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 تالوة القرآن المجيد

  خصائصها– آدابها –فضائلها 

 بقلم

 عبد هللا سراج الدين

 

اقرأ سورة الفاتحة كلما قرأت فً كتاب من كتبً ، : أٌها القارئ الكرٌم 

واهِد ثوابها إلى العالمة الشهٌر ، والعارف الكبٌر ، حامل لواء الحجة 

بالكتاب والسنة ، المفسر والمحدث باألسانٌد المتصلة ، عن كبار المحدثٌن 

 بإجازات – فً حلب ودمشق والمغرب وغٌرها من البالد اإلسالمٌة –

 سٌدي وشٌخً والدي الكرٌم ، الشٌخ – محفوظة عندي –عالٌة األسانٌد 

محمد نجٌب سراج الدٌن الحسٌنً ، رحمه هللا تعالى ، وجزاه عن 

 آمٌن . المسلمٌن خٌراً ، إنه هو السمٌع العلٌم 
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                 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمٌن ، والصالة والسالم على سٌدنا محمد إمام األنبٌاء 

 :وبعد . والمرسلٌن ، وعلى آله وصحبه والتابعٌن إلى ٌوم الدٌن 

فإنً رأٌت أكثر المسلمٌن قد أعرضوا عن تالوة كتاب ربهم ، وكادوا 

ٌتخذونه قرآناً مهجوراً ، وذلك مما أدى بهم إلى نسٌان قراءته ، والغلط 

الفاحش فً تالوته ، مع أن النصوص الواردة فً الكتاب والسنة قد أوجبت 

نصاً ولفظاً ، وبتالوته : وحتمت ، وأمرت وألزمت بتالوة القرآن الكرٌم 

حق تالوته اعتقاداً وعمالً ، وتحققاً وتطبٌقاً، وحذرت تلك النصوص كل 

التحذٌر من عواقب هجره واإلعراض عنه ، وعدم التمسك به ، والعمل 

 .بمقتضاه ، كما سٌتضح فً هذا الكتاب إن شاء هللا تعالى 

فمن ثّم أردت أن أجمع فً هذا الكتاب فصوالً موجزة ، أذكر فٌها أطرافاً 

من األدلة التً تلزم المسلم بالمواظبة على تالوة القرآن الكرٌم ، وتبٌن له 

أنها من أهم العبادات ، وأعظم القربات ، كما وأنً أذكر ما ٌحف حول 

ذلك من آداب القراءة ومطالبها ، وضرورة تعلمها وتعلٌمها ، وما ٌترتب 

 .على تالوة القرآن الكرٌم من آثار ، وما تعطٌه من أنوار وأسرار 

  بعض ما جاء من خصائص اآلٌات والسور – إن شاء اله  تعالى –وأذكر 

وأبٌن ضرورة التمسك بالكتاب اإللهً ، وكٌف كان اعتناق السلف الصالح 

لكتاب هللا تعالى ، وتعشقهم به ، وشغفهم بتالوته لٌل نهار ، وتعتبر هذه 

إن شاء - هدي القرآن المجٌد وسٌعقبها بعد : الحلقة أول حلقة من سلسلة 

 . حلقات متتابعة ، ذوات مواضٌع مختلفة هامة جداً –هللا تعالى 

وإننً ألرجو هللا تعالى أن ٌجعل جمٌع ما أنشره منار هدي وِتبٌان ومشرق 

إسالم وإٌمان ، تنجلً فٌه أنوار القرآن العظٌم ، وأنوار أحادٌث رسول هللا 

 .الكرٌم سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم تسلٌماً ، وهللا ولً التوفٌق 

 القرآن الكرٌم كالم هللا تعالى على الحقٌقة منه بدأ وإلٌه ٌعود 

َّ  }:قال هللا تعالى  ٬َ ًَ َغ  َٔ ْٔ ُٙ َكظَّي٠ ٣َ َْ َى كَؤَِؿ ٍَ خ ـَ ظَ ْٓ َٖ ح ٤ًِ َِ ْ٘ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ ْٕ أََكٌي  اِ َٝ

 ِ ٍْم } :ح٣٥ش ، ٝهخٍ طؼخ٠ُ  {  َّي ٍْم َػ٤ِِ ٤ٌِ ْٕ َك ْٖ َُُي ِٓ  َٕ  َْ ُْوُ اَِّٗيَي َُظَُِوَّي٠ ح َٝ. }  



 3 

ٍْم }كخُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٛخىٍ  ٍْم َػ٤ِِ ٤ٌِ ْٕ َك ْٖ َُُي ِٓ  }  . 

٫اًل ػَو٬٤ِاًل  }:وقال تعالى  ْٞ ِْو٢ِ َػ٤ََِْي هَ ُ٘ َٓ كٜٞ هٍٞ   طؼخ٠ُ ، أُوخٙ ػ٠ِ  { اَِّٗيخ 

 . ٍُٓٞٚ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، رٞحٓطش ؿز٣ََ ح٤ٓ٧ٖ 

هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ حُٜخ ػ٤ِٚ : ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

: ٖٓ ٗـِٚ حُوَ ٕ ػٖ ٓٔؤُظ٢ : ٣وٍٞ حَُد طزخٍى ٝطؼخ٠ُ  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ 

أػط٤ظٚ أك٠َ ٓخ أػط٢ حُٔخث٤ِٖ ، ٝك٠َ ٬ًّ   طؼخ٠ُ ػ٠ِ ٓخثَ ح٬ٌُّ 

 . ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ ٝحُيح٢ٍٓ  [ًل٠َ   ػ٠ِ هِوٚ 

هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ : ٝػٖ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

كخطوٌٝٙ آخٓخاًل ٝهخثيحاًل ، كبٗٚ ٬ًّ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ  : ػ٤ٌِْ رخُوَ ٕ  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ٍٝحٙ حرٖ  [ح١ٌُ ٛٞ ٓ٘ٚ ٝا٤ُٚ ٣ؼٞى ، كآٓ٘ٞح رٔظ٘خرٜٚ ، ٝحػظزَٝح رؤٓؼخُٚ 

 ، ٝحرٖ َٓى٣ٝٚ ، ٝحرٖ ٫ٍ ، ٝحُي٢ِٔ٣ ، ًٔخ ك٢  [حُٔ٘ش  ]:ٗخ٤ٖٛ ك٢ 

ػٖ ػط٤ش  [ٓ٘٘ٚ  ]َٝٗكٚ ،  ٍٟٝٝ حُيح٢ٍٓ ك٢  [حُـخٓغ حُٜـ٤َ  ]

ٓخ ٖٓ ٬ًّ  ]:هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ِْٝٓ : ٢ٍٟ   ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ 

 حُؼزخى ا٠ُ   ٬ًٓخاًل –ٓخ طوَد :  أ١ –أػظْ ػ٘ي   ٖٓ ٬ًٓٚ ، ٝٓخ ٍى 

ًخٕ : ٍٟٝٝ حُظ١ٌَٓ ػٖ ؿخرَ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ  [أكذ ا٤ُٚ ٖٓ ٬ًٓٚ 

 ٌعرض نفسه فً الموسم على الناس ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ

أال هل من رجل ٌحملنً إلى قومه حتى أبلِّغ كالم  ]:فً الموقف فٌقول 

وعن سعٌد بن جبٌر رحمه  [ربً ، فإن قرٌشاً منعونً أن أبلِّغ كالم ربً 

٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ؿخ٣ُخاًل ، كِو٢ خرج رسول هللا  ]: هللا تعالى قال 

حُؼيٝ ، كؤهَؽ حُِٕٔٔٔٞ ٍؿ٬اًل ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٝأَٗػٞح ك٤ٚ ح٧ّٓ٘ش ، كوخٍ 

ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢  [حٍكؼٞح ػ٢٘ ٬ٓكٌْ ٝأٓٔؼ٢ٗٞ ٬ًّ   طؼخ٠ُ : حَُؿَ 

ََٓٓ كٖٔ ، ٍٟٝٝ حُيح٢ٍٓ ربٓ٘خىٙ ، ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ   : ٝهخٍ 

حُوَ ٕ أكذ ا٠ُ   طؼخ٠ُ ٖٓ حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ ٖٝٓ  ]: ػٜ٘ٔخ َٓكٞػخاًل 

ٍٟٝٝ حُز٤ٜو٢ ربٓ٘خىٙ ، ػٖ أر٢ رٌَ حُٜي٣ن ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، أٗٚ  [ك٤ٜٖ 

ِٝ  }:ُٔخ ُِٗض  ٍْ ُّ ك٢ِ أَْى٠َٗ ح٧َْ ٝ َُّي اآلٌة ، قرأها على قرٌش  { حُْ  ُؿِِزَِض حُ

لٌس : كالمك أم كالم صاحبك ؟ فقال : فقالوا ألبً بكر رضً هللا عنه 

  [بكالمً وال كالم صاحبً ، ولكن كالم هللا عز وجل 
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إن هذا القرآن كالم هللا تعالى ،  ]:وقال عمر بن الخطاب رضً هللا عنه 

نكم ما عطفتموه على أهوائكم  ابتغوا هدي القرآن : ٌعنً بذلك  [فال ٌغرَّ

الكرٌم ، وال تمٌلوا به إلى أهوائكم المنحرفة ، كما تفسره رواٌة اإلمام 

 :بسنده عن عمر رضً هللا عنه أنه قال  [الزهد  ]أحمد فً كتاب 

إن هذا القرآن كالم هللا عز وجل ، فضعوه على مواضعه ، وال تتبعوا  ]

، وروى البٌهقً بإسناده ، عن عثمان بن عفان رضً هللا  [فٌه أهوائكم 

لو أن قلوبنا طُهرت ما شبعت من كالم ربنا ، وإنً أكره  ]: عنه أنه قال 

، وروى الطبرانً ، عن  [أن ٌأتً علً ٌوم ال أنظر فٌه فً المصحف 

 :٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ الحكم بن عمٌر رضً هللا عنه ، أن النبً 

ى رخُوَ ٕ ، كٜٞ ٬ًّ   طؼخ٠ُ  ] ََّي    [حُلظق  ]ٝ[حُـخٓغ حُٜـ٤َ  ]ًٔخ ك٢ [طز

عن خباب بن األرت رضً هللا  [قٌام اللٌل  ]وروى محمد بن نصر فً 

ٌا هنتاه تقرب إلى هللا تعالى ما  ]:عنه ، أنه كان ٌخطب نفسه فٌقول 

  [استطعت ، فإنك لن تقرب إلى هللا بشًء أحب إلٌه من كالمه 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : وعن أبً ذر رضً هللا عنه قال 

 –ال تتقربون إلى هللا تعالى :  أي –إنكم ال ترجعون إلى هللا تعالى  ]:

 - . ٌعنً القرآن –بدأ منه : أي  [بشًء أفضل مما خرج منه 

 :رواه الحاكم وصححه ، ورواه أبو داود فً :  قال الحافظ المنذري 

 .عن جبٌر بن نفٌر اهـ   [مراسٌله  ] 

 :عظمة الكالم اإللهي بالوحي وهيبة المالئكة عليهم السالم       

ُِ  }:قال هللا تعالى  ٣ ِِ َُْؼ ُ ح ْٖ هَْزَِِي  َّي ِٓ  َٖ ٣ ٌِ ا٠َُِ حَُّي َٝ َُِي ٣ُِٞك٢ ا٤ََُِْي  ٌَ ًَ كْ ػٔن 

خُى  ٌَ ُْ طَ َُْؼِظ٤ َُْؼ٢ُِِّي ح َٞ ح ُٛ َٝ  ِٝ ٍْ خ ك٢ِ ح٧َْ َٓ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔي خ ك٢ِ حُ َٓ  َُُٚ  ُْ ٤ٌِ َُْل ح

 َٕ ٝ َُ لِ ـْ ظَ ْٔ َ٣ َٝ  ْْ ِٜ رِّي ٍَ ِي  ْٔ َٕ رَِل زِّيُلٞ َٔ شُ ٣ُ ٌَ ٬َثِ َٔ ُْ ح َٝ َّٖي  ِٜ هِ ْٞ ْٖ كَ ِٓ  َٕ َْ حُص ٣َظَلَطَّي َٝ خ َٔ َّٔي حُ

 ُْ ِك٤ ََّي ٍُ حُ لُٞ ـَ ُْ َٞ ح ُٛ َ َّٕي  َّي ِٝ أ٫ََ اِ ٍْ ْٖ ك٢ِ ح٧َْ َٔ ففً هذه اآلٌات الكرٌمة ،  { ُِ

ٌخبر سبحانه عن عظمة صدور الوحً من لُدنه ، وأنه سبحانه هو العزٌز 

الذي لٌس كمثله شًء ، وأنه الحكٌم فً وحٌه إلى رسله ، فقد تكفل وحٌه 

 .إلى رسله بمصالح العباد وسعادتهم فً الدنٌا واآلخرة 
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ِٝ }:ثم ٌخبر سبحانه بقوله  ٍْ خ ك٢ِ ح٧َْ َٓ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔي خ ك٢ِ حُ َٓ إ : أ١  {  َُُٚ 

ٌِخاًل  ُٓ ٌِخاًل ٝ ِٓ كٜٞ ٓزلخٗٚ ُٚ حُوِن ُٝٚ ح٧َٓ ، ك٬ ٓخُي ٌُُي : ؿ٤ٔغ ًُي ُٚ 

ِِي ك٢ ًُي ؿ٤َٙ ، كٜٞ حُٔيرَ ٝحُٔظَٜف ك٢ ٌِٓٚ رلٌٔظٚ ،  َٓ ؿ٤َٙ ، ٫ٝ 

{ ُْ َُْؼِظ٤ َُْؼ٢ُِِّي ح َٞ ح ُٛ َٝ ٌُغالب وال ٌقاَرب فً قوته وقدرته ، بل هو  {   الذي ال 

ْٖ  }:الغالب على أمره ، ثم ٌخبر سبحانه بقوله  ِٓ  َٕ َْ حُص ٣َظَلَطَّي َٝ خ َٔ َّٔي خُى حُ ٌَ طَ

َّٖي  ِٜ هِ ْٞ ٌخبر بذلك عن تأثر السموات العلى ورهبتها من سلطان األمر  { كَ

اإللهً النازل من فوقهن ، حتى إنها مع ِعظم جرمها ومدى سعتها تكاد 

 .خشٌة ورهبة من عظمة الوحً وهٌبته : تنشق 

وقد أخبر سبحانه عن خشٌة المالئكة وهٌبتها من سلطان الوحً والكالم 

ْٖ  }:اإللهً فقال  َع َػ ِِّي ح كُ ًَ َٕ َُُٚ َكظَّي٠ اِ ًِ ْٖ أَ َٔ َْ٘يُٙ ا٫َِّي ُِ لَخَػشُ ِػ َّ٘ي ْ٘لَُغ حُ ٫َ طَ َٝ

 َُ ز٤ِ ٌَ ُْ َُْؼ٢ُِِّي ح َٞ ح ُٛ َٝ َُْلنَّي  ْْ هَخُُٞح ح ٌُ رُّي ٍَ  ٍَ ح هَخ ًَ خ َٓ ْْ هَخُُٞح  ِٜ   { .هُُِٞرِ

ٝؿخء حُز٤خٕ ػٖ ٌٛٙ ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش ٝٓخ ك٤ٜخ ٖٓ حُوزَ حُؼظ٤ْ ػٖ ًُي ح٧َٓ 

 ؿخء ًُي حُز٤خٕ ، ٖٓ حُٜخىم ح٤ٓ٧ٖ ، أَٗف ُٝي ػيٗخٕ ، ح١ٌُ –حُؼظ٤ْ 

 : ػِٔٚ   طؼخ٠ُ حُوَ ٕ ، ٝػِٔٚ حُز٤خٕ ػٖ حُوَ ٕ ، ك٤غ هخٍ ٓزلخٗٚ 

: أي  {إن علٌنا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرءانه ثم إن علٌنا بٌانه  }

 :علٌنا أن نبٌن لك هذا القرآن ، وقد بٌن هللا تعالى له ذلك وقال له 

 { ْْ ِٜ ٍَ ا٤َُِْ ِِّي خ ُٗ َٓ  ِّ َٖ َُِِّ٘يخ ََ ُِظُز٤َِّي ًْ ٌِّي َُْ٘خ ا٤ََُِْي حُ َِ ْٗ أَ اآلٌة ، فقال صلى هللا علٌه  { َٝ

ْْ }:وآله وسلم فً بٌان معانً قوله تعالى  ِٜ ْٖ هُُِٞرِ َع َػ ِِّي ح كُ ًَ ح٣٥ش ،  {  َكظَّي٠ اِ

ًٔخ ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ ػ٘ي طل٤َٔ ٌٛٙ ح٣٥ش ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

إذا قضى هللا األمر فً السماء  ):صلى هللا علٌه وآله وسلم قال إ ٗز٢   : 

ضربت المالئكة بأجنحتها خضعاناً لقوله ، كأنه سلسلة على صفوان ، فإذا 

ع  ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال :  عن قلوبهم قالوا – أي زال الفزع –فزِّ

الحق وهو العلً الكبٌر ، فٌسمعها مسترق السمع ، ومسترق السمع ، : 

 –أمالها :  أي – ووصف سفٌان بٌده فحرفها – (بعضه فوق بعض: هكذا 

فٌسمع الكلمة فٌلقٌها إلى من تحته ،  ) – بٌن أصابعه –فرق :  أي –وبدد 

قال  (ثم ٌلقٌها اآلخر إلى من تحته ، حتى ٌلقٌها على ٌد الساحر أو الكاهن 

 وربما –الكلمة التً سمعها :  أي –فربما أدركه الشهاب قبل أن ٌلقٌها  )
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قد قال لنا ٌوم كذا : ألقاها قبل أن ٌدركه  فٌكذب معها مائة كذبة ، فٌقال 

  ، ومن (كذا وكذا ، فٌصدق بتلك الكلمة التً سمعت من السماء : وكذا 

إذا تكلم هللا تعالى بالوحً وسمع أهل  ):هنا قال ابن مسعود رضً هللا عنه 

،  (السموات كالمه سبحانه أرعدوا من الهٌبة ، حتى ٌلحقهم مثل الغشً 

ومن المعلوم أن أول من ٌبلغه األمر الذي ٌوحٌه هللا تعالى ، وأول من 

ٌسمع ذلك هم حملة العرش ، فتأخذهم الخشعة والرهبة ، ثم الذٌن ٌلونهم ، 

 كما دل علٌه حدٌث مسلم فً 

واللفظ له ، عن ابن عباس رضً هللا  (مسنده  ):وأحمد فً  (صحٌحه  )

كان رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم جالساً فً نفر من : عنهما قال 

 . فرمً بنجم فاستنار –من األنصار :  قال عبد الرزاق –أصحابه 

ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا فً  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 . ٌولد عظٌم أو ٌموت عظٌم : كنا نقول : ؟ قالوا [الجاهلٌة 

 –نعم ، ولكن ُغلظت : أكان ٌرمى بها فً الجاهلٌة ؟ قال : قلت للزهري 

 .  حٌن بعث النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم –أكثرت : أي 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : قال ابن عباس رضً هللا عنهما 

فإنها ال ٌرمى بها لموت أحد وال لحٌاته ، ولكّن ربنا تبارك وتعالى إذا  ]:

قضى أمراً سبح حملة العرش ، ثم سبح أهل السماء الذٌن ٌلونهم ، حتى 

ٌبلغ التسبٌح هذه السماء الدنٌا ، ثم ٌستخبر أهل السماء الذٌن ٌلون حملة 

ماذا قال ربكم ؟ :  لحملة العرش –العرش فٌقول الذٌن ٌلون حملة العرش 

فٌخبرونهم ، وٌخبر أهل كل سماٍء سماًء حتى ٌنتهً الخبر إلى هذه السماء  

ٌُرَمون   فما جاؤوا به على وجهه –بالشهب :  أي –فتخطف الجن السمع ف

فتبٌن مما سبق أن رب العزة إذا  [فهو حق ، ولكنهم ٌقِذفون فٌه وٌزٌدون 

تكلم بالوحً وسمعت المالئكة ذلك أخذتهم الخشٌة واعترتهم الغشٌة ، حتى 

ٌنجلً عنهم ذلك ، وورد أٌضاً أنهم إذا سمعوا ذلك ُصعقوا وخروا هلل 

تعالى سجداً ، فقد روى الطبرانً ، وابن مردوٌه واللفظ له ، عن النواس 

 :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : بن سمعان رضً هللا عنه قال 

                                                           

 .وقد روى هذا الحدٌث أبو داود والترمذي وابن ماجه أٌضاً  
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إذا أراد هللا أن ٌوحً بأمره تكلم بالوحً ، فإذا تكلم أخذت السموات منه  ]

 شدٌدة من خوف هللا تعالى ، فإذا سمع بذلك أهل –رعدة :  أو قال –رجفة 

وا هلل سجداً ، فٌكون أول من ٌرفع رأسه جبرٌل  السموات ُصعقوا وَخرُّ

علٌه السالم ، فٌكلمه هللا من وحٌه مما أراد ، فٌمضً به جبرٌل على 

: ماذا قال ربنا ٌا جبرٌل ؟ فٌقول : المالئكة كلما مر بسماء سأله مالئكتها 

فٌنتهً جبرٌل . فٌقولون مثل ما قال جبرٌل . قال الحق وهو العلً الكبٌر 

  [بالوحً حٌث أمره هللا تعالى من السماء واألرض 

وقد روى ابن مردوٌه من حدٌث ابن مسعود  : [الفتح  ]: قال الحافظ فً 

إذا تكلم هللا تعالى بالوحً سمع أهل السموات  ]:رضً هللا عنه رفعه 

صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان ، فٌفزعون وٌرون أنه من أمر 

ْْ }:وقرأ  [الساعة  ِٜ ْٖ هُُِٞرِ َع َػ ِِّي ح كُ ًَ    .ح٣٥ش {  َكظَّي٠ اِ

 

 

 حفظ هللا تعالى لهذا القرآن الكريم                  

إنَّ من الواجب على العاقل أن ٌعتقد أنَّ هللا تعالى حفظ هذا القرآن الكرٌم 

بأنواع من الحفظ ، وقد ثبت ذلك باألدلة القطعٌة ، فقد حفظ محله ولوح 

كتابته فً المأل األعلى ، وحفظ طرٌق نزوله ووحٌه إلى رسوله األكرم 

سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم ، وحفظ نصوصه وكلماته وحروفه 

من الزٌادة والنقصان والتبدٌل ، وحفظ معانٌه من التحرٌف ، وأقام له من 

ٌحفظ حروفه من الزٌادة والنقصان ، وٌحفظ معانٌه من التحرٌف والتغٌٌر 

 .، وتكفل سبحانه باستمرارهم وبقائهم إلى ٌوم الدٌن 

 حفظ هللا تعالى لوح كتابته وصدف جوهره : وإلٌك تفاصٌل ذلك كله 

                                                           

الخ ، . وكذا رواه ابن جرٌر وابن خزٌمة : قال ابن كثٌر بعدما أورد هذا الحدٌث  

 .إلى الطبرانً  [الفتح  ]:وعزاه الحافظ ابن حجر فً 
 – البخاري –وأصله عند أبً داود وغٌره ، وعلقه المصنف  [الفتح  ]:قال فً  

صوت الحدٌد إذا : الصلصلة : قال الخطابً . مووفاً ، وٌأتً فً كتاب التوحٌد 
 تحرك وتداخل 
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ْللُٞوٍم  }:قال هللا تعالى  َٓ فٍم  ْٞ ٤ٌي ك٢ِ َُ ـِ َٓ  ٌٕ  َْ َٞ هُ ُٛ َْ    {رَ

فلقد وصف هللا تعالى محل هذا القرآن الكرٌم ولوح كتابته الذي هو فً 

 وصف ذلك بأنه محفوظ من أن تصل إلٌه الشٌاطٌن ، أو –المأل األعلى 

تتالعب فٌه ، وفً هذا إشارة إلى أن ما فٌه فهو محفوظ من باب أولى 

وأحق ، فإّن حفظ صدفة الجواهر ٌراد منه حفظ ما فً الصدفة من 

الجواهر ، وإنَّ حفظ اللوح ٌراد منه من باب أولى حفظ ما الح وكتب فً 

اللوح المحفوظ ، وٌكفٌك دلٌالً بهذه اآلٌة الكرٌمة على حفظ هللا تعالى لهذا 

القرآن فً طرق تنزالته بالوحً إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ، 

وعلى حفظ هللا تعالى لنصوص كلماته وحروفه ، فإن هللا تعالى الحكٌم 

حاشاه : العلٌم ، الذي حفظ لوح هذا القرآن الكرٌم فً المأل األعلى 

بمقتضى حكمته أن ٌتخلى عن حفظه له فً طرٌق نزوله ، وبعد نزوله إلى 

هذا العالم ، وٌعرضه للضٌاع والتالعب فٌه ، والزٌادة والنقصان ، 

ة فً  والتحرٌف والتبدٌل ، فكفالته سبحانه بحفظ لوحه وحفظ كلماته ثمَّ

 .دلٌل على كفالته بحفظه له أٌضاً فً المأل األدنى : المأل األعلى 

ولذلك أعلن هللا تعالى كفالته بحفظ هذا القرآن الكرٌم الخاصة به دون سائر 

 :الكتب اإللهٌة ، تلك الكفالة الدائمة الباقٌة حٌث قال سبحانه 

 { َٕ اَِّٗيخ َُُٚ ََُلخكِظُٞ َٝ  ََ ًْ ٌِّي َُْ٘خ حُ َِّي َٗ ُٖ ػ٠ِ { ُٚ } ٝك٢ طوي٣ْ ًِٔش  { اَِّٗيخ َْٗل

ى٤َُ حُظو٤ٜٚ رخُللظ ٌُٜح حُوَ ٕ ىٕٝ ٓخ ٓٞحٙ ٖٓ حٌُظذ : ٓظؼِوٜخ 

 : ًٔخ ٟٓ٘ٞق ًُي ك٤ٔخ ٣ؤط٢ إ ٗخء   طؼخ٠ُ ، ٝهخٍ طؼخ٠ُ –ح٤ُٜ٩ش 

 { ٌْ ٤ٌِ ٌِظَخِد ََُي٣َْ٘خ ََُؼ٢ٌِِّي َك ُْ ِّّي ح ُ ك٢ِ أُ اَِّٗٚي كوي أهزَ ٓزلخٗٚ ػٖ ػظ٤ْ ٗؤٕ ٌٛح  { َٝ

حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ك٢ ح٨ُٔ ح٧ػ٠ِ ، ٝأٗٚ ك٢ ٓوخّ ح٩ؿ٬ٍ ٝح٩ػظخّ ٝح٩ًزخٍ ، 

 .ًٔخ أهزَ ٓزلخٗٚ  {ُي٣٘خ  }ٓوخّ 

 حفظ هللا تعالى كتابه العزيز وصيانته من التالعب فيه        

إن هللا تعالى أنزل هذا القرآن الكرٌم على سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله 

وسلم الصادق األمٌن ، بواسطة الروح األمٌن جبرٌل علٌه السالم ، وقد 

حفظ سبحانه طرٌق نزوله من تالعب الشٌاطٌن ومشاغبتهم ، فمأل السماء 
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حرساً شدٌداً من المالئكة الكرام األقوٌاء العظام ، وُشُهباً كبٌرة كثٌرة 

محرقة ، كما أخبر هللا تعالى عن ذلك فً سورة الجن حٌث قال سبحانه 

ُٜزاًلخ   }:مخبراً عن الجن  ُٗ َٝ ح  ِي٣ياًل َٗ خ  آًل ََ ِِجَْض َك ُٓ َؿْيَٗخَٛخ  َٞ خَء كَ َٔ َّٔي َ٘خ حُ ْٔ َٔ أََّٗيخ َُ َٝ

غِ  ْٔ َّٔي وَخِػَي ُِِ َٓ َْٜ٘خ  ِٓ َّ٘يخ َْٗوُؼُي  ًُ أََّٗيخ  كان ذلك قبل بعثة النبً صلى هللا :  أي  {َٝ

َٕ  }علٌه وآله وسلم وبدء نزول القرآن الكرٌم علٌه  ِغ ح٥ْ ِٔ ظَ ْٔ َ٣ ْٖ َٔ : أ١  { كَ

ح}رؼي ٓخ رُؼغ  ياًل َٛ ٍَ َٜخراًلخ  ِٗ ْي َُُٚ  ـِ فنزل القرآن العظٌم من حضرة رب  {  ٣َ

العزة على قلب النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم مصوناً محفوظاً ، وإن 

الذي نزل به هو الروح األمٌن فً جمع حافل من المالئكة ٌحفونه 

وٌحرسونه ، والمنزل علٌه هو الصادق األمٌن ، إمام األنبٌاء والمرسلٌن ، 

 .صلى هللا علٌه وعلٌهم أجمعٌن ، وطرٌق نزوله مصون وحصٌن 

ٍٕم  }:قال تعالى  خ َٔ َٖ رِِِ ٣ ٍِ ٌِ ْ٘ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ  َٕ ٞ ٌُ ِْزَِي ُِظَ ُٖ  َػ٠َِ هَ ٤ ِٓ ُٝف ح٧َْ َُّي ِٚ حُ ٍَ رِ َِ َٗ

 َٖ ٤ُِ َّٝي َِ ح٧َْ رُ ُُ ُ َُل٢ِ  اَِّٗٚي َٝ ٍٖم  ز٤ِ ُٓ ر٢ٍِّي  ََ أن هذا القرآن محدث عنه : ٌعنً  { َػ

 .ومخبر به فً الكتب السابقة كلها 

وقد أبطل هللا تعالى دعوى من ادعى أن هذا القرآن هو من باب السحرٌات 

أو الكهانات ، وأثبت أنه كالمه ، أنزله على رسوله الحق سٌدنا محمد 

 : صلى هللا علٌه وآله وسلم ، بواسطة الروح األمٌن 

ْْ  }:قال تعالى  ُ َٕ  اَِّٜٗي ظَِط٤ُؼٞ ْٔ خ ٣َ َٓ َٝ  ْْ َُُٜ ٢ ـِ ْ٘زَ خ ٣َ َٓ َٝ  ُٖ ٤َخ٤١ِ َّ٘ي ِٚ حُ َُْض رِ َِّي خ طََ٘ َٓ َٝ

 َٕ ُُٞٝ ُِ ْؼ َٔ ِغ َُ ْٔ َّٔي ِٖ حُ وفً هذه اآلٌة ردود قاطعة مفحمة للخصم ال  { َػ

أن هذا القرآن الكرٌم نزل به الروح األمٌن ، : تحتمل التأوٌل ، والمعنى 

خ  }ومعه طائفة من مالئكة هللا تعالى المكرمٌن  َٓ َٝ  ُٖ ٤َخ٤١ِ َّ٘ي ِٚ حُ َُْض رِ َِّي خ طََ٘ َٓ َٝ

 ْْ َُُٜ ٢ ـِ ْ٘زَ أنه لٌس من شأن الشٌاطٌن أن تنزل بهذا القرآن الكرٌم : ٌعنً  { ٣َ

بعٌدون عن كل خٌر وبر ، وعن : ، وال من سجٌتهم ، ألنهم شاطنون  أي 

كل كمال وفضٌلة ، بل إن شأنهم وشاكلتهم كل فساد وشر ، وقبٌحة ورذٌلة 

، هذا طبعهم ، وهذا وضعهم ، وهذا وصفهم ، فكٌف ٌتصور لدى العقول 

السوء والشر ، واألذى : أن تنزل الشٌاطٌن ، التً من شأنها وطبعها 

والضر ، كٌف تنزل بهذا القرآن الكرٌم الجامع لكل خٌر وبر ، وكل كمال 

 فإن ذٌنك ال –وجمال ، وإحسان وإفضال ، وآداب فاضلة وأخالق عالٌة 

ٌلتقٌان ، وال ٌتناسبان ، وال ٌجتمعان ، بل هما ضدان ونقٌضان ، وإنما 
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المناسب لهذا القرآن الكرٌم أن ٌنزل به الروح األمٌن فً حفٍل من المالئكة 

 .المكرمٌن علٌهم السالم أجمعٌن 

ثم كٌف ٌتصور لدى العقول أن تنزل الشٌاطٌن بهذا القرآن الكرٌم فً حٌن 

{: َٕ ُُٞٝ ُِ ْؼ َٔ ِغ َُ ْٔ َّٔي ِٖ حُ ْْ َػ ُ مطرودون وممنوعون عن االستماع : أي  {  اَِّٜٗي

إلٌه من السموات ولو باالستراق ، فإن حرس المالئكة وشهب النٌران 

لوا به كامالً ؟  !تترصدهم ، فأنى لهم أن ٌتلقوه تاماً وٌتنزَّ

ثم إنه كٌف ٌتصور لدى العقول أن تنزل به الشٌاطٌن ، فً حٌن أنهم 

 :عاجزون عن تحمله وتأدٌته ، فإنهم ال قوة وال طاقة لهم بذلك 

فإن تحمل ذلك وتلقٌه ، ثم إلقاءه وتأدٌته ٌحتاج ذلك إلى  {وما ٌستطٌعون  }

قوة قوٌة من عند هللا تعالى ، وتأٌٌد بروح من هللا تعالى ، ألن فٌه 

المعارف العلوٌة والمعارف القدسٌة ، والعلوم السنٌة ، والحكم السامٌة ، 

بحٌث إن طائفة من تلك اآلٌات الكرٌمة لو أنزلت على صم الجبال 

َٕ َػ٠َِ  }:الشامخات  لتشققت وتصدعت ، قال تعالى   َْ ُْوُ ح ح ٌَ َُْ٘خ َٛ َِ ْٗ ْٞ أَ َُ

 ْْ ُ ِّ ََُؼَِّٜي َِرَُٜخ َُِِّ٘يخ ٠َْٗ ٍُ ؼَخ ْٓ َِْي ح٧َْ طِ َٝ  ِ ٤َِش  َّي ْ٘ ْٖ َه ِٓ خ  ػاًل يِّي َٜ ظَ ُٓ خ  ؼاًل ِٗ أ٣َْظَُٚ َهخ ََ ٍَم َُ َؿزَ

 َٕ ٝ َُ ٌَّي  {٣َظَلَ

٫اًل ػَو٬٤ِاًل  }:وقال تعالى  ْٞ ِْو٢ِ َػ٤ََِْي هَ ُ٘ َٓ ٍٟٝٝ ح٩ٓخّ أكٔي ، ٝحُلخًْ  { اَِّٗيخ 

إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ  ]:ٝؿ٤َٛٔخ ، ػٖ ح٤ُٔيس ػخث٘ش ٢ٍٟ   ػٜ٘خ 

 ٝٛٞ رخ١ٖ –ًخٕ اًح أٝك٢ ا٤ُٚ ٝٛٞ ػ٠ِ ٗخهظٚ ٟٝؼض ِؿَحٜٗخ : ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 :ٝطِض ٢ٍٟ   ػٜ٘خ  [ كٔخ طٔظط٤غ إٔ طظلَى كظ٠ ٣َٟٔ ػ٘ٚ –حُؼ٘ن 

٫اًل ػَو٬٤ِاًل }  ْٞ ِْو٢ِ َػ٤ََِْي هَ ُ٘ َٓ ػٖ ح٤ُٔيس ػخث٘ش [ حُٜل٤ل٤ٖ :] ٝك٢  { اَِّٗيخ 

ولقد رأٌته صلى هللا علٌه وآله وسم ، ٌنزل علٌه  ] :٢ٍٟ   ػٜ٘خ هخُض 

  [الوحً فً الٌوم الشدٌد البرد ، فٌفصم عنه وإن جبٌنه لٌتفصد عرقاً 

أنزل على رسول هللا صلى هللا علٌه  ]:وقال زٌد بن ثابت رضً هللا عنه 

 [ وفخذه على فخذي ، فكادت ترض فخذي –القرآن :  أي –وآله وسلم 

 .الحدٌث كما فً البخاري وغٌره 
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فال ٌقوى لنزول القرآن وتلقٌه وتحمله إال هذا الرسول األعظم ، والحبٌب 

األكرم صلى هللا علٌه وآله وسلم ، الذي أمده هللا تعالى وأعده، وقواه 

وأعطاه ، ثم إن هللا تعالى رد تلك الدعاوي الباطلة ، واالفتراءات الضالة 

بوجه آخر ، بٌن فٌه وجوه المناسبة بٌن الشٌاطٌن وبٌن من تتنزل علٌه ، 

ٍْم   }:فقال تعالى  َِّي أَكَّيخىٍم أَػ٤ِ ًُ ٍُ َػ٠َِ  َِّي ُٖ طََ٘ ٤َخ٤١ِ َّ٘ي ٍُ حُ َِّي ْٖ طََ٘ َٓ ْْ َػ٠َِ  ٌُ َْ أَُٗزِّيجُ َٛ

 َٕ رُٞ ًِ خ ًَ  ْْ ُٛ َُ ؼَ ًْ أَ َٝ َغ  ْٔ َّٔي َٕ حُ ِْوُٞ إفحام للمفترٌن ، :  وفً هذا اللون من الرد  {٣ُ

وخصم قاطع للجاحدٌن المنكرٌن ، وإلقامهم حجر الخذالن ، وفٌه الحجج 

الساطعة ، و البٌنات القاطعة على قضٌة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم 

، وهً أنه رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ، تنزل علٌه مالئكة هللا 

 .تعالى ، ال ٌحتمل أمره غٌر ذلك 

بٌان شرف النازل بهذا القرآن الكرٌم وقداسته : ففً الوجه األول من الرد 

وأمانته وأنه جبرٌل األمٌن قطعاً ، وأنه من المستحٌل أن تتدخل الشٌاطٌن 

ففٌه بٌان شرف المنزل علٌه : فً ذلك ، وأما الوجه الثانً من الرد 

وطهارته ، ونقائه وعصمته وأمانته ، وبٌان إحالة قرب الشٌاطٌن حوله ، 

 ومن –أو نٌلها منه ، أو تنزلها علٌه ، ألنه ال مناسبة فً ذلك أصالً 

 : المقرر أن المناسبة هً أساس فً االجتماع واالنسجام ، وبٌان ذلك 

أن الشٌاطٌن ذووا نفوس شرٌرة ، وطبائع فاسدة قبٌحة ، ال مناسبة بٌنها 

وبٌن نفسٌة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم ، تلك النفسٌة الطٌبة 

الزكٌة ، التقٌة النقٌة ، المتصفة بصفات الفضل والكمال ، وخصال المجد 

والنوال ، ومكارم األخالق ومحاسن األفعال ، فأي مناسبة بٌنه وبٌن 

الشٌاطٌن حتى تنزل علٌه ، فإن الطٌور على أشكالها تقع ، واألرواح عند 

أفاكون كذابون فٌما ٌقولون ، وآثمون فاجرون : أشباهها تضع ، فالشٌاطٌن 

 .خائنون فٌما ٌعملون وٌعاملون 

وأما سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم ، فهو لٌس بأفَّاك وال أثٌم ، بل 

هو الصادق األمٌن فً جمٌع أفعاله وأعماله ، باعتراف أحبابه وأعدائه ، 

فإنهم كلهم ٌعلمون صدقه وأمانته ، وعفته وحصانته ، فال مناسبة قطعاً 

بٌنه وبٌن الشٌاطٌن ، وإنما ثبتت مناسبته وحقت مع مالئكة هللا تعالى 

األمناء األتقٌاء األصفٌاء ، فهم ٌتنزلون علٌه بأوامر هللا تعالى ووحٌه ، 
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وقائدهم ورئٌسهم جبرٌل علٌه السالم ، فهو الذي نزل بالقرآن من حضرة 

ِْزِيَ  }:الملك الدٌان  ُٖ َػ٠َِ هَ ٤ ِٓ ُٝف ح٧َْ َُّي ِٚ حُ ٍَ رِ َِ ٣خ أ٣ٜخ ح٤ٓ٧ٖ حُٜخىم  { َٗ

إٔ حُٔ٘خٓزش : ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، ٝهي طوٍَ ُيٟ حُؼِٔخء ٝحُؼَكخء 

٢ٛ ػِش ح٠ُْ ٝحُـٔغ ، ك٬ ٠٘٣ْ ٢ٗء ا٠ُ ٢ٗء ، ٫ٝ ٣ـظٔغ ٢ٗء ا٠ُ 

 .٢ٗء ا٫ رٔ٘خٓزش ر٤ٜ٘ٔخ 

           حفع هللا ذؼاىٚ ىٖزا اىقشآُ اىؼظٌٞ    

      ٍِ اىرحشٝف ٗاىرثذٝو ٗاىضٝادج ٗاىْقظاُ أتذ اٟتذِٝ 

وأما حفظ هللا تعالى لهذا القرآن الكرٌم من التبدٌل والتحرٌف والزٌادة 

اَِّٗيخ َُُٚ  }:والنقصان فإنه ثابت قطعاً بنص قوله تعالى  َٝ  ََ ًْ ٌِّي َُْ٘خ حُ َِّي َٗ ُٖ اَِّٗيخ َْٗل

 َٕ  :كؤهزَ ٓزلخٗٚ ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش ػٖ أ٣َٖٓ ػظ٤ٔ٤ٖ  { ََُلخكِظُٞ

 ٫ –حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ :  أ١ –أٗٚ ٓزلخٗٚ ٛٞ ح١ٌُ ٍِٗ ٌٛح حًٌَُ : ح٧ٍٝ 

ؿ٤َٙ ، ٣ؼ٢٘ إٔ ٌٛ حُوَ ٕ ٛٞ ٖٓ ػ٘ي   طؼخ٠ُ هطؼخاًل ٫ ٖٓ ػ٘ي ؿ٤َ   

طؼخ٠ُ ، ٧ٕ ؿ٤َ   طؼخ٠ُ ٫ ٣ويٍ ػ٠ِ ح٩ط٤خٕ رٚ ، ٫ٝ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ؤط٢ 

٫ ٜٗخاًل ٫ٝ اػـخُحاًل ، ٫ٝ اكٌخٓخاًل ٣٥خطٚ ، ٫ٝ أكٌخٓخاًل ٣َُ٘ؼظٚ ، ٫ٝ : رٔؼِٚ 

اهزخٍحاًل ػٖ حُٔـ٤زخص ، ٫ٝ اكخ١ش رزؼٞ طِي حُؼِّٞ ٝحُٔؼخٍف حُظ٢ ؿخء رٜخ 

الذي أنزل هذا القرآن هو تكفل أن ٌحفظه أٗٚ ٓزلخٗٚ : ك٢ ًظخرٚ ، حُؼخ٢ٗ 

من التالعب ، والزٌادة والنقصان ، فكما ٌجب اإلٌمان قطعاً بأن هذا القرآن 

 –أنزله هللا تعالى ، ٌجب اإلٌمان قطعاً بأن هللا هو حافظ لهذا القرآن قطعاً 

وهذا من خصائص القرآن الكرٌم ، فإنه سبحانه لم ٌتكفل بحفظ التوراة 

واإلنجٌل وال الزبور وغٌرها ، بل وكل حفظها للربانٌٌن واألحبار ، قال 

ٞح  }:تعالى  ُٔ َِ ْٓ َٖ أَ ٣ ٌِ َٕ حَُّي ُْ رَِٜخ حَُّ٘يز٤ُِّيٞ ٌُ ٌٍ ٣َْل ُٞٗ َٝ حسَ ك٤َِٜخ ُٛياًلٟ  ٍَ ْٞ َُْ٘خ حُظَّي َِ ْٗ اَِّٗيخ أَ

 ٍُ ح٧َْْكزَخ َٝ  َٕ رَّيخ٤ُِّٗيٞ ََّي حُ َٝ َٖ َٛخُىٝح  ٣ ٌِ   –٣لٌٕٔٞ رٌُي :  أ١ –{ َُِِّي

ََُٜٗيحءَ }   ِٚ خُٗٞح َػ٤َِْ ًَ َٝ  ِ ًِظَخِد  َّي  ْٖ ِٓ ظُْللِظُٞح  ْٓ خ ح َٔ  .ح٣٥ش  {  رِ

كِوي حٓظللظْٜ   طؼخ٠ُ ا٣خٛخ ، كٔخ حٓظطخػٞح إٔ ٣للظٞٛخ ٖٓ ح٣ُِخىس 

ٝحُ٘وٜخٕ ٝحُظل٣َق ، أٓخ ٌٛح حُوَ ٕ حُؼظ٤ْ كوي ط٠ُٞ   طؼخ٠ُ كلظٚ 

َٕ  }:ك٤غ هخٍ  اَِّٗيخ َُُٚ ََُلخكِظُٞ َٝ  ََ ًْ ٌِّي َُْ٘خ حُ َِّي َٗ ُٖ كِْ ٣ِ٘ٚ طزي٣َ ٫ٝ  { اَِّٗيخ َْٗل
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طل٣َق ، ٫ٝ ٣ُخىس ٫ٝ ٗوٚ ، ُٖٝ ٣٘خُٚ ًُي أريحاًل ، ٧ٕ   طؼخ٠ُ حُلل٤ظ 

 .حُؼ٤ِْ ٛٞ ر٘لٔٚ ط٠ُٞ كلظٚ ، ٝٗظخٕ ر٤ٖ كلظ حُوخُن ٝكلظ حُٔوِٞم 

َّْي هخٍ ٓزلخٗٚ  ٌِظَخٌد  }: ٖٝٓ ػ َُ ُ اَِّٗٚي َٝ  ْْ خ َؿخَءُٛ َّٔي َُ َِ ًْ ٌِّي ٝح رِخُ َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ َّٕي حَُّي  اِ

٤يٍم  ِٔ ٍْم َك ٤ٌِ ْٖ َك ِٓ  ٌَ ٣ ِِ ْ٘ ِٚ طَ ِْلِ ْٖ َه ِٓ  ٫َ َٝ  ِٚ ِٖ ٣ََي٣ْ ْٖ ر٤َْ ِٓ  َُ ُْزَخ١ِ ِٚ ح ٌِ ٫َ ٣َؤْط٤ِ ٣ ِِ  {َػ

ٖٝٓ ٌٛٙ ح٣٥خص حُظ٢ ًًَٗخٛخ ٣ظ٠ق ُِؼخهَ ؿ٤ِخاًل إٔ ٌٛح حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٛٞ 

ٜٕٓٞ ػٖ ػزغ حُؼخرؼ٤ٖ ، ٝط٬ػذ حُٔظ٬ػز٤ٖ ، ٓللٞو ٖٓ حُ٘وٚ 

 ٌٝٛح أَٓ ٣ـذ ح٣٩ٔخٕ رٚ ؿِٓخاًل ، ٝح٫ػظوخى رٚ –ٝح٣ُِخىس ٝحُظزي٣َ ٝحُظـ٤٤َ 

 : هطؼخاًل ، ًُٝي ٧ٍٓٞ ٓظؼيىس 

لما :  لو جرى على هذا القرآن تبدٌل أو تغٌٌر ، أو زٌادة أو نقص – 1

َٕ }:صح الخبر فً قوله تعالى  اَِّٗيخ َُُٚ ََُلخكِظُٞ َٝ ولما صدق هللا تعالى  {  

 وعده بالحفظ لهذا القرآن العظٌم ، وتعالى هللا عن ذلك علواً كبٌراً ،

  فإن هللا تعالى ال ٌخلف وعده ، وإنَّ خبره صادق محتم الوقوع 

ِ ه٬٤ِاًل }  َٖ  َّي ِٓ َيُم  ْٛ ْٖ أَ َٓ َٝ { }  ِ َٖ  َّي ِٓ  ِٙ ِي ْٜ ك٠َ رَِؼ ْٝ ْٖ أَ َٓ كبٗٚ ٓزلخٗٚ ٫  { َٝ

 .٣ٌٌد هزَٙ ، ٫ٝ ٣ظوِق ٝػيٙ ، ٫ٝ ط٘وٞ ًلخُظٚ 

َٕ  }:كبٕ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ  اَِّٗيخ َُُٚ ََُلخكِظُٞ ًلخُش ٖٓ   طؼخ٠ُ ٓٞػوش ، ٝهزَحاًل  { َٝ

 :هخٍ طؼخ٠ُ . ٓئًيحاًل ، ٝٝػيحاًل ٓلظٔخاًل ، ٣ؼَف ًُي ٖٓ طيرَ 

ُْزَخِد } ََ أُُُٝٞ ح٧َْ ًَّي ٌَ ٤َُِظَ َٝ  ِٚ ٝح  ٣َخطِ َُ رَّي ٌى ٤َُِيَّي ٍَ زَخ ُٓ َُْ٘خُٙ ا٤ََُِْي  َِ ْٗ ًِظَخٌد أَ   } 

ٌُخٕ ًُي :  أٗٚ ُٞ ؿَٟ ػ٠ِ ٌٛح حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ طزي٣َ أٝ ٣ُخىس أٝ ٗوٚ – 2

ِٚ  }:ٓ٘خك٤خاًل ٝٓؼخٍٟخاًل ُوُٞٚ طؼخ٠ُ  ِْلِ ْٖ َه ِٓ  ٫َ َٝ  ِٚ ِٖ ٣ََي٣ْ ْٖ ر٤َْ ِٓ  َُ ُْزَخ١ِ ِٚ ح ٫َ ٣َؤْط٤ِ

٤يٍم  ِٔ ٍْم َك ٤ٌِ ْٖ َك ِٓ  ٌَ ٣ ِِ ْ٘ كبٕ   طؼخ٠ُ أهزَ إٔ حُزخ١َ ٫ ٣ؤط٢ ٌٛح حُوَ ٕ ،  {طَ

٫ ك٢ ٜٗٞٛٚ ٫ٝ ك٢ ٓؼخ٤ٗٚ ، كٜٞ ٫ ٣ؼخٍٝ ٫ٝ : ٫ٝ ٣ظَٔد ا٤ُٚ 

٣٘خهٞ ، ٫ٝ ٣ِحى ك٤ٚ ٫ٝ ٣٘وٚ ٓ٘ٚ ، ٧ٕ ح٣ُِخىس ك٤ٚ رخ١ِش ٤ُٔض ٓ٘ٚ ، 

 :ٝحُ٘وٚ ٓ٘ٚ ٛٞ ارطخٍ ُٔخ ٛٞ ٓ٘ٚ كوخاًل ىح٫اًل ػ٠ِ كن ، كوُٞٚ طؼخ٠ُ 

{ ِٚ ِْلِ ْٖ َه ِٓ  ٫َ َٝ  ِٚ ِٖ ٣ََي٣ْ ْٖ ر٤َْ ِٓ  َُ ُْزَخ١ِ ِٚ ح ى٤َُ ٤ٛخٗظٚ ٝكلظٚ ٖٓ  {  ٫َ ٣َؤْط٤ِ

 ٌٝٛح حُوزَ حُوَ ٢ٗ ٫ ٣ظوِق ٫ٝ ٣ظزيٍ ، كبٕ –حُظ٬ػذ ٝح٣ُِخىس ٝحُ٘وٚ 
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حُزخ١َ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظَٔد ا٠ُ ٌٛح حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ هطؼخاًل ، ٫ ك٢ ٜٗٞٙ 

 .ًِٔخطٚ ر٣ِخىس أٝ ٗوٚ ، ٫ٝ ك٢ ٓؼخ٤ٗٚ رظ٣ٌٌذ أٝ ٗوٞ 

ٌُخٕ ًُي :  ُٞ ؿَٟ ػ٠ِ ٌٛح حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ طل٣َق أٝ ٣ُخىس أٝ ٗوٚ – 3

ْٖ رََِؾَ  }:ٓ٘خك٤خاًل ٝٓوخُلخاًل ُوُٞٚ طؼخ٠ُ  َٓ َٝ  ِٚ ْْ رِ ًُ ٍَ ٌِ ْٗ
ُ٧ِ ُٕ  َْ ُْوُ ح ح ٌَ أُِٝك٢َ ا٢ََُِّي َٛ َٝ }  

 :ح٣٥ش ، ًُٝي إٔ   طؼخ٠ُ أَٓ ٗز٤ٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ روُٞٚ 

 { ُٕ  َْ ُْوُ ح ح ٌَ أُِٝك٢َ ا٢ََُِّي َٛ َٝ  ْْ ٌُ ر٤ََْ٘ َٝ ٤ٌِٜي ر٢ِ٘٤َْ  َٗ  ُ َِ  َّي َٜخَىساًل هُ َٗ  َُ زَ ًْ ٢ْءٍم أَ َٗ َْ أ١َُّي  هُ

ْٖ رََِؾَ  َٓ َٝ  ِٚ ْْ رِ ًُ ٍَ ٌِ ْٗ
ٜٗخىطٚ أًزَ ٜٗخىسٍم ٤ُٔيٗخ ٓلٔي ٠ِٛ : كؤًزَ ٗخٛيٍم  { ٧ُِ

  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٗٚ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، ٛٞ   حُؼ٢ِ 

حٌُز٤َ ، ح١ٌُ أػِٖ ٜٗخىطٚ رؤٕ ٓلٔيحاًل ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ك٢ ح٣٥خص حُظ٤٘٣ٌٞش حُٔٔخ٣ٝش ٝح٤ٍٟ٧ش ، ٝحُ٘ـ٣َش ٝحُٔخث٤ش ، ٝحُطؼخّ 

 ٝؿ٤َ ًُي ، ٢ٛٝ حُٔؼـِحص حُظ٢ أؿَحٛخ   طؼخ٠ُ ػ٠ِ ٣ي٣ٚ –ٝحَُ٘حد 

٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٜٗخىس ٌ ُٚ رؤٗٚ ٍٍٓٞ   طؼخ٠ُ ٠ِٛ    ػ٤ِٚ 

 ٝ ُٚ ِْٝٓ ، ٖٝٓ ح٣٥خص حُٔٔخ٣ٝش حٗ٘وخم حُؤَ ٝآطخٍ حُٔلذ ٝٗلٞ ًُي 

ًٔخ أٗٚ ٓزلخٗٚ أػِْ ػزخىٙ رٜ٘خىطٚ إٔ ٓلٔيحاًل ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 

 .ِْٝٓ ك٢  ٣خطٚ حُظي٤٘٣ٝش حُوَ ٤ٗش 

ِٖ  }: هخٍ طؼخ٠ُ  ٣ ُٙ َػ٠َِ حُيِّي ََ ِٜ َُْلنِّي ٤ُُِْظ ِٖ ح ِى٣ َٝ َُُْٜيٟ  َُُُٓٞٚ رِخ ٍَ  ََ َٓ ٍْ ١ٌِ أَ َٞ حَُّي ُٛ

ح ٤ِٜياًل َٗ  ِ ل٠َ رِخَّللَّي ًَ َٝ  ِٚ ِِّي ًُ  ِ ٍُ  َّي ُٞٓ ٍَ ٌي  َّٔي َل َْ أ١َُّي }:كٌٜح ٓؼ٠٘ هُٞٚ طؼخ٠ُ  { ُٓ  هُ

 ْْ ٌُ ر٤ََْ٘ َٝ ٤ٌِٜي ر٢ِ٘٤َْ  َٗ  ُ َِ  َّي َٜخَىساًل هُ َٗ  َُ زَ ًْ ٢ْءٍم أَ أُِٝك٢َ ا٢ََُِّي } :ػْ هخٍ ٓزلخٗٚ  { َٗ َٝ

ْٖ رََِؾَ  َٓ َٝ  ِٚ ْْ رِ ًُ ٍَ ٌِ ْٗ
ُ٧ِ ُٕ  َْ ُْوُ ح ح ٌَ هَ ُْٜ ٣خ ٓلٔي ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ : أ١  { َٛ

 ِْٓٝ :{ ِٚ ْْ رِ ًُ ٍَ ٌِ ْٗ
ُ٧ِ ُٕ  َْ ُْوُ ح ح ٌَ أُِٝك٢َ ا٢ََُِّي َٛ َٝ ح٣ٌُٖ :  أ١ –أ٣ٜخ حُ٘خّ  {  

ْٖ رََِؾَ }رِـظٌْ ٝٗخكٜظٌْ ،  َٓ َٝ ٝأٌٍٗ رٚ ًَ ٖٓ رِـٚ ٌٛح حُوَ ٕ : أ١  {  

ح٣ٌَُْ ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش ، كوي أَٓٙ   طؼخ٠ُ إٔ ٣ٌٍ٘ رٚ أٍٝ ٌٛٙ ح٧ٓش 

ٝٝٓطٜخ ٝ هَٛخ ػ٠ِ كي ٓٞحء ، ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ُٕ  }:ػْ هَأ  [ٖٓ رِـٚ حُوَ ٕ كٌؤٗٔخ ٗخكٜظٚ رٚ  ]:  َْ ُْوُ ح ح ٌَ أُِٝك٢َ ا٢ََُِّي َٛ َٝ

ْٖ رََِؾَ  َٓ َٝ  ِٚ ْْ رِ ًُ ٍَ ٌِ ْٗ
ٍٝحٙ حرٖ َٓى٣ٝٚ، ٝأرٞ ٗؼ٤ْ ، ٝحُوط٤ذ ػٖ حرٖ  { ٧ُِ

ػزخّ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ ، ٍٟٝٝ حرٖ أر٢ ٤ٗزش ، ٝحرٖ ٌٍٓ٘ ٝؿ٤َٛٔخ ، ٗلٞ 

حرٖ ًؼ٤َ ، ٝحُو١َز٢  [طل٤َٔ  ]:ًُي ػٖ ٓلٔي رٖ ًؼذ حُوَو٢ ، ًٔخ ك٢ 
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ٝح٢ُٓٞ٥ ، كوي ؿؼَ   طؼخ٠ُ حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ كـش ٍَُٓٞ   ٠ِٛ   

ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُؼزخى ، ٝر٬ؿخاًل ػ٘ٚ ٌُخكش حُؼزخى ا٠ُ ٣ّٞ حُٔؼخى ، 

كبٗٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٛخكذ حَُٓخُش حُؼخٓش ُِؼو٤ِٖ ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش 

 –، ٌُُٝي حهظ٠ض حُلٌٔش ح٤ُٜ٩ش إٔ ٣زو٠ ًظخرٚ ح١ٌُ أُِٗٚ   طؼخ٠ُ ػ٤ِٚ 

٣زو٠ ٓللٞوخاًل ا٠ُ ٣ّٞ حُي٣ٖ ، ُظوّٞ حُلـش ػ٠ِ حُؼزخى ، ٤ُٜٝظيٝح رٚ ا٠ُ 

ٓز٤َ حَُٗخى ، ٣ٝزِـٚ  هَ ٌٛٙ ح٧ٓش ًٔخ رِـٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

٧ُٜٝخ ، كِٞ ؿخُ إٔ ٣ـ١َ ػ٤ِٚ طل٣َق أٝ ٣ُخىس أٝ ٗوٚ ُٔخ طلون اٌٗحٍٙ 

٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ رخُوَ ٕ ُٖٔ ٣ؤط٢ ٖٓ رؼيٙ ، ًٔخ أٌٍٗ ح٣ٌُٖ ك٢ 

ػَٜٙ ، ك٢ ك٤ٖ إٔ ح٣٥ش طوزَ ربٌٗحٍٙ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ُٖٔ ك٢ 

 .ػَٜٙ ٖٝٓ رؼيٙ ػ٠ِ كي ٓٞحء 

٧ىٟ ًُي : ُٞ ؿَٟ ػ٠ِ ٌٛح حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ طل٣َق أٝ ٣ُخىس أٝ ٗوٚ  -  4

ا٠ُ ًٛخد حُؼوش رٚ ، ٧ٝىٟ ًُي ا٠ُ ػيّ ح٣٩ٔخٕ حُـخُّ رٔخ ؿخء رٚ ، ٤ًٝق 

٫ ٣ٞػن رٚ ٫ٝ ٣وطغ ؿِٓخاًل رٔخ ؿخء رٚ ، ٓغ إٔ   طؼخ٠ُ ر٤ٖ ُؼزخىٙ إٔ ٌٛح 

حٌُظخد ح١ٌُ ٛٞ رـ٤ٔغ  ٣خطٚ ٓٞػٞم رٚ ، ٝٓوطٞع رلو٤وظٚ ، ٫ ٣ظطَم 

ْٖ  }:حُزخ١َ ٫ٝ حُوَِ ا٠ُ ؿخٗذ ٖٓ ؿٞحٗزٚ ، هخٍ طؼخ٠ُ  ِٓ  َُ ُْزَخ١ِ ِٚ ح ٫َ ٣َؤْط٤ِ

٤يٍم  ِٔ ٍْم َك ٤ٌِ ْٖ َك ِٓ  ٌَ ٣ ِِ ْ٘ ِٚ طَ ِْلِ ْٖ َه ِٓ  ٫َ َٝ  ِٚ ِٖ ٣ََي٣ْ كبٕ كلٟٞ ٌٛٙ ح٣٥ش ٜٜٝٗخ  {ر٤َْ

إٔ حُؼوش ًَ حُؼوش ، ٝح٤ُو٤ٖ ًَ ح٤ُو٤ٖ ، ٝحُلن ًَ : ٣٘خى٣خٕ حُؼزخى ٣ٝوزَحْٜٗ 

ك٢ ٌٛح حٌُظخد حُؼ٣ِِ ، ح١ٌُ ٫ ٣ـي حُزخ١َ ٝحُْٞٛ ، ٝحٌٌُد : حُلن 

  ٫ ٣ـي ًُي ا٠ُ حٌُظخد ٓز٬٤اًل أ٬ٛاًل –ٝح٫كظَحء ، ٝحُظ٬ػذ ٝٓخ ٗخرٚ ًُي 

 : كِٞ ؿَٟ ػ٤ِٚ طل٣َق أٝ ٣ُخىس أٝ ٗوٚ ٌُٛزض حُؼوش ٝح٤ُو٤ٖ رٚ 

أٓخ ًٛخد حُؼوش رخ٣ُِٔي كخ٧َٓ ر٤َّٖي ، ٝأٓخ ًٛخد حُؼوش رخ٣ُِٔي ػ٤ِٚ كبٕ 

 ! ُؼَ ك٢ ٌٛح ح٧َٛ ٣ُخىس أ٠٣خاًل ، كٔخ ٣ي٣ٍ٘خ أٜٗخ ًِٜخ أَٛ ؟: حُؼخهَ ٣وٍٞ 

كٌُي ٧ٕ ر٤ٖ ح٧َٛ حُٔ٘وٞٙ ػ٘ٚ : ٝأٓخ ًٛخد حُؼوش رٚ كخُش حُ٘وٚ 

ٝح٢ُ٘ء حُ٘خهٚ ٓ٘ٚ حٍطزخ١خاًل ك٢ حُٔؼخ٢ٗ ٝح٧كٌخّ ٝح٧هزخٍ ٝؿ٤َ ًُي ، 

ُٝٞ ؿَٟ ػ٤ِٚ حُ٘وٚ ٧ىٟ ًُي ا٠ُ ػيّ حُؼوش رخُ٘خهٚ ٝحُٔ٘وٞٙ ٓ٘ٚ ، 

ك٬ ٣ٌٕٞ أكي ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٠ِ ػوش ري٣٘ٚ ، ٫كظٔخٍ ٗٔن رؼٞ حُِٜٞحص 

أٝ طـ٤٤َ أٝهخطٜخ أٝ ح٣ُِخىس ػ٤ِٜخ ، أٝ ٗٔن حًُِخس أٝ ٓوخى٣َٛخ ، أٝ ٗٔن 
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ح٤ُٜخّ أٝ ح٣ُِخىس ك٤ٚ ، أٝ رظزي٣ِٚ رـ٤َٙ ،أٝ ٗٔن حُلؾ ، أٝ طل٤َِ حُؤَ 

ٝح٤َُٔٔ ٝٗلٞٛٔخ ٖٓ حُٔلَٓخص ، أٝ طل٣َْ رؼٞ أٗٞحع ٖٓ حُل٬ٍ ، 

ٝرٌُي ٫ ٣ٌٕٞ أكي ٖٓ حُ٘خّ ػ٠ِ ػزخىس ا٫ ٝٛٞ ػ٠ِ ٗي ٜٓ٘خ ، ٫ٝ ٣ويّ 

ػ٠ِ ك٬ٍ ٫ٝ ٣لـْ ػٖ كَحّ ا٫ ٝٛٞ ٓظٌ٘ي ، كؤ٣ٖ ح٣٩ٔخٕ ٝحُـِّ 

 ٝك٤٘جٌ ٫ ٣ٌٖٔ ح٣٩ٔخٕ حُـخُّ رٚ –ٗؼًٞ رخَّلل طؼخ٠ُ ! رَ٘ع   طؼخ٠ُ 

ٝحُلخُش ٌٛٙ ، ٝك٤٘جٌ ٫ري ٖٓ ٗز٢ ٣زؼؼٚ   طؼخ٠ُ ٣ز٤ٖ ُِ٘خّ ٓخ ٗوٚ ٓ٘ٚ 

أٝ ٣ُي ك٤ٚ ، ٫ٝ ٗز٢ رؼي ٗز٢   طؼخ٠ُ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 

ْٖ  }:ِْٝٓ هخطْ حُ٘ز٤٤ٖ ، هخٍ طؼخ٠ُ  ٌِ َُ َٝ  ْْ ٌُ ٍَِؿخُِ  ْٖ ِٓ ٌي أَرَخ أََكيٍم  َّٔي َل ُٓ  َٕ خ ًَ خ  َٓ

خ أًل ٢ْءٍم َػ٤ِِ َٗ َِّي  ٌُ ُ رِ َٕ  َّي خ ًَ َٝ  َٖ َْ حَُّ٘يز٤ِِّي٤ َهخطَ َٝ  ِ ٍَ  َّي ُٞٓ ٍَ }  

كٜٞ ٓزلخٗٚ ٣ؼِْ رؼِٔٚ حُوي٣ْ ح١ٌُ ٫ أٍٝ ُٚ إٔ هظْ حُ٘زٞحص ٫ ٤ِ٣ن رٚ ا٫ 

 .٤ٓيٗخ ٓلٔي ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ٝأٗخ هخطْ حُ٘ز٤٤ٖ ٫ٝ ٗز٢  ]:ٝهخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ك٢ كي٣غ ٣ٞ١َ 

٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، ٌُُٝي َٟٗ إٔ حٌُظذ حُٔٔخ٣ٝش حُٔخروش ،  [رؼي١ 

حهظ٠ض كٌٔش   : ُٔخ ًخٗض ك٢ ٓؼَٝ حُظل٣َق ، ٝح٣ُِخىس ٝحُ٘وٚ 

طؼخ٠ُ إٔ ٣ظخرغ ٣ٝٞح٢ُ ر٤ٖ رؼؼش ح٧ٗز٤خء ، رل٤غ ٓخ ٣ٌٛذ ٗز٢ ا٫ ٣زؼغ   

طؼخ٠ُ ٗز٤خاًل  هَ ، ٍٝرٔخ حؿظٔغ ك٢ ُٓخٕ ٝحكي ػيس ٖٓ ح٧ٗز٤خء ، هخٍ طؼخ٠ُ 

رُُٞٙ :}  ٌَّي ًَ َُُُٜٓٞخ  ٍَ شاًل  َّٓي خ َؿخَء أُ َٓ ََّي  ًُ  ٟ ََ ََِ٘خ طَْظ ُٓ ٍُ َِْ٘خ  َٓ ٍْ َّْي أَ ًُٝي ٧ؿَ إٔ  { ػُ

ٍ ا٤ُْٜ ٖٓ ٍرْٜ ، ٣ٝزؼيْٜٝٗ ػٖ حُ٘ي ك٢ ى٣ْٜ٘ ، رل٤غ  ِّ ٣ز٤٘ٞح ُِ٘خّ ٓخ ُٗ

٣ٌٕٞٗٞ ػ٠ِ ٣و٤ٖ ك٢ ًظخرْٜ ٣َٗٝؼظْٜ ، ٝرٌُي طوّٞ كـش   طؼخ٠ُ ػ٠ِ 

َِ  }:حُؼزخى  ُٓ َُّي شٌ رَْؼَي حُ َّـي ِ ُك ِّ َػ٠َِ  َّي َٕ َُِِّ٘يخ ٞ ٌُ   { .ُِج٬ََّي ٣َ

ٝأٓخ حٌُظخد ح١ٌُ ؿخء رٚ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٖٓ ػ٘ي   

طؼخ٠ُ كٜٞ رخم ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش ، ٓللٞو ٜٕٓٞ ػٖ حُظـ٤٤َ ٝحُظل٣َق ، 

 .ٝح٣ُِخىس ٝحُ٘وٚ ، كَٓخُش ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ رخه٤ش 

 : كٜخ ٛ٘خ أَٓحٕ ػظ٤ٔخٕ ٓظ٬ُٓخٕ ٫ ٣٘لٌخٕ ػٖ رؼ٠ٜٔخ 

ػّٔٞ ٍٓخُظٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ا٠ُ ؿ٤ٔغ حُؼو٤ِٖ ا٠ُ ٣ّٞ : ح٧ٍٝ 

 .حُي٣ٖ 
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كلظ   طؼخ٠ُ ًظخرٚ حُ٘خٍُ ػ٤ِٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، ٝاروخإٙ : حُؼخ٢ٗ 

 .ٜٓٞٗخاًل ػٖ حُظ٬ػذ ك٤ٚ ا٠ُ ٣ّٞ حُي٣ٖ 

كخُطؼٖ ك٢ ٣ٌٖٛ ح٣َٓ٧ٖ ٛٞ ١ؼٖ ك٢ ح٧َٓ ح٥هَ ، ٧ٜٗٔخ َٓطزطخٕ 

رزؼ٠ٜٔخ ، ًٝٔخ إٔ ػّٔٞ ٍٓخُظٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ػخرض 

ِ  }:هُٞٚ طؼخ٠ُ : رخُٜ٘ٞٙ حُوطؼ٤ش ٗلٞ  ٍُ  َّي ُٞٓ ٍَ ُّ اِِّٗي٢  َخ حَُّ٘يخ َْ ٣َخ أ٣َُّٜي هُ

خ ٤ؼاًل ِٔ ْْ َؿ ٌُ ح } :ح٣٥ش ، ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ { ا٤َُِْ اًَل ٤ ِ٘ ِّ رَ خكَّيشاًل َُِِّ٘يخ ًَ َِْ٘خَى ا٫َِّي  َٓ ٍْ خ أَ َٓ َٝ

ح اًَل ٣ ٌِ َٗ ْٖ رََِؾَ } : ح٣٥ش ،  ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ  { َٝ َٓ َٝ  ِٚ ْْ رِ ًُ ٍَ ٌِ ْٗ
 :،ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ  { ٧ُِ

 { َٖ ٤ ِٔ َِْؼخَُ شاًل ُِ َٔ ْك ٍَ َِْ٘خَى ا٫َِّي  َٓ ٍْ خ أَ َٓ ، كٌٌُي أ٠٣خاًل ِكلظُ ًظخرٚ حُ٘خٍُ ػ٤ِٚ  { َٝ

٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ػخرض رخ٧ىُش حُوطؼ٤ش حُٔللٔش ُِؼوٍٞ ًٔخ طويّ ، 

َٕ  }:ٖٝٓ ًُي أ٠٣خاًل هُٞٚ طؼخ٠ُ  ٌُٞ َ٤ُِ ِٙ َٕ َػ٠َِ َػْزِي هَخ َْ ُْلُ ٍَ ح َِّي َٗ ١ٌِ َى حَُّي ٍَ طَزَخ

ح اًَل ٣ ٌِ َٗ َٖ ٤ ِٔ َِْؼخَُ كوي ر٤ٖ ٓزلخٗٚ ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش إٔ ٝو٤لش ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٠ِٛ  { ُِ

  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ػزِي   ٍُٝٓٞٚ إٔ ٣ٌٍ٘ حُؼخ٤ُٖٔ ا٠ُ ٣ّٞ حُي٣ٖ ، ىٕٝ 

إٔ ٣وظَٜ ػ٠ِ أَٛ ُٓخٗٚ كلٔذ ، ٫ٝري ٌُٜح حُوزَ إٔ ٣ظلون ٝهٞػٚ ، 

ِ ه٬٤ِاًل  }:٧ٗٚ ٖٓ   طؼخ٠ُ  َٖ  َّي ِٓ َيُم  ْٛ ْٖ أَ َٓ ك٤ٌق ًخٕ ًُي ؟ َٛ طلون  { َٝ

ح  }:أّ ٫ ؟ ٗؼْ ًخٕ ًُي كوخاًل ، ًٔخ ر٤ٖ   طؼخ٠ُ ك٢ هُٞٚ  ٌَ أُِٝك٢َ ا٢ََُِّي َٛ َٝ

ْٖ رََِؾَ  َٓ َٝ  ِٚ ْْ رِ ًُ ٍَ ٌِ ْٗ
ُ٧ِ ُٕ  َْ ُْوُ ٝأٌٍٗ ًَ ٖٓ رِـٚ ٌٛح حُوَ ٕ ا٠ُ ٣ّٞ : أ١  { ح

 .حُي٣ٖ ، ٧ٕ ٌٛح حُوَ ٕ رخم ًٔخ ٛٞ ا٠ُ ٣ّٞ حُي٣ٖ رللظ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ 

 ُوي ًًَ   طؼخ٠ُ رخُٔيف ٝحُظؼظ٤ْ حُظٍٞحس ، ػْ ًًَ ح٩ٗـ٤َ ، ػْ ًًَ – 5

ٌٛح حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ، ٝر٤ٖ ُِٓ٘ظٚ ٖٓ ر٤ٖ حٌُظذ ح٤ُٜ٩ش ، ٍٝكؼش ٍطزظٚ ػ٠ِ 

 : ؿ٤ٔغ حٌُظذ ، ٝأٗٚ ح٤ُٜٖٔٔ ػ٠ِ حٌُظذ حُٔٔخ٣ٝش حُظ٢ ُِٗض هزِٚ 

ٌٍ  }هخٍ طؼخ٠ُ  ُٞٗ َٝ حسَ ك٤َِٜخ ُٛياًلٟ  ٍَ ْٞ َُْ٘خ حُظَّي َِ ْٗ  :ح٣٥ش ، ػْ هخٍ طؼخ٠ُ  { اَِّٗيخ أَ

حِس }  ٍَ ْٞ َٖ حُظَّي ِٓ  ِٚ َٖ ٣ََي٣ْ خ ر٤َْ َٔ هاًلخ ُِ يِّي َٜ ُٓ  َْ َ٣ َْ َٓ  ِٖ ٠َٔ حْر ْْ رِِؼ٤ ِٛ ٍِ هَلَّي٤َْ٘خ َػ٠َِ  ػَخ َٝ

 ٌٍ ُٞٗ َٝ ِٚ ُٛياًلٟ  ََ ك٤ِ ٤ ـِ ْٗ ٌِظَخَد } :ح٣٥ش ، ػْ هخٍ طؼخ٠ُ  { َٝ ط٤ََْ٘خُٙ ح٩ِْ ُْ َُْ٘خ ا٤ََُِْي ح َِ ْٗ أَ َٝ

 ِٚ ٘اًلخ َػ٤َِْ ِٔ ٤َْٜ ُٓ َٝ ٌِظَخِد  ُْ َٖ ح ِٓ  ِٚ َٖ ٣ََي٣ْ خ ر٤َْ َٔ هاًلخ ُِ يِّي َٜ ُٓ َُْلنِّي    { .رِخ

كوي أهزَ ٓزلخٗٚ ػٖ ٍطزش ٌٛح حٌُظخد حُؼ٣ِِ رخُ٘ٔزش ُـ٤ٔغ حٌُظذ هزِٚ رؤٗٚ 

ٜٓيم ُٔخ ؿخءص رٚ ٖٓ ػ٘ي   طؼخ٠ُ ، ٝأَّٗٚي ح٤ُٜٖٔٔ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حٌُظذ 
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رخد ٤ًق  : [ٛل٤لٚ  ]: هزِٚ ، هخٍ ح٩ٓخّ حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ ك٢ 

: ح٤ُٜٖٔٔ : هخٍ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ . ٍِٗ حُٞك٢ ٝأٍٝ ٓخ ٍِٗ 

َِّي ًظخد هزِٚ   .حٛـ . ح٤ٓ٧ٖ ، ٝحُوَ ٕ أ٤ٖٓ ػ٠ِ ً

٣ُِلنُّي  ٓخ ك٤ٜخ ٖٓ : كٌٜح حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٛٞ ح٤ٓ٧ٖ حُلٌْ ػ٠ِ ًَ ًظخد هزِٚ 

ف ٜٓ٘خ ٝأىِهَ ػ٤ِٜخ ٖٓ رخ١َ  َِّي  .كن ، ٣ٝزطَ ٓخ ُك

 .ح٤ُٜٖٔٔ ٛٞ حُ٘خٛي : ١ٍٝٝ ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ أٗٚ هخٍ 

َّٔيَ ح٤ُٜٖٔٔ ٛ٘خ رٔؼ٠٘ حُلخًْ   ًِٜٝخ ٓظوخٍرش ٝٓظ٬ُٓش –ٝك٢ ٍٝح٣ش ػ٘ٚ ك

 .ح٤ٓ٧ٖ ػ٠ِ حٌُظذ هزِٚ ، ٝحُ٘خٛي ، ٝحُلخًْ : ، كٌٜح حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٛٞ 

كبًح ًخٕ أَٓ حُوَ ٕ ٝٓٞهلٚ ٓغ حٌُظذ هزِٚ ٛٞ أٗٚ ح٤ٓ٧ٖ ػ٤ِٜخ ، ٝحُلخًْ 

ػ٠ِ ٓخ ك٤ٜخ ، ك٬ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ـ١َ ػ٤ِٚ طل٣َق ك٢ ًِٔش ، أٝ ٣ُخىس أٝ 

ْ  هَ ٣لٌْ ك٤ٚ  ٌَ   ٌٛح ٖٓ ٝؿٚ –ٗوٚ ، ٧ٗٚ ك٤٘جٌ ٣لظخؽ ا٠ُ أ٤ٖٓ ػ٤ِٚ َٝك

كبًح ؿخُ ػ٠ِ ٌٛح حُوَ ٕ طل٣َق ًِٔش ٣ُٝخىس أٝ ٗوٜخٕ : ٖٝٓ ٝؿٚ  هَ 

َذ ػ٠ِ ًظزٚ حُٔٔخ٣ٝش حُٔخروش أ٤ٓ٘خاًل ؿ٤َ  َٜ ك٤ٚ ، كبٕ   طؼخ٠ُ ٣ٌٕٞ هي َٗ

ٔخاًل ؿ٤َ ٓؤٕٓٞ  ٌَ  طؼخ٠ُ   حُل٤ٌْ حُؼ٤ِْ ػٖ ًُي ػِٞحاًل ًز٤َحاًل –٠ٕٓٔٞ ، َٝك

رَ إ ك٢ ؿؼَ   طؼخ٠ُ ٌٛح حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ أ٤ٓ٘خاًل َٝكٌٔخاًل ػ٠ِ حٌُظذ هزِٚ ، 

ٜٗخىس ٓ٘ٚ ٓزلخٗٚ ر٠ٔخٗش ٝأٓخٗش ٌٛح حُوَ ٕ ، ٝكلظٚ ٖٓ حُظ٬ػذ 

 ٝح٣ُِخىس ٝحُ٘وٚ ، ٌُُٝي ُكنَّي ُٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٤ٜٓٔ٘خاًل ػ٠ِ حٌُظذ حُٔٔخ٣ٝش 

ف  َِّي هزِٚ ، كخًٔخاًل ػ٤ِٜخ ٝٗخٛيحاًل ٝأ٤ٓ٘خاًل ، ٣ُلن ٓخ ك٤ٜخ ٖٓ كن ، ٣ُٝزطَ ٓخ ُك

 .ٜٓ٘خ ٣ُٝي ك٤ٜخ ٖٓ رخ١َ 

 إ ٌٛح حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ هي هٜٚ   طؼخ٠ُ ٖٓ ر٤ٖ ٓخثَ حٌُظذ ح٤ُٜ٩ش – 6

رخ٩ػـخُ ، كـ٤ٔغ حٌُظذ ح٤ُٜ٩ش ٢ٛ ًظذ ىػٞس حُؼزخى ا٠ُ   طؼخ٠ُ ، ٝر٤خٕ 

ٓخ ك٤ٚ ٓؼخىطْٜ ك٢ حُي٤ٗخ ٝح٥هَس ، ٝأٓخ ٌٛح حُوَ ٕ كٜٞ ًظخد ىػٞس ٍم ا٠ُ   

طؼخ٠ُ ٝر٤خٕ ٍم ، ًٝظخد اػـخُ ٍم ٝرَٛخٕ ٍم ، كٜٞ ًظخد ىػٞس ٝكـش ٓؼخاًل ٫ 

ىػٞس ا٠ُ   طؼخ٠ُ ، ٝر٤خٕ ٓخ ك٤ٚ ٓؼخىس حُي٤ٗخ ٝحُي٣ٖ ، ٝكـش ٍم : ٣٘لٌخٕ 

 كيػٞطٚ ٝر٤خٗٚ هخثٔخٕ ػ٠ِ ح٩ػـخُ ٝحُزَٛخٕ ٫ –ربػـخُٙ ٝرَٛخٗٚ حُٔز٤ٖ 

٣٘لي ػٖ حُيػٞس ٝحُز٤خٕ ، ٌُُٝي ًخٗض كـش حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٝٓؼـِطٚ ٢ٛ 
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 ٢ٛ أًزَ حُٔؼـِحص حُظ٢ ٜٗي   طؼخ٠ُ –أًزَ حُٔؼـِحص ، ٝأهٟٞ حُلـؾ 

رٜخ رٜيم ٗزٞس ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، ٢ٛٝ أًزَ ٓؼـِس 

ْ ا٠ُ ٣ّٞ حُي٣ٖ ، ًٔخ ؿخء  أ٣يٙ   طؼخ٠ُ رٜخ ، ٝأروخٛخ كـش ػ٠ِ حُؼخ٤ُٖٔ ًِِّٜي

حُزوخ١ٍ ٝؿ٤َٙ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ  [ٛل٤ق  ]:ك٢ 

ٓخ ٖٓ ح٧ٗز٤خء ٗز٢ ا٫ أػط٢ ٖٓ  ]:هخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ : 

ح٣٥خص ٓخ ٓؼِٚ  ٖٓ ػ٤ِٚ حُزَ٘ ، ٝاٗٔخ ًخٕ ح١ٌُ أٝط٤ظٚ ٝك٤خاًل أٝكخٙ   ا٢َُّي ، 

  [كؤٍؿٞ إٔ إًٔٞ أًؼَْٛ طخرؼخاًل ٣ّٞ حُو٤خٓش 

ّٕ ٓؼـِحص ح٧ٗز٤خء : حَُٔحى ٖٓ ٌٛح حُلي٣غ : هخٍ حُٔلووٕٞ ٖٓ حُؼِٔخء  أ

ِٛٞحص   ػ٤ِْٜ هي حٗوَٟض رخٗوَحٝ أػٜخٍْٛ ، كِْ ٣ُ٘خٛيٛخ ا٫ ٖٓ 

هٚ  َْ ك٠َٛخ ، ٝأٓخ ٓؼـِس حُوَ ٕ ك٢ٜ رخه٤ش ٓٔظَٔس ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش ، َٝه

ُِؼخىس ك٢ أِٓٞرٚ ٝر٬ؿظٚ ، ٝك٢ اهزخٍٙ رخُٔـ٤زخص ٓٔظَٔ ، ك٬ ٣َٔ ػَٜ 

 .ٖٓ ح٧ػٜخٍ ا٫ ٣ٝظَٜ ك٤ٚ ٢ٗء ٓٔخ أهزَ رٚ حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ أٗٚ ٤ٌٕٓٞ 

 كوَهٚ ُِؼخىس رظِي حُٞؿٞٙ حُٔظؼيىس ٣يٍ ػ٠ِ ٛلش ىػٞحٙ ، ٝٛيم ح١ٌُ 

 أٍِٗ ػ٤ِٚ ِٛٞحص   ٬ٓٝٓٚ ػ٤ِٚ ، ٝأٗٚ كوخاًل ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ 

ّٕ حُٔؼـِحص حُٔخ٤ٟش ًخٗض ك٤ّٔش طُ٘خٛي رخ٧رٜخٍ  : ٝ ُٚ ِْٝٓ ، ًٔخ أ

ً٘خهش ٛخُق ، ٝػٜخ ٠ٓٞٓ ، ٝاك٤خء حُٔٞط٠ ػ٠ِ ٣ي ػ٠ٔ٤ ػ٤ِْٜ ح٬ُٜس 

ٝح٬ُّٔ ، ٝأٓخ ٓؼـِس حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ كبٜٗخ طُ٘خٛي رخُزَٜ ٝحُز٤َٜس ، ك٤ٌٕٞ 

ٖٓ ٣ظزؼٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أًؼَ ، ٧ٕ ح١ٌُ ٣ُ٘خٛي رؼ٤ٖ حَُأّ 

ُٓ٘خٛيٙ ، ٝأٓخ ح١ٌُ ٣٘خٛي رؼ٤ٖ حُز٤َٜس ٍٝٗٞ حُؼوَ كٜٞ  ٣٘وَٝ رخٗوَحٝ 

رخم ٍم ، ٣٘خٛيٙ ٖٓ ؿخء رؼيٙ ا٠ُ ٣ّٞ حُي٣ٖ ، كبٗٚ ٬ًّ ٓؼـِ ٫ ٣ويٍ أكي إٔ 

 . ٣ؤط٢ رٔؼِٚ ، ٫ٝ رٍٔٞس ٓؼِٚ ، ٣ٜ٘ي رٌُي ًَ ١ً ػوَ ٣ٍَّٝٝيش 

ّٕ ح٣ُِٔي ك٤ٚ ٤ُْ  ٝر٘خء ػ٠ِ ًُي ك٬ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُِحى ك٤ٚ أٝ إٔ ٣ُ٘وٞ ، ٧

َُّي ربػـخُ حُزخه٢ رظ٤ًَزٚ ٝأِٓٞرٚ ٝٓ٘خٓزظٚ ،  رٔؼـِ ، ٝحُ٘خهٚ ٓ٘ٚ ٣ُِو

ٝرٌُي ٣وَؽ ػٖ ًٞٗٚ ٓؼـِحاًل ، ٌٝٛح ٓٔظل٤َ ، ٧ٕ ٛلش ح٩ػـخُ ٫ 

طلخٍهٚ ، ٧ٕ ح٩ػـخُ ٛٞ ؿؼَ   طؼخ٠ُ ا٣خٙ ٓؼـِحاًل ، كٌٔخ أٗٚ طؼخ٠ُ ؿؼَ 

َٕ  }:حُوَ ٕ ػَر٤خاًل هخٍ طؼخ٠ُ  ْْ طَْؼوُِِٞ ٌُ ر٤ِّاًلخ ََُؼَِّي ََ َْ ٗاًلخ َػ َِْ٘خُٙ هُ ٫ٝ ٣ٌٖٔ  { اَِّٗيخ َؿَؼ

طـ٣َيٙ ػٖ حُؼَر٤ش ، ًٌُي َؿؼَ حُوَ ٕ ٓؼـِحاًل ، ك٬ ٣ٌٖٔ طـ٣َيٙ ػٖ 
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ٛلش ح٩ػـخُ ، ك٬ ٣ُظٍٜٞ حُوَ ٕ رلخٍ ٖٓ ح٧كٞحٍ ؿ٤َ ٓؼـِ ، ًٔخ ٫ 

 ٤ُْٝ ٌٛح حُـؼَ طو٤ِو٤خاًل رَ ٛٞ –٣ظٍٜٞ رلخٍ ٖٓ ح٧كٞحٍ ؿ٤َ ػَر٢ 

ؿؼَ حُظوي٣َ ، ًٔخ ٗزٚ ػ٤ِٚ حُٔلووٕٞ ، كبٕ حُوَ ٕ ؿ٤َ ٓوِٞم أ٬ٛاًل ٫ٝ 

ٝٛلخاًل ، ػ٠ِ أَّٗٚي ُٞ أٌٖٓ إٔ ٣ـ١َ ػ٠ِ حُوَ ٕ ٣ُخىس أٝ ٗوٚ ، أٝ 

ٌُخٗض ٌٛٙ حُٔؼـِس حٌُزَٟ حُظ٢ أروخٛخ   طؼخ٠ُ كـش : طل٣َق أٝ طزي٣َ 

ا٠ُ ٣ّٞ حُي٣ٖ ، ٜٓيهش اًل ٍَُٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ػ٠ِ حُؼزخى 

 ٌُخٗض طِي حُلـش ؿ٤َ –ًِْٜ ، ٝر٤٘ش ػ٠ِ ٛيهٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ٓٞػٞهش ، ٫ٝ ٠ٓٔٞٗش ، ٫ٝ ٜٓٞٗش ، رَ ٣يهِٜخ حُيه٤َ ، ٝطظَٔد ا٤ُٜخ 

ح٧رخ٤١َ ٝح٧ٟخ٤َُ ، كؤ١ُّي كـش ٝر٤٘ش ُٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ رخه٤ش رؼي 

 !.ك٤٘جٌ رخُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ؟ طؼخ٠ُ   ػٖ ًُي 

كٌٜٙ حُٞؿٞٙ ٖٓ ح٧ىُش ًِٜخ طلظِّْي ٝطٞؿذ حُوطغ إٔ حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٓللٞو 

 .رللظ   طؼخ٠ُ ػٖ حُظل٣َق ٝحُظزي٣َ ٝحُظ٬ػذ 

 إ حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٛٞ ح٧َٛ ح٤ٛ٧َ ، ٝحًَُٖ ح٤ًَُٖ ك٢ ح٣َُ٘ؼش – 7

حُٔلٔي٣ش ، حُٔ٘ظِٔش ػ٠ِ حُو٠خ٣خ ح٣٩ٔخ٤ٗش ، ٝح٧كٌخّ حُؼ٤ِٔش ٝحُو٤ُٞش ػ٠ِ 

ٛخكزٜخ أك٠َ ح٬ُٜس ٝح٬ُّٔ ، ٝهي ؿخءص حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش حُٔلٔي٣ش 

حُٔ٘ظِٔش ػ٠ِ أهٞحُٚ ٝأكؼخُٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٝطو٣ََحطٚ ر٤خٗخاًل 

 :ُِو٠خ٣خ ح٣٩ٔخ٤ٗش ، ٝح٧كٌخّ حَُ٘ػ٤ش حُظ٢ ؿخء رٜخ حُوَ ٕ هخٍ طؼخ٠ُ 

{ َٕ ٝ َُ ٌَّي ْْ ٣َظَلَ ُ ََُؼَِّٜي َٝ  ْْ ِٜ ٍَ ا٤َُِْ ِِّي خ ُٗ َٓ  ِّ َٖ َُِِّ٘يخ ََ ُِظُز٤َِّي ًْ ٌِّي َُْ٘خ ا٤ََُِْي حُ َِ ْٗ أَ َٝ   }  

ٝهي ر٤ّٖ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٓخ ؿخء ك٢ حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٖٓ حُؼوخثي 

ح٧ٝحَٓ ٝحُٔ٘خ٢ٛ ، ٝحُل٬ٍ : ح٣٩ٔخ٤ٗش ، ٝر٤ّٖ ٓخ ؿخء ك٤ٚ أ٠٣خاًل ٖٓ ح٧كٌخّ 

ٝحُلَحّ ، ا٠ُ ٓخ ٍٝحء ًُي ، كِٞ ؿخُ إٔ ٣ـ١َ ػ٠ِ حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ طل٣َق 

أٝ طزي٣َ ، أٝ ٣ُخىس أٝ ٗوٚ ، ٧ىٟ ًُي ا٠ُ ٝهٞع حُوَِ ٝحُؼزغ ك٢ 

حَُ٘ع حُٔلٔي١ حُٞحؿذ حطزخػٚ ، ٝحُؼَٔ رٚ ا٠ُ ٣ّٞ حُي٣ٖ ، ُٝٞ ؿخُ إٔ 

٣ـ١َ ػ٠ِ حُوَ ٕ ٢ٗء ٖٓ حُظل٣َق ٝ حُظزي٣َ ٧ىٟ ًُي ا٠ُ طل٤َِ 

حُلَحّ ٝطل٣َْ حُل٬ٍ ، ٝحُ٘وٚ ك٢ ح٧ٝحَٓ ٝحُٔ٘خ٢ٛ حُظ٢ ؿخءص ك٢ 

حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ، ٣ٝوَؽ ك٤٘جٌ ػٖ ًٞٗٚ َٗػخاًل ك٤ٌٔخاًل ٓٞػٞهخاًل ٣ـذ حُظٔٔي 

رٚ ا٠ُ ٣ّٞ حُي٣ٖ ، ٌٝٛح ٓلخٍ َٗػخاًل ٝٝحهؼخاًل ٝػو٬اًل ، كبٗ٘خ َٟٗ إٔ حُ٘ز٢ 
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٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هي أَٓ ٝأ٠ٛٝ رخُظٔٔي رخٌُظخد ٝحُٔ٘ش ا٠ُ ٣ّٞ 

حُي٣ٖ ، ٝأَٓ حُؼزخى ربك٬ٍ حُل٬ٍ ، ٝطل٣َْ حُلَحّ ك٤ٜٔخ ، ىٕٝ ٕ ٣ُِلُِّيٞح 

ٓٞح ٖٓ طِوخء أٗلْٜٔ ، هخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  َِّي ًُٛذ ر٢  ]:أٝ ٣ُل كبًح 

ٓٞح كَحٓٚ : كؼ٤ٌِْ رٌظخد   طؼخ٠ُ  َِّي  .[أكِٞح ك٬ُٚ ، ٝك

٣َُٗق حُوِحػ٢ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ  : ٍٟٝٝ حُطزَح٢ٗ ربٓ٘خى ؿ٤ي ، ػٖ أر٢ 

أ٤ُْ طٜ٘يٕٝ إٔ ٫  ]:هَؽ ػ٤ِ٘خ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ كوخٍ 

ّٕ ٌٛح حُوَ ٕ ١َكٚ ر٤ي :] ر٠ِ ، هخٍ : ؟ هخُٞح [اُٚ ا٫ حُْٜ ٝأ٢ٗ ٍٍٓٞ    ا

 [   ١َٝكٚ رؤ٣ي٣ٌْ ، كظٌٔٔٞح رٚ ، كبٌْٗ ُٖ ط٠ِٞح ُٖٝ طٌِٜٞح رؼيٙ أريحاًل 

ٍٟٝٝ حُطزَح٢ٗ رٔ٘ي ٍٝحطٚ ػوخص ، ػٖ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخ١ٍ ٢ٍٟ   

 : هَؽ ػ٤ِ٘خ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ كوخٍ : ػ٘ٚ هخٍ 

أكِٞح ك٬ُٚ ٝكَٓٞح : أ٤١ؼ٢ٗٞ ٓخ ً٘ض ر٤ٖ أوًَْٜ ، ٝػ٤ٌِْ رٌظخد    ]

،  كِٞ ؿخُ إٔ ٣ـ١َ ػ٠ِ حُوَ ٕ طل٣َق ك٢ ًِٔش أٝ ٣ُخىس أٝ [كَحٓٚ 

ٗوٚ ٧ىٟ ًُي ا٠ُ ٝهٞع حُوَِ ك٢ ٌٛٙ ح٣َُ٘ؼش حُٔلٔي٣ش ، حُظ٢ ًِق   

ّٕ ٌٛح حُوَ ٕ ٓللٞو  طؼخ٠ُ حُؼزخى إٔ ٣ظٌٔٔٞح رٜخ ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش ، ك٬ ري ٝأ

ّٕ ح٣َُ٘ؼش حُٔلٔي٣ش ٓللٞوش رخه٤ش رظٔخٜٓخ ا٠ُ ٣ّٞ حُي٣ٖ ، ًٔخ هخٍ  ، ٝأ

طًَظٌْ ػ٠ِ ٓؼَ حُز٠٤خء ٤ُِٜخ ًٜ٘خٍٛخ ٫ ٣ِ٣ؾ  ]:٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ربٓ٘خى كٖٔ ، [ حُٔ٘ش :] ٍٝحٙ حرٖ أر٢ ػخْٛ ك٢ ًظخد  [ػٜ٘خ ا٫ ٛخُي 

 .ٍٝٝحٙ ؿ٤َٙ أ٠٣خاًل رؤٓخ٤ٗي ٓظؼيىس 

                األٍش اإلىٖٜ شٌ اىْث٘ٛ ترالٗج اىقشآُ اىنشٌٝ 

َُّي  }:هخٍ   طؼخ٠ُ  ًُ  َُُٚ َٝ َٜخ  َٓ ََّي ١ٌِ َك َِْيِس حَُّي زَ ُْ ِٙ ح ٌِ دَّي َٛ ٍَ ْٕ أَْػزَُي  ُص أَ َْ ِٓ
خ أُ َٔ اَِّٗي

 َٕ  َْ ُْوُ َٞ ح ْٕ أَْطُِ أَ َٝ  َٖ ٤ ِٔ ِِ ْٔ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ  َٕ ٞ ًُ ْٕ أَ ُص أَ َْ ِٓ أُ َٝ ٢ْءٍم   .ح٣٥ش  { َٗ

٠َْٜ٘  }:ٝهخٍ طؼخ٠ُ  ٬َسَ طَ َّٜي َّٕي حُ ٬َسَ اِ َّٜي ِْ حُ أَهِ َٝ ٌِظَخِد  ُْ َٖ ح ِٓ خ أُِٝك٢َ ا٤ََُِْي  َٓ  َُ حْط

 َٕ َُ٘ؼٞ ْٜ خ طَ َٓ  ُْ ُ ٣َْؼَِ َٝ َّي  َُ زَ ًْ ِ أَ َُ  َّي ًْ ٌِ َُ َٝ  َِ ٌَ ْ٘ ُٔ ُْ ح َٝ خِء  َ٘ ُْلَْل ِٖ ح   { َػ

كوي أَٓ   طؼخ٠ُ رظ٬ٝس حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ، ٝحُظ٬ٝس ك٢ أَٛ ٓؼ٘خٛخ حُِـ١ٞ 

ح ط٬َََٛخ }:٢ٛ حُٔظخرؼش ، ٖٝٓ ًُي هُٞٚ طؼخ٠ُ  ًَ َِ اِ َٔ ُْوَ ح َٝ َلخَٛخ  ُٟ َٝ  ِْ ْٔ َّ٘ي حُ َٝ 

} 
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هَحءس ًِٔخص حُوَ ٕ ٝكَٝكٚ ، : طزؼٜخ ، كٜ٘خُي ط٬ٝس رخُِٔخٕ ٢ٛٝ : أ١ 

 [ٛل٤ق  ]:ٝهي ؿخءص ح٧كخى٣غ ك٢ ك٠ِٜخ ، ٖٝٓ ًُي ٓخ ؿخء ك٢ 

ٖٓ هَأ  كَكخاًل ٖٓ ًظخد   طؼخ٠ُ كِٚ رٚ كٔ٘ش ،  ]:حُظ١ٌَٓ ٝؿ٤َٙ 

 .حُلي٣غ ًٔخ ٤ٓؤط٢ ك٢ ٓلِٚ  [ٝحُلٔ٘ش رؼَ٘ أٓؼخُٜخ 

ٝٛ٘خى ط٬ٝس ُِوَ ٕ رخ٧ػٔخٍ ٝح٧هٞحٍ ، ٢ٛٝ حُؼَٔ رٔوظ٠٠ حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ 

حثظٔخٍحاًل رؤَٓٙ ، ٝحٗظٜخء ػٖ ٤ٜٗٚ ، ٝطؤىرخاًل رآىحرٚ، ٝطوِوخاًل رؤه٬هٚ ، ا٠ُ ٓخ : 

 .ٍٝحء ًُي ، كظ٬ٝس حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ كن ط٬ٝطٚ طَ٘ٔ ًُي ًِٚ 

ٝأٓخ ح٧كخى٣غ حُ٘ز٣ٞش حُظ٢ ؿخءص ك٢ ح٧َٓ روَحءس حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ك٢ٜ ًؼ٤َس 

ٓٔؼض : ، ٖٝٓ ًُي ٓخ ٍٝحٙ ِْٓٔ ، ػٖ أر٢ أٓخٓش ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

حهَإٝح حُوَ ٕ كبٗٚ ٣ؤط٢ ٣ّٞ  ]:ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣وٍٞ 

: حُلي٣غ ، ٝػٖ أر٢ ًٍ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ  [حُو٤خٓش ٗل٤ؼخاًل ٧ٛلخرٚ 

  [ػ٤ِي رظوٟٞ   كبٗٚ ٍأّ ح٧َٓ ًِٚ  ]:٣خ ٍٍٓٞ   أ٢٘ٛٝ ، كوخٍ : هِض 

ػ٤ِي رظ٬ٝس حُوَ ٕ كبٗٚ ٍٗٞ ُي ك٢  ]:٣خ ٍٍٓٞ   ُى٢ٗ ، هخٍ : هِض 

ٌَ ُي ك٢ حُٔٔخء   [ .ٛل٤لٚ :] ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ ك٢  [ح٧ٍٝ ، ًٝه

أًؼَٝح  ]:ٍٟٝٝ حُيح٢ٍٓ ربٓ٘خىٙ ، ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ 

ٌٛٙ حُٜٔخكق طَُكغ ك٤ٌق رٔخ ك٢ : هخُٞح  [ط٬ٝس حُوَ ٕ هزَ إٔ ٣َُكغ 

٣َُٟٔ ػ٤ِٚ ٬٤ُاًل ك٤ٜزلٕٞ ٓ٘ٚ كوَحء ، ٣ٕٝ٘ٔٞ  ]:ٛيٍٝ حَُؿخٍ ؟ كوخٍ 

٫ اُٚ ا٫   ، ٣ٝوؼٕٞ ك٢ هٍٞ حُـخ٤ِٛش ٝأٗؼخٍْٛ ، ًُٝي ك٤ٖ ٣وغ : هٍٞ 

  [ػ٤ِْٜ حُوٍٞ 

٣يٍّ ح٬ٓ٩ّ ًٔخ ٣يٍّ ٢ُٗٝ  ]:ٍٟٝٝ حرٖ ٓخؿٚ ٝحُلخًْ ٝحُز٤ٜو٢ 

حُؼٞد ، كظ٠ ٫ ٣ُيٍٟ ٤ٛخّ ٫ٝ ٬ٛس ٫ٝ ٗٔي ٫ٝ ٛيهش ، ٣َُٟٝٔ ػ٠ِ 

ًظخد   طؼخ٠ُ ك٢ ٤ُِش ك٬ ٣زو٠ ك٢ ح٧ٍٝ ٓ٘ٚ  ٣ش ، ٝطزو٠ ١ٞحثق ٖٓ 

٫ : أىًٍ٘خ  رخءٗخ ػ٠ِ ٌٛٙ حٌُِٔش : ح٤ُ٘ن حٌُز٤َ ٝحُؼـُٞ ٣وُٕٞٞ : حُ٘خّ 

   [اُٚ ا٫   ك٘لٖ ٗوُٜٞخ 

                           األٍش ترؼإذ اىقشآُ خ٘ف اىْغٞاُ 

                                                           

 [الفتح الكبٌر  ]انظر  
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ٍٟٝ ح٤ُ٘وخٕ ٝح٩ٓخّ أكٔي ، ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ 

طؼخٛيٝح ٌٛ حُوَ ٕ ، كٞح١ٌُ ٗلْ  ]: ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ٝٛلزٚ ِْٝٓ هخٍ 

ٖٓ هِٞد حَُؿخٍ  ] – [طل٤ٜخاًل  ]: ٝك٢ ٍٝح٣ش – [ٓلٔي ر٤يٙ ُٜٞ أٗي طلِظخاًل 

إٔ حُٔئٖٓ ٣٘زـ٢ ُٚ إٔ ٣لخكظ ػ٠ِ ط٬ٝس : ٝحُٔؼ٠٘  [ٖٓ ح٩رَ ٖٓ ُػوِٜخ 

 .حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ه٤٘ش إٔ ٣ظلِض ٓ٘ٚ ٣ٝ٘ٔخٙ 

ٍٟٝٝ ح٤ُ٘وخٕ ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ ، إٔ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   

ش  ]: ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  إ : اٗٔخ ٓؼَ ٛخكذ حُوَ ٕ ًٔؼَ ح٩رَ حُٔؼوَِّي

  [ػخٛي ػ٤ِٜخ أٌٜٓٔخ ، ٝإ أ١ِوٜخ ًٛزض 

 اىرحزٝش ٍِ اإلػشاع ػِ اىقشآُ اىنشٌٝ ٗذؼشٝؼٔ ىيْغٞاُ         

هخٍ ٍٍٓٞ : ٍٟٝ حُظ١ٌَٓ ٝٛللٚ ، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ هخٍ 

ّٕ ح١ٌُ ٤ُْ ك٢ ؿٞكٚ ٢ٗء ٖٓ حُوَ ٕ  ]:  ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  ا

، ٍٟٝٝ أرٞ ىحٝى ٝحُظ١ٌَٓ ٝؿ٤َٛٔخ ، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ  [ًخُز٤ض حُوَد 

ػَٟض ػ٢ِّ  ]:هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ :   ػ٘ٚ هخٍ 

أؿٍٞ أٓظ٢ كظ٠ حُوٌحس ٣وَؿٜخ حَُؿَ ٖٓ حُٔٔـي ، ٝػَٟض ػ٢ِّ ًٗٞد 

أٓظ٢ ، كِْ أٍ ك٤ٜخ ًٗزخاًل أػظْ ٖٓ ٍٓٞس ٖٓ حُوَ ٕ أٝ  ٣ش أٝط٤ٜخ ٍؿَ ػْ 

هخٍ : ٍٟٝٝ أرٞ ىحٝى ، ػٖ ٓؼي رٖ ػزخىس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ   [٤ٜٔٗخ 

: ٓخ ٖٓ حَٓة ٣وَأ حُوَ ٕ ػْ ٣٘ٔخٙ   ]:ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

  [ا٫ ُو٢   ٣ّٞ حُو٤خٓش أؿٌّ 

 .ٛٞ حُٜٔخد ريحء حُـٌّ ، ٝٛٞ ىحء ٣ظوطغ رٚ حُِلْ : ٝح٧ؿٌّ 

ّٕ ٤ٔٗخٕ حُوَ ٕ ًِٚ أٝ رؼ٠ٚ   ٣ؼظزَ ًز٤َس ًٔخ ٣يٍ –ٝأًؼَ حُؼِٔخء ػ٠ِ أ

ػ٤ِٚ حُٞػ٤ي حُ٘ي٣ي حُٞحٍى ك٢ ٌٛح حُلي٣غ ، ٌُٖٝ ًٔخ هخٍ حُـ٬ٍ حُزُِو٢٘٤ 

إ ًُي ًز٤َس اًح ًخٕ ػٖ طٌخَٓ ٝطٜخٕٝ ، ٝأٓخ اًح : ٝح٢ًٍُِ٘ ٝؿ٤َٛٔخ 

ًخٕ ح٤ُٔ٘خٕ رٔزذ َٓٝ ، أٝ ًزَ ٖٓ ، أٝ ٗلٞ ًُي ك٬ ٣يهَ طلض ٌٛح 

 :، ٝهخٍ حُلخكظ ح٢١ٞ٤ُٔ ك٢  [َٗف ح٧ًًخٍ  ]:حٛـ ًٔخ ك٢ . حُلٌْ 

 حٛـ [حَُٟٝش  ]:٤ٔٗخٕ حُوَ ٕ ًز٤َس َٛف رٚ ح١ُٝٞ٘ ك٢  : [ح٩طوخٕ  ]

 .ٝحٓظيٍ ػ٠ِ ًُي رٔخ ٍٝى ٖٓ حُٞػ٤ي حُ٘ي٣ي ك٢ ح٧كخى٣غ حُٔخروش 
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                       فؼو ذالٗج اىقشآُ اىنشٌٝ 

خ  }:هخٍ   طؼخ٠ُ  َّٔي ِٓ ْٗلَوُٞح  أَ َٝ ٬َسَ  َّٜي ٞح حُ ُٓ أَهَخ َٝ  ِ ًِظَخَد  َّي  َٕ َٖ ٣َْظُِٞ ٣ ٌِ َّٕي حَُّي اِ

 ْٖ ِٓ  ْْ ٣َِِيُٛ َ٣ َٝ  ْْ ُٛ ٍَ ْْ أُُؿٞ كِّي٤َُٜ َٞ ُ٤ُِ ٍَ ْٖ طَزُٞ ساًل َُ ٍَ خ ـَ َٕ طِ ُؿٞ َْ َػ٤ِٗ٬ََشاًل ٣َ َٝ ح  َّاًل ِٓ  ْْ ْهَ٘خُٛ َُ ٍَ

خ  َٔ هاًلخ ُِ يِّي َٜ ُٓ َُْلنُّي  َٞ ح ٌِظَخِد ُٛ ُْ َٖ ح ِٓ َك٤َْ٘خ ا٤ََُِْي  ْٝ ١ٌِ أَ حَُّي َٝ   ٌٍ ٞ ٌُ َٗ  ٌٍ ُ َؿلُٞ ِٚ اَِّٗٚي ك٠َِِْ

 ْٖ ِٓ طَل٤ََْ٘خ  ْٛ َٖ ح ٣ ٌِ ٌِظَخَد حَُّي ُْ ْػَ٘خ ح ٍَ ْٝ َّْي أَ ٌَ ػُ ٤ ِٜ ٌَ رَ ِٙ ََُوز٤ِ َ رِِؼزَخِى َّٕي  َّي ِٚ اِ َٖ ٣ََي٣ْ ر٤َْ

َُِي  ًَ  ِ ِٕ  َّي ًْ ِ حِص رِب ََ َُْو٤ْ خرٌِن رِخ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ ٌي  ِٜ ْوظَ ُٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ  ِٚ ِٔ ٌْ َُِْ٘ل ْْ وَخُِ ُْٜ٘ ِٔ ِػزَخِىَٗخ كَ

 َُ ز٤ِ ٌَ ُْ َُ ح ُْل٠َْ َٞ ح ح٣٥ش ح٠ُٝ٧ ٖٓ ٌٛٙ ح٣٥خص ح٣ٌَُٔش ط٠ٔٔ  ٣ش حُوَحء  { ُٛ

ف ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ اًح هَأ ٌٛٙ ح٣٥ش ٣وٍٞ : ًٔخ هخٍ هظخىس  َِّي ٌٛٙ : ًخٕ ٓط

 ٣ش حُوَحء ، كوي أػ٠٘   طؼخ٠ُ ك٢ طِي ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش ػ٠ِ حُوَحء ح٣ٌُٖ ٣ظِٕٞ 

حٌُظخد ٣ٝؼِٕٔٞ رٚ ، ك٤ِٜٕٞ ٣ٝ٘لوٕٞ ٣ٝوٕٞٓٞ رؤٝحَٓٙ ٓزلخٗٚ ، ػْ 

َّْ٘ٛ رٔخ ٝػيْٛ ٖٓ حُؼٞحد حُؼظ٤ْ ٝحُ٘ؼ٤ْ حُٔو٤ْ كوخٍ ٓزلخٗٚ  ْْ }:ر كِّي٤َُٜ َٞ ُ٤ُِ 

 ْْ ُٛ ٍَ ّٕ ح٧ؿَ ٛٞ ٓخ ًخٕ : أ١ : أ١  { أُُؿٞ أؿٍْٞٛ ك٢ ٓوخرَ أػٔخُْٜ ، كب

ٓوخر٬اًل رؼَٔ ، ٌُٖٝ ٤ُْ ٌٛح ػٞحرْٜ كلٔذ ، رَ ٛ٘خى حُل٠َ ٖٓ   طؼخ٠ُ 

رخ٣ُِخىس ، ٣ِ٣يْٛ رٜخ ٖٓ ُيٗٚ ، ٌٝٛٙ ح٣ُِخىس ٖٓ ك٠ِٚ ٫ ٣ؼِْ هيٍٛخ 

 –ٝٓويحٍٛخ ا٫   ًٝ حُل٠َ حُؼظ٤ْ ، ٝأػظْ حُل٠َ ح١ٌُ طل٠َّ رٚ ػ٤ِْٜ 

 إٔ ٣ٌ٘ق ُْٜ حُلـخد كظ٠ –ٝٛٞ أػظْ ح٣ُِخىحص ك٢ ػٞحرْٜ ٝط٣ٌَْٜٔ 

٣٘ظَٝح ا٤ُٚ ٓزلخٗٚ ، ًٔخ ٍٟٝ ِْٓٔ ٝؿ٤َٙ ، ػٖ ٤ٜٛذ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ 

اًح ىهَ أَٛ حُـ٘ش حُـ٘ش ٣وٍٞ  ]:هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ِْٝٓ : هخٍ 

   طؼخ٠ُ أط٣َيٕٝ ٤ٗجخاًل أ٣ُُيًْ  ؟

 .٣خ ٍر٘خ أُْ طز٤ٞ ٝؿٞٛ٘خ ؟ أُْ طيهِ٘خ حُـ٘ش ؟ أُْ ط٘ـ٘خ ٖٓ حُ٘خٍ : ك٤وُٕٞٞ 

ك٤ٌ٘ق حُلـخد ، كٔخ أػطٞح ٤ٗجخاًل أكذَّي ا٤ُْٜ ٖٓ حُ٘ظَ ا٠ُ ٍرْٜ  ]:هخٍ 

٣َُِخَىسٌ } :ػْ هَأ هٍٞ   طؼخ٠ُ  [طزخٍى ٝطؼخ٠ُ  َٝ  ٠َ٘ ْٔ ُُْل ُ٘ٞح ح َٔ َٖ أَْك ٣ ٌِ  { َُِِّي

  ٤ٖٓ .  حُِْٜ حؿؼِ٘خ ْٜٓ٘ –ح٣٥ش 

 ّٕ ػْ ًًَ ٓزلخٗٚ ك٠َ ٌٛح حٌُظخد حُؼ٣ِِ، ٝك٠َ ح١ٌُ أٍِٗ ػ٤ِٚ ، ًُٝي أ

ٌٛح حُوَ ٕ ٛٞ حُلن ٜٓيهخاًل ُٔخ ٓزوٚ ٖٓ حٌُظذ ح٤ُٜ٩ش حُ٘خُُش ػ٠ِ حََُٓ 

ِٛٞحص   طؼخ٠ُ ػ٠ِ ٗز٤٘خ ٝػ٤ِْٜ ، ٝأٗٚ طؼخ٠ُ رؼزخىٙ هز٤َ ر٤َٜ ، كٜٞ 

٣ؼِْ حُوِذ حُٔٔظؼيَّي ٍُِ٘ٝ ٌٛح حُوَ ٕ ػ٤ِٚ ٖٓ ر٤ٖ هِٞد حََُٓ ، أ٫ ٝٛٞ 
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هِذ ح٤ُٔي ح٧ًَّ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، ح١ٌُ أػيٙ   طؼخ٠ُ ٝأّٓيٙ ، 

َٖ }:هخٍ طؼخ٠ُ  ٣ٍِ ٌِ ْ٘ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ  َٕ ٞ ٌُ ِْزَِي ُِظَ ُٖ َػ٠َِ هَ ٤ ِٓ ُٝف ح٧َْ َُّي ِٚ حُ ٍَ رِ َِ َٗ }  

ػْ أػ٠٘   طؼخ٠ُ ػ٠ِ ٌٛٙ ح٧ٓش حُٔلٔي٣ش ػ٠ِ ٍُٜٓٞخ أك٠َ ح٬ُٜس 

ٝح٬ُّٔ رؤٜٗخ حُٜٔطلخس ٖٓ ر٤ٖ ح٧ْٓ ، حُٔوٜٞٛش رٍٞحػش ٌٛح حٌُظخد 

ٍٍم ٠ِٛ  حُؼ٣ِِ ، ٝكّن ٧ك٠َ أٓش إٔ طَع أك٠َ ًظخد ػٖ أك٠َ ٍٓٞ

  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، ح١ٌُ ٛٞ آخّ ح٧ٗز٤خء ٝح٤َُِٖٓٔ ِٛٞحص   طؼخ٠ُ 

 .٬ٓٝٓٚ ػ٤ِٚ ٝػ٤ِْٜ أؿٔؼ٤ٖ 

: ػْ ٛ٘لْٜ ٓزلخٗٚ ا٠ُ ػ٬ػش أٛ٘خف رخُ٘ٔزش ٧هٌْٛ رخٌُظخد ٝطٌْٜٔٔ رٚ 

ِٚ  }:كوخٍ طؼخ٠ُ  ِٔ ٌْ َُِْ٘ل ْْ وَخُِ ُْٜ٘ ِٔ ٝٛٞ حُظخٍى ٧َٓ ٓلظْ ، أٝ كخػَ ٢ُٜ٘ٔ  { كَ

 ًٔخ –ػ٘ٚ ٓلَّ ، ٝٛئ٫ء حُٔوِِّيطٕٞ ح٣ٌُٖ هِطٞح ػ٬ٔاًل ٛخُلخاًل ٝ هَ ٤ٓجخاًل 

يٌ  }:هخُٚ حُِٔق ، ػْ هخٍ طؼخ٠ُ  ِٜ ْوظَ ُٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ  أ١ –ٝٛٞ حُٔئى١ ُِٞحؿزخص  { َٝ

ٓخ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُوخُن ٓزلخٗٚ ، ٝحُٞحؿزخص ٓخ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُٔوِٞهخص ، : 

: أٛلخد ح٤ٔ٤ُٖ ، ٣ٝوخٍ ُْٜ : ٝحُظخٍى ُِٔلَٓخص ًٌُي ، ٣ٝوخٍ ُٜئ٫ء 

ر٤ٖ  َّ َٞ }ح٧رَحٍ ػ٘ي ٓوخرِظْٜ رخُٔو َُِي ُٛ ًَ  ِ ِٕ  َّي ًْ ِ حِص رِب ََ َُْو٤ْ خرٌِن رِخ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ  

 َُ ز٤ِ ٌَ ُْ َُ ح ُْل٠َْ ٝٛئ٫ء ْٛ ح٣ٌُٖ هخٓٞح رـ٤ٔغ ح٧ٝحَٓ ، ٝطًَٞح ؿ٤ٔغ  { ح

حُ٘ٞحكَ كٞم حُلَحثٞ ، ٌٝٛٙ : حُٔ٘خ٢ٛ ، ٝٓزوٞح رلؼَ حُو٤َحص ٢ٛٝ 

حُو٤َحص ك٢ ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش ٢ٛ حُظ٢ أٗخٍ ا٤ُٜخ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 

أهز٢َٗ رؼَٔ ٣يه٢ِ٘ حُـ٘ش : ِْٝٓ ك٢ ؿٞحرٚ ُٔؼخً ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ك٤ٖ هخٍ 

ُوي ٓؤُض ػٖ  ]:كوخٍ ُٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ . ٣ٝزخػي٢ٗ ٖٓ حُ٘خٍ 

َّٔٙ   ػ٤ِٚ  طؼزي   ٫ٝ طَ٘ى رٚ ٤ٗجخاًل ، : ػظ٤ْ ، ٝاٗٚ ٤ٔ٤َُ ػ٠ِ ٖٓ ٣

ػْ هخٍ ُٚ  [ٝطو٤ْ ح٬ُٜس ، ٝطئط٢ حًُِخس ٝطّٜٞ ٠ٍٓخٕ ٝطلؾ حُز٤ض 

كؼَ : أ١  [أ٫ أىُي ػ٠ِ أرٞحد حُو٤َ  ]: ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 . حُو٤َحص ٢ٛٝ حُ٘ٞحكَ حُظ٢ اًح كؼِظٜخ كظلض ُي أرٞحد حُو٤َ ح٢ُٜ٩ 

كَحف ٛئ٫ء حُٔخروٕٞ رخُو٤َحص ٣ظوَرٕٞ ا٠ُ   طؼخ٠ُ رخُ٘ٞحكَ ، ك٘خُٞح 

َٕ  }:ٓوخٓخاًل ػخ٤ُخاًل ك٢ حُوَد هخٍ طؼخ٠ُ  رُٞ ََّي وَ ُٔ ُْ َٕ أَُُٝجَِي ح خرِوُٞ َّٔي َٕ حُ خرِوُٞ َّٔي حُ َٝ}  

 [ٓخ ٣ِحٍ ػزي١ ٣ظوَد ا٢ُّ رخُ٘ٞحكَ كظ٠ أكزٚ  ]:ٝك٢ حُلي٣غ حُوي٢ٓ 

 .حُلي٣غ ًٔخ ك٢ حُزوخ١ٍ 
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ٝطل٤َٜ ح٬ٌُّ ػ٠ِ حُلَم ر٤ٖ ح٧ٛ٘خف حُؼ٬ػش ٤ُْ ٛ٘خ ٟٓٞؼٚ ، رَ 

  .[حُظوَد ا٠ُ   طؼخ٠ُ  ]:طـيٙ ك٢ ًظخر٘خ 

 اىَ٘اظثح ػيٚ ٍراتؼح اىخرَاخ أحة األػَاه ئىٚ هللا ذؼاىٚ       

٣خ : هخٍ ٍؿَ : ٍٟٝ حُظ١ٌَٓ ٝؿ٤َٙ ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ هخٍ 

:  أ١ –ح١ٌُ ٠٣َد  ]: ٍٍٓٞ   أ١ ح٧ػٔخٍ أكذُّي ا٠ُ   طؼخ٠ُ ؟ هخٍ 

َّ حٍطلَ :  ٖٓ أٍٝ حُوَ ٕ ا٠ُ  هَٙ –٣زيأ    [ًِٔخ ك

ٝحُٔؼ٠٘ أٗٚ ًِٔخ هظْ هظٔش َٗع ك٢ ؿ٤َٛخ ، ٌُُٝي حٓظلٖٔ ػِٔخء حُوَ ٕ 

ُٖٔ ٣وظْ حُوظٔش إٔ ٣ظزؼٜخ رلخطلش حٌُظخد ٝرلخطلش ٍٓٞس حُزوَس ا٠ُ هُٞٚ 

َٕ  }:طؼخ٠ُ  ْلُِِلٞ ُٔ ُْ ُْ ح أَُُٝجَِي ُٛ  :طلو٤وخاًل ُوُٞٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  { َٝ

َّ حٍطلَ  ] ، ٝك٢ ٌٛح حُلي٣غ ح٣َُ٘ق ى٤َُ ٝحٟق ُٖٔ ٣َ٣ي  [ًِٔخ ك

ح٤َُٔ ٝحُِٔٞى طوَرخاًل ا٠ُ ِٓي حُِٔٞى ، ًُٝي رؤٕ ٣ظخرغ ط٬ٝس حُوظٔخص ، كبٕ 

ك٤ٜخ ك٬اًل ٝحٍطلخ٫اًل ، ٣ٝ٘ظؾ ًُي هَرخاًل ٝحطٜخ٫اًل ، ٧ٕ ٌٛح ح٤َُٔ ٛٞ ح٤َُٔ 

ح٣َُٔغ ح٤ُ٘ٔغ ، ٫ٝ أَٓع ٓ٘ٚ ًٔخ أٍٗيٗخ ا٤ُٚ ٤ٓيٗخ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   

 .ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ك٢ ٌٛح حُلي٣غ 

                   ذالٗج اىقشآُ اىنشٌٝ أفؼو اىؼثاداخ 

ٍٟٝ حُز٤ٜو٢ ، ػٖ حُ٘ؼٔخٕ رٖ ر٤َ٘ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   

ّٔـ١ِ  [أك٠َ ػزخىس أٓظ٢ ط٬ٝس حُوَ ٕ  ]:ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٗٚ هخٍ  ٍٟٝٝ حُ

أك٠َ حُؼزخىس هَحءس  ]:ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل  [ح٩رخٗش  ]: ك٢ 

، ٍٟٝٝ حُي٢ِٔ٣ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢  [حُوَ ٕ 

 [أػزي حُ٘خّ أًؼَْٛ ط٬ٝس ُِوَ ٕ  ]:٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

أػزُي حُ٘خّ أًؼَْٛ  ]:ٝك٢ ٍٝح٣ش حَُٔٛز٢ ػٖ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ًؼ٤َ ٬َٓٓاًل 

  [ط٬ٝس ُِوَ ٕ ، ٝأك٠َ حُؼزخىس حُيػخء 

 تفٌٖ أٗ تغٞش فٌٖ:  ٝإجش اىقاسب تنو حشف حغْح ٗاىحغْح تؼشش أٍصاىٖا 

                                                           

 [الجامع الصغٌر  ]انظر ذلك فً  
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ٓٔؼض ٍٍٓٞ : ٍٟٝ حُظ١ٌَٓ ٝؿ٤َٙ ، ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

ٖٓ هَأ كَكخاًل ٖٓ ًظخد   طؼخ٠ُ كِٚ  ]:  ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣وٍٞ 

أُق : كَف ، ٌُٖٝ {حُْ  }: رٚ كٔ٘ش ، ٝحُلٔ٘ش رؼَ٘ أٓؼخُٜخ ، ٫ أهٍٞ 

ّٕ ٖٓ هَأ  [كَف ، ٫ّٝ كَف ، ٤ْٓٝ كَف  ٝك٢ ٌٛح حُلي٣غ ى٤َُ ػ٠ِ أ

ّٕ أًؼَ حُ٘خّ ٣وَإٕٝ   حُوَ ٕ ُٝٞ رـ٤َ كْٜ كِٚ ًُي ح٧ؿَ ح٠ُٔخػق ، ٧

ّٕ : ٫ٝ ٣ؼَكٕٞ ٓؼ٘خٛخ ، هخٍ ح٩ٓخّ ح١ُٝٞ٘ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ  {حُْ  } اػِْ أ

إٔ هَحءس حُوَ ٕ : حٌُٔٛذ حُٔوظخٍ حُٜل٤ق ح١ٌُ ػ٤ِٚ ٖٓ ٣ُؼظٔي ٖٓ حُؼِٔخء 

 أك٠َ ٖٓ حُظٔز٤ق ٝحُظ٤َِٜ ٝؿ٤َٛٔخ ٖٓ ح٧ًًخٍ حٛـ 

ٝحُي٤َُ ػ٠ِ ًُي ٓخ ؿخء ك٢ كي٣غ حُظ١ٌَٓ ػٖ أْٗ ٢ٍٟ : هخٍ ػزي   

ّٕ ك٠َ ٬ًّ   ػ٠ِ  ]:  ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  ٝا

  [ٓخثَ ح٬ٌُّ ًل٠َ   ػ٠ِ هِوٚ 

 إٔو اىقشآُ ٌٕ إٔو هللا ذؼاىٚ ٗخاطرٔ                  

ٍٟٝ حُ٘ٔخث٢ ٝحرٖ ٓخؿٚ ، ٝحُلخًْ ربٓ٘خى كٖٔ ، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ 

  [إ َّلل أ٤ِٖٛ ٖٓ حُ٘خّ  ]:هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ : هخٍ 

 ٖٓ ْٛ ٣خ ٍٍٓٞ   ؟: هخُٞح 

  [أَٛ حُوَ ٕ ْٛ أَٛ   ٝهخٛظٚ  ]:  كوخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

كٖٔ أٍحى إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ أَٛ   كؼ٤ِٚ رخُوَ ٕ ، كٜٞ ٣َ١ن َٓٞٛ ا٠ُ : أ١ 

  طؼخ٠ُ كوخاًل ، ًٔخ ٜٗي رٌُي ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، حُِْٜ 

 .  ٤ٖٓ –حؿؼِ٘خ ٖٓ أَٛ حُوَ ٕ 

 

 اىَإش تاىقشآُ ٍغ اىغفشج اىنشاً اىثشسج                   
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هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   : ٍٟٝ ح٤ُ٘وخٕ ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ   ػٜ٘خ هخُض 

حُٔخَٛ رخُوَ ٕ ٓغ حُٔلَس حٌَُحّ حُزٍَس ، ٝح١ٌُ ٣وَأ  ]:ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

  [ُٚ أؿَحٕ : حُوَ ٕ ٣ٝظؼظغ ك٤ٚ ٝٛٞ ػ٤ِٚ ٗخم 

ْٛ حٌُظزش ٖٓ : ٝهي حهظِق ك٢ حَُٔحى رخُٔلَس ٛ٘خ ؟ كوخٍ رؼٞ حُؼِٔخء 

لَ ْٝٛ : ح٬ُٔثٌش حٌَُحّ ، ٧ٕ حٌُظخد ٣ٔلَ أ١  ِٓ ٣ز٤ٖ ٓخ ٣ٌظذ ، كخٌُظخد 

لَس ، ٝهخٍ رؼ٠ْٜ  حُٔلَس ْٛ ح٬ُٔثٌش ح٣ٌُٖ ْٛ كِٔش حُِٞف حُٔللٞو ، : َٓ

سٍم  }:هخٍ طؼخ٠ُ  ٍَ ََ ٍّم رَ ح ََ ًِ سٍم  ََ لَ َٓ ٝٓٔٞح رٌُي ٧ْٜٗ ٣٘وِٕٞ حٌُظذ  { رِؤ٣َِْي١ 

 .ح٤ُٜ٩ش حُُِٔ٘ش ا٠ُ ح٧ٗز٤خء ، كٌؤْٜٗ ٓلَس 

 .حُٔلَس ْٛ حُٔوَرٕٞ ٖٓ ح٬ُٔثٌش : ٝهخٍ رؼ٠ْٜ 

 قاسب اىقشآُ ٝحذز ستٔ ذؼاىٚ ْٗٝاجٞٔ                  

 :ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

   [اًح أكذ أكيًْ إٔ ٣ليع ٍرٚ ك٤ِوَأ حُوَ ٕ  ]

 .ٝط٠ٔٔ ٍٓٞس حُلخطلش ٍٓٞس حُٔ٘خؿخس ، ًٔخ ٤ٓؤط٢ إ ٗخء   طؼخ٠ُ 

ٓؼ٠٘ إٔ حُوخٍة ٣ليع :  أ١ –ٌٝٛح : هخٍ حُؼ٬ٓش حُٔ٘خ١ٝ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ 

 ٖٓ رخد ح٫ٓظؼخٍس رخٌُ٘خ٣ش ، كبٕ حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٛٞ ٍٓخُش ٖٓ   –ٍرٚ 

٣خ ٍّد  هِض ًٌح ًٌٝح ، كٜٞ ٓ٘خؽ ٍم َّلل : طؼخ٠ُ ُؼزخىٙ ، كٌؤٕ حُوخٍة ٣وٍٞ 

 .طؼخ٠ُ 

 ٍِ أحةَّ اىقشآُ فقذ أحثٔ هللا ٗسع٘ىٔ طيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ ٗعيٌ

هخٍ : ٍٟٝ حُطزَح٢ٗ رٔ٘ي ٍؿخُٚ ػوخص ، ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

ٖٓ أكذ إٔ ٣ُلزٚ   ٍُٝٓٞٚ  ]:ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ِْٝٓ  [كبٕ ًخٕ ٣لذ حُوَ ٕ كٜٞ ٣ُلذ   ٍُٝٓٞٚ : ك٤ِ٘ظَ 

 

                                                           

أن القارئ الذي ٌقرأ بدون تلعثم ومشقة مع السفرة السابقٌن ، والذي ٌقرأ : ٌعنً  

 .بكلفة ومشقة فله أجران 
 [الفردوس  ]:رواه الخطٌب وصاحب  



 29 

 اىقشآُ ٍأدتح هللا ذؼاىٚ فَِ دخئ فٖ٘ آٍِ                   

ّٕ حُ٘ز٢ ٠ِٛ    ٍٟٝ حُيح٢ٍٓ ربٓ٘خىٙ ، ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، أ

ّٕ   ٫ ٣ؼٌد هِزخاًل ٝػ٠ حُوَ ٕ ،  ]:ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  حهَإٝح حُوَ ٕ ، كب

ّٕ ٌٛح حُوَ ٕ ٓؤىرش   طؼخ٠ُ كٖٔ ىهَ ك٤ٚ كٜٞ  ٖٓ ، ٖٝٓ أكّذ حُوَ ٕ  ا

 .ك٤ِٔظزَ٘ : أ١  [ك٤ِزَ٘ 

ٍٟٝٝ حُلخًْ ٝٛللٚ ، ٝحُيح٢ٍٓ أ٠٣خاًل ، ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   ػ٘ٚ 

ّٕ ٌٛح حُوَ ٕ ٓؤىرش   طؼخ٠ُ  ]:، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  ا

ّٕ ٌٛح حُوَ ٕ كزَ   ٝحٍُ٘ٞ حُٔز٤ٖ ، ٝحُ٘لخء  كخهزِٞح ٓؤىرظٚ ٓخ حٓظطؼظْ ، ا

حُ٘خكغ ، ػٜٔش ُٖٔ طٔٔي رٚ ، ٝٗـخس ُٖٔ حطزؼٚ ، ٫ٝ ٣ِ٣ؾ ك٤ُٔظؼظذ ، ٫ٝ 

  ، حطِٞٙ كبٕ ٣ؼٞؽ ك٤وّٞ ، ٫ٝ ط٘و٢٠ ػـخثزٚ ، ٫ٝ ٣وِن ػ٠ِ ًؼَس حَُى 

 {حُْ  }  ٣ؤؿًَْ ػ٠ِ ط٬ٝطٚ ًَ كَف ػَ٘ كٔ٘خص ، ا٢ٗ ٫ أهٍٞ 

    [أُق كَف ، ٫ّٝ كَف ، ٤ْٓٝ كَف : كَف ٌُٖٝ 

 اىثٞد اىزٛ ٝقشأ فٞٔ اىقشآُ ذحؼشٓ اىَالئنح ٗٝرغغ ػيٚ إٔئ   

ٍٟٝ ح٩ٓخّ ٓلٔي رٖ َٜٗ ح١َُُٝٔ ربٓ٘خىٙ ، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ 

ٌّزض  ]:َٓكٞػخاًل  ّٕ حُز٤ض اًح هَة ك٤ٚ حُوَ ٕ ك٠َطٚ ح٬ُٔثٌش ، ٝط٘ :  أ١ –ا

 ػ٘ٚ ح٤ُ٘خ٤١ٖ ، ٝحطّٔغ ػ٠ِ أِٛٚ ، ًٝؼَ ه٤َ ٝهَ َٗٙ ، ٝإ –طزخػيص 

حُز٤ض اًح ُْ ٣وَأ ك٤ٚ حُوَ ٕ ك٠َطٚ ح٤ُ٘خ٤١ٖ ، ٝطٌ٘زض ػ٘ٚ ح٬ُٔثٌش ، 

َّ ه٤َٙ ، ًٝؼَ َٗٙ    [ٟٝخم ػ٠ِ أِٛٚ ، ٝه

ٝك٢ حُزخد ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ٓٞهٞكخاًل ٝػٖ حرٖ ٣َ٤ٖٓ : ٝهخٍ 

 .ٝأػَ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ٍٝحٙ حُيح٢ٍٓ : حٛـ ، هِض 

ػٖ أْٗ ٝؿخرَ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ ػٖ  [ح٧كَحى  ]: ٍٟٝٝ حُيحٍهط٢٘ ك٢ 

أًؼَٝح ٖٓ ط٬ٝس حُوَ ٕ ك٢ ر٤ٞطٌْ ،  ]:حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

                                                           

أن القرآن الكرٌم مهما ردده القارئ وقرأه وأعاده ال ٌمله وال ٌسأمه بل : ٌعنً  

 ٌجده حلواً جدٌداً 
 المنذري  [ترغٌب  ]:انظر  
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َُّي ه٤َٙ ، ٣ٌٝؼَ َٗٙ ، ٤٠٣ٝن ػ٠ِ : كبٕ حُز٤ض ح١ٌُ ٫ ٣وَأ ك٤ٚ حُوَ ٕ  ٣و

   [أِٛٚ 

          اىثٞد اىزٛ ٝقشأ فٞٔ اىقشآُ ٝؼٜء ألٕو اىغَاء 

ٍٟٝ حُز٤ٜو٢ ػٖ ح٤ُٔيس ػخث٘ش ٢ٍٟ   ػٜ٘خ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ 

حُز٤ض ح١ٌُ ٣ُوَأ ك٤ٚ حُوَ ٕ ٣ظَحءٟ ٧َٛ حُٔٔخء ًٔخ  ]: ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

  [طظَحءٟ حُ٘ـّٞ ٧َٛ ح٧ٍٝ 

ػٖ أر٢ ؿل٤لش حُـٔل٢ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ  [حُٔؼَكش  ]:ٍٟٝٝ أرٞ ٗؼ٤ْ ك٢ 

   ك٤ٚ ٢٠ُ٤ُء ٧َٛ حُٔٔخء ًٔخ ط٢٠ُء إ حُز٤ض ح١ٌُ ٣ًٌَُ  ]:ٍكؼٚ 

 ، ٍٟٝٝ حُل٤ٌْ حُظ١ٌَٓ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٝأر٢  [حُ٘ـّٞ ٧َٛ ح٧ٍٝ 

ّٕ ر٤ٞطخص حُٔئ٤ٖ٘ٓ ُٜٔخر٤ق ا٠ُ  ]:حُيٍىحء ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ َٓكٞػخاًل  ا

رٞ حُٔٔٞحص حُٔزغ ، ٣وُٕٞٞ  َّ ٌٛح حٍُ٘ٞ ٖٓ ر٤ٞطخص  : حُؼَٕ ، ٣ؼَكٜخ ٓو

  [حُٔئ٤ٖ٘ٓ حُظ٢ ٣ظ٠ِ ك٤ٜخ حُوَ ٕ 

 :ػٖ حرٖ ػَٔٝ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ َٓكٞػخاًل  [حُل٤ِش  ]:ٍٟٝٝ أرٞ ٗؼ٤ْ ك٢ 

  [ًَ  ٣ش ك٢ حُوَ ٕ ىٍؿش ك٢ حُـ٘ش ، ٜٝٓزخف ك٢ ر٤ٞطٌْ  ]

 قشاءج اىقشآُ فٖٞا اىخٞش اىنصٞش                        

هَؽ حُ٘ز٢ : ٍٟٝ ح٩ٓخّ ِْٓٔ ، ػٖ ػوزش رٖ ػخَٓ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

ْ ٣لذ إٔ ٣ـيٝ ًَ  ]: ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٝٗلٖ ك٢ حُٜلش كوخٍ  أ٣ٌُّي

ػظ٤ٔظ٢ :  أ١ –٣ّٞ ا٠ُ رُطلخٕ أٝ ا٠ُ حُؼو٤ن ٣ٝؤط٢ ر٘خهظ٤ٖ ًٞٓخ٣ٖٝ 

– ٖٓ ٣َ١ن َٜٓ ك٬ٍ : ؟ أ١  [ ٖٓ ؿ٤َ اػْ ٫ٝ هط٤ؼش ٍكْ –حُٔ٘خّ 

                                                           

  [الفتح الكبٌر  ]و [الجامع الصغٌر  ]انظر  
أن أفضل األذكار اإللهٌة هو القرآن : ومن المعلوم كما نص علٌه العارفون  

 الكرٌم 
 [شرح اإلحٌاء  ]:انظر  
  [كنز العمال  ]انظر  
 [الفتح الكبٌر  ]و [الجامع الصغٌر  ]انظر  
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أك٬ ٣ـيٝ أكيًْ ا٠ُ حُٔٔـي  ]:٣خ ٍٍٓٞ   ًُِّي٘خ ٣لذ ًُي ، كوخٍ : هِ٘خ 

ك٤ظؼِْ أٝ ٣وَأ  ٣ظ٤ٖ ٖٓ ًظخد   طؼخ٠ُ كٜٞ ه٤َ ُٚ ٖٓ ٗخهظ٤ٖ ، ٝػ٬ع ه٤َ 

ّٖ ٖٓ ح٩رَ    [ُٚ ٖٓ ػ٬ع ، ٝأٍرغ ه٤َ ُٚ ٖٓ أٍرغ ، ٖٝٓ أػيحىٛ

 ذالٗج اىقشآُ ذطّٞة اىقاسب                         

ٍٟٝ ح٤ُ٘وخٕ ٝحُِلظ ُِْٔٔ ، ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، 

 ٓؼَ حُٔئٖٓ ح١ٌُ ٣وَأ حُوَ ٕ  ]:ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

 ٣ٍلٜخ ٤١ذ ، ١ٝؼٜٔخ ٤١ذ ، ٝٓؼَ حُٔئٖٓ ح١ٌُ ٫ ٣وَأ ٓؼَ ح٧طَّؿش 

٫ ٣ٍق ُٜخ ١ٝؼٜٔخ كِٞ ، ٝٓؼَ حُٔ٘خكن ح١ٌُ ٣وَأ : حُوَ ٕ ٓؼَ حُظَٔس 

َّ ، ٝٓؼَ حُٔ٘خكن ح١ٌُ ٫ ٣وَأ : حُوَ ٕ ٓؼَ ح٣َُلخٗش  ٣ٍلٜخ ٤١ذ ١ٝؼٜٔخ ٓ

َّ : حُوَ ٕ ًٔؼَ حُل٘ظِش    [٤ُْ ُٜخ ٣ٍق ١ٝؼٜٔخ ٓ

                           ذالٗج اىقشآُ اىنشٌٝ جالء ىيقي٘ب

هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ : ١ٍٝ ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ أٗٚ هخٍ 

ّٕ ٌٛٙ حُوِٞد طٜيأ ًٔخ ٣ٜيأ حُلي٣ي اًح أٛخرٚ حُٔخء  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ  : ه٤َ  [ا

                                [ًؼَس ًًَ حُٔٞص ، ٝط٬ٝس حُوَ ٕ : ٣خ ٍٍٓٞ   ٝٓخ ِؿ٬إٛخ ؟ هخٍ 

                       ذالٗج اىقشآُ اىنشٌٝ ذْفغ اىقاسب ٗٗاىذٝٔ 

ٍٟٝ أرٞ ىحٝى ، ػٖ َٜٓ رٖ ٓؼخً ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، إٔ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   

أُزْ   ٝحُي٣ٚ طخؿخاًل ٣ّٞ : ٖٓ هَأ حُوَ ٕ ٝػَٔ رٚ  ]: ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

حُو٤خٓش ٟٞإٙ أكٖٔ ٖٓ ٟٞء حُْ٘ٔ ك٢ ر٤ض ٖٓ ر٤ٞص حُي٤ٗخ ُٞ ًخٗض ك٤ٚ 

 ؟ [، كٔخ وٌْ٘ رخ١ٌُ ػَٔ رٚ 

خء ، كٔخًح ٣ؼط٠ : ٝحُٔؼ٠٘  ّٟ أّٗٚ اًح ًخٕ ٝحُيح حُوخٍة ٣ِزٔخٕ ٌٛح حُظخؽ حُٞ

ّٕ ػٞحرٚ ٝاًَحٓٚ  حُوخٍة ٖٓ ح٧ؿَ ، ٝٓخًح ٣ُِزْ ٖٓ ط٤ـخٕ حٌَُحٓش ؟ ٗؼْ ا

 .  ٤ٖٓ –٧ػظْ ٖٓ ًُي ، ؿؼِ٘خ   طؼخ٠ُ ْٜٓ٘ 

                                                           

 وهً –هً ثمرة جامعة لطٌب الطعم والرائحة وحسن اللون : األترجة  

 .الكّباد : المعروفة فً بالد الشام باسم 

  [شعب اإلٌمان  ]:رواه البٌهقً فً  
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                                 خٞش اىْاط أقشؤٌٕ   

ّٕ حُ٘ز٢ ٠ِٛ  س ٢ٍٟ   ػٜ٘خ ، أ ٍّ ٍٟٝ ح٩ٓخّ أكٔي ، ٝحُطزَح٢ٗ ، ػٖ ى

ه٤َ حُ٘خّ أهَإْٛ ، ٝأكوْٜٜ ك٢ ى٣ٖ   ٝأطوخْٛ  ]:  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

كْ  َّ   [َّلل ، ٝ َْٓٛ رخُٔؼَٝف ، ٝأٜٗخْٛ ػٖ حٌَُٔ٘ ، ٝأِْٜٝٛ ُِ

                         ٝقذً األقشأ ػيٚ غٞشٓ ششػاً 

ٍٟٝ ح٩ٓخّ ِْٓٔ ٝؿ٤َٙ ، ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

ُّ حُوّٞ أهَإْٛ ٌُظخد   طؼخ٠ُ ، كبٕ ًخٗٞح ]:   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ   ٣ّئ

٘ش ، كبٕ ًخٗٞح ك٢ حُٔ٘ش ٓٞحء كؤهيْٜٓ ٛـَس ،  ّٔ ك٢ حُوَ ٕ ٓٞحء كؤػِْٜٔ رخُ

كبٕ ًخٗٞح ك٢ حُٜـَس ٓٞحء كؤهيْٜٓ ٓ٘خاًل ، ٫ٝ ٣ّئٖٓ حَُؿَ ك٢ أِٛٚ ، ٫ٝ 

 [ك٢ ِٓطخٗٚ ، ٫ٝ ٣ُوؼي ك٢ ر٤ظٚ ػ٠ِ طٌَٓظٚ ا٫ ربًٗٚ 

ٍٟٝٝ حُزوخ١ٍ ٝؿ٤َٙ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ًخٕ ٣ـٔغ ر٤ٖ 

؟ كبٕ أ٤َٗ ا٠ُ [أ٣ّٜٔخ أًؼَ أهٌحاًل ُِوَ ٕ  ]:حَُؿ٤ِٖ ٖٓ هظ٠ِ أكي ػْ ٣وٍٞ 

ٍٟٝٝ أٛلخد حُٖٔ٘ ، ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػخَٓ ٢ٍٟ . أكيْٛ هّيٓٚ ك٢ حُِلي 

حكلَٝح ٝأػٔوٞح  ]:  ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

  [ٝأٝٓؼٞح ، ٝحىك٘ٞح ح٫ػ٤ٖ٘ ٝحُؼ٬ػش ك٢ هزَ ٝحكي ، ٝهّيٓٞح أًؼَْٛ هَ ٗخاًل 

ًخٕ حُوَحء أٛلخد ٓـِْ ػَٔ  ]: ٝػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ هخٍ 

  [٫ًٜٞاًل ًخٗٞح أٝ ٗزّخٗخاًل : ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ٝٓ٘خٍٝطٚ 

 ئمشاً إٔو اىقشآُ ٍِ ذؼظٌٞ شؼائش هللا ذؼاىٚ                        

ُْوُُِٞدِ  }:هخٍ   طؼخ٠ُ  ٟ ح َٞ ْٖ طَْو ِٓ َخ  ِ كَبَِّٜٗي ََ  َّي َؼخثِ َٗ  ْْ ْٖ ٣َُؼظِّي َٓ َٝ }  

 .ٓؼخُْ ى٣٘ٚ ٝكِٔش ٣َٗؼظٚ : ٗؼخثَ   طؼخ٠ُ ٢ٛ 

طَ٘ٔ حُٜٔخكق حُوَ ٤ٗش ، ٝٓٔخؿي حُِٜٞحص ، ٝٓ٘خٓي : كٔؼخُْ حُي٣ٖ 

طَ٘ٔ حُؼِٔخء ، ٝحُوَحء ، ٝهي  : ٗحَيح ششٝؼرٔحُلؾ ا٠ُ ٓخ ٍٝحء ًُي ، 

حٓظيٍ ح٩ٓخّ ح١ُٝٞ٘ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ رٌٜٙ ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش ػ٠ِ ٝؿٞد اًَحّ 
                                                           

  [الفتح الكبٌر  ]و [الجامع الصغٌر  ]:انظر  
 [الفتح الكبٌر  ]انظر  
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أَٛ حُوَ ٕ ، ٧ْٜٗ ٖٓ ٗؼخثَ   طؼخ٠ُ ، ًٔخ ٣ـذ طؼظ٤ْ حُؼِٔخء ح٣ٌُٖ ْٛ 

كِٔش ى٣ٖ   طؼخ٠ُ ، ٫ٝ ٣ـُٞ ا٣ٌحإْٛ ٫ٝ طلو٤َْٛ ، ٫ٝ ح٫ٓظٜخٗش رْٜ ، 

كبٕ ا٣ٌحثْٜ ٝح٫ٓظٜخٗش رْٜ ػ٬ٓش ػ٠ِ حُ٘لخم ، ٝٓٞء حُوخطٔش ٝحُؼ٤خً رخَّلل 

طؼخ٠ُ ، ٝهي ٗوَ ح٩ٓخّ ح١ُٝٞ٘ ػٖ ح٩ٓخ٤ٖٓ حٌُز٣َ٤ٖ أر٢ ك٤٘لش ٝحُ٘خكؼ٢ 

إ ُْ ٣ٌٖ حُؼِٔخُء أ٤ُٝخء   طؼخ٠ُ ك٤ِْ َّلل : ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ أٜٗٔخ هخ٫ 

حػِْ ٣خ أه٢ : طؼخ٠ُ ٢ُّٝ حٛـ ، ًٔخ ٗوَ أ٠٣خاًل ػٖ حُلخكظ حرٖ ػٔخًَ أٗٚ هخٍ 

 – ٝكو٘خ   طؼخ٠ُ ٝا٣خى َُٟٔخطٚ ، ٝؿؼِ٘خ ٖٓٔ ٣و٘خٙ ٣ٝظو٤ٚ كن طوخطٚ –

إٔ ُلّٞ حُؼِٔخء ٓٔٔٞٓش ، ٝػخىس   طؼخ٠ُ ك٢ ٛظي أٓظخٍ ٓ٘ظو٤ْٜٜ 

  –هزَ ٓٞطٚ  حرظ٬ٙ طؼخ٠ُ: ٓؼِٞٓش ، ٝإٔ ٖٓ أ١ِن ُٔخٗٚ ك٢ حُؼِٔخء رخُؼِذ 

ْْ كِْظَ٘شٌ } رٔٞص حُوِذ –ؿٔٔخاًل      ٤زَُٜ ِٜ ْٕ طُ ِٙ أَ َِ ْٓ ْٖ أَ َٕ َػ َٖ ٣َُوخُِلُٞ ٣ ٌِ ٍِ حَُّي ٌَ ٤َِْْل  كَ

 ٌْ حٌد أ٤َُِ ٌَ ْْ َػ ٤زَُٜ ِٜ ُ٣ ْٝ ٍٟٝٝ حُطزَح٢ٗ ػٖ أر٢ أٓخٓش ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ،  { أَ

: ػ٬ػش ٫ ٣ٔظوقُّي رلوْٜ ا٫ ٓ٘خكن  ]:إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

 . [ًٝ ح٤ُ٘زش ك٢ ح٬ٓ٩ّ ، ًٝٝ ػِْ ، ٝآخّ ٓو٢ٔ 

ٍٟٝٝ أرٞ ح٤ُ٘ن ػٖ ؿخرَ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 

ًٝ ح٤ُ٘زش ك٢ : ػ٬ػش ٫ ٣ٔظوقُّي رلوْٜ ا٫ ٓ٘خكن ر٤ّٖ حُ٘لخم  ]:ِْٝٓ هخٍ 

  .[ح٬ٓ٩ّ ، ٝح٩ٓخّ حُٔو٢ٔ ، ٝٓؼِْ حُو٤َ 

 ئمشاً حاٍو اىقشآُ ٍِ ئجاله هللا ذؼاىٚ                        

هخٍ ٍٍٓٞ : ٍٟٝ أرٞ ىحٝى ، ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

ّٕ ٖٓ اؿ٬ٍ   طؼخ٠ُ  ]:  ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  اًَحّ ١ً ح٤ُ٘زش : ا

حُِْٔٔ ، ٝكخَٓ حُوَ ٕ ؿ٤َ حُـخ٢ُ ك٤ٚ ٝحُـخك٢ ػ٘ٚ ، ٝاًَحّ ١ً حُِٔطخٕ 

ُٔو٢ٔ  أَٓٗخ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ :] ٝػٖ ح٤ُٔيس ػخث٘ش ٢ٍٟ   ػٜ٘خ هخُض  [حُ

ٍٝحٙ أرٞ ىحٝى ، ًًَٝٙ ِْٓٔ  [  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ إٔ ٍُِٗ٘ حُ٘خّ ٓ٘خُُْٜ 

  .[ٛل٤لٚ  ]ك٢ ٓويٓش 

 اىقاسب ال ٖٝ٘ىٔ اىفضع األمثش ًٝ٘ اىقٞاٍح                    

هخٍ : ٍٟٝ حُطزَح٢ٗ ربٓ٘خى ٫ رؤّ رٚ ، ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ هخٍ 

ػ٬ػش ٫ ٣ُُْٜٜٞ حُلِع ح٧ًزَ ، ٫ٝ  ]:ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 
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: ٣٘خُْٜ حُلٔخد ، ْٝٛ ػ٠ِ ًؼذ ٖٓ حُٔٔي كظ٠ ٣ُلَؽ ٖٓ كٔخد حُو٬ثن 

ّّ هٞٓخاًل ْٝٛ رٚ ٍحٟٕٞ ، ٝىحع   –ٍؿَ هَأ حُوَ ٕ حرظـخء ٝؿٚ   طؼخ٠ُ ، ٝأ

 ٣يػٞ ا٠ُ حُِٜٞحص حرظـخء ٝؿٚ   ، ٝػزي أكٖٔ ك٤ٔخ ر٤٘ٚ –ٓئًٕ : أ١ 

  [ٝر٤ٖ ٍرٚ ، ٝك٤ٔخ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٓٞح٤ُٚ 

 شفاػح اىقشآُ اىنشٌٝ ىقاسئٔ                          

ٍٟٝ ِْٓٔ ، ػٖ أر٢ أٓخٓش ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، إٔ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ 

 [حهَإٝح حُوَ ٕ كبٗٚ ٣ؤط٢ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٗل٤ؼخاًل ٧ٛلخرٚ  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

حُلي٣غ ٣ٝؤط٢ رظٔخٓٚ ، ٝػٖ ؿخرَ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   

حُوَ ٕ ٗخكغ ٓ٘لّغ ، ٝٓخكَ ّٜٓيم ، ٖٓ ؿؼِٚ  ]:ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

 ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ ك٢  [أٓخٓٚ هخىٙ ا٠ُ حُـ٘ش ، ٖٝٓ ؿؼِٚ هِلٚ ٓخهٚ ا٠ُ حُ٘خٍ 

 ٝٗلخػش حُوَ ٕ ُِوخٍة هي طٌٕٞ رٔـلَس حٌُٗٞد ، ٝهي  ، [ٛل٤لٚ  ]

 .طٌٕٞ رَكغ حُيٍؿخص ٝحُل٤ِش رخٌُٔخ٫ص 

 :٣يٍ ػ٤ِٜخ ٓخ ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ ٝأرٞ ىحٝى ٝؿ٤َٛٔخ : كخ٠ُٝ٧ 

 : ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

ّٕ ٍٓٞس ٖٓ حُوَ ٕ ػ٬ػٕٞ  ٣ش ٗلؼض َُؿَ كظ٠ َؿلَ   ُٚ ، ٢ٛٝ  ]  :ا

ِْيُ }  ُٔ ُْ ِٙ ح ١ٌِ ر٤َِِي َى حَُّي ٍَ ٣يٍ ػ٤ِٜخ ٓخ ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ ، ػٖ : ٝحُؼخ٤ٗش [. { طَزَخ

 :أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، إٔ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

٣خ ٍد كِِّٚي ، ك٤ِزْ طخؽ : ٣ـ٢ء ٛخكذ حُوَ ٕ ٣ّٞ حُو٤خٓش ك٤وٍٞ حُوَ ٕ  ]

 أ١ ػٞرخاًل – [٣خٍد ُىٙ ، ك٤ِزْ كِِّيش حٌَُحٓش : حٌَُحٓش ، ػْ ٣وٍٞ حُوَ ٕ 

ٍَ أَٛ حٌَُحٓش ػ٘ي   طؼخ٠ُ  ٣خ ٍّد :   ػْ ٣وٍٞ حُوَ ٕ –ٓخرـخاًل ٣ًَٔخاًل ٗؼخ

حهَأ ٝحٍم ، ٣ِٝىحى رٌَ  ٣ش : ك٤وخٍ ُِوخٍة . حٍٝ ػ٘ٚ ، ك٠َٟ٤ ػ٘ٚ 

ٝػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ  [كٔ٘ش 

ٍدِّي : ح٤ُٜخّ ٝحُوَ ٕ ٣٘لؼخٕ ُِؼزي ٣ّٞ حُو٤خٓش ٣وٍٞ ح٤ُٜخّ  ]:ِْٝٓ هخٍ 

                                                           

 : [مصدق  ]خصم مجادل ، و [ماحل  ]:المنذري ، ومعنى  [ترغٌب  ]: انظر  

 .مقبول الشفاعة 
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ٍدِّي ا٢ٗ :ا٢ٗ ٓ٘ؼظٚ حُطؼخّ ٝحَُ٘حد رخُٜ٘خٍ ، ك٘لِّيؼ٢٘ ك٤ٚ ٣ٝوٍٞ حُوَ ٕ 

 .ٍٝحٙ ح٩ٓخّ أكٔي  [ ك٤٘لَّيؼخٕ –ٓ٘ؼظٚ حُّ٘ٞ رخ٤َُِ ك٘لؼ٢٘ ك٤ٚ 

 اىقاسب ال ٝضاه ٝرشقٚ فٜ اىَْاصه ًٝ٘ اىقٞاٍح                   

هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   : ٍٟٝ حُظ١ٌَٓ ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ هخٍ 

حهَأ ٝحٍم ، ٍٝطَّ ًٔخ ً٘ض طَطَّ : ٣وخٍ ُٜخكذ حُوَ ٕ  ]:ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

  [ك٢ حُي٤ٗخ ، كبٕ ُِٓ٘ظي ػ٘ي  هَ  ٣ش طوَإٛخ 

ٍٟٝٝ حرٖ َٓى٣ٝٚ ، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ 

ػيى ىٍؽ حُـ٘ش ػيى  ١ حُوَ ٕ ، كٖٔ ىهَ حُـ٘ش ٖٓٔ  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ أٗٚ هخٍ 

 [هَأ حُوَ ٕ ُْ ٣ٌٖ كٞهٚ أكي 

كٜخكذ حُوَ ٕ ٫ ٣٘وطغ ػٖ هَحءطٚ ك٢ حُـ٘ش ، كٜٞ ٣وَأ ٣ٝظَه٠ ك٢ 

حهَأ ٝحٍم : ٣وخٍ ُِوخٍة  ]:حُيٍؿخص ، ٣ِٝىحى ك٢ حُلٔ٘خص ًٔخ طويّ 

 حُلي٣غ  [٣ِٝىحى رٌَ  ٣ش كٔ٘ش 

  ذالٗج اىقشآُ اىنشٌٝ ذْفح اىغاٍؼِٞ تاىطٞة ٗذرؼ٘ع تاىَغل      

ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ؼِٚ ًٔؼَ ِؿَحد ك٤ٚ ٓٔي هي ٍرطض كخٙ ، كبٕ كظلظٚ كخف  ]:هخٍ  َٓ إ حُوَ ٕ 

٣ٍق حُٔٔي ، ٝإ طًَظٚ ًخٕ ٌٓٔخاًل ٟٓٞٞػخاًل ، ٓؼَ حُوَ ٕ إ هَأطٚ ، ٝا٫ 

 [ حُلظق حٌُز٤َ :] ٍٝحٙ حُل٤ٌْ حُظ١ٌَٓ ، ًٔخ ك٢  [كٜٞ ك٢ ٛيٍى 

 فؼو اىقشاءج فٜ اىظالج ػيٚ غٞشٕا                     

١ٍٝ ػٖ ح٤ُٔيس ػخث٘ش ٢ٍٟ   ػٜ٘خ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

هَحءس حُوَ ٕ ك٢ ح٬ُٜس أك٠َ ٖٓ هَحءس حُوَ ٕ ك٢ ؿ٤َ ح٬ُٜس ،  ]:هخٍ 

ٝهَحءس حُوَ ٕ ك٢ ؿ٤َ ح٬ُٜس أك٠َ ٖٓ حُظٔز٤ق ٝحُظٌز٤َ ، ٝحُظٔز٤ق 

                                                           

  [الفتح الكبٌر  ]انظر  
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 أ١ – ٝحُٜيهش أك٠َ ٖٓ حُّٜٞ –أ١ حُ٘خكِش :  أ١ –أك٠َ ٖٓ حُٜيهش 

  [ ٝحُّٜٞ ؿَّ٘يش ٖٓ حُ٘خٍ –حُ٘لَ 

 ٍؼاػفح اىقشاءج فٜ اىَظحف ػيٚ غٞشٕا                    

ػٖ أّٝ رٖ أّٝ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٗٚ 

هَحءس حَُؿَ ك٢ ؿ٤َ حُٜٔلق أُق ىٍؿش ، ٝهَحءطٚ ك٢ حُٜٔلق  ]:هخٍ 

 [ط٠ّؼق ػ٠ِ ًُي ا٠ُ أُل٢ ىٍؿش 

ٖٓ َٓٙ إٔ ٣ُلّذ   ٍُٝٓٞٚ  ]:ٝػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل 

 ، ٍٟٝٝ حرٖ َٓى٣ٝٚ ػٖ ػَٔٝ رٖ أّٝ ٢ٍٟ [ك٤ِوَأ ك٢ حُٜٔلق 

هَحءطي ٗظَحاًل ط٠خػق ػ٠ِ هَحءطي وخَٛحاًل ، ًل٠َ  ]:  ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل 

   [حٌُٔظٞرش ػ٠ِ حُ٘خكِش 

 :ٍٟٝٝ حُز٤ٜو٢  ٝحُل٤ٌْ حُظ١ٌَٓ ، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي ٢ٍٟ   ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل 

حُ٘ظَ ك٢ حُٜٔلق ، ٝحُظلٌَ ك٤ٚ ، : أػطٞح أػ٤ٌْ٘ كظٜخ ٖٓ حُؼزخىس  ]

، ٍٟٝٝ حرٖ أر٢ ىحٝى ، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ    [ٝح٫ػظزخٍ ػ٘ي ػـخثزٚ 

ًخٕ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ   ػ٘ٚ اًح ىهَ حُز٤ض َٗ٘  ]:ػٜ٘ٔخ هخٍ 

ػٖ ػؼٔخٕ [ حُِٛي : ] ٍٟٝٝ ح٩ٓخّ أكٔي ك٢ ًظخد  [حُٜٔلق كوَأ ك٤ٚ 

ٓخ أكذُّي إٔ ٣ؤط٢ ػ٢ِّ ٣ّٞ ٫ٝ ٤ُِش ا٫  ]: رٖ ػلخٕ ٢ٍٟ    ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ 

 .حُوَحءس ك٢ حُٜٔلق : ٣ؼ٢٘  [أٗظَ ك٢ ًظخد   طؼخ٠ُ 

 :ٍٟٝٝ حُز٤ٜو٢ رٔ٘ي كٖٔ ، ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ 

ٓخ ًخٕ : ٍٟٝٝ حرٖ ٓؼي ، أٗٚ ه٤َ ُ٘خكغ  . [أى٣ٔٞح  حُ٘ظَ ك٢ حُٜٔلق  ]

: ٫ طط٤وٞٗٚ : ٣ٜ٘غ ػزي   رٖ ػَٔ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ ك٢ ُِٓ٘ٚ ؟ كوخٍ 

 .حُٟٞٞء ٌَُ ٬ٛس ، ٝحُٜٔلق ك٤ٔخ ر٤ٜ٘ٔخ 

                                                           

 ]على ضعف فً إسناده ، ورواه الدارقطنً فً  [الشعب  ]رواه البٌهقً فً  

 .وأصله [ الفتح الكبٌر ] كما  فً  [األفراد 
 رواه الطبرانً والبٌهقً على ضعف فً إسناده  
 رامزاً لضعفه  [الجامع الصغٌر  ]رواه أبو نعٌم والبٌهقً كما فً  

 وأصله  [الفتح الكبٌر  ]انظر  
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ًخٕ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ اًح حكظظق حُٜٔلق ٤ُوَأ ريأ : ٝهخٍ ٗخكغ 

حُِْٜ أٗض ٛي٣ظ٢٘ ُٝٞ ٗجَض ُْ أٛظي ِ ٫ طِؽ هِز٢ رؼي اً ٛي٣ظ٢٘ ،  ]:كوخٍ 

  [ٝٛذ ٢ُ ٖٓ ُيٗي ٍكٔش اٗي أٗض حُٞٛخد 

هَحءس حُوَ ٕ ك٢ حُٜٔلق : هخٍ ح٩ٓخّ ح١ُٝٞ٘ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ ٝٗلؼ٘خ رٚ 

ّٕ حُ٘ظَ ك٢ حُٜٔلق ػزخىس ٓطِٞرش ،  أك٠َ ٖٓ حُوَحءس ػٖ وَٜ هِذ ، ٧

حُوخ٢ٟ ك٤ٖٔ ٖٓ أٛلخر٘خ ، ٝأرٞ :  ٌٌٛح هخُٚ –كظـظٔغ حُوَحءس ٝحُ٘ظَ 

كخٓي حُـِح٢ُ ، ٝؿٔخػخص ٖٓ حُِٔق ، ػْ ر٤ٖ ح٩ٓخّ ح١ُٝٞ٘ ٍكٔٚ   

طؼخ٠ُ أٗٚ ُٞ ه٤َ رخُظل٤َٜ ٌُخٕ حُوٍٞ كٔ٘خاًل ، ًُٝي أٗٚ ٣وظِق رخهظ٬ف 

 . ح٧ٗوخٙ ، كؤ٣ّش حُوَحءط٤ٖ أهَد ا٠ُ حُو٘ٞع ٝحُظيرَ ك٢ٜ أك٠َ 

 ٝحُظخَٛ ٖٓ ٬ًّ حُِٔق ٝكؼِْٜ ٓلٍٔٞ ػ٠ِ ٌٛح حُظل٤َٔ حٛـ: هخٍ 

ف ًؼ٤َ ٖٓ حُؼِٔخء رؤٕ حُوَحءس ٖٓ  : [حُلظق  ]ٝهخٍ حُلخكظ ك٢  َّ ٝهي ٛ

ٝأهَؽ أرٞ ػز٤ي ، : حُٜٔلق ٗظَحاًل أك٠َ ٖٓ حُوَحءس ػٖ وَٜ هِذ ، هخٍ 

ٖٓ ٣َ١ن ػزي   رٖ ػزي حَُكٖٔ ، ػٖ رؼٞ أٛلخد حُ٘ز٢ ٠ِٛ   

ك٠َ هَحءس حُوَ ٕ ٗظَحاًل ػ٠ِ ٖٓ ٣وَإٙ وَٜحاًل  ]:ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٍكؼٚ هخٍ 

  [ًل٠َ حُل٠٣َش ػ٠ِ حُ٘خكِش 

:  أ١ –ٖٝٓ ٣َ١وٚ : ٝآ٘خىٙ ٟؼ٤ق ، هخٍ  : [حُلظق  ]: هخٍ حُلخكظ ك٢ 

 :  ٖٓ ٣َ١ن حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ٓٞهٞكخاًل –ٍٟٝ أرٞ ػز٤ي 

   حٛـ ٝآ٘خىٙ ٛل٤ق : هخٍ  [أى٣ٔٞح حُ٘ظَ ك٢ حُٜٔلق  ]

  ٍِ أػظٌ ئمشاً هللا ذؼاىٚ ألٕو اىجْح أُ ُٝغَؼٌٖ اىقشآُ ٍْٔ عثحأّ 

ٍٟٝ حُظ١ٌَٓ ٝحُل٤ٌْ ػٖ ر٣َيس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ 

ّٕ أَٛ حُـ٘ش ٣يهِٕٞ ػ٠ِ حُـزخٍ ًَ ٣ّٞ َٓط٤ٖ ، ك٤وَأ  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  ا

ٚ ح١ٌُ ٛٞ ٓـِٔٚ  َٔ  ، ػ٠ِ ػ٤ِْٜ حُوَ ٕ ، ٝهي ؿِْ ًَ حَٓة ْٜٓ٘ ٓـِ

ٍّ ٝح٤ُخهٞص ٝحَُِٓى ، ٝحٌُٛذ ٝحُل٠ش  َُّي : ٓ٘خرَ حُي رخ٧ػٔخٍ ، ك٬ طو

                                                           

  .[فتح الباري  ]:انظر  
أن كالً منهم ٌجلس فً مجلسه المعّد له والمستعد له ، دون أن ٌكون : ٌعنً  

 .فوضى فً المجالس 
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َّ رٌُي ، ُْٝ ٣ٔٔؼٞح ٤ٗجخاًل أػظْ ٓ٘ٚ ٫ٝ أكٖٔ ٓ٘ٚ ، ػْ  أػ٤ْٜ٘ ه٢ ًٔخ طو

س أػ٤ْٜ٘ ٗخػ٤ٖٔ ا٠ُ ٓؼِٚ ٖٓ حُـي  َّ    [٣َٜ٘كٕٞ ا٠ُ ٍكخُْٜ ٝه

َّ أٗٞحع حُظ٣ٌَْ ، ٝطؼظ٣َْٜ ٌُس ك٢ ٓٔخػْٜ ٓخ  ٌٝٛح ٖٓ أػظْ حُ٘ؼ٤ْ ٝأؿ

ّٔـ١ِ ك٢  اًٍل ٜٓ٘خ ٫ٝ كظ٬٤اًل ، ًٔخ ٍٟٝ حُ ًحهٞح ُٜخ ٖٓ هزَ ٓؼ٬٤اًل ، ٫ٝ ٓؼ٘خ

 :ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل  : [ح٩رخٗش ]

ّٕ حُ٘خّ ُْ ٣ٔٔؼٞح حُوَ ٕ ك٤ٖ ٣ظِٞٙ   طؼخ٠ُ ػ٤ِْٜ ك٢ حُـ٘ش  ]   [ًؤ

ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢  [حُلَىّٝ  ]:ٍٟٝٝ ٛخكذ 

ّٕ حُوِن ُْ ٣ٔٔؼٞح حُوَ ٕ ك٤ٖ ٣ٔٔؼٞٗٚ  ]:٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  ًؤ

   [ٖٓ حَُكٖٔ ٣ظِٞٙ ػ٤ِْٜ ٣ّٞ حُو٤خٓش 

ٝح١ٌُ ٣ظَٜ إٔ ٛئ٫ء ح٤ٌَُٖٓٔ ح٣ٌُٖ ٣ٔٔؼٕٞ ٬ًّ   طؼخ٠ُ ٖٓ حُلن 

 ْٛ ٖٓ أػ٠ِ أَٛ حُـ٘ش ُِٓ٘ش ، ٝأٓخ ؿ٤َْٛ كٌَِ ْٜٓ٘ –ًَ ٣ّٞ َٓط٤ٖ 

 ، ٝ [ٖٓ٘ حُظ١ٌَٓ  ]: ٤ٜٗذ كٔذ ٓوخٓٚ ، ٣يٍ ػ٠ِ ًُي ٓخ ؿخء ك٢ 

 ٝحُِلظ ُِظ١ٌَٓ ، ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ  إٔ –ٝؿ٤َٛٔخ  [حُٔٔ٘ي  ]

ّٕ أى٠ٗ أَٛ حُـ٘ش ُِٓ٘ش ُٖٔ ٣٘ظَ  ]:حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  ا

ٍَُٓٙ ٤َٔٓس أُق ٓ٘ش    [ا٠ُ ؿ٘خٗٚ ٝأُٝحؿٚ ، ٝٗؼٔٚ ٝهيٓٚ ٝ

  [٣َٟ أهٜخٙ ًٔخ ٣َٟ أىٗخٙ  ] – [أُل٢ ٓ٘ش  ]:ٝك٢ ٍٝح٣ش حُٔٔ٘ي 

ٝأًَْٜٓ ػ٠ِ   طؼخ٠ُ ٖٓ ٣٘ظَ ا٠ُ  ]:هخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ّٕ   طؼخ٠ُ ٣وَأ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ أَٛ   [ٝؿٜٚ ح٣ٌَُْ ؿيٝس ٝػ٤٘ش  ، ٝهي ١ٍٝ أ

ٝح ُٚ رخُل٠َ ٝح٫ٓظ٘خٕ  َُّي  .حُـ٘ش ٍٓٞس حَُكٖٔ ، ٤ُو

ه اىَالئنح ىقشاءج اىقشآُ اىنشٌٝ                ّضٗه اىغنْٞح ٗذْضُّ

: ٍٟٝ ح٩ٓخّ ِْٓٔ ك٢ كي٣غ ٣ٞ١َ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ٝك٤ٚ 

ٝٓخ حؿظٔغ هّٞ ك٢ ر٤ضٍم ٖٓ  ]:هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 : ر٤ٞص   طؼخ٠ُ ، ٣ظِٕٞ ًظخد   طؼخ٠ُ ـ ٣ٝظيحٍٓٞٗٚ ر٤ْٜ٘ 

                                                           

  [الفتح الكبٌر  ]انظر  
  [الفتح الكبٌر  ]انظر  
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ا٫ ُِٗض ػ٤ِْٜ ح٤ٌُٔ٘ش ، ٝؿ٤٘ظْٜ حَُكٔش ، ٝكلَّيظْٜ  ح٬ُٔثٌش ، ًًَْٝٛ 

ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، إٔ [ حُل٤ِش :] ٝك٢ ٍٝح٣ش  [  ك٤ٖٔ ػ٘يٙ 

ٝأك٠ِٜخ :  أ١ –ٓـخُْ حًٌَُ  ]:حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

 طٍِ٘ ػ٤ِْٜ رخ٤ٌُٔ٘ش ، ٝطلقُّي رْٜ ح٬ُٔثٌش ، ٝطـ٘خْٛ –ٓـخُْ حُوَ ٕ 

  [حَُكٔش ، ٣ًٌَْٝٛ ػ٠ِ ػَٗٚ 

ر٤٘ٔخ ٛٞ ٣وَأ  ]:ٍٟٝٝ حُزوخ١ٍ ػٖ أ٤ٓي رٖ ُك٤٠َ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

:  أ١ –ٖٓ ح٤َُِ ٍٓٞس حُزوَس ، ٝكَٓٚ َٓر١ٞش ػ٘يٙ ، اً ؿخُض حُلَّ 

 كٌٔ٘ض حُلَّ ، كوَأ –أٓٔي ػٖ حُوَحءس :  أ١ – كٌٔض –حٟطَرض 

كـخُض ، كٌٔض كٌٔ٘ض حُلَّ ، ػْ هَأ كـخُض ، ًٝخٕ حر٘ٚ ٣ل٠٤ ه٣َزخاًل ٜٓ٘خ 

َٙ ، ػْ ٍكغ ٍأٓٚ ا٠ُ حُٔٔخء كبًح ٓؼَ حُظِش   – حُٔلخرش –كخَٜٗف كؤهَّي

 ك٤ٜخ أٓؼخٍ حُٜٔخر٤ق ، كِٔخ أٛزق كّيع حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ىٗض ُٜٞطي ، ُٝٞ هَأص : طِي ح٬ُٔثٌش  ]:كوخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

٫ طوظل٢ ػْٜ٘ رَ ًِْٜ : أ١  [٧ٛزلَض ٣٘ظَ ا٤ُٜخ حُ٘خّ ٫ طظٞحٍٟ ْٜٓ٘ 

كَأ٣ض ٓؼَ حُظِش ك٤ٜخ أٓؼخٍ حَُٔؽ ،  ]: ٣َٕٝ ح٬ُٔثٌش ، ٝك٢ ٍٝح٣ش ُِْٔٔ 

 : كوخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  [ػَؿض ك٢ حُـٞ كظ٠ ٓخ أٍحٛخ 

 [طِي ح٬ُٔثٌش طٔظٔغ ُي  ]:ٝك٢ ٍٝح٣ش   [طِي ح٬ُٔثٌش ىٗض ُٜٞطي  ]

طِي ح٬ُٔثٌش ُِٗض ُوَحءس حُوَ ٕ ، أٓخ اٗي ُٞ ٤٠ٓض  ]:ٝك٢ ٍٝح٣ش ُِلخًْ 

  [ َُأ٣ض حُؼـخثذ –ُٞ رو٤ض ػ٠ِ هَحءطي :  أ١ –

ًخٕ ٍؿَ ٣وَأ ٍٓٞس  ]:   ٍٟٝٝ حُزوخ١ٍ ، ػٖ حُزَحء ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

ظٚ ٓلخرش – أ١ كز٤ِٖ –حٌُٜق ، ٝا٠ُ ؿخٗزٚ كٜخٕ َٓر١ٞ ر٘ط٤ٖ٘ ِ  ّ٘  كظـ

 ٝؿؼَ كَٓٚ ٣٘لَِ ، –طوَد ٖٓ ٌٓخٕ حُوخٍة :  أ١ –، كـؼِض طيٗٞ ٝطيٗٞ 

 .كِٔخ أٛزق أط٠ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ كًٌَ ًُي ُٚ 

ُض ُِوَ ٕ  ]:كوخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  ِّ    [طِي ح٤ٌُٔ٘ش ط٘

  [ُِٗض ٓغ حُوَ ٕ ، أٝ ػ٠ِ حُوَ ٕ  ]:ٝك٢ ٍٝح٣ش حُظ١ٌَٓ 

 اىثٞ٘خ اىرٜ ٝقشأ فٖٞا اىقشآُ ذؼٜء تاألّ٘اس                 
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ٍٟٝ حُز٤ٜو٢ ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ٍٝح ٓ٘خٌُُْ رخ٬ُٜس ٝهَحءس حُوَ ٕ  ]:هخٍ  ّٞ ، ٝطويّ ك٢ ح٧كخى٣غ إٔ  [ٗ

: ر٤ٞص حُوَ ٕ ط٢٠ء ٧َٛ حُٔٔخٝحص ، ٍٟٝٝ أرٞ ػز٤ي ٖٓ ٣َ١ن َِٓٓش 

ّٔخّ ٢ٍٟ : ه٤َ ُِ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  ََ ُؼخرض رٖ ه٤ْ رٖ ٗ أُْ ط

  ػ٘ٚ ُْ طٍِ ىحٍٙ طَِٛ ٜٓخر٤ق ؟ كوخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

هَأص ٍٓٞس  ]:؟ كٔجَ ػخرض ٢ٍٟ   ػ٘ٚ كوخٍ  [كِؼِٚ هَأ ٍٓٞس حُزوَس  ]:

 .حرٖ ًؼ٤َ ٝؿ٤َٙ [ طل٤َٔ ] ًٔخ ك٢  [حُزوَس 

 أطغش اىثٞ٘خ ٗأحقشٕا تٞد ال ٝريٚ فٞٔ مراب هللا ذؼاىٚ            

، ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ،  [ػَٔ ح٤ُّٞ ٝح٤ُِِش  ]:ٍٟٝ حُ٘ٔخث٢ ك٢ 

ّٖ  ]:إٔ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  ّٕ :  أ١ –٫ أُل٤  [٫ أؿي

 حُزوَس ٣وَإٛخ –٣ظَى :  أ١ –أكيًْ ٠٣غ ٍؿ٤ِٚ ػ٠ِ ح٧هَٟ ٣ظـ٠٘ ٣ٝيع 

ّٕ أٛـَ  ، كبٕ ح٤ُ٘طخٕ ٣٘لَ ٖٓ حُز٤ض ح١ٌُ طوَأ ك٤ٚ ٍٓٞس حُزوَس ، ٝا

 َُ   [ ٖٓ ًظخد   طؼخ٠ُ –حُوخ٤ُش :  أ١ –حُز٤ٞص حُـُٞف حُٜل

 حفع اىَالئنح ىقاسب اىقشآُ                        

هخٍ ٍٍٓٞ   : ٍٟٝ حُظ١ٌَٓ ، ػٖ ٗيحى رٖ أّٝ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

ٓخ ٖٓ ِْٓٔ ٣ؤهٌ ٠ٓـؼٚ ك٤وَأ ٍٓٞس ٖٓ  ]:٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ًَّيَ   ُٚ ٌِٓخاًل ك٬ ٣وَرٚ ٢ٗء ٣ئ٣ًٚ كظ٠ ٣ّٜذ ٖٓ : ًظخد   طؼخ٠ُ  ا٫ ٝ

  [ ٓظ٠ ٛذَّي –ٗٞٓٚ 

رؼغ   ُٚ ٌِٓخاًل ٣للظٚ ٖٓ ًَ ٢ٗء ٣ئ٣ًٚ كظ٠ ٣ّٜذ  ]:ٍٝٝحٙ أكٔي رِلظ 

 حٛـ  .ٍٝٝحس  أكٔي ٍٝحس حُٜل٤ق : هخٍ ح١ٌٍُ٘ٔ  [ ٓظ٠ ّٛذ –

 هللا ذؼاىٚ ٝحة ٍِ ٝري٘ مراتٔ فٜ اىيٞو                      

ٍٟٝ حُظ١ٌَٓ ، ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   

َّ  ]:ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  ِّ ٝؿ ْ   ػ ٍؿَ هخّ ٖٓ ح٤َُِ ٣ظِٞ : ػ٬ػش ٣لزُّٜي

ًظخد   ، ٍٝؿَ طّٜيم ٛيهش ر٤ٔ٤٘ٚ ٣ول٤ٜخ ػٖ ٗٔخُٚ ، ٍٝؿَ ًخٕ ك٢ 

 [٣َّٓش كخِّٜٗ أٛلخرٚ كخٓظوزَ حُؼيٝ 

 ذالٗج اىقشآُ اىنشٌٝ ذّْضه اىثشمح                          
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ى  ]:ٍٟٝ حُطزَح٢ٗ ، ػٖ حُلٌْ رٖ ػ٤َٔ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل  َّ طز

  [رخُوَ ٕ كٜٞ ٬ًّ   طؼخ٠ُ 

 اىثٞد اىزٛ ال ٝقشأ اىقشآُ فٞٔ قيٞو اىخٞش مصٞش اىشش            

 ػٖ أْٗ ٝؿخرَ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ ، [ح٫كَحى  ]:ٍٟٝ حُيحٍهط٢٘ ك٢ 

أًؼَٝح ٖٓ ط٬ٝس حُوَ ٕ ك٢  ]: إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

ّٕ حُز٤ض ح١ٌُ ٫ ٣وَأ ك٤ٚ حُوَ ٕ  َُّي ه٤َٙ ، ٣ٌٝؼَ َٗٙ ، : ر٤ٞطٌْ ، كب ٣و

  ، كؤًؼَ أ٣ٜخ حُِْٔٔ ٖٓ ط٬ٝس حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ك٢ ر٤ظي [٤٠٣ٝن ػ٠ِ أِٛٚ 

غ ُهِوي ٍُٝهي ، ٤ُٝط٤ذ ػ٤٘ي   .، ٤ُظَّٔي

                     ذاىٜ اىقشآُ ػيٚ اىْاط ْٝاه حظٔ

         ٍِ ششف اىرثيٞغ ػِ سع٘ه هللا طيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ

هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ : ٍٟٝ حُزوخ١ٍ ػٖ حرٖ ػَٔٝ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ هخٍ 

ٞح ػ٢٘ ُٝٞ  ٣ش ، ٝكّيػٞح ػٖ ر٢٘ آَحث٤َ ٫ٝ  ]:  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  رِِّـي

أ ٓوؼيٙ ٖٓ حُ٘خٍ  ّٞ ٍٝٝحٙ حُظ١ٌَٓ  [كَؽ ، ٖٝٓ ًٌد ػ٢ِّ ٓظؼٔيحاًل ك٤ِظز

ٝح٩ٓخّ أكٔي ، ك٤٘زـ٢ ُٖٔ ٣ظِٞ ٬ًّ   طؼخ٠ُ ػ٠ِ ػزخى   طؼخ٠ُ إٔ ٣وٜي 

رٌُي حُظوَد ا٠ُ   طؼخ٠ُ ، ٝحُظز٤ِؾ ػٖ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 

 . ِْٝٓ ، ٓٔظؼ٬اًل أَٓٙ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ رٌُي 

 هللا ذؼاىٚ ٝحة اىؼثذ ٝري٘ آٝاذٔ فٜ اىيٞو ٗقذ ّاً أطحاتٔ        

ٍٟٝ حُظ١ٌَٓ ٝحُ٘ٔخث٢ ، ػٖ أر٢ ًٍ حُـلخ١ٍ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، إٔ ٍٍٓٞ 

 ػ٬ػش ٣لزْٜ   ، ٝػ٬ػش ٣زـ٠ْٜ   ،  ]:  ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

 ُْٝ ٣ٔؤُْٜ ُوَحرش ر٤٘ٚ –كَؿَ أط٠ هٞٓخاًل كٔؤُْٜ رخَّلل : كؤٓخ ح٣ٌُٖ ٣لزْٜ   

 –طؤهَ ػْٜ٘ ٝطٞحٍٟ :  أ١ – كٔ٘ؼٞٙ ، كظوِق ٍؿَ رؤػوخرْٜ –ٝر٤ْٜ٘ 

كؤػطخٙ َٓحاًل ، ٫ ٣ؼِْ ػط٤ظٚ ا٫   ٝح١ٌُ أػطخٙ ، ٝهّٞ ٓخٍٝح ٤ُِظْٜ كظ٠ 

 –أكّذ ٖٓ ًَ ٢ٗء ٖٓ حُي٤ٗخ :  أ١ –اًح ًخٕ حُّ٘ٞ أكذَّي ا٤ُٚ ٓٔخ ٣ُؼيٍ رٚ 

                                                           

  [الفتح الكبٌر  ]انظر  
  [الجامع الصغٌر  ]:انظر  
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كٟٞؼٞح ٍإْٜٝٓ ، كوخّ أكيْٛ ٣ظِٔو٢٘ ، ٣ٝظِٞ  ٣خط٢ ، ٍٝؿَ ًخٕ ك٢ 

٣َّٓش كِو٢ حُؼيٝ ، كُِٜٓٞح ، كؤهزَ رٜيٍٙ كظ٠ ٣وظَ أٝ ٣لظق ُٚ ، ٝحُؼ٬ػش 

          [كخ٤ُ٘ن حُِح٢ٗ ، ٝحُلو٤َ حُٔوظخٍ ، ٝحُـ٢٘ حُظِّٞ  ]: ح٣ٌُٖ ٣زـ٠ْٜ   

 فؼو االجرَاع ػيٚ ذالٗج اىقشآُ اىنشٌٝ ٍٗذاسعرٔ               

ٍٟٝ ح٩ٓخّ ِْٓٔ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   

ٖٓ ٗلَّْي ػٖ ٓئٖٓ ًَرش ٖٓ ًَد حُي٤ٗخ ٗلَّْي    ]:ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

َّٔ   ػ٤ِٚ ك٢  َّٔ ػ٠ِ ٓؼَٔ ٣ ػ٘ٚ ًَرش ٖٓ ًَد ٣ّٞ حُو٤خٓش ، ٖٝٓ ٣

حُي٤ٗخ ٝح٥هَس ، ٖٝٓ ٓظَ ِٓٔٔخاًل ٓظَٙ   ك٢ حُي٤ٗخ ٝح٥هَس ، ٝ  ك٢ 

ػٕٞ حُؼزي ٓخ ًخٕ حُؼزي ك٢ ػٕٞ أه٤ٚ ، ٖٝٓ ِٓي ٣َ١وخاًل ٣ِظْٔ ك٤ٚ ػِٔخاًل 

َٜٓ حُٜذ ُٚ رٚ ٣َ١وخاًل ا٠ُ حُـ٘ش ، ٝٓخ حؿظٔغ هّٞ ك٢ ر٤ض ٖٓ ر٤ٞص   ، 

ا٫ ُِٗض ػ٤ِْٜ ح٤ٌُٔ٘ش ، ٝؿ٤٘ظْٜ : ٣ظِٕٞ ًظخد   ٣ٝظيحٍٓٞٗٚ ر٤ْٜ٘ 

 ٖٝٓ رطَّيؤ رٚ ػِٔٚ ُْ –حَُكٔش ٝكلَّيظْٜ ح٬ُٔثٌش ، ًًَْٝٛ   ك٤ٖٔ ػ٘يٙ 

، ٝك٢ ٌٛح حُلي٣غ ح٣َُ٘ق ؿٞحٓغ ٖٓ ًِٔٚ ٠ِٛ     [٣َٔع رٚ ٗٔزٚ 

ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، حُـخٓؼش ٧ٗٞحع ٖٓ حُؼِّٞ ٝحُلٌْ ، ك٤ٜخ ح٩ٍٗخىحص 

ٝحُظٞؿ٤ٜخص ، ٝر٤خٕ َٓحطذ ؿَٔ ٖٓ حُزَ ٝح٩كٔخٕ ، ٖٝٓ حُوَرخص 

 .ٝحُطخػخص ، ٝر٤خٕ ُٔوخر٬طٜخ ٝأؿ٣ِظٜخ 

 .حُلّغ ػ٠ِ ط٘ل٤ْ حٌَُد ػٖ حٌَُٔٝر٤ٖ : ح٠ُٝ٧ 

إٔ : حُ٘يس حُؼظ٤ٔش ، طٞهغ ٛخكزٜخ ك٢ حٌَُد ، ٝط٘ل٤ٜٔخ ٛٞ : ٝحٌَُرش ٢ٛ 

٣ولق  ػٖ حٌَُٔٝد ٖٓ ٗيطٜخ إ ُْ ٣ٔظطغ اُحُظٜخ ٝطل٣َـٜخ ػ٘ٚ ، كبٕ 

حُظل٣َؾ أػظْ ، ٝٛٞ إٔ ٣ِ٣َ حٌَُرش ػٖ حٌَُٔٝد ، ٝرٌُي ٣ٍِٝ ٛٔٚ 

ٝؿٔٚ ، كـِحء حُظ٘ل٤ْ ٛٞ حُظ٘ل٤ْ ، ٝؿِحء حُظل٣َؾ ٛٞ حُظل٣َؾ ، ًٔخ ؿخء 

ك٢ حُلي٣غ ح١ٌُ ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ ، ػٖ ًؼذ رٖ ػـَس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ 

ٖٓ ٗلّْ ػٖ ٓئٖٓ ًَرش ٖٓ ًَرٚ ،  ]:حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

ٗلّْ   ػ٘ٚ ًَرش ٖٓ ًَد ٣ّٞ حُو٤خٓش ، ٖٝٓ ٓظَ ػ٠ِ ٓئٖٓ ػٍٞطٚ ، 

ؽ   ػ٘ٚ ًَرظٚ  َّ ؽ ػٖ ٓئٖٓ ًَرش ، ك َّ   [ٓظَ   ػٍٞطٚ ،  ٖٝٓ ك

                                                           

  [جامع األصول  ]انظر  
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َّٔ    ]حُلّغ ػ٠ِ حُظ٤ٔ٤َ ػ٠ِ حُٔؼَٔ : حُؼخ٤ٗش  َّٔ ػ٠ِ ٓؼَٔ ٣ ٣ ٖٓٝ

ٝك٢ ٌٛح ى٤َُ ػ٠ِ إٔ ٣ّٞ حُو٤خٓش ك٤ٚ ٖٓ ٛٞ ًٝ  [ػ٤ِٚ ك٢ حُي٤ٗخ ٝح٥هَس 

٣َٔ ٖٝٓ ٛٞ ًٝ ػَٔ ، ٝحُظ٤ٔ٤َ ػ٠ِ حُٔؼَٔ ك٢ حُي٤ٗخ ٖٓ ؿٜش حُٔخٍ ٛٞ 

سٍم  }:آخ رخٗظظخٍٙ ا٠ُ ح٤َُٔٔس ، ًُٝي ٝحؿذ ُوُٞٚ طؼخ٠ُ  ََ ْٔ ًُٝ ُػ  َٕ خ ًَ  ْٕ اِ َٝ

سٍم  ََ َٔ ٤ْ َٓ سٌ ا٠َُِ  ََ ٝآخ رخُٟٞغ ػ٘ٚ إ ًخٕ ؿ٣َٔخاًل ، ٝا٫ كزبػطخثٚ ٓخ  { كََِ٘ظ

ٖٝٓ ٓظَ ِٓٔٔخاًل ٓظَٙ  ]حُلغ ػ٠ِ ٓظَ حُِْٔٔ : ٣ٍِٝ رٚ ػَٔٙ ، حُؼخُؼش 

، ٍٟٝٝ حرٖ ٓخؿٚ ، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ    [  ك٢ حُي٤ٗخ ٝح٥هَس 

ّٕ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  ٖٓ ٓظَ ػٍٞس أه٤ٚ  ]:ػٜ٘ٔخ ، أ

حُِْٔٔ ، ٓظَ   ػٍٞطٚ ٣ّٞ حُو٤خٓش ، ٖٝٓ ً٘ق ػٍٞس أه٤ٚ حُِْٔٔ ، 

  [ً٘ق   ػٍٞطٚ كظ٠ ٣ل٠لٚ رٜخ ك٢ ؿٞف ر٤ظٚ 

ٝ  ك٢ ػٕٞ حُؼزي ٓخ ًخٕ حُؼزي ك٢  ]حُلغ ػ٠ِ اػخٗش ح٤ُِٖٔٔٔ : حَُحرؼش 

: ، ٝهي ٍٟٝ حُطزَح٢ٗ ٖٓ كي٣غ ػَٔ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل  [ػٕٞ أه٤ٚ 

ًٔٞص ػٍٞطٚ ، أٝ أٗزؼض : أك٠َ ح٧ػٔخٍ اىهخٍ حٍَُٔٝ ػ٠ِ حُٔئٖٓ  ]

حُلّغ ػ٠ِ ِٓٞى ٣َ١ن حُؼِْ : ، حُوخٓٔش  [ؿٞػظٚ ، أٝ ه٤٠ض ُٚ كخؿش 

  [ٖٝٓ ِٓي ٣َ١وخاًل ٣ِظْٔ ك٤ٚ ػِٔخاًل َّٜٓ   ُٚ رٚ ٣َ١وخاًل ا٠ُ حُـ٘ش  ]:

هي ٣َحى رٌُي إٔ   ٣َٜٔ : هخٍ حُؼ٬ٓش حرٖ ٍؿذ حُل٘ز٢ِ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ 

َّٔٙ ػ٤ِٚ ، كبٕ حُؼِْ ٣َ١ن ٣َٞٛ ا٠ُ  ُٚ حُؼِْ ح١ٌُ ١ِزٚ ِٝٓي ٣َ١وٚ ٤٣ٝ

ٍَم  }:حُـ٘ش ، ٌٝٛح ًوُٞٚ طؼخ٠ُ  ًِ يَّي ُٓ  ْٖ ِٓ  َْ َِ كََٜ ًْ ٌِّي ُِِ َٕ  َْ ُْوُ َٗخ ح َْ َّٔي َُوَْي ٣َ َٝ }  

ٝهي ٣َحى أ٠٣خاًل إٔ   طؼخ٠ُ ٤٣َٔ ُطخُذ حُؼِْ اًح هٜي رطِزٚ ٝؿٚ   طؼخ٠ُ 

، ٝح٫ٗظلخع رٚ ، ٝحُؼَٔ رٔوظ٠خٙ ك٤ٌٕٞ ٓززخاًل ُٜيح٣ظٚ ُٝيهٍٞ حُـ٘ش رٌُي ، 

ٝهي ٤٣َٔ   طؼخ٠ُ ُطخُذ حُؼِْ ػِٞٓخاًل أهَ ٣٘ظلغ رٜخ ، ٝطٌٕٞ ِٓٞٛش ا٠ُ 

 .ٖٓ ػَٔ رٔخ ػِِْ أٍٝػٚ   طؼخ٠ُ ِػِْ ٓخ ُْ ٣ؼِْ : حُـ٘ش ، ًٔخ ه٤َ 

ٝهي ٣يهَ ك٢ ًُي أ٠٣خاًل ط٤َٜٔ ٣َ١ن حُـ٘ش حُل٠٘ٔ ٣ّٞ حُو٤خٓش ، : ػْ هخٍ 

ََٔ ًُي ػ٠ِ ١خُذ حُؼِْ  ٝٛٞ حَُٜح١ ٝٓخ هزِٚ ٝٓخ رؼيٙ ٖٓ ح٧ٛٞحٍ ، ك٤ُ٤ّ

ّٕ حُؼِْ ٣يٍ ػ٠ِ   طؼخ٠ُ ٖٓ أهَد حُطَم ا٤ُٚ ، كٖٔ ِٓي  ٬ُٗظلخع رٚ ، كب

َٝٛ ا٠ُ   طؼخ٠ُ ٝا٠ُ حُـ٘ش ٖٓ أهَد حُطَم : ٣َ١وٚ ُْٝ ٣ؼّٞؽ ػ٘ٚ 

ٝأِٜٜٓخ ، كِٜٔض ػ٤ِٚ حُطَم حُِٔٞٛش ا٠ُ حُـ٘ش ًِٜخ ك٢ حُي٤ٗخ ٝح٥هَس ، 
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ك٬ ٣َ١ن ا٠ُ ٓؼَكش   طؼخ٠ُ ، ٝا٠ُ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٍٟٞحٗٚ ٝحُلُٞ روَرٚ 

ٝٓـخٍٝطٚ ك٢ ح٥هَس ، ا٫ رخُؼِْ حُ٘خكغ ح١ٌُ رؼغ   طؼخ٠ُ رٚ ٍِٓٚ ، 

ٝأٍِٗ رٚ ًظزٚ ، كٜٞ حُي٤َُ ػ٤ِٚ ، ٝرٚ ٣ُٜظيٟ ك٢ ؤِخص حُـَٜ ٝحُ٘زٚ 

ِٖ  }:ٝحٌُ٘ٞى  هخٍ طؼخ٠ُ  َٓ  ُ ِٚ  َّي ِْٜي١ رِ َ٣ ٌٖ ز٤ِ ُٓ ًِظَخٌد  َٝ  ٌٍ ُٞٗ ِ َٖ  َّي ِٓ  ْْ ًُ هَْي َؿخَء

 ْْ ِٜ ِْٜي٣ َ٣ َٝ  ِٚ ِٗ ًْ ِ ٍِ رِب خِص ا٠َُِ حُُّ٘يٞ َٔ َٖ حُظُّيُِ ِٓ  ْْ َُِؿُٜ ٣ُْو َٝ  ِّ ٬َ َّٔي ََ حُ زُ ُٓ حَُٗٚ  َٞ ْٟ ٍِ حطَّيزََغ 

ٍْم  ظَو٤ِ ْٔ ُٓ ح١ٍم  ََ ِٛ حُلغ ػ٠ِ ٓيحٍٓش ًظخد   طؼخ٠ُ ، : ، حُٔخىٓش  { ا٠َُِ 

ٝٓخ حؿظٔغ هّٞ ك٢  ]:ٝح٫ؿظٔخع ػ٠ِ ط٬ٝطٚ ، هخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ا٫ ُِٗض : ٣ظِٕٞ ًظخد   ، ٣ٝظيحٍٓٞٗٚ ر٤ْٜ٘ : ر٤ض ٖٓ ر٤ٞص   طؼخ٠ُ 

ػ٤ِْٜ ح٤ٌُٔ٘ش ، ٝؿ٤٘ظْٜ حَُكٔش ٝكلَّيظْٜ ح٬ُٔثٌش ، ًًَْٝٛ   ك٤ٖٔ ػ٘يٙ 

ٌٝٛح ٣يٍ ػ٠ِ حٓظلزخد حُـِّٞ ك٢ حُٔٔخؿي ُظ٬ٝس حُوَ ٕ ٝٓيحٍٓظٚ ،  [

ٌٝٛح ٣َ٘ٔ ح٫ؿظٔخع ػ٠ِ طؼِْ حُوَ ٕ ٝطؼ٤ِٔٚ ، ٣َٝ٘ٔ ح٫ؿظٔخع ك٢ 

 .حُٔٔخؿي ػ٠ِ ىٍحٓش حُوَ ٕ ٓطِوخاًل 

ًًَ    ]: أ١ حُؼَٔ أك٠َ ؟ هخٍ : ٝهي ٓجَ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ 

طؼخ٠ُ ، ٝٓخ ؿِْ هّٞ ك٢ ر٤ض ٖٓ ر٤ٞص   طؼخ٠ُ ٣ظؼخ١ٕٞ ك٤ٚ ًظخد   

ا٫ أوِظْٜ ح٬ُٔثٌش رؤؿ٘لظٜخ ، ًٝخٗٞح أ٤ٟخف   : ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ، ٣ٝظيحٍٓٞٗٚ 

  [ٓخ ىحٓٞح ػ٠ِ ًُي ، كظ٠ ٣وٟٞٞح ك٢ كي٣غ ؿ٤َٙ 

١ٍٝٝ ٌٛح َٓكٞػخاًل ٝحُٔٞهٞف أٛق ، ًٔخ ٗزٚ ػ٤ِٚ حُؼ٬ٓش حرٖ ٍؿذ 

ًخٗٞح : ٍٟٝٝ ٣ِ٣ي حَُهخ٢ٗ ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ : حُل٘ز٢ِ ، هخٍ 

اًح ِٛٞح حُـيحس هؼيٝح كِوخاًل كِوخاًل ٣وَإٕٝ حُوَ ٕ ، ٣ٝظؼِٕٔٞ حُلَحثٞ 

ٍٟٝٝ ػط٤ش ،  ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي : ٝحُٖٔ٘ ، ٣ًٌَٕٝٝ   طؼخ٠ُ ، هخٍ 

ٓخ ٖٓ  ]:حُوي١ٍ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

هّٞ ِٛٞح ٬ٛس حُـيحس ػْ هؼيٝح ك٢ ٬ْٜٓٛ ، ٣ظؼخ١ٕٞ ًظخد   ، 

ًَّيَ   طؼخ٠ُ رْٜ ح٬ُٔثٌش ٣ٔظـلَٕٝ ُْٜ ، كظ٠ : ٣ٝظيحٍٓٞٗٚ  ا٫ ٝ

ٌٝٛح ٣يٍ  ػ٠ِ حٓظلزخد : هخٍ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ  [٣وٟٞٞح ك٢ كي٣غ ؿ٤َٙ 

 .ح٫ؿظٔخع رؼي ٬ٛس حُـيحس ُٔيحٍٓش حُوَ ٕ ، ٌُٖٝ ػط٤ش ك٤ٚ ٟؼق 

ٝهي ٍٟٝ كَد حٌَُٓخ٢ٗ ربٓ٘خىٙ ػٖ ح٧ُٝحػ٢ أٗٚ ٓجَ ػٖ حُٔيحٍٓش رؼي 

أهز٢َٗ كٔخٕ رٖ ػط٤ش إٔ أٍٝ ٖٓ أكيػٜخ ك٢ : ٬ٛس حُٜزق ؟ كوخٍ 

 .ٛ٘خّ رٖ آٔخػ٤َ حُٔو٢ِٓٝ كؤهٌ حُ٘خّ رٌُي : ٓٔـي ىٓ٘ن 
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ٝربٓ٘خىٙ ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ػزي حُؼ٣ِِ ، ٝارَح٤ْٛ رٖ ٤ِٓٔخٕ أٜٗٔخ ًخٗخ ٣يٍٓخٕ 

حُوَ ٕ رؼي ٬ٛس حُٜزق رز٤َٝص ، ٝح٧ُٝحػ٢ ك٢ حُٔٔـي ٫ ٣ـ٤َ ٫ٝ ٣ٌَ٘ 

ػ٤ِْٜ ، ًًَٝ كَد أٗٚ ٍأٟ أَٛ ىٓ٘ن ٝكٔٚ ٝأَٛ ٌٓش ٝأَٛ حُزَٜس 

٣ـظٔؼٕٞ ػ٠ِ حُوَ ٕ رؼي ٬ٛس حُٜزق ، ٌُٖٝ أَٛ حُ٘خّ ٣وَإٕٝ حُوَ ٕ 

ًِْٜ ؿِٔش ٝحكيس ٖٓ ٍٓٞس ٝحكيس رؤٛٞحص ػخ٤ُش ٝأَٛ حُزَٜس ٝأَٛ ٌٓش 

٣ـظٔؼٕٞ ك٤وَأ أكيْٛ ػَ٘  ٣خص ، ٝحُ٘خّ ٣ٜ٘ظٕٞ ، ػْ ٣وَأ  هَ ػَ٘ 

حٛـ ٬ًّ حرٖ ٍؿذ . ًَ ًُي كٖٔ ؿ٤َٔ :  ٣خص كظ٠ ٣لَؿٞح ، هخٍ كَد 

 . ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ 

                           فؼٞيح اعرظٖاس اىقشآُ اىنشٌٝ 

ّٕ ٖٓ أػظْ حُٖٔ٘ ح٤ُٜ٩ش حُظ٢ هٚ   طؼخ٠ُ رٜخ ٌٛٙ ح٧ٓش ػ٠ِ ٍُٜٓٞخ  ا

:  ُْٝ ٣ؼطٜخ أكيحاًل ٖٓ ح٧ْٓ حُوز٤ِش –أك٠َ ح٬ُٜس ٝح٬ُّٔ ٝأ٤١ذ حُظل٤ش 

أٗٚ ٓزلخٗٚ ؿؼَ هِٞد ٌٛٙ ح٧ٓش أٝػ٤ش ٬ٌُٓٚ ، ٝؿؼَ ٛيٍٝٛخ ٜٓخكق 

ُللظ  ٣خطٚ ، ٫ ٣ـِٔٚ ٖٓ هِٞرْٜ ط٤خٍ حُٔخء ، ٫ٝ ٣ٔلٞٙ ٖٓ ٛيٍْٝٛ ٤ًي 

َْ }: ح٧ػيحء ، هخٍ   طؼخ٠ُ  ِْ ُِْؼ َٖ أُٝطُٞح ح ٣ ٌِ ٍِ حَُّي ُيٝ ُٛ َخٌص ك٢ِ  َٞ  ٣َخٌص ر٤َِّ٘ي ُٛ َْ  رَ

 َٕ ٞ ُٔ َلُي رِآ٣َخطَِ٘خ ا٫َِّي حُظَّيخُِ ـْ خ ٣َ َٓ :] أٓخ حُي٤َُ ػ٠ِ أٗٚ ٫ ٣ـِٔٚ حُٔخء كل٢  { َٝ

ِْٓٔ ػٖ ػ٤خٝ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ  [ٛل٤ق 

ّٕ ٍر٢ أ٢َٗٓ أػٌِْٔ ٓخ ؿِٜظْ ٓٔخ ػ٢ِ٘ٔ ٢ٓٞ٣ ٌٛح  ]: ِْٝٓ هخٍ  ًَ : ا

 ، ٝا٢ٗ هِوض ػزخى١ ك٘لخء ك٬ٍ :  ػزيحاًل –أػط٤ظٚ :  أ١ –ٓخٍ ٗلِظٚ 

 ٝاْٜٗ أطظْٜ ح٤ُ٘خ٤١ٖ كخؿظخُظْٜ ػٖ ى٣ْٜ٘ –ػ٠ِ حُِٔش حُل٤٘ل٤ش :  أ١ –ًِْٜ 

طْٜ إٔ ٣ًَ٘ٞح ر٢ ٓخ ُْ أٍِٗ رٚ  ََ ْٓض ػ٤ِْٜ ٓخ أكُِِض ُْٜ ، ٝأٓ َّ ، ٝك

ػَرْٜ ٝػـْٜٔ ا٫ : ِٓطخٗخاًل ، ٝإ   طؼخ٠ُ ٗظَ ا٠ُ أَٛ ح٧ٍٝ كٔوظْٜ 

                                                           

أن من رزقه هللا تعالى ماالً من طرٌق شرعً فهو حالل له ، وفً هذا : ٌعنً  

رد وإبطال لما اعتاده أهل الجاهلٌة من تحرٌم بعض أموالهم على أنفسهم وجعلها 
 .آللهتهم ، كالسائبة والوصٌلة 



 46 

اٗٔخ رؼؼظي ٧رظ٤ِي ٝأرظ٢ِ ري - :    طؼخ٠ُ – ، ٝهخٍ روخ٣خ ٖٓ أَٛ حٌُظخد 

 حُلي٣غ  [ طوَأٙ ٗخثٔخاًل ٣ٝوظخٕ ، ٝأُِٗض ػ٤ِي ًظخرخاًل ٫ ٣ـِٔٚ حُٔخء 

ٝأٓخ حُي٤َُ ػ٠ِ َٗف ٌٛٙ ح٧ٓش رـؼَ ٛيٍٝٛخ ٜٓخكق ٣٥خص حُوَ ٕ 

ربٓ٘خىٙ ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ  [حُي٫ثَ  ]:كوي ٍٟٝ أرٞ ٗؼ٤ْ ك٢ : ح٣ٌَُْ 

ُٔخ كَؿض ٓٔخ أ٢َٗٓ    ]:هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ : هخٍ 

 ٣خ ٍّد اٗٚ ُْ –٤ُِش حُٔؼَحؽ :  أ١ –رٚ ٖٓ أَٓ حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ هُِض 

ؿؼِض ارَح٤ْٛ ه٬٤ِاًل ٠ٓٞٓٝ ٤ًِٔخاًل ، ، : ٣ٌٖ ٗز٢ هز٢ِ ا٫ ٝهي ًَٓظٚ 

ٝٓوَص ُيحٝى حُـزخٍ ، ٤ُِٔٝٔخٕ ح٣َُق ٝح٤ُ٘خ٤١ٖ ، ٝأك٤٤ض ُؼ٠ٔ٤ 

ا٢ٗ : أ٤ُْٝ هي أػط٤ظي أك٠َ ٖٓ ًُي ًِٚ : حُٔٞط٠ ، كٔخ ؿؼِض ٢ُ ؟ هخٍ 

 –ٜٓخكق :  أ١ –٫ أًًَ ا٫ ًًَص ٓؼ٢ ، ٝؿؼِض ٛيٍٝ أٓظي أٗخؿ٤َ 

 ٝأػط٤ظي ًِ٘حاًل –ٖٓ هزِي :  أ١ –٣وَإٕٝ حُوَ ٕ وخَٛحاًل ، ُْٝ أػطٜخ أٓش 

ٍٝٝحٙ ؿ٤َ أر٢  [٫ كٍٞ ٫ٝ هٞس ا٫ رخَّلل حُؼ٢ِ حُؼظ٤ْ : ٖٓ ًُ٘ٞ ػ٢َٗ 

 . حرٖ ًؼ٤َ ٝؿ٤َٙ  [طل٤َٔ  ]: ٗؼ٤ْ ًٔخ ك٢ 

ٍٟٝٝ حُطزَح٢ٗ ، ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ 

أكٔي حُٔظًَٞ ، ٤ُْ رلظ ٫ٝ ؿ٤ِظ ، ٣ـ١ِ : ٛلظ٢ : ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

رخُلٔ٘ش حُلٔ٘ش ، ٫ٝ ٣ٌخكت رخ٤ُٔجش ، ُٓٞيٙ رٌٔش ، ٜٝٓخؿَٙ ٤١زش ، ٝأٓظٚ 

حُلٔخىٕٝ ، ٣ؤطٍِٕٝ ػ٠ِ أٜٗخكْٜ ، ٣ٟٝٞجٕٞ أ١َحكْٜ ، أٗخؿ٤ِْٜ ك٢ 

ٛيٍْٝٛ ، ٣ٜلٕٞ ٬ُِٜس ًٔخ ٣ٜلٕٞ ُِوظخٍ ، هَرخْٜٗ ح١ٌُ ٣ظوَرٕٞ رٚ 

   [ا٢َُّي ىٓخإْٛ ، ٍٛزخٕ رخ٤َُِ ٤ُٞع رخُٜ٘خٍ 

 

 :ٗأٍا ذششٝف ٕزٓ األٍح تجؼو قي٘تٖا أٗػٞح ىيقشآُ اىنشٌٝ 

 :كؼٖ أر٢ أٓخٓش ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

                                                           

أنه لم ٌخرج عن المقت اإللهً إال الذٌن تمسكوا بكتاب هللا تعالى ، وهم : ٌعنً  

 . قلٌل بالنسبة لغٌرهم 
أن القرآن هو محفوظ فً الصدور التً ال ٌمحو الماء ما فٌها ، وهذا : ٌعنً  

 .أقوى من حفظ السطور التً حوت بقٌة الكتب ، فإن الماء ٌمحوها 
 [شرح السنة  ]الفتح الكبٌر ورواه البغوي فً : انظر  
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 ٍٟٝٝ ح٩ٓخّ [حهَإٝح حُوَ ٕ كبٕ   طؼخ٠ُ ٫ ٣ؼٌد هِزخاًل ٝػ٠ حُوَ ٕ  ]

أكٔي ، ػٖ ػوزش رٖ ػخَٓ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ حُٜٖ ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 

: هخٍ أرٞ ػز٤ي  [ُٞ ًخٕ حُوَ ٕ ك٢ اٛخدٍم ٓخ أًِظٚ حُ٘خٍ  ]: ِْٝٓ أٗٚ هخٍ 

 أٍحى رخ٩ٛخد هِذ حُٔئٖٓ ٝؿٞكٚ ح١ٌُ هي ٝػ٠ حُوَ ٕ حٛـ 

 حفع اىقشآُ أػظٌ ّؼٌ هللا ذؼاىٚ ػيٚ اىؼثاد                

ػٖ ٍؿخء حُـ١ٞ٘ ٬َٓٓاًل ، ػٖ  [طخ٣ٍوٚ  ]ٍٟٝ حُز٤ٜو٢ ٝحُزوخ١ٍ ك٢ 

ٖٓ أػطخٙ   طؼخ٠ُ كلظ ًظخرٚ  ]: حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٗٚ هخٍ 

ّٖ إٔ أكيحاًل أػط٢ أك٠َ ٓٔخ أػط٢ كوي ؿ٢ِ  كوي ٛـَ :] ٝك٢ ٍٝح٣ش  [كظ

  [كوي ؿ٢ٔ أػظْ حُ٘ؼْ :] ٝك٢ ٍٝح٣ش  [أػظْ حُ٘ؼْ 

 أششاف األٍح حَيح اىقشآُ اىنشٌٝ                       

ٍٟٝ حُطزَح٢ٗ ٝحُز٤ٜو٢ ، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ ، ػٖ حُ٘ز٢ 

أَٗحف أٓظ٢ كِٔش حُوَ ٕ ٝأٛلخد  ]: ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٗٚ هخٍ 

 .حُٔٞحوزٕٞ ػ٠ِ ه٤خّ ح٤َُِ : أ١  [ح٤َُِ 

كِٔش حُوَ ٕ ْٛ كلخوٚ حُلخِٕٓٞ ُٚ : هخٍ حُؼ٬ٓش حُٔ٘خ١ٝ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ 

ك٢ ٛيٍْٝٛ ، حُؼخُٕٔٞ ط٬ٝطٚ ، حُؼخِٕٓٞ رٔوظ٠خٙ ، ٝأٛلخد ح٤َُِ ْٛ 

اٟخكش ح٧ٛلخد : ٝهخٍ حُؼ٬ٓش حُط٤ز٢ : هخٍ . ح٣ٌُٖ ٣ل٤ٞٗٚ رؤٗٞحع حُؼزخىس 

حرٖ حُٔز٤َ ُٖٔ : ا٠ُ ح٤َُِ ٌُؼَس ٓزخَٗس حُو٤خّ ٝح٬ُٜس ك٤ٚ ، ًٔخ ٣وخٍ 

 ٣ٞحوذ ػ٠ِ حُِٔٞى ك٤ٚ حٛـ

 أغْٚ اىْاط حَيح اىقشآُ اىنشٌٝ                    

أؿ٠٘ حُ٘خّ كِٔش  ]:ٍٟٝ حرٖ ػٔخًَ ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل 

 [حُوَ ٕ 

                             ٗقاٝح حاٍو اىقشآُ اىنشٌٝ 

                                                           

 .رامزاً لحسنه  [فوائده  ]إلى تمام فً  [الجامع الصغٌر  ]: عزاه  فً  
 .وغٌرهما [ الفتح الكبٌر ] و [على المواهب  [شرح الزرقانً  ]انظر  
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ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ،  [ٓٔ٘ي حُلَىّٝ  ]ٍٟٝ حُي٢ِٔ٣ ك٢ 

  [كخَٓ حُوَ ٕ ٓٞه٠  ]:ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٗٚ هخٍ 

ٓللٞو : ٓز٢٘ ُِٔلؼٍٞ ، أ١ : ٓٞه٠ : هخٍ حُؼ٬ٓش حُٔ٘خ١ٝ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ 

 .ٖٓ حُ٘خٍ ، ٖٝٓ ح٧ًٟ 

 مشاٍح حاٍو اىقشآُ اىنشٌٝ                          

:  ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

أًَٓٞح كِٔش حُوَ ٕ ، كٖٔ أًَْٜٓ كوي أ٢ًَ٘ٓ ، ٖٝٓ أ٢ًَ٘ٓ كوي أًَّ  ]

                                   [  طؼخ٠ُ ، أ٫ ك٬ ط٘وٜٞح كِٔش حُوَ ٕ كوٞهْٜ كبْٜٗ ٖٓ   رٌٔخٗش 

 حاٍو اىقشآُ اىنشٌٝ حاٍو ساٝح اإلعالً                    

كخَٓ حُوَ ٕ كخَٓ ٍح٣ش ح٬ٓ٩ّ ،  ]:ػٖ أر٢ أٓخٓش ٢ٍٟ   ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل 

 [ٖٓ أًَٓٚ كوي أًَّ   طؼخ٠ُ ، ٖٝٓ أٛخٗٚ كؼ٤ِٚ ُؼ٘ش   

 حاٍو اىقشآُ اىنشٌٝ ٍَرغ تؼقئ                      

ٖٓ ؿٔغ حُوَ ٕ ٓظؼٚ  ]:ٍٟٝٝ حرٖ ػي١ ، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل 

  [  طؼخ٠ُ رؼوِٚ كظ٠ ٣ٔٞص 

 حَيح اىقشآُ اىنشٌٝ أٗىٞاء هللا ذؼاىٚ                     

كِٔش  ]: ٍٟٝ حرٖ حُ٘ـخٍ ، ػٖ ػزي   رٖ ػَٔ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ َٓكٞػخاًل 

 [حُوَ ٕ أ٤ُٝخء   ، كٖٔ ػخىحْٛ ػخىٟ   ، ٖٝٓ ٝح٫ْٛ كوي ٝح٠ُ   طؼخ٠ُ

 حَيح اىقشآُ اىنشٌٝ فٜ ِظوِّ هللا ذؼاىٚ                     

ػٖ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ ًَّ   طؼخ٠ُ ٝؿٜٚ ،  [ٓٔ٘ي حُلَىّٝ  ]:ؿخء ك٢ 

إ كِٔش حُوَ ٕ ك٢ وَ   طؼخ٠ُ  ]:ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

 .حُلي٣غ  [٣ّٞ ٫ وَ ا٫ وِٚ ٓغ أٗز٤خثٚ ٝأٛل٤خثٚ 

 شفاػح حاٍو اىقشآُ اىنشٌٝ                          
                                                           

 وكذا رواه الدارقطنً اهـ  : للدٌلمً ، قال المناوي [الجامع الصغٌر  ]: عزاه فً  
 .رامزاً لضعفه  [الفردوس  ]إلى  [الجامع الصغٌر  ]عزاه فً  
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ّٕ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ  ٍٟٝ حُظ١ٌَٓ ٝؿ٤َٙ ، ػٖ ػ٢ِ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، أ

َّ ك٬ُٚ –كلظٚ :  أ١ –ٖٓ هَأ حُوَ ٕ كخٓظظَٜٙ  ]: ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ   كؤك

ّ كَحٓٚ  َّ أىهِٚ   طؼخ٠ُ حُـ٘ش ، ٝٗلَّيؼٚ ك٢ ػَ٘س ٖٓ أَٛ ر٤ظٚ ًِْٜ : ٝك

   [هي ٝؿزض ُٚ حُ٘خٍ 

 ال ٝؼزب هللا ذؼاىٚ قيثاً ٗػٚ اىقشآُ                      

أهَؽ حرٖ أر٢ ىحٝى ربٓ٘خى ٛل٤ق ، ػٖ  [حُلظق  ]:هخٍ حُلخكظ حرٖ كـَ ك٢ 

حهَإٝح حُوَ ٕ ، ٫ٝ طـٌَْٗ ٌٛٙ  ]:أر٢ أٓخٓش ٢ٍٟ   ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ 

  [ ، كبٕ   طؼخ٠ُ ٫ ٣ؼٌد هِزخاًل ٝػ٠ حُوَ ٕ حُٜٔخكق حُٔؼَِّيوش 

 حَيح اىقشآُ ُػشفاء إٔو اىجْح                       

كِٔش  ]: ٍٟٝ حُطزَح٢ٗ ، ػٖ حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ َٓكٞػخاًل 

   [حُوَ ٕ ػَكخء أَٛ حُـ٘ش ٣ّٞ حُو٤خٓش 

ّٕ كلظ ٓخ طـُٞ رٚ ح٬ُٜس كَٝ ػ٤ٖ  : [َٗف ح٤ُ٘ٔش  ]: هخٍ ك٢ : ط٘ز٤ٚ  ا

ػ٠ِ ًَ ٌِٓق ، ٝكلظ كخطلش حٌُظخد ٍٝٓٞس ٝحؿذ ، ٝكلظ ٓخثَ حُوَ ٕ 

 .كَٝ ًلخ٣ش ٝٓ٘ش ػ٤ٖ أك٠َ ٖٓ ٬ٛس حُ٘لَ حٛـ 

ٝهي ًظذ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ا٠ُ أر٢ ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ ٢ٍٟ 

 .إٔ ٣لَٝ ُللخو حُوَ ٕ ك٢ حُزَٜس ٓخ ٣ل٢ رلخؿظْٜ :   ػ٘ٚ 

                     حاٍو مراب هللا ذؼاىٚ ٝنشً ششػاً  

ػْ أٓ٘ي . رخد حُوَحءس ػٖ وَٜ هِذ  : [ٛل٤لٚ  ]: هخٍ ح٩ٓخّ حُزوخ١ٍ ك٢ 

ّٕ حَٓأس ؿخءص ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ  ػٖ َٜٓ رٖ ٓؼي ٢ٍٟ   ػ٘ٚ أ

كِٔخ ٍأِص حَُٔأس أٗٚ . ٣خ ٍٍٓٞ   ؿجض ٧ٛذ ُي ٗل٢ٔ : ٝ ُٚ ِْٝٓ كوخُض 

                                                           

فحافظ كتاب هللا تعالى العامل بمقتضاه مضمون له أن ٌدخل الجنة وأن ٌشفع فً  

 عشرة من أهل بٌته قد وجبت لهم النار 
ال ٌنبغً للمسلم أن ٌترك تالوة القرآن وٌتكاسل عن ذلك وٌكتفً بتعلٌقه : ٌعنً  

فً بٌته ، فإن المصاحف ٌنبغً أن تكون منشورة للقراءة فٌها ، ال مطوٌة مهجورة 
. 

 .وغٌره  [الجامع الصغٌر  ]كذا فً  
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٣خ ٍٍٓٞ   إ ُْ : ُْ ٣وٞ ك٤ٜخ ٤ٗجخاًل ؿِٔض ، كوخّ ٍؿَ ٖٓ أٛلخرٚ كوخٍ 

ؿ٤ٜ٘خ   ّٝ  :كوخٍ ُٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ . ٣ٌٖ ُي رٜخ كخؿش كِ

حًٛذ ا٠ُ  ]: هخٍ . ٫ ٝ  ٣خ ٍٍٓٞ   : ؟ كوخٍ  [َٛ ػ٘يى ٖٓ ٢ٗء  ]

٫ ٝ  ٣خ ٍٍٓٞ   ٓخ : كٌٛذ ػْ ٍؿغ كوخٍ  [أِٛي كخٗظَ َٛ طـي ٤ٗجخاًل 

٫ : كٌٛذ ػْ ٍؿغ كوخٍ  [حٗظَ ُٝٞ هخطٔخاًل ٖٓ كي٣ي  ]:هخٍ . ٝؿيص ٤ٗجخاًل 

 ! ٌُٖٝ ٌٛح اُح١ٍ ! ٝ  ٣خ ٍٍٓٞ   ٫ٝ هخطٔخاًل ٖٓ كي٣ي 

ظُٚ ُْ  ]:كوخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  ْٔ ٓخ طٜ٘غ ربُحٍى ؟ إ ُزِ

ظُٚ ُْ ٣ٌٖ ػ٤ِي ٢ٗء  َٔ كـِْ حَُؿَ كظ٠  [٣ٌٖ ػ٤ِٜخ ٓ٘ٚ ٢ٗء ، ٝإ ُزِ

:  أ١ –١خٍ ٓـِٔٚ ػْ هخّ ، كَ ٙ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٤ُّٞٓخاًل 

َ رٚ كُيػ٢ ، كِٔخ ؿخء هخٍ ُٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ –ًحٛزخاًل  َٓ ٓخًح  ]:  كؤ

 – ػّيٛخ –ٓؼ٢ ٍٓٞس ًٌح ٍٝٓٞس ًٌح ٍٝٓٞس ًٌح :  هخٍ  [ٓؼي ٖٓ حُوَ ٕ 

ٗؼْ ، : ؟ كوخٍ [أطوَإٖٛ ػٖ وَٜ هِذ  ]:كوخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ظٌٜخ رٔخ ٓؼي ٖٓ حُوَ ٕ  ]:هخٍ    [حًٛذ كوي ٌَِّٓي

 حَيح اىقشآُ ٌٕ اىَحف٘فُ٘ تشحَح هللا اىَنرغثُ٘ ّ٘س هللا ذؼاىٚ    

ّ   ٝؿٜٚ  [حَُٔهخس َٗف حٌُٔ٘خس  ]:ؿخء ك٢  َّ ػٖ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ ً

َّ حُوَ ٕ  ]:أٗٚ هخٍ  ّٕ حُوَ ٕ أك٠َ ٖٓ ًَ ٢ٗء ىٕٝ   طؼخ٠ُ ، كٖٔ ٝه ا

َّ حُوَ ٕ كوي حٓظوّق رلن   طؼخ٠ُ  َّ   طؼخ٠ُ ، ٖٝٓ ُْ ٣ٞه  . كوي ٝه

لِّيغ ، ٖٝٓ ٓلَ  ُٗ ُّٜٓيم ، ٖٓ ٗلغ ُٚ حُوَ ٕ  ٝحُوَ ٕ ٗخكغ ٓ٘لَّيغ ، ٝٓخكَ 

يِّيم  ُٛ ٖٝٓ ؿؼَ حُوَ ٕ أٓخٓٚ هخىٙ ا٠ُ حُـ٘ش ، ٖٝٓ ؿؼِٚ هِلٚ . رٚ حُوَ ٕ 

ٝكِٔش حُوَ ٕ ْٛ حُٔللٞكٕٞ رَكٔش   طؼخ٠ُ ، حٌُٔظٔزٕٞ . ٓخهٚ ا٠ُ حُ٘خٍ 

ٍٗٞ   طؼخ٠ُ ، حُٔظؼِٕٔٞ ٬ًّ   طؼخ٠ُ ، ٖٓ ػخىحْٛ كوي ػخىٟ   طؼخ٠ُ 

: ٖٝٓ ٝح٫ْٛ كوي ٝح٠ُ   طؼخ٠ُ ، ٣خ كِٔش ًظخد   حٓظـ٤زٞح َّلل طؼخ٠ُ 

رظٞه٤َ ًظخرٚ ٣ِىًْ كزخاًل ، ٣ٝلززٌْ ا٠ُ هِوٚ ، ٣ُيكغ ػٖ ٓٔظٔغ حُوَ ٕ ٓٞء 

ُٓٔظٔغ  ٣ش ٖٓ ًظخد حُٜغ . حُي٤ٗخ ، ٣ٝيكغ ػٖ طخ٢ُ حُوَ ٕ رِٟٞ ح٥هَس  ٝ

 َ٤ ِٛ  ًٛزخاًل ، ٝطخ٢ُ  ٣ش ٖٓ ًظخد   طؼخ٠ُ – حْٓ ؿزَ –طؼخ٠ُ ه٤َ ُٚ ٖٓ 

ٝإ ٖٓ حُوَ ٕ ٍُٔٞس ػظ٤ٔش ػ٘ي   طؼخ٠ُ . ه٤َ ُٚ ٓٔخ طلض أى٣ْ حُٔٔخء 
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ح٣َُ٘ق ػ٘ي   ، ٣٘لغ ٛخكزٜخ ٣ّٞ حُو٤خٓش ك٢ أًؼَ ٖٓ : ٣يػ٠ ٛخكزٜخ 

   .حٛـ  [ٍر٤ؼش ٠َٓٝ ، ٢ٛٝ ٍٓٞس ٣ْ 

                        ىحاٍو اىقشآُ دػ٘ج ٍغرجاتح 

ٍٟٝ ح٩ٓخّ ِْٓٔ ، ػٖ أر٢ أٓخٓش ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ 

  [ُلخَٓ حُوَ ٕ ىػٞس ٓٔظـخرش  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

 آداب حاٍو اىقشآُ اىنشٌٝ                        

ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ ، إٔ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

ٖٓ هَأ حُوَ ٕ كوي حٓظيٍؽ حُ٘زٞس ر٤ٖ ؿ٘ز٤ٚ ؿ٤َ أٗٚ ٫ ٣ٞك٠ ا٤ُٚ ، ٫  ]:

 ، ٫ٝ ٣ـَٜ ٓغ ٖٓ ؿَٜ ، ٣٘زـ٢ ُٜخكذ حُوَ ٕ إٔ ٣ـي ٓغ ٖٓ ٝؿي

 .ٛل٤ق ح٩ٓ٘خى : ٍٝحٙ حُلخًْ ٝهخٍ  [ٝك٢ ؿٞكٚ ٬ًّ   طؼخ٠ُ 

ٝهي هخ١ذ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ كِٔش حُوَ ٕ ٝأٍٗيْٛ ا٠ُ 

: كوي ٍٟٝ حُز٤ٜو٢ ك٢ .  حُٔطخُذ ٝح٥ىحد حُظ٢ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ظلووٞح رٜخ 

٣خ أَٛ حُوَ ٕ ٫  ]: إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  [حُ٘ؼذ ]

َّٓييٝح حُوَ ٕ ، ٝحطِٞٙ كن ط٬ٝطٚ ، ك٢  ٗخء ح٤َُِ ٝحُٜ٘خٍ ، ٝأك٘ٞٙ ،  طظٞ

ِٞح ػٞحرٚ كبٕ ُٚ ػٞحرخاًل  َّـي ٙ ، ٝطيرَٝح ٓخ ك٤ٚ ُؼٌِْ طلِلٕٞ ، ٫ٝ طؼ َّ٘ٞي ـَ  [ٝط

كخرظـٞح ٝؿٚ   طؼخ٠ُ ٝػٞحرٚ حُزخه٢ ، ٫ٝ طظؼـِٞح ػٞحد حُي٤ٗخ : ٝحُٔؼ٠٘ 

َّٓييٝح حُوَ ٕ  ]:ٝكطخٜٓخ حُلخ٢ٗ ، ٝٓؼ٠٘  ٫ طـؼِٞٙ ًخُٞٓخىس  : [٫ طظٞ

ط٘خٕٓٞ ػ٤ِٚ ، ٝطـلِٕٞ ػٖ كوٞهٚ ، رَ هٞٓٞح رٞحؿذ حُوَ ٕ ، ١ٝزوٞح 

حُؼَٔ رٚ ، ٖٝٓ ًُي حُو٤خّ رٚ ٬٤ُاًل ، كبٕ ُِوَ ٕ كوخاًل ك٢ ح٤َُِ ٝكوخاًل ك٢ حُٜ٘خٍ 

حُِْٜ حؿؼِ٘خ ٖٓٔ ط٬ٙ كنَّي ط٬ٝطٚ ، ٝأىٟ كوٞهٚ ٝٝحؿزخطٚ ، ٝطّيرَ ك٢  ٣خطٚ 

 . ًِٝٔخطٚ 

 آداب اىقشاءج ٍٗطاىثٖا                             

                                                           

 [المرقاة  ]انظر  
ال ٌنبغً لحامل القرآن الكرٌم أن ٌغضب فٌّسب وٌشتم ، وال ٌجهل جهالة : أي  

عمل بفسق أو معصٌة ، بل ٌجب علٌه أن ٌتجمل وٌتكمل ، ألن فً جوفه كالم هللا 
 . تعالى 
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ّٕ حُلٌْ ػ٠ِ هٍٞ أٝ كؼَ رؤٗٚ ػزخىس َّلل – ػِٔ٘خ   طؼخ٠ُ ٝا٣خى –حػِْ   أ

 ًَ –طؼخ٠ُ ، أٝ هَرش ا٠ُ   طؼخ٠ُ ، أٝ كٔ٘ش ٣زظـ٠ ػٞحرٜخ ػ٘ي   طؼخ٠ُ 

ًُي ٣لظخؽ ا٠ُ ى٤َُ ٖٓ حَُ٘ع ٣ؼزض ٌٛح حُلٌْ ، ٝا٫ كٜٞ َٓىٝى ػ٠ِ هخثِٚ 

 أَٓ –، ٧ٕ ٝٛق حُوٍٞ ٝحُلؼَ رؤٗٚ ػزخىس أٝ هَرش ا٠ُ   طؼخ٠ُ أٝ كٔ٘ش 

 .ٓٞهٞف ػ٠ِ حٍُٞٝى ك٢ حَُ٘ع ٓغ ح٩ًٕ رٌُي : طٞه٤ل٢ ، أ١ 

اًح ػِٔض ًُي كخػِْ إٔ ط٬ٝس حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٢ٛ ػزخىس ٖٓ أػظْ حُؼزخىحص ، 

 ٝهَرش طُُِق ا٠ُ   طؼخ٠ُ ٖٓ أهَد حُوَرخص ، ٝكٔ٘ش ٖٓ أؿٔغ حُلٔ٘خص 

أٓخ أٜٗخ ػزخىس كوي ًًَٛخ   طؼخ٠ُ ك٢ ٤ٓخم حُؼزخىحص أَٓحاًل : ى٤َُ ًُي 

٬َسَ  }:هخٍ طؼخ٠ُ : ٝهزَحاًل  َّٜي ِْ حُ أَهِ َٝ ٌِظَخِد  ُْ َٖ ح ِٓ خ أُِٝك٢َ ا٤ََُِْي  َٓ  َُ  ح٣٥ش  { حْط

ًِظَخَد }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ ك٢ ػ٘خثٚ ٓزلخٗٚ ػ٠ِ ػزخىس حُؼخري٣ٖ   َٕ َٖ ٣َْظُِٞ ٣ ٌِ َّٕي حَُّي  اِ

 ْٖ ساًل َُ ٍَ خ ـَ َٕ طِ ُؿٞ َْ َػ٤ِٗ٬ََشاًل ٣َ َٝ ح  َّاًل ِٓ  ْْ ْهَ٘خُٛ َُ ٍَ خ  َّٔي ِٓ ْٗلَوُٞح  أَ َٝ ٬َسَ  َّٜي ٞح حُ ُٓ أَهَخ َٝ  ِ  َّي

 ٍَ : ٌُُٝي ؿخء ك٢ حُلي٣غ ًٔخ طويّ ػ٘ٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  { طَزُٞ

  .[أك٠َ ػزخىس أٓظ٢ ط٬ٝس حُوَ ٕ ]

كوي ٍٟٝ حُظ١ٌَٓ ، : ٗأٍا أُ ذالٗج اىقشآُ اىنشٌٝ قشتح ئىٚ هللا ذؼاىٚ  

ػٖ أر٢ أٓخٓش ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ    [حُٔٔ٘ي  ]:ٝأكٔي ك٢ 

ٓخ إًٔ   طؼخ٠ُ ُؼزي ك٢ ٢ٗء أك٠َ ٖٓ ًٍؼظ٤ٖ أٝ  ]:ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

ٍُّي كٞم ٍأّ حُؼزي ٓخ ىحّ ك٢ ٬ٛطٚ ، ٝٓخ  ََّي ٤ٌَُ ّٕ حُزِ أًؼَ ٖٓ ًٍؼظ٤ٖ ، ٝا

ريأ ٓ٘ٚ ٝٛٞ : أ١ ،    [طوَد حُؼزي ا٠ُ   ػِ ٝؿَ رٔؼَ ٓخ هَؽ ٓ٘ٚ 

  كٖٔ ؿ٣َذ: حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ، كبٗٚ ٓ٘ٚ ريأ ، ٌٝٛح ُلظ حُظ١ٌَٓ ٝهخٍ ك٤ٚ 

 كوي طويّ ك٢ حُلي٣غ ػ٘ٚ ٠ِٛ :ٗأٍا أُ ذالٗج اىقشآُ ٍِ أجَغ اىحغْاخ 

ٖٓ هَأ كَكخاًل ٖٓ ًظخد   طؼخ٠ُ كِٚ رٚ كٔ٘ش  ]:  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٗٚ هخٍ 

حُلي٣غ ، كِٔخ ًخٗض ط٬ٝس حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ػزخىس اًل  [، ٝحُلٔ٘ش رؼَ٘ أٓؼخُٜخ 

ٝهَرش ، ٝكٔ٘ش ؿخٓؼش ك٬ رّي ُٜخ ٖٓ  ىحد ٝٓطخُذ ططِذ ٖٓ حُوخٍة ، 

كظ٠ طظْ ُٚ ػزخىطٚ ، ٝطٜق ُٚ هَرظٚ ، ٝطؼزض ُٚ كٔ٘ظٚ ، ٢ٛٝ ًؼ٤َس ًٌَٗ 

 : ٜٓ٘خ ؿِٔش ٜٓٔش ٤َٜٗٝس 
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ك٤٘زـ٢ ُِوخٍة إٔ ٣وٜي روَحءطٚ ٝؿٚ   طؼخ٠ُ ، ًٔخ ٛٞ  : األٗه اإلخالص

 .حُ٘ؤٕ حُٔطِٞد ك٢ ؿ٤ٔغ حُؼزخىحص 

ٞح  }:هخٍ   طؼخ٠ُ  ُٔ ٣ُو٤ِ َٝ َٖ ُكَ٘لَخَء  ٣ َٖ َُُٚ حُيِّي ٤ ِٜ ْوِِ ُٓ  َ ٝح ا٫َِّي ٤َُِْؼزُُيٝح  َّي َُ ِٓ خ أُ َٓ َٝ

شِ  َٔ ُْو٤َِّي ُٖ ح َُِي ِى٣ ًَ َٝ خسَ  ًَ َِّي ٣ُْئطُٞح حُ َٝ ٬َسَ  َّٜي  .حَُِّٔيش حُٔٔظو٤ٔش : أ١  { حُ

 

ٓٔؼض : ػٖ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ  [حُٜل٤ل٤ٖ  ]:ٝك٢ 

اٗٔخ ح٧ػٔخٍ رخ٤ُ٘خص ٝاٗٔخ ٌَُ  ]: ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣وٍٞ 

 . حُلي٣غ  [حَٓة ٓخ ٟٗٞ 

   [اٗٔخ ٣ُؼط٠ حَُؿَ ػ٠ِ هيٍ ٤ٗظٚ  ]:ٝهخٍ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ 

٣ٔظلذ ُِوخٍة إٔ ٣ٌٕٞ ٓظٟٞجخاًل ، ٧ٕ حُوَ ٕ ٛٞ أك٠َ : حُؼخ٢ٗ حُٟٞٞء 

ح٧ًًخٍ ، ُٝوي ًخٕ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣لذ إٔ ٣ًٌَ   طؼخ٠ُ 

ػ٠ِ ١ٜخٍس ، ًٔخ ػزض ك٢ حُلي٣غ ، ٌُٖٝ ٫ طٌَُٙ حُوَحءس ػ٠ِ ؿ٤َ ٟٝٞء 

، كوي ؿخء ك٢ حُزوخ١ٍ إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ُٔخ حٓظ٤وظ ٖٓ 

ٓ٘خٓٚ كـؼَ ٣ٔٔق حُّ٘ٞ ػٖ ٝؿٜٚ ر٤يٙ ػْ هَأ حُؼَ٘ ح٣٥خص حُوٞحط٤ْ ٖٓ 

ّٖ ٓؼِوش كظٟٞؤ ٜٓ٘خ كؤكٖٔ ٟٝٞءٙ ، ػْ  ٍٓٞس  ٍ ػَٔحٕ ، ػْ هخّ ا٠ُ ٗ

٣ٔظلذ ُِوخٍة إٔ : حُؼخُغ حُٔٞحى . هخّ ٢ِٜ٣ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 .طؼظ٤ٔخاًل ٝطط٤َٜحاًل ٝطط٤٤زخاًل ُِلْ ح١ٌُ ٛٞ ٣َ١ن هَحءس حُوَ ٕ : ٣ٔظخى 

ٍٟٝ حُزِحٍ رٔ٘ي ؿ٤ي ، ػٖ ػ٢ِ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ أٗٚ أَٓ رخُٔٞحى 

ى ػْ هخّ  ]:هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ : ٝهخٍ  ّٞ إ حُؼزي اًح طٔ

٢ِٜ٣ ، هخّ حُِٔي هِلٚ ك٤ٔظٔغ ُوَحءطٚ ، ك٤يٗٞ ٓ٘ٚ كظ٠ ٠٣غ كخٙ ػ٠ِ ك٤ِٚ 

 ٢ٗء ا٫ ٛخٍ ك٢ ؿٞف حَُِٔي –ٖٓ كْ حُوخٍة :  أ١ –، كٔخ ٣وَؽ ٖٓ ك٤ِٚ 

   [، كطَٜٝح أكٞحٌْٛ ُِوَ ٕ 

                                                           

 .المنذري  [ترغٌب  ]انظر  
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إ أكٞحٌْٛ  ]:ٍٟٝٝ حرٖ ٓخؿٚ ، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ ٓٞهٞكخاًل 

ٍٟٝٝ حُز٤ٜو٢ ، ػٖ َٓٔس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ  [١َم ُِوَ ٕ كط٤ّزٞٛخ رخُٔٞحى 

   [٤١ّزٞح أكٞحٌْٛ رخُٔٞحى كبٜٗخ ١َم حُوَ ٕ  ]:َٓكٞػخاًل 

٣ٔظلذ ُِوخٍة إٔ ٣ٔظوزَ حُوزِش ، ُٔخ ١ٍٝ ػٖ حرٖ : حَُحرغ حٓظوزخٍ حُوزِش 

 :ػزخّ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٗٚ هخٍ 

ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ ، ٍٟٝٝ حُطزَح٢ٗ ،  [أَٗف حُٔـخُْ ٓخ حٓظُوزَ رٚ حُوزِش  ]

ٝحرٖ ػي١ ، ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 

 [أًَّ حُٔـخُْ ٓخ حٓظُوزَ رٚ حُوزِش  ]:ِْٝٓ أٗٚ هخٍ 

ٝإٔ ٣ـِْ ٓظو٘ؼخاًل ر٤ٌٔ٘ش ٝٝهخٍ ، كِٞ هَأ هخثٔخاًل أٝ ٠ٓطـؼخاًل أٝ ك٢ كَحٗٚ 

 .أٝ ػ٠ِ ؿ٤َ ًُي ٖٓ ح٧كٞحٍ ؿخُ ُٝٚ ح٧ؿَ ، ٌُٖٝ ىٕٝ ح٧ٍٝ 

ْْ  }:هخٍ   طؼخ٠ُ  ِٜ َػ٠َِ ُؿُ٘ٞرِ َٝ ح  هُُؼٞىاًل َٝ خ  آًل َ ه٤َِخ َٕ  َّي ٝ َُ ًُ ٌْ َ٣ َٖ ٣ ٌِ  ح٣٥ش { حَُّي

ػٖ ح٤ُٔيس ػخث٘ش  [حُٜل٤ل٤ٖ  ]:ٝحُوَ ٕ ٛٞ أك٠َ ح٧ًًخٍ ح٤ُٜ٩ش ، ٝك٢ 

ًخٕ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣وَأ  ]: ٢ٍٟ   ػٜ٘خ هخُض 

ا٢ٗ :] ، ٝػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ  [حُوَ ٕ ٍٝأُٓٚ ك٢ ِكـ١َ 

، ٝػٖ ح٤ُٔيس ػخث٘ش ٢ٍٟ  [أهَأ حُوَ ٕ ك٢ ٬ٛط٢ ، ٝأهَأ ػ٠ِ كَح٢ٗ 

  [ا٢ٗ ٧هَأ كِر٢ ٝأٗخ ٠ٓطـؼش ػ٠ِ ح٣ََُٔ  ]:  ػٜ٘خ هخُض 

ُّٖي حُوَحءس ك٢  : [ح٩طوخٕ  ]:هخٍ ك٢ : حُوخْٓ ١ٜخٍس حٌُٔخٕ ٝٗظخكظٚ  طٔ

ٝأٓخ حُوَحءس ك٢ : ٌٓخٕ ٗظ٤ق ، ٝأك٠ِٚ حُٔٔـي حٛـ ، هخٍ ح٩ٓخّ ح١ُٝٞ٘ 

ِٚ  ٛخكزٜخ ، كبٕ حُظ٠ٜ  حُط٣َن كخُٔوظخٍ أٜٗخ ؿخثِس ؿ٤َ ٌَٓٝٛش اًح ُْ ٣ِظ

ًَُٛض ًٔخ ًَٙ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ حُوَحءس ُِ٘خػْ ٓوخكش  ػٜ٘خ 

حُـ٢ِ ، ٍٟٝٝ أرٞ ىحٝى ػٖ أر٢ حُيٍىحء ٢ٍٟ   ػ٘ٚ أٗٚ ًخٕ ٣وَأ ك٢ 

ٌْ ٓوخكش حُـ٢ِ  ٍٟٝ ِْٓٔ ػٖ أر٢ ٣ََٛس : حُط٣َن ، ٫ٝ ٣وَأ حُوَ ٕ ٗخػ

اًح هخّ  ]:هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ : ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

ٍِ ٓخ ٣وٍٞ ك٠٤ِطـغ   [أكيًْ ٖٓ ح٤َُِ كخٓظؼـْ حُوَ ٕ ػ٠ِ ُٔخٗٚ كِْ ٣ي

                                                           

 [الفتح الكبٌر  ]انظر  
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حُطٜخٍس ٖٓ حُـ٘خرش ٝحُل٤ٞ ٝحُ٘لخّ : حُٔخىّ حُطٜخٍس ٖٓ حُليع ح٧ًزَ 

كَٝ ُوَحءس حُوَ ٕ روٜي حُوَ ٕ ، ك٤لَّ ػ٠ِ حُـ٘ذ ٝحُلخثٞ ٝحُ٘لٔخء 

 ٓوٜٞىحاًل ، ٣ٝـُٞ ُْٜ اؿَحء حُوَ ٕ ػ٠ِ هِٞرْٜ ٖٓ ؿ٤َ هَحءس حُوَ ٕ 

 ّٚٔ  .طِلظ رٚ ، ٣ٝـُٞ ُْٜ حُ٘ظَ ك٢ حُٜٔلق ٖٓ ؿ٤َ ٓ

ػٖ حرٖ ػَٔ  [ٓٔ٘يٙ  ]:ٍٟٝ حُظ١ٌَٓ ٝحرٖ ٓخؿٚ ، ٝح٩ٓخّ أكٔي ك٢ 

 [٫ ٣وَأ حُـ٘ذ ٫ٝ حُلخثٞ ٤ٗجخاًل ٖٓ حُوَ ٕ  ]٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ َٓكٞػخاًل 

ٝأؿٔغ حُِٕٔٔٔٞ ػ٠ِ ؿٞحُ : ، هخٍ ح٩ٓخّ ح١ُٝٞ٘  [حُلظق حٌُز٤َ  ]ًٔخ ك٢ 

حُظٔز٤ق ٝحُظ٤َِٜ ٝحُظل٤ٔي ٝحُظٌز٤َ ، ٝح٬ُٜس ػ٠ِ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ 

 ٝ ُٚ ِْٝٓ ٝؿ٤َ ًُي ٖٓ ح٧ًًخٍ ُِـ٘ذ ٝحُلخثٞ حٛـ

 أٓخ اًح ُْ ٣وٜي حُوَ ٕ رَ هٜي حًٌَُ أٝ حُيػخء كٜٞ ؿخثِ ٫ٝ ٣لَّ ػ٤ِْٜ 

ََ  }:ًؤٕ ٣وٍٞ حُـ٘ذ أٝ حُلخثٞ ػ٘ي حًَُٞد : كخًٌَُ  وَّي َٓ  ١ٌِ َٕ حَُّي ْزَلخ ُٓ

 َٕ ْ٘وَِِزُٞ ُٔ َخ َُ رِّ٘ي ٍَ اَِّٗيخ ا٠َُِ  َٝ  َٖ ٤ِٗ َِ ْو ُٓ َّ٘يخ َُُٚ  ًُ خ  َٓ َٝ ح  ٌَ  :ًٝوُٞٚ ػ٘ي ح٤ُٜٔزش  { ََُ٘خ َٛ

 { َٕ حِؿُؼٞ ٍَ  ِٚ اَِّٗيخ ا٤َُِْ َٝ  ِ َُ } :أٝ ٣وٍٞ  { اَِّٗيخ َّلِلَّي ٤ًِ َٞ ُْ َْ ح ِْٗؼ َٝ  ُ زَُ٘خ  َّي ْٔ ٝٗلٞ ًُي  { َك

َ٘شاًل  }:ىٕٝ إٔ ٣وٜي حُوَ ٕ ، ٝأٓخ حُيػخء كٌؤٕ ٣وٍٞ  َٔ ٤َْٗخ َك َخ  طَِ٘خ ك٢ِ حُيُّي رَّ٘ي ٍَ

 ٍِ حَد حَُّ٘يخ ٌَ هَِ٘خ َػ َٝ َ٘شاًل  َٔ ِس َك ََ ك٢ِ ح٥ِْه  .ٝأٓؼخٍ ًُي روٜي حُيػخء  { َٝ

ك٤لَّ ػ٠ِ حُٔليع كيػخاًل أٛـَ أٝ أًزَ ، ا٫ ر٢٘ء : ٝأٓخ ْٓ حُٜٔلق 

 ٝحُي٤َُ ػ٠ِ ًُي ٓخ ٍٝحٙ ح٩ٓخّ ٓخُي ك٢ : ٓ٘لَٜ ػ٘ٚ ٝػٖ حُٜٔلق 

إٔ ك٢ حٌُظخد ح١ٌُ ًظزٚ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  [ح١ُٞٔؤ  ]

حُلي٣غ ، ًٝظخد ػَٔٝ  [إٔ ٫ ٣ْٔ حُوَ ٕ ا٫ ١خَٛ  ]ُؼَٔٝ رٖ كِّ 

٫ أػِْ ًظخرخاًل : طِوَّيخٙ حُ٘خّ رخُوزٍٞ ، ٝهخٍ ٣ؼوٞد رٖ ٓل٤خٕ : ٢ٍٟ   ػ٘ٚ 

أٛقَّي ٖٓ ٌٛح حٌُظخد ، كبٕ أٛلخد ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

هي ٜٗي ػَٔ رٖ : ٝحُظخرؼ٤ٖ ٣َؿؼٕٞ ا٤ُٚ ، ٣ٝيػٕٞ ٍأ٣ْٜ ، ٝهخٍ حُلخًْ 

 .ػزي حُؼ٣ِِ ٝح١َُِٛ ٌُٜح حٌُظخد رخُٜلش 

                                                           

ولو دون آٌة من المركبات ال المفردات ، ألنه ٌجوز للحائض المعلمة تعلٌم  

 [رد المحتار  ]:القرآن كلمة كلمة ، كما فً 
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 ٍٟٝٝ حُطزَح٢ٗ ، ٝحُيحٍ هط٢٘ ، ٝحُلخًْ ، ػٖ ك٤ٌْ رٖ كِحّ ٢ٍٟ   

ّْ حُوَ ٕ ا٫ ٝأٗض  ]: ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ ُٚ  ٫ طٔ

، ٍٟٝٝ حُطزَح٢ٗ ، ػٖ حرٖ ػَٔ [ حُـخٓغ حُٜـ٤َ ] ًٔخ ك٢  [١خَٛ 

ُّْي حُوَ ٕ ا٫ ١خَٛ  ]:٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ َٓكٞػخاًل  حُلظق  ]ًٔخ ك٢  [٫ ٣ٔ

ٍٟٝٝ حُيحٍ هط٢٘ ك٢ هٜش ا٬ّٓ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ   ػ٘ٚ  [حٌُز٤َ 

 .اٗي ٍؿْ ٫ٝ ٣ٔٔٚ ا٫ حُٔطَٜٕٝ : إٔ أهظٚ هخُض ُٚ هزَ إٔ ٣ِْٔ 

 .ٝػٔش ػيس ٖٓ حُ٘ٞحٛي حُلي٣ؼ٤ش ٤ُْ ٌٛح ٟٓٞغ طل٤ِٜٜخ 

ّٖ ُِوخٍة إٔ ٣ظؼًٞ هزَ حُوَحءس ػ٬ٔاًل روُٞٚ : حُٔخرغ حُظؼًٞ ٝحُزِٔٔش  ٔ٣

ِْ  }:طؼخ٠ُ  ِؿ٤ ََّي ِٕ حُ ٤ْطَخ َّ٘ي َٖ حُ ِٓ  ِ ٌْ رِخَّللَّي ظَِؼ ْٓ َٕ كَخ  َْ ُْوُ ْأَص ح ََ ح هَ ًَ ِ ٤ٛٝـش  { كَب

ّٖ أ٠٣خاًل : حُظؼًٞ ػ٘ي ح٧ًؼ٣َٖ ٢ٛ  أػًٞ رخَّلل ٖٓ ح٤ُ٘طخٕ حَُؿ٤ْ ، ٣ٝٔ

ّٖ ُِوخٍة  حُظؼًٞ هزَ حُوَحءس ك٢ أٍٝ ًٍؼش ٖٓ ح٬ُٜس كو٢ ، ًٔخ أٗٚ ٣ٔ

ٝحُي٤َُ ػ٠ِ َٓ٘ٝػ٤ش حُزِٔٔش . رخُزِٔٔش أٍٝ ًَ ٍٓٞس ٟٓٞ ٍٓٞس رَحءس 

ٓخ ٍٝحٙ ح٩ٓخّ حُزوخ١ٍ ٝؿ٤َٙ ، ػٖ أّ ِٓٔش ٢ٍٟ   ػٜ٘خ : أٍٝ حٍُٔٞس 

ًخٕ : ، أٜٗخ ٓجِض ػٖ هَحءس ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ؟ كوخُض 

َٖ   }:٣وطغ هَحءطٚ  ٣ش  ٣ش  ٤ ِٔ َُْؼخَُ دِّي ح ٍَ  ِ ُي َّلِلَّي ْٔ َُْل ِْ  ح ِك٤ ََّي ِٖ حُ َٔ ْك ََّي ِ حُ ِْ  َّي ْٔ رِ

 ِٖ ٣ ِّ حُيِّي ْٞ خُِِي ٣َ َٓ   ِْ ِك٤ ََّي ِٖ حُ َٔ ْك ََّي   {حُ

اًح :  ٝاًح طؼخءد أػ٘خء حُوَحءس ك٤٘زـ٢ ُٚ إٔ ٣ٔٔي ػٖ حُوَحءس ، هخٍ ٓـخٛي 

 .طؼخءرض ٝأٗض طوَأ حُوَ ٕ كؤٓٔي ػٖ حُوَحءس طؼظ٤ٔخاًل كظ٠ ٣ٌٛذ طؼخإري 

اًح طؼخءد أكيًْ ك٠٤ِغ  ]:ٝك٢ حُزوخ١ٍ أٗٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

  [ كبٕ ح٤ُ٘طخٕ ٣يهَ ٓغ حُظؼخإد –كٔٚ :  أ١ –٣يٙ ػ٠ِ ك٤ٚ 

ٖٓ أْٛ حُٔطخُذ إٔ ٣ٌٕٞ حُوخٍة ك٢ كخٍ : حُظيرَ ػ٘ي حُوَحءس : حُؼخٖٓ 

 :هَحءطٚ ٓظيرَحاًل ٓظلٜٔخاًل ُٔخ ٣وَأ ، ٧ٕ   طؼخ٠ُ أٍِٗ حٌُظخد ُِظيرَ ٝحُظًٌَ 

ََ أُُُٝٞ  }:هخٍ   طؼخ٠ُ  ًَّي ٌَ ٤َُِظَ َٝ  ِٚ ٝح  ٣َخطِ َُ رَّي ٌى ٤َُِيَّي ٍَ زَخ ُٓ َُْ٘خُٙ ا٤ََُِْي  َِ ْٗ ًِظَخٌد أَ

ُْزَخدِ  َٕ } :ٝهخٍ طؼخ٠ُ ك٢ ح٩ٌٗخٍ ٝحُظٞر٤ن ُٖٔ ُْ ٣ظيرَ  { ح٧َْ ٝ َُ أَك٬ََ ٣َظََيرَّي

ّْ َػ٠َِ هُُِٞدٍم أَْهلَخَُُٜخ َٕ أَ  َْ ُْوُ ٫ : هخٍ ٤ٓيٗخ ػ٢ِ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ . ؟ ح٣٥ش  { ح

 –إ ٖٓ ًخٕ هزٌِْ : ٝهخٍ حُلٖٔ حُز١َٜ . ه٤َ ك٢ هَحءس ٫ طيرَ ك٤ٜخ 
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 ٍأٝح إٔ ٌٛح حُوَ ٕ ٍٓخثَ ا٤ُْٜ –حُٜلخرش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػْٜ٘ : ٣ؼ٢٘ 

 . ٖٓ ٍرْٜ ، كٌخٗٞح ٣ظيرَٜٝٗخ رخ٤َُِ ، ٣ٝ٘لٌٜٝٗخ ك٢ حُٜ٘خٍ 

 هِزٚ رخُظلٌَ ك٢ – حُوخٍة –ٝٛلش حُظيرَ إٔ ٣٘ـَ : هخٍ حُلخكظ ح٢١ٞ٤ُٔ 

ٓؼ٠٘ ٓخ ٣ظِلظ رٚ ، ك٤ؼَف ٓؼ٠٘ ًَ  ٣ش ، ٣ٝظؤَٓ ح٧ٝحَٓ ٝحُ٘ٞح٢ٛ ، 

َ ػ٘ٚ ك٤ٔخ ٠٠ٓ ٖٓ ػَٔٙ حػظٌٍ  ّٜ ٣ٝوٜي هزٍٞ ًُي ، كبٕ ًخٕ ه

َّ رآ٣ش ٍكٔش  حٓظزَ٘ ٝٓؤٍ   طؼخ٠ُ ٖٓ ك٠ِٚ ، ٝاًح : ٝحٓظـلَ ، ٝاًح ٓ

َّ رآ٣ش ػٌحد  ٙ ٝػظْ ، أٝ ىػخء : ٓ ِّ ع : أٗلن ٝطؼًٞ ، أٝ ط٣ِ٘ٚ ٗ َّ ط٠

٤ِٛض ٓغ حُ٘ز٢  ]:١ِٝذ ، أهَؽ ِْٓٔ ػٖ ك٣ٌلش ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ًحص ٤ُِش كخكظظق حُزوَس كوَأٛخ ، ػْ حُ٘ٔخء كوَأٛخ ، 

 َّ َّ رآ٣ش ك٤ٜخ طٔز٤ق ٓزّق ، ٝاًح ٓ ٬ّٓاًل ، ٝاًح ٓ ػْ  ٍ ػَٔحٕ كوَأٛخ ، ٓظَ

َّ رظؼًٞ طؼًٞ  ٍٟٝٝ أرٞ ىحٝى ٝحُ٘ٔخث٢ ٝؿ٤َٛٔخ ،  [رٔئحٍ ٓؤٍ ، ٝاًح ٓ

هٔض ٓغ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ  ]:ػٖ ػٞف رٖ ٓخُي ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

 َّ َُّي رآ٣ش ٍكٔش ا٫ ٝهق ٝٓؤٍ ٫ٝ ٣ٔ ِْٝٓ ٤ُِش كوخّ كوَأ ٍٓٞس حُزوَس ، ٫ ٣ٔ

 .حٛـ  [رآ٣ش ػٌحد ا٫ ٝهق ٝطؼًٞ 

كبًح ٍَٓص رآ٣ش حُٞػي : ٝاًح هَأص حُوَ ٕ ك٠غ ٗلٔي ٟٓٞغ حَُٔوخ١ذ 

ٝحُٞػ٤ي أٝ ح٧َٓ ٝح٢ُٜ٘ كخٗظَ ك٢ ٗلٔي ٓغ ٖٓ أٗض طـيٛخ ؟ ٓغ 

 حُٔئط٣َٖٔ رٜخ أٓخ حُظخ٤ًٍٖ ُٜخ ؟ ٝٓغ حُٔ٘ظ٤ٜٖ أّ ٓغ حُٔوخُل٤ٖ ؟ 

ٝاًح ٍَٓص رخ٣٥خص حُظ٢ ك٤ٜخ ٛلخص حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝأه٬هْٜ كخػَٝ ٗلٔي 

ػ٤ِٜخ ، َٛ أٗض ْٜٓ٘ ؟ كخكٔي   ٝحٓظِىٙ ، أّ ُٔض ْٜٓ٘ كخٓغ ٌُُي ، 

ٝاًح ٍَٓص رٜلخص حُٔ٘خكو٤ٖ كخكٌٍ إٔ طٌٕٞ . ٝطوَِّين ٝحطٜق رٜلخطْٜ 

ُ٘ٞح }:ْٜٓ٘ ٝأٗض ٫ ط٘ؼَ ، ٝاًح ٍَٓص روُٞٚ طؼخ٠ُ  َٓ   َٖ ٣ ٌِ َخ حَُّي كؤٝع  { ٣َخ أ٣َُّٜي

ٓٔؼي ٝهِزي ا٠ُ ٓخ رؼيٛخ ، كبٕ ًخٕ أَٓحاًل كؤطَٔ رٚ ، أٝ ٤ٜٗخاًل كخٗظٚ ػٔخ ٠ٜٗ 

ُ٘ٞح}، ٝهي ًخٕ رؼٞ حُِٔق ٣وٍٞ ػ٘ي  َٓ   َٖ ٣ ٌِ َخ حَُّي ُز٤ي ٍر٢ :  {  ٣َخ أ٣َُّٜي

ح  }:ٝٓؼي٣ي ، ًُٝي ًوُٞٚ طؼخ٠ُ  اًٍل ْْ َٗخ ٌُ ٤ِِْٛ أَ َٝ  ْْ ٌُ َٔ ْٗلُ ُ٘ٞح هُٞح أَ َٓ   َٖ ٣ ٌِ َخ حَُّي ٣َخ أ٣َُّٜي

سُ  ٍَ خ ـَ ُِْل ح َٝ  ُّ هُُٞىَٛخ حَُّ٘يخ ك٢ ٬ٛطْٜ : ح٣٥ش ، كخٗظَ ك٢ أَٓ ٗلٔي ٝأِٛي  { َٝ

٤ٛٝخْٜٓ ، ٝٓخ ٣ـذ ػ٤ِْٜ ك٢ ١ٜخٍطْٜ ٝؿ٘خرظْٜ ، ٝك٤ٞ حُ٘ٔخء 

ّٖ ٖٓٔ ٣ؼِْ أكٌخّ ًُي ٣ٝئى٣ٜخ  ٝٗلخٜٖٓ ، كظلوَّيي أكٞحُٜٖ ك٢ ًُي ، كبٕ ً

 ّٖ َحص ك٢ ًُي كؼ٤ِي رؤَٓٛ ّٜ ّٖ ٓو ًٔخ ٣ـذ كِى ك٢ ط٤ًٌَٖٛ ، ٝإ ً
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ٝٝػظٜٖ ُٝؿَٖٛ ، ٧ٗي حَُحػ٢ ػ٤ِٜٖ ، حُٔٔئٍٝ ػٜٖ٘ ، هخٍ طؼخ٠ُ 

َْ َػ٤ََِْٜخ:}  طَزِ ْٛ ح َٝ ٬َِس  َّٜي ََِْٛي رِخُ َْ أَ ُٓ ْأ ح٣٥ش ، ٝهخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ  { َٝ

َٓٝح أ٫ٝىًْ رخ٬ُٜس ْٝٛ أر٘خء ٓزغ ، ٝحَٟرْٞٛ ػ٤ِٜخ ْٝٛ أر٘خء  ]:ِْٝٓ 

هٞح ر٤ْٜ٘ ك٢ ح٠ُٔخؿغ  َّ ٝهخٍ ػ٢ِ ًَّ   ٝؿٜٚ ك٢ ٓؼ٠٘  [ػَ٘ ، ٝك

ح}:هُٞٚ طؼخ٠ُ  اًٍل ْْ َٗخ ٌُ ٤ِِْٛ أَ َٝ  ْْ ٌُ َٔ ْٗلُ ٞح أٗلٌْٔ ٝأ٤ٌِْٛ : ح٣٥ش هخٍ  {  هُٞح أَ ػِِّٔي

رَشاًل  }:حُو٤َ ٝأّىرْٞٛ ، ًٌُٝي هُٞٚ طؼخ٠ُ  ْٞ ِ طَ ُ٘ٞح طُٞرُٞح ا٠َُِ  َّي َٓ   َٖ ٣ ٌِ َخ حَُّي ٣َخ أ٣َُّٜي

خ ٞكاًل ُٜ ح٣٥ش ، كبًح هَأص ٌٛٙ ح٣٥ش ٝأٓؼخُٜخ كظًٌَ أكؼخُي ح٤ُٔجش ٝطُذ ا٠ُ  { َٗ

  طؼخ٠ُ ٜٓ٘خ ، ٌٌٝٛح طيٍٝ ٓغ حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ك٤غ ىحٍ ، حثظٔخٍحاًل ػ٘ي 

ح٧َٓ ، ٝحٗظٜخءاًل ػ٘ي ح٢ُٜ٘ ، ٝهٞكخاًل ػ٘ي حُوٞف ، ٍٝؿخءاًل ػ٘ي حَُؿخء ، 

ٝحٓظـلخٍحاًل ػ٘ي  ٣خص ح٫ٓظـلخٍ ، ٝحطؼخوخاًل ػ٘ي  ٣خص حُٞػظ ، ٝحػظزخٍحاًل ػ٘ي 

 ٣خص حُوٜٚ ، ٝحػظوخىحاًل ٝا٣ٔخٗخاًل ك٢  ٣خص ح٣٩ٔخٕ ٝحُؼو٤يس ، ٝاػزخطخاًل ك٢ 

 .ح٩ػزخص ، ٝط٣ِٜ٘خاًل ك٢ حُظ٣ِ٘ٚ 

 ٗطٞح اىظذٝق األمثش سػٜ هللا ذؼاىٚ ػْٔ ٗػْا تٔ               

ُٝٔخ ػٜي حُٜي٣ن ح٧ًزَ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ رخُو٬كش ا٠ُ حُلخٍٝم ح٧ٍٗٞ 

٣خ ػَٔ ا٢ٗ هي حٓظوِلظي ػ٠ِ  ]: ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ًخٕ  ك٤ٔخ أٝٛخٙ إٔ هخٍ ُٚ 

أٛلخد ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، ٣خ ػَٔ إ َّلل طؼخ٠ُ كوخاًل ك٢ 

ح٤َُِ ٫ٝ ٣وزِٚ ك٢ حُٜ٘خٍ ، ٝكوخاًل ك٢ حُٜ٘خٍ ٫ٝ ٣وزِٚ ك٢ ح٤َُِ ، ٝاٗٚ ٫ ٣وزَ 

ََ ٣خ ػَٔ أٗٔخ ػوِض ٓٞح٣ُٖ ٖٓ ػوِض  ٗخكِش كظ٠ طئىٟ حُل٠٣َش ، أُْ ط

ٓٞح٣ُ٘ٚ ٣ّٞ حُو٤خٓش رخطزخػْٜ حُلن ، ٝػوِٚ ػ٤ِْٜ ، ٝكنَّي ٤ُِٔحٕ ٫ ٣ٟٞغ 

ك٤ٚ ؿيحاًل ا٫ كٌن إٔ ٣ٌٕٞ ػو٬٤اًل ، أُْ طَ ٣خ ػَٔ أٗٔخ هلّض ٓٞح٣ُٖ ٖٓ هلض 

ٓٞح٣ُ٘ٚ ٣ّٞ حُو٤خٓش رخطزخػْٜ حُزخ١َ ، ٝهلَّيظٚ ػ٤ِْٜ ، ٝكن ٤ُِٔحٕ ٫ ٣ٟٞغ 

ك٤ٚ ؿيحاًل ا٫ رخ١َ إٔ ٣ٌٕٞ هل٤لخاًل ، أُْ طَ ٣خ ػَٔ أٗٔخ أُِٗض  ٣ش حَُؿخء ٓغ 

 ٣ش حُ٘يس ، ٝ ٣ش حُ٘يس ٓغ  ٣ش حَُؿخء ، ٤ٌُٕٞ حُٔئٖٓ ٍحؿزخاًل ٍحٛزخاًل ، ٫ 

٣َؿذ ٍؿزش ٣ظ٠٘ٔ ػ٠ِ   طؼخ٠ُ ٓخ ٤ُْ ُٚ ، ٫ٝ ٣َٛذ ٍٛزش ٣ِو٢ ك٤ٜخ 

 أُْ طَ ٣خ ػَٔ أٗٔخ ًًَ   –رؤٕ ٣و٢٘ ٖٓ ٍكٔش   طؼخ٠ُ :  أ١ –ر٤ي٣ٚ 

طؼخ٠ُ أَٛ حُ٘خٍ رٔٞء أػٔخُْٜ ، كبًح ًًَطْٜ هِض ا٢ٗ ٧ٍؿٞ إٔ ٫ إًٔٞ 

ْٜٓ٘ ، ٝاٗٔخ ًًَ أَٛ حُـ٘ش رؤكٖٔ أػٔخُْٜ ٧ٗٚ طـخُٝ ػٔخ ًخٕ ٖٓ ٢ٓء 

، كبًح ًًَطٜخ هِض أ٣ٖ ػ٢ِٔ ٖٓ أػٔخُْٜ ، كبٕ كلظض ٤ٛٝظ٢ ك٬ ٣ٌٕٞ 



 59 

 ػْ –٫ري إٔ ٣يًٍي :  أ١ –ؿخثٌذ أكذَّي ا٤ُي ٖٓ حُٔٞص ، ُٝٔض رٔؼـِٙ 

   [طٞك٢ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ 

 :       ميَاخ ٍ٘جضج ح٘ه ق٘ه هللا ذؼاىٚ          

َُل          }  ٌْ أَلفَلالَل ذَلْؼقِيُ٘ ِٔ ِرْمُشُم ٌْ ِمرَلاتًا فِٞ ُْٞن ْىَْلا ئِىَل ّْضَل   {ىَلقَلْذ أَل

ٝٓخًح ٣ـذ ػ٠ِ حُٔئٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞهلٚ ٓغ حُوَ ٕ ٝك٤ٚ هٜش ح٧ك٘ق رٖ 

ػٖ  [ه٤خّ ح٤َُِ  ]:ًًَ حُلخكظ ٓلٔي رٖ َٜٗ ح١َُُٝٔ ك٢ ؿِء : ه٤ْ 

َُْ٘خ  }:ح٧ك٘ق رٖ ه٤ْ أٗٚ ًخٕ ٣ٞٓخاًل ؿخُٔخاًل ، كؼَٟض ُٚ ٌٛٙ ح٣٥ش  َِ ْٗ َُوَْي أَ

 َٕ ْْ أَك٬ََ طَْؼوُِِٞ ًُ َُ ًْ ًِ  ِٚ ًِظَخراًلخ ك٤ِ  ْْ ٌُ ػ٢َِّي رخُٜٔلق ٧ُظْٔ : كخٗظزٚ كوخٍ  { ا٤َُِْ

ُٔخ ػِْ إٔ حُوَ ٕ هي :  ٣ؼ٢٘ –١ًًَ ح٤ُّٞ ، كظ٠ أػِْ ٖٓ أٗخ ٖٝٓ أٗزٚ 

 ًًَ ؿ٤ٔغ ٛلخص حُزَ٘ ٝر٤ّٖ ٛلخطْٜ َٝٓحطزْٜ ، أٍحى إٔ ٣زلغ ػٖ ٗلٔٚ 

َّ روّٞ - . ك٢ أ١ حُطزوخص ٛٞ ؟  َٖ  }:كَ٘٘ حُٜٔلق ، كٔ ِٓ خُٗٞح ه٬٤َِِاًل  ًَ

 َِ خثِ َّٔي ْْ َكنٌّي ُِِ ِٜ حُِ َٞ ْٓ ك٢ِ أَ َٝ  َٕ ٝ َُ لِ ـْ ظَ ْٔ َ٣ ْْ ُٛ ٍِ َلخ ْٓ رِخ٧َْ َٝ  َٕ ُؼٞ ـَ ْٜ خ ٣َ َٓ  َِ حَُِّي٤ْ

 ِّ ٝ َُ ْل َٔ ُْ ح َٝ  }  

َّ روّٞ  خ  }:ٝٓ َّٔي ِٓ َٝ خ  ؼاًل َٔ َ١ َٝ كاًلخ  ْٞ ْْ َه ُ رَّٜي ٍَ  َٕ ٠َخِؿِغ ٣َْيُػٞ َٔ ُْ ِٖ ح ْْ َػ خك٠َ ُؿُ٘ٞرُُٜ ـَ طَظَ

 َٕ ْ٘لِوُٞ ُ٣ ْْ ْهَ٘خُٛ َُ َّ روّٞ  { ٍَ خ} :ٝٓ آًل ه٤َِخ َٝ ح  ياًل َّـي ُٓ  ْْ ِٜ رِّي ََ ُِ َٕ َّ روّٞ  { ٣َز٤ِظُٞ ٓٝ: 

 { ُ َٝ َّي  ِّ ِٖ حَُّ٘يخ َٖ َػ َُْؼخك٤ِ ح َٝ ٤ْظَ  ـَ ُْ َٖ ح ٤ ِٔ خِو ٌَ ُْ ح َٝ حِء  ََّي ح٠َُّي َٝ حِء  ََّي َّٔي َٕ ك٢ِ حُ ْ٘لِوُٞ ُ٣

 َٖ ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٔ ُْ َّ روّٞ  { ٣ُِلذُّي ح ٓٝ: { ْْ ِٜ َٕ رِ خ ًَ  ْٞ َُ َٝ  ْْ ِٜ ِٔ ْٗلُ َٕ َػ٠َِ أَ ٝ َُ ٣ُْئػِ َٝ

 َٕ ْلُِِلٞ ُٔ ُْ ُْ ح ِٚ كَؤَُُٝجَِي ُٛ ِٔ ُٗقَّي َْٗل ْٖ ٣َُٞم  َٓ َٝ شٌ  َٛ خ َٜ َّ روّٞ  { َه ٓٝ: { َٕ ظَِ٘زُٞ ـْ َ٣

 ْْ ِٜ رِّي ََ خرُٞح ُِ ـَ ظَ ْٓ َٖ ح ٣ ٌِ حَُّي َٝ  َٕ ٝ َُ لِ ـْ َ٣ ْْ خ َؿ٠ِزُٞح ُٛ َٓ ح  ًَ اِ َٝ  َٖ حِك َٞ ُْلَ ح َٝ  ِْ ْػ ََ ح٩ِْ زَخثِ ًَ

 َٕ ْ٘لِوُٞ ُ٣ ْْ ْهَ٘خُٛ َُ ٍَ خ  َّٔي ِٓ َٝ  ْْ ٟ ر٤ََُْٜ٘ ٍَ ُٞٗ  ْْ ُٛ َُ ْٓ أَ َٝ ٬َسَ  َّٜي ٞح حُ ُٓ أَهَخ َٝ }  

ُْ ٣ـي ٌٛٙ :  ٣ؼ٢٘ –حُِْٜ ُٔض أػَف ٗل٢ٔ ٛخ ٛ٘خ : كٞهق ح٧ك٘ق ػْ هخٍ 

ػْ أهٌ ح٧ك٘ق حُٔز٤َ - . حُٜلخص ك٢ ٗلٔٚ كظ٠ ٣ؼّي ٗلٔٚ ٖٓ ٌٛٙ حُطزوش 

َّ ك٢ حُٜٔلق روّٞ  َٕ   }:ح٥هَ ، كٔ ٝ َُ زِ ٌْ ظَ ْٔ َ٣ ُ ْْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّي  َّي َُُٜ ََ ح ه٤ِ ًَ اِ

ٍٕم  ُٞ٘ ـْ َٓ ٍَم  خِػ َ٘ ًُٞ  َُِٜظَِ٘خ ُِ ٍِ َٕ أَثَِّ٘يخ َُظَخ ٣َوُُُٞٞ َّ روّٞ هخٍ   طؼخ٠ُ ك٤ْٜ  { َٝ ٓٝ: 

                                                           

وقد روى ذلك ابن  [الدر المنثور  ]روى ذلك ابن جرٌر عن مجاهد كما فً  

 .جرٌر من طرق متعددة 
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{ ََ ًِ ًُ ح  ًَ اِ َٝ ِس  ََ َٕ رِخ٥ِْه ُٞ٘ ِٓ َٖ ٫َ ٣ُْئ ٣ ٌِ ْص هُُُِٞد حَُّي َُّي ؤَ َٔ ْٗ ْكَيُٙ ح َٝ  ُ ََ  َّي ًِ ًُ ح  ًَ اِ َٝ  

 َٕ ٝ َُ ِ٘ ظَْز ْٔ َ٣ ْْ ح ُٛ ًَ ِٚ اِ ْٖ ُىِٝٗ ِٓ  َٖ ٣ ٌِ َّ روّٞ ٣وخٍ ُْٜ  { حَُّي ٓٝ: {  ََ وَ َٓ ْْ ك٢ِ  ٌُ ٌَ َِ َٓ خ  َٓ
  َٖ َُْوخث٤٠ِِ َغ ح َٓ  ُٝ َّ٘يخ َُٗوٞ ًُ َٝ   َٖ ٤ٌِ ْٔ ِٔ ُْ ُْ ح ْْ َُٗي ُْٗطِؼ َُ َٝ  َٖ ِِّي٤ َٜ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ ْْ َُٗي  هَخُُٞح َُ

 ُٖ ٤َُْو٤ِ ِٖ  َكظَّي٠ أَطَخَٗخ ح ٣ ِّ حُيِّي ْٞ ُد ر٤َِ ٌِّي ٌَ َّ٘يخ ُٗ ًُ َٝ} 
فما زال األحنف ! الميم إني أبرأ إليك من ىؤالء : فوقف األحنف ثم قال 

يقّمب ورق المصحف ، ويمتمس في أّي الطبقات ، حتى وقع عمى ىذه اآلية 
 {: ْٕ ُ أَ ٠َٔ  َّي ٤ِّيجاًلخ َػ َٓ  ََ َٝ َه خ  خُِلاًل َٛ ٬اًل  َٔ ْْ َهَِطُٞح َػ ِٜ ُٗٞرِ ٌُ كُٞح رِ ََ َٕ حْػظَ ٝ َُ َٝ َه

 ٌْ ِك٤ ٍَ  ٌٍ َ َؿلُٞ َّٕي  َّي ْْ اِ ِٜ  .أٗخ ٖٓ ٛئ٫ء : كوخٍ ح٧ك٘ق  { ٣َظَُٞد َػ٤َِْ

كخٗظَ أ٣ٜخ حُِْٔٔ ٟٓٞغ ٗلٔي ٖٓ ًظخد   طؼخ٠ُ ، ٝك٢ أ١ّ حُطزوخص أٗض 

، ٝحكٌٍ إٔ طٌٕٞ ٖٓٔ ط٘طزن ػ٤ِْٜ ٛلخص حُٔ٘خكو٤ٖ أٝ حُلخٓو٤ٖ ، ػ٤خًحاًل 

ُْو٠َ  }:هخٍ طؼخ٠ُ . رخَّلل حُؼظ٤ْ  ْٝ أَ ٌِْذ أَ َٕ َُُٚ هَ خ ًَ  ْٖ َٔ ُِ ٟ ََ ًْ ٌِ َُِي َُ ًَ َّٕي ك٢ِ  اِ

٤ِٜيٌ  َٗ  َٞ ُٛ َٝ َغ  ْٔ َّٔي   { حُ

 ح٤ُ٘ذ ٝحٌُزَ: ٣خ ٖٓ ٤ٜ٣ُن ا٠ُ ىحػ٢ حُ٘وخء ٝهي       ٗخىٟ رٚ حُ٘خػ٤خٕ 

 السمع والبصر :  في رأسك الواعيان اًح ً٘ض ٫ طٔٔغ حًٌَُٟ كل٤ْ طَُٟ   
 العين واألثر: ليس األصم وال األعمى سوى رجل     لم ييده الياديان 
 الشمس والقمر:ال الدىر يبقى وال الدنيا وال الفمك األ    عمى وال النِّيِّران 
ن كِرىا            فراقيا الثاويان   البدو والححرُر : ليرحمنَّ عن الدنيا وا 

                        مقامات قرَّاء القرآن الكريم
: عن بعض العارفين رحي اهلل تعالى عنيم أنو قال  [البرىان  ]نقل في 

من يشيد : المقام األول : الناس في تالوة القرآن الكريم عمى ثالثة مقامات 
أوصاف المتكمم في كالمو وتكممو في خطابو ، وتممِّيو بمناجاتو ، وتعرفو 
من صفاتو ، فإن كل كممة تنبئ عن معنى اسم ، أو وصف ، أو حكم ، 

رادتو :  أي –أو إرادة أو فعل  من أسماء اهلل تعالى ، وأوصافو ، وأحكامو وا 
 – ألن الكالم ينبئ عن معاني األوصاف ، ويدل عمى الموصوف –وأفعالو 

وىذا مقام العارفين من المؤمنين ، ألنو ال ينظر إلى نفسو وال إلى قراءتو ، 
بل ىو مقصور الفيم عن المتكمم ، موقوف الفكر عميو ، مستغرق بمشاىدة 
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لقد تجمَّى : المتكمم ، قال السيد اإلمام جعفر الصادق رحي اهلل تعالى عنو 
 .اهلل تعالى لخمقو بكالمو ، ولكن ال يبصرون 

من يشيد بقمبو كأنو تعالى يخاطبو ويناجيو بألطافو ، ويتممقو : الثاني 
حسانو ، فمقام ىذا الحياء والتعظيم  -  لمقام اهلل عز وجل  –بإنعامو وا 

 .  وىذا لعموم المقرَّبين –وحالة اإلصغاء والفيم عن اهلل تعالى 
من يرى أنو يناجي ربو سبحانو ، فمقام ىذا القارئ السؤال والتممق : الثالث 

 وىذا المقام لخصوص أصحاب اليمين ، وقال – وحالو الطمب – بمواله –
في القرآن ميادين وبساتين ،و مقاصير وعرائس ، وديابيج : بعض العارفين 

 ميادين القرآن ، –الم : السور المفتتحة بـ :  أي –ورياض ، فالميمات 
 والراءات بساتين القرآن ، والحاءات مقاصير القرآن 

 
والمسبِّحات عرائس القرآن ، والحواميم ديابيج القرآن ، والمفصَّل رياحو ، 
فإذا دخل المريد في الميادين ، وقطف من البساتين ، ودخل المقاصير ، 

وشيد العرائس ، ولبس الديابيج ، وتنزه في الرياض ، وسكن غرفات 
اقتطعو عما سواه ، وأوقفو ما يراه ، وشغمو المُرشاىد لو عما : المقامات 

 : عداه ، وروى البييقي بإسناده عنو صمى اهلل عميو وآلو وسمم أنو قال 
 .فرائحو وحدوده : وغرائبو  [أعربوا القرآن ، والتمسوا غرائبو  ]

 –من أراد عمم األولين واآلخرين فميثوِّر  ]:وقال ابن مسعود رحي اهلل عنو 
  [ القرآن ، فإن فيو عمم األولين واآلخرين –فميبحث : أي 

ال يفقو الرجل حتى يجعل لمقرآن  ]: وقال أبو الدرداء رحي اهلل تعالى عنو 
 .حتى يفيم معاني القرآن من عدة أوجو : أي  [وجوىًا 

             استحباب السمف الصالح ترديد اآلية لمتدبر  
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كان كثير من السمف الصالح من يرّدد اآلية الواحدة عدة مرات ليتدّبر فييا 
، وكمما أعادىا انكشفت لو وجوه من معانييا ، وتجمَّت لو ألوان من أنوارىا 

، فيم يتعمقون بيا رجاء ، أو يخشون منيا خوفًا ، أو يسترحمون بيا 
ويستشفعون ، روى اإلمام أحمد ، عن أبي ذر رحي اهلل عنو ، أنو قام 

 رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمم ذات ليمة فقرأ بآية حتى أصبح 
يا رسول اهلل ما زلت تقرأ ىذه اآلية حتى أصبحت تركع وتسجد بيا : قمت 

إني سألت ربي عز وجل الشفاعة  ]:؟ فقال صمى اهلل عميو وآلو وسمم 
  [ لمن ال يشرك باهلل شيئًا – إن شاء اهلل –ألمتي فأعطانييا ، وىي 

َذ  }:وعن تميم الداري رحي اهلل تعالى عنو أنو كرر ىذه اآلية  ِٔ ّْ َك أَ

خَُِلخصِ  َّٜي ُِٞح حُ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞح  َٓ   َٖ ٣ ٌِ خَُّي ًَ  ْْ َؼَُِٜ ـْ َٗ ْٕ ٤ِّيجَخِص أَ َّٔي ُكٞح حُ ََ َٖ حْؿظَ ٣ ٌِ ؟  { حَُّي

ىهِض ػ٠ِ أٓٔخء ٢ٍٟ : ٝػٖ ػزخىس رٖ كِٔس هخٍ . ح٣٥ش ، كظ٠ أٛزق 

ِّٞ  }:  طؼخ٠ُ ػٜ٘خ ٢ٛٝ طوَأ  ُٔ َّٔي حَد حُ ٌَ هَخَٗخ َػ َٝ َٝ ُ َػ٤ََِْ٘خ  َّٖي  َّي َٔ  ح٣٥ش{ كَ

 .كٞهلْض ػ٘يٛخ كـؼِض طؼ٤يٛخ ٝطيػٞ : هخٍ 

رويت ىذه القصة عن السيدة عائشة رحي اهلل عنيا :  قال اإلمام النووي 
عن أبي ريحانة رحي اهلل عنو  [الزىد  ]:أيحًا ، وروى المبارك في كتاب 

 من غزوة لو فتعّشى ، ثم توحأ وقام إلى مسجده فقرأ – رجع –أنو قفل 
غزوت فغبت ، ثم قدمت : فقالت امرأتو . سورة ، فمم يزل حتى أُرّذن لمصبح 
بمى واهلل ، ولو ذكرتُرك لكان لِك عمّي : ، أفما كان لنا فيك نصيب ؟ قال 

التفكر فيما وصف اهلل تعالى في : فما الذي شغمك ؟ قال : قالت . حٌق 
 . جنتو ولّذاتيا ، حتى سمعت المؤّذن 

دواء القمب خمسة : وقال الشيخ إبراىيم الخواص رحي اهلل تعالى عنو 
قراءة القرآن بالتدبر ، وخالء البطن ، وقيام الميل ، والتحرع عند : أشياء 

وردد ابن مسعود رحي اهلل عنو قولو تعالى . السَّحر ، ومجالسة الصالحين 
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خ:}  أًل ِْ ُِْى٢ِٗ ِػ دِّي  ْْ  }: إذا تال قولو تعالى ًٝخٕ ح٠ُلخى.  { ٍَ ِٜ هِ ْٞ ْٖ كَ ِٓ  ْْ َُُٜ

 ٌَ ْْ وَُِ ِٜ ْٖ طَْلظِ ِٓ َٝ  ٍِ َٖ حَُّ٘يخ ِٓ  ٌَ َّٔيلَ { وَُِ   .ح٣٥ش ًخٕ ٣َىىٛخ ا٠ُ حُ
ِٕ  }:قال اهلل تعالى : التاسع الخشية والبكاء لقراءة القرآن  هَخ ًْ َ٨ُِْ َٕ ٝ َُّي ٣َِو َٝ

خ ُ٘ٞػاًل ْْ ُه ٣ُِِيُٛ َ٣ َٝ  َٕ ٞ ٌُ َُْلِي٣ِغ } :ٝهخٍ   طؼخ٠ُ . ح٣٥ش  { ٣َْز َٖ ح َٔ ٍَ أَْك َِّي َٗ ُ  َّي

 ْْ ُٖ ُؿُُِٞىُٛ َّْي ط٤َِِ ْْ ػُ ُ رَّٜي ٍَ  َٕ ْٞ َ٘ َٖ ٣َْو ٣ ٌِ ُْ٘ٚ ُؿُُِٞى حَُّي ِٓ َُّي  ِؼ َ٘ ؼَخ٢َِٗ طَْو َٓ خرِٜاًلخ  َ٘ ظَ ُٓ ًِظَخراًلخ 
 ِ َِ  َّي ًْ ًِ ْْ ا٠َُِ  هُُِٞرُُٜ ٌَّيخث٤ٖ ػ٘ي هَحءس حُوَ ٕ  { َٝ  .كوي أػ٠٘   طؼخ٠ُ ػ٠ِ حُز

ْٖ  }:ٝهخٍ   طؼخ٠ُ  ِٓ خ  ػاًل يِّي َٜ ظَ ُٓ خ  ؼاًل ِٗ أ٣َْظَُٚ َهخ ََ ٍَم َُ َٕ َػ٠َِ َؿزَ  َْ ُْوُ ح ح ٌَ َُْ٘خ َٛ َِ ْٗ ْٞ أَ َُ

 ِ ٤َِش  َّي ْ٘ ّْ  { َه ح٣٥ش ، كز٤َّٖي ٓزلخٗٚ إٔ ٌٛح حُوَ ٕ ُٞ أٍِٗ ػ٠ِ حُـزخٍ حُٜ

 !حُوخ٤ٓش ُو٘ؼض ٝطّٜيػض ٖٓ ه٤٘ش   ، ك٤ٌق اًح أٍِٗ ػ٠ِ حُوِٞد ؟

 كٜٞ أكنُّي رخُو٤٘ش ٝأؿيٍ ، ٖٝٓ حُوز٤ق إٔ ٣ٌٕٞ حُوِذ أٗي هٔٞس ٖٓ حُـزَ 

ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ُٔخ هَأ ػ٠ِ ٍٍٓٞ  [حُٜل٤ل٤ٖ  ]:ٝك٢ 

كخُظلضُّي كبًح ػ٤٘خ ٍٍٓٞ   :   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، هخٍ حرٖ ٓٔؼٞى 

١ٍٝٝ ػٖ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ٢ٍٟ . ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ طٌٍكخٕ 

ّٕ ٌٛح  ]: ٓٔؼض ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣وٍٞ :   ػ٘ٚ هخٍ  ا

ح رٚ   حُوَ ٕ ٍِٗ رلِٕ ، كبًح هَأطٔٞٙ كخرٌٞح ، كبٕ ُْ طزٌٞح كظزخًٞح ، ٝطـَّ٘ٞي

َّٖي رخُوَ ٕ ك٤ِْ َّٓ٘يخ    ، ٍٟٝٝ ح٩ٓخّ أكٔي ، ٍٝحٙ حرٖ ٓخؿٚ  [ كٖٔ ُْ ٣ظـ

ُٔخ ىهَ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ : ػٖ ح٤ُٔيس ػخث٘ش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘خ هخُض 

َٓٝح أرخ رٌَ  ]: هخٍ –ك٢ َٓٝ حُٞكخس :  أ١ –  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ر٤ظ٢ 

َِّي رخُ٘خّ  ٣خٍٍٓٞ   : كوِض : هخُض ح٤ُٔيس ػخث٘ش ٢ٍٟ حُٜٞ ػٜ٘خ  [ك٤ِٜ

إ أرخ رٌَ ٍؿَ ٍه٤ن اًح هَأ حُوَ ٕ ٫ ٣ِٔي ىٓؼٚ ، كِٞ أَٓص ؿ٤َ أر٢ 

ًخٕ ػَٔ رٖ :  حُلي٣غ ، ٝػٖ حُلٖٔ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ –رٌَ 

َُّي رخ٣٥ش ٖٓ ٍٝىٙ رخ٤َُِ ك٤ز٢ٌ كظ٠ ٣ٔو٢  حُوطخد ٢ٍٟ حُٚ  طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ٣ٔ

ٍأ٣ض حرٖ : ٝػٖ أر٢ ٍؿخء هخٍ . ، ٣ٝزو٠ ك٢ حُز٤ض كظ٠ ٣ؼخى َُِٔٝ 

 .ػزخّ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ ٝطلض ػ٤٘٤ٚ ٓؼَ حَُ٘حى حُزخ٢ُ ٖٓ حُيٓٞع 

هيّ ٗخّ ٖٓ أَٛ ح٤ُٖٔ ػ٠ِ أر٢ رٌَ حُٜي٣ن ٢ٍٟ : ٝػٖ أر٢ ٛخُق هخٍ 

كوخٍ أرٞ رٌَ ٢ٍٟ   .   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ كـؼِٞح ٣وَإٕٝ حُوَ ٕ ٣ٝزٌٕٞ 

 ػ٠ِ ػٜي ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ :  أ١ –ٌٌٛح ًَّ٘يخ : طؼخ٠ُ ػ٘ٚ 

ٍرٔخ ٓٔؼض رٌخء ٓلٔي رٖ ٣َ٤ٖٓ ك٢ ح٤َُِ ٝٛٞ ك٢ : ٝػٖ ٛ٘خّ هخٍ 

 - .ىحهَ ر٤ظٚ ٣ٔٔغ ٛٞص رٌخثٚ حُـ٤َحٕ :  أ١ –ح٬ُٜس 
                                                           

شرح  ]للمنذري ، وقال فٌه ابن عالَّن فً  [الترغٌب والترهٌب   ]كما فً  

حدٌث غرٌب أخرجه ابن ماجه ، ومحمد بن نصر ، وأبو عوانة ، وابن  : [األذكار 
 أبً داود اهـ 
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ٍٟٝٝ ٓلٔي رٖ َٜٗ ، ٝحُز٤ٜو٢ ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ 

  [أكٖٔ حُ٘خّ هَحءس ح١ٌُ اًح هَأ ٍأ٣ض أٗٚ ٣و٠٘    ]:َٓكٞػخاًل 

ٕ رٚ  ]:ٝك٢ ٍٝح٣ش حُطزَح٢ٗ  ِّ  [أكٖٔ حُ٘خّ هَحءس ٖٓ هَأ حُوَ ٕ ٣ظل

ح }ُٔخ ُِٗض  ]:ٍٟٝٝ ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ  ٌَ َٛ ْٖ ِٔ  أَكَ

 َٕ ٌُٞ ٫َ طَْز َٝ  َٕ ٞ ٌُ ط٠ََْل َٝ  َٕ زُٞ ـَ َُْلِي٣ِغ طَْؼ ر٠ٌ أٛلخد حُٜلَّيش : ح٣٥خص  { ح

 .ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢  [كظ٠ ؿَص ىٓٞػْٜ ػ٠ِ هيٝىْٛ 

ُٞ أ٢ٗ إًٔٞ ػ٠ِ أكٞحٍ  ]: ٝهخٍ أ٤ٓي رٖ ك٤٠َ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ 

ك٤ٖ أهَأ حُوَ ٕ ، ٝك٤ٖ أٓٔؼٚ ، : ػ٬ػش ٖٓ أكٞح٢ُ ٌُ٘ض ٖٓ أَٛ حُـ٘ش 

  .[ٝاًح ٓٔؼض هطزش ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ّٖ حُظَط٤َ ك٢ هَحءس حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ، هخٍ   طؼخ٠ُ :  حُؼخَٗ حُظَط٤َ  ٔ٣: 

ط٬٤ِاًل }  َْ َٕ طَ  َْ ُْوُ َِ ح طِّي ٍَ ٝػٖ أّ ِٓٔش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘خ أٜٗخ ٗؼظض  { َٝ

َّٔس كَكخاًل  هَحءس حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ كبًح ٢ٛ ط٘ؼض هَحءطٚ ٓل

ٓؤُض أٗٔخاًل ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ػٖ هَحءس حُ٘ز٢ : كَكخاًل ، ٝػٖ هظخىس هخٍ 

ًخٕ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣ٔيُّي ّٓيحاًل ، ػْ  ]:٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ كوخٍ 

رْٔ   حَُكٖٔ حَُك٤ْ ، ٣ٔيُّي رـ رْٔ   ، ٣ٝٔيُّي رـ حَُكٖٔ ، ٣ٝٔيُّي رـ : هَأ 

ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   [ حُٜل٤ل٤ٖ :] ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ ، ٝك٢  [حَُك٤ْ 

َ ك٢ ًٍؼش ٝحكيس : طؼخ٠ُ ػ٘ٚ إٔ ٍؿ٬اًل هخٍ ُٚ  َّٜي  :كوخٍ ! ا٢ٗ أهَأ حُٔل

ِّ٘يؼَ  ٌِّي حُ حاًل ًٜ ٌَّي  إ هٞٓخاًل ٣وَإٕٝ – ٝٛٞ َٓػش حُوَحءس ًٔخ ٣ُ٘٘ي حُ٘ؼَ –! ٛ

 ! حُوَ ٕ ٫ ٣ـخُٝ طَحه٤ْٜ ، ٌُٖٝ اًح ٝهغ ك٢ حُوِذ كَٓن ك٤ٚ ٗلغ 

 –ٝحطلوٞح ػ٠ِ ًَحٛش ح٩كَح١ ك٢ ح٩َٓحع  : [َٗف حٌُٜٔد  ]:هخٍ ك٢ 

٧ٕ : ٝػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ - . ٝٛٞ ح٠ُٔٔٔ رخٌٍُٜٓش 

 . أهَأ ٍٓٞس أٍطِٜخ أكذُّي ا٢َُّي ٖٓ إٔ أهَأ حُوَ ٕ ًِٚ 

٣ٔظلذ : حُلخى١ ػَ٘ حٓظلزخد ح٩ؿخرش رٔخ ٍٝى ػ٘ي رؼٞ ح٣٥خص ٝحٍُٔٞ 

ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ : ُِوخٍة إٔ ٣ؤط٢ رخُٞحٍى ػ٠ِ حُٞؿٚ ح٥ط٢ 

ِٕ }:ٖٓ هَأ  ]:ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ  ٣ْظُٞ َِّي حُ َٝ  ِٖ حُظِّي٤ َٝ ِْ } :كوخٍ  {   ٌَ ُ رِؤَْك َْ  َّي أ٤ََُْ

 َٖ ٤ ِٔ ًِ َُْلخ  .ر٠ِ ٝأٗخ ػ٠ِ ًُي ٖٓ حُ٘خٛي٣ٖ : ك٤ِوَ  { ح

ِش  }: ٖٝٓ هَأ  َٓ ُْو٤َِخ ِّ ح ْٞ ُْ ر٤َِ ِٔ ٍٍم } :كخٗظ٠ٜ ا٠ُ  هَٛخ  { ٫َ أُْه َُِي رِوَخِى ًَ  َْ أ٤ََُْ

ط٠َ  ْٞ َٔ ُْ ْٕ ٣ُْل٢َِ٤ ح ٬َِص } :، ٖٝٓ هَأ . ر٠ِ : ك٤ِوَ  { َػ٠َِ أَ َٓ َْ ُٔ ُْ ح  كزِؾ  { َٝ

 { َٕ ُٞ٘ ِٓ ٍٝحٙ أرٞ ىحٝى [  ٓ٘خ رخَّلل طؼخ٠ُ : ك٤ِوَ  { كَزِؤ١َِّي َكِي٣غٍم رَْؼَيُٙ ٣ُْئ

 :ٝحُظ١ٌَٓ ، ٍٟٝٝ ح٩ٓخّ أكٔي ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هَأ 

{ َٞ ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّي ُٛ ُ أََّٗٚي َِٜي  َّي  : ح٣٥ش ، ٣ّٞ ػَكش ػْ هخٍ رؼي هَحءطٜخ  { َٗ
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، ٝػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ  [ٝأٗخ ػ٠ِ ًُي ٖٓ حُ٘خٛي٣ٖ ٣خ ٍدِّي  ]

رِّيَي }:ػٜ٘ٔخ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ًخٕ اًح هَأ  ٍَ  َْ ْٓ زِّيِق ح َٓ  

 .ٍٝحٙ أرٞ ىحٝى ٝأكٔي [ ٓزلخٕ ٍر٢ ح٧ػ٠ِ :] هخٍ  { ح٧َْْػ٠َِ

هَؽ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ : ٝػٖ ؿخرَ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

 ِْٝٓ ػ٠ِ حُٜلخرش كوَأ ػ٤ِْٜ ٍٓٞس حَُكٖٔ ٖٓ أُٜٝخ ا٠ُ  هَٛخ كٌٔظٞح 

ّٖ كٌخٗٞح أكٖٔ َٓىٝىحاًل ٌْٓ٘ ، ً٘ض ًِٔخ أط٤ض  ]:كوخٍ  ُوي هَأطٜخ ػ٠ِ حُـ

ِٕ  }:ػ٠ِ هُٞٚ  رَخ ٌِّي ٌَ خ طُ َٔ ٌُ رِّي ٍَ ٫ ر٢٘ء ٖٓ ٗؼٔي ٍر٘خ : هخُٞح  { كَزِؤ١َِّي  ٫َِء 

ٌِّيد ، كِي حُلٔي   . ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ ٝحُلخًْ  [ٌٗ

ٓٔؼض حُ٘ز٢ ٠ِٛ    ]:ٝػٖ ٝحثَ رٖ كـَ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

ٍٝحٙ  [٣ٔيُّي رٜخ ٛٞطٚ  [ ٤ٖٓ  ]:كوخٍ  {٫ٝ ح٠ُخ٤ُٖ  }:ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هَأ 

 .ػ٬ع َٓحص  [ ٤ٖٓ  ]:أرٞ ىحٝى ، ٝحُطزَح٢ٗ رِلظ هخٍ 

ٝأهَؽ أرٞ ػز٤ي ػٖ  [  ٤ٖٓ –ٍد حؿلَ ٢ُ  ]:ٝأهَؿٚ حُز٤ٜو٢ رِلظ هخٍ 

ّٖ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ػ٘ي هخطٔش : أر٢ ٤َٓٔس  إٔ ؿز٣ََ ُو

، ٝأهَؽ ػٖ ٓؼخً رٖ ؿزَ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ أٗٚ ًخٕ  [ ٤ٖٓ  ]:حُزوَس 

، ٝأهَؽ حرٖ َٓى٣ٝٚ ، ٝحُي٢ِٔ٣ ٝحرٖ  [ ٤ٖٓ  ]:اًح هظْ ٍٓٞس حُزوَس هخٍ 

ح  }:أر٢ حُي٤ٗخ رٔ٘ي ٟؼ٤ق ؿيحاًل ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هَأ  ًَ اِ َٝ
٣ٌَِذ أُِؿ٤ذُ  ؤَََُي ِػزَخِى١ َػِّ٘ي٢ كَبِِّٗي٢ هَ حُِْٜ أَٓص رخُيػخء ، :] ح٣٥ش كوخٍ  { َٓ

ٝطٌلِض رخ٩ؿخرش ، ُز٤ي حُِْٜ ُز٤ي ، ٫ ٣َٗي ُي ُز٤ي ، إ حُلٔي ٝحُ٘ؼٔش 

ُي ٝحُِٔي ، ٫ ٣َٗي ُي ، أٜٗي أٗي كَى أكي ٛٔي ، ُْ طِي ُْٝ طُٞي ، ُْٝ 

٣ٌٖ ُي ًلٞحاًل أكي ، ٝأٜٗي إٔ ٝػيى كن ، ُٝوخءى كن ، ٝحُـ٘ش كن ، 

  [ٝحُ٘خٍ كن ، ٝحُٔخػش  ط٤ش ٫ ٣ٍذ ك٤ٜخ ، ٝأٗي طزؼغ ٖٓ ك٢ حُوزٍٞ 

ًخٕ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ  ]:ٝػٖ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

: ٝ ُٚ ِْٝٓ اًح ٍِٗ ػ٤ِٚ حُٞك٢ ٣ٔٔغ ػ٘ي ٝؿٜٚ ى١ٝ ًي١ٝ حُ٘لَ ، هخٍ 

 – ػْ حٓظوزَ حُوزِش ٍٝكغ ٣ي٣ٚ –كٍِ٘ ػ٤ِٚ حُٞك٢ ٣ٞٓخاًل :  أ١ –كِزؼ٘خ ٓخػش 

حُِْٜ ُىٗخ ٫ٝ ط٘وٜ٘خ ، ٝأًَٓ٘خ ٫ٝ  ]:  ٝهخٍ –رؼي حٗو٠خء حُٞك٢ : أ١ 

 [طٜ٘خ ، ٝأػط٘خ ٫ٝ طلَٓ٘خ ، ٝ ػَٗخ ٫ٝ طئػَ ػ٤ِ٘خ ، ٝأٍٟ٘خ ٝحٍٝ ػ٘خ 

:  أ١ –أٍِٗ ػ٢ِ ػَ٘  ٣خص ٖٓ أهخٜٖٓ  ]:ػْ هخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

َٕ  } ىهَ حُـ٘ش –كلظٜٖ  ُؼٞ ِٗ ْْ َهخ ِٜ ٬َطِ َٛ ْْ ك٢ِ  ُٛ َٖ ٣ ٌِ َٕ حَُّي ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ  { هَْي أَْكََِق ح

 .ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ ٝأكٔي  [كظ٠ هظْ ح٣٥خص حُؼَ٘س 

ٍٟٝٝ حرٖ هخٗغ ، ػٖ حرٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ًخٕ 

َّ رآ٣ش ك٤ٜخ ًًَ حُ٘خٍ هخٍ   [٣َٝ ٧َٛ حُ٘خٍ ، أػًٞ رخَّلل ٖٓ حُ٘خٍ  ]:اًح ٓ

هَخَُِض }:اًح هَأ هٍٞ   ػِ ٝؿَ : ٖٝٓ ح٥ىحد  : [حُظز٤خٕ  ]هخٍ ك٢  َٝ  

 ِ ُٖ  َّي ٌَ حْر ٣ْ َِ ٤َُُُْٜٞى ُػ ِ  {} ح ُٖ  َّي ٤ُق حْر ِٔ َٔ ُْ ٟ ح ٍَ خ َٜ هَخَُِض حَُّ٘ي ٤َُُُْٜٞى  { }َٝ هَخَُِض ح َٝ
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َُُِٞشٌ  ـْ َٓ  ِ ح { } ٣َُي  َّي َُياًل َٝ  ُٖ َٔ ْك ََّي ٌَ حُ هَخُُٞح حطَّيَو َٝ : ٝٗلٞ ًُي ٖٓ ح٣٥خص  {  

 ًٌح ًخٕ ارَح٤ْٛ حُ٘وؼ٢ ٣لؼَ ٢ٍٟ   –ك٤٘زـ٢ إٔ ٣ولٞ رٜخ ٛٞطٚ 

ٓخ ٍٝحٙ حرٖ أر٢ ىحٝى ربٓ٘خى ٟؼ٤ق ػٖ حُ٘ؼز٢ أٗٚ : طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، ٜٝٓ٘خ 

َٕ َػ٠َِ حَُّ٘يز٢ِِّي }اًح هَأ ح٩ٗٔخٕ : ه٤َ ُٚ  ُِّيٞ َٜ ظَُٚ ٣ُ ٌَ ٬َثِ َٓ َٝ  َ َّٕي  َّي ح٣٥ش  {  اِ

 حُِْٜ َٛ ػ٠ِ –ٗؼْ : ٢ِٜ٣ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ؟ هخٍ 

 .٤ٓيٗخ ٓلٔي ٝػ٠ِ  ُٚ ِْٝٓ 

 اعرحثاب ذحغِٞ اىظ٘خ تاىقشآُ                     

أؿٔغ حُؼِٔخء ٢ٍٟ   ػْٜ٘ ٖٓ حُِٔق  : [حُظز٤خٕ  ] هخٍ ح١ُٝٞ٘ ك٢ 

ٝحُوِق ٖٓ حُٜلخرش ٝحُظخرؼ٤ٖ ٖٝٓ رؼيْٛ ٖٓ ػِٔخء ح٧ٜٓخٍ أثٔش 

ػ٠ِ حٓظلزخد طل٤ٖٔ حُٜٞص رخُوَ ٕ ، ٝأهٞحُْٜ ٝأكؼخُْٜ : ح٤ُِٖٔٔٔ 

 ٍٜٓ٘ٞس ٜٗخ٣ش حَُٜ٘س حٛـ 

ػٖ حُزَحء : ٝح٧كخى٣غ حُٞحٍىس ك٢ حٓظلزخد ًُي ًؼ٤َس ًٌَٗ ؿِٔش ٜٓ٘خ 

ٓٔؼض ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هَأ ك٢  ]:٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

 ٍٝحٙ ح٤ُ٘وخٕ [حُؼ٘خء رخُظ٤ٖ ٝح٣ُِظٕٞ ، كٔخ ٓٔؼض أكيحاًل أكٖٔ ٛٞطخاًل ٓ٘ٚ 

ٝػٖ ك٠خُش رٖ ػز٤ي ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 َُِؿَ حُلٖٔ حُٜٞص رخُوَ ٕ ٖٓ –حٓظٔخػخاًل :  أ١ –َّلل أٗي أًٗخاًل  ]:هخٍ 

 .٢ٛٝ ح٧ٓش حُظ٢ طـ٢٘ ٫ٞٓٛخ  [ٛخكذ حُو٤٘ش ا٠ُ ه٤٘ظٚ 

 . ٍٝحٙ ح٩ٓخّ أكٔي ، ٝحرٖ ٓخؿٚ ، ٝحرٖ كزخٕ ، ٝحُلخًْ ، ٝحُز٤ٜو٢ 

 :ٍٟٝٝ حرٖ كزخٕ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل 

ًِ٘  ]: ًٔخ ك٢  [ٓخ إًٔ   ٢ُ٘ء ًؤًٗٚ ١ٌُِ ٣ظـ٠٘ رخُوَ ٕ ٣ـَٜ رٚ  ]

هخٍ ٍٍٓٞ   : ٝػٖ حُزَحء رٖ ػخُد ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ  [حُؼٔخٍ 

ٍٝحٙ أرٞ ىحٝى  [٣ُ٘ٞح حُوَ ٕ رؤٛٞحطٌْ  ]:٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

هخٍ : ١ٍٝٝ ػٖ ؿخرَ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ . ٝحُ٘ٔخث٢ ٝحرٖ ٓخؿٚ 

إ ٖٓ أكٖٔ حُ٘خّ ٛٞطخاًل رخُوَ ٕ  ]:ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 .ٍٝحٙ حرٖ ٓخؿٚ  [ح١ٌُ اًح ٓٔؼظٞٙ ٣وَأ كٔزظٔٞٙ ٣و٠٘   

ٝح٤٠ُخء ، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ،  [ؿخٓؼٚ  ]:ٍٟٝٝ ػزي حَُُحم ك٢ 

: ٌَُ ٢ٗء ك٤ِش ٝك٤ِش حُوَ ٕ  ]:ػٖ حُ٘ز٢  ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

، ٍٟٝٝ حُطزَح٢ٗ ، ػٖ حرٖ [ حُلظق حٌُز٤َ ] ًٔخ ك٢  [حُٜٞص حُلٖٔ 

 ًٔخ ك٢ [أكٔ٘ٞح ح٧ٛٞحص ك٢ حُوَ ٕ  ]:ػزخّ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ َٓكٞػخاًل 

، ٍٟٝٝ حُوط٤ذ ، ػٖ ٓؼوَ رٖ ٣ٔخٍ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ  [حُلظق حٌُز٤َ  ] 

 ٢ُ٘ء ٖٓ أَٛ ح٧ٍٝ –٫ ٣ٔظٔغ :  أ١ –إ   طؼخ٠ُ ٫ ٣ؤًٕ  ]:َٓكٞػخاًل 

  [ا٫ ٧ًحٕ حُٔئ٤ًٖٗ ، ٝحُٜٞص حُلٖٔ رخُوَ ٕ 
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هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ : ٝػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

 ٓظلن ػ٤ِٚ [ُوي أٝط٤ض ِٓٓخٍحاًل ٖٓ ِٓح٤َٓ  ٍ ىحٝى  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ ٢ُ 

ٓٔؼض ٍٍٓٞ   ٠ِٛ : ٝػٖ حُزَحء رٖ ػخُد ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

٘ٞح حُوَ ٕ رؤٛٞحطٌْ ، كبٕ حُٜٞص حُلٖٔ  ]:  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣وٍٞ  ّٔ ك

ٍٝحٙ حُيح٢ٍٓ ، ٝػٖ أر٢ ُزخرش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ  [٣ِ٣ي حُوَ ٕ كٔ٘خاًل 

٤ُْ ٓ٘خ ٖٓ ُْ  ]:ٓٔؼض ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣وٍٞ : هخٍ 

ّٖ رخُوَ ٕ  أٍأ٣ض إ ُْ ٣ٌٖ : ٍٝحٙ أرٞ ىحٝى ،  ٝه٤َ ٫رٖ أر٢ ٤ٌِٓش  [٣ـ

٘ٚ ٓخ حٓظطخع : كٖٔ حُٜٞص ؟ هخٍ  ّٔ  .٣ل

ك٤ٔظلذ طل٤ٖٔ : هخٍ حُؼِٔخء ٍكْٜٔ   طؼخ٠ُ  : [حُظز٤خٕ  ]:  هخٍ ك٢ 

حُٜٞص رخُوَحءس ، ٝطَط٤زٜخ ، ٓخ ُْ ٣وَؽ ػٖ كّي حُوَحءس ، رخُظٔط٢٤ ، كبٕ 

 أك١َ كظ٠ ُحى كَكخاًل أٝ أهلخٙ كٜٞ كَحّ حٛـ 

 اعرحثاب ؽية اىقشاءج اىطٞثح ٗاالعرَاع ئىٖٞا                

حػِْ إٔ ؿٔخػخص ٖٓ حُِٔق ًخٗٞح ٣طِزٕٞ ٖٓ أٛلخد : هخٍ ح٩ٓخّ ح١ُٝٞ٘ 

 ٌٝٛح ٓظلن ػ٠ِ –حُوَحءس رخ٧ٛٞحص حُلٔ٘ش إٔ ٣وَإٝح ْٝٛ ٣ٔظٔؼٕٞ 

حٓظلزخرٚ ، ٝٛٞ ػخىس ح٧ه٤خٍ حُٔظؼزي٣ٖ ٝػزخى   طؼخ٠ُ حُٜخُل٤ٖ ، ٝٛٞ 

 .ٓ٘ش ػخرظش ػٖ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

هخٍ ٢ُ : كوي ٛق ػٖ ػزي   حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ 

٣خ ٍٍٓٞ : كوِض  [حهَأ ػ٢َِّي حُوَ ٕ  ]:ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 [ا٢ٗ أكذ إٔ أٓٔغ ٖٓ ؿ١َ٤  ]:   أهَأ ػ٤ِي ٝػ٤ِي أٍِٗ ؟  كوخٍ 

شٍم }كوَأص ٍٓٞس حُ٘ٔخء كظ٠ أط٤ض ا٠ُ ٌٛٙ ح٣٥ش  َّٓي َِّي أُ ًُ  ْٖ ِٓ ح ِؿْجَ٘خ  ًَ ٤َْق اِ ٌَ  كَ

ح ٤ِٜياًل َٗ ِؿْجَ٘خ رَِي َػ٠َِ َُٛئ٫َِء  َٝ ٤ِٜيٍم  َ٘ : هخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  { رِ

 .كخُظلضُّي كبًح ػ٤٘خٙ طٌٍكخٕ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  [كٔزي ح٥ٕ]

ٝهي حٓظٔغ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ا٠ُ هَحءس حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   

طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ػيس َٓحص ، ٝا٠ُ أر٢ ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ٝا٠ُ 

ٝؿ٤َٙ ،  [حُٔٔ٘ي  ]:ٓخُْ ٠ُٞٓ أر٢ ك٣ٌلش ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ٝؿ٤َْٛ ، كل٢ 

ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

أطخٙ ر٤ٖ أر٢ رٌَ  ٝػَٔ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ ، ٝػزي   رٖ ٓٔؼٞى 

َٔلِٜخ   - . هَأٛخ ًِٜخ ٓظِٜش :  أ١ –٢ِٜ٣ ، كخكظظق حُ٘ٔخء ك

ٖٝٓ أكّذ إٔ ٣وَأ حُوَ ٕ ؿ٠خاًل ًٔخ  ]:كوخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ : ٣ؼ٢٘  [أٍِٗ ، ك٤ِوَأٙ ػ٠ِ هَحءس حرٖ أّ ػزي 

ىػخ   طؼخ٠ُ :  أ١ –ػ٘ٚ ، ػْ طويّ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ كٔؤٍ 

 [َٓ طؼطٚ ، َٓ طؼطٚ  ]: كـؼَ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣وٍٞ –
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حُِْٜ ا٢ٗ أٓؤُي ا٣ٔخٗخاًل ٫ ٣َطي ، ٝٗؼ٤ٔخاًل ٫ ٣٘لي َٝٓحكوش ٗز٤ي : كوخٍ ك٤ٔخ ٓؤٍ 

 .ٓلٔي ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ك٢ أػ٠ِ حُـ٘ش ؿ٘ش حُوِي 

َّ٘ٙ روٍٞ  كؤط٠ ػَٔ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ػزي   رٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ٤ُز

كٞؿي أرخ رٌَ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ  [َٓ طؼطٚ  ]:حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 .ُوي ً٘ض ٣خ أرخ رٌَ ٓزخهخاًل ُِو٤َ ! أَّٗي٠ كؼَِض : كوخٍ . هي ٓزوٚ 

ٓخ رخى٢ٍٗ أرٞ رٌَ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ : ٝك٢ ٍٝح٣ش كوخٍ ػَٔ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ 

 .ا٠ُ ٢ٗء ا٫ ٓزو٢٘ ا٤ُٚ 

ٖٓ :  كوخٍ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   ػ٘ٚ –ػٔخ ىػخ :  أ١ –كٔؤ٫ٙ ػٖ هُٞٚ 

 حُِْٜ ا٢ٗ أٓؤُي ٗؼ٤ٔخاًل ٫ –٫ أًخى أطًَٚ : أ١ : - ىػخث٢ ح١ٌُ ٫ أًخى أىع 

٣ز٤ي ، ٝهَس ػ٤ٖ ٫ ط٘لي ، َٝٓحكوش حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ك٢ أػ٠ِ 

 .حُـ٘ش ؿ٘ش حُوِي 

حُِْٜ ا٢ٗ أٓؤُي ٓخ ٓؤُي ػزي   رٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   : ٝأٗخ ػزي   أهٍٞ 

 .ػ٘ٚ ، كؤػط٢٘ ًٔخ أػط٤ظٚ ٓئُٚ ، اٗي ٤ٔٓغ حُيػخء 

أرطؤص ػ٠ِ ٍٍٓٞ   : ٝػٖ ح٤ُٔيس ػخث٘ش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘خ هخُض 

ِي ٣خ ػخث٘ش  ]:٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ كوخٍ  َٔ ٣خ ٍٍٓٞ : ؟ هخُض  [ٓخ َكز

كٌٛذ : هخُض .   إ ك٢ حُٔٔـي ٍؿ٬اًل ٓخ ٍأ٣ض أكيحاًل أكٖٔ هَحءس ٓ٘ٚ 

حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ كبًح ٛٞ ٓخُْ ٠ُٞٓ أر٢ ك٣ٌلش ٢ٍٟ   ػ٘ٚ 

حُلٔي َّلل ح١ٌُ ؿؼَ ك٢ أٓظ٢  ]:، كوخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 .ٍٝحٙ حرٖ ٓخؿٚ ٝأكٔي ٝؿ٤َٛٔخ  [ٓؼِي 

َٖٔ  ]:ٝهخٍ أْٗ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ  َٖٔ حُٞؿٚ ك ٓخ رؼغ   ٗز٤خاًل ه٢ ا٫ ك

حُٜٞص ، ًٝخٕ ٗز٤ٌْ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أكْٜٔ٘ ٝؿٜخاًل ٝأكْٜٔ٘ 

 .ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ  [ٛٞطخاًل 

ًٝخٕ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣ظلوي أٛلخرٚ ك٢ ح٤َُِ ٣ٝٔظٔغ ا٠ُ 

: كوي ٍٟٝ ح٤ُ٘وخٕ ، ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ : هَحءطْٜ 

ا٢ٗ ٧ػَف أٛٞحص ٍكوش  ]:هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ح٧ٗؼ٤٣َٖ رخ٤َُِ ك٤ٖ ٣يهَ ح٤َُِ ، ٝأػَف ٓ٘خُُْٜ ٖٓ أٛٞحطْٜ رخُوَ ٕ 

ٍَ ٓ٘خُُْٜ ك٤ٖ ُِٗٞح رخُٜ٘خٍ    [ك٢ ح٤َُِ ، ٝإ ً٘ض ُْ أ

حػظٌق ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   : ٝػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

 :ٝ ُٚ ِْٝٓ ك٢ حُٔٔـي كٔٔؼْٜ ٣ـَٜٕٝ رخُوَحءس كٌ٘ق حُٔظَ ٝهخٍ ،ػ٤ِٚ

أ٫ إ ًٌِْ ٓ٘خؽ ٍرٚ ، ك٬ ٣ئ٣ًٖ رؼ٠ٌْ رؼ٠خاًل ، ٫ٝ ٣َكغ رؼ٠ٌْ ػ٠ِ  ]

 .ٍٝحٙ أرٞ ىحٝى ٝؿ٤َٛٔخ  [ك٢ ح٬ُٜس - :  أٝ هخٍ –رؼٞ ك٢ حُوَحءس 



 69 

ٝػٖ أر٢ هظخىس إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هَؽ ٤ُِش كبًح ٛٞ رؤر٢ 

َّ –رخُوَحءس :  أ١ –رٌَ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ٢ِٜ٣ ٣ولٞ ٖٓ ٛٞطٚ  ٓٝ 

  – ٛٞطٚ رخُوَحءس –رؼَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ٝٛٞ ٢ِٜ٣ ٍحكؼخاًل 

كِٔخ حؿظٔؼخ ػ٘ي حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، هخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 

؟ كوخٍ أرٞ رٌَ  [٣خ أرخ رٌَ ٍَٓص ٝأٗض ط٢ِٜ طولٞ ٛٞطي  ]:ِْٝٓ 

كوخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ . هي أٓٔؼض ٖٓ ٗخؿ٤ض ٣خ ٍٍٓٞ   : ٢ٍٟ   ػ٘ٚ 

  –ًٔخ ك٢ ٍٝح٣ش   [حٍكغ ٖٓ ٛٞطي ٤ٗجخاًل  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ 

؟ كوخٍ  [ٍَٓص ري ٝأٗض ط٢ِٜ ٍحكؼخاًل ٛٞطي  ]:ٝهخٍ ُؼَٔ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ 

كوخٍ . أٝهظ حُٞٓ٘خٕ ٝأ١َى ح٤ُ٘طخٕ : ٣خ ٍٍٓٞ   : ػَٔ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ 

ٝك٢ ٍٝح٣ش ٧ر٢ ىحٝى هخٍ  [حهلٞ ٤ٗجخاًل  ]:ُٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ٝهي ٓٔؼظي ٣خ ر٬ٍ ٝأٗض طوَأ ٖٓ ٌٛٙ حٍُٔٞس  ]:٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 ؟  [ٖٝٓ ٌٛٙ حٍُٔٞس 

كوخٍ .٬ًّ ٤١ذ ٣ـٔغ   رؼ٠ٚ ا٠ُ رؼٞ : كوخٍ ر٬ٍ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ 

 ٍٝحٙ أرٞ ىحٝى ٝحُظ١ٌَٓ  [ًٌِْ هي أٛخد  ]:حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 ذْ٘ٝش اىَجاىظ تاىقشآُ اىنشٌٝ                        

ًخٕ أٛلخد حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ اًح حؿظٔؼٞح أَٓٝح هخٍثخاًل ٣وَأ 

حُوَ ٕ ، ك٤لظظلٕٞ ٓـخُْٜٔ رظ٬ٝس حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ، ٓٔظ٣َ٤ٖ٘ رؤٗٞحٍٙ ، 

 . ٝٓٔظل٤٠٤ٖ ٖٓ أَٓحٍٙ ، ٝٓظز٤ًَٖ رزًَخطٚ 

َٕ  }:هخٍ طؼخ٠ُ  ٞ ُٔ َك َْ ْْ طُ ٌُ حطَّيوُٞح ََُؼَِّي َٝ ٌى كَخطَّيزُِؼُٞٙ  ٍَ زَخ ُٓ َُْ٘خُٙ  َِ ْٗ ًِظَخٌد أَ ح  ٌَ َٛ َٝ }  

ًخٕ : ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ  [حُٔٔظيٍى  ]:ٍٟٝ حُلخًْ ك٢ 

أٛلخد ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ اًح حؿظٔؼٞح طٌحًَٝح حُؼِْ 

ٝهَإٝح ٍٓٞس ، ٍٟٝٝ حُيح٢ٍٓ ٝؿ٤َٙ ، ػٖ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ   

ًَّٗخ ٍر٘خ ٣خ أرخ : ػ٘ٚ أٗٚ ًخٕ ٣وٍٞ ٧ر٢ ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ  ً

 . ك٤وَأ ػ٘يٙ حُوَ ٕ –٠ٓٞٓ 

 ًٝخٕ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ٣ؤَٓ ك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ ػوزش 

 .رٖ ػخَٓ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ إٔ ٣وَأ ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ أٛلخرٚ حُوَ ٕ 

ٝك٢ ٌٛح ًِٚ ى٤َُ ػ٠ِ حٛظٔخّ حُٜلخرش ٢ٍٟ   ػْٜ٘ رظ٬ٝس حُوَ ٕ 

ح٣ٌَُْ ٝطؼظ٤ْٜٔ ُٚ ، ٝػ٠ِ كَْٜٛ حُ٘ي٣ي إٔ طلظظق ٓـخُْٜٔ ٝحكظلخ٫طْٜ 

ٝحؿظٔخػخطْٜ رظ٬ٝس  ١ٍم ٖٓ حًٌَُ حُل٤ٌْ ، ٍٟٝ أرٞ ىحٝى ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي 

 ٖٓ – أ١ ؿٔخػش –ؿِٔض ك٢ ػٜخرش : حُوي١ٍ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

ٟؼلخء حُٜٔخؿ٣َٖ ، ٝإ رؼ٠ْٜ ٤ُٔظظَ رزؼٞ ٖٓ حُؼ١َ ، ٝهخٍة ٣وَأ 

 .ػ٤ِ٘خ ، اً ؿخء ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ِْٝٓ كوخّ ػ٤ِ٘خ 
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 –ٝهق َٓ٘كخاًل ػ٤ِ٘خ :  أ١ –كِٔخ هخّ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ٓخ ً٘ظْ  ]:كَِّْٔي ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ػْ هخٍ . ٌٓض حُوخٍة 

 .ٗٔظٔغ ا٠ُ ًظخد   طؼخ٠ُ : ؟ هِ٘خ  [طٜ٘ؼٕٞ 

حُلٔي ٠ُٜ ح١ٌُ ؿؼَ ٖٓ أٓظ٢ ٖٓ أَٓص إٔ  ]:كوخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

كـِْ ٝٓط٘خ ٤ُؼيٍ ٗلٔٚ ك٤٘خ ، ػْ هخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ  [أٛزَ ٗل٢ٔ ٓؼْٜ 

 كظلَِّيوٞح ، ٝرَُص – أ١ أٗخٍ ا٤ُْٜ إٔ ٣ِظلٞح كُٞٚ –ٝ ُٚ ِْٝٓ ر٤يٙ ٌٌٛح 

٣خ كوَحء :  أ١ –أرَ٘ٝح ٣خ ٛؼخ٤ُي حُٜٔخؿ٣َٖ  ]:ٝؿْٜٞٛ ُٚ كوخٍ 

ّّ ٣ّٞ حُو٤خٓش ، طيهِٕٞ حُـ٘ش هزَ حُ٘خّ رٜ٘ق ٣ّٞ –حُٜٔخؿ٣َٖ   رخٍُ٘ٞ حُظخ

  [، ًُٝي هٔٔٔخثش ٓ٘ش 

 أ١ –٣ٝ٘زـ٢ ُِوخٍة ك٢ ٌٛٙ حُٔٞح١ٖ : هخٍ ح٩ٓخّ ح١ُٝٞ٘ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ 

 إٔ ٣وَأ ٓخ ٤ِ٣ن  رخُٔـِْ ٣ٝ٘خٓزٚ ، ٝإٔ طٌٕٞ هَحءطٚ ٖٓ –حُٔـخُْ : 

 ٣خص حَُؿخء ٝحُوٞف ، ٝحُٔٞحػظ ، ٝحُظ٤ِٛي ك٢ حُي٤ٗخ ، ٝحُظَؿ٤ذ ك٢ 

 حٛـ . ح٥هَس ، ٝحُظؤ٤ٛذ ُٜخ ، ٝهَِٜ ح٧َٓ ، ٌٝٓخٍّ ح٧ه٬م 

 فؼو االعرَاع ئىٚ ذالٗج اىقشآُ اىنشٌٝ                      

ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، إٔ ٍٍٓٞ  [ٓٔ٘يٙ  ]:ٍٟٝ ح٩ٓخّ أكٔي ك٢ 

ًُظزض  ]:  ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ   ٖٓ حٓظٔغ ا٠ُ  ٣ش ٖٓ ًظخد   

  [ٖٝٓ ط٬ٛخ ًخٗض ُٚ ٍٗٞحاًل ٣ّٞ حُو٤خٓش   ُٚ كٔ٘ش ٠ٓخػلش ،

 :ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ َٓكٞػخاًل  [ٓٔ٘ي حُلَىّٝ  ]:ٝك٢ 

ّٖٓ ٣ٌَٗخٕ ك٢ ح٧ؿَ ، ٝحُوخٍة ٝحُٔٔظٔغ ك٢ ح٧ؿَ  ] حُيحػ٢ ٝحُٔئ

 [٣ٌَٗخٕ ، ٝحُؼخُْ ٝحُٔظؼِِّْي ك٢ ح٧ؿَ ٣ٌَٗخٕ 

 

 

ٝهي طويّ ك٢ كي٣غ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ،  إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ 

ا٢ٗ أكذُّي إٔ أٓٔؼٚ ٖٓ  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ أَٓٙ إٔ ٣وَأ ػ٤ِٚ حُوَ ٕ ٝهخٍ ُٚ 

 [ؿ١َ٤ 

 ٝهي حٓظٔغ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ا٠ُ هَحءس حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   

ػ٘ٚ ػيس َٓحص ، ٝحٓظٔغ ا٠ُ هَحءس أر٢ ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ ٝا٠ُ ٓخُْ ٠ُٞٓ 

 . ًٔخ طويّ  –أر٢ ك٣ٌلش ٝؿ٤َْٛ ، ٍٟٞحٕ   طؼخ٠ُ ػ٤ِْٜ أؿٔؼ٤ٖ 

 آداب ٍٗطاىة االعرَاع ىرالٗج اىقشآُ اىنشٌٝ                 

َٕ }: هخٍ   طؼخ٠ُ  ٞ ُٔ َك َْ ْْ طُ ٌُ ظُٞح ََُؼَِّي ِٜ ْٗ أَ َٝ ُؼٞح َُُٚ  ِٔ ظَ ْٓ ُٕ كَخ  َْ ُْوُ ََِة ح ح هُ ًَ اِ َٝ} 

كوي أَٓ   ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ رخ٫ٓظٔخع ُِوخٍة ، ٝح٧َٓ ٣وظ٢٠ حُٞؿٞد ٓخ 

 .ُْ ٣َٜكٚ ػ٘ٚ ٛخٍف 
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ُؼٞح َُُٚ }:  ٣ؼ٢٘ هُٞٚ طؼخ٠ُ –٧ٕ ح٣٥ش  : [ٍى حُٔلظخٍ  ]:هخٍ ك٢  ِٔ ظَ ْٓ  {  كَخ

 ٝإ ًخٗض ٝحٍىس ك٢ ح٬ُٜس ، كخُؼزَس ُؼّٔٞ حُِلظ  ٫ ُوٜٞٙ حُٔزذ –

ٛز٢ ٣وَأ ك٢ حُز٤ض ٝأِٛٚ  : [حُو٤ُ٘ش  ] ػْ ٌٛح ك٤غ ٫ ػٌٍ ، ٌُٝح هخٍ ك٢ –

٣ؼٌٍٕٝ ك٢ طَى ح٫ٓظٔخع إ حكظظلٞح حُؼَٔ هزَ : ٓ٘ـُٕٞٞ  رخُؼَٔ 

 ٫ ٣ؼٌٍٕٝ ك٢ طَى –ٝإ حكظظلٞح حُؼَٔ رؼي حُوَحءس :  أ١ –حُوَحءس ، ٝا٫ 

 .ح٫ٓظٔخع ، ًٌٝح هَحءس حُلوٚ ػ٘ي هَحءس حُوَ ٕ 

ٍؿَ ٣ٌظذ حُلوٚ ٝرـ٘زٚ ٍؿَ ٣وَأ حُوَ ٕ  [حُو٬ٛش  ]:ػٖ  [حُلظق  ]:ٝك٢ 

ُٞ هَأ ػ٠ِ : كخ٩ػْ ػ٠ِ حُوخٍة ، ٝػ٠ِ ٌٛح : ك٬ ٣ٌٔ٘ٚ حٓظٔخع حُوَ ٕ 

٧ٗٚ ٣ٌٕٞ ٓززخاًل ٩ػَحْٟٜ ػٖ : حُٔطق ٝحُ٘خّ ٤ٗخّ ٣ؤػْ حٛـ ، أ١ 

 !  طؤَٓ –حٓظٔخػٚ، أٝ ٧ٗٚ ٣ئ٣ًْٜ رب٣وخوْٜ 

ٝح٧َٛ إٔ ح٫ٓظٔخع ُِوَ ٕ كَٝ ًلخ٣ش ٧ٗٚ  : [َٗف ح٤ُ٘ٔش  ]:ٝك٢ 

٩هخٓش كوٚ ، رؤٕ ٣ٌٕٞ ِٓظلظخاًل ا٤ُٚ ؿ٤َ ٤٠ٓغ ، ًُٝي ٣لَٜ ربٜٗخص 

ًل٠ ك٤ٚ :  ك٤ٖ ًخٕ َُػخ٣ش كن حُِْٔٔ –حُزؼٞ ، ًٔخ ك٢ ٍى ح٬ُّٔ 

حُزؼٞ ػٖ حٌَُ ، ا٫ أٗٚ ٣ـذ ػ٠ِ حُوخٍة حكظَحٓٚ رؤٕ ٫ ٣وَأ ك٢ 

ح٧ٓٞحم ٝٓٞحٟغ ح٫ٗظـخٍ ، كبًح هَأٙ ك٤ٜخ ًخٕ ٛٞ ح٤٠ُّٔغ ُلَٓظٚ ، 

 - .  ىكؼخاًل ُِلَؽ –ك٤ٌٕٞ ح٩ػْ ػ٤ِٚ ىٕٝ أَٛ ح٫ٗظـخٍ 

ٝٗوَ حُل١ٞٔ ػٖ أٓظخً هخ٢ٟ حُو٠خس ٣ل٠٤  : [ٍى حُٔلظخٍ  ]:ػْ هخٍ ك٢ 

٘وخ١ٍ ُحىٙ ، إٔ ُٚ ٍٓخُش كون ك٤ٜخ إٔ حٓظٔخع حُوَ ٕ كَٝ ػ٤ٖ  ُٔ ح٤َُٜ٘ ر

  [ٍى حُٔلظخٍ  ]حٛـ 

ٖٝٓ ٛ٘خ طز٤ٖ كٌْ حٓظٔخع حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ػ٘ي حُٔخىس حُل٘ل٤ش ، ٝأٓخ ػ٘ي 

 . حُٔخىس حُ٘خكؼ٤ش كخ٫ٓظٔخع ُِوَحءس ٓ٘ش 

 . ح٩ٜٗخص ، ٝحُو٘ٞع ، ٝحُزٌخء : ٖٝٓ ٓطخُذ ح٫ٓظٔخع ُِوخٍة 

َٖ  }:   قاه هللا ذؼاىٚ  ِٓ  ُٞ ْْ طَل٤ِ ٟ أَْػ٤َُُٜ٘ ََ ٍِ طَ ٞ ُٓ ََّي ٍَ ا٠َُِ حُ ِِ ْٗ
خ أُ َٓ ُؼٞح  ِٔ َٓ ح  ًَ اِ َٝ

 َٖ ِِٛي٣ خ َّ٘ي َغ حُ َٓ ظُْزَ٘خ  ًْ َّ٘يخ كَخ َٓ َخ   رَّ٘ي ٍَ  َٕ َُْلنِّي ٣َوُُُٞٞ َٖ ح ِٓ كُٞح  ََ خ َػ َّٔي ِٓ ِغ  ْٓ   {حُيَّي

 ٝػٖ ٣ُي رٖ أٍهْ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ػ٘ي ط٬ٝس :  ػ٘ي ػ٬ع –حٌُٔٞص :  أ١ –إ   طؼخ٠ُ ٣لذ حُٜٔض  ]:هخٍ 

 .ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ ٝأرٞ ٣ؼ٠ِ  [حُوَ ٕ ، ٝػ٘ي حُِكق ، ٝػ٘ي حُـ٘خُس 

َّْي حٛـ : هخٍ حُلخكظ ح٤ُٜؼ٢ٔ   ك٤ٚ ٍؿَ ُْ ٣ٔ

ػ٘ي حُظوخء  [ػ٘ي حُِكق  ]:ٝحَُٔحى روُٞٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ّٕ حُٜٔض أ٤ٛذ ٝأٍُٛذ   .حُٜلٞف ُِوظخٍ ؿٜخىحاًل ك٢ ٓز٤َ   طؼخ٠ُ ، كب

حَُٔحى رٚ ػ٘ي ح٢ُ٘ٔ ٓؼٜخ ، ٝحُـَٔ ٝح٬ُٜس ػ٤ِٜخ ، :  [ٝػ٘ي حُـ٘خُس  ]

 .٫ اُٚ ا٫   َٓحاًل ، ًٔخ ؿخء ك٢ حُلي٣غ : ٤ٌُٝؼَ ٖٓ هٍٞ 
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ػٖ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ًؼ٤َ ٬َٓٓاًل ، ػٖ  [ؿخٓؼٚ ]: ٍٟٝٝ ػزي حَُُحم ك٢ 

حُِـٞ : إ   طؼخ٠ُ ًَٙ ٌُْ ػ٬ػخاًل  ]:حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٗٚ هخٍ 

َ ك٢ ح٬ُٜس  ُّٜي   [ػ٘ي حُوَ ٕ ، ٍٝكغ حُٜٞص ك٢ حُيػخء ، ٝحُظو

َّ   طؼخ٠ُ ٣َكٔٚ رٌُي ، ٧ٗٚ  ك٤٘زـ٢ ُِِْٔٔ إٔ ٣ٔظٔغ ُِوَ ٕ ٣ٜٝ٘ض ُؼ

َّٝ َُكٔش   طؼخ٠ُ ، ٖٝٓ طؼَٝ  رخ٫ٓظٔخع ٝح٩ٜٗخص ٣ٌٕٞ هي طؼ

َُكٔش   طؼخ٠ُ ٗخُٚ ٜٓ٘خ ٤ٜٗذ ، ٖٝٓ أػَٝ ػٖ ًُي كوي كَّ ٗلٔٚ ، 

َٕ  }:هخٍ طؼخ٠ُ  ٞ ُٔ َك َْ ْْ طُ ٌُ ظُٞح ََُؼَِّي ِٜ ْٗ أَ َٝ ُؼٞح َُُٚ  ِٔ ظَ ْٓ ُٕ كَخ  َْ ُْوُ ََِة ح ح هُ ًَ اِ َٝ} 

كخػظزَ ٝطيرَ ٌٛٙ ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش ، كبٕ حُوَ ٕ اًح هَة طُِ٘ض ح٤ٌُٔ٘ش 

 . ٝحَُكٔش ح٤ُٜ٩ش ، ٝكُظلض أرٞحد حُٔٔخء 

ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ ، ػٖ حُ٘ز٢  [ح٢ٓٝ٧  ]:ٍٟٝ حُطزَح٢ٗ ك٢ 

ُوَحءس : طلظق أرٞحد حُٔٔخء ُؤْ  ]:٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٗٚ هخٍ 

ّٛق ح٤ُِٖٔٔٔ ّٝٛق حٌُخك٣َٖ : حُٜل٤ّٖ :  أ١ –حُوَ ٕ ، ُِٝوخء حُِكل٤ٖ 

[ حُلظق حٌُز٤َ ] ًٔخ ك٢  [ ٍُِٝ٘ٝ حُوطَ ، ُٝيػٞس حُٔظِّٞ ، ٨ًُٝحٕ –

 .ٝأِٛٚ 

 فؼو ذؼيٌُّ اىقشآُ اىنشٌٝ ٗذؼيَٞٔ                        

هخٍ ٍٍٓٞ   : ٍٟٝ حُزوخ١ٍ ، ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

ٚ  ]:٠ِٛ   ػ٤ِٚ ِْٝٓ  إ  ]:ٝك٢ ٍٝح٣ش   [ه٤ًَْ ٖٓ طؼَِّْي حُوَ ٕ ٝػَِّٔي

 ٚ ٍٟٝٝ حرٖ ٓخؿٚ ، ػٖ ٓؼي ٢ٍٟ   ػ٘ٚ  [أك٠ٌِْ ٖٓ طؼَِّْي حُوَ ٕ ٝػَِّٔي

ّٕ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  ٚ  ]:، أ    [ه٤خًٍْ ٖٓ طؼَِّْي حُوَ ٕ ٝػَِّٔي

ٝك٢ ٌٛٙ ح٧كخى٣غ ؿٞحد ُٖٔ ٣ٔؤٍ ػٖ أك٠َ ػِْ ، ٝأك٠َ ٓظؼِِّْي ، 

إ أك٠ٌِْ ٖٓ طؼَِّْي حُوَ ٕ  ]:٣ٝيٍ ػ٠ِ ًُي ٍٝح٣ش حُز٤ٜو٢ . ٝأك٠َ ٓؼِِّْي 

 ٚ ٍٟٝٝ حُظ١ٌَٓ ٝحُ٘ٔخث٢ ٝحرٖ ٓخؿٚ ٝؿ٤َْٛ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس  [ٝػَِّٔي

ٞح  ]:٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  طؼَِّٔي

ٚ كوَأٙ ٝهخّ رٚ  :  أ١ –حُوَ ٕ ، ٝحهَإٝٙ ٝحٍهيٝح ، كبٕ ٓؼَ حُوَ ٕ ُٖٔ طؼَِّٔي

ٍّٞي ٌٓٔخاًل ٣لٞف ٣ٍلٚ ًَ ٌٓخٕ ، ٝٓؼَ ٖٓ –ك٢ ح٤َُِ   ًٔؼَ ِؿَحد ٓل٘

ٚ ك٤َهي ٝٛٞ ك٢ ؿٞكٚ ًٔؼَ ِؿَحد أًٝت ػ٠ِ ٓٔي  ِٓت ٌٓٔخاًل : أ١  [طؼَِّٔي

 .ٍٝر٢ ػ٤ِٚ 

هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ : ٝػٖ أر٢ ًٍ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

  ٣ش ٖٓ ًظخد   ه٤َ ُي –طظؼِْ :  أ١–٣خ أرخ ًٍ ٧ٕ طـيٝ كظؼَِّْي  ]:ِْٝٓ 

ٖٓ إٔ ط٢ِٜ ٓخثش ًٍؼش ، ٧ٕٝ طـيٝ كظؼَِّْي رخرخاًل ٖٓ حُؼِْ ُػَٔ رٚ أٝ ُْ 

   [٣ؼَٔ رٚ ه٤َ ُي ٖٓ إٔ ط٢ِٜ أُق ًٍؼش 

                                                           

 رواه ابن ماجه بإسناد حسن اهـ  [الترغٌب  ]:قال المنذري فً  
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ػٖ ػوزش رٖ ػخَٓ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، إٔ  [ٓٔ٘يٙ  ]:ٍٟٝٝ ح٩ٓخّ أكٔي ك٢ 

ح رٚ  ]:حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  ٞح ًظخد   ٝطؼخٛيٝٙ ، ٝطـَّ٘ٞي طؼَِّٔي

  [، كٞح١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ ُٜٞ أٗيُّي طلِظخاًل ٖٓ حُٔوخٝ ك٢ حُؼوَ 

كِوي كغَّي حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٓظٚ ػ٠ِ طؼُِّيْ حُوَ ٕ ، ٝطؼ٤ِٔٚ ، 

ٝطؼخٛيٙ ه٤٘ش ح٤ُٔ٘خٕ ، كبٗٚ أٗي طلِظخاًل ٖٓ ح٩رَ حُٔوخٝ حَُٔر١ٞش رؼوِٜخ 

ٓظٜخ :  أ١ – ُِّي  .أ

 اىحس ػيٚ ذؼيٌٞ األٗالد اىظغاس قشاءج اىقشآُ اىنشٌٝ             

طؼ٤ِْ حُٜز٤خٕ حُوَ ٕ أَٛ ٖٓ : هخٍ حُلخكظ ح٢١ٞ٤ُٔ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ 

أٍٛٞ ح٬ٓ٩ّ ، ك٤٘٘ئٕٝ ػ٠ِ حُلطَس ، ٣ٝٔزن ا٠ُ هِٞرْٜ أٗٞحٍ حُلٌٔش ، 

ٌُّيٖ ح٧ٛٞحء ٜٓ٘خ ، ٝٓٞحىٛخ رؤًيحٍ حُٔؼ٤ٜش ٝح٬٠ٍُ   .هزَ طٔ

ًٝخٕ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣٘ظ١َ ػ٠ِ ٝكٞى : هخٍ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ 

 هَحءس حُوَ ٕ ر٤ْٜ٘ ، ٝطؼ٤ِْٜٔ أَٓ حُي٣ٖ ، ٝاهخٓش –ح٧ػَحد رؼي ا٬ْٜٓٓ 

حُٔئ٤ًٖٗ حٛـ ، ٝهي ر٤ّٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ك٠َ ح١ٌُ ٣ؼِّْ ُٝيٙ 

 : حُوَ ٕ ، ؿخء ًُي ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧كخى٣غ ، ًٌَٗ أ١َحكٜخ 

ً٘ض ؿخُٔخاًل ػ٘ي حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ : ػٖ ر٣َيس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

ٞح حُزوَس ، كبٕ أهٌٛخ رًَش ، ٝطًَٜخ كَٔس ، ٫ٝ  ]:ِْٝٓ كٔٔؼظٚ ٣وٍٞ  طؼَِّٔي

 ػْ ٌٓض ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ –حُٔلَس :  أ١ – [٣ٔظط٤ؼٜخ حُزطِش 

ٞح حُزوَس ٝ ٍ ػَٔحٕ كبٜٗٔخ حَُِٛحٝحٕ  ]:ٓخػش ػْ هخٍ   ٣ظ٬ٕ طؼَِّٔي

ٛخكزٜٔخ ٣ّٞ حُو٤خٓش ، ًؤٜٗٔخ ؿٔخٓظخٕ ، أٝ ؿ٤خ٣ظخٕ ، أٝ كَهخٕ ٖٓ ٤١َ 

ٛٞحف ، ٝإ حُوَ ٕ ٣ِو٠ ٛخكزٚ ٣ّٞ حُو٤خٓش ك٤ٖ ٣٘٘ن ػ٘ٚ هزَٙ ، 

 َٛ طؼَك٢٘ ؟  : –أ١ حُوَ ٕ ُٜخكزٚ -  ك٤وٍٞ  ًخَُؿَ حُ٘خكذ 

 أٗخ ٛخكزي حُوَ ٕ ، ح١ٌُ أؤؤطي ك٢ حُٜٞحؿَ : ٓخ أػَكي ؟ ك٤وٍٞ : ك٤وٍٞ 

 ٝاٗي –٣طِذ ٍرلٜخ :  أ١ –ٝأَٜٓص ٤ُِي ، ٝإ ًَ طخؿَ ٍٝحء طـخٍطٚ 

 –ٛخكذ حُوَ ٕ :  أ١ –ح٤ُّٞ ٖٓ ٍٝحء ًَ طـخٍس أػظْ ٍرلخاًل ، ك٤ؼط٠ 

ِي ر٤ٔ٤٘ٚ ٝحُُوِي ر٘ٔخُٚ ، ٣ٟٝٞغ ػ٠ِ ٍأٓٚ طخؽ حُٞهخٍ ، ٠ٌٔ٣ٝ ٝحُيحٙ  ُٔ حُ

٤ًُٔ٘خ ٌٛح ؟ : ك٤و٫ٕٞ .  حُي٤ٗخ –٫ طويَّيٍ رٜٔخ :  أ١ –كَِّيظ٤ٖ ٫ طوّٞ ُٜٔخ  رْ 

  [رؤهٌ ُٝئًخ حُوَ ٕ : ك٤وخٍ 

- : ُِوخٍة :  أ١ –رظؼِْ ُٝئًخ حُوَ ٕ ، ػْ ٣وخٍ  ]:ٝك٢ ٍٝح٣ش حُطزَح٢ٗ 

ٌٛحاًل :  كٜٞ  ك٢ ٛؼٞى ٓخ ىحّ ٣وَأ –حهَأ ٝحٛؼي ك٢ ىٍؽ حُـ٘ش ٝؿَكٜخ 

                                                           

 .نجم الزهراء : المنٌرة بالنور الوضاء ، ومنه : زهراء ، وهً : تثنٌة  
المتغٌر اللون والجسم بعارض مرض أو سفر ، وإنما تمثل له قرآنه بذلك : أي  

تشّبهاً بصاحبه فً الدنٌا حٌن كان ٌتعب نفسه بقٌام اللٌل بالقرآن ، وصٌام النهار ، 
 .وذلك أرجى فً مقام الشفاعة به عند هللا تعالى 
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ٍٝحٙ أكٔي ٍٝؿخُٚ ٍؿخٍ حُٜل٤ق ، : هخٍ حُلخكظ ح٤ُٜؼ٢ٔ  [ًخٕ أٝ طَط٬٤اًل 

 . ٍٟٝ حرٖ ٓخؿٚ ١َكخاًل ٓ٘ٚ 

ٝػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، ٣زِؾ رٚ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 

ؽ أرٞٙ ٣ّٞ : ٓخ ٖٓ ٍؿَ ٣ؼِِّْي ُٝيٙ حُوَ ٕ ك٢ حُي٤ٗخ  ]:ِْٝٓ هخٍ  ّٞ ا٫ طُ

 [حُو٤خٓش رظخؽ ك٢ حُـ٘ش ٣ؼَكٚ رٚ أَٛ حُـ٘ش ، رظؼ٤ِْ ُٝيٙ حُوَ ٕ ك٢ حُي٤ٗخ 

ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ : ٍٟٝٝ حُلخًْ ٝهخٍ . ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ ػ٠ِ ٟؼق ك٤ٚ 

هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ : ِْٓٔ ، ػٖ ر٣َيس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

ٚ ٝػَٔ رٚ ، أُزْ ٝحُيحٙ ٣ّٞ حُو٤خٓش طخؿخاًل ٖٓ  ]:ِْٝٓ  ٖٓ هَأ حُوَ ٕ ٝطؼَِّٔي

ٍٗٞ ٟٞإٙ ٓؼَ ٟٞء حُْ٘ٔ ، ٠ٌٔ٣ٝ ٝحُيحٙ كِّظ٤ٖ ٫ طوّٞ ُٜٔخ حُي٤ٗخ ، 

٤ًُٔ٘خ ٌٛح ؟ ك٤وخٍ : ك٤و٫ٕٞ   َْ   [رؤهٌ ُٝئًخ حُوَ ٕ : ر

 :هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ : ٝػٖ أْٗ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

 ؿلَ ُٚ ٓخ طويّ ٖٓ ًٗزٚ –ك٢ حُٜٔلق :  أ١ –ٖٓ ػَِّْي حر٘ٚ حُوَ ٕ ٗظَحاًل  ]

ٚ ا٣خٙ وخَٛحاًل   رؼؼٚ   طؼخ٠ُ –ػٖ وَٜ هِذ :  أ١ –ٝٓخ طؤهَ ، ٖٝٓ ػَِّٔي

حهَأ كٌِٔخ هَأ  ٣ش : ٣ّٞ حُو٤خٓش ػ٠ِ ٍٛٞس حُؤَ ٤ُِش حُزيٍ ، ٣ٝوخٍ ٫ر٘ٚ 

ٍكغ   ػِ ٝؿَ ح٧د رٜخ ىٍؿش ، كظ٠ ٣٘ظ٢ٜ ا٠ُ  هَ ٓخ ٓؼٚ ٖٓ 

ّ   طؼخ٠ُ ٝؿٜٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ [حُوَ ٕ َّ  ، ٝػٖ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ ً

ُكذِّي : أّىرٞح أ٫ٝىًْ ػ٠ِ ػ٬ع هٜخٍ  ]: ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

َّ   طؼخ٠ُ  ٗز٤ٌْ ، ُٝكذِّي أَٛ ر٤ظٚ ، ٝهَحءس حُوَ ٕ ، كبٕ كِٔش حُوَ ٕ ك٢ و

َّ ا٫ وِّٚ ، ٓغ أٗز٤خثٚ ٝأٛل٤خثٚ     [٣ّٞ ٫ و

ك٤٘زـ٢ ٢ُُّٞ حُٜـ٤َ ٝحُٜـ٤َس إٔ ٣زيأ رظؼ٤ِٜٔٔخ حُوَ ٕ ٌٓ٘ حُٜـَ ،  

ْ ، ٝإٔ ٌٛح ٬ًٓٚ  ًُٝي ٧ؿَ إٔ ٣ظّٞؿٜخ ا٠ُ حػظوخى إٔ   طؼخ٠ُ ٛٞ ٍرُّٜي

طؼخ٠ُ ، ٧ٝؿَ إٔ ط١َٔ ٍٝف حُوَ ٕ ك٢ هِٞرْٜ ، ٣َٝ٘م ٍٗٞٙ ك٢ ػوُْٜٞ 

ّْٜٓ ، ٧ٝؿَ إٔ ٣ظِو٘خ ػوخثي حُوَ ٕ ٌٓ٘ حُٜـَ ،  ٝأكٌخٍْٛ ٝٓيحًٍْٜ ٝكٞح

ّ٘ن رٚ ، ٝح٫ثظٔخٍ رؤٝحَٓٙ  ٝإٔ ٣٘٘ؤح ٣ٝ٘زّخ ػ٠ِ ٓلزش حُوَ ٕ ٝحُظؼِن ٝحُظؼ

، ٝح٫ٗظٜخء ػٖ ٓ٘خ٤ٛٚ ، ٝحُظوِن رؤه٬هٚ ، ٝح٤َُٔ ػ٠ِ ٜٓ٘خؿٚ ، ٧ٕٝ 

حُظؼُِّيْ ك٢ كخٍ حُٜـَ ٛٞ أٍٓن ك٢ حُلخكظش ، ٝأرو٠ ك٢ حٌُحًَس ، ٝأٝهغ 

 .ك٢ حُوِذ ، ٝأٗي حٗطزخػخاًل ك٢ حُ٘لْ 

    ػْاٝح اىْثٜ طيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ ٗعيٌ ترؼيٌٞ اىقشآُ اىنشٌٝ ّٗششٓ 

٢ِٔ هخٍ  ُّٔي كيػ٘خ ٖٓ ًخٕ ٣وَث٘خ : ٍٟٝ ح٩ٓخّ أكٔي ، ػٖ أر٢ ػزي حَُكٖٔ حُ

ٖٓ أٛلخد حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، أْٜٗ ًخٗٞح ٣وظَثٕٞ ٖٓ ٍٍٓٞ 

                                                           

 وفٌه من لم أعرفه : رواه الطبرانً ، قال الهٌثمً  
 رواه الدٌلمً ، وابن النجار ، على ضعف فً سنده  



 75 

  ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ػَ٘  ٣خص ، ك٬ ٣ؤهٌٕٝ ك٢ حُؼَ٘ ح٧هَٟ 

 كؼِٔ٘خ حُؼِْ ٝحُؼَٔ : هخُٞح . كظ٠ ٣ؼِٔٞح ٓخ ك٢ ٌٛٙ حُؼَ٘ ٖٓ حُؼِْ ٝحُؼَٔ 

ً٘خ اًح : ٍٟٝٝ ٓلٔي رٖ َٜٗ ، ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

٘خ ٖٓ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ػَ٘حاًل ٖٓ حُوَ ٕ ، ُْ ٗظؼِْ حُؼَ٘  طؼَِّٔي

 .حُظ٢ رؼيٛخ كظ٠ ٗؼِْ ٓخ ٍِٗ ك٢ ٌٛٙ ٖٓ حُؼَٔ 

 . ٌٝٛح ى٤َُ ػ٠ِ أْٜٗ ًخٗٞح ٣ٜظٕٔٞ رلْٜ ٓؼخ٢ٗ حُوَ ٕ ٝطلو٤وٚ ػ٬ٔاًل 

ٝهي رؼغ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٜٓؼذ رٖ ػ٤َٔ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ 

ك٢ ر٤ؼش حُؼوزش حُؼخ٤ٗش ، ا٠ُ حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ٤ُؼِْ ح٧ٜٗخٍ حُوَ ٕ ٣ٝلوْٜٜ 

ك٢ حُي٣ٖ ، كٍِ٘ ػ٠ِ أٓؼي رٖ ٍُحٍس ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ًٝخٕ ٠ُٔٔ٣ حُٔوَة 

ٝرؼغ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٓؼخً رٖ ؿزَ ٢ٍٟ . ٝحُوخٍة 

٣ؼِِّْي حُ٘خّ حُوَ ٕ ، َٝٗحثغ ح٬ٓ٩ّ ، ٣ٝو٢٠ :   ػ٘ٚ هخ٤ٟخاًل ا٠ُ ح٤ُٖٔ 

ر٤ْٜ٘ ، ٝحٓظؼَٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ػَٔٝ رٖ كِّ حُوٍِؿ٢ 

خ١ٍ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ػ٠ِ ٗـَحٕ ٤ُلوْٜٜ ك٢ حُي٣ٖ ، ٣ٝؼِْٜٔ حُوَ ٕ ،  حَُّ٘ـي

  [ح٫ٓظ٤ؼخد  ]: ًٔخ ًًَ ًُي ك٢ –٣ٝؤهٌ حُٜيهخص ْٜٓ٘ 

لَّيش حُٔٔـي حُ٘ز١ٞ ٓيٍٓش اًل ُِوَ ٕ ، ٣ؤ١ٝ ا٤ُٜخ كوَحء حُٜلخرش  ُٛ ًٝخٗض 

٢ٍٟ   ػْٜ٘ أؿٔؼ٤ٖ ، ٖٓٔ ٫ أَٛ ُْٜ ، ٣ظيحٍٕٓٞ حُوَ ٕ ٣ٝظؼِٔٞٗٚ ، 

 .ػْ ٣ٌٛزٕٞ ك٢ ٗٞحك٢ حُز٬ى ك٤ؼِٔٞٗٚ حُ٘خّ 

ٝهي ًخٕ ؿٔخػش ٖٓ حُٜلخرش ٜٗزٞح أٗلْٜٔ ُ٪هَحء ك٢ حُٔي٣٘ش رؤَٓ حُ٘ز٢ 

حء  َّ  .٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، كظ٠ حٓظ٨ص حُٔي٣٘ش رخُو

ًٝخٕ ُٔؼخً رٖ ؿزَ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ػْ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ ػ٘خ٣ش 

رظؼ٤ِْ حُوَ ٕ ، َٝٗ٘ ػِٞٓٚ ٧ٗخّ ًؼ٣َ٤ٖ ٫ ٣ل٤ْٜٜ حُؼيُّي ك٢ ٌٓش 

حٌَُٔٓش ، ًٝخٕ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ٣ـِْ ك٢ ٓـِْ حٌُٞكش ك٤ؼِِّْي 

حُ٘خّ حُوَحءس ، كظ٠ رِؾ ػيى حُؼوخص ح٣ٌُٖ أهٌٝح ػ٘ٚ حُوَحءس ٓزخَٗس أٝ 

 .رٞحٓطش ٓخ ٣وَد ٖٓ ٗلٞ أٍرؼش  ٫ف هخٍة 

ٝأرٞ ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ٜٗذ ٗلٔٚ ُظؼ٤ِْ حُوَ ٕ ك٢ ٓٔـي 

 .كٌخٕ ٣وؼيٗخ ِكِوخاًل ِكِوخاًل  ٣وَث٘خ حُوَ ٕ : حُزَٜس ، هخٍ أرٞ ٍؿخء 

َّ ٣ّٞ ك٢ ؿخٓغ ىٓ٘ن ٖٓ  ًٝخٕ أرٞ حُيٍىحء ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ٣ؼِْ حُوَ ٕ ً

١ِٞع حُْ٘ٔ ا٠ُ حُظَٜ ، ٣ٝؤْ حُٔظؼ٤ِٖٔ ػَ٘س ػَ٘س ، ٣ٝؼ٤ٖ ٌَُ 

ػَ٘س ػ٣َلخاًل ٣ؼِْٜٔ حُوَ ٕ ، ٝٛٞ ٣َ٘ف ػ٠ِ حُـ٤ٔغ ، ٣َٝؿؼٕٞ ا٤ُٚ اًح 

 .حرٖ ػٔخًَ  [طخ٣ٍن  ]:  ًٔخ ٍٝى ًُي ك٢ –ؿِطٞح ك٢ ٢ٗء 

ًٝخٕ ح٩ٓخّ حُٔوَة حرٖ ػخَٓ ك٢ ىٓ٘ن ُٚ أٍرؼٔخثش ػ٣َق ، ٣وٕٞٓٞ 

 . ؿِحْٛ   طؼخ٠ُ ه٤َحاًل –رظؼ٤ِْ حُوَ ٕ طلض اَٗحكٚ 

                  اذِّخار اىَغيٌ ٗسداً ٍِ ذالٗج اىقشآُ اىنشٌٝ
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٣٘زـ٢ ُِِْٔٔ إٔ ٣ظّوٌ ُ٘لٔٚ ٍٝىحاًل ٖٓ ط٬ٝس حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ًَ ٣ّٞ ٤ُِٝش ، ٓغ 

حُظيرَ ، ٝحُظَط٤َ ، ٝحُل٠ٍٞ ٝحُو٘ٞع ٝح٧ىد ، ٤ُٝلٌٍ ًَ حُلٌٍ ٖٓ 

 :ٛـَ حُظ٬ٝس ٝح٩ػَحٝ ػٜ٘خ ، ٓوخكش إٔ ٣٘خُٚ ٝػ٤ي ٖٓ هُٞٚ طؼخ٠ُ 

ح}  اًٍل ٞ ـُ ْٜ َٓ  َٕ  َْ ُْوُ ح ح ٌَ ٌُٝح َٛ ٢ حطَّيَو ِٓ ْٞ َّٕي هَ دِّي اِ ٍَ ٍُ ٣َخ  ٞ ُٓ ََّي ٍَ حُ هَخ َٝ }   

ًُٝي إٔ رؼٞ حُ٘خّ ٖٓ ٛـَ ح٣٩ٔخٕ رخُوَ ٕ ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٛـَ حُؼَٔ رٚ 

 .ٝرؤكٌخٓٚ ٝأٝحَٓٙ ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٛـَ ط٬ٝطٚ 

ٝى٤َُ ٤ّ٘ٓش حطوخً ٍٝى ٖٓ حُوَ ٕ ، ٣وَأ ك٤ٚ أؿِحء كٔذ ٓؼظٚ ٝٗ٘خ١ٚ 

ٓؤ٢ُ٘ : ىٕٝ َِٓ ٫ٝ ًَٔ ، ى٤َُ ًُي ٓخ ٍٝحٙ أرٞ ىحٝى ػٖ حرٖ حُٜخِى هخٍ 

رُٚ ؟: ك٢ ًْ طوَأ حُوَ ٕ ؟ كوِض : ٗخكغ رٖ ؿز٤َ رٖ ٓطؼْ كوخٍ ٢ُ  ِِّي  ٓخ أك

٫ طوَ ٓخ أكِرٚ ، كبٕ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ : كوخٍ ٢ُ ٗخكغ 

هخٍ كٔزض أٗٚ ًًَٙ ػٖ حُٔـ٤َس رٖ ٗؼزش  [هَأص ؿِءحاًل ٖٓ حُوَ ٕ  ]:هخٍ 

٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ٍٟٝٝ ح٩ٓخّ أكٔي ، ٝأرٞ ىحٝى ، ػٖ أّٝ رٖ ك٣ٌلش 

هيٓ٘خ ػ٠ِ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ك٢ ٝكي : ٢ٍٟ   ػ٘ٚ هخٍ 

ًٝخٕ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣ؤط٤٘خ ًَ ٤ُِش رؼي : ػو٤ق ، هخٍ 

كِٔخ ًخٗض ٤ُِش أرطؤ ػٖ حُٞهض ح١ٌُ ًخٕ ٣ؤط٤٘خ ك٤ٚ ، : حُؼ٘خء ٣ليػ٘خ ، هخٍ 

اٗٚ ١َأ ػ٢َِّي كٌِد ٖٓ  ]: ٣خ ٍٍٓٞ   ُوي أرطؤص ػ٘خ ح٤ُِِش ؟ كوخٍ : كوِ٘خ 

 ٚ َّٔي  [حُوَ ٕ ، كٌَٛض إٔ أؿ٢ء كظ٠ أط

كٔؤُض أٛلخد ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٤ًق :  هخٍ أّٝ 

رٕٞ حُوَ ٕ ؟ كوخُٞح  ِِّي ػ٬ع ، ٝهْٔ ، ٝٓزغ ، ٝطٔغ ، ٝاكيٟ ػَ٘س ، : ٣ل

 َ َّٜي  .ٝػ٬ع ػَ٘س ، ٝكِد حُٔل

ٝحَُٔحى ػ٬ع ٍٓٞ ٢ٛ ٖٓ أٍٝ ٍٓٞس حُزوَس ا٠ُ  هَ حُ٘ٔخء ، ٝهْٔ ٍٓٞ 

ٖٓ أٍٝ ٍٓٞس حُٔخثيس ا٠ُ  هَ ٍٓٞس حُظٞرش ، ٝٓزغ ٍٓٞ ٖٓ أٍٝ ٍٓٞس 

٣ْٞٗ ا٠ُ  هَ ٍٓٞس حُ٘لَ ، ٝطٔغ ٍٓٞ ٖٓ أٍٝ ٍٓٞس ح٩َٓحء ا٠ُ ٜٗخ٣ش 

ٍٓٞس حُلَهخٕ ، ٝاكيٟ ػَ٘س ٍٓٞس ٢ٛ ٖٓ أٍٝ ٍٓٞس حُ٘ؼَحء كظ٠  هَ 

ٍٓٞس ٣ٖٔ ، ٝػ٬ع ػَ٘س ٍٓٞس ٖٓ أٍٝ ٍٓٞس حُٜخكخص ا٠ُ  هَ ٍٓٞس 

زُغ ح٧ه٤َ ، ٝٛٞ ػ٠ِ ػ٬ػش أهٔخّ  ُٔ َ ػزخٍس ػٖ حُ َّٜي : حُلـَحص ، ٝحُٔل

 . ًٔخ ٛٞ ٓلَٜ ك٢ ًظذ حُلوٚ –١ٞحٍ ٝأٝٓخ١ ٝهٜخٍ 

ٝهي هخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ُؼزي   رٖ ػَٔٝ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ 

 .كب٢ٗ أ٤١ن أك٠َ ٖٓ ًُي : هخٍ ػزي    [حهَأ حُوَ ٕ ك٢ ًَ َٜٗ  ]:

  [كخهَأٙ ك٢ ػَ٘  ]:هخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 :كب٢ٗ أ٤١ن أك٠َ ٖٓ ًُي  ، هخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ : هخٍ ػزي   

  [كخهَأٙ ك٢ ًَ ٓزغ ٤ُخٍ ٫ٝ طِى ػ٠ِ ًُي  ]
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ٌٝٛح ح٢ُٜ٘ ٤ُْ ُِظل٣َْ ، ٝاٗٔخ ٛٞ ُ٪ٍٗخى ٝح٩ٓؼخى ، كوي ؿخء ك٢ ٍٝح٣ش 

٤ْ٘ٛ إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ ُؼزي   رٖ ػَٔٝ ٢ٍٟ   

   [حهَأٙ ك٢ ًَ ػ٬ع  ]: ػٜ٘ٔخ 

 ػاداخ اىغيف اىظاىح فٜ خرٌ اىقشآُ اىنشٌٝ             

ًخٕ حُِٔق حُٜخُق ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػْٜ٘ ُْٜ ػخىحص : هخٍ ح٩ٓخّ ح١ُٝٞ٘ 

ك١َٝ ػٖ رؼٞ حُِٔق أْٜٗ ًخٗٞح ٣وظٕٔٞ : ٓوظِلش ك٢ هيٍ ٓخ ٣وظٕٔٞ ك٤ٚ 

ك٢ ًَ ٣َٜٖٗ هظٔش ٝحكيس ، ٝػٖ رؼ٠ْٜ ك٢ ًَ َٜٗ هظٔش ، ٝػٖ 

رؼ٠ْٜ ك٢ ًَ ػَ٘ ٤ُخٍ هظٔش ، ٝػٖ رؼ٠ْٜ ك٢ ًَ ػٔخٕ ٤ُخٍ ، ٝػٖ 

ح٧ًؼ٣َٖ ك٢ ًَ ٓزغ ٤ُخٍ ، ٝػٖ رؼ٠ْٜ ك٢ ًَ ٓض ، ٝػٖ رؼ٠ْٜ ك٢ 

ًَ هْٔ ، ٝػٖ رؼ٠ْٜ ك٢ ًَ أٍرغ ، ٝػٖ ًؼ٣َ٤ٖ ك٢ ًَ ػ٬ع ، ٝػٖ 

رؼ٠ْٜ ك٢ ًَ ٤ُِظ٤ٖ ، ٝهظْ رؼ٠ْٜ ك٢ ًَ ٣ّٞ ٤ُِٝش هظٔش ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ 

ًخٕ ٣وظْ ك٢ ًَ ٣ّٞ ٤ُِٝش هظٔظ٤ٖ ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ًخٕ ٣وظْ ػ٬ػخاًل ، ٝهظْ 

 .أٍرؼخاًل رخ٤َُِ ٝأٍرؼخاًل رخُٜ٘خٍ : رؼ٠ْٜ ػٔخ٢ٗ هظٔخص 

٤ٓيٗخ ػؼٔخٕ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ : كٖٔ ح٣ٌُٖ ٣وظٕٔٞ هظٔش ًَ ٣ّٞ ٤ُِٝش 

، ٝط٤ْٔ حُيح١ٍ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ٝٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ ، ٝح٩ٓخّ حُ٘خكؼ٢ ٝؿ٤َْٛ 

، ٝػٖ ػزي   رٖ ػَٔٝ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ إٔ ٍؿ٬اًل أط٠ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   

٣خ ٍٍٓٞ   إ حر٢٘ ٌٛح ٣وَأ حُٜٔلق : ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ رخرٖ ُٚ كوخٍ 

 :كوخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ! رخُٜ٘خٍ ٣ٝز٤ض رخ٤َُِ 

َُّي ًحًَحاًل ٣ٝز٤ض ٓخُٔخاًل  ]  ؟ ٍٝحٙ أكٔي رٔ٘ي كٖٔ[أٓخ ط٘وِْ إٔ حر٘ي ٣ظ

٤ِْٓ رٖ ػظَ هخ٢ٟ : ٖٝٓ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣وظٕٔٞ ًَ ٣ّٞ ٤ُِٝش ػ٬ع هظٔخص 

َٜٓ ك٢ ه٬كش ٓؼخ٣ٝش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػْٜ٘ ، ١ٍٝٝ أٗٚ ًخٕ ٣وظْ ك٢ 

ح٤ُِِش أٍرغ هظٔخص ، ًٝخٕ حرٖ حٌُخطذ ٣وظْ ك٢ حُٜ٘خٍ أٍرغ هظٔخص ، ٝك٢ 

 ٌٝٛح أًؼَ ٓخ رِـ٘خ ك٢ ح٤ُّٞ ٝح٤ُِِش : هخٍ ح٩ٓخّ ح١ُٝٞ٘ . ح٤َُِ أٍرغ هظٔخص 

 ٖٓ –ٍٟٝٝ ح٤ُٔي حُـ٤َِ أكٔي حُيٍٝه٢ ، ربٓ٘خىٙ ػٖ ٍٜٓ٘ٞ رٖ ُحًحٕ 

 أٗٚ ًخٕ ٣وظْ حُوَ ٕ ك٤ٔخ ر٤ٖ حُظَٜ ٝحُؼَٜ ، ٣ٝوظٔٚ –ُػزَّيخى حُظخرؼ٤ٖ 

                                                           

بإسناد  [سننه  ]وله شاهد عند سعٌد ابن منصور فً : قال الحافظ ابن حجر  

اقرؤوا القرآن فً  ]صحٌح من وجه آخر عن عبد هللا ابن مسعود رضً هللا عنه 
وألبً عبٌد من طرٌق الطٌب بن سلمان ، عن  [سبع وال تقرؤوه فً أقل من ثالث 

عمرة عن السٌدة عائشة رضً هللا تعالى عنها ، أن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 . كان ال ٌختم فً أقل من ثالث 

وهذا اختٌار أحمد ، وأبً عبٌد ، وإسحق ابن راهوٌه ، وغٌرهم ، : قال الحافظ 
 . وثبت عن كثٌرٌن من السلف أنهم قرؤوا القرآن فً أقل من ثالث 
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أ٠٣خاًل ر٤ٖ حُٔـَد ٝحُؼ٘خء ك٢ ٠ٍٓخٕ ، ًٝخٗٞح ٣ئهَٕٝ حُؼ٘خء ك٢ 

  [حُل٤ِش  ]ٍٝحٙ أ٠٣خاًل ك٢ . ٠ٍٓخٕ ا٠ُ إٔ ٢٠ٔ٣ ٍرغ ح٤َُِ 

ٍٟٝٝ أرٞ ىحٝى ربٓ٘خى حُٜل٤ق ، إٔ ٓـخٛيحاًل ًخٕ ٣وظْ حُوَ ٕ ك٤ٔخ ر٤ٖ 

٣وظْ ك٤ٔخ ر٤ٖ حُٔـَد ٝحُؼ٘خء ًَ : حُٔـَد ٝحُؼ٘خء ، ًٝخٕ ػ٢ِ ح٧ُى١ 

َُّي كزٞطٚ : ٤ُِش ٖٓ ٠ٍٓخٕ ، ٝػٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي  ًخٕ أر٢ ٣لظز٢ ك٤ٔخ ٣ُل

 .كظ٠ ٣وظْ حُوَ ٕ 

كٖٔ حُٔظوي٤ٖٓ ػؼٔخٕ : ٝأٓخ ح٣ٌُٖ ٣وظٕٔٞ ك٢ ًٍؼش ك٬ ٣ُلٜٕٞ ٌُؼَطْٜ 

 .رٖ ػلخٕ ٝط٤ْٔ حُيح١ٍ ٝٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػْٜ٘ 

إٔ ػخرظخاًل حُز٘خ٢ٗ ًخٕ ٣وَأ حُوَ ٕ ك٢ : ٝٗوَ حُلخكظ ٓلٔي رٖ َٜٗ ح١َُُٝٔ 

ٓخ طَى ػخرض حُز٘خ٢ٗ : ًَ ٣ّٞ ٤ُِٝش، ٣ّٜٝٞ حُيَٛ ، ٝهخٍ ُك٤ٔي حُط٣َٞ 

ا٫ ٝهي هظْ ػ٘يٛخ حُوَ ٕ ك٢ ٬ٛس ، - ػٔٞىحاًل  :  أ١ –ك٢ حُٔٔـي ٓخ٣ٍش 

ٓزلخٕ   ٝحُلٔي َّلل ، ٫ٝ اُٚ ا٫ : ٝٓخ ٓخٍ ك٢ كخؿش ا٫ ًخٕ أٍٝ ٓخ ٣وٍٞ 

 .   ، ٝ  أًزَ ، ػْ ٣ظٌِْ رلخؿظٚ 

٣وظْ حُوَ ٕ ًَ ٣ّٞ ٤ُِٝش ، ٢ِٜ٣ٝ ٓخ ر٤ٖ حُظَٜ : ًٝخٕ أرٞ كِٔس 

 .ٝحُؼَٜ ، ٝحُٔـَد ٝحُؼ٘خء ، ًٝخٕ ٣ّٜٞ حُيَٛ 

ٝهَؽ ٛخُق رٖ ٤ًٔخٕ ا٠ُ حُلؾ كَرٔخ هظْ حُوَ ٕ َٓط٤ٖ ك٢ ٤ُِش ٝحكيس 

إٔ أرخ رٌَ رٖ ػ٤خٕ حُٔوَة  [طًٌَس حُللخو  ]ٝؿخء ك٢ . ر٤ٖ ١َك٢ ٍكِٚ 

 أٍرؼ٤ٖ ٓ٘ش ، ُٝٔخ ك٠َطٚ –ُِّ٘ٞ ػ٠ِ ح٧ٍٝ :  أ١ –ُْ ٠٣غ ؿ٘زٚ 

حٗظ١َ ا٠ُ طِي حُِح٣ٝش ، هظٔض ك٤ٜخ ػٔخ٢ٗ : كوخٍ ُٜخ . حُٞكخس رٌض أهظٚ 

 . أ١ ٌٝٛح ٟٓٞ ٓخ هظٔٚ ك٢ ٓخثَ ح٧ٓخًٖ –ػَ٘ أُق هظٔش 

: ًخٕ أر٢ ٣وَأ ك٢ ًَ أٓزٞع هظٔظ٤ٖ : ٝهخٍ ػزي   رٖ أكٔي رٖ ك٘زَ 

 . اكيحٛٔخ ك٢ ح٤َُِ ٝح٧هَٟ ك٢ حُٜ٘خٍ 

ٝهي هظْ آخٓ٘خ أكٔي رٖ ك٘زَ حُوَ ٕ ك٢ ٤ُِش ٝحكيس : هخٍ حُوخ٢ٟ أرٞ ٣ؼ٠ِ 

ُٝٞ أٗ٘خ طظزؼ٘خ ٓخ ًخٕ ػ٤ِٚ ِٓق ح٧ٓش ٖٓ ح٫ٛظٔخّ رخُوَ ٕ . رٌٔش ٤ِٜٓخاًل رٚ 

 .ح٣ٌَُْ ٝح٫ٓظٌؼخٍ ٓ٘ٚ ، ُؼـِ حُوِْ ػٖ حٓظوٜخء ًُي 

 اعرحثاب اىَ٘اظثح ػيٚ ٗسد ٍِ اىقشآُ فٜ ج٘ف اىيٞو        

ْْ  }:هخٍ   طؼخ٠ُ  ُٛ َٝ  َِ ِ  َٗخَء حَُِّي٤ْ َٕ  ٣َخِص  َّي شٌ ٣َْظُِٞ َٔ شٌ هَخثِ َّٓي
ٌِظَخِد أُ ُْ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ

 َٕ ُيٝ ـُ ْٔ َ٣} 

 ٣٘زـ٢ ُِٔئٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ٍٝى ٖٓ حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٣وّٞ رٚ ك٢ ح٤َُِ ، 

  .ٝح٧ك٠َ إٔ ٣وّٞ رٚ ك٢ ٬ٛطٚ ٖٓ ح٤َُِ 

ٝحػِْ إٔ ك٤٠ِش ه٤خّ ح٤َُِ ، ٝحُوَحءس ك٤ٚ طلَٜ رخُو٤َِ : هخٍ ح٩ٓخّ ح١ُٝٞ٘ 

ٝحٌُؼ٤َ ، ًِٝٔخ ًؼَ ًخٕ أك٠َ ، ا٫ إٔ ٣ٔظٞػذ ح٤َُِ ًِٚ كبٗٚ ٣ٌَُٙ حُيٝحّ 

 . ػ٤ِٚ ، ٝا٫ إٔ ٠ُ٣َ ر٘لٔٚ 
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ٝٓخ ٣يٍ ػ٠ِ كُٜٞٚ رخُو٤َِ كي٣غ ػزي   رٖ ػَٔٝ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ 

ٖٓ هخّ رؼَ٘  ٣خصٍم  ]: هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ : ػٜ٘ٔخ هخٍ 

ًُظذ ٖٓ حُوخٗظ٤ٖ ، ٖٝٓ هخّ رؤُق  ُْ ٣ٌُظذ ٖٓ حُـخك٤ِٖ ، ٖٝٓ هخّ رٔخثش  ٣ش 

ًُظذ ٖٓ حُٔو٘ط٣َٖ   .ٍٝحٙ أرٞ ىحٝى  [ ٣ش 

: ٝػٖ ط٤ْٔ حُيح١ٍ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

ًُظذ ُٚ ه٘طخٍ ، ٝحُو٘طخٍ ه٤َ ٖٓ حُي٤ٗخ ٝٓخ  ] ٖٓ هَأ ػَ٘  ٣خص ٍم ك٢ ٤ُِش 

حهَأ ٝحٍم رٌَ  ٣ش ىٍؿش ، : ك٤ٜخ ، كبًح ًخٕ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٣وٍٞ ٍري ػِ ٝؿَ 

ْٞ : ٣وٍٞ   ػِ ٝؿَ ُِؼزي . كظ٠ ٣٘ظ٢ٜ ا٠ُ  هَ  ٣ش ٓؼٚ   .حهزِ

 – ح٤ُِي –رٌٜٙ ح٤ُِي حُُوُِي ٝرٌٜٙ : ٣وٍٞ . ٣خ ٍد أٗض أػِْ : ك٤وٍٞ حُؼزي ر٤يٙ 

 .ح١ٌٍُ٘ٔ [ طَؿ٤ذ : ] ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ ربٓ٘خى كٖٔ ًٔخ ك٢  [حُ٘ؼ٤ْ 

هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ : ٝػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ ح٢ُٜ طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ هخٍ 

- : ٫ ٣ُـز٢ حُؼزي ا٫ ك٢ هِٜظ٤ٖ :  أ١ –٫ كٔي ا٫ ك٢ حػ٘ظ٤ٖ  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ٚ   حُوَ ٕ  ]:  ٝك٢ ٍٝح٣ش –ٍؿَ  طخٙ   ٌٛح حٌُظخد   كوخّ رٚ  ٗخء – [ػَِّٔي

 [ح٤َُِ ٝ ٗخء حُٜ٘خٍ ، ٍٝؿَ أػطخٙ   ٓخ٫اًل كظّٜيم رٚ  ٗخء ح٤َُِ ٝ ٗخء حُٜ٘خٍ

 .ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ ِْٝٓٔ 

 ًٝخٗض ر٤ٞص حُِٔق حُٜخُق طي١ٝ روَحءس حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٖٓ ًز٤َْٛ 

ٝٛـ٤َْٛ ، ٍٝؿخُْٜ ٝٗٔخثْٜ ، ك٢ ٓخثَ حُٔ٘ش ػخٓش ، ٝك٢ َٜٗ ٠ٍٓخٕ 

 . ٤َُ ٜٗخٍ : هخٛش 

اٗٚ ًخٕ حَُؿَ ٖٓ حُٜلخرش ٢ٍٟ   ػْٜ٘ ٤ُطَم : هخٍ أرٞ ح٧كٞٙ 

حُلٔطخ١ ٬٤ُاًل ك٤ٔٔغ ُْٜ ى٣ٝخاًل ًي١ٝ حُ٘لَ ، كٔخ رخٍ ٛئ٫ء ٣ؤٕٓ٘ٞ ٓخ ًخٕ 

ً٘ض أٓٔغ هَحءس حُ٘ز٢ : ٝهخُض أّ ٛخٗت ٢ٍٟ   ػٜ٘خ ! ! أُٝجي ٣وخكٕٞ 

 .٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٖٓ ح٤َُِ ٝأٗخ ػ٠ِ ػ٣َٖ أ٢ِٛ 

ّٔلَ ا٠ُ ٓٔـي حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ : ٝهخٍ أرٞ حُِٗخى  ً٘ض أهَؽ ٖٓ حُ

َُّي رز٤ض ا٫ ٝك٤ٚ هخٍة ، ًٝ٘خ ٝٗلٖ كظ٤خٕ ٣َٗي إٔ ٗوَؽ  ٝ ُٚ ِْٝٓ ك٬ أٓ

حء : ُلخؿش ، ك٘وٍٞ  َّ ا٢ٗ : ٝهخٍ أكٔي رٖ أر٢ حُلٞح١ٍ . ٓٞػيًْ ه٤خّ حُو

٧هَأ حُوَ ٕ ٝأٗظَ ك٤ٚ  ٣ش  ٣ش ، ك٤ظل٤َ ػو٢ِ ٝأػـذ ٖٓ كلخو حُوَ ٕ 

٤ًق ٤ٜ٘٣ْٜ حُّ٘ٞ ، أٝ ٣ُٔؼْٜ إٔ ٣٘ظـِٞح ر٢٘ء ٖٓ حُي٤ٗخ ْٝٛ ٣ظِٕٞ ٬ًّ 

أٓخ اْٜٗ ُٞ كٜٔٞح ٓخ ٣وَإٕٝ ٝػَكٞح كوٚ ، ٝطًٌِٝح رٚ ، .   طؼخ٠ُ ؟

ح حُٔ٘خؿخص رٚ  ْٞ ُهٞح : ٝحٓظْلَِ ٍُ  .ٌُٛذ ػْٜ٘ حُّ٘ٞ رٔخ هي 

 : ٝأٗ٘ي ًٝ حُٕ٘ٞ ح١َُٜٔ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ 

وَ حُؼ٤ٕٞ ك٤ِِٜخ ٫ طٜـغ ُٓ  ٓ٘غ حُوَ ٕ رٞػيٙ ٝٝػ٤يٙ                  

ٌِّيٍ ُٚ حَُهخُد ٝطو٠غ  كٜٔٞح ػٖ حُِٔي حُـ٤َِ ٬ًٓٚ             كٜٔخاًل ط

 حنٌ ٍِ ّاً ػِ ٗسدٓ                            
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هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ : ػٖ ػَٔ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

ٖٓ ٗخّ ػٖ ِكِرٚ ٖٓ ح٤َُِ ، أٝ ػٖ ٢ٗء ٓ٘ٚ كوَأٙ ٓخ ر٤ٖ ٬ٛس  ]:ِْٝٓ 

 .ٍٝحٙ ِْٓٔ  [ًُظذ ُٚ ًؤٗٔخ هَأٙ ٖٓ ح٤َُِ : حُلـَ ٬ٛٝس حُظَٜ 

 ْٝثغٜ اإلمصاس ٍِ ذالٗج اىقشآُ فٜ شٖش سٍؼاُ            

َخصٍم  }:هخٍ   طؼخ٠ُ  ر٤َِّ٘ي َٝ  ِّ ُٕ ُٛياًلٟ َُِِّ٘يخ  َْ ُْوُ ِٚ ح ٍَ ك٤ِ ِِ ْٗ
١ٌِ أُ َٕ حَُّي ٠َخ َٓ ٍَ  َُ ْٜ َٗ

 ِٕ هَخ َْ ُْلُ ح َٝ َُُْٜيٟ  َٖ ح  . ح٣٥ش  { ِٓ

أٍِٗ   طؼخ٠ُ ٌٛح حُوَ ٕ ؿِٔش اًل ا٠ُ حُٔٔخء حُي٤ٗخ ك٢ ر٤ض حُؼِس  ٝريأ 

ط٣ِِ٘ٚ طي٣ٍـخاًل ػ٠ِ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ك٢ َٜٗ ٠ٍٓخٕ ح١ٌُ 

ٛٞ ٤ِّٓيي حٍُٜ٘ٞ ٝأك٠ِٜخ ، ًٝخٕ ٌٛح ح٩ِٗحٍ ٌٝٛح حُظ٣َِ٘ ك٢ أك٠َ ٤ُِش 

 :ٖٓ حَُٜ٘ ، ٢ٛٝ ٤ُِش حُويٍ ، ًحص حُٔويحٍ ٝحُل٠َ ًٔخ ٝٛلٜخ ٓزلخٗٚ 

ٍَم } ْٜ َٗ ُِْق  ْٖ أَ ِٓ  ٌَ ٍِ َه٤ْ ُْوَْي إٔ حُؼَٔ حُٜخُق ك٤ٜخ ه٤َ ٖٓ : ٣ؼ٢٘  {  ٤ََُِْشُ ح

أُق َٜٗ ، ٝٝحكوظٜخ أ٠٣خاًل ٓؼخاًل ٤ُِش حُظوي٣َ ٝحُل٠َ ًٔخ ٝٛلٜخ ٓزلخٗٚ 

َٖ ك٤َِٜخ  }:روُٞٚ  ٣ ٍِ ٌِ ْ٘ ُٓ َّ٘يخ  ًُ شٍم اَِّٗيخ  ًَ ٍَ زَخ ُٓ َُْ٘خُٙ ك٢ِ ٤ََُِْشٍم  َِ ْٗ ِٖ اَِّٗيخ أَ ز٤ِ ُٔ ُْ ٌِظَخِد ح ُْ ح َٝ كْ  

 َٖ ٤ِِ ِٓ َْ ُٓ َّ٘يخ  ًُ ِْ٘يَٗخ اَِّٗيخ  ْٖ ِػ ِٓ ح  اًَل ْٓ ٍْم  أَ ٤ٌِ ٍَم َك ْٓ َُّي أَ ًُ ُم  ََ  .ح٣٥خص  { ٣ُْل

إٔ حٌُظذ ح٤ُٜ٩ش : ٝهي ٍٝى ك٢ حُلي٣غ ! كٔخ أػظٜٔخ ٖٓ ٤ُِش ٝٓخ أَٗكٜخ ؟

َّٚي رُِ٘ٝٚ ك٢ أك٠َ ٤ُِش ٓ٘ٚ   .أُِٗض ك٢ َٜٗ ٠ٍٓخٕ ، ٌُٖٝ حُوَ ٕ ُه

ٍٟٝ ح٩ٓخّ أكٔي رٔ٘ي كٖٔ ، ػٖ ٝحػِش رٖ ح٧ٓوغ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، 

أُِٗض ٛلق ارَح٤ْٛ ػ٤ِٚ  ]:إٔ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

َٖ ٖٓ ٠ٍٓخٕ  ح٬ُّٔ ك٢ أٍٝ ٤ُِش ٖٓ ٠ٍٓخٕ ، ٝأُِٗض حُظٍٞحس ُٔضٍّي ٤٠َٓ

، ٝح٩ٗـ٤َ ُؼ٬ع ػَ٘ هِض ٖٓ ٠ٍٓخٕ ، ٝأٍِٗ حُلَهخٕ ٧ٍرغ ٝػ٣َٖ٘ 

 [ .حُ٘ؼذ :] ٍٝٝحٙ حُز٤ٜو٢ أ٠٣خاًل ك٢  [هِض ٖٓ ٠ٍٓخٕ 

ٝهي حٓظيٍ رٌٜح حُلي٣غ ًؼ٤َ ٖٓ حُٜلخرش ٝحُظخرؼ٤ٖ ػ٠ِ إٔ ٤ُِش حُويٍ ٢ٛ 

 . ٗؼْ هي طٌٕٞ ًٌُي ٝهي طظ٘وََّي ك٢ حُؼَ٘ ح٧ه٤َ –٤ُِش أٍرغ ٝػ٣َٖ٘ 

٫ص حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ، ٝؿٔغ ٌٛح حُظَف ٖٓ  ُِّي كَٜ٘ ٠ٍٓخٕ ٛٞ وَف ط٘

 .ح٧َٓحٍ ٝح٧ٗٞحٍ حُوَ ٤ٗش ٓخ ٫ ٣ـٔؼٚ أ١ُّي َٜٗ ٓٞحٙ 

ًُي ٧ٕ أَٓحٍ حُظ٬٣ِ٘ص حُوَ ٤ٗش ، ٝأٗٞحٍ حُظـِِّي٤خص حَُرخ٤ٗش ُٜخ  ػخٍٛخ 

حُؼخرظش حُٜٔ٘زـش ك٢ أٝحٜٗخ ٝأٝح٤ٜٗخ ، ٝوَٝكٜخ حُِٓخ٤ٗش ٝحٌُٔخ٤ٗش ، كـي٣َ 

رخُٔئٖٓ إٔ ٣ٌُؼَ ك٢ َٜٗ ٠ٍٓخٕ ٖٓ ط٬ٝس حُوَ ٕ ، ُؼَِّٚي ٣ٜ٘زؾ رظِي 

 . ح٧ٗٞحٍ ، ٣ٝ٘ـْٔ ك٢ رلَ طِي ح٧َٓحٍ 

ًخٕ  ]:ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ هخٍ  [حُٜل٤ل٤ٖ  ]:ؿخء ك٢ 

ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أؿٞى حُ٘خّ ، ًٝخٕ أؿٞى ٓخ ٣ٌٕٞ ك٢ 

 –ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ :  أ١ –٠ٍٓخٕ ك٤ٖ ٣ِوخٙ ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ، ًٝخٕ 
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ُٓٚ حُوَ ٕ ، كٍَِٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ  ٍِ ٣ِوخٙ ك٢ ًَ ٤ُِش ٖٓ ٠ٍٓخٕ ك٤يح

   [ِْٝٓ أؿٞى رخُو٤َ ٖٓ ح٣َُق حَُِٔٓش 

ًٝخٕ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣ط٤َ حُوَحءس ك٢ ه٤خّ ٠ٍٓخٕ ٬٤ُاًل أًؼَ ٖٓ 

 :ًٔخ ٍٟٝ ح٩ٓخّ أكٔي ، ػٖ ك٣ٌلش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ : ؿ٤َٙ 

أط٤ض حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ك٢ ٤ُِش ٖٓ ٠ٍٓخٕ كوخّ ٢ِٜ٣ كِٔخ  ]

ػْ هَأ  [حُِْٜ ًٝ حُِٔي ٝحٌُِٔٞص ٝحُـزَٝص ٝحٌُز٣َخء ٝحُؼظٔش  ]:ًزَّ هخٍ 

 [حُزوَس ، ػْ  ٍ ػَٔحٕ ، ػْ حُ٘ٔخء ، ٫ٝ ٣َٔ رآ٣ش طو٣ٞقٍم ا٫ ٝهق ػ٘يٛخ 

حُلي٣غ ، ٝأَٓ ػَٔ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ أر٢َّي رٖ ًؼذ ٝط٤ٔٔخاًل حُيح١ٍ 

٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ إٔ ٣وٞٓخ رخُ٘خّ ك٢ ٠ٍٓخٕ ، كٌخٕ حُوخٍة ٜٓ٘ٔخ ٣وَأ 

:  أ١ –رخُٔجظ٤ٖ ك٢ حًَُؼش حُٞحكيس ، ٝٓخ ًخٗٞح ٣َٜ٘كٕٞ ٖٓ ه٤خّ ٠ٍٓخٕ 

 .  ا٫  هَ ح٤َُِ ٩ىٍحى حُٔلٍٞ –٬ٛس حُظَح٣ٝق 

ٝهي ًخٕ ٖٓ حُِٔق حُٜخُق ٖٓ ٣وظْ ك٢ ٬ٛس حُظَح٣ٝق ك٢ ًَ ػ٬ع ٤ُخٍ 

 .هظٔش ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣وظْ ك٤ٜخ ًَ ٓزغ ، ْٜٝٓ٘ ًَ ػَ٘ 

ًٝخٕ ُِ٘خكؼ٢ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ ك٢ ٠ٍٓخٕ : هخٍ حُؼ٬ٓش حرٖ كـَ ح٤ُٜظ٢ٔ 

ٓظٕٞ هظٔش ٣وَإٛخ ك٢ ؿ٤َ ح٬ُٜس ، ٝػٖ أر٢ ك٤٘لش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ 

اٗٔخ ٛٞ ط٬ٝس هَ ٕ : ٓؼَ ًُي أ٠٣خاًل ، ًٝخٕ ح١َُِٛ اًح ىهَ ٠ٍٓخٕ هخٍ 

ٝا١ؼخّ حُطؼخّ ، ًٝخٕ ح٩ٓخّ ٓخُي ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ اًح ىهَ ٠ٍٓخٕ 

٣ٔٔي ػٖ هَحءس حُلي٣غ ، ٝٓـخُٔش أَٛ حُؼِْ ، ٣ٝوزَ ػ٠ِ ط٬ٝس حُوَ ٕ 

ٗٞحكِٚ :  أ١ –٣ظَى ؿ٤ٔغ حُؼزخىس : ًٝخٕ ح١ُٝٞ٘ . ح٣ٌَُْ ك٢ حُٜٔلق 

  ٣ٝوزَ ػ٠ِ ط٬ٝس حُوَ ٕ حٛـ –حُٔؼظخىس ُٚ 

كٖٔ ًخٕ ر٤ٖ ٠ٍٓخٕ ر٤ٖ ه٤خّ ح٤َُِ ّٝٛٞ حُٜ٘خٍ ٝكِّي٢ أؿَٙ رـ٤َ كٔخد ، 

ٝؿ٤َٙ ػ٘ٚ ٠ِٛ  [حُٔٔ٘ي  ]:ٝٗخٍ ٗلخػش ح٤ُٜخّ ٝحُوَ ٕ ، ًٔخ ٍٝى ك٢ 

٣وٍٞ : ح٤ُٜخّ ٝحُوَ ٕ ٣٘لؼخٕ ُِؼزي ٣ّٞ حُو٤خٓش  ]:  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

 .أ١ ٍدِّي ٓ٘ؼظٚ حُطؼخّ ٝحُٜ٘ٞحص رخُٜ٘خٍ ك٘لّؼ٢٘ ك٤ٚ : ح٤ُٜخّ 

  [ ك٤٘لّؼخٕ ك٤ٚ –ٓ٘ؼظٚ حُّ٘ٞ رخ٤َُ ك٘لؼ٢٘ ك٤ٚ : ٣ٝوٍٞ حُوَ ٕ 
                                                           

فً هذا الحدٌث تخصٌص بعد تخصٌص على سبٌل الترقً : قال العالمة الطٌبً  

فّضل أوالً جوده صلى هللا علٌه وآله وسلم مطلقاً على جود الناس كلهم ، ثم فّضل : 
جوده : جود كونه فً رمضان على جوده فً سائر أوقاته ، ثم فّضل ثالثاً : ثانٌاً 

صلى هللا علٌه وآله وسلم فً لٌالً رمضان عند لقاء جبرٌل علٌه السالم ، على 
جوده فً رمضان مطلقاً ، ثم شبه جوده صلى هللا علٌه وآله وسلم بالرٌح المرسلة 

 . اهـ  
فإن الرٌح المرسلة تعمُّ البقاع والرقاع ، والضواحً وجمٌع النواحً ، فجوده : أي 

صلى هللا علٌه وآله وسلم أعمُّ نفعاً ، وأشمل جمعاً لألرواح واألشباح ، والدنٌا 
 .واآلخرة 
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 : ٝهي حٓظلٖٔ ؿٔخػش ٖٓ حُِٔق حُٜخُق ط٬ٝس ٍٓٞس حُلظق 

ك٢ أٍٝ ٤ُِش ٖٓ ٠ٍٓخٕ حٓظلظخكخاًل ٧رٞحد حُو٤َ ،  {اٗخ كظل٘خ ُي  }

ٝحٓظِ٘ح٫اًل ُِزًَش ٝحَُكٔش ، ٍٟٝٝ حُلخكظ حُِٔل٢ ربٓ٘خىٙ ػٖ حُٔٔؼٞى١ 

 {اٗخ كظل٘خ ُي كظلخاًل ٓز٤٘خاًل  }رِـ٢٘ إٔ ٖٓ هَأ أٍٝ ٤ُِش ٖٓ ٠ٍٓخٕ : أٗٚ هخٍ 

 . كلظ ًُي حُؼخّ –٬ٛس حُ٘خكِش :  أ١ –ك٢ حُظطٞع 

 اعرحثاب اىقشاءج فٜ ج٘ف اىيٞو جٖشاً ٍا ىٌ ُٝإر غٞشٓ          

ٓٔؼض ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ : ػٖ أر٢ أٓخٓش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

ًِٕ   طؼخ٠ُ  ]: ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣وٍٞ  َٕ ُؼزي –ٓخ حٓظٔغ :  أ١ –ٓخ أ ًِ  ٢ُ٘ء ٓخ أ

 .حُلي٣غ ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ  [٣وَأ حُوَ ٕ ك٢ ؿٞف ح٤َُِ 

 .ٝحَُٔحى إٔ   طؼخ٠ُ ٣ٔظٔغ ُوَحءس ح٤َُِ حٓظٔخػخاًل هخٛخاًل 

ٍٟٝٝ حُظ١ٌَٓ ، ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   

ٍؿَ هخّ ٖٓ ح٤َُِ ٣ظِٞ : ػ٬ػش ٣لزُّٜيْ   ػِ ٝؿَ  ]: ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

ًظخد   ، ٍٝؿَ طٜيم ٛيهش ر٤ٔ٤٘ٚ ٣ول٤ٜخ ػٖ ٗٔخُٚ ، ٍٝؿَ ًخٕ ك٢ 

  [٣َٓش كخِّٜٗ أٛلخرٚ كخٓظوزَ حُؼيٝ 

 آداب خرٌ اىقشآُ اىنشٌٝ                           

ًًَ أثٔش حُوَحء ٝحُؼِٔخء رخُوَحءحص  ىحرخاًل ٓظؼيىس ٓطِٞرش ػ٘ي هظْ حُوَ ٕ 

حء ح٤ُ٘ن حرٖ حُـ١ٍِ : حُظٌز٤َ : ح٣ٌَُْ كٖٔ ًُي  َّ ًٔخ ر٤ٖ ًُي آخّ حُو

، ٝٛٞ ك٢ ح٧َٛ ّٓ٘ش حُظٌز٤َ ػ٘ي  [طو٣َذ حَُ٘٘  ]:ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ ك٢ 

 –ػٖ أثٔش حُوَحءحص :  أ١ –هظْ حُوَ ٕ حُؼظ٤ْ ػخٓش ، ٝٗخع ًُي ػْٜ٘ 

ٝحٓظلخٝ ٝطٞحطَ ، ٝطِوخٙ حُ٘خّ ػْٜ٘ رخُوزٍٞ ، كظ٠ ٛخٍ حُؼَٔ ػ٤ِٚ ك٢ 

 . ٓخثَ ح٧ٜٓخٍ ، ُْٜٝ ك٢ ًُي أكخى٣غ ٍٝىص َٓكٞػش ٝٓٞهٞكش 

س  َِّي ١ :  ٣ؼ٢٘ –ػْ ٍٟٝ ربٓ٘خىٙ ػٖ أكٔي رٖ أر٢ ر ِِّي ٓٔؼض :  هخٍ –حُزِ

هَأص ػ٠ِ آٔخػ٤َ رٖ ػزي   حرٖ هٔط٘ط٤ٖ ، : ػٌَٓش رٖ ٤ِٓٔخٕ ٣وٍٞ 

ًزَ كظ٠ طوظْ  كب٢ٗ هَأص ػ٠ِ ػزي   : هخٍ ٢ُ  {ٝح٠ُل٠  }كِٔخ رِـض 

ًزَ كظ٠ طوظْ ، ٝأهزَٙ أٗٚ هَأ : هخٍ  {ٝح٠ُل٠  }رٖ ًؼ٤َ كِٔخ رِـض 

ػ٠ِ ٓـخٛي كؤَٓٙ رٌُي ، ٝأهزَٙ ٓـخٛي إٔ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ 

أَٓٙ رٌُي ، ٝأهزَٙ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ إٔ أر٢َّي رٖ ًؼذ ٢ٍٟ   

ػ٘ٚ أَٓٙ رٌُي ، ٝأهزَٙ أر٢ُّي ٢ٍٟ   ػ٘ٚ إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 

 [ٓٔظيًٍٚ  ]ٍٝٝحٙ حُلخًْ ك٢ : ػْ هخٍ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ . ِْٝٓ أَٓٙ رٌُي 

حُٜل٤ق ػٖ أر٢ ٣ل٠٤  ٓلٔي رٖ ػزي   رٖ ٣ِ٣ي ح٩ٓخّ رٌٔش ، ػٖ ٓلٔي 

١ هخٍ  ِِّي ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق ح٩ٓ٘خى ُْٝ : رٖ ػ٢ِ رٖ ٣ُي حُٜخثؾ ػٖ حُز

 . ٣وَؿٚ حُزوخ١ٍ ِْٝٓٔ 
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ُْ ٣َكغ أكي - : حرٖ حُـ١ٍِ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ  ح٩ٓخّ:  حُوخثَ ٛٞ –هِض 

١ ، ٝٓخثَ حُ٘خّ ٍٝٝٙ ٓٞهٞكخاًل ػ٠ِ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ  ِِّي كي٣غ حُظٌز٤َ ا٫ حُز

 .  ػٜ٘ٔخ ٝٓـخٛي ٝؿ٤َٛٔخ 

: ١ٍٝٝ ػٖ ح٩ٓخّ حُ٘خكؼ٢ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ أٗٚ هخٍ : هخٍ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ 

 .إ طًََض حُظٌز٤َ كوي طًََض ٓ٘ش ٖٓ ٖٓ٘ ٗز٤ي ػ٤ِٚ ح٬ُٜس ٝح٬ُّٔ 

ٌٝٛح ٣وظ٢٠ طٜل٤لٚ ٌُٜح : هخٍ ٤ٗو٘خ حُلخكظ حرٖ ًؼ٤َ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ 

حُلي٣غ حٛـ ، ػْ ر٤َّٖي ح٤ُ٘ق حرٖ حُـ١ٍِ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ إٔ ُلظ حُظٌز٤َ ٛٞ 

٫ اُٚ ا٫ :   أًزَ ، ٝٗوَ ػٖ ؿٔخػش ٣ُخىس حُظ٤َِٜ هزِٚ ، ًُٝي رؤٕ طوٍٞ : 

حء ٣ُخىس حُظل٤ٔي ، ُٔخ ١ٍٝ .   ٝ  أًزَ  َّ ٝٗوَ أ٠٣خاًل ػٖ  ه٣َٖ ٖٓ حُو

اًح هَأص حُوَ ٕ كزِـض هٜخٍ  ): ػٖ ػ٢ِ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ 

َ كخكٔي   ًٝزَّ  ّٜ ّٚ ػ٠ِ ًُي ك٢  (حُٔل ٝؿ٤ٔغ ًُي هزَ حُزِٔٔش ، ًٔخ ٗ

٫ اُٚ ا٫   ، ٝ  أًزَ ، َّٝلل حُلٔي : ك٤ٌٕٞ طَط٤ذ ًُي  [طو٣َذ حَُ٘٘  ]:

ا٠ُ  {ٝح٠ُل٠  }، رْٔ   حَُكٖٔ حَُك٤ْ ، ٝٓلَ حُظٌز٤َ ٖٓ  هَ ٍٓٞس 

ا٠ُ أٍٝ ٍٓٞس  {ٝح٠ُل٠  } هَ ٍٓٞس حُ٘خّ ، ٝه٤َ ٖٓ أٍٝ ٍٓٞس 

حُلخطلش ٝأٍٝ ٍٓٞس حُزوَس : حُ٘خّ ، ًٔخ أٗٚ ٣ٖٔ ُِوخٍة اًح هظْ إٔ ٣وَأ 

ًُٝي ُٔخ طويّ ك٢ حُلي٣غ ح١ٌُ ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ ٝؿ٤َٙ  {ْٛ حُٔلِلٕٞ  }ا٠ُ 

 أ١ ح٧ػٔخٍ أكذُّي ا٠ُ   طؼخ٠ُ ؟: إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٓجَ 

ٍُّي حَُٔطلَ  ]:كوخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ   :ػْ ر٤َّٖي ًُي روُٞٚ  [حُلخ

ََّي حٍطلَ  ]      [ح١ٌُ ٠٣َد ٖٓ أٍٝ حُوَ ٕ ا٠ُ  هَٙ ًِٔخ ك

     ٍِٗ آداب خرٌ اىقشآُ اىنشٌٝ أُ ٝنُ٘ أٗه اىْٖاس أٗ أٗه اىيٞو 
 إٔ ٣وظْ أٍٝ حُٜ٘خٍ أٝ أٍٝ ح٤َُِ – ُِوخٍة –ح٧ك٠َ  : [ح٩طوخٕ  ]:هخٍ ك٢ 

، ُٔخ ٍٝحٙ حُيح٢ٍٓ رٔ٘ي كٖٔ ، ػٖ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ أٗٚ 

اًح ٝحكن هظْ حُوَ ٕ أٍٝ ح٤َُِ َِّٛيض ػ٤ِٚ ح٬ُٔثٌش كظ٠ ٣ٜزق ،  ]:هخٍ 

  [ٝإ ٝحكن هظٔٚ أٍٝ حُٜ٘خٍ َِّٛيض ػ٤ِٚ ح٬ُٔثٌش كظ٠ ٢ٔٔ٣ 

٣ٌٕٝٞ حُوظْ أٍٝ حُٜ٘خٍ ك٢ ًٍؼظ٢ حُلـَ ، ٝأٍٝ  : [ح٩ك٤خء   ]هخٍ ك٢ 

ح٤َُِ ك٢ ًٍؼظ٢ ٓ٘ش حُٔـَد حٛـ ٣ؼ٢٘ ٌٛح ك٢ حُوظٔش حُظ٢ ٣وَإٛخ ك٢ 

٣ٔظلذ حُوظْ ك٢ حُ٘ظخء أٍٝ : ِٛٞحطٚ ، ٝهخٍ حرٖ حُٔزخٍى ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ 

 ح٤َُِ ، ٝك٢ ح٤ُٜق أٍٝ حُٜ٘خٍ حٛـ 

 .٣ٝؼ٢٘ رٌُي حٓظيحىحص ِٛٞحص ح٬ُٔثٌش رخٓظيحى ح٤َُِ ٝحُٜ٘خٍ 

ًِّيَ رٚ ٓزؼٕٞ : هخٍ ٓـخٛي  : [حَُػخ٣ش  ]:ٝك٢ ًظخد  ٖٓ هظْ حُوَ ٕ ٜٗخٍحاًل ٝ

 .أُق ِٓي ٣ِٜٕٞ ػ٤ِٚ كظ٠ ٣ٜزق حٛـ 
                                                           

ومثل هذا ال ٌدرك بالرأي فله حكم المرفوع، كما هو مقرر فً موضعه ، وقد  

  [الفتح الكبٌر  ]كما فً  [الحلٌة  ]:جاء مرفوعاً من طرٌق أبً نعٌم فً 
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ػٖ ػَٔٝ رٖ ٗؼ٤ذ ػٖ أر٤ٚ ػٖ ؿيٙ  [حُلَىّٝ  ]: ٍٟٝٝ حُي٢ِٔ٣ ك٢ 

  [اًح هظْ حُؼزي حُوَ ٕ ٠ِٛ ػ٤ِٚ ػ٘ي هظٔٚ ٓظٕٞ أُق ِٓي  ]:َٓكٞػخاًل 

٣ٝٔظلذ ٤ٛخّ ٣ّٞ حُوظْ ا٫ إٔ ٣ٜخىف ٣ٞٓخاًل ٠ٜٗ حَُ٘ع ػٖ ٤ٛخٓٚ ، كوي 

ٍٟٝ حرٖ أر٢ ىحٝى ربٓ٘خىٙ حُٜل٤ق ػٖ ؿٔخػش ٖٓ حُظخرؼ٤ٖ أْٜٗ ًخٗٞح 

 .٣ٜزلٕٞ ك٢ ٣ّٞ هظْٜٔ ٤ٛخٓخاًل 

 اعرحثاب حؼ٘س ٍجيظ خرٌ اىقشآُ ٗفؼئ اىنثٞش            

٣ٝٔظلذ ك٠ٍٞ ٓـِْ هظْ حُوَ ٕ : هخٍ ح٩ٓخّ ح١ُٝٞ٘ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ 

إٔ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ  [حُٜل٤ل٤ٖ  ]: حٓظلزخرخاًل ٓئًيحاًل ، كوي ػزض ك٢ 

 .ٝ ُٚ ِْٝٓ أَٓ حُُل٤َّٞي رخُوَٝؽ ٣ّٞ حُؼ٤ي ٤ُٜ٘يٕ حُو٤َ ٝىػٞس ح٤ُِٖٔٔٔ 

ٍٟٝٝ حُيح٢ٍٓ ، ٝحرٖ أر٢ ىحٝى ربٓ٘خىٛٔخ ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ 

ػٜ٘ٔخ ، أٗٚ ًخٕ ٣ـؼَ ٍؿ٬اًل ٣َحهذ ٍؿ٬اًل ٣وَأ حُوَ ٕ ، كبًح أٍحى إٔ ٣وظْ 

 .أػِْ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ ك٤ٜ٘ي ًُي حٛـ 

ٝأهَؽ حُطزَح٢ٗ ربٓ٘خى حُؼوخص ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ أٗٚ ًخٕ اًح 

أٍَٓ ا٢ُّ ٓـخٛي : هظْ حُوَ ٕ ؿٔغ أِٛٚ ٝىػخ ، ٝػٖ حُلٌْ رٖ ػظ٤زش هخٍ 

اٗخ أٍِٓ٘خ ا٤ُي ٧ٗخ أٍىٗخ إٔ ٗوظْ حُوَ ٕ ، : َٝػزيس رٖ أر٢ ُزخرش كوخ٫ 

إ حَُكٔش طٍِ٘ ػ٘ي : ٝحُيػخء ٣ٔظـخد ػ٘ي هظْ حُوَ ٕ ، ٝاٗٚ ًخٕ ٣وخٍ 

: ًخٗٞح ٣ـظٔؼٕٞ ػ٘ي هظْ حُوَ ٕ ٣وُٕٞٞ : هخطٔش حُوَ ٕ ، ٝهخٍ ٓـخٛي 

 . طٍِ٘ حَُكٔش 

 اعرحثاب اىذػاء ػْذ اىخرٌ ألّٔ ٍجاب                   

٣ٝٔظلذ حُيػخء ػوذ حُوظْ حٓظلزخرخاًل : هخٍ ح٩ٓخّ ح١ُٝٞ٘ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ 

ٖٓ هَأ حُوَ ٕ ػْ : ٍٟٝٝ حُيح٢ٍٓ ربٓ٘خىٙ ػٖ ك٤ٔي ح٧ػَؽ هخٍ . ٓظؤًيحاًل 

ّٖٓ ػ٠ِ ىػخثٚ أٍرؼش  ٫ف ِٓي   .ىػخ أ

٣ٝ٘زـ٢ إٔ ٣ُِقَّي ك٢ حُيػخء  ، ٝإٔ ٣يػٞ رخ٧ٍٓٞ حُٜٔٔش ، ٝإٔ ٣ٌؼَ ك٢ : هخٍ 

 .ًُي ك٢ ٬ٛف ح٤ُِٖٔٔٔ حٛـ 

ٍٟٝٝ حُطزَح٢ٗ ػٖ حُؼَرخٝ رٖ ٓخ٣ٍش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ إٔ حُ٘ز٢ 

ٖٓ َِّٛي٠ ٬ٛس ك٠٣َش كِٚ ىػٞس ٓٔظـخرش  ]:٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

   [، ٖٝٓ هظْ حُوَ ٕ كِٚ ىػٞس ٓٔظـخرش 

إ ُٜخكذ  ]:ٍٟٝٝ حُوط٤ذ ، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل 

حُوَ ٕ ػ٘ي هظٔٚ ىػٞس ٓٔظـخرش ، ٝٗـَس ك٢ حُـ٘ش ُٞ إٔ ؿَحرخاًل ١خٍ ٖٓ 

  [أِٜٛخ ُْ ٣٘ظٚ ا٠ُ كَػٜخ كظ٠ ٣يًٍٚ حَُّٜ 

إ ُوخٍة  ]:ٍٟٝٝ حرٖ َٓى٣ٝٚ ، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل 

ِٜخ ك٢ حُي٤ٗخ ، ٝإ ٗخء  َّـي حُوَ ٕ ىػٞس ٓٔظـخرش ، كبٕ ٗخء ٛخكزٜخ طؼ
                                                           

  . [الجامع الصغٌر  ]انظر  
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حُز٤ٜو٢ ٖٓ كي٣غ أْٗ ٢ٍٟ    [ٗؼذ ] ، ٝك٢ [أّهَٛخ ا٠ُ ح٥هَس 

ٖٓ هَأ حُوَ ٕ ٝكٔي حَُدَّي ، ٠ِٛٝ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ٠ِٛ  ]:طؼخ٠ُ ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل 

  [كوي ١ِذ حُو٤َ ٖٓ ٌٓخٗٚ :   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، ٝحٓظـلَ ٍرٚ 

 : رؼيٓخ أٍٝى ٌٛح حُلي٣غ  [ح٩طوخٕ  ]:هخٍ ك٢ 

 – ح٧ٍٝ –٣ٖٝٔ اًح كَؽ ٖٓ حُوظٔش إٔ ٣َ٘ع ك٢ هظٔش أهَٟ ػوذ حُوظْ 

ُلي٣غ حُظ١ٌَٓ ُٔخ ٓجَ أ١ُّي ح٧ػٔخٍ أكذ ا٠ُ   طؼخ٠ُ ؟ هخٍ ٠ِٛ   

ٍُّي حَُٔطلَ ]: ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ   [أكذ ح٧ػٔخٍ ا٠ُ   طؼخ٠ُ حُلخ

ٍُّي حَُٔطلَ ؟: ه٤َ   ٝٓخ حُلخ

ََّي حٍطلَ  ]: هخٍ  خ ك  [ح١ٌُ ٠٣َد ٖٓ أٍٝ حُوَ ٕ ا٠ُ  هَٙ ًَِّٔي

 ٝأهَؽ حُيح٢ٍٓ رٔ٘ي كٖٔ ، ػٖ حرٖ ػزخّ ػٖ أر٢ّ رٖ ًؼذ ٢ٍٟ   

هَ أػًٞ  }طؼخ٠ُ ػْٜ٘ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ًخٕ اًح هَأ 

 حكظظق ٖٓ حُلٔي ، ػْ هَأ ٖٓ حُزوَس ا٠ُ –هظْ حُوَ ٕ :  أ١ – {رَدِّي حُ٘خّ 

 [ح٩طوخٕ  ]: حٛـ ٖٓ . ػْ ىػخ ريػخء حُوظٔش ػْ هخّ  {ٝأُٝجي ْٛ حُٔلِلٕٞ  }

ػٖ أر٢ أٓخٓش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ  [حُلَىّٝ  ]:ٍٟٝٝ حُي٢ِٔ٣ ك٢ 

  .[حُِْٜ  ْٗ ٝك٘ظ٢ ك٢ هز١َ : اًح هظْ أكيًْ ك٤ِوَ  ]:َٓكٞػخاًل 

حُِْٜ حٍك٢٘ٔ رخُوَ ٕ  ]:ٖٝٓ ح٧ىػ٤ش حُٞحٍىس ػ٘ٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

٢ًَّٗ ٓ٘ٚ ٓخ ٤ٔٗض ،  ، ٝحؿؼِٚ ٢ُ آخٓخاًل ٍٝٗٞحاًل ٝٛيٟ ٍٝكٔش ، حُِْٜ ً

٢٘ ٓ٘ٚ ٓخ ؿِٜض ، ٝحٍُه٢٘ ط٬ٝطٚ  ٗخء ح٤َُِ ٝأ١َحف حُٜ٘خٍ ،  ٝػِِّٔي

     [ٝحؿؼِٚ ٢ُ كـش ٣خ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ 

ٖٝٓ حُٞحٍى ػ٘ٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، ٓخ ٍٝحٙ أكٔي ٝحُزِحٍ ٝأرٞ 

٣ؼ٠ِ ، ٝحرٖ كزخٕ ، ٝحُلخًْ ٝؿ٤َْٛ ، ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ 

ٌّْي  ]:ػ٘ٚ ، إٔ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  ٓخ أٛخد أكيحاًل ه٢ُّي ٛ

حُِْٜ ا٢ٗ ػزيى ٝحرٖ ػزيى ٝحرٖ أٓظي ، ٗخ٤ٛظ٢ ر٤يى ، : ٫ٝ كِٕ كوخٍ 

ٍٝم ك٢َّي ػِٔي ، ػيٍ ك٢ ه٠خإى ، أٓؤُي رٌَ حْٓ ٛٞ ُي ٤ٔٓض رٚ  ٓخ

ظٚ أكيحاًل ٖٓ هِوي ، أٝ حٓظؤػَص رٚ ك٢  ّٔ ٗلٔي ، أٝ أُِٗظٚ ك٢ ًظخري ، أٝ ػِ

 إٔ طـؼَ حُوَ ٕ حُؼظ٤ْ ٍر٤غ هِز٢ ، ٍٝٗٞ ٛي١ٍ ، –ػِْ حُـ٤ذ ػ٘يى 

ٚ ٝأريُٚ ٌٓخٗٚ  َّٔي ٢ ، ا٫ أًٛذ   ػِ ٝؿَ ٛ ِّٔي ٝؿ٬ء ك٢ِٗ ًٝٛخد ٛ

حُلي٣غ ، ٣ٝلٖٔ حُيػخء رٔخ ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ ػٖ ٤ٓيٗخ ػ٢ِ ٢ٍٟ    [كَكخاًل 

ٚ ٖٓ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  : طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ك٢ حُيػخء ح١ٌُ طؼَِّٔي

                                                           

 .وأصله  [الفتح الكبٌر  ]:انظر ذلك فً  
رواه أبو منصور المظفر ، وأبو بكر بن الضحاك من : قال الحافظ العراقً  

 .اهـ . طرٌق أبً ذر الهروي من رواٌة داود بن قٌس معضالً 
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حُِْٜ حٍك٢٘ٔ رظَى حُٔؼخ٢ٛ أريحاًل ٓخ أرو٤ظ٢٘ ، ٝحٍك٢٘ٔ إٔ أطٌَِّيق ٓخ ٫  ]

 .٣ؼ٢٘٤٘ ، ٝحٍُه٢٘ كٖٔ حُ٘ظَ ك٤ٔخ ٤َٟ٣ي ػ٢٘ 

س حُظ٢ ٫ طَحّ ،  ِّ حُِْٜ ري٣غ حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ ، ًح حُـ٬ٍ ٝح٩ًَحّ  ، ٝحُؼ

إٔ طِِّ هِز٢ كلظ ًظخري ًٔخ : أٓؤُي ٣خ   ٣خ ٍكٖٔ رـ٬ُي ٍٝٗٞ ٝؿٜي 

ظ٢٘ ، ٝحٍُه٢٘ إٔ أطِٞٙ ػ٠ِ حُ٘لٞ ح١ٌُ ٤َٟ٣ي ػ٢٘   . ػَِّٔي

س حُظ٢ ٫ طَحّ ،  َِّي حُِْٜ ري٣غ حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ ، ًح حُـ٬ٍ ٝح٩ًَحّ ، ٝحُؼ

ٍ رٌظخري ر١َٜ : أٓؤُي ٣خ أَّلل ٣خ ٍكٖٔ رـ٬ُي ٍٝٗٞ ٝؿٜي ح٣ٌَُْ  ِّٞي إٔ ط٘

ؽ رٚ ػٖ هِز٢ ، ٝإٔ طَ٘ف رٚ ٛي١ٍ ،  َِّي ، ٝإٔ ططِن رٚ ُٔخ٢ٗ ، ٝإٔ طل

ٝإٔ طـَٔ رٚ ري٢ٗ ، كبٗٚ ٫ ٣ؼ٢٘٘٤ ػ٠ِ حُلن ؿ٤َى ، ٫ٝ ٣ئط٤ٚ ا٫ أٗض ، 

 . ٤ٖٓ  [٫ٝكٍٞ ٫ٝ هٞس ا٫ رخَّلل حُؼ٢ِ حُؼظ٤ْ 

                             أحناً عجذج اىرالٗج  

ْْ  }:هخٍ   طؼخ٠ُ  ْٗظُ أَ َٝ   َٕ ٞ ٌُ ٫َ طَْز َٝ  َٕ ٞ ٌُ ط٠ََْل َٝ   َٕ زُٞ ـَ َُْلِي٣ِغ طَْؼ ح ح ٌَ َٛ ْٖ ِٔ أَكَ

حْػزُُيٝح َٝ  ِ ُيٝح َّلِلَّي ـُ ْٓ َٕ  كَخ ُيٝ ِٓ خ َٓ}  

َٕ  }:ٝهخٍ طؼخ٠ُ  ُيٝ ـُ ْٔ َ٫َ ٣ ُٕ  َْ ُْوُ ُْ ح ِٜ ََِة َػ٤َِْ ح هُ ًَ اِ َٝ  َٕ ُٞ٘ ِٓ ْْ ٫َ ٣ُْئ خ َُُٜ َٔ    {كَ

هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ : ٝػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

: اًح هَأ حرٖ  ىّ حُٔـيس كٔـي ، حػظٍِ ح٤ُ٘طخٕ ٣ز٢ٌ ٣وٍٞ  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ََ حرٖ  ىّ رخُٔـٞى كٔـي ، كِٚ حُـ٘ش ، –٣خ ٢ِ٣ٝ :  ٝك٢ ٍٝح٣ش –٣خ ٣ِٝٚ  ِٓ  أُ

 ٍٝحٙ ِْٓٔ  [ٝأَٓص رخُٔـٞى كؤر٤ض ك٢َِ حُ٘خٍ 

كٌٛزض حُل٘ل٤ش ا٠ُ أٜٗخ ٝحؿزش ،  :  ٗقذ اخريف األئَح فٜ حنٌ عجذج اىرالٗج

َّٕي   طؼخ٠ُ أَٓ رخُٔـٞى ػ٘ي  ٝحكظـٞح ػ٠ِ ًُي رخ٣٥ظ٤ٖ حُٔخروظ٤ٖ ، ك٤غ ا

َّّي ك٢ ح٣٥ش حُؼخ٤ٗش ٝأٌَٗ ػ٠ِ ح٣ٌُٖ ٫  هَحءس حُوَ ٕ ك٢ ح٣٥ش ح٠ُٝ٧ ، ًٝ

 .   ٣ٔـيٕٝ اًح هَة ػ٤ِْٜ ، ٝك٢ ًُي ى٤َُ حُٞؿٞد 

 .ا٠ُ أٜٗخ ٓ٘ش :  ًٝٛزض ح٧ثٔش حُ٘خكؼ٤ش 

 ٓ٘ش ٤ُْٝ رٞحؿذ ، –ٓـٞى حُظ٬ٝس :  أ١ –ٌٓٛز٘خ أٗٚ : هخٍ ح٩ٓخّ ح١ُٝٞ٘ 

 [حُٜل٤ل٤ٖ ]ٝحكظـٞح ػ٠ِ ًُي رٔخ ك٢ : ٝرٌٜح هخٍ ؿٍٜٔٞ حُؼِٔخء ػْ هخٍ 

هَأص ػ٠ِ ٍٍٓٞ   : ػٖ ٣ُي رٖ ػخرض ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ 

 .كِْ ٣ٔـي ك٤ٜخ  {ٝحُ٘ـْ  }٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ٖٓ كي٣غ ح٧ػَحر٢ ُٔخ هخٍ ُٚ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ  [حُٜل٤ل٤ٖ  ]ٝرٔخ ك٢ 

 [هْٔ ِٛٞحص ك٢ ح٤ُّٞ ٝح٤ُِِش  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ع  ]:َٛ ػ٢َِّي ؿ٤َٛخ ؟ كوخٍ :  كوخٍ ح٧ػَحر٢  ّٞ   . [٫ ، ا٫ إٔ طط

ٝحكظـٞح أ٠٣خاًل رؤٕ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هَأ ٣ّٞ حُـٔؼش 

ػ٠ِ حُٔ٘زَ ٍٓٞس حُ٘لَ ، كظ٠ اًح ؿخء حُٔـيس ٍِٗ كٔـي ، ٝٓـي حُ٘خّ ، 
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٣خ أ٣ٜخ  ]:كظ٠ اًح ًخٗض حُـٔؼش حُوخرِش هَأٛخ ، كظ٠ اًح ؿخء حُٔـيس هخٍ 

َُّي رخُٔـٞى كٖٔ ٓـي كوي أٛخد ، ٖٝٓ ُْ ٣ٔـي ك٬ اػْ ػ٤ِٚ   [حُ٘خّ اٗٔخ ٗٔ

 . ُْٝ ٣ٔـي ػَٔ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ 

إ   ُْ ٣لَٝ حُٔـٞى ا٫  ]:هخٍ ػَٔ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ : ٝك٢ ٍٝح٣ش 

 .ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ  [إٔ ٗ٘خء 

ٓـيس ر٤ٖ طٌز٤َط٤ٖ ٓٔ٘ٞٗظ٤ٖ : كؼ٘ي حُل٘ل٤ش ٢ٛ : ٝأٓخ ٤ًل٤ش ٓـيس حُظ٬ٝس 

 .، ٝه٤خ٤ٖٓ ٓٔظلز٤ٖ ، ر٬ ٍكغ ٣ي ، ٝر٬ طٜ٘ي ٬ّٓٝ 

 .ك٤ٌزَّ هخثٔخاًل ، ػْ ١ٜٞ٣ ا٠ُ حُٔـٞى ، ػْ ٣ٌزَّ ٣ٜٝ٘ٞ هخثٔخاًل 

٣ٝ٘ظ١َ ُٜخ ٓخ ٣٘ظ١َ ٬ُِٜس ٖٓ حُطٜخٍس ، ٝحٓظوزخٍ حُوزِش ، ٝٗلٞ ًُي ٓخ 

 –ػيح حُظل٣َٔش ، ٤ٗٝش حُظؼ٤٤ٖ ػٖ  ٣ش ًٌح ، رَ ٣ٌل٢ ًٜٞٗخ ػٖ حُظ٬ٝس 

 . ٝطل٤َٜ ًُي ك٢ ًظذ حُلوٚ 

ح٤ُ٘ش ، ٝطٌز٤َس : ك٢ٜ ٓ٘ش ًٔخ طويّ ٣ٝ٘ظ١َ ُٜخ : ٝأٓخ ػ٘ي حُ٘خكؼ٤ش 

ٓـيس ر٤ٖ طٌز٤َس اكَحّ ٓغ ح٤ُ٘ش ، : ك٢ٜ . ح٩كَحّ ، ٬ّٓٝ رؼي حُـِّٞ 

كبٕ ًخٗض ك٢ ٬ٛس : ٝأٓخ أًًخٍ ٓـيس حُظ٬ٝس . ٝر٤ٖ ٬ّٓ رؼي حُـِّٞ 

 - . ػ٬ػخاًل –ٓزلخٕ ٍر٢ ح٧ػ٠ِ : ٓلَٟٝش هخٍ 

ٝإ ًخٗض ك٢ ٬ٛس ٗخكِش أٝ ك٢ ؿ٤َ ح٬ُٜس كِٚ إٔ ٣ؤط٢ كٞم حُظٔز٤لخص 

حُِْٜ ُي ٓـيص ، ٝري  ٓ٘ض ، ٓـي ٝؿ٢ٜ ١ٌُِ " ًؤٕ ٣وٍٞ : رٔخ ٍٝى 

ٍٙ ، ٝٗن ٓٔؼٚ ٝرَٜٙ رلُٞٚ ٝهٞطٚ ، طزخٍى   أكٖٔ  ّٞ هِوٚ ٝٛ

 .ٓزُّيٞف هيّٝ ، ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف : ٣ٝوٍٞ . حُوخُو٤ٖ 

حُِْٜ حًظذ ٢ُ رٜخ ػ٘يى أؿَحاًل ، ٝحؿؼِٜخ ٢ُ ػ٘يى ًهَحاًل ، ٟٝغ : ٣ٝوٍٞ 

 ػ٢٘ رٜخ ٍُٝحاًل ، ٝحهزِٜخ ٢٘ٓ ًٔخ هزِظٜخ ٖٓ ػزيى ىحٝى ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ِْٝٓ 

 اى٘طاٝا اإلىٖٞح شٌ اىْث٘ٝح تاذثاع اىنراب ٗاىغْح ٗاىرَغل تَٖا          

َٕ  }:هخٍ   طؼخ٠ُ  ٞ ُٔ َك َْ ْْ طُ ٌُ حطَّيوُٞح ََُؼَِّي َٝ ٌى كَخطَّيزُِؼُٞٙ  ٍَ زَخ ُٓ َُْ٘خُٙ  َِ ْٗ ًِظَخٌد أَ ح  ٌَ َٛ َٝ}   

ٝحُٔؼ٠٘ إ ً٘ظْ طَؿٕٞ ٍكٔش   طؼخ٠ُ ك٢ ى٤ٗخًْ ٝ هَطٌْ ، طِي حَُكٔش 

حص  َّ  كؼ٤ٌِْ رخطّزخع ٌٛح حٌُظخد –حُـخٓؼش ٧ٗٞحع حُٔؼخىحص ٝحُو٤َحص ٝحُٔٔ

حُٔؼخىس ٝح٬ُٜف ٝحُ٘ـخف ٝحُل٬ف : حُؼظ٤ْ ، ٝحطوخء ٓ٘خ٤ٛٚ ، كزٌُي ط٘خُٕٞ 

ََ  }:هخٍ طؼخ٠ُ .  ٬َسَ اَِّٗيخ ٫َ ٤٠ُُِٗغ أَْؿ َّٜي ٞح حُ ُٓ أَهَخ َٝ ٌِظَخِد  ُْ َٕ رِخ ٞ ٌُ ِّٔي َٔ ُ٣ َٖ ٣ ٌِ حَُّي َٝ
 َٖ ِِِل٤ ْٜ ُٔ ُْ كخُٔظٌٕٔٔٞ رٌظخد   طؼخ٠ُ ْٛ حُٜخُلٕٞ ٝحُِٜٔلٕٞ ، ك٬  { ح

٣ٌٕٞ ح٩ٗٔخٕ ِٜٓلخاًل ا٫ اًح ًخٕ ٛخُلخاًل ، ٫ٝ ٣ٌٕٞ ٛخُلخاًل ا٫ إٔ ٣ٌٕٞ 

ٌخاًل رٌظخد   طؼخ٠ُ  ّٔ  .  ؿؼِ٘خ   طؼخ٠ُ ْٜٓ٘ –ٓظّزؼخاًل ٓظٔ

َ  }:ٝهخٍ   طؼخ٠ُ  حطَّيوُٞح  َّي َٝ ْٗظَُٜٞح  ُْ٘ٚ كَخ ْْ َػ ًُ خ ََٜٗخ َٓ َٝ  ٌُُٙٝ ٍُ كَُو ٞ ُٓ ََّي ُْ حُ ًُ خ  طَخ َٓ َٝ
ُِْؼوَخدِ  ِي٣ُي ح َٗ  َ َّٕي  َّي   { اِ
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ٝهي أ٠ٛٝ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ك٢ ٓٞحهق ٝىحػٚ ًِٜخ رخُظٔٔي 

رٌظخد   طؼخ٠ُ ، ٝح٫ٛظيحء رٍ٘ٞٙ ، ٝرخُظٔٔي رٔ٘ظٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 

ِْٝٓ ، ٝح٤َُٔ ػ٠ِ ٜٓ٘خؿٜخ ، كوي ٍٟٝ ح٩ٓخّ ِْٓٔ ، ٝأكٔي ، ػٖ ٣ُي رٖ 

هخّ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ حُٚ ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ : أٍهْ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ 

خاًل  ّٔ خاًل ر٤ٖ ٌٓش ٝحُٔي٣٘ش :  أ١ –٣ٞٓخاًل ك٤٘خ هط٤زخاًل رٔخ ٣يػ٠ ُه ّٔ  –ٌٓخٕ ٠ٔٔ٣ ُه

ًَّيَ ػْ هخٍ  أ٫ أ٣ٜخ حُ٘خّ : أٓخ رؼي  ]: كلٔي   طؼخ٠ُ ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ ، ٝٝػظ ًٝ

 ٣َ٣ي رٌُي ٝكخطٚ ٠ِٛ –كبٗٔخ أٗخ رَ٘ ٣ٞٗي إٔ ٣ؤط٢ ٍٍٓٞ ٍر٢ كؤؿ٤ذ 

ًظخد   ، ك٤ٚ حُٜيٟ :  ٝأٗخ طخٍى ك٤ٌْ ػو٤ِٖ أُٜٝٔخ –  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

كلّغ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ  [ٝحٍُ٘ٞ ،كوٌٝح رٌظخد   ٝحٓظٌٔٔٞح رٚ 

ًِّيًَْ   ك٢ أَٛ  ]:ػْ هخٍ . ِْٝٓ ػ٠ِ ًظخد   ٍّٝؿذ ك٤ٚ  ٝأَٛ ر٤ظ٢ ، أً

ًِّيًَْ   ك٢ أَٛ ر٤ظ٢  ٖٝٓ أَٛ ر٤ظٚ ٣خ : كوخٍ ٍؿَ ٣ُِي رٖ أٍهْ  [ر٤ظ٢ ، أً

ٗٔخإٙ ٖٓ أَٛ ر٤ظٚ : ٣ُي ، أ٤ُْ ٗٔخإٙ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ؟ كوخٍ ٣ُي 

 .، ٌُٖٝ أَٛ ر٤ظٚ ٖٓ ُكَّ حُٜيهش رؼيٙ 

 .ْٛ  ٍ ػ٢ِّ ، ٝ ٍ ػو٤َ ، ٝ ٍ ؿؼلَ ، ٝ ٍ ػزخّ : ٖٝٓ ْٛ ؟ هخٍ : هخٍ 

 .ٗؼْ : ًَ ٛئ٫ء ُكَّ حُٜيهش ؟ هخٍ ٣ُي : هخٍ 

ًظخد   ك٤ٚ  ]: إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ : ٝك٢ ٍٝح٣ش ُِْٔٔ 

 َّ  [حُٜيٟ ٝحٍُ٘ٞ ، ٖٓ حٓظٔٔي رٚ ٝأهٌ رٚ ًخٕ ػ٠ِ حُٜيٟ ٖٝٓ أهطؤٙ ٟ

هَؽ ػ٤ِ٘خ ٍٍٓٞ   : ٝػٖ ػزي   رٖ ػَٔٝ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ أٗٚ هخٍ 

أٗخ ٓلٔي حُ٘ز٢ ح٢ٓ٧ ، أٗخ  ]: ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣ٞٓخاًل ًخُّٔٞىع كوخٍ 

ٓلٔي حُ٘ز٢ ح٢ٓ٧ ، أٗخ ٓلٔي حُ٘ز٢ ح٢ٓ٧ ، ٫ٝ ٗز٢ رؼي١ ، أٝط٤ض كٞحطق 

 ُ ِّٞي ض ًْ هِٗش حُ٘خٍ ، ٝكِٔش حُؼَٕ ، ٝطُـ حٌُِْ ٝهٞحطٔٚ ٝؿٞحٓؼٚ ، ٝػِِّٔي

ر٢ ، ٝػٞك٤ُض ٝػٞك٤ض أٓظ٢  ، كخٓٔؼٞح ٝأ٤١ؼٞح ٓخ ىٓض ك٤ٌْ ، كبًح ًٛذ 

ٓٞح كَحٓٚ : ر٢ كؼ٤ٌِْ رٌظخد   طؼخ٠ُ  َِّي ٍٝحٙ أكٔي  [أكِٞح ك٬ُٚ ٝك

ٍٟٝٝ حُطزَح٢ٗ ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   ػٜ٘ٔخ ، ػٖ حُ٘ز٢ . ٝؿ٤َٙ 

ٖٓ حطَّيزغ ًظخد   ٛيحٙ ٖٓ ح٬٠ُُش ،  ]: ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٗٚ هخٍ 

  [ٝٝهخٙ ٓٞء حُلٔخد ٣ّٞ حُو٤خٓش 

كخُٞحؿذ ػ٠ِ حُؼخهَ إٔ ٣ظٔٔي رٌظخد   طؼخ٠ُ ، ٝإٔ ٣ٔظؼ٤ٖ ػ٠ِ ًُي 

 .رخُيػخء رؤٕ ٣ٞكوٚ   طؼخ٠ُ ٌُُي ، ٣ٝؼ٤٘ٚ ػ٠ِ ًُي 

ٝهي ػَِّْي ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٓظٚ إٔ ٣يػٞح رٌُي ، ًٔخ 

ػٖ ػ٢ِ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢  [ح٢ٓٝ٧  ]:ٍٟٝ حُطزَح٢ٗ ك٢ 

ًٌَِى ،  : هَ  ]:٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ ُٚ  حُِْٜ حكظق ٓٔخٓغ هِز٢ ُ

  [ٝحٍُه٢٘ ١خػظي ١ٝخػش ٍُٓٞي ، ٝػ٬ٔاًل رٌظخري 
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ٝحرٖ كزخٕ ، ػٖ أر٢ ٣َٗق ٢ٍٟ    [حٌُز٤َ  ]:ٍٟٝٝ حُطزَح٢ٗ ك٢ 

 : هَؽ ػ٤ِ٘خ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ كوخٍ : طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

َّ٘ٝح ، أ٤ُْ طٜ٘يٕٝ إٔ ٫ اُٚ ا٫   ٝأ٢ٗ ٍٍٓٞ    ] ؟  [أرَ٘ٝح ٝر

إ ٌٛح حُوَ ٕ ١َكٚ ر٤ي    ]:كوخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ . ر٠ِ : كوخُٞح 

ٌّٔٞح رٚ ، كبٌْٗ ُٖ ط٠ِٞح ُٖٝ طٌِٜٞح رؼيٙ أريحاًل   [١َٝكٚ رؤ٣ي٣ٌْ ، كظٔ

 ١َكٚ ر٤ي –كزَ :  أ١ –إ ٌٛح حُوَ ٕ ٓزذ  ]:ٍٝٝحٙ حرٖ أر٢ ٤ٗزش رِلظ 

 [  ١َٝكٚ رؤ٣ي٣ٌْ ، كظٌٔٔٞح رٚ ، كبٌْٗ ُٖ ط٠ِٞح ُٖٝ طٌِٜٞح رؼيٙ أريحاًل 

حػزي   ٫ٝ طَ٘ى رٚ ٤ٗجخاًل ،  ]:ٍٟٝٝ حرٖ ػٔخًَ ػٖ أر٢ ٓٔؼٞى َٓكٞػخاًل 

ٍ ٓغ حُوَ ٕ ك٤غ ُحٍ  ُُ ًٖ ٓظٌٔٔخاًل رٚ طخًٍخاًل ُٜٟٞ ٗلٔي ك٤غ :  أ١ –ٝ

 ح١ٌُ ؿخء رٚ – ٝحهزَ حُلّن ٖٓٔ ؿخء رٚ ٖٓ ٛـ٤َ أٝ ًز٤َ ٝإ ًخٕ –ً٘ض 

 رـ٠٤خاًل ، ٝحٍىى حُزخ١َ ػ٠ِ ٖٓ ؿخء رٚ ٖٓ ٛـ٤َ أٝ ًز٤َ ٝإ ًخٕ –

ّٕ ٌٛح حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ  [كز٤زخاًل ه٣َزخاًل  ٝهي ر٤ّٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أ

َُّي ٓخ  ّٕ ٖٓ حرظـ٠ حُٜيٟ ك٢ ؿ٤َٙ أِٟٚ   طؼخ٠ُ ، كٌ ك٤ٚ حُٜيٟ ٝحٍُ٘ٞ ، ٝأ

هخُق حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ كٜٞ ٬ٍٟ ٝكٔخى ، َٝٗ ػ٠ِ ٛخكزٚ ٝػ٠ِ ٖٓ ػَٔ 

ّ   ٝؿٜٚ هخٍ  َّ ٓٔؼض ٍٍٓٞ   : رٚ ، ٍٟٝ ح٩ٓخّ حُظ١ٌَٓ ، ػٖ ػ٢ِ ً

كٔخ حُٔوَؽ : هِض  [أٓخ اٜٗخ ٓظٌٕٞ كظ٘ش  ]: ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣وٍٞ 

ًظخد   طؼخ٠ُ ، ك٤ٚ ٗزؤ ٓخ هزٌِْ ، ٝهزَ ٓخ  ]: ٜٓ٘خ ٣خ ٍٍٓٞ   ؟ هخٍ 

رؼيًْ ، ٝكٌْ ٓخ ر٤ٌْ٘ ، ٛٞ حُلَٜ ٤ُْ رخٍُِٜ ، ٖٓ طًَٚ ٖٓ ؿزّخٍ 

 . هٜٔٚ   طؼخ٠ُ ، ٖٝٓ حرظـ٠ حُٜيٟ ك٢ ؿ٤َٙ أَِّٟٚي   طؼخ٠ُ 

ٌِّيًَ حُل٤ٌْ ، ٝٛٞ حَُٜح١ حُٔٔظو٤ْ ، ٝٛٞ  ٝٛٞ كزَ   حُٔظ٤ٖ ، ٝٛٞ حُ

ح١ٌُ ٫ ط٣ِؾ رٚ ح٧ٛٞحء ٫ٝ طِظزْ رٚ ح٧ُٔ٘ش ، ٫ٝ ط٘زغ ٓ٘ٚ حُؼِٔخء ، ٫ٝ 

ُّٖي اً . ٣وِن ػ٠ِ ًؼَس حَُى ، ٫ٝ ط٘و٢٠ ػـخثزٚ  ٝٛٞ ح١ٌُ ُْ ط٘ظٚ حُـ

ِٚ  }:ٓٔؼظٚ كظ٠ هخُٞح  َّ٘يخ رِ َٓ ِي كَآ ْٗ َُّي ِْٜي١ ا٠َُِ حُ زاًلخ  ٣َ ـَ َْ ٗاًلخ َػ ْؼَ٘خ هُ ِٔ َٓ ٖٓ { اَِّٗيخ 

هخٍ رٚ َٛيم ، ٖٝٓ ػَٔ رٚ أؿَ ، ٖٝٓ كٌْ رٚ ػيٍ ، ٖٝٓ ىػخ ا٤ُٚ ٛي١ 

  .[ا٠ُ َٛح١ ٓٔظو٤ْ 

ًٝٔخ أَٓ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٓظٚ رخُظٔٔي رٌظخد   طؼخ٠ُ ، 

ٌَّيٍ أٓظٚ ٖٓ طَى  أَْٓٛ رخُظٔٔي رٔ٘ظٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، ًٝٔخ ك

ٌٍّْٛ ٖٓ طَى حُؼَٔ رٔخ ؿخء ػ٘ٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ  حُؼَٔ رٌظخد   طؼخ٠ُ ، ك

ٛل٤ق ح٩ٓ٘خى ، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   : ٍٟٝ حُلخًْ ٝهخٍ . ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ػٜ٘ٔخ ، إٔ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هطذ حُ٘خّ ك٢ كـش 

إ ح٤ُ٘طخٕ هي أ٣ْ إٔ ٣ُؼزي ك٢  ]:حُٞىحع كوخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

أٌٍْٟ ، ٌُٝ٘ٚ ٢ٍٟ إٔ ٣ُطخع ك٤ٔخ ٟٓٞ ًُي ٓٔخ طلخهَٕٝ ٖٓ أػٔخٌُْ ، 
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ًظخد :   ا٢ٗ هي طًَض ك٤ٌْ ٓخ إ حػظٜٔظْ رٚ كِٖ ط٠ُِّيٞح أريحاًل –كخكٌٍٝح 

 .ح١ٌٍُ٘ٔ [ طَؿ٤ذ ] حُلي٣غ ًٔخ ك٢  [  طؼخ٠ُ ، ٝٓ٘ش ٗز٤ٚ 

هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   : ٝػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

ٖ حُ٘خّ رٞحثوٚ  ]:ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  ِٓ  أ١ –ٖٓ أًَ ٤١زخاًل ، ٝػَٔ ك٢ ٓ٘ش ، ٝأ

 ٣خ ٍٍٓٞ   إ ٌٛح ك٢ أٓظي ح٤ُّٞ ًؼ٤َ : هخُٞح  [ ىهَ حُـ٘ش –أًحٙ َٝٗٙ : 

  [٤ٌٕٓٝٞ ك٢ هَٕٝ رؼي١  ]:هخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

:  ٝهخٍ – ٝحُِلظ ُٚ –ٍٝحٙ حرٖ أر٢ حُي٤ٗخ ٝحُلخًْ : هخٍ حُلخكظ ح١ٌٍُ٘ٔ 

 حٛـ . ٛل٤ق ح٩ٓ٘خى 

ّٕ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  ٝػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘خ ، أ

حُِحثي ك٢ ًظخد   ػِ : ٓظش ُؼ٘ظُْٜ ، ُٝؼْٜ٘   ، ًَٝ ٗز٢ ٓـخد  ]:هخٍ 

َِّي    ٍَّي ٖٓ أػ ٌِّيد رويٍ   ، ٝحُٔظ٢ِٔ ػ٠ِ أٓظ٢ رخُـزَٝص ٤ٌُ ٝؿَ ، ٝحٌُٔ

َُّي ٖٓ ِػظَط٢ ٓخ  َُّي كَٓش   طؼخ٠ُ ، ٝحُٔٔظل ٍَّي   ، ٝحُٔٔظل َِّي ٖٓ أً ، ٣ٝؼ

ّ   طؼخ٠ُ ، ٝحُظخٍى حَُّٔ٘يش  ََّي   [ك

 [ٛل٤لٚ  ]: ٝحرٖ كزخٕ ك٢  [حٌُز٤َ  ]:ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ ك٢ : هخٍ ح١ٌٍُ٘ٔ 

 ٛل٤ق ح٩ٓ٘خى ٫ٝ أػَف ُٚ ػَِّيش حٛـ : ٝهخٍ : ٝحُلخًْ 

                               ٍِ تيغٔ اىقشآُ

      فنأَّا سأٙ سع٘ه هللا طيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ ٗعيٌ ٗعَغ ٍْٔ   

أهَؽ حرٖ َٓى٣ٝٚ ، ٝأرٞ ٗؼ٤ْ ، ٝحُوط٤ذ ، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   

ٖٓ رِـٚ حُوَ ٕ  ]: طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

ْْ  }: ػْ هَأ –ًِٔظٚ : أ١  [كٌؤٗٔخ ٗخكٜظٚ رٚ  ًُ ٍَ ٌِ ْٗ ُ٧ِ ُٕ  َْ ُْوُ ح ح ٌَ أُِٝك٢َ ا٢ََُِّي َٛ َٝ
ْٖ رََِؾَ  َٓ َٝ  ِٚ   { رِ

ُٕ  }:ٝػٖ ٓلٔي رٖ ًؼذ حُوَو٢ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ   َْ ُْوُ ح ح ٌَ أُِٝك٢َ ا٢ََُِّي َٛ َٝ
ْٖ رََِؾَ  َٓ َٝ  ِٚ ْْ رِ ًُ ٍَ ٌِ ْٗ

ٖٓ رِـٚ حُوَ ٕ كٌؤٗٔخ ٍأٟ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   : هخٍ  { ٧ُِ

ٖٓ رِـٚ حُوَ ٕ كظ٠ ٣لٜٔٚ : ٝك٢ ٍٝح٣ش ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ . ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 ٚ  .٣ٝؼوِٚ ًخٕ ًٖٔ ػخ٣ٖ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ًَِّٝٔي

 . ك٬ كـش ُٚ ك٢ اػَحٟٚ ٝطو٤َٜٙ : أ١ 

 .ٍٝحٙ حرٖ أر٢ ٤ٗزش ، ٝحرٖ ؿ٣ََ ، ٝحرٖ حٌٍُٔ٘ ، ٝؿ٤َْٛ 

 ذحزٝش اىَغيٌ ٍِ ذشك اىؼَو تاىقشآُ اىنشٌٝ              

إ   طؼخ٠ُ أٍِٗ ًظخرٚ ح٣ٌَُْ ٬ُطِّيزخع ٝحُؼَٔ ، ٫ ُِٜـَ ٝحٌَُٔ ، كلنٌّي 

ح٫ػظوخى رؼوخثي ٌٛح حُوَ ٕ ، ٝح٫ثظٔخٍ رؤٝحَٓٙ ٝح٫ٗظٜخء : ػ٠ِ ًَ ٌِٓق 

ْْ  }:ػٖ ٓ٘خ٤ٛٚ ، هخٍ   طؼخ٠ُ  ٌُ حطَّيوُٞح ََُؼَِّي َٝ ٌى كَخطَّيزُِؼُٞٙ  ٍَ زَخ ُٓ َُْ٘خُٙ  َِ ْٗ ًِظَخٌد أَ ح  ٌَ َٛ َٝ
 َٕ ٞ ُٔ َك َْ  . كخطزؼٞح أٝحَٓٙ ، ٝحطوٞح ٓ٘خ٤ٛٚ : أ١  { طُ

 اىرحزٝش ٍِ فظو اىغْح ػِ اىقشآُ ٍِٗ دػ٘ٙ االعرغْاء تٔ ػِ اىغْح 
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ْٗظَُٜٞح }:هخٍ   طؼخ٠ُ  ُْ٘ٚ كَخ ْْ َػ ًُ خ ََٜٗخ َٓ َٝ  ٌُُٙٝ ٍُ كَُو ٞ ُٓ ََّي ُْ حُ ًُ خ  طَخ َٓ  ح٣٥ش { َٝ

كٖٔ ُْ ٣ؼَٔ رخُٔ٘ش ُْ ٣ؼَٔ رخُوَ ٕ ًٔخ ٛٞ ٗٚ ح٣٥ش ، ٝهي هَٕ   طؼخ٠ُ 

ٌِظَخَد  }:ر٤ٖ حٌُظخد ٝحُٔ٘ش ُظ٬ُٜٓٔخ ، كوخٍ طؼخ٠ُ  ُْ ُ َػ٤ََِْي ح ٍَ  َّي َِ ْٗ أَ َٝ
شَ  َٔ ٌْ ُِْل ح ٝحَُٔحى رخُلٌٔش ٛ٘خ حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش حُٔلٔي٣ش ، حُٔ٘ظِٔش ػ٠ِ  { َٝ

أهٞحُٚ ٝأكؼخُٚ ٝطو٣ََحطٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، ك٢ٜ ٗخُُش رخُٞك٢ ٖٓ 

 .  طؼخ٠ُ ، ٢ٛٝ ر٤خٕ ٌُظخد   طؼخ٠ُ 

ٌِظَخدِ  }:ٝهخٍ طؼخ٠ُ  ُْ َٖ ح ِٓ  ْْ ٌُ ٍَ َػ٤َِْ َِ ْٗ خ أَ َٓ َٝ  ْْ ٌُ ِ َػ٤َِْ َض  َّي َٔ ٝح ِْٗؼ َُ ًُ ًْ ح َٝ 

ِش  َٔ ٌْ ُِْل ح ْٖ } :ٝهخٍ طؼخ٠ُ . حُٔ٘ش : أ١  {َٝ ِٓ َّٖي  ٌُ خ ٣ُْظ٠َِ ك٢ِ ر٤ُُٞطِ َٓ  َٕ َْ ًُ ًْ ح َٝ
شِ  َٔ ٌْ ُِْل ح َٝ  ِ  .حُٔ٘ش : أ١  {  ٣َخِص  َّي

 ٝهي أَٓ   طؼخ٠ُ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ إٔ ٣ؼِِّْي أٓظٚ حٌُظخد 

ْْ  }:ٝحُلٌٔش هخٍ طؼخ٠ُ  ِٜ ْْ ٣َْظُِٞ َػ٤َِْ ُْٜ٘ ِٓ ٫ُٞٓاًل  ٍَ  َٖ ٤ِّي٤ ِّٓي ١ٌِ رََؼَغ ك٢ِ ح٧ُْ َٞ حَُّي ُٛ

ٍٖم  ز٤ِ ُٓ ٍٍم  ٬َ َٟ َُ َُل٢ِ  ْٖ هَْز ِٓ خُٗٞح  ًَ  ْٕ اِ َٝ شَ  َٔ ٌْ ُِْل ح َٝ ٌِظَخَد  ُْ ُْ ح ُٜ ُٔ ٣َُؼِِّي َٝ  ْْ ِٜ ٤ ًِّي َِ ُ٣ َٝ  ِٚ  {  ٣َخطِ

ٝهي أهزَ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ػٖ حَُؿَ ح٠ُخٍ ح١ٌُ ٣ِػْ أٗٚ 

٣ٌظل٢ ك٢ ٓؼَكش حُل٬ٍ ٝحُلَحّ رٌظخد   طؼخ٠ُ ، ٖٓ ؿ٤َ إٔ ٣َؿغ ا٠ُ 

ٛخ ٣ٝؼَٝ ػٜ٘خ ،  أكخى٣غ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، رَ ٣َىُّي

ٌٍّ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٖٓ ط٤ِ٠ِٚ  كوي ٍٟٝ حُظ١ٌَٓ ٝأرٞ ىحٝى، . ٝك

َِد ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ  هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ : ػٖ حُٔويحّ رٖ ٓؼي ٣ٌ

ٌَ ٣زِـٚ حُلي٣غ ػ٢٘ ٝٛٞ ٓظٌت  ]:  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  أ٫ َٛ ػ٠ٔ ٍؿ

ر٤٘٘خ ٝر٤ٌْ٘ ًظخد   ، كٔخ ٝؿيٗخ ك٤ٚ ك٫٬اًل حٓظلِِ٘خٙ ، : ػ٠ِ أ٣ٌٍظٚ ك٤وٍٞ 

   ّ َّ ّ ٍٍٓٞ   ًٔخ ك َّ ٓ٘خٙ ، ٝإ ٓخ ك َّ ٌٛٙ  [ٝٓخ ٝؿيٗخ ك٤ٚ كَحٓخاًل ك

هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ : ٍٝح٣ش حُظ١ٌَٓ ، ٍٝٝح٣ش أر٢ ىحٝى هخٍ 

ُٕ ػ٠ِ  ]:ِْٝٓ  ٌَ ٗزؼخ أ٫ ا٢ٗ أٝط٤ض ٌٛح حٌُظخد ٝٓؼِٚ ٓؼٚ ، أ٫ ٣ٞٗي ٍؿ

ػ٤ٌِْ رٌٜح حُوَ ٕ ، كٔخ ٝؿيطْ ك٤ٚ ٖٓ ك٬ٍ كؤكُِّيٞٙ ، ٝٓخ : أ٣ٌٍظٚ ٣وٍٞ 

َُّي ٌُْ  ٓٞٙ ، أ٫ ٫ ٣ل َِّي َُّي ١ً : ٝؿيطْ ك٤ٚ ٖٓ كَحّ كل حُلٔخٍ ح٢ِٛ٧ُّي ، ٫ٝ ً

ٗخد ٖٓ حُٔزخع ، ٫ٝ ُُوطش ٓؼخٛي ا٫ إٔ ٣ٔظـ٢٘ ػٜ٘خ ٛخكزٜخ ، ٖٝٓ ٍِٗ 

 –إٔ ٣ؤهٌ ْٜٓ٘ :  أ١ –روّٞ كؼ٤ِْٜ إٔ ٣ُوَٝٙ ، كبٕ ُْ ٣وَٝٙ كِٚ إٔ ٣ُؼوزْٜ 

  [رٔؼَ هَِحٙ 

هُٞٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ : هخٍ حُؼ٬ٓش حُوطخر٢ ك٢ َٗف ٌٛح حُلي٣غ 

 :٣لظَٔ ٝؿ٤ٜٖ ٖٓ حُظؤ٣َٝ  [أٝط٤ض ٌٛح حٌُظخد ٝٓؼِٚ  ]:

إٔ ٓؼ٘خٙ أٗٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٝط٢ ٖٓ حُٞك٢ حُزخ١ٖ : أكيٛٔخ 

ِّٞي  ِّٞي ٓؼِٔخ أػط٢ ٖٓ حُظخَٛ حُٔظِ  .ؿ٤َ حُٔظِ

أٗٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٝط٢ حٌُظخد ٝك٤خاًل ٝأٝط٢ ٖٓ حُز٤خٕ : ٝحُؼخ٢ٗ 

َّٚي ، ٣ِ٣ٝي ػ٤ِٚ ٣َٝ٘ع : ٓؼِٚ ، أ١  َّْي ٣ُٝو إًٔ ُٚ إٔ ٣ز٤ِّٖي ٓخ ك٢ حٌُظخد ك٤ُؼ
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ٓخ ٤ُْ ك٢ حٌُظخد ، ك٤ٌٕٞ ك٢ ٝؿٞد حُؼَٔ رٚ ُِّٝٝ هزُٞٚ ًخُظخَٛ 

ِّٞي ٖٓ حُوَ ٕ حٛـ   حُٔظِ

ٝػٖ أر٢ ٍحكغ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 

٫ أػَكٖ حَُؿَ ٌْٓ٘ ٣ؤط٤ٚ ح٧َٓ ٖٓ أ١َٓ ، آخ أَٓص رٚ أٝ  ]:ِْٝٓ هخٍ 

ٓخ ٗي١ٍ ٓخ ٌٛح ؟ ػ٘يٗخ ًظخد   : ٤ٜٗض ػ٘ٚ ٝٛٞ ٓظٌت ػ٠ِ أ٣ٌٍظٚ ك٤وٍٞ 

 ٝٓخ ٍَُٓٞ   إٔ ٣وٍٞ ٓخ ٣وخُق حُوَ ٕ ، ٝرخُوَ ٕ ٛيحٙ –٤ُْٝ ٌٛح ك٤ٚ 

 . أهَؿٚ حُظ١ٌَٓ ٝأرٞ ىحٝى  [  

 ذحزٝش اىَغيٌ ٍِ ذشك األٗاٍش اىقشآّٞح                    

ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٗزَ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ 

، ٫ٝ طـِٞح حهَإٝح حُوَ ٕ ٝحػِٔٞح رٚ ، ٫ٝ طـلٞح ػ٘ٚ  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

   [، ٫ٝ طؤًِٞح رٚ ، ٫ٝ طٔظٌؼَٝح رٚ ك٤ٚ 

 .ٓ٘يٙ ه١ٞ  : [حُلظق  ]ٝهخٍ ك٢  [حُٔٔ٘ي  ]:ٍٝحٙ أكٔي ك٢ 

هخٍ ٍٍٓٞ   : أ٠٣خاًل ػٖ ك٣ٌلش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ  [حُٔٔ٘ي  ]: ٝك٢ 

هخٍ ًُي  [٣خ ك٣ٌلش طؼَِّْي ًظخد   ٝحطَّيزغ ٓخ ك٤ٚ  ]:٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 .ػ٬ع َٓحص 

 ذحزٝش اىَغيٌ أُ ٝغرحوَّ ٍحاسً اىقشآُ                   

ٓخ  ٖٓ رخُوَ ٕ ٖٓ  ]:١ٍٝ ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٗٚ هخٍ 

ََّي ٓلخٍٓٚ   .ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ ػٖ ٤ٜٛذ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ  [حٓظل

َّٚي : هخٍ حُؼ٬ٓش حُط٤ز٢  ٖٓ حٓظلَ ٓخ كَّ   طؼخ٠ُ كوي ًلَ ٓطِوخاًل ، كو

حُوَ ٕ ُؼظٔظٚ ٝؿ٬ُظٚ ، ٌٝٛح ٓؼ٠٘ هٍٞ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ 

ٍٍم ُِوَ ٕ ٝحُوَ ٕ ٣ِؼ٘ٚ  ]:ػ٘ٚ  دَّي طخ ٍُ].  

               ئُ ٍِ شش اىْاط ٍِ ٝقشأ اىقشآُ ٗال ْٝشػ٘ٛ

ٍٟٝ حُ٘ٔخث٢ ، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ 

  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هطذ حُ٘خّ ػخّ طزٞى ٝٛٞ ٓٔ٘ي وَٜٙ ا٠ُ ٗوِش كوخٍ 

ٍؿ٬اًل ػَٔ ك٢ : أ٫ أهزًَْ رو٤َ حُ٘خّ َٝٗ حُ٘خّ ؟ إ ٖٓ ه٤َ حُ٘خّ  ]:

ٓز٤َ   ػ٠ِ وَٜ كَٓٚ ، أٝ ػ٠ِ وَٜ رؼ٤َٙ ، أٝ ػ٠ِ هي٤ٓٚ ، كظ٠ 

ٍؿ٬اًل كخؿَحاًل ؿ٣َجخاًل هَأ ًظخد   ٫ٝ : ٝإ ٖٓ َٗ حُ٘خّ . ٣ؤط٤ٚ حُٔٞص 

 .٫ ٣ٌ٘قُّي ٫ٝ ٣ِ٘ؿَ ػٖ حُوزق ح١ٌُ ٠ٜٗ ػ٘ٚ حُوَ ٕ : أ١  [٣َػ١ٞ 

                                                           

 .البن األثٌر  [جامع األصول  ]:انظر جمٌع ذلك فً  
 . ال تبعدوا عن تالوته : أي  

بأن تخرجوا عن أحكام تجوٌده ، وال من : من حٌث لفظه : ال تجاوزوا حده : أي  

 بأن تتأولوه بالباطل اتباعاً ألهوائكم : حٌث معناه 
 . ال تجعلوه سبباً لالستكثار من حطام الدنٌا : أي  
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ٍٝٝحٙ أكٔي ٝحُلخًْ ٝٛللٚ ، ٍٟٝٝ حُطزَح٢ٗ ، ػٖ ػزي   رٖ ٓٔؼٞى 

 :٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

  [حهَأ حُوَ ٕ ٓخ ٜٗخى ، كبٕ ُْ ٣ٜ٘ي كِٔض طوَإٙ  ]

َٗف  ]ٝ [حُـخٓغ حُٜـ٤َ  ]:ًٌٝح ٍٝحٙ أرٞ ٗؼ٤ْ ، ٝحُي٢ِٔ٣ ، ًٔخ ك٢ 

أٗي ٓخ ىٓض طوَأ حُوَ ٕ ٓئطَٔحاًل رؤَٓٙ ، ٝٓ٘ظ٤ٜخاًل ر٤ٜ٘ٚ : ٝحُٔؼ٠٘  [ح٩ك٤خء 

ُٝؿَٙ ، كؤٗض حُوخٍة حٌُخَٓ ، ٝرٌُي ٣ٌٕٞ حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ كـش ُي ر٤ٖ 

 . كلخُي ٣ٌَٗ ، ٝٓٞهلي هط٤َ : ٣ي١ ٍد حُؼِس ، ٝإ ُْ طٌٖ ًٌُي 

ػٖ حرٖ ػَٔٝ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ هخٍ  [حٌُز٤َ  ]ٝهي ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ ك٢ 

دَّي كخَٓ كوٚ ؿ٤َ كو٤ٚ ، ٖٝٓ  ]:هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ :  ٍُ

ُْ ٣٘لؼٚ ػِٔٚ َٟٙ ؿِٜٚ ، حهَأ حُوَ ٕ ٓخ ٜٗخى ، كبٕ ُْ ٣ٜ٘ي كِٔض طوَإٙ 

 . ح١ٌٍُ٘ٔ [ طَؿ٤ذ :] ًٔخ ك٢  [

             ٍِ ىٌ ٝؼَو تَا فٜ اىقشآُ اىنشٌٝ     

  ئىٚ ٍا ٗساءٓ ٍِ اىحشش –اىقثش :  أٛ – ٝثذأ ػزاتٔ فٜ ػاىٌ اىثشصخ 

ًخٕ : ٍٟٝ حُزوخ١ٍ ، ػٖ َٓٔس رٖ ؿ٘يد ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

َٛ ٍأٟ أكي  ]:ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣ٌؼَ إٔ ٣وٍٞ ٧ٛلخرٚ 

َّٚي ، ٝاٗٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ  [ٌْٓ٘ ٍإ٣خ  ُّٚي ػ٤ِٚ ٖٓ ٗخء إٔ ٣و ؟ ك٤و

 ٝٛٔخ ؿز٣ََ ٤ٌٓٝخث٤َ ًٔخ –اٗٚ أطخ٢ٗ ح٤ُِِش  ط٤خٕ  ]:ِْٝٓ هخٍ ًحص ؿيحس 

حٗطِن ، ٝا٢ٗ حٗطِوض :  ٝاٜٗٔخ حرظؼؼخ٢ٗ كوخ٫ ٢ُ –ٍٝى ك٢  هَ حُلي٣غ 

  – [كؤهٌح ر٤ي١ كؤهَؿخ٢ٗ ا٠ُ ح٧ٍٝ حُٔويٓش  ] ٝك٢ ٍٝح٣ش –. ٓؼٜٔخ 

–  [ا٠ُ أٍٝ ك٠خء ، أٝ أٍٝ ٓٔظ٣ٞش  ]:ٝك٢ ٍٝح٣ش أكٔي 

ٝاٗخ أط٤٘خ ػ٠ِ ٍؿَ ٠ٓطـغ ، ٝاًح  هَ هخثْ ػ٤ِٚ رٜوَس ، ٝاًح ٛٞ 

:  أ١ – ك٤ظٜيٛي حُلـَ –٣٘يم ٍأٓٚ :  أ١ –١ٜٞ٣ رخُٜوَس َُأٓٚ ك٤ؼِؾ ُ 

 ٜٛ٘خ ، ك٤ظزغ حُلـَ ك٤ؤهٌٙ ك٬ ٣َؿغ ا٤ُٚ كظ٠ ٣ٜقَّي ٍأٓٚ ًٔخ –٣ظيكَؽ 

  [ًخٕ ، ػْ ٣ؼٞى ػ٤ِٚ ك٤لؼَ رٚ ٓؼَ ٓخ كؼَ حَُٔس ح٠ُٝ٧ 

ػْ أؿخرٚ  [ٓزلخٕ   ٓخ ٌٛحٕ : كوِض ُٜٔخ  ]:هخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

أٓخ حَُؿَ ح١ٌُ  ]:حٌُِٔخٕ رؼي ًُي كوخ٫ ُِ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

٫ :  أ١ –أط٤ض ػ٤ِٚ ٣ُؼِؾ ٍأٓٚ رخُلـَ كبٗٚ حَُؿَ ٣ؤهٌ حُوَ ٕ ك٤َك٠ٚ 

  [ ٣ٝ٘خّ ػٖ ح٬ُٜس حٌُٔظٞرش –٣ظوزَ حُؼَٔ رٚ 

ٝأٓخ ح١ٌُ ٍأ٣ض ٣ُ٘يم ٍأٓٚ : هخ٫  ]:ٝك٢ ٍٝح٣ش ُِزوخ١ٍ ك٢ ًظخد حُـ٘خثِ 

ٚ   حُوَ ٕ ، ك٘خّ ػ٘ٚ رخ٤َُِ ، ُْٝ ٣ؼَٔ ك٤ٚ رخُٜ٘خٍ ، ٣ُلؼَ رٚ :  كَؿَ ػَِّٔي

ٌَّيد رٌُي :  أ١ – حُلي٣غ ، ًٔخ ك٢ ًظخد حُـ٘خثِ  [ ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش –٣ُؼ

 .ٝحُظؼز٤َ ٖٓ حُزوخ١ٍ 

 ٍخاطَح اىقشآُ ىَِ ىٌ ٝؼَو تٔ ٗاّرظاسٓ ىيؼاٍو تٔ             
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ػٖ ػزي   رٖ ػَٔٝ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ 

٣ئط٠ رَؿَ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٣ُٝٔؼََّي ُٚ حُوَ ٕ هي ًخٕ ٤٠٣ِّيغ  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

 .كَحث٠ٚ ، ٣ٝظؼّيٟ كيٝىٙ ، ٣ٝوخُق ١خػظٚ ، ٣ًَٝذ ٓؼخ٤ٛٚ 

ِظَٚ  ٣خط٢ كزجْ كخ٢ِٓ ، طؼيَّيٟ كيٝى١ ، ٤َّٟٝيغ : ك٤وٍٞ  َّٔي أ١ ٍدِّي ك

 كٔخ ٣ِحٍ ٣وٌف ػ٤ِٚ رخُلـؾ –كَحث٢٠ ، ٝطَى ١خػظ٢ ، ًٍٝذ ٓؼ٤ٜظ٢ 

زَّٚي ػ٠ِ ٓ٘وَٙ ! ك٘ؤٗي رٚ : كظ٠ ٣وخٍ ُٚ  ٌُ  أ١ –ك٤ؤهٌ ر٤يٙ كٔخ ٣لخٍهٚ كظ٠ ٣

 .  ك٢ حُ٘خٍ –ػ٠ِ ٝؿٜٚ : 

 ٣ٝئط٠ رخَُؿَ هي ًخٕ ٣للظ  كيٝى حُوَ ٕ ، ٣ٝؼَٔ رلَحث٠ٚ ، ٣ٝؼَٔ 

 . ك٤ٜ٤َ هٜٔخاًل ىٝٗٚ –رطخػظٚ ، ٣ٝـظ٘ذ ٓؼ٤ٜظٚ 

َِض  ٣خط٢ ه٤َ كخَٓ : ك٤وٍٞ  ّٔ حطو٠ كيٝى١ ، ٝػَٔ رلَحث٢٠ ، : أ١ ٍدِّي ك

 ك٬ ٣ِحٍ ٣وٌف ُٚ رخُلـؾ كظ٠ ٣وخٍ ُٚ –ٝحطَّيزغ ١خػظ٢ ، ٝحؿظ٘ذ ٓؼ٤ٜظ٢ 

ك٘ؤٗي رٚ ، ك٤ؤهٌ ر٤يٙ كٔخ ٣ِحٍ كظ٠ ٣ٌٔٞٙ كِش ح٩ٓظزَم ، ٠٣ٝغ ػ٤ِٚ : 

ِي  ُٔ ِي ، ٣ٝٔو٤ٚ رٌؤّ حُ ُٔ   [طخؽ حُ

ٍٝحٙ حُزِحٍ ، ٝك٤ٚ حرٖ آلخم ٝٛٞ ػوش ٌُٝ٘ٚ  : [ٓـٔغ حُِٝحثي  ]:هخٍ ك٢ 

 حٛـ . ٓيُِّْي ، ٝرو٤ش ٍؿخُٚ ػوخص 

٣َْ ًٔخ ك٢    [ٓ٘ظوذ حٌُِ٘  ]:ٍٝٝحٙ حرٖ أر٢ ٤ٗزش ، ٝحرٖ ح٠ُُّي

                        اىقشآُ ٕ٘ اىحجح ػْذ هللا ذؼاىٚ 

هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   : ػٖ أر٢ ٓخُي ح٧ٗؼ١َ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

حُطٍٜٞ ٗطَ ح٣٩ٔخٕ ، ٝحُلٔي َّلل ط٨ٔ ح٤ُِٔحٕ ،  ]:ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ٝٓزلخٕ   ٝحُلٔي َّلل ط٦ٕٔ أٝ ط٨ٔ ٓخ ر٤ٖ حُٔٔخء ٝح٧ٍٝ ، ٝح٬ُٜس 

َُّي  ٍٗٞ ، ٝحُٜيهش رَٛخٕ ، ٝحُٜزَ ٤ٟخء ، ٝحُوَ ٕ كـش ُي أٝ ػ٤ِي ، ً

 .ٍٝحٙ ِْٓٔ  [كٔؼظوٜخ أٝ ٓٞروٜخ : حُ٘خّ ٣ـيٝ كزخثغ ٗلٔٚ 

ٝػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞف ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   

حُوَ ٕ ُٚ وَٜ : ػ٬ػش طلض حُؼَٕ ٣ّٞ حُو٤خٓش   ]:ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

أ٫ ٖٓ ٢ِ٘ٛٝ ِٝٛٚ   :  ٣ُلخؽُّي حُؼزخى ، ٝح٧ٓخٗش ، ٝحَُِكْ ط٘خى١ ٝرطٖ 

، ٍٝٝحٙ [ َٗف حُٔ٘ش : ] ٍٝحٙ حُزـ١ٞ ك٢  [طؼخ٠ُ ، ٖٓ هطؼ٢٘ هطؼٚ   

 .حُل٤ٌْ حُظ١ٌَٓ ، ٝٓلٔي رٖ َٜٗ 

كبًح ًخٕ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٝهق حُوَ ٕ ٓٞهق ح٫كظـخؽ ، كبٓخ إٔ ٣لظؾ ُِؼزي ، 

ًُٝي إ ًخٕ ػَٔ رٚ ، ٝآخ إٔ ٣لظؾ ػ٠ِ حُؼزي ، ًُٝي إ ًخٕ هخُق ٓخ 

إ ٌٛح  ]:هخٍ أرٞ ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ . ؿخء رٚ حُوَ ٕ 

 ْ ٌٖ ٌُْ أؿَحاًل ، ًٝخثٖ ػ٤ٌِْ ٍُٝحاًل ، كخطزؼٞح حُوَ ٕ ٫ٝ ٣ظزؼٌَّ٘ي حُوَ ٕ ًخث
                                                           

ظهره ما ظهر من تأوٌله ، : فظهره لفظه ، وبطنه معناه ، أو  [التٌسٌر  ]قال فً  

ٌْ  }اهـ وثمة معارف ومفاهٌم ، . وبطنه ما بطن من تفسٌره  ٍْم َػ٤ِِ ِْ ١ًِ ِػ َِّي  ًُ َم  ْٞ كَ َٝ}  
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ػَٔ رٚ  ٛز٢ رٚ ػ٠ِ ٣ٍخٝ حُـ٘ش ، :  أ١ –حُوَ ٕ ، كبٗٚ ٖٓ حطَّيزغ حُوَ ٕ 

ؽَّي ك٢ هلخٙ ، كوٌكٚ ك٢ حُ٘خٍ – رؤٕ ُْ ٣ؼَٔ رٚ –ٖٝٓ حطزؼٚ حُوَ ٕ  ُُ  ]. 

إ حُوَ ٕ أك٠َ ٖٓ ًَ ٢ٗء  ]:ٝػٖ ػ٢ِ ًَّ   طؼخ٠ُ ٝؿٜٚ أٗٚ هخٍ 

ىٕٝ   طؼخ٠ُ ، كٖٔ ٝهََّي حُوَ ٕ كوي ٝهََّي   ، ٖٝٓ ُْ ٣ٞهَِّي حُوَ ٕ كوي 

ٌَ ٜٓيَّيم ، كٖٔ ٗلغ ُٚ  حٓظوقَّي رلن   ، ٝحُوَ ٕ  ٗخكغ ٓ٘لَّيغ ، ٝٓخك

يِّيم ،ٖٝٓ ؿؼَ حُوَ ٕ أٓخٓٚ هخىٙ ا٠ُ  ُٛ لِّيغ ، ٖٝٓ ٓلَ رٚ حُوَ ٕ  ُٗ حُوَ ٕ 

 . ح٧ػَ ًٔخ طويّ  [حُـ٘ش ، ٖٝٓ ؿؼِٚ هِلٚ ٓخهٚ ا٠ُ حُ٘خٍ 

         خظائض تؼغ اىغ٘س ٗاٟٝاخ ٗاىرشغٞة فٜ قشاءذٖا 

           ع٘سج اىفاذحح ٕٜ أػظٌ ع٘سج فٜ اىقشآُ اىنشٌٝ 

ً٘ض : ٍٟٝ حُزوخ١ٍ ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي رٖ حُٔؼَِّي٠ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

أ٢ِٛ ك٢ حُٔٔـي كيػخ٢ٗ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ كِْ أؿزٚ ، ػْ 

 .٣خ ٍٍٓٞ   ا٢ٗ ً٘ض أ٢ِٛ : أط٤ظٚ كوِض 

ْْ  }:أُْ ٣وَ   طؼخ٠ُ  ]: كوخٍ  ٌُ خ ٣ُْل٤ِ٤ َٔ ُِ ْْ ًُ ح َىَػخ ًَ ٍِ اِ ٞ ُٓ ََّي ُِِ َٝ  ِ ٤زُٞح َّلِلَّي ـِ ظَ ْٓ   {ح

 [٧ػَِّٔ٘يي ٍٓٞس ٢ٛ أػظْ ٍٓٞس ك٢ حُوَ ٕ  ]:ػْ هخٍ ٢ُ 

َٖ  }: كوخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  ٤ ِٔ َُْؼخَُ دِّي ح ٍَ  ِ ُي َّلِلَّي ْٔ َُْل ٢ٛ حُٔزغ  { ح

  [حُٔؼخ٢ٗ ٝحُوَ ٕ حُؼظ٤ْ ح١ٌُ أٝط٤ظٚ 

 ع٘سج اىفاذحح ٕٜ أفؼو اىقشآُ اىنشٌٝ               

ٍٟٝ حُظ١ٌَٓ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ 

  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هَؽ ػ٠ِ أر٢ رٖ ًؼذ ، كوخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 ٢ِٜ٣ ، كخُظلض كِْ ٣ـزٚ ، ٠ِٛٝ أر٢ٌّي كولق –أر٢ُّي :  أ١ –ٝٛٞ  [٣خ أر٢ُّي  ]:

ح٬ُّٔ ػ٤ِي ٣خ : ، ػْ حَٜٗف ا٠ُ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ كوخٍ 

ٝػ٤ِي ح٬ُّٔ ، ٓخ  ]:كوخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ . ٍٍٓٞ   

 ؟ [ٓ٘ؼي ٣خ أر٢ُّي إٔ طـ٤ز٢٘ اً ىػٞطي 

أكِْ طـي ك٤ٔخ أٝك٢ ا٢ُ  ]:٣خ ٍٍٓٞ   ا٢ٗ ً٘ض ك٢ ح٬ُٜس ، هخٍ : كوخٍ 

ْْ  }:إٔ  ٌُ خ ٣ُْل٤ِ٤ َٔ ُِ ْْ ًُ ح َىَػخ ًَ ٍِ اِ ٞ ُٓ ََّي ُِِ َٝ  ِ ٤زُٞح َّلِلَّي ـِ ظَ ْٓ  ؟{ ح

طلذُّي إٔ أػِٔي ٍٓٞس ُْ  ]:هخٍ .  ٫ٝ أػٞى إ ٗخء   –ر٠ِ : هخٍ أر٢ُّي 

 ؟[٣ٍِ٘ ك٢ حُظٍٞحس ، ٫ٝ ك٢ ح٩ٗـ٤َ ، ٫ٝ ك٢ حُِرٍٞ ٫ٝ ك٢ حُلَهخٕ ٓؼِٜخ 

٤ًق  ]:ٗؼْ ٣خ ٍٍٓٞ   ، كوخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ : هخٍ 

ٝح١ٌُ :] كوخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ . ؟ كوَأ أّ حُوَ ٕ  [طوَأ ك٢ ح٬ُٜس 

ٗل٢ٔ ر٤يٙ ٓخ أُِٗض ك٢ حُظٍٞحس ، ٫ٝ ك٢ ح٩ٗـ٤َ ، ٫ٝ ك٢ حُِرٍٞ ، ٫ٝ ك٢ 

  [حُوَ ٕ ، ٓؼِٜخ ، ٝاٜٗخ ٓزغ ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ ٝحُوَ ٕ حُؼظ٤ْ ح١ٌُ أُػط٤ظُٚ 

َّّي ح٢ُ٘ء أِٛٚ َٝٓؿؼٚ ،  كٍٔٞس حُلخطلش ط٠ٔٔ أّ حُوَ ٕ ، ًُٝي ٧ٕ أ

ٌُُٝي ٤ٔٓض ٌٓش أّ حُوَٟ ، ٧ٜٗخ ح٧َٛ ، كبٕ أٍٝ ٓخ هِن   طؼخ٠ُ ٖٓ 
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ح٧ٍٝ طِي حُزوؼش ، ػْ ُىك٤ض ح٧ٍٝ ٖٓ طلظٜخ ، ٝا٤ُٜخ طَؿغ ٓخثَ حُوَٟ 

ٜخ ، ٝك٤ٜخ رُؼغ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ا٠ُ  ِّـي ك٢ ٬ٛطٜخ ٝك

ًٌُٝي ٍٓٞس حُلخطلش طَؿغ ا٤ُٜخ . حُ٘خّ ًخكش ك٢ ٓ٘خٍم ح٧ٍٝ ٝٓـخٍرٜخ 

ٓخثَ ٓوخٛي حُوَ ٕ ، ٝٓـخٓغ ػِٞٓٚ اؿٔخ٫اًل ، ُٔخ ط٠ٔ٘ظٚ ٖٓ ح٤ُٜ٩خص ، 

ٝحُ٘زٞحص ، ٝحَُ٘حثغ ، ٝأكٞحٍ حُٔزيأ ٝحُٔؼخى ، ٝٗلٞ ًُي ًٔخ ر٤٘ٚ 

ُٞ ٗجض ٧ٝهَص ٓزؼ٤ٖ رؼ٤َحاًل  ]:حُٔلووٕٞ ، هخٍ ٤ٓيٗخ ػ٢ِ ًَّ   ٝؿٜٚ 

  [ٖٓ طل٤َٔ كخطلش حٌُظخد 

 ع٘سج اىفاذحح ذغَٚ ع٘سج اىَْاجاج                  

ٓٔؼض ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ : ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

هُٔٔض ح٬ُٜس ر٢٘٤ ٝر٤ٖ ػزي١ ٜٗل٤ٖ : هخٍ   طؼخ٠ُ  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣وٍٞ 

َٖ  }:كبًح هخٍ .  ُٝؼزي١ ٓخ ٓؤٍ – ٤ ِٔ َُْؼخَُ دِّي ح ٍَ  ِ ُي َّلِلَّي ْٔ َُْل : هخٍ   طؼخ٠ُ  { ح

ِْ  }:ٝاًح هخٍ . كٔي٢ٗ ػزي١  ِك٤ ََّي ِٖ حُ َٔ ْك ََّي أػ٠٘ ػ٢َِّي : هخٍ   طؼخ٠ُ  { حُ

ِٖ  }:كبًح هخٍ . ػزي١  ٣ ِّ حُيِّي ْٞ خُِِي ٣َ ي٢ٗ ػزي١ : هخٍ   طؼخ٠ُ  { َٓ َّـي  ٝهخٍ –ٓ

َّٞيٝ ا٢َُّي ػزي١ : َٓس  ُٖ  }: كبًح هخٍ –ك ظَِؼ٤ ْٔ ا٣َِّيخَى َٗ َٝ ٌٛح : هخٍ  { ا٣َِّيخَى َْٗؼزُُي 

َْ   }:كبًح هخٍ . ر٢٘٤ ٝر٤ٖ ػزي١ ، ُٝؼزي١ ٓخ ٓؤٍ  ظَو٤ِ ْٔ ُٔ ُْ ح١َ ح ََ ِّٜي ِْٛيَٗخ حُ ح

 َٖ خُِّي٤ ٫َ ح٠َُّي َٝ  ْْ ِٜ ٠ُِٞد َػ٤َِْ ـْ َٔ ُْ َِ ح ْْ َؿ٤ْ ِٜ َض َػ٤َِْ ْٔ َْٗؼ َٖ أَ ٣ ٌِ ح١َ حَُّي ََ ِٛ}  

 . ٍٝحٙ ِْٓٔ  [ٌٛح ُؼزي١ ُٝؼزي١ ٓخ ٓؤٍ : هخٍ   

ِْ }: كبًح هخٍ  ]:ٝك٢ ٍٝح٣ش ُِز٤ٜو٢  ِك٤ ََّي ِٖ حُ َٔ ْك ََّي ِ حُ ِْ  َّي ْٔ ك٢ :  ٣ؼ٢٘ – {  رِ

  [٢ًًَٗ ػزي١ :  هخٍ   طؼخ٠ُ –أٍٝ حُلخطلش 

قٞح  ُُ                        ٗذغَٚ اىشافٞح ٗاىشَل

ً٘خ ك٢ ٤َٔٓ ُ٘خ ، كُِ٘٘خ كـخءص : ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

ٌْ : ؿخ٣ٍش كوخُض    كَٜ ٌْٓ٘ ٍحمٍم ؟ –ُي٣ؾ :  أ١ –إ ٤ٓي حُل٢ ٤ِٓ

–كوَأ ػ٤ِٚ ٍٓٞس حُلخطلش :  أ١ –كوخّ ٓؼٜخ ٍؿَ ٓخ ً٘خ ٗؤرِ٘ٚ رَه٤ش ، كَهخٙ 

 . كزَأ ، كؤَٓ ُٚ رؼ٬ػ٤ٖ ٗخس ، ٝٓوخٗخ ُز٘خ 

٫ ، ٓخ ٍه٤ض : أً٘ض طُلٖٔ حَُه٤ش ؟ هخٍ :  هِ٘خ ُٚ – أرٞ ٓؼ٤ي –كِٔخ ٍؿغ 

ِّّي حٌُظخد   –ح٤ُ٘خٙ :  ك٢ –٫ طليػٞح ٤ٗجخاًل : هِ٘خ -  ٍٓٞس حُلخطلش :  أ١ –ا٫ رؤ

كِٔخ هيٓ٘خ حُٔي٣٘ش ًًَٗخٙ . كظ٠ ٗٔؤٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ه٤ش  ]: ُِ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، كوخٍ  ٍُ  –حهٔٔٞح ! ٝٓخ ٣ي٣ٍٚ أٜٗخ 

 . ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ  [ ٝحَٟرٞح ٢ُ رْٜٔ –ح٤ُ٘خٙ 

رـٞحُ أهٌ ح٧ؿَس : ٝك٢ ٌٛح ى٤َُ َٓ٘ٝػ٤ش حَُه٤ش رخُوَ ٕ ، ٝى٤َُ ٖٓ هخٍ 

 . ػ٠ِ حُوَحءس 

 ٗذغَٚ اىِشفاء                              
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ٍٟٝ حُيح٢ٍٓ ، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   

ٍّْي  ]: ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  ُٓ   [كخطلش حٌُظخد ٗلخء ٖٓ ًَ 

                          ٗذغَٚ فاذحح اىنراب 

ر٤٘ٔخ ؿز٣ََ  ]:ٍٟٝ ِْٓٔ ، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ هخٍ 

:  أ١ –ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ هخػي ػ٘ي حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ اً ٓٔغ ٗو٠٤خاًل 

ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ : أ١ : -  كَكغ ٍأٓٚ ا٠ُ حُٔٔخء كوخٍ –ٛٞطخاًل ٖٓ كٞهٚ 

 . كٍِ٘ ٓ٘ٚ ِٓي –ٌٛح رخد ٖٓ حُٔٔخء كُظق ح٤ُّٞ ُْ ٣لظق ه٢ُّي ا٫ ح٤ُّٞ - : 

ٌٛح ِٓي ٍِٗ ا٠ُ ح٧ٍٝ ُْ ٣ٍِ٘ ه٢ُّي ا٫ - :  ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ –كوخٍ 

كخطلش : أرَ٘ ر٣ٍٖٞ٘ أٝط٤ظٜٔخ ُْ ٣ئطٜٔخ ٗز٢ هزِي : ح٤ُّٞ ، كِّْٔ ٝهخٍ 

 [حٌُظخد ، ٝهٞحط٤ْ ٍٓٞس حُزوَس ، ُْ طوَأ رلَف ٜٓ٘ٔخ ا٫ أػط٤ظٚ 

 ٗذغَٚ اىنافٞح ألّٖا ذنفٜ ػِ غٞشٕا ٗذغَٚ اىنْض        

 : ٢ٛٝ أك٠َ ٍٓٞس ك٢ حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ : ُٜٝخ أٓٔخء ًؼ٤َس 

ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ : ٝحُلخًْ ٝهخٍ  [ٛل٤لٚ  ]كوي ٍٟٝ حرٖ كزخٕ ك٢ 

ًخٕ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  ]:، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

كخُظلض حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ : ك٢ ٤َٔٓ ٍم ، كٍِ٘ ٍِٝٗ ٍؿَ ا٠ُ ؿخٗزٚ ، هخٍ 

 :ر٠ِ ، كظ٬ : ؟ هخٍ  [أ٫ أهزَى رؤك٠َ حُوَ ٕ  ]: ٝ ُٚ ِْٝٓ كوخٍ 

 { َٖ ٤ ِٔ َُْؼخَُ دِّي ح ٍَ  ِ ُي َّلِلَّي ْٔ َُْل  . ح١ٌٍُ٘ٔ [ طَؿ٤ذ ] ًٔخ ك٢ { ح

    ٍا ٗسد فٜ فؼو ع٘سج اىثقشج ػاٍح ٗتؼغ آٝاخ ٍْٖا خاطح 

 ػٖ ٓؼوَ رٖ ٣ٔخٍ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ : ع٘سج اىثقشج ِعْاً اىقشآُ 

حُزوَس ٓ٘خّ حُوَ ٕ ًٍٝٝطٚ ،  ]:ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

َُْل٢ُّي  }:ٍِٗ ٓغ ًَ  ٣ش ٜٓ٘خ ػٔخٕٗٞ ٌِٓخاًل ، ٝحٓظوَؿض  َٞ ح ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّي ُٛ  َّي

ُْو٤َُّيُّٞ   .  ٖٓ ًِ٘ طلض حُؼَٕ ، كِٞٛض رٍٔٞس حُزوَس –ح٢ٌَُٓ :   ٣ش – { ح

٣ٖٝٔ هِذ حُوَ ٕ ٫ ٣وَإٛخ ٍؿَ ٣َ٣ي   ٝحُيحٍ ح٥هَس ا٫ ؿلَ ُٚ ، 

 .ٍٝحٙ ح٩ٓخّ أكٔي  [حهَإٝٛخ ػ٠ِ ٓٞطخًْ 

 :ع٘سج اىثقشج حظِ ٍِ اىشٞاؽِٞ 

 ٍٟٝ ِْٓٔ ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ حُٜٞ طؼخ٠ُ ػ٘ٚ إٔ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   

ٍٝٛخ رخ٬ُٜس :  أ١ –٫ طـؼِٞح ر٤ٞطٌْ هزٍٞحاًل  ]:ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  ِّٞي ٗ

  [ كبٕ حُز٤ض ح١ٌُ ٫ طوَأ ك٤ٚ ٍٓٞس حُزوَس ٫ ٣يهِٚ ح٤ُ٘طخٕ –ٝحُوَ ٕ 

ٝػٖ َٜٓ رٖ ٓؼي ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 

إ ٌَُ ٢ٗء ٓ٘خٓخاًل ، ٝإ ٓ٘خّ حُوَ ٕ حُزوَس ، ٝإ ٖٓ هَأٛخ  ]:ِْٝٓ هخٍ 

ك٢ ر٤ظٚ ٬٤ُاًل ُْ ٣يهِٚ ح٤ُ٘طخٕ ػ٬ع ٤ُخٍ ، ٖٝٓ هَأٛخ ك٢ ر٤ظٚ ٜٗخٍحاًل ُْ 

 [ ٛل٤لٚ :] ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ ٝحرٖ كزخٕ ك٢  [٣يهِٚ ح٤ُ٘طخٕ ػ٬ػش أ٣خّ 

 : ع٘سج اىثقشج شؼاس اىَجإذِٝ ٗفُغطاؽ اىؼاٍيِٞ 
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إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ُٔخ ٍأٟ ٣ّٞ ك٤ٖ٘ ك٢ : ؿخء ك٢ ح٤َُٔ 

٣خ : رؼٞ أٛلخرٚ طؤهَحاًل ، أَٓ حُؼزخّ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، ك٘خىحْٛ 

أَٛ ر٤ؼش حَُٟٞحٕ ح٣ٌُٖ رخ٣ؼٞٙ ك٤ٜخ ػ٠ِ :  ٣ؼ٢٘ –أٛلخد حُ٘ـَس 

٣خ أٛلخد ٍٓٞس :  ٝؿؼَ حُؼزخّ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ٣٘خى١ –حُٔٞص 

 : ٤ُ٘٘طْٜ ٣ٝزؼغ ك٤ْٜ حُٜٔش ، ٧ٕ   طؼخ٠ُ ٣وٍٞ ك٢ ٍٓٞس حُزوَس –حُزوَس 

 { َٖ ٣َِ خرِ َّٜي َغ حُ َٓ  ُ َٝ َّي  ِ ِٕ  َّي ًْ ِ ساًل رِب ََ ؼ٤ِ ًَ ْٖ كِجَشٍم ه٤ََِِِشٍم َؿَِزَْض كِجَشاًل  ِٓ  ْْ ًَ }  

كـؼِٞح ٣ُوزِٕٞ ػ٠ِ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٖٓ ًَ ٛٞد 

ًٌُٝي ٣ّٞ ح٤ُٔخٓش ك٢ حُلَد ٓغ ٤ِٔٓٔش حٌٌُحد ، ؿؼَ حُٜٔخؿ٣َٖ . ٝؿٜش 

٣خ أٛلخد ٍٓٞس حُزوَس ، كظ٠ كظق   طؼخ٠ُ ػ٤ِْٜ : ٝح٧ٜٗخٍ ٣ظ٘خىٕٝ 

كٌٔطخ١ حُوَ ٕ ًُٝي : ًٝخٕ هخُي رٖ ٓؼيحٕ ٢ٔٔ٣ ٍٓٞس حُزوَس .  َْٜٝٗٛ 

 . ُؼظٔظٜخ ، ٝكِٜٔخ ُِؼوخثي ، ٝح٧كٌخّ ، ٝحُٔؼخ٬ٓص ، ٝح٧ه٬م ٝح٥ىحد 

ٝهي أهخّ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ ، ػٔخ٢ٗ ٤ٖ٘ٓ ٣ظؼِٜٔخ ٣ٝظيرَٛخ 

 . ٣ٝلون حُؼَٔ رٜخ كظ٠ هظْ ًُي ًِٚ ، ك٘لَ ريٗش ٌَٗحاًل َّلل طؼخ٠ُ 

 ػشش آٝاخ ٍِ ع٘سج اىثقشج أٍاُ ٍِ مو ٍنشٗٓ           

ٖٓ هَأ  ]:ٍٟٝ حُيح٢ٍٓ ، ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ 

: ػَ٘  ٣خص ٖٓ ٍٓٞس حُزوَس ك٢ ٤ُِش ُْ ٣يهَ ًُي حُز٤ض ٤ٗطخٕ طِي ح٤ُِِش 

أٍرغ  ٣خص ٖٓ أُٜٝخ ، ٝ ٣ش ح٢ٌَُٓ ، ٝ ٣ظخٕ رؼيٛخ ، ٝػ٬ع  ٣خص ٖٓ  هَٛخ 

 ُْ ٣وَرٚ ٫ٝ أِٛٚ ٣ٞٓجٌ ٤ٗطخٕ ، ٫ٝ ٢ٗء ٣ٌَٛٚ ، ٫ٝ طوَأ ػ٠ِ –

  [َٜٓٝع ا٫ أكخم 

  آٝح اىنشعٜ ٕٜ عٞذج آٛ اىقشآُ                  

هخٍ ٍٍٓٞ   : ٍٟٝ حُظ١ٌَٓ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

ٌَُ ٢ٗء ٓ٘خّ ، ٝإ ٓ٘خّ حُوَ ٕ ٍٓٞس حُزوَس  ]:٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

  [ ٣ش ح٢ٌَُٓ : ٤ٓيس  ١ حُوَ ٕ : ، ٝك٤ٜخ  ٣ش ٢ٛ 

 آٝح اىنشعٜ أػظٌ آٝح فٜ مراب هللا ذؼاىٚ              

ػٖ أر٢ رٖ ًؼذ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

  ٍُٝٓٞٚ أػِْ ، كَىىٛخ : ؟ هخٍ [أ١ُّي  ٣ش ك٢ ًظخد   أػظْ  ]:ٓؤُٚ 

٤َُِٜ٘ي  ]:كوخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ .  ٣ش ح٢ٌَُٓ : َٓحٍحاًل ػْ هخٍ أر٢ٌّي 

ّٕ ُٜخ ُٔخٗخاًل ٝٗلظ٤ٖ طويِّيّ حُِٔي ػ٘ي  حُؼِْ أرخ حٌٍُٔ٘ ، ٝح١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ ا

 . ٍٝحٙ ح٩ٓخّ أكٔي  [ٓخم حُؼَٕ 

  ٣ش ح٢ٌَُٓ –أػظْ  ٣ش ك٢ حُوَ ٕ : ٝهخٍ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ 

ِٕ  }: ٝأػيٍ  ٣ش ك٢ حُوَ ٕ – خ َٔ ْك ح٩ِْ َٝ  ٍِ َُْؼْي َُ رِخ ُٓ
َ ٣َؤْ َّٕي  َّي ا٠ُ  هَٛخ ،  { اِ

ٍَ  }: ٝأهٞف  ٣ش ك٢ حُوَ ٕ  ْؼوَخ ِٓ  َْ َٔ ْٖ ٣َْؼ َٓ َٝ   ُٙ ََ ح ٣َ اًَل سٍم َه٤ْ ٍَّي ًَ  ٍَ ْؼوَخ ِٓ  َْ َٔ ْٖ ٣َْؼ َٔ كَ
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 ُٙ ََ ح ٣َ َّاًل َٗ سٍم  ٍَّي ْْ ٫َ  }:ٝأٍؿ٠  ٣ش  { ًَ ِٜ ِٔ ْٗلُ كُٞح َػ٠َِ أَ ََ ْٓ َٖ أَ ٣ ٌِ َْ ٣َخ ِػزَخِى١َ حَُّي هُ

 ِ ِش  َّي َٔ ْك ٍَ  ْٖ ِٓ   {طَْوَ٘طُٞح 

 آٝح اىنشعٜ ٍشرَيح ػيٚ االعٌ األػظٌ                 

ٓٔؼض ٍٍٓٞ   ٠ِٛ : ػٖ أٓٔخء ر٘ض ٣ِ٣ي ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘خ هخُض 

ُْو٤َُّيُّٞ  }:  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣وٍٞ ك٢ ٛخط٤ٖ ح٣٥ظ٤ٖ  َُْل٢ُّي ح َٞ ح ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّي ُٛ   َّي

ُّ  حُْ} ٝ{ ُْو٤َُّيٞ َُْل٢ُّي ح َٞ ح ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّي ُٛ ٍٝحٙ [ إ ك٤ٜٔخ حْٓ   ح٧ػظْ :]  {   َّي

 .حُظ١ٌَٓ 

                       آٝح اىنشعٜ حظِ حظِٞ 

ًَّي٢ِ٘ ٍٍٓٞ : ٍٟٝ حُزوخ١ٍ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ  ٝ

 –  ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ رللظ ًُخس ٠ٍٓخٕ ، كؤطخ٢ٗ  صٍم كـؼَ ٣لؼٞ 

٧ٍكؼَّ٘يي ا٠ُ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ :  ٖٓ حُطؼخّ ، كؤهٌطٚ ٝهِض –٣ظ٘خٍٝ : أ١ 

 كب٢ٗ ٓلظخؽ ، – حط٢ًَ٘ –ىػ٢٘ : كوخٍ .   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 .  كؤٛزلض –كوَِّي٤ض ػ٘ٚ : هخٍ . ٝػ٢َِّي ػ٤خٍ ، ٢ُٝ كخؿش ٗي٣يس 

٣خ أرخ ٣ََٛس ٓخ كؼَ أ٤َٓى حُزخٍكش  ]:كوخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 . ٣خ ٍٍٓٞ   ٠ٌٗ كخؿش ٗي٣يس ٝػ٤خ٫اًل ، كَكٔظٚ ٝهَِّي٤ض ٓز٤ِٚ : هِض  [

 [أٓخ اَّٗٚي هي ًٌري ٤ٓٝؼٞى  ]:كوخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

كؼَكض أٗٚ ٤ٓؼٞى ُوٍٞ حُ٘ز٢ ٠ِٛ : هخٍ أرٞ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ 

  . [اٗٚ ٤ٓؼٞى  ]:  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

٧ٍكؼَّ٘يي ا٠ُ :  كـخء ٣لؼٞ حُطؼخّ ، كؤهٌطٚ كوِض – كَهزظٚ –كَٛيطٚ 

ىػ٢٘ ، كب٢ٗ ٓلظخؽ ، ٝػ٢َِّي ػ٤خٍ : كوخٍ . ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ِْٝٓ 

 .  كؤٛزلض –كَكٔظٚ كوَِّي٤ض ٓز٤ِٚ .  ٫ أػٞى –

٣خ أرخ ٣ََٛس ٓخ كؼَ أ٤َٓى  ]:كوخٍ ٢ُ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 .٣خ ٍٍٓٞ   ٌٗخ كخؿش ٝػ٤خ٫اًل ، كَكٔظٚ كوَِّي٤ض ٓز٤ِٚ : ؟ هِض [حُزخٍكش 

: هخٍ أرٞ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ  [أٓخ اٗٚ هي ًٌري ٤ٓٝؼٞى  ]: هخٍ 

٧ٍكؼَّ٘يي ا٠ُ ٍٍٓٞ : كَٛيطٚ حُؼخُؼش كـخء ٣لؼٞ ٖٓ حُطؼخّ ، كؤهٌطٚ كوِض 

  ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝىِٚ ِْٝٓ ، ٌٝٛح  هَ ػ٬ع َٓحص طِػْ أٗي ٫ طؼٞى ػْ 

ي ًِٔخص ٣٘لؼي   رٜخ : كوخٍ . طؼٞى   ٝٓخ ٢ٛ ؟ : هِض . ىػ٢٘ أػِِّٔي

كبٗي ُٖ ٣ِحٍ ػ٤ِي ٖٓ   : اًح أ٣ٝض ا٠ُ كَحٗي كخهَأ  ٣ش ح٢ٌَُٓ : هخٍ 

 . كخكظ ، ٫ٝ ٣وَري ح٤ُ٘طخٕ كظ٠ طٜزق 

 .  كؤٛزلض –كوَِّي٤ض ٓز٤ِٚ : هخٍ أرٞ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ 

 ؟ [ٓخ كؼَ أ٤َٓى حُزخٍكش  ]: كوخٍ ٢ُ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 .٣خ ٍٍٓٞ   ُػْ أٗٚ ٣ؼ٢ِ٘ٔ ًِٔخص ٣٘لؼ٢٘   رٜخ ، كو٤ِض ٓز٤ِٚ : كوِض 
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اًح أ٣ٝض : هخٍ : ؟ كوخٍ أرٞ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ  [ٓخ ٢ٛ  ]: كوخٍ 

ا٠ُ كَحٗي كخهَأ  ٣ش ح٢ٌَُٓ كظ٠ طوظْ ح٣٥ش ، كِٖ ٣ِحٍ ػ٤ِي ٖٓ   كخكظ 

 . ، ٫ٝ ٣وَري ٤ٗطخٕ كظ٠ طٜزق 

 . أكَٙ ٢ٗء ػ٠ِ حُو٤َ –حُٜلخرش :  أ١ –ًٝخٗٞح 

طؼِْ ٖٓ ! أٓخ اٗٚ ٛيهي ٝٛٞ ًٌٝد  ]:كوخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 [ ًحى ٤ٗطخٕ :] هخٍ . ٫ : ؟ هِض  [طوخ١ذ ٌٓ٘ ػ٬ع ٤ُخٍ ٣خ أرخ ٣ََٛس 

 .أ١ طٔؼََّي رٍٜٞس اٗٔخٕ ٓلظخؽ ا٠ُ ١ؼخّ  -

   

 ذالٗج آٝح اىنشعٜ ػقة اىظي٘اخ ٍِ أمثش اىحغْاخ        

ػٖ أر٢ أٓخٓش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

  ٣ش – ٓلَٟٝش – ًَ ٬ٛس ٌٓظٞرش – ٍٝحء –ٖٓ هَأ ُىرَ  ]:أٗٚ هخٍ 

 .ٍٝحٙ حرٖ َٓى٣ٝٚ  [ُْ ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ ىهٍٞ حُـ٘ش ا٫ إٔ ٣ٔٞص : ح٢ٌَُٓ 

ػٖ حُلٖٔ  [ػَٔ ح٤ُّٞ ٝح٤ُِِش  ]ٍٝٝحٙ حُ٘ٔخث٢ ك٢ : هخٍ حُلخكظ حرٖ ًؼ٤َ 

ٖٓ كي٣غ ٓلٔي رٖ ك٤ٔي  [ٛل٤لٚ  ]رٖ رَ٘ ، ٝأهَؿٚ حرٖ كزخٕ ك٢ 

 حُل٢ٜٔ ، ْٝٛ ٖٓ ٍؿخٍ حُزوخ١ٍ ، كٜٞ آ٘خى ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ حٛـ 

ٖٝٓ أَٓحٍ  ٣ش ح٢ٌَُٓ ٓخ ًًَٙ ًؼ٤َ ٖٓ حُؼِٔخء رخُوَحءحص ٢ٍٟ   

أٜٗخ ًًَ   طؼخ٠ُ ك٢ ٓظش ػَ٘ ٟٓٞؼخاًل ٜٓ٘خ ، ٓخ ر٤ٖ حْٓ : طؼخ٠ُ ػْٜ٘ 

وخَٛ ٠َٓٝٔ ، ٝأِٜٝٛخ رؼ٠ْٜ ا٠ُ ػ٣َٖ٘ ، رخػظزخٍ ح٠ُٔخثَ 

 .٣ٝؼِْ ًُي ٖٓ طؤِٓٚ  [حُل٢ ، حُو٤ّٞ ، حُؼ٢ِ ، حُؼظ٤ْ  ]:حُٔٔظظَس ك٢ حْٓ 

       خ٘اذٌٞ ع٘سج اىثقشج ٍِ مْض ذحد اىؼشػ          

هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ : ػٖ أر٢ ًٍ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

أػط٤ض هٞحط٤ْ ٍٓٞس حُزوَس ٖٓ ًِ٘ طلض حُؼَٕ ، ُْ ٣ؼطٜٖ ٗز٢  ]:ِْٝٓ 

 .ٍٝحٙ ح٩ٓخّ أكٔي  [هز٢ِ 

٫ أٍٟ أكيحاًل َػوَ ح٬ٓ٩ّ ٣٘خّ كظ٠  ]:ٝهخٍ ٤ٓيٗخ ػ٢ِ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ 

٣وَأ  ٣ش ح٢ٌَُٓ ٝهٞحط٤ْ ٍٓٞس حُزوَس ، كبٜٗخ ٖٓ ًِ٘ أػط٤ٚ ٗز٤ٌْ ٠ِٛ 

  [  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٖٓ طلض حُؼَٕ 

هخٍ ٍٍٓٞ   : ٍٟٝٝ حُزوخ١ٍ ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

ٖٓ هَأ رخ٣٥ظ٤ٖ ٖٓ  هَ ٍٓٞس حُزوَس ك٢ ٤ُِش  ]:٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 .ػٖ ؿ٤َْٛ ٖٓ حُظؼخ٣ٌٝ ، أٝ ٖٓ حٍَُ٘ٝ ٝح٥كخص ٝحٌُٔخٍٙ :  أ١ – [ًلظخٙ 

ٝػٖ حُ٘ؼٔخٕ رٖ ر٤َ٘ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 

إ   ًظذ ًظخرخاًل هزَ إٔ ٣وِن حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ رؤُل٢ ػخّ ،  ]:ِْٝٓ هخٍ 

أٍِٗ ك٤ٚ  ٣ظ٤ٖ هظْ رٜٔخ ٍٓٞس حُزوَس ، ٫ٝ ٣وَأ رٜٖ ك٢ ىحٍ ػ٬ع ٤ُخٍ 

 .ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ  [ك٤وَرٜخ ٤ٗطخٕ 
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ِ ىٌٖ اإلجاتح      َِ ٔ هللا ذؼاىٚ ػثادٓ ٗػ  آخش ع٘سج اىثقشج دػاء ىقَّْ

ٍٟٝ ِْٓٔ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ك٢ كي٣غ ٣ٞ١َ هخٍ ك٤ٚ 

ْٝ أَْهطَؤَْٗخ }:كؤٍِٗ   طؼخ٠ُ :  ٤َ٘خ أَ ِٔ َٗ ْٕ َٗخ اِ ٌْ َخ ٫َ طَُئحِه رَّ٘ي ٍَ}  

َٖ  } [ٗؼْ   ]: هخٍ   طؼخ٠ُ  ٣ ٌِ ِْظَُٚ َػ٠َِ حَُّي َٔ خ َك َٔ ًَ ح  اًَل ْٛ َْ َػ٤ََِْ٘خ اِ ِٔ ٫َ طَْل َٝ َخ  رَّ٘ي ٍَ  

ْٖ هَْزَِِ٘خ  ِٚ  }[ٗؼْ :] هخٍ   طؼخ٠ُ  {ِٓ خ ٫َ ١َخهَشَ ََُ٘خ رِ َٓ َِْ٘خ  ِّٔي ٫َ طَُل َٝ َخ  رَّ٘ي ٍَ  } 

َٗخ َػ٠َِ  } [ٗؼْ  ]:هخٍ    َْ ُٜ ْٗ ٫ََٗخ كَخ ْٞ َٓ َْٗض  َ٘خ أَ ْٔ َك ٍْ ح َٝ َْ ََُ٘خ  حْؿلِ َٝ حْػُق َػَّ٘يخ  َٝ
 َٖ ٣ َِ خكِ ٌَ ُْ ِّ ح ْٞ ُْوَ  [ ٗؼْ :] هخٍ    { ح

  .[هي كؼِض  ]:هخٍ   طؼخ٠ُ : ٝك٢ كي٣غ  هَ 

إ  ]:ٍٟٝٝ حُلخًْ ٝحُز٤ٜو٢ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٗٚ هخٍ 

  هظْ ٍٓٞس حُزوَس رآ٣ظ٤ٖ أػطخ٤ٜٗٔخ ٖٓ ًِ٘ٙ ح١ٌُ طلض حُؼَٕ ، 

ٞٛخ ٗٔخءًْ ٝأر٘خءًْ ، كبٜٗٔخ ٬ٛس ٝهَ ٕ ٝىػخء  ٞٛخ ٝػِِّٔي   [كظؼَِّٔي

 اىثقشج ٗآه ػَشاُ : ٍا ٗسد فٜ فؼو ع٘سذٜ            

ٓٔؼض ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ : ػٖ أر٢ أٓخٓش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

 . حهَإٝح حُوَ ٕ كبٗٚ ٣ؤط٢ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٗل٤ؼخاًل ٧ٛلخرٚ  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣وٍٞ 

 حُزوَس ٝ ٍ ػَٔحٕ ، كبٜٗٔخ ٣ؤط٤خٕ ٣ّٞ – ح٤َُ٘ٔط٤ٖ –حهَإٝح حَُِٛٝح٣ٖ 

 ، أٝ ًؤٜٗٔخ كَهخٕ ٖٓ ٤١َ حُو٤خٓش ًؤٜٗٔخ ؿٔخٓظخٕ ، أٝ ًؤٜٗٔخ ؿ٤خ٣ظخٕ 

خٕ ػٖ ٛخكزٜٔخ  كبٕ أهٌٛخ رًَش ، ٝطًَٜخ : حهَإٝح حُزوَس . ٛٞحف طلخؿَّي

 . ٍٝحٙ ِْٓٔ [كَٔس ، ٫ٝ طٔظط٤ؼٜخ حُزطِش 

ػٖ حرٖ ػزخّ ٍٝ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ ـ، أٗٚ رخص ػ٘ي  [حُٜل٤ل٤ٖ  ]:ٝك٢ 

 هخُظٚ:  ٢ٛٝ –٤ٓٔٞٗش ُٝؽ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٢ٍٟٝ ػٜ٘خ 

كخٟطـؼض ك٢ ػَٝ حُٞٓخىس ، ٝحٟطـغ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ    ]:هخٍ 

ك٘خّ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ . ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٝأِٛٚ ك٢ ١ُٜٞخ 

كظ٠ اًح حٗظٜق ح٤َُِ ، أٝ هزِٚ رو٤َِ ، أٝ رؼيٙ رو٤َِ ، حٓظ٤وظ ٍٍٓٞ   

 . ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٖٓ ٓ٘خٓٚ ، كـؼَ ٣ٔٔق حُّ٘ٞ ػٖ ٝؿٜٚ ر٤يٙ 

ٓزلخٕ حُِٔي  ]: كَكغ ٍأٓٚ ا٠ُ حُٔٔخء كوخٍ : ٝك٢ ٍٝح٣ش حرٖ َٓى٣ٝٚ 

ػ٬ع َٓحص ، ػْ هَأ حُؼَ٘ حُوٞحطْ ٖٓ ٍٓٞس  ٍ ػَٔحٕ ، ػْ هخّ  [حُويّٝ 

ٍّٖي ٓؼِوش ، كظٟٞؤ ٜٓ٘خ كؤكٖٔ ٟٝٞءٙ ، ػْ هخّ ٢ِٜ٣  –  ه٤خّ ح٤َُِ –ا٠ُ ٗ

 .كؤض كٜ٘ؼض ٓؼَ ٓخ ٛ٘غ ، ػْ ًٛزض ٝهٔض ا٠ُ ؿ٘زٚ 

كٟٞغ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣يٙ ح٠٘ٔ٤ُ ػ٠ِ ٍأ٢ٓ ، ٝأهٌ 

رؤ٢ًٗ كلظِٜخ ، ك٠ِٜ ًٍؼظ٤ٖ ، ػْ ًٍؼظ٤ٖ ، ػْ ًٍؼظ٤ٖ ، ػْ ًٍؼظ٤ٖ ، ػْ 

                                                           

 .ما أظلك من فوقك : الغٌاٌة  
السحرة ، ٌمعنى أنها : ال ٌستطٌعون القٌام بحقوقها ، أو المراد بالبطلة : أي  

 .حصن من سحر السحرة 
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ًٍؼظ٤ٖ ، ػْ ًٍؼظ٤ٖ ػْ أٝطَ ػْ حٟطـغ ، كظ٠ ؿخءٙ حُٔئًٕ ، كوخّ ك٠ِٜ 

 [ًٍؼظ٤ٖ هل٤لظ٤ٖ ػْ هَؽ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ كَِّٜي٠ حُٜزق 

ِِْن }: ُٔخ ُِٗض ػ٤ِٚ  ٣ش : ٝك٢ حُلي٣غ ح١ٌُ ٍٝحٙ حرٖ َٓى٣ٝٚ  َّٕي ك٢ِ َه  اِ

ُْزَخدِ  ٍِ ٣٥ََخصٍم ٢ُُِٝ٧ِ ح٧َْ َخ حَُّٜ٘ي َٝ  َِ حْهظ٬َِِف حَُِّي٤ْ َٝ  ِٝ ٍْ ح٧َْ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔي  :هخٍ { حُ

ٌَّيَ ك٤ٜخ  ]    [٣َٝ ُٖٔ هَأٛخ ُْٝ ٣ظل

ًخٍ   .ًُٝي ٧ٕ ك٤ٜخ حُلغَّي ػ٠ِ حُظلٌَ ٝح٫ػظزخٍ ٝحُظيرَ ٝح٫ىِّي

ًٔخ ٍٟٝ أرٞ ح٤ُ٘ن ٝؿ٤َٙ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هَؽ ٣ٞٓخاًل 

ٌَّيَٝح  ]:ا٠ُ أٛلخرٚ ْٝٛ ٣ظلٌَٕٝ كوخٍ  ٌَّيَٝح ك٢   طؼخ٠ُ ، ٌُٖٝ طل ٫ طل

  [ك٤ٔخ هِن 

 ٝاٗٔخ ٜٗخْٛ ػٖ حُظلٌَ ك٢ ًحص   طؼخ٠ُ ٧ْٜٗ ٫ ٣ل٤طٕٞ رٚ ػِٔخاًل ، ٫ٝ 

َٞ حَُِّيِط٤ُق  }٣يًٍٞٗٚ هزَس ٝكٜٔخاًل  ُٛ َٝ  ٍَ خ َٜ ٍُِى ح٧َْْر َٞ ٣ُْي ُٛ َٝ  ٍُ خ َٜ ًُُٚ ح٧َْْر ٍِ ٫َ طُْي

 َُ َُْوز٤ِ   {ح

َ٘ل  }آٝح  ُٕ َل ئاِلَّ  ُ الَل ئِىَٔل َّٔ ُ أَّل ِٖذَل هللاَّ  أػظٌ شٖادج فٜ مراب هللا ذؼاىٚ : ٕٜ  { شَل

ٍٟٝ ح٩ٓخّ أكٔي ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هَأ ٌٛٙ ح٣٥ش ٣ّٞ 

  [ٝأٗخ ػ٠ِ ًُي ٖٓ حُ٘خٛي٣ٖ ٣خ ٍدِّي  ]:ػَكش ػْ هخٍ رؼي هَحءطٜخ 

١ٍٝٝ أٗٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ رؼيٓخ وَٜ ك٢ حُٔي٣٘ش ، هيّ ػ٤ِٚ 

ٓخ أٗزٚ : كزَحٕ ٖٓ أكزخٍ حُ٘خّ ، كِٔخ أرَٜح حُٔي٣٘ش هخٍ أكيٛٔخ ُٜخكزٚ 

 ٠ِٛ   ػ٤ِٚ –!! ٌٛٙ حُٔي٣٘ش رٔي٣٘ش حُ٘ز٢ ح١ٌُ ٣وَؽ ك٢  هَ حُِٓخٕ 

كِٔخ ىه٬ ػ٠ِ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ػَكخٙ - . ٝ ُٚ ِْٝٓ 

  ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ؟ –أٗض ٓلٔي : رخُٜلش ، كوخ٫ ُٚ 

  ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ؟ –أٗض أكٔي : ، هخ٫  [ٗؼْ  ]:هخٍ 

اٗخ ٗٔؤُي ػٖ ٜٗخىسٍم كبٕ أٗض أهزَط٘خ رٜخ  ٓ٘خ ري : ، هخ٫  [ٗؼْ  ]: هخٍ 

  [٢ٗ٬ٓ  ]:كوخٍ ُٜٔخ . ٝٛيه٘خى 

 أهزَٗخ ػٖ أػظْ ٜٗخىس ك٢ ًظخد   طؼخ٠ُ ؟ : كوخ٫ ُٚ 

 .  كؤِٓٔخ –كؤٍِٗ   طؼخ٠ُ ٌٛٙ ح٣٥ش 

ك٢ٜ أػظْ ٜٗخىس ك٢ ًظذ   طؼخ٠ُ ، ٝاٗٔخ ػَكخٙ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 .رٔٞؿذ حُٜلخص حًٌٍُٔٞس ك٢ حُظٍٞحس ٝح٩ٗـ٤َ 

ْيلِ  }:                        آٝح  َُ اىِلَل اْى ٍَل  ٌَّ ُٖ   { قُِو اىيَّ

حْٓ    ]:ٍٟٝ حُطزَح٢ٗ ربٓ٘خىٙ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

ِِْي  }: ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش : ح٧ػظْ ح١ٌُ اًح ُىػ٢ رٚ أؿخد  ُٔ ُْ خَُِي ح َٓ َّْي  ُ َِ حَُِّٜي  هُ

خءُ  َ٘ ْٖ طَ َّٔي ِٓ َِْي  ُٔ ُْ ُِِع ح ْ٘ طَ َٝ خُء  َ٘ ْٖ طَ َٓ َِْي  ُٔ ُْ  .ح٣٥ش  { طُْئط٢ِ ح

ٌٗٞص ا٠ُ : ٍٟٝٝ حرٖ أر٢ حُي٤ٗخ ، ػٖ ٓؼخً ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

 . حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ى٣٘خاًل ًخٕ ػ٢َِّي 
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 : هَ  ]: هخٍ . ٗؼْ : ؟ هِض  [٣خ ٓؼخً أطلذُّي إٔ ٣و٠٠ ى٣٘ي  ]:كوخٍ 

ُِّي } طُِؼ َٝ خُء  َ٘ ْٖ طَ َّٔي ِٓ َِْي  ُٔ ُْ ُِِع ح ْ٘ طَ َٝ خُء  َ٘ ْٖ طَ َٓ َِْي  ُٔ ُْ ِِْي طُْئط٢ِ ح ُٔ ُْ خَُِي ح َٓ َّْي  ُ َِ حَُِّٜي هُ

 ٌَ ٢ْءٍم هَِي٣ َٗ َِّي  ًُ َُ اَِّٗيَي َػ٠َِ  َُْو٤ْ خُء ر٤َِِيَى ح َ٘ ْٖ طَ َٓ ٍُّي  ٌِ طُ َٝ خُء  َ٘ ْٖ طَ ٍكٖٔ حُي٤ٗخ  { َٓ

 ِٞ ٝح٥هَس ٍٝك٤ٜٔٔخ ، طؼط٢ ٜٓ٘ٔخ ٓخ ط٘خء ، ٝطٔ٘غ ٜٓ٘ٔخ ٓخ ط٘خء ، حه

كِٞ ًخٕ ػ٤ِي َٓء ح٧ٍٝ :] هخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  [ػ٢٘ ى٢٘٣ 

 .ٍٟٝٝ حُطزَح٢ٗ ٗلٞ ٌٛح حُلي٣غ رخُٔ٘ي حُـ٤ي  [أُىِّي١ ػ٘ي : ًٛزخاًل 

 

 

بُّ اْىؼَلْشِػ  }:آٝح  َ٘ل سَل ُٕ َٗل ْيُد  مَّ َ٘ل ِٔ ذَل ْٞ يَل َ٘ل ػَل ُٕ َل ئاِلَّ  ُ الَل ئِىَٔل َٜل هللاَّ ْغثِ ا فَلقُْو حَل ْ٘ ىَّ َ٘ل ُْ ذَل فَلاِ

 ٌِ   { اْىؼَلِظٞ

ٖٓ هخٍ  ]:  ٍٟٝ أرٞ ىحٝى ، ػٖ أر٢ حُيٍىحء ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ 

كٔز٢   ٫ اُٚ ا٫ ٛٞ ، ػ٤ِٚ طًِٞض ٝٛٞ ٍد : ك٤ٖ ٣ٜزق ٝك٤ٖ ٢ٔٔ٣ 

َّٔيٚ ٖٓ حُي٤ٗخ ٝح٥هَس – ٓزغ َٓحص –حُؼَٕ حُؼظ٤ْ  ٍٝٝحٙ  [ ًلخٙ   ٓخ أٛ

ِّ٘ي٢ َٓكٞػخاًل  ُٔ  . حرٖ حُ

                              ع٘سج اإلعشاء 

ًخٕ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ    ]:ػٖ ح٤ُٔيس ػخث٘ش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘خ هخُض 

َٓ : ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣وَأ ًَ ٤ُِش  ُِّي ٍٓٞس ح٩َٓحء :  أ١ – [ر٢٘ آَحث٤َ ٝحُ

 َٓ ُِّي   . ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ ٝحُ٘ٔخث٢ ٝؿ٤َٛٔخ –ٍٝٓٞس حُ

                        آخش آٝح ٍِ ع٘سج اإلعشاء 

 ٣ش  ]: ٍٟٝ ح٩ٓخّ أكٔي ربٓ٘خىٙ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

ِِّي  ْْ  }:حُؼ َُ َٝ ِِْي  ُٔ ُْ ٣ٌَِي ك٢ِ ح َٗ  َُُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ َٝ ح  َُياًل َٝ  ٌْ ْْ ٣َظَّيِو َُ ١ٌِ ِ حَُّي ُي َّلِلَّي ْٔ َُْل َِ ح هُ َٝ
ح اًَل ز٤ِ ٌْ ُٙ طَ َْ زِّي ًَ َٝ ٍِّي  ٌُّي َٖ حُ ِٓ ٢ٌُِّي  َٝ  َُُٚ ْٖ ٌُ َ٣ }  

ربٓ٘خىٛٔخ ، إٔ  [ح٧ٓٔخء ٝحُٜلخص  ]:ٍٟٝٝ حرٖ أر٢ حُي٤ٗخ ، ٝحُز٤ٜو٢ ك٢ 

ٓخ ًَر٢٘ أَٓ ا٫ طٔؼََّي ٢ُ ؿز٣ََ  ]: حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

 طًِٞض ػ٠ِ حُل٢ِّي ح١ٌُ ٫ ٣ٔٞص ، ٝ: ٣خ ٓلٔي هَ : ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ كوخٍ ٢ُ 

 { َُُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ َٝ ِِْي  ُٔ ُْ ٣ٌَِي ك٢ِ ح َٗ  َُُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ َٝ ح  َُياًل َٝ  ٌْ ْْ ٣َظَّيِو َُ ١ٌِ ِ حَُّي ُي َّلِلَّي ْٔ َُْل َِ ح هُ َٝ
ح اًَل ز٤ِ ٌْ ُٙ طَ َْ زِّي ًَ َٝ ٍِّي  ٌُّي َٖ حُ ِٓ ٢ٌُِّي  َٝ. ] }  

 :ٍٟٝٝ أرٞ ٣ؼ٠ِ ، ٝحرٖ ح٢ُ٘ٔ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

هَؿض أٗخ ٍٍٝٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، كؤط٠ ػ٠ِ ٍؿَ ٍعِّي 

ي  ]:ح٤ُٜجش كوخٍ  َِّي ، أ٫ أػِِّٔي أ١ْ ك٬ٕ ٓخ رِؾ ري ٓخ أٍٟ ٖٓ حُٔوْ ٝح٠ُ

طًِٞض ػ٠ِ حُل٢ ح١ٌُ ٫ ٣ٔٞص ، : هَ . ًِٔخص طٌٛذ ػ٘ي حُٔوْ ٝح٠َُ 

ح }ٝ َُياًل َٝ  ٌْ ْْ ٣َظَّيِو َُ ١ٌِ ِ حَُّي ُي َّلِلَّي ْٔ َُْل َِ ح هُ َٝ  . ا٠ُ طٔخّ ح٣٥ش [ {  
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 ٝهي –رؼي ك٤ٖ :  أ١ –ػْ أط٠ ػ٤ِٚ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ُٔ٘ض كخُظٚ  ُْ أٍُ أهٍٞ حٌُِٔخص حُظ٢ ػِٔظ٢٘ ٣خ : ؟ كوخٍ  [٤َْٜٓ  ]:كوخٍ . ك

 .ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ربٓ٘خىٙ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ  [ٜٓ٘لٚ  ]:ٍٟٝٝ ػزي حَُُحم ك٢ 

ِ  }ِْٝٓ ًخٕ ٣ؼِِّْي حُـ٬ّ ٖٓ ر٢٘ ٛخْٗ اًح أكٜق ٓزغ َٓحص  ُي َّلِلَّي ْٔ َُْل َِ ح هُ َٝ  

ح َُياًل َٝ  ٌْ ْْ ٣َظَّيِو َُ ١ٌِ  . ح٣٥ش { حَُّي

 .ٍٟٝٝ ٗلٞ ًُي حرٖ ؿ٣ََ ، ٝحرٖ أر٢ ٤ٗزش ، ٝحرٖ ح٢ُ٘ٔ 

                             

 

 ع٘سج اىنٖف                                   

ػٖ أر٢ حُيٍىحء ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ٍٝحٙ  [ٖٓ كلظ ػَ٘  ٣خص أٍٝ ٍٓٞس حٌُٜق ػْٜ ٖٓ حُيؿخٍ  ]: هخٍ 

  [ٖٓ  هَ ٍٓٞس حٌُٜق  ]:ٝك٢ ٍٝح٣ش ُٚ  .ِْٓٔ 

ٖٓ هَأ حُؼَ٘ ح٧ٝحهَ ٖٓ ٍٓٞس حٌُٜق ُػْٜ ٖٓ  ]:ٝك٢ ٍٝح٣ش حُ٘ٔخث٢ 

  . [كظ٘ش حُيؿخٍ 

ٝػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 

ٖٓ هَأ ٍٓٞس حٌُٜق ك٢ ٣ّٞ حُـٔؼش أٟخء ُٚ ٖٓ حٍُ٘ٞ ٓخ ر٤ٖ  ]:ِْٝٓ هخٍ 

 .ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢  [حُـٔؼظ٤ٖ 

هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ : ٝػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ هخٍ 

ٖٓ هَأ ٍٓٞس حٌُٜق ك٢ ٣ّٞ حُـٔؼش ٓطغ ُٚ ٍٗٞ ٖٓ طلض  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ 

  [هيٓٚ ا٠ُ ػ٘خٕ حُٔٔخء ٢٠٣ء ُٚ ٣ّٞ حُو٤خٓش ، ُٝؿلَ ُٚ ٓخ ر٤ٖ حُـٔؼظ٤ٖ 

ٍٝحٙ حرٖ َٓى٣ٝٚ ك٢ طل٤َٔٙ : هخٍ حُلخكظ ح١ٌٍُ٘ٔ . ٖٓ حُٜـخثَ : أ١ 

ٍٟٝٝ حرٖ َٓى٣ٝٚ ػٖ ح٤ُٔيس ػخث٘ش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ . ربٓ٘خى ٫ رؤّ رٚ 

ظٜخ ٓخ ر٤ٖ حُٔٔخء ٝح٧ٍٝ ،  ]:ػٜ٘خ َٓكٞػخاًل  َٔ أ٫ أهزًَْ رٍٔٞس َٓء َػظ

ٖٝٓ هَأٛخ ٣ّٞ حُـٔؼش ُؿلَ ُٚ ٓخ ر٤٘ٚ ٝٓخ . ٌُٝخطزٜخ ٖٓ ح٧ؿَ ٓؼَ ًُي 

ٖٝٓ هَأ حُؤْ ح٧ٝحهَ ٜٓ٘خ ػ٘ي . ر٤ٖ حُـٔؼش ح٧هَٟ ٣ُٝخىس ػ٬ػش أ٣خّ 

 [حُلظق حٌُز٤َ] ًٔخ ك٢ [ٍٓٞس أٛلخد حٌُٜق : ٗٞٓٚ رؼؼٚ   أ١َّي ح٤َُِ ٗخء 

 ع٘سج ؽٔ                                 

ٍٟٝ حُيح٢ٍٓ ٝؿ٤َٙ ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

١ٚ ٣ٖٝٔ هزَ إٔ : إ   طزخٍى ٝطؼخ٠ُ هَأ  ]:  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

 .٣وُِن حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ رؤُل٢ ػخّ 

١ٞر٠ ٧ٓش ٣ٍِ٘ ػ٤ِٜخ ٌٛح ، ١ٝٞر٠ :  كِٔخ ٓٔؼض ح٬ُٔثٌش حُوَ ٕ هخُض 

  [٧ؿٞحف طلَٔ ٌٛح ، ١ٝٞر٠ ٧ُٔ٘ش طظٌِْ رٌٜح 
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 {اىٌ  }ع٘سج اىغجذج                          

إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ًخٕ ٫  ]:ػٖ ؿخرَ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ 

ٍٝحٙ  {طزخٍى ح١ٌُ ر٤يٙ حُِٔي  }حُٔـيس ، ٝ {حُْ ط٣َِ٘  }:٣٘خّ كظ٠ ٣وَأ 

 .حُظ١ٌَٓ ٝحُ٘ٔخث٢ 

 ع٘سج ٝظ                            

١ٍٝ ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ًظذ   ُٚ : إ ٌَُ ٢ٗء هِزخاًل ، ٝهِذ حُوَ ٕ ٣ْ ، ٖٝٓ هَأ ٣ْ  ]:هخٍ 

 .ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ ٝحُيح٢ٍٓ  [روَحءطٜخ هَحءس حُوَ ٕ ػَ٘ َٓحص ىٕٝ ٣ْ 

ٖٓ  ]:ٍٟٝٝ أرٞ ح٤ُ٘ن ، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ َٓكٞػخاًل 

هَأ ٣ْ ك٢ ٤ُِش أٟؼق ػ٠ِ ؿ٤َٛخ ػَ٘حاًل ، ٖٝٓ هَأٛخ ك٢ ٛيٍ حُٜ٘خٍ 

 [ .ًِ٘ حُؼٔخٍ :] ًٔخ ك٢  [ٝهيَّيٜٓخ ر٤ٖ ٣ي١ كخؿظٚ ه٤٠ض 

ٍٟٝٝ حُز٤ٜو٢ ، ػٖ ٓؼوَ رٖ ٣ٔخٍ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

ٖٓ هَأ ٣ْ حرظـخء ٝؿٚ   ؿلَ   ٓخ طويّ ٖٓ  ]:  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

  .[ًٗزٚ ، كخهَإٝٛخ ػ٘ي ٓٞطخًْ 

هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ : ٝػٖ ؿ٘يد ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

ٍٝحٙ ٓخُي ، ٝحرٖ كزخٕ  [ٖٓ هَأ ٣ْ حرظـخء ٝؿٚ   طؼخ٠ُ ُؿلَ ُٚ  ]:ِْٝٓ 

 .، ٝطويٓض ٍٝح٣ش أكٔي ك٢ ك٠َ ٍٓٞس حُزوَس  [ٛل٤لٚ  ]:ك٢ 

                               فؼو اىح٘اٌٍٞ 

 : ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل  [حُؼٞحد  ]:ٍٟٝ أرٞ ح٤ُ٘ن ك٢ 

ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى  [حُٔٔظيٍى  ]:ٍٝٝحٙ حُلخًْ ك٢  [حُلٞح٤ْٓ ى٣زخؽ حُوَ ٕ  ]

  [حُـخٓغ حُٜـ٤َ  ]٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ٓٞهٞكخاًل ، ًٔخ ك٢ 

 :ٍٟٝٝ حرٖ َٓى٣ٝٚ ، ػٖ َٓٔس رٖ ؿ٘يد ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل 

  [حُلٞح٤ْٓ ٍٟٝش  ٖٓ ٣ٍخٝ حُـ٘ش  ]

حُلٞح٤ْٓ ٓزغ ،  ]:ٍٟٝٝ حُز٤ٜو٢ ، ػٖ حُو٤َِ رٖ َٓس ٬َٓٓاًل َٓكٞػخاًل 

ٝأرٞحد ؿْٜ٘ ٓزغ ، طـ٢ء ًَ كخ٤ْٓ ٜٓ٘خ طوق ػ٠ِ رخد ٖٓ ٌٛٙ ح٧رٞحد 

  [حُِْٜ ٫ طيهَ ٌٛح حُزخد ٖٓ ًخٕ ٣ئٖٓ ر٢ ٣ٝوَإ٢ٗ : طوٍٞ 

                                حٌ اىذخاُ

١ٍٝ ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ  ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٜٞ ُٚ 

 .ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢  [ٖٓ هَأ كْ حُيهخٕ ٤ُِش حُـٔؼش ُؿلَ ُٚ  ]:ِْٝٓ هخٍ 

ٖٓ هَأ كْ حُيهخٕ ك٢ ٤ُِش أٛزق ٣ٔظـلَ ُٚ ٓزؼٕٞ أُق ِٓي  ]:ٝك٢ ٍٝح٣ش 

 ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ  [

 ع٘سج اىشحَِ                           
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ٍٟٝ حُز٤ٜو٢ ، ٝحُي٢ِٔ٣ ، ػٖ ح٤ُٔيس كخ١ٔش ػ٤ِٜخ ح٬ُّٔ ٢ٍٟٝ   طؼخ٠ُ 

 –هخٍة حُلي٣ي  ]:ػٜ٘خ ٝػ٘خ رٜخ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

حهَِؼشُ } ٝ–ٍٓٞس حُلي٣ي : أ١  َٞ ُْ هََؼِض ح َٝ ح  ًَ ٣يػ٠ ك٢ { حَُكٖٔ } ٝ { اِ

[ حُلظق حٌُز٤َ ] ًٔخ ك٢  [ٌِٓٞص حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ ٓخًٖ حُلَىّٝ 

 .ٝؿ٤َٙ 

                           ع٘سج اى٘اقؼح  

ٞح ٗٔخءًْ ٍٓٞس حُٞحهؼش كبٜٗخ ٍٓٞس حُـ٠٘  ]  :ٍٝحٙ حُي٢ِٔ٣ ك٢  [ػِِّٔي

 .ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل  [حُلَىّٝ  ]

 

                                  اىَغثِّحاخ 

ػٖ حُؼَرخٝ  رٖ ٓخ٣ٍش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ 

َّٖي  ٣ش ه٤َ  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ ًخٕ ٣وَأ حُٔٔزِّيلخص ًَ ٤ُِش هزَ إٔ ٣َهي ، ٣وٍٞ  ك٤ٜ

 .ٍٝحٙ أٛلخد حُٖٔ٘  [ٖٓ أُق  ٣ش 

٢ٛ هُٞٚ طؼخ٠ُ ك٢ أٍٝ ٍٓٞس : كوخٍ حرٖ ًؼ٤َ : ٝحهظِق ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش 

ٌْ  }:حُلي٣ي  ٢ْءٍم َػ٤ِِ َٗ َِّي  ٌُ َٞ رِ ُٛ َٝ  ُٖ ُْزَخ١ِ ح َٝ  َُ ِٛ حُظَّيخ َٝ  َُ ح٥ِْه َٝ  ٍُ َّٝي َٞ ح٧َْ ُٛ}  

 .٢ٛ أٝحهَ ٍٓٞس حُلَ٘ : ٝهخٍ ؿ٤َٙ 

ٍٟٝٝ ح٩ٓخّ أكٔي ، ػٖ ٓؼوَ رٖ ٣ٔخٍ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ 

 أػًٞ – ػ٬ع َٓحص –ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٜزق  ]:٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

رخَّلل ح٤ُٔٔغ حُؼ٤ِْ ٖٓ ح٤ُ٘طخٕ حَُؿ٤ْ ، ػْ هَأ ػ٬ع  ٣خص ٖٓ  هَ ٍٓٞس 

ًَّيَ   رٚ ٓزؼ٤ٖ أُق ِٓي ٣ِٜٕٞ ػ٤ِٚ كظ٠ ٢ٔٔ٣ ، ٝإ ٓخص : حُلَ٘  ٝ

  [ًُي ح٤ُّٞ ٓخص ٤ٜٗيحاًل ، ٖٝٓ هخُٜخ ك٤ٖ ٢ٔٔ٣ ًخٕ رظِي حُُِٔ٘ش 

اًح ٝؿيص ك٢ ٗلٔي حُٞٓٞٓش كوَ : ٝهخٍ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ 

{ : ٌْ ٢ْءٍم َػ٤ِِ َٗ َِّي  ٌُ َٞ رِ ُٛ َٝ  ُٖ ُْزَخ١ِ ح َٝ  َُ ِٛ حُظَّيخ َٝ  َُ ح٥ِْه َٝ  ٍُ َّٝي َٞ ح٧َْ ُٛ}  

 .كٖٔ ًٍَٛخ ًٛزض ػ٘ٚ حُٞٓٞٓش 

 ع٘سج ذثاسك                               

هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ : ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

  :[ٖٓ حُوَ ٕ ٍٓٞس ػ٬ػٕٞ  ٣ش ٗلؼض َُؿَ كظ٠ ؿلَ ُٚ  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ِْيُ }  ُٔ ُْ ِٙ ح ١ٌِ ر٤َِِي َى حَُّي ٍَ  .ٍٝحٙ أٛلخد حُٖٔ٘ [  { طَزَخ

 :ٍٟٝٝ حُلخًْ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل 

إ ٍٓٞس ٖٓ ًظخد   طؼخ٠ُ ٓخ ٢ٛ ا٫ ػ٬ػٕٞ  ٣ش ، ٗلؼض َُؿَ  ]

 [كؤهَؿظٚ ٖٓ حُ٘خٍ ٝأىهِظٚ حُـ٘ش 

ٝػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 

ٍٓٞس ٖٓ حُوَ ٕ ٓخ ٢ٛ ا٫ ػ٬ػٕٞ  ٣ش هخٛٔض ػٖ ٛخكزٜخ  ]:ِْٝٓ هخٍ 
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ٍٝحٙ ح٤٠ُخء حُٔوي٢ٓ ، ٝحُطزَح٢ٗ ك٢  [طزخٍى : كظ٠ أىهِظٚ حُـ٘ش ، ٢ٛٝ 

  .[حُـخٓغ حُٜـ٤َ  ]:ًٔخ ك٢  [ح٢ٓٝ٧  ]:

٤ٜخ  ]:ٝػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ  ِّٔي َى  }:  ٣ؼ٢٘ –ً٘خ ٗٔ ٍَ طَزَخ

ِْيُ  ُٔ ُْ ِٙ ح ١ٌِ ر٤َِِي حُٔخٗؼش :  ك٢ ػٜي ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ – { حَُّي

 [، ٝاٜٗخ ك٢ ًظخد   طؼخ٠ُ ٍٓٞس ، ٖٓ هَأٛخ ك٢ ٤ُِش كوي أًؼَ ٝأ٤١ذ 

 .ٍٝؿخُٚ ػوخص  [ح٢ٓٝ٧  ]ٝ [حٌُز٤َ  ]:ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ ك٢ 

: ٖٓ هَأ ٍٓٞس  ]:ٍٟٝٝ حُ٘ٔخث٢ ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

ِْيُ }  ُٔ ُْ ِٙ ح ١ٌِ ر٤َِِي َى حَُّي ٍَ ًَ ٤ُِش ٓ٘ؼٚ   ػِ ٝؿَ رٜخ ٖٓ ػٌحد حُوزَ ،  { طَزَخ

٤ٜخ حُٔخٗؼش ، ٝاٜٗخ ك٢  ِّٔي ًٝ٘خ ك٢ ػٜي ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٗٔ

 [ًظخد   ػِ ٝؿَ ٍٓٞس ، ٖٓ هَأٛخ ك٢ ًَ ٤ُِش كوي أًؼَ ٝأ١خد 

ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ  [ٓٔ٘يٙ  ]:ٍٟٝٝ ػزي رٖ ك٤ٔي ك٢ 

 . ر٠ِ : أ٫ أطللي رلي٣غ طلَف رٚ ؟ هخٍ : أٗٚ هخٍ َُؿَ 

ِْيُ  }حهَأ : هخٍ  ُٔ ُْ ِٙ ح ١ٌِ ر٤َِِي َى حَُّي ٍَ ٜخ أِٛي ، ٝؿ٤ٔغ ُٝيى ،  { طَزَخ ٝػِِّٔي

ٝٛز٤خٕ ر٤ظي ، ٝؿ٤َحٗي ، كبٜٗخ حُٔ٘ـ٤ش ، ٝحُٔـخىُش ، طـخىٍ ٝطوخْٛ ٣ّٞ 

٢ رٜخ  ِّـي حُو٤خٓش ػ٘ي ٍرٜخ ُوخٍثٜخ ، ٝططِذ ُٚ إٔ ٣٘ـ٤ٚ ٖٓ ػٌحد حُ٘خٍ ، ٣ٝ٘

 . ٛخكزٜخ ٖٓ ػٌحد حُوزَ 

 – ٍٓٞس طزخٍى –ُٞىىص أٜٗخ  ]:ٝهخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝىِٚ ِْٝٓ 

  [ك٢ هِذ ًَ اٗٔخٕ ٖٓ أٓظ٢ 

 :، ٝك٢ ٍٝح٣ش حُلخًْ  [ٓـٔغ حُِٝحثي  ]:ٍٟٝٝ حُطزَح٢ٗ أ٠٣خاًل ًٔخ ك٢ 

 .ح١ٌٍُ٘ٔ  [طَؿ٤ذ  ]ًٔخ ك٢  [ٝىىص أٜٗخ ك٢ هِذ ًَ ٓئٖٓ  ]

 ذؼ٘ٝزج قشآّٞح ّث٘ٝح                            

رٔ٘ي ؿ٤ي ، ػٖ أر٢ِّي رٖ ًؼذ  [ُٝحثي حُٔٔ٘ي  ]أهَؽ ػزي   رٖ أكٔي ك٢ 

ً٘ض ػ٘ي حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ كـخء  ]:٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

 . ٣خ ٗز٢   إ ٢ُ أهخاًل ٝرٚ ٝؿغ : أػَحر٢ كوخٍ 

ْ : ؟ هخٍ  [ٝٓخ ٝؿُؼٚ  ]:هخٍ  َٔ   [كؤط٢٘ رٚ  ]:هخٍ - . ؿٕ٘ٞ :  أ١ –ُ

ًٙ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ رلخطلش حٌُظخد ،  َّٞي كٟٞؼٚ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ كؼ

حِكيٌ  }:ٝأٍرغ  ٣خص ٖٓ أٍٝ ٍٓٞس حُزوَس ، ٝٛخط٤ٖ ح٣٥ظ٤ٖ  َٝ ْْ اٌَُِٚ  ٌُ اَُُِٜ َٝ } 

 :ٝ ٣ش ح٢ٌَُٓ ، ٝػ٬ع  ٣خص ٖٓ  هَ ٍٓٞس حُزوَس ، ٝ ٣ش ٖٓ  ٍ ػَٔحٕ 

{ َٞ ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّي ُٛ ُ أََّٗٚي َِٜي  َّي َٗ ُ } ، ٝ ٣ش ٖٓ ح٧ػَحف  {   ُْ  َّي ٌُ رَّي ٍَ َّٕي  ، ٝ هَ  { اِ

َُْلنُّي  }:ٍٓٞس حُٔئٕٓ٘ٞ  ُِِي ح َٔ ُْ ُ ح ُ } ، ٝ ٣ش ٖٓ ٍٓٞس حُـٖ  { كَظََؼخ٠َُ  َّي أََّٗٚي َٝ
َخ رِّ٘ي ٍَ ، ٝػَ٘  ٣خص ٖٓ حُٜخكخص ، ٝػ٬ع  ٣خص ٖٓ  هَ ٍٓٞس  { طََؼخ٠َُ َؿيُّي 

ُ أََكيٌ  }حُلَ٘ ، ٝ َٞ  َّي ُٛ َْ ًط٤ٖ  { هُ ِّٞي كوخّ حَُؿَ ًؤٗٚ ُْ ٣٘ي ه٢ُّي : ٝحُٔؼ

 [ حُٔٔ٘ي :] ًٌح ك٢  [ٝؿؼخاًل 
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ح                      ٍا جاء فٜ فؼو ذالٗج ع٘سج اىثِّْٞ

ربٓ٘خىٙ ػٖ ك٤٠َ  [أٓٔخء حُٜلخرش ]:ٍٟٝ حُلخكظ أرٞ ٗؼ٤ْ ك٢ ًظخرٚ 

ٓٔؼض ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٣وٍٞ : ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

ٝح  }:إ   طؼخ٠ُ ٤ُٔٔغ هَحءس  ]: َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ ِٖ حَُّي ٌُ َ٣ ْْ : أرَ٘ ػزي١ : ك٤وٍٞ  {َُ

َّٖي ُي ك٢ حُـ٘ش كظ٠ ط٠َٟ  ط٢ ٧ٌٓ٘ َِّي  [كٞػ

ٍٟٝٝ حُلخكظ أرٞ ٠ٓٞٓ حُٔي٢٘٣ ، ٝحرٖ ح٧ػ٤َ ، ػٖ ٓطَ ح٢ُِٗٔ أٝ 

 :حُٔي٢ُ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٗٚ هخٍ 

ٝح  }:إ   ٣ٔٔغ هَحءس  ] َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ ِٖ حَُّي ٌُ َ٣ ْْ : أرَ٘ ػزي١ : ٣ٝوٍٞ  {َُ

َّٖي ُي ك٢  ط٢ ٫ أٗٔخى ػ٠ِ كخٍ ٖٓ أكٞحٍ حُي٤ٗخ ٝح٥هَس ، ٧ٌٝٓ٘ َِّي كٞػ

ٝهي ؿخءص ح٧كخى٣غ .حرٖ ًؼ٤َ [ طل٤َٔ :] ًٌح ك٢  [حُـ٘ش كظ٠ ط٠َٟ 

حُ٘ز٣ٞش ك٢ إٔ   طؼخ٠ُ أَٓ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ إٔ ٣وَأ ٌٛٙ 

كوي ٍٟٝ ح٩ٓخّ أكٔي . حٍُٔٞس ػ٠ِ أر٢ِّي رٖ ًؼذ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ 

 :ُٔخ ُِٗض  ]:رٔ٘يٙ ، ػٖ أر٢ ك٤َّيش ح٧ٜٗخ١ٍ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

ٌِظَخدِ }  ُْ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ ٝح  َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ ِٖ حَُّي ٌُ َ٣ ْْ  . ا٠ُ  هَٛخ  { َُ

  [٣خ ٍٍٓٞ   إ ٍري ٣ؤَٓى إٔ طُوَثٜخ أر٤ّخاًل  ]:هخٍ ؿز٣ََ 

إ ؿز٣ََ أ٢َٗٓ إٔ أهَثي ٌٛٙ  ]:كوخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٧ر٢ّ 

َّْي : ، هخٍ أر٢ٌّي   [حٍُٔٞس  ًَُِص ػ  ٣خ –ٛ٘خى ك٢ ح٨ُٔ ح٧ػ٠ِ :  أ١ –ٝهي ً

  [كز٠ٌ أر٢ٌّي ٢ٍٟ   ػ٘ٚ : هخٍ  [ٗؼْ  ]:ٍٍٓٞ   ؟ كوخٍ 

هخٍ : ٝك٢ ٍٝح٣ش ُ٪ٓخّ أكٔي ، ػٖ أر٢ِّي رٖ ًؼذ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

ا٢ٗ أَٓص إٔ أهَأ ػ٤ِي ٍٓٞس ًٌح  ]:ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ًًَُص ٛ٘خى ؟ : ، هِض  [ًٌٝح   ٣خ ٍٍٓٞ   ٝهي 

 ؟ [٣خ أرخ حٌٍُٔ٘ كَكض رٌُي  ]: كوخٍ ٢ُ  [ٗؼْ  ]:هخٍ 

َٞ  }:ٝٓخ ٣ٔ٘ؼ٢٘ ؟ ٝ  ٣وٍٞ : هخٍ  ُكٞح ُٛ ََ ٤َِْْل َُِي كَ ٌَ ِٚ كَزِ ظِ َٔ ْك ََ رِ َٝ  ِ َِ  َّي َْ رِل٠َْ هُ

 َٕ ُؼٞ َٔ ـْ خ ٣َ َّٔي ِٓ  ٌَ   {َه٤ْ

ٝاٗٔخ هَأ ػ٤ِٚ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ : هخٍ حُلخكظ حرٖ ًؼ٤َ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ 

طؼز٤ظخاًل ُٚ ٣ُٝخىس ٣٩ٔخٗٚ ، كبٗٚ ًخٕ هي أٌَٗ ػ٠ِ : ٝ ُٚ ِْٝٓ ٌٛٙ حٍُٔٞس 

هَحءس ٢ٗء ٖٓ -  ٝٛٞ ػزي   رٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ –اٗٔخٕ 

حُوَ ٕ ػ٠ِ ه٬ف ٓخ أهَأٙ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ، كَكؼٚ 

 :ا٠ُ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ كخٓظوَأٛٔخ ٝهخٍ ٌَُ ٜٓ٘ٔخ 

كؤه٢ٌٗ ٖٓ حُ٘ي ، ٫ٝ اً ً٘ض ك٢ حُـخ٤ِٛش ، ك٠َد : هخٍ أر٢  [أٛزض  ]

 .ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ك٢ ٛي١ٍ 
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ٝأهزَٙ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ . كل٠ض ػَهخاًل ًٝؤٗٔخ أٗظَ ا٠ُ   كَهخاًل  : هخٍ أر٢ٌّي 

إ   ٣ؤَٓى إٔ طُوَة أٓظي  ]:  ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ إٔ ؿز٣ََ أطخٙ كوخٍ 

 .أٓؤٍ   ٓؼخكخطٚ ٝٓـلَطٚ : كوِض . حُوَ ٕ ػ٠ِ كَف 

إ   ٣ؤَٓى إٔ طُوَة أٓظي :  كِْ ٣ٍِ كظ٠ هخٍ –ػ٠ِ كَك٤ٖ : كوخٍ 

  [حُوَ ٕ ػ٠ِ ٓزؼش أكَف 

 .حٛـ ِٓوٜخاًل . ًٔخ ؿخءص ح٧كخى٣غ حُٜل٤لش ك٢ ًُي 

َُل  }ٍِ خظائض ذالٗج  افُِشٗ َٖلا اْىنَل ُّ   . فَا تؼذٕا فٜ اىغفش { قُْو َٝلا أَٝل

ٍٟٝ أرٞ ٣ؼ٠ِ ، ٝح٤٠ُخء حُٔوي٢ٓ ، ػٖ ؿز٤َ رٖ ٓطؼْ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ 

أطلذُّي ٣خ ؿز٤َ اًح  ]:ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ ُٚ 

 هَؿض ٓلَحاًل إٔ طٌٕٞ ٖٓ أٓؼَ أٛلخري ٤ٛجش ٝأًؼَْٛ ُحىحاًل ؟ 

َٕ  }:حهَأ ٌٛٙ حٍُٔٞ حُؤْ  ٝ َُ خكِ ٌَ ُْ َخ ح َْ ٣َخ أ٣َُّٜي اًح ؿخء َٜٗ   } ، ٝ { هُ

ُ أََكٌي } ، ٝ{ٝحُلظق  َٞ  َّي ُٛ َْ هَ أػًٞ } ، ٝ{ هَ أػًٞ رَد حُلِن } ، ٝ {هُ

 :ًٔخ ك٢ { رْٔ   حَُكٖٔ حَُك٤ْ } ، ٝحكظق ًَ ٍٓٞس رـ  {رَد حُ٘خّ 

 . {حُلظق حٌُز٤َ  ]

ٌذ  }:اىرشغٞة فٜ قشاءج            ُ أَلحَل َ٘ل هللاَّ ُٕ  ٗفؼيٖا  {قُْو 

هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ :   ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

ُ٘يٝح كب٢ٗ ٓؤهَأ ػ٤ٌِْ ػِغ حُوَ ٕ  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ    [حك

ػْ هَؽ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ :  هخٍ –كخؿظٔؼٞح :  أ١ –كل٘ي ٖٓ ك٘ي 

ُ أََكٌي  }:ِْٝٓ كوَأ  َٞ  َّي ُٛ َْ اٗخ َٟٗ ٌٛح : كوخٍ رؼ٠٘خ ُزؼٞ . ػْ ىهَ  {هُ

 .هزَحاًل ؿخءٙ ٖٓ حُٔٔخء ، كٌُي ح١ٌُ أىهِٚ 

ٓؤهَأ : ا٢ٗ هِض ٌُْ  ]: ػْ هَؽ ٗز٢   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ كوخٍ 

 .ٍٝحٙ ِْٓٔ  [ػ٤ٌِْ ػِغ حُوَ ٕ ، أ٫ اٜٗخ طؼيٍ ػِغ حُوَ ٕ 

ٝػٖ أر٢ حُيٍىحء ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 

  [أ٣ؼـِ أكيًْ إٔ ٣وَأ ك٢ ٤ُِش ػِغ حُوَ ٕ  ]:ِْٝٓ هخٍ 

ُ أََكٌي  }:٤ًٝق ٣وَأ ػِغ حُوَ ٕ ؟ هخٍ : هخُٞح  َٞ  َّي ُٛ َْ  [طؼيٍ ػِغ حُوَ ٕ {هُ

أ حُوَ ٕ ػ٬ػش أؿِحء ، كـؼَ  ]:ٝك٢ ٍٝح٣ش  َِّي ُ  }إ   ػِ ٝؿَ ؿ َٞ  َّي ُٛ َْ هُ

 .ٍٝحٙ ِْٓٔ [ ؿِءحاًل ٖٓ أؿِحء حُوَ ٕ  { أََكيٌ 

١ٍٝٝ ػٖ ٓؼخً رٖ أْٗ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، ػٖ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   

ُ أََكٌي  }ٖٓ هَأ  ]:ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  َٞ  َّي ُٛ َْ كظ٠ ٣وظٜٔخ ػَ٘ َٓحص  {هُ

  . [ر٠٘   ُٚ هَٜحاًل ك٢ حُـ٘ش 

 اًحاًل ٗٔظٌؼَ ٣خ ٍٍٓٞ   ؟: كوخٍ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ   ػ٘ٚ 

 ٍٝحٙ أكٔي [  أًؼَ ٝأ٤١ذ  ]:كوخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 
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ٝػٖ ح٤ُٔيس ػخث٘ش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘خ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 

 :ِْٝٓ رؼغ ٍؿ٬اًل ػ٠ِ ٣َٓش ، ًٝخٕ ٣وَأ ٧ٛلخرٚ ك٢ ٬ٛطْٜ ك٤وظْ رـ 

ُ أََكٌي } َٞ  َّي ُٛ َْ كِٔخ ٍؿؼٞح ًًَٝح ًُي ُِ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ .  { هُ

٧ٜٗخ ٛلش حَُكٖٔ ، : كٔؤُٞٙ ، كوخٍ  [ِٓٞٙ ١٧ ٢ٗء ٣ٜ٘غ ًُي  ]:كوخٍ 

 :كوخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ . ٝأٗخ أكذُّي إٔ أهَأ رٜخ 

 .ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ ِْٝٓٔ  [أهزَٝٙ إٔ   ٣لزُّٚي  ]

    قشاءج ع٘سج اإلخالص قثو اىًْ٘                    

ٍٟٝ حُظ١ٌَٓ ، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ 

ٖٓ أٍحى إٔ ٣٘خّ ػ٠ِ كَحٗٚ ٖٓ ح٤َُِ ، ك٘خّ ػ٠ِ ٤ٔ٣٘ٚ ػْ  ]: ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

ُ أََكٌي  }:هَأ  َٞ  َّي ُٛ َْ  اًح ًخٕ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٣وٍٞ ُٚ حَُدُّي –ٓخثش َٓس  {هُ

  .[٣خ ػزي١ أىهَ ػ٠ِ ٤ٔ٣٘ي حُـ٘ش : طزخٍى ٝطؼخ٠ُ 

ٌذ  }فؼو اإلمصاس ٍِ ذالٗج                   ُ أَلحَل َ٘ل هللاَّ ُٕ  {قُْو 

ٍٟٝ حُظ١ٌَٓ ، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ 

ُ أََكٌي  }:ٖٓ هَأ ًَ ٣ّٞ ٓخثظ٢ َٓس  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  َٞ  َّي ُٛ َْ ُٓل٢ ػ٘ٚ  {هُ
  [ًٗٞد ه٤ٖٔٔ ، ا٫ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ ى٣ٖ 

ٍٟٝٝ حُز٤ٜو٢ ، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ 

ُ أََكٌي  }ٖٓ هَأ  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ أٗٚ هخٍ  َٞ  َّي ُٛ َْ ٓخثظ٢ َٓس ؿلَ   ُٚ  {هُ

  [ًٗٞد ٓخثظ٢ ٓ٘ش 

ُ أََكٌي  }ٖٓ هَأ  ]:ٍٟٝٝ حُطزَح٢ٗ ، ٝحُي٢ِٔ٣ َٓكٞػخاًل  َٞ  َّي ُٛ َْ ٓخثش  {هُ

  {َٓس ك٢ ح٬ُٜس أٝ ؿ٤َٛخ ًظذ   ُٚ رَحءس ٖٓ حُ٘خٍ 

ٍٟٝٝ حُز٤ٜو٢ ، ٝحرٖ ػي١ ، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ 

ُ أََكٌي  }ٖٓ هَأ  ]:٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ  َٞ  َّي ُٛ َْ ٓخثش َٓس ُؿلَ  {هُ

حُيٓخء ، ٝح٧ٓٞحٍ ، :  ٓخ حؿظ٘ذ هٜخ٫اًل أٍرؼخاًل –ُٚ هط٤جش ه٤ٖٔٔ ػخٓخاًل 

  [ٝحُلَٝؽ ، ٝح٧َٗرش 

ُ أََكٌي  }:ٖٓ هَأ  ]:ٝػٖ ك٣ٌلش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل  َٞ  َّي ُٛ َْ { هُ

  – أ١ أػظن ٍهزظٚ ٖٓ حُ٘خٍ – [أُق َٓس كوي حٗظَٟ ٗلٔٚ ٖٓ   طؼخ٠ُ 

 .ٝؿ٤َٙ  [حُـخٓغ حُٜـ٤َ  ]ًٔخ ك٢  [كٞحثيٙ  ]: ٍٝحٙ حُو٤خ١ٍ ك٢ 

                   ذالٗج ع٘سج اإلخالص ػْذ دخ٘ه اىَْضه 

هخٍ : ٍٟٝ حُطزَح٢ٗ ، ػٖ ؿ٣ََ رٖ ػزي   ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

ُ أََكٌي  }: ٖٓ هَأ  ]:ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  َٞ  َّي ُٛ َْ ك٤ٖ  {هُ

   [ٗلِض حُلوَ ػٖ أَٛ ًُي حٍُِٔ٘ ٝحُـ٤َحٕ : ٣يهَ ُِٓ٘ٚ 

               ذالٗج ع٘سج اإلخالص ػشش ٍشاخ تؼذ اىظالج 
                                                           

 . إسناده ضعٌف : قال الحافظ ابن كثٌر  
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ػ٬ع  ]:ٍٟٝ حرٖ ػٔخًَ ، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ َٓكٞػخاًل 

َّٖي  َّٖي ك٤ٚ ، أٝ ٝحكيس ٜٓ٘ ٍؿَ : ك٤ِظِٝؽ ٖٓ حُلٍٞ حُؼ٤ٖ ك٤غ ٗخء : ٖٓ ً

ػلخ :  أ١ –حثظُٖٔ ػ٠ِ أٓخٗش ٓوخكش   ػِ ٝؿَ ، ٍٝؿَ هَِّي٠ ػٖ هخطِٚ 

ُ أََكٌي  } ٍٝؿَ هَأ ك٢ ىرَ ًَ ٬ٛس –ػٖ هخطِٚ ، ًٔخ ك٢ ٍٝح٣ش  َٞ  َّي ُٛ َْ هُ

 [ػَ٘ َٓحص  {

  [حُـخٓغ حُٜـ٤َ ]: ٍٝٝحٙ ػٖ ؿخرَ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ َٓكٞػخاًل ًٔخ ك٢ 

 

رذِٞ ٗخظائظَٖا                       ِّ٘  فؼو ذالٗج اىَؼ

إٔ حُ٘ز٢  ]:ٍٟٝ ح٩ٓخّ حُزوخ١ٍ ، ػٖ ح٤ُٔيس ػخث٘ش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘خ 

ََّي ٤ُِش ؿٔغ ًل٤ٚ ػْ ٗلغ  ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ًخٕ اًح أٟٝ ا٠ُ كَحٗٚ ً

ُ أََكٌي  }:ك٤ٜٔخ ٝهَأ ك٤ٜٔخ  َٞ  َّي ُٛ َْ ُْلََِنِ } ٝ {هُ دِّي ح ََ ًُ رِ َْ أَُػٞ َْ } ٝ { هُ هُ

 ِّ دِّي حَُّ٘يخ ََ ًُ رِ :  ٓخ حٓظطخع ٖٓ ؿٔيٙ –ر٤ي٣ٚ :  أ١ –ػْ ٣ٔٔق رٜٔخ  { أَُػٞ

٣زيأ رٜٔخ ػ٠ِ ٍأٓٚ ٝٝؿٜٚ ، ٝٓخ أهزَ ٖٓ ؿٔيٙ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 .ٍٝٝحٙ أٛلخد حُٖٔ٘  [ ٣لؼَ ًُي ػ٬ع َٓحص –

َّٖي ، ًٔخ ٗزَّٚي ػ٠ِ ًُي  ق ى٤َُ ػ٠ِ حُظزَى ٝح٫ٓظ٘لخء رٜ ُّٔي ٝك٢ ٌٛح حُظٔ

حُلخكظ حرٖ ًؼ٤َ ٝؿ٤َٙ ، ٝك٤ٚ ى٤َُ ػ٠ِ ؿٞحُ حُظٔٔق طزًَخاًل ٝحٓظ٘لخء 

 .ٝحٓظَكخٓخاًل رٌِٔخص   طؼخ٠ُ ٝأٓٔخثٚ 

: ٍٟٝٝ ح٩ٓخّ ِْٓٔ ٝؿ٤َٙ ، ػٖ ػوزش رٖ ػخَٓ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

ََ  ]:هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  ََ  ٣خصٍم أُِٗض ح٤ُِِش ُْ ٣ُ أُْ ط

ُْلََِنِ  }:ٓؼِٜٖ  دِّي ح ََ ًُ رِ َْ أَُػٞ ِّ } ٝ  { هُ دِّي حَُّ٘يخ ََ ًُ رِ َْ أَُػٞ   { [ هُ

هخٍ : ٍٟٝٝ ح٩ٓخّ أكٔي ، ػٖ ػوزش رٖ ػخَٓ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

ًط٤ٖ ، كبٗي ُٖ طوَأ  ]:ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  ِّٞي حهَأ رخُٔؼ

، ٍٟٝٝ ح٩ٓخّ ٓخُي ػٖ حرٖ ٜٗخد ، ػٖ ػَٝس ، ػٖ ح٤ُٔيس  [رٔؼِٜٔخ 

إٔ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ًخٕ  ]:ػخث٘ش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘خ 

ًط٤ٖ ٣ٝ٘لغ –َٟٓخاًل أٝ ٝؿؼخاًل :  أ١ –اًح حٗظ٠ٌ  ِّٞي   [ ٣وَأ ػ٠ِ ٗلٔٚ رخُٔؼ

كِٔخ حٗظيَّي ٝؿؼٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ  ]:هخُض ح٤ُٔيس ػخث٘ش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘خ 

ًحص ٝأٓٔق ر٤يٙ ػ٤ِٚ ٍؿخء رًَظٜخ  ِّٞي  [ٝ ُٚ ِْٝٓ ً٘ض أهَأ ػ٤ِٚ رخُٔؼ

 . ٍٝٝحٙ حُزوخ١ٍ ٝؿ٤َٙ 

إٔ  ]:ٍٟٝٝ أٛلخد حُٖٔ٘ ، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ 

ِّٕي ٝأػ٤ٖ ح٩ٗٔخٕ ،  ً ٖٓ حُـخ َّٞي ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ًخٕ ٣ظؼ

ًطخٕ أهٌ رٜٔخ ٝطَى ٓخ ٓٞحٛٔخ  ِّٞي   [كِٔخ ُِٗض حُٔؼ
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ٍٟٝٝ ح٩ٓخّ أكٔي ، ػٖ ػوزش رٖ ػخَٓ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ ٍٍٓٞ 

ً رٚ  ]:  ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ ُٚ  َّٞي أ٫ أهزَى رؤك٠َ ٓخ طؼ

 ًٕٝ ِّٞي  . ر٠ِ : ؟ هخٍ [حُٔظؼ

ُْلََِنِ  }:كوخٍ  دِّي ح ََ ًُ رِ َْ أَُػٞ ِّ } ٝ { هُ دِّي حَُّ٘يخ ََ ًُ رِ َْ أَُػٞ   { [.هُ

طزؼض : ٍٟٝٝ حُ٘ٔخث٢ ، ػٖ ػوزش رٖ ػخَٓ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ٝٛٞ ٍحًذ ، كٟٞؼض ٣ي١ ػ٠ِ هي٤ٓٚ 

 . أهَث٢٘ ٍٓٞس ٛٞى أٝ ٍٓٞس ٣ٞٓق : كوِض 

ُْلََِنِ  }:ُٖ طوَأ ٤ٗجخاًل أٗلغ ػ٘ي   طؼخ٠ُ ٖٓ : كوخٍ  دِّي ح ََ ًُ رِ َْ أَُػٞ   { [ هُ

  .[طل٤َٔٙ  ]:ٌٌٛح أٍٝىٙ حرٖ ًؼ٤َ ك٢ 

راخ ٗساء اىظي٘اخ اىَنر٘تاخ  ِّ٘                  قشاءج اىَؼ

أ٢َٗٓ  ]: ٍٟٝ ح٩ٓخّ أكٔي ، ػٖ ػوزش رٖ ػخَٓ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

ًحص ك٢ ىرَ ًَ ٬ٛس  ِّٞي  [ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ إٔ أهَأ رخُٔؼ

 .ٍٝٝحٙ أرٞ ىحٝى ٝحُظ١ٌَٓ ٝؿ٤َٛٔخ 

راخ عثؼاً عثؼاً تؼذ طالج اىجَؼح  ِّ٘                قشاءج اىَؼ

٢٘ ، ػٖ ح٤ُٔيس ػخث٘ش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘خ ، ػٖ حُ٘ز٢  ُّٔي ٍٟٝٝ حرٖ حُ

َٞ  }: ٖٓ هَأ رؼي ٬ٛس حُـٔؼش  ]: ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أٗٚ هخٍ  ُٛ َْ هُ

ُ أََكٌي  ُْلََِنِ } ، ٝ { َّي دِّي ح ََ ًُ رِ َْ أَُػٞ ِّ } ، ٝ { هُ دِّي حَُّ٘يخ ََ ًُ رِ َْ أَُػٞ   {هُ

 [أػخًٙ   رٜخ ٖٓ حُٔٞء ا٠ُ حُـٔؼش ح٧هَٟ :  ٓزغ َٓحص 

ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ  [ح٧ٍرؼ٤ٖ  ]ٍٟٝٝ أرٞ ٓؼ٤ي حُو١َ٤٘ ك٢ 

ٖٓ هَأ اًح َِّْٓي ح٩ٓخّ ٣ّٞ حُـٔؼش هزَ إٔ ٣ؼ٢٘ ٍؿ٤ِٚ كخطلش  ]:َٓكٞػخاًل 

ُ أََكٌي  }حٌُظخد ،  ٝ َٞ  َّي ُٛ َْ ُْلََِنِ } ، ٝ {هُ دِّي ح ََ ًُ رِ َْ أَُػٞ ًُ } ، ٝ { هُ َْ أَُػٞ هُ

 ِّ دِّي حَُّ٘يخ ََ  [ ُؿلَ ُٚ ٓخ طويّ ٖٓ ًٗزٚ ٝٓخ طؤهَ : ٓزؼخاًل ٓزؼخاًل { رِ

 ذؼظٌٞ اىَظاحف                            

ٍٕم  }: هخٍ   طؼخ٠ُ  ُٞ٘ ٌْ َٓ ًِظَخدٍم  ٌْ  ك٢ِ  ٣ َِ ًَ  ٌٕ  َْ ُ َُوُ َٕ   اَِّٗٚي ٝ َُ ُٔطََّٜي ُْ ُٚ ا٫َِّي ح ُّٔي َٔ َ٫َ ٣ 

 َٖ ٤ ِٔ َُْؼخَُ دِّي ح ٍَ  ْٖ ِٓ  ٌَ ٣ ِِ ْ٘   {طَ

َّْي ٫ ٣ٔٔٚ : كوي أهزَ ٓزلخٗٚ إٔ ٌٛح حُوَ ٕ ٣ًَْ أ١  ّ ٓؼظَّْي ، ٖٝٓ ػ ََّي ٌٓ

ك٢ ح٨ُٔ ح٧ػ٠ِ ا٫ ح٬ُٔثٌش ، ٝطِي ح٧ٍٝحف حُؼخ٤ُش حُوي٤ٓش ، ٧ْٜٗ 

ٕٝ أٛل٤خء أٗو٤خء ، ُٝكنَّي ُٚ ًُي ، ٧ٗٚ  َُ َٖ  }ٓطَّٜي ٤ ِٔ َُْؼخَُ دِّي ح ٍَ  ْٖ ِٓ  ٌَ ٣ ِِ ْ٘   {طَ

َٕ   }:ٝهخٍ طؼخ٠ُ  ْْ طَْؼوُِِٞ ٌُ ر٤ِّاًلخ ََُؼَِّي ََ َْ ٗاًلخ َػ َِْ٘خُٙ هُ ِٖ  اَِّٗيخ َؿَؼ ز٤ِ ُٔ ُْ ٌِظَخِد ح ُْ ح َٝ كْ  

 ٌْ ٤ٌِ ٌِظَخِد ََُي٣َْ٘خ ََُؼ٢ٌِِّي َك ُْ ِّّي ح ُ ك٢ِ أُ اَِّٗٚي َٝ}  

ٝك٢ ٌٛٙ ح٣٥خص ح٣ٌَُٔش ر٤خٕ ٖٓ   طؼخ٠ُ ٝاػ٬ّ ٓ٘ٚ ُؼزخىٙ ، رَ٘ف ٌٛح 

كٚ أَٛ  َِّي حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ك٢ ح٨ُٔ ح٧ػ٠ِ ، ٝٓـيٙ ٍٝكؼش ٗؤٗٚ ، ًُٝي ٤ُ٘

ٓٞٙ ، ٓوظي٣ٖ رخ٨ُٔ ح٧ػ٠ِ ك٢ طٔـ٤يْٛ ٝطؼظ٤ْٜٔ  َِّي ٌ٣ٝ ٙٞ ح٧ٍٝ ٣ٝؼظِّٔي
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ُلقٍم  }:ٌُظخد ٍرْٜ ، ٝهخٍ طؼخ٠ُ  ُٛ ُٙ  ك٢ِ  ََ ًَ ًَ خَء  َٗ  ْٖ َٔ سٌ  كَ ََ ًِ ٌْ َخ طَ ٬ًََّي اَِّٜٗي

سٍم  ٍَ ََ ٍّم رَ ح ََ ًِ سٍم   ََ لَ َٓ سٍم  رِؤ٣َِْي١  ََ ُٓطََّٜي كَُٞػشٍم  َْ َٓ شٍم   َٓ ََّي ٌَ ُٓ}  

لق ٌٛح حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٌَٓٓش ، َٓكٞػش حٌُٔخٗش ك٢  ُٛ كز٤َّٖي ٓزلخٗٚ إٔ 

س ٖٓ ًَ ىْٗ ، ٣ُٝخىس ٝٗوٚ ٝهَِ ، ٝأٗٚ رؤ٣ي١  ح٨ُٔ ح٧ػ٠ِ ، ٓطََّٜي

ح٬ُٔثٌش ح٣ٌُٖ ْٛ ٓلَس ر٤ٖ   طؼخ٠ُ ٝر٤ٖ هِوٚ ، ْٝٛ ًَحّ ح٧ه٬م 

٤ْ ، رٍَس ح٧كؼخٍ ٝح٧ػٔخٍ ٝح٧هٞحٍ ، كطٞر٠ ُٖٔ ط٘زَّٚي رْٜ  ِّ٘ي ٝحُوٜخٍ ٝحُ

ك٢ طٔـ٤يْٛ ٝطؼظ٤ْٜٔ ٝط٣ٌَْٜٔ ٌُٜح حٌُظخد ح٣ٌَُْ ، ٝك٢ أه٬هْٜ 

ح١ٌُ ٣وَأ حُوَ ٕ  ]:هخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ . ٝأػٔخُْٜ ٝػزخىحطْٜ 

 .حُلي٣غ ًٔخ طويّ  [ٝٛٞ ٓخَٛ رٚ ٓغ حُٔلَس حٌَُحّ حُزٍَس 

 .  حُِْٜ  ٤ٖٓ –حُِْٜ حؿؼِ٘خ ْٜٓ٘ 

كٌٜح حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٗؤٗٚ ػظ٤ْ ، ٝٓوخٓٚ ٣ًَْ ، ٧ٗٚ ط٣َِ٘ ٖٓ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ 

، ػ٠ِ أك٠َ ح٤ُٝ٧ٖ ٝح٥ه٣َٖ ، ٝحُ٘خٍُ رٚ ٛٞ حَُٝف ح٤ٓ٧ٖ ، ًٝ حٌُٔخٗش 

 :ٝح٤ُٔخىس ، ٝحَُطزش حُؼخ٤ُش ٝحُو٤خىس ، ًٔخ أهزَ   طؼخ٠ُ ػٖ ًُي ك٢ هُٞٚ 

ٍْم }  ٣َِ ًَ ٍٍم  ٞ ُٓ ٍَ  ٍُ ْٞ ُ َُوَ ٍٖم  اَِّٗٚي ٤ ِٓ َّْي أَ ُٓطَخعٍم ػَ ٍٖم   ٤ٌِ َٓ  ِٕ َْ َؼ
ُْ ١ًِ ح َْ٘ي  سٍم ِػ َّٞي ١ًِ هُ   }  

كٌخٕ ٌٛح ح٤ٌُٖٔ ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ، حُٔطخع ح٤ٓ٧ٖ ، اًح ٍِٗ رآ٣خص   

طؼخ٠ُ ٍِٗ ٓؼٚ ًٓٞذ كخكَ ٖٓ ح٬ُٔثٌش حٌَُحّ ػ٤ِْٜ ح٬ُّٔ ، ٣للُٕٞ رٔخ 

 . اؿ٫٬اًل ٝاػظخٓخاًل ، ٝط٤ُّٜيزخاًل ٝاًَحٓخاًل –ٍِٗ رٚ ٖٓ ٬ًّ حُِٔي حُؼ٬َّّي 

ٝهي طويّ ك٢ حُلي٣غ ح١ٌُ ٍٝحٙ ح٩ٓخّ أكٔي ، ػٖ ٓؼوَ رٖ ٣ٔخٍ ٢ٍٟ   

حُزوَس ٓ٘خّ  ]:طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

 حُلي٣غ  [حُوَ ٕ ًٍٝٝطٚ ، ٍِٗ ٓغ ًَ  ٣ش ٜٓ٘خ ػٔخٕٗٞ ٌِٓخاًل 

 .ٝٓخ ًُي ا٫ ُظلو٤ْ أَٓٛخ ، ٝطؼظ٤ْ ٗؤٜٗخ ، ٝر٤خٕ ك٠ِٜخ ًَٝحٓظٜخ 

ّٕ ٍٓٞس ح٧ٗؼخّ ُٔخ ُِٗض   :ًٔخ أهزَ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ أ

ٌَ رخُظٔز٤ق ٝحُظل٤ٔي  ]   [ٍِٗ ٓؼٜخ ٓزؼٕٞ أُق ِٓي ، ٤٘٣ِّيؼٜٞٗخ ، ُْٜ ُؿ

ػٖ ؿخرَ  [حُٔٔظيٍى  ]:ٝك٢ ٍٝح٣ش حُلخًْ ك٢ . ًٔخ ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ ٝؿ٤َٙ 

ُٔخ ُِٗض ٍٓٞس ح٧ٗؼخّ ٓزَّيق ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   : ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

  [ُوي ٤َّٗيغ ٌٛٙ حٍُٔٞس ٖٓ ح٬ُٔثٌش ٓخ ٓيَّي ح٧كن   ]:ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ػْ هخٍ 

 .ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ : هخٍ حُلخًْ 

ٝك٢ ٍٝح٣ش حرٖ َٓى٣ٝٚ ػٖ أْٗ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   

ُِٗض ٍٓٞس ح٧ٗؼخّ ٓؼٜخ ًٓٞذ ٖٓ ح٬ُٔثٌش ٓيَّي ٓخ  ]:ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

ٌَ رخُظٔز٤ق ، ٝح٧ٍٝ رْٜ طَطؾُّي   [ر٤ٖ حُوخكو٤ٖ ، ُْٜ ُؿ

ٝؿؼَ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ : هخٍ أْٗ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ 

   [ٓزلخٕ   حُؼظ٤ْ ٓزلخٕ   حُؼظ٤ْ  ]:٣وٍٞ 
                                                           

 [الدر المنثور  ]ابن كثٌر و [تفسٌر  ]انظر جمٌع ذلك فً  



 114 

َُ أ٢ُُِٝ  }: ٝٛٞ هٍٞ   طؼخ٠ُ –١َف ؿِٔش :  أ١ –ٖٝٓ أؿَ كَف  َؿ٤ْ

 ٍِ ََ  ٣ِو٢ ًُي ػ٠ِ حُ٘ز٢ –ٍِٗ ؿز٣ََ ٝٓؼٚ ًٓٞذ ٖٓ ح٬ُٔثٌش  {ح٠َُّي

 .٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

أ٠ِٓ  ]:ًٔخ ٍٟٝ حُزوخ١ٍ ، ػٖ ٣ُي رٖ ػخرض ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ 

َٖ  }:ػ٢َِّي ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  ِٓ  َٕ ُْوَخِػُيٝ ١ِٞ ح ظَ ْٔ َ٫َ ٣

 َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ِ  { } ح َِ  َّي ز٤ِ َٓ َٕ ك٢ِ  ُِٛيٝ خ ـَ ُٔ ُْ ح َٝ } 

٣خ  ٍٍٓٞ   ، ٝ  ُٞ أٓظط٤غ : كـخءٙ حرٖ أّ ٌٓظّٞ ٝٛٞ ٤ِٔ٣ٜخ ػ٢َِّي كوخٍ 

 . ًٝخٕ أػ٠ٔ ٢ٍٟ   ػ٘ٚ –حُـٜخى ُـخٛيص 

َُ أ٢ُُِٝ  }:كؤٍِٗ   طؼخ٠ُ ػ٠ِ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  َؿ٤ْ

 ٍِ ََ   { ح٠َُّي

كخٗظَ ك٢ ًَحٓش ٌٛح حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ػ٠ِ   طؼخ٠ُ ، كظ٠ إ ؿز٣ََ ح٤ٓ٧ٖ  

ح٤ٌُٖٔ ٣ٍِ٘ ٖٓ أؿَ رؼٞ  ٣ش ، ػْ حٗظَ ك٢ ٝحؿذ اًَحّ ٌٛح حُوَ ٕ 

ََّي ٌٛح حُوَ ٕ . ح٣ٌَُْ ػ٘ي هِن   طؼخ٠ُ  كلٌن كو٤ن ػ٠ِ ًَ ِْٓٔ إٔ ٣ُـ

 ٚ  :ٝطؼظ٤ْ حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٣ظطِذ ػيس أٍٓٞ . ح٣ٌَُْ ٣ٝؼظِّٔي

ُٔخ ك٤ٚ ٖٓ حُٜلق حُظ٢ ٍٓٔظٚ ٝحكظٞص ػ٤ِٚ : طؼظ٤ْ حُٜٔلق : ٜٓ٘خ 

ػٖ ارَح٤ْٛ  [حُٜٔخكق  ]:ٝهي ٍٟٝ حرٖ أر٢ ىحٝى ك٢ ًظخد . ٝؿٔؼظٚ 

 ٣وخٍ –ك٢ ػَٜ حُٜلخرش ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػْٜ٘ :  أ١ –ًخٕ : حُظ٢ٔ٤ هخٍ 

ٞح حُٜٔخكق حٛـ :   ػظِّٔي

إٔ ٣َُكغ ٫ٝ ٣ُٟٞغ ػ٠ِ ح٧ٍٝ ، ًُٝي : ٖٝٓ طؼظ٤ْ حُٜٔلق ٝط٣ٌَٔٚ 

ّ ٝٓؼظَّْي ، ًٔخ  َّ ًُظذ ك٤ٚ ٝؿٔؼٚ ٌٓ ٧ٕ ٌٛح حُوَ ٕ ٣ًَْ ، ٝحٌُظخد ح١ٌُ 

ٍٕم }:أهزَ   طؼخ٠ُ ػٖ ًُي ك٢ هُٞٚ  ُٞ٘ ٌْ َٓ ًِظَخدٍم  ٌْ  ك٢ِ  ٣ َِ ًَ  ٌٕ  َْ ُ َُوُ ٌٝٛح { اَِّٗٚي

َْ  }:حٌُظخد حٌُٕٔ٘ٞ ٛٞ حُِٞف حُٔللٞو حُٔويَّيّ حُٔؼظَّْي ، هخٍ   طؼخ٠ُ  رَ

ْللُٞوٍم  َٓ فٍم  ْٞ ٤ٌي  ك٢ِ َُ ـِ َٓ  ٌٕ  َْ َٞ هُ ُٛ }   

ش ، ُٔخ  ٓش ٓؼظَّٔي ََّي ًُظذ ك٤ٜخ ًِٔخص حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٌٓ كخٌُظخد ٝحُٜلق حُظ٢ 

ّ ػ٠ِ كٔذ  َُ ف ٝطؼظُْ  ٝطٌ َُ كٞطٚ ٝؿٔؼظٚ ، ٝإ حٌُظخد ٝحُٜلق ط٘

ًُظذ ك٤ٜخ ، ٫ٝ أَٗف ٫ٝ أٓـي ٫ٝ أػظْ ٖٓ  ٣خص    ٓخ حكظٞص ػ٤ِٚ ٝ

 .طؼخ٠ُ ًِٝٔخطٚ ، ك٤ـذ طؼظ٤ْ حُٜلق حُـخٓؼش ُٜخ 

كبٕ ٟٝغ حٌُظخد ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٫ ٣ؼيُّي ٖٓ رخد : ٝاًح ًخٕ ح٧َٓ ًٌُي 

حُظ٣ٌَْ ٫ٝ حُظؼظ٤ْ ٌُُي حٌُظخد ، ًٔخ ٛٞ وخَٛ ٓؼِّٞ رخُزيحٛش ، رَ ٟٝغ 

حٌُظخد ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٣ئًٕ رؼٌْ ًُي ، أ٫ طَٟ ٖٓ حُزي٢ٜ٣ إٔ ٖٓ أٍحى إٔ 

 ُٞٝ ، ّ ََّي ٣لظَّ ًظخري ٍكؼٚ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ، رَ ٍرٔخ ٍكؼٚ ػ٠ِ ٟٓٞغ َٓطلغ ٌٓ

 ٟٝغ ًظخري حََُٔٓ ا٤ُٚ ػ٠ِ ح٧ٍٝ أٓخٓي ك٤ٖ ٣ويَّيّ ا٤ُٚ ٌُزَ ًُي ػ٤ِي 
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اًحاًل ٟٝغ حُٜٔلق ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٤ُْ ط٣ٌَٔخاًل ُِٜٔلق هطؼخاًل ، ٝإ حَُ٘ع 

٣ؤَٓ رظ٣ٌَٔٚ ، ٧ٗٚ هَ ٕ ٣ًَْ ك٢ ًظخد ٌٕٓ٘ٞ ، ٧ٝٗٚ ك٢ أّ حٌُظخد ُؼ٢ِ 

 .ك٤ٌْ ، رَ ٖٓ حُظ٣ٌَْ ُٚ إٔ ٣َكغ ػٖ ح٧ٍٝ ٫ٝ ٣ٟٞغ ػ٤ِٜخ 

ً ٗى٘ تيٞد أٗ ذشققد طحفٔ                اىَظحف ُٝؼظٌَّ ُٗٝنشَّ

٣ـؼَ حُٜٔلق ك٢ هَهش ١خَٛس ، ٣ٝيكٖ : أ١  [حُيٍ حُٔوظخٍ  ]:هخٍ ك٢ 

 . ك٢ ٓلَ ؿ٤َ ٓٔظٜٖ ٫ ١ٞ٣ؤ 

 –حُ٘ن :  أ١ –٣ٝ٘زـ٢ إٔ ٣ِلي ُٚ ٫ٝ ٣٘ن ُٚ ٧ٗٚ  : [حٌُه٤َس  ]ٝك٢ :هخٍ 

٣لظخؽ ا٠ُ اٛخُش حُظَحد ػ٤ِٚ ، ٝك٢ ًُي ٗٞع طلو٤َ ، ا٫ اًح ؿؼَ كٞم 

 . حُٜٔلق ٓولخاًل ، رل٤غ ٫ ٣َٜ حُظَحد ا٤ُٚ كٜٞ كٖٔ أ٠٣خاًل 

ٝاًح ر٢ِ حُٜٔلق ٝحٗيٍّ ٓخ ك٤ٚ كبٗٚ ٣ِقُّي ك٢  : [َٗػش ح٬ٓ٩ّ  ]:ٝك٢ 

 هَهش ١خَٛس ، ٣ٝيكٖ ك٢ ٌٓخٕ ٤١ذ ٫ ٤ٜ٣زٚ هٌٍ ، ٫ٝ ٣طؤٙ أكي حٛـ 

ٍٝهش ًظذ ك٤ٜخ حْٓ  : [َٗف حُ٘وخ٣ش  ]ٝك٢  : [َٗػش حَُ٘ػش  ]:ٝهخٍ ك٢ 

  طؼخ٠ُ ، ًٌُٝي أٓٔخء ح٧ٗز٤خء ٝح٬ُٔثٌش ٝحٓظـ٢٘ ػٜ٘خ طِو٠ ك٢ حُٔخء 

 أٗخٍ ا٤ُٚ ح٩ٓخّ –حُـخ١ٍ ، أٝ طيكٖ ك٢ أٍٝ ١خَٛس ، ٫ٝ طلَم رخُ٘خٍ 

 .ٓلٔي ك٢ ح٤َُٔ حٌُز٤َ 

 حٛـ. ٗؤهٌ  –روٍٞ ح٩ٓخّ ٓلٔي :  أ١ –ٝرٚ  : [حٌُه٤َس  ]هخٍ ك٢ 

 . طيكٖ أٝ طلَم  : [حَُٔحؿ٤ش  ]ٝك٢ 

 حٛـ [حُلظخٟٝ حُظخطخٍ هخ٤ٗش  ]:ًٌُٝي ك٢ 

ح١ٌُ ر٤ِض أٝ :  أ١ –٫ ٣ـُٞ ك٢ حُٜٔلق حَُوَِن  [حُو٤٘ش  ]ٝك٢ : هخٍ 

  ح١ٌُ ٫ ٣ِٜق ُِوَحءس ك٤ٚ ، ٫ ٣ـُٞ إٔ ٣ُـَِّيي رٚ حُوَ ٕ حٛـ–ط٘ووض ٛللٚ 

 .٫ ٣ـُٞ إٔ طـؼَ ٛللٚ ؿِيحاًل ُٜٔلق  هَ : أ١ 

كبٕ حُٜٔلق ك٤ٚ ٬ًّ   طؼخ٠ُ ، ٝإ ك٠َ ! كخػظزَ ٝحّىًَ أ٣ٜخ حُؼخهَ 

٬ًّ   طؼخ٠ُ ػ٠ِ ٓخثَ ح٬ٌُّ ًل٠َ   طؼخ٠ُ ػ٠ِ هِوٚ ، ًٔخ طويّ ك٢ 

 .ٖٝٓ أًَّ ٬ًّ   طؼخ٠ُ كوي أًَّ   طؼخ٠ُ . حُلي٣غ ح٣َُ٘ق 

ؿَ ا٠ُ  [حُزِح٣ُش  ]:ػٖ  [َٗف حَُ٘ػش  ]:ٝٗوَ ك٢  َِّي أٗٚ ٫ ٣ـُٞ ٓيُّي حُ

حُٜٔلق ، ا٫ إٔ ٣ٌٕٞ حُٜٔلق َٓكٞػخاًل ، رل٤غ ٫ طوغ حُٔلخًحس ر٤ٖ 

ؿَ  َِّي  . ٟٓٞغ حُٜٔلق ٝر٤ٖ حُ

كبٗٚ ٫ ٣ٌَٙ ك٤٘جٌ ، ًٌُٝي ُٞ ًخٕ ٓؼَِّيوخاًل ك٢ ٝطي ٝٓيَّي ٍؿِٚ ا٠ُ : هخٍ 

ِّٞي كِْ ٣لخًٙ حٛـ رظَٜف ه٤َِ   .ح٧ٓلَ ، ٧ٕ حُٜٔلق ػ٠ِ حُؼِ

هي ٗٚ حُلوٜخء ػ٠ِ ًَحٛش ٓيِّي حَُؿَ ا٠ُ حُوزِش ، : ٝرٌٜٙ حُٔ٘خٓزش ٗوٍٞ 

ش ٝٓلظَٓش ، ٧ٜٗخ حُـٜش حُظ٢ ٣وزَ  ٝحُي٤َُ ػ٠ِ ًُي إٔ ؿٜش حُوزِش ٓؼظَّٔي

ك٤ٜخ حُؼزي ػ٠ِ ٍرٚ ك٢ ِٛٞحطٚ ٝػزخىحطٚ ٝىػٞحطٚ ، ٝاٗٚ ٣ظـ٠ِ ٓزلخٗٚ 

 . ػ٠ِ ػزخىٙ ك٢ ِٛٞحطْٜ ٝىػٞحطْٜ ٝػزخىحطْٜ ، ١ٝٞحكْٜ ك٢ هزِظْٜ 



 116 

كبًح  ]:حُظ١ٌَٓ ٝؿ٤َٙ  [ٖٓ٘  ]: ًٔخ ك٢ –هخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 [٤ِٛظْ ك٬ طِظلظٞح ، كبٕ   ٣ٜ٘ذ ٝؿٜٚ ُٞؿٚ ػزيٙ ٓخ ىحّ ك٢ ٬ٛطٚ 

أر٢ ىحٝى ٝؿ٤َٛخ ، ػٖ ؿخرَ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ  [ٖٓ٘  ]ٝك٢ . حُلي٣غ 

أ٣ٌْ ٣لذُّي إٔ ٣ؼَٝ   ػ٘ٚ ؟  ]:، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

َّٖي هِزََ ٝؿٜٚ ،  إ أكيًْ اًح هخّ ٢ِٜ٣ كبٕ   طؼخ٠ُ هِزَ ٝؿٜٚ ، ك٬ ٣زٜو

 .حُلي٣غ  [٫ٝ ػٖ ٤ٔ٣٘ٚ ، ٤ُٝزٜن ػٖ ٣ٔخٍٙ طلض ٍؿِٚ ح٤َُٟٔ 

ّ ٝٓلظَّ َٗػخاًل ، ٌُُٝي ٠ٜٗ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ  َّ كـخٗذ حُوزِش ٌٓ

 ١ ُّٞي  ط٣ٌَٔخاًل ُٜخ –ٝ ُٚ ِْٝٓ ػٖ حٓظوزخٍ حُوزِش ٝحٓظيرخٍٛخ كخُش حُزٍٞ أٝ حُظـ

ٍ ٝحُظـ١ٞ ٤ُٔض ٌَٓٓش ٫ٝ ٓؼظٔش ، ك٬ ٣٘زـ٢  ُّٞي ٝطؼظ٤ٔخاًل ، ٧ٕ كخُش حُظز

 . إٔ ٣ٔظوزَ حُوزِش ٝٛٞ ػ٠ِ طِي حُلخُش 

ٍٟٝ حُزوخ١ٍ ِْٝٓٔ ، ػٖ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخ١ٍ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ 

اًح أط٤ظْ حُـخث٢ ك٬ طٔظوزِٞح حُوزِش ٫ٝ  ]:حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

رٞح  َِّي ح أٝ ؿ   [طٔظيرَٝٛخ ، ٌُٖٝ َٗهِّٞي

كِٔخ هيٓ٘خ حُ٘خّ ٝؿيٗخ َٓحك٤ٞ هي : هخٍ أرٞ أ٣ٞد ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ 

 .ر٤٘ض هزَ حُوزِش ، ك٘٘لَف ػٜ٘خ ٝٗٔظـلَ   طؼخ٠ُ 

ّ َٗػخاًل  َّ ٝك٢ ٌٛح ًِٚ ى٤َُ ٣َٛق ك٢ إٔ ؿخٗذ حُوزِش ٓؼظَّْي ٝٓلظَّ ، ٌٝٓ

، ٌُُٝي ًخٕ حُٔـِْ ح١ٌُ حٓظوزَ رٚ حُوزِش ُٚ ح٤ُٔخىس ػ٠ِ ؿ٤َٙ ، ُٝٚ 

 حَُ٘ف ػ٠ِ ؿ٤َٙ ، ُٝٚ حٌَُحٓش ػ٠ِ ؿ٤َٙ ، ًٔخ ؿخء ك٢ ح٧كخى٣غ حُ٘ز٣ٞش

ك٢ حُـِّٞ ٓٔظوزَ حُوزِش  [حُظَؿ٤ذ  ]:ًٔخ أٍٝى ًُي حُلخكظ ح١ٌٍُ٘ٔ ك٢ 

هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ : ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ هخٍ : كوخٍ 

ٍٝحٙ  [إ ٌَُ ٢ٗء ٤ٓيحاًل ، ٝإ ٤ٓي حُٔـخُْ هِزخُش حُوِزِش  ]:ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 . حُطزَح٢ٗ ربٓ٘خى كٖٔ 

هخٍ ٍٍٓٞ   : ١ٍٝٝ ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ هخٍ : هخٍ 

  [أًَّ حُٔـخُْ ٓخ حٓظُوزَ رٚ حُوِزِش  ]:٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

١ٍٝٝ ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ  [ح٢ٓٝ٧  ]ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ ك٢ 

إ ٌَُ ٢ٗء َٗكخاًل  ]:هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ : ػٜ٘ٔخ هخٍ 

 .ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ  [، ٝإ أَٗف حُٔـخُْ ٓخ حٓظوزَ رٚ حُوزِش 

كٌٜٙ ح٧كخى٣غ طيٍ ػ٠ِ َٗف ؿخٗذ حُوزِش ًَٝحٓظٚ ٤ٓٝخىطٚ ، ٝاًح ًخٕ 

 ح٧َٓ ًٌُي ك٤ِْ ٓيُّي حَُؿَ ُِوزِش ط٣َ٘لخاًل ُٜخ ، ٫ٝ ط٣ٌَٔخاًل ُٜخ ، ٫ٝ أىرخاًل 

٫ثوخاًل رـخٗذ حُوزِش ، كبٕ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص حُزي٤ٜ٣ش إٔ ّٓي حَُؿَ ا٠ُ حُؼظٔخء 

أٝ ح٧َٗحف ، أٝ حُٔخىحص ، أٝ ح٧كخَٟ ، ٣ؼظزَ آخءس ٝطٜخٝٗخاًل ٝهَٝؿخاًل 

ػٖ كيٝى ح٧ىد ، ٝهي أػزظض حكخى٣غ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

 . حَُ٘ف ٝح٤ُٔخىس ٝحٌَُحٓش ُـخٗذ حُوِزِش 
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ٚ حُؼزي ا٠ُ  ـَ ظ ُٓ كخػظزَ ، ٝحُِّ ح٧ىد ، كـخٗذ حُوِزِش ٓؼظَّْي ٝٓلظَّ ، ٧ٗٚ 

ٚ حُؼزي ا٠ُ ٍرٚ ك٢ ىػٞحطٚ  ـَ ظ ُٓ ٍرٚ ك٢ ِٛٞحطٚ ٝػزخىحطٚ ًٔخ طويّ ، ًٔخ أٗٚ 

 ػٖ – ٝحُِلظ ُٚ –ٝهي ٍٟٝ حُظ١ٌَٓ ٝحُ٘ٔخث٢ ، ٝح٩ٓخّ أكٔي . ٝحرظٜخ٫طٚ 

ًخٕ اًح ٍِٗ ػ٠ِ ٍٍٓٞ    ]:ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ حُٞك٢ ٣ٔٔغ ػ٘ي ٝؿٜٚ ًي١ِّٝي حُ٘لَ ، كِزؼ٘خ 

حُِْٜ ُىٗخ ٫ٝ ط٘وٜ٘خ ، ٝأًَٓ٘خ  ]: ٓخػش ، كخٓظوزَ حُوزِش ٍٝكغ ٣ي٣ٚ ٝهخٍ 

٫ٝ طٜ٘خ ، ٝأػط٘خ ٫ٝ طلَٓ٘خ ، ٝ ػَٗخ ٫ٝ طئػَ ػ٤ِ٘خ ، ٝحٍٝ ػ٘خ 

ُوي أٍِٗ ػ٢ِّ ػَ٘  ٣خص ٖٓ :] ػْ هخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ  [ٝأٍٟ٘خ 

 [ كظ٠ هظْ حُؼَ٘ { هي أكِق حُٔئٕٓ٘ٞ } :ػْ هَأ  [أهخٜٖٓ ىهَ حُـ٘ش 

ش َٗػخاًل ٝٓلظَٓش ، ٝحُٔظٞؿٚ ا٤ُٜخ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ظٜق رٜلش  كخُوزِش ٓؼظَّٔي

 .حُٔلظَّ ٝحُٔؼظِّيْ ُٜخ 

                       ماّ٘ا ٝقثِّيُ٘ اىَظحف ٗٝرَغَّحُ٘ تٔ    
 حُل٢ حرٖ ح٤ُٔض –ٍٟٝ حُيح٢ٍٓ ربٓ٘خى ٛل٤ق ، إٔ ػٌَٓش رٖ أر٢ ؿَٜ 

ًظخد  ]:  ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ًخٕ ٠٣غ حُٜٔلق ػ٠ِ ٝؿٜٚ ٣ٝوٍٞ –

ٌٛٙ ًظخد ٍر٘خ ، أٍِٗ ا٤ُ٘خ رٞحٓطش ٍُٓٞ٘خ ٤ٓيٗخ ٓلٔي :  أ١ – [ٍر٢ِّي 

 . ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ٖٝٓ ؿخءٙ ًظخد ٖٓ ػظ٤ْ ك٤٘زـ٢ ُٚ إٔ ٣٘ظَ ك٤ٚ ، ك٤ٌق رخُوَ ٕ : أ١ 

حُؼظ٤ْ حُ٘خٍُ ٖٓ ػ٘ي ٍد حُؼَٕ حُؼظ٤ْ ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٠ِٛ   ػ٤ِٚ 

 .ٝ ُٚ ِْٝٓ ١ً حُُوِن حُؼظ٤ْ 

ٍّ حُٔوظخٍ  ]ٝٗوَ ك٢  إٔ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػٜ٘ٔخ ًخٕ ٣ؤهٌ  [حُي

ٚ ٣ٝوٍٞ   [ػٜي ٍر٢ ، ٍٝٓ٘٘ٞ ٍر٢ ػِ ٝؿَ  ]:حُٜٔلق ًَ ؿيحس ٣ٝوزِِّي

ًٝخٕ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ٣وزَِّي حُٜٔلق ٣ٝٔٔلٚ ػ٠ِ 

 ٝؿٜٚ حٛـ

             ماّ٘ا ٝغرحثُ٘ اىْظش فٜ اىَظحف ئرا أطثح٘ا  
ػٖ ٣ْٞٗ رٖ ػز٤ي ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ أٗٚ  [ٗؼذ ح٣٩ٔخٕ  ]:ٗوَ حُل٢ٔ٤ِ ك٢ 

 . ًخٕ ُهِوخاًل ٤ُٝ٨ُٖ حُ٘ظَ ك٢ حُٜٔلق : هخٍ 

 ًخٕ ٣ؼـزْٜ حُ٘ظَ ك٢ حُٜٔلق حٛـ: ٝهخٍ ح٧ُٝحػ٢ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ 

ًخٕ ًؼ٤َ ٖٓ حُٜلخرش ٢ٍٟ حُٜغ طؼخ٠ُ ػْٜ٘  : [حُوٞص  ]ٝهخٍ ٛخكذ 

٣وَإٕٝ ك٢ حُٜٔلق ، ٣ٝٔظلزٕٞ إٔ ٫ ٣وَؽ ٣ّٞ ا٫ ٝهي ٗظَٝح ك٢ 

ٝهَم ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ٜٓلل٤ٖ : هخٍ . حُٜٔلق 

 ٖٓ ًؼَس ىٍٓٚ ك٤ٜٔخ حٛـ 
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ش حُلخ٢ٓ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ  ًخٕ ح٧ثٔش ٝحُٜخُلٕٞ ٖٓ حُِٔق : ٝهخٍ حُؼ٬َّٓي

أٍٝ ٓخ ٣زيإٕٝ رٚ اًح أٛزلٞح حُ٘ظَ ك٢ حُٜٔلق ، ًٝخٗٞح ٣ؤَٕٓٝ ٖٓ :

 حٗظ٠ٌ رَٜٙ إٔ ٣٘ظَ ك٢ حُٜٔلق حٛـ 

                      ماّ٘ا ٝغرحثُ٘ ذ٘سٝس اىَظحف 

ٝك٢ ًُي ٗٞع ٖٓ حُظؼظ٤ْ ُِٜٔلق ٝحُظ٣ٌَْ ُٚ ، ٧ٕ ٗؤٕ حُؼخهَ إٔ 

ػٚ ُٖٔ ٣لزٚ ،  ٍِّي ع ٓخ ٛٞ ػ٣ِِ ػ٤ِٚ ، ٣ًَْ ُي٣ٚ ، ٓلزٞد ا٤ُٚ ، ٣ٞ ٍِّي ٞ٣

 .٧ٝؿَ إٔ ٣ـ١َ ػ٤ِٚ أؿَ حُوخٍة ك٤ٚ ٖٓ رؼيٙ 

كوي ٍٟٝ حرٖ ٓخؿٚ ربٓ٘خى كٖٔ ، ٝحُز٤ٜو٢ ٝؿ٤َٛٔخ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس 

 :٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ هخٍ 

إ ٓٔخ ٣ِلن حُٔئٖٓ ٖٓ ػِٔٚ  ]: هخٍ ٍٍٓٞ   ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ 

ٚ َٝٗ٘ٙ ، ُٝٝيحاًل ٛخُلخاًل طًَٚ ، أٝ ٜٓللخاًل : ٝكٔ٘خطٚ رؼي ٓٞطٚ  ػِٔخاًل ػَِّٔي

ػٚ ، أٝ ٓٔـيحاًل ر٘خٙ ، أٝ ر٤ظخاًل ٫رٖ حُٔز٤َ ر٘خٙ ، أٝ َٜٗحاًل أؿَحٙ ، أٝ ٛيهش  ٍَّي ٝ

  [أهَؿٜخ ٖٓ ٓخُٚ ك٢ ٛلظٚ ٝك٤خطٚ طِلوٚ ٖٓ رؼي ٓٞطٚ 

 :ح٤ُٜ٘لش ٌُظخد   طؼخ٠ُ ٝحؿزش ُٜٝخ ٓطخُزٜخ 

ٍٟٝ ح٩ٓخّ ِْٓٔ ، ػٖ ط٤ْٔ حُيح١ٍ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ   

 .ػ٬ػخاًل  [حُي٣ٖ ح٤ُٜ٘لش  ]:ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

 ُٖٔ ٣خ ٍٍٓٞ   ؟ : هِ٘خ 

  [َّلل ٌُٝظخرٚ َُُٝٓٞٚ ٧ٝثٔش ح٤ُِٖٔٔٔ ٝػخٓظْٜ  ]:هخٍ 

ٍٟٝٝ حُطزَح٢ٗ ٖٓ كي٣غ ك٣ٌلش رٖ ح٤ُٔخٕ ٢ٍٟ   طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ، إٔ 

ٖٓ ٫ ٣ٜظْ رؤَٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٤ِْ ْٜٓ٘  ]:حُ٘ز٢ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ هخٍ 

َّلل َُُٝٓٞٚ ٌُٝظخرٚ ٩ٝٓخٓٚ ، ُٝؼخٓش : ، ٖٝٓ ُْ ٣ْٔ ٣ٜٝزق ٗخٛلخاًل 

  [ح٤ُِٖٔٔٔ ك٤ِْ ْٜٓ٘ 

كخ٤ُٜ٘لش ٌُظخد   طؼخ٠ُ ٖٓ أْٛ ٝحؿزخص حُي٣ٖ ، ٝأػظٜٔخ ٝأٗيٛخ 

 .ٓٔئ٤ُٝش ػ٘ي   طؼخ٠ُ ، ٝح٤ُٜ٘لش ٌُظخد   طؼخ٠ُ ُٜخ ٓظطِزخص ػي٣يس 

ٝهي ٗوَ حُلخكظ حرٖ ٍؿذ حُل٘ز٢ِ ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ ػٖ ح٩ٓخّ ٓلٔي رٖ 

ػٖ أَٛ حُؼِْ ٖٓ حُِٔق  [طؼظ٤ْ هيٍ ح٬ُٜس  ]:َٜٗ ح١َُُٝٔ ك٢ ًظخرٚ 

 :حُٜخُق ك٢ ٓطخُذ ح٤ُٜ٘لش ٌُظخد   طؼخ٠ُ هُْٜٞ 

ك٘يس كزٚ ٝطؼظ٤ْ هيٍٙ ، اً ٛٞ ٬ًّ : ٝأٓخ ح٤ُٜ٘لش ٌُظخد   طؼخ٠ُ 

 ، ٙ حُوخُن ػِ ٝؿَ ، ٝٗيس حَُؿزش ك٢ كٜٔٚ ، ٝٗيس حُؼ٘خ٣ش ك٢ طيرَُّي

ٝحُٞهٞف ػ٘ي ط٬ٝطٚ ، ُطِذ ٓؼخ٢ٗ ًظخد ٫ٞٓٙ إٔ ٣لٜٔٚ ػ٘ٚ أٝ ٣وّٞ رٚ ُٚ 

– َّلل طؼخ٠ُ رؼيٓخ ٣لٜٔٚ ػ٘ٚ :  أ١ –

ًٌُٝي حُ٘خٛق ٖٓ حُؼزخى رلْٜ ٤ٛٝش ٖٓ ٣ٜ٘لٚ إ ٍٝى ػ٤ِٚ ًظخد ٖٓ 

ًُظذ ك٤ٚ ا٤ُٚ ، كٌٌُي حُ٘خٛق ٌُظخد ٍرٚ ٣ؼ٠٘ رلٜٔٚ  ُػ٢٘ رلٜٔٚ ، ٤ُوّٞ رٔخ 
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، ٤ُوّٞ َّلل طؼخ٠ُ رٔخ أَٓٙ رٚ ، ًٔخ ٣لذ ٍر٘خ ٠َٟ٣ٝ ، ػْ ٣َ٘٘ ٓخ كْٜ ك٢ 

 حُؼزخى ، ٣ٝي٣ْ ىٍحٓظٚ رخُٔلزش ُٚ ، ٝحُظوِن رؤه٬هٚ ، ٝحُظؤىد رآىحرٚ حٛـ

 :ػْ ٗوَ حُلخكظ حرٖ ٍؿذ ػٖ أر٢ ػَٔٝ حرٖ ح٬ُٜف ٍكٔٚ   طؼخ٠ُ هُٞٚ 

ح٣٩ٔخٕ رٚ ، ٝطؼظ٤ٔٚ ، ٝط٣ِٜ٘ٚ ، ٝط٬ٝطٚ : ٝح٤ُٜ٘لش ٌُظخد   طؼخ٠ُ 

كن ط٬ٝطٚ ، ٝحُٞهٞف ٓغ أٝحَٓٙ ٝٗٞح٤ٛٚ ، ٝطلُّٜيْ ػِٞٓٚ ٝأٓؼخُٚ ، ٝطيرَ 

 حٛـ.  ٣خطٚ ٝحُيػخء ا٤ُٚ ، ًٝدُّي طل٣َق حُـخ٤ُٖ ١ٝؼٖ حُِٔلي٣ٖ ػ٘ٚ 

حُظِحّ حُؼَٔ رٚ ، ٓؼظويحاًل أٗٚ حُلن : ٖٝٓ ٝحؿزخص ح٤ُٜ٘لش ٌُظخد   طؼخ٠ُ 

 .حُٔز٤ِّٖي ُـ٤ٔغ حُلوٞم ٝحُٞحؿزخص 

ٍَ  }:هخٍ طؼخ٠ُ  َِ َُْلنِّي َٗ رِخ َٝ َُْ٘خُٙ  َِ ْٗ َُْلنِّي أَ رِخ  .ح٣٥ش  { َٝ

 .ٝٓؼظويحاًل أٗٚ ٛٞ حُوٍٞ حُلخَٛ ر٤ٖ حُلن ٝحُزخ١َ 

ٌَ   }:هخٍ طؼخ٠ُ  ْٜ ٌٍ كَ ْٞ ُ َُوَ ْيِع  اَِّٗٚي َّٜي حِص حُ ًَ  ِٝ ٍْ ح٧َْ َٝ ْؿِغ   ََّي حِص حُ ًَ خِء  َٔ َّٔي حُ َٝ
 ٍِ ِْ َُْٜ َٞ رِخ خ ُٛ َٓ َٝ } 

ٝك٢ ٌٛح ٣ؤْ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ رخُٔٔخء ٍٝؿِؼٜخ رخُٔطَ ح١ٌُ رٚ ك٤خس حُ٘لّٞ 

ٝح٧ؿٔخّ ، ٝرخ٧ٍٝ ٝٛيِػٜخ رخُ٘زخص ، ٝاهَحؿٜخ حُؼَٔحص ٝحُو٤َحص 

وظخص ، أهْٔ رٌُي ػ٠ِ كو٤ّش ٌٛح حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ح١ٌُ  ُٓ حُظ٢ رٜخ ح٧هٞحص ٌَُ 

ٌَ  }:رٚ ك٤خس ح٧ٍٝحف ٝحُوِٞد ، كوخٍ ٓزلخٗٚ  ْٜ ٌٍ كَ ْٞ ُ َُوَ ٛٞ ح١ٌُ : أ١  {اَِّٗٚي

٣لَٜ ر٤ٖ حُلن ٝحُزخ١َ ، ك٤ٔ٤ِ ٌٛح ٖٓ ٌٛح ، ٝٛٞ ح١ٌُ ٣لَٜ ر٤ٖ حُ٘خّ 

ك٤ٔخ حهظِلٞح ك٤ٚ ، ًُٝي ٣ظ٠ٖٔ اػزخص أٗٚ ٛٞ حُلن ٤ُْٝ رخُزخ١َ ، ٝأٗٚ 

ي ، ٤ُْٝ رخٍُِٜ ، ك٬ ٍِٛ ك٤ٚ ٫ٝ رخ١َ ، ٫ٝ ػزغ ٫ٝ ُؼذ  ـِ َُّي حُ ي ً ـِ حُ

 .، رَ ٛٞ ًِٚ كن ٝكو٤وش ، ٝكَٜ ٝاكٌخّ 

ٍَم  }:هخٍ طؼخ٠ُ  ٍْم َهز٤ِ ٤ٌِ ْٕ َك ْٖ َُُي ِٓ َِْض  ِّٜي َّْي كُ ْض  ٣َخطُُٚ ػُ َٔ ٌِ ًِظَخٌد أُْك   {حَُ 

ٛٞ حُلَٜ ٤ُْ  ]:ٝهخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ًٔخ طويّ ك٢ حُلي٣غ 

ٌَّي  ٣خص   طؼخ٠ُ ِٛٝحاًل  [رخٍُِٜ   : ك٬ ٣ـُٞ إٔ طُظو

ٍَ  }:هخٍ طؼخ٠ُ  َِ ْٗ خ أَ َٓ َٝ  ْْ ٌُ ِ َػ٤َِْ َض  َّي َٔ ٝح ِْٗؼ َُ ًُ ًْ ح َٝ ح  اًٝل ُِ ُٛ ِ ٌُٝح  ٣َخِص  َّي ٫َ طَظَّيِو َٝ
٢ْءٍم  َٗ َِّي  ٌُ َ رِ َّٕي  َّي ٞح أَ ُٔ حْػَِ َٝ  َ حطَّيوُٞح  َّي َٝ  ِٚ ْْ رِ ٌُ ِش ٣َِؼظُ َٔ ٌْ ُِْل ح َٝ ٌِظَخِد  ُْ َٖ ح ِٓ  ْْ ٌُ َػ٤َِْ

 ٌْ  : ٝح٢ُٜ٘ ػٖ حطوخً  ٣خص   ِٛٝحاًل ٣ظ٘خٍٝ أٍٓٞحاًل  { َػ٤ِِ

ٓٞم رؼٞ حٌُِٔخص حُوَ ٤ٗش ك٢ ٓٔخهخص حٍُِٜ ، أٝ حُِٔحف ، أٝ : أ٫ٝاًل 

 . ًٔخ ٣لؼِٚ حُِٗخىهش ك٢ ٓـخُْٜٔ –ح٠ُلي ، أٝ حُؼزغ 

ػيّ ح٫ٛظٔخّ رؤٝحَٓ حُوَ ٕ ٝٗٞح٤ٛٚ ، رل٤غ اًح ٍٝىص ػ٤ِٚ  ٣خص : ػخ٤ٗخاًل 

زٚ    حُوَ ٕ ٝك٤ٜخ ح٧ٝحَٓ أٝ حُ٘ٞح٢ٛ ُْ ٣ؼزؤ رٌُي ، ُْٝ ٣َؿذ ك٤ٔخ ٍؿَّي

ٌَّيٍ   طؼخ٠ُ ٓ٘ٚ ، ًٝؤٕ  ٣خص حُوَ ٕ ك٢ ٗظَٙ  طؼخ٠ُ ، أٝ ُْ ٣َٛذ ٓخ ك

ي ٝحُوٍٞ حُلَٜ  ـِ أرخ٤١َ أٝ ُٜٞ ُٝؼذ ، ٫ٝ ٣َٟ ك٤ٜخ حُلن ٝحُلو٤وش ، ٝحُ
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ح  }:، ٝكَٜ حُوطخد ؟ هخٍ طؼخ٠ُ ك٤ْٜ  اًٝل ُِ َٛخ ُٛ ٌَ ٤ْجاًلخ حطَّيَو َٗ ْٖ  ٣َخطَِ٘خ  ِٓ  َْ ح َػِِ ًَ اِ َٝ
 ٌٖ ٤ِٜ ُٓ حٌد  ٌَ ْْ َػ   { أَُُٝجَِي َُُٜ

ح٫كظ٤خٍ ػ٠ِ ٜٗٞٙ حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ، رؤٕ ٣َٜكٜخ ػٖ ٓؼخ٤ٜٗخ : ػخُؼخاًل 

حُٞحٍىس ك٢ حُٔ٘ش أٝ ػٖ حُٜلخرش ، أٝ ػٖ حُِٔق حُٜخُق ح٣ٌُٖ طِوٞٛخ ػٖ 

 ٣َٜف طِي حُٜ٘ٞٙ ا٠ُ ٓخ طٜٞحٙ ٗلٔٚ ، ك٤ظ٬ػذ ك٢ –ٛيٍ ٌٛٙ ح٧ٓش 

ح٧كٌخّ ٣ٝلَِِّي حُلَحّ ، ا٠ُ ٓخ ٍٝحء ًُي ، ًٝؤٕ ٜٗٞٙ ح٣٥خص حُوَ ٤ٗش 

 . ُؼزش ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٣وِِّيزٜخ ًٔخ ٣ٜٟٞ ٣َ٣ٝي 

ػيّ حُؼوش ٝح٤ُو٤ٖ رٔخ أهزَص ػ٘ٚ  ٣خص حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٖٓ أٍٓٞ : ٍحرؼخاًل 

 .ؿ٤ز٤ش ، أٝ كٞحىع ًزَٟ  ٣ٔظزؼي ًُي ٖٓ حُٞهٞع 

ر٤٘ٔخ ٍٍٓٞ : ًُٝي ٓؼَ ٓخ ٍٝحٙ حرٖ حٌٍُٔ٘ ، ٝحرٖ أر٢ كخطْ ، ػٖ هظخىس هخٍ 

  ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ ك٢ ؿِٝطٚ ا٠ُ طزٞى اً ٗظَ ا٠ُ أٗخّ ر٤ٖ 

أ٣َؿٞ ٌٛح حَُؿَ إٔ طلظق ُٚ هٍٜٞ حُ٘خّ : ٣ي٣ٚ ٖٓ حُٔ٘خكو٤ٖ ٣وُٕٞٞ 

كؤ١ِغ   ٗز٤ٚ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ  ٝ ُٚ ِْٝٓ ػ٠ِ ! ٤ٜٛخص ٤ٜٛخص ! ٝكٜٜٞٗخ 

ًذ  ]:ًُي كوخٍ  ََّي  [حكزٔٞح ػ٢َِّي ٛئ٫ء حُ

  [هِظْ ًٌح ًٌٝح  ]: كوخٍ ٠ِٛ   ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ِْٝٓ –كؤطخْٛ 

 .٣خ ٗز٢   اٗٔخ ً٘خ ٗوٞٝ ِٝٗؼذ : هخُٞح 

ِ  }:كٍِ٘ هُٞٚ طؼخ٠ُ  َْ أَرِخَّللَّي َِْؼُذ هُ َٗ َٝ  ُٝ َّ٘يخ َُٗوٞ ًُ خ  َٔ َّٖي اَِّٗي ْْ ٤ََُوُُُٞ ُْظَُٜ ؤَ َٓ  ْٖ َُجِ َٝ
 َٕ ِِثُٞ ْٜ ظَ ْٔ ْْ طَ ظُ ْ٘ ًُ  ِٚ ُُِٞٓ ٍَ َٝ  ِٚ  { َٝ ٣َخطِ

ح  }:كخ٢ُٜ٘ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ  اًٝل ُِ ُٛ ِ ٌُٝح  ٣َخِص  َّي ٫َ طَظَّيِو ٣و٢٠ إٔ ٣ٌٕٞ  { َٝ

ٓٞهق ح٩ٗٔخٕ ٓغ حُوَ ٕ ٓٞهق حُـخى حُلخُّ حُـخُّ ، حُٜٔظْ ًَ ح٫ٛظٔخّ 

 .رخُظٔٔي رٌظخد   طؼخ٠ُ ، ٝحُِٔظِّ رآ٣خطٚ 

ََ  }:هخٍ طؼخ٠ُ  ٬َسَ اَِّٗيخ ٫َ ٤٠ُُِٗغ أَْؿ َّٜي ٞح حُ ُٓ أَهَخ َٝ ٌِظَخِد  ُْ َٕ رِخ ٞ ٌُ ِّٔي َٔ ُ٣ َٖ ٣ ٌِ حَُّي َٝ
 َٖ ِِِل٤ ْٜ ُٔ ُْ  .ٛيم   حُؼظ٤ْ  { ح

ٌٛح ٝهي طْ ؿٔغ ٌٛح حٌُظخد ٝٗٔوٚ ك٢ حُظخٓغ ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ ٠ٍٓخٕ 

  ٛـ 1401حُٔزخٍى 

 .ٗٔؤٍ   طؼخ٠ُ حُوزٍٞ ، ٝإٔ ٣٘لغ رٚ حُؼزخى اٗٚ ٛٞ ح٤ُٔٔغ حُؼ٤ِْ 

٠ِٛٝ   طؼخ٠ُ ػ٠ِ آخّ ح٧ٗز٤خء ٝح٤َُِٖٓٔ ، ٤ٓٝي ُٝي  ىّ أؿٔؼ٤ٖ ،  

 .ك٢ ًَ ٝهض ٝك٤ٖ ، ٝػ٠ِ  ُٚ ٝٛلزٚ ِْٝٓ ط٤ِٔٔخاًل أري ح٥ري٣ٖ 

                           ٝحُلٔي َّلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔ   
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                              تالوة القرآن المجٌد 

  خصائصها – آدابها –                      فضائلها 

بقلم فضٌلة الشٌخ اإلمام المحدث المفسر سٌدي عبد هللا سراج الدٌن الحسٌنً رضً 

هللا تعالى عنه  

 7 القرآن كالم هللا تعالى على الحقٌقة منه بدأ وإلٌه ٌعود 

 10 عظمة الكالم اإللهً بالوحً وهٌبة المالئكة علٌهم السالم 

 14 حفظ هللا تعالى لهذا القرآن الكرٌم 

 15 حفظ هللا تعالى لوح كتابته وصدف جوهره 

 16 حفظ هللا تعالى كتابه العزٌز وصٌانته من التالعب فٌه 

حفظ هللا تعالى لهذا القرآن العظٌم من التحرٌف والتبدٌل والزٌادة 
  وهو بحث نفٌس ٌتعٌن الوقوف علٌه –والنقصان أبد اآلبدٌن 

21 

 34 األمر اإللهً ثم النبوي بتالوة القرآن الكرٌم 

 36 األمر بتعاهد القرآن الكرٌم خوف النسٌان 

 36 التحذٌر من اإلعراض عن القرآن الكرٌم وتعرٌضه للنسٌان 

 37 فضل تالوة القرآن الكرٌم 

 40 المواظبة على متابعة الختمات أحب األعمال إلى هللا تعالى 

 41 تالوة القرآن الكرٌم أفضل العبادات 

 42 ٌؤجر القارئ بكل حرف حسنة 

 42 أهل القرآن هم أهل هللا وخاصته 

 43 الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 

 44 قارئ القرآن ٌحدث ربه تعالى وٌناجٌه 

 44 من أحب القرآن فقد أحبه هللا ورسوله صلى هللا علٌه وسلم 

 44 القرآن مأدبة هللا تعالى فمن دخله فهو آمن 

 46 البٌت الذي ٌقرأ فٌه القرآن ٌضًء ألهل السماء 

 47 قراءة القرآن الكرٌم فٌها الخٌر الكثٌر 

 47 تالوة القرآن تطٌب القارئ 

 48 تالوة القرآن الكرٌم جالء للقلوب 

 48 تالوة القرآن الكرٌم تنفع القارئ ووالدٌه 

 49 خٌر الناس أقرؤهم 

 49 ٌقدم األقرأ على غٌره شرعاً 

 50 إكرام أهل القرآن من تعظٌم شعائر هللا تعالى 

 51 إكرام حامل القرآن من إجالل هللا تعالى 
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 51 القارئ ال ٌهوله الفزع األكبر ٌوم القٌامة 

 52 شفاعة القرآن الكرٌم لقارئه 

 53 القارئ ال ٌزال ٌترقى فً المنازل ٌوم القٌامة 

 54 تالوة القرآن تنفح السامعٌن بالطٌب وتتضوع بالمسك 

 54 مضاعفة القراءة فً المصحف على غٌرها 

من أعظم إكرام هللا تعالى ألهل الجنة أن ٌسمعهم القرآن منه سبحانه 
 وتعالى 

57 

 58 نزول السكٌنة وتنزل المالئكة لقراءة القرآن الكرٌم 

 60 البٌوت التً ٌقرأ فٌها القرآن الكرٌم تضًء باألنوار 

 60 أصغر البٌوت وأحقرها بٌت ال ٌتلى فٌه كتاب هللا تعالى 

 61 حفظ المالئكة لقارئ القرآن الكرٌم 

 61 هللا تعالى ٌحب من ٌتلو كتابه فً اللٌل 

 61 تالوة القرآن الكرٌم تنزل البركة 

  62 البٌت الذي ال ٌقرأ فٌه القرآن الكرٌم قلٌل الخٌر كثٌر الشر 

تالً القرآن الكرٌم على الناس ٌنال حظه من شرف التبلٌغ عن رسول هللا 
 صلى هللا علٌه وسلم

62 

 62 هللا تعالى ٌحب العبد ٌتلو آٌاته فً اللٌل وقد نام أصحابه 

 ]فضل االجتماع على تالوة القرآن الكرٌم ومدارسته ، وفٌه شرح حدٌث 
 وبٌان حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد  [من نفس عن مؤمن كربة 

63 

 68 فضٌلة استظهار القرآن الكرٌم 

 71 حفظ القرآن الكرٌم أعظم نعم هللا تعالى على العباد 

 71 أشراف األمة حملة القرآن الكرٌم 

 72 أغنى الناس حملة القرآن الكرٌم 

 72 وقاٌة حامل القرآن الكرٌم ، وكرامته 

 72 حامل القرآن الكرٌم حامل راٌة اإلسالم 

 73 حامل القرآن الكرٌم ممتع بعقله 

حملة القرآن الكرٌم أولٌاء هللا تعالى ، وهم فً ظله ، وهم ٌشفعون فً 
 أهلٌهم 

73 

 74 ال ٌعذب هللا تعالى قلباً وعى القرآن الكرٌم 

 74 حملة القرآن الكرٌم عرفاء أهل الجنة 

 75 حامل كتاب هللا تعالى ٌكرم شرعاً 

 76 حملة القرآن هم المحفوفون برحمة هللا المكتسبون نور هللا تعالى 

 77 لحامل القرآن الكرٌم دعوة مستجابة 

 77 آداب حامل القرآن الكرٌم 

 78 آداب القراءة ومطالبها 

 80 اإلخالص : األول 

 80 الوضوء : الثانً 
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 81 السواك : الثالث 

  81 استقبال القبلة : الرابع 

 82 طهارة المكان ونظافته : الخامس 

 83 الناعس ال ٌقرأ القرآن الكرٌم مخافة الغلط 

 83 الطهارة من الحدث األكبر وفٌه حكم القراءة للجنب : السادس 

 84 حكم مس المصحف للمحدث 

 85 التعوذ والبسملة : السابع 

 86 التدبر عند القراءة : الثامن 

 88 وصٌة الصدٌق األكبر رضً هللا عنه 

 {لقد أنزلنا إلٌكم كتاباً فٌه ذكركم  }:كلمات موجزة حول قول هللا تعالى 
 وفٌه قصة األحنف بن –وماذا ٌجب أن ٌكون موقف العبد مع القرآن 

 قٌس 

90 

 92 مقامات قراء القرآن الكرٌم 

 94 استحباب السلف الصالح تردٌد اآلٌة للتدبر 

 95 الخشٌة والبكاء لقراءة القرآن الكرٌم : التاسع 

 98 الترتٌل : العاشر 

 99 استحباب اإلجابة بما ورد عند بعض اآلٌات والسور : الحادي عشر 

 101 استحباب تحسٌن الصوت بالقرآن الكرٌم 

 104 استحباب طلب القراءة الطٌبة واالستماع إلٌها 

 108 تنوٌر المجالس بالقرآن الكرٌم 

 109 فضل االستماع إلى تالوة القرآن الكرٌم 

 110 آداب ومطالب االستماع لتالوة القرآن الكرٌم 

 113 فضل تعلم القرآن الكرٌم وتعلٌمه 

 114 الحث على تعلٌم األوالد الصغار قراءة القرآن الكرٌم 

 117 عناٌة النبً صلى هللا علٌه وسلم بتعلٌم القرآن ونشره 

 119 اتخاذ المسلم ورداً من تالوة القرآن الكرٌم 

 122 عادات السلف الصالح فً ختم القرآن الكرٌم 

 125 استحباب المواظبة على ورد من القرآن فً جوف اللٌل 

 127 حكم من نام عن ورده 

 127 ٌنبغً اإلكثار من تالوة القرآن الكرٌم فً شهر رمضان 

 131 استحباب القراءة فً جوف اللٌل جهراً ما لم ٌؤذ غٌره 

 131 آداب ختم القرآن الكرٌم 

 133 أن ٌكون أول النهار أو أول اللٌل : ومن آداب ختم القرآن الكرٌم 

 134 استحباب حضور مجلس ختم القرآن وفضله الكبٌر 

 135 استحباب الدعاء عند الختم ألنه مجاب 

 138 أحكام سجدة التالوة وأذكارها وكٌفٌتها 
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 141 الوصاٌا اإللهٌة ثم النبوٌة باتباع الكتاب والسنة والتمسك بهما 

من بلغه القرآن الكرٌم فكأنما رأى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وسمع 
 منه 

146 

 147 تحذٌر المسلم من ترك العمل بالقرآن الكرٌم 

التحذٌر من فصل السنة عن القرآن الكرٌم ومن دعوى االستغناء به عن 
 السنة 

147 

 150 تحذٌر المسلم من ترك األوامر القرآنٌة 

 150 تحذٌر المسلم أن ٌستحل محارم القرآن الكرٌم 

 150 إن من شر الناس من ٌقرأ القرآن الكرٌم وال ٌرعوي

من لم ٌعمل بما فً القرآن الكرٌم ٌبدأ عذابه فً عالم القبر إلى ما وراءه 
 من الحشر 

152 

 153 مخاصمة القرآن الكرٌم لمن لم ٌعمل به وانتصاره للعامل به 

 154 القرآن الكرٌم هو الحجة عند هللا تعالى 

 156 خصائص بعض السور واآلٌات والترغٌب فً قراءتها 

 156 سورة الفاتحة أفضل القرآن وأم القرآن 

 158 سورة الفاتحة تسمى سورة المناجاة 

 161 فضل سورة البقرة عامة وبض آٌات منها خاصة 

 163 سٌدة آي القرآن الكرٌم : آٌة الكرسً 

 164 آٌة الكرسً حصن حصٌن 

 166 تالوة آٌة الكرسً عقب الصلوات من أكبر الحسنات 

 167 خواتٌم سورة البقرة من كنز تحت العرش 

 168 ما ورد فً فضل سورتً البقرة وآل عمران 

 170 هً أعظم آٌة فً كتاب هللا تعالى  {شهد هللا أنه ال إله إال هو  }:آٌة 

 171  {قل اللهم مالك الملك  }:آٌة 

فإن تولوا فقل حسبً هللا ال إله إال هو علٌه  }:آخر آٌة من سورة التوبة 
  {توكلت وهو رب العرش العظٌم 

172 

 172 سورة اإلسراء وآخر آٌة منها 

 173 سورة الكهف 

 175 السجدة  {الم  }سورة طه و 

 175 سورة ٌسن 

 176 فضل الحوامٌم 

 176 حم الدخان 

 177 سورة الرحمن ، الواقعة ، المسبحات 

 178 سورة تبارك 

 179 تعوٌذة قرآنٌة نبوٌة 

 180 ما جاء فً فضل تالوة سورة البٌنة 

 182 فما بعدها فً السفر  {قل ٌا أٌها الكافرون  }من خصائص تالوة 
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 183 وفضلها  {قل هو هللا أحد  }الترغٌب فً قراءة 

 184 قراءة سورة اإلخالص قبل النوم 

 184  {قل هو هللا أحد  }فضل اإلكثار من تالوة 

 185 تالوة سورة اإلخالص عند دخول المنزل 

 186 تالوة سورة اإلخالص عشر مرات بعد الصالة 

 186 فضل تالوة المعوذتٌن وخصائصهما 

 188 قراءة المعوذات وراء الصلوات ، وبعد صالة الجمعة 

 189 تعظٌم المصاحف ، وعدم وضعها على األرض 

النهً عن مد : المصحف ٌعظم وٌكرم ولو بلٌت أو تشققت صحفه وفٌه 
 الرجل إلى جهته أو إلى جهة القبلة 

193 

 197 كانوا ٌقبلون المصحف وٌتمسحون به 

 198 كانوا ٌستحبون النظر فً المصحف إذا أصبحوا 

 199 كانوا ٌستحبون تورٌث المصحف 

 199 النصٌحة لكتاب هللا تعالى واجبة ولها مطالبها 

 204 المحتوى 

          وصلى هللا على سٌدنا محمد كلما ذكره الذاكرون

                  وكلما غفل عن ذكره الغافلون

                     صالة وسالماً دائمٌن

                     إلى أن ٌقوم الناس

 .                     لرب العالمٌن 

 

 

 

 


