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ئاِت أعمالنا أنفِسنا ومن سيِّ    من ُشرور  ونَعوذ ُ  ،إنَّ احلَمَد   َحنَمُده و نستعينُه وَنستغفُره

هللا وحَده ال َشريك  وأشَهد أْن ال إله إال ،وَمن ُيضلل فال هاِدَي له ،َمن يَهِده هللا فال ُمضلَّ له
  أمَّا بعد : ،)( وأشَهد أنَّ حممَّدا عبُده ورسولُه ،له
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زي ري ٰى ين ٱُّٱ 
َّ يي  ىي ني مي




خن حن جن يم ٱُّٱ  

  . َّ يي  ىي مي خي جيحي يه مهىه جه ين ىن من









لك اك يق ٱُّٱ 
  َّ نن اممم يل ىل مل  يك ىك مك
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ٱٱ ٱ
  َّ  ىن ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ُّٱ




ٱٱ ٱ
  َّ  ٰى حي جي  يه ىه مه ُّٱ




 

  َّ  جن مم خم حم جم هل مل ُّٱ
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نت ربزب يئ ىئ ٱُّٱ َّ  
































 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۳ 
 

۷ 

ين ىن ٱُّٱ 
   َّ َّ  ىه مه جه




 


 






 
 


 

 
ىق يف ٱُّٱ 

  َّ يك  لك اك يق




مخ جخ مح ُّٱ 
َّ مس خس  حس جس
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ىف يث ُّٱٱ 
  َّجب مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف



مك لك ٱُّٱ 

  َّ ىن اممم يل ىل مل يك ىك





رئ ّٰ ٱُّٱ 

  َّ نت نئىئ مئ زئ
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ىه مه جه ٱُّٱ  

   َّ ني حيخي جي يه
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يل ىل مل خل ُّٱ 
  َّمت جم
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نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٱُّٱ 
 َّ يئ ىئ
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ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ 
  َّ مك ىبيب نب  مب زب رب يئ
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 رت يب ىبُّٱ

 يت ىت نت  مت زت
 َّىق مثنث زث رث

 

 

 لك اكُّٱ
 ىك مك

 َّيكمل
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من زن رن مم
 

ىنين نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ 
 هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى

  َّ جت هب مب خب حب جب
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 من زن رن مم ام



 

 

 


 



 يت ىت نت مت زت رت ٱُّٱ
  َّ يف  مث زث رث
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  مف خف حف جف ٱُّٱ

 جك مق حق
َّ مك لك خك حك
  :رچی  راستی ھهبه
كان و ناو ئاسمانهله

موو م ھهرجهسه ویدایهزه
تی ندتی و خومهبه به

دگاری رروهالی په دنه
چی رو و ملكهخشهبه
 . )بنده

 





 
 مت خت حت ُّٱ

  حج مث هت

 ندهبه: َّ حس مج
  كانی خوای بهراسته

زۆر ن كه وانهئهیی زهبه
رمیی و الریی و نهسهبه
و فیز عیهرخۆو ب دهسهله

 ڕۆنهوییدا دهر زهسهبه
 .) ڕوه





 

 












 

 هت مت خت ٱُّٱ

 مج حج مث

 َّ مخ
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ُّمت خت حت  جت 
 نب مب زب رب ُّٱَّٱحجمج مث هت

   َّ يف ىبيب


 
َّمب زب رب ُّٱٱ

۲. 
ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ  

ٌَّّ. 
۳.   

َّجح مننن زن رن مم ام يل ٱُّٱ 
 

جح حجمج مث هت مت خت حت  جت ُّٱٱ 
َّ مم مخجس  جخ مح  
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مب زب رب ُّٱ َّ
 َّ هللا رســـول(أن ) ( َّقـــالف ،مســـتقيماً  خطـــاً خـــط :)خـــط) مث هللا ســـبيل هـــذا 
 يــدعو شـيطان منهـا ســبيل كـل علـى سـبل، هــذهفقـال ( مشالـه،عــن و  ميينـه عـن خطوطـاً 

)قــرأ اآليــة  مث" إليــه
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 َّ حطمظ مض خض ُّٱ
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 َّ متنت زت رت ُّٱ





 

 َّ زنمن رن ٱُّٱ
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 َّ جم هل مل ٱُّٱ
)(
 

 

 َْف النَّـِيبِّ يـُكْنـُت رِد)( ،َعلـى ِمحـاٍر
هللاُ : قـُْلـُت ؟ )) َوما َحقُّ اْلِعباِد َعلـى ِهللا  ؟ِعبادِ الَحقَّ ِهللا َعلى  ما َتْدريأ: َ  ُمعاُذ يل فـََقالَ 

ًئا: َحــقَّ ِهللا َعلــى اْلِعبــاِد َأْعَلــُم، قَــاَل:  )(َوَرُســولُُه  ، َوَحــقَّ َأْن يـَْعُبــُدوُه َوال ُيْشــرُِكوا بِــِه َشــيـْ
ًئا : اْلِعباِد َعلى ِهللا  : أَفَـال )(   َرُسوَل هللاِ  : فـَُقْلتُ )) َأْن ال يـَُعذَِّب َمْن ال ُيْشِرُك بِِه َشيـْ

ُر  ْرُهْم فـَيَـتَِّكُلوا؟ النَّاَس أَُبشِّ  .)) قَاَل: ال تـَُبشِّ
) (


) (
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 تَـْدريأ


  َِحــقُّ اْلِعبــاِد َعلــى هللا




  ُـر أَُبشِّ


  ْْرُهم ال تـَُبشِّ
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من خن حن جن يم ُّٱٱ َّ.  












 َّ  حي جي ٰه ٱُّٱ
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اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ 
 حن جن يم ىم... ٱُّٱَّ  مل يك ىك مك لك
 َّ يه ىه مه جه ين ىن من  خن



   َّ يه... خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ



َّجح مننن زن رن مم ام يل ٱُّٱ 
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خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ 
  َّ حن جن يم  ىم مم
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وأن دمحمًا  ،وحده ال شـريك لـه ،(من شهد أن ال اله اال هللا)(  عبـده

 ،واجلنـة حـق ،وروح منـه ،وكلمتـه ألقاهـا اىل مـرمي ،وأن عيسـى عبـدهللا ورسـوله ،رسـولهو 
) أدخله هللا اجلنة على ما كان من العمل ،والنار حق


)(








 
 







 

 شـــهد


 أن ال الــه اال هللا


 وحـــدهـــه ال شـــريك ل
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  ًوأن دمحما)(


 عبده


 رسـوله


 
 




 
 عيسـى عبـدهللاورسـوله
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 كلمتـه


 روح منه


 أدخله هللا اجلنة
 


 


 اال هللا إلـه قـال : ال

يبتغي بذلك وجه هللا
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) ( قـال
قال: كل  ،هللا إال إله ال موسى : قل   قال: ،به وأدعوك أذكرك شيئا علمين رب  موسى

 واألرضـني -غـريي� وعـامرهن السـبع السـموات أن لو عبادك يقولون هذا ! قال :   موسى
(رواه ابـن حبـان واحلـاكم  ) هللا إال إلـه ال  ـن مالـت ،كفة يف هللا) إال إله و(ال كفة يف السبع

وصـححه) 
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مك لك ٱُّٱ َّ، 





 

 



حص  ُّٱٱ 
 َّ مصجض خص

 
 

مب يئ ىئ نئ ٱُّٱ َّ  

 
ييٰذ ىي ٱُّٱ َّ 
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ال الـه اال هللا





بقرا ا مغفـرة

مغفـرة


 
 
 
 
 
 
 

 
 


)( : قال هللا تعاىل :   ابن آدم، إنك لو أتيتين بقـراب)

 ألتيتـك بقرا ـا مغفـرةاألرض خطـا ، مث لقيتـين ال تشـرك يب شــيئا، 



 

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۰ 
 

۷ 

 
 





ىل مل خل ٱُّٱ 
  .َّ حن حم جم يل
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ان من العملعلى ما ك
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ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ 
 . َّ  .. ِّّٰ ُّ ٱٱَّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر
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 مي


 ىي


 يي

 ٰذ


 ٰى ٰر ٌّ ٍّ  


٦. ٱ ُّ ِّ 
  

 
 

 

۱. 
نثىث مث زث رث يت ىت نت مت  ٱُّٱ َّ.  

۲. 
حن جن مم خم ٱ  
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حي جي






 

 
 

 ُُجبَــْريٍ  بْـنِ  َسـِعيدِ  ِعْنـدَ  ُكْنـت 
 ِيف  َأُكـنْ  ملَْ  ِإينّ  َأَمـا: قـُْلـتُ  مثُّ . َأ َ : فُقْلـتُ  اْلَبارَِحَة؟ انـَْقضّ  اّلِذي اْلَكوَْكبَ  رََأى أَّيُكمْ : فـََقالَ 
 َذلِـَك؟ َعلَـى َمحَلَـكَ  َفَمـا: قَـالَ . ارتْـَقْيتُ : قـُْلتُ  َصنَـْعَت؟ َفَما: قَالَ . ُلِدْغتُ  َوَلِكّين . َصَالةٍ 
ـــتُ  ـــِديثٌ : قـُْل ـــْعِيبّ  َحـــّدثـََناهُ  َح ـــالَ . الّش ـــّدَثُكمُ  َوَمـــا: َق ـــتُ  ؟ َح ـــنْ  َحـــّدثـََنا: قـُْل ـــَدةَ  َع  بْـــنِ  بـَُرْي

تَـَهى َمنِ  َأْحَسنَ  َقدْ : قَالَ . ُمحٍَة) َأوْ  َعْنيٍ  ِمنْ  ِإالّ  رُقْـَيةَ  الَ : قَالَ  أَنّهُ  ،اُحلَصْيبٍ  عَ  َما ِإَىل  انـْ . مسَِ
ــاسٍ  اْبــنُ  َحــّدثـََنا َوَلِكــنْ  ــِيبّ  فـََرأَْيــتُ . األَُمــمُ  َعَلــيّ  ُعِرَضــتْ : "َقــالَ أنــه ) ( الّنــِيبّ  َعــنِ  َعّب  الّن
ــهُ  ــِيبّ . الــّرهطُ  َوَمَع ــهُ  َوالّن ــّرُجَالنِ  الّرُجــلُ  َوَمَع ــِيبّ . َوال ــْيسَ  َوالّن ــهُ  وَل ــعَ  ِإذْ . َأَحــدٌ  َمَع ــَوادٌ  ِيل  رُِف  َس
. َعِظــيمٌ  َســَوادٌ  َفــِإَذا. فـََنَظــْرتُ . َوقـَْوُمــهُ  ُموَســىَ  َهــَذا: ِيل  َفِقيــلَ . ُأّمــِيت  أَنـُّهــمْ  َفظَنَـْنــتُ . َعِظــيمٌ 
ُعونَ  َوَمَعُهــمْ . ُأّمُتــكَ  َهــِذهِ : ِيل  َفِقيــلَ  ــةَ  يَــْدُخُلونَ  أَْلفــاً  َســبـْ  مثُّ  ).َعــَذابٍ  َوالَ  ِحَســابٍ  ِبَغــْريِ  اْجلَّن
ــَدَخلَ  نـََهــضَ  ــهُ  َف ــاسُ  َفَخــاضَ . َمْنزَِل ــكَ  ِيف  الّن ــالَ . ُأولَِئ ــمُ : بـَْعُضــُهمْ  فـََق َلَعّلُه ــِذينَ  فـَ  َصــِحُبوا اّل
َلَعّلُهمُ : بـَْعُضُهمْ  َوقَالَ . )(ا ِّ  َرُسولَ  . ِ   شـيئاً  ُيْشـرُِكوا فلَـمْ  اِإلْسـَالمِ  ِيف  ُولِـُدوا الّـِذينَ  فـَ
. َيْستَـْرُقونَ  الَ  اّلِذينَ  ُهمُ : "فـََقالَ . فََأْخبَـُروهُ  ،)( ا ِّ  َرُسولُ  َعَلْيِهمْ  َفَخَرجَ  َأْشَياَء، َوذََكُروا

  : فـََقـــالَ . ِحمَْصـــنٍ  بْـــنُ  ُعّكاَشـــةُ  فـََقـــامَ " يـَتَـوَّكلُـــونَ  َرّ ِـــمْ  َوَعَلـــى. يـََتطَيّــــُرونَ  َوالَ  ،وال يكتـــوون
ُهمْ  َجيَْعَلــِين  َأنْ  هللا ادْعُ ) (رســول هللا  ُهمْ  أَْنــتَ : ")( فـََقــالَ . ِمــنـْ  آَخــرُ  رَُجــلٌ  قَــامَ  مثُّ " ِمــنـْ

ُهمْ  َجيَْعَلِين  َأنْ  هللا ادْعُ : فـََقالَ  ".ُعّكاَشةُ  ِ َا َسبَـَقكَ : ") ( فـََقالَ . ِمنـْ

خي حي جي ٰه مه جه ٱُّٱ  َّ  
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 ْــد تَـَهــى َمــنِ  َأْحَســنَ  َق ــعَ  َمــا ِإَىل  انـْ َوَلِكــْن كــذا وكــذا. مسَِ
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 ؟فُسـئَل عنـه ،الشـرك األصـغر: أخـوف مـا أخـاف علـيكم 
 الـر ء:  قـالف


) (
 ًدخل النـار ،من مات وهو يدعو   ندا


)(
) ًْئا ِبهِ  ُيْشِركُ  الَ  هللا َلِقيَ  َمن ًئا ِبهِ  ُيْشِركُ  َلِقَيهُ  َوَمنْ  ،اْجلَنَّةَ  َخلَ دَ  َشيـْ النَّارَ  َخلَ دَ  َشيـْ
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  ِاً دَّ ن ُّالنِّد
 دخل النار
 ًئا َشيـْ


 )) ًْئا ِبهِ  ُيْشِركُ  َلِقَيهُ  َوَمن النَّارَ  َخلَ دَ  َشيـْ
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  .َّنئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

ال إله إال هللا
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 )فلـيكن أول مـا  ،اْلِكتَـابِ  َأْهـلِ  ِمـنْ  قـَْوًمـا َ ِْيت  إنـَّك

 َأطَـاُعوكَ  ُهـمْ  فَـِإنْ  ،(ويف رواية : اىل أن يوحـدوا هللا) ا َُّ  إالَّ  إَلهَ  َال  َأنْ  َشَهاَدةِ  يهإلَ تدعوهم 
ـــَذِلكَ  ـــَأْعِلْمُهمْ  ِل ـــَرضَ  ا ََّ  َأنَّ  َف ـــْيِهمْ  افْـتَـ ـــلِّ يف   َصـــَلَواتٍ  َمخْـــسَ  َعَل ـــْومٍ  ُك ـــةٍ  يـَ َل ـــِإنْ  ؛ َولَيـْ ـــمْ  َف  ُه

ــَذِلكَ  َأَطــاُعوكَ  ــَأْعِلْمُهمْ  ِل ــَرضَ  ا ََّ  َأنَّ  َف ــْيِهمْ  افْـتَـ ــنْ  تـُْؤَخــذُ  َصــَدَقةً  َعَل ــائِِهمْ  ِم ــَردُّ  َأْغِنَي  َعَلــى فـَتُـ
كَ  لِـَذِلكَ  َأطَـاُعوكَ  ُهـمْ  فَِإنْ  ؛ فـَُقَرائِِهمْ   لَـْيسَ  فَِإنـَّهُ  اْلَمْظلُـومِ  َدْعـَوةَ  َواتـَّقِ  ،َأْمـَواهلِِمْ  وََكـَرائِمَ  فَـِإ َّ
نَـَها ِحَجـابٌ  ا َِّ  َوبـَْنيَ  بـَيـْ
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)(» َّــــةَ  ُألْعِطــــَني ــــداً  الرَّاَي ــــبُّ  رجــــالً  َغ  هللاَ  ُحي

َبـــاتَ  ،» َيَديـــهِ  َعَلـــى هللا يـَْفـــَتحُ  ،)( َوَرُســـولُهُ  هللاُ  وحيُِبُّـــهُ  ،)(َوَرســـوَلهُ   يَـــُدوُكونَ  النَّـــاسُ  فـَ
ـــتَـُهمْ  َل ـــمْ  لَيـْ ـــا أيـُُّه ـــا.  يـُْعطَاَه ـــَدْوا فـََلمَّ ـــمْ  ،)( هللا رســـولِ  َعلَـــى أْصـــَبحوا َغ  أنْ  يـَْرُجـــو ُكلُُّه
َنيـهِ  َيْشـَتكي ُهوَ :  فقيلَ  » ؟ طالب َأيب بنُ  َعِليُّ  أينَ  «:  )(فـََقالَ . يـُْعطَاَها  فََأْرَسـُلوا ،َعيـْ

نَـْيهِ  يف فـََبَصقَ  ،ِبهِ  فَُأِيتَ  ِإلَْيه .  الرَّايَـةَ  فأْعطـاهُ  ،َوَجـعٌ  بِـهِ  يُكـن ملَْ  كـأنْ  َحـىتَّ  فـَـَربأ ،لَـهُ  َوَدَعـا َعيـْ
ْنـِزلَ  َحـىتَّ  ِرْسِلكَ  َعَلى انـُْفذْ  « :)( فَقالَ   َوأْخـِربُْهمْ  ،اإلْسـَالمِ  ِإَىل  اْدُعُهـمْ  مثَُّ  ،بَسـاَحتهمْ  تـَ
 لَـكَ  َخـريٌ  َواِحـداً  رَُجـالً  بِـكَ  هللاُ  يـَْهـِديَ  َألنْ  فـَـَوهللا ،ِفيـهِ  تـََعـاَىل  هللاِ  َحـقِّ  ِمـنْ  َعلَـْيِهمْ  جيَِبُ  ِمبَا
 » الـنـََّعم ُمحْـرِ  ِمنْ 

)()(
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 َِأِمُني َهِذِه األُمَّة


 ُمحِْر النـََّعم
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 َُدوا هللا َال ِإَلَه ِإالَّ هللاَأْن يـَُوحِّ
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)ألعطــني الرايــة(











) َعلـى ِرسـِلك(







 
 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

٦٦ 
 

۷ 

 َمْ هُ ربِْ ْخـأ 
مْ هِ يْ لَـعَ  بُ ا جيَِ مبَِ 
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ال رقية إال من عني)
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ٱَّٱجي ُّٱٱ  ييٰذ ىي ُّٱ َّ  
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 هللا هَ ْجــوَ  كَ لِ ذَ ي بِــِغــتَ بْـ يَـ
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  ُوََكَفَر ِمبَـا يـُْعبَـد
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يف هللا  اإلميـــــــــــــــــان احلـــــــــــــــــبُّ 
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)( ََمْن قال : 
َال إله  ِإالَّ هللا وََكَفَر ِمبَا يـُْعَبُد ِمـْن ُدوِن هللا َحـُرَم َمالُـُه َوَدُمـُه َوِحَسـابُُه َعلَـى هللا َعزََّوَجـلَّ 


 

 
 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۸۲ 
 

۷ 

 

 
 



















مث زث رث ُّٱٱ 
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)( َمـْن

ـــُد ِمـــْن ُدوِن هللا َحـــُرَم َمالُـــُه َوَدُمـــُه َوِحَســـابُُه َعَلـــى هللا  : قـــالَ  َال إلـــه  ِإالَّ هللا وََكَفـــَر ِمبَـــا يـُْعَب
ال اله اال هللاَعزََّوَجلَّ 
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 لرفـع الـبالء)أو دفعـه
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خت حت جت هب  مب خب حب جب ٱُّٱ 
  اآلية. َّ جع  مح جح مج حج مث هت مت

  
 







 حضخض  جض مص ٱُّٱ َّ 


 
 

 

مــا :  فقــال َحْلَقــًة مــن ُصــْفرٍ رأى رجــًال يف يــده ) (ن النــيب : أ ِعْمــَراُن بــن ُحَصــْنيٍ عــن 
ــِة  : قــال ؟هــذه ــَن اْلَواِهَن ــاً : انزعهــا فإ ــا قــال.فِم ــُدَك اال َوْهن ــَى  .َال َتزِي فَِإنَّــَك لــو ِمــتَّ َوِه

ـــداً  ـــَك مـــا َأفْـَلْحـــَت أََب ـــه.رواه أمحـــد(َعَلْي بســـنٍد ال  س ب
)(







 

 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۸۷ 
 

۷ 

 

 
  ٍَحْلَقــًة مــن ُصــْفر


 ؟مـا هـذه


  ِاْلَواِهَنــة


  ًَال َتزِيــُدَك اال َوْهنــا


 

 
 

)(
 َّق ودعـة فـال ودع هللا لـه))ق متيمة فـال أمت هللا لـه ومـن تعلَّـ((من تعل

�



((من تعلَّق متيمة فقـد أشـرك))


 


 مــن تعلَّــق متيمــة

تعلَّقعلَّق
 فـال أمت هللا لـه

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۸۸ 
 

۷ 


 ومن تعلَّق ودعـة


 فــال ودع هللا لــه


 فقـد أشـرك


 

 
 

رأى رجـالً يف يـده خـيط مـن احلمـى)، 

 َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱوتــــــــال قولــــــــه ،فقطعــــــــه


ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ  

ٌّ ٍّ َّ َّ 
  

 من احلمى


 فقطعه


 



 


 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۸۹ 
 

۷ 

 

 

 

 
 










 



 









 ًال تزيدك اال وهنا





 
 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۹۰ 
 

۷ 

 
























 

 

 
 




 
 

 
 

 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۹۱ 
 

۷ 

 

 

 

 

 
 

) أنـه كـان مـع النـيب
أو : قالدٌة  �من وتر  ال يبقنيَّ يف رقبة بعري قالدةٌ  أنْ  فأرسَل رسوًال : ( ،يف بعض أسفاره

إّال ُقطعــْت) �


�
  َفأرسل
 قـالدة


 
 

 


)()(رواه أمحد وأبو داود ) )إنَّ الرقى والتمائم والتولَة شرك


)(

((من تعلَّق شيئًا وُِكَل إليه) (رواه أمحد والرتمـذي)
 


 إنَّ الرقـى


 مــن تعلَّــق شــيئاً وُِكــَل إليــهمــنعلَّــق





  وحيده بي ترحي كتيه ش

۹۲ 
 

۷ 




 









 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 


 

 





 
 





 
 





 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۹۳ 
 

۷ 

  

التمائم






) (





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  





 







 










 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۹٤ 
 

۷ 

 
 

 
 


 ُفَـَأْخِربِ النَّـاَس : َأنَّ َمـْن َعَقـَد ِحلْيَـتَـُه أَْو  ،َلَعـلَّ اْحلَيَـاَة َسـَتُطوُل بِـكَ  ،(َ  ُرَوْيِفـع

ـــًدا  ـــرًا أَِو اْســـتَـْنَجى ِبَرِجيـــِع َدابَّـــٍة أَْو َعْظـــٍم فَـــِإنَّ ُحمَمَّ )بَـــرِىٌء منـــه )(تـََقلَّـــَد َوتـَ



)( 


  ُــه ــَد ِحلْيَـَت َأنَّ َمــْن َعَق


 )ــًرا ) :تـََقلَّــَد َوتـَ




 ) ٍَأِو اْســتَـْنَجى ِبَرِجيــِع َدابَّــة: (


 ) ٍَأْو َعْظـــم: (


 
 
 
 
 
 
 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۹٥ 
 

۷ 

 
 
 

 
 

 مـن قطـع متيمـة مـن )
إنساٍن كان كعدل رقبـٍة) (رواه وكيـع) 


 كـانوا يكرهـون التمـائم كلهـا مـن القـرآن وغـري

القرآن


  ٍكــان كعــدل رقبــة



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 









 
 




إنَّ الرقــــــــــــــــــــــى (
والتمائم والتولـَة 
) شــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك
 

 





 



 







 

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۹٦ 
 

۷ 

 
 
 
 
 

 

 



















)( 







 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۹۷ 
 

۷ 

 

 

 

 
 


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

حت  جت هب مب خب حب ٱُّٱ   
اآليات. َّ مت خت 

 

 
 

  : )) َِّ َخَرْجَنــا َمـَع َرُســوِل ا) ( ِإَىل
 ،وينوطـون  ـا اســلحتهم ،َوَحنْـُن حـد ء َعْهـٍد ِبُكْفـٍر وللمشـركني ِسـْدرٌَة يـَْعِكُفـوَن عنـدها ،ُحنَــْنيٍ 

اْجَعـْل لَنَـا َذاَت أَنـْـَواٍط َكَمـا ) (فـَُقْلنَـا : َ  َرُسـوَل ا َِّ   ،َفَمَرْرَ  بسدرة ،: ذات أنواطيقال هلا
قـُْلـُتْم َوالـَِّذي نـَْفِسـي بِيَـِدِه َكَمـا  ،َأْكبَــُر إ ـا السـنن : ا َُّ  )(فقال رسول هللا  ،َهلُْم َذاُت أَنـَْواطٍ 

َكُنبَّ ُسَنَن قَاَلْت بـَُنو ِإْسرَائِيَل ِلُموَسى (( اْجَعْل لََنا ِإَهلًا َكَما َهلُْم آِهلٌَة قَاَل ِإنَُّكْم قـَْوٌم َجتَْهُلوَن)) لَتَـْر 
َلُكْم) َمْن َكاَن قـَبـْ 








 






�
- 

 









)( 
 

 

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۹۸ 
 

۷ 



) (




)(

)(


 اْجَعـْل ))
 لََنــا ِإَهلـًـا َكَمــا َهلـُـْم آِهلـَـٌة قَــاَل ِإنَُّكــْم قـَــْوٌم َجتَْهلُــوَن))


 

 مب خب حب






 
 خب





 مب

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۹۹ 
 

۷ 

 جت



 حـد ء


 ينوطون
 ذات أنواط
  ٍَواٍط َكَما َهلُْم َذاُت أَنـَْواط اْجَعْل لََنا َذاَت أَنـْ

) (
)()(


  َّلرتكـُنب


 

 
 

هب مب خب حب ٱُّٱ 
َّ مت خت حت  جت









 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۰۰ 
 

۷ 

 


) (
) (

 َلُكمْ تبعلَتَ  ...ا َُّ َأْكبَـُر إ ا السنن ـبـْ نَّ ُسَنَن َمْن َكـاَن قـَ


�
اْجَعـْل لَنَـا ِإَهلًـا















 ٍَوَحنْـُن حـد ء َعْهـٍد ِبُكْفـر









 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۰۱ 
 

۷ 

 









)(،



الســنن إ ــا 










) (


اْجَعْل لََنا ِإَهلًا






  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۰۲ 
 

۷ 

 


 ٍَوَحنْــُن حــد ء َعْهــٍد ِبُكْفــر






 


 

 




 


 


 
 

 

مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ  

  اآلية. َّ .. حسخس جس مخ ٱ جخ مح جح

يف ىف يث ىث ٱُّٱ  َّ  

  

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۰۳ 
 

۷ 

 حت ٱ


 مت


 هت


 حج مث


  جض مص   -
            -


 ىف


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 








 

 

  





 
 








 
 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۰٤ 
 

۷ 

 

 
 

 


 :) ََلَعـنَ  ،هيـَواِلدَ  َلَعـنَ  َمـنْ  ا َُّ  َلَعـنَ  ،ا َِّ  ِلغَـْريِ  َذبَـحَ  َمـنْ  ا َُّ  َلَعـن 

ــنْ  ا َُّ  ــِد ً  آَوى َم ــنَ  ،ُحمْ ــنْ  ا َُّ  َلَع ــارَ  غــري َم )اآلْرضِ  َمَن





 


  ََلَعـن






 

 
 


يف ذ ب ) قــالوا : وكيــف ذلــك   رســول هللا  رجــلٌ  ودخــل النــارَ  ،يف ذ ب رجــلٌ  (دخـل اجلنــةَ 

) َّقـــالوا  ،لـــه شـــيئاً  بَ رِّ َقـــرجـــالن علـــى قـــوم هلـــم صـــنم ال جيـــاوزه أحـــد حـــىت يُـ  ) ؟ قـــال : (مـــر
 ،ذ   بَ رَّ فَقــ ،ولــو ذ   بْ رِّ قــالوا لــه: قـَــ ،قــال : لــيس عنــدي شــيء أقــرب ،بْ ألحــدمها : قــرِّ 

قال : ما كنت ألقرب ألحـد شـيئاً مـن دون  ،بْ وقالوا لآلخر : قرِّ  ،فدخل النار ،سبيله او فخلّ 
  ) (رواه أمحد)فضربوا عنقه فدخل اجلنة ،هللا عزوجل




 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۰٥ 
 

۷ 











 



 يف ذ ب


 
 

 

هت مت خت حت ُّٱ َّ   

ىف يث ىث ٱُّٱ  َّ 





 






 

 

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۰٦ 
 

۷ 




 


 




























 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۰۷ 
 

۷ 





 اجلنـة أقـرُب اىل أحـدكم

والنار مثل ذلك ،من شراك نعليه












 


 


 









 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۰۸ 
 

۷ 


 



 
 








 
 


 




 
 

ٰى ٰر ٱُّٱ ٌّ ٍَّّ َّ  


 



)(






 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۰۹ 
 

۷ 







 


نـذر رجـل أن ينحـر إبـًال ببوانـة)، 
قــال :  ،يُعبــد؟ قــالوا : ال ل كــان فيهــا وثــن مــن أو ن اجلاهليــة) فقــال : ( هــفســأل النــيب (

) : أوِف بنذرك فإنه ال وفاء فقال رسول هللا ( ،قالوا : ال ،فهل كان فيها عيد من اعيادهم
 وإســـناده علـــى شـــرطهما) ،( رواه أبـــو داودوال فيمـــا ال ميلـــك ابـــن آدم)  ،لنـــذر يف معصـــية هللا
































 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۱۰ 
 

۷ 













 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 












 

 





 

 

 

 

ىم ٱُّٱ 
َّ يم

 
 




 
 


)(

) ( 
 



 

 
 


 

 �-
 

 
 


 


 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۱۱ 
 

۷ 




 

 


 


 

ٰى ٰر ٱُّٱ ٌّ ٍَّّ َّ

























 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۱۲ 
 

۷ 













 


 


 
 


 





 


 

۱. يم ىم ٱُّٱ َّ   

۲. خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ 
   َّجنحن  يم ىم مم



 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۱۳ 
 

۷ 





 


 


 )) َُوَمـــْن نَـــَذَر َأْن يـَْعِصـــي هللا فَـــآل يـَْعِصـــهِ  ،َمـــْن نَـــَذَر َأْن ُيِطيـــَع ا ََّ فـَْلُيِطْعـــه((

























 
 












 

 





  


 

 





  



 








 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۱٤ 
 

۷ 













 






 


 


 

ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱ 
  َّ مك لك اك يق






 ىف
  

 لك اك




 




 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۱٥ 
 

۷ 

 


 


 ) ًأعوذ بكلمات هللا التامات (مث قـال :  من نزل منزال

(رواه مســلم)مــن منزلــه ذلــك ) لَ حــمل يضــره شــيء حــىت ير  )خلــقا مــن شــر مــ






  ًمنـزال


  ُأعــوذ


 التامَّات
 خلقا شر م


 
 


 
 مل يضره شيء












  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۱٦ 
 

۷ 

 

 


 

يث ىث نث مث زث ٱُّٱ 
 َّ مك لك اك يق ىق  يف ىف








) (








 


















 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۱۷ 
 

۷ 

 

 







 

۱. جن مم خم  حم جم هل مل خل ُّٱٱ 
 مل خل  خي حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن
   َّ.. ىميم مم خم حم جم يل ىل

۲. ىب  نب مب زب رب ٱُّٱٱ 
  َّ رتزت يب

۳. خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ 
   َّ  لك خك حك جك مق حق  مف

٤. مخ  جخ مح جح مج حج ٱُّٱ 
   َّ جس

 وإمنـا يسـتغاث     ،ال يسـتغاث يب ( إنـه
عز وجـل










  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۱۸ 
 

۷ 

مل خل


مب زب




ىب


رت يب



مج


منافق












 


 







 

 

  
 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۱۹ 
 

۷ 




 




خم  حم جم هل مل خل ٱُّٱٱ 
َّ خنمن حن جن مم





)(



ىل مل خل ٱُّٱ 
 َّ.. ىميم مم خم حم جم يل

  




ىب  نب مب زب رب ٱُّٱ 
َّ رتزت يب




خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ َّ

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۲۰ 
 

۷ 




















جخ مح جح مج حج ٱُّٱ  َّ 



  

) (














 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۲۱ 
 

۷ 

 



   
























    
)(



















 )(












  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۲۲ 
 

۷ 



























)(















زثمث رث يت  ُّٱٱ  َّ   









 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۲۳ 
 

۷ 














ٰى ٰر ٱُّٱ ٌّ ٍَّّ َّ 
   

يم ىم ُّٱٱ َّ 
  



فيما ال ميلك ابن آدم
بوانة َُوزهُ ال جي
 









  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۲٤ 
 

۷ 


آوى ً حمد
لعن والديه)

حض  جض مص خص  ٱُّٱ َّ 

حب ٱُّٱ َّ َُّّٱخب  

 َُّّٱمبَُّّٱجت


أعوذبكلمات هللا  















يف ىف يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ ..َّ   



مج ُّٱٱ  َّ  

جح



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۲٥ 
 

۷ 

مح






 





)(





 





)(







 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۲٦ 
 

۷ 
















 ََلَعن(

 


 


 
 
 


 







 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۲۷ 
 

۷ 

 
 

 





)(











زي ري ٰى ين ٱُّٱ 
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي

َّ  خب حب 
  

 


 


 


 
 

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۲۸ 
 

۷ 

 

 
 

يث ىث نث مث زث ٱُّٱ 
 َّ يق ىق يف ىف

  

 ىق
 
 
 
 


 







 

) ُشـجَّ النـيب)(  يـوم

 جئ ٱُّٱوُشجَّ فقال : كيف يـُْفِلـُح قـوم َشـجُّوا نبـيَّهم ) فنزلـْت :  ،وُكِسَرْت َر ِعيَـُته ،ُأحد
) ( َّ هئ مئ خئ  حئ


) ( 

َّ هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱٱٱ

 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۲۹ 
 

۷ 

 
)(�

(ً اللهم العن فال ً وفال)محـده  (مسـع هللا ملـن

 مئ خئ  حئ جئ ٱُّٱٱربنــا ولــك احلمــد)
. َّ هئ



جئ ٱُّٱ 
.  َّ هئ مئ خئ  حئ
 

)( َّ مت زت رت يب ٱُّٱ

 » َال ُأْغـِىن َعـْنُكْم ِمـَن  ،اْشـتَـُروا أَنـُْفَسـُكمْ  -أو كلمـة حنوهـا �َ  َمْعَشَر قـُـَرْيٍش
ًئا ًئاَ  َعبَّــاُس بْـَن َعْبــِد  ،ا َِّ َشـيـْ َ  َصــِفيَُّة َعمَّـَة َرُســوِل  ،اْلُمطَِّلـِب َال ُأْغــِىن َعْنـَك ِمــَن ا َِّ َشـيـْ

ًئا )( ا َِّ  ــدٍ و  ،َال ُأْغــِىن َعْنــِك ِمــَن ا َِّ َشــيـْ ــا مــن مــايل َســِليِىن  )( َ  فَاِطَمــُة بِْنــَت ُحمَمَّ َم
ًئا  �».ِشْئِت َال ُأْغِىن َعْنِك ِمـَن ا َِّ َشـيـْ
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 )(
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خئ  حئ جئ ُّٱٱ 
   َّ هئ مئ

ُّجت هب مب خب حب جب 
َّ  حت
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زت رت يب ُّٱ َّ  

)(





 ًَئا  َال أُْغِىن َعْنك ِمَن ا َِّ َشيـْ
 فَاِطَمُة بِْنَت ُحمَمٍَّد  َ)( ًئا َال أُْغِىن َعْنِك ِمَن ا َِّ َشيـْ
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خن حن جن يم ٱُّٱ  

  َّ يي  ىي مي خي حيجي يه ىهمه جه ين ىن من



 





 
 







حن

مي خي 




هت ُّٱ 
   َّ  مج حج مث

خن حن جن يم  

من
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هئجب مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني ٱُّٱ َّ    







خبمب  حب جب هئ مئ ٱُّٱ َّ   











 





 


 

)(
 كأنه سلسلة على  ،ت املالئكة  جنحتها خضعا ً لقولهضربإذا قضى هللا األمر يف السماء

احلـق وهـو  :} قـالوا؟قـالوا : {مـاذا قـال ربكـم ،إذا فـزع عـن قلـو مينفذهم ذلك حىت  ،صفوان
وصــفه  -ومســرتق الســمع هكــذا بعضــه فــوق بعــض  ،فيســمعها مســرتق الســمع ،العلــي الكبــري

مث يلقيهـــا  ،يلقيهـــا إىل مــن حتتـــهففيســمع الكلمـــة  - بــدد بـــني أصـــابعهســفيان بكفـــه فحرفهـــا و 
فرمبـا أدركـه الشـهاب قبـل أن  ،حىت يلقيها على لسان الساحر أو الكـاهن ،اآلخر إىل من حتته

فيقـال : ألـيس قـد قـال لنـا يـوم   ،فيكـذب معهـا مائـة كذبـة ،ورمبا ألقاها قبـل أن يدركـه ،يلقيها
 من السماء" مسعتْ  بتلك الكلمة اليتفيصدق ؟ كذا وكذا   :كذا وكذا
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 صـفوان



 ينفذهم ذلك
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)(

 ـَماَوات  َأَخـَذتِ  َتَكلََّم ِ ْلَوْحيِ  ،ألمرَأْن يُوِحي  ِ  تعاىل ا َّ ِإَذا أَرَاَد  :أَْو قَـالَ  -َرْجَفـة منـه السَّ
ــَماَوات صــ ،زَّ َوَجــلَّ َخْوفًــا ِمــْن ا َّ َعــ ،َشــِديَدة -َرْعــَدة  ــَع َذلِــَك أَْهــل السَّ ِعُقوا َوَخــرُّوا  َِِّ فَــِإَذا مسَِ
يــل ائِجربْ  مث ميــرُّ  ،فـَُيَكلِّمــُه ا َّ ِمــْن َوْحيــه ِمبَــا أَرَادَ  ،يــلائيـَْرَفــع رَْأســه ِجربْ  ون أَوَّل َمــنْ فـََيُكــ ،ُســجًَّدا

: يـلائفـَيَـُقول ِجربْ ؟ يل ائَ  ِجربْ  ُكلََّما َمرَّ ِبَسَماٍء َسأََلُه َمَالِئَكتَها : َماَذا قَاَل رَبـَّنا  ،َعَلى اْلَمَالِئَكة
َتِهــي ِجربْ  ،يــلائُكّلهــْم ِمْثــل َمــا قَــاَل ِجربْ   فـَيَـُقولُــونَ  ،اْلَكِبــريقَــاَل اْحلَــّق َوُهــَو اْلَعِلــّي  يــل ِ ْلــَوْحِي ائفـَيَـنـْ

عزَّ وجل)) .َحْيُث أََمَرُه ا َّ 
�


��
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عزَّ وجل
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مهىه جه ين ىن من  خن حن جن يم ٱُّٱ 
  َّ جيحي يه





يي  ىي مي جيخي يه 




قال كذا وكذا
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جض  مص خص حص مس خس حس ٱُّٱ 
  َّ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض

يلام ىل مل يك ُّٱٱ   َّ   

خسمس حس جس مخ جخ مح جح   ٱُّٱ  َّ 
  ۲٥٥البقرة: 

حي جي ٰه مه جه هن من ٱُّٱ  

   َّ  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي

     حك جك  مق حق مف خف حف جف ُّٱ 
 مم خم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك

  َّ  ممىم خم حم جم يل ىل مل خل مه جه هن من خن حن جن


 خس حس


 جه هن من




 حف
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 هئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من ٱُّٱ
 َّ  مس هث مث هت مت هب مب
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نب مب زب رب يئ ٱُّٱ  َّ   


) (


��

)واْشـَفْع ُتَشـفَّعْ  ،وَسْل تـُْعَطهْ  ،وقل ُيسمعْ  ،اْرَفْع رَْأَسكَ (



)()من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال :

 (من قال: ال إله إال هللا، خالصاً من قلبـه).
 ال الـه اال

 .هللا
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  َّ ىك مك لك اك يق ٱُّٱ


 
 

 َلّمـا
 ،َجْهـلِ  وأَبـو َأيب أَُميَّـَة  ِهللا بْـنُ  ِعْنـَدُه َعْبـدُ  و )( َرُسـوُل هللاِ جـاَءُه  ،َحَضَرْت َأ  طَاِلٍب اْلَوفـاةُ 

  لــه :فـََقــاال))  لَــَك ِ ــا ِعْنــَد هللاِ ُأحــاُج  َكِلَمــةً  ،ال ِإلــَه ِإالّ هللاَ : قُــْل  ،  َعــمِّ ((لــه :  )( َقــالَ ف
طَِّلب

ُ
ُهـَو َعلـى  فكان آخر ما قـال : ،فأعادا ،)( ؟ فأعاد عليه النيبأَتـَْرَغُب َعْن ِملَِّة َعْبِد امل

طَِّلــِب، َوَأىب َأْن يـَُقــولَ 
ُ
َألْســتَـْغِفَرنَّ لَــَك مــا ملَْ  : (() ( النــيبال ِإلــَه ِإالّ هللا، َفقــاَل  :ِملَّــة َعْبــِد امل

  مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱعـــــــــزَّ وجـــــــــل : فَـــــــــأَنـَْزَل ُهللا )) أُنْـــــــــَه َعْنـــــــــَك 

 مك لك اك يق ٱُّٱٱ يف أيب طالــب :وأنــزل هللا َّ يي ىي
َّ  اممم يل ىل مل  يك ىك
) (




)(



)(
جي يه ىه ُّٱٱٱ 

 َّ يي ىي  مي خي حي
ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ٱُّٱ 

َّ  اممم يل
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  ِجاَءُه َرُسوُل هللا)(


  َِّعــم  






يق ٱُّٱٱ 
 َّ ىك مك لك اك


)(

ىي ٱُّٱ 
 َّٱٰى ٰر ٰذ يي
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  ْحَضَرت



اك ٱُّٱ 
 َّ  مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك

  

) ( َُأحـاُج لـك

)(


 


  ِهو على ملـة
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مل  يك ىك مك لك اك يق ٱُّٱ 
   َّ نن من زن رن اممم يل ىل

جي يه ىه ٱُّٱ َّ 
  

 قـْل : ال الـه اال
هللا


) (

(ال إلـه إال هللا،



) (


)(





) (
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ين ٱُّٱ َّ 
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َّ ين ٱُّٱ

ىن من خن حن ُّٱٱ َّ 
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 َفـُزّع
كونُه يكذُب معها مائة كذبة

ٰه مه جه هن من ُّٱٱ َّ 
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ىك مك لك اك يق ُّٱٱ َّ 
  

 ُحضرْت أ  طالب الوفاة


 ُُأحاج


ال الـه اال هللا
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حم جم يل ىل مل خل ُّٱ َّ  



حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ُّٱٱ 
ــْوِم َّ حت جت  هب مب خب (هــذه َأْمسَــاُء رَِجــاٍل َصــاِحلَِني ِمــْن قـَ

ـْيطَاُن ِإَىل قـَـْوِمِهمْ  َأْن اْنِصـُبوا ِإَىل َجمَاِلِسـِهْم الـَِّيت َكـانُوا َجيِْلُسـوَن فيهـا  ،نُوٍح فـََلمَّا َهَلُكوا أَْوَحـى الشَّ
َحىتَّ ِإَذا َهَلَك أُولَِئَك ونسـي اْلِعْلـُم ُعبِـَدْت) ،ملَْ تـُْعَبدْ و  ،فـََفَعُلوا ،َوَمسُّوَها  َِْمسَائِِهمْ  ،أَْنَصا ً 
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مل خل


حم جم يل ىل





َهَلُكوا
 َُأْوَحى الشَّْيطَان
 اْنِصـُبواَأْن







 ََحىتَّ ِإَذا َهَلَك أُولَِئك


صـوَّروا
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عكفوا
طــال علــيهم األمــد
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 َُتطْـُروِين  ال 
َوَرُســـولُهُ  هللاِ  َعْبـــدُ :  ُقوُلواف،إمنـــا أ  عبـــد ،َمـــْرميََ  ْبـــنَ ا النََّصـــاَرى َأْطـــَرتِ  َكَمـــا

كینـه خه  !ـده  وه ی منـه باره لـهن،  كـه ڕۆیی مه ز
  دا، كردیانـه یان پیا ھه نده وه ڕۆییان كردو ئه ه ی عیسا ھه رباره كان ده كو گاوره وه

  نده وه ر ئه ھه  وه ی منه باره  ش له كم، ئوه یه نده نھا به ڕاستیی من ته كوڕی خوا! به
. كراوی خوام) وانه و ڕه نده نھا به : من ته بن كه


)الغلـــو قـــبلكم كـــان مـــن هلـــكأ فإمنـــا ،الغلـــو و إ كـــم (


) ( هلـك )

املتنطعــون) قاهلمــا ثــال  )




  َُتطْـُروِين  الاإلطـراء


  َُوَرُسـولُهُ  هللاِ  َعْبد


 الغلو
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 املتنطعــون
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)ال تطـروين كمـا أطـرت النصـارى ابـن مـرمي(




















 










 
 




 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱٦۱ 
 

۷ 

 

 

 

 
 





ا  َـــَكِنيَســـًة رَأَ )( أن أم ســـلمة ذكـــرت لرســـول هللا قَـــاَل :  - -َعـــْن َعاِئَشـــَة يف الصـــحيح 
ــاِلُح فقــال :  ،ومــا فيهــا مــن الصــور ،ِ َْرِض اْحلََبَشــةِ  أو العبــد أُولَِئــَك إَذا َمــاَت ِفــيِهْم الرَُّجــُل الصَّ

ــى قـَــْربِِه َمْســِجداً بـَنَـــْوا عَ الصــاحل  ــَوَر أُولَئِــَك ِشــرَاُر اْخلَْلــِق و  ،َل ــِه تِْلــَك الصُّ  ِعْنــَد ِهللا )).َصــوَُّروا ِفي
 .فهوالء مجعوا بني الفتنتني : فتنة القبور وفتنة التماثيل 


) (

)(
�







 فهوالء مجعوا بني الفتنتـني�
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فــإذا اغــتمَّ  ــا   ،طفــق مخيصــة لــه علــى وجهــه) (ِهللا  َرُســولِ (ملَّــا نُــزَل ب قَالَــْت : ،نهــاعوهلمــا (
ــ -وهــو كــذلك �فقــال  ،كشــفها ــائِِهْم  ،َوالنََّصــاَرى اْليَـُهــودِ  علــى هللاِ  ةُ : (( َلَعَن اختََّــُذوا قـُُبــوَر أَنِْبَي

ـــرُهُ  ،صـــنعواُحيـــذِّر مـــا َمَســـاِجَد ))  ـــَر أَنَّـــُه خُ  ،َولَـــْوال َذلِـــَك َألُبْـــرَِز قـَبـْ  ِشـــَي َأْن يـُتََّخـــَذ َمْســـِجداً "َغيـْ
 .أخرجاه
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فـإن هللا قـد اختـذين خلـيال كمـا اختـذ ابـراهيم  ،اىل هللا أن يكـون يل مـنكم خليـلإين أبـرأ  ((
أال وإن مـن كـان قـبلكم   ،ألختـذت أ  بكـر خلـيال ،خلـيال من أميت ولو كنت متخذاً  ،خليال

)إين أ ــاكم عــن ذلــكفــ ،أال فــال تتخــذوا القبــور مســاجد ،كــانوا يتخــذون قبــور أنبيــائهم مســاجد
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(َخشَي أن يُتخذ مسـجدًا))

) (



)()(ًُجِعَلــْت َيل األرُض مســجداً وطهــورا 




هللاِ  َرُسولِ ملَّا نُزَل ب)(
مخيصة
لعنــة هللا

) (
 أَْنِبَيائِِهْم َمَسـاِجدَ اختََُّذوا قـُُبوَر


 ُألُبرَز قـربُه


)(


) ( مـا قـبض نـيب إال
ُدفن حيث يُقـبض)
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)( َّإن) نْ رار النــاس َمــن ِشــِمــ 

ــاء تــدركهمُ   )مســاجدَ يتخــذون القبــور والــذين  ،الســاعة وهــم أحي


ه(رواه أبو حامت يف صحيح(


 رار النــاسِشــ
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) ُعبــد اشــتد غضــب هللا علــى قــوم اختــذوا قبــور اللهــم ال جتعــل قــربي وثنــا ي
)أنبيــائهم مســاجد




۲. 

هب مب خب حب ٱُّٱ َّ 


  

  َهلـم السـويق  تُ لِـكـان ي
للحاج

 هللا رسـولُ  (لعـن ) (

(()واملتخـــذين عليهـــا املســـاجد والســـرج القبـــورزائـــرات 


(رواه أهل السنن)



اشتد غضـب هللا


اختــذوا قبــور أنبيــائهم مســاجد
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  بثالثِة اجلدرانِ  فأجاَب ربُّ العاملني دعاَءُه  ****  وأحاطهُ 




حب)(


السـويق


الُســُرج
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۱.     هب مب خب حب جب ٱُّٱ 
 مج  حج مث هت مت خت حت  جت

    َّ  مصجض خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

  ال
وصلوا علي فإن صالتكم تبلغـين حيـث   ،وال جتعلوا قربي عيدا ،جتعلوا بيوتكم قبورا

(رواه أبـــو داود  ســـناد حســـن ورواتـــه ثقـــات)كنـــتم 







حب جب


هب مب
مْ َفِسـكُ ن أَنْـ ِمـ
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حت  جت



مث هت


جح مج  حج

 

   َّ  جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ٱُّٱ

مخ جخ



خس حس جس
حسيب هللا
 بوراقُ  مْ كُ وتَ يُ بُـ
عيدا




 ُّوا علـيوصـل
) (

 ينغُــلِّ بَـ تُـ) ( إنَّ   مالئكــة ســيَّاحني يف
األرض يبلِّغوين عن أميت السـالم
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 ْــْربِ النَّــِيبِّ  ،َســْنيٍ احلُ َعِلــيِّ ْبــِن  (( وعــن  ،)(أَنَّــُه رََأى رَُجــال جيَِــيُء ِإَىل فـُْرَجــٍة َكانَــْت ِعْنــَد قـَ
ْعتُـُه ِمـْن َأِيب و  ،فـَنَـَهاهُ  ،يَها فـََيْدُعوفـََيْدُخُل فِ  ُثُكْم َحـِديثًا مسَِ َعـْن  ،َعـْن َجـدِّي ،قَاَل : َأال ُأَحـدِّ
ُلغُـِين  ،َوال بـُُيوَتُكْم قـُبُـورًا ،ِعيًداقَاَل : ال تـَتَِّخُذوا قـَْربِي  )(َرُسوِل ا َِّ  فَـِإنَّ َتْسـِليَمُكْم يـَبـْ
ــُتمْ  َنَمــا ُكنـْ . )) رواه يف (املختــارة) أَيـْ

)(،



)(





  

 فـََيْدُعو


 َنَمـا  أ ـُتمْ يـْ ُكنـْ
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هب مب خب حب جب ٱُّٱ َّ   


)... ال جتعلوا بيوتكم قبورا(
) (
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) (
)إنَّ الشيطان أِيَس أن يعبدُه املصلون يف جزيرة العرب(
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۱. حل  جل مك لك خك حك جك ُّٱٱ 
   َّ جم هل مل خل

 ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ  ٱُّٱ 
 َّ  مثنث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب 

 

حك جك


مك


جم هل مل
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 ) (إنَّ هللا مل جيعـل ملسـخ نسـال وال عقبـا



 


 


 

 
 

ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ ٌّ ٍّ  َّ ُّ 
   َّ رئ ّٰ ِّ

  

ٰى ٰر ٌّ


 


 


 


 
 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۷۹ 
 

۷ 

 

 

 

 

 


"  لـدخلتموهحـىت لـو دخلـوا جحـر ضـب  ،َحذَو الُقذَّة  لُقذَّة ،سنن من كان قبلكم(( لتتبعن 
(أخرجـاه)))؟؟؛ قال : "فمن  ى: اليهود والنصار ) (قالوا :   رسول هللا 







 

 
 

) (

ُلُغ  ،( إّن ا ََّ َزَوى ِيلَ اَألْرَض فرأيْـُت َمشـارَِقها ومغارَِ ـا ملكهـا وإّن أُمَّـِيت َسـيَـبـْ
ـــــَزْيِن  ،مـــــا ُزِوَي يل ِمْنهـــــا ـــــَيضَ : و أُْعِطيـــــُت الَكنـْ ـــــيت أْن ال وإّين  ،اَألْمحَـــــَر واألَبـْ ســـــأَْلُت َريبِّ ألُمَّ

وإّن  ،فـََيْســَتِبيَح بـََيَضــتَـُهمْ  ،ال ُيَســلَِّط علَـْيِهْم عــُدواً ِمـْن َســوى أنـُْفِسـِهمْ أن و  ،ِبَســنٍة عاّمـةٍ  هـاْهِلكَ يُـ 
تُـَك ألُ  ،إذا َقَضـْيُت َقَضـاًء فإنّـُه ال يـُـَردُّ  ،)(  حمّمـُد  : َريبِّ عزَّ وجلَّ قالَ  أْن  ّمتِـكَ وإّينِ أْعطَيـْ

 ولـو ،وأْن ال ُأَسلَِّط علَـْيِهْم عـُدّواً ِمـْن ِسـَوى أنُفِسـِهْم فـََيْسـَتبيَح بـَْيَضـتَـُهمْ  ،ِبَسنٍة عاّمةٍ  هاْهِلكَ ال أُ 
ــْيِهْم َمــنْ  .وَيســيب بعضــهم بعضــاً ))  ،بـَْعضــاً  هلــكُ ىتَّ َيُكــوَن بـَْعُضــُهْم يُ َحــ ،ْقطارِهــا  اْجَتَمــَع عَل
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ضــلِّنيَ ((وزاد :  ،ورواه الربقــاين يف صــحيحه
ُ
ــَة امل ــا أخــاف علــى أُمَّــِيت األَئِمَّ  علــيهمَع قــوإذا وَ  ،وإمنَّ

ْشـرِكنيَ حـيٌّ ْلَحـَق يوال َتقـوُم السَّـاعُة َحـّىت  ،السَّْيُف ْمل يـُْرَفْع إىل يـَْوَم القَياَمةِ 
ُ
َحـّىت و  ،مـْن أُمَّـِيت  مل

ــَد  ــِيت األْو نَ  فئــامٌ تـَْعُب ــْن أُمَّ ــِيت كــّذابوَن ثالثــوَن ُكلَّ  ،ِم ــْزعوإنّــُه َســَيُكون يف أُمَّ وأ   ،ُم أنّــُه نَــِيبٌّ ُهــْم يـَ
ـــِيت علـــى احلَـــقِّ  ،َال نـــيب بـَْعـــِدي ،بيـــنيخـــاِمتُ النّ  ال َيَضـــرُُّهْم مـــْن  ،منصـــورةوال تـَـــزَاُل طائَِفـــٌة مـــْن أُمَّ

)تبارك وتعاىلْم َحّىت ْ ِيت أْمُر ا َِّ ذهلُ خ

















 َنَ َسـن


(القــذة ) :حــذو القــذة  لقــذة(
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 َوىزاألمحر واألبيض


وإّينِ سألُت ريب ألُمـيت)(
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األئمة املضلني

رتزت يب ىب  نب مب زب رب ُّٱٱ 
  َّ يت ىت نت مت

حت هبجت مب خب حب جب ٱُّٱ 
   َّ مث هت مت  خت
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وقع عليهم السيف مل يُرفع


وحــىت َتعبــَد فئــاٌم مــن أمــيت األو ن


كَذابون ثالثون(
 

 
 

جم هل مل ٱُّٱ َّ   

مثنث زث  ُّٱ َّ  

ٱُّٱ ُّ ِّ ّٰ َّ 


  


















 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۸۳ 
 

۷ 





�





 )(

)(




 


















 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۸٤ 
 

۷ 






























 
 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۸٥ 
 

۷ 

 
 




   









 

                                          





                                     
) (   

                                         
) ( 

                     
)(



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۸٦ 
 

۷ 

 

             
          

        
 

                              


             
 

                                                     
      


        
عبدهللا ورسوله() ( 

                                                                  
اإلطراء
) ُوينرُ طْ ال ت

                                       
 

                              
املتنطعون
 َأهلك        
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لعنة هللا على اليهود                
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 ُهرُ بْـ قَـ  برزَ أ
 )( 
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اخللة 
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 ًال جتعْل قربي وثنا)( 
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 ًبيوتكم قبورا   
     

) (
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 ًقربي عيدا
    

مم خم حم جم ٱُّٱ َّ 
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مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ُّٱٱ 
  َّ اممم يل ىل

جم هل مل ٱُّٱ َّ 
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 اْجَتِنبُـوا)
(». السَّْبَع اْلُموِبَقـاِت  ـْرُك ِ  َِّ « ) َوَمـا ُهـنَّ ؟ قَـاَل : ِقـالوا : َ  َرُسـوَل ا َِّ ـْحُر الشِّ َوالسِّ

ــْوَم ا ــَوىلِّ يـَ ْتــُل الــنـَّْفِس الَّــِىت َحــرََّم ا َُّ ِإال ِ ْحلَــقِّ َوَأْكــُل الــرَِّ  َوَأْكــُل َمــاِل اْلَيِتــيِم َوالتـَّ لزَّْحــِف َوقـَ
َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفآلِت اْلُمْؤِمنَـاِت)


















يه ىه مه ُّٱ 

 َّمي خي حي  جي
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اْجَتِنبُـوا


 َالسَّْبع


 َ َِّوَأْكُل الر






 َِوَأْكُل َماِل اْلَيِتيم


 َِوالتـََّوىلِّ يـَـْوَم الزَّْحـف


 َِوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفآلِت اْلُمْؤِمَنات




 َُّ َوقـَْتُل النـَّْفِس الَِّىت َحرََّم ا
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 ِّإال  حلق









 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 ) حـد
)الساحر ضربه  لسيف

(رواه الرتمذي وقال : الصحيح أنه موقوف)


)قـال  ،سـاحرة و َسـاِحرٍ  ُكـلَّ  اقْـتُـُلوا
)َسـَواِحرَ  َثآلثَ  فـََقتَـْلَنا: 




 

 


 

 





 
 

جع مظ






 

جف مغ جغ

 




 








 
 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۹٥ 
 

۷ 

 

 

 أ ـا أمـرت بقتـل جاريـة هلـا)
ســحر ا فـَُقِتَلــْت)


  قال امحد : عن ثالثة من)

( )(اصحاب النيب (




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 













 
 


 

 











 
 









 
 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۹٦ 
 

۷ 

 

 

 

 
 

َّمك لك اك يق ٱُّٱ    

هل مل ُّٱٱٱٱ 
   َّجم







 


























 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۹۷ 
 

۷ 

 

 

 



 
 






 

 
 

١. ) ( َيَـَرَة ِمْن اْجلِْبتِ  َوالطَّْرقَ  ِإنَّ اْلِعَياَفة َوالطِّ





  إسـناده )
  .     )وأليب داود والنسائي وابن حبان يف (صحيحه) املسند منه  ،جيد

 _ مـن
(رواه أبــو داود  زاد مــا زاد ،فقــد اقتــبس شــعبة مــن الســحر ،اقتــبس شــعبة مــن النجــوم

 سناد صحيح)



  َمـْن َعَقـَد ُعْقـَدًة

َوَمـْن تـََعلَّـَق َشـْيئاً وُِكـَل ِإلَْيـهِ  ،َوَمْن َسَحَر فـََقْد َأْشَركَ  ،مثَُّ نـََفَث ِفيَها فـََقْد َسَحرَ 





 )(هـل َأال 
(رواه مسـلم)اْلَقاَلُة بـَْنيَ النَّاسِ  ،أُنـَبُِّئُكْم َما اْلَعْضُه ؟ ِهَي النَِّميَمةُ 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۹۸ 
 

۷ 




 
 ًإن مــن البيــان لســحرا)(

 


  َاْلِعَيافَـة


  ََوالطَّْرق
  َيَـَرة َوالطِّ


 )رنَّـــة الشـــيطان(


 العضــه





  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۱۹۹ 
 

۷ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
البيــان


 
 
 


 




 




 


 






 
 

 

  











 
 






 خنمنٱُّٱ
 ين ىن

 َّ مه  جه
 













 
 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۰۰ 
 

۷ 

 

 

 

 

 

 
 




 َاْلِعَياَفَة َوالطَّْرق 










 
 

 





 

 
 
 

 
)()()شـيء عن فسأله افاعرَّ  أتى من 
) يومـاً  أربعني صالةٌ  له تقبلْ  مل،فصدَّقه




 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۰۱ 
 

۷ 

 ۲. )( :))أتـى مـن 
(( ( دمحم علـى نـزلأُ  مبا كفر فقد ،يقول مبا قهُ فصدَّ  كاهنا


)(( .  

٣. ) (  :)فقد يقول مبا فصدقه كاهنا أو عرافا أتى من 
 واحلــاكم وقــال : صــحيح علــى شــرطهما)) (رواه األربعــة )(دمحم علــى أنــزل مبــا كفــر


)((  

 وأليب يعلى بسند جيد عن ابن مسـعود مثلـه موقوفـا



  
  

)َمْن أتى(






صــالةٌ  لــه تقبــلْ  مل




دمحم علـى نـزلأُ  مبا كفر فقد)(مي خي ٱُّٱ 
 َّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي






  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۰۲ 
 

۷ 

 

 

 




  

 ّافـاً عر



 

 
 

)()) لـيس ِمنَّـا
ــه ــَر أو ُتُطــريِّ ل ــَن لــه ،مــن َتطيـَّ ــن أو ُتُكهِّ ــاً  أتــى مــنو  ،أو َســَحَر أو ُســِحَر لــه ،أو َتكهَّ  كاهن

  ٠ (رواه البزار  سناد جيد) ))(دمحم على أنزل مبا كفر فقد ،يقول مبا قهُ فصدَّ 






)(

 

 
 


(.... ومن أتى







 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۰۳ 
 

۷ 

 

 






 



 َــر مــن َتطيـَّ


أو ُتطُـريِّ لــه


ُســِحَر لــه



 

 
 

�
(مـا أرى مـن فعـل ذلـك لـه عنـد هللا مـن خـالق)


 




     
 

 


 
 



 

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۰٤ 
 

۷ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

 
 



  





(مل تقبــل لــه صــالٌة 

 أربعني يوماً) 
 


  






 
 












 

 











 
 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۰٥ 
 

۷ 

 

 

 

 

 

 
 






)(



















 

 
 


(هــي مــن عمــل الشــيطان) 


 
 

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۰٦ 
 

۷ 

 

 

 

 

 
 

 ابـن
مسعود يكره هذه كلَّهُ 

 


 النشـرة


 مـن عمـل الشـيطان


 يكره ذلك
  ُيكره هذه كلَّه


 

 
 

 رَُجـٌل بِـِه
ــــُر  ــــُذ َعــــْن اْمَرأَتِــــِه َأُحيَــــلُّ َعْنــــُه َأْو يـَُنشَّ ـَـــا يُرِيــــُدوَن بِــــِه  ،َال  ََْس بِــــهِ  : قَــــالَ ؟ ِطــــبٌّ َأْو يـَُؤخَّ ِإمنَّ

ْصــَالحَ  َلــْم يـُْنــَه َعْنــهُ  ،اْإلِ َفــُع النَّــاَس فـَ فََأمَّــا َمــا يـَنـْ





 

  ٌِّطب ِبّ ط
بّ ِطـ


  ِيـَُؤخَُّذ َعْن اْمَرأَتِـه


 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۰۷ 
 

۷ 

 

 

 

 
 

(ال حيلُّ السحَر إال ساحٌر


�









 
 

 

 
 

 


 
)(

 
 




 




  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۰۸ 
 

۷ 

 

 

 

 
)(

 


 ) (


 
 

 
 








 



 
 




 


 


 




 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۰۹ 
 

۷ 

 

 

 


 


 


 
 

 
 

 جي يه ىه مه جه ين ُّٱٱ  

   َّ مي خي حي

 ۲- ٱَّ ىك مك لك ٱُّٱ ٱ
 

 يه ىه مه



  

 ىك مك








 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۱۰ 
 

۷ 

 

 

 
 
 


 وال صـــفر) ،وال هامـــة ،وال طـــرية ،(ال عـــدوى





) ( (ال عــدوى وال طــرية و يعجبــين الفــأل ) قــالوا : ومــا الفــأل ؟

. قال: (الكلمة الطيبـة)
  

  

 ال عـدوى




 وال هامة


 وال صفر









 ال نـوء





 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۱۱ 
 

۷ 




 وال غـول



) (





 

.....إن كــان الشــؤُم يف شــيٍء(


 



 


 


 


 







 

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۱۲ 
 

۷ 

 

 

 

  
 


)( 


 





 

 
 



  





























 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۱۳ 
 

۷ 
















 

 






 





 





 









  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۱٤ 
 

۷ 

 




 عقبة بن عامر
  ًوال تـردُّ مسـلما


 وال قوَّة إال بك
 

 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 







 
 

 







 







 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۱٥ 
 

۷ 

 

 
 

 
 الطـرية )

(رواه أبـــو داود والرتمـــذي  ) ولكـــنَّ هللا يذهبـــه  لتوكـــل ،ومـــا منَّـــا إال ،الطـــرية شـــرك ،شـــرك
وصححه وجعل آخره من قول ابـن مسـعود) 

��



لطـرية عـن حاجتـه ( مـن ردتـه ا

وال طـري  ،: فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم ال خـري إال خـريكفقد اشرك ) قالوا
 وال إله غريك ) ،إال طريك







 إمنا
الطرية مـا أمضـاك أو ردك


 

ومـا منَّـا إال





التوكل






  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۱٦ 
 

۷ 


 


 )( اللهـم

خري ......)).ال 
 
 


 

 

 
 

 


































 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۱۷ 
 

۷ 

 

  

ُّ ىه مه جه ين 
  َّ ىك مك ُّٱٱ َّيه



























 اللهـم ال خـري ))

إال خريك .....)) 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۱۸ 
 

۷ 

 

 







 


 
 




 

 
 

 
 : : ـــاً للشـــياطني (( خلـــق هللا هـــذه النجـــوم لـــثالث ـــة للســـماء ورجوم زين

ضاع نصيبه وتكلـف مـا ال علـم أخطأ وأ ،فيها غري ذلك لَ فمن  وَّ  ،وعالمات يهتدى  ا
))بـه







 


  


 


 


 

 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۱۹ 
 

۷ 

 

 
 

 
) (

(رواه أمحـد وابـن حبـان  اجلنـة : مـدمن اخلمـر وقـاطع الـرحم ومصـدق  لسـحر )( ثالثة ال يدخلون 
يف صـحيحه)

 

 

ال يـدخلون اجلنـة



 ُدمن اخلمرم




وقــاطع الــرحم



 ُق  لسـحرصدِّ وم




 
�







 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۲۰ 
 

۷ 













حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٱُّٱ 
مــن أن أحلــف  خــريٌ  ألن أحلــف    كــاذ ً (: َّ خبمب

بغريه صـادقاً) 



  


)(

)ئحة إذا مل تتب قبل مو ا ..... النا(
 اذا...)

 )اجُتنبت الكبائر...







 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۲۱ 
 

۷ 

 

 







) () ــئكم  كــرب أال أنب
....)الكبائر







 

 
 

�
�





 


 

 
 







 

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۲۲ 
 

۷ 

 

 

 

 
 

ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ َّ   


من أمر اجلاهليـة، ال يرتكـو ن: الفخـر  الحسـاب، و الطعـن يف االنسـاب، (أربع يف أميت 

�� واالستســقاء  لنجــوم، والنياحــة)
��


 

 النائحــة إذا مل تتــب قبــل مو ــا تقــام يــوم القيامــة وعليهــا ســر ل مــن
قطران ودرع مـن جـرب ))


 



مي


أربع
) (




اجلاهليــة)(


ال يرتكو ن
الفخر  الحساب





 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۲۳ 
 

۷ 

 




و الطعن يف االنسـاب


واالستسقاء  لنجـوم


والنياحة
تقـامسـر لقطـران

جــرب






 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 

 

 

جم يل ٱُّٱ 
 َّ مم خم حم

 

ٰى ٱُّٱ 
ٌّ ٍّ َّ  

 

  يي ٱُّٱ 
 ٰى ٰر  ٰذ
ٌّ َّ  

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۲٤ 
 

۷ 

 

 

 

 
 


)(

  هـل تـدرون)
قـال : (قـال : َأْصـَبَح مـن ِعبَـاِدي ُمـْؤِمٌن يب  ،أعلم )(ماذا قال ربكم ؟) قالوا : هللا ورسوله 

َوأَمَّـا مــن  ،فَــَذِلَك ُمـْؤِمٌن ِيب وََكـاِفٌر ِ ْلَكوَْكــبِ  ،فَأَمَّـا مــن قـال : ُمِطـْرَ  بَِفْضــِل ا َِّ َوَرْمحَتِـهِ  ،وََكـاِفرٌ 
ـــِب) ـــْؤِمٌن ِ ْلَكوَْك ـــاِفٌر ِيب َوُم ـــَذا فَـــَذِلَك َك ـــَذا وََك ـــْوِء َك ـــال: مطـــر  بِنَـ  ق

) (









 حم جم هل  مل خل ٱُّٱ َّ 

 ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ َّ
 

 خل


 


 




 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۲٥ 
 

۷ 

 


 


 


 


 ىل ٱُّٱ َّ 


  

 مم خم حم جم ُّٱ َّ 
  

 خن حن  جن يم ىم ُّٱ َّ


  

 من ٱُّٱ َّ  

۱.   

 


 


 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۲٦ 
 

۷ 

 

 

 حي ُّٱ َّ
  

 ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ َّ 
  

 

 
 

يي ىي مي ٱُّٱ 
َّ ٰر ٰذ












أصـبح مـن عبـادي مـؤمن يب وكـافر













 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۲۷ 
 

۷ 

 ) لقـد
)صدق نوء كذا وكذا


 :)أتـدرون مـاذا قـال ربكـم؟(

)(
)

. (  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۲۸ 
 

۷ 

 

 
 

 







 
 
 
 
 




 

مك  اممم يل  

اجتنبوا


السبع املوبقات








 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۲۹ 
 

۷ 




 

                         








 

 
 

                                     






 ًإنَّ من البيان لسحرا         

                    
      
 

       



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۳۰ 
 

۷ 

 

                


   
 

              
               

 

          
 

                           








  َّ ىك مك ٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ      َّ يه ىه مه جه ين ُّٱ


 

   

ىك مك ٱُّٱ َّ       

يه ىه مه جه ين ُّٱ َّٱ 
َّ ىك مك ُّٱ                               



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۳۱ 
 

۷ 

 

                
ال عدوى و طرية وال هامة وال صفر 

                                 
ال عـدوى

)ِفر من ا ذوم
)ال طــــرية 
ال شؤم إال يف ثالث( 

ال هامة)ال صفر( 
)وما منَّا إال (
ال نوء) (ال غول)






















  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۳۲ 
 

۷ 






































 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۳۳ 
 

۷ 






































  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۳٤ 
 

۷ 
























)(
 



 







 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۳٥ 
 

۷ 




¸


 


 
 


 
 
 


 
 
 


 


 

 






  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۳٦ 
 

۷ 

 

 

 

 
 

 

يب ىب  نب  ٱُّٱ 
 َّ  زثمث رث يت ىت نت مت زت رت



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


 

 
 





 

 


 
 









 
 




 



 

 









 
 








 
 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۳۷ 
 

۷ 

 

 

 
 

يب ىب نب  مب زب ٱُّٱ 
 يت ىت نت  مت زت رت

 يف ىف يث ىث نث  مث زث رث
   َّ ... ىق









 يب ىب ٱُّٱ َّ



 


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 






 

 








 

 








 
 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۳۸ 
 

۷ 

 



 




 
 


 
 
 


 








 
 


 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۳۹ 
 

۷ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 

 
 ََحــَالَوَة   ــنَّ  ثَــَالٌث َمــْن ُكــنَّ ِفيــِه َوَجــد

وأْن حيُِبَّ املَـْرَء ال حيُِبُّـُه  ،أَحبُّ إلَْيِه ِممَّا ِسَواُمهاأْن َيُكوَن هللا َوَرُسولُُه : اِإلمياِن 
كمـا َيْكـَرُه أْن يـُْلَقـى  ،أنـَْقَذُه هللا ِمْنـهُ وأْن َيْكَرَه أْن يـَُعوَد يف الُكْفِر بـَْعَد إْذ  ،إال  

 ) ويف رواية : (ال جيد أحٌد حالوة اإلميان حـىت ...)يف النَّارِ 

















 

 





 




 
 

 






 
 









 
 

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٤۰ 
 

۷ 

 

 

  َّهللا، يف (مـن أَحـب 
ــالُ  فإّمنــا ،هللاِ  يف وعــادى ،هللاِ  يف وواىل ،هللاِ  يف وأبَغــضَ  ولــن جيــد  ،بــذلك هللاِ  واليــةُ  تُن

 صـاَرت وقـد ،حـىت يكـون كـذلك �وإن كثـرت صـالته وصـومه  �عبٌد طعـم اإلميـان 
نيا أمـــرِ  علـــى النـــاسِ  ُمؤاخـــاة عامَّـــةُ    رواه ابـــن جريـــر شـــيئاً) أهلـــه علـــى ُجيـــدي ال وذلـــك ،الـــدُّ





��



 مئ خئ حئ  ُّٱ َّ 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












 

 


 


 


 


 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٤۱ 
 

۷ 

 

 



 (حـالوة اإلميـان)


 مْن أحبَّ يف هللا


  َْوتـََقطََّعـت


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 





 

 

 





 
 


 


حق مف ٱُّٱ 
  َّ جك  مق

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٤۲ 
 

۷ 

  

يب ىب  نب ٱُّٱٱ 
    َّ ىت نت مت زت رت

نب  مب زب ٱُّٱٱ 
   َّ يب ىب





















مئ خئ حئ ٱُّٱ َّ 
  

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٤۳ 
 

۷ 

 

 

 








 



  مي خي حي جي  يه ىه مه ٱُّٱ 
  َّٰر ٰذ يي ىي




  


 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 








 



 ٰه مه جه ٱُّٱٱ 
َّ  جيحي


 

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٤٤ 
 

۷ 

 

 حي جي


 مي خي


 


 

 
 

زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱٱ 
 َّ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي

  

 ين ىن نن





 مي زي


 


 
 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٤٥ 
 

۷ 

 

 جئ يي


 

 


 
 

 هئ مئ ُّٱ  َّ 



 

 

 

  َّ يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 







 

 








 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٤٦ 
 

۷ 

 

 

 
 

ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ 
  َّىفيف يث

  

 








 


 

 


 وأْن َحتَْمــَدهْم  ،َضـْعِف الَيِقــِني أْن تـُْرِضــَي النــاَس ِبَســخِط هللاإّن ِمــْن
 ،إنَّ ِرزَق هللا ال َجيُـرُُّه ِحـْرُص َحـرِيصٍ  ،وأْن َتُذمَُّهْم على مـا ملْ يـُْؤتِـَك هللا ،على ِرْزِق هللا
ُة كـارِهٍ يوال يـَُردُُّه َكَراهَ 








 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٤۷ 
 

۷ 

 

  َـــاس أْن تـُْرِضـــَي الن


  ْوأْن َحتَْمـَدهم


  َْتُذمَُّهمْ  وأن
 



 


 الـتمس ومـن ،النـاس عنه وأرضى عنه هللا رضي الناس بسخط هللا ارض التمس من((
 ))النـاس عليـه وأسـخط عليه هللا سخط ،هللا بسخط الناس ارض








  

 َس))مَ تَ لْـا نِ ((َمـ


 
 


 

 
 

 
 

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٤۸ 
 

۷ 

  
 

جي  يه ىه مه ُّٱٱ 
   َّ  حي

من زن رن مم ٱُّٱ َّ   

مت زت رت يب ىب ُّٱٱ 
 َّ نت














 


 



 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٤۹ 
 

۷ 

 

 

ٱَّ  جن مم خم حم جم هل مل ٱُّٱ ٱ
  

 





 جم هل مل






 





 

 













 











 

 














 
 










 
 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٥۰ 
 

۷ 

 

  

 
 

     ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱٱ 
  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى

  .َّ يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ

مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ ٱُّٱ 
ٱَّ نب ٱ

  

 


 نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ ٱ





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٥۱ 
 

۷ 

  

 
 

   ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ

         ٌّ َّ
 

ٍّ َّ ُّ ِّ  
 رئ ّٰ       





نئ  مئ زئ 




  رب يئ ُّٱٱ
 َّ زب                                                                 

  

  
ىب  نب مب

 
 


 

 

 

 

 

 

       


 
 





 




 




 






 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٥۲ 
 

۷ 

 

 

 
 

جبحب هئ مئ خئ حئ جئ  ُّٱٱ َّ  

 




 

 


 
 

 )قاهلا حسبنا هللا ونعم الوكيل (

 حل جل ٱُّٱ) حني قال له الناس : ( قاهلا دمحم و ،ابراهيم حني ألقي يف النار
 خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل

َّ  هن من          
 


  حم  جم هل مل خل حل جل ُّٱٱ 
  َّ  هن من خن حن جن مم خم

 

 
 

 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٥۳ 
 

۷ 










من خن حن جن ٱُّٱ َّ




  

 








 
  

 
 

 
 

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٥٤ 
 

۷ 

 

 

 

 
 






يي ىي مي خي ٱُّٱ 
  . َّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

يئ  ىئ نئ مئ ٱُّٱ َّ  

هئ مئ خئ حئ جئ يي  ٱُّٱٱ 
 .َّ جبحب










 
 
 
 
 
 
 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٥٥ 
 

۷ 

 

 

 

رت يب ىب  نب مب ربزب يئ ىئ ٱُّٱ 
 َّمت زت

  

 






 


  

 

 
 

زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ َّ   

 
 







 



 

 
 

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٥٦ 
 

۷ 

 

 

 
 


 )مـن واليأس ،   الشرك 

 هللا مكر من واالمن ،هللا روح


)الكبـائر أكرب  :
) هللا روح مــن واليــأس ،هللا رمحــة مــن والقنــوط ،هللا مكــر مــن واالمــن ،   االشــراك

 (رواه عب دالرزاق)


 
  

 الشرك   


 هللا مكر من واالمن 


 هللا رمحـــــة مـــــن والقنـــــوط 


  هللا روح من واليأس
 
 
 
 
 
 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٥۷ 
 

۷ 

 

 

 















 

 


ربزب يئ ىئ ُّٱٱٱٱ َّ .  

ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ  

  . َّ زب رب يئ




 


 
 




  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٥۸ 
 

۷ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 








 



 
 
 
 
 









 
 









 
 






 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٥۹ 
 

۷ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

ييٰذ ىي مي خي حي َّ 



 ييٰذ ىي
 

 


 
 

 












 
 




 










 
 













 


 
 














 
 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٦۰ 
 

۷ 

 

 

 

 

 

 
 

         

   


 
 

 


 
 

 

 
 

 







  :







 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٦۱ 
 

۷ 

 

 

 





 




 




 


 
 

    )هللا إن و ،الـبالء عظـم مـع اجلـزاء عظـم إن 
  )الســــخط فلــــه ســــخط مــــن و ،الرضــــا فلــــه رضــــي فمــــن ،ابــــتالهم قومــــا أحــــب إذا

حسـنه الرتمـذي











  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٦۲ 
 

۷ 

 

 

 

 
 


 

 
 

 
 

 

ىي مي خي حي ٱُّٱ 
  َّ ييٰذ

















 





 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٦۳ 
 

۷ 

 

 

 

 
 

   

 

حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن  ٱُّٱ 
 َّ  ميهي خي


 : قـال هللا))
 أشـــرك معـــي فيـــهمـــن عمـــل عمـــالً  ،تبـــارك و تعـــاىل : أ  أغـــىن الشـــركاء عـــن الشـــرك

 رواه مسـلم )) تركته و شـركه ،غريي





 :)قـالوا  أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح الـدجال ؟
 صـالته نُ يِّ زَ يـُـيقـوم الرجـل فيصـلي فَـ  ،الشـرك اخلفـي قـال : ،: بلى   رسـول هللا 
 رواه أمحد )ملا يرى من نظر رجل




. 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٦٤ 
 

۷ 

 
  

  

 هن من خن  حن


جه


 مت هب  ٱُّٱ  َّ 
  

 هث مث
 أ  أغىن
 
 

 
 املســيح الــدجال

 
 

 
 

 

 


 
 

 
 
 

 
 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٦٥ 
 

۷ 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 

 





 
 






 
 



 

 


 

 




 
 




 
 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٦٦ 
 

۷ 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

  

  

 
 

 

 
 

ٰه مه جه هن من خن  حن  ٱُّٱ َّ  
















 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٦۷ 
 

۷ 

 


 

 
 

 






 



 




 


 

 
 
 
 

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٦۸ 
 

۷ 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  َوإن ملْ  ،إْن أُعطـَي َرضـي

يُعـَط سـِخطَ 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 
 


 


خس  حس جس مخ جخ ٱُّٱ 

  َّ خص حص مس

 


 


 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲٦۹ 
 

۷ 

 

 

 

 

 

 
 

نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ 
 . َّ  رت يب ىب

  

    يل ىل مل خل ٱُّٱ 
 جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم

  ،َّ  مه
  

 
 


 ) ) َتعــس عبــد اخلميصــة ،تعــس عبــد الــدرهم ،عبدالــدينار تعــس، 

وإذا شــيك  ،و انــتكسَ  عــسَ تَ  ،ســخطَ  مل يعــطَ  و إنْ  رضــيَ  إن أعطــيَ  ،اخلميلــة تعــس عبــد
إن   ،مغــربٍة قــدماهُ  ،أشــعَث رأُســهُ  ،طــوىب لعبــٍد آخــذ بعنــاِن فرســِه يف ســبيل هللا ،فــال انــتقشَ 

إن اســـتأذَن مل  ،وإن كـــان يف الســـاقة كـــان يف الســـاقة ،كـــان يف احلراســـِة كـــان يف احلراســـةِ 
وإن شفَع مل ُيشـفَّعْ  ،يؤذْن لهُ 


















  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۷۰ 
 

۷ 

  َتَِعــس((عبــُد الــدينار))





 الدرَهم
 ))عبداخلميلــة(( ،))عبداخلميصــة: ((


  رضـيَ  أعطـيَ إن  ((


  َانـتكس ((


  َوإذا شــيك فــال انــتقش  ((


 
  ((طـوىب


   ((يف سبيل هللا


  ((أشـعَث رأُسـُه









 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۷۱ 
 

۷ 

(... خللــوف فــم الصــائم


  ِـــاَقة السَّ


 


 
 

  َإِن اسـتأَذن
 

 


۱. 




۲. 














  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۷۲ 
 

۷ 

 

 








زب  رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ 
  َّ مب







تعس وانتكس
شوإذا شيك فال انتق





















 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۷۳ 
 

۷ 

 

 






 


 









































 
 





















 

 





 






 









 

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۷٤ 
 

۷ 

 

 






 علــيكم حجــارة مــن الســماءتنــزَل (( يوشــُك أن، 
وتقولون : قال أبـو بكـر وعمـر )): قال رسول هللا أقول







مك  لك اك يق ىق يف ُّٱ 
   َّ ام يل ىل مل يك ىك






 قال أبو بكر وعمر


 لك اك يق  


 








 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۷٥ 
 

۷ 

 

 

 

















 



جخ مح جح  مج حج ٱُّٱ 
(إ  لســنا نعبــدهم .  َّ  جس مخ

"  ؟فتحلونــه ،هللا حــرم مــا لكــم حيلــونو  فتحرمونــه؟ هللا أحــل مــا حيرمــون ألــيس :قــال
(رواه أمحــد والرتمــذي وحســنه)) عبــاد م تلــكف: " قــال ،بلــى: فقلــت





  


 




 
 









 
 










 
 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۷٦ 
 

۷ 

 

 

 مج

جح
 إ  لســنا نعبــدهم







 
 

ىق يف ُّٱٱ 
َّ  لك اك يق
مج حج ٱُّٱ  

 َّمح جح



















 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۷۷ 
 

۷ 

 



ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ 
 جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم

   َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي


 






 مل خل


 جم


 ٰذ يي


 ٰى  ٰر ٌّ ٍّ


 مب زب ٱُّٱ َّ


 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۷۸ 
 

۷ 

۲. 
  

۳. 


  

 �














 
 
 
 
 

 
 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۷۹ 
 

۷ 

 

 

۱. مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ُّٱٱ 
   َّزن رن

۲. مج حج مث  هت مت خت ُّٱ َّ   

 حمخم جم  هل  ُّٱٱ  َّ 


 يل ىل مل يك  ىك مك لك


 


 


 زن رن مم







 مج حج






  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۸۰ 
 

۷ 

 

 

 

 

 حمخم جم  هل  





 من خن حن جن مم  ٱُّٱ َّ 


 

 
 


  : ال يـؤمن أحـدكم حـىت يكـون هـواه تبعـا ملـا)

)جئت بـه


  
 

 
    : ))   خصـومة يهـودورجـل مـن الاملنـافقني كـان بـني رجـل مـن، 

:  املنــــافق قــــالو  ،الرشــــوة  خــــذأنــــه ال  عــــرف ،: نتحــــاكم اىل دمحم ليهــــودي فقــــال ا
 ،فأتفقـــا أن  تيــــا كاهنـــاً مــــن جهينــــة ،الرشــــوة أ ــــم  خـــذون لعلمـــه ،نتحـــاكم اىل اليهــــود

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ: فنزلــــت  ،فيتحاكمــــا إليــــه
اآلية. َّ من خن حن جن  يم









 وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۸۱ 
 

۷ 

 
ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ 

  اآلية َّ من خن حن جن  يم
ـــل :  ـــ((وقي وقـــال  فقال أحـــدهم : نرتافـــع اىل النـــيب ،ني اختصـــمانزلـــت يف رجل

فقـال  ،فـذكر لـه أحـدمها القصـة ،مث ترافعـا اىل عمـر ،اآلخر : اىل كعـب بـن األشـرف
  فضربه  لسيف فقتله )). ،أكذلك ؟ قال : نعمللذي مل يرض برسول هللا 








 


 
  املنــافقنيمـن


 اليهـود



۱. حنخن جن  يم ٱُّٱ َّ  

 
 


 





  وحيده بي ترحي كتيه ش

۲۸۲ 
 

۷ 

 

 
 


خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ 

 َّمن خن حن جن  يم ىم مم
ىل مل يك  ىك مك لك ُّٱ 

 َّ يل




هت مت خت ٱُّٱ  

 َّمج حج مث
حمخم جم  هل  ٱُّٱ  َّ 







  








  



 وحيده بي ترحي كتيه ش
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طوىب
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ٰذ يي ٱُّٱ َّ 
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حف جف  ٱُّٱ 

 َّخف
-
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  :  
 )من أحصاها دخل اجلنة ،  تسعة وتسعني امساً (
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٦. ٱُّٱ ّٰ 
   َّ نئىئ مئ زئ رئ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 













 


 
 


َّ مب  زب رب يئ ٱُّٱ



َّخت  حت ٱُّٱ
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  مي خي حي جي مهٰه جه هن من خن  حن جن مم ٱُّٱ
  . َّ لك  هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي
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)) أو اســتأثرت بــه يف

))عنـدك علم الغيب
((ًإن   تسعة وتسعني امسـا)) 
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ييٰذ ىي مي ٱُّٱ    َّ 
 


 


 

 
 

 حـدِّثوا النـاَس مبـا
)؟! أتريدون أن يكذب هللا و رسـوله ،يعرفون
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ـ جيـدون رقـة عنـد  ،هـؤالء قُ رَ مـا فـَ

ويهلكون عنـد متشـا ه ،حمكمة




  قُ رَ ما فَـ
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مئ ُّٱ 
   َّ خبمب  حب جب هئ




ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱٱ َّ   

۳ /





َّحجمج مث هت مت خت  ٱُّٱ 







 أ  من الراسخني)

،يف العلــم الــذين يعلمــون  ويلــه)
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:هللا فــيهم  فـأنزلَ  ،الــرمحن أنكـروا ذلــكَ  يـذكرُ  هللا  رســولَ  ريشٌ قُـ عــتْ وملـا مسَ (( 

 َّ  ييٰذ ىي مي ٱُّٱ


ٱَّييٰذ ىي مي ٱُّٱ ٱ


 
 




ييٰذ ىي مي  
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ييٰذ ىي مي ٱُّٱ  َّ         
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اك يق ىق يف ٱُّٱ 
   َّ  لك





 



 ممجن خم حم جم ٱُّٱ 
 َّخن حن
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 ٌوََكـاِفرٌ  يب َأْصَبَح من ِعَباِدي ُمْؤِمن
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حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ  

   َّ خس
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ما شاء هللا وشـئت




 :((... أخفى مـْن))
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  َكفَر أو أشرك



 




 
 


  

 )رواه أبـو داود بسـند صـحيح( 
 

 

 
 





 



 :((ولكن قولـوا
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  :  
)

 (رواه ابـن ماجـه بسـند حسـن)
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  ))وشـــئت هللا شـــاء مـــا:  تقولـــون!  تشـــركون إنكـــم، 

 ورب :إذا أرادوا أن حيلفـــــوا أن يقولـــــوا  فـــــأمرهم النـــــيب  ، والكعبـــــة: وتقولـــــون
 رواه النسائي وصـححه .) شئت مث هللا ماشاء:  قولواوأن ي ،الكعبة
 )وشــئت هللا شــاء مــا (


)شئت مث هللا ماشاء (.

 
 
 

 



  وحيده بي ترحي كتيه ش
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 )وشـئت هللا شـاء مـا
 ((أجعلتين   ندا ؟!) قل : ما شاء هللا وحـده 

 


  


  
 


 


 
  





 هُ دَ ْحــوَ  هللاُ  اءَ مــا َشــ

مـا شـاء هللا مث شـئت


  



 وحيده بي ترحي كتيه ش
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 ))  قـُْلـُت :  ،ِمـَن اْليَـُهـودِ نفـٍر رََأيْـُت َكـَأّينِ َأتـَْيـُت َعلَـى

نـَـُتُم اْلَقـْوُم لَـْوالَ وإنكـم ألَ قَاُلوا :  ،ِإنَُّكْم ألَنـُْتُم اْلَقْوُم َلْوالَ َأنَُّكْم تـَُقوُلوَن : ُعَزيـٌْر اْبُن هللاِ 
ُ َوَشاَء ُحمَمٌَّد  فـَُقْلـُت:  ،ِمَن النََّصـاَرى مررُت بنفٍر  ، مثَُّ َأنَُّكْم تـَُقوُلوَن : َما َشاَء ا َّ

نـْـُتُم اْلَقـْوُم وإنكـم َألَ قَـاُلوا :  ،ألَنـُْتُم اْلَقـْوُم لَـْوالَ َأنَُّكـْم تـَُقولُـوَن : اْلَمِسـيُح ابْـُن هللاِ  ِإنَُّكمْ 
ــٌد  ُ َوَشــاَء ُحمَمَّ ــا َأْصــَبحلَــْوالَ َأنَُّكــْم تـَُقولُــوَن : َمــا َشــاَء ا َّ ِ َــا َمــْن  تُ َأْخــربَ  تُ ، فـََلمَّ

 ،فقال : (هل أخربتَ   ا أحداً ؟ قلت : نعـم ،فأخربته مث أتيت النيب  ،تُ َأْخربَ 
ــَىن َعَلْيــهِ  قــال : فحمــد هللا فَــِإنَّ طَُفــْيالً رََأى ُرْؤَ  َأْخبَـــَر ِ َــا  ،َأمَّــا بـَْعــدُ  (( مثَُّ قَــاَل : ،َوَأثـْ
َهـــاَأْن َأنـَْهــا كــذا وكـــذا َكِلَمـــًة َكــاَن َميْنَـُعـــِين  قلــتم  َوِإنَُّكـــْم  ،َمــْن َأْخبَــــَر ِمــْنُكمْ  فَـــالَ  ،ُكْم َعنـْ

ُ و َشـاَء ُحمَمَّـدٌ : تـَُقوُلوا  )) ولكـن قولـوا : مـا شـاء هللا وحـده ، َما َشاَء ا َّ
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   كذا وكـذا) : َميْنَـُعِين







 
 



 ًأجعلتـين   نـدا

(.... ما يل من ألوذ بـه سـواك)
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 (فقـد آذى هللا)





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 












 
 










نن  ٱُّٱ  

  َّ ٰى ين ىن
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ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ 

   َّ مئنئ زئ  رئ


)الـدهر وأ  الـدهر يسب ،آدم ابن يؤذيين: تعاىل هللا قال، 
)والنهــار الليــل أقلــب



  )فإن هللا هو الدهر ،ال تسبوا الدهر(


 


 ٍّ َّ


 ّٰ مئنئ زئ  رئ






 آدم ابـن يؤذيين
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 الدهر يسب


  الـدهر وأ


 

 


 


 
 
 


 
 

 
 

 
 





 الـدهرفـإنَّ هللا هـو



ٱَّ مئنئ زئ  رئ ّٰ ٱُّٱٱ ٱ
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  ))ال َمالِــَك  ،: رجــٌل َتَســمَّى َمِلــك األْمــالك ِإنَّ أَْخنَــَع اســم عنــد هللا
))  ِإالَّ ا َُّ 




 ُأْغَيُظ َرُجٍل على هللا يـَـْوَم القياَمـِة وأْخبَـثُـه (


 


  َأخَنــع



  ُأغَيظ
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  وحيده بي ترحي كتيه ش
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( رواه أبـو داود وغـريه
























 

 
 



 وحيده بي ترحي كتيه ش
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  وحيده بي ترحي كتيه ش
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 وحيده بي ترحي كتيه ش
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زث رث يت  ىت نت ٱُّٱ 
  َّ نثىث مث


  ََمـا  قَـاَل رَُجـٌل ِيف غَـْزَوِة تـَبُـوك :
ــارََأيْ   ، َوال َأْجــَنبَ ِعْنــَد اللَِّقــاءِ اً ِمثْــَل قـُرَّائِنَــا َهــُؤالِء َأْرغَــَب بُطُــوً ، َوال َأْكــَذَب َأْلِســن ن
  َوَلِكنََّك  ،: َكَذْبتَ له عوف بن مالك فـََقاَل

فوجــد  ،ليخــربه )(فــذهب عـوف اىل رســول هللا ، ُألْخــِربَّن َرُســوَل ا َِّ  ،ُمنَـاِفقٌ 
،القـرآن قـد سـبقه


  ابن عمر قَاَل :  بنسـعة  قـة رسـول هللا

)( فيقول لـــه ،وإن احلجـــارة تنكـــب رجليـــه وهـــو يقـــول : إمنـــا كنـــا خنـــوض ونلعـــب
  َّ اك يق ىق  يف ىف يث ىث ٱُّٱ :) (رســـــــــــول هللا 

.  
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ىف يث ىث ٱُّٱ 

َّ اك يق ىق  يف




 قـُرَّائِنـا


  ٌوَلِكنََّك ُمنـاِفق


  ِبِِنْسَعة
  ِتـَْنُكُب رِْجَليه
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۱. 


جع مظ  حط مض خض حض ُّٱٱ 
 لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

   َّ هلجم مل خل حل جل مك
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ىف يث ٱُّٱ 
ٱَّ مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ٱ
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 وحيده بي ترحي كتيه ش
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حمخم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ َّ   










ــَرَص وأقْـــرََع وأْعَمــى: بَــِين إْســرائِيَل  مــنإّن َثالثَــَة (( َتِلــيَـُهمْ  فــأراد ،أبـْ فـَبَـَعــَث  ،  أْن يـَبـْ
 ،لَــْوٌن حســـنٌ : قـــاَل ؟ أيُّ َشـــْيِء أَحــبُّ إلَْيــَك : فقــاَل  ،فـــأَتى األَبـْــَرصَ  ،إلــْيِهْم َمَلكــاً 
 ،عنـه قـذرهفَـَذَهَب  ،َفَمَسـَحهُ  ،بـهَقْد قَـِذَرِين النَّـاُس ويذهب عين الذي  ،َوِجْلٌد َحَسنٌ 

أو اِإلبِــُل : قــاَل ؟ أيُّ املــاِل أَحــبُّ إلَْيــَك فــ :َفقــالَ  ،ُأْعِطَي لَــْو ً َحَســناً َوِجْلــداً َحَســناً فــ
  .َلَك ِفيها هللا   َرك: فُأْعِطَي  َقًة ُعَشَراَء َفقاَل  -اقشك إسح �البقر 

ويَـْذَهُب َعـينِّ  ،قـاَل َشـْعٌر َحَسـنٌ  ؟أيُّ َشْيٍء أَحـبُّ إلَْيـكَ : َفقاَل  ،أَتى اَألقْـرَعَ قال : ف
فـَأيُّ : قـاَل  ،َوُأْعِطـَي َشـْعراً َحَسـناً  ،عنـه فَـَذَهبَ  ،َفَمَسـَحهُ  ،بهَقْد َقِذَرِين النَّاُس الذي 

لَــَك  هللا َوقــاَل  َرك ،بـََقــَرًة حــاِمالً  يْعطفــأُ  ،أو اإلبــلقــاَل البَـَقــُر ؟ املــاِل أَحــبُّ إلَْيــَك 
  .ِفيها 

فأُْبِصـر  ،هللا إيلَّ َبَصـِري يـَـُردَّ أن  : قـالَ  ؟أيُّ َشْيٌء أَحـبُّ إلَْيـكَ : َفقاَل  ،أَتى اَألْعَمىف
 ،الغَـَنمُ : قاَل  ؟فَأيُّ املَاِل أَحبُّ إلَْيكَ : قاَل  ،إلَْيِه َبَصَرهُ فـََردَّ هللا  ،َفَمَسَحهُ  ،بِِه النَّاسَ 

بِـِل وِهلـذا َواٍد ِمـْن اإلَفكـاَن ِهلـذا َواٍد ِمـْن  ،فأَنـَْتَج هذاِن َوَولـََّد هـذا ،شاًة َواِلداً  يْعطفأُ 
  .غََنٍم البَـَقٍر وِهلذا َواٍد ِمْن ال
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َئِتهِ مثَّ إنَُّه أَتى األَبـَْرَص يف قال :   قـد  ،وابـن سـبيل ،رَُجـٌل ِمْسـِكنيٌ : َفقاُل  ،ُصورَتِِه َوَهيـْ
أْسـأََلَك  لّـِذي  ،اليْوَم إالّ ِ  َّ مثَّ ِبكَ يل فال َبالَغ  ،ي هذاَقطََّعْت بِِه احلِباُل يف َسَفرِ ان

ـــَد اَحلَســـَن واملَـــالَ  ـــْوَن اَحلَســـَن واجلِْل ـــرياً أتـَبَـلَّـــُغ  ،أْعطـــاَك الّل ـــهبَِع : َفقـــاَل  ،يف َســـَفِري ب
أملْ تُكـْن أبـْـَرَص يـَْقـَذُرَك النَّـاُس َفِقـرياً فَأْعطـاَك  !كـأّينِ أْعرفُـكَ   : َفقاَل لهُ  ،احلُُقوَق كِثريَةٌ 

ـــُت  إمنـــاَفقـــاَل :  املـــال ؟ هللا ـــَت كـــاِذ ً : قـــاَل  ،عـــْن كـــاِبرٍ  اً كـــاِبر هـــذا املـــال ِ َورِْث إْن ُكْن
َئِتــهِ قــال : َفَصــيـََّرَك هللا إىل مــا ُكْنــَت .  َفقــاَل لــُه ِمْثــَل مــا  ،وأتــى اَألقْـــرََع يف ُصــورَتِِه وَهيـْ

إن ُكْنـَت كـاِذ ً َفَصـيـََّرَك هللا إىل  لـه : قـالَ ف ،قاَل ِهلـذا َوَردَّ َعَلْيـِه ِمثْـَل مـا َردَّ َعَلْيـِه هـذا
َئِتهِ قال : ما ُكْنَت .   ،ِمْسـِكٌني وابْـُن َسـِبيلٍ رَُجٌل : َفقاَل  ،وأتى اَألْعَمى يف ُصورَتِِه وَهيـْ

أْسـأَُلَك  لّـِذي  ،اليَــْوَم إالَّ ِ   مثَّ بِـكَ يل فال َبالَغ  ،َقطََّعْت ِيبَ احلِباُل يف َسَفِريقد ان
لَّـــُغ ِ ـــا يف َســـَفِري ـــَرّد هللا  ،َردَّ َعَلْيـــَك َبَصـــَرَك شـــاًة أتـَبـْ ايلَّ َفقـــاَل : قَـــْد ُكْنـــَت أْعَمـــى فـَ

  .اليَـْوَم ِلَشْيٍء أَخْذتَُه ِ َِّ  أجهدكَ َفوهللا ال  ،ودع ما شئتْئَت َفُخْذ ما شِ  ،َبَصِري
  أخرجاهوَسِخَط على صاِحبَـْيَك )  ،فإمنَّا ابـْتُِليُتْم فـََقْد َرِضَي هللا َعْنكَ  ،فَقاَل : أْمِسْك ماَلكَ 
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مك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ  َّ   

َّٱمل يك ىكُّٱ

حمخم جم يل ىل مل ٱُّٱ َّ  













حن جن يم ٱُّٱ َّ 

 جم يل ىل مل ُّٱٱ َّ نب مب زب ٱُّٱ
 َّحمخم





 أغفــر يل ِجــدِّي وهــزيل وخطئــي

وكل ذلك عندي ،وعمدي



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۳۳٥ 
 

۷ 

 

 

 

مل يك ىك مك لك ٱُّٱ 
  َّ ممام يل ىل
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 (أ  ابـن عبـداملطلب)
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ـــاَها آدم َمحَلَـــْت، ((قَـــاَل:  ،اآليـــةَعـــِن ابْـــِن َعبَّـــاٍس، ِيف (( و   ـــا تـََغشَّ َ ُمهَـــا ِإبِْلـــيُس، فأَلمَّ
ٍل، أيِّـقـَـْرَينْ  َأْو َألْجَعلَـنَّ لَـهُ  لَُتِطيعـينَّ  ،َصاِحُبُكَما الَِّذي َأْخَرْجُتُكَما ِمـَن اْجلَنَّـةِ فـََقاَل: ِإّينِ 

يَـاُه َعْبـَد اْحلَـاِرِث، فَأَبـَيَـا  ،ُخيَوِّفـُُهَمـا ،َوَألفْـَعلَـنَّ َوَألفْـَعلَـنَّ  ،فـََيُشـقَّهُ  ،ِمْن َبْطنِـكِ  فـََيْخُرجَ  مسَِّ
، َفَخـَرَج هُ فَأَبـَيَـا َأْن يُِطيَعـا ،مثـل قولـه فـََقـالَ  ،َج َميًِّتا، مثَُّ َمحََلْت فََأَ ُمهَاَأْن يُِطيَعاُه، َفَخرَ 

َميِّتًــا، مثَُّ َمحَلَـــت فََأَ ُمهَــا فَـــذََكَر َهلَُمــا، فََأْدرََكُهَمـــا ُحــبَّ اْلَولَـــِد، َفَســمََّياُه َعْبـــَد اْحلَـــاِرِث، 
  رواه ابن أيب حامت . َّ اممم يل ىل مل يك ُّٱ :تعاىل  َفَذِلَك قـَْولُهُ 

  ومل يكن يف عبادته)) . ،له بسند صحيح عن قتادة قال : (( شركاء يف طاعته و
قــال : أشــفقا  َّ ىف يث ىث ٱُّٱولــه بســند صــحيح عــن جماهــد يف قولــه : 

  وذكر معناه عن احلسن وسعيد وغريمها .أن ال يكون إنسا ً )) 

 












 

ىل مل يكٱُّٱ 
  َّ اممم يل
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ىف يث ىث ُّٱ َّ




 قرين أيل
 عبداحلارث
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يل ىل مل يك ىك مك لك ٱُّٱ 
   َّ اممم
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ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ 

  َّ ىبنب  مب زب رب يئ

مب زب ُّٱ  

 :َّنبىب


 
 

 


 ّٰ


 زئ


 نئىئ مئ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 
 

 

 


 فــأغفر يل مغفــرة مــن
عندك وأرمحين، إنك أنت الغفور 

 الرحيم
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ٱُّٱ ٍّ َّ  َّ




لك اك ٱُّٱ  َّ 
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خنحن جن  يم ٱُّٱ َّ



 ًأجعلتين   ندا











 

َّ ين ىن نن ٱُّٱ
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زب رب يئ ٱُّٱ َّ 
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   ))هللا رسـول مـع نـاك إذا كنـا)( السـالم :قلنـا الصـالة يف 
ـــوا ال: النـــيب  فقـــال ،وفـــالن فـــالن علـــى الســـالم ،عبـــاده مـــن هللا علـــى :  تقول

  ).السالم هو هللا فإن ،هللا على السالم

 : 
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 : اللهـم ارمحـين إن  ،تشـئ إن يل اغفـر اللهـم( ال يقـل أحـدكم

  .فإن هللا ال مكره له)  ،ليعزم املسألة ،شئت
 ) فـإن هللا ال يتعاظمـه شـيء أعطـاه ،وملسـلم : ولـيعظم الرغبـة
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 أحيــين مــا كانــت احليــاة خــريا يل)(
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      ) ال يقـل أحـدكم : أطعـم ربـك

وضئ ربـك و ليقـل : سـيدي و مـوالي و ال يقـل أحـدكم : عبـدي و أمـيت و ليقـل : 
ــايت و غالمــي   )فتــاي و فت
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 )ال يقل أحدكم : أطعم ربك وضئ ربـك: ( 


 )و ليقل : سيدي و مـوالي: ( 





  َّ  حسخس جس مخ ٱُّٱ

 ) و ال يقــل أحــدكم: ( 


 )عبدي ( )أميت (
 )و ليقـــل : فتـــاي و فتـــايت و غالمـــي





 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


ريبأطعم ربك
فتاي و فتايت وغالمي
سيدي و موالي
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 َُفَكاِفُئوه
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(ال ُيســأل بوجــه هللا إال اجلنــة) رواه أبـو داود 


بوجه هللا�
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 َّ زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱ






 

  


 

 َّ نثىث مث زث رث ٱُّٱ


 
 




 
 

فعلُت كذا لكـان كـذا و كـذا))(( لو أين 
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 َّ حي جي يه ىه مه ٱُّٱ





 
 








 

لــو أنَّ يل مــاالً لعملــت بعمــل فــالن




 ،فأجرمها سـواءفهو بنيته





)) تــه، فوزرمهــا ســواء نيَّ ب ((فهــو
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زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ َّ   

نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت ُّٱ َّ    
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 زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ َّ



 



 نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت ٱُّٱ َّ
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ــْيَس املــ ِمُن  لطَّعَّــاِن َوال ؤْ َل

 ))َوال الَبـــذيء اللَّّعـــان َوال الفـــاِحشِ 


  ال َيُكـوُن اللَّعَّـانُوَن ُشـَفعاَء َوال
ُشَهَداَء يـَـْوَم الِقياَمـةِ 


  :)) ِســَباُب اْلُمْســِلِم

ـــُه ُكْفـــرٌ  ُفُســـوٌق َوِقَتاُل
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  :)) ال َتُسـبُّوا اَألْمـَواَت
فَِإنـَُّهْم َقْد َأْفَضْوا ِإَىل َما َقدَُّموا


  :)) ال ُتَصــاِحبُنا

� َقٌة َعَلْيها َلْعنَـةٌ 


  :))ال َتُسـبُّوااحلُمَّـى
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جي يه  ىه مه جه ُّٱ 
 َّ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي

  

 مه جه ُّٱ َّ




  


  








 


 
 

زي ري ينٰى ىن نن  من  ُّٱ 
  َّ ميني
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   جياً  خالكَ إفان تنج منها تنج من ذي عظيمة             واال فإين ال 
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ىه مه جه ُّٱ  

َّ يه

ىن نن  من  ُّٱ 
َّ ني ينٰى
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وتــؤمن  لقــدر  ،واليــوم اآلخــر ،ورســله ،وكتبــه ،ومالئكتــه ،أن تــؤمن    ،اإلميــان ((
 رواه مسـلم . ))خـريه وشـره
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    أن تؤمن( 



























 
 




 
 




 
 





 

 







يي ٱُّٱٱ 
 ٰى ٰر ٰذ

ٌّ ٍّ َّ 
َُّّ 

 

  












 
 




 
 





(كـــــل مولـــــود يولـــــد 
علــى الفطــرة، فــأبواه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه، أو  يهودان
ينصــــــــــــــــــــــــــــــــرانه، أو 

ميجسـانه..))
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 ومالئكته


 َّحف جف ُّٱٱني ُّٱٱ 
 هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ  جئ يي ىي

 ىن من  خن حن جن يم ٱُّٱ  َّ جتحت
 َّ مهىه جه ين

 

 جف مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱ 
 َّحف


 وكتبـه










  : (ورسله)






 وحيده بي ترحي كتيه ش

۳۷۹ 
 

۷ 
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 خرواليوم اآل









  ؤمن  لقدرتو



  وخلقه وهو إجياد و تكوين        مشيئته    ،كتابة ُ موال   ،علم ٌ 
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  مص خص حص ُّٱ

 حض جض
  َّخضمض

 










 

  خل حل جل ٱُّٱ

 هل مل
 خم حم جم

 َّجن مم
 

 














 ٱ 
 خك حك ُّٱ

 جل مك لك
 َّحل
 


















 هت مت ٱُّٱ
 َّحج مث

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

۳۸۱ 
 

۷ 

 

 

 
 

 

ومـا  ،إنك لن جتـد طعـم اإلميـان حـىت تعلـم أن مـا أصـابك مل يكـن ليخطئـك ،((  بين
أول مـــا خلـــق هللا يقـــول : ((إنَّ  مسعـــت رســـول هللا  ،أخطـــأك مل يكـــن ليصـــيبك

تـب مقـادير كـل شـئ فقـال : ربِّ ! ومـاذا اكتـب؟ قـال : اك ،: اكتـبقال لـهف ،القلم
مـن مـات علـى غـري هـذا يقـول : (()   بينَّ مسعت رسـول هللا حىت تقوم الساعة

قـــال لـــه : ف ،القلـــمتعـــاىل أول مـــا خلـــق هللا ) ويف ريوايـــة ألمحـــد : ((إنَّ فلـــيس مـــين
فجــرى يف تلــك الســاعة مبــا هــو كــائن اىل يــوم القيامــة ) ،اكتــب














.  


 فمـن مل يـؤمن  لقـدر خـريه وشـره أحرقـه هللا))

)) لنار
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۳۸۲ 
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  (السنن) يـَْلمِ ويف (املسند) و : َأتـَْيـُت ُأَىبَّ بْـَن َكْعـٍب فـَُقْلـُت : قَـاَل  ،يِّ َعـِن ابْـِن الـدَّ
ــ ،ِىف نـَْفِســى َشــْىٌء ِمــَن اْلَقــَدرِ  َ يُْذِهُب ْثِىن ِبَشــْىٍء َلَعــلَّ ا َّ ــاَل  ،ُه ِمــْن قـَْلــِىب َفَحــدِّ ــْو : فـََق َل

ُ ِمْنـكَ  َما قَِبلَـهُ  ،َأنـَْفْقَت ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا َوتـَْعلَـَم َأنَّ َمـا َأَصـاَبَك  ،َحـىتَّ تـُـْؤِمَن ِ ْلَقـَدرِ  ،ا َّ
لكنـت مـن َوَلْو ُمتَّ َعَلى غَـْريِ َهـَذا  ،و َما َأْخطََأَك َملْ َيُكْن لُِيِصيَبكَ  ،َملْ َيُكْن لُِيْخِطَئكَ 

 زَيْـَد بْـَن َ بِـتٍ  وُحَذيـَْفـَة بْـَن اْلَيَمـاِن  وأَتـَْيـُت َعْبـَد ا َِّ بْـَن َمْسـُعوٍد : فقَـاَل  ،النَّارَ  أهل
َثِىن  فكلهــم رواه احلــاكم يف (صــحيحه) . ،حــديث صـحيح ))َعــِن النَّــِىبِّ مبثــل ذلــك َحــدَّ
















  َمَ لَ عْ  تَـ ىتَّ ح

حج مث هت مت خت حت جت  هب مبٱُّٱ 
  خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ  مح جح مج

 مق حق مف  خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 َّ خك حك جك
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  َّبُـين  




  ٌِيف نـَْفســي َشــْيء





 ملَقلَ ا





  م الذيــــــوالناس خمتلفوَن يف القل
  

نِ   ُكتِــــَب القضـــــاُء بــــه مـــــن الـــــد َّ
  

 دهـــهل كان قبل العرش أو هـو بع
  

 اهلمــــذاين قــــوالن عنــــد أيب العــــال
  

 نـــهُ أل لُ بـــقكـــان واحلـــق أن العـــرش  
  

ـــــــة كـــــــان ذا أركـــــــان ـــــــل الكتاب  قب
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  َاهَ تَـ ْســمَ ط







  ًُمْشرفا َُسوَّيـَْته
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۳۹۰ 
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جضحض  مص ُّٱ  َّ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
أخرجـاهممحقـة للكسـب)  ،( احللـف منفقـة للسـلعة.


         

 وعائــــل ،زانٍ  أشــــيمط:  ألــــيم عــــذاب هلــــم و ،يــــزكيهم ال و هللا يكلمهــــم ال ثالثــــة((
)بيمينــه إال يبيــع ال و ،بيمينــه إال يشــرتي فــال ،تهبضــاع هللا جعــل رجــل و ،تكربســم

رواه الطرباين بسند صـحيح
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۳۹۱ 
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 :مث الـذين يلـو م ،(( خري أُميت قرين، 
 -قال عمران : فال أدري أذكر بعد قرنـه مـرتني أو ثـال ً ! -مث الذين يلو م )) 

وينـذرون وال  ،وخيونوَن وال يؤَمتنون ،مث إنَّ بعدكم قوماً يشهدوَن وال يستشهدون
 ويظهر فـيهم السـمن)) ،يوفون




�





 
 ــُر مثَُّ  ،يـَلُــونـَُهمْ مثَُّ الَّــِذيَن  ،النــاس قــرين(( َخيـْ

ــْوٌم َتْســِبُق َشــَهاَدُة َأَحــِدِهْم َميِيَنــهُ  ،الَّــِذيَن يـَُلــونـَُهمْ  َوَميِينُــهُ َشــَهاَدتَهُ  ،مثَُّ جيَِــيُء قـَ


 



 : نا علــى الشــهادة والعهــد وحنــن صــغارنوكــانوا يضــربو ((  قــال ابــراهيم ((

��
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 منفقــــةممحقــــة


 وال يــزكيهم)


 أشيمط


 عائلمستكرب
 بيمينـه إال يشـرتي ال


 وال يستشهدون


  َُتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َميِيَنه


ٱٱ
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مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ 
   َّ ىل مل  يك ىك

 َكاَن َرُسوُل ا َِّ :  َعْن بـَُرْيَدَة قَالَ و َأْو َسـرِيٍَّة َأْوَصـاُه ِإَذا َأمََّر َأِمريًا َعلَـى َجـْيٍش
ـــًرامبَـــوَ  ،ِىف َخاصَّـــِتِه بِتَـْقـــَوى ا َِّ   ،اْغـــُزوا ِ ْســـِم ا َِّ « َقـــاَل ف ،ْن َمَعـــُه ِمـــَن اْلُمْســـِلِمَني َخيـْ

ـــَر ِ  َِّ  ِىف َســـِبيِل ا َِّ قـــاتلوا  ـــْن َكَف ـــِدُروا ،اْغـــُزوا َو الَ تـَغُلُّـــوا ،َم ـــوا ،َوالَ تـَْغ َوالَ  ،َوالَ َمتْثـُُل
َأْو  -َوِإَذا َلِقيـــَت َعـــُدوََّك ِمـــَن اْلُمْشـــرِِكَني فَـــاْدُعُهْم ِإَىل ثَـــَالِث ِخَصـــاٍل  ،تـَْقتـُلُـــوا َولِيـــًدا

ُهمْ  -ِخــَالٍل  ــْل ِمــنـْ ُهمْ  ،َفــأَيـَّتـُُهنَّ َأَجــابُوَك فَاقْـَب َفــِإْن  ،مثَُّ اْدُعُهــْم ِإَىل اِإلْســَالمِ  ،وَُكــفَّ َعــنـْ
ُهمْ  َوَأْخـِربُْهْم  ، اْدُعُهْم ِإَىل التََّحوُِّل ِمْن َدارِِهْم ِإَىل َداِر اْلُمَهـاِجرِينَ مثَُّ  ،َأَجابُوَك فَاقْـَبْل ِمنـْ

فَـِإْن َأبـَـْوا َأْن  ،َوَعَلْيِهْم َما َعلَـى اْلُمَهـاِجرِينَ  ،َأنـَُّهْم ِإْن فـََعُلوا َذِلَك فـََلُهْم َما لِْلُمَهاِجرِينَ 
َهــا َجيْــِرى َعَلــْيِهْم ُحْكــُم ا َِّ  ،ُهــْم َيُكونُــوَن َكــَأْعَراِب اْلُمْســِلِمنيَ فَــَأْخِربُْهْم َأنـَّ  ،يـََتَحوَّلُــوا ِمنـْ

فَــِإْن  ،ِإالَّ َأْن ُجيَاِهــُدوا َمــَع اْلُمْســِلِمنيَ  ،َوالَ َيُكــوُن َهلـُـْم ِىف اْلغَِنيَمــِة َواْلَفــْىِء َشــْىءٌ  ،تعــاىل
ــْوا فَ  ُهمْ  فَــِإْن ُهــْم َأَجــابُوكَ  ،ْهلُُم اجلِْْزيَــةَ أســاُهــْم َأبـَ ُهْم وَُكــفَّ َعــنـْ ــْوا  ،فَاقْـَبــْل ِمــنـْ فَــِإْن ُهــْم َأبـَ
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۳۹٥ 
 

۷ 

َوِإَذا َحاَصـــْرَت َأْهـــَل ِحْصـــٍن فَـــَأرَاُدوَك َأْن َجتَْعـــَل َهلـُــْم ِذمَّـــَة ا َِّ  ،فَاْســـَتِعْن ِ  َِّ َوقَـــاتِْلُهمْ  
ـــهِ  ـــَة نَِبيِّ ـــَة  ،َوِذمَّ ـــَة ا َِّ َو ِذمَّ ـــْل َهلُـــْم ِذمَّ ـــالَ َجتَْع ـــهِ َف ـــَك َوِذمَّـــَة  ،نَِبيِّ ُـــْم ِذمََّت ـــْل َهل َوَلِكـــِن اْجَع
َأْهــَوُن ِمــْن َأْن ُختِْفــُروا ِذمَّــَة ا َِّ  ،فَــِإنَُّكْم َأْن ُختِْفــُروا ِذَممَُكــْم َوِذَمــَم َأْصـَحاِبُكمْ  ،َأْصـَحاِبكَ 

فَـالَ تـُْنـزِْهلُْم  ،َعلَـى ُحْكـِم ا َِّ َوِإَذا َحاَصْرَت َأْهَل ِحْصٍن فََأرَاُدوَك َأْن تـُْنزَِهلُْم  ،نبيهَوِذمََّة 
فَِإنـََّك الَ تَـْدِرى َأُتِصـيُب ُحْكـَم ا َِّ ِفـيِهْم  ،َوَلِكْن َأْنزِْهلُْم َعَلى ُحْكِمكَ  ،َعَلى ُحْكِم ا َِّ 

� . رواه مســلم )َأْم الَ 
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  َشٍ يْ جٱ
 أو سرية
 اغزوا  سم هللا 


 يف سبيل هللا
    من كفـر





 وال تغلـوا:
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 (وال تغـدروا)


 (وال متثلـوا)



 (ًوليـدا)





 (عـدوك)


 (الغنيمـة)


 (والفـيء)


 (إال أن جياهــدوا)


 زيـة )( اجل
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ين ٱُّٱ  

 مه جه
 .َّ يهجي ىه




 ٱ 

  حئ جئ ُّٱ

 هئ مئ خئ

  َّ جب





زن ٱُّٱ 
 ين ىن  نن من

  َّ ري ٰى
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اغزوا  سم هللا يف سبيل هللا


   قـاتلوا مـن كفـر


اسـتعن    وقـاتلهم
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 قــال أبــو هريــرة : تكلَّــَم بكلمــة  ،ويف حــديث أيب هريــرة : أنَّ القائــل رجــٌل عابــد
أوبقــت دنيــاه وآخرتــه)
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 ُلكلمـة (إنَّ الرجـَل ليـتكلم 




 
 

 

 
 




ٱ 


 
 

 َجـاَء َأْعـَراِيبٌّ ِإَىل
ـــاَل: َ  َرُســـوَل ا َِّ النَّـــِيبِّ  ـــاُل، َوَهَلَكـــِت  ُ كـــت ،، فـََق ـــُس، َوَجـــاَع اْلِعَي األَنـُْف

، فـََقـاَل النَّـِيبُّ  اَألْمَواُل، فَاْسَتْسِق لَنَـا رَبـََّك، فَـِإ َّ َنْسَتْشـِفُع ِ  َِّ َعَلْيـَك، َوبِـَك َعلَـى ا َِّ
 :  ــــوِه ــــَك ِيف ُوُج ــــِرَف َذِل ــــبُِّح َحــــىتَّ ُع ــــا زَاَل ُيَس ــــْبَحاَن ا َِّ ! َفَم ، ُس ــــْبَحاَن ا َِّ ُس

ـــاَل:  ُ؟ ِإنَّ َشـــْأنَ (( َأْصـــَحابِِه، مثَُّ َق َأْعظَـــُم ِمـــْن َذاَك، ِإنَّـــُه ال  هللا َوْحيَـــَك، َأتَـــْدِري َمـــا ا َّ
  .رواه أبو داود ....))ُيْسَتْشَفُع بِِه َعَلى َأَحٍد، 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۰۳ 
 

۷ 

       




      

          

     

    


 

 ُِكت وهلكـت األمـوال


 فاستسـق



 (نستشفع    عليـك)





(!سـبحان هللا ! سـبحان هللا 


 ٱ 

 


 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۰٤ 
 

۷ 

 

 

 

 

 
 














 





 
 

 
 

 
فقــال : الســيد  ،فقلنــا : أنــت ســيد  ،)((انطلقــُت يف وفــد بــين عــامر اىل النــيب 

 ،فقــال : قولــوا بقــولكم ،قلنــا : وأفضــلنا فضــال وأعظمنــا طــوال ،هللا تبــارك وتعــاىل
. رواه أبو داود بسند جيدوال يستجرينَّكم الشيطاُن )  ،: بعض قولكمأو






 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۰٥ 
 

۷ 

 


 

 ) رسـول  :  قـالوا  ساً  أن 
 ،النــاس أيهــا  : ) ( فقــال ،ســيد  وابــن وســيد  خــري  وابــن خــري    ،)( هللا

 أحب ما ،ورسوله هللا عبد ، دمحم أ  ،الشيطان يستهوينكم وال ،بقولكم قولوا
. رواه النســـائي بســـند جيــد) جــل و عـــز هللا أنـــزلين الـــذي منـــزليت فـــوق ترفعــوين أن 









 
 

 السَّيِّد هللاالسَّيِّد





 وال يسـتجرينكم



  خــري   وابــن خــري

ٱ
 وال يســتهوينكم


 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۰٦ 
 

۷ 

  
 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۰۷ 
 

۷ 

 

 

 


�ٱ 
 
 




  ثقيلتـان
يف امليــزان


 



حط مض خض حض ٱُّٱ 
 خف  حف جف مغ جغ مع جع  مظ

 َّ  لك خك حك جك مق حقمف
  

 









 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۰۸ 
 

۷ 

 

 

 
 

 : جــاء حــرب مــن األحبــار إىل ))
 ،أن هللا جيعـــل الســـموات علـــى إصـــبع إ  جنـــدُ  ) فقـــال :   دمحم هللا(رســـول 

 ،والثـرى علـى إصـبععلـى إصـبع واملـاء  ،والشجر على إصـبع ،واألرضني على إصبع
ـــى إصـــبع ـــق عل ـــيب  ،فيقـــول : أ  امللـــك ،وســـائر اخلل ـــدت فضـــحك الن حـــىت ب

  مظ حط مض خض حض ٱُّٱ:  )مث قـــــرأ ( ،تصـــــديقا لقـــــول احلـــــرب ،نواجـــــذه

   َّ  جف مغ جغ مع جع











  :مظ حط مض خض حض ٱُّٱ  

   َّ  جف مغ جغ مع جع

 مث  ،علــى إصــبع والشــجرواجلبــال
 أ  هللا )) ،يهزُهنَّ فيقول : أ  امللك


  جيعـل السـموات علـى إصـبع واملـاء والثـرى))
ـاه علـــى إصـــبع وســـائر اخللـــق علـــى إصـــبع ))   أخرجــ




 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۰۹ 
 

۷ 

 

 

 ِحربحبر
 




ٱ
 

 
 


ُ السموات يوم القيامة  ،مثَُّ يـَُقـوُل : َأَ  اْلَمِلـكُ  ،مث  خـذهنَّ بيـده اليمـىن ،((يطوي ا َّ

ُوَن ؟)) مث يطــوي األرضـني السـبع  ،مث  خـذهنَّ بشــماله  ،َأيْـَن اْجلَبَّـاُروَن؟ َأيْـَن اْلُمَتَكـربِّ
ُوَن  ،مثَُّ يـَُقوُل : َأَ  اْلَمِلـكُ  َأيْـَن اْجلَبَّـاُروَن؟ َأيْـَن اْلُمَتَكـربِّ








 السـماوات السـبعمـا، 
)) كخردلـة يف يـد أحـدكم   إال الرمحن كفواألرضون السبع يف  




 ابن وهب قال : قال ابن زيـد : حـدثين أيب  أنبأ  يونسوقال ابن جرير : حدثين
إال كـدراهم سـبعة  ،مـا السـماوات السـبع يف الكرسـي: «  قال : قال رسول هللا

مــــا « يقــــول :  قــــال : قــــال أبــــو ذر : مسعــــت رســــول هللا و »  رسٍ يف تُــــ لقيــــتْ أُ 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۱۰ 
 

۷ 

)) بــني ظهــري فــالة مــن األرض  لقيــتْ أُ  ،الكرســيُّ يف العــرش إال كحلقــة مــن حديــد 






أ  امللـك


 

 اين اجلبارون



ٱ
 بشمالهشاذحمفـوظ


(كلتا يديه ميني


 كخردلــة


 الكرسيتُرس




 العرش


 
 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۱۱ 
 

۷ 

 

 

ٱ 
    

٦.  نـَْيا بـَـْنيَ السَّـَماِء الـدُّ
ـــامٍ  ،َوالَّـــِيت تَِليَهـــا َمخْســـِمائَِة َعـــامٍ  ـــلِّ َمسَـــاٍء َمخْســـِمائَِة َع َو بـَـــْنيَ السَّـــَماِء  ،َو بـَـــْنيَ ُك

َواْلَعـْرُش  ،السَّابَِعِة َواْلُكْرِسيِّ َمخْسِمائَِة َعاٍم، َو بـَْنيَ اْلُكْرِسيِّ َواْلَماِء َمخْسِمائَِة َعـامٍ 
ُ  ،َعَلى اْلَماءِ  أخرجـه ابـن مهـدي ال خيفـى عليـه شـيء مـن أعمـالكم )) ،اْلَعْرشِ فوق َوا َّ

) قـال : ولـه طـرق ،الـذهيب قاله احلـافظ ،ورواه بنحوه املسعودي






.  

 
 ــَماِء َواَألْرِض ؟ ــْنيَ السَّ قلنــا : هللا َهــْل تَــْدُروَن َكــْم بـَ

نَـُهَمــا َمِســريَُة َمخِْســِمائَِة َســَنةٍ قــال : ((  ،أعلــمورســوله  ُكــلِّ َمسَــاٍء ِإَىل   بــنيوَ  ،بـَيـْ
السَّـَماِء بـني وَ  ،َمخُْسـِمائَِة َسـَنةٍ مسـرية وَِكَثُف ُكـلِّ َمسَـاٍء  ،َمسَاٍء َمِسريَُة َمخِْسِمائَِة َسَنةٍ 

َوهللا ُسـْبَحانَُه  ،َأْعـَالُه َكَمـا بـَـْنيَ السَّـَماِء َواَألْرضِ و  هُ َحبٌْر بـَْنيَ َأْسَفلوالعرش السَّابَِعِة 
أخرجـه أبـو داود وغـريه ))ِمـْن َأْعَمـاِل بَـِين آَدمَ شـيٌء َعَلْيـِه  َولَْيَس َخيْفى ،َوتـََعاىل فـَْوَق ذِلكَ 














  وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۱۲ 
 

۷ 

 وهللا فوق العرش)


 ال خيفــى عليــه شــيء مــن أعمــالكم








 ٱٱ 
 
 
  هللا ورسـوله أعلـم







 

 
 
 
 
 
 
 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۱۳ 
 

۷ 

 

 

ٱ 
 

جغ مع جع ُّٱٱٱ 
   َّ جف مغ





























  وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۱٤ 
 

۷ 













 

 
 

 
وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وأسأل هللا  ،وهللا أعلم واحلمد   رب العاملني

  أمني . ،أن خيتم لنا ولكم  لتوحيد
 
 
 
 
 
 

 

 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۱٥ 
 

۷ 

 



 
 


 

        
  

                 
 

   
 

   
 

   
 


 


 
  





  وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۱٦ 
 

۷ 

  


 �


 

   
  

 
 


  


 


  


 


 






 وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۱۷ 
 

۷ 





وجه




   

























  وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۱۸ 
 

۷ 




































 وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۱۹ 
 

۷ 



































  وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۲۰ 
 

۷ 



































 وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۲۱ 
 

۷ 



































  وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۲۲ 
 

۷ 






























نستشفع    عليك



 وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۲۳ 
 

۷ 

































 



  وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۲٤ 
 

۷ 

 

 



 
 
 


 





 
 


 
  


  


 


 
 
 



 وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۲٥ 
 

۷ 




 ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ 
 َّ يي  ىي

 ين ىن من  خن حن جن يم ٱُّٱ 
  ۱۳۳................................... َّ يي  ىي مي خي حيجي يه ىهمه جه

 

 مك لك اك يق ٱُّٱ 
 َّىك

..........................................


 


 


 


 )(





 






  وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۲٦ 
 

۷ 

 
 
 
 
 
 






 ُّمت زت رت يب ىب  نب 

  ۲۳٦......................................................................ٱَّىت نت

 ُّجي  يه ىه مهٱ 
  ۲٤۳...................................................................ٱَّ  ٰى حي

 حم جم هل مل ُّٱ 
  ۲٤۹..........................................................َّجن مم خم

 يئ ىئ ٱُّٱ   
  ۲٥٥.........................................................................َّنت زبرب

 


 
 





 وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۲۷ 
 

۷ 

 


 مه جه ين ىن ٱُّٱ 
  َّ َّ  ىه




 




 اك يق ىق يف ٱُّٱ 
  َّيك  لك

 حس جس مخ جخ مح ُّٱ  

 َّ مس خس
 


 
 

 

 
  


 

)(



  وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۲۸ 
 

۷ 

 يف ىف يث ٱُّٱ 
  َّىق

 مل يك ىك مك لك ٱُّٱ 
   َّىنممام يل ىل

 رئ ّٰ ٱُّٱ 
  َّزئ

 
 
 
 
 
 
 �



 جي يه  ىه مه جه ٱُّٱ 
   َّ ني خيحي

 


 
 
 
 





 وحيده بي ترحي كتيه ش

٤۲۹ 
 

۷ 

 
 




 يل ىل مل خل ٱُّٱٱ   
َّ  جم




 

 


