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ٔاألجشاو انغًأٚح انرٙ يٍ انًحرًم إٌ ذغمط انكٕٚكثاخ  األرض منكوكبنا حًاٚح 
 . تٓا فرٓذد حٛاج أياكٍ يؤْٕنح تانغكاٌعهٗ األسض أٔ ذشذطى 









 .ًٕالع انُجٕو ٔيُاصنٓاتألغى 

 .انمشآٌ انعظٛى كراب رٔ ششف سفٛع

كًا أٌ انُجٕو ٚٓرذٖ تٓا انًغافش فٙ ظهًاخ انهٛم فكزنك انمشآٌ 

انعظٛى آٚاذّ َٕس ٚٓرذٖ تّ انُاط يٍ ظهًاخ انجٓم فٙ حٛاذٓى 
 .انذَٛا
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فٙ أٌ تعط انُجٕو لذ ذذيشخ يٍ تالٍٚٛ انغٍُٛ ٔذحٕند انٗ ثمة أعٕد أٔ أتٛط انعهًٙ االعجاص 

تُُٛا انًرُاْٙ ٔانغثة ْٕ انثُعذ . ٔصٔانٓا تمٗ يُٓا تعذ دياسْا انزٖ ظٕئٓا يُٓا ٔانزٖ ٚصهُا . 
 .عظٛىنزا ْٕ لغى . ٔانزٖ ال ٚضال ٚمطعّ ظٕإْا نٛصم انُٛا تعذ فُائٓا 



 .كشٚى ألٌ فّٛ ذكشٚى هللا نخهمّ حٍٛ خاطثٓى تُفغّ ٔٔجّ إنٛٓى كاليّ يثاششج
انمشآٌ فٙ انذَٛا عشفاء حًهح »       لال ّ، دسجاذحٛث ٚكشو حافظّ ٔٚشفعّ كشٚى 

 »ح انمٛايأْم انجُح ٕٚو 



نهذالنح عهٗ لذسج هللا عهٗ انخهك ٔ انثعث ٔسدا عهٗ يٍ 

 .ُٚكش رنك



ال »  ْٕ  «(84) َتنُظُرونَ َوأَنُتْم ِحيَنِئٍذ  (83)إَِرا تَهََغِد اْنُحْهمَُٕو فَهَ

 « ٍُ ََْح نَِكٍ اّل َٔ َٔ ِّ ِيُُكْى  ْٛ ٌَ أَْلَشُب إِنَ  »ذُْثِصُشٔ





 .انًغاسعح فٙ انخٛشاخ. 1

عثمٕا غٛشْى فٙ لٕج . 2

اإلًٚاٌ ٔكثشج األعًال 

 .انصانحح

 .اإلًٚاٌ تاهلل ذعانٗ. 1

كثشج األعًال . 2

 .انصانحح

انركزٚة تانثعث 

 .ٔتآٚاخ هللا عض ٔجم

 .انشاحح ٔاألياٌ ٔانطًؤَُٛح
 .  ذعانٗيخهٕق ٚجش٘ انحٛاج فٙ انثذٌ  تؤيش هللا 



 . دالنح عهٗ  أٌ ٕٚو انمٛايح حك ال شك فّٛ

 .اإلكثاس يٍ ذغثٛح هللا ذعانٗ ٔركشِ ٔذعظًّٛ





 .ال ٚجٕص نُا أٌ ًَظ انمشآٌ انكشٚى إال َٔحٍ عهٗ طٓاسج

 .عهُٛا أٌ َُضِ هللا ذعانٗ عٍ كم يا ال ٚهٛك، ذزنال نعظًرّ ٔجثشٔذّ 



 .دالنح عهٗ أٌ انمشآٌ انعظٛى كراب كشٚى كثٛش انخٛش

 .دالنح عهٗ أٌ كالو هللا طاْش ٔيصٌٕ ٔيحفٕظ عٍ انرحشٚف

دالنح عهٗ أٌ انكفاس لاتهٕا َعى هللا عهٛٓى انًغرٕجثح نهشكش تركزٚة انشعم 
 .ٔانكفش تاهلل ذعانٗ

 .ٚمشتٓى هللا ذعانٗ إنّٛ. 1

 .ٚذخهٌٕ أعهٗ دسجاخ انجُح. 2
 .ٚشصلٌٕ انُعٛى انذائى ٔانطًؤَُٛح ٔانشاحح ٔانغشٔس. 3



 .أفثٓزا انمشآٌ 

 .َضِ
 .هللااعى 

 .دخٕل َاس جُٓى




