍٝ حٿًَځ ڃ٪ ٫زي حهلل رن ٫زي حٿڄڀٺ ٳ٠ْٶ حٿنخّ حٿڄنخُٽ ًٷ٬٤ٌح نِٿنخ كٜن -
حٿ٤َّٶ ٳٸخٽ ڃ٬خً أّيخ حٿنخّ انخ ٯًِنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٯًِس ٻٌح ًٻٌح ٳ٠ْٶ حٿنخّ حٿ٤َّٶ 

 ٳز٬غ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنخىّخ ٳنخىٍ ڃن ْٟٶ ڃنِٙ أً ٷ٤٪ ٣َّٸخ ٳٚ ؿيخى ٿو.
أرِ كيػنخ أكڄي رن حٿلـخؽ ٬ًّڄَ رن رَ٘ ٷخٽ أكڄي أنزؤنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

ًٷخٽ ٬ّڄَ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أهزَنِ ّلَْ رن أٌّد ٫ن ٫زي حهلل رن ٓڀْڄخڅ أڅ حٓڄ٬ْپ رن 
ّلَْ حٿڄ٬خٳَُ أهزَه ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً رن أنْ حٿـينِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٽ=
و ر٬غ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ڃڀټخ ّلڄِ ٿلڄو ٌّځ حٿٸْخڃش ڃن ڃن كڄَ ڃئڃنخ ڃن ڃنخٳٶ ٬ّْز-

نخٍ ؿينڂ ًڃن رَٰ ڃئڃنخ رِ٘ء َّّي رو ْٗنش كزٔو حهلل ط٬خٿَ ٫ڀَ ؿَٔ ؿينڂ كظَ ّوَؽ 
 ڃڄخ ٷخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن حرن  - 
  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=ڃ٬خً رن أنْ ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل

 ٙ طظوًٌح حٿيًحد ٻَحِٓ ٳَد ڃَٻٌرو ٫ڀْيخ ىِ أٻؼَ ًٻَح هلل ط٬خٿَ ڃن ٍحٻزيخ.-
 كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ ًأرٌ ٬ْٓي ٷخٙ كيػنخ ُحثيس ٷخٽ كيػنخ  - 
أرِ حٿ٘ڄخم حُٕىُ ٫ن حرن ٫ڂ ٿو ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ  حٿٔخثذ رن كزْٖ حٿټ٫ِٚ ٫ن

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
أطَ ڃ٬خًّش ٳيهپ ٫ڀْو ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ًٿَ أڃَح ڃن -

أڃَ حٿنخّ ػڂ أٯڀٶ رخرو ىًڅ حٿڄٔټْن ًحٿڄ٨ڀٌځ أً ًُ حٿلخؿش أٯڀٶ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ىًنو 
 ٸَه أٳٸَ ڃخ ّټٌڅ اٿْيخ.أرٌحد ٍكڄظو ٫ني كخؿظو ًٳ

 كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حرن  - 

ٗيخد ٷخٽ كيػنِ ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش رن ڃ٬ٌٔى أڅ ٍؿٚ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل 
 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=كيػو أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ ح

 اًح ٻخڅ أكيٻڂ ٳِ ٛٚطو ٳٚ َّٳ٪ رَٜه اٿَ حٿٔڄخء أڅ ّڀظڄ٪ رَٜه.-
 كيّغ ٫زخىس رن حٿٌٿْي رن ٫زخىس ٫ن أرْو ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش رن ْٓخٍ ًّلَْ رن ٬ْٓي  - 
 حٿٌٿْي رن ٫زخىس ّليع ٫ن أرْو أڃخ ْٓخٍ ٳٸخٽ= حٿٸخِٟ أنيڄخ ٓڄ٬خ ٫زخىس حرن

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأڃخ ّلَْ ٳٸخٽ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ رخ٬ّنخ ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ٳِ ٫َٔنخ ًَّٔنخ ًڃن٤٘نخ ًڃټَىنخ ًحٕػَس 

 نوخٱ ٳِ حهلل ٿٌڃش ٙثڂ.٫ڀْنخ ًأڅ ٙ ننخ٩ُ حٕڃَ أىڀو ًنٸٌځ رخٿلٶ كْغ ٻخڅ ًٙ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ًٷخٽ ٬ٗزش ْٓخٍ ٿڂ ٌّٻَ ىٌح حٿلَٱ ًكْغ ڃخ ٻخڅ ًٻَه  - 

 ّلَْ ٷخٽ ٬ٗزش اڅ ٻنض ًٻَص ٳْو ْٗجخ ٳيٌ ٫ن ْٓخٍ أً ٫ن ّلَْ.
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 كيّغ حٿظنٌهِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنِ ّلَْ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ - 

حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ٍحٗي ٷخٽ ٿٸْض حٿظنٌهِ ٌٍٓٽ ىَٷپ اٿَ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رلڄٚ ًٻخڅ ؿخٍح ٿِ ْٗوخ ٻزَْح ٷي رڀٮ حٿٴني أً ٷَد ٳٸڀض أٙ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو طوزَنِ ٫ن ٍٓخٿش ىَٷپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍٓخٿش ٌٍٓٽ حهلل 
 ًٓڀڂ اٿَ ىَٷپ ٳٸخٽ=

رڀَ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طزٌٹ ٳز٬غ ىكْش حٿټڀزِ اٿَ ىَٷپ ٳڀڄخ اڅ ؿخءه -
ٻظخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫خ ٷِْٔٔ حٿًَځ ًر٤خٍٷظيخ ػڂ أٯڀٶ ٫ڀْو ٫ًڀْيڂ 

ػٚع هٜخٽ ّي٫ٌنِ  رخرخ ٳٸخٽ ٷي نِٽ ىٌح حٿَؿپ كْغ ٍأّظڂ ًٷي أٍٓپ اٿِ ّي٫ٌنِ اٿَ
ن٤٬ْو ڃخٿنخ ٫ڀَ أٍٟنخ ًحٍٙٝ أٍٟنخ أً نڀٸِ اٿْو حٿلَد  و أً ٫ڀَ أڅأڅ أطز٬و ٫ڀَ ىّن

ًحهلل ٿٸي ٫َٳظڂ ٳْڄخ طٸَإڅ ڃن حٿټظذ ٿْؤهٌڅ ڃخ طلض ٷيڃِ ٳيڀڂ نظز٬و ٫ڀَ ىّنو أً ن٤٬ْو 
اٿَ أڅ ڃخٿنخ ٫ڀَ أٍٟنخ ٳنوًَح نوَس ٍؿپ ًحكي كظَ هَؿٌح ڃن رَحنٔيڂ ًٷخٿٌح طي٫ٌنخ 

ء ڃن حٿلـخُ ٳڀڄخ ٧ن أنيڂ اڅ هَؿٌح ڃن ٫نيه ني٩ حٿنَٜحنْش أً نټٌڅ ٫زْيح ٫َٕحرِ ؿخ
أٳٔيًح ٫ڀْو حٿًَځ ٍٳؤىڂ ًٿڂ ّټي ًٷخٽ انڄخ ٷڀض ًٿٺ ٿټڂ ٫ٕڀڂ ٛٚرظټڂ ٫ڀَ أڃَٻڂ ػڂ ى٫خ 

ٍؿٚ ڃن ٫َد طـْذ ٻخڅ ٫ڀَ نٜخٍٍ حٿ٬َد ٳٸخٽ حى٩ ٿِ ٍؿٚ كخٳ٨خ ٿڀليّغ ٫َرِ 
ٷپ ٻظخرخ ٳٸخٽ حًىذ رټظخرِ اٿَ ىٌح حٿَؿپ رـٌحد ٻظخرو ٳـخء رِ ٳيٳ٪ اٿِ ىَ حٿڀٔخڅ حر٬ؼو

اٿَ ىٌح حٿَؿپ ٳڄخ ٬ْٟض ڃن كيّؼو ٳخكٴ٦ ٿِ ڃنو ػٚع هٜخٽ حن٨َ ىپ ٌّٻَ ٛلْٴظو 
حٿظِ ٻظذ اٿِ رِ٘ء ًحن٨َ اًح ٷَأ ٻظخرِ ٳيپ ٌّٻَ حٿڀْپ ًحن٨َ ٳِ ٧يَه ىپ رو ِٗء 

ٹ ٳبًح ىٌ ؿخٿْ رْن ٧يَحنِ أٛلخرو ڃلظزْخ ٫ڀَ َّّزٺ ٳخن٤ڀٸض رټظخرو كظَ ؿجض طزٌ
ٿڄخء ٳٸڀض أّن ٛخكزټڂ ٷْپ ىخ ىٌ ًح ٳؤٷزڀض أڃِ٘ كظَ ؿڀٔض رْن ّيّو ٳنخًٿظو ٻظخرِ ح

ٳ٬ٌٟو ٫ڀَ كـَه ػڂ ٷخٽ ڃڄن أنض ٳٸڀض أنخ أكي طنٌم ٷخٽ ىپ ٿٺ ٳِ حٗٓٚځ حٿلنْٴْش ڃڀش 
٫نو كظَ أٍؿ٪ اٿْيڂ ٳ٠لٺ أرْٺ ارَحىْڂ ٷڀض انِ ٌٍٓٽ ٷٌځ ٫ًڀَ ىّن ٷٌځ ٙ أٍؿ٪ 

ززض ًٿټن حهلل ّييُ ڃن ّ٘خء ًىٌ أ٫ڀڂ رخٿڄيظيّن ّخ أهخ طنٌم انِ ًٷخٽ انٺ ٙ طييُ ڃن أك
ٻظزض رټظخد اٿَ ٻٍَٔ ٳڄِٷو ًحهلل ڃڄِٷو ًڃڄِٵ ڃڀټو ًٻظزض اٿَ حٿنـخِٗ رٜلٴش 

ٳوَٷيخ ًحهلل ڃوَٷو ًڃوَٵ ڃڀټو ًٻظزض اٿَ ٛخكزٺ رٜلْٴش ٳؤڃٔټيخ ٳڀڂ ِّٽ حٿنخّ 
يٍ حٿؼٚػش حٿظِ أًٛخنِ ريخ ٛخكزِ ّـيًڅ ڃنو رؤٓخ ڃخ ىحځ ٳِ حٿ٬ْٖ هَْ ٷڀض ىٌه اك

ًأهٌص ٓيڄخ ڃن ؿ٬زظِ ٳټظزظيخ ٳِ ؿڀي ْٓٴِ ػڂ أنو نخُٽ حٿٜلْٴش ٍؿٚ ٫ن ّٔخٍه ٷڀض 
ڃن ٛخكذ ٻظخرټڂ حٿٌُ ّٸَأ ٿټڂ ٷخٿٌح ڃ٬خًّش ٳبًح ٳِ ٻظخد ٛخكزِ طي٫ٌنِ اٿَ ؿنش 

ْو ًٓڀڂ ص ٿڀڄظٸِ ٳبّن حٿنخٍ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ٫َٟيخ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ أ٫ي
ٓزلخڅ حهلل أّن حٿڀْپ اًح ؿخء حٿنيخٍ ٷخٽ ٳؤهٌص ٓيڄخ ڃن ؿ٬زظِ ٳټظزظو ٳِ ؿڀي ْٓٴِ ٳڀڄخ 
أڅ ٳَ٭ ڃن ٷَحءس ٻظخرِ ٷخٽ اڅ ٿٺ كٸخ ًانٺ ٌٍٓٽ ٳڀٌ ًؿيص ٫نينخ ؿخثِس ؿٌُنخٹ ريخ 

ٿنخّ ٷخٽ أنخ أؿٌُه ٳٴظق ٍكڀو ٳبًح ىٌ رلڀش انخ ٓٴَ ڃَڃڀٌڅ ٷخٽ ٳنخىحه ٍؿپ ڃن ٣خثٴش ح
ٛٴٌٍّش ٳ٬ٌٟيخ ٳِ كـَُ ٷڀض ڃن ٛخكذ حٿـخثِس ٷْپ ٿِ ٫ؼڄخڅ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّټڂ ّنِٽ ىٌح حٿَؿپ ٳٸخٽ ٳظَ ڃن حٕنٜخٍ أنخ ٳٸخځ حٕنٜخٍُ ًٷڄض 
٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ط٬خٽ ڃ٬يخ كظَ اًح هَؿض ڃن ٣خثٴش حٿڄـڀْ نخىحنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
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ْو ٻنض ٷخثڄخ ٳِ ڃـڀِٔ حٿٌُ ٻنض رْن ّيّو ٳلپ كزٌطو ٫ن ؤٷزڀض أىٌُ اٿّخ أهخ طنٌم ٳ
٧يَه ًٷخٽ ىينخ حڃٞ ٿڄخ أڃَص ٿو ٳـڀض ٳِ ٧يَه ٳبًح أنخ روخطڂ ٳِ ڃٌٟ٪ ٯ٠ٌڅ 

 حٿټظٲ ڃؼپ حٿلـڄش حٿ٠وڄش.
 كيّغ ٷؼڂ رن طڄخځ أً طڄخځ رن ٷؼڂ ٫ن أرْو ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ ٫ڀِ حٿْٜٸپ  - 
 ٫ن ٷؼڂ رن طڄخځ أً طڄخځ رن ٷؼڂ ٫ن أرْو ٷخٽ=

أطْنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ رخٿټڂ طؤطٌنِ ٷڀلخ ٙ طٌٔٻٌڅ ٿٌٙ أڅ أٗٶ ٫ڀَ -
 أڃظِ ٿٴَٟض ٫ڀْيڂ حٿٌٔحٹ ٻڄخ ٳَٟض ٫ڀْيڂ حٿٌٌٟء.

 كيّغ كٔخڅ رن ػخرض ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ كيػنخ ى٘خځ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

٫ؼڄخڅ ٷخٽ أرِ ًكيػنخ ٷزْٜش ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حرن هؼْڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ريڄخڅ ٫ن ٫زي 
 حٿَكڄن رن كٔخڅ ٫ن أرْو ٷخٽ=

 ْو ًٓڀڂ ًُحٍحص حٿٸزٌٍ.ٿ٬ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-
 كيّغ رَ٘ أً رَٔ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ  - 
ڃلڄي رن ٫ڀِ أرٌ ؿ٬ٴَ ٫ن ٍحٳ٪ رن رَ٘ أً رَٔ حٿٔڀڄِ ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ؽ نخٍ ڃن كزْ ْٓپ طَْٔ َْٓ ن٤ْجش حٗرپ طَْٔ حٿنيخٍ ًطٸْڂ حٿڀْپ طٰيً ٌّٗٺ أڅ طوَ-

ًطًَف ّٸخٽ ٯيص حٿنخٍ أّيخ حٿنخٍ ٳخٯيًح أٷخٿض حٿنخٍ أّيخ حٿنخّ ٳؤٷْڀٌح ٍحكض حٿنخٍ أّيخ 
 حٿنخّ ٳًَكٌح ڃن أىٍٻظو أٻڀظو.

 كيّغ ٌّٓي حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
رٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أ - 

 ٫ٸزش رن ٌّٓي حٕنٜخٍُ أنو ٓڄ٪ أرخه ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٷٴڀنخ ڃ٪ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٯًِس هْزَ ٳڀڄخ ريح ٿو أكي ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ حهلل أٻزَ ؿزپ ّلزنخ ًنلزو.
 ي حٿَكڄن رن أرِ ٷَحى ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نوكيّغ ٫ز

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن أرِ ؿ٬ٴَ حٿو٤ڄِ ٷخٽ  - 
 كيػنِ ٫ڄخٍس رن هِّڄش ًحٿلَع رن ٳ٠ْپ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٷَحى ٷخٽ=

رخٕىحًس أً هَؿض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كخؿخ ٳَأّظو هَؽ ڃن حٿوٚء ٳخطز٬ظو -
 حٿٸيف ٳـڀٔض ٿو رخٿ٤َّٶ ًٻخڅ اًح أطَ كخؿظو أر٬ي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنِ أرٌ ؿ٬ٴَ ٫ڄَْ  - 
رن ِّّي ٷخٽ كيػنِ حٿلَع رن ٳ٠ْپ ٫ًڄخٍس رن هِّڄش رن ػخرض ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ 

 ٷَحى ٷخٽ=
٫ڀْو ًٓڀڂ كخؿخ ٷخٽ ٳنِٽ ڃنِٙ ًهَؽ ڃن حٿوٚء  هَؿض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

ٳخطز٬ظو رخٕىحًس أً حٿٸيف ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى كخؿش أر٬ي ٳـڀٔض 
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ٿو رخٿ٤َّٶ كظَ حنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ٿو ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿٌٌٟء 
ًٓڀڂ ٫ڀَ ّيه  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٳؤٷزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿِ ٳٜذ ٌٍٓٽ

ٳٰٔڀيخ ػڂ أىهپ ّيه ٳټٴيخ ٳٜذ ٫ڀَ ّيه ًحكيس ػڂ ڃٔق ٫ڀَ ٍأٓو ػڂ ٷزٞ حٿڄخء ٷز٠خ 
 .رْيه ٳ٠َد رو ٫ڀَ ٧يَ ٷيڃو ٳڄٔق رْيه ٫ڀَ ٷيڃو ػڂ ؿخء ٳٜڀَ ٿنخ حٿ٨يَ

 كيّغ ڃٌٿَ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنخ أرخڅ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ُّي ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ - 

أرِ ٓٚځ ٫ن ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 
رن رن هڄْ ڃخ أػٸڀين ٳِ حٿڄِْحڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًحهلل أٻزَ ًٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي هلل ًحٿٌٿي 

خ رين ىهپ حٿـنش ّئڃن ْ ڃن ٿٸِ حهلل ڃٔظْٸنحٿٜخٿق ّظٌٳَ ٳْلظٔزو ًحٿيه ًٷخٽ رن رن ٿوڄ
 رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ًرخٿـنش ًحٿنخٍ ًحٿز٬غ ر٬ي حٿڄٌص ًحٿلٔخد.

 كيّغ ڃ٬خًّش رن حٿلټڂ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ ٫ن ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن أرِ ٓڀڄش  - 

 حٿلټڂ حٿٔڀڄِ أنو ٷخٽ=رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ن ڃ٬خًّش رن 
ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍأّض أْٗخء ٻنخ نٴ٬ڀيخ ٳِ حٿـخىڀْش ٻنخ نظ٤َْ ٷخٽ ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿٺ ِٗء طـيه ٳِ نٴٔٺ ٳٚ ّٜينٺ ٷخٽ ّخٌٍٓٽ حهلل ٻنخ نؤطِ 
 حٿټيخڅ ٷخٽ ٳٚ طؤص حٿټيخڅ.

 كيّغ أرِ ىخٗڂ رن ٫ظزش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٷخٽ ىهپ ڃ٬خًّش  - 

٫ڀَ هخٿو أرِ ىخٗڂ رن ٫ظزش ٬ٌّىه ٷخٽ ٳزټَ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ڃ٬خًّش ڃخ ّزټْٺ ّخ هخٽ أًؿ٬خ 
ّ٘جِٹ أځ كَٛخ ٫ڀَ حٿينْخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٳټٚ ٙ ًٿټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫يي 

٫ڀيخ طيٍٹ أڃٌحٙ ّئطخىخ أٷٌحځ ًانڄخ ّټٴْٺ ڃن ؿڄ٪ حٿڄخٽ هخىځ  رخ ىخٗڂ انيخأاٿْنخ ٳٸخٽ ّخ 
 ًڃَٻذ ٳِ ٓزْپ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ انِ أٍحنِ ٷي ؿڄ٬ض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓٴْخڅ أً  - 
زش ًىٌ ڃَّٞ ّزټِ ٳٌٻَ ڃنٌٍٜ ٫ن أرِ ًحثپ ٷخٽ ىهپ ڃ٬خًّش ٫ڀَ أرِ ىخٗڂ رن ٫ظ

 ڃ٬نخه.
 كيّغ ٫زي حٿَكڄن رن ٗزپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ُّي  - 
 رن ٓٚځ ٫ن ؿيه ٷخٽ=

ٻظذ ڃ٬خًّش اٿَ ٫زي حٿَكڄن رن ٗزپ أڅ ٫ڀڂ حٿنخّ ڃخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
ًٓڀڂ ٳـڄ٬يڂ ٳٸخٽ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ط٬ڀڄٌح حٿٸَآڅ ٳٌٰح  ٫ڀْو

٫ڀڄظڄٌه ٳٚ طٰڀٌح ٳْو ٙ طـٴٌح ٫نو ًٙ طؤٻڀٌح رو ًٙ طٔظټؼًَح رو ػڂ ٷخٽ اڅ حٿظـخٍ ىڂ 
حٿٴـخٍ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٿْْ ٷي أكپ حهلل حٿزْ٪ ًكَځ حٿَرخ ٷخٽ رڀَ ًٿټنيڂ ّلڀٴٌڅ 

څ حٿٴٔخٵ ىڂ أىپ حٿنخٍ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃن حٿٴٔخٵ ٷخٽ حٿنٔخء ٷخٿٌح ّخ ڂ ٷخٽ اًّؤػڄٌڅ ػ
ٌٍٓٽ حهلل أٿٔن أڃيخطنخ ًأهٌحطنخ ٷخٽ رڀَ ًٿټنين اًح أ٤٫ْن ٿڂ ّ٘ټَڅ ًاًح حرظڀْن ٿڂ 
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ّٜزَڅ ػڂ ٷخٽ ّٔڀڂ حٿَحٻذ ٫ڀَ حٿَحؿپ ًحٿَحؿپ ٫ڀَ حٿـخٿْ ًحٕٷپ ٫ڀَ حٕٻؼَ ٳڄن 
 ـذ ٳٚ ِٗء ٿو.ًڃن ٿڂ ّأؿخد حٿٔٚځ ٻخڅ ٿو 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ًڃلڄي رن رټَ ٷخٽ  - 
أنزؤنخ ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ كيػنِ أرِ ٫ن طڄْڂ رن ڃلڄٌى ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٗزپ أڅ 
څ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ػٚع ٫ن نٸَس حٿَٰحد ٫ًن حٳظَحٕ حٿٔز٪ ًأ

 .ؼڄخڅ ٳِ حٿڄٔـي ٻڄخ ٣ٌّن حٿز٣ٌَّْ٬ن حٿَؿپ حٿڄٸخځ ٷخٽ ٫
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ّلَْ ٫ن ُّي رن ٓٚځ ٫ن  - 

 ؿيه ٫ن أرِ ٍحٗي حٿلزَحنِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٗزپ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٌح ٫نو ًٙ طؤٻڀٌح رو ًٙ طٔظټؼًَح رو.حٷَإًح حٿٸَآڅ ًٙ طٰڀٌح ٳْو ًٙ طـٴ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ُّي ٫ن  - 

أرِ ٓٚځ ٫ن أرِ ٍحٗي حٿلزَحنِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٗزپ حٕنٜخٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 أٿڂ ّلپ حهلل حٿزْ٪ ٷخٽ انيڂ ّٸٌٿٌڅ ٳْټٌرٌڅ اڅ حٿظـخٍ ىڂ حٿٴـخٍ ٷخٽ ٍؿپ ّخ نزِ حهلل-
 ًّلڀٴٌڅ ًّؤػڄٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ حرخڅ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ُّي ٫ن  - 
 أرِ ٓٚځ ٫ن أرِ ٍحٗي حٿلزَحنِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٗزپ حٕنٜخٍُ أڅ ڃ٬خًّش ٷخٽ ٿو=

٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض اًح أطْض ٳ٤ٔخ٣ِ ٳٸڂ ٳؤهزَ ڃخ ٓڄ-
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٷَإح حٿٸَآڅ ًٙ طٰڀٌح ٳْو ًٙ طـٴٌح ٫نو ًٙ طؤٻڀٌح رو 

 ًٙ طٔظټؼًَح رو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃٌَٓ رن هڀٲ أرٌ هڀٲ ًٻخڅ ٬ّي ڃن  - 

 حٿزيٙء ًًٻَ كيّؼخ آهَ نلٌه.
 كيّغ ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓټن رن نخٳ٪ كيػنخ ٛخٿق رن أرِ حٕه٠َ ٫ن حٿِىَُ  - 
 ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حهلل رن ٫خڃَ رن ٍر٬ْش أڅ أرخه أهزَه

أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ حٿٔزلش رخٿڀْپ ٳِ حٿٔٴَ ٫ڀَ ٧يَ -
 غ طٌؿيض رو.ٍحكڀظو كْ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن ڃلڄي  - 
 حٿيٍحًٍىُ ٫ن ڃلڄي رن ُّي حٿظْڄِ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫خڃَ ٫ن أرْو ٷخٽ=

ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸزَ ٳٸخٽ ڃخ ىٌح حٿٸزَ ٷخٿٌح ٷزَ ٳٚنو ٷخٽ أٳٚ آًنظڄٌنِ -
 نخثڄخ ٳټَىنخ أڅ نٌٷ٨ٺ ٷخٽ ٳٚ طٴ٬ڀٌح ٳخى٫ٌنِ ٿـنخثِٻڂ ٳٜٲ ٫ڀْيخ ٳٜڀَ.ٷخٿٌح ٻنض 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ حرن ٫ٌڅ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ  - 
 ٫ن ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ًٻخڅ حرن ٫ڄَ اًح ٍأٍ  اًح ٍأّض ؿنخُس ٳٸڂ كظَ طـخًُٹ أً ٷخٽ ٷٲ كظَ طـخًُٹ ٷخٽ-
 ؿنخُس ٷخځ كظَ طـخًُه ًٻخڅ اًح هَؽ ڃ٪ ؿنخُس ًٿَ ٧يَه حٿڄٸخرَ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫زْي حهلل ٷخٽ أهزَنِ نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن  - 
 ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ْٸڂ كظَ طـخًُه أً طٌٟ٪.اًح ٍأٍ أكيٻڂ حٿـنخُس ًٿڂ ّټن ڃخْٗخ ڃ٬يخ ٳڀ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زْي حهلل ٫ن ٫زي حهلل  - 

رن ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ٫ن أرْو أڅ ٍؿٚ ڃن رنِ ٳِحٍس طًِؽ حڃَأس ٫ڀَ ن٬ڀْن ٳؤؿخُ حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نټخكو.

 ٵ ًأرٌ رټَ ٷخٙ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُح - 
ٓڄ٬ض نخٳ٬خ ّٸٌٽ ٻخڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ّؤػَ ٫ن ٫خڃَ رن ٍر٬ْش أنو ٻخڅ ّٸٌٽ ٷخٽ حٿنزِ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=
 اًح ٍحٍ أكيٻڂ حٿـنخُس ٳڀْٸڂ كْن َّحىخ كظَ طوڀٴو اًح ٻخڅ ٯَْ ڃظز٬يخ.-
څ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخ - 

 رن ٫زْي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ٫ن أرْو ٷخٽ=
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٙ أ٫ي ًڃخ ٙ أكِٜ ّٔظخٹ ًىٌ ٛخثڂ ًٷخٽ ٫زي -

 حٿَكڄن ڃٚ أكِٜ ّظٌٔٹ ًىٌ ٛخثڂ.
ًكـخؽ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ٗزش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش - 

 ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زْي حهلل ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫خڃَ ّليع ٫ن أرْو أڅ ٍؿٚ طًِؽ حڃَأس ٫ڀَ ن٬ڀْن ٷخٽ ٳؤطض حٿنزِ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ًحٹ ٿو ٳٸخٽ أٍْٟض ڃن نٴٔٺ ًڃخٿٺ رن٬ڀْن ٷخٿض ن٬ڂ ٷخٽ ٬ٗزش 
ٿٸْظو ٳٸخٽ أٍْٟض ڃن نٴٔٺ ًڃخٿٺ  ٳٸڀض ٿو ٻؤنو أؿخُ ًٿٺ ٷخٽ ٻؤنو أؿخُه ٷخٽ ٬ٗزش ػڂ

 .ّض ًحٹ ٳٸخٽ ًأنخ أٍٍ ًحٹرن٬ڀْن ٳٸخٿض ٍأ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش  - 

 ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زْي حهلل ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ّليع ٫ن أرْو ٷخٽ=
٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ّٸٌٽ ڃن ٛڀَ ٫ڀِ ٛٚس ٿڂ طِٽ حٿڄٚثټش ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 طٜڀِ ٫ڀْو ڃخ ٛڀَ ٫ڀِ ٳڀْٸپ ٫زي ڃن ًٿٺ أً ٿْټؼَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٫خٛڂ رن  - 

 ٫زْي حهلل أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٌڅ حٿٜٚس ٿٌٷظيخ ًّئهًَنيخ ٫ن ًٷظيخ ٳٜڀٌىخ ڃ٬يڂ انيخ ٓظټٌڅ ڃن ر٬يُ أڃَحء ّٜڀ-

ٳبڅ ٛڀٌىخ ٿٌٷظيخ ًٛڀْظڄٌىخ ڃ٬يڂ ٳڀټڂ ًٿيڂ ًاڅ أهًَىخ ٫ن ًٷظيخ ٳٜڀْظڄٌىخ ڃ٬يڂ 
ٳڀټڂ ٫ًڀْيڂ ڃن ٳخٍٵ حٿـڄخ٫ش ڃخص ڃْظش ؿخىڀْش ًڃن نټغ حٿ٬يي ًڃخص نخٻؼخ ٿڀ٬يي ؿخء ٌّځ 

أهزَنْو ٫زي حهلل رن ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ٫ن حٿوزَ ٷخٽ  ڀض ٿو ڃن أهزَٹ ىٌححٿٸْخڃش ٙ كـش ٿو ٷ
 أرْو ٫خڃَ رن ٍر٬ْو ّوزَ ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن حرن  - 
 ٫ڄَ ٫ن ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ٷخٽ=

 يٻڂ حٿـنخُس ٳڀْٸڂ كظَ طوڀٴو أً طٌٟ٪.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍأٍ أك -
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن  - 
 ٫ڄَ ٫ن ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ= - 
 رن ٫خڃَحرن ٍر٬ْش ٫ن أرْو ٷخٽ=أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫نخٿِىَُ ٫ن ٫زي حهلل  -
 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٫ڀَ ٧يَ ٍحكڀظو حٿنٌحٳپ ٳِ ٻپ ؿيش. -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ أٌّد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن ٫خڃَ رن  - 

 ٍر٬ْش ٷخٽ=
طٺ ڃخْٗخ ڃ٬يخ ٳٸڂ ٿيخ كظَ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍأّض ؿنخُس ٳبڅ ٿڂ  -

طوڀٴٺ أً طٌٟ٪ ٷخٽ ٳټخڅ حرن ٫ڄَ ٍرڄخ طٸيځ حٿـنخُس ٳٸ٬ي كظَ اًح ٍآىخ ٷي أَٗٳض ٷخځ 
 كظَ طٌٟ٪ ًٍرڄخ ٓظَطو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ٫ن أرْو

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٫ڀَ ٍحكڀظو كْغ طٌؿيض رو.أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خڃَ رن  - 

 ٍر٬ْش ّزڀٮ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 اًح ٍأّظڂ حٿـنخُس ٳٸٌڃٌح ٿيخ كظَ طوڀٴټڂ أً طٌٟ٪.-
ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زْي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ - 

 ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ٫ن أرْو ٷخٽ=
 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظخٹ ڃخ ٙ أ٫ي ًٙ أكِٜ ًىٌ ٛخثڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زْي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ٫ن أرْو ٷخٽ=
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٛڀَ ٫ڀِ أكي ٛٚس اٙ ٛڀض ٫ڀْو حٿڄٚثټش ڃخىحځ ٷخٽ -

 ّٜڀِ ٫ڀِ ٳڀْٸپ ٫زي ڃن ًٿٺ أً ٿْټؼَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٗذ رن كَد كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أنزؤنخ ٫خٛڂ رن ٫زْي حهلل  - 

 ٷخٽ=
ٍّخ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ر٬ْش ّليع ٫ن أرْو ًٻخڅ ريٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫خڃَ رن ٍ-

 .ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٛڀَ ٫ڀِ ٛٚس ٳٌٻَه
كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن أكڄي رن ڃلڄي رن كنزپ رن ىٚٽ رن أٓي حٿْ٘زخنِ ٷخٽ  - 

كيػنِ أرِ ٍكڄش حهلل ٫ڀْو كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زْي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن 
ٳِحٍس طًِؽ حڃَأس ٫ڀَ ن٬ڀْن ٳؤؿخُه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫خڃَ ٫ن أرْو أڅ ٍؿٚ ڃن رنِ 

 ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن أرِ رټَ رن كٴٚ رن ٫ڄَ رن  - 

 ٬ٓي رن أرِ ًٷخٙ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ٫ن أرْو ًٻخڅ ريٍّخ ٷخٽ=
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ٳِ حٿَّٔش ّخ رنِ ڃخ ٿنخ ُحى اٙ حٿٔڀٲ ڃن  ٿٸي ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّز٬ؼنخ-
حٿظڄَ ٳْٸٔڄو ٷز٠ش كظَ َّْٜ اٿَ طڄَس طڄَس ٷخٽ ٳٸڀض ٿو ّخ أرض ًڃخ ٫َٔ أڅ طٰنِ 

 حٿظڄَس ٫نټڂ ٷخٽ ٙ طٸپ ًٿٺ ّخ رنِ ٳز٬ي أڅ ٳٸينخىخ ٳخهظڀڀنخ اٿْيخ.
زَنِ ٫خٛڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أه - 

 ٫زْي حهلل أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ْٓټٌڅ أڃَحء ر٬يُ ّٜڀٌڅ حٿٜٚس ٿٌٷظيخ ًّئهًَنيخ ٳٜڀٌىخ ڃ٬يڂ ٳبڅ ٛڀٌىخ ٿٌٷظيخ -

ًٛڀْظڄٌىخ ڃ٬يڂ ٳڀټڂ ًٿيڂ ًاڅ أهًَىخ ٫ن ًٷظيخ ًٛڀْظڄٌىخ ڃ٬يڂ ٳڀټڂ ٫ًڀْيڂ ڃن ٳخٍٵ 
نخٻؼخ ٿڀ٬يي ؿخء ٌّځ حٿٸْخڃش ٙ كـش ٿو ٷڀض حٿـڄخ٫ش ڃخص ڃْظش ؿخىڀْش ًڃن نټغ حٿ٬يي ٳڄخص 

ٿوزَ ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حهلل رن ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ٫ن أرْو ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ڃن أهزَٹ ىٌح ح
 .ّوزَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زْي حهلل  - 
 خڃَ رن ٍر٬ْش ٫ن أرْو ٷخٽ=٫ن ٫زي حهلل رن ٫

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طخر٬ٌح رْن حٿلؾ ًحٿ٬ڄَس ٳبڅ ڃظخر٬ش رْنيڄخ طنٴِ حٿٴٸَ -
 ًحٿٌنٌد ٻڄخ ّنٴِ حٿټَْ هزغ حٿليّي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫زي  - 
 رن ٍر٬ْش ٷخٽ= حهلل رن ٫خڃَ رن ٍر٬ْش أڅ ٫خڃَ

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔزق ًىٌ ٫ڀَ حٿَحكڀش ًٌّڃت رَأٓو ٷزپ أُ ًؿو -
 طٌؿو ًٿڂ ّټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜن٪ ًٿٺ ٳِ حٿٜٚس حٿڄټظٌرش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ًكٔن ٷخٙ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زْي  - 
 ي حهلل رن ٫خڃَ ٬ّنِ حرن ٍر٬ْش ٫ن أرْو ٷخٽ=حهلل ٫ن ٫ز

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ڃخص ًٿْٔض ٫ڀْو ٣خ٫ش ڃخص ڃْظش ؿخىڀْش ٳبڅ -
هڀ٬يخ ڃن ر٬ي ٫ٸيىخ ٳِ ٫نٸو ٿٸِ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًٿْٔض ٿو كـش أٙ ٙ ّوڀٌڅ ٍؿپ 

ڃ٪ حٿٌحكي ًىٌ ڃن حٗػنْن  رخڃَأس ٙ طلپ ٿو ٳبڅ ػخٿؼيڄخ حٿ٤ْ٘خڅ اٙ ڃلَځ ٳبڅ حٿ٤ْ٘خڅ
 .ظو ًَٓطو كٔنظو ٳيٌ ڃئڃن ٷخٽ كٔن ر٬ي ٫ٸيه اّخىخ ٳِ ٫نٸوأر٬ي ڃن ٓخءطو ْٓج

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرْو ٫ن  - 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ن أرْو ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل أٌٓى ًٍرڄخ ًٻَ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫خڃَ ٫-
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طخر٬ٌح رْن حٿلؾ ًحٿ٬ڄَس ٳبڅ ڃظخر٬ش رْنيڄخ طِّي ٳِ حٿ٬ڄَ ًحٿَُٵ 

 ًطنٴْخڅ حٿٌنٌد ٻڄخ ّنٴِ حٿټَْ هزغ حٿليّي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫خڃَ رن ٍر٬ْش  -5 

 و ّزڀٮ رو ًٷخٽ ڃَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=ّليع ٫ن ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫ن
طخر٬ٌح رْن حٿلؾ ًحٿ٬ڄَس ٳبڅ ڃظخر٬ش رْنيڄخ ّنٴْخڅ حٿٌنٌد ًحٿٴٸَ ٻڄخ ّنٴِ حٿټْؼَ حٿوزغ -

 ٷخٽ ٓٴْخڅ ٿْْ ٳْو أرٌه ًِّّي ٳِ حٿ٬ڄَ ڃخثش ڃَس.
ٷخٽ أهزَنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄو  - 

 ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ=
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أهزَنِ ٫خڃَ رن ٍر٬ْش أكي رنِ ٫يُ رن ٻ٬ذ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح -
 ٍأّظڂ حٿـنخُس ٳٸٌڃٌح ٿيخ كظَ طوڀٴټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرِ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫َْٔ ٫ن أڃْش رن ىني  - 
 ٓيپ رن كنْٲ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫خڃَ ٷخٽ= رن
حن٤ڀٶ ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ًٓيپ رن كنْٲ َّّيحڅ حٿٰٔپ ٷخٽ ٳخن٤ڀٸخ ّڀظڄٔخڅ حٿوڄَ ٷخٽ -

ٳٌٟ٪ ٫خڃَ ؿزش ٻخنض ٫ڀْو ڃن ٌٛٱ ٳن٨َص اٿْو ٳخٛزظو ر٬ْنِ ٳنِٽ حٿڄخء ّٰظٔپ ٷخٽ 
ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄ٬ض ٿو ٳِ حٿڄخء ٷَٷ٬ش ٳؤطْظو ٳنخىّظو ػٚػخ ٳڀڂ ّـزنِ ٳؤطْض حٿنز

ٳؤهزَطو ٷخٽ ٳـخء ّڄِ٘ ٳوخٝ حٿڄخء ٻؤنِ أن٨َ اٿَ رْخٝ ٓخٷْو ٷخٽ ٳ٠َد ٛيٍه رْيه 
ػڂ ٷخٽ حٿڀيڂ أًىذ ٫نو كَىخ ًرَىىخ ًًٛزيخ ٷخٽ ٳٸخځ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل اًح ٍأٍ أكيٻڂ أهْو 

 ٿ٬ْن كٶ.أً ڃن نٴٔو أً ڃن ڃخٿو ڃخ ٬ّـزو ٳڀْزَٻو ٳبڅ ح
نِ أرِ ٷخٽ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ حرن ؿَّؾ كيػنِ ّلَْ رن ؿَؿش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

حرن ٗيخد ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ٫خڃَ ٷخٽ ٍأٍ ٫خڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ّٜڀِ ٫ڀَ ٧يَ ٍحكڀظو ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ًَّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٙ كيػنخ ٳڀْق ٫ن 

رْو ٷخٽ َّٓؾ رن ٍر٬ْش ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٫خٛڂ رن ٫زْي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫خڃَ ٫ن أ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=

حٿ٬ڄَس اٿَ حٿ٬ڄَس ٻٴخٍس ٿڄخ رْنيڄخ ڃن حٿٌنٌد ًحٿو٤خّخ ًحٿلؾ حٿڄزًٍَ ٿْْ ٿو ؿِحء اٙ -
 حٿـنش.

 كيّغ ٫زي حهلل رن ٫خڃَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
ـٚڅ ٫ن ڃٌٿَ ٿ٬زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ حٿڀْغ ٫ن ڃلڄي رن ٫ - 

 حهلل رن ٫خڃَ رن ٍر٬ْش حٿ٬يًُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫خڃَ أنو ٷخٽ=
أطخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْظنخ ًأنخ ٛزِ ٷخٽ ٳٌىزض أهَؽ ٕٿ٬ذ ٳٸخٿض -

أڃِ ّخ ٫زي حهلل ط٬خٽ أ٤٫ٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ أٍىص أڅ ط٤٬ْو ٷخٿض 
 ٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ انٺ ٿٌ ٿڂ طٴ٬ڀِ ٻظزض ٫ڀْٺ ٻٌرش.أ٤٫ْو طڄَح ٷخٽ ٳ

 كيّغ ٌّٓي رن ڃٸَڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٷخٽ  - 

ٳٸخٽ ٿو  ٓڄ٬ض أرخ ٬ٗزش ّليع ٫ن ٌّٓي رن ڃٸَڅ أڅ ٍؿٚ ٿ٤ڂ ؿخٍّش ٓٽ ٌّٓي رن ڃٸَڅ
ٌّٓي أڃخ ٫ڀڄض أڅ حٿٌٍٜس ڃلَڃش ٿٸي ٍأّظنِ ٓخر٪ ٓز٬ش ڃن أهٌطِ ًڃخ ٿنخ اٙ هخىځ ًحكي 

 .خ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ن٬ظٸوٳڀ٤ڄو أكينخ ٳؤڃَن
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ كڄِس ٷخٽ= - 

 ن ڃٸَڅ ٷخٽ=ٓڄ٬ض ٍؿٚ ڃن رنِ ڃخُڅ ّليع ٫ن ٌّٓي ر
أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رنزٌْ ٳِ ؿَ ٳٔؤٿظو ٫نو ٳنيخنِ ٫نو ٳؤهٌص حٿـَس -

 ٳټَٔطيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٌّٓي ٷخٽ  - 

ڃنو ٳ٬ٴخ ػڂ ٿ٤ڄض ڃٌٿَ ٿنخ ػڂ ؿجض ًأرِ ٳِ حٿ٨يَ ٳٜڀْض ڃ٬و ٳڀڄخ أهٌ رْيُ ٳٸخٽ حطجٌ 
أن٘خ ّليع ٷخٽ ٻنخ ًٿي ڃٸَڅ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓز٬ش ٿْْ ٿنخ اٙ 
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ٳڀ٤ڄيخ أكينخ ٳزڀٮ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ح٫ظٸٌىخ ٳٸخٿٌح ٿْْ ٿنخ هخىځ هخىځ ًحكيس 
 ڀْوڀٌح ٓزْڀيخ.ٯَْىخ ٷخٽ ٳڀْٔظويڃٌىخ ٳبًح حٓظٰنٌح ٳ

 حهلل ط٬خٿَ ٫نو كيّغ أرِ كيٍى حٙٓڀڄِ ٍِٟ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃلڄي رن  - 

ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن أرِ كيٍى حٕٓڀڄِ أنو أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظٴظْو ٳِ ڃيَ 
 حڃَحس ٳٸخٽ ٻڂ أڃيَطيخ ٷخٽ ڃخثظِ ىٍىڂ ٳٸخٽ ٿٌ ٻنظڂ طَٰٳٌڅ ڃن ر٤لخڅ ڃخ ُىطڂ.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃلڄي كيػن - 
 رن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ كيٍى حٕٓڀڄِ أڅ ٍؿٚ ؿخء ٳٌٻَ ڃؼڀو.

 كيّغ ڃيَحڅ ڃٌٿَ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ٷخٽ= أطْض أځ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ - 

ٻڀؼٌځ حرنش ٫ڀِ رِ٘ء ڃن حٿٜيٷش ٳَىطيخ ًٷخٿض كيػنِ ڃٌٿَ ٿڀنزِ ّٸخٽ ٿو ڃيَحڅ أڅ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ= 

 اڅ آٽ ڃلڄي ٙ طلپ ٿيڂ حٿٜيٷش ًڃٌٿَ حٿٸٌځ ڃنيڂ. -
 كيّغ ٍؿپ ڃن أٓڀڂ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

َ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓيْپ رن أرِ ٛخٿق كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴ - 
 ٫ن أرْو ٫ن ٍؿپ ڃن أٓڀڂ أنو ٿي٭ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ=

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ أنٺ ٷڀض كْن أڃْٔض أ٫ًٌ رټڀڄخص حهلل حٿظخڃخص ڃن َٗ ڃخ -
ن٬ڂ ٷخٽ ٻؤنو ٍَّ هڀٶ ٿڂ ٠َّٹ ٷخٽ ٓيْپ ٳټخڅ أرِ اًح ٿي٭ أكي ڃنخ ّٸٌٽ ٷخٿيخ ٳبڅ ٷخٿٌح 

 أنيخ ٙ ط٠َه.
 كيّغ ٓيپ رن أرِ كؼڄش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ًزي  - 
حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي رن أرِ رټَحٿٜيّٶ ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن ٛخٿق رن هٌحص ٫ن ٓيپ 

ٳَٳ٬و اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأڃخ ّلَْ ٳٌٻَ ٫ن رن أرِ كؼڄش أڃخ ٫زي حٿَكڄن 
ًٛٲ هڀٴو ًٛٲ رْن ّيّو ٳْٜڀِ رخٿٌُ هڀٴو ٍٻ٬ش ًٓـيطْن ػڂ ٓيپ ٷخٽ ّٸٌځ حٗڃخځ 

ٺ ّٸٌځ ٷخثڄخ كظَ ّٜڀٌح ٍٻ٬ش أهٍَ ػڂ ّظٸيڃٌڅ اٿَ ڃټخڅ أٛلخريڂ ػڂ ّـِء أًٿج
ٸ٠ٌح ٍٻ٬ش أهٍَ ػڂ ّٔڀڂ ٳْٸٌڃٌڅ ڃٸخځ ىئٙء ٳْٜڀِ ريڂ ٍٻ٬ش ًٓـيطْن ػڂ ّٸ٬ي كظَ ّ

 ٫ڀْيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ًڃخٿٺ رن أنْ ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 

 ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٛخٿق رن هٌحص ٫ن ٓيپ رن أرِ كؼڄش ٳٌٻَ ڃ٬نخه اٙ أنو ٷخٽ=
ػڂ ّظلٌٿٌح  ّٜڀِ رخٿٌّن هڀٴو ٍٻ٬ش ًٓـيطْن ػڂ ّٸ٬ي ڃټخنو كظَ ّٸ٠ٌح ٍٻ٬ش ًٓـيطْن-

 اٿَ ڃٸخځ أٛلخريڂ ػڂ ّظلٌٽ أٛلخريڂ اٿَ ڃټخڅ ىئٙء ٳٌٻَ ڃ٬نخه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو  - 

 ٫ن ٛخٿق رن هٌحص ٫ن ٓيپ رن أرِ كؼڄش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ ىٌح.
 ػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 
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أهزَنِ هزْذ رن ٫زي حٿَكڄن حٕنٜخٍُ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن رن ڃ٬ٌٔى رن نْخٍ ٷخٽ -
ؿخء ٓيپ رن أرِ كؼڄش اٿَ ڃـڀٔنخ ٳليع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح 

 هَٛظڂ ٳـيًح ًى٫ٌح ى٫ٌح حٿؼڀغ ٳبڅ ٿڂ طـيًح ًطي٫ٌح ٳي٫ٌح حٿَر٪.
 ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو كيّغ ٫ٜخځ حٿڄِنِ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ ًٻَه ٫زي حٿڄڀٺ رن نٌٳپ رن ڃٔخكٶ ٷخٽ  - 
ٓٴْخڅ ًؿيه ريٍُ ٫ن ٍؿپ ڃن ڃِّنش ّٸخٽ ٿو حرن ٫ٜخځ ٫ن أرْو ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
أّظڂ ڃٔـيح أً ٓڄ٬ظڂ ڃنخىّخ ٳٚ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ر٬غ حٿَّٔش ّٸٌٽ اًح ٍ-

 طٸظڀٌح أكيح ٷخٽ حرن ٫ٜخځ ٫ن أرْو ر٬ؼنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ َّٓش.
 كيّغ حٿٔخثذ رن ِّّي ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

ِّي رن ٫زي ٍرو كيػنخ رٸْش رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنِ حٿِرْيُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّ - 
رن ِّّي أنو ٿڂ ّټن ّٸٚ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫ن حٿِىَُ ٫ن حٿٔخثذ 

ًٓڀڂ ًٙ أرِ رټَ ًٻخڅ أًٽ ڃن ٷٚ طڄْڄخ حٿيحٍُ حٓظؤًڅ ٫ڄَ رن حٿو٤خد أڅ ّٸٚ ٫ڀَ 
 .حٿنخّ ٷخثڄخ ٳؤًڅ ٿو ٫ڄَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن  - 
 ٿِىَُ ٫ن حٿٔخثذ رن ِّّي رن أهض نڄَ ٷخٽ=ڃٔڀڂ رن ٫زْي حهلل ح

ٿڂ ّټن ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ ڃئًڅ ًحكي ٳِ حٿٜڀٌحص ٻڀيخ ٳِ حٿـڄ٬ش -
ًٯَْىخ ّئًڅ ًّٸْڂ ٷخٽ ٻخڅ رٚٽ ّئًڅ اًح ؿڀْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ 

٫نيڄخ كظَ ٻخڅ  حٿڄنزَ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًّٸْڂ اًح نِٽ ًٕرِ رټَ ٫ًڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ
 ٫ؼڄخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ رن ڃ٬ًَٱ ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ىًَڅ  - 
ٷخٽ أنزؤنخ حرن ًىذ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن حٌٕٓى حٿٸَِٗ أڅ ِّّي رن هْٜٴش كيػو ٫ن 

 حٿٔخثذ رن ِّّي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 َس ڃخ ٛڀٌح حٿڄَٰد ٷزپ ٣ڀ٩ٌ حٿنـٌځ.ٙ طِحٽ أڃظِ ٫ڀَ حٿٴ٤-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ كخطڂ رن حٓڄ٬ْپ ٫ن ڃلڄي ٬ّنِ حرن  - 

ٌّٓٲ ٫ن حٿٔخثذ رن ِّّي ٷخٽ كؾ رِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش حٿٌىح٩ 
 ًأنخ حرن ٓز٪ ٓنْن.

رن ارَحىْڂ كيػنخ حٿـ٬ْي ٫ن ِّّي رن أرِ هْٜٴش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ - 
 ٫ن حٿٔخثذ رن ِّّي ٷخٽ=

ٻنخ نؤطِ رخٿ٘خٍد ٳِ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٳِ اڃَس أرِ رټَ ًٛيٍح ڃن -
اڃَس ٫ڄَ ٳنٸٌځ اٿْو ٳن٠َرو رؤّيّنخ ًن٬خٿنخ ًأٍىّظنخ كظَ ٻخڅ ٛيٍح ڃن اڃَس ٫ڄَ ٳـڀي 

 ًٳٔٸٌح ؿڀي ػڄخنْن. ٳْيخ أٍر٬ْن كظَ ٫ظٌح ٳْيخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ كيػنخ حٿـ٬زي ٫ن ِّّي رن هْٜٴش ٫ن حٿٔخثذ رن  - 

 ِّّي أڅ حڃَأس ؿخءص اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ=
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ّخ ٫خث٘ش أط٬َٳْن ىٌه ٷخٿض ٙ ّخ نزِ حهلل ٳٸخٽ ىٌه ٷْنش رنِ ٳٚڅ طلزْن أڅ طٰنْٺ ٷخٿض ن٬ڂ -
 خىخ ٣زٸخ ٳٰنظيخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي نٴن حٿ٤ْ٘خڅ ٳِ ڃنوَّيخ.ٷخٽ ٳؤ٤٫

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن حٿٔخثذ رن ِّّي ٷخٽ= - 
هَؿض ڃ٪ حٿٜزْخڅ اٿَ ػنْش حٿٌىح٩ نظڀٸَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٯًِس طزٌٹ -

ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ٷيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس أًٻَ ڃٸيځ حٿنز
 طزٌٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن كْٜٴش ٫ن حٿٔخثذ رن ِّّي اڅ ٗخء حهلل أڅ  - 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٧خىَ رْن ى٫ٍْن ٌّځ أكي ًكيػنخ رو ڃَس أهٍَ ٳڀڂ ّٔظؼن ٳْو.

ػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ حرن حىٍّْ ًحرٌ ٗيخد ٫ن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 
 رن آلٶ ٫ن حٿِىَُ ٫ن حٿٔخثذ رن ِّّي حرن أهض نڄَ ٷخٽ=

ڃخ ٻخڅ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ ڃئًڅ ًحكي ّئًڅ اًح ٷ٬ي ٫ڀَ حٿڄنزَ ًّٸْڂ اًح -
 نِٽ ًأرٌ رټَ ٻٌٿٺ ٫ًڄَ ٻٌٿٺ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ حرن آىځ ٷخٽ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ٌّنْ ٫ن كيػنخ ٫زي  - 
حٿِىَُ ٫ن حٿٔخثذ رن ِّّي أڅ َّٗلخ حٿل٠َڃِ ٷخٽ ًٻَ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٳٸخٽ=
 ًحٹ ٍؿپ ٙ ّظٌٓي حٿٸَآڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ  - 

 ٫ن حٿٔخثذ رن ِّّي أڅ َّٗلخ حٿل٠َڃِ ًٻَ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ=
 ًحٹ ٍؿپ ٙ ّظٌٓي حٿٸَآڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ رن ِّّي  - 

 ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ حٿٔخثذ رن ٍِّى ٳٌٻَ ڃؼڀو.
يػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ كيػنِ حٿٔخثذ كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 رن ِّّي حرن أهض نڄَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٙ ٫يًٍ ًٙ ٛٴَ ًٙ ىخڃش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن حٿٔخثذ رن  - 

 ِّّي ٷخٽ=
ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحرِ رټَ ٫ًڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٻخڅ حًٕحڅ ٫ڀَ ٫يي ٍٓ-

 ٫نيڄخ أًحنْن كظَ ٻخڅ ُڃن ٫ؼڄخڅ ٳټؼَ حٿنخّ ٳؤڃَ رخًٕحڅ حًٕٽ رخٿًٍِحء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن حٿيخى ٫ن حٓڄ٬ْپ رن  - 

 ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ=
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ ڃن انٔخڅ ّټٌڅ ٳِ ڃـڀْ ٳْٸٌٽ كْن رڀٰنِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

َّّي أڅ ّٸٌځ ٓزلخنٺ حٿڀيڂ ًرلڄيٹ ٙ اٿو اٙ أنض أٓظٰٴَٹ ًأطٌد اٿْٺ اٙ ٯٴَ ٿو ڃخ ٻخڅ 
ٳِ ًٿٺ حٿڄـڀْ ٳليػض ىٌح حٿليّغ ِّّي ٫ن هْٜٴش ٷخٽ ىټٌح كيػنِ حٿٔخثذ رن ِّّي ٫ن 

 .هلل ٫ڀْو ًٓڀڂٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح
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 ِ ٬ْٓي رن حٿڄ٬ڀَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂكيّغ أر
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هزْذ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن -

 كٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي رن حٿڄ٬ڀَ ٷخٽ=
ٻنض حٛڀِ ٳڄَ رِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي٫خنِ ٳڀڂ آطو كظَ ٛڀْض ػڂ أطْظو 

أڅ طؤطْنِ ٳٸخٽ انِ ٻنض أٛڀِ ٷخٽ أٿڂ ّٸپ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّخ أّيخ حٿٌّن ٳٸخٽ ڃخ ڃن٬ٺ 
آڃنٌح حٓظـْزٌح هلل ًٿڀٌَٓٽ اًح ى٫خٻڂ ٿڄخ ّلْْټڂ ػڂ ٷخٽ أٙ أ٫ڀڄټڂ أ٨٫ڂ ٌٍٓس ٳِ حٿٸَآڅ 

ڃن حٿڄٔـي ٷخٽ ٳٌىذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْوَؽ ٳٌٻَطو ٳٸخٽ  ٷزپ أڅ أهَؽ
 ن ىِ حٿٔز٪ حٿڄؼخنِ ًحٿٸَآڅ حٿ٨٬ْڂ حٿٌُ أًطْظو.حٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْ

 كيّغ حٿلـخؽ رن ٫ڄًَ حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ كـخؽ ٬ّنِ حٿٌٜحٱ ٫ن ّلَْ رن  - 

 أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫ټَڃش ٫ن حٿلـخؽ رن ٫ڄًَ حٕنٜخٍُ ٷخٽ=
ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًحٓڄ٬ْپ ٷخٽ أهزَنِ حٿلـخؽ رن أرِ ٫ؼڄخڅ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ أڅ ٫ټَڃش ڃٌٿَ حرن ٫زخّ كيػو ٷخٽ كيػنِ حٿلـخؽ رن 
٫ڄًَ حٕنٜخٍُ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٻَٔ أً ٫َؽ ٳٸي 

 ٛيٵ ٷخٽ حٓڄ٬ْپ ًٿٺ ٙرن ٫زخّ ًأرِ ىََّس ٳٸخٙ كپ ٫ًڀْو كـش أهٍَ ٷخٽ ٳٌٻَص
 .ٳليػض رٌحٹ حرن ٫زخّ ًأرخ ىََّس ٳٸخٙ ٛيٵ
 كيّغ أرِ ٬ْٓي حٿٍِٷِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿٴْٞ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 
ْو ٫زي حهلل رن ڃَس ّليع ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿٍِٷِ أڅ ٍؿٚ ڃن أٗـ٪ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ
ًٓڀڂ ٫ن حٿ٬ِٽ ٳٸخٽ اڅ حڃَأطِ طَٟ٪ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ڃخ ّٸيٍ ٳِ 

 حٿَكڂ ٳْٔټٌڅ.
 كيّغ كـخؽ حٕٓڀڄِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ى٘خځ ًحرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ  - 
ن نڄَْ كيػنخ ٍؿپ ڃن أٓڀڂ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٫ن أرِ ٫ن كـخؽ رن كـخؽ ٫ن أرْو ًٷخٽ حر

 ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٌّىذ ٫نِ ڃٌڃش حٿَٟخ٩ ٷخٽ ٯَس ٫زي أً أڃش.
 كيّغ ٍؿپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

كيػنخ ٫زي حهلل رن أكڄي كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ًآلٶ ٫ن ٓٴْخڅ  - 
أرِ ٫ڄَس ٫ن ٫ڄو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿټَّڂ حٿـٍُِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٙ طـڄ٬ٌح حٓڄٌ ًٻنْظِ.-

 كيّغ ٫زي حهلل رن كٌحٳش ٍِٟ حهلل ط٬ڀَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن أرِ رټَ  - 

 ًٓخٿڂ أرِ حٿن٠َ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن كٌحٳش
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَه أڅ ّنخىُ ٳِ أّخځ حٿظَّ٘ٶ أنيخ أّخځ أٻپ ًَٗد.-

 كيّغ ٫زي حهلل رن ًٍحكش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كڄْي ح٫َٕؽ ٫ن ڃلڄي  - 
ٓٴَ ٿْٚ ٳظ٬ـپ اٿَ حڃَأطو رن ارَحىْڂ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫زي حهلل رن ًٍحكش أنو ٷيځ ڃن 

ٳبًح ٳِ رْظو ڃٜزخف ًاًح ڃ٪ حڃَأطو ِٗء ٳؤهٌ حٿْٔٲ ٳٸخٿض حڃَأطو اٿْٺ اٿْٺ ٫نِ ٳٚنش 
 ٳؤهزَه ٳنيَ أڅ ٤َّٵ حٿَؿپ أىڀو ٿْٚ.طڄ٤٘نِ ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

نْ ٫ن حٿِىَُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڄَ رن رَ٘ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ٌّ - 
ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓنخڅ رن أرِ ٓنخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ىََّس ّٸٌٽ ٷخثڄخ ٳِ ٷٜٜو أڅ أهخ ٿټڂ ٻخڅ 

 ٙ ّٸٌٽ حٿَٳغ ٬ّنِ حرن ًٍحكش ٷخٽ=
 ًٳْنخ ٌٍٓٽ حهلل ّظڀٌح ٻظخرو * اًح حن٘ٶ ڃ٬ًَٱ ڃن حٿڀْپ ٓخ٣٪-

 ّزْض ّـخٳِ ؿنزو ٫ن ٳَحٗو * اًح حٓظؼٸڀض رخٿټخٳَّن حٿڄ٠خؿ٪
 ٬ي حٿ٬ڄَ ٳٸڀٌرنخ * رو ڃٌٷنخص اَڅ ڃخ ٷخٽ ًحٷ٪أٍحنخ حٿييٍ ر

 كيّغ ٓيْپ رن حٿز٠ْخء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ رټَ رن ڃ٠َ ٫ن حرن حٿيخى  - 

َ ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٫ن ٬ْٓي رن حٿٜڀض ٫ن ٓيْپ رن حٿز٠ْخء ٷخٽ رْنڄخ نلن ٳِ ٓٴ
 ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ٍىّٴو ٳٸخٽ=

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٓيْپ رن حٿز٠ْخء ًٍٳ٪ ٌٛطو ڃَطْن أً ػٚػخ ٻپ ًٿٺ -
ّـْزو ٓيْپ ٳٔڄ٪ حٿنخّ ٌٛص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٨نٌح أنو َّّيىڂ ٳلزْ 

ٌح ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخڅ رْن ّيّو ًٿلٸو ڃن ٻخڅ هڀٴو كظَ اًح حؿظڄ٬
 أنو ڃن ٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل كَڃو حهلل ٫ڀَ حٿنخٍ ًأًؿذ ٿو حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ كيػنخ حرن ًىذ ٷخٽ كٌْس كيػنِ حرن حٿيخى ٫ن  - 
 ٍ ٷخٽ=ڃلڄي ٬ّنِ حرن ارَحىْڂ ٫ن ٬ْٓي رن حٿٜڀض ٫ن ٓيْپ رن حٿز٠ْخء ڃن رنِ ٫زي حٿيح

 رْنڄخ نلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
 كيّغ ٫ٸْپ رن أرِ ٣خٿذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ ٷخٽ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٓخٿڂ رن  - 
 ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٷخٽ=

ٿذ ٳوَؽ ٫ڀْنخ ٳٸڀنخ رخٿَٳخء ًحٿزنْن ٳٸخٽ ڃو ٙ طٸٌٿٌح ًٿٺ ٳبڅ طًِؽ ٫ٸْپ رن أرِ ٣خ-
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي نيخنخ ٫ن ًٿٺ ًٷخٽ ٷٌٿٌح رخٍٹ حهلل ٿٺ ًرخٍٹ ٫ڀْٺ ًرخٍٹ ٿٺ 

 ٳْيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿلٔن أڅ ٫ٸْپ رن  - 

ڃن رنِ ؿ٘ڂ ٳيهپ ٫ڀْو حٿٸٌځ ٳٸخٿٌح رخٿَٳخء ًحٿزنْن ٳٸخٽ ٙ طٸٌٿٌح أرِ ٣خٿذ طًِؽ حڃَأس 
 ًحٻڂ ٷخٿٌح ٳڄخ نٸٌٽ ّخ أرخ ِّّي ٷخٽ ٷٌٿٌح رخٍٹ حهلل ٿټڂ ًرخٍٹ ٫ڀْټڂ انخ ٻٌٿٺ ٻنخ نئڃَ.

 كيّغ ٳًَس رن ڃْٔٺ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
َ رن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلْ - 

 رلَْ ٷخٽ أهزَنِ ڃن ٓڄ٪ ٳًَس رن ڃْٔٺ حٿڄَحىُ ٷخٽ=
ظنخ ًڃَْطنخ ًانيخ ًرجش ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أٍٟخ ٫نينخ ّٸخٽ ٿو أٍٝ أرْن ىِ أٍٝ ٍٳٸ-

 .أً ٷخٽ اڅ ريخ ًرخء ٗيّيح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ى٫يخ ٫نٺ ٳبڅ حٿٸَٱ حٿظڀٲ
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 كيّغ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٫زي حهلل ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ أنو ؿخء رؤڃش ٌٓىحء ًٷخٽ=
ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٫ڀِ ٍٷزش ڃئڃنش أ٫ظٸظيخ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أط٘ييّن -

أنِ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٿض ن٬ڂ ٷخٽ أطئڃنْن رخٿز٬غ ر٬ي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٿض ن٬ڂ ٷخٽ أط٘ييّن 
 حٿڄٌص ٷخٿض ن٬ڂ ٷخٽ أ٫ظٸيخ.

 كيّغ ٍؿپ ڃن ريِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ّلَْ أڅ ڃلڄي رن ارَحىْڂ  - 

٠ڄَُ أهزَه ٫ن حٿظْڄِ أهزَه أڅ ٫َْٔ رن ٣ڀلش رن ٫زْي حهلل أهزَه أڅ ٫ڄَْ رن ٓڀڄش حٿ
ٍؿپ ڃن ريِ أنو هَؽ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّّي ڃټش كظَ اًح ٻخنٌح ٳِ 

ًكٖ ٫ٸَْح ٳٌٻًَح ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ  ي حٿنخّ كڄخٍر٬ٞ ًحىُ حٿًَكخء ًؿ
أٷًَه كظَ ّؤطِ ٛخكزو ٳؤطَ حٿزيُِ ًٻخڅ ٛخكزو ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٗؤنټڂ ريٌح حٿلڄخٍ 

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرخ رټَ ٳٸٔڄو ٳِ حٿَٳخٵ ًىڂ ڃلَڃٌڅ ٷخٽ ػڂ ڃٍَنخ ٳؤڃَ ٍ
ْو ٓيڂ ٳؤڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ اًح ٻنخ رخٗػخّش اًح نلن ر٨زِ كخٷٲ ٳِ ٧پ ٳ

 .ٍؿٚ أڅ ّٸٲ ٫نيه كظَ ّـِْ حٿنخّ ٫نو
 كيّغ حٿ٠لخٹ رن ٓٴْخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

ػنِ حرْلي أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٬ْٓي رن كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
 حٿڄْٔذ أڅ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٷخٽ=

ڃخ أٍٍ حٿيّش اٙ ٿڀ٬ٜزش ٕنيڂ ٬ّٸڀٌڅ ٫نو ٳيپ ٓڄ٪ أكي ڃنټڂ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًٿٺ ْٗجخ ٳٸخٽ حٿ٠لخٹ رن ٓٴْخڅ حٿټٚرِ ًٻخڅ حٓظ٬ڄڀو 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ح٫َٕحد ٻظذ اٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أًٍع حڃَأس أْٗڂ 
 .ٳؤهٌ رٌٿٺ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نوحٿ٠زخرِ ڃن ىّش ًُؿيخ 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ظو ڃن حٿِىَُ ٫ن ٬ْٓي أڅ ٫ڄَ ٷخٽ= - 
ًٙ طَع حٿڄَأس ڃن ىّش ًُؿيخ كظَ أهزَه حٿ٠لخٹ رن ٓٴْخڅ حٿټٚرِ أڅ  حٿيّش ٿڀ٬خٷڀش-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻظذ اٿِ أڅ أًٍع حڃَأس أْٗڂ حٿ٠زخرِ ڃن ىّش ًُؿيخ 
 ٳَؿ٪ ٫ڄَ ٫ن ٷٌٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ٫ڀِ رن  - 
 ٫ن حٿ٠لخٹ رن ٓٴْخڅ حٿټٚرِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=ؿي٫خڅ ٫ن حٿلٔن 

ّخ ٟلخٹ ڃخ ٬٣خڃٺ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿڀلڂ ًحٿڀزن ٷخٽ ػڂ َّْٜ اٿَ ڃخًح ٷخٽ اٿَ ڃخ ٷي -
 ٫ڀڄض ٷخٽ ٳبڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ َٟد ڃخ ّوَؽ ڃن حرن آىځ ڃؼٚ ٿڀينْخ.

 كيّغ أرِ ٿزخرش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن حرن  - 

 ٫ڄَ ٷخٽ=
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=-
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حٷظڀٌح حٿلْخص ًحٷظڀٌح ًح حٿ٤ٴْظْن ًحٕرظَ ٳبنيڄخ ّٔٸ٤خڅ حٿلزپ ٤ًّڄٔخڅ حٿزَٜ ٷخٽ حرن -
نخ أ٣خٍى كْش ٕٷظڀيخ ٳنيخنِ ٳٸڀض اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڄَ ٳَآنِ أرٌ ٿزخرش أً ُّي رن حٿو٤خد ًأ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي أڃَ رٸظڀين ٳٸخٽ انو ٷي نيَ ر٬ي ًٿٺ ٫ن ٷظپ ًًحص حٿزٌْص ٷخٽ 
 .ًىِ حٿ٬ٌحڃَ حٿِىَُ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي حرن آلٶ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ  - 
 ٷخٽ=

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ّٸٌٽ حٷظڀٌح حٿلْخص ًحٷظڀٌح ًح حٿ٤ٴْظْن ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
ًحٕرظَ ٳبنيڄخ ّڀظڄ٬خڅ حٿزَٜ ًّٔظٔٸ٤خڅ حٿلزپ ٷخٽ ٳټنض ٙ أٍٍ كْش اٙ ٷظڀظيخ ٷخٽ ٿِ 
أرٌ ٿزخرش رن ٫زي حٿڄنٌٍ أٙ طٴظق رْنِ ًرْنٺ هٌهش ٳٸڀض رڀَ ٷخٽ ٳٸڄض أنخ ًىٌ ٳٴظلنخىخ 

ڀيخ ٳٸخٽ ٿِ ڃيٚ ٳٸڀض اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٷي أڃَ رٸظڀين ٷخٽ انو ٳوَؿض كْش ٳ٬يًص ٫ڀْيخ ٕٷظ
 ٷي نيَ ٫ن ٷظپ ًًحص حٿزٌْص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ حرن ٗيخد أڅ  - 
 حٿلْٔن رن حٿٔخثذ رن أرِ ٿزخرش أهزَ أڅ أرخ ٿزخرش رن ٫زي حٿڄنٌٍ ٿڄخ طخد حهلل ٫ڀْو ٷخٽ=

ٽ حهلل اڅ ڃن طٌرظِ أڅ أىـَ ىحٍ ٷٌڃِ ًأٓخٻنٺ ًأنِ أنوڀ٪ ڃن ڃخٿِ ٛيٷش هلل ّخ ٌٍٓ-
 ًٿٌَٓٿو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـِة ٫نٺ حٿؼڀغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي كيػنخ ٗيزش ٷخٽ ٫ن ٫زي ٍد ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل  - 
ًنو أرٌ ٿزخرش أڅ ّيهپ ڃن هٌهش ٿيڂ اٿَ رن ٫ڄَ أنو ٻخڅ ّؤڃَ رٸظپ حٿلْخص ٻڀين ٳخٓظؤ

حٿڄٔـي ٳَآىڂ ّٸظڀٌڅ كْش ٳٸخٽ ٿيڂ أرٌ ٿزخرش أڃخ رڀٰټڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل نيَ ٫ن ٷظپ أًٙص 
 .ًٍ ًأڃَ رٸظپ ًُ حٿ٤ٴْظْن ًحٕرظَحٿزٌْص ًحٿي

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ - 
ٳظق رخرخ ٳوَؿض ڃنو كْش ٳؤڃَ رٸظڀيخ ٳٸخٽ ٿو أرٌ ٿزخرش ٙ طٴ٬پ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  أنو-

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ني٬ٍن ٷظپ حٿلْخص حٿظِ طټٌڅ ٳِ حٿزٌْص.
 كيّغ حٿ٠لخٹ رن ٷْْ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن - 
 حٿلٔن أڅ حٿ٠لخٹ رن ٷْْ ٻظذ اٿَ ٷْْ رن حٿيْؼڂ كْن ڃخص ِّّي رن ڃ٬خًّش=

ٓٚځ ٫ڀْٺ أڃخ ر٬ي ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش -
ٳظنخ ٻٸ٤٪ حٿڀْپ حٿڄ٨ڀڂ ٳظنخ ٻٸ٤٪ حٿيهخڅ ّڄٌص ٳْيخ ٷڀذ حٿَؿپ ٻڄخ ّڄٌص رينو ّٜزق 

ڄِٔ ڃئڃنخ ًّٜزق ٻخٳَح ّزْ٪ أٷٌحځ هٚٷيڂ ًىّنيڂ ر٬َٝ حٿَؿپ ڃئڃنخ ًّڄِٔ ٻخٳَح ًّ
ٸخإنخ ٳٚ طٔزٸٌنخ كظَ نوظخٍ رن ڃ٬خًّش ٷي ڃخص ًأنظڂ اهٌحننخ ًأٗ ڃن حٿينْخ ًاڅ ِّّي

 ٕنٴٔنخ.
 كيّغ أرِ َٛڃش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ّلَْ رن ٬ْٓي أڅ ڃلڄي رن ّلَْ رن - 
 كزخڅ أهزَه أڅ ٫ڄو أرخ َٛڃش ٻخڅ ّليع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ=

 حٿڀيڂ انِ أٓخٿٺ ٯنخُ ًٯنَ ڃٌُٙ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٿْغ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃلڄي  - 
 ْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ=رن ّلَْ رن كزخڅ ٫ن ٿئٿئس ٫ن أرِ َٛڃش ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ

 ڃن ٟخٍ أٍَٟ حهلل رو ًڃن ٗخٵ ٗٶ حهلل ٫ڀْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ= كيػنخ ٿْغ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن  - 

ڃلڄي رن ّلَْ رن كزخڅ ٫ن ٿئٿئس ٫ن أرِ َٛڃش ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو 
 ٷخٽ=

 ُ.حٿڀيڂ انِ أٓخٿٺ ٯنخُ ًٯنَ ڃٌٙ-
 كيّغ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ٬ْٓي رن هخٿي ٫ن ٬ْٓي  - 
 رن حٿڄْٔذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ؼڄخڅ ٷخٽ=

ًٻَ ٣زْذ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىًحء ًًٻَ حٿ٠ٴي٩ ّـ٬پ ٳْو ٳنيَ ٌٍٓٽ -
 ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٷظپ حٿ٠ٴي٩.حهلل ٛ

 كيّغ ڃ٬ڄَ رن ٫زي حهلل ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ  - 

حٿظْڄِ ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ڃ٬ڄَ رن ٫زي حهلل رن ن٠ڀش حٿٸَِٗ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 
 ٽ=ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌ

 ٙ ّلظټَ حٕهخ١؟؟.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 ارَحىْڂ ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ڃ٬ڄَ رن ٫زي حهلل حٿ٬يًُ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّلظټَ حٗهخ١؟؟.-
رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي  - 

 ڃلڄي رن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ڃ٬ڄَ ٍؿپ ڃن ٷَّٖ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّلظټَ حٗهخ١.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٕڃٌُ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن  - 

 َ حٿ٬يًُ ٷخٽ=٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ڃ٬ڄ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّلظټَ حٗهخ١ ًٻخڅ ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ّلظټَ -

 حٿِّض.
 كيّغ ٫ٌّڄَ رن أٗٸَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ أهزَه  - 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٛڀَ ٌٍٓٽ  ٫ن ٫ٌّڄَ رن أٗٸَ أنو ًرق ٷزپ أڅ ّٰيً

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ ًٿٺ ٿو ٳؤڃَه أڅ ٬ّْي أٟلْظو.
 كيّغ ؿي هزْذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حٿڄٔظڀڂ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زخى كيػنخ هزْذ  - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ=
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ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ َّّي ٯًِح أنخ ًٍؿپ ڃن ٷٌڃِ ًٿڂ نٔڀڂ ٳٸڀنخ أطْ-
انخ نٔظلِ أڅ ّ٘يي ٷٌڃنخ ڃ٘ييح ٙ ن٘يي ڃ٬يڂ ٷخٽ أًأٓڀڄظڄخ ٷڀنخ ٙ ٷخٽ ٳٚ نٔظ٬ْن 

رخٿڄَ٘ٻْن ٫ڀَ حٿڄَ٘ٻْن ٷخٽ ٳؤٓڀڄنخ ًٗيينخ ڃ٬و ٳٸظڀض ٍؿٚ ًَٟرنِ َٟرش ًطًِؿض 
ٌٽ ٙ ٫يڃض ٍؿٚ ًٗلٺ ىٌح حٿٌٗخف ٳؤٷٌٽ ٙ ٫يڃض ٍؿٚ ٫ـپ ض طٸرخرنظو ر٬ي ًٿٺ ٳټخن

 .أرخٹ حٿنخٍ
 كيّغ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن ٫زي حهلل رن ٬ٓي ٫ن  - 
َكڄن ٫ن حرن ٬ٓي حرن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ حٕنٜخٍُ ٫ن أرْو ًحرن نڄَْ ٫ن ى٘خځ ٫ن ٫زي حٿ

 ٫ن حرن ڃخٿٺ ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 أٻپ ٬٣خڃخ ٳڀ٬ٶ أٛخر٬و.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٫ن حٿِىَُ ٫ن حرن ٻ٬ذ رن  - 

ڃخٿٺ أڅ ؿخٍّش ٿټ٬ذ ٻخنض ط٫ََ ٯنڄخ ٿو رٔڀ٪ ٳ٬يح حٿٌثذ ٫ڀَ ٗخس ڃن ٗخثيخ ٳؤىٍٻظيخ 
 ٻظيخ رڄًَس ٳٔؤٽ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَه رؤٻڀيخ.حٿَح٫ْش ٳٌ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ُڃ٬ش ٫ن حٿِىَُ ٫ن حرن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ  - 
 ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

أُ ٟ٪ ڃَ رو ًىٌ ڃُٚځ ٍؿٚ ٳِ أًٷْظْن ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀَؿپ ىټٌح -
٫نو حٿ٤َ٘ ٷخٽ حٿَؿپ ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀَؿپ أىح اٿْو ڃخ 

 رٸِ ڃن كٸو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٬ٓي رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن  - 

 أرْو ٷخٽ=
 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڀ٬ٶ أٛخر٬و حٿؼٚع ڃن حٿ٬٤خځ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ كـخؽ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ  - 

 ٫ن أرْو
أڅ ؿخٍّش ٿيڂ ٌٓىحء ًٻض ٗخس ٿيڂ رڄًَس ٳٔؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٿٺ ٳؤڃَه -

 رؤٻڀيخ.
٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٬ٓي ٫ن ٫زي حهلل أً - 

 حٿَكڄن رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
رْو ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ ٫زي حٿَكڄن ىٌ ٗٺ ٬ّنِ ٓٴْخڅ ٫ن أ-

حٿڄئڃن ڃؼپ حٿوخڃش ڃن حٿ٩ٍِ طٸْڄيخ حٿَّخف ط٬يٿيخ ڃَس ًط٫َٜيخ أهٍَ كظَ ّؤطْو أؿڀو 
لخٳيخ ّوظڀ٬يخ أً ًڃؼپ حٿټخٳَ ڃؼپ حٍُٕس حٿڄـٌّش ٫ڀَ أٛڀيخ ٙ ّٸڀيخ ِٗء كظَ ّټٌڅ حنـ

 .حنـ٬خٳيخ ڃَس ًحكيس ٗٺ ٫زي حٿَكڄن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ حرن ٗيخد ٫ن ٫زي  - 

حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ أڅ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٿڄخ طخد حهلل ٫ڀْو أطَ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ=
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ٙ رخٿٜيٵ ًاڅ ڃن طٌرظِ اٿَ حهلل أڅ ٙ أٻٌد أريح ًانِ أنوڀ٪ ڃن ڃخٿِ اڅ حهلل ٿڂ ّنـنِ ا-
ٛيٷش هلل ط٬خٿَ ًٌٍٓٿو ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃٔٺ ٫ڀْٺ ر٬ٞ ڃخٿٺ 

 ٳبنو هَْ ٿٺ ٳبنو ٷخٽ ٳبنِ أڃٔٺ ٓيڄِ ڃن هْزَ.
ن ٻؼَْ رن ٳڀْق ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٫ٌڅ ٫ن ٫ڄَ ر 

 ٷخٽ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ڃخ ٻنض ٳِ ٯِحس أَّٔ ٿڀ٨يَ ًحٿنٴٸش ڃنِ ٳِ طڀٺ حٿِٰحس ٷخٽ=
ٿڄخ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض أطـيِ ٯيح ػڂ أٿلٸو ٳؤهٌص ٳِ ؿيخُُ -

ٳؤڃْٔض ًٿڂ أٳَ٭ ٳٸڀض آهٌ ٳِ ؿيخُُ ٯيح ًحٿنخّ ٷَّذ ر٬ي ػڂ أٿلٸيڂ ٳؤڃْٔض ًٿڂ أٳَ٭ 
حٿٌْځ حٿؼخع أهٌص ٳِ ؿيخُُ ٳؤڃْٔض ٳڀڂ أٳَ٭ ٳٸڀض أّيخص ٓخٍ حٿنخّ ػٚػخ  ٳڀڄخ ٻخڅ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿ٬پ حٿنخّ ٬ّظًٌٍڅ اٿْو ٳـجض كظَ ٷڄض ٳؤٷڄض ٳڀڄخ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل
رْن ّيّو ٳٸظپ ڃخ ٻنض ٳِ ٯِحس أَّٔ ٿڀ٨يَ ًحٿنٴٸش ڃنِ ٳِ ىٌه حٿِٰحس ٳؤ٫َٝ ٫نِ 

أڃَ حٿنخّ أڅ ٙ ّټڀڄٌنخ ًأڃَص نٔخإنخ أڅ ّظلٌٿن ٫نخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ً
حص ٌّځ ٳبًح أنخ رـخرَ رن ٫زي حهلل ٳٸڀض أُ ؿخرَ ن٘يطٺ رخهلل ىپ ٷخٽ ٳظٌٍٔص كخث٤خ ً

٫ڀڄظنِ ٯ٘٘ض حهلل ًٌٍٓٿو ٌّڃخ ٷ٢ ٷخٽ ٳٔټض ٫نِ ٳـ٬پ ٙ ّټڀڄنِ ٷخٽ ٳزْنخ أنخ ًحص ٌّځ 
 ڃنِ ٳٸخٽ رًَ٘ح ٻ٬زخ.اً ٓڄ٬ض ٍؿٚ ٫ڀَ حٿؼنْش ّٸٌٽ ٻ٬زخ ٻ٬زخ ىنخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن  - 
 حرن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ أكي حٿؼٚػش حٿٌّن طْذ ٫ڀْيڂ أڅ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷيځ ڃن ٓٴَ ريأ رخٿڄٔـي ٳٔزق ٳْو ٍٻ٬ظْن ػڂ ٓڀڂ -
 ڃٜٚه ٳْؤطْو حٿنخّ ٳْٔڀڄٌڅ ٫ڀْو.ٳـڀْ ٳِ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٷيځ ڃن ٯًِس طزٌٹ ٟلَ ٳٜڀَ ٳِ حٿڄٔـي ٍٻ٬ظْن ًٻخڅ اًح ؿخء ڃن ٓٴَ ٳ٬پ ًٿٺ.-
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫ٸخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن أرْو ٷخٽ=
ٷيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّنِ ڃن طزٌٹ ٳٜڀَ ٳِ حٿڄٔـي ٍٻ٬ظْن ًٻخڅ اًح ٷيځ ڃن -

 ٓٴَ ٳ٬پ ًٿٺ.
ټَ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن ر - 

حرن ٗيخد أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ كيػو ٫ن أرْو ٫زي حهلل حرن ٻ٬ذ 
 ٫ًن ٫ڄو ٫زْي حهلل رن ٻ٬ذ ٫ن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٸيځ ڃن ٓٴَ اٙ نيخٍح ٳِ حٿ٠لَ ٳبًح ٷيځ ريأ رخٿڄٔـي -
ظْن ػڂ ؿڀْ ٳْو ًٷخٽ أرٌ رټَ ٳِ كيّؼو ٫ن أرْو ٫زي حهلل حرن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٳٜڀَ ٳْو ٍٻ٬

 ٫ن ٫ڄو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٴَ حهلل ٷخٿض أځ ڃزَ٘ ٿټ٬ذ رن ڃخٿٺ ًىٌ ٗخٹ حٷَأ ٫ڀَ حرنِ حٿٔٚځ ط٬نِ ڃزَ٘ح ٳٸخٽ ّٰ-

ٿٺ ّخ أځ ڃزَ٘ أًٿڂ طٔڄ٬ِ ڃخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انڄخ نٔڄش حٿڄٔڀڂ ٣َْ 
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ط٬ڀٶ ٳِ ٗـَحٿـنش كظَ َّؿ٬يخ حهلل ٫ِ ًؿپ اٿَ ؿٔيه ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٿض ٛيٷض ٳخٓظٰٴَ 
 حهلل.

ٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ٓي رن ارَحىْڂ كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٫ن حرن ٗيخد ٷخ - 
 كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ أنو رڀٰو أڅ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل نٔڄش حٿڄئڃن اًح ڃخص ٣خثَ ط٬ڀٶ ر٘ـَ حٿـنش كظَ َّؿ٬و حهلل طزخٍٹ -
 ًط٬خٿَ اٿَ ؿٔيه ٌّځ ّز٬ؼو حهلل.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حىٍّْ ٬ّنِ حٿ٘خٳ٬ِ ٫ن ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗيخد - 
٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ أنو أهزَه أڅ أرخه ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٻخڅ ّليع أڅ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
انڄخ نٔڄش حٿڄئڃن ٣خثَ ٬ّڀٶ ٳِ ٗـَ حٿـنش كظَ َّؿ٬و حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ اٿَ ؿٔيه  -

 ٌّځ ّز٬ؼو.
ِىَُ ٫ن حرن ٻ٬ذ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أُ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿ - 

 ڃخٿٺ ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 هَؽ ٌّځ حٿوڄْْ ٳِ ٯًِس طزٌٹ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي  - 

حٿَكڄن رن ٻ٬ذ ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ انڄخ نٔڄش حٿڄٔڀڂ ٣َْ 
 ـَ حٿـنش كظَ َّؿ٬و حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ اٿَ ؿٔيه ٌّځ ّز٬ؼو.٬ّڀٶ ر٘

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ أڅ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=

 أٷپ ڃخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوَؽ اًح أٍحى ٓٴَ اٙ ٌّځ حٿوڄْْ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن  - 

حٿِىَُ ٷخٽ أهزَّن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ أڅ ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ ٷخٽ ٓڄ٬ض 
 ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀڄخ َّّي ٯًِس ًِّٰىخ اٙ ًٍٍ رَْٰىخ كظَ ٻخڅ -
ًِس طزٌٹ ٳِٰحىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كَ ٗيّي حٓظٸزپ ٓٴَح ر٬ْيح ًڃٴخُح ٯ

ًحٓظٸزپ ٯًِ ٫يً ٻؼَْ ٳـٚ ٿڀڄٔڀڄْن أڃَىڂ ٿْظؤىزٌح أىزش ٫يًىڂ أهزَىڂ رٌؿيو حٿٌُ 
 َّّي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن كَد ٷخٽ كيػنِ  - 
٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ أڅ حٿِرْيُ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ّز٬غ حٿنخّ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳؤٻٌڅ أنخ ًأڃظِ ٫ڀَ طپ ًّټٌٔنِ ٍرِ طزخٍٹ ًط٬خٿَ كڀش -

 ه٠َحء ػڂ ّئًڅ ٿِ ٳؤٷٌځ ڃخ ٗخء حهلل أڅ أٷٌٽ ٳٌحٹ حٿڄٸخځ حٿڄلڄٌى.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخٽ كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ ٫ن ُٻَّخ ٫ن كيػنخ ٫زي  - 

 ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ٓي رن ٍُحٍس أڅ حرن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ كيػو ٫ن أرْو
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أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ ًثزخڅ ؿخث٬خڅ أٍٓٚ ٳِ ٯنڂ أٳٔي ٿيخ ڃن كَٙ -
 حٿڄَء ٫ڀَ حٿڄخٽ ًحٿَ٘ٱ ٿيّنو.

 هلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي ح - 
كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ أڅ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ كْن أنِٽ حهلل طزخٍٹ -

ًط٬خٿَ ٳِ حٿ٬َ٘ ڃخ أنِٽ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷي أنِٽ 
ٍ ٳْو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿڄئڃن ّـخىي ٳِ حٿ٬َ٘ ڃخ ٷي ٫ڀڄض ًٻْٲ طَ

 رْٔٴو ًٿٔخنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ كيػنِ أرٌ  - 

رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ أڅ ڃًَحڅ رن حٿلټڂ أهزَه أڅ ٫زي حٿَكڄن رن 
رِ رن ٻ٬ذ حٕنٜخٍُ أهزَه أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٌٕٓى رن ٫زي ٌّٰع أهزَه أڅ أ

 ًٓڀڂ ٷخٽ=
ڃن حٿ٬َ٘ كټڄش ًٻخڅ رَْ٘ رن ٫زي حٿَكڄن رن ٻ٬ذ ّليع أڅ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٻخڅ ّليع -

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿټؤنڄخ طن٠لٌنيڂ رخٿنزپ ٳْڄخ طٸٌٿٌڅ ٿيڂ 
 ڃن حٿ٬َ٘.

ِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 
حٿَكڄن رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ أڅ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ حٕنٜخٍُ ًىٌ أكي حٿؼٚػش حٿٌّن طْذ ٫ڀْيڂ 

 ٻخڅ ّليع أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
يه انڄخ نٔڄش حٿڄئڃن ٣خثَ ٬ّڀٶ ٳِ ٗـَ حٿـنش كظَ َّؿ٬يخ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ اٿَ ؿٔ-

 ٌّځ ّز٬ؼو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خڃَ رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنِ ٌّنْ رن ِّّي ٫ن حرن  - 

ٗيخد ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ حٕنٜخٍُ ٫ن أرْو أنو ٷخٽ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن طخد حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀْو=

ٌٓٿو ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل أڃٔٺ ٫ڀْٺ ر٬ٞ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حنوڀ٪ ڃن ڃخٿِ ٛيٷش اٿَ حهلل ًٍ-
 ڃخٿٺ ٳبنو هَْ ٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ كيػنخ حرن أهِ حٿِىَُ ڃلڄي رن ٫زي  - 
حهلل ٫ن ٫ڄو ڃلڄي رن ڃٔڀڂ حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ 

 ٻ٬ذ ڃن رنْو كْن ٫ڄِ ٷخٽ= أڅ ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ًٻخڅ ٷخثي
ٓڄ٬ض ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ّليع كيّؼو كْن طوڀٲ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ -

ٯًِس طزٌٹ ٳٸخٽ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٿڂ أطوڀٲ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس 
ٯَْىخ ٷ٢ اٙ ٳِ ٯًِس طزٌٹ ٯَْ أنِ ٻنض طوڀٴض ٳِ ٯًِس ريٍ ًٿڂ ٬ّخطذ أكي طوڀٲ 

كظَ ؿڄ٪ حهلل رْنيڂ ًرْن  ٫ڀْو ًٓڀڂ َّّي ٫َْ ٷَّٖ نڄخ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل٫نيخ ا
٫يًىڂ ٫ڀَ ٯَْ ڃ٬ْخى ًٿٸي ٗييص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش حٿ٬ٸزش كْن 
طٌحٳٸنخ ٫ڀَ حٗٓٚځ ڃخ أكذ أڅ ٿِ ريخ ڃ٘يي ريٍ ًاڅ ٻخنض ريٍ أًٻَ ٳِ حٿنخّ ڃنيخ 

ڀٴض ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس طزٌٹ ًأٗيَ ًٻخڅ ڃن هزَُ كْن طو
نِ ٿڂ أٻن ٷ٢ أٷٌٍ ًٙ أَّٔ ڃنِ كْن طوڀٴض ٫نو ٳِ طڀٺ حٿِٰحس ًحهلل ڃخ ؿڄ٬ض ٷزڀيخ ٕ
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ٍحكڀظْن ٷ٢ كظَ ؿڄ٬ظيخ ٳِ طڀٺ حٿِٰحس ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀڄخ َّّي 
ٍٍَ رَْٰىخ كظَ ٻخنض طڀٺ حٿِٰ حس ٳِٰحىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯِحس ًِّٰىخ اٙ ً

حٓظٸزپ ٓٴَح ر٬ْيح ًڃٴخُح ًحٓظٸزپ ٫يًح ٻؼَْح ٳـٚ ٿڀڄٔڀڄْن أڃَه ٿْظؤىزٌح ٳِ كَ ٗيّي ً
أىزش ٫يًىڂ ٳؤهزَىڂ رٌؿيو حٿٌُ َّّي ًحٿڄٔڀڄٌڅ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻؼَْ 

َّي ّظْٰذ اٙ ٧ن أڅ ًٿٺ ٙ ّـڄ٬يڂ ٻظخد كخٳ٦ َّّي حٿيٌّحڅ ٳٸخٽ ٻ٬ذ ٳٸپ ٍؿپ ّ
ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ ًٯِح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طڀٺ ْٓوٴَ ٿو ڃخٽ ّنِٽ ٳْو ًكِ 

حٿًِٰس كْن ٣خرض حٿؼڄخٍ ًحٿ٨پ ًأنخ اٿْيخ أ٬َٛ ٳظـيِ اٿْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
نٴِٔ ًٓڀڂ ًحٿڄئڃنٌڅ ڃ٬و ٣ًٴٸض أٯيً ٿټِ أطـيِ ڃ٬و ٳؤٍؿ٪ ًٿڂ أٷٞ ْٗجخ ٳؤٷٌٽ ٳِ 

رِ كظَ ٗڄَ رخٿنخّ حٿـي ٳؤٛزق ٌٍٓٽ أنخ ٷخىٍ ٫ڀَ ًٿٺ اًح أٍىص ٳڀڂ ِّٽ ٻٌٿٺ ّظڄخىٍ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯخىّخ ًحٿڄٔڀڄٌڅ ڃ٬و ًٿڂ أٷٞ ڃن ؿيخُُ ْٗجخ ٳٸڀض حٿـيخُ ر٬ي 
ٌّځ أً ٌّڃْن ػڂ أٿلٸيڂ ٳٰيًص ر٬يڃخ ٳٜڀٌح ٕطـيِ ٳَؿ٬ض ًٿڂ أٷٞ ْٗجخ ڃن ؿيخُُ ػڂ 

ح ًطٴخ١ٍ حٿًِٰ ٳيڄڄض ًٿڂ أٷٞ ْٗجخ ٳڀڂ ِّٽ ًٿٺ ّظڄخىٍ رِ كظَ أ٫ٌَٓ ٯيًص ٳَؿ٬ض
أڅ أٍطلپ ٳؤىٍٻيڂ ًٿْض أنِ ٳ٬ڀض ػڂ ٿڂ ّٸيٍ ًٿٺ ٿِ ٳ٤ٴٸض اًح هَؿض ٳِ حٿنخّ ر٬ي 
هًَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٳ٤ٴض ٳْيڂ ّلِننِ أڅ ٙ أٍٍ اٙ ٍؿٚ ڃٰڄٌٛخ ٫ڀْو ٳِ حٿنٴخٵ أً 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ رڀٮ طزٌٹ ٳٸخٽ ًىٌ ٍؿٚ ڃڄن ٫ٌٍه حهلل ًٿڂ ٌّٻَنِ ٌٍٓٽ حهلل
 حٿٸٌځ رظزٌٹ ڃخ ٳ٬پ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀڄش= ؿخٿْ ٳِ

كزٔو ّخ ٌٍٓٽ حهلل رَىحه ًحٿن٨َ ٳِ ٤٫ٴْو ٳٸخٽ ٿو ڃ٬خً رن ؿزپ رجٔڄخ ٷڀض ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ 
نِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٷي حهلل ڃخ ٫ڀڄنخ ٫ڀْو اٙ هَْح ٳٔټض ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٳڀڄخ رڀٰ

طٌؿو ٷخٳٚ ڃن طزٌٹ ك٠َنِ رؼِ ٳ٤ٴٸض أطٴټَ حٿټٌحد ًأٷٌٽ رڄخًح أهَؽ ڃن ٓو٤و ٯيح 
٫ڀَ ًٿٺ ٻپ ًُ ٍأُ ڃن أىڀِ ٳڀڄخ ٷْپ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٷي أ٧پ ٷخىڃخ ُحف ٫نِ أٓظ٬ْن 

حٿزخ٣پ ٫ًَٳض أنِ ٿن أنـٌ ڃنو رِ٘ء أريح ٳؤؿڄ٬ض ٛيٷو ًٛزق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
ؿڀْ ٿڀنخّ ٳڀڄخ ٳ٬پ  ًٻخڅ اًح ٷيځ ڃن ٓٴَ ريأ رخٿڄٔـي ٳَٻ٪ ٳْو ٍٻ٬ظْن ػڂ ٫ڀْو ًٓڀڂ

ًٿٺ ؿخءه حٿڄظوڀٴٌڅ ٳ٤ٴٸٌح ٬ّظًٌٍڅ اٿْو ًّلڀٴٌڅ ٿو ًٻخنٌح ر٬٠ش ًػڄخنْن ٍؿٚ ٳٸزپ 
ڃنيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ٚنْظيڂ ًّٔظٰٴَ ٿيڂ ًّټپ َٓحثَىڂ اٿَ حهلل طزخٍٹ 

كظَ  ڄض ٫ڀْو طزٔڂ طزٔڂ حٿڄ٠ٰذ ػڂ ٷخٽ ٿِ ط٬خٿَ ٳـجض أڃًِ٘ط٬خٿَ كظَ ؿجض ٳڀڄخ ٓڀ
ؿڀٔض رْن ّيّو ٳٸخٽ ٿِ ڃخ هڀٴٺ أٿڂ طټن ٷي حٓظڄَ ٧يَٹ ٷخٽ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٿٌ 

ؿڀٔض ٫ني ٯَْٹ ڃن أىپ حٿينْخ ٿَأّض أنِ أهَؽ ڃن ٓو٤ظو ر٬ٌٍ ًٿٸي أ٤٫ْض ؿيٙ 
ََٟ ٫نِ رو ٿٌْٗټن حهلل ط٬خٿَ ًٿټنو ًحهلل ٿٸي ٫ڀڄض ٿجن كيػظٺ حٿٌْځ كيّغ ٻٌد ط

ٿٌْځ رٜيٵ طـي ٫ڀِ ٳْو انِ ٍٕؿٌ ٷَس ٫ْنِ ٫ٴٌح ڃن حهلل ّٔو٤ٺ ٫ڀِ ًٿجن كيػظٺ ح
طزخٍٹ ًط٬خٿَ ڃخ ٻخڅ ٿِ ٫ٌٍ ًحهلل ڃخ ٻنض ٷ٢ أٳَ٭ ًٙ أَّٔ ڃنِ كْن طوڀٴض ٫نٺ ٷخٽ 

ٳٸڄض  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ ىٌح ٳٸي ٛيٵ ٳٸڂ كظَ ّٸ٠ِ حهلل ط٬خٿَ ٳْٺ
حهلل ڃخ ٫ڀڄنخٹ ٻنض أًنزض ًنزخ ٷزپ ىٌح ًرخىٍص ٍؿخٽ ڃن رنِ ٓڀڄش ٳخطز٬ٌنِ ٳٸخٿٌح ٿِ ً

ًٿٸي ٫ـِص أڅ ٙ طټٌڅ ح٫ظٌٍص اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄخ ح٫ظٌٍ رو 
حٿڄظوڀٴٌڅ ٿٸي ٻخڅ ٻخٳْٺ ڃن ًنزٺ حٓظٰٴخٍ ٌٍٓٽ حهلل  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٺ ٷخٽ ٳٌحهلل ڃخ 

ٿٸَ ىٌح ڃ٬ِ أكي ٷخٿٌح  ئنزٌنِ كظَ أٍىص أڅ أٍؿ٪ ٳؤٻٌد نٴِٔ ٷخٽ ػڂ ٷڀظڀيڂ ىپُحٿٌح ّ
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ن٬ڂ ٿٸْو ڃ٬ٺ ٍؿٚڅ ٷخٙ ڃخ ٷڀض ٳٸْپ ٿيڄخ ڃؼپ ڃخ ٷْپ ٿٺ ٷخٽ ٳٸڀض ٿيڂ ڃن ىڄخ ٷخٿٌح 
ڃَحٍس رن حٿَرْ٪ حٿ٬خڃَُ ًىٚٽ رن أڃْش حٿٌحٷٴِ ٷخٽ ٳٌٻًَح ٿِ ٍؿڀْن ٛخٿلْن ٷي ٗييح 

 ريٍح ٿِ ٳْيڄخ أٌٓس 
ٷخٽ ٳڄ٠ْض كْن ًٻًَىڄخ ٿِ ٷخٽ ًنيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٻٚڃنخ أّيخ 
حٿؼٚػش ڃن رْن ڃن طوڀٲ ٫نو ٳخؿظنزنخ حٿنخّ ٷخٽ ًطًَْٰح ٿنخ كظَ طنټَص ٿِ ڃن نٴِٔ 

حٍٕٝ ٳڄخ ىِ رخٍٕٝ حٿظِ ٻنض أ٫َٱ ٳڀزؼنخ ٫ڀَ هڄْٔن ٿْڀش ٳؤڃخ ٛخكزخُ ٳخٓظټنخ 
٪ حٿڄٔڀڄْن ًأڃخ أنخ ٳټنض أٗذ حٿٸٌځ ًأؿڀيىڂ ٳټنض أٗيي حٿٜٚس ڃ څًٷ٬يح ٳِ رٌْطيڄخ ّزټْخ

ًأ٣ٌٱ رخٌٕٓحٵ ًٙ ّټڀڄنِ أكي ًآطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٳِ ڃـڀٔو 
ر٬ي حٿٜٚس ٳؤٓڀڂ ٫ڀْو ٳؤٷٌٽ ٳِ نٴِٔ كَٹ ٗٴظْو رَى حٿٔٚځ أځ ٙ ػڂ أٛڀِ ٷَّزخ ڃنو 

٨َ اٿِ ٳبًح حٿظٴض نلٌه أ٫َٝ كظَ اًح ٣خٽ ًأٓخٍٷو حٿن٨َ ٳبًح أٷزڀض ٫ڀَ ٛٚطِ ن
ىـَ حٿڄٔڀڄْن ڃْ٘ض كظَ طٌٍٔص كخث٢ أرِ ٷظخىس ًىٌ حرن ٫ڄِ ًأكذ  ٫ڀِ ًٿٺ ڃن

حٿنخّ اٿِ ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳٌحهلل ڃخ ٍى ٫ڀِ حٿٔٚځ ٳٸڀض ٿو ّخ أرخ ٷظخىس أن٘يٹ حهلل ىپ ط٬ڀڂ أنِ 
و ٳٸخٽ حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ أكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ ٳٔټض ٷخٽ ٳ٬يص ٳن٘يطو ٳٔټض ٳ٬يص ٳن٘يط

ص حٿـيحٍ ٳزْنڄخ أنخ أڃِ٘ رٌٔٵ حٿڄيّنش اًح نز٤ِ ڃن ٳٴخٟض ٫ْنخُ ًطٌٿْض كظَ طٌٍٔ
أنزخ١ أىپ حٿ٘خځ ڃڄن ٷيځ ر٬٤خځ ّز٬ْو رخٿڄيّنش ّٸٌٽ ڃن ّيٿنِ ٫ڀَ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٳ٤ٴٶ 

ٳْو أڃخ ر٬ي حٿنخّ ًَّْ٘څ ٿو اٿِ كظَ ؿخء ٳيٳ٪ اٿِ ٻظخرخ ڃن ڃڀٺ ٯٔخڅ ًٻنض ٻخطزخ ٳبًح 
هلل ريحٍ ىٌحڅ ًٙ ڃ٬ْ٠ش ٳخٿلٶ رنخ نٌحٓٺ ٷخٽ ٳٸي رڀٰنخ أڅ ٛخكزٺ ٷي ؿٴخٹ ًٿڂ ّـ٬ڀٺ ح

ٳٸڀض كْن ٷَأطيخ ًىٌح أ٠ّخ ڃن حٿزٚء ٳظْڄڄض ريخ حٿظنٌٍ ٳٔـَطو ريخ كظَ اًح ڃ٠ض 
أٍر٬ٌڅ ٿْڀش ڃن حٿوڄْٔن اًح رٌَٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤطْنِ ٳٸخٽ اڅ ٌٍٓٽ 

أ٣ڀٸيخ أځ ڃخًح أٳ٬پ ٷخٽ رپ   ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَٹ أڅ ط٬ظِٽ حڃَأطٺ ٷخٽ ٳٸڀضحهلل
ح٫ظِٿيخ ٳٚ طٸَريخ ٷخٽ ًأٍٓپ اٿَ ٛخكزِ رڄؼپ ًٿٺ ٷخٽ ٳٸڀض ٙڃَأطِ حٿلٸِ رؤىڀٺ 

ٳټٌنِ ٫نيىڂ كظَ ّٸ٠ِ حهلل ٳِ ىٌح حٕڃَ ٷخٽ ٳـخءص حڃَأس ىٚٽ رن أڃْش ٌٍٓٽ حهلل 
يپ طټَه أڅ ٿض ٿو ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ىٚٙ ْٗن ٟخث٪ ٿْْ ٿو هخىځ ٳٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخ

أهيڃو ٷخٽ ٙ ًٿټن ٙ ّٸَرنٺ ٷخٿض ٳبنو ًحهلل ڃخ رو كَٻش اٿَ ِٗء ًحهلل ڃخ ِّحٽ ّزټِ ڃن 
ٿيڅ اڅ ٻخڅ ڃن أڃَٹ ڃخ ٻخڅ اٿَ ٌّڃو ىٌح ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ ر٬ٞ أىڀِ ٿٌ حٓظؤًنض ٌٍٓٽ حهلل 

ٙ  ٳٸي أًڅ ٙڃَأس ىٚٽ رن أڃْش أڅ طويڃو ٷخٽ ٳٸڀض ًحهللٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حڃَأطٺ 
أٓظؤًڅ ٳْيخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ أىٍُ ڃخ ّٸٌٽ اًح حٓظؤًنظو ًأنخ ٍؿپ ٗخد ٷخٽ ٳڀزؼنخ ر٬ي ًٿٺ 

٫َ٘ ٿْخٽ ٻڄخ هڄْٔن ٿْڀش كْن نيَ ٫ن ٻٚڃنخ ٷخٽ ػڂ ٛڀْض ٛٚس حٿٴـَ ٛزخف هڄْٔن 
ْ ٫ڀَ حٿلخٽ حٿظِ ًٻَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ڃنخ ٷي ٿْڀش ٫ڀَ ٧يَ رْض ڃن رٌْطنخ ٳزْنڄخ أنخ ؿخٿ

ٟخٷض ٫ڀِ نٴِٔ ًٟخٷض ٫ڀِ حٍٕٝ رڄخ ٍكزض ٓڄ٬ض ٛخٍهخ أًٳَ ٫ڀَ ؿزپ ٓڀ٪ 
 ّٸٌٽ رؤ٫ڀَ ٌٛطو ّخ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ أرَ٘ 

ٷخٽ ٳوٍَص ٓخؿيح ٫ًَٳض أڅ ٷي ؿخء ٳَؽ ًآًڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رظٌرش حهلل 
َ ٛٚس حٿٴـَ ٳٌىذ ّزًَ٘ننخ ًًىذ ٷزپ ٛخكزِ ّزًَ٘څ طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀْنخ كْن ٛڀ

ًٍٻٞ اٿِ ٍؿپ ٳَٓخ ٬ًَٓ ٓخ٩ ڃن أٓڀڂ ًأًٳَ حٿـزپ ٳټخڅ حٿٌٜص أ٩َٓ ڃن حٿٴَّ 
ٳڀڄخ ؿخءنِ حٿٌُ ٓڄ٬ض ٌٛطو ّزَ٘نِ ن٫ِض ٿو ػٌرِ ٳټٌٔطيڄخ اّخه رز٘خٍطو ًحهلل ڃخ أڃڀٺ 
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ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯَْىڄخ ٌّڃجٌ ٳخٓظ٬َص ػٌرْن ٳڀزٔظيڄخ ٳخن٤ڀٸض أّڄڂ؟؟ ٍٓ
ّينجٌنِ رخٿظٌرش ّٸٌٿٌڅ ٿْينٺ طٌرش حهلل ٫ڀْٺ كظَ ىهڀض حٿڄٔـي ّڀٸخنِ حٿنخّ ٳٌؿخ ٳٌؿخ 

ٳبًح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿْ ٳِ حٿڄٔـي كٌٿو حٿنخّ ٳٸخځ اٿِ ٣ڀلش رن ٫زْي 
َْه ٷخٽ ٳټخڅ ٻ٬ذ حهلل ّيًَٽ كظَ ٛخٳلنِ ًىنخنِ ًحهلل ڃخ ٷخځ اٿِ ٍؿپ ڃن حٿڄيخؿَّن ٯ

٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًىٌ ّزَٵ ٙ ّنٔخىخ ٿ٤ڀلش ٷخٽ ٻ٬ذ ٳڀڄخ ٓڀڄض 
ًؿيو ڃن حٿًٍَٔ أرَ٘ روَْ ٌّځ ڃَ ٫ڀْٺ ڃنٌ ًٿيطٺ أڃٺ ٷخٽ ٷڀض أڃن ٫نيٹ ّخ ٌٍٓٽ 

َٓ  حهلل أځ ڃن ٫ني حهلل ٷخٽ ٙ رپ ڃن ٫ني حهلل ٷخٽ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح
ٳڀڄخ ؿڀٔض رْن ّيّو ٷخٽ ٷڀض ّخ  حٓظنخٍ ًؿيو ٻؤنو ٷ٬٤ش ٷڄَ كظَ ٬َّٱ ًٿٺ ڃنو ٷخٽ

ٌٍٓٽ حهلل اڅ ڃن طٌرظِ أڅ أنوڀ٪ ڃن ڃخٿِ ٛيٷش اٿَ حهلل ط٬خٿَ ًاٿَ ٌٍٓٿو ٷخٽ ٌٍٓٽ 
حهلل أڃٔٺ ر٬ٞ ڃخٿٺ ٳيٌ هَْ ٿٺ ٷخٽ ٳٸڀض انِ أڃٔٺ ٓيڄِ حٿٌُ روْزَ ٷخٽ ٳٸڀض ّخ 

ڃخ رٸْض ٷخٽ  ط٬خٿَ نـخنِ رخٿٜيٵ ًاڅ ڃن طٌرظِ أڅ ٙ أكيع اٙ ٛيٷخٌٍٓٽ حهلل انڄخ حهلل 
ٳٌحهلل ڃخ أ٫ڀڂ أكيح ڃن حٿڄٔڀڄْن أرٚه حهلل ڃن حٿٜيٵ ٳِ حٿليّغ ڃٌ ًٻَص ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكٔن ڃڄخ أرٚنِ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًحهلل ڃخ ط٬ڄيص ٻٌرش ڃٌ ٷڀض ًٿٺ 

ٷخٽ  و ًٓڀڂ اٿَ ٌّڃِ ىٌح ًانِ ٍٕؿٌح أڅ ّلٴ٨نِ ٳْڄخ رٸِٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
ًأنِٽ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٿٸي طخد حهلل ٫ڀَ حٿنزِ ًحٿڄيخؿَّن ًحٕنٜخٍ حٿٌّن حطز٬ٌه ٳِ 
ٓخ٫ش حٿ٬َٔس ڃن ر٬ي ڃخ ٻخى طِّٮ ٷڀٌد ٳَّٶ ڃنيڂ ػڂ طخد ٫ڀْيڂ انو ريڂ ٍإٱ ٍكْڂ 

ڂ حٍٕٝ رڄخ ٍكزض ًٟخٷض ٫ڀْيڂ أنٴٔيڂ ٫ًڀَ حٿؼٚػش حٿٌّن هڀٴٌح كظَ اًح ٟخٷض ٫ڀْي
ؤ ڃن حهلل اٙ اٿْو ػڂ طخد ٫ڀْيڂ ٿْظٌرٌح اڅ حهلل ىٌ حٿظٌحد حٿَكْڂ ّخ أّيخ ٧ًنٌح أڅ ٙ ڃڀـ

حٿٌّن آڃنٌح حطٸٌح حهلل ًٻٌنٌح ڃ٪ حٿٜخىٷْن ٷخٽ ٻ٬ذ ٳٌحهلل ڃخ أن٬ڂ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀِ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ن٬ڄش ٷ٢ ر٬ي أڅ ىيحنِ أ٨٫ڂ ٳِ نٴِٔ ڃن ٛيٷِ 

و ٳؤىڀٺ ٻڄخ ىڀٺ حٿٌّن ٻٌرٌه كْن ٻٌرٌه ٳبڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷخٽ ٌّڃجٌ أڅ ٙ أٻٌڅ ٻٌرظ
ي ٳٸخٽ حهلل ط٬خٿَ ْٓلڀٴٌڅ رخهلل ٿټڂ اًح حنٸڀزظڂ اٿْيڂ ٿڀٌّن ٻٌرٌه كْن ٻٌرٌه َٗ ڃخ ّٸخٽ ٕك

رڄخ ٻخنٌح ّټٔزٌڅ ّلڀٴٌڅ  ٿظ٬ٌَٟح ٫نيڂ ٳؤ٫ٌَٟح ٫نيڂ انيڂ ٍؿْ ًڃؤًحىڂ ؿينڂ ؿِحء
ٿټڂ ٿظٌَٟح ٫نيڂ ٳبڅ طٌَٟح ٫نيڂ ٳبڅ حهلل ٙ ََّٟ ٫ن حٿٸٌځ حٿٴخٓٸْن ٷخٽ ًٻنخ هڀٴنخ 

أّيخ حٿؼٚػش ٫ن أڃَ أًٿجٺ حٿٌّن ٷزپ ڃنيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن كڀٴٌح 
هلل ط٬ڀَ ٳزٌٿٺ ٳزخ٬ّيڂ ًحٓظٰٴَ ٿيڂ ٳؤٍؿؤ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَنخ كظَ ٷ٠َ ح

ڀٴٌح ًٿْْ طوڀْٴو اّخنخ ًاٍؿخإه أڃَنخ حٿٌُ ًٻَ ڃڄخ ٷخٽ حهلل ط٬خٿَ ٫ًڀَ حٿؼٚػش حٿٌّن ه
 هڀٴنخ رظوڀٴنخ ٫ن حٿًِٰ ًانڄخ ىٌ ٫ڄن كڀٲ ٿو ًح٫ظٌٍ اٿْو ٳٸزپ ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ ٫ٸْپ رن هخٿي  - 
يخد أنو ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل حرن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ن حرن ٗ

ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ًٻخڅ ٷخثي ٻ٬ذ ڃن رنْو كْن ٫ڄِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٻ٬ذ حرن ڃخٿٺ ّليع كيّؼو 
كْن طوڀٲ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس طزٌٹ ٷخٽ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٿڂ 

اٙ ٳِ ٯًِس طزٌٹ ٯَْ أنِ ٻنض طوڀٴض ٫ن  أطوڀٲ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٳِ ٯًِس ٯِحىخ ٷ٢
ٿڂ ٬ّخطذ أكيح طوڀٲ ٫يخ ٕنو انڄخ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّّي ٯًِس ريٍ ً

حٿ٬َْ حٿظِ ٻخنض ٿٸَّٖ ٻخڅ ٳْيخ أرٌ ٓٴْخڅ رن كَد ًنٴَ ڃن ٷَّٖ ػڂ ٷخٽ ط٬خٽ ٳـجض 
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ٷڀض رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڃِ٘ كظَ ؿڀٔض رْن ّيّو ٳٸخٽ ڃخ هڀٴٺ أٿڂ طټن ٷي حرظ٬ض ٧يَٹ 
أىپ حٿينْخ ٿَأّض أنِ ٓؤهَؽ ڃن ٓو٤ظو ر٬ٌٍ ًٿٸي  انِ ًحهلل ٿٌ ؿڀٔض ٫ني ٯَْٹ ڃن

أ٤٫ْض ؿيٙ ٳٌٻَ حٿليّغ ًٷخٽ ٳْو انِ ٍٕؿٌح ٫ٴٌ حهلل ًٷخٽ ٳٸڀض ٙڃَأطِ حٿلٸِ رؤىڀٺ 
ٳټٌنِ ٫نيىڂ كظَ ّٸ٠ِ حهلل ٳِ ىٌح حٕڃَ ًٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٛص ٛخٍم أًٳَ ٫ڀَ أ٫ڀَ 

٫ًَٳض أنو ٷي ؿخء ٳَؽ  ڀ٪ رؤ٫ڀَ ٌٛطو ّخ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ أرَ٘ ٷخٽ ٳوٍَص ٓخؿيحؿزپ ٓ
ًآًڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخّ رخٿظٌرش ٫ڀْنخ كْن ٛڀَ ٛٚس حٿٴـَ ٳٌٻَ 
 ڃ٬نَ كيّغ حرن أهِ حرن ٗيخد ًٷخٽ ٳْو ًأٷٌٽ ٳِ نٴِٔ ىپ كَٹ ٗٴظْو رَى حٿٔٚځ.

خ كٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
ح٫َٕؽ ٫ن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ ٫ن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ أنو ٻخڅ ٿو ڃخٽ ٫ڀَ ٫زي حهلل رن أرِ كيٍى 
حٕٓڀڄِ ٳڀٸْو ٳڀِڃو كظَ حٍطٴ٬ض حٌٕٛص ٳڄَ ريڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ 

 ٫ڀْو طَٹ حٿنٜٲ. ّخ ٻ٬ذ ٳؤٗخٍ رْيه ٻؤنو ّٸٌٽ حٿنٜٲ ٳؤهٌ نٜٴخ ڃڄخ
رِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ كيػنخ أرٌ أًّْ ٷخٽ حٿِىَُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

أهزَنِ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ أڅ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٻخڅ ّليع أڅ ٌٍٓٽ حهلل 
 =ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ

 خٿَ اٿَ ؿٔيه ٌّځ ّز٬ؼوانڄخ نٔڄش حٿڄئڃن ٣َْ ٬ّڀٶ ٳِ ٗـَ حٿـنش كظَ َّؿ٬و حهلل ط٬-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓخرٶ ٷخٽ أنزؤنخ ارَحىْڂ رن ٣يڄخڅ ٫ن أرِ  - 

حٿِرَْ ٫ن حرن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن أرْو ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ أنو كيػو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ

 ڃئڃن ًأّخځ حٿظَّ٘ٶ ر٬ؼو ًأًّ رن حٿليػخڅ ٳِ أّخځ حٿظَّ٘ٶ ٳنخىّخ أڅ ٙ ّيهپ حٿـنش اٙ-
 أّخځ أٻپ ًَٗد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ُٻَّخ رن أرِ  - 
ُحثيس ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ٓي رن ٍُحٍس ٫ن حرن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ حٕنٜخٍُ ٫ن 

 أرْو ٷخٽ=
ث٬خڅ أٍٓٚ ٳِ ٯنڂ رؤٳٔي ٿيخ ڃن كَٙ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ًثزخڅ ؿخ-

 حٿڄَء ٫ڀَ حٿڄخٽ ًحٿَ٘ٱ ٿيّنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ  - 

كيػنِ ڃٌَٓ رن ؿزَْ ڃٌٿَ رنِ ٓڀڄش أنو ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ّليع ٫ن أرْو 
 ٷخٽ=

٠خڅ اًح ٛخځ حٿَؿپ ٳؤڃَٔ ٳنخځ كَځ ٫ڀْو حٿ٬٤خځ ًحٿَ٘حد ًحٿنٔخء ٻخڅ حٿنخّ ٳِ ٍڃ-
كظَ ّٴ٤َ ڃن حٿٰي ٳَؿ٪ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ڃن ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش 
ًٷي ٓيَ ٫نيه ٳٌؿي حڃَأطو ٷي نخڃض ٳؤٍحىىخ ٳٸخٿض انِ ٷي نڄض ٷخٽ ڃخ نڄض ػڂ ًٷ٪ ريخ 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه ٳؤنِٽ حهلل ٿٺ ٳٰيح ٫ڄَ اٿَ ًٛن٪ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ڃؼپ ً
 ڀَ ٫ڀڂ حهلل أنټڂ ٻنظڂ طوظخنٌڅ أنٴٔټڂ ٳظخد ٫ڀْټڂ ٫ًٴخ ٫نټڂ.ط٬
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي حٿيٍحًٍىُ ٫ن  - 
 رن ٻ٬ذ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل

 ٫ن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حىـٌح رخٿ٬َ٘ اڅ حٿڄئڃن ّـخىي رنٴٔو ًڃخٿو ًحٿٌُ -

 نٴْ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه ٻؤنڄخ ّن٠لٌىڂ رخٿنزپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ڃ٬َ٘ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل  - 

 ٍُ ٷخٽ=حٕنٜخ
ىهپ أرٌ رټَ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كِځ ٫ڀَ ٫ڄَ رن حٿلټڂ رن ػٌرخڅ ٳٸخٽ ّخ أرخ كٴٚ -

كيػنخ كيّؼخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ ٳْو حهظٚٱ ٷخٽ كيػنِ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ 
ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫خى ڃ٠َّخ هخٝ ٳِ حٿَكڄش ٳبًح ؿڀْ ٫نيه 

 ًٷي حٓظنٸ٬ظڂ اڅ ٗخء حهلل ٳِ حٿَكڄش. حٓظنٸ٪ ٳْيخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ٳليػنِ ڃ٬زي  - 

رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ رن أرِ ٻ٬ذ رن حٿٸْن أهٌ رنِ ٓڀڄش أڅ أهخه ٫زْي حهلل رن ٻ٬ذ ًٻخڅ ڃن 
ٿ٬ٸزش ًرخّ٪ ٌٍٓٽ حهلل أ٫ڀڂ حٕنٜخٍ كيػو أڅ أرخه ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ًٻخڅ ٻ٬ذ ڃڄن ٗيي ح

يخ ٷخٽ هَؿنخ ٳِ كـخؽ ٷٌڃنخ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ًٷي ٛڀْنخ ًٳٸينخ ًڃ٬نخ ڂ رٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
حٿزَحء رن ڃ٬ًٍَ ٻزَْنخ ًْٓينخ ٳڀڄخ طٌؿينخ ٿٔٴَنخ ًهَؿنخ ڃن حٿڄيّنش ٷخٽ حٿزَحء ٿنخ ّخ 

ٷخٽ ٷڀنخ ٿو ًڃخ ًحٹ  ىئٙء انِ ٷي ٍأّض ًحهلل ٍإّخ ًانِ ًحهلل ڃخ أىٍُ طٌحٳٸٌنِ ٫ڀْو أځ ٙ
ى٩ ىٌه حٿزنْش ڃنِ ر٨يَ ٬ّنِ حٿټ٬زش ًأڅ أٛڀِ اٿْو ٷخٽ ٳٸڀنخ ًحهلل ڃخ ٷخٽ ٷيٍ ٍأّض أڅ ٙ أ

رڀٰنخ أڅ نزْنخ ّٜڀَ اٙ اٿَ حٿ٘خځ ًڃخ نَّي أڅ نوخٿٴو ٳٸخٽ انِ أٛڀِ اٿْيخ ٷخٽ ٳٸڀنخ ٿو ٿټنخ 
ټ٬زش كظَ ٷيڃنخ ڃټش ٷخٽ ٙ نٴ٬پ ٳټنخ اًح ك٠َص حٿٜٚس ٛڀْنخ اٿَ حٿ٘خځ ًٛڀَ اٿَ حٿ

ْو ڃخ ٛن٪ ًأرَ اٙ حٗٷخڃش ٫ڀْو ٳڀڄخ ٷيڃنخ ڃټش ٷخٽ ّخ حرن أهِ حن٤ڀٶ أهِ ًٷي ٻنخ ٫زنخ ٫ڀ
اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓؤٿو ٫ڄخ ٛن٬ض ٳِ ٓٴَُ ىٌح ٳبنو ًحهلل ٷي ًٷ٪ ٳِ 

حهلل ٛڀَ حهلل  نٴِٔ ڃنو ِٗء ٿڄخ ٍأّض ڃن هٚٳټڂ اّخُ ٳْو ٷخٽ ٳوَؿنخ نٔؤٽ ٫ن ٌٍٓٽ
نَه ٷزپ ًٿٺ ٳڀٸْنخ ٍؿپ ڃن أىپ ڃټش ٳٔؤٿنيخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل  ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻنخ ٙ ن٬َٳو ٿڂ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ىپ ط٬َٳخنو ٷخٽ ٷڀنخ ٙ ٷخٽ ٳيپ ط٬َٳخڅ حٿ٬زخّ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ 
ڂ حٿڄٔـي ٫ڄو ٷڀنخ ن٬ڂ ٷخٽ ًٻنخ ن٬َٱ حٿ٬زخّ ٻخڅ ٙ ِّحٽ ّٸيځ ٫ڀْنخ طخؿَح ٷخٽ ٳبًح ىهڀظ

هڀنخ حٿڄٔـي ٳبًح حٿ٬زخّ ؿخٿْ ًٌٍٓٽ حهلل ٜٛڀَ ٳيٌ حٿَؿپ حٿـخٿْ ڃ٪ حٿ٬زخّ ٷخٽ ٳي
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬و ؿخٿْ ٳٔڀڄخ ػڂ ؿڀٔنخ اٿْو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀ٬زخّ 
ىپ ط٬َٱ ىٌّن حٿَؿڀْن ّخ أرخ حٿٴ٠پ ٷخٽ ن٬ڂ ىٌح حٿزَحء رن ڃ٬ًٍَ ْٓي ٷٌڃو ًىٌح ٻ٬ذ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٘خ٫َ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳٸخٽ خٿٺ ٷخٽ ٳٌحهلل ڃخ أنَٔ ٷٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ رن ڃ
حٿزَحء رن ڃ٬ًٍَ ّخ نزِ حهلل انِ هَؿض ٳِ ٓٴَُ ىٌح ًىيحنِ حهلل ٿ٘ٓٚځ ٳَأّض أڅ ٙ 

أؿ٬پ ىٌه حٿزنْش ڃنِ ر٨يَ ٳٜڀْض اٿْيخ ًٷي هخٿٴنِ أٛلخرِ ٳِ ًٿٺ كظَ ًٷ٪ ٳِ نٴِٔ 
زَص ٫ڀْيخ ٷخٽ ٳَؿ٪ طٍَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٿٸي ٻنض ٫ڀَ ٷزڀش ٿٌ ٛڃن ًٿٺ ِٗء ٳڄخًح 

حٿزَحء اٿَ ٷزڀش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ ڃ٬نخ اٿَ حٿ٘خځ ٷخٽ ًأىڀو ٫ِّڄٌڅ أنو 
ٛڀَ اٿَ حٿټ٬زش كظَ ڃخص ًٿْْ ًٿٺ ٻڄخ ٷخٿٌح نلن أ٫ڀڂ رو ڃنيڂ ٷخٽ ًهَؿنخ اٿَ حٿلؾ 



  

 

 

Page 648 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

و ًٓڀڂ حٿ٬ٸزش ڃن أ٢ًٓ أّخځ حٿظَّ٘ٶ ٳڀڄخ ٳَٯنخ ڃن حٿلؾ ٳٌح٫ينخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
ًٻخڅ حٿڀْڀش حٿظِ ٫ًينخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬نخ ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن كَحځ 

أرٌ ؿخرَ ْٓي ڃخ ٓخىطنخ ًٻنخ نټظڂ ڃن ڃ٬نخ ڃن ٷٌڃنخ ڃن حٿڄَ٘ٻْن أڃَنخ ٳټڀڄنخه ًٷڀنخ ٿو ّخ 
ټٌڅ ْو أڅ طٲ ڃن أَٗحٳنخ ًانخ نَٯذ رٺ ٫ڄخ أنض ٳأرخ ؿخرَ انٺ ْٓي ڃن ٓخىطنخ ًَّٗ

ك٤زخ ٿڀنخٍ ٯيح ػڂ ى٫ٌطو اٿَ حٗٓٚځ ًأهزَطو رڄ٬ْخى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٓڀڂ 
ًٗيي ڃ٬نخ حٿ٬ٸزش ًٻخڅ نٸْزخ ٷخٽ ٳنڄنخ طڀٺ حٿڀْڀش ڃ٪ ٷٌڃنخ ٳِ ٍكخٿنخ كظَ اًح ڃ٠َ ػڀغ 

خ ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نظٔڀپ ڃٔظوٴْن طٔڀپ حٿٸ٤حٿڀْپ هَؿنخ ڃن ٍكخٿنخ ٿڄ٬ْخى ٌٍٓٽ حهلل ٛ
كظَ حؿظڄ٬نخ ٳِ حٿ٬٘ذ ٫ني حٿ٬ٸزش ًنلن ٓز٬ٌڅ ٍؿٚ ًڃ٬نخ حڃَأطخڅ ڃن نٔخثيڂ نْٔزش 

رنض ٻ٬ذ أځ ٫ڄخٍس أكيٍ نٔخء رنِ ڃخُڅ رن حٿنـخٍ ًأٓڄخء رنض ٫ڄًَ رن ٫يُ رن ػخرض 
 أكيٍ نٔخء رنِ ٓڀڄش ًىِ أځ ڃنْ٪ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ؿخءنخ ًڃ٬و ٌّڃجٌ ٫ڄو ٷخٽ ٳخؿظڄ٬نخ رخٿ٬٘ذ ننظ٨َ 
حٿ٬زخّ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ًىٌ ٌّڃجٌ ٫ڀَ ىّن ٷٌڃو اٙ أنو أكذ أڅ ّل٠َ أڃَ حرن أهْو 
ًّظٌػٶ ٿو ٳڀڄخ ؿڀٔنخ ٻخڅ حٿ٬زخّ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ أًٽ ڃظټڀڂ ٳٸخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٿوٍِؽ ٷخٽ 

ٍِؽ أًٓيخ ًهٍِؿيخ اڅ ڃلڄيح ڃنخ ًٻخنض حٿ٬َد ڃڄخ ّٔڄٌڅ ىٌح حٿلِ ڃن حٕنٜخٍ حٿو
ظڂ ًٷي ڃن٬نخه ڃن ٷٌڃنخ ڃڄن ىٌ ٫ڀَ ڃؼپ ٍأّنخ ٳْو ًىٌ ٳِ ٫ِ ڃن ٷٌڃو كْغ ٷي ٫ڀڄ

ًڃن٬ش ٳِ رڀيه ٷخٽ ٳٸڀنخ ٷي ٓڄ٬نخ ڃخ ٷڀض ٳظټڀڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳوٌ ٿنٴٔٺ ًٿَرٺ ڃخ أكززض 
ًٍٯذ ٳِ حٗٓٚځ ٷخٽ ٳظټڀڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظٚ ًى٫خ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ 

ڃڄخ طڄن٬ٌڅ ڃنو نٔخءٻڂ ًأرنخءٻڂ ٷخٽ ٳؤهٌ حٿزَحء رن ڃ٬ًٍَ  ٷخٽ أرخ٬ّټڂ ٫ڀَ أڅ طڄن٬ٌنِ
رْيه ػڂ ٷخٽ ن٬ڂ ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ٿنڄن٬نٺ ڃڄخ نڄن٪ ڃنو أٍُنخ ٳزخ٬ّنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

حٿٸٌٽ  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنلن أىپ حٿلًَد ًأىپ حٿلڀٸش ًٍػنخىخ ٻخرَح ٫ن ٻخرَ ٷخٽ ٳخ٫ظَٝ
ْو ًٓڀڂ أرٌ حٿيْؼڂ رن حٿظْيخڅ كڀْٲ رنِ ٫زي حٕٗيپ ًحٿزَحء ّټڀڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ

ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ رْننخ ًرْن حٿَؿخٽ كزخٙ ًانخ ٷخ٬٣ٌىخ ٬ّنِ حٿ٬يٌى ٳيپ ٫ْٔض اڅ 
نلن ٳ٬ڀنخ ًٿٺ ػڂ أ٧يَٹ حهلل أڅ طَؿ٪ اٿَ ٷٌڃٺ ًطي٫نخ ٷخٽ ٳظزٔڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

نخ ڃنټڂ ًأنظڂ ڃنِ أكخٍد ڃن كخٍرظڂ ًأٓخٿڂ ْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ رپ حٿيځ حٿيځ ًحٿييځ حٿييځ أ٫ڀ
ڃن ٓخٿڄظڂ ًٷي ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهَؿٌح اٿِ ڃنټڂ اػنِ ٫َ٘ نٸْزخ 
ّټٌنٌڅ ٫ڀَ ٷٌڃيڂ ٳخهَؿٌح ڃنيڂ حػنِ ٫َ٘ نٸْزخ ڃنيڂ ط٬ٔش ڃن حٿوٍِؽ ًػٚػش ڃن 

ڃخٿٺ ٷخٽ ٻخڅ أًٽ  ٬ذ ٳليػنِ ٳِ كيّؼو ٫ن أهْو ٫ن أرْو ٻ٬ذ رنحًّٕ ًأڃخ ڃ٬زي رن ٻ
ڃن َٟد ٫ڀَ ّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿزَحء رن ڃ٬ًٍَ ػڂ طظخر٪ حٿٸٌځ ٳڀڄخ 

رخ٬ّنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َٛم حٿ٤ْ٘خڅ ڃن ٍأّ حٿ٬ٸزش رؤر٬ي ٌٛص ٓڄ٬ظو 
ڂ ٳِ ڃٌڃڂ ًحٿٜزخس ڃ٬و ٷي أؿڄ٬ٌح ٫ڀَ ٷ٢ ّخ أىپ حٿـزخؿذ ًحٿـزخؿذ حٿڄنخُٽ ىپ ٿټ

ًٷخٽ ٫ڀِ ٬ّنِ حرن آلٶ ڃخ ّٸٌٽ ٫يً حهلل ڃلڄي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو كَرټڂ 
ًٓڀڂ ىٌح أًد حٿ٬ٸزش ىٌح حرن أًّذ أٓڄ٪ أُ ٫يً حهلل أڃخ ًحهلل ٕٳَٯن ٿٺ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

خّ رن ٫زخىس رن ن٠ڀش ًحٿٌُ ر٬ؼٺ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٍٳ٬ٌح اٿَ ٍكخٿټڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو حٿ٬ز
ٗجض ٿنڄْڀن ٫ڀَ أىپ ڃنَ ٯيح رؤْٓخٳنخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿلٶ ٿجن 

ٿڂ أًڃَ رٌٿٺ ٷخٽ ٳَؿ٬نخ ٳنڄنخ كظَ أٛزلنخ ٳڀڄخ أٛزلنخ ٯيص ٫ڀْنخ ؿڀش ٷَّٖ كظَ 
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اٿَ ٛخكزنخ ىٌح  انو ٷي رڀٰنخ أنټڂ ٷي ؿجظڂ ؿخإًنخ ٳِ ڃنخُٿنخ ٳٸخٿٌح ّخ ڃ٬َ٘ حٿوٍِؽ
طٔظوَؿٌنو ڃن رْن أ٧يَنخ ًطزخ٬ٌّنو ٫ڀَ كَرنخ ًحهلل انو ڃخ ڃن حٿ٬َد أكي أرٰٞ اٿْنخ 

أڅ طن٘ذ حٿلَد رْننخ ًرْنو ڃنټڂ ٷخٽ ٳخنز٬غ ڃن ىنخٿٺ ڃن ڃَ٘ٻِ ٷٌڃنخ ّلڀٴٌڅ ٿيڂ رخهلل 
اٿَ ڃخ ٻخڅ ڃن ىٌح ِٗء ًڃخ ٫ڀڄنخه ًٷي ٛيٷٌح ٿڂ ٬ّڀڄٌح ڃخ ٻخڅ ڃنخ ٷخٽ ٳز٠٬نخ ّن٨َ 

ځ رن حٿڄَْٰس حٿڄوًِڃِ ٫ًڀْو ن٬ٚڅ ؿيّيحڅ ر٬ٞ ٷخٽ ًٷخځ حٿٸٌځ ًٳْيڂ حٿلَع رن ى٘خ
ٷخٽ ٳٸڀض ٻڀڄش ٻؤنِ أٍّي أڅ أَٗٹ حٿٸٌځ ريخ ٳْڄخ ٷخٽ ڃخ طٔظ٤ْ٪ ّخ أرخ ؿخرَ ًأنض ْٓي ڃن 

ٓخىطنخ أڅ طظوٌ ن٬ڀْن ڃؼپ ن٬ڀِ ىٌح حٿٴظَ ڃن ٷَّٖ ٳٔڄ٬يخ حٿلَع ٳوڀ٬يخ ػڂ ٍڃَ ريڄخ 
حهلل حٿٴظَ ٳخٍىى ٫ڀْو ن٬ڀْو ٷخٽ ٳٸڀض ًحهلل ٿظنظ٬ڀنيڄخ ٷخٽ ّٸٌٽ أرٌ ؿخرَ أكٴ٨ض ًاٿِ ٳٸخٽ 

ًحهلل ٙ أٍىىڄخ ٷخٽ ًحهلل ٛڀق ًحهلل ٿجن ٛيٵ حٿٴخٽ ٕٓڀزنو ٳيٌح كيّغ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ڃن 
 حٿ٬ٸزش ًڃخ ك٠َ ڃنيخ.

 كيّغ ٌّٓي رن حٿن٬ڄخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

ٓڄ٬ض رَْ٘ رن ّٔخٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌّٓي رن حٿن٬ڄخڅ ٍؿٚ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أٛلخد حٿ٘ـَس ٷخٽ=

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳڀڂ ّټن ٫نيىڂ ٬٣خځ ٷخٽ ٳؤطٌح رٌّٔٶ ٳٚٻٌح -
 ح رڄخء ٳڄ٠ڄ٠ٌح ػڂ ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ.ڃنو ًَٗرٌح ڃنو ػڂ أطٌ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ّلَْ ٫ن رَْ٘ رن ّٔخٍ ٫ن ٌّٓي رن  - 
 حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ=

هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ هْزَ كظَ اًح ٻنخ رخٿٜيزخء ًٛڀَ حٿ٬َٜ -
اٿَ حٿڄَٰد ٳڄ٠ڄٞ رٌّٔٶ ٳؤٻڀٌح ًَٗرٌح ڃنو ػڂ ٷخځ ى٫خ رخ٬٣ٕڄش ٳڄخ أطِ اٙ 

 .ًڃ٠ڄ٠نخ ڃ٬و ًڃخ ڃْ ڃخء
 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أرخ ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ّليع ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أهزَنِ ڃن ٍأٍ حٿنزِ -

 ٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ٷي هخٿٲ رْن ٣َٳْو.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ٷخٽ كيػنِ ٫ڀٸڄش حٿڄِنِ  - 
 ٷخٽ كيػنِ ٍؿپ ٷخٽ=

ٻنض ٳِ ڃـڀْ ٳْو ٫ڄَ رن حٿو٤خد رخٿڄيّنش ٳٸخٽ ٿَؿپ ڃن حٿٸٌځ ّخ ٳٚڅ ٻْٲ ٓڄ٬ض -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّن٬ض حٗٓٚځ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ

ّٸٌٽ اڅ حٗٓٚځ ريح ؿ٫ٌخ ػڂ ػنْخ ػڂ ٍرخ٫ْخ ػڂ ٓئّْخ ػڂ رخُٙ ٷخٽ ٳٸخٽ ٫ڄَ رن حٿو٤خد 
 .اٙ حٿنٸٜخڅٳڄخ ر٬ي حٿزًِٽ 

 كيّغ ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
 ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄَ أٓڄ٪ حرن ٫ڄَ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ - 
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ٻنخ نوخرَ ًٙ نٍَ رٌٿٺ رؤٓخ كظَ ٫ُڂ ٍحٳ٪ رن هيّؾ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 نيَ ٫نو ٳظَٻنخه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ّلَْ ٫ن ڃلڄي ٫ن ّلَْ رن كزخڅ ٫ن  - 
 ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ=

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ٷ٤٪ ٳِ ػڄَ ًٙ ٻؼَ.ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ڃوڀي ٫ن ٫زي حٿٌحكي رن نخٳ٪ حٿټٚرِ ڃن  - 

 أىپ حٿزَٜس ٷخٽ=
ڃٍَص رڄٔـي حٿڄيّنش ٳؤٷْڄض حٿٜٚس ٳبًح ْٗن ٳٚځ حٿڄئًڅ ًٷخٽ ڃخ ٫ڀڄض أڅ أرِ أهزَنِ -

ڃَ رظؤهَْ ىٌه حٿٜٚس ٷخٽ ٷڀض ڃن ىٌح حٿْ٘ن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّؤ
 ٷخٿٌح ىٌح ٫زي حهلل رن ٍحٳ٪ رن هيّؾ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ْٓي رن ڃًَٔٵ  - 
 ٫ن ٫زخّش رن ٍٳخ٫ش رن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٫ن ؿيه ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ=

ْْ ڃ٬نخ ڃيٍ ٷخٽ ڃخ أنيَ حٿيځ ًًٻَ ٫ڀْو حٓڂ حهلل ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٙٷٌح حٿ٬يً ٯيح ًٿ-
ٳټپ ٿْْ حٿٔن ًحٿ٨ٴَ ًٓؤكيػٺ أڃخ حٿٔن ٳ٨٬ڂ ًأڃخ حٿ٨ٴَ ٳڄيٍ حٿلز٘ش ٷخٽ ًأٛخد 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيزخ ٳني ڃنيخ ر٬َْ ٳ٬ٌٔح ٿو ٳڀڂ ّٔظ٬ْ٤ٌح ٳَڃخه ٍؿپ رٔيڂ 
ڂ أًحريح ٻؤًحريح حٗرپ أً ٷخٽ ٿيٌه حٿن٬خٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿيٌه ٳلزٔو ٳٸ

 حٿٌكٖ ٳڄخ ٯڀزټڂ ٳخٛن٬ٌح رو ىټٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ  - 

ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن ٤٫خء أڅ ٍؿٚ ڃن رنِ كخٍػش كيػو أڅ ٍحٳ٪ رن هيّؾ كيػيڂ أنيڂ 
 ْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٷخٽ=هَؿٌح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ

ٳڀڄخ نِٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀٰيحء ٷخٽ ٫ڀٶ ٻپ ٍؿپ رو٤خځ نخٷظو ػڂ أٍٓڀيخ -
طيوِ ٳِ حٿ٘ـَ ٷخٽ ػڂ ؿڀٔنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًٍكخٿنخ ٫ڀَ أرخ٫َنخ 

٫ين أكڄَ  ٷخٽ ٳَٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٓو ٳَأٍ أٻْٔش ٿنخ ٳْيخ ه١ٌْ ڃن
ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ أٍٍ ىٌه حٿلڄَس ٷي ٫ڀظټڂ ٷخٽ ٳٸڄنخ َٓح٫خ ٓٷخٽ ٳٸخٽ ٍ

 ٿٸٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ نٴَ ر٬ٞ ارڀنخ ٳؤهٌنخ حٕٻْٔش ٳن٫ِنخىخ ڃنيخ.
نخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي كيػ - 

 ڃـخىي ٷخٽ كيػنِ أْٓي رن أهِ ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ=
ٷخٽ ٍحٳ٪ رن هيّؾ نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أڃَ ٻخڅ ٿنخ نخٳ٬خ ٣ًخ٫ش حهلل -

٣ًخ٫ش ٌٍٓٿو أنٴ٪ ٿنخ ٷخٽ ڃن ٻخنض ٿو أٍٝ ٳڀ٫ٍِْيخ ٳبڅ ٫ـِ ٫نيخ ٳڀ٫ٍُِْيخ أهخه ٷخٽ 
َكڄن حٿِرْيُ كيع ٫نو ٓٴْخڅ حٿؼٌٍُ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أرِ ىٌح ٬ْٓي رن ٫زي حٿ

 ًكټخځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي ٫ن ٍر٬ْش  - 

 رن أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن كن٨ڀش حٿٍِٷِ ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ
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ًڃخ أڅ حٿنخّ ٻخنٌح ّټًَڅ حٿڄِح٩ٍ ٳِ ُڃخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڄخًّخنخص -
ٓٸَ حٿَرْ٪ ًْٗجخ ڃن حٿظزن ٳټَه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻَحء حٿڄِح٩ٍ ريٌح ًنيَ 

 ٫نيخ ًٷخٽ ٍحٳ٪ ٙ رؤّ رټَحثيخ رخٿيٍحىڂ ًحٿينخنَْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ حٕكٌٙ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃًَٔٵ  - 

 خٽ=٫ن ٫زخّش رن ٍٳخ٫ش ٫ن ؿيه ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷ
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٿلڄَ ٳٌٍ ؿينڂ ٳؤرَىًىخ رخٿڄخء.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ حٿلټڂ أهزَنِ ٫ن ڃـخىي ٫ن  - 

 ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ=
٪ ٳڀڄخ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿلٸپ ٷخٽ ٷڀض ًڃخ حٿلٸپ ٷخٽ حٿؼڀغ ًحٿَر-

 ٓڄ٪ ًٿٺ ارَحىْڂ ٻَه حٿؼڀغ ًحٿَر٪ ًٿڂ َّ رؤٓخ رخٍٕٝ حٿز٠ْخء ّؤهٌىخ رخٿيٍحىڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن  - 

ارَحىْڂ رن ٷخ٥ٍ ٫ن حٿٔخثذ رن ِّّي ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٷخٽ=

 حٿلـخځ هزْغ ًڃيَ حٿزِٰ هزْغ ًػڄن حٿټڀذ هزْغ.ٻٔذ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ْٓي رن ڃًَٔٵ  - 

 ٫ن ٫زخّش رن ٍٳخ٫ش رن ٍحٳ٪ ٫ن ٍحٳ٪ حرن هيّؾ ؿيه أنو ٷخٽ=
 ٫ڀْو ٳټپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٙٷٌح حٿ٬يً ٯيح ًٿْْ ڃ٬نخ ڃيٍ ٷخٽ ڃخ أنيَ حٿيځ ًًٻَ حٓڂ حهلل-

ٿْْ حٿٔن ًحٿ٨ٴَ ًٓؤكيػٺ أڃخ حٿٔن ٳ٨٬ڂ ًأڃخ حٿ٨ٴَ ٳڄيٍ حٿلز٘ش ًأٛخد ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيزخ ٳني ر٬َْ ڃنيخ ٳ٬ٌٔح ٳڀڂ ّٔظ٬ْ٤ٌه ٳَڃخه ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ رٔيڂ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿيٌه حٗرپ أً حٿن٬ڂ أًحري ٻؤًحري حٿٌكٖ ٳبًح ٳلزٔو ٳٸخٽ
ٳخٛن٬ٌح رو ىټٌح ٷخٽ ًٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـ٬پ ٳِ ٷٔڂ  ٯڀزټڂ ِٗء ڃنيخ

حٿٰنخثڂ ٫َ٘ح ڃن حٿ٘خء رز٬َْ ٷخٽ ٬ٗزش ًأٻؼَ ٫ڀڄِ أنِ ٷي ٓڄ٬ض ڃن ٬ْٓي ىٌح حٿلَٱ 
ًؿ٬پ ٫َ٘ح ڃن حٿ٘خء رز٬َْ ًٷي كيػنِ ٓٴْخڅ ٫نو ٷخٽ ڃلڄي ًٷي ٓڄ٬ض ڃن ٓٴْخڅ ىٌح 

 حٿلَٱ.
كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ڃلڄي رن ّلَْ رن كزخڅ ٷخٽ=
َٓٵ ٯٚځ ٿن٬ڄخڅ حٕنٜخٍُ نوٚ ٰٛخٍح ٳَٳ٪ اٿَ ڃًَحڅ ٳؤٍحى أڅ ّٸ٬٤و ٳٸخٽ ٍحٳ٪ رن -

هيّؾ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٸ٤٪ ٳِ حٿؼڄَ ًٙ ٳِ حٿټؼَ ٷخٽ ٷڀض ٿْلَْ ڃخ 
 ٷخٽ حٿـڄخٍ. حٿټؼَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أهزَنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي  - 
 ٫ن أْٓي رن ٧يَْ رن أهِ ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ=

ٻخڅ أكينخ اًح حٓظٰنَ ٫ن أٍٟو أ٤٫خىخ رخٿؼڀغ ًحٿَر٪ ًحٿنٜٲ ًّ٘ظ١َ ػٚع ؿيحًٽ -
ٿ٬ْٖ اً ًحٹ ٗيّيح ًٻخڅ ٬ّڄپ ٳْيخ رخٿليّي ًڃخ ٗخء حهلل ًحٿٸٜخٍس ًڃخ ٓٸَ حٿَرْ٪ ًٻخڅ ح

ًّْٜذ ڃنيخ ڃنٴ٬ش ٳؤطخنخ ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٳٸخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيخٻڂ ٫ن 
نخٳ٬خ ٣ًخ٫ش حهلل ٣ًخ٫ش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنٴ٪ ٿټڂ اڅ حٿنزِ أڃَ ٻخڅ ٿټڂ 
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َ ٫ن أٍٟو ٳڀْڄنليخ أهخه أً ٿْي٩ ّٸٌٽ ڃن حٓظٰنٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيخٻڂ ٫ن حٿلٸپ ً
ًّنيخٻڂ ٫ن حٿڄِحرنش ًحٿڄِحرنش أڅ ّټٌڅ حٿَؿپ ٿو حٿڄخٽ حٿ٨٬ْڂ ڃن حٿنوپ ٳْؤطْو حٿَؿپ 

 ٳْٸٌٽ ٷي أهٌطو رټٌح ًٓٸخ ڃن طڄَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن  - 

 ن ٧يَْ ٷخٽ=ڃـخىي ٫ن أْٓي ر
ٻخڅ أكينخ اًح حٓظٰنَ ٫ن أٍٟو ٳٌٻَ حٿليّغ ًٷخٽ ّ٘ظ١َ ػٚع ؿيحًٽ ًحٿٸٜخٍس ڃخ -

 ٓٸ٢ ڃن حٿٔنزپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 ڃـخىي ّليع ٫ن أْٓي رن ٧يَْ ٷخٽ=
ْيخ أ٤٫خىخ رخٿنٜٲ ًحٿؼڀغ ًحٿَر٪ ًّ٘ظ١َ ٻخڅ أكينخ اًح حٓظٰنَ ٫ن أٍٟو أً حٳظٸَ اٿ-

ػٚع ؿيحًٽ ًحٿٸٜخٍس ًڃخ ٓٸَ حٿَرْ٪ ًٻنخ ن٬ڄپ ٳْيخ ٫ڄٚ ٗيّيح ًنْٜذ ڃنيخ ڃنٴ٬ش 
ٳؤطخنخ ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٳٸخٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أڃَ ٻخڅ ٿټڂ نخٳ٬خ 

ٷخٽ ڃن ٻخنض ٫ن حٿلٸپ ٣ًًخ٫ش حهلل ٣ًخ٫ش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَْ ٿټڂ نيخٻڂ 
ٿو أٍٝ ٳڀْڄنليخ أهخه أً ٿْي٫يخ ًنيخنخ ٫ن حٿڄِحرنش ًحٿڄِحرنش حٿَؿپ ّټٌڅ ٿو حٿڄخٽ حٿ٨٬ْڂ 

 .ڃن حٿنوپ ٳْـِء حٿَؿپ ٳْؤهٌىخ رټٌح ًٻٌح ًٓٸخ ڃن طڄَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ًحرن نڄَْ ٷخٙ كيػنخ ٫زْي حهلل ٷخٽ ّلَْ  - 

 حهلل أهزَنِ نخٳ٪ ٷخٽ=٫ن ٫زْي 
ٻخڅ حرن ٫ڄَ ّټَُ حٿڄِح٩ٍ ٳزڀٰو أڅ نخٳ٬خ ّؤػَ ٳْو كيّؼخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٳوَؽ اٿْو حرن ٫ڄَ اٿَ حٿز١ٚ ٳٔؤٿو ٳؤهزَه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ 
حرن ٫ڄَ  ٫ن ٻَحء حٿڄِح٩ٍ ٳظَٹ ٫زي حهلل ٻَحءىخ ٷخٽ حرن نڄَْ ٳِ كيّؼو ٳٌىذ اٿْو

 .ح ٷخٽ أرِ ًكيػنخه ڃلڄي رن ٫زْي أ٠ّخ ٷخٽ ٳٌىذ حرن ٫ڄَ ًًىزض ڃ٬وًًىزض ڃ٬و ًٻٌ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي حرن آلٶ ٷخٽ= - 
أنزؤنخ حرن ٫ـٚڅ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٫ن حٿنزِ -

ي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أٛزلٌح رخٿٜزق ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ِّّ
 ٳبنو أ٨٫ڂ ٿٖؿَ أًٽ ٕؿَىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زخّش رن  - 
 ٍٳخ٫ش ٫ن ؿيه ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ=

څ ڃن ٗيي ريٍح ٳْټڂ اڅ ؿزَّپ أً ڃڀټخ ؿخء اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ ط٬يً-
 ٷخٿٌح هْخٍنخ ٷخٽ ٻٌٿٺ ىڂ ٫نينخ هْخٍنخ ڃن حٿڄٚثټش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًأرٌ ٻخڃپ ٷخٙ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 
 ٤٫خء رن أرِ ٍرخف ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ=

ظو ٷخٽ أرٌ ٻخڃپ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٩ٍُ أٍٟخ رَْٰ اًڅ أىڀيخ ٳڀو نٴٸ-
 ٳِ كيّؼو ًٿْْ ٿو ڃن حٿ٩ٍِ ِٗء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ڄَ رن ًٍ ٫ن ڃـخىي ٫ن حرن ٍحٳ٪ رن  - 
 هيّؾ ٫ن أرْو ٷخٽ ؿخءنخ ڃن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ=
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٣ًخ٫ش ٌٍٓٽ حهلل نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أڃَ ٻخڅ َّٳٶ رنخ ٣ًخ٫ش حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍٳٶ رنخ نيخنخ أڅ ن٩ٍِ أٍٟخ اٙ أٍٟخ ّڄڀٺ أكينخ ٍٷزظيخ أً ڃنلش 

 ٍؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن ٬ّڀَ رن كټْڂ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن  - 

 ّٔخٍ ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ=
ڀْو ًٓڀڂ ٳنټَّيخ رخٿؼڀغ ًحٿَر٪ ٻنخ نلخٷپ رخٍٕٝ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-

ًحٿ٬٤خځ حٿڄٔڄَ ٳـخءنخ ًحص ٌّځ ٍؿپ ڃن ٫ڄٌڃظِ ٳٸخٽ نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٫ن أڃَ ٻخڅ ٿنخ نخٳ٬خ ٣ًخ٫ش حهلل ًٌٍٓٿو أنٴ٪ ٿنخ نيخنخ أڅ نلخٷپ رخٍٕٝ ٳنټَّيخ 

٫يخ ًٻَه ٻَحءىخ ٫ٍڀَ حٿؼڀغ ًحٿَر٪ ًحٿ٬٤خځ حٿڄٔڄَ ًأڃَ ٍد حٍٕٝ أڅ ٫ٍِّيخ أً ُِّ
 ًڃخ ٌٍٓ ًٿٺ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ أنزؤنخ أٌّد ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ ّٸٌٽ ڃخ ٻنخ نٍَ رخٿوزَ رؤٓخ كظَ ٫ُڂ حرن هيّؾ ٫خځ أًٽ أڅ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫نو.
يػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد أنو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ك - 

 ٷخٽ=
أهزَنِ ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ ّخ حرن هيّؾ ڃخًح طليع ٫ن ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٻَحء حٍٕٝ ٷخٽ ٍحٳ٪ ٿٸي ٓڄ٬ض ٫ڄِ ًٻخنخ ٷي ٗييح ريٍح ّليػخڅ 
 ن ٻَحء حٍٕٝ.أىپ حٿيحٍ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ رن ٫زْي كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن آلٶ ٫ن ٫خٛڂ  - 
 رن ٫ڄَ ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿ٬خڃپ ٳِ حٿٜيٷش رخٿلٶ ٿٌؿو حهلل ٫ِ ًؿپ -
 ٻخٿٰخُُ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ كظَ َّؿ٪ اٿَ أىڀو.

خ ٫زي حهلل كيػنِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن كيػن - 
ارَحىْڂ رن ٫زي حهلل رن ٷخ٥ٍ ٫ن حٿٔخثذ رن ِّّي ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 ٻٔذ حٿلـخځ هزْغ ًڃيَ حٿزِٰ هزْغ ًػڄن حٿټڀذ هزْغ.-
زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ - 

 ارَحىْڂ حرن ٫زي حهلل رن ٷخ٥ٍ ٫ن حٿٔخثذ رن ِّّي ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ڃـخىي ٫ن  - 

 يّؾ ٷخٽ=ٍحٳ٪ رن ه
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿلٸپ ٷخٽ حٿلټڂ ًحٿلٸپ حٿؼڀغ ًحٿَر٪.-

 كيّغ أرِ رَىس رن نْخٍ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن رَْ٘ رن ّٔخٍ  - 

 ٫ن أرِ رَىس رن نْخٍ
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 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَه أڅ ٬ّْي ٷخٽ انِ ٙ أؿي اٙ ؿ٫ٌش أنو ًرق ٷزپ أڅ ٌّرق حٿنزِ ٛڀَ حهلل-
 ٳؤڃَه أڅ ٌّرق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿٌٿْي رن ٫زي حهلل رن ؿڄْ٪ ٫ن حٿـيڂ رن أرِ  - 
 حٿـيڂ ٫ن حرن نْخٍ ٷخٽ=

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طٌىذ حٿينْخ كظَ طټٌڅ ٿڀټ٪ رن ٿټ٪.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٷخٽ كيػنخ  - 

ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن رټَْ رن ٫زي حهلل رن حٕٗؾ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ٫زي حٿَكڄن 
 رن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ رَىس= 

ٳِ كي ڃن كيًى حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّـڀي ٳٌٵ ٫َ٘ ؿڀيحص اٙ -
 ط٬خٿَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫َْٔ ٫ن ؿڄْ٪ رن  - 
 ٫ڄَْ ًٿڂ ّ٘ٺ ٫ن هخٿو أرِ رَىس رن نْخٍ ٷخٽ=

حن٤ڀٸض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ رٸْ٪ حٿڄٜڀَ ٳؤىهپ ّيه ٳِ ٬٣خځ ػڂ أهَؿيخ -
 ٽ ٿْْ ڃنخ ڃن ٯ٘نخ.ٳبًح ىٌ ڃٌٰٕ٘ أً ڃوظڀٲ ٳٸخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن رټَْ رن ٫زي حهلل  - 
 ٷخٽ ٷخٽ ٓڀْڄخڅ ٿ٬زي حٿَكڄن رن ؿخرَ كيع ٳليع ٫ن أرِ رَىس رن نْخٍ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ؿڀي ٳٌٵ ٫َ٘ ؿڀيحص اٙ ٳِ كي ڃن كيًى حهلل ٫ِ-
 ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ كيػنخ ٿْغ ٫ن رټَْ رن ٫زي حهلل رن  - 
 حٕٗؾ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ؿخرَ ٫ن أرِ رَىس رن نْخٍ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّـڀي ٳٌٵ ٫َ٘ ؿڀيحص اٙ ٳِ كي ڃن -
څ ٿْغ كيػنخه رزٰيحى ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن رټَْ ٫ن ٓڀْڄخڅ كيًى حهلل ٫ِ ًؿپ ًٻخ

 ٳڀڄخ ٻنخ رڄَٜ أنزؤنخ رټَْ رن ٫زي حهلل رن حٕٗؾ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ًحثپ ٫ن ؿڄْ٪ رن  - 

 ٫ڄَْ ٫ن هخٿو ٷخٽ=
 ٪ ڃزًٍَ ٫ًڄپ حٿَؿپ رْيه.ٓجپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أٳ٠پ حٿټٔذ ٳٸخٽ رْ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ حٿٌٿْي ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل رن ؿڄْ٪ ٷخٽ  - 

كيػنِ أرٌ رټَ رن أرِ حٿـيڂ ٷخٽ أٷزڀض أنخ ًُّي رن كٔن رْننخ حرن ٍڃخنش ڃٌٿَ ٫زي حٿ٬ِِّ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو رن ڃًَحڅ ٷي نٜزنخ ٿو أّيّنخ ٳيٌ ڃظټت ٫ڀْيخ ىحهپ حٿڄٔـي ڃٔـي 

ًٓڀڂ ًنيَ حرن نْخٍ ٍؿپ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٳؤٍٓپ اٿَ أرِ رټَ حثظنِ ٳؤطخه ٳٸخٽ 
ٍأّض حرن ٍڃخنش رْنټڄخ ّظٌٻؤ ٫ڀْٺ ٫ًڀَ ُّي رن كٔن ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿن طٌىذ حٿينْخ كظَ طټٌڅ ٫ني ٿټ٪ رن ٿټ٪.
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 ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نوكيّغ أرِ ٬ْٓي رن أرِ ٳ٠خٿش 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ حٿزَٓخنِ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ  - 

ٷخٽ أنزؤنخ أرِ ٫ن ُّخى رن ڃْنخء ٫ن أرِ ٬ْٓي رن أرِ ٳ٠خٿش حٕنٜخٍُ ًٻخڅ ڃن حٿٜلخرش 
 أنو ٷخٽ=

ًٕٿْن ًحٓهَّن ٿٌْځ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح ؿڄ٪ حهلل ٫ِ ًؿپ ح-
ٙ ٍّذ ٳْو نخىٍ ڃنخى ڃن ٻخڅ أَٗٹ ٳِ ٫ڄپ ٫ڄڀو هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أكيح ٳڀ٤ْڀذ ػٌحرو 

 ڃن ٫ني ٯَْ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أٯنَ حٿَ٘ٻخء ٫ن حٿَ٘ٹ.
 كيّغ ٓيْپ رن ر٠ْخء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٬ض أرِ ّليع ٫ن ٬ّٸٌد ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ ٓڄ - 
ٓڄ٬ض أرِ ّليع ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن حٿيخى ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ رن حٿلَع ٫ن ٓيْپ رن -

ر٠ْخء أنو ٷخٽ نخىٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ًأنخ ٍىّٴو ّخ ٓيْپ رن ر٠ْخء 
ّي أڅ ّظټڀڂ ٍحٳ٬خ ريخ ٌٛطو ڃَحٍح كظَ ٓڄ٪ ڃن هڀٴنخ ًأڃخڃنخ ٳخؿظڄ٬ٌح ٫ًڀڄٌح أنو َّ

 رِ٘ء أنو ڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل أًؿذ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿو ريخ حٿـنش ًأ٫ظٸو ريخ ڃن حٿنخٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ كيػنخ حرن ًىذ ٷخٽ كٌْس كيػنِ ِّّي رن حٿيخى  - 

 ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٫ن ٬ْٓي حرن حٿٜڀض ٫ن ٓيْپ رن حٿز٠ْخء ڃن رنِ ٫زي حٿيحٍ ٷخٽ=
 رْنڄخ نلن ٳِ ٓٴَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-

 كيّغ ٓڀڄش رن ٓٚڃش رن ًٷٖ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٛخٿق  - 

حٕٗيپ ٫ن ٓڀڄش  رن ارَحىْڂ رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي أهِ رنِ ٫زي
رن ٓٚڃش رن ًٷٖ ًٻخڅ ڃن أٛلخد ريٍ ٷخٽ ٻخڅ ٿنخ ؿخٍ ڃن ّيٌى ٳِ رنِ ٫زي حٕٗيپ 

 ٷخٽ=
ٳوَؽ ٫ڀْنخ ٌّڃخ ڃن رْظو ٷزپ ڃز٬غ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَْْٔ ٳٌٷٲ ٫ڀَ ڃـڀْ -

٫زي حٕٗيپ ٷخٽ ٓڀڄش ًأنخ ٌّڃجٌ أكيع ڃن ٳْو ٓنخ ٫ڀِ رَىس ڃ٤٠ـ٬خ ٳْيخ رٴنخء أىڀِ 
ٌٻَ حٿز٬غ ًحٿٸْخڃش حٿلٔخد ًحٿڄِْحڅ ًحٿـنش ًحٿنخٍ ٳٸخٽ ًٿٺ ٿٸٌځ أىپ َٗٹ أٛلخد ٳ

خ ٻخثن ر٬ي حٿڄٌص ٳٸخٿٌح ٿو ًّلٺ ّخ ٳٚڅ طٍَ ىٌح ٻخثنخ اڅ حٿنخّ أًػخڅ ٙ ًَّڅ أڅ ر٬ؼ
ُ ّلڀٲ رو ٿٌى ّز٬ؼٌڅ ر٬ي ڃٌطيڂ اٿَ ىحٍ ٳْيخ ؿنش ًنخٍ ّـًِڅ ٳْيخ رؤ٫ڄخٿيڂ ٷخٽ ن٬ڂ ًحٿٌ

ڃن طڀٺ حٿنخٍ أ٨٫ڂ طنٌٍ ٳِ حٿينْخ ّلڄٌنو ػڂ ّيهڀٌنو اّخه ٳ٤ْزٶ رو ٫ڀْو ًأڅ أڅ ٿو رل٨ش 
ّنـٌح ڃن طڀٺ حٿنخٍ ٯيح ٷخٿٌح ٿو ًّلٺ ًڃخ آّش ًٿٺ ٷخٽ نزِ ّز٬غ ڃن نلٌ ىٌه حٿزٚى ًأٗخٍ 

خٽ اڅ ّٔظنٴي ىٌح رْيه نلٌ ڃټش ًحٿْڄن ٷخٿٌح ًڃظَ طَحه ٷخٽ ٳن٨َ اٿِ ًأنخ ڃن أكيػيڂ ٓنخ ٳٸ
َه ّيٍٻو ٷخٽ ٓڀڄش ٳٌحهلل ڃخ ًىذ حٿڀْپ ًحٿنيخٍ كظَ ر٬غ حهلل ط٬خٿَ ٌٍٓٿو ٛڀَ حٿٰٚځ ٫ڄ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ كِ رْن أ٧يَنخ ٳآڃنخ رو ًٻٴَ رو رْٰخ ًكٔيح ٳٸڀنخ ًّڀٺ ّخ ٳٚڅ أٿٔض 
 رخٿٌُ ٷڀض ٿنخ ٳْو ڃخ ٷڀض ٷخٽ رڀَ ًٿْْ رو.

 كيّغ ٬ْٓي رن كَّغ أهٌ ٫ڄًَ رن كَّغ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ ٬ّنِ حرن ڃيخؿَ  - 

 ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ٫ڄًَ رن كَّغ ٷخٽ كيػنِ أهِ ٬ْٓي رن كَّغ ٷخٽ=
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ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن رخ٩ ٫ٸخٍح ٻخڅ ٷڄنخ أڅ ٙ ّزخٍٹ ٿو اٙ أڅ -
 ٯَْه.ّـ٬ڀو ٳِ ڃؼڀو أً 

 كيّغ كٌٗذ ٛخكذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ حرن آلٶ ڃن ٻظخرو ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زي  - 

حهلل رن ىزَْس ٫ن كٔخڅ حرن ٻَّذ أڅ ٯٚڃخ ڃنيڂ طٌٳَ ٳٌؿي ٫ڀْو أرٌحه أٗي حٿٌؿي ٳٸخٽ 
ڂ رڄخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل كٌٗذ ٛخكذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ أهزَٻ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ
ٳِ ڃؼپ حرنٺ أڅ ٍؿٚ ڃن أٛلخرو ٻخڅ ٿو حرن ٷي أىد أً ىد ًٻخڅ ّؤطِ ڃ٪ أرْو اٿَ حٿنزِ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ اڅ حرنو طٌٳَ ٳٌؿي ٫ڀْو أرٌه ٷَّزخ ڃن ٓظش أّخځ ٙ ّؤطِ حٿنزِ ٛڀَ 
ٳَ ًٓڀڂ ٙ أٍٍ ٳٚنخ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ حرنو طٌ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

ٳٌؿي ٫ڀْو ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ّخ ٳٚڅ أطلذ أڅ حرنٺ ٫نيٹ حٓڅ ٻؤن٢٘ حٿٜزْخڅ ن٘خ٣خ 
أطلذ أڅ حرنٺ ٫نيٹ أكَ حٿٰڀڄخڅ ؿَحءس أطلذ أڅ حرنٺ ٫نيٹ ٻيٚ ٻؤٳ٠پ حٿټيٌٽ أً ّٸخٽ 

 ػٌحد ڃخ أهٌ ڃنٺ. ٿٺ أىهپ حٿـنش
 ْغ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂكيّغ ؿنيد رن ڃټ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ ٷخٽ أرِ ٻڄخ كيػنِ حرن آلٶ ٫ن ٬ّٸٌد رن  - 
 ٫ظزش ٫ن ڃٔڀڂ رن ٫زي حهلل رن ؿنيد حٿـينِ ٫ن ؿنيد رن ڃټْغ حٿـينِ ٷخٽ=

ڃڀٌف ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯخٿذ رن ٫زي حهلل حٿټڀزِ ٻڀذ ٿْغ اٿَ رنِ -
رخٿټيّي ًأڃَه أڅ َّْٰ ٫ڀْيڂ ٳوَؽ ٳټنض ٳِ َّٓظو ٳڄ٠ْنخ كظَ اًح ٻنخ رٸيّي ٿٸْنخ رو 

حٿلَع رن ڃخٿٺ ًىٌ حرن حٿزَٛخء حٿڀْؼِ ٳؤهٌنخه ٳٸخٽ انڄخ ؿجض ٕٓڀڂ ٳٸخٽ ٯخٿذ رن ٫زي 
ًاڅ ٻنض ٫ڀَ ٯَْ ًٿٺ حٓظٌػٸنخ  ڄخ ؿجض ڃٔڀڄخ ٳڀن ٠َّٹ ٍرخ١ ٌّځ ًٿْڀشحهلل اڅ ٻنض ان

ٳؤًػٸو ٍرخ٣خ ػڂ هڀٲ ٫ڀْو ٍؿٚ أٌٓى ٻخڅ ڃ٬نخ ٳٸخٽ حڃټغ ڃ٬و كظَ نڄَ ٫ڀْٺ ڃنٺ ٷخٽ 
ٳبڅ نخ٫ُٺ ٳخؿظِ ٍأٓو ٷخٽ ػڂ ڃ٠ْنخ كظَ أطْنخ ر٤ن حٿټيّي ٳنِٿنخ ٫ْْ٘٘ش ر٬ي حٿ٬َٜ 

ًٿٺ ٳز٬ؼنِ أٛلخرِ ٳِ ٍرْجش ٳ٬ڄيص اٿَ طپ ٤ّڀ٬نِ ٫ڀَ حٿلخَٟ ٳخنز٤لض ٫ڀْو ً
ز٤لخ ٫ڀَ حٿظپ ٳٸخٽ ٙڃَأطو ًحهلل انِ ٍٍٕ ٫ڀَ حٿڄَٰد ٳوَؽ ٍؿپ ڃنيڂ ٳن٨َ ٳَآنِ ڃن

ىٌح حٿظپ ٌٓحىح ڃخ ٍأّظو أًٽ حٿنيخٍ ٳخن٨َُ ٙ طټٌڅ حٿټٚد حؿظَص ر٬ٞ أ٫ًْظٺ ٷخٽ 
ٳن٨َص ٳٸخٿض ٙ ًحهلل ڃخ أٳٸي ْٗجخ ٷخٽ ٳنخًٿْنِ ٷٌِٓ ًٓيڄْن ڃن ٻنخنظِ ٷخٽ ٳنخًٿظو 

َٹ ػڂ ٍڃخنِ رآهَ ٳ٬ٌٟو ٬ٟو ٳِ ؿنزِ ٷخٽ ٳن٫ِظو ٳ٬ٌٟظو ًٿڂ أطلٳَڃخنِ رٔيڂ ٳٌ
ٳِ ٍأّ ڃنټزِ ٳن٫ِظو ٳ٬ٌٟظو ًٿڂ أطلَٹ ٳٸخٽ ٙڃَأطو ًحهلل ٿٸي هخٿ٤و ٓيڄخُ ًٿٌ ٻخڅ 

ىحرش ٿظلَٹ ٳبًح أٛزلض ٳخرظَٰ ٓيڄِ ٳوٌّيڄخ ٕطڄ٠ٰيڄخ ٫ڀَ حٿټٚد ٷخٽ ًأڃيڀنخىڂ 
ْيڂ ٤٫ًنٌح أً ٓټنٌح ًًىزض ٫ظڄش ڃن حٿڀْپ ٗننخ ٫ڀكظَ ٍحكض ٍحثلظيڂ كظَ اًح حكظڀزٌح 

حٿٰخٍس ٳٸظڀنخ ڃن ٷظڀنخ ڃنيڂ ًحٓظٸنخ حٿن٬ڂ ٳظٌؿينخ ٷخٳڀْن ًهَؽ َّٛن حٿٸٌځ اٿَ ٷٌڃيڂ 
ڃٌٰػخ ًهَؿنخ َٓح٫خ كظَ نڄَ رخٿلَع رن حٿزَٛخء ًٛخكزو ٳخن٤ڀٸنخ رو ڃ٬نخ ًأطخنخ 

ًرْنيڂ اٙ ر٤ن حٿٌحىُ أٷزپ ْٓپ َّٛن حٿنخّ ٳـخءنخ ڃخ ٙ ٷزپ ٿنخ رو كظَ اًح ٿڂ ّټن رْننخ 
ننخ ًرْنيڂ ر٬ؼو حهلل ط٬خٿَ ڃن كْغ ٗخء ڃخ ٍأّنخ ٷزپ ًٿٺ ڃ٤َح ًٙ كخٙ ٳـخء رڄخ ٙ كخٽ رْ
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ّٸيٍ أكي أڅ ّٸٌځ ٫ڀْو ٳڀٸي ٍأّنخىڂ ًٷٌٳخ ّن٨ًَڅ اٿْنخ ڃخ ّٸيٍ أكي ڃنيڂ أڅ ّظٸيځ ًنلن 
 ؤ٫ـِنخ حٿٸٌځ رڄخ ٳِ أّيّنخ.نلٌُىخ َٓح٫خ كظَ أٓنينخىخ ٳِ حٿڄ٘ڀپ ػڂ كيٍنخىخ ٫نخ ٳ

 رن ىزَْس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂكيّغ ٌّٓي 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زخىس ٷخٽ كيػنخ أرٌ ن٬خڃش حٿ٬يًُ ٫ن ڃٔڀڂ رن  - 

 ريّپ ٫ن اّخّ رن ُىَْ ٫ن ٌّٓي رن ىزَْس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٷْپ ٿو انٺ ٷڀض ٿنخ هَْ ڃخٽ حٿڄَء ٿو ڃيَس ڃؤڃٌٍس أً ٓټش ڃؤڃزٌٍس ًٷخٽ ًٍف ٳِ رْظو ً-

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 كيّغ ى٘خځ رن كټْڂ رن كِحځ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ى٘خځ رن  - 
 كټْڂ رن كِحځ ٷخٽ=

ش رٴڀ٤ْٔن ٷخٽ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃَ رٸٌځ ٬ٌّرٌڅ ٳِ حٿـِّ-
 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٬ٌّد ٌّځ حٿٸْخڃش حٿٌّن ٬ٌّرٌڅ حٿنخّ ٳِ حٿينْخ.

 كيّغ ڃـخٗ٪ رن ڃ٬ٌٔى ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ  - 

 ن ّلَْ حرن آلٶ ٫ن ڃـخٗ٪ رن ڃ٬ٌٔىرن أرِ ٻؼَْ ٫
أنو أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخرن أم ٿو ّزخ٬ّو ٫ڀَ حٿيـَس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ رپ ّزخّ٪ ٫ڀَ حٗٓٚځ ٳبنو ٙ ىـَس ر٬ي حٿٴظق ًّټٌڅ ڃن حٿظخر٬ْن ربكٔخڅ.
ػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رټَ رن ٫َْٔ ٷخٽ كي - 

 ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٫ن ڃـخٗ٪ رن ڃ٬ٌٔى ٷخٽ=
حن٤ڀٸض رؤهِ ڃ٬زي اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي حٿٴظق ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل رخ٬ّو -

 ٫ڀَ حٿيـَس ٳٸخٽ ڃ٠ض حٿيـَس ٕىڀيخ ٷخٽ ٳٸڀض ٳڄخًح ٷخٽ ٫ڀَ حٗٓٚځ ًحٿـيخى.
رِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

٫ن ّلَْ رن آلٶ أنو أهزَه ٫ن ڃـخٗ٪ رن ڃ٬ٌٔى حٿزيُِ أنو أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ رخرن أهْو ٿْزخ٬ّو ٫ڀَ حٿيـَس ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=

 ظق ٷخٽ ًّټٌڅ ڃن حٿظخر٬ْن ربكٔخڅ.ٙ رپ رخّ٪ ٫ڀَ حٗٓٚځ ٳبنو ٙ ىـَس ر٬ي حٿٴ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ ٷخٽ كيػنخ هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ  - 

 ٫ؼڄخڅ ٫ن ڃـخٗ٪ رن ڃ٬ٌٔى ٷخٽ=
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ڃـخٿي رن ڃ٬ٌٔى ّزخ٬ّٺ ٫ڀَ حٿيـَس ٷخٽ ٙ ىـَس ر٬ي ٳظق ڃټش -

 ًٿټن أرخ٬ّو ٫ڀَ حٗٓٚځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ رن ًحٷي ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٷخٽ كيػنخ  - 

 ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٫ن ڃـخٗ٪ ٷخٽ=
ٷيڃض رؤهِ ڃ٬زي ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي حٿٴظق ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ؿجظٺ رؤهِ -

يخ ٳٸڀض ٫ڀَ أُ ِٗء طزخ٬ّو ٷخٽ ٫ڀَ ٿظزخ٬ّو ٫ڀَ حٿيـَس ٳٸخٽ ًىذ أىپ حٿيـَس رڄخ ٳْ
 حٗٓٚځ ًحّٗڄخڅ ًحٿـيخى ٷخٽ ٳڀٸْض ڃ٬زيح ر٬ي ًٻخڅ ىٌ أٻزَىڄخ ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ ٛيٵ ڃـخٗ٪.
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 كيّغ رٚٽ رن حٿلَع حٿڄِنِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن ٫ڀٸڄش  - 

 أرْو ٫ن ؿيه ٫ڀٸڄش ٫ن رٚٽ رن حٿلَع حٿڄِنِ ٷخٽ=حٿڀْؼِ ٫ن 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿَؿپ ٿْظټڀڂ رخٿټڀڄش ڃن ٌٍٟحڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃخ -

٨ّن أڅ طزڀٮ ڃخ رڀٰض ّټظذ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿو ريخ ٌٍٟحنو اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ًاڅ حٿَؿپ ٿْظټڀڂ 
خ رڀٰض ّټظذ حهلل ٫ِ ًؿپ ريخ ٫ڀْو ٓو٤و رخٿټڀڄش ڃن ٓو٢ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃخ ٨ّن أڅ طزڀٮ ڃ

 .ٿٸْخڃش ٷخٽ ٳټخڅ ٫ڀٸڄش ّٸٌٽ ٻڂ ڃن ٻٚځ ٷي ڃن٬نْو كيّغ رٚٽ رن حٿلَعاٿَ ٌّځ ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن ڃلڄي  - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ= ٷخٽ أهزَنِ حرن ٍر٬ْش حرن أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن حٿلغ حرن رٚٽ
 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃظ٪ حٿلؾ ٿنخ هخٛش أځ ٿڀنخّ ٫خڃش ٷخٽ رپ ٿنخ هخٛش.-
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه كيػنِ ٷَّٖ رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي  - 

 حٿ٬ِِّ رن حٿيحًٍٍىُ ٷخٽ=
ع ٫ن أرْو أهزَنِ ٍر٬ْش رن أرِ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿلَع رن رٚٽ رن حٿلَع ّلي-

 ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض ڃظ٬ش حٿلؾ ٿنخ هخٛش أځ ٿڀنخّ ٫خڃش ٳٸخٽ ٙ رپ ٿنخ هخٛش.
 كيّغ كزش ًٌٓحء حرنِ هخٿي ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓٚځ أرِ َٗكزْپ  - 
 ٫ن كزش ًٌٓحء حرنِ هخٿي ٷخٽ=

زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀق ْٗجخ ٳؤ٫نخه ٳٸخٽ ٙ طؤّٔخ ڃن حٿَُٵ ڃخ ىهڀنخ ٫ڀَ حٿن-
 طيُِص ٍإٓټڄخ ٳبڅ حٗنٔخڅ طڀيه أڃو أكڄَ ٿْْ ٫ڀْو ٷَ٘س ػڂ َُّٷو حهلل ٫ِ ًؿپ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓٚځ أرِ َٗكزْپ ٷخٽ= - 
أطْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٬ّڄپ ٫ڄٚ  ٓڄ٬ض كزش ًٌٓحء حرنِ هخٿي ّٸٌٙڅ-

أً ّزنِ رنخء ٳؤ٫نخه ٫ڀْو ٳڀڄخ ٳَ٭ ى٫خ ٿنخ ًٷخٽ ٙ طؤّٔخ ڃن حٿوَْ ڃخ طيُِص ٍإٓټڄخ اڅ 
 حٗنٔخڅ طڀيه أڃو أكڄَ ٿْْ ٫ڀْو ٷَ٘س ػڂ ٤٬ّْو حهلل ًَُّٷو.

 كيّغ ٫زي حهلل رن أرِ حٿـي٫خء ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
 كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ هخٿي ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٷخٽ ؿڀٔض اٿَ ٍى٢ أنخ ٍحر٬يڂ ربّڀْخء ٳٸخٽ أكيىڂ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿْيهڀن حٿـنش ر٘ٴخ٫ش ٍؿپ ڃن أڃظِ أٻؼَ ڃن -

ٽ ن٬ڂ ٳڀڄخ ٷخځ ٷڀض ڃن ىٌح رنِ طڄْڂ ٷڀنخ ٌٓحٹ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٌٓحُ ٷڀض أنض ٓڄ٬ظو ٷخ
 ٷخٿٌح حرن أرِ حٿـي٫خء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ هخٿي ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ  - 
 ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ حٿـي٫خء أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=

ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٌٓحٹ ٷخٽ  ٿْيهڀن حٿـنش ر٘ٴخ٫ش ٍؿپ ڃن أڃظِ أٻؼَ ڃن رنِ طڄْڂ ٳٸخٿٌح-
 ٌٓحُ ٌٓحُ ٷڀض أنض ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أنخ ٓڄ٬ظو.

 كيّغ ٫زخى رن ٷ١َ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ أنزؤنخ أٌّد ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٷخٽ= - 
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ْنټڂ ڃن حٿ٬َ٘ ٻنخ ن٬يىخ ٫ڀَ ٫يي ٷخٽ ٫زخىس رن ٷ١َ انټڂ ٿظؤطٌڅ أڃٌٍح ىِ أىٵ ٳِ أ٫-
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٌرٸخص ٷخٽ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿڄلڄي رن َّْٓن ٳٸخٽ ٛيٵ ًأٍٍ 

 ؿَ حُٗحٍ ڃنيخ.
 كيّغ ڃ٬ن رن ِّّي حٿٔڀڄِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن حٿڄٸيحځ ًڃلڄي رن ٓخرٶ ٷخٙ كيػنخ حَٓحثْپ  - 
 أرِ حٿـٌَّّش أڅ ڃ٬ن رن ِّّي كيػو ٷخٽ= ٫ن

رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنخ ًأرِ ًؿيُ ًه٤ذ ٫ڀِ ٳؤنټلنِ ًهخٛڄض -
اٿْو ٳټخڅ أرِ ِّّي هَؽ رينخنَْ ّظٜيٵ ريخ ٳ٬ٌٟيخ ٫ني ٍؿپ ٳِ حٿڄٔـي ٳؤهٌطيخ ٳؤطْظو 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿٺ ڃخ  ريخ ٳٸخٽ ًحهلل ڃخ اّخٹ أٍىص ريخ ٳوخٛڄظو اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
 .ّخ ڃ٬ن ڃخ أهٌصنٌّض ّخ ِّّي ًٿٺ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن كڄخى ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫خٛڂ رن ٻڀْذ  - 
 ٷخٽ كيػنِ ٓيْپ رن ًٍح٩ أنو ٓڄ٪ ڃ٬ن رن ِّّي أً أرخ ڃ٬ن ٷخٽ=

ؿظڄ٪ ٷٌځ ٳڀْئًنٌنِ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حؿظڄ٬ٌح ٳِ ڃٔخؿيٻڂ ٳبًح ح-
ٳخؿظڄ٬نخ أًٽ حٿنخّ ٳؤطْنخ ٳـخء ّڄِ٘ ڃ٬نخ كظَ ؿڀْ اٿْنخ ٳظټڀڂ ڃظټڀڂ ڃنخ ٳٸخٽ حٿلڄي هلل 

حٿٌُ ٿْْ ٿڀلڄي ىًنو ڃٸظَٜ ًٿْْ ًٍحءه ڃنٴٌ ًنلٌح ڃن ىٌح ٳ٠ٰذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
أًٽ حٿنخّ ًأڅ ٳ٬پ ٳٸخځ ٳظًٚڃنخ ًٙځ ر٠٬نخ ر٠٬خ ٳٸڀنخ هٜنخ حهلل رو أڅ أطخنخ  ٫ڀْو ًٓڀڂ

ًٳ٬پ ٷخٽ ٳؤطْنخه ٳٌؿينخه ٳِ ڃٔـي رنِ ٳٚڅ ٳټڀڄنخه ٳؤٷزپ ّڄِ٘ ڃ٬نخ كظَ ؿڀْ ٳِ 
ء ڃـڀٔو حٿٌُ ٻخڅ ٳْو أً ٷَّزخ ڃنو ػڂ ٷخٽ أڅ حٿلڄي هلل ڃخ ٗخء حهلل ؿ٬پ رْن ّيّو ًڃخ ٗخ

 ؿ٬پ هڀٴو ًاڅ ڃن حٿزْخڅ ٓلَح ػڂ أٷزپ ٫ڀْنخ ٳؤڃَنخ ًٻڀڄنخ ٫ًڀڄنخ.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ ٫خٛڂ رن ٻڀْذ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي - 

كيػنِ أرٌ حٿـٌَّّش ٷخٽ أٛزض ؿَس كڄَحء ٳْيخ ىنخنَْ ٳِ أڃخٍس ڃ٬خًّش ٳِ أٍٝ حٿًَځ 
 ٷخٽ=

٫ًڀْنخ ٍؿپ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن رنِ ٓڀْڂ ّٸخٽ ٿو ڃ٬ن رن -
ٔڄيخ رْن حٿڄٔڀڄْن ٳؤ٤٫خنِ ڃؼپ ڃخ أ٤٫َ ٍؿٚ ڃنيڂ ػڂ ٷخٽ ٿٌٙ أنِ ِّّي ٷخٽ ٳؤطْض ريخ ّٸ

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ًٍأّظو ّٴ٬ڀو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ نٴپ اٙ ر٬ي 
َٝ ٫ڀِ ڃن نْٜزو ٳؤرْض ٫ڀْو ٷڀض ڃخ أنخ رؤكٶ رو ٤٫ْظٺ ٷخٽ ػڂ أهٌ ٳ٬حٿوڄْ اًح ٕ

 ڃنٺ.
كيػنخ ى٘خځ رن ٫زي حٿڄڀٺ ًَّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

٫ٌحنش ٫ن أرِ حٿـٌَّّش ًكيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ 
 ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿـٌَّّش ٫ن ڃ٬ن رن ِّّي ٷخٽ=

ه٤ذ رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنخ ًأرِ ًؿيُ ًهخٛڄض اٿْو ٳؤٳڀـنِ ً-
 ٫ڀِ ٳؤنټلنِ.

 كيّغ ٫زي حهلل رن ػخرض ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ػخرض ٷخٽ=
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ؿخء ٫ڄَ رن حٿو٤خد اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ڃٍَص رؤم ٿِ -
ظذ ٿِ ؿٌحڃ٪ ڃن حٿظٌٍحس أٙ أ٫َٟيخ ٫ڀْٺ ٷخٽ ٳظَْٰ ًؿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ڃن ٷ٨َّش ٳټ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫زي حهلل ٳٸڀض ٿو أٙ طٍَ ڃخ رٌؿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ 
خ ًرخٗٓٚځ ىّنخ ًرڄلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳٍَٔ ٫ن ٫ڄَ ٍْٟنخ رخهلل ٍر

ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌ أٛزق ٳْټڂ ڃٌَٓ ػڂ حطز٬ظڄٌه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 .ًطَٻظڄٌنِ ٿ٠ڀڀظڂ انټڂ ك٨ِ ڃن حٕڃڂ ًأنخ ك٨ټڂ ڃن حٿنزْْن

 كيّغ ٍؿپ ڃن ؿيْنش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٍؿپ  - 

 ڃن ؿيْنش ٷخٽ=
 زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ ّخ كَحځ ٳٸخٽ ّخ كٚٽ.ٓڄ٬و حٿن-

 كيّغ نڄَْ حٿوِح٫ِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
ش حٿزـڀِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ ٫ٜخځ رن ٷيحڃ - 

 =كيػنِ ڃخٿٺ رن نڄَْ حٿوِح٫ِ ٫ن أرْو ٷخٽ
ِ حٿٜٚس ٷي ًٟ٪ ًٍح٫و حٿْڄنَ ٫ڀَ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٷخ٫ي ٳ-

 ٳوٌه حٿْڄنَ ٍحٳ٬خ ربٛز٬و حٿٔزخرش ٷي كنخىخ ْٗجخ ًىٌ ّي٫ٌ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ٜخځ رن ٷيحڃش ٫ن ڃخٿٺ رن نڄَْ حٿوِح٫ِ  - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ=
حٿٜٚس َّْ٘  ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًح٬ٟخ ّيه حٿْڄنَ ٫ڀَ ٳوٌه حٿْڄنَ ٳِ-

 ربٛز٬و.
 كيّغ ؿ٬يس ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ= - 
ٓڄ٬ض أرخ حَٓحثْپ ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿ٬يس ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍأٍ ٍؿٚ -

ٻخڅ ىٌح ٳِ ٯَْ ىٌح  ٓڄْنخ ٳـ٬پ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃت اٿَ ر٤نو رْيه ًّٸٌٽ ٿٌ
ٿټخڅ هَْح ٿٺ ٷخٽ ًأطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَؿپ ٳٸخٿٌح ىٌح أٍحى أڅ ّٸظڀٺ ٳٸخٽ ٿو 

 ّٔڀ٤ٺ حهلل ٫ڀِ.  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ط٩َ ٿڂ ط٩َ ًٿٌ أٍىص ًٿٺ ٿڂحٿنزِ ٛڀَ حهلل
ٷظخىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ أرٌ حَٓحثْپ ٳِ رْض  - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿ٬يس ًىٌ ڃٌٿَ أرِ حَٓحثْپ ٷخٽ=
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍؿپ ّٸٚ ٫ڀْو ٍإّخ ًًٻَ ٓڄنو ٨٫ًڄو ٳٸخٽ ٿو -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ ٻخڅ ىٌح ٳِ ٯَْ ىٌح ٻخڅ هَْ ٿٺ.
 كيّغ ڃلڄي رن ٛٴٌحڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

نخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
 حٿ٬٘زِ ٫ن ڃلڄي رن ٛٴٌحڅ

أنو ٛخى أٍنزْن ٳڀڂ ّـي كيّيس ٌّرليڄخ ريخ ٳٌرليڄخ رڄًَس ٳؤطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ًٓڀڂ ٳؤڃَه رؤٻڀيڄخ.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ىحًى ٬ّنِ حرن أرِ ىني ٫ن ٫خڃَ ٫ن - 
 ڃلڄي رن ٛٴٌحڅ أنو ڃَ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤٍنزْن ڃ٬ڀٸيڄخ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.

 كيّغ أرٌ ًٍف حٿټ٫ِٚ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ ٫ن َّٗٺ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن  - 

 أرِ ًٍف حٿټ٫ِٚ ٷخٽ=
ًٓڀڂ ٛٚس ٳٸَأ ٳْيخ ٌٍٓس حٿًَځ ٳڀزْ ر٠٬يخ ٷخٽ ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

انڄخ ٿزْ ٫ڀْنخ حٿ٤ْ٘خڅ حٿٸَحءس ڃن أؿپ أٷٌحځ ّؤطٌڅ حٿٜٚس رَْٰ ًٌٟء ٳبًح أطْظڂ حٿٜٚس 
 ٳؤكٔنٌح حٿٌٌٟء.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٷخٽ= - 
٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٓڄ٬ض ٗزْزخ أرخ ًٍف ّليع -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٛڀَ حٿٜزق ٳٸَأ ٳْيخ حٿًَځ ٳؤًىڂ ٳٌٻَه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ُحثيس  - 

 كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٷخٽ=
أنو ٛڀَ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜزق ٳٸَأ ٓڄ٬ض ٗزْزخ أرخ ًٍف ڃن ًُ حٿټ٩ٚ -

رخٿًَځ ٳظَىى ٳِ آّش ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷخٽ انو ّڀزْ ٫ڀْنخ حٿٸَآڅ أڅ أٷٌحڃخ ڃنټڂ ّٜڀٌڅ ڃ٬نخ ٙ 
 ّلٔنٌڅ حٿٌٌٟء ٳڄن ٗيي حٿٜٚس ڃ٬نخ ٳڀْلٔن حٿٌٌٟء.

 كيّغ ٣خٍٵ رن أْٗڂ حٕٗـ٬ِ رن أرِ ڃخٿٺ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٫ن أرْو أنو  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ=
ٿٸٌځ ڃن ًكي حهلل ط٬خٿَ ًٻٴَ رڄخ ٬ّزي ڃن ىًنو كَځ ڃخٿو ًىڃو ًكٔخرو ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ -

ٓڀڂ ٷخٽ أرِ كيػنخ ٷخٽ أرِ كيػنخ رو ِّّي رٌح٢ٓ ًرٰيحى ٷخٽ ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
ِّّي رن ىًَڅ رزٰيحى أنزؤنخ أرٌ ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٬ٓي رن ٣خٍٵ ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ 

يػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٷخٽ ًٓڀڂ ّٸٌٽ رلٔذ أٛلخرِ حٿٸظپ ٷخٽ ك حهلل ٫ڀْو
ٌٽ ٻْٲ ّخ كيػنِ أرِ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح أطخه حٗنٔخڅ ّٸ

ٌٍٓٽ حهلل أٷٌٽ كْن أٓؤٽ ٍرِ ٷخٽ ٷپ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ًحٍكڄنِ ًحىينِ ًحٍُٷنِ ًٷزٞ 
طٺ ٷخٽ ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ٿڀٸٌځ ڃن أٛخر٬و حٍٕر٪ اٙ حٗريخځ ٳبڅ ىئٙء ّـڄ٬ن ٿٺ ىنْخٹ ًآهَ

 ًكي حهلل ًٻٴَ رڄخ ٬ّزي ڃن ىًنو كَځ ڃخٿو ًىڃو ًكٔخرو ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ ڃخٿٺ ٷخٽ= كيػنخ ٫زي حهلل - 
ٷڀض ٕرِ ّخ أرض انٺ ٷي ٛڀْض هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرِ رټَ ٫ًڄَ -

 ٫ًؼڄخڅ ٫ًڀِ ىينخ رخٿټٌٳش ٷَّزخ ڃن هڄْ ٓنْن أٻخنٌح ّٸنظٌڅ ٷخٽ أرِ رنِ ڃليع.
نخ هڀٲ ٬ّنِ حرن هڀْٴش ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػ - 

 ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٫ن أرْو ٷخٽ=
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٍآنِ ٳِ حٿڄنخځ ٳٸي ٍآنِ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي ٬ّنِ حرن ُّخى كيػنخ أرٌ ڃخٿٺ  - 

 حٕٗـ٬ِ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٣خٍٵ رن أْٗڂ ٷخٽ=
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 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّڀڂ ڃن أٓڀڂ ّٸٌٽ حٿيڂ حٯٴَ ٿِ ًحٍكڄنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل-
 ًحٍُٷنِ ًىٌ ّٸٌٽ ىئٙء ّـڄ٬ن ٿٺ هَْ حٿينْخ حٓهَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رټَ رن ٫َْٔ أرٌ رَ٘ حٿزَُٜ حٿَحٓزِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ  - 
 ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ أرٌ ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ًٓخٿظو ٳٸخٽ=

 څ ه٠خرنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل حٿٌٍّ ًحٿ٫ِٴَحڅ.ٻخ-
 كيّغ ٫زي حهلل حٿْ٘ټَُ ٫ن ٍؿپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٫ڄًَ رن كٔخڅ ٬ّنِ حٿڄٔڀَ ٷخٽ كيػنخ  - 
 حٿڄَْٰس رن ٫زي حهلل حٿْ٘ټَُ ٫ن أرْو ٷخٽ=

أٛلخد حٿظڄَ ٌّڃجٌ ًؿيٍه ڃن ٓيڀش  ىهڀض ڃٔـي حٿټٌٳش أًٽ ڃخ رنِ ڃٔـيىخ ًىٌ ٳِ-
ٳبًح ٍؿپ ّليع حٿنخّ ٷخٽ رڀٰنِ كـش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كـش حٿٌىح٩ 

ٳخٓظظز٬ض ٍحكڀش ڃن ارڀِ ػڂ هَؿض كظَ ؿڀٔض ٿو ٳِ ٣َّٶ ٫َٳش أً ًٷٴض ٿو ٳِ ٣َّٶ 
ڃخڃو ٫َٳش ٷخٽ ٳبًح ٍٻذ ٫َٳض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْيڂ رخٿٜٴش ٳٸخٽ ٍؿپ أ

هپ ٿِ ٫ن ٣َّٶ حٿَٻخد ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًّلو ٳؤٍد ڃخٿو ٳينٌص ڃنو 
٫ڄپ ّيهڀنِ حٿـنش ًّنـْنِ ڃن  كظَ حهظڀٴض ٍأّ حٿنخٷظْن ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٿنِ ٫ڀَ

حٿنخٍ ٷخٽ رن رن ٿجن ٻنض ٷَٜص ٳِ حٿو٤زش ٿٸي أرڀٰض ٳِ حٿڄٔؤٿش أٳٸو اًح ط٬زي حهلل ٫ِ 
رو ْٗجخ ًطٸْڂ حٿٜٚس ًطئىُ حٿِٻخس ًطلؾ حٿزْض ًطٌٜځ ٍڃ٠خڅ هپ ٣َّٶ  ًؿپ ٙ طَ٘ٹ

 حٿَٻخد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٌّنْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ىٌح حٿليّغ ڃن حٿڄَْٰس رن  - 

 ٫زي حهلل ٫ن أرْو نلٌه.
َْٰس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿڄ - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ=
حنظيْض اٿَ ٍؿپ ّليع ٷٌڃخ ٳـڀٔض ٳٸخٽ ًٛٲ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ًأنخ رڄنَ ٯخىّخ اٿَ -

٫َٳخص ٳٌٻَ حٿليّغ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل هزَنِ ر٬ڄپ ّٸَرنِ ڃن حٿـنش ًّزخ٫ينِ ڃن حٿنخٍ 
ٷخٽ طٸْڂ حٿٜٚس ًطئطِ حٿِٻخس ًطلؾ حٿزْض ًطٜنڂ ٍڃ٠خڅ ًطلذ ٿڀنخّ ڃخ طلذ أڅ ّئطَ 

 .أڅ ّئطَ اٿْٺ هپ ٫ن ًؿٌه حٿَٻخدًطټَه ٿيڂ ڃخ طټَه اٿْٺ 
 كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن ڃَس حٿ٤ْذ ٷخٽ  - 
 كيػنِ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯَٳظِ ىٌه كٔزظو ٷخٽ=

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿنلَ ٫ڀَ نخٷش ٿو كڄَحء ڃو٠َڃش ٳٸخٽ ىٌح ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل-
 ٌّځ حٿنلَ ًىٌح ٌّځ حٿلؾ حٕٻزَ.

 كيّغ ڃخٿٺ رن ن٠ڀش أرِ حٕكٌٙ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ  - 

 حٕكٌٙ حٿـ٘ڄِ ٫ن أرْو ٷخٽ=
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ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀِ أ٣ڄخٍ ٳٸخٽ ىپ ٿٺ ڃخٽ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ ڃن أُ  ٍآنِ-
َِ ن٬ڂ حهلل ًٻَحڃظو  حٿڄخٽ ٷڀض ڃن ٻپ حٿڄخٽ ٷي آطخنِ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن حٿ٘خء ًحٗرپ ٷخٽ ٳڀظ

 ٫ڀْٺ ٳٌٻَ نلٌ كيّغ ٬ٗزش.
 لٶ ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آ - 
ٓڄ٬ض أرخ حٕكٌٙ ّليع ٫ن أرْو ٷخٽ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ٷ٘ٲ -

حٿيْجش ٳٸخٽ ىپ ٿٺ ڃخٽ ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ ڃن أُ حٿڄخٽ ٷخٽ ٷڀض ڃن ٻپ حٿڄخٽ ڃن حٗرپ 
ًحٿَٷْٶ ًحٿوْپ ًحٿٰنڂ ٳٸخٽ اًح آطخٹ حهلل ڃخٙ ٳڀَْ ٫ڀْٺ ػڂ ٷخٽ ىپ طنظؾ حرپ ٷٌڃٺ ٛلخكخ 

ٿَ ڃٌَٓ ٳظٸ٤٪ آًحنيخ ٳظٸٌٽ ىٌه رلَ ًط٘ٸيخ أً ط٘ٶ ؿڀٌىىخ ًطٸٌٽ ىٌه ٳظ٬ڄي ا آًحنيخ
حهلل ٫ِ ًؿپ ٿٺ ًٓخ٫ي حهلل أٗي  َٛځ ًطلَڃيخ ٫ڀْٺ ٫ًڀَ أىڀٺ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳبڅ ڃخ آطخٹ

ًڃٌَٓ حهلل أكي ًٍرڄخ ٷخٽ ٓخ٫ي حهلل أٗي ڃن ٓخ٫يٹ ًڃٌَٓ حهلل أكي ڃن ڃٌٓخٹ ٷخٽ ٳٸڀض 
ؿٚ نِٿض رو ٳڀڂ ّټَڃنِ ًٿڂ ّٸَنِ ػڂ نِٽ رِ أؿِّو رڄخ ٛن٪ أځ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض ٍ

 أٷَّو ٷخٽ أٷَه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ أرِ ًحَٓحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ  - 

 حٕكٌٙ ٫ن أرْو ٷخٽ=
حهلل  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ ٿٺ ڃن ڃخٽ ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ڃن ٻپ حٿڄخٽ ٷي آطخنِ-

 ٫ِ ًؿپ ڃن حٗرپ ًڃن حٿوْپ ًحٿَٷْٶ ٷخٽ ٳبًح آطخٹ حهلل ٫ِ ًؿپ هَْ ٳڀَْ ٫ڀْٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٿظْڄِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ  - 

 حٿ٫َِحء ٫ن أرِ حٕكٌٙ ٫ن أرْو ڃخٿٺ رن ن٠ڀش ٷخٽ=
ػش ٳْي حهلل حٿ٬ڀْخ ًّي حٿڄ٤٬ِ حٿظِ طڀْيخ ًّي ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حّٕيُ ػٚ-

 حٿٔخثپ حٿٔٴڀَ ٳخ٢٫ حٿٴ٠پ ًٙ ط٬ـِ نٴٔٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أرٌ آلٶ أنزؤنخ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ  - 

 حٕكٌٙ ّليع ٫ن أرْو ٷخٽ=
ڃخٽ ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ ٳڄخ أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنزؤنخ ٷْ٘ٶ حٿيْجش ٳٸخٽ ىپ ٿٺ -

ڃخٿٺ ٳٸخٽ ڃن ٻپ حٿڄخٽ ڃن حٿوْپ ًحٗرپ ًحٿَٷْٶ ًحٿٰنڂ ٷخٽ ٳبًح آطخٹ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃخٽ 
ٳڀَْ ٫ڀْٺ ٳٸخٽ ىپ طنظؾ ارپ ٷٌڃٺ ٛلخكخ آًحنيخ ٳظ٬ڄي اٿَ حٿڄٌَٓ ٳظٸ٬٤يخ أً طٸ٬٤يخ 

ض ن٬ڂ ًطٸٌٽ ىٌه رلَ ًط٘ٶ ؿڀٌىىخ ًطٸٌٽ ىٌه َٛځ ٳظلَڃيخ ٫ڀْٺ ٫ًڀَ أىڀٺ ٷخٽ ٷڀ
ٷخٽ ٻپ ڃخ آطخٹ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿٺ كپ ًٓخ٫ي حهلل أٗي ًڃٌَٓ حهلل أكي ًٍرڄخ ٷخٿيخ ٍرڄخ ٿڂ 

ن ٓخ٫يٹ ًڃٌَٓ حهلل أكي ڃن ڃٌٓخٹ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ ّٸڀيخ ًٍرڄخ ٷخٽ ٓخ٫ي حهلل أٗي ڃ
 حهلل ٍؿپ نِٿض رو ٳڀڂ ّٸَنِ ًٿڂ ّټَڃنِ ػڂ نِٽ رِ أٷَّو أً أؿِّو رڄخ ٛن٪ ٷخٽ رپ حٷَه.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ رن أٓي ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿڄڀٺ ك - 
رن ٫ڄَْ ٫ن أرِ حٕكٌٙ أڅ أرخه أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ أ٬ٗغ ِٓء حٿيْجش 

 ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=
بڅ حهلل ٫ِ ًؿپ اًح أن٬ڂ ٫ڀَ ٫زي أڃخ ٿٺ ڃخٽ ٷخٽ ڃن ٻپ حٿڄخٽ ٷي آطخنِ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٳ-

 ن٬ڄش أكذ أڅ طٍَ ٫ڀْو.



  

 

 

Page 664 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

 كيّغ ٍؿپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 =يػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ هخٿي ٬ّنِ حٓڄ٬ْپ ٫ن أرْو ٷخٽكيػنخ ٫زي حهلل ك - 
ىهڀض ٫ڀَ ٍؿپ ًىٌ ّظڄـ٪ ٿزنخ رظڄَ ٳٸخٽ حىڅ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ح٣ْٕزْن. ٓڄخىڄخ
 كيّغ ٍؿپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٤٫خء رن  - 
 حٿٔخثذ ٫ن ُحًحڅ أرِ ٫ڄًَ ٷخٽ=

كيػنِ ڃن ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٿٸن ٫ني حٿڄٌص ٙ اٿو اٙ حهلل ىهپ -
 حٿـنش.

 ِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نوكيّغ ٍؿپ ٍ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٤٫خء ٬ّنِ حرن حٿٔخثذ ٫ن  - 

 ٍؿپ ڃن رټَ رن ًحثپ ٫ن هخٿو ٷخٽ=
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أ٫َ٘ ٷٌڃِ ٷخٽ انڄخ حٿ٬ٌٍ٘ ٫ڀَ حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ ًٿْْ ٫ڀَ أىپ -

 حٗٓٚځ ٫ٌٍ٘.
ػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٤٫خء ٫ن كَد رن ٫زْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كي - 

 حهلل حٿؼٸٴِ ٫ن هخٿو ٷخٽ=
أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ٿو أْٗخء ٳٔؤٿو ٳٸخٽ ح٫َ٘ىخ ٳٸخٽ انڄخ حٿ٬ٌٍ٘ ٫ڀَ -

 حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ ًٿْْ ٫ڀَ أىپ حٗٓٚځ ٫ٌٍ٘.
٫ن كَد رن ىٚٽ حٿؼٸٴِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ - 

 ٫ن أرِ أڃْش ٍؿپ ڃن رنِ طٰڀذ أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=
 ٿْْ ٫ڀَ حٿڄٔڀڄْن ٫ٌٍ٘ انڄخ حٿ٬ٌٍ٘ ٫ڀَ حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ.-

 كيّغ ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
٫ڄٖ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٫ن حٕ - 

 ٛخٿق ٫ن ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿَؿپ ٻْٲ طٸٌٽ ٳِ حٿٜٚس ٷخٽ أط٘يي ػڂ أٷٌٽ حٿڀيڂ انِ -

أٓؤٿٺ حٿـنش ًأ٫ًٌ رٺ ڃن حٿنخٍ أڃخ انِ ٙ أكٔن ىنينظٺ ًٙ ىنينش ڃ٬خً ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٌٿيخ نينيڅ.

 غ ٍؿپ ڃن أٛلخد ريٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂكيّ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃَْٔس ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٻَىًٓخ ٷخٽ=
أهزَنِ ٍؿپ ڃن أٛلخد ريٍ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٕڅ أٷ٬ي ٳِ ڃؼپ -

 ر٪ ٍٷخد.ىٌح حٿڄـڀْ أكذ اٿِ ڃن أڅ أ٫ظٶ أٍ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃَْٔس ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 ٻَىًّ رن ٷْْ ًٻخڅ ٷخٙ حٿ٬خڃش رخٿټٌٳش ٷخٽ=
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أهزَنِ ٍؿپ ڃن أٛلخد ريٍ أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٕڅ أٷ٬ي ٳِ ڃؼپ -
٬زش ٳٸڀض أُ ڃـڀْ ط٬نِ ٷخٽ ٻخڅ ىٌح حٿڄـڀْ أكذ اٿِ ڃن أڅ أ٫ظٶ أٍر٪ ٍٷخد ٷخٽ ٗ

 ٷخٛخ.
 كيّغ ڃ٬ٸپ رن ٓنخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿـٌحد كيػنخ ٫ڄخٍ رن ٍُّٶ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ  - 
 ٷخٽ كيػنِ نٴَ ڃن أىپ حٿزَٜس ڃنيڂ حٿلٔن ٫ن ڃ٬ٸپ رن ٓنخڅ حٕٗـ٬ِ أنو ٷخٽ=

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ أكظـڂ ٳِ ػڄخڅ ٫َ٘س ٿْڀش هڀض ڃن ٗيَ ڃَ ٫ڀِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-
 ٍڃ٠خڅ ٳٸخٽ أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.

 كيّغ ٫ڄًَ رن ٓڀڄش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٷخٽ هخٿي حٿلٌحء أهزَنِ ٫ن أرِ ٷٚرش  - 

 ٫ن ٫ڄًَ رن ٓڀڄش ٷخٽ=
خڅ ڃن ٷزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنٔظٸَثيڂ ٳْليػٌنخ أڅ ٌٍٓٽ ٻخڅ طؤطْنخ حٿَٻز-

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿْئڃټڂ أٻؼَٻڂ ٷَآنخ.
 كيّغ ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن ٓڄِ ٫ن أرِ  - 
 َع رن ى٘خځ ٫ن ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂرټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿل

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ حٿنخّ رخٿٴ٫َ٤خځ حٿٴظق ًٷخٽ طٸًٌح ٿ٬يًٻڂ ًٛخځ -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أرٌ رټَ ٷخٽ حٿٌُ كيػنِ ٿٸي ٍأّض رخٿ٬َؽ ّٜذ ٫ڀَ 

حهلل اڅ ٣خثٴش ڃن حٿنخّ ٷي ٛخڃٌح كْن  ٍأٓو حٿڄخء ڃن حٿ٤٬ٖ أً ڃن حٿلَ ػڂ ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ
 ٛڄض ٳڀڄخ ٻخڅ رخٿټيّي ى٫خ رٸيف ٳَ٘د ٳؤٳ٤َ حٿنخّ.

 كيّغ ٍؿپ ٿڂ ّٔڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ أكڄي ڃلڄي رن ٫زي حهلل ٫ن حٿِرَُْ كيػنخ ٬ٓي  - 

طَ ٬ّنِ حرن أًّ حٿ٬زِٔ ٫ن رٚٽ حٿ٬زِٔ ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڄَحڅ رن كٜن حٿ٠زِ أنو أ
حٿزَٜس ًريخ ٫زي حهلل رن ٫زخّ أڃَْح ٳبًح ىٌ رَؿپ ٷخثڂ ٳِ ٧پ حٿٸَٜ ّٸٌٽ ٛيٵ حهلل 

ًٌٍٓٿو ٛيٵ حهلل ًٌٍٓٿو ٙ ِّّي ٫ڀَ ًٿٺ ٳينٌص ڃنو ْٗجخ ٳٸڀض ٿو ٿٸي أٻؼَ ڃن ٷٌٿٺ 
ٛيٵ حهلل ًٌٍٓٿو ٳٸخٽ أڃخ ًحهلل ٿجن ٗجض ٕهزَطٺ ٳٸظپ أؿپ ٳٸخٽ حؿڀْ اًح ٳٸخٽ انِ أطْض 

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ رخٿڄيّنش ٳِ ُڃخڅ ٻٌح ًٻٌح ًٷي ٻخڅ ْٗوخڅ ٿڀلِ ٷي ٌٍٓٽ حهلل ٛ
ٿيڄخ ٳڀلٶ رو ٳٸخٙ انٺ ٷخىځ حٿڄيّنش ًانخ حرنخ ٿنخ ٷي ٿلٶ ريٌح حٿَؿپ ٳؤطو ٳخ٣ڀزو حن٤ڀٶ حرن 

ڃنو ٳبڅ أرَ اٙ حٗٷظيحء ٳخٳظيه ٳؤطْض حٿڄيّنٌ ٳيهڀض ٫ڀَ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض 
حهلل اڅ ْٗوْن ٿڀلِ أڃَحنِ أڅ أ٣ڀذ حرنخ ٿيڄخ ٫نيٹ ٳٸخٽ ط٬َٳو ٳٸخٽ أ٫َٱ نٔزو ّخ نزِ 
ٿٰٚځ ٳـخء ٳٸخٽ ىٌ ًح ٳخثض رو أرٌّو ٳٸظپ حٿٴيحء ّخ نزِ حهلل ٷخٽ انو ٙ ّٜڀق ٿنخ آٽ ٳي٫خ ح

ڃلڄي أڅ نؤٻپ ػڄن أكي ڃن ًٿي حٓڄ٬ْپ ػڂ َٟد ٫ڀَ ٻظٴِ ػڂ ٷخٽ ٙ أهَ٘ ٫ڀَ ٷَّٖ 
خ ٿيڂ ّخ نزِ حهلل ٷخٽ اڅ ٣خٽ رٺ حٿ٬ڄَ ٍأّظيڂ ىينخ كظَ طٍَ حٿنخّ رْنيڄخ اٙ أنٴٔيخ ٷڀض ًڃ

ن كٌْٟن ڃَس اٿَ ىٌح ًڃَس اٿَ ىٌح ٳؤنخ أٍٍ نخٓخ ّٔظؤًنٌڅ ٫ڀَ حرن ٫زخّ ٻخٿٰنڂ رْ
 ٍأّظيڂ حٿ٬خځ ّٔظؤًنٌڅ ٫ڀَ ڃ٬خًّش ٳٌٻَص ڃخ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.



  

 

 

Page 666 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

 حهلل ط٬خٿَ ٫نو كيّغ أرِ ٫ڄًَ رن كٴٚ رن حٿڄَْٰس ٍِٟ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ڃزخٍٹ ٷخٽ أنزؤنخ  - 

٬ْٓي رن ِّّي ًىٌ أرٌ ٗـخ٩ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿلَع رن ِّّي حٿل٠َڃِ ّليع ٫ن ٫ڀِ رن 
 ٍرخف ٫ن رخَٗس رن ٓڄِ حٿِْنِ ٷخٽ=

ٌّځ حٿـخرْش ًىٌ ّو٤ذ حٿنخّ اڅ ٓڄ٬ض ٫ڄَ حرن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ّٸٌٽ ٳِ -
حهلل ٫ِ ًؿپ ؿ٬ڀنِ هخُنخ ٿيٌح حٿڄخٽ ًٷخٓڄو ٿو ػڂ ٷخٽ رپ حهلل ّٸٔڄو ًأنخ رخىة رؤىپ حٿنزِ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ أَٗٳيڂ ٳٴَٝ ًُٕحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َ٘س آٙٱ اٙ 

ًٓڀڂ ٻخڅ ٬ّيٽ رْننخ  ش ًڃْڄٌنش ٳٸخٿض ٫خث٘ش اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْوؿٌَّّش ًٛٴْ
ٳبنخ أهَؿنخ ڃن ىّخٍنخ ٧ڀڄخ  ٳ٬يٽ رْنين ٫ڄَ ػڂ ٷخٽ انِ رخىة رؤٛلخرِ حٿڄيخؿَّن حًٕٿْن

٫ًيًحنخ ػڂ أَٗٳيڂ ٳٴَٝ ٕٛلخد ريٍ ڃنيڂ هڄٔش آٙٱ ًٿڄن ٻخڅ ٗيي ريٍح ڃن 
حٕنٜخٍ أٍر٬ش آٙٱ ًٿڄن ٗيي أكي ػٚػش آٙٱ ٷخٽ ًڃن أ٩َٓ ٳِ حٿيـَس أ٩َٓ رو 

ًڃن أر٤ؤ ٳِ حٿيـَس أر٤ؤ رو حٿ٤٬خء ٳٚ ّڀٌڃن ٍؿپ اٙ ڃنخم ٍحكڀظو ًانِ أ٫ظٌٍ حٿ٤٬خء 
ٿْټڂ ڃن هخٿي رن حٿٌٿْي انِ أڃَطو أڅ ّلزْ ىٌح حٿڄخٽ ٫ڀَ ٬ٟٴش حٿڄيخؿَّن ٳؤ٤٫خه ًح ا

حٿزؤّ ًًح حٿَ٘ٱ ًًح حٿڀٔخنش ٳن٫ِظو ڃنو ًأڃَص أرخ ٫زْيس رن حٿـَحف ٳٸخٽ أرٌ ٫ڄًَ رن 
 ڃخ ح٫ٌٍص ّخ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٿٸي ن٫ِض ٫خڃٚ حٓظ٬ڄڀو ٌٍٓٽ حهلل كٴٚ رن حٿڄَْٰس ًحهلل

ٓڀڂ ًٯڄيص ْٓٴخ ٓڀو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ًٟض ٿٌحء نٜزو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿٸي ٷ٬٤ض حٿَكڂ ًكٔيص حرن حٿ٬ڄَ ٳٸخٽ ٫ڄَ رن 

 رن ٫ڄٺ.حٿو٤خد انٺ ٷَّذ حٿٸَحرش كيّغ حٿٔن ڃ٬ٜذ ڃن ح
 كيّغ أرِ حٿن٬ڄخڅ حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ أرٌ حٿن٬ڄخڅ ٫زي حٿَكڄن رن  - 
 حٿن٬ڄخڅ حٕنٜخٍُ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ًٻخڅ ٷي أىٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ػڄي حٿڄًَف ٳبنو ّـڀٌح حٿزَٜ ًّنزض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٻظلڀٌح رخٗ-
 حٿ٬َ٘

 كيّغ ٓڀڄش رن حٿڄلزٶ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كَد رن ٗيحى كيػنخ ّلَْ ٬ّنِ حرن  - 

أرِ ٻؼَْ ٷخٽ كيػنِ نلخُ رن ؿيُ حٿلنٴِ ٫ن ٓنخڅ رن ٓڀڄش أڅ أرخه كيػو أڅ ٌٍٓٽ حهلل 
 ًٓڀڂٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 أڃَ رخٿٸيًٍ ٳؤٻٴجض ٌّځ هْزَ ًٻخڅ ٳْيخ ٿلٌځ كڄَ حٿنخّ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ى٘خځ ًىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ؿٌڅ رن ٷظخىس ٫ن ٓڀڄش رن حٿڄلزٶ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 خٽ ًٻخس حٕىّڂ ىرخٯو.ڃَ رزْض رٴنخثو ٷَرش ڃ٬ڀٸش ٳخٓظٔٸَ ٳٸْپ انيخ ڃْظش ٷ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄًَ رن حٿيْؼڂ أرٌ ٷ٤ن ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 حٿلٔن ٫ن ؿٌڅ رن ٷظخىس ٫ن ٓڀڄش رن حٿڄلزٶ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ىرخٯيخ ٣يٌٍىخ أً ًٻخطيخ.-
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٠پ رن ىٿيڂ ٫ن حٿلٔن رن ٷزْٜش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ حٿٴ - 
 كَّغ ٫ن ٓڀڄش رن حٿڄلزٶ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل هًٌح ٫نِ هًٌح ٫نِ ٷي ؿ٬پ حهلل ٿين ٓزْٚ حٿزټَ رخٿزټَ ؿڀي ڃخثش ًنٴِ -
 ٓنش ًحٿؼْذ رخٿؼْذ ؿڀي ڃخثش ًحٿَؿڂ.

ٿڄلزٶ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن رن ٓڀڄش رن ح - 
 ٷخٽ=

ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿَؿپ ٌّحٷ٪ ؿخٍّش حڃَأطو ٷخٽ اڅ أٻَىيخ ٳيِ -
 ؿَس ًٿيخ ٫ڀْو ڃؼڀيخ ًاڅ ٣خ٫ًظو ٳيِ أڃظو ًٿيخ ٫ڀْو ڃؼڀيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن كزْذ رن ٫زي حهلل  - 
 ػنِ كزْذ ٫ن ٫زي حهلل ٬ّنِ أرخه ٷخٽ=حُٕىُ ػڂ حٿنڄَُْ ٷخٽ كي

ٓڄ٬ض ٓنخڅ رن ٓڀڄش رن حٿڄلزٶ حٿيٌٿِ ّليع ٫ن أرْو ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ًٓڀڂ ڃن ٻخنض ٿو كڄٌٿش طؤًُ اٿَ ْٗ٪ ٳڀْٜڂ ٍڃ٠خڅ كْغ أىٍٻو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ ٷخٽ كيػنخ كَد رن ٗيحى ٫ن ّلَْ - 
رن أرِ ٻؼَْ ٫ن حٿنلخُ حٿلنٴِ أڅ ٓنخڅ رن ٓڀڄش أهزَه ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ
 أڃَ رڀلٌځ كڄَ حٿنخّ ٌّځ هْزَ ًىِ ٳِ حٿٸيًٍ ٳؤٻٴجض.-

 كيّغ ٷزْٜش رن ڃوخٍٵ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حٿظْڄِ ٫ - 

٫ؼڄخڅ ٬ّنِ حٿنييُ ٫ن ٷزْٜش رن ڃوخٍٵ ٷخٽ ٿڄخ نِٿض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ًأنٌٍ ٫َْ٘طٺ حٕٷَرْن حن٤ڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٍٟڄش ڃن ؿزپ 

خٽ ّخ آٽ ٫زي ڃنخٳخه انِ نٌَّ أڅ ڃؼڀِ ًڃؼڀټڂ ٻڄؼپ ٍؿپ ٍأٍ ٳ٬ٚ أ٫ٚىخ ػڂ نخىٍ أً ٷ
ُ ٳِ ىٌح َرئ أىڀو ّنخىُ أً ٷخٽ ّيظٲ ّخ ٛزخكخه ٷخٽ أرِ ٷخٽ حرن أرِ ٫يحٿ٬يً ٳخن٤ڀٶ ّ

حٿليّغ ٫ن ٷزْٜش رن ڃوخٍٵ أً ًىذ رن ٫ڄًَ ًىٌ ه٤ؤ انڄخ ىٌ ُىَْ رن ٫ڄًَ ٳڀڄخ 
 أه٤ؤ طَٻض ًىذ رن ٫ڄًَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنِ ٫ٌٱ ٷخٽ كيػنِ كْخڅ ٷخٽ  - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ن ٷزْٜش ٫ن أرْو ٷزْٜش رن ڃوخٍٵ أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهللكيػنِ ٷ٤ن ر

 =ّٸٌٽ
 حٿ٬ْخٳش ًحٿ٤َْس ًحٿ٤َٵ ڃن حٿـزض ٷخٽ حٿ٬ْخٳش ڃن حٿِؿَ ًحٿ٤َٵ ڃن حٿو٢.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش رن ىًَڅ رن ٍرخد ٫ن ٻنخنش رن ن٬ْڂ  - 

 ٫ن ٷزْٜش رن حٿڄوخٍٵ حٿيٚٿِ
رلڄخٿش ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٓؤٿو ٳْيخ ٳٸخٽ نئىّيخ ٫نٺ ًنوَؿيخ  طلڄڀض-

ڃن ن٬ڂ حٿٜيٷش ًٷخٽ ڃَس ًنوَؿيخ اًح ؿخءطنخ حٿٜيٷش أً اًح ؿخء ن٬ڂ حٿٜيٷش ًٷخٽ ّخ 
ٳزْٜش اڅ حٿڄٔؤٿش ٙ طٜڀق ًٷخٽ ڃَس كَڃض اٙ ٳِ ػٚع ٍؿپ طلڄپ رلڄخٿش كڀض ٿو 

ٺ ًٍؿپ أٛخرظو كخؿش ًٳخٷش كظَ ّ٘يي ٿو ػٚػش ڃن ًًُ حٿلـخ حٿڄٔؤٿو كظَ ّئىّيخ ػڂ ّڄٔ
ڃن ٷٌڃو ًٷخٽ ڃَس ٍؿپ أٛخرظو ٳخٷش أً كخؿش كظَ ّ٘يي ٿو أً ّټڀڂ ػٚػش ڃن ًًُ حٿلـخ 
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ڃن ٷٌڃو انو ٷي أٛخرظو كخؿش أً ٳخٷش اٙ ٷي كڀض ٿو حٿڄٔؤٿش ٳْٔؤٽ كظَ ّْٜذ ٷٌحڃخ ڃن 
و ؿخثلش حؿظخكض ڃخٿو كڀض ٿو حٿڄٔؤٿش ٫ْٖ أًٓيحىح ڃن ٫ْٖ ػڂ ّڄٔٺ ػڂ ٍؿپ أٛخرظ

ن ٫ْٖ أً ٓيحىح ڃن ٫ْٖ ًڃخ ٻخڅ ٌٍٓ ًٿٺ ڃن حٿڄٔؤٿش ٳْٔؤٽ كظَ ّْٜذ ٷٌحڃخ ڃ
 ٓلض.

 كيّغ ٻَُ رن ٫ڀٸڄش حٿوِح٫ِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس رن ٻَُ رن ٫ڀٸڄش  - 

 حٿوِح٫ِ ٷخٽ=
ٌٓٽ حهلل ىپ ٿ٘ٓٚځ ڃن ڃنظيَ ٷخٽ أّڄخ أىپ رْض ًٷخٽ ٳِ ڃٌٟ٪ آهَ ٷخٽ ٷخٽ ٍؿپ ّخ ٍ-

ن٬ڂ أّڄخ أىپ رْض ڃن حٿ٬َد أً حٿ٬ـڂ أٍحى حهلل ريڂ هَْح أىهپ ٫ڀْيڂ حٗٓٚځ ٷخٽ ػڂ ڃو ٷخٽ 
 ػڂ طٸ٪ حٿٴظن ٻؤنيخ حٿ٨ڀپ ٷخٽ ٻٚ ًحهلل اڅ ٗخء حهلل ٷخٽ رڀَ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ػڂ ط٬ٌىًڅ ٳْيخ

ٷخٽ  َد ر٠٬ټڂ ٍٷخد ر٬ٞ ًٷَأ ٫ڀَ ٓٴْخڅ ٷخٽ حٿِىَُ أٓخًى ٛزخأٓخًى ٛزخ ٠ّ
 ٓٴْخڅ حٿلْش حٿٌٔىحء طنٜذ أُ طَطٴ٪.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس رن  - 
 حٿِرَْ ٫ن ٻَُ رن ٫ڀٸڄش حٿوِح٫ِ ٷخٽ=

ٷخٽ ن٬ڂ أّڄخ أىپ رْض ڃن حٿ٬َد أً ٷخٽ أ٫َحرِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ ٿ٘ٓٚځ ڃن ڃنظيَ -
حٿ٬ـڂ أٍحى حهلل ٫ِ ًؿپ ريڂ هَْح أىهپ ٫ڀْيڂ حٗٓٚځ ٷخٽ ػڂ ڃخًح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ػڂ طٸ٪ 
ٳظن ٻؤنيخ حٿ٨ڀپ ٳٸخٽ ح٫َٕحرِ ٻٚ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڀَ ًحٿٌُ 

 .ٞرْيه ٿظ٬ٌىڅ ٳْيخ أٓخًى ٛزخ ٠َّد ر٠٬ټڂ ٍٷخد ر٬نٴِٔ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن  - 

 ٷْْ ٷخٽ كيػنخ ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٻَُ حٿوِح٫ِ ٷخٽ=
أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫َحرِ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ ٿيٌح حٕڃَ ڃن ڃنظيَ ٷخٽ ن٬ڂ -

٫َد أىهڀو ٫ڀْيڂ ػڂ طٸ٪ ٳظن ٻخٿ٨ڀپ ٬ٌّىًڅ ٳْيخ أٓخًى ٳڄن أٍحى حهلل رو هَْح ڃن أ٫ـڂ أً 
ٛزخ ٠َّد ر٠٬ټڂ ٍٷخد ر٬ٞ ًأٳ٠پ حٿنخّ ٌّڃجٌ ڃئڃن ڃ٬ظِٽ ٳِ ٬ٗذ ڃن حٿ٬٘خد 

ًط٬خٿَ ًّي٩ حٿنخّ ڃن َٗه ٷخٽ أرِ ًكيػنِ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ حٿٸَٷٔخنِ ّظٸِ ٍرو طزخٍٹ 
 .ڃؼپ كيّغ حرن حٿڄَْٰس اٙ أنو ٷخٽ ٻَُ كزْٖ حٿوِح٫ِ

 ٫خڃَ حٿڄِنِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂكيّغ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ىٚٽ رن ٫خڃَ حٿڄِنِ ٫ن أرْو  - 

 ٷخٽ=
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ حٿنخّ رڄنَ ٫ڀَ رٰڀش ٫ًڀِ رَى أكڄَ ٷخٽ -

ڀض ّيُ رْن ٷيڃو ًَٗحٻو ٷخٽ ًٍؿپ ڃن أىپ ريٍ رْن ّيّو ٬ّزَ ٫نو ٷخٽ ٳـجض كظَ أىه
 ٳـ٬ڀض أ٫ـذ ڃن رَىىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ْٗق ڃن رنِ ٳِحٍس ٫ن ىٚٽ  - 
 رن ٫خڃَ حٿڄِنِ ٫ن أرْو ٷخٽ=

 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ حٿنخّ ٫ڀَ رٰڀش ٗيزخء ٫ًڀِ ٬ّزَ ٫نو.-
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  ط٬خٿَ ٫نوكيّغ أرِ حٿڄ٬ڀَ ٍِٟ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿٌٿْي ى٘خځ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن  - 

 حرن أرِ حٿڄ٬ڀَ ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ ٌّڃخ ٳٸخٽ=
اڅ ٍؿٚ هَْه ٍرو ٫ِ ًؿپ رْن أڅ ٬ّْٖ ٳِ حٿينْخ ڃخ ٗخء أڅ ٬ّْٖ ٳْيخ ّؤٻپ ڃن حٿينْخ -

ء أڅ ّؤٻپ ڃنيخ ًرْن ٿٸخء ٍرو ٫ِ ًؿپ ٳخهظخٍ ٿٸخء ٍرو ٷخٽ ٳزټَ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ڃخ ٗخ
٫نو ٷخٽ ٳٸخٽ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ ط٬ـزٌڅ ڃن ىٌح حٿْ٘ن أڅ ًٻَ 

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ٛخٿلخ هَْه ٍرو طزخٍٹ ًط٬خٿَ رْن حٿينْخ ًرْن ٿٸخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ
هلل ٫نو أ٫ڀڄيڂ رڄخ ٷخٽ ٳخهظخٍ ٿٸخء ٍرو ٫ِ ًؿپ ًٻخڅ أرٌ رټَ ٍِٟ ح ٍرو طزخٍٹ ًط٬خٿَ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو رپ نٴيّٺ رؤڃٌحٿنخ ًأرنخثنخ أً 
رآرخثنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ڃن حٿنخّ أكي أڃَن ٫ڀْنخ ٳِ ٛلزظو ًًحص ّيه ڃن حرن أرِ ٷلخٳش 

ًٿټن ًٌى ًاهخء اّڄخڅ  ٙطوٌص حرن أرِ ٷلخٳش ًٿټن ًٌى ًاهخء اّڄخڅًٿٌ ٻنض ڃظوٌح هڀْٚ 
 ڃَطْن ًاڅ ٛخكزټڂ هڀْپ حهلل ٫ِ ًؿپ.

 كيّغ ٓڀڄش رن ِّّي حٿـ٬ٴِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى رن أرِ ىني ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 

 ٫ڀٸڄش ٫ن ٓڀڄش رن ِّّي حٿـ٬ٴِ ٷخٽ=
ن٤ڀٸض أنزؤنخ ًأهِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أڃنخ ڃڀْټش ح-

ٻخنض طٜپ حٿَكڂ ًطٸَُ حٿ٠ْٲ ًطٴ٬پ ًطٴ٬پ ىڀټض ٳِ حٿـخىڀْش ٳيپ ًٿٺ نخٳ٬يخ ْٗجخ 
ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٷڀنخ ٳبنيخ ٻخنض ًأىص أهظخ ٿنخ ٳِ حٿـخىڀْش ٳيپ ًٿٺ نخٳ٬يخ ْٗجخ ٷخٽ حٿٌحثيس 

 ٳ٬ْٴٌح حهلل ٫نيخ. ٳِ حٿنخٍ اٙ أڅ طيٍٹ حٿٌحثيس حٗٓٚځ ًحٿڄٌإىس
 كيّغ ٫خٛڂ رن ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ كيػنخ رټَ رن ڃ٠َ ٷخٽ كيػنِ  - 
ڃٌَٓ رن ؿزَْ ٫ن أرِ أڃخڃش رن ٓيپ رن كنْٲ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 ڂحهلل ٫ڀْو ًٓڀ
 ٣ڀٶ كٴٜش رنض ٫ڄَ رن حٿو٤خد ػڂ حٍطـ٬يخ.-

 كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ رن حٿ٤زخ٩ ٷخٽ كيػنخ ؿََّ ٬ّنِ حرن  - 

 كخُځ ٫ن ًحٛپ حٕكيد ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن َّٓؾ ٷخٽ=
ّٸٌٽ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٬ض ٍؿٚ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٷخٽ حهلل ط٬خٿَ ّخ حرن آىځ ٷڂ اٿِ أڃٖ اٿْٺ ًحڃٖ اٿِ أىًَٽ اٿْٺ.
 كيّغ ؿَىي حٕٓڀڄِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن أرِ حٿن٠َ  - 
 ؿيه٫ن ٫ٍُش رن ٫زي حٿَكڄن رن ؿَىي ٫ن أرْو ٫ن 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ رو ًىٌ ٻخٗٲ ٫ن ٳوٌه ٳٸخٽ أڃخ ٫ڀڄض أڅ حٿٴوٌ ٫ٌٍس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿن٠َ ٫ن ٫ٍُش رن ڃٔڀڂ رن ؿَىي أڅ  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ؿَىي ٳِ حٿڄٔـي ٫ًڀْو رَىس ٷي حنټ٘ٲ ٳوٌه ٳٸخٽ=
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 حٿٴوٌ ٫ٌٍس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ أرٌ حٿِنخى ًٷخٽ أهزَنِ آٽ ؿَىي ٫ن ؿَىي  - 

 ٷخٽ=
 حٿٴوٌ ٫ٌٍس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ حٿِنخى ٫ن حرن  - 

 ؿَىي ٫ن أرْو ٷخٽ=
ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ رِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ٻخٗٲ ٳوٌُ ٳٸخٽ ح-

 ٯ٤يخ ٳبنيخ ڃن حٿ٬ٌٍس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٬ّنِ حرن ڃلڄي ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ٫زي حهلل رن ؿَىي حٕٓڀڄِ أنو ٓڄ٪ أرخه ؿَىيح ّٸٌٽ=
 ٫ٌٍس.ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳوٌ حٿڄَء حٿڄٔڀڂ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٿن٠َ ٫ن  - 

 ٫ٍُش رن ؿَىي حٕٓڀڄِ ٫ن أرْو ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿٜٴش ٷخٽ=
ؿڀْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَأٍ ٳوٌُ ڃنټ٘ٴش ٳٸخٽ هڄَ ٫ڀْٺ أڃخ ٫ڀڄض أڅ -

 حٿٴوٌ ٫ٌٍس.
كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن أرْو ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

٫ٍُش رن ٫زي حٿَكڄن رن ؿَىي ٫ن ؿَىي ؿيه ًنٴَ ڃن أٓڀڂ ٌٓحه ًًُ ٍٟخ أڅ ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ڃَ ٫ڀَ ؿَىي ًٳوٌ ؿَىي ڃټٌ٘ٳش ٳِ حٿڄٔـي ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ّخ ؿَىي ٯ٢ ٳوٌٹ -
 ٳبڅ ّخ ؿَىي حٿٴوٌ ٫ٌٍس.

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ أرٌ حٿِنخى ٫ن كيػ - 
 ٫ٍُش رن ٫زي حٿَكڄن رن ؿَىي ٫ن ؿيه ؿَىي ٷخٽ=

ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀِ رَىس ًٷي حنټ٘ٴض ٳوٌُ ٷخٽ ٯ٢ ٳبڅ حٿٴوٌ -
 ٫ٌٍس.

 كيّغ حٿڀـٚؽ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

٫ٚػش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٷخٽ كيػنخ هخٿي رن حٿڀـٚؽ أڅ أرخه 
 كيػو ٷخٽ=

رْنڄخ نلن ٳِ حٿٌٔٵ اً ڃَص حڃَأس طلڄپ ٛزْخ ٳؼخٍ حٿنخّ ًػَص ڃ٬يڂ ٳخنظيْض اٿَ -
أرٌ ىٌح ٳٔټظض ٳٸخٽ ڃن أرٌ ىٌح ٳٔټظض ٳٸخٽ ٗخد رلٌحثيخ ّخ  ٌٍٓٽ حهلل ًىٌ ّٸٌٽ ٿيخ ڃن

ٌٍٓٽ حهلل انيخ كيّؼش حٿٔن كيّؼش ٫يي رـِّش ًانيخ ٿڂ طوزَٹ ًأنخ أرٌه ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳخٿظٴض 
ٻؤنو ّٔؤٿيڂ ٫نو ٳٸخٿٌح ڃخ ٫ڀڄنخ اٙ هَْح أً نلٌ ًٿٺ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل  اٿَ ڃن ٫نيه

أڃټنخ ًٍڃْنخه رخٿلـخٍس كظَ ىيأ ػڂ  خ ٳلٴَنخ ٿو كظَأكٜنض ٷخٽ ن٬ڂ ٳؤڃَ رَؿڄو ٳٌىزن
ٍؿ٬نخ اٿَ ڃـخٿٔنخ ٳزْنڄخ نلن ٻٌٿٺ اًح أنخ رْ٘ن ّٔؤٽ ٫ن حٿٴظَ ٳٸڄنخ اٿْو ٳؤهٌنخ رظٚرْزو 

ٳـجنخ رو اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ىٌح ؿخء ّٔؤٽ ٫ن 
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ٌىزنخ ٳؤ٫نخه ٫ڀَ ٯٔڀو ًكن٣ٌو ڃن حٿڄٔٺ ٷخٽ ٳحٿوزْغ ٳٸخٽ ڃو ٿيٌ أ٣ْذ ٫ني حهلل ٍّلخ 
 ًطټٴْنو ًكٴَنخ ٿو ًٙ أىٍُ أًٻَ حٿٜٚس أځ ٙ.

 كيّغ أرِ ٫زْ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ِّّي رن أرِ ڃَّڂ ٷخٽ ٿلٸنِ  - 

ڄ٬ش ڃخْٗخ ًىٌ ٍحٻذ ٷخٽ أرَ٘ ٳبنِ ٫زخّش رن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ًأنخ ٍحثق اٿَ حٿڄٔـي اٿَ حٿـ
 ٓڄ٬ض أرخ ٫زْ ّٸٌٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٯزَص ٷيڃخه ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ كَڃيڄخ حهلل -
 ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ حٿنخٍ.

 كيّغ أ٫َحرِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كڄْي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ ٷخٽ أهزَنخ أرٌ ىٚٽ ٫ن  - 

ىٚٽ حٿ٬يًُ ٓڄ٬و ڃنو ٫ن أرِ ٷظخىس ٫ن ح٫َٕحرِ حٿٌُ ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ّٸٌٽ=

 اڅ هَْ ىّنټڂ أَّٔه اڅ هَْ ىّنټڂ أَّٔه.-
 كيّغ ٍؿپ ٫ن أرْو ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٷخٽ كيػنِ أرٌ - 
حٿن٠َ ٫ن ٍؿپ ٻخڅ ٷيّڄخ ڃن رنِ طڄْڂ ٻخڅ ٳِ ٫يي ٫ؼڄخڅ ٍؿپ ّوزَ ٫ن أرْو أنو ٿٸِ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ=
ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٻظذ ٿِ ٻظخرخ أڅ ٙ أإحهٌ رـََّس ٯَُْ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل اڅ ًٿٺ ٿٺ -

 ًٿټپ ڃٔڀڂ.
 كيّغ ڃـڄ٪ رن ِّّي ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

 كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ رن ارَحىْڂ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ؿَّؾ ٫ن ٫زي حهلل كيػنخ - 
٫ڄًَ رن ىّنخٍ أڅ ى٘خځ رن ّلَْ أهزَه أڅ ٫ټَڃش رن ٓڀڄش رن ٍر٬ْش أهزَه أڅ أهٌّن 

 =ڃن رنِ حٿڄَْٰس ٿٸْخ ڃـڄ٪ رن ِّّي حٕنٜخٍُ ٳٸخٽ
َُّٰ ه٘زش ٳِ انِ أٗيي أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ أڅ ٙ ّڄن٪ ؿخٍ ؿخٍه أڅ -

ؿيحٍه ٳٸخٽ حٿلخٿٲ أُ أهِ ٷي ٫ڀڄض أنٺ ڃٸ٠ِ ٿٺ ًٷي كڀٴض ٳخؿ٬پ ح٤ٌٓحنخ ىًڅ 
ؿيحٍُ ٳٴ٬پ حٓهَ ٳَُٰ ٳِ ح٤ٌٕٓحڅ ه٘زش ٷخٽ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٫ڄَ ًأنخ ن٨َص اٿَ 

 ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن ى٘خځ  - 

َه أڅ ٫ټَڃش رن ٓڀڄش رن ٍر٬ْش أهزَه أڅ أهٌّن ڃن رنِ حٿڄَْٰس أ٫ظٶ رن ّلَْ أهز
أكيىڄخ أڅ ٙ َُّٰ ه٘زخ ٳِ ؿيحٍه ٳڀٸْخ ڃـڄ٪ رن ِّّي حٕنٜخٍُ ًٍؿخٙ ٻؼَْح ٳٸخٿٌح 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّڄن٪ ؿخٍ ؿخٍه أڅ َُّٰ ه٘زخ ٳِ ؿيحٍه ن٘يي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
ٸ٠ِ ٿٺ ٫ڀِ ًٷي كڀٴض ٳخؿ٬پ ح٤ٌٓحنخ ىًڅ ؿيحٍُ ڃ ٳٸخٽ حٿلخٿٲ أُ أهِ ٷي ٫ڀڄض انٺ

 ٳٴ٬پ حٓهَ ٳَُٰ ٳِ ح٤ٌٕٓحڅ ه٘زش ٳٸخٽ ٿِ ٫ڄًَ ٳؤنخ ن٨َص اٿَ ًٿٺ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ ٷخٽ كيػنخ حرن ًىذ ٷخٽ أهزَنِ ِّّي رن ٫ْخٝ  - 
ڄ٪ رن ِّّي ٫ن ِّّي رن ٫زي حٿَكڄن رن ٍٷْٖ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي رن ؿخٍّش ٫ن ڃـ

 رن ؿخٍّش أنو
 ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ن٬ڀْن.-

 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٷخٽ كيػنخ  - 

و حٿٔخثذ رن كزْٖ ٫ن أرِ حٿ٘ڄخم حُٕىُ ٫ن حرن ٫ڂ ٿو ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
 ًٓڀڂ أنو أطَ ڃ٬خًّش ٳيهپ ٫ڀْو ًٷخٽ=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ًٿَ ڃن أڃَ حٿنخّ ػڂ أٯڀٶ رخرو ىًڅ -
حٿڄٔټْن أً حٿڄ٨ڀٌځ أً ًُ حٿلخؿش أٯڀٶ حهلل ٫ِ ًؿپ ىًنو أرٌحد ٍكڄظو ٫ني كخؿظو ًٳٸَه 

 أٳٸَ ڃخ ّټٌڅ اٿْيخ.
 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ٫زي كيػنخ ٫ز - 
 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ=

نخىٍ ٍؿپ ڃن أىپ حٿ٘خځ ٌّځ ٛٴْن أٳْټڂ أًّْ حٿٸَنِ ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل -
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ڃن هَْ حٿظخر٬ْن أًّٔخ حٿٸَنِ.

 ِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نوكيّغ ڃ٬ٸپ رن ٓنخڅ حٕٗـ٬ِ ٍ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ  - 

 ٫ن ٫ڀٸڄش ٷخٽ=
أطَ ٫زي حهلل ٳِ حڃَأس طًِؿيخ ٍؿپ ػڂ ڃخص ٫نيخ ًٿڂ ّٴَٝ ٿيخ ٛيحٷخ ًٿڂ ّټن ىهپ ريخ -

٫ًڀْيخ حٿ٬يس ٳ٘يي ڃ٬ٸپ رن  ٷخٽ ٳخهظڀٴٌح اٿْو ٳٸخٽ أٍٍ ٿيخ ڃؼپ ٛيحٵ نٔخثيخ ًٿيخ حٿڄَْحع
 ٓنخڅ حٕٗـ٬ِ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٠َ ٳِ ر٩ًَ حرنش ًحٗٶ رڄؼپ ڃخ ٷ٠َ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش ٷخٽ ٫زي حهلل ٓڄ٬ظو أنخ ڃن  - 
 ٷخٽ= ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش ٷخٽ كيػنخ حرن ٳ٠پ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ

ٗيي ٫نيُ نٴَ ڃن أىپ حٿزَٜس ڃنيڂ حٿلٔن رن أرِ حٿلٔن ٫ن ڃ٬ٸپ رن ٓنخڅ أڅ ٌٍٓٽ -
 حهلل ڃَ رو ًىٌ ّلظـڂ ٿؼڄخڅ ٫َ٘س ٷخٽ أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.

 كيّغ رئْش ٫ن أرْيخ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ
ْٓخٍ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٻيڄْ رن حٿلٔن ٫ن ڃنٌٍٜ رن  - 

 رن ڃن٨ٌٍ حٿٴِحٍُ ٫ن أرْو ٫ن رئْش ٫ن أرْيخ ٷخٽ=
حٓظؤًنض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيهڀض رْنو ًرْن ٷڄْٜو ٷخٽ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ -

حٿِ٘ء حٿٌُ ٙ ّلپ ڃن٬و ٷخٽ حٿڄخء ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ حٿِ٘ حٿٌُ ٙ ّلپ ڃن٬و ٷخٽ حٿڄخء 
 ّلپ ڃن٬و ٷخٽ أڅ طٴ٬پ حٿوَْ هَْ ٿٺ.ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ حٿِ٘ حٿٌُ ٙ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٻيڄْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ْٓخٍ رن  - 
 ڃن٨ٌٍ ًحٿٴِحٍُ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن رئْش ٷخٿض=

 حٓظؤًڅ أرِ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيهپ رْنو ًرْن ٷڄْٜو ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
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أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ٻيڄْ ٷخٽ كيػنِ ْٓخٍ رن ڃن٨ٌٍ حٿٴِحٍُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
 ٫ن أرْو ٫ن رئْش ٷخٿض=

حٓظؤًڅ أرِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـ٬پ ّينٌ ڃنو ًّڀظِڃو ػڂ ٷخٽ ّخ نزِ حهلل ڃخ حٿِ٘ -
حٿٌُ ٙ ّلپ ڃن٬و ٷخٽ حٿڄخء ػڂ ٷخٽ ّخ نزِ حهلل ڃخ حٿِ٘ حٿٌُ ٙ ّلپ ڃن٬و ٷخٽ حٿڄڀق ػڂ ٷخٽ 

خ نزِ حهلل ڃخ حٿِ٘ء حٿٌُ ٙ ّلپ ڃن٬و ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طٴ٬پ حٿوَْ هَْ ّ
 ٿٺ ٷخٽ ٳخنظيَ ٷٌٿو اٿَ حٿڄخء ًحٿڄڀق ٷخٽ ًٻخڅ ًٿٺ حٿَؿپ ٙ ّڄن٪ ْٗجخ ًاڅ ٷپ.

 كيّغ حرن حٿَْٓڂ ٫ن أرْو ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
أنخ ڃن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ْٗزش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو - 

ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكْڂ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن ّلَْ رن حٿلَع حٿظْڄِ ٫ن ّلَْ رن ٯٔخڅ حٿظْڄِ 
 ٫ن حرن حٿَْٓڂ ٫ن أرْو أنو ٷخٽ=

ًٳينخ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنيخنخ ٫ن حٿ٨ًَٱ ٷخٽ ػڂ ٷيڃنخ ٫ڀْو ٳٸڀنخ اڅ -
 ٳْڄخ ٗجظڂ ڃن ٗخء أًٻؤ ٓٸخءه ٫ڀَ اػڂ. أٍٟنخ أٍٝ ًهڄش ٷخٽ ٳٸخٽ حَٗرٌح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ أرٌ ُّي  - 
 ٫ن ّلَْ رن ٫زي حهلل حٿظْڄِ ٫ن ّلَْ رن ٯٔخڅ حٿظْڄِ ٫ن أرْو ٷخٽ=

ْ ٳنيخىڂ ٫ن ٻخڅ أرِ ٳِ حٿٌٳي حٿٌّن ًٳيًح اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫زي ٷْ-
ىٌه ح٫ًْٕش ٷخٽ ٳخطوڄنخ ػڂ أطْنخه حٿ٬خځ حٿڄٸزپ ٷخٽ ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ نيْظنخ ٫ن ىٌه 
َح ح٫ًْٕش ٳخطوڄنخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حنظزًٌح ٳْڄخ ريح ٿټڂ ًٙ طَ٘رٌح ڃٔټ

 .ٳڄن ٗخء أًٻؤ ٓٸخءه ٫ڀَ اػڂ
 كيّغ ٫زْيس رن ٫ڄًَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي رن أرِ  - 
 ْٗزش ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن هؼْڂ حٿيٚٿِ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض ؿيطِ ٍر٬ْش حرنش ٫ْخٝ ٷخٿض ٓڄ٬ض ؿيُ ٫زْيس رن ٫ڄًَ حٿټٚرِ ّٸٌٽ ٍأّض -
اًح طٌٟؤص أٓزٰض  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ٳؤٓزٮ حٿٌٌٟء ٷخٽ ًٻخنض ٍر٬ْش

 حٿٌٌٟء.
 كيّغ ؿي ٣ڀلش حّٕخڃِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ  - 
 ٿْغ ٫ن ٣ڀلش ٫ن أرْو ٫ن ؿيه أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٬نٶ رڄَس ٷخٽ حٿٸٌحٽ حٿٔخٿٴش حٿ٬نٶ.ّڄٔق ٍأٓو كظَ رڀٮ حٿٸٌحٽ ًڃخ ّڀْو ڃن ڃٸيځ حٿ-
 كيّغ حٿلَع رن كٔخڅ حٿزټَُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ ٷخٽ كيػنخ ٫خٛڂ رن أرِ حٿٴٍِ ٫ن  - 
 حٿلَع رن كٔخڅ حٿزټَُ ٷخٽ=

ڂ رْن ّيّو ڃظٸڀي ٷيڃنخ حٿڄيّنش ٳبًح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ًرٚٽ ٷخث-
حٿْٔٲ رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاًح ٍحّخص ٌٓى ًٓؤٿض ڃخ ىٌه حٿَحّخص 

 ٳٸخٿٌح ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٷيځ ڃن ٯِحس.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٓٚځ أرٌ حٿڄنٌٍ ٫ن ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن  - 
 أرِ ًحثپ ٫ن حٿلَع رن كٔخڅ ٷخٽ=

ُ رخٿَرٌس ڃنٸ٤٪ ريخ ڃن رنِ طڄْڂ ٷخٽ ٳٸخٿض أّن طَّيًڅ ٷخٽ ٳٸڀض نَّي ڃٍَص ر٬ـٌ-
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٳخكڄڀٌنِ ڃ٬ټڂ ٳبڅ ٿِ اٿْو كخؿش ٳيهڀض حٿڄٔـي ٳبًح 

ىٌ ٯخٙ رخٿنخّ ًاًح ٍحّش ٌٓىحء طوٴٶ ٳٸڀض ڃخ ٗؤڅ حٿنخّ حٿٌْځ ٷخٿٌح ىٌح ٌٍٓٽ حهلل 
ّز٬غ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ًؿيخ ٷخٽ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٍأّض ڂ َّّي أڅ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

أڅ طـ٬پ حٿيىنخء كـخُح رْننخ ًرْن رنِ طڄْڂ ٳخٳ٬پ ٳبنيخ ٻخنض ٿنخ ڃَس ٷخٽ ٳخٓظٌٳِص 
حٿ٬ـٌُ ًأهٌطيخ حٿلڄْش ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أّن ط٤٠َ ڃ٠َٹ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل كڄڀض 

رخهلل أڅ أٻٌڅ ٻڄخ ٷخٽ حًٕٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ ٙ أ٬َٗ أنيخ ٻخثنش ٿِ هٜڄخ ٷخٽ ٷڀض أ٫ًٌ ىٌه ً
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ٷخٽ حًٕٽ ٷخٽ ٫ڀَ حٿوزَْ ٓٸ٤ض ّٸٌٽ ٓٚځ ىٌح أكڄٶ ّٸٌٽ 
حٿٌَٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿوزَْ ٓٸ٤ض ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ىْو ّٔظ٬٤ڄو حٿليّغ 

ّٔٸْو حٿوڄَ ًطٰنْو  ح ًحٳيىڂ ٷْٚ ٳنِٽ ٫ڀَ ڃ٬خًّش رن رټَ ٗيَحٷخٽ اڅ ٫خىح أٍٓڀٌ
حٿـَحىطخڅ ٳخن٤ڀٶ كظَ أطَ ٫ڀَ ؿزخٽ ڃيَس ٳٸخٽ حٿڀيڂ انِ ٿڂ آص َْٕٓح أٳخىّو ًٙ ٿڄَّٞ 
ٳؤىحًّو ٳخٓٶ ٫زيٹ ڃخ ٻنض ٓخٷْو ًحٓٶ ڃ٬خًّش رن رټَ ٗيَح ّ٘ټَ ٿو حٿوڄَ حٿظِ َٗريخ 

ٽ أرٌ څ هٌىخ ٍڃخىح ٍڃيىح ٙ طٌٍ ڃن ٫خى أكيح ٷخ٫نيه ٷخٽ ٳڄَص ٓلخرخص ٌٓى ٳنٌىُ أ
 ًحثپ ٳزڀٰنِ أڅ ڃخ أٍٓپ ٫ڀْيڂ ڃن حٿَّق ٻٸيٍ ڃخ ّـَُ ٳِ حٿوخطڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ كيػنِ أرٌ حٿڄنٌٍ ٓٚځ رن ٓڀْڄخڅ  - 
 حٿنلٌٍ ٷخٽ كيػنخ ٫خٛڂ رن أرِ حٿنـٌى ٫ن أرِ ًحثپ رن حٿلَع رن ِّّي حٿزټَُ ٷخٽ=

ِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄٍَص رخٿَرٌس هَؿض أٗټٌ حٿ٬ٚء رن حٿل٠َڃ-
ٳبًح ٫ـٌُ ڃن رنِ طڄْڂ ڃنٸ٤٪ ريخ ٳٸخٽ ٿِ ّخ ٫زي حهلل اڅ ٿِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ كخؿش ٳيپ أنض ڃزڀِٰ اٿْو ٷخٽ ٳلڄڀظيخ ٳؤطْض حٿڄيّنش ٳبًح حٿڄٔـي ٯخٙ رؤىڀو ًاًح 
ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ڃخ ٗؤڅ ٍحّش ٌٓىحء طوٴٶ ًرٚٙ ڃظٸڀي حٿْٔٲ رْن 

حٿنخّ ٷخٿٌح َّّي أڅ ّز٬غ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ًؿيخ ٷخٽ ٳـڀٔض ٷخٽ ٳيهپ ڃنِٿو أً ٷخٽ 
ٍكڀو ٳخٓظؤًنض ٫ڀْو ٳؤًڅ ٿِ ٳيهڀض ٳٔڀڄض ٳٸخٽ ىپ ٻخڅ رْنټڂ ًرْن رنِ طڄْڂ ِٗء ٷخٽ 

ڄْڂ ڃنٸ٤٪ ريخ ٳٔؤٿظنِ أڅ ٻخنض ٿنخ حٿيرَس ٫ڀْيڂ ًڃٍَص ر٬ـٌُ ڃن رنِ طٳٸڀض ن٬ڂ ٷخٽ ً
أكڄڀيخ اٿْٺ ًىخ ىِ رخٿزخد ٳؤًڅ ٿيخ ٳيهڀض ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٍأّض أڅ طـ٬پ رْننخ 

ًرْن رنِ طڄْڂ كخؿِح ٳخؿ٬پ حٿيىنخء ٳلڄْض حٿ٬ـٌُ ًحٓظٌٳِص ٷخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳبٿَ 
ًٙ ِ ڃخ ٷخٽ حًٕٽ ڃ٬ِحء كڄڀض كظٴيخ كڄڀض ىٌه أّن ط٤٠َ ڃ٠َٹ ٷخٽ ٷڀض انڄخ ڃؼڀ

أ٬َٗ أنيخ ٻخنض ٿِ هٜڄخ أ٫ًٌ رخهلل ًٌٍٓٿو أڅ أٻٌڅ ٻٌحٳي ٫خى ٷخٽ ىْو ًڃخ ًحٳي ٫خى 
ًىٌ أ٫ڀڂ رخٿليّغ ڃنو ًٿټن ّٔظ٬٤ڄو ٷڀض اڅ ٫خى ٷل٤ٌح ٳز٬ؼٌح ًحٳيح ٿيڂ ّٸخٽ ٿو ٷْپ ٳڄَ 

نْو ؿخٍّظخڅ ّٸخٽ ٿيڄخ حٿـَحىطخڅ ٳڀڄخ رڄ٬خًّش رن رټَ ٳؤٷخځ ٫نيه ٗيَح ّٔٸْو حٿوڄَ ًطٰ
ٿ٘يَ هَؽ ؿزخٽ طيخڃش ٳنخىٍ حٿڀيڂ انٺ ط٬ڀڂ انِ ٿڂ أؿِء اٿَ ڃَّٞ ٳؤىحًّو ًٙ ڃ٠َ ح

اٿَ أَْٓ ٳؤٳخىّو حٿڀيڂ حٓٶ ٫خىح ڃخ ٻنض طٔٸْو ٳڄَص رو ٓلخرخص ٌٓى ٳنٌىُ ڃنيخ حهظَ 
َ ڃن ٫خى أكيح ٷخٽ ٳڄخ ٳؤًڃؤ اٿَ ٓلخرش ڃنيخ ٌٓىحء ٳنٌىُ ڃنيخ هٌىخ ٍڃخىح ٍڃيىح ٙ طزٸ



  

 

 

Page 675 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

ڃن حٿَّق اٙ ٷيٍ ڃخ ّـَُ ٳِ هخطڄِ ىٌح كظَ ىڀټٌح ٷخٽ حرن ًحثپ  رڀٰنِ أنو ر٬غ ٫ڀْيڂ
 ًٛيٵ ٷخٽ ٳټخنض حٿڄَأس ًحٿَؿپ اًح ر٬ؼٌح ًحٳيح ٿيڂ ٷخٿٌح ٙ طټن ٻٌحٳي ٫خى.

 كيّغ أرِ طڄْڄش حٿيـْنِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ََُّ ٫ن أرِ يػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي حٿـكيػنخ ٫زي حهلل ك - 

حٿٔڀْپ ٫ن أرِ طڄْڄش حٿيـْنِ ٷخٽ حٓڄ٬ْپ ڃَس ٫ن أرِ طڄْڄش حٿيـْنِ ٫ن ٍؿپ ڃن ٷٌڃو 
 =ٷخٽ

ٿٸْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ ٣َٵ حٿڄيّنش ٫ًڀْو اُحٍ ٷ٤ن ڃنظؼَ -
حٿلخْٗش ٳٸڀض ٫ڀْٺ حٿٔٚځ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ اڅ ٫ڀْٺ حٿٔٚځ طلْش حٿڄٌطَ اڅ ٫ڀْٺ حٿٔٚځ 
طلْش حٿڄٌطَ اڅ ٫ڀْٺ حٿٔٚځ طلْش حٿڄٌطَ ٓٚځ ٫ڀْټڂ ٓٚځ ٫ڀْټڂ ڃَطْن أً ػٚػخ ىټٌح ٷخٽ 

ٓؤٿض ٫ن حُٗحٍ ٳٸڀض أّن أطٍِ ٳؤٷن٪ ٧يَه ر٨٬ڂ ٓخٷو ًٷخٽ ىينخ حطٍِ ٳبڅ أرْض ٳيينخ 
ْض ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ّلذ ٻپ ڃوظخٽ أٓٴپ ڃن ًٿٺ ٳبڅ أرْض ٳيينخ ٳٌٵ حٿټ٬زْن ٳبڅ أر

ؤٿظو ٫ن حٿڄ٬ًَٱ ٳٸخٽ ٙ طلٸَڅ ڃن حٿڄ٬ًَٱ ْٗجخ ًٿٌ أڅ ط٤٬َ ٛڀش ٳوٌٍ ٷخٽ ًٓ
حٿلزپ ًٿٌ أڅ ط٤٬َ ٗٔ٪ حٿن٬پ ًٿٌ أڅ طن٩ِ ڃن ىٿٌٹ ٳِ انخء حٿڄٔظٔٸِ ًٿٌ أڅ طنلِ 

أهخٹ  حٿِ٘ء ڃن ٣َّٶ حٿنخّ ّئًّيڂ ًٿٌ أڅ طٸڀَ أهخٹ ًًؿيٺ اٿْو ڃن٤ڀٶ ًٿٌ أڅ طڀٸَ
ًاڅ ٓزٺ ٍؿپ رِ٘ء ٬ّڀڄو ٳْٺ ًأنض ط٬ڀڂ  ٳظٔڀڂ ٫ڀْو ًٿٌ أڅ طئنْ حٿٌك٘خڅ ٳِ حٍٕٝ

ٳْو نلٌه ٳٚ طٔزو ٳْټٌڅ أؿَه ٿٺ ًًٍُه ٫ڀْو ًڃخ َٓ أًنٺ أڅ طٔڄ٬و ٳخ٫ڄپ رو ًڃخ ٓخء 
 أًنٺ أڅ طٔڄ٬و ٳخؿظنزو.

 كيّغ ٛلخٍ حٿ٬زيُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
ء رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚ - 

 حٿ٘وَْ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٛلخٍ حٿ٬زيُ ٫ن أرْو ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ّؤٲ رٸزخثپ ٳْٸخٽ ڃن رٸِ ڃن رنِ ٳٚڅ ٷخٽ ٳ٬َٳض -

 كْن ٷخٽ ٷزخثپ انيخ حٿ٬َد ٕڅ حٿ٬ـڂ طنٔذ اٿَ ٷَحىخ.
حٿ٠لخٹ رن ّٔخٍ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ ٷخٽ ًكيػنخ  - 

ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن ٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٛلخٍ حٿ٬زيُ ٫ن أرْو 
 ٷخٽ=

حٓظؤًنض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّؤًڅ ٿِ ٳِ ؿَس أنظزٌ ٳْيخ ٳَهٚ ٿِ ٳْيخ أً أًڅ -
 ٿِ ٳْيخ.

 كيّغ ٓزَس رن أرِ ٳخٻو ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
ِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٸْپ ٬ّنِ حٿٔٸٴِ ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 رن ٫ٸْپ كيػنخ ڃٌَٓ رن حٿڄؼنَ أهزَنِ ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ٓزَس رن أرِ ٳخٻو ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٿ٤ْ٘خڅ ٷ٬ي ٗرن آىځ رؤ٣َٷو ٳٸ٬ي ٿو -

ٍ ىّنٺ ًىّن آرخثٺ ًآرخء أرْٺ ٷخٽ ٳ٬ٜخه ٳؤٓڀڂ ػڂ ٷ٬ي ٿو ر٤َّٶ حٗٓٚځ ٳٸخٽ ٿو أطٔڀڂ ًطٌ
ر٤َّٶ حٿيـَس ٳٸخٽ أطيخؿَ ًطٌٍ أٍٟٺ ًٓڄخءٹ ًانڄخ ڃؼپ حٿڄيخؿَ ٻڄؼپ حٿٴَّ ٳِ 

ٿڄخٽ ٳظٸخطپ حٿ٤ٌٽ ٷخٽ ٳ٬ٜخه ٳيخؿَ ٷخٽ ػڂ ٷ٬ي ٿو ر٤َّٶ حٿـيخى ٳٸخٽ ٿو ىٌ ؿيي حٿنٴْ ًح
خىي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٳڄن ٳ٬پ ًٿٺ ڃنيڂ ٳڄخص ٳظٸظپ ٳظنټق حٿڄَأس ًّٸٔڂ حٿڄخٽ ٷخٽ ٳ٬ٜخه ٳـ
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ٻخڅ كٸخ ٫ڀَ حهلل أڅ ّيهڀو حٿـنش أً ٷظپ ٻخڅ كٸخٽ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ّيهڀو حٿـنش ًاڅ 
 حٿـنش.ٯَٵ ٻخڅ كٸخ ٫ڀَ حهلل أڅ ّيهڀو حٿـنش أً ًٷٜظو ىحرظو ٻخڅ كٸخٽ ٫ڀَ حهلل أڅ ّيهڀو 

 ڀڂكيّغ ٫زي حهلل رن أٍٷڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن  - 

٫زي حهلل رن حٍٷڂ أنو كؾ ٳټخڅ ّٜڀِ رؤٛلخرو ّئًڅ ًّٸْڂ ٳؤٷخځ ٌّڃخ حٿٜٚس ًٷخٽ ٿْٜپ 
 أكيٻڂ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=

 ض حٿٜٚس ٳڀٌْىذ اٿَ حٿوٚء.اًح حٍحى أكيٻڂ أڅ ٌّىذ اٿَ حٿوٚء ًأٷْڄ-
 كيّغ ٫ڄًَ رن ٗخّ حٕٓڀڄِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ كيػنخ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن  - 
أرخڅ رن ٛخٿق ٫ن حٿٴ٠پ رن ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن نْخٍ حٕٓڀڄِ ٫ن ٫ڄًَ رن 

 ٗخّ حٕٓڀڄِ ٷخٽ=
ن أٛلخد حٿليّزْش ٷخٽ هَؿض ڃ٪ ٫ڀِ اٿَ حٿْڄن ٳـٴخنِ ٳِ ٓٴَُ ًٿٺ كظَ ًٻخڅ ڃ-

ًؿيص ٳِ نٴِٔ ٫ڀْو ٳڀڄخ ٷيڃض أ٧يَص ٗټخّظو ٳِ حٿڄٔـي كظَ رڀٮ ًٿٺ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٳيهڀض حٿڄٔـي ًحص ٯيًس ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ نخّ ڃن أٛلخرو ٳڀڄخ 

َ كظَ اًح ؿڀٔض ٷخٽ ّخ ٫ڄًَ ًحهلل ٿٸي آًّظنِ ٷڀض ٿِ حٿن٨ٍآنِ أرينِ ٫ْنْو ّٸٌٽ كيى ا
 .أ٫ًٌ رخهلل أً أًًّٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ رڀَ ڃن آًٍ ٫ڀْخ ٳٸي آًحنِ

 كيّغ ٌٓحىس رن حٿَرْ٪ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ حٿڄَؿِ رن ٍؿخء حٿْ٘ټَُ ٷخٽ  - 

 ٷخٽ= كيػنِ ٓڀڂ رن ٫زي حٿَكڄن
ٓڄ٬ض ٌٓحىس رن حٿَرْ٪ ٷخٽ أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿظو ٳؤڃَ ٿِ رًٌى ػڂ ٷخٽ -

ٿِ اًح ٍؿ٬ض اٿَ رْظٺ ٳڄَىڂ ٳڀْلٔنٌح ٯٌحء ٍرخ٫يڂ ًڃَىڂ ٳڀْٸڀڄٌح أ٧ٴخٍىڂ ًٙ ٬ّز٤ٌح 
 ريخ ٩ٌٟ ڃٌحْٗيڂ اًح كڀزٌح.

 أٛلخد حٿليّزْشكيّغ ىني رن أٓڄخء حٕٓڀڄِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو. ًٻخڅ ىني ڃن 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ  - 

كيػنِ ٫زي حهلل رن أرِ رټَ رن ڃلڄي ٫ن كزْذ رن ىني رن أٓڄخء حٕٓڀڄِ ٫ن ىني رن 
 أٓڄخء ٷخٽ=

ح ىٌح ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٷٌڃِ ڃن أٓڀڂ ٳٸخٽ ڃَ ٷٌڃٺ ٳڀٌْٜڃٌ-
 حٿٌْځ ٌّځ ٫خٌٍٗحء ٳڄن ًؿيطو ڃنيڂ ٷي أٻپ ٳِ أًٽ ٌّڃو ٳڀْٜڂ آهَه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن كَڃڀش  - 
٫ن ّلَْ رن ىني ٫ن كخٍػش ًٻخڅ ىني ڃن أٛلخد حٿليّزْش ًأهٌه حٿٌُ ر٬ؼو ٌٍٓٽ حهلل 

ٌڃو رْٜخځ ٫خٌٍٗحء ًىٌ أٓڄخء رن كخٍػش ٳليػنِ ّلَْ رن ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَ ٷ
 =ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼو ٳٸخٽىني ٫ن أٓڄخء رن كخٍػ

 ڃَ ٷٌڃٺ رْٜخځ ىٌح حٿٌْځ ٷخٽ أٍأّض اڅ ًؿيطيڂ ٷي ٬٣ڄٌح ٷخٽ ٳڀْظڄٌح آهَ ٌّڃيڂ.-
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 كيّغ ؿخٍّش رن ٷيحڃش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
أرِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٬ّنِ حرن ٫ًَس ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 أهزَنِ أرِ ٫ن حٕكنٲ حرن ٷْْ ٫ن ٫ڂ ٿو ّٸخٽ ٿو ؿخٍّش رن ٷيحڃش أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ٿو=
ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷپ ٿِ ٷٌٙ ًحٷڀپ ٫ڀِ ٿ٬ڀِ أ٫ٸڀو ٷخٽ ٙ ط٠ٰذ ٳؤ٫خى ٫ڀْو ڃَحٍح ٻپ ًٿٺ -

حهلل ًىڂ ّٸٌٿٌڅ ٿڂ ّيٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ّٸٌٽ ٙ ط٠ٰذ ٷخٽ ّلَْ ٷخٽ ى٘خځ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 كيّغ ًُ حٿـٌٗن ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ٴخڅ رن هخٿي كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ رن أرِ آلٶ  - 

 حٿيڄيحنِ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٫ن ًُ حٿـٌٗن ٷخٽ=
ريٍ رخرن ٳَّ ٿِ ٳٸڀض ّخ ڃلڄي انِ  أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي أڅ ٳَ٭ ڃن أىپ-

ٷي ؿجظٺ رخرن حٿ٬َؿخء ٿظظوٌه ٷخٽ ٙ كخؿش ٿِ ٳْو ًٿټن اڅ ٗجض أڅ أٷ٠ْٺ رو حٿڄوظخٍس ڃن 
ى٩ًٍ ريٍ ٳٸڀض ڃخ ٻنض ٕٷ٠ْٺ حٿٌْځ ر٬يس ٷخٽ ٳٚ كخؿش ٿِ ٳْو ػڂ ٷخٽ ّخ ًح حٿـٌٗن أٙ 

ڃٺ ٷي ًٿ٬ٌح رٺ ٷخٽ ٳټْٲ ٌڅ ڃن أًٽ ىٌح حٕڃَ ٷڀض ٙ ٷپ ٿڂ ٷڀض انِ ٍأّض ٷٌطٔڀڂ ٳظټ
رڀٰٺ ٫ن ڃٜخ٫ٍيڂ رزيٍ ٷخٽ ٷڀض رٰڀنِ ٷخٽ ٷڀض اڅ طٰڀذ ٫ڀَ ڃټش ًطٸ٤نيخ ٷخٽ ٿ٬ڀٺ اڅ 

ٳڀڄخ أڅ أىرَص  ٫٘ض أڅ طٍَ ًٿٺ ٷخٽ ػڂ ٷخٽ ّخ رٚٽ هٌ كٸْزش حٿَؿپ ٳًِىه ڃن حٿ٬ـٌس
ض ڃن أّن ٷخٽ ٷخٽ أڃخ انو ڃن هَْ رنِ ٫خڃَ ٷخٽ ٳٌحهلل انِ ٿزؤىڀِ رخٿٌٍٰ اًح أٷزپ ٍحٻذ ٳٸڀ

ڃن ڃټش ٳٸڀض ڃخ ٳ٬پ حٿنخّ ٷخٽ ٷي ٯڀذ ٫ڀْيخ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷڀض ىزڀظنِ 
 أڃِ ٳٌحهلل ٿٌ أٓڀڂ ٌّڃجٌ ػڂ أٓؤٿو حٿلَْس ٕٷ٬٤نْيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش ًحٿلټڂ رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ ٫َْٔ  - 
 ًُ حٿـٌٗن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه ٷخٽ= رن ٌّنْ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٫ن

كيػنخ ڃلڄي رن ٫زخى ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ًُ حٿـٌٗن أرِ ٗڄَ حٿ٠زخرِ -
 نلٌ ىٌح حٿليّغ ٷخٽ ٓٴْخڅ ٳټخڅ حرن ًُ حٿـٌٗن ؿخٍح ٙرِ آلٶ ٙ أٍحه اٙ ٓڄ٬و ڃنو.

 كيّغ أرِ ٫زْي ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو 
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ حٿ٤٬خٍ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن أرِ ٫زْي
أنو ٣زن ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷيٍح ٳْيخ ٿلڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ نخًٿنِ ًٍح٫يخ ٳنخًٿظو ٳٸخٽ نخًٿنِ ًٍح٫يخ ٳنخًٿظو ٳٸخٽ نخًٿنِ ًٍح٫يخ ٳٸپ ّخ نزِ حهلل 
 ڀ٘خس ڃن ًٍح٩ ٷخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌ ٓټض ٤٫ٕظٺ ًٍح٫خ ڃخ ى٫ٌص رو.ٻڂ ٿ

 ٫نو كيّغ حٿيَڃخّ رن ُّخى ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍس ٷخٽ كيػنِ  - 

 حٿيَڃخّ رن ُّخى حٿزخىڀِ ٷخٽ=
 ڀظو ٌّځ حٿنلَ رڄنَ.ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٫ڀَ ٍحك-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ًىٌ حٿ٬ـڀِ  - 

 كيػنخ حٿيَڃخّ رن ُّخى حٿزخىڀِ ٷخٽ=
 ٻنض ٍىٱ أرِ ٌّځ حٕٟلَ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٫ڀَ نخٷظو رڄنَ.-
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 ًحٷي ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن  - 
أهزَنِ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن حٿيَڃخّ ٷخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ -

 ٫ڀَ ر٬َْ نلٌ حٿ٘خځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَحڅ رن ٫ڀِ أرٌ ڃلڄي ڃن أىپ حٿَڃِ  - 

ن ىَڃخّ ًٻخڅ أٛڀو أٛزيخنْخ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن حٿ٠َّْ ٷخٽ كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫
 ٷخٽ=

ٻنض ٍىٱ أرِ ٳَأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ر٬َْ ًىٌ ّٸٌٽ ٿزْٺ رلـش -
 ٫ًڄَس ڃ٬خ.

 كيّغ حٿلَع رن ٫ڄًَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ّلَْ رن ٍُحٍس حٿٔيڄِ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن  - 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ٳٸڀض رؤرِ  ؿيُ حٿلَع رن ٫ڄًَ أنو ٿٸَ ٌٍٓٽ حهلل
 أنض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٓظٰٴَ ٿِ ٷخٽ ٯٴَ حهلل ٿټڂ ٷخٽ=

ًىٌ ٫ڀَ نخٷظو حٿ٠٬زخء ٷخٽ ٳخٓظيٍص ٿو ڃن حٿ٘ٶ حٓهَ أٍؿٌح أڅ ّوٜنِ ىًڅ حٿٸٌځ -
ٳٸڀض حٓظٰٴَ ٿِ ٷخٽ ٯٴَ حهلل ٿټڂ ٷخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿٴَحث٪ ًحٿ٬ظخثَ ٷخٽ ڃن ٗخء ٳ٩َ 

ڃن ٗخء ٿڂ ّٴ٩َ ًڃن ٗخء ٫ظَ ًڃن ٗخء ٿڂ ٬ّظَ ٳِ حٿٰنڂ أٟلْش ػڂ ٷخٽ أٙ اڅ ىڃخءٻڂ ً
ىٌح ًٷخٽ ٫ٴخڅ ڃَس كيػنِ ّلَْ رن ًأڃٌحٿټڂ ٫ڀْټڂ كَحځ ٻلَڃش ٌّڃټڂ ىٌح ٳِ رڀيٻڂ 

 ٍُحٍس حٿٔيڄِ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ؿيه حٿلَع.
 كيّغ ٓيپ رن كنْٲ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

أرِ ٷخٽ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 كيػنِ ٬ْٓي رن ٫زْي رن حٿٔزخٵ ٫ن أرْو ٫ن ٓيپ رن كنْٲ ٷخٽ=

ٻنض أٿٸَ ڃن حٿڄٌُ ٗيس ٳټنض أٻؼَ حٗٯظٔخٽ ڃنو ٳٔؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ٳٸخٽ ّټٴْٺ أڅ طؤهٌ ٻٴخ ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ انڄخ ّـِثٺ ڃنو حٿٌٌٟء ٳٸڀض ٻْٲ رڄخ ّْٜذ ػٌرِ 

 ڃن ڃخء ٳظڄٔق ريخ ڃن ػٌرٺ كْغ طٍَ أنو أٛخد.
 =ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ًحثپ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش - 
ٷخٽ ٓيپ رن كنْٲ حطيڄٌح ٍأّټڂ ٳڀٸي ٍأّظنخ ٌّځ أرِ ؿنيٽ ًٿٌ نٔظ٤ْ٪ أڅ نَى أڃَه -

٫ن ٫ٌحطٸنخ ڃنٌ أٓڀڄنخ ٕڃَ ّٴ٬٨نخ اٙ أٓيپ رنخ اٿَ أڃَ  ٿَىىنخه ًحهلل ڃخ ٬ًٟنخ ٌْٓٳنخ
 ن٬َٳو اٙ ىٌح حٕڃَ ڃخ ٓيىنخ هٜڄخ اٙ حنٴظق ٿنخ هٜڂ آهَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ رن ٫زْي ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ْٓخه ٫ن كزْذ رن أرِ  - 
 ػخرض ٷخٽ=

حٿٌّن ٷظڀيڂ ٫ڀِ رخٿنيًَحڅ ٳْڄخ أطْض أرخ ًحثپ ٳِ ڃٔـي أىڀو أٓؤٿو ٫ن ىئٙء حٿٸٌځ -
حٓظـخرٌح ٿو ًٳْڄخ ٳخٍٷٌه ًٳْڄخ حٓظلپ ٷظخٿيڂ ٷخٽ ٻنخ رٜٴْن ٳڀڄخ حٓظلَ حٿٸظپ رؤىپ حٿ٘خځ 

ح٫ظٜڄٌح رظپ ٳٸخٽ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٿڄ٬خًّش أٍٓپ اٿَ ٫ڀِ رڄٜلٲ ًحى٫و اٿَ ٻظخد حهلل 
طَ اٿَ حٿٌّن أًطٌح نْٜزخ  ٫ڀْٺ ٳـخء رو ٍؿپ ٳٸخٽ رْننخ ًرْنټڂ ٻظخد حهلل أٿڂ ٳبنو ٿن ّؤرَ

ڃن حٿټظخد ّي٫ٌڅ اٿَ ٻظخد حهلل ٿْلټڂ رْنيڂ ػڂ ّظٌٿَ ٳَّٶ ڃنيڂ ًىڂ ڃ٬ٌَٟڅ ٳٸخٽ ٫ڀِ 
رٌٿٺ رْننخ ًرْنټڂ ٻظخد حهلل ٷخٽ ٳـخءطو حٿوٌحٍؽ ًنلن ني٫ٌىڂ ٌّڃجٌ حٿٸَحء  ن٬ڂ أنخ أًٿَ
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ځ حٿٌّن ٫ڀَ حٿظپ أٙ ًٌْٓٳيڂ ٫ڀَ ٫ٌحطٸيڂ ٳٸخٿٌح ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن ڃخ ننظ٨َ ريئٙء حٿٸٌ
نڄِ٘ اٿْيڂ رٌْٔٳنخ كظَ ّلټڂ حهلل رْننخ ًرْنيڂ ٳظټڀڂ ٓيپ رن كنْٲ ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ 

ٳڀٸي ٍأّظنخ ٌّځ حٿليّزْش ٬ّنِ حٿٜڀق حٿٌُ ٻخڅ رْن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حطيڄٌح أنٴٔټڂ 
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓڀڂ ًرْن حٿڄَ٘ٻْن ًٿٌ نٍَ ٷظخٙ ٿٸخطڀنخ ٳـخء ٫ڄَ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛ

ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٿٔنخ ٫ڀَ حٿلٶ ًىڂ ٫ڀَ رخ٣پ أٿْْ ٷظٚنخ ٳِ حٿـنش ًٷظٚىڂ ٳِ حٿنخٍ 
ن٤٬َ حٿينْش ٳِ ىّننخ ًنَؿ٪ ًٿڄخ ّلټڂ حهلل رْننخ ًرْنيڂ ٳٸخٽ ّخ حرن ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٳٴْڂ 

طَ أرخ رټَ حٿو٤خد انِ ٌٍٓٽ حهلل ًٿن ٬ْ٠ّنِ أريح ٷخٽ ٳَؿ٪ ًىٌ ڃظ٦ْٰ ٳڀڂ ّٜزَ كظَ أ
ٳٸخٽ ّخ أرخ رټَ أٿٔنخ ٫ڀَ كٶ ًىڂ ٫ڀَ رخ٣پ أٿْْ ٷظٚنخ ٳِ حٿـنش ًٷظٚىڂ ٳِ حٿنخٍ ٷخٽ 

ش ٳِ ىّننخ ًنَؿ٪ ًٿڄخ ّلټڂ حهلل رْننخ ًرْنيڂ ٳٸخٽ ّخ حرن حٿو٤خد رڀَ ٷخٽ ٳٴْڂ ن٤٬َ حٿينْ
ؤٍٓڀنِ انو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿن ٬ْ٠ّو أريح ٷخٽ ٳنِٿض ٌٍٓس حٿٴظق ٷخٽ ٳ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٫ڄَ ٳؤٷَأىخ اّخه ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٳظق ىٌ ٷخٽ ن٬ڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ حٿ٬ٌحځ ٷخٽ كيػنِ أرٌ آلٶ  - 

 حٿْ٘زخنِ ٫ن َّْٔ رن ٫ڄًَ ٫ن ٓيْپ رن كنْٲ ٷخٽ=
ڀْش ٷٌځ ٷزپ حٿڄَ٘ٵ ڃلڀٸش ٍإًٓيڂ ًٓجپ ٫ن ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر-

 حٿڄيّنش ٳٸخٽ كَحځ أڃنخ كَحځ أڃنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ كَحځ رن حٓڄ٬ْپ حٿ٬خڃَُ ٫ن أرِ  - 

آلٶ حٿْ٘زخنِ ٫ن َّْٔ رن ٫ڄًَ ًٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ ٓيپ رن كنْٲ ٳٸڀض كيػنِ ڃخ 
 ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ كًٍَّش ٷخٽ=ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫

أكيػٺ ڃخ ٓڄ٬ض ٙ أُّيٹ ٫ڀْو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٻَ ٷٌڃخ -
ّوَؿٌڅ ڃن ىينخ ًأٗخٍ رْيه نلٌ حٿ٬َحٵ ّٸَإًڅ حٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ كنخؿَىڂ ّڄَٷٌڅ ڃن 

حٿيّن ٻڄخ ّڄَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش ٷڀض ىپ ًٻَ ٿيڂ ٫ٚڃش ٷخٽ ىٌح ڃخ ٓڄ٬ض ٙ أُّيٹ 
 ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي ٬ّنِ  - 
حرن ُّخى ٷخٽ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن كټْڂ ٷخٽ كيػظنِ ؿيطِ حٿَرخد ًٷخٽ ٌّنْ ٳِ كيّؼو ٷخٿض 

 ٓڄ٬ض ٓيپ رن كنْٲ ّٸٌٽ=
 ٛڀَ حهلل ڃٍَنخ رْٔپ ٳيهڀض ٳخٯظٔڀض ڃنو ٳوَؿض ڃلڄٌڃخ ٳنڄَ ًٿٺ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل-

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃًَح أرخ ػخرض ّظ٬ًٌ ٷڀض ّخ ْٓيُ ًحٿَٷَ ٛخٿلش ٷخٽ ٙ ٍٷْش اٙ ٳِ نٴْ 
 أً كڄش أً ٿيٯش ٷخٽ ٫ٴخڅ حٿن٨َس ًحٿڀيٯش ًحٿلڄش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٿن٠َ ٫ن  - 
 ِ ٣ڀلش حٕنٜخٍُ ٬ٌّىه ٷخٽ=٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل أنو ىهپ ٫ڀَ أر

ٳٌؿينخ ٫نيه ٓيپ رن كنْٲ ٷخٽ ٳي٫خ أرٌ ٣ڀلش انٔخنخ ٳن٩ِ نڄ٤خ طلظو ٳٸخٽ ٿو ٓيپ رن -
كنْٲ ٿڂ طن٫ِو ٷخٽ ٕڅ ٳْو طٜخًَّ ًٷي ٷخٽ ٳْيخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٷي ٫ڀڄض ٷخٽ ٓيپ أًٿڂ 

 ّٸپ اٙ ڃخ ٻخڅ ٍٷڄخ ٳِ ػٌد ٷخٽ رڀَ ًٿټنو أ٣ْذ ٿنٴِٔ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ أرٌ أًّْ كيػنخ حٿِىَُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 أرِ أڃخڃش رن ٓيپ رن كنْٲ أڅ أرخه كيػو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
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هَؽ ًٓخًٍح ڃ٬و نلٌ ڃټش كظَ اًح ٻخنٌح ر٬٘ذ حٿوَحٍ ڃن حٿلـٴش حٯظٔپ ٓيپ رن -
٫خڃَ رن ٍر٬ْو أهٌ رنِ ٫يُ رن كنْٲ ًٻخڅ ٍؿٚ أرْٞ كٔن حٿـٔڂ ًحٿـڀي ٳن٨َ اٿْو 

ٻ٬ذ ًىٌ ّٰظٔپ ٳٸخٽ ڃخ ٍأّض ٻخٿٌْځ ًٙ ؿڀي ڃوزخس ٳڀز٢ ٳٔيپ ٳؤطَ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸْپ ٿو ّخ 
ًحهلل ڃخ َّٳ٪ ٍأٓو ًڃخ ّٴْٶ ٷخٽ ىپ طظيڄٌڅ ٳْو ڃن أكي ٷخٿٌح ٌٍٓٽ حهلل ىپ ٿٺ ٳِ ٓيپ 

ٳظ٦ْٰ ٫ڀْو ًٷخٽ ٫ٚځ  ن٨َ اٿْو ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ٳي٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خڃَ
ّٸظپ أكيٻڂ أهخه ىٚ اًح ٍأّض ڃخ ٬ّـزٺ رَٻض ػڂ ٷخٽ ٿو حٯظٔپ ٿو ٳٰٔپ ًؿيو ًّيّو 

ْو ًأ٣َحٱ ٍؿڀْو ًىحهڀو اُحٍه ٳِ ٷيف ػڂ ٛذ ًٿٺ حٿڄخء ٫ڀْو ّٜزو ًڃَٳٸْو ًٍٻ٬زظ
ٍؿپ ٫ڀَ ٍأٓو ٧ًيَه ڃن هڀٴو ػڂ ّټٴت حٿٸيف ًٍحءه ٳٴ٬پ رو ًٿٺ ٳَحف ٓيپ ڃ٪ حٿنخّ 

 رو رؤّ. ٿْْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ كيػنِ ڃـڄ٪ رن ٬ّٸٌد حٕنٜخٍُ  - 

 رٸزخء ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن حٿټَڃخنِ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش رن ٓيپ رن كنْٲ ّٸٌٽ ٷخٽ أرِ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن -

 ٻ٬يٽ ٫ڄَس.هَؽ كظَ ّؤطِ ىٌح حٿڄٔـي ٬ّنِ ڃٔـي ٷزخء ٳْٜڀِ ٳْو ٻخڅ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ڃـڄ٪ رن ٬ّٸٌد حٕنٜخٍُ ٫ن  - 

 ڃلڄي رن ٓڀْڄخڅ حٿټَڃخنِ ٷخٽ=
 ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش رن ٓيپ رن كنْٲ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخٽ كيػنخ كخطڂ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀْڄخڅ  - 

 ه.ٳٌٻَ ڃ٬نخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ًٍف ٫ًزي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنِ  - 

٫زي حٿټَّڂ رن أرِ حٿڄوخٍٵ أڅ حٿٌٿْي رن ڃخٿٺ رن ٫زي حٿٸْْ أهزَه ًٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ڃن 
٫زي حٿٸْْ أڅ ڃلڄي رن ٷْْ ڃٌٿَ ٓيپ رن كنْٲ ڃن رنِ ٓخ٫يس أهزَه أڅ ٓيٚ أهزَه أڅ 

 =٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼو ٷخٽ حهلل حٿنزِ ٛڀَ
أنض ٌٍٓٿِ اٿَ أىپ ڃټش ٷپ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍٓڀنِ ّٸَأ ٫ڀْټڂ حٿٔٚځ -

ًّؤڃَٻڂ رؼٚع ٙ طلڀٴٌح رَْٰ حهلل ًاًح طوڀْظڂ ٳٚ طٔظٸزڀٌح حٿٸزڀش ًٙ طٔظيرًَىخ ًٙ طٔظنـٌح 
 ر٨٬ڂ ًٙ رز٬َس.

ٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ك - 
ڃٌَٓ رن ؿزَْ ٫ن أرِ أڃخڃش رن ٓيپ رن كنْٲ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 أنو ٷخٽ=
ڃن أًٽ ٫نيه ڃئڃن ٳڀڂ ّنَٜه ًىٌ ٷخىٍ ٫ڀَ أڅ ّنَٜه أًٿو حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ ٍإًّ -

 حٿوٚثٶ ٌّځ حٿٸْخڃش.
كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ ٫ًن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ  - 

 حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ٫زي حهلل رن ٓيپ رن كنْٲ ٫ن أرْو ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أ٫خڅ ڃـخىيح ٳِ ٓزْپ حهلل أً ٯخٍڃخ ٳِ ٫َٔطو أً -

 ڃټخطزخ ٳِ ٍٷزظو أ٧ڀو حهلل ٳِ ٧ڀو ٌّځ ٙ ٧پ اٙ ٧ڀو.
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ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن رټَْ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ كي - 
 ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ٫زي حهلل رن ٓيپ رن كنْٲ

أڅ ٓيٚ كيػو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن أ٫خڅ ڃـخىيح ٳِ ٓزْپ حهلل أً -
 ٳِ ٧ڀو ٌّځ ٙ ٧پ اٙ ٧ڀو.ٯخٍڃخ ٳِ ٫َٔطو أً ڃټخطزخ ٳِ ٍٷزظو أ٧ڀو حهلل 

 كيّغ ٍؿپ ّٔڄَ ٣ڀلش ًٿْْ ىٌ ر٤ڀلش رن ٫زْي حهلل ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع ٷخٽ كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ  - 

ىحًى ٬ّنِ حرن أرِ ىني ٫ن أرِ كَد أڅ ٣ڀلش كيػو ًٻخڅ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=حهلل 

أطْض حٿڄيّنش ًٿْْ ٿِ ريخ ڃ٬َٳش ٳنِٿض ٳِ حٿٜٴش ڃ٪ ٍؿپ ٳټخڅ رْن ًرْنو ٻپ ٌّځ ڃي -
ڃن طڄَ ٳٜڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷخٽ ٍؿپ ڃن 

أٛلخد حٿٜٴش ّخ ٌٍٓٽ حهلل أكَٵ ر٤ٌننخ حٿظڄَ ًطوَٷض ٫نخ حٿونٲ ٳ٬ٜي ٌٍٓٽ حهلل 
ًحهلل ٿٌ ًؿيص هزِح أً ٿلڄخ ٬٣ٕڄظټڄٌه أڃخ انټڂ ڀڂ ٳو٤ذ ػڂ ٷخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ

ف ٫ڀْټڂ رخٿـٴخڅ ًطڀزٌٔڅ ڃؼپ أٓظخٍ حٿټ٬زش طٌٗټٌڅ أڅ طيٍٻٌح ًڃن أىٍٹ ًٿٺ ڃنټڂ أڅ َّح
ٷخٽ ٳڄټؼض أنخ ًٛخكزِ ػڄخنْش ٫َ٘ ٌّڃخ ًٿْڀش ڃخٿنخ ٬٣خځ اٙ حٿزََّ كظَ ؿجنخ اٿَ اهٌحننخ 

 َ ڃخ أٛزنخ ىٌح حٿظڄَ.ڃن حٕنٜخٍ ٳٌحٌٓنخ ًٻخڅ هْ
 كيّغ ن٬ْڂ رن ڃ٬ٌٔى ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ آلٶ رن ارَحىْڂ حٿَحُُ ٷخٽ كيػنخ ٓڀڄش رن حٿٴٜپ  - 
حٕنٜخٍُ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٬ٓي رن ٣خٍٵ حٕٗـ٬ِ ًىٌ أرٌ ڃخٿٺ 

 أرْو ن٬ْڂ ٷخٽ=٫ن ٓڀڄش رن ن٬ْڂ رن ڃ٬ٌٔى حٕٗـ٬ِ ٫ن 
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ كْن ٷَأ ٻظخد ڃْٔڀڄش حٿټٌحد ٷخٽ ٿڀٌَٓٿْن -

ٳڄخ طٸٌٙڅ أنظڄخ ٷخٙ نٸٌٽ ٻڄخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحهلل ٿٌٙ أڅ حٿَٓپ 
 ٙ طٸظپ ٿ٠َرض أ٫نخٷټڄخ.

 كيّغ ٌّٓي رن حٿن٬ڄخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي حٕنٜخٍُ ٷخٽ كيػنِ  كيػنخ - 

 رَْ٘ رن ّٔخٍ ٫ن ٌّٓي رن حٿن٬ڄخڅ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نِٽ رخٿٜيزخء ٫خځ هْزَ ٳڀڄخ ٛڀَ حٿ٬َٜ ى٫خ -

رخ٬٣ٕڄش ٳڀڂ ّئص اٙ رٌّٔٶ ٷخٽ ٳڀټنخ ٬ّنِ أٻڀنخ ڃنو ٳڀڄخ ٻخنض حٿڄَٰد طڄ٠ڄٞ 
 طڄ٠ڄ٠نخ ڃ٬و.ً

 رن كخرْ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٩كيّغ حٕٷَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنِ ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٷخٽ  - 

كيػنِ أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن حٕٷ٩َ رن كخرْ أنو نخىٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ڃن ًٍحء حٿلـَحص ٳٸخٽ=

ڂ ّـزو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ اڅ كڄيُ ُّن ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳڀ-
 ًاڅ ًڃِ ْٗن ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ كيع أرٌ ٓڀڄش ًحٹ حهلل ٫ِ ًؿپ.
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 كيّغ ٍرخف رن حٿَرْ٪ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
ٽ كيػنخ حٿڄَْٰس رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخ - 

٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ حٿِنخى ٷخٽ كيػنِ حٿڄَٷ٪ رن ْٛٴِ ٫ن ؿيه ٍرخف رن حٿَرْ٪ أهِ 
 كن٨ڀش حٿټخطذ أنو أهزَه

أنو هَؽ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس ٯِحىخ ٫ًڀَ ڃٸيڃظو هخٿي رن حٿٌٿْي -
ٸظٌٿش ڃڄخ أٛخرض حٿڄٸيڃش ٳڄَ ٍرخف ًأٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حڃَأس ڃ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ  ٳٌٷٴٌح ّن٨ًَڅ اٿْيخ ًّظ٬ـزٌڅ ڃن هڀٸيخ كظَ ٿلٸيڂ ٌٍٓٽ حهلل

ٍحكڀظو ٳخنٴَؿٌح ٫نيخ ٳٌٷٲ ٫ڀْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ ٻخنض ىٌه ٿظٸخطپ 
 .ٳٸخٽ ٕكيىڂ حٿلٶ هخٿيح ٳٸپ ٿو ٙ طٸظڀٌڅ ًّش ًٙ ٫ْٔٴخ

ي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن كيػنخ ٫ز - 
أرِ حٿِنخى ٫ن أرِ حٿِنخى ٷخٽ أهزَنِ حٿڄَٷ٪ رن ْٛٴِ رن ٍرخف أڅ ٍرخكخ ؿيه حرن حٿَرْ٪ 

 أهزَه أنو ٻخڅ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ.
ن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ كْٔ - 

 ٫ن حٿڄَٷ٪ رن ْٛٴِ رن ٍرخف أهِ كن٨ڀش حٿټخطذ ٷخٽ=
 أهزَنِ ؿيُ أنو هَؽ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ ٷخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَص ٫ن أرِ  - 

نِ ڃَٷ٪ رن ْٛٴِ حٿظْڄِ ٗيي ٫ڀَ ؿيه ٍرخف رن ٍرْ٪ حٿلن٨ڀِ حٿټخطذ أنو حٿِنخى ٷخٽ أهزَ
 أهزَه

 أنو هَؽ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس ٳٌٻَ ڃؼپ كيّغ حرن أرِ حٿِنخى.-
 كيّغ أرِ ڃٌّيزش ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

حٿلټڂ رن ٳ٠ْپ كيػنخ ٬ّڀَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ  - 
 ٤٫خء ٫ن ٫زْي رن ؿزَْ ٫ن أرِ ڃٌّيزش ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٜڀِ ٫ڀَ أىپ حٿزٸْ٪ ٳٜڀَ ٫ڀْيڂ ٌٍٓٽ حهلل -
َٓؽ ٿِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش ػٚع ڃَحص ٳڀڄخ ٻخنض ٿْڀش حٿؼخنْش ٷخٽ ّخ أرخ ڃٌّيزش أ

ىحرظِ ٷخٽ ٳَٻذ ًڃْ٘ض كظَ حنظيَ اٿْيڂ ٳنِٽ ٫ن ىحرظو ًأڃٔټض حٿيحرش ًًٷٲ ٫ڀْيڂ أً 
ٷخٽ ٷخځ ٫ڀْيڂ ٳٸخٽ ٿْينټڂ ڃخ أنظڂ ٳْو ڃڄخ ٳْو حٿنخّ أطض حٿٴظن ٻٸ٤٪ حٿڀْپ َّٻذ ر٠٬يخ 

ر٠٬خ حٓهَس أٗي ڃن حًٕٿَ ٳڀْينټڂ ڃخ أنظڂ ٳْو ػڂ ٍؿ٪ ٳٸخٽ ّخ أرخ ڃٌّيزش انِ أ٤٫ْض أً 
خٽ هَْص ڃٴخطْق ڃخ ّٴظق ٫ڀَ أڃظِ ر٬يُ ًحٿـنش أً ٿٸخء ٍرِ ٳٸظپ رؤرِ ًأڃِ ّخ ٌٍٓٽ ٷ

حهلل ٳؤهزَنِ ٷخٽ ٕڅ طَى ٫ڀَ ٫ٸزيخ ڃخ ٗخء حهلل ٳخهظَص ٿٸخء ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٳڄخ ٿزغ ر٬ي 
ًٿٺ اٿَ ٓز٬خ أً ػڄخنْخ كظَ ٷزٞ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ أرٌ حٿن٠َ ڃَس طَى ٫ڀَ 

 ٫ٸزْيخ ٷخٽ.
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٷخٽ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػ - 

كيػنِ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ حٿ٬زڀِ ٷخٽ كيػنِ ٫زْي رن ؿزَْ ڃٌٿَ حٿلټڂ رن أرِ حٿ٬خٙ ٫ن 
 ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن أرِ ڃٌّيزش ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
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ًٓڀڂ ڃن ؿٌٱ حٿڀْپ ٳٸخٽ ّخ أرخ ڃٌّيزش انِ ٷي أڃَص أڅ ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
أٓظٰٴَ ٕىپ حٿزٸْ٪ ٳخن٤ڀٶ ڃ٬ِ ٳخن٤ڀٸض ڃ٬و ٳڀڄخ ًٷٲ رْن أ٧يَىڂ ٷخٽ حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ ّخ 

أىپ حٿڄٸخرَ ٿْين ٿټڂ ڃخ أٛزلظڂ ٳْو ڃڄخ أٛزق ٳْو حٿنخّ ٿٌ ط٬ڀڄٌڅ ڃخ نـخٻڂ حهلل ڃنو أٷزڀض 
آهَىخ حٓهَس َٗ ڃن حًٕٿَ ٷخٽ ػڂ أٷزپ ٫ڀِ ٳٸخٽ ّخ حرخ  ظن ٻٸ٤٪ حٿڀْپ حٿڄ٨ڀڂ ّظز٪ أًٿيخحٿٴ

ْق هِحثن حٿينْخ ًحٿوڀي ٳْيخ ػڂ حٿـنش ًهَْص رْن ًٿٺ ًرْن ٿٸخء ڃٌّيزش انِ ٷي أًطْض ڃٴخط
ٍرِ ٫ِ ًؿپ ًحٿـنش ٷخٽ ٷڀض رؤرِ ًأڃِ ٳوٌ ڃٴخطْق حٿينْخ ًحٿوڀي ٳْيخ ػڂ حٿـنش ٷخٽ ٙ ًحهلل 

ٍرِ ًحٿـنش ػڂ حٓظٰٴَ ٕىپ حٿزٸْ٪ ػڂ حنَٜٱ ٳزية ٌٍٓٽ  ّخ أرخ ڃٌّيزش ٿٸي حهظَص ٿٸخء
 ِ ًؿ٬و حٿٌُ ٷز٠و حهلل ٫ِ ًؿپ ٳْو كْن أٛزق.حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ

 كيّغ ٍحٗي رن كزْٖ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن  - 

ّٔخٍ ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٫ن ٍحٗي رن كزْٖ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٷظخىس ٫ن ڃٔڀڂ رن 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ىهپ ٫ڀَ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٬ٌّىه ٳِ ڃَٟو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
أط٬ڀڄٌڅ ڃن حٿ٘يْي ڃن أڃظِ ٳؤٍځ حٿٸٌځ ٳٸخٽ ٫زخىس ٓخنيًنِ ٳؤٓنيًه ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

حهلل اڅ ٗييحء أڃظِ اًح ٿٸڀْپ حٿٸظپ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿٜخرَ حٿڄلظٔذ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ 
ًحٿَٰٵ ٗيخىس ًحٿز٤ن ٗيخىس ًحٿنٴٔخء ّـَىخ ًٿيىخ رٍَٔه اٿَ ٗيخىس ًحٿ٤خ٫ٌڅ ٗيخىس 

 .حٿـنش ٷخٽ ًُحى ٳْيخ أرٌ حٿ٬ٌحځ ٓخىڅ رْض حٿڄٸيّ ًحٿلَٵ ًحٿْٔپ
ٷظخىس ٫ن ٛخكذ ٿو ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ  - 

 ٍحٗي رن كزْٖ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطخه ٬ٌّىه ٳِ ڃَٟو ٳٌٻَ حٿليّغ.-

 كيّغ أرِ كزش حٿزيٍُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 

 ّي ٫ن ٫ڄخٍ رن أرِ ٫ڄخٍ ٫ن أرِ كزش حٿزيٍُ ٷخٽ=٫ڀِ رن ُ
ٿڄخ نِٿض ٿڂ ّټن ٷخٽ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ّخ ڃلڄي اڅ ٍرٺ ّؤڃَٹ أڅ طٸَة ىٌه حٿٌٍٔس -

أرِ رن ٻ٬ذ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أرِ اڅ ٍرِ ٫ِ ًؿپ أڃَنِ أڅ أٷَثٺ ىٌه 
 حٿٌٍٔس ٳزټَ ًٷخٽ ًٻَص ػڄش ٷخٽ ن٬ڂ.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٫ڄخٍ كيػنخ ٫زي حهلل - 
 رن أرِ ٫ڄخٍ ٷخٽ=

ٓڄ٬ض أرخ كزش حٿزيٍُ ٷخٽ ٿڄخ نِٿض ٿڂ ّټن حٿٌّن ٻٴًَح ڃن أىپ حٿټظخد اٿَ آهَىخ ٷخٽ -
ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٍرٺ ّؤڃَٹ أڅ طٸَثيخ أرّْخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ِّ ًٷي ًٻَص ػڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ  ًٓڀڂ ِّ اڅ ؿزَّپ أڃَنِ أڅ أٷَثٺ ىٌه حٿٌٍٔس ٷخٽ أر ٕر
ِّن٬ڂ ٷخ  .ٽ ٳزټَ أر

 كيّغ أرِ ٫ڄَْ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ڃ٬ًَٱ ٬ّنِ حرن ًحٛپ ٷخٽ كيػظنِ  - 

 أرِ ٫ڄَْ ٷخٽ=كٴٜش حرنش ٣ڀٶ حڃَأس ڃن حٿلِ ٓنش ط٬ْٔن ٫ن 



  

 

 

Page 684 of 699 

اِلث المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َّ
 الجزءالث

ٻنخ ؿڀٌٓخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ٳـخء ٍؿپ ر٤زٶ ٫ڀْو طڄَ ٳٸخٽ -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ىٌح أٛيٷش أځ ىيّش ٷخٽ ٛيٷش ٷخٽ ٳٸيڃو اٿَ حٿٸٌځ 

ًكٔن ٛڀٌحص حهلل ٫ڀْو ًٓٚڃو ّظ٬ٴَ رْن ّيّو ٳؤهٌ حٿٜزِ طڄَس ٳـ٬ڀيخ ٳِ ٳْو ٳؤىهپ 
انخ آٽ ڃلڄي ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٛز٬و ٳِ ٳِ حٿٜزِ ٳن٩ِ حٿظڄَس ٳٸٌٱ ريخ ػڂ ٷخٽ حٿنزِ ٛ

 ٙ طلپ ٿنخ حٿٜيٷش ٳٸڀض ٿڄ٬ًَٱ أرٌ ٫ڄَْ ؿيٹ ٷخٽ ؿي أرِ ٷخٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ًَٱ ٫ن كٴٜش رنض ٣ڀٶ  - 

 ٫ن أرِ ٫ڄَْس أْٓي رن ڃخٿٺ ؿي ڃ٬ًَٱ ٷخٽ=
 خ ؿڀٌٓخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو.ٻن-

 كيّغ ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ ڃن حٿ٘خڃْْن ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنِ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن كَد  - 

ُ ٫ن ًحػڀش حٿوٌٙنِ ٷخٽ كيػنِ ٫ڄَ رن ٍإرش حٿظٰڀزِ ٫ن ٫زي حٿٌحكي رن ٫زي حهلل حٿنَٜ
 رن حٕٓٸ٪ حٿڀْؼِ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَأس طلٌٍ ػٚع ڃٌحٍّغ ٫ظْٸيخ ًٿٸ٤ْيخ ًًٿيىخ -
 حٿٌُ ٫ٙنض ٫ڀْو ٷخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ رن هخٍؿش ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ ٫زي حٿڄڀٺ حٿلٔن رن ّلَْ  - 
 حرن حٕٓٸ٪ ًنلن نزنِ ڃٔـينخ ٷخٽ= حٿو٘نِ ٫ن رَ٘ رن كْخڅ ٷخٽ ؿخء ًحػڀش

ٳٌٷٲ ٫ڀْنخ ٳٔڀڂ ػڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن رنَ ڃٔـيح -
ّٜڀِ ٳْو رنَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿو ٳِ حٿـنش أٳ٠پ ڃنو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٷي ٓڄ٬ظو ڃن 

 ىْؼڂ رن هخٍؿش.
٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ ٷخٽ أنزؤنخ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ظخد ٷخٽ كيػنخ  - 

ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنِ ِّّي ٬ّنِ حرن كزْذ أڅ ٍر٬ْش رن ِّّي حٿيڃ٘ٸِ أهزَه ٫ن ًحػڀش ٬ّنِ 
 حرن حٕٓٸ٪ ٷخٽ=

ٻنض ڃن أىپ حٿٜٴش ٳي٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٌّڃخ رٸَٙ ٳټَٔه ٳِ حٿٸ٬ٜش ًٛن٪ ٳْيخ ڃخء ٓونخ -
ڂ ٷخٽ حًىذ ٳخثظنِ ر٬َ٘س أنض ٫خَٗىڂ ػڂ ٛن٪ ٳْيخ ًًٻخ ػڂ ٓٴٔٴيخ ػڂ ٿزٸيخ ػڂ ٬ٛنزيخ ػ

ٳـجض ريڂ ٳٸخٽ ٻڀٌ ًٻڀٌح ڃن أٓٴڀيخ ًٙ طؤٻڀٌح ڃن أ٫ٚىخ ٳبڅ حٿزَٻش طنِٽ ڃن أ٫ٚىخ 
 ٳؤٻڀٌح ڃنيخ كظَ ٗز٬ٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃڀْق  - 
 رن أٓخڃش ٫ن ًحػڀش رن حٙٓٸ٪ ٷخٽ=

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَص رخٿٌٔحٹ كظَ هْ٘ض أڅ ّټظذ ٫ڀِ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن  - 

 ٍر٬ْش رن ِّّي ٷخٽ ٓڄ٬ض ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ ّٸٌٽ=
ّٴظَُ حٿَؿپ ٫ڀَ  ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ أ٨٫ڂ حٿٴٍَ ػٚػش أڅ-

٫ْنْو ّٸٌٽ ٍأّض ًٿڂ َّ ًأڅ ّٴظَُ ٫ڀَ ًحٿيّو ٳْي٫َ اٿَ ٯَْ أرْو أً ّٸٌٽ ٓڄ٬نِ ًٿڂ 
 ّٔڄ٪ ڃنِ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٳ٠خٿش حٿٴَؽ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٬ٓي  - 
 ٷخٽ=

ٍَْٔ ػڂ ٫َٻيخ رَؿڀو ٍأّض ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ ّٜڀِ ٳِ ڃٔـي ىڃ٘ٶ ٳزِٵ طلض ٍؿڀو حٿ-
ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷڀض أنض ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طزِٵ ٳِ حٿڄٔـي ٷخٽ 

 ىټٌح ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴ٬پ ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ىخٗڂ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٫ٚػش ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ  - 

 حٕٓٸ٪ ٷخٽ=رن أرِ ٫زڀش ٫ن ًحػڀش رن 
ؿخء نٴَ ڃن رنِ ٓڀْڂ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٛخكزخ -

ٿنخ ٷي أًؿذ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬ْظٶ ٍٷزش ڃؼڀو ّٴٺ حهلل ٫ِ ًؿپ رټپ 
 ٠٫ٌ ڃنيخ ٠٫ٌح ڃنو ڃن حٿنخٍ.

نخ رٸْش رن حٿٌٿْي حٿلڄِٜ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػ - 
ٓڀڄش حٿلڄِٜ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَ رن ٍإرش حٿظٰڀزِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ٫زي حهلل حٿنٌٜكِ 

 ٫ن ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ ٷخٽ=
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَأس طلٌُ ػٚع ڃٌحٍّغ ٫ظْٸيخ ًٿٸ٤ْيخ ًًٿيىخ -

 حٿٌُ ط٫ٚن ٫ڀْو ٷخٽ
كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ ٟڄَس رن ٍر٬ْش ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

ارَحىْڂ رن أرِ ٫زڀش ٫ن حٿَّٰٲ حٿيّڀڄِ ٷخٽ أطْنخ ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ حٿڀْؼِ ٳٸڀنخ كيػنخ رليّغ 
 ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ=

أطْنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٛخكذ ٿنخ ٷي أًؿذ ٳٸخٽ ح٫ظٸٌح ٫نو ٬ّظٶ حهلل ٫ِ -
 پ رټپ ٠٫ٌ ٠٫ٌح ڃنو ڃن حٿنخٍ.ًؿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ ٬ّنِ حٿَحُُ ٫ن ِّّي  - 
 رن أرِ ڃخٿٺ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٓزخ٩ ٷخٽ=

حٗظَّض نخٷش ڃن ىحٍ ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ ٳڀڄخ هَؿض ريخ أىٍٻنخ ًحػڀش ًىٌ ّـَ ٍىحءه ٳٸخٽ ّخ -
ٷخٽ ىپ رْن ٿٺ ڃخ ٳْيخ ٷڀض ًڃخ ٳْيخ ٷخٽ انيخ ٿٔڄْنش ٧خىَس  ٫زي حهلل حٗظَّض ٷڀض ن٬ڂ

حٿٜلش ٷخٽ ٳٸخٽ أٍىص ريخ ٓٴَح أځ أٍىص ريخ ٿلڄخ ٷڀض رپ أٍىص ٫ڀْيخ حٿلؾ ٷخٽ ٳبڅ روٴيخ 
نٸزخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٛخكزيخ أٛڀلٺ حهلل أُ ىٌح طٴٔي ٫ڀِ ٷخٽ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ْنو ٷخٽخ اٙ ّزْن ڃخ ٳْو ًٙ ّلپ ٿڄن ٬ّڀڂ ًٿٺ اٙ ّز٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّلپ ٕكي ّزْ٪ ْٗج
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٿْغ ٫ن أرِ رَىس رن  - 

 أرِ ڃٌَٓ ٫ن أرِ ڃڀْق رن أٓخڃش ٫ن ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ ٷخٽ=
هلل انِ أٛزض ٗييص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ًأطخه ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ ح-

كيح ڃن كيًى حهلل ٫ِ ًؿپ ٳؤٷڂ ٳِ كي حهلل ٳؤ٫َٝ ػڂ أطخه حٿؼخنْش ٳؤ٫َٝ ٫نو ػڂ ٷخٿيخ 
حٿؼخٿؼش ٳؤ٫َٝ ٫نو ػڂ أٷْڄض حٿٜٚس ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿٜٚس أطخه حٿَحر٬ش ٳٸخٽ انِ أٛزض كيح 

ڃن كيًى حهلل ٫ِ ًؿپ ٳؤٷڂ ٳِ كي حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٳي٫خه ٳٸخٽ أځ طلٔن حٿ٤يٌٍ أً 
 ٴخٍطٺ ٷخٽء ػڂ ٗييص حٿٜٚس ڃ٬نخ آنٴخ ٷخٽ رڀَ ٷخٽ حًىذ ٳيِ ٻحٿٌٌٟ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنِ  - 
 ٍر٬ْش رن ِّّي حٿيڃ٘ٸِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ ّٸٌٽ=

څ ّٴظَُ حٿَؿپ ٫ڀَ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ أ٨٫ڂ حٿٴَّش ػٚع أ-
٫ْنْو ّٸٌٽ ٍأّض ًٿڂ َّ ًأڅ ّٴظَُ ٫ڀَ ًحٿيّو ّي٫َ اٿِ ٯَْ أرْو ًأڅ ّٸٌٽ ٷي ٓڄ٬ض 

 ًٿڂ ّٔڄ٪ ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٷخٽ كيػنِ حٿٌٿْي رن ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حرن  - 

 أرِ حٿٔخثذ ٷخٽ كيػنِ كزخڅ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ=
ٓٸ٪ ٫ڀَ أرِ حٌٕٓى حٿـَِٗ ٳِ ڃَٟو حٿٌُ ڃخص ٳْو ٳٔڀڂ ٫ڀْو ىهڀض ڃ٪ ًحػڀش رن حٕ-

ًؿڀْ ٷخٽ ٳؤهٌ أرٌ حٌٕٓى ّڄْن ًحػڀش ٳڄٔق ريخ ٫ڀَ ٫ْنْو ًًؿيو ٿز٬ْظو ريخ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿو ًحػڀش ًحكيس أٓؤٿٺ ٫نيخ ٷخٽ ًڃخ ىِ ٷخٽ ٻْٲ ٧نٺ رَرٺ ٷخٽ 

ٷخٽ ًحػڀش أرَ٘ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  ى ًأٗخٍ رَأٓو أُ كٔنٳٸخٽ أرٌ حٌٕٓ
 ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ أنخ ٫ني ٧ن ٫زيُ رِ ٳڀ٨ْن رِ ڃخ ٗخء ٷخٽ ٫ڀْو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٷخٽ كيػنِ ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِِّ ًى٘خځ  - 
٫ڀَ كٴ٦ حٿٌٿْي ڃن ٓڀْڄخڅ رن حٿٰخُ أنيڄخ ٓڄ٬خه ڃن كزخڅ أرِ حٿن٠َ ّليع رو ًٙ ّؤطْخڅ 

 ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخٽ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٷخٽ كيػنخ ڃًَحڅ  - 

رن ؿنخف ٫ن ٌّنْ رن ڃَْٔس رن كخرْ ٫ن ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=

نش حٿٸزَ ٫ًٌحد حٿنخٍ أنض أىپ حٿٌٳخء أٙ اڅ ٳٚڅ رن ٳٚڅ ٳِ ًڃظٺ ًكزپ ؿٌحٍٹ ٳٸو ٳظ-
 ًحٿلٶ حٿڀيڂ ٳخٯٴَ ٿو ًحٍكڄو ٳبنٺ أنض حٿٰٴٌٍ حٿَكْڂ ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ ٷخٽ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن أرِ ٗزْزش  - 
ّلَْ رن ِّّي ٫ن ٫زي حٿٌىخد حٿڄټِ ٫ن ٫زي حٿٌحكي رن ٫زي حهلل حٿن٠َُ ٫ن ًحػڀش رن 

 ٕٓٸ٪ ٷخٽ=ح
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ=-
حٿڄٔڀڂ ٫ڀَ حٿڄٔڀڂ كَحځ ىڃو ٫ًَٟو ًڃخٿو حٿڄٔڀڂ أهٌ حٿڄٔڀڂ ٙ ٨ّڀڄو ًٙ ّوٌٿو -

 ًحٿظٸٌٍ ىينخ ًأًڃؤ رْيه اٿَ حٿٸڀذ ٷخٽ ًكٔذ حڃَة ڃن حٿَ٘ أڅ ّلٸَ أهخه حٿڄٔڀڂ.
 كيّغ ٍر٬ْش رن ٫زخى حٿيّڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن ٫زي حهلل حٿِرَُْ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿ٬ِِّ رن كي - 
ڃلڄي رن أرِ ٫زْي ٫ن حرن أرِ ًثذ ٫ن ٬ْٓي رن هخٿي حٿٸ٧َِ ٫ن ٍر٬ْش رن ٫زخى حٿيّڀِ 

 أنو ٷخٽ=
ٍأّض أرخ ٿيذ ر٬ټخ٥ ًىٌ ّظز٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ ّخ أّيخ حٿنخّ اڅ -

ٯٌٍ ٳٚ ٌّّٰنټڂ ٫ن آٿيش آرخثټڂ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴَ ڃنو ًىٌ ٫ڀَ  ىٌح ٷي
 أػَه ًنلن نظز٬و ًنلن ٯڀڄخڅ ٻؤنِ أن٨َ اٿْو أكٌٽ ًح ٯيَّطْن أرْٞ حٿنخّ ًأؿڄڀيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ر٘خٍ رنيحٍ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٷخٽ كيػنخ  - 
 ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن ٍر٬ْش رن ٫زخى ٷخٽ=ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن 
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ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌُ حٿڄـخُ ّي٫ٌ حٿنخّ ًهڀٴو ٍؿپ أكٌٽ ّٸٌٽ ٙ -
 ّٜينټڂ ىٌح ٫ن ىّن آٿيظټڂ ٷڀض ڃن ىٌح ٷخٿٌح ىٌح ٫ڄو أرٌ ٿيذ.

ك٪ كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن  - 
 رن ٫زخى ٷخٽ=ٍر٬ْش 

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّي٫ٌ حٿنخّ اٿَ حٗٓٚځ رٌُ حٿڄـخُ ًهڀٴو -
ٍؿپ أكٌٽ ّٸٌٽ ٙ ّٰڀزنټڂ ىٌح ٫ن ىّنټڂ ًىّن آرخثټڂ ٷڀض ٕرِ ًأنخ ٯٚځ ڃن ىٌح حٕكٌٽ 

حٿٌُ ّڄِ٘ هڀٴو ٷخٽ ىٌح ٫ڄو أرٌ ٿيذ ٷخٽ ٫زخى أ٧ن رْن ڃلڄي رن ٫ڄًَ ًرْن ٍر٬ْش 
 رن حٿڄنټيٍ.ڃلڄي 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀْڄخڅ حٿ٠زِ ىحًى رن ٫ڄًَ رن ُىَْ حٿڄْٔزِ ٷخٽ  - 
 كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿِنخى ٫ن أرْو ٫ن ٍر٬ْش رن ٫زخى حٿيّڀِ ًٻخڅ ؿخىڀْخ أٓڀڂ ٳٸخٽ=

نخّ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَٜ ٫ْنِ رٌٔٵ ًُ حٿڄـخُ ّٸٌٽ ّخ أّيخ حٿ-
ٷٌٿٌح ٙ اٿو اٙ حهلل طٴڀلٌح ًّيهپ ٳِ ٳـخؿيخ ًحٿنخّ ڃظٸٜٴٌڅ ٫ڀْو ٳڄخ ٍأّض أكيح ّٸٌٽ 
ْٗجخ ًىٌ ٙ ّٔټض ّٸٌٽ أّيخ حٿنخّ ٷٌٿٌح ٙ اٿو اٙ حهلل طٴڀلٌح أٙ اڅ ًٍحءه ٍؿٚ أكٌٽ 

و ًح ٯيَّطْن ّٸٌٽ انو ٛخرِء ٻخًد ٳٸڀض ڃن ىٌح ٷخٿٌح ڃلڄي رن ٫زي حهلل ًِٟء حٿٌؿ
٫ڄو أرٌ ٿيذ ٷڀض انٺ ٻنض ٌّڃجٌ َْٰٛح  ٻَ حٿنزٌس ٷڀض ڃن ىٌح حٿٌُ ّټٌرو ٷخٿٌحًىٌ ٌّ

 ٷخٽ ٙ ًحهلل انِ ٌّڃجٌ ٫ٕٸپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ حٿَرْ٪ حٿٔڄخڅ ٷخٽ كيػنِ ٬ْٓي رن ٓڀڄش  - 

 ٿيّڀِ ّٸٌٽ=٬ّنِ حرن أرِ حٿلٔخځ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ أنو ٓڄ٪ ٍر٬ْش رن ٫زخى ح
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤ٌّٱ ٫ڀَ حٿنخّ رڄنَ ٳِ ڃنخُٿيڂ ٷزپ أڅ ّيخؿَ -

اٿَ حٿڄيّنش ّٸٌٽ ّخ أّيخ حٿنخّ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّؤڃَٻڂ أڅ ط٬زيًه ًٙ طَ٘ٻٌح رو ْٗجخ ٷخٽ 
ًًٍحءه ٍؿپ ّٸٌٽ ىٌح ّؤڃَٻڂ أڅ طي٫ٌح ىّن آرخثټڂ ٳٔؤٿض ڃن ىٌح حٿَؿپ ٳٸْپ ىٌح أرٌ 

 ٿيذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃًَٔٵ رن حٿڄَُرخڅ حٿټٌٳِ كيػنخ حرن أرِ ُحثيس ٷخٽ  - 

 ٷخٽ حرن آلٶ ٳليػنِ كْٔن رن ٫زي حهلل رن ٫زْي حهلل رن حٿ٬زخّ ٷخٽ=
ٓڄ٬ض ٍر٬ْش رن ٫زخى حٿيّڀِ ٷخٽ انِ ٿڄ٪ أرِ ٍؿپ ٗخد أن٨َ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ًٍحءه ٍؿپ أكٌٽ ًِٟء ًً ؿڄش ّٸٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظز٪ حٿٸزخثپ ً
ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿٸزْڀش ًّٸٌٽ ّخ رنِ ٳٚڅ انِ ٌٍٓٽ حهلل اٿْټڂ آڃَٻڂ أڅ ط٬زيًح حهلل ًٙ طَ٘ٻٌح 

طٜيٷٌنِ كظَ أنٴٌ ٫ن حهلل ڃخ ر٬ؼنِ رو ٳبًح ٳَ٭ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  رو ْٗجخ ًأڅ
وٌح حٿٚص ّخ رنِ ٳٚڅ اڅ ىٌح َّّي ڃنټڂ أڅ طٔڀ ًٓڀڂ ڃن ڃٸخٿظو ٷخٽ حٓهَ ڃن هڀٴو

ًحٿ٬ٍِ ًكڀٴخءٻڂ ڃن حٿلِ رنِ ڃخٿٺ رن أٷْٖ اٿَ ڃخ ؿخء رو ڃن حٿزي٫ش ًحٿ٠ٚٿش ٳٚ 
 طٔڄ٬ٌح ٿو ًٙ طظز٬ٌه ٳٸڀض ٕرِ ڃن ىٌح ٷخٽ ٫ڄو أرٌ ٿيذ.

 حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټخٍ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل - 
ًٻٌحڅ ٫ن أرْو أرِ حٿِنخى ٷخٽ ٍأّض ٍؿٚ ّٸخٽ ٿو ٍر٬ْش رن ٫زخى حٿيّڀِ ٷخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّڄَ ٳِ ٳـخؽ ًُ حٿڄـخُ اٙ أنيڂ ّظز٬ٌنو ًٷخٿٌح=
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ىٌح ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٷخٽ ًٍؿپ أكٌٽ ًِٟء حٿٌؿو ًً ٯيَّطْن ّظز٬و -
 ـخُ ًّٸٌٽ انو ٛخرِء ٻخًد ٳٸڀض ڃن ىٌح ٷخٿٌح ىٌح ٫ڄو أرٌ ٿيذ.ٳِ ٳـخؽ ًُ حٿڄ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ّلَْ رن ٬ْٓي حٿٸَِٗ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن  - 
آلٶ ٷخٽ كيػنِ كْٔن رن ٫زي حهلل ٫ن ٍر٬ْش رن ٫زخى حٿيّڀِ ٫ڄن كيػو ٫ن ُّي رن أٓڀڂ 

 ٫ن ٍر٬ْش رن ٫زخى ٷخٽ=
ًٕٻَه ٤ٌّٱ ٫ڀَ حٿڄنخُٽ رڄنَ ًأنخ ڃ٪ أرِ ٯٚځ ٗخد ًٍحءه ٍؿپ كٔن ًحهلل انِ -

حٿٌؿيؤكٌٽ ًً ٯيَّطْن ٳڀڄخ ًٷٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٷٌځ ٷخٽ أنخ ٌٍٓٽ 
حهلل ّؤڃَٻڂ أڅ ط٬زيًه ًٙ طَ٘ٻٌح رو ْٗجخ ًّٸٌٽ حٿٌُ هڀٴو اڅ ىٌح ّي٫ٌٻڂ اٿَ أڅ طٴخٍٷٌح 

ٷْٖ اٿَ ڃخ ؿخء رو ڃن ص ًحٿ٬ٍِ ًكڀٴخءٻڂ ڃن رنِ ڃخٿٺ رن أطٔڀوٌح حٿٚىّن آرخثټڂ ًأڅ 
 حٿزي٫ش ًحٿ٠ٚٿش ٷخٽ ٳٸڀض ٙرِ ڃن ىٌح ٷخٽ ىٌح ٫ڄو أرٌ ٿيذ ٫زي حٿ٬ٍِ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ.

 رخٷِ كيّغ ڃلڄي رن ڃٔڀڄش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ًّؤطِ كيّؼو ٳِ ڃٔني حٿ٘خڃْْن
خٽ أنزؤنخ حٿلـخؽ رن ح٣ٍخس ٫ن ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن ىًَڅ ٷ - 

 ٓڀْڄخڅ رن أرِ كؼڄش ٫ن ٓيپ رن أرِ كؼڄش ٷخٽ=
ٍأّض ڃلڄي رن ڃٔڀڄش ٤ّخٍى حڃَأس رزَٜه ٳٸڀض طن٨َ اٿْيخ ًأنض ڃن أٛلخد ڃلڄي -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح أٿٸَ حهلل ٫ِ 
 ش ٙڃَأس ٳٚ رؤّ أڅ ّن٨َ اٿْيخ.ًؿپ ٳِ ٷڀذ حڃَة ه٤ز

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي  - 
 ٫ن أرِ رَىس ٷخٽ=

ڃٍَص رخٿَرٌس ٳبًح ٳ٤ٔخ١ ٳٸڀض ٿڄن ىٌح ٳٸْپ ٿڄلڄي رن ڃٔڀڄش ٳخٓظؤًنض ٫ڀْو ٳيهڀض -
ڀٌ هَؿض اٿَ حٿنخّ ٳؤڃَص ًنيْض ٳٸخٽ ٫ڀْو ٳٸڀض ٍكڄٺ حهلل انٺ ڃن ىٌح حٕڃَ رڄټخڅ ٳ

اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ انو ٓظټٌڅ ٳظنش ًٳَٷش ًحهظٚٱ ٳبًح ٻخڅ ًٿٺ ٳخص 
رو ٫َٟو ًحٻَٔ نزڀٺ ًحٷ٤٪ ًطَٹ ًحؿڀْ ٳِ رْظٺ ٳٸي ٻخڅ ًٿٺ رْٔٴٺ أكيح ٳخَٟد 

ش أً ٬ّخٳْٺ ًٷخٽ ِّّي ڃَس ٳخَٟد رو كظَ طٸ٬٤و ػڂ حؿڀْ ٳِ رْظٺ كظَ طؤطْٺ ّي هخ٣ج
خڅ ڃخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٳ٬ڀض ڃخ أڃَنِ رو ػڂ حٓظنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٸي ٻ

ْٓٴخ ٻخڅ ڃ٬ڀٸخ ر٬ڄٌى حٿٴ٤ٔخ١ ٳخهظ٣َو ٳبًح ْٓٲ ڃن ه٘ذ ٳٸخٽ ٷي ٳ٬ڀض ڃخ أڃَنِ رو 
 ٌٍٓٽ حهلل ًحطوٌص ىٌح أٍىذ رو حٿنخّ ٷخٽ

 كيػنخ ڃخى ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن رَىس ٷخٽ=كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ ٷخٽ  - 
ڃٍَنخ رخٿَرٌس ٳبًح ٳ٤ٔخ١ ڃ٠ًَد ٳٌٻَه ٷخٽ انيخ ٓظټٌڅ ٳظنش ًٳَٷش ٳخَٟد رْٔٴٺ -

 ٫َٝ أكي ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ  - 

 رَىس رن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ=
 ٤خ١ ٳٸڀض ٿڄن ىٌح ٳٌٻَ حٿليّغڃٍَنخ رخٿَرٌس ٳبًح ٳٔ-
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 كيّغ ٻ٬ذ رن ُّي أً ُّي رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٸخٓڂ رن ڃخٿٺ حٿڄِنِ أرٌ ؿ٬ٴَ ٷخٽ أهزَنِ ؿڄْپ رن  - 

ُّي ٷخٽ ٛلزض ْٗوخ ڃن حٕنٜخٍ ًٻَ أنو ٻخنض ٿو ٛلزش ّٸخٽ ٿو ٻ٬ذ رن ُّي أً ُّي 
 ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂرن ٻ٬ذ ٳليػنِ أڅ ٍ

طًِؽ حڃَأس ڃن رنِ ٯٴخٍ ٳڀڄخ ىهپ ٫ڀْيخ ًٟ٪ ػٌرو ًٷ٬ي ٫ڀَ حٿٴَحٕ أرَٜ رټ٘ليخ -
 رْخٟخ ٳخنلخُ ٫ن حٿٴَحٕ ػڂ ٷخٽ هٌُ ٫ڀْٺ ػْخرٺ ًٿڂ ّؤهٌ ڃڄخ أطخىخ ْٗجخ.

 كيّغ ٗيحى رن حٿيخى ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
خٽ أنزؤنخ ؿَّؾ رن كخُځ ٫ن ڃلڄي رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ِّّي ٷ - 

 ٬ّٸٌد ٫ن ٫زي حهلل رن ٗيحى ٫ن أرْو ٷخٽ=
هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ اكيٍ ٛٚطِ حٿ٬ِ٘ حٿ٨يَ أً حٿ٬َٜ -

ًىٌ كخڃپ حٿلٔن أً حٿلْٔن ٳظٸيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬ٌٟو ػڂ ٻزَ ٿڀٜٚس 
خٽ انِ ٍٳ٬ض ٍأّ ٳبًح حٿٜزِ ٫ڀَ ٧يَ ـيس أ٣خٿيخ ٳٸٳٜڀَ ٳٔـي رْن ٧يَحنِ ٛٚطو ٓ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٓخؿي ٳَؿ٬ض ٳِ ٓـٌىُ ٳڀڄخ ٷ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜٚس ٷخٽ حٿنخّ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ ٓـيص رْن ٧يَحنِ ٛٚطٺ ىٌه ٓـيس 

ٿټن حرنِ خٽ ٳټپ ًٿٺ ٿڂ ّټن ًٷي أ٣ڀظيخ ٳ٨ننخ أنو ٷي كيع أڃَ أً أنو ٷي ٌّكَ اٿْٺ ٷ
 حٍطلڀنِ ٳټَىض أڅ أ٫ـڀو كظَ ّٸ٠ِ كخؿظو.

 كيّغ كڄِس رن ٫ڄًَ حٕٓڀڄِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃنٌٍٜ كيػنخ حٿڄَْٰس رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ  - 

 حٿِنخى ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن كڄِس حٕٓڀڄِ ٫ن أرْو
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَه ٫ڀَ َّٓش ٳوَؿض ٳْيخ ٳٸخٽ اڅ أهٌطڂ ٳٚنخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛ-

 ٳؤكَٷٌه رخٿنخٍ ٳڀڄخ ًٿْض نخىحنِ ٳٸخٽ اڅ أهٌطڄٌه ٳخٷظڀٌه ٳبنو ٙ ٬ٌّد رخٿنخٍ اٙ ٍد حٿنخٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ُّخى ٬ّنِ حرن  - 

ى ٷخٽ أهزَنِ كن٨ڀش رن ٫ڀِ ٫ن كڄِس رن ٫ڄًَ حٕٓڀڄِ ٛخكذ حٿنزِ ٬ٓي أڅ أرخ حٿِنخ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ر٬ؼو ًٍى٤خ ڃ٬و اٿَ ٍؿپ ڃن ٫ٌٍس ٳٸخٽ اڅ ٷيٍطڂ ٫ڀَ ٳٚڅ ٳخكَٷٌه رخٿنخٍ ٳخن٤ڀٸٌح -
أنظڂ ٷيٍطڂ ٫ڀْو ٳخٷظڀٌه ًٙ كظَ اًح طٌحًٍح ڃنو نخىحىڂ أً أٍٓپ ٳِ أػَىڂ ٳَىًىڂ ػڂ ٷخٽ اڅ 

 طلَٷٌه رخٿنخٍ ٳبنڄخ ٬ٌّد رخٿنخٍ ٍد حٿنخٍ ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أنزؤنخ ُّخى أڅ أرخ  - 

 حٿِنخى أهزَه ٷخٽ=
 أهزَنِ كن٨ڀش رن ٫ڀِ حٕٓڀڄِ أڅ كڄِس رن ٫ڄًَ حٕٓڀڄِ ٛخكذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

ًٓڀڂ كيػو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼو ًٍى٤خ ڃ٬و َّٓش اٿَ ٍؿپ ٳٌٻَ ڃ٬نخه 
 ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓڀْڄخڅ رن  - 
ّٔخٍ ٫ن كڄِس رن ٫ڄًَ حٕٓڀڄِ أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٌٜځ ٳِ 

 خٽ=حٿٔٴَ ٳٸ
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 اڅ ٗجض ٛڄض ًاڅ ٗجض أٳ٤َص ٷخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓڀْڄخڅ رن  - 

 ّٔخٍ ٫ن كڄِس رن ٫ڄًَ حٕٓڀڄِ
أنو ٍأٍ ٍؿٚ ٫ڀَ ؿڄپ ّظز٪ ٍكخٽ حٿنخّ رڄنَ ًنزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗخىي -

ٳبنيخ أّخځ أٻپ ًَٗد ٷخٽ ٷظخىس ٳٌٻَ ٿنخ اڅ ًٿٺ  ًحٿَؿپ ّٸٌٽ ٙ طٌٜڃٌح ىٌه حّٕخځ
 حٿڄنخىُ ٻخڅ رٚٙ ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٫ًڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زْي  - 
حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ ٷخٽ أهزَنخ أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ أهزَنِ ڃلڄي رن كڄِس أنو ٓڄ٪ أرخه 

 ّٸٌٽ=
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٫ڀَ ٧يَ ٻپ ر٬َْ ٤ْٗخڅ ٳبًح ٍٻزظڄٌىخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ -

 ٳٔڄٌح حهلل ٫ِ ًؿپ ػڂ ٙ طٸًَٜح ٫ن كخؿخطټڂ.
 كيّغ ٫ڀْڂ ٫ن ٫زْ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫ؼڄخڅ  - 
 ڀْڂ ٷخٽ=رن ٫ڄَْ ٫ن ُحًحڅ أرِ ٫ڄَ ٫ن ٫

ٻنخ ؿڀٌٓخ ٫ڀَ ٤ٓق ڃ٬نخ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ِّّي ٙ أ٫ڀڄو -
اٙ ٫زٔخ حٿٰٴخٍُ ًحٿنخّ ّوَؿٌڅ ٳِ حٿ٤خ٫ٌڅ ٳٸخٽ ٫زْ ّخ ٣خ٫ٌڅ هٌنِ ػٚػخ ّٸٌٿيخ 

ٳٸخٽ ٿو ٫ڀْڂ ٿڂ طٸٌٽ ىٌح أٿڂ ّٸپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّظڄنَ أكيٻڂ حٿڄٌص ٳبنو 
٫ڄڀو ًٙ َّى ٳْٔظ٬ظذ ٳٸخٽ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ  ني حنٸ٤خ٫٩

رخىًٍح رخٿڄٌص ٓظخ حڃَس حٿٔٴيخء ًٻؼَس حٿ١َ٘ ًرْ٪ حٿلټڂ ًحٓظوٴخٳخ رخٿيځ ًٷ٬ْ٤ش حٿَكڂ 
 .ًنٌ٘ح ّظوًٌڅ حٿٸَآڅ ڃِحڃَْ ّٸيڃٌنو ّٰنْيڂ ًاڅ ٻخڅ أٷپ ڃنيڂ ٳٸيخ

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيّغ ٗٸَحڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ
كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن أكڄي رن كنزپ ٷخٽ كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ  - 

ٷخٽ كيػنخ ڃٔڀڂ رن هخٿي ٫ن ٫ڄًَ رن ّلَْ حٿڄخُنِ ٫ن أرْو ٫ن ٗٸَحڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ٍ ّٜڀِ ٫ڀْو ٌّڃت اّڄخء.ٍأّظو ٬ّنِ نٜڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظٌؿيخ اٿَ هْزَ ٫ڀَ كڄخ-
 كيّغ ٫زي حهلل رن أنْْ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ىڄخځ رن ّلَْ ٫ن حٿٸخٓڂ  - 
 رن ٫زي حٿٌحكي حٿڄټِ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ=

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٗظَّض ر٬َْ ػڂ ٗيىص رڀٰنِ كيّغ ٫ن ٍؿپ ٓڄ٬و ڃن -
٫ڀْو ٍكڀِ ٳَٔص اٿْو ٗيَح كظَ ٷيڃض ٫ڀْو حٿ٘خځ ٳبًح ٫زي حهلل رن أنْْ ٳٸڀض ٿڀزٌحد ٷپ 

ٿو ؿخرَ ٫ڀَ حٿزخد ٳٸخٽ حرن ٫زي حهلل ٷڀض ن٬ڂ ٳوَؽ ٤ّؤ ػٌرو ٳخ٫ظنٸنِ ًح٫ظنٸظو ٳٸڀض كيّؼخ 
ٿٸٜخٙ ٳوْ٘ض أڅ طڄٌص أً أڃٌص ٷزپ أڅ ِ حرڀٰنِ ٫نٺ انٺ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٳ

أٓڄ٬و ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ّٸٌٽ ّلَ٘ حٿنخّ ٌّځ حٿٸْخڃش أً ٷخٽ حٿ٬زخى ٫َحس ٯَٙ ُريڄخ 
ٷخٽ ٷڀنخ ًڃخ ُريڄخ ٷخٽ ٿْْ ڃ٬يڂ ِٗء ػڂ ّنخىّيڂ رٌٜص ّٔڄ٬و ڃن ٷَد أنخ حٿڄڀٺ أنخ حٿيّخڅ 

ي ڃن أىپ حٿـنش كٶ كظَ أٷٜو أكًٙ ّنزِٰ ٕكي ڃن أىپ حٿنخٍ أڅ ّيهپ حٿنخٍ ًٿو ٫ني 
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ڃنو ًٙ ّنزِٰ ٕكي ڃن أىپ حٿـنش أڅ ّيهپ حٿـنش ًٕكي ڃن أىپ حٿنخٍ ٫نيه كٶ كظَ 
أٷٜو ڃنو كظَ حٿڀ٤ڄش ٷخٽ ٷڀنخ ٻْٲ ًانخ انڄخ نؤطِ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫َحس ٯَٙ ُريڄخ ٷخٽ 

 رخٿلٔنخص ًحٿْٔجخص.
ْ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن ى٘خځ رن ٬ٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٌّن - 

٫ن ڃلڄي رن ُّي رن حٿڄيخؿَ رن ٷنٴٌ حٿظْڄِ ٫ن أرِ أڃخڃش حٕنٜخٍُ ٫ن ٫زي حهلل رن 
 أنْْ حٿـينِ ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ= اڅ ڃن أٻزَ حٿټزخثَ حٿَ٘ رخهلل ٫ًٸٌٵ حٿٌحٿيّن -
ٳْيخ ڃؼپ ؿنخف ر٬ٌٟش اٙ ؿ٬ڀو  ًحٿْڄْن حٿٰڄٌّ ًڃخ كڀٲ كخٿٲ رخهلل ّڄْنخ ٛزَح ٳؤىهپ

 حهلل نټظش ٳِ ٷڀزو اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ ٬ّنِ  - 

حٿڄوَڃِ ٫ن ِّّي رن حٿيخى ٫ن أرِ رټَ رن كِځ ٫ن ٫زي حهلل رن أنْْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ٫ن ٿْڀش ّظَحإًنيخ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٷخٽ ٿْڀش ػٚع ٫ًَّ٘ن.ٿيڂ ًٓؤٿٌه -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أنْ رن ٫ْخٝ أرٌ ٟڄَس ٷخٽ كيػنِ حٿ٠لخٹ رن  - 

٫ؼڄخڅ ٫ن أرِ حٿن٠َ ڃٌٿَ ٫ڄَ رن ٫زْي حهلل ٫ن َّٔ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حهلل رن أنْْ أڅ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

ٍ ػڂ أنْٔظيخ ًأٍحنِ ٛزْلظيخ أٓـي ٳِ ڃخء ٣ًْن ٳڄ٤َنخ ٿْڀش ػٚع ٍأّض ٿْڀش حٿٸي-
 ٫ًَّ٘ن ٳٜڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٳخنَٜٱ ًاڅ أػَ حٿڄخء ًحٿ٤ْن ٫ڀَ ؿزيظو ًأنٴو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ  - 
 ي حهلل رن ٫زي حهلل رن هزْذ ٷخٽ=ڃ٬خً حرن ٫زي حهلل رن هزْذ حٿـينِ ٫ن أهْو ٫ز

ٻخڅ ٍؿپ ٳِ ُڃخڅ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٷي ٓؤٿو ٳؤ٤٫خه ٷخٽ ؿڀْ ڃ٬نخ ٫زي حهلل رن أنْْ -
ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃـڀٔو ٳِ ڃـڀْ ؿيْنش ٷخٽ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٷخٽ 

ڄزخٍٻش ڃن ٳٸڀنخ ٿو ّخ أرخ ّلَْ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ىٌه حٿڀْڀش حٿ
ِٗء ٳٸخٽ ن٬ڂ ؿڀٔنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ آهَ ىٌح حٿ٘يَ ٳٸڀنخ ٿو ّخ 

ٌٍٓٽ حهلل ڃظَ نڀظڄْ ىٌه حٿڀْڀش حٿڄزخٍٻش ٷخٽ حٿظڄٌٔىخ ىٌه حٿڀْڀش ًٷخٽ ًًٿٺ ڃٔخء ٿْڀش 
ٽ حهلل ػٚع ٫ًَّ٘ن ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ ًىِ اًح ّخ ٌٍٓٽ حهلل أًٽ ػڄخڅ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انيخ ٿْٔض رؤًٽ ػڄخڅ ًٿټنيخ أًٽ حٿٔز٪ اڅ حٿ٘يَ ٙ ّظڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٷخٽ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ  - 

 ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ رن حٿِرَْ ٫ن حرن ٫زي حهلل رن أنْْ ٫ن أرْو ٷخٽ=
و ٷي رڀٰنِ أڅ هخٿي رن ٓٴْخڅ حرن نزْق ّـڄ٪ ى٫خنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ان-

ٿِ حٿنخّ ٿًِْٰنِ ًىٌ ر٬َنش ٳؤطو ٳخٷظڀو ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حن٬ظو ٿِ كظَ أ٫َٳو ٷخٽ 
اًح ٍأّظو ًؿيص ٿو حٷ٬ََّ٘س ٷخٽ ٳوَؿض ڃظٌٗلخ رْٔٴِ كظَ ًٷ٬ض ٫ڀْو ًىٌ ر٬َنش ڃ٪ 

ڃخ ًٛٲ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل  ّظو ًؿيص٬٣ن َّطخى ٿين ڃنِٙ ًكْن ٻخڅ ًٷض حٿ٬َٜ ٳڀڄخ ٍأ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٕٷ٬ََّ٘س ٳؤٷزڀض نلٌه ًهْ٘ض أڅ ّټٌڅ رْنِ ًرْنو ڃلخًٿش 

طٰ٘ڀنِ ٫ن حٿٜٚس ٳٜڀْض ًأنخ أڃِ٘ نلٌه أًڃت رَأِٓ حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٳڀڄخ حنظيْض 
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 اٿْو ٷخٽ ڃن حٿَؿپ ٷڀض ٍؿپ ڃن حٿ٬َد ٓڄ٪ رٺ ًرـڄ٬ٺ ٿيٌح حٿَؿپ ٳـخءٹ ٿيٌح ٷخٽ
ٳِ ًٿٺ ٷخٽ ٳڄْ٘ض ڃ٬و ْٗجخ كظَ اًح أڃټننِ كڄڀض ٫ڀْو حٿْٔٲ كظَ ٷظڀظو ػڂ  أؿپ أنخ

هَؿض ًطَٻض ٬٧خثنو ڃټزخص ٫ڀْو ٳڀڄخ ٷيڃض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٳَآنِ ٳٸخٽ أٳڀق حٿٌؿو ٷخٽ 
ٷڀض ٷظڀظو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٛيٷض ٷخٽ ػڂ ٷخځ ڃ٬ِ ٌٍٓٽ حهلل ٳيهپ ٳِ رْظو ٳؤ٤٫خنِ ٫ٜخ 

ي حهلل رن أنْْ ٷخٽ ٳوَؿض ريخ ٫ڀَ حٿنخّ ٳٸخٿٌح ڃخ ىٌه حٿ٬ٜخ يٹ ّخ ٫زٳٸخٽ حڃٔٺ ىٌه ٫ن
ٷخٽ ٷڀض أ٤٫خنْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأڃَنِ أڅ أڃٔټيخ ٷخٿٌح أًٙ طَؿ٪ اٿَ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظٔؤٿو ٫ن ًٿٺ ٷخٽ ٳَؿ٬ض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ىٌه حٿ٬ٜخ ٷخٽ آّش رْنِ ًرْنٺ ٌّځ حٿٸْخڃش اڅ أٷپ  أ٤٫ْظنِ ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿڂ
حٿنخّ حٿڄنلًَٜڅ ٌّڃجٌ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳٸَنيخ ٫زي حهلل رْٔٴو ٳڀڂ طِٽ ڃ٬و كظَ اًح ڃخص أڃَ 

 ريخ ٳٜزض ڃ٬و ٳِ ٻٴنو ػڂ ىٳنخ ؿڄ٬ْخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ حرن حىٍّْ ٫ن ڃلڄي رن  - 

ن ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ رن حٿِرَْ ٫ن ر٬ٞ ًٿي ٫زي حهلل رن أنْْ ٫ن أرِ ٫زي حهلل رن آلٶ ٫
 أنْْ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼو اٿَ هخٿي رن ٓٴْخڅ رن نزْق حٿيٌٿِ ٿْٸظڀو ًٻخڅ -
ّـڄ٪ ٿٸظخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤطْظو ر٬َنش ًىٌ ٳِ ٧يَ ٿو ًٷي ىهپ 

ّټٌڅ رْنِ ًرْنو ڃلخًٿش طٰ٘ڀنِ ٫ن حٿٜٚس ٷخٽ ٳٜڀْض ًأنخ أڃِ٘  ًٷض حٿ٬َٜ ٳوٴض أڅ
أًڃت اّڄخء ٳڀڄخ حنظيْض اٿْو ٷڀض ٻٌح ًٻٌح كظَ ًٻَ حٿليّغ ػڂ أطَ نٜڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٳؤهزَه رٸظڀو اّخه ًًٻَ حٿليّغ.
 كيّغ أرِ أْٓي حٿٔخ٫يُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

خٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷ - 
 ڃخٿٺ ٫ن أرِ أْٓي حٿٔخ٫يُ ٷخٽ أرِ ًٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٫ن أرِ أْٓي ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَْ ىًٍ حٕنٜخٍ رنٌ حٿنـخٍ ػڂ رنٌ ٫زي حٕٗيپ ػڂ -
ىس ڃخ رنٌ حٿلَع رن حٿوٍِؽ ػڂ رنٌ ٓخ٫يس ًٳِ ٻپ ىًٍ حٕنٜخٍ هَْ ٳٸخٽ ٬ٓي رن ٫زخ

 أٍٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ ٷي ٳ٠پ ٫ڀْنخ ٳٸْپ ٷي ٳ٠ڀټڂ ٫ڀَ ٻؼَْ ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِنخى ٫ن أرِ  - 

 ٓڀڄش ٫ن أرِ أْٓي حٿٔخ٫يُ ٷخٽ=
رنٌ ٫زي حٕٗيپ ػڂ رنٌ نٜخٍ رنٌ حٿنـخٍ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَْ حٕ-

 .حٿلَع رن حٿوٍِؽ ػڂ رنٌ ٓخ٫يس ػڂ ٷخٽ ًٳِ ٻپ ىًٍ حٕنٜخٍ هَْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ًٻٌحڅ  - 

 ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن أرِ أْٓي حٿٔخ٫يُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ػڂ رنٌ ٫زي حٕٗيپ ػڂ رنٌ حٿلَع رن حٿوٍِؽ ػڂ رنٌ ٓخ٫يس  هَْ ىًٍ حٕنٜخٍ رنٌ حٿنـخٍ-

ػڂ ٷخٽ ًٳِ ٻپ ىًٍ حٕنٜخٍ هَْ ٳٸخٽ ٬ٓي رن ٫زخىس ؿ٬ڀنخ ٍحر٪ أٍر٬ش أَٓؿٌح ٿِ 
كڄخٍُ ٳٸخٽ حرن أهْو أطَّي أڅ طَى ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٔزٺ أڅ طټٌڅ 

 ٍحر٪ أٍر٬ش ٷخٽ
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خ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِنخى ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
 أرِ أْٓي ٷخٽ=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَْ حٕنٜخٍ رنٌ حٿنـخٍ ػڂ رنٌ ٫زي حٕٗيپ ػڂ رنٌ -
 حٿلَع رن حٿوٍِؽ ػڂ رنٌ ٓخ٬٫يس ًٳِ ٻپ حٕنٜخٍ هَْ.

خٽ كيػنخ كَد ٬ّنِ حرن ٗيحى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ٷ - 
ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش أنو ٓڄ٪ حرخ أْٓي أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ=
 هَْ ىّخٍ حٕنٜخٍ ٳٌٻَ حٿليّغ ٷخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

ٍؿپ ٻخڅ ّټٌڅ رخٿٔخكپ ٫ن أرِ أْٓي أً أْٓي رن ػخرض كيػنخ ٫َْٔ ٷخٽ كيػنِ ٤٫خء 
 ٓٴْخڅ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=

 ٻڀٌ حٿِّض ًحىىنٌح رو ٳبنو ڃن ٗـَس ڃزخٍٻش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫َْٔ ٫ن ٤٫خء  - 

 حٿ٘خڃِ ٫ن أرِ أْٓي ٷخٽ=
 ْو ًٓڀڂ ٻڀٌح حٿِّض ًحىىنٌح رو ٳبنو ڃن ٗـَس ڃزخٍٻش ٷخٽٛڀَ حهلل ٫ڀ ٷخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٫زي  - 

 حهلل رن أرِ رټَ أڅ أرخ أْٓي ٻخڅ ّٸٌٽ=
أٛزض ٌّځ ريٍ ْٓٲ حرن ٫خري حٿڄَُرخڅ ٳڀڄخ أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ -

ىًح ڃخ ٳِ أّيّيڂ أٷزڀض رو كظَ أٿٸْظو ٳِ حٿنٴپ ٷخٽ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّ
ٙ ّڄن٪ ْٗجخ ّٔؤٿو ٷخٽ ٳ٬َٳو حٍٕٷڂ رن أرِ حٍٕٷڂ حٿڄوًِڃِ ٳٔؤٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

آلٶ ٷخٽ  ٳؤ٤٫خه اّخه ٷخٽ ٷَة ٫ڀَ ٬ّٸٌد ٳِ ڃٰخُُ أرْو أً ٓڄخ٩ ٷخٽ حرن ٫ڀْو ًٓڀڂ
حهلل رن أرِ رټَ ٷخٽ كيػنِ ر٬ٞ رنِ ٓخ٫يس ٫ن أرِ أْٓي رن ڃخٿٺ ٷخٽ أٛزض  كيػنِ ٫زي

ْٓٲ رنِ ٫خري حٿڄوًِڃْْن حٿڄَُرخڅ ٌّځ ريٍ ٳڀڄخ أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
حٿنخّ أڅ ّئىًح ڃخ ٳِ أّيّيڂ ڃن حٿنٴپ أٷزڀض ريلظَ أٿٸْظو ٳِ حٿنٴپ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

ْٗجخ ّٔؤٿو ٳ٬َٳو حٍٕٷڂ رن أرِ حٍٕٷڂ ٳٔؤٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّڄن٪ حهلل
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٤٫خه اّخه ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ رن ٍر٬ْش رن أرِ  - 
 ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٬ْٓي حرن ٌّٓي حٕنٜخٍُ ٷخٽ=

ٙڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ىهپ أكيٻڂ ٓڄ٬ض أرخ كڄْي ًأرخ أْٓي ّٸٌ-
 حٿڄٔـي ٳڀْٸپ حٿڀيڂ حٳظق ٿنخ أرٌحد ٍكڄظٺ ًاًح هَؽ ٳڀْٸپ حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ ڃن ٳ٠ڀٺ ٷخٽ=

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ ٫ن ٍر٬ْش رن أرِ  - 
ّي ٫ن أرِ كڄْي ٫ًن أرِ أْٓي أڅ نٜڀَ حهلل ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٬ْٓي رن ٌٓ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
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اًح ٓڄ٬ظڂ حٿليّغ ٫نِ ط٬َٳو ٷڀٌرټڂ ًطڀْن ٿو أ٬ٗخٍٻڂ ًأر٘خٍٻڂ ًطًَڅ أنو ڃنټڂ ٷَّذ -
ٳؤنخ أًٙٻڂ رو ًاًحٓڄ٬ظڂ حٿليّغ ٫نِ طنټَه ٷڀٌرټڂ ًطنٴَ أ٬ٗخٍٻڂ ًأر٘خٍٻڂ ًطًَڅ أنو 

 ڃنټڂ ر٬ْي ٳؤنخ أر٬يٻڂ ڃنو ٷخٽ
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن حٿْٰٔپ ٷخٽ كيػن - 

كيػنِ أْٓي رن ٫ڀِ ٫ن أرْو ٫ڀِ رن ٫زْي ٫ن أرِ أْٓي ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ًٻخڅ ريٍّخ ًٻخڅ ڃٌٙىڂ ٷخٽ=

ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٷخٽ أرٌ أْٓي رْنڄخ أنخ ؿخٿْ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً ؿخء -
ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ رٸِ ٫ڀِ ڃن رَ أرٌُ ِٗء ر٬ي ڃٌطيڄخ أرَىڄخ رو ٷخٽ ن٬ڂ هٜخٍ 

أٍر٬ش حٿٜٚس ٫ڀْيڄخ ًحٙٓظٰٴخٍ ٿيڄخ ًانٴخً ٫ييىڄخ ًاٻَحځ ٛيّٸيڄخ ًٛڀش حٿَكڂ حٿظِ ٙ 
 خ ٷخٽڃن ٷزڀيڄخ ٳيٌ حٿٌُ رٸِ ٫ڀْٺ ڃن رَىڄخ ر٬ي ڃٌطيڄ ٍكڂ ٿٺ اٙ

 كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن رن كيػنخ ٫زي حهلل - 
 حٿْٰٔپ ٫ن ٫زخّ رن ٓيپ أً كڄِس رن أرِ أْٓي ٫ن أرْو ٷخٽ=

ٿڄخ حٿظٸْنخ نلن ًحٿٸٌځ ٌّځ ريٍ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃجٌ ٿنخ اًح أٻؼزٌٻڂ -
 نزڀټڂ ٷخٽ ٬ّنِ ٯٌ٘ٻڂ ٳخٍڃٌىڂ رخٿنزپ ًأٍحه ٷخٽ ًحٓظزٸٌح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٿِرَُْ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن  - 
 حٿْٰٔپ ٫ن أرِ كڄِس رن أرِ أْٓي ٫ن أرْو ٫ًزخّ رن ٓيپ ٫ن أرْو ٷخٙ=

ڃَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخد ٿو ٳوَؿنخ ڃ٬و كظَ حن٤ڀٸنخ اٿَ كخث٢ -
حنظيْنخ اٿَ كخث٤ْن ڃنيڄخ ٳـڀٔنخ رْنيڄخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ّٸخٽ ٿو حٿ١ٌ٘ كظَ

ًٓڀڂ حؿڀٌٔح ًىهپ ىٌ ًٷي أًطِ رخٿـٌنْش ٳِ رْض أڃْش رنض حٿن٬ڄخڅ رن َٗحكْپ ًڃ٬يخ 
ىحّش ٿيخ ٳڀڄخ ىهپ ٫ڀْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ىزِ ٿِ نٴٔٺ ٷخٽ ًىپ طيذ حٿڄڀټش نٴٔيخ ٿڀٌٔٷش 

ٿٸي ٫ٌص رڄ٬خً ػڂ هَؽ ٫ڀْنخ ٳٸخٽ ّخ حرخ أْٓي حٻٔيخ ٍحُٷْظْن  ٿض انِ أ٫ًٌ رخهلل ڃنٺ ٷخٽٷخ
 ًحٿلٸيخ رؤىڀيخ ٷخٽ ًٷخٽ ٯَْ أرِ أكڄي حڃَأس ڃن رنِ حٿـٌڅ ّٸخٽ ٿيخ أڃْنش.

ف ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٬ّٸٌد رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ - 
 كخُڃٸخٽ=

٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٫َٓو ٓڄ٬ض ٓيٚ ّٸٌٽ أطَ أرٌ أْٓي حٿٔخ٫يُ ٳي-
ٳټخنض حڃَأطو هخىڃيڂ ٌّڃجٌ ًىِ حٿ٬ًَّ ٷخٽ طيًٍڅ ڃخ ٓٸض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ أنٸ٬ض طڄَحص ڃن حٿڀْڀش ٳِ طًَ.
 رٸْش كيّغ ٫زي حهلل رن أنْْ ٍِٟ حٿو ط٬ڀَ ٫نو

 ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ىًَڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ رن ڃ٬ًَٱ ٷخٽ ٫زي حهلل - 
ٷخٽ كيػنخ حرن ًىذ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄًَ رن حٿلَع أڅ ڃٌَٓ رن ؿزَْ كيػو أڅ ٫زي حٿَكڄن 
رن حٿلزخد حٕنٜخٍُ كيػو أڅ ٫زي حهلل رن أنْْ كيػو أنيڂ طٌحٻًَح ىٌ ٫ًڄَ رن حٿو٤خد 

 ٌّڃخ حٿٜيٷش ٳٸخٽ=
ٷو أنو ڃن ٯپ ٳْيخ ٫ڄَ أٿڂ طٔڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ًٻَ ٯڀٌٽ حٿٜي-

 ر٬َْح أً ٗخس أطَ رو ّلڄڀو ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ ٫زي حهلل رن أنْْ رڀَ.
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 كيّغ ٓڀْڄخڅ رن ٫ڄًَ رن حٕكٌٙ ٫ن أرْو ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٷخٽ كيػنخ  - 

ً رن حٕكٌٙ ٷخٽ كيػنِ أرِ أنو ٗيي كـش حٿٌىح٩ ٗزْذ رن ٯَٷيس ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ٫ڄَ
 ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ=

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّـنِ ؿخڅ اٙ ٫ڀَ نٴٔو ٙ ّـنِ ًحٿي ٫ڀَ ًٿيه ًٙ -
 ڃٌٿٌى ٫ڀَ ًحٿيه.

 رٸْش كيّغ هَّڂ رن ٳخطٺ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
يػنخ ىْؼڂ رن هخٍؿش ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن حٌّد ٫ن ڃَْٔس ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 رن هخٿي ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ٓڄ٪ هَّڂ رن ٳخطٺ حٕٓيُ ّٸٌٽ=
أىپ حٿ٘خځ ١ٌٓ حهلل ٳِ حٍٕٝ ّنظٸڂ ريڂ ڃڄن ّ٘خء ٻْٲ ّ٘خء ًكَحځ ٫ڀَ ڃنخٳٸْيڂ أڅ -

 ٨ّيًَح ٫ڀَ ڃئڃنْيڂ ًٿن ّڄٌطٌح اٙ ىڄخ أً ٯ٨ْخ أً كِنخ.
ػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ رن هخٍؿش ٷخٽ كيػنخ ٣ْخٱ حٗٓټنيٍحنِ ٫ن حرن كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 َٗحكْپ رن رټْپ ٫ن أرْو ٫ن أرْو َٗحكْپ ٷخٽ=
ٷڀض ٙرن ٫ڂ اڅ ٿِ أٍكخڃخ رڄَٜ ّظوًٌڅ ڃن ىٌه ح٫ٕنخد ٷخٽ ًٳ٬پ ًٿٺ أكي ڃن -

أػڄخنيخ حٿڄٔڀڄْن ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ ٙ طټٌنٌح رڄنِٿش حٿْيٌى كَڃض ٫ڀْيڂ حٿ٘لٌځ ٳزخ٫ٌىخ ًأٻڀٌح 
ٷخٽ ٷڀض ڃخ طٸٌٽ ٳِ ٍؿپ أهٌ ٫نٸٌىح ٳ٬َٜه ٳ٘زو ٷخٽ ٙ رؤّ ٳڀڄخ نِٿض ٷخٽ ڃخ كپ 

 َٗرو كپ ر٬ْو ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃْڄٌڅ ح٬َُٕٗ ٫ن حٿ٬ٚء  - 

 رن حٿلَع ٫ن ڃټلٌٽ ٍٳ٬و ٷخٽ=
 ٷ٤٪ ڃخ أ٧پ أً أٻپ ػڄَىخ.أّڄخ ٗـَس أ٧ڀض ٫ڀَ ٷٌځ ٳٜخكزو رخٿوْخٍ ڃن -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂحٿنزِ  كيّغ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ؼڄخڅ ٫ن 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ حٿڄنټيٍ رن ڃلڄي ٬ّنِ حرن  - 

 حٿڄنټيٍ ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ؼڄخڅ حٿظْڄِ ٷخٽ=
 ٳِ حٿٌٔٵ ٌّځ حٿ٬ْي ّن٨َ ًحٿنخّ ّڄًَڅ ٷخٽٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخثڄخ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٫ن حرن أرِ ًثذ ًِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن  - 

 ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ؼڄخڅ ٷخٽ=
حٿيًحء ًٻَ ٣زْذ حٿيًحء ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًًٻَ حٿ٠ٴي٩ طټٌڅ ٳِ -

 ٳنيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٷظڀيخ ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ًىًَڅ ٷخٙ كيػنخ حرن ًىذ ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

حٿلَع ٫ن رټَْ رن حٕٗؾ ٫ن ّلَْ رن ٫زي حٿَكڄن رن كخ٣ذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن 
 ٫ؼڄخڅ حٿظْڄِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

حٿلخؽ ًٷخٽ ىًَڅ ٳِ كيّؼو ٫ڄًَ رن حٿلَع ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن  نيَ ٫ن ٿٸ٤ش-
 ىًَڅ.
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 كيّغ ٫ڀزخء ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ػخرض ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ  - 

 حٕنٜخٍُ ٫ن أرْو ٫ن ٫ڀزخء حٿٔڀڄِ ٷخٽ=
 طٸٌځ حٿٔخ٫ش اٙ ٫ڀَ كؼخٿش حٿنخّ. اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ-

 كيّغ ىًٌس حٕنٜخٍُ ٫ن ؿيه ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ
ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ػخرض ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن حٿن٬ڄخڅ رن  - 

 ڃ٬زي رن ىًٌس حٕنٜخٍُ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه
 ني حٿنٌځ.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ رخٗػڄي حٿڄًَف ٫-

 كيّغ رَْ٘ رن ٫ٸَرش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃنٌٍٜ ٷخٽ ٫زي حهلل كيػنخه أرِ ٫نو ًىٌ كِ  - 

ٷخٽ كيػنخ كـَ رن حٿلَع حٿٰٔخنِ ڃن أىپ حٿَڃڀش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ٌڅ حٿټنخنِ ًٻخڅ 
حٿڄڀٺ رن ڃًَحڅ ٷخٽ ٿزَْ٘ رن ٫ٸَرش ٫خڃٚ ٿ٬ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ڀَ حٿَڃڀش أنو ٗيي ٫زي 

ڄًَ رن ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ ّخ أرخ حٿْڄخڅ انِ ٷي حكظـض حٿٌْځ اٿَ ٻٚڃٺ ٳٸڂ حٿـينِ ٌّځ ٷظپ ٫
 =ٳظټڀڂ ٳخٷپ

انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٷخځ رو٤زشٙ ّڀظڄْ ريخ اٙ ٍّخء -
 ڄ٬ش.ًٓڄ٬ش أًٷٴو حهلل ٫ِ ًؿپ ٌّځ حٿٸْخڃش ڃٌٷٲ ٍّخء ًٓ

 كيّغ ٫زْي رن هخٿي حٿٔڀڄِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ= - 
ي حٿٔڀڄِ ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ّليع ٫ن ٫زي حهلل رن ٍر٬ْش حٿٔڀڄِ ٫ن ٫زْي رن هخٿ-

 =ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن ٍؿڀْن ٷظپ أكيىڄخ ٫ڀَ ٫يي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٷخٽ آهَ-

ًٓڀڂ ػڂ ڃخص حٓهَ ٳٜڀٌح ٫ڀْو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٷڀظڂ ٷخٽ ٷڀنخ حٿڀيڂ حٯٴَ 
ٿو حٿڀيڂ حٍكڄو حٿڀيڂ أٿلٸو رٜخكزو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤّن ٛٚطو ر٬ي ٛٚطو 

 و أً ٫ڄڀو ر٬ي ٫ڄڀو ڃخ رْنيڄخ أر٬ي ڃخ رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ.ًأّن ْٛخڃ
 كيّغ ٍؿپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ  - 
 ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ رن ڃخٽ حٕنٜخٍُ ًىٌ أكي حٿؼٚػش حٿٌّن طْڂ ٫ڀْيڂ أنو أهزَه ر٬ٞ

أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ٌّڃخ ٫خٛزخ ٍأٓو 
 ٳٸخٽ=

ٳِ ه٤زظو أڃخ ر٬ي ّخ ڃ٬َ٘ حٿڄيخؿَّن ٳبنټڂ ٷي أٛزلظڂ طِّيًڅ ًأٛزلض حٕنٜخٍ ٙ -
طِّي ٫ڀَ ىْجظيخ حٿظِ ىِ ٫ڀْيخ حٿٌْځ ًاڅ حٕنٜخٍ ٫ْزظِ حٿظِ آًّض اٿْيخ ٳؤٻَڃٌح ٻَّڄيڂ 

 ٫ن ڃْٔجيڂ. ًطـخًًُح
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 كيّغ هخىځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هخٿي ٬ّنِ حٿٌح٤ِٓ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄًَ رن  - 

ّلَْ حٕنٜخٍُ ٫ن ُّخى رن أرِ ُّخى ڃٌٿَ رنِ ڃوًِځ ٫ن هخىځ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ أً حڃَأس ٷخٽ=

خ ّٸٌٽ ٿڀوخىځ أٿٺ كخؿش ٷخٽ كظَ ٻخڅ ًحص ٌّځ ٳٸخٽ ّخ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃڄ-
ٌٍٓٽ حهلل كخؿظِ ٷخٽ ًڃخ كخؿظٺ ٷخٽ كخؿظِ أڅ ط٘ٴ٪ ٿِ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ ًڃن ىٿٺ ٫ڀَ 

 ىٌح ٷخٽ ٍرِ ٷخٽ أڃٚٙ؟؟ ٳؤ٫نِ رټؼَس حٿٔـٌى.
 كيّغ ًكِ٘ حٿلزِ٘ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

رن حٿڄؼنَ أرٌ ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن 
٫زي حهلل رن أرِ أٓخڃش ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٴ٠پ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ 

 حٿ٠ڄَُ ٷخٽ=
هَؿض ڃ٪ ٫زْي حهلل رن ٫يُ رن حٿوْخٍ اٿَ حٿ٘خځ ٳڀڄخ ٷيڃنخ كڄٚ ٷخٽ ٿِ ٫زْي حهلل ىپ -

ًٻخڅ ًكِ٘ ّٔټن كڄٚ ٷخٽ ٳٔؤٿنخ ٫نو ٳٸْپ ٿٺ ٳِ ًكِ٘ نٔؤٿو ٫ن ٷظپ كڄِس ٷڀض ن٬ڂ 
ٿنخ ىٌ ًحٹ ٳِ ٧پ ٷَٜه ٻؤنو كڄْض ٷخٽ ٳـجنخ كظَ ًٷٴنخ ٫ڀْو ٳٔڀڄنخ ٳَى ٫ڀْنخ حٿٔٚځ 

هلل ّخ ًكِ٘ ـَ ر٬ڄخڃظو ڃخ ٍَّ ًكِ٘ اٙ ٫ْنْو ًٍؿڀْو ٳٸخٽ ٫زْي حٷخٽ ٫ًزْي حهلل ڃ٬ظ
يُ رن حٿوْخٍ طًِؽ حڃَأس ّٸخٽ ٿيخ أط٬َٳنِ ٷخٽ ٳن٨َ اٿْو ػڂ ٷخٽ ٙ ًحهلل اٙ أنِ أ٫ڀڂ أڅ ٫

أځ ٷظخٽ حرنش أرِ حٿ٬ْٚ ٳٌٿيص ٿو ٯٚڃخ رڄټش ٳخٓظ٬َٟو ٳلڄڀض ًٿٺ حٿٰٚځ ڃ٪ أڃو 
رٸظپ ٳنخًٿظيخ اّخىخ ٳڀټؤنِ ن٨َص اٿَ ٷيڃْٺ ٷخٽ ٳټ٘ٲ ٫زْي حهلل ًؿيو ػڂ ٷخٽ أٙ طوزَنخ 

ن ڃ٬٤ڂ اڅ ٷظڀض كڄِس ٷخٽ ن٬ڂ اڅ كڄِس ٷظپ ٬٣ْڄش رن ٫يُ رزيٍ ٳٸخٽ ٿِ ڃٌُٙ ؿزَْ ر
كڄِس ر٬ڄِ ٳؤنض كَ ٳڀڄخ هَؽ حٿنخّ ٌّځ ٫ْنْن ٷخٽ ٫ًْنْن ؿزْپ طلض أكي ًرْنو ًرْنو 

ًحى هَؿض ڃ٪ حٿنخّ اٿَ حٿٸظخٽ ٳڀڄخ أڅ ح٤ٛٴٌح ٿڀٸظخٽ ٷخٽ هَؽ ٓزخ٩ ڃن ڃزخٍُ ٷخٽ 
٫زي حٿڄ٤ڀذ ٳٸخٽ ٓزخ٩ حرن أځ أنڄخٍ ّخ حرن ڃٸ٬٤ش حٿز٨ٌٍ أطلخى حهلل ٳوَؽ اٿْو كڄِس رن 

ٌٓٿو ػڂ ٗي ٫ڀْو ٳټخڅ ٻؤڃْ حٿٌحىذ ًأٻڄنض ٿلڄِس طلض ٛوَس كظَ اًح ڃَ ٫ڀِ ٳڀڄخ ًٍ
أڅ ىنخ ڃنِ ٍڃْظو ٳؤ٬ٟيخ ٳِ ػنظو كظَ هَؿض ڃن رْن ًٍٻْو ٷخٽ ٳټخڅ ًٿٺ حٿ٬يي رو ٷخٽ 

ض رڄټش كظَ ٳ٘خ ٳْيخ حٗٓٚځ ٷخٽ ػڂ هَؿض اٿَ ٳڀڄخ ٍؿ٪ حٿنخّ ٍؿ٬ض ڃ٬يڂ ٷخٽ ٳؤٷڄ
ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًٷْپ ٿو انو ٙ ّيْؾ ٿڀَٓپ ٷخٽ حٿ٤خثٲ ٷخٽ ٳؤٍٓپ اٿِ ٌٍٓ

ٳوَؿض ڃ٬يڂ كظَ ٷيڃض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳڀڄخ ٍآنِ ٷخٽ أنض ًكِ٘ ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ 
ٽ حهلل اً ٷخٽ ڃخ طٔظ٤ْ٪ أڅ طْٰذ أنض ٷظڀض كڄِس ٷخٽ ٷڀض ٷي ٻخڅ ڃن حٕڃَ ڃخ رڀٰٺ ّخ ٌٍٓ

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًهَؽ ڃْٔڀڄش حٿټٌحد ٫نِ ًؿيٺ ٷخٽ ٳَؿ٬ض ٳڀڄخ طٌٳَ ٌٍٓٽ ح
ٷخٽ ٷڀض ٕهَؿن اٿَ ڃْٔڀڄش ٿ٬ڀِ أٷظڀو ٳؤٻخٳِء رو كڄِس ٷخٽ ٳوَؿض ڃ٪ حٿنخّ ٳټخڅ ڃن 

و ٷخٽ ٳؤٍڃْو أڃَىڂ ڃخ ٻخڅ ٷخٽ ٳبًح ٍؿپ ٷخثڂ ٳِ ػڀڄش ؿيحٍ ٻؤنو ؿڄپ أًٍٵ ػخثَ ٍأٓ
ٿْو ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٷخٽ رلَرظِ ٳؤ٬ٟيخ رْن ػيّْو كظَ هَؿض ڃن رْن ٻظٴْو ٷخٽ ًىد ا

ٳ٠َرو رخٿْٔٲ ٫ڀَ ىخڃظو ٷخٽ ٫زي حهلل رن حٿٴ٠پ ٳؤهزَنِ ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ أنو ٓڄ٪ ٫زي 
 حهلل رن ٫ڄَ ٳٸخٿض ؿخٍّش ٫ڀَ ٧يَ رْض ًأڃَْ حٿڄئڃنْن ٷظڀو حٿ٬زي حٌٕٓى.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو ٷخٽ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٫ن ًكِ٘  - 
 رن كَد ٫ن أرْو ٫ن ؿيه أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ=

انخ نؤٻپ ًڃخ ن٘ز٪ ٷخٽ ٳڀ٬ڀټڂ طؤٻڀٌڅ ڃٴظَٷْن حؿظڄ٬ٌح ٫ڀَ ٬٣خڃټڂ ًحًٻًَح حٓڂ حهلل ٫ڀْو -
 ّزخٍٹ ٿټڂ ٳْو.

 كيّغ ٍحٳ٪ رن ڃټْغ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ُٳَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ  - 

 ر٬ٞ رنِ ٍحٳ٪ رن ڃټْغ ًٻخڅ ڃڄن ٗيي حٿليّزْش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ=
 كٔن حٿوڀٶ نڄخء ًٌٓء حٿوڀٶ ٗئځ ًحٿزَ ُّخىس ٳِ حٿ٬ڄَ ًحٿٜيٷش طڄن٪ ڃْظش حٿٌٔء.-

 ڄخكيّغ أرِ ٿزخرش ٫زي حٿڄنٌٍ رن ٫زي حٿڄنٌٍ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫ني
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ كيػنِ حرن ٗيخد أڅ حٿلْٔن رن كيػنخ ٫ز - 

 حٿٔخثذ رن أرِ ٿزخرش أهزَه أڅ أرخ ٿزخرش ٫زي حٿڄنٌٍ ٿڄخ طخد حهلل ٫ڀْو ٷخٽ=
ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ڃن طٌرظِ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ أىـَ ىحٍ ٷٌڃِ ًأٓخٻنٺ ًأڅ أنوڀ٪ ڃن -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـِة ٫نٺ حٿؼڀغ. ڃخٿِ ٛيٷش هلل ٫ِ ًؿپ ًٿٌَٓٿو ٳٸخٽ
 كيّغ ڃـڄ٪ رن ٬ّٸٌد ٫ن ٯٚځ ڃن أىپ ٷزخء أىٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ حٿ٤٬خٱ ٷخٽ كيػنِ ڃـڄ٪ رن  - 
 ٬ّٸٌد ٫ن ٯٚځ ڃن أىپ ٷزخء أنو أىٍٻو ْٗوخ أنو ٷخٽ=

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸزخء ٳـڀْ ٳِ ٳِء حٕكڄَ ًحؿظڄ٪ اٿْو نخّ ؿخءنخ ٍٓ-
ٳخٓظٔٸَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔٸَ ٳَ٘د ًأنخ ٫ن ّڄْنو ًأنخ أكيع حٿٸٌځ 

 ٳنخًٿنِ ٳَ٘رض ًكٴ٨ض أنو ٛڀَ رنخ ٌّڃجٌ حٿٜٚس ٫ًڀْو ن٬ٚه ٿڂ ّن٫ِيڄخ.
 يڄخكيّغ ُّنذ حڃَأس ٫زي حهلل ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫ن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ  - 
 ًحثپ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿلَع ٫ن ُّنذ حڃَأس ٫زي حهلل أنو ٷخٿض=

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀنٔخء طٜيٷن ًٿٌ ڃن كڀْټن ٷخٿض ٳټخڅ ٫زي حهلل -
ظِ ٳْٺ ًٳِ رنِ أهِ أً رنِ أم ٿِ ّظخڃَ هٴْٲ ًحص حٿْي ٳٸخٽ ٿو أ٬ّٔنِ أڅ أٟ٪ ٛيٷ

ٳٸخٽ ٫زي حهلل ٓڀِ ٫ن ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ّٸخٽ ٿو ُّنذ طٔؤٽ ٫ڄخ أٓؤٽ ٫نو ٳوَؽ اٿْنخ رٚٽ ٳٸڀنخ  ٳبًح ٫ڀَ رخرو حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ

ٿٺ ًٙ طوزَ ڃن نلن ٳخن٤ڀٶ اٿَ حن٤ڀٶ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڀو ٫ن ً
ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ڃن ىڄخ ٳٸخٽ ُّنذ ٳٸخٽ أُ حٿِّخنذ ٳٸخٽ ُّنذ حڃَأس ٫زي حهلل ًُّنذ 

 حٿٜيٷش ٷخٽ حٕنٜخٍّش ٳٸخٽ ن٬ڂ ٿيڄخ أؿَحڅ أؿَ حٿٸَحرش ًأؿَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

٤ڀٶ ٫ن ُّنذ حڃَأس ٫زي حهلل ٷخٿض أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلَع رن حٿڄٜ
 رخٿٜيٷش ٳٸخٽ طٜيٷن ّخ ڃ٬َ٘ حٿنٔخء ٳٌٻَ حٿليّغ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن  - 
 ٫ڄًَ رن حٿلَع رن حٿڄ٤ٜڀٶ ٫ن ُّنذ ٷخٿض=

  ٫ڀْو ًٓڀڂ طٜيٷن ّخ ڃ٬َ٘ حٿنٔخء ٳٌٻَه.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
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 كيّغ ٍحث٤ش حڃَأس ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ًٓڀْڄخڅ رن  - 

ش ىحًى ٷخٽ كيػنخ حٿَكڄن ٫ن أرْو ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن ٍحث٤
 حڃَأس ٫زي حهلل ًٻخڅ حڃَأس ٛنخ٫خ ًٻخنض طزْ٪ ًطٜيٵ ٳٸخٽ ٿ٬زي حهلل ٌّڃخ=

ٿٸي ٰٗڀظنِ أنض ًًٿيٹ ٳڄخ أٓظ٤ْ٪ أڅ أطٜيٵ ڃ٬ټڂ ٳٸخٽ ڃخ أكذ اڅ ٿڂ ّټن ٳِ ًٿٺ أؿَ -
أڅ طٴ٬ڀِ ٳٔؤٙ ٫ن ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٺ أؿَ ڃخ 

 أنٴٸض ٫ڀْيڂ.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ى٘خځ رن كيػنخ ٫ز - 

٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن ٍحث٤ش حڃَأس ٫زي حهلل رن ڃ٬ٌٔى ًأځ 
 ًٿيه ًٻخنض حڃَأس ٛنخ٩ حٿْي ٷخٽ=

ڀظنِ أنض ٳټخنض طنٴٶ ٫ڀْو ٫ًڀَ ًٿيه ڃن ٛن٬ظيخ ٷخٿض ٳٸڀض ٿ٬زي حهلل رن ڃ٬ٌٔى ٿٸي ٰٗ-
ًًٿيٹ ٫ن حٿٜيٷش ٳڄخ أٓظ٤ْ٪ أڅ أطٜيٵ ڃ٬ټڂ رِ٘ء ٳٸخٽ ٿيخ ٫زي حهلل ًحهلل ڃخ أكذ اڅ ٿڂ 

ّټن ٳِ ًٿٺ أؿَ أڅ طٴ٬ڀِ ٳؤطض ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ حڃَأس ًحص ٛن٬ش أرْ٪ 
ِ ًٙ ٿٌٿيُ ًٙ ٿًِؿِ نٴٸش ٯَْىخ ًٷي ٰٗڀٌنِ ٫ن حٿٜيٷش ٳڄخ أٓظ٤ْ٪ أڅ ڃنيخ ًٿْْ ٿ

ٵ رِ٘ء ٳيپ ٿِ ڃن أؿَ ٳْڄخ أنٴٸض ٷخٽ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطٜي
 .أنٴٸِ ٫ڀْيڂ ٳبڅ ٿٺ ٳِ ًٿٺ أؿَ ڃخ أنٴٸض ٫ڀْيڂ

 كيّغ أځ ٓڀْڄخڅ رن ٫ڄًَ رن حٕكٌٙ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ
كيػنخ ٫زي حهلل رن أكڄي ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ حرن ٳ٠ْپ ٫ن ِّّي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن  - 

ًَ رن حٕكٌٙ ٫ن أڃو ٷخٿض ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّڃِ ؿڄَس حٿ٬ٸزش ٫ڄ
ٳِ ر٤ن حٿٌحىُ ٌّځ حٿنلَ ًىٌ ّٸٌٽ ّخ أّيخ حٿنخّ ٙ ّٸظپ ر٠٬ټڂ ًٙ ّْٜذ ر٠٬ټڂ اًح 

رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱ ٳَڃَ رٔز٪ ًٿڂ ّٸٲ ًهڀٴو ٍؿپ ّٔظَه ٷڀض  ٍڃْظڂ حٿـڄَس ٳخٍڃٌىخ
 .خّڃن ىٌح ٷخٿٌح حٿٴ٠پ رن حٿ٬ز

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن  - 
 ٓڀْڄخڅ رن ٫ڄًَ رن حٕكٌٙ ٫ن أڃو ًٻخنض رخ٬ّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض=

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًىٌ َّڃِ حٿـڄَس ڃن ر٤ن حٿٌحىُ ًىٌ -
 ّٸظپ ر٠٬ټڂ ر٠٬خ ًاًح ٍأّظڂ حٿـڄَس ٳخٍڃٌىخ رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱ.ّٸٌٽ ّخ أّيخ حٿنخّ ٙ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ٓڀْڄخڅ  - 
رن ٫ڄًَ رن حٕكٌٙ حُٕىُ ٫ن أڃو ٫نو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ٫ني 

 ؿڄَس حٿ٬ٸزش=
نٴٔټڂ ًحٍڃٌح حٿـڄَس أً حٿـڄَحص رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱّخ أّيخ حٿنخّ ٙ طٸظڀٌح أ -  
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