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 ناطهاوة:
 (.ميَاج الطالبني( ِزوونكسدنةوةى )زب العاملنيناوى كيتاب: ِزووناكى )

 ةت: شةزيعةتى ئيطالم.باب
 دانةز: عبداهلل عبدالعصيص يةزتةىل.

 نؤبةتى ضاث: دوايني ضاثى ثوختةكساو و شَيدةكساو.
 بآلوكساوةى: كتَيبخانةى حاجى قادزى كؤيى، لة يةولَيس.

 .بريّت-داز املعسف٘ضاثخانة: 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شاسةصاكشدى:

 ئةى خوَيهةزى بةِزَيص، يةز كاتَيك دانةز دةَلَى:
 (ى.البخازٖ ّ مطمه)، مةبةضتى ئيمامي زّاِ الشٔخاٌ* 
 (ى.ٕ ّ الرتمرٖأبْداّد ّ اليطاٜ)، مةبةضتى ئيمامي زّاِ اصخاب الطيً* 

* يةزوةك لة ضةزضاوةكاندا فةزموويانة، ياى ِزووى كساوةتةوة، مةبةضتى ئةم      
 ضواز كتَيبةنة:

 (.اإلماو اليْاّٖ)( دانساوى اجملنْع: شسح املَرب)- 1
 (.اإلماو إبً حجساهلٔتنٕدانساوى ) حتف٘احملتاج: شسح امليَاج()- 8
 (. اإلماو حمندالسممٕوى )دانسا ( ىَآ٘احملتاج: شسح امليَاج)- 4
 (.اإلماو حمند اخلطٔب الشسبٔين)دانساوى  (مػيٚاحملتاج : شسح امليَاج)- 3

 جــــا ئـةطــــةز يـةكــــَيـك لـةو ضــــوازانة لـة طـــةَلـــدا نـةبــ،، ئـةو كــاتــة دةَلــــ،:         
 يةز وةك لة شؤزبةى ضةزضاوةكاندا...     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
 ئةى قوتابىى خؤشةويطتء ِزَيصداز، تكاية:

 ثًَؿُنًُنُيُ بُضطِ يُنَُسا بُ برييًَهطزُْوَيُنِ وضز خبىيَُٓوَ. -1
ى يـُ ىّ  بؤ تًَطُيؿتِٓ ُّٓ نتًَبُ ثؿت َُبُغتُ بُ تُْٗا ظاْػتّدؤت، بـُيَه  -2

َاَؤغتاّ ٓايًِٓ بًدىيَُٓ، ضىْهُ ضُْس ثًَٓاغُو ظاضاوَيُنِ ؾُضعِ ُُْٖ، يُ ىّ 
 .َاَؤغتاّ ٓايًِٓ باؾرت يَِّ تآزَطُّ
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ِر( ُمسافِ  الِة الْ  اُب صَ  )ب
 ةٌ  ي   اعِ  ُر رُب صَ  قْ  ما تُ  ِإن  

 ْسِم اهلِل الر ْحمِن الر ِحيمِ بِ 

 ص اَلُة َوالس     اَلُم َعلَ    ن َا    يِِّدنَا ُمَحم     ٍد َو لِ    ِو َوَص    ْحِبِو َ ْ َمِع    يَن. ِميَن َوال    َعالَ  الْ     بِّ ِو رَ لّ    َحْمُد لِ  لْ    اَ 
 ،ص (نيبٔلئايِطا  ٗالدَ َِٓٔ)ضِووْهطزْـُوٍَ   (نئُعالي  اْي بِّرَ)ضِووْـانٌ   َُُٓيُ بُضطٌ زووٌََط

 .آمنينطزٌْ، ىاٍ طُوضَ ياضَُتًِ بسا بؤ تُواوخ
 )ايٓىاوٍ( زَفُضَىٍَ: ًُٓاٌَ

 ص باطي ضؤنيةتي نويَزي سِيَبواس باُب َصالِةاْلُمساِفِر: ط
ُ  ق ِؾزيُ ضِووٍ ) ُِا ، يـُ ضِووٍ ) تِ(، واتُ: نىضتهطزُْوَّ ْىيَصّ ضـىاض ضَِنةـ (، واتـُ:  عجَ

 نؤنطزُْوٍَ زوو ْىيَص يُ ناتٌ يُنًَهًاْسا.

 ْم َوِإَذا َض   َربْ  ُ ط :طـــُوضَ زَفـــُضَىٍَ ٓىيَـــص، خـــىاّ(=نىضتهطزُْوَّق ِؾاااززَضبـــاضٍَ )
ُم ال   ِ َّن َ َف  ُرواالَ  نِف   ُُ ْم ُ نَ  اٌح َ ْن تَ ْقُص  ُروا ِم  َن الص   اَلِة ِإْن ِيْف  ُ ْم َ ْن َّ ْف ِ  َن ُُ ََ َعلَ  ْي  .صْرِض فَ لَ  ْي
ْم ُ َناٌح َ ْن تَ ْقُصُروا ِم َن الص  اَلِة ِإْن ِيْف ُ ْم َ ْن ): َعْن َّ ْعَلن بن ُ َمي َة: قُلُت ِلُعَمرط ُُ ََ َعَلْي فَ َلْي
ُم ال ِ َّن َ َفُرواّ َ  ُُ  َعِجْب ُت ِمم  ا َعِجْب َت ِمْن ُوس َفَس َُْلُت َرا  َل اهللِ  :َفق الَ  ؟َوَقْد َ ِمَن الن  اسُ  (.ْفِ َن

ْم فَاقْ بَ ُل ا َصَدقَ َ وُ  َعْن ذِلَك؟ َفقاَل: ُُ رٚاٙ َضًِ ٚأؽرلب ايضٓٔ،  صَصَدَقٌة َتَصد َق اهلُل ِبَها َعَلْي
 ٖــُض ناتًَــو بــؤ غــُفُض ضِ يؿــ  )طــُوضَ زَفــُضَىٍَ: ىاّّ طــىت: خ(عُــط) بــُ ًُٓــاَِ

ُ: برتغــًَٔ نافطَنــإ ظياْتــإ طىْاٖبــاض ْــابٔ ُٓطــُض ْىيَــص نــىضت بهُْــُوَ، بــُو َُضدــ
ٌ ْىيَـصيـ نـىضت   بسَٕ(. خؤ ًَٓػتا خُيَو زيًَٓايُو ضِيَبىاضَنـإ ْاتطغـًَٔ، ٓـٍُ بؤضـ    يَّ

و ثطغـًاضّ يـُ    ِ غُيط بـىو ثًَ -وَنى تؤ-ُضَىوٍ: ًَٓـ( فُٓنُُْوَ؟ ًُٓاَِ)عُط
: نـُوابى طُوضَ زاويُتـُ ًَٓـىَ،   ويـ فُضَىوٍ: ُٓوَ خًَطيَهُ خىاّنطز؟ ُٓ ثًَغَُبُض

ــُّ   خًَطَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قبىأل بهُٕ.

()١ٌٖٝ ُ، تُْٗا ْىيَصَ ضىاض ضَِنةُتًُنإ نىضت زَنطيَُٓوَ بؤ اْيُو ثًَٓر ْىيَص إَُْٓل ُتْكؾَُز ُربلعٔ
 ،بُيَطـُّ )مجاـا (   ْانطيَُٓوَ، بُ يبْ غبُيٓآ نىضتزوو ضَِنةُت، نُواتُ: ْىيَصّ َُغط

َه   اىاهللُ َرِض   ْن َعاِئَش   ةَ َع   ط ٖـــُّ فَ   ُُِقر ْت َصاَلُةالس    َفر َو ُتِم    ْت  سرَْ َع    انَ و َل ماُفِرَض   ْت لص    الُة : اَ  َعن ْ
ن ه الْ إل  ش ساد أمحا  ٚابأ ذبالٕ ٚابأ :ش ا١       رٚاٙ ايغٝخلٕ، زَحَض رِ الْ َصالةُ   ا ِوتْ  رُ َمْغ ِرَب فَِِ

ن ه  ا ُتطَ    ُل ِفيه  االص   الن ه  اِرس َوِإل    اض ثًَــٓر ْىيَــصَنإ زوو ضَِنةــُت   يُنــُ   .صةُ ِقَراءَ الْ ْبَح فَِِ
    َ ى خؤيـإ بـُ زوو ضَِنةـُتِ    زوو ضَِنةُت وادب نطإ، ًٓٓذـا يـُ غـُفُضزا ْىيَـصَنإ و

و يُ غُفُضزا بُ ْىيَصٍ َُغطيب يُ َايَُوَ يُ َايَُوَؾسا تُواو نـطإ، تـُْٗا    َاُْوَو
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 غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآ
 الس         َفِر  الس         َفِر الط ِ ّ        ِف اْلُمب        اِح لَ فائَِ ُةاْلَحَض        ِرس َولَ        ْ  َقَض        ن فائِ َ        ةَ  ُم        َفد اٌة ِف        ن

َُو ُل َا َفرِِه ُمج اَوزَُة ُا  رِىاس  فَاَلْظَهُر َقْصُرُه ِفن الس َفِر ُدوَن اْلَحَضِرس َوَم ْن ا افَ َر ِم ْن بَ ْل َدٍة فَ 
 الَصحِّس اَءُه ِعمارٌَة ُاْشُ ِرَط ُمجاَوزَتُها ِفنفَِِْن  اَن َورَ 

ُ  ، ْضىْهُ وَتطٍ ضِ شآيُ ٌ وادب نطاضَِنةُت ضـىْهُ   ىيَصٍ غبُيًَٓـ ٖـُض زوو ضَِنةُتـ
 زضيَص زَنطيَتُوَ. تآزاخىيَٓسٌْ قىضِٓاِْ 

َُبُغـت   صصدا يةك ِرةكعةتةىرتنوَيذ لة كاتبعاُْ: ُٓو سُزيػُّ زَفُضَىٍَ: ط ًٓٓذا
ــُ ــُ دَُاعــُت زَنــط ُٓوَي ــُتًَهٌ ب ــُْٗا ِيؿــّرتُٓو آو: ضَِنة ــُ ت ــُ ، يِب ٖــُضوَى ي

 .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلنغسا ضِووٌْ زَنُيُٓوَ ّرت، يُ ْىيَصغُضضاوَنإ فُضَىوياُْ
َُ٪َٖدا٠ٌ( ٖضاؿ زَ  ٣لي)ؾ ( بـآ، واتـُ: ْىيَـصّ ٓـُو ناتـُ بـآ      أدا٤) :ْىيَصَ نىضتهطاوَنُ َُضدُ )
( ُٖؾتا 81ٍ نٌَُ ُْٓساظَّ )ُف يُ غُفُضيَهٌ زضيَص بآ، نُ ىنىضتهطزُْوَن ايِطٌََٜٛ(
غُفُضَنُف غُفُضيَهٌ سُآلٍَ بآ، واتُ: غُفُضّ تاواْبـاضٍ   ُُبلحَ()اْي رت زضيَص بآنًًؤَ
ُ   رَقَزَ()٫  ؾل٥ٔت١َُ اْي ُْبآ : ُٓطـُض يـُ َايَـُوَ ْىيَـصّ     ْىيَصَنُ فُوتاوّ َايَُوَ ْـُبآ، واتـ
ُفُضزا بُ نىضتهطاوَيِ قُظاٍ بهاتـُوَ، ضـىْهُ بـُ تـُواوٍ     بى، زضوغت ًُْ: يُ غفُوتا

 ُفُضزا بُ تُواوٍ قُظاٍ بهاتُوَ.يُ َايَُوَو يُ غ : وادبُنُوابىنُوتؤتُ ُٓغتؤٍ، 
ِٛ ق ق٢َ ؾ ل٥ٔت١َ بُآلّ  ُٓطُض ْىيَصَ فُوتاويَهٌ غُفُضيَهٌ زضيَصٍ قـُظا نـطزَوَ،    ايٖضؿ زَ( )َٚي 

 )ؾ ل٭ ْظَُٗز(ويػيت قُظاٍ بهاتُوَ، ُٓوَ  دا ،ىصَنٍُ فُوتابسضيَصزا ْىيَفُضيَهّواتُ: يُ غُ
ُٙ ؾٔ فُضَىوزٍَ بـًَُٖعتط   ٍ ّرتيـُ غـُفُضيَه   زضوغـتُ: يـُّ غـُفُضَزاو    ٖضاؿ زَ( ٣لي)ق ِؾاُز
ضـىْهُ يـُ ٖـُضزوو سايَـُتٌ فـُوتإْ      نطاوَنـُف نـىضت بهاتـُوَ،    زضيَصيؿسا ْىيَصَ قُظا

ًـُ ْىيَـصَ   بـُآلّ يـُ َايَـُوَ زضوغـت ْ     قَازَ( رَ)ُدَٕٚ اْينطزُْوَزا عـىظضٍ بـُ زَغـتُ    قُظا
 نطاوَنُ نىضت بهاتُوَ، ضىْهُ عىظضٍ َُْاوَ.قُظا
، بُآلّ يُ َايَـُوَ ْىيَصَنـٍُ ْـُنطزو ضِ يؿـتُ     ُٓطُض ناتٌ ْىيَصَنُ ٖاتبىص  ئاطاداسى ط

يـُ  غُفُض، ُٓوَ بؤٍ زضوغتُ: يُ ضِيَطُزا ُّٓ ْىيَصَف نىضت بهاتُوَ، ٖـُضوَٖا ُٓطـُض   
زضوغتُ:  ،ى و ضِ يؿتُ غُفُضناتّٓىيَصَنُ َاب -نطزُْنُقُز ْىيَص بُ-تُنُؾسانؤتايّها

 يُ ضِيَطُزا ُّٓ ْىيَصَف نىضت بهاتُوَ، ُٖضوَى يُ )اجملُى (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
بُ غُفُض زَناو يُ ؾىيَين بهاتُوَ، تا زَغت ضِيَبىاض ْىيَص نىضت  ًٓٓذا بعاُْ: زضوغت ًُْ

ًْ ٠َٕ(: نُوابىتُوَ، بىوٌْ دًا زَبًًَْؿتُدًَ ِٔ بَ ِٔ صلؾ زَ َٔ ُٖض نُغـًَو يـُ ؾـاضيَهُوَ     )َََٚ
ٍُ صَؿ زَٙٔ(بطِواتُ غُفُض  ٖٚ َُحلَٚس٠َُ ُصٛرَٖل( ُٓوَ غُضَتاٍ غُفُضَنٍُ )ؾ أ بىوُْ يُ تًَجُضِ )

ِٕ نالَٕ َٚرَا٤َ  ضٍَ ؾاضَنُ، ُٓطُض ؾىوضٍَ ُٖبآ ؾى ُض يـُو زيـىٍ   دـا ُٓطـ   ُٙ عُٔالر٠ٌَ( )ؾ اَِ
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َُحلَٚسَُتٗااال ؾٔااا)ُا ٔاْىو ٖـــُبؾـــىوضَنُف خـــ  بـــُ َـــُضز زاْـــسضاوَ:ؽَاااسِّ( ا٭ ٢ِعاااُتزَم  
َُو لُ     ُو ُمج     اَوزَةُ  ُُ     ْن ُا      ٌر َف ْن لَ     ْم َّ ُّْش      َ َرُط َواهلل َ ْعلَ     ُم. فَ     ِِ  اْلُعْم     راِن  قُ ْل     ُت: َالَص     ح  لَ 

 اْلِحل       ِةس  اْلِخي      اِم ُمج      اَوزَةُ  اْلَخ      َراِب واْلَبَس      اتِيِنس واْلَقْرَّ      ُة َ بَ ْل      َدٍةس َو و ُل َا      َفِر ا      اِ نِ  لَ 
 َوِإذا رََ َع ِانْ َ هَن َاَفُرُه بِبُ ُل ِغِو َما ُشِرَط ُمَجاَوزَتُُو ِإبِْ َداًءس

ًْااُ((  يــُ خاْىوَنــاًْـ تًَبجــُضٍَِ )ا٭ؽَااٗس ٫  ُِٜغااتَزَُم(  ًُٓــاَِ )ايٓــىاوٍ( زَفــُضَىٍَ)ُق
 ُ  )َٚاهلُل أ ِعً اِ(   ىواْـُف تًَبجـُضِآ  َـُضز زاْاْـسضآ يـُّ خاْ    فُضَىوزٍَ ضِاغترت َُُٓيُ: بـ
 زَنـاو زضوغـتُ   ضـىوَ زَضَوَ، غـُفُضَنٍُ زَغـت ثآ    بُيَهى ُٖض ناتًَو يُ ؾىوضَنُ

 ْىيَص نىضت بهاتُوَ.
ِٔ صْٛر( ِِ َُٜه ِٕ ي  ُ -ىبُآلّ ُٓطُض ؾاضَنُ ؾىوضٍَ ُْب )ؾَِ  -وَى ؾاضَناٌْ ُّٓ غـُضزََ

ُ٘( )ؾ  ُٖٚي َُحلَٚس٠َُ ػُفُضَنٍُُٓوَ غُضَتاّأ ُِزإَ(اْي ) ؿـاضَنُ:  ّبىوْـُ يـُ ٓاوَزاْ  تًَجُضِ ُع
(زا حتؿ١ُٓو طؤضِغتاٍُْ بُ ٓاوَزاًُْوَيُ، ُٖض وَى يُ ) ْوَى خاْىو و ياضيطٍُ َٓساآلٕ

يُو ناويُ خاْىواُْ تًَبجـُضِآ: نـُ بٓاغـُيإ     بُآلّ َُضز ًُْ خَزَابٔ(اْي )٫  ضِووٕ نطاوَتُوَ
ُ   بَضَالتٔنيَ(  ْي)ٚا َُْاوَ، يإ نطاوُْتُ باغْ بًَػتإ يـُ بـاغْ بًَػـتاٌْ     ٖـُضوَٖا َـُضز ًْـ

ّ   تآزاس نؤيًَـتْ خاْىوؾـٌ   ؾـاضَنُف تًَبجـُضِآ، ُٖضضـُْ    ػـايَسا  بـآْ يـُ ضـُْس وَضظيَه
 خُيَهُنُ تآيسا ًْؿتُدآ ببآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

اٌْ يُ زَضَوَّ ؾـاض ضـاوَضِو   ُْ زَضَوَوضى -بؤ غُفُض-يُ ؾاض ُٓطُضص  ئاطاداسى ط
ٖاوضِيَهاًْإ زَنطز، ُٓوَ ُٓطُض ًُْتًإ وَٖا بآ: ُٖض ناتًَو ٖاوضِيَهاًْإ ٖاتٔ طؿتًإ 

يُوآ ْىيَص نىضت بهُُْوَ؟  اتٔ بطُضِيَُٓوَ، ُٓوَ زضوغت ًُُْٓطُض ُْٖ ،بؤ غُفُض بطِ ٕ
ى: ُٓطـُض  اوَ، بـُآلّ ُٓطـُض ًْـُتًإ ٓـُوٖاب    ضـىْهُ بـُ تـُواوٍ بطِيـاضٍ غـُفُضيإ ْـُز      

ُٓوإ ُٖض بطِ ٕ بؤ غُفُض، ُٓو ناتُ زضوغـتُ يـُوآ ْىيَـص نـىضت      ،اًْؿًإ ُْئًَٖاوضِيَه
 بهُُْوَ؟ ضىْهُ بُ تُواوٍ بطِياضيإ زاوَ، ُٖضوَى يُ )اجملُى (زا فُضَىويُتِ.

ًْ ٠َٕ( زآ، واتُ: ُٓو طىْسٍَ يُ ؾاض بضىونرتَك ِز١َُٜ( اْي)َٚ وايُ: يُ طؿت ٓـُو  وَنى ؾاض  )ن بَ
ٍُ صَؿ زَ صلنَٔٔ اْي زووزاطِابطبطِياضاُّْ ٖٚ مشايَسا غُضَتاٍ غُفُضّ ُٓو نُغٍُ يُ ضَِ خٔٝلَّ()َٚأ

َُحلَٚس٠َُ ضَِوَْسَنإ ًْؿتُدآيُ: وَنى خًَآلْٕ تًَجُضِبىوُْ يُ ٖؤبُ ضَِمشايَُنـُ،   ر١ًِٔٔ(اْي)
ُت ًَٗٓاٌْ تايبيُ طؿت خًَُُو ياضيطٍُ َٓساآلْٕ َؤيَطٍُ ٓاشَيَُنإْ ؾىيَِٓ ٓاو يَّ واتُ:

 .بُ خؤيإ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ
ُٙ(  )أ ُٖض ناتًَو ضِيَبىاض يُ غُفُضَنٍُ طُضِاوَ )َٚإَذا رَجَعَ( ٓـُوَ غـُفُضَنٍُ   ِْت٢ََٗ صَاؿ ُز
ُ٘ أ بُوٍَ بطاتُوَ )بُٔبًُٛغٔ٘ٔ(نؤتايِ زآ  َُحَلَٚسَُت ٓـُو ؾـىيٍَُٓ بـُ َـُضز      ِبتٔا َا٤ّ( )ََل ُعزَم  

ُوَ يُ غُضَتاٍ غُفُضَنٍُ يَِّ تًَبجـُضِآ، واتـُ: نـُ يـُ طُضِاْـُوٍَ طُيؿـت       بىزاْسضا
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 .دؤّضُْسَ ُْؾطُيؿتبًَتُوَ َايَّْىيَص نىضت بهاتُوَ، ُٖض ُٓوآ، ًٖضّرت زضوغت ًُْ
ّ                اٍم ِبَمْ ِض               ٍع ِإنْ َقطَ               َع َا               َفُرُه ِبُ ُص                ِلِوس   َولَ               ْ  نَ                َ ى ِإقَاَم               َة َ ْربَ َع               ِة َ 

 هاَ َّ ْ ما ُدُي ِلِو َوُيُروِ ِو َعَلن الص ِحيِحسَوَل ُّْحَسُب ِمنْ 
رت ضِ يؿتبآ، ( ُٖؾتا نًًؤ81َُ: ُٓوَ يُ ناتًَهسا بىو: نُ ىّهٌَُ ُْٓساظٍَ )ًٓٓذا بعاْ

، واتُ: يُ ُْٓساظَيُنٌ نَُرت بـؤ  ( ُٖؾتا نًًؤَرت ُْضِ يؿتبى81ُٓطُض ُْٓساظٍَ )بُآلّ 
دؤٍ بطُضِيَتُوَ، ُٖض بُ زَغت ثًَهطزٌْ ووآلتٍّ طُضِاوَ، ُٓوَ ُٓطُض بؤ دؤًُنّثًَىيػت
نىضتهطزُْوٍَ ْىيَصّ بؤ زضوغت ًُْ، بُآلّ ُٓطُض  نُ غُفُضَنٍُ نؤتايِ زآوطُضِاُْوَ

ــ َ ب ــُضِاو ــُ ووآلتّ-ؤ ؾــىيًََٓهّرت ط ــُب ن ــؤٍ ْ ــ   -ىد ــىاض زازَْ ــُ ضِيَب ــُض ب ــُوَ ٖ  ضآْسٓ
 ُ ــؤ زضوغــت ــصّ ب ــُوٍَ ْىيَ ــُوٍَ ضــ   ،نىضتهطزْ ــُتٌ َاْ ــُ ًْ ــُو َُضدــٍُ ب  إىاض ضِ شب

ًَٗٓاٌْ طُضِاْـُوَ غـُفُضَنُّ نؤتـايِ زآ،    تُوَ، ُٓطًٓا: ٓـُويـ ٖـُض بـُ ًْـُت    ُْطُضِيَ
 ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا ُٓو َُغُىُْ ضِووٕ نطاُْوَ.

ِٛ َْاا٣ٛ إَق لَاا١  أ ِربَعَااا١ٔ   ) ِٛفٔااُع( َٚي اا ُّ بَُٔ  ى: ضـــىاض ضِ ش ُٓطــُض ضِيَبىاضيَـــو ًْــُتٌ وَٖــاب    أ ٜٖل
ُٙ(   )أُوَ، يإ ظياتط يُ ؾىيًََٓو مبًًََٓتُوَ بُ ؾُوَناًْاْ ٓـُوَ غـُفُضَنٍُ   ِْك ط اعَ صَاؿ ُز

ُُٛؽٛئ٘ٔ( ) نؤتايِ زآ ِٓٗال  دآّ ُٓو ؾىيَُٓبُ طُيؿتُٓبٔ ْـ يـُو ضـىاض ضِ ش   ()٫َٚ  ُِٜرضَُب َٔ ُ ا
َِٛاال ُدُ:ٛئاا٘ٔ َُٚ:ُزٚجٔاا٘ٔ( ْــاشًََطزضآ ــِ ٓــُو ضِ شٍَ ُ ؾــىيَُٓنُوٓــُو ضِ شٍَ زَضــًَت )َٜ  يَّ

ْـ طِاغت، واتُ: دطـُ يـُّ زوو ضِ ش  فُضَىوزَّ يُ غُضٖؾرٔٝسَ( اي ٢)عًَ  زَضآزَض ضـىاض   ،ُا
بآ، ُٓوَ ؾُوٍ تُواو بآ، نُواتُ: ُٓطُض ًُْتِ َاُْوٍَ غآ ضِ ش، يإ نَُرتٍ ُٖو ضِ ش

 نىضتهطزْـُوٍَ ْىيَـصّ بـؤ زضوغـتُ، ضـىْهُ ثًَغَُبـُض       غُفُضَنٍُ نؤتـايِ ْايـآو  
ــُضَىٍَ ُِِو َ الَ    اً ُمَه   ُِّق   يُم الْ ط: زَفـ ُ    َة بَ ْع   َد َقَض   اِء ُنُس    ــُسابُ  رٚاٙ ايغاااٝخلٕ،صاِ ُر ِبَم غـ
 زًَََُٓٓوَ. زا(َه١يُ ) إتُْٗا غآ ضِ ش -يُ زواٍ سُز نطزٕ-نؤضهُضَنإ

 زا(َها١ ى غُسابُ نؤضهُضَنإ يـُ ) (، قُزَغٍُ نطزبؾتس َه١ثًَـ ) ثًَغَُبُضواتُ: 
  إغـآ ضِ ش َاْـُوٍَ  هُ بُآلّ ضىْ -ىََى يُ )خباضٍْ َػًِ(زا ٖاتُٖضو-ًْؿتُدآ بنب

 إ: بـُ َاْـُوٍَ غـآ ضِ ش   نـُوابى  ضِيَطـٍُ زاوَ،  ثًَغَُبـُض  بُ ًْؿتُدآيِ زاْاْسضٍَ،
زَضآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا إ ىغُض ىْاضآ، بُآلّ بُ ضىاض ضِ ش ٌ يُّبطِياضٍ ضِيَبىاض

 ضِووٕ نطاوَتُوَ.
ادِ بُ ضـىاض ضِ شإ ثـًَـ   ُزيػُ: ُٓطُض سبُيَطُّ ُٓو س : ُٖض بُيةكةم ص ئاطاداسىط 

ُِع(، ُٓوَ ًٖضّرت )ََِه١طُيؿتُ ْاو ؾاضّ) عَزَؾ ١()وَغتاِْ (ّ بؤ زضوغت ًُْ: ق ِؾز(ٚ)جَ
بـُآلّ  ، ضىْهُ بىَتـُ ًْؿـتُدآ   ٢َٓٔ(؟و ُْ يُ)َُِشدَئؿ ١(و ُْ يُ))عَزَؾ ١((و ُْ يُ)ََِه١ُْ يُ 

 ق ِؾز(ُٚٓوَ ) )ََِه١(،طُيؿتُ )عَزَؾ ١( َغتاِْثًَـ و إ، يإ غآ ضِ شإُٓطُض بُ زوو ضِ ش
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ُِع  )َٔٓا٢( يـُ  وَ تـا يـُ زواّ ضَِاـِ ُٖضغـًَو ؾـُيتاُْنإ      ََِه١((ّ بؤ زضوغتُ: يُ ))جَ
س م اً َوَلْ   قاَم بِبَ َلٍد بِني ِة َ ْن َّ ْرَحَف ِإَذا َحَصَلْت َحاَ ٌة َّ  َ َ ق  ُعَه ا ُ  ف  َوقْ ٍت َقَص َر  ََمانَِيَةَعَش َر َّ  ْ 

 َوِقيَف َ ْربَ َعًةس َوِفن قَ ْ ٍل َ بَداًس َوِقيَف اْلِخاَلُف ِفن َياِئِف اْلِقَ اِلس
تَُاؾـا زَنـُئ: ُٓطـُض     -()َٔٓا٢  يُ زواّ طُضِاُْوَّ يُ-ًٓٓذا )ََِه١(، زَطُضِيَتُوَ بؤ

ٚ (زا مبًًََٓتـُوَ، ٓـُوَ ًٖضـّرت )   ََِها١ ًُْتِ ُٓوٖابآ: ضىاض ضِ شإ، يإ ظياتط يُ )  ق ِؾاز(
ُِع (ّ بؤ زضوغت ًُْ، بُآلّ ُٓطُض ًُْتِ َاُْوَّ نَُرت يُ ضىاض ضِ شاْـِ ٖـُبى، ٓـُو    )جَ
ُِع(ناتُ  زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.)حتؿ١(ٚ)ايغزٚا٢ْ( ّ بؤ زضوغتُ، ُٖضوَى يُ)ق ِؾز(ٚ)جَ

َ   :دووةم   -رت، يـإ ظيـاتط زووض بـىو   نـُ ُٖؾـتا نًًـؤَ   -ؾـىيًََٓو  ُٓطُض بُ غـُفُض ضـىو
، يـإ  إُض يُوآ بطاتُ فآلْهُؽ يُطُيَِ مبًًََٓتـُوَ تـا ضـىاض ضِ ش   بُ َُبُغتِ ُٓوَ: ُٓط

 مبًًََٓتُوَو بطُضِيَتُوَ، ُٓوَ إُٓو ناتُ نَُرت يُ ضىاض ضِ ش ،ظياتط، بُآلّ ُٓطُض ُْيطاتآ
تا يُ ؾىيَُٓنُ زَطُضِيَتُوَ، ًٓٓذا ُٓطُض يُوآ طُيؿتُ  بؤٍ زضوغتُ: ْىيَص نىضت بهاتُوَ

تا يُو ؾـىيَُٓ بـُ غـُفُض     ىضتهطزُْوٍَ ْىيَصّ بؤ زضوغت ًُْن ّرتُٓوَ ًٖض ،فآلْهُؽ
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.اجملُٛعزَضِواتُ زَضَوَ، ُٖضوَى يُ )

ِٛ أقلَّ بٔبًَ ٕ () ِٕ َِٜزذٌََ( ُٓطُض ضِيَبىاض بؤ ناضيَو يُ ؾىيًََٓو َايُوَ َٚي  ١ٖٝٔ أ  بُو ًُْتٍُ يُو  )بٔٓٔ
ُٖض ناتًَو ناضَنٍُ بؤ ثًَو ٖات، ناضَنُؾٌ يُو دؤضَ  ١ٌ()إَذَا ذَؾًَ ِ( ذَلجَ ؾىيَُٓ باض بها

ٌٖ َْٚقٕ(( نُ بىو: ٌ  ًَهٗاتين زَنـطز يـُ طؿـت ناتًَهـساو    ضاوَضِواٌْ ث )َٜتََِٛقُعَٗل ُن  ُْيـسَظاْ
َِٛ) إزَطاتُ ضىاض ضِ ش ُٓوَ زضوغتُ ُٖشزَ ضِ شٍ تُواو ْىيَص نىضت  ًل(ق ؾَزَ ثََُل١َْٝٔ  عَغَزَ َٜ
ٕ  بهاتُوَ، واتُ ُهم اىاهللُ َرِض  بْ ِن َعب  اسَع ْن اِ ط : دطُ يُ ضِ شٍ ٖـاتْٔ زَضضـىو  َ ق اَم الن بِ     : َعن ْ
َة ِتْسَعةَ   ُ  زا َايـُوَو (َه١يُ ) إْؤظزَ ضِ ش ثًَغَُبُض رٚاٙ ايبخلرٟ،زَعَشَر َّ ْ مًا َّ ْقُص رُ ِبَم

َ، ضىْهُ يـُ  زاْسضاو ْىيَصّ نىضت زَنطزَوَ. واتُ: ضِ شٍ ْؤظزََني بؤ ٖاتْٔ زَضضىوٕ
 سػٔ( بُ ُٖشزَ ضِ ش ٖاتىَ.)أبّساوز بػٓس سُزيػِ

بُآلّ ُٓطُض زَيعاِْ تا ناضَنٍُ ثًَو زآ ضىاض ضِ ش تُواو زَبٔ، ُٓو ناتـُ يـُو ؾـىيَُٓزا    
 نىضتهطزُْوٍَ ْىيَصّ بؤ زضوغت ًُْ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ٍُ  ْىيَص نىضت زَناتُوَ  إتُْٗا ضىاض ضِ شًَٖعزا: يُ فُضَىوَيُنٌ بآ َٚقٌَٔٝ أ ِربَع١ًَ() ِٛ )َٚؾ٢ٔ ق ا
(زا: تا ناضَنٍُ ثًَو زٍَ بُضزَواّ ْىيَص نىضت ايغلؾعٞ)ٍ ًُٓاَِّرتيُ فُضَىوزَيُن أ بَ ًا(

ضِابطزوو:  دًاواظٍ ُٓو فُضَىوزاُّْ خ٬ٔ ُف(ْي)ا  ًَٖعزايُ فُضَىوزَيُنٌ بآ)َٚقٌَٔٝ( زَناتُوَ 
دـُْطًَهٌ   زَضبـاضٍَ ٓـُو دُْطاوَضَيـُ: نـُ بـؤ      كٔتَالٍَ( :َل٥ٔـٔ اْي )ؾ٢ٔ ظياتط إيُ ضىاض ضِ ش

ّ  َُتطغٌ ُٖيَطريغاٌْ دُْطٌ ُٖبآ ىبآٌْ بُ غُفُض ضؾُضع  ب ِن ُعم رَ اَع ْن ط ، بـُ بُيَطـُ
ُهم  اىاهللُ َرِض   أِباأ ؽاارٝس، )رٚاٙ ايبٝٗكااٞ بضٓ  زالص   الَةَ ٍر َّ ْقُصرُ َ ْش  هُ  آذربيج  ان ِا    ةَ ن   ُو َ ق  اَم بِ  َ  : َعن ْ
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ُهماىاهللُ َرضِ ُز(ع  نىضت زَنطزَوَ. ( َايُوَ، ْىيَصّآذربٝحلَٕاوٍَ ؾُف َاْط بؤ غُظا يُ )  َعن ْ
ًة َطِ َّلًة َفالَ قَ ْصَر َعلَ ن اْلَم ْ َىِب.  )َفْص ٌف( َوَطِ ّ ُف َل ال   اِ ر َوَنْح ِ ِهس َوَلْ  َع ِلَم بَ َق ائَ َها ُم د 

 اًل َىاِشِمي ًةس قُ ْلُت: َوُىَ  َمْرَحَلَ اِن ِبَسْيِر الَ ْ َقاِلسالس َفِر  ََمانَِيٌة َوَ ْربَ ُع َن ِمي
ُٓو دؤضَ نُغاُْ، واتُ: ُٓواْـُ يـُ    ُْى زَضباضٍَ باظضطإْ قىتابِْ ايٖتلجٔزَ ََِْٚرَٛٙٔ( )٫ 

 ظياتط ْىيَص نىضت ْانُُْوَ. إضىاض ضِ ش
ِٛ عًََِٔ بَك ل٥َ َُٖ ٠ً ط ًَٜٛ ١ً()َٚي  اضٍ دُْطاوَض زَيعاٌْ: ناضَنٍُ َاوَيُنٌ زضيَـص  ُٓطُض ضِيَبى َٗل 

ٓـُوَ  )ؾ ٬  ق ِؾازَ(   تا ناضَنٍُ ثًَو زآ ، يإ ظياتط زَضِوا،إزًًََََٓتُوَ، واتُ: ضىاض ضِ ش
 غُض فُضَىوزٍَ ضِاغتِ َُظُٖب. يَُُِذَٖبٔ( ٣لْي)عًَ  نىضتهطزُْوٍَ ْىيَصّ بؤ زضوغت ًُْ

ّ    طِابـطزوو (ُّاز أِبٔ ع): سُزيػُنٍُنُوابى : َ ن  َ ص َحاَب  َنَ َطو ٖـُّ ٓـُّ سُزيػـُ
ؽااارٝس، رٚاٙ ايبٝٗكاااٞ بضٓ زَ ْش   ُهٍر َّ ْقُص   ُروَن الص    اَلةَ َ ق   اُم ا ِبرامُهرم   ع ِتْسَعةَ  َرُا    ِل اهللِ 
 نىضت زَنطزَوَ.ْىيَصيإ  اَٗطَع( بؤ غُظا َاُْوَوْؤ َاْط يُ )ضِ ّ ثًَغَُبُض)ؽرلب١(

يـُو   و زوو سُزيػُ زضاوَتُوَ: نُ )قشابُ(نإضِاغترت وَآلٌَ ُٓ يُ ىٍ فُضَىوزَّ
س ؾـىيًََٓهٌ  َاوَيُزا تُْٗا يـُ يـُى ؾـىَيين ٓـُو ْاوضـُيُزا ُْزََاْـُوَ، بـَُيهى يُضـُْ        

ًَٖطؾًإ زَبطزَ غُض نافطَنـإ، ٖـُضوَى يـُ )اجملُـى (زا ضِووٕ      ْاوضُنُزا زَطُضِإْ
 .َواهللُ َ ْعَلمطِابطزوو،ًَٖعَناّْبآ فُضَىوزَُزيػُ ْابُٓ بُيَطُّ : ُٓو زوو سنُوابىنطاوَتُوَ، 

 ص كوستكشدنةوةي نويَز :)َقْصر(لة باطي وةسجةكاني  َفْصٌف: ط
ــ :  َُض ــص، ُٖؾـــــــــــــــ ــُوَّ ْىيَـــــــــــــــ ــُناٌْ نىضتهطزْـــــــــــــــ  دـــــــــــــــ

ٌُ ايٖضؿ زَ(): زَبٌ غُفُضَنٍُ زضيَص بآ يةكةممةزجى ُْٓساظٍَ غُفُضّ زضيَـص بـُ    َٚط َٜٛ
١ًٖٝ( )ثََُل١ٌَْٝٔ َٚأ ِربَُعَٕٛ ثًَىاٍُْ ظََني ضٌْ ُٖؾت ًًٌَ ٖامشًُّ، واتُ: ؾاْعَ  ٬ًَٝٔ َٖلعُٔٔ

ًُْ(( رتنًًؤَرتو ًْى نًًؤَرتو غُزْ ضٌ َ( ُٖؾتا 88غُر، نُ زَناتُ )فُض ًُٓـاَِ   )ُق
َُٖٛ()ايٓىاوٍ( زَفُضَىٍَ  زوو قؤْاغـُ،   )ََِزذًَ تَلَٕ( ُْٓساظٍَ غُفُضّ زضيَص بُ ضِ يؿ  )َٚ

يإ ِض شَيـوْ ؾـُوَيو، نـُ بطُْـُ ُْٓـساظٍَ بًػـتْ ضـىاض        واتُ: زوو ضِ ش، يإ زوو ؾُو، 
 .(زا فُضَىويُتٌحتؿ١غُعات، ُٖضوَى يُ )

ِٝزَ ضِ يؿتُٓنُفجل  ُ  ا٭ ِثك الٍَ(  )بٔضَ ْ   ٍَ ضِ يؿـتين  طىيَطبـ  وآلغـُ باضنطاوَنـإْ ثؿـىوزإ
 ْربَ َع ِة بُ  ُرٍدس َوِى  َ ِن ِف ن  َ :  َن  ُهَم ا َ انَ ا َّ ْقُص راِن َوُّ ْفِط راب ِن َعبّ اساوَ  ب ِن ُعم رَ اْن َع ط ُنطزْْىيَص
ٓـُو زوو )قـشابُ(يُ يـُ     ؽارٝس، ايبخلرٟ تَعًٝكل ٚايبٝٗكٞ بلصٓلدرٚاٙ ص َعَش َر فَ ْرَا خاً ِا  ةَ 

 ضت زَنـطزَوَو ْىيَـصيإ نـى   ،غُفُضزا يُ ُْٓساظٍَ ضىاض بُضيس، واتـُ: ؾـاْعَ فُضغـُر   
 ىٕ.بُضِ شووف ُْزَب

ٌ يُطُأل ُٓو زوو )قشابُ(يُ ُْبىَ، ّدًاواظدا بعاُْ: يُّ َُغُيُيُزا ًٖض )قشابُ(يُى 
اإلمجاالع بُيَطــُيإ بــُ زَغــتُوَ بــىوَ، واتــُ: بىوَتــُ ) وا زيــاضَ يــُ ثًَغَُبــُضَوَ
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 (زا فُضَىوياُْ.ايغزٚاْٞ(ْ )حتؿ١(، ُٖضوَى يُ )ايضهٛتٞ
س فَ لَ           ْ  َقطَ           َع اَلْمي           اَل ِفيِ           ِو ِف           ن ا           اَعٍة َقَص           َر َواهلل َ ْعلَ           مُ   . َواْلَبْح           ُر             اْلبَ رِّ

 َوُّْش َ َرُط َقْصُد َمْ ِضٍع ُمَعي ٍن َ و ًلس
ّـ  ًٓٓذا بعاُْ: ب ُ  ،ساٖاتىوُ بُيَطٍُ سُزيػُنٍُ )ابـٔ عباؽ( : ٓـُو ؾـىيٍَُٓ بـُ    َُضدـ

تُْٗا ضىوُْنٍُ زوو قؤْاغ زووض بآ، ُْى ضىوْٕ ٖاتٔ، واتُ: ُٓطُض  غُفُض بؤّ زَضآ
َ نىضتهطزْـُوٍَ ْىيَـصّ بـؤ    ٓـُو  ، ٖاتُٓوَؾـٌ قؤْاغًَـو بـىو،   ضىوُْنُّ قؤْاغًَو بـىو 

 زضوغت ًُْ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
ََ ِإذا َيَرَج َ الَ َ َة َ ْمي اٍل  َ  : َ اَن َرُا ل اهللِ  َنََط ُّٓ سُزيػُّص  ئاطاداسى ط ْو فَ َراِا 

َ غآ ًٌَ، يإ غآ فُضغـُر زَضـىو   ُٖض ناتًَو ثًَغَُبُض رٚاٙ َضًِ،زَص ل ن رَْ َع َ  ْينِ 
زَضَوَ، ْىيَصّ زَنطزَوَ زوو ضَِنةُت. َُبُغت ٓـُوَ ًْـُ: غـُفُضَنٍُ تـُْٗا غـآ      

وض ز بــؤ غــُفُضيَهِ فُضغــُر زووض بــىوَ، بــُيَهى َُبُغــتِ ُٓوَيــُ: نــُ ثًَغَُبــُض 
 وض زَنُوتُوَ، ناتِ ْىيَص زَٖاتْ( زوَ ١ٜٓ، غآ ًٌَ، يإ غآ فُضغُر يُ )زَضِ يؿت

( و )اجملُى (زا عزح َضًِ( يُ )ايٓٛاٟٚى ًُٓاَِ )ُٖضوَ يُوآ ْىيَصّ نىضت زَنطزَوَ،
 ُٓوٖاٍ فُضَىوَ.

ىَ: نـُ يـُ   ْـُٖات  يُِّٖ يُ )اجملُى (زا زَفـُضَىٍَ: )يـُ ٖـًض سُزيػـًَهسا بـُ ٓاؾـهطا      
ــُض    ــاغ ثًَغَُب ــُ زوو قؤْ ــَُرت ي ــساظٍَ ن ُْٓ    ٌــ ــُوَ، بُيَطُؾ ــىضت نطزبًَت ــصّ ن ْىيَ

ٖـ  (ّبلظأِبٔ عُز ٚأِبٔ عسُزيػُنٍُ ) ُهم اىاهللُ َرِض َعب اس َف اب نُ َع ْن َعطَ ا: ُا  ِ ط ُّطِابـطزوَ،  :  َعن ْ
ُِ   ْن إلَ   نَعَرفَ   َة؟ َفق   الَ  ل   نالَة إِ الص     ُص   رُ  ََ قْ  َة َوِإلَ    َوِإلَ   ن ُعْس   َفانَ  : َلس َوَل رٚاٙ  زطّ   ائفِ ال نِ    د 

( ضـىوَُ  َها١ ثطغًاض يُ )ابٔ عباؽ( نطا: ٓايا نُ يـُ ) ايغلؾعٞ ٚايبٝٗكٞ بلصٓلد ؽرٝس، 
(، يـإ  جا ٠ (، يإ )عضؿلٕص نىضت بهَُُوَ؟ فُضَىوٍ: ْا، بُآلّ نُ ضىويُ )( ْىيَعزؾ١)
ٍ نُّ ؾاْعَ فُضغُر=ُٖؾـتا  ( ْىيَص نىضت بهُوَ. واتُ: ُٖضيُى يُو غًًَاُْ ىايطل٥ـ)

 (ّ ثري ظ.َه١رت زووضٕ يُ )نًًؤَ
 طِابطزووزاَّضيا وَنى بًابإ وايُ: يـُ َُضدُّْٔـساظٍَ ُٖؾـتا نًًـؤَرت    ز بَزِّ(نلْيبَِرُز َٚاْي)

َِٝلٍَ ؾٔٝ٘ٔ ؾ٢ٔ)ؾ ً   نُرتَُٖؾتانًًؤَضٌْ ُٖؾت ًًَُنُ=ُٓطُض يُ زَضيازا  صلع١َٕ( ِٛق ط عَ ا٭ 
 زضوغتُ ْىيَص نىضت بهاتُوَ،)ق ؾَزَ(  يُى غُعاتسا بُ نُؾتِ، يإ بُ َُيُواٌْ ضِ يؿت يُ

بُ فطِ نُ يُ  رت بُ ٓؤتؤَبًٌ يُ ظًََٓسا، يإيُى غُعات ُٖؾتا نًًؤَ ا ُٓطُض بُُٖضوَٖ
 .َواهللُ َ ْعَلمُٖوازا ضِ يؿت زضوغتُ: ْىيَص نىضت بهاتُوَ، 

ــُضز زازَْــ )َُِٜٚغااتَزَُم(  :دووةممةزجىــ ــُ َ ُٔ( ضآ سب ٖٝ َُعَاا ِٛفٔااُع   غــُفُضَنٍُ  )ق ِؾااُ  ََ
٫ًٖٚ( بُ َُبُغتِ ضىوُْ ؾىيًََٓهِ ظاْسضاو بآ: يُ ضِووٍ ضِ يؿتُٓوَ  يُ غُضَتاوَ، واتُ: )أ 
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 رت زَضِوا، ٓـًرت تاٍ غُفُضَنٍُ بعاْآ ىّهُّ بُ ُْٓـساظٍَ ُٖؾـتا نًًـؤَ   ُٖض يُ غُضَ
 فَ      الَ َقْص      َر لِْله       ائِِم َوِإْن طَ      اَل تَ        َرد ُدُهس َولَ طَالِ      ِب غَ       رٍِّم َو بِ      ٍ  َّ ْرِ        ُع َم َ      ن َوَ        َدُه 

َلَك الط ِ َّف ِلغَ َرٍض َ ُس ُه َلٍة َوَل َّ ْعَلُم َمْ ِضَعُوس َوَلْ  َ اَن ِلَمْقِصِدِه َطرِّقاِن: َطِ ٌّف َوَقِصيٌر َفسَ 
 اَلْظَهِرس َ ْو َ ْمٍن َقَصَرس َوِإل  َفاَل ِفن

ٞ َُضز ًُْ بعاْآ: بؤ ناّ ؾاض زَضِوا، يإ ْاوٍ ؾىيَُٓنُ بعاْآ، ُٖضوَى يـُ )  (زا ايغازٚاْ
 ضِووٕ نطاوَتُوَ.

ًْٗل٥َِٔ(  :نُوابى يَبىاضٍ غُض يًَؿًَىاو، واتُ: بؤ ضِ :ْىيَص نىضتهطزُْوَ زضوغت ًُْ)ؾ ٬  ق ِؾزَ ئ
ُٙ(  ٓـُو نُغـٍُ ْاظاْــآ بـؤ نــىآ زَضِوا     ِٕ ط الٍَ تَازَٗدُد  ؿتًٓؿــِ ُٖضضــُْس طـُضِإْ ضِ ي  )َٚإَ

ُ  بُ ُْٓساظَيُنٌ زضيَص بآْ يُ ُٖؾتا نًًؤَ غـُضَتاوَ ْـُيعاًْىَ    رت ظياتط بآ، ضـىْهُ يـ
ُ غُضَتاوَ َُبُغتِ بآ: ىاو يَُبُغيت يُو ضِ يؿتُٓ ضُْسَ، واتُ: بُآلّ ُٓطُض غُضيًَؿًَ

رت بطِوا، بؤٍ زضوغتُ ْىيَص نـىضت بهاتـُوَ، ٖـُضوَى يـُ ظ ضبـٍُ      ىّهٌَُ ُٖؾتا نًًؤَ
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

)ُِ ُٖضوَٖا ْىَيص نىضتهطزْـُوَ زضوغـت ًْـُ: بـؤ ٓـُو نُغـٍُ بـُ ؾـىَئ          )٫َٚ  ط لئبٔ غ زَٜ
نُ بُ ؾىئَ نؤيًُيُنٌ ُٖآلتىوزا، يإ  ُّٖ بؤ ُٓو نُغُف )َٚآبُٔل( قُضظزاضيَهسا زَطُضِآْ

 )َِٜزجٔاُع(  بُ ؾىئَ ؾتًَهٌ زظضاوزا زَطُضِآ، نُ ُٖض يُنًَو يُواْـُ َُبُغـتِ ٓـُوٖا بـآ:    
ُٙ(   بطُضِيَتُوَ ًَـو قُضظزاضَنـٍُ، يـإ نؤيًُنـٍُ، يـإ زظضاوَنـٍُ         )ََتَا٢ َٚجَا َ ٖـُض نات
ُ٘( ز ظيُوَ ِٛفٔعَ ََ ُِ ِ قُضظزاضَنٍُ، يـإ نؤيًُنـٍُ، يـإ    غُضَتاوَف ؾىيَٓ يُ )٫َٚ  َِٜعً 

ٌْ ثًَىيػتُ ىٍ زظضاوَنٍُ ُْزَظاٌْ، واتُ: بُآلّ ُٓطُض ُٓو ضِيَبىاضَ يُ غُضَتاوَ زَيعا
ًٓٓذـا زَطاتـُ َُبُغـتُنٍُ، ٓـُو نىضتهطزْـُوٍَ ْىَيـصّ بـؤ         رت بطِوانُّ ُٖؾتا نًًؤَ

 زضوغتُ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
ِٛ  :ًُٕتٌ، زوو ضِيَطُ ٖـُبى ُٓطُض ٖاتى بؤ ُٓو ؾىيٍَُٓ َُبُغت ن لَٕ ئَُْكؾٔ ٔٙٔ ط زَٜكلَٕ( )َٚي 

)ٌْ ىضت بىو: ضِيَطُيُنًـ ن )َٚق ؾٔرْي( رت، يإ ظياتط زضيَص بىوضِيَطُيُنًإ ُٖؾتا نًًؤَ )ط َٜٛ
ُ   )ؾ ضًَ و  ايِطٌََٜٛ( رتُْزَطُيؿتُ ُٖؾتا نًًؤَ  ُزا ضِ يؿـت يَطـُ زضيَصَنـ  ضِ ضِيَبىاضَنـُف بـ

ُٗٛي ١ٕ( بُض ٖؤيُنٌ سُآلأل يُ )ئػَزَُض( وَى زضيَصَنُ ٓاغإ بآ، يإ نطيًَُنٍُ ُٖضظإ  )ن ُض
ُٔ( بآٌّ يَّو خىاضزََُْ بآ، يإ ٓاو َِ ِٚ أ  يإ زيًَٓابـآ: يـُ ضِيَطـطو طـىَطوْ زوشَـين       )أ 

 ؾَزَ()ق  خعّْ نُغٌ بآ ْ فط ؾ  بآ، يإ غُضزاٌْ ُْخؤفْيإ َُبُغتِ نطِئ خؤٍ،
 .ىتُدآنىضت بهاتُوَ، ضىْهُ َُضدُنُ ٖاتبؤٍ زضوغتُ ْىيَص 

ُ بُآلّ ُٓطُض بُ ٖؤيُنٌ سُآلأل بُضِيَطُ ز )َٚإ٫َِ( ٖؤ، يـإ  بـآ  ضيَصَنُزا ُْضِ يؿت، بُيَهى بـ
زضوغـت ًْـُ: ْىيَـص     )ؾ ا٬ (  َُبُغيت نىضتهطزُْوٍَ ْىيَص بُ زضيَصَنـُزا ضِ يؿـت   تُْٗا بُ
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ُ    َٗزَ(ْظا٭  ٢)ؾٔنىضت بهاتُوَ   ؾـىيَُٓنُ زوو بـُآلّ ُٓطـُض بـؤ    ًَٖعتطزا، يـُ فـُضَىوزٍَ بـ
 الس                َفِر  َولَ               ْ  تَبِ               َع اْلَعْب               ُد َ ِوالع ْوَ                ُة َ ِواْلُجْن               ِدي  َمالِ               َك َ ْم               رِِه ِف               ن

 َولَ َّ ْع       ِرُف َمْقِص       َدُه فَ       الَ َقْص       َرس فَ لَ       ْ  نَ        َ ْوا َمَساَفَةاْلَقْص       ِر َقَص       َراْلُجْنِدي  ُدونَ ُهَم       اس 
 َمْن َقَصَد َاَفراً َطِ ّالً َفَساَر  ُم  نَ َ ى رُُ  عاً ِانْ َقَطَعسوَ 

ىٕ، بـُآلّ يـُنًَهًإ   رت زَبُٖضزوونًإ ىٍ نُّ ُٖؾتا نًًىَٕ، واتُ: ضِيَطٍُ زضيَص ُٖبى
تطَنُزا ضِ يؿت، ُٓوَ بؤٍ زضوغتُ: بآًٖض ٖؤيُى بُ زضيَص زضيَصتط بىو، ُٓويـ بُ ّرتيُو

 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.ْىيَص نىضت بهاتُوَ، 
ِٛ تَبٔااعَ اْي ِٚجَاا١ُ()أ َٚ ُٓطــُض نؤيًــُ ضَِطــُأل طُوضَنــٍُ نــُوت عَِبااُ ()َٚي اا يــإ شٕ ضَِطــُأل  ايٖش

ِٚ اْي ًََطزَنٍُ نُوت َِزَٙٔ()أ  ٟٗ ََلئو  أ  ٔ ِٓ يإ غُضباظ ضَِطُأل ناضبُزَغيت خؤٍ نُوت، يإ  ُح
يُ غُفُضزا بىو، بُآلّ  فضَِطُيَهُوتين ُٓواُْ ٖضؿ زَ(اي ٢)ؾٔ زيٌ ضَِطُأل زيًططَنٍُ نُوت

)ُٙ ٌ  )٫َٚ  َِٜعزَُف ََْكؾٔ َ ٓايـا ضـُْس زَضِواو    ًٖضًَهًإ َُبُغتِ ناضبُزَغتّدؤّ ْـُزَظاْ
ًٖضًَهًإ ثًَـ ضِ يؿتين زوو قؤْاغ نىضتهطزُْوٍَ ْىيَصيإ بؤ  )ؾ ٬  ق ِؾزَ( زَضًَتُ نىآ
ٓـُوَ يَُـُوزوا بـؤ طؿـتًإ      ُٖؾـتا نًًـؤَرت ضِ يؿـ ،    ، واتُ: بـُآلّ ُٓطـُض  زضوغت ًُْ

زضوغتُ: ْىيَص نىضت بهُُْوَ، ضىْهُ تاظَ َُبُغتِ ناضبُزَغتُنُيإ بؤ ٓاؾهطا بـىو،  
 ـ زَياْعاٌْ ىٍ نُّ ُٖؾتا نًًؤَرت زَضِ ٕ، زضوغتُغُضَتاوَ ُٓواًْ : ُٓطُض يُنُوابى

 ا فُضَىوياُْ.ُٓواًْـ ْىيَص نىضت بهُُْوَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْس
ِٚا ََضَلؾ ١  اْي ََْٛ ِٛ  (زِؾا ق ى: بُ ُْٓـساظٍَ ) ًُْتًإ ُٖب ،طِابطزوودا ُٓطُض ُٓواُّْ ك ِؾزَ()ؾ ً 

ــصنى ــؤَ  -ضتهطزُْوَّٓىيَ ــتا نًً ــُ ُٖؾ ــطِ ٕ -رتَن ٟٗ(اْي)ق ؾَاازَ ب ٔ ِٓ ــُضباظّ   ُح ــُْٗا غ ت
ُ  سا غـُضبُخؤيُو شيـَ  نىضت زَناتُوَ، ضىْهُ يُ ناضَناُّْْنطاو ْىيَص تؤَاض  ط زَغـت ًْـ

َُُٗل( بؤ ًٖضًإ زضوغت ًُْ ْىيَص نىضت بهُُْوَ،  -ُٖضوَٖاف زيٌ-بُآلّ شْٕ نؤيًُ )ُدَْٚ
 : ًُْتُنُيإ ناض ْانا.نُوابىضىْهُ غُضبُخؤ ْنيْ شيَط زَغ ، 

ًٓٓذا بعاُْ: يًَطَزا َُبُغت ُٓو غُضباظَيُ: نُ بُ خؤؾٌ خـؤٍ ضَِطـُأل ناضبُزَغـتًَو    
ْىوؽ نـطاوَ، ضـىْهُ غـُضباظٍ    ٍ يُ تؤَاضطٍُ يُؾهطزا ْـاو ُضباظَنُوتبآ، ُْى ُٓو غ

ُ  -تؤَاضنطاويـ  غـُضبُخؤ ًْـُ، ٖـُضوَى يـُ ظ ضبـٍُ       شيَـط زَغـتُو   -وَنـى شْٕ نؤيًـ
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ِٔ ق ؾَ َ صَؿ زًا ط ٬ًَٜٛ( رت، ُضيَهٌ زضيَص، واتُ: ُٖؾتا نًًؤَبطِواتُ غُف ُٖضنُغًَو ويػتِ )َََٚ
ِٖ َْا٣َٛ ُرُجٛعاًل(    دا بؤ غُفُضَنُ ضِ يؿـت  لرَ()ؾ ضَ يإ ظياتط ًٓٓذـا يـُ ضِيَطـُزا ًْـُتِ      )ُثا

يُو ؾـىيَُٓوَ، يـُ    ِْك ط عَ()أ طُضِاُْوٍَ ًَٖٓا، يإ نُوتُ زوو زيَِ: ٓايا بطُضِيَتُوَ، يإ ْا
 ّرتًٖض مبًًََٓتُوَ زضوغت ًُْ زاُو ؾىيَُٓتا ي سا غُفُضَنٍُ زَثضطِآوناتٌ ًُْتُنُّ
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 هاتُوَ.ضت بْىيَص نى
َ ُمَباح  اً  ُ  م  َ عَ  ُِ اْلَعاِص  ن ِبَس  َفرِِه َ   آِبٍ  َونَاِش  َعٍةس فَ لَ  ْ   َْنَش ُ  َّ  َ   َري  لَ  وُ فَ  ِِْن َا  اَر َفَس  َفٌر َ ِدّ  ٌدس َولَ 

َِ ِفىالَصحِّس َوَلْ   َْنَشَُُه َعاِصياً  ُم  تَاَب َفُمْنِشٌئ لِلس َفِر ِمْن ِحيِن ا  سل   ْ بَةِ َمْعِصَيًة َفالَ تَ َري 
ِٕ صَلرَ( بُآلّ  ُٓوَ غُفُضيَهٌ ْىآ  )ؾ ضَؿ ْز جَ ْٜٔ ( تُ ؾىيًََٓهّرتُٓطُض يُو ؾىيَُٓ ضِ يؿ)ؾ ِ

، يإ ظياتط ّرترتبىو: يًَطَ بُو ىوَ ُٖؾتا نًًؤَزَنا، واتُ: ُٓطُض َُبُغتِ زَغت ثآ
ُ  بطِوا، زضوغتُ ْىيَص نىضت بها ُ  تُوَ، ُٓطُض ْا: ْا، دًـاواظٍ ًْـ ٍ  ضِ يؿـتٓ بـؤ   :ْىيًَُنـُ

 ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.ّرتخؤٍ بآ، يإ بؤ ؾىيًََٓه وآلتِو
ضِوخػـُت وَضْـاططآ،   )٫َٚ َٜتَزَٖ:ُؿ(  :نُوابى: غُفُضَنٍُ سُضِاّ ُْبآ، ط،يةممةزجى

ٓـُو نُغـٍُ بـُ غـُفُض      عَلؽٔا٢ بٔضَاؿ زَٙٔ(  )اْيواتُ: نىضتهطزُْوٍَ ْىيَص زضوغت ًْـُ: بـؤ   
ُّٖ شٌْ ْاؾًعَ، واتُ:  )ََْٚلعٔش٠َٕ( وَى نؤيًٍُ ُٖآلتىو )ن آبُٔل( ىْاٖباضٍ بآضىوُْنٍُ ط

 ، ُّٖ ُٓو قُضظزاضٍَ تىاْاٍ قُضظزاُْوٍَ ُٖيُو بًُٓعٌْ ًََطزَنٍُ بؤ غُفُض بضآبآ بُ
بـؤ  ضَِظاَُْسٍ خاوَٕ قُضظَنُّ بُ غُفُض بضآ، ُّٖ ُٓو نُغـٍُ بـؤ ضِيَطـطّ، يـإ     بآ

بُ غُفُض بضآ، ُّٖ ُٓو نُغـٍُ تـُْٗا بـُ     ّرتُٖض طىْاًَٖه نىؾتين بُ ْاُٖم، يإ بؤ
َُبُغتِ ؾاض زي  ؾاضَوؾاض زَطُضِآ، ُٓواُْ ًٖضًإ ْىيَص نىضتهطزُْوَيإ بؤ زضوغت 

طــُوضَ ًّْــُ، ضــىْهُ ضِوخػــُتُناٌْ ؾــُضعٌ ْازضيَٓــُ َط رــٌ طىْاٖبــاض، ٖــُضوَى خىا
رَ  ُطر  ِفنَفَمْن اضْ ط :خىاضزٕ زَفُضَىٍَزَضباضٍَ ضِوخػُتٌ َطزاض َ َجاِنٍف إِل ْ ٍم مُ َمْخَمَصٍة َغي ْ

 اضّ خـىاضزو يُ بطغًُتّسا َطز ُٖض نُغًَو يُ تطغُّطزٕ ْاضاض بىو ص َغُف ٌر رَِحيمٌ فَِِن  اهللَ 
زَنا. واتُ: بؤ وَضططتين ضَِمحٌ ثآ خؤف زَبآْ يَِّ ، خىاٍ طُوضََُيًٌ طىْاِٖ ُْبى

 وَ: طىْاٖباض ُْبآ.ضِوخػُتٌ ؾُضعٌ خىاٍ طُوضَ بُ َُضدِ زاْا

َُبَلذًل( ِْغَأ   ِٛ أ  ُ٘    ُٓطُض ضِيَبىاضيَو زَغتِ بُ غُفُضيَهٌ سُآلأل نطزو ضِ يؿـت  )ؾ ً  ِٖ جَعًَ ا )ُثا
ًٓٓذا غُفُضَنٍُ نطزَ طىْاٖهاضٍ، وَى بطِياض بسا: بؤ ضِيَططّ، يإ بؤ ظيٓا، يإ  ١ً(ََِعؾَٔٝ

ُٓوَ ضِوخػُتٌ بؤ ًُْ ْىيَص نىضت  ؿَ()ؾ ٬  تَزَٗ: بؤ طىَطو وَضططتٔ، يإ بؤ نىؾ  بضآ
يُ فُضَىوزٍَ ضِاغـترتزا،   ؽَسِّ(٣ل٭)ؾٔ بهاتُوَ، يُو ناتُوَ: نُ بطِياضٍ طىْاُٖنٍُ زاوَ

ًَهٌ تـىوف بـىو، ٓـُوَ           بُآلّ ُٓطُض غـُفُضَنٍُ سـُآلأل بـىو، يـُناتٌ غـُفُضزا طىْـاٖ
اُْ، واتُ: ضىْهُ بُ نىضتهطزُْوٍَ ْىيَصّ بؤ زضوغتُ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوي

 .ىََُبُغتِ طىْاه نطزٕ بُ غُفُض ُْض
ُٙ عَلؽًٔٝل(  ِْغَأ  ِٛ أ  ِٖ   ضِ يؿت غتِ بُ غُفُضيَهٌ طىْاٖهاضّ نطزوُٓطُض ضِيَبىاضيَو زَ)َٚي  )ُثا

ِٓغٔا٤ْ٢ ئً  ًٓٓذا يُ ضِيَطُزا تؤبٍُ نطزو بطِياضّسا: طىْاُٖنُ ْـُنا تَلبَ(  ُُ ِٔ ذٔانيَ    )ؾ  ٖضاؿ زَ َٔا
ِٛب١َٔ نطزًُْوَ زَغت بُ غُفُضيَهٌ تاظَ زَنا، واتُ: ُٓطُض ناتٌ تؤبُ ُّٓ ضِيَبىاضَ يُ (ايٖت
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 ُ  رت، يـإ ظيـاتط بـطِوا، زضوغـتُ ْىيَـص نـىضت      و ىوَ َُبُغـتِ بـىو: ُٖؾـتا نًًـؤَ    يًَطَ بـ
ْا   َ ْخَلَف ُمِ ّم   اً َ تَ   م  اقْ  َ   َدى ِبُم   ِ مظ َلْحََ   ًة َلعَِم   ُو ْاإِلْتَم   اُمس َولَ   ْ  َرَع   َف ْاإِلَم   اُم اْلُمَس   اِفُر َوا َولَ    ِ 

 اْلُمْقَ ُدوَن وََ  ا َلْ  َعاَد ْاإِلَماُم َواقْ َ دى بِِوس
ُ     بهاتُوَ، ُٓطُض ْا: ْـا، ٖـُضوَى يـُ غُضضـاوَناْسا      فُضَىوياْـُ، نُواتـُ دًـاواظٍ ًْـ

 .ّرتبؤ ووآلتٌ خؤٍ بآ، يإ بؤ ؾىيًََٓه :ضِ يؿتُٓ تاظَنٍُ
نطا، ُٓوَ بـُ  ٌّ ثآيًَهطزٕ غُفُضيَهٌ طىْاٖهاض ضبُظ زَغُآلتًَوًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض بآ

ٍ غُفُضيؿــٌ بــؤ زضوغــ ، ّرتضِوخػــُتُناْ ْىيَــص نىضتهطزْــُوَو ض زاْاْــسضآْطىْاٖبــا
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ؾتل٣ٚ إبٔ ذحزُٖضوَى يُ )
: ْابآ ْىيَصَنٍُ بُ دَُاعُت يُ ثؿت ًُٓاًََهٌ وَٖا بها: نُ ْىيَصَنٍُ ضوازةممةزجى

ِٓ( :ُوابىنتُواو بها،  ُُتٔ ُٓطُض ضِيَبىاضيَو ًٓكتًساٍ نطز بُ ًُٓاًََهٌ وَٖا: نُ  )َٚي َٛ اْقتَ ٣َ بٔ
يَو، يإ نَُرت )اهلل أنرب(َاوَيُنٌ نُّ، ُٖض ضُْس بُ قُز  )ي ِرظ ١ً( ْىيَصَنٍُ تُواو زَنطز

ُّ(  بآ ُ٘ اإلَِتَُل ًُٓاَُنـُف  وادبُ: ضِيَبىاضَنُف ْىيَصَنٍُ تُواو بها، دًاواظٍ ًْـُ:  )ي شَََ
ضِيَبىاض بآ، يإ ًْؿتُدآ بآ، ُٖضوَٖا دًاواظٍ ًُْ: ْىيَصَنٍُ ًُٓاّ غآ ضَِنةُتِ، يإ 

نطاوَ، ِ قـُظا ضَِنةُتِ بآ: وَنى ْىيَـصّ دىَةـُو غـبُيَّٓ   ضىاض ضَِنةُتِ بآ، يإ زوو 
 َ ــُو ــُ غُضضــاوَناْسا ضِووٕ نطاوَت ُهم  اىاهللُ َرِض  بْ  ِن َعبّ  اسَع  ن اط ٖــُضوَى ي ِ َف: َم  ا ب  اُل  َن   ُو ُا    َعن ْ

رٚاٙ اإلَالّ أمحا    زن ةُ تِْل َك الس   :ئْ َ م  ِبُمِقيٍم؟ فَ َق الَ ن رَْ َع َ ْيِن ِإَذا انْ َفَرَد َوَ ْربَعاً ِإَذااُمَساِفِر َُّصلِّ الْ 
يِ بها زوو يَبىاض ْىيَص بُ تُْٗا( نطا: بؤضٌ ُٓطُض ضِبٔ عبلظاثطغًاض يُ )بِصٓلد ؽرٝس، 
َُاعـُت يـُ ثؿـت ًْؿـتُدآ بًهـا ضـىاض ِضَنةـُت زَنـا؟         ، ُٓطـُض بـُ د  ضَِنةُت زَنـا 

 .فُضَىوٍ: ُٓوَ ضِيَباظٍ ثًَغَُبُضَ
  ّ ًَؿـٓىَيصّ بـؤ ًْؿـتُدآ بهـا، ٖـُضوَى يـُ باغـٌ        طًِٓٓذا بعاُْ: زضوغـتُ ًُٓـاَ َيبىاض ث

دَُاعُتسا ضِابطا، ُٖضوَٖا زضوغتُ: ضِيَبىاض ثًَؿٓىيَصّ بؤ ضِيَبىاضو بؤ ًْؿتُدآ بُ تًَهطِايِ 
ًْؿتُدًًَُنإ ُٖيَسَغتُٓوَ ضىاض  ُنُو ضِيَبىاضَنإ غُىًَإ زاوَ،نُ ًُٓاَ ًٓذابها، ٓ

 (زا فُضَىويُتِ.اجملُٛعضَِنةُت تُواو زَنُٕ، ُٖضوَى يُ )
ُّ اْي ِٛ رَعَـَ اإلَََل طِيَبىاض يىوتٌ زاضِغا، واتُ: خىئَ يُ يىوتٌ ٖاتْ ُٓطُض ًُٓاًََهّ ُُضَلؾُٔز()َٚي 

ُٓاًل(   ْىيَصّ بـُتاأل بـىو   ّرتبُ ٖؤيُن بُ ىؾُنٍُ نُوت، يإ َُتٔ ًُٓاَُنـُف   )َٚاِصاتَِخً ـَ 
ِٖ ايْ  ّ خؤٍ نطزَ ًُٓاّ: نُ ْىيَصَنٍُ تُواو زَنـطز يُنًَهٌ وَٖاٍ يُ دآ  ُُْكتَاُ َٕٚ( )أ تَا

    ٕ ُّ(     وادبُ َُُٓىوَُ ضِيَبىاضَنـاًْـ ْىيَصَنـُ تـُواو بهـُ ِٛ عَالدَ اإلَََال  ٖـُضوَٖا   )َٚن اذا ي ا
نُضَنـُ نـطز،   ًٓكتًساٍ بُ ًُٓاَُ تُواو )َٚاْقتَ ٣ بٔ٘ٔ( يَبىاضَنُف طُضِاوَوُٓطُض ًُٓاَُ ضِ

 غـُضٍ وادبـُ: ْىَيصَنـٍُ تـُواو بهـا، ضـىْهُ طؿـتًإ َـُضدٌ ضـىاضًََإ           ُٓويـ يُ
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 يُ زَغت ضىوَ.
اُم    ُو ُمْح    ِد اً َ تَ    م س َولَ    ْ  لَ    عَِم اإِلْتَم    اُم ُمْق َ    ِدّاً فَ َفَس    َدْت َص    الَتُُو َ ْو َص    اَلُة ِإَماِم    ِو َ ْو ب    اَن ِإمَ 

ك  َوَلِ اقْ َ َدى ِبَمْن ظَن ُو ُمَساِفراً فَ َباَن ُمِقيماً َ ْو ِبَم ْن َ ِه َف َا َفَرُه َ تَ م س َولَ ْ  َعِلَم ُو ُمَس اِفراً َوَش 
 وِإل  َ ْتَمْمتُ  سَقَصْرتُ ِفن نِي ِ ِو َقَصَرس َوَلْ  َشك  ِفِيها فَ َقاَل: إْن َقَصَر 

ِٛ ي  َُْكتَ ًٜٔل()َٚي   ُّ غُضٍ وادب بىو ْىيَصَنٍُ تُواو بهـا؟   طِيَبىاض يُُٓطُض َُُٓىوًََهّ شََّ اإلَِتَُل
ُ٘(   ىتًساٍ بـُ ًُٓـاًََهٌ ًْؿـتُدآ نطزبـ    ضىْهُ ًٓك ِْ ؽَا٬ ُت ًٓٓذـا يـُ زواٍ ًٓكتًـسا     )ؾ ؿ ضَا َ

ِٚ ؽ٬َ ٠ُ إَََلَٔ٘ٔ( ْىيَصَنٍُ خؤٍ بُتاأل بىو ُ٘    أل بـىو يإ ْىيَصّ ًُٓاَُنٍُ بُتا )أ  َُا ِٚ بالَٕ إَََل )أ 
زَغــتٓىيَصَ، يــإ دُْابُتــساضَ، يــإ ثًػــًُنٌ  يــإ ٓاؾــهطا بــىو: ًُٓاَُنــٍُ بآ ًل(َُِراا ٔث

ِٖ( ؾاضزضاوٍَ ثًَىَيُ ِ  وادبُ: َُُٓىوَُنُ ضىاض ضَِنةُت )أ تَ  ِ تُواو بها، نُواتُ: يـُ سايَـُت
 .وباضٍَ بهاتُوَضَِنةُتِ زو يُنَُسا ُٖضناتًَو ْىيَصَنٍُ زووباضَ نطزَوَ، وادبُ: بُ ضىاض

ًُْتِ نىضتهطزْـُوٍَ   ْىيَصّ زابُغتْ يِاى، بُيَهى بُ تُُْٗضوَٖا ُٓطُض َُُٓىوّ ُْبٖ
ًَُْٖٓا، ًٓٓذا ْىيَصَنٍُ بُتاأل بىو، وادبُ: بُ ضىاض ضَِنةُتِ زووباضٍَ بهاتُوَ، ضىْهُ 

ُضَىويـُتٌ، بـُآلّ   (زا فاجملُٛعْىيَصَنُيإ بُ تُواوٍ نُوتؤتُ ُٓغتؤيإ، ُٖضوَى يُ )
َ     :ُٓطُض ٓاؾهطا بىو ضـىْهُ َـُضدِ ْىيَـصّ    -ُٖض يـُ غـُضَتاوَ ْىيَصَنـٍُ زاَُْـُظضاو

ُٓو ناتُ زضوغتُ: بُ نىضتهطاوَيِ زووباضٍَ بهاتُوَ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ  -ْاتُواو بىو
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
َُضَلؾٔزًا(  ُ٘ ٖٓ ِٔ ظ  ِٛ اْقتَ ٣َ بَُٔ و ًٓكتًساٍ نطز بُ ًُٓاًََهٌ وَٖا: نُ زيَِ بؤ ُٓطُض ضِيَبىاضيَ )َٚي 
َُكُٔٝاًل(  ْىيَص نىضت زَناتـُوَ   آوزَضىو ًُٓاَُنُف ضِيَبىاض ب ًٓٓذـا ٓاؾـهطا بـىو     )ؾ بَالَٕ 

ُٙ(    ًُٓاَُنُ ًْؿتُدآيُ، يإ ضِيَبىاضَ بـُآلّ ْىيَـص تـُواو زَنـا     ِٔ جََٗاٌَ صَاؿ زَ ِٚ بَُٔا يـإ   )أ 
و ُْيعاٌْ: ٓايـا ضِيَبـىاضَ، يـإ ْـا      زوو زأل بىو يَِّ ًٓكتًساٍ نطز بُ ًُٓاًََهٌ وَٖا: نُ

)ِٖ طا يُو غآ َُغُىُْزا وادبُ ْىيَصَنٍُ تُواو بها، ُٖضضُْس يُّ غآيَُُؾسا ٓاؾه )أ تَ
 .ْىيَص نىضت زَناتُوَ ببآ: نُ ًُٓاَُنُف ضِيَبىاضَو

َُضَلؾٔزًا(  ُ٘ ِٛ عًََُٔ ّ   ُٓطُض َُُٓىوٌَ ضِيَبىاض زَيعاٌْ ًُٓاَُنـُف  )َٚي   )َٚعَاِو   ضِيَبـىاضَ، بـُآل
ٖٝتٔ٘ٔ( يُ ًُْتٌ ًُٓاَُنٍُ نُوتُ طىَإ: ٓايا ًُْتٌ نىضتهطزُْوٍَ ْىيَصّ ًَٖٓـاوَ،   ؾ٢ٔ ْٔ

ّ  يـإ ْـا؟ دـا يُطـُأل ُٓوَؾـس        )ق ؾَازَ(  ٓىيَـصّ ًَٖٓـا  ا َُُٓىوَُنـُ ًْـُتٌ نىضتهطزُْوَ
اَُنُف ْىيَصَنُ ًُُٓوَ زضوغتُ: ْىيَصَنٍُ نىضت بهاتُوَ، بُو َُضدٍُ ٓاؾهطا ببآ: ٓ

 نىضت زَناتُوَ.
ِٛ عَِو ؾٔٝٗل(ُٖضوَٖا  يُ ًُْتٌ ًُٓاَُنـٍُ   -طِابطزوووَى َُغُيُّ-ُٓطُض ضِيَبىاضَنُ )َٚي 

ٌ  َنُ ًُْتًَهٌ ُٖيَىاغـطاوٍ ًَٖٓـاو  َُُٓىوَُ ضِيَبىاض )ؾ ك لٍَ( نُوتُ طىَإ ِٕ ق ؾَازَ  طـىت  )إ
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)ُْ ُُِ(( ًٓـ نىضتِ زَنَُُوَُٓطُض ًُٓاَُنُ ْىيَصَنٍُ نىضت بهاتُوَ، َ ق ؾَِز  )َٚإ٫َِ أ ِتَُ
 َقَص                    َر ِفىاَلَص                    حِّس َوُّْش                     َ َرُط لِْلَقْص                    ِر نِي  ُ                    ُو ِفى                    اإِلْحَراِم َوال  َح                    ر ُز 
 َع         ْن ُمَناِفيَه         ا َدَوام         اًس َولَ         ْ  َ ْح         َرَم قَاِص         راً  ُ         م  تَ          َرد َد ِف         ن َ ن          ُو َّ ْقُص         ُر َ ْو ُّ         ِ م  

 َقْص      َر َ ْو قَ      اَم ِإَماُم      ُو لََِالََِ      ٍة َفَش      ك  َى      ْف ُى      َ  ُم      ِ م  َ ْو َا      اٍه َ تَ      م س الْ  َ ْو ِف      ن َ ن       ُو نَ       َ ى
 َوَلْ  قَاَم اْلَقاِصُر لََِالٍََِة َعْمَدًا ِباَل ُم ِ ٍب ِلإِلْتَماِم َبطََلْت َصالتُُوس

 ٢)ؾٔا ُٓوَ زضوغـتُ: ْىيَصَنـٍُ نـىضت بهاتـُوَ      )ق ؾَزَ( ُٓطُض ْا: ًَٓـ تُواوّ زَنُّ
-هاتُوَ، واتُ: ُٓطُضطِاغترتزا، بُو َُضدٍُ ًُٓاَُنُف نىضتِ بيُ فُضَىوزَّ ؽَسِّ(ا٭ 

وادبـُ: َُُٓىوَـُ    ،ًُٓاَُنـُ ْىيَصَنـٍُ تـُواو بهـا     -جًَؿـسا يُ َُغُيُّ يُّ َُغُيُو
 (زا فُضَىوياُْ.َػين)(وْٗل١ٜضِيَبىاضَنُف تُواوّ بها، ُٖضوَى يُ )

ًْك ِؾازَ(   نىضتهطزُّْٓىيَـص  (، واتـُ: ق ِؾاز : ًْـُتٌ ) جَيهحةممةزجى بـُ َـُضز    )َُِٜٚغاتَزَُم ئ
ُ٘ ؾٔ ٓىيَـص  بىوٌْ نىضتهطزُْوَّبؤ زضوغت زاْسضاوَ ُٖٝتا ّ   ِذزَاَّ(٣الإلَ )ْٔ  ًْـُتٌ نىضتهطزْـُوَ

ــُ: ُٓطــُض يُطــُأل  ّ ْىيَص)اهلل أناارب(ْىيَصَنــُ بًَٓــآ يُطــُأل  ّ )اهلل أناارب(زابُغــتٓسا، وات
غــُض تــُواوّ  ىيَصَنــٍُ ْــًَُٖٓا، ْىيَصَنــٍُ يــُزابُغــتٓسا ًْــُتٌ نىضتهطزْــُوٍَ ْْىيَص

 (زا فُضَىويُتِ.اجملُٛعزازَبُغرتآ، واتُ: وادبُ ضىاض ضَِنةُتِ تُواو بها، ُٖضوَى يُ )
ُ  )َٚايٖترَااٗزُس( :صةشــةممةزجى ــتٓ ــؤ ثاضاغ ََُٓلؾٔٝٗاال(  خ  ِٔ ــُتٌ    )عَاا ــٌ ًْ ــت زشيَه ــُ طؿ ي

ِٛ أ ِذازََّ ق ل  :بىنُواسا، يُ بُضزَواٌَ ْىيَصَنُّ )دَٚاًَل( نىضتهطزُْوَ ُٓطـُض بـُ    ًا(ؽٔاز )َٚي 
ِٖ تَزَٖددَ( ًُْتٌ نىضتهطزُْوَ ْىيَصَنٍُ زابُغت  ْاو ْىيَصَنُزا نُوتُ زوو زيَِ ًٓٓذا يُ )ُث

)ِٗ ِٚ ُٜتٔ ُ٘ َْٜكُؾُز أ  ِٚ ؾ٢ٔ يُوَزا: ٓايا ْىيَصَنُ نىضت بهاتُوَ يإ تُواوّ بها )ؾ٢ٔ أ ْٖ ُ٘(  )أ   أ ْٖا
ِٚ ق لَّ  ًُْتٌ نىضتهطزُْوٍَ ًَٖٓاوَ، يإ ْا ك ِؾزَ(٣لْي)ََْٛ َإ: ٓايايإ يُوَزا نُوتُ طى )أ 

ُ٘ ئثَلئث١َٕ( َُ ًٓٓذـا   )ؾ غَاِو( : ًُٓاَُنٍُ بؤ ضَِنةُتِ غـآيُّ ُٖيَػـاوَ   يإ ُٓطُض ٖاتى إَََل
ٌّ( َُُٓىوَُنُف نُوتُ طىَإ: ٓايا َُتٔ  َُٖٛ  ٌِ ٕٙ(ًُٓاَُنٍُ ْىيَص تُواو زَنا  )َٖ ِّ صَل يإ  )أ 

ِٖ(بُ غُٖىو ُٖيَػاوَتُوَ؟  يُو غآ َُغُىُْزا وادبُ: ضىاض ضَِنةـُتِ تـُواو بهـا،     )أ تَ
 ضىْهُ ُٓو زوو زيَّى طىَاُْ زشٍ ًُْتٌ نىضتهطزُْوَيُ.

ِٛ ق لَّ اْي َ     ك لؽُٔز()َٚي  َ   ،ُٓطُض ُٓو ضِيَبـىاضٍَ ًْـُتٌ نىضتهطزْـُوَّ ًَٖٓـاو  ُٖيَػـاوَ ثًَـى
ُِ  يُّػآبؤ ضَِنةُتّ )ئثَلئث١َٕ( َُٛجٕٔب ئإلَِتَُلَّ(بُ قُغسٍ ُٖيَػاوَ  ًا()عَ ًٖض ٖؤيُنٌ  )ب٬ٔ  

 يُو ؾىيَُٓزا إنطزٕ، يإ ًُْتٌ َاُْوٍَ ضىاض ضِ ش: وَى ًُْتٌ تُواوتُواونطزًْؿٌ ُْبى
ُ٘( )بَط ً ِ( ْىيَصَنٍُ بُتاأل زَبآ، بُآلّ ُٓطُض ضِيَبىاضَنُ يُ ْـاو ْىيَصَنـُزا ًْـُتٌ     ؽ٬َ ُت

ٓا، ُٓوَ نطزٌْ ًَٖٕ يُ ْاو ْىيَصَنُزا زيَِ طؤضِاو ًُْتٌ تُواوُو ؾىيَُٓزا ًَٖٓا، ياَاُْوٍَ ي
: وادبُ ُٖيَػًَتُوَو ْىيَصَنٍُ ضـىاض  نُوابىًُْتُنُف زضوغتُ،  ْىيَصَنٍُ بُتاأل ْابآو
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 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.ضَِنةُتِ تُواو بها، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ 
 َا      َجَد لَ      ُو َوَا      ل َمس فَ      ِِْن َ رَاَد َ ْن ُّ      ِ م  َع      اَد  ُ      م  نَ َه      َ  ُمِ ّم      اًس َوِإْن َ       اَن َا      ْهَ اً َع      اَد وَ 

 َوُّْش      َ َرُط َ ْ نُ     ُو ُمَس     اِفراً ِف     ن َ ِمي     ِع َص     الَتِِوس فَ لَ     ْ  نَ َ َاإِلقَاَم     َة ِفيَه     ا َ ْو بَ َلغَ     ْت َا     ِفيَنُ ُو 
 اْلَمْشُه ِر ِإَذا بَ َلَغ َ اَلَث َمَراِحَفس اِم َعَلنَداَر ِإقَاَمِ ِو َ َتم س َواْلَقْصُر َ ْفَضُف ِمَن اإِلْتمَ 

ِٗٛ ُٖضوَٖا ِٕ ن لَٕ صَ ُٓطُض ُٖيَػاُْوَنٍُ بؤ ضَِنةـُتِ غـآيُّ بـُ غـُٖىو بـىو،       ًا()َٚإَ
ُ٘(   وادبُ: بطُضِيَتُوَ بؤ تُسًات خىيَٓسْٕ )عَلدَ(ْىيَصَنٍُ بُتاأل ْابآ، بُآلّ   )َٚصَاحَ َ ي ا

ِٕ   ًٓٓذا غُىّ بساتُوَ )َٚصًََِِ( ىوَنُ بباغىُْٓتُ غىدسٍَ غُٖىو بؤ غُٖ ِٕ أ رَادَ أ  )ؾ اَِ
)ِٖ  ويػتِ ضـىاض ضَِنةـُتِ تـُواو بهـا     ٖىو ُٖيَػاوَ، ًٓٓذا زيَِ طؤضِاودا ُٓطُض بُ غُ ُٜتٔ
ًُٓل( وادبُ: بطُضِيَتُوَ بؤ زاًْؿ  )عَلدَ( َُتٔ ِٖ ََْٗضَ  نطزٕ تُواوًٓٓذا زووباضَ بُ ًُْتٌ  )ُث

 ْىيَصَنٍُ بُ ضىاض ضَِنةُتِ تُواو زَنا. يُّ ُٖيَسَغتًَتُوَوػآنةُتّضَِ بؤ
َُضَلؾٔزًا( بُ َُضز زازَْسضآ: )َُِٜٚغتَزَُم( :تةممةزجىخةف  ُ٘ ُِْٛ  نُضَنُ ُٖض ضِيَبىاض بآْىيَص )ن 

ّـ  )ؾ٢ٔ جَُٔٝعَ ؽ٬َ تٔ٘ٔ( ُ  يُ َُٖىو ْىيَصَنُ َ  سا، واتـُ: يـ َ غـُض تـا نؤتـايِ    تاٍ ْىيَصَنـُو
ِٛ ََْٛ :نُوابىزابآ، يُ غُفُضغُىَساُْوَ، ُٖض  ُٓطُض يُ ْاو ْىيَصَنُزا  ق ل١ََ  ؾٔٝٗل(٣لإلَ)ؾ ً 

ُ٘ دَارَ إَق لََتٔا٘ٔ(  ، يإ ظياتطٍ ًَٖٓا يُو ؾىيَُٓزاإًُْتٌ َاُْوٍَ ضىاض ضِ ش ِٚ بًَ ػَِ( صَؿَُٔٝٓت  )أ 
ِٖ( )أ  طُيؿتُ ؾىيَين َاُْوٍَ -واتُ: يإ فطِ نُ، يإ ٓؤتىَبًًُنٍُ-يإ نُؾتًُنٍُ  تَا

 وادبُ: ضىاض ضَِنةُت تُواو بها، ضىْهُ ٖؤٍ نىضتهطزُْوَنُ َُْاوَ.
ــص زضوغــتُ، واتــُ: ُٓطــُض  ق ِؾااز: زَبــآ بعاْــآ: )ًةشــتةممةزجى ( نىضتهطزْــُوٍَ ْىيَ

ُْيسَظاٌْ: نىضتهطزُْوَّ ْىيَص زضوغتُو، يُ خؤيُوَ ْىيَصّ نىضت نطزَوَ، ْىيَصَنـٍُ  
 ُضَىوياُْ.زضوغت ًُْ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ف

ٌُ ََٔٔ اإلَِتَُلَّ(نىضتهطزُْوَّ ْىيَص  ك ِؾُز()َٚاْي نطزٌْ ْىيَـص  خًَطٍ طُوضَتطَ يُ تـُواو  )أ ْؾقَ
ُٗٛرَ(اْي ٢)عًَ  ٖـُض ناتًَـو    )إَذَا بًَ ؼَ ث٬َ ثَ ََزَاذٔاٌَ(  فُضَىوزٍَ ْاغطاوٍ َُظُٖب يُ غُض َُِغ

رت، يـإ زضيَـصتط بـآ،    َ( غـُزو بًػـت نًًـؤ   128اغ، واتُ: )غُفُضَنٍُ بطاتُ غآ قؤْ
ٕ  و )ضىْهُ بُظ ضٍ ثًَغَُبـُض  زضيَصَناًْاْـسا نىضتًـإ   ( يـُ غـُفُضَ   ارتًؿال٤ ايزاعا ٚ

 ضيَصتط بُ وادبِ زاْاوَ.(ف يُ غآ قؤْاغْ زٞؿَٔٓذَ)نطز تُوَ، ًُٓاَِ
بىوِْ ْـاخؤف بـىو، يـإ طىَـاٌْ يـُ زضوغـت       ُٓطُض نىضتهطزُْوَّ ْىيَصّ ثـآ  ُٖضوَٖا

، يُو سايَُتاُْؾسا نىضتهطزُْوَ خًَطٍ خُيَو ؾىيَٓهُوتٍُ زَبىيإ ى، نىضتهطزُْوَزا ُٖب
َ ُٓطُض ُٓو سايَُتاُْ ًٖضـًإ ْـُبى  طُوضَتطَ، بُآلّ  طُيؿـتُ غـآ   ٕ، غـُفُضَنُف ُْز

 نطزٕ خًَطٍ طُوضَتطَ.قؤْاغ، ُٓو ناتُ تُواو
ًَهٌ غـُفُضزا زضوغـتُ: ْىَيـص تـُواو بهـاو نـىضتِ ُْناتـُو          ًَٓٓذا بعاُْ: يُ طؿت ساَيُت
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َه       اىاهللُ َرِض        َع       ْن َعاِئَش       ةَ ط   زس        َفِر َوُّ       ِ م س َوُّ ْفِط       ُر َوَُّص        مُ ىالَ        اَن َّ ْقُص       ُر فِ   : َ ن  الن بِ           َعن ْ
َ ْه ِر َواْلَعْص  صْ  َوال  ص   ْ ُم َ فْ  َض  ُف ِم  َن الْ  ِف  طْ ِر ِإْن لَ ْم َّ َ َض  ر ْر بِِو. )فَ  ِر ٌف( َُّج ُز اْلَجْمُع بَ  ْيَن ال

ُِْييَراًس   تَ ْق                                                                                                                                                ِدَّماً َوتَ                                                                                                                                                
 الط ِ ِّفس َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء َ َ ِلَك ِفن الس َفرِ 

ــصّ نــىضت   ثًَغَُبــُض ٚايبٝٗكااٞ بِصاآلد ؽاارٝس،رٚاٙ ايا ارقاطاااين  ــُ غــُفُضزا ْىيَ ي
 ى.ف زَبضِ شووو بُ نطز، ُّٖ بُضِ شوو ُْزَبىزَنطزَوَو تُواويؿٌ زَ

)ُّ ِٛ ٌُ(  ٌْ ضََُِظإ يـُ غـُفُضّ زوو قؤْـاغِْ زضيَـصتطزا    بىوضِ شووبُ )َٚايٖؾ خًَـطٍ   )أ ْؾقَا
 ضِ شوو ْــُبىوٕ، تــانى بــُ ثُيــُ ٓــُو وادبــُّ يــُ ُٓغــتؤ  يــُ بــُ ؿْٔطاازَ()َٔاأَ اْي طــُوضَتطَ

ُُ مْ ط :ىبضآ، خىاٍ طُوضَ زَفُضَىٍَ ٌر َل ضِ شوو بـٔ  ُٓطُض يُ غُفُضزا بُص َوَ ْن َتُص ُم ا َيي ْ
ِِ َٜتَقَٖزِر بٔ٘ٔ( بُّ َُضدُيُ: بؤ ًَٓىَ ضانرتَ. دا ُٓوَ ِٕ ي  ُٓطُض بُ ٖؤٍ ضِ شوو تىوؾٌ  )إَ

ٕ ُٓو ناتُ بُضِ شوو ،ىًَْهٌ ْايُباض زَبظيإ ُْبآ، واتُ: ُٓطُض تىوؾٌ ظيا َ  ْـُبىو  خًَطتـط
ََ مِ ىالرَُ الً َصائِمًا فِ  ن ِب   َال: رَ َ َعْن َ اِبرٍ ط  نِبرِّ الص ْ ُم فِ َن الْ س َفِر َقْد ظُلَِّف َعَلْيِوس فَ َقاَل: لَْي
ٖؤٍ طُضَاو تًَٓىوَتِ ٖؤؾٌ  ُضِ شوو بىو، ب، ثًاويَو يُ غُفُضزا بُرٚاٙ ايغٝخلٕزرِ س فال

بىوٕ يُ ، فُضَىوٍ: بُضِ شووُٓوٖاٍ زيت ، نُ ثًَغَُبُضغُض نطابى و غًَبُضٍ يُ ىَُْاب
 ًُْ. =ضانُغُفُضزا خًَط

 ص و نويَزكؤكشدنةوةي دو)َ ْمع( لة باطي َفْصٌف: ط
ُُِع()َُٜحُٛس اْي ِٗزَ َٚاْي بهاتُوَ زضوغتُ: نؤ حَ َِٝٔ ايّظ  عُغطزا ىإ ْىيَصّ ًْىَضِ ويُ ًَْعَِؾزَ( )بَ
ًَدـآو يـُ نـاتِ ًْـىَِض زا بًهـا         ِٜ ْٔكع ايٖتُِجَبُ ))تَْك ٔ ًل(  ًَـ ب  (، واتـُ: ْىَيـصّ عُغـط ثـ
ا، صّ ًْىَضِ  زوا بًَدآو يُ ناتٌ عُغطزا بًهـ (، واتُ: ْىيَري:ْٔأع ايٖتُِجَُّٖ بُ ) )َٚتَْأ:ٔريًا(

ع ُِجَبُ ) (١عَُُ)ُج( زضوغتُ، بُآلّ ِٜ ْٔكع ايٖتُِجَزا بُ )(١عَُُُجُٖضوَٖا ْىيَصّ عُغط يُطُأل )
 .(زا فُضَىويا٢َُْػٓ(و )ْٗل١ٜ( زضوغت ًُْ، ضىْهُ ْاطىجنآ، ُٖضوَى يُ )ري:ْٔأايٖت
ُّٖ بـُ   )ن ذَئو ( بهاتُوَ ضوغتُ: ْىيَصّ َُغطيبْ عًؿا نؤُٖضوَٖا ز عٔغَل٤ٔ(َُِػزَبٔ َٚاْي)َٚاْي
 .خػ زوا (ري:ْٔأع ايٖتُِجَ، ُّٖ بُ )دػ ثًَؿ (ِٜ ْٔكع ايٖتُِجَ)

ُِع( دا  نُ -يُ غُفُضّ زضيَصزا ايِطٌََٜٛ( ؿ زَٖضاي ٢)ؾٔ زضوغتُنؤنطزُْوٍَ زوو ْىيَص نُ )جَ
رت زضيَص ٍ زوو قؤْاغ= ُٖؾتا نًًؤَُفُضَنُواتُ: ىٍ نُّ غ -زضوغت بآ تآزا(ّ قؾز)
(زا باؽ نطإ، ُٖضوَى يـُ  قؾزنُ يُ غُفُضّ ) :دآبًَُٓ تآزاّ ّرت، ُّٖ َُضدُناْبآ
( نؤنطزُْوٍَ زوو ْىيَص عُِجَ(زا فُضَىويُتٌ، نُواتُ: يُ غُفُضّ طىْاٖهاضّسا )ا٭ْٛار)

 ُٖضوَى غُضضاوَنإ فُضَىوياُْ.زضوغت ًُْ، 
َُ قَ ْب َف َ نْ َ اَن ِفن َغْعَوِة تَ ُب كَ   ُا َل اهللِ : َ ن  رَ َعْن ُمَعاذط َّ ْرَتِح َف َ َم َع  : ِإَذا زَاَغِت الش ْم

 8-بةزطىدووةم -مهًاج    
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  َ َُ َ ي     رَ َوِإْن َّ ْرَتِح    ْف قَ ْب    َف َ ْن َتعِّ    َغ الش      َعْص    ِرسْه    ِر َوالْ بَ     ْيَن ال َ ْه    َر َح      ن َّ ْن    ِعَل ِلْلَعْص    ِرس ْم  ال
ُسُوس  اْلَقِصيِر ِفن قَ ْ ٍلس فَِِنْ  وََ َ ا ُْ ُِْييُرَىا َ ْفَضُف َوِإل  فَ َع  َ اَن َاائَِراً َوْقَت اُلوَلن فَ َ 
َُ قَ ْب َف َ ْن َّ ْرَتِح  َف َ َم َع بَ   ْيَن الْ الْ  نَوِف  َعَش  اِءس َوِإْن َمْغ ِرِب َوالْ َمْغ ِرِب ِمَْ  َف َذلِ َك: ِإْن َغابَ  ِت الش  ْم

َُ َ ي      رَ  َّ ْرَتِح     ْف قَ ْب     فَ  نَ ُهَم     االْ  َ ْن َتِغي     َب الش      ْم  ز َمْغ     ِرَب َح       ن َّ ْن     ِعَل ِلْلِعَش     اِء  ُ     م  َ َم     َع بَ ي ْ
يُ  زَفُضَىٍَ: ثًَغَُبُض ايرتَذٟ ٚؽرر٘ ايبٝٗكٞ، )َعلذ(داٚد ٚأمح  ٚذضٓ٘ رٚاٙ ابٛ

ضَِفتاضٍ بُّ دؤضَ بىو: ُٓطُض ثًَـ ضِ يؿ  ناتِ ًْىَضِ  ٖاتبا، ٓـُوَ   غُظاٍ )تبىى(زا
( زَنـطزٕ، بـُآلّ ُٓطـُض ثـًَـ نـاتِ ًْـىَضِ        ِٜ ْٔكا ع ايٖتُِا جَْىيَصّ ًْىَضِ و عُغطٍ بـُ ) 

 ِض يؿتبا، ُٓو ناتُ ْىَيـصّ ًْـىَِض ّ زوا زَخػـت تـا بـؤ عُغـط زازَبـُظّى ٖـُضزوونٌ         
طُض ثًَـ ضِ يؿ  ضِ ش ٓـاوا  ( زَنطزٕ، يُ َُغطيبًؿسا ُٖض بُّ دؤضَ: ُٓري:ْٔأع ايٖتُِجَبُ )
( زَنطزٕ، بـُآلّ ُٓطـُض ثـًَـ ضِ ش    ِٜ ْٔكع ايٖتُِجَ، ُٓوَ ْىيَصّ َُغطيبْ عًؿاٍ بُ )زَبى

 زوا زَخػــت تــا بــؤ عًؿــا زازَبــُظّْ ٓــاوابىوٕ ضِ يؿــتبا، ٓــُو ناتــُ ْىيَــصّ َــُغطيي
 ( زَنطزٕ.ري:ْٔأع ايٖتُِجَُٖضزوونٌ بُ )

ٍُ( ُٖضوَٖا يُ غُفُضٍ نىضتًؿسا نؤنطزُْوٍَ زوو ْىيَص زضوغتُ ك ؾٔريَ(اْي )َٚن ذَا ِٛ يُ  )ؾ٢ٔ ق 
ّ  َىوزَيُنّفُض ــُ فُضَىوزَ ــُآلّ ي ــسا، ب ــسا )   هؤْ ــُفُضّ نىضت ــُ غ ــترتزا: ي  (مجااعطِاغ

نؤنطزُْوَّ زوو ْىيَص زضوغت ًُْ، بـُيَهى يـُ غُضضـاوَناْسا زَفـُضَىٕ: يـُ غـُفُضّ       
 دؤّسا بها، ضىْهُ يُ ىٍ ًُٓاّ( ُْناو ُٖض ْىيَصيَو يُ ناتّمجعزضيَصيؿسا وَٖا خًَطتطَ: )

 ( زضوغت ًُْ.مجع) -(َشديؿ١) ٚ(عزؾلْدطُ يُ )-(رٓٝؿ١أب٣)
ــصّ غــبُيٓ(َّعاالذًٓٓذــا بعاْــُ: ٖــُض بــُ بُيَطــٍُ سُزيػــُنٍُ )   آ نــؤطِابــطزووف ْىيَ

عُغطو َُغطيبًـ يُطُأل  ّْىيَص ْانطيَتُوَ: ُْ يُطُأل عًؿاو ُْ يُطُأل ًْىَضِ ، ُٖضوَٖا
 ى يُ غُضضاوَناًْؿسا فُضَىوياُْ.ْانطيَُٓوَ، ُٖضوَ نؤ ّيُنرت

ِٕ ن لَٕ صَل٥ٔزًا َْٚق(َ اُ٭ٚي ٢( ُيَطٍُ سُزيػُنُ:زيػإ ُٖض بُ ب ناتٌ  يُ َنُُٓطُض ضِيَبىاض )ؾ َِ
ٌُ( يُ ضِ يؿتٓسا بىو-واتُ: يُ ناتِ ًْىَضِ ، يإ َُغطيب-ْىيَصّ يُنَُسا  )ؾ تَْأ:ٔرُيَٖل أ ْؾقَ

ُِع ايٖتْأ:ٔريُٓو ناتُ زواخػتين ْىيَصَنٍُ يُنُّ خًَطتطَ، واتُ: تانى بُ )  .( بًهاجَ
ُ٘( وبى ، بُيَهى زابُظّىيَصّ يُنَُسا يُ ضِ يؿتٓسا ُْبىناتٌ ْ بُآلّ ُٓطُض يُ )َٚإ٫َِ(  )ؾ عَْهُض

 طِابطزوو خًَطتطَ، واتُ: ْىيَصّ عُغـط، يـإ عًؿـا ثـًَـ بًَدـآ تـانى       ُّٓو ناتُ ثًَضُواُْ
ُِع ايٖتْك ِٜٔبُ )  ( بًها.جَ

ا بىو، يإ ُٖض يُ زابُظيٓـسا  ُ ضِ يؿتٓسناتِ ْىيَصّ يُنُّْ زووََسا ُٖض ي بُآلّ ُٓطُض يُ
ُِع ايٖتْأ:ٔريُٓو ناتُ ) بىو، ْٗلٜا١(ٚ  ( زواخػـتين ْىيَـصّ يُنـُّ خًَطتـطَ، ٖـُضوَى يـُ )      جَ

ِ  (زا زَفُضَىٍَ: )حتؿ١زا فُضَىوياُْ، بُآلّ يُ ))َػين( ُِاع ايٖتْكا ٜٔ دػـتين ْىيَـصّ   ( ثًَؿجَ
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 زَضآ.زووَّ باؾرتَ، ضىْهُ بُ ثُيُ وادبُنٍُ يُ ُٓغتؤ ى
 َوُش   ُروُط ال   ْق   ِدِِّم َ الَ َ   ٌة: اَْلبَ   َداَء ُة بِ   اُلوَلنس فَ لَ   ْ  َص   اّلُىَما فَ بَ   اَن َفَس   اُدَىا َفَس   َدِت الَ انِيَ   ُة. 

 َونِي ُة اْلَجْمِعس َوَمَحل هَا َ و ُل اُلوَلن َوَتُج ُز ِفىَُ ْ َنائَِها ِفىاَلْظَهِر. 
 دّم(دِ قْ ع ال    مْ  َ )وةسجةكاني  ]

ُِع ايٖتْك َُِٜٔضدُناٌْ ) )َُٚعُزُٚم ايٖتْك َِٜٔ(  دػتين ْىيَصّ زووَّواتُ: زضوغتبىوٌْ ثًَؿ (،جَ
 غآ َُضدٔ: )ث٬َ ث١ٌَ(
ثًَؿسا ْىيَصّ يُنُّ بُ زضوغتِ بها، ًٓٓذا نُ غُىٌَ  بَ ا٤َ ٠ُ بٔلُ٭ٚي ٢(ْي)ا  :يةكةممةزجى

ِٛ ؽَا   :نُوابىزاوَ، يُنػُض ْىيَصّ زووَّ بها،  َُُٖل()ؾ ً ا ُٓطـُض ْىيَـصّ يُنـُّْ ْىيَـصّ      ٬ٍ
ُِع ايٖتْك ِٜٔزووٌََ بُ ) : ْىيَصّ يُنُّ بُتايَُو وىب ًٓٓذا ٓاؾهطا )ؾ بَلَٕ ؾ ضَلُدَٖل( ( نطزٕجَ

ُٓو ناتـُ ْىيَصَنـٍُ زووََـًـ بُتايَـُو زضوغـت ْابـآ،        )ؾ ضَ َْٔ ايثَل١َُْٝٔ( زضوغت ُْبىوَ
 ادبُ ُٖضزوونًإ زووبـاضَ بهاتـُوَ: يـإ    : ونُوابىضىْهُ َُضدُنٍُ يُ زَغت ضىوَ، 

ُِع ايٖتْك ِٜٔبُ ) ُِع ايٖتْأ:ٔري(، يإ بُ )جَ  سا.(، يإ ُٖض يُنٍُ يُ ناتٌ خؤّجَ

ــ ٖٝااا١ُ اْي :دووةممةزجىـ ُِاااعَ()َْٚٔ ــُت حَ ِ )ًَٗٓاًٌْْـ ُِاااع ايٖتْكااا ٜٔ ــُ: ثًَؿ ،(جَ ــتين واتـ  دػـ
ٖٚ ًَٗٓاُْنـُف ؾـىيَين ًُْت  )َََٚرًَّٗل ( سووَّْىيَصّ ُ    ٍُ اُ٭ٚي ا٢( )أ   غـُضَتاٍ ْىيَـصّ يُنَُـ

 ًَٗٓاُْنُ زضوغتًُُْت -ثًَـ غُىَساُْوَ-نًَُؿساْاو ْىيَصّ يُ يُ )َٚتَُحُٛس ؾ٢ٔ أ ِثَٓل٥َٔٗل(
تا تُواوبىوٌْ  (ّ ْىيَصزابُغتُٓوَاهلل أنرببًَُٖعتطزا، واتُ: يُ )يُ فُضَىوزٍَ  ْظَٗزَ(ا٭  ٢)ؾٔ

سووَّ ثًَـ زيَدآو بُ ْىيَصُّض ناتًَو ًُْت بًَٓآ: ، زضوغتُ ًُٖنُّْىيَصّ ساُْوَّغُىَ
ُِع ايٖتْك ِٜٔ) ُ    ( زَيهـا جَ ّ نـات  ، ٓـًرت ثًَىيػـت ْانـا: يـ ٌ  ٌ زابُغـتين ْىيَص   سووََـسا ًْـُت
ُِع ايٖتْك ِٜٔ)  ( زووباضَ بهاتُوَ.جَ

ّ  يُ( زضوغتُ ْٞٔشَُُْيا ) دا بعاُْ: يُ ىّ ًُٓاَِ ّ ْىيَصًّ زواّ غـُىَساُْوَ ِ ُنـُ  ، ًْـُت
ُِع ايٖتْك ِٜٔ) ْ  ( بًَجَ ِ    ٓآ: ثـًَـ زابُغـتّٓٓىيَصّسووَّ ُ  يـُ طـٍَُ زابُغـتّٓ  ، ٖـُضوَى يـ
 (زا فُضَىوياُْ.)اجملُٛع يعًّٛ(ٚاإذٝل٤)

ُِع ايٖتْك ِٜٔ)ْاو ْىيَصًُّنَُسا ًُْتٌ ُطُض يًُٓٓذا بعاُْ: ٓ دػتين ْىيَصّ زووٌََ ( ثًَؿجَ
آ، ًٓٓذا زيػإ زيَِ طؤضِاوَو زووباضَ ًُْتٌ ًَٖٓا، ًٓٓذا زيَِ طؤضِاو ًُْتٌ ًَٖٓا ثًَؿٌ ًَْد

ِ  ظيـاِْ ًْـُو زضوغـتُ )    :ًَٖعتطزاآ، ُٓوَ يُ فُضَىوزٍَ بًَُٖٓا ثًَؿٌ بًَد ُِاع ايٖتْكا ٜٔ  ( جَ
ــُٖــُ-بهــا ــُ غُضضــاوَناْسا فُضَىوياْ ــاو  -ضوَى ي ــُ ْ ــُآلّ ُٓطــُض ي ــصّ يُنَُــسا  ب  ْىيَ

ُِع ايٖتْك ِٜٔزووباضَ ًُْتٌ ) زيَِ ُْطؤضِاوَو ُوٍَ سآًَُْْٖاوَ، بُيَهى يُ زواٍ غـُىَ (ّ جَ
ُِع ايٖتْك ِٜٔزووباضَ ًُْتٌ ) ْىيَصّ يُنُّ زيَِ طؤضِاوَو  (ّ ًَٖٓاوَ، ٓـُوَ غـىوزٍ ًْـُو   جَ

ُِع ايٖتْك ِٜٔ) (ّ بؤ زضوغـت ًْـُ، ضـىْهُ نـاتِ ًُْتُنـُّ بُغـُض ضـىوَ، ٖـُضوَى يـُ          جَ
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 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ)
َُْن  ُِْييُر الَ انِي ِة الَ ن َوْقِ َه اس َواْلَمَ اَلُة ِب نَ ُهَما َفْصٌفس فَ ِِْن طَ اَل َولَ ْ  بَِع ْ ٍر َوَ  َب تَ  َل َّطُ َل بَ ي ْ

 َوَل َُّضر  َفْصٌف َِّسيٌرس َوُّ ْعَرُف طُ لُُو بِاْلُعْرِف. ِولِْلُم َ َيم ِم اْلَجْمُع َعَلىالص ِحيِحس َول َُّضر  
ُِع ايٖتْك َِٜٔسا ًُْتٌ )بُآلّ ُٓطُض يُ ْاو ْىيَصّ يُنُ ساُْوَ (ّ ًَٖٓا، ًٓٓذا يُ زواٍ غُىَجَ

ُِع ايٖتْك ِٜٔزيَِ طؤضِاو ًُْتٌ ًَٖٓا: ) ُِع ايٖتْك ِٜٔ( ُْنا، ًٓٓذا زيَّطؤضِاوَو ًُْتٌ ًَٖٓا )جَ ( جَ
ُِع ايٖتْك ِٜٔبها، ُٓو ناتُ ) (ّ بؤ زضوغتُ، بُو َُضدٍُ َاوَيُنٌ زضيَص ُْنُويَتُ ًَْـىإ  جَ

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ(و )ْٗل١ٜأل طؤضِإْ ًُْتُنإ، ُٖضوَى يُ )ز
ِٕ ٫  َُٜطٍَٛ  ًُنُّ بهايُنػُض ْىيَصّسووَّ يُ زواٍ ْىيَصّ ََُٛا٫ ٠ُ()َٚاْي :ط،يةممةزجى )بٔأ 

)ٌْ َُُٗل ؾ ِؾ َِٓٝ  .بُ دؤضيَهٌ وَٖا: َاوٍَ ًَْىإ ُٖضزوونًإ زضيَص ُْبآ بَ
ِٕ ط لٍَ( ِٛ بُٔعِذُر(  طُض ًَْىاُْنُيإ زضيَص بىوُٓدا  )ؾ َِ ُٖضضُْس بُ ٖؤٍ عىظضيَهًـ بـآ:  )َٚي 

ُِع ايٖتْك ِٜٔ، ُٓو ناتُ )ّرتوَى غُٖىو، يإ ُٖض ضِووزاويَه  :نـُوابى (ّ بؤ زضوغـت ًْـُ،   جَ
ُ  زووَّ زوا بًَدآ بؤ ناتُنٍُ خؤٍْوادبُ: ْىيَصَنٍُ  ىل َْٚقتَٔٗل(ايٖثل١ْٝٔٔ إ )َٚجَبَ تَْأ:ٔرُي  يـ

ٌْ َٜضٔرْي( بُآلّ، ناتُنٍُ خؤّسا بُ تاى بًها ْـ ًَْىاًَْهّ )٫َٚ  َُٜقٗز ؾ ِؾ ازا: وَى هُّ ظيإ 
ُ٘ بٔالْيُعِزفٔ(    سووًَّٓكاَُت نطزٕ بؤ ْىيَصّ نـىضتٌ ًَْـىإ ٖـُضزوو     زضيَـصّى  )َُِٜٚعازَُف ُطُٛيا

 صَنإ بُ طىيَطٍَ عازَت زَْاغطآ.ْىيَ
ُِع ايٖتْك ِٜٔىوىْ بُ ثُيُ زضيَصَو )نُواتُ: ُْٓساظٍَ زوو ضَِنةُت ْىيَصّ غ ( بُتاأل زَنا، جَ

 ِفن ِصَفة ُوُق ِف َرُا  ِل اهللِ  َعْن َ اِبرط ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
ن َ َعْص  َر وَ الْ  نَ ْهَرس  ُ  م  َ قَ  اَم َفَص  ل  ىالِبَعَرفَ  اٍت:  ُ  م  َ ذ َن  ُ  م  َ قَ  اَم َفَص  ل   رٚاٙ  زاً ُهَم  ا َش  ْي لَ  ْم َُّص  فِّ بَ ي ْ

 ،(زا باْطٌ ًْىَضِ  زضاو ًٓكاَُت نـطا عزؾلْ(زا نُ يُ )ايٛداعذح١يُ ) ثًَغَُبُض َضًِ،
ُِع ايٖتْك ِٜٔ)ْىيَصٍ ًْىَضِ ٍ نطز، ًٓٓذا زووباضَ ًٓكاَُت نطاو ْىيَصّ عُغطٍ بُ   ( نطزوجَ

 ًَىإ ُٖضزوو ْىيَصَناْسا ُْنطز.ًٖض غىُْٓتًَهٌ يُ ْ
ُِع ايٖتْك ِٜٔيُ ) :ُ بُيَطٍُ ُٓو سُزيػًُٓٓذا بعاُْ: ب ًٖض غىُْٓتًَو يـُ   (زا زضوغت ًُْجَ

: ُٓطُض ويػتِ غىُْٓتُناٌْ ثاف ْىيَصّ ًْىَضِ و نُوابىًَْىإ ُٖضزوو ْىيَصَناْسا بهطآ، 
عًؿا بها، ُٓوَ با ثًَـ عُغط بها، يإ غىُْٓتُناٌْ ثاف ْىيَصّ َُغطيبْ ثًَـ ْىيَصّ 

بهـا، ٖـُضوَى يـُ     -ضِيع بُ-ُٖضزوو ْىيَصَ وادبُنإ ُٓو غىُْٓتاُْ نطزٌْيُ زواٍ تُواو
 ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.

َِِّ ْا ُُتَااَٝ ًْ ُِااُع()َٚئ ــ   دت  ٕ    نؤنطزْــُوَّ زوو ْىيَــص زضوغ  تُ: بــؤ ٓــُو ضِيَبــىاضٍَ يــُ ًَْــىا
ُ  ٖؾارٔٝسَ( ٣لي)عًَ ُٖضزوو ْىيَصَناْسا تُيُممىّ زَنـا  ، واتـُ:  غـت غـُض فـُضَىوزٍَ ضِا   يـ

ُِع ايٖتْك ِٜٔسووَّ ظيإ يُ )تُيُممىّ نطزٕ بؤ ْىيَصّ ططتًٓـ ( ْازا، ُٖضوَى زَغـتٓىيَص جَ
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ِ  ظيـإ يـُ )   )٫َٚ َُٜقاٗز( : نـُوابى ظيإ ْازا، ضىْهُ ًَْىاُْنُيإ نَُُ،  ُِاع ايٖتْكا ٜٔ  ( ْـازا جَ
 َن اُلولَ        ن َبطََل َ        ا طَلَ        ٍب َيِفي        ٍفس َولَ        ْ  َ َم        َع  ُ        م  َعِل        َم تَ         ْرَك رُْ         ٍن ِم         َتَخل         فُ 

 َوُِّعي       ُدُىَما َ اِمع       اًس َ ْو ِم       َن الَ انِي       ِة فَ       ِْن لَ       م َّطُ       ْف تَ       َداَرَك َوِإل  فَ َباِطلَ       ٌة َولَ َ ْم       َعس 
   اُلوَلن َلْم َِّجِب ال   ْرتِيبُ  َوَلْ  َ ِهَف َ َعاَدُىَما ِلَ قْ  َ ْيِهَماس َوِإَذا َ ي رَ 

ـٕ( ٌُ ط ً ٕب :َؿٔٝ ىيَصَنإ، واتُ: طُضِاًَْهٌ غىوى بُ زواٍ ٓاوزا بهُويَتُ ًَْىإ ُٖضزوو ْ )تَخًَّ
 .ُْطاتُ ُْٓساظٍَ زوو ضَِنةُتِ غىوى َاوَنٍُ نُّ بآْ

ِٛ جََُعَ(  ُِع ايٖتْك ُِٜٔٓطُض ُٖضزوو ْىيَصَناٌْ بُ ))َٚي  َ جَ ِٖ(  ( نؤنطزْـُو ًٓٓذـا يـُ زواٍ    )ُثا
)عًَٔاَِ   سووََسا ثاف َاوَيُنٌ زضيَصْاو ْىيَصّىيَصَنإ، يإ ُٖض يُ نطزٌْ ُٖضزوو ْتُواو

ُٔ ََٔٔ اُ٭ٚي ٢( َ       تَِزى  ُرْن ٓـُوَ ٖـُضزوو    )بَط ً تَال(  ظاْـٌ ضِونًَٓهـٌ يـُ ْىيَـصّ يُنـُّ ْـُنطزو
ُ ضِيـع  ْىيَصَنإ بُتاأل زَبٔ، ضىْهُ يُنَُُنـُيإ ضِونًَٓهـٌ ْاتـُواوَ، زووََُنـُف بـ     

َُُٖل(: نُوابىًُنَُسا ضِابطا، ُْنطاوَ، ُٖضوَى يُ َُضدّ وادبُ: ُٖضزوو ْىيَصَنإ  )َُٜٚعُٔٝ 
ُِع ايٖتْك ِٜٔيإ بُ ) )جَلَٔعًل(  زووباضَ بهاتُوَ ُِع ايٖتْأ:ٔري(، يإ بُ )جَ ض سُظ (، يإ ُٓطُجَ

 سا زَنا.زَنا: ُٖضيُنٍُ يُ ناتِ خؤّ
ِٚ ََٔٔ ايٖثل١ْٝٔٔ( ّـ  ساُْوٍَ ْىيَصّسووَّ ظاٌْ ضِونًَٓهـ َيإ يُ زواٍ غُى )أ  سووَّ ٌ يـُ ْىيَص

ٌِ( ، ُٓوَُْنطزوَ ِٕ ي ِ َُٜط  )تَا َارَى (  ظآًُْنٍُ زضيَص ْـُبى  ُٓطُض ًَْىاٌْ غُىَساُْوَو )ؾ ِ
ُٖضزوو  ونُٓنُوَ ْىيَصَنٍُ تُواو زَناويُ ضِ زَطُضِيَتُوَ ْاو ْىيَصَنُو ضِونُٓنٍُ زَناو

 )ؾ بَلطًٔ ا١ٌ(  ظآًُْنٍُ زضيَص بىوبُآلّ ُٓطُض ًَْىاٌْ غُىّْ  )َٚإ٫َِ( ْىيَصَناٌْ زضوغت زَبٔ
ُِعَ( ُٓو ناتُ ْىيَصّ زووَّ بُتايَُو ِ  زضوغـت ًْـُ بـُ )    )٫َٚ  جَ ُِاع ايٖتْكا ٜٔ بًهـا، بـُيَهى   ( جَ

 .سا بهاتُوَسووَّ يُ ناتٌ خؤّدبُ: ْىيَصَنُّوا
ِٛ جٌَََٗ( اتُف ُٓو ن ْىيَصّ يُنَُُ، يإ يُ زووََُ، ُٓطُض ُْيعاٌْ ضِونُٓ ُْنطاوَنُ يُ )َٚي 

ُِع ايٖتْك ِٜٔ) َُُٖال( (ّ بؤ زضوغت ًْـُ، بـُيَهى   جَ وادبـُ: ٖـُضزوو ْىيَـصَنإ زووبـاضَ      )أ عَلدَ
ََُِٝٗل(بهاتُوَ  سا، يإ ُٓطُض سـُظ بهـا: يُنَُُنـُيإ زوا    ُٖضيُنٍُ يُ ناتِ خؤّ )ئَْٛقتَ

ُِع ايٖتْأ:ٔري( بًَدآو يُ ناتٌ زووََُنُزا بُ ) وَناْسا بًها، ُٖضوَى يـُ ظ ضبـٍُ غُضضـا   جَ
 فُضَىوياُْ.

ُِع ايٖتْك ِٜٔبىوٌْ )بؤ زضوغتص:  ئاطاداسى ط زابآ، يُو َُضدُ: ضِيَبىاضَنُ ُٖض يُ غُفُض( جَ
ُِع ايٖتْك ًُِٜٔنَُسا ًُْتٌ )ْىيَصّ ناتُوَ: نُ يُ ْاو سووَّ، زابُغتين ْىيَصّ ( زيَٓآ، تاجَ

 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
 دير(ُيِ ع ال   مْ ) َ ] وةسجةكاني 

ّ  اُ٭ٚي ٢( )َٚإَذَا أ ٖ:زَ ُِاع ايٖتاْأ:ٔري  ًُنـٌَُ زواخػـت، تـانى بـُ )    ُٖض ناتًَو ضِيَبـىاض ْىيَص  (جَ
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ِِ َٜحٔابٔ ايٖتِزتٔٝاُب(   يُ ناتٌ ْىيَصّسووََسا بًها ُ   نـطزٕ وادـب ًْـُ،    ضِيع )ي   واتـُ: وادـب ًْـ
ُُ   ُن َواْلُم  َ اَلُة َونِي   ُةاْلَجْمِع َعَلىالص   ِحِيِحس َوَّ  ُِْييِر بِِني   ِةاْلَجْمِع َوِإل  فَ يَ ْعِص  ن َوَت ِج  ُب َ   ْ ُن ال    

 الَ انِيِة َوبَ ْعَدَىا َقَضاًءس َوَلْ  َ َمَع تَ ْقِدَّماً َفَصاَر بَ ْيَن الص الَتَ ْيِن ُمِقيمًا َبَطَف اْلَجْمُعس َوِفن
يُنػُض ْىيَصّسووَّ يـُ زواٍ   ُٖضوَٖا وادب ًُْ: َُُٛا٫ ٠ُ()َٚاْي ًُنُّ بهاثًَؿسا ْىيَصّ يُ

ــا ْىيَصّ ــُّ به ٖٝاا١ُ اْي ًُن ُِااعَ()َْٚٔ ــُتٌ )  حَ ــُضوَٖا ًْ ُِااع ايٖتااْأ:ٔري ٖ ــتين   ف(جَ ــُ زابُغ ي
ٔ  ْىيَصّ ُ  ٖؾارٔٝٔسَ( ٣لي)عًَ  ًُنَُسا وادب ًُْ، بُيَهى ُٓو غًًَاُْ طؿـتًإ غـىُْٓت غـُض   يـ

 فُضَىوزٍَ ضِاغت.
ــ )ََٜٚحٔاااااااُب( ــتبـــــ ُِاااااااع ايٖتاااااااْأ:ٔري بىوٌْ )ؤ زضوغـــــ ــنب جَ ــت وادـــــ  :( زوو ؾـــــ

١ٖٝٔ اْي :يةكةم ُٕ ايٖتْأ:ٔريَ بٔٓٔ ِٛ ُِعَ()ن  ُِع ايٖتْأ:ٔريًُنُّ بُ ًُْتٌ )وادبُ: زواخػتين ْىيَصّ حَ ( جَ
؟ بـؤ  (.ًُْمتُ ُّٓ ْىيَصٍَ ًْىَضِ  زوا خبُّ تانى يُ ناتٌ عُغطزا بًهُّ)بآ، وَى بًََِ: 

 طىْاٖهاضٍ ْىيَصَنـُ زوا زَخـا   يُطُأل ُٓو نُغٍُ بُ ٌ ُٖبآّدًاواظ ُٓوٍَ بُو ًُْتُ
 ساؾًُناًْاْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ. (ْْٗل١ٜ(ْ )حتؿ١ُٖضوَى يُ ) -يإ ْايها-

ٓىيَصَنُوَ يُ ناتٌ ًُْتًَٗٓاٌْ زواخػتّٓ آ:: وادبُ: ضِيَبىاضَنُ ُٖض يُ غُفُضزابدووةم
ـ فُضَىوياْـُو، يـُ ثـًَ    تا ُٖضزوو ْىيَـصَنإ تـُواو زَبـٔ، ٖـُضوَى يـُ غُضضـاوَناْسا      

 .إن شاءاهلل تعالن،ُوَُيٓزَن ِضِووْ (كؤكزدنةوةي دوو نويَذ بة هؤي باران)
 واتـُ: ىٍ نـُّ   ٓىيَصَنُف يُ ناتٌ ْىيَصَنُزا بآ، ُ ًُْتِ زواخػتًّٓٓٓذا بعاُْ: َُضد
 وَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.نطزُْنُ يُ ناتِ ْىيَصَنُ َابآ، ُٖضبُ ُْٓساظٍَ ْىيَص

ُِع ايٖتْأ:ٔريُٓطُض بُ ًُْتٌ ) )َٚإ٫َِ(: نُوابى ًُْتـُ  ( ْىيَصَنٍُ زوا ُْخػت، يـإ بـُو   جَ
 نطزُْنـُ يـُ نـاتٌ ْىيَصَنـُ ْـَُابى     زواٍ خػت، بُآلّ زضَْط بىو و بُ ُْٓساظٍَ ْىيَص

ُزا ًْاظٍ ُٓوَ يُ ُٖضزوو َُغُيُزا طىْاٖباض زَبآ، ضىْهُ يُ ناتِ ْىيَصَن )ؾ َِٝعؾ٢ٔ(
ُٕ ق قَل٤ّ()َٚتَُه ىَنطزُْنٍُ ُْبْىيَص ُ   ْىيَصّ ٛ بآًْـُتٌ   يُنُّ زَبًَتُ قُظا، ضـىْهُ بـ

 ، : ُٓطـُض يـُ نـاتٌ ْىيَصّسووًََؿـسا بًهـا     نـُوابى سا ُْنطاوَ، زواخػ  يُ ناتٌ خؤّ
 .سيَٓآًُْتٌ قُظاٍ يَّ

ِٛ جََُعَ تَْك ٔ ًل(  ُِع ايٖتْك ُِٜٔٓطُض ويػتِ ) )َٚي  ّ جَ ًُنَُـسا ًْـُتٌ   ( بها، واتُ: يُ ْـاو ْىيَص
َُكًُٔٝل( طزُْوٍَ ًَٖٓانؤن  َِٔٝ َِٝٔ ايٖؾ٬ تَ نـُّْ زووََـسا،   ًٓٓذا يُ ًَْىإ ْىيَصّ يُ )ؾ ؾَلرَ بَ

ًِ بًَٓآ، يإ يُ فط نُزا، بىوَ ًْؿتُدٌَ: وَى ًُْتٌ ًْؿتُدًًَُنَُسا يإ يُ ْاو ْىيَصّ
ُُِع()بَط ٌَ اْي ُٓوَ، يإ يُ ٓؤتؤَبًًسا بطاتُ دآ ُِع ايٖتيُو َُغُىُْزا ) حَ ِ جَ بـُتاأل   ّ(ْكا ٜٔ

َ    ُ غـُفُضزا ْـَُاوَ، نُواتـُ:   زَبآ، ضىْهُ ي ُ ، ْىيَصَنًُُّنـَُِ زضوغـت بـىو  وادبـ
 سا بها.دؤّيُ ناتّ ًـزووََ صَنُّْىيَ
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ُِع ايٖتْك ِٜٔ) نُضِيَبىاضَُٓطُض  ٖثل١ْٝٔٔ(٣لي)َٚؾٔ بُآلّ ْ جَ ّ   (ّ نـطز سووََـسا بـىوَ   يـُ ْـاو ْىيَص
 سووًََـ بىوَ ًْؿتُدٌَ:بىوٌْ ْىيَصّض يُ زواٍ تُواوُٖضوَٖا ُٓطُ )َٚبَِع ََٖل( ًْؿتُدٌَ

لَ  ُو َّْجَع  ُف اُلولَ  ن َقَض  اًءس  لَ  َُقَ  اَم بَ ْع  َد فَ َراِغِهَم  ا لَ  ْم ّ ُ  َف  ِّْرس َوقَ ب ْ ُِْييراً َف َّ ْبطُ  ُف ِفىالَص  حِّس َ ْو تَ  
ُِْييَراًس وَ  ُعُو َت  َشْرُط ال   ْقِدِّم ُوُ  ُدُه َ و َلُهَماسَوَُّج ُز اْلَجْمُع بِاْلَمَطِر تَ ْقِدّماًس َواْلَجِدُّد َمن ْ

ٌُ( )٫  ، ُٓوَوَى بطاتُ ؾىيَين َُبُغت ُِع ايٖتْك ِٜٔيُ ُٖضزوو َُغُيُزا ) َِٜبُط بُتاأل  ّ(جَ
يُ فُضَىوزٍَ  ؽَسِّ(٣ل٭)ؾٔ ُٖضزوو ْىيَصَناٌْ زضوغ ، ضىْهُ يُ غُفُضزا نطاوٕ ْابآو

ُِع ايٖتْك ُِٜٖٔضزوو ْىيَصَناٌْ بُ )ضِاغترتزا، نُواتُ: ُٓطُض ضِيَبىاضيَو  ( نطزٕ، ًٓٓذـا نـُ   جَ
ٕ تـُْٗا نـاتٌ   ، يـا ُٖض َابى ًُنُّ، ًَٖؿتا ناتِ ْىيَصّدآ، يإ نُ ٖاتُوَ َاألطُيؿتُ 
يـُ  نطزُْوَّ ًٖض يـُو زوو ْىيَصاْـٍُ   ُٓوَ يُ ًٖض سايَُتًَهسا زووباضَ ى،سووَّ َابْىيَصّ
 نطاوَتُوَ.(زا ضِووٕ اجملُٛعًُْ، ُٖضوَى يُ ) غُض

ِٚ تَْأ:ٔريًا( ُِع ايٖتْأ:ٔريُٖضزوو ْىيَصَناٌْ بُ ) َنُيإ ُٓطُض ضِيَبىاض )أ  )ؾ أ ق لَّ بَِعا َ   ( نطزٕجَ
 بىوٌْ ُٖضزوو ْىيَصَنإ بىوَ ًْؿتُدٌَ: وَى بطاتُوَ َاألًٓٓذا يُ زواٍ تُواو ؾ زَاغََُٔٗل(
ِِ ُٜ٪َثِِّز( ُِع ايٖتْأ:ٔريُٓوَ ناض يُ ) )ي   .زضوغ  ِو ُٖضزوو ْىيَصَناْ( ْاناجَ

ُ٘( بُآلّ دًاواظّ ًُْ: ، ُٓطُض يُ ثًَـ تُواوبىوٌْ ُٖضزوو ْىيَصَنإ ببًَتُ ًْؿتُدٌَ )َٚق ِبً 
 ًُنـٌَُ نـطزو طُيؿـتُ دـآ، يـُو سايَُتاْـُزا      ٌ ُْنطزبْٔ بطاتُ دآ، يإ ْىيَصًّٖضًاْ

ٌُ اُ٭ٚي ٢ ق قَل٤ّ( ُٓو ْىيَصٍَ يُ َايَـُوَ  زازَْآ:  ًُنُّ زَناتُ قُظا، واتُ: واْىيَصّ )َِٜحعَ
يــإ ٖــُض -( نطزبــىزق ِؾااتاواْبــاضيـ ْابــآ، نُواتــُ: ُٓطــُض ْىيَصَنــٍُ بــُ ) ْــُنطزوَو
ٞ وادبُ: بـُ ضـىاض ِضَنةـُتِ قـُظاٍ بهاتـُوَ، ٖـُضوَى يـُ )        -ىُْيهطزب (زا ضِووٕ ظريَا
َواهلُل  تُوَ،: قُظاٍ نطز ُوَ، واتُ: ُٓطُض بُ تُواوٍ نطزبىٍ ُٓوَ واٍ بؤ زازَْسضٍَنطاوَت
 .َ ْعَلم

 ص كؤكشدنةوةي دوو نويَز بة يؤي باساى ط
ُُِع بٔلْيَُط زَ()ََُٜٚحُٛس اْي ٕ  حَ ُِاع  بـُ )  )تَْكا ٔ ًل(  نؤنطزُْوٍَ زوو ْىيَص زضوغتُ بُ ٖؤٍ بـاضا جَ
ُهم اىاهللُ َرِض بْ ِن َعبّ اسَع ن اط ( بُو َُضدٍُ باضاُْنُ دٌْ بُضطٌ تُضِ بهاايٖتْك ِٜٔ َرُا  ُل : َص ل ن  َعن ْ

َ ْه  َر َوالْ بِالْ  هللِ ا : ، ظاز َػــًِايغااٝخلٕ رٚاٙصِعَش  اَء َ ِميع  اً َمْغ  ِرَب َوالْ َعْص  َر َ ِميع  اً َوالْ َمِدّنَ  ِة ال
 .(َنط ـسا َزٚ َذِلـَ  ِبعذـِرزا ال   ُأ)  -نلإلَلّ َليو-قلٍَ اإلَلّ ايغلؾعٞ. زَا َفرٍ ِمْن َغْيرَِيْ ٍف َولَ ط

ْىيَصّ َـُغطيبْ   نطزُْوَو ىَضِ و عُغطٍ ثًَهُوَ نؤيُ )َُزيُٓ( ْىيَصّ ًْ ثًَغَُبُض
 ُْبى. نطزُْوَ، ًٖض تطؽْ غُفُضيؿٌ ؿٌ ثًَهُوَ نؤيعًؿا

زَفُضَىٍَ: واتًَسَطُّ ُٓو نؤنطزُْوَيُ بُ ٖؤٍ  -)ايؿافةٌ(فُّٖ ًُٓاّ -ًُٓاّ )َايو(
ُ٘ تَْأ)ايؿافةٌ( َُُٓيُ فُضَىوزٍَ ْىآّ ًُٓاّ حَ ُٜٔ ()َٚاْيباضإ بىو.  ُِٓع قُزَغُيُ  :ٔريًا()ََ

ــُْٗا )  ــُيَهى ت ِ ب ُِااع ايٖتْكاا ٜٔ ــتُ، جَ ( زضوغ ُِااع ايٖتااْأ:ٔريبــُ ٖــؤٍ بــاضإ ) ( بهــطآ، جَ
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 سووَّ باضإ باضئ زَبطِآ.زَبآ: بؤ ناتِ ْىيَصّ ضىْهُ وا
ُِع ايٖتْك ِٜٔ)َُضدٌ )َٚعَِزُم ايٖتْك َِٜٔ( ُ   بُ ّ(جَ َُُٗال(   :ٖؤٍ بـاضإ َُُٓيـ ٖٚي  ُٙ أ  ُُٚجاُٛد بـاضإ   )

 .اضيُٓنُ يُ غُضَتاٍ ُٖضزوو ْىيَصَناْسا ُٖبآب
 َواَلَص          ح  ِاْش          ِ َراطُُو ِعْن          َد َا          اَلِم اُلولَ          نس َوال          َ  ْلُ  َواْلبَ           َرُد َ َمطَ          ٍر ِإْن َذابَ          اس 

َُذ ى بِاْلَمَطِر ِفن َطرِِّقِو. ُِ الر ْيَصِة بِاْلُمَصلِّن َ َماَعًة ِبَمْسِجٍدبَِعيٍد َّ َ     َواَلْظَهُر َتْخِصي
ِٓ َ ص٬َ َّ اُ٭ٚي ٢( فُضَىوزٍَ ضِاغترت َُُٓيُ )َٚا٭ ؽَٗس( ُ٘ عٔ َُضدُ: باضإ باضيُٓنُ  )اِعتٔزَاُط

ُِاع  ْىيَصّ يُنًَُـ ُٖبآ، ُٖضوَٖا ُٓو غـآ َُضداْـٍُ يـُ )    يُ ناتٌ غُىَساُْوٍَ جَ
ِ  (ّ غُفُضزا ضِابـطإ، َـُضدٔ يـُ )   ايٖتْك ِٜٔ ُِاع ايٖتْكا ٜٔ ٖـ   جَ ُضوَى يـُ  (ّ باضاًْؿـسا ٖـُبٔ، 

 .غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
ًُْخ( ُِع ايٖتْك ِٜٔوَنى باضإ بطِياضٍ ) )ن َُط ُز( تُظضَ بَزَُد()َٚاْي بُفط )َٚايٖث ِٕ  ( بؤيإ زَزضآجَ )إَ
 .دٌْ بُضو تُضِ بهُٕ و َُضدٍُ ُٖضزوونًإ بتاويَُٓوَوبُذَابَل( 

ــُ:   )َٚا٭ ْظَٗاااُز( ــًَُٖعتط َُُٓيـ ــُضَىوزٍَ بـ ــُو ضِآ ايٗزِ:ؾَااا١ٔ()تَِخؾٔاااُٝؿ  فـ ــٍُ ٓـ  زاْـ
ُِع ايٖتْك ِٜٔ)  بُو نُغٍُ ْىيَصَنإ بُ دَُاعُت بها ُُؾ٢َِّ جََُلع١ًَ()بٔلْي باضإ تايبُتُ (ّجَ

 بُ ٖؤٍ باضإ تىوؾٌ ُٓظيُت ببآ َُط زَ(ْي)َٜتَأ ٖذ٣ بٔل يُ َعطُوتًَهٌ زووض، نُ )بَُِٔضحٕٔ  بَعٕٔٝ (
 سا.يُ ضِيَطُّ )ؾ٢ٔ ط زَٜكٔ٘ٔ(

تُ: ُٓطُض َُضدُناٌْ ُْٖاتُٓ دآ، يإ يُ َايَُوَ ْىيَصّ زَنطز، يإ يُ َعطُوت بُ نُوا
ى، يـإ َعطُوتُنـُ ْعيـو بـىو، يـُو      إ يُ ضِيَطُزا بُضطٌ تُضِ ُْزَبتُْٗا ْىيَصّ زَنطز، ي

ّـ  و ( زضوغت ًُْومجعسايَُتاُْزا ) سا بهـا، ٖـُضوَى يـُ    ادبُ: طؿت ْىيَصيَو يُ نـاتٌ خؤ
 ىوياُْ.غُضضاوَناْسا فُضَ

 ص كؤكشدنةوةي دوو نويَز بة يؤي نةخؤشي ط
و ْىيَص فُضَىوياُْ: زضوغتُ بُ ٖؤٍ ُْخؤؾٌ زو (ةٌبعاُْ: ضُْس ظاْايُنٌ َُظُٖبٌ)ؾاف

ُِع ايٖتْك ِٜٔطىجناٌْ ُْخؤؾُنُ: بُ )بهاتُوَ بُ طىيَطٍَ بؤ نؤ ُِع ايٖتْأ:ٔري(، يإ بُ )جَ (، جَ
َ      ًَٖع زاْـاوَو و فُضَىوزَيُّ بُ بُ(زا ُٓاجملُٛعيُ )   :بُيَطـٍُ بـُّ سُزيػـُ بـؤ ًَٖٓـاو
ُهم اىاهللُ َرضِ ْبِن َعب اساَعْن ط رٚاٙ َضاًِ،   صَمطَ رٍ  َي ْ ٍف َولَ  ّنَ ِة ِم ْن َغْي رِ َمدِ بِالْ  : َ َمَع َرُا ُل اهللِ  َعن ْ

 ى.نؤنطزُْوَ، تطؽْ باضاًْـ ُْب ( زوو ْىيَصَّ ١ٜٓيُ ) ثًَغَُبُض
نطزٕ تىوؾٌ ؤؾٌّ يُو ثًُيُ بآ: بُ ٖؤٍ ْىيَصُٓوَيُ ُْخ ًٓٓذا بعاُْ: يًَطَزا َُبُغت

ّ زووََسا بُو دؤضَ ُْخؤؾرت زَبى، ناتٌ ْىيَص : ُٓطُض يُنُوابىٓاظاضيَهٌ ٓاؾهطا ببآ، 
ُِع ايٖتْك ِٜٔ)ُٓوَ  ُِع ايٖتْك ِٜٔ( زَنا، بُو غآ َُضداٍُْ يُ )جَ ٕ   جَ ، (ّ غـُفُضزا بـاؽ نـطا

ــُف:   ــُّ َُضد ــُّ ب ــُضزو   ٖ ــُضَتاٍ ٖ ــُ غ ــساوي ــُىَساُْوَّ    و ْىيَصَناْ ــاتٌ غ ــُ ن ي
بـآ،   ْىيَصًُّنَُسا ُْخؤؾٌّ بُضزَواّ
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ُِع ايٖتْأ:ٔري)ًُْتٌ ًُنَُسا بُو دؤضَ ُْخؤؾرت بىو، ُٓوَ بُبُآلّ ُٓطُض يُ ناتٌ ْىيَصّ ( جَ
ٞ ) (وحتؿا١ سووََسا زَيها، ُٖضوَى يـُ ) ناتِ ْىيَصّ ُْىيَصَنٍُ زوا زيَدآو ي (زا ايغازٚاْ

 .ضِووٕ نطاوَتُوَ
................................................................................................ 

 ْاياِْ ًٓػالّ َُُٓيُ: زضوغت ًُْنؤَُيَِ ظا ُْ: َُظُٖبٌ ُٖض ضىاض ًُٓاَُنإْزيػإ بعا
 ُض،غـُف بـآ  ُْخؤؾـٌْ  بـآ  باضإْ بآ بهطيَُٓوَ بُ بآ تطؽْ  ص يُ يُى ناتسا نؤزوو ْىيَ

 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعُٖضوَى يُ )
 ص ثاشكؤ: دةسباسةي ضةنذ سِةوشتيَكى طةفةس ط

 ص بُ َط رٌ يًَعإْ زيٓساض بهـاو : ُٖض ناتًَو ويػتِ بُ غُفُض بطِوا، غىُْٓتُ: ضِاويَيةكةم
ٌ خؤٍ بُ خاوَٕ ، ًٓٓذا نُ زيَِ ٖاتُ غُض ضِ يؿ ، وادبُ: طُضزَْ( بهاإصتخلر٠ْىيَصّ )
قـُضظَنإ   ،زاْـُوَ ٖـاتبى  ُٓطـُض ناتّكُضظ ٖـُّ  ظاز بهاو َافـُناًْإ بساتـُوَ،   َافإ ٓا

سافًعٍ يُ خعّْ نُغٌْ يُ  بساتُوَو، زيَِ زايوْ باونٌ ضِاظٍ بها، ًٓٓذا غىُْٓتُ: خىا
: ُٖضزووى ُّٓ زوعايُ بؤ يُنرتٍ بهُٕ طازَضإ بها، ًٓٓذا وَٖا غىُْٓتُب دريإْ ز غتْ

 رٚاٙ أؽرلب ايضٓٔ بِصٓلد ؽرٝس.زَنَك َوَ مانَ َ َك َوَي اَتِِيَم َعَمِلكَ َ ْا َ ْ دُِع اهلَل ِدّط
ثـًَـ   زوو ؾُممُ زَغـت بـُ ضِ يؿـ  بهـاو     : غىُْٓتُ: ضِ شٍ ثًَٓر ؾُممُ، يإدووةم

١ُٖٓٓوٍَ يُ َاٍَ بطِواتُ زَضَوَ زوو ضَِنةُت بُ ًُْتٌ ) ( يُ َايَُوَ بها، ًٓٓذا يُ زؿ ايٖضُص
ٞٓاْيآ١َٜزواٍ غُىَساُْوَ ) ُِٜػ)غىضَِتِ(و ُهِزصٔ ( خبىيَٓآ، ًٓٓذا يُ ناتٌ ضـىوُْ  إل٬َٜ فٔ ُقزَ

َة ِإل   َوَلَحْ َل َولَ ىاهللِ ِبْسِم اهلِل تَ  َ  ْلُت َعلَ ط: زَضَوَزا بًَآ ذ ٜث ذضٔ رٚاٙ أؽرلب زبِاهللِ قُ   
ٌ واتُ: يإ نُؾتِ، يإ فطِ نـُ، يـإ ٓؤ  -، ًٓٓذا نُ ويػيت غىاضٍ ووآلغايضٓٔ  -تؤَبًَـ
لّ ِ ى ْلَحْم ُد ِلل  ِوس ُا ْبَحاَن ااَ ط :ًٓٓذا نُ بُ تُواوّ غىاض بـىو، بًَـآ   ،صِبْس ِم اهللِ ط :بًَآ ،ببآ

َقِلبُ  َنس اَ لَ ُو ُمْق رِنِيَن َوِإن  ا ِإلَىُ ن  ا  َاخ َر لََنا َىَ ا َوَما هلُل اَ  ل  ِوسْلَحْم ُد لِ اَ  ل  وِ ْلَحْم ُد لِ اَ  وِ ل  ْلَحْم ُد لِ َرب ِّنَ ا َلُمن ْ
 زال   نُ َب ِإل   َنْ تَ  ْفِسن فَاْغِفْر لِ ن ِإن  ُو لََّ ْغِف رُ هلُل َ ْ بَ ُرس ُاْبَحاَنَك ِإنِّن َظَلْمُت ن َ هلُل َ ْ بَ ُر اَ َ ْ بَ ُر اَ 

 .رٚاٙ أؽرلب ايضٓٔ بِٔصٓلد ؽرٝس
ُ  ُٖضوَٖا ثًَغَُبُض  لل ُه م   َنْ تَ اَ ط نـاتٌ ضـىوُْ غـُفُضزا ٓـُّ زوعايُؾـٌ زَنـطز:       يـ

َقلَ  بِ وََ آبَ  ِة الْ  بِ  َك ِم  ْن َوْعََ  اِء الس   َفرِ  لل ُه  م  ِإنِّ    َ ُع   ذُ اَ  سْى  فِ ىالَ س   َفِر َواْلَخِليَف  ُة فِ ىالالص   اِحُب فِ   ُمن ْ
ََِر فِ َوُا ِء الْ  َنا لل ُهم  اْطِ  لََناْىِف َواْلَماِلس اَ ىالَ َمْن رلب ٙ َضًِ ٚأؽرٚا زالس َفرَ اَلْرَضس َوَى ِّْن َعَلي ْ

  اٚد.ايضٓٔ ٚايًؿظ ٭ب٣
ِلَم اِت اهللِ ط: : يُ ٖـُض قؤْاغًَـو زابـُظّ، غـىُْٓتُ بًَـآ     ضـ،يةم  َُ  ال  ام  اِت ِم ْن َش رِّ َ ُع  ُذ َب

ًَو       رٚاٙ ايرتَذٟ بضٓ  ؽارٝس،   زَيَل َ َما ًَـو ويػـتِ يـُ ٖـُض ؾـىَيٓ بـطِوا،   ًٓٓذـا ٖـُض نات
زوو  غىُْٓتُ بـُ ٖـَُإ ؾـًَىَّطِابطزوو   
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(و، ُٖض اهلُل َ ْ بَ ر، ُٖض ناتًَو يُ بُضظايًُنإ غُضنُوت بًَآ: )( بهايضؿزاص١ٓ) ّرتضَِنةُت
، بُآلّ زَْطٌ بُضظ ُْناتُوَ، وَ )ُا ْبَحاَن اهلل( :ناتًَو يُ بُضظايًُنإ ٖاتُ خىاضَوَ بًَآ

 طىْسيَو=زآيــــــــــــُى، يــــــــــــإ ٖــــــــــــُض ناتًَــــــــــــو ضــــــــــــاوٍ بــــــــــــُ
 ِة( عَ  مُ  جُ  الِة الْ  )باُب صَ                                 
ِفيه ا َوَيي ْ َر َماَقْرَّ ِة َوَيي ْ َر َ ْىِلَه ا لل ُه م  ِإنِّ ن َ ْا َُُلَك َيي ْ َر َى ِ ِه الْ اَ ط: ؾاضيَو نُوت، غىُْٓتُ بًَآ

 .ذ ٜث ذضٔ رٚاٙ ايٓضل٥ٞزِفيهاا َوَشرِّ َ ْىِلَها َوَشرِّ َماَوَ ُع ُذ ِبَك ِمْن َشرِّىَ 
غـىُْٓتُ: بـاْط بـسا، ُٓطـُض يـُ خـاوَٕ        دا يُ ُٖض ؾىيًََٓو يُ دٓؤنُو ؾـُيتإ تطغـا،  

ــًَه   ــُض نُغ ــُ ٖ ــإ ي ــُآلتًَو، ي ُ  ّرتزَغ ــىُْٓت ــا، غ ــا   تطغ ــُ به ــطو زوعاياْ ــُّ ظيه ٓ : 
رُِّمس ُاْبَحاَن اهلِل َربِّ الس  َماَواِت الس  ْبِع َوَربِّ الْ اْلَحِليُم الْ  ِإَلَو ِإل اهللُ لَ ط َِ يِمس لَِإلَ َو ِإلّ َع ْرِش الْ َُ  َع

 بِ  َك  لل ُه  م  إنّ  ا َنْجَعلُ  َك ف  ن ُنُح   رِِىْم ونَ ُع  ُ ذُ اَ ش رٚاٙ اباأ ايضاا٢ٓ ز َ نَ  اُككَ  َ   اُرَك َوَ   ف    َنْ  َت َع  ع  
 داٚد بِصٓلد ؽرٝس.رٚاٙ أبٛ زِمْن ُشرورِِىمْ 
ُضِيَتُوَ ىٍ َاألْ : ُٖض ناتًَو ناضو ثًَىيػتًُناٌْ ثًَو ٖات، غىُْٓتُ: بُ ثُيُ بطضوازةم

زياضًُّنًـ يُطُأل خؤٍ بًَٓآ بؤ َاألْ َٓسايَُناٌْ، ُٖضوَٖا نُ ، غىُْٓتُ: خًَعاٌْ خؤّ
 طِابطزوو بها:ٍ خؤٍ نُوت، غىُْٓتُ ُٓو زوعايُّضاوٍ بُ طىْسَنٍُ خؤٍ، يإ ؾاضَنُ

َر َىِ ِه الْ اَ ط ارًا الل ُهم  اْ َع ْف لَنَ ا ِبَه ا قَ  رَ ط ًٓٓذا ُّٓ زوعايُ: ،ٖتس ص…َقْرَّةِ لل ُهم  ِإنِّ  َ ْاَُُلَك َيي ْ
 ِّبُ  َن ط: ًٓٓذا تا زَطاتُوَ دـآ بـُضزَواّ بًَـآ   ذ ٜث ذضٔ رٚاٙ ايطربا٢ْ، زَوِرْزقًا َحَسناً 

ُْٓتُ: دؤٍ غىواتُ ْاو َايًَّٓٓذا ثًَـ ُٓوٍَ بطِ رٚاٙ َضًِ،زتَائُِب َن َعاِبُدوَن َلَرب َِّنا َحاِمُدونَ 
بها، بُ ْاوٍ غـىُْٓتِ   زاُنُزوو ضَِنةُت ْىيَص يُ ْاو َعطُوت بطِواتُ ْعيهرتئ َعطُوتْ

 ًٓٓذا بطِواتُ َايَِ خؤٍ. -اتىوَ(زا ٖخبلرٟ َٚضًُِٖضوَى يُ )-طُضِاُْوَ
ٖٓا ) :تطٍَنـُ ثـآّ زَطـى    -ُٓتُ ظيافُتًَو بهآًٓذا غىْ َ    -(كٔٝعَا١ ي  ّبـُ بؤْـٍُ طُضِاْـُو

ــُ  رٚاٙ ايبخاالرٟ،زبَ َق  َرةً  َ وْ  َمِدّنَ  َة َنَح  َر َ   ُعوراً َلم   ا قَ  ِدَم الْ  : َ ن  َرُا   َل اهللِ َع  ْن َ   اِبرٍ ط ن
 بطِّ. ضَِؾُ ووآلغًَهٌ غُض ٕووؾرتيَو، يا ،(َ ١ٜٓيُ غُفُض طُضِاوَ ) ثًَغَُبُض

ــُضزَواٌَ غُفُضيؿــسا   ــُ ب ــا غــىُْٓتُ: ي ــُوَ-ًٓٓذ ــى َايَ ــصَ   -وَن ــُ ْىيَ ــُر ب ظ ض باي
 زَزإ، بُ ؾًَىَيُنٌ وَٖا: يُظ ض بايُخٌ ثآ غىُْٓتُناًْـ بسا؟ ضىْهُ ثًَغَُبُض

ِ ض ثؿيت ووآلغًـ ْىيَصَ غىُْٓتُناٌْ زَنطزٕ، ُٖضوَى يـُ با غُ قًبًـُزا ضِوواـإ    غـ
ِ ا٭ذنالر )(واجملُٛع) :دا بعاُْ: غُضضاوَّ ُّٓ ثاؾهؤيُنطزُْوَ،   (ايٓاٛا٣ٚ )(ّ ًُٓـاَ

 .َواْلَحْمُد هلِل َتعاَلن ىٕ،ب
 [ باطي نويَزى جووعة ُجُمَعِة:الْ باُب َصالةِ  ]

ِّٛ اْييُ ثًَـ ًٓػالَسا بُ )بعاُْ: ضِ شٍ ُٖيين  ثيَصةكي ْاو زَبطا، ُٖضوَٖا بعاُْ: ( عَُزٚب١ََٜ
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دطُ -طُوضَتطَ، ؾُوُّٗيًٓـ ّرتيُ طؿت ضِ شَناْ -عايفُ ُ ضِ شّدطُ ي-ُٖيين ضِ شّ
ًِٝ ١ُ) يُ ؾُوٍ دىَةُف يُ  طُوضَتطَ، ُٖضوَٖا ْىيَصّ غايََِ يُ طؿت ؾُوَناِْ -(ك ِ راْيي 

 طُوضَتطَ. ّرتطؿت ْىيَصَناْ
ل ٍف ُحرظ ذََ ٍر ُمِقيٍم ِبالَ َمَرٍض َوَنْح ِ ِهس َوَلُ ُمَع َة َعَلىَمْع ُ وٍر ِبُم َريِّ إِ  َُ ٍِ ن َما تَ  َ َعي ُن َعَلن ُ فِّ ُم

 ِفن تَ ْرِك اْلَجَماَعِة َواْلُمُاَتِب وََ َ ا َمْن بَ ْعُضُو رَقِيٌ  َعَلىالص حِيِحس
ُ   وادبُ: بُ دَُاع دىَةُ زوو ضَِنةُتُ، ْىيَصّ بـُض طـُوضَيِ دىَةـُ     ُت بهـطآ، دـا يـ

ــُو نُغــُ نــطاوَ: نــُ دىَةــُ ْانــا، ثًَغَُبــُض    :زَفــُضَىٍَ طــُوضَتطئ ُٖضَِؾــُ ي
ُُ   ُنن  ِم  َن الْ َ ْو لََيْخ  ِ َمن  اهلُل َعَلى ُجُمَع  اِتسلَيَ ْنَ ِه  َين  َ قْ   َ اٌم َع  ْن َوْدِعِه  ُم الْ ط  زغَ  اِفِلينَ ُقلُ   ِبِهْم  ُ  م  لََي

ٓس بُخىا: ُٓطـُض ٓـُو نُغـاٍُْ دىَةـُ ْانـُٕ تؤبـُ ُْنـُْٕ واظ يـُو         غىيَ رٚاٙ َضًِ،
 تـآزا تـاٌَ ًُٓـاٌْ    غُض زيَُناًْإ زَزاو ضٍ ًْفام يُخطاثُيُ ًَُْٖٓٔ، خىاٍ طُوضَ َؤ

 ْآًََآ، ًٓٓذا يُ ٓايني بآٓاطا زَبْٔ ضانُ ْانُْٕ واظ يُ خطاثُ ْآًَٖٔ.
(ّ ثري ظزا وادب نطا، بُآلّ ُْطىجنا يُ ١َهذىَةُ ثًَـ نؤضهطزٕ يُ )ًٓٓذا بعاُْ: ْىيَصّ

(ّ َ ١ٜٓذىَةُ يُ )ىٕ، دا يُنُّ ْىيَصّضىْهُ َىغًَُاْإ يُوآ بآًَٖع ب ؟(زا بهطآَه١)
 ( نـطزٍ يـُو غـُضزََُزا: نـُ ثًَغَُبـُض     بأ سرار٠  أصع ) -ثًَـ نؤضهطزٕ-ثري ظزا 

(و ساؾـًُناًْاْسا  ْٗل١ٜ(و )حتؿ١(ّ ثري ظ، ُٖضوَى يُ )َ ١ٜٓ(ّ ْاضزَ )زَُِٝب بٔ ُععَِؾَُ)
 ضِووٕ نطاوَتُوَ.
 )ُٔ ٖٝ ــُ )  )إََُْٖاال تَتَعَاا ــُ ب ــصّ دىَة ــُْٗا ِٔٝعَااض اْيِزؾ ااْىيَ ــُ، ت ـٕ(  ( وادب َُه ًِاا  ِّ   )عًَ اا٢ ُناا

  )ذَن اُز(  ٓاظاز بـآ ( )ُذٓزغْ عاقأل بآغُض َىغًَُاًَْهٌ زاوايًَهطاوٍ ؾُضعٌ، واتُ: باي يُ
ُِ( ثًاو بآ َُكٔٝ   خـُيَهِ ؾـىيَُٓنُف ْـُبآ    َةـُ بـآ، ُٖضضـُْس   ًْؿـتُدآّ ؾـىيَِٓ دى   )

ٍ يُو دؤضَؾٌ ُْبٔ: نُ يُ دَُاعُتسا ّرتعىظضَناْ )ََِْٚرَٛٙٔ( ُْخؤف ُْبآ )ب٬ٔ  ََزَُض(
ــُض  ــطإ، ثًَغَُبـ ــُضَىٍَ ضِابـ  اَع   ٍة َ مَ  اِ    ٌب َعلَ   ن ُ    فِّ ُمْس   ِلٍم ِف   نْلُجُمَع   ُة َح      وَ اَ ط: زَفـ

ْىيَصّ دىَةُ داٚد بِصٓلد ؽرٝس، رٚاٙ أبٛصْو ِإْمَرَ ٌة َ ْو َصِب   َ ْو َمرِّ ٌ َمْمُل ٌك  َ ِإل  َ ْربَ َعًة: َعْبدٌ 
غُض طؿت َىغًَُاًَْو بُ دَُاعُت بًها، دطُ يُ ضىاض نُؽ: نؤيًُ، ٓافطَت،  يُ وادبُ

 َٓساأل، ُْخؤف.
ُُع١َ  عًَ ٢ ََِعُذُٚر( ُ   )٫َٚ  ُج  آغـُض ٓـُو نُغـٍُ عـىظضيَهٌ ٖـُب      ْىيَصّ دىَةُ وادب ًْـُ يـ

ُُزَ:ُِّؿ ؾٔ ًَو يـُو عىظضاْـٍُ ِضَيطـٍُ ْـُنطزٌْ دَُاعـُتٌ زَزا        حََُلع١َٔ(ىٔ اْي٣رت)بٔ  يـُ يـُن
ُ٘     ثًَسضاوغُض نؤيًـٍُ ْىغـطاو   ُٖضوَٖا دىَةُ وادب ًُْ يُ ُُهلتَبٔ()َٚاْي ِٔ بَِعُقا )َٚن اذَا ََا

ُ    ُٖضوَٖا دىَةُ وادب ًُْ يُ رَقْٝٔل( يؿـٌ  ّرتغُض نؤيًـٍُ بُؾـًَهٌ نؤيًُيـُو بُؾُن
ُ  يُ ٖؾرٝٔسَ(٣لي)عًَ  ٓاظازَ غـُض ًَْطاَـؤنًـ دىَةـُ     غُض فُضَىوزٍَ ضِاغت، ُٖضوَٖا يـ
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 بًَطىَاٌْ ثًاو ًُْ. وادب ًُْ، ضىْهُ بُ
غُض ضِيَبىاض وادـب ًْـُ بـُيَهى غـىُْٓتُ، بـُو َُضدـٍُ        ْىيَصّ دىَةُ يُص  ئاطاداسى ط

     ُ  : ُْطاتـُ زوو غُفُضَنٍُ طىْاٖهاضٍ ُْبآ، ُٖضضـُْس غُفُضَنُؾـٌ نـىضت بـآ، واتـ
 َوَم            ْن َص            ح ْت ظُْه            ُرُه َص            ح ْت ُ ُمَع ُ            ُوس َولَ            ُو َ ْن َّ ْنَص            ِرَف ِم            َن اْلَج            اِمِع 

َ  َوَنْح     َ ُه فَ َيْح     ُرُم ِاْنِص     رافُُو ِإْن َدَي     َف اْلَ قْ     ُت ِإل  َ ْن َّعِّ     َد َض     َررُُه بِانِْ ََ     ارِِهس  ِإل    اْلَم     ّر
ََ اْلَهرَِم َوالع مِ   َن ِإْن َوَ َدا َمرَْ باً َوَلْم َُّش   الر ُ  ُب َواَلْعَمن َِّجُد قائِداًسَوتَ ْلَعُم الش ْي

قؤْاغ، بُآلّ ُٓطُض غُفُضَنٍُ طىْاٖهاضّ بىو، يـإ ضـىاض ضِ ش، يـإ ظيـاتط يـُ ؾـىيَين       
غُض وادبُ، بُآلّ  دىَةُزا َايُوَ، يإ ًُْتٌ َاُْوٍَ ًَٖٓا، ُٓو ناتُ ْىيَصّ دىَةُّ يُ

واو ْانطآ، واتُ: يُ ضٌ ثًاوَنإ ْاشًََطزضآ؟ ضىْهُ خُيَهِ ؾىيَُٓنُ ًُْ، شَاضٍَ ثآ تُ
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ا٭ْٛار)(واجملُٛعُٖضوَى يُ )

)ُٙ ُِٗز ِٔ ؽَٖرِ( ُظ ْىيَصّ ًْىَضِ ٍ  -غُض وادب ًُْ يُواٍُْ دىَةُيإ يُ-ُٖض نُغًَو )َََٚ
ُ٘( زضوغت بآ ُُعَُت ْ   صّ دىَةُؾـٌ زضوغـ  ْىيَ )ؽَٖرِ( ُج  تُ، وَى َٓـساألْ نؤيًـُو ٓـافطَت

ْ   ضِيَبىاض، واتُ: ٓ ُ  ُطُض ُٓواُْ ْىيَصّ دىَةُيإ نطز، بؤيـإ زضوغـت زَبـآ بـُض ضـىاض    بـ
 .عاْايإ(ّإمجلعضَِنةُتُنٍُ ًْىَضِ  زَنُوآ، بُ بُيَطٍُ )

)ُ٘ ِٓؾَزَفَ ََٔٔ اْي غُض وادب ًُْ، بؤٍ زضوغتُ ُٓو نُغٍُ دىَةُّ يُ )َٚي  َٜ ِٕ ًَـ ث حَلَٔعَ()أ 
 ْىيَصّ دىَةُ ُْناو ْىيَصّ ًْىَضِ  بها ذىَةُ يُ َعطُوت بطِواتُ زَضَوَوزابُغتين ْىيَصّ

ُٙ( تُْٗا ثًاوٍ ُْخؤفْ َُزٜضَ()إ٫َِ اْي وَى -نُ عىظضٍ وَنى ُْخؤؾُ ُٓو ثًاوَف )ََِْٚرَٛ
ُّ أ :نُوابىبؤيإ زضوغت ًُْ،  -نىيَط ثًاوّ ُ٘(زِْؾٔ)ؾ َِٝرُز سُضِاَُ يُ  اُْيُ ُٖضيُنًَو يُو اُؾ

ــُ زَضَوَ ِٕ دَ:َااٌَ اْي َعطــُوت بطِوات ــُٓطــُض ناتّ َْٛقااُ(()إَ ــاظَ  ذىَة ــآ، ضــىْهُ ت ُ ٖاتب
ُٙ(   َُْاوَ ضِيَطُ وويِٓاظاضو َاْس ىُْتُ َعطُوتْطُيؿت ِٕ َٜشَٜا َ فَازَُر َُطـُض ظيـإْ    )إ٫َِ أ 

واتـُ  اتـُ زضوغـتُ بطِ  هطزْٕ َاُْوَ، ُٓو نبُ ٖؤٍ ضاوَضِواْ )بٔلِْتٔظ لرَٙٔ( ٓاظاضٍ ظياتط ببآ
 ذىَةُ ُْنطابآ، ُٓطًٓا: سُضِاَُ.زَضَوَ بُو َُضدٍُ ًٓكاَُتّ

يـ زضوغت ًُْ: ْىيَصّ دىَةُ بـِِْٕ بطِ ْـُ زَضَوَ، ٖـُضوَى يـُ     ّرتُٖضوَٖا بؤ ُٓواْ
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ِٝخَ اْي ُّ ايٖغ ًْشَ غُض  ُّٖ يُ )َٚايٖشََٔٔ( ضىوغُض ثريٍ بُغايَسا ْىيَصّ دىَةُ وادبُ: يُ َٗزََّ()َٚتَ
ــُ تىاْاّ ــُوتىوف نـ ــُبآثًاوّجُنهـ ــتًٓإ ْـ ِٕ َٚجَااا  طِ يؿـ ــريو ا ََِزن باااًل()إَ ــُض ثـ  ُٓطـ

بطُْـُ ؾـىيَين   بـُ غـىاضٍ ٓـُو ؾـتُ      ْثُنهُوتىوَنُ ؾتًَهِ غىاضيًإ زَغت بهـُوآ 
ٌٖ خؤيإ بآ، يـإ بـُ خىاغـ  بـآ، يـإ بـُ نـطآ بـآو          :ؾتُنُ دىَةُ، دًاواظٍ ًُْ

ِِ َُٜغٖل ايٗزُنُٛب( ٕ زَغت بهُوآنطيًَُنُؾًا  .بىوٕ ٓاظاضيإ ُْزابُّ َُضدُف غىاض )َٚي 
يُنًَهٌ زَغت  )َٜحُٔ  قل٥ٔ ًا( غُض ثًاوٍ نىيَطيـ دىَةُ وادبُ، نُ ُٖضوَٖا يُ )َٚا٭ ِع٢َُ(
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 بهُوآ يُ ضِيَطُزا زَغتِ ضِابهًَؿآ بُ خؤضِايِ، يإ بُ نطآو نطآيُنُؾِ زَغت بهُوآ.
ياتط نطزٕ بُ عىظض زاْسضاوَ، بُآلّ ُٓطُض يُ بُْسخياُْزا ضٌ ثًاو، يإ ظبُْسص  ئاطاداسى ط
 (زا فُضَىوياْـُ، َػٓا٢ )(وْٗلٜا١ وادبُ: ْىيَـصّ دىَةـُ بهـُٕ، ٖـُضوَى يـُ )      ،ُْوَبى نؤ

ُدوظ ِم ْن طَ َرٍف َوَ ْىُف اْلَقْرَِّة إْن  اَن ِفيِهْم َ ْمٌع َتِصح  بِِو اْلُجُمَعُة َ ْو بَ َلَغُهْم َصْ ٌت َعاٍل ِفن ُى 
ُهْمس َوِإل  َفاَلس  َّلِيِهْم لِبَ َلِداْلُجُمَعِة ِلعَِم  ْ

 صّيُ بُْسخياُْزا ْىيَ ادب ًُْ، بُيَهى ُٖض زضوغتًـ ًُْ(زا زَفُضَىٍَ: وحتؿ١بُآلّ يُ )
ظ ض  -(زاايضًـ ايؾال  )غُضزٌََ يُ-(اذتحلد ايثكؿٞ)دىَةُ بهُٕ، ضىْهُ بُْسخياُّْ

 .دىَةُيإ ُْزَنطز ْٕبى تآزآايًِٓ  ظاْاّ
ُ  ( ضَِخٍُٓ يُ فُضَإبٔ قلصًِٓٓذا )  ىوزٍَ زضوغتُٓبىوٕ ططتىَو زَؾـفُضَىآ: يُواُْيـ

غُض وادب  ُٓوَف وا زَطُيُْآ: ُٖضضُْس دىَةُيإ يُ .ضِيَطٍُ دىَةُ نطزًْإ ُْزضابآ
غت زضو تآزاًُْ، بُآلّ زضوغتُ يُ بُْسخياُْزا بًهُٕ، ُٓطُض ؾىيَُٓنُ شَاضٍَ دىَةٍُ 

 .َواهللُ َ ْعَلمبآ، 
ٌُ اْي ِٖ ِٕ ن زاًْؿتىواٌْ طىْس= زآ ك ِز١َٜٔ()َٚأ  ُِْع()إَ ِِ جَ ُيَُ ثًاويَهٌ وَٖايإ ُٓطُض نؤَ لَٕ ؾَٔٝٗ
ُُع١َُ()تَؾٔٗس بٔ٘ٔ اْي ىُٖب تآزا ى: وَى ضـٌ ثًـاوٍ   نؤَُيَُ ْىيَصّ دىَةُ زضوغـت زَبـ   بُو ُح

ُ  غُض يُُوَ ْىيَصّ دىَةُيإ ًْؿتُدٌَ تُواو ببآ، ٓ ، ٖـُّ وادبـُ: يـُ زيًَُنـٍُ     وادبـ
و زيًَُنـُيإ دىَةـُّ   ّرتخؤياْسا بًهُٕ، واتُ: سُضِاَُ بؤ دىَةُ نطزٕ بطِ ُْ ؾـىيًََٓه 

 .ُْنطآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ تآزا
)ِٚ ، بـُآلّ يـُ ؾـىيًََٓهِ زيهـُوَ: نـُ      ْـُبى  تـآزا نُ ضٌ ثًاوٍ ًْؿـتُدآّ  يإ زيًَُ )أ 

ٍُ(    طازَنـ  تآزادىَةُّ  ْْ عَال ِٛ ِِ ؽَا ُٗا بـاْطٌ باْطـسَضيَهٌ زَْـط بـُضظ زَطُيؿـتُ       )بًَ ػَ
ٚٓ( ؾٔاا٢)زيًَُنــُيإ ــُتٌ وَغــتاٌْ بــا ُٖااُ  بــىوٌْ زَْطُناْــسا، ُٖضضــُْس و نطِ يــُ سايَ

ِِ ئبًَ ا ٔ ايْ  ووؾُناٌْ باْطًـ يًَو دًا ُْنطيَُٓوَ ِٔ ط زَٕف ًََٜٔٝٗ ُُعَا١ٔ(  )َٔ باْطسَضَنـُف يـُ   ُح
 يَتـُ ىٍ زيًَُنـُو  ضِ خُنُف بهُو زَنطآو تآزآُوَ بآ: نُ دىَةُّ ضِ خًَهٌ ُٓو ؾىيَ

طىَيططٍ باْطُنُف يُ ِض خـٌ زَيًُنـُوَ بـُىٍ ؾـىَيين دىَةـُوَ بـآ، دـا ُٓطـُض بـُو          
ِِ(  زَْطٌ بـاْط زَبـى   َُضداُْ طىيًَإ يُ ُٗ وادبـُ،   يـُ غـُض  ٓـُواًْـ دىَةـُيإ    )ئاشَََِت

بـُآلّ ُٓطـُض    )َٚإ٫َِ( ّرتؾـىيَُٓ، يـإ ؾـىيًََٓه   : وادبُ بؤ دىَةُ نطزٕ بطِ ُْ ٓـُو  نُوابى
ى، ٖـُّ زَْطـٌ بـاْطٌ ؾـىيَِٓ دىَةُؾـًإ      ْـُب  تـآزا ُنُ ضٌ ثًـاوٍ ًْؿـتُدآّ   زيًَ

 وادب ًُْ. يُ غُضو ناتُ دىَةُيإ ُٓ )ؾ ٬ ( ُْزَطُيؿتآ
و  بىو سانُواتُ: ُٓطُض زيًَُى يُ ز آليّ ًٓٓذا بعاُْ: يًَطَزا َُبُغت ظًًَََٓهٌ ضِاغتاُْ،

ضِاغتإ  ُيؿتآ، ُٓوَ بُزَيط ،ايُىبُآلّ ُٓطُض يُ ضِاغتاْسا ب ،زَْطٌ باْطٌ ُْزَطُيؿتآ
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 وادبُ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ. يُ غُضدىَةُيإ  زازَْسضآو
زاًْؿتىواٌْ دا ، يَو نُوت ضِ شٍ ُٖيين بىوَ دُشٕ: ُٓطُض وَٖا ضِيةكةمص  ئاطاداسى ط

 بؤ ْىيَصّ دُشٕ ٖاتُٓ ُٓو ؾاضَّ، يإ ُٓو ،ْانطآ تآزاَةُيإ ُٓو طىْسْ ىزيًَاٍُْ دى
ُِنَ  ُو اْلُجُمَع  ُة ِفىَطرِِّق  ِو َ ْو َّ َ َض  ر رَ  بَِ َخل ِف  ِو  َوَّْح  ُرُم َعلَ  ن َم  ْن َلعَِمْ   ُو اَلس   َفُر بَ ْع  َدالع َواِل ِإل  َ ْن تُْم

 ِدِّد ِإْن َ اَن الس َفُر ُمَباحاًس َوِإْن َ اَن طَاَعًة َ اَزسَعِن الر فْ َقِةس َوقَ ْبَف الع َواِل َ بَ ْعِدِه ِفىاْلجَ 
تُ: بطِ ْـُوَ بـؤ   زَنطآ، ُٓوَ يُ زواٍ ْىيَصّ دُشٕ بؤيإ زضوغ تآزاؾىيٍَُٓ دىَةُّ 
دؤياْسا ْىيَصّ ًْىَضِ  اضَ بؤ دىَةُ نطزٕ ُْطُضِيَُٓوَو يُ ؾىيَّٓزووب ؾىيَُٓنٍُ خؤيإْ

ْ َ َم َع : قَ ْد اِ : ق اَل الن بِ    َرّْ  َرةَ هُ َع ْن  َبِىطفُضَىوياُْ  ضوَى يُ غُضضاوَناْسابهُٕ، ُٖ
ْم َى  َ ا ِعي  َداِن َفَم  ْن َش  اَء َ ْ  َعَ ُه ِم  َن الْ  ُُ ُع   نَ ِف ن َّ   ْ ِم  ٚايبٝٗكااٞ داٚدرٚاٙ أبااٛز ُجُمَع  ِة َوِإن   ا ُمَجمِّ

ُْتُوَ، دا ٍ: يُّ ضِ شَتاْسا زوو دُشٕ نؤبىفُضَىو ثًَغَُبُض ٚؽرر٘ اذتلنِ ٚايذٖيب،
ُض دىَةُ زَنُوآ، بُآلّ ًَُُٓ ذُشٌْ بؤ بُ بنُغًَو سُظ زَنا: با بطِواتُوَو ْىيَصّ ُٖض

 بُخؤَإ ْىيَصّ دىَةُ زَنُئ.
  ٍ  يـُ غـُض  نـُ تـُْٗا دىَةـُيإ    وا زَطُيـُْآ:   زُجُمَع ةِ َ ْ  َعَ ُه ِم َن الْ طًٓٓذا بعاْـُ: ضِغـتُ

ٍ وادبُ: ْىيَصّ ًْىَضِ  بهُٕ، ٖـُضوَٖا ضِ  ىزَضآو وا زَطُيـُْآ:   زَوِإن  ا ُمَجمُِّع  نَ طغـتُ
 .َواهللُ َ ْعَلمدىَةُ بهُٕ،  وادبُ: ىْاضآو يُ غُضيَّٓذىَةُ، دىَةُيإ زاًْؿتىواٌْ ؾى

دىتًاضَنإ نُ بؤ زضويَُٓو ناضوباضٍ خؤيإ زَضِ ْـُ زَضَوَ، ُٓطـُض    : ناغبهاضودووةم
وادب ًُْ،  يُ غُض، دىَةُيإ ثًَـ بُيإ بطِ ْٕ زَْطٌ باْطٌ زيًَُنٍُ خؤيإ ُْطاتآ

(زا ظريَٞ)(وايغزٚاْٞبآ، ُٖضوَى يُ )يؿًإ طىآ يَّّرتُٖضضُْس زَْطٌ باْطٌ ؾىيًََٓه
فُضَىوياُْ، واتُ: بُآلّ ُٓطُض زَْطٌ باْطٌ زيًَُنٍُ خؤيإ زَطُيؿتآ، ُٓو ناتُ وادبُ: 

 .َواهللُ َ ْعَلمبؤ دىَةُ نطزٕ بطُضِيَُٓوَ، 
 ص جووعةداكشدى لة سِؤرى طةفةس ط

)ُ٘ ِٔ ي شَََِت ُّ عًَ ٢ ََ  ايٖشَٚاٍَ(يٖضؿ ُز بَِع َ)ا  َ، سُضِاَُ:يُ غُضُٓو نُغٍُ دىَةُّ  يُ غُض )ََِٜٚرُز
بُ غُفُض بضـآ يـُ زواٍ ىزاْـٌ ِض ش بـُضَو ىٍ ِضاغـتُ، ضـىْهُ نـاتِ دىَةـُ ٖـاتىوَو          

ُ٘ اْي وادب بىوَ يُ غُضدىَةُّ  ُِهَٔٓ ِٕ ُت ُُع١َُ ؾ٢ٔ)إ٫َِ أ  يُ ضِيَطُزا بؤٍ  َُطُض بعاْآ ط زَٜٔكٔ٘ٔ( ُح
غُفُضزا دىَةـُ   يُ زَطىجنآ دىَةُ بها، ُٓو ناتُ زضوغتُ بضًَتُ غُفُض، بُآلّ وادبُ:

ِٚ َٜتَقَٖزرَ بٔتَخًَّؿٔ٘ٔ عََٔ ايٗزْؾك ١ٔ(بها  يإ ظياًَْهٌ تىوف ببآ بُ ٖؤٍ زوانُوتين يُ ٖاوضِيَهاٌْ  )أ 
يُطـُيًَإ بطِواتـُ غـُفُض، بـُو َُضدـٍُ غـُفُضّ       غُفُضَنٍُ، ٓـُو ناتـُف زضوغـتُ    

 .طىْاٖهاضٍ ُْبآ
وَى زواٍ ىزاٌْ )ن بَِع ٔٙٔ(ثًَـ ىزاٌْ ضِ ش، واتُ: ًَْىإ بُيإْ ىزاٌْ ضِ ش  )َٚق ِبٌَ ايٖشَٚاٍَ(
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ِٕ نا  يـُ فـُضَىوزٍَ ْـىآزا    حَ ٜٔ ٔ(٣لْي)ؾٔ ِ ضِابطزووزاّضِ ش وايُ: يُ سُضِاَِْ زضوغت لَٕ )إَ
ِٕ ن لَٕ ط لع١ًَ( ُٓطُض غُفُضَنُ سُآلٍَ بآ: وَى غُفُضّ باظضطاٌْ، بُآلّ ًل(َُبَلذ ايٖضؿ ُز  )َٚإَ

 زضوغــتُ بطِواتــُ غــُفُض )جَاالسَ( غــُظا ثُضغــتِ بــىو: وَى ســُزْفُضَنُ خىآُطــُض غــُ
ُتَس   ن  اْلَجَماَع   ُة ِف   ن قُ ْل   ُت: َاَلَص   ح  َ ن  الطَاَع   َة َ اْلُمبَ   اِح َواهلل َ ْعلَ   ُم. َوَم   ْن َلُ ُمَع   َة َعلَ   ْيِهْم 

ُِْييُر ظُْه رِهِ  َن َزَواُل ُعْ رِِه تَ  َُ  ظُْهرِِىْم ِفىالَصحِّس َوُّْخُف نَ َها ِإْن َيِفَ  ُعْ رُُىْمس َوُّ ْنَدُب ِلَمْن َ ْم
ُِْس ِمَن اْلُجُمَعِةس ِوِلغَْيرِِه َ اْلَمْرَ ِة َوالع ِمِن تَ ْعِجيُلَهاس  ِإلَىاْلَي

))ًُْ ٕٖ ايط لعَا١  ن ليْ فـُضَىوزٍَ ضِاغـترت    ٭ ؽَاٗس( )ا زَفـُضَىٍَ  ( ٛاٟٚايٓا ًُٓاّ ) )ُق  ُُبَالحَ( )أ 
و يُ بُياُْوَو بُ-ًاْسا ثُضغتًـ وَنى غُفُضّ سُآليَُ، واتُ: يُ ُٖضزوونغُفُضّ خىا

 .)َٚاهلُل أ ِعً ِ( دىَةُف ُْنا سُضِاَُ: بطِواتُ غُفُضو -ىوَ
يُ زضوغتُ بطِواتُ غُفُض، واتُ: دىَةُؾٌ  ،َبُّ ىيُو بُآلّ ؾُوٍ ُٖيِٓ ثًَـ بُيإْ

 ًُْ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ. غُض
 ٫ ِٔ َََٚ()ِِ َِٗٝ ُُع١َ  عًَ   ًْـُ: وَنـى ٓـافطَتْ ْـُخؤفْ     يـُ غـُض  َةـُيإ  ُٓو نُغاٍُْ دى ُج

ٔٗ اْي ضِيَبىاضو، ٖتس ِِ()ُتضَ ِٗزَٖٔ ٕ  غىُْٓتُ: ْىيَصّ ًْىَضِ يإ بُ دُ حََُلع١َُ ؾ٢ٔ ُظ  َاعـُت بهـُ
 .يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا ؽَسِّ(٣ل٭ )ؾٔ

ِٕ :َؿٔ غىُْٓتُ: دَُاعُتُنُف بُ ؾاضاوَيِ بهُٕ )َُِٜٚخُؿََْٛٗل( ِِ( َٞ)إَ ُٖ ُٓطُض عىظضٍ  ُعِذُر
انى تؤَــُتٌ دىَةــُ ْــُنطزًْإ ؾــاضاوَ بــىو: وَى تــطؽْ قــُضظزاضٍْ ٓــُو دؤضاْــُ، تــ 

ؾهطا بـىو: وَنـى ٓـافطَتْ    ظضَنُيإ ٓا: ُٓطُض عىنُوابىُْنطآ، ُْويػتين ٓايًًٓإ ثآ
 .ُٓو ناتُ غىُْٓتُ ُٓواًْـ دَُاعُتِ ًْىَضِ  بُ ٓاؾهطا بهُٕ ضِيَبىاض،

ٍُ ُعِذرَٙٔ( َِه َٔ سََٚا ِٔ أ  ِٓ َُب ئَُ ُٜ ٌ عىظضَنـٍُ  بؤ ُٓو نُغٍُ زَطىجنآْ ضاوَضِواٌْ ىضىْ )َٚ
ُ     زَنا: وَنى ضِيَبىاضو ُْخؤفْ ِٗازَٙٔ( )تَا  نؤيًـُ، بـؤ ُٖضيُنـُيإ غـىُْٓت ْىيَـصّ   ْأ:ٔرُي ُظ

ُُع١َٔ(َْٝأظَ ََٔٔ اْي٣لْي)إَي  ًْىَضِ ّ زوا خبا ٓىًََـس زَبـآ، واتـُ: تـا     تا يـُ دىَةـُ نـطزٕ بآ    ُح
ًَتُوَ،          دىَةُّ يُ زَغـت زَضـآ: بـُوٍَ ًُٓـاَِ دىَةـُ يـُ ِضونـىوعٌ زووَّ َُٖيػـ

صَنُيإ زضوغت ، ْىيَذىَةُ، ُٓواُْ ْىيَصّ ًْىَضِ يإ نطز: ُٓطُض ثًَـ زابُغتّٓنُوابى
وادب ًُْ دىَةُ بهـُٕ، بـُيَهى    ،ُٓطُض يُ زواٍ ْىيَصَنُ فطياٍ دىَةُف بهُوٕ زَبآو

 .غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْغىُْٓتُ، ُٖضوَى يُ 
ِٝزَٙٔ(بُآلّ  ( وَنـى  َُِزأ ٠ٔ َٚاياٖشََٔٔ ن اليْ نـُ ْاطىجنـآ عىظضَنـٍُ ىبضـآ )     ّبؤ ُٓو نُغُ )َٚئػَ

ظوو ْىيَصّ ًْىَضِ  بها تـانى خًَـطٍ غـُضَتاٍ     )تَِعحًَُٔٝٗل( ٓافطَتْ ثُنهُوتىو، غىُْٓتُ
 ناتٌ يُ زَغت ُْضآ.

طِابطزوو زَضباضٍَ ُٓو نُغاُْ بىو: نُ عىظضيإ ٖـُبآ، بـُآلّ ٓـُو    ُٓوَّص  ئاطاداسى ط
تا دىَةُّ  ًٓىَضِ  بها، زضوغت ًُْ: ْىيَصَّو ًٖض عىظضيؿٌ ًُْيُ غُضنُغٍُ دىَةٍُ 
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تُوَ، واتـُ: ُٓطـُض   اَِ دىَةُ يُ ضِونـىوعٌ زووَّ ُٖيَػـًَ  يُ زَغت زَضآ: بُوٍَ ًُٓ
ضىوٌْ دىَةُ ْىَيـصّ ًْـىَِض ّ نـطز، ْىَيصَنـٍُ بُتاَيـُو زضوغـت ْابـآ،        ثًَـ يُ زَغت

 بُ دآ ًَُْٖٓاوَ. -نُ دىَةُيُ-خؤٍوادبِ  ضىْهُ
 ن ُ ُمَع       ًةس َوِلِص       ح ِ َها َم       َع َش       ْرِط َغْيرَِى       ا ُش       ُروٌط:  َح       ُدَىا َوقْ       ُت الَُْه       ِر فَ       الَ تُ ْقَض       

َ ْه        ُر بِنَ        اًء  َه        ا َص        ل ْ ا ظُْه        راًس َولَ        ْ  َي        َرَج َوُى        ْم ِفيَه        ا َوَ         َب ال  فَ لَ        ْ  َض        اَق َعن ْ
َنافاًس َواْلَمْسُب ُق َ غَْيرِهِ   َوِقيَف:، َوِفن قَ ْ ٍل اْاِ   ْ

ــُوابى ــُض زاًْؿــتىواٌْن ــُى : ُٓط ــاتط بــ  -زيًَ ــإ ظي ــاو، ي ــُ ضــٌ ثً ــِ  -ىٕن ــُ تًَهطِاي  ب
ًـىَضِ   بؤ ًٖضًَهًإ زضوغـت ًْـُ: ْىيَـصّ ْ    نطز، ُٓوَ طؿتًإ طىْاٖباضْٕٕ ُْدىَةُيا

 و خىتبـُو ٓىًََس زَبٔ: بُوٍَ يُ ناتُنٍُ ًْىَضِ  بُؾٌ زوبهُٕ تا يُ دىَةُ نطزٕ بآ
ْىيَصّ دىَةُ ًََُْٓآ، واتُ: ُٓطُض ْىيَصّ ًْىَضِ يإ نطز، ْىيَصَنُيإ بُتايَـُو زضوغـت   

ُ نُ -ْابآ، ضىْهُ وادبِ خؤيإ (و اجملُاٛع بـُدآ ْـًَُٖٓاوَ، ٖـُضوَى يـُ )     -دىَةُيـ
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.حتؿ١)

 ص بووني جووعةوةسجةكاني دسوطت ط
ِٝزََٖل(-ذىَةُ تبىوّْٓىيَصّبؤ زضوغ )َٚئؾٖٔرتَٔٗل( : نُ ّرتيُطُأل ثًَٓر َُضدُناْ )ََعَ عَِزمٔ غ 

 :يـ ثًَىيػ ّرتثًَٓر َُضد )ُعُزٌٚم( -ٓىيَصزا ضِابطإيُ باغٌ َُضدُناّْ
يُ ناتٌ  -بُ ُٖضزوو خىتبُناًُْوَ-زَبِ دىَةُ ِٗزَ()َْٚقُ( ايّظ :يةكةممةزجى )أ ذَُ َٖل(

ــطآ  ــىَضِ زا به ٍَ ط ًْ َُ ىالْ َ   اَن َُّص  لِّ   : َ ن  الن بِ     َع  ْن  َنَ   رٚاٙ ز ُجُمَعَة ِح  يَن َتِمي  ُف الش   ْم
ُ ضِ ش بـُىٍ  تُزا زَنـطز نـ  ْىيَصّ دىَةُّ يُو نا ثًَغَُبُض ايبخلرٟ ٚأؽرلب ايضٓٔ،

 ضِاغتُزا ىٍ زَزا.
ُُعَا١ً( ُتْكقَا٢   )ؾ ا٬  : ُٓطُض ْىيَصّ دىَةُ يـُ نـاتٌ ًْـىَضِ زا ْـُنطاو فـُوتا     نُوابى بـُ   ُج

ًْىَضِ   -ضىاض ضَِنةُتِ بُ-قُظا ْانطيَتُوَ، بُيَهى وادبُ: -بُ زوو ضَِنةُتِ-دىَةُيِ
َِٓٗل()(ّ ظاْايإ، ُٖضوَٖا إمجلعقُظا بهطيَتُوَ بُ ) ِٛ فَلمَ عَ تُْط بىو: ُٓطُض ناتُنُ  ؾ ً 

ًِ ىزوو ضَِنةُتُنٍُ دىَةُ َُْاب بُؾٌ وادبِ زوو خىتبُو ِٗزًا()ؽَ وادبُ: يُنػُض  ِٛا ُظ
: زضوغــت ًْــُ زَغــت بــُ دىَةــُ بهــُْٕ زضوغــتًـ ًْــُ: ْىيَــصّ ًْــىَضِ  بهــُٕ، واتــُ

 ضىوٌْ ناتٌ ْىيَص بهُٕ.ضاوَضِواٌْ بُغُض
ِٛ :َزَدَ( ِِ ؾٔٝٗل( طُض ناتُنُ َُْآُ )َٚي  ُٖ  ْٕوإ يُ ْاو ْىيَصّ دىَةُزا بىيُو سايَُتٍُ ُٓ )َٚ

ُِٗز( ًَٖؿتا غُىًَإ ُْزابؤوَ  يُ غُض )بَٔٓل٤ّ( وادبُ ضىاض ضَِنةُتِ ًْىَضِ  بهُٕ )َٚجَبَ ايّظ
ٍُ(   ثًَىيػت بُ ًُْتٌ ًْىَضِ  ْانـا  بُؾُ نطاوَنُّذىَةُ تُواوّ زَنُْٕ ِٛ يـُ   )َٚؾٔا٢ ق ا

 .يُ غُضَتاوَ زَغت بُ ْىيَصّ ًْىَضِ  زَنُُْوَ )إَِصت٦َِٔٓلؾًل( ىوزَيُنسافُضَ
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ِٝزَٙٔ( َُُٓىوَِ زوانُوتىو َُِضُبُٛم(َٚاْي) َ، واتُ: ُٓطُض ضَِنةُتًَهٌ ّرتوَنى َُُٓىوَُناْ )ن ػَ
، ُٓويـ ُٖيَػاوَ بـؤ ضَِنةـُتِ زووَّ بـُآلّ ثـًَـ غـُىّ      نطزو ًُٓاَُنٍُ غُىٌَ زاوَ

ُ  )َٚقٔٝاٌَ(  بهـا  ُنُ َُْا، ٓـُويـ وادبـُ: بـُ ضـىاض ضَِنةـُتِ ًْـىَِض  تـُواو       بساتُوَ نات  يـ
ِع   يَنس َولَ   ْ  َلَزَم َ ْى   ُف اْلِخيَ    َ    اِنن: َ ْن تُ َق   اَم ِف   ن ِيط    ِة َ بِْنيَ   ِة َ ْوطَ   اِن اْلُمَجمِّ َه   ا ُ ُمَع   ًة. اَل اِم ُِّ م 

 اَلْظَهِر. الص ْحَراَء َ بَداً َفاَل ُ ُمَعَة ِفن
ُُع١ًَ( ًَٖعزاىوزَيُنٌ بآفُضَ َُٗٗل ُج يُو  بُ زوو ضَِنةُتِ دىَةُ تُواو زَنا، واتُ: دطُ )ُٜتٔ

 غُىّ زَزاتُوَ. زَناو ّرتويُتٌ تُْٗا ضَِنةُتًَهضَِنةُتٍُ يُ ثؿت ًُٓاّ نطز
ِٕ ُتك لَّ( :دووةممةزجى يٖثل٢ْٔ()ا  ِٚط لَٕ اْي زَبِ دىَةُ بهطآ )أ  ِّعٔنيَ(ُُ)ؾ٢ٔ :ِٔط١ٔ أ ِب١َٝٔٓٔ أ   حَ

ؾاض بآ،  :ُٓو ثًاواُْزا: نُ دىَةُ زَنُٕ، دا ؾىيَُٓنُيُ غٓىوضّ خاْىوَناِْ ووآلتِ 
 جَيػةمبةروكة لةة صةةردةمى  ط إ بُوَ ًَٖٓاوَ:يإ زآ بآ، يُ غُضضاوَناْسا بُيَطُي

لةة   ،كزاوة دا، ياى لة ناو دآداجومعة تةنًا لة ناو شارنوَيذى ضوار خةليفةكاىيةر 
 .صدآ كزابةةآلةةة دةرةوةىةةشةةار، يةةاى ة جومعةةة لةةة دةرةوةىَيكدا نةةةياتوضةةيةةيح دةدي
بـُو  ْىيَـص بهـُٕ    رٚاٙ ايبخالرٟ، زَصل  ا َ َما رَ َّْ ُ ُم ِنن ُ َص لِّنط زَفُضَىآ: ثًَغَُبُضيـ

 دؤضٍَ َٓتإ زيت ْىيَصّ نطز.
ضىوُْ زَضَوَّؿاض،  -بؤ دىَةُ نطزٕ-نُدا بُ بُيَطٍُ ُٓو سُزيػاُْ: ُٓطُض خُيَهُ

بُآلّ  (زا فُضَىويُتٌ،اجملُٛعسآ، دىَةُنُيإ زضوغت ًُْ، ُٖضوَى يُ )يإ زَضَوَّ
َُضز ًُْ: دىَةُ يُ ْاو َعطُوتسا بهطآ، بُيَهى ُٓطُض يُ طؤضَِثاًَْهًؿسا بهطآ دىَةُنُ 

، يإ زيًَُنُزا بآ، ُٖضوَى يـُ  َنُزازضوغتُ، بُو َُضدٍُ طؤضَِثاُْنُ يُ غٓىوضٍ ؾاض
 سا فُضَىوياُْ.ظ ضبٍُ غُضضاوَناْ

ُ غـُضٍ  ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطـُض ؾـاضَيو، يـإ زَيًـُى وَيـطإ بـىو، ًٓٓذـا خـَُيهِ زَيًُنـُ يـ          
هطزْـُوَّ، يــُو سايَُتُؾـسا وادبـُ: دىَةـُ بهـُٕ، ضــىْهُ      ىٕ بـؤ ٓاوَزاْ ًْؿـتُدٌَ بـ  

يًَطَزا َُبُغت بُ ٓاوَزاْهطزُْوَ  ضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ،دؤياُْ، ُّٖووآلت
نطزُْوَؾـًإ  ، ٖـُض ضـُْس َُبُغـتِ خاْىو   ّرتيُ زيًَُنُ ُْطىاظُْوَ ؾـىيًََٓه  ُٓوَيُ:

 (زا فُضَىوياُْ.ظريَٞ)(وايكًٝٛبُْٞبآ، ُٖضوَى يُ )
ٌُ اْي ِٖ ِٛ ٫ سََّ أ  ْـ    ًُٓٓطُض ضَِمشاأل ًْؿ خَٔٝلَّ ايٖؾِرزَا٤َ()َٚي   ٕبـى  ساُنإ ٖـُض يـُ ضـؤٍْ بًابا

ُُع١َ )ؾ ٬  بُ بُضزَواٌَ )أ بَ ًا( زضوغـتًـ ًْـُ: يـُ ٖؤبـُ      ًْـُو  يُ غُضُٓوَ دىَةُيإ  (ُج
يُ فـُضَىوزٍَ بـُ ًَٖعتـطزا، دًـاواظٍ ًْـُ: يـُ        ْظَٗزَ(ا٭  ٢)ؾٔضَِمشايَُناْسا دىَةُ بهُٕ 

     ٓ   ؟ّرتمبًَٓٓــُوَ، يــإ بطىاظْــُوَ ؾــىيًََٓه    ساظغــتإْ ٖاويٓــسا ٖــُض يــُ يــُى ؾــىيَ
( نةةكزدوة  مدينة  )دةرةوةىيهةكانى فةرماني بةة ِرةاةان نيشة    ضونكة ثَيػةمبةرط

 4-بةزطىدووةم -مهًاج  
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ــٍُ غُضضــ  ،صجومعةةة بكةةةى ــُ ظ ضب ــُضوَى ي ــاوَو ٖ ــُيإ ًَٖٓ ــُو بُيَط ــُّ  اوَناْسا ٓ ٖ
ُنإ زَْطٌ باْطٌ ؾىيًََٓهٌ دىَةـُيإ زَطُيؿـتآ،   ًٓفُضَىوياُْ: ُٓطُض ضَِمشاأل ًْؿ

 بؤ دىَةُ نطزٕ بطِ ُْ ؾىيَُٓنٍُ دىَةُ. : وادبُنُوابىوادب زَبآ،  يُ غُضدىَةُيإ 
  َ َّْس              ِبَقَها َولَ ُّ َقارِنَ َه              ا ُ ُمَع              ٌة فَ              ن بَ ْل              َدتَِها ِإل  ِإَذا َ بُ               َرْت اَل  الِ              ُس: َ ْن لَ 

اٍنس َُ  َوَعُسَر ِاْ ِ َماُعُهْم ِفن َم
يًَهـطزٕ  ٕ زيًَـُنِ بـُ ظ ض  ُٓطُض ناضبُزَغتًَو زاًْؿـتىواٌْ ؾـاضيَو، يـا   ص:  ئاطاداسى ط

بُآلّ َُبُغتًإ ُٓوٖا بىو: ُٖض ناتًَو  ىٕ،زا ًْؿتُدٌَ بو يُ وآّرتطىاظتُٓوَ ؾىيًََٓه
إ، ُٓواُْ دىَةُيإ يُ غُض دؤيؤيإ بطىجنآ بطُضِيَُٓوَ ؾاضَنُّدؤيإ، يإ زيًَُنُّب

ؿٌ يُنذاضٍ ًٓووآلت زضوغتًـ ًُْ: يُو ؾىيَُٓزا دىَةُ بهُٕ، ضىْهُ يُو ؾىيَُٓزا ًُْو
 ّ ــُ ووآلت ــنيْ ُْبىوَت ــإ، ْ ــُضوَى دؤي ــُ )ٖ ــ(ْٗلٜاا١) (وحتؿاا١ي ــُيُيُ ضِووٕ زا ٓ ُو َُغ

، وادبُ: بؤ دىَةُ نطزٕ بضُٓ زَبى ّرتبُآلّ ُٓطُض طىيًَإ يُ باْطٌ طىْسيَهنطاوَتُوَ، 
ٕ    ، ُٖضوَٖا ُٓطُض َُبُغـتًإ ٓـُوٖا  ُٓوآ ٓـُو   ،بآ ُْطُضِيَٓـُوَ ؾـاضو زيًَُنـٍُ خؤيـا

ٞ ناتُف زضوغتُ يُ ؾـىيَُٓنُزا دىَةـُ بهـُٕ، ٖـُضوَى يـُ )      (زا فُضَىويـُتٌ،  ايغازٚاْ
ٕ  ىنُواب ، ٓـُو  : ُٓطُض تُْٗا ضٌ ثًاو َُبُغتًإ ُٓوَ بآ: ُْطُضِيَُٓوَ ؾـاضو زيًَـُناًْا

 .َواهللُ َ ْعَلمبىوٌْ دىَةُّ طؿت خُيَهُنُ، شَاضَيُ بُغُ بؤ زضوغت
ِٕ ٫ َِٜضبٔك َٗل( :ط،يةممةزجى )ايٖثلئُث( ثـًَـ ٓـُّ دىَةُيـُ     ّرتْابآ ٖـًض دىَةُيـُن   )أ 
ُُ بهطآْ  )ؾٔا٢  يـ يُطُأل ٓـُّ دىَةُيـُ بهـطآ   ّرتْابآ ًٖض دىَةُيُن ع١ٌَ()٫َٚ  ُٜك لرَََْٗل ُج
ًْ َتَٔٗل( زيًَُىْ يـُ ٖـًض ؾـاضيَو    زَنطآ، واتُ: يُ ًٖض  تآزايُو ؾىيٍَُٓ ُّٓ دىَةُيٍُ  بَ

ضةونكة لةة   ط ؟ًُنرتُْ يُ زواّ ُطُأل يُنرتويُ دىَةُيُى ظياتط بهطآ: ُْ ي زضوغت ًُْ
ةكاى لة يةر شوَيهَيكدا تةنًا يةةك جومعةة   يةر ضوار خةليف صةردةمي ثَيػةمبةرو

جطةة لةة   -(ى ثريؤسدا)مدين لة  ركزاوة، لةطةن ئةوةش يةر لة صةردةمي ثَيػةمبة
بةآلم  دةكزا، تآداوى، طشتياى نوَيذياى يةب ىرتنؤ مشطةوت -مشطةوتةكةي ثَيػةمبةر

-ى دابآةر ضوار خةليفةكاى ئيشنياياى ي ة: ثَيػةمبةرلة ييح دةديضَيكدا نةياتو
 .صبكةزآ  ىرتلة يةكَيك لةو مشطةوتانةدا جومعةيةةك -جطة لة مشطةوتي ثَيػةمبةر

(زا ايتًخٝؿُٓو سُزيػاُّْ يُ )-بؤ ُٓو َُغُيُيُ-(إبٔ ذحز ايعضك٬ْٞ) ًُٓاّ ُٖضوَى
 بُ بُيَطُ ًَٖٓاوٕ.

)ِْ ِِ ؾ٢ٔ َُطُض ؾاضَنُ طُوضَ بآْ )إ٫َِ إَذَا ن ُبزَ ُٗ ظَمحـُت بـآ: يـُ     ُٕ(ََه ل )َٚعَُضزَ اِجتَُٔلُع
ًَتـُوَ بـؤ دىَةـُ نـطزٕ، ٓـُو ناتـُ زضوغـتُ: بـُ طـىَيطٍَ          ُى ؾىيَٓسا خُيَهُنُ نؤ ي بب

ثًَىيػت يُ دىَةُيُى ظياتط بهطآ، بُآلّ يًَطَؾسا َُضز ًُْ: ؾىيَُٓنُ َعطُوت بآ، واتُ: 
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بـُ:  دببُٓوَ، ُٓوَ وا ُٓطُض يُ ٖؤيًََو، يإ يُ طؤضَِثاًَْهسا زَطىجنا بؤ دىَةُ نطزٕ نؤ
ٖـُضوَى يـُ ظ ضبـٍُ     تُْٗا يُوآزا يُى دىَةُ بهُٕ، زوو دىَةـُو ظيـاتط زضوغـت ًْـُ،    

 وَناْسا بُ ٓاؾهطايِ زَفاًََتُوَ.غُضضا
ّْنس َوِقي َف إِ  َها َ انَا َ بَ لَ َد َِيٌم بَ ْيَن ِشق ي ْ ْن  َوِقيَف َل ُتْسَ َْ َنن َىِ ِه الص  رَُةس َوِقيَف ِإْن َحاَل نَ ْهٌر َع

 ى فَات َصَلْت تَ َعد َدِت اْلُجُمَعُة بَِعَدِدَىاس فَ َلْ  َابَ َقَها ُ ُمَعٌة فَالص ِحيَحُة الس ابَِقُةسَ اَنْت قُ رً 
ُٖضوَٖا يًَطَزا َُبُغت ُٓو نُغاُْيُ: نُ بُ ُٓغًَُبٌ زيَُٓ دىَةُ نطزٕ، واتُ: ُٓطُض 

َةُيـُى ظيـاتط   ُٓو نُغاُْ يُ يُى ؾىيَٓسا دًَطُيإ ُْزَبؤوَ، ُٓوناتُ زضوغـتُ: يـُ دى  
زضوغـت ْابـآ، واتـُ: ُٓطـُض      بُآلّ ظياتط يُ ثًَىيػـت بُتايَـُو  بهطآ بُطىيَطٍَ ثًَىيػت، 

 ثًَىيػتًُنُ بُ زوو دىَةُ ثًَو زَٖات ُٓوَ دىَةُنٍُ غآيُّ بُتايَـُو زضوغـت ْابـآ   
 ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.بُو دؤضَ، ُٖضوَى يُ …

ايُتٌ يُ ًَْىاًْاْسا بىو، ُٓو ناتُف زضوغتُ زوو ُٖضوَٖا ُٓطُض خُيَهُنُ دُْطْ زوشَٓ
دىَةُ بهطئَ، نُواتُ: ُٖض ىيًَُْو ُٓطُض ضٌ ثًاو تُواو بـىوٕ، وادبـُ: يـُ ىٍ خؤيـإ     

 (زا فُضَىوياُْ.ْٗل١ٜ(و )حتؿ١دىَةُ بهُٕ، ُٖضوَى يُ )
ويَُٓيــُف دًــا ٓــُو  )٫  ُتِضااتَِث٢َٓ َٖااذٔٙٔ ايٗؾااٛر٠َُ( ًَٖعزا:يــُ فُضَىوزَيــُنٌ بــآ )َٚقٔٝااٌَ(

ْانطيَتُوَ، واتُ: ُٖضضُْس نؤبىوُْوَف يُ يُى ؾىيَٓسا ظَمحُت بآ، يُ يُى دىَةُ ظياتط 
َِٝٗل( ًَٖعزاٍ بآّرتيُ فُضَىوزَيُن )َٚقٌَٔٝ( زضوغت ًُْ َِٝٔ عِٔك ِْ بَ ِْٗز عَظٔٝ ِٕ ذَلٍَ َْ ُٓطُض  )إَ

َِٜٔ()ن لَْ ُٓو بُضٍ ؾاضَنُ هٌ طُوضَ نُوتُ ًَْىإ ُّٓ بُضوضِوباضيَ ُٖضزوو ىيُناٌْ  ل ن بًَ  َ
ٍ ّرتيُ فُضَىوزَيـُن  )َٚقٌَٔٝ( وَنى زوو ؾاضٕ، واتُ: يُ ُٖض ىيُنسا دىَةُيُى زضوغتُ

ِٕ ن لَِْ( ُقز٣ّ( ًَٖعزابآ ْ ا ضُْس زيًَُى بُٓطُض ؾاضَنُ يُ ثًَؿس )إَ ًٓٓذـا   )ؾ لٖتؾَاً ِ((  ىبـآ
ُُعَا١ُ بٔعَا َدَٖٔل(  )تَعَٖ دَْٔ اْي ىبُٓ يُى ؾاضيُنرتيإ ططتبًَتُوَو ب ّ     ُح  ٓـُو ناتـُف بـُ طـىيَطَ

 ذىَةُناًْـ زضوغتُ.شَاضٍَ زيًَُنإ شَاضَّ
 جًَىيػت يُىاض فُضَىوزاُْ، تُْٗا فُضَىوزَنًُُّنُّ ضِاغتُ: نُ بُ طىيَطَّض دا يُو

ْم ط :(زا بُيَطٍُ بُّ ٓايُتُ ًَٖٓاوَاجملُٛعيُ ) .دىَةُيُى ظياتط زضوغتُ ُُ َوَما َ َعَف َعَلْي
ِّن ِمْن َحَرجٍ ىالفِ  طُوضَ يُ ٓايًٓسا ًٖض ظَمحُتًَهٌ ُْخػتؤتُ غُض ًَٓىَ. بُآلّ خىاّ صدِّ

ُْيعاٌْ  ثًَىيػت يُ دىَةُيُى ظياتط نطاو يُطُأل ُٓوَؾسا يُ ُٖض ؾىيًََٓهسا بُ طىيَطٍَ
ىَ، غـىُْٓتُ: بـُ ضـىاض ضَِنةـُتِ ْىيَـصّ ًْـىَضِ        نـُوت  ّرتىّ ثًَـ ٓـُو دىَةُنُّ

(و ْٗلٜا١ تانى يُ دًاواظٍ ُٓو فُضَىوزاُْ ضِظطاضٍ ببآ، ُٖضوَى يـُ )  زووباضَ بهاتُوَ،
 .(زا فُضَىوياَُْػ٢ٓ)

 -ىػتِ ْـُب ضىْهُ ثًَىي-ىيُ دىَةُيُى ظياتط زضوغت ُْب ًٓٓذا بعاُْ: يُ ُٖض ؾىيًََٓهسا
ُُعَا١ٌ(   نطإ، ُٓو ناتُ تآزا ِٛ صَابَك َٗل ُج يُطٍَُ ُٓوَؾسا زوو دىَةُ، يإ ظياتطّ  )ؾ ً 
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ُ  ايٖضالبٔك ١ُ( )ؾ ليٖؾارٔٝر١َُ   نـطا  ّرتدىَةُيُى ثًَـ ُٓو ُٓطُض نـُ ثًَؿـسا   -ُنـ ٓـُوَ يُنَُ
بُ -وادبُ ُٓواُْ ىٍ بُتايَُو زضوغت ُْبىوَ، نُواتُ:ُٓوَّسواّ زضوغت بىوَو -نطاوَ
 .ْىيَصّ ًْىَضِ  زووباضَ بهُُْوَ -ضَِنةُتِ ضىاض

ِة َفِهىالص   ِحيَحُةس َواْلُمْعَ بَ   ُر َا  ْبُ  ال  َح  ر ِم َوِقي  َف ال  َحل   ِف َوِف  ن قَ   ْ ٍل ِإْن َ   اَن الس   ْلطَاُن َم  َع الَ انِي  
َُو ِل اْلُخطْبَ  ِةس فَ لَ  ْ  َوقَ َع َ  ا َمع  اً َ ْو َش  ك  ُاا   ُ ْفنَِفِت اْلُجُمَع  ُةس َوِإْن َا  بَ َقْت ِإْح  َداُىَما َولَ   ْم َوِقي  َف بِ  

 ظُْهراً َوِفن قَ ْ ٍل َ ُمَعًة. اَلر اِبُع: اَْلَجَماَعُةس َوَشْرطَُها َ غَْيرَِىاستَ  َ َعي ْن َ ْو تَ َعي  َنْت َوُنِسَيْت َصل ْ ا 
)ٍُ ِٛ ُٕ ََعَ ايٖثل١ْٝٔٔ( يُ فُضَىوزَيُنسا: )َٚؾ٢ٔ ق  ِٕ ن لَٕ ايٗضًْط ل ُٓطُض طُوضٍَ ؾـاض يُطـُأل    )إَ

ــىو  ــُزا ب ّ  ٖؾاارٔٝر١َُ(٣لي)ؾ َٗ زووََُن ــُ ــُ دىَةُن ــُو نات ٓ  ّ ــُآل ــتُ، ب ــُ  زووَّ زضوغ ي
 ُٓوٍَ يُ فُضَىوزٍَ ُُِعتَبَُز()َٚاْي فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا ُٓو ناتُف ُٖض يُنَُُنُ زضوغتُ

ــؤ وَثًَؿــ  ــطاوَ ب ّ )اهلل أناارب(هُوتين وَ ثًَؿــ )صَااِبُل ايٖترَااٗزَّ( هُوتٔضِاغــتسا ضَِضــاو ن
يـُ   ٝاٌَ( )َٚقٔ بًَآ، ُٓويإ يُنَُُو زضوغتُ )اهلل أنرب(زابُغتُٓ، واتُ: ناَُيإ ثًَؿسا ْىيَص

ــُنِ ــآ فُضَىوزَيـ ــ يٖترًَّاااٌَ()ا  ًَٖعزابـ ــُىَساُْوَيُهُوتِٓ وَ ثًَؿـ ــُ  )َٚقٔٝاااٌَ( غـ يـ
ٍَٖٚ اْي ًَٖعزاٍ بآّرتفُضَىوزَيُن  بُ غُضَتاٍ خىتبُنُوَ ضَِضاو زَنطآ. ُخْطب١َٔ()بٔأ 
ِٛ  ذىَةُيُى بهطآ، بُآلّ ُتُزا بىو: نُ دىَةُيُى يُ زواّطِابطزوو يُو سايَدا ُٓوَّ )ؾ ً ا

ِٚ عَِو( ُٓطُض ُٖضزوو دىَةُنإ ويَهطِا نطإ ًل(ََعَٚق عَتَل بـىو: ُْظاْـسضا    يإ طىَإ ثُيسا )أ 
ُُع١َُ()ُأِصُتِ٪ْٔؿ (ٔ اْي ناَُيإ ثًَؿسايُ وادبُ: ُٖضزوو ى ثًَهُوَ يُى دىَةُ يـُ غـُضتاوَ    ُح

 َ؟ ضـىْهُ غـىوزٍ ًْـُ،   بهُْـُوَ، واتـُ: زضوغـت ًْـُ: ٖـُض ىيـُو دىَةُيـُى بهُْـُو        
ذىَةُ َـاوَو ًَٖؿـتاف دىَةُيـُنٌ      بهُٕ؟ ضىْهُ َاوَّْىيَصّ ًْىَضِ زضوغتًـ ًُْ

 .(زا ضِووٕ نطاوَتُوَحتؿ١بىو ُْنطاوَ، ُٖضوَى يُ )زضوغت
َُُٖل( ِٕ صَبَك ِ( إَِذ َا ِٔ( نطا ّرتُٓطُض دىَةُيُى ثًَـ ُٓواْ )َٚإَ ٖٝ ِِ تَتَعَ  ناّ بُآلّ زياض ُْبى )َٚي 

َٖٝٓ دىَةُيُ ِٚ تَعَ ِٗاز )ؽَاًِ  ىيـُ بـري نطابـ    )َُْٚضٔاَِٝ(( يإ زياض بىو ناَُيُ، بُآلّ  ِ(()أ   ًا(ِٛا ُظ
ُ ّْىيَص -زواٍ دىَةُ يُ-وادبُ: ُٖضزوو ى ُْظاْـسضاوَ دىَةـُ    ًٓىَضِ ف بهُٕ؟ ضـىْه

يُ بٓضًُٓزا طؿتًإ وادبُنُيإ يُ ُٓغتؤزا َاوَ، دا  زضووغتبىوَنُ ناَُياُْ، نُواتُ:
َ  فسضوغتبىوسا دىَةُيُنّيُ ضِاغتّ بُض ُٓوَّ يُ  ّرتزضوغـت ًْـُ دىَةُيـُن    ،نـطاو

ُُع١ًَ(بهطآ  ٍُ جَ ِٛ بهـُٕ، بـُآلّ    ّرتيُ فُضَىوزَيُنسا: وادبُ طؿـتًإ دىَةُيـُن   )َٚؾ٢ٔ ق 
 ضِاغترتَ. ّرتفُضَىوزَنُ

ّ  حََُلع١َُ(ْي)ا  :ضوازةممةزجى )ايٖزابُٔع(  يـْ ثًـاو ذىَةـُ بـُ دَُاعـُت بهـطآ    زَبـِ ْىيَص
 .ِ ًٓػالّ(ّ ظاْاياْإمجلعبُ بُيَطٍُ ) ُتُنُ بها،ًُٓاَُتِ دَُاع

ِٝزََٖل(دىَةُ  َُضدٌ دَُاعُتِ )َٚعَِزُطَٗل( َ، ّرتوَنى َُضدٌ دَُاعُتِ ْىيَصَناْ)ن ػَ
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دىَةُؾسا  تسا ضِابطإ، وادبُ: يُ دَُاعُتِت َُضداٍُْ يُ باغٌ دَُاعُواتُ: ُٓو سُف
وَى يُ ادبُ: ًُْتٌ ًُٓاَُتٌ بًَٓآ، ُٖضبًَُٓ دآ، بُآلّ يُ دىَةُزا يُ غُض ًُٓاَُنُف و

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ََْعُن ِشَ اًء َوَل َصْيفًا إل  ِلَحاَ ٍةس َّ ل فًا ُحّراً ذََ َراً ُمْس َ ْ ِطناً لَ  َُ َُْربَِعيَن ُم  َوَ ْن تُ َقاَم ِب

ِٕ ُتك لَّ بٔأ ِربَعٔنيَ(ُٖضوَٖا  ُ  -هُّىّ-َُضدُ: دَُاعُتِ دىَةُ )َٚأ  ضـٌ ثًـاو بهـطآ،     بـ
ٌ ضـٌ  ذىَةُزا َُضدـُ، بـُآلّ ٖـُبىوْ   َُاعُت تُْٗا يُ ضَِنةُتِ يُنًَُّٓٓذا بعاُْ: د

ُ، نُواتُ: ُٓطـُض ًُٓـاّ   تا غُىَساُْوٍَ طؿتًإ َُضد ثًاوَنُ يُ غُضَتاٍ خىتبُوَ
َُاعـُت نـطز، ًٓٓذـا بآزَغـتٓىَيص بـىو، ٓـُو ناتـُ        ًُنٌَُ بؤ ضٌ ثًـاو بـُ د  ضَِنةُتّ
، دىَةُنُؾـًإ  يِ تـُواو بهـا  سووَّ بُ تـُْٗا غُ بؤ خؤٍ ضَِنةُتُنُُّٖضنُ :زضوغتُ

 ىوياُْ.ضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَزضوغت زَبآ، ُٖ
زَغـتٓىيَص ببـآ،   ًاو ثًَـ غُىَساُْوَّطؿتًإ بآبُآلّ ُٓطُض يُ ضٌ ثًاو تُْٗا يُى ث

ُّ بؤتُوَ، ُٓو ناتُ دىَةُّ طؿتًإ بُتاأل زَبآ، ضىْهُ شَاضٍَ ضٌ ثًاو يُ ْىيَصزا ن
 .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلنيَُُوزواف ظياتط ضِووِْ زَنُيُٓوَ (زا فُضَىويُتٌْ،حتؿ١ُٖضوَى يُ )

  :نَِقي ِع اْلَخِض َماِتس ِقي فَ  نبَِنا َ ْا َعُد ب ُن ُزرَارَة ِف  : َ و ُل َمْن َ م عَ َعْن َ ْعِب بِن َماِلكط بُيَطُ:
يُنـُّ نـُؽ نـُ     داٚد ٚابٔ ذبلٕ ٚايبٝٗكٞ،ضٔ رٚاٙ أبٛذ ٜث ذز َ ْم ُ ْنُ ْم؟ قَ اَل َ ْربَ ُع  نَ 

ًَُُٓ يُو ناتـسا   ( بىو،بٔ سرار٠أصع  ، )زا(ّ ثري ظَ ١ْٜٓىيَصّ دىَةُّ بُ ًَُُٓ نطز يُ )
َ: بُ نَُرت يُ ضٌ ثًـاو دىَةـُ   ضىْهُ يُ ًٖض سُزيػًَهسا ُْٖاتى واتُ: ىئ.ضٌ ثًاو ب

ــُ    ــاو ٖــُبآ، ٖــُضوَى ي ــآ َُضدــُ: ضــٌ ثً ــآ، بؤي ــُوٖا  نطاب ــٍُ غُضضــاوَناْسا ٓ ظ ضب
 سُزيػُنُيإ نطز تُ بُيَطُّ ُٓو َُغُيُيُ.

وا يًَهطاوٍ ؾُضعٌ بآ، واتُ: زا ًل(َُه ًِؿ) ًٓٓذا بعاُْ: َُضدُ: ُٖض يُنًَو يُو ضٌ نُغُف
نُغُنٍُ دىَةُ بـُ   ًَْط بآ، واتُ: شَاضٍَ ضٌ)ذَن زًا( ٓاظاز بآ )ُذٓزًا( غْ عاقأل بآباي

ِٛطٔٓ ٓافطَت تُواو ْابآ، ضىْهُ دىَةُيإ يُ غُض وادب ًُْ ًُوَٓساألْ ؾًَتْ نؤي َُِضتَ  ًل()
ُٔ(ًٓؿٌ يُنذاضٍ بآ يُ ؾىيَين دىَةُنُزا، واتُ: وآلتُٖضوَٖا:  يُ ؾىيَين دىَةُ  )٫  َْٜظعَ
ِٝؿ ى ُْضآ ِ ُْبآ: وَنى تُْٗا بؤ ثًَىيػت )إ٫َِ ئرَلج١َٕ( ُْ ٖاوئ تإُْْ ظغ ًل()عٔتَل٤ّ ٫َٚ  ؽَ

 ُٓو دؤضَ ناضاُْ.…باظضطاٌْْ غُضزإْ
ذىَةُ بـُو ثًاواْـُ تـُواو ْابـآ: نـُ يـُ زَضَوَّ ؾـىيَُٓنُ        نُواتُ: شَاضٍَ ضٌ نُغُنُّ

ًٓؿـٌ ؾـىييَن دىَةُنـُ ْـني،     وآلتو زيَٓـُ دىَةـُ نـطزٕ؟ ضـىْهُ     زَْطٌ باْطًـإ زَطاتـآ  
وادب ًُْ،  غُضيُ ُٖضوَٖا: شَاضٍَ ضٌ نُغُنُ بُ ضِيَبىاضيـ تُواو ْابآ؟ ضىْهُ دىَةُّ 

ُٖضوَٖا شَاضَنُ بُو ًْؿتُدآيُف تُواو ْابآ: نُ ًُْتٌ َاُْوٍَ ضـىاض ضِ ش، يـإ ظيـاتطٍ    
ــاوَ ــُ   ،ًَٖٓ ـــ ي ــُنٌ ظ ضي ُٖضضــُْس َاوَي
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ُ  ٓـُو  غـُضباظ و   َةُزا مبًًََٓتُوَ: وَنى قىتـابٌْ باظضطـإْ  ؾىييَن دى ضـىْهُ   ؟دـؤضَ نُغـاْ
َ، بـىو  دىَةُيإ يـُ غـُض وادـب   ًؿتُدآيِ ًٓؿٌ يُنذاضٍ ْني، بُآلّ بُ ٖؤٍ ْوآلتُٓواُْ 

 .ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ُٓوٖايإ ضِووٕ نطز تُوَ
ُّْش           َ َرُط َ ْ نُ          ُو فَ           ْ َق َ ْربَِع          يَنس   َوالص           ِحيُح اْنِعَقاُدَى          ا بِاْلَمْرَض          نس َوَ ن  اإِلَم          اَم لَ 

 ْحَسِب اْلَمْفُع ُل ِفن َغْيَبِ ِهْمسَوَلِ  انْ َف   اَلْربَ ُع َن َ ْو بَ ْعُضُهْم ِفىاْلُخْطَبِة َلْم ُّ 
ِْعٔك لُدَٖاال بٔلْي فــُضَىوزٍَ ضِاغــت )َٚايٖؾاارُٔٝس( دىَةــُ زازََــُظضآ بــُ ثًــاواٌْ  َُِزفَاا٢()إَ

 تـآ ُْخؤف، ضىْهُ ُْخؤف طؿت َُضدُناٌْ تُواوَ، بُآلّ بؤ باضغىونٌ ضِيَطٍُ زضاوَ
ٕٖ  : يُ ضٌ ثًاوَنإ زَشًََطزضآنُوابىدىَةُ ُْنا،  ِٛمَ أ ِربَعٔنيَ()َٚأ  ُ٘ ؾ  ُِْٛ  اإلَََلَّ ٫  ُِٜغتَزَُم ن 

ُّٖ بـُ فـُضَىوزٍَ ِضاغـت: َـُضز ًْـُ ًُٓـاَِ دىَةـُ يـُ شَـاضٍَ ضـٌ ثًاوَنـُ بـُ             
ٓـ ًفُتُناٌْ زضوغتبىوٌْ دىَةـُّ يَّ غ غُضَوَتط بآ، بُو َُضدٍُ ُ دـآ، نُواتـُ:   بًَ

تُواو ببـآ، ضـىْهُ    زضوغتُ َُُٓىوَُنإ غّى ْؤ بْٔ بُ ًُٓاَُنُوَ شَاضٍَ ضٌ ثًاو
 طِابطزوو ُٓوٖا زَطُيُْآ.(ّنعبسُزيػُنٍُ )

زضوغت ًُْ: يُ  ،ُٖواضَناًْإُطُض خُيَهِ زيًَُى ضىوُْ ٖاويُٓ: ٓيةكـةم ص  ئاطاداسى ط
ٖاويُُٖٓواضَنُزا دىَةُ بهُٕ، بُآلّ ُٓطُض بؤ دىَةُ نطزٕ بطُضِيَُٓوَ زيًَُنٍُ خؤيإْ 

ََُظضآ، ُٖضوَٖا ُٓطُض يُ ىَةُنُيإ زضوغتُو زازيُوآزا دىَةُ بهُٕ، يُو سايَُتُزا د
ُٖواضَنُزا زَْطٌ باْطٌ ؾىيًََٓهٌ دىَةُيإ زَطُيؿتآ، ُٓو ناتُ دىَةُيإ يُ ٖاويُٓ

غُض وادب زَبآ، دا ُٓطُض بؤ دىَةُ نطزٕ ُْطُضِيَُٓوَ زيًَُنُّ خؤيإ، وادبُ: بضـُٓ  
 زا ضِووِْ نطز تُوَ.( حتؿ١ؾىيَين دىَةُنُو يُوآزا دىَةُ بهُٕ، ُٖضوَى يُ )

زضوغـت   إ(زا: دىَةُ بـُ ضـىاض نُغـ   ايغلؾعٞ)نؤٌْ ًُٓاَِ : يُ فُضَىوزَيُنِدووةم
بـُآلّ  و ضِزّ نطز تُوَ، ٌ زاْاوَؾطريِاويُتًُوَو بُ ْاَؤ (زااجملُٛعزَبآ، ُٖضوَى يُ )

ظ ض يـُ ظاْايـاِْ َُظٖـُبِ     فـُضَىوزَّ ًُٓـاّ )أبىسًٓفـُ(ف ُٓوٖايـُو     ُطُأل ُٓوَؾساي
ٔ ٖـُضوَى يـُ )   زيًَإ بـؤ ىّ ٓـُّ فُضَىوزَيـُ ضـىوَ،     ف(ؾعٞغلاي) (زا بػ١ٝاملضرتعا ٜ
ِ  نـُوابى:   ضَىويُتِ.ُف ٕ، يـُ ضـٌ ثًـاو نـَُرت بـى      =طىْـسيَو يُىزآ ُٓطـُض زاًْؿـتىواْ

ًَٖعَ ضَِفتـاض بهـُْٕ دىَةـُ بهـُٕ، ًٓٓذـا يـُ زواٍ       زضوغتُ: بـُو فـُضَىوزَ نؤْـُ بـآ    
نطزٌْ يُ  بهُٕ، ضىْهُ دىَةُ ظ ض طُوضَيُو ْىيَصّ ًْىَضِ ف -بؤ ثاضيَعناضٍ-دىَةُف

 (.ايطليبنيذلع١ٝ إعل١ْبؤ زيًَٓايِ بطِواُْ ) ُْنطزٕ باؾرتَ.
(ِٛ ِِ( ْٕ ضِ يؿ ُٓطُض ضٌ ثًاوَنٍُ دىَةُ ثُضت بى ِْؿ ٖض ا٭ ِربَُعَٕٛ(أ َٚي  ُٗ ِٚ بَِعُق يـإ   )أ 

ْـ نـُّ ب  ّرتْٕ نَُرت يُ ضٌ ثًاو َاُْوَ، يإ بُ ٖؤيـُن ُْٖسيَهًإ ثُضت بى ُوَ: وَى ى
 ناتِ نَُبىوُْوَنُ، يإ ثُضتبىوُْنُف يُ ُخْطب١َٔ(٣لْي)ؾٔ ٖؤف بآيُنًَهًإ مبطآ، يإ بآ

ِِ ُِٜرضَُب اْي خىتبُزا بىو ِِ()ي  ِٝبَتَٔٗ ٍُ ؾ٢ٔ غ  ْـُبىوٌْ ُٓواْـسا   ُٓو ضِونٍُٓ يـُ نـاتٌ زياض   َُْؿُعٛ
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يُ طؿت ضِونُٓناٌْ ُٖضزوو بُض خىتبُ ْانُوآ، ضىْهُ َُضدُ: ضٌ ثًاو طىيًَإ  نطاوَ بُ
بـُ خىتبـُنإ   زَغـت   ، زضوغت ًُْىٕنُواتُ ُٓطُض ضٌ ثًاو تُواو ُْب خىتبُنإ ببآ،

 .(زا فُضَىويُتٌاجملُٛعسَبآ، ُٖضوَى يُ )بها، تا تُواو زَبْٔ طىيًَإ يَّ
 اُء الص        اَلِة اْلِبنَ       اُء َعلَ       ن َماَمَض       ن ِإْن َع       اُدوا قَ ْب       َف طُ        ِل اْلَفْص       ِفس وََ        َ ا بِنَ        َوَُّج        زُ 
َناُف  َعلَ        ن ْن َع        اُدوا بَ ْع        َد طُ لِ        ِو َوَ         َب اإِلْا        ِ   ْ نَ ُهَم        اس فَ        ِِ  اْلُخْطبَ        ِة ِإِن انْ َفض          ا بَ ي ْ

 ِفى         اَلْظَهِرس َوِإِن انْ َفض           ا ِف         ن الص          اَلِة َبطَلَ         ْت َوِف         ن قَ          ْ ٍل لَ ِإْن بَِق         َ  ِإ ْ نَ         اِنس 
 اَلْظَهِر ِإَذا َتم  اْلَعَدُد بِغَْيرِِهس اْلُمَساِفِر ِفنَوَتِصح  َيْلَف اْلَعْبِد َوالص ِب ِّ وَ 

يُ غُض ُٓو بُؾٍُ  ََق٢َ()عًَ ٢ ََل بهاتُوَزضوغتُ خىتبُنٍُ زَغت ثآ بَٔٓل٤ُ()ََُٜٚحُٛس اْي
ِٕ عَلُدٚا ق ِبٌَ ُطٍَٛ اْي ىيُتٌبىوٕ طىتثًَـ ثُضت ُٓطُض ثُضتبىوَنإ طُضِاُْوَ ثًَـ  ؿ ِؾٌَ()إَ

ُٖضوَٖا زضوغـتُ: ْىيَصَنـُف    )َٚن ذَا بَٔٓل٤ُ ايٖؾ٬ ٠ٔ( ُنٌ زضيَص بهُويَتُ ًَْىإُٓوٍَ َاوَي
ُ    ُخْطبَا١ٔ( ٣لْي)عًَ  زَغت ثآ بهـا  َُُٗال(   يـُ غـُض خىتبُنـ َِٓٝ ِْؿ ٗقاٛا بَ ُٓطـُض يـُ ًَْـىإ     )إََٕ ا

 ىْٕ ظوو طُضِاُْوَ.ب خىتبُنُو زابُغتين ْىيَصَنُزا ثُضت
ِٕ عَلُدٚا بَِع َ بُآلّ  بىوَنإ ثاف َاوَيُنٌ زضيَص ُٓطُض يُو زوو َُغُيُيُزا ثُضت ُطٛئ٘ٔ()ؾ َِ

يُ ُٖضزوو َُغُيُزا وادبُ: يُ غُضَتاوَ ُٖضزوو خىتبُنإ  )َٚجَبَ اإلَِصت٦َِٔٓلُف( طُضِاُْوَ
يُ فُضَىوزٍَ بـًَُٖعتطزا،   ْظَٗزَ(٣ل٭ )ؾٔ زووباضَ بهاتُوَ، ًٓٓذا ْىيَصّ دىَةُ زاببُغتآ

معةياى يةر بة دواي يةكدا خوتبةو نوَيذى جو خةليفةكاى وثَيػةمبةرط ضىْهُ
 .صنَيوانياى نةخضتؤتآ كزدوةو

ِٕ ىٕ، يإ ْاو ْىيَصّ دىَةُزا ثُضت ب َنُ يُبُآلّ ُٓطُض ضٌ ثًاو ٖؾ٬ ٠ٔ(٣ليِْؿ ٗقٛا ؾٔأ )َٚإَ
ٌْ ضىْهُ ُٖبىو دىَةُّ طؿتًإ بُتاأل زَبآ، )بَط ً ِ(( شَاضَيإ نُّ بؤوَ ّرتبُ ٖؤيُن

  َ تـا طؿـت َُُٓىوَـُنإ غـُىٌَ ْىيَـصّ دىَةـُ        ضٌ ثًاو َُضدُ يُ غـُضتاٍ خىتبـُو
ٖؤف بىو، يـإ  يُو ضٌ ثًاوَ يُ ْاو ْىيَصزا بآ : ُٓطُض تُْٗا يُى ثًاونُوابىزَزَُْوَ، 

ُٓواٍُْ  ْىيَصّ بُتاأل بىو، ُٓوَ دىَةُّ طؿتًإ بُتاأل زَبآ، دا ّرتَطز، يإ بُ ٖؤيُن
ُ ضىاض ضَِنةُتِ ْىيَصّ ًْىَضِ  تُواو بهُٕ، ضىْهُ شَاضٍَ ضٌ ثًـاو  َاوُْوَ، وادبُ: ب

ٍُ(نُّ بؤتُوَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ  ِٛ  يـُ فُضَىوزَيُنـسا   )َٚؾ٢ٔ ق 
ِٕ بَكَٔٞ دىَةُنُ بُتاأل ْابآ )٫ ( ُٓطُض زوو ثًاو يُ ثؿت ًُٓاّ مبًَُٓٓوَ، ضىْهُ  إَِثَٓلَٕ( )إَ
 .ًُنُّ ضِاغترتََ، بُآلّ فُضَىوزََُّاعُتُنُ َاود

ًْـَ اْي زازََُظضآ ْىيَصّ دىَةُ زضوغتُو )َٚتَؾٔٗس( ِّ( يُ ثؿت نؤيًُو عَِب ٔ():َ يـُ   )َٚايٖؾبٔ
ُ   ْظَٗزَ(٣ال٭  )ؾٔ يُ ثؿـت ضِيَبـىاض   ُُضَلؾٔزَ()َٚاْي فاًَسَو ًَٓطيُّٓثؿت َٓسايَّ ضَىوزٍَ يـُ فـ

ِٖ اْيو غًًَاُْ ببًَتُ ًُٓاَِ دىَةُ ُٖض يُنًَو يُ بًَُٖعتطزا، واتُ: زضوغتُ ِٝزَٙٔ()إَذَا تَ  عَ َُد بٔػَ
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 تُواو ببآ. ّرتبُواْ -بآ ُٓو ًُٓاَُ بُ-بُو َُضدٍُ شَاضٍَ ضٌ ثًاوَنُ
شَاضٍَ ضٌ ثًاوَنُ بُ ًُٓاًََهٌ ًُٓاَُنُ: ٓافطَت بآ، يإ نافط بآ، يإ بُآلّ ُٓطُض 

ُٓوَ دىَةُّ ًٖضًإ زضوغت ْابآ، ُٖضوَى يُ  نؤيًُ، يإ َٓساأل، يإ ضِيَبىاض تُواو ببآ،
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.ظ ضبُّ 

ِإْن َتم  اْلَع َدُد بِغَْي رِِهس َوإل  فَ اَلس  -ِفىاَلْظَهرِ -َوَلْ  بَاَن اإِلَماُم ُ نُباً َ ْو ُمْحِد اً َصح ْت ُ ُمَع ُ ُهمْ 
: ُيْطَب َ اِن قَ ْب َف َوَمْن َلِحَ  اإلَماَم اْلُمْح ِدَث رَاِ َع اً لَ ْم ُتحْ  َُ َس ْب رَْ َع ُ ُو َعَلىالص  ِحيِح. اَْلَخ اِم

 س الص اَلِةس َوَ رَْ انُ ُهَما َيْمَسٌة: َحْمُداهلِل تَ َعاَلنس َوالص اَلُة َعَلن َرُا ِل اهللِ 
َُِر ٔث  ِٚ ُٓبًل أ  ُّ ُج ِٛ بَلَٕ اإلَََل دىَةُ ًُٓاَِ بىو:  ٓاؾهطا -ساُْوَػُىَيُ زواّ-ُٓطُض ًل()َٚي 

ِِ(  يإ ثًػًُنّٓازياضّ ثآوَ بىوَ، زَغتٓىيَص بىوَدُْابُتساض، يإ بآ ُٗ ُُعَاُت  )ؽَٖرِ( ُج
ِٖ  -تطزايُ فُضَىوزٍَ بًَُٖع ْظَٗزَ(٣ل٭ )ؾٔ-زضوغت زَبآ ّرتدىَةُّ َُُٓىوَُناْ ِٕ تَ )إَ

ِٝزَٙٔ(اْي  تُواو ببآ ّرتبُواْ -بآ ُٓو ًُٓاَُ بُ-بُو َُضدٍُ شَاضٍَ ضٌ ثًاوَنُ عَ َُد بٔػَ
 )ؾ ا٬ (  زَغـتٓىيَصَنُ تـُواو زَبـى   شَاضٍَ ضٌ ثًاوَنُ بـُ ًُٓاَـُ بآ   بُآلّ ُٓطُض )َٚإ٫ِ(

 ىْهُ شَاضٍَ ضٌ ثًاو نُّ بؤتُوَ.دىَةُّ ًٖضًإ زضوغت ْابآ، ض
ُ  زَغتٓىيَصٓذا بعاُْ: َُغُيٍُ بآًٓ ْـاو ْىيَـصزا، يـُ بُؾـُنٍُ نؤتـايِ       بىوٌْ ًُٓـاّ يـ

 .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلندىَةُزا ضِووٕ زَنُيُٓوَ، 
ِٔ ي رٔلَ اإلََلَّ اْي ثؿت  زَغتٓىيَصْ، ْىيَصّ يُض َُُٓىوًََو بطاتُ ًُٓاًََهٌ بآُٖ ُُِر ٔثَ()َََٚ

ِِ ُتِرضَاِب   بـآ   زَغـتٓىيَصَنُ يـُ ضِونـىو  زا   يُو سايَُتٍُ ًُٓاَُ بآ ًل()رَانٔع ببُغتآزا )ي ا
)ُ٘ اتـُ:  يُ غُض فُضَىوزٍَ ضِاغت، نُو ٖؾرٔٝسَ(٣لي)عًَ  ُٓو ضَِنةُتٍُ بؤ ْاشًََطزضآ رَْنعَُت

يـ ًْـُ،  ّرتْىيَـصَناْ  خىيَٓسٕ ْانـُوآ، دًـاواظٍ دىَةـُو    ُٓو ضِونىوعُ بُ بُض فاتًشُ
زَغـتٓىيَص، يـإ دُْابُتـساض    ىويُتِ، بُآلّ ُٓطُض ًُٓاَُنُ بآ(زا فُضَحتؿ١ُٖضوَى يُ )

ْ     ، ٓـُو ناتـُ ضِ  ُْبى ةـُتًَهٌ تـُواو بـؤٍ    بـُ ضَِن  ونىوعُنـُ بـُ بـُض فاتًشـُف زَنـُوآ
 زَشًََطزضآ، ُٖضوَى يُ نؤتايِ دَُاعُتسا ضِووٕ نطاوَ.

 ص خوتبةي جووعة ط
 خىيَٓسُْوٍَ زوو ووتاضَ )ُ:ْطبَتَلَٕ( :حومعةبوونىي دزوضتجَيهحةممةزجى خَلَُٔط(ْي)ا 

ُ ُغتين ْىيَصّثًَـ زاب )ق ِبٌَ ايٖؾ٬ ٠ٔ( ُهم اىاهللُ َرِض بْ ِن ُعَم رَ اِ َع ْن ط ذىَةـ َّْخطُ ُب  اَن الن بِ    :    َعن ْ
 ٚاٙ ايغااٝخلٕ ٚأمحاا  ٚايًؿااظ ياا٘، رز ُ  م  َّ ُق   ُم َ َم  ا تَ ْفَعلُ   َن ا نَ  ُمَع  ِة قَائِم  اً  ُ  م  َّ ْقُع  دُ جُ َّ   ْ َم الْ 

خىيَٓسَوَ، ًٓٓذا يُ زواٍ ووتاضًُّنُّ يُ ضِ شّ دىَةُ بُ ثًَىَ ووتاضٍ زَ ثًَغَُبُض
 ا ثًَىَ، ُٖضوَى ًَٓػتا ًَٓىَ وا زَنُٕ.سووَّ ُٖيَسَغتزازًَْؿت، ًٓٓذا بؤ ووتاضّ

َُُٗل( ُِض١ٌَ( ضِونُٓناٌْ ُٖضزوو خىتبُنإ )َٚأ ِرن لُْ و ثًَٓذاُْ يُى ضِونٔ ثًَٓذٔ، ُٓطُض يُ ):َ
  خىتبُنُ زضوغت ْابآ ْاتُواو بآ،
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ُِااُ : ِزوكهىيةكــةم ؽاارٝس طُوضَيــُ، ٖــُضوَى يــُ )سَُــسو غــُْاٍ خىاّ (اهللٔ تَعَاالي ٢)ذَ
غـُىوات يًَساْـُ يـُ غـُض      (رَُصاٍَٛ اهللٔ )َٚايٖؾ٬ ٠ُ عًَ ٢ : ِزوكهىـدووةم  ىَ.(زا ٖاتَضًِ

ٔ دغُىواتّ يُ غُض(ْ)خًف( صًـضىْهُ )) ،ثًَغَُبُض ، ٖـُضوَى يـُ   (ىتبُ يُنـسَْط
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.ظ ضبُّ 

 َُ  َه              ا َعَلىالص               ِحيِحس َوَلْفَُُهَم              ا َم َ َع              ي ٌنس َواْلَ ِص              ي ُة بِ              ال   ْقَ ى َولَ َّ  َ َع              ي ُن َلْف
 َوَى      ِ ِه الَ الَ َ      ُة َ رَْ       اٌن ِفى      اْلُخْطَب َ ْيِن. َوالر ابِ      ُع ِق      َراَءُة  َّ      ٍة ِفىِْح      َداُىَما َوِقي      َف ِفى      اُلوَلن 

َُ َما َّ َقُع َعَلْيِو ِاْاُم ُدَعاٍء لِْلُمْفِمِنينَ   َوِقيَف ِفيِهَماس َوِقيَف لَ َتِجُب. َواْلَخاِم
َُُٗل) ْٔ(  غـُىوات  طُوضَووؾٍُ سَُسو غُْاٍ خىاّ (َٚي ْؿُظ ٖٝ َُتَعا نطاوَ، وَى بًَـآ:  زيـاض  )
ُُِ  هللٔا ) ِّ عًَ ٢ ا (، يإ )َٚايٖؾ٬ ٠ُ عًَ ٢ رَُصٍَٛ اهللُٖٔضوَٖا بًَآ: ) .(اهلل أ ِذَُُ (، يإ )ْيرَ ِٖ ؽَ ُٗ يًِ

 ُٕٖ طىتطاوٕ، نُواتُ:  تا ًَٓػتا ُٖض بُو دؤضَ َوَضىْهُ يُ غُضزٌََ ثًَغَُبُض .(َُرَ
ُُِ  ئًٖزِذََُٔا (، يإ )يٗغْهُز ئًِ٘ا ضِغتٍُ )  ( بُ بُض ْانُوآ.عَظ ١َُُ ئًِْ٘ٔيا (، يإ )ْيرَ
ُٖ ًاُٖضوَٖا ) َُرَ وَى  ،بسا( غُىواتٌ يَّفُريبُ ) ُْيَآو (، يإ ْاوٍ ثًَغَُبُضرَذَِٔ اهلُل 

ًِبًَآ: ) ِٝ٘ٔاهلُل ٢ؽَ ُٗا (، يإ ) عًَ  ِِٖٝ٘ٔ يًِ ِّ عًَ  ( ُٓواُْ ًٖضـًإ بـُ بـُض ْانـُوٕ، ُٖضضـُْس      ؽَ
 طىتطابآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ. ثًَؿساف ْاوٍ ثًَغَُبُض

١ُٖٝ)َٚاْي: ِزوكهىط،يةم ُٔ  طُوضَٓاَؤشطاضّهطزُْ بُ تطغإ يُ خىاّ بٔليٖتْك٣َٛ( َٛؽٔ ٖٝ )٫َٚ  َٜتَعَ
َ  ّياضهطزٕ زووؾٍُ ٓاَؤشطاضّي ْؿُظَٗل( يـُ غـُض فـُضَىوزٍَ     ٖؾارٔٝسَ( ٣لي)عًَ  ْـُنطاو
ثُضغـتّى ضِيَطـطتٔ يـُ خطاثـٍُ يَّبفاًََتـُوَ،      بُيَهى ُٖض ووؾُيُى ٖاْـساٌْ خىا  ضِاغت،

ِِ بٔتَْكَٛ) ناضٍ بًَٗٓآ: وَى زضوغتُ بُ ٓـُو  …اهلل ()إٖتُكاٛااهلل (، )أ طُٔٝعاٛا  (، ٜالٕ  ٣لهللُٔأٚؽُٔٝه
نَ ُهَم ا َّ ْقَر ُ  ُيْطَب  انِ  : َ انَ ْت ِللن بِ  ِّ ُمَرةَ َع ْن َ  ابِر بِ ن َا ط دؤضَ ضِغتاُْ َُ بَ ي ْ ُق ْر َن الْ َّْجِل 

يـُ ًَْـىإ    ٕ،يـُ ضِ شّ دىَةـُ زوو ووتـاضٍ ٖـُبى     ثًَغَُبـُض  رٚاٙ َضًِ، زالن اسَ َوُّ  َ ِّرُ 
 .ٓاَؤشطاضٍ خُيَهِ زَنطز يُ خىتبُنُزا قىضِٓاِْ زَخىيَٓسو ُٖضزوونًإ زازًَْؿت،

ْٕ ؾٔ هطزَُٕسو غُْاو غُىواتْ ٓاَؤشطاضُّٓو غآ ضِونٓاُْ، واتُ: س ايٖث٬ ث١َُ()ََٖٚذٔٙٔ   ٢)أ ِرن ل
َِٝٔ(اْي ُٖضغًَهًإ ضِونٓٔ يُ خىتبٍُ يُنُّْ زووََسا، واتُ: وادبُ: يُ ُٖضزوونًاْسا  ُخْطبَتَ

 بطىتطئَ.
َُُٖل(إِذ  ٠ُ آ١َٕٜ ؾ٢ٔ)قٔزَا٤َ :ضوازةمِزوكهى )َٚايٖزابُٔع( تُواوٍ  كىضِٓاُْ بُتًَهُّوٍَ ٓايُخىيَٓسْ ا

يُ يُنًَهًاْسا، واتُ: يإ يُ خىتبٍُ يُنَُسا، يإ يُ زووََسا، بُ بُيَطٍُ سُزيػـُنٍُ  
( زَفُضَىٍَ: زووض ًُْ ًْىٍَ ٓايُتًَهٌ زضيَص بـُؽ  ََِٔٝزَرَإَلّ اْيطِابطزوو، بُآلّ )(ّجلبز)

 اْاوَ.ٕ بُ بًَُٖع ز(زا ُٓو فُضَىوزَياَػ٢ٓ)(وْٗل١ٜبهُوآ، يُ ) بآو بُ بُض
يــُ  ٚي ٢(٣االُ٭)َٚقٔٝااٌَ ؾًُٔنَُــسا ٓايُتُنــُ خبىيَٓــآ، بــُآلّ ًٓٓذــا غــىُْٓتُ: يــُ خىتبُّ

ــُنٌ  ــآًَٖفُضَىوزَي ــُ خىتبُّب ُ عزا: ي ــ ــسا وادب ــسضآ ًُنَُ ــُ  )َٚقٔٝااٌَ ؾََُٔٝٗاال(  خبىيَٓ ي
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 َٜحُٔب()َٚقٌَٔٝ ٫  ًَٖعزا: يُ خىتبٍُ يُنُّْ زووََسا وادبُ خبىيَٓسضآبآّ ّرتفُضَىوزَيُن
 ًَٖعزا: وادب ًُْ خبىيَٓسضآ.ٍ بآّرتيُ فُضَىوزَيُن

ُُِ٪َٔٓٔنيَ(: جَيهحةمِزوكهى خَلَُٔط()َٚاْي ًْ ُِ ُدعَل٤ٕ ئ ِٝ٘ٔ اِص  زوعا نطزُْ بؤ ًُٓاْـساضإ   )ََل َٜك ُع عًَ 
ُُِ٪َٔٓٔنيَ)ا وَى بًَآ:  ،وؾُيُنٌ وَٖا: ْاوٍ زوعاٍ بؤ بطىتطآبُ  ًْ ِٖ اْغؿِٔز ئ ُٗ ُُِ٪ََٔٓلْٔ(َٚا يًِ  ،ْي
َِّج      ُبس َوُّْش       َ َرُط َ ْ نُ َه      ا َعَربِي       ًةس ُمَرت  بَ      َة اَلرَْ       اِن الَ الَ َ      ِةاُلوَلنس  ِف      ن  الَ انِيَ      ِة َوِقي      َف لَ 

نَ ُهَماس    َوِإْاَماُع َ ْربَِعينَ  َوبَ ْعَد الع َواِلس َواْلِقَياُم ِفيِهَما ِإْن َقَدَرس َواْلُجُل ُس بَ ي ْ
وادبـُ: زوعايُنـُف يـُ     ٖثل١َْٝٔٔ(اي ٢)ؾٔ ( يُ خىتبُزا زوعايإ نطزوَ:ًـ)(ْصًـضىْهُ )

ًُنَُسا بُ بُض ضِونين خىتبُ ْانُوٍَ، ُٖضوَى يُ خىتبُّسووََسا بآ، واتُ: يُ خىتبُّ
 ًَٖعزا زوعا نطزٕ وادب ًُْ.بآ يُ فُضَىوزَيُنٌ )َٚقٌَٔٝ ٫  َٜحُٔب( (زا فُضَىويُتٌاجملُٛع)

 د وةسجةكاني خوتبة ط
 :ْــــؤ َــــُضز بــــُ َــــُضز زا زَْــــسضآ بــــؤ زضوغــــتبىوٌْ خىتبــــُنإ،  )َُِٜٚغااااتَزَُم(
١ًٖٝ( :يةكةممةزجى َُِْٛٗل عَزَبٔ ضِونُٓناٌْ ُٖضزوو خىتبُنإ بُ عُضَِبٌ بطىتطئَ، ضىْهُ  )ن 

 ىرتبة ييح سمانَيك -تا ئَيضتاش-ضوار خةليفةكاى يةر دةمي ثَيػةمبةرولة صةرش
ٕ  واتُ: بُآلّ د .صنةطوتزاوى ٍ خىتبُنـُ بـُ   ّرتَـُضز ًْـُ: بُؾـُناْ    ،طُ يـُ ضِونٓـُنا

 (زا فُضَىويُتٌ. حتؿ١عُضَِبٌ بٔ، ُٖضوَى يُ )
َُزَٖتب١َ  ا٭ ِرن لَٕ ايٖث٬ ث١َٔ اُ٭ٚي ا٢(  غـىُْٓتُ: ضِونٓـُناٌْ يُنـُّْ زووَّْ غـآيُّ بـُ زواٍ       )

 اضٍ.ًٓٓذا غُىوات، ًٓٓذا ٓاَؤشطيُنرتزا ضِيع بهطئَ، واتُ: سَُسو غُْا، 
بـُضَو ىٍ ضِاغـتُ، واتـُ: يـُ      خىتبُنإ يُ زواٍ ضِ ش ىزإ ايٖشَٚاٍَ()َٚبَِع َ :دووةممةزجىـ 

ُجُمَعِة : َ اَن ال  ُِْذُّن َّ ْ َم الْ َعِن الس اِئب بن َّعِّدط زواٍ ٖاتين ناتٌ ًْىَضِ  خبىيَٓسضيَتُوَ
َُ اإِلَماُم َعلَ   يـُ غـُضزََِ ثًَغَُبـُضز   رلب ايضٓٔ، رٚاٙ ايبخلرٟ ٚأؽصِمْنَبرِ ىالْ ِحيَن َّْجِل

 ذىَةُ يُ غُض ًَٓبُض زازًَْؿت.دىَةُ يُو ناتُ زَزضا: نُ ًُٓاَّباْطٌ 
ُّ ؾََُٔٝٗل()َٚاْي :ط،يةممةزجى ِٕ ق ا َرَ(  بُ ثًَىَ ضِاوَغـتاُْ يـُ ٖـُضزوو خىتبُناْـسا     كَٔٝل  )إَ
 ى،ّ ُٓطُض تىاْاٍ ُْببطزوو، بُآلطِا(ُّزأِبٔ ع)اْاٍ ُٖبآ، بُ بُيَطٍُ سُزيػُنٍُُٓطُض تى

ُٓطُض بُ زاًْؿـتىويـ تىاْـاٍ    ُٓو ناتُ بُ زاًْؿتىويِ خىتبُنإ زَخىيًََٓتُوَ، ًٓٓذا
ــُب ــُ ْ ــُو نات ــُ غــُضى، ٓ ــُ    ي ــُضوَى ي ــُوَ، ٖ ــُنإ زَخىيًََٓت ــٍُ تًُْؿــت خىتب ظ ضب

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
َُُٗل()َٚاْي :ضوازةممةزجى َِٓٝ ّ  زاًْؿتُٓ يـُ ًَْـىإ    ُحًُُٛظ بَ ْ زووََـسا، بـُ   خىتبـُّ يُنـُ

ٓــُوَ ٖــُضزوو  ،طِابــطزوو، نُواتــُ: ُٓطــُض زاًُْْؿــت(ُّاازأِباأ ع)بُيَطــُّ سُزيػــُنٍُ
ُٖيَػـًَتُوَ   : وادبـُ زابًٓؿـآ، دـا   نـُوابى خىتبُنإ ُٖض بُ يُى خىتبـُ زَشًََـطزضئَ،   
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 (زا فُضَىويُتٌ.حتؿ١خىتبُّسووًََـ خبىيًََٓتُوَ، ُٖضوَى يُ )
ًَْـىإ   ٍ ُْتىاْني بُ زاًْؿتىويٌ خىتبُّ زَخىيَٓسَوَ، وادبُ: يُُٖضوَٖا ُٓطُض بُٖؤ

 وَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.زَْط ببآ، ُٖضُٖضزوونًاْسا َاوَيُى بآ
 ُٓوَْسَ زَْط بُضظ بها: تا ضٌ ثًاو طىآّ يَّـسَبآ  )َٚإَِصَُلُع أ ِربَعٔنيَ( :مةزجىجَيهحةم

َُ             اَلُمس َوَُّس             ن  اإِلْنَص              اُتس َ              اِمِليَنس َواْلَجِدّ             ُد َ ن              ُو لَ َّ   ْح             ُرُم َعلَ             ْيِهُم اْل
ََ ِبَشْرٍط َواهلل َ ْعَلُم.  قُ ْلُت: َاَلَصح  َ ن  تَ ْرتِيَب اَلرَْ اِن لَْي

آ، بـُآلّ  ىٍ نُّ غِْ ْؤيإ يُو دؤضَ ثًاواُْ بٔ نُ دىَةُيإ ثآ زازََُظض )ن لًَٔٔنيَ(
ُ َُضدًـ ًُْ: زَغت َُضز ًُْ: يَِّ تآبطُٕ،  ٓىيَصيإ ُٖبآ، دا ُٓطُض يُو غِْ ْؤياْـ

ٓـُبآ، خىتبُنـُ زضوغـت ْابـآ، ٖـُضوَى يـُ ظ ضبـٍُ        تُْٗا يُنًَو نـُضِ بـآْ طـىآّ يَّ   
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ُِ اْي ( َُُٓيُ:ايغلؾعٞ)ِفُضَىوزٍَ ْىآّ ًُٓاَ حَ ُٜٔ ()َٚاْي َِٗٝ ُّ عًَ  ُ٘ ٫  َِٜرُز ُّ( )أ ْٖ قػـُ   ه ا٬ 
َ زْٚٙها ََدىتبُنإ سُضِاّ ًُْ، بـُيَهى ) بىواّْزَنطزٕ يُ غُض ٓاَا يـُ نـاتٌ    :( ْاثُغـٓس

    ُ ُ ّرتخىتبُزا قػُ بهُٕ، بـُآلّ يـُ غـآ َُظُٖبُنـ نطزٕ يـُ سايَـُتٌ خىتبـُزا    زا: قػـ
بُدآ بهـا،  ا بؤٍ بطىجنآ غىُْٓتُ: بُ ٓاَاشَنطزٕ َُبُغتُناٌْ دآسُضِاَُ، نُواتُ: ت

ــُض  ــىْهُ ثًَغَُبـ ــُضَىٍَ: ضـ َواإِلَم   اُم -ُجُمَع   ِة:  َْنِص   تْ ِلَص   اِحِبَك َّ    ْ َم الْ  ِإَذا قُ ْل   تَ ط زَفـ
ِ     رٚاٙ ايغٝخلٕ،زفَ َقْد َلغَ ْ تَ  -َّْخُطبُ  يـُو سايَُتـٍُ ًُٓـاّ    -ٖـُض ناتًَـو يـُ ضِ شّ ٖـُيٓ

: ؾُضعًت نطز. واتُثىضْ بآ زَْط بُ، ُٓوَ قػٍُبُ ٖاوضِيَهُت طىت: بآ -خىتبُ زَزا
 خًَطّ دىَةُنُت نُّ زَبًَتُوَ.

ُْ( بُيَطُّ ُٓو سُزيػُ ُٖض بُدا  ِْؾَل ٔٗ اإلَ ، زَْط بٔغىُْٓتُ: ٓاَازَبىوَنإ بآ )َُٜٚضَ
خؤيإ بُ  ووٍ ووتاض خىئَ زاًْؿْٔضِوو بُ ضِ ٖا غىُْٓتُ: طىآ بسَُْ خىتبُنإُْٖضوَ

خُضيو ُْنُٕ، تا ُٓطُض يُنًَو ٖاتُ ْاو َعطُوت ْاثُغـٓسَ: غـُىّ بهـا، بـُآلّ      ّرتؾت
ا، غىُْٓتُ: غُىواتِ يُ غُض طىتط ُ، دا ُٓطُض ْاوٍ ثًَغَُبُضوَآلٌَ غُىَُنُ وادب

 .(زا ضِووِْ نطز تُوَحتؿ١بسا، ُٖضوَى يُ )يَّ
())ًُْ ٕٖ تَِزتٔٝبَ ا٭ ِرن لَٕ( ضِاغترت:فُضَىوزَّ  )ا٭ ؽَٗس(( زَفُضَىٍَ ايٓٛاٟٚ)ًُٓاَِ  ُق  )أ 

ِٝطَ بٔغَِزٕم( نطزٌْ ضِونُٓنإضِيع ِعً اِ(  )َٚاهلُل َُضز ًُْ )ي   بـُيَهى غـىُْٓتُ، ٖـُضوَى    أ 
 .بامسإ نطز

ُ    خىئَ بؤ خىوتاضُٖض ناتًَو ص  ئاطاداسى ط َط رـٌ   تبُزإ ضـىوَ غـُض ًَٓبـُض، سُضِاَـ
زاًْؿتىو ُٖيَبػتآ ْىيَصّ غىُْٓت، يإ وادب بها، واتُ: ُٓطُض يُو سايَُتـُزا ُٖيَػـآْ   

َ  ْىيَصيَهٌ غىُْٓت بها،  ْىيَصَنـُف   ، طىْاٖبـاض زَبـآو  يإ ْىيَصيَهٌ وادب قـُظا بهاتـُو
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نطزٕ بىو، ٓـُو ناتـُ   ُطُض يُو سايَُتُزا خُضيهٌ ْىيَصبُض ْانُوآ، بُآلّ ٓ زاْاَُظضآْ بُ
 ُ.وادبُ: ثُيُ بهاو بُ غىنٌ ْىيَصَنُ تُواو بها، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياْ

و زو غـىُْٓتُ: ٓـُو ناتـُ    ،خىيَٓسُْوَزا ٖاتـُ ْـاو َعطـُوت   دىتبُبُآلّ ُٓطُض يُ سايَُتّ
 ُٖضزوونًإ ثًَـ دىَةُ، يإتِ (، يإ غىُْٓ حِٔضَُاْي١ٖٝرٔتَ)بُ ًُْتٌ :ثُيُ بهاضَِنةُتِ بُ 

ُرس  َواَلْظَهُر اْشِ َراُط اْلُم اَلِةس َوَطَهارَُة اْلَحَدِث واْلَخَبِسس َوالس   ْ
س فَ َق  اَل لَ  ُو  -َّْخطُ  بُ  الن بِ     وَ -ُجُمَع  ةِ َف  اِن   َّ   ْ َم الْ ِغطْ : َ   اَء ُا  َلْيٌك الْ َع  ْن َ   اِبرٍ ط ََ َفَجلَ  

 ُجُمَع  ةِ : َّ  ا ُا  َلْيُك قُ  ْم فَ  ارَْ ْع رَْ َع َ  ِيِن َوَتَج    ْز ِفيِهِم  اس  ُ  م  قَ  اَل: ِإَذا َ   اَء َ َح  دُُ ْم َّ   ْ َم الْ الن بِ     
ََ  -َواإِلَماُم َّْخُطبُ - ِٝو )َضًِ ٚأؽرلب ايضآٔ،   رٚاٙزَيَ َج  ْز ِفيِهَم ارَْ َع َ ْيِن َولْ ْليَ رَْ ْع َف ( ُصاً 

 ووتاضٍ دىَةُّ زَزا، ثًَغَُبُض يُو ناتُزا ثًَغَُبُض ،زاًْؿت ٖاتُ ْاو َعطُوتْ
ِٝوِ فُضَىو: ٖؤ )ثَّ  بُ ثُيُ بُ غىنٌ بًاْهـُ.  ُٖيَػُ زوو ضَِنةُت غىُْٓت بهُو (ُصً 

ُو سايَُتسا ًُٓاّ ي ُٖيّٓسا يُنًَهتإ ٖاتُ َعطُوتْ ًٓٓذا فُضَىوٍ: ُٖض ناتًَو يُ ضِ شٍ
 بُ ثُيُو بُ غىنٌ بًاْها. بهاو خىتبٍُ زَخىيَٓسَوَ، با زوو ضَِنةُت غىُْٓت

ٍ زاًْؿت، قُغس ًٓٓذا بعاُْ: ُٖض بُ بُيَطُّ ُٓو سُزيػُ: ُٓطُض ٖاتُ ْاو َعطُوتْ بُ
ُ ٖـُضزوو سايَُتـسا يـُ    بُيَهى يُ زَضَوَّ َعطُوت بىو، ُٓوَ يـ  يإ ُْٖاتُ ْاو َعطُوت،

زَغت وَ (املضح حت١ٝخىيَٓسُْوَزا سُضِاَُ: ُٖض دؤضَ ْىيَصيَو بها، ضىْهُ )ىتبُناتِ خ
 ْايآ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

نٓـُناِْ  َُضدُ: ضِو ُُٛا٫ ٠ٔ(ِعتٔزَاُم اْي)أ فُضَىوزٍَ بُ ًَٖعتط: )َٚا٭ ْظَُٗز( :صةشةممةزجى
–ّدىتبُنإصّ دىَةُف يُ زوا، ْىيَىتطئَبُ زواٍ يُنرتزا بط -ًَىإْبآ بُ-خىتبُنإ

بُ ُْٓساظٍَ زوو ضَِنةُتِ بـُ ثُيـُ، بـُ     ببُغرتآ، واتُ: ًَْىاًَْهٌ زضيَصّزا-ًَْىإبآ بُ
ًَهِ وَٖا: نـُ ثُيىَْـسٍ بـُو خىتبُيـُوَ ْـُبآ، نُواتـُ: ٓاَؤشطـاضٍ، يـإ ٓايـُت           ؾت

ُضضُْس َاوَنُف زضيَص بـآ،  ضِونُٓنإ يًَو ْاثضطِيَٓآ، ٖ ، بُ ًَْىإ زاْاْسضآْخىيَٓسُْوَ
ُطُض ًَْىاُْنُ بُ ٓاَؤشطاضٍ ُْبى (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ، بُآلّ ٓايغزٚاْٞ)(ْحتؿ١ُٖضوَى يُ )

طِابطزووف ًَْىاُْنُ زضيَص بىو، ُٓو ناتُ وادبُ: يُ غـُضَتاوَ ضِونٓـُناِْ   و بُو ُْٓساظَّ
 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعخىتبُنإ زووباضَ بهاتُوَ، ُٖضوَى يُ )

ِ طـُوضَو  ّزَغـتٓىيَص ثانٌّ ووتاضخىيَُٓنُيُ: يُ بآ رَ َثٔ()َٚط َٗلر٠َُ اْي: تةممةزجىخةف
ّ بضىوى ْ  ثانًـُتٌ يـُ ثًػـ    خَبَاثٔ( )َٚاْي ، ٖـُ ٔ  ٌّ ىؾـُو بـُضو ٌ ٓـُو  ّبـُ زضيَـص   :ؾـىيَ

ثيضيةوةو نة  نة بة ثَيػةمبةرضِووْهطزُْوَيٍُ يُ َُضدُناٌْ ْىيَصزا ضِابطا، ضىْهُ ط
: ُٓطُض ووتاضخىئَ ثًػًُنٌ يًَُٓبىضزضاوٍ نُوابى .صخوتبةى نةداوة دةصتهوَيذىبآ بة

ْابـــآ، نُواتـــُ: يـــُ زواّ زَغـــتٓىيَص بـــىو: خىتبُنـــُّ زضوغـــت ثًَىَبـــىو، يـــإ بآ
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ظ ضبٍُ وادبُ: يُ غُضَتاوَ زَغت بُ خىتبُنإ بهاتُوَ، ُٖضوَى يُ  زَغتٓىيَصططتُٓوَ
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ــُوضَِتٌ ووتاض ِتُز()َٚايٖضاا: ًةشــتةممةزجى ــُ  زاثؤؾــًين ع ــُو دــؤضٍَ ي ــُ: ب خىيَُٓنُي
 .صبة عةوِرةت داثؤشزاوي خوتبةى دةدا ثَيػةمبةر]َُضدُناٌْ ْىيَصزا ضِابطا، ضىْهُ 

َوَُّس لَِّم  اْلِمْنبَ ِر َوَ ْن ُّ ْقبِ َف َعلَ ْيِهْم ِإَذا َص ِعدَ  َوُتَسن  َعَلن ِمْنَبٍر َ ْو ُمْرتَِفٍعس َوَُّسلُِّم َعَلن َمْن ِعْندَ 
ََ  ُم  ُّ َفذ ُنس  َعَلْيِهْمس َوَّْجِل

      َ بىوَنـإ ثـاى بـْٔ    بُآلّ وادب ًُْ: ًْـُتٌ خىتبـُ بًَٓـآ، ٖـُضوَٖا َـُضز ًْـُ: ٓاَاز
 :هؤيةممةزجى ( زا فُضَىوياُْ.َػ٢ٓ)(وْٗل١ٜزاثؤؾطاو بٔ، ُٖضوَى يُ ) بُزَغتٓىيَص بْٔ

 ُٖضوَى بامسإ نطز.يَُٓوَ، ذىَةُزا خبىيَٓسضُٖضزوو خىتبُنإ يُ ثًَـ ْىيَصّ
 ص كاىطونهةتةكاني خوتبة ]

ٔٗ عًَ ٢ ِٓبَُز( )َُٚتضَ َُِزتَؿُٔع( ًَٓبُضيَو خىتبُ بسا يُ غُضغىُْٓتُ:  َٔ  ِٚ يإ يُ غُض ؾىيًََٓهٌ  )أ 
خبالرٟ  ٖـُضوَى يـُ )   ،صلةة صةةر ميهبةةر خوتبةةى دةدا     ثَيػةمبةةر بُضظ، ضـىْهُ ط 

 .(زا طًَطِزضاوَتُوََٚضًِ
ِٓا َ      ُْٓتُ: ًَٓبُضَنُف يُ ىٍ ضِاغـتٍُ ًَشـطِاب زابٓـسضآ   ًٓٓذا غى ِٔ عٔ ُِ عًَ ا٢ ََا )َُٜٚضَاِّ

ِٓبَزَ(اْي ْ    نُ ًُٓاّ ٖاتُ شووضٍ َعطُوت غىُْٓتُ: غـ  ُٔ  ُىّ بهـا يـُ زاًْؿـتىواٌْ َعطـُوت
 .يُواٍُْ يُ ىٍ ًَٓبُضَنُٕ
ِِ إَذَا ؽَعٔ َ( َِٗٝ ِٕ ُْٜكبٌَٔ عًَ   غىُْٓتُ ضِوو يُ خُيَهُنإ بهاو ًٓٓذا نُ ضىوَ غُض ًَٓبُض، )َٚأ 

)ِِ َِٗٝ ( وادبُ: وَآلٌَ ؿل١ٜهٔؾزض اْيبىوإ بها، ًٓٓذا بُ )َزووباضَ غُىّ يُ ٓاَاز )َُٜٚضََِِّ عًَ 
 وَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.غُىَُناٌْ بسضيَتُوَ، ُٖض

ُٕ( هطزٕ زابًٓؿآيُ زواٍ غُىَ )ََِٜٚحًٔطَ(ًٓٓذا  ِٖ ُٜ٪َٖذ ْ  بًٓٓذا  )ُث يـُ   اْطٌ دىَةـُ بـسضآ
: َ  اَن النِّ داُء َّ  ْ َم َع ِن الس  اِئِب ب ن َّعِّ دط بىوٌْ باْط زَغت بُ خىتبُ زَنـا زواٍ تُواو

ََ اإِلَماُم َعلَ الْ  ٍر َوُعَمرَ َو َبِى الن ِب ِّ ِمْنَبِر َعَلىَعْهدِ ىالْ ُجُمَعِة َ و لُُو ِإَذا َ َل ُْ ُهم ا ىاهللُ َرضِ َب ََْم اُن َلم ا َ اَن عُ ف َ  َعن ْ
رٚاٙ ايبخاالرٟ ٚأؽاارلب  ز َ ِلكَ  َ بَ  َت اَلْم  ُر َعَلى  ع ْوراِء وَ ال   نالنِّ  َداَء الَ الِ  َس َعلَ  وََ َُ َرالن   اُس زَاَد 

ُهم اىاهللُ َرِض ًُٓـاَِ )عُـط(   وبهط(ًُٓاَِ )ابى ويُ غُضزٌََ ثًَغَُبُض ايضٓٔ، غـُضَتاٍ    َعن ْ
ٓبُض زازًَْؿت، ًٓٓذا نُ غـُضزٌََ  باْطٌ دىَةُ يُو ناتُوَ بىو: نُ ًُٓاّ يُ غُض ًَ

ظياز  -ًٓكاَُتِ دىَةُ دطُ يُ باْطْ-ٍّرتٖاتْ خُيَو ظ ض بىو، باْطًَه عثُلًُٕٓاَِ 
ًُنُّ بُو ُٓو باْطُ زَزضاو، ُٓو باْطُّ -ونُ ؾىيًََٓهٌ بُضظ بى-(ايشٚرا٤نطز، يُ غُض )

 ؾًَىَيُ دًَطري بىو.
ًَـ زَغت ثًَهطزٌْ ووتـاضخىئَ، يـُنًَو   يُ: نُ ثُٓو عازَتٍُ ًَٓػتا ُٖص  ئاطاداسى ط
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َ ُو َُّصل  َن َعلَ  ِإن  اهللَ طٓايُتٌ َُ زَخىيًََٓتـُوَ، ٖـًض بٓضـًُٓيُنٌ يـُ      ،اٯٜا١ ص... ن ِب ِّ ىالَوَمالَِئ
ثري ظَ ( زازَْسضآ، ضىْهُ خىيَٓسُْوٍَ ُٓو ٓايُتُ اذتض١ٓايب ع١سُزيػسا ًُْ، بُآلّ بُ )

يُو ضِ شَ  ٕ زَزا: بؤ غُىوات يًَسإ يُ غُض ثًَغَُبُضٖاًْا خُيَهِ ٓاطازاض زَناتُوَو
 (زا فُضَىوياُْ.ْٗل١ٜ(و )حتؿ١ثري ظَزا، ُٖضوَى يُ )

َه       اس  ُُ        َن بَِليغَ       ًة َمْفُه َم       ًة َقِص       يَرًةس َولَ َّ ْلَ ِف       ُت َِّمين       اً َوِش       َمالً ِف       ن َش       ْ ٍء ِمن ْ  َوَ ْن َت
 سَوَّ ْعَ ِمُد َعَلن َاْيٍف َ ْو َعصًا َوَنْحِ هِ 

ِٕ تَُهَٕٛ بًَٔٝػ١ًَ() ْ    َٚأ  بـُ طـىيَطٍَ    غىُْٓتُ خىتبُنُ ضِيَوْثًَو بآو زاضِؾـتُٓنٍُ دـىإ بـآ
١ًََُٛٗ( ضِووزاوَناٌْ ناتُنُ بآ ؾُناٌْ ٓاؾهطا بٔ، ُٖضوَى وو تآبطاْ يَِّ خُيَهُنُ ظوو )ََْؿ

 .(تَيطةيشتين ئةواىبكةى بة طوَيزةى قضة لةطةن خةَلك )زَفُضَىٍَ:  (عًٞ)ًُٓاَِ
 خـُيَو يَّـِ وَضَِظ ْـُبآ، ثًَغَُبـُض     نىضت بـآ، واتـُ: َـاّ ْـاوَجنِ بـآو      )ق ؾٔري٠ًَ(

َُِطيُل اُيْطَبِ ِو َمِ ن  الر ُ ِف َوِقَصرَ  ِإن  ُط َل َصاَلةِ ط: زَفُضَىٍَ الص الَة َوَ ْقِصُروا  ٌة ِمْن ِفْقِهِوس َف
تاضَنٍُ ًْؿاٍُْ تًَطُيؿ ْ وِ ّنىضت و ٌ ْىيَصّ ثًاوّزضيَص رٚاٙ َضًِ، زاْلُخْطَبةَ 

 .: ْىيَصّ دىَةُ زضيَص بهُُْوَو ووتاضَنُؾٌ نىضت بهُُْوَنُوابىؾُض  ظآًًُْتٌ، 
(زا اجملُٛعزَْطٌ بُضظ بها، ُٖضوَى يُ ) ُٖضوَٖا غىُْٓتُ: ووتاضخىئَ خؤٍ تىضَِ بهاو

د  َغَض ُبُو  ْش  َ نَ اُه َوَع اَل َص ْ تُُو َواَعي ْ  ِإذا َيطَ َب ِإْحَم ر تْ  َ اَن الن ِب     َعْن َ اِبرٍ ط فُضَىويُتٌ
ىض زَبـى، زَْطـٌ   ، ضاوٍ غخىتبُّ زَزا نُ ثًَغَُبُض رٚاٙ َضًِ، زَ ْيشٍ  َ َُن ُو ُمْنِ رُ 
 غًَُٓضٍ يُؾهطيَهُ.ّرتى، وَى بًََّض بُ ًَٖع تىضَِ زَبى، ظ بُضظ زَب

يُو زش بُ )بِٔ ع١(دىَةُزا  تاّ خىتبُّ( يُ غُضََِٝايٖزِذَُٔ ايٖزذٔ بِٔضَِ اهللٔ) دا بعاُْ: طىتِٓ
 (زا فُضَىويُتِ.بػ١ٝاملضرتع ٜٔ)ايػًف ايكاحل(َ، ُٖضوَى يُ ) ضَِفتاضّ

ًْتَؿُٔ( َُٜٔٝٓ ُّٖ َِٓٗل( )ؾ٢ٔ ضُثُزا ٓاوضِ بساتُوَ ْابآ بُ ضِاغتُو ًل َٚعَُٔل٫ً()٫َٚ  َٜ َٔ ٤ِٕٞ يُ ًٖض  عَ
ــًَه ــُضزَواّ ضِو ِ بُؾ ــُيَهى ب ــُزا، ب ــُ خخىتبُن ــىْهُ ٓاوضِ و ي ــا، ض ــُ زَن ــُوَ ُيَهُن زاْ

 ضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.(يُ، ُٖ)بِٔ ع١ْاثُغٓسَو 
ْاثُغٓسَ،  بىوإتبُزا بؤ ووتاضخىئَْ ٓاَازَُٖضوَٖا ٓاو خىاضزُْوَف يُ سايَُتٌ خى

(و اجملُاٛع ُٓو ناتُ بؤ ًٖضـًإ ْاثُغـٓس ًْـُ، ٖـُضوَى يـُ )      ،ىٕبُآلّ ُٓطُض تًَٓىو ب
 ُضَىوياُْ.(زا فْٗل١ٜ)

ِٚ عَؾًل( ـٕ أ  ِٝ دىتبُزا مشؿًَطيَو، يإ بؤ ووتاضخىئَ غىُْٓتُ: يُ سايَُتّ )ََِٜٚعتَُُٔ  عًَ ٢ صَ
يإ ؾتًَهِ يُو دـؤضَ: وَنـى    )ََِْٚرَٛٙٔ( ًُوَ بططآو ًَٖعٍ بساتُ غُضتعُغايُى بُ زَغ

ُ بـُضططٍ  ًٔػـالّ بـ  ضىْهُ ُٓوَ ٓاَاشَيُ: نُ ٓايّٓ -ّرتواتُ: يإ ضُنًَه-نُوإ ضِّْ
: َُ م ب ن َح َعنلحاَع نطظ ضبُّػُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ  ضُى ضِاوَغتاوَ، ُٖضوَى يُ
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ذ ٜث ذضأ   ز…اهللَ َعصاً َ ْو قَ  ْ ٍسس َفَحِم دَ فَ َقاَم ُم َ  َ ِّ اً َعَلن  ُجُمَعَة َمَع َرُا ِل اهللِ الْ َشِهْدنَا
ىَةـَُإ نـطز، نـُ بـؤ     ْىيَـصّ د  يُطـُأل ثًَغَُبـُض   داٚد ٚؽرر٘ إبٔ ايضهٔ، رٚاٙ ابٛ

 تاضٍ خىيَٓسَوَ.ودا ، ، ثايَّسا غُض زاضعُغايُى، يإ نُواًَْوخىتبُ ُٖيَػا
نَ ُهَما َنْحَ  ُا  رَةِ  ُُ ُن ُ ُل ُاُو بَ ي ْ اإِلقَاَم ِة َوبَ اَدَر  اإِلْي اَلِصس َوِإَذا فَ  َرَ  َش َرَع اْلُم َفذُِّن ِف ن َوَّ
ُلَغ اْلِمْحَراَب َمَع فَ َرا  الَ انَِيِة اَْلُمَناِفِقيَن َ ْهراً. ِغِوس َوَّ ْقَر ُ ِفىاُلوَلن اَْلُجُمَعَةس َوِفناإِلَماُم لَِيب ْ

 ٌف( َُّسن  اْلُغْسُف ِلَحاِضرَِىاس صْ  )فَ 
طِاغتُؾِ يُ غُض ضِ خـٌ  ضُنُ بُ زَغتّضُثًُوَ بططآو زَغتّ ًٓٓذا غىُْٓتُ: ُٓو

ا زَغتّطِاغـتٍُ يـُ غـُض    زَغتُوَ ُْططت، ب ُض زابٓآ، دا ُٓطُض ُٓو ضُنٍُ بًَُٓب
ضُثٍُ زابٓآ، يإ بُ ُٖضزوو تًُْؿـتّسا ؾـؤضِيإ بهاتـُوَ، واتـُ: ْاثُغـٓسَ      زَغتّ

 .بها، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَٓاَاشَيإ ثآ
َُُٗل( َِٓٝ ُ٘ بَ ُٕ ُجًُُٛص  خىئَ يُ ًَْىإ خىتبُّ يُنُّْ زووََساغىُْٓتُ زاًْؿتين ووتاض )ََُٜٚهٛ

ُ٘ أ ذَْ )بُ قُز خىيَٓسٌْ غىضَِتٌ ِرَٛ ُصٛر٠َٔ اإلَِ:٬ ـَ()َْ َُٖٛ ايًِ  ٌِ بـآو ظيـاتط ْـُبآ، دـا      (ُق
(زا فُضَىويُتٌ، حتؿ١غىُْٓتُ: ُٖض ُٓو غىضَِتُف يُو زاًْؿتُٓزا خبىيَٓآ، ُٖضوَى يُ )

ِِ(سووََسا بًَآ ًٓٓذا غىُْٓتُ: يُ نؤتايِ خىتبُّ  .)أ ِصتَِػؿُٔز اهلل  ي٢ٔ َٚي ُه
ُٕ ؾٔ)عَزَعَ اْي سووَّ بؤوَنُ يُ خىتبُّ )َٚإَذَا ؾ زَؽَ(ًٓٓذا  َض يُنػـُض باْطـس   ق لََا١ٔ( ٣لإلَُُ٪َذِّ

ُٓطـُض يـُ   -ًُٓاَُنُف زَغت بُ ٖاتُٓ خىاضَوَ زَنـا  زَغت بُ ًٓكاَُتٌ ْىيَص زَناو
ُّ(  -غُض ًَٓبُض بآ تانى ظوو  زَابَ(ُِٔر)ئَِٝبًُؼَ اْي ُٖضوَٖا ًُٓاَُنُف ثُيُ زَنا)َٚبَلدَرَ اإلَََل

يُطُأل يًَبىوُْوٍَ باْطسَض يُ ًٓكاَُت نطزٕ،  )ََعَ ؾ زَاغٔ٘ٔ( بطاتُ ًَشطِاب بؤ ْىيَص زابُغ 
 ُيين ْىيَصو خىتبُنُ.تانى ًَْىاًَْهٌ زضيَص ُْنُويَتُ ب
ًُنَُسا يـُ زواٍ فاتًشـُ   يُ ضَِنةُتّ (٢ٚي ٣لُ٭)ََْٜٚكزَُأ ؾ  ًْٓٓذا ْىيَصّ دىَةُ زازَبػتآ

ُُع١َ(ْي)ا تٌغىضَِ ْ  ُح ّ  ٖثلَْٔٝا١ٔ( ٣لي)َٚؾٔ بُ تُواوّ زَخىيَٓـآ سووًََؿـسا يـُ زواٍ   يـُ ضَِنةُت
ئةةةو دوو  ضةةونكة ثَيػةمبةةةر)بــُ تــُواوّ زَخىيَٓــآ،  َُُٓاالؾٔكٔنيَ(ْي)ا فاتًشــُ غــىضَِتٌ

لةة   :لة دواي فاتيحةة  ثَيػةمبةر يةندآ جاريش)ُٖضوَٖا  (.صوِرةتانةي دةخوَيهدى
ٌِ أ تَلى ) دووميشدالة ِرةكعةتى ى دةخوَيهدء(بِّسَ اِصَِ رَبِّو  ا٭ ِعً ٢صَ) يةكةمداِرةكعةتى ى (َٖ
 .ٕ(زا ٖاتىؽرٝس َضًِـ يُ )ُٖضزوو سُزيػُناًْ (.دةخوَيهد
ِٗزًَا( غىضَِتُنإ يُ ْىيَصّ دىَةُزا بُ زَْطٌ ٓاؾهطا خبىيَٓـسضئَ،   ُٓتُ: فاتًشُوغىْ )جَ
 ُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.(ّ ظاْاياِْ ًٓػالّ، ُٖضوَى يإمجلعبُ )

 ص طونهةتةكاني جووعة لة باطي غوطنء َفْصٌف: ط
ٔٗ اْي ٌُ()ُٜضَ بؤ ُٓو نُغـٍُ زَيـُوآ ٓاَـازٍَ ْىيَـصّ      )ئرَلفٔزََٖل( ؾؤضزٕ غىُْٓتُخؤ ُػِض
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 :زَفــُضَىٍَو ٓــافطَتْ َٓــساأل ًْــُ، ضــىْهُ ثًَغَُبــُض دىَةــُ ببــآ، دًــاواظٍ ثًــاو
ٖـُض يـُنًَهًإ ويػـتِ بًَتـُ ْىيَـصّ       رٚاٙ ايغاٝخلٕ، زُجُمَع َة فَ ْليَ ْغَ ِس فْ ِإَذا َ اَء َ َح دُُ ُم الْ ط

 دىَةُ، با خؤٍ بؿىا.
ُُ            فِّ َ َح            ٍدس َوَوقْ  ُ            ُو ِم            َن اْلَفْج            ِرس َوتَ ْقرِّبُ            ُو ِم            ْن َذَىابِ            ِو َ ْفَض            ُفس   َوِقي            َف ِل

ُس             ِف فَ            ِِْن َعَج            َع تَ             َيم َم ِفىالَص            حِّس َوِم            َن اْلَمْس            ُن ِن ُغْس            ُف اْلِعي            ِد  ُُ  َواْل
 ،َواإِلْاِ ْسَقاِء ِوِلَغاِاِف اْلَميِِّت َواْلَمْجُن ِن َواْلُمْغَمىَعَلْيِو ِإَذا َ فَاقَا

ِّ أ ذَٕ ( ًَٖعزا: خؤؾؤضزٌْ ضِ شّ ُٖيين بؤ طؿت َىغًَُاًَْو يُ فُضَىوزَيُنٌ بآ )َٚقٌَٔٝ ئُه
  ُ : زَفـُضَىٍَ  َبـُض غىُْٓتُ، ُٖضضُْس يُ ْىيَصّ دىَةُف ٓاَازَ ْـُبآ، ضـىْهُ ثًَغ

ّ    اٍم َّ ْ م   اً ِلٍم َح      َ ْن َّ ْغَ ِس   َف فَىُُ   فِّ ُمْس   َعَلىط َعِة َ    رٚاٙ ايغاااٝخلٕ ٚايٓضااال٥ٞ ٚساد   زُُ   فِّ َا   ب ْ
ُاًَْو ُٓو َافُ ُٖيـُ: يـُ طؿـت سـُفت ضِ شيَهـسا      يُ غُض طؿت َىغًَ زُجُمَعةِ َوُىَ  َّ ْ ُم الْ ش

 ُٓوَف ضِ شٍ ُٖيًُّٓ. ضِ شيَو خؤٍ بؿىا،
ُ٘ ََٔٔ اْي)ََٚٚ بُياُْوَ زَغت ثآ زَنا،  ؾؤضزٍُْ دىَةُ يُ زَضنُوتينناتٌ ُٓو خؤ ؿ ِحزَ(ْقُت

ُّ اْيضىْهُ يُ سُزيػُناْسا بُ ووؾٍُ  ِٛ ُُع١َٔ( )َٜ : ُٓطُض نُوابىَ، واتُ: ضِ شّ دىَةُ ٖاتىُح
ظ ضبٍُ  بُ بُض غىغًٌ دىَةُ ْانُوآ، ُٖضوَى يُ آ، يُ ثًَـ بُياْسا خؤٍ بؿىا،ؾُو بُ
 .ضضاوَناْسا فُضَىوياُْغُ

)ُ٘ ِٔ ذََٖلبٔا٘ٔ(  ؾـؤضزُْنُ  ْعيو خػـتُٓوٍَ خؤ  )َٚتَْكزَُٜب يـُ نـاتٌ ضِ يؿـتين بـؤ دىَةـُ       )َٔا
)ٌُ ِٕ عَحَاشَ(   خًَطٍ طُوضَتطَ، ضىْهُ ظياتط بؤٌْ ْاخؤؾٌ ىزَضـآ  )أ ْؾقَ ُٓطـُض  دـا   )ؾ اَِ

َُِٖ بُض بطيٓساضٍ ٓاوٍ، يإ يُبُض بآ ى: يُتىاْاٍ خؤؾؤضزٌْ ُْب ّ غىُْٓتُ: تُيُممى ()تََٝ
َ  ؽَسِّ(ا٭ ٢)ؾٔذىَةُ بها، بُ ًُْتٌ تُيُممىَِ غىغًّ ٍ ضِاغـترتزا، ضـىْهُ   يُ فـُضَىوز

نًُنـــُف ْـــُبآ، بـــُ تُيُممىَُنـــُ خىاثُضغـــتًُ، دـــا ُٓطـــُض ثا َُبُغـــت ثـــانِْ
 ثُضغتًُنُ وَزَغت زآ.خىا

َُٕٓٛ()َََٚٔٔ اْي ُ   َُِض ٌُ ايْ  :يُ غىغـًُ غـىُْٓتُناْ ْ  ؾـؤض خؤ عٔٝا ٔ( )ُغِضا  زِْ دـُشٌْ ضََِـُظإ
بؤ  )َٚاإلَِصتِٔضك ل٤ٔ( طريإْؾؤضزٕ بؤ ْىيَصّ ضِ شطريإْ َاْطُٖضوَٖا خؤ ُهُضٛفٔ()َٚاْي قىضبإ

 .ْىيَصّ باضإ
ِّا(ٔ( )َٚئػَلصٌَٔ اْي ٖـُضوَٖا خـؤ ؾـؤضزٕ غـىُْٓتُ: بـؤ ٓـُو نُغـٍُ َـطزووّ ؾـؤضزوَ،           َُ
رٚاٙ ايرتَاذٟ   زْغَ ِس ْفس َوَم ْن َحَملَ ُو فَ ْلَي َ َ ض  ُْ   ًا فَ ْلي َ َم ْن َغس  َف َميِّ ط: زَفـُضَىٍَ  ثًَغَُبُض
بـا   ا، ُٖض نُغًَو َطزوويَهٌ ٖـُيَططت با خؤٍ بؿى ُٖض نُغًَو َطزوويَهٌ ؾؤضز ٚذضٓ٘،

 .زَغتٓىيَص بططيَتُوَ
َُٕٓٛ()َٚاْي ِٝ٘ٔ(ُُِػ٣َُ)َٚاْي ُٖضوَٖا خؤ ؾؤضزِْ ؾًَت َُِح  )إَذَا أ ؾ لق ل( بىوٖؤؾخؤ ؾؤضزِْ بآ عًَ 
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َهاىاهللُ َرضِ  َعْن َعاِئَشةَ ط خؤيإ بؿؤٕ ُْوَ، غىُْٓتُناتًَو ؾًَتُنُو بآٖؤؾُنُ ضاى بىُض ٖ :  َعن ْ
يـُ   ثًَغَُبـُض  رٚاٙ ايغاٝخلٕ، زَعَلْيِو ِفن َمَرِض َمْ تِِو  ُم  ُِّفيُ  فَ يَ ْغَ ِسفُ َ اَن ُّ ْغَمى  َ ن  الن ِب   

 .ىغًِ زَنطزغ ى، دا ٖؤؾٌ زَٖاتُوَوُْخؤؾٌ َطزّْسا بآٖؤف زَب
َُ      اِفِر ِإَذا َ ْا      َلَم َوَ ْغَس      اُل اْلَح       ِّس و َ       ُدَىا ُغْس      ُف َغاِا      ِف اْلَميِّ      ِت  ُ      م  اْلُجُمَع      ِةس   َواْل
 ََ َسُو اْلَقِدُّمس قُ ْلُت: اْلَقِدُّم ُىَنا َ ْظَهُر َورَ  َحُو اَلْ ََ ُروَن َوَ َحاِدَُُّو َص ِحيَحٌة َ َِي َرٌة َولَ ي َُ  َوَع

ُِيَنٍةسلِْلَجِدِّد  َها َماِشياً ِبَس ُِيُر ِإلَي ْ  َحِدٌّس َصِحيٌح َواهلل َ ْعَلُم. َوَُّسن  ال  ْب
ًَيتْ         قٝالظ ًٓٓذا بعاُْ: ؾـًَتًـ )  ( نطاوَتـُ غـُض بـآٖؤف، بـُآلّ ُٓطـُض يـُ نـاتٌ ؾـ

ُٓو ناتُ وادبُ: خؤيإ بؿؤٕ،  (يإ ٖاتبى، يإ دًُاعًإ يُطُأل نطابى،ََٖٓٔٞؤؾّسا )بآ
 (زا فُضَىوياُْ.َػ٢ٓ) (ول١ُْٜٖٗضوَى يُ )

ُٖض ناتًَو بىوَ َىغًَُإ غىُْٓتُ  )إَذَا أ ِصً َِ( هافطُٖضوَٖا خؤ ؾؤضزِْ َط رّ ه لؾٔزَ()َٚاْي
ــىا  ــؤٍ بؿ ََُمَرُه الن بِ      َع  ْن قَ   ْيَ بِ  ن َعاِص  مط خ   زرٍ َ ْن َّ ْغَ ِس  َف ِبَم  اٍء َوِا  دْ   َن   ُو َ ْا  َلَم فَ  

نطز فُضَاٌْ ثآ ( بىوَ َىغًَُإ، ثًَغَُبُضقٝطُ )نرٚاٙ أؽرلب ايضٓٔ بضٓ  ذضٔ، 
 بُ ٓاو وغًسض، واتُ: غابىوٕ. خؤٍ بؿىا
ُٓوَ نُ بىوَ َىغًَُإ وادبُ غىغـٌ   يُ ناتّهافطّسا غىغًِ يُ غُض بىو، بُآلّ ُٓطُض

بُض ُٓوَّ ًُْتُنٍُ زضوغت  بها، ضىْهُ غىغًِ غُضزٌََ نافطِّ بُ بُض ْانُوآ، يُ
ٍُ اْي ُضضاوَناْسا فُضَىوياُْىَ، ُٖضوَى يُ غُْب ُٖضوَٖا غىغًُناٌْ سُزْ  رَخِّ()َٚأ ْغضَل
 .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلنشُدسا ضِووًْإ زَنُيُٓوَ، َطَِ طؿتًإ غىُْٓتٔ: نُ يُ باغّعى

ٌُ غ لصٌَٔ اْي يُ َُٖىو غىغًُنإ خًَطتط )ٚآن ُ َٖل( ِّ(ٔ()ُغِض َ ؾـؤضزِْ َطزوو خؤ َُ ِٖ   ؾـؤض )ُثا
ُُع١َٔ(اْي ٞ ًٓٓذا خؤ ؾؤضزِْ ضِ شٍ ُٖيين، َُُٓ فُضَىوزٍَ ْىآّ ًُٓاّ ) ُح (بـىو،  ايغالؾع

ُ٘ اْيبُآلّ  ُِ()َٚعَه ضَ فُضَىوزٍَ نؤٕ بُ ثًَضُواٍُْ فُضَىوَ: خؤ ؾـؤضزِْ ٖـُيين يـُ     ك  ٜٔ
ًُْ((طؿتًإ خًَطتطَ  َُٖٓل أ ْظَُٗز(ْي)ا ( زَفُضَىٍَ ايٓٛاًُٟٚٓاَِ ) )ُق  ُِ فُضَىوزٍَ نـؤٕ   ك  ٜٔ

ُ٘ ا٭ ْنثَُزَٕٚ( ًَٖعتطَ يُ فُضَىوزٍَ ْىآا بُيًَطَز ًَٖعيإ نطزوَ ظ ضتطيين ظاْايإ بُ )َٚرَٖجرَ
)ُ٘ ضِاغـتْ ظ ضْٕ يـُ    )ؽَارٔٝر١ٌَ ن اثٔري٠ٌَ(  سُزيػُناٌْ خؤ ؾؤضزِْ ضِ شٍ ٖـُيين   )َٚأ ذَلدُٜٔث

ًْحَ ٜٔا ٔ ذَا ْٜٔث ؽَارْٔٝس(    ٕ(زا ٖاتىَضًِ)(وخبلرٟ) ْـ    )َٚي ٝطَ ئ ىآ ٖـًض  بـُآلّ فـُضَىوزٍَ 
ببًَتُ بُيَطُّ خًَطتطٍ  ( ضِاغت بآوؽرٝسسُزيػًَهٌ ُٓوٖا ضِاغتِ ًُْ: نُ بُ يُنسَْطٌ)

 )َٚاهلُل أ ِعً ِ(. ؾؤضخؤؾؤضزِْ َطزوو
َِٝٗل( ٔٗ ايتَِبهٔرُي إَي  غىُْٓتُ: بُ  ًل()ََلعٔٝ ذىَةُيُ بُياُْوَ ظوو بطِوا بؤ ْىيَصّغىُْٓتُ:  )َُٜٚضَ

 خؤ، ُْى بُ غاضزإ، ثًَغَُبُض يُ غُضبُ ًَُٖينْ  )بٔضَه١َٕٓٝٔ( ثًازَ بطِوا، ُْى بُ غىاضٍ
َُ َرس َوَمَش ن َولَ ْم َّ رَْ  ْبس َوَدنَ ا ِم َن َمْن َغس  َف َّ  ْ َم الْ ط زَفُضَىٍَ: ُ  َر َوابْ َ  ُجُمَع ِة َواْغَ َس َفس  ُ م  َب

 3-بةزطىدووةم -مهًاج       
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ُُ فِّ َيطْ َ ٍة َعَم ُف َا   سَ َمَع َولَ ْم َّ ْل غُ اإلَماِم فَااْ  رٚاٙ أؽارلب  زَنٍة: َ ْ  ُر ِص َياِمَها َوِقَياِمَه اَ  اَن لَ ُو ِب
واتـُ:  -ٍُ تىوؾـٌ غىغـٌ بهـا   ُٖض نُغـًَو يـُ ضِ شٍ دىَةـُزا شُْنـ    ذضٔ، ايضٓٔ بضٓ 

ُ   يبُ خؤ -غىُْٓتُ دًُاعٌ يُطُأل بها  بُياْـُوَ ظوو بـطِوا بـؤ    ؿٌ غىغٌ بهـا، ًٓٓذـا يـ
 ْو ِذْ                  ٍرس َولَ َّ َ َخطّ                 نس َوَ ْن َّْش                 َ ِغَف ِف                 ن َطرِِّق                 ِو َوُحُض                  رِِه بِِق                 َراَء ٍة  َ 

َ ْفِر َوالرِِّّحس َُْحَسِن  ِيابِِوس َوِطيٌبس َوِإزَاَلُة ال  َوَ ْن َّ  َ َعّ َن ِب
قػُ  ْعيو ببًَتُوَودىَةُو بطاتُ غُضَتاٍ خىتبُ، بُ ثًًَإ بطِواو غىاض ُْبآ، يُ ًُٓاّ 

  شووّ بؤ زَْىوغطآ.ْ ضِ ؾُو ْىيَصُْنا، بُ ُٖض ُْٖطاويَو خًَطّ نطزَوٍَ غايًََو: 
ًٓٓذا بعاُْ: ُٓوَ زَضباضٍَ َُُٓىوَُنإ بىو، بُآلّ بؤ ًُٓاَِ دىَةُ ُٓوٖا غىُْٓتُ: تا 

 ناتِ خىتبُ ُْضِواتُ َعطُوت، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ِٕ َِٜغتَػٌَٔ( ُٛرَٙٔ( غىُْٓتُ: خؤٍ خُضيو بها )َٚأ  ٖـُّ يـُ    ُويـُ ضِيَطـ   ُّٖ )ؾ٢ٔ ط زَٜكٔ٘ٔ َُٚذق
ِٚ ذْٔنُز( بُ قىضِٓإ خىيَٓسٕ )بٔكٔزَا٤َ ٠ٕ( بىوٌْ يُ ؾىيَين دىَةُزاناتٌ ٓاَازَ يإ بُ ظيهطٍ  )أ 

 .خىاٍ طُوضَو غُىوات يًَسإ يُ غُض ثًَغَُبُض
َ    )٫َٚ  َٜتَخٍَط٢( ُ  ْابـآ، واتـُ: ْاثُغـٓس ّ  بـ دُيَهـسا ضِابـِآ، بـُآلّ ُٓطـُض ًُٓـاّ      غـُض ًَ
ُ    ؾىيَُٓنٍُُْزَطُيؿتُ  ّ  خؤٍ بـؤ وٍ ْاثُغـٓس ًْـ ُُُٓىوَُناْـسا ضِابـِآ،   بُغـُض ًَ

 وَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.ُٖض
 يًَو دًابهاتُوَو بُ إنُغ : زوو-يُ ىٍ ُْٖسيَو ظاْاياًْـ سُضِاَُ-ُٖضوَٖا ْاثُغٓسَ

 زا فُضَىوياُْ.(ؾتس ايبلرٟ(و )اجملُٛعًٓعٕ يُ ًَْىاًْإ زابًٓؿآ، ُٖضوَى يُ )بآ
ــُنًَه  ْاثُغــٓسَ ٖــُضوَٖا ــُ ي ــا   ، ضــىْهّرتؾــىيَين خــؤٍ بسات ــط ر َ ُ ْاثُغــٓسَ: َ

تط ضىو، ُٓو ناتُ ؤ ضِيعٍ ثًَؿُوَ، بُآلّ ُٓطُض بُخؤٍ بّرتثُضغتِ خؤٍ بساتُ يُنًَهخىا
وّ تانى بُ خؤٍ يُ ؾىيَُٓنُّ  ُضِاَُ يُنًَو يُ ؾىيًََٓو ىبباس ْاثُغٓس ًُْ، ًٓٓذا بعاُْ:

 اوَناْسا فُضَىوياُْ.زابًٓؿآ، ُٖضوَى يُ غُضض
ِٕ َٜتَشََٜٖٔ( بـُ دـىاْرتئ دـٌْ بُضطـُناٌْ      )بٔأ ِذضََٔ ثٔٝلبٔ٘ٔ( غىُْٓتُ: خؤٍ بطِاظيًََٓتُوَ )َٚأ 

ًٓٓذـا بعاْـُ:    ،ِإن ش اَء اهللُ تَ َع اَلنخؤٍ، ُٖضوَى يُ ثاؾهؤّ دٌْ بُضطـسا بُيَطـُّ بـؤ زيَـٓني،     
 .خؤف يُ خؤٍ بسا غىُْٓتُ بؤٌْ )َٚطْٔٝب( بُضطٌ غجٌ يُ طؿيت خًَطتطَ

نىضت مسًًََِ  ُٖضوَٖا غىُْٓتُ ًْٓؤىْ بؤٌْ ْاخؤف يُ خؤٍ ىبباو ْؿزَ َٚايزِّٜسَ()َٚإَسَاي ١ُ ايّظ
 ثًَو بها.بهاو َىوٍ بٔ ُْٖطألْ بُضٍ ىبباو زَّْ ززاُْناٌْ ثاى بهاو خؤٍ ضِيَوْ

ََ  ُجُمَعِة َواْاَ ن  ْغَ َسَف َّ ْ َم الْ َمْن اِ ط: زَفُضَىٍَ ثًَغَُبُض َ  ِمْن ِطيٍب ِإْن َ اَن ِعنَدُه َولَِب َوَم
ُِْتَ  الْ  َمْس ِجَد َولَ ْم َّ  َ َخر  رِقَ اَب الن  اِس  ُ م  رََ  َع َماَش اَء اهلُل َ ْن َّ رَْ  َع َ ْحَسَن  َِياِبِو  ُم  َيَرَج َح   ن َّ 

نَ َها   سَو َْنَصَت ِإَذا َيَرَج اإِلَمامُ  َلَهاَوبَ ْيَن الْ َ اَنْت َ ف ارًَة ِلَما بَ ي ْ رٚاٙ أمح  ٚأبٛداٚد زُجُمَعِة ال ِ ن قَ ب ْ
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ا خـؤٍ بؿـىاو غـًىاى بهـاو خـؤٍ      ُٖض نُغًَو يُ ضِ شٍ دىَةُز ذض١ٓ،ٚغريُٖل بأصلْٝ 
ُ دىاْرتئ دًُناٌْ ز -ُٓطُض ُٖيبآ-بؤخنؤف بها َعطـُوتْ بـُ    َبُض بها، ًٓٓذا بطِواتـ

ــا ْ    ــُظ بهـ ــىا سـ ــسٍَ خـ ــُبطآْ ُٓوَْـ ــسا ضِاْـ ــُض ًَّدُيَهـ ٌ  غـ ــات ــُ نـ ــاْ يـ ــص بهـ  ىيَـ
َِرَ  ُْ َل َ َهاس َوُّ ْهَف َّ ْ َمَها َولَي ْ َُ  سالد َعاَءس َوالص اَلَة َعَلن َرُا ِل اهللِ  قُ ْلُت: َوَ ْن َّ ْقَرَ  اْل

ــآ ُ خىتبــُزا ب ــُ زاثؤؾــ ــُوَ زَبًَت ــآ، ٓ ْ زَْط بب ــُ ــُّ دىَة ــىإ ٓ  ضٍ طىْاٖــُناٌْ ًَْ
 وٍ. دىَةُنٍُ ثًَؿُ

 َ ْ طِابوؾــتآًُّْٓذـا بعاْــُ: ٓــُو ضِ بــؤ طؿــت نؤبىوُْوَيــُنًـ  طزوو بــؤ طؿـت نُغــًَو
(زا اجملُٛعبؤخنؤف بها، ُٖضوَى يُ ) ا بؤ ٓافطَت ْاثُغٓسَ: خؤٍ دىإْغىُْٓتٔ، تُْٗ
 فُضَىويُتٌ.

))ًُْ ِٕ َْٜكزَأ  اْي( زَفُضَىٍَ ايٓٛاًُٟٚٓاَِ ) )ُق ِٗـَ()َٚأ   ( خبىيَٓآايهٗـ)ٌغىُْٓتُ: غىضَِت ه 
ًِٝ تََٗل( َََِٛٗل َٚي   َسِعيد الُخ ْدِريَعْن  بىطُّ يُ ضِ شٍ ُٖيّٓساو ُّٖ يُ ؾُوٍ ُٖيّٓسا ٖ )َٜ

ْه ِف َّ  ْ َم الْ : َم ْن قَ  َرَ  ُا  رََة الْ َعِن الن بِ نِّ  رٚاٙ  زُجُمَع َ  ْينِ ُجُمَع ِة َ َض اَء لَ ُو ِم َن الن   ِر َم ا بَ  ْيَن الْ َُ
ٌ  نُغـًَو يـُ ضِ شٍ ُٖيّٓـسا   ٖـُض  ايبٝٗكٞ ٚقلٍ اذتلنِ ؽرٝس اإلصٓلد،  ـ )غـىضَِت ( ايهٗا

 خبىيَٓآ ًَْىإ ُٖضزوو دىَةُناٌْ يُ ضِووْانٌ زَزضَوؾًَتُوَ.
 و ضِ شٍ ُٖيّٓـسا ظ ض زوعـا بهـا، ضـىْهُ ثًَغَُبـُض      غىُْٓتُ: يُ ؾُو )َُْٜٚهثٔزَ ايٗ عَل٤َ(

َُُل اهللَ  ُمْسِلٌم َوُى َ  قَ اِئمٌ دٌ ُّ َ اِفُقَها َعبْ ِفيِو َااَعٌة لَ ط: زَفُضَىٍَ ّ  اهُ َش ْي  َُّص لِّن َّْس   زاً ِإل  َ ْعطَ اُه ِإ
ٌ  رٚاٙ ايغٝخلٕ، َىغـًَُإ يـُو    يُ ضِ شٍ ُٖيّٓسا غُعاتًَو=ناتًَو ُٖيُ، ُٖض بُْسَيـُن

 زاواٍ ؾتًَو يُ خىاٍ طُوضَ بها، خىا زَيساتآ. ناتُزا ْىيَص بهاو
 ض غُىوات يُ و ضِ شٍ ُٖيّٓسا ظ ُٖضوَٖا غىُْٓتُ: يُ ؾُو ()َٚايٖؾ٬ ٠  عًَ ٢ رَُصٍَٛ اهللٔ

ْم َّ  ْ َم الْ ط: زَفُضَىٍَ بسا، ثًَغَُبُضيَّ غُض ثًَغَُبُض ُُ ّ  اِم  …ُجُمَع ةِ ِإن  ِم ْن َ ْفَض ِف َ 
س قَ اُل ا: وََ ْي َف تُ ْع َرُض َص الَتُ َنا َعلَ  ْم َمْعُروَض ٌة َعلَ    ُُ َُْ َُِروا َعَل   ِم َن الص  اَلِة ِفي ِو فَ ِِن  َص الََت ْي َك َف

ُُٖااداٚرٚاٙ ابااٛزالَْنِبَياءِ ْرِض َ ْ َس  ادَ ى  الَ َت؟ فَ َق  اَل: ِإن  اهلَل َح ر َم َعلَ َوقَ ْد َ رَْم   ُِٝز ل د ٚايٓضاال٥ٞ ٚغ 
: يـُ ضِ شٍ  نـُوابى يـُ ٖـَُىو ضِ شَناْتـإ طـُوضَتط: ضِ شٍ ُٖيًّٓـُ،       ؽارٝر١،  بأصلْٝ 

ضاوّ يُ ْاو غُىواتُناْتإ زًََٖٓسضيَتُ بُضبسَٕ، ضىْهُ ُٖيّٓسا ظ ض غُىوامت يُ غُض يَّ
ّ طؤضِ ــٍُ ثًَغَُبــُض ــإ: ٓ واتُناٌْ ًَُٓــُ زًََٖٓسضيَتــُ ضــؤٕ غــُى دىاَنَُــسا، طىتً
طُوضَ فُضَىوٍ: خىاّ ضاوت، خؤ ىؾٍُ دُْابت يُ طؤضَِنُتسا ضِظيىَ؟ ثًَغَُبُضبُض

 بطِظيَٓآ. َعَلْيِهُم الص اَلُة َوالس اَلمْ  يُ ظًََين قُزَغُ نطزوَ: ىؾٍُ ثًَغَُبُضإ
ٓـسووٕ، ٖـُضوَى يـُ ضـُْس     يُ طؤضَِناًْاْسا غـاغْ ظي  َعَلْيِهُم الص  اَلُة َوالس  اَلمْ  ُ: ثًَغَُبُضإنُوات

 ىَ.(زا ٖاتؽرٝس)سُزيػًَهٌ
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 يـُ ؾـُو و   ذىَةُ وَضزَطريآ: نُ غُىوات يًَسإغُىواتّ ا بعاُْ: يُ سُزيػُنآًِْٓذ
(و ايهٗـ)، تُْٗا يُ غىضَِتٌّرتْىيَٓسْٕ يُ ظيهطَنايُ قىضِٓاخن ضِ شّ ُٖيّٓسا خًَطّ ظياتطَ

 .(و ساؾًُناًْاْسا ضِووْهطاوَتُوَْٗل١ٜ)(وحتؿ١ٓىيَصَنإ ُْبآ، ُٖضوَى يُ )ظيهطٍ زواّ
اَلَذاِن بَ  ْيَن َّ َدِي اْلَخِطي ِب  الش  ُروِع ِف ن اَل  َشاُغُف بِاْلبَ ْيِع َوَغْيرِِه بَ ْع دَ  :َوَّْحُرُم َعَلن ِذَاْلُجُمَعةِ 

ْن بَاَع َصح    سفَِِ
 ص واوةلَة كشدى لة سِؤري يةيهىذا كاسكشدىء ط

)ُّ ُُع١َٔ(٣لْي)عًَ ٢ ذٔ سُضِاَُ: )ََِٜٚرُز ٌُ( يُ غُض ُٓو نُغٍُ دىَةُّ يُ غُض وادبُ ُح  )ايٖتغَلُغ
ِٝعَ()بٔلْي خؤٍ خُضيو بها ِٝزَٙٔ( بُ َاَُيَُ نطزٕ: وَى نطِئْ فط ؾ  بَ ُّٖ سُضِاَُ خؤٍ  )َٚغ 

 )بَِع َ طؿت ناضو ثًؿُيُى وّرتَاًََُتُناْ و بها: وَى بُنطآزإْيـ خُضيّرتبُ ناضَناْ
َِٝٔ َٜ َ ثاف زَغت ثًَهطزٌْ باْطٌ دىَةُ ذَإَ(٣ل٭ ايٓغُزٚعَ ؾٔ بُضزَغتِ  يُ خَطٔٝبٔ(اْيَٟ )بَ

خىئَ يُو ناتٍُ بؤ خىتبُزإ يُ غُض ًَٓبُض زازًَْؿآ، واتُ: يـُو ناتـُوَ طؿـت    ووتاض
ّ   ُتًَو سُضِاَُ، تـ ناضو ثًؿُيُىْ طؿت َاًََ طـُوضَ  ا غـُىَِ دىَةـُ زَزضيَتـُوَ، خىا

  َوَذُرواِذْ   رِاهللِ  َع ِة فَاْا َعْ ا ِإلَ نمُ َّا َّ  َهاال  ِ َّن  َمنُ   ا ِإَذا نُ  ِدَي ِللص  اَلِة ِم ْن َّ   ْ ِم اْلجُ ط :زَفـُضَىٍَ 
ٖـُيين بـاْطٌ    ّإ ًَٖٓاوَ، ُٖض ناتًَو يُ ضِ شٖؤ ُٓو نُغاٍُْ ًُٓاْت اٯٜتني، صاْلبَ ْي َع...

 واظ يُ نطِئْ فط ؾ  بًَٓٔ. ا، ًَٓىَ بطِ ٕ بؤ ْىيَصّ دىَةُودىَةُ زض
ِٕ بَلعَ( ِ    )ؾ َِ َاَُيَُنـُ زضوغـت    )ؽَاٖس(  دا ُٓطُض يُو ناتُزا ؾتًَهِ فط ؾـت، يـإ نطِّـ

 زَبآ، واتُ: ؾتُ فط ؾطاوَنُو ثاضَنُ سُآلٍَ زَبٔ، بُآلّ ُٖضزوو ى طىْاٖباض زَبٔ.
طؿت  ز تُ بُيَطُ: نُ طؿت َاًََُتًَوْيُ غُضضاوَناْسا ُٓو ٓايُتُيإ نط :ص ئاطاداسى ط

: ناضنطزٕ يُ نُوابىسُضِأَ،  -وَنى نطِئْ فط ؾ -ذىَةُثًؿُيُى يُ زواٍ باْطّ ناضو
 زَنـــطآ تــآزا طؿــت ٓـــُو ؾــىيَٓاٍُْ َاًََــُتًإ     ضــاخياُْو ضًَؿــتداُْو فط ؾــطاو   

بـُآلّ ُٓطـُض يـُنًَو    آ بآ، يإ بُ خـؤضِايِ،  سُضِاَُ، دا بُ نط -ذىَةُيُ زواٍ باْطّ-
ُْٗا : بؤ ناضنطزًَْو، ُٓطُض بؤ دىَةُ ضِ يؿتبا ناضَنُ تًَو زَضىو، ُٓوَ تبُنطآ طريابى

(زا فُضَىوياْـُ،  ْٗلٜا١ (و )حتؿا١ ُْضِواتُ دىَةُ، ُٖضوَى يُ ) بؤ ُٓو بُنطيَطرياوَ زضوغتُ
   َ ْـُبآ، ضـىْهُ    ّرتاًََُتـُناْ واتُ: بُو َُضدٍُ ناضَنٍُ يُ دـؤضٍ نـطِئْ فط ؾـ ْ 

 ُٓواُْ سُضِأَ، ُٖضوَى بامسإ نطز.
ًُ تُْٗا ُٓو ثًاواُْ زَططيَتُوَ: نُ دىَةُيإ يُ غـُض وادبـُ،   بعاُْ: ُٓو سُضِاَ ًٓٓذا

 -يُ زواٍ بـاْط -نُواتُ: ُٓطُض زوو ٓافطَت، يإ زوو ضِيَبىاض، يإ ٓافطَتًَوْ ضِيَبىاضيَو
بهُٕ سُضِاّ ًُْ؟ ضىْهُ دىَةُيإ يُ  ّرتيإ ُٖض ناضيَهَاَُيَُ يُطُأل يُنرتّ بهُٕ، 

بؤ دىَةـُ بـطِ ْٕ يـُ     -نُ دىَةُيإ يُ غُضَ-وَٖا ُٓطُض زوو ثًاويـغُض ًُْ، ُٖض
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ُْنُوتىْٕ فُضَاٌْ  زوا ذىَةُػإ سُضِاّ ًُْ؟ ضىْهُ يُ ْىيَصّزي ،ضِيَطُزا َاَُيَُ بهُٕ
و دىَةـُّ يـُ غـُض بـىو: وَنـى ثًـاو،       ًَٖٓاوَ، بُآلّ ُٓطُض ىيـًَُْ  ٓايُتُنُيإ بُدآ

 زواٍى: وَنى ٓافطَت، ُٓو ناتُ بؤ ُٖضزوو ى سُضِاَُ: يُ ـ يُ غُضّ ُْبيّرتىيُُْنُ
ُْ      َرُه قَ   ْب    َف اَلَذاِن بَ ْع      َد ال     ع َواِل َواهلل َ ْع  لَ     ُم. )فَ  ٌف( َم   ْن َ ْدَرَك رُُ     َع الَ انِيَ   ِة َ ْدَرَك  ْص    َوُّ 

َة فَ ُيَص  لِّن بَ ْع  َد َا  اَلِم اإِلَم  اِم رَْ َع  ًةس َوِإْن َ ْدرََ   ُو بَ ْع  َدُه فَاتَ ْ   ُو فَ يُ  ِ م  بَ ْع  َد َا  اَلِمِو ظُْه  راً اْلُجُمَع  
 َ ْربَعاًس َواَلَصح  َ ن ُو َّ ْنِ ى ِفن ِإْقِ َدائِِو اْلُجُمَعَةس

 ّرتضَُتًسَضٍ ُٓوَاَُيَُ يُطُأل يُنرتٍ بهُٕ، ضىْهُ َُُٓيإ زَبًَتُ يا دىَةُ باْطِ
 .نُوتٔ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ُٓو َُغُىُْ ضِووٕ نطاوُْوَبؤ تاواّْسوا

)ُٙ ثاف  ايٖشَٚاٍَ()بَِع َ ثًَـ باْطسإ )ق ِبٌَ ا٭ذَإَ( طِابطزوو ْاثُغٓسَُٓو ناضو َاَُيَُّ )َُْٜٚهزَ
يـُ   -َضِ ٖـاتين نـاتِ ًْـى    ثًَـ-بُآلّ )َٚاهلُل أ ِعً ِ( ىزاٌْ ضِ ش، واتُ: ٖاتين ناتٌ ًْىَضِ 

ْاثُغـٓسيـ ًْـُ، ٖـُضوَى يـُ      ضِ شٍ ُٖيّٓسا ٖـًض نـاضو ٖـًض َاَُيَُيـُى سـُضِاّ ًْـُو      
 (زا فُضَىوياُْ.َػ٢ٓ(و )اجملُٛع)

 د لة باطي ويَشِاطةيصتين نويَزى جووعةَفْصٌف:  ط
ِٔ أ ِدرَى  ُرُنٛعَ ايٖثل١َْٝٔٔ( ُ ثؿـت ًُٓـاًََهٌ   نُغًَو بطاتُ ضِونىوعٌ ضَِنةُتّسووَّ ي ُٖض )ََ

َ     ،زَغتٓىيَصبُ ُُعَا١ ( )أ ِدرَى  اْي تا غُىَساُْوَف يُطُأل ًُٓاَُنـُزا بـُضزَواّ بـآ، ٓـُو  ُح
ُٝؾَا٢ًِ بَِعا َ صَا٬ َّ    : نـُوابى زَطاتُ ْىيَصّ دىَةُ، واتُ: دىَةُنٍُ يُ زَغت ْاضـآ،   )ؾ 

 ّرتتُوَ تُْٗا ضَِنةُتًَهُٖيَسَغتًََُُٓىوَُنُ  ،ًُٔاّيُ زواٍ غُىَساُْوَّ اإلَََلَّ رَْنع١ًَ(
َم ْن َ ْدَرَك رَْ َع ًة ِم َن ط: زَفُضَىٍَغُىّ زَزاتُوَ، ثًَغَُبُض زَناو تُسًات زَخىيَٓآو

َها ُ ْيَرىالْ  ُٖض نُغًَو ؽرٝر١، رٚاٙ ايٓضل٥ٞ ٚاي ارقطين ٚاذتلنِ بٔأصلْٝ زُجُمَعِة فَ ْلُيَصفِّ ِإلَي ْ
 سا بها.ّيؿٌ بُ زواّرتُتًَهطُيؿتُ ضَِنةُتًَهٌ ْىيَصّ دىَةُ، با ضَِنة

ُٙ(بُآلّ  ُ٘ بَِع َ ِٕ أ ِدرَن  ّـ     )َٚإَ ، َُُٓىوَُنـُ طُيؿـتُ   سووَُّٓطـُض ثـاف ضِونـىوعٌ ضَِنةُت
ُ٘( ذىَةًُُٓاَّ ْىَيـصّ دىَةـُّ يـُ زَغـت زَضـآ، بـُ بَُيطـُّ ٓـُو سُزيػـُ،           )ؾ لتَِت

بـُآلّ تـا   طُيؿـتُ ًُٓـاّ،   َُُٓىوَُنـُ  سووًََـ وَٖا ُٓطُض يُ ضِونىوعٌ ضَِنةُتُّٖض
يـُو سايَُتُؾـسا    -ًُٔاَُنُ بُتاأل ببآوَى ْىيَصّ-ّسا بُضزَواّ ُْبىغُىَساُْوَ يُطُيَ

ٌ حتؿا١ ْىيَصّ دىَةـُّ يـُ زَغـت زَضـآ، ٖـُضوَى يـُ )       ّ  (زا فُضَىويـُت  ، يـُ باغـُنُ
 .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلنزاٖاتىوؾسا ضِووٌْ زَنُيُٓوَ،

ِٗ بَِع َ)ؾ  : يُو زوو سايَُتُزانُوابى ِٗز ُٝتٔ ّ    ًا أ ِربَعاًل( ص٬َ َٔ٘ٔ ُظ ّ  يـُ ثـاف غـُىَساُْوَ  ،ًُٓـا
 ًَٓىَضِ  تُواو زَناوض ضَِنةُتّضىا -ُٖض بُ ًُْتُنُّذىَةُ-وُٖيَسَغتًَتُوََُُٓىوَُنُ 
ُ٘( فُضَىوزٍَ ضِاغترتبُ  )َٚا٭ ؽَٗس( ضىْهُ ًْىَضِ  بًَٓآ، ْايُوآ ًُْتِ ىوٍَُ َُُٓ ُٓو )أ ْٖ

ِ  ضَِنة يُ زواٍ ضِونىوعِ ِٓا٣َٛ ؾٔا٢  دىَةـُ   ُتّسووَّ زَطاتـُ ًُٓـاَ ُُعَا١ ( إَْقتٔ َا٥ٔا٘ٔ ايْ  )َٜ   ُح
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 ًْىَضِ . وادبُ: ًُْتٌ ْىيَصّذىَةُ بًَٓآ، ُْى ْىيَصّ ،ًٓكتًساف بُ ًُٓاَُنٍُ يُ ناتِ
( َصلَِّيُت َما َنَوِيُت، َنَوِيتُت َمتا َصتلَِّيتُ   ) َُتُأل زَطـىتطآ:  ًٓٓذا بعاُْ: يُو َُغُيُيُزا بُ

 نطز ًُْمت ًَُْٖٓا، ًُْمت ًَٖٓا ْىيَصّ ُْنطز.ْىيَصّ 
 اَلْظَه  ِرس  َوِإَذا َي  َرَج اإِلَم  اُم ِم  َن اْلُجُمَع  ِة َ ْو َغْيرَِى  ا ِبَح  َدٍث َ ْو َغْي  رِِه َ   اَز اإِلْا  ِ ْخاَلُف فَ  ن

ُّْش َ َرُط  َ  َوَل َّْسَ ْخِلُف لِْلُجُمَعِة ِإل  ُمْقَ ِدّاً بِِو قَ ْبَف َحَد ِِوس    ْ نُُو َحَضَر اْلُخْطَبةَ َوَل 
 د ناو نويَزدا داناني جيَطشي ئيىام لة ]

)ُّ ِٝزََٖل()ََٔٔ اْي ُٖض ناتًَو ًُٓاّ واظٍ ًَٖٓاو ٖاتُ زَض )َٚإَذَا :َزَدَ اإلَََل ِٚ غ  ُُع١َٔ أ  يُ ْىيَصّ  ُح
ٍ ٖاتُٓزَضيؿٌ بُ ٖؤٍ بآزَغتٓىيَصّ بىو: دًاواظ )بٔرَ َٕث( ّرتدىَةُ، يإ يُ ْىيَصَناْ

بآ، يـإ يـُ ْـاو ْىيَـصزا     ـ ْىيَصزابُغ  بىبآْ يـُ بـريّ ضـى   : ثًَزَغتٓىيَصيُنًٍُُْ بآ
ِٚ  زَغتٓىيَص ببآبآ ِٝزَٙٔ()أ  يَص بُتاأل زَنُٕ، بىو: يُو ؾتاٍُْ ْى ّرتيإ بُ ٖؤٍ ؾتًَه غ 

)جَالسَ   ، يـُ طؿـت ٓـُو سايَُتاْـُزا    ًٖض ٖؤيـُى واظٍ يـُ ًُٓاَـُتٌ ًَٖٓـا    يإ ٖـُض بـُ بـآ   
زضوغتُ: ًُٓاَُنُ دًَططيَو بؤ خؤٍ زابٓآ تانى ْىيَصَنـُ بـُ َُُٓىوَـُنإ     ٬ ُف(اإلَِصتِٔخ

نطزٕ يـُنًَو يـُ دـآٍ ًُٓاَُنـُ     َُُٓىوَُناًْـ زضوغتُ: بُ ٓاَاشَتُواو بها، ُّٖ بؤ 
َع ْن َا ْهف ب ن طيُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتطزا  ْظَٗزَ(٣ل٭ )ؾٔ زابًَْٓٔ ْىيَصّ يُ ثؿت تُواو بهُٕ

ر: َ    اَن َا   ْعدِ  ُْ َُْيَر ص    ىالَوالن    اُس فِ  َُّص   لِّن بِالن    اِس َفَج   اَء َرُا    ُل اهللِ   َبُ    َب اَلِةس  ُ   م  اْا   َ 
ٍر َوتَ َق   د َم َرُا    ُل اهللِ  َبُ      ُْ  يـــُ ناتًَهـــسا ًُٓـــاَِ اذتااا ٜث رٚاٙ ايغاااٝخلٕ،ز…َفَص   ل ن َب

ُ ٖا ِ بؤ خُيَو زَنطز، ُٖض يُو ناتُزا ثًَغَُبـُض ّثًَؿٓىيَص )أبىبهط( َعطـُوت،   تـ
ِ   ثًَغَُبُض نؿاوَ زواوَو ًٓٓذا ًُٓاَِ)أبىبهط(  ضىوَ ثًَؿُوَو يُ دـآّ ًُٓـاَ

 ٌّ نطز.ثًَؿٓىيَص )أبىبهط(
ــُضوَٖا بُيَطــُّ بآ  ــُتاأل زَنــُٕ ٓــُوَ بــىو:       ٖ ــُو ؾــتاٍُْ ْىيَــص ب  زَغــتٓىيَصّى ٓ

ص، دانةا الزمحو بو عوف(ى لةة جةآى خةؤي    بزيهدار كزا، )عبد (عمزكة ئيمامى)]
 ذَُاعُتسا سُزيػُنَُإ ًَٖٓا.يُ بُؾُنٍُ نؤتايُّٖضوَى 

ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض ًُٓاّْ َُُٓىوَُناًْـ دًَططيَو زأًَُْْ، زضوغـتُ يـُنًَو يـُ خؤيـُوَ     
بُض ُٓوٍَ دَُاعُت بُ خؤٍ غىُْٓتُ، يُ ًٖض ْىيَصيَهسا زاْاٌْ دًَطـط   ببًَتُ دًَطط، دا يُ

ُٓطُض ًُٓاّ يُ ضَِنةُتِ  َةُزا ُْبآ، نُواتُ:ذىًُنٌَُ ْىيَصّتُْٗا يُ ضَِنةُتّوادب ًُْ، 
و ٖـًض نُغـًَهًـ يـُ خؤيـُوَ      وىو، يإ ْىيَصّ بُتاأل بـ ىدىَةُزا بآزَغتٓىيَص ب يُنَُِ

 -نطزٕٓاَاشَبُ -ىَ دًَططٍ ًُٓاَُنُ، ُٓو ناتُ يُ غُض َُُٓىوَُنإ وادبُ: دًَططيَوُْب
 وَناْسا فُضَىوياُْ.وَى يُ غُضضازابًَٓٔ، تانى دىَةُنُيإ زضوغت ببآ، ُٖض

ُُع١َٔ(بُآلّ  ًُْح ـُ ئ ْ   )٫َٚ  َِٜضتَِخًٔ يـ ْابـآ ٖـًض دًَططيَـو زابٓـًَٔ بـؤ      ّرتْـُ ٓـُواْ   ْـُ ًُٓـاّ



55  

َُْكتَ ًٜٔل بٔ٘ٔ(ذىَةُ تُواونطزٌْ ْىيَصّ تُْٗا ُٓو دًَططَ ُْبآ: نُ ْىيَـصّ دىَةـُّ يـُ     )إ٫َِ 
ّ  ٓىيَصثًَـ بآزَغـت  )ق ِبٌَ ذَ َثٔ٘ٔ( ثؿت ًُٓاَُنُ زابُغتبآ )٫َٚ   بىوٌْ ًُٓاَُنـٍُ، بـُآل

ُ٘ ذَقَازَ اْيُخْطبَا١ (    بُ َُضز زاْاْسضآ ُِٜغتَزَُم( ُِْٛا ُ     )ن   دًَططَنـُ ٓاَـازٍَ خىتبـُّ دىَةـ
 اَلَص      حِّ ِفيِهَم      اس  ُ      م  إْن َ       اَن َ دَرَك اُلولَ      ن َتم       ْت ُ ُمَع       ُ ُهْمس  اُلولَ      ن ِف      ن َولَ الر ْ َع      ةَ 

ْ            َم اْلُمْس            َ ْخَلِفس  ُدونَ            ُو ِفىالَص            حِّس َوُّرِاِع            ن َوِإل  فَ  َ            ِ م  َلُه            مْ   اْلَمْس            ُب ُق نََ
َِ                 ُرواس  َذا َص                 ل ن رَْ َع                 ًة َتَش                 ه َد َوَ َش                 اَر ِإلَ                 ْيِهْم لِيُ َف                 ارُِق ُه َ ْو َّ ْنَ   فَ                 ِِ

َناُف نِي ةِ   الَصحِّس اْلُقْدَوِة ِفن َوَل َّ ْلَعُمُهْم ِاْاِ   ْ
ُٖضوَٖا بُ َُضز زاْاْسضآ يُ ضَِنةـُتِ يُنـًَُـ طُيؿـتبًَتُ     ٚي ٢()٫َٚ  ايٖزْنع١َ  اُ٭ ىبآب

 يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترت يُ ُٖضزوو َُغُيُناْسا. ؽَسِّ ؾََُٔٝٗل(٣ل٭ )ؾٔ ًُٓاَُنُّ
 )ِٖ ّ    )ُثا ِٕ ن الَٕ(  ذىَةـُزا دًَططيَـو زاْـسضا، تًَبًٓـِ زَنـطآ:     ًٓٓذـا نـُ يـُ ْىيَص ُٓطــُض  )إَ

يُ زَغتضىوٌْ ضِونىوعٌ  ًُنُّ، واتُ: ثًَـَ ضَِنةُتّؿتبىطُي )أ درَى  اُ٭ٚي ٢( دًَططَنُ
ِِ( ى، ُٓوَنُّ ًٓكتًساّ بُ ًُٓاَُنُوَ نطزبيُ ضَِنةُتِ ُٗ ُُعَُت ُِٖ( ُج دىَةُّ دًَططَنُو  )تَ

ضَِنةُتِ يُنُّ، وَى ىَ بُآلّ ُٓطُض دًَططَنُ ُْطُيؿتب )َٚإ٫َِ( َُُٓىوَُنإ تُواو زَبآ
ِِ( هاسووَّ ًٓكتًسا بيُ ضَِنةُتّ ُٗ ِٗ ي  زَبآ،  ُٓوَ تُْٗا دىَةُّ َُُٓىوَُنإ تُواو )ؾ تَتٔ

ْ  واتُ: نُ زوو ضَِنةُتُنُيإ تُواو نطزٕ  ، تُسًات زَخىيَْٓٔ ًُْتٌ دًابىوْـُوَ زيَـٓٔ
ُ٘( غُىّ زَزَُْوَ، يإ ضاوَضِواٌْ دًَططَنُ زَنُٕ دًَططَنُ تُواو  بُآلّ دىَةُّ )ُدَْٚ

 يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا. ؽَسِّ(٣ل٭)ؾًْٔىَضِ  تُواو زَنا : ضىاض ضَِنةُتِ نُوابىْابآ، 
ضِيـعٍ ْىيَـصّ    ُُِضاتَِخً ـٔ( )َْْظاَِ ايْ  سوانـُوتىو، وادبـُ: بجـاضيَعآ   دًَططّ َُِضُبُٛم(٣لْي)َُٜٚزَاعٔ

ُ   دًَططاوَنُ، واتُ: يُ غُض دًَططَنُ وادبُ: دًَططاوَنـُ  بُ طىيَطٍَ ضِيـعٍ ْىيَـصّ ًُٓاَ
)ؾ َِذَا : نُوابىدؤٍ، ٍَ ضِيعٍ ْىيَصَنُّإ تُواو بها، ُْى بُ طىيَطْىيَصَنُ بؤ َُُٓىوَُن

ٖٗ َ(  ُٖض ناتًَو ضَِنةُتًَهٌ نطز ؽ٢ًَِ رَْنع١ًَ( وادبـُ زاًْؿـآ بـؤ تـُسًات خىيَٓـسٕ،       )تَغَا
 .اتِ تُسًاتِ ًُٓاَُدًَططاوَنُيُضىْهُ ن

ــو ُٖيَػــاوَ تــانى ْىيَصَنــُّ خــؤّ تــُواو بهــا  َٚ) ِِ( )أ عَاالرَ ( ٖــُض ناتًَ َِٗٝ ٓاَــاشَ بــؤ إَي اا
ُٙ( َُُٓىوَُنإ زَنا ) ُٝؿ لرَُقٛ ِٓتَظُٔزٚا( بىوُْوَ بًَْٓٔ غُىّ بسَُْوَ )تانى ًُْتِ دًائ َٜ ِٚ أ 

٫َٚ   ثًَهـُوَ غـُىّ بسَْـُوَ)    ٓـُويـ ْىيَصَنـُّ تـُواو بهـاو     يإ ضاوَضِواِْ بهـُٕ تـا  
)ُِٗ َُ ًْشَ ٖٝ َُُٓىوَُنإ وادب ًُْ) يُ غُضَٜ ُ  ُكِ ٠َٚٔ( ١ٔ اْياِصت٦َِٔٓلُف ْٔ  زووباضَ ًُْتِ ًٓكتًـسا بـ

  ٔ ططَنـُ يـُ ثًــُّ   يـُ فـُضَىوزَّ ضِاغـترتزا، ضـىْهُ دًَ     ؽَاسِّ( ٣ل٭ؾٔ) دًَططَنـُوَ بًَـٓ
 بُطىيَطَّ ضِيعّ ُٓوّ ًُٓاَُتِ زَنا. دًَططاوَنُيُو

ّ ُٓطـُض ًُٓاَُنـُ يـُ    طِابطزوو طؿتِ زَضباضَّ ْاو ْىيَص بىو، بُىَُٓوَّ ص: ئاطاداسىط 
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دؤّ زاْـا: تـانى يـُ غـُضَتاوَ ًُٓاَـُتِ ْىيَـصّ       دَّّ ذىَةُ يُنًَهِ يُخىتبُّ زواّ
  ىبـآ ططَنُ ٓاَازَّ ُٖضزوو خىتبـُنإ ب َُضدُّ دًَ دىَةُ بها، ُٓوَف زضوغتُ، بُو

ٕ         بُ تُواوّ، ًَططَيـو زابٓـآ تـانى خىتبـُنا  ُٖضوَٖا زضوغـتُ: يـُ ْـاو خىتبُناًْؿـسا د
َِ      ُر َوَم      ْن ُزوِح      َم َع      ِن الس       ُج ِد فََُ  نَ      ُو َعلَ      ن إْنَس      اٍن فَ َع      َفس َوِإل  فَالص       ِحيُح َ ن       ُو َّ ْنَ  َُ  ْم

ْن رََفَع َواإِلَماُم قَائٌِم قَ َرَ س َن قَ ْبَف رُُ  ِع ِإَماِمِو َاَجَدس فَِِ  ُ  َوَل ُّ ِمُئ بِِوس  ُم  ِإْن َتَم
ى يــُ وَىبــآ، ٖــُض ُو َُضدــٍُ دًَططَنــُ طــىآّ يــُ بُؾــُطىتطاوَنُ ب تــُواو بهــا، بــ

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ضٌ  ّطِابطزووزا َُضدُ: ًُٓاَُنُ يُ غُضَوٍَ شَاضًَٓذا بعاُْ: يُو َُٖىو َُغُىُّْٓ

يُ خىتبُ بًَٓآ، ُٓو واظ يُ ْىيَص، يإ  ُض شَاضٍَ ضٌ بُويُوَ تُواو ببآْبآ، ضىْهُ ُٓط
بؤتُوَ، ُٖضوَى  طؿتًإ بُتاأل زَبآ، ضىْهُ شَاضَنُيإ يُ ضٌ ثًاو نُّ ناتُ دىَةُّ

 ذىَةُؾسا ضِابطا.وٌْ نطز تُوَو، يُ َُضدّضىاضََّ(زا ضِوحتؿ١يُ )
 ص ثالَةثةطتةي ناو نويَزى جووعة ط

ِٔ ُسٚذَِٔ عََٔ ايٗضُحٛدٔ( و ثايَُثُغتُ ضِيَطٍُ غىدسٍَ يَّططتْ ْـُيتىاٌْ يـُ   ُٖض نُغًَ )َََٚ
ُٕ ًُنَُسا غىدسَ بباضَِنةُتّ ِْضَل ُ٘ عًَ ٢ إَ َِه َٓ ٓذا بؤٍ طىجنا يُ غُض ُْٓـساًََهٌ  ًٓ ()ؾ أ 

ــو ّ  ٓازًََعازيَ ــىدسَيُن ــتًَهّرت غ ــُض ؾ ــإ يُغ ــا، ي ــُ: يُ )ؾ عَااٌَ( تُواو بب ــُض وادب غ
  ٓازًََعازَنــُ، يــإ يــُ غــُض ؾــتُنُ غــىدسَ ببــا، بــُو َُضدــٍُ يــُ ٓــاشاوَ ُْتطغــآ 

ََْهرِ العَِّحاُم فَ ْلَيْسُجْد َ حَ  : ِإَذا اْشَ د  َعْن ُعَمرَ ط  ؽارٝس، رٚاٙ ايبٝٗكاٞ بِصٓلد زَ ِيي وِ دُُ ْم َعَلى
 دؤٍ غىدسَ ببا.ُٖض يُنًَهتإ يُ غُض ثؿتِ بطاّ ، باوىُٖض ناتًَو ثايَُثُغتُ بًَُٖع ب

يإ ْـُطىجنا بـُ ؾـًَىٍَ    بُآلّ ُٓطُض بؤٍ ُْطىجنا يُ غُض ًٖض ؾتًَو غىدسَ ببا،  )َٚإ٫َِ(
ِٓتَظٔاُز(  فُضَىوزٍَ ضِاغت )ؾ ليٖؾرُٔٝس( بباغىدسَ تُواو غىدسَيُنّ َٜ ُ٘ ٓـُو ْىيَصنـُضَ    )أ ْٖ

نطزٕ غىدسَ ببا، زضوغت ًُْ: بُ ٓاَاشَ )٫َٚ  ٤ُ٢َُٜٔٛ بٔ٘ٔ( ضاوَضِوإ زَنا تا بؤٍ زَطىجنآ
ى ٓـــُو دـــؤضَ سووَّ زضيَـــص بهاتـــُوَ، تـــانًُٓـــاّ خىيَٓسّْطَِنةُتّـــ ىُْٓتًُٓٓذـــا غـــ

ٕ  زوانُوتىواُْف وآيـطِا  ِٖ(  بطـُ ضَِنةـُتِ يُنـٌَُ   ًٓٓذـا ٓـُو َُُٓىوَـٍُ غـىدسٍَ      )ُثا
ِٕ تََُِهَٔ( ُْبطزوَ َ   ُٓطُض بؤٍ طىجنا غـىدسَنٍُ ببـا   )إَ ثـًَـ ٓـُوٍَ    لَٔا٘ٔ( )ق ِباٌَ ُرُناٛعَ إَ

ّـ  َُنٍُ بطِواتُ ضِونىوعًُِٓا ُ  )صَاحَ َ(  سووَّضَِنةُت ا نـُ  غـىدسَنٍُ ببـا، ًٓٓذـ    وادبـ
ض سايَُتٌ نُف يُ ضَِنةُتّسووََسا ضىاًُنُّ زَبا، ًُٓآََُُُىوَُنُ غىدسٍَ ضَِنةُتّ

ُْٖ:ُ 
ِٕ رَؾ اعَ(   :يةكةمحاَلةتى َ     )ؾ اَِ  ُٖيَػـاوَو  ّطَِنةُتًُّنُُّٓطـُض َُُٓىوَُنـُ يـُ غـىدس

)ِْ ُّ ق ل٥ٔ ّ و زَغـتِ بـُ ضِونىوع   ًَٖؿتا ًُٓاَُنٍُ ُٖض بُ ثًَىَ بىو )َٚاإلَََل  ىْـُنطزب  ّـسووَ
أل يُطُ بها، ًٓٓذا ُٓطُض تُواوّ نطز، ُٓوَ ُ    )ق زَأ ( خىيَٓـسٕ  وادبـُ: زَغـت بـُ فاتًش
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نُوتُٓف ظيـاٌْ ًْـُ، بـُآلّ ُٓطـُض تـُواوّ ْـُنطزو       ًُٓاَُنٍُ ضِيَو زَنُويَتُوَو ُٓو زوا
يُطُأل ًُٓاَُنٍُ  اتُ وادبُ: واظ يُ فاتًشُ بًَٓآْ، ُٓو نّسووًَُّٓاَُنٍُ ضىوَ ضِونىوع

سوانُوتىو، ًُٓاّ فاتًشُنٍُ يُ غـُض ىزَبـاو بـُو    ُ ضِونىو ، نُواتُ: وَى َُُٓىوَّبطِوات
 فُضَىوياُْ. ضِونىوعُ ضَِنةُتًَهٌ تُواوّ بؤ زَْىوغطآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا

 َ ْو َواإِلَم     اُم را ِ     ٌع فَالَص     ح  َّ رَْ      ُع َوُى     َ  َ َمْس     ُب ٍقس فَ     ِِْن َ      اَن ِإَماُم     ُو فَ      َرَ  ِم     َن الر ُ       ِع 
َُّس   لِّْم َوافَ َق   ُو ِفِيَم   ا ُى   َ  ِفي   ِو  ُ   م  َص   ل ن رَْ َع   ًة ب َ   ْع   َدُهس َوِإْن َ    اَن َا   ل َم فَاتَ   ِت اْلُجُمَع   ُةس َولَ   ْم 

ََْم نَ ْفِسِوس ُِْنُو الس ُج ُد َح  ن رََ َع اإِلَماُم َفِفن قَ ْ ٍل ُّ َراِعن َن  َوِإْن َلْم ُّْم
ِٚ( :دووةمحاَلةتى ُّ  ُٖيَػاوَو ّطَِنةُتًُّنُّغىدسَ يإ نُ َُُٓىوَُنُ يُ )أ  )َٚاإلَََل
فُضَىوزٍَ ضِاغترت ُٓوَيُ:  )ؾ ل٭ؽَٗس( سا بىوّسووََاَُنٍُ يُ ضِونىوعيُو ناتسا ًُٓ رَانْٔع(

ُٖاَٛ(  يُنػُض يُطُأل ًُٓاَُنٍُ ضِونىو  زَبـا  )َِٜزن ُع( ْابآ فاتًشُ خبىيَٓآ، بُيَهى ٓـُو   )َٚ
ناتٍُ ًُٓاَُنٍُ يُ  سوانُوتىوَ، واتُ: ُٓطُض يُووَى َُُٓىوَّ )ن َُِضُبُٛم( َُُٓىوَُف

بباو يُ ضِونىوعُنُؾسا ويـ ويَطِا بطا ثًَـ ُٖيَػاُْوٍَ ًُٓاَُنٍُ ضِونىو  ضِونىوعسايُ، ُٓ
نةُتًَهٌ تُواو بؤٍ زَشًََطزضٍَْ ًُٓاّ فاتًشُنٍُ يُ آ، ُٓو ضِونىوعٍُ بُ ضَِخؤٍ ضِابطط

، يــُ (زا فُضَىويــُتٌايغاازٚاْٞدىَةُنُؾــٌ تــُواو زَبــآ، ٖــُضوَى يــُ ) غــُض ىزَبــاو
 دَُاعُتًؿسا ضِووٕ نطاوَ.

ِٕ( :طـ،يةم ةتىحاَل َِ  ّطَِنةُتًُّنُّيُو ناتٍُ َُُٓىوَُنُ يُ غىدسَ-ُٓطُض )ؾ 
ُ٘ ؾ زَؽَ ََٔٔ ايٗزُنٛعَ(-ُٖيَػاوَ َُ ّ ًُٓاَُنٍُ يـُ ضِونىوع  )ن لَٕ إَََل ُٖيَػـابؤوَ،   ّـسووَ

ِِ(بُآلّ  ِّ ِِ ُٜضَ ُ٘( ًَٖؿتا غُىَِ ُْزابؤوَ )َٚي  يَو  )َٚاؾ ك  ُٓو َُُٓىوَُف يُطُأل ًُٓاّ ضِ
َُٖٛ ؾٔٝ٘ٔ( يُو ضِونُٓزا: نُ )ؾَُٔٝل( وآ، واتُ: وَطُأل ًُٓاَُنٍُ زَنُوآزَنُ ًُٓـاّ   )

ِٖ : نُوابىزووٌََ يُ زَغت زَضآ،  تُنُُّٓوَ ضَِنةُدا ، تآيسايُ ٣ِّ)ُث  زَْنع١ًَ(ُٜؾَ
ُٙ( زَنا ّرتًٓٓذا َُُٓىوَُنُ ضَِنةُتًَه ًُٔاّ يُ دًاتٌ يُ ثاف غُىَساُْوَّ )بَِع َ

 .َُنُضَِنةُتُ زووَ
ِٕ(: ضوازةمحاَلةتى َ      -ُٓطُض  )َٚإَ ِ  ّيـُو ناتـٍُ َُُٓىوَُنـُ ٖـُض يـُ غـىدس  ضَِنةـُت
ُُع١َُ()ؾ لتَ(ٔ اْي ًُٓاَُنٍُ غُىَِ زابؤوَ )ن لَٕ صًََِِ(-وىب سايُنَُ َُنُ دىَةُّ َُُٓىو ُح

: غىدسَنٍُ تُواو نُوابىتُواوّ يُطُأل ًُٓاَسا ُْنطزوَ، زَفُوتآ، ضىْهُ ضَِنةُتًَهّ
ىاض ِضَنةـُتِ ًْـىَِض  تـُواو زَنـا، بـُآلّ ُٓطـُض يـُ        يُنػـُض ُٖيَسَغـتًَتُوَ ضـ    اوزَن

ُ  غــىدسَّ  ــ ــُضظ نــطزَوَ، ًٓٓذــا ًُٓــاّ غــُىَِ زاوَ، ٓــُوَ دىَة ّ زووَّ غــُضٍ ب
ــُوتآ؟  ــىْهُ ضَِنةُتًَهّْافـ ــطزوَ،   ضـ ــسا نـ ــُأل ًُٓاَـ ــُواوّ يُطـ ــُوابىتـ ــُ زواّنـ  : يـ

زَنــا، ٖــُضوَى يــُ غُضضــاوَناْسا     ّرتتــُْٗا ضَِنةــُتًَه  ،ًُٔاَُنٍُغــُىَساُْوَّ
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 فُضَىوياُْ.
ًُٔاَُنـٍُ  عّطِابطزوو، زَضباضٍَ ُٓو َُُٓىوَُ بىو: نُ ثًَـ ضِونىوًٓٓذا بعاُْ: ُٓوَّ

ُ٘ ايٖضُحُٛد(بؤٍ بطىجنآ غىدسَ ببا، بُآلّ  ِٓ ُِهٔ ُٜ ِِ ِٕ ي  ض َُُٓىوَُنُ بؤٍ ُْطىجنا ُٓطُ )َٚإَ
ُّ( )ذَٖتا٢ رَن اعَ اإلَ   ًُنُّ ببـا غىدسَّطَِنةُتّ َ  ََال ُنـٍُ زَغـتِ بـُ ضِونـىوعِ     تـا ًُٓا

ٍُ( سووَّ نطزضَِنةُتّ ِٛ ٍ  َْْظاَِ َْْؿضٔا٘ٔ(   )ُٜزَاعٔا٢  ًَٖعزا:يُ فُضَىوزَيُنٌ بـآ  )ؾ ؿ٢ٔ ق   ضِيـع
 َواَلْظَه       ُر َ ن        ُو َّ رَْ        ُع َمَع       ُوس َوُّْحَس       ُب رُُ  عُ       ُو اَلو ُل ِف       ن الَص       حِّس فَ رَْ َع ُ       ُو ُمَلف َق       ٌة 

ولَ  ن َوُا  ُج ِد الَ انِي  ِةس َوُّ  ْدِرُك ِبَهااْلُجُمَع  َة ِفىالَص  حِّس فَ لَ  ْ  َا  َجَد َعلَ  ن تَ ْرتِيِ  ِب ِم  ْن رُُ    ِع الُ 
َُن  َواِ بَ  ُو اْلُمَ ابَ َع  ُة َبطَلَ  ْت َص  الَتُُوس َوِإْن َنِس  َ  َ ْو َ ِه  َف لَ  ْم ُّْحَس  ْب ُا  ُج ُدُه  نَ ْفِس  ِو َعاِلم  اً بِ  

 ُحِسَبس َوالَصح  ِإْدرَاُك اْلُجُمَعِة ِبَهِ ِه الر ْ َعِة ِإَذا َ ُمَلِت اَلو ُلس فَِِذا َاجَد  َانِياً 
 )َٚا٭ ْظَٗاُز( بـُآلّ   ْىيَصَنٍُ خؤٍ زَثاضيَعآْ غىدسَ زَباو ؾىئَ ًُٓاَُنـٍُ ْانـُوآ،  

ُ٘( يُ:فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط َُُٓ ُٓو َُُٓىوَُ ضِيعٍ ْىيَصَنٍُ خؤٍ ْاثاضيَعآو غىدسَ  )أ ْٖ
ُ٘(  هى ْابا، بـُيَ  ُآلّ ٓـُّ  ُٖيَسَغـتًَتُوَ يُطـُأل ًُٓاَُنـُّ ضِونـىو  زَبـا، بـ       )َِٜزن اُع ََعَا

ّـ     ٓىيَضِونىوعٍُ بؤ بُ ضِونّٓ تـُْٗا بـؤ    سا ْـُنطاوَو ص ْـاشًََطزضآ؟ ضـىْهُ يـُ ضِيـعٍ خؤ
ٍُ(ؾىيَٓهُوتين ًُٓاَُنٍُ بىوَ، بُآلّ  ٖٚ ُ٘ ا٭  ضِونىوعِ ضَِنةُتِ يُنٌَُ  )َُِٜٚرضَُب ُرُنُٛع

ترتزا، ضـىْهُ ٓـُويإ يـُ ضِيـعٍ     يُ فُضَىوزٍَ ضِاغـ  ؽَسِّ(٣ل٭ )ؾٔ ونٔ زَشًََطزضٍَبؤ بُ ضِ
ُ٘(: نُوابىسا نطاوَ، خؤّ ًَُ ِؿك ١ٌ( ضَِنةُتُنٍُ َُُٓىوّ )ؾ زَْنعَُت ِٔ ُرُنٛعَ اُ٭ٚىل يًَهسضاوَ ) َٔ() 

)َُٜٚاِ رَُى   َّسوويُ غىدسَناّْطَِنةُتّ ايٖثل١ْٝٔٔ()َُٚصُحٛدٔ ًُنُّْيُ ضِونىوعُنُّطَِنةُتّ
ُُع١َ (اْي بَٔٗل  ٢)ؾٔا  بُو ضَِنةُتُ يًَهسضاوَ زَطاتُ ْىيَصّ دىَةُو دىَةُّ يُ زَغت ْاضآ ُح
: يُ زواٍ غُىَساُْوٍَ ًُٓـاّ ُٖيَسَغـتًَتُوَ   نُوابىيُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا،  ؽَسِّ(ا٭ 

 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعزَنا، ُٖضوَى يُ ) ّرتتُْٗا ضَِنةُتًَه
 ِٛ يُ غُض  تٔٝٔبٔ َْْؿضٔ٘ٔ(٣رت)عًَ  دا ُٓطُض ُٓو َُُٓىوَُ بُ قُغسٍ غىدسٍَ بطز صَحَ َ()ؾ ً 

ــا   ــُ: ُٖيَُٓغــتاوَ يُطــُأل ًُٓاَُنــٍُ ضِونــىو  بب  )عَلئُااًل( ضِيــعٍ ْىيَصَنــٍُ خــؤٍ، وات
ُ٘ اْي زَيعاْــٌ و وبــى َُُٓىوَُنــُف ظاْــا ٕٖ َٚاجٔبَاا وادبــِ وٍ ُٓوَيــُ: ؾــىئَ  ُُتَلبَعَاا١ُ()بٔااأ 

ُ٘( نٍُ بهُوآًُٓاَُ ْىيَصَنٍُ بُتاأل زَبآ، ضىْهُ بُ طىيَطٍَ ؾـُض  يـُ    )بَط ً ِ( ؽ٬َ ُت
 .ؾىيَين ضِونىوعسا بُ قُغسٍ غىدسٍَ بطزوَ

ِٕ َْضَٔٞ( بُآلّ ِٚ جٌَََٗ( ُٓطُض يُ بريٍ نطزبى )َٚإَ ؾىئَ ًُٓاَُنـٍُ   يإ ُْيعاٌْ وادبُ )أ 
ِِ ُِٜرضَِب َنٍُ بُتاأل ْابآ، بُآلّ بهُوآو ضِونىو  ببا، بؤيآ غىدسٍَ بطز، ُٓوَ ْىيَص )ي 

)ٍُ ٖٚ ُٙ ا٭  بؤٍ  -نُ يُ ضِيعّٓىيَصّدؤّسا نطزوٌْ-اضٍ يُنُُّٓو زوو غىدسٍَ د ُصُحُٛد
)ؾ َِذَا صَحَ َ  سا ُْنطاوَضىْهُ بُ طىيَطٍَ ؾُض  يُ ؾىيَّٓدؤّٓىيَص ْاشًََطزضآ، بُ ضِونّٓ
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ٍ ّرتفاتًشُو ضِونـىوعًَه  ُٖيَػاوَو وَّ غىدسٍَ بطز، واتُ:ًٓٓذا نُ داضٍ زو ثَلًْٔٝل(
ُٓوٍَ بـؤ بـُ ضِونـٔ زَشًََـطزضٍَْ زَخطيَتـُ ثـاأل        )ُذضٔبَ( غىدسٍَ بطز نطزْٕ تُواو

 غىدسَيُ ضَِنةُتُنٍُ تُواو زَبآ.ضَِنةُتِ يُنُّ، واتُ: بُو 
ُُع١َٔ()إَِدرَاُى اْيفُضَىوزٍَ ضِاغترت:  )َٚا٭ ؽَٗس(ًٓٓذا  دىَةُ  صُّٓو َُُٓىوَُ زَطاتُ ْىيَ ُح

ّـ       )بَٔٗذٔٙٔ ايٖزْنعَا١ٔ(  َ  بـُو ضَِنةُتـُ: نـُ بـُ غـىدسٍَ داض ًُُ ا(ٔ سووَّ تـُواو نـطاو  )إَذَا ن 
َ انِي   ةِ الس    ْجَدتَاِن قَ ْب   َف َا   اَلِم اإِلَم   اِمس َولَ   ْ  َتَخل    َف بِالس    ُج ِد نَاِا   ياً َح       ن رََ    َع اإلَم   اُم لِل

 اْلَمْ َىِب.  رََ َع َمَعُو َعَلن
 ْ ِف( خَ  الِة الْ  اُب صَ  )ب

ُُ ُن اْلَعُدو  ِفن َ  َ نْ   ىِ  َلةِ  َ اٌع: َاَلو ُل: َّ  فَ يُ َرتُِّب اإِلَماُم اْلَقْ َم َصف ْيِن َوَُّصلِّن ِبِهمْ  اْلِقب ْ
 )ق ِبٌَ ص٬َ َّ اإلَََالَّ(  تُواو بنب ِسووَََُضدٍُ ُٖضزوو غىدسَناّْذاضّبُو  ايٖضِح َتَلَٕ(

 ُىّ بساتُوَ.ثًَـ ُٓوٍَ ًُٓاَُنُ غ
طؿتِ زَضباضٍَ زوانُوتين بُ ٖؤٍ ثايَُثُغتُ بىو، ٖـُضوَٖا   ،طِابطزوودا بعاُْ: ُٓوَّ

ِٛ تَخًَِـَ بٔليٗضُحٛدٔ(  ًُنُّ يُ ًُٓاَُنٍُ زوانُوتُطُض َُُٓىوّ بُ غىدسَّطَِنةُتّٓ )َٚي 
، يإ غػتِ غىدسَ ببا، يإ بُ ٖؤٍ ُْخؤؾٌ ُ سايَُتًَهسا: نُ يُ بريٍ نطزبىي ًل()َْلصٔٝ

ُّ( و غىدسَّ ُْبطز زوا نُوتبى بـؤ   )ئًٖثلْٔٝا١ٔ(  بـطز  ِتا ًُٓاَُنُ ضِونىوع )ذَٖت٢ رَن عَ اإلَََل
ُ٘( ُٓوَسووَّ، ضَِنةُتّ  ٢)عًَ  سا ضِونىو  ببابُ: ُٖيَػًَتُوَ يُطُأل ًُٓاَُنُّواد )رَن عَ ََعَ

 اٍ فاتًشــُو ضِونــىوعِٓذــا نــُ يــُ زوُُظُٖب، ًٓيــُ غــُض فُضَىوزَّطِاغــتّ َُااِذَٖبٔ(اْي
زَطاتُ  تُواو زَبآًُْنٌَُ بؤ ىدسٍَ بطز، بُو غىدسَيُ ضَِنةُتّزووَّ غ ضَِنةُتِ

 زَنا. ّرت: يُ زواٍ غُىَساُْوٍَ ًُٓاّ ُٖيَسَغتًَتُوَ ضَِنةُتًَهنُوابىْىيَصّ دىَةُ، 
ّ ضىْهُ يؿسا زيَتُ دآ، بُآلّرتو زوانُوتُٓ يُ طؿت ْىيَصَناُْذا بعاُْ ُٓو ثايَُثُغتًٓٓ

يُ ْىيَصّ دىَةُزا ظياتط ضِوو زَزاو يكٌ ظياتطٍ ىلَ بآلوزَبًَتُوَ، بؤيآ يُ باغٌ دىَةُزا 
َسيِِّدنَا ُمَحم ٍد َو ِلِو َوَص ْحِبِو  َوَال َم َعَلىىاهللُ َوَصل  باؽ نطاوَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

 .ينَ َواْلَحْمُد لِل ِو َربِّ اْلَعاَلمِ  سَ ْ َمعين
 د سىرتباطي ضؤنيةتي نويَز َخْ ِف:باُب َصالِة الْ  ]
يــُ  َ: يــُ ضِونٓــُنإْ يــُ َُضدــُنإّْرتوَنــى ناتــُناْ ؽ ٖــُضّرتبعاْــُ: ْىيَــصّ نــات

غسا ُٖيـُ يـُو سايَُتـٍُ بـُ     ّرتتايبُتٌ يُ ْىيَصّ ناتغىُْٓتُناْسا، بُآلّ ضُْس ؾتًَهّ
ْ  دَُا ــطئَ ــاؽ زَن ــطَزا ب ــطآ: يًَ ــُت زَن ــُناْ ع ــُ نات ــازضآ رتّي ــُيإ ْ  ٖٔااَٞ()زا ضِيَط

َِْٛاْع(ؽ ّرتْىيَصَناْ ٓـإْ يـُ سُزيػـسا بُيَطـُيإ ُٖيـُو      ُ، يـُ قىضِ ؾاْعَ دؤضٍ ُْٖ )أ 
ْ   ايغلؾعٞ)ًُٓاَِ هـطزووٕ، بـُآلّ يـُ    ٍُ يَّبـُ زضيَـصٍ قػـ    ( غـآ دـؤضٍ ىلَ ُٖيَبـصاضزوٕ
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 (زا ضىاض دؤض طىتطاوٕ:َٓٗلد)
()ٍُ ٖٚ ُٕ اْي) َُُٓيُ: سىرتيةكةمي نوَيرجؤزى ا٭  ٚٗ ؾَُٜٔهٛ زوشَـٔ يـُ ىٍ قًبًـُ     كِٔبً ١ٔ(٣لْيعَُ 

ُّ   يُ ًَْىإ يُؾهطٍ َىغًَُاْإْ زوشَُٓنُزا ًٖض ؾتًَهًـ ُْبًَتُ ثُضزَ بآو ُٝزَتُِّب اإلَََال )ؾ 
َِٝٔ(اْي َِّٛ ؽَِؿ  ثًَهُوَ ْىيَصيإ ثـآ زازَبُغـتآ   ص َُُٓىوَُنإ زَناتُ زوو ضِيعْٓىيًَُٓاَّ ك 

ِِ ــا ٖــَُىوي   ()َُٜٚؾَاا٢ًِّ بَٔٗاا ــُ ٖــُضزوو ضِيعَنــإ زَنــا، ت ــص ب ــُ ضِونــىوعِ إْىيَ  ثًَهــُوَ ي
َذا قَ اُم ا َا َجَد َم ْن َح َرَس َوَلِحُق  ُهس  َذا َا َجَد َا َجَد َمَع ُو َص ف  َا ْجَدتَ ْيِو َوَح َرَس َص ف  فَ ِِ فَِِ

ََ َا َجَد َم ْن َح َرَس َوَتَش ه َد  َوَاَجَد َمَعُو ِفىالَ انَِيِة مْن َحَرَس َ و ًل َوَحَرَس ا َي ُروَنس فَ ِِذا َ لَ 
س بُِعْسَفاَنس َولَ ْ  َح َرَس ِفيِهَم ا ِفْرقَ  َ ا َص فظ َ  اَزس بِالص ف ْيِن َوَال َمس َوَىِ ِه َصاَلُة َرُا ِل اهللِ 

ُُ ُن ِفن َغْيرَِىا فَ ُيَصل ن َمر تَ ْيِن ُ ف  َمر ةٍ  َ اِنن: َّ  بِِفْرَقٍةس وََ َ ا ِفْرَقٌة ِفىالَصحِّ. اَل
ــُّ  ــا ضَِنةُتًُّنـ ــتُٓوَ، ًٓٓذـ ــُ   )ؾ اااَِذَا صَاااحَ َ(ُٖيَسَغـ ــُ يـ ــو ًُٓاَُنـ ــُض ناتًَـ ٖـ

ِٝ٘ٔ( ًُنَُسا غىدسٍَ بطزضَِنةُتّ ٌّ صَِح َتَ ُ٘ ؽَ ًُنُّ يُطُأل ًُٓاَُنُزا ضِيعّ )صَحَ َ ََعَ
ٌّ(   ُٖضزوو غىدسَنإ زَبـاو  ّـ  )َٚذَازَظَ ؽَا ػـاُْوَّ ضِونىوعـسا   سووًََـ يـُ ُٖيَ ضِيع

َُٛا(ضاوزيَطٍ زوشَٔ زَنا، ًٓٓذا  زًًََََٓتُوَو ًُنُّ يُ ُٖض ناتًَو ًُٓاّْ ضِيعّ )ؾ َِذَا ق ل
ِٔ ذَزَظَ( غىدسَ ُٖيَػاُْوَ  -ىنُ ضاوزيَطّسوشَين نطزب-ُٓو ناتُ ضِيعّسووَّ )صَحَ َ ََ

ُٙ( غىدسَ زَباو طؿـتًإ   سووَّ زَطُُْوَ ًُٓـاّ، تـانى  يُ ضِاوَغتاٌْ ضَِنةُتّ )َٚي رُٔكٛ
ثًَهُوَ يُ ضِونىو  ُٖيَبػتُٓوَ، ًٓٓذـا   ثًَهُوَ فاتًشُ خبىيَْٓٔ ثًَهُوَ بطِ ُْ ضِونىو ْ

ُ٘ ؾٔ سووَّزَضِواتُ غىدسٍَ ضَِنةُتّ ًُٓاّ يـُ ضَِنةـُتِ زووََـسا     ٖثلَْٔٝا١ٔ( ٣لي)َٚصَحَ َ ََعَ
٫ًٖٚ(  يُطُأل ًُٓاّ غىدسَ زَبُٕ ِٔ ذَازَظَ أ  يَطٍ ُٓواْـٍُ يـُ ضَِنةـُتِ يُنَُـسا ضـاوز      )ََ

يُ ضِاوَغتاٌْ  -ُّٓ داضَ-ّرتَُُٓىوَُناٌْ ضِيعَنُ )َٚذَزَظَ اٯ:َُزَٕٚ( زوشًَٓإ نطزبى
ِٔ ذَزَظَ( دا نُ ًُٓاّ بؤ تُسًات زاًْؿت )ؾ َِذَا جًَ طَ( ضِونىوعسا ضاوزيَطٍ زَنُٕ  )صَحَ َ ََ

َِٝٔ   ى غىدسَ زَباوُوناتُ ُٓو ضِيعٍَ ضاوزيَطٌّ نطزبٓ ٖٗ َ بٔليٖؾاِؿ ثًَهـُوَ ًُٓـاّ    ()َٚتَغَا
  ْ ثًَهـُوَ غـُىّ بـُ ٖـُضزوو ضِيعَنـإ       )َٚصَاًَِِ(  تُسًات بُ ُٖضزوو ضِيعَنـإ زَخىيَٓـآ

 زَزاتُوَ.
يـُ   )بُٔعِضاؿ لَٕ(  بىو ؾًَىٍَ ْىيَصّ ثًَغَُبُض ()ؽ٬َ ٠ُ رَُصٍَٛ اهللٔ ُٓو ؾًَىَيُ )ََٖٚذٔٙٔ(
 (زا طًَطِزضاوَتُوَ.ؽرٝس َضًِ، نُ يُ )(عىغفإ)طىْسٍ 

ِٛ  ضِيعَنُ طؿتًإ تًَهطِا ضاوزيَطٍ بهُٕ، بُيَهى  ذا بعاُْ: َُضز ًُْ َُُٓىوَُنآًِْٓ )َٚي ا
ـٓ( ُٓطُض ضاوزيَطٍ نطز يُ ُٖضزوو ضَِنةُتُناْسا ذَزَظَ ؾََُٔٝٗل( زوو ضني يُ يُى  )ؾِٔزق تَل ؽَ

نةُتُناْـسا  َُٖضوَٖا زضوغتُ: يـُ ٖـُضزوو ضِ   )َٚن ذَا ؾِٔزق ١ٌ( زضوغتُ )جَلسَ( ضِيعزا بُ ْؤبُت
زا، ضىْهُ يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترت ؽَسِّ(٣ل٭ )ؾٔ ضاوزيَطٍ بها -ْؤبُت بآ بُ-تُْٗا يُى ضني
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َنةُتًـ ظياتط هطزٕ زيَتُ دآ، ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض ْىيَصَنُ يُ زوو ضَُِبُغتِ ضاوزيَطّ
 (زا فُضَىويُتٌ.حتؿ١طِابطزووّ بؤ زَزضآ، ُٖضوَى يُ )بآ، َُٖإ بطِياضّ

ِٝزََٖل(  َُُٓيُ: سىرتدووةمى نوَيرجؤزى ٞ(يٖثلْٔ)ا  ُٕ ؾ٢ٔ غ   ٍّرتزوشَـٔ يـُ ىيـُن   )َُٜهٛ
بآ، يإ يُ ىٍ قًبًُ بآ، بُآلّ ثُضزَ يُ ًَْىاْسا ُٖبآ، يـُو سايَُتـُزا    -دطُ يُ قًبًُ-

َِٝٔ(  ًُٓاّ يُؾهطَنُ زَناتُ زوو نؤٍََُ، ًٓٓذا  ُٝؾَا٢ًِ ََاٖزتَ دـاض ْىيَصَنـُ    ًُٓـاّ زوو  )ؾ 
 ٍُٖض داضيَو بُ ثًَؿٓىيَصّ بؤ نؤَـُيًََو، واتـُ: نؤَـُيًََو ضـاوزيَط     ٌٖ ََٖز٠ٕ بٔؿِٔزق ١ٕ()ُن زَنا:

َذا  َوَى ِ ِه َص  اَلُة َرُا   ِل اهللِ  بِ  َبْطِن َنْخ  ٍف. َ ْو تَِق  ُف ِفْرقَ ٌة ِف  ن َوْ ِه  ِو َوَُّص  لِّن بِِفْرقَ  ٍة رَْ َع  ًة فَ  ِِ
َ انَِيِة فَارَقَ ْ ُو َوَ َتم ْت وَ  َذَىَبْت ِإَلن َوْ ِهِو َوَ اَء اْلَ اِقُف َن فَاقْ َ َدْوا بِ ِو َفَص ل ن ِبِه ُم الَ انِيَ َةس قَاَم لِل

ََ لِل  َشه ِد قَاُم ا فَََُتم  ا  َانَِي َ ُهمْ  َذا َ َل  فَِِ
يـ ْىيَصَنُ بُ تُواوّ يُ ثؿت ًُٓاَُنـُ زَنـا، ًٓٓذـا نـُ     ّرتنؤَُيَُنُ زَناوزوشَٔ 

ًَتُ بُضاَبُض زوشَٔ بؤ ضاوزيَطٍ، نؤَُيَُضـاوزيَطَنُف  ُيَُ زَضغُىًَإ زاوَ، ُّٓ نؤَ
ـ زَنا، بُآلّ ُّٓ ْىيَصٍَ و ْىيَصَ بُ ثًَؿٓىيَصّ بؤ ُٓوآًًُْاَُنُ زووباضَ ُٓ زيَتُوَو

 .زووَّ بؤ ًُٓاّ بُ غىُْٓت زازَْسضآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
ٌُ( بٔبَْطَٔ )ََٖٚذٔٙٔ ؽ٬َ ٠ُ رَُصٍَٛ اهللٔ  جًَغَُبُضُٓوَف ؾًَىٍَ ْىيَصّ رٚاٙ ايغٝخلٕ، َِْخ

ٌُٕيُ ) بىو  (.صت )(: نُ ؾىيًََٓهُ يُ خانٌبَْطَٔ َِْخ
 ثًَؿٓىيَصّ بُ نؤَُيَِ -يَصٍَ ُْنطزبآنُ ُٓو ْى-ّرتًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض بطىجنآ ًُٓاًََه

ِ   ت ُٓو ًُٓاَُ بهـُٕ: وادب يُ ثؿ بها، ُٓوَ خًَطتطَ، ُْوَى ْىيَصّزووَّ   نـُ ْىيَـصيَه
ٕ    غىُْٓت زَنا، واتُ ثًَغَُبُض  بؤيآ ُٓو دؤضَ ْىيَصٍَ نـطز، ضـىْهُ غـُسابُنا

يُ ًَْىاًْاْسا بآ، ُٖضوَى  ثًَغَُبُضيـ بهُْٕ ّرتزيًَإ ُْزَٖات ْىيَص يُ ثؿت نُغًَه
 (زا فُضَىويُتٌ.حتؿ١يُ )

بآ، ًٓٓذا  -دطُ يُ قًبًُ-ٍّرتَُُٓيُ: زوشَٔ يُ ىيُن سىرتط،يةمى نوَيـر جؤزى
ثًَؿٓىيَصيًإ  داض سووَّ زووزوو نؤٍََُ، ًٓٓذا: يإ وَى دؤضًُّٓاّ يُؾهطَنُ زَناتُ 

ِٚ( بؤ زَنا ُٖض يُو ْىيَصَزا ثًَؿٓىيَصٍ بـؤ ٖـُضزوو    إ تُْٗا يُى داض ْىيَصَنُ زَناوي )أ 
ـُ ؾِٔزق ١ٌ ؾ٢ٔ َِٚجَٗ٘ٔ( نؤَُيَُنإ زَنا، بُّ دؤضَ: شَٔ زَوَغتآو نؤَُيًََو يُ ضِووٍ زو )تَكٔ

ّ  )َُٜٚؾ٢ًَِ بٔؿِٔزق ١ٕ رَْنعَا١ً(  ضاوزيَطٍ زَنا ّ ًُٓاَُنـُف ضَِنةُت ّ  -ًُنـُ بـُ   -بـُ ثًَؿـٓىيَص
 سووَّ ُٖيَػاوَُٖض ناتًَو ًُٓاّ بؤ ضَِنةُتّ ٖثل١َْٝٔٔ()ؾ َِذَا ق لَّ ئًزَنا، ًٓٓذا  ّرتنؤَُيَُنُ
)ُ٘ ُٖاِ((  ًُْْتٌ دًابىوُْوَ زيَٓآ -بُ زأل-ُٓو نؤَُيَُ )ؾ لرَق ِت غـُضبُخؤ ْىيَصَنـُّ    )َٚأ تَ

زَضِواتـُ بُضاَبـُض زوشَـْٔ     )َٚذََٖبَاِ( إَي ا٢ َِٚجَٗا٘ٔ(   تُواو زَناو غـُىّ زَزاتـُوَ، ًٓٓذـا    
يَُنُّرت سووََسا ُٖض ضاوَضِواٌْ نؤَُُ ضِاوَغتاٌْ ضَِنةُتّضاوزيَطٍ زَنا، ًُٓاَُنُف ي
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ًَػتا يُ بُضاَبُض ُٓواُْف نُ تا ٓ َٕٛ(َٛاقُٔؿ٤َ اْي)َٚجل دؤيإ زَططْٕزَنا، دا ُٓواُْ دًَطُّ
ِٚا بٔ٘ٔ( ىٕ ُٓواًْـ زئَزوشَٔ وَغتاب ََـسا ًٓكتًـسا بـُ ًُٓاَُنـُ     سوويُ ضَِنةُتّ )ؾ لْقتَ َ

ُِ ايٖثل١َْٝٔ ( ْىيَصّ يُ ثؿت زازَبُغ  زَنُْٕ بُ -سووًََـدا ًُٓاّ ضَِنةُتّ )ؾ ؾ٢ًَِ بَٔٗ
ٗٗ ٔ(طَ ئً)ؾ َِذَا جًَ  ـ زَنابؤ ُٓواًْ -ثًَؿٓىيَصّ  دا نُ ًُٓاَُنُ بؤ تُسًات زاًْؿـت  ٖتغَ
َُٛا( ــؤ ضَِ )ق اال ــُوإ ب ــٓ ــىَونةُتّ ــسا   سووَّ ُٖيَسَغــتُٓوَ ثًَ ــُ تُسًات ــُف ي ًُٓاَُن

ِِ(  ضاوَضِواًْإ زَنا ُٗ ُٗٛا ثَالَْٔٝتَ ّـ   )ؾ أ تَ ْ   ٓـُواًْـ ضَِنةُت  سووََِ خؤيـإ تـُواو زَنـُٕ
 بِ               َ اِت الرِّقَ               اِعس  ُة َرُا                ِل اهللِ َوَلِحُق               ُه َوَا               ل َم ِبِه               ْمس َوَى               ِ ِه َص               الَ 

 َواَلَص     ح  َ ن  َه     ا َ ْفَض     ُف ِم     ْن َبطْ     ِن َنْخ     ٍفس َوَّ ْق     َر ُ اإِلَم     اُم ِف     ن ِإنِْ ََ     ارِِه الَ انِيَ     َة َوَّ َ َش     ه ُدس 
ُر لِ َ ْلَحَقُوس فَِِْن َصل ن َمْغرِباً فَِبِفْرَقٍة رَْ َع َ ْيِنس َوبِالَ    انَِيِة رَْ َعًةسَوِفن قَ ْ ٍل ُّ َفيِّ

)ُٙ ِِ( تُسًات زَخىيَْٓٔ يُ تُسًاتسا زَطُُْوَ ًُٓاَُنُو )َٚي رُٔكٛ ًُٓاّ يُطُأل  )َٚصًََِِ بَٔٗ
 .ُٓوإ ثًَهُوَ غُىّ زَزَُْوَ

 ُٓوَف ؾًَىٍَ ْىيَصّ ثًَغَُبُض بٔذَأْ ايزِّق لعَ( رٚاٙ ايغٝخلٕ، )ََٖٚذٔٙٔ ؽ٬َ ٠ُ رَُصٍَٛ اهللٔ
 ٓـُو  )أ َْٖٗال( طِاغترت بُ فُضَىوزَّ )َٚا٭ ؽَٗس(جل ، (صت )( ُٖض يُ خانٌزِّق لعَذَأْ اييُ ) بىو

ٌُ( دؤضٍَ غآيُّ ٌُ( خًَطتطَ )أ ْؾقَ ِٔ بَْطَٔ َِْخ (، ضىْهُ ُّٓ بطٔ طتٌ)يُ دؤّسووََِ )َٔ
يُنػـاْرتَ؟   ًْـُو غـىنرتَو   تـآزا ؿت غـىُْٓتهُضٍ  دؤضٍَ غآيُّ ْىيَصّ وادب يُ ث

ــط  ين يُطــُأل ًُٓاَــسا وَزَغــت زيَٓــآْزابُغــتّ ْىيَص)اهلل أناارب(ّ ضــىْهُ نؤَــُيًََو خًَ
 ٍَ يُطُأل ًُٓاَسا وَزَغت زيَٓآ.نؤَُيًََهًـ خًَطّ غُىَساُْو

ُّ( : يُّ دؤضٍَ غآيَُسانُوابى ًُٓاّ يُ ضَِنةُتِ زووََسا فاتًشُو غىضِتًَهٌ  )ََْٜٚكزَُأ اإلَََل
ِْتٔظ لرَٙٔ ايٖثل١َْٝٔ  زضيَص زَخىيَٓآ يُو سايَُتٍُ ضاوَضِواٌْ نؤَُيَّسووَّ زَنا، تـانى   ()ؾ٢ٔ إَ

ُٖٗ ( بطُٕوآيطِا يـُ زواٍ تـُسًات زوعـا زَنـا، تـا       ُٖضوَٖاف تُسًات زَخىيَٓآو )ََٜٚتَغَ
 ٕ ٍُ(   نؤَُيَِ زووَّ ضَِنةُتِ زووََِ خؤيإ تُواو زَنـُ ِٛ يـُ فُضَىوزَيـُنٌ    )َٚؾٔا٢ ق ا

 )ُٜ٪َ:ُِّز(تُ: فاتًشُو تُسًات ْاخىيَٓآ، بُيَهى ًَٖعزا: يُو ضاوَضِواْهطزُْزا ظيهط زَنا، وابآ
ُ٘( خىيَٓسٌْ فاتًشُو تُسًات زوا زيَدآ ًْرَك  ٓـ  )ئتَ ُو ناتـُّ نؤَـُيَِ زووَّ زَيطاتـآْ    تا 

 يُطُأل نؤَُيَُنُزا زَخىيَٓآ.
 َ ّ   ّرتًٓٓذا بعاُْ: ُٓو ْىيَـص  ذَُاعـُتًإ بطاتـآ، ضـىْهُ    ؽ بـؤ ُٓوَيـُ: طؿـتًإ خًَط
ًَىيػــتُ         ُٓطــُض طؿــتًإ ْىيَص   َنــُ بــُ تــُْٗاف بهــُٕ، ٖــُض زضوغــتُ، ٖــُضوَٖا ث

ًَهٌ وَٖـازا بهـطآ: ضـُنٌ زوشَـٔ ُْياْططَيتـُوَ، ٖـُضوَى يـُ          دَُاعُتُنُف يُ ؾـىَيٓ
 ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ْ    بعاُْ: ُٓوَ زَضباضٍَ ْىيَصّ زوو ضِ ُٖضوَٖا ضـىاض   َنةـُتِ بـىو: وَى ْىيَـصّ غـبُيٓآ
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ِٕ ؽ٢ًَِ ََِػزَبًل(ُآلّ ضَِنةُتِّ نىضتهطاوَ، ب  ُٖض بُو دؤضٍَ غآيُّ ثًَؿٓىيَصّ ُٓطُض )ؾ َِ
َِٝٔ(َُغطيي نطز  )َٚبٔليٖثل١َْٝٔٔ  بؤ نؤَُيًََو زَناو -بُ ثًَؿٓىيَصّ-زوو ضَِنةُت )ؾ بٔؿِٔزق ١ٕ رَْنعَتَ

زَنـا، واتـُ: ضَِنةـُتِ يُنـُّْ      -بُ ثًَؿٓىيَصّ-بؤ نؤَُيَِ زووًََـ ضَِنةُتًَو رَْنع١ًَ(
ِ يُنـُّ يُطـُأل ًُٓاَـسا    نؤَُيَُنـُ تـُسًات   بؤ نؤَُيًََو زَنـاو  -ثًَؿٓىيَصّ بُ-ووَّز

 ًُْتٌ دًابىوُْوَ زيَٓـآو  -بُ زأل-، ًٓٓذا نُ ًُٓاّ ُٖيَػاوَ ثًَىَ نؤَُيَُنُزَخىيَٓآ
 َـٔ، ًٓٓذـا  زَضِواتـُ بُضاَبـُض زوش   و زَنـاو غـُىّ زَزاتـُوَو   غُضبُخؤ ْىيَصَنٍُ تُوا

َِ        ُر ِف        ن َتَش        ه ِدِه َ ْو ِقيَ        اِم الَ الََِ        ِةس  َوُى        َ  َ ْفَض        ُف ِم        نْ  ِس        ِو ِف        ن اَلْظَه        ِرس َوَّ ْنَ  ُْ  َع
ُُ     فِّ ِفْرقَ     ٍة رَْ َع     ًة  ُُ     فظ رَْ َع َ      ْيِنس فَ لَ     ْ  َص     ل َن ِب  َوُى     َ  َ ْفَض     ُف ِف     ن الَص     حِّس َ ْو رُبَاِعي      ًة فَِب

 ِفْرَقٍة َمْحُم ٌل ِفن ُ وَلُىْمسَوَاْهُ  ُ فِّ  اَلْظَهِرس َصح ْت َصاَلُة اْلَجِميِع ِفن
ّ  نؤَُيَِ زووًََـ زٍَْ ، آيَُسا ًٓكتًـسا بـُ ًُٓاَُنـُ زَنـا    ػـ يُ ضِاوَغـتاِْ ضَِنةُت

ًُٓاَُنُف ُٓو ضَِنةُتُّ غآيُّ بُ ثًَؿٓىيَصّ بؤ ُٓو نؤَُيَُ زووََُ زَنا، ًٓٓذا نُ 
 َُنُف يُ تُسًاتِنُ ُٖيَسَغتُوَ ثًَىَو ًُٓآًُاّ بؤ تُسًاتِ ٓاخري زاًْؿت نؤَُيَُ

يـ تُواو زَناو يُ تُسًاتسا ّرتإ زَنا، تا نؤَُيَُنُ زوو ضَِنةُتُنُٓاخريزا ُٖض ضاوَضِو
 .ثًَهُوَ غُىّ زَزَُْوَ زَطاتُوَ ًُٓاَُنُو

)َُٖٛ ٌُ( ُٓو دؤضٍَ ضِابطا )َٚ ِٔ عَْهضٔ٘ٔ( خًَطتطَ )أ ْؾقَ يُ ثًَضـُواُْنٍُ نـُ زَفـُضَىٍَ:     )َٔ
يـُ   ْظَٗزَ(٣ل٭ )ؾٔ زوو ضَِنةُت بُ نؤَُيَِ زووَّ زَنا ِ يُنُّ زَناوَنةُتًَو بُ نؤَُيَضِ

ِٓتَظُٔز( فُضَىوزٍَ بُ ًَٖعتطزا ٗٗ ٔٙٔ( ًُٓاّ ضاوَضِواٌْ نؤَُيَِ زووَّ زَنا )ََٜٚ يإ  )ؾ٢ٔ تَغَ
ِٚ قَٔٝلَّ ايٖثلئث١َٔ( يُ تُسًاتِ يُنَُّسا َُٖٛ أ ْؾ يإ يُ ضِاوَغتاِْ ضَِنةُتِ غآيَُسا )أ  َٚ()ٌُ  قَ

 يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا. ؽَسِّ(٣ل٭ )ؾٔ ضاوَضِواْهطزٕ يُ ضِاوَغتاْسا خًَطتطَ
)١ًٖٝ ِٚ ُربَلعٔ َِٝٔ( ْىيَصيَهٌ ضىاض ضَِنةُتِّ نطز -بُ ثًَؿٓىيَصّ-يإ ُٓطُض )أ  ِّ رَْنعَتَ زوو  )ؾ بُٔه
َنةُتِ يُنُّْ بؤ ُٖض نؤَُيًََو يُ زوو نؤَُيَُنُ زَنا، واتُ: ضِ -بُ ثًَؿٓىيَصّ-ضَِنةُت
بُ -يُ زواٍ تُسًاتِ يُنُّ ُٓو نؤَُيَُ بؤ نؤَُيَِ يُنُّ زَناو -ؿٓىيَصّبُ ثًَ-زووَّ

ًُْتٌ دًابىوْـُوَ زَيٓـآو غـُضبُخؤ ْىَيصَنـٍُ تـُواو زَنـاو غـُىّ زَزاتـُوَو          -زأل
وإ ، ًُٓاَُنُف يُ ضِاوَغتاِْ ضَِنةُتِ غـآيَُسا ٖـُض ضـاوَضِ   زَضًَتُ بُضاَبُض زوشَٔ

 زوو ضَِنةُت يُ ثؿت ًُٓاّ زَناو ًٓكتًسا بُ ًُٓاّ زَناو تا نؤَُيَِ زووَّ زٍَْزَنا، 
ُف يُ تُسًات ًُٓاَُن ًٓٓذا نؤَُيَُنُ ُٖيَسَغتًَتُوَو، يُطُأل ًُٓاّ تُسًات زَخىيَٓآ

ْ نؤَُيَُنـُف زوو ضَِنةُتُنــُّرت تـُواو زَنــ   ضـاوَضِواًْإ زَنــاو   او زَطاتـُوَ ًُٓــاّ
 .ثًَهُوَ غُىّ زَزَُْوَ
ِّ ؾِٔزق ١ٕ رَْنع١ًَ( ِٛ ؽ٢ًََِ بُٔه ُاّ يُؾهطَنُ بهاتُ ضىاض ًٓ يُ ْىيَصٍ ضىاض ضَِنةُتّسا ُٓطُض )ؾ ً 
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ْىيَـصّ   حَُٔٝاعَ( )ؽَاٖرِ( ؽَا٬ ٠ُ ايْ   بؤ نؤَُيًََو بها -بُ ثًَؿٓىيَصّ-ُٖض ضَِنةُتًَو نؤٍََُْ
ــُ فــُضَىوزٍَ بــًَُٖع ْظَٗزَ(٣اال٭ )ؾٔ طؿــتًإ زضوغــت زَبــآ ــصّ تطزا، ٖــُضي ــُ ْىيَ وَٖا ي

ْ َُغطيبًؿسا زض ٖـُض ضَِنةـُتًَو بـُ ثًَؿـٓىيَصّ بـؤ       وغتُ: يُؾهطَنُ بهاتُ غآ نؤَـٍَُ
 نؤَُيًََو بها، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ِّ ؾِٔزق ١ٕ( ُٛ ُن ِٗ ِِ( غُٖىوٍ ُٖض نؤَُيًََو يُ زوو نؤَُيَُنُ )َٚصَ ُٖ ٍْ ؾ٢ٔ ُأ٫ٚ  ُُٛ يُ ضَِنةُتِ  )ََِر
 بُ ٖؤٍ ُٓو غُٖىوٍَ يُ ضَِنةُتِ-ًَاْسا ًُٓاّ ُٖيًَسَططآ، نُواتُ: ًٖض نؤَُيًََويُنُ

 وََ          َ ا  َانَِيُةالَ انِيَ         ِة ِفىالَص         حِّ لَ  َانِيَ         ُةاُلوَلنس َوَا         ْهُ ُه ِفى         اُلوَلن َّ ْلَح         ُ  اْلَجِمي         َعس 
 ِح ِفن َىِ ِه الْن اِعس َوِفن َق ٍل َِّجُب.َوِفىالَ انَِيِة َل َّ ْلَحُ  اَلو لِيَنس َوَُّسن  َحْمُف السِّالَ 

ىو ببـُٕ، ضـىْهُ يـُ نـاتٌ غـُٖىوَنُ يـُ       ْابآ غىدسٍَ غُٖ -يُنَُّسا نطزوويُتٌ
ُٖضوَٖا غُٖىوٍ ضَِنةُتِ زووََِ نؤَُيَُنٍُ  ايٖثل١َْٝٔٔ()َٚن ذَا ثَل١َُْٝٔ ىُْسايَُتٌ ًٓكتًسازا ب

تا ُٖض يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا، ضىْهُ ًَٖؿ (ؽَس٣ِّل٭ )ؾٔ زووَّ ُٓويـ ًُٓاّ ُٖيًَسَططآ
بـُآلّ   اُ٭ٚي ٢()٫  ثَلَْٔٝا١ُ  ًُٓـاّ يـُ تُسًاتـسا ضـاوَضِواًْإ زَنـا      ْـُو يُ سايَـُتٌ ًٓكتًسازا 

ًـُتٌ  غُٖىوٍ ضَِنةُتِ زووََِ نؤَُيَُنُّ يُنُّ ًُٓاّ ُٖيًَٓاططآ، ضىْهُ يُ زواٍ ْ
: بؤ خؤيإ غـىدسٍَ  نُوابىىَ، زا ُْبيُ سايَُتٌ ًٓكتًسا دًابىوُْوَ غُٖىويإ نطزوَو

 .غُٖىو زَبُٕ
ُٙ ؾٔ ُٛ ِٗ ًْرَُل اْي ًُنَُساغُٖىوٍ ًُٓاّ يُ ضَِنةُتّ ٚي ٢(٣لُ٭)َٚصَ ٕ  حَُٔٝعَ()َٜ ، زَطاتُ طؿـتًا

ّ ًُنَُّواتُ: ُٓطُض ًُٓاّ يُ ضَِنةُتّ ًُنـُّ ثـًَـ   سا غُٖىوٍ نطز، غـىُْٓتُ: نؤَُيَ
ّـ ، نؤَىَساُْوٍَ خؤٍ غىدسٍَ غُٖىو ببـا غُ سووًََـ يُطـُأل ًُٓـاّ غـىدسٍَ    ُيَ

ٖٚئانيَ(   سووََساتًُّٔاّ يُ ضَِنةُغُٖىوّ ٖثل١َْٝٔٔ(اي ٢)َٚؾٔ غُٖىو زَبا ًْرَاُل ا٭  ْاطاتـُ   )٫  َٜ
ٕ نطزٌْ ًُٓـاّ ًْـُتٌ دًابىوْـُوَيا   ًُنُّ، ضىْهُ ثًَـ غـُٖىو نؤَُيََُُّٓىوَُناِْ 

 ًُٓاَسا غىدسٍَ غُٖىو زَبُٕ.: يُطُأل نُوابىسووَّ، ًَٖٓاوَ، بُآلّ زَطاتُ نؤَُيَّ
)ٗٔ ٌُ ايض٬ِّ حَ( ؽ زَناّرتغىُْٓتُ: بؤ ُٓو نُغٍُ ْىيَص )َُٜٚضَ ُِ )ؾ٢ٔ َٖذٔٙٔ  ضُى ُٖيَبططآ )ذَ
َِْٛاعَ( ٍُ( غساّرتيُ ُٖض غًَو دؤضَنٍُ ْىيَص ا٭  وادبُ:  )َٜحُٔب( يُ فُضَىوزَيُنسا )َٚؾ٢ٔ ق ٛ
ُهْم َمَعَك طوضَ زَفُضَىٍَ: غسا ضُى ُٖيَبططآ، ضىْهُ خىاٍ طُّرتيُ ْىيَص فَ ْل َ ُقْم طَائَِفٌة ِمن ْ

ُُْي  ُ وا َ ْا  ِلَح َ ُهمْ  ُ  صَوْلَي ــُيًََهٌ غــُسابُنإ ي ــا نؤَ ْ  ب ــُٕ ــص به ــؤزا ضِابىَغــ  ْىيَ ــُأل ت  ط
ُٓو فُضَاٍُْ بُ غىُْٓت  ضُنُنٍُ خؤيإ بُ زَغتُوَ بططٕ. بُآلّ فُضَىوزٍَ بًَُٖع

 زاْاوَ.
ُْططآ، ضـىْهُ ُٓطـُض   ى بآو ضِيَطٍُ ًٖض ضِونًَٓهٌ ْىيَص ًٓٓذا بعاُْ: َُضدُ: ضُنُنُ ثا

ُٓو ناتُ ُٖيَططتين سُضِاَُو  ،ىبآ، يإ ضِيَطٍُ ضِونىو ، يإ غىدسَ بططآضُنُنُ ثًؼ ب
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ٓاظاض  ّرتنُضَناْضُنٍُ ْىيَص ْىيَص بُتاأل زَنا، ُٖضوَٖا ْاثُغٓسَ: ُٖيَططتين ُٓو دؤضَ
 زَزا.

ضىوٕ ُٖبآ، ُٓو ناتُ ضُى ُٖيَططتٔ وادبُو ْٕ يُْاوبعاُْ: ُٓطُض َُتطغٌ ؾهاُٖضوَٖا 
داَُبُغـت يـُ   ، ُٓو ناتُ زاْـاٌْ ْاثُغـٓسَ،   ُضِاَُ، بُآلّ ُٓطُض َُتطغٌ ُْبىزاْاٌْ س
ظٍ ًُْ : دًاوانُوابىُٓوَيُ: بُ ٓاغاٌْ زَغتِ بطاتآ،  -غساّرتيُ ْىيَص-ضُى ُٖيَططتِٓ

 ُضضاوَناْسا ضِووًْإ نطز تُوَ.زَغتِ زابٓآ، ُٖضوَى يُ غبُ ؾاًُْوَ بآ، يإ يُبُض
َُ  َن رَاِ ب  اً َوَماِش  ياًس َوُّ ْع  َ ُر ِف   ن اَلر ابِ ُع: َ ْن َّ ْل  َ ِحَم اْلِق َ  اُل َ ْو َّْش  َ د  اْلَخ  ْ ُف فَ ُيَص  لِّن َ ْي َف َ ْم

َِي  َرِة ِلَحاَ   ٍة ِفىالَص  حِّس لَ ِص  َياٍحس َوُّ ْلِقى َُ لَ  ِة وََ   َ ا اَلْعَم  اِل اْل السِّ  اَلَح ِإَذا ُدِم  َ س تَ   ْرِك اْلِقب ْ
ُوس َوَل َقَضاَء ِفىاَلْظَهِرس َُ ْن َعَجَع َ ْمَس  فَِِ

 غِ بًَُٖعزا زَنطآ: وَىّرتَُُٓيُ: نُ يُ سايَُت سىرتضوازةمني جؤزي نوَير يٖزابُٔع()ا 
ًْتَرَِٔ اْي َٜ ِٕ ٍُ()أ  ُ ْـُطىجنآ واظ يـ   نبْدُْطاوَضَنإ يُ دُْطسا يُطُأل زوشَٔ تًَهُأل ب كٔتَل
ِٚ َِٜغتَٖ  اْي دُْط بًَٓٔ ُِٛف( )أ  ٔ     يـ  خَا ُٓطـُض ببٓـُ زوو   -إ تـطؽ ظ ض بـُ ًَٖـع ببـآْ برتغـًَ

ُٝؾَا٢ًِ(  : يـُو سايَُتـُزا  نـُوابى زوشَٔ ًَٖطف بهاتُ غُضيإ،  -نؤٍََُ وادبـُ: طؿـت    )ؾ 
َِه أَ(   نُغًَو ْىيَصَ وادبُنإ بها ِٝاـَ أ  بـُ   ًل()رَانٔبا  بـُ ٖـُض ضـؤًُْتًًَهٌ بطىجنـآ:     )ن 

بُ ثًازَيِ، واتُ: يُو سايَُتاُْزا زضوغت ًُْ: ْىيَصَنُ يُ ناتٌ خؤٍ  )َََٚلعًٔٝل( اضٍْغى
 ْـُ، ضـىْهُ خـىاٍ طـُوضَ زَفـُضَىٍَ:     زوا بًَدآ، ٖـُضوَى يـُ غُضضـاوَناْسا فُضَىويا   

ُهم  اىاهللُ َرِض  ب  ن عم  ر اق  اَل  .(فَ  ِِْن ِيْف  ُ ْم َفرَِ   اَل َ ْو رُْ َبانً  ا)ط َلِة َوَغي ْ  رَ ىالْ ْس   َ ْقِبلِ مُ )  س  يرىافْ ت َ  نِف    َعن ْ  ِقب ْ
ُٓطُض تطغإ، ْىيَصَنُتإ بهُٕ بُ ثًازَيِ، يإ بُ غىاضٍ، رٚاٙ ايبخلرٟ، ز(ُمْس  َ ْقِبِليَها

 دا ضِووتإ يُ قًبًُ بآ، يإ ْا.
يـُ   كِٔبً ا١ٔ( ىٔ اْيِزتَا  ٢)ؾٔا  دُْطاوَض عىظضّ زَزضيَتآ )َُِٜٚعذَُر( ًٓٓذا ُٖض بُ بُيَطُّ ٓايُتُنُ

ٓاٌْ قًبًُزا، واتُ: ُٓطُض بُ ٖؤٍ دُْط ُْيتىاٌْ ضِوو يُ قًبًـُ بهـا، ْىيَصَنـٍُ    يًًََٗواظ
زابُغ ْ ضِونىو ْ غىدسَؾسا ضِوو يُ قًبًُ ُْنا، زَبآ، ُٖضضُْس يُ سايَُتٌ ْىيَص زضوغت

ٖـُضوَٖا عـىظضٍ    ه اثٔري٠َٔ( )َٚن ذَا ا٭ ِعَُالٍَ ايْ  ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
ُ   ُ نطزاضَ ظ ضَناْسا: وَى يًَسإْ ضُى ٖاويؿ ْ غاضزإْآ يزَزضيَت  ُٓو دـؤضَ نطزاضاْـ
يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا، واتُ: ُٓطُض ٓـُو   ؽَسِّ(٣ل٭ )ؾٔ بُ ٖؤٍ ثًَىيػتِ دُْط )ئرَلج١َٕ(

ْىيَصَنٍُ بـُتاأل زَبـآ، ٖـُضوَى يـُ      ،ىٕ ضاٍُْ بُ ٖؤٍ ثًَىيػتِ دُْط ُْبنطزَوَ ظ
 .وياُْغُضضاوَناْسا فُضَى

قػُ نـطزٕ، واتـُ: ٖـُض     بُآلّ عىظضٍ ْازضيَتآ يُ ُْعطَتُ يًَسإْ ٖاواضنطزْٕ )٫  ؽَٔٝلُح(
ْىيَصَنٍُ بـُتاأل زَنـُٕ،    ،زوو ثًيت ىلَ ٓاؾهطا ببآ ُنًَو يُواُْ ُٓطُض بُ قُغسٍ بآوي
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 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ًْكٔ) ُٖض ناتًَو ضُنُنٍُ خىيَٓاوٍ  )إَذَا ُدََٔٞ( زابٓآوادبُ: دُْطاوَض ضُنُنٍُ  ض٬ِّ حَ(٣ليَُٜٚ
  ضزضاػـًُنُف يُبـُض ظ ضٍ يًًَـإ ْـُزَبى    : خىيَُٓنـُو ثً ثـًؼ بـى   ّرتى، يإ بُ ثًػًُنب

ِٕ عَحَااشَ( ُ٘( ٖــُيًَبططآ ضــىْهُ ْاضــاض بــى اٍ زاْــاٌْ ْــُبى؟بــُآلّ ُٓطــُض تىاْــ )ؾ ااَِ َِضَااه    )أ 
 نطزُْوَؾٌ زووباضَ )٫َٚ  ق قَل٤َ( ٍُ زَناْىيَصَن وَ زَططآًُْبىوَنٍُ بُ زَغتضُنُ ثًػ

  ُ ــ ــُض ًْ ــُ غ ّ    ْظَٗاازَ(ا٭  ٢)ؾٔاا ي ــُآل ــطزا، ب ــُ ًَٖعت ــُضَىوزٍَ ب ــُ ف ــاوَناْسا  ي ــُ غُضض  ي
 َوِإْن َعَج                    َع َع                    ْن رُُ                      ٍع َ ْو ُا                    ُج ٍد َ ْوَم                    َُ َوالُس                    ُج َد َ ْيَف                     َ س 

 َى      َرٍب ِم      ْن َحرِّ      ٍ  َوَا      ْيٍف َوَا      ُبٍعس َولَ      ُو َذا الن        ْ ُع ِف      ن ُ       فِّ ِق َ      اٍل َوَىعَِّم      ٍة ُمبَ      اَحْيِنس وَ 
ُعُو ِلُمْحرِِم َياَف فَ ْ َت اْلَح ِّس  َوَغرٍِّم ِعْنَد اإِلْعَساِر َوَيْ ِف َحْبِسِوس َواَلَصح  َمن ْ

 وَ: نـُ  ىَ، بُيَهى ٓـُو فـُضَىوزَيإ بـُ بـًُٖعتط زاْـا     فُضَىوزَيُ ُْبُغتثؿتًإ بُّ 
 .ٌ ْاتُواوَّوادبُ، ضىْهُ َُضدٌ ثان َنُيَصْى بُ ٖؤٍ ُٓو ثًػًُ زووباضَنطزُْوَّ

ِٚ ُصُحٕٛد( ِٔ ُرُنُٛع أ  ِٕ عَحَشَ عَ  ضِونىو ، يإ غىدسَ ببا ُٓطُض دُْطاوَضَنُ تىاْاٍ ُْبى )َٚإَ
ََِٚأ ( وادبـُ: غـىدسَنٍُ    )َٚايُضاُحٛدَ أ ِ:ؿ اضَ(   وادبُ: ٓاَاشَ بُ ضِونىو ْ غىدسَ بها )أ 

 ْعَرت بها يُ ضِونىوعُنٍُ.
ُ٘ ُِٛع( بؤ ْىيَصنُض زضوغتُ: ()َٚي  ٖٓ غِ ّرتضىاضَّ بها: نُ يُ سايَُتُٓو دؤضَ ْىيَصَّ )ذَا اي

ٍُ(  بُ ًَٖعزا زَنطآ ِّ قٔتَال ْ     )ؾ٢ٔ ُن  طؿـت بـُظيًَٓو   )ََٖٚشَ َا١ٕ(  يـُ سايَـُتٌ طؿـت دـُْطًَو
)َِٔٝ َُبَلذَ هطزٕ يـُ ٓـاينيْ   ّنُ دُْطُنُو بُظيُٓنُ ُٖضزوونًإ سُآلٍَ بٔ: وَى بـُضطط  )

ُ ُٖيَطـُضِاوَنإ يـُ زَويَـُتٌ ًٓػـال     ، دُْط يـُ زشٍ ضِيَطـطو  َىؽْا َْاأل ، َِ ضِاغـتُقًٓ
ُىغًَُاْإ يُ بُضزَّ يُؾهطيَهٌ غآ ُْٖسّ خؤيإ، يإ ظياتط، نُواتُ: ُٖضوَٖا بُظيّٓ

ُٓو دؤضَ ْىيَصَ زضوغت ًُْ: وَى دُْط يـُ   ُْطُنُ، يإ بُظيُٓنُ سُآلٍَ ُْبىُٓطُض د
ٖؤٍ ضَِطـُظ ثُضغـيتْ    طط ُٖنإ بُ ُٖم، يإ دُْطٌ عُؾريَتْازشٍ َىغًَُاْإ بُ ْ

زََاضطريّ، يإ بُظيين َىغًَُاْإ يُ بُضزَّ يُؾهطيَهٌ زوو ُْٖسّ خؤيإ، يإ نَُرت، 
 .(زا فُضَىويُتٌاجملُٛعُٖضوَى يُ )

ِٔ ذَزَُٜل  ُٗآلتٓساُٖضوَٖا ُٓو دؤضَ ْىيَصَّضىاضٌََ بؤ زضوغتُ يُ سايَُتّ )ََٖٚزَٕب( يُ  ()َٔ
ٌُ( تطغِ غىوتإْ ِٝ ُِ(  غتَُهاضو زضِْسَو )َٚصَُبُع( ىفاو و )َٚصَ ِٓا َ   خـاوَٕ قـُضظ   )َٚغ ازَٜ )عٔ

ِٛفٔ ذَِبضٔ٘ٔ( ُْزضيَتُوَونُ ُْبىويِ بآْ قُضظَنٍُ ثآ اإلَِعضَلرَ( بُْس بهطآ،  بؿرتغآ )َٚ:َ
َ وادبُنُيإ آ ْىيَصضؤٕ بؤيإ بطىجن طِابطزوو،و دُْطاوَضو بُظيى و ُٖآلتىواُّْواتُ: ُٓ
ٕ     زَنُْٕ ُٓطـُض  دـا  ، ٓاَاشَ بُ ضِونىو ْ غىدسَ زَنُْٕ بـُ ضِيَطـٍُ خؤياْـسا ضِازَنـُ
نطزُْوٍَ ْىيَصَنـُيإ يـُ غـُض    ًٖضًإ زووباضَ يُ قًبًُ ُْنُْٕضِوو  زضوغتُ ،ُْطىجنا

 5-بةزطىدووةم -مهًاج  
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 ًُْ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ُ٘( فُضَىوزٍَ ضِاغترت: )َٚا٭ ؽَٗس( ُِٓع  زضوغت ًُْ: دؤضَ ْىيَصَّضىاضَّ قُزَغُيُو ُٓو )ََ
)ُّ ُُِرزَ  يُ نـاتٌ ْىيَـصّ عًؿـازا زَضِواتـُ عُضَِفـُو      بؤ ُٓو سادًٍُ ًٓشطِاٌَ بُغتىَو )ئ

َِْٛ اْي ىيًََٓو بىَغتآْ ْىيَصّ زَتطغآ سُدُنٍُ بفُوتآ، ضىْهُ ُٓطُض يُ ؾ رَخِّ():َلفَ ؾ 
بـُ ثُيـُ    وادبُ: ْىيَصَنٍُ زوا خبـاو  واتُ:( ْانُوآ، نُعزؾ١فطياٍ وَغتاٌْ ) عًؿا بها
نطزُْوَّ سُز، ُٖضوَى يـُ  (، ضىْهُ قُظانطزُْوٍَ ْىيَص ٓاغاْرتَ يُ قُظاعزؾ١بطِواتُ )

 .غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
ُرُه قَ            َضْ ا ِف            ن اَلظْ َه            ِر.َولَ            ْ  َص            ل    ْ ا لِ            َسَ اٍد ظَ            ن  ُه َع            ُدّواً فَ            َباَن غَ            ي ْ

 َعَلىالر ُ                    ِف ِاْا                   ِ ْعَماُل اْلَحرِّ                   ِر بَِف                   ْرٍش َوَغْي                   رِِهس  ٌف( َّْح                   ُرمُ  ْص                    )فَ 
 َوَِّح        ف  لِْلَم        ْرَ ِة لُْبُس        ُوس َواَلَص        ح  َتْح        رُِّم ِاْفِ َراِش        َهاس َوَ ن  لِْل        َ ِل ِّ ِإْلَباَا        ُو الص         ِب  س 

 َرُىْم َواهلل َ ْعلَ          ُم. قُ ْل          ُت: َاَلَص          ح  ِح          ف  ِاْفِ َراِش          َها َوبِ          ِو َقطَ          َع اْلِعَراِقي            َن َوَغي ْ          
ْينِ  َُ َرُهس َوَُّج ُز لِلر ُ ِف لُْبُسُو لِلض ُرورَِة َ َحرظ َوبَ ْرٍد ُمْهِل  َ ْو َفْجَُِة َحْرٍب َوَلْم َِّجْد َغي ْ

ِٛا( ًِ ِٛ ؽَ يـُ تطغـٌ ضَِؾـايُتًُى:     )ئضَاٛإد(  ُٓطُض ُٓو دؤضَ ْىيَصٍَ ضىاضًََإ نطز )َٚي 
ْ   وَنى نؤَُيَـُ ووآلغًَـو، يـا    ٖٚا(   ٕ نؤَُيَـُ زضَختًَهًـإ بًٓـِ ُٙ عَاُ  ٓٗاٛ وا تًَطُيؿـ    )ظ 

ُ٘( ضَِؾايُتًُنُ زوشَُٓ ِٛا( دا ٓاؾهطا بىو: زوشَٔ ُْبى )ؾ بَلَٕ :٬ٔ ُؾ وادبُ: ْىيَصَنُ  )ق قَ
ّسا ًٖض تطغًَو يُ فُضَىوزٍَ بُ ًَٖعتطزا، ضىْهُ يُ ضِاغت ْظَٗزَ(٣ل٭ )ؾٔ زووباضَ بهُُْوَ

 ُٖيَُزا ضىوُْ.ُٓوإ بُ ُْبىَو 
 [ لة باطي جنء بةسطَفْصٌف: ط

ُّ عًَ  ٍُ اْي غ سُضِاَُيُ ثًاوٍ باي ٖزُجٌَ(٣لي)َِٜرُز  )بٔؿ ِزُؼ(  ٓاوضيؿِ بُناض بًَٓآ رَزَٜزَ()اِصتِٔعَُل
ــ       وَى ــُوتْٔ زاًْؿ ــُض خ ــُ غ ــؤ ي ــآ ب ــُناضٍ بًَٓ ــ  ب ــُ ضِاخػ ِٝاازَٙٔ( ب ــُضوَٖا  )َٚغ  ٖ

 .و، يإ ؾتِ ثآ زابجؤؾآيـ: وَى بًهاتُ بُضّرتبُناضًَٖٓاْ
)ُ٘ ًَُِْزأ ٠ٔ ُيِبُض ٌٗ ئ ّ بؤ ٓافطَت سُآليَُ: بُضط )ََٜٚرٔ (، إمجالع )ٌ ٓاوضيؿِ زَبُض بها، بُ بُيَطـُ
ٚيف  زنُ م  ِ َح َراٌم َعَلى  ُُ  رِ  -َحرِّرَ َ َي ال  َىَب َوالْ -َىَ ّْنِ ِإن  ط زَفُضَىٍَ: ضىْهُ ثًَغَُبُض

 ًَُٖٓاٌْ ظيَـطِو ٓاوضيؿـِ يـ   بـُناض  اٙ أؽرلب ايضٓٔ بضآ  ؽارٝس،  رٚ زِحف  إِلنَا َِها: طرٚا١ٜ
 بؤ ٓافطَتاٌْ ٓؤممُمت سُآليَُ. ُوًَْطيٍُٓ ٓؤممُمت سُضِاَ

 .اهللُ تَ َعاَلنِإن شاءَ بعاُْ: باغٌ سُضِاَِ ظيَطِ بؤ ثًاوإ، يُ ظَناتٌ ظيَطِو ظيىزا ضِووٕ زَنُيُٓوَ، ًٓٓذا
ُِ اْؾتٔزَاعَٔٗل()تَِرزَ طِاغترتفُضَىوزَّ )َٚا٭ ؽَٗس( ٓاوضيؿـِ ضِابًَدـآ، بـُآلّ    ٓافطَت  سُضِاَُ ٜ
ِّ( ًَٖعَٓــُوَ بــآ ًْااَٛئ ٕٖ ئ  ُٓساأل زضوغــتُطِاغــترت: بــؤ غُضثُضؾــتهاضّيــُ فُضَىوزَّ )َٚأ 

)ٖٞ ُ٘ ايٖؾبٔ ؿُض  َٓساأل يًَهطزّْها، ضىْهُ زاوآًَطيُٓ ببُضطّٔاوضيؿِ زَبُض َٓسايَّ )إَْيبَلصَ
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ًُْ( ْاططيَتُوَ ُ   )ا٭ ؽَٗس(( زَفُضَىٍَ ايٓٛاًُٟٚٓاّ ) ()ُق ٌٗ   فُضَىوزٍَ ضِاغـترت َُُٓيـ )ذٔا
ِِ()َٚبٔ٘ٔ ق ط عَ اْي ٓافطَت ٓاوضيؿِ ضِابًَدآ سُآليَُ اْؾتٔزَاعَٔٗل( ُٖ ُِٝز َٕٝٗٛ َٚغ  بُو فُضَىوزَيـُ   عٔزَاقٔ

)َٚاهلُل طزوو طِاباْس تُوَ، بُ بُيَطُّ سُزيػُنُّبطِياضَنُيإ بطِ ّرتظاْاياٌْ عًَطامْ ُٓواْ
 أ ِعً ِ(.

ُ٘ ئً غ زضوغتُ:بؤ ثًاوٍ باي ٖزُجٌَ()ََُٜٚحُٛس ئً بُض  بُضطٌ ٓاوضيؿِ زَبُض بها يُ ٖقُزٚر٠َٔ()ُيِبُض
َِٝٔ( ْاضاضٍ ًِٗٔه  َُ ًَٖع: نُ طًاٌْ، يإ غـىوزٍ  وَنى طُضَايُىْ غُضَايُنٌ بُ )ن رَٓز َٚبَِزٕد 

ِٚ ؾ ِحأ ٠ٔ ذَِزٕب( ظ ضٍ بهُٕ يَطِزَغت بسَٕ، يإ تىوؾٌ ٓاظاض ُْٓساًََهٌ يُ ْاناو  يإ يُ )أ 
ُٙ(   دُْطًَو ضِوو بساو ِٝازَ ِِ َٜحٔاِ  غ  ّ   )َٚي   ٍ زَغـت ُْنـُوآ  ّرتٔاوضيؿـِ ًٖضـ  دطـُ يـُ بُضط

ُ        ٍة َوَدفْ       ِع َقْم       ٍفس َولِْلِق َ       اِل َ        ِدَّباٍج لَ َّ ُق       ُ ُم َغي ْ       ُرُه َمَقاَم       ُوس   َولِْلَحاَ        ِة َ َج       َرٍب َوِح
ُس          ُوس َوَّْح          ُرُم الْ  ُْ  ُمرَ            ُب ِم          ْن ِإْبرَِّس          ٍم َوَغْي          رِِه ِإْن زَاَد َوْزُن اإِلْبرَِّس          ِمس َوَِّح          ف  َع

 اْلَعاَدِةس وََ َ ا ِإِن اْا َ َ َّا ِفن الَصحِّس َوَِّحف  َما طُرَِّز َ ْو طُرَِّف ِبَحرٍِّر َقْدرَ 
ًْرَلجَاا١ٔ( بهـا  ّزَبـُض  ُ    )َٚئ  ضطٌ ٓاوضيؿـِ زَبــُض  ٖـُضوَٖا يُبــُض ثًَىيػـتًـ زضوغـتُ: بــ

ّ   )ن حَزَٕب( بها  ، ٖـُضوَٖا ثؤؾـًين عـُوضَِت    خطوؾتّىؾـو  )َٚذِٔها١ٕ(  تُضِووَنـى خطوؾـت
ــان  ــُض ثؤؾـ ــُوآو ّرتُٓطـ ــت ُْنـ ٌُ(  ٍ زَغـ ُِااا ــُضٍ   )َٚدَْؾاااعَ ق  ــؤ ضاضَغـ ــجآ بـ   ُٓغـ

ٍَ ط َِ ِلَعْب   دِ   َن   وُ :َع  ْن  َنَ   َِ الْ رَي    ُ   ٍة ِبِهَم   احَ الر ْحَمِن بِ  ن َع  ْ ٍف َوالع بَ ْي  ِر ِف   ن لُ  ْب  ز رِِّ  ِر ِلِح
ٔ ضِيَطُّـسا: )  ثًَغَُبُض رٚاٙ ايغٝخلٕ، ُهم اىاهللُ َرِض ( سباري (و )عبا ايزمح بـُضطٌ ٓاوضيؿـِ     َعن ْ

 .زَبُض بهُٕ، ضىْهُ خطوؾتًإ ُٖبى
ًْكٔتَلٍَ( يؿُُ زَبُض بها: نـُ ضـُى   ُٓو دؤضَ ٓاوض ُضوَٖا يُ سايَُتٌ دُْطسا زضوغتُٖ )َٚئ
ُ٘( وَنى ٓاوضيؿٌُ ُٓغتىوض، نُ لُد()ن  ٜٔبَ ٓاناناضٍ يَّ ُٙ ََك لََ ُِٝز ُّ غ  ُٛ ؾتًَهّرت يـُ   )٫  َُٜك

طٍُ ُٓو ٓاوضيؿُُ ُٓغتىوضَ ُْبآ زَبُضٍ بهاو ضـُى نـاضٍ يَّٓـُنا، واتـُ: ضـُنٌ      دًَ
 تري. وَنى مشؿًَطو

)ُّ ِٔ  نطابآُٖض ؾتًَو نُ بُ تًَهُآلوٍ زضوغت  ُُزَِنُب()اْي يُ ثًاوٍ ًَْطيُٓ سُضِاَُ )ََِٜٚرُز َٔ(
)ُِ ِٝزَٙٔ( يُ ٓاوضيؿِْ إَِبزَٜضَ ّ  ؾتّرت: وَنى يؤنُو نتإْ )َٚغ  ُٕ اإلَِبزَٜضَاَِ(  خـىض ِٕ سَادَ َِٚس  )إَ

ُ٘(   ُٓطُض نًَؿٌ ٓاوضيؿُُنُ ظياتط بآ يـُ ؾـتُناّْرت   ٌٗ عَْهُضا بـُآلّ ثًَضـُواُْنٍُ    )ََٜٚرٔا
 .سُآليَُ، واتُ: ُٓطُض نًَؿٌ ؾتُنإ يُ ٓاوضيؿُُنُ ظياتط بآ

ِٕ ُٖضوَٖا سُآليَُ )َٚن ذَا(  ؾـتُنإ يُنػـإ بـآ    ُٓطـُض نًَؿـٌ ٓاوضيؿـُُنُو    ِصاتَََٜٛل( أ )إَ
ُهم اىاهللُ َرِض ْبِن َعب  اسٍ اَعْن ط يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا ؽَسِّ(٣ل٭ )ؾٔ َع ِن الَ   ْ ِب  ن ِب   ى ال: ِإن َم ا نَ هَ  َعن ْ
َُم     اُمْص    َمِت ِم    َن الْ الْ  َُْس بِ    وِ َحرِّ    ِر َفالَ َ  ْ ِب ِم    َن الْ َالَا    دَ َعلَ    ُم وَ الْ  َحرِّ    ِرس َف رٚاٙ ابااااٛداٚد زبَ    

تُْٗا ُٓو بُضطٍُ قُزَغُ نطزوَ: نُ ُٖض َُٖىوّ يُ ٓاوضيؿِ  ثًَغَُبُض ؽرٝس،بِصٓلد
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 بآ، بُآلّ ُٓطُض ُْخؿٌ دًُنُ، يإ ضِايُيَُنٍُ يُ ٓاوضيؿِ بآ، سُضِاّ ًُْ.
)ٌٗ ُٓو بُضطٍُ ضِ خُناٌْ تُْٗا يُ ٓاوضيؿِ ضٓطاوَ،  سَ()ََل ُطزِّ غٍ بايسُآليَُ بؤ ثًاو )ََٜٚرٔ

 .(زا طًَطِزضاوَتُوَؽرٝس َضًِبُو َُضدٍُ يُ ضىاض ثُجنُ ظياتط ُْبآ، ُٖضوَى يُ )
ِٚ ُطزِّفَ(   )ق اِ رَ اْيعَالد٠َٔ(   ٍ ٓاوضيؿِاوبُ ز )بٔرَزَُٜز( يإ ُْخؿٌ يُ غُض ضِ خُنإ نطاوَ )أ 

َه اىاهللُ َرضِ ْاَماءَ َعْن  َ ط بُ ُْٓساظٍَ عازَتِ خُيَو َه ا - َعن ْ َنُة ِدَّباٍج َوفَ ْرَ ي ْ َوَقْد َ ْيَرَ ْت ُ ب ًة َلَها لِب ْ
َّباجِ  ُف   فَ ْيِن بِال  دِّ ُْ َ   اَن َّ ْلَبُس  َهاس فَ   َنْحُن نَ ْغِس  ُلَها ِلْلَمْرَض  ن   َوقَالَ  ْت: َى  ِ ِه ُحب   ُة َرُا   ِل اهللِ  -َم

ُهم اىاهللُ َرِض بهز(ُٝل٢َ)أب٥٣ نًصٍرٚاٙ َضًِ، )أمسل٤(٣ زُّْسَ ْشَفن ِبَه ا دىببُيـُنٌ ًَٖٓـا     َعن ْ
 فُضَىوٍ: َُُٓ دىببُنٍُ ْىٕ خُناِْ بُ ٓاوضيؿِ ُْخؿًَٓسضابزَضَوَ، ثؿت ٌَْ ضِ

َِ ِفىغَْيرِالص             اَلِة َوَنْحِ َى            اس لَ ِ ْل            ِد َ ْل            ٍب َوِيْنعِّ            ٍر  َُ الَ              ْ ِب ال            ن ِج  َولُ            ْب
َُِة ِق َ                    اٍلس وَ   اْلَمْي َ                    ِة ِفىاَلَص                    حِّس  َ                     َ ا ِ ْل                    دُ إل  ِلَض                    ُرورٍَة َ َفْج                    
َِ َعَلن  اْلَمْشُه ِر. َوَِّحف  اإِلْاِ ْصَباُح بِالد ْىِن الن ِج

تاف ًَُٓــُ بــؤ ُْخؤؾــُنإ زَبــُضٍ زَنــطز، ًَٓػــ ىنــُ يــُ شياْــسا َــاب ثًَغَُبــُضَ
 .ؾًفايإ بؤ زآْ ضاى زَبُٓوَ ؤؾُنإْؾؤضَنُؾٌ زَزَيُٓ ُْخزَيؿؤئْ ٓاو

 اْــُ: ٓــُو سُزيػــُ يُنًَهــُ يــُو بُيَطاْــُ: نــُ بُضَنــُت وَضطــطتٔ غــىُْٓتُ:   ًٓٓذــا بع
( ايٓٛاٟٚبُ ٓاغُواضٍ ثًاوضانإْ بُ دًُناًْإ، واتُ: يُ زواٍ َطزًْإ، ُٖضوَى ًُٓاَِ )

 (زا ضِووِْ نطز تُوَ.عزح َضًِيُ )
ٖٓحٔطَ( ِٛبٔ اي ِٝزَ) بىوُٖضوَٖا زضوغتُ: زَبُضنطزٌْ بُضطٌ ثًػ )َُٚيِبُط ايٖث يُ  ايٖؾ٬ ٠ٔ(ؾ٢ٔ غ 

ٍُ ونـى ْىيَـصٕ: وَى تـُوا  َـايَّدىاو     ُٓو ؾتاْ )ََِْٚرََٖٛل( ناتُناٌْ دطُ يُ ْاو ْىيَصزاو
(، واتـُ: ضـىْهُ ْىيَـصو ٓـُواّْرت بـُ بـُضطٌ       زْهُعا ) (و٬٠َٚتٔا ) خىتبُّذىَةُو غىدسٍَ
: نـُ  َٖا بُو َُضدُف زضوغتُ بـُضطٌ ثًػـبىو زَبـُض بهـا    ثًػُوَ زضوغت ْابٔ، ُٖضو

 ٓـُو ناتـُف   طُض دًُنٍُ، يإ ىؾُنٍُ تُضِ بـآ، ىؾُنٍُ وؾو بٔ، ضىْهُ ُٓ دًُنُو
تُوافًؿسا ُْبآ، ضىْهُ  ُ زَبُضٍ بها، ُٖضضُْس يُ ْىيَصوزضوغت ًْ -ُٓطُض ْاضاض ُْبآ-

 .ىؾٍُ ثًؼ زَبآ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
ِٓشَُٜز( ًْٕب َٚ:ٔ ًْ ٔ ن  زضوغت ًُْ: ثًػتٍُ غُوْ بُضاظ، يـإ وَضـٍُ يـُنًَهًإ    بُآلّ  )٫  جٔ

ٍُ(   بُض ْاضاضٍ ُْبآ تُْٗا يُ )إ٫َِ ئقَُزٚر٠َٕ( زَبُض بها، ضىْهُ طآلوَ ُ وَى يـ  )ن ؿ ِحاأ ٠ٔ قٔتَال
بُض ُٓو دؤضَ  و غُضَاٍ بًَُٖع، ُٓو ناتُ يُ بسا، يإ يُ تطغِ طُضَا ْاناو دُْطًَو ضِوو

 ٍ زَغت ُْنُوآ.ّرتزَبُض بها، بُو َُضدٍُ ًٖض بُضطًَه ْاضاضياُْ زضوغتُ ثًػتُنإ
ًُْ  ُٖضوَٖا سُضِاَُ )َٚن ذَا( ِٝت١َٔ(اْي)جٔ  هطزٌْثًػتٍُ ٓاشَيَُّطزاض زَبُض بها ثًَـ زَبـاغ  َُ

: ُٖض ناتًَو زَباغ نُوابىيُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا، ضىْهُ يُ بٓضًُٓزا ثًػُ،  ؽَسِّ(ا٭  ٢)ؾٔ
ٖــُضوَٖا  زَبــُضٍ بهــا، بهــطآ زضوغــتُ
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ثًػتٍُ َطزاض  بُض ْاضاضٍ زضوغتُ آ، ُٓو ناتُ يٍُ زَغت ُْنُوّرتُٓطُض ًٖض بُضطًَه
 .زَبُض بها، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ

ٌٗ اإلَِصتِٔؾبَلُح( ٖٓحٔطَ( سُآليَُ ضطا زابطريغًَٓآ )ََٜٚرٔ َِٖٔ اي ُ ضِوٌْ ثـًؼْ بـُ ْـُفتْ    ب )بٔليٗ 
ٖـ    ُٗٛرَ(َُِغ٣لْي)عًَ  بىوطاظٍ ثًػ ُب، بـُو َُضدـٍُ يـُ    يُ غُض فـُضَىوزٍَ ْاغـطاوّ َُظ

ُْرَِة تَ َقُع فِ َعِن الْ  : ُاِ َف الن ِب   هَرّْ َرةَ َعْن  َبِىطَعطُوتسا ُْبآ   ا ِبحُ ْاَ ْص س ْمِن؟ فَ َق اَل اِ ال نَف
َؿو نُ  نطا: زَضباضٍَ ثطغًاض يُ ثًَغَُبُض رٚاٙ ايطرلٟٚ ٚؽرر٘،زِبِو َ ْو فَانْ َ ِفُع ا ِبوِ 

َضبططٕ. ىريغًَٓٔ، يإ فُضَىوٍ: غىوزٍ يَّبهُويَتُ ْاو ضِوٕ؟ فُضَىوٍ: ضطاٍ ثآ زابط
ُٖضوَٖا زضوغتُ: ؾتِ ثًػبىو زَضخىاضزٍ ٓاشَأل بسضآْ ُْٖطىيين ثًػبىو زَضخىاضزٍ 

 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعُْٗطىئ بسضآ، ُٖضوَى يُ )ًََؿّ
................................................................................................ 

 [ ثاشكؤ: دةسباسةي ضةنذ طونهةتيَكي جنء بةسط ]
ُو ىؾ ىَو غًُاٍ خؤٍ دىإْ ثىختُ بهاوغىُْٓتُ: َط رٌ َىغًَُإ بُضزَواّ ؾًَ -1

بُ طىيَطٍَ ٖـُبىوٕ بـُضطٌ َآَـاوَجنٌ زَبـُض بهـا،       بُضطٌ خؤٍ ثاىْ دىإ ضِابططآْ
 : زَفــُضَىٍَ (زا فُضَىوياْــُ، ضــىْهُ ثًَغَُبــُض  حتؿاا١(ْ )اجملُااٛعضوَى يــُ )ٖــُ
خىاّطُوضَ  ،ذ ٜث ذضٔ رٚاٙ ايرتَذٟ ٚغريٙزنِْعَمِ ِو َعَلن َعْبِدهِ  اهلَل ُِّحب  َ ْن َّ َرى  َ َ رَ إن  ط

 ْسٍَ خؤٍ ببًٓآ.دؤٍ يُ غُض بُثآّ خؤؾُ ًْؿاٍُْ ًْةُُتّ
ؾىيَُٓ  ُْوَو ٓاَازَبىوٕ يُ زاًْؿطٍُ ثًاو َاقىآلْٕٖا غىُْٓتُ: بُ بؤٍُْ نؤبىوُٖضوَ

َه اىاهللُ َرِض َع ْن َ ْا َماءَ ط طؿتًُنإ، بُضطٌ ضِيَوْ ْاوزاضو ضِيعزاض زَبُض بها ًة :  َن  َه ا َ ْيَرَ  ْت ُ ب   َعن ْ
ُف فَ  َة  ُْ َّباِجس فَ َقالَ  ْت: َى  ِ ِه ُ ب   ُة ِجي  ِب َوالْ الْ ِم  ْن طََياِلَس  ٍة َم َ   اَن َّ ْلَبُس  ُو   َرُا   ِل اهللِ ُُم   ْيِن بِال  دِّ

دىببُيـُنٌ ًَٖٓـا زَضَوَ،   (أمسال٤ )دب املؿازد،  ٣ال٭ رٚاٙ ايبخالرٟ ؾ زُجُمَعةِ ِلْلَ ْفِد َوالْ 
نُ يُ شياْسا  فُضَىوٍ: َُُٓ دىببٍُ ثًَغَُبُضَ ُناٌْ بُ ٓاوضيؿِ ُْخؿًَٓسضابى وضِ خ
 بُضٍ زَنطز.دىَةُ زَى، بؤ ثًَؿىاظٍ وَفسًَُّىإْ بؤ خىتبُو ْىيَصّ َاب
ألْ ْاو َا ـ بُ ثاىْ ضِيَوْ ثًَهٌ ضِابططآُْٖضوَٖا غىُْٓتُ: ْىئَْ ضِايُخٌ ْاو َايًَ -2

ــِ ىلَ نؤببًَتــُوَ، ثًَغَُبــُض  زَوضوبــُضٍ َــاأل ثــاى بهاتــُوَو  َــاوَ ْــُزا: تــؤظْ ظبًَ
ي  ٌف ُِّح  ب  الن ََافَ  َةس ط: زَفــُضَىٍَ َِ ْم َوَل َتَش  ب  ُه ا ِإن  اهلَل طَيِّ  ٌب ُِّح  ب  الط يِّ  َب َن ُُ ُِّف   ا َ ْفِنيَ  َ  فَ َن

خؤؾُ، ٌّ ثآثاىْ خاويَٓ خىاّطُوضَ ثاىْ بآعُيبُ،ذضٔ، رٚاٙ ايرتَذٟ بضٓ  زبِاْليَ ُه دِ 
 يَٓٔ.نإ َُضىنُخؤتإ وَدىيُ َايَُناْتإ ثاى بهُُْوَو وبُضّ: زَوضنُوابى
ٍ بـُ ؾـًَىَيُنٌ   خـؤ  ٌْ بـُضطٌ يـُ ضـًَهين ثـاى بهاتـُوَو     : غىُْٓتُ: ىؾُو دـ نُوابى

َل: َ َم ا  رَُ اًل َشِعًَا َقْد تَ َفر َق َشَعُرُهس فَ َقا ن ِب   َال: رَ َ َعْن َ اِبرٍ ط ْاؾريئ ًًََُْٖٓتُ بُض ضاو
ُن ِبِو َشَعَرُهس َورََ ى رَُ اًل  َيَر َعَلْيِو  َِياٌب َوِاَخةٌ   اَن َىَ ا َِّجُد َما ُِّ ِجُد : َ َما َ اَن َىَ ا َّ فَ َقالَ  سَُّس
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ثًاويَهٌ بًين َىوَناٌْ ْاضِيَوْ  ثًَغَُبُض داٚد بضٓ  ؽل ،رٚاٙ ابٛزَّ ْغِسُف ِبِو  َ ْ بَ وُ  َما
 ْانُوآ َىوَناٌْ ثآ ضِيَو بًَدآ. ثُضتْ بآلو بىوَ، ًٓٓذا فُضَىوٍ: ُٓوَ ًٖضٌ زَغت

ٍ بًين بُضطًَهٌ ضًَهين زَبُض زايُ، ًٓٓذـا فـُضَىوٍ: ٓـُوَ ًٖضـٌ     ّرتُٖضوَٖا ثًاويَه
 زَغت ْانُوآ دًُنٍُ ثآ بؿؤضآ.

(زا ٖاتىوَ ؽرٝس)تُ غُض، ضىْهُ يُ ضُْس سُزيػًَهٌُٖضوَٖا غىُْٓتُ: ًََعَض بًَٓ -3
بَ ِر نْ مِ الْ  نَعلَ  : رَ َّْ ُت الن بِ    َعْن ُعَمر بن ُحَرّْسٍ طَ ًََعَضٍ يُ غُض بُغتى ثًَغَُبُض

ّ رٚاٙ َضًِ ٚأؽرلب ايضٓٔ، زا بَ  ْيَن َ ِ َفْي وِ َوَعَلْيِو ِعَماَمًة َاْ َداُء َقْد َ ْرَين َطَرفَ هَ   ثًَغَُبـُض
ــُض   ــُ غـ ــًين يـ ّ  بـ ــاضٍ زَزا، ًََعَضيَه ــُض ووتـ ــتب  ًَٓبـ ــُضّ بُغـ ــُ غـ ــٌ يـ و  ىطَِؾـ

 ًَُعَضَنٍُ بُ ًَْىإ ُٖضزوو ؾاّْسا ؾؤضِ نطزبؤوَ.يًضهّ
................................................................................................ 

َ، ُٖضزوونٌ يُنػاُْ، ًٓٓذا بعاُْ: يًضهٌ ًََعَضَنُ ؾؤضِ بهاتُوَ، يإ ؾؤضٍِ ُْناتُو
ُْنطزُْوٍَ يًضهٌ ًََعَض ْاثُغٓس ًُْ، ضىْهُ يُ ٖـًض سُزيػـًَهسا قُزَغـُ    واتُ: ؾؤضِ

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.حتؿ١(و )اجملُٛعُْنطاوَ، ُٖضوَى يُ )
ــاٌ) -4 ِٔم َطـ ــ (ط  ــُ: ٓـ ــُض  ، واتـ ــُض غـ ــُ غـ ــُفًٍُ يـ ــؤضَ:  ُو ضـ ــسضآ، زوو دـ  زازَْـ

ٖٓو(ْي)ا : يةكةم ْ ًََـعَض زازَْـسضآ   يُ غـُض ، واتُ: زََاَههطاو، نُ يُ غُض نىآلو، يإ ُُرَ
يًضهٍُ ضِاغتٍُ بُ بٔ ضـُْاطُزا ًَُٖٓٓسضيَتـُ غـُض     بُؾٌ ظ ضٍ ضِووٍ ثآ زازَثؤؾطآْ

تُزا ؾــؤضِ زَنطيَتــُوَ، غــُض ى غــًٓطٌ ضِاغــ بــُ ُغــتؤو زَوضَ يــُ ٖــَُىو ًَــٌ زَزاوٓ
 ُّ غُض ىغًٓطٌ ضـُثُزا ؾـؤِض زَنطَيتـُوَ، دـا ٓـُّ دـؤضٍَ يُنـ        يؿٌ بُّرتيًضهُنُ

بٓضًُٓيُنٌ  ىَو(ّ زَضُٖم ٖاتؽرٝس)بُ يُنسَْطٌ ظاْايإ غىُْٓتُو ضُْس سُزيػًَهٌ
 ُ ــ ــؤضَ زََاَه ــُّ د ٓ   ٌ ــُظضَت ــُ س ــُضَىٍَ:عل٥غاا١)سُزيػــُنٍُ نؤضــهطزُْ، ن   ( زَف

ُْ       ربِىقَ       اَل قَائِ       ٌف لَ ط  يـــــــُنًَو رٚاٙ ايبخااااااالرٟ، زُم َ َقنِّع       اً  اهللِ َرُا        ُل  ا: َى        َب
ؾاتس  زََـاَهٌ نـطزوَ. ٖـُضوَى يـُ )     (ّ طىت: ٖا َُُٓ ثًَغَُبُضَبهزأبٛ)بُ ًُٓاَِ

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايبلرٟ
ٖٛر(ْي)ا : ثآّ زَطىتطآ: دووةم نطاو، نُ ًٖض يًضهًَهٌ ُْخطيَتُ بٔ ضُْاطُ، واتُ: ْاوبطِ ُُك 

 بُيَهى يُنػُض ُٖضزوو يًضهُناٌْ ؾؤضِ بهطيَُٓوَ، دا ُٓطُض بُو ؾًَىَيُ يُ بٔ ًََعَضيـ
ّـ   بٓسضآ، ُٖض بُ بُؾًَهٌ ُّٓ دؤضَّزا سووَّ بـُ  سووَّ زازَْسضآ، ضـىْهُ ٓـُّ دؤضَ

ْاثُغٓسَ، ضىْهُ زضومشٌ ُٓو سُفتا ُٖظاض دىيُناُْيُ: نُ  )ََْهُزٚٙ(يُنسَْطٌ ظاْايإ 
َ أمحا  ُْ، ٖـُضوَى يـُ سُزيػـًَهسا بـُ ضِيىايـُتٌ ًُٓـاّ )      زا)دَٖجلٍ(يُطُأل  ، يـُ  ( ٖـاتىو

ًِٝ ضَلٕ((ؾسا َُغُيٍُ حتؿ١)  ّ بُ زضيَصٍ ضِووٕ نطز تُوَ.)ط 
ُٓوَف وا زَطُيُْآ: نُ ْاثُغٓسَ: َط رٌ َىغًَُإ يـُ دـٌْ بُضطـسا خـؤٍ وَنـافطإ      
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ــُض  ــىْهُ ثًَغَُب ــىيَٓآ، ض ــُضَىٍَ بض ُهمْ َم  ْن َتَش  ب َو ِبَق  ْ ٍم ط: زَف داٚد رٚاٙ ابااٛزفَ ُه  َ  ِم  ن ْ
 بضىيَٓآ، ٓـُويـ يُنًَهـُ يـُّ طُيـُ.    ُٖض نُغًَو خؤٍ وَطُيًَو  ٚايطرباْٞ بضٓ  ذضٔ،

 واتُ: يُ ضِيعٍ ُٓوإ زَشًََطزضٍَ.
غـىُْٓتُ: زَغـت بـُ ىّضـُثٍُ بهـا، بـؤ زَبـُضنطزًْـ         يُ دٌْ ثًَآلو زانُْسْـسا  -5

 دًًَهــٌ ْــىآّ  ًَــو ثًَآلويَــو، يــإطِاغــتٍُ بهــا، دــا ٖــُض ناتغــىُْٓتُ: زَغــت بــُ ىّ
لل ُهم  َلَك اْلَحْمُد  َْنَت َ َسْ تَِنيِوس َ ْاَُُلَك ِمْن َيْيرِِه َوَيْي ِر َم ا ُص ِنَع اَ ط: بًَآ زَبُض نطز، غىُْٓتُ

ــُ  ذاا ٜث ؽاارٝس رٚاٙ أؽاارلب ايضاآٔ،  زلَ  ُو َوَ ُع   ُذ بِ  َك ِم  ْن َش  رِِّه َوَش  رِّ َم  ا ُص  ِنَع لَ  وُ   خىاي
ُْٗا بؤ تؤيُ، خىايُ تؤ ُّٓ بُضطُت زَبُض نـطزوّ )ْـاوٍ دًُنـُ زيَٓـآ(     سَُسو ؾىنط ت

ٍ   ضانٍُ ُٓو يَُُوَ ضانٍُ ُّٓ بُضطُّ بسَيآْخىايُ يًَت زَثاضِ  ؾتُؾِ بسَيآ نـُ بـؤ
................................................................................................ 

ٍُ ٓـُو ؾـتُف نـُ    يُ خطاث زَثاضيَعّ يُ خطاثٍُ ُّٓ بُضطُو بُ تؤ، خؤّ نطاوَزضوغت 
 بؤٍ زضوغت نطاوَ.

و، ضـىْهُ ٓـُوٖا يـُ سُزيػـًَهٌ     ًٓٓذا غىُْٓتُ: بُضطُ نؤُْنُف بُ خًَط بساتـُ نُغـًَ  
ِ يُ خاوٌَْ ثري ظباي طًَطَاويُتًُوَ، ُٖضوَٖا غىُْٓتُ( ايرتَذٟ)بآًَٖعزا ٖاتىوَو ًُٓاَِ
 رٚاٙ ايبخلرٟ ٚأؽرلب ايضٓٔ،زتُ ْبِلن َوُّْخِل ُف اهلُل تَ َع اَلنط :بطىتطآ بُضطُ ْىآيُنُ بهطآو
 يؿت بساتآ.ّرتخىاٍ طُوضَ بُضط ُّْواتُ: ُّٓ بُضطُ نؤٕ به

ٌ   بؤ ثًاو سُضِاَُ: -6 يـُ   -زَيًٓطـٌ ؾـُيَىاض   وَى زآًََـِ نـطاؽْ  -زآًََـِ دًـُناْ
بىوٕ، بُآلّ ُٓطُض خؤ ضِاظّيٓطُناٌْ بُضَو خىاضتط زضيَص بها بُ َُبُغتِ زَعًُو يُ طؤظ
زَيًٓط سُضِاّ ًُْ، بُيَهى ْاثُغـٓسَ،   ، ُٓو ناتُ زضيَصنطزٌْ زأًََْٖؤٍ زَعًُ ُْبى بُ

زَاَرُه َمْن َ ر  إِ ط: فُضَىوٍ (زا فُضَىويُتٌ، ثًَغَُبُضعزح َضًِ(و )اجملُٛعُٖضوَى يُ )
َُرِ  رفَ َقاَل  َبُ  ِقَياَمِةس اهلُل ِإلَْيِو َّ ْ َم الْ ُيَياَلَء َلْم َّ ْن ُْ  ن: َّا َرُا َل اهلِل ِإن   َحَد ِشق ْ  إزَاِرى َّْس َ ْريِ َب

 ُٖض نُغًَو يُ رٚاٙ ايبخلرٟ، ز: َلْسَت ِمم ْن َّْص نَ ُعُو ُي َياَلءَ  َ ْن  َتَ َعاَىَد َذِلَك ِمْنُوس فَ َقالَ ل  إِ 
ُ ضِايبدؿًَٓآ، خىاٍ طُوضَ  دؤٍ زضيَص بهاو بُ ظًََٓسابُض زَعًُ دًّ ّ  بـ َمحُت طِضـاو
نٌ َـــٔ ىيـــُ دىا( فـــُضَىوٍ: ٓـــٍُ ثًَغَُبـــُضّبهطًُٓـــاَِ)أبى .تَُاؾـــاّ ْانـــا

فُضَىوٍ: تـؤ يـُو دـؤضَ    ثًَغَُبُض .َُطُض ٓاطازاضٍ مب ثُؾتَُايَُنُّ ؾؤضِ زَبًَتُوَ
 واُْ ًْت: نُ بؤ زَعًُ وا زَنُٕ.ثًا

هاتُوَ، تا بـُ ظًََٓـسا   طاغٌ ظ ض ؾؤضِ بؤ ٓافطَت وَٖا غىُْٓتُ زآًََِ نًٓٓذا بعاُْ: ب
 (زا ٖاتىَو )أقشاب ايػٓٔ( طًَطِاويُتًاُْوَ.ؽرٝسضِازَخؿآ، ُٖضوَى يُ سُزيػِ )

ثًَآلويَو،  ، زضوغتُ: زَبُضنطزٌْ طؿت دؤضَ بُضطًَوْٓاوضيؿِ و دطُ يُ ظيَطِو ظيى -7
دا ُٖض ضَِْطًَو بآ، بُآلّ ضَِْطٌ غجِ يُ 
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ٍ بضىيَٓٔ: يُ دٌْ بُضوْ و ٓافطَت خؤ وَيُنرت طؿتِ خًَطتطَ، ًٓٓذا بعاُْ: سُضِاَُ ثًاو
ُهم اىاهللُ َرِض  بْ ِن َعب  اسٍ اَع ْن ط يـُ ضِ يؿـ ْ...ٖتس   نطزْٕيُ قػُ ُمَ َش بِِّهيَن ِم َن الْ  : َلَع َن الن بِ     َعن ْ

يُعُٓتٌ يُو  ثًَغَُبُضرٚاٙ ايبخلرٟ،  زُمَ َشب َِّهاِت ِمَن النَِّساِء بِالرَِّ الِ الرَِّ اِل بِالنَِّساِءس َوالْ 
، يُعٓـُتٌ يـُو ٓافطَتاْـُ نـطزوَ: نـُ      : نُ خؤيإ وَ ٓافطَتإ زَضىيَٓٔثًاواُْ نطزوَ

 خؤيإ وَ ثًاوإ زَضىيَٓٔ.
 ٖــَُىو  هٌ وَٖــا زَبــُض بهــا: نــُ نــىضت بــآوٖــُضوَٖا سُضِاَــُ: ٓــافطَت بــُضطًَ -8

َ  زيـاض بـآ، ثًَغَُبـُض     تـآزا ىؾٍُ زاُْثؤؾـآ، يـإ تـُْو بـآو ىؾـٍُ         ىآ:زَفـُض
َفاِن ِم   ْن َ ْى   ِف الن    اِر لَ   ْم َ رَُىَم   ا: قَ    ْ ٌم َمَعُه   ْم ِا   َياٌط َ َُْذنَ   اِب الْ ط  الن    اَسس  بَ َق   ِر َّْض   رِبُ َن ِبَه   اِص   ن ْ

 َياٌت َعارِّ         اٌت ُمِم         ياَلٌت َم         اِئالٌت ُرُكوُا         ُهن  َ َُْا         ِنَمِة اْلُبْخ         ِت اْلَمائِلَ         ِة  َوِنَس         اٌء َ اِا         
ِّْن( عِ  الْ  الةِ  اُب صَ  )ب                                 يَد

َفرِِد َواْلَعْبِد َواْلَمْرَ ِة َواْلُمَساِفِرس  ِىَن ُان ٌة َوِقيَف فَ ْرُض ِ َفاٍَّةس َوُتْشَرُع َ َماَعًةس َولِْلُمن ْ
زوو ضني  رٚاٙ َضًِ،زَ  َ اوَ لَُي َ ُد ِمْن َمِسيَرِة َ َ ا َوِإن  رَِّحَهاَلَّْدُيْلَن اْلَجن َة َول َِّجْدَن رَِّح َها 

     ُ ٔ    يُواٍُْ بُ ٓاططٍ ز ظَر غعا زَزضيَـٔ َـٔ َُْـسيىٕ ضـىْهُ يـ  :زواٍ َـٔ ثُيـسا زَبـ
ُ يةكـةمياى   ، بـُو قَُضـًًاُْ   : ضًُٓ ثًاويَهٔ قَُضٌ وَٖايإ ثآيُ: وَنى نًهٌ َاْطايـ

ــُ ــُيَهٌ زَزَْٕ ي ــاظ  خ ــُيَهٌ ٓ ــتٍُ ناض خ ــُ زاضوزَغ ــتُنأْ(اض زَزَٕ )ُٓواْ  .بُزَغ
زايُ، بُآلّ ضِووتٔ )واتُ: ضـىْهُ دًُنـُيإ   ٓافطَتًَهٔ بُضطًإ زَبُض: ضًُٓ يـاى دووةم

زيـاضَ(، يـُ ضِيَطـُّدىا     تـآزا يـإ تُْهـُْ ىؾـُيإ    نىضتُو َُٖىو ىؾُيإ زاْاثؤؾـآ،  
ُ  يُجنُوىض زَضِ ْٕ ىياْساوَو بُ ٍ غـُضيإ وَى  ضِيَطـٍُ خـىا ى زَزَٕ، َـىو    خُيَهٌ يـ

 ْاضُٓ بُُٖؾتْ-ُٓطُض تؤبُ ُْنُٕ -ُٓو دؤضَ ٓافطَتاُْ زاضىوَ،وؾرتٍ بُىقُثؤظَ 
بؤِْ بُُٖؾتًإ بؤ ْايآ، يُ سايَُتًَهسا بؤٌْ بُُٖؾـت يـُ ضِيَطُيـُنٌ زووضٍ ُٓوَْـسَْ     

 .َواهللُ َ ْعَلمُٓوَْسَوَ زآ. واتُ: يُ ُْٓساظٍَ ضِيَطٍُ ضٌ غاٍَ، 
 ز باطي نويَزي يةسدوو جةرنةكاى ِعيَدِّْن:َصالِة الْ  بابُ ] 

)َٖٞٔ(    ّ ١ٌٖٓ(  كىضبإْىيَـصّ دُشّْطََِـُظإْ دـُشْ ٌ  )ُصا (و ظ ض خًَـطَ،  َ٪ِنا ٠ )غـىُْٓتًَه
نؤضـًُّوَ يـُ غـُضّ بـُضزَواّ      سووََِيُ دُشٌْ ضََُِظاِْ غايَّ ضىْهُ ثًَغَُبُض

)ؾ اِزُض  ْىيَصّ ُٖضزوو دُشْـُنإ   )ؾ ِزُض نٔؿ ل١َٕٜ( ًَٖعزايُ فُضَىوزَيُنٌ بآ )َٚقٌَٔٝ( بىوَ
 .يُ، ضىْهُ يُ زضومشُناٌْ ٓايًين ًٓػال١َُ(هٔؿ لَٜاْي

ُ  غىُْٓتُ: ْىيَصّ دُشٕ بُ دَُاعـُت بهـطآ، ضـىْهُ ثًَغَُبـُض      )َُٚتِغزَُع جََُلع١ًَ(  بـ
ِ  اي)يُتٌ، ُٖضوَى يـُ  دَُاعُت نطزو (زا طًَطِزضاوَتـُوَ، ًٓٓذـا غـىُْٓتُ:    بخالرٟ َٚضاً

ُ ْهُ ببٓـُوَ، ضـى   خُيَهُنُف بؤ دَُاعـُت نـطزٕ يـُ يـُى ؾـىيَٓسا نـؤ       ثًَىيػـتِ  بآ بـ
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ْاثُغٓسَ: يُ ْىيَصّ دُشْسا ظياتط يُ دَُاعُتًَو بهطآ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا 
فُضَىوياُْ، نُواتُ: ُٓو نُغٍُ ًُٓاَُتٌ ثًَٓر ْىيَصَناٌْ زضاوَتآ، َا  خىتبُو ْىيَصّ 

ىو، ُٓو ُٖب (و )َغِٓ(زا فُضَىوياُْ، بُآلّ ُٓطُض ثًَىيػتِْٗل١ٜدُشٌْ ًُْ، ُٖضوَى يُ )
 .طىيَطٍَ ثًَىيػتِ بهطآبُ -دىَةُ-تط يُ دَُاعُتًَو وَنىظيا ناتُ ْاثُغٓس ًُْ

ِٓؿ زَدٔ( ُُ ًْ يـُ ْىيَـصّ   ْىيَصّ دُشٕ غىُْٓتُ: بؤ َط رٌ بُ تـُْٗاف، ضـىْهُ دَُاعـُت     )َٚئ
َ دُشْسا َُضدًَهٌ زضوغت ٖـُضوَٖا   عَِبا ٔ( )َٚاْي بىوٕ ًُْ، بُيَهى بُ دَُاعُت خًَطّ ظيـاتط

 بؤ ضِيَبىاض. ُُضَلؾٔزَ()َٚاْي بؤ ٓافطَتْ َُِزأ ٠ٔ()َٚاْي يَصّ دُشٕ غىُْٓتُ بؤ نؤيًُوْى
(دا نوَيذى الوداعحج لة ) ثَيػةمبةر َ: ط(زا ٖاتىؽرٝسًٓٓذا بعاُْ: يُ سُزيػًَهٌ )

ــا ٓـــُو ْىيَـــص ُْنطزْـــٍُ ثًَغَُبـــُض جةةةة ني قوربةةةاني نةةةةكزدوة  بـــُ ٖـــؤٍ ص. دـ
ُّْح رُِم ِبِهَم ا َوَوقْ  ُ َها بَ ْيَن طُُل ِع ا ُِْييُرَىا لِ َ ْرتَِفَع َ  ُرْمٍحس َوِى َن رَْ َع َ اِن  َِ َوَزَواِلَهاس َوَُّسن  َت لش ْم

ِبي     َراٍت َِّق     ُف بَ      ْيَن ُ      فِّ  ِْن َ      ْيِن َ آَّ     ٍة ُمِعَ ِدلَ     ٍةس  ُْ ُِْتن بِ     ُدَعاِء اإِلْفِ  َ     اِح  ُ     م  َا     ْبِع َت   ُ     م  َّ     
ب ُِّر َوَُّمجِّدُ  َُ  س َوَّْحُسُن: )ُاْبَحَاَن اهلِل َواْلَحْمُد هلِل َولَِإَلَو ِإل اهللُ َواهللُ َ ْ بَ ُر(سُّ َهلُِّف َوُّ

نطزْـٌ  هُ خـُضيهٌ نطزَوَنـاٌْ سـُزْ فًَط   ى، ضـىْ ضِيَبىاضّ ْـُبىَ، بـُيَهى َـاوٍَ ْـُب    
 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعقُسابُنإ بىو. ُٖضوَى يُ )

ُِطَ َٚسََٚائَٗل(ٕ ناتٌ ْىيَصّ ُٖضزوو دُشُْنا )ََْٚٚقُتَٗل( َِٝٔ ُطًُٛعَ ايٖغ ُٖآلتْٔ يُ ًَْىإ ضِ ش )بَ
زايُ، واتُ: ُٖض ناتًَو ضِ ش بُضَو ىٍ ضاوٍ ضِاغتُ ىّسا، ناتٌ ْىيَصّ ًْىَضِ  آطِ شزاّْى

   ُ ــ ــُوَ، ٖ ــُظا بهطيَت ــُآلّ غــىُْٓتُ ق ــآ، ب ــُنإ ْآًََ ــصّ دُشْ ــاتٌ ْىيَ ــُ زآو ن ضوَى ي
 خبطآ غىُْٓتُ: ْىيَصّ ُٖضزوو دُشُْنإ زوا ٔٗ تَْأ:ٔرُيَٖل()َُٜٚضَ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ

َُِس(  .قُز ضًََِو بُضظ زَبًَتُوَ تا ضِ ش بُ )ئتَِزتَؿٔعَ ن ُز
(ّ ظاْاياٌْ ًٓػـالّ،  إمجلعزوو ضَِنةُتُ، بُ ) )رَْنعَتَلَٕ(ْىيَصّ ُٖضزوو دُشُْنإ  )ََٖٚٔٞ(

ًٓكاَُتًؿٌ بؤ  بُآلّ باْطٌ بؤ ْازضآوَ، ّرتغىُْٓتُناِْ وَنى ْىيَصَناْ ضِونْٔ َُضزْ
ِّْن َغي ْ َر َم ر ٍة َوَل َم ر تَ ْيِن ِبَغْي ِر  ذاٍن َوَل الْ  : َصل ْيُت َمَع الن ِب ِّ َعْن  اِبٍر ِبن َاُمَرةَ ط ْانطآ ِعَد
يُ زوو داض ْىيَصّ ُٖضزوو دُشُْنامن بُ دَُاعُت  ظياتط يُ داضيَوْ رٚاٙ ايغٝخلٕ، زِإقَاَمةٍ 
 بآ باْطْ ًٓكاَُت.  نطز، بُ  ثًَغَُبُضزايُطُأل
ُٖضوَى يُ باغٌ  (،لص اَلُة َ اِمَعةٌ اَ ): دًاتٌ باْطْ ًٓكاَُت يُنًَو زوو داض زَيَآ: يُنُوابى

 باْطسا بُ بُيَطُوَ ضِوواإ نطزَوَ.
ُّ بََُٔٗل( ًٓٓذا ْىيَصّ ُٖضزوو دُشُْنإ بُّ ؾًَىَيُ زَنطٍَ: شٌْ بُ ًُْتٌ ْىيَصّ دُ )ُِٜرزَ

ِٖ( زا ْىيَصَنُ زازَبُغتآ( أ ْنبَز)اهلُلضََُِظإ، يإ قىضبإ يُطُأل  ًٓٓذا يُنػُض يُ زواٍ  )ُث
 ِلل ِ ى َفَطرَ  َو  ْهُت َوْ ِه َ ) نُ ( زَخىيَٓآتََٛٗج٘زوعاٍ ) بُٔ عَل٤ٔ اإلَْؾتٔتَلحَ( )َْٜأت٢ٔ زابُغ ْىيَص



75  

 .تا نؤتايِ (…الس َماَواِت َواَلْرضَ 
)ِٖ ْٕ( ًٓٓذــا يــُ زواٍ ٓــُو زوعايــُ )ُثاا  زَيَــآ، دطــُ يــُ  ()اهلُل أ ْنبَاازت ســُف )صَااِبعَ تَْهاابٔريَا

َِٝٔ(  زابُغ ّ ْىيَص)اهلُل أ ْنبَز( ِٓتَا ِّ ثٔ َِٝٔ ُن ـُ بَ يَـو يـُو   هلُل أ ْنبَاز( )ا يـُ ًَْـىإ طؿـت زوو     )َٜكٔ
َُِعتَ ٔي ١ٕ(تاُْزا غىُْٓتُ: بىَغتآ سُف  هٌ ْاوَجنِ.بُ ُْٓساظٍَ ٓايُتًَ )ن آ١َٕٜ 

ــتاُْزا   ــُو وَغ ــا ي ٌُ( ًٓٓذ ــاو  )َُِّٜٗاا ــُ زَن ــ  )َُٜٚه بِّااُز( تًًًُٖ ــُنبري يَّ   )ََُُٜٚحِّااُ ( سَزاوت
ٔ   طُوضَيٌ خىا زَيَآ، واتُ: سَُسو تُغبًشات زَنا، ُٖضوَى )  ( يـُ  ايبٝٗكاٞ بضآ  ذضا

 .(ّ طًَطِاوَتُوَإبٔ َضعٛد)
()ُٔ ْبحَاَن اهلِل ُا : )َناْسا ٓـُّ ضِغـتاُْ بًَـآ   أ ْنبَز( هلُل)ا دىاُْ: يُو ظيهطاٍُْ ًَْىإ وا  ََِٜٚرُض

ُ -(َواهلُل َ ْ بَ  رُ  ِو َولَِإلَ َو ِإل اهللُ ل  َواْلَحْمُد لِ  ُْ ايٖؾالئرَلْ(  ْي)ا  نُ بـ ٔ   بلقٔٝال  واتـُ:  -ْـاو زَبـطزضيَ
ب ِّ      ُر ِفىالَ انِيَ      ِة َيْمَس      اً قَ ْب      َف اْلِق      راَءِةس وَ  َُ  َّ ْرفَ      ُع ََّدّْ      ِو ِفى      اْلَجِميِعس  ُ      م  َّ  َ َع        ُذ َوَّ ْق      َر ُس َوُّ

 َوَلْسَن فَ ْرضاً َوَل بَ ْعضاًس َوَلْ  َنِسيَ َها َوَشَرَع ِفىاْلِقراَءِة فَاَتْتس
ُ زَيَآ، ًٓٓذا ُٓو ظيهطاُْ زَيَآ، ًٓٓذا ))ا هلُل أ ْنبَز( بُو ...زَيَآ (يَهّرتا هلُل أ ْنبَزيَو يُو سُفتاْ

ِٖ( دؤضَ ُٖٛذ( ىَٕنإ تُواو ببَز(هلُل أ ْنا ًٓٓذا نُ ) )ُث ِٝط لَٕ     :زَيَآ )َٜتَعَ )أ ُعُٛذ بٔالهللٔ َٔأَ ايٖغا
 فاتًشُو غىضَِتًَو يُ زواٍ فاتًشُ زَخىيَٓآ. )ََْٜٚكزَُأ(ًٓٓذا . ايٖزجَِٔٝ(

ُِضااًل(٣لي)َُٜٚه بِّااُز ؾٔ ــُ ضَِنةُتّ ٖثلَْٔٝاا١ٔ :َ ــٓر )ي ــُ هلُل أ ْنبَاازا سووًََؿــسا ثًَ ــآ، دطــُ ي  ( زَيَ
فاتًشُ خىيَٓسٕ، يـُ ًَْـىإ    (و...أ ُعُٛذ بٔلهللٔثًَـ ) كٔزا٤َ ٠ٔ()ق ِبٌَ اْي(ّ ُٖيَػاُْوَ ْنبَزهلُل أ ا )

َه اىاهللُ َرِض َعْن َعاِئَش ةَ ط طِابطزووف زَيَآيَهسا ُٓو ظيهطاُّْهلُل أ ْنبَز()ا طؿت زوو   : َ  اَن الن بِ     َعن ْ
ب ِّ  ُر فِ  َُ ِّْن فِ ىالْ ُّ داٚد رٚاٙ ابااٛز ِق  َراَء ةِ اً قَ ْب  َف الْ ِة َيْمس  ِيرَ ى  ا َ ِق  َراَء ِة َوفِ َف الْ اً قَ ْب  وَلن َا  ْبعى  الُ ِعي  َد

َـ     ثًَغَُبـُض   ،ذضٔٚايرتَذٟ بضٓ   ُظإْ دـُشٌْ قىضبـإ: يـُ    يـُ ْىيَـصّ دـُشٌْ ضَِ
ــُ ضَِنةــُتِ خىيَٓــسٕ ؾلتٝراا١ّ زَطــؤتٔ ثــًَـ )اهلُل أ ْنبَااز(ت ســُفَُــسا ًُنضَِنةُتّ ، ي

 (ّ زَطؤتٔ ثًَـ فاتًشُ خىيَٓسٕ.زاهلُل أ ْنبَزووًََؿسا ثًَٓر )
)ِٜٔ٘ ٌ    )ََِٜٚزؾ ُع َٜ َ  ٢)ؾٔا  غىُْٓتُ: ُٖضزوو زَغتُناٌْ بُضظ بهاتُوَ، تـا بُضاَبـُض ؾـاُْناْ

(يَهًؿسا: )اهلُل أ ْنبَز(َناْسا، ًٓٓذا يُ ظيهطَناٌْ ًَْىإ طؿت زوو اهلُل أ ْنبَزيُ طؿت ) حَُٔٝعَ(اْي
َناْسا زَْط )اهلُل أ ْنبَز( يُ بٔ غًٓطٌ زازَْآو زَغتِ ضُثٍُ يُزَغتِ ضِاغتٍُ يُ غُض 

 ىاًْؿًإ بُ زَْطٌ ًَْٗين زَيَآ.ظيهطَناٌْ ًَْ ُٖيَسيَٓآو
ُ  ًٓٓذا بعاْـُ: ٓـُو   ًُنـٌَُ  (ّ)اهلُل أ ْنبَاز (ّ ْىيَـص زابُغـ ْ   اهلُل أ ْنبَاز يـُ ًَْـىإ )   ظيهطاْـ

سووًََؿسا ئَ، يُ ضَِنةُتّتًَُؿسا ْاطؤتطشُف(ّاهلُل أ ْنبَزيُزواٍ ) سُفتُناْسا ْاطىتطئَْ
اهلُل يُ زواٍ ) ًُنٌَُ ثًَٓذُناْسا ْاطؤتطئَّْ(اهلُل أ ْنبَز(ّ ُٖيَػاُْوَو ))اهلُل أ ْنبَزيُ ًَْىإ 

 جًَٓذًَُـ ْاطؤتطئَ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ّأ ْنبَز(
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ضِونٔ ْني، واتُ: ُٓطـُض   ،ْاو ْىيَصّ دُشٕ(ٍَ اهلُل أ ْنبَزتْ ثًَٓر )ُٓو سُف )َٚي ِضَٔ ؾ ِزفًل(
ُٖضوَٖا غـىُْٓتُ ُْٓساَـُناٌْ    )٫َٚ  بَِعقًل( َنإ ُْؾًَآ، ْىيَصَنُ بُتاأل ْابآاهلُل أ ْنبَز()

(َنـاٌْ  اهلُل أ ْنبَاز ٍ ْاو ْىيَصٕ، نُواتُ: ُٓطـُض ) ّرتْىيَصيـ ْني، بُيَهى وَنى غىُْٓتُناْ
َ ىنُوابُْطؤتٔ، ْابآ غىدسٍَ غُٖىو ببا،  (َنـإ ْـُيَآ، يـإ يـُ     اهلُل أ ْنبَاز ) : ْاثُغـٓس

 .شَاضٍَ زاْسضاو ظياتط، يإ نَُرت بًَآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
ِٛ َْضََٔٝٗل( ْ   (َناٌْ يُاهلُل أ ْنبَزُٓطُض ) )َٚي   ٢)َٚعَازَعَ ؾٔا   بري نطزٕ، يإ بـُ قُغـسٍ ْـُيطؤتٔ

(َنـإ زَفـُوتًَْٔ قـُظا    اهلُل أ ْنبَزُٓوَ ) ؾ لتَِ(() زَغتِ بُ خىيَٓسٌْ فاتًشُ نطز ٠ٔ(كٔزا٤َاْي
و زَغتِ بُ فاتًشُ ُْنطزبى، ُٓو  ى(ّ خىيَٓسب...أ ُعُٛذ بٔلهللْٔانطيَُٓوَ، بُآلّ ُٓطُض تُْٗا )

 .ضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ(َنإ بًَآ، ُٖاهلُل أ ْنبَز) ناتُ غىُْٓتُ
ب ِّ ُر َم اَلْم َّ رَْ   َوِفن َُ ُّ الَ انيِ ِة )ِاقْ  َ َربَ ْت(س  ْعس َوَّ ْق َر ُ بَ ْع َد اْلَفاِتح ِة: ِفى اُلولَن )ق(س وِف ناْلَقدِِّم 

َماِلِهماَ َ ْهراًس َوَُّسن  بَ ْعَدُىَما ُيْطَبَ اِنس َ رَْ انُ ُهَما َ ِهَن ِفن َُ  اْلُجُمَعِةس ِب
ــسا:  ك اا َِٜٔ(٣لْي)َٚؾٔ ــُضَىوزٍَ نؤْ ــُ ف ُ  )ُٜه بِّااُز( ي ــ ــُض زَغــتِ ب ــُف ُٓط ــآ،  فاتًش  نطزب

ِِ ) (َنإ زَيَآ، ًٓٓذا وادبُ: يُ غُضَتاوَ فاتًشـُ خبىيَٓـآ  اهلُل أ ْنبَز) سيَٓآْواظٍ يَّ  ََالي 
ــآ،     َِٜزن ااِع( ــُواو نطزب ــُ: ُٓطــُض فاتًشُؾــٌ ت ــُو ُْضــؤتُ ضِونــىو ، نُوات ــُ ثًَىَي ــا ب  ت

ُض يـُ  (َنإ زَيَآ، بُآلّ غـىُْٓتُ: فاتًشـُف زووبـاضَ خبىيًََٓتـُوَ، دـا ُٓطـ      اهلُل أ ْنبَز)
ًَـىَ، ْىَيصَنـٍُ بـُتاأل زَبـآ،        اهلُل أ ْنبَاز ضِونىوعُوَ بؤ ) ًَتُ ث (َنـإ بطُِضَيتـُوَو َُٖيػـ

 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
يُ  ٚىلَ(٣لُ٭)ؾٔ يُ ْىيَصّ ُٖضزوو دُشُْناْسا غىُْٓتُ يُ زواٍ فاتًشُ: ؿ لتٔر١ٔ(اْي)ََْٜٚكزَُأ بَِع َ

 (صَبِّسَ اِصَِ رَبِّو  ا٭ ِعً ٢)يإ غىضَِتٌ  ،(َٚاْيُكِزإَٓ اْيَُحٔٝ ٔ~م)ٌ غىضَِت( ~)م ضَِنةُتِ يُنَُسا
ٌ  (ْقتَزَبَ(ٔ ايٖضالع١َُ أ)يُ ضَِنةُتِ زووًََؿسا غىضَِتٌ  ٖثل١ْٔٝٔ(٣لي)ٚؾٔ خبىيَٓآ  ، يـإ غـىضَِت

ٌِ أ تَلى  ذَ ُٜٔث اْيػَلع١َٝٔٔ) و ضَِنةُتُنإ بُ ٌ ُٖضزوُناُْٖضزوو غىضَِت ()بٔه َُلئَُٗل خبىيَٓآ (َٖ
ِ  تُواوّ خبىيَٓآ، ضىْهُ ُٖضزوو سُزيػُنإ يُ ) َ ؽارٝس َضاً ِٗازًا(  (زا طًَطِزضاوْـُو  )جَ

بـُ زَْطـٌ    -يـُ ْىيَـصّ ٖـُضزوو دُشُْناْـسا    -غىُْٓتُ: فاتًشُو غىضَِتٌ زواٍ فاتًشُ
ــُّ )   ــُ بُيَط ــسضآ، ب ــهطا خبىيَٓ ــٍُ   إمجاالعٓاؾ ــُ ظ ضب ــُضوَى ي ــالّ، ٖ ــاٌْ ًٓػ (ّ ظاْاي

 فُضَىوياُْ. غُضضاوَناْسا
 ] ووتاسي يةسدوو جةرنةكاى د

ٔٗ بَِعااا ََٖل(   زوو  )ُ:ْطبَتَااالَٕ(بىوٌْ ْىيَـــصّ دـــُشٕ  غـــىُْٓتُ يـــُ زواٍ تـــُواو   )َُٜٚضَااا
ُهم اىاهللُ َرِض بْ ِن ُعَم رَ اَع ْن ط خىتبُ خبىيَٓسضيَُٓوَ ٍر َوُعَم رُ بَ َو َبُ    : َ  اَن الن بِ     َعن ْ ُهم ا ىاهللُ َرِض ُْ َُّص ل  َن  َعن ْ

ِّْن قَ ْبَف الْ عِ الْ  ِ  ثًَغَُبُضو رٚاٙ ايغٝخلٕ،زُخْطَبةِ يَد )عُط( ْىيَـصّ  ًُٓاَِ)أبىبهط(ْ ًُٓـاَ
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: ُٓطـُض يـُ ثـًَـ ْىيَـصّ دُشْـسا      نـُوابى ُٖضزوو دُشُْناًْإ يُ ثًَـ خىتبُزا زَنطز. 
  ُ ــ ــآْ ب ــُوَ، زضوغــت ْاب ــُ خبىيًََٓت ــُ    خىتب ــُضوَى ي ــُوآ، ٖ ــُّ دــُشٕ ْان ــُض خىتب ب

 .ُْغُضضاوَناْسا فُضَىويا
َُُٗل( ٕ   )أ ِرن لُْ ُُعَا١ٔ( ٣لْي)ن َٗاَٞ ؾٔ  ضِونُٓناِْ ُٖضزوو خىتبـٍُ دُشْـُنا وَنـى ضِونٓـُناِْ    ُح

ٍُ ُٖضزوو خىتبُّ دىَةُيُ، ُٖضوَٖا غىُْٓتُناًْؿًإ وَنى يُنرتٕ، بُآلّ ُٓو َُضداْ
ٕ، يُ خىتبُناٌْ دُشْسا ثًَىيػت ْني، بُيَهى غىُْٓتٔ، يُ خىتبُّ دىَةُزا ثًَىيػت بى

 وَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.ضُٖ
بىوٌْ ْىيَصَنــُ بــُ َــُضز ِ زواٍ ْىيَــصّ دُشْــُنإ بــؤ زضوغــتنآًْٓذــا بعاْــُ: خىتبــُ

 زاُْْسضاوٕ، بُيَهى تُْٗا يُو سايَُتُؾسا خىتبُنإ غىُْٓتٔ: نُ ْىيَصَنُ بـُ دَُاعـُت  
ِبي     َراتٍ َوُّ َعلُِّمُه     ْم ِفى     اْلِفْطِر اَْلِفطْ     َرَة َوِفىاَلْض     َحن َاُلْض     ِحي   ُْ   سَةس َّ ْف َ     ِ ُح اُلولَ     ن بِِ ْس     ِع َت

َوالَ انِيَ    َة ِبَس    ْبٍع َوَلًءس َوُّ ْن    َدُب اْلُغْس    ُف َوَّ    ْدُيُف َوقْ  ُ    ُو بِِنْص    ِف الل ْي    ِف َوِف    ن قَ     ْ ٍل بِ    اْلَفْجِرس 
 َوال  طَي ُب َوال   َعّ ُن َ اْلُجُمَعِةس

نطز، ُٓو ناتُ خىتبُنإ غىُْٓتًـ ْـني،   يِبهطآ، واتُ: ُٓطُض ْىيَصّ دُشِْ بُ تُْٗا
 ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ِِ ؾٔ ُٗ ُُ  ؿْٔطز٠َ (ْي)ا  غىُْٓتُ: يُ خىتبُّ دُشِْ ضََُِظاْسا فًَطٍ خُيَهُنُ بها ؿْٔطزَ(اْي ٢)َُٜٚعَِّ
ـ     ِفار٢َ( ٣ل٭ )َٚؾٔ طََُِظإظَناتٌ غُضفًرتَّ  ١َٝ ()اُ٭ِفارٔ  يـُ خىتبـُّ دـُشٕ قىضبـاًْ

يُ خىتبُّ دـُشِْ قىضباْـسا    ضؤًُْتٌ قىضباِْ فًَطٍ خُيَهُنُ بها، ضىْهُ ثًَغَُبُض
ُض نُغــًَو ٓــُّ ٖـ  ايغااٝخلٕ،رٚاٙ زَم ْن َص ل ن َص  الَتَ َنا فَ اَل َّ ْ َبْح َح   ن َُّص لِّ َ ط زَيفـُضَىو: 

 ، ْابآ قىضباِْ غُض بِِآ تا ْىيَصّ دُشٕ زَنا.ْىيَصٍَ ًَُُٓ بها
ْٕ(  بهاذُشٕ زَغت ثآغىُْٓتُ غُضَتاٍ خىتبًُُّنَُّ ُ٭ٚي ٢(َْٜؿتَتُٔس ا)   )بٔتِٔضعَ تَْهابٔريَا

خىتبُّ زووًََـ  ُٖضوَٖا غىُْٓتُ: )َٚايٖثل١َْٝٔ ( ًُنرتزابُ زواّ )اهلُل أ ْنبَز(بُ طىتين ْؤ 
يُ  ُتًُُنرتزا، واتُ: غىْٓبُ زواّ (اهلُل أ ْنبَزت )بُ طؤتين سُف )بٔضَِبُع ٫َٚ ٤ّ( بهازَغت ثآ

: ُٓطـُض يـُ   نُوابىًٖض ظيهطيَهًـ يُ ًَْىاًْاْسا ُْيَآ،  َناْسا ُْوَغتآو)اهلُل أ ْنبَز(ًَْىإ 
ُِاُ  هللٔ  ُصاِبرَل َٕ اهللٔ ( (َناْسا ظيهطٍاهلُل أ ْنبَزًَْىإ ) زضوغـتُو خىتبـُنإ    ،ّ طـىت )…َٚاْيرَ

هى ثًَؿـُنٌ خىتبـُنأْ،   (َنإ بُؾًَهٌ خىتبُنإ ْني، بُيَاهلُل أ ْنبَز)بُتاأل ْابٔ ضىْهُ 
 ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

 ص طونهةتةكاني يةسدوو جةرنةكاى ط
ِٓ َُب اْي ُٜ َٚ()ٌُ  ىاهللُ َرِض  ْبَن ُعَم راِ َعْن نَاِفٍع َ ن  ط غىُْٓتُ: بؤ ُٖضزوو دُشُْنإ خؤٍ بؿؤضآ ُػِض

ُهم ا يــُ دــُشِْ  رٚاٙ اإلَاالّ َليااو بضاآ  ؽاارٝس،زََّ ْغ  ُدو ِفطْ ِر قَ ْب  َف َ نْ : َ   اَن َّ ْغَ ِس ُف َّ   ْ َم الْ َعن ْ
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 ( خؤٍ زَؾؤضز، ثًَـ ُٓوٍَ بطِواتُ ْىيَصّ دُشٕ. ُزأِبٔ عضََُِظاْسا )
)ُ٘ ٌُ َْٚقُت ٌَِٝ( ناتِ خؤ ؾؤضزِْ ُٖضزوو دُشُْنإ زآ )ََِٜٚ ُ: بُ ضِ يؿتين ًْىٍَ  )بِٔٓٔؾـٔ ايًِ
ٍُ( ؾُوٍ دُشٕ ِٛ نُوتين بُ زَض ؿ ِحزَ()بٔلْي تٌ خؤ ؾؤضزٕ زآيُ فُضَىوزَيُنسا: نا )َٚؾ٢ٔ ق 

ضِ ْــانٌ بــُياٌْ ضِ شّ دُشُْنــُ، يــُ فُضَىوزَيُنًؿــسا: يــُ ٖــَُىو ؾــُوٍ دُشُْنــُزا 
 .غىغًُنُ زضوغتُ

ُٝٗب( ُٔ( ُٖضوَٖا غىُْٓتُ خؤٍ بؤخنؤف بها )َٚايٖتط   تـُوَ  غـىُْٓتُ: خـؤٍ بطِاظيًََٓ   )َٚايٖتشَٜٗ
ُُع١َٔ( و ًْٓؤىْ بؤٌْ ْاخؤف ى بطزٌْ َىوبُ  بُ دىاْرتئ دٌْ بُضطٌ خؤٍْ وَنى  )ن لْيُح
ُهم اىاهللُ َرِض ْبِن ُعَم رَ اَعْن ط يُ ضِ شٍ ُٖيّٓسا نُ بامسإ نطز َرٍق فَ ََُتن اِ : َ َي َ  ُعَم ُر ُ ب  ًة ِم ْن  َعن ْ ْا َ ب ْ

 ِإن َم ا َى ِ هِ  ِدس فَ َق اَل: َرُا  ُل اهللِ ُ فُ   فَ َق اَل: ِإبْ  َ ْع َى ِ ِه فَ َ َجم  َف ِبَه ا ِلْلِعي ِد َوالْ  ِبَها َرُا  َل اهللِ 
َُّص   لِّن بِالض     َعَفِةس  َوِفْعُلَه   ا بِاْلَمْس   ِجِد َ ْفَض   ُف َوِقي   َف بِالص     ْحَراِء ِإل  ِلعُ   ْ ٍرس َوَّْس   َ ْخِلُف َم   ْن 

رُ  ُِّ  َت َصالَتِِوساإِلَماُم َوقْ  الن اُسس َوَّْحُضرُ  َوَّْ َىُب ِفن َطرٍِّ  َوَّ ْرِ ُع ِفن ُ ْيَرىس َوُّ َب
دىببُيـُنٌ ٓاوضيؿـٌُ ًَٖٓـا ىٍ    ( عُطًُٓـاَِ)  رٚاٙ ايغاٝخلٕ، زَي اَلَق لَ وُ َم ْن لَ لَِباُس 

فُضَىوٍ: ُّٓ دىببُيُ بهطَِ، تانى بؤ دُشْٕ بؤ ثًَؿىاظٍ وَفسٍ ًََـىإ   ْثًَغَُبُض
ؾًإ فُضَىوٍ: َُُٓ بُضطٌ ُٓو ثًاواُْيُ: نُ ًٖض بُ خؤتٌ ثآ بطِاظيًَُٓوَ، ثًَغَُبُض

َخٍُٓ يُوَ ُْططت: نُ خؤٍ بطِاظيًََٓتُوَ، بُيَهى ضِ يُ بُُٖؾتسا ًُْ. واتُ: ثًَغَُبُض
 .طت ضىْهُ يُ ٓاوضيؿِ زضوغت نطابىضَِخٍُٓ يُ دىببُنُ ط

 نُغٍُ ٓاَازٍَ ْىيَصّ دُشٕ زَبآويُنػاُْ: ُٓو  ،طِابطزووًٓٓذا بعاُْ: يُو غىُْٓتاُّْ
 ضاوَناْسا فُضَىوياُْ.ُٓوٍَ ٓاَازَ ْابآ، ُٖضوَى يُ غُض

ٌُ( ْىيَصّ دُشٕ يُ َعطُوتسا بهطآ َُِضحٔ ٔ()َٚؾِٔعًَُٗل بٔلْي زا، ّرتخًَطتطَ ُْى يُ ؾىيًََٓه )أ ْؾقَ
ْىيَصّ دُشٕ يُ ًَٖعزا يُ فُضَىوزَيُنّبآ )َٚقٌَٔٝ بٔليٖؾِرزَا٤ٔ( ضىْهُ َعطُوت بُ ؾُضَِفُ

عىظضيَو ُْبآ: وَنى باضإْ غُضَا، ُٓو ناتُ يـُ  تُْٗا بُ ٖؤٍ  )إ٫َِ ئُعِذُر( بًاباْسا خًَطتطَ
 َ ــط ــسا خًَطت ــُ بَعطُوت ــُّ:ُ، ب  بةةؤ نوَيذىجةةة ى دةضةةووة دةروةى  ثَيػةمبةةةر] يَط

ُ  دا فُضَىوزَّبًَُٖع وَآلَِ زاوَتُوَ: ضىوُْزَضَوَنُّ ثًَغَُبُض .[()َمِديَن   بـ
 .ٖؤّ بضىنِ َعطُوتُنُّ بىو، ُٖضوَى يُ)حتفُ(زا فُضَىويُتِ

ـُ()ََِٜٚض  ًُٓاّ دًَططيَو بؤ خؤٍ زازٌََْ يُو سايَُتٍُ بؤ ْىيَصّ دُشٕ زَضِواتُ بًابإ تَِخًٔ
ِٔ ُٜؾَاا٢ِّ بٔليٖقااعَؿ ١ٔ( ــُ  )ََاا ًَٖعْ َعطُوتــسا ثًَؿــٓىيَصّ دــُشٕ بــؤ بــآ دًَططيَهــٌ وَٖــا: ي

)ََِٜٚذَُٖب ؾٔا٢   ًٓعٌْ ًُٓاَُنُ ووتاض بساُ بُ بآُْخؤؾُنإ بها، بُآلّ ْاثُغٓسَ دًَططَن
زا ّرتبُ ضِيَطُيُن ُأِ:ز٣َ()ََِٜٚزجُٔع ؾ٣ٔ غىُْٓتُ: بؤ ْىيَصّ دُشٕ بُ ضِيَطُيُنسا بطِواو زَُٜل(ط 

 رٚاٙ ايبخلرٟ، زِإَذا َ اَن َّ ْ َم ِعيٍد َياَلَف الط رِّ َ  : َ اَن الن ِب   َعْن َ اِبرٍ ط بطُضِيَتُوَ َاٍَ
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 زا زَطُضِاوَ.ّرتطُيُنبُ ضِيَ ُ ضِ شّ دُشْسا ضِيَطٍُ زَطؤضِّْي ثًَغَُبُض
 ُ ْىيَـص، تـانى خًَـطّ ظيـاتط بطاتـآْ ٖـُضزوو        ًٓٓذا غىُْٓتُ: بُ ضِيَطُ زضيَصتطَنُزا بطِواتـ

: ٓـُو ضِيَطـُ طؤضِيٓـُ يـُ طؿـت خىاثُضغـتًُناْسا       نـُوابى ٌ بؤ بسَٕ، ّسضِيَطُنُف ؾاًٖ
 ػُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.يُ ظ ضبُّغىُْٓتُ، ُٖضوَى 

ٖٓلُظ( يَصّ دُشٕ، تانى خًَطّ غىُْٓتُ: ُٖض يُ بُياُْوَ خُيَهُنُ ظوو بطِواتُ ْى )َُٜٚبَهُِّز اي
هطزٌْ ْىيَصيإ بطاتآ، نُواتُ: ُٓطُض يُ َعطُوتُنُزا ْىيَـصّ دـُشٕ زَنـطا، وا    ضاوَضِواْ

تا ْىيَصّ دُشٕ زَنُٕ، بُآلّ  مبًَُٓٓوَ غىُْٓتُ: يُ زواٍ ْىيَصّ غبُيٓآ يُ َعطُوتُنُزا
ُّ يُ ناتٌ  )َْٚق(َ ؽ٬َ تٔ٘ٔ( ًُٓاَِ ْىيَصّ دُشٕ ظوو ْايآ، بُيَهى ٓاَازَ زَبآ ()ََِٜٚرُقُز اإلَََل

ــُزا ْىيَص  ِفطْ     ِر َواَلْض     َحنَّْخ     ُرُج َّ      ْ َم الْ  : َ      اَن َرُا      ُل اهللِ َس     ِعيدٍ َع     ْن  َبِىطنطزُْنـــ
 َوُّْمِس       ُك  اْلِفطْ       ِر قَ ْب       َف الص        اَلةِ  اَلْض       َحنس قُ ْل       ُت: َوَُُّْ        ُف ِف       ن ِعي       دِ  َوُّ َعجِّ      ُف ِف       ن

َلَه   ا ِلغَْي   رِ  ِف   ن ُْ   َرُه الن  ْف   ُف قَ ب ْ ُّ ُِيَنٍةس َولَ   اإِلَم   اِم َواهلل َ ْعلَ   ُم. اَلْض   َحنس َوَّ   ْ َىُب َماِش   ياً ِبَس   
 :ٌف( صْ  )فَ 
دُشُْناْسا يُ ُٖضزوو  ثًَغَُبُض رٚاٙ ايغٝخلٕ،زُمَصل ن َفَُو ُل َشْ ٍء َّ ْبَد ُ ِبِو الص اَلةُ الْ  نِإلَ 

 ػُض زَغتِ بُ ْىيَصّ دُشٕ زَنطز.يُن ؾىيَين ْىيَصو زَٖاتُ
ٌُ(  ًٓٓذا نُ ناتٌ ْىيَصّ دُشٕ ٖـات   ٢)ؾٔا غـىُْٓتُ: ًُٓـاّ بـُ ثُيـُ بًَتـُ ْىيَـص        )َُٜٚعَحِّا

ْ  يُ دُشِْ قىضباْسا،  ِفر٢َ(ا٭  خُيَهُنـُ بطُضِيَٓـُوَ قىضبـاِْ     تانى ظوو ْىيَصَنـُ بهـُٕ
ا، تـانى خُيَهُنـُ َـاوٍَ    ُظاًْـ زضَْط بهبهُٕ، ُٖضوَٖا غىُْٓتُ ْىيَصّ دُشِْ ضََِ

 زاًْإ بؤ فطاوإ ببآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.غُضفًرتَ
))ًُْ ٌُ ؾ٢ٔ عٔٝ ٔ اْي( زَفُضَىٍَ ايٓٛاًُٟٚٓاَِ ) )ُق غىُْٓتُ: يُ دُشِْ ضََُِظاْسا  ؿْٔطزَ()ََْٜٚأُن

ُِضُٔو ؾٔ هاثًَـ ُٓوٍَ ْىيَصّ دُشٕ ب )ق ِبٌَ ايٖؾ٬ ٠ٔ( ؾتًَو خبىا بـُآلّ يـُ    ِفار٢َ( ٣ل٭ )َُٜٚ
زوو دُشْـُنإ يُطـُأل   دُشِْ قىضباْسا ًٖض ُْخىا تا ْىيَصّ دُشٕ زَنا، تانى ضِ شّ ٖـُض 

ٔ  ضِ شّ ثًَؿُ ِفطْ ِر َم الْ َل َّْخ ُرُج َّ   ْ  : َ  اَن َرُا  ُل اهللِ َع ْن بُ َرّْ َدةَ ط خؤيإ يًَو دًـاواظ بـ
 ذاا ٜث ذضاأ رٚاٙ امحاا  ٚايرتَااذٟ،   زَم اَلْض  َحن َح    ن َُّص  لِّ َ َح    ن َّْطَع  َمس َوَل َّْطَع  ُم َّ    ْ 

ًَهِ زَخـىاضز، يـُ         ثًَغَُبُض يُ دُشِْ ِضََُظاْسا ُْزَِض يؿـتُ ْىَيـصّ دـُشٕ تـا ؾـت
 دُشِْ قىضباًْؿسا ًٖضٌ ُْزَخىاضز تا ْىيَصّ دُشِْ زَنطز.

ُشُْنإ، َُطُض عـىظضيَهٌ  غىُْٓتُ: بُ ثًازَيِ بطِواتُ ْىيَصّ ُٖضزوو د ًل()ََِٜٚذَُٖب ََلعٔٝ
ٕ   غـُض يُبُ ًَُٖينْ  )بٔضَه١َٕٓٝٔ( ُٖبآ ٌُ ق ِبً َٗال(    خؤ، ْـُى بـُ غـاضزا ْٖٓؿا ُٙ اي ْىيَـصّ   )٫َٚ  ُْٜهازَ

 ىبـآ ُضدٍُ بُ قُز ضًََِو ضِ ش بـُضظ ب غىُْٓت ْاثُغٓس ًُْ يُ ثًَـ ْىيَصّ دُشْسا، بُو َ
ِٝزَ اإلَََلَّ( ْىيَـصّ غـىُْٓت يـُو ناتـُزا يـُ ٖـًض        بؤ خُيَهُنٍُ دطُ يُ ًُٓاّ، ضىْهُ )ئػَ

 .)َٚاهلُل أ ِعً ِ( سُزيػًَهسا قُزَغُ ُْنطاوَ
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ْ   بُآلّ بؤ ًُٓاَِ ْىيَصّ دُشٕ ْاثُغٓسَ ًٖض غىْ يـُ   ُٓتًَو بها يُ ثـًَـ ْىيَـصّ دـُشٕ
 ٕ ُهم اىاهللُ َرِض بْ ِن َعب  اس اَع ْن ط زواٍ ْىيَصّ دـُش ن رَْ َع َ  ْيِن لَ ْم ِفطْ ِر َفَص ل  َّ  ْ َم الْ  : َي َرَج الن بِ     َعن ْ

َلُهَم ا َوَل بَ ْع َدُىَما ُت ْىيَـصّ دـُشِْ   ٖـات زوو ضَِنةـ   ثًَغَُبُض رٚاٙ ايغٝخلٕ،زَُّصفِّ قَ ب ْ
 ُْ يُ زواٍ ْىيَصَنُ. ُْ يُ ثًَـًْٖض غىُْٓتًَهٌ ُْنطز:  ضََُِظاِْ نطزو

ِبيْر(لة باطي  َفْصٌف:] ُْ  زليَذاني جةرنةكاى)َت
 طـؤتٔ، زوو بُؾـُ:   هلُل أ ْنبَاز( )ا ( يًَـسإ، واتـُ:   تَْهابٔري ُناْسا )ضِ شّ دُشْ بعاُْ: يُ ؾُو و

ــةم ــُ: ُُِزصَاااٌْيا : )يةكـ ــاضنطاوزا  (، واتـ ــُنٌ زيـ ــُ َاوَيـ ــُ يـ ــسضاو نـ ــت  بُضُٖيَـ ــُ طؿـ  يـ
 سايَُتًَوْ يُ طؿت ؾىيًََٓهسا زَطؤتطئَ.

ٖٝ ْيا : )دووةم  ( واتُ: بُغرتاوَ، نُ يُ زواٍ ْىيَصَناْسا زَطؤتطئَ.ُُك 
َل َ       ِ  اْلِعي       ِد ِف       نُّ ْن       دَ  َِ لَي ْ ِبي       ُر بِغُ       ُروِب الش        ْم ُْ  اْلَمنَ       اِزِل َوالطُ       ُرِق َواْلَمَس       اِ ِد  ُب ال  

ُّْح       رَِم اإِلَم       اُم ِبَص       اَلِة اْلِعي       ِدس   َواَلْا       ِ اِق ِبَرفْ       ِع الص        ْ ِتس َواَلْظَه       ُر ِإَداَم ُ       ُو َح َ       ن 
َلةَ  ب ُِّر اْلَحاج  لَي ْ َُ ُّ َلَةاْلِفْطِر َعِقَب الص َلَ اِت ِفناَلْضَحن َبْف  َوَل   الَصحِّس ُّ َلبِّنس َوَل َُّسن  لَي ْ

ّ  دا  ِٓا َُب ايتَْهابٔرُي(   ًُنُّ زَفـُضَىٍَ: زَضبـاضٍَ بُؾـ (ّ دُشْـُنإ  )اهلُل أ ْنبَاز  طـؤتين  )ُٜ
زَنـا  يًَسإ زَغـت ثآ (تَْهبٔريضِيَبىاضْ ًْؿتُدٌَ، ًٓٓذا ناتٌ ) و ٓافطَتْ غىُْٓتُ بؤ ثًاو

ُِطَ()بُٔػُز ًِٝ تََٞ اْي يُو ناتُوَ: نُ ضِ ش ٓاوا زَبآ ٚبٔ ايٖغ يُ ؾـُوٍ دـُشِْ ضََِـُظإْ     عٔٝ ٔ()ي 
 يُ ضِيَطُناْسا )َٚايُطُزمَ( يُ َايَُناْسا ََُٓلسٍََ(٣لْي)ؾٔ ( يًَساُْف غىُْٓتُ:تَْهبرٔيقىضباْسا، دا ُٓو )

ــسا  َُضَاالجٔ ٔ()َٚاْي ــُ َعطُوتُناْ ــُ باظاضِ )َٚا٭ ِصااَٛامَ( ي ــسا،ي ــُضَىٍَ:   َناْ ــُوضَ زَف ــىاٍ ط خ
ب ُِّرواط َُ ِمُل ااْلِعد َة َولُِ  ُْ َوَعْن طبًًََٔ.  )اهلُل أ ْنبَز(تانى ضِ شووَناٌْ ضََُِظإ تُواو بهُْٕ ص هللَ اَولُِ 

َه   اىاهللُ َرِض    ُمِّ َعِطي    ةَ  ِبي   رِِىْمس َ ي ِعي   ِد َ ْن َنْخ   ُرَج َح َ   ن ُنْخ   ِرَج اْلُح   ي َ  ف َ : ُ ن    ا نُ    ْفَمُر َّ    ْ َم الْ  َعن ْ ُْ ب ِّ   ْرَن بَِ  َُ ُي
زَنطا: يـُ ضِ شٍ دُشْـسا ٓافطَتـاٌْ سـُيعزاضيـ     واتُ: فُضَااإ ثآ رٚاٙ ايغٝخلٕ،زالن اسِ 

 بًًََٔ. )اهلُل أ ْنبَز(يُطُأل خؤَإ ببُيُٓ زَضَوَ، ُٓواًْـ يُطُأل ثًاوإ 
ُ   قٝلظنُواتُ: يُ فُضَاٌْ ٓايُتُنُزا دُشِْ قىضبإ ) شِْ ضََِـُظإ،  ( نطاوَتـُ غـُض دـ
 ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

)ِْٔٛ يُ ىٍ ثًاوٍ -سَزَٕ، بُآلّ ٓافطَتيَّ (تَْهبٔرِيبُ زَْطٌ بُضظ ثًاوَنإ ) )بٔزَْؾعَ ايٖؾ
 ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.زَْطٌ ْعّ زَناَوَ، ُٖضوَى يُ  -بًَطاُْ

فُضَىوزٍَ بُ  )َٚا٭ ْظَُٗز(، دا طؿت سايَُتًَهسا غىُْٓتُيًَساُْ يُ (تَْهبٔريًٓٓذا بعاُْ: ُٓو )
ُ٘( بًَُٖعتط: ُ (تَْهبٔريناتُنٍُ ) )إَدَاََُت )ذَتَا٢ ُِٜرازََّ    يًَسإ يُ ُٖضزوو دُشُْناْسا بُضزَواَـ

ُّ بٔؾ٬َ ٠ٔ اْي تا ًُٓاّ ْىيَصّ دُشُْنُ زازَبُغتآ، بُآلّ ُٓطُض ْىيَصّ دُشُْنٍُ  عٔٝ ٔ(اإلَََل
زَنطز، ُٓوَ تا بُ خؤٍ ْىيَص زازَبُغتآ ناتُنُ بُضزَواّ زَبآ، واتُ: ُٖض  يِبُ تُْٗا

 .(: بُضُٖيَسضاو نؤتايِ زآَُِزصٌَ(ّ )تَْهبٔريناتًَو ْىيَصّ دُشٕ زابُغرتا، )
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ًِٝ ١  ا٭ ِفر٢َ()٫َٚ  ُٜه بُِّز اْي بُآلّ ُٓو نُغٍُ خُضيهٌ سـُز نطزْـُ، ْابـآ يـُ ؾـُوٍ       رَلٗد ي 
ٌِ ًَٜ ب٢ِّ( بًَآ هلُل أ ْنبَز()ادُشِْ قىضباْسا  ِٝاو  (، واتـُ: ) تًب١ٝبُيَهى ) )بَ ( زَيَـآ ضـىْهُ   ...ي ٖب

ِٝو )  .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلن( زضومشٌ سُدُ، ُٖضوَى يُ باغٌ سُدسا ضِووٕ زَنُيُٓوَ، ...ي ٖب
ًِٝ ١  اْي زَضباضٍَ بُؾٌ زووَّ زَفُضَىٍَ: ٔٗ ي  ََُظاْـسا  يـُ ؾـُوٍ دـُشِْ ضِ    ؿْٔطازَ( )٫َٚ  ُٜضَ

ٖٝ ) (ّتَْهبٔري) ُُك  ُ  ا ْي ٛ   ( غـىُْٓت ًْـ ٕ  أْ( )عَكٔابَ ايٖؾاً  يـُ   ؽَاسِّ( ا٭ ٢)ؾٔا  يـُ زواٍ ْىيَـصَنا
 فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا.
يُ زواٍ ْىيَصَناٌْ ؾُوٍ دُشٌْ ضََُِظإ  زا ٖاتىوَ: غىُْٓتُّرتبُآلّ يُ فُضَىوزَيُن

ٓـ  (ا٭ذنالر غبُيٓآ، يـُ )  اوآ، واتُ: يُ زواٍ ْىيَصّ َُغطيبْ عًؿبسض( يَّتهبري) ُّ ؾـسا 
 .خُيَهًـ ضَِفتاضٍ يُ غُض ُّٓ فُضَىوزَيُ فُضَىوزٍَ بُ ضِاغترت زاْاوَو

ب ِّ     ُر اْلَح     اج  ِم     ْن ظُْهرِالن ْح     ِر َوَّْخ     ِ ُم ِبُص     ْبِح  ِيرِال  ْش     رِِّ س َوَغي ْ     ُرُه َ ُه     َ  ِفى     اَلْظَهِرس  َُ  َوُّ
لَ   ِةالن   ْحِرس َوِف   ن قَ    ْ ٍل ِم   ْن ُص   ْبِح َعَرفَ   َة َوَّْخ   ِ ُم بَِعْصرِ ِيرِال  ْش   رِِّ  َوِف   ن قَ    ْ ٍل ِم   ْن َمغْ   ِرِب لَي ْ

ب ِّ  ُر ِف  ن َى  ِ ِه اَلّ   اِم لِْلَفائِ َ  ِة َوالر اتِبَ  ِة َوالن اِفلَ  ِةس وَ  َُ ُّ ِص  يغَُ ُو َواْلَعَم  ُف َعلَ  ن َى  َ اس َواَلْظَه  ُر َ ن   ُو 
 بَ ُر َاهللُ َ ْ بَ ُرس لَِإَلَو ِإلاهللُ َواهللُ َ ْ بَ ُرس َاهللُ َ ْ بَ ُر َوهلِل اْلَحْمُد(ساْلَمْحُب بَُة: )َاهللُ َ ْ بَ ُر َاهللُ َ  ْ 

ًّس(ّ زواٍ ْىيَصَنإ زَغت (ّ )تَْهبٔريُٓو نُغٍُ خُضيهٌ سُز نطزُْ ) رَلٗد()َُٜٚه بُِّز اْي َُك
ِٖٓرزَ( زَناثآ ِٗزَ اي ِٔ ُظ ( يًَسإ تَْهبٔرينؤتايِ بُ ) ُِ()ََِٜٚختٔ قىضباُْوَ يُ ًْىَضِ ٍ دُشِْ )َٔ

(، واتُ: أٜٖلّ ايٖتِغزٜلبُ نطزٌْ ْىيَصّ غبُيٓآّ ٓاخط ضِ شٍ ) )بُٔؾِبسَ آ:ٔزَ ايٖتِغزَٜلَ( زيَٓآ
 غآ ضِ شَنٍُ زواٍ دُشِْ قىضبإ.

)ُٙ ُِٝز َُٗٛ( ُٓوٍَ بُ سُز نطزٕ خُضيو ًُْ )َٚغ   ْظَٗزَ(٣ل٭ )ؾٔ بىوَيُُٖض وَى ُٓو خُضيه )ن 
ٍُ( ضَىوزٍَ بًَُٖعتطزايُ فُ ِٛ ِٖٓرزَ( يُ فُضَىوزَيُنسا: )َٚؾ٢ٔ ق  ًِٝ ١ٔ اي ِٔ ََِػزَبٔ ي  يُ َُغطيي  )َٔ

 .( زَناتَْهبٔريؾُوٍ دُشِْ قىضباُْوَ زَغت بُ )
)ٍُ ِٛ ِٔ ُؽِبسَ عَزَؾ ا١ (  ػآيَُسا:يُ فُضَىوزَّ )َٚؾ٢ٔ ق  يـُ زواٍ ْىيَـصّ غـبُيٓآّ ضِ شّ     )َٔ

ُِ(( يًَسإ زَنا تَْهبٔريعايفُوَ زَغت بُ )  (ّ زواٍ ْىيَصَنإ زيَٓآتَْهبٔرينؤتايِ بُ ) )ََِٜٚختٔ
(، نـُ زَناتـُ   أٜٓلّ ايٖتِغزٜلبُ نطزٌْ ْىيَصّ عُغطٍ ٓاخري ضِ شّ ) )بٔعَِؾزَ آ:ٔزَ ايٖتِغزَٜلَ(

سَزا، ( يَّتَْهبٔريف )(ٜلَأٜٓلّ ايٖتِغزَ)يُ زواٍ ُّٓ عُغطٍَ ضِ شّ غآيَُِ ش، واتُ: ثًَٓر ضِ
ٌُ عًَ ٢ َٖذَا()َٚاْي ًٓٓذا واظ زيَٓآ ، غآيَُُ ًْـ يُ غُض ُّٓ فُضَىوزَُّىغًَُاْاضَِفتاضّ عََُ

ِ يُ غُضضاوَناًْؿسا بُ ب ِ عُاز )ًَُٖع زاْسضاوَ؟ ضىْهُ يُ ًُٓـاَ ٞ )(و ًُٓـاَ إبأ  (و )عًا
(زا إبأ ق اَا١   َػٓا٢ (و )اجملُاٛع َ، ٖـُضوَى يـُ )  (َوَ ُٓوٖا ٖـاتى ٓبلظأِبٔ ع(و )َضعٛد

 (ف يُ ًُٓاَِ)عُط(ّ طًَطِاوَتُوَ.ايبخلرُْٟ، ُّٖ )فُضَىويا
( يَّبسا، ُٖضوَى يُ تَْهبٔريدا بعاُْ: وَٖا غىُْٓتُ: يُ ثًَـ ظيهطَناٌْ زوآّىيَصَناْسا )

 .(زا ضِووٕ نطاوَتُوَايغزٚاْٞ(و )حتؿ١)
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ُ٘( فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط: )َٚا٭ ْظَُٗز( يـُو ثًَـٓر ضِ شاْـُزا     لَّ()ُٜه بُِّز ؾٔا٢ َٖاذٔٙٔ ا٭ ٜٖا    ْىيَصنُض )أ ْٖ
ًْؿ ل٥ٔت١َٔ( سَزا( يَّتَْهبٔري)  يُ زواٍ ْىيَصَ فُوتاوَنإ نُ يـُو ضِ شاْـُزا قـُظايإ زَناتـُوَو     )ئ

ٖٓلؾًٔ ا١ٔ(  ُٖضوَٖا يُ زواٍ غـىُْٓتُناٌْ زاَـُظضاو يُطـُأل ْىيَـصَ فُضِظَناْـساو      )َٚايٖزاتٔب١َٔ(  )َٚاي
( يًَساُْ تايبـُت  تَْهبٔريْاو، واتُ: ُٓو )بُْاو و بآزواٍ طؿت دؤضَ غىُْٓتًَهٌ ُٖضوَٖا يُ 

دًاواظٍ ًُْ: يُ  ( زضومشٌ ُٓو ثًَٓر ضِ شاُْيُوتهبريًُْ بُ زواٍ ْىيَصَ وادبُنإ، ضىْهُ )
 .ى ْىيَصنُضٍ بُ دَُاعُتيّْىيَصنُضّ بُ تُْٗا تْ ضِيَبىاضْ ًْؿتُدٌَْو ٓافطَ ًَْىإ ثًاو
ُ٘ اْي ُ  َُِرُبٛبَا١ُ( )َٚؽٔٝػَُت  ( يًَـسإ، َُُٓيـُ:  تَْهابٔري و ضِغـتُ خؤؾُويػـتٍُ زاضِيـصضاوَ بـؤ )    ٓـ

 .(هلُل َ ْ بَ ُرس َوهلِل اْلَحْمدُ اهلُل َواهلُل َ ْ بَ ُرس اَ هلُل َ ْ بَ ُرس لَِإَلَو ِإل  هلُل َ ْ بَ ُر اَ هلُل َ ْ بَ ُر اَ اَ )
ُْ        َرًة َوَ ِص         ياًل(.َوُّْس        َ َحب  َ ْن َّعِّ        َد: )َ ِبي         راً َواْلَحْم        ُد هلِل َ َِي        راً َوُا         بْ   َحاَن اهلِل ُب

َلَةاْلَماِض       َيَةس َ ْفَطْرنَ       ا   َولَ       ْ  َش       ِهُدُوا َّ        ْ َم الَ الَ ِ       يَن قَ ْب       َف ال       ع َواِل ِبُرْكَّ       ِة اْلِه       اَلِل اَلل ي ْ
َنا ِل َواْلغُ   ُروِب اْلِعي   َدس َوِإْن َش   ِهُدُوا بَ ْع   َداْلُغُروِب لَ   ْم تُ ْقبَ   ِف الش    َهاَدُةس َ ْو بَ    ْيَن ال   ع َوا َوَص   ل ي ْ

 اَلْظَهِرس َوِقيَف ِفن قَ ْ ٍل:  َ ْفَطْرنَاس َوفَاَتِت الص اَلُةس َوُّْشَرُع َقَضاُكَىا َمَ ن َشاَء ِفن
ِٕ َٜشَٜااا َ( غـــىُْٓتُ: )َُِٜٚضاااتَرَٗب(ًٓٓذـــا   هلُل َ ْ بَ    ُر َ ِبي   رًا اَ ) َُٓـــُف بـــُ ظيـــازَ بًَـــآ: )أ 

َرًة َوَ ِصيالً َواْلَحْمُد هلِل َ َِيرًا َوُاْبَحاَن اهللِ  ُْ  .) ُب
َِّٛ ايٖث٬ ثٔنيَ( ُٚا َٜ ِٛ عََُٗ  ُٓطُض ؾـاًٖسَنإ ؾـاًٖسيًإ زا: يـُ ضِ شّ غـًٌَُّ َـاْطٌ       )َٚي 

ــُظإ  ــاتّ )ق ِبااٌَ ايااٖشَٚاٍَ(ضََِ ــًَـ ن ــاْطٌ   ٬َٗ ٍَ(اْي)بُٔز٩َِٜاا١ٔ ًٓىَضِ  ؾــاًٖسيًإ زا:ث ــُ َ ن
ٖٛاٍ)ٍ َاْطٌيُنؿُوَ ًِٝ ١  ا ( بًٓطاوَعَ ّ  َُلف١َٝٔ (ْي)ايًِ وادبـُ:   )أ ْؾط ِزَْال(  طِابطزووزايُ ؾـُو

َِٝٓل اْي يُنٌَُ ؾُؾُآلُْ شُْوضِ شوو بؿهًَٓني، ضىْهُ ٓاؾهطا بىو: ُّٓ ضِ شَ دُ ًِ  عٔٝ َ()َٚؽَ
 .غىُْٓتُ: ْىيَصّ دُشًْـ بُ ُٓزا بهُئ ُٓطُض َاوَ َابآ، ُٓطُض ْا: قُظا زَنطيَتُوَ

ُٚا بَِع َ اْي ِٕ عََُٗ  َـ  ٓـاوا زواٍ ضِ شبـُآلّ ُٓطـُض يـُ     ٚبٔ(ُػازُ )َٚإَ ُظإ بىوٌْ ضِ شٍ غـًَُِّ ضَِ
ِِ ُتْكبٌََ ايٖغَٗلد٠َُ( طِابطزوو زيرتاوَؾاًٖسيًإ زا: نُ َاْط ؾُوّ ُّٓ ؾاًٖسيُ وَضْاطريآ،  )ي 

ْىيَصّ دُشٕ بُ  : غبُيٓآ زَنُيُٓ دُشْٕنُوابىضىْهُ غِ ضِ شّ ضََُِظإ تُواو بىوَ، 
 .ُٓزا زَنُئ

 ِٚ َِٝٔ ايااٖشَٚاٍَ َٚاْيُػااُزٚبٔ( )أ  ــ بَاا ــىَضِ و ضِ ش ي ــىإ ًْ ــُ ًَْ ــُ  ٓاواإ ي ــاًٖسيًإ زا: ن ــسا ؾ بىوْ
وادبُ: ضِ شووَنُ بؿهًَٓني، ضىْهُ ٓاؾهطا بىو ُّٓ  )أ ْؾط ِزَْل( طِابطزوو َاْط بًٓطاوَؾُوّ

ْىَيصَنـٍُ دـُشًْـ زَفـُوتآ، ضـىْهُ بـُ ٖـاتين نـاتِ         )َٚؾ لتَا(ٔ ايٖؾا٬ ٠ُ(   ضِ شَ دُشُْ
  ، ناتِ ْىيَصَنٍُ دُشٕ زَضضىوَ.ًْىَضِ
ٖـُض ناتًَـو    )ََت٢َ عَال٤َ(  غىُْٓتُ: ْىيَصّ دُشٕ قُظا بهاتُوَ )َُِٜٚغزَُع ق قَل٩َُٖل(: نُوابى

 يُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتطزا. ْظَٗزَ(ا٭  ٢)ؾٔ سُظ بها

 6-بةزطىدووةم -مهًاج 
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ُ     ًٓٓذا ُٓطُض بطىجنآ: خُيَهُنُ نؤ ظا بهطيَتُوَ، ُٓوَ ُٖض يـُّ ضِ شَزا بـُ دَُاعـُت قـ
ُعَمْير َعْن ُعُم َمة َلُو: َعْن  َبِىط زَنطيَتُوَ، ُٓطُض ْا: غبُيٓآ بُ دَُاعُت قُظاٍ زَنُُْوَ

َِ الْ :  َن  ُه ْم رََ ُواَّْش َهُدونَ  ن ِب ِّ ى الَ ن  رَْ ب اً َ  اُكا إلَ  ََُمَرُىْم َ ْن ُّ ْفِط ُروا َوِإَذا َ ْص  َبُحُ ا  سِه اَلَل بِ اَلْم فَ 
 ناضواًَْـو ٖاتـُ ىٍ ثًَغَُبـُض   داٚد ٚغريٙ بضآ  ؽارٝس،   رٚاٙ ابٛزُىمْ َّ ْغُدوا ِإلَ ن ُمَص ال  

َ ؾاًٖسيًإ زا: زويَٓآؾُو َاْطٌ  فـُضَاٌْ ثـآنطزٕ    َ، ثًَغَُبـُض يإ زيتـى يُنؿـُو
 غبُيٓآ بًَُٓ ْىيَصّ دُشٕ. ضِ شوو بؿهًَْٓٔ

ُو ضِ شَزا ْىيَصَنٍُ دُشٕ قُظا بهاتُوَ، ُٓو ناتُ ُٖض ي يًِٓٓذا ُٓطُض ويػتِ بُ تُْٗا
 َ ــُ قــُظا بهاتــُوَ خًَطتــط ٍُ( ًَٖعزايــُ فُضَىوزَيــُنٌ بــآ )َٚقٔٝااٌَ( بــُ ثُي ِٛ ــُ )ؾٔاا٢ ق اا  ي

 ُتَصل ن ِمَن اْلَغِد َ داًء.
 ػَا ٔ أ دَا٤ّ( )ُتؾ٢ًَِ َٔأَ ايْ : نُوابىزا: بُو ؾاًٖسيُ ْىيَصّ دُشٕ ْافُوتآ، ّرتفُضَىوزَيُن

 غبُيٓآ ْىيَصَنٍُ دُشٕ بُ ُٓزا زَنطآ.
 ص ليَهاىسباسةي ثريؤصبايىء  تؤقةو  سِيَض: دةثاشكؤ ش

(زا َػٓا٢ )(ْْٗلٜا١ دُشُْ ثـري ظَ يـُ يـُنرتٍ بهـُٕ، ٖـُضوَى يـُ )       : غىُْٓتُيةكةم
يْ طىوياُْ فُضَ َفْيٍر وَ َعْن ُ بَ  ادِر بن نُ  ِإَذا  اَلْلهان : َ اَن َ ْصَحاُب َرُا ِل اهللِ  محمد بن ّز

ْ َم الْ لْ اِ  َقْ ا َّ  مْ ِعيِد َّ ُق ُل بَ عْ  َ  ُُ ُُٗل ساٖاز بأ طالٖز    أ: زُضُهْم ِلبَ ْعٍ : تَ َقب َف اهلُل ِمن ا َوِمْن زجَ
 (ّ ثًَغَُبُضؽرلب١ُٖض ناتًَو يُ ضِ شّ دُشْسا )ايؿزفٞ بضٓ ٜٔ ذضٓني، أمح َٚأبٛ

زَياْطىت: خىاٍ طُوضَ يـُ   ُشُْ ثري ظَيإ يُ يُنرتٍ زَنطزْزَطُيؿتُٓ يُنرت، د
 بها.يُ ًَٓىَف قبىأل  ًَُُٓو

يُى بطاتُ شُْنإ، بُيَهى ُٖض خؤؾٌْ زيَؿازًُ تايبُت ًُْ بُ دُبايًٓذا بعاُْ: ُٓو ثري ظٓ
َفْ ِح: قَاَل َ ْصَحاُب ِفن نُعوِل ُا رَِة الْ  َعْن  َنََط بهطآايِ يَّثري ظب ، غىُْٓتَُىغًَُاًَْو

  (إَْٖاال ؾ تَِرَٓاال )غــىضَِتٌ  نــُرٚاٙ ايبخاالرٟ ٚايرتَااذٟ،  ز: َىِني   اً َمرِّ   اً َّ  ا نَبِ     اهللِ الن بِ   ِّ 
 ثري ظت بآ (نإ طىتًإ: ٍُٓ ثًَغَُبُضّ خىاؽرلب١) ،ٖاتُ خىاضَوَ بؤ ثًَغَُبُض

 ُو شياُْ بآطىْاهْ بآزَضزَ.ٓ
ُٖضوَٖا بُ بؤٍُْ ضِظطاضبىوًْؿٌ يُ غُّْ تُْطاُْو ْاخؤؾـٌ غـىُْٓتُ: ثري ظبـايِ    

ْ بَ ِفى َعْن َ ْعب ب ن َماِل كط بهطٍَيَّ ِة تَ  َُم ُم َرُا  َل اهللِ ِقص   َت  ُت َ  َلق  انِ  ِ  ِو: َفانَطَلْق   نَّ  َ 
ْ بَةِ ال ُضَىٍَ: نُ خىاٍ طُوضَ ( زَفنعب) رٚاٙ ايغٝخلٕ،زن اُس فَ ْ  اً فَ ْ  اً ُّ َهنُِّ  نَِنن ِبال   

، خـُيَهًـ نؤَـٍَُ   كبىأل نطزّ، ضِ يؿتِ تـانى بضـُُ خعَـُت ثًَغَُبـُض    تؤبٍُ يَّ
(زا باغٌ ثري ظبايِ ضٝٛط٣ٞليؾتلٚسَنطزّ. يُ )ظبايًإ يٍََُّ زََطُيؿتٓآو ثري نؤَ

 بُ زضيَصّ ضِووٕ نطاوَتُوَ.
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 بهــُٕ، ثًَغَُبــُض ّ: يــُ نــاتٌ بُيُنطُيؿــ  غــىُْٓتُ: تؤقــُ يُطــُأل يــُنرتدووةم
ــُضَىٍَ: داٚد اٙ ابااٛرٚز اهلَل َواْا   َ ْغَفَراُه ُغِف  َر َلُهَم  اُمْس  ِلَماِن فَ َ َص  اَفَحا َوَحِم  داىالْ ْل َ قَ اِ  اِإذط زَف
غىثاغـٌ خىايـإ    ًَو زوو َىغًَُإ طُيؿتُٓ يُنرتو تؤقُيإ نطزوُٖض ناتبضٓ  ؽل ، 

ُُِ  هللٔ، غ ؿ زَا )واتُ: بًًََٔ: -دؤؾبىوًْإ يُ خىا نطززو زاواٍ يَّنط طُوضَ خىاّ -(اهلُل ي َٓلْيرَ
 خؤف زَبآ. يًًَإ

 َ:ًَٖعزا ٖاتىسُزيػًَهٌ بآغىُْٓتُ، ضىْهُ يُ  نطزٕ غُىواتًـُٖضوَٖا يُ ناتٌ تؤقُ
ِإل  لَ  ْم َّ  َ َفر قَ  ا َح    ن ُّ ْغَف  َر َلُهَم  ا  ن بِ   ِّ ال نَم  ا ِم  ْن ُمْس  ِلَمْيِن َّ ْلَ ِقي  اِن فَ َيَ َص  اَفَحاِن َوَُّص  لِّياِن َعلَ  ط

 ْ ُض زوو َىغـًَُاًَْو بطُْـُ يـُنرت   ٖـ  قعؿل٤ ي٘،٣ليٜع٢ً ٚابٔ ذبلٕ ؾرٚاٙ أبٛ زُذنُ بُ ُهَم ا
................................................................................................ 

تا يُ طىْاُٖناًْإ  ابُٓوَيًَو دًا ْ بسَٕ،يَّ غُىوات يُ غُض ثًَغَُبُض تؤقُ بهُْٕ
 ضزضآ.زَبى

ــُو   ــُ ظَضزَخُْ ــىُْٓتُ: ب ــا غ ــُنرت   ًٓٓذ ــُأل ي ــُ يُط ــىْهُ   ّضِووخؤؾــٌ تؤق ــُٕ، ض به
رٚاٙ  زَمْعُروِف َشْي اً َوَلْ  َ ْن تَ ْلَقن  َياَك ِبَ ْ ٍو َطِلي ٍ َتْحِقَرن  ِمَن الْ لَ ط زَفُضَىٍَ: ثًَغَُبُض
بطُيُ ضُْس ضانُنُف ُٓوَبآ: بُ ضِووخؤؾٌ ًٖض ضانُيُى بُ غىى زاَُْآ، ُٖض َضًِ،

 بطاٍ خؤت.
بهـُٕ، ٖـُضوَٖا    َُّسطَِّ تؤقُ يُطُأل يـُنرت و ٓافطَتِ ْا ثًاو ُٖضوَٖا بعاُْ: سُضِاَُ

نطزًْؿٌ سُضِاَـُ،  ىو يًَُٖٓاتىو بها، ضىْهُ تَُاؾاسُضِاَُ: ثًاو تؤقُ يُطُأل نىضِيَهٌ َ
نطزٌْ سـُضِاّ بـآ، زَغـت    ُضِاَُ، ضىْهُ ٖـُض نُغـًَو تَُاؾـا   : َاض نطزًْؿٌ سنُوابى

 :(زا ضِووٕ نطاوَتُوَنتلب ايٓهلح)ُٖضوَى يُ غُضضاوَنإ يُ غُضَتاٍيًَساًْؿٌ سُضِاَُ، 
َه  اىاهللُ َرِض  َع  ْن َعاِئَش  ةَ ط َه  ااْم  َر ٍة إل ا س   ْت َّ  ُد َرُا   ِل اهلِل َّ  دَ : َم  ا مَ  َعن ْ ُُ رٚاٙ ايغااٝخلٕ،   زْم  َر ًة َّْمِل

زَغتِ يُ زَغتِ ًٖض ٓافطَتًَو ُْزاوَ، تُْٗا زَغتِ ُٓو ٓافطَتُ ُْبآ،  ثًَغَُبُض
 نُ سُآليَِ خؤٍ بآ.

َ  ِاْم َرَ ًة َعَن ِفن رَْ ِس َ َحدُِ ْم ِبِمْخَيٍر َيي ْ ٌر ِم ْن َ ْن ََّم َلْن ُّطْ فُضَىويُتِ: ط ثًَغَُبُضُّٖ 
بػٓس قشًض، ُٓطُض يُنًَهتإ بُ غـىشًَْهِ ٓاغـٔ يـُ غـُضٍ      ايطرباْٞص ضواَ َل َتِحف  َلوُ 

 بسضآ باؾرتَ يُ وَّ زَغت يُ ٓافطَتًَهِ وَٖا بسا: نُ بؤّ سُآلٍَ ُْبآ.
زايهايُتٌ، يـإ ظاْػـت، يـإ     بُض باوىْ ُٓطُض يُ: زَغت َاض نطزٕ غىُْٓتُ، ضـ،يةم 

ّ  ،ٖاتىو(ّـسا ؾلطُا١ ضانٌ، يإ ضِيَعزاضٍ ٓايًين بآ، بـُ بُيَطـُّ سُزيػـُنٍُ )   ثًاو   ٖـُ
ٍَ وََ   اَن ِفىَ ْفِدَعْب  دِ -َع  ْن زَارعط  : َفَجَعْلنَ  ا نَ َ بَ  اَدُر ِم  ْن َرَواِحِلنَ  ا فَ نُ َقبِّ  ُف َّ  َد َرُا   ِل اهللِ -قَ ْي

ثُيــُ يــُ  )عبــسايكًؼ( بــًَُُٓــُ ْىيَُٓضٍ داٚد ٚايرتَااذٟ بضاآ  ؽاارٝس،اٙ ابااٛرٚ زَورِْ لَ  وُ 
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 َاض زَنطز. ثآّ ثًَغَُبُضَإ  وآلغُنااإ زازَبُظئْ زَغتْ
ُهم ا ىاهللُ َرِض  بْ ن ُعَم  راَوَع  ْن طٖــُضوَٖا  دب ٣اال٭رٚاٙ ايبخاالرٟ ؾ صالن بِ   ِّ  ِف  ن ِقص   ٍة: فَ َقب  ْلنَ ا َّ  دَ  َعن ْ

ًَُُٓ زَغتِ ثًَغَُبُضَإ َاض نطز. بُآلّ ُٓطُض زَغت َاض ذضٔ،  املؿزد ٚابٛداٚد بضٓ
بُض خاتطٍ زَويََُُْسٍ، يإ طُوضَيِ زوًْـا بـآ، ٓـُوَ ْاثُغـٓسَ، بـُيَهى       نطزُْنُ يُ
زَغتِ ٓـُو دـؤضَ نُغـاُْ َـاض بهـطآ،       اشٍَ نطزوَ: نُ سُضِاَُ( ٓاَاملتٍٛيًُٞٓاَِ )

 فُضَىوياُْ.(زا حتؿ١(و )ا٭ذنلر(و )اجملُٛعُٖضوَى يُ )
 َاض نطزٌْ ُٓو نُغٍُ يُ غُفُض طُضِاوَتُوَ، : غىُْٓتُ: باوَف يًَىَضًَٖٓإْضوازةم

َه    اىاهللُ َرِض    َع    ْن َعاِئَش    ةَ ط  بَ    اَب فَ َق    اَم ِإلَْي    وِ فَ َق    َرَع الْ  ن ِب   ى    الَمِدّنَ    َةس فََُتَ لْ اَ : قَ    ِدَم زَّْ    ُد ب    ن َحارِ َ    َة  َعن ْ
................................................................................................ 
ٖاتُ  (وَ ١ٜٓيُ غُفُض طُضِاوَ ) رٚاٙ ايرتَذٟ بضٓ  ذضٔ، )سٜ (زفَاْع َ نَ َق ُو َوقَ ب  لَ وُ  الن ِب   

َاضٌ  يُبُضّ ُٖيَػاو باوَؾٌ يَّىَضًَٖٓاو يُ زَضطُّسا، ثًَغَُبُض َايَِ ثًَغَُبُض
نَ ْي  وِ َ ْعَف  َر ب  ن  بِى ن َرُا   ُل اهللِ َوتَ َلق   ط .نــطز داٚد رٚاٙ ابااٛز طَالِ  ٍب فَاْل َ َعَم  ُو َوقَ ب   َف َم  ا بَ   ْيَن َعي ْ

َ  ( ذَبَغَا١ ّ)نُ يـُ غـُفُض  -( نطزجعؿزثًَؿىاظٍ يُ ) ثًَغَُبُض بضٓ  ؽل ،  -طـُضِاو
 باوَؾٌ يَّىَضًَٖٓاو ًَْىضاواٌْ َاض نطز.

نىضٍِ ْاَُسطٌََِ َىو يًَٓـُٖاتىو سُضِاَـُ،    ََُّْسطًِٓٓذا بعاُْ: َاض نطزٌْ ٓافطَتِ ْا
ىَضبًَٓآْ َاضٌ ابًَتُوَ، ْاثُغٓسَ: باوَؾٌ يَُّٖضوَٖا ُٓطُض ثًاويـ يُ غُفُض ُْطُضِ

ٍَ ط (زا ضِووٕ نطاوَتُوَحتؿ١(و )اجملُٛعبها، ُٖضوَى يُ ) : قَاَل رَُ  ٌف: َّ ا َرُا  َل َعْن  ََن
لُ  ُو؟ قَ  اَل: َل. لر ُ   ُف ِمن   ا َّ ْلَق  ن َ َي  اَ  ساهللِ  اُه َ ْو َص  ِدَّقُو  ََّ ْنَحنِ  ن لَ  ُو؟ قَ  اَل: ل. قَ  اَل: َ فَ يَ ْلَ عُِم  ُو َوُّ َقب ِّ

ُُْيُ  بَِيِدِه َوَُّصاِفُحُو؟ قَاَل: نَ َعمْ   ٍُٓ ثًَغَُبُضٍ خىارٚاٙ ايرتَذٟ بضٓ  ذضٔ، زقَاَل: َ فَ َي
     ٍ بضـًًَََُٓتُوَ؟   ٓايـا غـُضوًٌَ خـؤٍ بـؤ     ،ثًاو زَطاتُ بـطاٍ خـؤٍ، يـإ ز غـتِ خـؤ

طىتٌ:  وَضبًَٓآو َاضٌ بها؟ فُضَىوٍ: ْا.طىتٌ: باوَؾٌ ىلَ  فُضَىوٍ: ْا. ثًَغَُبُض 
 تؤقٍُ يُطُأل بها؟ فُضَىوٍ: بُيَآ.

يًَٓاٌْ بُض باوىْ زايهايُتٌ، يإ ضِيَع ُبُض يُنرتّ غىُْٓتُ، ُٓطُض ي : ُٖيَػإ يُثَيهحةم
ـ )إ ضِيَعزاضٍ بآ، ضانٌ، يإ ناضبُزَغيت، يثًاو ظاْػت، يإ ثًَؿـًٍُٓ ٓىممـُت    (صاً
زا فُضَىويـُتٌ، بُيَطـُف يـُ    (اجملُاٛع )بُض يُنرتٍ ُٖيَػاوٕ، ُٖضوَى يـُ   بُضزَواّ يُ

 طِابطزوو.ّ(سٜ  بٔ ذلرث١: سُزيػُنٍُ)بؤ منونةزيػسا ظ ضٕ، سُ
ُمْس  ِلِمس َوَحاِم  ِف الْ ْيَبةِ ش  َالِإن  ِم  ْن إْ   اَلِل اهلِل تَ َع  اَلن: ِإْ   َراَم ذِ ط زَفــُضَىٍَ: ٖــُّ ثًَغَُبــُض

ٛ زْقِس رِ مُ س  ْلطَاِن الْ َالَعْن ُوس َوِإْ  َراَم ذِ َجاِفىِفي ِو َوالْ  َغاِلنُقْر ِن َغْيِر الْ الْ   داٚد بضآ  ذضأ،  رٚاٙ ابا
ٌ َىغـًَُإ  ّبُضِاغيت بُؾًَو يُ بُ طُوضَ ْاغًين خىا َُُٓيُ: ضِيَع يُ ثـريٍ ضِيــ غـج   

بٓسضآ: نُ  بٓسضآْ، ضِيَع يُو قىضِٓاخنىيَُٓ
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ع يُناضبُزَغـيت  يُ غٓىوضٍ قىضِٓإ زَضْاضـآْ يـُ خىيَٓسًْؿـٌ زووض ْانُويَتـُوَو، ضِيـَ     
 زازثُضوَض بٓسضآ.

َه  اىاهللُ َرِض  َع  ْن َعائَش  ةط ٖــُضوَٖا َه  اىاهللُ َرِض  ِإَذا َدَي  َف َعلَ  ن فَاِطَم  ةَ  : َ   اَن َرُا   ُل اهللِ  َعن ْ س قَاَم  ْت ِإلَْي  ِو  َعن ْ
ََُي   َ ْت بِيَ   ِدِه وَ  َلْ    ُو َوَ ْ َلَس   ْ ُو ِف   ن َمْجِلِس   َهاَف نـــُ  رٚاٙ أؽااارلب ايضااآٔ بضااآ  ذضااأ،زقَ ب  

َه اىاهللُ َرِض (ّ نًصٍ ؾلط١ُزَضىوَ َايَِ ) ثًَغَُبُض ُ ؾلطُا١ )س َعن ْ بـُضٍ ُٖيَسَغـتاو    ( يـ
 يُ ؾىيَين خؤٍ زايسًَْؿاْس. زَغتِ َاض زَنطزْ

َذا َمسْ تَ ْ بَِ ِو: َدَيْلُت الْ  ِفىِقص ةِ  َوَعْن َ ْعبط ٌَ َوَحْ َلُو الن اُسس فَ َقاَم َطْلَحُة  الن ِب   ِجَد فَِِ َ اِل
ْن  ُت َل  َْنَس  اَىا لَ  وُ ...َح    ن َص  اَفَحِنن َوَىن   َُِننُّ َه  ْرِوُل  ُُ ــُوت،  رٚاٙ ايغااٝخلٕ، زَف ــىوَُ َعط  ض
................................................................................................ 

غاضّسا تؤقٍُ بُضّ ُٖيَػاو  ( يُطًر١، خُيَهًـ يُ زَوضٍَ بىو، )زاًْؿتبى ثًَغَُبُض
 بري ْاضًَتُوَ. (ّ يُطًر١هطزّ، ُٓو ضاناٍُْ )ثري ظبايِ يَّ يُطُأل نطزّْ

ُ    خؤٍ زاًْؿآْ خُيَهًـ بُ بآُ: سُضِاَُ: َط ر بًُٓٓذا بعاْ تٌ عىظض بـُ ثًَـىَ يـُ خعَـ
ُٖضوَى ًُٓاَِ  ُٓو دؤضَ ؾتاُْ، خؤ ضِاظّبىوْٕ زَعًُو ظ ضزاضّْبُض يُ ضِابىَغ ، يُ

َ  َف لَ ُو الرَِّ  اُل ط: زَفـُضَىٍَ  ( ٓاَاشٍَ بؤ نـطزوَ، ثًَغَُبـُض  ايبٝٗكٞ) َم ْن َ َح ب  َ ْن َّ َ َم
ثآّ خؤف  ُٖض نُغًَو داٚد ٚايرتَذٟ بضٓ  ذضٔ،رٚاٙ ابٛ زِقَيامًا فَ ْلَيَ بَ   ْ  َمْقَعَدُه ِمَن الن ارِ 

بُض  بآ: ثًاوإ يُبُض زَغتِ ضِابىَغ ، با دًَطٍُ خؤٍ يُ ٓاطط ٓاَازَ بها. نُواتُ: يُ
   ُ (ْ حتؿا١ بـُ ثًَـىَ سُضِاَـُ، ٖـُضوَى يـُ )      ِبـُض ضِاوَغـتاْ   ُٖيَػإ غـىُْٓتُ، بـُآلّ يـ

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ)
يُطُأل ضانُ  يًَٓاًْإْ: غىُْٓتُ: غُضزاٌْ ثًاوضاىْ خعّْ ز غتْ زضاوغآ ضِيَع شةشةم

يُ ناتًَهِ وَٖازاو بُ ؾـًَىَيُنٌ وَٖـا:    إ،بىوًْضِاظّ نطزًْإ، بُ طىيَطٍَ ثًُو ثايُو
ــُ )   ــُضوَى ي ــُوَ، ٖ ــُ غــُضزاُْنُ ُْبًَت ــإ ي ــُتٌ، ا٭ذناالر(و )اجملُااٛعضِقً (زا فُضَىوي

يـُ ثًـٍُ خؤيـإ    هـُ  ُٓو خُيَ رٚاٙ َضًِ،زالن اَس َمنَ ازَِلُهمْ  َْنعُِل اط زَفُضَىٍَ: ثًَغَُبُض
 بًَٓٔ.يإ يَّطىيَطٍَ ثًٍُ خؤيإ ضِيَعزابًَٓٔ. واتُ: بُ

 نَاَداُه ُمَناٍد: َ ْن ِطْبَت ىاهللِ َمْن َعاَد َمرِِّضاًس َ ْو زَاَر َ ياً َلُو فِ ط زَفُضَىٍَ: ُٖضوَٖا ثًَغَُبُض
ُٖض نُغًَو غـُضزاٌْ   َذٟ بضٓ  ذضٔ،رٚاٙ ايرت زَجن ِة َمْن عِلً َوطَاَبْت َمْمَشاَك َوتَ بَ   ْئَت ِمَن الْ 

بُض خاتطٍ خىا، يُ ىٍ خىاوَ َُىًٓهُتًَو  ُْخؤؾًَو، يإ غُضزاٌْ بطا َىغًَُاًَْو بها يُ
باْطٌ زَنا: بىويُ ثًاوٍ ضاى، ضِ يؿتُٓنُؾت ضانُو ؾىيًََٓهًؿت يُ بُُٖؾت بؤ خؤت 

 ٓاَازَ نطز.
ْم َح    ن  َّن  َمنُ   ا لَتَ ْدُيُل ا بُ ُي تً  ا َغي ْ رَ َّا َّ  َهاال   ِ ط: خــىاٍ طــُوضَ زَفــُضَىٍَ: تـةم حةف ُُ بُ يُ   ِت
ُِْنُس    ا َوُتَس   لُِّم ا َعَلىَتسْ  ــُو   صَُْىِلَه   اَ  ــؤ ٓـ نُغاٍُْ ًُٓاْتإ ًَٖٓـاوَ، ُْضـُٓ ٖـًض    ٖـ
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 ّ يُ زاًْؿتىواٌْ َايَُنُ زَنُٕ.غُى تا ًٓعٕ وَضزَططْٕ -دطُ يُ َايَّدؤتإ-َايًََو
 اعٕ وَضزَططآ، دا ُٓطُض ًٓعٕ ُْزضا، وادبُ: بطُضِيَتُوَ، دـ ًٓٓذا بعاُْ: تا غآ داض ًٓ

ّ  زَضطُ ًٓعٕ َْضططتٔ: يإ بُ قػُنطزٕ زَبآ، يإ بُ يُ ْابـآ بـُ يًَـساًَْهٌ     زإ، بـُآل
بسا، ًٓٓذا ُٓطُض طىتًإ نآيُ؟ زَبِ ْاوٍ خؤٍ بًَآ، بُ دـؤضيَهٌ وَٖـا: نـُ    بًَُٖع يَّ

   َتَ ْي  ُت الن بِ      َع  ْن َ   اِبرٍ ط خؤَاْــُ بًَــآ: يــإ ًٓاغــٔ، واتــُ: ْاثُغــٓسَ بًَــآ: َــِٓ.ب
  رٚاٙ ايغاااٝخلٕ،ز َنَ   ا. َ َُن    ُو َ رَِىَه   ا سبَ   اَبس فَ َق   اَل: َم   ْن َذا؟ فَ ُقْل   ُت  َنَ   ا. فَ َق   اَل:  َنَ   افَ   َدقَ ْقُت الْ 

فُضَىوٍ: ٓـُوَ نآيـُ؟ طـىمت:     ثًَغَُبُض ، داٖامت يُ زَضطٍُ َايَِ ثًَغَُبُضّ زا
 وَى ُٓو وَآلٍَُ ثآ ْاخؤف بىبآ. َِٓ. فُضَىوٍ: َِٓ، ُضثًَغَُبدا  َِٓ.

 ْيِن(  فَ  سُ  ُُ  الِة الْ  اُب صَ  )ب            
ُ  ًٓعٌْ خاوَٕ َاٍَ يُ ؾىيَبآ ًٓٓذا ْابآ بُ بـآًٓعٕ يـُ    ين خاوَٕ َاأل زاًْؿآو ْابـآ بـ

تُ: يُ ْابآ يُنًَو ُٖيَػًَٓآو بُخؤٍ يُ دًَطٍُ وّ زاًْؿآ، وا ًَْىإ زوو نُؽ زاًْؿآو
ُ     ،نىآ دًَطُ ُٖبىو طؿـتِ يـُ سُزيػـِ )قـشًض(زا      با يـُوآ زاًْؿـآ، ٓـُو ضَِووؾـتاْ

 (زا ضِووٕ نطاوُْوَ.ا٭ذنلر(و )اجملُٛع، يُ )ٖاتىوٕ
 بـطِوا ثـًَـ ٓـُوٍَ ظيهـطّ خـىا بهـاو       ُغٓسَ: َط ر يـُ ؾـىيًََٓو ُٖيَػـآو   : ْاثيةشـتةم 

ن اهلَل تَ َعالَ اً َلْم َّْ ُ ُرواْ ٌم َمْجِلسََ ق َ َما َ لَ ط زَفُضَىٍَ: بسا، ضىْهُ ثًَغَُبُضغُىوات يَّ
بَ ُهْم َوِإْن َشاَء َغَف َر َلُه مْ ِفيِوس َوَلْم َُّصل  ا َعَلى ْن َشاَء َع   ذ ٜث  زَنِبيِِّهْم ِفيِوس ِإل  َ اَن َعَلْيِهْم تَِرٌةس فَِِ

طٍ خىا ُْنـُْٕ  يُو ؾىيَُٓزا ظيه ُض نُغاًَْو يُ ؾىيًََٓو زاًْؿْٖٔ ذضٔ رٚاٙ ايرتَذٟ،
ُٓزَٕ، يُ ىٍ خىاوَ ْاتُواوٍ زيَتُ غُضيإ، دا يَّ غُىوات يُ غُض ثًَغَُبُضَنُيإ

 ُطُض سُظيـ بها يًًَإ خؤف زَبآ.ُٓطُض خىا سُظ بها غعايإ زَزا، ٓ
ُ يُ -بىوٕ يـُو ْاتُواوًّـُ   بؤ ضِظطاض ًٓٓذا ثًَغَُبُض  ٓـُّ ظيهطاْـُّ    -غـُىوات  ألطـ

َلَو إِ َوِبَحْمِدَك َ ْشَهُد َ ْن ل  ُاْبَحاَنَك الل ُهم  ط ػإ يُ ؾىيَُٓنُزا بطىتطئَ:، نُ ثًَـ ُٖيَٕزاْاو
 رٚاٙ أؽرلب ايضٓٔ بضٓ  ؽرٝس. ز َْنَت َ ْا َ ْغِفُرَك َو َُت ُب ِإلَْيكَ ِإل  
يـُ دـٌْ    (زا يُ زواٍ ْىيَصّ دىَةُواجملُٛعْاوَضِ نٌ ُٓو ثاؾهؤيُ يُ )ز   ئاطاداسى ش

(زا طـىتطاوَ، باغـٌ غـُىّ    نتالب ادتٗالد  (ؾـسا يـُ غـُضَتاٍ )   حتؿ١تطاوَ، يُ )بُضطسا طى
  .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلن. (زا ضِووٕ زَنُيُٓوَنتلب ادتٗلدنطزًْـ يُ غُضَتاٍ )

 ز طرياىباطي نويَزى سِؤرطرياىء وانط ُُُس فَيِن:الْ باُب َصالةِ  ط
ُِطَبعاُْ: ) ىإ ٍ ُٓوَيُ: َاْط زَنُويَتُ ًَْىإ ضِ شو ًَْٖؤ ( واتُ: ضِ شطريإ، بُُنُضُٛف ايٖغ

ٖؤٍ ُٓوَيُ:  طريإ، بُ( واتُ: َاْطك َُزَُ:ُضُٛف اْيبُآلّ )ًٍُُٓ زاًْؿتىواٌْ غُض ظََني. 
َاْط ْازا؟  تًؿهُنٍُ ضِ ش يُ سَناوًَْىإ َاْط، غًَبُضٍ يَّ ظََني زَنُويَتُ ًَْىإ ضِ شو
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ٍُ زَيساتـُ ظََـني، ٖـُضوَى يـُ ظ ضبـ      طآْضىْهُ َـاْط ضِووْـانّدؤٍ يـُ ضِ ش وَضزَطـ    
 .غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ

َُ ِلَم ْ ِت  َعِن الُمِغيَرةِ ط َس َفِت الش  ْم َُ َُ َّ ْ َم َماَت ِإبْ َراِىيُمس فَ َقاَل الن اُس: ِإْن َسَفِت الش ْم َُ ِإْن
ََ َوالْ ِإبْ    َراِىيَمس فَ َق   اَل َرُا    ُل اهللِ  ِس   َفاِن  -تَ َع   اَلن-ِن ِم   ْن  َّ   اِت اهللِ َقَم   َر  َّ    ا: ِإن  الش    ْم َُ لََّ ْن

َذا رَ َّْ ُ ُم َى   ا فَ  ِش   فَ َص   ل  ا َواْدُع    اِلَم   ْ ِت َ َح   ٍد َوَل ِلَحَياتِ   ِوس فَ   ِِ َُ  رٚاٙ ايغاااٝخلٕ، زاهلَل َح     ن َّ ْن
طريا، خُيَهُنُف طىتٌ:  ضِ ش ،وَفاتٌ نطز ّ نىضٍِ ثًَغَُبُض(إبزاِٖٝ)يُو ضِ شَزا: نُ 

ِ )زٌْبُض َط يُ  فـُضَىوٍ: ضِ شوو َـاْط زوو ًْؿـإُْ     ضِ ش طـرياوَ، ثًَغَُبـُض   (إبازاٖٝ
 بُض شياٌْ ًٖض نُغًَو يُ ُْ بُض َطزْٕ َ، ُْ يُيُ ًْؿاُْناٌْ تاىْ تًُْايِ خىاٍ طُوض

ُس          ِفس َوَّ ْقَر ُاْلَفاِتَح         َة َوَّ رَْ          ُع  ُ         م  َّ ْرفَ         عُ  ُُ   ِى         َن ُا         ن ٌةس فَ ُيْح         رُِم بِِني          ِة َص         اَلِة اْل
َُّص   لِّن  َانِيَ   ًة َ    َ ِلكَ    ، ُ   م  َّ ْقَر ُالَفاِتَح   َة  ُ   م  َّ رَْ    ُع  ُ   م  َّ ْع َ   ِدُل  ُ   م  َّْس   ُجُدس فَ َه   ِ ِه رَْ َع   ٌةس  ُ   م  

ُُُس ِفس َولَ نَ ْقُصُو ِلإِلْنِجاَلِء ِفن  اَلَصحِّس َوَل َُّج ُز زَِّاَدُة رُُ  ٍع  َاِلٍس لَِ َماِدَاْل
زوعا بهُٕ تـا ٓـُو    و يُو زوواُْ طريإ، ْىيَص بهُْٕاتًَو بًًٓتإ يُنًَْاطريئَ، دا ُٖض ن
 طرياُْ ىزَضآ.

(١ٌٖٓ و ٓافطَتْ َط رٌ  يُ، بؤ ثًاو(َ٪ِن ٠ْىيَصّ ضِ شطريإْ َاْططريإ غىُْٓتًَهٌ) (َٖٔٞ ُص
ُّ( : نـُوابى طِابطزوو، ُنُّنؤيًُ، بـُ بُيَطـُّ سُزيػـ    ىاضْضِيَب بُ تُْٗاو ُِٝرازَ َنـُ  ْىيَص )ؾ 

١ٖٝٔ ؽ٬َ ٠ٔ اْي زازَبُغتآ  طريإ.طريإ، يإ َاْطُتٌ ْىيَصّ ضِ شبُ ًْ ُهُضٛفٔ()بٔٓٔ
 زضوغتُ بهطآ: يُغآ ؾًَىَ ّبعاُْ: ُٓو ْىيَصَ زوو ضَِنةُتُ، بُ ًٓٓذا
ــطّ ػــبُيٓآصّوَى غــىُْٓتِ ْىيَ ِ: زوو ضَِنةــُتيةكــةم ، َُٓــُيإ ىٍ نًَُــُتِْ خًَ

 (زا طريِزضاوَتُوَ.خبلر٣، ُّٓ ؾًَىَيُ يُ )فُضَىوياُْ ضوَى يُ غُضضاوَناْسانَُرتَ، ُٖ
 ٓـُّ ؾـًَىَيُ ْىيَصَنـُ زازَبُغـتآو    ؾًَىٍَ تُواو، بُ َُبُغتِ  ضَِنةُتِ زوو :دووةم
غـىضَِتٌ فاتًشـُ    ؿ لتٔرَا١ ( )ََْٜٚكازَُأ ايْ  ( زَخىيَٓآو…أ ُعُٛذ بٔلهللٔ) ( زَخىيَٓآْتٛج٘زوعاٍ )
ِٖ َِٜزؾ اُع(   ضِونـىو  زَبـاو   )ََِٜٚزن ُع( ًـ زَخىيَٓآو، ُٖضوَٖا غىضَِتًَهٌ نىضتزَخىيَٓآ  )ُثا

ِٖ َْٜكزَُأ اْيًٓٓذا يُ ضِونىو  ُٖيَسَغتًَتُوَ، بُآلّ ْاضِواتُ غىدسَ، بُيَهى  يُ زواٍ  ؿ لتٔر١َ ()ُث
بـُ ثًَـىَ زَخىيَٓـآ، ٖـُضوَٖا غـىضَِتًَهٌ نـىضتًـ        ّرتُٖيَػاُْوَ زووباضَ فاتًشُيُن

ِٖ َِٜزن  زَخىيَٓآ ٍُ( يـ زَباّرتًٓٓذا زووباضَ ضِونىوعًَه ُع()ُث ِٖ َِٜعتَ ٔ ًٓٓذا يُ ضِونىوعُنُ  )ُث
ِٖ َِٜضُحُ ( ُٖيَسَغتًَتُوَ  .ُٖضزوو غىدسَنإ زَبا ًٓٓذا زَضِواتُ غىدسَو )ُث

ِٖ( ًُنَُُضَِنةُتًَهّ )رَْنع١ٌَ(طِابطزوو ُٓوَّ )ؾ َٗذٔٙٔ( ًٓٓذا نُ ُٖضزوو غىدسَنٍُ بطز،  )ُث
  وَى ضَِنةُتِ )ن ذَئو ( سووًََـ زَناّّرتضَِنةُتًَه ثَل١ًَْٝٔ( )ُٜؾ٢ًَِّ تُوَ ثًَىَوُٖيَسَغتًَ
ُٖيَسَغتًَتُوَ، ًٓٓذا زووبـاضَ   واتُ: فاتًشُْ غىضَِت زَخىيَٓآو ضِونىو  زَباو يُنُّ،
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 ًٓٓذـا زَضِواتـُ غـىدسَو   فاتًشُو غىضَِت زَخىيَٓـآو ضِونـىو  زَبـاو ُٖيَسَغـتًَتُوَ،     
ُّٓ ؾًَىَيُف يـُ   ُ زَبا، ًٓٓذا تُسًات زَخىيَٓآو غُىّ زَزاتُوَ،نُٖضزوو غىدسَ

 (زا طًَطِزضاوَتُوَ.َضًِ خبلرٟ ٚ)
ُ  )٫َٚ  َُٜحُٛس( يـُ ضَِنةُتًَهـسا ضِونـىوعًَهٌ     )سََٜالد٠َُ ُرُناُٛع ثَلئإث(    يُو ؾًَىَيُزا زضوغت ًْـ

ٍَ طرياْـٌ ضِ ش، يـإ   بىوْـُوٍَ َـاو  بـُ ٖـؤٍ زضيَص   ُهُضٛفٔ(اْي ٣)ئتََُلدٔ غآيُّ ظياز بهطآ
    ُ ُ٘(  َاْط، بُيَهى يـُ ٖـُض ضَِنةُتًَهـسا زوو ضِونىوعـ ٖـُضوَٖا زضوغـت ًْـُ يـُ      )٫َٚ  َْْكُؾا
ِْح٬ٔ ٤ٔ( ضَِنةُتًَهسا يُ زوو ضِونىوعًـ نَُرت بهطيَتُوَ بىوُْوٍَ ضِ ش، بُ ٖـؤٍ ضِ ؾـٓ   )ئإلَ

 َىوزٍَ ضِاغترتزا.يُ فُض ؽَسِّ(ا٭  ٢)ؾٔ يإ َاْط
َ                 اِنن  َ ْن َّ ْق                َرَ  ِفىاْلِقي                 اِم اَلو ِل بَ ْعَداْلَفاِتَح                ِة اَْلبَ َق                َرَةس َوِف                نَواَلْ َم                ُف   ال

ٍَُة تَ ْقرِّب  اًس َوَُّس  بُِّح ِف  ن ٍَُة َوَيْمِس  يَنس َوالر ابِ  ِع ِم   َه  اس َوِفىالَ الِ  ِس ِم   الر ُ    ِع اَلو ِل  َ ِم  ََُتْ   َّ  ٍة ِمن ْ
ٍَُة ِمَن اْلبَ َقَرِة َوِفى  الَ اِنن  ََمانِيَن َوالَ اِلِس َاْبِعيَن َوالر اِبِع َيْمِسيَن تَ ْقرِّباًس َقْدَر ِم

لة يةر ِرةكعةتَيكدا  ثَيػةمبةرىَ: ط(زا ٖاتؽرٝسًٓٓذا بعاُْ: يُ ضُْس سُزيػًَهٌ )
ّ  .صثَيةه  ِروكووعيشةي بةزدوة    صآ ِروكووعء ضةوار ِروكةووعء   طِاغـترت  بـُآلّ فُضَىوزَ
ــُوَ: نــُ سُز  ــُ ٖــُض ضِ وَآلَــٌ زاوَت ــسا ْاغــطاوتطْٕ يػــُناٌْ زوو ضِونــىو  ي َنةُتًَه

 (زا طًَطِزضاوُْوَ.خبلرٟ َٚضًِتطْٕ، يُ )بًَُٖع
ًَٖؿتا ضِ ش، يإ َاْط ضِ ؾـٔ  غُىَِ زاوَ،  اُْ: ُٓطُض ْىيَصَنٍُ تُواو نطزوُٖضوَٖا بع

ُض زاببُغـتًَتُوَ، بـُآلّ ُٓطـ    ّرتْىيَـصيَه  يِىبؤوَ، زضوغـت ًْـُ: زووبـاضَ بـُ تـُْٗا     ُْب
، ًٓٓذا بًين ْىيَصَنُ بُ دَُاعُت زَنطآ، ُٓو ناتُ غىُْٓتُ ىنطزب يِْىيَصَنٍُ بُ تُْٗا

ىبٓـُوَ،  اتُوَ، بُو َُضدٍُ يُ ناتٌ ْىيَصزابُغتٓسا ضِ ؾٔ ُْببُ دَُاعُت زووباضٍَ به
 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ٌُ(: ؾًَىٍَض،يةم ُ، بُآلّ ْىيَصَنُ زضيَـصتط  سووََتُواوتط، نُ وَى ؾًَىَّ )َٚا٭ ْنَُ
ِٕ َْٜكزَأ  ؾٔزَنا، بُّ دؤضَ:  ٍَٖٚ(اْي ٢)أ  ٖٝلَّ ا٭  ثًَىَ ضِاوَغتاٌْ يُنَُـسا  خبىيَٓآ يُ بُ كٔ

بُ تـُواوّ، يـإ بـُ ُْٓـساظٍَ وٍ      بَك ز٠َ ()اْييُ زواٍ فاتًشُ، غىضَِتٌ  ؿ لتٔر١َٔ()بَِع َ اْي
ُثًَىَ ضِاوَغـتاٌْ زووًََؿـسا يـُ زواٍ    يـُ بـ   ٖثال٢ْٔ( اي ٢)َٚؾٔا  غىضَِتُناّْرت خبىيَٓآ

َِٓٗل( فاتًشُ ِٞ آ١َٕٜ َٔ  ٢)َٚؾٔ ( قىضِٓإ خبىيَٓآبكز٠اْيبُ ُْٓساظٍَ زوو غُز ٓايُتٌ ) )ن ُٔأتَ
ُِضٔنيَ()َٔأ  ثًَىَ ضِاوَغتاٌْ غآيَُسا يُ زواٍ فاتًشُيُ بُ ٖثلئثٔ(اي بُ قُز غُزو  ٠ٕ َٚ:َ

٠ٕ )َٔاأ   بُثًَىَ ضِاوَغتاٌْ ضىاضََسا يُزواٍ فاتًشُ يُ )َٚايٖزابٔعَ( ثُجنا ٓايُت خبىيَٓآ
 .ْعيهٍُ غُز ٓايُت خبىيَٓآ تَْكزَٜبًل(
ُِ ٔٙٔ(اْيَٞ )ُصِبرَلَٕ رَبٔتُغبًشات زَنا، واتُ:  )َُٜٚضَبُِّس( ٍَٖٚ(٣الي )ؾٔزَيَـآ   عَظَِٔٝ َٚبٔرَ   ٗزُنٛعَ ا٭ 
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(، ايبكاز٠ ُْـساظٍَ غـُز ٓايـُتٌ غـىضَِتٌ )    بُ ٓ بَك ز٠َٔ(٠ٕ ََٔٔ اْي)ق ِ رَ َٔأ  ًُنَُسايُ ضِونىوعّ
)َٚايٖثلئاثٔ   بـُ قـُز ُٖؾـتا ٓايـُت     )ثََُلْٔنيَ( سووًََؿسايُ ضِونىوعّ ٖثلْٔٞ(٣لي)َٚؾُٖٔضوَٖا 
ُِضٔاانيَ تَْكزَٜباا  ) ػآيًَُؿــسا بُقــُز ســُفتا ٓايــُت   يــُ ضِونىوعّ صَااِبعٔنيَ(   ًل(َٚايٖزابٔااعَ :َ

 ٓايُت. ًَؿسا بُقُز ْعيهٍُ ثُجناضىاضَيُ ضِونىوعّ
ُٙ رَٖبَٓال ي او       ًٓٓذا بعاُْ: يُ ُٖض ضِونىوعًَو ُٖيَػاوَ، غىُْٓتُ بًَـآ: )  ِٔ ذَُٔا َ صَأُعَ اهلُل ئَُا

 ُُِ  ىَ.(زا ٖاتخبلرٟ َٚضًِ( ُٖضوَى يُ )اْيرَ
َُبَلرَنًل ؾُٖٔٝ٘ٔضوَٖا غىُْٓتُ: ) ِّبًل  ُِ ًا ن ثٔريًا ط  نؤتـايِ ظيـاز بهـا، ٖـُضوَى يـُ       ( تـا ...ذَ

 ضاوَناْسا فُضَىوياُْ.ظ ضبٍُ غُض
 الص     ِحيَحْيِنس  َولَ ُّطَ     ُِّل الس     َجَداِت ِف    ن اَلَص    حِّس قُ ْل    ُت: اَلص     ِحيُح َتْطِ ُّلَه    ا  َ بَ    َت ِف    ن

َلَهاس َواهلل َ ْعَلُم. َوُتَسن  َ َماَعًة  ُلَها َنْحَ  الر ُ  ِع ال ِ ى قَ ب ْ ِ  ِفىاْلبُ َ ِّْط : َ ن ُو َُّط ِّ  َوَن
ٍُ ايٖضحَ َأْ ؾٔ)٫َٚ  ُٜ ِّ  يـُ فـُضَىوزٍَ ضِاغـترتزا: غـىدسَنإ زضيَـص ْاناتـُوَ،       ؽَسِّ(٣ل٭ ط 
))ًُْ  )تَْطًََُٜٛٗال(  فـُضَىوزٍَ ضِاغـت َُُٓيـُ:    )ايٖؾارُٔٝس(  ( زَفُضَىٍَ:ايٓٛاًُٟٚٓاَِ ) )ُق

    َ َِٝٔ( ٣لي)ثَبَا(َ ؾٔ  غىُْٓتُ: طؿـت غـىدسَنإ زضيَـص بهاتـُو خبالرٟ  ضـىْهُ يـُ )   ٖؾارٔٝرَ
ِٜطٔٞ(٣االْي)ََْٚااٖؿ ؾٔ ىَو(زا ٖــاتًَِٚضاا ِٜطٔٞ(ف يــُ نتــًَي )ايغاالؾعًُٞٓــاَِ ) ُبَٛ (زا ايُبااَٛ

  فُضَىويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُتٌ:
ُِّيَٗل( ُ٘ ُٜط    ق ِبً َٗال(  )َِْراَٛ ايٗزُناٛعَ اِياذ٣ٔ    غىدسَناًْـ زضيَص زَناتُوَ: ُٖض غىدسَيُى )أ ْٖ

ــىدسًَُّنُّ وَى ضِونىوعًّ   وَى ضِون ــُ: غ ــؤٍ، وات ــُ خ ــٍُ ثًَؿ ــص  ىوعُن ــُّ زضيَ ُن
ــُوَو ــآ:  زَناتـ ــسا زَيَـ ُِااا ٔٙٔ( تآيـ ٖٞ ا٭ ِعً ااا٢ َٚبٔرَ ــىدسَّسووًََـ )ُصاااِبرَلَٕ رَبٔااا  ، غـ

ــ   بــُآلّ )َٚاهلُل أ ِعً ااِ( ٖتــس…سووَّوَى ضِونىوعّــ  سووَّْ ْــُ ُٖيَػــاُْوَّ ضِونىوعّ
ًٖضــًإ زضيَــص ْاناتــُوَ، ٖــُضوَى يــُ  ،ْــُ تــُسًات ْــُ زاًْؿــتِٓ ًَْــىإ غــىدسَنإْ

 فُضَىوياُْ.َناْسا غُضضاو
َهاىاهللُ َرضِ َعْن َعاِئَشةَ ط :َُُٓف سُزيػُنٍُ ؾًَىٍَ غآيَُُ َُ ِفن َعْهِد  َعنْ  ْم : َيَسَفِت الش 

َُطَ    اَل الْ  َرُا     ِل اهللِ  ل ن ِبالن     اِس َف اَم َفَص     َق     َُطَ    اَل الر ُ      َعس  ُ    م  قَ    اَم فَ  َع َف  ِقيَ    اَمس  ُ    م  رََ     
َُطَ  اَل الْ  َ  ُدوَن اَف َ  ُدوَن الر ُ    ِع اَلو ِلس لْ ِقيَ  اَم َوُى   َُطَ  اَل الر ُ    َع َوُى   َع َف  ِقيَ  اِم اَلو ِلس  ُ  م  رََ   

ََُطاَل الس ُج َدس ُ م  فَ َعَف فِ  َرَف َوَق ْد اِ ىالُ م  َاَجَد َف ََْف اُلوَلنس ُ  م  اْنَص  َ انَِيِة ِم ْنَجَل ِت ر ْ َعِة ال
َُ َفَخطَ  َب الن   اسَ  ْم ــُضزََِ  رٚاٙ ايغااٝخلٕ،  اذتاا ٜث ز...الش    ــُ غ ــُضزاي   ثًَغَُب

ــُض  ــا ثًَغَُب ــريا، ًٓٓذ ــٓىيَص  ضِ ش ط ــا ثًَؿ ــطز:   ِ ضِ شُّٖيَػ ــُيَهِ ن ــؤ خ ــِ ب طرياْ
ؾـٌ زضيَـص   ضِونىوعُنُ و يَص نطزَوَ، ًٓٓذـا ضِونـىوعِ بـطز   ضِاوَغتاُْنٍُ بُ ثًَىَ زض
ــص نــطزَوَ، بــُآلّ  نــطزَوَ، ًٓٓذــا ُٖيَػــاوَ رت يــُ نــَُزيػــإ ضِاوَغــتاُْنٍُ زضيَ
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ضِونىوعُنٍُ زضيَص نطزَوَ، بُآلّ نَُرت  ٍ بطزّْرتضِاوَغتاٌْ يُنُّ، ًٓٓذا ضِونىوعًَه
غىدسَناًْؿٌ زضيَص نطزُْوَ، ًٓٓذـا يـُ    ، ًٓٓذا ضىوَ غىدسَويُ ضِونىوعِ يُنُّ

ضَِنةُتِ زووًََؿسا وَى ضَِنةُتِ يُنٌَُ نطز، ًٓٓذا نُ ْىيَصّ تُواو نطز، ضِ شيـ 
 نؤتايِ سُزيػُنُ. تاخىتبُّ بؤ خُيَهُنُ خىيَٓسَوَ...ُٖيَػا  ضِ ؾٔ بؤوَ، ًٓٓذا

ٔٗ جََُلع١ًَ( طريإ بُ دَُاعُت بهـطآ، بـُ بُيَطـُّ    غىُْٓتُ: ْىيَصّ ضِ شطريإْ، َاْط )َُٚتضَ
َ  و زاٖاتىو سُزيػُنٍُ ضِابطزوو ُ  ، واتُ: بُ دَُاعُت خًَـطّ ظيـاتط دًاتٌ ، غـىُْٓتُ: يـ

 .رٚاٙ ايغٝخلٕ زص اَلُة َ اِمَعةٌ لاَ ط: باْطْ ًٓكاَُت يُنًَو بًَآ
ُ  دا ُٓطُض  ُ: ٓـُو  بًهـا، ٖـُضوَٖا زضوغـت    بُ دَُاعُتًـ ُْيها، بُ تُْٗايًـ ٖـُض غـىُْٓت
ّ ضِ ش ْ َاْطْىيَصَ ٕ يُ ظ ض ؾىيَٓاًْؿسا بهطآ، ُٖضوَى يُ )طريإ  فُضَىويُتٌ. (زااجملُٛعطريا

َِ  ،َوَّْجَه     ُر بِِق     َراَء ِة ُ ُس      ِف اْلَقَم     رِ  َُرَْ انِِهَم     ا لَالش      ْم  س  ُ     م  َّْخطُ     ُب اإِلَم     اُم ُيْطَب َ      ْيِن ِب
 ِفن اْلُجُمَعِةس َوَُّحس  َعَلىال   ْ بَِة َواْلَخْيِرس َوَمْن َ ْدَرَك اإِلَماَم ِفن رُُ  ٍع َ و َل َ ْدَرَك الر ْ َعَةس

َ  ( بُ زَْطٌ ٓاؾـهطا فاتًشـُو  ك َُزَََِٜٚحَُٗز بٔكٔزَا٤َ ٠ٔ ُنُضٛفٔ اْي) ت زَخىيَٓـآ يـُ ْىيَـصّ    غـىضِ
ُ     َاْط َه  اىاهللُ َرِض  َع  ْن َعاِئَش  ةَ ط طرياْــسا، ضــىْهُ ْىيَصَنــُ غــُض بــُ ؾــُوآي   الن بِ     : َ َهرَ  َعن ْ

ّ ُاْطيُ ْىيَصّ ثًَغَُبُض رٚاٙ ايغٝخلٕ،زتِ وِ ُخُس ِف ِبِقراءَ الْ ِفن َصاَلةِ  دـؤٍ  طرياْـسا زَْط
 ٓاؾهطا زَنطز بُ خىيَٓسٌْ فاتًشُو غىضَِت.

 دؤٍ ٓاؾهطا ْانا، بُيَهى بُ ًَِْٗٓ زَخيىيَٓآطرياْسا زَْطّّ يُ ْىيَصّ ضِ شبُآل ُِطَ()٫  ايٖغ
ُس   ٍف لَ  الن بِ     َع  ْن َا  ُمَرَة: َص  ل ن بِنَ  ا ط ُُ رٚاٙ أؽاارلب ايضاآٔ بضاآ   زَنْس  َمُع لَ  ُو َص  ْ تاً ِفى

 ى.ُزَبَْطٌ ْطرياِْ بؤ بُ دَُاعُت نطزئ طىيَُإ يُ زْىيَصّطِ ش ثًَغَُبُض ؽرٝس،
)ِٖ َِٝٔ(    بىوٌْ ْىيَصَنًُٓٓذا يُ زواٍ تُواو )ُث ُّ ُ:ْطبَتَا غـىُْٓتُ: ًُٓـاّ زوو    )َِٜخُطاُب اإلَََال

ُُع١َٔ(٣لْي)ؾٔ بُ ضِونْٔ غىُْٓتُناًْاُْوَ )بٔأ ِرن لََُْٔٗل( خىتبُ خبىيًََٓتُوَ نُ يُ خىتبُناٌْ  ُح
ضىْهُ ُٓو  بُيَهى غىُْٓتٔ، ،دىَةُزا ضِووٕ نطاُْوَ، بُآلّ َُضدُنإ يًَطَزا ثًَىيػت ْني

 ضز زاُْْــــسضاوٕ، واتــــُ: بــــُبىوٌْ ْىيَصَنــــُ بــــُ َــــُزوو خىتبُيــــُ بــــؤ زضوغــــت
 .(زا فُضَىويُتٌاجملُٛعخىيَٓسُْوَف ْىيَصَنُ زضوغت زَبآ، ُٖضوَى يُ )بآخىتبُ
ِٛبَا١ٔ( ٣لي)عًَ  ٖاًْـإ زَزا  اويُ خىتبُناْسا ٓاَؤشطـاضٍ خُيَهُنـُ زَنـ    )ََُٜٚرٗث( يـُ غـُض    ٖت
ِٝااازَ()َٚاْي نطزٕتؤبـــُ نـــطزْٕ طزٕ: وَى زوعـــاٍ يَّدؤؾـــبىوْٕ خًَطيـــُ غـــُض ضـــانُن خَ

ُ  ُٖيَُٓخُيَُتإ بُ زوًْاو ٓاؾتبىوُْوَو ثاضِاُْوَ يُ خىاو َع ْن َعاِئَش َة ط ُٓو دؤضَ باغـاْ
َه   ا ىاهللُ َرِض   ُس    ِف: َفَخطَ   بَ الْ ِف  ن َصاَلةِ  َعن ْ ُُ  ِِ   َاهلَل وََ ب ِّ   ُروا َك فَ   اْدُع اَذا رَ َّْ    ُ ْم َذلِ   الن    اَس  ُ   م  قَ   اَل: ف

 طريإ ووتاضٍ خىيَٓسَوَوصّ ضِ شيُ زواٍ ْىيَ ثًَغَُبُض رٚاٙ ايغٝخلٕ،زَوَصل  ا َوَتَصد ُق ا
ْ فُضَىوٍ: ُٖض ناتًَو بًًٓتإ  ْىيَـص   ضِ ش، يإ َاْط طريا، زوعا بهُْٕ ظيهطّ خىا بهـُٕ
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 خًَطإ بهُٕ. بهُْٕ
ِٔ أ ِدرَى  اإلَََلَّ( )ؾ٢ٔ  طريإ بطاتُ ًُٓاَِ ْىيَصَنُطريإْ َاْطغًَو يُ ْىيَصّ ضِ شنُُٖض  )َََٚ

)ٍَٖٚ ضِونىوعُ  زَطاتُ ضَِنةُتُنُ، دًاواظٍ ًُْ )أ ِدرَى  ايٖزْنع١َ ( يُ ضِونىوعًَهٌ يُنَُسا ُرُنُٛع أ 
ِ  سووَّ بآ، واتُ: ُٓآ، يإ ٌٖ ضَِنةُتًُّنُّ بيُنَُُنُ: ٌٖ ضَِنةُتّ  طُض يـُ ضِونـىوع

نــٌَُ ُنــٍُ يًُُنَُــسا طُيؿــتُ ًُٓــاَِ ْىيَصَنــُ، ٓــُوَ ًُٓــاّ فاتًشَنةُتّيُنــٌَُ ضِ
يُطُأل ًُٓاّ غـُىّ   يُنٌَُ بُ تُواو بؤ زَشًََطزضٍَُّْٓ ضَِنةُتٍُ  دًاتٌ ُٖيَسَططآْيُ

ّ    زَزا ّـ ًُنـٌَُ  تـُوَ، ٖـُضوَٖا ُٓطـُض يـُ ضِونىوع ًََـ بطاتـُ ًُٓـاّ، ٓـُّ    سووضَِنةُت
ــ َ  ضَِنةُتُّ ــؤ ز ــُواو ب ــُ ت ــطزضٍَ، سووََِ ب ــُوابىشًََ ّ ن ــُىَساُْوَ ــُ زواٍ غ ًُٔاّ : ي

 غُىّ زَزاتُوَ. زَناو بُ زوو فاتًشُوَ َنةُتًَهّرت: بُ زوو ضِونىوعُوَوضِ
َِ بِ         اإِلْنِجاَلِء   َ ْو ِف         ن  َ         اٍن َ ْو ِقيَ         اِم  َ         اٍن فَ         الَ ِفى         اَلْظَهِرس َوتَ ُف          ُت َصاَلُةالش          ْم

س لَاْلَفْج    ر ِفىاْلَجِدّ    ِدس َولَ بُِغُروبِ    ِو َوبُِغُروِبَه    ا َ اِا    َفًةس َواْلَقَم    ِر بِ     َِ اإِلْنِجاَلِء َوطُلُ     ِع الش     ْم
َم اْلَفْرُض ِإْن ِييَف فَ ْ تُُوس َوِإل    َياِافاًس َوَلِ  اْ َ َمَع ُ ُس ٌف َوُ ُمَعٌة َ ْو فَ ْرٌض  َيُر ُقدِّ

)ُٕ ِٚ ؾ٢ٔ ثَل ِٚ قٔ سووََسا طُيؿتُ ًُٓاّيُ ضِونىوعًَهّيإ  )أ  ُٕ( )أ  يـإ يـُ بـُ ثًَـىَ      َٝلَّ ثَال
   ّ ُ    )ؾ ا٬ (  ضِاوَغتاًَْهٌ زووََـسا طُيؿـتُ ًُٓـا يـُ   ْظَٗزَ(٣ال٭  )ؾٔ ٓـُوَ ْاطاتـُ ضَِنةُتُنـ

ــ ُ فــُضَىوزٍَ ب زووََُنُ: ٖــٌ ًَُٖعتطزا، دًــاواظٍ ًْــُ ضِونىوعُزووََُنــُو ضِاوَغــتاْ
 ٍ ضِونىوعِاسووَّ بٔ، ضىْهُ ُٖضضٌ زَنُويَتُ زوضَِنةُتًُّنُّ بٔ، يإ ٌٖ ضَِنةُتّ

بؤّ ْاشًََطزضآ، ُٖضوَى  ، وَى ُٖيَػاُْوَّ ضِونىو  وايُويُنُّ يُ ُٖض ضَِنةُتًَهسا بآ
 يـ وَٖايُو، يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ّرتيُ ْىيَصَناْ

ُِطَ( ُْ ؽ٬َ ٠ُ ايٖغ ِْح٬ٔ ٤ٔ( : يةكةةم  ؾـت،  طريإ زَفـُوتآ بـُ زوو  ْىيَصّ ضِ ش )َٚتَُؿٛ بـُ   )بٔالإلَ
ًَهٌ بـُ طـرياوّ َابـآ، غـىُْٓتُ:          بىضِ ؾٓ ًَطٍَ ِض ش، واتـُ: تـا بُؾـ وُْوٍَ ٖـَُىو نـىي

 .ْىيَصَنُ زاببُغتآ، ُٖضوَى ُٓطُض تـُْٗا بُؾًَهًؿـٌ بطـريآ غـىُْٓتُ: ْىيَصَنـُ بهـا      
بىوٌْ ضِ ش بُ طرياوٍ، واتُ: ُٓطـُض ضِ ش ٖـَُىوّ ضِ ؾـٔ    بُ ٓاوا )َٚبُٔػُزٚبَٔٗل ن لصٔؿ ١ً( :دووةم

، زضوغت ًُْ: ْىيَصَنُ ُٓوَ ُٓطُض ْىيَصَنٍُ زاُْبُغتبىبىو،  اوٍ ٓاوابؤوَ، يإ بُ طري
نطزُْوٍَ انطيَتُوَ، ُٖضوَى يُ باغٌ )قُظاقُظاف ْ زاببُغتآ، ضىْهُ ٖؤيُنٍُ َُْاوَو

 ْىيَصَ غىُْٓتُنإ(زا ضِابطا.
ِْح٬ٔ ٤ٔ( :يةكةم طرياًْـ زَفُوتآ بُ زوو ؾت،ْىيَصّ َاْط ك َُزَ()َٚاْي بىوُْوٍَ  ؾٓبُ ضِ )بٔلإلَ

ُِطَ( :دووةم .َُٖىو نىيًَطٍَ َاْط بُ ُٖآلتين ضِ ش، واتـُ: ُٓطـُض َاْطُنـُ     )َُٚطًُٛعَ ايٖغ
 آلت، ُٓوَ ُٓطُض ْىيَـصّ زابُغـتبى  ُٖ بُآلّ ضِ ش طرياو بىو َُٖىوّ ضِ ؾٔ بؤوَ، يإ ُٖض

ُ زضوغـت ًْـُ زايببُغـتآ، ضـىْه     ، ُٓطُض ْىيَصَنٍُ زاُْبُغـتبى ناْىيَصَنٍُ تُواو زَ
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   َ بـُآلّ بـُ زَضنـُوتين بـُيإ ْىيَصَنـُ       ؿ ِحازَ( )٫  اْي ٖؤيُنٍُ ْـَُاوَو قـُظاف ْانطيَتـُو
ُٖضوَٖا ُٓطُض بُ طرياويـ  ًل()٫َٚ  بُٔػُزٚبٔ٘ٔ :َلصٔؿ يُ فُضَىوزٍَ ْىآزا حَ ٜٔ ٔ(٣لْي)ؾٔ ْافُوتآ

ا، يـإ  : ُٓطـُض بُؾـًَهٌ َـاْط طـري    نُوابىْافُوتآ،  وا ببآ، يإ بهُويَتُ ثُْاٍ ُٖوض،ٓا
َُٖىوّ طرياو بُؾًَهٌ ضِ ؾٔ بؤوَ، يإ طرياو بُيإ زَضنُوت، يإ بُطرياوٍ ٓـاوا بـىو،   

 يُو سايَُتاُْزا غىُْٓتُ: ْىيَصَنُ بها.
ُُع١ٌَ(  ىُْوَب ْىيَصّ دىَةُ نؤ ض يُيُى ناتسا ْىيَصّ ضِ شطريإُْٓطُ )َٚي َٛ اِجتََُعَ ُنُضْٛف َُٚج

ِٚ ؾ ِزْض آ:َُز( وادبُ: ْىيَصَ  ؿ ِزُض()ُق َِّّ اْي ادبًَهّرت: وَى ًْىَضِ ، يإ عُغطيإ ْىيَصَ و )أ 
ُ٘( وادبُنُ ثًَؿسا بهطآ ُِٛت ِٕ :ٔٝـَ ؾ  دـا   وتاٌْ ْىيَصَ وادبُنـُ ٖـُبآ:  ُٓطُض تطغِ فُ )إَ

 ْـُبآ  بُنُـبُآلّ ُٓطـُض تطغـِ فـُوتاٌْ ْىيَـصَ وادـ      )َٚإ٫َِ( ةُ بآ، يإ ْىيَصيَهّرتـىَـد
َُّص   لِّن اْلُجُمَع   َةس فَ   اَلْظَهُر تَ ْق   دِ  ُس    ِف  ُ   م   ُُ ُس    ِفس  ُ   م  َّْخطُ   ُب لِْلُجُمَع   ِة ُم َ َعرِّض   اً لِْل ُُ  ُّم اْل

َمِت اْلَجَنازَُة.  َوَلِ  اْ َ َمَع ِعيٌد َ ْو ُ ُس ٌف َوَ َنازٌَة ُقدِّ
ُِ اْي فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط )ؾ ل٭ ْظَُٗز( ًَـ غـىُْٓتُ: ْىيَـصّ ضِ شطـريإ وَثـ     ُهُضاٛفٔ( )تَْك ٜٔ

ّ    ْىيَصَ وادبُنـُ خبـ   ُٖاَٛ اهللُ  )هىضتِ وَى ا، بـُآلّ يـُ زواٍ فاتًشـُ غـىضَِت  ٌِ  ( أ ذَا ْ ُقا
 .زَخىيَٓآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ

 )ِٖ ُُعَا١ٔ(  طرياْــِ تـُواو نــطز ًٓٓذــا نـُ ْىيَــصّ ضِ ش  )ُثا ًُْح زوو خىتبــُّ دىَةــُ  )َِٜخُطااُب ئ
َُتَعَزِّف زَخىيًََٓتُوَ ًُْهُضٛفٔ) ِٖ  طرياًْـ زَناْاو خىتبُّ دىَةُؾسا باغٌ ضِ ش يُ (ًل ئ )ُث

ُُع١َ (اْي ٢ُٜؾَِّ  ًٓٓذا ْىيَصّ دىَةُف زَنا، واتُ: ثًَىيػت بُ ضىاض خىتبُ ْانا. ُح
ِٚ ُنُضْٛف( ُ   )َٚي َٛ اِجتََُعَ عْٔٝ  أ   طـريإ  سا ْىيَـصّ دـُشٕ، يـإ ْىيَـصّ ضِ ش    يـُى ناتـ   ُٓطـُض يـ

ــصّ دــُْاظَيُطــُأل )َٚجََٓاالس٠ٌَ( بــؤوَ نــؤ ــصّ دــُْاظَ وَثــًَ حََٓاالس٠َُ()ُقاا ََِّ(ٔ اْي  ْىيَ  ـ ْىيَ
ــصّ دــُشًْـْ  ــُ غــُض ْىيَ ــصّ ضِ ش  زيَدــطآ ي ــُ غــُض ْىيَ ــُ  ي ــُوَى َطزووَن ــًـ، ْ  طرياْ

: ْىيَصّ دُْاظَ وَثًَـ ْىيَصَ فُضِظَناًْـ زيَدطآ، بُو َُضدٍُ َاوٍَ نُوابىبطؤضِآ، 
 إ بآ.فُضِظَنُ بُضفطاو

ىْـُوَ: ٓـُو ناتـُ وَى ْىيَـصّ وادـب      ب طريإ ثًَهُوَ نـؤ ّ دُشْٕ ضِ شُض ْىيَصبُآلّ ُٓط
ـ زيَدآ، ُٓطُض دُشُْنُ وَثًَ ،ضَِفتاض زَنطآ، واتُ: ُٓطُض برتغآ ْىيَصّ دُشٕ بفُوتآ

ٕ تُْٗا زوو طريإ زَنا، ًٓٓذا ْىيَصّ دُشٕ، ًٓٓذا زضوغتُ: بؤ ُٖضزوونًاْا: ْىيَصّ ضِ ش
 باغٌ ُٖضزوونًإ زَنا.خىتبُ خبىيًََٓتُوَو تًًَاْسا 

وَى ضِ شآ ضَِفتـاضٍ   ،طرياًْـ يُطُأل ْىيَـصَ وادبـُناٌْ ؾـُوآ   ًٓٓذا بعاُْ: ْىيَصّ َاْط
بىُْوَ،  طريإ يُطُأل تُضِاويض، يإ يُطُأل وَتط نؤزَنطآ، بُآلّ ُٓطُض ْىيَصّ َاْط يُطُأل

ٕ بفـُوتًَٔ،  طريإ ثًَـ زَخطآ، ُٖضضُْس بؿرتغآ وَتـطو تُضِواةـُنا  ُٓوَ ْىيَصّ َاْط
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ُٖضوَى يـُ غُضضـاوَناْسا فُضَىوياْـُ، واتـُ: ضـىْهُ زَطىجنـآ وَتـطو تـُِضوايض قـُظا          
 (زا فُضَىويُتٌ.حتؿ١بهطيَُٓوَ، ُٖضوَى يُ )

 د سِةشةبا ثاشكؤ: دةسباسةي صةوني لةسصيوء تاسيكايىء ط
ٕ   ظََني يُضظٍ، يا زوًْا تاضيو بى ُٖض ناتًَو  و  ىفـاو  ، يإ تؤظو غىباض، يـإ ضَِؾـُبا، يـا

ــص بهــا، وَى ٓــُو دــؤضَ َُتطغــًاُْ ضِو   ّــسا، غــىُْٓتُ: ٖــُض نُغــُو زوو ضَِنةــُت ْىيَ
  ِ ــُت ــُ ًْ ــىَضِ ، ب ــُْٗا   غــىُْٓتِ ًْ ــُ ت ــُآلّ ب ــُ، ب ــُت،  يِضِووزاوَن ــُ دَُاع ــُى ب ْ ، 

ِإَذا رَ ّْ    ُ ْم  َّ   ًة ط زَفـــُضَىٍَ: ٖـــُضوَى يـــُ غُضضـــاوَناْسا فُضَىوياْـــُ، ثًَغَُبـــُض
غٓانتإ زيت غىدسَ ببـُٕ.  ّرتُٖض ناتًَو ضِووزاويَه ذضٔ،ٛداٚد بضٓ رٚاٙ ابزُجُدوافَاْا 

 ٍ ْىيَصيـ ٖاتىَ.واتُ: غىدسَ بُ واتُ
 اِء( ق ِ سْ  الِة اإلاْ  اُب صَ  )ب

َُى ُب ا لِلص   اَلِة َفُس  ُق ا ق َ  ُّْس  َقْ اس فَ  ِِْن تَ   َلَه  ا ِى  َ  ُا  ن ًة ِعْن  َد اْلَحاَ   ِةس َوتُ َع  اُد  َانِي  اً َو َالَِ  اً ِإْن لَ  ْم  ب ْ
ِر  ُْ  ِاْ َ َمُع ا لِلش 
ــُو  ــُضوَٖا تؤب ــات   ظ ٖ ــُزا ٖ ــُو ضِووزاواْ ــاف ي ــطو زوع ــُضيه ــُضَىٍَ ىَ، ثًَغَُب  : زَف

ُُ    ُن ِلَم   ْ ِت َ َح  ٍد َولَ  ِإن  َى  ِ ِه ا ّ   اِت ُّ ْرِا   ُف اهلُل لَ ط ُِ   ن  اهلَل ُّ ْرِا   ُلَها َُّخ    ُِّف ِبَه   ا َت ِلَحَياتِ   ِوس َوَل
َذا رَ َ  َه      ا َش      ْي اً فَ      افْ َعُع ا ِإلَ ِعبَ      اَدُهس فَ      ِِ  ، رٚاٙ ايغااااااٝخلٕ ز َوُدَعائِ      ِو َواْا      ِ ْغَفارِهِ ى      اهللِ ّْ       ُ ْم ِمن ْ

بُض َطزٌْ ًٖض  طآ: ُْ يُطريإ نُ خىاٍ طُوضَ زَيآًَُْو ضِووزاوَ تطغٓاناٍُْ وَى ضِ شٓ
 آٍ طُوضَ زَيآًَْطآ بُْسَناّْدؤّ ثبُض شياٌْ ًٖض نُغًَهُ، بُآلّ خىا ُْ يُ نُغًَهُو

، ٖاْا ببُُْ بُض ظيهطّدىاو زوعاو زَتطغًَٓآ، دا ُٖض ناتًَو ؾتًَهتإ يُو ضِووزاواُْ زيت
 طىْاُٖناْتإ.تهاٍ يًَدؤؾبىوٌْ  ثاضِاُْوَو

ُِْتن بِالْ اَ ط: زَفُضَىٍَ ُٖضوَٖا ثًَغَُبُض ُِْتن بِالر ْحَم ِة َوتَ  َع َ اِبس ل رُِّّح ِم ْن َرْوِح اهلِل تَ َع اَلن تَ 
َذا رَ َّ ْ  َرَى  ا َواْا  َ ِعيُ وا بِ  اهلِل ِم  ْن َش  رَِّىا َى  ا فَ  اَل َتُس  ب  َىا َوَا  ُل اُ مُ فَ  ِِ داٚد بِصاآلٕد رٚاٙ ابااٛزاهلَل َيي ْ
، عُظابْ ٓاظاضيـ زيَٓآ، دا ُٖض با يُ ضَِمحُتّدىايُ، ضَِمحُتْ بُضنُتًـ زيَٓآ ذضٔ،

بًًََٔ: خىايُ ضانٍُ  وزَٕ، بُيَهى يُ خىا بجاضِيَُٓوََُدًَٓىّ ثآ ،ناتًَو زيتتإ بايُى ٖات
 ُّٓ بايَُإ بسآ، خىايُ يُ خطاثٍُ ُّٓ بايُ مباْجاضيَعَ.

 د باطي نويَزى باساى قاِء:ِ سْ اإلاْ َصاَلةِ  بابُ  ]
١ًٖٓ(ْىيَصّ باضإ، واتُ: ثاضِاُْوٍَ ٓاوزإ يُ خىاٍ طُوضَ  )َٖٔٞ( (يُ، َ٪ِن ٠غىُْٓتًَهٌ ) )ُص

بــُ  ، يــإيِبــُ تــُْٗا و ىزآْ ضَِمشــاأل،بــؤ طؿــت نُغــًَو: ضِيَبــىاضْ ًْؿــتُدآّ ؾــاض
ِٓ َ ( طًَطِاويُتًاُْوَبخلرٟ َٚضًِاي) نطزويُتٌْ دَُاعُت، ضىْهُ ثًَغَُبُض  رَلج١َٔ(اْي )عٔ

ًَٓـىو بـآ، يـإ         سا ُٓو ْىّيُ ناتٌ ثًَىيػت َيـصَ غـىُْٓتُ، وَى بـاضإ ْـُباضآْ ظََـني ت
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 .ببًَتُوَو تًَطٍ خُيَو ُْنا، يإ ضِوباض ووؾو ببآ، يإ ٓاوَنُيإ نُّ َّٔاوضاوغُض
ٖـــُضوَٖا  ًل()َٚثَلئثااا اضيـ زووبـــاضَ زَنطيَتـــُوَٓـــُّ ْىيَـــصَ زووَ ـــ )َُٚتعَااالُد ثَلْٔٝاااًل(
ِٛا( ظياتطيـ غآيُ اضيـْ ِِ ُِٜضك  ِٕ ي  طُوضَ ٓاويإ  طُض ٓاو ُْزضإ، نُواتُ: تا خىآُّ )إَ

 زَزاتآ ْىيَصَنُ ُٖض زووباضَ زَنُُْوَ.
ُٖٖبٛ ِٕ تَأ   )ؾ ُضُكٛا ق ِبً َٗل( نطز بؤ ْىيَصّ باضإْ دا ُٓطُض خُيَهُنُ خؤيإ ٓاَازَ ا ئًٖؾ٬ ٠ٔ()ؾ َِ

غـىُْٓتُ: يـُ    )أِجتََُُعٛا( نطزُْنُ ٓاوزضإ، واتُ: باضإ باضٍ، يإ ٓاو شياوَىيَصثًَـ ْدا 
بـؤ سَُـسو ؾـىنطٍ خـىاٍ طـُوضَ يـُ غـُض ٓـُو          ٗغاْهزَ( )ئً ببُٓوَ ؾىيَين ْىيَصَنُزا نؤ

ْرُتْم َلزِّ دَ ططـُوضَ زَفـُضَىٍَ:    ًةُُتُ، خىاّْ َُ ُُمْ لَ ِ ْن َش  ُٓطـُض ؾـىنطٍ َـٔ بهـُٕ     ص ن 
  ًْةُُتٌ ظياتطتإ زَزََآ.

ّ           اٍم َ و ًلس  ُُْمُرُىُم اإِلَم          اُم ِبِص          َياِم َ الَ َ          ِة َ   َوال          د َعاِءس َوَُّص          ل  َن َعَلىالص           ِحيِحس َوَّ          
 هلِل تَ َعاَلن ِبُ ُ  ِه اْلِبرِّ َواْلُخُروِج ِمَن اْلَمََاِلِمسَوال   ْ بَِة َوال   َقر ِب ِإلَىا

يـُ   ٖؾارٔٝسَ( ٣لي)َُٜٚؾَإًَّٛ عًَ   نطزًْـ: نُ خىا ظياتطيإ بساتآُٖضوَٖا بؤ زوعا )َٚايٗ عَل٤ٔ(
ــا    ــصّ ب ــُ ًْــُتٌ ْىيَ ــاضاًْـ زَنــُٕ ٖــُض ب ــصّ ب ــؤ غــُض فــُضَىوزٍَ ضِاغــت ْىيَ  ضإ، ب

 ؾىنطٍ خىاٍ طُوضَ.
اضإ باضٍ، يإ ٓاو شياوَ، غىُْٓت زضإ، واتُ: ب باضإ ٓاوُض ناتًَو يُ زواٍ ْىيَصًّٓٓذا ٖ

 ْىيَصَنُ زووباضَ بهُُْوَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ. ًُْ
)ُّ ُِ اإلَََل ُٖ َُُز )بٔؾَٔٝلَّ ث٬َ ثَا١ٔ   ثًَؿُواٍ َىغًَُاْإ، يإ دًَططَنٍُ فُضَاًْإ زَزاتآ )ََْٜٚأ

)ُّ ٫ًٖٚ( ًُنساإ بُ زواّبىوٌْ غآ ضِ شُ بُضِ شووب أ ٜٖل نطزٕ، ًٓٓذا ثًَـ ُٓوٍَ بطِ ُْ ْىيَص )أ 
ى، ُٓو ناتُ ظاْاو ثًاوَاقىآلٌْ ُٓبًَؿُوا، يإ دًَططٍ ثًَؿُواٍ يَّبعاُْ: ُٓطُض ؾىيَُٓنُ ث

(و اجملُاٛع ؾىيَُٓنُ يُنًَو تُضخإ زَنُٕ تانى ُٓو ناضاْـُ ٓـُجناّ بـسا، ٖـُضوَى يـُ )     
 (زا فُضَىوياُْ.ٚاْٞايغز)

اّْجًَؿُوا ُٓو ضِ شوواٍُْ ْىيَصّباضإ يُ غـُض خـُيَو وادـب    ُٖضوَٖا بعاُْ: بُ فُضَ
، وادبُ: يُ ؾُوآزا ًُْتُنُيإ بؤ بًَٗٓٔ، نُواتُ: ُٖض نُغًَو بُ ضِ شوو ُْبآ زَبْٔ

   ُ (و حتؿا١ ضِ شووَنـإ قـُظا بهاتـُوَ، ٖـُضوَى يـُ )      طىْاٖباض زَبآ، بـُآلّ وادـب ًْـ
 .(زا فُضَىويا١ُْْٗلٜ)

َبآ: بُدآ زغت زَبآْ فُضَاٌْ ثًَؿُواٍ ثآ دآىادب يُو ضِ شاُْزا زضوُٖضوَٖا ضِ شووّ
وو ببآ، يإ ناتُنُ ضََُِظإ ضِ ش(، يإ قُظا، بُنؿلر٠ُٓظض، يإ )وَى يُو ضِ شاُْزا يُ دًاتّ

ٞ ) (وْٗل١ُٜٖضوَى يُ )-بآ َ  (زاايغرباًَضا ّ  -ضِووٕ نطاوَتـُو َ ضـىْهُ َُبُغت نٌ ػـُض
 يًَطَزا ُٓوَيُ: يُو ضِ شاُْزا خىزٍ ضِ شوو ُٖبآ، تانى زوعا قبىأل ببآ، ضىْهُ ثًَغَُبُض
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ــُضَىٍَ َْلُ   مُ َع  اِدُلس َوالْ لص   اِئُم َح    ن ُّ ْفِط  َرس َواإِلَم  اُم الْ تُ   َرد  َدْع  َ تُ ُهْم: اَ َ الَ َ  ٌة لَ ط: زَف رٚاٙ  زَم
ُ زَبآو ضِغآ نُؽ زوعايإ قبىأل  ذضٔ،ايرتَذٟ بضٓ   ضِ شوو تـا َز ْانطيَتُوَ: َط رٌ بـ

 ، َط رٌ غتُّ يًَهطاو.، ثًَؿُواٍ زازثُضوَضضِ شووَنٍُ زَؾهًَينَ
ِٛب١َٔ( ُ    ُٖ )َٚايٖت بـُ خـؤ     تَعَالي ٢( ٣الهللٔ )َٚايٖتك اٗزبٔ إَي   نطزٕضوَٖا فـُضَاًْإ زَزاتـآ: بـُ تؤبـ

ــُوضَ   ْعيه ــىاٍ ط ــُ خ ــُوَ ي ُُٛجااٛٙٔ اْيهطزْ ــانُنإ:  بٔاازِّ()بٔ ــُ ضِووّ ض ــطزْٕ ب  وَى خًَطن
 .ُٓو دؤضَ ؾتاُْ و ضِوو يُ خىاثُضغتّهطزْٕبىوُْوَٓاؾت
هطزُْوَ يُ طؿت : بُ زَضضىوْٕ خؤ ثانزَناُٖضوَٖا فُضَاًْإ ثآ َُظ لئَِ(ُخُزٚدَ ََٔٔ اْي)َٚاْي

، يـإ َـا  خـىاٍ طـُوضَ: وَى     ٓابطِوو ِْ َافِ ٓازًََعازإ: وَى خىئَْ َاألْغتَُُنا
 و ظَناتسإْ ُٓو دؤضَ ؾتاُْ، ضىْهُ غتُّْ تاواُْنإ زَبُٓ و ضِ شوونطزُْوٍَ ْىيَصقُظا

 الص             ْحَراِء ِفى            الر اِبِع ِص            َياماً ِف            ن  ِيَ            اِب ِبْ لَ            ٍة َوتَخش             ٍعس  َوَّْخُرُ              َن ِإلَ            ن
َياَن َوالش ُي َخ وََ َ ا اْلبَ َهائَِم ِفن  اَلَصحِّس َوُّْخرُِ  َن الصِّب ْ

بـىوٌْ  ُٓ ٖؤٍ ضَِمحٌ خىاٍ طُوضَو قبىألنطزًْـ زَبتؤبُ ٖؤٍ ُْباضيين باضإ، ضانُو
ــُظضَتٌ )     ــٌ س ــُ باغ ــُوضَ ي ــىاٍ ط ــاضإ، خ ــاٍ ب ــُض(ٖااٛدزوع ــُضَىٍَ:  ثًَغَُب  زَف

ُُ  ْم  ُ  م  ُت بُ   ا ِإلَْي  ِو ُّ ْرِا  ط ْم ِم  ْدر َوَّ  اقَ ْ ِم اْا   َ ْغِفُروا رَب  ُُ ــاٍ   صارًاِف الس   َماَء َعلَ  ْي ــُّ ته ــؤ طُيُن ٖ
، ًٓٓذا تؤبُ بهُٕ، تانى خىاٍ طـُوضَ  ناْتإ يُ خىاٍ خؤتإ بهُٕطىْاُٖيًَدؤؾبىوٌْ 

 باضاًَْهٌ ظ ض بُ ٓاوتإ بؤ بباضيَٓآ.
يـُ   ٖزابٔعَ(٣لي)ؾٔ بؤ ْىيَصّ باضإ زَضُٓ بًاباًَْهٌ زَضَوَّ ؾاض ٖؾِرزَا٤ٔ(اي ٢)ََِٜٚخُزُجَٕٛ إَي 

ض بُ ضِ شوو زَبٔ ًََؿسا ُٖيُو ضِ شٍَ ضىاض )ؽَٔٝلًَل( طِابطزووضِ شٍ ضىاضٌََ غآ ضِ شَنُّ
 يُ بُضطًَهٌ نؤٌْ ناضنطزْسا )ؾ٢ٔ ثَٔٝلبٔ بِٔذي ١ٕ( نطزٕ تانى زوعايإ قبىأل ببآنُ زَضُٓ ْىيَص

َ  بُ ظَيًًٌْ ًَهُضـِْ ثاضِاْـُوَو   )َٚخت ٗغُع( ُهم اىاهللُ َرِض بْ ِن َعب  اسٍ اِ َع ْن ط ْىظاْـُو  َص اَلةِ  ِف ن- َعن ْ
ِمْنبَ  َر فَ لَ ْم الْ َ  ُمَص ل ن فَ َرِق ىالْ ُمَ بَ  ًِّل ُم َ َ اِض عًا ُمَ َض رِّعًا َح   ن  َتَ  اهللِ : َيَرَج َرُا  ُل -اإِلْاِ ْسَقاءِ 

ُِ ْن لَ ْم َّ  َعْل فِ  ْم َىِ ِه َوَل ُُ ِبي ِرس  ُ م  َص ل َن رَْ َع َ  ْيِن َ َم ا َُّص لِّن ىال َّْخُطْب ُيطََب ُْ د َعاِء َوال  َض ر ِع َوال  
ضىوَ  (َ ١ٜٓبؤ ْىيَصّ باضإ يُ ) ثًَغَُبُض ايضٓٔ بضٓ  ؽرٝس، رٚاٙ أؽرلب زِعيدِ ىالْ فِ 

نطزٕ يـُ  ثاضِاُْوَ، تا ٖاتُ ؾىيَين ْىيَصيُ خىا  زَضَوَ، يُ بُضطًَهٌ نؤْسا، بُ ًَهُضِْ
ــىٍَ     َ ٜٓاا١زَضَوَّ ) ــُّ ًٓ ــُو دــؤضَ خىتب ــُآلّ ٓ ــُض، ب ــُض ًَٓب ــا ضــىوَ غ (، ًٓٓذ
ّ )اهلُل أ ْنبَاازَ( ٌ ًْؿــإ زَزاوًّهُضــَ، بــُيَهى بــُضزَواّ زوعــاٍ زَنــطزو َُْخىيَٓــسَو

 زَطىت، ًٓٓذا زوو ضَِنةُت ْىيَصّ باضاٌْ بؤ نطزئ وَى ْىيَصّ دُشٕ.
ََُٝٛ( َٓسايَُناًْـ يُطـُأل خؤيـإ زَبُْـُ زَضَوَ     )َُِٜٚخزَُجَٕٛ ايؾِِّبَٝلَٕ( ٖـُضوَٖا   )َٚايٗغا

واُْ ظووتط قبـىأل  ثريَشْٕ ثريًَََطزيـ يُطُأل خؤيإ زَبُُْ زَضَوَ، ضىْهُ زوعاٍ ُٓ
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ُُمْ وَ ط: زَفُضَىٍَ زَبآو، ثًَغَُبُضيـ رٚاٙ ايبخلرٟ  زَىْف تُ ْنَصُروَن َوتُ ْرزَُق َن ِإل  ِبُضَعَفاِئ
ْ  ٚأؽاارلب ايضاآٔ، ــىَ غــُضنُوتٔ ــا ًَٓ ــآ، تــ  ٓاي ــإ زَزضيَت ــُضِظقت ــاتطٍ   ُْٗا ي ــُض خ ب

 ًَٖعَناْتإ ُْبآ.بآ
ُِ()َٚن ذَا اْي َ ُٖضوَٖا ٓاشَيَُناًْـ ب بََٗل٥ٔ  ُ بًَضىوَناًْاُْوَ يُطُأل خؤيإ زَبُْـُ زَضَو

بـاضاٌْ ٓـاظاضٍ ٓـاشَيًَـ زَزا،    ضَىوزٍَ ضِاغترتزا، ضىْهُ ُْٖاتْ بآيُ فُ ؽَسِّ(ا٭  ٢)ؾٔ
َ، تانى باضَِباضِو قىاضَِقىاضِو سًًُسًٌ بُضظ ًٓٓذا زايهُنإْ بًَضىوَنإ يًَو دًا زَنُُْو

 زَفـُضَىٍَ:  عايُنإ قبـىأل بهـا، ثًَغَُبـُض   طُوضَ ظوتط ضَِسِ بهاو زوببًَتُوَو خىاّ
 س     َماءِ ال نََْهرَِى    ا رَاِفَع    ًة قَ َ ائَِمَه    ا ِإلَ    ى نَْملَ    ًة ُمْس     َ ْلِقَيًة َعَلىَي    َرَج ُا    َلْيَماُن َّْسَ ْس    ِقنس فَ     َر َ ط
ِ  زَغْي   رُِ مْ   ا فَ َق   ْد ُا   ِقيُ ْم بِ   َدْعَ ةِ فَ َق   اَل: ِإْرِ ُع    -َتْسَ ْس   ِقن-  ،رٚاٙ امحااا  ٚؽااارر٘ اذتااالن

ُِ ْن ِقي َف َّ ْق َر ُ  َّْخَ ِلطُ  َن بِنَ اس َوِى َن رَْ َع َ اِن َ اْلِعي ِدس َل  ِف نَوَل ُّْمَنُع َ ْىُف ال ِّم  ِة اْلُحُض  َرس َولَ 
ِ  ِبَ ْقِت اْلِعيِد ِفن  اَلَصحِّس  الَ انَِيِة: ِإن ا َ ْرَاْلَنا نُ ًحاس َولَ َتْخَ 

َضَوَ بـؤ ْىيَـصّ بـاضإ، نـُ تَُاؾـاٍ نـطز       ضـىوَ ز  ( ثًَغَُبُضصًُٝلٕ) سُظضَتٌ
زوعاّ باضإ  اٌْ بُضَو ٓامسإ بُضظ نطزوُْوَوثآيُن ًَطوويَو يُ غُض ثؿت زضيَص بىوَوَ

فُضَىوٍ: بطُضِيَُٓوَ، خىاٍ طُوضَ بـُ زوعـاٍ ًََطووَنـُ     (صًُٝلٕ)ظضَتٌزَنا، سُ
 .باضاْتإ بؤ زَباضيَٓآ

َٖااا١ٔ(  ٌُ ايذِّ ِٖااا َُِٓاااُع أ  ــاو )٫َٚ  ُٜ ــُ   خـ ــُنإ قُزَغـ ــُو زياْـ ــُنإ: وَى دىيُنـ  َٕ ثُمياْـ
خؤياُْوَ ٖاتٔ، ضىْهُ ُٓواًْـ زا ٓاَازَ بنب، ُٓطُض يُنُ يُطُأل ًَُُٓ ُرُقٛرَ()اْي ْانطئَ

ُأل ْابآ يُطُأل ًَُٓـُزا تًَهـ   )٫َٚ  َِٜختًَُٔطَٕٛ بَٔٓل(بؤ ضِظقٌ خؤيإ يُ خىا زَثاضِيَُٓوَ، بُآلّ 
: ْاثُغٓسَ ًَُُٓ يُطُأل خؤَـإ  نُوابىتا زَؾطُضِيًَُٓوَ،  َبنب، ُٖض يُ ناتٌ ضِ يؿتُٓو

 بًاْبُيُٓ زَضَوَ.
 ص ضؤنيةتي نويَزى باساى ط

ُ  )رَْنعَتَلَٕ( باضإ ْىيَصّ)ََٖٚٔٞ(  يَـصّ دـُشٕ، بـُ بُيَطـُّ     وَنـى ْى  عٔٝا ٔ( )ن لْي زوو ضَِنةُتـ
: ُنًَو زَيَـآ : يـُ دًـاتٌ بـاْطْ ًٓكاَـُت يـ     نـُوابى طِابطزوو، (ّبلظأِبٔ ع) سُزيػُنٍُ

ْىيَصّ  :(ؽ٬َ ٠ُ اإلَِصتِٔضك ل٤ٔ)ْىيَصزابُغتٓسا ًُْتٌ )اهلُل أ ْنبَز(٣ًٓٓذا يُطُأل  (.لص اَلُة َ اِمَعةٌ اَ )
يُ ًَْىإ طؿت زوو  زَيَآو )اهلُل أ ْنبَز(ت ( زَخىيَٓآ، ًٓٓذا سُفتََٛٗج٘زوعاٍ ) ْباضإ زيَٓآ
ُُِ  هللٔ...ُصِبرَلَٕ اهللٔ َٚاْييَهسا ))اهلُل أ ْنبَز( (، ًٓٓذـا  ...أ ُعُٛذ بٔالهللٔ )، ًٓٓذا ( تا نؤتايِ زَيَآرَ
-ّ ُٖيَػاُْوَ)اهلُل أ ْنبَز(دطُ يُ -سووًََؿسا( زَخىيَٓآ، ُٖضوَٖا يُ ضَِنةُتّ)فاتًشُ
ُِاُ  هللٔ...  يَهسا ))اهلُل أ ْنبَز(يُ ًَْىإ طؿت زوو  زَيَآو )اهلُل أ ْنبَز(ثًَٓر  تـا   (ُصاِبرَلَٕ اهللٔ َٚاْيرَ

ــآ ــايِ زَيَ ــُ طؿــت   (ْ…أ ُعااُٛذ بٔاالهللٔ)، ًٓٓذــا نؤت ــُضوَٖا ي ــآ، ٖ )اهلُل فاتًشــُ زَخىيَٓ
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 دؤٍ زاياْسًََْتُوَ.ٔ غًٓطّيُ ب َناْسا زَغتُناٌْ بُضظ زَناتُوَوأ ْنبَز(
، يـإ  (م َٚاْيُكاِزإَٓ اْيَُحٔٝا ٔ  ُف: يـُ ضَِنةـُتِ يُنَُـسا غـىضَِتٌ)    ُٖضوَٖا يُ زواٍ فاتًشـ 

، (اْقتَزَ بَ(ٔ ايٖضالع١َُ )زَخىيَٓآ، يُ ضَِنةُتِ زووًََؿسا غىضَِتٌ (اِصَِ رَبِّو صَبِّسَ )غىضَِتٌ 
ٌِ أتَلى )يإ  ، يُ ُٖضزوو ضَِنةُتُناًْؿسا فاتًشُو غىضَِت بُ زَْطٌ ٓاؾهطا زَخىيَٓآ (َٖ

 .زَخىيَٓآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووًْإ نطز تُوَ
ِٔ قٌَٔٝ( يُ ضَِنةُتِ زووََسا يُ  ٖثل١َْٝٔٔ(٣لي)َْٜكزَُأ ؾٔ ًَعزا ٖاتىوَ:ٖبُآلّ يُ فُضَىوزٍَ بآ )ي هٔ

ًَْٓل ُْٛ)زواٍ فاتًشُ، غىضَِتٌ ىيَصّ باضإ ْ عٔٝ ٔ()٫َٚ  تَِختَٗؿ بَْٔٛق(ٔ اْي زَخىيَٓآ ذًل(إَْٖل أ ِرصَ
 ضِ شزا زضوغـتُ بهـطآ   شٕ، بُيَهى يُ طؿت نـاتًَهِ ؾـُو و  ٓىيَصّ دُتايبُت ًُْ: بُ ناتّ

 يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا. ؽَسِّ(٣ل٭ )ؾٔ
ِبي     ِرس َوَّ     ْدُعُ ا ِفىاْلُخْطبَ     ِة اُلولَ     ن:  ،َوَّْخطُ     ُب َ اْلِعي     دِ  ُْ ُِ     ْن َّْس      َ ْغِفُراهللَ تَ َع     اَلن بَ     َدَل الَ   َل

 س )اَلل ُه       م  َ ْا       ِقَنا َغْيَ       اً ُمِغيَ       اً َىِني        اً َمرِّ        اً َمرِّع       اً غَ       َدقاً ُمَجلِّ       الً َا       ّحاً طََبق       اً َدائِم       اً 
َُْرِا ِف اَلل ُهم  َ ْاِقَنا اْلغَْي َس َوَل َتْجَعْلنَ ا ِم َن اْلَق اِنِطيَنس اَلل ُه م  ِإن  ا َنْس  َ ْغِفُرَك ِإن  َك ُ ْن َت َغف  ا راً َف

َلَة بَ ْعَد َصْدرِ  َنا ِمْدراراً(. َوَّْس َ ْقِبُف اْلِقب ْ  الَ انَِيِةس  اْلُخْطَبةِ  الس َماَء َعَلي ْ
َ     )ََِٜٚخُطُب( وَنـى خىتبـُناٌْ    عٔٝا ٔ( )ن لْي يُ زواٍ ْىيَـصّ بـاضإ زوو خىتبـُ زَخىيًََٓتـُو

ْ دُشٕ  :َّْسَ ْس ِق  : َي َرَج َرُا  ُل اهللِ ُهَرّْ  َرةَ َع ْن  َبِىط َُضدُناْـسا  : يُ ضِونْٔ غـىُْٓت
امحا  ٚايبٝٗكاٞ ٚغريُٖال،    رٚات٘ ثكالْ رٚاٙ  زِإقَاَمٍة  ُ م  َيطَبَ نَ ا  ذاٍن َولَ  َصل ن بَِنا رَْ َع َ ْيِن ِبالَ فَ 

ةُتِ بـُ دَُاعـُت بـؤ    زوو ضَِن َو( ضىوَ زَضَوَ ١ٜٓبؤ ْىيَصّ باضإ يُ ) ثًَغَُبُض
 باْطْ ًٓكاَُت، ًٓٓذا خىتبُّ بؤ خىيَٓسيُٓوَ. نطزئ بُ بآ

)ِٔ خىيَُٓنـُ يـُ غـُضتاٍ خىتبُناْـسا     ووتاض اهلل  تَعَلي ٢()َِٜضتَِػؿُٔز بُآلّ يَُُزا دًاواظٕ: )ي هٔ
َنإ، واتُ: يُ غُضَتاٍ خىتبـُّ  )اهلُل أ ْنبَز(يُ دًاتٌ  )بَ ٍََ ايتَْهبٔريَ( ( زَيَآتَِػؿُٔز اهلل أ ِص)

 .(َقي  ُم َو َُت ُب ِإلَْيوِ َح   الْ الْ َ ْا َ ْغِفُراهلَل ال ِ ى لَِإَلَو ِإل ُى َ ): داض زَيَآ يُنَُسا ْؤ
ــُضوَٖا ٖ    َ ــاض ز ــُفت د ــسا س ــُّ زووًََؿ ــُضَتاٍ خىتب ــُ غ ــُوَي ــُ  يًًََت ــُضوَى ي ٖ ،
ِ غُضضاوَن ُُ ْم ِإن  ُو َ  اَن َغف  ارًاْا  َ ْغِفُروا رَ اِ طاْسا فُضَىوياُْ، بُيَطُف ٓايـُت ُّ ْرِا ِف الس  َماَء  ب 

ْم ِمْدرَارًا ُُ دؤتإ بهُٕ، ضىْهُ ُٓو ظ ض تهاّ يَّدؤؾبىوّْطىْاه يُ خىاّ اٯٜلْ،...صَعَلْي
 ًَهٌ ظ ض بُ ٓاوتإ بؤ بباضيَٓآ.ضاْيُ طىْاٖإ خؤف زَبآ، تانى يُ ٓامسإ با

، (أ ِصاتَِػؿُٔز اهلل  ) :ظ ض زَيَـآ   ض ُٓو ٓايُتُ زووباضَ زَناتُوَوُٖضوَٖا يُ خىتبُناًْؿسا ظ
ُِْلنَ ا ِإلَ ن َوِمْن رَْحَمِ كَ  ي  ُم ِبَرْحَمِ َك َنْسَ ِغيسُ َّا َح   َّا ق َ )ظ ض زَيَآ:    َنْ ُفِس َنا َطْرفَ ةَ  نَ ْرُ   س فَ اَل َت

ُْنَ َنا ُ ل ُو لَ ْيٍن َوَ ْصلِ عَ   (زا فُضَىويُتٌ.َػ٢ُٖٓضوَى يُ ) .( َْنتَ  ِإَلَو ِإل   ْح لََنا َش
ُٛا ؾٔ غىُْٓتُ: يُ خىتبُّ يُنَُسا بُ زَْطٌ ٓاؾهطا ُّٓ زوعايٍُ  ُخْطب١َٔ اُ٭ٚي ٢(٣لْي)ََِٜٚ ُع
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ّحًا َطَبق ًا َداِئم ًاس  لل ُهم  َ ْاِقَنا َغْيًَا ُمِغيًَا َىِني اً اَ ط بها: ثًَغَُبُض َمرِّ ًا َمرِّعًا َغ َدقًا ُمَجلِّ اًل َا 
م   َ اَ  ِقَنا الْ لل ُه  َن الْ ْا   اِنِطيَنس اَ َغْي  َس َوَل َتْجَعْلنَ  ا ِم   َن ال    ْ ِباَلِد َوالْ ِعبَ  اِد َوالْ   لل ُه  م  ِإن  بِالْ َق   َواِء َخْل  ِ  ِم  

ُُ  ِإل   ِد َوالض    ْنَك َم   ا لََنْش    م  َ ْنبِ   ْت َلنَ   االع رَْع َوَ ِدر  َلَنالل  ْي   َكس اَ ِإلَ َواْلَجْه    ْن  َ الض    ْرَع وَ ٌه    ِقَنا ِم    ْا   
َواْ ِشْف  يَ ُعرْ اْلَجْهَد َواْلُج َع َوالْ لل ُهم  اْرَفْع َعن ابَ رََ اِت الس َماِء َوَ ْنِبْت َلَنا ِمْن بَ رََ اِت اَلْرِضس اَ 

ِشُفوُ َباَلِء َما لَ َعن ا ِمَن الْ  ُْ ُرَكس اَ  َّ َن ا َغي ْ َماَء َعَلي ْ َُْرِاِف الس   لل ُهم  ِإن ا َنْس َ ْغِفُرَك ِإن َك ُ ْنَت َغف ارًا َف
 ّ.٣ل٭رٚاٙ اإلَلّ ايغلؾعٞ ؾزِمْدراراً 

سووََــسا ضِوو يــُ خىئَ يــُ خىتبًُُّنَُــساو يــُ غــُضَتاٍ خىتبًُّٓٓذــا بعاْــُ: ووتــاض
ٌُ اْيخُيَهُنُ زَنا، ًٓٓذا   ثؿت يُ خُيَهُنُ بها غىُْٓتُ: ضِوو يُ قًبًُ بهاو ِبً ١ (كٔ)ََِٜٚضتَْكبٔ

ّـ   ايٖثل١َْٝٔٔ( ُخْطب١َٔاْي )بَِع َ ؽَِ رَ ِ   سثاف زَغت ثًَهطزْـٌ خىتبُ  ووَّ، واتـُ: نـُ غـًًَُنُن
 ََّس     ارَُه اْا     ِ ْقَباِلِو فَ َيْجَع     ُف ِّمينَ     ُو  َوُّ بَ     اِلُغ ِفىال     د َعاِء ِا     ّراً َوَ ْه     راًس َوَُّح      ُِّل رَِداَء ُه ِعن     دَ 

ُس              ُو َعلَ              ن ُِّ َس              ُوس َوُّ َن ُْ َس              ُوس  َوَع ُْ  اْلَجِدّ              ِد فَ َيْجَع              ُف َ ْع              اَلُه َ ْا              َفَلُو َوَع
َرُك ُمَح  ًل َح  ن َّ ْنعَِع الَ َِّياَبس  َوَُّح ُِّل الن اُس ِمَْ َلُوس قُ ْلُت: َوُّ   ْ

 خىيَُٓنُ ظ ض زوعا زَنااضيُو سايَُتُزا ووت ٗ عَل٤ٔ(٣لي)َُٜٚبَلئُؼ ؾٔ سووََِ خىيَٓسَوَخىتبُّ
ِٗزًا( بُ ًَِْْٗٓ )صٔٓزًا( بُ ٓاؾهطايِ، ُٖضوَٖا خُيَهُنُف يُ ناتِ ًَّْٗٓسا بُ ًَْٗٓـِ   )َٚجَ

 .)آَٔني(زوعا زَنُٕ، بُآلّ يُ ناتٌ ٓاؾهطايّسا زَئًََ: 
بُآلّ ، نطزْسا زَغتًإ بُضظ زَنُُْوَىيَُٓنُو خُيَهُنُف يُ ناتّسوعاخُٖضوَٖا ووتاض

ٍَ ط ٓامسإ ا ثؿتُ زَغتُناًْإ زَخُُْ ىَّزيًَط ِإْاَ ْسَقن َفَُشاَر  : َ ن  الن ِب   َعْن  ََن
ََْهِر َ ف ْي ِو ِإلَ  ُ  ثًَغَُبُض رٚاٙ َضًِ،زس  َماءِ ىالِب زَغـتُناٌْ   زوعاٍ باضاٌْ نطزو بُ ثؿـت

 زَناتُوَوطزٕ، ضِوو يُ خُيَهُنُ ٓاَاشٍَ بؤ ٓامسإ نطز. ًٓٓذا نُ زوعايُناٌْ تُواو ن
ـَّ  غُىوات يُ غـُض ثًَغَُبـُض   اَؤشطاضيإ زَنا: بُ خىا ثُضغتِْٓ سَزاو، زوعـا بـؤ   ي

أ ِصاتَِػؿُٔز  )نؤتايِ خىتبُنُّ بُ  و يإ زوو ٓايُت زَخىيًََٓتُوَوٓايُتًَ َناوًُٓاْساضإ ز
ِِ  (زا فُضَىوياُْ.حتؿ١(و )اجملُٛع( زيَٓآ، ُٖضوَى يُ )اهلل  ي٢ٔ َٚي ُه
ُُٜٖضوَٖا  ٍُ رَدَا٤َ)َٚ ِّ واتُ: ثاضضُ دًُنٍُ غـُض  -دؤٍووتاضخىيَُٓنُ ثُؾتَُايَُنُّ ُٙ(رَ
ُ٘    يُو ناتٍُ ضِوو يـُ قًبًـُ زَنـا    )عٔٓ َ أِصتْٔكبَلئ٘ٔ( وَضزَطًَطِآ -بُضطُنٍُ ٌُ  َََٝٓا )ؾ َِٝحعَا
)ُٙ ٍ     َٜضَلرَ ُ٘(  ىٍ ضِاغـتٍُ دًُنـُ زَباتـُ ىٍ ضـُثُ ٖـُضوَٖا   ،بـُ ثًَضـُواُْف   )َٚعَْهضَا

َٚ()ُ٘ يُ غُض فـُضَىوزٍَ ْـىٍَ،    حَ ٜٔ ٔ(٣لْي)عًَ غُضاو شيَطيؿٌ زَنا، ُٓطُض بطىجنآ  َُٜٓهُِّض
ُ٘(واتُ:  ُٙ أ ِصؿ ً  ٌُ أ ِع٬  ُ٘( ىٍ غُضَوٍَ زَباتُ ىٍ بُٓوٍَ )ؾ َِٝحعَ  .بُ ثًَضُواُْف )َٚعَْهضَ

 )ُ٘ ٖٓاالُظ َِٔثً اا ٍُ اي ِّ ــُنإ وَنــى و خُيَهُنــُف وا )َُٜٚرَاا ــُْٗا ًَْطيٓ ــُ: ت ــُ ت ــُ ب وتاضخىيَُٓن
ــطِٕزاًْؿــتىويٌ دًــُناّْ ِإْاَ ْس  َقن  : َ ن  الن بِ     اهلِل ب  ِن زَّْ  دٍ َع  ْن َعْب  دِ ط دؤيإ وَضزَطًَ
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 رٚاٙ اإلَالّ امحا  ٚغاريٙ،    ذا ٜث ؽارٝس  زُه َوقَ ل َبُو َظْهرًا لَِبْطِن َوَح  َل الن  اُس َمَع وُ َوَح  َل رَِداءَ 
، خُيَهُنـُف  يَُنٍُ وَضطًَطِاو بُضو ثؿتِ نطزَاثُؾتُ زوعاٍ باضاٌْ نطزو ثًَغَُبُض

ًٓٓذا بعاُْ: ْابآ ٓافطَت بُضطُنٍُ وَضطًَطِآ،  أل ُٓوٍ دًُناًْإ بُضوثؿت نطزٕ.يُطُ
 .(زا فُضَىوياُْايغزٚاْٞ) (وْٗل١ُٜٖضوَى يُ )

ًْااُ(( ٫ًٖٛ( ًُٓــاَِ )ايٓــىاوٍ( زَفــُضَىٍَ    )ُق َُرَاا ُِٜتاازَُى   دًُنــٍُ ًُٓــاّْ خُيَهُنــُ    )َٚ
ِٓشَعَ ايثَِّٝالبَ(  وَضطًَطِزضاوٍ زًََٖؿرتيَتُوَ بُ تـا ٖـُض يُنـُو دـٌْ بـُضطٌ خـؤٍ        )ذَٖت٢ َٜ

َ: ضـىْهُ يـُ ٖـًض سُزيػـًَهسا ْـُٖاتى      ،ّرتزازَنُْآ: دا يُ َايَُوَ، يـإ يـُ ؾـىيًََٓه   
ــُض ــُ      ثًَغَُب ــُضوَى ي ــآ، ٖ ــٍُ نطزب ــُ وَضطُضِاوَن ــتهاضٍ دً ــسٕ زَغ ــًَـ زانُْ ث

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
َولَ  ْ  تَ   َرَك اإِلَم  اُم اإِلْاِ ْس  َقاَء فَ َعلَ  ُو الن   اُسس َولَ  ْ  َيطَ  َب قَ ْب  َف الص   اَلِة َ   اَزس َوَُّس  ن  َ ْن َّ ب ْ  ُرَز 

َر َعْ رَتِِو لُِيِصيَبُوس َوَ ْن َّ ْغَ ِسَف َ ْو َّ  َ َ ض َُ ِفىالس ْيِفس ِشَف َغي ْ ُْ  َلو ِل َمَطرِالس َنِةس َوَّ
ِٛ تَزَى  ا ُّ اإلَِصتِٔضك ل٤َ()َٚي  ُنطزو دًَططيؿٌ بؤ ُٓطُض ثًَؿُواٍ َىغًَُاْإ ْىيَصّ باضاٌْ ْ إلَََل

ٖٓالُظ(  ىٕدًَططٍ يُو ؾىيَُٓزا ُْب ْىيَصنطزٕ زاُْْا، يإ ُٖض ثًَؿُواو ُ٘ اي غـىُْٓتُ:   )ؾ عًَ 
ضٍ خُيَهُنُ غُضبُخؤ ْىيَصّ باضإ بهُٕ، واتُ: ظاْاْ ثًاوَاقىآلٌْ ؾىيَُٓنُ، يُنًَو زيا

زَنـُٕ، ٖـُضوَى يـُ    ُٕ بؤ ُّٓ ناضَ، ُٖضوَى بـؤ دـُشْٕ ضِ ش طـريإْ دىَةـُف وا    ُٓن
 .(زا فُضَىوياُْعزح ايعبلب(و )اجملُٛع)

ِٛ :َط بَ ق ِبٌَ ايٖؾ٬ ٠ٔ(  ُٓطُض ًُٓاَِ ْىيَصّ باضإ يُ ثًَـ ْىيَصَنُزا خىتبُّ خىيَٓسَوَ )َٚي 
ىَ، بـُآلّ  (زا ٓـُوٖاف ٖـات  ؽرٝس) زَنُوآ، ضىْهُ يُ سُزيػِ زضوغتُو بُ بُض )جَلسَ(

هطزوَ، ُٖضوَى ظ ضتط واّ ْىيَص خًَطّ ظياتطَ، ضىْهُ ثًَغَُبُض ّخىتبُنُ خبطيَتُ زوا
 يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

: ىٍ نَُرتَنٍُ بُ يةكةم َ،طُوضَ غآ دؤض: ثاضِاُْؤَّاوزإ يُ خىاّص ئاطاداسى ط
نطزٕ : ْاوَجنًُنٍُ بُ زوعادووةم آْىيَصنطزٕ.ب زوعانطزٌْ تُْٗاتُْٗاو نؤٍََُ نؤٍََُ بُ

ٍَ ط ًُنإيَصَنإْ يُ خىتبُناٌْ دىَةُْ ؾىيَُٓ طؿـت يُ زواٍ ْى : َدَع ا َرُا  ُل َع ْن  َنَ 
يـُ   ثًَغَُبـُض  رٚاٙ ايغٝخلٕ،زُجُمَع ةٍ َفُمِطُروا ِمْن ُ ُمَع ٍة ِإلَى ُجُمَعةِ َوُىَ  َّْخُطُب َّ ْ َم الْ  اهللِ 

ُ     باضاٌْ  خىتبُّ دىَةُزا زوعاٍ بـاضإ بـاضٍ.    ّرتنطز، دـا يـُّ دىَةُيـُ تـا دىَةُنـ
نطزُْْ خىتبُّ بامسإ نـطز، ٖـُضوَى يـُ    واو و خًَطتطَنٍُ بُو دؤضَ ْىيَص: تُض،يةم

طؿت نُغًَو يُنػاُْ، واتـُ:  غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، ًٓٓذا بعاُْ: يُو غآ دؤضاُْزا 
خىتبُ خىيَٓسُْوَ، ُٖضوَى يـُ  بآ بُ ٌ بُ تُْٗاف غىُْٓتُ، بُآلّنطزُْنُ بؤ َط رْىيَص
 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛع)
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)ٗٔ ِٕ َِٜبُزسَ( بؤ طؿت نُغًَو غىُْٓتُ: )َُٜٚضَ ٍَٖٚ ََط ازَ ايٖضا١َٓٔ(   خؤٍ وَزَض بًَدـآ  )أ  بـؤ   )٭ 
ِٛرَتٔ٘ٔ( بُؾًَهٌ ىؾٍُ خؤٍ ضِووت بهاتُوَ )ََْٜٚهغٔـَ( يُنُّ باضاٌْ غاأل ِٝزَ عَ دطـُ يـُ    )غ 

ُ٘( ؤٍعُوضَِتٌ خ ُٝؾٔٝبَ ٍَ ط بطاثآ بُضَنُتٌ بهُوآْتانى باضاٌْ وآ )ئ : َ َصابَ َنا َعْن  ََن
لِ َم َص نَ ْعَت َى َ ا؟  َمَطِرس فَ ُقْلنَ ا َّ ا َرُا  َل اهللِ  َ ْ بَُو َح  ن َ َصابَُو ِمَن الْ  َمَطٌر َفَحَسَر َرُا ُل اهللِ 

ِدُّس َعْهٍد ِبَربِّ ِو تَ َع اَلن ََ دًُنٍُ يُ خـؤ   ثًَغَُبُض باضإ باضٍْ ٙ َضًِ،رٚازقَاَل: لَن ُو َح
ّ  ىزا، تا ُْٖسيَو باضاٌْ بُ ىؾُ ثري ظَن دىا بـؤ وات  ٍُ نُوت، طىمتإ: ٓـٍُ ثًَغَُبـُض

ْاضزوويُتٌ. واتُ: بُضَنـُتٌ   طُوضَفُضَىوٍ: ضىْهُ باضاُْنُ ْىآيُو تاظَ خىاّ نطز؟
ِٕ َِٜػتَضٌَٔ( ىَضزَططّيَّ ِٚ خؤٍ بؿىا غىُْٓتُ )َٚأ   ٢)ؾٔا  يـإ زَغـتٓىيَص بطـطآ    َٜتَٖٛفأ ( )أ 
ٌَِٝ(اي ُ ًَٖعٍ زَضٖـُم ٖـات  يُ ٓاوَضِ ناّْباضإ، ضىْهُ سُزيػًَهٌ بـآ  ٖض ضوَى يـُ  ىَ، ٖـ

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
 َوَُّس         بَِّح ِعْن         َد الر ْع         ِد َواْلبَ          ْرِقس َولَ ُّ ْ بِ         َع َبَص         َرُه اْلبَ          ْرَقس َوَّ ُق          َل ِعْن         َداْلَمَطِر: 

 م  َص       يِّباً نَاِفع       اً(. َوَّ       ْدُع  ِبَم       ا َش       اَءس َوبَ ْع       َدُه: ُمِطْرنَ       ا بَِفْض       ِف اهلِل َورَْحَم ِ       ِو. )اَلل ُه       
َْ   َرِة اْلَمطَ  ِر فَالس   ن ُة َ ْن َّْس  َُُل ا ا َُ ُْ  َرُه ُمِطْرنَ  ا بِنَ   ْ ِء َ   َ اس َوَا  ب  ال  رِِّّحس َولَ  ْ  َتَض  ر ُروا ِب هللَ َوُّ

َنا َولَ َعلَ تَ َعاَلن رَفْ َعُو: اَلل هُ  َنا. َوَل َُّصل ن ِلَ ِلكَ م  َحَ الَي ْ  َواهلل َ ْعَلُم.  ي ْ
ِٓ َ غىُْٓتُ: طؿت نُغًَو تُغبًشات بها )َُٜٚضَبِّسَ( ّ يُ زَْطٌ ُٖوض ناتآ طىآ ايٖزِع ٔ( )عٔ

َُ ُة َوالْ ُا ْبَحاَن َم ْن َُّس بُِّح الر ْع ُد ِبَحْم ِدِه ) ( زَيفُضَىو:عب اهلل بٔ ايشبريزَبآ، وَى ) َمالَِئ
 .رٚاٙ َليو بِصٓلد ؽرٝس (ِمْن ِييَفِ وِ 

( يُ غُض ُٖوض، قٝلظُٖضوَٖا غىُْٓتُ: يُ ناتٌ بطوغهًـ تُغبًشات بها، بُ ) بَِزمَ()َٚاْي
ُم الْ : )نُواتــُ: زَيَــآ ُُ (زا َػٓاا٢) (وْٗلٜاا١ٖــُضوَى يــُ ) .(بَ  ْرَق َيْ ف  اً َوَطَمع اً ُا  ْبَحاَن َم ْن ُّ  رِّ
ُٙ اْي )٫َٚ فُضَىوياُْ  ُ     بَِزمَ(ُِٜتبٔعَ بَؾَزَ زواٍ بطوغـهسا ْـُطًَطٍَِ،    غـىُْٓتُ: ضـاوٍ خـؤٍ بـ
( ثًًَإ ْاخؤف بىو: ٓاَاشَ بؤ بطوغوْ ُٖوض بهُٕ، ٖـُضوَى يـُ   ايضًـ ايؾل ضىْهُ )

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ِٓ َ اْي رٚاٙ ز ُهم  َص يِّباً نَاِفع اً لل  اَ ش  غىُْٓتُ يُ ناتٌ باضإ باضيٓسا غآ داض بًَآ َُط زَ()ََُٜٚكٍَٛ عٔ

ٖـُضوَٖا غـىُْٓتُ: ض    )ََِٜٚ ُعَٛ بَُٔل عَل٤َ( .خىايُ بًهُيُ باضاًَْهٌ غىوز بُخـ ايبخلرٟ،
لة كاتي باراى باريهدا ]َ: ًَٖعزا ٖاتىَنا بًها، ضىْهُ يُ سُزيػًَهِ بآزوعايُى سُظ ز

 ص.دوعا قبون دةبآ
ُٙ(ُٖضوَٖا  َُطِٔزَْلبًَآ:  يُ زواٍ باضإ باضئ )َٚبَِع َ بُ  باضااإ بؤ باضٍ (بٔؿ ِقٌَ اهللٔ َٚرَِذَُتٔ٘ٔ )

ُٙ( دىاضَِمحُتّ طُوضَيّدىاو بُ ٤ِٛٔ ن ذَا( :ْاثُغٓسَ بًَآ )َُْٜٚهزَ َُطِٔزَْل بَٔٓ باضااإ بؤ باضٍ  )
ُٓوَ  ،ناتْ ًْؿاٍُْ فآلُْ ُٓغتًَطَ، دا ُٓطُض باوَضٍِ وابآ: ُٓغتًَطَ باضإ زَباضيَٓآ بُ
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َ (زا ٖاتىؽرٝسزَبآ، ُٖضوَى يُ سُزيػِ ) نافط  َو، يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتـُو
طرياْسا بُيَطَُإ بؤ ا، ُٖضوَى يُ ثاؾهؤٍ ْىيَصّ ضِ شْاثُغٓسَ دًَٓى بُ با بس )َٚصَٗب ايزِّٜسَ(

 ًَٖٓاوَ.
ِٛ تَقَٖزُرٚا( ١ُٖٓ    ض باضئبُ ٖؤٍ ظ َُط زَ()بٔه ِثز٠َٔ اْي ٕيإ بىُٓطُض تىوؾٌ ظَضَضو ظ )َٚي  )ؾ ليٗضا

)ُ٘ ِٕ َِٜضأ ُيٛا اهلل  تَعَلي ٢ رَْؾعَ ِٖ )ا  غىُْٓتُ يُ خىا بجاضِيَُٓوَ: باضاُْنُ ى ببا، بُّ زوعاياُْ: أ  ُٗ يًِ
َِٝٓل( َِٝٓل ٫َٚ  عًَ  خىايُ باضاُْنُ ببُ زَوضٍَ ًَُُٓ: يُ زَؾتْ بُٕ، َُيًَُٗٓ غُض ًَُُٓ  ذََٛاي 

 َ ِّ َراِب َوبُطُ  ِن الَ ىا لل ُه م  َعلاَ ط يُ ٓاوَزاٌْْ خاْىوبـُض رٚاٙ  صْوِدَّ ِة َوَمَنابِ ِت الش  َجرِ َ  اِم َوال
)٫َٚ  ُٜؾَا٢ًِ   يًَطِغتإ باضاُْنـُ بباضيَٓـُ.   خىايُ يُ غُض تُثؤيهُو ضًاو ز آليِْ ايغٝخلٕ،
ــؤ ىبطزّْ ئااذَئو ( ــًض سُز   ب ــُ ٖ ــىْهُ ي ــطآ، ض ــص به ــآ ْىيَ ــاضإ ْاب ــُ - يػــًَهساب ــُ ي دط
 )َٚاهلُل أ ِعً ِ(. ىَُْٖات-اّطِابطزووزوع

................................................................................................ 
 ز ثياو ضاكاى ءنةوة لة خوا بة خاتشي ثيَػةوبةسثاشكؤ: دةسباسةي ثاسِا ط

( تٛٗصٌايُناِْ ْىيَصٍ باضاْسا )يُ زوع (زا فُضَىوياُْ: غىُْٓتَُػ٢ٓ) (واجملُٛعيُ ) -1
صآ ط بها، واتُ: يُ خىاٍ طُوضَ بجاضِيَتُوَ، بُ خاتطٍ نطزَوَ ضانُناٌْ خؤٍ، ُٖضوَى

 ،صطريا، بة كزدةوة ضاكةكانياى لة خوا ثاِرانةوةةصةكةي دةرطاي ئةشكةوتةكةياى لَىك
 (زا طًَطِزضاوَتُوَ.خبلرٟ َٚضًِنُ يُ )

ضِيَتــُوَ، بــُ تايبــُتٌ ُٓطــُض ضــاناًْـ يــُ خــىا بجاٖــُضوَٖا غــىُْٓتُ بــُ خــاتطٍ ثًاو
زوعـاٍ باضاْـسا، بـُ     ( يُعُز)بآ، ُٖضوَى ًُٓاَِ ضانُنُ يُ خعَُناٌْ ثًَغَُبُضثًاو

ُهم  ِإن ا ُ ن ا  لل  اَ ط: زَيفُضَىويُ خىا زَثاضِاوَو جًَغَُبُض(ّ َاَّعٓبلظ)خاتطٍ ًُٓاَِ
نَ   ا نَ   ا فَاْا    ِقَناس قَ   الَ ِقيَناس َوِإن    ا نَ  َ َ ا     ُف ِإلَْي   َك ِبَع    مِّ نَبِ فَ َ ْس     نَ  َ َ ا    ُف ِإلَْي    َك بَِنِبي ِّ  :- َنَ    َ َ يْ -ي ِّ

ٕ   رٚاٙ ايبخاالرٟ، زفَ ُيْس  َقْ نَ  ــُ خــاتطٍ ثًَغَُبــُضَا ــُ ًَُٓــُ يَُــُو ثــًَـ ب ــت  خىاي يًَ
ٕ        زَثاضِايُٓوَو ًَغَُبـُضَا ًَػـتاف بـُ خـاتطٍ َـاٌَ ث يًَـت   باضاْت بـؤ زَباضاْـسئ، ٓ

 ( زَفُضَىٍَ: ًٓٓذا باضإ زَباضٍ.أْط) وَ: باضااإ بؤ بباضيَُٓ.ضِيًَُٓزَثا
( ثاضِاُْوَ يُ خىا بُ خاتطٍ نُغًَو، تايبُت ًْـُ بـُ سايَـُتٌ ظيٓـسووَتِّ،     تََٛٗصٌ) -2

نطاوَ، ٖـُضوَى يـُ باغـٌ     ( بُ ثًَغَُبُضتََٛٗصٌ) ضىْهُ يُ زواٍ وَفاتٌ ثًَغَُبُض
 ( ضِاغتُوخؤ يُ غُض طؤضٍِ ثًَغَُبـُض ؽرلب١بُيَهى ))دٌْ بُضو(زا بُيَطَُإ ًَٖٓاوَ، 

-َفَجاَء رَُ فٌ  ار: َ َصاَب الن اَس َقْحٌر ِفن زََمِن ُعَمرَ َماِلك الدّ َعْن ط هطزوَتهاٍ زوعايإ يَّ
ْسِ  لُم ِ َك فَ َقاَل: َّا َرُا َل اهلِل ِاْا َ  الن ِب ِّ قَ ْبرِ  ِإَلن-َوُىَ  ِباَلُل بن الَحرث الُمَعِن  الص َحاِب   

ُُ ا. فََُتَ  ن  ُهْم َقْد َىَل س اَلَم َوَ ْيِبْرُه  َن  ُهْم ُّْسَقْ َنس َوُقْف َلُو: ىالُعَمَر ِمنِّ  َمَناِم فَ َقاَل: َ ْقِرئْ ىالْ ر ُ َف فِ ىالفَِِ
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ََ الْ َعَلْيَك الْ  ْي . فََُتَ َُ ََ ْي َُ ن عُ ىالَُ َُْيبَ َرُه فَ َب َعَجْعُت  لُ  ا ِإل  َم اَّ ا َربِّ َم ا َم ُر َوقَ اَل: ر ُ ُف ُعَم َر فَ 
ُٙ اذتلؾٔظ إبٔ ذحز ؾرٚاٙ ايبٝٗكٞ ٚابٔ أب٣ زَعْنوُ  ؾتس ايبلرٟ،  ٢غٝب١ بِصٓلد ؽرٝس، ٚذنزَ

ٓٓٗلٜاا١، اي ٢ٚاذتاالؾظ إباأ نااثري ؾاا عاالّ ) واتــُ: يــُ-(عُااز)يــُ غــُضزٌََ ًُٓــاَِب اٜاا١ ٚاي
 -( بىوُُشَْٞب٬ٍ اْينُ ْاوٍ )-(يُىؽرلب١باضاٌْ تىوؾٌ خُيَو بىو، )قاتِْ بآ -(زاايزَلد٠

ٓىممـُتت بهـُ،    ( زوعـاٍ بـاضإ بـؤ   ٜال رَصاٍَٛ اهللٔ  ىتٌ: )ط ٖاتُ غُض طؤضٍِ ثًَغَُبُضو
ثـآّ فـُضَىو:    (نـُو ؽارلب١ ٖاتـُ خـُوٌْ )   ٕ. ًٓٓذـا ثًَغَُبـُض  ضىْهُ بُ ًٖالى ضى

َىْ ثـآّ بًَـآ: بـا ظيـط     ضِابطُيُُْ: باضاًْإ بؤ زَباضآْثآّ  ( بهُوعُزغُىَِ َٔ يُ )
ّ  -َىغًَُاْإ ناضّبآ بؤ ًٓـْ ٖؤؾًاضبآ با ظيطَىْ ٖؤؾًاض  -باضإ بهـا واتُ: بـا ْىيَـص

(يــ زَغـتِ بـُ    عُز)( ضِاطُياْس، ًُٓاَِعُز)(نُ ضِووزاوَنٍُ بُ ًُٓاَِ ؽرلب١ًٓٓذا )
ططيإ نطزو فُضَىوٍ: خىايُ نَُتُضغٌَُ ْانُّ يُ ناضوباضٍ َىغًَُاْاْسا َُطُض ؾتًَو يُ 

 .تىاْاَسا ُْبٌَ
 اٌب( )ب

 ِإْن تَ َرَك ال  ص  اَلَة َ  اِح داً ُوُ   بَ َه ا َ  َف َرس َ ْو َ  َساًل قُ ِ َف َح ّداًس 
 د نةكةسلة باطي نويَزباٌب:  ط

ِٕ تَزَى  ايٖؾ٬ ٠ (: )يةكةم ُْنُض زوو بُؾُ،بعاُْ: ْىيَص غْ عـاقأل ْىيَـصّ   ُٓطُض َط رـٌ بـاي   إَ
ُُٚجٛبََٗ ووادبِ ُْنطز ْىيَـص   طـىت بىوٌْ ْىيَص ُْزًََٖٓا، واتـُ: زَي زاٌْ بُ وادب ل()جَلذٔ ًا 

ضـىْهُ   -(ّ ظاْاياِْ ًٓػالّإمجلعبُ )-جًَسآًَُْٖاُْ نافط زَبآُو زاْب )ن ؿ زَ( وادب ًُْ
بهطآ، : وادبُ زاواٍ تؤبٍُ يَّنُوابىبُ زض  زاْاوَ،  فُضَىوزَناٌْ خىاو ثًَغَُبُضّ

 سيَٓني.ْىيَصّ نطز، واظٍ يَّ ُٓطُض تؤبٍُ نطزو ؾازَّ ًَٖٓاوَودا 
ّ  ُٓو ناتـُ وادبـُ: بهـىشضآْ، ْابـآ     ،ُْبؤوَ َىغًَُإ تؤبٍُ ُْنطزْ بُآلّ ُٓطُض  ْىيَـص

، َايَُنُؾـٌ ْابًَتـُ   ُ طؤضِغـتاٌْ َىغـًَُاْإ بًَٓؿـرتآ   ْابـآ يـ   (ّ يُ غُض بهطآْجٓلس٠)
 -َُْعُٛذ بٔلهللٔ-وْسابىَىغًَُاْإ، ُٖضوَى يُ باغٌ نافط(ّ بٝ( امللٍَريات، بُيَهى زَزضيَتُ )

 .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلنضِووِْ زَنُيُٓوَ، 
ْـُزًََٖٓا: وَى تـاظَ   ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض نُغًَو ُْيسَظاٌْ ْىيَص وادبُ، بؤيآ زاٌْ ثًَسا 

طُيؿتبآ، ُٓو دؤضَ نُغـُ  ًَهٌ زووض يُ ظاْاياٌْ ٓايًين ثآبآ، يإ يُ ؾىيََٓىغًَُإ بى
ًٓٓذـا  : يُو وادباُْ ؾاضَظا زَنطآ، نُوابىىظضٍ بُ زَغتُ، بُ نافط زاْاْسضآ، ضىْهُ ع
ًَٓا ٓـُو ناتـُ بـُ نـافط زازَْـسضآ، ٖـُضوَى يـُ ظ ضبـٍُ           ُٓطُض يَُُوزوا زاٌْ ثًَـسا  ْـُٖ

 غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
ِٚ ن ض٬ًَ(:دووةم ُ  باوَضِيؿٌ ُٖب يإ بُ تَُبُيَِ ْىيَصّ ُْزَنطزْ )أ   ى: نُ ْىيَـص وادبـ
ُٓوَف وادبُ: بهـىشضآ، بـُآلّ    )ُقتٌَٔ(
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باوَضِّ بىوٕ، واتُ: ضىْهُ ُٓطُض إ زَنىشضآ، ُْى بُ بطِياضٍ نافطبُ بطِياضٍ غعاز )ذَٓ ًا(
ُْنطزٕ نـافط ْابـآ، بـُآلّ غـعاٍ نىؾـتين بـؤ زاْـسضاوَ، ضـىْهُ         بُ ْىيَص ُٖبآ، بُ ْىيَص

ــُض ــُضَىٍَ: ثًَغَُبــ اهلُل َوَ ن  ِإلَ    َو ِإل  َّْش    َهُدوا َ ن ل  اَس َح      ن ُ ِم    ْرُت َ ْن ُ قَاتِ    َف الن     ط زَفــ
َذا فَ َعُل ا َذلِ َك َعَص ُم ا ِمنِّ ن ِدَم ائَ ُهْم َوَ ْم َ اَلُهْم س َوُِّقيُم االص اَلَةس َوُّ ْفُت اُا ُل اهللِ ُمَحم دًار   الع َ اَةس فَِِ

ٝ  ز تَ َع اَلنى اهللِ ِإل  ِبَح ِّ اإِلْااَلِم َوِحَسابُ ُهْم َعلَ  يـُ ىٍ خـىاٍ    خلٕ ٚأؽارلب ايضآٔ،  رٚاٙ ايغا
أ ِعاَُٗ   ) دُْطًإ يُطُأل بهُّ تا ؾازَ زيَٓٔ: نطاوَ: نافطَنإ بهىشّْضَامن ثآطُوضَ فُ

ٍُ اهللٔ ُٖ ًا رَُصٛ َُرَ  ٖٕ َ  ، وَ تَا ثًَٓر ْىيَصَنإ زَنُْٕ(أ ٕ ٫ِ إَي َ٘ إ٫َِ اهلُل َٚأ  ٕ، تا ظَنـات زَز
عٕ، ظَناتًإ زا، خىئَْ َايًَإ يُ َٔ زَثاضيَ صيإ نطزودا ُٖض ناتًَو ؾازَيإ ًَٖٓاو ْىيَ

 ٕ يُ غُض خىايُ يُ ضِ شٍ قًاَُت.يًَهؤيًَُٓوٍَ ْاو زيًَؿًا ،تُْٗا بُ َا  ًٓػالّ ُْبآ
بُآلّ ْىيَصّ ُْنطز، يإ ظَناتِ ُْزا،  ،بىوَ َىغًَُإ اتُ: ُٓطُض نافطيَو ؾازٍَ ًَٖٓاونُو
 ًٓػالَِ بُدآ ًَُْٖٓاوَ. ٓايًِٓوادبُ بهىشضآ، ضىْهُ َا  ُٖض 

لُ       ُو ِبَص       اَلٍة فَ َق       ْر ِبَش       ْرِط ِإْيَراِ َه       ا َع       ْن َوقْ       ِت الض        ُرورَِةس َوُّْس       َ َ اُب   َوالص        ِحيُح قَ   ْ
َُ ِبَحِدَّدٍة َح  ن َُّصلَِّ  َ ْو َُّم َتس    َوُّ َغس ُف َوَُّصل ن َعَلْيِو   ُم  ُتْضَرُب ُعنُ ُقُوس َوِقيَف ُّ ْنَخ

ُ٘(  فُضَىوزٍَ ضِاغت َُُٓيُ: يٖؾرُٔٝس()َٚا بـُ   )بٔؾَا٬ ٠ٕ(  ُْنـُض بهـىضشآ  وادبـُ: ْىيَص  )ق ِتًُا
ِٔ َْٚقا(ٔ    بُو َُضدٍُ ْىيَصَنـُ زَضبضـىيَٓآ   )بٔغَِزمٔ إَِ:زَاجَٔٗل(ُْنطزٌْ تُْٗا يُى ْىيَص  )عَا

 (َ:مجع ايتأ:ري)يُ ناتٌ ْىيَصنطزٌْ ْاضاضّسا: نُ ناتِ ايٖقُزٚر٠َٔ(
و ْىَيـصّ ًْـىَِض ، يـإ ْىَيـصّ عُغـطٍ ْـُنطز، يـإ بـُيإ          ض ضِ ش ٓاوا بـىو : ُٓطُنُوابى

ْىيَصّ غبُيٓآّ ُْنطز،  ْْىيَصّ َُغطيب، يإ عًؿاٍ ُْنطز، يإ ضِ ش ُٖآلت ْزَضنُوت
بهطآْ ُٖضَِؾٍُ ف: يُ ناتّٓىيَصَنُزا فُضَاٌْ ثآىشضآ، بُآلّ بُّ َُضدُُٓو ناتُ زَن

 ُناضّ ْىيَصَنُ ُْنا.ُويـ بُ ضِق، ٓطآبهنىؾتًٓؿٌ يَّ
هطزْـُ تايبُتـُ: بـُ ثًَؿـُواٍ َىغـىيَُاْإ، يـإ       بعاُْ: ُٓو فُضَإْ ُٖضَِؾـُ يَّ  ًٓٓذا

ناضبُزَغتًَهِ دًَططّ ُٓوّ، واتُ: فُضَإْ ُٖضَِؾٍُ خُيَهّرت غىزٍ ًُْ، ُٖضوَى يُ 
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ْٗل١ٜ(و )حتؿ١)

ٓـُنطا،  و ُٖضَِؾُّ يَّ ُْنطا فُضَاٌْ ثآ ٕزَغتِ َىغًَُاْابُض: ُٓطُض يُ ىٍ نانُوابى
سا ْىيَـصّ ْـُنطزبآ، ٖـُضوَى يـُ     ّزضوغت ًُْ بهىشضآ، ُٖضضُْس يـُ ظ ضبـٍُ تًَُُْؿـ   

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ) (ْايبحريَٞ) (وايكًٝٛبٞساؾًُناٌْ )
ًَطري بـىو، غـىُْٓتُ بـُ ثُيـُ ْـُنىشضآ، بـَُيهى              ًٓٓذا نـُ بِطيـاضٍ نىؾـتِٓ يـُ غـُض دـ

ْىيَصَنُ قُظا  بهطآ، واتُ: ثآّ بًًََٔؤبٍُ يَّغىُْٓتُ: ثًَـ نىؾتين زاواٍ ت ِضتَتَلُب()َُٜٚ
 (زا فُضَىوياُْ.ايغزٚاْٞ) (وايبحريَْٞا: زَتهىشئ، ُٖضوَى يُ ) بهُوَ، ُٓطُض

 ًٓٓذا ُٓطُض تؤبٍُ نـطزو ْىَيصَنـٍُ قـُظا نـطزَوَ، ٓـُوَ نىؾـتين يـُ غـُض ىزَضـآ،          
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 َناْسا ضِووٕ نطاوَتــُوَ، خــىاٍ طــُوضَ زَفــُضَىٍَ:    ٖــُضوَى يــُ ظ ضبــٍُ غُضضــاو   
ْن تَابُ ا ط  ُطُض تؤبـُيإ نـطز: ْىيَـصيإ نـطزو    ٓ صالع َ اَة َفَخل   ا َا ِبيَلُهمْ َوَ قَاُم ا الص اَلَة َو تَ ُ افَِِ

 ظَناتًإ زا، واظيإ ىلَ بًَٓٔ.
)ِٖ ٍ  ًٓٓذا نُ زاواٍ تؤبـٍُ يَّ  )ُث زَوَو، ٖـًض  ْـُنط  ْىيَصَنـٍُ قـُظا   ْـُنطزو  هـطا، تؤبـُ

ُ٘( ىعىظضيَهٌ ؾُضعًؿٌ ُْب ُُٓك بُ فُضَاٌْ ناضبُزَغتِ َىغًَُاْإ بُ مشؿًَط  )ُتِقزَُب ُع
 نُغــًَو بــُ بــآًٓعِْ -و سايَُتــُزايــُ-واتــُ: ُٓطــُضآ. يــُ ُٓغــتؤٍ زَزضآو زَنــىشض

 (ّ ْانُوْـُ غـُض  نؿالر٠ َىغًَُاْإ بًهىشآ تاواْبـاض زَبـآ، بـُآلّ تؤيَـُو )     ناضبُزَغتِ
ِٓخَُط بٔرَ ٜٔا ٠َٕ(   ًَٖعزايُ فُضَىوزَيُنٌ بآ ٌَ()َٚقٔٝ َ  )ُٜا )ذَٖتا٢   زَشًََْٓـسضآ ٓاغـًَٓهٌ تًَى

َُُْٛ( تا ْىيَص زَنا (ُٜؾََِّٞ َٜ ِٚ  .يإ تا زََطآ )أ 
)ٌُ ِٝ٘ٔ( سووَّ نُ َطز، وادبُ: بؿؤضآوُْنُضٍَ بُؾُّٓو ْىيَص )َُٜٚػَٖض وادبُ:  )َُٜٚؾ٢ًَِ عًَ 
 .بهطآِ يُ غُض ؾ(جٓلس٠ْىيَصّ )

ُرهُ  ،َوُّْدَفُن َم   َع الْ   ُم   ْسِل  ِم  ينَ  َُ قَ  ب ْ  ناِئِع( جَ   اُب الْ  ) ِ  .َوَل ُّطْ  َم  
ُْ َِْر ِذْ  رَ   الْ َمََاِلِمس َوالْ َمرُِّ   َ  ُدس الْ َم ْ ِت َوَّْسَ ِع د  بِال    ْ بَِة َوَردِّ  لُِي

ُٔ ََعَ اْي )٫َٚ  ُْٜطَُاُط   بًَٓؿرتآ -يُ طؤضِغتإ-يُطُأل َىغًَُاْإزضوغتُ:  ُُِضًُٔٔنيَ()َُِٜٚ ؾ 
)ُٙ ٓاغُواض ْانطآ، واتُ: يُطُأل ظَوّ يُنػإ ْـانطآ، بـُيَهى وَنـى    طؤضَِنُؾٌ بآ ق ِبُز

 زًََٖؿرتيَتُوَ. ّرتطؤضِّ تاواْباضَناْ
ّْ نُبًَآ: َٔ ْىيَصّ ًْىَضِ  زَ ( دىَةُّ يُ غُض بآْإمجلعًٓٓذا بعاُْ: ُٖض نُغًَو بُ )

(يإ إمجلعبُدآ ُْنا، نُ )يَص ُْنا، يإ َُضدًَهٌ ْىيَص دآٓىيإ ضِونًَٓهّ .دىَةُ ْانُّ
ُْنُض ضَِفتاضٍ يُطُأل زَنطآ، ٖـُضوَى يـُ ظ ضبـٍُ    يُ غُض بآ، ُٓو نُغُف وَنى ْىيَص

  غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
 ص ثةسِتووكي وشدووةكاى ِ  اُب اْلَجنائِِع:ش 

ُْٝهثِٔز ذْٔنزَ ِْٛٔ( )ئ با طؿت نُغًَهٌ بايغْ عـاقأل ظ ض يـازْ باغـٌ َـطزٕ بهـا، دًـاواظٍ        اْيَُ
باغـٌ َـطزٕ بهـا،     َط رٌ ْـُخؤف ظيـاتط غـىُْٓتُ: يـازو    غاغْ، ُْخؤف ًُْ، بُآلّ بؤ 

رٚاٙ ايرتَاذٟ ٚغاريٙ بأصالْٝ     ز َ ْ َِ ُروا ِم ْن ِذْ  ِر َى اِذِم الل    اتِ طزَفُضَىٍَ:  ثًَغَُبُض
 ضطِيَُٓضٍ خؤؾًُنإ بهُٕ: نُ َطزُْ.ظ ض باغٌ ث ؽرٝر١،
ِٛب١َٔ( وادبُ: طؿت طىْاٖباضيَو خؤٍ بؤ َطزٕ ٓاَازَ بها )ََِٜٚضتَعٖٔ ( بُ تؤبُنطزًَْهٌ بُ  )بٔليٖت

بُ طُضِاْسُْوٍَ ُٓو غتَُاٍُْ يُ َا  خىاو ٓـازًََعازإ نطزوْـٌ،    )َٚرَدِّ اْيَُظ لئَِ( ثُيُو
َى قُظانطزُْوٍَ ْىيَـصْ ظَنـاتْ ضِ شوو و سـُزْ    واتُ: زاُْوٍَ قُضظٍ خىاٍ طُوضَ: و

 ٍ قُضظٍ ٓازًََعازإ.بُدًًََٗٓاٌْ ُْظضْ نُففاضَِت، ُٖضوَٖا بُ زاُْوَ
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طِابطزووّ يــاتط زاواٍ دًَبــُدآنطزٌْ ُٓواْــَُّط رــٌ ْــُخؤف ظ )َٚاْيَُاازَُٜض آن ااُ (ًٓٓذــا 
 ًَؿُنًُناٌْ َطزٕ بىوَتُ ًََىاٌْ.يَّسَنطآ، ضىْهُ ث

ىْٕ بُ َاوَيُنٌ تؤبٍُ نطزو ظ ض ْىيَصّ يُ غُض ب : ُٓطُض ْىيَصُْنُضيَو-ُْبؤ اىو-ًٓٓذا
ظ ض قُظا زَنطاُْوَ، ُٓوَ با تؤبُ بهاو بطِياض بسا طؿتًإ قُظا بهاتُوَو ُٖض يُ ًَٓػتاوَف 
زَغت بُ قُظانطزُْوَيإ بها، دا ُٓطُض ويَطِاُْطُيؿت طؿتًإ قُظا بهاتُوَ ضىْهُ يُو 

 َ بُ طىْاٖباضٍ ْاَطآ.طز، ُٓوَاوَيُزا َ
فًتٓـٍُ يَّـطِووزَزا: وَى    زإ ُٓطُض زاواٍ يًَبىضزٌْ نطزباُٖضوَٖا ُٓو َافٍُ ٓازًََعا

ُٓوَف ْابآ ٓاؾهطاٍ بها، بُيَهى يُ ًَْىإ خؤّْ خىاٍ  -نُ ٓاؾهطا ُْبىبآ-ظيٓا نطزٕ
ُضوَى يُ طُوضَزا تؤبُ زَناو بطِياض زَزا ًٖضّرت ُٓو طىْاُٖ ُْنا، دا ُٓوَْسَ بُغُ، ٖ

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ)
َُ  اٍن َوَنْح  ِ ِه  لَ  ِة َعَلىالص   ِحيِحس فَ  ِِْن تَ َع    َر ِلِض  يِ  َم َّْم  ِن إلَىاْلِقب ْ َوُّْض  َجُع اْلُمْحَ َض  ُر ِلَجْنبِ  ِو اَل

َلِةس َوُّ َلق ُن الش َهاَدَة ِبالَ   ِإْلَحاٍحس ُْلِقَ  َعَلن قَ َفاُه َوَوْ ُهُو َوَ ْيُمَصاُه لِْلِقب ْ
ُُِرتَقَُز( ََُِٜٔ( ََُضطسايُ زضيَص بهطآيُ غُضغىُْٓتُ: ُٓو نُغٍُ  )َُِٜٚقحَُع اْي ِٓبٔ٘ٔ ا٭  يُ  )ئحَ

يُ غُض فُضَىوزٍَ ضِاغت،  )عًَ ٣ليٖؾرٔس( بُضَو قًبًُ )إي ٣لْيكِٔبً ١ٔ( غُض تًُْؿتِ ضِاغتٍُ
 .قًبًُ زَنطآًٓٓذا ُٓطُض ُْطىجنا، ُٓو ناتُ يُ غُض تًُْؿٌ ضُثُ بُضَو 

ِٕ تَعَٖذرَ( ُٕ(   دا ُٓطُض يُ غُض تًُْؿـيت ضـُثُف ظَمحـُت بـىو     )ؾ َِ ضـىْهُ   )ئقٔاٝلَ ََه ال
ُٖضوَٖا يُبُض ٖؤيُنّرت: وَى تًُْؿتُناٌْ ظاَساض بآ، ُٓو  )ََِْٚرَٛٙٔ( ؾىيَُٓنُ تُْط بىو

ُٙ( ناتُ ُ٘( يُ غُض ثؿت زضيَص زَنطآ )ُأْيكَٔٞ عًَ ٢ ق ؿ ل ُٗ ُٙ( و وزَّْ ضا )ََِٚٚج بٓـُ   )َٚأ ِ:َُؾَل
ًْكِٔبً ١ٔ( ثآيُناٌْ بٔ ثاؾُ غُضٍ زازَْسضآ، تانى  بُضَو قًبًُ زَنطئَ، واتُ: ؾتًَو يُ )ئ

لَ ِة  َ ْوَص ن َ ْن ُّ َ    َو ِإلَ نَ ن  الب راء ب ن مع رور :َعْن  بىقَ اَدةَ طضِووٍ بهُويَتُ قًبًُ  اْلِقب ْ
نـُ  -(اياربا٤ ) رٚاٙ ايبٝٗكٞ ٚؽرر٘ اذتلنِ،زَ َصاَب اْلِفطْ َرةَ  ْحُ ِضَرس فَ َقاَل َرُا ُل اهللِ اُ  َلم ا
 يُ ناتّػُضََُضطسا وَغًَتِ نطز ضِووٍ يُ قًبًُ بهُٕ، دـا ثًَغَُبـُض  -( بىوؽَرلب١َ)

 فُضَىوٍ: ضَِوؾتًَهٌ ثانٌ ًٓػالَِ وَزَغت ًَٖٓاوَ.
ُٔ ايٖغَٗلد٠َ ( ؾُٖازٍَ  -و يُ قًبًُ نطزٕثًَـ ضِو-غىُْٓتُ: يُ سايَُتٌ غُضََُضطسا )ًَُٜٚ ِك

ٍُ اهللٔى بطىتطآ، واتُ:  ّ ي٫ُ إَي َ٘ إ٫َِاهلُل()تُْٗا  ُْٖ  رَُصٛ َُرَ  )ب٬ٔ  إَْيرَلُح( ّ يُطُأل ُْطىتطآْ()
٫ إَي اَ٘  ) :بُضزَواًَـ يُ ىٍ ُْطىتطآ، ٖـُضوَٖا فُضَاًْؿـٌ ثآْـُنطآْ ْـُطىتطآ: بًَـآ     

: ْايًًََِ. يإ قػُيُنّرتٍ ْاؾريئ بها، بُيَهى َاوَيُى ُْوَى يُ ضِمْ قًُٓوَ بًَآ .(إ٫َِاهلُل
 تُوَ، تانى طىآّ يَّببآو بًًَآ.ى زَطىتطيَ يُ ٫٣ إَي َ٘ إ٫َِاهلل()، ًٓٓذا آبآزَْط زَب

ًٖضّرت بؤٍ زووباضَ ْانطيَتُوَ، َُطُض يُ زواٍ  (،٫ إَي َ٘ إ٫َِاهلُل)ًٓٓذا ُٓطُض داضيَو طىتٌ: 
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بها، ُٓو ناتُ بؤٍ زووباضَ زَنطيَتُوَ، تانى ببًَتُ ٓاخري قػٍُ يُ  طىتُٓنُّ قػُيُنّرت
َم ْن َ  اَن شرٚاٙ َضاًِ  ز َلقُِّن ا َمْ تَاُ ْم لَِإَلَو ِإل اهللُ طزَفُضَىٍَ: زوًْازا، ضىْهُ ثًَغَُبُض

ٍ ُٓو ُْخؤؾاُْتإ يُ ى رٚاٙ ابٛداٚد بلصٓلد ذضٔ،ز لَِإَلَو ِإل اهلُلس َدَي َف اْلَجن  ةَ   ِيُر َ اَلِموِ 
بـآ،  ( ٫ إَي اَ٘ إ٫َِاهللُ )بًًََٔ، ُٖض نُغًَو زوا طؤتٍُ يـُ زوًْـازا    (٫ إَي َ٘ إ٫َِاهلُل)نُ ْعيهُ مبطٕ، 

 زَضًَتُ بُُٖؾت.
ُٓطُض -ؤؾّهافطًٓٓذا بعاُْ: ُٓوَّطِابطزوو زَضباضٍَ ُْخؤؾُّىغًَُإ بىو، ضىْهُ ُْخ

بطىتطآ، واتـُ: ثـآّ   دبُ: ُٖضزوو ؾـُٖازٍَ ثـآ  وا -سَنطابىوٌْ يَّضاوَضِواٌْ ًٓػالَ
ٍُ اهللٔأ ِعَُٗ  بطىتطآ: بًَآ: ) ُٖ ًَا رَُصٛ َُرَ  ٖٕ تانى َىغًَُإ ببآو بُ  .(أ ٕ ٫ِإَي َ٘ إ٫َِاهلُل، َٚأِعَُٗ  أ 
ٍَ طَىغًَُاِْ مبطآ  َّ ُع ُدُه  ِب   َفَمِرَض فََُتَاُه الن   : َ اَن ُغاَلٌم َّ ُه ِدي  َّْخُدُم الن ِب   َعْن  ََن

 سفَنََ     َر ِإلَ     ن  َبِي     ِو َوُى     َ  ِعن     َدُه؟ فَ َق     اَل: َ ِط     ْع  َبَااْلَقاِا     مِ  .فَ َقَع     َد ِعْن     َد رَْ ِا     ِو فَ َق     اَل: َ ْا     ِلمْ 
َذا َماَت ُغمَِّ س    َوُّ ْقَر ُ ِعْنَدُه: )َّ(س َوْلُيْحِسْن ظَن ُو ِبَربِِّو ُاْبَحاَنَُو َوتَ َعاَلنس فَِِ

َُْا  َلمَ  نــىضِيهٌ  رٚاٙ ايبخاالرٟ،ز نْ َق  َ ُه ِم  َن الن   ارِ َّ ُق   ُل: اَْلَحْم  ُد ِللّ  ِو ال   ِ ى  َ  َرَج الن بِ     َفَخ   سَف
ٖاتُ غُضزاٌْْ  ثًَغَُبُضدا زَنطزو ُْخؤف نُوت،  دىيُنُ خعَُتٌ ثًَغَُبُضّ

فُضَىوٍ: ببُ َىغًَُإ. نىضَِنـُف تَُاؾـُيُنٌ بـاونٌ خـؤٍ     ىٍ غُضٍ زاًْؿتْ  يُ
ّ واتُ-ُنُؾِ طىتٌ: طىيَطِايُيٌَ باونٌ قاغِ ببُنطز، باون ُ  جًَغَُبُض: بُ قػـُ  -بهـ

ُِااُ  هللٔا )ضــىوَ زَضَوَو زَيفــُضَىو:  ثًَغَُبــُض و ًٓٓذــا نىضَِنــُ َىغــًَُإ بــىو  (ْيرَ
 غىثاؽ بؤ ُٓو خىايُّ ُٓو نىضٍَِ يُ ٓاطط ضِظطاض نطز.

ُٙ ٜط( َ ِٓ ُْٜكزَُأ عٔ ى خبىيَٓسضآ،  (ّ يُٜلصنيا غىضَِتٌ)غىُْٓتُ: يُ سايَُتٌ غُضََُضطس )َٚ
 رٚاٙ اباٛداٚد ٚؽاارر٘ اباأ ذباالٕ، زِإقْ  َرُ وا َعل ن َمْ تَ  اُ ْم: ّ َطزَفــُضَىٍَ:  ثًَغَُبـُض 
 ؤؾاُْتإ خبىيَٓٔ نُ ْعيهُ مبطٕ.( يُ غُض ُٓو ُْخٜلصنيغىضَِتٌ)

ُْخؤؾُنُ خبىيَٓسضآ، بُآلّ ٓاطازاضبُ: ُٖضناتًَو ِع ٔ(ؼ )ايطَّ ُٖضوَٖا غىُْٓتُ: غىضَِتٌ
   ُ  طًاٌْ زَضضىو و َطز، زضوغت ًُْ: قىضِٓاٌْ يُ غُض خبىيَٓسضآ تا زَؾـؤضآ، ضـىْهُ بـ

 (زا فُضَىويُتٌ.عزح اذتل٣ٖٚؤٍ َطزٕ غىغًٌ وادب بىوَ، ُٖضوَى يُ )
ظ ضبــٍُ غُضضــاوَناْسا  ٖــُضوَٖا غــىُْٓتُ: نــُّ نَُــُف ٓــاوٍ بــسضيَتآ، ٖــُضوَى يــُ

 .فُضَىوياُْ
)ُ٘ ٖٓ ِٔ ظ  ُِٝرضٔ ُ٘ َٚتَعَالي ٢(   )ُْخؤؾـُنُ زٍَْ بؤضـىوٌْ خـؤٍ دـىإ بهـا       اب )َْٚي  بٔزَبِّا٘ٔ ُصاِبرَلَْ

ّطُوضَ يَِّ خؤف زَبـآو  زَضُٖم خىاٍ خؤٍ، واتُ: زألْ بؤضىوٌْ ُٓوٖا بآ: نُ خىا
َ  ن  بِ  اهلِل طزَفــُضَىٍَ:  زَنـا، ثًَغَُبـُض  ضَِمحـٌ ثآ  لََُّم  ُت َ َح دُُ ْم ِإل  َوُى َ  ُِّحِس ُن ال

ًَهتإ تـُْٗا يـُو ساَيُتـُزا مبـطآ: نـُ زألْ بؤضـىوّْدؤٍ          رٚاٙ َضًِ، زتَ َعاَلن  ٖـُض يـُن
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دىإ بهـا زَضٖـُم خـىاٍ طـُوضَ. نـُوابى: غـىُْٓتُ: ُٓواْـٍُ يـُ ىٍ ُْخؤؾـُنُُْ،          
ــُ     ــُضوَى يـ ــاو زأل، ٖـ ــُ ْـ ــىاٍ خبُْـ ــَُاعٌ ضَِمحّدـ ــُْٕ تـ ــٌ بهـ ــُواًْـ زيَدؤؾـ  ٓـ

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ــا  ــطز   )ؾ ااَِذَا ََاالَْ( ًٓٓذ ــُنًَو َ ــو ي ــُض ناتًَ ِّااضَ( ٖ ــىقًَٓسضيَُٓوَ   )ُغ ــاوَناٌْ زَض  ض

َه  ا َع  ْن ُ مِّ َا  َلَمةَ ط َُْغَمَض  ُو  ُ  م   َعلَ  ن  َبِىَس  َلَمةَ  : َدَي  َف َرُا   ُل اهللِ َرِض  ىاهللُ َعن ْ َوقَ  ْد َش     َبَص  ُرُهس َف
( نــُ أب٣ضاا١ًُٖاتــُ ىٍ ) بــُضثًَغَُ رٚاٙ َضااًِ،زقَ اَل: ِإن  ال ر وَح ِإَذا قُ  ِبَ  تَِبَع ُو اْلَبَص  رُ 

ضاوَناٌْ بؤ ضـىقاْسَوَو فـُضَىوٍ: ناتـآ     و ضاويؿٌ نطابؤوَ، دا ثًَغَُبُض َطزبى
 سا زَضِواْآ ٓايا بؤ نىآ زَضِوا.زواّ طًإ يُ ىؾُ وَضزَطريآ، ضاو بُ
 .(ِل اهللِ ِبْس ِم اهلِل َوَعلَ ن ِمل  ِة َرُا   ضىقاْسُْوَزا بًَآ: ) ًٓٓذا بعاُْ: غىُْٓتُ: يُ سايَُتِ

 .ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
نَ        ْت َمَفاِص        ُلُوس َوُا        ِ َر َ ِمي        ُع بََدنِ        ِو بََِ         ْ ٍب َيِفي        ٍفس   َوُش        د  َلْحيَ        اُه بِِعَص        ابٍَةس َولُي ِّ
 َوُوِض        َع َعلَ        ن َبْطنِ        ِو َش        ْ ٌء  َِقي        ٌفس َوُوِض        َع َعلَ        ن َا        رٍِّر َوَنْح        ِ ِهس َونُعَِع        ْت  َِيابُ        ُوس 

لَ          ِة َ اْلُمْحَ َض          ِرس َوَّ  َ           َ ل ن َذلِ          َك َ ْرفَ          ُ  َمَحارِِم          ِوس َوُّ بَ          اَدُر بُِغْس          ِلِو َوُو ِّ          َو   لِْلِقب ْ
ِفيُنُو َوالص اَلُة َعَلْيِو َوَدفْ ُنُو فُ ُروُض ِ َفاٍَّةس ُْ  ِإَذا تُِيقَِّن َمْ تُُوس َوُغْسُلُو َوَت

)ُٙ بـُ ثاضضـُ ثـُضِ نًَهٌ     )بٔعٔؾَلب١َٕ( ُٖضزوو ؾُويًُناُّْطزووَنُ زَبُغرتئَ )َُٚعٖ  ي ِرَٝل
بآ، ؾتِ زَضِواتُ  ىّػُضَوَّػُضٍ زَبُغرتيَتُوَ، ضىْهُ ُٓطُض زٌََ نطاوَ ثإْ بُ
ُ٘( ْاوَوَّ َِِّٓ( ََؿ لؽًُٔ دىَطُناٌْ ُْضّ زَنطئَ، واتُ: باغهُناٌْ بُضَو قؤيَـُناٌْ   )َُٚي

اٌْْ زَطُضِيَٓسضيَٓـُوَ، تـانى   زَبطزضئَْ زَطُضِيَٓسضيَٓـُوَ، قاضُناًْؿـٌ بـُضَوَ ضِاْـُن    
دـا يـُ زواٍ بـُضو زانُْـسٌْ، طؿـت ىؾـُّ        )َُٚصاتٔزَ جَُٔٝاُع بَ َْٔا٘ٔ(   ؾؤضزِْ ٓاغإ ببـآ  
ـٕ( َطزووَنُ زازَثؤؾطآ ِٕٛب :َؿٔٝ بُ دًًَهٌ غـىوى، بـُآلّ ُٓطـُض يـُ شيَـط ًٓشطِاَـسا        )بٔثَ

 .َطزبآ، ْابآ غُضٍ ثًاو و ضِووٍ ٓافطَت زابجؤؾطآ
ُٚفٔعَ عًَ ٢ َٚ( )ٌْ ٤ِْٞ ثَكٔٝ غىُْٓتُ: ؾتًَهِ ططإ يُ غُض ظطـٌ َطزووَنـُ زابٓـسضآ     بَْطٓٔ٘ٔ عَ
ُْزضآْ ُٖيَُٓٓاوغآ، بُآلّ ْابآ قىضِٓإْ نتًَبُناٌْ ٓايًٌّٓ يُ غُض زابٓسضآ،  تانى فىو

ُٚفٔعَ عًَ ٢ صَزَُٜز( ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ غىُْٓتُ: يـُ غـُض تُختُيـُى     )َٚ
ُ٘( يإ ؾتًَهّرتٍ وَى تُختُ ِرَٛٙٔ()ََْٚ زابٓسضآ دًـُناٌْ يَّسازَنُْـسضئَ،    )َُْٚشَعَِ( ثَٔٝلُب

ًْكِٔبً ١ٔ( ئَبُآلّ ؾًُٖس دًُناٌْ زاْانًَُْٓسض ُٚجَِّ٘ ئ ُُِرتَقَاُز(  ضِوو يُ قًبًـُ زازَْـسضآ   )َٚ  )ن 
 وَى َط رًَهٌ يُ غُضََُضطسا بآ.

ص بهطآ، ُٓوَ ؾتُ ططاُْنٍُ بُ زاويَو، ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض طىجنا يُ غُض تًُْؿتًَهٌ زضيَ
يإ بُ ثُضِ نًَو يُ غُض ظطٌ زَبُغرتآ، ُٓطُض ْا: يُ غُض ثؿت بُضَو قًبًـُ زَنـطآْ   

ؾتُ ططاُْنُؾـٌ يـُ غـُض زازَْـسضآ،     
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طِابطزوو غىُْٓتُ: ُٓو ناضاُّْ )ََٜٚتََِٛي٢ ذَئو ( (زا ضِووٕ نطاوَتُوَْٗل١ٜ(و )حتؿ١ُٖضوَى يُ )
ُْضَرتئ َُسطََُِناٌْ َطزووَنُ، تانى بُظَيِ ثآزا بآ،  )أ ِرؾ ُل ََرَلرََٔ٘ٔ( بططيَتُ ُٓغتؤ

 ًٓٓذا ثًاو بؤ ثًاو، ٓافطَت بؤ ٓافطَت، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
 صباطي شؤسدنى وشدوو ط 

ُِٛت غىُْٓتُ: ثُيُ بهطآ بُ ؾؤضزِْ َطزووَنُ )َُٜٚبَلدَُر بُٔػِضًٔ٘ٔ( ُٝكَِّٔ ََ ٖـُض ناتًَـو    ُ٘()إَذَا ُت
ى، وَى نتىثطِ َطزبـآ، يـإ   آلّ ُٓطُض َطزُْنٍُ بًَطىَإ ُْبَطزُْنٍُ بًَطىَإ بىو، بُ

تطغابآ، يإ يُ ؾىيًََٓهٌ بُضظ نُوتبآ، ُٓو ناتُ زضوغت ًُْ ثُيُ بهطآ، بُيَهى وادبُ: 
 .ضاوَضِوإ بهطآ تا زيًَٓايِ زَبآ: نُ َطزوَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ

)ُ٘ ُ٘(ؾؤضزِْ َطزووَنُ  )َُٚغِضًُ ُٓ ِٝا٘ٔ(  نفٔ نطزٌْ )َٚتَْهؿٝ ٌ    )َٚايٖؾ٬ ٠ُ عًَ   ْىيَـص يـُ غـُضنطزْ
)ُ٘ ُٓ  (ّإمجالع ، بـُ ) )ؾ اِزُض اْيهٔؿ لَٜا١(  ُٖض ضىاضيإ وادنب بـُ   )ُؾُزُٚض نٔؿ ل١َٕٜ( ْاؾتين )َٚدَْؾ

َِ  َوَ قَ  ف  اْلُغْس  ِف تَ ْعِم  يُم بََدنِ  ِو بَ ْع  َد ِإزَالَ  ةِ  ِف  ن  س َولَ َتِج  ُب نِي   ُة اْلَغاِا  ِف ِف  نال  ن َج ُْ اَلَص  حِّس فَ َي
 َغَرقُ   ُو َ ْو ُغْس    ُف َ    اِفٍرس قُ ْل    ُت: الص    ِحيُح اْلَمْنُص     ُص: ُوُ     ُب ُغْس    ِف اْلَغرِّ   ِ  َواهلل َ ْعلَ    ُم. 

ٍِ بِ     َماٍء بَارٍِدسَواَلْ َمُف َوْضُعُو ِبَمْ ِضٍع َياٍل َمْسُ  ٍر َعَلن َلْ ٍحس َوُّ َغس ُف ِفن َقِمي
ًٔػالّ: يُ غُض طؿت نُغًَو نـُ ٖـُوايَِ َطزُْنـٍُ طُيؿـتبًَتآ، ٖـُضوَى يـُ       ظاْاياّْ

 ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ٌٗ اْيُػِضٌَ( ُِ بَ َْٔ٘ٔ( َُُٓيُ: -نُ وادبُنٍُ ثآ ثًَو بآ-نَُرتيِٓ ؾؤضزُّْطزوو )َٚأ ق   )تَِعُٔٝ

ٖٓحَطَ( )بَِع َ إَسَاي ١ٔ يُى داضبُ ٓاويَهِ ثاى طؿت ىؾٍُ بططيَتُوَ،  يُ زواٍ ىزاٌْ ثًػٌ  اي
 .يُ ىؾٍُ َطزووَنُ، ُٓطُض ثًػٌ ثًَىَ بآ

١ُٖٝ اْيػَلصٌَٔ( ًُْتًَٗٓاٌْ َطزووؾؤضَنُ وادب ًُْو َـُضز ًْـُ بـؤ زضوغـتبىوٌْ      )٫َٚ  تَحُٔب ْٔ
ُ ثانًّـُ،  يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا، ضىْهُ َُبُغت يُّ ؾـؤضزْ  )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس( ؾؤضزُْنُ
ُ٘()ؾ َْٝهؿ٢ٔ غ زَنُوابى:   ًَتُ ْاو ٓاوبُٓوَْسَ بُغُ: َطزووَنُ ْكىّ ب بُ فُضَىوزَّبآًَٖع ُق

ٌُ ن لؾُٔز( ِٚ غ ِض  .يإ نافطيَو بًؿؤضآ، ضىْهُ َُبُغتُنُ ثًَو زآ )أ 
ًُْ(( بُآلّ ـُ(( زَفُضَىٍَ ايٓٛاًُٟٚٓاَِ) )ُق ُِٓؾٛ  زَقكٌ فُضَىوزٍَ ضِاغت )ايٖؾرُٔٝس اْيَُ

ُُٚجُٛب ُغِضٌَ اْيػَزَٜلَ( َُُٓيُ: ضـىْهُ   )َٚاهلُل أ ِعً اِ(  وادبُ: َط رٌ يُ ٓاوزا خٓهاو بؿؤضآ )
ّ  ؾؤضزُْنُ يُ غُض ًَُُٓ وادبُ، نُواب زضوغـت ْابـآ،    عيٓـسوو ْـُبآ  ى: بـُ نـطزاضٍ ًَُُٓ

(زا ْٗلٜا١ (و )حتؿا١ آ، ٖـُضوَى يـُ )  يَٓنُواتُ: زضوغتُ َٓسايَّفاًَسَف َطزووَنـُ بؿـؤض  
 اُْ.فُضَىوي
)ٌُ ُ٘  َُُٓيُ: -نُ غىُْٓتُناًْؿٌ ُٓجناّ بسضئَ-تُواتطيين ؾؤضزُّْطزوو )َٚا٭ ْنَُ )َِٚفُع

 )ٍُ ِٛفٔااُع :َاال بــؤ ؾــؤضزٕ يــُ ؾىيًََٓهّضــؤٍ زابٓــسضآ، دطــُ يــُ َطزووؾــؤضَنُو        بَُٔ
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ؾىيَُٓنُ زاثؤؾطاو بآْ خُيَو ْـُيبًٓآ،   )ََِضُتُٛر( ياضَُتًسَضَناٌْ، نُغّرتٍ يَُّٓبآ
ُِٛح( )عًَ ٢ باؾرتَ يُ شيَط باًَْهسا بؿؤضآ نُوابى: وا يـُ غـُض تـُختًَو، يـإ تاتُؾـؤضيَو       ي 

 .بؿؤضآ، تانى ثطِوؾهُ ٓاوَناٌْ ثآُْنُوُْوَ
ٌُ ؾ٣ٔك ُُٔٝؿ( غىُْٓتُ: يُ ْاو نطاغًَهّهؤْسا بؿؤضآ، واتُ: زَغتُناٌْ بباتُ شيَط  )َُٜٚػَٖض

 تآيـسا بؿـؤضآ، ٓـُو ناتـُ     نطاغُنُ، دا ُٓطـُض نـطاؽ زَغـت ُْنـُوت، يـإ ْـُطىجنا       
َطزووَنُ بُ دًـًَهّرت زابجؤؾـطآ، ضـىْهُ يـُ َطزووؾـؤضَنُفْ يـُ        عُوضَِتِوادبُ: 

(زا اجملُٛعُطزووَنُ بهُٕ، ُٖضوَى يُ ): تَُاؾاٍ عُوضَِتّسُضِاَُ ياضَُتًسَضَنُؾٌ
غـىُْٓتُ: بـُ ٓـاوَيهِ غـاضز َطزووَنـُ بؿـؤضآ، بـُآلّ ُٓطـُض          )بَُٔل٤ٕ بَلرَٕد( فُضَىويُتٌ

َطزووَنُ ضًَهٔ بىو، يإ ظ ض غُضَا بىو، ُٓو ناتُ ٓاوَنُ ُْختًَو طُضّ زَنطآ، ُٖضوَى 
 يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

 َوُّْجِلُس        ُو اْلَغاِا        ُف َعَلىاْلُمْغَ َس        ِف َم        اِئالً ِإلَ        ن َورَائِ        ِوس َوََّض        ُع َِّمينَ        ُو َعلَ        ن َ ِ ِف        ِوس 
 ِنُد َظْه     َرُه إلَ     ن رُْ َب ِ     ِو اْلُيْمنَ     ن َوُِّم     ر  ََّس     ارَُه َعلَ     ن َبْطنِ     ِو َوِإبْ َهاَم     ُو ِف     ن نُ ْق     َرِة قَ َف     اُهس َوُّْس     

ُّْض   ِجُعُو ِلَقَف   اُه َوَّ ْغِس   ُف بَِيَس   ارِهِ  َه   ا ِيْرقَ   ةٌ -ِإْم   َراراً بَِليغ   اً لَِيْخ   ُرَج َم   ا ِفي   ِو  ُ   م    َا   ْ َ تَ ْيِو -َوَعَلي ْ
 َوُِّمر َى    ا َعلَ    ن َ ْا    َنانِِوس َوُّعِّ    ُف َم    ا ِف    ن ِمْنَخَرّْ    ِو  ُ    م  َّ لُ    ف  ُ ْي    َرىس َوُّ    ْدِيُف ُ ْص    بُ َعُو َفَم    ُو 

س     س ُم  َّ ْغِسُف رَْ َاُو  ُم  ِلْحَيَ ُو ِبِسْدٍر َوَنْحِ هِ  ِمْن َ ًذىس َوُّ َ ضُِّ ُو َ اْلَح ِّ
)ٌُ ُ٘ اْيػَلصٔ ُُِػتَضٌََ( غىُْٓتُ: َطزووؾؤضَنُ َطزووَنُ زابًٓؿًَٓآ )َُِٜٚحًُٔض غـُض   يُ )عًَ ٣لْي

غىُْٓتُ: يُ زاًْؿتاْسُْنُزا ْـُختًَو بـُضَو ىٍ    )ََل٬ًٔ٥ إَي ٢ َٚرَا٥ٔ٘ٔ( ؾىيَين َطزووؾؤضزٕ
ُ٘ عًَ ٣ه تٔؿٔ٘ٔ( ثؿتُوَ خىاضٍ بهاتُوَو ضِاغتُنُّدؤّ يُ غُض ؾـاِْ   زَغتُ )ََٜٚقَُع ََُٜٔٝٓ
ُٙ(ضِاغتُُّطزووَنُ زابٓآو  ُ٘ ؾ٢ٔ ُْْكز٠َٔ ق ؿ ل ُؾٌ يُ ْاو ُْويايِ ثؿت ثُجنُ طُوضَن )َٚإَِبَٗلََ
ُٙ إي ٢ ىزا ُْضآ ًَِ زابٓآ، تانى غُضٍ بُ ِٗزَ ٢َُِٓ( )َُِٜٚضُٓٔ ظ  ُٝ ثؿيت َطزووَنُف  ُرْنبت٘ٔ اْي

 .ثاأل وَ ُٓشْؤ ضِاغتُنُّدؤٍ بسا
ُٙ عًَ ٢ )َُُٜٚٔٗز َِزَار غُض ظطٌ َطزووَنُزا بًَٓآ زَغتُضُثُّ خؤٍ بُ بَْطٓٔ٘ٔ( َٜضَلرَ  ًا بًَٔٝػًل()إَ
تانى ُٓو ثًػًٍُ يُ ظطّسايُ بًَتُ زَضَوَ، ُْوَى  )ئَِٝخُزدَ ََل ؾٔٝ٘ٔ( ًَسآًَٖاًَْهٌ ظ ضبُ ث

غـُض   يُ زواٍ ؾؤضزٕ بًَتُ زَضَوَ، ًٓٓذا يُو سايَُتُؾسا ياضَُتًسَضَنُ ٓاويَهٌ ظ ض بُ
 ثًػًُنُ زازَنا، تانى ظوو ىبضآو بؤٌْ ُْيآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

 ِٖ ُٙ()ُث ُ٘ ئك ؿ ل ًٓٓذا يُ زواٍ زَغت ثًَسآًَٖاُْنُ، َطزووَنـُ يـُ غـُض ثؿـت زضيَـص       ُِٜقحُٔع
ٌُ بَٔٝضَلرَٙٔ( زَنا، بُآلّ ىٍ غُضٍ بُضظتط بآ ًٓٓذا بُ زَغتُضُثُّدؤّ تـاضَتٌ   )ََِٜٚػضٔ

َِٝٗل :ِٔزق ١ٌ( َطزووَنُ زَنا ٕ يُو سايَُتُزا وادبُ: زَغـتُنٍُ يـُ ْـاو ثـُضِ نًَو، يـا      )َٚعًَ 
ِٝ٘ٔ( زَغتُواُْيُى زابٓآ ِٛأ تَ ُٖضزوو عُوضَِتُناٌْ َطزووَنُ زَؾىا، واتُ: ثًَؿـُوَو   )صَ

ثؿــتُوٍَْ زَوضوبُضَنــُيإ ضــىْهُ  
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ظ ضبــٍُ سُضِاَــُ: بــُ زَغــتِ ضِووت زَغــت يــُ عــُوضَِتٌ َطزووَنــُ بــسا، ٖــُضوَى يــُ 
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ـٗ ُأِ:ز٣َ(خؤٍ ثاى زَناتُوَ ًٓٓذا ُٓو ثاضضُ ثُضِ نُ زازَْآو زَغتُناٌْ  ًُ َٜ ِٖ ًٓٓذا  )ُث
ُ٘(  ثاضضُ ثُضِ نًَهّرت، يإ زَغتُواُْيُى يُ زَغتِ زَنا ُ٘ ؾ َُا ٌُ ُأِؽُبعَ ثُجنـٍُ   )َُِٜٚ :ٔ
ُ  )َُُٜٚٔٗزَٖل عًَ ٢ أ ِصآَلْٔ٘ٔ(  ؾازٍَ زَغتُ ضُثٌ خؤٍ زًََْتُ ْاو زٌََ َطزووَنُ غـُض   بـ

 .زَناتُوَ ززاُْناّْسا زيَٓآو بُ ٓاو بؤٍ ثاى
ٌُ ِٔ أ ذ )َُٜٚشَٜ َٔ ِٜٔ٘ ِٓخَزَ  بُ ثُجنٍُ بضهؤيَُؾٌ ضـًَِْ ضـًَهين ْـاو يـىوتِ ىزَبـا       ٣ّ(ََل ؾ٢ٔ َٔ

ُ٘(طِابطزووّ تُواو نطزٕ ُٖضوَٖا نُ ُٓواُّْ )َٚ( غىُْٓتُ: زَغتٓىيَصيَهّتُواو بؤ  )َُٜٛف٦ُِّ
ِّ( َطزووَنُ بططآ   ادبْ غىُْٓتُناْسا.وَنى زَغتٓىيَصّ َط رٌ ظيٓسوو: يُ و )ن لْيرَ

)ِٖ ُ٘( ًٓٓذا يُ زواٍ زَغتٓىيَص )ُث ٌُ رَْأصَ ُ٘(  غُضٍ َطزووَنُ زَؾىا )َِٜػضٔ ِٖ ئِرَٝتَا  ًٓٓذـا  )ُث
 يإ ؾتًَهِ وَى غًسض نُف بها: وَنى )ََِْٚرَٛٙٔ( بُ غًسض )بٔضِٔ ُر( ضِيؿٌ َطزووَنُ زَؾىا

َّ                  ُرد  اْلُمْن َ َ                 َف ِإلَْي                 ِوس َوَُّس                 رُِّحُهَما بِِمْش                 ٍر َواِا                 ِع اَلْا                 َناِن بِرِفْ                   ٍ س َو
َّ ْغِس              ُف ِش              ق وُ اَلَّْم              َن  ُ              م  اَلَّْس              َر  ُ              م  َُّحرِّفُ              وُ ِإلَ              ن ِش              قِِّو اَلَّْس              ِر   َو

َ ْه     َر إلَ     ن  اْلَق     َدِم  ُ      م  َُّحرِّفُ     وُ ِإلَ     ن ِش     قِِّو اَلَّْم      ِن  فَ يَ ْغِس     ُف ِش     ق وُ اَلَّْم     َن ِمم      ا َِّلىاْلَقَف      ا َوال
 فَ َه         ِ ِه َغْس         َلٌةس َوُّْس         َ َحب   َانِيَ         ةٌ َو َالََِ         ٌةس َوَ ْن ُّْس          َ َعاَن  سْغِس         ُف اَلَّْس         َر َ          َ ِلكَ فَ ي َ 
 الُوَلن ِبِسْدٍر َ ْو ِيْطِم ظ  ُم  َُّصب  َماٌء قَ َراٌح ِمْن فَ َرِقِو ِإَلن َقَدِمِو بَ ْعَد َزَواِل السِّْدِرس ِفن
َُُٗل( وٕىغاب بُ ؾاُْيُنٌ  )بُِٔٔغٕط َٚاصٔعَ ا٭ ِصَٓلَٕ( يؿٌ َطزووَنُ ؾاُْ زَناغُضو ضِ )َُٜٚضَزُِّذ

ِٝ٘ٔ( خؤيُ غُضبُ ُْضَِْ  )بٔزَْؾُل( ززإ بُضئ ِٓتَتَـَ إَي  ُُ ٓـُو َىواْـٍُ ُٖيَهُْـسضاوٕ     )ََُٜٚزٗد اْي
 ٍُ زازَْسضآ، واتُ: فطِآ ْازضئَ.زَطُضِيَٓسضيَُٓوَ ىٍ َطزووَنُو يُ ْاو نفُٓن

ُ: يُ غُض َطزووؾؤضَنُ وادبـُ ًْـُتٌ زَغـتٓىيَصّ غـىُْٓت بـؤ َطزووَنـُ       ًٓٓذا بعاْ 
 (زا فُضَىويُتٌ.ايغزٚاْٞبًَٓآ، ُٖضوَى يُ )

ََُِٜٔ( ىًٕٓٓذا نُ ُٓواُّْطِابطزوو طؿتِ تُواو ب ُ٘ ا٭  ٌُ عِٔك ىٍ ضِاغـتٍُ َطزووَنـُ    )ََِٜٚػضٔ
ِٜضَازَ  زَؾىا، يُ ثًَؿُوَضِا: يُ ُٓغتؤّ تا ثآّ ) ِٖ ا٭  ًٓٓذـا ىٍ ضـُثٍُ زَؾـىا، يـُ      (ُث

ُ٘( ثًَؿُوَضِا: يُ ُٓغتؤّ تا ثآّ ِٖ ُٜرَزُِّؾ ِٜضَزَ( ًٓٓذا َطزووَنُ وَضزَطًَطِآ )ُث  )إَي ٢ عٔكِّ٘ٔ ا٭ 
َُِٜأَ(  بؤ غُض تًُْؿٌ ضُثٍُ ُ٘ ا٭  ٌُ عِٔك تًُْؿـٌ ضِاغـتٍُ َطزووَنـُ زَؾـىا يـُ       )ؾ َِٝػضٔ

ُٖل ٣ًَٜٔلْيك ؿ ل َٚثؿتُوَضِا، واتُ:  ِٗزَ()َٔ تا زَطاتُ ثآّ  )إَي ٣لْيك  ََّ( ىٍ ثؿت ٌَْ ثؿتِ ايِظ
َُِٜأَ(    َطزووَنُ ُ٘ إَي ا٢ عٔاكِّ٘ٔ ا٭  ِٖ ُٜرَزُِّؾ ًٓٓذـا َطزووَنـُ وَضزَطًَطِيتـُ غـُض تًُْؿـيت       )ُث
ِٜضَزَ( ضِاغتٍُ ٌُ ا٭  يُ ثؿتُوَضِا: يُ ثؿت ًٌَ تا ثآّ،  )ن ذَئو ( ىٍ ضُثٍُ زَؾىا )ؾ َِٝػضٔ
زضيَص بهطآ، ٖـُضوَى يـُ    -واتُ: ىّ زَّْ ضاو-ُْ: سُضِاَُ َطزوو يُ غُض ظو ًٓٓذا بعا

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
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تُْٗا بُ يُى ؾؤضزٕ  )غ ِضً ١ٌ( غُضو ضِيؿٌ تا ًَٓطَؾؤضزِْ ُٓو ؾؤضزْاٍُْ زواٍ  )ؾ َٗذٔٙٔ(
 طزضٍَْ وادبُنُؾٌ ثآ تُواو زَبآ.زَشًََ
ؾـؤضزًَْهّرتٍ زووَّْ غـآيُّ، بـُو ؾـًَىٍَ      ١ٌَٝ َٚثَلئث١ٌَ()ثَلْٔغىُْٓتُ  )َُِٜٚضتَرَٗب(بُآلّ 

، غـىُْٓتُ  ثـاى ْـُبؤوَ، وادبـُ: ظيـاتط بؿـؤضآ      دـاض  بامسإ نـطز، دـا ُٓطـُض بـُ غـآ     
  ٔ ــ ــاى ب ــؤضزُْناًْـ ت ِٕ ُِٜضااتَعَلَٕ ؾ٣ٔاالُ٭ٚي ٢(  ؾ ــىْٓ )َٚأ  ــُ   غ ــُزا ي ــآ داضاْ ــُو غ ُتُ ي

ٞٓ( )بٔضِٔ ُر ًُنًَُاْسا ياضَُتٌ ٓاوَنُ بسضآؾؤضزُْنُّ ِٚ :ْٔطُٔ بـُ يـُنًَو يـُو زوواْـُ،      أ 
 .ْٕ تايتوواتُ: يإ بُ ؾتًَهّرت، نُ نُ  ُٖبآو ضًَو ى ببا: وَنى غابى

)ِٖ ُ  )ُث  ٓـاويَهٌ ثـانٌ بآطـُضز     )ُٜؾَاٗب ََال٤ْ ق ازَاْح(    ًٓٓذا يُ ُٖض داضيَو يُو غآ ؾـؤضزْاْ
ِٔ ؾ زَقٔ٘ٔ( غُض َطزووَنُزا زَنطآ بُ  تا ثآّ َطزووَنُ ٢ ق  ََٔ٘ٔ()إَي  يُ تؤقٌ غُضيُوَ )َٔ

 وٕ بُ ٓاو، واتُ: ىبطزٌْ نُفُنُىثاف ىبطزٌْ غًسض، يإ نُفُنٍُ غاب )بَِع َ سََٚاٍَ ايضِِّ رَ(
ٌَ َوَ     َب ِإزَالَ ُ    ُو فَ َق    ْرس   َوَ ْن َّْجَع    َف ِف    ن ُ     فِّ َغْس    َلٍة قَِلي    َف َ     اُف ٍرس َولَ    ْ  َي    َرَج بَ ْع    َدُه َنَج    

 ِإْن َيَرَج ِمَن اْلَفْرِجس َوِقيَف اْلُ ُض ِءسَوِقيَف َمَع اْلُغْسِف 
ُنُ ٓاوَنُ طؤضِاوَو يُ ٖؤٍ نُف ؾؤضزٕ ْاشًََطزضآو بُ بُض وادب ْانُوآ، ضىْهُ بُ بُ

 .ىَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْناض نُوت
ِّ غ ِضً ١ٕ( ِٕ َِٜحعٌََ ؾ٢ٔ ُن وَ بآطُضزَنُ غىُْٓتُ: يُ طؿت داضيَهٌ ؾؤضزُْنُزا يُ ْاو ٓا )َٚأ 

ّ       ونًََُهٌ نافى )ق ًٌَٔٝ ن لُؾُٛر( بها ًَدـآ، تـانى ىؾـُ  ض، نُ ٓاوَنـُ ْـُطؤِضآو يـُ نـاضٍ ْ
زووض نُويَتُوَ، ًٓٓذا بُيَطُّ  يَِّ بُ ٖؤٍ بؤُْنُؾٌ ًََـْ َُطُظ َطزووَنُ تىْس بهاو

 ُٓو ؾًَىَيُّطِابطزوو، ُّٓ سُزيػُ:
َه  اَع  ْن ُ مِّ َعِطي   ةط ِف  ن َغْس  ِف ِابْ َن ِ  ِو: ِإبْ  َدْ َن ِبَمَياِميِنَه  ا َوَم اِض  ِع اْلُ ُض   ِء  َل َرُا   ُل اهللِ : قَ  اَرِض  ىاهللُ َعن ْ

َها ِإْغِس ْلنَ َها َ الَ  ًا َ ْو َيْمس اً َ ْو َ ْ ََ  َر ِم ْن َذلِ َك ِبَم اٍء َوِا ْدٍر َواْ َعْل َن ِفى ا ِيَرِة  ط رٚا١ٜ  ٚؾ٢ز ِمن ْ
ّ  اُهس َفَض َفْرنَا َش َعَرَىا َ الَ َ ةَ َ اُف رًاس فَ َلم  ا فَ َرْغنَ ا  َذن  اُه فَ  نَ ا ِحْق َ ُهس فَ َق اَل: َ ْش ِعْرنَ َها ِإ قُ  ُروٍن  َُْلَقن ِإلَي ْ

َناَىا َيْلَفَها (ّ سٜٓبزَضباضٍَ ؾؤضزِْ ) ثًَغَُبُضرٚاٙ ايغٝخلٕ ٚأؽرلب ايضٓٔ، ز َو َْلَقي ْ
ىيَُٓناٌْ ىٍ ضِاغـتُناِْ بهـُْٕ زَغـت بـُ ؾـ      نًصٍ، فُضَىوٍ: يُ ؾؤضزْسا زَغت بُ

زَغتٓىيَص بهُٕ، غآ داض، يإ ثًَٓر، يإ ظ ضتط بُ ٓاو و بُ غًسض بًؿـؤٕ، يـُ ؾـؤضزِْ    
( زَفُضَىٍَ: نُ ؾؤضزُْنَُإ أّ عط١ٝ) .وض تًَهُيَِ ٓاوَنُ بهُٕىنؤتايؿسا ُْختًَو ناف

ٓاطــازاض نــطز، ٓــُويـ ثُؾــتَُايَُ ثري ظَنــُّدؤٍ زايــُ   تــُواو نــطز، ثًَغَُبــُضَإ
ًٓٓذا  -بطاواتُ: تانى بُضَنُتٌ ثآ-وَضثًَضَٔىوٍ: يُ بٔ نفُٓنُزا يـآّ زَغتُإْ فُض

ُوٍَ ىٍ ثؿت بؤَإ نطزُْ غآ ثُيهُ=نُظّْ بُ -ثاف ؾاُْنطزٕ-َىوَناٌْ غُضيؿٌ
 غُضّسا بؤَإ ؾؤضِ نطزُْوَ.

زووباضَ دىَطُناٌْ ُْضّ بهطيَُٓوَو ظ ض  ــؤضزٕ:   ــُ زواٍ ؾـ ــىُْٓتُ يـ ــا غـ ًٓٓذـ
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 .نى نفُٓنٍُ تُضِ ُْبآباف ووؾو بهطيَتُوَ، تا
ُٙ َْحَْط( ِٛ :َزَدَ بَِع َ دا ُٓطُض يُ زواٍ تُواوبىوٌْ ؾؤضزٕ، َطزووَنُ ثًػًُنٌ يَّٗاتُ  )َٚي 

ُ٘ ؾ ك ْط( زَضَوَ )َٚقٌَٔٝ ََعَ  وادبُ: تُْٗا ثًػًُنُ بؿؤضآو ًٖضّرت وادب ًُْ )َٚجَبَ إَسَاي ُت
ُ  يُ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا ؾؤضزِْ ثًػًُن اْيُػِضٌَ(  ُو ؾؤضزُْوٍَ َطزووَنـُف وادبـ

ِٕ :َزَدَ ََٔٔ اْيؿ ِزدَ( َ   )إَ  ُٓطُض ثًػًُنُ يُ نىٌْ ثًَؿُوَ، يإ يُ ثؿـتُوَ ٖاتبًَتـُ زَضَو
ُُٛف٤ٛٔ( يُ فُضَىوزَيـُنٌ بـآًَٖعزا: ؾـؤضزٌْ ثًػـُنُو زَغـتٓىيَص ططتٓـُوٍَ        )َٚقٌَٔٝ اْي

 َطزووَنُ وادبُ.
ًػـًُنٍُ يَّٗاتـُ زَضَوَ، ٓـُو ناتـُ ٓـُو      ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض َطزووَنُ نفٔ نطابـآو ث 

ؾىيٍَُٓ ثًؼ بىوَ يُ ىؾُّى يُ نفُٓنٍُ، وادبُ: ٖـُضزوونٌ بؿـؤضئَ، ُٖضضـُْس يـُ     
 (زا فُضَىوياُْ.ايغزٚاْٞ(و)حتؿ١زواٍ ْىيَص يُ غُضنطزًْـ بآ، ُٖضوَى يُ )

  َ        ُو َوَزْوَ  َ        ُو َوِى        َن َزْوَ َه        اس َوُّ َغسِّ        َف الر ُ         َف الر ُ         ُف َواْلَم        ْرَ َة اْلَم        ْرَ ُةس َوُّ َغسِّ        ُف َ مَ 
ْن َلْم َّْحُضر ِإل  َ ْ َنِب   َ ْو َ ْ َنِبي ٌة ُّمَِّم ِفىاَلَصحِّس س فَِِ  َ  َوَّ ُلف اِن ِيْرَقًة َوَل َم

ّ  غتٓىيَصّ َطزوو ْاؾهآُٖضوَٖا بعاُْ: بُ ًٖض ٖؤيُى زَ  ، ُٖضوَٖا بـُ ٖاتٓـُ زَضَوَ
ــُ دً َٓاا٢) ــإ ب ــُ، ي ــساض  (ّ َطزووَن ــُ دُْابُت ــُ ْابًَت ــُألنطزِْ، َطزووَن ــا  يُط  و  ُ

   ّ ؾـُضعِّ يـُ غـُض ْـَُاوَ، ٖـُضوَى يـُ        غىغًٌ يُ غُض وادب ْابـآ، ضـىْهُ زوانـاض
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

 ص باطي وشدووشؤسط 
)ٌُ ٌُ ايٖزُجٌَ ايٖزُج  َُاِزأ ٠ُ( )َٚاْيَُاِزأ ٠  ايْ  يُ ؾُضعسا ُٓوٖا زاْـسضاوَ: ثًـاو ثًـاو زَيؿـىا     )َُٜٚػَضِّ

ُ٘( ٓافطَتًـ ٓافطَت زَيؿىا ٌُ أ ََتَ ُ٘(  زضوغتُ ثًاو داضيُنٍُ خؤٍ بؿىا )َُٜٚػَضِّ ِٚجَتَا  )َٚسَ
َهاَعْن َعاِئَشةَ طُٖضوَٖا زضوغتُ: ًََطز شٌْ خؤّ بؿىا  قَ اَل َلَه ا: لَ ْ  ُم تِّ  : َ ن  الن بِ    َرِضىاهللُ َعن ْ

(: عل٥غ١فُضَىويُ سُظضَتٌ ) ثًَغَُبُض بلٕ،رٚاٙ امح  ٚؽرر٘ ابٔ ذزقَ ْبِلن َلَغس  ْلُ كِ 
 ُٓطُض تؤ ثًَـ َٔ َطزٍ َٔ زَتؿؤّ.

ِٚجََٗل( شًْـ )ََٖٚٔٞ( َه اَع ْن َعاِئَش ةَ طزضوغتُ: ًََطزٍ خؤٍ بؿـىا   )سَ ْا  َ ْقبَ ْلُت ِم ْن : لَ ْ  اِ َرِض ىاهللُ َعن ْ
ُٓطُض ُٓوٍَ  ٚغريٙ بضٓ  ؽرٝس، رٚاٙ ابٛداٚد زِإل  ِنَساُكهُ  َ ْمِرى َما اْاَ ْدبَ ْرُت َما َغس َلوُ 

     ّ  ًَٓػتا زَيعامن يُ ضِابطزووَسا مبعاًْايُ، دطُ يـُ شْـُناٌْ خـؤٍ نُغـّرت ثًَغَُبـُض
 -ٖـُض يـُنًَو نـُ دـُْاظٍَ ٓـُوّرت بؿـىا      -شٕ، يـإ ًََـطز   )ًََُِٜٚؿلَٕ :ِٔزق ا١ً(  ُْزَؾؤضز.

بُ زَغتِ ضِووت  ٖط()٫َٚ  ََ غىُْٓتُ: ثاضضُ ثُضِ نًَو، يإ زَغتُواُْيُى يُ زَغت بهُٕ
 زَغت يُ ىؾٍُ يُنرتّ ُْزَٕ يُ ناتٌ ؾؤضزْسا.

)ٌّ ِِ َِٜرُقِز إ٫َِ أ ِجَٓبٔ ِٕ ي  نُغّرت  -ٍ بًَطاُْدطُ يُ ثًاو-دا ُٓطُض بؤ ؾؤضزِْ ٓافطَت )ؾ َِ
ــُبى ٖٝاا١ٌ( ْ ِٚ أ ِجَٓبٔ ــؤضزِْ   )أ  ــؤ ؾ ــإ ب ي
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ِّااَِ(ى نُغـّرت ْــُب  -يــُ ٓــافطَتِ بًَطاْــُ دطــُ-ثًـاو  ووَنــُ تُيــُممىّ زَنــطآ َطز )ُٜ
 يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا. )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس(

بُآلّ ضُْس ظاْايُى ىٍ فُضَىوزَنُّرتيإ ططتىَ: نُ يُو زوو سايَُتاُْزاو ٖـُّ ُٓطـُض   
هطزْـُ ْـاو   دؤّسا بؿؤضآ: بُ ْكىَْاو بُضطّ َطزووَنُ ًَْطاَؤى بآ، وادبُ َطزووَنُ يُ

ٌ وَٖا: ٓاوَنُ بطاتُ طؿت ىؾٍُ، بُآلّ وادبـُ:  ٓاو، يإ بُ ٓاو ثًَسانطزٕ بُ ؾًَىَيُن
ًَىيػـتِ تَُاؾـاّ          ًَو، يـإ زَغـتُواُْيُى يـُ زَغـتِ بهـاو بآث َطزووؾؤضَنُ ثـُِض ن

َه اَع ْن َعاِئَش ةَ طَطزووَنُ ُْنا، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتـُوَ   : َغس  ُل ا َرِض ىاهللُ َعن ْ
ِِ َوَعَلْي  ِو َقِميُص  ُو َُّص   َرُا   َل اهللِ  ُُ نَ  ُو بِ  اْلَقِمي ِِ َوَّْدُل رٚاٙ ابااٛداٚد ز ب  َن اْلَم  اَء فَ   ْ َق اْلَقِم  ي

ــُضيإ بضاآ  ؽاارٝس، ــُ ثًَغَُب ُ  ن ــ ــإ ب ــُضزابى، ٓاوي غــُض  ؾــؤضز، نطاغــُنٍُ زَب
 نطزو بُ نطاغُنٍُ ُٖيًَاْسَطىؾٌ.نطاغُنُّسا زَ

تُ َه   اس َوُّ َق   د ْمَن َعلَ   ن َزْوٍج ِفىاَلَص   حِّس َوَ ْوَلُى   ن  َوَ ْولَىالرَِّ    ال بِ   ِو َ ْولُى   ْم بِالص    اَلِةس َوِبَه   ا قَ َرابَا
َوَنْح َ ُه َذاُت َمْحَرِمي ٍةس  ُم  اَلْ َنِبي ُةس  ُم  رَِ اُل اْلَقرابَِة َ  َ ْرتِيِب َص الَتِِهْمس قُ ْل ُت: ِإل  ابْ َن اْلَع مِّ 

ُم َعَلْيِهمُ  اَلْ َنِب ِّ َواهلل َ ْعَلُم. َوُّ َقد  َُ  الع ْوُج ِفىاَلَصحِّس َوَل ُّ ْقَرُب اْلُمْحرُِم ِطيباًس َف
زضوغتُ: ٓافطَتْ  -نُ ؾُٖىَتِ يَُّٗيَُٓغتآ-بضهؤيَُ: نض، يإ نىضًِٓٓذا بعاُْ: َٓسايَّ

 ثًاو بًؿؤٕ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ِِ بٔليٖؾ٬ ٠ٔ()أ يُ ثًَؿرتيين ثًاوَنإ بؤ ؾؤضزِْ ثًاو  )َٚأ ٚي ٣ليزِّجَلٍَ بٔ٘ٔ( ُٖ ُٓو ثًاوَيُ:  ٫ِٚ 

(زا ضِووِْ زَنُيُٓوَ، جٓلس٠نُ بؤ ْىيَص يُ غُضنطزٕ يُ ثًَؿرتَ، ُٖضوَى يُ باغٌ ْىيَصّ )
خعَـُناٌْ   )ق زَابَلُتَٗال(  يُ ثًَؿرتيين ٓافطَتـُنإ بـؤ ؾـؤضزِْ ٓـافطَت     )َٚبَٔٗل( ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلن

ُِٚد( ٖتس…نًصََاّْ نًصَ خاأل خؤيُتٌ: وَنى نًصْ خىؾوْ زايوْ ثىضو ََِٔ عًَ ٢ سَ  )َُٜٚك ٖ 
ٔ   -بؤ ؾؤضزٕ-ُٓو ٓافطَتاٍُْ خعٌَ شُْ َطزووَنُٕ  وَثًَـ ًََطزٍ ٓافطَتُنـُ زيَدـطيَ

 .يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس(
)ٖٔ ُٖ  ٫ِٚ ٖٝ دعّ بؤ ؾؤضزِْ ٓافطَتُ َطزووَنُيُ ثًَؿرتيين ٓافطَتُناّْ )َٚأ  ُْ ََِرزََٔ ُٓو  ١ٕ()ذَا

ٖتس، واتُ: …ٓافطَتُيُ: نُ َُسطٌََِ ٓافطَتُ َطزووَنُ بآ: وَنى خىؾوْ زايوْ نًص
ِٖ( ُٓواُْ وَثًَـ نًصَ َاّْ نًصَ خاألو نًصَ ثىوض زيَدطئَ ًٓٓذا يُ زواٍ خعَُنإ ُٓو  )ُث

ٓافطَتٍُ َُسطٌََِ َطزووَنُيُ بُ ٖؤٍ ؾريخىاضزٕ، ًٓٓذا بُ ٖؤٍ ظاواو خُظوضايُتٌ، 
١ُٖٝ( ًٓٓذا  يُ خعَُ ثًاوَناٌْ َطزووَنُ. -بؤ ؾؤضزٕ-ٓافطَتِ بًَطاُْ يُ ثًَؿرتَ )ا٭ ِجَٓبٔ
)ِٖ ٍُ اْيك زَاب١َٔ( ًٓٓذا يُ زواٍ ٓافطَتِ بًَطاُْ )ُث ثًاوَ خعَُناٌْ ٓافطَتُنُ: وَنى نىضِو  )رَجَل

ِِ(   باوىْ بطاو َُسطََُِناّْرت ُ      )ن تَِزتٔٝابٔ ؽَا٬ تَٔٗ ضنطزٕ نـُ يـُ   وَنـى ضِيـعٍ ْىيَـص يـُ غـ
 .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلن ،(زا باؽ زَنُئجٓلس٠ْىيَصّ)

 8-بةزطىدووةم -مهًاج  
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 ))ًُْ ِّ(ًُٓاٌَ )ايٓىاوٍ( زَفُضَىٍَ )ُق ُٙ( تُْٗا نىضَِ َاّ ُْبآْ )إ٫َِ اِبَٔ اْيعَ ُٓوٍَ  )ََِْٚرَٛ
ِّ(  نطزٌْ سُضِاَُ: وَى خايَؤظاو ثـىوضظا وَنى نىضَِ َاّ تَُاؾا ُٓواْـُ وَنـى    )ؾ ه ال٭ ِجَٓبٔ

ٔ   )َٚاهلُل أ ِعً اِ(  طاُْ َا  ؾؤضزِْ ٓافطَتُ َطزووَنُيإ ًُْبًَ ُّ   ضـىْهُ ْاَـُسطََِ )َُٜٚك اٖ 
ُِٚد( ُِ ايااٖش َِٗٝ  وَثــًَـ ثًــاوَ َُسطََِــُنإ زيَدــطآ -بــؤ ؾــؤضزٕ-ًََــطزٍ ٓافطَتُنــُ عًَ اا
نطزٍُْ بؤ ًََطزَنُ زضوغتُ، بؤ زٍَ ضِاغترتزا، ضىْهُ ُٓو تَُاؾايُ فُضَىو )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس(

 سطََُِناّْرت زضوغت ًُْ.َُ
 صباطي نيهؤكء وووي وشدوو ط 

ُّ طٔٝبًل( ُُِرزَ سُضِاَُ: بؤٌْ خؤف ْعيو ُٓو َطزووَ بًَدـطآ: نـُ يـُ ًٓشطِاَـسا      )٫َٚ  ُْٜكزَُب اْي
َطزوَ، نُواتُ: سُضِاَُ ٓاوّؿؤضزًْؿٌ نافىوضٍ تآبهطآ، يإ بؤّْدؤف بُ نفُٓنُّسا 

 .وياُْبهطآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَى
ُْ   َرُه ِف   ن َغْي   ِر  ُّ ُة ِفىاَلَص   حِّس واْلَجِدّ   ُد َ ن    ُو لَ  َولَ ُّ ْفَي   ُ  َش   َعُرُه َوظُْف   ُرُهس َوُتطَي    ُب اْلُمْع َ   د 
 اْلُمْح    رِِم َ ْي    ُ  ظُْف    رِِه َوَش    َعِر ِإْبِط    ِو َوَعانَ ِ    ِو َوَش    ارِبِِوس قُ     ْلُت: اَلْظَه     ُر َ َراَى ُ    ُو َواهلل َ ْعلَ    ُم.

ف ُن بََما َلُو لُْبُسُو َحّياًس صْ  )فَ  َُ ُّ  ٌف( 
)ُٙ ُٙ َُٚظْؿُز و ًْٓؤنٌ ُٓو َطزووَ ى بِزضئَ: نُ يـُ ًٓشطِاَـسا    سُضِاَُ: َىو )٫َٚ  ُِٜ٪:َُذ عَعَُز

ُُِعتَٖ ٠ُ( َطزوَ، دًاواظّ ًَْط و َآ ًُْ ُٖٝب اْي (زا َطزوَ، عٖٔ ٠زضوغتُ: ُٓو ٓافطَتٍُ يُ ) )َُٚتط 
 .يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا ٣ل٭ؽَٓس()ؾٔ بؤخنؤف بهطآ

ُُِرازََّ(      فُضَىوزٍَ ْىآ َُُٓيُ: )َٚاْيحَ ُٜٔ ( ِٝازَ اْي ُٙ ؾٔا٢ غ  ُ٘ ٫  ُْٜهازَ يـُو   ْاثُغـٓس ًْـُ:   )أ ْٖا
 )َٚعَعَزَ إَِبطٔ٘ٔ َٚعَلَْتٔ٘ٔ َٚعَالرَبٔ٘ٔ(  ًْٓؤنٌ بهطئَْ )أ ِ:ُذ ُظْؿزَٙٔ( وََطزووٍَ يُ ًٓشطِاَسا َُْطز

ًُْ(( بُضو مسًًََِ يَّبهطيَُٓوََىوٍ بٔ ُْٖطألْ   )ا٭ ْظَُٗز(ًُٓاٌَ )ايٓىاوٍ( زَفُضَىٍَ  )ُق
ــُ:  ــًَُٖعتط َُُٓي ــُضَىوزٍَ ب ُ٘( ف ــٓ )ن زَاَُٖتاا ــطزووَف   ْاثُغ ــُو َ ــىوٍ ٓ ــؤىْ َ سَ: ًْٓ

 ضىْهُ يُ ًٖض سُزيػًَهسا ُْٖاتىَ. )َٚاهلُل أ ِعً ِ( بهطيَُٓوَ: نُ يُ ًٓشطِاَسا َُْطزبآيَّ
ض َىغًَُاًَْو بُ غىُْٓتُٓنطاوٍ َـطز، زضوغـت ًْـُ: يـُ زواٍ َـطزٕ      ُٓطُز  ئاطاداسى ش

غىُْٓت بهطآ، بُآلّ وادبُ: طؤّ ُْٓساَُنـُو بـٔ ضـُضَُنُّ ثـاى بهطَيتـُوَو بـُ ٓـاو        
بؿؤضآ، دا ُٓطُض ُْطىجنا طؤيُنُو بٔ ضُضَُنُّ بؿؤضئَ، ُٓو ناتـُ وادبـُ: يـُ زواٍ    

تُيـُممىًَـ بهـطآ،    -ُٓو ُْٓساَُيُ دًاتٌ ُْؾؤضاٌْ -تُواوبىوٌْ ؾؤضزُّْطزووَنُ
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ(و )حتؿ١ُٖضوَى يُ )

ُٖضوَٖا وادبُ بٔ ًْٓؤنُناٌْ َطزووَنُ: بـُ زاضوضـهُيُى ثـاى بهطيَٓـُوَو ضـًَهٌ ْـاو       
واتُ: -َىوَنإ بهطيَتُوَ، دا ُٓطُض ضًَهُنُ ىُْزَضى، ُٓو ناتُ وادبُ َىوَناًْؿٌ ثاى
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغرباًَضٞ(و )ْٗل١ٜضئَ، ُٖضوَى يُ )ىبس -ُّٖ ًْٓؤنُنإ
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ًٓٓذا بعاُْ: بؤ ُٓو ُْخؤؾٍُ َُتطغٌ َطزٌْ يَّـسَنطآ وَٖـا غـىُْٓتُ: ًْٓـؤىْ ٓـُو      
َع ْن ط(زا فُضَىويـُتٌ  اجملُٛعَىواُْ يُ خؤٍ ىبسا: نُ ىبطزًْإ غىُْٓتُ، ُٖضوَى يُ )

ِٝبسُظضَتٌ ) رٚاٙ ايبخلرٟ،زَر ُم اًن ِاْاَ َحد  ِبَها قَ ْبَف قَ ْ ِلوِ ْاَ عا: َ ن  ُيبَ ْيبًا اِ  َبِىُهَرّْ َرةَ   (ُ:بَ
  ثًَـ ُٓوٍَ ؾًُٖس بهطآ، طىيَعاًَْهٌ وَضططتْ َىوَناٌْ خؤٍ ثآ تاؾني.

 صلة باطي كفو كشدني وشدوو َفْصٌف: ]
)ُٔ ُ٘  )ي ا بُو دؤضَ بُضطٍُ: نـُ   )بَُٔل( يُ زواٍ ؾؤضزٕ، َطزووَنُ نفٔ زَنطآ )ُٜه ِؿ ُ٘ ُيِبُضا
ًٝٓل( بؤٍ زضوغت بىو: زَبُضٍ بها يُ سايَُتٌ ظيٓسووَتّسا، نُواتُ: زضوغـتُ ٓـافطَتْ    ذَ

َٓساألْ ؾًَت يُ ٓاوضيؿُسا نفٔ بهطئَ، بُآلّ زضوغت ًُْ: ثًاو و ًَْطاَىى يـُ ٓاوضيؿـُسا   
نفٔ بهطئَ، َُطُض ًٖضّرت زَغت ُْنُوآ، ُٓو ناتُ وادبُ، نُواتُ: ُٓطُض ٓاوضيؿًُـ 

 فٔ بهطآ،ػتُو ْايًؤْٕ ُٓو دؤضَ ؾتاُْزا َطزووَنُ نْاو ثًَغت ُْنُوت، وادبُ: يُ ز
ْا              َقاِطِوس َواَلْفَض              ُف لِلر ُ               ِف َ الَ َ              ٌة   َوَ قَ ل               ُو  َ               ْ ٌبس َولَ تُ نَ ف               ُ  َوِص              ي ُ ُو بِِِ

س َوَلَها َيْمَسٌةس ٌَ  َوَُّج ُز رَاِبٌع َوَياِم
ّ  ى، وادبُ بُ دا ُٓطُض ُٓو دؤضَف ُْب اض نفـٔ بهـطآ، دـا ُٓطـُض     ز ثىوفْ طًـاو طـُآل

ى، وادبُ: بُ قىضِ نفٔ بهطآ، واتُ: قىضِ يُ ىؾٍُ بسضآ، ُٖضوَى يـُ ظ ضبـٍُ   ُٓوَف ُْب
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

)ُ٘ ِْٛب( ىٍ نٌَُ نفٔ: نُ وادبُنٍُ ثٌَ تُواو ببآ )َٚأ ق ًّ تُْٗا ثاضضُ دًًَهُ: عُوضَِتٌ  )ثَ
ّ   َطزووَنُ زابجؤؾآ، ب  ُآلّ ضُْس ظاْايُنًـ ُٓو فُضَىوزَيإ بُ بـًَُٖع زاْـاوَ: نـُ ى

ضوَى يــُ غُضضــاوَناْسا ُطزووَنُ زابجؤؾــآ، ٖــُنــٌَُ ثاضضــُ دًًَهــُ: طؿــت ىؾــُّ
ََُمَرنَ ا َعْن َيب ابط فُضَىوياُْ فِّنُ ُو بِ ِو ِإل  بُ  ْرَدًةس َف َُ : قُِ َف ُمْصَعٌب َّ ْ َم ُ ُحٍد فَ َلْم َنِج ْد لَ ُو َم ا ُن

ــُظضَتٌ رٚاٙ ايغاااٝخلٕ،زَ ْن نُ َغطِّ   َ  رَْ َا   ُو َوَ ْن َنْجَع   َف َعلَ   ن رِْ َلْي   ِو ِم   َن اإِلْذِي   رِ  الن بِ        سـ
َُِؾعَْب ى تآيسا نفـٔ  دطُ يُ ثُؾتَُايَُنٍُ ًٖضّرت ُْب( يُ غُظاٍ ٓىسىز ؾًُٖس نطا، )

ٍ  بهُئ، ثُؾتَُايَُنُؾٌ بُ َُٖىو ىؾٍُ ُْزَطُيؿت، دا ثًَغَُبُض : ىٍ فـُضَىو
 بُ طًاٍ ًٓعخري ثآيُناًْؿٌ زابجؤؾٔ. غُضٍ ثآ زابجؤؾْٔ

ُ٘(  نُوابى:  ُٖٝت بـُ نفـٔ    )بَِِٔصاك لطٔ٘ٔ(  وَغـًَيت َطزووَنـُ بـُدآ ْآًَٖـسضآ:     )٫َٚ  ُتَِٓؿاُذ َٚؽٔا
بـُ وَغـًَيت    ُْنطزٌْ يُ ثاضضُ دًُنُزا، ضىْهُ تُْٗا ثاضضـُنُ َـا  خـىاٍ طُوضَيـُو    

 َطزووَنُ ىْابطزضآ.
ُطزووَنُ زابجؤؾآو هسا َُضدُ: نفُٓنُ ضَِْطٌ ثًػتُّاُْ: يُ طؿت نفٔ نطزًًَْٓٓذا بع

 (زا فُضَىويُتٌ.ْٗل١ُٜٖضوَى يُ ) -وَى يُ ْىيَصيؿسا َُضز بىو-ضَِْطُنٍُ زياض ُْبآ
)ٌُ  بؤ ًَْطيُٓ: دا ثًـاو بـآ، يـإ َٓـساأل بـآ      )ئًٖزُجٌَ( طُوضَتطئْ خًَطتطئ نفٔ )َٚا٭ ْؾقَ

اضضــُ دًـُ: نــُ ٖــَُىو  غــآ ث )ث٬َ ثَا١ٌ( 
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ــآ   ــٍُ زابجؤؾ َه  اَع  ْن َعاِئَش  َة طىؾ ِف  ن َ الَ َ  ِة  َ ْ   َ اٍب ََّمانِي   ٍة بِ  ِيٍ   : ُ فِّ  َن َرُا   ُل اهللِ َرِض  ىاهللُ َعن ْ
ٌِ َوَل ِعَماَم   ةٌ  ََ ِفيه   ا َقِم   ي  رٚاٙ ايغاااٝخلٕ ٚأؽااارلب ايضااآٔ،  ز َا   ُح لِي ٍة ِم   ْن ُ ْرُا   ٍف لَ   ْي

ثاضضُ دًِ يٌَُُْ غـجِْ ثـاى: نـُ يـُ يؤنـُ زضوغـت        نفٔ نطا يُ ْاو غآ ثًَغَُبُض
 ى.عَض يُطُأل ُٓو غآ ثاضضاُْزا ُْبنطابىٕ، ُْ نطاؽْ ُْ ًََ

بؤ ًَْطيُٓ ثاضضـُيُنٌ ضـىاضَّْ    )رَابْٔع َٚ:َلَْٔط( زضوغتُ: بُآلّ خًَط ًُْ )ََُٜٚحُٛس(نُوابى: 
ئ نفٔ بؤ ٓافطَت: دـا  طُوضَتطئْ خًَطتط )َٚي َٗل(. ثًَٓذُّ وَطُأل غآ ثاضضُنإ بًَدطآ

ُِض١ٌَ( طُوضَ بآ، يإ َٓساأل بآ ثًَٓر ثاضضـُُْ، ضـىْهُ ٓـافطَت ظيـاتط ثًَىيػـتِ بـُ        ):َ
ًِٝ ٢زاثؤؾني ُٖيُ، بُ بُيَطُّ سُزيػُنٍُ )  .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلن ساٖاتىو،(ّي 

ّ ص:  ئاطاداسىط   ٔ َطزووَنـُ بـُ َـايَِ خـؤٍ نفـ     طِابطزوو يـُ سايَُتًَهـسا بـىو: نـُ     ٓـُوَ
قـُضظزاضيَهٌ وَٖــاف ْـُبآ: قُضظَنــٍُ طؿـت َايَُنـٍُ زابطــطآ، ٓـُطًٓا: بــُّ      بهـطآو  

 بطِياضاُّْساٖاتىو ضَِفتاض زَنطآ:

ٌِ َوِعَماَم ٌة َتْح  َ ُهن س َوإِ  ََالَ ٍَة َفِهَن َلَفاِئُفس َوِإْن ُ فَِّن ِفن َيْمَسٍة زَِّد َقِمي ُهَما ِب ْن  َوَمْن ُ فَِّن َمن ْ
ٌِ َوِلَفافَ َ اِنسُ فَِّنْت ِفن َيْمسَ   ٍة فَِِزَاٌر َوِيماٌر َوَقِمي

، ُٓو ناتُ تُْٗا يُى ثاضضُ نفٔ يُ غُض ُٓو خعَُيُ: نُ ُٓطُض َطزووَنُ ًٖضٌ ُْبى -1
( زَزضآو ظياتط بٝ( امللٍى، تُْٗا ثاضضُنُ يُ )بُخًَىٍ بها، دا ُٓطُض خعٌَ ُْب وادبُ

ــُض )   ــا ُٓط ــُ، د ــت ًْ ٍ زضوغ ــُببٝاا( املاال ــُْٗا ثا( ْ ــًَُاُْ   ى، ت ــُض َىغ ــُ غ ــُنُ ي ضض
زَويََُُْسَناُْ، بُآلّ بؤ خعَُنإْ بؤ َىغًَُاُْنإ زضوغتُ: بؤّ بهُْـُ غـآ ثاضضـُ    

 نفْٔ خًَطّ ظياتطَ.
، وادبـُ: يـُ غـآ    ُٖبىو و بـُو دـؤضَف قـُضظزاض ْـُبى     ُٓطُض َطزووَنُ َايَِ خؤٍ -2

رياتططّ ؾـًَت،  ثاضضُزا نفٔ بهطآ، واتُ: يُ غآ ثاضضُ نَُرت زضوغت ًُْ، ُٖضضُْسَ َ
 يإ يُتًًُؿٌ ُٖبآ.

ى، َرياتطـطٍ ؾـًَتْ   ٍ ُٖبىو و بُو دؤضَف قـُضظزاض ْـُب  ُٓطُض َطزووَنُ َايَِ خؤ -3
يُتًٌُ ُْبى، زضوغتُ: يُ ثًَٓر ثاضضُزا نفٔ بهطآ، بُآلّ خًَط ًُْ، دا ُٓطُض َرياتطـطٍ  

اضضـُ ظيـاتط   ؾًَت، يإ يُتًٌُ ُٖبىو، يإ بُو دؤضَ قُضظزاض بـىو، ٓـُو ناتـُ يـُ غـآ ث     
 زضوغت ًُْ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ْاوَضِ نٌ ُّٓ ٓاطازاضيُ ضِووٕ نطاوَتُوَ.

ِٔ ُنؿَِّٔ( َُُٗل( ُٖض َطزوويَو نفٔ بهطآ )َََٚ ِٓ )ؾ ٢ََٗ  بُ غآ ثاضضُ )بٔث٬َ ث١َٕ( يُ ًَْط، يإ يُ َآ )َٔ
ـُ( َ  ي ؿ ل٥ٔ ضزَثًَضـطئَ، بـُ   ُٓوَ ُٖضغًَو ثاضضُنإ غآ يُفا  يُنػأْْ يُ َطزووَنـُ و

دؤضيَهٌ وَٖا: يُ زضيَصّْ يُ بُضيّٓسا ُٖض يُنُيإ طؿت ىؾـٍُ َطزووَنـُ زابجؤؾـآ،    
ُِض١َٕ(بُآلّ  ِٕ ُنؿَِّٔ ؾ٢ٔ :َ  )سَٜ َ ق ُْٔٝؿ َٚعَُٔل١ٌََ( ُٓطُض ًَْطيُٓ يُ ثًَٓر ثاضضُزا نفٔ بهطآ )َٚإَ
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ٖٔ( بؤٍ ظياز زَنطآ نطاغًَوْ ًََعَضيَو ُٗ  غًَو يُفافُناْسا.يُ شيَط ُٖض )تَِرتَ
ُ ُغت بُ نطاغِ َطزوو: نطاغًَهٌ بآًٓٓذا بعاُْ: َُب  قؤيَُ، يُ ؾاًُْوَ تا ثآيُناٌْ، بـ

(زا ضِووٕ نطاوَتُوَ، نُواتـُ:  ايغزٚاْٞبآيُخٍُ غُض غًٓطٌ، ُٖضوَى يُ ) بآترييَصْ بُ
يُفافًَو زووقات زَنطيَتُوَو ىٍ غُضَوٍَ بُ قُز غُضٍ َطزووَنُ نىٕ زَنطآو غُضٍ 
َطزووَنٍُ تآُٖيَسَنًَؿطآو ىيُنِ يُفافُنُ بُ ثًَؿُوٍَ َطزووَنُزاو ىيُنُّرتيؿٌ 

 .َواهللُ َ ْعَلمس بُ ثؿتُوَّسا زًََٖٓسضيَتُ خىاضَوَ تا ثآيُناٌْ
ُِض١َٕ( ِٕ ُنؿَِِّٓ( ؾ٢ٔ :َ يُنَُُنـُيإ:   )ؾ َِسَاْر( ُٓطُض ٓافطَت يُ ثًَٓر ثاضضُزا نفٔ بهطآ )َٚإَ

غآيَُُنُؾًإ: يُضهُيُنُ غُضٍ )َٚ:ُٔٔلْر(  ًَْىإ ْاوىْ ُٓشْؤيُناٌْ ثُؾتَُايًََهُ: يُ
ــُو ؾــًَىَيٍُ بامســإ نــطز  )َٚق ُٔااْٝؿ(ثــآ زازَثؤؾــطآ   زووََُنُؾــًإ: نطاغــًَهُ ب

َلىالَ  َقِفية طوٍَ ُٓواّْرت يُ غُضضىضاَّْ ثًَٓذَُُنُف: زوو يُفافُ  )َٚئؿ لؾ تَلَٕ( َرِضىاهللُ َعْن لَي ْ

َه      ا َُو ُل َم      ا َ ْعطَانَ      ا ُت ِف      يَمْن َغس       َف ُ م  َ ْلَُ       ٍم بِْن      َت َرُا       ِل اهللِ : ُ ْن      َعن ْ  ِعْن      َد َوفَاتَِه      اس فَ      
ُُ ْن  َوِفن قَ  ْ ٍل  َ اَلُث َلَف اِئَف َوِإزَاٌر َوِيَم اٌرس َوَُّس ن  الَبْ  َيُ س َوَمَحل  ُو َ ْص ُف الَ رَِ  ِةس فَ ِِْن لَ ْم َّ

 ِمْن َقرٍِّب َوَايٍِّد وََ َ ا الع ْوُج ِفىاَلَصحِّس فَ َعَلن َمْن َعَلْيِو نَ َفَقُ وُ 
 ز ْلِحَق    ا  ُ    م  ال    دِّرَْع  ُ    م  اْلِخَم    اَر  ُ    م  اْلِمْلَحَف    َةس  ُ    م  ُ ْدرَِ     ْت بَ ْع    ُد ِفى    الَ  ْ ِب ا َي    رِ اَ  الن بِ       

 (ّ نًـصٍ ثًَغَُبـُض  أّ نًثّٛ)يًًِ( زَفُضَىٍَ: نُ ) امح  بضٓ ؽل ،رٚاٙ ابٛداٚد ٚ
بؤ نفٔ نطزٌْ، يُنـُّ ثاضضـُ:    ّ، ثًَغَُبُضٌ نطز، يُ ؾؤضزّْسا َٔ بُؾساض بىوَفات

ثُؾتَُايَِ ًَْىإ ْاوىْ ُٓشْؤّ زايٓآ، زووَّ ثاضضُ: نطاؽ، غآيُّ: يُضهُ، ضىاضَّ: 
ُ  ، ًٓٓذـا يُفافًَو يُ غُضَوٍَ َُٓاُْ، ثًَٓذُّ: يُفافًَهّرتٍ زايٓآ ُ   يـ يُفافـُ   ّْـاو ٓـ

 ًَضطا.زاْسضاو يَِّ وَضث
)ٍُ ِٛ  يُو ثًَٓذاُْ غآ ثاضضُيإ زَنطيَُٓ يُفاف )ث٬َ ُث ي ؿ ل٥ٔـَ(يُ فُضَىوزَيُنّرتزا  )َٚؾ٣ٔك 

ــىإ ْــاوىْ ٓــُشْؤ )َٚإَسَاْر( ـ يُضــهُ. بــُآلّ يــُنًَهً )َٚ:َُٔاالْر( يــُنًَهًـ ثُؾــتَُايَِ ًَْ
 ًَٖعتطَ، ضىْهُ سُزيؼ ثايَجؿتًُتٌ.فُضَىوزَنُّرت بُ

ٔٗ ا٭ ِبَُٝض غىُْٓتُ: دًٌ غجٌ بهطيَتُ نفٔ، ضَِْطُناّْرتيـ زضوغ ، بُ بُيَطُّ  ()َُٜٚضَ
ن  َها ِمْن طزَفُضَىٍَ:  ، ُّٖ ثًَغَُبُضنفُٓنٍُ ثًَغَُبُض ُم اْلبَ َياَض فَِِ ُُ ِإْلَبُس ا ِمْن  َِياِب

ُُْمس وََ فِّنُ    ا ِفيه   ا َمْ تَ   اُ مْ  ــجٌ  رٚاٙ أؽااارلب ايضااآٔ بضٓ ؽااارٝس، زَيْي   ِر  ِيَ   اِب ــُضطٌ غـ  بـ
بُضطُ باؾُناْتاُْ، ُٖضوَٖا َطزووَناًْؿتإ يـُ بـُضطٌ غـجّسا     زَبُض بهُٕ ضىْهُ يُ

 نفٔ بهُٕ.
)ُ٘ ُ  )َََٚرًَّ ٌُ ايٖتزَن ا١ٔ(   ؾىيَين َُغطَ  نفْٔ ُٓضنُناّْرتٍ َطزووَنـ بٓضـًٍُٓ ٓـُو    )أ ِؽا

 َاوَ، واتُ: ثًَـ َُٖىو ؾتًَو ُٓضنٌ ؾؤضزْٕ نفْٔ َايَُيُ: نُ يُ ثاف َطزووَنُ بُدآ
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ِٔ( ْىيَصْ ْاؾ  يُ َايَِ َطزووَنُ دآبُدآ زَنطآ ِِ َُٜه ِٕ ي  دا ُٓطُض َطزووَنُ َايَِ  )ؾ َِ
ُ٘( ُْبى ِٝ٘ٔ َْؿ ك ُت ِٔ عًَ  َُغطَ  ُٓو ُٓضناُْ يُ غُض ُٓو نُغُيُ: نُ بـُخًَىنطزٌْ   )ؾ عًَ ٢ ََ

ِٔ ق زَٜٕب( َطزووَنٍُ يُ ُٓغتؤزا بىو: زايـوْ نـىضِو   يُ خعَُناٌْ: وَى باوىْ باثريَو  )َٔ
ِّٕ ( نضْ ُْوَو  .طُوضٍَ نؤيًُ )َٚصَ

ُِٚد( )َٚن ذَا ُٖضوَٖاف ًََطزٍ شُْنُ، واتُ: يُ غُض ًََطز وادبُ: َُغطَ  نفْٔ طؿـت   ايٖش
يـُ   )ؾ٣ٔل٭ؽَآس(  ُٓضنُناّْرتّ شُْ َطزووَنٍُ بسا، ُٖضضُْس شُْنُؾٌ زَويََُُْـس بـآ  

، ُٓو ناتُ يُ َايَِ شْـُ َطزووَنـُ   ِ ُْبى، دا ُٓطُض ًََطزَنٍُ َايَفُضَىوزٍَ ضِاغترتزا
 زَزضآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

بــىو و تُغــًًٌُ ُٓطــُض شْــُ َطزووَنــُ ْاؾــًعَ بــىو، يــإ َــاضَبطِواو  ص:  ئاطــاداسى ط
 ى، يُو سايَُتاُْزا: ُْ نفْٔ ( بىو و ٓاوغًـ ُْببل٥ٔ، يإ تُآلقسضاوٍ)ًََطزَنٍُ ُْنطابى
 ى وا بعاُْ: ُٖض َطزوويَو َايَِ ْـُب ٌ يُ غُض ًََطزَنُ وادب ًُْ، ًٓٓذُْ ُٓضنُناّْرتيؿ

 َوُّ ْبَس   ُر َ ْحَس   ُن الل َف   اِئِف َوَ ْوَا   ُعَهاس َوالَ انِيَ   ُة فَ ْ قَ َه   اس وََ َ االَ الََِ   ُةس َوُّ   َ ر  َعلَ   ن ُ    فِّ َواِح   َدةٍ 
ِو َحنُ   ٌط وََ   اُف ٌرس َوَُّش  د  َ ْليَ  اُه َوُّْجَع  ُف َعلَ  ن َحنُ   ٌطس َوُّ َض  ُع اْلَميِّ  ُت فَ ْ قَ َه  ا َمْس   َ ْلِقياً َوَعَلْي  

َذا ُوِضُع ِفن قَ ْبرِِه نُعَِع الشَِّداُدس  َمَناِفِ  بََدنِِو ُقْطٌنس َوُّ َلف  َعَلْيِو الل َفاِئُف َوُتَشد س فَِِ
ض ( زَزضآ، دا ُٓطُبٝ( امللٍ، ُٓو ناتُ نفْٔ ُٓضنُناّْرت يُ )ًََطزيؿٌ ُْبى خعّ، يإ

ى، يُ غُض َىغًَُاْاٌْ زَويََُُْـس وادبـُ: طؿـت ُٓضنـُناٌْ دآبـُدآ      ( ُْببٝ( امللٍ)
 بهُٕ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.

 ص ضؤنيةتي كفو كشدىط 
ِٚصَُعَٗل( ُٔ ايًِؿ ل٥ٔـٔ َٚأ  غىُْٓتُ: يُنُ اض دىاْرتئْ بـُضيٓرتيِٓ يُفافـُنإ    )َُِٜٚبضَُط أ ِذضَ

ِٛق َٗل() ضِابًَدػرتآ  ًٓٓذا يُفافُنٍُ زووًََـ يُ غُض يُفا  يُنُّ ضِابًَدػرتآ َٚايٖثل١َُْٝٔ ؾ 
ِّ  ُٖضوَٖا يُفا  غآيًَُـ يُ غُض يُفا  زووَّ ضِابًَدػرتآ )َٚن ذَا ايٖثلئث١َُ( )َُٜٚذَٗر عًَ ٢ ُن

ُٓاٌٛم( غىُْٓتُ: بُغـُض طؿـت يـُفافًَهًـ وَضبهـطآ      َٚاذٔ ٠َٕ( ؤؾـِ  ضـُْس بـؤًَْهٌ خ   )ذَ
غـُض وَضبهـطآ، ًٓٓذـا َطزووَنـُ بـُ       ُّٖ نافىوضيَهٌ ظ ضيؿًإ بُ )َٚن لُؾْٛر( تًَهُيَهطاو

ِٛق َٗل( زاثؤؾطاوٍ ُٖيَبطريآو ُِّ( ؾ  َطزووَنُ يُ غُض يُفافُنإ زابٓسضآ، بـُ   )َُٜٚٛفَُع اْيَُ
ًْكًٔٝل( ًَُِْٖٓ يُ غُضخؤ ِٝ٘ٔ َطزووَنُ يُ غُض ثؿتِ زضيَص زَنطآ )ََِضتَ ٌُٓٛم َٚن لُؾْٛر( )َٚعًَ   ذَ

ُ  َطزووَنُف بؤُْ تًَهُيَُنإْ نافىوضٍ بُ آو ًَٖع ببـ غُض ىؾُيُوَ بآ، تانى ىؾٍُ بـ
 ًََـْ َؤض يَِّ زووض نُوُْوَ.
ــص-ٖــُضوَٖا زَغتُناًْؿــٌ: يــإ  ضِاغــتٍُ يــُ غــُض ضــُثٍُ يــُ غــُض غــًٓط   -وَنــى ْىيَ

ٕ بُ تًُْؿتُناّْسا ؾؤضِ زَنطيَُٓوَ، ُٖضوَى ي  (زا فُضَىوياُْ.َػ٢ٓ) (وْٗل١ُٜ )زازَْسضآ، يا
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)َُٜٚغَاٗ    ًٓٓذا ُْٖسيَو يؤنٍُ بؤخنؤؾهطاوٍ ثُضَِنطاو يُ ًَْىإ ىقًٓطـُناٌْ زازَْـسضآو  
)ُٙ ْٔ( ُٖضزوو ىقًٓطُناٌْ بُ ثاضضُ ثُضِ نًَو زَبُغرتئَ أ ْيَٝل ٌُ عًَ ٢ َََٓلؾٔذٔ بَ َْٔ٘ٔ ُقْط  )َُِٜٚحعَ

ت نىُْناٌْ يُؾٌ زازَْسضآ: وَى ضاو ْ طىآو ُٖضوَٖا يؤنٍُ بؤخنؤؾهطاو يُ غُض طؿ
 ض بطيُٓ نىْبىوَناًْؿٌ زازَْسضآ.زَّْ يىوت، ُٖضوَٖا يُ غُ

ـُ(ًٓٓذا  ِٝ٘ٔ ايًِؿ ل٥ٔ ـٗ عًَ  ُٖضغًَو يُفافُناٌْ يَّىَضزَثًَضطئَ: بُ ضُخْ ضِاغت، واتُ:  )ًَُٜٚ 
ا ىٍ ضِاغـتٍُ،  طؿت يُفافًَو يُنُ اض ىٍ ضُثٍُ يـُ َطزووَنـُ وَضزَثًَضـطآ، ًٓٓذـ    

 ُ ثُضِ نًَو يَِّ زَبُغرتيَُٓوَ.يُفافُنإ بُ ضُْس ثاضض )َُٚتغَٗ (ًٓٓذا 
ُٚفُٔع ؾ٢ٔ ق ِبزَٙٔ( ًٓٓذا  اُد()ُْاشَعَ ايغِّا    ُٖض ناتًَو َطزووَنُ يُ ْاو طؤضَِنـٍُ زاْـسضا   )ؾ َِذَا 

ثُغٓسَ: سَنطيَُٓوَ، ضىْهُ ْايَّّ -نفُٓنُيإ ثآ بُغرتاوَتُوَنُ -ثاضضُ ثُضِ نُنإ
ْاو طؤضِزا بُ َطزووَنُوَ بآ، ًٓٓذا بعاُْ: غىُْٓتُ زضيَصِّ نفُٓنُ يُ  ؾتِ بُغرتاو يُ

 ىٍ غُضيُوَ ظياتط بآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ُّْس   َ ُر رَْ ُا  ُو َولَ َوْ   ُو اْلُمْحرَِم  ِةس َوَحْم  ُف ا َُ اْلُمْح  رُِم ال    َ ُر ُمِحيط  اً َولَ  ْلَجنَ  ازَِة بَ   ْيَن َولَ ُّ ْل  َب

َم َ ْيِن َعلَ  ن َعاتَِقْي   ِّْن َ ْفَض  ُف َم  َن ال   ْربِي  ِع ِفىاَلَص  حِّس َوُى  َ  َ ْن ََّض  َع اْلَخَش  َب َ ْيِن اْلُمَق  د  ِو اْلَعُم   َد
نَ ُهَما َوَّْحِمُف اْلُمف َير تَ ْيِن رَُ اَلِنس َوال  رِبِيُع َ ْن َّ  َ َقد َم رَُ اَلِن وَ  َُي َر  َيَراِنسَورَْ َاُو بَ ي ْ  َ َّ 

 ص كفين وشدووى ريَشئيخشِام ط
بعاُْ: ُٓوََإ ضِووٕ نطزَوَ: نُ ُٖض َطزوويَو يُ ًٓشطِاٌَ سـُز، يـإ عـىَطَِزا مبـطآ،     
زضوغت ًُْ: ُْ بُ خؤّْ ُْ نفُٓنُّْ ُْ ٓاوٍ ؾؤضزِْ بؤخنؤف بهطآْ زضوغـت ًْـُ:   

 ُ.طيَُٓوَو دًاواظٍ ًَْط و َآ ًًْْٓؤىْ َىوَناًْؿٌ يَّبه
ُّ ايٖذن ُز(ُٖضوَٖا  ُُِرزَ ًْبَُط اْي زضوغت ًُْ زَبُض ُٓو َطزووَ ًَْطيُٓيُ بهطآ: نُ يُ شيَط  )٫َٚ  ُٜ

َُرٔٝط ًٓشطِاَسا َطزوَ نفًَٓهٌ وَٖا: نُ بُ خؤٍ زَوضَ يُ ىؾٍُ َطزووَنُ بسا، يإ  ًل()
ُغرتيَتُوَ، زوضواو بآ: وَنى نطاؽ، ُٖضوَٖا زضوغت ًُْ: نفُٓنُؾٌ بُ ططيَسإ يَِّ بب

ُ٘(ُٖضوَٖا  زضوغت ًُْ: غُضٍ ُٓو ًَْطيُٓيُف زابجؤؾطآ: نُ يُ ًٓشطِاَسا  )٫َٚ  ُِٜضتَُز رَْأُص
ُُِرز١َََٔ( َطزوَ ُ٘ اْي ُٖضوَٖا زضوغت ًُْ ضِووٍ ُٓو ٓافطَتـُف زابجؤؾـطآ: نـُ يـُ      )٫َٚ  َِٚج

ُضٍ زابجؤؾـطآ  ًٓشطِاَسا َطزوَ، بُآلّ زضوغتُ: نفين زوضواوٍ زَبُض بهطآو، وادبُ: غـ 
ُهماْبِن َعب اٍس اَعْن ط ْغِسُل ُه ِبَماٍء َوِا ْدٍر وََ فِّنُ  ُه ِف ن اِ ِفىاْلُمْحرِِم ال ِ ى َماَت:  : قَاَل الن ِب   َرِضىاهللُ َعن ْ
سا زَضباضٍَ ُٓو ثًاوٍَ يُ ًٓشطِاَرٚاٙ ايغٝخلٕ، زًا َوَل ُتَخمُِّروا رَْ َاوُ ْ بَ ْيِوس َوَل ُتِمس  ُه ِطيب  َ 

فُضَىوٍ: بُ ٓاو و غًسض بًؿؤْٕ بُ ُٖض زوو ثُؾتَُايَُنُّ ًٓشـطِاّ   َطز، ثًَغَُبُض
 نفين بهُٕ، بؤّْدؤؾٌ يَُُّزَْٕ غُضٍ زاَُثؤؾٔ.

 ص ضؤنيةتي يةلَطشتين وشدووط 
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ٌُ اْيحََٓلس٠َٔ( ُِ َِٜٔ( ُٖيَططتين َطزوو يُ ْاو دُْاظَزا )َٚذَ ُُٛدَ َِٝٔ اْيعَ  ضزايُ ًَْىإ زوو باغهُزا )بَ
)ٌُ ِ  )َََٔ ايٖتِزبٔٝعَ( خًَطتطَ )أ ْؾقَ يـُ فـُضَىوزٍَ    )ؾ٣ٔل٭ؽَآس(  يُ ُٖيَططتين ضىاض طؤؾـُي
َُٖٛ( ضِاغترتزا  ُٖيَططتين ًَْىإ زوو باغهُزاض، بُّ دؤضَيُ: )َٚ

)ِٔ٘ٝ َِٝٔ عًَ ٢ عَلتٔك  ُُك ٖ ََتَ َِٝٔ اْي ِٕ َٜقَعَ اْيخَغَبَتَ ؿـُوٍَ  يُى ثًاو ُٖضزوو باغهُزاضَناٌْ ثًَ )أ 
َُُٗل( زاضدُْاظَ يُ غُض ُٖضزوو ؾاُْناٌْ خؤٍ زابٓآو َِٓٝ ُ٘ بَ غُضٍ خؤٍ يُ ًَْـىإ   )َٚرَْأصَ

َِٝٔ رَُج٬ َٕ( ُٖضزوو باغهُزاضَنإ زابٓآ ُُٖ٪ٖ:زَتَ ٌُ اْي ُٖضزوو باغهُزاضَنٍُ زواوَف  )ََِٜٚرُٔ
ُض ضـُثُ، دـا ُٓطـ   زوو ثًاو يُ غُض ؾاٌْ خؤيإ ُٖيًَبططٕ: يُنًَو يُ ضِاغتُو يُنًَو يُ 

، غـىُْٓتُ: زوو ثًـاوّرت ياضَـُتٌّ بـسَٕ: يـُنًَو يـُ       ثًاوَنٍُ ثًَؿُوَ تىاْاّ ْـُبى 
 ضِاغتُو يُنًَو يُ ضُثُ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ِٕ َٜتَك ٖ َّ رَُج٬ َٕ( ُٖيَططتين ضىاضطؤؾُيِ َُُٓيُ: )َٚايٖتِزبُٔٝع( زوو ثًاو ثًَؿهُوْٕ ىٍ  )أ 
ُ  )ََٜٚتأٖ:ٖز آ:َزَإَ(ؾاّْدؤيإ زابًَْٓٔ  يُ غُضًَؿُوٍَ زاضدُْاظَنُ ث  زووّرتيـ بضـٓ

   َواْلَمْشُ  َ َماَمَها بُِقْرِبَها َ ْفَضُفس َوُّْسَرُع ِبَها ِإْن َلْم َُّخْف تَ غَي  ُرُه.
يُ غُض ؾاّْدؤيإ زابٓـًَْٔ ٖـُيًَبططٕ، ًٓٓذـا يـُ ٖـُضزوو ؾـًَىَزا        زواوَو ىّسواوَّ

(زا ايغزٚاْٞىُْٓتُ: غُضُّطزووَنُ يُ ىٍ ثًَؿُوٍَ زاض دُْاظَنُ بآ، ُٖضوَى يُ )غ
 فُضَىويُتٌ.

، ًٖض ثًاوَتٌْ ضِيَع نـُّ ْاناتـُوَ،   (يُؾزض اْيهؿل١ٜص ُٖيَططتين دُْاظَ ) ئاطاداسى ط
(و ظاْـا بـُضِيَعَنإ دـُْاظَيإ    ؽارلب١ ) يـُو تآزاضِيَعيًَٓـاٌْ َطزووَنـٍُ   ضىْهُ ضـانُو  

(يـُ بـؤ   َ٪َِنا ٠َ ىَ، ُٖضوَٖا ضِ يؿ  يُطُأل دُْاظَزا بـؤ طؤضِغـتإ غـىُْٓتًَهٌ )   ُٖيَططت
َه ا فَ لَ ُو ِقي َراٌطس َوَم  ْن  َم  ْن َش ِهدَ طزَفـُضَىٍَ:   ثًـاوإ، ثًَغَُبـُض   اْلَجنَ ازََة َح   ن َُّص لَِّ  َعَلي ْ

يَم ْينِ اط اِن ِمَْ ُف اْلجَ َح   ن تُ ْدَفَن َ  اَن ل ُو ِقيراطَ اِنس اَْلِقير  َشِهَدَىا َِ ٕ زبَ لَ ْيِن اْلَع ، ٖـُض  رٚاٙ ايغاٝخل
نُغًَو ٓاَازٍَ وَضِيَهطزٌْ َطزوو ببآ تا ْىيَصّ يُ غُض زَنا، بـُ قـُز قريِاتًَـو خًَـطّ     
زَطاتآ، وَ ُٖض نُغًَهًـ ٓاَازٍَ ببآ تا زًََْؿرتآ، بُقُز زوو قريِات خًَطّ زَطاتآ، 

 ُٖضزوو قريِاتُنإ وَنى زوو ضًاٍ طُوضَُْ.
(و اجملُاٛع اُْ: ضِ يؿ  يُطُأل دُْاظَزا بؤ ٓافطَتـإ ْاثُغـٓسَ، ٖـُضوَى يـُ )    ًٓٓذا بع

َه اَع ْن ُ مِّ َعِطي  ةَ ط(زا فُضَىوياْـُ  حتؿ١) نَ ااِ : نُِهَين ا َع ْن َرِض ىاهللُ َعن ْ رٚاٙ ز ت ِّبَ اِع اْلَجنَ ائِِع َولَ ْم ُّ ْع َعْم َعَلي ْ
ُيَهـُوتين دـُْاظَ، بـُآلّ بـُ     قُزَغُ نطائ: يُ ضَِط يُ ىيُٕ ثًَغَُبُضَوَ ايغٝخلٕ،

 تىْسيـ يًَُإ سُضِاّ ُْنطا.
)ُٞ  يُ ْعيهٌ دُْاظَنُوَ )بُٔكِزبَٔٗل( يُ ثًَـ دُْاظَزا )أ ََلَََٗل( ضِ يؿ  بُ ثًازَيِ )َٚاْيَُِغ
)ٌُ دُْاظَو يُ زووضَوٍَ خًَطتطَ: يُ ضِ يؿتين بُ غىاضٍْ يُ ضِ يؿتين يُ زواوٍَ  )أ ْؾقَ
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ــُْاظَوَ  ُهم   اَم   رَ ع ِابْ   نَع   ْن طدـ ٍر َوُعَم   رَ  : رَ َّْ   ُت الن بِ      َرِض   ىاهللُ َعن ْ ُْ ُهم   ا َو َبَ   اَب َّْمُش    َن َ َم   اَم َرِض   ىاهللُ َعن ْ
(و أبٛبهزو ًُٓاَِ )زيتِ ثًَغَُبُض رٚاٙ أؽرلب ايضٓٔ ٚغريِٖ بِصٓلد ؽرٝس، زاْلَجنازَةِ 

 ( يُ ثًَـ دُْاظَزا بُ ثًازَيِ زَضِ يؿ .عُزًُٓاَِ )

ُٙ( غىُْٓتُ: يُ ُٖيَططتين دُْاظَزا بُ تايَىنُ بطِ ٕ بَٔٗل()َُِٜٚضزَُع  ُٝٗز ـِ تَػَ ِِ ُٜخَ ِٕ ي  ُٓطُض  )إَ
تطغّطؤضِاُّْطزووَنُ ُْبآ، واتُ: بُآلّ ُٓطُض تطغّطؤضِاُّْطزووَنُ ُٖبآ، يُ غُضخؤ 

ُم نَ َهاس َوِإْن َ ْا رُِع ا بِاْلَجنَ ازَِة فَ ِِْن تَ ُك َص اِلَحًة َفَخي ْ طزَفُضَىٍَ:  زَضِ ٕ، ثًَغَُبُض ٌر تُ َق دِّ
ُُمْ  َر َذِلَك َفَشر  َتَضُع نَُو َعْن رِقَ اِب ْن َغي ْ ُُ يُ وَضِيَهطزّْذُْاظَزا بُ تايؤنـُ   رٚاٙ ايغٝخلٕ،زَت

بطِ ٕ؟ ضىْهُ ُٓطُض َطزووَنُ َط رًَهّضاى بآ، ُٓوَ ضانًَهُ بؤ ؾىيًََٓهّضانٌ زَبُٕ، 
 نؤأل خؤتاٌْ زَنُُْوَ.ُٓطُض َط رًَهٌ خطاثًـ بآ، ُٓوَ خطاثًَهُ يُ 

ِ ) (واجملُااٛع( يــُ )ايٓااٛاًُٟٚٓــاّ) صئاطــاداسى ط   (زا ٓــُو فــُضَىوزٍَ  عاازح َضااً
 زَفـُضَىٍَ: بُض دُْاظَ ُٖيَبػتآ، ضىْهُ ثًَغَُبُض ُٖيَبصاضزوَ: نُ غىُْٓتُ َط ر يُ

ُْ  :َفْصٌف( ِلَصالَتِِو َ رَْ اٌن: َ َحُدَىا) ِف ن نِي  ُة اْلَف ْرِضس َوِقي َف ُتْش  َ َرُط نِي  ُة الن َِّيُةس َوَوقْ  ُ َها َ غَْيرَِى اس َوَت
 فَ ْرِض ِ َفاٍَّةس َولَ َِّجُب تَ ْعِييُن اْلَميِِّت فَِِْن َعي َن َوَ ْيطََُ بَطََلْتس وإْن َحَضَر َمْ َتن نَ َ اُىْم.

ُُ ْم َ ْو ُت َض عَ ِإَذا رَ َّْ ُ ُم ط ٖـُض ناتًَـو دـُْاظَتإ     ٕ،رٚاٙ ايغٝخلزاْلَجَنازََة فَ ُق ُم ا َح  ن ُتَخلَِّف
 ُضِآ، يإ تا زازَْسضآ بؤ ْاؾ .بًِٓ، ًَٓىَ ُٖيَػٔ تا يًَتإ تًَسَث

بُض دُْاظَ ُٖيَبػتآ، َُطُض يُطُيَِ  بُآلّ ظ ض ظاْاّرتيـ فُضَىوياُْ: ْا ثُغٓسَ َط ر يُ
( خْضطِابطزوو )ًُ، ُّٖ فُضَىوياُْ: ُٓو سُزيػُّبطِواتُ طؤضِغتإ، ُٓو ناتُ ْا ثُغٓس ْ

ُٖيَُٓغتاوَو فُضَاٌْ بُ زاًْؿ   (: نُ ثًَغَُبُضؽرٝسنطاوَتُوَ بُ سُزيػًَهّرتّ)
( ٓــُو فُضَىوزَيــٍُ ضَِز نطز تــُوَو فُضَىويــُتٌ: يــُ ايٓااٛاٟٚنــطزوَ، بــُآلّ ًُٓــاٌَ)

بؤيـآ   ( نطزْـُوَ ًْـُ، ضـىْهُ زَطىجنـآ ثًَغَُبـُض     ْضاخ سُزيػِ زاًْؿـتٓسا ٖـًض )  
  .َواهللُ َ ْعَلمًْؿ  زضوغتُو ُٖيَػاًْـ غىُْٓتُ، زاًْؿتبآ، تا ًَُُٓ بعاْني: زا

 وشدوو د لة طةسباطي نويَزكشدى  لةَفْصٌف: ]
 )ْٕ ُ    يـــــُ غـــــُض ْىيَـــــصّ  )ئؾَااااا٬ تٔ٘ٔ أ ِرن ااااال   :َـــــطزوو ســـــُفت ضِونـــــين ُْٖـــــ

ٖٝاا١ُ(  :يةكــةموكهىزِ )أ ذَااُ َٖل( ِّ اَلْعَم  اُل  ِإن َم  اط زَفــُضَىآ: ًُْتًَٗٓاْــُ، ثًَغَُبــُض)ا ي
ُ  ٖــُضرٚاٙ ايغااٝخلٕ، زن ِّي   اتِ بِال ــ ــآ، ب ــُنٌ خىاثُضغــيت ب ــُبآ  نطزَوَي ــُوَ ْ ًُْتًَٗٓاْ

ِٝزََٖل( ناتٌ ًُْتًَٗٓاُْنُ)ََْٚٚقُتَٗل(  زاْاَُظضآ. وَى ًُْتٌ ْىيَصَناّْرت وادبُ: يُطٍَُ  )ن ػَ
 .(ٍ ْىيَصزابُغتٓسا بُضاَبُض بهطآاهلُل أ ْنبَز)

١ُٖٝ اْيؿ اِزضَ(   ُ    ًْـُتٌ تـُْ  )َٚتَْهؿ٢ٔ ْٔ  زٍَ بًَـآ:   ٗا وادبًُنـٍُ ْىيَصّذـُْاظَ بُغـُ، وَى بـ
ِِّت) ٍََراال َن ِٓتذ أ َداَٛ ف ِسضا َصال ِٗ ال َجَياشَِٗ َعم ٙ  َْ لة نيةمتة فةِرسي نوَيذي جةناسة (َى

. دـا وادبـُ:   ئةم مزدووة دةكةم صةر
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يُ فُضَىوزَيُنِ ٌَٝ( )َٚقٔزابُغتٓسا بُضاَبُض بها، بُىَّ (ٍ ْىيَصاهلُل أ ْنبَزُٓو ًُْتُ يُطٍَُ )
١ُٖٝ ؾ ِزضَ نٔؿ ل١َٕٜ(  بآًَٖعزا: بًَٓآ، وَى ؾ ِزُض اْيهٔؿ ل١َٜٔ( )َُضز زازَْسضآ: ًُْتِ  بُ)ُتِغتَزَُم ْٔ
ْىيَص يُ غُض ُّٓ َطزووَ زَنُّ(. ٓـًرت ثًَىيػـت ًْـُ بًَـآ: بـؤ      ؾ ِزُض اْيهٔؿ ل١َٜٔ( ) بًَآ: )بُ

 خىاّ طُوضَ، بُيَهى غىُْٓتُ.
ِّ(ٔ( )٫َٚ  َٜحٔ وادب ًُْ: َطزووَنُ زيـاضّ بهـاو ْـاوّ بًَٓـآ، بـُيَهى ُٓوَْـسَ       ُب تَِعٝٔنُي اْيَُ

ُّٓ َطزووَ(. دًاواظّ َطزووّ ًَْط و َآو طُوضَو  يُ غُضبُغُ: ٓاَاشَّ بؤ بهاو بًَآ: )
َٖٝٔ( جل  بضىى ًُْ ِٕ عَ ٓـاظاز   يـُ غـُض  ُٓطُض َطزووَنُّ زياضّ نـطز، وَى بًَـآ: ْىيَـص    )ؾ َِ
)بَط ً ااِ((  َطزووَنــُ )ْــُوظاز( بــىو يــُ زياضّهطزُْنــُزا ُٖيَــُّ نــطزو َٚأ ِ:ط ااأ () زَنــُّ

 .ْىيَصَنُّ بُتاٍَ زَبآ
ِٛت٢َ(  ِٕ ذَقَزَ ََ طؿـتًإ   يُ غُضىْٕ ويػتِ يُى ْىيَص َطزوو ٓاَازَ ب ُٓطُض نؤَُيًََو)ٚإ

ِِ(بهــا ُٖ ــص )َْااَٛا ــآ: ) ًْــُتِ ْىيَ ــُ غــُض طؿــتًإ زيَٓــآ، وَى بًَ ةم لةةة صةةةر ئةةنطزٕ ي
 : شَاضَيإ بعاْآ، يإ بًآْاغآ.(. واتُ: َُضز ًُْمزدووانة

ََ ِإَماُم       ُو  ََ لَ       ْم تَ ْبطُ       ْف ِفىاَلَص       حِّس َولَ       ْ  َيم         ِبي       َراٍتس فَ       ِِْن َيم         ُْ َ        اِنن: َ ْربَ       ُع َت  اَل
َ الِ      َِ     ُرُه لُِيَس     لَِّم َمَع     ُو. اَل َُّس     لُِّم َ ْو َّ ْنَ   ُس: اَلس      اَلُم َ غَْيرَِى     ا. لَ     ْم ُّ َ ابِْع     ُو ِفىاَلَص     حِّس بَ     ْف 

 اَلر اِبُع: ِقَراَء ُة اْلَفاِتَحِة بَ ْعَداُلوَلنس قُ ْلُت: ُتْجِعىُء الَفاِتَحُة بَ ْعَد َغْيرِاُلوَلن َواهلل َ ْعَلُم.
َُُٓىوّ وادبُ: ًُْتِ ًٓكتًسا، يإ دَُاعـُت بًَٓـآ، ٖـُضوَى يـُ      يُ غُضًٓٓذا بعاُْ : 

 َىوياُْ.ظ ضبُّ غُضضاوَناْسا فُض
ْٕ(  :وكهىــدووةمزِ )ا يٖثاالْٔٞ( ــُ )اهلُل أناارب(طــىتين ضــىاض )أ ِربَااُع تَْهاابٔريا (ّ )اهلُل أنااربَ، ب

علَ ن  الن بِ      َن ُو َصل ن بِنَ ا َعْن  َبِىُهَرّْ َرةَ ش (ّعاْايأًّْػالّامجلعزابُغتُٓوَ، بُ )ْىيَص
ِبي  راتٍ  ُْ ــُضرٚاٙ ايغااٝخلٕ، زالن َجاِش    وََ ب    َر َعَلْي  ِو َ ْربَ  َع َت ــُ ثًَغَُب ــصٍ  ب ــُت ْىيَ دَُاع

 (ٍ طىتٔ.اهلل أنربُْداؾٌ نطزو ضىاض ) يُ غُضدُْاظٍَ 
ُٖطَ( َ: ِٕ ٌِ( (ّ طىتٔاهلُل أ نربدا ُٓطُض بُ قُغسٍ ثًَٓر ) )ؾ َِ ِِ تَِبُط  ْىيَصَنُ بُتاأل ْابآ )ي 
ُٖطَ إَ يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا، ُٖضوَٖا )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس( َ: ِٛ ُ٘()َٚي  َُ ُٓطُض ًُٓاَُنٍُ ثًَٓر  ََل

ُ٘( )اهلل أنِ(ٍ طىتٔ ِِ ُٜتَلبِٔع يـُ فـُضَىوزٍَ    )ؾ٣ٔل٭ؽَآس(  غىُْٓت ًُْ ؾـىيَين بهـُوآ   )ي 
ُِ(  ضِاغترتزا ٌِ ُٜضَِّ َ      )بَ ِٚ  بُيَهى: يإ بـُزٍَ ًْـُتٌ دًابىوْـُوَ زيَٓـآْ غـُىّ زَزاتـُو )أ 
)ُٙ ِٓتَظُٔز ُٝ يإ ضاوَضِواٌْ ًُٓاَُنٍُ زَنا َٜ ُ٘()ئ تانى يُطٍَُ ُٓوزا غُىّ بساتُوَ،  ضََِِّ ََعَ

 دآُّ ضاوَضِواْهطزُْ خًَطتطَ.
ُّ(  :وكهىطــ،يةمزِ )ا يٖثلئااُث( ــُواوبىوٌْ) )ا يٖضاا٬  ــُ زواٍ ت ــُىَساُْوَيُ ي  (ّاهلل أنااربغ

ٍ  ضىاضَّ، بُ ِٝزََٖال(  زاٖـاتىو. ) )أب٣أَلَا١(٣  بُيَطٍُ سُزيػـُنُ وَى غـُىَساُْوٍَ  ن ػَ
رت يــُ وادــبْ غــىُْٓتْ   ْىيَــصَناّْ
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ضـاوَناْسا  يـُ غُض زَْطٌ ٓاؾهطا غُىّ زَزاتـُوَ، ٖـُضوَى    شَاضَزا، نُواتُ: ًُٓاّ بُ
 فُضَىوياُْ.
 خىيَٓـــــسٌْ غـــــىضَِتٌ فاتًشُيـــــُ )قٔااااازَا٤َ ٠ُ اْيؿ لتٔرَااااا١ٔ(  :ِزوكهىضـــــوازةم)ا يٖزابٔاااااُع( 

َُِ اِب َوَُّص  لَِّ  َعَلى  الن ِب ِّ : ِإن  الس   ن َة ِفىالص   اَلِة َعَلىاْلَجنَ  َع  ْن  َبِىَُُماَم  ةط س ازَِة َ ْن َّ ْق  َرَ  فَاِتَح  َةاْل
َِ َلُو الد َعاَءس  ُم  َُّسلِّمَ  ذ ٜث ؽرٝس أ:زج٘ اذتلنِ ٚابٔ ادتالرٚد بِصآلد رجليا٘     ز ُم  ُّْخِل

َطزووزا ُٓوٖايـُ: فاتًشـُ    غُض يُ ْىيَصّ ضِيَطٍُ ثًَغَُبُضايؾرٝرني،  شتزْد هلِ ؾ٢
زيًََهٌ بآطُضز زوعا بؤ َطزووَنُ  يـآبسا، ًٓٓذا بُ ثًَغَُبُض يُ غُضغُىوات  خبىيَٓآْ

 بها، ًٓٓذا غُىّ بساتُوَ.
فاتًشـُ   -ْىيَصٍ ثـآ زازَبُغـتآ   نُ-غىُْٓتُ: يُزواٍ )اهلل أنِ(ٍ يُنُّ)بَِع َ اُ٭ٚي ٢( 
 ساٖاتىو.(ّأب٣أَل١َبُيَطٍُ سُزيػُنٍُ ) خبىيَٓآ، بُ

 ))ًُْ ِٝازَ اُ٭ٚي ا٢(    ىاوٍ( زَفُضَىٍَ )ايٓ ًُٓاٌَ)ُق ُ  )ُتِحش٨َُ اْيؿ لتٔر١َُ بَِعا َ غ   زواٍ زضوغـتُ: يـ
ُ  )َٚاهلُل أ ِعً اِ(   )اهلل أنِ(َناّْرتٍ دطُ يُ يُنَُُنُف فاتًشُ خبىيَٓـسضآ   زواٍ بـُآلّ يـ

: اَلص           اَلُة َعلَ          ن َرُا           ِل اهللِ  َُ  اَلَة الَ انِيَ          ِةس َوالص           ِحيُح َ ن  الص            بَ ْع          دَ  اَْلَخ          اِم
 ا ِل لَ َتِج                  ُب. اَلس                   اِدُس: ال                  د َعاُء لِْلَميِّ                  ِت بَ ْع                  َد الَ الََِ                  ِة.  َعلَ                  ن

ِّْو ِفن ِبيَراتِ  اَلس اِبُع اَْلِقَياُم َعَلىاْلَمْ َىِب ِإْن َقَدَرس َوَُّسن  رَْفُع ََّد ُْ    الَ 
 يُ -يُت خىيَٓسٕواتُ: يإ ٓا-َ، ًٓٓذا بعاُْ: غىضَِت خىيَٓسًُٕنُّ خًَطتط)اهلل أنِ(ّ

 ضاوَناْسا فُضَىوياُْ.يُ غُضزواٍ فاتًشُ غىُْٓت ًُْ، ُٖضوَى 
ــةم )ا رت االَُٔط( ــُ   ()ا يٖؾاا٬ ٠ُ عًَ اا٢ رَُصااٍَٛ اهللٔ   :ِزوكهىجَيهح ــُىوات يًَساْ ــُض غ ــُ غ  ي
 وادبـُ: يـُزواٍ   )بَِع َايٖثلَْٔٝا١ٔ(   طِابطزوو.(ّأب٣أَل١َبُ بُيَطٍُ سُزيػُنٍُ) ثًَغَُبُض

 ىَ.يُ ثًَؿًٍُٓ ٓؤممُتُوَ ُٓوٖا ٖاتنِ(ٍ زووَّ غُىواتُنُ يـآبسا، ضىْهُ )اهلل أ
ُٖٕ وادبُنٍُ ثآ ثًَو بآ، بًَآ: ) هُّ: نًُٓٓذا ىّ َُرَ ِّ عًَ ٢  ِٖ ؽَ ُٗ )َٚايٖؾرُٔٝس(  (. ضىْهُا يًِ

ــُضَىوزَّ ــت ف ٕٖ ايٖؾاا٬ ٠  عًَ ٣االٯٍَ ٫  تَحٔااُب(   ضِاغ ــسإ   )أ  ــُىوات يًَ ــُض غ ــُ غ (ٍ آٍ) ي
 ُْٓتُ.وادب ًُْ، بُيَهى غى ثًَغَُبُض

ُٖٕ  َٚآئُٖ٘ٔضوَٖا غُىًَـ غىُْٓتُ، وَى بًَآ: ) َُرَ ِِ عًَ ٢  ِّ َٚصَِّ ِٖ ؽَ ُٗ (. بُآلّ يًَطَؾسا ا يًِ
تـطَ، ٖــُضوَى  ضِابــطِا، يُطؿـت ؾــًَىَيُنّرت خًَط غـُىواتٍُ يــُ تُسًاتـسا    ؾـًَىٍَ ٓــُو 

 (زا فُضَىويُتٌ.حتؿ١يُ)
ِّ(ٔ(  ضونّٓؿُؾُّ:( )ا يٖضلدُٔظ ًَُْ وادبُ يـُ  )بَِع َايٖثلئث١َٔ(  زوعانطزُْ بؤ َطزووَنُ)ا يٗ عَل٤ُ ئ

بًَآ:  -نُ وادبُنٍُ ثآ ثًَو بآ-ػآيُّ زوعايُنُ بها، ًٓٓذا ىٍ نُّزواٍ )اهلل انِ(ّ
ُذا ) َذهَّ اِزَحِن ُذ، ا لمَّ َذهَّ اغ ِفِس ل  آْ طـُوضَوَْ َٓـساٍَْ   دا يُو زوعايُزا دًاواظٍ ًَْط و َ (.لمَّ

(و ْٗلٜا١ (و)حتؿا١ ؾًَت ًُْ، ُٖضوَى يُ)
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ْيِلُص  ا َُ ِإَذا َص ل ْيُ ْم َعَلىاْلَميِّ ِت فَ طزَفُضَىآ:  ساؾًُناًْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ، ثًَغَُبُض
َطزوو نطز، بُزيًََهٌ  يُ غُض، ُٖضناتًَو ْىيَصتإ رٚاٙ ابٛداٚد ٚؽرر٘ ابٔ ذبلٕزَلُو الد َعاءَ 

 ٍ بؤ بهُٕ.بآطُضز زوعا
ُّ( ضِونّٓشُفتُّ: )ا يٖضلبُٔع( اْيَُِذَٖبٔ(  )عًَ ٢ ْىيَصَنُ تُواو زَبآ ثًَىَ تا ضِاوَغتاُْ بُ )ا ْيكَٔٝل
ِٕ ق  َرَ( فَُىوزٍَ ضِاغيت َُظُٖب يُ غُض ُٓطُض تىاْـاٍ ٖـُبآ، بـُآلّ ُٓطـُض تىاْـاٍ       )إَ

زَنـا، وَى   يُ غـُض يَصٍ دؤٍ ْىناتُ بُطىيَطٍَ تىآًّْ ، ُٓوثًَىٍَ ُْبى ضِاوَغتاّْبُ
 .(زا فُضَىوياُْْٗل١ٜ(و)حتؿ١ْىيَصَ وادبُناّْرت، ُٖضوَى يُ )

ِٜ٘ٔ ؾ٣ٔليتَْهبٔريَأْ( ٔٗ رَْؾُع َٜ َ طؿت )اهلل أنِ(يَهسا ُٖضزوو زَغتُناٌْ بُضظ  غىُْٓتُ: يُ )َُٜٚضَ
ْطٌ ٓاؾهطا زَ بُضاَبُض ؾاُْناٌْ، ُٖضوَٖا غىُْٓتُ: ًُٓاّ )اهلل أنِ(َنإ بُ بهاتُوَ تا

 (زا فَُطوويُتٌ.حتؿ١بًَآ، ُٖضوَى يُ )
بٓـُوٍَ   يـُ غـُض  ضـُثٍُ   يُ غـُض ًٓٓذا بؤ طؿت ْىيَصنُضيَو غىُْٓتُ: زَغيت ضِاغتٍُ 

ُ     يـُ غُض غًٓطٌ زابٓآ، ٖـُضوَى   سُزيػـًَهٌ   ضـاوَناْسا فُضَىوياْـُ، ضـىْهُ ٓـُوٖا يـ
 َ.بآًَٖعزا ٖاتى

 ياًلس واَلَص         ح  نَ         ْدُب ال   َع           ِذ ُدوَن اإِلْفِ  َ         اِحس َوِقي         َف َّْجَه         ُر لَ         اْلِق         َراَءِةس  َوِإْا         َرارُ 
  ِيرِِهس  الَ الََِِة: اَلل ُهم  َىَ ا َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك ِإَلن َوَّ ُق ُل ِفن
يُ ْىيَصٍ َطزووزا غىُْٓتُ: فاتًشُ بُ زَْطٌ ًَْٗين خبىيَٓآ، دًـاواظٍ  ٠ٔ( اْيكٔزَا٤َ )َٚإَِصزَاُر

اَلس  ن ُة ِف ن َص الِّةاْلَجَنازَِة َ ْن  َع ْن  َبِىَُُمام ةَ طنطزُْنُ: ؾُو بآ، يإ ضِ ش بـآ  ًُْ ناتٌ ْىيَص
ِبيَرِةاُلوَلن بُُِمِّ اْلُقْر ِن ُمخَ  ُْ ب ُِّر َ الَ َّ ْقَرَ  ِفىال   َُ ذ ٜث ؽارٝس  ز اًس َوال  ْسِليُم ِعْن َدا ِيَرةِ افَ َ ًةس  ُم  ُّ
يُ ْىيَصٍ غـُض َـطزووزا    ضِيَطٍُ ثًَغَُبُضؾرٝرٔ، رٚاٙ ايٓضل٥ٞ بِصٓلد ع٢ً عزم اي

ُ ّ)اهلل أنرب(زواٍ  ٖايُ: يُُٓو )اهلل زَْطـٌ ْٗـًَين، ًٓٓذـا غـآ      ًُنُّ فاتًشُ خبىيَٓآ بـ
ٖـُضوَٖاف غـىُْٓتُ:    ضـىاضَّ غـُىّ بساتـُوَ.   ّ)اهلل أنرب(زواٍ  يُ ّرتيـ بًَآْأنرب(

 ُ.يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياْ ًَْٗين خبىيَٓسضئَ، ُٖضوَى زَْطِ غُىواتْ زوعا بُ
ُ ٬ً( )َِٜحَٗاُز ي اِٝ   يُ فُضَىوزَيُنٌ بـآًَٖعزا )َٚقٌَٔٝ(  ُ    يـ زَْطّٔاؾـهطا   ؾـُوآزا فاتًشـُ بـ
 .زَخىيَٓآ
ٛٗذٔ( بُ فُضَىوزَّطِاغترت )ٚا٭ ؽَٗس(  )أ ُعُٛذ بٔلهللٔ...(ثًَـ فاتًشُزا  غىُْٓتُ: يُ )َِْ ُب ايٖتعَ

ُِٗ( َِٚجَٗاَٞ... بُآلّ زوعاٍ ) ْؾتٔتَلحَ()ُدَٕٚ اإلَ خبىيَٓآ بُ ًَْٗين ( غـىُْٓت ًْـُ، ضـىْهُ    َٖٚج
 ْىيَصَنٍُ ثآ زضيَص زَبًَتُوَ.

ُذ     ًٓٓذا بعاُْ: طىمتـإ ىّهـٌَُ زوعآّىيَصّذـُْاظَ: )    َذـهَّ اِزَحِنـ ُذ، ا لمَّ َذـهَّ اغ ِفـِس ل ـ (، ا لمَّ
زاتُوَو ْىيَصَنُ تُواو ٍ ضىاضَّ زَيَآْ غُىّ زَ)اهلُل أنرب(زواٍ ُٓوزوعايُ،  نُواتُ: يُ
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 (ّطِابطزوو.أب٣لَل١َ) بُيَطُّشُزيػهٍُ زَبآ، بُ
ٍُ ؾ٣ٔليٖثلئثَا١ٔ(    بُآلّ ٍ  )ََُٜٚكاٛ  ػـآيُّ ٓـُّ زوعايـُف بًَـآ:    ّ)اهلُل أنارب(  غـىُْٓتُ: يـُ زوا
ْنيا َوَا  َعِ َهاش ِإلَ  ن  -َوَ ِحب   اُكُه ِفيه  ا َوَمْحُب بُ  وُ -اَلل ُه  م  َى  َ ا َعْب  ُدَك َوابْ  ُن َعْب  ِدَكس َي  َرَج ِم  ْن َرْوِح ال  د 

 َنْ َت َ ْعلَ ُم ظُْلَمِة اْلَقْبِر َوَما ُىَ  َلِقيِوس َ اَن َّْشَهُد َ ْن ل ِإَلَو ِإل  ْنَت َوَ ن  ُمَحم دًا َعْب ُدَك َوَرُا  ُلَكس وَ 
ُعوٍل ِبِوس َوَ ْصَبَح َفقِ  ُر َمن ْ ي رًا ِإلَ ن رَْحَم ِ َك َو َنْ َت َغنِ    َع ْن َعَ ابِ ِوس ِبِوس اَلل ُهم  ِإن ُو نَ َعَل ِبَك َو َْنَت َيي ْ

نَ  اَك رَاِغبِ  يَن ِإلَْي  َك ُش  َفَعاَء لَ  ُوس اَلل ُه  م  ِإْن َ   اَن ُمْحِس  ناً فَ  عِْد ِف  ن ِإْحَس  انِِو َوِإْن َ   اَن ُمِس   ي اً َوقَ  ْد ِ   ْ
َنَة الْ  َقْبِر َوَعَ ابَُو َواْفَسْح َلُو ِفن قَ ْب رِِه َوَ  اِف اَلْرَض ِع ْن فَ َ َجاَوْز َعْنُو َوَلقِِّو ِبَرْحَمِ َك ِرَضاَك َوِقِو ِف  ْ

َعََ  ُو ِإلَ  ن َ ن  ِ  َك َّ  ا َ ْرَح  َم ال  ر ِحِمينَ  ُ٘  زَ ْنبَ ْي  ِوس َوَلقِّ  ِو ِبَرْحَم ِ  َك اَلْم  َن ِم  ْن َع  َ اِبَك َح    ن تَ ب ْ إْيتك ط اا
 ايٖغلؾعٞ َٔ ََحُٛع ا٭ذلدٜث ايٛارد٠.

ُ عَِباُ ى  ُطزووزا وَٖا غىُْٓتُ: ووؾـٍُ ) يَصٍ ٓافطَتًّٓٓذا بعاُْ: يُ ْى  و)أ ََُتاو (  ( بهاتـ
َُذَِنِز( َُ٪َِْٖث( بهاتُ  )فَُٔري  ُ٘ واتُ: يـُ دًـاتٌ)  )فَُٔري  ( بـُآلّ  ي ٗال ٓافطَتـإ بًَـآ )   ( بـؤ يا

َُذَِنِز(زضوغتًؿُ: طؿت زوعايُناٌْ ُٖض بُ  َـط ر،  (=ا يٖغِخؿبًَآ بُ َُبُغتِ ) )فَُٔري 
ِِّ(ا ْييإ )  .ضاوَناْسا فُضَىوياُْيُ غُضَطزوو، ُٖضوَى (=َُ

اِىِدنَا َوَغائِِبنَ           ا َوَص           ِغيرِنَا  نَ           ا َوَميِِّ نَ           ا َوَش            ْر ِلَحي ِّ ُم َعَلْي           ِو: اَلل ُه           م  اْغِف             َوُّ َق           دِّ
َُْحيِ   ِو َعَلىاإِلْا      اَلِمس َوَم   ْن تَ َ ف  ْي َ   ُو ِمن    ا وََ ِبيرِنَ   ا َوذََ رِنَ   ا َو ُنْ ََانَ   اس اَلل ُه   م  َم   ْن َ ْحيَ ْي َ   ُو ِمن    ا َف

َ       اِنن: اَلل ُه      م  اْ َعْل      ُو فَ َرط      اً  فَ  َ َ ف       ُو َعَلىاإِلّ       َماِن. َ ا ال ِف َم      َع َى        َوَّ ُق       ُل ِف      ن الطِّْف      
ا َوَ فْ     رِِ  الص        ْف بِ     ِو َمَ ازِّنَ ُهَم     ِفيعاً َو َ قِّ     راً َوِعََ     ًة َواْعِ بَ    اراً َوَش      َلفاً َوُذْي     َر َلبَ َ ّْ    ِو َوَا       ب ْ

َرُه َوَل تَ ْفِ ن         ا بَ ْع        َدُه. ا. َوَّ ُق         ُل ِفىالر اِبَع        ِة: اَلل ُه        م  َل َتْحرِْمنَ        ا َ ْ            َعلَ        ن قُ ُل ِبِهَم        
َر ِإَماُمُو ُ ْيَرى َبطََلْت َصاَلتُُوس ب ِّْر َح  ن َ ب ِّ َُ ُّ  َوَل  َتَخل َف اْلُمْقَ ِدى ِباَل ُعْ ٍر فَ َلْم 

 )ِٔ٘ٝ ُّ عًَ  َنا ططِابطزوو، ُّٓ زوعايُف بًَآ: ُٓتُ: ثًَـ ُٓو زوعايُّغىْ)َُٜٚك  ِّ اَلل ُهم  اْغِفْر ِلَحي ِّ
َُْحِيِو َعَلنَوَميِِّ َنا َوَشاِىِدنَا َوَغائِِبَنا َوَصِغيرِنَا وََ ِبيرِنَا َوذََ رِنَا َو ُنْ ََانَاس اَلل ُهم  َمْن َ ْحيَ ْيَ ُو ِمن   اإِلْااَلِمس  ا َف

 رٚاٙ أؽرلب ايضٓٔ بضٓ  ؽرٝس. زَ ُو ِمن ا فَ  َ َ ف ُو َعَلىاإِلَّمانِ َوَمْن تَ َ ف  يْ 
ٍُ ؾ٣ٔليطِّْؿٌَ(  غـىُْٓتُ: ٓـُّ زوعايـٍُ     -ًَْط، يإ َـآ -نطزٌْ َٓساٍَغُضيُْىيَص  يُ)ََُٜٚكٛ

ٍ طِابطزووزا، واتُ: يُ ْىيَـص يُطٍَُ تُْٗا ُٓو زوعا زووََُّ)ََعَ َٖذَاايٖثل٢ْٔ(  زاٖاتىوف بها
(زا ٓاَاشٍَ نطزوَ، اجملُٛعًُنُّ ْاخىيَين، ُٖضوَى يُ)َٓساٍَ زوعا زضيَصَنُّدُْاظٍَ 
ُ٘ عًَ ٣لإلَٜاَُلَٕ( زواٍ نُوابى: يُ لل ُه م  اْ َعْل ُو فَ َرط ًا لَبَ َ ّْ ِو َوَا َلفًا َوُذْي رًا َوِعََ ًة اَ )بًَـآ:   )ؾ تََِٛؾ

َر َعَلن قُ ُل ِبِهَما(ْعِ َباراً َوَشِفيعاًس َو َ قِّْف ِبِو َمَ ازِّنَ ُهَما َواِ  ضىْهُ ُٓو زوعايُ يُ ْىيَصٍ  .َوَ ْفرِِ  الص ب ْ
دُْاظٍَ َٓساٍَ زَوَؾًَتُوَو يُ سُزيػًَهٌ بآًَٖعيؿسا فُضَاّْسوعا بؤ زايـوْ بـاونٌ   

 َٓسايَُ َطزووَنُ ٖاتىَ.
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ىيَص بُض زوعايُنٍُ ْ تُْٗا بُغُو بُ ًٓٓذا بعاُْ: يُ ْىيَصٍ دُْاظٍَ َٓسايَسا ُٓو زوعايُ بُ
ُذزَنُوآ، ُٖضوَٖا ) َذهَّ اِزَحِن ُذ، ا لمَّ َذهَّ اغ ِفِس ل  ُ ا لمَّ ُ    (ف بـ بُضزَنـُوآ،   تـُْٗا بُغـُو بـ

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.َػ٢ٓ(و )ْٗل١ُٜٖضوَى يُ )
ٍُ ؾ٣ٔليٖزابٔع١َٔ(  -غُىَساُْوَثًَـ -ضىاضَّ ّ)اهلُل أ نبَز(ُٖضوَٖا غىُْٓتُ: يُ زواٍ  )ََُٜٚكٛ
رٚاٙ أؽارلب ايضآٔ بضآ      زاَلل ُه م  لََتْحرِْمنَ ا َ ْ  َرُه َولَتَ ْفِ ن  ا بَ ْع َدهُ ش بًَآ: ُّٓ زوعايُ بهاو،

 ىٕ، يُ(زا ٖاتؽرٝسًٓٓذابعاُْ: يُ ْىيَصٍ َطزووزا ضُْس زوعاّرتيـ يُ سُزيػٌ) .ؽرٝس
 بُض زضيَصٍ َُْآْىوغني.

ُُْكتَ ٣ٔ(  ِِ  بـآعىظض   بُ )ب٬ٔ  ُعِذُر( نُوت ُٓطُض َُُٓىوّ يُ ًُٓاَُنٍُ زوا)َٚي ٛ تَخًَِـَ اْي )ؾ ً ا
ُ٘ ُأِ:ز٣َ(  ّ ُْطىت)اهلُل أ ْنبَز( ُٜه بِِّز( َُ  يَهّرتّ طىت)اهلُل أنرب(تا ًُٓاَُنٍُ )ذَٖت٢ ن بِّزَ إَََل

 )ُ٘ ى: وَى خىيَٓـسٌْ  زَبـآ، بـُآلّ ُٓطـُض عـىظضيَهٌ ٖـُب      ْىيَصَنـٍُ بـُتاٍَ  )بَط ً ِ( ؽ٬َ ُت
)اهلُل  زوانـُوتين  ناتُ بُ ًُٓاَُنٍُ ُْبىبآ، ُٓو طىآٍ يُفاتًشٍُ تُواو ُْنطزبآ، يإ 

يَو ْىيَصَنٍُ بُتاٍَ ْابآ، نُوابى: بُطىيَطٍَ ضِيعٍ ْىيَصَنٍُ خؤٍ بُضزَواّ زَبآ، أنرب(
 .(زا فُضَىويُتٌحتؿ١تُواوٍ زَنا، ُٖضوَى يُ) تا

ب ِّ                ُر اْلَمْس                ُب ُق َوَّ ْق                َر ُ  َُ  ِف                ن َغْيرَِى                اس  اْلَفاِتَح                َة َوِإْن َ                 اَن اإِلَم                امُ  َوُّ
َوُى َ  َوَلْ  َ ب  َر اإِلَماُم ُ ْي َرى قَ ْب َف ُش ُروِعِو ِفىاْلَفاِتَح ِة َ ب   َر َمَع ُو َوَا َقَطِت اْلِق َراَء ُةس َوِإْن َ ب  َرَى ا 

 ِفىاْلَفاِتَح            ِة تَ رََ َه            ا َوتَابَ َع            ُو ِفىاَلَص            حِّس َوِإَذا َا            ل َم اإِلَم            اُم تَ            َداَرَك اْلَمْس            ُب ُق 
َُذَْ ارَِىاس َوِفن قَ ْ ٍل َل ُتْش َ َرُط اَلذَْ اُرس َوُّْش َ َرُط ُشُروُط الص اَلةِ بَاقِ  ِبيَراِت ِب ُْ  َ  ال  

يُ )ََْٜٚكزَُأاْيؿ لتٔر١َ (  ٍ ْىيَص زابُغ  زَيَآْ)اهلُل أ نرب( َُُٓىوٌَ زوانُوتىو)َُٜٚه بُِّز اْيَُِضُبُٛم( 
ِٝزََٖل(  َنُف فاتًشُ زَخىيَٓآ)اهلُل أ نرب(زواٍ ُّ ؾ٢ٔ غ  ِٕ ن لَٕ اإلَََل ُٖضضُْس ًُٓاَُنُف )َٚإَ
ُّ ُأِ:ز٣َ( يَهّرتزابآ، بُآلّ)اهلُل أنرب(يُ ِٛ ن ٖبزَ اإلَََل يَهّـرتٍ  )اهلُل أ نرب(ُٓطُض ًُٓاَُنٍُ )َٚي 

ثًَـ ُٓوٍَ َُُٓىوَُ زوانُوتىوَنُ زَغـت بـُ فاتًشـُ    )ق ِبٌَ ُعُزٚعٔ٘ٔ ؾ٣ٔلْيؿ لتٔر١َٔ(  طىت
ُ٘(    يَهّرت بًَـآ )اهلل أنرب(ٍ ْىيَص زابُغتّٓسا، ًُٓاّ )اهلل أنرب(زواٍ  يُ بها: وَى )ن بِّازَ ََعَا

خىيَٓسٌْ فاتًشٍُ )َٚصَك ط (ٔ اْيكٔزَا٤َ ٠ُ(  زَيَآْ )اهلل أنرب(َُُٓىوَُنُف يُطٍَُ ًُٓاَُنُزا 
ىزَضآ، ضىْهُ ًُٓاَُنٍُ يُدًاتٌ ُٖيًَسَططآ، ُٖضوَى يُ ضـىوُْ ضِونـىوعٌ    يُ غُض

 ىيَصَناّْرتيـ ُٓوٖا بىو.ْ
ِٕ ن ٖبزََٖاال(  ُٖااَٛ ؾ٣ٔلْيؿ لتٔرَاا١ٔ(  يَهّــرتٍ طــىت)اهلل أناارب(ُٓطــُض ًُٓاَُنــٍُ )َٚإَ َُُٓىوَــُ )َٚ

ُ٘(   بًَٓآْ وادبُ: واظ يُ فاتًشُ)تَزَن َٗل(  فاتًشُ نطزبى زوانُوتىوَنُف زَغيت بُ )َٚتَلبَعَا
ــُتٌ     ــٍُ َاوي ــسَ فاتًش ــُوآو ُٓوَْ ــٍُ زَن ــىئَ ًُٓاَُن ــاتٌّ  ؾ ــُ دً ــٍُ ي ًُٓاَُن

يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا، وَى يُ ْىيَصَناّْرتيؿـسا ٓـُوٖا بـىو،    )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس(  ُٖيًَسَططآ
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ُّ(    ًٓٓذا َ    )َٚإَذَا صَاًَِِ اإلَََال  )تَا َارَى  اْيَُِضاُبُٛم بَالق٢ٔ    ٖـُض ناتًَـو ًُٓاَُنـٍُ غـُىٌَ زاو
)بٔأ ِذن لرََٖال(   َناٌْ َاوٕ طؿتًإ بًَـآ َُُٓىوٌَ زوانُوتىو، وادبُ: )اهلل أنِ(ايٖتْهبٔريَأْ( 

ٍُ(  بُظيهطَناًْاُْوَ: وَى غُىواتْ زوعا بؤ َطزوو، ًٓٓذا غُىّ زَزاتُوَ ِٛ يـُ  )َٚؾ٢ٔ ق 
َُضز زاْاْسضآ ظيهطَناًْـ بًَآ، بُيَهى تـُْٗا   بُ)٫  ُتِغتَزَُم ا٭ ِذن لُر(  فُضَىوزَيُنّرتزا

 زواًُّنرتزا زَيَآ. َنإ بُ)اهلل أنرب(
سوانُوتىو زَغيت بُ فاتًشـُ نـطزو ًُٓاَُنُؾـٌ غـُىٌَ     ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض َُُٓىوَّ

ناتُ وادبُ: فاتًشُنُ تُواو بها، ضىْهُ ًُٓاّ يُ دًاتٌّ ُٖيًَٓاططآ، ُٖضوَى  زاوَ، ُٓو
 (زا فُضَىوياُْ.َػ٢ٓ(و)ْٗل١ٜ) يُ

 ص وةسجةكاني نويَزي جةناصة ط
َُضدُناٌْ )ُعُزُٚم ايٖؾ٬ ٠ٔ(  َُضز زازَْسضآ ُْاظَ بُبؤ زضوغتبىوٌْ ْىيَصٍ د)َُِٜٚغتَزَُم( 

يُقًبًُنطزْٕ زاثؤؾـًين عـُوضَِتْ ثـانٌّ     بًَُٓ دآ: وَى زَغتٓىيَصو ضِوو تآزاْىيَصٍ 
عُضَِبٌ بٔ، واتُ:  ، طؿت ضِونُٓناٌْ ْىيَصَنُف بُنطزٕ تآزاو بُضوْ ؾىيَين ْىيَص ىؾُ

 اظَف زضوغت ْابآ، بُآلّ نـات َـُضز ًْـُ،   ُٓطُض يُو َُضداُْ يُنًَو ُْبآ، ْىيَصٍ دُْ
 لَ اْلَجَماَع     ُةس َوَّْس     ُقُر فَ ْرُض     َها ِبَ اِح     ٍدس َوِقي     َف َِّج     ُب ِإ ْ نَ     اِن َوِقي     َف َ الَ َ     ٌة َوِقي     َف َ ربَ َع     ٌةس 

 اْلَغاِئِب َعِن اْلبَ َلِدس َوَل َّْسُقُر بِالنَِّساِء َوُىَناَك رَِ اٌل ِفن اَلَصحِّس َوَُّصل ن َعَلن
طؿت ناتًَهسا زضوغتُ، واتُ: يُو ناتاُْؾسا زضوغتُ نُ ْىيَصنطزٕ  ىْهُ ْىيَصٍ دُْاظَ يُض

ُ  تًًَاْسا قُزَغُيُ، بُو ُ   قُغـسٍ ْىيَصَنـُ ُْباتـُ ٓـُو     َُضدٍُ بـ ضوَى يـُ  ناتاْـُ، ٖـ
 )اجملُى (زا فُضَىويُتٌ.
ُ  َطزووَنُ وَثـًَـ ْىيَصَنـُ بًَدـطآ   ُٖضوَٖا َُضدُ: ؾؤضزٌْ  ـ  ، َطزووَنـُف يـ  ثـًَ

 ُ ــ ــُضوَى ي ــسضآ، ٖ ــُ زابٓ ــٌ    ْىيَصنُضَن ــطَزا ضِووْ ــاٌْ زواٍ ًَٓ ــُضتْ بآلوَن َُغــُيُ ث
 إن شاء اهلل تعالن. زَنُيُٓوَ،

دَُاعُت  بُآلّ يُ ْىيَصٍ دُْاظَزا دَُاعُت َُضز ًُْ، بُيَهى غىُْٓتُ: بُاْيحََُلع١َُ(  )٫ 
 َىغىيَُاْإ ىزَضآ ُ غُضيوادبًُنٍُ ْىيَصٍ دُْاظَ )ََِٜٚضُكُط ؾ ِزُفَٗل(  بهطآ، نُوابى:

َطزووَنـُ بهـا، ُٖضضـُْس ْىيَصنُضَنـُ      يـُ غـُض  بُ تُْٗا يـُى نـُؽ نـُ ْىيَـص     )بَٔٛاذٕٔ ( 
ضــاوَناْسا يــُ غُضَٓــسايًَـ بــآ، بــُآلّ َُضدــُ: َٓــسايًََهٌ ًَْــطٍ فاًَــسَبآ، ٖــُضوَى 

يـُ  ثًـاو ْىيَـصٍ    وادبُ: زوو)َٜحُٔب إَِثَٓلَٕ(  يُ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا)َٚقٌَٔٝ(  فُضَىوياُْ
 يـُبآًَٖعيَهّرتزا: )َٚقٔٝاٌَ(   نُؽ وادبُ: غآ)ث٬َ ث١ٌَ(  يُ بآًَٖعيَهّرتزا)َٚقٌَٔٝ( بهُٕ  غُض

 بهُٕ. يُ غُضنُؽ ْىيَصٍ  وادبُ: ضىاض)أ ِربَع١ٌَ( 
ِّضَل٤ٔ(  َُٖٓالى    وادبًُنٍُ ْىيَصٍ دُْاظَ بُ ٓافطَتإْ بُ ًَْطاَىى ىْاضآ)٫َٚ  َِٜضُكُط بٔلي َٚ(

ٍْ( رَجَ يُ يُ سايَُتًَهسا يُ ؾىيَين ْىيَص ل
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َ       نطزْسا ثًاوغُض  ٖـُبآ  ُٖبٔ، واتُ: يإ تـُْٗا ثًاويَـو، يـإ َٓـسايًََهٌ ًَْطيٓـٍُ فاًَـس
ُ يُ غُضفُضَىوزٍَ ضِاغترتزا، نُواتُ: ُٓطُض يُ ؾىيَين ْىيَص  يُ)ؾ٣ٔل٭ؽَٓس(  ْٗا نطزْسا تـ

 يـُ غــُض ُضَاٌْ ثآبهـُٕ: ْىيَــص  ى، وادبـُ: ٓافطَتــُنإ فـ  َٓـسايًََهٌ ًَْـطٍ فاًَــسَ ٖـُب   
ناتـُ زضوغـتُ    ُْنطز، ٓـُو  يُ غُضظ ضيًَهطزًْـ ْىيَصَنٍُ  دُْاظَنُ بها، دا ُٓطُض بُ

 و )ايؿطواٌْ(زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ٓافطَت ْىيَص يُ غُض دُْاظَنُ بها، ُٖضوَى يُ )َغين(
وادبُ: ٓـافطَت   ناتُ ىٕ، ُٓوُٓطُض ًٖض ًَْطيٍُٓ فاًَسَ ُْبى ْ تُْٗا ٓافطَت ُٖب بُآلّ

ُ      يُ غـُض بهاْ، وادبًُنُف  يُ غُضْىيَصٍ  زواٍ  َىغـىيَُاْإ ىزَضـآ، واتـُ: ُٓطـُض يـ
بىو، وادب ًْـُ: ْىيَـصٍ يـُ غـُض دُْاظَنـُ زووبـاضَ        تُواوبىوٌْ ْىيَصَنُ ثًاويَو ثُيسا

بهاتُوَ، ُٖضوَى يُ )ايؿـطواٌْ(زا فُضَىويـُتٌ، ًٓٓذـا يـُو ساَيُتـُزا بـؤ ٓافطَتـاًْـ        
 ضاوَناْسا فُضَىوياُْ.يُ غُضُ: ْىيَصٍ دُْاظَ بُ دَُاعُت بهُٕ، ُٖضوَى غىُْٓت

 [وشدووي نادياس  لة طةسنويَز ] 
 يـُ غـُض َـطزووٍ ْازيـاض، واتـُ:     )عًَ ٣لْيػَل٥ٔبٔ( زضوغتُ: ْىيَصٍ دُْاظَ بهطآ )َُٜٚؾ٢ًَِ( 
َ   يُ ؾـاضٍ ْىيَصنُضَنـُزا ْـُبآ، دًـاواظٍ     )عََٔ اْيبًَ  ٔ(   ْازياضَنـُ:   ًْـُ ؾـىيَين َـطزوو

ُِ الص           َحِة  ْفِنس َوَتِص          ح  بَ ْع          َدُهس َواَلَص          ح  َتْخِص          ي  َوَِّج          ُب تَ ْق          ِدُّمَها َعَلىال          د 
   ِبَحاٍل. ِبَمْن َ اَن ِمْن َ ْىِف فَ ْرِضَها َوْقَت اْلَمْ ِتس َوَل َُّصل ن َعَلن قَ ْبِر َرُا ِل اهللِ 

ُ  ض زو ُ    بآ، يإ ْعيو بـآ، يـ  يـُنّرت، بـُآلّ وادبـُ: ْىيَصنُضَنـُ     ى ىٍ قًبًـُبآ، يـإ يـ
 ْازياضَنُ بهـاْ، وادبـُ: بـُخؤٍ ضِوو يـُ قًبًـُ بهـا،        ًُْتٌ ْىيَصزا ٓاَاشَ بؤ َطزووَ يُ

 ؾىيَين َطزووَنُ. ُْى يُ
ًَىيػتُ ْىَيصنُضَنـُ بعاْـآ، يـإ قُْاعـُتٌ بـآ: َطزووَْازياضَنـُ ؾـؤضاوَ،         ُٖضوَٖا ث

زاًْؿتىواٌْ  يُ غُضّ ْىيَصٍَ ًَٓطَ، وادبًُنُ بُُٓطًٓا: ْىيَصَنٍُ زضوغت ْابآ، ًٓٓذا 
ضاوَناْسا ُٓو َُغُيُيُ ضِووٕ نطاوَتُوَ يُ غُضؾىيَين َطزووَنُف ىزَضآ، ُٖضوَى 

ــُ رٚاٙ ايغااٝخلٕ، ز بِاْلَمِدّنَ  ةِ  َص  ل ن َعَلْي  ِو الن بِ      : َلم   ا َم  اَت الن َجاِش  نَع  ْن  َبِىُهَرّْ   َرةَ ط ن
 نطز. يُ غُض(وَ ْىيَصٍ دُْاظٍَ َ ١ٜٓ)يُ  ، ثًَغَُبُضَطزذَبَغ١َ( )جناؾٌ( يُ )

ؾاضٍ ْىيَصنُضَنُزابآ، يإ يُ طىْسٍ ْىيَصنُضَنُزابآ،  ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض َطزووَنُ يُ
ُ   بهـا،   يُ غُضناتُ زضوغت ًُْ: بُ ْازياضٍ ْىيَصٍ  ُٓو ىٍ ٓاَازَبـآ،   بـُيَهى وادبـُ: يـ

، َُطُض عىظضيَو ُٖبآ: وَنى ُْخؤؾٌ، يإ ُٖضضُْس ؾاضَنُف ظ ض بُضفطاوإْ طُوضَ بآ
و (ْٗل١ْٜازياضٍ زضوغت بآ، ُٖضوَى يُ ) تطؽ، يإ بُْسنطزٕ، ُٓوناتُ زووض ًُْ ْىيَصنُ بُ

 (زا فُضَىوياُْ.َػ٢ٓ)
ْاؾـتين   يُ غُض)عًَ ٣ليٖ ْؾَٔ(  َطزوو، وَثًَـ بًَدطآ يُ غُضوادبُ: ْىيَص )ََٜٚحُٔب تَْك ُٔ َٗل( 
نطزٕ َطزووَنُ شيَط خاى نطا، طؿت ُٓو نُغاُْ يُ غُضُٓطُض ثًَـ ْىيَص َطزووَنُ، واتُ: 
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ُٖوايٌَ َطزُْنُيإ ظاًْىَ، بُآلّ يُطٍَُ ُٓوَؾسا زضوغت ًُْ: بؤ ْىيَص  طىْاٖباض زَبٔ: نُ
ُ    يُ غـُض نطزٕ بًًَُٗٓٓ زَضَوَ، بُيَهى ْىيَصٍ دُْاظَ يُ غُض  طؤضَِنـٍُ زَنـُٕ، ضـىْه

 )ُٙ زضوغت زَبآْ وادبُنٍُ ثآ ىزَضـآ،  زواٍ ْاؾتًٓـ  ٍ دُْاظَ يُْىيَص)َٚتَؾٔٗس بَِع َ
ــُآلّ ــُ: )َٚا٭ ؽَااٗس(  ب ــُضَىوزٍَ ضِاغــترت َُُٓي ــُّ َُغــُيُيُزا ف )تَِخؾٔااُٝؿ ايؾِّااٖر١ٔ(  ي

ُ   يـُ غـُض  زضوغتبىوٌْ ْىيَصّذـُْاظَّ   ِٖاٌَ ؾ ِزفٔاَٗل(       طـؤضِ، تايبُتـ ِٔ أ  ِٔ ن الَٕ َٔا بـُو  )بَُٔا
ِْٛٔ(  وادب بىبآ يُ غُضيٍُ ْىيَصنُضٍَ ْىيَصٍ ُّٓ دُْاظَ نـاتٌ َطزّْـسا،    يُ)َْٚق(َ اْيَُ

َنـُ ٖـُبىبآْ َىغـىيَُإ    ناتٌ َطزٌْ َطزووٍ ْاو طؤضَِنـُزا، ْىيَصنُض  واتُ: َُضدُ: يُ
 بىبآْ بايغْ عاقٌَْ ثاى بىبآ.

ُ  ( )عًَ ٢ ق ِبزَ رَُصاٍَٛ اهللٔ  زضوغت ًُْ: ْىيَصٍ دُْاظَ بهطآ)٫َٚ  ُٜؾ٢ًَِ(  نُوابى:  ضيـُ غـ
ٍُ(  طؤضٍِ ثًَغَُبُض يُ بُدَُاعُت، ُٖضوَٖا  ى ُْيّبُتُْٗا ًٖض سايَُتًَو: ُْ بُ)بٔرَل

 ْىيَصٍ دُْاظَ زضوغت ًُْ؟ ضىْهُ يَُعَلْيِهُم الص  اَلُة َوالس  اَلمْ ثًَغَُبُضَناّْرتيـ  طؤضِّ غُض
ٍ    ناتٌ وَفاتٌ ًٖض ثًَغَُبُضيَهسا ًَُُٓ يُ دـُْاظَّ   زوًْازا ْـُبىئْ وادبًُنـٍُ ْىيَـص

 ُٓوإ ًٍَُُٓ ُْططتؤتُوَ.
ُم اَلُب  ُ   م  اْلَج   د  َوِإْن َع   اَلس  )فَ    َماَمِ َه   ا ِم   َن الْ   َ اِلنس فَ يُ َق   د   ْرٌع( اَْلَجِدّ   ُد َ ن  الْ   َ ِل   َ ْولَ   ن بِِِ

 ِّْن َعَلى    اَلِخ َلٍبس  ُ    م  اإِلبْ    ُن  ُ    م  ابْ نُ    ُو َوِإْن َا    َفْفس  ُ    م  اَلُخس َواَلْظَه    ُر تَ ْق    ِدُّم اَلِخ لَبَ      َ 
  ُ      م  ابْ      ُن اَلِخ لَبَ       َ ِّْن  ُ      م  َلٍبس  ُ      م  اْلَعَص      َبُة َعلَ      ن تَ ْرتِي      ِب اإِلْرِثس  ُ      م  َذُوواَلْرَح      اِمس 

ُم اْلُحر اْلَبِعيُد َعَلىاْلَعبْ  س َوُّ َقد  ِِّ  ِداْلَقرِِّبسَوَلِ اْ َ َمَعا ِفن َدرََ ٍة فَاَلَان  اْلَعْدُل َ ْوَلن َعَلىالن 
ُ   طؤضٍِ ثًَغَُبُضو يُ غُضًٓٓذا بعاُْ: َُغُيٍُ ْىيَصَناّْرت  نؤتـايٌ   خـُيَهّرت، يـ

 . َواْلَحْمُد هلِل َتعاَلن )باغٌ ُٓوؾتاٍُْ ْىيَص بُتاٍَ زَنُٕ( ضِوواإ نطز تُوَ،
 د باطي لةثيَصرتيو كةس بؤ نويَزي جةناصة لةفَ ْرٌع:] 

ٖٞ(  ًُٓاٌَ ؾافًةٌفُضَىوزٍَ ْىآٍ )ا ْيحَ ُٜٔ (  ٕٖ اْيَٛئ ِٚي ٢(  خعَُ ًَْطيُّٓ َطزووَنُ)أ  )أ 
ٍ   )بَََِٔلََتٔٗل(  يُثًَؿرتَ يـُ ناضبُزَغـيت   )َٔأَ اْياَٛاي٢ٔ(    بؤ ثًَؿٓىيَصٍ يـُ غـُض َطزووَنـُ

ُّ ا٭ ُب(  ؾىيَُٓنُ، نُوابى: ُٝك ٖ  بـاونٌ َطزووَنـُ وَثـًَـ طؿـت خـعًََهّرتو وَثـًَـ       )ؾ 
ِٖ اْيحَٗ (  آ: بؤ ًُٓاَُتٌ ْىيَصٍ دُْاظَنٍُناضبُزَغتُنُف زيَدط ًٓٓذا باثريَ: باونٌ )ُث

ِٕ ع٬َ (  باوى ِٖ(  ُٖضضُْس بُضَوغُضَوَتطيـ بآ)َٚإَ ُٔ(  زواٍ باوىْ باثريَ ًٓٓذا يُ)ُث )اإلَِب
ُ٘(    ثًَؿرتَنُغًَهّرت يُطؿت  نىضٍِ َطزووَنُ يُ ُٓا ِٖ اِب ِٕ صَاؿ ٌَ(   ًٓٓذـا نىضِّهـىضِ  )ُثا )َٚإَ

ِٖ(  ُْس بُضَوخىاضَوَتطيـ بآُٖضض َُ(  زواٍ نىضِْ ُْوَ ًٓٓذا يُ)ُث  بطاٍ َطزووَنُ يُ)ا٭ 
 .ثًَؿرتَطؿت نُغًَهّرت يُ

َِٜٔ(  تطفُضَىوزٍَ بًَُٖع)َٚا٭ ْظَُٗز(  ُِ ا٭ ََ ٭ بََٛ  باونٌ وَثًَـ زيَدطآهٌْبطاٍ يُ زاي)تَْك ٜٔ
بطاٍ تـُْٗا يـُ    يُ غُضا٭ ََ ٭ ٕب(  )عًَ ٢
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ِٖ( ) باونٌ َِٜٔ(  زاوٍ بطاٍ يُ باونٌ ًٓٓذا يُُث ُٔ ا٭ ََ ٭ بََٛ نىضَِ بـطاٍ يـُ زايهٌْبـاونٌ    )اِب
ِٖ(  ثًَؿرتَيُ ِٖ(  نىضٍِ بطاٍ تُْٗا يُ باونٌ )٭ ٕب( زاوٍ ويـ ًٓٓذا يُ)ُث زواٍ  ًٓٓذا يُ)ُث

 يُ غُضبٔ اإلَِرثٔ( تزتٔٝ )عًَ ٢ خعَُ ًَْطيُٓناّْرتٍ َطزووَنُ)ا ْيعَؾَب١َُ(  نىضٍِ بطاٍ يُ باونٌ
باونٌ، ًٓٓذا تُْٗا يـُ بـاونٌ، ًٓٓذـا نـىضَِ     ات وَضططتٔ: وَى َاٌَ يُ زايهٌْضِيعٍ َري

ُٚٚا٭ ِرذَلَّ(  َاّ...ٖتس، ِٖ ذَ ًٓٓذا خعَُ ًَْطيٓـُناٌْ خـاوَٕ ضَِسـِ: وَى بـاونٌ زايـو،      )ُث
 ًٓٓذا بطاٍ تُْٗا يُ زايو، ًٓٓذا خاٍَ...ٖتس.

نىضِ،  ىُْوَ: وَى زووخعٌَ َطزووَنُ يُ ثًُيُنسا نؤ ب ُٓطُض زوورَج١َٕ( )َٚي َٛ اِجتََُعَل ؾ٢ٔ دَ
ٍُ( بطا... يإ زوو ٔٗ اْيعَِ  َ  ُٓوٍَ بُ)ؾ ل٭ صَ ِٚي ا٢(   تَُُْرتو زازثـُضوَض َ يُ)أ   )عًَ ا٢  ثًَؿـرت
ٖٓؿِّ(  ُّ اْيُرٗز اْيبَعُٔٝ (  زَقكٌ فُضَىوزٍَ ًُٓاٌَ ؾافًةٌ يُ غُضاي ازٍ خعًََهٌ ٓـاظ )َُٜٚك ٖ 

 خعًََهٌ نؤيًٍُ ْعيو. يُ غُض)عًَ ٣ْليعَِب ٔ ْايك زَٜبٔ(  زووض، وَثًَـ زيَدطآ
ْىيَصٍ دُْاظَزا وادبُ: َطزووَنُ بهُويَتُ ىٍ قًبًٍُ ْىيَص نُضَنُ،  يُص:  ئاطاداسيط 

ضُثٍُ ْىيَصنُضَنُ؟ ، غىُْٓتُ: ىّػُضٍ بهُويَتُ ىًّٓٓذا ُٓطُض َطزووَنُ ًَْطيُٓ بىو
 ، غىُْٓتُ:ٍُ ضَِفتاضٍ ًَٓػتاٍ خُيَو، بُآلّ ُٓطُض َآيًُٓ، يإ ًَْطاَىى بىوثًَضُواْ بُ

 اْلَجَنائِِع َصاَلٌةس َوَِّقُف َعْنَد رَْ ِس الر ُ ِف َوَعُجعَِىاس َوَتُج ُز َعَلن
طِاغتُّٓىيَصنُضَنُ؟ وَى ضَِفتاضٍ ًَٓػتاٍ خـُيَو، ٖـُضوَى يـُ    غُضٍ بهُويَتُ ىّ ىّ

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ) (وايبحريَٞ) (وضٞايغرباًَساؾًُناٌْ )
ـُ(  ًٓٓذا ِٓا َ رَْأظَ ايٖزُجاٌَ(    ْىيَصنُضَنُف ضِازَوَغتآ)ََٜٚكٔ ُ )عَ  ىٍ غـُضٍ ًَْطيُٓنـُو   يـ

ُ     يُ)َٚعَُحشََٖل(  تـُْٗا ًْـُ، بـُآلّ     ىٍ نُفُيٌَ ٓافطَتُنُ، دًـاواظٍ ًُٓـاّْ ْىيَصنـُضٍ بـ
(زا َػ٢ٓ(و )حتؿ١ضِيعَنُزا ضِازَوَغتآ، ُٖضوَى يُ)ُٖض ىيُى بؤٍ طىجنا يُ  َُُٓىوّ يُ
َُ اب  ُن مالِ  ٍك َعلَ  ن َع  ْن  َبِىَغالِ  بٍ طفُضَىوياْــُ  رَُ   ٍف فَ َق  اَم َحيَ  اَل رَْ ِا  ِوس  ُ  م   َ ن  ازَةِ  َص  ل ن  َنَ  
َُ  َ  َ نازَةِ  َصل ن َعَلن ؟ قَ اَل: ا رَ َّْ َت الن بِ    اْمَرَ ٍة فَ َقاَم َحَياَل َوَاِر الس رِِّرس فَ َقاَل لَ ُو اْلَع اَلُء: َى

ثًاويَو  يُ غُضْىيَصٍ دُْاظٍَ بضٓ  ذضٔ، )أَْط( ابٛداٚد ٚغريُٖل رٚاٙ ايرتَذٟ ٚ زنَ َعمْ 
ُ    يـُ غـُض  ىٍ غُضٍ ضِاوَغتا، ًٓٓذـا ْىيَـصٍ دـُْاظٍَ     نطزْ يُ ىٍ  ٓافطَتًَـو نـطزْ يـ

ضِاوَغتاْسا  بًًٓىَ: يُُٓوٖا  ( يـآٍ ثطغٌ: ٓايا ثًَغَُبُضتايع٬ ٤ْاوَْسٍ ضِاوَغتا، )
 بها؟ فُضَىوٍ: بُيَآ. دًاواظٍ ٓافطَتْ ثًاو

 ظ ض َطزووإ بهـطآ، بـُو   يُ غُضذُْاظَ زضوغتُ: يُى ْىيَصّاْيحََٓل٥ٔشَ ؽ٬َ ٠ٌ(  )َٚتَُحُٛس عًَ ٢
ُٓطُض َطزووَنإ طؿتًإ ًَْط بىٕ، يـإ   َُضدٍُ خعَُناٌْ َطزووَنإ ضِاظٍ بٔ، ًٓٓذا

ناتُ ناَُيإ يُ خىاتطغرتو ٓايني ثُضوَضتط بىوَ، ُٓويإ زيَدطيَتُ  ٕ، ُٓوطؿتًإ َآ بى
 زواٍ يُى زازَْسضئَ. ىٍ ْىيَصنُضَنُ، ًٓٓذا ُٓواّْرتيـ يُى يُ
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ناتُ ًَْطَنإ زيَدطيَُٓ ىٍ ْىيَصنُضَنُ، واتُ:  ىٕ، ُٓوُآلّ ُٓطُض َطزووَنإ ًَْطو َآ بب
يُ غ، ًٓٓذا ًَْطاَىى، ًٓٓذا ٓافطَت، ُٖضوَى بايغ يُ ثًَـ ًُٓاّ، ًٓٓذا نىضٍِ ُْثًاوٍ باي

َُ ٍم وَ طضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ غُض ْبِنَها َفُجِعَف اْلُغاَلُم ِمم ا اَعْن َعم اٍر:  َن ُو َشِهَد َ َنازََة ُ مِّ َ ْل
رٚاٙ ابااٛداٚد ز : َى   ِه الس   ن ةُ بْ  ُن َعب   اٍس َو َبُ َا  ِعيٍد َو َبُ   ُىَرّْ َرَة َو َبُ قَ  َ  اَدةَ ااإِلَم  اَمس فَ َق  اَل  َِّل  ن

ُهم ا ُن ُعَم  رابْ َوَص ل ن شٚغااريٙ بضٓ ؽاارٝس  َعلَ ن ِتْس  ِع َ نَ ائَِع َ ِميع اً َفُجِع  َف الرَِّ  اُل َّ لُ   َن َرِض ىاهللُ َعن ْ
لَ َة َفَص ف ُهن  َص فّ  اإِلَماَم َوالنَِّساُء َِّل ينَ  أّ رٚاٙ ايبٝٗكاٞ ٚايٓضال٥ٞ بِصٓلدذضأ، )   زًا َواِح داً اْلِقب ْ

نـطا،   يـُ غـُض  يُطٍَُ نىضَِنٍُ ويَهطِا َـطزْٕ يـُى ْىيَـصيإ     (عُط)شٌْ ًُٓاٌَ نًثّٛ(٣ 
َ   ؽرلب١) ضىاض ُٓودا ىٍ ًُٓاٌَ ْىيَصَنُ زاْسضا،  نىضَِنٍُ يُ  (يـُف فـُضَىويإ: ٓـُو

ْؤ دُْاظَ نطز بُ تًَهطِايِ،  يُ غُضيُى ْىيَصّ ( بٔ عُزا. ُٖضوَٖا )ضِيَطٍُ ثًَغَُبُضَ
 نطزًُْ يُى ضِيع. ىّ قًبًُو ىّ ًُٓاَِ ْىيَصو ٓافطَتُناًْؿِ خػتُٓ خػتُٓ ثًاوَناِْ

تُْٗا ْىيَـصيَهِ يـُ غـُض بهـطآ ٖـُضوَى يـُ        َطزوويَو بُ خًَطتطَ: ُٖض ًٓٓذا بعاُْ: وَٖا
ىٕ طؿـتًإ تـُْٗا   ُطُض خعَُناِْ َطزووَنإ ضِاظّ بغُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، ًٓٓذا ٓ

ّ   يـُ غـُض  آ، ُٓوَ يُنًَو زياضّ زَنُٕ بؤ ْىيَص بهط يُ غُضيُى ْىيَصيإ   نطزًْـإ، بـُآل
ِف      ِيِن ال        مِّنِّ َوَدْفنِ      ِوس  َوَتْح      ُرُم َعلَ      ن ُْ َِّج      ُب ُغْس      ُلُوس َواَلَص      ح  ُوُ        ُب َت َُ      اِفِر َولَ   اْل

 َوَلْ  ُوِ َد ُعْضُ  ُمْسِلٍم ُعِلَم َمْ تُُو ُصلَِّ  َعَلْيِوس
زَنا، ٖـُضوَى  َطزووَنُّ خؤّ  يُ غُضنُغُْ ْىيَص  ُٖض ناتُ ٕ، ُٓوُٓطُض ضِاظّ ُْبى

 زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.يُ)اجملُى (و)حتفُ(
 ز ناكشآ لة طةسئةو كةطانةى نويَزى جةناصةياى ط 

ُّ عًَ ٢ نـافطُّطزوو بهـطآ، دًـاواظّ ًْـُ:      يُ غـُض ْىيَصّ دُْاظَ سُضِاَُ اْيه لؾٔزَ(  )َٚتَِرُز
  ٕ دـؤضَ نـافطيَهّرت، ٖـُضوَٖا     بآبـاوَضِ، يـإ ٖـُض    نافطَنُ دىيُنُ بآ، يإ طـاوض، يـا

ُْبايغِ َطزبآ؟ ضـىْهُ َٓـسايَِ    ًُْ: ًَْط بآ، يإ َآ بآ، بًؤغِ بىبِ، يإ بُ دًاواظّ
نافطإ يُ زوًْازا وَى نافطإ ضِفتاضيإ يُطُأل زَنطآ، بـُىَّ يـُ قًاَُتـسا بُُٖؾـتًُٓ،     

ُهْم  ُتَصفِّ َولَ طَُىآ: طُوضَ زَفضاوَناْسا فُضَىوياُْ، خىاّيُ غُضُٖضوَى  َعلَ ن َ َح ٍد ِم ن ْ
 ًٖض نُغًَو يُو نافطاُْ َُنُ ُٖتا ُٖتايآ. يُ غُضْىيَصّ دُْاظَ ص َبًداَماَت  َ 

 )ُ٘ ُ )٫َٚ  َٜحُٔب ُغِضًُ فـُضَىوزٍَ  )َٚا٭ ؽَاٗس(   ؾؤضزِْ نافطُّطزوو وادب ًُْ، بُىَّ زضوغـت
ِّ(  ضِاغترت: ِّ ُُٚجُٛب تَْهؿٔنيَ ايذِّ ْ    وادبُ:)  نافطّ ثُميإ يُ ُٓغتؤ و زيًَٓـانطاو نفـٔ بهـطآ
خانًـ بهطآ يُ ؾىيًََٓهِ وَٖازا: طؤضِغتاِْ َىغىيَُاْإ ُْبآ، دا شيَط وادبُ:)َٚدَْؾٓٔ٘ٔ( 

زَنطآ، ُٓطُض  دؤّ نفْٔ ْاؾتِٓ بؤَايَّ ى، ُٓوَ بُاُْ: ُٓطُض نافطَنُ َايَّدؤّ ُٖببع
َ  ، يُ(، ُٓطُض ُْبىبٝ( امللٍْا: يُ ) ىغـىيَُاْاِْ زَويََُُْـس، بـُآلّ ٓـُو نـافطَّ      َـايَِ 
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ىَتُ نافط، نفْٔ ْاؾتًٓإ وادب ًُْ، يَُاْإ زَناو ُٓو َىغىيَُاُّْ بدُْط يُطُأل َىغى
ــُضوَى        ــطئَ، ٖ ــاى زَن ــط خ ــُ شيَ ــُو نات ــاظاض زَزا، ٓ ــُيَهِ ٓ ــُيإ خ ــُض بؤُْن ــا ُٓط د

 .ز( الشةى كافزةكانى خضتة ناو بريَيكرْدَبغةساى ) لة ثَيػةمبةرش
وَض ؾـاًٖسِّ زا: نـُ ثـًَـ    تُْٗا يُى ثًـاوّ زازثـُض  دا ، ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض نافطيَو َطز

َ       َتُ ََطزٕ بى نـُ  ىغىيَُإ، ؾـاًٖسّ ثًَضـُواُْف ْـُبى، ٓـُو ؾـاًٖسًُّ تـُْٗا بـؤ ْىَيص
  بهطآ، ُٖضوَى يُ )اجملُى (و)حتفُ(زا فُضَىوياُْ. يُ غُضوَضزَطريآ، واتُ: وادبُ ْىيَصّ 

ُٚجٔ  ِٛ ُِ( )َٚي  َُِضًٔ  ُٛ ُ٘(  ُٓطُض ُْٓساًََهِ ىؾُّ َىغىيَُاًَْو زيرتاوَ َ ُعِق ُِٛت بًَطىَإ )ُعًَِٔ ََ
ىؾُّ دًا بؤتُوَ، وادبُ:  زواّ َطزٕ يُ ظاْسضا: َىغىيَُاُْنُ َطزوَو ُّٓ ُْٓساَُؾِ يُ

ِٝ٘ٔ(  ثاضضُ ثُضِ نًَهسا زابجؤؾطآ، ًٓٓذا ُّٓ ُْٓساَُ بؿؤضآْ يُ ْىيَـصّ   وادبُ:)ُؽَِّٞ عًَ 
(يةةةكى صةابب  )صيضةاركَيك دةصةةتَيكى  ]بهــطآْ بًَٓؿـرتآ، ضــىْهُ   يــُ غـُض دـُْاظَّ  
 (كةةةاى بةةةةصةةةابب ) (ى ثةةةريؤس خضةةةتة خةةةوارةوةو َمكَّةةة )شةةةارى  لةةةة صةةةةركةةةو راوى 

ضاوناْسا يُ غُضص، ُٖضوَى كزد لة صةرئةنطوصتيمةكةى ناصييانةوةو نوَيذى جةناسةياى 
 بُ بُيَطُيإ ًَٖٓاوَتُوَ.

ْن َظَهَرْت َ َمارَُةاْلَحيَ اِة َ  اْيِ اَلٍج ُص لَِّ  َعَلْي ِو ِف ن  َوالسِّْقرُ  ِبيٍرس َوِإل  فَِِ َُ َُن َ  ِإِن اْا َ َهف  َ ْو َب
ُلْغ َ ْربَ َعةَ  ََْهْر َوَلْم َّ ب ْ  َ ْشُهٍر  اَلْظَهِرس َوِإْن َلْم َت

 ووَنُ بًَٓآ، وَى بُتًَهطِاٍ َطز يُ غُضًٓٓذا بعاُْ: يُو سايَُتُزا وادبُ ًُْتٌ ْىيَصنطزٕ 
ُ      يـُ غـُض  زٍَ بًَآ: )ًُْمتُ فُضِظٍ ْىيَصٍ دُْاظَ  ٓـُّ   تًَهـطِاٍ ٓـُو َـطزووَ زَنـُّ: نـ

بؤتُوَ(. دا ُٓطُض زَيعاٌْ َطزووَنـُ ُْؾـؤضاوَ، ٓـُو ناتـُ ًْـُتٌ       ُْٓساٍَُ يـآ دًا
 َى ًُٓاٌَ )ايعضنؿٌ( باغٌ نطزوَ.و تُْٗا ُْٓساَُنُ زيَٓآ، ُٖض يُ غُضْىيَصَنُ 

ناتُ ًٖض وادب ًُْْ  بىبًَتُوَ، ُٓو وَٖا بعاُْ: ُٓطُض ُْٓساَُنُثًَـ َطزٕ يـآٍ دًاُٖض
زضوغت ًُْ، بُيَهى غىُْٓتُ: ثُضِ نًَهٌ يـآوَضبجًَضطآْ شيَطخاى بهطآ،  يُ غُضْىيَصيؿٌ 
 ضاوَناْسا فُضَىوياُْ.يُ غُضُٖضوَى 

 ص لة طةس وهذاأل ىجةناصةنويَزط 
ٌٖ(  :يةكةم ىو زوو دؤضَ،نؤضثٍُ يُباضض)َٚايضِّْكُط(  ُٓطُض زواٍ دًابىوُْوٍَ يُ )إََٕ اِصتََٗ

ِٚ بَه٢َ(  نطزَوَ زايهٌ زَْطٌ خؤٍ بُضظ وَى َط رٌ طُوضَيُ،  ُٓوَ)ن ه بٔرُي(  يإ ططيا)أ 
 .بهطآْ نفٔ بهطآْ بًَٓؿرتآ يُ غُض ُْاظَّبؿؤضآْ ْىيَصجي واتُ: وادبُ

ِْ أ ََلر٠َُ اْيرََٝل٠ٔ(  ُٓوَ ،وَو ُْؾططيابُآلّ ُٓطُض زَْطٌ بُضظ ُْنطزَ)َٚإ٫َِ(  ِٕ ظ َٗزَ ُٓطُض )ؾ َِ
 وَى يُضظيين ُْٓساًََهٌ، يإ خؤدىىْسٌْ)ن لِ:ت٬ٔ ُد(  نُوت ًْؿاٍُْ ظيٓسووَتٌّ بُزَض

 )ِٔ٘ٝ بهطآ، واتُ: ُّٖ  يُ غُض ُْاظَُّٓوَف وَنى َط رٌ طُوضَ وادبُ: ْىيَصجي)ُؽَِّٞ عًَ 
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يُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتطزا، نُواتـُ: يـُ   )ؾ٣ٔل٭ْظَٗز(  بًَٓؿرتآوادبُ بؿؤضآْ نفٔ بهطآْ 
  ُ ٖـُضزوو سايَُتـسا ٓـُو بطِيـاضٍَ      فُضَىوزٍَ بًَُٖعتطزا: دًاواظٍ زَْطْ دىىٕ ًْـُ، يـ

  ُ ــ ــىْهُ ب ــؤ زَزضآ، ض ــُوضٍَ ب ــٌ ط ــطزوَ،    َط ر ــا َ ــاْ ًٓٓذ ــُ زوًْ ــسووَتٌ ٖاتؤت ظيٓ
َٓـساٍَ  رٚاٙ أؽرلب ايضٓٔ بضٓ ؽارٝس،  زوِ َوالطِّْفُف َُّصل ن َعَلْي طزَفُضَىآ:  ثًَغَُبُض
 زَنطآ. يُ غُضذُْاظٍَ ْىيَصّ

ُطزوو بهطآ، بُ: ْىيَصّذُْاظَ يُ غُض َٓسايَّظاْايأًّْػالّ واد (ّإمجلعًٓٓذا بعاُْ: بُ )
 ثًَغَُبــُض .صبْنِ  ِو ِإبْ   َراِىيمَ اِ لَ  ْم َُّص  فِّ َعلَ  ن  ن  الن بِ      َ طٓــُّ سُزيػــُف نــُ زَفــُضَىآ: 

دُْاظٍَ يُ غُض )ابطاًِٖ(ّ نىضِّ ُْنطز. َُبُغت ُٓوَيُ: بُ خؤٍ ْىيَصٍ يُ غُض ْىيَصٍ 
ْـ  يُو ضِ شَزا ثًَغَُبُض ُْنطز؟ ضىْهُ ٖـُض وَى يـُ   -ُوَ خـُضيو بـىو  بُ ْىيَصٍ ضِ شطريا

ٕ. ُٖضوَى واتُ: فُضَاٌْ بُ )قشابُ(نإ نطز: ْىيَصٍ يُ غُض بهُ -ضِ شطرياْسا ضِابطاْىيَصّ 
 .يُ )اجملُى (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ .صنوَيذي لة صةر كزدوةطَ: سا ٖاتىيُ ضِيىايُتًَه

ِِ تَْظَِٗز(  :دووةم ِٕ ي  َطزوويٌ  ُٓطُض ًٖض ًْؿاُْيُنٌ ظيٓسووَتٌّ بُزَض ُْنُوتْ بُ)َٚإَ
ُُٗز(  ٖاتُ زَضَوَْ ِِ َِٜبًُِؼ أ ِربَع١َ  أ ِع  ْاو ظطٌ زايهّسا ُْطُيؿـتبىَ ضـىاض   تًَُُْؿٌ يُ)َٚي 

َُّصل ن َعَلْيِوس َوُىَ  َم ْن َم اَت صَ َلْم ُّ  ف  َعَلْيِو وََ َ ا ِإْن بَ َلَغَها ِفىاَلْظَهِرس َوَل ُّ َغس ُف الش ِهيُد َولَ 
ْن َماَت بَ ْعَد ِإْنِقَضائِِو  ُُف اِر ِبَسَبِبِوس فَِِ  ِفن ِقِ اِل اْل

ِٝا   َاْط، واتُ: ويٍَُٓ ٓازًََعازٌّ ٓاؾهطا ُْبىبآ ٌٖ عًَ  ِِ ُٜؾَا  زضوغـت ًْـُ: ْىيَـصٍ    ٘ٔ( )ي 
بهطآ، ثًَىيػتًـ ًُْ بؿؤضآ، بُيَهى تُْٗا غىُْٓتُ: يُ ْاو ثُضِ نًَو زابٓـسضآْ   يُ غُض

 .شيَط خاى بهطآ
 بهطآ يُ غُضَطزوويٌ زيَتُ زَضَوَ، زضوغت ًُْ: ْىيَصٍ  ُٓو نؤضثٍُ بُُٖضوَٖا )َٚن ذَا( 

ِٕ بًَ ػََٗل(  طُيؿتبًَتُ ضىاض َاْطْ غُضَوَتطيـ، ُٓطُض تًَُُْؿٌ يُ ْاو ظطٌ زايهّسا )إَ
يـُ فـُضَىوزٍَ بـًَُٖعتطزا، بـُآلّ     )ؾ٣ٔال٭ْظَٗز(   بىبـآ  واتُ: ويٍَُٓ ٓازًََعازٌّ ٓاؾهطا

 ادبُ: بؿؤضآْ نفٔ بهطآْ بًَٓؿرتآ.َُُٓيإ و
َطزوويٌ زيَتُ زَضَوَ، يُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتطزا دًاواظٍ ًُْ:  نُواتُ: ُٓو نؤضثُيٍُ بُ

بآ، يُ ًٖض سايَُتًَهسا ْىيَصّ يُ غُض ْانطآ،  َاْط نَُرت ، يإ يُ ْؤٔنطزبَاْطٌ تُواو  ْؤ
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ(و )حتؿ١) ُٖضوَى يُ

 ص ناكشآ لة طةس شةييذ ىجةناصةنويَزط 
ٌُ ايٖغَُٗٝ (   زضوغت ًُْ: َط رٌ ؾًُٖس بؿؤضآ، تانى ٓاغُواضٍ ؾًُٖسبىوٌْ ُٖض)٫َٚ  ُٜػَٖض

ِٝ٘ٔ(  ثًَىَ مبًَٓآ بهطآ، ضـىْهُ بـُ    يُ غُضزضوغت ًُْ: ْىيَصٍ دُْاظَؾٌ )٫َٚ  ُٜؾ٢ًَِ عًَ 
 َ َم  َر ِف  ن : َ ن  الن بِ     َوَع  ْن َ   اِبرٍ طفــُضَىوزٍَ قىضِٓــإ: ؾــًُٖس ٖــُض ظيٓــسووَ، ٖــُّ 
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َلىُُُحٍد: َبَدْفِنِهْم ِفن ِدَمائِِهْمس َوَلْم ُّ َغس ُل ا َوَلْم َُّص ف  َعلَ ْيِهمْ  ٚاٙ ايبخلرٟ ٚأؽرلب ايضآٔ،  رزقَ   ْ
ــُض ــاضٍَ ؾــًُٖسَناٌْ) ثًَغَُب ــُوَ  ( ُأذاا زَضب ــُضطٌ خىيَٓاويًاْ ــُ ب ــُضَاٌْ زا: ب ف

 ُْنطا. يُ غُضبًَٓؿرتئَ، ُْؾؤضإْ ْىيَصيإ 
 )َُٖٛ ِٔ ََلَْ(  َط رٌ ؾًُٖس)َٚ دُْطٌ نافطاْسا،  يُ)ؾ٢ٔ قٔتٔلٍَ اْيُهِؿلرَ(  نُغُيُ: مبطآ ُٓو)ََ

ذُْطُنـُزا مبـطآ،   ٖؤٍ دُْطُنُ يُ سايَُتّ بُ)بٔضَبَبٔ٘ٔ(  نافطيَو ًُْدًاواظٍ ًٖض دؤضَ 
 زَغيت نافطيَو بهىشضآ، يإ ضُنٌ َىغىيَُاًَْهٌ بُ طُضٍَُ دُْطسا: بُ دًاواظٍ ًُْ يُ

ضُنُنُّدؤٍ وآبهُويَتُوَ، يإ بهُويَتُ ْاو برييَـو، يـإ يـُ     ُٖيَُ وآبهُوآ، يإ ُٖض
 ووآلغ، يإ بُ ٓىتىَبًٌ بفُوتآ، يإ َىغىيَُاًَْهٌ بُ بُ بُضظايٌ بهُويَتُ خىاضَوَ، يإ

بآ، يإ ٓـافطَت،   نطيَطرياوّهافطَنإ بًهىشآ، ُٖضوَٖا دًاواظٍ ًُْ ؾًُٖسَنُ: ثًاو
 ضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.يُ غُضطُوضَ بآ، يإ َٓساٍَ، ُٖضوَى 

ِٕ ََلَْ( جل  ّ ٖؤٍ دُْطٌ نـافطإ َـطز   ُٓطُض َىغىيَُاُْنُ بُ)ؾ َِ ِْكٔقَال٥ٔ٘ٔ(    ، بـُآل )بَِعا َ إَ
طُضٍَُ دُْطسا بطيٓـساض ببـآ، بـُآلّ     زواٍ تُواوبىوٌْ دُْط بىو: وَى يُ َطزُْنٍُ يُ

 َابآ، ًٓٓذا تآزاَُْطآ، ًٓٓذا دُْطُنُ تُواو ببآْ بطيٓساضَنُف ًَٖؿتا طًاٌْ دًَطريٍ 
 ا ِفىاْلِق َ    اِل لَ ِبَس    َبِبِو َعلَ    ن اْلَم    ْ َىِبس َش    ِهيٍد ِفى    اَلْظَهِرس وََ      َ  فَ غَي ْ    رُ َ ْو ِف    ن ِق َ    اِل اْلبُ غَ    اِة 

َرال         د ِمس   َولَ        ِ  ُاْاُ ْش        ِهَد ُ نُ        ٌب فَاَلَص         ح  َ ن         ُو لَ ُّ َغس         ُف َوَ ن          ُو تُ         َعاُل َنَجاَا        ُ ُو َغي ْ
ُُْن  َ ْ بُُو َاابِغاً تُمَِّم. ْن َلْم َّ ِمس فَِِ ف ُن ِفن  َِيابِِو اْلُمَلط َخِة بِالد  َُ  َوُّ

ِٚ ؾ٢ٔ قٔتَلٍَ اْياُبػَل٠ٔ(  مبطآ نُ يُ  يإ َىغىيَُاُْنُ يُ دـُْطٌ ُٓو َىغىيَُاْاُْ بهـىشضآ:)أ 
  ُ ُ      زشٍ ثًَؿُواٍ ًٓػـالّ بـ زَغـيت ٓـُو َىغـىيَُاْاُْ     ْاٖـُم دـُْط زَنـُٕ، واتـُ: بـ
ُِٝز عََٕٗٝ (  زيٌ بًططٕ، ًٓٓذا ثاف َاوَيُى بًهىشٕ بهىشضآ، يإ نافطَنإ بُ ُٓوَ يُ )ؾ ػَ

ًَو َُغـُيُنُزا ٓـُو دـؤضَ ؾـًُٖسَ ًْـُ: نـُ ْاؾـؤضآْ ْىَيـصٍ           ْـانطآ  يـُ غـُض  ُٖضغ
وَنـى ؾـًُٖسٍ   -يُفُضَىوزٍَ بًَُٖعتطزا، بُيَهى يـُ ُٖضغـًَو َُغـُيُنُزا   )ؾ٣ٔل٭ْظَٗز( 

 بهطآ. يُ غُضوادبُ: بؿؤضآْ ْىيَصٍ -قًاَُت
غـُضبطِاوٍ   دىيٍُنؤتايٌ دُْطسا تُْٗا  َُغُيٍُ يُنَُسا ُٓطُض بطيٓساضَنُ يُ بُآلّ يُ

دُْطسا َطزبآ،  ى، ُٓوَيإ وَى ُٓو ؾًُٖسٍَ يُويػيت خؤٍ ُْب ى، واتُ: بعوتين بَُاب
 .ضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَيُ غُضؾًُٖسٍ تُواو زازَْسضآ، ُٖضوَى  بُ

)٫   دـُْطٌ نافطاْـسا   يُ)ؾ٣ٔلْيكٔتَلٍَ(  زََطآ ُٖضوَٖا ُٓو نُغُف ؾًُٖس ًُْ: نُ)َٚن ذَا( 
ُ  بُآلّ بُ٘ٔ( بٔضَبَبٔ ٖـؤٍ ُْخؤؾـٌ، يـإ     ٖؤٍ دُْطُنُ َُْطآ: وَى نتىثطِ مبطآ، يإ بـ

 فُضَىوزٍَ ضِاغيت َُظُٖب. يُ غُض)عًَ ٣لْيَُِذَٖبٔ(  َىغىيَُاًَْو بُ قُغسٍ بًهىشآ
ُْٓب( ِصُتِغَٗ)َٚي َٛ ُا فـُضَىوزٍَ  )ؾ ل٭ ؽَٗس(  ُٓطُض دُْابُتساض، يإ سُظيعزاض ؾًُٖس بىو َ ُج
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ٌُ( )أ ضِاغترت  ُ٘ ٫  ُٜػَٖض ُهم اَعْن َعْبِد اهلِل ِبن الع بَ ْيرٍ طزضوغت ًُْ بؿؤضآ ْٖ َََلُة َرِضىاهللُ َعن ْ : ُ ْاُ ْشِهَد َحْن
َُ  َة تُ َغسِّ  ُلو َّ   ْ َم ُ ُح  ٍد َوُى  َ  ُ نُ  ٌب َولَ  ْم ُّ َغسِّ  ْلُو الن بِ      باأ ذباالٕ ارٚاٙ ز َُوقَ  اَل: رَ َّْ  ُت اْلَمالَِئ

ُ )ذٓظًا١(   جٝا ،  ٚايبٝٗكٞ بِصآلد  ( ؾـًُٖس بـىو و دُْابُتـساضيـ بـىو،     ُأذا  غـُظاٍ)  يـ
( زَيؿؤٕ. واتُ: ُٓطُض ؾـؤضزٌْ وادـب   ٥٬َه١ُْيؿؤضزْ فُضَىوٍ: بًًِٓ ) ثًَغَُبُض
 ًَُُٓ ى ْاضآ. يُ غُض( ٥٬َه١ؾؤضزٌْ ) بآ، بُ

ِٝزَايٖ َّ(  ُ٘ غ  ٍُ َْحَلصَُت ُ٘ ُتشَا سبىوٕ ُ خىيَين ؾًُٖيُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا وادبُ: دطُ ي)َٚأ ْٖ
ُٔ ؾٔا٢   ىبِزضآ، ُٖضضُْس خىيَِٓ ؾًُٖسيؿٌ يُطُأل ىبضآطؿت ثًػًُنّرتٍ يـآ )َُٜٚه ِؿ
ًُُ ِطخ١َٔ بٔليٖ َّ(  ُ  غىُْٓتُ: ثَٔٝلبٔ٘ٔ اْي  ُٖض يُ دًُ خىيَٓاويُناّْدؤّسا ؾًُٖس نفٔ بهـطآ، بـ

ُ٘)ؾ َِ طِابطزووبُيَطٍُ سُزيػُنٍُ )دابط(ّ ُِٛب ِٔ ثَ ِِ َُٜه دا ُٓطُض دًُناٌْ ؾًُٖس ًل( صَلبٔػ ِٕ ي 
 ٌ ــ ــَُىو ىؾــٍُ زاُْزَثؤؾ ِّااَِ(  ٖ ُ  )ُت ــ ــطآ، ب ــُواو به ــؤ ت ــٍُ ب ــُ نفُٓن ــٍُ  وادب بُيَط

  طِابطزوو: يُ باغٌ نفٓسا.سُزيػُنٍُ )َكةب(ّ
: ؾًُٖسٍ زوًْاْ قًاَُت، واتُ: يُ يةكةمؾًُٖس يُ ًٓػالَسا غآ بُؾٔ،  صئاطاداسى ط 

 ىٍ ٌ ُٖيُْ يُّقًاَُتًؿسا ثازاؾًَهٌ تايبُت ْانطآ، يُ ُضيُ غزوًْازا ْاؾؤضآْ ْىيَصٍ 
 ٌف( َ َقف  اْلَقْبِر ُحْفَرٌة َتْمَنُع الر اِئَحَة َوالس ُبَعس صْ  )فَ 

ضِيَطٍُ خىاٍ طُوضَ ظيٓسووَو خىاضزٌْ زَزضيَتآ، ُّٓ بُؾُ ُٓو دؤضَ ؾًُٖسَيُ: نُ يُ 
ْـسا يـُ طُضَـٍُ دُْطـسا ؾـًُٖس      خىاّطُوضَ بؤ بُضظنطزُْوٍَ ًٓػالّ يُ دُْطٌ نافطا

 بىبآ، ُٖضوَى بامسإ نطز.
ُ   يُ : نُ-ُْى قًاَُت-: ؾًُٖسٍ زوًْادووةم طُضَـٍُ   دُْطّهافطاْسا ؾًُٖس بىبـآْ يـ

دُْطًؿسا َطزبآ، بُآلّ زظٌّ يُ تاآلٕ نطزبآ، يإ يُ سايَُتٌ بُظئْ ُٖآلتٓـسا نىشضابـآ،   
ٓـُوَ يـُ زوًْـازا وَى بُؾـًُّنُّ     يإ بؤ ْاوباْطٌ زوًْاْ َُزح نـطزٕ دـُْطٌ نطزبـآ،    

ْانطآ، بُآلّ يُ قًاَُتسا ثازاؾٌ ًُْ، ُٖضوَى يُ ضُْس سُزيػًَهٌ  يُ غُضْاؾؤضآْ ْىيَصٍ 
َ، بُآلّ ُٓطُض تُْٗا بُ َُبُغتّؿًُٖسبىوٕ دُْط بها، ٓـُويـ  (زا ٖاتىَضًِ) (ْخبلرٟ)

 ضَىويُتٌ.(زا فُايغزٚاْٞوَى بُؾٌ يُنُّ ؾًُٖسٍ زوًْاو قًاَُتُ، ُٖضوَى يُ )
ُْخؤؾٌّ ظو،  ْاُٖم نىشضابآ، يإ بُ : وَى بُ-ُْى زوًْا-: ؾًُٖسٍ قًاَُتض،يةم
غىوتإْ  غُضيا، يإ بُ ضِوخاٌْ ؾتًَو بُ خٓهإ يُ ٓاوزا، يإ بُ تاعىٕ، يإ بُ يإ بُ

بطوغو يًَسإ، يإ يُ زووض ووآلت َطزبآ، يإ يُ سايَُتٌ خىيَٓسّْٔايًّٓسا َطزبآ، يإ بُ 
ٖؤٍ عًؿكًَهٌ سُآلٍَْ بآطىْاه َطزبآ، ُٓواُْ طؿتًإ  َٓساٍَ يًَبىوٕ َطزبآ، يإ بُٖؤٍ 

زَنطآ، بـُآلّ يـُ قًاَُتـسا ثازاؾـيت تايبـُتًًإ       يُ غُضيُ زوًْازا زَؾؤضئَْ ْىيَصيإ 
 ضاوَناْسا ضِووٕ نطاوُْوَ.يُ غُضضُْس سُزيػًَهٌ)قشًض(زا ٖاتىَْ،  ُٖيُ، ُٖضوَى يُ
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ؾًُٖس زاْاْسضآْ بُ ز ظَخـًـ   نُغًَو بُخؤٍ خؤٍ بهىشآ، ُٓوَ بُ ًٓٓذا بعاُْ: ُٖض
رٚاٙ ز َمْن قَ َ َف نَ ْفَسُو ِبَشْ ٍء ُع َِّب بِ ِو ِف ن نَ ارَِ َهن مِ طزَفُضَىآ:  زَزضآ، ثًَغَُبُضغعا 

ؾتًَو، ُٖض بُو ؾتُ يـُ ٓـاططٍ ز ظَخـسا     ُٖض نُغًَو بُخؤٍ خؤٍ بهىشآ بُايغٝخلٕ، 
نِيا َوا ِيَرة(  مين. )اَلل ُهم  غعازَزضآ.   ِإن ا َنْسَُُلَك اْلَعْفَ  َواْلَعاِفيَة ِفىالد 

 لة باطي ناشتين وشدوو د َفْصٌف: ]
ٌٗ اْيك ِبزَ(  ُ )ُذْؿز٠ٌَ(  ىٍ نٌَُ طؤضِ: نُ وادبُنٍُ ثآ ثًَو بآ)أ ق   ضايًََهٌ وَى دؤطُيُ: نـ

َُُِٓع ايٖزا٥ٔر١َ (  ُ    )تَ واٍ ْاؾـ  بـؤٌْ َطزووَنـُ ُْيُتـُ     ز ضِيَطـٍُ بؤُّْطزووَنـُ بطـطآ: يـ
زووَنُ ُْخىا، ُٖضوَٖا ضِيَطٍُ زضِْسَف بططآ: ضايَُنُ ُٖيَُٓنُْآْ َط)َٚايٖضُبعَ(  زَضَوَ

 يُ غُضضِووٍ ظَوٍ زابٓسضآْ خؤٍَْ بُضزيَهٌ ظ ضٍ  يُ غُضَطزووَنُ  نُوابى: زضوغت ًُْ
تْٔ زضِْسَف بططآ، ُٖضوَى ٗاؾ  ْانُوآ، ُٖضضُْس ضِيَطٍُ بؤْبُض ْا زابٓسضآ، واتُ: بُ

 ساٖاتىو.بُيَطٍُ سُزيػُنُّ يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، بُ
آلو ى: وَى ضايَُنُ ُٖيَُٓنُْسضآ، يإ ظَويُنُ ٓاوٍ يـآُٖيَسَقىىظضيَو ُٖببُآلّ ُٓطُض ع

ِ  و بـُ نفُٓنـ  َطزووَنُ : ظياٌْ بُتُضِايُتًُنٌ وَٖاٍ يـآ ُٖبى  ٍُ زَطُياْـسو ؾـىيًََٓه
ْنَدُب َ ْن ُّ َ ا َع َوُّ َعم َ  قَ ْدَر قَاَم ٍة َوَبْس طٍَةس َوالل ْح ُد َ ْفَض ُف ِم َن الش   ِّ ِإْن َص لَُبِت اَلْرُضس َوّ ُ 

َر الرَِّ اُلس  َوُّ َضُع رَْ ُاُو ِعْنَد رِْ ِف اْلَقْبِرس َوَُّسف  ِمْن ِقَبِف رَْ ِاِو ِبرِْفٍ  َوُّْدِيُلُو اْلَقب ْ
ُٓو ؾًَىَيٍُ غُض ظَويـ زضوغتُ ُٖضوَى يُ  -ٖؤٍ عىظضَنُ بُ-تُنا ى، ُٓوتطيـ ُْب

 (و )ايبذريٌَ(زا فُضَىوياُْ.ايغرباًَضٞ)
ِٓ َُب(  ُٜ ِٕ َُٜٖٛصعَ(  غىُْٓتُ:)َٚ ّـ طؤضَِنُ فطا)أ  ُٖالَ(   ساوإ بهطآ: يُ بُضيينْ يُ زضيَصاي )َُٜٚعَ

يـُ  )َٚبَِضط ١ٕ(  آلٍ ثًاويَوْ، ُُّْٖٓساظٍَ با بُ)ق ِ رَ ق ل١ََٕ(  غىُْٓتُ: طؤضَِنُ قىوٍَ بهطآ
ثًَىَ ضِابىَغتآْ ُٖضزوو  ْاو طؤضَِنُزا بُ طٍَُ زَغتًَهّبُضظنطاوَف، واتُ: ثًاوَنُ يُ

يـُ   زَغتُناًْؿٌ بُضَو غُضَوَ بُضظ بهاتُوَو ثُجنُناًْؿٌ بهاتـُوَ، ثًَغَُبـُض  
 يُأؽرلب ايضٓٔ بضٓ  ؽرٝس،  رٚاٙز ْحِفُروا َوَ ْعِمُق ا َوَ ْوِاُع اإِ طغُظاٍ)أسس(زا فُضَىوٍ: 

 ظَوّسا ضاٍَ ُٖيَهُْٔ، ضايَُنُف قىوٍَ بهُْٕ فطاواٌْ بهُٕ.
ٌُ(   طؤضٍِ ىزضِ)َٚايًِِرُ (  َ )أ ْؾقَا ِٕ ؽَاًُبَ(ٔ ا٭ ِرُض(   يـُ طـؤضٍِ ْـاوزضِ   )َٔأَ ايٖغالِّ(    خًَطتـط  )إَ

ُصِنَع ِبَرُا ِل  ن َلْحدًا َ َما:  َْلِحُدوا لِ َعْن َاعد ِبن  َبِىَ ق اصطُٓطُض خانُنُ ضَِمْ تىْس بآ 
ــؤ   رٚاٙ َضاااًِ، ز اهللِ  ــُضوَى بـ ــُْٔ، ٖـ ــٔ ُٖيَهـ ــؤ َـ ــؤضِيَهٌ ىزضِ بـ ــُضطـ   ثًَغَُبـ

 ىزضِ ُٖيَهُْسضاوَ.
نـطا، بٓـُوٍَ تًُْؿـيت ىٍ قًبًـُ      ُٓوَيُ: نُ قىوآليٌ طؤضَِنُ تُواو الدِز ًٓٓذا بعاُْ:

 ُ  ىاضيَــو زا بجؤؾــطآْ طؤضَِنــُ ثــطِْــاو زابٓــسضآ، ًٓٓذـا بــُ زي  ُٖيَبـسضِآْ َطزووَنــٍُ يــ
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ُٓوَيُ: نُ قىوآليِ طؤضَِنُ تُواو نطا، يُّ ىو يُو ىٍ زيـىاض   ناودِزُٖضوَٖا  .بهطيَتُوَ
بهـطآْ   يـُ غـُض  بهطآو َطزووَنُ يُ ًَْىإ ٖـُضزوو زيىاضَنـُ زابٓـسضآ، ًٓٓذـا بـاًَْهٌ      

ناتـُ   ى، ُٓوتىْس ُْب ُٓطُض خانُنُ ضَِمْ نُيًَُٓناٌْ بطريآْ طؤضَِنُ ثطِ بهطيَتُوَ، دا
 ضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.يُ غُضُّٓ ؾًَىٍَ ْاوزضِ خًَطتطَ، ُٖضوَى 

 )ُ٘ ِٓ َ رَِجٌَ اْيك ِبزَ(  غىُْٓتُ: غُضُّطزووَنُ زابٓسضآ)َُٜٚٛفَُع رَْأُص طؤضَِنُ،  ىٍ ثآّ يُ)عٔ
ٌٗ(  ) ىيٍُ زَبًَتُ ىٍ ثآٍ َطزووَنُ، نـُ يـُ ْـاو طؤضَِنـُّ زازَْـسضآ      واتُ: ُٓو َُٜٚضَا

ِٔ قٔبٌََ رَْأصٔ٘ٔ(  ْاو زاضدُْاظَ بًَٗٓسضيَتُ زَضَوَ يُ غىُْٓتُ: َطزووَنُ  ىٍ غُضيُوَ يُ)َٔ
ىٍ ثآّطؤضَِنُزا بسضيَتُ زَغـت ٓـُو    ًَٖىاؾٌ، تانى ىٍ غُضُّطزووَنُ بُ بُ)بٔزَْؾُل( 

 .ْاو طؤضَِنُزا وَضّسَططآ نُغٍُ يُ
 )ٍُ ُ٘ اْيك ِباازَ ا يزِّجَاال غــىُْٓتُ ثًاوَنــإ َطزووَنــُ بًَٓٓــُ ْــاو نؤضَِنــُ، ُٖضضــُْس )َُِٜٚ :ًُٔاا
بآ، ضىْهُ ثًاوَنإ بًَُٖعتطو زاثؤؾطاوتطٕ بؤ ُٓوناضَ  بًَطاُْ َطزووَنُف ٓافطَتًَهِ

ــاُْ  ٍَ طقىضغ ٌَ َعَلى  اْلَقْبرِ  َوَرُا   ُل اهللِ -: َش  ِهْدنَا بِنَ  َت َرُا   ِل اهللِ َع  ْن  َنَ   ََُمَر -َ   اِل فَ  
 ًصٍـ(ٍ نثّٛاًاأّ نبُؾساضٍ دُْاظٍَ )بخلرٟ، ارٚاٙ ايز قَ ْبرَِى ا فَ َقب  َرَى ا َعَل َفن َباَطْلَحَة فَ ن َ 

َُْوَلُىُم ال        ع ْوُج  ُُ         َن اْم        َرَ ًة ُمَعو َ         ًة فَ          َوَ ْوَلُى        ُم اَلَح           بِالص         اَلِةس قُ ْل        ُت: ِإل  َ ْن َت
ُُ نُ       َن ِوتْ       َراًس َوُّ َض      ُع ِفىالل ْح       لَ      ِةس َوُّْس      َنُد َوْ ُه      ُو َواهلل َ ْعلَ      ُم. َوَّ  ِد َعلَ      ن َِّمينِ      ِو لِْلِقب ْ

 ِإَلن ِ َدارِِهس َوَظْهُرُه بَِلِبَنٍة َوَنْحِ َىاس
تبى، دــا طؤضَِنــٍُ زاًْؿــ يــُ غــُض ناتــُف ثًَغَُبــُض نــطز، يــُو ثًَغَُبــُضَإ
 ْاو طؤضَِنُ زاْا. ( ضىوَ ْاو طؤضَِنٍُْ دُْاظَنٍُ يُأبٛ طًر١فُضَاّْسا: )

 ٫ِٚ ُِ( )َٚأ  ُ    يُُٖ ّ   ثًَؿرتيِٓ ثًاوَنإ بـؤ زاْـاٌْ َـطزوو يـ )ا ٭ ذَاٗل بٔليٖؾا٬ ٠ٔ(    ْـاو طؤضَِنـُ
ًُْ((  ٕبى ثًَؿرتنطزٕ يُيُ غُضُٓوإُْ: نُ بؤ ْىيَص  )إ٫َِ  ًُٓاٌَ )ايٓىاوٍ( زَفـُضَىٍَ: )ُق

ٖٚج١ًَ(  َُشَ َِزَأ ٠ً  ِٕ تَُهَٕٛ ا ُِٚد(  اتَُُطُض َطزووَنُ ٓافطَتًَهٌ بًََُطز بآ، ُٓو نأ  ُِ ايٖش ُٖ  ٫ِٚ )ؾ أ 
ُ   يُثًَؿرتَ بؤ زاْاٌْ يُ-ُٓطُض تىاْاٍ ُٖبآ-ًََطزَنٍُ بـاوىْ نـىضِو    ْاو طؤضَِنـُّ: يـ

(ٍ عثُلٕطِابطزووزا ًُٓاٌَ )(ّأّ نًثّٛ) طؿت ثًاوَناّْرتيـ، واتُ: بُآلّ يُ دُْاظٍَ
 ً ِ(.)َٚاهلُل أ ِع ُْيتىاٌْ بًًَٓتُ ْاو طؤضَِنُّ -ٖؤٍ زيَتُْطٌ بُ-ًََطزٍ

ٔ    غىُْٓتُ: ُٓواٍُْ َطزووَنُ يًُا( )ََُٜٚهَُْٕٛٛ َِٚتز  )َُٜٚٛفَاُع ؾٔا٢   ْاو طؤضِ زازَْـًَٔ تـاى بـ
تًُْؿيت ضِاغتٍُ، واتُ:  يُ غُضَُٜٔٝٓٔ٘ٔ(  )عًَ ٢ ْاو طؤضَِنُّ زازَْسضآ َطزووَنُ يُايًِِر ٔ( 

ًْكِٔبً اا١ٔ(  تًُْؿــيت ضــُثٍُ زابٓــسضآ يــُ غــُضْاثُغــٓسَ:   يــُ غــُضووَنــُ وادبــُ: َطز)ئ
ئَيضةتا   تةا  ثَيػةمبةةرةوة دةمي لةة صةةر  شتًُْؿتُنٍُ بُضَو قًبًُ زابٓسضآ، ضىْهُ 

 .صطشت مزدووَيكي موصوَلماى يةر بةرةو قيبمة نَيذراوة
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ْاو طؤضَِنُّ  نُوابى: ُٓطُض َطزووَنُ ضِوو يُ ىيُنّرتٍ دطُ يُ قًبًُ ًَْؿرتابى، يإ يُ
ْ وادبُ: يُ طؤضَِنـٍُ زَضٍ بًَـْٓٔ بـُضَو قًبًـُ     ثؿت زضيَص نطابى، زضوغت ًُْ يُ غُض

ناتُ زضوغت  بهطآ، بُو َُضدٍُ تًَو ُْضىبآ، واتُ: ُٓطُض بؤٕ بىبآ، يإ ضِظٍ بآ، ُٓو
 ضاوَناْسا فُضَىوياُْ.يُ غُضًُْ: زَضٍ بًَٓٔ، ُٖضوَى 

    ُ ظطـسا بـىو،    ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض ٓافطَتًَهّٔاوغّهافط َـطزو نؤضثُيـُنٌ َىغـىيَُاٌْ يـ
ًَـىإ طؤِضغـتاٌْ َىغـىَيُاْإْ نــافطإ          ن ؤضثُنـُف طًـاٌْ تـآنطابى، ٓـُو ٓافطَتـُ يـُ ْ

زًََْؿرتآْ وادبُ: ثؿيت يُ قًبًُ بهطآ، تانى نؤضثُ َىغىيَُاُْنُ ضِووٍ بهُويَتُ قًبًُ، 
 ضاوَناْسا فُضَىوياُْ.يُ غُضُٖضوَى 

ُ٘ إَي ٢ جٔ َارَٙٔ(  ُٗ ثـاٍَ وَزيـىاضٍ طؤضَِنـُّ بـسضآ،     غىُْٓتُ: ضِووٍ َطزووَنـُ  )َُِٜٚضَُٓ  َِٚج
ّـ  ُٖضوَٖاف ثآيُناًْؿٌ، تانى بُ ُٙ بًٔ بَٔٓا١ٕ(    سا ُْنـُوآ غُض ضِوو ِٗاُز غـىُْٓتُ: ىٍ  )َٚظ 

ىٍ ثؿـتُوَزا   يإ ؾتًَهٌ وَنىخؿت، تانى بُ)ََِْٚرََٖٛل(  ثؿتًؿٌ ثاٍَ وَخؿتًَو بسضآ
يـُ  ضِووتٌ  ُُنٍُ بُُْنُوآ، ًٓٓذا غىُْٓتُ: نفُٓنٍُ يُ نىيٍَُُ ضِاغتٍُ ىبسضآْ نىيَ

 ضاوناْسا فُضَىوياُْ.يُ غُضخؿتًَو زابٓسضآ، ُٖضوَى  يُ غُضنؤَُيَُ خؤيًََو، يإ  غُض
 َوَُّس   د  فَ    ْ ُح الل ْح   ِد بِلَ   ِبٍنس َوَّْحَُ     َم   ْن َدنَ   ا  َ   اَلَث َحََ يَ   اِت تُ   رِاٍب  ُ   م  ُّ َه   اُل بِاْلَمَس   اِحنس 

 لص     ِحيُح َ ن  َتْس    ِطيَحُو َ ْولَ    ن ِم    ْن َتْس    ِنيِمِوس َولَ ُّ    ْدَفُن ِإ ْ نَ    اِن َوُّ ْرفَ    ُع اْلَقب ْ    ُر ِش    ْبراً فَ َق    ْرس َوا
ُم َ ْفَضُلُهَماس  ِفن قَ ْبٍر ِإل  ِلَضُرورٍَةس فَ يُ َقد 

ُٔ(  وادبُ: ظاضنٌ ىزضَِنُ بطريآ)َُٜٚضَٗ  ؾ ِتُس ايًِِر ٔ(  ًٓٓذا ؾتًَهّرت،  خؿت، يإ بُ بُ)بًٔ بٔ
  بهطآ، بُ يُ غُضهطيَتُوَ، ُٖضوَٖاف وادبُ: زيىاضٍ ْاوزضَِنُ باًَْهٌ ب ًٓٓذا طؤضَِنُ ثطِ

 ُ  ؾًَىَيُنٌ وَٖا: ثايَُثُغتٍُ َطزووَنُ ُْنا، ًٓٓذا طؤضَِنُ ثطِ بهطيَتُوَ، ُٖضوَى يـ
 َُو ثًَـ ضِوواإ نطزَوَ.

ِٔ دََْل(  ُ طؤضَِنُ ْعيهُ، غىُْٓتُ: بجطِشيًََٓتـُ ْـاو طؤضِ   نُغٍُ يُ ُٓو)ََِٜٚرُثٛ ََ )ثَا٬ ثَ   َنـ
َحََ ا  : َ ن  الن بِ    َع ْن  َبِىُهَرّْ  َرةَ طٖـُضزوو زَغـتُناٌْ    غآ َػتُخؤٍَ بُذَثََٝلْٔ ُتزَإب( 

غـآ   َُبـُض ثًَغرٚاٙ ابأ َلجا٘ ٚايبٝٗكاٞ بِصآلد جٝا ،      زاً ِت ِمْن ِقَبِف رَْ ِاِو َ الَ َعَلىاْلَميِّ 
 غُضيُوَ. ىٍ َػتُخؤيٌَ ثطِشاْسُْ غُض َطزووَنٍُ ْاو طؤضِ يُ

ــآ:     ــسا بًَ ــيت يُنَُ ــٍَُ َػ ــىُْٓتُ: يُط ــا غ َه  ا َيَلْقنَ  اُ مْ طًٓٓذ ــُ .صِمن ْ ــآ:   ي ــسا بًَ  زووََ
ــآ:  يــُ .صَوِفيه  ا نُِعي  دُُ مْ ط ْم تَ  ارًَة ُ ْي  َرىطغــآيَُسا بًَ ُُ َه  ا ُنْخ  رُِ  اْــُف يــُ ضــىْهُ ُٓو. صَوِمن ْ

ِٖ(  ىٕسُزيػًَهٌ بآًَٖعزا ٖات ٍُ(  َػتُ خؤآلُْ زواٍ ُٓو ًٓٓذا يُ)ُث طؤضَِنـُ خـؤيٌَ   )َُٜٗل
 .بًٌََْ بُو دؤضَ ؾتاُْ بُ)بٔلْيَُضَلذ٢ٔ(  تآزَنطيَتُوَ

 ٓس بهطآ، وَنى طؤضٍِ ثًَغَُبُضبػتًَو بًَ قُز غىُْٓتُ: طؤضَِنُ بًُا( )َُِٜٚزؾ ُع اْيك ِبُز عِٔبز
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ــسضآ: طــؤضَِ ــانى بعاْ ــُنطآ  )ؾ ك ااْط( ت ــس ْ ــاتط بًَٓ ــُ)َٚايٖؾاارُٔٝس( ظي   فــُضَىوزٍَ ضِاغــت ب
 )ُ٘ ٕٖ تَِضطٔٝرَ ِٚي ٢( غُضطؤضِنطزٕ=غُضتُختهطزٌْ طؤضَِنُ )أ  ِٔ تَِضآُٔٝٔ٘ٔ(    خًَطتطَ)أ  يـُ  )َٔا

 باضيههطزٌّْ. غُض
ص. يُ صةرطؤِر كزاوة طؤِري ثَيػةمبةرىَ: طسُزيػًَهٌ)قشًض(زا ٖات ًٓٓذا بعاُْ: يُ
ٌ ص. دا ًٓباريك بةوو صةر طؤِري ثَيػةمبةرَ: ط(زا ٖاتىؽرٝس) سُزيػًَهّرتٍ  ُـاَ

بُآلّ زيىاضَناٌْ ضِوخإْ يُ )ايبًٗكٌ( وَآلٌَ زاوَتُوَ: نُ يُ غُضَتاوَ غُضطؤضِ نطابى، 
 (يُناْسا غُضباضيو نطا، ُٖضوَى يُ )اجملُى (و)حتفُ(زا فُضَىوياُْ.ُأَََٟٛ) زٌََغُض

ُٔ إَِثَٓلَٕ ؾ٢ٔ ق ِبُز(  ا بًَٓؿـرتئَ،  ْاو يُى طؤضِز زضوغت ًُْ: زوو َطزوو، يإ ظياتط يُ)٫َٚ  ُِٜ ؾ 
 ُ ُ        ُٓطُض زيىاضيَو يـ ًَىاًْاْـسا ُْنطَيتـُ ثـُضزَ، واتـُ: ُٓطـُض زيىاضَيـو يـ ًَْـىإ ٖـُضزوو    ْ

َ   حتؿا١ َطزووَنُزا نطا ثُضزَ، ُٓوناتُ زضوغتُ، ُٖضوَى يُ ) )إ٫َِ  (زا ٓاَـاشٍَ بـؤ نـطزو
إ يـُ  يُنـُي  بُض ْاضاضٍ ُْبآ: وَى َطزوو ظ ض بْٔ ظَمحُت بـآ ٖـُض   تُْٗا يُئقَُزٚر٠َٕ( 

 ْاو يُى طؤضِزا بًَٓؿـرتئَ،  ناتُ زضوغتُ: زوو َطزوو، يإ ظياتط يُ طؤضِيَهسا بًَٓؿرتآ، ُٓو
َُُٗل(  دا يُو سايَُتُزا ُّ أ ْؾقًَُ ُٝك ٖ   ىٍ قًبًُ ناّ َطزوو طُوضَتطَ، ُٓو وَثًَـ زيَدطآ بؤ)ؾ 
َُ َعَلن ُّْجَل  اْلَقْبِر َوَل ُّ طَُُس َوَل 

َلىُُُحٍد: إْ َعُل االر ُ َلْيِن َوالَ الَ ََة ِفىاْلَقْبِرس ِقي َف: فَ َُّ  ُهْم ُّ َق د   ِفنالن ِب    : قَالَ َعْن ِىشامٍ ط ُم؟ قَ   ْ
زَضبـاضٍَ ؾـًُٖسَناٌْ )أسـس(،    رٚاٙ أؽرلب ايضٓٔ بضٓ  ؽارٝس،   زاً قَاَل َ ْ ََ ُرُىْم قُ ْر ن 

ىٍ  ٔ، طىتطا: ناَُيإ يُْاو طؤضِيَو زابًَٓ ثًاو و غآ ثًاو يُ فُضَىوٍ: زوو ثًَغَُبُض
 بآ؟ فُضَىوٍ: ُٓوٍَ ظ ضتط قىضِٓاٌْ خىيَٓسوَ. قًبًُ

ًَْطيُٓناًْـ:  ىٍ قًبًُ زازَْسضآ، ًٓٓذا ٓافطَت، يُ سايَُتُزا ًَْطيُٓ يُ ًٓٓذا بعاُْ: يُو
طُوضَ وَثًَـ َٓساٍَ زيَدطآ، ُٖضوَٖا يُ ٓافطَتاًْـ: طـُوضَ وَثـًَـ َٓـساٍَ زيَدـطآ،     

ىو دؤضيَو باوى وَثًَـ نىضٍِ خؤٍ زيَدطآْ زايهًـ وَثـًَـ نًـصٍ خـؤٍ    بُآلّ بُ َُٖ
ًَْىإ ُّٓ َطزووَو َطزووَنُّرتزا خـؤٍَ زابٓـسضآْ بهطيَتـُ     زيَدطآ، ًٓٓذا غىُْٓتُ: يُ

 ضاوَناْسا فُضَىوياُْ.يُ غُضثُضزَ، ُٖضوَى 
َُاؾــا ُٓطــُض طؤضِيَــو ُٖيَهُْــسضاو طُيؿــتُ ًَٓػــكاٌْ َــطزوويَهّرت، تص:ئاطــاداسى ط 

 ُ ثطِ بهطيَتُوَو واظٍ يـآبًَٓٔ.ى، وادبُ: طؤضَِنطُض ضايَُنُ تُواو ُٖيَُٓنُْسضابزَنطآ: ُٓ
ــسضاب بــُآلّ  ــُواو ُٖيَهُْ ــُ  ى، ٓــُودا ًَٓػــكاُْنإ زَضنــُوتٔ، ٓــُو ُٓطــُض ضــايَُنُ ت نات

زًََْؿرتآ، واتُ: زضوغـت   ًَٓػكاُْنإ يُ ىيُنّطؤضَِنُ زازَْسضئَْ َطزووَنُف تآيسا
ــُ غــُضطزووَنــُ ًْــُ َ ــو   ي ــُ: َطزوويَ ــُ غــُضًَٓػــكاُْنإ بًَٓؿــرتآ، ضــىْهُ سُضِاَ  ي

ناتُ زضوغتُ، نُواتُ:  َطزوويَهّرت بًَٓؿرتآ، َُطُض طؿت ًَٓػكاُْناًْؿٌ ضِظٍ بٔ، ُٓو
ٖــُض ناتًَــو َطزووَنــُ ٖــًض ًَٓػــكاٌْ 
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ؿرتآ، بًَٓ تآزاَُْإْ طؿيت بىوَ خؤٍَ، زضوغتُ: طؤضَِنٍُ ُٖيَبهُْسضآْ َطزوويَهّرتٍ 
ضانُ ْاوزاضَنإ ُْبآ، ضـىْهُ ُٖيَهُْسْـُوٍَ   و ثًاوؽَرلب١َ(بُو َُضدٍُ طؤضَِنُ ٌٖ )

زواٍ ضِظيًٓـ قُزَغُيُو سُضِاَُ، ُٖضوَى يـُ ظ ضبـٍُ غُضضـاوَناْسا     طؤضٍِ ُٓواُْ، يُ
 فُضَىوياُْ.

ُاْإ، ٖـُضوَٖا  طؤضٍِ َىغىيَ يُ غُضْابآ، واتُ: ْاثُغٓسَ زاًْؿ  )٫َٚ  ُِٜحً ُط عًَ ٣لْيك ِبزَ( 
ْابآْ ْاثُغٓسَ ثـآٍ يـُ   )٫َٚ ُٜٛط ُأ(  ٍ ثاٍَ بسضيَتُوَيُ غُضْاثُغٓسَ ثايٌَ وآبسضآ، يإ 

ظاْايـُنًـ فُضَىوياْـُ:     ٍ ضِابىَغتآ، ضـُْس يُ غُضٍ بطِوا، يإ يُ غُضغُض زابٓسضآ: دا 
 ثًَغَُبُض ضَىوياُْ،طِابطزوو طؿيت سُضِأَ، ُٖضوَى يُ ظ ضبُّ غُضضاوَناْسا فُُٓواُّْ

ــُضَىآ:  ٌرلَ  ُو ِم  ْن َ ْن طزَف َِ ِإلَ  ن ِ ْل  ِدِه َيي ْ ََ َ َح  دُُ ْم َعلَ  ن َ ْم  َرٍة فَ ُ ْح  ِرَق  َِيابَ  ُو فَ   َ ْخُل َلْن َّْجِل  
ََ َعلَ  ن ــُنًَهتإ رٚاٙ َضااًِ، زقَ ْب  رٍ  َّْجِل   ــُ غــُضي ــُناٌْ   ي ثؿــهؤيُنّٔاطط زابًٓؿــآْ دً
 طؤضٍِ َىغىيَُاًَْو زابًٓؿآ. غُض يُزَطاتُ ثًػتُنٍُ، باؾرتَ يُوٍَ  بػىتًَٓآ تا

 ٍ َطزووَنـٍُ خـؤٍ، يـإ ْـُزَطىجنا    بـىو: وَى ُْطاتـُ طـؤضِ    ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض ْاضاض
 طؤضِيَهّرت يُ تًُْؿيت ُٖيَبهُْآ، يإ طؤضَِنُ طؤضٍِ نافطيَو بىو، يُو سايَُتاُْزا ْاثُغٓس

 .ًُْ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
ّ اٍمسَوَّ ْقُرُب زَ   ائُِرُه َ ُقْربِِو ِمْنُو َحّياًس َوال   ْععَُِّة ُان ٌة قَ ْبَف َدْفِنِو َوبَ ْعَدُه َ الَ ََة َ 

 )ُٙ  ُٓو نُغٍُ ظياضَتٌ َطزوويَو زَنا، غىُْٓتُ: يُ طؤضَِنٍُ ْعيو ببًَتُوَ)ََْٜٚكُزُب سَا٥ُٔز
ًٝٓل(  ُ٘ ذَ ِٓ ُ    بُو ُْٓساظَيٍُ يُ سايَُتٌ ظيٓسوو)ن ُكِزبٔ٘ٔ َٔ  َتّسا يـآٍ ْعيـو زَبـؤوَ، ٓـًرت يـ

 إن شاء اهلل تعالن.باغٌ )ظياضَتٌ طؤضِغتاْسا( ًَٓطَ ظياتط ضِووٕ زَنُيُٓوَ، 
 ص باطي تاصيةء طشياىط 

ُ   )َٚايٖتِعشََٜاا١ُ(  ١ٌٖٓ(  تاظيــُ، واتــُ: زيَساْــُوٍَ خعَُناُّْطزووَنــ َ )ُصاا  غــىُْٓتُْ خًَــط
هُ َع  ْن َعْب  ِداهلِل بِ  ن َعْم  روط ق  اَل ِلَفاِطَم  َة: َم  ا َ ْيَرَ   ِك َّ  ا فَاِطَم  ُة ِم  ْن بَ ْي ِ  ِك؟  : َ ن  الن بِ     م  اَرِض  ىاهللُ َعن ْ

ذ ٜث ذضٔ رٚاٙ اباٛداٚد  ز ُ ُهْم ِبوِ لَْيِهْم َميِّ َ ُهْمس َ ْو َعع ّ ْ قَاَلْت  َتَ ْيُت َ ْىَف َىَ ااْلَميِِّت فَ  َ َرح ْمُت إِ 
ٓـُوَ يـُ بُضضـٌ يـُ َايَـُوَت       نًـصّدؤٍ:  ّؾلط١ُ() فُضَىويُ ثًَغَُبُضٚايٓضل٥ٞ، 

ىٍ خعَــُناٌْ ٓــُّ َــطزووَ، زوعــاّ بــؤ  ( فــُضَىوٍ: ٖامتــُؾلطُاا١ٖاتىيتــُ زَضَوَ؟ )
 َطزووَنُيإ نطزو زيَِ زاُْوَ.

ًٓٓذا بعاُْ: غىُْٓتُ: تاظيُ يُ طؿت خعَُناٌْ َطزووَنُ بها: طُوضَو بضىىْ ٓافطَتْ 
، بُآلّ ْابآ ٓافطَتّطُْر تاظيُ ز غتْ ًََطزو شْٕ خُظوضو خُغىؾٌ ثًاو، ُٖضوَٖا يُ

ًَطاُْف تاظيـُ يـُ ٓافطَتّطـُْر بهـا، ٖـُضوَى يـُ ظ ضبـٍُ         ثًاوّ يُ ًَطاُْ بهاو ْابآ ب ب
 اوَناْسا فُضَىوياُْ.غُضض
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ُٖضوَٖا بعاُْ: تاظيُ تايبُت ًُْ تُْٗا بُ َطزٕ، بُيَهى ُٖض بُآليـُنّطًاٌْ، يـإ َـايٌَ،    
ــٌ بسضيَتــُوَ، َىغــىيَُإ ببــآ، غــىُْٓتُ: تاظيــٍُ  تىوؾــِ  ثًَغَُبــُضيـــآبهطآْ زيَ

َراَمِة َّ ْ َم اْلِقَياَم ةِ  َ َياُه ِبُمِصيَبٍة ِإل  َ َساُه اهللُ  َما ِمْن ُمْفِمٍن ُّ َععِّىطزَفُضَىآ:  َُ  زِمْن ُحَلِف اْل
ُ    رٚاٙ إبٔ َلج٘ ٚايبٝٗكٞ بِصٓلد ذضٔ،  ٖـؤٍ   ُٖض ًُٓاْساضيَو تاظيُ يـُ بطاّدـؤٍ بهـا بـ

 ُوضَ يُ ضِ شٍ قًاَُتسا خؿًٌَ ضِيَعزاضٌّ زَبُض زَنا.بُآليُى، خىاٍ ط
ثـًَـ ْاؾـتين َطزووَنـُ،    )ق ِباٌَ دَْؾٓٔا٘ٔ(    ًٓٓذا ناتٌ تاظيُ يُ َطزُْوَ زَغت ثـآ زَنـا  

ُٙ(  ضىْهُ يُو ناتُزا ظ ضتط زيَتُْطٔ ُ )َٚبَِع َ  زواٍ ْاؾـتًٓـ تاظيُنـُ بـُضزَواّ زَبـآ     يـ
  )ُّ ُ  غـآ ضِ شإ، واتـُ: تا  )ث٬َ ث١َ  أ ٜٖال زواٍ ُٓوغـآ ضِ شاْـُ ْاثُغـٓسَ، َُطـُض      ظيـُنطزٕ يـ

 تاظيُزاضَنُ يُو َاوَيُزا ٓاَازَ ُْبىبآ، يإ تاظيُنُضَنُ ُٖوايَُّطزٌْ ُْظاًْبآ، يإ يُ
  ُ ــ ــُزا ي ــُو سايَُتاْ ــآ، ي ــُفُض بىب ــُ     غ ــُضوَى ي ــُ، ٖ ــٓس ًْ ــإ ْاثُغ ــآ ضِ شَن زواٍ غ

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ُ    طؿت غُضضاوَن ًٓٓذا بعاُْ: يُ ؾـىيًََٓو   اْسا فُضَىوياْـُ: ْاثُغـٓسَ خعَـُنإ يـ
نُغُيإ بؤ ناضو  تانى خُيَو تاظيُيإ يـآبها، بُيَهى زَبٌ ُٖض ببُٓوَ زابًٓؿْٔ نؤ

ثًَىيػتًُناٌْ خؤٍ بطِوا، دا ُٖض نُغًَو بًاْطاتآ، تاظيـُيإ يــآبها، ٖـُضوَى يـُ     
 .فُضَىوياُْزا حتؿ١((و)اجملُٛع)

 اْلُمْس        ِلِم: َ ْعََ        َم اهللُ َ ْ         َرَك َوَ ْحَس        َن َعَعائَ        َك َوَغَف        َر ِلَميِّ ِ        َك. َوُّ َع        ع ى اْلُمْس        ِلُم بِ 
َُ  اِفُر بِاْلُمْس  ِلِم: َغَف  َراهللُ ِلَميِّ ِ  َك َوَ ْحَس  َن َعَعائَ  كَ  َُ  اِفِر: َ ْعََ  َم اهللُ َ ْ   َرَك َوَص  ب  َرَك. َواْل . َوبِاْل

َُ  اُء َعَلْي  ِو قَ ْب  َف اْلَم  ْ ِت  َوبَ ْع  َدُهس َوَّْح  ُرُم الن   ْدُب بِ َ ْعِدّ  ِد َش  َمائِِلِو َوالن    ْ ُح َواْلَج  َعُع َوَُّج   ُز اْلُب
 ِبَضْرِب َصْدرِِه َوَنْحِ ِهس

بُآليـُْ   بُضاَبُض ٓـُو  بٔ يُ ًٓٓذا يُ تاظيُنطزْسا فُضَإ بُ تاظيُزاضَنإ زَنا: خؤضِاطط
َخىيًََٓتـُوَ: نـُ   باغٌ ثازاؾتِ قًاَُتًإ بؤ زَنا، نُواتـُ: ُٓوسُزيػاُْؾـًإ بـؤ ز   

  َطزُّْٓسايَُنإْ بُآليُناّْرت زَنُٕ.يتباغٌ ثازاؾ
ُِ(   )َُٜٚعَاٖش٣  ُٖضوَٖا زوعا بؤ َطزووَ َىغىيَُاُْنُف زَنا، نُوابى: ُُِضأً نـُ تاظيـُ يـُ    اْي

ُُِضًَِٔ(  َىغىيَُإ زَنطآ  َىغىيَُاُْنٍُ، غىُْٓتُ تاظيُنُضَنُ بًَآ: بُ ٖؤٍ َطزووَ)بٔلْي
ِِّتَ  أ ِعظ َه اهلُل) َّغ ف َس ِلَن ًَ َعَصاََٜ   َّأ ِحَط خـىا ثازاؾـت طـُوضَبهاْ خـىا غـُبطو       (أ ِجَسك  

 زيَساُْوَيُنٌ دىاْت بساتآْ خىا يُ َطزووَنُت خؤف ببآ.
َ   )بٔلْيه الؾٔزَ(  ُٖوضَٖا نُ تاظيـُ يـُ َىغـىيَُإ زَنـطآ     )َٚ(  نافطَنـٍُ،   بـُ ٖـؤٍ َـطزوو

ََّصـبََّسك  أ ِعظ َه اهلُل أ ِج)تاظيُنُضَنُ بًَآ:   .خىا ثازاؾتت طُوضَ بهاو غُبطت بساتآ( َسك  
ُُِضاااااأًَِ(  َ )بٔلْي ــطزوو ــؤّ َــــ ــُ ٖــــ  نــافط زَنــطآ تاظيــُ يــُ نــُ)َٚاْيه االؾُٔز(  بــــ
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ًَ َعَصاََٜ ) َىغىيَُاُْنٍُ، تاظيُنُضَنُ بًَآ: َّأ ِحَط ِِّتَ   خىا يُ َطزووَنُت ( غ ف َساهلُل ِلَن
 اتآ.خؤف ببآْ غُبطو زيَساُْوَيُنٌ دىاْت بس

 )ِٔ٘ٝ ِْٛٔ(  َطزووَنُ يُ غُضططيإ زضوغتُ )ََُٜٚحُٛس اْيُبه ل٤ُ عًَ  ثًَـ طًإ زَضضىوٌْ )ق ِبٌَ اْيَُ
ٍَ ط نَ  ا  -َوِإبْ   َراِىيُم َُّج   ُد بِنَ ْفِس  وِ -َراِىيَم فَ َقب  لَ  ُو َوَش  م وُ ِإبْ    : َ َي  َ  الن بِ     َع  ْن  َنَ   َفَجَعلَ  ْت َعي ْ

ِ(ٍ نىضٍِ خؤٍ َاض ابطاًٖ) ثًَغَُبُضاذت ٜث رٚاٙ ايغٝخلٕ، ز …َتْ رِفَانِ  َرُا ِل اهللِ 
 ذا ضاوَناٌْ ثًَغَُبُضًٓٓ -ىايَُتُزا )ابطاًِٖ( طًاٌْ زَضزَضيُو س-نطزو بؤٌْ نطز

 فطًََػهٌ يـآزَضِشا خىاضَوَ.
 )ُٙ ب ْ َر ُ مِّ ِو ق َ  : زَارَالن بِ    َع ْن  َبِىُهَرّْ  َرةَ طزواٍ َطزًْـ ططيإ زضوغـتُ   ُٖضوَٖا يُ)َٚبَِع َ

َُن َمْن َحْ لَ وُ  َُن َو َْب ؤٍ نـطز، دـا   ظيـاضَتٌ طـؤضٍِ زايهّدـ    ثًَغَُبـُض رٚاٙ َضاًِ،  زفَ َب
 بُخؤٍ ططياو خُيَهٌ زَوضوبُضٍ خؤيؿٌ ططياْس.

ِٖٓ ُب ُّ اي وَى غـًفُتٌ  )بٔتَِع ٜٔ ٔ عََُل٥ًٔٔ٘ٔ(  (سُضِاَُ: زويهُْ ثًَساُٖيَطىتين َطزووَنُ:)ََِٜٚرُز
ُِٛح(  َُزسٌ بهابُضظٍ باؽ بهاو  ٖٓ سُضِاَُ زَْط ُٖيًََٓإ بُ ٖاواضو ضِ  ضِ ، ُٖض ضُْس )َٚاي

ــططيآ ٍ  )َٚاْيحَااشَُع(  ُْؾ ــآظاض ــاضَِظايٌْ ب ــطِيين ْ ــُ: زَضب  وَى  )بٔقَااِزبٔ ؽَااِ رَٙٔ(  سُضِاَ
ْ   ٓـُو دـ  )ََِْٚراَٛٙٔ(   َػت يُ غًٍُٓ خؤٍ بـساو   ؤضَ ؾـتاُْ: وَى ضِوو ضِْـنيْ يُخـُزازضِئ

ًَغَُبـُض        ضِانًَؿإْ قـى  َىو ٍَ بـُ غـُضزانطزْٕ دـٌ طـؤِضئْ زوعـاٍ خـطاخ، ث  ِضو خـؤ
 قُ ْل             ُت: َى             ِ ِه َمَس             اِئُف َمْنَُ              رٌَة: ُّ بَ             اَدُر بَِقَض             اِء َدّْ             ِن اْلَميِّ             ِت َوَوِص             ي ِ ِوس 

َنِةِدٍِّنس َوَُّسن  ال  َداِوى َرُه َتَمنِّىاْلَمْ ِت ِلُضرظ نَ َعَل بِِو َل ِلِف  ْ ُْ  َوُّ
ــُضَىآ:   ز ََ ِمن      ا َم     ْن َض     َرَب اْلُخ     ُدوَد َوَش        اْلُجيُ      َب َوَدع     ا ِبَدْعَ َاْلَجاِىِلي      ةِ لَ     يْ طزَفـــ
ُ    رٚاٙ ايغاٝخلٕ،   ضِووٍ خــؤٍ زَزاو يُخــٍُ  ٓــُو نُغـُ يــُ ًَُٓـُ ًْــُ: نـُ ضــُثؤى يـ

زازَزضِآْ باْطُواظٍ ُْفاٌَّ ثًَـ ًٓػالَُتٌ زَنا. واتُ: وَى نافطَنإ ططيُوظاضٍ 
 بؤ َطزووَنٍُ زَنا.

 دكشدى خؤ دةسوانقةسصدانةوةي وشدوو و  ش
ًْااُ((  ُِٓثااٛر٠ٌَ(  ساٖاتىواُّْــٚٓــُ)َٖااذٔٙٔ(  ( زَفــُضَىٍَايٓااٛاًُٟٚٓــاٌَ ))ُق ََ ٌُ ضــُْس )ََضَاال٥ٔ

  دُْاظَزا ُْطؤتطاوٕ طِابطزووّبُؾُناّْ َُغُيُيُنٌ ثُضتْبآلوٕ يُ
ِّ(ٔ(  غىُْٓتُ ثُيُ بهطآ)ُٜبَلدَُر(  َِٜٔ اْيَُ وٍَ قُضظُّطزووَنُ، دا ُٓطُض زاُْ بُ)بٔك قَل٤ٔ دَ
 ثــًَـ ؾــؤضزْٕ وادبـُناّْرت قُضظَنــٍُ بسَْــُوَ، ضــىْهُ ثًَغَُبــُض بــا  ،بطىجنـآ 

ِّْنِو َح   ن ُّ ْقَض ىَعْنوُ : طزَفُضَىآ َُ اْلُمْفِمِن ُمَعل َقٌة ِبَد طًـاٌْ  ذ ٜث ؽرٝس رٚاٙ ايرتَذٟ، زنَ ْف
قُضظَنٍُ بؤ  ُُٖؾت تاضىُْ ب قُزَغُ زَنطآ: يُ -بُ ٖؤٍ قُضظَنٍُ-َط رًُّٔاْساض

ناتُ خعًََهٌ َطزووَنـُ بـا    زَزضيَتُوَ. دآُطُض ُْطىجنا ظوو قُضظَنإ بسضيَُٓوَ، ُٓو
ــا:  زاوا يــــُ خــــاوَٕ قــــُضظَنإ بهــ
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يـُ  قُضظَنإ سُوايٍَُ ُٓغتؤٍ وٍ بهُٕ، تانى يُ ُٓغتؤٍ َطزووَنُ ىبضـآ، ٖـُضوَى   
ٖٝتٔ٘ٔ(  ضاوَناْسا فُضَىوياُْغُض ُٓتُ: بُ ثُيُ وَغًَتُناٌْ دآبُدآ ُٖضوَٖا غىْ)ََٚٚؽٔ

 بهُٕ، تانى ظوو خًَطَنٍُ بطاتآ.
 )ُٙ ِْٛٔ( ْا ثُغٓسَ )َُْٜٚهزَ ٣ِّلْيَُ بُ ٖؤٍ ظياًَْطٌ )ئُقٓز َْشٍََ بٔ٘ٔ(  َطزٕ بها َط ر خؤظطُّ)تََُ

ُٔ(  طًاٌْ، يإ َايَِ: نُ تىوؾٌ بىبآ ُ    بُآلّ يُ)٫  ئؿِٔت١َٓٔ دٜٔٔ تىوؾـٌ   تطغـٌ فًتُٓيـُى نـ
نــُ  ٍ َــطزٕ بهــا: بــُّ زوعايــٍُ ثًَغَُبــُضًُٓنــٍُ ببــآ، ْاثُغــٓس ًْــُ خؤظطــُٓاي

فَ ْليَ ُق  ْف:  بُ  د  ُمَ َمنِّي  اً ِلْلَم  ْ تِ لََّ َ َمن    َين  َ َح  دُُ ُم اْلَم  ْ َت ِلُض  رظ نَ   َعَل بِ  ِوس فَ  ِِْن َ   اَن لَ طزَفــُضَىآ: 
رٚاٙ ايغااٝخلٕ، ز لِ  ن َ ف ِنن ِإَذا َ انَ  ِت اْلَ فَ  اُة َيْي  راً لِ  ن َوتَ    اَلل ُه  م  َ ْحِينِ  ن َم  ا َ انَ  ِت اْلَحيَ  اُة َيْي  راً 

ُٓطُض ُٖض ثًَىيػت بىو  تىوؾٌ بىبآ، دا ٖؤٍ ظياًَْو نُ َطزٕ ُْنا بُ نُغتإ خؤظطُّ
ناتًَهـ  َٔ باؾرتبآ مبصيًَُٓ، ُٖض ٕ بؤاخؤظطٍُ َطزٕ بها، با بًَآ: خىايُ ُٓوَْسٍَ شي

ُ     مبُطيَٓـُ. ًٓ  َطزٕ بؤ َٔ باؾرت بىو ضِيَطـٍُ خـىا،    ٓذـا بعاْـُ: خؤظطـُيٌ ؾـًُٖسبىوٕ يـ
 غىُْٓتُ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ٔٗ ايتَ َا٣َٚ(   زَفُضَىآ: ؤف غىُْٓتُ: خؤٍ زَضَإ بها، ثًَغَُبُضبؤ َط رُّٓخ)َُٜٚضَ
رٚاٙ أؽاارلب ايضاآٔ بضاآ     زاْلَه  َرمِ  تَ  َداَوْوا فَ  ِِن  اهلَل لَ  ْم ََّض  ْع َداًء ِإل  َوَض  َع لَ  ُو َدَواًء َغي ْ  رَ ط

زاْابآ، زَضَاًَْهًؿٌ بؤ  طُوضَ ُٖض زَضزيَهٌخؤتإ زَضَإ بهُٕ ضىْهُ خىاّؽرٝس، 
 واتُ: ثريٍ زَضَاٌْ ًُْ. دطُ يُ ثريٍ. زاْاوَ

ُْ            َرُه ِإْ َراُى            ُو َعَلْي            ِوس َوَُّج             ُز َلْى            ِف اْلَميِّ            ِت َوَنْح            ِ ِىْم تَ ْقِبي            ُف َوْ ِه            ِوس   َوُّ
َُْس بِ             اإِلْعاَلِم ِبَمْ تِ             ِو لِلص              اَلِة َوَغْيرَِى             اس ِبِخ             اَلِف نَ ْع             ِ  اْلَجاِىِلي              ِةس  َولَ   بَ             

 َوَل َّ ْنَُُر اْلَغاِاُف ِمْن بََدنِِو ِإل  َقْدرَاْلَحاَ ِة ِمْن َغْيرِاْلَعْ رَِةس َوَمْن تَ َع  َر ُغْسُلُو ُّمَِّمس
 )ِٔ٘ٝ ُ٘ عًَ  ُٖ ُٙ إَْنزَا ٓسَ ظ ض يُ ُْخؤؾُنُ بهطآ: بؤ خؤ زَضَاْهطزٕ، ضىْهُ خؤ ْا ثُغ)َُْٜٚهزَ

زَضَاْهطزٕ وادب ًُْ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، بُآلّ يُ فُضَىوزَيُنسا: 
بآ، ُٓو ناتُ زَضَـاْهطزٌْ  تآزاْاوضىوٌْ  ُٓطُض بطيًَٓهٌ وَٖاٍ يَّبآ: نُ َُتطغٌ يُ

ــاْهطزٕ ضــاى ز   ــُ زَضَ ــآ ب ــُض بعاْ ــُ: ُٓط ــُ، وات ــُ ) وادب ــُضوَى ي ــُوَ، ٖ (و حتؿاا١َبًَت
 (زا فُضَىوياُْ.ايغزٚاْٞ)

)ٔ)ِّ ٌَِٖ اْيَُ ِِ( زضوغتُ بؤ خعَُناٌْ َطزووَنُو )ََُٜٚحُٛس ٭  ُٓواٍُْ وَى ُٓواًْـ:  )ََِْٚرَٖٛٔ
ٌُ َِٚجَٗا٘ٔ(   نُ ز غتُناًُْتٌ َه اَع ْن َعاِئَش َة طضِووٍ َطزووَنـُ َـاض بهـُٕ     )تَْكبٔٝا : َ ن  َرِض ىاهللُ َعن ْ

رٍ  َبا ُْ  ًُٓاَِ )أبىبهط( ضِووٍ ثًَغَُبُضّرٚاٙ ايبخلرٟ، زبَ ْعَد َمْ تِوِ  قَ ب َف َوْ َو الن ِب ِّ  َب
 َاض نطز يُ زواٍ وَفاتٌ.

ُ   )٫َٚ  بَْأظَ(  ِٛتٔا٘ٔ(   ًٖض ْـا ثُغـٓس ًْـ بـُ ٖـؤٍ باْطـُواظٍ نـطزٕ بـُ َطزْـٌ        )بٔالإلَِع٬ َّ بَُٔ
تانى خُيَو بعاْآو  )ئًٖؾ٬ ٠ٔ( َطزووَنُ
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ِٝزََٖل( ٔ ْىيَصّ يُ غُض بهُٕبًَ بؤ دطُ يُ ْىيَصيـ: وَى زوعا بؤ نطزْٕ ْاؾ ْ ٓـُو   )َٚغ 
١ٖٝٔ( دؤضَ ؾتاُْ بُ ثًَضُواٍُْ ثًَساُٖيَطؤتين غُضزٌََ ُْفاٌَّ ثًَـ  )بٔخ٬ٔ فٔ َِْعَٞ اْيحَلًٖٔٔ

 ًٓػالّ، ضىْهُ ثًَسا ُٖيَطؤتٔ ْا ثُغٓسَ، ُٖضوَى بامسإ نطز.
 ىء تةيةممووي وشدوو دوةطةلةكاني شؤسد ش

ِٔ بَ َْٔ٘ٔ(  َٔ ٌُ ُِٓظُز اْيػَلصٔ  ْاثُغٓسَو ْابآ َطزووؾؤضَنُ تَُاؾاٍ ىؾٍُ َطزووَنُ بها)٫َٚ  َٜ
تُْٗا ُْٓساظٍَ ثًَىيػيت ُْبآ: وَى تَُاؾا بها باف ؾؤضاوَ، يإ ْا، دا )إ٫َِ ق ِ رَ اْيرَلج١َٔ( 

ِٝزَ اْيعَا  ُٓو تَُاؾانطزُْف نُ زضوغتُ ِٔ غ  يـُ ؾـىيَُٓناّْرتٍ دطـُ يـُ عـُوضَِت      ِٛر٠َٔ( )َٔ
      ُ زَغــتّطِووت   زضوغــتُ، ضــىْهُ تَُاؾــانطزّْةُوضَِتْ زَغــت يًَساّْةــُوضَِت بــ

 ضاوَناْسا فُضَىوياُْ.يُ غُضزوونًإ سُضِأَ، ُٖضوَى ُٖض
 )ُ٘ ِٔ تَعَٖذرَ ُغِضًُ َََٚ(     ُ ْـُبىؤّْاو، يـإ َطزوونـُ     بـُض  ٖـُض َطزوويَـو ْـُطىجنا بؿـؤضآ: يـ

: نـُؽ ْـُزَويَطا بًؿـىا؟ ْـُوَى     ضِظّبى، يإ بـُ زَضزيَهـٌ وَٖـا َطزبـى    ى، يإ بغىوتا
ِّاَِ(   زَضزَنٍُ تـىوف ببـآ، يـُو سايَُتاْـُزا     ُٜ( ُ ٕ  -وادبـ َطزووَنـُ   -يـُدًاتٌ ؾـؤضز

 نطز. بامسإ نُبهطآ: وَى تُيُممىٌَ َط رّعيٓسوو: تُيُممىّ 
ــا ــطزوو  د ــٍُ َ ــُّ تُيُممىَ ٓ- ٕ ــتبىو ــؤ زضوغ ُ  -ب ــ ــسٍ ب َ ىب ثُيىَْ ــًُو ــِ ثًػ  طزْ

 َُضدٍُ (زا فُضَىويُتٌ: بُو١اؿاحت(زا فُضَىويُتٌ، بُآلّ يُ )اجملُٛعًُْ، ُٖضوَى يُ )
 َوُّ َغسِّ    ُف اْلُجنُ    ُب َواْلَح    اِئُ  اَْلَميِّ    َت بِ    الَ َ َراَى    ٍةس َوِإَذا َماتَ    ا ُغسِّ    الَ ُغْس    الً َواِح    داً فَ َق    ْرس 

ُُِن اْلَغاِا       ُف َ ِمين       اًس فَ       ِِْن رََ ى يَ   ْي       راً ذََ        َرُه َ ْو َغي ْ       َرُه َح       ُرَم ِذْ        ُرُه ِإل  ِلَمْص       َلَحٍةس َولْ       َي
َُ            اِفِرس  َُ            اِفُر َ َح               بَِقرِّبِ            ِو اْل  َولَ            ْ  تَ نَ            ازََع َ َي             اِن َ ْو َزْوَ  َ            اِن  ُقْ            رَِعس َواْل

َفُن اْلُمَعْصَفُر َواْلُمَغاَلُة ِفِيِوس َواْلَمْغُس ُل َ ْوَلن ِمَن الْ  َُ َرُه اْل ُْ  َجِدِّدسَوُّ
ُْطىجنآ ثًػـًُنُ ىبـسضآ، ضـىْهُ ُٓطـُض بطىجنـآ، وادبـُ: ثًػـًُنُ ىبـسضآ ًٓٓذـا          

 ُ باغـٌ تُيُممىًَؿـسا    تُيُممىّ بهطآ، ُٓطًٓا: تُيُممىَُنُ زضوغت ْابآ، ُٖضوَى يـ
 .َواْلَحْمُد هلِل َتعاَلنًَٓطََإ زضيَصتط ضِووٕ نطزَوَ، 
ِّاا ُٓااُب َٚاْيرَاال٥ُٔض ا ْيَُ ٌُ اْيُح  زضوغــتُ: َط رــٌ دُْابُتــساضو ٓــافطَتٌ ظَيػــاٌْْ (َ( )َُٜٚػَضِّاا

ٖـُضناتًَو  )َٚإَذَا ََلتَال(   بـُ بـآًٖض ْاثُغـٓسيُى   )ب٬ٔ ن زَاَٖا١ٕ(   سُيعزاض َط رٌ َطزوو بؿؤٕ
تُْٗا يُى غىغًًإ بؤ زَنطآ: )ُغض٬ِّ  ُغِض٬ً َٚاذٔ ًا(  دُْابُتساضو ظَيػاٌْْ سُيعزاض َطزٕ

ّرت، واتــُ: وادــب ًْــُ يــُدًاتٌ دُْابــُت، يــإ ســُيع ًٖضــ)ؾ ك ااْط(  َطزْــُ نــُ غىغــًِ
 .غىغًًَهّرتيإ بؤ بهطآ
ٌُ أ ًَٔٝٓل(   غىُْٓتُ: َطزووؾؤضَنُْ ياضَُتًسَضَنُؾٌ َُٓني بآْ يـآٍ زيًَٓا)َْٚيَُٝهَٔ اْيػَلصٔ

ِٝاز   بني: نُ بُ تُواوٍ َطزووَنُ زَؾىا، ٖـُضوَٖا  ِٕ رَأ ٣ :َ ُٓطـُض ضـانُيُنٌ يـُ    ًا( )ؾ اَِ
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ُٙ( ين: وَى بؤخنؤؾٌْ زضَوؾاُْوٍَ ضِووخػاضٍَطزووَنُ بً ُٙ(  باغٌ بها )ذَن زَ ِٝزَ ِٚ غ  )أ 
ُٙ(بُآلّ ُٓطُض ؾتًَهٌ خطاثٌ بًين: وَى ضِوو ضَِؾٌْ بؤطٌُْ   سُضِاَُ باغٌ بها)ذَُزَّ ذْٔنُز

بُض بُضشَوَْسيُى ْـُبآ: وَى َط رـُ َطزووَنـُ بًسعُضـٌ، يـإ       تُْٗا يُ)إ٫َِ ئَُِؾً ر١َٕ( 
بْٔ يُ تطغاًْـ  بآ، ُٓو ناتُ زضوغتُ: باؽ بها، تانى خُيَو يـآٍ ٓاطازاضلمل ظفاغلْ 

 .تؤبُ بهُٕ
ِٛ تََٓلسَعَ أ :ََٛإَ(  ِٚجَتَلَٕ(  ُٓطُض زوو بطا، يإ زوو نىضِ يـًًَإ بىوَ نًَؿُ: بؤ ؾؤضزٕ)َٚي  ِٚ سَ )أ 

، ُٓويإ يإ زَضضىإ بؤ زَنطآ: ْاوٍ ناَُثؿهُي)ُأْقزَعَ(  يإ زوو شٕ يًًَإ بىوَ نًَؿُ
بؤ وَضِيَهطزْـٌ  )بٔك زَٜبٔ٘ٔ اْيه لؾٔزَ(  يُثًَؿرتَ)أ ذَٗل(  َط رٌ نافط )َٚاْيه لؾُٔز( َطزووَنُ زَؾىا

 َطزووَ نافطَنٍُ خؤٍ.
 ص وةطةلةكاني كفين وشدووط 

)ُٙ ُُعَِؾؿ ُز(  ْاثُغٓسَ )َُْٜٚهزَ ُٔ اْي  طٌ ظَضزَضَِْ (: نُُعِؾُؿزطًاٍ ) نفين ضَِْطهطاو بُ)اْيه ؿ 
ُُػَل٫ ٠ُ ؾٔٝ٘ٔ(  فَ طزَفُضَىآ:  ْاثُغٓسَ نفين ظ ض بُ ْطر، ثًَغَُبُض)َٚاْي َُ ِن لَتُ َغاُل ا ِفن اْل
ن ُو ُّْس َلُبُو َا رِّع نفٔ، ضـىْهُ نفـٔ    ْطر َُنُُْ دًٌ ظ ض بُرٚاٙ ابٛداٚد بِصٓلد ذضٔ، زاً فَِِ

ٍُ(   ظوو يـُ َــطزوو زازَضِْــآ.  ِٚ دًــٌ ؾــؤضزاضْ)َٚاْيَُِػُضاٛ   باؾـرتَ بــؤ نفــين َــطزوو ي اا٢( )أ 
 .خىيَُٓ نًَِ و يُ دًٌ ْىآ، ضىْهُ ُٓويإ بؤ)ََٔٔ اْيحَ ٜٔ ٔ( 

ِفينِ          ِو بِ          َُ ْ َ اٍبس َواْلَحنُ           ُط ُمْس          َ َحب  َوِقي          َف َواِ           ٌبس  ُْ  َوالص           ِب   َ بَ          اِلٍغ ِف          ن َت
َُّخ اُف َوَل َّْحِمُف اْلَجَنازََة ِإل الرَِّ اُل َوِإْن َ  اَن  ُنْ ََ نس َوَّْح  ُرُم َحْمُلَه ا َعل ن َىْي َ ٍة ُمْعرَِّ ٍة َوَىْي َ ٍة 

ُْ          َرُه الر ُ            ُب  ُّ َه          ا ُا          ُق طَُهاس َوُّ ْن          َدُب لِْلَم          ْرَ ِة َم          ا َّْس           ُ ُرَىا َ  َ          ابُ ٍتس َولَ   ِمن ْ
اِفِرس َوُّ  ِفن َُ َُْس بِات َِّباِع اْلُمْسِلِم َ َنازََة َقرِِّبِو اْل َهاس َوَل َب َرُه الل َغُر ِفنالر ُ  ِع ِمن ْ  اْلَجَنازَةِ  ُْ

 )ٗٞ  )بٔأ ِثَٛإب(  وَنى بايغ وايُ يُ نفٔ نطزّْسا)ن بَلئُؼ ؾ٢ٔ تَْهؿٔٝٓٔ٘ٔ(  و نض َٓساأل: نىضِ)َٚايٖؾبٔ
ُُٓٛم(  غآ ثاضضُ دٌ بُ َُِضتَرَبٌّ(  غُض نفُٓنُ ثًَىَضنطزٌْ بؤّْدؤف بُ)َٚاْيرَ  غىُْٓتُ)

 ُنٌ بآًَٖعزا وادبُ.يُ فُضَىوزَي)َٚقٌَٔٝ َٚاجْٔب( 
 ص وةطةلةكاني يةلَطشتين وشدوو بؤ طؤسِطتاىط 

ٌُ اْيحََٓلس٠َ (  ٍُ(  غىُْٓتُ: دُْاظَ ُٖيَُٓططآ)٫َٚ  َِٜرُٔ ِٕ ن لَٕ  تُْٗا ثًاوَنإ ُْبآ)إ٫َِايزِّجَل )َٚإَ
ِْث٢َ(  ًَعتطَ، نـُوابى:        ُأ ُٖضضُْس َطزوونُف َآيًُٓبآ، ضـىْهُ ثًـاو بـؤ ٓـُو نـاضَ بـُٖ
ناتـُ   سَ ٓافطَتإ دُْاظَ ُٖيَبططٕ، بـُآلّ ُٓطـُض ًَْطيٓـُ زَغـت ُْنـُوت، ٓـُو      ْاثُغٓ

 .(زا فُضَىوياَُْػ٢ٓ(و)ْٗل١ٜوادبُ: ٓافطَتإ دُْاظَنُ ُٖيَبططٕ، ُٖضوَى يُ)
)ُّ ًَُُِٗل(  سُضِاَُ )ََِٜٚرُز َُِشرََٜا١ٕ(     دُْاظَنُ ُٖيَبطًَطٍ)ذَ ٦َِٝا١ٕ  ؾـًَىَيُنٌ   يـُ غـُض  )عًَا٢ َٖ

ؾـإ   يـُ غـُض  ُٖضضىاض ثُيٌ ُٖيَـّبططٕ، يإ بُ بآزاضدُْاظَ  : وَى بُغىىْ بآضِيَعاُْ

 11-بةزطىدووةم -مهًاج   
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َِٓٗل ُصُكُٛطَٗل(  زايبًَٓٔ ١َٕ٦ِٝ ُٜخَلُف َٔ ؾًَىَيُنٌ وَٖا ُٖيًَبططٕ:  يُ غُضُٖضوَٖا سُضِاَُ )ََٖٚ
زَغـتُناِْ   يـُ غـُض  تطغٌ نُوتين ُٖبآ، بُآلّ زضوغتُ: يُى نُؽ دُْاظَُّٓساٍَ  نُ

 ضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ. غُضيُ ُٖيَبططآ، ُٖضوَى 
ًَُِْزأ ٠ٔ(  ِٓ َُب ئ ُٜ ُ   )ََل َِٜضاُتُزَٖل(   غىُْٓتُ: بؤ دُْاظٍَ ٓافطَت)َٚ  زاضدُْاظَيـُنٌ وَٖـا: نـ

ْٕ(  زايبجؤؾآ ُٙ  ؾتًَهّرت وَى غٓسوقًَهٌ غُضثؤؾهطاو بُ ضازضيَو، يإ بُ)ن تَلُبٛ )٫َٚ  ُْٜهزَ
َِٓٗل( )ؾ٣ٔليٗزُج غىاضٍ ْاثُغٓس ًُْايٗزُنُٛب(  نُ يُ ْاؾتين دُْاظَ زَطُضِيَتُوَ، بُآلّ ٛعَ َٔ

غىاضٍ بطِوا، َُطُض عىظضيَهٌ ٖـُبآ:   نُ يُطٍَُ دُْاظَ زَضِواتُ طؤضِغتإ، ْاثُغٓسَ بُ
 ُ  وَى زووضٍ، يإ بآًَٖعٍ، ُٓو ناتُ ْاثُغٓسًُْ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياْـ

ُُِضًَِٔ جََٓلس٠َ  ق زَٜبٔ٘ٔ اْيه لؾٔزَ( )بٔلتِّبَ ًٖض ْاثُغٓسّ ًُْ)٫َٚ  بَْأظَ(  ثًاوٍ َىغىيَُإ يُطٍَُ لعَ اْي
 .دُْاظٍَ خعَُ نافطَنٍُ خؤٍ بطِواتُ طؤضِغتإ

ُٙ ايًِػَُط( ) ظيهطو زوعـاو قىضِٓـإ خىيَٓـسْٕ، زَف يًَـسإْ      ْاثُغٓسَ زَْط ُٖيًََٓإ بَُُْٜٚهزَ
: َ  اَن َع ْن قَ  ْيَ بِ ن عب  ادطُطـٍَُ دـُْاظَ   يُ سايَُتٌ ضِ يؿتٓسا ياْيحََٓلس٠َٔ(  )ؾ٢ٔ ؾتّرتيـ

َرُى     َن رَفْ    َع الص     ْ ِت ِعْن    دَ  َ ْص    َحاُب َرُا     ِل اهللِ  ُْ ــُسابٍُ رٚاٙ ايبٝٗكااااٞ، ز اْلَجنَ    ائِعِ  َّ غــ
ناتٌ دُْاظَ بطزْسا. نُوابى:  بهطيَتُوَ يُ بُ ْاثُغٓسيإ زازَْا: زَْط بُضظ ثًَغَُبُض

زيَسا ظيهطٍ خىا بها،  َزا بطِواو بري يُ َطزٕ بهاتُوَو يُغىُْٓتُ: بُ بآزَْط يُطٍَُ دُْاظ
 .(زا فُضَىوياُْْٗل١ٜ(و )حتؿ١ُٖضوَى يُ)

ُُف         اٍر َوَ         َب ُغْس        ُف اْلَجِمي        ِع َوالص         اَلُةس   َوِإتْ َباُعَه        ا بِنَ        اٍرس َولَ        ِ اْي َ َلَر ُمْس        ِلُم َن ِب
 س َوُى        َ  اَلْفَض        ُف َواْلَمْنُص         ُصس فَ        ِِْن َش        اَء َص        ل ن َعَلى        اْلَجِميِع بَِقْص        ِد اْلُمْس        ِلِمينَ 

َاَن َ ْو َعلَ ن َواِح  ٍد فَ َ اِح  ٍد نَاِوَّ  اً اَلص  اَلَة َعَلْي  ِو ِإْن َ   اَن ُمْس  ِلماًس َوَّ ُق  ُل: اَلل ُه  م  اْغِف  ْر لَ  ُو ِإْن َ   
ُم ُغْسِلِوس   ُمْسِلماً. َوُّْش َ َرُط ِلِصح ِة الص اَلِة تَ َقد 

ْاثُغٓسَ: ٓاطط يُطٍَُ دُْاظَزا بِزضآ بـؤ طؤضِغـتإ، َُطـُض ؾـُويَهٌ     ( )َٚإَِتبَلُعَٗل بَٔٓلُر
(و حتؿا١ بُض ثًَىيػيت، ٖـُضوَى يـُ)   ناتُ ْاثُغٓس ًُْ ضطا زابطريغًَٓٔ يُ تاضيو بآ، ُٓو

 (زا فُضَىوياُْ.ْٗل١ٜ)
 ص وةطةلةكاني نويَزي جةناصةط 

 )َُُٕٛ َُِضاأً ــ)َٚي ااَٛ اِ:ااتًَ ط    بــُ َــطزووَ)بُٔهِؿاالُر(  ىغــًَُاُْنإىٕ َطزووََُٓطــُض تًَهــُأل ب
ٌُ اْيحَُٔٝعَ(  نافطَنإْ ُْتىاْطا يًَو دًابهطيَُٓوَ وادبُ: طؿتًإ بؿؤضئَْ نفٔ )َٚجَبَ ُغِض

  ُ ــ ــُ: ي ــرتئَ، وات ــطئَْ بًَٓؿ ــُضوَى     به ــسا، ٖ ــىيَُإْ نافطاْ ــتاٌْ َىغ ــىإ طؤضِغ ــُ ًَْ ي
طؿتًإ بهطآ، تانى بُ  يُ غُض ْاظَذُّوادبُ ْىيَص)َٚايٖؾ٬ ٠ُ(  ضاوَناْسا فُضَىوياُْغُض

  زيًَٓايٌ يُو ُٓضنُ وادباُْ زَضضني
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ِٕ عَل٤َ(  طؿتًإ  يُ غُض)ؽ٢ًَِ عًَ ٣لْيحَُٔٝعَ(  دا يُ ْىيَصنطزُْنُؾسا ُٓطُض سُظ زَنا:)ؾ َِ
ُُِضًُٔٔنيَ(  يُى ْىيَص زَنا زٍَ زَيَآ:  بُ َُبُغيت َطزووَ َىغىيَُاُْنإ، واتُ: بُ)بٔك ِؾ ٔ اْي

(. موضوَلمانةكانىئةم كؤمةَلة مسدووة لة ضةزيةمتة فةِزشي نوَيري جةناشة دةكةم ن)
َذه)عُضَِبٌ زَيَآ:  زوعاٍ ْاو ْىيَصيـ بُ ُٖضوَٖا يُ َذهَّ اغ ِفِس ِلم نذِطِمِننَي ِمِي خىايُ يُ  (ا لمَّ

ِ حتؿا١ ُٖضوَى يُ ) َطزووَ خؤف ببُ. َىغىيَُاُْنأُّّْ نؤَُيَُ ُٖاَٛ  (زا فُضَىويـُت َٚ( 
 )ٌُ ـُ(  ٓــُو دــؤضَ خًَطتــطَ يــُ دؤضَنُّــساٖاتىوا٭ ْؾقَاا ُِٓؾااٛ زَقكّفــُضَىوزٍَ )َٚاْيَُ
 (يُ.علؾعًُٞٓاٌَ)

ِٚ عًَ ٢ َٚاذٕٔ ( ) َاذٔإ (   َطزوويَـو زَنـا   يـُ غـُض  يإ ْىيَـصيَو  أ   يـُ غـُض  ًٓٓذـا ْىيَـصيَهّرت   )ؾٛ 
 ًُْت زيَٓآ:)َْلًَٜٚل(  طؿتًإ زَنا يُ غُضَطزوويَهّرت زَنا...بُو دؤضَ، تا يُنُ يُنُ ْىيَص 

َُِضأًًُل(   ِٕ ن لَٕ  ِٝ٘ٔ إَ ّ )ا يٖؾ٬ ٠  عًَ  ٓـُّ َـطزووَ زَنـُّ ُٓطـُض      يـُ غـُض  ذـُْاظَ  فـُضِظٍ ْىيَص
ٍُ(  َىغىيَُإ بآ. ُٖضوَٖا َذهَّ اغ ِفـِس  ) عُضَِبٌ زَيَآ: زوعاٍ ْاو ْىيَصَنُؾسا بُ يُ)ََُٜٚكٛ ا لمَّ

ٌَ مذِطِمنًا ٌِ ك ا  ُذ إا ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطـُض   ُإ بآ.ووَ خؤف ببُ ُٓطُض َىغىيَخىايُ يُّ َطز (ل 
طؿـتًإ   يـُ غـُض  ىٕ، وادبُ: طؿتًإ بؿؤضئَْ ْىيَـص  ًُٖسْ نىشضاوَناّْرتيـ تًَهٍَُ بؾ

 ضاوَناْسا فُضَىوياُْ. يُ غُضًُْتٌ ُٓواٍُْ ؾًُٖس ْني، ُٖضوَى  بهطآ:، بُ
ُّ ُغ ؤ زضوغتبىوٌْ ْىيَصٍ دُْاظَب)ئؾٖٔر١ٔايٖؾ٬ ٠ٔ(  َُضز زازَْسضآ بُ)َُِٜٚغتَزَُم(  ِضًٔ٘ٔ( ا)تَك ٗ 

ِ زَ ــؤضزْ ــِ ؾ ــُممىَ  ب ــإ تُي ــُ، ي ــُ:  هطزَْطزووَن ــطآ، وات ــُ بًَد ــًَـ ْىيَصَن  ٌ وَث
ِفيِنِوس فَ َلْ  َماَت ِبَهْدٍم َوَنْحِ ِه َوتَ َع  َر ِإْيَراُ ُو َوُغْسُلُو َلْم َُّصف  َعَلْيِوس َوُّ  ُْ َرُه قَ ْبَف َت ُْ ْش  َ َرُط َوُت

َم َعَلن َ   اْلَحاِضَرةِ  اْلَجَنازَةِ  ْن َل َّ  َ َقد 
ثًَـ ؾـؤضزٌْ، يـإ    ُٓطُض بهطآ، دا يُ غُضَطزووَنُ ُْؾؤضآ، زضوغت ًُْ ْىيَصٍ تا 

نطا، ُٓوَ سُضِاَُو ْىيَصَنُف زضوغت ْابآ، نُواتُ:  يُ غُضهطزٌْ ْىيَصٍ ثًَـ تُيُممىَ
بهطيَتـُوَ، ًٓٓذـا    يـُ غـُض  ْىيَصٍ  هطزٌْ زووباضَزواٍ ؾؤضزٌْ، يإ تُيُممىَ وادبُ يُ

ُٙ( ُت)َٚ بعاُْ: ثًَـ نفٔ نطزٌْ َطزووَنُ ْىيَصَنُ زضوغتُ، بُآلّ  يُ غُضْاثُغٓسَ ْىيَص ْهزَ
 ثًَـ نفٔ نطزٌْ.)ق ِبٌَ تَْهؿٔٝٓٔ٘ٔ(  َطزوو بهطآ
ِٛ ََالَْ(    ُّ(  ُٓطــُض يـُنًَو َـطز  )ؾ ً ا ُ )بَٔٗااِ    يــإ)ََِْٚراَٛٙٔ(   ٖـؤٍ بُغــُضزاضِوخاٌْ ؾـتًَو   بـ

ُٓوٖا: وَى بهُويَتُ نُيًَّٓضًايُى، يإ ْاو برييَو، يإ بهُويَتُ شيَـط ءْ   ٖؤيُنّرتّ بُ
ُ٘ يًتٍُ ىفاو ُ٘  ُْؾطىجنا بًَٗٓسضيَتُ زَضَوَ ()َٚتَعَٖذرَ إَِ:زَاُج بؿـؤضآ، يـإ   تالنٛ   ()َُٚغِضاًُ

ــإ     ــًََُـ، ي ــىوَ خؤيَ ــإ غــىوتاو ب ــسَ خــىاضزٍ، ي تُيــُممىّ بهــطآ، ٖــُّ ُٓطــُض زضِْ
ِٝ٘ٔ(  ضضُثاضضُ نطاو ثاضضُنإ ُْزيرتاُْوَ، يُو َُٖىو سايَُتاُْزاثا ٌٖ عًَ  ِِ ُٜؾَ سُضِاَُو )ي 

ُ      يـُ غـُض  زضوغت ًْـُ ْىيَصّذـُْاظٍَ    ثـانٌّ   بهـطآ، ضـىْهُ َـُضدًَهٌ ْىيَصَنـُ: نـ
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 دآ. َطزووَنُيُ، ُْٖاتؤتُ
ىظضيَو ْـُطىجنا  ٖؤٍ ع ظاْايإ ضِيَطُيإ زاوَ: ُٓطُض بُ : ُْٖسيَو يُيةكةم ص ئاطاداسىط 

زضوغـتُ: ْىيَـصّ    -ٖؤٍ عىظضَنُ بُ-ناتُ َطزووَنُ بؿؤضآ، يإ تُيُممىّ بهطآ، ُٓو
بهطآ، دا ثًَىيػتُ يُو ْىيَصنطزُْزا: )تكًًس(ٍ ُٓو ظاْاياُْ بهـا، تـانى    يُ غُضدُْاظَّ 

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ) (وَػ٢ٓ) طىْاٖباض ُْبآ، ُٖضوَى يُ
ٍُ٘ )ووؾُ زيػإ بعاُْ: يُ ( زَفاًََتُوَ: ُٓطُض يُنًَو بهُويَتُ شيَط بُفط، دا َٚتَعَٖذرَ إَِ:زَاُج

ثاف َاوَيُى زَطىجنا بًَٗٓسضيَتُ زَضَوَ، وادبُ: ضاوَضِواّْسَضًَٖٓاِْ بهطآ، ضـىْهُ  
 .َواهللُ َ ْعَلمَطزوو يُ شيَط بُفطزا ْاطؤضِآ، 

َطزووَنُْ ُٓو ؾتٍُ يـآٍ  : َُضدُ بؤ زضوغتبىوٌْ ْىيَصٍ دُْاظَ: نفْٔ ىؾٍُدووةم
اُْ، واتُ: ُٓطُض يُنًَو (زا فُضَىويايكًٝٛبٞ) (وحتؿ١بُغرتاوَ، طؿيت ثاى بٔ، ُٖضوَى يُ)

طِابطزوو ثًؼ بٔ، ْىيَصَنُ زضوغت ْابآ، بُآلّ ُٓطُض ؾىيًََٓهٌ َطزووَنُ خىيَين يُواُّْ
 ُٓنُ ُْوَغتا، ُٓوْاو زابٓسضآ، دا ُٓطُض خىيَ يـآزَٖات، وادبُ: ؾتًَهٌ وَنى يؤنٍُ يُ

 ُ ــ ــُ ي ــصٍ    نات ــتُ ْىيَ ــاضٍ زضوغ ــُض ْاض ــُض ب ــُ غ ــُ )   ي ــُضوَى ي ــطآ، ٖ (و ايغاازٚاْٞبه
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.إعل١ْايطليبني)

ِٕ ٫  َٜتَك ٖ َّ عًَ ا٢  َُضز زازَْسضآ بؤ زضوغتبىوٌْ ْىيَصٍ دُْاظَ ُٖضوَٖا بُ)َُِٜٚغتَزَُم(   )أ 
ُ   ـىيَصنسايَُتٌ ْ يُاْيرَلفٔز٠َٔ(  اْيحََٓلس٠َٔ ٌ  طزْسا وَثًَـ ُٓو دُْاظَيُ ُْنـُوآ: نـُ يـ  ىيـُت

 اْلَمْس             ِجِدس َولَ اْلَقْب             ِر َعَلىاْلَم             ْ َىِب ِفيِهَم             اس َوَتُج              ُز الص              اَلُة َعَلْي             ِو ِف             ن
َُْ ََ َرس َوِإَذا ُصلَِّ  َعَلْيِو َفَحَضَر َمْن َلْم َُّصفِّ َصل نس  َوَُّسن  َ ْعُف ُصُف ِفِهْم َ الَ ًَة َف

 يـُ غـُض  سايَُتـٍُ ْىيَـصٍ دـُْاظَ     ُٖضوَٖا وَثًَـ طؤضَِنُف ُْنـُوآ يـُو  ٫  اْيك ِبزَ( )َٚ
فـُضَىوزٍَ ضِاغـيت َُظٖـُب يـُ ٖـُضزوو       يـُ غـُض  )عًَ ٣لْيَُاِذَٖبٔ ؾََُٔٝٗال(    طؤضَِنُ زَنـا 
 .َُغُيُنُزا

 غًَػـُز طـُظ   يُى ؾىئَ بْٔ ًَْىاًْإ يُ ُٖضوَٖاف َُضدُ: ْىيَصنُضَنُو دُْاظَنُ يُ
ظياتط ُْبآ، ُٖضوَى يُ ظ ضبـٍُ غُضضـاوَناْسا فُضَىوياْـُ،     -اتُ: غُزوثُجنا َُتطو-

ٕ طؤضَِنـُ بهُويَتـُ قًبًـٍُ    نُواتُ: وادبُ يُ ؾىيَين ْىيَـصٍ دـُْاظَزا: َطزووَنـُ، يـا    
ُ   ْىيَص َـُضز   نُضَنُ، ُٓطًٓا: ْىيَصَنٍُ زضوغت ْابآ، بُآلّ يُ دـُْاظٍَ ْازيـاضزا ُٓواْـ
 .ٕ نطزَوَىٕ، ُٖضوَى ضِووااُْب

ِٝاا٘ٔ ؾ٣ٔلْيَُِضااحٔ ٔ(   ُ )َٚتَُحُٛسايٖؾاا٬ ٠ُ عًَ  ــ ــتُ ي ــُْاظَ   زضوغ ــسا ْىيَصّذ ــاو َعطُوت ــُض ْ ــُ غ   ي
َه اَع ْن َعاِئَش َة طٖؤٍ َطزووَنُ َعطُوت ثًؼ ْـُبآ   َطزوو بهطآ، بُو َُضدٍُ بُ : َرِض ىاهللُ َعن ْ

رٚاٙ َضاًِ ٚأؽارلب ايضآٔ،    زْيٍف َوَ ِيي وِ بْ َنْىبَ ْيَضاَء ِفىاْلَمْس ِجِد: ُا هَ اِ َعَلن  َصل ن َرُا ُل اهللِ 
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ٌِٝ) يُ غُضْاو َعطُوتسا  ْىيَصٍ دُْاظٍَ يُ ثًَغَُبُض (و بطايُنٍُ نطز، نُ نىضٍِ ُصَٗ
 ٕ.( بىبَٝقل٤)

ٔٗ(  ىٕبُٖضناتًَو ْىيَصنُضَنإ ؾُف نُؽ، يإ ظياتط )َٚ(  يـُ سايَـُتٌ دَُاعُتـسا،    )ُٜضَ
ِِ ث٬َ ث١ًَ غىُْٓتُ ٌُ ُؽُؿٛؾَٔٗ  ضِيعَناًْإ بهُُْ غآ ضِيعو ظياتطيـ، ثًَغَُبُضؾ أ ْنثَزَ(  )جَِع

رٚاٙ ز َم ا ِم ْن َميِّ ٍت َُّم  ُت فَ ُيَص لِّن َعَلْي ِو َ الَ َُةُص ُف ٍف ِم َن اْلُمْس ِلِميَن ِإل  َ ْوَ  بَ :طزَفُضَىآ
 يُ غـُض َىغىيَُاْإ ْىيَصٍ  ُٖض نُغًَو مبطآو غآ ضِيع يُابٛداٚد ٚايرتَذٟ بضٓ  ذضٔ، 

 ُوضٍَ بؤ زَبآ.طبهُٕ، يًَدىؾبىوٌْ خىاّ
َما ِمْن رَُ ٍف ُمْسِلٍم طزَفُضَىآ:  نُضَنإ ظ ضتط بٔ خًَطتطَ، ثًَغَُبُضُٖضوَٖا تا ْىيَص

ُٖض رٚاٙ َضًِ، ز َُّم ُت فَ يَ ُق ُم َعَلىَجَنازَتِِو َ ْربَ ُع َن رَُ الً َلُّْشرُِ  َن بِاهلِل َشْي اً ِإل  َشف َعُهُم اهلُل ِفيوِ 
بهُٕ: نُ ًٖض ٖاوبُف بؤ خىا  يُ غُضثًاويَهٌ َىغىيَُإ مبطآْ ضٌ ثًاوٍ وَٖا ْىيَصٍ 

 زأًَُْْ، خىاٍ طُوضَ تهايإ قبىٍَ زَنا زَضباضٍَ َطزووَنُ.
 )ِٔ٘ٝ ِّ(      َطزوويَو نطا يُ غُضناتًَو ْىيَصٍ دُْاظَ  ُٖض)َٚإَذَا ُؽَِّٞ عًَ  ِِ ُٜؾَا ِٔ ي ا )ؾ رَقَازَ ََا

غىُْٓتُ: ُٓويـ ْىيَصٍ )ؽ٢ًَِ(  ُْنطزبى يُ غُض: نُ ْىيَصٍ بىوَٖا ٓاَازَ ًٓٓذا يُنًَهٌ
َ اَنْت تَ ُقم  -ْمَرَ ةً اِ : َ ن  َعْن  َبِىُهَرّْ َرةَ طبها، ُٖضضُْس َطزووَنُ شيَط خانًـ نطابآ  يُ غُض
َه  ا؟ فَ َق  اُل ا الن بِ      َماتَ  ْتس فَ َفَق  َدَىا -اْلَمْس  ِجدَ  ََُل َعن ْ َه  ا .َماتَ  تْ  :َفَس   َرَى  ا َفَص  ل ن َعَلي ْ  زفَ  ََُتن قَ ب ْ

 يـآٍ ثطغًاض َطز، ثًَغَُبُض -عطُوتٌ زَنطزـنُ خعَُتٌ َ-طَتًَوـٓافرٚاٙ ايغٝخلٕ، 
 َوَم                  ْن َص                  ل ن لَ ُِّعي                  ُد َعَلىالص                   ِحيِحس َولَ تُ                   َفي ُر ِلعَِّ                  ادِة ُمَص                  لِّيَنس 

ُُْم ُم  ِةس َولَ     ْ  نَ      َ ىَوقَاتِ     ُف نَ ْفِس     ِو َ غَْي     رِِه ِفىاْلُغْس     ِف َوالص      الَ   اإِلَم     اُم َص     اَلَة اْلَغائِ     ِب َواْلَم     
ْفُن ِفن ََ َ اَزس َوالد  َُ  اْلَمْقبَ َرِة َ ْفَضُفس َصاَلَة َحاِضٍر َ ْو َع

ًْؿـإ زاو ْىيَـصٍ    نطز: بؤ زياض ًُْ؟ طىتًإ: َطزوَ. ًٓٓذا طؤضَِنُيإ بُ ثًَغَُبُض
 .نطزبى يُ غُضؿساف غُسابُنإ ْىيَصيإ طؤضَِنٍُ نطز. واتُ: ثًَ يُ غُضدُْاظٍَ 

ِٔ ؽ٢ًَِ(  غىُْٓت ًُْ )٫  ُٜعُٔٝ (  َطزوويَو نطز يُ غُضبُآلّ ُٖض نُغًَو داضيَو ْىيَصٍ )َََٚ
فُضَىوزٍَ ضِاغت،  يُ غُض)عًَ ٣ليٖؾرٔس(  يُ غُض َُٖإ َطزوو ْىيَصَنُ زووباضَ بهاتُوَ

 .ضىْهُ ْىيَصٍ دُْاظَ ْانطيَتُ غىُْٓت
َُؾَِّنيَ(  )٫َٚ  غىُْٓت ًُْ: ْىيَصّ دُْاظَنـُ زوا خبـطآ تـانى ْىيَصنـُضَنإ     ُت٪َٖ:ُز ئشََٜلد٠ٔ 

ُ رٚاٙ ايغاٝخلٕ،  زَ ْا رُِع ا بِاْلَجنَ ازَةِ طزَفـُضَىآ:   ظياتط بٔ، ثًَغَُبـُض  بهـُٕ: يـُ    ثُيـ
آ، ى، ضاوَضِواٌْ وٍ زَنطٓاَازَ ُْبوَضِيَهطزٌْ َطزووزا. بُآلّ ُٓطُض خعًََهُّطزووَنُ 

 ضاوَناْسا فُضَىوياُْ. يُ غُضبُو َُضدُّ تطغٌ طؤضِاٌْ َطزووَنُ ُْبآ، ُٖضوَى 
ٌُ َْْؿضٔ٘ٔ(  ِٝزَٙٔ(  ُٓو نُغٍُ بُخؤٍ خؤٍ نىؾتىَ)َٚق لتٔ وَى َىغىيَُاُْ َطزووَناّْرت )ن ػَ
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ا، نطزْٕ نفْٔ ْاؾتٓسيُ غُضيُ ْىيَص )َٚايٖؾ٬ ٠ٔ(  يُ ؾؤضزْٕ)ؾ٣ٔلْيُػِضٌَ(  بطِياضٍ بؤ زَزضآ
َعْن بُ َرَّْدَة طزَنطآ  يُ غُضُٖضوَٖا طؿت َىغىيَُاًَْهّرتٍ طىْاٖباضيـ ْىيَصٍ دُْاظٍَ 

ُهما َوَ اِبر  ثًَغَُبُضرٚاُٖل ايبخلرٟ َٚضًِ، ز الع اِنن والع انَِيةِ  َصل ن َعَلن : َ ن  الن ِب   َرِضىاهللُ َعن ْ
 ظيٓانُض نطز. يُ غُضْىيَصٍ دُْاظٍَ 

ئةةو كةصةة    لةة صةةر  نوَيذي  ثَيػةمبةرطىَ: (زا ٖاتؽرٝس)ُ سُزيػًٌٓٓذا بعاُْ: ي
ُْنطز، تانى خُيَو  يُ غُض. وَآلَُنٍُ ُٓوَيُ: بؤيآ ْىيَصٍ صنةكزد: كة خؤي كوشتبو

تَُبآ ببآْ ٓـُو طىْاٖـُ ْـُنا، ٖـُضوَى يُظ ضبـٍُ غُضضـاوَناْسا فُضَىوياْـُ، واتـُ:         
ُ نطز، ٖـُضوَى ْىيَـصٍ    يُ غُضغُسابُ ْىيَصيإ  قـُضظزاضيـ ْـُنطزو فـُضَىوٍ:     غـُض  يـ
 بهُٕ. يُ غُضخؤتإ ْىيَصٍ 

ُّ ؽ٬َ ٠  غ ل٥ٕٔب(  ِٛ ٣ََْٛلإلَََل  َطزوويَهـٌ ْازيـاض ًَٖٓـاو    يُ غـُض ُٓطُض ًُٓاّ ًُْتٌ ْىيَصٍ )َٚي 
ُّ ؽ٬َ ٠  ذَلفُٔز(  َُٛ ِٚ  َطزوويَهٌ زياضبىو ًَٖٓا يُ غُضَُُٓىوَُنُف ًُْتٌ ْىيَصٍ )َٚاْيَُْأ )أ 

يـُ ٖـُضزوو َُغـُيُزا    )جَالسَ(   يإ بُ ثًَضُواُْ، ُٖضيُنُ ًُْتٌ َطزوويَهـٌ ًَٖٓـا  عَه طَ( 
 ثؿت ْىيَصنُضٍ عُغط زضوغت بىو. زضوغتُ، ُٖضوَى ْىيَصٍ ًْىَضِ  يُ

 ص  وشدوووةطةلةكاني ناشتين ط
 )ُٔ ٌُ(  يُ طؤضِغتاٌْ َىغىيَُاْاْسا)ؾ٣ٔلْيَُْكبَز٠َٔ(  ْاؾتين َطزوو)َٚايٖ ْؾ َ يُوٍَ خًَطتط)أ ْؾقَ

صةدابةكاى مزدووةكانياى لةة   ثَيػةمبةروشيُ ؾىيًََٓهٌ بآطؤضِزا بًَٓؿرتآ، ضىْهُ 
 .ز(دا دةناشنتيعِقَبطؤِرصتاني )

ُراْلَقْبِر بََِ                 ْ ٍب وِإْن َ                اَن رَُ                 اًلس  ُْ               َرُه اْلَمِبي                ُت ِبَه               اس َوُّ ْن                َدُب َا                 ْ  َوُّ
 . َوَل ُّ ْفَرُش َتْحَ ُو َشْ ٌء َوَل ِمَخد ٌةس اهللِ َوَ ْن َّ ُق َل: ِبْسِم اهلِل َوَعَلن ِمل ِة َرُا ِل 

ًَغَُبـُضو         ًَؿـرتآ، ٖـُضوَى ث  بُآلّ غـىُْٓتُ: ؾـًُٖس يـُ ؾـىَيين ؾـًُٖسبىوّْسا بٓ
ــطز    ــإ زَن ــُسابُنإ واي َلن َّ   ْ َم ُ ُح  ٍد لِنَ  ْدِفنَ ُهْمس َفَج  اَء ُمنَ  اِدى َع  ْن َ   اِبرٍ طغ  َحَمْلنَ  ااْلَق  ْ

َلن ِف    ن َرُا     َل اهللِ  إن   :َفق   الَ  الن بِ    ِّ  ُُْمرُُ ْم َ ْن تَ   ْدِفُن ااْلَق  ْ رٚاٙ  زَمَض   اِ ِعِهْم فَ َرَدْدنَ    اُىمْ  َّ   
ُ ُذ ُأيُ غُظاٍ)أؽرلب ايضٓٔ بضٓ ؽرٝس،  (زا َ ٜٓا١ ) ( ؾًُٖسَنااإ ُٖيَططتٔ تانى يـ

ــا باْطُواظناضّؿــبًآًَْ ــُضني، ًٓٓذ ــُض  جًَغَُب ــىتٌ: ثًَغَُب ــاتْ ط ٖ  ٕــُضَاْتا ف
دـا ًَُٓـُف ؾـًُٖسَنااإ     .ٔؿـ ؾـًُٖسَنإ يـُ ؾىيَّٓؿـًُٖسبىوًْاْسا بًَٓ   ثآزَنـا:  

 (و يُوآزا ْاؾتُإ.ُأذ ) طُضِاْسَوَ بؤ
 َوالس اَلمْ  َعَلْيِهُم الص اَلةُ يُ َايَّدؤّسا ًَْؿرتاوَ، ضىْهُ ثًَغَُبُضإ  دا بعاُْ: بؤيآ ثًَغَُبُض

 ضاوَناْسا فُضَىوياُْ.يُ ؾىيَين وَفاتهطزًْإ زًََْؿرتئَ، ُٖضوَى يُ غُض
 زضوغت ثًَضُواُْف بُ ،بًَٓؿرتآ نافطاْسا طؤضِغتاٌْ يُ َىغىيَُإ ًُْ زضوغت بعاُْ: ًٓٓذا
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ٍ  يإ بىو، (ايب ع١ أٌٖ) (وؾلصلٌٖ) طؿتًُنُ طؤضِغتاُْ ُٓطُض بعاُْ: زووباضَ ًُْ،  ًَُْـاو
ُ  خًَطتـطٕ،  ؾىيَّٓرت ناتُ ُٓو ى،ُٖب ّساسُضِاَّ يُ ؾىبُٗ يإ ،ُٖبى ُ  ضوَىٖـ ٍ  يـ  ظ ضبـُ

 .نطاوُْوَ ضِووٕ غُضضاوَناْسا
ُٙ اْيَُبُٔٝ( بَٔٗل(   ُْوَى مبًًََٓتُوَ، ؾُوآ طؤضِغتاْسا يُ-بآعىظض بُ-تُْٗا بُ ْاثُغٓسَ)َُْٜٚهزَ

ُ  ٖـُضوَى  ًْـُ،  ْاثُغٓس ناتُ ُٓو بٔ، نؤَُيًََو ُٓطُض بُآلّ برتغآ،  (زاَػاين ) (وْٗلٜا١ ) يـ
 فُضَىوياُْ.
ِٓ َُب(  ُٜ ِٕٛب(  غىُْٓتُ:)َٚ ٍ  يـُو  زابجؤؾـطآ  دًًَوثاضضُ بُ طؤضَِنُ)صَِتُزاْيك ِبزَ بٔثَ  سايَُتـُ

ِٕ ن لَٕ رَُج٬ً( )َٚ زازَْسضآ ْاو يُ َطزووَنٍُ ُ  ُٖضضُْسإَ  ْـُوَى  بـآ،  ًَْطيٓـُف  َطزووَنـ
ُ  ُٓو نُواتُ: بهُوآ، بُزَض ُْٓساًََهٌ ُ  بـؤ  زاثؤؾـًٓ ُ  ٖـُضوَى  خًَطتـطَ،  َآيًٓـ  غـُض  يـ
 .فُضَىوياُْ ضاوَناْسا

ِٕ َُٜكٍَٛ(  ِبْسِم اهلِل َوَعَلن ِمل  ِة ش ُٓو نُغٍُ َطزووَنُ يُ ْاو طؤضِ زازَْآ، غىُْٓتُ بًَآ:)َٚأ 
ُ  واتـُ: رٚاٙ أؽرلب ايضآٔ بضآ  ذضأ،    ز َرُا  ِل اهللِ  ٍ  بـ ُ  خـىاو  ْـاو ٍ  غـُض  يـ  ضِيَبـاظ
 طؤضِ. زَختَُُْاو ثًَغَُبُض

 )٤ِْٞ ُ٘ عَ ُ -ؾـتًَو  ٖـًض  ْابآ ْاثُغٓسَو)٫َٚ  ُْٜؿزَُؼ تَِرتَ ُ  -طـؤضِزا  ْـاو  يـ ُ  شيَـط  يـ  َطزووَنـ
َ  ْابـآو َٔخَاٖ ٠ٌ(   )٫َٚ  ضِابًَدطآ ٔ  ْاثُغـٓس ُ  غـُضي ٍ  شيَـط  يـ ُ  زابٓـسضآ،  غـُض ُ  َـاٍَ  ضـىْه  بـ

 ٖـُضوَى  زازَْـسوآ،  خؤيًََو نؤَُيَُ غُض يُ ضِووٍ ضِووتٌ بُ نُوابى: بآغىزَ، فريِ زاًَْهٌ
 .نطزَوَ ضِوواإ

َرُه َدفْ ُنُو ِفن تَا ُْ ْفُن لَ ْيالً َوَوقْ َت َ َراَىِةالص  اَلِة َوُّ بُ ٍت ِإل  ِفن َ ْرٍض نَْدٍَّة َ ْو رِْيَ ٍةس َوَُّج ُز الد 
َُِ ابَ ُة َعَلْي ِوس َولَ ْ  بُنِ  ُِ اْلَقْب ِر َواْلِبنَ اُء َواْل ُْ َرُه َتْجِص ي ُرُىَم ا َ ْفَض ُفس َوُّ َ  ِف ن َما َلْم َّ َ َحر ُهس َوَغي ْ

 َلٍة ُىِدَمسَمْقبَ َرٍة ُمَسب   
 )ْٕ ُ٘ ؾ٢ٔ تَلُبٛ ُٓ ُٙ دَْؾ )إ٫َِ(  بًَٓؿرتآ غٓسوقُوَ بُ غٓسوقسا ْاو يُ َطزووَنُ ْاثُغٓسَ)َُْٜٚهزَ

ِٚ رَِ:٠َٕٛ(  خانًَهًَُّٓاوّسا يُ)ؾ٢ٔ أ ِرُض َِْ ١َٕٜ(  وَى ُٖبآ: عىظضيَو َُطُض  خانًَهٌ يُ يإ)أ 
 ضاضٍَ بآغٓسوم بُ غىتابآ، يإ بآ،ضِظّ َطزووَنُ ىؾٍُ يإ بًَٓؿرتآ، بآًَٖعزا ُْضٌَ
 فُضَىوياُْ. ضاوَناْساغُض يُ ُٖضوَى ًُْ، ْاثُغٓس سايَُتاُْزا يُو ُْنطآ،

 )٬ًِٝ ُٔ ي  َدفَ َن  : َ ن  الن بِ    َع ْن َ  اِبرٍ ط بًَٓؿـرتآ  َـطزوو  ؾـُوآ  بُ زضوغتُ:)ََُٜٚحُٛس ايٖ ْؾ
ُٓو ثًاوٍَ زَْطٌ بُضظ رٚاٙ ابٛداٚد بضٓ ذضٔ، زِرس لَْيالً الر ُ َف ال ِ ى َ اَن َّ ْرَفُع َصْ َتُو بِال ِّ ْ 

 .بُ ؾُوآ ْاؾتِ زَنطزَوَ بُ ظيهطنطزٕ، ثًَغَُبُض
ًَؿـرتآ: نـُ ْىَيــصّ        )ََْٚٚقا(َ ن زَاَٖا١ٔ ايٖؾا٬ ٠ٔ(     ٖـُضوَٖا زضوغـتُ يـُو ناتاُْؾـسا َـطزوو بٓ

ُٙ(  قُزَغُ بىو تآزاغىُْٓتًإ  ِِ َٜتَرَٖز قُغسٍ ُْخياتُ ُٓو ناتاُْ،  بُو َُضدٍُ بُ)إَذَا ي 
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ًَو يـُو ناتاْـُ، ْاؾـتُٓنُ ْاثُغـٓسَ، ٖـُضوَى يـُ          بُآلّ ُٓطُض بُ قُغسّ بًداتـُ يـُن
ٌُ(  غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ َُُٖل أ ْؾقَ ُِٝز ؾـُو و ٓـُو ناتاْـٍُ     ناتُناّْرتٍ دطُ يُ)َٚغ 

 قُزَغُيُ، خًَطتطَ بؤ َطزوو ْاؾ . تآزاْىيَصّ غىُْٓتًإ 
ُٙ ُ  طـؤضِ اْيك ِبازَ(   )تَِحؾُٔٝؿ ْاثُغٓسَ( )َُْٜٚهزَ ٕ  طـُض،  بـ ُ  يـا ُ  بهـطآ:  َـاضْر  ضـَُُْتؤ  بـ  يـ

 قىضِ بُ نطزٕ َاضْر بُآلّ فُضَىويُتٌ، (زاظريَٞ) يُ ُٖضوَى زَضَوٍَ، يُ يإ ْاوَوٍَ،
 ًََهٌ يُ طؤضَِنُ ُٓطُض بهطآ، زضوغت طؤضِ غُض يُ خاْىو ْاثُغٓسَ)َٚاْيبَٔٓل٤ُ(  ًُْ ْاثُغٓس

ُ  ُٓو طؿتّسابى، طؤضِغتاٌْ يُ ُٓطُض بُآلّ خؤّسابآ، ُ  خـاْىو  ناتـ  سُضِاَـُ،  نطزٕغـُض  يـ
 .فُضَىوياُْ غُضضاوَناْسا يُ ُٖضوَى

 )ِٔ٘ٝ ٍ  تـُْٗا  ُٖضضـُْس  طؤضِ، غُض يُ ْىوغني ْاثُغٓسَ)َٚاْيهٔتَلب١َُ عًَ   بـآ،  خاوَُْنـُف  ْـاو
ُ  نُ بآ: تًَهّرتؾ غُض يُ يإ بآ، نًًَُناٌْ طؤضِو غُض يُ ْىوغًُٓنُ: ًُْ دًاواظٍ  ىٍ يـ
ــسضابآ طؤضَِنــُ َِ اْلَقب ْ  ُر َوَ ْن ُّ ْقَعَدَعَلْي  ِو َوَ ْن  : نَ َه  ن َرُا   ُل اهللِ َع  ْن َ   اِبرٍ ط زاْ َ ْن َُّجص   
َنىَعَلْيوِ  َ بَ  َوَ نْ ش ايرتَذٟ  ساد َضًِ رٚاٙ زُّ ب ْ ُْ  بُ طؤضِ نطزوَ: قُزَغٍُ ثًَغَُبُض زَعَلْيوِ  ُّ
 بٓىوغطآ. ٍغُض يُ بهطآو غُض يُ خاْىوٍ زاًْؿآْ ٍغُض يُ بهطآْ َاضْر طُض

ِٛ ُبَٓٔٞ(  َُضَٖبً ١ٕ( نطا زضوغت طؤضِ غُض يُ خاْىو ُٓطُض)َٚي   خًَـطات،  طؤضِغتاٌْيُ  )ؾ٢ٔ ََْكبَز٠َٕ 
ُٖ َّٔ(  طؿتّسا واتُ: ( ُ ُ  وادبـ ُ  ؟بطِوخًَٓـسضآ  خاْىوَنـ ْ  ضـىْه  طـؤضِّرت  ؾـىيَين  سُضِاَـُ

ُ  طـؤضِ  بُضظنطزُْوٍَ نُواتُ: زَنا، بُضتُغهٌ زَططآْ ٍ  بـ ُ  طـُوضَ:  بـُضز  ضـىاض  ٖـُض  يـ
 خاْىوّ بطِياضٍ َُٖإ طؤضِ، زَضَوٍَ يُ ثُضشيًَٓو يإ سُوؾًَو، زضوغتهطزٌْ يإ ىيُوَ،

 .نطز تُوَ ضِووٌْ (زاحتؿ١يُ) ُٖضوَى زَزضآ، بؤ
ِا  ِو َحَج  ٌر َ ْو َيَش  َبٌةس َوَ ْم  ُع َوُّ ْن  َدُب َ ْن ّ ُ  َرش  اْلَقب ْ  ُر ِبَم  اٍءس َوُّ َض  َع َعَلْي  ِو َحص  ًنس َوِعْن  َد رَ ْ 

َرُه للنَِّساِء َوِقيَف َتْحُرُم َوِقيَف تُ َباُحس اَلقَِاِرِب ِفن َمْ ِضٍعس َوزَِّارَةُ  ُْ  اْلُقُب ِر للرَِّ اِلس َوُت
ِٓ َُب(  ِٕ ُٜزَٖؼ اْيك ِبُز بَُٔل٤ٕ(  غىُْٓتُ:)َُٜٚ  تانى بهطآ، غُضزا بُ ٓاوٍ طؤضَِنُ ْاؾ  زواٍ يُ)أ 
ِٝ٘ٔ ذَؾ٢ّ(  مبًَٓآ ٓاغُواضٍ ُْبآْ بآلو خؤيَُنٍُ  غُض يُ بُضز ووضزَ غىُْٓتُ:)َُٜٚٛفَعَ عًَ 
 ٖــُّ .زْبنِ  ِو ِإبْ   َراِىيَم اْلَم  اءَ اِ َرش  َعلَ  ن قَ ْب  ِر  : َ ن  الن بِ     َع  ْن َ   اِبرٍ ط زابٓــسضئَ طؤضَِنــُ

ٍ  ثًَغَُبـُض  َزص٬ً، داٚدٚابٛ ايغلؾعٞ رٚاُٖلزَوَضَع َعَلْيِو َحْصَباءَ  َو َن وُ ط َ  ٓـاو  ضِؾـاْس
 زاْا. غُض يُ بُضزٍ ووضزَ ُّٖ ،خؤٍ نىضٍِ )ابطاًِٖ(ٍ طؤضٍِ غُض

ِٓ َ رَْأصٔ٘ٔ ذَحَْز(  ٌ  -ْاؾـ   زواٍ يُ-َطزووَنُف غُضٍ ىٍ يُ غىُْٓتُ:)َٚعٔ  بـُضز  نًًًََهـ
ِٚ  زابٓسضآ ًـ  غـىُْٓتُ:  بـآًَٖعزا  فُضَىوزَيُنٌ يُ زاض، يإ:َغَب١ٌَ( )أ  ُ  ًَهّرتيـنًَ  ىٍ يـ

َُْع  نٍ -َ ن  الن ِب    :َعن الُمط ِلِب ِبن  َبِىَ داَعةط زابٓسضآ ثآيُناٌْ ََْماُن ِبن َم  -َلم ا ُدِفَن ُع
َر َ ِين َوَ ْدِفُن ِإلَْيِو َمْن َماَت ِمْن َ ْىِلن  ابٛداٚد رٚاٙ زَوَضَع َحَجرًا ِعنَد رَْ ِاِوس َوقَاَل:  َتَ َعل ُم ِبَها قَ ب ْ

 بُضزٍ نًًًََهٌ ثًَغَُبُض ًَْؿرتا، ثًَغَُبُض بطاؾرييُنٍُ (ٍعثُلٕ) نُ ؽل ، ضٓ ب
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 ُٓو ىٍ يُ خؤؾِ خعَُناٌْ زَْامسُوَو ثآ بطايُنَُِ طؤضٍِ فُضَىوٍ: زاْاو غُضٍ ىٍ يُ
ُُِع ا٭ ق لرَبٔ ؾ٣ٔ زًََْؿِ. ِٛفٔاُع(  )َٚجَ ٕ  غـىُْٓتُ: َُ ُ  خعَـُنا ٔ  يـُى  يـ ُ  ؾـىيَ  طؤضِغـتاْسا  يـ
ــُ ئَ،بًَٓؿــرت ــٍُ ب ــُنُّس بُيَط ــاظَ، ُزيػ ــىْهُ ت ــؤ ض ــُض ب ــاْرتزَبآ يًَساًْـغ  ْٓاغ

 زَبٔ. زيَدؤؾرت َطزووَناًْـ
 ص طؤسِطتاى صياسةتي ط

ُ  ثًـاوإ،  بؤ غىُْٓتُ: َىغىيَُإ طؤضَِنإ=طؤضِغتاٌْ غُضزاٌْ)َٚسََٜلر٠َُاْيُكُبٛرَ يًزِّجَلٍَ(   بـ
ٕ  ظياضَتٌ الَسآًػ غُضَتاٍ يُ واتُ: ًٓػالّ، ظاْاياٌْ )مجاا (ٍ ُ  طؤضَِنـا  بـىو،  قُزَغـ

ن  َه ا ط فُضَىوٍ: ثًَغَُبُض نطاوَو (َِْضخ) بُآلّ ْم َع ْن زِّ ارَِةاْلُقُب ِرس فَ ُعوُروَى ا فَِِ ُُ ُ ْنُت نَ َهْيُ 
ُ  طؤضَِنإ ظياضَتٌ يَُُوثًَـ ايضٓٔ، ٚأؽرلب َضًِ رٚاٙزتُ  َ ُِّرا ِيَرةَ  ّ  يـ ُ  ًَٓـىَ  قُزَغـ

 زيًََٓتُوَ. بري بُ قًاَُتتإ ضىْهُ بهُٕ، طؤضَِنإ ظياضَتٌ زوا َُو يُ بُآلّ ى،نطزب
ِّضَل٤ٔ(  ُٙ يً ُّ(  ٓافطَتإ بؤ ْاثُغٓسَ ظياضَتّطؤضِ)َُٚتْهزَ  بآًَٖعزا: فُضَىوزَيُنِ يُ)َٚقٌَٔٝ تَِرُز

 لََع َن اهلُل زَائِ َراِت اْلُقبُ  رِ ط زَفُضَىآ: ثًَغَُبُض ضىْهُ ٓافطَتإ، بؤ سُضِاَُ: ظياضَتّطؤضِ
َها اْلَمس اِ َد والس  ُرجَ  ِ  ؽارٝس،  بضآ   ايضٓٔ أؽرلب رٚاٙ زَواْلُم  ِخِ َّن َعَلي ْ  يـُو  خـىا  يُعٓـُت

 طؤضِ غُض يُ َعطُوت نُ : بآ نُغاُْ يُو يُعُٓت زَنُٕ، طؤضَِنإ ظياضَتِ نُ بآ: ٓافطَتاُْ
 زاوَتـُوَ:  ِوَىََ بًَُٖع فُضَىوزَّ بُىَّ زازَطريغًَٓٔ. طؤضِ غُض يُ ضطا زَنُْٕ زضوغت

 ُٖضوَى .زَنُُْوَ ْىآ َاتًَُين ْزَططئًَ طؤضِ غُض يُ نُ ٓافطَتاُْيُ: ُٓو بؤ يُعُٓتُ ُٓو
ُ )َٚقٌَٔٝ ُتبَلُح(  فُضَىوياُْ غُضضاوَناْسا يُ ّ  يـ  واتـُ:  سُآليَـُ،  بـآًَٖعزا:  فُضَىوزَيـُنّرت

 ُْططئًَ. ضِووُْزاو بآؾُضعًُى ًٖض َُضدُّ بُو ًُْ، ْاثُغٓسيـ
 ُم الع ائُِر َوَّ ْقَر ُ َوَّْدُع سَوَُّسلِّ 
ُ  طؤضِ غُضزاِْ بعاُْ: ًٓٓذا ُ  غـىُْٓتُ،  ناتًَهـسا  طؿـت  يـ ـ  بـ ُ  تايبـُتً ّ  يـ  ثًَـٓر  عُغـط

 ظياتط ز غتُناِْ خعّْ باوىْ زايوْ طؤضِّ غُضزاِْ ُٖضوَٖاف ؾُممُ، ضِ شّ تا ؾُممُوَ
 نطاوَتُوَ. ضِووٕ (زاايغزٚاْٞ(و)ايبذريَِ(و)ايغرباًَضٞساؾًُناِْ) يُ ُٖضوَى خًَطتطَ،

ُِ ايٖشا٥ُٔز(  ٓٓذا  بهاو طؤضِغتاُْنُ تًَهطِاّ يُ غُىّ يُنُ اض ظياضَتهُضَنُ غىُْٓتُ:)َُٜٚضَِّ
ــآ: ْم َدارَقَ   ْ ٍم ُم  ْفِمِنيَن َوِإن   ا ِإْن َش  اءَ ط بًَ ُُ ُُ  ْم َلِحُق   نَ ااَلس   اَلُم َعلَ  ْي  َٚضااًِ، امحاا  رٚاٙ زهلُل ِب

ْم  َنْ ُ ْم َاَلُفَنا َوَنْحُن بِالَ َرِ  َّ ْغِفُراهللُ ش ٚيًرتَذٟ  ُُ  ص.لََنا َوَل
 بها،يَّ غُىَِ ووؾُناّْطِابطزوو َُٖإ بُ بهاو َطزووَنُّ يُ ضِوو قًبًُو يُ ثؿت ًٓٓذا

نْ َيا فَ ُيَسلُِّم َعَلْيِو إِ  َماِمْن َعْبٍد َُّمر  ِبَقْبرِ ط زَفُضَىَّ: ثًَغَُبُض ل  َعَرفَ ُو رَُ ٍف َ اَن َّ ْعرِفُُو ِفىالد 
 ىّ بُ نُغًَو  ُٖض ؽرٝس، بلصٓلد ٚا٫صتذنلر ؾ٣ليتُٗٝ  عب ايرب ابٔ رٚاٙزَوَرد  َعَلْيِو الس اَلمَ 

ُ  بهـا، يَّ غُىَِ -زَيٓاغِ زوًْازا يُ نُ-بطِوا ثًاويَهسا طؤضِّ  زَيٓاغـًَتُوَو  َطزووَنـ
 زَزاتُوَ. غُىَُنُّ وَىََِ
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 قىضِٓإ ُْٖسيَو -تىاْني طىيَطَّ بُ-ظياضَتهُضَنُ غىُْٓتُ: غُىّ، يُزواّ ًٓٓذا)ََْٜٚكزَُأ( 
 زوعا)ََِٜٚ ُعٛ(  زَناو قًبًُ يُ ضِوو خىيَٓسٕ، قىضِٓإ زواّ يُ ًٓٓذا خبىيَٓآ، طؤضَِنإ غُض يُ
 بها. زوعا َطزووَناّْرتيـ بؤ َٖاُٖضو زَنا، َطزووَنُّ بؤ

ْ  بـاوَف  ُفُغُنُّْق زيىاضَناٌْْ طؤضِو ثًَسآًَٖاٌْ زَغت بعاُْ: ًٓٓذا  يًَىَضًَٖٓاًْـإ
ْ  َاض ُ  نطزًْـإ ِ  غـىضِإ،  زَوضَ يـ ٌ ب عا١ ) طؿـت ُ  ٖـُضوَى  ْاؾـرئْ،  ْاثُغـٓسو  (يـُن  يـ

 فُضَىوياُْ. غُضضاوَناْسا
 ص وشدوو بؤ خويَهذى قوسِئاى كشدىءخيَش ط

ّ  ظاْاياٌْ )ااا (ّ ُب :يةكةم ْ  ًٓػـال ٕ  بـؤ  نطزٕزوعـا  خًَطنـطزٕ ٍ  َـطزووا  ُٖيـُو  غـىز
 زضيَصٍ بُ وَغًَتسا باغٌ يُ ُٖضوَى بًَطاُْ، يإ بها، بؤيإ خعّ ًُْ: دًاواظٍ ،زَياْطاتآ
َه    اَع    ْن َعاِئش    ةَ ط ِإن ش    اَء اهللُ تَ َع    اَلن زَنُيٓــــُوَ، ضِووْــــٌ  فَ َق    اَل:  : َ ن  رَُ     اًل  َتَى    الن ِب   َرِض    ىاهللُ َعن ْ

ل َم   ْت َتَص   د َقْتس َ فَ َلَه   ا َ ْ    ٌر  ُ ِل َ   ْت نَ ْفُس   ها َولَ   ْم تُ    صِ ف ْ َّاَرُا    ل اهلِل ِإن  ُ مِّ   ن اُ  َُ  َوَ ظُن  َه   ا لَ   ْ  َت
طىت: زايهِ نتىثطِ  ثًاويَو بُ ثًَغَُبُضٍ رٚاٙ ايغٝخلٕ، صإْن َتَصد ْقُت َعْنها؟ قَاَل: نَ َع مْ 

َطزو وَغًَتًؿٌ ُْنطزوَ، وا تًَسَطُّ ُٓطُض َاوٍَ قػُنطزٌْ ُٖبىايُ خًَطٍ زَنـطز،  
 ُ فـُضَىوٍ: بـُيَآ. واتـُ     طـُض َـٔ خًَـطٍ بـؤ بهـُّ؟ ثًَغَُبـُض      ٓايا خًَطٍ بؤ زَبـآ ٓ

 خًَطَنٍُ زَطاتآ.
ِ  فُضَىوزَيُنِ يُ :دووةم ِ  ظاْايـاْ ُ  )ؾـافةِ(و  َُظٖـُب   َُظُٖبُنـُّرتزا:  ُٖضغـًَو  يـ
 وَغـًَتسا  باغِ يُ غُضضاوَنإ ظ ضبُّ يُ ُٖضوَى َطزوو، زَطاتُ خىيَٓسٕ قىضِٓإ خًَطّ
 نطاوَتُوَ. ضِووٕ
ُ  َة َ ِواْلَمِدّنَ  ِة َ ْو بَ ْي  ِت  َوَّْح ُرمُ  ُُ   َن بُِق  ْرِب َم ُْ َرُه ِإل  َ ْن َّ ُّ نَ ْق  ُف اْلَميِّ  ِت ِإلَ ن بَ لَ  ٍد َيَرس َوِقي  َف 

َُْن ُدِفَن ِباَل غُ  ِ  َعَلْيِوس َونَ ْبُشُو بَ ْعَد َدْفِنِو للن  ْقِف َوَغْيرِِه َحَراٌم ِإل  ِلَضُرورٍَة: ِب  ْسفٍ اْلَمْقِدِس َن
ّ  َٖاُٖضو ٔ  محا  أ) ًُٓـا ٌ  با ِ  طؤضِغـتإ،  ىُْضـ  ناتًَـو  ٖـُض  زَفـُضَىَّ:  (ذٓبا  غـىوضَِت

ٌِ (وؾلتٝر١) ٌِ) ُٖضزوو وأ ذَْ ( اهلُل َُٖٛ )ُق  َطزووَنإ، بسَُْ خًَطَنُف خبىيَْٓٔ (َنإأ ُعُٛذ ُق
 (زالبٖ اٜا١املزت ) (وإرعلدايعبلد) (وتَِذنٔز٠َُاْيُكِزُطبٔٞ) يُ ُٖضوَى زَياْطاتَِ، خًَطَنُ ضىْهُ

 طًَطِاويُتًاُْوَ.
ٕ  غـىضَِتاُْ،  ضـىاض  ُٓو خىيَٓسِْ بُ نُواتُ: ُ  يـُنًَهًإ،  تـُْٗا  يـا  بـُدآزآ،  غـىُْٓتُن
ُ  ثًَغَُبـُض  ُٖضوَى خىاضَوَ، زيَتُ دىاضَِمحُتّ قىضِٓاْسا خىيَٓسِْ ناتِ يُ ضىْهُ  يـ

ــىوضَِتِ)ايهٗف(زا سُزيػـــُنُّ ــُضَىآ: غـ ُِيَنُة تَ نَ ع لَ   ْت بِ   ط زَفـ  رٚاٙ زاْلُقْر نِ تِْل   َك الس    
  خىاضَوَ. زيَتُ قىضِٓإ خىيَٓسِْ ٖؤّ بُ يُوتآزا زيَفطاواِْ خىايُ ضَِمحُتِ ُٓوَ ايغٝخلٕ،

 ص طؤسِ يةلَكةنذنةوةى و وشدوو طواصتهةوةى ش
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 )ُّ ِّٝ(ٔ(  سُضِاَُ:)ََِٜٚرُز ٌُ اْيَُ )إَي ٢ بًَ ٕ   َطزِْ ؾىيَِٓ يُ ْاؾتِٓ ثًَـ َطزوو، طىاظتُٓوَّ)َْْك
 فُضَىوزَيُنِ يُ)َٚقٌَٔٝ(  ُْطؤضِآ ُْضآْ تًَو َطزووَنُف ُٖضضُْس ؾىيًََٓهّرت، بؤ آ:َزَ(
ُٙ(  ًَٖعزابآ ِٕ َُٜهَٕٛ بُٔكِزبٔ ََِه١ (  بطىاظضيَتُوَ ْاثُغٓسَ)ُْٜهزَ  ْعيو يُ َطزووَنُ َُطُض)إ٫َِ أ 
ِٚ) ثًَغَُبُض (َّ ١ٜٓ) ْعيو يُ يإ)أ َٚاْيَُ ١َٜٓٔٔ(  بآ ثري ظ (َّه١) ِٝ(ٔ اْيَُْك ٔظَ أ   يُ يإ (بَ

ِٝ٘ٔ) ًاُْغًَ يُو يُنًَو بؤ بطىاظضيَتُوَ ُ:غىُْٓت ناتُ ُٓو بآ، (اْيُك ظ بٝ() ْعيو  (َْٖؿ عًَ 
 ُٖيُ. تايبُتًًإ ضِيَعّ طاياُْدًَ غَِ ُٓو ضىْهُ فُضَىوَ، وَٖاّ ؾافًةِ ًُٓاَِ
ُ  ُٓطــُض نـُوابى:   وادبــُ: ًاُْ،غــًَ يـُو  يــُنًَو بـؤ  بطىاظضيَتــُوَ ز:نـط  وَغــًَتِ َطزووَنـ

ّ  بُو بهطآ، دآبُدآ وَغًَتُنُّ ّ  َُضدـُ ٕ  ْـُطؤضَِّى  ىؾـُنُ ُ  ٖـُضوَى  ْـُبآ،  بـؤ  يـ
 فُضَىوياُْ. (زاَػ٢ٓ(و)ْٗل١ٜ)

ُ  زضوغـت  بطىاظضيَتـُوَ،  نـطز:  وَغًَتِ -ًاُْغًَ يُو دطُ-ؾىيًََٓهّرت بؤ ُٓطُض بُىَّ  ًْـ
 فُضَىوياُْ. زا(حتؿ١) (واجملُٛع) يُ ُٖضوَى بهطآ، دآبُدآ وَغًَتُنُّ

ُ  بعاُْ: ًٓٓذا ّ  سايَُتًَهـسا  ٖـُض  يـ ُ  طىاظتٓـُوَ ُ  وادبـُ:  بـآ،  زضوغـت  َطزوووَنـ ـ  يـ  ثـًَ
 غُضضـاوَناْسا  ظ ضبُّ يُ ُٖضوَى بهطآ، غُض يُ ْىيَصّ بهطآو نفٔ بؿؤضآو طىاظتُٓوَزا
 فُضَىوياُْ.
 )ُ٘ ْٖٓكٌَ(  َُطزووَن ْاؾتِٓ زواّ يُ)بَِع َ دَْؾٓٔ٘ٔ(  طؤضِ ُٖيَهُْسُْوَّ)ََِْٚبُغ  طىاظتُٓوَّ بؤ)يً
ِٝزَٙٔ(  ؾىيًََٓهّرت بؤ َطزووَنُ ّْ(  ْاؾُضعًـ ٖؤيُنّرتّ بُض يُ ُٖضوَٖا)َٚغ   طؿتِ)ذَزَا
ــُ هطزُْغــىنايُتّ ضــىْهُ سُضِاَــُ، ــُْٗا)إ٫َِ ئقَااُزٚر٠َٕ(  َطزووَنــُ ب ــُ ت ــُض ي  ْاضــاضّ ب

ِٕ ُدؾَٔٔ ب٬ٔ  ُغ زضوغتُ ناتُ ُٓو ُْبآ، ٌُ( ا)بٔأ   ؤضابآوـُْؾ ُ:وات ًَْؿرتابَِ، ىغٌـآغب بُ وَىِض
 َ ْو ِفن َ ْرٍض َ ْو  َ ْ ٍب َمْغُص بَ ْيِن َ ْو َوَقَع ِفيِو َمالٌ 

ُ  وادبُ: ناتُ ُٓو تُيُممىًََهّسضوغتبىو، بُ ُْنطابآ تُيُممىًَـ ُ  َطزووَنـ  بًَٗٓسضيَتـ
ٕ  ُْضىبآو تًَو ىؾُّ َُضدُّ بُو بهطآ، غُض يُ دُْاظَّ ْىيَصّ بؿؤضآو زَضَوَو  بـؤ
 .نطاوَتُوَ ضِووٕ غُضضاوَناْسا يُ ُٖضوَى ًُْ، وادب ُٓطًٓا: ُْبىبآ،

 )َِٔٝ ِٕٛب ََِػُؾٛبَ ِٚ ثَ ِٚ ؾ٢ٔ أ ِرُض أ  ٕ  ًَْٓؿـرتابآ،  زاطرينـطاوزا  خانًَهِ يُ يإ)أ  ِ  يـا  بـُنفًَٓه
 ُٖض زَضَوَ، بًَٗٓسضيَتُ َطزووَنُ وادبُ: سايَُتاُْؾسا يُو نطابآ، نفٔ زظضاو يإ زاطرينطاو،

َ  َافُنُ تانى بىبآ، بؤٕ ضىبآو تًَو ىؾُنُؾِ ضُْس ٕ  بسضيَتـُو  ُٓطـُض  دـا  َـاف،  خـاوَ
 ٓـُو  بىو، ضِاظّ وَضططتٔ تؤيَُ بُ يإ نطز، ٓاظاز طُضزَِْ نطزو ِّضاوثؤؾ َافُنُ خاوَٕ
 نطاوَتُوَ. ضِووٕ غُضضاوَناْسا ظ ضبُّ يُ ُٖضوَى زَضَوَ، بًَٗٓسضيَتُ سُضِاَُ: ناتُ

ِٚ َٚق عَ ؾٔٝ) ٍْأ  ٕ  بـٌَ،  ثاضَ دا ْاو: بهُويَتُ َايًََهِ طؤضَِنُ يإ (٘ٔ ََل ُ  ٓـُو  ؾـتًَهّرت،  يـا   ناتـ
ُ  ُٖيَبهُْـسضآو  طؤضَِنُ وادبُ: -بها زاوا َايَُنُ خاوَٕ ُٓطُض- ُ  َايَُنـ  زَضَوَ، بًَٗٓسضيَتـ

ــُضوَٖا ــُض ٖ ــُ ُٓط ــُ َطزووَن ــاتِ ي  ن
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ٕ  ثاضَ، ظيٓسووَتّسا ّ  يـا ّ  ظيَـطِ ِ خاوَُْ قىوتـسابآو  نُغـًَهّرت  وادبـُ:  بهـا،  زاواّ نُؾـ
ّ  َـاف،  خاوَٕ بًسَُْوَ يَّسَضبًَْٗٓٔ َايَُنُّ ُٖيَبسضِآو ووضطِ زَضَوَو، بًَٗٓسضيَتُ  بـُآل

ُ  خؤّ َايًََهّرتّ ُٖض يإ ظيَطَِنُ، يإ ثاضَنُ، ُٓطُض ِ  بـ ُ  ٓـُو  قىوتـسابآ،  ظيٓـسووَت  ناتـ
 يُ ُٖضوَى َايَُنُّ، ًَٓاِْزَضٖ بؤ ُٖيَبسضِآ ووضطًؿِ ُْ زَضَوَو بًَٗٓسضيَتُ ُْ ًُْ: زضوغت
 يُ َايَُنُ زضوغتُ: ناتُ ُٓو زَضِظآ، تُواوٍ بُ َطزووَنُ تا واتُ: فُضَىوياُْ، ضاوََاْساغُض

 فُضَىويُتٌ. (زاحتؿ١) يُ ُٖضوَى زَضبًَٗٓٔ، طؤضَِنُ
ُ  زضوغـت  نُ بؤوَ: ضِووٕ بؤَإ َُغُيُيُ يُو :يةكةم ص ئاطاداسى ط ٍ  ًْـ ٍ  ىؾـُ  َـطزوو

ُ  ثعيؿهٌّ واٍُْ تانى بهطآ يُت ُْٓساًََهٌ ٕيا َىغىيَُإ، ٕ  خبىيَٓـسضآ،  غـُض  يـ  بـؤ  يـا
َ  ُٓو ثالتنيْ ُٓوٍَ ُ  دـؤض ُ  ؾـت ُ  بـ ُ  ْطخاْـ ٍ  يـ ُ  ىؾـُ ُ  زَضبًَٗٓـسضئَ،  َطزووَنـ  ضـىْه

ُ  َطزوو ىؾٍُ يُتهطزٌْ ٌ  بـ ٌ  بآسـُقًَه ُ  سُضِاَـُ،  ؾـُضع ٍ  (زااجملُاٛع ) يـ َ  بُيَطـُ  بـُو
ْس رِِه َحيّ اً ط زَفُضَىآ: ثًَغَُبُض نُ ًَٖٓاوَتُوَ: َُ  اباٛداٚد  رٚاٙزَ ْس ُر َعَْ ِم اْلَميِّ ِت َ 
 واتُ: ظيٓسووَتٌ. بُ ًَٓػكاُْنُيُتٌ ؾهاْسٌْ وَنى ًَٓػكاُّْطزوو، ؾهاْسٌْ بضٓ ؽل ،

 تهطزْٕ يُ ُٓو ضىْهُ َطزوو، زٌََ يُ ظيَطِ ززاٌْ زَضًَٖٓاٌْ زضوغتُ بعاُْ: ًٓٓذا سُضِاَُ.
 .َلمَ عْ  َواهللُ  ًُْ،تآزا ٓاظاضزاٍُْ
ظطّسا بىو، ُٓوَ زوو سايَُتٌ  : ُٖض ناتًَو ٓافطَتًَو َطزو نؤضثُيُنّعيٓسووٍ يُدووةم
 : ُٓطُض شيين نؤضثُنٍُ ضَِضاو زَنطا: وَى تٌَُُْ ؾُف َـاْطْ  يةكـةم حاَلةتى :ُُْٖ
 غُضَوَتط بآ، ُٓو ناتُ وادبُ: ظطٌ ٓافطَتُنـُ ُٖيَبـسضِْٕ نؤضثُنـٍُ يَّـسَضبًَٓٔ،     بُ
 نطزٌْ ٓازََـًعازٍ بآطـىْاه يُ َـطزٕ وادـبُ، خـىاّطـُوضَ زَفـُضَـىٍَ:ىْهُ ضِظطاضـضـ

ِف       يِن ِفىاَلَص       حِّس َوَُّس       ن  َ ْن َِّق       َف َ َماَع       ٌة بَ ْع       َد َدْفنِ       ِو  َ ْو ُدِف       َن ِلغَْي       رِ  ُْ لَ       ِة لَ لِل    اْلِقب ْ
 ْبرِِه َااَعًة َّْسَُُل َن َلُو:ِعْنَد ق َ 

َُن َماط َُ نُغـًَو ٓازًََعازيَـو يـُ َـطزٕ ضِظطـاض بهـا،       ُٖض ص َ ْحَيا الن  اَس َ ِميًع ا َوَمْن َ ْحَياَىا َف
 خًَطٍ وَى َُٖىو خُيَهٌ ضِظطاض نطزبآ وايُ.

ُ   دووةمحاَلةتى ؾـُف َـاْط    : ُٓطُض شيين نؤضثُنُّ ضَِضاو ْـُزَنطا: وَى تَُـٌُْ يـ
سضيَتُ زَضَوَ، ناتُ زضوغت ًُْ: ظطٌ ٓافطَتُنُ ُٖيَبسضِآْ نؤضثُنُّ بًَٗٓ بآ، ُٓو نَُرت

َطزووَنُ، ُٖضوَٖا زضوغتًـ ًُْ: ٓافطَتُنـُ   ضىْهُ غىنايُتّهطزًَْهٌ بآغىوزَ بُ
ًٖض  يُ زَنُوآْ زََطآ، واتُ: ْابآ بُْاو ظطّسا بُخؤٍ يُ دى نؤضثُنُّ يُ بًَٓؿرتآ تا

ٖـًض ؾـًَىَيُى نىؾـتين ٓـازًََعازٍ بآطىْـاه       ٖؤيُى نؤضثُنُّ مبطيَٓسضآ، ضىْهُ بُ
 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ُٓوَُغُيُيُ ضِووٕ نطاوَتُوَ.زضوغت ًُْ، 

ِٝزَ اْيكِٔبً ١ٔ(  ِٚ ُدؾَٔٔ ئػَ  ناتُف ُٓو ًَْؿرتابآ، -قًبًُ يُ دطُ-بُضَوىيُنّرتٍ َطزووَنُ يإ)أ 
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ٍ  بـُو  بهطآ، قًبًُيُ ضِوو َطزووَنُ ُٖيَبهُْسضآْ طؤضَِنُ وادبُ:  بآ،ُْضـى  تًَـو  َُضدـُ
 .نطزَوَ ضِوواإ ْاؾتٓسا باغٌ ُي ُٖضوَى ًُْ، وادب ُٓطًٓا:

 ًَْؿرتابآ نفُٓٓنطاوٍ بُ ُٓطُض واتُ: زَضَوَ، ْآًَٖسضيَتُ نطزٕ نفٔ بؤ بُآلّ)٫  ئًٖتْهؿٔنيَ( 
 َطزووَنُيُ، زاثؤؾًين نطزٕ نفٔ يُ َُبُغت ضىْهُ ضِاغترتزا، فُضَىوزٍَ يُ)ؾ٣ٔل٭ؽَٓس( 

 زاثؤؾطاوَ. شيَطخانهطزٕ ٖؤٍ بُ فًَٓػتا وا
ّ  ُٖض يإ بىو، يـآثُيسا ًَُْاوٍ يإ زَطُيؿتآ، ىفاوٍ طؤضَِنُ ُٓطُض بعاُْ: ًٓٓذا  ٖؤيـُنّرت

ُ  ٖـُضوَى  بًَٓؿـرتآ،  طـؤضِيَهّرتزا  يُ زَضبًَٗٓسضٍْ َطزووَنُ زضوغتُ: ُٖبآ، ؾُضعٌ  غـُض  يـ
ٌف  َيُر ِفن قَ ْبٍرس  ُم  َلْم َتِطْب : ُدِفَن َمَع  َِبن رَ ُ َرِضىاهللُ َعن ُْهماَعْن  ابٍِر ِبن َعْبِداهللِ ط فُضَىوياُْ ضاوَناْسا

 رٚاٙ زَر  ُُذنِ  وِ نَ ْفِس ن َ ْن  َتْ رَُ  ُو َم َع ا َي ِرس فَاْا  َ ْخَرْ ُ ُو بَ ْع َد ِا  ِةَ ْش ُهٍر فَ َِِذا ُى َ  َ يَ   ْ ِم َوَض ْعُ ُو َىْي َ ًة َغي ْ 
 باونِ ٍ)عب اهلل( يُطٍَُ ثًاويَو زاطؤضِ يُى يُ ز.قَ ْبٍر َعَلىِحَدةٍ  َفَجَعْلُ ُو ِفنش ي٘  رٚا١ٜ ؾ٢ٚ ايبخلرٟ،
 ًٓٓذا بًَِٓ، باونِ يُ واظ ُٓوٖا ىُْب خؤف بُوَ زيَِ ًَٓـ -(ُأذ ؾًُٖسَناٌْ) يُ واتُ:-ًَْؿرتا

ٍ  ْاؾتُُوَ، طؤضِيَهّرتزا يُ تُْٗايٌ بُ زَضًَٖٓاو طؤضَِنُ يُ باونُِ َاْط ؾُف زواٍ يُ  ىؾـُ
 ُْبآ. يُنٌ طىآ يُ طُد بىو، غاغ ْاؾتبىّ ضِ شٍَ ُٓو ُٖضوَى باونِ
ــا ــُ: ًٓٓذ ــُو بعاْ ــُ ٓ ــُ: فسُزيػ ــُ بُيَطُي ــٍُ ن ــًُٖسإ ىؾ ــاضِظآ، ؾ ــُضوَى ْ ــُ ٖ  ي

 .َ ْعَلم َواهللُ  ،نطاوَتُوَ ضِووٕ (زاٞبُٔطِزايُكتَِذنٔز٠َ)
 ص وشدوو ي)تَْلقِني( باطيط 

)ٗٔ ِٕ َٜكٔاـَ جََُلعَا١ٌ(    غىُْٓتُ: )َُٜٚضَ َ  )أ  ُ ٘ٔ( )بَِعا َ دَْؾٓٔا   نؤَـُيًََو مبًَٓٓـُو زواٍ ْاؾـتين   يـ
ِٓ َ ق ِبزَٙٔ(  َطزووَنُ ُ٘   غُعاتًَو، واتـُ: َاوَيـُى  )صَلع١ًَ(  ىٍ طؤضَِنٍُ يُ)عٔ  )َِٜضاأ ُيَٕٛ ي ا

 ال  َِْبيَتس َوِلِجيَراَن َ ْىِلِو تَ ْهِيَ ُة طََعامٍ 
خىا بجاضيَُٓوَ: تانى وَآلٌَ ثطغًاضَناٌْ ْـاو قـُبط بساتـُوَ،     بؤ َطزووَنُ يُايٖتِثبٔٝ(َ( 

واتُ: بًًََٔ: خىايُ يُ طىْاُٖناٌْ خؤف ببُ، خىايُ وَآلٌَ ضِاغت بًَُٓ غُض ظوباٌْ، خىايُ 
ََْمانَ طوَآلَُناٌْ ثآ بًَآ  ِإَذا فَ َرَ  ِمْن َدْفِن اْلَميِِّت َوَقَف َعَلْيِو فَ َقاَل:  َ اَن الن ِب     :َعْن ُع

ْم َواْا َ ُل ا َلُو ال  َِْبيتَ  ُُ َُلُ  إْا َ ْغِفُروا َلِيي ن ُو ا َن ُّْس  ُ جٝا ،   رٚاٙ ابٛداٚد ٚغريٙ بِصٓلدزفَِِ نـ

طؤضَِنـٍُ ضِازَوَغـتاو زَيفـُضَىو:     يُ غُضى، او زَبْاؾتين َطزوو تُويُ  ًَغَُبُضث
خىا بجاضِيَُٓوَ: وَآلٌَ ضِاغت بًًََٗٓتُ غُض  تهاٍ يًَدؤؾبىوٌْ طىْاه بؤ بطاتإ بهُْٕ يُ

 زَنطآ.ظوباٌْ، ضىْهُ ًَٓػتا ثطغًاضٍ يـآ
 (ةٌ)ؾــافىٍ طؤضَِنــُّ خبــىيَٓٔ، ًُٓــاٌَ  ٖــُضوَٖا غــىُْٓتُ: ْــُختًَو قىضِٓــاًْـ يــُ

(. الي طؤِزةكـةى خـتب بكـةى جوانـةو خَيستـسة      ئةطةز يةموو قوِزئاى لة)زَفُضَىآ: 
 .(زا طًَطِاويُتًُوَا٫ذنلر(و)اجملُٛعُٖضوَى يُ )
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ُهم  اب  ِن ُعَم  َر اَوَع  ْن طٖــُّ  ال  د ْفِن  و ُل ُا   رَِةاْلبَ َقَرِة  ْا  َ َحب   ْن ُّ ْق  َرَ  َعَلى  اْلَقْبِر بَ ْع  دَ :  ن   ُو إَرِض  ىاهللُ َعن ْ
خًَطٍ زَظاٌْ: غُضَتاٍ غـىوضَِتٌ   بُبٔ عُز( ارٚاٙ ايبٝٗكٞ بِصٓلد ذضٔ، )ز َوياتَِم ُ َها

 طؤضَِنُّ خبىيَٓسضآ. يُ غُض -َطزووَنُ زواٍ ْاؾتِٓ يُ-(و نؤتايًُنٍُايبكز٠)
( بسضآ، واتُ: نيكًْٔتَطزوويَو بايغْ عاقٌَ بىبآ، غىُْٓتُ: يُ زواٍ ْاؾ  )ًٓٓذا بعاُْ: ُٖض َ

ؾًَيت مبطآ، غىُْٓت  َٓسايًَُوَ ؾًَت بىبآْ بُ بُآلّ ُٓطُض َٓسايًََو مبطآ، يإ يُنًَو يُ
ًْكٔني)ًُْ   بسضآ.( تَ

ًْكٔني)ًٓٓذا ُٖض ضُْس سُزيػُنٍُ  ُ   ( تَ (زا ؽارٝس ضـُْس سُزيػـًَهٌ)   بـآًَٖعَ، بـُآلّ يـ
طِابطزوو، دطُ يُوَف سُزيػٌ بـآًَٖع بـؤ   (ّعثُلٕ(ٍ ُٖيُ: وَى سُزيػُنٍُ )علٖ )

ًْكٔاني )ضـاوَناْسا ٓـُوٖا َُغـُيٍُ    يـُ غُض نطزَوٍَ ضاى ضَِفتاضٍ ثـآزَنطآ،   ضِووٕ ( تَ
ــُ ) ونطاوَتــُوَ ــَُػٓاا٢) (واجملُااٛعي ــُنًَو ي ــُ: ي ىٍ غــُضٍ َطزووَنــُ  (زا فُضَىوياْ

 اْلَعْه دَ  )َّ ا َعْب َداهلِل ابْ َن َ َم ِةاهلِل ُ ذُْ  رِ زووَنُ زَناو زَيَـآ:  زازًَْؿآ، واتُ: ضِوو يُ ضِووٍ َط
ِإلَ  َو ِإل اهلُل َوْح  َدُه َل َش  رَِّك لَ  ُوس َوَ ن  ُمَحم   دًا َعْب  ُدُه َن ال  د نيا: َش  َهاَدَة َ ْن لّ ال   ِ ى َيَرْ   َت َعَلْي  ِو ِم  

اَر َح     َوَ ن  اْلبَ ْع  َس َح     َوَ ن  الس   اَعَة َ تِيَ  ٌة َلرَّْ  َب ِفيه  ا َوَ ن  اهلَل َوَرُا   لُُوس َوَ ن  اْلَجن   َة َح     َوَ ن  الن   
َع  ُس َم   ْن ِفى   اْلُقُب ِرس اً َوبِ   اْلُقْر ِن ِإَمام   اً نَِبيّ    اً َوبِاإِلْا   اَلِم ِدّن   اً َوِبُمَحم    دٍ َو َن    َك َرِض   يَت بِ   اهلِل رَبّ    َّ ب ْ

ْعَبِة قِ  َُ َلًة َوبِ َوبِاْل َِيِم(. اناًس رَِب   اهلُل لَِإَلَو ِإل  اْلُمْفِمِنيَن ِإْي  ب ْ  ُىَ  َعَلْيِو تَ  َ  ْلُت َوُىَ  َرب  اْلَعْرِش اْلَع
 ص خواسدةوةنىي تاصية ط

)ًِٖٔ٘ٔ ٖـُّ بـؤ خعَـُ زووضَناًْؿـِ      ضاوغًًَُناٌْ نُؽْناضٍ َطزووَنُوبؤ ز )َٚئحٔريإَ أ 
ــىُْٓتُ: ُّ(   غ ٦َِٝٗاا١ُ ط عَاال ــؤ  خىا)تَ ــُٕ ب ــت به ــٌُْ زضوغ ــُ،   ضزََ ــُؽْناضٍ َطزووَن  ن

َل َ ُهْمس َوُّ َلح  َعَلْيِهْم ِفىاَلْ ِفس َوَّْحُرُم تَ ْهِيَ ُ ُو لِلّناَِئَحاِت َواهلل َ ْعلَ   ُم.ُّْشِبُعُهْم َّ ْ َمُهْم َولَي ْ
ِِ(  ُْٓساظَيُنٌ وَٖا:بُ  ُٗ ًِٝ تَ ِِ َٚي  ُٗ ََِٛ َٜ ِِ ُٗ ؾُويَهٌ َاتًَُّٓسا ضِ شيَوْ  خىاضزُْنُ يُ)ُِٜغبُٔع

 .َطزًُْوَ ضِ شو ؾُوَنُ زَغت ثآزَنا تًَطيإ بها، واتُ: يُ
ِِ ؾ٣ٔل٭ ْنٌَ(  َِٗٝ ظ ض زاوايإ يـآزَنطآ: تانى خىاضزَُْنُ خبؤٕ، ُْوَى ؾُضّ بهُٕ )ًَُٜٚ ٗس عًَ 

ُهم اَعْن َعْبِداهلِل ِبن َ ْعَفَر ط  : إْص نَ ُع اِ  ِل َ ْعَف َر َطَعام اً الن بِ     : َلم ا َ اَء نَ ْع ُ  َ ْعَف َر قَ الَ َرِضىاهللُ َعن ْ
ن ُو َقْد َ اءَ  ٌ   رٚاٙ ايرتَذٟ ٚابٛداٚد بضٓ ؽرٝس،  زَّْش ُغُلُهمْ ُىْم َمافَِِ  نـُ ٖـُوايٌَ ؾـًُٖسبىوْ

ٌ      (، ثًَغَُبُضَ ١ٜٓ( طُيؿتُ )جعؿز)  فـُضَىوٍ: خىاضزًََُْـُى بـؤ َـاٍَْ َٓسايَـُناْ
هـٌ وَٖايـإ تـىوف بـىوَ: َـاوٍَ زضوغـتهطزٌْ       ت بهُٕ، ضىْهُ ضِووزاويَزضوغ( جعؿز)

 خىاضزًْإ ًُْ.
زواٍ  غُضٍ يُتًُُناْسا بًَٓآْ ضِيَعيإ يـآبٓآ، ُٖضوَٖا يُ ًٓٓذا بعاُْ: غىُْٓتُ زَغت بُ
نىٍَْخاوييَن بؤ تاظيُزاضَنإ بهطآْ غُضٍ ًَْطيٓـُناًْإ   ،تُواوبىوٌْ غآ ضِ شَنُّتاظيُ
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(: نُ يُ ثاؾهؤٍ زَغتٓىيَصزا ضِوواـإ  جعؿزيَُناٌْ)بُيَطٍُ سُزيػُنٍُ َٓسا بتاؾطآ، بُ
ُ٘(  نطزَوَ ٦َُِٝٗت ُّ تَ ٓٓل ٥ٔرَلْٔ(  سُضِاَُ: زضوغتهطزٌْ خىاضزٌََُْ)ََِٜٚرُز بؤ ُٓو ٓافطَتاٍُْ )ئً

 .)َٚاهلُل أ ِعً ِ( ططيُو ؾني زَطًَطِٕ، ضىْهُ ياضَُتًساُْ يُ غُض تاواْباضٍ
ُؽْناضٍ َطزووَنُ خىاضزٕ زضوغت بهُٕ، تـانى  (يُنٌ ْاثُغٓسَ: نب ع١ًٓٓذا بعاُْ: )
بهُْــُوَ بــؤ خــىاضزٌْ، ٖــُضوَى يــُ غُضضــاوَناْسا فُضَىوياْــُ، نــُوابى:   خــُيَهِ نــؤ

 (زا فُضَىويــُتٌ حتؿاا١ٓاَــازَبىوًْـ بــؤ ٓــُو خىاضزْــُ ٖــُض ْاثُغــٓسَ، ٖــُضوَى يــُ ) 
َعُهُم الط َع    اَم ِم    َن  : ُ ن     ا نَ ُع    د  اإِلْ ِ َم    اَع ِإلَ    ن َ ْى    فِ َع    ْن َ رِّ    ر ب    ن َعْب    داهللِ ط اْلَميِّ    ِت َوَص    ن ْ

ًَُٓـُ نؤبىوْـُوََإ يـُ ىٍ نـُؽْناضٍ      بِصٓلد ؽارٝس،  َادُرٚاٙ امح  ٚابٔ زالنِّياَح ةِ 
َطزووَنُو زضوغتهطزٌْ خىاضزٌََُْ ُٓوااإ بُ ططيُوظاضٍ زازَْا. واتُ: يُ غُضزٌََ 

 .ثًَغَُبُضزا
نُ خىاضزُْنُ بُ َايًََهٌ وَٖا زضوغت ُْنطابآ:  ًٓٓذا بعاُْ: ُٓو ْاثُغٓسيُ يُ ناتًَهسايُ:

بـآ، ٓـُطًٓا: سُِضاَـُ، نـُوابى: ضـاضٍَ ٓـُو َُغـُيُيُ         تـآزا نُ بُؾٌ ؾًَتْ يُتًُِ 
َُُٓيُ: زضاوغآْ خعَُ زووضَناٌْ َطزووَنُ خىاضزٌََُْ زضوغـت بهـُْٕ بًبُخؿـُٓ    

ْـُناِْ تاظيـُ   شْٕ َٓساٍَْ خعَُ ْعيهـُناٌْ َطزووَنـُ، دـا ُٓطـُض ٓـُوإ بًسَْـُ ًََىا      
 (زا فُضَىويُتٌ.حتؿ١ْاثُغٓس ًُْ، ُٖضوَى يُ )

ُٓوَف وا زَطُيُْآ: ُٓطُض خُيَهِ طُضَِنُنُ، يإ زآيُنُ بُ خؤؾٌ خؤيإ خـىاضزٕ  
 -نُ ْاثُغٓسَ-بسَُْ ًََىاُْناِْ تاظيُ، ُٓويـ ْاثُغٓس ًُْ، ضىْهُ زاًْؿ  بؤ تاظيُ

 .َ ْعَلم َواهللُ ، َُغُيُيُنُ، ْإ زاًْـ َُغُيُيُنّرتَ
................................................................................................ 

(يـُنٌ  ب عا١ ًٓٓذا بعاُْ: ضًُ، واتُ: بريَوَضّْ تاظيُ ْىآنطزْـُوَ يـُ زواٍ ضـٌ ضِ ش، )   
 (زا فُضَىويُتٌ.ظريَْٞاؾريُْ، ُٖضوَى يُ )

 صخؤش ثاشكؤ: دةسباسةي طةسداني نةط 
يَُإ بها، دا ُْخؤؾُنُ: خعّ بآ، يإ ْا، ز غت بآ، ىغىُْٓتُ: غُضزاٌْ ُْخؤؾٌ َىغ
ِإن  اْلُمْسِلَم ِإَذا َعاَد َ َياُه اْلُمْسِلَم َلْم َّ َعْل طزَفُضَىٍَ:  يإ ْا، بًٓاغآ، يإ ْا، ثًَغَُبُض

و َىغًَُإ غُضزاٌْ ُْخؤؾًَهِ ُٖض ناتًَ رٚاٙ َضًِ ٚايرتَذٟ ٚايًؿظ ي٘، زاْلَجن ةِ  ُيْرَفةِ  ِفن
 ُض يُ ًَىَ ضًٓين بُُٖؾتسا زَبآ.َىغًَُإ بها، تا زَطُضِيَتُوَ ٖ
(=دىيُنُو طاوضيـ غىُْٓتُ، ُٓطُض خعّ بآ، يـإ  أٌٖ ايذ١َُٖضوَٖا غُضزاٌْ ُْخؤؾٌ )

بىوٌْ يَّبهطآ، ُٓطـُض ْـا: غـُضزاُْنُ غـىُْٓت ًْـُ،      ضاوغآ بآ، يإ ضاوَضِواٌْ ًٓػالَز
فَ َق اَل  َفَم ِرَضس فَ َع اَدُه الن بِ     َ  اَن غُ الٌَم َّ ُه  ِدي  َّْخ ُدُم الن بِ      :َعْن  َنََطضوغتُ بُيَهى ز

َُْا     َلمَ  .لَ     ُو: َ ْا     ِلمْ  رٚاٙ ايبخااااالرٟ،  زَف
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غُضزاٌْ  ثًَغَُبُض زَنطز، ًٓٓذا ُْخؤف نُوتْ نىضِيَهّذىيُنُ خعَُتٌ ثًَغَُبُضّ
 ويـ َىغًَُإ بىو.ُٓ .نطزو فُضَىوٍ: ببُ َىغًَُإ

ًٓٓذا بعاُْ: غىُْٓت ًُْ غُضزاٌْ ُْخؤؾٌ غتَُهاضو بًسعُضِ بها، ُٓطُض تؤبـُيإ ىلَ  
، غُضزإ تىوؾٌ ٓاظاضو ْاخؤؾٌ زَبىٖؤٍ  ضَِضاو ُْنطآ، ُٖضوَٖا ُٓطُض ُْخؤؾُنُ بُ

ُٓو ناتُ غُضزاٌْ ْاثُغٓسَ، ُٖضوَٖا غىُْٓتُ: غُضزاُْنُ داض داضَ بآ، َُطُض خعّ، 
ز غتِ ُْخؤؾُنُ بآْ ُْخؤؾُنُ زيَِ ثآّ خـؤف ببـآ، ٓـُو ناتـُ طؿـت ضِ شيَـو       يإ 

غىُْٓتُ، ُٖضوَٖا ْاثُغٓسَ: ظ ض يُ ىٍ ُْخؤؾُنُ مبًًََٓتُوَ، َُطُض ُْخؤؾُنُ زاواٍ 
 ، ُٓو ناتُ غىُْٓتُ مبًًََٓتُوَ.َاُْوٍَ يَّبها

َُْس َطُه   طُٖضوَٖا غـىُْٓتُ: زيَـِ ُْخؤؾـُنُ خـؤف بهـاو بًَـآ:        رٚاٙ ز هللُ اٌر ِإْن َش اءَ لَبَ 
ُّٓ ُْخؤؾـًُ ثانهـُضَوٍَ طىْاُٖناْتـُ. ٖـُضوَٖا زوعـاٍ       ِإن شاَء اهللُ ، ًٖض ًُْ ايبخلرٟ

َِ يِم َ ْن َّْش ِفيَ طؾًفاٍ بؤ بهاو سُفت دـاض بًَـآ:    َِ يَم َرب  اْلَع ْرِش اْلَع َُُل اهلَل اْلَع رٚاٙ  زكَ َ ْا 
ثاضِيَُُوَ ؾًفات ُضؾّطُوضَ زَيُ خىاّطُوضَّ خاوٌَْ ع أؽرلب ايضٓٔ بضٓ  ذضٔ،

نطزُْ يُ سايَُتًَهسايُ: نُ ُْخؤؾـُنُ ظيـاٌْ َىغـًَُاْاٌْ ْـُبآ،     بساتآ. دا ُٓو زوعا بؤ
 ُٓطًٓا: ْابآ زوعاٍ بؤ بها، بُيَهى زووض ًُْ غىُْٓت بآ: زوعاٍ َطزٌْ يَّبها.

ــُ  دــىاّهــا، بــُآلّ وا غــىُْٓتُ: ظيهطْــاأل ب ًٓٓذــا بعاْــُ: ْاثُغــٓس ًْــُ ُْخؤؾــُنُ ْايَ
َه اَع ْن َعاِئَش ةَ شبهاو قىضِٓإ خبىيَٓآو زوعا بؤ خؤٍ بها  َُن اِ  ِإَذا : َ  اَن الن بِ    َرِض ىاهلُل َعن ْ ْش َ 

ُف   َع ِّذ  ُ َعلَ   ن نَ ْفِس   ِو بِاْلُم   َّ ْق   رَ   ْـــُخؤف نـــُ ثًَغَُبـــُض  رٚاٙ ايغاااٝخلٕ،زسُ  اِت َوَّ ن ْ
ُٖ) ،زَبى  ٌِ ُ٘ أ ذَْ اُق ٌِ أ ُعُٛذ بٔزَبِّ(ٚ )اَٛ ايًِ ٌِ أ ُع(ٚ )اْيؿ ً لَ ُقا ٖٓلظَاُقا  يُ غـُض خـؤٍ (ُٛذ بٔزَبِّ اي

 ع  اِة( )ِ   اُب ال                                     
 )باُب زَ اِة اْلَحَي اِن(

 ُمس اإِلبِ ُف َوالْ بَ َق ُر َوالْ غَ نَ َ  ال ن  َع ِم: َوِى  ُو ِف ن إن  َم ا َتِج ُب ِم نْ 
 َنطزَ خؤٍ. ُٖضوَٖا ُٓطُض يُنًَهًـ ُْخؤف نُوتبا، ثًَغَُبُضزَخىيَٓسْٕ فىوٍ ز

ٍُ يُ غُض زَخىيَٓسْٕ فىوٍ يَّسَنطز. دا ْاوَضِ نٌ ُّٓ ثاؾهؤيُ يُ آُْو غآ غىضَِت
 .ظ ضبٍُ غُضضاوَنإ وَضطرياوَ

ُُِ  هللٔ  .شاَء اهللُ تَ َعاَلنِإن ٓىيَصَنإ تُواو  بىو، ثُضِتىونٌ ظَناتِ بُ زوازا زآ، يًَطَزا ثُضِتىونّ ا ْيرَ
 صثةسِتووكي صةكات  ِ َ اُب الع َ اِة:ط 

ٍ ًٓػالَُ، يُ َاْطٌ ) ظَنات غآيَُني ضِونِٓ  (ّ غـايَِ زووََـِ نؤضـّسا وادـب     عاٛا
ص ْىيَـص بهـُْٕ ظنـات بـسَٕ.     َوَ ِقيُم االص  اَلَة َو ُت االع َ  اةَ طنطاوَ، خىاٍ طـُوضَ زَفـُضَىٍَ:   

: َش     َهاَدِة َ ن ل ِإلَ     َو ِإل اهلُل َوَ ن   ٍَ َعلَ     ن َيْم      اإِلْا  اَلُم  بُنِ   َ زَفــُضَىٍَ: ط ثًَغَُبــُض
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 رٚاٙ ايغاٝخلٕ،  زالع َ اِةس َوَح ِّ اْلبَ ْيِتس َوَصْ ِم رََمَض انَ اَلِةس َوِإَّ اِء ُمَحم دًا َرُا ُل اهلِلس َوِإقَاِم الص  
نطزٕ، ظَناتسإ، سُز نطزٕ، ًٓػالّ يُ ثًَٓر ضِونٔ ثًَو ٖاتىَ: ؾازَ ًَٖٓإ، ْىيَص ٓايًِٓ

بُضِ شووبىوٌْ ضََُِظإ.

نُوابى: ُٖض نُغًَو يُ ْاو َىغًَُاْإ طُوضَ بىبآْ باوَضٍِ بُ وادببىوٌْ ظَنات ُْبآ، 
ًَُاِْ نـافطبىو بِطيـاضٍ نىؾـتين يـُ غـُض زَزضآ، بـُآلّ ُٓطـُض         ُٓوَ نافطَو وَنى َىغ

ظَناتٌ ْـُزَزا، ٓـُوَ نـافط ْابـآ،     بُض بُخًًٌ  و يُ باوَضٍِ بُ وادببىوٌْ ظَنات ُٖبى
 ظ ض ظَناتُنٍُ يَّىَضزَطريآ. بُآلّ بُ

دا ُٓطُض يُنًَو، يإ نؤَُيًََو بُ ثؿتًىاٌْ دُْطْ ضُى ُٖض ضِقُناضٌّ نطزْ ظَنـاتٌ  
ًُٓاَِ )ُْزا، وادبُ: َىغًَُاْإ دُْطٌ يُطُأل بهُْٕ ظَناتُنُّ يَّىَضبططٕ، ُٖضوَى 

ٕ أبٛبهز) ٚ و )(يُطـُأل ظَناتٓـُزَضَنإ نـطز   دـُْطًإ   (ْ غـُسابُنا ِ  خبالرٟ  ( َضاً
 ، يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.طًَطِاويُتًاُْوَ

ًَُاْإ         ًَهٌ زووض يـُ َىغـ ًَُإ بـىو، يـإ يـُ ؾـىَيٓ ًَو تاظَ َىغـ ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض نُغ
بـُيَهى  ، ُٓوَ يُنُ اض نافط ْابآ، باوَضِّ بُ وادببىوٌْ ظَنات ُْبى، بؤيآ يؿتبىثآطُ

ى، ُٓو ناتُ نافط زَبآ، ظَنات وادبُ، ًٓٓذا ُٓطُض يَُُوزوا باوَضٍِ ُْب ثآّ زَطىتطآ:
 (زا فُضَىوياُْ.ْٗل١ٜ(ْ )اجملُٛعُٖضوَى يُ )

َ اِن: ط   ص باطي صةكاتي ئارةألبَاُب زََ اِة اْلَحي ْ
ُ٘( ظَنات وادبُ )إَُْٖل تَحُٔب( ِٓ ٖٓعََِ  )ؾٔا٢  يُ ضًين ٓـاشَأل، تـُْٗا   )َٔ ٍ    (ايا  يـُو ضـىاض دـؤضَ
ٌُ( ىاضاُْ:ـُٓو ض َٞ(ا)َٖٚٔ ُتٔـُـثطِ يُ ًْة ُِ(ا)َٚاْي وآلغُْ ُـضَِؾ ُز(ابَك ا)َٚاْي رتَوـووؾ )ا إلَبٔ  ػََٓ

لُ  َغ َيْمس  اً َفِفيَه  ا  لَ  اْلَخْي  ُف َوالر ِقي  ُ  َواْلُم َ َ لِّ  ُد ِم  ْن غَ  َنٍم َوِظبَ  اٍءس َولَ َش  ْ َء ِفىاإِلبِ  ِف َح    ن تَ ب ْ
ٍَ َوِعْش    رَِّن بِْن    ُت  َش   اٌةس ََ َعَش    َرَة  َ   اَلٌثس َوِعْش    رَِّن َ ْربَ    ٌعس َوَيْم     َوِفىَعْش    ٍر َش    اتَاِنس َوَيْم    

َمَخ  اٍضس َوِا  تظ َوَ الَ ِ  يَن بِْن  ُت لَبُ   ٍنس َوِا  تظ َوَ ْربَِع  يَن ِحق   ٌةس وِإْح  دى َوِا   ِّيَن َ َ َع  ٌةس َوِا  تظ 
ٍَُةَوِإْحدََ ِعْشرَِّن َ اَلُث بَ َناِت لَُب ٍنسَوَاْبِعيَن بِْنَ ا لَُب ٍنس وِإْحدى َوِتسْ   ِعيَن ِحق َ اِنس َوِم

ناضَطُيُ، واتُ: بعْٕ َُضِ، نُوابى: دطُ يُو ضىاض دؤضَ يـُ ٖـًض ٓـاشَيًََهّرتزا ظَنـات     
 :وادب ًُْ، ُٖضوَى زَفُضَىٍَ

)ٌُ ِٝ يـُ نـُضو   ظَنـات وادـب ًْـُ، ٖـُضوَٖا      -واتُ: ُٓغحْ َائ-يُ ووآلغُبُضظَزا )٫  اْيخَ
 ُ ــ ــُ،    )َٚايٖزقٔٝااُل( ًَٖػرتيؿــسا ظَنــات وادــب ًْ ــُ نؤيًُؾــسا ظَنــات وادــب ًْ ٖــُضوَٖا ي

ََ َعَلىاْلُمْس ِلِم ِف ن َعْب ِدِه َولَ فَ َرِا ِو َص َدقَةٌ طزَفـُضَىٍَ:   ثًَغَُبُض يـُ  رٚاٙ ايغاٝخلٕ،  ز لَ ْي
ُُتََٛيُِّ ( )َٚ غُض َىغًَُإ وادب ًُْ: يُ نؤيًُّْ يُ ووآلغُبُضظَناّْسا ظَنات بسا. ُٖضوَٖا اْي

ُِ َٚظٔبَل٤ٕ( يُو ٓاشَيَُؾسا وادب ًُْ: نُ ِٔ غ َٓ يُ ناضَطٍُْ ٓاغو يـُ زايـو بىبـآ، يـإ يـُ       )َٔ

 11-بةزطىدووةم -مهًاج     
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 نُيِْ بعُْ نًَىٍ يُ زايو بىبآ. َاْطاٍ نُيِْ طاّ نًَىّ يُ زايو بىبآ، يإ يُ ًَْطٍ
بهطِئَ، ُٓو ناتُ ظَناتٌ ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض ووآلغُ بُضظَو ٓاشَيَُناّْرتيـ بؤ باظضطاٌْ 

 وادبُ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ. تآزاباظضطاًًْإ 
 ص صةكاتي ووشرتط 

٤َِٞ ؾ٣ٔلإلَبٌَٔ( ُِضاًل(    ًٖض ظَنات وادب ًُْ يُ ووؾرتزا )٫َٚ  عَ تـا شَاضَيـإ    )ذَٖتا٢ تَِبًُاؼَ :َ
يَو، يإ بعًَْو وادبُ: يُ ظَنات يُو ثًَٓر ووؾرتاُْزا َُضِ )ؾ ؿٔٝٗل عَل٠ٌ( زَطاتُ ثًَٓر ووؾرت

ُِطَ عَغَز٠َ ( زوو َُضِ، يإ زوو بعٕ وادنب )عَلتَلَٕ( يُ زَ ووؾرتزا )َٚؾ٢ٔ عَِغُز( بسضآ يُ  )َٚ:َ
ضـىاض   )أ ِربَاْع(  يُ بًػت ووؾرتزا )َٚعِٔغزََٜٔ( غآ َُضِ، يإ غآ بعٕ )ث٬َ ْث( ثاْعَ ووؾرتزا

ِفن َ ْرَبٍع َوِعْشرَِّن ِمَن اإِلِبِف َفَما ُدونَ َها اْلغَ َنُم: ط: زَفُضَىٍََُضِ، يإ ضىاض بعٕ، ثًَغَُبُض
ٍَ َش اةٌ  يُ بًػتْ ضـىاض ووؾـرت بـُضَو خـىاضتط، ناضَطـٍُ يـُ        رٚاٙ ايبخلرٟ،زِفن ُ فِّ َيْم

 ظَنات زَزضآ: يُ ُٖض ثًَٓر ووؾرتيَهسا َُضِيَو، يإ بعًَْو وادبُ.
ُُِط َٚعِٔغزََٜٔ( ُِٓ( ََخَلُض( رتزايُ بًػتْ ثًَٓر ووؾ )َٚ:َ فُضخُ ووؾـرتيَهٌ َـآّ يـُى     )بٔ

ُٕ(   يُ غِْ ؾُف ووؾـرتزا  )َٚصٔٓ( َٚث٬َ ثٔنيَ( غايَُ وادبُ ِٓاُ( ي ُباٛ ووؾـرتيَهِ َـآّ زوو    )بٔ
ووؾـرتيَهٌ َـآّ غـآ غـايَُ      )ذِٔك١ٌ( يُ ضٌْ ؾُف ووؾرتزا )َٚصٔٓ( َٚأ ِربَعٔنيَ( غايَُ وادبُ

ووؾـرتيَهٌ َـآّ ضـىاض غـايَُ      )جَذَعَا١ٌ(  ْ يُى ووؾرتزايُ ؾُغت )ٚإَِذ ٣َ َٚصٔتِّنيَ( وادبُ
ُٕ( يُ سُفتاو ؾُف ووؾرتزا )َٚصٔٓ( َٚصَِبعٔنيَ( وادبُ ِٓتَل ي ُبٛ زوو ووؾرتٍ َآّ زوو غايَُ  )بٔ
زوو ووؾرتٍ َـآّ غـآ غـايَُ     )ذِٔكتَلَٕ( يُ ُْوَزو يُى ووؾرتزا )ٚإَِذ ٣َ َٚتِٔضعٔنيَ( وادبُ
ُٕ(    يُ غُزْ بًػـتْ يـُى ووؾـرتزا    عِٔغزََٜٔ(٠ٕ َٚإَِذ ٣َ َٚ)ََٚٔأ وادبُ غـآ   )ثَا٬ ُث بََٓالْٔ ي ُباٛ

 ووؾرتٍ َآّ زوو غايَُ وادنب.
ُ فِّ َ ْربَِعيَن بِْنُت لَُب ٍن وَُ فِّ َيْمِسيَن ِحق ٌةس َوبِْنُت اْلَمَخاِض َلَها َا َنٌةس َوالل بُ  ِن َا َنَ اِنس  ُم  ِفن  

ٍُْن َلَه  ا َا  َنٌة َوِقي  َف ِا    ُة َ ْش  ُهٍرس َ ْو  َِني   ُةَمِعٍع َواْلِحق   ُة  َ  اَلٌثس َواْلَجَ َع   ُة َ ْربَ  ٌعس َوالش   اُة َ َ َعُةَض  
نَ ُهَماس َوَل َّ  َ َعي ُن َغاِلُب َغَنِم اْلبَ َلِدس  َلَها َاَنَ اِن َوِقيَف َاَنٌةس َواَلَصح  َ ن ُو ُمَخي  ٌر بَ ي ْ

)ِٖ ِّ أ ِربَعٔنيَ( غُضَوَتط تُ غُزْ غِْ بًُٓٓذا نُ شَاضٍَ ووؾرتَنإ طُيؿ )ُث يُ  )ؾ٢ٔ ُن
ُٕ( طؿت ضٌ ووؾرتيَهسا ُِٓ( ي ُبٛ ُِضٔنيَ( ووؾرتيَهٌ َآّ زوو غايَُ زَزضآْ )بٔ َ: ِّ يُ  )َٚؾ٢ٔ ُن

ووؾرتيَهٌ َآّ غآ غايَُ زَزضآ، ُٖضوَى يُ سُزيػِ )ذِٔك١ٌ(  طؿت ثُجنا ووؾرتيَهًؿسا
(و بٓ( يبٕٛ: يُ غُزو غّسا: زوو )بؤ وَيهـة اوَتُوَ، (زا طًَطِزضايبخلرٟ ٚأؽرلب ايضٓٔ)

يُ، ُٖضوَٖا يُ غُزو ضٌ زا: زوو تآزا( وادنب، ضىْهُ زوو ضٌْ يُى ثُجناّ ذك١يُى )
يُو، يُ غُزْ ثُجنازا: تآزا( وادنب، ضىْهُ زوو ثُجناو يُى ضًٌ بٓ( يبٕٛ(ْ يُى )ذك١)

 ُْ...بُو دؤضَ.تآزا( وادنب، ضىْهُ غآ ثُجناٍ ذك١غآ )
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ُِٓ( اْيَُخَلضَ( ٌ  )ي َٗال صَا١ٌَٓ(   فُضخُ ووؾرتٍ يُى غـايَُ َُُٓيـُ:   )َٚبٔ غـايًََو بىبـآْ    تَُـُْ
 )َٚايًُِبإَٛ(  سووَّ، واتُ: يُو تَُُُْ نَُرت زضوغت ًُْ يُ ظَناتسا بسضآطُيؿتبًَتُ غايَّ

ّ   تٌَُُْ زوو غا )صََٓتَلَٕ( ووؾرتٍ زوو غايَُف ّ أل تـُواو بىبـآْ طُيؿـتبًَتُ غايَ  ػـآيُ
 )َٚاْيحَذَع١َُ( ضىاضَِّ تُواو نطزبآْ طُيؿتبًَتُ غايَّغآ غايَ )ث٬َ ُث( غآ غايَُف )َٚاْيرِٔك١ُ(

 .جًَٓذٍُّ تُواو نطزبآْ طُيؿتبًَتُ غايَّضىاض )أ ِربَْع( ضىاض غايَُف
ُٕ( َُضِو بعٌْ ظَنات تًَُُْإ َُُٓيُ: )َٚايٖغل٠ُ( ُ  )جَذَع١َُ فَْأ ل )ي َٗا  يإ ناوضِيَهُّآيُ: نـ

غايًََهٌ تُواو نطزبآ، يإ ززاُْناٌْ ثًَؿُوٍَ نُوتنب، واتُ: َـُضٍِ يـُو تَُُْـُ     ص١ٌََٓ(
ُُٗز( يُ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا )َٚقٌَٔٝ( نَُرت زضوغت ًُْ يُ ظَناتسا بسضآ ؾُف  )صٖٔت١ُ أ ِع

١ُٖٝ ََعُٔش( َاْطٌ تُواو نطزبٔ ِٚ ثَٓٔ زوو غايَِ تُواو  تَلَٕ()ي َٗل صََٓ يإ ضىؾترييَو، واتُ: بعًَْو )أ 
ــُ:  ُ  نــطزبٔ، وات ــ ــُ نــَُرت زضوغــت ًْ ــُو تَُُْ ــٌ ي ــسضآ  بعْ ــسا ب ــُ ظَنات ــُ )َٚقٔٝااٌَ(  ي ي

 غايًََهٌ تُواو نطزبآ. )ص١ٌََٓ(ًَٖعزا فُضَىوزَيُنٌ بآ
َُُٗل(فُضَىوزٍَ ضِاغترت:  )َٚا٭ ؽَٗس( َِٓٝ ْٖٝز بَ َُخَ  ُ٘ ظَناتسَض غُضثؿهُ يُ ًَْىإ ناوضَِ يُى  )أ ْٖ

ُٔ( زضوغت زَبآ غايًَُنُ: ناَُيإ يُ ظَنات بسا يًَُنُو ضىؾتريَ زووغا ٖٝ زياضّ  )٫َٚ  َٜتَعَ
ُٓو دؤضَ َُضِو بعْـٍُ بـُ ُٓغًَـُبٌ يـُ ؾـاضّ       )غ لئُب غ ََِٓ اْيبًَ  ٔ( ْانطآ، واتُ: َُضز ًُْ

زضوغت ظَناتسا ُُْٖ يُ ظَنات بسا، بُيَهى ُٖض دؤضَ َُضِو بعًَْهٌ ؾاضَنُ يُ ظَنات بسا، 
زَبآ، بُآلّ زضوغت ًُْ: دؤضيَهٌ دًاواظٍ ؾىيًََٓهّرت يُ ظَنات بسا، َُطُض بُْطخرت بآ، 

 يإ وَنى يُنرت بٔ، ُٓو ناتُ زضوغتُ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
َُضدُ: طؿتًإ َآ  -نُ يُ ظَناتسا زَزضئَ-طِابطزوووؾرتَّذا بعاُْ: ُٓو ضىاض ضًُٓ ًٓٓ

 وؾـرتزا عْـٍُ يـُ ظَنـاتٌ    و ب غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، بُآلّ ُٓو َـُضِ بٔ، ُٖضوَى يُ 
ٍَ َوِعْش  رَِّنس فَ  ِِْن َع  ِدَم بِْن  َت اْلَمَخ  اِض  ُّْج  ِعُئ ال    َ ُرس وََ   َ ا بَِعي  ُر الع َ   اِة َع  ْن ُدوِن َيْم   َوَ ن   ُو 

ل ُف َ رَِّمةً  َُ ُّ ُِْن َتْمَنُع اْبَن لَُب ٍن ِفن فَاْبُن لَُب ٍنس َواْلَمِعيَبُة َ َمْعُدوَمٍةس َوَل   اَلَصحِّس َل
ُ٘(زَزضئَ َُضز ًُْ: َآ بٔ، بُيَهى  ًَْطيٓـٍُ   )ُِٜحش٤ُ٣َ اياٖذن ُز( يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترت  )َٚأ ْٖ

ناضَطٍُ زضوغتُ يُ ظَناتٌ ووؾرتزا بسضآ، واتُ: يإ ناوضَِ ًَْطيَو، يإ ًَْطيًَو يُ ظَنات 
 .ؿتِ َآ بٔبسا، ُٖضضُْس ووؾرتَناًْـ ط

ظَنات بُ تُواوّ بسضآ: دـا يـُى    ووؾرتَ َآيُنِ )بَعٔرُيايٖشن ل٠ٔ( ُٖضوَٖا زضوغتُ )َٚن ذَا(
ُُِط َٚعِغزََٜٔ( غايَُ بآ، يإ ظياتط ِٔ ُدَٕٚ :َ يُ ظَناتٌ نَُرت يُ بًػتْ ثًَٓر ووؾرتزا:  )عَ

          ُ ْس ْطخــٌ يـُ دًـاتٌ ضـىاض َــُِض، يـإ غـآ َــُِض، يـإ زوو َـُِض، يـإ يــُى َـُِض، ُٖضضـ
ووؾرتَنُف ُْطاتُ ْطخٌ يُى َُضِ، ضىْهُ ووؾرتٍ َآٍ يُى غايَُ يُ ظَناتٌ بًػـتْ  
ثًَٓر ووؾرتزا زضوغت بىو، نُوابى: يُ ظَناتٌ نَُرتزا باؾرت زضوغت زَبآ، بُآلّ بؤيـآ  

ؾــُض  َــُضِ، يــإ بعْــٌ زاْــابى، تــانى  
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يَهٌ َآ بسا، ُٓوَ ظَضَضو ظيإ تىوؾٌ خاوَُْنٍُ ُْبآ، دا ُٓطُض ُٓو زيَِ بآ: ووؾرت
باؾرتَو تُواوٍ ووؾرتَنُف بُ بُض وادب زَنـُوآ، ٖـُضوَى يـُ غُضضـاوَناْسا ضِووٕ     

 نطاوَتُوَ.
ِٓ(َ اْيَُخَلضَ( ِٕ عَ َّٔ بٔ يُ ناتٌ وادببىوٌْ -دا ُٓطُض خاوٌَْ بًػتْ ثًَٓر ووؾرتَنُ )ؾ َِ

ُٔ ي ُبٛ يُ ظَنات بسا ووؾرتٍ َآّ يُى غايَُّ ُْبى -تساظَنا ٓـُو ناتـُ زضوغـتُ:     ُٕ()ؾ لِب
ووؾرتيَهٌ ًَْطٍ زوو غايَُ يُ دًاتِّ بسا، ُٖضضُْسَ ْطخًؿٌ يـُ يـُى غـايًَُ َآيُنـُ     
نَُرت بآ، ُٖضوَٖا زضوغتًؿُ: َآيُنٌ يُى غايَُ بهطِآو يُ ظَناتٌ بسا، دا ُٓطُض ْطخٌ 

ُٖضوَى يُ ًَْطَ زوو غايًَُنُ ظياتط بىو: ْابآ خاوَُْنٍُ زاواٍ ُْٓساظٍَ ظيَسَيًُنُ بها، 
 ( فُضَىويُتٌ.ايبخلر٣(زا، بُ بُيَطُّ سُزيػِ)اجملُٛع)

 ووؾـرتٍ َـآّ يـُى غـاَيٍُ عُيبـساض: وَى ْـُخؤف، يـإ ؾـُيُ، يـإ نـىَيط           )َٚاْيَُعٔٝب١َُ(
وَنى ُْبىويِ وايُ، واتُ: ُٓطُض عُيبساضيَهٌ َـآّ يـُى غـايٍَُ ٖـُبآ، وَى      )ن َُِعُ ١ََٕٚ(

 ايًَُنُ زَزا، ضىْهُ عُيبساض ْابًَتُ ظَنات.ُْيبآ وايُ، نُوابى: ًَْطَ زوو غ
ـُ ن زَ ١ًَ( ًِ زاواٍ ووؾرتُّآّ يـُى غـاَيُّ ِضَيـعزاض يـُ خاوَُْنـٍُ ْـانطآ، يـُو         )٫َٚ  ُٜه 

ّ  اَك وََ  َراِئَم ط(ّ فـُضَىو:  َعالذ بـُ)  سايَُتٍُ ووؾرتَناٌْ ىواظبٔ، ضىْهُ ثًَغَُبـُض  فِِ
  : ٓاشايَُ ضِيَعزاضَناًْإ يُ ظَناتسا ىلَ َُغتًَُٓ.ٓاطازاضبُرٚاٙ ايغٝخلٕ،  زَ ْمَ اِلِهمْ 

َُُِٓع( ِٔ تَ ُٕ(   بُآلّ ُٓو َآيُ يُى غـايًَُ ضِيَـعزاضٍَ ُٖيـُتٌ، قُزَغـُ زَنـا      )ي هٔ  )اِبأَ ي ُباٛ
يـُ فـُضَىوزٍَ ضِاغـترتزا، نـُوابى:      ا٭ؽَآس(  )ؾ٢ٔ ووؾرتَ ًَْطٍ زوو غايَُ يُ ظَناتسا بسا

دًاتٌ يُى غايًَُ ضِيَعزاضَنٍُ يُ ظَنات بسا، ُ بهطِآو يُؾرتيَهٌ َآّ يُى غايَوادبُ: وو
خؤؾّدؤٍ يُى غايًَُ ضِيَعزاضَنٍُ يُ ظَنات بسا، ُٓوَ خًَطتطَ، ُٖضوَى  بُآلّ ُٓطُض بُ

 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعيُ )
 اِن: َوُّ ْفَي        ُ  اْلِح           َع        ْن بِْن        ِت اْلَمَخ        اِضس لَ لَبُ         ٍن ِفىاَلَص        حِّس َولَ        ِ  ات  َف        َ  فَ ْرَض        

َُ بَ نَ      اِت لَبُ       ٍنس   َ ِم     ائَ َ ْ  بَِعي      ٍر فَاْلَم     ْ َىُب لَ َّ  َ َع      ي ُن َ ْربَ     ُع ِحَق      اٍقس بَ     ْف ُى      ن  َ و َيْم     
ْن َوَ َد ِبَماِلِو َ َحَدُىَما َ َيَ س َوِإل  فَ َلُو َتْحِصيُف َما َشاَءس َوِقيَف َِّجُب اَلْغَبُر لِْلُفَقَراِءس  فَِِ

ىٕ، ٓـُو ناتـُف وادبـُ: َآيـُ يـُى غـايًَُ       ناٌْ طؿتِ ضِيَعزاض بُطُض ووؾرتَُٖضوَٖا ٓ
 ضِيَعزاضَنُ نُ يُ ظَنات بسا، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

زضوغتُ: ووؾرتَ ًَْطٍ غآ غايَُف يُ ظَنات وَضبطريآ ُٓطُض خاوَُْنٍُ  )َُِٜٚ٪:َُذ اْيرٔٗل(
ِٓ(ٔ اْيَُخَلضَ( بُ خؤؾٌ خؤٍ بًسا ِٔ بٔ يُ دًاتٌ ووؾرتَ َآّ يُى غايَُ، بُو َُضدٍُ  )عَ

ّ    يُى غايًَُ َآيُنٍُ ُْبآ، ضىْهُ ًَْطَ غـآ   طِابطزوو غـايًَُنُ يـُ ًَْـطَ زوو غـايًَُنُ
ُٕ( خًَطتطَ بُآلّ زضوغت ًُْ: ووؾرتَ ًَْطٍ غآ غايَُ، يُ دًاتٌ ووؾرتَ َآّ زوو  )٫  ي ُبٛ

يُ فُضَىوزٍَ  )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس( غايَُ بسضآ
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 .، ًًََُٓف يُ ًَْطيُٓ ضانرتَعَضىْهُ ٓاشَيَِ زوو غايَُ وَى غآ غايَِ بًَُٖ ضِاغترتزا،
ِٞ بَعٔرُي( ُٓطُض يُ ظَناتِ ووؾرتزا زوو دؤضَ وادب ضِيَو نُوتٔ )َٚي َٛ اٖتؿ لَ ؾ ِزفَلَٕ(  )ن ُٔل٥َتَ

 ()ؾ لْيَُاذَٖبُ  يُ، يُو سايَُتـُزا تآزاغُز ووؾرت: نُ ثًَٓر ضٌ، يإ ضىاض ثُجناٍ وَى زوو
ُٔ أ ِربَُع ذٔك لُم( فُضَىوزٍَ ضِاغتِ َُظُٖب َُُٓيُ: ٖٝ زياض ْانطآ، واتُ: وادـب ًْـُ    )٫  َٜتَعَ

ٖٔ( ضىاض ووؾرتٍ َآّ غآ غايَُ بسا ُٖ  ٌِ بُيَهى: يإ ُٓو ضىاضاُْ زَزا: بُ سًػابِ ضىاض  )بَ
ُٕ( ثُجنايُنإ ُُِط بََٓلْٔ ي ُبٛ زا: بـُ سًػـابِ   يإ ثًَٓر ووؾرتٍ َآّ زوو غايَُ زَ )أ ٚ :َ

ــٓر ضــًُنإ  ِٕ َٚجَاا َ(ثًَ ــُ َــايَِ  )بَُٔلئاا٘ٔ( دــا ُٓطــُض ظَنــاتىَضطط زَغــتِ نــُوت  )ؾ ااَِ ي
َُُٖل( ظَناتسَضَنُزا طِابطزوو بُ تُواوّ، واتُ: يإ ضىاضٍ تُْٗا دؤضيَو يُو زوواُّْ )أ ذَ َ

ابـآ زاواٍ  وادبُ: ظَناتىَضططَنُ ُٓو دؤضَ وَضبططآو ْ )أ :َذَ( تُواو، يإ ثًَٓذٌ تُواو
 بها، ُٖضضُْس غىوزيؿٌ ظ ضتط بآ.وَزَغتًَٗٓاٌْ دؤضَنُّرتّ يَّ

ُ ْاتُواوٍ، يإ بُ عُيبساضٍ ى و دؤضَنُّرتيؿٌ بَٖا ُٓطُض دؤضيَهٌ بُ تُواوّ ُٖبُٖضو
ى، ُٓو ناتُف وادبُ: دؤضَ تُواوَنُ وَضبططآ، ضىْهُ ْاتُواو و عُيبساض بُ ُْبىويِ ُٖب

 .(زا فُضَىوياَُْػ٢ٓ(و )ُٛعاجملزازَْسضئَ، ُٖضوَى يُ )
بـُ تـُواوّ ْـُبىٕ،     -يُو زوواُْ-ضيَوبُآلّ ُٓطُض يُ َايَِ ظَناتسَضَنُزا ًٖض دؤ )َٚإ٫َِ(

 ٕ، يُو سايَُتاُْزإ ًٖض دؤضيَو شَاضَّ تُواو ُْزَبى، يإ عُيبساض بىٕ، ياواتُ: ُٖض ُْيبى
ٌُ ََل عَل٤َ( ُ٘ تَِرؾٔٝ وَ زَغتِ بًَٓآ، يإ  َُيإ سُظ زَناسَضَنُ زضوغتُ: نابؤ ظَنات )ؾ ً 

ىَضططَنُف ثآّ ٔ، يإ بُ قُضظ، دا وادبُ: ظَناتشَاضٍَ دؤضيَهًإ تُواو بها، بُ نطِي
ًُْؿك ازَا٤ٔ(    ًَٖعزا:يـُ فُضَىوزَيـُنٌ بـآ    )َٚقٔٝاٌَ(  ضِاظٍ بآو يَِّ وَضبطـطآ   )َٜحٔاُب ا٭ ْغابَُط ئ

 ًَٓآ.ناَُيإ باؾرتَ بؤ ُٖشاضإ وادبُ: ُٓويإ وَزَغت ب
ََ َ ْو َقص   َر الس   اِعنس َوِإل   ُّْج  ِعُئ َغي ْ  ُرُه ِإْن َدل    َوِإْن َوَ   َدُىَما فَالص   ِحيُح تَ َع  ي ِن اَلْغ  َبِرس َولَ 
فَ ُيْج   ِعُئس َواَلَص   ح  ُوُ     ُب قَ   ْدرِال   َفاُوِتس َوَُّج    ُز ِإْيَراُ    ُو َدرَاِى   َمس َوِقي   َف َّ  َ َع   ي ُن َتْحِص   يُف 

ٍِ بِ   وِ  س َوَم   ْن َلعَِم   ُو بِْن   ُت َمَخ   اٍض فَ َع   ِدَمَها َوِعْن   َدُه بِْن   ُت لَبُ    ٍن َدفَ َعَه   ا َوَ َي   َ  َش   اتَ ْيِن َ ْو ِش   ْق
 ِعْشرَِّن ِدْرَىماًس َ ْو بِْنُت لَُب ٍن فَ َعِدَمَها َدَفَع بِْنَت َمَخاٍض َمَع َشاتَ ْيِن َ ْو ِعْشرَِّن ِدْرَىماًس 

َُُٖل( ِٕ َٚجَ َ ٔ دؤضَنُُّطُض ُٖضزوو ٓ )َٚإَ  طِابطزووّ يُ َايَُنُّسا بُ تُواوّ زَغت نـُوت
ُٔ ا٭ ْغبَطٔ( فُضَىوزٍَ ضِاغت: )ؾ ليٖؾرُٔٝس( ٗٝ باؾرتَ ُٓويإ زياضّ ناَُيإ بؤ ُٖشاضإ  )تَعَ

ُٙ( ىَضزَطريآوزَنطآو يَّّ ُِٝز دطُ يُ باؾرتَنُ، دؤضيَهّرت زضوغت ْابآْ  )٫َٚ  ُِٜحش٤َُ٣ غ 
ُٓطـُض ظَناتسَضَنـُ فًًََـِ نطزبـآ: وَى باؾـرتَنٍُ       ِٕ دَِياطَ( )إَ بُض ظَنات ْانُوآ بُ

ِٚق ٖؾزَ ؾاضزبًَتُوَ ِ نطزبـآ: وَى ٖـُويَِ   ّيإ ظَناتىَضططَنُ نَُتُضغـَُ  ايٖضلع٢ٔ( )أ 
ؤ خاوَُْنـٍُْ يـُنًَهٌ   ُْزابآ باؾرتَنُ وَضبططآ، نُوابى: َُُٓيإ زَطُضِيَٓسضيَتُوَ ب
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 .ىَضزَطريآباؾرتّ يَّ
ُِٝحش٤ُ٣َ( بُآلّ ُٓطُض ًٖض ىيُى نَُتُضغَُِْ فًًََِ ُْنطزبى )َٚإ٫َِ( ٓـُو ناتـُ زضوغـت     )ؾ 

فـُضَىوزٍَ ضِاغـترت    )َٚا٭ ؽَاٗس( بُض ظَنات زَنُوآ، بُآلّ ْاتُواوَ، نـُوابى:   زَبآْ بُ
)ُْٔٚ ُُٚجُٛب ق ِ رَايٖتؿ ل وادبُ: خاوَُْنٍُ ُْٓساظٍَ دًاواظٍ ْطخـٌ َُٓـُيإْ باؾـرتَنُ     )

ُ٘ دَرَأٖااَِ( ْاتُواويُنــُ ثــطِ بهطيَتــُوَ بــسا؟ تــانى زضوغــتُ: بــُ ُْٓــساظٍَ  )ََُٜٚحااُٛس إَِ:زَاُجاا
 يـُ فُضَىوزَيـُنٌ بـآًَٖعزا    )َٚقٔٝاٌَ( دًاواظيُنُ ثاضٍَ ؾىيَُٓنُ بساتُ ظَناتىَضططَنُ 

ُٔ ٖٝ ٌُ عْٔكُؿ بٔ٘ٔ( )َٜتَعَ بُ ُْٓساظٍَ دًاواظيُنُ بُؾًَهٌ ووؾرتيَو ثُيسا بهاو  وادبُ: تَِرؾٔٝ
 تُغًًُِ ظَناتىَضططَنُّ بها.

ى: نُ وادبُ يُ ظَناتسا بًسا، ُٓو ناتُ ظَناتسَض ووؾرتٍ يُو تٍَُُُْ ُْبًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض 
 ُ ــ ــُى ب ــؤٍ زضوغــتُ: ثًُي ــساو ) ب ــُ ُجِباازإغــُضَوَتط ب ــُى يُظَناتىَضططَن (: ثطِنطزُْوَي

وَيــُنًـ بساتــُ   (: ثطِنطزُُْٕجِباازا وَضبطرييَتــُوَ، يــإ ثًُيــُى بــُضَو خــىاضتط بــساو )     
َُضِ، يـإ يـُ بًػـت زيطٖـٌَُ      ظَناتىَضططَنُ، ُٖض ثطِنطزُْوَيُنًـ بطيتًُّ: يإ يُ زوو

ُِٓ( ََخَلُض( نُوابى:ظيى،  ُ٘ بٔ ِٔ ي شَََ ُٖض نُغًَو يُ غُضٍ وادب بىو: ووؾـرتيَهٌ َـآّ    )َََٚ
ُٙى، بُآلّ ووؾرتَنُؾٌ ُْب )ؾ عَ َََٔٗل( يُى غايَُ يُ ظَناتسا بسا َ ِٓ ُٕ( )َٚعٔ ُِٓ( ي ُبٛ ووؾرتيَهٌ  بٔ
َِٝٔ(   زضوغـتُ: ووؾـرتَ زوو غـايًَُنُ بـساو     )دَؾ عََٗال( ى َآّ زوو غـايٍَُ ٖـُب    )َٚأ :َاذَ عَالتَ

ِٚ عِٔغزََٜٔ دِٔرًََُٖل( ثطِنطزُْوَف: يإ زوو َُضِ وَضبططيَتُوَ  يإ بًػت زيطُّٖ. )أ 
ُٕ( ُٖضوَٖا  ُِٓ( ي ُباٛ ِٚ بٔ  غـايَُّ يـُ غـُض وادـب بـىو     يـإ ُٓطـُض ووؾـرتيَهٌ َـآّ زوو      )أ 
ِٓ(َ ََخَلُض( ىووؾرتَنُؾٌ ُْب )ؾ عَ َََٔٗل( زضوغتُ ثًُيُى زابُظآو ووؾرتيَهٌ َآّ  )دَْؾعَ بٔ

َِٝٔ(يُى غايَُ بسا  ِٚ عِٔغازََٜٔ دِٔرََُٖاًل(   ثطِنطزْـُوَف: يـإ زوو َـُضِ يُطـُأل بـسا      )ََعَ عَلتَ  )أ 
ِدْرَىماًس َواْلِخَياُر ِفىالش اتَ ْيِن َوال د رَاِىِم لِ داِفِعَهاس َوِفىالص  ُع ِد َ ْو ِحق ًة َوَ َيَ  َشاتَ ْيِن َ ْو ِعْشرَِّن 

ُُ                          َن ِإبِلُ                         ُو َمِعيبَ                         ًةس   َوالن                           ُعوِل لِْلَمالِ                         ِك ِفىاَلَص                         حِّس ِإل  َ ْن َت
 َش      ْرِط تَ َع        ِر َولَ      ُو ُص      ُع ُد َدرََ  َ       ْيِن َوَ ْي      ُ  ُ ْب      رانَ ْيِن َون ُ      ُعوُل َدرََ  َ       ْيِن َم      َع ُ ْب      رانَ ْيِن بِ 

َُّج    ُز َ ْي    ُ  ُ ْب   راٍن َم   َع  َِني    ٍة بَ    َدَل َ َ َع   ٍة َعلَ   ن َ ْحَس   ِن الْ    َ ْ َهْيِنس   َدرََ    ٍة ِفىاَلَص   حِّس َولَ 
 اْلُجْمُه ِر اَْلَجَ اُز َواهلل َ ْعَلُم. قُ ْلُت: َالَصح  ِعْندَ 
ِٚ ذِٔك١ً( يإ بًػت زيطُّٖ )َٚأ :َذَ  يَهٌ َآّ غآ غايَُ بسايإ ثًُيُى غُضنُوآْ ووؾرت )أ 

)َِٔٝ ِٚ عِٔغزََٜٔ دِٔرًََُٖل( ثطِنطزُْوَف: يإ زوو َُضِ وَضبططيَتُوَ عَلتَ يإ بًػت زيطُّٖ،  )أ 
 (زا طًَطِزضاوَتُوَ.ايبخلرُٟٖضوَى يُ سُزيػِ )

َِٝٔ َٚايٖ رَأَِٖ( غُضثؿهٌ )َٚاْيخَٔٝلُر(  زيطَُُٖنـُزا:  يُ ًَْىإ زوو َُضَِنُو بًػـت  )ؾ٣ٔليٖغلتَ
بؤ ُٓو نُغُيُ: نُ ثطِنطزُْوَنُ زَزا: دا ظَناتـسَض بـآ، يـإ ظَنـاتىَضطط،      )ئ َاؾٔعَٔٗل(
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 )َٚؾ٣ٔليٗؾُعٛدٔ(واتُ: غُضثؿهُ: يإ زوو َُضَِنُ زَزا، يإ بًػت زيطَُُٖنُ زَزا، بُآلّ 
 ْ ــُى ــُ غــُضنُوتين ثًُي ٓٗااُشٍَٚ( ي ــسا  )َٚاي ــُظيين ثًُيُن ــُ زاب ًَُْلئااؤ( ي ــؤ غ )ئ ُضثؿــهِ ب

ُ٘ ََعٔٝبَا١ً(    يُ فُضَىوزٍَ ضِاغـترتزا  )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس( ظَناتسَضَنُيُ ًُا ِٕ تَُهإَٛ إَبٔ َُطـُض   )إ٫َِ أ 
ووؾرتَناٌْ عُيبساض بٔ، ُٓو ناتُ زضوغت ًُْ: ثًُيُى غُضنُوآ بؤ ووؾرتيَهٌ عُيبساضو 

 .زاواٍ ثطِنطزُْوَف بها
)ُ٘ َِٝٔ( )ُؽُعُٛد دَرَجَ بؤ ظَناتسَضَنُ زضوغتُ: )َٚي  زوو ثًـُ غـُضنُوآ: وَى يـُ دًـاتٌ      تَا

َِٝٔ( ووؾــرتٍ يــُى غــايَُ، ووؾــرتيََهٌ غــآ غــايَُ بــساو  زوو ثطِنطزْــُوَف  )َٚأ ِ:ااُذ ُجِباازَاَْ
َِٝٔ( وَضبططآ، واتُ: يإ ضىاض َُضِ، يإ ضٌ زيطُّٖ ٍُ دَرَجَتَ زضوغتُ:  ُٖضوَٖا بؤٍ )َُُْٚشٚ

َِٝٔ( يًَُى بسادًاتٌ غآ غايَُ: يُى غازوو ثًُ زابُظآ: وَى يُ زوو ثطِنطزُْوَف  )ََعَ ُجِبزَاَْ
بُو َُضدٍُ ثًـٍُ ْـعيهرت    )بٔغَِزمٔ تَعَٗذرَ دَرَج١َٕ( يُطُأل بسا، بُآلّ غُضنُوتْٔ زابُظيُٓنُ

يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا، نُواتُ: ُٓطُض زوو غايٍَُ ُٖبآ، زضوغت ًُْ:  ا٭ؽَٓس( )ؾ٢ٔ ُْبآ
 : زابُظآ بؤ يُى غايَُ.غُضنُوآ بؤ غآ غايَُو زضوغتًـ ًُْ

ُٕ( زضوغت ًُْ )٫َٚ  َُٜحُٛس( ١ٕٖٝ( ظَناتسَضَنُ ثطِنطزُْوَيُى وَضبططيَتُوَ )أ ِ:ُذ ُجِبزَا  )ََعَ ثَٓٔ
يـُ دًـاتٌ    )بَا ٍََ جَذَعَا١ٕ(   زايُو يُ ظَناتسا زاويُتُِطُأل ووؾرتيَهٌ َآّ ثًَٓر غايَُنُ ي

ِٝ ووؾرتٍ ضىاض غايَُ يُ غُض دـىاْرتيين زوو فـُضَىوزَنإ، بـُآلّ     َٔ()عًَ ٢ أ ِذضََٔ اْيَِٛجَٗ
 ))ًُْ ِٓا َ  ( زَفُضَىٍَ ايٓٛاًُٟٚٓاٌَ ))ُق ُٗاٛرَ(  )ا٭ ؽَاٗس عٔ ُِ فـُضَىوزٍَ ضِاغـترت يـُ ىٍ     اْيُح

زضوغتُ: ثًَٓر غايًَُنُ يُدًاتٌ ضـىاض غـايًَُنُ بـساو     )ا ْيحََٛاُس( نؤَُيَُ ظ ضَنٍُ ظاْايإ
نُوابى: ُٓطُض  )َٚاهلُل أ ِعً ِ( ُضدٍُ ضىاض غايًَُنٍُ ُْبآثطِنطزُْوَف وَضبططيَتُوَ، بُو َ
ٌ      ـبآوَضططتين ثطِنطزْـُوَ بًـسا، خـ     ًَطٍ ظيـاتطَ، بـُآلّ زضوغـت ًْـُ: فُضخـُ ووؾـرتيَه

لُ  غَ  َولَ ُتْج ِعىُء َش اٌة َوَعَش َرُة َدرَاِى َمس َوُتْج ِعُئ َش اتَاِن َوِعْش ُروَن ِلُجْب رانَ ْيِن. َول  اْلبَ َق ِر َح   ن تَ ب ْ
 َ الَ ِيَن َفِفيَها تَِبيٌع اْبُن َاَنٍةس  ُم  ِفن ُ فِّ َ الَ ِيَن تَِبيٌعس وَُ فِّ َ ْربَِعيَن ُمِسن ٌة َلَها َاَنَ اِن.

وَٖا بسا: نُ تٌَُُْ يُ غايًََو نَُرت بآ، ُٖضضُْس ثطِنطزُْوَف يُطُأل بسا، ُٖضوَى يُ 
 ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

َُضِيَوْ زَ  )عَل٠ٌ َٚعَغَز٠َُ دَرَأَِٖ( زضوغت ْابآ: يُ يُى ثطِنطزُْوَزا ظَناتسَض ()٫َٚ  ُتِحش٨َُ
زيطُّٖ بسا، ضىْهُ زضوغت ًُْ: يُى ثطِنطزُْوَ ثاضضُ بهطآ، بُآلّ ُٓطُض ثطِنطزُْوَنُ 
يُ ىيُٕ ظَناتىَضططَنُ زَزضاوَ، ظَناتسَضَنُف ثآّ ضِاظٍ بـىو، ٓـُو ناتـُ زضوغـتُ     

 وَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.ثاضضُ بهطآ، ُٖض
 زضوغـت زَبـآ:   )َُٚتِحاش٨َُ( ُٖضوَٖا زضوغتُ: زوو ثطِنطزْـُوَ يًَـو دًـاواظ بـٔ، نـُوابى:      

َِٝٔ(  بًػـت زيطٖـُّ يـُ ىيـُنّرت     )َٚعِٔغُزَٕٚ( زوو َُضِ يُ ىيُىْ )عَلتَلَٕ( بـؤ زوو   )ئُحِبازَاَْ
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ُ ظَناتِ ووؾرت، واتـُ: يـُ ظَنـاتِ    ثطِنطزُْوَ، ًٓٓذا بعاُْ: ُٓو ثطِنطزُْوَيُ تايبُتُ ب
 ضَِؾُ ووآلغْ َُضِو بعْسا ًُْ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

 ص صةكاتى سِةشةووآلغ ط
تا زَطاتُ غِ غُض،  )ذَٖت٢ تَِبًُؼَ ث٬َ ثٔنيَ( ًٖض ظَنات وادب ًُْ يُ ضَِؾُووآلغسا )٫َٚاْيبَك زَ(

وادبُ:  )ؾ ؿٔٝٗل( بآ، يإ يُو زوواُْ تًَهُأل بآدًاواظٍ ًُْ: طؿتِ َاْطا بآ، يإ طاًََـ 
ُٔ ص١ََٕٓ( طىيًَهًَهِ ًَْط بسضآ، نُ )تَبْٔٝع( يُ ظَناتِ غِ غُضزا ٌ تُواو نطزبـآْ  غايًََه )اِب

سووَّ، واتُ: يُو تَُُُْ نَُرت زضوغت ْابآ، دا ُٓطُض طىيًَهُ َآيُى طُيؿتبًَتُ غايَّ
 .َى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْبُو تَُُُْ يُ ظَنات بسا خًَطتطَ، ُٖضو

)ِٖ ِّ ث٬َ ثٔنيَ(ًٓٓذا  )ُث ِّ   طىيًَهـُ ًَْطيَـو وادبـُو      )تَبْٔٝع(يُ طؿت غِ غُضيَهسا )ؾ٢ٔ ُن )َُٚنا
١ٌٖٓ(يــُ طؿــت ضــٌ غــُضيَهسا أ ِربَعٔاانيَ( َُضٔاا (    ُ ــو وادبــُ يــُ ظَناتــسا بــسضآ: نــ   ًََٓطىيًَٓ

: بَ َعََِنن َرُا ُل َعْن ُمَعاذطػآيُّ ُيؿتبًَتُ غايَّْ طزوو غايَِ تُواو نطزبٔ )ي َٗل صََٓتَلَٕ(
ز ُمِس ن ةً  :تَِبيع اً َ ْو تَِبيَع ًةس َوِم ْن ُ  فِّ َ ْربَِع ينَ  :اْلَيَمِن َوَ َمَرِنن َ ْن  ُيَ  ِمْن ُ فِّ َ الَ ِيَن بَ َقَرةً  ِإَلن اهللِ 

ِْٔاضزٌَ بؤ ) ثًَغَُبُض رٚاٙ أؽرلب ايضٓٔ بضٓ  ذضٔ، اٌْ زاَآ: يُ طؿت (ْ فُضَََُٜ
ّ غِ ضَِؾُووآلغًَهسا: طىيًَهًَهٌ  ، يُطؿـت ضـٌ ضَِؾـُ    يُى غايٍَُ ًَْط، يإ َآ وَضبطـط

 ًََٓطىيًَٓهِ زوو غايَُ وَضبططّ.ووآلغًَهًؿسا 
، يُ سُفتازا: طىيًَهًَوْ ًََٓطىيًَٓو وادنب، دا يُ ؾُغت غُضزا: زوو طىيًَو وادنبنُوابى: 

تٔ: وَى غـُزو بًػـت ضَِؾـُ ووآلغ، ٓـُوَ ُٓطـُض سـُظ       ُٓطُض زوو دؤضَ وادب ضِيَو نُو
زَنا: ضىاض طىيًَو زَزا بُ سًػابِ ضىاض غًُّنإ، يإ غآ ًََٓطىئ زَزا بُ سًػابِ 

 غآ ضًُنإ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ٍُْن َ ْو  َِني  ُة َمِع   َولَ  لُ َغ َ ْربَِع  يَن َفَش  اٌة َ َ َع ُة َض   ٍَُة َوِإْح  َدى َوِعْش  رَِّن اْلغَ َنِم َح    ن تَ ب ْ ٍعس َوِف  ن ِم 

ٍَُة َشاٌة.  ٍَُة َ ْرَبٌعس  ُم  ِفن ُ فِّ ِم  َشاتَاِنس َوِمَُتَ ْيِن َوَواِحَدٍة َ اَلٌثس َوَ ْربَِعِم
 صصةكاتى وةسِ و بضى ط 

ضٌ غُض، تا زَطاتُ  )ذَٖت٢ تَِبًُؼَ أ ِربَعٔنيَ( ًٖض ظَنات وادب ًُْ يُ بعْٕ َُضِزا اْيػَََِٓ( )٫َٚ 
دًاواظٍ ًُْ: طؿتِ بعٕ بآ، يإ طؿتِ َُضِ بآ، يإ يُو زوواُْ تًَهُأل بآ، ًَْط بآ، يإ 

)جَذَع١َُ يُى َُضِ، يإ يُى بعٕ وادبُ يُ ظَناتِ ضٌ غُضَنُزا بسضآ، واتُ:  )ؾ غَل٠ٌ( َآ بآ
)ُٕ ١ُٖٝ ََِعُش( ناوضِيَهٌ َآّ يُى غايَُ فَْأ ِٚ ثَٓٔ ايَُ، واتُ: يـُو زوو  يإ ضىؾترييَهٌ زوو غ )أ 

 .تَُُُْ نَُرت ًٖضًإ زضوغت ْابٔ، ُٖضوَى ضِوواإ نطزَوَ
زوو َُضِ، يإ زوو بعٕ يُ  )عَلتَلَٕ( يُ غُزْ بًػتْ يُى غُضزا )َٚؾ٢ٔ َٔأ ٠ٕ َٚإَِذ ٣َ َٚعِٔغزََٜٔ(

َِٝٔ ََٚٚاذٔ ٠َٕ( ظَناتسا وادنب ٕ غـآ بـعٕ   غآ َُضِ، يا )ث٬َ ْث( غُزْ يُى غُضزايُ زوو )ََٚٔأ تَ
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ِٖ(  ضىاض َُضِ، يإ ضىاض بعٕ وادنب )أ ِربَْع( غُز غُضزايُ ضىاض )َٚأ ِربَعُٔٔأ٠ٕ( وادنب ًٓٓذـا   )ُثا
ِّ َٔأ٠ٕ( ُٖض بُو ؾًَىَيُ يُ َُضِيَو، يإ بعًَْو وادبُ، واتُ:  )عَل٠ٌ( يُ ُٖض غُزيَهسا )ؾ٢ٔ ُن

 ، يُ ؾُؾػُززا: ؾُف...ٖتس.ثًَٓر غُززا: ثًَٓر
ٍَ ط ر:َعْن  ََن ُْ َص َدَقِة  َعَلىاْلُمْس ِلِميَن ِف نَ  َ َب لَ ُو: فَ  َرَض َرُا  ُل اهللِ َ ن   َبَ اَب

ٍَُة ِإلَ ن  اْلَغَنِم ِفن ٍَُة: َش اٌةس فَ َِذا زَاَدْت َعلَ ن ِعْش رَِّن َوِم  َاائَِمِ َها ِإَذا َ انَ ْت َ ْربَِع يَن ِإلَ ن ِعْش رَِّن َوِم 
َذا زَاَدتْ  ٍَُة: َفِفن   ِمَُتَ ْيِن: َشاتَاِنس فَِِ َذا زَاَدْت  َعَلن َ الَ ِِم ٍَُة: َفِفيها َ اَلٌثس فَِِ َعَلن ِمَُتَ ْيِن ِإَلن َ الَ ِِم

ٍَُة َشاةٌ   يُ ظَناتِ َُضِو بعٌْ يُوَضِاوزا ثًَغَُبُضرٚاٙ ايبخلرٟ ٚأؽرلب ايضٓٔ، ز ُ فِّ ِم
يـُى غـُض   ت غـُض: تـُْٗا   يُ غُض َىغًَُاْاٌْ وادب نطزوَ: يُ ضٌ غُض تا غـُزْ بًػـ  

وغـُز غـُض: تـُْٗا زوو غـُض بـسضئَ، يـُ       ، يُ غُزْ بًػت غُض ظياتط تـا زو ظَنات بسضآ
يُ غآغُز ظيـاتط: يـُ   غُز غُض: تُْٗا غآ غُض بسضئَ، ًٓٓذا زووغُز غُض ظياتط تا غآ

 غُضيَو يُ ظَنات زَزضآ. ُٖض غُزيَهسا
ــيةكــةم ص ئاطــاداسى ط  ىٕ،ًَهسا ثــُضت بــُناٌْ يــُ ضــُْس ؾــىيَٓ: ُٓطــُض خاوًََْــو ٓاشَيَ

ُض بًػـت َـُضٍِ يـُ    : ُٓطـ بـؤ وَيهـة  ُٓو ناتُف ُٖضوَى يُ يُى ؾىيَٓسابٔ ضَِفتاض زَنـا،  
، ُٓوَ وادبُ: ظَنات بسا، ٖـُضوَٖا  ًػتّرتيؿِ يُ ووآلتًَهّرتزا ُٖبىى، بووآلتًَهسا ُٖب
ُى ى، ُٓوَف تُْٗا يَُضٍِ يُ ووآلتًَهسا ُٖبى، ضًّرتيؿٌ يُ ووآلتًَهّرتزا ُٖبُٓطُض ضٌ 

(زا َػ٢ٓ(و)ْٗل١َُٜضِ ظَناتِ يُ غُضَ، ُٖضضُْس ووآلتُناًْـ يًَو زووض بٔ، ُٖضوَى يُ )
 فُضَىوياُْ.

ُٓو شَاضٍَ زَنُويَتُ ًَْىإ ضِازَنـاٌْ ظَنـات: وَى ًَْـىإ    زا ظَناتٌ ٓاشَأليُ : دووةم
 ،ساـياتٌ ناضَطُـتْيُى: يُ ظَنـزْبًػُـٌْ غـ، ًَْىإ ضرتزاــؾثًَٓرْ زَ: يُ ظَناتِ وو

ٍُْن َمِع       عاً  ْص        )فَ   ٌف( ِإِن ات َح       َد نَ        ْ ُع اْلَماِش       َيِة َ َي       َ اْلَفْرَض ِمْن       ُوس فَ لَ       ْ  َ َي       َ  َع       ْن َض       
ٍُْن َوَمِع          ٍع  َس          ُو َ           اَز ِفىاَلَص          حِّ ِبَش          ْرِط رَِعاَِّةاْلِقيَم          ِةس َوِإِن اْي َ لَ          َف َ َض           ُْ  َ ْو َع

ُّْخ    ِرُج َم    ا َش    اَء َفِف    ن قَ     ٍل ُّ ْفَي    ُ  ِم    َن اَلْ ََ    ِرس فَ    ِِِن اْا       َ َ َّا فَ    اَلْغَبُرس َواَلْظَه    ُر َ ن     ُو 
َذا َ اَن َ الَ ُ َن َعْنعاً َوَعْشُر نَ َعَجاٍت َ َيَ  َعْنعاً   ُمَقسِّطًا َعَلْيِهَما بِاْلِقيَمِةس فَِِ

ًْـُ،   تآزاًَْىإ غِْ ضٌ: يُ ظَناتِ ضَِؾُووآلغسا ُٓواُْ طؿتِ يَّبىوضزضاوَو ظَناتِ 
ُٓطُض ْؤ ووؾرتٍ ُٖبٔ، ضىاضيإ مبطٕ ًٖض ناض يُ ظَناتُنُ ْانـاو َـُضِيَو ٖـُض     نُوابى:

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.حتؿ١(و )اجملُٛعوادب زَبآ، ُٖضوَى يُ )
 لة باطي ضؤنيةتي صةكاتذاني ئارةأل د َفْصٌف:] 
ُِٛع اْيَُلع١َٝٔٔ( َناٌْ يـُى  ىٕ: وَى طؿـت ووؾـرت  ُٓطُض ٓاشَيَُناٌْ يُى دـؤض بـ   )إََٕ اٖترَ َ َْ

قُثؤظٍ بٔ، يإ طؿتِ زوو قُثؤظّ بٔ، يإ ضَِؾُووآلغُنإ طؿتِ َاْطا بٔ، يإ طؿتِ 
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ُ٘( طاًََـ بٔ، يإ ناضَطُيُنُ طؿتِ َُضِ بآ، يإ طؿتِ بعٕ بآ، ُٓوَ ِٓ  )أ :َذَ اْيؿ ِزضَ َٔ
دًاتٌ ظَناتىَضططَنُ ُٖض يُو دؤضَ ٓاشَيَُ ظَنات وَضزَططآ، ُٖضوَٖا زضوغتًؿُ: يُ 

 ؤضيَو دؤضيَهّرت وَضبططآ.د
ُٕ ََعٔشًا(نُوابى:  ِٔ فَْأ ِٛ أ :َذَ عَ ُ٘(  ُٓطُض يُ دًاتٌ دؤضٍ َُضِ، بعٌْ وَضططت )ؾ ً  ِٚ عَْهضَا  )أ 

يإ ثًَضُواُْنٍُ: يُ دًاتٌ دؤضٍ بعٕ، َُضٍِ وَضططت، يـإ يـُ دًـاتٌ دـؤضٍ َاْطـا،      
 َ ــُ  )ؾ٣ٔل٭ؽَاآس( ُطؿــتِ زضوغــت )جَاالسَ( طاًََؿــٌ وَضطــطت، يــإ ثًَضــُواُْنٍُ، ٓــُو ي

، َاْطـاو طاًََؿـًـ يـُى ضَِطـُظٕ،     زا، ضىْهُ َُضِو بعٕ يُى ضَِطُظٕفُضَىوزٍَ ضِاغترت
بُ َـُضدٌ ضَِضـاونطزٌْ ْطخـٌ ٓاشَيَـُ وَضطرياوَنـُ، واتـُ:        اْيك١َُٝٔٔ( )بٔغَِزمٔ رَعَل١َٜٔبُآلّ 

 ْطخُنٍُ بطاتُ ْطخٌ ُٓو ٓاشَيٍَُ يُ دؤضٍ خؤٍ وادب بىوَو وَضُْطرياوَ.
ُٕ َََٚعُٔش( ُٓطُض دؤضٍ ٓاشَيَُنإ دًاواظ بىو: )َٚإََٕ اِ:تًَ ـَ( طُيُنـٍُ يـُ   َوَى ناض )ن قَْأ

َُضِو بعٕ تًَهُأل بآ، يإ طاضِاُْنٍُ يُ َاْطاو طاًََـ تًَهُأل بآ، يإ ضَِ ٍ ووؾرتَناٌْ 
ٍُ( يُ زوو قُثؤظّْ يُى قُثؤظٍ تًَهُأل بآ  ََٔٔ ا٭ ْنثَزَ( )ُِٜ٪:َُذ يُ فُضَىوزَيُنسا )ؾ ؿ٢ٔ ق ٛ

 .ظَناتُنُ يُو دؤضَ وَضزَطريآ: نُ شَاضٍَ ظ ضتطَ
ٓـُو ناتـُ    )ؾ ال٭ ْغبَُط(  دا ُٓطُض ٖـُضزوو دؤضَنـُ شَاضَيـإ يُنػـإ بـىو      )ؾ ََِٕ اِصتَََٜٛل(

 بُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط: )َٚا٭ ْظَُٗز(بُآلّ  ناَُيإ بؤ ُٖشاضإ باؾرتَ، ُٓويإ وَضزَطريآ،
ُ٘ ُِٜخزَ َُك ضِّاطًل(  ظَناتسَضَنُ ناَُ دؤض سُظ بها: ُٓويإ يُ ظَناتـسا زَزا  ُد ََل عَل٤َ()أ ْٖ ( 

ََُِٝٗل( ظَناتُنُف بُف زَنا طىيَطٍَ ْطخُنُيإ، بُ )بٔلْيك١َُٝٔٔ( يُ غُض ُٖضزوو دؤضَنُ )عًَ 
 :واتُ: ُٖض دؤضَو بُؾُ ْطخٌ خؤٍ تًَبًِٓ زَنا

ِٓشًا :بؤ وَيهة ْٕ( ىُٕٖض ناتًَو غِ بعِْ ُٖب ()ؾ َِذَا ن لَٕ ث٬َ ُثَٕٛ عَ زَ َُضِيؿٌ  )َٚعَِغُز َْعَحَل
ِٓشًا(ٕ، ُٓوَ زَناتُ ضٌ غُض، نُوابى: ُٖبى  ىَضططَنُ، يإ بعًَْو وَضزَططآظَنات )أ :َذَ عَ

  َ ْو نَ ْعَج        ًة بِِقيَم        ِة َ الَ َ        ِة َ ْربَ        اِع َعْن        ٍع َورُبُ        ِع نَ ْعَج        ٍةس َولَ تُ ْفَي        ُ  َمرَِّض        ٌة َولَ َمِعيبَ        ةٌ 
َِْلَهاس َوَل ذََ ٌر ِإل  ِإَذا َوَ َب وََ َ ا َلْ  َتَمح َضْت ذُُ  راً ِفن  اَلَصحِّس ِإل  ِمْن ِم

ِٚ َِْعح١ًَ( ُِٓش( يإ َُضِيَو وَضزَططآ )أ  ْطخٌ بعُْنُ، يإ ْطخٌ َُضَِنُ  )بٔك١َُٝٔٔ ث٬َ ث١َٔ أ ِربَلعَ عَ
بُ ضـاضيَهٌ َـُضِيَو بـآ، واتـُ: ُٓطـُض       َِْعح١َٕ( )َُٚرُبعَ بُ ُْٓساظٍَ غآ ضاضيَطٌ بعًَْو بآْ

ْطخٌ بعُْنُ غُز زيٓاض بىو و ْطخٌ َُضَِنُ زوو غُز زيٓاض بىو، وادبُ ُٓو َُضَِ، يـإ  
ُٓو بعٍُْ يُ ظَناتسا زَيسا: ْطخُنٍُ غُزْ بًػتْ ثًَٓر زيٓاض بآ، ضىْهُ سُفتاو ثًَٓر 

 ضاضيَطٌ ْطخٌ َُضَِنُيُ.ثُجنا زيٓاضيـ  زيٓاض غآ ضاضيَطٌ ْطخٌ بعُْنُيُو
 صلة صةكاتذا بذسيَو  ئةو ئارةآلنةي دسوطت نية ط

 )٫َٚ  ََعٔٝبَا١ٌ(  :دووةمٓاشَيَِ ُْخؤف يُ ظَناتسا وَضْـاطريآ.   )٫َٚ  ُتِ٪:َُذ ََزَٜق١ٌَ( :يةكـةم 
)إ٫َِ  ٓاشَيَِ عُيبساض يُ ظَناتسا وَضْاطريآ، واتُ: ُٓو زوو ْاتُواواُْ وَبُض ظَنات ْانُوٕ
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ٖؤٍ ُْخؤؾٌ،  تُْٗا يُ ظَناتِ ُٓو ٓاشَآلُْزا ُْبآ: نُ طؿتًإ ْاتُواو بٔ: بُ ِٔ َِٔثًَٔٗل(َٔ
يإ عُيبساضٍ، ُٓو ناتُ يـُ ُْخؤؾـُناْسا ْـُخؤف زَزضآ، يـُ عُيبساضَناْـسا عُيبـساض       

ٌَ ِإل   لَ َوَل ُّْخ َرُج ِفىالص  َدَقِة َىرَِم ٌة َوَل َذاُت َع َ اٍر وَ طزَفـُضَىٍَ:   زَزضآ، ثًَغَُبُض تَ  ْي
يُ ظَناتسا: ٓاشَيَِ ثري ْازضآ، ٓـاشَيَِ عُيبـساض ْـازضآ،     رٚاٙ ايبخلرٟ،ز قُ َماَش اَء اْلُمْص دِ 

 ًَْطيـ ْازضآ، َُطُض ظَناتىَضططَنُ سُظ بهاو بؤ ُٖشاضإ باؾرت بآ.
  ٕ ُ طؿـتًإ ْـُخؤف، يـإ عُيبـساض ْـُبى      ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطـُض ٓاشَيَـُنا يَهى ٓـاشَيَِ  ٕ، بـ

ى، ُٓو ناتُ وادبُ: ٓاشَيَِ غاغ يُ ظَناتسا بسضآ، يُطُأل ضَِضاونطزٌْ ُٖب تآزاإ غاغًؿً
ْطر، واتُ: ُٓطُض يُ ضٌ غُض بًػتًإ غاغْ بًػتًإ ُْخؤف بىو، وادبُ: ٓاشَيًََهٌ غاغ 
يُ ظَناتسا بسا: نُ ْطخُنٍُ بُ ُْٓساظٍَ ًْىٍَ غاغًَوْ ًْىٍَ ُْخؤؾًَو بآ، دا ُٓطُض 

 بىو، وادبُ: ٓاشيًََهٌ غاغ بسا. شَيَُناْسا تُْٗا يُى غُض غاغٖاتىو: يُ ْاو ٓا
ىٕ، وادبُ: زوو ُطُض زوو ٓاشَأل ظَناتِ يُ غُض بىٕ بُآلّ تُْٗا زوواًْإ غاغ بُٖضوَٖا ٓ

ٓاشَيَِ غاغ بساو ْطخُنُؾًإ ضَِضاو زَنطآ، ُٖضوَٖا ُٓطُض زوو ٓاشَأل ظَناتِ يُ غُض 
ى، ُٓو ناتُ غاغًَوْ ُْخؤؾًَو يُ ظَناتسا زَزاو ْطخٌ ُبو، بُآلّ تُْٗا يُنًَهٌ غاغٌ ٖبى

 غاغُنُف ضَِضاو زَنا، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
تُْٗا  )إ٫َِ إَذَا َٚجَبَ( ٓاشَيَِ ًَْط يُ ظَناتسا وَضْاطريآو بُ بُض ْانُوآ )٫َٚ  ذَن ْز( :ض،يةم

ًهـُ ًَْطيَـو يـُ غـِ ضَِؾـُووآلغساو، وَى      يُو سايَُتُزا ُْبآ نُ ًَْط وادـب بـآ: وَى طىيَ  
 .ناضطُىل ًَْط يُ ظَناتِ نَُرت يُ بًػتْ ثًَٓر ووؾرت، نُ بامسإ نطزٕ

ِٛ تََُٖرقَِ( ُذُنٛرًا( ُٖضوَٖا زضوغتُ: ٓاشَيَِ ًَْط يُ ظَناتسا بسضآ )َٚن ذَا( ُٓطـُض طؿـت    )ي 
 رتزا.يُ فُضَىوزٍَ ضِاغت )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس( ٕٓاشَيَُناٌْ ًَْط بى

 اْلَماِلِكس الصَِّغاِر َصِغيَرٌة ِفىاْلَجِدِّدس َوَل رُب ن َوَ ُ  َلٌة َوَحاِمٌف َوِيَياٌر ِإل  ِبِرَضا َوِفن
ٕ، ُٓو ناتُ وادبُ:  آ تًَهُأل بىىٕ، بُيَهى ٓاشَيَُناٌْ يُ ًَْط و َبُآلّ ُٓطُض طؿتِ ًَْط ُْب

ُناْسا تُْٗا يُنًَو َآ ُٖبآ، وادبُ: ٓاشَيَِ َآ يُ ظَناتسا بسا، واتُ: ُٓطُض يُ ْاو ٓاشَيَ
 ٓاشَيًََهٌ َآ يُ ظَناتسا بسا، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ. 

: ٓاشَيَِ بضىوى واتُ: نُ ُْطُيؿتبًَتُ تٌَُُْ ظَنات، يُ ظَنات وَضْاطريآ، يُو ضوازةم
ُأل بـٔ، واتـُ: ٖـُض    سايَُتٍُ ٓاشَيَُناٌْ طؿتِ طـُوضَبٔ، يـإ يـُ طـُوضَو بضـىوى تًَهـ      

ضُْسَف تُْٗا يُى ٓاشَأل يُ ْاوياْسا طُوضَ بآ، وادبُ: ٓاشَيًََهٌ طُوضَ يُ ظَناتسا بسا، 
 ياُْ.(زا فُضَىوايغزٚاْٞ(و )اجملُٛعيُطُأل ضَِضاونطزٌْ ْطخُنٍُ، ُٖضوَى يُ )

ُ  ُٓطُض ٓاشَيَُنإ طؿتِ بضىوى بى بُآلّ شَيَِ يـُ ظَنـاتِ ٓـا    )َٚؾ٣ٔليؾِّاػَلرَ(  ٕ، ٓـُو ناتـ
يُ فُضَىوزٍَ ْىآزا، وى ضٌ ناضَ  )ؾ٣ٔلْيحَ ٜٔ ٔ( ٓاشَيًََهٌ بضىوى زَزا )ؽَػٔري٠ٌَ( بضىونسا
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ىبًَتُ زوو غاأل، يـإ  غُضزا غىضِابًَتُوَو تًَُُْإ ُْب َآّ ُٖبآْ غايًََهٌ ًٓػالَِ بُ
ىوى، طؿت َُضَِناٌْ مبطْٕ بُضخُناًْإ يُ ثاف بُدآ مبًَٓآ، يُو سايَُتاُْزا ناضيَهٌ بض

ِإن ش اَء اهللُ تَ َع اَلن يإ بُضخًَهٌ بضىوى زَزا، ُٖضوَى يُ ظَناتِ بًَضـىوزا ضِووْـٌ زَنُيٓـُوَ،   

ُْ   رٍ ط َلَق   اتَ ْل ُ ُهْم َعلَ   ن : َواهلِل لَ   ْ  َمنَ ُع    ِنن َعناق   اً َ    انُ ا ُّ َفد ونَ َه   ا ِإلَ   ن َرُا    ِل اهللِ َع   ْن  َبِىَب
طُض يُ ظَناتسا ناضيًُيُى يُ َٔ قُزَغُ بهُٕ: نُ غىيَٓس بُ خىا ُٓرٚاٙ ايغٝخلٕ،  زَمْنِعَها

، َٔ دُْطًإ يُطُأل زَنُّ تٌَُُْ يُ غايًََو نَُرت بآْ ناتِ خؤٍ زَياْسا ثًَغَُبُض
 يُ غُض ُٓو ُْزاُْ.

: دؤضٍ خطاخ يُ ظَنات وَضْاطريآ، َُطُض طؿتِ خطاخ بٔ: وَى طؿتِ بعٕ بٔ، ثَيهحةم
ىٕ، ُٓو ناتُ ظَناتسَض بُ ُض يُ بافْ خطاخ تًَهُأل بّ ُٓطُٓو ناتُ بعٕ وَضزَطريآ، بُآل

خؤؾّدؤٍ دؤضيَو زَزاو ْطخُنُؾٌ ضَِضاو زَنا، ُٖضوَى يُ باغٌ ضؤًُْتٌ ظَناتساٌْ 
 ْابآ ٓاشَيَِ تاظَ ظايِ يُ ظَناتسا وَضبطريآ، تا زوو َاْط بُ )٫َٚ  ُرٖب٢(ٓاشَيَسا ضِووٕ نطاوَ 

 .َنٍُ ثُضوَضزَ زَناغُض ظاّْسا تًَسَثُضِآ، ضىْهُ بًَضىو
ٌْ( ْابآ ٓاشَيَِ قُيَُونطاو بؤ خىاضزٕ يُ ظَناتسا وَضبطريآ )َٚأ ُنٛي ١ٌ( ْابـآ ٓـاشَيَِ    )َٚذَلَٔ

ٍَ، ٖـُضوَى يــُ          ًَـطزض ٓـاوؽ يـُ ظَناتـسا وَضبطــريآ، ضـىْهُ ٓـاوؽ بـُ زوو ٓــاشَأل زَشَ
ًَضـىوَوَ يـُ ظَناتـسا          وَضبطـريآ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، نـُوابى: ْابـآ ٓـاشَأل بـُ ب

تُْٗا بُ ضَِظاَُْسّ  اْيَُلئؤ( )إ٫َِ بٔزَفَل ْابآ ٓاشَيَِ ظ ض باف يُ ظَناتسا وَضبطريآ )َٚ:َٔٝلْر(
خاوَُْنُيإ ُْبآ، واتُ: ُٓطُض خاوَُْنُيإ ضِاظّ بآ، ُٓو ناتُ زضوغتُ: ُٓواٍُْ تاظَ 

ّ  اَك وََ  راِئَم طَىو: (ّ فـُض َعلذبُ ) ضِابطزوو طؿتًإ يُ ظَناتسا وَضبطريئَ، ثًَغَُبُض فَِِ
 َناًْإ يُ ظَناتسا يَُُّغتًَُٓ.ٓاطازاض بُ: ٓاشَيَُ ضِيَعزاض رٚاٙ ايغٝخلٕ،زَ ْم اِلِهمْ 
 اْش      َ َرَك َ ْى     ُف الع َ      اِة ِف     ن َماِش     َيٍة زَ  يَ     ا َ َرُ      ٍفس وََ      َ ا لَ     ْ  َيَلطَ     ا ُمَج     اَورًَة ِبَش     ْرِط  َولَ      ِ 

 َرِب َواْلَمْس         َرِح َواْلُم         راِح َوَمْ ِض         ِع اْلَحلَ         ِبس وََ          َ ا اْلَفْح         ِف َ ْن لَ تَ َ َمي           َع ِفىاْلَمْش         
ُْ ِيُر ُيْلطَِة الَ َمِر َوالع رِْع َوالن     ْقدِ َوالر اِعن ِفن اَلَصحِّس َل نِي ُةاْلُخْلطَِة ِفىاَلَصحِّس َواَلْظَهُر َت

ىٕ، ُٓو ناتُ ٓاشَيَِ ضِيَعزاضو قُيَُو يُ ب وًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض ٓاشَيَُنإ طؿتًإ ضِيَعزاضو قُيَُ
ٕ، ْابآ بؤ ظَنات زاواٍ ٓاوغٌ يَّبهطآ، ريآ، بُآلّ ُٓطُض طؿتًإ ٓاوؽ بىظَنات وَضزَط

 .َُطُض بُ خؤؾٌ خؤّ بًسا، ُٓو ناتُ زضوغتُ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
 صتيَكةأل  صةكاتى والَى ياوبةشءط 

ِٛ ِٖأ )َٚي  )ؾ٢ٔ  ىُْ ٖاوبُفُغاٍُْ ظَناتًإ يُ غُض وادبُ، بُٓطُض ُٓو ن ٌُ ايٖشن ل٠ٔ(ِعتَزَى  أ 
ٌُ(  يُ نؤَُيَُ ٓاشَيًََهسا ََلع١َٕٝٔ( وَى يـُى خـاوَٕ ظَنـات زَزَٕ، بـُو غـآ       )سَِنَٝل ن زَُجا

: نــؤٍ بُؾــُناِْ دووةم: َايَــُ ٖاوبُؾــُنُيإ يــُ يــُى ضَِطــُظ بــآ. يةكــةم :َُضداْــُ
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ظَنات، يإ نؤّ بُؾُنإ ُْطاتُ ضِازٍَ ظَنات، بُآلّ يُنًَو يُ َُٖىويإ بطاتُ ضِازٍَ 
ُ ضِازٍَ ظَنات، وَى ٖاوبُؾُنإ ُْٖسيَو َايَّرتّ ُٖبآو يُطُأل بُؾُنُّٗاوبُف بطات

: غايًََهًّٔػـالَِ تـُواو   ضـ،يةم  .ِإن ش اَء اهللُ تَ َع اَلنيُنَُسا ويٍَُٓ بـؤ زيَـٓني،   يُ ٓاطازاضِّ 
ــآ،   ــُضزَواّ ب ــًُنُ ب ــاآلُْ   ٖاوبُؾ ــٍُ غ ــُ ظَناتُن ــُض َايَُن ُ ُٓط ــ ــاواظٍ ًْ ــآ، دً  ب

 ٖؤٍ َريات بآ، يإ بُ ٖؤٍ نطِئ، يإ بُ ٖؤيُنّرت بآ. بُ :ٖاوبُؾًُنُيإ
َُحَلَٚر٠ًَ( ُٖضوَٖا وَى يُى خاوَٕ ظَنات زَزَٕ )َٚن ذَا( ِٛ :ًَ ط ل  ُٓطُض بُ دًانطاوَيِ  )ي 

ٓـُو   ت خاوًََْـو يـُوّرت زيـاض بـىو،    ٓاشَيَُناًْإ تًَهُأل نطزبٔ، واتُ: خىزٍ َـايَِ طؿـ  
طِابطزوو، عَنات زَنا، بُو غآ َُضداُّْوّْناض يُ وادببى-وَى ٖاوبُؾٌ-تًَهُيَهطزُْف

ٖٝشَ( ُّٖ ِٕ ٫  تَتََُ ُْنطيَُٓوَ،   دًابُو َُضدُف ٓاشَيَُناِْ ًٖض خاوًََْو يُواّْرت )بٔغَِزمٔ أ 
يُ َؤيَطٍُ  )َٚاْيَُِضزَحَ(  ٓاو خىاضزُْوَزاويُ ؾىيَين )ؾ٣ٔلْيَُِغزَبٔ( ساٖاتىو:يُّ سايَُتاُّْ

ُُزاحَ( ضِ شآْ، ُّٖ يُ يُوَضِطُؾسا ِٛفٔعَ اْيرًَ بٔ( يُ ؾىيَين يَُّاُْوٍَ ؾُوآزاو )َٚاْي يُ  )َََٚ
ٌُ( ؾىيَين ز ؾًٓآزاو ُٖضوَٖا ًَْطٍَ ثُضِيًٓؿًإ يُى بآ، واتُ: بآ دًـاواظٍ   )َٚن ذَااْيؿ ِر

ٕ: وَى ُض دؤضٍ ٓاشَيَُناًْإ دًاواظ بىٍ طؿتًإ، بُآلّ ُٓطًَْطَنُ بجُضِيَتُ غُض َآيُ
ُٖضوَٖا ؾىاًْؿًإ يُى بـآ،   )َٚايٖزاع٢ٔ( َُضِو بعٕ، ُٓو ناتُ دًاواظٍ ًَْطَنُ ظياٌْ ًُْ

 واتُ: ؾىاًَْو، يإ ضُْس ؾىاًَْو طؿت ٓاشَيَُنإ ثًَهُوَ بًُوَضِيَٓٔ، ْـُى تـُْٗا تـُْٗا   
ًْط ١ٔ( غترتزايُ فُضَىوزٍَ ضِا )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس( ١ُٖٝاْيُخ ْٔ  ٫(      ُ  بـُآلّ ًْـُتٌ تًَهـُيَهطزٕ َـُضز ًْـ
 يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا. )ؾ٣ٔل٭ ؽَٓس(
نـاض يـُ وادببـىوٌْ ظَنـات زَنـا:       )تَاْأثٔرُي ُ:ًْط ا١ٔايٖثَُزَ(  فـُضَىوزٍَ بـًَُٖعتط:    )َٚا٭ ْظَُٗز(
 تًَهُيَِّ ثاضَو  ٔ(آْٖكا)َٚاي ُويًََُواْسٌْ زاْـتًَهُيَِّ زاض ٖشِرعَ(ا)َٚاي اتْـًىَدـتًَهُيَِّ َ

َُ  اُن اْلِحْف  ِ   َوَع  ْرِض ال َِّج  ارَِةس ِبَش  ْرِط َ ْن لَ َّ َ َمي    َع الن   اطُ ُر َواْلَج  رُِّن وال  د   اُن َواْلح  اِرُس َوَم
 َوَنْحُ َىاس

ُنُ بُ ؾًَىٍَ تًَهُيَِّ نُيىثُىل باظضطاٌْ، دًاواظٍ ًُْ: تًَهُيًَ )َٚعَِزضَ ايتِّحَلر٠َٔ( ٍْثى
ًَىٍَ دًانطاوَيِ، ٖـُضوَٖا بـُ ٖـؤٍ َـريات، يـإ نـِطئ، يـإ         ٖاوبُؾٌ بآ، يإ بُ ؾ

 .يَسا ضِابطإٖؤيُنّرت بآ، بُو غآ َُضداٍُْ يُ ٖاوَبُؾٌ ٓاشَ
ٖٓلُطُٛر( ُّٖ ٖٝشَ اي ِٕ ٫  َٜتََُ ُٔ(  ُْنطيَتُوَو بُو َُضدُف ثاغُوإ يًَو دًا )بٔغَِزمٔ أ   )َٚاْيحَازَٜ

ُٕ( ْ خــُضَإ يًَــو دًــا ُْنطيَٓــُوَوَؿــتاغ ــو دًــا )ٚايااٗ ِنل  ؾــىيَين ؾــت يَّفط ؾــ  يًَ
ُٕ اْيرْٔؿظٔ(ُْنطيَتُوَو  ضاوزيَط يًَو دًا )َٚاْيرَلرَُظ( ُْنطيَتُوَ ؾىيَين يَّجاضاغ  يًَو  )َََٚه ل

و ُْنطيَٓـُوَ: وَى فط ؾـًاض   ُٓواٍُْ وَى ُٓواُْف يًَـو دًـا   )ََِْٚرََٖٛل( ُْنطيَتُوَو دًا
 ٖتس.…تُضاظوو و ضِبُو ٓاوزإْ زضويَُٓو نًَآلْٕ شًََطياض
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 ًٓٓذــا بعاْــُ: بُيَطــُّ ظَنــاتِ َــايَِ ٖاوبــُفْ تًَهــُأل ٓــُّ سُزيػــُيُ، ثًَغَُبــُض 
ُّْجَمُع بَ ْيَن ُم َ َفرٍِّق َوَل ُّ َفر ُق بَ ْيَن ُمْجَ ِمٍع َيْشَيَةالص َدَقِةس َوَما َ اَن ِمْن َيِليطَ طزَفُضَىٍَ:  ْيِن َولَ 
ن  ُهَما َّ  َ َراَ  نَ ُهَم ا بِالس  ِ ّ  فَِِ ْابـآ يـُ تطغـِ ظَنـات:     رٚاٙ ايبخلرٟ ٚأؽرلب ايضٓٔ، زةِ َ َعاِن بَ ي ْ

َايَِ ثُضتهطاو تًَهُأل بهطآْ ْابآ َايَِ تًَهُأل ثُضت بهطآ، دا ٖـُض َـايًََهٌ تًَهـُيَهطاو    
ٍَ ُْٓـساظٍَ بُؾـٌ   ظَناتِ يَّسضا، خاوَْـُناًْإ زَطُضِيَٓـُوَ غـُض يـُنرت: بـُ طـىيَط      

 خؤيإ.
: ُٓو سُزيػُ وازَطُيُْآ: نُ ٖاوبُؾِْ تًَهُيَهطزٕ، ُْٖسآ دـاض  يةكةمص ئاطاداسىط

 -ُٖض يُنُو ضٌ-باضغىونًُّ بؤ خاوَُْنإ: وَى زوو خاوَٕ ُٖؾتا َُضِ بُ يُنػاٌْ
ٌ   -يُنػاٌْ تًَهُأل بهُٕ، يإ غآ خاوَٕ غُزو بًػت َُضِ بُ تًَهـُأل   -ٖـُض يُنـُو ضـ

تُْٗا يُى َُضِ زَزَٕ، بُآلّ ُٓطُض تـُْٗا   ّساٖاوبُؾّى تًَهُيَُٓواُْ يُ سايَُتٌ بهُٕ، 
 .اتُْٗا بٔ، وادبُ: ُٖض يُنُو َُضِيَو ظَنات بس

 -ٖـُض يُنـُو بًػـت   -ُْٖسآ داضيـ باضططاًُّْ: وَى زوو خاوَٕ ضٌ َُضِ بُ يُنػاٌْ
ٗ   وادبـُ َـُضِيَو    يُ سايَُتٌ ٖاوبُؾِْ تًَهُيَّـسا  تًَهُأل بهُٕ، ا تـُْٗا  بـسَٕ، بـُآلّ تـُْ

 ًٖضًإ يُ غُض وادب ًُْ.
يُنػاٌْ  ُْٖسآ داضيـ بؤ يُنًَو باضغىونًُّو بؤ يُنًَو باضططاًُّْ: وَى زوو خاوَٕ بُ

ٍ   -ُٖض يُنُو زَ-بًػت َُضِ تًَهـُيَِ   ٖـُبآو  تًَهُأل بهُٕ، بُآلّ يُنًَهًإ غـِ َـُضِّرت
ادبُ: ثًَهُوَ َُضِيَو بسَٕ، واتُ: ثًَٓذًَهٌ ُْنطزبآ، ُٓوَ يُ سايَُتٌ ٖاوبُؾِْ تًَهُيَّسا و

 يُ غُض خاوٌَْ زَيُنُيُ، بُآلّ تُْٗا تُْٗا خاوٌَْ زَيُنُ ًٖضٌ يُ غُض ًْـُو ٓـُوّرت   
 َ.خاوٌَْ ضٌ غُض ـ َُضِيَهٌ تُواوّ ُٖض يُ غُضَ؟ ضىْهُ يُ ضِاغتّسايًبُ تُْٗا

................................................................................................ 
ًٓٓذا بعاُْ: ٖاوبُؾِْ تًَهُيَِّ ًَىَو زاُْويًََُو ثاضَو باظضطاٌْ تُْٗا باضططاٌْ زيَٓـآ،  

ًُْ، ُٖضوَى ُٖض يُنُو يُ ؾـىيَين خؤياْـسا   تآزاضىْهُ ُٓواُْ وَنى ٓاشَأل يًَبىوضزًْإ 
ن شاَء اهللُ تَ َعاَلن.إضِووًْإ زَنُيُٓوَ،  َِ 

: ُٖض بُ بُيَطُّ سُزيػُنُ، زضوغتُ: يُنًَو يُ ٖاوبُؾُنإ، يإ يُ خاوَُْنإ ووةمد
بآًٓعٌْ ُٓواّْرت ظَنات بساو ًُْتٌ ظَناتساًْـ بًَٓآ: ُّٖ بؤ خؤّْ ُّٖ يُ دًاتٌ  بُ

(زا فُضَىوياُْ، دا ُٓطُض يُ خىزٍ َايَُ ٖاوبُؾُنُ ْٗل١ٜ(و )حتؿ١ُٓواّْرت، ُٖضوَى يُ )
ُٖض يُنُو بُ ُْٓساظٍَ بُؾٌ خؤٍ ظَناتِ يَّسَضزَضآ، ُٖضوَى يـُ   ظَناتِ زا، ُٓوَ

(زا ضِووٕ نطاوَتــُوَ، بــُآلّ ُٓطــُض يــُ َــايَِ يــُنًَهًإ ظَناتُنــُ زضا، ٓــُوَ ايغاازٚاْٞ)
خاوَُْنٍُ بُ ُْٓساظٍَ بُؾُناٌْ ُٓواّْرت ْطخُنُيإ يَّىَضزَططيَتُوَ، ُٖضوَى يـُ  

 غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
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ُٖض بُ بُيَطُّ سُزيػُنُ، ُٖض ناتًَو خاوَُْنإ َايَُنُيإ يًَو دًانطزَوَو : ض،يةم
بُ تُْٗا بُؾُنٍُ خؤيإ بطز، ُٓوَ يُو ناتُوَ ٖاوبُؾِْ تًَهُيَِ نؤتايِ زآ، نُوابى: 

ُٓطُض بطاتُ ضِازٍَ ظَنات، ُٓطـُض   ظَناتِ بُؾُنٍُ خؤٍ زَزا -بُ دًا-ُٖض يُنُيإ
ٌ يُو ناتُوَ زَغت ثآزَنا: نُ بىوَتُ خاوٌَْ ُٓو بُؾُ، ْا: ْا، بُآلّ غُضَغايَُنُؾ

 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعُٖضوَى يُ )
ُْٗا تـُْٗا زاَـُظضابى،  ًٓٓذـا    دا ُٓطُض بُ ثًَضُواُْوَ بىو، واتُ: غُضَ غايَُنُيإ بُ ت

ُْ ٖاوبُف، يإ تًَهُيًَإ نطز، ُٓوَ تَُاؾا زَنطآ: ُٓطُض غـُضَ غـايَُنُيإ وَنـى    بى
(ف ؽَؿ ِز(زا بىبُٓ خاوٌَْ َايَُنُو يُ َاْطٌ )َُرَٖزّبىو: وَى طؿتًإ يُ َاْطٌ ) يُنرتٍ

ًُنَُسا ٖـُض خاوًََْـو ظَنـاتِ    يًَإ نطز، ُٓوَ يُ نؤتايِ غايَّىُْ ٖاوبُف، يإ تًَهُب
خؤٍ بُ دًا زَزا، ًٓٓذا يُ نؤتايِ غايَِ زووَّْ زواوَتط، وَنى يـُى خـاوَٕ ظَنـاتِ    

ُضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، بُآلّ ُٓطُض غُضَ غـايَُنُيإ  تًَهُآلوٍ زَزَٕ، ٖ
(زا بىبًَتُ خاوَٕ، ًٓٓذا يُ ؽَؿ ز(زاو ُٓوّرتيـ يُ )َُرَٖزّبىو: وَى يُنًَهًإ يُ ) يًَو دًا

َاْطٌ َُويىززا تًَهُيًَإ نطز، ُٓواُْف ُٖض يُنُو يُ نؤتايِ غايَُنٍُ خؤّسا وادبُ: بُ 
ٓذا يُ نؤتايِ غايَِ زووَّْ زواوَتط ٖـَُىويإ وَنـى يـُى خـاوَٕ     تُْٗا ظَنات بسا، ًٓ

ّ ظَنات زَزَٕ، بُآلّ بُؾًَهٌ ظَناتُنُ يُ ) (زا  يـُ غـُض خاوًََْهـُ بـُ طـىيَطٍَ      َُرَاٖز
(زا يُ غـُض خاوًََْهـُ بـُ طـىيَطٍَ بُؾـُنٍُ      ؽَؿ زبُؾُنٍُ خؤّْ بُؾًَهّرتيـ يُ )

 وٕ نطاوَتُوَ.(زا ضِوايغزٚاْٞ(ْ )اجملُٛعخؤٍ، ُٖضوَى يُ )
اوَْاٍُْ ـ( وا زَطُيُْآ: نُ ٖاوبُؾِْ تًَهُيَِ يُطُأل ُٓو خأٌٖ ايشنل٠) : ووؾٍُضوازةم

      ٌ ــُناْ ــُ خاوَْ ــُنًَو ي ــُض ي ــُ: ُٓط ــُ، وات ــُْٗايِ واي ــُ، وَى ت ــُض ًْ ــُ غ ــإ ي  ظَناتً
ُِ                 ِوس   َوِلُ ُ                   ِب زََ                  اِة اْلَماِش                 َيِة َش                 ْرطَاِن: ُمِض                    اْلَح                 ْ ِل ِف                 ن ِمْل

ُِْن َما  نُِ َ  ِمْن ِنَصاٍب ُّ عَ  ن ِبَحْ ِلِوس َل
( بـىو، يـإ   بٝ( امللٍَايَُ ٖاوبُؾُنُ، يإ تًَهُيَُنُ: نافط بىو، يإ َعطُوت بىو، يإ )

َايَُنُ ِٖ وَغًَتْ خًَطاتٌ طؿتِ بىو، يُو سايَُتاُْزا ُّٓ ٖاوبُؾِْ تًَهُيًَـُ نـاض يـُ    
غُض وادب ًُْ، نُوابى: ُٓطُض بُؾٌ  ظَنات ْانا، ضىْهُ ُٓو دؤضَ خاوَْاُْ ظَناتًإ يُ

ُٓو خاوٍَُْ نُ ظَناتِ يُ غُض وادبُ، بُ تُْٗا زَطُيؿتُ ضِازٍَ ظَنات، ُٓوَ تـُْٗا  
ظَناتِ بُؾُنٍُ خؤٍ زَزا، ُٓطُض بُ تُْٗا ُْزَطُيؿتُ ضِازٍَ ظَنات، ُٓويـ ظَناتِ 

 يُ غُض ًُْ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
 ص ووصةكاتى بيَضط 

ُُٛجٛبٔ سَن ل٠ٔ) دطـُ يـُ َُضدـُناِْ    -)عَاِزط لَٕ(  بـؤ وادببـىوٌْ ظَناتّٔـاشٍََ    اْيَُلع١َٝٔٔ( َٚئ
 ُُْٖ: زوو َُضدّرت -ضِابطزوو
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ٍَِٛ(: مةزجىيةكةم ٞٗ اْيرَ َُقٔ ًْهٔا٘ٔ(  غُضزا بـطِواو  غايًََهًّٔػالَِ بُ ) ٓاشَيَُنـُف   )ؾ٣ُٔٔ
ََْماَن َوَعِلنظ َعْن  َبِىبَ طخاوَُْنُّسابآ  ُٖض يُ ًََهايُتِ ٍر َوُع ُْ: َن ُو َلزََ اَة ِفن َماٍل َح  ن 
تـا   ُ ًٖض َايًََهسا ظَنات وادب ْابآي أثز ؽرٝس رٚاٙ ايبٝٗكٞ ٚغريٙ،زَُّح َل َعَلْي ِو اْلَح ْ لُ 

 ىضِيَتُوَ.َغغُضزا ز غايَِ بُ
غُضزا  ًَهًإ بُضىْهُ غايَ -نُ تًَُُْإ يُ غايًََو نَُرت بآ-نُوابى: بًَضىوٍ ٓاشَيَُنإ

 ًُْ، تُْٗا يُ زوو سايَُتسا ُْبآ: تآزاىضِاوَتُوَ، ظَناتًإ ُْغ
ِٔ ْٔؾَلٕب( :داَلةتىيةكةم ِٔ ََل ُْتٔخَ َٔ بُآلّ ُٓو بًَضىواٍُْ يُو زايهاٍُْ ضِازٍَ ظَنات  )ي هٔ

ِٛئ٘ٔ( ىُْب ثُيسا سَزضآ، ضِاُْوٍَ غايَِ ضِازٍَ زايهُنإ ظَناتًإ يَُّٖض بُ غى )ُٜشَِن٢ بٔرَ
ًَضـىوَيو ثُيـسا ببـآ، ٓـُوَ بـؤ          واتُ: يُ زواٍ تـُواوبىوٌْ ِضازٍَ يُنـَُّعَنات، ٖـُض ب

  ْ ٖتـس، يُطـُأل زايهـُناًْإ    …تُواونطزٌْ ضِازٍَ زووََّعَناتْ غـآيَُِْ ضـىاضََِ
 غُضشًََط زَنطئَْ زوو ظَنات، يإ ظياتطيإ يَّسَزضئَ، بُ بُيَطُّ فُضَىوزَنٍُ ًُٓاَِ

 ساٖاتىو.(ّعُز)
ُى بـُضر، يـإ ظياتطيـإ يَّجُيـسا بـىٕ،      ىْٕ بًػـتْ يـ  : ُٓطُض غُز َُضٍِ ٖـُب بؤ وَيهـة 

ىٕ، ُٓو بًَضىواُْف طىيًَو، يإ ظياتطيإ يَّجُيسا بىْٕ زَ ُٖضوَٖا ُٓطُض غِ َاْطاٍ ُٖب
غُضَوَتطيإ ثآ تُواو  ظَناتْ بُ سووََِناًْإ غُضشًََط زَنطئَْ ضِازَّيُطُأل زايهُ

زَزضآ، بُآلّ ، يإ ظياتط، ُٖضوَٖا ًََٓطىيًَٓو، يإ ظياتط، يُ ظَناتًإ زوو َُضِ :زَنطآ
بـىبٔ. ٖـُضوَى يـُ     ىضِاٍُْ غاأل ُٓو بًَضـىواُْ يـُ زايهًـإ ثُيـسا    بُو َُضدُف: ثًَـ غ

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
 اْلَحْ ِلس َوَل َُّضم  اْلَمْمُل ُك ِبِشَراِء َ ْو َغْيرِِه ِفن

ٍ نؤنطزُْوٍَ بًَضىوَنإ يُطُأل زايهًاْسا يُو سايَُتُزا زَضزَنُوآ: زًٓٓذا بعاُْ: غى
نُ ثًَهُوَ بطُُْ ضِازَيُنّرتّ ظَنات، ُٖضوَى ضِوواإ نطزَوَ، نُواتُ: ُٓطُض ثًَهُوَ 
ُْطُُْ ضِازَيُنّرت: وَى غُز َُضِ تُْٗا بًػت بُضخٌ يَّببآ، يُو سايَُتُزا بًَضىوَنإ 

 وادب زَبآ. تآزاناتًإ غىزيإ ًُْو تُْٗا يُى ظَ
ًُنٌَُ ظَنات بُ بًَضىوَنإ تُواو ْانطآ، نُواتُ: ُٓطـُض تـُْٗا   ُٖضوَٖا بعاُْ: ضِازَّ

بًػت َُضِّ ُٖبآو تُْٗا بًػت بُضخًإ يَّببآ، يإ بًػتْ ْؤ َاْطاٍ ُٖبآْ بًػـتْ  
َّببآ، ُٓوَ يـُّ غـاَيُزا ظَنـاتِ يـُ غـُض ًْـُ، بـَُيهى يـُو ناتـُوَ:           نـُ  ْؤ طىَيًهًإ ي

 غُضَ غايًََهٌ ْىآ زَغت ثآزَنا. شَاضَيإ بُ بًَضىوَناًْإ تُواو بىوَ،
ــىضِ   ــُ زواٍ غ ــُض ي ــُضوَٖا ُٓط ــؤ    ٖ ــُف ب ــُو نات ــىٕ ٓ ــىوَناًْإ يَّب ــاأل بًَض اُْوٍَ غ

ٕ  -طِابطزوو غُضشًََط ْانطئَ، بُيَهى بؤ غايَِ زاٖاتىوغايَّ غـُضشًََط   -يُطـُأل زايهـُناًْا
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 ُٓو َُغُىُْيإ ضِووٕ نطزوُْوَ.اْسا زَنطئَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَن
ُٖضوَٖا بعاُْ: يُو سايَُتاٍُْ ٓاشَيَُنإ يُ زايهُنإْ بًَضـىوَناًْإ تًَهـُئَ، وادبـُ:    
ٓاشََيِ تَُُّْعَنات يُ ظَناتـسا بـسا، بـُآلّ ْطخُنُؾـٌ ِضَضـاو زَنـطآ، ٖـُضوَى يـُ         

 (زا فُضَىوياُْ.ايغزٚاْٞ) (ْاجملُٛع)
هُنإ طؿتًإ مبطٕ، يـإ ُْٖـسيَهًإ مبـطٕ، يـُو سايَُتُؾـسا      : ُٓطُض زايداَلةتىةدووةم 

 ُ َّـسَزضآ: وَى تـُْٗا ضـٌ َـُِضٍ بـُ          بًَضىوَناًْإ يـ دـآ زازَْسضَيٓـُوَو ظَناتًـإ ي
بُضخُوَّ ُٖبْٔ طؿـت َـُِضَنإ مبـطٕ، ٓـُو ناتـُ بُضخـُنإ يـُ دـآّ زايهـُناًْإ          

يُو ضًُ بًػت َُضِ مبطٕ، ُٓو زازَْسضئَْ بُضخًَهّبضىوى يُ ظَناتسا زَزضآ، يإ تُْٗا 
 ُ يـُ ظَناتـسا    -بـُطىيَطَّٓطر -دـآ زازَْـسضآ، بـُآلّ َـُضِيَو     ناتُف بًػت بُضخًإ يـ

      ِ  زَزضآ، ٖــُضوَى يــُ غُضضــاوَناْسا فُضَىوياْــُ، بــُ بُيَطُّشُزيػــُنٍُ ًُٓــاَ
ْم بِالس  ْخَلِةال ِ ن  َن  ُو قَ اَل ِلس اِعيِو: ِإْع َ د  َعلَ ْيهِ َع ْن ُعَم رَ ططِابـطزوو، ٖـُّ   (ّأب٣بهزايؾ ٜل)

ّْوِ  الر اِعن َعَلن َّ ُروُح ِبَها بؤ ظَنات ُٓو  رٚاٙ اإلَلَلٕ َليو ٚايغلؾعٞ بِصٓلدُٖلايؾرٝس،ز ََّد
 ُض زَغتُناٌْ خؤٍ زَيًًََٗٓتُوَ.بُضخُ غاوايُف غُضشًََط بهُ: نُ ؾىإ يُ غ

 ُ ىُْ تَُـٌُْ  ُْؾطُيؿـت غـُضزا زَغـىضِيَتُوَو    ًٓٓذا بعاُْ: ُٓو بًَضىواٍُْ غايًََهًإ بـ
 َواْلَحْمُد هلِل َتعاَلن.باغٌ ٓاشَيَِ بضىونسا ضِووٕ نطاُْوَ،  ضىاضََِ شَاضَ ظَنات، يُ

ًُُُِٛى( ِٗ اْيَُ ْانطيَتُوَ يُطُأل ٓـُو ٓاشَآلْـٍُ    ُٓو ٓاشَيَُّ وَزَغتِ ًَٖٓاوَ، نؤ )٫َٚ  ُٜقَ
ِٝزَٙٔ( بآبُ نطِئ  )بٔغٔزا٤ٕ( دا وَزَغتًَٗٓاُْنُّ: ،ثًَؿسا ُٖيُتٌ ِٚ غ  يإ بُ ٖؤيُنّرت:  )أ 

ٍَِٛ( )ؾ٢ٔ وَى َرياتْ بُخؿني، ُٖضوَٖا دًاواظٍ طُوضَو بًَضىوف ًُْ  ىضِاُْوٍَـيُ غ اْيرَ
ُو ِفىاْلَحْ لِ  فَ َلِ  اد َعن ُُ ِن ات ِهَم ُحلَِّفس َوَلْ  زَاَل ِمْل  النَِّ اَج بَ ْعَد اْلَحْ ِل ُصدَِّقس فَِِ

زَغتهُوتىواُْ يِ غــايَِ ٓاشَيَُنـاِْ ثًَؿـسا، ظَنـاتِ ُّٓ ٓاشَيَُ غـايَسا، واتُ: يُ نـؤتا
ــازا،  ــؤ تــُواوبىوٌْ ضِازٍَ ظَنــات، طؿــتًإ ثًَهــُوَ نــؤ  ْ ــُآلّ ب ــُ:  ب  زَنطيَٓــُوَ، وات

ــؤ َــُضِّ ٖــُبْٔ َــُضِيَهّرتيـ      ٖــُّ ضِازٍَ يُنــٌَُ ثــآ تــُواو زَنــطآ: وَى غــِْ ْ
(زا ظريَٞزَنا، ُٖضوَى يُ )ُيإ زَغت ثآيًُٓوَ غُضَ غايَُنبهطِآ، ُٓوَ يُ ناتِ نطِ

 ضِووٕ نطاوَتُوَ.
ّ تطيؿٌ ثآ تُواو زَنطآ: وَى يـُ ) غُضَوَ ُّٖ ضِازٍَ زووَّْ بُ (زا غـِ َاْطـا   ستاز

(زا طىيًَهًَو يُ ستزّ(زا زَ َاْطاّرت بهطِآ، ُٓوَ نُ غاٍَ تُواو بىو، يُ )ؽؿزبهطِآو يُ )
هُ ًََٓطىيًَٓو يُ ظَناتِ زَيُنُ زَزا، ًٓٓذا (زا: ضىاضيَؽؿزظَناتِ غًُّنُزا زَزاو يُ )

(زا ؽؿز(زا زَزاو ضىاضيَهُ ًََٓطىيًَٓو يُ )ستزّبؤ غايًََهّرت: غآ ضىاضيَهُ ًََٓطىئ يُ )
 بُو دؤضَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.…زَزا

 18-بةزطىدووةم -مهًاج  
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يُطـُأل  ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض ٓاشَيَُ زَغتهُوتىوَنإ بُ تُْٗا ضِازٍَ ظَنات بىوٕ، بـُآلّ  
ٓاشَيَُناِْ ثًَؿسا ُْزَطُيؿتُٓ ضِازَيُنّرتٍ ظَنات، ُٓوَ يُ غايَِ يُنَُسا وَى ٓاشَيَِ 

ى، ًٓٓذا يُ (زا ضٌ َُضٍِ ُٖبستزّتًَهُيَهطاو ضِفتاضيإ يُطُأل زَنطآ، بؤ ويَُٓ: يُ َاْطٌ)
ُوَ (زا ضٌ َُضِّرتٍ نطِّ، ًٓٓذا يُ َاْطٌ )َُويىز(زا ضٌ َُضِّرتٍ نطِّ، ٓؽؿزَاْطٌ )

(زا ًْـى  ؽؿز(زا يُى َُضِ ظَناتِ ضًُنٍُ يُنُّ زَزاو يُ )ستزّنُ غاٍَ تُواو بىو، يُ )
َُضِ ظَناتِ ضًُنٍُ زووَّ زَزاو يُ )َُويىز(زا: غًًَُنُ َُضِيَو ظَناتِ ضًُنٍُ غآيُّ 
زَزا، ضىْهُ ضًُنٍُ يُنُّ بُ تُْٗايِ غُضَغايَِ زاَُظضاوَو ِٖ زووَّ بُ ٖاوبُؾٌّ 

ضاوَو ٌٖ غآيُّ بُ ٖاوبُؾٌّ يُنُّْ زووَّ زاَُظضاوَ، ًٓٓذـا يـُ غـايَِ    يُنُّ زاَُظ
ًَـو زَزضَيٓـُوَ، يـُ غـُضَ غـاَيِ ضـًُنٍُ          زووَّْ بُ ًَو ضـًُنإ ي غُضَوَتطزا ُٖضغـ

يُنَُُوَ غايَُنُ بُضزَواّ زَبآو وَى يُى َايَِ يُى خاوَٕ ظَناتِ يَّسَزضآ، ُٖضوَى 
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.اجملُٛعيُ )
ٍَِٛ( دــا ُٓطــُض خــاوَٕ ٓاشَيَُنــُ ًٓــسيةاٍ نــطزو طــىتٌ: َٛ اٖدعَاا٢()ؾً  اا ِّتَاالدَ بَِعاا َاْيرَ ثــاف  )اي

ُْ، يإ طىتٌ بًَضىوَنإ ٖـِ ٓـُّ زايهاْـُ ًْٓـُو     َّػاأل بًَضىوَنإ يُ زايهًإ بىغىضِاُْو
ُضشًََط باوَضٍِ ثآزَنطآو بًَضىوَنإ يُطُأل زايهُنإ غ )ُؽ ِّمَ( نطِيىمن، يإ ثًَِ بُخؿطاوٕ

ِٕ ْانطئَ َ ٌ زض ٍ ثآزَنطا ٗتََِٗ(اُ )ؾِ  ُ تؤَُت غىُْٓتُ: غىيَٓس بسضآ،  )ُذِّـَ( دا ُٓطُض خاوَُْن
 دا ُٓطُض غىيَٓسٍ ُْخىاضز واظٍ يَّسًََٖٓسضآْ يُ غُض غىيَٓسُْخىاضزُْنُ غعا ْازضآ.

   َ ُْنُياْـسابٔ،  ًٓٓذا بعاُْ: طىمتإ: َُضدُ: غايًََهٌ تُواو ٓاشَيَـُنإ يـُ ًََهايـُتٌ خاو
ٍَِٛ(نُوابى:  ُ٘ ؾ٣ٔلْيرَ ًُْه ِٛ سَاٍَ َٔ  ُٓطُض يُ ْـاو غـايَُنُزا ًََهايُتُّايَُنـٍُ ْـَُا: وَى     )َٚي 

َُْنَف. َِْلِو ِاْاَ   فَ َعاَد َ ْو بَاَدَل ِبِم
 ًٓٓذا زووباضَ َايَُنٍُ ٖاتُوَ شيَط ًََهايُتّدؤٍ: وَى )ؾ عَلدَ( بًفط ؾآ، يإ بًبُخؿآ

َ  بًهطِيَتُوَ، يإ  ِٚ بَالدٍََ بُِٔٔثًٔا٘ٔ(   بُ َريات بـؤٍ بًَتـُو يـإ ٓـُو َايَـٍُ بـُ َـايًََهّرت       )أ 
يُو سايَُتاُْزا غُضَغايًََهٌ ْىآ  )اِصتَْأَْـَ( طؤضًُِّوَ، ُٓوَ غايَُنُّ زَثضطِآ، نُوابى:

 زَغت ثآزَناتُوَ، يُو ناتُوَ: نُ طُضِاوَتُوَ شيَط ًََهايُتّدؤٍ.
ًَو ظَناتِ غاآلُْ بآ، ُٓويـ وَنى ٓاشٍََ َُضدُ: غايًََهٌ : ُٖض َايَيةكةم ص ئاطاداسىط 

بآ، نُوابى: ُٓطُض خاوَٕ ٓاشَيًََو، يإ باظضطاًَْو، يإ  تُواو يُ ًََهايُتٌ خاوَُْنُّسا
ػاٍَ َطز، ُٓوَ غايَُنٍُ زَثضطِآ، نُوابى: و ظيى و ثاضَيُى ثًَـ تُواوبىوّْخاوَٕ ظيَطِ

زَنُٕ، ُٖضوَٖا ُٓطُض ُوَ غُضَغايًََهٌ ْىٍَ زَغت ثآاَْرياتططَناًْإ يُ ضِ شٍ َطزًْ
خاوَُْنُ خؤٍ نافط نطز، ُٓو ناتُ ضـاوَضِوإ زَنـُئ: ُٓطـُض بـؤوَ َىغـًَُإ، ٓـُوَ       
غايَُنٍُ ْاثضطِآو يُ نؤتايِ غايَُنُّسا ظَناتُنٍُ يـُ غـُض وادبـُ، بـُآلّ ُٓطـُض بـُ       

 ُ ــ ــُوَ زَضزَنــُوآ: ي ــطز، ٓ ــافطٍ َ  ن
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ــايَُنٍُ   ــُوَ غ ــطِاوَونافطبىوًْ ــُ      ثض ــُضوَى ي ــُ، ٖ ــب ًْ ــسا واد ــُ َايَُنُّ ــات ي ظَن
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

 وادب بىو: وَى بطاتُ ضِازٍَ ظَناتْ غايًََهٌ بُ تآزا: ُٖض ناتًَو َايَُنُ ظَناتِ دووةم
وادبُ ظَناتُنٍُ بسا، دا ُٓطُض طىجنا  -بآزواخػ -ضِيَتُوَ، ُٓوَ يُنػُضغُضزا بػى

بُض زَغتسابآو ظَناتىَضططيـ زَغت بهُوآ، ُٓويـ  ايَُنٍُ يُظَناتُنٍُ بسا: وَى َ
بُ قُغسٍ ظَناتُنٍُ ُْزاو َايَُنُف يُْاو ضىو، ُٓوَ زَبًَتُ ظاَنيْ وادبُ: ظَناتُنٍُ 

 ُ ىضِاُْوَ بـؤٍ ْـُطىجنا ظَناتُنـُ بـساو َايَُنـُف بـُ       زواٍ غـاأل غـ   بسا، بُآلّ ُٓطُض يـ
ُ ظاَنيْ ًٖض ظَناتِ يـُ غـُض ًْـُ، بـُآلّ     بآنَُتُضغٌَُ طؿتِ يُْاو ضىو، ُٓوَ ْابًَت

طـىيَطٍَ ٓـُو ُْٓساظَيـٍُ    ُٓطُض بُؾًَهٌ يُْاو ضىو و بُؾًَهًـ َايُوَ، ُٓو ناتـُ بـُ   
ىضِاُْوٍَ : ُٓطُض غِ َاْطاٍ ُٖبآْ ثاف غـ بؤ وَيهةظَناتِ يُ غُض وادبُ،  َاوَتُوَ

 َ ثًَـٓر ؾُؾـًَهٌ    غاأل ثًَٓذًإ يُْاو ضىوٕ، ُٓوَ يُ ظَناتِ بًػتْ ثًَٓذُنٍُ َايـُو
 طىيًَهًَهِ يُ غُض وادبُ، ُْى طىيًَهًَهِ تُواو.

يُْاو  بآنَُتُضغٌَُ بُخؤٍ طِابطزوو يُو سايَُتُزا بىو: نُ َايَُنُ بًُٓٓذا بعاُْ: ُٓوَّ
خؤٍ َايَُنُ يُْاو ببا، ُٓوَ خاوَُْنُ بُ -يُ زواٍ غىضِاُْوٍَ غاأل-بضآ، بُآلّ ُٓطُض

نٍُ بسا، ُٖضضُْسَف بـؤٍ ْـُطىجنابآ ظَناتُنـٍُ بـسا،     زَبًَتُ ظاَنيْ وادبُ: ظَناتُ
َايَُنـُ   -دطُ يُ خاوَُْنُ-رتٍِ نطزوَ، ُٖضوَٖا ُٓطُض يُنًَهّّضىْهُ نَُتُضغَُ

ْاو ببا، ُٓوَ تؤيٍَُ يَّىَضزَطريآْ يُو تؤيَُيُف ُْٓساظٍَ ظَناتُنُ زَزضيَتُ طـُزاو  يُ
 بُ زضيَصٍ ضِووٕ نطاوَتُوَ.(زا ُّٓ َُغُيُيُ ُٓوٖا اجملُٛعُٖشاضإ، ُٖضوَى يُ )

وََ ْ نُ َه  ا َا  ائَِمًة فَ  ِِْن ُعِلَف  ْت ُمْعََ  َم اْلَح  ْ ِل فَ  الَ زََ   اَةس َوِإل  فَاَلَص  ح  ِإْن ُعِلَف  ْت قَ  ْدرَاً تَِع  يُش 
 ئَِمُةس ِبُدونِ     ِو بِ     الَ َض     َرٍر بَ      يٍِّن َوَ بَ     ْت َوِإل  فَ     اَلس َولَ     ْ  َا     اَمْت بِنَ ْفِس     َها َ ْو اْعَ لَف     ِت الس      ا

  زََ اةَ َفالَ َ ْو َ اَنْت َعَ اِمَف ِفن َحْرٍث َوَنْضٍح َوَنْحِ ِه 
ــاشٍََ:  مةزجىــدووةمى)َٚ( ــاتِ ٓ َُِْٛٗاال صَاال١ًَُٔ٥(ظَن ــُ:   )ن  ــٔ، وات ــُوَضِاو ب ــُنإ ي ٓاشَيَ

خاوَُْنُ، يإ دًَططٍ خاوَُْنُ يُ ثىوفْ طًاٍ طؿـتّسا بًاًْـُوَضِيَٓآ، بـُ بُيَطـُّ     
 .ابطزوو يُ ظَناتِ َُضِو بعْساطِ(ّأْطسُزيػُنٍُ )

ِٕ ُعًٔؿ ِ((  نُوابى ٍَِٛ( ُٓطُض ٓاشَيَُنإ ُٓيَفًإ زضايآ )ؾ َِ َُِعظ َِ اْيرَ ظ ضتطيِٓ غاأل ؾُو و  )
بُآلّ  )َٚإ٫َِ( ًُْ، ضىْهُ ُٓضنِ بُخًَىنطزٌْ ظ ض ططإ بىوَ تآزاظَناتًإ  )ؾ ٬  سَن ل٠ ( ضِ ش

ِٕ ُعًٔؿ اِ(   فـُضَىوزٍَ ضِاغـترت:   )ؾ ل٭ ؽَاٗس(  ضايآ، ُٓوَُٓطُض ظ ضتطيِٓ غاأل ُٓيَفًإ ُْز )إَ
ُ   )تَعُٔٝػ بُٔ ْٚٔ٘ٔ(ىَٖا ُٓيَف زضإ: نُ ُٓطُض ُْٓساظَيُنّ ق ِ رًا( بآٓـُيَف   يُو َاوَيـُزا بـ

ُٔ(زَشيإ  ِّ ُ  تـآزا ُٓوَ ظَناتًإ  )َٚجَبَِ(( بُ بآظياًَْهٌ ٓاؾهطا )ب٬ٔ  فَزَُر بَ  )َٚإ٫َِ( وادبـ
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 تـآزا ظَناتًإ  )ؾ ٬ (ٔاؾهطا، بآُٓيَف ُْزَشيإ بآ ظياًَْهّ ُض يُو َاوَيُزا بُبُآلّ ُٓط
 وادب ًُْ، ضىْهُ ُٓضنٌ بُخًَىنطزًْإ ظ ض قىضؽ بىوَ.

ص ثىختٍُ زَضنُوتين قىضغايِ بُخًَىنطزّْٔاشَيَُنإ َُُٓيُ: ُٓطـُض بـُ    ئاطاداسىط 
ُوَ تًَبًين زَنـطآ: ُٓطـُض   ثاضَ ُٓيَفْ طُآلّ زضَختْ ثىوفْ طًاّ زَضخىاضز زإ، ٓ

نؤٍ ْطخٌ ُٓو خىاضزْاُّْطِابطزوو، نَُرت بىو: يـُ ْطخـٌ بُضوبىَّٔاشَيَـُنإ، يـإ يـُ      
ى، واتُ: يإ بُ ُْٓساظٍَ تُْٗا يُنًَو يـُو  ٓاشَيَُنإ ُٓطُض بُضوبىًَإ ُْب ْطخٌ خىزّ

ُطُض ْطخٌ ُٓو بُآلّ ٓاو زازَْسضآْ ظَناتُنُيإ وادبُ، زوواُْ بىو، ُٓوَ ُٖض بُ يُوَضِ
اشَيَـُنإ ُٓطـُض   ضِابطزوو ظ ضتط بىو: يُ بُضوبىَُنـُ، يـإ يـُ ْطخـٌ خىزّٔ     خىاضزْاُّْ

، ُٓو ناتُ ظَنات وادب ًُْ، َُبُغتًـ يُ بُضوبىّ يًَطَزا: بًَضىوَنإْ بُضوبىًَإ ُْبى
عزح ؾريو خىضّْ َىوَنُياُْ بُ تًَهطِايِ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْْ، يُ )

 (و ضُْس نتًَبًَهّرتزا ْاوَضِ نٌ ُّٓ ضِووْهطزُْوَيإ بُ بًَُٖع زاْاوَ.حتؿ١(و)املٓٗخ
ِٛ صَلََِ( بَْٔٓؿضَٔٗل( ُٓطُض ٓاشَيَُنإ بُخؤيإ يُوَضِإ، واتُ: خاوَُْنـُ، يـإ دًَطـطٍ     )َٚي 

ٔ      يَِّ خاوَُْنُ، ُْيٓاضزُْ يُوَضِطُ: وَى ِٚ وٕ بىبٔ، يـإ زظضا بـٔ، يـإ زاطـري نـطاب  )أ 
خؤيإ ُٓيَفًإ خىاضز بُ ُْٓساظَيـُنٌ وَٖـا   يإ ٓاشَيَُ يُوَضِاوَنإ بُ ِعتًَ ؿ (ٔ ايٖضل١َُُٔ٥(أ

 .ظ ض: ناضٍ يُ وادببىوٌْ ظَنات زَنطز، يُو ُٖضزوو سايَُتاُْزا ظَنات وادب ًُْ
ِٚ ن لَْاااِ( عََٛأَاااٌَ(   يـــإ ُٓطـــُض ٓاشَيَـــُنإ ناضيـــإ ثـــآزَنطا بـــُ نـــطآ، يـــإ        )أ 

ــؤضِايِ   ــُ خ ــسا  ذَااِزٕث( )ؾٔاا٢ب ــُ نًَآلْ ِٚ َِْقااُس( ي ــسا  )أ  ــُ ٓاوًَٖٓاْ ــإ ي ــإ  َٛٙٔ(ا)ََِْٚراا ي  ي
 ْ ــاضنطزٕ ــُوٖازا: وَى بـ ــاضيَهّرتٍ ٓـ ــُ نـ ــىاضّ يـ ــُوَغـ ــُف )ؾ ااا٬  سَن ااال٠ (  ، ٓـ  ُٓواْـ

 ِف            ن اَلَص             حِّس َوِإَذا َوَرَدْت َم            اًء ُ ِي             َ ْت زََ اتُ َه             ا ِعْن            َدُه َوِإل  َفِعْن             َد بُ يُ              تِ 
 ِضيٍ .  َُّص د ُق الْ َماِلُكس ِفن َع َدِدَىا ِإْن َ اَن  َِق ًةس َوِإل  فَ  ُ َعد  ِعْنَد مَ ِلَهاس وَ  َ ىْ 

 ن باِت( اُب زَ اِة ال )ب
ُ  تـــآزاظَناتًـــإ   غـــترتزا، ضـــىْهُ  يـــُ فـــُضَىوزٍَ ضِا  )ؾ٣ٔل٭ؽَااآس( وادـــب ًْـــ

ــاْىوٖاتٔ ٓاَــــازَ نــــطآُواْــــُ بــــؤ بــــُناض   وٕ وَنــــى دٌْبــــُضوْ نُيىثــــُىل خــ
ََ ِف   ن: ْن َعِل   نظ َع   ط   رٚاٙ اباااٛداٚد ٚؽااارر٘ إبااأ ذبااالٕ،   زاْلَعَ اِم   ِف َص   َدَقةٌ  اْلبَ َق   رِ  لَ   ْي

 يُ َاْطاٍ ناضنطزْسا ًٖض ظَنات وادب ًُْ.
طِابطزوو بُيَطُيُ: نُ ٓىتـؤَبًًِ تايبـُتٌْ ٓىتـؤَبًًٌ    ص ُٓو ضِووْهطزُْوَّ ئاطاداسى ط
ُ ثًَهطزِْ بُ نطآو خاْىوٍ بُنطيَناض ضَغـتٍُ نـاضنطزٕ، ُٓواْـُ ًٖضـًإ     سإْ ٓـاًََطو ن

ــُآلّ ُٓطــُض ثــاضٍَ     تــآزاظَناتًــإ  ــُبٔ، ب ــؤ باظضطــاٌْ ْ ــُو َُضدــٍُ ب وادــب ًْــُ، ب
ىضِاوَ، ٓـُو ناتـُ ظَنـات يـُ     غُضزا غ بُضَُُٖنُيإ طُيؿتُ ضِازٍَ ظَناتْ غايًََهٌ بُ



188  

 .َواهللُ َ ْعَلمثاضٍَ بُضَُُٖنُياْسا وادبُ. 
ِْ ََل٤ّ( ُٙ( تًَو ٓاشَيَُنإ ٖاتُٓ غُض ٓاويَوُٖض نا )َٚإَذَا َٚرَدَ َ ِٓ ِْ سَن لُتَٗل عٔ غىُْٓتُ: يُ  )ُأ:ٔذَ

 َ بـُآلّ   )َٚإ٫َِ( ىٍ ٓاوَنُ ظَناتُنُيإ وَضبطريآ، ضىْهُ بؤ طؿت ىيُى ُٓوٖا ٓاغـاْرت
ُٝاْٛٔ    ُٓطُض ُْٖاتُٓ غُض ٓاو: وَى وَضظَنُ بُٖاض بآو ثًَىيػتًإ بُ ٓـاو ْـُبآ   ِٓا َ ُب )ؾ عٔ

ًَِٖٔٗل(  .ُٓو ناتُ يُ ىٍ َايَُناٌْ خاوَُْناًْإ ظَناتًإ يَّىَضزَطريآ أ 
يـُ  )ؾٔا٢ عَا َدَٖٔل(    خاوٌَْ ٓاشَيَُنإْ دًَططَنُؾٌ بـاوَضٍِ ثـآزَنطآ   )َُٜٚؾَٖ ُم اْيَُلئُو(

ِٕ ن لَٕ ثٔك ١ً( شَاضٍَ ٓاشَيَُناْسا بُآلّ ُٓطـُض بـاوَضِثًَهطاو    )َٚإ٫َِ( ُٓطُض باوَضِثًَهطاو بآ )إَ
وادبُ: ٓاشَيَـُنإ بـصًََطزضئَ، ًٓٓذـا وا     )ؾ ُتعَٗ ( تٌ: ْاظامن شَاضَيإ ضُْسَى، يإ طىُْب

ِٓ َ ََقُٔٝل(باؾُ  ًَطٕ، يُ ىّ ؾىيًََٓهِ تُغهسا زاضيَهٌ زضيَص بُ زَغتُوَ بططْٕ بًاْصَ )عٔ
 تانى ُٖيَُ ُْنُٕ.

ظَناتىَضطط، يُ غُض  ًٓٓذا بعاُْ: ُٓضنٌ ٓاَازَنطزْٕ ًَٖٓاٌْ ٓاشَيَُنٍُ ظَنات بؤ ىٍ
 خاوٌَْ ٓاشَيَُناُْ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

 ص باطي صةكاتى ويوةو دانةويَمَة بَاُب زَ اِةالن َباِت:ط 
ضِيَتُوَ، غُضياْسا بػـى  بعاُْ: يُ ظَناتِ ًَىَو زاُْويًََُزا َُضز ًُْ: غايًََو بُ ثَيصةكى

(زا فُضَىويُتٌ، ضىْهُ اجملُٛعوادب زَبآ، ُٖضوَى يُ )بُيَهى ُٖض بُ ُٖبىوًْإ ظَنات 
 ظَناتِ ًَىَو زاُْويًََُ بسَٕ يُ ناتِص َو ُت ا َحق ُو َّ ْ َم َحَصاِدهِ ططُوضَ زَفُضَىٍَ:  خىاّ

بطِيُٓوَّسا. نُوابى: ُٖض بُ بُيَطُّ ُّٓ ٓايُتُ: ًَىَو زاُْويًََُ تُْٗا يُى داض ظَناتًإ 
ــسضا، زووبــاضَ ظَناتًــإ ـدــ وادبــُ، واتــُ: ُٓطــُض تــآزا  وادــب تــآزااضيَو ظَناتًــإ يَّ

 : ِ  بِ            اْلُق ِتس َوُى            َ  ِم            َن الَِّم            اِر: اَلر طَ            ُب َواْلِعنَ            ُبس َوِم            َن اْلَح            بِّ  َتْخ            َ 
 اْلَق       ِدِّم َتِج       ُب  اْلُمْق َ       اِت ِاْيِ ي       اراًس َوِف       ن اَْلِحْنطَ       ُة َوالش        ِعيُر َواَلُرز  َواْلَع       َدُس َوَا       ائِرُ 

قُ ْرطُِم َواْلَعَسِفس َوِنَصابُُو َيْمَسُة َ ْوُاٍ : ِفن َْ  الع ّْ ُ  ِن َوالع ْعَفَراِن َواْلَ ْرِس َواْل
ًَتــُوَ، ٖــُضوَى يــُ          ًَٓ ْابــآ، ُٖضضــُْس َــاوٍَ ظ ض غــاَيًـ يــُ ىّداوَُْنــُّ مب

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
َُٖٛ( ًعاز ثآّ زَشيآظَنات تايبُتُ بُو دؤضَ خىاضزٍُْ ٓازََ )تَِختَٗؿ بٔلْيُكْٛٔ( ٓـُو   )َٚ

 )َٚاْيعَُٔٓب( خىضَايُو )ا يٗزط ُب( يُ ضًين ًَىَ: )ََٔٔ ايثَُِّلرَ( خىاضزٍُْ ٓازًََعاز ثآّ زَشيآ
ِٓط ١ُ( يُ ضًين زاُْويًََُف )َََٚٔٔ اْيرَبِّ( تطآيُ. ُ  )َٚا٭ ُرٗس( دؤيُ )َٚايٖغعٔرُي( طُاُ )ا ْيرٔ  بطجنـ

ُُْكتَلْٔ اِ:تٔٝلرًا()َٚصَ ًْػهُ )َٚاْيعَ َُظ( ُّٖ طؿت زاُْويًََُيُنّرتيـ نُ يـُ سايَـُتٌ    ل٥ُٔز اْي
ؾـتًَهّرتٍ بـؤ    ُٖضظاّْسا بؤ ثآشيإ خبىضآ: وَى ْؤىْ ثاقًُو فاغؤيًُو ٖـُضظْٕ ٖـُض  

 ثآشيإ زابضًٓسضآ.
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بُضِ شَو طٓس ضَو ؾفتِْ خـُياضو تـُض ظّْ تَُاتـُو    نُوابى: ظَنات وادب ًُْ: يُ طىيَُ 
َٖا ُْٖاضو طىيَعو تىو و غًَى و قُيػِْ يًُؤو ثطتُقاألْ ُٖضَآو ُٓو دؤضَ نىجنِ، ُٖضو

ؾتاُْ، ُٖضوَٖا ظَنات وادب ًُْ: يُو دؤضَ ؾتاٍُْ يُ سايَُتٌ ططاّْسا زَخىضئَ: وَنى 
بُضِوو ْ طؤيصَو قُيؤىْ تؤّْ نُْططو ُٓو زَْوْ طًاياٍُْ يُ زَؾتْ ضًازا بـُ خؤيـإ   

 .ناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَزَضِوئَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَ
ــسا )َٚؾ٣ٔلْيك اا َِٜٔ( ــُ فــُضَىوزٍَ نؤْ ُِٜتَٕٛ( ي ْ  )تَحٔااُب ؾ٣ٔااليٖش ــُ ظَيتــىٕ  ظَنــات وادبــُ: ي
ْ       )َٚاْياَِٛرظَ(  يُ ظَغفُضإْ )َٚايٖشِعؿ زَإَ(  يـُ بـُضٍ وَضؽ: نـُ ضَِْطـٌ يَّسضوغـت زَنـطآ
يُ ُْٖطىئ، بُآلّ  َٚاْيعَضٌََ() يُ زَْهٌ قىضِتىّ: نُ ضَِْطٌ يَّسضوغت زَنطآو )َٚاْيُكِزُطَِ(

 يُ فُضَىوزٍَ ْىآّ بًَُٖعزا: يُواُْؾسا ظَنات وادب ًُْ.
ُ ثاضَ فط ؾـتِ،  وادب ُْبآ، ُٓطُض ب تآزآًٓذا بعاُْ: ُٖض خىاضزًََُُْى: نُ ظَناتِ 

ىضِاوَ، ُٓو غُضزا غ نطزو ثاضَنُؾٌ طُيؿُ ضِازٍَ ظَناتْ غايًََهٌ بُيإ باظضطاٌّْ ثآ
يُ ثاضَنُزا وادبُ، ُٖضوَى يُ ظَناتِ ثاضَو باظضطاّْسا ضِووِْ زَنُيُٓوَ، ناتُ ظَنات 

 ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلن.
)ُ٘ ُ   )َْٚٔؾَاالُب ــ ــىَو زاُْويًََ ــاتِ ًَ ــُضَتاٍ ضِازٍَ ظَن ُِٚصااُل(  غ ُِضَاا١ُ أ  ــاضَ،   ):َ ــٓر ب  ثًَ

ًَغَُبـُض          زَفـُضَىٍَ:   ُٖض بـاضَيهًـ ؾُغـت غـاعُ، نـؤّ زَناتـُ غآغـُز غـا ، ث
يُ ثًَٓر بـاض نـَُرت    رٚاٙ ايغٝخلٕ، زََ ِفيما ُدوَن َيْمَسِة َ ْوُاٍ  ِمْن َتْمٍر َوَل َحبظ َص َدَقةٌ لَيْ ط

ًُْ. ًٓٓذا بعاُْ: يُ ظَناتِ ًَىَو زاُْويًََُزا يًَبىضزٕ ًْـُ،   تآزاقُغحْ زَغأل ظَناتِ 
ُ زَزضآ، واتُ: ُٖض ناَُيإ يُ ثًَٓر باض ظياتط بـآ، بـُ طـىيَطٍَ ظيَسَيًُنـُف ظَناتُنـ     

 (زا فُضَىوياُْ.ايغزٚاْٞ(و )اجملُٛعُٖضوَى يُ )
ٍَُة َوِا      ٌة َوَ ْربَ عُ     َن ِرطْ    الً َو ُ لََُ    انِ  َمْش    ِقنِّ َ الَ ُِم     ّ     ٌةس َوبِالدِّ  س َوِى    َ   لْ    ٌف َوِا      ِمَُِة ِرطْ    ٍف بَ ْغَداِد

 ُة َ ْا       باَِع ِرطْ       ٍف َلن  ْاَلَص       ح  قُ ْل       ُت: َاَلَص       ح   َ َلَُمِائَ       ٍة َوا ْن       َاِن َوَ ْربَ عُ        َن ِرطْ       الً َوِا          
 َ ن  ِرطْ    َف بَ غْ    َداَد ِم    ٌُة َو ََمانِيَ    ٌة َوِعْش    ُروَن ِدْرَىم    اً َوَ ْربَ َع    ُة َ ْا    َباٍع ِدْرَى    ٍمس َوِقي    َف بِ    ال َ ْا    باٍع 

 َوِقيَف َوَ الَ ُ َن َواهلل َ ْعَلُم. َوُّ ْعَ بَ ُر َتْمراً َ ْو زَبِيباً ِإْن تَ َ م َر 
َ  ()َٖٚٔاَٞ  ٌُ بَِػ َادٜٖٔا١ٌ(  نًَؿــِ ٓــُو ثًَــٓر بـاض ـْ َٚصٔااٗتُٔأ٠ٔ رَْطاا ٖــُظاضو ؾُؾػــُز ضِيتًــٌ  )أ ْياا

ِّ( ًُبُغسازّ  ٠ٕ َٚصٖٔت١ٌ َٚأ ِربَُعَٕٛ رَْط٬ً َُٚثًُثَلَٕ(أ)ث٬َ ُثُٔ بُ ضِيتًٌ زميُؾكٌ زَناتُ )َٚبٔلي ََِِّغكٔ
 .غآغُزْ ضٌْؾُف ضِيتٌْ زوو غًًَُنٌ ضِيتًًَو

))ًُْ ٠ٕ َٚاِثٓل َٕ َٚأ ِربَُعَٕٛ أ)ثًَ ُثُ فُضَىوزٍَ ضِاغترت: )ا٭ ؽَٗس(ًُٓاٌَ )ايٓىاوٍ( زَفُضَىٍَ  )ُق
)ٌُ بُ زميُؾكٌ زَناتُ غآغُزْ ضٌْ زوو ضِيتٌْ ؾُف سُفتًَهٌ  رَْط٬ً َٚصٖٔت١ُ أ ِصبل عَ رَْط

ٕٖ ْا٭ ؽَٖس( ضِيتًًَو ٕٖ رَْطٌَ بَِػضىْهُ فُضَىوزٍَ ضِاغترت:  )٭  ٌ   َادَ()أ   نًَؿٌ ضِيتًٌ بُغـسازي
)َٚأ ِربَعَا١ُ   بًػتْ ُٖؾت زيطٖـٌَُ ظيـىَو   غـُزْ   ٠ٌ َٚثََُلَْٔٝا١ٌ َٚعِٔغاُزَٕٚ دِٔرََُٖاًل(   أ )َٔ
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 )ُِ بآ ضىاض  يُ فُضَىوزَيُنسا: بُ )َٚقٌَٔٝ ب٬ٔ  أ ِصبَلُع( ضىاض سُفتًَهِ زيطًََُٖهُأ ِصبَلُع دِٔرَٖ
 )َٚاهلُل أ ِعً ِ(. َىوزَيُنسا: غُزو غِ زيطَُُٖيُ فُض )َٚقٌَٔٝ َٚث٬َ ُثَٕٛ( سُفتًَو

ًَىاْـٍُ تُُْنـٍُ ْـُفت: زَناتـُ ضـٌ           دوونكشدنةوة سِ ] ًَـٓر باضَنـُ بـُ ث ُْٓـساظٍَ ث
تُُْنٍُ غُضنؤَُيَهطاو، واتُ: ُٖض باضيَو ُٖؾت تُُْنُيُ، بُآلّ ُٓطُض تُُْنُنإ زاضَاأل 

هطاو، ٖـُضوَٖا بـُ نًَؿـاٍُْ نًًـؤ:     بهطئَ، ُٓو ناتُ زَبًَتُ ضٌْ ثًَٓر تُُْنٍُ زاضَـايَ 
( غـُزْ  145( سُفتػُزْ بًػتْ ثًَٓر نًًؤ، واتُ: ُٖض باضيَو )725زَطاتُ ْعيهٍُ )

ثًَىإ ضَِضاو زَنطآ،  ،ضٌْ ثًَٓر نًًؤيُ، ًٓٓذا بعاُْ: يُ ضِازٍَ ظَناتِ ًَىَو زاُْويًََُزا
ُْٓـساظَيإ زاْـاوَ،    اًْـٍَ وادبُنُ، ظاْايإ بـُ نًَؿـ  بُآلّ بؤ ثاضيَعناضٍْ ضِووْبىوُْو

 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
سـُزْ ضِ شووزا ثاضيَعنـاضيِ   : ًَٓـ يُ يًَهساُْوٍَ غا ْ َػتِ ظَناتْ ئاطادازبةًٓٓذا 
َ  ٓـُو   نطزوَ:  بـُ ظيـازَّ شَـاضزوٕ، ٓـُطًٓا: بـُ ِضيتًـٌ بُغـسايِ         غطاَاْـٍُ زَؾـهًَُٓو

سُفتػُزْ بًػت نًًـؤ؟ ضـىْهُ نًَؿـِ     (728زَنُُْ ) -بآثاضيَعناضّ-ثًَٓر باضَنإ
نـُ  -(زا فُضَىوياَُْػ٢ٓ(ْ )اجملُٛعُٖضوَى يُ )-( ُْوَز ًَػكاي98ُتًِ بُغسايِ )ضِي

ؾُؾػُز  (688و زَناتُ )( ضىاض غُزْ ثُجنا غطاّ، نُوابى: ُٖض َػت458ًَزَناتُ )
 ( 144غطاّ، ُٖض باضيَهًـ زَناتُ )غُز زوو نًًؤو ضىاض(2488ًـ زَناتُ )غطاّ، غاع

اهللُ َ ْعَلموضىاض نًًؤ،  ضٌْ غُزو ََ. 
ُِازًا( ُٓو ثًَٓر باضٍَ خىضَاو تطآ بـُ ووؾـههطاوَيِ سًػـاب زَنـطئَ، واتـُ:       )َُِٜٚعتَبَُز(  )تَ

ِٚ سَبٔٝبًل( يُ سايَُتٌ بىوُْ قُغح ُٖزَ( ايَُتٌ بىوُْ ًََىشـيإ يُ س )أ  ِٕ تَتَ  خـىضَايُنُ ُٓطُض )إَ
 طَب        اً َوِعَنب        اًس َواْلَح        ب  ُمَص        ِفن ِم        ْن تِْبنِ        ِوس َوَم        ااد ِيَر ِف        ن ِقْش        رِِه َوتَ َعب         َبس َوِإل  فَ رُ 

س ٍَ ٌَ ِبِجْن َُم ُف ِ ْن ُّ َِ فَ َعَشَرُة َ ْوُاٍ س َوَل   َ اَلُرزِّ َواْلَعَل
طِابطزوو، ُٖضوَٖا تُ ًََىش، بُ بُيَطُّ سُزيػُنُّتطآيُنُف ببًَ )َٚتَشَٖببَ( ببًَتُ قُغحْ

ىشو قُغجًـ يُ ظَناتًاْسا بسضآ، واتـُ: ٓـُو تـطآو خىضَايـٍُ زَبٓـُ ًََـىشْ       وادبُ: ًََ
بـُض ظَنـات ْانـُوآ، نُواتـُ:      قُغح زضوغت ًُْ: تطآو خىضَا يُ ظَناتًاْسا بسضآو بُ

زووباضَ  ؤ خاوَُْنُيإ بطُضِيَٓسضيَُٓوَوُٓطُض وَضطريإ، وادبُ: تطآيُنُو خىضَايُنُ ب
ٕ، وادبُ تؤيَُيإ آ، دا ُٓطُض تطآو قُغجُنُ َُْابىبطريًََىشو قُغح يُ ظَناتُنُزا وَض

 .(زا فُضَىوياُْحتؿ١(ْ )اجملُٛعبسضيَتُ خاوَُْنُيإ، ُٖضوَى يُ )
ُٓطُض ووؾو نطاباْـُوَ ضَِم زَبـىٕ،    ىُْ قُغحْ ًََىش؟ ضىْهُبُآلّ ُٓطُض ُْزَب )َٚإ٫َِ(

 َنطئَ يُ سايَُتٌ خىضَايّـساو سًػاب زُٓو ناتُ ثًَٓر باضَنُ  )ؾ ُزط بًل( ىٕيإ تًَو زَض
، ُٖض ُٓو زََُف بآزواخػ  ظَناتُنُيإ بُ تُضِّ زَزضآ، يُ سايَُتّرتآيّسا )َٚعَٔٓبًل(

 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
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ُٓطُض خىزٍ ُٓو خىضَايٍُ ْابًَتُ قُغحْ خىزٍ ُٓو تطآيٍُ ْابًَتُ  سِوونكشدنةوة د] 
وادـب زَبـآ، يـُ غـُض فـُضَىوزٍَ       تـآزا و بىو، ظَناتِ ثًَٓر باض تُوا -بُ تُضِّ-ًََىش

(زا ضِووٕ نطاوَتــُوَ، بــُآلّ اجملُااٛع) (ْرٚفاا١) (ْعاازح ايااٛجٝشضِاغــترت، ٖــُضوَى يــُ )
فُضَىوزٍَ بآًَٖع ضِووٕ  يُ غُض(زا ُّٓ َُغُيُيُ ايغزٚاْٞ) (وايغرباًَضٞٓاطازاضبُ: يُ )

ثًَٓر  طُض ُٓو خىضَايُ ووؾو نطاباوَُٓ نطاوَتُوَ، نُ زَفُضَىٍَ: وَٖا يًَو زَزضيَتُوَ:
 َ ضـىو؟  باض قُغح زَضزَضىو؟ يإ ُٓطُض ُٓو تطآيُ ووؾو نطاباوَ ثًَٓر باض ًََـىش زَضز

 ، ُٓطُض ْا: ْا.ُٓطُض زَضبضآ: ظَناتِ وادبُ
ِٔ تِٔبٓٔ٘ٔ( زاُْويًََُف ثًَٓر باضَنٍُ سًػاب زَنطآ )َٚاْيرَٗب( َُؾٍَؿ٢ّ َٔ يُو سايَُتُزا: نـُ ثـاى    )

)َََٚال اٗد:ٔازَ ؾٔا٢    وَتُوَ يُ ناو نؤتُنٍُ، واتُ: يُو تىيَهًٍَُ يُطُيَّسا ْـاخىضآ، نـُوابى:   نطا
وَنى  )ن ل٭ ُرسِّ( ْاو تىيَهًَُنُّسا ُٖيَسَطريآْ يُ طُيًَؿٌ ْاخىضآ: ُٓو زاُْويًََُيٍُ يُ قِٔغزَٙٔ(
ّ زَطىتطآ ضُيَتىىنُ-ْاو تىيَهًَُنُّسا بطْر يُ نى طُاُ غٓةاٌْ، نُ ُّٖ وَ )َٚاْيعًَ طَ(-ثآ

ـ  تآزاُٖض تىيَهًًََو زوو، يإ غآ زَْهـٌ   بـُ ٖـاضِيين زَغـتاضِ     -وَنـى ضـُيَتىى  -يـُ، ٓـُوي
ٌ اجملُاٛع تىيَهًَُنٍُ يُ غُض ىزَضآ، ٖـُضوَى يـُ )   ُِٚصاُل(   (زا فُضَىويـُت ضِازٍَ  )ؾ عَغَاز٠َُ أ 

  َ ُ        ظَناتِ ٓـُو زوواْـُ: ز تىيَهًَُنُّـسا   بـاضَ، دطـُ يـُو زوواْـُف ٖـًض زاُْويًََُيـُنّرت يـ
ُٖيَٓاطريآ، نُوابى: ُٖض بُ تىيَهًَُوَ ظَناتُنُيإ وَضزَطريآْ يُ غُض خاوَُْنُيإ وادب 

 ًُْ: تىيَهًَُنُيإ يُ غُض ىببا، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
(ٌُ ُٖ ِٓطْ ( يُ ظَناتِ ًَىَو زاُْويًََُزا، تُواو ْانطآ )٫َٚ  ُٜه  ِ ضَِطـُظيَو  ( ضِازٍَ ظَنـات جٔا
ُِٓط) ْـ        بٔحٔ ًَـىش تـُواو   ٍ، ضِازَانطآ( بُ ِضَطـُظَيهّرت، واتـُ: ِضازٍَ ظَنـاتِ قُغـح بـُ َ

 الن        ْ ٍعس َوُّْخ      ِرُج ِم      ْن ُ       فظ بِِقْس      ِطِوس فَ      ِِْن َعُس      َر َ ْي      َرَج اْلَ َا      َرس  َوَُّض      م  الن        ْ ُع ِإلَ      ن
ََ ِإلَىاْلِحْنطَ            ِة لَن             ُو نَ             ْ ٌع ِمن ْ  ٌَ ُمْس            َ ِقف س َوَُّض            م  اْلَعلَ              َه            اس َوالس             ْلُت ِ             ْن

 َوِقيَف َشِعيٌر َوِقيَف ِحْنطٌَةس َوَل َُّضم   ََمُر َعاٍم َوَزْرُعُو ِإَلن  َيَرس
، بطْر بُ َاف تُواو ْانطآ، ظَناتِ طُمن بُ دؤ تُواو ْانطآ، ْؤى بُ ًْػو تُواو ْانطآ

ـَّ ُ ضِازٍَ ظَنُواتُ: ُٓطُض ضَِطُظَنُ ُٖض بُ خؤٍ طُيؿت سَزضآ، نات، ُٓوَ ظَناتِ ي
 تُواو ْانطآْ ظَناتِ وادب ْابآ. ُٓطُض ْا: بُ ضَِطُظيَهّرت

ِٛعَبُآلّ ) ٖٓ ُِٛع إَي ٣لي ٖٓ ِٗ اي دـؤضيَهّرتٍ ٖـَُإ    ( دؤضٍ ضَِطُظيَو نؤ زَنطيَتُوَ يُطُألَُٜٚقَ
ّ ضَِطُظو ضِازٍَ ظَناتِ ثآ تُواو زَنطآ: واتُ: ًََىشٍ ضَِفْ غىوضو طؿت دؤضيَهّرت

ًََىش، ثًَهُوَ سًػاب زَنطئَ، ضىْهُ يُى ضَِطُظٕ، طُاٌ قُْسَٖاضٍْ ضَِؾطىألْ طؿت 
ُظٕ، دـؤٍ ضَِفْ غـجّى   دؤضيَهّرتّ طُمن، ثًَهُوَ سًػاب زَنطئَ، ضىْهُ يُى ضَِطـ 

 ٖتس.…رتّ دؤ، ثًَهُوَ سًػاب زَنطئَ، ضىْهُ يُى ضَِطُظٕطؿت دؤضيَهّ
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ىْٕ ثًَهـُوَ طُيؿـتُٓ ضِازٍَ   دؤضَ زاُْويًََُ ُٖبىَ، يإ زوو ًٓٓذا ُٓطُض زوو دؤضَ ًَ
 ُ ٌٓ(   ظَناتُنـُيإ زَزا  )َُِٜٚخازَُد(  ظَنات، ُٓو ناتـ ِٔ ُنا ٕ    )َٔا   )بٔكِٔضاطٔ٘ٔ(  يـُ ٖـُض دؤضيَهًـا

: ُٓطــُض ًْــىَّ طــُاٌ ضَِؾــطىأل بــىو ًْىَيؿــٌ  بــؤ وَيهــةبــُ طــىيَطٍَ بُؾــٌ خــؤٍ، 
او ًْىَيؿـٌ يـُ قُْـسَٖاضٍ،    قُْسَٖاضٍ بىو، ُٓوَ ًْىٍَ ظَناتُنٍُ يُ ضَِؾطىأل زَز

ِٕ عَُضزَ(بُآلّ  ىْٕ بُضَُُٖنُؾًإ بُض ُٓوٍَ دؤضَنإ ظ ض ب ُٓطُض ظَمحُت بىو؟ يُ )ؾ َِ
َ  )أ ِ:زَدَ اْيَٛصَط ( نُّ بىو ْاوَجنًُّنـُ يـُ ظَناتـسا زَزا، واتـُ: ْـُ ظ ض       ُٓو ناتُ دـؤض

 .باؾُنُو ُْ ظ ض خطاثُنُ
ِٓط ١ٔ( ِٗ اْيعًَ ُط إَي ٣لْيرٔ َِٓٗال(    طُاُ غُْةاٌْ نؤ زَنطيَتُوَ يُطـُأل طـُمن   )َُٜٚقَ ِْٛع َٔ ُ٘ َْا  )٭ ْٖا

ٌّ( ؾُيًٌَُ ُٓوضِوثٌ )َٚايٗضًُْ(( ضىْهُ غُْةاًْـ دؤضيَهُ يُ ضَِطُظٍ طُمن َُِضتَكٔ ِْٓط   )جٔ
ضَِطُظيَهٌ غُضبُخؤيُو يُطُأل ًٖض ضَِطـُظيَهّرت نـؤ ْانطيَتـُوَ بـؤ تـُواونطزِْ ضِازٍَ      

يـُ   )َٚقٌَٔٝ( ؾُيًُّ يُ ضَِطُظٍ دؤيُ )عَعٔرْي( ُ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا:ي )َٚقٌَٔٝ(ظَنات 
ِٓط ١ٌ(فُضَىوزَيُنّرتّ بآًَٖعزا  يُ ضَِطُظٍ طُاُ، بُآلّ فُضَىوزٍَ يُنُّ ضِاغتُ:  )ذٔ

 نُ غُضبُخؤيُ، ُْطُاُو ُْ دؤيُ.
)ِٗ  )َٚ( ًَـىٍَ غـايًََو   ُّ()ثََُاُز عَال  نؤ ْانطيَتُوَ: بؤ تـُواونطزٌْ ضِازٍَ ظَنـات    )٫َٚ  ُٜقَ

ُ٘(  ُٖضوَٖا نؤ ْانطيَتُوَ يُطـُأل ًَـىَو زاُْويًََـٍُ     )إَي ا٢ آ:َازَ(   زاُْويًََـٍُ غـايًََو   )سَِرُعا
زاُْويًٍََُ ُٖض غايًََو بـُ تـُْٗا،    ُطُض ًَىَّ ُٖض غايًََو بُ تُْٗا،غايًََهّرت، نُواتُ: ٓ

ــ    ــا، ب ــا: ْ ــُض ْ ــسَزضآ، ُٓط ــاتِ يَّ ــات، ظَن ــُض ضِووطُيؿــتُ ضِازٍَ ظَن ــسا:  ُيَهى ُٓط ب
 اض بُض بططٕ، ُٓو ناتُف ًٖضًإـًَىَناٌْ يُ يُى غايَسا زوو دـزاضخىضَايُناٌْ، يإ زاضَ

َ       اِنن   َوَُّض      م   ََم      ُر اْلَع      اِم بَ ْعُض      ُو ِإلَ      ن بَ ْع      ٍ  َوِإِن اْي َ لَ      َف ِإْدرَاُ       ُوس َوِقي      َف ِإْن طَلَ      َع ال
َُّض     م س وَ  ِّْهَما بَ ْع    َد َ      َ اِذ اَلو ِل لَ    ْم  َُّض     م اِنس َواَلْظَه    ُر اْعِ بَ     اُر ُوقُ     ِع َحَص     اَد  َزْرَعااْلَع    اِم 

 ِفن َاَنٍةس َوَواِ ُب َما َشِرَب بِاْلَمَطِر َ ْو ُعُروقُُو بُِقْربِِو ِمَن اْلَماِء ِمْن  ََمٍر َوَزرٍْع:
وَى يُ آ، ُٖضيُطُأل ُٓوّرت نؤ ْانطيَتُوَ، واتُ: ُٖض بُضيَو بُ ًَىٍَ غايًََهّرت زازَْسض

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ِٗ ثََُُز اْيعَلَّ(بُآلّ  ُ٘ إَي ا٢ بَِعاُض(    نؤ زَنطيَتُوَ طؿـت ًَىَنـاٌْ يـُى غـاأل     )َُٜٚقَ  )بَِعُقا

ُ٘(   ُْٖسيَهٌ يُطـُأل ُْٖـسيَهّرت   ُٖضضـُْسَف ثًَطُيؿـتين ُْٖـسيَهٌ     )َٚإََٕ اِ:تًَ اـَ إَِدرَاُنا
َناًْإ، يإ بُ ٖؤٍ دًاواظٍ طُضَِْ غاضزّْ ٖؤٍ دًاواظٍ دؤض يُوّرت دًاواظ بآ: بُ

ؾىيَُٓناًْإ: وَى ُْٖسيَهٌ يُ عُضَِبػتإ بآو ُْٖسيهّرتيـ يـُ بـانىوضٍ نىضزغـتإ    
َـاوٍَ  بآ، نُواتُ: يُ ُٖض ؾىيًََٓهسا ُٖض دؤضَ ًَىَيـُنٌ يـُى ضَِطـُظِّ ٖـُبآو يـُ      

آ، ٖـُضوَى يـُ   ظَنـاتِ يَّـسَزض   زواْعَ َاْطسا ثآبطا، طؿتِ ثًَهُوَ سًػاب زَنـطآو 
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 .غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ
ِٕ ط ً عَ ايٖثل٢ْٔ( يُ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا )َٚقٌَٔٝ( )بَِع َ جَذَاذٔ  بططآ ُٓطُض زووََُنُ بُض )إَ
)ٍَٖٚ ِٖ( يُ زواٍ بطِيُٓوٍَ ًَىٍَ يُنَُُنُ ا٭  ِِ ُٜقَ نؤ ْانطيَتُوَ، ضىْهُ وَى ًَىٍَ  )ي 

 بُض بآًَٖعّ ضَِفتاضٍ ثآ ْانطآ. زوو غاأل وايُ، بُآلّ يُ
 )َٚسَِرعَل اْيعَلَّ( زَنطيَُٓوَ، ُٖضوَٖاف ًٓٓذا ُٖضوَى طؿت ًَىَناٌْ يُى غاأل ثًَهُوَ نؤ

ُٖلَٕ( زوو زاُْويًٍََُ يُى غاألْ ظياتطيـ زَنطيَُٓوَ بؤ تُواونطزٌْ ضِازٍَ  ثًَهُوَ نؤ )ُٜقَ
 .ظَنات، بُو َُضدٍُ يُى ضَِطُظ بٔ

ََُِٜٗل ؾ٢ٔ ص١ََٕٓ( فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط: )َٚا٭ ْظَُٗز( ُُٚقٛعَ ذَؾَلدَ َُضدُ: زضويٍَُٓ طؿت  )إَِعتٔبَلُر 
زاُْويًََُنإ بهُويَتُ يُى غاأل، واتُ: ًَْىإ زضويٍَُٓ يُنَُُنُو ٓاخريَنُ يُ زواْعَ َاْط 
نَُرت بآ، َُبُغتًـ خىزٍ زضويَُٓ ًُْ، بُيَهى َُبُغت ُٓوَيـُ: زاُْنـُ بـُ دـؤضيَهٌ     

ًَـُنإ يـُ يـُى غـاَيسا           و َٖا ِضَم ببآ: نـُ بطىجنـآ بسضوَيتـُوَ، ٓـًرت َـُضز ًْـُ: زاُْوَي
ًَطري زَبـآ،         ًَٓسضابٔ، ضىْهُ ُٖض زضوَيُٓ َُبُغـتُو يـُو ناتـسا وادببـىوٌْ ظَنـات دـ ض

 ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
 ص ئةنذاصةي صةكاتي ويوةو دانةويَمَةط 

ًَـٍُ ٓـاوٍ           ()ََٚٚاجُٔب ََل عَزَبَ ُْٓـساظٍَ ٓـُو ظَناتـٍُ وادـب زَبـآ: يـُو ًَـىَو زاُْوَي
يُ ٓاوٍ باضإْ بُفطو تُظضَ، يإ ٓاوٍ ضِوباض، يإ غُضضـاوَ، يـإ    )بٔلْيَُط زَ( خىاضز تُوَ

ُ٘( ٓاوَ ظآيُناّْرت ِٚ ُعُزُٚق  )بُٔكِزبٔ٘ٔ ََٔٔ اْيَُل٤ٔ( يإ ضَِطُناِْ بآٓاوزإ ٓاويإ خىاضزبؤوَ )أ 
ِٔ ثََُُز َٚسَِرُع( عيهٌ يُ ٓاو: وَى نُْاضَناٌْ زَضياو ضِوباضٖؤٍ ْ بُ  يُ ًَىَو زاُْويًََـُ:  )َٔ

 اَْلُعْش                   ُرس َوَم                   ا ُا                   ِقَ  بَِنْض                   ٍح َ ْو ُدوَلٍب َ ْو ِبَم                   ا اْش                    َ َراُه ِنْص                   ُفُوس 
 اِع           ِوس َواْلَقنَ            َ اُت َ            اْلَمَطِر َعَلىالص            ِحيِحس َوَم           ا ُا           ِقَ  ِبِهَم           ا َا           َ اًء َ الَ َ           ُة َ ْربَ 
ْن َغَلَب َ َحُدُىَما َفِفن قَ ْ ٍل ُّ ْعَ بَ ُر ُىَ س َواَلْظَهُر ُّ َقس ُر بِاْعِ َباِر َعْيِش الع رِْع َونََمائِِوس  فَِِ

، تُ: يُ ضٌ تُُْنُزا: ضىاض تُُْنُ، يُ ثُجنازا: ثًَٓرزَيُنُ، وا )ا ْيُعِغُز(ُْٓساظٍَ ظَنات 
ِفيَم ا َا َقِت الَنْ َه اُر َواْلغَ ْيُم اَْلُعُش  ُرس َوِفيَم ا ط: زَفُضَىٍَ ٖتس، ثًَغَُبُض…يُ غُزا: زَ

يُو ًَىَو زاُْويًََُيُزا نُ ضِوباضو ُٖوض ٓاويإ  رٚاٙ ايغٝخلٕ،زُاِقَ  بِالس انَِيِة ِنْصُف اْلُعْش رِ 
 زاوَ: زَيُى ظَناتُ، يُوَؾسا نُ بُ ٖؤٍ ٓاشَأل ٓاو زضاوَ: ًْىٍَ زَيُى ظَناتُ.

 )بَِٔٓقُس( ُٖض ًَىَو زاُْويًََُيُنٌ ٓاو زضابآ )َََٚل ُصكَٔٞ( ُّ ُٓو سُزيػُ:دا ُٖض بُ بُيَط
ِٚ ُد٫ٚ ٕب( بُو ٓاوٍَ نُ يُ ضِوباض، يإ يُ بري بؤّ ًَٖٓسضاوَ: بُ ٓاشَأل، يإ بُ ٓىتؤَبًٌ  )أ 

ُ     ىضِيَٓآو ٓاو يُ ضِوبـاض إ بُ ٖؤٍ ز آلب: نُ ٓاشَأل زَيػي ٖـؤٍ   و بـري زَضزيَٓـآ، يـإ بـ
ِٚ بَُٔل ىضِيَٓآو ٓاو فطِآ زَزاتُ زَضَوََ: نُ ٓاو بُ خؤٍ زَيػْاعىض ُٙ( )أ  يـإ بـُو    اِعتَزَا
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ُ٘( ٓاوٍَ: نُ نطِيىيُتٌ، يإ ثآّ بُخؿطاوَ، ُْٓساظٍَ ظَناتِ ُٓواُْف: ًْىٍَ  )ِْٔؾُؿ
ضىْهُ ُٓضنٌ ٖتس، …، يُ ثُجنازا: زوو و ًْىاتُ: يُ ضٌ تُُْنُزا: زوو تُُْنُزَيُنُ، و

(زا ايغزٚاُْٖٞضوَى يُ )بُ ضانهطزُْوَ ُٖيُ ُٓطُض بؿهآ،  سيَهًـ ثًَىيػتُِْٖ ظ ضَو
 .فُضَىويُتٌ

ُٓوَف وا زَطُيُْآ: نُ ُٓو ًَىَو زاُْويًٍََُ بُو ٓاًََطاُْ ٓاو زَزضآ: نُ بُ ناضَبا، يإ 
ُْ(ْ بُْعئ ناض زَنُٕ، ُٓويـ ظَناتُنُيإ ًْىٍَ زَيُنُ، بُآلّ  بُ طاظ ٓاوٍ  )َٚاْيك ََٓٛا
َ    ناضيَع وَنـى بـاضأْ، واتـُ:     )ن الْيَُط زَ(  ، ُّٖ ُٓو دؤطاٍُْ يـُ ضِوبـاضَوَ ٓاويـإ تًَهـطاو

يُ غُض فُضَىوزٍَ ضِاغت، ضىْهُ خىزٍ ٓاو ًَٖٓاُْنُ  ايٖؾرٔس( )عًَ ٢ زَيُنًَهٌ ظَناتُ
 ُٓضنٌ ًُْو بُخؤٍ زَضِوا، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ّ  ُٓو ًَىَو زاُْويَ ()َََٚل ُصكَٔٞ بََُٔٗل صَٛا٤ّ طِابطزوو ٓـاو  ًَُيٍُ بُ يُنػاٌْ بـُو زوو دـؤضَ
ُْٓساظٍَ ظَناتُنٍُ غآ ضىاضيَهٌ زَيُنُ،  )ث٬َ ث١َُ أ ِربَلعٔ٘ٔ( زضابآ: وَى بُ باضإْ ْاعىضَ

واتُ: يُ ضٌ تُُْنُزا: غآ تُُْنُ، تانى ُٖض دؤضيَو بُ طىيَطٍَ وادبِ خـؤٍ ضَِفتـاضٍ   
ِٕ غ ً بَ ثآ بهطآ َُُٖل( )ؾ َِ دا ُٓطُض دؤضيَهًإ يُ دؤضَنُّرت ظ ضتط بىو، واتُ: يإ بُ  أ ذَُ 

ٍُ( باضإ ظ ضتط ٓاو زضابى، يإ بُ ْاعىضَ ظ ضتط ٓاو زضابى ِٛ )ُِٜعتَبَُز  يُ فُضَىوزَيُنسا: )ؾ ؿ٢ٔ ق 
 ظ ضتطَ ُٓويإ ضَِفتاضٍ ثآزَنطآ.ناَُيإ  َُٖٛ(

ُ   ُٜك ٖضُط()فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط:  )َٚا٭ ْظَُٗز(بُآلّ  غـُض ٖـُضزوو    ظَناتُنُ بُف زَنـطآ بـ
ِٝػَ ايٖشِرعَ( دؤضَنُزا ُّٖ بُ  )َََُْٚل٥ٔ٘ٔ( بُ طىيَطٍَ شيين زاُْويًََُ، يإ ًَىَنُو )بٔلِعتٔبَلرَ عَ

 .طىيَطٍَ َاوٍَ طُوضَبىوٌْ زاُْويًََُنُ، يإ ًَىَنُ
سالس َقَياِتس َوَتِجُب بُِبُدوِّ َصاَلِح ا َوِقيَف بَِعَددِ   لَ َمِر َواْشِ َداِد اْلَحبِّ
: ُٓطُض َاوٍَ زاُْويًََُنُ يُ زاضاْسًُْوَ تا ثًَطُيؿتين، ُٖؾت َاْط بىو و يُ بؤ وَيهة

و ٓـُو زوو ٓاوَؾـٌ زضايـآ بـُ ٖـؤٍ       طسا ثًَىيػتِ بُ زوو ٓاوزإ ُٖبىَاوٍَ ؾُف َاْ
اوَؾٌ بـُ ٖـؤٍ   و ُٓو غآ ٓ ُّرت ثًَىيػتِ بُ غآ ٓاوزإ ُٖبىباضإ، بُآلّ زوو َاْطُن

      ٌ ُ   ْاعىضَ زضايآ، ٓـُوَ ظَناتُنـٍُ: غـآ ضـىاضيَهٌ زَيـُى يـُدًات ، ؾـُف َاْطُنُيـ
)بٔعَ َدٔ  يُ فُضَىوزَيُنٌ بآ ًَٖعزا: )َٚقٌَٔٝ( زَيُنًـ ِٖ زوو َاْطُنُيُ.ضىاضيَهٌ ًْىٍَ 

 غُضياْسا بُف زَنطآ. بُ طىيَطٍَ ٓاوزاُْنإ بُ ايٖضك َٝلْٔ(
ِّ ؽ٬َ حَ ايٖثَُازَ(  اُْويًََُ وادب زَبآظَناتِ ًَىَو ز )َٚتَحُٔب( ُ  )بُٔبُ  ٖـؤٍ ٓاؾـهطابىوٌْ    بـ

، تطآيُنُ ٓاوٍ ؾريٌْ بهـُويَتآ،  هٌ ًَىَ: وَى خىضَايُنُ غؤض ببآثًَطُيؿتين بُؾًَ
بىوٌْ بُؾًَهٌ زاُْويًََُنُ، واتـُ: َـُضز   ُّٖ بُ ٖؤٍ ضَِق )َٚاِعتٔ َادٔ اْيرَبِّ( يإ ضَِف ببآ

وّ ثآبطاو زَْهٌ زاُْويًََُنُف بُ تُواوّ ضَِم ببآ، ُٖضوَٖا َُضز ًُْ: ًَىَنُ بُ تُوا
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 و زاُْويًََُنُف زَْهٌ ضَِم ببآ.ًُْ: َُٖىو ًَىَنُف ثًَطُيؿتِٓ ٓاؾهطا ببآو َُٖى
ُٓوَ ًُْ: يـُو ناتـسا ظَنـات بـسا، بـُيَهى َُبُغـت        ،ًٓٓذا بعاُْ: َُبُغت بُ وادببىوٕ

ًَــُّ يــُ غــُض دــًَطري زَبــآ، تــانى يــُ زواٍ ُٓوَيــُ: يــُو ناتــسا ظَنــاتِ ًَــىَو زاُْويَ
 زُْوٍَ زاُْويًََُ ظَناتُنُ بسا.ووؾههطزُْوٍَ ًَىَو يُ زواّ ثانهط

زضوغتُ:  نُوابى: ُٖض ناتًَو ثًَطُيؿتين ًَىَ ٓاؾهطا بىو، يإ زَْهٌ زاُْويًََُ ضَِم بىو،
يُ ظَناتسا  -ًَىَيُنّرتٍ ووؾوْ زاُْويًََُيُنّرتٍ ثانهطاوَ-ثًَـ بطِيُٓوَو زضوُْوَ

يُ غُضضاوَناْسا يـُ باغـٌ    بُض ظَناتِ ُٓو ًَىَو زاُْويًََُيُ زَنُوآ، ُٖضوَى بساو بُ
 دػتين ظَناتسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.وَثًَؿ

: ُٓطُض يُنًَو ضُْس زضَختًَهٌ بُ بُضَوَ نطِّ، يـإ بـُ َرياتـٌ    يةكةم صئاطاداسى ط 
بـىو، ٓـُوَ ظَناتُنـُ يـُ غـُض       هطاططت، ًٓٓذا يُ ىٍ ُٓوّ ثًَطُيؿتين ًَىَنُيإ ٓاؾ

ُٓوّ وادب زَبآ، ضىْهُ يُ ىٍ ُٓوّ ٖؤيُنـٍُ وادببـىوٕ ثُيـسا بـىوَ، ٖـُضوَى يـُ       
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، نُواتُ: زاُْويًٍََُ ضاْسضاويـ َُٖإ بطِياضٍ بؤ زَزضآ.

 َبـآ : يُو ناتُوَ: نُ ثًَطُيؿتين ًَىَ ٓاؾـهطا زَبـآو زَْهـٌ زاُْويًََـُ ضَِم ز    دووةم
ثًَـ ظَناتسإْ قطغاْسٌْ ًَىَ، يُ غـُض خاوَُْنـُيإ    -ُٓطُض بطُُْ ضِازٍَ ظَنات-

خـُيَهاّْرت،  سُضِاَُ: بُؾًَهٌ طىيَُ زاُْويًََُنإ، يإ تطآ، يإ خىضَا بسَْـُ ٖـُشاضإْ   
اْفط ؾآ، دا ُٖض ناضيَهٌ سُضِاَُ: بً ُٖضوَٖا سُضِاَُ: بُخؤّْ َٓسايَُناٌْ يًًَإ خبؤْٕ

دؤٍ ظَناتِ ُٓو ُْٓساظَيُ بسا: نُ ثًَـ ظَناتسإ يُ ابطزوو نطز، وادبُ: يُ ىّيُواُّْطِ
 (زا فُضَىوياُْ.حتؿ١(ْ )اجملُٛعزَغتِ زاوَ، ُٖضوَى يُ )

ُِ  ِوس َواْلَمْش  ُه ُر ِإْدَي  اُل َ ِميِع  ِو ِف  ن َ َم  ِر ِإَذا بَ  دا َص  اَلُحُو َعلَ  ن َماِل اْلَخ  ْرِصس  َوَُّس  ن  َي  ْرُص ال
ّ    ُة َوال     ُ  رَُة ِف   نَوَ ن    ُو َّ  ِف   ن َي   اِرٌصس َوَش   ْرطُُو اْلَعَدالَ   ُةس وََ    َ ا اْلُحرِّ َذا َي   َرَص  ُْ اَلَص   حِّس فَ   ِِ

َقِطُع ِمْن َعْيِن الَ َمِر َوَِّصيُر ِفن ِذم ةِ   اَل  ْمُر َوالع بِيبُ  اْلَماِلكِ  فَاَلْظَهُر َ ن  َح   اْلُفَقراِء َّ ن ْ
بؤّ زضوغـتُ: خـؤّْ   (ّ َُظُٖبٌ ًُٓاّ )امحس( بها، ُٓو ناتُ  تكًٝبُآلّ ُٓطُض خؤٍ )

، ُّٖ بؤيؿٌ زضوغـتُ: بـُ خـُيَهًـ ببُخؿـآو يـُ      َٓسايَُناٌْ بُطىيَطٍَ عازَت خبؤٕ
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ(ْ )حتؿ١ُٖضوَى يُ )غُضّ ْاشًََطزضآ، 

)ٗٔ ـُ ايٖثَُزَ( غىُْٓتُ: )َُٜٚضَ ُ  تـآزا ظَنـاتِ  قطغاْسٌْ ُٓو ًَىَيُّ  ):َِز )إَذَا بَا ا   وادبـ
)ُ٘ يـُ غـُض خاوَُْنـٍُ، واتـُ:      )عًَ ا٢ ََلئهٔا٘ٔ(   ُٖض ناتًَو ثًَطُيؿتين ٓاؾهطا بىو ؽ٬َ ُذ

خىضَايُنُو تطآيُنُ يُ غُض زضَختُنُياُْوَ تُمخني بهطئَ: نُ يُ زواٍ ووؾههطزُْوَ 
َ َمَر ٍَع  اب بن َ ِايدَعْن طسيَتُوَ ىش، يإ ُٓوَْسَ باضَ قُغجٍُ يَُّٓوَْسَ باضَ ًََ

َ ْن ُّْخ  َرَص اْلِعنَ  ُب َ َم  ا ُّْخ  َرُص الن ْخ  ُفس َوتُ ْفَي  َ  زََ اتُ  ُو زَبِيب  اً َ َم  ا تُ ْفَي  ُ  َص  َدَقُة َرُا   ُل اهللِ 
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ٓسضآ فُضَاٌْ زاوَ: تطآ بكطغًَ ثًَغَُبُض رٚاٙ أؽرلب ايضٓٔ بضٓ  ذضٔ،زالن ْخِف َتْمراً 
، ظَناتُنُؾٌ بُ ًََىشٍ وَضبطريآ ُٖضوَنى ظَناتِ خىضَا ُٖضوَنى خىضَا زَقطغًَٓسضآ

بُ قُغح وَضزَطريآ. نُوابى: ُٖض بـُ بُيَطـُّ ٓـُّ سُزيػـُ: زاُْويًََـُ ْاقطغـًَٓسضآ،       
ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ُُٗٛر() ٍُ جَُٔٝعٔا٘ٔ ؾ٣ٔالْيخَِزـَ(    فـُضَىوزٍَ ْاغـطاوٍ َُظٖـُب:    َٚاْيَُِغ طؿـت ًَىَنـُ    )إَِد:َال
َقطغًَٓسضآو ظَناتِ طؿتِ يُ غُض خاوَُْنٍُ تؤَاض زَنطآو ًٖضٌ بؤ خاوَُْنُ دًـا  ز

يةر كاتَيك ميوةتاى قزصةاند،  شَ: (زا ٖاتىؽرٝسْانطيَتُوَ، ًٓٓذا بعاُْ: يُ سُزيػًَهٌ )
. بُآلّ وَآلّ زضاوَتـُوَ نـُ   [سةكاتةكةي وةربطزىء صَييةكي، ياى ضوارَيكي واس لَىبَيةهو 

خؤٍ ٌ ظَناتُنٍُ بؤ خاوَُْنُ واظ يَّبًَٓٔ تانى بًُُنٌ، يإ ضىاضيَهَُبُغت ُٓوَيُ: غًَ
 .بًساتُ ُٖشاضَناِْ خعّْ زضاوغآّ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ

ـْ( ُ٘ َْٜهؿ٢ٔ :َلرَ ٕ      )َٚأ ْٖ ُ٘(  ُٖضوَٖا يـُى قطغـًَُٓضيـ بُغـُ بـؤ قطغـاْس َـُضدٌ   )َٚعَاِزُط
 )َٚاياُذُنٛر٠َُ(  ُٖضوَٖا َُضدُ: ٓـاظاز بـآو   )َٚن ذَا اْيُرز١َُِّٜ( ضوَضًُّزازثُ )ا ْيعَ َاي ١ُ( قطغًَُٓض:

يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا، ُٖضوَٖا َُضدُ: قطغاْسُْنُف بعاْآ،  )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس( ًَْطيُٓف بآ
 ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ّ ُٖض ناتًَو ًَىَنٍُ قطغاْسو ُْٓساظَنٍُ خدا  )ؾ َِذَا :َزَـَ(  ػتُ ُٓغتؤٍ خاوَُْنـُ
ٕٖ ذَٖل اْيُؿك زا٤ٔ( بُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط )ؾ ل٭ ْظَُٗز( َِٝٔ     َا  طُزاو ُٖشاضإ )أ  ِٔ عَا ِٓك طٔاُع َٔا َٜ(

َٖا١ٔاْيَُلئؤ(   يُ خىزًُّىَنُ زَثضطِآو ايٖثَُزَ( ِ    )ََٜٚؾٔرُي ؾٔا٢ ذٔ  زَنُويَتـُ ُٓغـتؤٍ خـاوَْ
ُُِز َٚايٖشبُٔٝب( ًَىَنُ:  ساظٍَ ُٓو قُغحْ ًََىشٍَ بؤ ظَنات يُ غُضّ تؤَاض نطاوَُْٓ )ا يٖت

 لُِيْخرَِ ُهَم    ا بَ ْع    َد َ َفاِف    ِوس َوُّْش     َ َرُط ال  ْص    رُِّح بَِ ْض    ِميِنِو َوقَ بُ     ُل اْلَمالِ    ِك َعلَ    ن اْلَم    ْ َىِبس 
َذ َضِمَن َ اَز َتَصر فُُو ِفن َ ِميِع اْلمَ  َِ اْلَخْرِصس فَِِ َقِطُع بِنَ ْف َرُهس َوِقيَف َّ ن ْ َعًا َوَغي ْ   ْخُروِص بَ ي ْ

َُُٗل( ُِٝخزَجَ ثاف ووؾههطزُْوَّ  )بَِع َ جَؿ لؾٔ٘ٔ( تانى يُ ظَناتِ ًَىَ قطغاوَنُّ بًاْسا )ئ
ًَىَنُ، نـُوابى: زضوغـتُ: يـُ خـىزٍ ٓـُو ًَىَيـُ ظَناتُنـُ بـساو ٖـُّ زضوغـتُ: يـُ            

 (زا فُضَىويُتٌ.حتؿ١ًَىَيُنّرت بًسا، ُٖضوَى يُ )
 )ا يٖتِؾازَُٜس بٔتَِقأُٝٓٔ٘ٔ(   بؤ ُٓو ثضطِإْ نُوتٓـُ ُٓغـتؤيُ، بـُ َـُضز زاْـسضاوَ:      )َُِٜٚغتَزَُم(

قطغًَُٓضَنُ، يإ دًَططَنٍُ بُ ٓاؾهطايِ بُ خاوَُْنُ بًَآ: تؤّ نطزَ ظاًَين ُٓوَْسَ 
ٍُ اْيَُلئاؤ(  ًََىشَ: يُ ظَناتِ ُّٓ ًَىَيُ.ُٓوَْسَ قُغجُ، يإ  ٖـُضوَٖا َُضدـُ:    )َٚق ُبٛ
يـُ غـُض فـُضَىوزٍَ     )عًَ ٣لْيَُِذَٖبٔ( ف، يإ دًَططَنٍُ ُٓو ظآًًَُ قبىأل بهاخاوَُْنُ

ِٓك طُٔع( يُ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا: )َٚقٌَٔٝ( ضِاغتِ َُظُٖب )بَْٔٓؿطَ  َا  ُٖشاضإ زَثضطِآ )َٜ
 بُ خىزٍ قطغاْسُْنُ. اْيخَِزـَ(
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ُ٘ ؾ٢ٔ  ُنُؾٌ قبىأل نطزدا ُٖض ناتًَو خاوَُْنُ نطا ظاَنيْ ظآًًَ )ؾ َِذَ فََُٔٔ( )جَلسَ تَؾَٖزُؾ
ِٝعا  زضوغتُ: زَغتهاضٍ طؿت ًَـىَ قطغـاوَنُ بهـا    جَُٔٝعَ اْيَُِخُزٚـَ(  بـُ فط ؾـ ْ   ًل()بَ

)ُٙ ِٝاازَ ــُو     )َٚغ  ــًين، ٓ ــًَـ ظاَ ــُ:  ث ــىاضزْٕ بُخؿــني، وات ــُ زَغــتهاضّرتيـ: وَى خ ب
    ُ ــ ــًَُٓضّ ْ ــت قطغ ــُض ناضبُزَغ ــُوابى:  ُٓط ــُ، ن ــت ًْٓ ــتهاضياُْ زضوغ ــإ ْاضز، زَغ ي

ى، ُٓو ناتُ خاوَُْنُ زوو ثًاوٍ زازثـُضوَضو يًَـعإ   ناضبُزَغت ُْبى، يإ قطغًَُٓض ُْب
تانى ًَىَنٍُ يُ غُض بكطغًَْٓٔ بًهُُْ ظاَنيْ ُٓويـ قبىأل بها، تانى  ؟(ذَه ِزَناتُ )

َا  ُٖشاضإ يُ ًَىَنُ بجضطِآْ بهُويَتُ ُٓغتؤٍ خؤٍْ بتىاْآ زَغتهاضٍ ًَىَنُ بها، 
 وَى يُ غُضضاوَناْسا ُٓوٖا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ُٖض
بىوٕ، يإ ثًَـ ٓاؾـهطابىوٌْ ثًَطُيؿـ ،   : ُٓطُض ثًَـ زَْو ضَِقيةكـةم ص ئاطاداسى ط 

زاُْويًََُنُ، يإ ًَىَنٍُ فط ؾت، يإ خىاضزٍ، يإ بُ ٖؤيُنّرت يُ ْـاوٍ بـطز، ٓـُوَ    
(زا ايغاازٚاْٞ(و )ُااٛعاجملتؤيَــٍُ يــُ غــُض ًْــُو ظَنــاتِ ْانُويَتــُ غــُض، ٖــُضوَى يــُ ) 

بىوٕ، يإ يُ زواٍ ٓاؾهطابىوٌْ ثًَطُيؿـ ،  بُآلّ ُٓطُض يُ زواٍ زَْو ضَِق .فُضَىوياُْ
وادبُ: ظَناتِ ُٓو  ٍُ يُ غُضَ، واتُ:زاُْويًََُنُ، يإ ًَىَنٍُ يُ ْاو بطز، ُٓو ناتُ تؤيَ

ٖـ   زاُْويًََُيُ، يإ ُٓو ًَىَيُ بسا: نُ يُ زَغتِ زاوَو يُ ُضوَى بامسـإ  ْاوٍ بـطزوَ، 
 :ًُىَ زوو سايَُتٌ ًُُْٖٓٓذا تؤيٍَُ ظَناتّ نطز.

ــُ:        يةكةةةمداَلةتى ــُ وادب ــُو نات ــا، ٓ ــاوٍ بب ــُ ْ ــًين ي ــاْسْٕ ظاَ ــاف قطغ ــُض ث  : ُٓط
 .و قُغجِ ووؾو يُ تؤيٍَُ ظَناتُنُ بسا ًََىش

ٍ        داَلةتىدووةم ًَـ قطغـاْسْٕ ظاَـًين يـُْاوٍ ببـا، ٓـُو ناتـُ يـُ فـُضَىوزَ  : ُٓطُض ث
 د َع    ن َى    اَلَك اْلَمْخ    ُروِص ِبَس    َبٍب َيِف    ن َ َس    رَِقٍةس َ ْو ظَ    اِىٍر عُ    ِرَف ُص    دَِّق بَِيِمينِ    ِوس َولَ    ِ  ا

َُّص    د ُق بَِيِمينِ    ِو ِفى    اْلَهاَلِك بِ    ِوس  َ     اِىُر طُ لِ    َب بِبَ ي ِّنَ    ٍة َعَلىالص     ِحيِحس  ُ    م   ْن لَ    ْم ُّ ْع    َرِف ال  فَ    ِِ
ُعُد َلْم ُّ ْقَبْفس َوَلِ  اد َعن َحْيَف اْلَخاِرِص َ ْو َغلَ   اَلَصحِّ. َ ْو ِبُمْحَ َمٍف قُِبَف ِفنطَُو ِبَما َّ ب ْ

 ِضاغترتزا وادبُ: ًَـىٍَ تـُِض يـُ تؤَيـُّ ظَناتُنـُ بـسا، يـُ فُضَىوزَيُنًؿـسا وادبـُ:          
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.حتؿ١(و )اجملُٛعًَىٍَ ووؾههطاوَ بسا، ُٖضوَى يُ )

ٖؤٍ ضِووزاويَو يُْاو ضـىو، يـإ يـُ غـُض      ُوَ بُ: ُٓطُض ًَىَنُ ثًَـ ووؾههطزْدووةم
ى، ُٓو ناتـُ  ًض نَُتُضغًَُـ يُ خاوَُْنٍُ ُْبزضَختُنُوَ، يإ يُ َؿتاخسا زظضا، ٖ

ًَهٌ َايـُوَو يـُْاو           ًٖض تؤَيُو ظَنـاتِ ْانُوَيتـُ غـُض خاوَُْنـٍُ، بـُآلّ ُٓطـُض بُؾـ
ْساظٍَ ضِازٍَ ظَناتًـ ى، ُٓو ناتُ وادبُ: ظَناتِ ُٓو بُؾُ بسا، ُٖضضُْس بُ ُٓبُْضى

ْــَُابآ، ٖــُضوَى يــُ غُضضــاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتــُوَ، ٖــُضوَٖا ُٓطــُض خاوَُْنُؾــٌ 
نَُتُضغٌَُ نطزبآ: وَى بُضططّ ُْنطزبآ، يإ يُ ؾـىيًََٓهٌ ْـُثاضيَعضاو زايٓابـآ، ٓـُو     
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 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعناتُف تؤيَُّ ظَناتُنٍُ يُ غُض وادب زَبآ، ُٖضوَى يُ )
و يُنًَهّرت ًَىَنٍُ يُْا -دطُ يُ خاوَُْنُ-يُ زواٍ قطغاْسْٕ ظاًَين ُطُضٓ :ض،يةم

عَناتُنُ يُو تؤيَُيُ زَزا، واتُ: بطز، ُٓوَ تؤيٍَُ يَّىَضزَطريآ، خاوَُْنُف ُْٓساظَّ
 (زا فُضَىويُتٌ.حتؿ١يُ غُضّ وادب ًُْ ًَىٍَ ووؾو بؤ ُٖشاضإ بهطِآ، ُٖضوَى يُ )

ُٓطُض خاوَُْنـُ ًٓـسزيةاٍ نـطزو طـىتٌ: ًَـىَ قطغـاوَنُ        ْيَُِخُزٚـَ()َٚي َٛ اٖدع٢َ ٬َٖ ى  ا
ّ  )ن ضَازَق ١ٕ(  ٖؤيُنٌ ؾـاضاوَ:  بُ )بٔضَبَٕب :َؿ٢ٔ( طؿتِ، يإ بُؾًَهٌ يُْاو ضىوَ   ونـى زظ

ِٚ ظ لُٖٔز( ضا بىو: وَنى غـىتإْ  سْاو خُيَهّسا ظاْ يُ )ُعزَفَ( يإ بُ ٖؤيُنٌ ٓاؾهطا: نُ )أ 
بُ غىيَٓسخىاضزٌْ باوَضٍِ ثآزَنطآ: نُ بُو ٖؤيُ  )ُؽ ِّمَ بَُٔٝٔٝٓٔ٘ٔ( غُضَاو نًؤو فُضٖىز
 .ًَىَنٍُ يُْاو ضىوَ
ِِ ُِٜعزَفٔ ايِظلُٖٔز( ِٕ ي  )ُطٛئابَ   ْـاو خُيَهّـسا ُْظاْـسضابى    دا ُٓطُض ُٓو ٖؤيُ ٓاؾهطايُ يُ )ؾ َِ

َِّٓاا١ٕ( َ  زاواٍ ؾــاًٖ بٔبَ ــُ ضِووّــساو ــُو ٖؤي ــُ ٓ ــسَنطآ: ن ــُ غــُض  س()عًَ ٣ليٖؾاارٔ سٍ يَّ ي
ِٖ(  فُضَىوزٍَ ضِاغت ّ    )ُثا بـُ غـىيَٓس    )ُٜؾَاٖ ُم بَُٔٝٔٝٓٔا٘ٔ(   ساُْنُفًٓٓذـا يـُ زواٍ ؾـاًٖس

نُ ًَىَنٍُ بُو ٖؤيٍُ ؾـاًٖسٍ يـُ غـُض     )ؾ٣ٔلْي٬َٗ ىٔ بٔ٘ٔ( زَنطآ: خىاضزٌْ باوَضٍِ ثآ
 زضاوَ يُْاو ضىوَ؟ ضىْهُ زَطىجنآ ًَىَنٍُ غُىَُت بىبآو ؾاًٖسَنإ ُْياْعاًْبآ.

ِٝـَ اْيخَلرَـَ() ُٓطُض ًٓسزيةاٍ نـطزو طـىتٌ: قطغـًَُٓضَنُ غـتٌَُ نـطزوَو       َٚي َٛ اٖدع٢َ ذَ
ُ٘( ظيازٍ زاْاوَ ِٚ غ ً ط  َ   )أ   بـُ ُْٓساظَيـُنٌ وَٖـا:    )بَُٔال َِٜبُعاُ (   يإ طىتٌ: ُٖيَـٍُ نـطزو

ٌِ(   بُ طىيَطٍَ عازَت زووض بىو ُٓو ُٖيَُيُ ضِوو بـسا  ِِ ُْٜكبَا ُ   )ي ا ٍ بـُ بآؾـاًٖس زَعىاي  نـُ
ٌُ( وَضْاطريآ ُُِرتََُ ِٚ بٔ  )ُقبٌَٔ( زَطىجنا ضِوو بسايإ زَعىايُنٍُ بُ ُْٓساظَيُنّىَٖا بىو  )أ 

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

ــُض ىزَزضآ   ــُ غــ ــٍُ يــ ــريآْ ُْٓساظَنــ ــٍُ وَضزَطــ ــُ  )ؾ٣ٔل٭ؽَاااآس( زَعىايُنــ  يــ
 ّ ضِاغترتزا.ضَىوزَفُ

طِابطزوو يُو سايَُتُزا بىو: نُ قطغاوَنُ َُْابآ، واتُ: ُٓطـُض َابـآ،   ًٓٓذا بعاُْ: ُٓوَّ
 زووباضَ زَثًىزضيَتُوَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

: ُٖضوَى وادبُ ظَناتِ ًَىَ بُ ووؾههطاوَيِ بسضآ، ُٓوٖاف وادبُ: يةكةم ص ثاشكؤ ط
ناو نؤت ثاى بهطيَتـُوَ، ًٓٓذـا يـُ ظَناتـسا      يُ -بطْرْ طُاُ غٓةاٌْدطُ يُ -زاُْويًََُ

زضويَٓـُو طًَـطَو   بسضآ، ًٓٓذا بعاُْ: نـطآّ بطِيٓـُوٍَ ًَـىَو ووؾـههطزُْوٍَْ نـطآّ      
نطزْٕ ثاضاغ ْ طؿت ُٓضنُناّْرتيـ، َُٖىوّ يُ نًػٍُ خاوَُْنـُ  ثانهطزُْوَو باض

ُ    زَزضآو زضوغت ًُْ: ٖ ُ بـسضآ،   ًضـٌ يـُ ًَـىَو زاُْويًََُنـ ضوَى يـُ غُضضـاوَناْسا   ٖـ
ــُو    ــطآّ ٓ ــُض ن ــا ُٓط ــُ، د فُضَىوياْ
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ّ    ، بآطِابطزووّ يُ ًَىَو زاُْويًََُنُ زآُضناُّْ دؤٍ يُ غُض خاوَُْنـُ وادبـُ: يـُ َـايَ
(زا فُضَىويُتٌ، نُواتُ: اجملُٛعظَناتِ ُٓو بُؾُف بسا: نُ يُ نطآّ زاوَ، ُٖضوَى يُ )

ًَُيـُف بـسا: نـُ يـُ نـطآّ زضوَيٓـُ        يُ غُض خاوَُْنُ وادبُ: ظَناتِ ٓـُو   بُؾـُ زاُْوَي
 .َواهللُ َ ْعَلمٓاًََطّ زضويَُٓ، (=دَٓراص١زاويُتًُ غُثاُْنإ، يإ زاويُتًُ خاوَِْ )

زضوغــت ًْــُ: -بــُ ًْىَتــؤو، يــإ بــُ بٓــُتؤو-ٖــُضوَٖا ُٓطــُض ظَويُنــُ بــُنطآ زضابــى
ُض خــاوَٕ ظَويُنــُ نطآيُنــٍُ يــُ ثــًَـ ظَناتــسا يــُ زاُْويًََُنــُ بــسضآ، نُواتــُ: ُٓطــ

نطآيُنٍُ ثًَـ ظَناتسإ يُ زاُْويًََُنُ وَضططت، ُٓوَ ُْٓساظٍَ ظَنـات ْابًَتـُ ًََهـٌ    
 (زا فُضَىويُتٌ.حتؿ١ُٓوّ و وادبُ: ُْٓساظَنٍُ يَّىَضبطرييَتُوَ، ُٖضوَى يُ )

بـُض   غتُّْ ظ ضزاضٍ يُ خاوَٕ زاُْويًََُنإ وَضزَطريآ، بُ ُٓو خُضدًٍُّ بُ :دووةم
ْانُوآ، ُٖضوَى يُ غُضضـاوَناْسا فُضَىوياْـُ، واتـُ: وَى ٓـُو غـًًَُنُ، يـإ       ظَنات 

 .ضىاضيَهُ، يإ زَيُنُّ ٓاغاو ظ ضزاضَنإ بُ ْاُٖم يُ دىوتًاضاٌْ زَغتًَٓٔ
ـ ِ )ّـ : ًَىَو بُضٖـٌَُ ظَو ض،يةم (نـطاو بـؤ غـُض ضِووٍ طؿـتِ: وَى َعطـُوتْ      ٚقا

ًُْ، ضىْهُ  تآزاؿتًاُْ، ًٖضٌ ظَناتِ (إْ ُٖشاضإْ ُٓو دؤضَ ضِووَ طزتلٖ خىيَٓسطاو )
خاوًََْهٌ زياضنطاوٍ ًُْ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، بُآلّ ُٓطـُض بـؤ غـُض    

ُٓو ناتـُ   ىْٕ طُيؿتُٓ ضِازٍَ ظَنات،( نطا بٚقـزياضنطاويَو، يإ نؤَُيًََهٌ زياضنطاو )
 وادبُ: ظَناتًإ بسَٕ.

طاوزا، يـإ زاطرينـطاوزا، زاُْويًََـُ بضـًَٓآ، ٓـُو      ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض يُ ظَويـُنٌ )وقـف(ن  
 ُتٌ؟ ـفـُضَـىوي (زا١اؿاحتبُ، ُٖضوَى يُ )ــساُْويًََُنُ واداوَّْـُض خـنات يُ غناتُف ظَ

 ِد( ن  قْ  اُب زَ اِة ال )ب                            
َةس َوزََ اتُ ُهَما رُبُُع ُعْشٍرس ِنَصاُب اْلِفض ِة ِمَُتَا ِدْرَىٍمس َوال  َىِب ِعْشُروَن ِمَْ َقالً   ُ  ِبَ ْزِن َم

ََ ثابةنـدي   )(زا فُضَىوياُْ: املضلقل٠) ظ ضبٍُ غُضضاوَنإ يُ باغِ ضــىْهُ كصـتوكا
يـُ  -بُ ًْىَتـؤو، يـإ بـُ بٓـُتؤو    -ُٓوَف وا زَطُيَٓآ: ُٓطُض بُ غُثاِْ .(تؤوةكةيـة 

  ِ ــات ــُوَ ظَن ــًَٓآ، ٓ ــُ بض ــُ غــُض ٖــُضزوونًإ بُؾــُنُّ  ظَوّــِ نُغــًَهسا زاُْويًََ ي
واظّ اًد تُْٗا يُ بُؾُنُّىّ زَضزَنطآ، ُْٓساظَّعَناتُنُ :، نُواتُتؤوَنُيُخاوَّْ

 .َواهللُ َ ْعَلم ،بآ غُثاُْنُ بآ، يإ خاوَٕ ظَويُنُ خاوَّْتؤوَنُ: ًُْ

 باطي صةكاتى صيَشِو صيو و ثاسة باُب زَ اِةالن  ْقِد:ط ] 
ُِ( زٍَ ظَناتِ ظيىغُضَتاٍ ضِا )ْٔؾَلُب اْيؿٖٔق١ٔ( زوو غُز زيطَُُٖ: نُ بُ نًَؿإ  )َٔأ تَلدِٔرَٖ

غـُضَتاٍ   )َٚاياٖذَٖبٔ( ( سُفتػُز غطاّ 788( غُزْ ضٌ ًَػكاٍ، واتُ: )148زَناتُ )
 ( غُز غطاّ.188بًػت ًَػكايُ، واتُ: ) )عِٔغُزَٕٚ َِٔثك ل٫ً( ضِازٍَ ظَناتِ ظيَطِ
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سُفتاو زوو زَْهُ دؤيـُ: نـُ يـُ ٖـُضزوو ىّ     ( 72ًٓٓذا بعاُْ: نًَؿٌ ُٖض ًَػكايًَو )
 زَْهُنُ ظيهُ باضيهُنُّ قطتابآ، ُٖضوَى يُ ظ ضبُّػُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

َُُٗل( (ّ ثري ظ ضِازٍَ ظَناتِ ظيَطِو ظيى ضَِضاو زَنطآَه١) بُ نًَؿاِْ )بَِٔٛسَٕ ََِه١ (  )َٚسَن لُت
ضىاضيَهٌ زَيُنًَهُ، واتُ: يـُ بًػـت    ُعِغُز()ُرُبُع  ُْٓساظٍَ ظَناتِ وادب: يُ ظيَطِو ظيىزا

ًَػكاىل ظيَطِزا: ًْى َػكاٍ، يُ زوو غُز زيطٌَُٖ ظيىزا: ثًَٓر زيطُّٖ، نُواتُ: ُْٓساظٍَ 
 ظَناتِ ُٖضزوونًإ يُ غُزا: زوو و ًْىَ، ُّٖ يُ ُٖظاضزا: بًػتْ ثًَٓذُ.

َذا َ اَنْت َلَك ِمَُتَا ِدْرَىمٍ طزَفُضَىٍَ:  ثًَغَُبُض َهااْلَحْ ُل َفِفيها َيْمَسُة َدرَاِىَمس  فَِِ َوَحاَل َعَلي ْ
ُُ   َن لَ  َك ِعْش  ُروَن ِدّنَ  ارًا فَ  ِِذَ  ََ َعَلْي  َك َش  ْ ٌء َح    ن َت َه  اا َ   اَن لَ  َك ِعْش  ُروَن ِدّنَ  ار َولَ  ْي  ًا َوَح  اَل َعَلي ْ

ٖـُض   اٙ ابٛداٚد ٚغاريٙ، ذ ٜث ذضٔ رٚز اْلَحْ ُل َفِفيها ِنْصُف ِدَّناٍرس َفَما زَاَد فَِبِحَساِب َذلِ كَ 
 تآزاناتًَو زوو غُز زيطٌَُٖ ظيىت ُٖبى و غايَِ بُ غُضزا غىضِاوَ ثًَٓر زيطُّٖ ظَناتِ 

ًَهًـ بًػت زيٓاضٍ ظَيِطت ٖـُبى و غـاَيِ بـُ غـُضزا غـىِضاوَ ًْـى زيٓـاض         وادبُ، ُٖض نات
ٓـ    تآزاظَناتِ  ُوَ بـُ  وادبُ، ًٓٓذا ُٖض ناَُيإ يُ ضِازٍَ ظَناتِ خؤيإ ظيـاتط بـىٕ، 

 وادبُ. تآزاظَناتًإ -بُو ُْٓساظَّطِابطزوو-طىيَطٍَ ظيَسَيًُنُ
: ُٓو سُزيػُ بُيَطُيُ: نُ يُ ظَناتِ ظيَطِو ظيـى و ثـاضَزا َُضدـُ:    يةكةمص ئاطاداسى ط 

ضِازَّ ظَناتُنُيإ تا غايًََهّتُواوّ بُ غُضزا زَغىوضِيَتُوَ ُٖض يُ ًََهٌ خاوَُْنُّسا 
وَيُنّهُّ يُ ْاو غـايَسا ضِازٍَ ظَناتُنـُيإ نـُّ بـؤوَ، ًٓٓذـا      بآ، واتُ: ُٓطُض يُ َا

     ُ ــ ــُناتٌ بىوْ ــطِآْ ي ــايًَُّنُّ زَثض ــُوَ غ ــات، ٓ ــتُوَ ضِازٍَ ظَن ــاضَ طُيؿ وَ زووب
 فُضَىويُتٌ. (زااجملُٛعزَنا، ُٖضوَى يُ )ضِازَّعَناتُوَ غُضَ غايًََهّٓىٍَ زَغت ثآ

................................................................................................ 
دا ُٖض بُ بُيَطُّ سُزيػُنُ: يُ ظَناتِ ظيَطِو ظيى و ثاضَزا يًَبىضزٕ ًُْ، واتُ: يُ ضِازٍَ 
ظَنات بُ غُضَوَتط ُٖضضُْس ظياز بآ، بُطىيَطٍَ ظيَسَيًُنُ: ضىاضيَهٌ زَيُى ظَنـاتِ  

 وياُْ.يَّسَزضآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَى
ٖـَُىو غـايًََو زووبـاضَ     -وَنـى ظَنـاتِ ٓـاشَأل   -: ظَناتِ ظيَـطِو ظيـى ْ ثـاضَف   دووةم

(زا فُضَىويُتٌ، واتُ: ُٖضضُْس ظيَطِو ظيـى و ثاضَنُؾـٌ بـُ    حتؿ١زَبًَتُوَ، ُٖضوَى يُ )
نِ ُعوَن طبآًٓـ زاْابآْ ظيازيؿـٌ ْـُنطزبآ، ضـىْهُ خىاّطـُوضَ زَفـُضَىٍَ:       ُْ َوال  ِ َّن َّ

ُٓواٍُْ ظيَطِو ظيـى زَنُْـُ   ص ِفُق نَ َها ِفن َاِبيِف اهلِل فَ َبشِّْرُىْم ِبَعَ اٍب  َلِيمٍ ُّ نْ  َواْلِفض َة َولَ ال  َىَب 
طُجنًُٓ: نؤّ زَنُُْوَو زايسًََْْٔ يُ ضِيَطٍُ خىا ظَناتِ يَّٓازَٕ، َصزَيإ بسآ بـُ  

َؾـُنُ ْايططيَتـُوَ،   غعايُنٌ ظ ض بُٓاظاض يُ قًاَُتسا. واتُ: ُٓطُض ظَناتِ يَّبسضآ ُٖضِ
ْن عٍ طزَفُضَىٍَ:  ضىْهُ ثًَغَُبُض َُ ََ ِب رٚاٙ اباٛداٚد  ز َما بَ َلَغ َ ْن تُ َفد ى زََ اتُُو فَ عُ َِّ  فَ لَ ْي

ُٖض َايًََو بطاتـُ   ٚغريٙ بِصٓلد ذضٔ،

 14-بةزطىدووةم -مهًاج
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 ضِازٍَ ظَناتْ ظَناتِ يَّسضا، ُٓوَ طُجنًُٓ ًُْ.
وادبـُ؟ ضـىْهُ    تـآزا ظَنـاتِ   -وَنى ظيَـطِو ظيـى  -: ثاضَو زضاوٍ ُّٓ غُضزََُض،يةم

ثاضٍَ ُّٓ غُضزََُ دًَططٍ ظيَطِو ظيىَ، بُآلّ بؤ ظاًْين ضِازٍَ ظَنات تُْٗا بُضاَبـُضّ  
ظيى زازَْسضآ؟ ضىْهُ ُٓوٖا ظووتط زَطاتُ ضِازٍَ ظَناتْ بُضشَوَْسٍ ٖـُشاضاِْ ظيـاتط   

ْسٌْ َايَِ يُ، ظَناتًـ بؤ بُضشَوَْسٍ ُٖشاضاًْـ زاْسضاوَ، ُٖضوَى يُ باغٌ قطغاتآزا
ظيىٍ بُ ثاضَيُنٌ ضِاغـتُقًُٓو   باظضطاّْسا ضِووِْ نطز تُوَ، دطُ يَُُف: ثًَغَُبُض

 غُضَنٌ زاْاوَ بؤ ظاًْين ْطخٌ ظيَطِو ؾتّرتيـ:
 ِقي َف: َّ  ا َرُا   َل اهلِل َوَم  ا ُّ ْغِني ِو؟ ق  اَل َيْمُس   َن ِدْرَىم  اً َ ْو ِقيَم ُ َه  ا  َع  ْن َعْب  ِداهللِ ط: بــؤ منوونــة

ضِ َط ر  طىتطا: ٍُٓ ثًَغَُبُضّدىا  رٚاٙ أؽرلب ايضٓٔ بأصلْٝ  ذض١ٓ،ز   َىبِ ِمَن ال
ٓـُو ثـُجنا    زَويََُُْس زَنا يُ زَض ظَنطزٕ؟ فُضَىوٍ: ثُجنا زيطٌَُٖ ظيى، يإ ْطخٌ

 زيطَُُٖ ظيَطِّ ُٖبآ.
ََُل َولَ ُو ِقيَم ُة ُ وِقي  ٍة طزَفـُضَىٍَ:   ُّٖ يُ سُزيػًَهّرتزا ثًَغَُبُض ز فَ َق ْد  َْلَح فَ َم ْن َا 

ُٖض نُغًَو زَض ظَ بها يُو سايَُتٍُ بُ ْطخٌ ضٌ زيطُّٖ َايَِ  رٚاٙ ابٛداٚد بضٓ  ؽل ،
 ُٖبآ، بًَطىَإ ظيَسَضِ يِ نطزوَو تاواْباضَ.

( غطاٌَ ظيى، 711( غُزْ ضٌ ًَػكاٍ، واتُ: )141نُوابى: ُٖض نُغًَو بُ ْطخٌ )
ِ يُ غُضَو، وادبُ: ُْٓـساظٍَ يـُ ضـًسا:    يإ ظياتط ثاضٍَ ُّٓ غُضزٍََُ ُٖبآ، ظَنات

 .َواهلل َ ْعَلمُ يُى، يُ غُزا: زوو و ًْى، يُ ُٖظاضزا: بًػتْ ثًَٓر، يُ ظَناتسا بسا، 
: ظيَطِ ضَِطُظيَهٌ غـُضبُخؤيُو ظيـىيـ ضَِطـُظيَهٌ غـُضبُخؤيُ، نـُوابى: ضِازٍَ      ضوازةم

 َطــُظيَو ظَنــاتِظَنــاتِ ًٖضــًإ بــُوّرت تــُواو ْــانطآ، بــُآلّ بــُ دؤضَنــاٌْ ٖــُض ضِ 
ُهَم       ا  َولَ َش      ْ َء ِف      ن لُ      َغ َياِلُص       ُو ِنَص      اباًس َولَ      ِ  اْي        َ َلَر ِإنَ      اٌء ِمن ْ  اْلَمْغُش        ِش َح        ن َّ ب ْ

 َوُ ِهَف َ ْ ََ ُرُىَما زُ َِّ  اَلْ ََ ُر َذَىباً َ ْو ِفض ًة َ ْو ُمي َِّعس َوُّ عَ  ىاْلُمَحر ُم ِمْن ُحِل ظ َوَغْيرِِهس
َإ ضَِطُظ تُواو زَنطآ، ُٖضضُْس ْطخًؿًإ يًَو دًـاواظ بـآ، نُواتـُ:    دؤضيَهّرتّ ُٖ

ظَيِطّ ضاىْ ظَيِطّ خطاخ ِضازٍَ ظَنـاتِ يـُنرتٍ تـُواو زَنـُٕ؟ ضـىْهُ يـُى ِضَطـُظٕ،        
ُٖضوَٖا ظيىٍ ضاىْ ظيىٍ خـطاخ ِضازٍَ ظَنـاتِ يـُنرتٍ تـُواو زَنـُٕ؟ ضـىْهُ يـُى        

َناْسا بُف زَنطآ: بُطىيَطٍَ ُْٓساظٍَ ضَِطُظٕ، ًٓٓذا بعاُْ: ظَناتُنُف بُ غُض دؤض
خؤيإ، واتُ: زضوغت ًُْ دؤضٍ خطاخ يـُدًاتٌ دـؤضَيهٌ بـاف يـُ ظَناتـسا بـسا، بـُآلّ        
زضوغتُ: دؤضيَهٌ باف يُدًاتٌ دؤضيَهٌ خطاخ يُ ظَناتسا بـسا، ٖـُضوَٖا زضوغـت ًْـُ:     

ضضـاوَناْسا  ووضزَ يُ دًاتٌ زضؾتُ بسضآ، بُآلّ بُ ثًَضُواُْوَ زضوغتُ، ُٖضوَى يُ غُ
 ضِووٕ نطاوَتُوَ.

زَفاًََتـــــُوَ: نـــــُ ثـــــاضٍَ ٓـــــُّ     : ٖــُض يــُو ضِووْهطزُْوَيــُف ثَيهحــةم
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طؿتِ ضِازٍَ ظَناتِ ٓـُوّرت تـُواو زَنـا، دًـاواظيـ ًْـُ      -بافْ خطاخ-غُضزََُف
طؿت ثاضَ باؾُنُ، يإ طؿت ثاضَ خطاثُنُ: ِٖ ووآلتًَـو بـآ، يـإ ٖـِ ضـُْس ووآلتـٌ       

ُ ضَِطـُظٍ ظيـى زَقطِغـًَٓسضآ، نُواتـُ: ضِازٍَ ظَنـاتِ      دؤضاودؤض بآ؟ ضىْهُ طؿتِ بـ 
ثاضٍَ ووآلتًَو بُ ثاضٍَ ووآلتًَهّرت تُواو زَنطآ، ُٖضوَٖا يـُ ثاضَؾـسا زضوغـت ًْـُ:     

 .َواهللُ َ ْعَلمس ووضزَ يُ دًاتٌ زضؾتُ يُ ظَناتسا بسضآو بُ ثًَضُواُْف زضوغتُ
)َ٤ِٞ نطاو: وَى يـُ  تـآزا يُ ظيَطِو ظيىّ غُف  ()ؾ٣ٔلْيَُِػُغٛؼَ ًٖض ظَنات وادب ًُْ )٫َٚ  عَ

ُ٘( ظيَطِو غفط تًَهُأل نطابآ، يإ يُ ظيىو َؼ تًَهُأل نطابآ تـا ثىختـٍُ    )ذَٖت٢ َِٜبًُؼَ :َلئُؾ
)َٚي اَٛ اِ:اتًَ ط  إََْال٤ْ     ضِازٍَ ظَنـات  )ْٔؾَلبًل( ظيَطَِنُ بُ تُْٗا، يإ ظيىَنُ بُ تُْٗا زَطاتُ

َُُٗل( ِٓ يُ ظيَطِو ظيى بُ تًَهُيَِ زضوغت نطابى و ُٖضزوونًإ بُ تُْٗا  ُٓطُض قاثًَهّضًَؿت َٔ
َُُٖل(تُْٗا زَطُيؿتُٓ ضِازٍَ ظَنات، بُآلّ  ُْظاْسضا: ناَـُيإ ظ ضتـطَ، يـُو     )َُٚجٌََٗ أ ْنثَُز

 :ظَناتِ ظ ضَنُ زَزضآ، ُّٖ يُ ظيَطِْ ُّٖ يُ ظيى )ُسنَِّٞ ا٭ ْنثَُز ذََٖبًل َٚؾٖٔق١ً( سايَُتُزا
: ُٓطُض نًَؿِ قاثُنُ بُ  ٖـُضزوونًإ ٖـُظاض بـىو، يـُنًَهًإ ؾُؾػـُز بـىو،       بؤ وَيهة

ًَهًؿًإ ضىاض غـُز بـىو، بـُآلّ ُْظاْـسضا: ناَـُيإ ؾُؾػـُزَنُيُ، ٓـُوَ وادبـُ:          يُن
ِّشَ(ظَناتِ ظيَطَِنُفْ ِٖ ظيىَنُف يُ غُض سًػابِ ؾُؾػُز بسضآ  َُ  ِٚ يإ زَبآ بُ  )أ 

 نى ُْٓساظٍَ ظَناتِ ُٖض يُنُيإ بعاْسضآ.ٖؤٍ ٓاطط يًَو دًابهطيَتُوَ، تا
 ص و صيوى حةآلهَ ء حةسِام باطى صيَشِط 

)ُّ ُُرَٖز  ( ظاْاياٌْ ًٓػالّ وادبُ: ظَناتِ ظيَطِو ظيىّ سـُضِاَهطاو بـسضآ  إمجلعبُ ) )َُٜٚشَِن٣لْي
)ٓٞ ِٔ ُذًٔ ِٝازَٙٔ(  دـا سُضِاَهطاوَنـُ يـُ ضـًين خؿـأل بـآ       )َٔ  يـإ ضـًًَٓهّرت بـآ: وَى    )َٚغ 

َِ الر ُ ِفس اْلُمَباُح ِفن لَ   اَلْظَهِرس َفِمَن اْلُمَحر ِم: َاإِلنَاُء َوالسِّ اُر َواْلَخْلَخاُل لِلُْب
ُُبَلُح( نُيىثُيٌ ضًَؿت ُ   تـآزا بُآلّ ظيَطِو ظيىّ سـُآليَهطاو ظَنـاتِ    )٫  اْي )ؾٔا٢   وادـب ًْـ

(و َلياو ٖـُبٌ ًُٓـاّ )  (ْ ٖـُّ يـُ َُظ  ايغلؾعٞيُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتطّ ًُٓاَِ ) ا٭ْظَٗز(
: َ ِفي ِو َع ْن َعْم رو ب ن دّن ارٍ طًُٓـاّ )امحـس(زا    ََُل َ  اِبر ب ن َعْب ِداهلِل َع ِن اْلُحِل  ِّ : َ ن  رَُ  اًل َا 

لُ  ُغ  َلْ  َف ِدّن  اٍر؟ قَ  اَل: َوِإْن َ َُ   رَ  .زََ   اٌة؟ قَ  اَل: لَ  رٚاٙ ايغاالؾعٞ ٚايبٝٗكااٞ  ز قَ  اَل: َوِإْن َ   اَن َّ ب ْ
ثًاويَو ثطغًاضّ يـُ   رٚاٙ َليو،زِمَْ ُلوُ ح  َعْن اْبِن ُعَمَر َوَعاِئَشةَ َوصَ شبلصٓلدٙ ايؾرٝس 

: ٓايا ظَنات يُ خؿًَِ ٓافطَتسا -نُ غُسابُيُنٌ ثًَغَُبُض بىو-( نطزجلبزسُظضَتٌ)
وادبُ؟ فُضَىوٍ: ْا، طىتٌ: ُٓطُض ُٖظاض ًَػكايًـ بآ؟ فُضَىوٍ: ُٓطـُض ظ ضيــ بـآ    

ُٔ ُعَُاز  ُْزإ يـُ خؿـًَِ ٓافطَتاْـسا يـُ سـُظضَتٌ )     ُٖض وادب ًُْ. ُٖضوَٖا ظَنات  (و ابا
 (ف طًَطِزضاوَتُوَ.عل٥غ١سُظضَتٌ )

ٞ ًٓٓذا بعاُْ: يُ َُظُٖبٌ ًُٓاٌَ) (زا: ظَنـات يـُ خؿـًَِ ٓافطَتـاًْـ وادبـُ، بـُ       ذٓؿا



197  

بُيَطُّ ضُْس سُزيػًَهٌ)قشًض(، بُآلّ ُٓو ًُٓاَاُّْ زَفُضَىوٕ: يُ خؿًَِ ٓافطَتاْسا 
وَآلٌَ سُزيػُناًْإ زاوَتُوَ: نُ يُ غُضَتاٍ ًٓػالَسا خؿًَّعيَطِ  ظَنات وادب ًُْ،

ٍَ نـطا، ظَنـاتِ يـُ غـُض           يُ غُض ٓافطَتاًْـ سُِضاّ بىو، ًٓٓذـا نـُ بـؤ ٓافطَتـإ سـُآل
ــٍُ    ــُ ظ ضب ٖــُيَطريا، زَؾــطىجنآ: سُزيػــُنإ زَضٖــُقٌ ًٓػــطاف ٖــاتنب، ٖــُضوَى ي

 .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلناغُزا بُيَطُنُ زيَٓني، غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، يُ ثًَـ نؤتايِ ُّٓ ب
نُواتُ: ُٖض ؾتًَو يُ ظيَطِ، يإ يُ ظيى زضوغت نطابآ: ُٓطُض ؾُضيةُتٌ ًٓػالّ ْاثُغٓس، 

 تآزايإ سُضِاَِ نطزبآ بُناض بًَٗٓسضآ، يإ زَبُض بهطآ، يإ ُٖيَبطريآ، ُٓوَ ظَناتِ 
وادـب ًْـُ، دًـاواظٍ ثًـاو و      تـآزا تِ وادبُ، بُآلّ ُٓطُض سـُآليَِ نطزبـآ، ٓـُوَ ظَنـا    

 .( بُضِيَعاُْ غُضبُخؤ وايإ ُْفُضَىوَؽرلب١ٓافطَتًـ ًُْ، ضىْهُ ُٓو )
: قاخْ نُيىثُىل ضًَؿت يُ ظيَطِ بآ، يإ يُ ظيى، ُٖيَططتْٔ ٖـُّ بُناضًَٖٓاًْؿـٌ   بؤ وَيهة

 شُضِاًَُنـــُ طىْاٖبـــاض زَبـــٔ، ًـــاو و بـــؤ ٓـــافطَت، نُواتـــُ: بـــُ ٖؤّسُضِاَـــُ: بـــؤ ث
ــُ      ــُضوَى ي ــسَٕ، ٖ ــاتِ يَّب ــُ: ظَن ــات، وادب ــُ ضِازٍَ ظَن ــُف بطات ــُض قاثُن دــا ُٓط

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ُُرَٖزَّ( قـاخْ نُيىثـُيّرتّ    )ا إلََْال٤ُ(  ُْٖسيَو يُو ظيَطِو ظيىٍَ سُضِاَُ، َُٓاُْيـُ:  )ؾ َُٔٔ اْي

 .(زا ضِوواإ نطزَوَنتلب ايطٗلر٠ضًَؿت: بؤ ثًاو و بؤ ٓافطَت، ُٖضوَى يُ )
ٍُ( ُٖضوَٖا سُضِاَُ: باظٕ )َٚايضِّٛاُر( ًْخَل ٕ     )َٚاْيخَ  خًَدـايًَـْ طؿـت خؿـًًََهّرتٍ ٓافطَتـا

بــؤ ثًــاو، بــُو َُبُغــتٍُ بــُ خــؤٍ زَبــُضٍ بهــا، بــُ بَُيطــُّ           )ئًُااِبطَ ايٖزُجااٌَ( 
 سُزيػُنُّساٖاتىو، ضىْهُ َُبُغتُنٍُ سُضِاَُ.

َقْص  ٍد َ ْو بَِقْص  ِد ِإَ ارَتِ  ِو ِلَم  ْن لَ  ُو اْا  ِ ِعَمالُُو فَ  الَ زََ   اَة ِفىاَلَص  حِّس وََ   َ ا لَ  ِ   فَ لَ  ِ  ات َخ  َ  ِا   اراً بِ  الَ 
َسَراْلُحِل   َوَقَصَد ِإْصاَلَحُوس َوَّْحُرُم َعَلىالر ُ ِف ُحِل   ال  َىِب ِإل الَْنَف َوالُْنُمَلَة َوالسِّن   َُ  ساْن

ُٓطُض ثًاويَو باظًَْو، يإ ضُْس ثاضضُ خؿًًََهّرتٍ نطزَ ًََهِ  ٛارًا()ؾ ً َٛ اٖتخَذَ صٔنُوابى: 
ِٚ بٔك ِؾ ٔ إَجَلرَتٔ٘ٔ( بُ بآًٖض َُبُغتًَو )ب٬ٔ  ق ِؾٕ ( خؤٍْ زايٓا يإ بـُو َُبُغـتٍُ بـُ     )أ 
ُ٘( نطآّ بساتُ ُ٘ اِصتٔعَُٔلُي ِٔ ي  ُٓو نُغٍُ نُ بؤٍ زضوغت بآ خؿًَُنُ بُناض بًَٓآ: وَى  )ئَُ

ُ     )ؾ ا٬  سَن اال٠ ( طَت ٓـاف  يــُ  )ؾ٣ٔل٭ؽَآس(  يـُو سايَُتاْــُزا ظَنـات يـُ خؿــًَُنُزا وادـب ًْــ
 .ضِاغترتزا، ضىْهُ بُ َُبُغتًَهٌ سُضِاّ خؿًَُنٍُ زاُْْاوَ فُضَىوزَّ

)ٗٞ ِْه ضَزَ اْيُرًٔ ُ٘( ُٖضوَٖا ُٓطُض خؿًَُنُ ؾها )َٚن ذَا ي َٛ ا ثًاوَنُ َُبُغتِ  )َٚق ؾَ َ إَِؽ٬ ذَ
ًُْ، ُٖضضُْس غايًَؿٌ بُ غُضزا بػىوضِيَتُوَو  تآزابهاتُوَ، ُٓويـ ظَناتٌ  بىو ضانٌ

 ًَٖؿتا ضاى ُْنطابًَتُوَ.
ُٓطُض ثًاو خؿًَِ ظيَطِو ظيىّ بُو َُبُغتُ زاْابى: نُ ٓافطَتـُناٌْ، يـإ   ص  ئاطاداسىط 
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ًـ  ُ، بـُآلّ  َٓسايَُناٌْ ثآ بطِاظيًََٓتُوَ، ُٓوَ يُو سايَُتُؾسا ظَنات يُ خؿًَُنُزا وادب ْ
وَى ُٓو نُغٍُ خؿًَُنُ زابٓآ تـانى يـُ نـاتٌ    -ُٓطُض بُ َُبُغتِ طُجنًُٓيِ زايٓابى

وادبُ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا  تآزآُوَ يُو سايَُتُزا ظَناتِ  -ثًَىيػتّسا بًفط ؾآ
ُٖضزوو سايَُت ضِووٕ نطاوُْوَ، دا يُّ َُغُيٍُ طُجنًُٓزا دًاواظٍ ثًاو و ٓافطَت ًُْ، 

 (زا فُضَىويُتٌ.ايغرباًَضُٞ )ُٖضوَى ي
ُّ عًَ ٣ليٖزُجٌَ( ٞٗ ايٖذَٖبٔ( سُضِاَُ يُ غُض ثًاو و ُّٖ ًَْطاَىى )ََِٜٚرُز ضِاظاْسُْوَ: بُ ُٖض  )ُذًٔ
ِّْن َ ن  َرُا َل اهللِ َعْن َعِل ظ طدؤضَ خؿًًََهٌ ظيَطِ  َ َي َ  َحرِّ رًا َوَذَىب اً  ُ م  قَ اَل: ِإن  َى َ 

َوُ ِح   ف  رٚاٙ أؽااارلب ايضااآٔ بضااآ  ؽااارٝس ساد ايرتَاااذٟ  ش  ز ذُُ     ِر ُ م  ِ   نَح   َراٌم َعلَ   ن 

ٓاوضيؿِْ ظيَطِّ بُ زَغتُوَ ططتْٔ فُضَىوٍ: ُّٓ زوواُْ يُ غُض  ثًَغَُبُض .زإِلنَا ِِهمْ 
 ًَْطيٍُٓ ٓىممُمت سُضِأَْ بؤ ًًًََُٓناًْؿًإ سُآلٍَ نطاوٕ.

ِْـَ( ًُُ ١ ()َٚا٭  تُْٗا يىوت ُْبآْ )إ٫َِ ا٭  ِْ  ْ ٖٔ(  غُضَثُجنُ ْـُبآ ززإ ْـُبآ، واتـُ:    )َٚايضِّا
ُٓطُض يىوتِ، يإ غُضَثُجنٍُ يَّهطابؤوَ، يإ ززاٌْ ُٖيَهُْـسضابى، زضوغـتُ: يـُ ظيَـطِ     

: ُ ِص يَب  َْنِف ن َّ  ْ َم َع ْن َعْرَفَج ةَ طزضوغتًإ بهاتُوَو يُ ؾىيَِٓ ُْٓساَُنـُ زايبًَٓتـُوَ   
ُُ  اَلِب ِفىاْلَجاِىِلي    ََُمَرنِى  الن ِب   اْل س َف َ ْن  َت ِخ  َ   َْنف  اً ِم  نْ :ِة فَات َخ  ْ ُت  َْنف  اً ِم  ْن َوِرٍق فَ  َُنْ َ َن َعلَ    

يُ غُضزٌََ ُْفاٌَ ثًَـ ًٓػالَسا، يُ دُْطٌ رٚاٙ أؽرلب ايضٓٔ بضٓ  ذضٔ، زَذَى بٍ 
بـىو،  زا يىومت يُ زَغت ضىو، ًَٓـ يىوتًَهِ يُ ظيـى زضوغـت نـطزو يـًَِ بؤطـُٕ      (نىىب)

فُضَاٌْ ثآنطزّ: يىوتًَو يُ ظيَطِ يـُ خـؤّ بٓـًَِ. واتـُ: غـُضَثُجنُو ززإ       ثًَغَُبُض
 .يىوت، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ ( نطاوُْ غُضقٝلظ)

 الص ِحيِحس َوَِّحف  َلُو ِمَن اْلِفض ِة اْلَخاَتُمس َل اَلْصُبَعس َوَّْحُرُم ِان  اْلَخاَتِم عَلن
بُآلّ ثُجنٍُ تُواو يُ ظيَطِ زضوغت ًُْ، ضىْهُ نـاض ْانـا، نـُوابى: زَغـتِ      ِؽُبعَ()٫  ا٭ 

 ظيَطِيـ سُضِاَُ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
)ُّ ٔٗ اْيخَلتََِ( يُ غُض ثًاو سُضِاَُ )ََِٜٚرُز ززاٌْ ُْٓطىغتًًُنٍُ ظيَطِ بآ: نُ يُ طًًٍَُٓ  )صٔ

يـُ غـُض فـُضَىوزٍَ ضِاغـت،      )عً ٣ليٖؾارٔس(  ثـآ ضِازَطـريآ  ُْٓطىغتًًُزا َؤضًُّنـٍُ  
يُ  -بًَطىَإ-نُوابى: ُٓطُض ٓايَكُو ُْٓطىغتًًُف يُ ظيَطِ بٔ، ُٓواًْـ وَنى خؿًَُناّْرت

ُهم اَعْن ابْ ِن ُعَم رَ طغُض ثًاوإ سُضِأَ  ياَتم اً ِم ْن َذَى ٍبس فَاْص طََنع : إْص طََنَع الن بِ    َرِض ىاهللُ َعن ْ
اهلَل و َ ْ َنن َعَلْي ِو َوقَ اَل: ِإنِّ ن ُ ْن ُت ِاْص طَنَ ْعُ ُو َوِإنِّ ن  اْلَخ اتِيَم ِمْن َذَىٍبس فَ َرِقَ  اْلِمْنبَ َر َوَحِمدَ  الن اسُ 
ُْٓطىغتًًُيُنٌ ظيَطِّ خػـتُ   ثًَغَُبُض رٚاٙ ايغٝخلٕ،ز فَ َنَبَ ُهس فَ َنبَ َ  الن  اسُ  . َْلَبُسوُ  لَ 

ظيَطِيإ خػتُ ثُجنُيإ، ًٓٓذا نُ ظيَطِ يُ ثًاوإ سُضِاّ  ثُجنُيِْ خُيَهًـ ُْٓطىغتًًٍُ
ووتاضٍ زاو فُضَىوٍ: يَُُوزوا َٔ ُْٓطىغتًًٍُ ظيَطِ ْاخَُُ ثُجنُّْ  نطا، ثًَغَُبُض
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 ُْٓطىغتًًُنٍُ فطِآزا، خُيَهًـ ُْٓطىغتًًُناًْإ فطِآزإ.
)ُ٘ ٌٗ ي  ُِ(    بؤ ثًاو سُآليَـُ:  )ََٜٚرٔ ُْٓطىغـتًًٍُ ظيـى خباتـُ ثُجنـٍُ بـُ       )َٔأَ اْيؿٖٔقا١ٔ اْيخَالتَ

(ّ ظاْاياِْ ًٓػالّ، بُيَهى غىُْٓتُ، وَٖاف خًَطتطَ: يُ ثُجنٍُ قًًذُّ زَغتِ إمجلع)
ٍَ طضِاغتٍُ بها  ََ َياَتَم ِفض ٍة ِفن َِّميِنوِ َ ن  الن ِب   :َعْن  ََن رٚاٙ َضًِ ٚأؽرلب زلَِب

 ُجنٍُ زَغتِ ضِاغتٍُ.ثُْٓطىغتًًُيُنٌ ظيىٍ خػتُ  ثًَغَُبُض ايضٓٔ،
ٍَ  َ  ع نطُٖضوَٖا يُ ضُثُؾسا خًَـطَ   ِم نَ ِف ن َى ِ ِه اْلِخْنَص رِ : َ  اَن َي اَتُم الن بِ  ِّ نَ 

يُ قًًذٍُ زَغتُ ضُثّسابى. نـُوابى:   ُْٓطىغتًًٍُ ثًَغَُبُضرٚاٙ َضًِ،  زاْلُيْسَرى
  ٍ ُ   - ْاثُغٓسَ: بًداتـُ ثُجنـُناّْرت (زا َػٓا٢ ) (وحتؿا١ ٖـُضوَى يـُ )   -دطـُ يـُ قًًذـ

َوَى ِ ِه: اَْلُ ْا َطن َ ْن  َت َخ   َم ِف ن ِإْص ِبَع   َى ِ هِ  الن بِ     : نَ َه اِننَعْن َعِل  ّ ط فُضَىوياُْ 
قُزَغٍُ نطزّ: ُْٓطىغتًًُ خبَُُ ثُجنٍُ ز يَـُ   ثًَغَُبُضرٚاٙ َضًِ، ز وال ِ   َتِليَها

 زضيَصْ ثُجنٍُ ؾازَ.
اتُ ثُجنٍُ، ضىْهُ ٓـُويـ ُْٓطىغـتًًُيُنٌ بآطًًَُٓيـُ،    ًٓٓذا بعاُْ: سُآليَُ ٓايَكُ خب

 وياُْ.(زا فُضَىْٗل١ٜ(ْ )حتؿ١ُٖضوَى يُ )
ُٖضوَٖا زضوغتُ: ثًاو زوو ُْٓطىغتًًُو ظياتطيؿٌ ُٖبآ، تانى بُ ْؤبـُت زَ ثُجنـٍُ بهـا،    

    َ ُ  بُآلّ يُ ىٍ ضُْس ظاْايـُى ٓـُو فُضَىوزَيـُ بـًَُٖع زوو ثًـاو يـُ يـُى ناتـسا      : نـُ سُضِاَـ
غتُناٌْ، ضىْهُ زٍَُ زَغتًَهٌ، يإ ثُجنٍُ ُٖض زوو ُْطىغتًًُ، يإ ظياتط خباتُ ثُجنٓ

ُْٓطىغتًًُ ُّٖ ظياتط يُ يُى ًُيُى ُْٖاتىَ، (زا ظياتط يُ ُْٓطىغتًؽرٝس)يُ ًٖض سُزيػًَهٌ
 نطاوَتُوَ. (زا ضِووٕحتؿ١بىوَتُ زضومشٌ ٓافطَتإْ نُّ عُقًَُنإ، ُٖضوَى يُ )

اْلَح   ْرِب َ الس   ْيِف َوال   ر ْمِح َواْلِمْنطََق  ِةس لَ َم   ا لَ َّ ْلَبُس  ُو َ الس    ْرِج َواللَِّج  اِم ِف   ن  َوِحْليَ  ُة  َلتِ 
َُ َ نْ  َ اِع ُحِل  ِّ ال   َىِب َواْلِفض  ِةس وََ  َ ا َم  ََ لِْلَمْرَ ِة ِحْلَيُة  َلِة اْلَح ْرِبس َوَلَه ا لُ ْب ا اَلَصحِّس َولَْي

 حِّس َواَلَصح  َتْحرُِّم اْلُمَباَلَغِة ِفن الس ْرِف َ َخْلَخاٍل َوْزنُُو َمَُتَا ِدَّناٍرسُنِسَ  ِبِهَما ِفىاَلصَ 
١ًَُْٝ آ٫ ْٔ اْيرَِزبٔ( (: نُضغتُناٌْ دُْط بُ ظيى دىإ زتلٖ ُٖضوَٖا سُآليَُ بؤ ثًاوٍ) )َٚذٔ

ِٝـٔ( بها َِسَ( وَنى مشؿًَطو )ن ليٖض ِٓط ك ١ٔ( ضِّْ )َٚايٗز ُنبُْسٍ ْاوقُزّْ خىزَ ثؤآليِ ت )َٚاْئُ
ُ٘( ٖتس…غُضّْ ًْبَُض بُآلّ ُٓو نُضَغـتُيٍُ زَبـُضٍ ْانـا، زضوغـت ًْـُ بـُ        )٫  ََل ٫  َٜ

ْ   )َٚايِّحَلَّ( وَنى ظيين ووآلغُنُّْ )ن ليٖضِزدَ( ظيىيـ بريِاظيًََٓتُوَ:  دُيَـُوٍ ووآلغُنـٍُ
 يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا. )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس( ُٓو دؤضَ ؾتاُْ…

ُٖضوَٖا دـىاْهطزٌْ نُضَغـتٍُ دـُْطًـ بـُ ظَيـِط زضوغـت ًْـُ، ٓـُو سُزيػـُف نـُ           
ص. سَيِز، ياى سيوي لة صةر بوو (دا اشَيزةكةي ثَيػةمبةرفتح مك لة )]زَفُضَىٍَ: 

ٕ  زَطىجنآ َُبُغتِ: ظيَطِنطاويَهٌ نُّ بـآو ٖـُّ )   ( سُزيػـُنٍُ بـُ بـآًَٖع    إبأ ايكطال
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 نطاوَتُوَ.(زا ضِووٕ حتؿ١زاْاوَ، ُٖضوَى يُ )
ًَُِْزأ ٠ٔ( ِٝطَ ئ ١ًَُْٝ آي ١ٔ اْيرَِزبٔ( بؤ ٓافطَت زضوغت ًُْ: )َٚي  نُضَغتٍُ دُْط بطِاظيًََٓتُوَ:  )ذٔ

ُْ بُ ظيَطِو ُْ بُظيى، ضىْهُ سُضِاَُ: ٓافطَت خؤٍ وَثًاوإ بضـىيَٓآْ يـُ سُزيػـسا بـُ     
 وَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.يُعُٓت نطاوَ، ُٖض

ِّ ايٖذَٖبٔ َٚاْيؿٖٔق١ٔ( بؤ ٓافطَت زضوغتُ: ل()َٚي َٗبُآلّ  َِْٛاعَ ُذًٔ َُٖىو دؤضَ خؿًًََهٌ  )ُيِبُط أ 
ظيَطِْ ظيى زَبُض بها: وَى باظْٕ طُضزاُْو ًَىاْهُو ُْٓطىغتًًُو ٓايَكُو ًَـُطؤْ طـىاضَو   

(ّعاْايأًّْػالّْ سُزيػُنٍُ إمجلعَُٖىو خؿًًََهّرت، بُ )…تاؽْ خًَداألْ نُوفْ
َ (ّعًٞ) ًُٓاَِ ٖـُضوَٖا بـؤ    )َٚن اذَا(  طِابطزوو، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوْـُو

َ        )ََل ُْضٔخَ بََُٔٗل( ٓافطَت سُآليَُ:  ُٓو دٌْ بُضطُ زَبـُض بهـا: نـُ بـُ ظَيـِطو ظيـى ضـٓسضاو
يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا، ضىْهُ بُيَطُناٌْ سُآليَِّ ظيَطِ بـؤ ٓـافطَت طؿـت     )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس(
 طُْوَ.دؤضيَو زَط
ُُبَلي ػ١َٔ ؾ٣ٔليٖضزَفٔ( فُضَىوزٍَ ضِاغترت: )َٚا٭ ؽَٗس( ُِ اْي سُضِاَُ: ٓافطَت ظ ض ًٓػـطاف   )تَِرزَٜ

 ٕ ُ٘ ََأ تَال    بها يُو ؾتاُْزا: نُ بُ سُآلٍَ زاْـسضاو ٍُ َِٚسُْا ًْخَال وَى خًَدـايًََهّعيَطِ   دَٜٔٓالُر(  )ن خَ
ًٓذا بعاُْ: ُٓطـُض ًٓػـطاف ظ ض   نًَؿٌ ُٖضزوو تانُنٍُ ثًَهُوَ زوو غُز ًَػكاٍ بآ، ٓ

ُْبى ُٓو ناتُ ًٓػطافُنُ ْاثُغٓسَ، بُآلّ يُ سايَُتٌ سُضِاَِْ ْاثُغٓسّسا، ظَنات يـُ  
(زا حتؿ١َُٖىو خؿًَُنُزا وادب زَبآ، ُْى تُْٗا يُ ُْٓساظٍَ ًٓػطافُنُزا، ُٖضوَى يُ )

ــُتٌ  هِ طفُضَىوي  َوِف  ناْم  َرَ ًة  َتَ  ِت الن بِ      : َ ن  َع  ْن عم  رو ب  ن ُش  َعْيٍب َع  ْن  َبِي  ِو َع  ْن َ   دِّ
َُّس  ر كِ  َ اِن َغِليََ َ  اِن ِم  ْن َذَى  ٍبس فَ َق  اَل َلَه  ا:  َتُ ْعِط  يَن زََ   اَة َى  َ ا؟ قَالَ  ْت َل. قَ  اَل: َ  َُ  َّ  ِد بِْنِ َه  ا َمْس  

 اْلَح                ْرِبس َوَ                 َ اُز َتْحِليَ                ِة اْلُمْص                َحِف بِِفض                 ٍةس  وََ                 َ ا ِإْا                َرافُُو ِفىآلَ                ةِ 
 ا لِْلَمْرَ ِة ِبَ َىٍبس َوَشْرُط زََ اِة الن  ْقِد اْلَحْ ُلسوََ  َ 
رٚاٙ أؽارلب ايضآٔ ٚقالٍ ايٓاٛاٟٚ  ٖاذا      زَس َِّرِك اهلُل ِبِهَما َّ ْ َم اْلِقَياَمِة ِا َ اَرِّْن ِم ْن نَ اٍر؟ُّ َ ْن 

زوو بـاظّْعيَطٍِ   ٓافطَتًَو ٖاتُ ىٍ ثًَغَُبـُض  ذضٔ، ٚقلٍ إبٔ ايكطلٕ  ؽرٝس، إصٓلد
فُضَىوٍ: ظَناتِ ُّٓ باظْاُْ زَزٍَ؟  ضَ يُ زَغتِ نًصَنُّسا بىٕ، ثًَغَُبُضطُو

طىتٌ: ْا. فُضَىوٍ: ثًَت خؤؾُ بُ ٖؤٍ ُّٓ باظْاُْ خىاّطُوضَ يـُ ضِ شٍ قًاَـُت زوو   
( زَضزَنُوآ: نُ ًٓػطا  نطزوَ، غ ًٝظ تلٕباظٌْ ٓاطط زَ زَغتت بها. واتُ: يُ ووؾٍُ )

 ًُْ، ُٖضوَى بُيَطَُإ بؤ ًَٖٓاوَ. تآزاَناتِ ُٓطًٓا: خؿًَِ ٓافطَتإ ظ
ُ٘ ؾ٣ٔآي١ٔ ُٖضوَٖا يُ غُض ثًاويـ سُضِاَُ ًٓػطاف بها يُ ضِاظاْسُْوٍَ  اْيرَِزبٔ( )َٚن ذَا إَِصزَاُؾ

ُُِؾرَـٔ بٔؿٖٔق١ٕ( نُضَغتٍُ دُْطّسا ُٖضضُْس ًٓػطافُنُف ظ ض ُْبٌَ ُّٖ  )َٚجََٛاُس تَِر١ًَٝٔٔاْي
زضوغتُ: بؤ ضِيَع يًَٓإ بُضوْ ثُضَِناٌْ قىضِٓإ بُ ظيى دىإ بهُٕ، بؤ ثًاو و بؤ ٓافطَت 
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 .واتُ: خىزٍ ثُضَِنإ ظيىبٔ، يإ ْىوغًُٓنُ ظيى بآ
ًَُِْزأ ٠ٔ() قىضِٓإ بُ ظيَطِ دىإ بها، ُٖضوَٖا بؤ  )بٔذََٖٕب( ُٖضوَٖا بؤ ٓافطَتًـ زضوغتُ: َٚن ذَا ئ

بٓىوغُٓوَ، بُآلّ دىاْهطزٌْ بُضطٌ قىضِٓإ بـُ   ثًاو و بؤ ٓافطَت زضوغتُ: قىضِٓإ بُ ظيَطِ
ُْ بُ ظيَطِو ُْ بُ -زضوغت ًُْ، ُٖضوَٖا دىاْهطزٌْ نتًَبُناٌْ ٓايًِٓ -بؤ ٓافطَتًـ-ظيَطِ
 (زا فُضَىوياُْ.َػ٢ٓ(و )اجملُٛعبؤ ثًاو و بؤ ٓافطَتًـ زضوغت ًُْ، ُٖضوَى يُ ) -ظيى

ْٖٓك ٔ( )َٚعَِزُم سَن ل٠ٔ ٍُ( َناتِ ظيَطِو ظيى و ثاضَ َُُٓيُ:َُضدٌ وادببىوٌْ ظ اي ِٛ غايًََهٌ  )ا ْيرَ
بُ غُضزا بػىوضِيَتُوَو ُٖض يُ ًََهايُتٌ خاوَُْنُّـسابآ، ٖـُضوَى يـُ غـُضَتاٍ ٓـُّ      

 :باغُزا بُيَطَُإ ًَٖٓاوَ، واتُ: ُٖضضُْسَف يُ ىٍ خؤٍ ُْبآ
بُ قُضظ بًساتُ  : ُٓطُض بُ ضِازٍَ ظَنات ثاضٍَ ُٖبآ، ًٓٓذا يُ زواٍ ؾُف َاْطبؤ وَيهة

يُنًَهّرت، ُٓوَ غايَُنٍُ ْاثضطِآ، ضىْهُ يُ ًََهايُتٌ وٍ زَضُْضىَ، نُوابى: يُ زواٍ 
(زا حتؿا١ ؾُف َاْطّرت غايَُنٍُ تُواو زَبآْ وادبُ: ظَناتُنٍُ يَّبسا، ٖـُضوَى يـُ )  

 ضِووٕ نطاوَتُوَ.
 وَ، تـــُٖـــُضوَٖا ُٓطـــُض قُضظزاضَنـــُف غـــايًََهّتُواو خىزّجاضَنـــُّ يـــُ ى مبًًََٓ

(زا فُضَىويُتٌ، واتـُ:  إعل١ْ)ُٓويـ يُ غُضّ وادبُ: ظَناتِ ثاضَنُ بسا، ُٖضوَى يُ 
ضىْهُ يُو سايَُتُزا بُ طُجنًُٓ زازَْسضآ، ُٖضوَى يـُ )ٓاطـازاضٍ(ّ غـُضَتاو ثـًَـ     

 ًَٓطَزا ضِوواإ نطزَوَ.
ُ   -ًٓٓذا بعاْـُ: ٖـُض قـُضظيَو    ٓـ      -وَزايـُ ثـًَـ وَضططتٓـ  ُوَوادـب بـآ ظَنـاتِ بـسضآ، 

 ؤيُتٌ، ًٓٓذا نُ غايًََهًإـىّ خضِازٍَ ظَناتِ ُٓو ثاضَيُؾٌ ثآ تُواو زَنطآ: نُ يُ 
 َولَ زََ                                            اَة ِف                                           ن َا                                           ائِِر اْلَج                                           َ اِىِر َ                                            الل ْفُلِف.

 )باُب زَ اِة اْلَمْعِدِن َوالرِّ اِز َوال ِّجارَِة(                      
َُ َوِف  ن قَ   ْ ٍل ِإْن  َم  ْن ِاْا  َ ْخَرَج َذَىب  اً َ ْو ِفض   ًة ِم  نْ  َمْع  ِدٍن َلعَِم  ُو رُبُ  ُع ُعْش  رِِهس َوِف  ن قَ   ْ ٍل اَْلُخُم  

 َحَصَف بِ َ َعٍب فَ ُربُُع ُعْشرِِه 
غُضزا غىضِاوَ، وادبُ: ظَناتِ ُٖضزوونًإ بسا، بُآلّ ُٓطُض ظَناتِ قُضظَنُ ًَٓػتا بُ 

ؾِ وَضططتُوَ، ُٓو وادب ُْبآ، ُٓوَ تُْٗا ظَناتِ ثاضَنٍُ ىّدؤٍ زَزاو نُ قُضظَنُ
 :ناتُ ظَناتُنٍُ زَزا

: ُٓطُض غُز زيطَُّٖعيىٍ بُ قُضظ زابى و غُزّرتيؿٌ يُ ىّدؤٍ بىو، ٓـُوَ  بؤ وَيهة
ًَـٓر زيطٖـُّ يـُ ظَنـات بـسا، ُٓطـُض         ِضازٍَ ظَناتًإ بُ يُنرتٍ تُواو زَبآو وادبـُ: ث

ُض يُنًَهٌ ُْبىويِ قُضظَنٍُ يُ غُض َط رًَهُّٗبىويِ بآو بًساتُوَ، بُآلّ ُٓطُض يُ غ
بآ، يإ ُْيساتُوَ، ُٓوَ تُْٗا يُ ظَناتُنُّػُز زيطٌَُٖ ىّدؤٍ زوو زيطٖـُّْ ًْـى   
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زَزا، ظَناتُنٍُ غُز زيطَُُٖنٍُ قُضظيـ ُٖض ناتًَو وَضّططتُوَ زَيسا، ُٖضوَى يُ 
 .(زا ضِووٕ نطاوَتُوَاجملُٛع)

يُ ًٖض طُوُٖضيَهّرتّ بُ ْطرْ دىاْسا دطُ  ظَنات وادب ًُّْ اْيحََٛأٖزَ( )٫َٚ سَن ل٠  ؾ٣ٔضَل٥ٔزَ
ْ ياقىتْ َُضدإْ ُٓيَُاؽْ ظوبُضدُزْ غتًٌْ ٓاغْٔ ٤وَى يىًٓى )ن ليًِّ٪ُي٪َ(يُ ظيَطِو ظيى 

َؼْ ؾىؾُو ُٓو دؤضَ ؾـتاُْ، بـُآلّ ُٓطـُض َـاَيِ باظضطـاِْ بـىٕ، ٓـُو ناتـُ ظَنـاتِ          
 .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلن ِْ زَنُيُٓوَ،وادبُ، ُٖضوَى يُ باغٌ باظضطاّْسا ضِوو تآزاباظضطاًْإ 

 صةكاتى كانطةو طةجنيهةو باصسطانى د باُب زَ اِةاْلَمْعِدِن َوالرِّ اِز َوال ِّجارَِة:ط 
 (صةكاتى كانطةى صيَشِو صيو) -1

ِٚ ؾٖٔق١ً( َ    )َََٔ اِصتَِخزَدَ ذََٖبًل أ  ُٕ(   ُٖض نُغًَو ظيَطِ، يـإ ظيـى بًًََٗٓتـُ زَضَو ِٔ ََِعا ٔ ُ  )َٔا  يـ
ناْطُيُى، ناْطُنُف يُ ًََهٌ خؤّسابى، يإ يُ ؾىيًََٓهّطؿتِّ بآخاوَْسابى، ٓـُوَ  

ُ٘(ظيَطِو ظيىَنُ زَبًَتُ ًََهٌ خؤٍ، نُوابى:  ظَناتِ ُٓو ظيَطِو ظيىٍَ يُ غُض  وادبُ،  )ي شَََ
(زا فُضَىويُتٌ، ُّٖ بُ بُيَطُّ سُزيػـُنُّ  اجملُٛع(، ُٖضوَى يُ )إمجلعبُ بُيَطُّ )
ضىاضيَهٌ  )ُرُبُع ُعِغزَٙٔ( ، ًٓٓذا ُْٓساظٍَ ظَناتُنُف يُ غُض فُضَىوزٍَ ضِاغت:زاٖاتىوف

ًَٓسضاوَنُيُ، واتُ: يُ بًػـت ًَػـكاىل ظَيـِطزا: ًْـى ًَػـكاٍ، يـُ زوو غـُز         زَيُنٌ زَضٖ
 .زيطٌَُٖ ظيىزا: ثًَٓر زيطُّٖ، بُ بُيَطُّ سُزيػُنُّطِابطزوو يُ ظيَطِو ظيىزا

)ٍُ ِٛ ُُُط( زَيُنسايُ فُضَىو )َٚؾ٢ٔ ق  ثًَٓذًَهٌ زَضًَٖٓسضاوَنـُ وادبـُ: يـُ ظَناتّـسا      )ا ْيُخ
ٍُ( بسضآ ِٛ ِٕ ذَؾَاٌَ بٔتَعَإب(   يُ فُضَىوزَيـُنِ تـطزا   )َٚؾ٢ٔ ق  ُٓطـُض زَضًَٖٓسضاوَنـُ بـُ     )إَ

 ىاضيَهٌ زَيُنٌ يُ ظَناتّسا زَزضآـُٓوَ ض )ؾ ُزُبُع ُعِغزَٙٔ( اْسووبىوٕ وَزَغت بهُوآـَ
 س َوُّْش                   َ َرُط النَِّص                  اُب لَ اْلَح                  ْ ُل عَلىاْلَم                  ْ َىِب ِفيِهَم                  اس َوِإل  َفُخُمُس                  وُ 

 َوُُّضم  بَ ْعُضُو ِإَلن بَ ْعٍ  ِإْن تَ َ اَبَع اْلَعَمُفس
ــُوآ  )َٚإ٫َِ( ــتِ بهــ ــسووبىوٕ وَزَغــ ــُض بآَاْــ ــُآلّ ُٓطــ ُ٘( بــ ُُُضاااا ــُ  )ؾ ُخ ــُو ناتــ  ٓــ

 ثًَٓذًَهٌ يُ ظَناتّسا زَزضآ.
ِّؾَالُب(   ظَناتِ زَضًَٖٓـسضاوّ ناْطـُ بـُ َـُضز زازَْـسضآ:     بؤ وادببىوٌْ  )َُِٜٚغتَزَُم( )ا ي

ٍُ( ظيَطَِنُ، يإ ظيىَنُ بطاتُ ضِازٍَ ظَنات ِٛ يـُ ظَنـاتِ   -بُآلّ غىضِاُْوٍَ غاأل )٫  اْيرَ
 بُ َُضز زاْاْسضآ، بُيَهى ُٖض بُ خىزّ وَزَغـتهُوتٔ ظَنـاتِ وادـب زَبـآ     -ناْطُزا

 ِ َُظُٖبٌ يُ ُٖضزوو َُغُيُنُزا.فُضَىوزٍَ ضِاغتيُ غُض  )عً ٢ اْيَُِذَٖبٔ ؾََُٔٝٗل(
ًَـتْ خـؤأل دًـا            ًَُٓضَنـُ وادبـُ: بـُ َـاَيّدؤٍ ظَيـِطو ظيىَنـُ يـُ خ ًٓٓذا يُ غُض زَضٖ

َعْن ِباَلل طبهاتُوَو ثىختٍُ بهاو يُ ظَناتسا بًسا، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ 
رٚاٙ َليو ٚايغالؾعٞ  زَ  ِمْن َمَعاِدِن اْلَقَبِلي ِة اَلص  َدَقةَ َ يَ َ ن  الن ِب    :الَحْرِث اْلُمَعِن بن

 ثًَغَُبُضٚأبٛداٚد ٚؽرر٘ اذتلنِ، 
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 ( ظَناتِ وَضططت.ايكب١ًٝيُ ناْطُناٌْ )
ُٓطُض ناْطُنُ يُ ظَوِّ نُغًَهّرتزا بىو، ُٓو ناتُ ٓـُو ظيَـطِو ظيـىٍَ    : ص ئاطاداسى ط

ُ بًساتــُوَ ٓــُوٍ، ًٓٓذــا نــُ ٓــُويـ زَضًَّٗٓــاوَ، ٖــِ خــاوٌَْ ظَوًُّنُيــُو وادبــ
وَضّططتُوَ، وادبُ: ظَناتُنٍُ بسا، بُآلّ ُٓطُض َىغـًَُاًَْو ظَويـُنٌ يـُ يـُنًَهّرت     

وَزَض نُوت، ُٓو ناْطُيُف زَبًَتُ ًََهـٌ نطِياضَنـُ، دـا     تآزانطِّ، ًٓٓذا ناْطُنٍُ 
 بُ غـُضزا ًْـُ،   ُٓطُض سُظ بها زَضّسيَٓآ، ُٓطُض ْا: واظٍ يَّسيَٓآ، واتُ: نُغّرت َا 

 (زا ُٓو زوو َُغُيُيُ ضِووٕ نطاوُْوَ.اجملُٛعُٖضوَى يُ )
 تآزاُٖضوَٖا بعاُْ: دطُ يُ ظيَطِو ظيى، ًٖض ؾتًَهّرتٍ زَضًَٖٓسضاو يُ ناْطُناْسا ظَناتِ 

ًُْ، ُٖضضُْس ظ ض بُ ْطخًـ بآ، ُٖضوَٖا ُٓطُض زَضًَُٖٓضَنُ ظَناتِ يـُ غـُض ْـُبى:    
ُْ ظَناتِ ناْطُؾًإ يُ غُض ًْـُ، ٖـُضوَى يـُ غُضضـاوَناْسا     وَنى نافطو نؤيًُ، ُٓوا

فُضَىوياُْ، واتُ: بُو َُضدٍُ نافطَنُ ثًَـ قُزَغُنطزٕ ناْطُنٍُ زَضًَٖٓابآ، ضىْهُ 
ّ ْابآ نافطٍ ثُميإ يُ ُٓغتؤف ضِيَطٍُ بسضيَتآ يُ ) (زا طُجنًٓـُ، يـإ ناْطـُ    داراإلصا٬

ياتط بُ ضِازٍَ ظَنات يُ ناْطُيُى زَضبًَـٓٔ،  زَضبًَٓآ، دا بعاُْ: ُٓطُض زوو نُؽ، يإ ظ
  َ ــُو ــُ: ثًَه ــُ وادب ــُو نات ــُآلو -ٓ ــايَِ تًَه ــُ    -وَى َ ــُضوَى ي ــسَٕ، ٖ ــٍُ ب ظَناتُن

 غُضضاوَناْسا ُٓو َُغُىُْ ضِووٕ نطاُْوَ.
)ِٗ َ  )َُُٜٚقاا ــُو ــات نؤزَنطيَت ــُواونطزٌْ ضِازٍَ ظَن ــؤ ت ُ٘ إَي اا٢ بَِعااُض(  ب بُؾــًَهٌ  )بَِعُقاا

ٌُ( ُأل بُؾًَهّرتزَضًَٖٓسضاوَنُ يُط ِٕ تَتَلبَعَ اْيعََُ  بُو َُضدٍُ: ناضنطزٕ يُ ناْطُنـُزا   )إَ
بُ زواٍ يُنرتزا بآْ زَضًَٖٓسضاوَنُف يُى ضَِطُظ بآْ ؾىيَِٓ يَّسَضًَٖٓسضاُْنُف يُى 

 ؾىئَ بآ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
ُّْش   َ َرُط ِاتَِّص  اُل الن  ْي  ِف َعَلىاْلَجدِ  ّ  ِدس َوِإَذا َقطَ  َع اْلَعَم  َف بِعُ  ْ ٍر ُض  م س َوِإل  فَ  الَ َُّض  م  اَلو َل َولَ 

َُ  ُو بِغَْي  ِر اْلَمْع  َدِن ِف  ن ِإْ َم   اِل  ِإلَ  ن الَ   اِننس َوَُّض  م  الَ   اِنن إلَ  ن اَلو ِل َ َم  ا َُّض   م ُو ِإلَ  ن َم  ا َمَل
س ُّْصَرُف َمْصرِ  َُ  َف الع َ اِة َعَلىاْلَمْشُه ِرس َوَشْرطُُو النَِّصاُبس النَِّصاِب. َوِفىالرَِّ اِز اَْلُخُم

)ٌَِٝ ٖٓ ٍُ اي  بُ َُضز زاْاْسضآ: بآثضطِإ ضِازٍَ ظَناتُنٍُ زَغت بهُوآ )٫َٚ  ُِٜغتَزَُم اتِّؾَل
 .يُ غُض فُضَىوزٍَ ْىٍَ )عًَ ٣لْيحَ ٜٔ ٔ(

اظٍ يُ ناضنطزٕ ًَٖٓا، ًٓٓذا زَغتِ بُ ُٖض ناتًَو بُ ٖؤٍ عىظضيَو و )َٚإَذَا ق ط عَ اْيعٌَََُ بُٔعِذُر(
ِٖ( ناض نطزَوَ ُٓو ناتُف بُؾُنإ يُطُأل يُنرتٍ نؤ زَنطيَٓـُوَ: بـؤ تـُواونطزٌْ     )ُف

ٍَٖٚ    بُآلّ ُٓطـُض واظ يـُ ناضًَٖٓاُْنـٍُ بـُ عـىظض ْـُبى       )َٚإ٫َِ(ضِازٍَ ظَنات  ِٗ ا٭  )ؾ ا٬  َُٜقا
ِٗ أل داضٍ زووََسا نؤ ْانطيَتُوَ، بُآلّ ُٓو ناتُ بُؾٌ داضًُّنُّ يُطُ إَي ٣ليٖثلْٔٞ( )ََُٜٚق

)ٍَٖٚ بُؾــٌ داضّــسووَّ يُطــُأل بُؾــٌ داضًُّنــُّ نــؤ زَنطيَتــُوَ: بــؤ  ايٖثاال٢ْٔ إي٣اال٭ 
 :تُواونطزٌْ ضِازٍَ ظَنات
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: ُٓطُض داضًُّنُّ ثُجنا زيطٌَُٖ ظيىّ زَغت نُوت، داضٍ زووًََـ غُزو بؤ وَيهة
ًْـُ، بـُآلّ    تـآزا نٍُ داضًُّنُّ ًَٓػـتا ظَنـاتِ   ثُجناّ زَغت نُوت، ُٓوَ ثُجنايُ

 .وادبُ تآزاغُزو ثُجنايُنٍُ داضٍ زووَّ بُ ُْٓساظٍَ خؤٍ ُٖض ًَٓػتا ظَناتِ 
)ُ٘ ُٗ ُ٘( ُٖضوَى زَضًَٖٓسضاوَنٍُ ناْطُ نؤ زَناتُوَ )ن َُل َُٜق يُطُأل ُٓو ظيَطَِ،  )إَي ٢ ََلًََ ه 

ِٝزَ اْيَُِع َٕٔ( يإ ظيىٍَ ُٖيُتٌ  ُ ٖؤيُنّرتٍ دطُ يُ ناْطُ: وَى نطِئ، يإ َـريات ب )بٔػَ
ِّؾَلبٔ(  يُ تُواونطزٌْ ضِازٍَ ظَناتسا: )ؾ٢ٔ إَْنَُلٍَ اي

: ُٓطُض يُ َايَُوَ غُز زيطٌَُٖ ظيـىٍ ٖـُبى، يـُ ناْطـُف غـُزّرتٍ زَغـت       بؤ وَيهة
نُوت، ُٓوَ ضِازٍَ ظَناتِ غُزَنٍُ ناْطُ بُ غُزَنٍُ َايَُوَ تـُواو زَنـطآو ٖـُض    

تا ظَناتِ غُزَنُ زَزا، ًٓٓذا نُ غايًََو غىضِاوَ ظَناتِ غُزَنٍُ َايَُوَف زَزا، ًَٓػ
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ(ْ )اجملُٛعُٖضوَى يُ )

 صةكاتي طةجنيهةي دؤصساوة() -2
َُ ط يُ طُجنًٍُٓ ز ظضاوَزا: ثًَٓذًَو وادبُ يُ ظَناتّسا  رٚاٙ ايغٝخلٕ، صَوِفن الرَِّ اِز اَْلُخُم

ُ  -ٓـُو ثًَٓذًَهـُف  )ُِٜؾزَُف ََِؾزَفَ ايٖشن ال٠ٔ(   .بسضآ زَزضيَتـُ ٓـُو ُٖؾـت     -وَنـى ناْطـ
ُٗٛرَ(  دؤضاٍُْ ظَنات ُ٘(  يُ غُض فُضَىوزٍَ ْاغطاوٍ َُظُٖب)عًَ ٣لْيَُِغ َـُضدٌ  )َٚعَِزُط

ِّؾَلُب(  وادببىوٌْ ظَناتٌ طُجنًٍُٓ ز ظضاوَ، ُٓوَيُ: بطاتُ ضِازٍَ ظَنات، دا ُٖض )ا ي
تُ ضِازٍَ ظَنات، يإ بُ ٖؤٍ نؤنطزُْوَّ يُطٍَُ طُجنًُٓيُنّرت، يإ يُطٍَُ بُخؤٍ بطا

ًَساْـٍُ يـُ ناْطـُزا ِضووٕ نـطاوَ،         ُٓو ظَيِطو ظيىٍَ يُ َاَيـُوَ ُٖيـُتٌ، وَى ٓـُو زضَيصَث
 .ُٖضوَى يُ غُض ضاوَناْسا فُضَىوياُْ

 اْلَج                  اِىِل  س  َوُى                  َ  اْلَمْ ُ                    دُ  اْلَم                  ْ َىِبس لَ اْلَح                  ْ ُلس َوالن  ْق                  ُد َعلَ                  ن
ُُ  ُو فَ لَ  ُوس َوِإل  فَ ُلَقطَ  ٌةس وََ   َ ا ِإْن لَ  ْم ُّ ْعلَ  ْم ِم  ْن َ يِّ الض   ْربَ ْيِن  ُى  َ س فَ  ِِْن ُوِ   َد ِإْا  اَلِم   ُعِل  َم َماِل

ُو اْلَ اِ ُد َوتَ ْلَعُمُو الع َ اُة ِإَذا َوَ َدُه ِفن َمَ اٍت َ ْو ِمْلٍك َ ْحَياُهس ُُ  َوِإن َما َّْمِل
ْٖٓكُ ( ) يُ غُض )عًَ ٣لْيَُِذَٖبٔ(  ُٖضوَٖا َُضدُ: طُجنًُٓ ز ظضاوَنُف: ظيَطِ، يإ ظيى بآَٚاي

فُضَىوزٍَ ِضاغيت َُظٖـُب، واتـُ: دطـُ يُطُجنًٓـٍُ ظَيـِطو ظيـى ٖـًض طُجنًُٓيـُنّرت         
ٍُ(  ًُْتآزاظَناٌْ  ِٛ بُآلّ بُ بُيَطٍُ )ااا (: غىضِاُْوٍَ غاٍَ َُضز ًُْ، واتـُ:  )٫  اْيرَ

 ُٖض ُٓو ناتٍُ طُجنًُٓنٍُ ز ظيُوَ، وادبُ: ثًَذًَهٌ يُ ظَناتّسا بسا.
)َُٖٛ ٞٗ(  طُجنًٍُٓ ز ظضاوَ )َٚ ُِٛجُٛد اْيحَالًٖٔٔ ظيَـطِو ظيـىٍ زَغـتهُوتىوٍ غـُضزٌََ     )ا ْيَُ

ٌّ(  ُْفاٌَّ ثًَـ ٖاتين ًٓػالَُ: نُ يُ ظًََٓسا ؾاضزضابًَتُوَ، نُوابى: ُٚجٔ َ إَِص٬ َٔ  ِٕ )ؾ َِ
ُجنًُٓيُنٌ غُضزٌََ ًٓػالّ ز ظضاوَ: وَى قىضِٓاٌْ يـُ غـُض ْىوغـطابآ، يـإ     ُٓطُض ط

 ْاوٍ ثاؾايُنٌ َؤغىيَُاٌْ يـآْىوغطابآ، يإ ًْؿاُْيُنّرتّ يُ غُضبآ، ٓـُوَ ُٓطـُض  
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 )ُ٘ ُ٘(   ظاْسضا: خاوٌَْ طُجنًُٓنُ نآيُ)ُعًَِٔ ََلئُه ٓـُوَ ٖـٌ خاوَُْنُيـُتٌْ وادبـُ     )ؾ ً ا
َ  بُ)َٚإ٫َِ(  بًسضيَتُوَ وَى َـايٌَ وْبـىو   )ؾ ًُك ط ا١ٌ(   آلّ ُٓطُض ُْظاْسضا: خاوٌَْ نًّـُ، ٓـُو

ضَِفتاضٍ يُطٍَُ زَنطآ، واتُ: غايًََو باْطُواظٌّ بـؤ زَنـا، ًٓٓذـا ُٓطـُض خاوَُْنـٍُ      
 زَغت ُْنُوت، زضوغتُ بًهاتُ ًََهٌ خؤٍ.

ِٕ ُٖضوَٖا طُجنًُٓنُ: وَى َايٌَ وْبىو ضَِفتاضٍ يُطٍَُ زَنطآ)َٚن ذَا(  ِّ   )إَ ِٔ أ  ِِ َٔا ِِ ُِٜعً  ي 
 )َُٖٛ  َِٔٝ ُٓطُض ُْظاْسضآ: يُ ناّ غـُضزََسا زضوغـت نـطاوَ، وَى خؿـٌَ بـآ، يـإ       ايٖقِزبَ

 ُنٌ بآ ًْؿاُْ بآ.ثاضضُي
ًٓٓذا بعاُْ: ُٓوَّطِابطزوو طؿيت زَضباضٍَ ُٓو طُجنًُٓيُ بـىو: نـُ ًٓػـالٌَ بـآْ يـُ      

ُٓطُض طُجنًٍُٓ ًٓػـالٌَ يـُ ًََهـٌ    ؾىيَُٓ طؿتًُناٌْ بآخاوَْسا بس ظضيَتُوَ، ضىْهُ 
نُغًَهسا بس ظضيَتُوَ، ُٓو ناتُ طُجنًُٓنُ ٌٖ خاوٌَْ ًََهُنُيُو وادبُ: بؤٍ بجاضيَعضآ 
تا زَيسضيَتُوَ، دا ُٓطُض خاوَُْنٍُ زَغت ُْنُوتْ يـآٍ بآٓىًََس بـىئ، ٓـُو ناتـُ    

ٍ  زَبًَتُ ٖـٌ )  -وَنى َايٌَ بآخاوَٕ–طُجنًُٓنُ (و اجملُاٛع )(، ٖـُضوَى يـُ   بٝا( املال
 (زا فُضَىوياُْ.حتؿ١)

ُ٘ اْيَٛاجٔاُ (   ُٖضوَٖا بعاُْ: طُجنًٍُٓ غُضزٌََ ُْفاٌَّ ثًَـ ًٓػالًَـ )َٚ( ًُُِٔه )إََُْٖل َٜ
ُ٘ ايٖشن ل٠ُ( ُٖض بُو َُضدُ زَبًَتُ ًََهٌ ُٓو نُغٍُ ز ظيىيُتًُوَو َُ ًْشَ ظَناتًؿٌ يُ )َٚتَ

ْٕ غُض وادب زَبآ: ُٙ ؾ٢ٔ َََٛا ُٖض ناتًَو يُ ؾىيًََٓهٌ طؿيت وَٖازا بًس ظيَتُوَ: ( )إَذَا َٚجَ َ
نُ َطزوو بآ، واتُ: ًٖض َىغىيَُاًَْو ُٓو ؾىيٍَُٓ ُْنطزبًَتًََُهّدؤٍ، يإ يُ ناويطـُو  

   َ ــُو ــسا بًس ظيَت ــتاٌْ نافطَناْ ــُآلتْ طؤضِغ ِٚ َٔاا ق ُٙ( إًْو أ ِذااا)أ  ــُ ؾ َٝل ــإ ي ــي  ىيًََٓهٌــ
ِِ ِإْن فَ  ِِْن ُوِ   َد ِف  ن َمْس  ِجٍد َ ْو َش  اِر  ٍِ فَِللش   ْخ ٍع فَ ُلَقطَ  ٌة َعَلىاْلَم  ْ َىِبس َ ْو ِف  ن ِمْل  ِك َش  ْخ

َُ  َ ا َح    ن َّ ْنَ ِه  َ  إلَى  اْلُمْحِي س َولَ  ْ  تَ َناَزَع  ُو بَ  اِئٌع َوُمْش  َ ٍر  َ ْو ِاد َع  اُهس َوِإل  فَِلَم  ن ُمِل  َك ِمْن  ُو َوَى
َ ٍر َ ْو ُمِعيٌر َوُمْسَ ِعيٌر ُصدَِّق  ُْ ٍر َوُم ُْ  ُذواْلَيِد بَِيِميِنِو.ُم

وَٖازا بًس ظويَتُوَ: نُ بُخؤٍ ظيٓسووٍ نطزبًَتُوَو نطزبًَتًُ ًََهّدؤٍ، واتُ: تُْٗا يُو 
زوو سايَُتُزا طُجنًُٓنُ زَبًَتُ ًََهّدؤٍ، نُوابى: ُٓطُض ؾىيَُٓنُ )وقف(نطابىَ غُض 

َ طؿـتًُنُ  َعطُوت، يإ ضِوويَهّرتٍ طؿيت، ُٓو ناتُف طُجنًُٓنـُ بـؤ َعطـُوتْ ضِوو   
 غُضف زَنطآ، ُٖضوَى يُ )حتفُ(زا فُضَىويُتٌ.

ــُآلّ  ُٚجٔاا َ(ب  ِٕ َ  )ؾ ااَِ ــُفاٌَ ز ظضاو ــُ )ؾٔاا٢ ََِضااحٕٔ (  ُٓطــُض طُجنًُٓنــٍُ غــُضزٌََ ْ ي
ِٚ عَلرَُع( َعطُوتًَهسا بُ  -وَى طُجنًٍُٓ ًٓػالٌَ–ُٓوَف)ؾ ًُك ط ١ٌ(  يإ يُ ضِيَطُيُنسا )أ 

يُ غُض فُضَىوزٍَ ضِاغيت َُظُٖب، نُواتُ: غايًََو َٖبٔ( )عًَ ٣لْيَُِذ َايٌَ وْبىو زازَْسضآ
باْطُواظٌّ بؤ زَنا، دا ُٓطُض خاوَُْنٍُ زَغت ُْنُوت زضوغتُ بًهاتُ ًََهّدـؤٍ،  
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 .بُآلّ يُ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا: َُُٓف بُ طُجنًٍُٓ ز ظضاوَ زازَْسضآ
ًْؤ عَِخُؿ(  ِٚ ؾ٢ٔ َٔ َ   يإ طُجنًُٓنٍُ غُضزٌََ ُْفاٌَ يـُ  )أ   ًََهـٌ نُغـًَهسا ز ظضايـُو

ُ    -وَنى طُجنًٍُٓ ًٓػالٌَ-ُٓو طُجنًُٓيُف)ؾ ًًٖٔغِخؿَ(  ِٕ  ٖـٌ خـاوٌَْ ًََهُنُيـ )إَ
 )ُٙ بُآلّ ُٓطـُض زاواٍ ْـُنطز، وَى   )َٚإ٫َِ(  ُٓطُض زاواٍ بها: بُ بآغىيَٓس زَيسضيَتُوَاٖدعَل

ُ٘ بًَآ: ْاَُوآ، يإ ٌٖ َٔ ًُْ، ُٓو ناتُ ِٓ ًَُٔو  َٔ طُجنًُٓنُ ٌٖ ُٓو نُغُيُ: نُ ( )ؾ ًَُٔٔ 
ًََهُنٍُ يـآوَضطرياوَ، دا ُٓطُض َطزبى: َرياتططَناٌْ زَبُٓ دًَططٍ، ُٓطُض ٓـُواًْـ  
زاوايإ ُْنطز، طُجنًُٓنُ ٌٖ ُٓو نُغُيُ: نُ يُ ثًَـ ُٓواْـسا خـاوٌَْ ًََهُنـُ بـىوَ     

ِٓتََٗ ُٖض بُو دؤضَ بُ زواٍ خاوَُْنُزا زَطُضِآ )ََٖٚه ذَا( ُُِرٝٔٞ( )ذَٖت٢ َٜ تا زَطاتُ َٞ إَي ٣لْي
 سوو نطز تُوَ، يإ َرياتططَناٌْ.ُٓو نُغٍُ يُنُ اض ًََهُنٍُ ظيٓ

تُ ثًَؿـُواٍ  ًٓٓذا ُٓطُض خاوَُْنٍُ يُنًَُـ ُْز ظضاوَو يـآٍ بآ ٓىًََس بىٕ، ُٓو نا
ظ ضبـٍُ  زَيهاتـُ خًَـط، ٖـُضوَى يـُ      -يإ ُٖض ُٓو نُغٍُ ز ظيىيُتًُوَ-َىغىيَُاْإ
 اْسا فُضَىوياُْ.غُضضاوَن

(زا ُٖبى، زضوغتُ: وَنى ُٖشاضيَو بٝ( امللٍدا ُٓطُض ُٓو نُغٍُ ز ظيىيُتًُوَ َا  يُ )
 .(زا ضِووٕ نطاوَتُوَايغزٚاْٞبُؾًَهًـ بؤ خؤٍ زابٓآ، ُٖضوَى يُ )

( )ُ٘ ِٛ تََٓلسَعَ ًَؿـُيإ:        َٚي  ًَهـسا يـُ غـُض طُجنًُٓنـُ بـىوَ ن ًَه َُِغاتَُز(    ُٓطـُض يـُ  َ )بَال٥ْٔع َٚ
َُْهتَُز(  نطِياضيَوْ فط ؾًاضيَو َُْهُز َٚ  ِٚ َُِضتَعٔرْي(  يإ بُنطيَسَضو بُنطيَطط)أ  َُعٔرْي َٚ  ِٚ يإ ُٓو )أ 

ُٓوَ )ُؽ ِّمَ ُذٚاْيَٝ ٔ(  نُغٍُ ًََهُنٍُ بُ خىاغ  زاوَو ُٓوٍَ بُ خىاغ  وَضّططتىَ
 ( )بَُٔٝٔٝٓٔا٘ٔ  خاوَٕ زَغت: نُ نطِياضو بـُنطيَططو بُخىاغـ  وَضطـطَ، بـاوَضٍِ ثـآزَنطآ     

  .َواهللُ َ ْعَلم بُ غىيَٓسخىاضزٕ،
ٌف( َشْرُط زََ اِة ال َِّج ارَِة اَْلَح ْ ُل َوالنَِّص اُب ُمْعَ بَ راً بِ آِيرِاْلَحْ ِلس َوِف ن قَ  ْ ٍل ِبَطَرفَ ْي ِوس َوِف ن  صْ  )فَ 

َحْ ِل َوُىَ  ُدوَن النَِّص اِب َواْش  َ َرى بِ ِو قَ ْ ٍل ِبَجِميِعِوس فَ َعَلىاَلْظَهِر َلْ  رُد  ِإلَىالن  ْقِد ِفن ِياَلِل الْ 
َقِطُع اْلَحْ ُل َوُّ ْبَ َد ُ َحْ ُلَها ِمْن ِشَرائَِهاس  ِاْلَعًة فَاَلَصح  َ ن ُو َّ ن ْ

 ص لة باطي صةكاتي باصسطاني َفْصٌف:ش 
 (ٍ ظ ضتـطيين امجالع واتُ: ٓايَىطؤضِنطزٌْ َاٍَ بُ َُبُغيت قاظاْر نطزٕ. ًٓٓذا بعاُْ: بُ )

ِفىاإِلبِ ِف ط زَفـُضَىآ:  ظاْاياٌْ ًٓػالّ: ظَناتٌ نُيىثُيٌ باظضطاٌْ وادبُ، ثًَغَُبـُض 
رٚاٙ اياا ارقطين ٚايبٝٗكااٞ زَص  َدقَ ُ وُ َص  َدقَ  ُ َها َوِفى  اْلَغَنِم َص  َدقَ  ُ َها َوِفى  اْلبَ َقِر َص  َدقَ  ُ َها َوِفى  اْلبَ عِّ 

ضَطٍُ ظَناتٌ خؤٍ يُ، ناتآزاووؾرت ظَناتٌ خؤٍ ٚؽرر٘ اذتلنِ ع٢ً عزم ايغٝخني، 
 يُ.تآزايُ، دٌْ بُضطٌ باظضطاًْـ ظَناتٌ خؤٍ تآزايُ، َاْطا ظَناتٌ خؤٍ تآزا

ٍُ(  َــُضدٌ وادببــىوٌْ ظَنــاتٌ باظضطــاٌْ َُُٓيــُ: )عَااِزُم سَن ل٠ٔايتِّحَاالر٠َٔ( ِٛ غــايًََهٌ )ا ْيرَاا
ــىضِيَتُوَو   ــُضزا بػـ ــُ غـ ــالٌَ بـ  ًٓػـ
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ِّؾَلُب(  ( 141زووغُز زيطٌَُٖ ظيى، نُ زَناتُ ) بؿطاتُ ضِازٍَ ظَنات، واتُ: ْطخٌ)َٚاي
َُِعتَبَازًا(   غُزو ضٌ ًَػكاىل ظيى يـُ غـُض فـُضَىوزٍَ بـًَُٖعتط: ضِازٍَ ظَنـات ضَِضـاو       )

ٍَِٛ(  زَنطآ يُ ٓاخريٍ غايَسا، ضىْهُ نؤتايٌ غاٍَ ناتٌ وادببىوٌْ ظَناتُ، واتُ: )بٔآ:ٔزَاْيرَ
يُ ضِازٍَ ظَنات نَُرت بىو، بُآلّ يُ ُٓطُض يُ غُضَتاو يُ ْاوَْسّػايَسا ْطخٌ نُيىثُنُ 

وادبـُ، ٖـُضوَى يـُ     تآزانؤتايٌ غايَسا ْطخُنٍُ طُيؿتُ ضِازٍَ ظَنات، ُٓوَ ظَناتٌ 
ٍُ(  )اجملُى (زا فُضَىويُتٌ ِٛ ِٝا٘ٔ(   يُ فُضَىوزَيُنـسا )َٚؾ٣ٔك  يـُ غـُضَتاو ٓـاخريٍ    )بٔط زَؾ 

ٍُ(  غايَسا ضَِضاوزَنطآ ِٛ يُ َُٖىو غايَُنُزا ضَِضاو حَُٔٝعٔ٘ٔ( )بٔ يُ فُضَىوزَيُنّرتزا)َٚؾ٣ٔك 
 زَنطآ، بُآلّ ُٓو زوواُْ بآًَٖعٕ.

ْٖٓك ٔ( دا يُ غُض فُضَىوزٍَ يُنٌَُ بًَُٖعتط:)ؾ عًَ ٣ل٫ ْظَٗز(  ِٛ ُرٖد إَي ٣لي ُٓطـُض طؿـت   )ي 
 َ ٍَِٛ(   نُيىثـُيٌ باظضطــاٌْ نــطاوَ ثــاض يــُ ْــاوَوٍَ غــايَسا، واتــُ: ثــًَـ )ؾٔاا٢ :ٔاا٬ ٍَ اْيرَا

ُٖاَٛ ُدَٕٚ   ٍ غاٍَ طؿيت بُو دؤضَ ثاضَيُ فط ؾتُوَ: نُ ثآٍ زَقطغـًَٓسضآ غىضِاُْوَ َٚ(
ِّؾَلبٔ(  ثاضَنُف يُ ضِازٍَ ظَنات نَُرت بىو، دطُ يُو ثاضَيُف ًٖض ثاضَّرتٍ ُْبى اي

ًْع١ًَ( ضِازٍَ ظَناتٌ ثآ تُواو بها، ًٓٓذا ُٖض بُو ثاضَيُف نُيىثُيًَهّرتٍ  )َٚاِعتَز٣ََ بٔ٘ٔ صٔ
ٍُ(    بُ فُضَىوزٍَ ضِاغـترت  )ؾ ل٭ ؽَٗس( نطِيُوَ بؤ باظضطاٌْ ِٛ ِٓك طٔاُع اْيرَا َٜ ُ٘ ٓـُّ غـايٍَُ    )أ ْٖا
ِٔ عٔزَا٥َٔٗل( زَثضطِآو ُِٛيَٗل َٔ ُِٜبتَ َُأ ذَ غُضَ غايَِ نُيىثُيُ ْىيًَُنُ يُ نطِيًُٓوَ زَغـت   )َٚ

 ثآزَناتُوَ.
ًَهٌ نٌَُ ًَٖؿتُوَ، بُآلّ ُٓطُض طؿت نُيىثُىل باظضطاٌّْ ُْنطزَوَ ثاضَ، بُيَهى بُ ؾ

يإ طؿتِ نطزَوَ ثاضَ، بُآلّ ثاضَنٍُ طُيؿتُ ضِازٍَ ظَنات، يإ ُٓو ثاضَيُ بُ تُْٗا 
ــاضَّرتٍ ٖـــ    ــسيَو ثـ ــُ ُْٖـ ــُو ثاضَيـ ــُ يـ ــُآلّ دطـ ــات بـ ــتُ ضِازٍَ ظَنـ  وُبىـُْطُيؿـ

 اُ َح          ْ لٌ ح  َ ن           ُو ُّ ْب َ          دَ َولَ         ْ  تَ          م  اْلَح          ْ ُل َوِقيَم          ُة اْلَع          ْرِض ُدوَن النَِّص          اِب فَاَلَص          
يَ     ِة بِِني ِ َه     اس َوِإن َم     ا َِّص     يُر اْلَع     ْرُض لِل َِّج     ارَِة   َوَّ ْبطُ     ُف اَلو ُلس َوَِّص     يُر َع     ْرُض ال َِّج     ارَِة لِْلِقن ْ

ْسِبِو ِبُمَعاَوَضٍة َ ِشَراٍءس َُ  ِإَذا اقْ  َ َرَنْت نِي  ُ َها ِب
ُنٍُ ْاثضـطِآو ٖــُض  يُطـُأل ٓـُوَّرت زَطُيؿــتُٓ ضِازٍَ ظَنـات، يـُو سايَُتاْــُزا غـايَ     

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ظريَٞبُضزَواّ زَبآ، ُٖضوَى يُ )
()ٍُ ِٛ ِٖ اْيرَ ِٛ تَ ي  ِّؾَلبٔ( ُٓطُض غايَِ باظضطاٌْ تُواو بىو َٚ ْطخٌ  )َٚق١َُُٝٔ اْيعَِزضَ ُدَٕٚ اي

نُيىثُيٌ باظضطاًُْنُف يُ ضِازٍَ ظَنات نَُرت بـىو: وَى قـاظاجنٌ ْـُنطزبآ، يـإ     
زابُظّ بآْ ظَضَضٍ نطزبـآ، يُطـُأل ُٓوَؾـسا ٖـًض ثاضَّرتيؿـٌ ْـُبى        ْطخٌ باظاضِ

ٍْ(فُضَىوزٍَ ضِاغترت  )ؾ ل٭ ؽَٗس( ضِازٍَ ظَناتِ ثآ تُواو بها ِٛ ُ٘ ُِٜبتَ َُا ذَ ْٖ يًَطَوَ  )أ 
ٍُ(  زووباضَ غايًََهّرت زَغت ثآزَناتـُوَو  ٖٚ ٌُ ا٭  َِٜبُطا غـايَُنٍُ يُنـٌَُ بـُتاأل     )َٚ
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ظَناتُنٍُ غايَِ يُنُّ وادب ًُْ، بُيَهى نُ غـايًََهّرت غـىضِاوَو   زَبًَتُوَ، واتُ: 
ْطخُنٍُ طُيؿتُ ضِازٍَ ظَنات، ُٓو ناتُ ظَناتِ يَّسَزا، بُآلّ ُٓطُض يُ غُضَتاٍ 
غايَِ يُنَُُوَ ُْٖسآ ثاضَّرتٍ ُٖبى و يُطُأل ْطخُنٍُ نُيىثُيّباظضطاِْ ضِازٍَ 

ُتاأل ْابـآْ وادبـُ: ظَناتُنـٍُ بـسا،     ظَناتِ ثآ تُواو زَبى، ُٓو ناتُ غايَُنٍُ بـ 
 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

)ٔ١َِٝٓ ًْكٔ نُيىثُيٌ باظضطاٌْ زَبًَتُ نُيىثُيٌ ضِاطـطتْٔ ظَنـاتِ يـُ     )ََٜٚؾٔرُي عَِزُض ايتِّحَلر٠َٔ ئ
ٖٝتَٔٗاال( غــُض ىزَضــآ ــو ًْــُتٌ ًَٖٓــا: طؿــت   )بٔٓٔ بــُ ًْــُتٌ ضِاططتُٓنــُ، واتــُ: ٖــُض ناتًَ

َّـىَضططتٔ، ٓـُوَ يـُو ناتـُوَ          نُيىثُي ًَٓإْ غـىوز ي ُنٍُ باظضطـاِْ زابٓـآ بـؤ بـُناضٖ
غايَُنٍُ زَثضطِآو ظَنات يُ غُض طؿتِ ىزَضآ، ُٖضوَٖا ُٓطُض ًُْتٌ زاْاِْ بُؾًَهٌ 

ىز يَّىَضططتٔ، ُٓوَ غايَِ ُٓو بُؾـُ زَثضـطِآو   ثُيُنُف بًَٓآ بؤ بُناضًَٖٓإْ غنُيى
 ٍ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ُٖضوَى يُ ظ ضبُ ظَنات يُ غُض ُٓو بُؾُ ىزَضآ،

بُآلّ ُٓطُض نُيىثُيًَهٌ باظضطاِْ بُناض بًَٓآْ ًُْتٌ ضِاططتين ُْبآ، ُٓوَ ُٖض بـُ َـايَِ   
ــُ )    ــُضوَى ي ــُ غــُض ىْاضــآ، ٖ ــاتِ ي ــسضآو ظَن ــاٌْ زازَْ (زا ايغاازٚاْٞ(و )َػٓاا٢باظضط

تُوَ َايَِ باظضطاٌْ، ُٓوَ ثًَىيػتُ فُضَىوياُْ، ًٓٓذا ُٓطُض بًُوآ: َايَُ زاْسضاوَنُ بها
(و اجملُاٛع يُطُأل ٓايَىطؤضِنطزّْسا زووباضَ ًْـُتٌ باظضطـاِْ يَّبًًََٓتـُوَ، ٖـُضوَى يـُ )     

 (زا فُضَىوياُْ.ْٗل١ٜ)
)إَذَا اْقتَزََْاِ(   بُآلّ نُيىثٍُ زَبًَتـُ َـايَِ باظضطـاٌْ، تـُْٗا     )َٚإََُْٖل َٜؾٔرُي اْيعَِزُض ئًٔٓتحَلر٠َٔ(

ُٖٝتَٗ يُطـُأل وَزَغـتًَٗٓاِْ    )بٔه ِضابٔ٘ٔ(  بُو َُضدـٍُ ًْـُتٌ باظضطاًُْنـُ بُضاَبـُض بـآ      ل(ْٔ
ُُعَلَٚف١َٕ( نُيىثُيُنُ ِ  )ن غٔزَا٤ٔ( وَزَغتًَٗٓاُْنُف يُ بُضاَبُض ؾتًَو بآ )بٔ  وَنى نطِيٓـ

 ْاِ ْرَداِد بَِعْيٍبسوََ َ ا اْلَمْهُر َوِعَ ُض اْلُخْلِع ِفىاَلَصحِّس لَ بِاْلِهَبِة َواإِلْحِ طَاِب َواإلِ 
نُيىثُيُنُ بُ َُبُغتِ باظضطاِْ: دا بُ قُضظ بآ، يإ ُٖض ٓـُو زَّ ثاضَنـُ بـسا، يـإ     

 .نطِيُٓنُ بُ نُيىثُيًَهّرتٍ دطُ يُ ثاضَ بآ
ُِٗز( ن ذَا)َٚ ّ     ٖـُضوَٖا  اْيَُ بآ: ف َـاضَيِ: وَى ٓافطَتُنـُ يـُ ناتُّاضَبطِيّٓـسا َُبُغـت

ًْعَ()َٚ باظضطاٌْ بُ َاضَيًُنٍُ بها ُٖضوَٖاف ُٓو َايٍَُ يُ بُضاَبُض تُآلقساٌْ  عَُٔٛض اْيُخ
 )ؾٔا٢  شُْنٍُ وَضزَططآ: وَى يُ ناتٌ تُآلقساْسا َُبُغتِ بآ: باظضطاِْ بُ َايَُنُ بهـا 

 ٕ.اُْف يُ بُضاَبُض ؾتًَو وَضطرياويُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا، ضىْهُ ُٓو زوو ا٭ؽَٓس(
ُّٖ بُ زاضًَٖٓإْ  )َٚاإلَِذتٔط لبٔ( ُ بُخؿني وَزَغتِ نُوتىَُْى ُٓو َايٍَُ ب )٫  بٔلْيَٗب١َٔ(

ِٕٝب( ثىوف ًَٖٓإْ ضِاونطزْٕ َريات وَضططتْٔ ُٓو دؤضَ ناضاُْ ُّٖ بُ َاٍَ  )َٚاإلَِصتِٔزدَادٔ بٔعَ
وَضططتُٓوَ بُ ٖؤٍ عُيبساضٍ، ُٓواُْ ًٖضـًإ ْابٓـُ َـايَِ باظضطـاٌْ، ُٖضضـُْس ًْـُتٌ       
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 بُضاَبُض ًٖض ؾتًَو وَضُْطرياوٕ.يُ باظضطاًْؿٌ ُٖبآ، ضىْهُ 
 بُ -بُ َُبُغتِ باظضطاٌْ-نُوابى: ُٓطُض ُٓو َايٍَُ بُو ٖؤياُّْطِابطزوو زَغتِ نُوتىَ

ؾــتًَهّرتٍ فط ؾــت، ٓــُو ناتــُ ؾــتُنُّرت زَبًَتــُ َــايَِ باظضطــاٌْ، يــإ ُٓطــُض بــُو  
ناتـُ وادبـُ:   ٖؤياُّْطِابطزوو ثاضٍَ وَزَغت نُوتْ غايًََهٌ بُ غُضزا غـىضِاوَ، ٓـُو   

 ظَناتِ ثاضَنُ بسا، ُٖضوَى يُ ؾىيَّٓدؤّسا ضِووٕ نطاوَ.
خىزٍ خؤٍ بُ نطآ بسا،  -بُ َُبُغتِ باظضطاٌْ-: ُٓطُض َط رًَويةكـةم  ص ئاطاداسىط 

يإ َايًََهٌ خؤٍ بُ نطآ بسا، يإ َايَِ نُغًَهّرت بُ نطآ بططآو بُ َُبُغتِ باظضطاٌْ 
باظضطاٌْ زازَْسضئَ، ٖـُضوَى يـُ غُضضـاوَناْسا     بُ نطآّ بساتُوَ، ُٓواُْف طؿتِ بُ

فُضَىوياُْ، نُوابى: ُٖض ناتًَو غاأل غىضِاوَو نطآيُنُف ُٖض يـُ ًََهايـُتٌ خؤّـسابى،    
واتُ: غُض  ُْنطزبآ و زَؾطُيؿتُ ضِازٍَ ظَنات، ُٓوَ وادبُ: ظَناتِ نطآيُنُ بـسا،  

طـُض ثـًَـ تـُواوبىوٌْ غـاأل     دًاواظٍ ًُْ: نطآيُنٍُ وَضططتبآ، يإ قُضظ بآ، بُآلّ ُٓ
نطآيُنٍُ غُضف نطزبى و يُ ًََهايُتًّسا َُْابى، يإ بُ ُْٓساظٍَ ضِازٍَ ظَنات َُْابى، 

 ًُْ. تآزآُو ناتُ ظَناتِ 
ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض خاْىويَو، يإ ظَويُنٌ بُ نطآ ططتبى تانى بُ َُبُغتِ باظضطاٌْ بـُ  

ؿتا بُ نطآّ ُْزابى، يُو سايَُتُؾـسا وادبـُ:   نطآّ بساتُوَ، بُآلّ غاأل تُواو بىو و ًَٖ
ظَناتِ باظضطاٌْ بسا، واتُ: نطآّ ٖاوويٍَُٓ ُٓو خاْىوَ، يإ ٓـُو ظَوًّـُ بـؤ َـاوٍَ     

ٞ (و)حتؿ١غايًََو ضُْسَ؟ ظَناتِ ُٓو ُْٓساظَيُ زَزا، ُٖضوَى يُ ) (زا ْـاوَضِ نٌ  ايغازٚاْ
 ُٓو ٓاطازاضًُّ ضِووٕ نطاوَتُوَ.

ثآ غـبىغ بهـا، ٓـُوَف     -بُ ثاضَ-ّ تانى ؾتىَُنٌ خُيَهِ: ُٓطُض غبىغٌ نطِدووةم
 زَبًَتُ َايَِ باظضطاٌْْ وادبُ: ظَناتِ يَّبسا، بُآلّ ُٓطُض غابىوٌْ نطِّ تانى دٌْبُضطٌ
َُ                   ُو بِنَ ْق                   ٍد ِنَص                   اٍب َفَحْ لُ                   ُو ِم                   ْن ِح                   يِن ِمْل                   ِك الن  ْق                   ِدس   َوِإَذا َمَل

يَ           ٍة َفِم           َن الشِّ            َُ           ُو بِِنَص           اِب َا           ائَِمٍة َ ْو ُدونَ           ُو َ ْو بَِع           ْرِض ِقن ْ  َراِءس َوِقي           َف ِإْن َمَل
س بَ َنن َعَلن َحْ ِلَهاس َوَُّضم  الرِّْبُح ِإلَىاَلْصِف ِفن    اْلَحْ ِل ِإْن َلْم َِّن  

خُيَهِ ثآ بؿىا، ُٓوَ ظَنات يُ غابىوُْنُزا ًُْ؟ ضىْهُ خىزٍ غابىوُْنُ ْانُويَتـُ  
 اوَناْسا فُضَىوياُْ.ظ ضبٍُ غُضضزَغتِ نطِياض، ُٖضوَى يُ 

 نـــُوابى: زاضو بعَـــاضو ؾىؾـــٍُ زاضتـــافْ ٓاغـــِٓ ٓاغـــٓطُضو طؿـــت نُيىثـــُيٌ        
غـت زَنـطآ،   وَغتاو غٓةُتهاضإ: نـُ زَضنـُو ثُجنـُضَو غـٓسومْ ؾـتّرتيإ يَّسضو     

باظضطاِْ زازَْسضئَْ وادبُ: ظَناتًإ يَّبسضآ، ضىْهُ زَنُوُْ ُٓواُْف طؿتِ بُ َايَّ
ًُْ، ضىْهُ  تآزاًََطو نُضَغتٍُ ثًؿُغاظّْ ناضثًَهطزٕ ظَناتِ زَغت نطِياض، بُآلّ ٓا

زَغتِ نطِياضو، ُّٖ يـُ نؤتـايِ ظَنـاتِ     ــُف ٕ -ُٓواْ ــابىو ــى غ ــُ  -وَن ْانُوْ
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 .َواْلَحْمُد هلِل َتعاَلنٓاشَيَسا ضِوواإ نطزَوَ، 
)ُ٘ يـُنٌ وَٖـا: نـُ    بُ ثاضَ )بَْٔٓكٕ  ْٔؾَلٕب( ُٖض ناتًَو نُيىثُىل باظضطاٌّْ نطِّ )َٚإَذَا ًََ ه 

زَطُيؿتُ ضِازٍَ ظَنات، يإ ُْزَطُيؿتآ بُآلّ ثاضَّرتٍ ُٖبى و بُويُوَ زَطُيؿتآ، 
ُ٘( ُٓوَ ُِٛي ْٖٓك ٔ( غُضَتاٍ غايَِ باظضطاًُْنُ زازََُظضآ )ؾ رَ ًْؤ اي ِٔ ذٔنيَ َٔ يُو ناتُوَ نُ  )َٔ

ثـاضٍَ ٖـُبى،    : يُ ضََُِظاْسا بُ ْطخٌ زووغُز زيطٌَُٖ ظيىبؤ وَيهةثاضَنٍُ ُٖبىوَ، 
ًٓٓذا يُ َاْطٌ َُويىززا نُيىثُيًَهٌ باظضطاٌّْ بُو َُٖىو ثاضَيُ، يإ بُ بُؾًَهٌ ُٓو 

 .ثاضَيُ نطِّ، ُٓوَ غُضَ غايَُنٍُ ُٓو باظضطاًُْ يُ ضََُِظاُْوَ زاَُظضاوَ
)ُ٘ ِٚ ُدَْٚ يإ نُيىثُيٌ باظضطاٌّْ بـُ ثاضَيـُنٌ نـَُرت يـُ ِضازٍَ ظَنـات نـِطّْ ٖـًض         )أ 
١َِٕٝٓ( يؿٌ ُْبىثاضَّرت ِٚ بٔعَِزضَ قٔ يإ بُ نُيىثُيٌ َايَُوَّ نُيىثُيٌ باظضطاٌّْ نطِّ،  )أ 

يُ ُٖضغًَو َُغُيُزا يُ نطِيًٓـُوَ غـُضَ غـاأل     )ؾ َُٔٔ ايغِّزَا٤ٔ( يإ بُ قُضظٍ نطِّ، ُٓوَ
ُ٘ بٔٓٔؾَالبٔ صَال١َُٕٔ٥(    يـُ فُضَىوزَيـُنٌ بـآًَٖعزا    )َٚقٔٝاٌَ(  زَغت ثآزَنا ِٕ ًََ ه ا ُطـُض  ٓ )إَ

ِٛئَٗل( نُيىثُيُنٍُ نطِّ بآ: بُ ضِازٍَ ظَناتِ ٓاشَيٌَ يُوَضِاو غايَِ باظضطاٌْ  )ب٢ََٓ عًَ ٢ ذَ
 يُ غُض غايَِ ٓاشَيَُنإ زازََُظضآ، بُآلّ يُبُض بآًَٖعّ ضَِفتاضٍ ثآ ْانطآ.

ِٗ ايزِِّبُس(  غُضَايُنُو يُطُأل )إَي ٣ل٭ ِؽٌَ(نؤ زَنطيَتُوَ: قاظاجنٌ نُيىثُيّباظضطاٌْ  )َُٜٚقَ
ٍَِٛ( ثًَهُوَ ظَناتًإ يَّسَزضآ ِِ   يـُ نـاتٌ تـُواوبىوٌْ غـايَِ باظضطاّْـسا      )ؾ٣ٔلْيرَ ِٕ ي ا )إَ

 :ُٓطُض قاظاجنُنُ طؿتِ ُْبىبًَتُ ثاضَ َٜٖٓٔض(
(زا ؾتًَهِ نطِّ بُ ْطخٌ زووغُز زيطٌَُٖ ظيى، ًٓٓذا يـُ ْـاو   ستزّ: يُ َاْطٌ)بؤ وَيهة

غاأل بُ غُعاتًَو، ْطخٌ بىوَ غآغُز زيطُّٖ، ُٓوَ وادبُ: غايَسا، يإ ثًَـ تُواوبىوٌْ 
    ٍ  ظَناتِ غآغُز زيطَُُٖنُ بسا، ًٓرت دًاواظٍ ًُْ قاظاجنُنـُ: بـُ ٖـؤٍ بُضظبىوْـُوَ
 سَل ِإْن َن   ِفىاَلْظَهِرس َواَلَصح  َ ن  َوَلَد اْلَعْرِض َو ََمَرُه َم اُل ِتَج ارٍَةس َوَ ن  َحْ لَ ُو َح ْ ُل اَلْص فِ 

 َوَواِ بُ َها رُبُُع ُعْشرِاْلِقيَمِةس
ْطخٌ باظاضِ بآ، يإ بُ ٖؤٍ خىزٍ نُيىثُيُنـُ بـآ: وَى ٓاشَيَـُناّْباظضطاٌْ طـُوضَو     

 قُيَُو بىبٔ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَنإ ُٓو َُغُيُيُ ضِووٕ نطاوَتُوَ.
ِٕ َْٖض( َايُنُ نـؤ  ُْى ُٓطُض قاظاجنُنُ طؿتِ بىبًَتُ ثاضَ؟ ُٓو ناتُ يُطـُأل غـُض   )٫  إَ

 :يُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتطزا )ؾ٣ٔل٭ْظَٗز( ْانطيَتُوَ، بُيَهى غُضبُخؤّ ظَناتِ يَّسَزضآ
: بُ ْطخٌ زووغُز زيطَُّٖعيى ؾتًَهِ نطِّ، دا يُ زواٍ ؾـُف َـاْط ٖـَُىو    بؤ وَيهة

ؾتُنٍُ بُ غآغُز زيطُّٖ فط ؾتْ ثاضَنُؾٌ ُٖيَططت، يإ ؾتًَهّرتٍ ثآ نطِيُوَ، 
زَزاو، يُ زواٍ ؾُف  -نُ زووغُز زيطَُُٖ-ىضِاوَ ظَناتِ غُضَايُنٍُُٓوَ نُ غاأل غ

 زَزا. -نُ غُز زيطَُُٖ-َاْطّرتيـ ظَناتِ قاظاجنُنٍُ

-بةزطىدووةم -مهًاج    
13 
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دا بعاُْ: ُٓطُض غـاأل غـىِضاوَو باظضطاًُْنـُ ٖـًض قـاظاجنٌ ْـُبى، ٓـُوَ تـُْٗا ظَنـاتِ          
ػــاأل اُْوًَّٓٓذــا ُٓطــُض يــُ زواٍ غىضِ غــُضَايُنُ زَزا ُٓطــُض بطاتــُ ضِازٍَ ظَنــات،

قاظاجنٌ نطز، ُٓو ناتُ قاظاجنُنُ بؤ غايَّطِابطزوو يُطُأل غُضَايُنُ نؤ ْانطيَتُوَ، بُيَهى 
 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعبؤ غايَِ ًَٓػتا نؤ زَنطيَتُوَ، ُٖضوَى يُ )

ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض َايَِ باظضطاًُْنٍُ ٓاشَأل، يإ ًَىَو خىاضزًََُُْناّْرت بىو، ُٓوَ 
: وا زَبآ ظَنات يُ خىزٍ ٓاشَيَُنـُو ًَىَنـُو زاُْويًََُنـُزا    يةكـةم ُتٌ ُُْٖ، زوو سايَ

 .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلنُٖيُ، َُُٓيإ يُ ثًَـ نؤتايِ ُّٓ باغُزا ضِووٕ زَنُيُٓوَ،
: وا زَبآ ظَنات يُ خىزٍ ٓاشَيَُنُو ًَىَنُو خىاضزًََُُْناّْرتزا ًُْ: وَنـى  دووةم

ٖتـس، ُٓواْـُ تـُْٗا    …غًَى، يـإ ثُتاتـُو تَُاتـُو خـُياضو     ُٓغحْ ًَٖػرت، يإ ُْٖاضو
 وادبُ. تآزاظَناتِ باظضطاًًْإ 

ٕٖ َٚي  َاْيعَِزضَ( فُضَىوزٍَ ضِاغترت َُُٓيُ: )َٚا٭ ؽَٗس(بُآلّ  ْ    )أ   بًَضـىوٍ ٓـاشَيَِ باظضطـاٌْ
)ُٙ  ًَىٍَ زضَختِ باظضطاٌْ، ُّٖ بُضٍ طًاٍ باظضطـاٌْْ، ٖـُّ نـاو نـؤتْ طؿـت      )َٚثََُزَ

ــًََُهّرتيإ ٍُ تٔحَاالر٠َٕ(  بُضٖ ــإ    )ََاال ــاْنيْ ظَناتً ــايَِ باظضط ــَُىويإ َ ــآزاٖ ــُ ت   وادب
)ُ٘ ِٛي  ٕٖ ذَ ٍُ ا٭ ِؽٌَ( تُواوبىوٌْ غايٌَ ُٖض يُنًَهًإ )َٚأ  ِٛ تُواوبىوٌْ غايَِ بٓضًُٓنُيُ،  )ذَ

ًَـو غـاَيِ باظضطـاٌْ بـُ غـُض زايهـُنإْ          واتُ:  زايهُنُْ زضَختُنـُ،   نُواتـُ: ٖـُض نات
ظَناتِ بًَضىو و ًَـىَو   -يُطُأل ُٓواْسا-بُ غُض زضَختُناْسا غىضِاوَ، ُٖض ُٓو ناتُف

 بُضَنُ زَزضآ.
ضـىاضيَهٌ   )ُرُبُع ُعِغزَ اْيك١َُٝٔٔ( ُْٓساظٍَ ُٓو ظَناتٍُ يُ باظضطاّْسا وادب زَبآ )ََٚٚاجُٔبَٗل(

ُ   زَيُنِ ْطخُنُيُتٌ، واتُ: يُ ضٌ زيطَُٖـسا: يـُى زيطٖـُّ، يـُ غـُزا: زوو       و ًْـى، يـ
فَ  ِِْن ُمِل  َك بِنَ ْق  ٍد قُ    َِّم بِ  ِو ِإْن ُمِل  َك بِِنَص  اٍبس وََ   َ ا ُدونَ  ُو ِفىاَلَص  حِّس َ ْو بَِع  ْرٍض فَِبَغالِ  ِب نَ ْق  ِد 

ْن بَ َلَغ ِبِهَما قُ  َِّم بِالَنْ َفعِ  ََُحِدِىَما ِنَصاباً قُ  َِّم بِِوس فَِِ ْن َغَلَب نَ ْقَداِن َوبَ َلَغ ِب  لِْلُفَقَراِءس اْلبَ َلِدس فَِِ
ُٖظاضزا: بًػتْ ثًَٓر، نُوابى: زضوغت ًُْ: خىزٍ نُيىثُيٌ باظضطاٌْ يـُ ظَناتـسا بـسا،    
ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، ًٓٓذا بعاُْ: ُٖضضُْسّ يُ ضِازٍَ ظَنات ظياتط بآ، 
ًـ   ُ، بُطىيَطٍَ ظيَسَيًُنُف ظَناتِ يَّسَزضآ، ضىْهُ يُ ظَناتِ باظضطاّْسا يًَبـىضزٕ ْ

 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعُٖضوَى يُ )
ُٖضوَٖا َُبُغتًـ يُ ْطخـٌ باظضطـاٌْ: ْطخـٌ فط ؾـتُٓوَيُتٌ، ْـُى ْطخـٌ نِطيٓـِ،        
ُٖضوَٖا ُٓو ْطخُف يُ نؤتايّػايَسا ضَِضاو زَنطآ، ُٖضوَى يُ غُضَتاٍ ُّٓ باغُو يُ 

ُوَ ٓـُو  باغٌ قاظاجنسا ضِوواإ نطزَوَ، ُٖضوَٖا بعاْـُ: َُبُغـتًـ بـُ ْطخّفط ؾـتٓ    
ْطخُيـُ: نــُ خــُيَو يــُو زََــُزا ويَٓــٍُ ٓـُو نُيىثُيــُ بــُو ْطخــُ بهــطِآ، ٖــُضوَى يــُ   
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 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغرباًَضٞ)
ٕ -نــُوابى: ُٓطــُض باظضطاُْنــُ يــُ زواٍ غىضِاُْوَّػــاأل     بُؾــًَهٌ  -ثــًَـ ظَناتــسا

بًسا، يإ يُ باظضطاٌْ ببُخؿآ، يإ بًهاتُ َاضَيِ شٕ، يإ يُ تؤيٍَُ ؾتًَو  نُيىثُيُنُّ
ًَتُوَ، ٓـُوَ يـُ غـُض باظضطاُْنـُ وادبـُ:         بُض خاتطاُْ بُ نَُرت يُ ْطخٌ خـؤٍ بًفط ؾـ
ظَناتِ ُٓو نُيىثُىُْف بسا، ضىْهُ ُٓو زَغـتهاضياُْ يـُ ُْٓـساظٍَ ظَناتـسا زضوغـت      

 ُْبىوُْ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
 ص قشطانذنى والَى باصسطاني ط

ًَُٔو  بؤ ظاًْين ْطخُنُف وادبُ: نُيىثُيُنٍُ باظضطاٌْ بكطغًَٓسضآ، نُوابى: ًٓٓذا   ِٕ )ؾ َِ
َِّّ بٔ٘ٔ( ُٓطُض نُيىثُيُنٍُ باظضطاٌّْ بُ دؤضَ ثاضَيُى نطِّبى بَْٔٓكٕ ( ُٖض بُ ٖـَُإ   )ُق

ًَُٔو  بٔٓٔؾَلٕب( ثاضَف نُيىثُيُنُ زَقطغًَٓسضآ  ِٕ ٍ   )إَ  ُٓطُض نطِيُٓنُ بـُ ثاضَيـُنٌ ضِازَ
ُ٘( ظَنات بىبآ ُٖضوَٖا ُٓطُض يُ ضِازَّعَناتًـ نَُرت بىبآ، ُٖض بُ ٖـَُإ   )َٚن ذَا ُدَْٚ

ِٚبٔعَاااِزُض( يـــُ فُضَىوزَّطِاغـــترتزا )ؾ٣ٔل٭ؽَااآس( ثـــاضَ زَقطغـــًَٓسضآ يـــإ ُٓطـــُض  )أ 
ٍ بُ ثاضَ )ؾ بٔػَلئبٔ َْْك ٔاْيبًَ  ٔ( نُيىثُيُنٍُ باظضطاٌّْ بُ نُيىثُيًَهّرت نطِّبى، ُٓو ناتُ

 ؾاضٍ باظضطاًُْنُ زَقطغًَٓسضآ، ُٓو ثاضَيٍُ بُ ظ ضٍ َةاَُيٍُ ثآزَنطآ.
ِٕ غ ً بَ َْْك َإَ( دا ُٓطُض يُ ؾاضَنُزا زوو دؤضَ ثاضَ ُٖبىْٕ بُ ظ ضٍ بُ ُٖضزوونًإ  )ؾ َِ

ْطخٌ باظضطاًُْنُ تُْٗا بُ يـُنًَهًإ   )َٚبًَ ؼَ بٔأ ذَ َُٖٔٔل ْٔؾَلبًل( بُ يُنػاٌْ َةاَُيُ زَنطا
َِّّ بٔاااا٘ٔ(َطُيؿــــتُ ضِازٍَ ظَنــــات ز  ٓــــُو ناتــــُ ٖــــُض بــــُ وٍ زَقطغــــًَٓسضآ )ُقاااا

ِٕ بًَ ؼَ بََُٔٗل( ُ        )ؾ َِ  دا ُٓطـُض بـُ ٖـُضزوونًإ ْطخُنـُ زَطُيؿـتُ ِضازٍَ ظَنـات، ُٓوناتـ
ًُْؿك ااازَا٤ٔ( ِْؿ عَ ئ َِّّ بٔااال٭   ىزتطَ بـــؤ ٖـــُشاضإ: بـــُوٍ زَقطغـــًَٓسضآناَـــُيإ بـــُ غـــ )ُقااا

اْلَمالِ  ُكس َوِإْن ُمِل  َك بِنَ ْق  ٍد َوَع  ْرٍض قُ    َِّم َم  ا قَابَ  َف الن  ْق  َد بِ  ِو َواْلبَ  اِقن بِاْلَغالِ  ِبس َوِقي  َف َّ َ َخي    ُر 
َوَتِج    ُب ِفطْ    َرُة َعبي    ِد ال َِّج    ارَِة َم    َع زََ اتَِه    اس َولَ    ْ  َ     اَن اْلَع    ْرُض َا    ائَِمًةس فَ    ِِْن َ ُم    َف ِنَص    اُب 

 ْو ِنَصابُ ُهَما فَ عََ اُة اْلَعْيِن ِفىاْلَجِدِّدسِإْحَدَالع َ اتَ ْيِن فَ َقْر َوَ َبْتس  َ 
ُٖٝز اْيَُلئُو( يُ فُضَىوزَيُنسا: )َٚقٌَٔٝ( خاوَِْ باظضطاًُْنُ غُضثؿـهُ: بـُ ناَـُيإ     )َٜتَخَ

 بكطغًَٓآ زضوغت زَبٌَ.
ًَُُٔف بُ ؾهطا بىو: نُ ثاضٍَ ُّٓ غُضزًََُّٓٓذا بعاُْ: يُ ضؤًُْتٌ ُٓو قطغاْسُْزا ٓا

ظووتــط زَطاتــُ ضِازٍَ ظَنــاتْ بــؤ ٖــُشاضإ بــُ  -بــُ ظيــى-غــًَٓسضآ، ضــىْهُظيــى زَقط
 غىوزتطَ، ُٖضوَى يُ ظَناتِ ثاضَو ثىيسا ضِوواإ نطزَوَ.

ًَُٔو  بَْٔٓكٕ  َٚعَِزُض(  ِٕ ُٓطُض َايَِ باظضطاًُْنٍُ نطِّبى بـُ ثـاضَو بـُ نُيىثـُيًَهّرتٍ      )َٚإَ
َِّّ ََل ق لبٌََ ا دطُ يُ ثاضَ، ُٓو ناتُ ْٖٓك َ بٔ٘ٔ()ُق ُٓوٍَ بُ ثاضَ نطِاوَ، ُٖض بُ َُٖإ ثاضَ  ي
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بـُ ثـاضٍَ ؾـاضَنٍُ     )بٔلْيػَلئابٔ(  ُٓوٍَ بُ نُيىثُيّرتٍ نطِيىَ )َٚاْيبَلقٔٞ( زَقطغًَٓسضآ
يُ غُض باظضطاُْنُ وادبُ: غُضفًرتٍَ نؤيًُناٌْ  )َٚتَحُٔب ؾْٔطز٠َُ عَبٝ ٔايتِّحَلر٠َٔ( زَقطغًَٓسضآ
ُٖضوَٖا وادبُ: ظَناتِ باظضطاًُْنُف بسا، ضىْهُ ٖؤٍ ظَناتِ  سَن لتَٔٗل()ََعَ باظضطاِْ بسا 

 باظضطاٌْْ غُضفًرتَ يًَو دًاواظٕ.
ِٛ ن لَٕ اْيعَِزُض صَل١ًَُٔ٥( ُٓطُض نُيىثُيٌ باظضطاٌْ ٓاشَيَِ يُوَضِاو بىو، يإ خىضَاو تطآّ  )َٚي 

 تـآزا ٗا يـُى دـؤضَ ظَنـاتِ    بُ زضَختُوَ بىو، يإ زاُْويًٍََُ زاضًَٓسضاو بىو، ُٓوَ تُْ
َِٝٔ ؾ ك ْط(وادبُ، نُوابى:  ٌَُُ ْٔؾَلُب إَِذ ٣َليٖشن لتَ ِٕ ن  ُٓطُض تُْٗا ضِازٍَ ظَناتًَو تُواو  )ؾ َِ

 ظَناتِ تُواوبىوَنُ وادب زَبٌَ: )َٚجَبَِ(( بىو
ُٓطُض ضٌ َُضٍِ باظضطاٌْ ْطخٌ غُزو ُْوَز زيطٌَُٖ ظيى بىو، ُٓوَ يُ نؤتايِ  بؤ وَيهة:

يَِ َُضَِناْسا وادبُ: ناوضِيَو يُ ظَنات بسضآ، بُ ثًَضُواُْوَف: ُٓطُض غِْ ْؤ َُضِّ غا
باظضطاٌْ ْطخٌ زوو غُز زيطُّٖ بىو، ُٓوَ يُ نؤتايِ غايَِ باظضطاّْسا ضىاضيَهٌ زَيُنٌ 

 وادبُ: يُ ظَناتسا بسضآ. -واتُ: يُ غُزا: زوو و ًْى-ْطخٌ َُضَِنإ
ِْ زابُغ ْ ُْيًُوَضِاْسٕ، واتُ: ُٓيَفٌ زاْآ، ُٓو ناتُ تُْٗا ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض ٓاشَيَُنا

 ظَناتِ باظضطاًُْنُ وادب زَبٌَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ٓاَاشٍَ بؤ نطاوَ.
َُُٗل( ِٚ ْٔؾَلُب يإ ُٓطُض ضِازٍَ ظَناتِ ُٖضزوونًإ تُواو بىو: وَى ضٌ َُضِ ْطخـِ زوو   )أ 

اِ زاضًَٓسضاو ْطخٌ زوو غـُز زيطٖـٌَُ ظيـى    غُز زيطٌَُٖ ظيى بآ، يإ ضٌ تُُْنُ طُ
َِٝٔ( بآ، ُٓوَ يـُ   اْيحَ ٜٔا ٔ(  )ؾ٢ٔتُْٗا ظَناتِ نُيىثُيُنُ وادبُ، ُْى باظضطاٌْ  )ؾ شَن ل٠ُ اْيعَ

فُضَىوزٍَ ْىآزا، نُواتُ: وادبُ ناوضِيَو يُ ظَناتِ َُضَِناْسا بسا، ضىاض تُُْنـُف يـُ   
 ْٕ ناونؤتُنُف بؤ باظضطاٌْ بكطغًَٓآ.ظَناتِ طُاُنُ بسا، ُّٖ وادبُ: زضَختُنا

َُْن ِاْش    َ َرَى ِبَماِلَه   ا بَ ْع   َد ِا     ِة َ ْش   ُهٍر ِنَص   اَب َا   ائَِمٍة  فَ َعلَ   ن َى   َ ا لَ   ْ  َا   َبَ  َح   ْ ُل ال َِّج   ارَِة: بِ   
 ِن َ بَ      داًس فَاَلَص     ح  َوُ        ُب زََ       اِة ال َِّج      ارَِة لَِ َم      اِم َحْ ِلَه      ا  ُ     م  َّ ْف َ      ِ ُح َح      ْ لً ِلعََ       اِة اْلَع      يْ 

َ ُه ِر فَ َعَلىاْلَمالِ       ِك زََ        اُة اْلَجِمي       ِعس   َوِإَذا قُ ْلنَ       ا: َعاِم       ُف اْلِق       َراِض لَ َّْمِل       ُك ال       رِّْبَح بِ       ال
ْن َ ْيَرَ َها ِمْن َماِل اْلِقَراِض ُحِسَبْت ِمَن الرِّْبِح   فَِِ

َناًْؿـًإ يُطـُأل   ًٓٓذا بعاُْ يُ ٖـُض سايَُتًَهـسا ظَنـات يـُ ٓاشَيَُناْـسا بـسضآ، بًَضىو      
غُضشًََط زَنطئَ، وَنى يُ باغٌ ظَناتِ بًَضىوزا ضِوواإ نطزَوَ، بُآلّ ُٓطُض ظَناتِ 
باظضطاًْإ يَّبسضآ، ُٓو ناتُ بًَضىوَنإْ خىضّْ ؾري يُطُأل زايهُنإ زَقطغًَٓسضآْ، 
زضَختُنإْ ًَىَنُو ُٖضوَٖاف زاُْويًََُو ناونؤتُنُو ُٖضضـٌ ْطخـٌ ٖـُبآ، طؿـتِ     

هُوَ زَقطغًَٓسضآْ نُ غايَِ باظضطاٌْ تُواو بىو، ظَنات يُ طؿتِ زَزضآ، ُٖضوَى يُ ثًَ
 (زا بُ زضيَصّْ يُ غُضضاوَناّْرتيؿسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.اجملُٛع)
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ٍُ ايتِّحَلر٠َٔ( ُٖض يُ غُض فُضَىوزٍَ ْىٍَ: )ؾ عًَ ٢ َٖذَا( ِٛ ِٛ صَبَلَ ذَ ُٓطُض غـايَِ باظضطـاٌْ    )ي 
ُُٗز ْٔؾَلبَ صَل١َُٕٔ٥( ُنُ تُواو بىو:ثًَـ غايَِ نُيىثُي وَى  )بٔأ َٕ اِعتَز٣ََ بَُٔلئَٗل بَِع َ صٖٔت١ٔ أ ِع
ضـٌ َـُضِ بهـطِآْ يـُ غـُض يُوَضِاْسُْنـُف        -يُ زواٍ ؾُف َاْط-بُ َايَِ باظضطاًُْنُ

تِ يُنـُّ دـاض ظَنـا    )َُٚجاُٛب سَن ال٠ٔ ايتِّحَالر٠َٔ(    فُضَىوزٍَ ضِاغترت )ؾ ل٭ ؽَٗس( بُضزَواّ بآ
ِٛئَٗل( باظضطاًُْنُ وادبُ ِٖ(  نُ غايَِ باظضطاًُْنُ تُواو بىو )ئتََُلَّ ذَ ًٓٓذـا نـُ غـايَِ     )ُثا
٫ًِٛ( باظضطاٌْ تُواو بىو َِٝٔ أ بَ ًَا( يُو ناتُوَ غُضَ غايًََهّرت زَناتُوَ )َْٜؿتَتُٔس ذَ  )ئشَن ل٠ٔ اْيعَ

نـُ غـايَِ باظضطـاٌْ غـىضِاوَ،     بؤ ظَناتِ نُيىثُيُنٍُ باظضطاٌْ ُٖتا ُٖتايـُ، نُواتـُ:   
ظَناتِ باظضطاٌْ يُ غُزا: زوو و ًْى زَزا، ًٓٓذا يُ زواٍ غايًََهّرت ناوضِيَو يـُ ظَنـاتِ   

 ضٌ َُضَِنإ زَزاو ظَناتِ باظضطاٌْ ْازا.
 ص صةكاتى واومَةتى قاصاجنى ياوبةشط 

باظضطاٌّْ ثآ بهاو ًٓٓذا بعاُْ: ُٖض ناتًَو َىغىيَُاًَْو ثاضٍَ زايُ َىغًَُاًَْهّرت: تانى 
قاظاجنًـ يُ ًَْىاًْاْسا ٖاوبُف بآ، ُٓوَ نُ غاأل تُواو بىو، ظَنات يُو باظضطاًُْزا وادب 

ًَْٓل(زَبٌَ، نُوابى:  ٌُ اْيكٔازَاضَ(  ُٖض ناتًَو يُ غُض فُضَىوزٍَ ضِاغترت بًًََني: )َٚإَذَا ُق  )عَلَٔ
ــا    ــاٌْ زَن ــُيَهِ باظضط ــاضٍَ خ ــُ ث ــاضٍَ ب ــُو نطيَه ٓ ُِ ُٗٛرَ( )٫  َٜ ــُ  ًٔااُو اياازِِّبسَ بٔااليّظ بُؾ

قاظاجنُنُّدؤٍ ْابًَتُ ًََهّدؤٍ بُ تُْٗا ٓاؾـهطابىوّْكاظاجنُنُ، بـُيَهى زَبـٌ بـُف     
ٓـُوَ يـُ غـُض فـُضَىوزٍَ      اْيَُلئاؤ سَن ال٠ُ اْيحَُٔٝاعَ(    )ؾ عًَ ا٢  بهطآ ًٓٓذا زَبًَتُ ًََهّدؤٍ

ُنـُ بـسا: بـُ غـُضَايُو     ضِاغترت: يُ غُض خاوَٕ ثاضَنـُ وادبـُ ظَنـاتِ طؿـت باظضطاًْ    
 قاظاجنُوَ؟ ضىْهُ طؿتِ ًََهٌ خاوَٕ ثاضَنُيُ.

ِٔ ََلٍَ اْيكٔازَاضَ( ًٓٓذا  ِٕ أ ِ:زَجََٗل َٔ ُٓطـُض خاوَُْنـُ يـُ خـىزٍ ثـاضٍَ باظضطاًُْنـُ        )ؾ أٔ
 ـًػاب زَنـطآ، ُْىــُنُ سـُ قـاظاجناتُ يـُٓو ظَن زِِّبسَ(أَ اياضٔبَِ( َٔاا)ُذ ُّساـاتُنـظَن

َ ُه ِر لَ       عَِم اْلَمالِ       َك زََ        اُة رَْ ِس اْلَم       اِل َوِحص        ِ وِ ِف       ن اَلَص         حِّس َوِإْن قُ ْلنَ       ا َّْمِل       ُك بِ       ال
 ِم                    َن ال                    رِّْبِحس َواْلَم                    ْ َىُب َ ن                     ُو َّ ْل                    َعُم اْلَعاِم                    َف زََ                     اُة ِحص                     ِ ِو.

 ِر( طْ  فِ  اُب زَ اِة الْ  )ب                                   
َُو ِل لَي ْ   َلِة اْلِعيِد ِفن اَلْظَهِرسَتِجُب ِب

يُ فـُضَىوزٍَ ضِاغـترتزا، نُواتـُ: نطيَهاضَنـُف بـُطىيَطٍَ       )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس( غُضَايُنُيُ 
 (زاظريَااٞ) يــُ ٖــُضوَىبُؾــُ قاظاجنُنــٍُ خــؤٍ ظَنــاتِ يــُ غــُض سًػــاب زَنــطآ، 

 فُضَىويُتٌ.
ٍ  يُ دطُ ثاضَيُنّرتٍ يُ ثاضَنُ خاوَٕ ُٓطُض بُآلّ ُ  ثـاضَ ّ  باظضطاًُْنـ  زا، ظَناتُنـُ
  وَضبططيَتُوَ، قاظاْر يُ نطيَهاضَنُو يُ ًٖضٌ ًُْ زضوغت زَضآْ خؤٍ نًؼ يُ طؿتِ ُٓوَ

ٞ ) (وايغرباًَضٞ) يُ ُٖضوَى فُضَىوياُْ.  (زاظريَا
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ًَْٓاال( ِٕ ُق ــًَٔ:   )َٚإَ ــآًَٖع بًَ ــُضَىوزٍَ ب ــُ ف ــُض ب ُٗٛرَ( ُٓط ًُِٔااُو بٔااليّظ ــُ بُؾــُ  )َٜ نطيَهاضَن
ُٓو ناتُ يُ غُض خاوَٕ  )ي شََّ اْيَُلئو ( ٌ خؤٍ بُ تُْٗا ٓاؾهطابىوٕقاظاجنُنُّ زَبًَتُ ًََه

ظَناتِ غـُضَايُنُو ظَنـاتِ بُؾـُ     )سَن ل٠ُ رَْأظَ اْيَُلٍَ َٚذٖٔؾتٔ٘ٔ ََٔٔ ايزِِّبسَ(ثاضَنُ وادبُ: 
 .قاظاجنُنٍُ خؤٍ بسا

ُّ اْي َُظُٖبٌ غُض ُٓو فُضَىوزَ بآًَٖعَ: )َٚاْيَُِذَُٖب( ًْشَ َٜ ُ٘ يُ غـُض   عَلٌََٔ سَن ل٠ُ ذٖٔؾتٔ٘ٔ()أ ْٖ
 نطيَهاضَنُف وادبُ: ظَناتِ بُؾُ قاظاجنُنٍُ خؤٍ بسا، ضىْهُ ًََهٌ خؤيُتٌ.

ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض خاوَٕ ثاضَنُ ظَناتِ يُ غُض ُْبى: وَنى َعطُوتْ نافط، ُٓو ناتـُ  
 َنات يُ باظضطاًُْنُزا وادب ًُْ.ظ

نُ ظَناتِ يُ غُض بىو و نطيَهاضَنُ يـُ غـُضّ   بُآلّ ُٓطُض بُ ثًَضُواُْوَ: خاوَٕ ثاضَ
ُْبى، ضىْهُ نافط بىو، ُٓو ناتُ طؿت ظَناتُنُ يُ غُض خاوَٕ ثاضَنُيُ، وَى بامسإ 

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.اجملُٛعنطز، ُٖضوَى يُ )
 ص باطي صةكاتى طةسفيرتةى سِةوةصاى باُب زَ اِةاْلِفْطِر:ش 

ًِٝ ١ٔاْيعٔٝ ٔ( وادب زَبآظَناتِ غُضفًرتَّ ضََُِظإ  )تَحُٔب( ٍَٖٚ ي  بُ طُيؿتُٓ غُضَتاٍ  )بٔأ 
ـ   ــًَهّطََُِظاًْ ــُظإْ بُؾ ــُوٍ دُشّْطََِ ــًَُٖعتطزا  )ؾ٣ٔاال٭ْظَٗز( ؾ ــُ فُضَىوزَّب   ي

ُهم ام رِاْب ن عَعنْ ط ىاهلُل َعنْ  َرَض َرُا  ُل اهللِ َرِض  ٍر َ وْ : فَ   ْن َتْم  اعًا ِم  اَةاْلِفْطِر َص  اعًا زََ   َص 
ا:  َلنِمْن َشِعيٍر: عَ  َر ِبَه  ِلِميَنس َوَ َم  َن اْلُمْس  ِبيِر ِم  َُ ََن َوالص ِغيِر واْل اْلَعْبِد َواْلُحرِّ وال  َ ِر والُنْ 

ْبَف ُيُروِج الن اِس ِإَلىالص  اَلةِ  ظَناتِ غـُضفًرتَّ   ثًَغَُبُض رٚاٙ ايغٝخلٕ،زَ ْن تُ َفد ى قَ 
  ُ و ٓـاظاز، ًَْـطو َـآ، َٓـساألْ     وادب نطزوَ: غاعًَو يُ قُغح، يإ يُ دؤ، يُ غـُض نؤيًـ

فُضَاّْـساوَ: ثـًَـ ضـىوُْ     طُوضَ، ُٓطُض ُٓواُْ َىغًَُإ بـٔ، ٖـُضوَٖا ثًَغَُبـُض   
 ْىيَصّ دُشٕ غُضفًرتَ بسضآ.

فَ ُ ْخ  َرُج َعم   ْن َم  اَت بَ ْع  َد اْلغُ  ُروِب ُدوَن َم  ْن ُولِ  َدس َوَُّس  ن  َ ْن لَ تُ   َفي َر َع  ْن َص  الَتِِوس َوَّْح  َرُم 
ُِْييرُ   َىا َعْن َّ ْ ِمِوس َوَل ِفْطَرَة َعَلن َ اِفٍر ِإل  ِفن َعْبِدِه َوَقرِِّبِو اْلُمْسِلِم ِفىاَلَصحِّس َوَل رَِقي ٍ َت

ِٔ( وادبُ: غُضفًرتَ بسضآ )ؾ ُتِخزَُد(نُوابى:  ُٖ يُدًاتٌ ُٓو َىغًَُاٍُْ يُ ٓاخري ضِ شّ  )عَ
واتـُ: يـُ ؾـُوٍ    -يُ زواٍ ضِ شٓاوابىوٕ  ْيُػُزٚبٔ()ََلَْ بَِع َ اضََُِظإ يُ شياْسا بىَ، ًٓٓذا 

َطزبآ؟ ضىْهُ يُ بُؾـًَهِ ضََُِظاْـسا ٖـُبىوَو طُيؿـتؤتُ غـُضَتاٍ ؾـُوٍ        -دُشْسا
ُٚئاا َ(دــُشًْـ   ِٔ ــُ ْــازضآ: نــُ يــُ زواٍ   )ُدَٕٚ ََاا بــُآلّ غــُضفًرتَ يــُدًاتٌ ٓــُو َٓسايَ
يُ غُض ُٓو نافطَف وادب  يُ زايو بىبآ، ُٖضوَٖا -واتُ: يُ ؾُوٍ دُشْسا-ضِ شٓاوابىوٕ

 ًُْ: نُ يُ ؾُوٍ دُشْسا زَبًَتُ َىغًَُإ، ضـىْهُ ٓـُو زوواْـُ يـُ بُؾـًَهٌ ضََُِظاْـسا       
 ُٓ.يبُ تُواوّ ُْبى
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ًَـ ِض شٓـاوابىوٕ مبـطآ، ٓـُويـ           ًَُاًْـ يـُ ٓـاخريٍ ِضََُظاْـسا ثـ ُٖضوَٖا ُٓطـُض َىغـ
ُشٕ، ٖـُضوَى يـُ   غُضفًرتَّ يُدًاتٌ ْازضآ، ضىْهُ ُْطُيؿتؤتُ غُضَتاٍ ؾـُوٍ دـ  

(زا ٓاَاشٍَ بؤ نطاوَ، بُآلّ ُٓطُض بُ َاوَيُنٌ نُّ ثًَـ ضِ شٓاوابىوٕ يُ ْٗل١ٜ(و )حتؿ١)
زايو ببآو يُنػُض يُ زواٍ ضِ شٓاوابىوٕ مبطآ، وادبُ: غُضفًرتَّ بؤ بسضآ، ُٖضوَى يُ 

 َبىإْ يُ غُضَتاٍ ؾُوٍ دُشْسا ُٖ(زا فُضَىويُتٌ، ضىْهُ يُ بُؾًَهٌ ضََُِظاجملُٛع)
()ٗٔ ِٔ ؽَا٬ تٔ٘ٔ(    غىُْٓتُ: َُٜٚضَ ِٕ ٫  ُتا٪َٖ:زَ عَا ظَنـاتِ غـُضفًرتَ ُْخطيَتـُ زواٍ ْىيَـصّ      )أ 

 ، بُ بُيَطُّ سُزيػُنُّطِابطزوودُشٕ، بُيَهى غىُْٓتُ: يُ ثًَـ ضىوُْ ْىيَصزا بسضآ
ٓاوا  ُٖضوَٖا زضوغتُ: يُ يُنٌَُ ضََُِظاْسا غُضفًرتَ بسضآ، ُّٖ يُ ضِ شٍ دُشْسا تا ضِ ش

َِٛٔا٘ٔ(    زَبآ، ناتِ ظَناتِ غُضفًرتَ زًَََٓآ، نُوابى:  َٜ ِٔ ُّ تَْأ:ٔرُيَٖال عَا سُضِاَـُ:   )ََِٜٚرازَ
ظَناتِ غُضفًرتَ خباتُ زواٍ ضِ شٍ دُشٕ، ُٓطُض ًٖض عىظضيَهٌ ْـُبآ، نـُوابى: ُٓطـُض    

َ، ضِ شٍ دُشٕ ٓاوا بى و غُضفًرتَّ ُْزا، طىْاٖباض زَبآو وادبُ: بُ ثُيُ قُظاٍ بهاتُو
 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ُٓو َُغُىُْ ضِووٕ نطاوُْوَ.

ــُّ     )٫َٚ  ؾْٔطااز٠َ  عًَ اا٢ ن االؾُٔز(  ــُ بُيَط ــُ، ب ــُضَِتٌ وادــب ًْ ــُ غــُض نافطّبٓ غــُضفًرتَ ي
ُُِضأًَِ(  تُْٗا غُضفًرتَّ نؤيًُنٍُْ )إ٫َِ ؾ٢ٔ عَِب ٔٙٔ(سُزيػُنُّ ضِابطزوو  ٓـُو   )َٚق زَٜبٔ٘ٔ اْي

ٌ   خعَُ َىغًَُاٍُْ بُخًَى يـُ َـاوٍَ   -نطزٌْ يُ ُٓغتؤيُتِْ، ٖـُّ شْـُ َىغًَُاُْنُؾـ
يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا، نُوابى: نافطَنُ غُضفًرتَّ ُٓواُْ  )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس(وادبُ  -(زاع ٠)

ــُتٌ       ــُيَهى ًْ ــُ، ب ــتِ ًْ ــُتٌ خىاثُضغ ــُ ًْ ــُّ ًُْت ــُآلّ ٓ ــآ، ب ــُف زيَٓ زَزاو ًُْتُن
 .(زا فُضَىوياُْايغزٚاْٞ(ْ )ايغرباًَضٞدًانطزُْوَيُ، ُٖضوَى يُ )

ُٖضوَٖا يُ غُض نؤيًُ وادب ًُْ: غُضفًرتَّ خؤّْ شُْنُّْ خعَُناِْ بسا،  )٫َٚ  رَقُٔٝل(
 .بُيَهى وادبُ: طُوضَنٍُ غُضفًرتَّ وّ بسا

اتَ  ِب َوْ   ٌوس َوَم  ْن بَ ْعُض  ُو ُح  ر  َّ ْلَعُم  ُو ِقْس  طُُوس َولَ ُمْعِس  ٍر َفَم  ْن لَ  ْم َّ ْفُض  ْف َع  ْن ُق تِ   َوِف  ن َُ ِو اْلُم
ٍن  َُ لَ  َة اْلِعي  ِد َوَّ ْ َم  ُو َش  ْ ٌء َفُمْعِس  ٌرس َوُّْش   َ َرُط َ ْ نُ  ُو فَاِض  الً َع  ْن َمْس   َوقُ   ِت َم  ْن ِف  ن نَ َفَق ِ  ِو لَي ْ

 َوَياِدٍم َّْحَ اُج ِإلَْيِو ِفىاَلَصحِّس َوَمْن َلعَِمُو ِفْطَرتُُو َلعَِمُو ِفْطَرُة َمْن تَ ْلَعُمُو نَ َفَقُ وُ 
ْ٘()َٚؾ٣ٔلْيَُه لتَ زَضباضٍَ نؤيًٍُ ْىوغطاوثًَسضاو فُضَىوزَيُنٌ بـآًَٖع ُٖيـُ: نـُ     بٔ َِٚج

ُ٘ ُذزٌّ( وادبُ: غُضفًرتَناِْ بسا ِٔ بَِعُق ُٖض نؤيًُيُى بُؾًَهٌ ٓـاظاز بـآو بُؾـًَهٌ     )َََٚ
ُ٘( نؤيًُ بآ ُ٘ قِٔضُط َُ ًْشَ  وادبُ: بُ ُْٓساظٍَ ٓاظازيُنٍُ غُضفًرتَّ خؤٍ بسا. )َٜ

َُِعضُٔز( ٌِ(َناتِ غُضفًرتَ يُ غُض َط رٌ ُْبىويِ وادب ًُْ، نُوابى: ظ )٫َٚ   ِِ َْٜؿُق ِٔ ي   )ؾ َُ
ِٔ ؾٔا٢ َْؿ ك تٔا٘ٔ(      ُٖض نُغًَو ظيازٍَ ُْبآ:  ِٔ ُقٛتٔا٘ٔ َُٚقاْٛٔ ََا يـُ خـىاضزٌْ خـؤٍْ ٓـُو      )عَا

ُ٘( نُغاٍُْ بُخًَىنطزًْاٌْ يُ ُٓغتؤيُتٌ ََِٛ ًِٝ ١  اْيعٔٝ ٔ ََٜٚ  ٤ِْٞ()عَ يُ ؾُو ْ ضِ شٍ دُشْسا )ي 
ــُبى ــاز ْـ ُُِعضٔاااْز( ًٖضـــٌ ظيـ ــُوَ  )ؾ  ٓـ
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َط رًَهٌ ُْبىويًُّو غُضفًرتَّ يُ غُض وادب ًُْ، بُآلّ ُٓطُض تُْٗا يُى غاعٌ ظياتط 
ٖــُبآ، ٓــُوَ َط رًَهــٌ ُٖبىويًّــُ، واتــُ: غــُضفًرتَّ يــُ غــُض وادبــُ، ٖــُضوَى يــُ  

 .غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
ُ٘ ؾ لف٬ًٔ( ُِْٛ  بُ َُضز زازَْسضآ: ُٓوٍَ زَيساتُ غـُضفًرتَ، ظيازبـآ  ُٖضوَٖا  )َُِٜٚغتَزَُم ن 

)ُٔ ِٔ ََِضه  ساواُْوَ، نُواتُ: ُٓطُض خاْىوَنٍُ بُ نـطآ بـآ، وادبـُ:     تآزايُ ؾىيَين  )عَ
ِٝا٘ٔ(    غُضفًرتَنُ يُ نطآّ خاْىو ظيازبآ ُّ َِٜرتَالُد إَي  ٖـُضوَٖا ظيازبـآ يـُ نـطآّ      )َٚ:َالدٔ
 يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا. ل٭ؽَٓس()ؾ٣ٔ خعَُتهاضيَو نُ ثًَىيػتِّ ثٌَ ُٖبآ

يُو ثًَٓاغُيُزا زَضنُوت: نُ َط رـٌ ْـُبىويِ دًايـُ يـُ َط رـٌ طـُزاو       ص  ئاطاداسى ط
ُٖشاض، واتُ: َط رُّٓبىويِ يُ ُٖضزوونًإ سايَِ ْعَرتَ، نُواتُ: زَطىجنآ َط رًَـو يـُ   

بآ، ُٖضوَى يـُ   غُضفًرتَزاْسا ُٖبىويِ بآ، بُآلّ يُ ظَنات وَضططتٓسا طُزا، يإ ُٖشاض
 .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلنباغٌ ُٓو ُٖؾت نُغاٍُْ ظَناتًإ زَزضيَتآ ثًَٓاغُيإ زَنُئ، 

نُوابى: زضوغتُ: َط رًَهّطُزا، يإ ُٖشاض غـُضفًرتَّ خـؤٍ بساتـُ َـط رًَهّرتٍ وَى     
   ّ  خؤٍ، ًٓٓذا نُ غُضفًرتَنٍُ يَّىَضططتْ قبىيَِ نطز، زضوغـتُ: َُٓـُف غـُضفًرتَ

ُ ُٓو، ُٓويـ يَِّ قبىأل بهـا، ضـىْهُ ٖـُضزوونًإ غـُضفًرتَيإ يـُ غـُضَو       خؤٍ بسات
ــُ )  (زا ٓــُو ايغاازٚاْٞ(ْ )َػٓاا٢ُٖضزوونًؿــًإ زضوغــتُ: ظَنــات وَضبطــطٕ، ٖــُضوَى ي

 َُغُيُيُ ضِووٕ نطاوَتُوَ.
)ُ٘ ُ٘ ؾْٔطزَُت ِٔ ي شَََ ِٔ  ُٖض نُغًَو غُضفًرتَّدؤٍ يُ غُض وادب بآ )َََٚ ُ٘ ؾْٔطز٠َُ ََ ُ٘  )ي شَََ َُا ًْشَ تَ

)ُ٘ يُ غُضّ وادبُ: غُضفًرتَّ ُٓو نُغاُْف بسا نُ بُخًَىنطزًْاٌْ يُ ُٓغتؤيُتٌ:  َْؿ ك ُت
بآًٓعٌْ -ٖتس، بُآلّ ُٓطُض ُٓواُْ غُضبُخؤ …وَى شُْنٍُْ َٓسايَُناِْْ زايهِْ باونِ

غُضفًرتَّ خؤيإ بسَٕ، ُٓوَ غُضفًرتَنُيإ زضوغت زَبآ، ُٖضوَى  -بُخًَىنُضَنُ
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ(ْ )١حتؿيُ )

ُُف     اِرس َولَ اْلَعْب    َد ِفطْ    َرُة َزْوَ  ِ    وِ  ُِ    ْن لََّ ْل    َعُم اْلُمْس    ِلَم ِفطْ    َرُة اْلَعْب    ِد َواْلَقرِّ    ِب َوالع ْوَ     ِة اْل  س َل
 َ    اَن َعْب   داً فَ   اَلْظَهُر   َولَ اإِلبْ   َن ِفطْ   َرُة َزْوَ    ِة َ بِي   ِوس َوِف   ن اإِلبْ   ِن َوْ    ٌوس َولَ   ْ  َ ْعَس   َرالع ْوُج َ وْ 

 َ ن     ُو َّ ْل    َعُم َزْوَ  َ    ُو اْلُح    ر َة ِفْطَرتُ َه    اس وََ     َ ا َا    يَِّداَلَمِةس قُ ْل    ُت: َاَلَص    ح  اْلَمْنُص     ُص لَ َّ ْل    َعُم 
 ِفىاْلَح    اِلس  اْلُح   ر َة َواهلل َ ْعلَ   ُم. َولَ   ِ  انْ َقطَ   َع َيبَ    ُر اْلَعْب   ِد فَاْلَم   ْ َىُب ُوُ     ُب ِإْي   َراِج ِفْطَرتِ   وِ 

َّْسَر بِبَ ْعِ  َصاٍع َّ ْلَعُمُوس  َوِقيَف ِإَذا َعاَد َوِفن قَ ْ ٍل َل َشْ َءس َواَلَصح  َ ن  َمْن َ 
ُّ   ًٓٓذا بعاُْ: َُضدُ: ُٓو بُخًَىنطاواُْ َىغًَُإ بٔ، ٖـُضوَى زَفـُضَىٍَ    ًْاشَ َٜ  ٫ ِٔ )ي هٔا

ُُِضًَِٔ( ِٚج١َٔ اْيُهِؿلرَ()ؾْٔط بُآلّ يُ غُض َىغًَُإ وادب ًُْ اْي غُضفًرتَّ  ز٠َُ اْيعَِب ٔ َٚاْيك زَٜبٔ َٚايٖش
نؤيًُ نافطَنُو خعَُ نافطَنُو شُْ نافطَنـٍُ بـسا، بـُ بُيَطـُّ سُزيػـُنُّطِابطزوو،      

ِٚجَتٔاا٘ٔ( ــُ غــُض  )٫َٚ  اْيعَِباا َ ؾْٔطااز٠َُ سَ ٖــُّ ي  ُٖضضُْسَف بُخًَىنطزًْإ وادب بـآ 
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ٍ خؤٍ بسا، ضىْهُ نؤيًُ غُضفًرتَّ خؤيؿٌ يُ نؤيًُف وادب ًُْ: غُضفًرتَّ شُْنُ
 غُض ًُْ.

ِٚج١َٔ أ بٔٝ٘ٔ( ُٖضوَٖا يُ غُض نىضِ وادب ًُْ: غُضفًرتَّ شٌْ باونٌ خؤٍ  )٫َٚ  اإلَِبَٔ ؾْٔطز٠َُ سَ
بسا، ُٖضضُْس وادبًـ بآ بُخًَىيإ بها، ُٖضوَٖاف يُ غُض باوى وادب ًُْ: غُضفًرتٍَ 

 .شٌْ نىضَِنُّ بسا
ْ٘()َٚؾ٣ٔلإلَِب بُآلّ زَضباضٍَ نىضِ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖع ُٖيُ: نـُ غـُضفًرتَّ شْـٌ     َٔ َِٚج

 .باونٌ يُ غُضَ
ُِٚد( ِٛ أ ِعضَزَ ايٖش ِٚ ن لَٕ عَِبا ًا(  ُٓطُض ًََطز ًٖضٌ ُْبى يُ غُضفًرتَّ شُْنٍُ بسا )َٚي  يـإ   )أ 

ًْشَفُضَىوزٍَ بًَُٖعتط  )ؾ ل٭ ْظَُٗز( ًََطزَنُ نؤيًُ بىو َٜ ُ٘ ُ٘ اْيُرٖز٠ ()أ ْٖ ِٚجَتَ يـُ غـُض شْـُ     ُّ سَ
ِّ َا٭ ١ََٔ( بُخؤٍ غُضفًرتَّ خؤٍ بسا )ؾْٔطزَُتَٗل( ٓاظازَنٍُ وادبُ ُٖضوَٖا يُ غُض  )َٚن ذَا صَ

 .طُوضٍَ داضيُنُف وادبُ: غُضفًرتَّ داضيُ بُؾىوزضاوَنُ بسا
))ًُْ ـُ(( زَفُضَىٍَ ايٓٛاٟٚ)ًُٓاٌَ )ُق ُِٓؾٛ  فُضَىوزٍَ ضِاغترت َُُٓيُزَقكٌ  )ا٭ ؽَٗس اْيَُ

ُّ اْيُرٖز٠ ( ًْشَ َٜ  ٫(  ُ  يُ غُض شُْ ٓاظازَنٍُ وادب ًُْ: غُضفًرتَّ خؤٍ بسا، بُيَهى غـىُْٓت
، بُآلّ ُٓطُض شُْنُ )ْاؾًعَ( بىو، ُٓو ناتُف يُ غُض ًََطزَنٍُ وادب ًُْ، )َٚاهلُل أ ِعً ِ(

 ضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.نُوابى: وادبُ بُ خؤٍ غُضفًرتَّ خؤٍ بسا، ُٖضوَى يُ غُ
ِْك ط عَ :َبَُزاْيعَِبا ٔ(  فـُضَىوزٍَ ضِاغـتِ    )ؾ لْيَُاِذَُٖب(  ُٓطـُض نؤيًُيـُى بآٖـُواأل بـىو     )َٚي َٛ ا

ُُٚجُٛب إَِ:زَادَ ؾْٔطزَتٔ٘ٔ ؾ٣ٔلْيرَلٍَ( َُظُٖب (   ٍ بآزواخػـ    -يـُ دُشْـسا  -وادبـُ: طُوضَنـُ
ٖـُض ناتًَـو طـُضِاوَ     )إَذَا عَالدَ(  :يـُ فُضَىوزَيـُنٌ بـآًَٖعزا    )َٚقٔٝاٌَ(  غُضفًرتَنٍُ بسا
ٍُ( غُضفًرتَنٍُ زَزا ِٛ ٤َِٞ(يُ فُضَىوزَيُنسا  )َٚؾ٢ ق   .ًٖض غُضفًرتَّ وادب ًُْ )٫  عَ

ِٜضَزَ بٔبَِعضَ ؽَلُع(فُضَىوزٍَ ضِاغترت  )َٚا٭ ؽَٗس( ِٔ أ  ََ ٖٕ ُٖض نُغًَو تُْٗا بُؾُ غاعًَهٌ  )أ 
ُ٘()َٜ ظيازّ ُٖبىو يُ ؾُو و ضِ شٍ دُشْسا َُ  .وادبُ: ُٓو بُؾُ بساتُ غُضفًرتَ ًْشَ

َم نَ ْفَس   ُو  ُ  م  َزْوَ  َ   ُو  ُ   م  َولَ   َدُه الص    ِغيَر  ُ   م  اَلَب  ُ   م  الُم    َوَ ن   ُو لَ   ْ  َوَ    َد بَ ْع   َ  الصِّ   يَعاِن قَ   د 
ِبي       َرس َوِى       َن َص       اٌع: َوُى       َ  ِا         ِمُِة ِدْرَى       ٍم َوَ الَ َ       ٌة َوِتْس       ُع َن ِدرْ  َُ  َىَم       اً َو ُ لُ       ٌسس ُ       م  اْل

قُ ْل  ُت: َاَلَص  ح  ِا    ِمٍُة َوَيْمَس  ٌة َو ََم  انُ َن ِدْرَىَم  اً َوَيْمَس  ُة َ ْا  َباِع ِدْرَى  ٍم ِلَم  ا َا  َبَ  ِف  ن زََ   اِة 
 الن َباِت َواهلل َ ْعَلُم. 

ِٛ َٚجَاا َ بَِعااضَ ايؾِّااٝعَلَٕ( ُ٘ ي اا  ُٓطــُض نُغــًَو تــُْٗا ضــُْس غــاعًَهٌ زَغــت نــُوت  )َٚأ ْٖاا
ُ٘(  غـُضفًرتَ  بؤ  ُ٘(   وادبـُ: ثًَؿـسا غـُضفًرتَّ خـؤٍ بـسا      )ق اٖ َّ َْْؿضَا ِٚجَتَا ِٖ سَ ًٓٓذـا   )ُثا

ُٙ ايٖؾػٔريَ( غُضفًرتَّ شُْنٍُ ِٖ َٚي  َ ِٖ ا٭ بَ( ًٓٓذا َٓسايَُ بضىونُناٌْ )ُث ًٓٓذا بـاونٌ   )ُث
ّٖ( خؤٍ ِٖ اُ٭ ِٖ اْيه بٔريَ( ًٓٓذا زايهٌ خؤٍ )ُث َ  )ُث نـٍُ: نـُ ٖـُشاض بـآو     ًٓٓذا َٓسايَـُ طُوض
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 تىاْاٍ ناضنطزٌْ ُْبآ.
 ئةنذاصةي طةسفيرتة دش 

يـُى غـاعُ بـُ بُيَطـُّ سُزيػـُنٍُ       )ؽَالْع(  ُْٓساظٍَ غُضفًرتَّ يُى نُؽ: )ََٖٚٔٞ(
َُٖٛ(ضِابطزوو  ُِ َٚث٬َ ث١ٌَ َٚتِٔضاُعَٕٛ دِٔرََُٖاًل َُٚثًُاْث(    نًَؿِ يُى غا  )َٚ ؾُؾػـُزو   )صٔٗتُٔل١َ٥ٔ دِٔرَٖ

ًُْ(( يطُّْٖ غًًَُنِ زيطًََُٖهُُْوَزو غآ ز  )ا٭ ؽَاٗس(  ( زَفُضَىٍَ ايٓٛاًُٟٚٓاٌَ ) )ُق
ُِ(      فُضَىوزٍَ ضِاغترت ُِضَا١ُ أ ِصابَلعَ دِٔرَٖا ُِض١ٌَ َٚثََُالَُْٕٛ دِٔرََُٖاًل َٚ:َ ؾُؾػـُزو   )صٔٗتُٔل١َٕ٥ َٚ:َ

يُبـُض ٓـُو    ٖٓبَلْٔ()ئَُل صَبَلَ ؾ٢ٔ سَن ل٠ٔ اي ُٖؾتاو ثًَٓر زيطُّْٖ ثًَٓر سُفتًَهٌ زيطًََُٖهُ
 .)َٚاهلُل أ ِعً ِ(يًَهساُْوَّ يُ ظَناتِ زاُْويًََُزا ضِابطا 

(غطاّ، واتُ: زوو نًًؤو 2428زَناتُ ) -بُ ثاضيَعناضًُّوَ-ًٓٓذا بعاُْ: نًَؿٌ يُى غا 
 غُزو بًػت غطاّ.ضىاض
ٞ يُ َُظُٖبٌ ًُٓـاَِ) ص  ئاطاداسىط  َ  -(زا: نًَؿـٌ يـُى غـا    ذٓؿا  -بـُ ثاضيَعناضًّـُو
ــُ )ز ــُ    3638َنات ــُض ي ــؤو ؾُؾػــُزْ غــِ غــطاّ، ًٓٓذــا ُٓط ــُ: غــآ نًً (غــطاّ، وات

غــُضفًرتَزا: طــُمن، يــإ ٓاضزّطــُمن بــسضآ، ٓــُو ناتــُ ًْــى غــا  وادبــُ، نــُ زَناتــُ   
(غطاّ، واتُ: يُى نًًؤو ُٖؾتػُزو ثاْعَ غطاّ، بُآلّ ُٓطُض قُغح، يإ دؤ، يإ 1815)

 بُ.، ُٓو ناتُ غاعًَهٌ تُواو وادٓاضزّذؤ بسضآ
(زا زضوغتُ: غُضفًرتَ بسضيَتُ تُْٗا يُى طُزا، يإ ذٓؿًٞٓٓذا بعاُْ: يُ َُظُٖبٌ ًُٓاَِ )

يُى ُٖشاض، ُّٖ زضوغتُ يُ دًاتٌ زاُْويًََـُ: ْطخـٌ زاُْويًََُنـُ يـُ غـُضفًرتَزا بـسضآ،       
 ووٕ نطاوَتُوَ.(و نتًَبُناِْ َُظُٖبٌ خؤياْسا ضِايغزٚاْٞ(و )اجملُٛعُٖضوَى يُ )

ٞ ُطُض يُنًَو بًـُوآ يـُ غـُض َُظٖـُبٌ)    نُوابى: ٓ  ( غـُضفًرتَّ خـؤٍ بـسا، ٓـُوَ     ذٓؿا
ُ   دًاتِ ْٖطخٌ ْعيهٍُ زوو نًًؤ طُمن يُ طىيَطٍَ ْطخـٌ  ُض ُْفُضيَو زَزاتـُ ٖـُشاضيَو، بـ

 سا.ّْطََُِظاباظاضِ يُ ضِ شٍ دُشْ
 قُ         ِت بَ لَ        ِدِهس  َوِ ْنُس        ُو اْلُق         ُت اْلُمَعش         ُرس وََ         َ ا اَلِق        ر  ِفى        اَلْظَهِرس َوَتِج        ُب ِم        نْ 

س  ََ      ُْ  َوِقي     َف ُق تِ     ِو َوِقي     َف َّ َ َخي       ُر بَ      ْيَن اَلقْ      َ اِتس َوُّْج     ِعُئ اَلْعلَ     ن َع     ِن اَلْدنَ     ن َولَ َع
س َواإِلْعِ بَ   اُر بِاْلِقيَم   ِة ِف   ن َوْ    ٍوس َوِبعَِّ   اَدِة اإِلْقِ يَ   اِت ِفىاَلَص   حِّس فَ   اْلبُ ر  َيي ْ   ٌر ِم   َن ال  ْم   ِر َواَلُرزِّ 

ُّْخ ِرَج َع ْن نَ ْفِس وِ وَ   اَلَصح  َ ن  الش  ِعيَر َيي ْ ٌر ِم َن ال  ْم ِر َوَ ن  ال  ْم َر َيي ْ ٌر ِم َن الع بِي ِبس َولَ ُو َ ْن 
 ِمْن ُق تِِو َوَعْن َقرِِّبِو َ ْعَلن ِمْنُوس

)ُ٘ ُِٓض ُُعَٖغا   ضَِطُظٍ ُٓو خىاضزًٍََُُْ وادبُ يُ غُضفًرتَزا بسضآ )َٚجٔ ُْ اْي ٓـُو   ُز()ا ْيُكاٛ
خىاضزًََُُْيُ: نُ يُ ظَناتّسا زَيُى وادب بىو، ُٖضوَى يُ باغٌ ًَـىَو زاُْويًََـُزا   
ــاتىَو       ــُ ٖ ــُو خىاضزًََُْاْ ــًَهٌ ٓ ــاوٍ بُؾ ــُنُّطِابطزوو ْ ــُ سُزيػ ــىْهُ ي ــطا، ض ضِاب
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 .(زا فُضَىوياَُْػ٢ٓ(و )ْٗل١ٜ( نطاوُْ غُض ُٓوإ ُٖضوَى يُ )قٝلظُٓواّْرتيـ )
يُ فُضَىوزٍَ  )ؾ٣ٔل٭ْظَٗز( ُٖضوَٖاف زضوغتُ: نُؾو يُ غُضفًرتَزا بسضآ )َٚن ذَا ا٭ قّٔط(

 (زا ٖاتىَ.َضًِْخبلرٟبًَُٖعتطزا، ضىْهُ يُ )
ِٔ ُقْٛٔ بًَ  ٔٙٔ( يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا وادبُ: غُضفًرتَ بسضآ )َٚجتُٔب( يـُ خىاضزََـُِْ    )َٔ

     ٕ ــؤ ــإ زَخي ــؤ ثآشي ــُبٌ ب ــُ ُٓغًَ ــُ ب ــُضفًرتَبؤزضاوَنُ: ن ــاضٍ غ ــُض  ؾ ــُ: ُٓط ، نُوات
غُضفًرتَزَضَنُ يُ ؾىيًََٓو بىو، غُضفًرتَبؤزضاوَنُف يـُ ؾـىيًََٓهّرت بـىو، ٓـُو ناتـُ      

(زا حتؿاا١وادبــُ: خىاضزََــٌُْ ؾــىيَين غــُضفًرتَبؤزضاوَنُ ضَِضــاو بهــطآ، ٖــُضوَى يــُ )
يـُو خىاضزًََُْـٍُ بـُخؤٍ بـُ      )ُقٛتٔا٘ٔ(  يـُ فُضَىوزَيـُنّبآًَٖعزا   )َٚقٔٝاٌَ(  فُضَىويُتٌ

َِٝٔ ا٭ ْقَٛأْ(يُ فُضَىوزَيُنّرتّ بآًَٖعزا  )َٚقٌَٔٝ( ُبٌ زَخيىآُغًَ ُٖٝز بَ ظَناتسَضَنُ  )َٜتَخَ
غُضثؿو زَبآ يُ ًَْىإ َُٖىو خىاضزًََُُْنإ يُنًَهًإ يُ غُضفًرتَ زَزا، ًٓٓذا بعاُْ: 

 .(زا فُضَىوياُْحتؿ١(و )اجملُٛع(يُ، ُٖضوَى يُ )ذٓؿُّٞٓ غآيَُُ: َُظُٖبٌ ًُٓاَِ )
زضوغتُ: خىاضزٌََُّْ باؾرت، يُ دًاتٌ خىاضزٌََُّْ ْعَرت  َُِٜٚحش٤ُ٣َ ا٭ ِعً ٢ عََٔ ا٭ ِد٢َْ()

ــسا ــُ   )٫َٚ  عَْهااطَ( ب ــُ ثًَضــُواُْوَ زضوغــت ًْ ــُآلّ ب ــٌ  )َٚاإلَِعتٔبَاالُر بٔلْيكَُٔٝاا١ٔ(ب باؾــِْ ْعَ
ٕ٘( خىاضزٌََُْ بُ ْطخُنٍُ ضَِضاو زَنطآ )َٚبٔشََٜالد٠َٔ   عزايـُ فُضَىوزَيـُنٌ بـآًَٖ    )ؾ٢ٔ َِٚج

 يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا: بُ ظياتط خىاضزٌْ بؤ ثآشيإ ضَِضـاو زَنـطآ   اإلَْقتَٔٝلْٔ ؾ٣ٔل٭ؽَٓس(
ُِزَ( ِْٝز ََٔٔ ايٖت ُّٖ يُ بطجنًـْ يُ  )َٚا٭ ُرسِّ( نُوابى: طُمن باؾرتَ يُ قُغحْ يُ ًََىش )ؾ لْيُبٗز :َ

ٕٖفُضَىوزٍَ ضِاغترت:  )َٚا٭ ؽَٗس( دؤف ُِزَ( )أ  ِْٝز ََٔٔ ايٖت ٕٖ  دؤ يُ قُغح باؾرتَ ايٖغعٔريَ :َ )َٚأ 
ِْٝز ََٔٔ ايٖشبٔٝبٔ( ُِزَ :َ  .قُغح يُ ًََىش باؾرتَ ايٖت

)ُ٘ ْٕ( بؤ ظَناتسَضَنُ زضوغتُ: )َٚي  ِٔ ُقٛ ِٔ َْْؿضٔ٘ٔ َٔ ِٕ ُِٜخزَدَ عَ غُضفًرتَّ خىزّدـؤٍ يـُ    )أ 
ِٔ ق زَٜ خىاضزًًَََُْهٌ وادي خؤٍ بساو ُ٘()َٚعَ ِٓ غُضفًرتَّ ُٓواُّْرتيـ، واتُ:  بٔ٘ٔ أ ِعً ٢ َٔ

 شُْناٌْ يُ خىاضزًََُُْنٌ باؾرت بسا. خعّْ
 َولَ ّ ُ   بَ ع ُ  الص    اُعس َولَ   ْ  َ    اَن ِف   ن بَ لَ   ٍد َ قْ    َ اٌت لَ َغالِ   َب ِفيَه   ا َتَخي     َرس َواَلْفَض   ُف َ ْش   َرفُ َهاس 

َ ن  اإِلْعِ بَ  اَر بُِق   ِت بَ لَ  ِد اْلَعْب  ِدس قُ ْل  ُت: اَْلَ اِ   ُب اْلَح  ب   َولَ  ْ  َ   اَن َعْب  ُدُه بِبَ لَ  ٍد  َي  َر فَاَلَص  ح  
 الس ِليُمس َوَلْ  َ ْيَرَج ِمْن َماِلِو ِفْطَرَة َوَلِدِه الص ِغيِر اْلغَِن ِّ َ اَز َ َُْ َنِب ظ َ ِذَنس

ط: وَى غـاعًَو بـُ   زضوغت ًُْ: يُى غا  بهطيَتُ زوو بُف، يإ ظيات )٫َٚ  ُٜبَٖعُض ايٖؾلُع(
ْْ(      طُمنْ بُ دؤ تُواو بهاو يُ دًاتٌ يُى نُؽ بًسا ِٛ ن الَٕ ؾٔا٢ بًَ إ  أ ْقاَٛا ُٓطـُض يـُ    )َٚي ا

 )٫  غ لئبَ ؾٔٝٗل( ؾىيًََٓهسا ضُْس ضَِطُظ خىاضزٌََُْ ُٖبىٕ: طؿتًإ بؤ ثآشيإ زَخىضإْ
ٖٝزَ( ًٖضًإ يُ ًٖضًإ بُ ُٓغًَُبرت ُْزَخىضإ ُ غُضثؿو زَبآ: ناَُيإ ظَناتسَضَن )تَخَ

ٌُ(بسا زضوغتُ، بُآلّ  ُٙ    باؾرتَنُيإ بسا )أ ِعزَُؾَٗل(وَٖا خًَطتطَ:  )َٚا٭ ْؾقَ ِٛ ن الَٕ عَِباُ  )َٚي 
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)أ َٕ اإلَِعتٔبَلرَ فُضَىوزٍَ ضِاغترت:  )ؾ ل٭ ؽَٗس( ُٓطُض نؤيًُنٍُ يُ ؾىيًََٓهّرت بىو بٔبًَ ٕ  آ:َزَ(
 زٌََُْ ؾىيَين نؤيًُنُ ضَِضاو زَنطآ.خىاض بُٔكْٛٔ بًَ  ٔ اْيعَِب ٔ(

))ًُْ ُٓو خىاضزًٍََُُْ وادبـُ: يـُ غـُضفًرتَ     )ا ْيَٛاجُٔب(( زَفُضَىٍَ ايٓٛاًُٟٚٓاٌَ ) )ُق
ُِ( بسضآ زَْهٌ غاغُ، واتُ: ٓاضزو غاواضو بطِوفْ طُاـُنىتطاو و ثىضـُألو،    )ا ْيرَٗب ايٖضًٔٝ

 .ُ يُ غُضفًرتَزا بسضئَُٖضوَٖا ز ؾاو و غطنُ، ُٓواُْ ًٖضًإ زضوغت ًْٓ
)ِّ ِٔ ََلئ٘ٔ ؾْٔطز٠َ  َٚي  ٔٙٔ ايٖؾػٔريَاْيػَٓٔ ِٛ أ ِ:زَدَ َٔ ُٓطُض باوى يُ َايَِ خؤٍ غُضفًرتَّ َٓسايَُ  )َٚي 

 )جَالسَ(  بضىونُ زَويََُُْسَنٍُ بسا، يإ غُضفًرتَّ َٓسايَُ ؾًَتُ زَويََُُْسَنـٍُ بـسا  
ضبُخؤ ؾتًَو بهاتُ ًََهـٌ َٓـسايَِ بضـىوىْ    ُٖضزوونٌ زضوغتُ، ضىْهُ باوى زَتىاْآ غُ

 باثريَ دًَطٍُ باوى زَططيَتُوَ. ؾًَت، ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض باوى ُْبى،
بـــُآلّ ُٓطـــُض َٓـــساٍَْ ؾـــًَتُنُ غُضثُضؾـــتهاضيإ ْـــُبى، ٓـــُو ناتـــُ بـــؤ ضـــاوزيَطو  
         ٍَْ بُِضَيىَبُضَناًْإ زضوغـت ًْـُ: بـُ بآًٓعّْكـاظٍ يـُ َاَيّدؤيـإ غـُضفًرتَّ َٓـسا

تُنُ بسَٕ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، دـا ُٓطـُض غُضثُضؾـتهاض ْـُبى،     ؾًَ
ؾىيَُٓنُف )قاظّ(ّ ُْبى، ُٓو ناتُ زضوغتُ: ضاوزيَطو بُضِيَىَبُضَناًْإ غُضفًرتَيإ بؤ 

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ(ْ )حتؿ١بسَٕ، ُٖضوَى يُ )
ٞٓ أ ذَٕٔ( ًَطاُْ يُنًَو ًٓعٕ بسا، زضوغتُ: ًٓعْسضاوَنُ يُ ُٖضوَى ُٓطُض َط رًَهٌ ب )ن أ ِجَٓبٔ

َايَِ خؤٍ غُضفًرتَّ بؤ بسا، واتُ: وَى غُضفًرتَنٍُ بُ قُضظ زابًتآ، ُٓوٖا زضوغـتُ  
يَِّ وَضبططيَتُوَ، بُآلّ ُٓطُض بًَطاُْ ًٓعٌْ ُْزا، زضوغت ًُْ غُضفًرتَّ بؤ بسا، ضىْهُ 

: ٓـُو خىاثُضغـتًُ بـُ    تُُٖيُ، نُواغُضفًرتَ خىاثُضغتًُو ثًَىيػتِ بُ ًُْت  ظَناتِ
بآًٓعٕ يُ غُض َط ر ىْاضآ، ُٖضضُْس ظَناتسَضَنُف بُ ثًاوَتِ بُخًَىٍ بها، نُوابى: 

ُضفًرتَ ْانـُوآْ بـؤٍ زضوغـتُ وَضّ    ُٓطُض غُضفًرتَنٍُ بُ بآًٓعٕ بـسا، بـُ بـُض غـ    
 .نطاوَتُوَ ضِووٕ (زاايغزٚاْٞ(و)ايغرباًَضٞساؾًُناِْ) يُ ُٖضوَىبططيَتُوَ، 

ِبي   ِرس َولَ   ْ  ِاْش    َ َرَك ُم ِا   ٌر َوُمْعِس   ٌر ِف   ن َعْب   ٍد لَ   عَِم اْلُم ِا   َر ِنْص   ُف َص   اٍعس َولَ    ْ  َُ  ِبِخ   اَلِف اْل
َّْسرا َواْي َ َلَف َواِ بُ ُهَما َ ْيَرَج ُ ف  َواِحٍد ِنْصَف َصاٍع ِمْن َواِ ِبِو ِفىاَلَصحِّس َواهلل َ ْعَلُم.   َ 

 اُة َوما َتِجُب ِفيِو()باُب َمْن تَ ْلَعُمُو الع  
 ُةس رِّّ   حُ   اَلُم َوالْ    اِل: َاإلاْ  مَ   الْ  اِة  ِب زَ َ    ْرُط ُو ُ    شَ 

غُضفًرتَّ َٓسايَِ طُوضَو  -بُ بآًٓعٕ-بُآلّ زضوغت ًُْ: باوىْ باثريَ )بٔخ٬ٔ فٔ اْيه بٔريَ(
َٓسايَِ طُوضَ، واتُ: ُٖبىويِ بسَٕ، ضىْهُ ُْ باوىْ ُْ باثريَ ْاتىأْ ؾتًَو بهُُْ ًََهٌ 

ِ بايغْ عاقأل، نُوابى: بؤ زضوغتبىوٌْ غُضفًرتَ، َُضدـُ: نـىضِو نضـٌ طـُوضَو       ٖـُبىوي
ًٓعٕ بسَٕ غـُضفًرتَيإ بـؤ بـسضآ، ٓـُطًٓا: غـُضفًرتَنُيإ زضوغـت        -وَنى بًَطاُْ-
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 ْابآ؟ ضىْهُ ثًَىيػتِ بُ ًُْت ُٖيُ، ُٖضوَى تاظَ ضِوواإ نطزَوَ.
َُبُغت يُ َٓسايَِ طُوضَو ُٖبىويِ َُُٓيُ: يُ ؾُو و ضِ شٍ دُشْسا  ًٓٓذا بعاُْ: يًَطَزا

ُٓوَْسَ ُٖبىويِ بآ: يُو ناتسا بُخًَىنطزٌْ يُ غُض باوىْ باثريَ وادب ُْبآ، ُٖضوَى 
(زا ضِووِْ نطز تُوَ، ضىْهُ ُٓطُض ُْبىويِ بآ، ُٓو ناتُ بُخًَىنطزٌْ وادب اجملُٛعيُ )

 (زا فُضَىويُتٌ.ظريَُٖٞضوَى يُ ) زَبآو ثًَىيػت بُ ًٓعْسإ ْانا،
ٞ ُٓطُض غُضفًرتَنٍُ بُ َُظٖـُبٌ) ص:  ئاطاداسى ط اتـُ زضوغـتُ: بـُ    ( بـسا، ٓـُو ن  ذٓؿا

طُوضَناًْؿٌ بسا، بُو َُضدٍُ ُٓواًْـ يُطُأل شْٕ َٓسايَـُ   َٓسايَُ بآًٓعٕ غُضفًرتَّ
(ّ ُاع ا٭ْٗاز  زتبْٔ يُى خًَعإ بْٔ ثًَهُوَ بُخًَىيإ بها، ُٖضوَى يـُ )  بضىونُناّْسا

ٞ )َُظُٖبٌ (زا ِضووٕ نطاوَتـُوَ، بـُآلّ بـُ ٖـًض دؤضَيـو زضوغـت ًْـُ: بـُ بـآًٓعٕ          ذٓؿا
 .َواهللُ َ ْعَلمغُضفًرتَّ بطاو بطاظاو بطاشْٕ شّْهىضِّ بسا، ضىْهُ ُٓواُْ طؿتِ بًَطإُْ، 

َُِعضٔاْز(  َُٛصْٔز َٚ يـُ   ِبإ ( )ؾٔا٢ عَ ُٓطـُض ُٖبىويـُىْ ُْبىويـُى بىْـُ ٖاوبـُف       )َٚي َٛ اِعتَزَى  
ـُ ؽَلُع( نؤيًُيُنسا ُُٛصٔزَ ِْٔؾ يُ غُض ُٖبىوَنُ وادبُ: ًْى غاعٌ بُؾُ نؤيًُنٍُ  )ي شََّ اْي

  ُ ِٜضَازا(   خؤٍ غُضفًرتَ بسا، ًٖضًـ يُ غُض ُْبىوَنُ وادـب ًْـ ِٛ أ  ُٓطـُض ٖـُضزوو    )َٚي ا
َُُٗل(ٖاوبُؾُنإ ُٖبىويِ بىٕ، بُآلّ  و: وَى يُنًَو وادبُنُيإ دًاواظ بى )َٚاِ:تًَ ـَ َٚاجُٔب
ٌٗ َٚاذٕٔ  ِْٔؾـَ ؽَلُع( طُاٌ يُ غُض بىو، ُٓوّرتيـ دؤ ُٓو ناتُ ُٖض يُنـُيإ   )أ ِ:زَدَ ُن

ــى غــا  غــُضفًرتَ زَزا  ِٔ َٚاجٔبٔاا٘ٔ( ًْ ٍ  )َٔاا ــٍُ خــؤ ــُ خىاضزًََُُْن ــُ  )ؾ٣ٔل٭ؽَاآس( ي ي
 )َٚاهلُل أ ِعً ِ(.  فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا

 ٔ زا َتِجُب ِفيوباُب َمْن تَ ْلَعُمُو الع  اُة َوم ش
 (باطي ئةو كةطانةي صةكاتياى لة طةس واجبةو ئةو حالَةتانةي تيَيانذا واجبة)

ُُٚجٛبٔ سَن ل٠ٔ اْيَُلٍَ( ُّ(  َُضدٌ وادببـىوٌْ ظَنـاتِ َـاٍَ، ُٓوَيـُ:     )عَِزُم  خـاوَٕ   )ا إلِصا٬ 
 ُض ًْـُو ـغـ ٖـُّ ٓـاظاز بـآ، نـُوابى: نؤيًـُ ظَنـاتِ يـُ         )َٚاْيُرزِّٜٖا١ُ(  َايَُنُ َىغًَُإ بآ

اتَ    ِبس َوتِج    ُب ِف    ن َم    اِل الص     ِب ِّ َواْلَمْجنُ     ِنس  َُ َُ    ُوس ُدوَن اْلُم نَ    ا ِمْل  َوتَ ْل    َعُم اْلُمْرتَ    د  ِإْن َ بْ َقي ْ
 وََ        َ ا َعلَ       ن َم       ْن َملَ       َك بِبَ ْعِض       ِو اْلُح       رِّ ِنَص       اباً ِفىاَلَص       حِّس َوِفىاْلَمْغُص        ب َوالض        الِّ 

 َوَل َِّجُب َدفْ ُعَها َح  ن َّ ُع َدسَواْلَمْجُح ِد ِفىاَلْظَهِرس 
ًَُإ ظَنـاتِ           ُٖضوَٖاف نافطٍ  بٓـُِضَتٌ ظَنـاتِ يـُ غـُض ًْـُ، واتـُ: نـُ بـىوَ َىغـ

ُُِزتَٖ (ضِابطزووّ يُ غُض ىزَضآ، بُآلّ  ُّ اْي ًْشَ ظَنات يُ غُض َىغًَُاِْ نافطبىو وادبُ  )َٚتَ
)ُ٘ ًْه اا َِٝٓاال َٔ ِٕ أ ِبك  ــًَٔ: ًََهايــُت )إَ ٌّ زًَََٓــآ، بــُآلّ يــُ فــُضَىوزٍَ ضِاغــترتزا ُٓطــُض بًَ

ــُ:     ــآو وادب ــُتِّ زًَََٓ ــُوَ َىغــًَُإ، ًََهاي ــُض ببًَت ــريآ: ُٓط ــٍُ ضِازَط ًََهايُتًُن
 .ظَناتُنٍُ بسا، ُٓطُض ْا: ْا، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
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ُُه لتَبٔ( يُ غُض نؤضثٍُ  بُآلّ يُ غُض نؤيًٍُ ْىوغطاو ثًَسضاو وادب ًُْ، ُٖضوَٖا )ُدَٕٚ اْي
(نـطاو بـؤ غـُض    ٚقـْاو ظطًـ وادب ًُْ، ضىْهُ ُٖبىوٌْ بًَطىَإ ًُْ، ُٖضوَٖا َايَِ )

 ًُْ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ. تآزاضِوويَهٌ طؿتِ ظَناتِ 
ُٓإَٛ( ظَنات وادبُ  )َٚجتُٔب( ِّ َٚاْيَُِح يـُ َـايَِ َٓـساألْ ؾـًَتسا، ضـىْهُ يـُ        )ؾ٢ٔ ََلٍَ ايٖؾبٔ

رٚاٙ ز َعَلىاْلُمْسِلِمينَ َفرَِّضُةالص َدَقِةال ِ   فَ َرَض َرُا ُل اهللِ َىِ هِ طيػُنُزا ٖاتىوَ: سُز
يــُ غــُض  َُٓــُ ُْٓــساظٍَ ٓــُو ظَناتُيــُ: نــُ ثًَغَُبــُض ايبخاالرٟ ٚأؽاارلب ايضاآٔ،

ُُِضًُٔٔنيَىغًَُاْاٌْ وادب نطزوَ. واتُ: )  ( َٓساألْ ؾًَتًـ زَططيَتُوَ.ا ْي
: وادبُ: غُضثُضؾتهاضَنٍُ ؾًَتْ َٓساأل ظَناتُنـُيإ بـؤ بـسا، دـا ُٓطـُض      ًٓٓذا بعاُْ

ُْيسا، طىْاٖباض  زَبآْ ُٖض ناتًَهًـ َٓسايَُنُ بًَؤغٌ بىو، ؾًَتُنُف ضاى بؤوَ، وادبُ: 
ظَناتُنٍُ طؿت غايَُناّْطِابطزوو بسَٕ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ 

ِٔ ًََ و  بٔبَِعقٔا٘ٔ اْيُرازِّ ْٔؾَالبًل(   دبُ: ُٖضوَٖا ظَنات وا )َٚن ذَا( يـُ غـُض ٓـُو نؤيًـُ      )عًَ ٢ ََ
يــُ  )ؾ٣ٔل٭ؽَاآس( بُؾــهطاوٍَ، بــُ بُؾــُ ٓاظازيُنــٍُ ضِازٍَ ظَنــاتِ وَزَغــت ًَٖٓــاوَ

 فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا.
 صباطي صةكاتى قةسصء والَى داطريكشاوط

ــُ َــايَِ زاطرينــطاوزا  )َٚؾ٣ٔلْيَُِػُؾااٛبٔ( ِّ( وظَنــات وادبــُ: ي ــُ َــايَِ وْبــىوزاو )َٚايٖقاال  ي
يُ َايَِ ًٓٓهاضنطاوزا: وَى بُ َُٓاُْت يُ ىّهُغـًَهٌ زاْابـآ، نُغـُنُف     )َٚاْيَُِحُرٛدٔ(

بًَآ: يُ ىٍ َٔ زاتُْٓاوَ. ؾاًٖسيـ ُْبى، ُٖضوَٖا يُ َايَِ زظضاوزاو يُ َايَِ ؾاضزضاوَزا: 
 )٫َٚ  َٜحُٔب دَْؾُعَٗل(ٍَ بًَُٖعتطزا، بُآلّ يُ فُضَىوز )ؾ٣ٔل٭ْظَٗز( نُ ؾىيَُٓنٍُ ُْْاغًَتُوَ

ــُيَهى     ــسا، بـ ــات بـ ــُّطِابطزوو ظَنـ ــُو َايَـ ــتهُوتُٓوٍَ ٓـ ــًَـ وَزَغـ ــُ: ثـ ــب ًْـ  وادـ
تـا َاَيُنـٍُ بـؤ زَطُِضَيتـُوَ، ٓـُو ناتـُ ظَنـاتِ طؿـت          )ذَٖتا٢ َُٜعاٛدَ(   ضاوَضِوإ زَنـا 

 -ثـاف ضـُْس غـايًََو   -ووآلْـُّطِابطز غايَُناّْطِابطزوو زَزا، نُواتُ: ُٓطُض ُٓو دؤضَ َا
 َواْلُمْش         َ َرى قَ ْب        َف قَ ْبِض        ِوس َوِقي        َف ِفي        ِو اْلَق        ْ َلِنس َوَتِج        ُب ِفىاْلَح        اِل َع        ِن اْلَغائِ        ِب 
ُّْن ِإْن َ               اَن َماِش              َيًة َ ْو َغي ْ              َرَلزٍِم  َمْغُص               ٍبس َوال              د  َُ  ِإْن قَ              َدَر َعَلْي              ِوس َوِإل  َف

َ ا َ َماِل ِ َ ابٍَة َفاَلزََ اَةس َ ْو عَ  َُ  ْرضاً َ ْو نَ ْقداً َف
بفُوتًَْٔ ُْنُوُْوَ بُض زَغتِ خاوَُْنُيإ، ُٓو ناتُ ظَناتِ ٓـُو َاآلْـٍُ يـُ غـُض     

 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعىزَضآ، ُٖضوَى يُ )
ًٓٓذا بعاْـُ: ظَنـاتِ طؿـت غـاَيُناِّْطابطزوو، يـُو ساَيُتـُزا وادبـُ: نـُ َاَيُنـٍُ يـُ           

ٕ تُْٗا ضِازَيُى بـآو يـُ ىٍ خـؤٍ ُْٖـسآ َـايَّرتٍ يـُو       ضِازَيُنٌ ظَنات ظياتط بآ، يا
ضَِطُظٍَ ُٖبآ، ضىْهُ ُٓطُض تُْٗا ضِازَيُى بآو ًٖضّرتيؿـٌ ْـُبآ، ٓـُو ناتـُ تـُْٗا      
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ظَناتِ غايَِ يُنُّ وادب زَبٌَ، ضىْهُ بؤ غايَُناّْرت ضِازٍَ ظَنات نـُّ زَبًَتـُوَ،   
 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

نُ ضـاوَضِواِْ طُضِاْسْـُوَّ   –يُ َُظُٖبًُّٔاّ)َايو(زا: َايَّساطرينطاو ص:ئاطاداسى ط 
ُٖض يُنُيإ ظَناتِ تُْٗا يـُى غـايَِ    -ُٖض ناتًَو بؤّ طُضِاوَ–ُّٖ َايَّىْبىو -زَنا
(زا ضِووٕ عزح املٛطاأ وادبُ بؤ طؿت ُٓو غاآلُّْ بُ غُضّسا ضِابطزوَ، ُٖضوَى يُ) تآزا

 نطاوَتُوَ.
ُُِغتَز٣َ ق  ًَؿـتا          ِبٌَ ق ِبقٔا٘ٔ( )َٚاْي ٖـُضوَٖا ظَنـات يـُو َاَيُؾـسا وادبـُ: نـُ نِطيىيـُتِْ ٖ

ُْيكُبآلْسوَو وَضُّٓططتىَ، واتُ: نُ يُ نطِيًُٓوَ غايًََو تُواو بىو، وادبُ ظَناتُنٍُ 
٫ِٛ َٕ( يُ فُضَىوزَيُنّبآًَٖعزا )َٚقٌَٔٝ( بسا يُو نطِاوَؾسا زوو فُضَىوزَنُ ُُْٖ:  )ؾٔٝ٘ٔ اْيك 

 .بآًَٖع، وَى ُٓو َاآلُّْطِابطزوو بًَُٖعْ
يُو )عََٔ اْيػَل٥ٔبٔ(  ُٖض ُٓو زٍََُ ناتٌ ظَنات ٖات، وادبُ: ظَناتُنُ بسا)ََٜٚحُٔب ؾ٣ٔلْيرَلٍَ( 

ِٝ٘ٔ(  َايٍَُ يُ ىٍ خؤٍ ًُْ ِٕ ق  َرَ عًَ  ُٓطُض زَغُآلتٌ بُ غُضزا ُٖبآ: وَى بُ ٓاغـاٌْ  )إَ
بُ غُضزا ُْبآ: وَى ضِيَطُنُ بُ تطؽ بآ، يإ ُٖوايٌَ  بُآلّ ُٓطُض زَغُآلتٌ)َٚإ٫َِ(  بًطاتآ

ُٓوَف وَى َايٌَ زاطرينطاو ضَِفتاضٍ يُطٍَُ زَنطآ، واتُ: )ؾ ه َُِػُؾٕٛب(  َايَُنٍُ ُْظاْآ
 ُٖض ناتًَو نُوتُوَ شيَط زَغُآلتّدؤٍ وادبُ: ظَناتٌ غايَُناّْطِابطزوو بسا.

 )ُٔ ِٜ ِٕ ن لَٕ ََ َايٌَ بُقُضظزضاو)َٚايٖ  ُٓطُض ٓاشٍََ بآ: وَى ضٌ َُضِ بـُ قـُضظ بـساو    لع١ًَٝٔ( )إَ
ُّ(  غايًََهٌ يُ غُض بػىضِيَتُوَ ِٝزَ ٫ سَ ِٚ غ  )ن َُلٍَ نٔتَلب١َٕ(  يإ قُضظَنُ زاُْوٍَ وادب ُْبآ)أ 

  ّ  وَنى َايٌَ ْىغطاوثًَسإ: وَى بًًََتُ نؤيًُنٍُ زووغُز زيطَُِٖ بؤ بًَُٓ ٓـاظازت زَنـُ
وادب ًُْ، ضىْهُ بـُخؤٍ ٓاشَيَـُناٌْ    تآزاوو دؤضَ قُضظاُْ ظَناتًإ ُٓو ز)ؾ ٬  سَن ل٠ ( 

ِٚ عَِزفًَل(  ُْيُوَضِاْسوَ، نؤيًُنُف زَتىاْآ ْىغطاوثًَسضاُْنٍُ ُٖيَبىَؾًًََٓتُوَ يـإ  )أ 
ِٚ َْْك ًا(  قُضظَنٍُ نُيىثُيٌ باظضطاٌْ بىو  تآزآُواُْف ظَناتًإ )ؾ ه ذَا(  يإ ثاضَ بىو)أ 

ََُمْغُص   ٍبس َوِإْن تَ َيس   َر  َوِف  نس ِف  ن اْلَق  ِدّمِ  اْلَجِدّ  ِد ِإْن َ   اَن َح  الِ َوتَ َع    َر َ ْي  ُ ُه إِلْعَس  اٍر َوغَْي  رِِه َف
 سَوَ َبْت تَ عِْ يَ ُُو ِفىاْلَحاِلس َ ْو ُمَف  اًل فَاْلَمْ َىُب  َن ُو َ َمْغُص ٍبس َوِقيَف َِّجُب َدفْ ُعَها قَ ْبَف قَ ْبِضوِ 

ُ    )َٚؾ٣ٔلْيحَ ٜٔ ٔ( بُآلّ يُ فُضَىوزٍَ نؤْسا، َِٜ( )ؾ٣ٔلْيك  ٔ ًُْ بـُ  –يـُ فـُضَىوزٍَ ْـىآزا، نـ
ِٕ ن الَٕ ذَال٫ْ(    بُ بـًَُٖع زاْـسضاوَ:  -يُنسَْطٌ ظاْاياُُّْظُٖب ُٓطـُض قُضظَنـٍُ نـاتٌ    )إَ

ُٙ(  زاُْوٍَ ٖاتبى، بُآلّ ُ )إلَِعضَلُر(  ُْزَنطا وَضّبططيَتُوَ)َٚتَعَٖذرَ أ ِ:ُذ  ضىْهُ قُضظزاضَنـ
ِٝزَٙٔ(  ًٖضٌ ُْبى يإ يُ بُض ٖؤيُنّرت: وَى ًٓٓهاضٍ بهاو بًَآ: قُضظزاضت ًِْ. ؾاًٖسيـ )َٚغ 

 َ ٓـُو دـؤضَ قـُضظَ    )ؾ ه َُِػُؾإٛب(   ُْبى، يإ بُ ضِقُناضٍ ُْيساتُوَ، يإ خؤٍ ؾـاضزبًَتُو
وَنى َايٌَ زاطرينـطاوَ، واتـُ: ٖـُضناتًَو قُضظَنـٍُ وَضططتـُوَ، وادبـُ: ظَنـاتٌ طؿـت         
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 ناّْطِابطزووٍ يـآبسا، بُو ؾًَىَيٍُ يُ باغٌ َايَّساطرينطاوزا ضِوواإ نطزَوَ.غايَُ
ِٕ تََٖٝضزَ(  بُآلّ ُٓطُض وَضططتُٓوٍَ قُضظَنُ ٓاغإ بىو: ضىْهُ قُضظزاضَنُ َايٌَ ُٖبى )َٚإَ

 و زاٌْ بُ قُضظَنُؾسا ًَٖٓا، يإ ؾاًٖس ُٖبى، ٓـُوَ نـُ نـاتٌ ظَناتّكُضظَنـُ زاٖـات     
ُ٘ ؾ٣ٔلْيرَلٍَ( )َٚجَبَِ( تَ وادبُ: خاوَٕ قُضظَنُ يُ ىٍ خؤٍ يُنػُض ظَناتٌ قُضظَنُ ِشنَُٔٝت

 .بسا، ُٖض ضُْس قُضظَنُؾٌ وَضُْططتبًَتُوَ
َُ٪َٖج٬ً(   ِٚ )ؾ لْيَُِذَُٖب(  يإ ُٓطُض قُضظَنُ ًَٖؿتا ناتّساُْوٍَ ُْٖاتبى و غايًَؿٌ غىضِاوَ)أ 

   ُ ُ٘   فُضَىوزٍَ ضِاغـيت َُظٖـُب َُُٓيـ ٓـُو دـؤضَ قـُضظَف وَنـى َـايٌَ      ن َُِػُؾإٛب(  )أ ْٖا
َ زاطرينــطا ــو وَضّططتــُو ـــآزَزا وَ، واتــُ: ٖــُض ناتًَ ــُ )َٚقٔٝااٌَ(  ظَناتُنــُّطِابطزووٍ ي ي

 وادبُ ثًَـ وَضططتُٓوٍَ ظَناتُنٍُ بسا.)َٜحُٔب دَْؾُعَٗل ق ِبٌَ ق ِبقٔ٘ٔ(  فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا
إ ضُْس غايًََو بُ غُض َايَُ بُقُضظزضاوَنُزا : ُٖض ناتًَو غايًََو، ييةكةمص  ئاطاداسىط 

غىضِاوَ، ًٓٓذا خاوَُْنٍُ طُضزٌَْ قُضظزاضَنٍُ ٓاظاز نطز، ُٓوَ يـُ ُْٓـساظَّعَنات   
ًَهـٌ طـُزاو          ًَتـُ َ ًَهسا زَب طُضزٌَْ ٓاظاز ْابآ، ضـىْهُ ُْٓـساظَّعَنات يـُ طؿـت غـاَي

 ُٖشاضإ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
: ُٓطُض خاوَُْنُ بُ قُضظزاضَنٍُ بًَـآ: قُضظَنـُّ يًَـت وَضْاططَـُوَو بـُ بـُض       دووةم

ظَناتٌ زيَدِ. يإ بًَآ: ُٓوَْسَّ نطزَ ظَناتٌ قُضظَنـُّ. قُضظزاضَنـُف قبـىٍَ بهـا،     
ُٓوَ زضوغت ْابآْ بُ بُض ظَنات ْانُوآ، ُٖضوَٖاف زضوغت ًُْ: بُو َُضدـُ ظَنـات   

قبىٍَ بها، ًٓٓذا يُدًاتٌ قُضظَنٍُ بًساتُوَ، ُٖضوَى يُ بساتُ قُضظزاضَنٍُ: نُ يـآٍ 
 (زا ُٓو زوو َُغُىُْ ضِووٕ نطاوُْوَ.حتؿ١(و )اجملُٛع)

: يُ َُظُٖبًُّٔاّ)َايو(زا: قُضظّ وَضطريايُوَ يُ زواّضـُْس غـايًََو، ظَنـاتِ    ض،يةم
 ًَتـُوَ،  تُْٗا يُى غايَِ وادبُ يَّبـسضآ، ُٖضضـُْس ظ ض غـاآلًْـ يـُ ىّكُضظزاضَنـُ َاب     

ُ   -آلّ قُضظّ باظضطاُّْٗيَػىضِيَُٓضبُ  وَى نُيىثـُىل  -نُ يـُ بـطّ نُيىثُيّباظضطاًُْنُيـ
ُّْن ُوُ  بَ َه        ا ِف        ن َ ْظَهرِاَلقْ         َ اِلس والَ الِ        ُس َّْمنَ        ُع ِفىاْلَم        اِل اْلبَ        اِطِن:   َولَ َّْمنَ        ُع ال        د 

ٍّْن َفَح          اَل اْلَح          ْ ُل َوُى          َ  الن  ْق          ُد َواْلَع          ْرُضس فَ َعَلى          اَلو ِل لَ          ْ  ُحِج          َر عَ   َلْي          ِو لِ          َد
َمْغُص          ٍبس َولَ         ْ  ِاْ َ َم         َع زََ          اٌة َوَدّْ         ُن  َدِم          ظ ِف         ن َترَِ          ٍة قُ         دَِّمْتس  َُ  ِفى         اْلَحْجِر َف

ُّْن َوِفن قَ ْ ٍل َّْسَ ِ َّاِنس َواْلغَِنيَمُة قَ ْبَف اْلِقْسَمِة ِإِن اْيَ ارَ  َُ  َوِفن قَ ْ ٍل اَلد   َهااْلَغانُِم َن َتَمل 
بــؤ زَزضآْ وادبــُ: ظَناتّطؿــت غــايَُناِْ يَّبــسا، ٖــُضوَى يــُ باظضطاًُْنــُ بطِيــاضّ 

 نتًَبُناِْ َُظُٖبِ )َايهِ(زا ضِووٕ نطاوَتُوَ. 
ُُٚجٛبََٗل(   ُٔ ِٜ َُُِٓع ايٖ  ٍُ(  قُضظزاضٍ ضِيَطٍُ وادببىوٌْ ظَنات ْاططآ)٫َٚ  َٜ يـُ  )ؾ٢ٔ أ ْظَٗزَا٭ ْقٛا

واظٍ ًُْ قُضظَنُ: قُضظٍ خىاٍ طُوضَ بآ، يإ ٌٖ ٓازًََعاز فُضَىوزٍَ بًَُٖعتطزا، دًا
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بآ، ناتٌ زاُْوٍَ ٖاتبآ، يإ ْا، يُ َُٖىو سايَُتًَهسا وادبُ: قُضظزاضَنُ ظَناتٌ َايٌَ 
 .خؤٍ بسا. يُ فُضَىوزٍَ زووََسا ضِيَطُ زَططآ

َُُِٓع ؾ٣ٔلْيَُلٍَ اْيبَلطَٔٔ(  فُضَىوزٍَ غآيُّ:)ٚايٖثلئُث(  َُٖٛ ٌ ْازياضزا ضِيَطُ زَططآ يُ َايَ)َٜ َٚ(
ْٖٓكُ  َٚاْيعَِزُض(  َايٌَ ْازياض ثاضَو نُيىثُيٌ باظضطاًُّْ، بـُآلّ يـُ َـايٌَ بُضضـاوزا ضِيَطـُ      اي

 .ْاططآ: وَى ٓاشٍََْ ًَىَو زاُْويًََُو ناْطُ
 )ٍَٖٚ ِٝا٘ٔ(    يُ غُض فُضَىوزٍَ يُنٌَُ بـًَُٖعتط  )ؾ عًَ ٣ل٭  ِٛ ُذحٔازَ عًَ  اضَنـُ  ُٓطـُض قُضظز )ي ا

ُٔ(   )سذط(ٍ يُ غُض زاْسضا، واتُ: قُزَغُ نطا زَغتهاضٍ َـايٌَ خـؤٍ بهـا    ِٜ بـُ ٖـؤٍ   )ئا َ
ٍُ ؾ٣ٔلْيرَِحزَ(  قُضظيَو ِٛ ًٓٓذا غاٍَ بُ غُض َايَُنُّسا غىضِاوَو ُٖض يُشيَط )سذط(زا )ؾ رَلٍَ اْيرَ

طُضزٌَْ ٓاظاز  ُٓوَ طؿت َايَُنٍُ وَنى َايٌَ زاطرينطاوَ، واتُ: ُٓطُض)ؾ ه َُِػُؾٕٛب(  بىو
نطا، يإ يُنًَو قُضظَنٍُ يُ دًاتٌ زاوَ، ُٓو ناتُ َايَُنٍُ بـؤ زَطُضِيَتـُوَو وادبـُ:    
ظَناتِ ضِابطزووٍ بسا، بُآلّ ُٓطُض َايَُنٍُ قُضظٍ ثآ زضاوَ خاوَٕ قـُضظَنإْ ًٖضـٌ   

 َُْاوَ، ُٓو ناتُ ظَناتٌ ُٓو َايٍَُ يُ غُض ى زَضآ.
ٞٓ( َٚي َٛ اِجتََُعَ سَن ل٠ٌ َٚدَ) ُٔ آدََٔ يـُ  )ؾ٣ٔرتن ١ٕ(  ُٓطُض ظَناتْ قُضظٍ ٓازًََعازيَو نؤ بىُْوَِٜ

ًَو ظَنـاتٌ ْـُزابآْ قـُضظزاضٍ ٓـازًََعازَيهًـ بـآ، ًٓٓذـا مبـطآْ         ًَهسا: وَى يُن َريات
ظَناتُنُ وَثـًَـ قُضظَنـُ زيَدـطآ،    )ق  ََِِّ((  َرياتُنُؾٌ بُؾٌ قُضظو ظَناتُنُ ُْبآ

ُظضيـ وَثــًَـ قـُضظٍ ٓــازًََعازإ زيَدــطئَ، ضــىْهُ  ٖـُضوَٖا ســُزْ نــُ ففـاضَِتْ ْــ  
ُّْن اهلِل َ َح    بِاْلَقَض اءِ طزَفُضَىآ:  ثًَغَُبُض ٕ زفَ َد قـُضظٍ خىاّطـُوضَ   ، رٚاٙ ايغاٝخل

ٍُ(  يُثًَؿرتَ: نُ بسضيَتُوَ. ِٛ ُٔ(  يُ فُضَىوزَيُنسا)َٚؾ٣ٔك  ِٜ  قُضظٍ ٓازًََعاز يُثًَؿرتَ)ا يٖ 
 )ٍُ ِٛ قُضظو ظَنات ُٖضزوونًإ يُنػأْْ َايَُنُيإ )َِٜضتَََٜٛلَٕ(  نّرتزايُ فُضَىوزيُ)َٚؾ٣ٔك 

 بُ غُضزا بُف زَنطآ.
ثًَـ )ق ِبٌَ اْيكِٔض١َُٔ(  تاآلٕ، واتُ: ُٓو َايٍَُ يُ دُْطٌ نافطاْسا زَغت زَنُوآ)َٚاْيػ١ََُُٝٔٓ( 

َُُٕٛ تًََُّه َٗاال(  ٓــُوٍَ بــُف بهــطآ:  ضَ َىغــىيَُاُْنإُٓطــُض دــُْطاوَ)إََٕ اِ:تَاالرَ اْيػَاالْٔ
ٍِ ِنَص       ابَاً   َوَمَض       ن بَ ْع       َدُه َح       ْ ٌل َواْلَجِمي       ُع ِص       ْنٌف زََ        ِ ي  َوبَ لَ       َغ َنِص       يُب ُ        فِّ َش       ْخ
 َ ْو بَ َلغَ          ُو اْلَمْجُم           ُع ِف          ن َمْ ِض          ِع  ُ بُ           ِت اْلُخْلطَ          ِة َوَ بَ          ْت زََ اتُ َه          اس َوِإل  فَ          اَلس 

 َلعَِمَها زََ اتُُو ِإَذا َتم  َحْ ٌل ِمَن اإِلْصداِقس  َوَلْ  َ ْصَدقَ َها ِنَصاَب َاائَِمٍة ُمَعي ناً 
ٍْ(    ُٓوَيإ ُٖيَبصاضز: بًهُُْ ًََهٌ خؤيإ ِٛ ُٙ ذَا يـُ ثـاف ُٖيَبصاضزُْنـُف    )َََٚق٢َ بَِعا َ

ٌّ(  غايًََو تُواو بىو ـْ سَن َٛ ِٓ  تآزاطؿت تاآلُْنُف يُو دؤضَ بىو: نُ ظَناتٌ )َٚاْيحَُُٔٝع ؽٔ
ِّ عَِخُؿ ْٔؾَلبًل(  )َٚبًَ ؼَ وادب بىو  بُؾٌ ُٖض ُْفُضيَهًـ طُيؿتُ ضِازٍَ ظَناتَْؾُٔٝب ُن

ُُُٛع(  ُ٘ اْيَُِح ِٚ بًَ ػَ ِٛفٔاعَ ُثُباْٛٔ     يإ نؤٍ بُؾٌ َُٖىويإ طُيؿتُ ضِازٍَ ظَنـات )أ  )ؾٔا٢ ََ
ًْط ١ٔ(   وادبـُ: )َٚجَبَاِ( سَن لُتَٗال(    يُو سايَُتٍُ َُضدُناٌْ َـايٌَ تًَهـُآلوٍ يــآزيَتُدآ   اْيُخ

 15-بةزطىدووةم -مهًاج   
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ظَناتٌ )ؾ ٬ (  بُآلّ ُٓطُض َُضدًَو يُو َُضداُّْطِابطزوو ُْبى)َٚإ٫َِ(  ظَناتٌ تاآلُْنُ بسضآ
 وادب ًُْ. تآزا

 صصةكاتي واسةيى رى  ط
ِٛ أ ِؽ َق َٗل ْٔؾَلبَ صَل١َُٕٔ٥(  ُٓطُض ًََطز ضِازَيُنٌ ظَنات ٓاشَيٌَ يُوَضِاوٍ نطزَ َاضَيٌ )َٚي 

ًٖٝٓل(  شُْنٍُ َُعَ  اتُنُف زياضنطاو بآ: وَى بًٌََ: ُّٓ ضٌ َُضَِّ َاضَيٌ تؤ بآضِازَ ظَن)
 )ُ٘ ٍْ(  يُ غُض شُْنُ وادبُ: ظَناتٌ ضِازٍَ ظَناتُنُ بسا)ي شََََٗل سَن لُت ِٛ ِٖ ذَ ُٖض ناتًَو )إَذَا تَ

يُو ناتُوَ: نُ ٓاشَيَُنإ نطاوُْتُ َاضَيٌ، دًاواظٍ ًُْ: )ََٔٔ اإلَِؽ َامَ(  غايًََو تُواو بىو
 ْا، ُٖض زَبآ شُْنُ ظَناتٌ بسا. ططتبآ، يإ ْا، دًُاعٌ يُطٍَُ شُْنٍُ نطزبآ، يإوَضّ

بُآلّ ُٓطُض ضٌ َُضَِنٍُ زياضٍ ُْنطز: وَى بًَآ: ضٌ َـُضِ َـاضَيٌ تـؤ بـآ. ٓـُو ناتـُ       
ظَناتٌ َُِضَنإ يُ غُض شُْنُ وادـب ًُْ؟ضـىْهُ يُوَِضاْـسٌْ زيـاض ًْـُ، ٖـُضوَى يـُ        

 تُوَ.غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَ
ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض ظَيِط، يإ ظيـى، يـإ ثـاضٍَ نـطزَ َـاضَيٌ شُْنـٍُْ طُيؿـتُ ِضازٍَ        
ظَناتْ غايًََهٌ بُ غُضزا غىضِاوَ، ُٓويـ ُٖض يُ غُض شُْنُ وادبُ: ظَناتُنـٍُ بـسا،   
ُٖض ضُْس ظيطِو ظيى و ثاضَنُف زياضُْنطاوبْٔ شُْنُف وَضُّٓططتبآْ دًُـاعٌ يُطـٍَُ   

 ُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ي ُْنطزبآ، ُٖضوَى
نُواتُ: ُٓطُض طُضزٌَْ ًََطزَنٍُ ٓاظاز بها، ُٓوَ يُ ُْٓساظٍَ ظَنات طـُضزٌَْ ٓـاظاز   
ْابآْ ُٖض زَبـآ ظَناتُنـُِّطابطزوو بـسا، ٖـُضوَى يـُ ٓاطازاضيُنـُِّطابطزووزا ِضوواـإ        

 نطزوَ.
نُف َاضَيٌ ُْزايآ، ُٓو ناتُ ًٓٓذا ُٓطُض شُْنُ زاواٍ َاضَيٌ يُ ًََطزَنٍُ نطز، ًََطزَ

ًَـو يــآٍ وَضططتـُوَ، وادبـُ: ظَنـاتٌ          َاضَيُنُ وَى َاَيّـساطرينطاوَ، واتـُ: ٖـُض نات
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.َػ٢ٓ(و )ْٗل١ٜغاآلّْطِابطزوو طؿيت بسا، ُٖضوَى يُ )

َََم        انَِيَن ِدّنَ        اراً َوقَ َبَض        َها فَ        الَ   ْظَهُر َ ن         ُو لََّ ْلَعُم        ُو َولَ        ْ  َ ْ         َرى َدارَاً َ ْربَ        َع ِا        ِنيَن ِب
س فَ ُيْخ       ِرُج ِعْن       َد َتَم       اِم الس        َنِةاُلوَلن زََ        اَة ِعْش       رَِّنس  ُّْخ       ِرَج ِإل  زََ        اَة َمااْا        َ َقر   َ ْن 

 يَن ِلَس     َنٍة وِعْش     رَِّن ِلَس     َن َ ْيِنس َولَِ َم     اِم الَ الََِ     ِة زََ      اَة َ ْربَِع      َولَِ َم     اِم الَ انِيَ     ِة زََ      اَة ِعْش     رِّنَ 
ََاَلِث ِا        ِنيَنس َولَِ َم        اِم الر ابَِع        ِة زََ         اَة ِا         ِّيَن ِلَس        َنٍة َوِعْش        ِرََّن   ِلَس        َنٍة َوِعْش        رَِّن لِ        

ُّْخ                       َ                       اِنن   َ َمانِيَن. ِرُج لَِ َم                      اِم اُلولَ                      ن زََ                       اَة ال                       َلْربَ                      ٍعس َوال
ُ َن: َوَذِلكَ  ٌف( َتِجُب الع َ اُة َعَلن صْ  )فَ   ِبُحُض ِر اْلَماِل َواَلْصَناِفس اْلَفْ ِر ِإَذا َتَم

ِٛ أ ْنز٣َ دَارًا(  )بٔثََُلْٔنيَ  بؤ َاوٍَ ضىاض غاآلٕ)أ ِربَعَ صٔٓٔنيَ(  ُٓطُض خاْىويَهٌ بُ نطآ زا)َٚي 
ُٖؾتا زيٓاضَنُؾٌ يُنػُض َُٖىو وَضططتْ تا نؤتايِ )َٚق بَقََٗل(  بُ ُٖؾتا زيٓاضدَٜٔٓلرًا( 
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ِٕ ُِٜخزَدَ(  بُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط)ؾ ل٭ ْظَُٗز(  ضىاض غايَُناًْـ يُ ىّ َابؤوَ ُ٘ أ  َُ ًْشَ َٜ  ٫ ُ٘ )أ ْٖ
  يــُ غــُض خــاوَٕ خاْىوَنــُ وادــب ًْــُ ظَنــاتٌ ٖــَُىو نطآيُنــُ ًَٓػــتا بــسا، بــُيَهى  

ىوَو بـُ تـُواوٍ   تُْٗا ظَناتٌ ُٓو بُؾُ نطآيـُ زَزا: نـُ دـًَطري بـ    )إ٫َِ سَن ل٠  ََلاِصتَك ٖز( 
 بىوَتُ ًََهّدؤٍ.

ِٓ َ تََُلَّ ايٖض١َٓٔاُ٭ٚي ٢ سَن ل٠  عِٔغزََٜٔ(  نُوابى: ُِٝخزَُد عٔ نُ غايٌَ يُنُّ تُواو بـىو، ظَنـاتٌ   )ؾ 
    ٍ )َٚئتََُالَّ   بًػت زيٓاض زَزا، ضىْهُ تاظَ بًػت زيٓاضَنُ بُ تـُواوٍ بىوتـُ ًََهـٌ خـؤ

بًػـت زيٓاضَنـٍُ غـايًَُّنُّ     )سَن ل٠  عِٔغزَََٜٔ ئضَا١َٕٓ(   نُ غايَِ زووَّ تُواو بىو ايٖثل١َْٝٔٔ(
َِٝٔ( ظَناتِ غايًََهّرتيؿٌ يَّسَزاو نـُ ٖـًض   -بًػتُنٍُ غايَّسووًََـ )َٚعِٔغزَََٜٔ ئضََٓتَ

ّ  -ظَناتٌ يـآُْزضاوَ نـُ  )َٚئتََُالَّ ايٖثلئثَا١ٔ(    ثًَهـُوَ يَّـسَزا   طِابطزووٍظَناتٌ زوو غـايَ
ظَناتٌ ضٌ زيٓاض بؤ غايًََهّرتيـ زَزا، واتُ:  )سَن ل٠  أ ِربَعٔنيَ ئض١ََٕٓ( غايَّػآيُّ تُواو بىو

ـ )َٚعِٔغزَََٜٔ ئث٬َ ثٔ صٔٓٔنيَ(  بًػتُنٍُ يُنُّْ زووَّ نـُ ٖـًض   -بًػتُنٍُ غايَّػـآيًَُ
نـُ  )َٚئتََُالَّ ايٖزابٔعَا١ٔ(    ظَناتٌ غآ غايَّطِابطزووٍ ثًَهُوَ يــآزَزا  -ظَناتٌ يـآُْزضاوَ

ظَناتٌ ؾُغت زيٓاض بؤ غايًََهّرت زَزا، واتُ: نيَ ئض١ََٕٓ( )سَن ل٠  صٔتِّ غايٌَ ضىاضَّ تُواو بىو
بًػتُنُّػايَّضىاضًََـ ظَنـاتٌ  )َٚعِٔغزَٜٔ ٭ ِربَُع(  بًػتُنٍُ يُنُّْ زووَّْ غآيُّ

ضىاض غايَّطِابطزووٍ ثًَهُوَ يـآزَزا، دا َُُٓيإ يُ غُض فُضَىوزَّ يُنَُِ بـًَُٖعتط  
ُٖض نُ غايٌَ يُنُّ ُِٜخزَُد ئتََُلَّ اُ٭ٚي ٢ سَن ل٠  ايثََُلْٔنيَ( ) فُضَىوزٍَ زووَّ:)َٚايٖثلْٔٞ(  بىو

  تُواو بىو، وادبُ: ظَناتٌ َُٖىو ُٖؾتا زيٓاضَنُ بسا.
 لة باطي شيَوةي صةكاتذاى دَفْصٌف:  ش

ِٛرَ(   وادبُ: زََىزَغت ظَنات بسضآ ُٖض ناتًَو غاٍَ تُواو بىو، ُّٖ)تَحُٔب ايٖشن ل٠ُ عًَ ٣لْيؿ 
ٕ  )َٚذَئاو (   ُٖض ناتًَو بؤٍ طىجنا ظَناتُنٍُ بـسا تََُِهَٔ(  )إَذَا )بُٔرُقاٛرَ   طىجنـاٌْ ظَناتـسا

 ُٓو ضًٓاٍُْ ظَناتًـ وَضزَططٕ)َٚا٭ ِؽَٓلفٔ(  بُوَيُ: َايَُنٍُ يُ ىّدؤٍ بآْاْيَُلٍَ( 
َ           اِىِر َعلَ           َولَ          ُو َ ْن ّ ُ          َفدَِّي بِنَ ْفِس          ِو زََ           اَة اْلَم          اِل اْلبَ          اِطِن وََ           َ ا  اْلَجِدّ          ِدس  نال

 اإِلَماِمس َوَلُو ال    ِْ يُف َوالص ْرُف ِإَلن
بٔ، يإ دًَططٍ ُٓوإ ٓاَازَبآ، نُواتُ: ُٓطُض َايَُنٍُ يُ ىّدؤٍ ْـُبى، يـإ    ٓاَازَ

نُغِ زَغت ُْنُوت ظَناتُنٍُ بساتآ، ُٓو ناتُ ضاوَضِوإ زَناْ طىْاٖباض ْابآ، بُآلّ 
غسٍ ُْيساْ َايَُنُؾٌ فُوتا، ٓـُوَ طىْاٖبـاض زَبـآْ    ُٓطُض طىجنا ظَناتُنُ بساْ بُ قُ

 ْاضآْ ُٖض وادبُ ظَناتُنُ بسا.ظَناتٌ يُ غُض ى 
ُٖضوَٖا ُٓطُض خاوَٕ َايَُنُ بؿـُطآ، ٖـُض وادبـُ: يـُ َرياتُنـٍُ ظَناتُنُّٓـُزضاْ       
بسضآ، بُيَهى ُٓطُض ضُْس غايًََو ظَناتٌ ُْزابآ، وادبُ: ظَناتٌ طؿت غايَُنإ بسضآ، دا 
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ّ   خاو  َُْنُ ظيٓسوو بآ، يإ َطزبآ، ُٖضوَى يُ )اجملُـى (زا ضِووٕ نطاوَتـُوَ، بُبُيَطـُ
ُّْن اهلِل َ َح   بِاْلَقَضاءِ طسُزيػُنُّ  ّطِابطزوو.صَفَد

 )ُ٘ ِٕ ُٜ٪َدَِّٟ بَْٔٓؿضٔ٘ٔ سَن ل٠  اْيَُلٍَ اْيبَلطَٔٔ(  بؤ ظَناتسَضَنُ زضوغتُ:)َٚي  ُٖض بُخؤٍ ظَناتٌ )أ 
َ       َايٌَ ْازياض بساو )َٚن اذَا ايِظالٖٔزَ(    بُؾـٌ بهـا: وَى ظَنـاتٌ ثـاضَو باظضطـاٌْْ غـُضفًرت

ُٖضوَٖا بؤٍ زضوغتُ: ظَناتٌ َايٌَ بُضضاويـ بُخؤٍ بـساو بُؾـٌ بهـا: وَى ظَنـاتٌ     
 .يُ فُضَىوزٍَ ْىآزا)ؾ٣ٔلْيحَ ٜٔ ٔ(  ٓاشٍََْ ًَىَو زاُْويًََُ

 )ٌُ ِٛنٔٝ ُ٘ ايٖت ُنًَو بهاتـُ وَنًًـٌ خـؤٍ: تـانى     ٖـُضوَٖا بـؤ ظَناتسَضَنـُ زضوغـتُ يـ     )َٚي 
ُٖضوَٖا بؤٍ زضوغتُ: ظَناتُنـٍُ بساتـُ   )َٚايٖؾِزُف إَي ٣ل٭ ََلَّ(  ظَناتُنٍُ بؤ بُف بها

زَغت ثًَؿُواٍ َىغىيَُاْإ، يإ دًَططٍ ثًَؿُوا، ضىْهُ ثًَؿُوا دًَطـطٍ ٓـُو ُٖؾـت    
 نُغاُْيُ: نُ ظَناتًإ زَزضيَتآ.

ظَناتُنٍُ زايُ زَغت ثًؿُوا، يإ دًَططٍ ثًَؿُوا،  ُٖض ناتًَو ظَناتسَضص  ئاطاداسىط 
ُٓوَ ظَناتُنٍُ يُ غُض ى زَضآ، ُٖض ضُْس ظَناتُنُف يُ ىٍ ُٓوإ بفُوتآْ بُؾـٌ  
ُْنُٕ، بُآلّ ُٓطُض بًساتُ وَنًٌْ يُ ىٍ وَنًًُنُ بفُوتآْ بُؾٌ ُْنطزبآ، ُٓو ناتـُ  

ٍ ا، ٖــُضوَى يــُ ظ ضبــُظَناتُنــٍُ يــُ غــُض ى ْاضــآْ وادبــُ: زيػــإ ظَناتُنــٍُ بــس
 غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.

  ٕ ــًًَُا ــٍُ نَُتُضغ ــإ دًَططَن ــُوا، ي ــُض ثًَؿ ــُيإ ًٓٓذــا ُٓط ــآ: وَى ظَناتُن نطزب
ُْثاضاغتبآ، يإ بُؾهطزًْإ زواخػتبآ، وادبُ: ُٓوإ تؤيٍَُ ظَناتُنُ بسَْـُ ٖـُشاضإ،   

نَُتــُض  -بُؾــهطزٕ دطــُ يــُ زواخػــتين-ُٓطــُضْا: ْــا، ٖــُضوَٖا ُٓطــُض وَنًًُنــُف 
غَُّرتٍ نطزبآ، وادبُ تؤيٍَُ ظَناتُنُ بساتُوَ ظَناتسَضَنُ، بُآلّ ُٓطُض نَُتُضغٌَُ 
ُْنطزبآ، تؤَيـٍُ يـُ غـُض ًْـُ، ُٖضضـُْس بُؾـهطزٌْ ظَناتُنُؾـٌ زواخػـتبآ، ضـىْهُ          

ضِووٕ  وَنًًُنــُ بُؾــهطزٌْ ظَناتُنــٍُ يــُ غــُض وادــب ًْــُ، ٖــُضوَى يــُ )اجملُــى (زا 
 نطاوَتُوَ.

ُُ                       َن َ                       ائِراًس وَ   اَلْظَه                      ُر َ ن  الص                       ْرَف ِإلَىاإِلَم                      اِم َ ْفَض                      ُفس ِإل  َ ْن َّ
 َوَتِج     ُب الن ِّي      ُة: فَ يَ ْن     ِ ى َى     َ ا فَ      ْرُض زََ       اِة َم     اِلنس َ ْو فَ      ْرُض َص     َدَقِة َم     اِلن َوَنْحَ ُىَم      اس 

ِفن َىَ ا فَ ْرُض َماِلن وََ َ ا الص َدَقُة ِفىاَلَصحِّس ُْ  َوَل َّ
ٌُ(  فُضَىوزٍَ بُ ًَٖعتط:َٚا٭ ْظَُٗز( ) ٕٖ ايٖؾِزفَ إَي ٣لإلَََلَّ أ ْؾقَ وَٖا خًَطتطَ: ظَناتُنٍُ )أ 

بساتُ ثًَؿُواُّىغىيَُاْإ؟ ضىْهُ ُٓطُض ثًَؿـُوا ظَناتُنـٍُ يــآوَضبططآ: بًَطىَـإ     
ًَؿـُوا بـُ ِضَيطُيـُنٌ ؾـُضعًـ بُؾـٌ ْـُنا،           ظَناتُنٍُ يُ ُٓغـتؤ ىزَضـآ، ُٓطـُض ث

ُهم اَعْن اْبِن عمرطُْنُ بُضثطغًاض ًُْ خاوَ ْم ِإلَ ن َم ْن َول ُه اهلُل َ ْم رَُ ْمس َرِضىاهللُ َعن ْ ُُ : ِإْدفَ ُع ا َص َدقَاِت
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ظَناتـــُناْتإ بسَْـــُ رٚاٙ ايبٝٗكاااٞ بلصٓلدؽااارٝس، زَفَم  ْن بَ   ر  َفِلنَ ْفِس   ِو َوَم  ْن  َ ِ   َم فَ َعَلْيه  ا
ؾهطزٌْ ظَناتسا ضانٍُ نطز، ُٓوَ خًَطٍ ناضبُزَغتُناْتإ، دا ُٖض ناضبُزَغتًَو يُ بُ

 ضانُنٍُ بؤ خؤيُتٌ، ُٓطُض تاواْباضٌّ نطز، تاواُْنٍُ يُ غُض خؤيُتٌ.
ِٕ َُٜهَٕٛ جَل٥ٔزًَا(  َُطُض ثًَؿُوايُنُ، يإ دًَططَنٍُ غتَُهاض بآ يـُ ظَناتـسا، ٓـُو    )إ٫َِ أ 

 ناتُ وَٖا خًَطتطَ: بُخؤٍ ظَناتُنٍُ بُف بها.
 ز نيةتي صةكات ش

( )١ُٖٝ ِّ وادبُ: يُ ظَناتساْسا ًُْتٌ ظَنات بًَٗٓسضآ، ضىْهُ ظَنات خىاثُضغـتًُ،  َٚتَحُٔب اي
ــُض ٖــُض نطزَوَيــُنٌ  رٚاٙ ايغااٝخلٕ، زِإن َمااَلْعَم  اُل بِالن ِّي   اتِ طزَفــُضَىآ:  ثًَغَُب

خىاثُضغتِ بآ بُ ًُْتُوَ ُْبآ زاْاَُظضآ. نُوابى: ُٓطُض َُٖىو َايٌَ خؤٍ ببُخؿآْ 
ُ خًَطو ًُْتٌ ظَناتًؿٌ يـآًَُْٖٓآ، ُٓوَ ظَناتٌ يُ غُض ى ْاضآ، ُٖضوَى ُٓطُض بًهات

ْىيَصيَهٌ وادي يُ غُض بآْ غُز ضَِنةُت غىُْٓت بها، بُ بُض ْىيَصَ وادبُنُ ْانُوآ، 
 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعُٖضوَى يُ )

َِٟٓٛ( نُوابى َُٓـُ وادـي ظَنـاتٌ    ٠ََٔالي٢ٔ(  )َٖذَا ؾ ِزُض سَن ل بُ زٍَ ًُْت زيَٓآْ زَيَآ:  )ؾ َٝ
ِٚ ؾ ِزُض ؽَ َق ١ََٔلي٢ٔ(  َايَّدؤَُ َُُٖل(  يإ َُُٓ وادي غُزَقُُّايَّدؤَُ)أ  ويٍَُٓ )ََِْٚرَٛ

بُآلّ زضوغت ًُْْ )٫َٚ  َْٜهؿ٢ٔ(  ُٓو زوواُْف، وَى بًَآ: َُُٓ ظَناتُ وادبُنٍُ َايَّدؤَُ
وادـي َايَّدؤَـُ، ضـىْهُ ٓـُو ووؾـُيُ      َُٓـُ  )َٖاذَا ؾ اِزُض ََالي٢ٔ(     بُ بُض ْانُوآ بًَآ:

ُٖضوَٖا زضوغت ًُْ بًَآ: َُُٓ غُزَقٍُ )َٚن ذَاايٖؾ َق ١ُ(  نُففاضَِتْ ُْظضيـ زَططيَتُوَ
 يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا.)ؾ٣ٔل٭ؽَٓس(  َايَّدؤَُ، ضىْهُ خًَطنطزًْـ زَططيَتُوَ

ؾـٍُ ظَناتـسا، ًْـُتٌ    ًٓٓذا بعاُْ: َُضز ًُْ يُ ًُْتُنٍُ يُنُّْ غآيَُسا يُ طـٍَُ وو 
وادبًـ بًَٓآ، بُيَهى غىُْٓتُ، نُوابى: ُٓطُض بُ زٍَ بًَآ: َُُٓ ظَناتٌ َايَّدؤَُ، يإ 
َُُٓ ظَنامتُ. ُٓو ًُْتُ زضوغت زَبآ، ضىْهُ ظَنات تُْٗا بؤ وادب بُناض زآ، ُٖضوَى 

 .يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
َِّج  ُب تَ ْعيِ  يُن اْلَم  اِلس َولَ  ْ  َع  ي نَ  لَ  ْم َّ َق  ْع َع  ْن َغْي  رِِهس َوَّ ْل  َعُم الْ  َ ِل   اَلن ِّي   ُة ِإَذا َ ْي  َرَج زََ   اَة  َولَ 

ِفن نِي  ُةاْلُم َ ِِّف ِعْنَدالص  ْرِف ِإلَىاْل َِ ي ِف ِفىاَلَص حِّس َواَلْفَض ُف َ ْن َّ ْن  ُْ ِ َي الص ِب ِّ َواْلَمْجُن ِنس َوَت
َّْضاًس  اْل َِ يُف ِعْنَد ال   ْفرِِّ  َ 
وادب ًُْ: يُ ًُْتُنُّسا ُٓو َايَُ زياضٍ بها: نُ ظَناتٌ يـآزَزا، )٫َٚ  َٜحُٔب تَِعٝٔنُي اْيَُلٍَ( 

َٖٝٔ(    وَى بًَآ: َُُٓ ظَناتٌ فآلُْ َايَـُّ بـآ   ِٛ عَا   بـُآلّ ُٓطـُض َايَُنـٍُ زيـاضٍ نـطز     )َٚي ا
ِٝزَٙٔ(  ِٔ غ  ِِ َٜك ِع عَ ُٓطُض زووغـُز زيطٖـٌَُ    :بؤ وَيهةبُ بُض ظَناتٌ َايًََهّرت ْانُوآ، )ي 

يًَطَ ُٖبى، زووغُزّرتيؿٌ يُوآ ُٖبى، ُٓوَ زضوغتُ: زَ زيطُّٖ ظَنات بساو زيـاضيـ  
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ُْنا: ُّٓ ثًَٓذُ بؤ ُٓو زووغُزَ بآْ َُُٓف بؤ ُٓوّرت، ُٖضوَٖا زضوغتُ: تُْٗا ثًَٓر 
ُو زيطُّٖ بساو زياضيـ ُْنا: ثًَٓذُنُ ظَناتٌ ناّ زووغُزَ؟ نُواتـُ: ُٓطـُض يـُنًَو يـ    

زووغُزاُْ فُوتا، زَتىاْآ: ثًَٓر زيطَُُٖنُ بهاتُ ظَناتٌ ُٓو زووغُزٍَ َاوَ، بـُآلّ  
ًَتـُ ظَنـاتٌ             ًَٓذُنـُ ظَنـاتٌ ٓـُّ زووغـُزَ بـآ، ٓـُوَ ْاب ُٓطُض زيـاضٍ نطزبـى: نـُ ث

 زووغُزَنُّرت، ُٖضوَى يُ )اجملُى (زا ضِووِْ نطز تُوَ.
 )١ُٖٝ ِّ ٖٞ ا ي ُّ ايَٛئ ًْشَ )إَذَا أ ِ:ازَدَ سَن ال٠     ُضؾتهاض وادبـُ: ًْـُتٌ ظَنـات بًَٓـآ    يُ غُض غُضث)ََٜٚ
 )َُٕٛٓ ِّ َٚاْيَُِح ُٖض ناتًَو ظَناتٌ َٓساٍَ، يإ ؾًَت بسا، وَى بُ زٍَ بًَآ: َُُٓ ظَناتٌ ايٖؾبٔ

فآلُْ َٓسايَُ، يإ فآلُْ ؾًَتُيُ، نُوابى: ُٓطُض بُ بآًُْتًَٗٓإ ظَناتُنُيإ بسا، بُ بُض 
 .ؤيَُؾٌ زَنُويَتُ غُض، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْظَنات ْانُوآْ ت
َُُٛنٌَِّ(  ًُْتٌ وَنًًططَنُ بُغُ، واتُ: ُٓطُض ظَناتسَضَنُ وَنًًًَو بططآ بؤ )َٚتَْهؿ٢ٔ ١َُْٝٔاْي

ِٓ َايٖؾاِزفٔ إَي ٣لْيَٛنٔٝاٌَ(    بُؾهطزٌْ ظَنات، ُٓوَ زضوغتُ ًُْتٌ ظَناتُنٍُ بًَٓآ يـُو  )عٔ
يُ فُضَىوزٍَ ضِاغـترتزا، دـا   )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس(  زَزاتُ زَغت وَنًًُنٍُناتٍُ ظَناتُنٍُ 

  ّ ٌُ(   ُٓطُض وَنًًُنُ ًُْتًـ ًَُْٖٓآ ُٖض زضوغت زَبـآ، بـُآل َ  )َٚا٭ ْؾقَا   ٓـُوٖا خًَطتـط
 )ٌُ ََِٟٓٛ اْيَٛنٔٝ َٜ ِٕ ِٓا َ  وَنًًُنُف ًْـُت بًَٓـآ  )أ  ِٜقَاًل(    )عٔ يـُ نـاتٌ بُؾـهطزٌْ    ايٖتْؿزَٜالَ أ 
ُٓطُض وَنًًططَنُ ًُْت ًَُْٖٓآ، ُٓوَ ظَناتُنـُ زضوغـت ْابـآ، ٖـُض     ظَناتُنُ، بُآلّ 

 ضُْس وَنًًُنُف ًُْت بًَٓآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ًٓٓذا بعاُْ: يُو ناتٍُ ظَناتُنٍُ زَزاتُ ظَناتىَضططَنُ، زضوغتُ: ًُْتٌ ظَنات بًَٓآ، 

 ٌ.)اجملُى (زا فُضَىويُتُّٖ ثًَؿساف زضوغتُ، ُٖضوَى يُ 
نُوابى: ُٓطُض ُْٓساظٍَ ظَناتٌ دًا نطزَوَو يُو ناتسا ًُْتّعَناتٌ يـآًَٖٓا، يـإ يـُ   

ًُْتٌ ًَٖٓا، ُٓو ًُْتُؾٌ زضوغت زَبآ، ُٖضوَى  -ثًَـ بًساتُ ظَناتىَضططَنُ-َُوزوا
يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، ُٖضوَٖا بعاُْ: ُٓطُض ُْٓساظَيُنٌ بؤ ظَنات دًا نطزَوَ، 

ض ُٓو ُْٓساظَيُف يُ ظَناتسا بسا، ُٖضوَى يُ )حتفُ(و )ْٗايُ(زا فُضَىوياُْ، َُضز ًُْ: ُٖ
 واتُ: زضوغتُ: ُٓو ُْٓساظَيُ بؤ خؤٍ زابًَٓتُوَو ُْٓساظَيُنّرت يُ ظَناتسا بسا.
ُّْج    ِعْئ َعَلىالص     ِحي ْن لَ    ْم َّ ْن    ِ  لَ    ْم   ِح َوِإنْ َولَ    ْ  َدفَ    َع ِإلَىالس     ْلطَاِن َ َف    ِت الن ِّي     ُة ِعْن    َدُهس فَ    ِِ
ِف  ن.  نَ   َ ى الس   ْلطَاُنس َواَلَص  ح  َ ن   ُو َّ ْل  َعُم الس   ْلطَاَن اَلن ِّي   ُة ِإَذا َ َي  َ  زََ   اَةاْلُمْمَ ِنِع َوَ ن  نِي  َ  وُ  ُْ َت

 ََّص       ح  تَ ْعِجي       ُف الع َ        اِة َعلَ       ن ِمْل       ِك النَِّص       اِبس َوَُّج        ُز قَ ْب       َف اْلَح       ْ ِلس  ٌف( لَ  ْص        )فَ 
 اَلَصحِّس ُف ِلَعاَمْيِن ِفنَوَل تُ َعج  

ًْط لَٕ(  ِٛ دَؾ ااعَ إَي ٣ليٗضاا ُٓطــُض ظَناتُنــٍُ زايــُ زَغــت طــُوضٍَ َىغــىيَُاْإ، يــإ  )َٚي اا
ُٙ( دًَططَنٍُ  َ ِٓ ١ُٖٝ عٔ ِّ يُو ناتٍُ زَيساتُ زَغتّىّ، ًُْتُنٍُ بُغُو زضوغـت  )ن ؿ (ٔ اي

 .زَبآ، ُٖض ضُْس ناضبُزَغتُنُف ًُْت ًَُْٖٓآ
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ِِ ِٕ ي  َِٓٛ(  )ؾ َِ ِِ ُِٜحاش٤ِ٣َ(    بُآلّ ُٓطُض خاوَُْنُ يُو ناتـسا ًْـُت ْـًَُٖٓآ   َٜ ظَناتُنـٍُ  )ي ا
ُٕ(   يـُ غـُض فـُضَىوزٍَ ضِاغـت    )عًَ ٣ليٖؾرٔس(  زضوغت ْابآ ًْط ل ِٕ ٣ََْٛليٗضا ٖـُض ضـُْس   )َٚإَ

 .ناضبُزَغتُنُف ًُْتٌ ظَنات بًَٓآ، ُٖض زضوغت ْابآ
ُ٘ فُضَىوزٍَ ضِاغترت:)َٚا٭ ؽَٗس(  ١ُٖٝ(  )أ ْٖ ِّ ُّ ايٗضًْط لَٕ اي ًْشَ يُ غُض ناضبُزَغت وادبُ: ًُْتٌ َٜ

ُِتَٓٔعَ(  ظَنات بًَٓآ ُُ ُ٘  يُو ناتٍُ ظَنات يُ ظَناتُٓزَض زَغتًَٓآ)إَذَا أ :َذَ سَن ل٠  اْي ٖٝتَ ْٔ ٖٕ )َٚأ 
ُٓو ًُْتٍُ ناضبُزَغت بُ غُو بُ بُض ًْـُتٌ ظَناتُٓزَضَنـُف زَنـُوآ: بـؤ     تَْهؿ٢ٔ( 

(زا زَفــُضَىآ: بــؤ قًاَــُت اذٝاال٤ ايعًااًّٛاَــُت، بــُآلّ ًُٓــاٌَ)ايغعايٌ( يــُ )زوًْــاو ق
 ناتُنٍُ ُٖض يُ ُٓغتؤزا زًَََٓآ.ظَ

ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض يُو ناتٍُ ظَناتُنٍُ يـآزَغتًَٓسضآ، ًُْت بًَٓآ، ُٓوَ بًَطىَإ يُ 
  .زوًْاو قًاَُت ظَناتٌ يُ غُض ى زَضآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ

 ز باطي وةثيَصخظتين صةكات لةَفْصٌف:] 
ٌُ ايٖشن ل٠ٔ(  زوضغتُ ًُْ)٫  َٜؾَٗس(  ِّؾَلبٔ(  ظَنات وَثًَـ بًَدطآ)تَِعحٔٝ ًْؤ اي يُ غُض )عًَ ٢ َٔ

ُٖبىوٌْ ضِازٍَ ظَنات، وَى ًَٓػتا غُز زيطٌَُٖ ظيىٍ ٖـُبآ، يـإ غـٌ بعْـٌ ٖـُبآ،      
، تانى ُٓطُض بىوَ زووغُز زيطٖـُّ، يـإ ضـٌ    ًٓٓذا ثًَٓر زيطُّٖ، يإ بعًَْو ظَنات بسا

 بعٕ، ُٓوٍَ زاويُتٌ ببًَتُ ظَنات، ُٓو ظَناتُ زضوغت ْابآو بُ بُض ْانُوآ.
ٍَِٛ(  زضوغتُ ظَناتُنٍُ بسا)ََُٜٚحُٛس(  بُآلّ ثًَـ تُواوبىوّْػاٍَ، بُو َُضدـٍُ  )ق ِبٌَ اْيرَ

ــُ  َايَُنــٍُ طُيؿــتبًَتُ ضِازٍَ ظَنــاتْ غــايَُنُف زاَــُظضابآ، و  اتــُ: زضوغــتُ: ٖــُض ي
: َ ن  اْلَعب  اَس َع ْن َعِل نظ طغُضَتاٍ غايَُوَ بًسا، ُٖضوَى يـُ )اجملُـى (زا فُضَىويـُتٌ    

َِ َلُو ِفن َذلِ كَ  الن ِب    لَ َُ اَ  رٚاٙ اباٛداٚد ٚايرتَاذٟ   زِفن تَ ْعِجيِف َصَدقَِ ِو قَ ْبَف َ ْن َتِحف ؟ فَ َري 
ــبلصاآلد ذضاأ،  ــًَـ   ُ ثًَغَُبــُضًُٓاٌَ)عبــاؽ( ثطغــًاضٍ ي ــا زضوغــتُ ث نــطز: ٓاي

َِٝٔ( بُآلّ  ًٓعٌْ زا. تُواوبىوٌْ غاٍَ ظَناتُنٍُ بسا؟ ثًَغَُبُض ٌُ ئعَلََ زضوغت )٫َٚ  ُتعَٖح
 يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا،)ؾ٣ٔل٭ؽَٓس(  ًُْ: بؤ زوو غاٍَ، يإ ظياتط ظَنات وَثًَـ بًَدطآ

لَ            ُوس َوَ ن             ُو َولَ            ُو تَ ْعِجي            ُف اْلِفطْ            َرِة ِم            ْن َ و ِل  عُ            ُو قَ ب ْ  رََمَض            اَنس َوالص             ِحيُح َمن ْ
َل َُّج ُز ِإي َراُج زََ  اِة الَ َم ِر قَ ْب َف بُ ُدوِّ َص اَلِحِوس َولَ اْلَح بِّ قَ ْب َف ِاْش ِ َداِدِهس َوَُّج  ُز بَ ْع َدُىَماس 

 ِيرِاْلَحْ ِلس وََ      ْ ُن اْلَق     اِبِ  َوَش     ْرُط ِإْ      َعاِء اْلُمَعج      ِف بَ َق     اُء اْلَمالِ     ِك َ ْى     الً لِْلُ ُ       ِب ِإلَى     آ
 ِفن  ِيِر اْلَحْ ِل ُمْسَ ِحّقاًس َوِقيَف ِإْن َيَرَج َعِن اإِلْاِ ْحَقاِق ِفن َ  ْ َناِء اْلَحْ ِل َلْم ُّْجعِِهس

   َ ــُ غــُضَوَتط، ًَٖؿــتا غــايَُنُيإ زاَُْــُظضاو  .ضــىْهُ ظَناتُنــٍُ غــايٌَ زووَّْ ب
 )ُ٘ ٌُ اْيؿْٔطز٠َٔ( )تَِع بؤ ظَناتسَض زضوغتُ)َٚي  ْ  حٔٝ  غُضفًرتٍَ ضََُِظإ وَثًَـ دـُشٕ بًَدـآ

ٍَٖٚ رَََقَلَٕ(  ِٔ أ  َع ْن ابْ ِن ُعَم َر طُٖض يُ يُنٌَُ ضََُِظاُْوَ زضوغتُ غُضفًرتَنٍُ بـسا  )َٔ
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ُهم ا يَـو، يـإ زوو ضِ ش   ضِ شرٚاٙ ايبخالرٟ،   زقَ ْب َف اْلِفطْ ِر بِيَ  ْ ٍم َ ْو َّ  ْ َمْينِ  ها: وََ انُ ا ُّ ْعُط نَ َرِضن اهللُ َعن ْ
 ثًَـ دُشٕ، خُيَو غُضفًرتَيإ زَزا.

ُ٘(  فُضَىوزٍَ ضِاغت)َٚايٖؾرُٔٝس(  ُ٘ ق ِبً  ُِٓع زضوغت ًُْ: ثًَـ ضََُِظإ غُضفًرتَ بسضآ، )ََ
 ضىْهُ ًٖض ٖؤيُنّىادببىوٌْ ُْٖاتىَ.

 )ُ٘  وغت ًُْ ظَناتٌ ًَىَ بـسا زض)٫ َُٜحُٛس إَ:زَاُد سَن ل٠ٔايٖثَُزَ(  ُٖض يُ فُضَىوزَّطِاغتسا)َٚأ ْٖ
ِّ ؽ٬َ ذٔ٘ٔ(  ُٖضوَٖا زضوغـت  ٫َٚ  اْيرَٖب( )ثًَـ ٓاؾهطابىوٌْ ثًَطُيؿتين ًَىَنُ  )ق ِبٌَ ُبُ 

ّ    )ق ِبٌَ اِعاتٔ َادٔٙٔ(  ًُْ ظَناتِ زاُْويًََُف بسا  )ََُٜٚحاُٛس   ثـًَـ ضَِقبـىوٌْ زَْهُنـٍُ، بـُآل
َُُٖل(  ؿتين ًَىَنُو يُ زواٍ ضَِقبىوٌْ زَْهـٌ  زضوغتُ: يُ زواٍ ٓاؾهطابىوٌْ ثًَطُيبَِع َ

زاُْويًََُنُ، ظَناتُنُيإ بسا، نُواتُ: ثًَـ بطِيُٓوَو زضويَُٓ، ُّٖ ثًَـ ووؾههطزُْوَو 
ثانهطزُْوَ، زضوغتُ ًَىَيُنٌ ووؾوْ زاُْويًََُنٌ ثانهطاوَ، يُ ظَناتًاْسا بسا، ًٓٓذـا  

زٍ زابى بـؤٍ بـُخًَط زَضـآ،    ُٓطُض زَضنُوت: نٌَُ زاوَ وادبُ تُواوٍ بها، ُٓطُض ظيا
 ُٖضوَى يُ )حتفُ(زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.

ُُعَٖحٌَ(  )بَك ل٤ُ اْيَُلئاؤ   َُضدٌ زضوغتبىوٌْ ظَناتٌ وَثًَؿدػرتاو َُُٓيُ:)َٚعَِزُم إَِجشَا٤ٔ اْي
ُُٛجٛبٔ(  ًْ ٬ًِٖ ئ ٍَِٛ(  خاوٌَْ َايَُنُ ُٖض يُواُْ بآ: ظَناتٌ يُ غُض وادب بآأ  تا )إَي ٢ آ:ٔزَاْيرَ

نؤتايٌ غاٍَ، ُّٖ َايَُنُؾٌ تا نؤتايٌ غاٍَ مبًَٓآ، واتُ: ُٓطُض خاوَٕ َايَُنُ َطز، يإ 
 .َايَُنٍُ فُوتا، ُٓو ظَناتٍُ زضاوَ زضوغت ْابآ، واتُ: بُ بُض ظَنات ْانُوآ

ُٕ اْيك لبٔضَ(  ُٖضوَٖا َُضدُ:)َٚ(  ِٛ َُِضتَرٍٔكًل( ُٓوٍَ ظَناتٌ وَضططتىَ)ن   ٍَِٛ يُ  )ؾ٢ٔ آ:ٔزَاْيرَ
نؤتايٌ غايَسا َػتُسُقٌ ظَناتىَضططتٔ بآ، واتُ: زضوغت بآ ظَناتٌ بسضيَتآ، نُواتـُ:  
ُٓطُض ثًَـ نؤتايٌ غاٍَ ظَناتىَضططَنُ َطزبآ، يإ نافط بىبآ، يإ زَويََُُْـس بىبـآ،   

ِٕ :َازَدَ عَأَ    يُ فُضَىوزَيـُنٌ بـآًَٖعزا  )َٚقٌَٔٝ(  ُٓو ظَناتٍُ زضاويُتًآ زضوغت ْابآ )إَ
ٍَِٛ( اإلَِصتٔ ُٓطُض يُ ْاوَوٍَ غايَسا ظَناتىَضططَنُ واٍ يـآٖات ظَناتٌ ِرك لمَ ؾ٢ٔ أ ِثَٓل٤ٔ اْيرَ

ِِ ُِٜحشَٙٔ(  ثآُْضآْ يُ نؤتايٌ غايًَؿسا ظَناتٌ ثآزَضىو  ُّٓ ظَناتُف زضوغت ْابآ.)ي 
د  ِإْن َ اَن َشَرَط اإِلْا ِ ْرَداَد ِإْن َع َرَض َوِإَذا َلْم َّ َقِع اْلُمَعج ُف زََ اًة ِاْا َ رَ  َوَل َُّضر  ِغَناُه بِالع َ اِةس

ل   ْعِجي ِف َماِنٌعس َواَلَصح  َ ن ُو ِإْن قَاَل: َى ِ ِه زََ اتِىاْلُمَعج لَ ُة فَ َق ْر ِاْا  َ َرد س َوَ ن  ُو ِإْن لَ ْم َّ  َ َع ر ْض لِ 
َِْبِت اإِلْاِ ْرَداِد ُصدَِّق اْلَقاِبُ  بَِيِمينِ ِوس َوَلْم َّ ْعَلْمُو اْلَقاِبُ  َلْم َّْسَ رِد س َوَ ن  ُهَما َلِ اْي  َ  َلَفا ِفن ُم

َوَم َ  ن  َ بَ  َت َواْلُمَعج   ُف تَ  اِلٌف َوَ   َب َض  َمانُُوس َواَلَص  ح  ِإْعِ بَ  اُر ِقيَم ِ  ِو َوقْ  َت اْلَق  ْبِ س َوَ ن   ُو لَ  ْ  
َفِصَلًةسَوَ َدُه نَاِقصاً َفاَل َ ْرَشس َوَ ن ُو َل َّْسَ رِد  زَِّادَ   ًة ُمن ْ

ُٙ بٔليٖشن ل٠ٔ(  ْازازضوغتبىوٌْ ظَناتِ وَثًَؿدػرتاو يُ ظيإ )٫َٚ  َُٜقٗز(  زَويََُُْسبىوٌْ )غَٔٓل
ظَناتىَضططَنُ بُ ظَناتٌ وَثًَؿدػرتاو: وَى ظ ض ظَناتٌ وَثًَؿدػرتاوٍ وَططتبـآ،  
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 .يإ ظَناتُنُ ظاوظآٍ نطزبآ، يإ باظضطاٌّْ ثآنطزبآ
 ِِ ٌُ سَن ل٠ً( )َٚإَذَا ي  ُُعَٖح ًٓٓذا ُٖض ناتًَو ظَناتُ وَثًَؿدطاوَنُ ُْبًَتُ ظَنات، ضىْهُ َٜك عَ اْي

ِٕ  زضوغتُ: خاوَُْنُ ظَناتُنٍُ وَضبططيَتُوَ)أِصتَزَٖد(  َُضدًَهّطِابطزووٍ ْاتُواو بىو )إَ
 ُ وَضبططيَتُوَُٓطُض يُ ناتٌ ظَناتساْسا بُ َُضدٌ زاْابآ ظَناتُنن لَٕ عَزَم  اإلَِصتِٔزدَادَ( 

ِٕ عَزَضَ ََلْْٔع(   .ُٓطُض قُزَغُيُنٌ زضوغتبىوٌْ ثُيسا ببآ)إَ
ِٕ ق لٍَ(  فُضَىوزٍَ ضِاغترت)َٚا٭ ؽَٗس(  ُ٘ إَ )َٖذٔٙٔ  ُٓطُض خاوَُْنُ يُ ناتٌ ظَناتساْسا بًَآ:)أ ْٖ

ُُعَٖحً ١ُ(  يـُو  ِصاتَزَٖد(  )أ ًٖضّرتٍ ْـُطىت )ؾ ك ْط(  َُُٓ ظَناتُ وَثًَؿدػرتاوَنَُُسَن لت٣ٔلْي
 سايَُتُؾسا زضوغتُ وَضّبططيَتُوَ.

 )ُ٘ ِِ َٜتَعَااٖزِض ئًٖتِعحٔٝااٌَ(  بــُ فُضَىوزَّطِاغــترت ٖــُض)َٚأ ْٖاا ِٕ ي اا ُٓطــُض خاوَُْنــُ باغــٌ )إَ
ُ٘ اْيك البُٔض(     وَثًَؿدػتين ظَناتٌ ْـُنطزو  ُِا ِِ َِٜعً  ظَناتىَضططَنـُف ْـُيعاٌْ َُٓـُ    )َٚي ا

ِِ َٜ ظَناتٌ وَثًَؿدػرتاوَ  .زضوغت ًُْ وَضّبططيَتُوَِضتَزَٖد( )ي 
َُُٗل ي َٛاِ:تًَ ؿ ل(  ُٖض بُ فُضَىوزٍَ ضِاغـرت: ُٓطـُض خاوَُْنـُو ظَناتىَضططَنـُ بـىوَ      )َٚأ ْٖ

َُِثبٔ(ٔ اإلَِصتِٔزدَادٔ(  نًَؿُيإ ُ      )ؾ٢ٔ   يُوَزا: َـا  وَضططتٓـُوَ ُٖيـُ، َـا  وَضططتٓـُوَ ًْـ
بــُوٍَ غــىيَٓس خبــىا: )بَُٔٝٔٝٓٔاا٘ٔ(  ضٍِ ثــآزَنطآظَناتىَضططَنــُ بــاوَ)ُؽاا ِّمَ اْيك االبُٔض( 

 خاوَُْنُ ثآٍ ُْطىتىَ َُُٓ ظَناتٌ وَثًَؿدػرتاوَ، ُٓويـ ُْيعاًْىَ.
ّ      )َََٚت٢َ ثَبَ(َ(  ـْ(    ُٖض ناتًَـو َـا  وَضططتٓـُوٍَ بـؤ ٖـُبى، بـُآل ٌُ تَالئ ُُعَٖحا ظَناتـُ  )َٚاْي

ُ٘(  وَثًَؿدػرتاوَنُ َُْابى ُ  )َٚا٭ ؽَٗس( َضططَنُ تؤيٍَُ بساوادبُ ظَناتى)َٚجَبَ فََُلُْ  بـ
َِّٛ اْيك ِبضَ(  فُضَىوزٍَ ضِاغترت يُ تؤيَُزا ْطخُنٍُ ضِ شٍ وَضططتين ضَِضاو )إَِعتٔبَلُر قَُٔٝتٔ٘ٔ َٜ

ُٙ َْلقٔؾَااًل(  زَنــطآ ِٛ َٚجَاا َ ُ٘ ي اا ُٓطــُض خــىزٍ ظَناتُنــُ َــابى، بــُآلّ خاوَُْنــُ بــُ )َٚأ ْٖاا
 َ تؤيَـٍُ نُّْنىضِيُنـٍُ ًْـُ، واتـُ: بـُ       أ ِرؼَ( )ؾ ا٬   نُّْنىضِيُوٍَ وَزَغتِ نُوتـُو

 .بآتؤيَُ وَضّسَططيَتُوَ
 )ُ٘ )٫  َِٜضتَزَٗد سََٜلد٠ًَ  ُٖض بُ فُضَىوزٍَ ضِاغترت: ُٓطُض خىزٍ ظَناتُنٍُ وَضططتُوَ)َٚأ ْٖ

ِٓؿ ؾًٔ ١ً(   بىُْتـُوَ: وَى  زضوغت ًُْ ُٓو ظيسَيًاُْ وَضبططيَتُوَ: نُ يُ ظَناتُنُ دًـا َُ
ِن ُّ ِ                ُب الض                َماَن َوِإْن تَِل               َف اْلَم               اُلس  ِييرُ َوتَ               ُْ   ُ  الع                 اِة بَ ْع               َد ال                 َم

ِن فَ     اَلس َولَ     ْ  تَِل     َف بَ ْعُض     ُو فَ     اَلْظَهُر َ ن      ُو َّ غْ     َرُم ِقْس     َر َم     ابَِقَ س   ُ  َولَ     ْ  تَِل     َف قَ ْب     َف ال       َم
ِن َلْم   ُ  َتْسُقِر الع َ اُةسَوِإْن َ تْ َلَفُو بَ ْعَد اْلَحْ ِل َوقَ ْبَف ال  َم

ؾريو خىضٍْ بًَضىو، بُآلّ ُٓطُض طُوضَو قُيَُو بىبآ، ٓـُوٖا وَضّسَططيَتـُوَو تؤيَـٍُ    
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞبُخًَىنطزًْؿٌ زَزاتُ ظَناتىَضططَنُ، ُٖضوَى يُ )

 ص فةوتاني والَي صةكات  ط
 -بآزواخػـ  -زََىزَغـت  ًٓٓذا بعاُْ: ُٖض ناتًَو ظَناتٌ يُ غُض وادب بىو، وادبـُ: 

ــؤٍ   ــُو َُضدــٍُ ب ــسا، ب ظَناتُنــٍُ ب



845  

َٚتَْأ:ٔرُيايٖشناال٠ٔ( بطىجنــآ، ٖــُضوَى يــُ غــُضَتاّعَناتساْسا ضِوواــإ نــطزَوَ، نــُوابى: )
 يـــــــــــــــُ زواٍ ٓـــــــــــــــُوٍَ )بَِعااااااااااااااا َايٖتَُّهَٔ(  زواخػـــــــــــــــتّٓعَناتسإ

 دـب زَنـا، واتـُ:   تؤيٍَُ يُ غـُض وا )ُٜٛجُٔب ايٖقَُلَٕ(  بؤٍ طىجنا بًسا، بُآلّ زواٍ خػت
ٍُ(  وادبُ ُْٓساظَّعَناتُنٍُ ُٖض بسا ِٕ تًَٔـَ اْيَُل نُؾٌ فُوتابآ، ُٖض ضُْس طؿت َايَُ)َٚإَ

 يإ فُوتًَٓسضابآ.
ِٛ تًَٔـَ(  بُآلّ ثًَـ ُٓوٍَ بؤٍ بطىجنآ ظَناتُنُ )ق ِبٌَ ايٖتَُّهَٔ(  ُٓطُض َايَُنٍُ فُوتا)َٚي 
ُ )ؾ ٬ (  بسا و طىْاٖبـاضيـ ْابـآ، بـُو َُضدـٍُ نَُتُضغـٌَُ      ُٓو ناتُ تؤيٍَُ يُ غُض ًْـ

 ُْنطزبآ، ُٓطًٓا: تؤيٍَُ زَنُويَتُ غُض، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
 )ُ٘ ِٛ تًَٔـَ بَِعُق ُٓطُض يُ زواٍ تُواوبىوٌْ غاٍَْ ثًَـ بؤطىجنإ بُؾًَهٌ َايَُنـٍُ  )َٚي 

ُّ قِٔضاط  ََالبَكَٔٞ(     وزَّبًَُٖعتطفُضَى بُ)ؾ ل٭ ْظَُٗز(  فُوتاو بُؾًَهًؿِ َايُوَ ُ٘ َِٜػازَ ْٖ )أ 
خاوَُْنُ بُؾُ ظَناتٌ ُٓو ُْٓساظَيُ زَزا: نُ َاوَتُوَ، ٖـُض ضـُْس بـُ ُْٓـساظٍَ     

: ثًَٓر ووؾرتٍ ُٖبىٕ، يُ زواٍ تـُواوبىوٌْ غـاٍَْ   بؤ وَيهـة ضِازٍَ ظَناتًـ َُْابآ، 
ٍ َاوَتــُوَ: ضــىاض ثــًَـ بؤطىجنــإ يــُنًَهًإ َــطز، وادبــُ يــُ ظَنــاتٌ ٓــُو ضــىاضَ

 .ثًَٓذًَهُُّضِيَو بسا
 )ُ٘ ِٕ أ ِتً ؿ  ٍَِٛ َٚق ِبٌَ ايٖتَُّهَٔ(  ُٓطُض خاوَُْنُ بُخؤٍ َُٖىو َايَُنٍُ بفُوتًَٓآ)َٚإَ يُ )بَِع َاْيرَ

ِِ تَِضُكطٔ ايٖشن ل٠ُ(  زواٍ تُواوبىوّْػاٍَْ ثًَـ بؤطىجنإ ظَناتُنـٍُ يـُ غـُض ىْاضـآْ      )ي 
 ٍُ بسا، ضىْهُ نَُتُضغٌَُ نطزوَ.وادبُ: َُٖىو ظَناتُن

يُنًَهّرت َايَُنٍُ فُوتاْس، ُٓو ناتُ َـا    -دطُ يُ خاوَٕ َايَُنُ-ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض
ظَناتىَضططَنإ يُ غُض خاوَُْنُ ى زَضآْ زَنُويَتُ ىٍ تؤيَُُّايَُنُ، واتُ: تؤيٍَُ 

دـا ُٓطـُض خـاوَٕ     ُْٓساظَّ ظَنات يُ تاواْهاضَنُ زَغـتًَٓسضآ بـؤ ظَناتىَضططَنـإ،   
َايَُنُ تؤيٍَُ َُٖىو َايَُنٍُ يـآوَضططت، ُٓو ناتُ وادبُ: ُْٓساظٍَ ظَنات يُو تؤيَُيُ 

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ(و)حتؿ١بساتُ ظَناتىَضططَنإ، ُٖضوَى يُ )
م       ِةس َوِى      َن تَ  َ َعل       ُ  بِاْلَم      اِل تَ َعل       َ  َش      رَِ ٍةس َوِف      ن قَ       ْ ٍل تَ َعل       َ  ال      ر ْىِن َوِف        ن قَ       ْ ٍل بِال ِّ
 فَ َلْ  بَاَعُو قَ ْبَف ِإْيَراِ َها فَاَلْظَهُر بُْطالَنُُو ِفن َقْدرَِىا َوَصح ُ ُو ِفىاْلَباِقن. 

وَى )تَعًَّلَ عَزَن ١ٕ(  ثُيىَْسٍ بُ خىزٍ َايَّعَناتُوَ ُٖيُ)تَتَعًَُِل بٔلمل لٍَ(  ظَنات)ََٖٚٔٞ( 
وادب ببآ، ُٓوَ ظَناتىَضططَنإ بُ  تآزاًَو ظَناتٌ ثُيىَْسٍ ٖاوبُؾٌ، واتُ ُٖض َايَ

 .ُْٓساظٍَ ظَنات زَبُٓ ٖاوبُؾٌ خاوَٕ َايَُنُ
)ٍُ ِٛ َِٖٔ( يُ فُضَىوزَيُنسا )َٚؾ٢ٔ ق  ٍُ( وَى ثُيىَْسٍ َايٌَ ضَِٖٓهطاو )تَعًَّلَ ايٖز ِٛ يُ  )َٚؾ٢ٔ ق 

١َٕٖ(  فُضَىوزَيُنّرتزا  .ايَُنُوَيُظَنات ثُيىَْسٍ بُ ُٓغتؤٍ خاوَٕ َ)بٔذِّ
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)ُ٘ ِٛ بَلعَ ثـًَـ ٓـُوٍَ    )ق ِباٌَ إَِ:زَاجَٔٗال(   دـا ُٓطـُض خاوَُْنـُ طؿـت َايَُنـٍُ فط ؾـت       )ؾ ً 
ُ٘ ؾ٢ٔ ق ِ رََٖل( فُضَىوزٍَ بًَُٖعتطبُ  )ؾ ل٭ ْظَُٗز( ظَناتُنُ بسا فط ؾتُٓنُ يُ ُْٓساظٍَ  )ُبْط٬ ُْ

ُ٘ ؾ٢ٔ)َٚؽٔ ظَناتسا بُتاٍَ زَبآْ زضوغت ْابآ يُوّرتيؿسا زضوغت زَبآ، نُواتُ:  ٢(اْيبَلقٔ ٖرُت
وادبُ نطِياضَنُ ُْٓساظَنٍُ ظَنات بطُضِيًََٓتُوَ بؤ خاوَٕ َايَُنُ، تانى يُ ظَناتّسا بًسا، 

ظَناتُنٍُ بسا، ُٓو ظَناتُ  -دطُ يُ فط ؾطاوَنُ-دا ُٓطُض خاوَٕ َايَُنُ يُ َايًََهّرتٍ
ٖـ     ُض زًَََٓـآ، ضـىْهُ ُْٓـساظٍَ    زضوغت زَبآ، بُآلّ نطِياضَنـُ َـا  ثُؾـًُاْبىوُْوٍَ 

 ظَنات ْابًَتُ ًََهٌ ُٓو، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
ــاداسى ط ــُو     ص:  ئاط ــُآلّ ٓ ــُ، ب ــُوَ ُٖي ــُ خىزُّايَُن ــسٍ ب ــات ثُيىَْ ــُْس ظَن ُٖضض

ثُيىَْسًّــُ تــُْٗا يــُ ُْٓــساظَّ ظَناتسايــُ، واتــُ: ْاطاتــُ ٓــُو ظيسَيًاْــٍُ يــُ زواّ  
 :يسا زَبٔوادببىوٌْ ظَنات ثُ

: ُٓطُض ضٌ َُضٍِ ُٖبى و غاٍَ بُ غُض َُضَِناّْسا غىضِاوَو ظَناتُنـٍُ ْـُزا،   بؤ وَيهة
ًٓٓذا َُضَِنإ بًَضىويإ يـآبى، ُّٖ ؾريو خىضٌّ يـآوَزَغت نـُوتٔ، ًٓٓذـا ويػـيت    
ظَناتُنٍُ بسا، ُٓوَ تُْٗا َُضيَو وادبُْ خىضٍْ ؾريو بًَضىوَنإ بؤ خؤٍ زًَََُٓٓوَ، 

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.حتؿ١ُ )ُٖضوَى ي
 ] ثاشكؤ: لة باطي دابةشكشدني صةكات بة طةس صةكاتوةسطشةكانذا د

( ْىوغًىيُتٌ، بُآلّ ًَُٓـُف يًَـطَزا   ايٓٛاٟٚ(زا ًُٓاٌَ)نتلب ايٓهلحُّٓ باغُ يُ ثًَـ )
نىضتُيُى ضِووٕ زَنُيُٓوَ، بعاُْ: وادبُ ظَنات بسضيَتـُ ٓـُو ُٖؾـت ضـًًٓاٍُْ خـىاٍ      

َه ا طٍ نطزوٕ، نـُ زَفـُضَىآ:   طُوضَ زياض ِإن َماالص  َدقَاُت ِلْلُفَق َراِء َواْلَمَس اِ يِن َواْلَع اِمِليَن َعَلي ْ
هلِل َواهلُل َعِل  يٌم اهلِل َوِابْ  ِن الس   ِبيِف َفرَِّض  ًة ِم  َن ا َواْلُمَفل َف  ِة قُ لُ   بُ ُهْم َوِفىالرِّقَ  اِب َواْلغَ  ارِِميَن َوِف  ن َا  ِبيفِ 

ُِيمٌ  ٗا زَزضيَتُ ُٖشاضإْ طُزايإْ نطيَهاضاٌْ ظَناتْ ْىآَىغىيَُاُْنإْ ظَنات تُْ صَح
نؤيًُنإْ قُضظزاضَنإْ دُْطاوَضّطِيَطُّدىاو ضِيَبـىاض، خـىاّ طـُوضَ ٓـُوٖاٍ وادـب      

 نطزوَو خىاٍ طُوضَ ظاْايُو ناض يُدآيُ.
................................................................................................ 

( واتُ: ُٖشاض، نُغًَهُ ُٓوَْسَ َايٍَُ ُْبآْ ناضيَهٌ واٍ ثآْـُنطآ: ًْـىٍَ   ا ْيؿ كٔري)-1
ثًَىيػتًُناٌْ شياٌْ ثطِ بهُُْوَ، بؤ ويَُٓ: ثًَىيػيت بُ زَ زيٓاض ُٖبآ، بُآلّ ُٓو تُْٗا 

 غآ زيٓاض، يإ ضىاض زيٓاضٍ زَغت بهُوآ.
ا، نُغًَهُ ُٓوَْسَ َايٍَُ ٖـُبآ، يـإ نـاضيَهٌ وَٖـا بهـا: نـُ       واتُ: طُز )ا ْئُِضهٔني(-2

ثًَىيػتًُناٌْ شياٌْ يُ ًْىَ ظياتط ثـطِ بهاتـُوَ، بـُآلّ ٖـَُىوياٌْ ثـطِ ُْناتـُوَ، وَى       
 ثًَىيػيت بُ زَ زيٓاض ُٖبآ، بُآلّ تُْٗا ُٖؾت، يإ ْؤ زيٓاضٍ زَغت بهُوآ.



847  

بُ فُضَاٌْ ثًَؿُواٍ َىغىيَُاْإ ظَنات  واتُ: نطيَهاضٍ ظَنات، ُٓو نُغُيُ: )ا ْيعلٌَٔ(-3
 نؤ زَناتُوَو بُؾٌ زَنا.

4- )ِِ ُٗ ُُ٪َِيؿ ا١ُٔقًُُٛب واتــُ: ْــىآ َىغــىيَُاُْنإ، ٓـُو نُغــُيُ: تــاظَ َىغــىيَُإ بــىوَو   )ا ْي
ًُْتُنٍُ بآًَٖعَ، يإ ًُْتُنٍُ بًَُٖعَ، بُآلّ َط رًَهٌ ضِيَعزاضَو ُٓطُض بُظَنات ضِيَعٍ 

 يـ وَى ُٓوٍ َىغىيَُإ زَبٔ.يـآبٓسضآ، نُغاّْرت
ُٓو نؤيالُْيُ: نُ ْىوغطاويإ زضاوَتآ: ُٓطُض ثاضَ بؤ طُوضَنـُيإ بًَـٓٔ،    )ايزِّق لب(-5

 ٓاظاز زَبٔ.
ٍ  -( قُضظزاضَنإ، نُغًَهُ: بؤ ناضوباضٍ خؤٍا ْيػَلرََٔني)-6 تىوؾـٌ   -بـُ بآطىْاٖهـاض

ضَغاتًَو، يإ بؤ ًَُْٖؿتين قُضظزاضٍ بىبآ: وَى خاْىونطزْٕ شٕ ًَٖٓإْ تىوؾبىوٌْ نا
 ٓاشاوَيُى تىوؾٌ قُضظزاضٍ بىبآ.

 ( دُْطاوَضٍ ضِيَطُّدىا، ُٓو نُغُيُ: نـُ بـُ بآَىوضـُ يـُ ضِيَطـُّدىا      صَبٌٔٝ اهللٔ)-7
 دُْط زَنا.

بؤ ؾىيًََٓو بضآ، يإ -بُ بآطىْاٖهاضٍ-( ضِيَبىاض، ُٓو نُغُيُ: ُٓيُوآإبٔ ايٖضبٌٔٝ)-8
 ثاضَ ُٖيُ. بطُضِيَتُوَ، ثًَىيػتِ بُ

: وادبُ خىزٍ ظَناتُنُ بساتُ ُٓو ُٖؾت ضًٓاُْ، نُواتُ: زضوغت يةكةمص  ئاطاداسىط 
ــُواًْـ ُّ بفط ؾــآ، ضــىْهُ ظَناتُنــُ ًََهًّْــُ ظَناتُنــ ــُو ٖــُض ٓ عَناتىَضططَناْ

    ُ ٕ  -بُضشَوَْسٍ خؤيإ زَظأْ، ُّٖ بؤ ٖـًض نُغـًَهًـ زضوغـت ًْـ َـايَِ   -بـُ بـآًٓع
ُٓطـُض تـُْٗا يـُى َـُِض ظَنـاتِ يـُ غـُض بـىو، زضوغـت ًْـُ           نُغًَهّرت بفط ؾآ، واتُ: 

بًفط ؾآْ ثاضَنـٍُ بـُ غـُض ظَناتىَضططَناْـسا بـُف بهـا، بـَُيهى نؤيـإ زَناتـُوَو          
 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعَُضَِنُيإ بُ ٖاوبُؾٌ زَزاتٌَ، ُٖضوَى يُ )

ــُبًَو زضوغـــت ْ دووةم ــًض َُظٖـ ــُ ٖـ ْ : بـ ــطز ــُوتْ ثـ ــات َعطـ ــاضٍَ ظَنـ ــُ ثـ ــُ: بـ  ًـ
 بُ ثًاويَهٌ فُضَىو: ُو بُضشَوَْسًُّ طؿتًُنإ ُٓجناّ بسضئَ، ضىْهُ ثًَغَُبُضضِيَط
َُ  َم ِفيه  ا ُى  َ  َفَجع َ َى  ا  ََم   انَِيةَ  إن  اهلَل لَ  ْم َّ   ْرَض ِبُح  ط ِم نَبِ   ظ َوَل َغْي  رِِه ِف  ن الص   َدقَاِتس َح    ن َح ُْ 

 ياِم( صِّ   اُب ال ) ِ                              
ْن ُ ْنَت ِمْن تِْلَك اَلْ َعاِء َ ْعطَْيُ َك َحق كَ  َ  خىاٍ طُوضَ يُ  رٚاٙ ابٛداٚد بضٓ ؽل ،زْ َعاٍءس فَِِ

بُؾهطزٌْ ظَناتُناْسا بُ بطِياضٍ ًٖض ثًَغَُبُضيَوْ ًٖض نُغًَهّرت ضِاظٍ ُْبى، تا بُخؤٍ 
ُ يـُو بُؾـاْ  بطِياضٍ زاو ظَناتىَضططَناٌْ نطزُْ ُٖؾت بُف، دا ُٓطُض تؤ يـُنًَو بـِ   

 َافُنٍُ ظَناتت زَزََآ.
    ُ  نُواتُ: ُٓطُض نُغًَو خؤٍ بُ ظاْا، يإ بُ ثًاوَاقىأل زابٓآو َـا  ٓـُو ُٖؾـت ضـًٓاْ
ثط شَيُنـسا غــُضف بهـا، ٓــُوَ زشايــُتٌ    ــاضّدىا  - ــُواُْوَّ بطِي ــُ ثًَض ــُ  -ب ي
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 ؾُضيةُتٌ خىاٍ طُوضَ زَنا.
بـايغْ عـاقأل بـآ، نُواتـُ:     : ُٓو نُغٍُ ظَنات وَضزَططآ، َُضدُ: َىغًَُإْ ضـ،يةم 

 ؾًَتْ َٓسايَِ يُتًِ زَبٌ غُضثُضؾتهاضَنُيإ ظَناتًإ بؤ قبىأل بهاو وَضّبططآ.
ًٓٓذا بعاُْ: ُٓو نُغٍُ يُ ىٍ زايوْ باوى، يإ نىضِو نًـص، يـإ يـُ ىٍ ًََـطزٍ بـُخًَى      

ا ُٓو زَنطآْ ثًَىيػتًُناٌْ شياٌْ زابني زَنطئَ، زضوغت ًُْ: ظَنات وَضبططآ، ُٖضوَٖ
(يُو يُ ًََطزَنٍُ تؤضاوَ، زضوغت ًُْ ظَناتِ بسضيَتآ، ٖـُضوَى يـُ باغـٌ    ْلعٔش٠شٍُْ )

 بُؾهطزٌْ ظَناتسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
(زا زضوغـتُ: ظَنـات بسضَيتـُ تـُْٗا يـُى نـُؽ يـُو        ذٓؿٞ: يُ َُظُٖبٌ ًُٓاَِ)ضـوازةم 

ضآ، ٖـُضوَى يـُ   ُٖؾتاُْ، ُٖضوَٖا زضوغتُ ظَنـات يـُ ؾـىيًََٓو بـؤ ؾـىيًََٓهّرت بًَٓـطز      
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ذٓؿٞنتًَبُناٌْ َُظُٖبٌ)

ُٖضوَٖا يُ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا زضوغتُ: ظَنات بسضيَتُ غُيسَنإ بُو َُضدٍُ 
ضِاظيُٓ، ًٓرت يُ باغٌ  ثًَٓذًَهًإ ُْزضيَتآ، ظ ض يُ ظاْاياًْـ بُو فُضَىوزَ بآًَٖعَ

ن ش اءَ إزضيَصتط ضِووٕ زَنُيٓـُوَ،   عَناتُناْسا ْاوَضِ نٌ ُّٓ ثاؾهؤيُبُؾهطزّْ اهلُل َِ
ن اَل َع   .تَ 

ُُِ  هللٔ ٌ ثُضِتىوا ْيرَ ِإن ش اَء اهللُ  )ضِ شووَنإ(ّ بـُ زوازا زٍَ، نٌ)ظَنات( نؤتايِ ٖاتْ ثـُضِتىون

 .تَ َعاَلن
 ز ثةسِتووكي سِؤرووةكاى :يامِ الصِّ   ابُ  ِ ط 

نؤضـّسا  (ّ غـايَّسووََِ  يُ َاْطٌ)ؾةبإ طََُِظإ ضىاضََني ضِونًّٓٔػالَُ،ضِ شووّ 
  تـــا صَش   ْهُر رََمَض   اَن ال    ِ ى  ُن   ِعَل ِفي   ِو اْلُق   ْر نُ طوادـــب نـــطاوَ، خىاّطـــُوضَ زَفـــُضَىٍَ: 

ُم الش ْهَر فَ ْلَيُصْموُ ط ُُ ّ  صَفَمْن َشِهَد ِمْن  تـآزا طََُِظاْـُ، نـُ قىضِٓـاِْ    َاْطٌ ضِ شووتـإ َاْط
ّـ و ٓاَازٍَ ُّٓ َاُْٖض نُغًَ-تا- ٖاتؤتُ خىاضَوَ...  سا بـُضِ شوو ببـآ.   طُ بىو، با تآ

ٍَ ط سُزيػُنٍُ ُّٖ بُ بُيَطُّ ّطِابطزوو يُ غُضَتاٍ ظَناتسا.صبُِنَ  اإِلْااَلُم َعَلن َيْم

ًَُاْإ طـُوضَ بىبـآو بـاوَِضٍ بـُ وادببـىوٌْ ِض شووّ          ًَو يـُ ْـاو َىغـ نُوابى: ُٖض نُغ
 نىؾتين يـُ غـُض زَزضآ،  ضََُِظإ ُْبآ، ُٓوَ نافطَو وَنى َىغًَُاِْ نافطبىو بطِياضٍ 

ْ َم    اِل َش    ْعَباَن َ الَ ِ    يَنس َ ْو ُرْكَّ    ِة اْلِه    اَلِلس َو ُ بُ     ُت ُرْكَّ ِ    ِو بَِع    ْدٍلس   َِّج    ُب َص    ْ ُم رََمَض    اَن بِِِ
 َوِفن قَ ْ ٍل َعْدَلِنس َوَشْرُط اْلَ اِحِد ِصَفُة اْلُعُدوِل ِفىاَلَصحِّس لَ َعْبٍد َواْمَرَ ٍةس

غًَُإ بىبآ، يإ يُ ؾىيًََٓهّسووض يُ ظاْايأّْـايًين طـُوضَ بىبـآ،    بُآلّ ُٓطُض تاظَ َى
ُٓوَ يُنُ اض نافط ْابآ، بُيَهى تًَسَطُيُْسضآ: نُ ضِ شووّ ضََُِظإ وادبُ، دا ُٓطـُض  

 يَُُوزوا باوَضِّ ُْبآ، ُٓو ناتُ نافط زَبٌَ.
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ٌ ًٓٓذا بعاُْ: ُٖض نُغًَهًـ باوَضٍِ بُضِ شووّ ضََُِظإ ُٖبآْ بـُ بـآع    ىظضيَهٌ ؾـُضع
بُضِ شوو ُْبآ، ُٓوَ يُ بُْسخياُْزا بُْس زَنطآو خىاضزْٕ خىاضزُْوَؾٌ  -بُ ضِقُناضٍ-

 (زا فُضَىوياُْ.َػين(ْ )ْٗل١ٜيُ ضِ شآزا يَّكُزَغُ زَنطآ، ُٖضوَى يُ )
ُّ رَََقَلَٕ() ِٛ واونطزٌْ بُ تُ )بَِْٔنَُلٍَ عَِعبَلَٕ ث٬َ ثٔنيَ( ضََُِظإ وادب زَبآ ضِ شووّ َٜحُٔب ؽَ

ِٚ ُر١َٜ٩ِٔ اْي٬َٗ ٍَ( غِ ضِ شّ َاْطٌ ؾُعبإ ضََِـُظإ يـُ    ّيُنؿُوَيإ بُ زيتين َاْطٌ  )أ 
ُص مُ ا ِلُرْكَِّ ِو َوَ ْفِطُروا طزَفُضَىٍَ:  زواٍ ضِ ش ٓاوابىوٌْ بًػتْ ْؤٍ ؾُعبإ، ثًَغَُبُض

ْم فَُْ ِمُل ااْلِعد َة َ الَ  ُُ  رٚاٙ ايغٝخلٕ ٚأؽرلب ايضٓٔ بأيؿلظ َتكلرب١،ز  ِ ينَ ِلُرْكَِّ ِوس فَِِْن ُغم  َعَلْي
َ ٍ ضََُِظاْتإ زيت بُضِ شوو بنب، نُ َاْطٌ يُنؿُوَنُ َاْطٌ  ٍ ؾُؾـُآلْتإ  يُنؿـُو

زيت بًهُُْ دُشٕ، دا ُٓطُض ُٖوض بىو و َاْط ُْزيرتا، غِ ضِ شٍ ؾـُعبإْ غـِ ضِ شٍ   
 ضََُِظإ تُواو بهُٕ.

ُْ ُر٩َِٜتٔ٘ٔ( ٍ ضََُِظإ بؤ ُٓو نُغاٍُْ بُخؤيإ يُنؿُوَىوٌْ زيتين َاْطٌ ًٓػباتب )َُٚثُبٛ
ٍُ( ُْياْسيتىَ بُ ؾاًٖسٍ زازثُضوَضيَو زَبٌَ، نُ يُ ىٍ )قاظٍ( ؾاًٖسٍ بساو بًَآ:  )بٔعَِ 

 (.ي ِزةمةشانى ئةم ضاَلب ديتوةيةكصةوةشاييدي دةدةم: مو مانطي )
ــآ:   ــاظٍ(ف بًَ ــ،: بسِ )ًٓٓذــا )ق يــازم دا: ضــبةيه، ببَيتــة  بــؤم ئيطــبات بــوو، يــاى بَم

. واتُ: بُّ بطِياضَ ضِ شووّ ضََُِظإ يـُ غـُض خـُيَهّرتيـ وادـب زَبـٌَ، نـُ       (ِزةمـةشاى 
ُهماَعْن ابِن ُعَمر  طبُخؤيإ َاْطًإ ُْزيتىَ  ُّْت اْلِهاَلَل : َ ْيبَ ْرُت َرُا َل اهللِ َرِضىاهللُ َعن ْ :  َنِّن رََ 

ّ  ذ ٜث ؽرٝس رٚاٙ ابٛداٚد ٚغريٙ،ز  َفَصاَم َوَ َمَرالن اَس ِبِص َياِموِ  ضِاطُياْـس:   بُ ثًَغَُبـُض
بُضِ شوو بىو و فُضَاًْؿّسا خُيَو  ٍ ضََُِظامن زيتىَ، دا ثًَغَُبُضيُنؿُؤََ َاْطٌ 

 بُضِ شوو ببآ. 
)ٍُ ِٛ ــسا  )َٚؾٔاا٢ ق اا ــُ فُضَىوزَيُن ٕ   )عَااِ ٫ َٕ( ي ــسَ ــُضوَض ؾــاًٖسٍ ب  .ثًَىيػــتُ زوو زازث

 )ؽٔؿ ١ُ اْيُعُ ٍَٚ( َُضدٌ يُى زازثُضوَض نُ ؾاًٖسٌّ يَّىَضزَطريآ َُُٓيُ )َٚعَِزُم اْيَٛاذٔ ٔ(
َِزَأ ٠ٕ(يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا  )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس( غًفُتٌ زازثُضوَضاٌْ يَّبًَتُدآ ُْى  )٫  عَِبٕ  َٚا

َّىَضْـاطريآ،          غًفُتٌ نؤيًُو ٓـافطَت، نُواتـُ: ٓـُو زوواْـُ ؾـاًٖسٍ َـاْط زيتًٓـإ ي
 .(ف وَضْاطريآؾلصلوٍ )ُٖضوَى يُ ثًا

 ًةسَوِإَذا ُصْمَنا بَِعْدٍل َوَلْم نَ َر اْلِهاَلَل بَ ْعَد َ الَ ِيَن َ ْفَطْرنَا ِفىاَلَصحِّ َوِإْن َ اَنِت الس َماُء ُمْصِحيَ 
)ٍُ َُِٓل بٔعَِ  ِِ َْزَ اْي٬َٗ ٍَ بَِع َ ُٖض ناتًَو بُ ؾاًٖسٌّ زازثُضوَضيَو بُضِ شوو بىئ )َٚإَذَا ُؽ  )َٚي 

َ بُآلّ يُ زواٍ تُواوبىوٌْ غـِ ضِ شّ ضََِـُظإ َـاْطٌ     ث٬َ ثٔنيَ( ٍ ؾُؾـُآلاإ  يُنؿـُو
يـُ   ا٭ؽَآس(  )ؾٔا٢  وادبُ: بهُيُٓ دُشٕ، واتـُ: ًٖضـّرت بـُضِ شوو ْـُبني     )أ ْؾط ِزَْل( ُْزيت

َُِؾر١ًَٝٔ( فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا ِٕ ن لَْ(ٔ ايٖضَُل٤ُ  ٖـ   )َٚإَ ُوض ُٖضضُْس ٓامساًْـ غاَاأل بـآو 
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 ُْبآ، ضىْهُ بُ بُيَطُيُنٌ ؾُضعٌ شَاضََإ تُواو نطزوَ.
ضابطزوو، ُٖض نُغًَو بـُ  ٣صُص  مُ ا ِلُرْكَّ ِ وِ ط: بُ بُيَطُ سُزيػُنٍُيةكةمص  ئاطاداسىط 

ٍ ضََُِظاِْ زيت، وادبُ: بُضِ شوو ببآ، ُٖضوَٖاف ُٓطُض بُ تُْٗا يُنؿُوَتُْٗا َاْطٌ 
دبُ: بهاتُ دُشٕ، بُآلّ بُ ثُْٗاٌْ؟ تانى تؤَُتٌ ٍ ؾُؾُآلٕ ببًٓآ، وايُنؿُوََاْطٌ 

ثآُْنطآو غعا ُْزضآ، ًٓرت دًاواظٍ ًُْ: يُ ىٍ )قاظٍ( ؾاًٖسٍ يَّىَضبطريآ، يإ ْا، 
ُٖضوَى يُ )اجملُى (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ، ُٖضوَٖا ُٖض نُغًَهًـ بـاوَضِ بـُ يـُنًَهّرت    

ُضضُْس َاْط بًُٓنُف ٓافطَت بآ، بها: نُ َاْطٌ زيتىَ، وادبُ: ُٓويـ بُضِ شوو ببآ، ٖ
َّىَضْـُطريابآ، ٖـُضوَى يـُ            ًَسٍ ي يإ نؤيًُ بـآ، يـإ فاغـل بـآْ يـُ ىٍ قـاظيـ ؾـاٖ

 غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
بـُ  -: ُٓطُض يُ ؾُوٍ غّّؿُعبإ َاْط ُْزيرتاو غبُيٓآ بُضِ شوو ُْبى، ًٓٓذـا دووةم

وادبـُ: ٓـُو ضِ شووَ قـُظا بهطيَتـُوَ،     ًٓػبات بىو: نـُ َـاْطٌ ضََِـُظإ زيـرتاوَ،      -ضِ ش
( بها، واتُ: خؤٍ إَضلى) -يُ بُض ضِيَعيًَٓاٌْ ضََُِظإ-ُٖضوَٖا وادبُ: تا ضِ ش ٓاوا زَبآ

قُزَغُ بها يُ خىاضزْٕ خىاضزُْوَو زشَنـاّْرتٍ ضِ شوو، دًـاواظٍ ًْـُ خىاضزََـُِّْ     
ٍ ْابًَتُ ضِ شوو، ُٖضوَى (نطزُْ خًَطّ زَطاتآ، بُآلّ بؤإَضلىخىاضزبآ، يإ ْا، دا بُّ )

 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعيُ )
ٖــُضوَٖاف ُٓطــُض ضِ شّ غــِّ ضََِــُظإ ًٓػــبات بــىو: َــاْط زيــرتاوَ، وادبــُ: ضِ شوو 

 َن  ُو اْي َ لَ َف الن  اُس ِف ن  ِي ِر َّ  ْ ٍم ِم ْن رََمَض اَن فَ َق ِدَم  َعْن رَُ ٍف ِم ْن َ ْص َحاِب الن بِ  ِّ طبؿهًَٓآ 
َِ َعِش  ي ًةس فَ  َُمَر َرُا   ُل اهللِ  الن بِ   ِّ  َفَش  ِهَدا ِعْن  دَ  َ ْعَرابِي   انِ  الن   اَس: َ ْن  بِ  اهلِل: َلَى  ال  اْلِه  اَلَل َ ْم  

 يـُ ضِ شّ غـّّطََُِظإ    أبٛداٚد ٚامحا  بضٓ ؽارٝس،  َرٚاز ُّ ْفِطُروا َوَ ْن َّ ْغُدوا ِإلَىُمَصال ُىمْ 
ــُؽ يـــُ زَضَوٍَ )   ؾـــاًٖسيًإ زا:  غَُبـــُض(وَ ٖـــاتٔ يـــُ ىٍ ثًَ َ ٜٓااا١زوو نـ

فُضَاّْـسا: ضِ شوو بؿـهًَْٓٔ    يإ زيتىَ، دا ثًَغَُبُضًُنؿُوَؾُو َاْطّ نُ زويَٓآ
 غبُيٓآ وَضُْ ْىيَصّذُشٕ.

: َُضدُ: َاْطٌ يُنؿُوَ يُ زواٍ ضِ ش ٓاوابىوُْوَ بسيرتآ، واتُ: ُٓطُض بـُ ضِ ش  ضـ،يةم 
ُ      بسيرتآ ًٖض بطِياضيَهٌ ثآ ْازضآ: ُْ بؤ ضََُِظإْ   ُْ بؤ دـُشٕ، ْـُ يـُ ضِابـطزوو و ْـُ يـ

ُم   ُو اْلبَ لَ   َداْلَقرَِّب ُدوَن اْلَبِعي   ِد ِفىاَلَص   حِّس َواْلَبعيِ   ُد َمَس   اَفةُ  ُْ اْلَقْص   ِرس  َوِإَذا ُرِكَي بِبَ لَ   ٍد لَ   عَِم ُح
 َوِقيَف بِاْيِ اَلِف اْلَمطَاِلِعس قُ ْلُت: َىَ ا َ َصح  َواهلل َ ْعَلُم.

ط ًٓػبات ْابآ بُ سًػابِ سًػابهُضإْ ُٓغتًَطَْاغإ، ضىْهُ زاٖاتىوزا، ُٖضوَٖا َاْ
 -طََُِظإدطُ يُ َاْطّ-فُضَىوَ، ُٖضوَٖا  (، واتُ: زيتُِٓر١َٜ٩ِووؾٍُ ) ثًَغَُبُض
ٍ َاْطُناّْرت بُ تُْٗا يُى زازثُضوَض ًٓػبات ْابآ، بُيَهى ثًَىيػـتِ بـُ زوو   يُنؿُوَ
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 ُو َُغُىُْ ضِووٕ نطاوُْوَ.(زا ٓاجملُٛعزازثُضوَض ُٖيُ، ُٖضوَى يُ )
ُ٘ اْيبًَ ا َاْيك زَٜبَ(    ُٖض ناتًَو  َاْطًُّنؿُوَ يُ ؾىيًََٓو زيـرتا  )َٚإَذَا ُر٩ََٟ بٔبًَ ٕ ( ُُا  )ي اشََّ ُذْه

بطِياضٍ زيتين ُّٓ ؾىيَُٓ وادب زَبآ: يُ غُض طؿت ؾىيًََٓهٌ ْعيهٌ ُّٓ ؾىيَُٓ، واتـُ:  
ْعيو وادب زَبٌَ بُ زيتين ُٓو ؾىيَُٓ ضَِفتاض بؤ ضََُِظإْ بؤ دُشٕ يُ غُض زاًْؿتىواٌْ 

يـُ فـُضَىوزٍَ    )ؾ٣ٔل٭ؽَآس(   بُآلّ يُ غُض ؾىيَين زووض وادب ْابـآ  )ُدَٕٚ اْيبَعٔٝ ٔ( بهُٕ
ضِاغترتزا، ضىْهُ ُٖضوَى ناتٌ ضِ شُٖآلتْٔ ٓاوابىوْٕ ناتِ ْىيَـصَناًْإ يًَـو دًـاواظٕ،    

 ًاواظ بآ.ُٓوٖاف زَطىجنآ غُضَتاٍ َاْطُناًْؿًإ يًَو د
ُْٓساظٍَ غُفُضّ ْىيَص نىضتهطزُْوَيُ: نُ ُٖؾتا  )ََضَلؾ ١ُاْيك ِؾزَ( ؾىيَين زووض )َٚاْيبَعُٝٔ (

زووضٍ بُطىيَطٍَ  )بٔلِ:ت٬ٔ فٔ اْيَُط لئعَ( يُ فُضَىوزَيُنسا )َٚقٌَٔٝ(نًًؤَرتو بُ غُضَوَتطَ 
اظ(ْ )عطام(، ُٖضوَى يُ دًاواظٍ ُٖآلتْٔ ٓاوابىوٌْ ضِ شو َاْطْ ُٓغتًَطَناُْ: وَى )سذ

ًْااُ((  ظ ضبــٍُ غُضضــاوَناْسا فُضَىوياْــُ ٓــُّ  )َٖااذَا( ( زَفــُضَىٍَايٓااٛاًُٟٚٓــاٌَ ))ُق
 بُ بُيَطُّ ُّٓ سُزيػُ: )َٚاهلُل أ ِعً ِ( ضِاغترتَ )أ ؽَٗس(فُضَىوزَيُّسووَّ 

ٍَ ط َلَةاْلُجُمَع  ةِ َع  ْن ُ َرّْ  ٍب اَلَل َلي ْ اَم فَ َرَ ّْ  ُت اْلِه   ََُلِنن : قَ  ِدْمُت الش     س  ُ  م  قَ  ِدْمُت اْلَمِدّنَ  َة َفَس  
ُهم  اابْ  ُن َعب   اٍس  ىاهللُ َعن ْ اَم ُمَعاِوَّ  ةُ َرِض   َلَةاْلُجُمَع  ِة َوَص  اَم الن   اُس َوَص    . فَ َق  اَل: ؟ فَ ُقْل  ُت: رََ ّْ نَ  اُه َلي ْ

َف َ الَ ِ  ينَ  ِم   ُْ ْبِت فَ  اَل نَ   َعاُل َنُص   ُم َح    ن ُن َلَةالس    ُِن   ا رََ ّْ نَ  اُه َلي ْ َ ِف  ن  نَ  راُه. فَ ُقْل  ُت: َ وَ  َ وْ  َل ُْ َل َت
َُ   اِبُرْكَّ  ِة ُمَعاِوَّ  َة  َياِمِو؟ قَ  اَل: َلس َى رٚاٙ َضااًِ ٚأؽاارلب ايضاآٔ، زَ َمَرنَ  ا َرُا   ُل اهللِ  َوِص  

َ فُضَىوٍ: ضىوَُ )ؾاّ( يُوآ يُ ؾـُوُّٗيِٓ َـاْطٌ    )نزٜب( ٍ ضََِـُظااإ  يُنؿـُو
( ثطغًاضّ يَّهطزّ؟ ًَٓـ طىومت: ؾُوٍ ابٔ عبلظ(ّ ثري ظ، )َ ١ٜٓزيت، نُ طُضِاَُوَ )

( فُضَىوٍ: بـُآلّ  بلظأِبٔ ع(ْ خُيَهُنُف بُضِ شوو بىٕ. )َعل١ُٜٖٚيين َاْطُإ زيتْ )
ًَُُٓ يُ ؾُوٍ ؾُممُ َاْطُإ زيت، بؤيآ ُٖض بُضِ شوو زَبني تا غِ ضِ ش تُواو زَنُئ، 

ــىومت: ضــ     ــًـ ط ــٓني. َٓ ــاْطٌ ؾُؾــُآلٕ زَبً ــإ َ ــُ خؤَ ــإ ب ــتين)ي (ْ َعلٜٚاا١ؤٕ زي
ُٓوٖا فُضَاٌْ ثآنطزوئ. واتُ:  بُضِ شووبىوُْنٍُ بُؽ ًُْ؟ فُضَىوٍ: ْا، ثًَغَُبُض

( يُ ضِ شُٖآلتْٔ ٓاوابىوْسا يًَو دًاواظٕ، بؤيآ بطِياضٍ زيتين َاْط يُ َ ١ٜٓ(ْ )علّضىْهُ )
 ( وادب ْابآ.َ ١ٜٓ(، يُ غُض )علّ)

................................................................................................ 
ــاداسى ط  ــُ ) يةكــةمص ئاط ــت ب ــُآلتْٔ  إِ:اات٬ٔف اْيَُطاالئع : َُبُغ ــاواظٍ ٖ ــُ: دً (، وات

ٓاوابىوُْنُ، ُٓوَيُ: دًاواظٍ ًَْىإ ضِ شٓاوابىوٌْ ُّٓ ؾىيَُٓو ٓـُو ؾـىيَُٓ، يـُ ُٖؾـت     
، ضىْهُ ُٓطُض غِْزوو زَقًكُ بآ، يإ نَُرت (، واتُ: غِْزوو زَقًكُ ظياتط بآدَرَج١َ)

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.بػ١ٝاملضرتع ٜٔبآ، بُ دًاواظٍ زاْاْسضآ، ُٖضوَى يُ )
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دا ُٖض ناتًَو دًاواظيُنُ ُٖبى: ُٓطُض َاْط يُ ؾىيًََٓهِ ضِ ش ُٖآلت بسيرتآ، ثًَىيػتُ: يُ 
ىْهُ يُ ىٍ ضِ شُٖآلتُوَ ظووتط ؾىيَُٓنٍُ ضِ شٓاواف بسيرتآ، بُآلّ بُ ثًَضُواُْوَ ْابآ، ض

  ُٖضوَى يُ سُزيػُنُّ -نُواتُ: َاْط فطيا ْانُوآ خؤٍ بؤ زي  ٓاَازَ بها-ؾُو زازآ
 ( زَنُويَتُ ضِ شُٖآلتٌ)ؾاّ(ْ، يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.َ ١ٜٓضِابطزووزا )
ّطِابطزوو ضَِضـاو  ( غآ َُظُٖبُناّْرت: ُٓو دًاواظًُّعلؾعٞ: دطُ يُ َُظُٖبٌ)دووةم

بــسيرتآ، بطِياضَنــٍُ يــُ غــُض طؿــت  يُنؿــُوَ ْانــُٕ، واتــُ: يــُ ٖــُض ؾــىيًََٓو َــاْطِ
ٞ  (ْ )زتُع ا٭ْٗاز (ْ )اجملُٛعَىغًَُاْاّْرت وادب زَبٌَ، ُٖضوَى يُ ) (زا َٝاشإ ايغاعزاْ

 ضِووٕ نطاوَتُوَ.
ٞ َنى )و-نُوابى: ُٓطُض يُ سايَُتٌ دًاواظّّطِابطزووزا )قاظٍ( بُ َُظُٖبًَهّرت  -(ذٓؿا

بطِياضّسا: ببًَتُ ضََُِظإ، ُٓو ناتُ ُٖض نُغًَو يـُشيَط زَغـُآلتٌ ٓـُو )قاظٍ(يـُزا بـآ،      
وادبُ: طىَيِطايـَُيِ بِطياضَنـُّ ببـآو بـُِض شوو ببـآ، ُٖضضـُْس ٓـُو نُغـاُْ َُظٖـُبًإ          

( وَضزَطـريآ، نُواتـُ: ُٖضنُغـًَو    اجملُاٛع (ف بٌَ، ُٖضوَى يـُ فـُضَىوزٍَ )  علؾع٢)
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.حتؿ١ُْبآ، وادبُ: ضِ شووَنُ قُظا بهاتُوَ، ُٖضوَى يُ )بُضِ شوو 

بُآلّ ُٓطُض يُ شيَط زَغُآلتٌ ُٓو )قاظٍ(يُزا ُْبىٕ، ُٓو ناتُ يُ غـُضيإ وادـب ْابـآ،    
ــطآْ يــُ         ــُدآ زَن ــاضٍ دآب ــُ ؾىَيّٓسَغــُآلتّدؤّسا بِطي ــُْٗا ي ــاظٍ( ت ــىْهُ )ق ض

(ْ بػ١ٝاملضرتع ٜٔبُدآ ْانطآ، ُٖضوَى يُ )ؾىيَُٓناّْسَضَوَّ زَغُآلتِ خؤّسا دآ
 )قاظٍ(زا ضِووٕ نطاوَتُوَ. يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناًْـ يُ باغٌ

(يُ، دا ُٓطُض ؾىيًََٓو )قاظٍ(ّ ؾ ِزُض اْيهٔؿل١َٜ: ُٖويَساٌْ زيتُّٓاْطٌ يُنؿُوَ )ض،يةم
( ؾاًٖسٍ ( بؤ ُٓوٍَ يُدًاتٌ)قاظٍذَه ِيَُّٓبى، ثًاوَاقىآلّْؿىيَُٓنُ يُنًَو زَنُُْ )

َاْط زي  وَضبططآ، يإ بُ ضِيَطُيُنٌ ؾُضعٌ بطِياض بساو بهاتُ ضََُِظإ، ضىْهُ ُٓطُض يُ 
ؾىيًََٓهّٓعيهًـ َاْط بسيرتآ، ثًَىيػتُ: زوو ؾاًٖس يُوآوَ بًَْٔ يًَطَ ؾاًٖسٍ بسَٕ، 
نُواتُ: ُٓطُض نُغًَهٌ وَٖا ُْبآ: ؾاًٖسيُنُ وَضبططآ، يإ ُٖبآ، بُآلّ بُ ضِقـُناضٍ  
ؾاًٖسيُنٍُ وَضُْططت، ُٓو ناتُ زيتين َـاْط بـؤ ٓـُّ ؾـىَيُٓ ًٓػـبات ْابـآ، َُطـُض        
نُغًَو باوَضِ بُ ُٖوايَسَضَنُ بها، ُٓو ناتُ يُ غُض ٓـُوّ وادـب زَبـٌَ بـُضِ شوو ببـآ،      

 (زا ُٓو َُغُيُيُ ضِووٕ نطاوَتُوَ.حتؿ١ُٖضوَى يُ )
 الر ْكَّ                ِة  ِإلَْي                ِو ِم                ْن بَ لَ                دِ  َوِإَذا لَ                ْم نُ ِ                 ْب َعَلىاْلبَ لَ                ِدا َيِر َفَس                افَ رَ 

 ا َي        ِر  الص         ْ ِم  ِي        راًس َوَم        ْن َا        افَ َر ِم        َن اْلبَ لَ        دِ  فَاَلَص        ح  َ ن         ُو ّ ُ        َ اِفُقُهْم ِف        ن
 ِإلَ              ن بَ َلِدالر ْكَّ               ِة َعي                َد َمَعُه               ْم َوَقَض               ن َّ ْ م               اًس َوَم               ْن َ ْص               َبَح ُمَعيِّ               داً 

 يَدٍة َ ْىُلَها ِصَياٌم فَاَلَصح  َ ن ُو ُّْمِسُك بَِقي َة اْليَ ْ ِم.َفَساَرْت َاِفيَنُ ُو ِإَلن بَ َلَدٍة بَعِ 

 16-بةزطىدووةم -مهًاج    
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ِِ ُْٛجِٔب( ا ي  إَذَ ً  ٔ اٯ:َزَ( ضِ شوو وادب ُْنُئ -بُ ؾُض -ُٖض ناتًَو )َٚ بَ ً ٣لْي يُ  )عَ
غُض ؾىيَُٓنُّرت؟ ضىْهُ ضِ ش ُٖآلتْٔ ٓاوابىوٌْ دًـاواظ بـىو ْ َـاْطًـ يـُوآ     

لؾ زَ ُْزيرتابى ١َٜٔ( )ؾ ضَ ٩ُ ايٗز ٔ  ً ِٔ بَ َٔ ِٔ٘ٝ ي  دا يـُو ؾـىيَُٓوَ: نـُ َـاْطٌ يَّـسيرتاوَ،       إَ
ِِ  فـُضَىوزٍَ ضِاغـترت:    )ؾ ل٭ ؽَاٗس(  يـُنًَو بـُ غـُفُض ضـىوَ ٓـُوآ      ُٗ ُك اؾٔ ُٜااَٛ  ُ٘ ْٖا )أ 

َِّٛ آ:ٔزًا( وادبُ: يُ نؤتايِ ضََُِظاْسا يُطُأل ُٓوإ بُضِ شوو ببآ، ُٖضضُْس  ؾ٣ٔليٖؾ
ىيَُٓنُّدؤٍ غِ ضِ شيؿٌ تُواو نطزبٔ، ضىْهُ بُو غـُفُضَ  بُ بطِياضٍ زيتين ؾ

 بىوَتُ زاًْؿتىويَهٌ ُٓو ؾىيَُٓ.
بُآلّ ُٓطُض ؾىيَُٓنُّرتيـ بُ ؾُض  ضِ شوويإ يُ غُض وادب بىو؟ ضىْهُ ضِ ش ُٖآلتْٔ 
ٓاوابىوًْإ وَنى يُنرتٍ بىو، يُو سايَُتُزا ُٖض ناتًَو ضِيَبىاضَنُ غِ ضِ شٍ خؤّ تُواو 

ادبُ: بُ ثُْٗاٌْ بًهاتُ دُشٕ، ًٓٓذا ُٓطُض زاًْؿتىواٌْ ؾىيَُٓنُف بُ ؾاًٖسٍ نطز، و
ضِيَبىاضَنُ، يإ بُ ضِيَطُيُنّرت بؤيإ ًٓػبات بىبآ: نُ يُ ؾىيَُٓ ْعيهُنُ َاْط زيرتاوَ، 

(ْ اجملُاٛع وادبُ: ُٓواًْـ بهُُْ دُشْٕ ضِ شووّ يُنًَُـ قُظا بهُُْوَ، ُٖضوَى يُ )
 ُْ.(زا فُضَىوياحتؿ١)

ًَتُ ؾـىَيُٓنُ، ٓـُو ناتـُ ْابـآ            بُآلّ ُٓطـُض ِضَيبىاضَنـُ يـُ ِض شٍ يُنـٌَُ ِضََُظاْـسا بضـ
 (زا فُضَىويُتٌ.حتؿ١ضِ شووَنٍُ بؿهًَٓآ، ُٖضوَى يُ )

ِٔ اْيبًَ  ٔاٯ:َزَ( ِٔ صَلؾ زَ َٔ ُٖض نُغًَو يُو ؾىيَُٓوَ: نُ َاْطٌ يَُّٓزيرتاوَ، بُ غـُفُض   )َََٚ
ِِ( بؤ ُٓو ؾاضٍَ َاْطٌ يَّسيرتاوَ ١َٜٔ()إَي ٢ بًَ  ٔايٗز٩ِ بضآ ُٗ ٖٝ َ ََعَ وادبـُ: يُطـُأل ُٓواْـسا     )عَ

ًَِٛل( بهاتُ دُشْٕ ُّٖ وادبُ: ضِ شوويَهًـ قُظا بهاتُوَ، ُٓطُض بًػتْ ُٖؾت  )َٚق ق٢َ َٜ
ضِ شووّ ططتنب، بُآلّ ُٓطُض بًػتْ ْؤّ ططتنب، قُظا نطزُْوٍَ يُ غُض ًُْ، ُٖضوَى يُ 

 .ُضَىوياُْغُضضاوَناْسا ف
ِّ ًا( َُعَ ِٔ أ ِؽبَسَ  ِْ ُٖض نُغًَو بُ ضِيَطُيُنٌ ؾُضعٌ يُ ؾىيَّٓدؤٍ نطزيُ دُشٕ  )َََٚ )ؾ ضَلرَ

ًْ ٠َٕ بَعٔٝ ٠َٕ( ُ٘ إَي ٢ بَ ًٓٓذا بُ ٖؤٍ نُؾيت، يإ فط نـُ بـُ غـُفُض ضـىوَ ؾـىيًََٓهٌ       صَؿَُٔٝٓت
ّْ( زووض: نُ ًَُِٖٗل ؽَٔٝل فُضَىوزٍَ ضِاغترت:  )ؾ ل٭ ؽَٗس( بىٕ زاًْؿتىواٌْ ؾىيَُٓنُ بُضِ شوو )أ 

 ١ٖٝ ُِضُٔو بَكٔ ُٜ ُ٘ َِّٛ( )أ ْٖ ( بهـا، ضـىْهُ بىوَتـُ    إَضالى وادبُ: ُٓويـ تا ضِ ش ٓـاوا زَبـٌَ )   اْيَٝ
 زاًْؿتىوٍ ؾىيَُٓنُو ُّٖ وادبُ: ضِيَع يُ ضََُِظإ بٓآ.

 ل  ْبِييُتسٌف( اَلن ِّي ُة َشْرٌط لِلص ْ ِم َوُّْش َ َرُط ِلَفْرِضِو اَ  صْ  )فَ 
  ٍ زَزيـــت، زَيفـــُضَىو:يُنؿـــُوَٖـــُض ناتًَـــو َـــاْطٌ  ص ثًَغَُبـــُض ثاشـــكؤ ط
َنا بِ اَلْمِن َواإِلّم اِن َوالس  اَلَمِة َواإِلْا اَلِم َوال   ْ ِفي ِ  ِلَم ا ُتحِ ط ب  ُو َوتَ ْرَض نس َاهلُل َ ْ بَ ُرس اَلل ُهم  َ ِىل ُو َعَلي ْ

 طزٜل آ:ز.َٔ  ارَٞ ٚذضٓ٘ ايرتَذٟ رٚاٙ اي زُرَب  َنا َورَب َك اهلل
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 لة باطي نيةتي سِؤروو دَفْصٌف: ] 
)١ُٖٝ ِّٓ َِّٛ( ًُْتًَٗٓإ )ا ي َُضدُ: بؤ زضوغتبىوٌْ ضِ شوو، دًاواظٍ ضِ شووّ وادبْ  )عَِزٌم ئًٖؾ

(زا فُضَىويـُتٌ،  اجملُٛعغىُْٓت ًُْ، ُّٖ دًاواظٍ طُوضَو َٓسايًَـ ًُْ، ُٖضوَى يُ )
ــُض ــُضَىٍَ: زَ ثًَغَُب ــُض نطزَوَيــُنٌ   رٚاٙ ايغااٝخلٕ،ز ِإن َمااَلْعَم  اُل بِالن ِّي   اتِ طف ٖ 

ــُض       خىا ــُ ب ــًَى ب ــىاضزٌْ ثاؾ ــُوابى: خ ــُظضآ. ن ــُبآ زاْاَ ــُوَ ْ ــُ ًُْت ــآ ب ــتِ ب  ثُضغ
ًَٓإ ْانــُوآ، ُٓطــُض يــُو ناتــسا ِض شووّ بــُ غــُض زَيــسا ْــُيآ، ٖــُضوَى يــُ            ًْــُتٗ

 .غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
ًُْتُنُ بُ ؾُو  )ايٖتِبُٝٔٝ((بُ َُضز زازَْسضآ بؤ ًُْتٌ ضِ شووّ وادب  ئؿ ِزفٔ٘ٔ(  )َُِٜٚغتَزَُم

ًَـىإ ِض شٓـاوابىوْٕ زَضنـُوتين بُياْـسا، دًـاواظٍ ًْـُ ِض شووَنـُ:          ًَٓسضآ، واتُ: يـُ ْ بٗ
ضََُِظإ بآ، ُْظض بآ، نُففاضَِت بآ، ُٓزا بآ، يإ قُظا بآ، ضِ شووططَنُف: طُوضَ بآ، 

ز َم ْن لَ ْم ُّْجِم ِع الصِّ َياَم قَ ْب َف اْلَفْج ِر فَ اَل ِص َياَم لَ وُ ط :زَفُضَىٍَ أل بآ، ثًَغَُبُضيإ َٓسا
ُٖض نُغًَو يُ ثًَـ زَضنُوتّٓبـُيإ ًْـُتِ ضِ شوو   رٚاٙ أؽرلب ايضٓٔ بِصٓلد ؽرٝس، 

 ًَُْٖٓآ، ضِ شووّ زضوغت ْابآ.
بًَٗٓـسضآ، ًٓٓذـا    -بـُ ؾـُو  -ص بؤ ُٖض ضِ شيَو وادبُ:  ًُْتًَهٌ غـُضبُخؤ ئاطاداسى ط 

(زا: بؤ ضِ شووّ ضََُِظإْ بؤ ُْظضٍ زياضنطاو، ُّٖ بُ ؾُو ذٓؿٞبعاُْ: يُ َُظُٖبٌ ًُٓاَِ)
و ُّٖ بُ ضِ شيـ تا ثًَـ ناتِ ًْىَضِ  زضوغتُ: ًُْت بًَٓآ، بُآلّ بـؤ ْـُظضَناّْرتو بـؤ    

ُ  -وَنى َُظُٖبٌ ؾافًةٌ-نُففاضَِتُنإْ بؤقُظانطزُْوَّ ضََُِظإ  آ: بـُ ؾـُو  وادبـ
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ذٓؿٞ(ْ نتًَبُناِْ)اجملُٛعًُْت بًَٓآ: ُٖضوَى يُ )

 ًْـُتٌ يـُ بـري ضـىو، بـؤّ زضوغـتُ:        -آبـُ ؾـُو  -نُوابى: ُٓطُض يُ ضََُِظاْـسا نُغـًَو  
( بهاو ثًَـ ناتِ ًْىَضِ  ًْـُتٌ ضِ شوو بًَٓـآ، ضِ شووَنـٍُ    ذٓؿٞ)(ّ ًُٓاَِتكًٝ خؤٍ )

 زضوغت زَبٌَ.
 (زا زضوغــتُ: يــُ ؾــُوٍ يُنــٌَُ ضََُِظاْــسا ًْــُتٌ َليااوُ َُظٖــُبٌ ًُٓــاّ)يــ يـةزوةيا 

َُٖىو ضََُِظإ بًَٓآ، دا ُٓطُض َُٖىو ؾُويَهًـ ًُْت ْـًَُٖٓآ، ضِ شووَنـاٌْ زضوغـت    
زَبٔ، بُو َُضدٍُ بُ زواٍ يُنرتّسا بُضِ شوو ببآ، واتُ: ُٓطُض ضِ شيَـو بـُضِ شوو ْـُبآ،    

 ًُتُنــُّ ْــىآ بهاتــُوَ، ٖــُضوَٖا ضِ شووَنــاّْرتّوادبــُ: بــؤ ٓــُو ضِ شاْــٍُ َــاوٕ، ْ
َُّض    ر  اَلْ     ُف َواْلِجَم    اُع  ُّْش     َ َرُط النِّْص    ُف ا ِي    ُر ِم    َن الل ْي    ِفس َوَ ن     ُو لَ   َوالص     ِحيُح َ ن     ُو لَ 

َِّج     ُب ال  ْجِدّ     ُد ِإَذا نَ     اَم  ُ     م  تَ َنب      َوس َوَِّص     ح  الن  ْف     ُف بِنِ   ي      ٍة قَ ْب     َف ال     ع َواِل بَ ْع     َدَىاس َوَ ن      ُو لَ 
 وََ َ ا بَ ْعَدُه ِفن قَ ْ ٍلس َوالص ِحيُح ِاْشِ َراُط ُحُص ِل َشْرِط الص  ِم ِمْن َ و ِل الن  َهاِرس

زضوغتُ: يُ  -وَنى ضََُِظإ-بٔ، ُٓواًْـ نُففاضَِتُناًْـ: نُ وادبُ بُ زواٍ يُنرتّسا
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ٌ ُٖضزوو َاْطُنُ بًَٓآ، ُٖضوَى يُ ؾُوٍ يُنٌَُ زَغت ثًَهطزًْإ ًُْتٌ بُضِ شووبىوْ
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.عزح املٛطأ)

( بها، ثًَىيػتُ تًَبًين بها: َليو(ّ ًُٓاّ)تكًٝ دا ُٓطُض يُنًَو بًُوآ يُو ًُْتًَٗٓاُْزا )
(زا: ُٓطُض نٌ زَضاوٍ خؤٍ بهاو ٓاغُواضٍ بطاتُ ْاو طـُضووٍ،  َليويُ َُظُٖبٌ ًُٓاّ)

ٟ نـطزٕ )  يإ بُ ٖؤٍ زَغتباظٍْ َاض (ّ بًَتـُ زَضَوَ، ضِ شووَنـٍُ بـُتاأل زَبـٌَ،     ََاذ
(نطزُْيإ تكًٝ (زا ُٓو )ايغزٚاْٞ(ْ )ؾتس املعني(زا فُضَىويُتٌ، يُ )اجملُٛعُٖضوَى يُ )

 بُ ثًَىيػت زاْاوَ.
ُ٘ ٫  ُِٜغتَزَُم( بُ فُضَىوزٍَ ضِاغت: )َٚايٖؾرُٔٝس(  بؤ زضوغتبىوٌْ ًُْت بُ َُضز زاْاْسضآ )أ ْٖ

ِّ ٌَِٝ()اي ـُ اٯ:ُٔز ََٔٔ ايًِ ًَٓـآ، بـَُيهى ٖـُض يـُ         ِؾ يُ ًْىٍَ ٓـاخريٍ ؾـُوزا ًْـُتٌ ِض شوو ب
ُ٘( غُضَتاٍ ؾُوَوَ زضوغتُ ٌُ َٚاْيحَُٔلُع(ُٖض بُ فُضَىوزٍَ ضِاغت  )َٚأْٖ ظيإ  )٫  َُٜقٗز ا٭ ْن

يُ  )بَِع ََٖل( يُ ضِ شوو ْازا: خىاضزْٕ دًُا  نطزْٕ زشَناّْرتٍ ضِ شوو، بُ ؾُو ضِوو بسَٕ
ُ٘( زواٍ ًُْتًَٗٓإ وادب ًُْ: ًُْتُنٍُ  )٫  َٜحُٔب ايتَِح ُٜٔ ( ُٖض بُ فُضَىوزٍَ ضِاغت )َٚأ ْٖ
ِٖ تََٖٓبَ٘( ُٖض ناتًَو بُ ؾُو يُ زواٍ ًُْتًَٗٓإ خُوتْ )إَذَا َْلَّ( ْىٍَ بهاتُوَ ًٓٓذا يُ  )ُث

 ًُْ.خُو ُٖيَػا، ضىْهُ ْىوغ  زشايُتٌ يُطُأل ضِ شووزا 
بُآلّ ُٓطُض بُ ؾُو يُ زواٍ ًُْتًَٗٓإ نافط بىو، واتـُ: نـىفطيَهٌ نـطز، ًٓٓذـا بـىوَوَ      
َىغًَُإ، وادبُ: زووباضَ ًُْتٌ ضِ شوو بًًََٓتـُوَ، ٖـُضوَى يـُ ظ ضبـٍُ غُضضـاوَناْسا      

 فُضَىوياُْ.
)ٌُ ْٖٓؿ ١ٕٖٝ ق ِبٌَ ايٖشَٚاٍَ( ضِ شووّ غىُْٓت زضوغتُ: )ََٜٚؾٔٗس اي ًُْتًَٗٓاًَْو: نُ يـُ ثـًَـ   بُ  )بٔٓٔ

ُٙ( ناتِ ًْىَضِ زا بًَٗٓسضآ، يُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتطزا ُٖضوَٖا زضوغتُ: يُ زواٍ  )َٚن ذَا بَِع َ
ٍُ( ناتٌ ًْىَضِ ف ًُْتُنُ بًَٓآ ِٛ يُ فُضَىوزَيُنسا، بـُآلّ ٖـُض بـُ يُنَُُنـٍُ      )ؾ٢ٔ ق 

 .بًَُٖعتط ضَِفتاض زَنطآ
  )اِعتٔزَاُم ُذُؾاٍَٛ عَاِزمٔ ايٖؾاَّٛ(    ؤ زضوغتبىوٌْ ًُْتُنُفُضَىوزٍَ ضِاغت ب )َٚايٖؾرُٔٝس(

ٍَٖٚ   بُ َُضز زازَْسضآ: َُضدٌ ضِ شوو يُ َط رُنُزا بًَتُدآ ِٔ أ  َٖٓٗالرَ( ا)َٔا ّ   ي  يـُ غـُضَتا
ًٖض زشيَهٌ ضِ شووّ ىلَ ضِوو ُْزابآ، نُواتُ: ُٓطُض  -واتُ: يُ زَضنُوتّٓبُياُْوَ-ضِ شَوَ

ٕ  ثًَـ ًُْتًَٗٓاُْنُ: نا  فط بىبآ، يإ دًُاعٌ نطزبآ، يإ ؾًَت بىبآ، يإ يُ سـُيع، يـا
َوَِّج  ُب ال   ْعي  ِيُن ِفى  اْلَفْرِضس وَ َمالُ  ُو ِفىَرَمض  اَن: َ ْن َّ ْن   َي َص  ْ َم غَ  ٍد َع  ْن َ َداِء فَ   َرِض رََمَض  اِن 

 َىِ ِه الس َنِة لِل ِو تَ َعاَلن.
ًَتًـُوَ، ٓـُوَ ضِ شووَنـٍُ زضوغـت     يُ ًْفاغسا بىبآ، يإ ؾتًَهِ خىاضزبآ، يإ خىاضزب

ــطّ ضِ شووَنــٍُ بــؤ    ْابــآ، ُٓطــُض ْــا: زضوغــت زَبــآْ يــُ غــُضَتاٍ ضِ شَنــُوَف خًَ
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َه اَع ْن َعاِئَش ةَ ط :زَْىوغطآ، بُيَطُف ُّٓ سُزيػُيُ َذاَت َّ  ْ ٍم  : َدَي َف َعلَ    الن بِ    َرِض ىاهلُل َعن ْ
رٚاٙ َضااًِ ٚأؽاارلب ايضاآٔ،   صاَل: فَ  ِِنِّ  ِإذًا َص  اِئمٌ فَ َق  اَل: َى  ْف ِعْن  دَُ ْم َش  ْ ٌء؟ قُ ْلنَ  ا: َلس قَ  

ضِ شيَو ٖاتُ َايَُوَو فُضَىوٍ: ضًتإ ُٖيُ بًدؤّ؟ طىمتإ: ْا. فـُضَىوٍ:   ثًَغَُبُض
 نُوابى: َٔ ُّٓ ضِ  بُضِ شووَُ، واتُ: بُضِ شوو زَمب.

ت ْابآ، بُآلّ ص: وادبُ: ًُْتٌ ضِ شوو بُ زٍَ بًَٗٓسضآ، بُ تُْٗا ظوبإ زضوغ ئاطاداسى ط
(زا فُضَىويُتٌ، واتُ: اجملُٛعغىُْٓتُ: بُ زألْ بُ ظوبإ ًُْتٌ ضِ شوو بًَٓآ، ُٖضوَى يُ )

نِّ  ِإَذًا َصاِئمٌ ط بُ بُيَطُّ  ّطِابطزوو.ص فَِِ
ُٔ ؾ٣ٔلْيؿ ِزضَ( يُ ًُْتٌ ضِ شّ وادبسا وادبُ: ضِ شووَنُ زياضٍ بها: وَى َُٖىو  )َٜٚحُٔب ايٖتِعٝٝٔ

بًَٓآ: غبُيٓآ بُضِ شوو زَمب يُ ضِ شووّ ضََُِظإ، يإ يُ ضِ شووّ ُْظضَنُّ، ؾُويَو ًُْت 
ُُفِّ اْمِرىٍء َما نَ  َ ىطزَفُضَىٍَ:  يإ يُ ضِ شووّ نُففاضَِتُنُّ. ثًَغَُبُض رٚاٙ صَوِإن َما ِل

 ُٖض َط رًَو تُْٗا خًَطّ ُٓو نطزَوَيٍُ بؤ زَْىوغطآ: نُ ًُْتٌ بؤ ًَٖٓاوَ.ايغٝخلٕ، 
بعاُْ: يُ ًُْتٌ ضِ شووّ غىُْٓتسا، وادب ًُْ: ضِ شووَنُ زياضٍ بها، بُيَهى ُٓوَْسَ  ًٓٓذا

(، ُٖضوَٖا ُٓطُض زَيعاِْ ضِ شوويَهٌ وادبِ يُ غُضَ، بةِزؤذوو دةمببُغُ ًُْت بًَٓآ: )
بُآلّ ُْيسَظاٌْ: ٓايا ٌٖ ضََُِظاُْ، يإ ُْظضَ، يـإ نُففاضَِتـُ، ٓـُو ناتـُف ُٓوَْـسَ      

ضوَى يــُ (، ٖــُضــبةيه، بــةِزؤذوو دةمب لــة ِزؤذووَيكــي واجــ  ًَٓــآ: )بُغــُ: ًْــُت ب
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ٖــُضوَٖا ُٓطــُض قــُظاٍ زوو ضََِــُظاِْ يــُ غــُض بــىٕ، يــإ زوو دــؤضَ ْــُظض، يــإ زوو   
نــُففاضَِتٌ يــُ غــُض بــىٕ، ٓــُو ناتــُف وادــب ًْــُ: ضََُِظاُْنــُ، يــإ ُْظضَنــُ، يــإ  

 نيةمتــة ضــبةيه، بــةِزؤذوو دةمب يَهى ُٓوَْــسَ بُغــُ: )نُففاضَِتُنــُ زيــاضٍ بهــا، بــُ
 دـا ُٓطـُض زيـاضٌّ نـطزْٕ      .(، يإ )يُ ُْظضّ(، يإ )يُ نـُففاضَِمت( لة قةشاي ِزةمةشامن

 (زا ْٗلٜا١ (ْ )اجملُاٛع بُ ُٖيَُزا ضىو، ُٓو ناتُ ضِ شووَنٍُ زضوغـت ْابـآ، ٖـُضوَى يـُ )    
 ضِووٕ نطاوَتُوَ.

)ُ٘ َِٟٓٛ( يُ ًُْتٌ ضِ شووّ ضََُِظاْسا )ؾ٢ٔ رَََقلَٕ( تُواوٍ زياضنطزٕ )ٚن َُلُي َٜ ِٕ  ُٓوَيـُ   )أ 
ِٔ أ دَا٤ٔ ؾ ِزضَ رَََقَلَٕ َٖذٔٙٔ ايٖض١َٓٔ هللٔ تَعَلي ٢( بُ زأل ًُْت بًَٓآ: َِّٛ غ ٕ  عَ غبُيٓآ بُضِ شوو  )ؽَ

 زَمب يُ وادبِ ضََُِظاِْ ُّٓ غاٍَ بُ ُٓزا بؤ خىاٍ طُوضَ.
 ِض         ي ِة َواإِلَض         اَفِة ِإلَى         اهلِل تَ َع         اَلن اَْلِخ         اَلُف اْلَم         ْ ُ  ُر ِفىالص          اَلِةس اَلَداِء َواْلَفرْ  َوِف         ن

لَ        َةالَ الَ ِيَن ِم        ْن َش        ْعَباَن  ُّْش         َ َرُط تَِعي        يُن الس         َنِةس َولَ        ْ  نَ         َ ى لَي ْ  َوالص         ِحيُح َ ن         ُو لَ 
َُ    اَن ِمْن    ُو لَ    ْم   َّ َق    ْع َعْن    ُو ِإل  ِإَذا ِاْع َ َق    َد َ ْ نَ    ُو ِمْن    ُو َص    ْ َم غَ    ٍد َع    ْن رََمَض    اَن ِإْن َ     اَن ِمْن    ُو َف

لَ َة الَ الَ ِ يَن ِم ْن رََمَض  َياٍن ُرَش داَءس َولَ ْ  نَ  َ ى لَي ْ اَن بَِقْ ِل َمْن ََُِّ  بِِو: ِم ْن َعْب ٍد َ ْو اْم َرَ ٍة َ ْو ِص ب ْ
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 ْ  ِاْشَ َبَو َصاَم َشْهراً بِاإِلْ ِ َهاِد:َصْ َم َغٍد ِإْن َ اَن ِمْن رََمَضاَن َ ْ َعَ ُه ِإْن َ اَن ِمْنُوس َولَ 
١ٖٝٔ( زَضباضٍَ طىتين بُ ُٓزا، ُّٖ ا٭ دَا٤ٔ( )َٚؾ٢ٔ ّ    )َٚاْيؿ ِزفٔ )َٚاإلَفَالؾ ١ٔ   طـىتين وادـب، ٖـُ

 )ا ْيخ٬ٔ ُف اْيَُِذُنُٛر ؾ٣ٔليٖؾ٬ ٠ٔ( طىتين بؤ خىاٍ طُوضَ، يُ طىتين ُٖضغًَهًاْسا إَي ٣لهللٔ تَعَلي ٢(
يُ غُض -وزَ دًاواظاُْ ُُْٖ: نُ يُ ْىيَصزا ضِابطإ، نُواتُ: يُ ًُْتٌ ضََُِظاْسا ُٓو فُضَى

وادب ًُْ بًَآ: بُ ُٓزا، يُ وادب، بؤ خىاّطُوضَ، بُيَهى ُٖضغًَهًإ  -فُضَىوزَّطِاغترت
 .غىُْٓتٔ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ

ُ٘ ٫  بُ فُضَىوزٍَ ضِاغت: )َٚايٖؾرُٔٝس( بُ َُضز زاْاْسضآ: غـايَِ    ُِٜغتَزَُم تَِعٝٔنُي ايٖض١َٓٔ()أ ْٖ
 ضََُِظاُْنُ زياضٍ بها، واتُ: وادب ًُْ: بًَآ ضََُِظاِْ ُّٓ غاأل، يإ ضََُِظاِْ ُٓو غايَُ.

ِٔ عَاِعبَلَٕ( ًٓٓذا بعاُْ: َُضدُ: ًُْتُنُ بُ بطِاوَيِ بًَٓآ، نُوابى:  ًِٝ ١  ايٖث٬ ثٔنيَ َٔ ِٛ ٣ََْٛ ي   )ؾ ً 
ُ٘( ُٓطُض يُ ؾُوٍ غًٌَُّ ؾُعباْسا ًُْتٌ ًَٖٓا: ِٓ ِٕ ن لَٕ َٔ ِٔ رَََقَلَٕ إَ َِّٛ غ ٕ  عَ غبُيٓآ  )ؽَ

ُ٘(يُ ضََُِظإ بُضِ شوو ببآ، ُٓطُض ضََُِظإ بآ. ًٓٓذا  ِٓ ِِ   غبُيٓآ ضََُِظإ بـىو  )ؾ ه لَٕ َٔ )ي ا
)ُ٘ ِٓ )إ٫َِ إَذَا  َيِ ًُْتُنٍُ ًَُْٖٓاوَُّٓ ضِ شووَ بُ بُض ضََُِظإ ْانُوآ، ضىْهُ بُ بطِاو َٜك ِع عَ

)ُ٘ ِٓ َٔ ُ٘ َِْٛ ِٔ َٜثُٔل بٔ٘ٔ( َُطُض باوَضٍِ وابآ: غبُيٓآ ضََُِظاُْ اِعتَك  َ ن  ََ ٍَِٛ بُ طؤتـٍُ ٓـُو    )بٔك 
ِٔ عَِبٕ ( نُغٍُ باوَضٍِ ثآ زَنا َِزَأ ٠ٕ( يُ نؤيًُ )َٔ ِٚ ا ِٚ  يإ ٓافطَت، يإ ثًاوٍ فاغـل  )أ  )أ 

ُٕ ُرعَ ا٤َ( يإ َٓساآلٌْ تاقًهطايُوَ بُ ضِاغتطؤيِ، ُٓو ناتُ ًُْتُنٍُ زضوغت زَبٌَ،  ؽِٔبَٝل
 ُٓطُض غبُيٓآ ضََُِظإ بىو ضِ شووَنٍُ بُ بُض ضََُِظإ زَنُوآ.

ِٔ رَََقَلَٕ( ُّٓ داضَ ًِٝ ١  ايٖث٬ ثٔنيَ َٔ ِٛ ٣ََْٛ ي  ُٓطُض يُ ؾُوٍ غًٌَُّ ضََُِظاْسا ًُْتٌ  )َٚي 
ِٕ ًَٖٓا: َِّٛ غ ٕ  إَ ِٔ رَََقَلَٕ( )ؽَ  غبُيٓآ يُ ضََُِظإ بُضِ شوو ببآ، ُٓطُض ضََُِظإ بآ ن لَٕ َٔ

)ُٙ ُ٘(  زضوغتُو بُ بُض ضََُِظإ زَنُوآ )أ ِجشَأ  ِٓا ِٕ ن لَٕ َٔ ُٓطـُض ضََِـُظإ بـآ، ضـىْهُ      )إَ
 يًَطَزا بٓضًُٓ ُٓوَيُ ضََُِظإ َابآ.

طرياويَو، يإ يُ بُْسنطاويَو، يإ يُ ُٖض ُٓطُض َاْطٌ ضََُِظإ ؾًَىضا: يُ بُزيً )َٚي َٛ اِعتَبََ٘(
ِٗزًَا بٔلإلَِجتَٔٗلدٔ( نُغًَهّرتٍ يُّ دؤضَ (ّ إجتٗلدوادبُ: بري بهاتُوَو َاْطًَو بُ ) )ؽَلَّ عَ

( بُضِ شوو ببآ، بـُ بـُض ضََِـُظإ ْانـُوآ،     إجتٗلدخؤٍ بُضِ شوو ببآ، واتُ: ُٓطُض بُ بآ)
ُضِ شوو بـىوَ، ٖـُضوَى يـُ غُضضـاوَناْسا     ُٖضضُْس ٓاؾهطاف ببآ: نـُ يـُ ضََُِظاْـسا بـ    

 فُضَىوياُْ، ًٓٓذا ُّٓ غُض يًَؿًَىاوَ ضىاض سايَُتٌ ُُْٖ:
َِ وََ  اَن رََمَض اُن تَام  اً َلعَِم وُ  ْن َواَفَ  َما بَ ْعَد رََمَض اَن َ ْ  َعَ ُه َوُى َ  َقَض اٌء َعَلىاَلَص حِّ فَ لَ ْ  نَ َق   فَِِ

 ِدِّم َوَ ْدَرَك رََمَضاَن َلعَِمُو َصْ ُمُو َوِإل  فَاْلَجِدُّد ُوُ  ُب اْلَقَضاِءسَّ ْ ٌم  َيُرس َوَلْ  َغِلَر بِال   قْ 
ِٕ َٚاؾ لَ ََل بَِع َ رَََقَالَٕ(  :حاَلةتىيةكةم ُٓطـُض ٓـُو َاْطـٍُ تآيـسا بـُضِ شوو بـىوَ،        )ؾ َِ

ُٙ(نُوتبًَتُ زواٍ ضََُِظإ  َُٖٛ ق قَل٤ْ َاْطُنٍُ َُٖىو زضوغت زَبٌَ )أ ِجشَأ  ضِ شووّ ُٓو  ()َٚ
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يُ غُض فُضَىوزٍَ ضِاغترت، نُوابى:  )عًَ ٣ل٭ؽَٓس( َاْطٍُ بؤ بُ قُظاّطََُِظإ زازَْسضآ
ِٛ َْك ؿَ( ُٕ    بًػتْ ْـؤ ضِ شووٍ طـطتنبْ   -بُ نٌَُ-ُٓطُض يُ َاْطُنُزا )ؾ ً  )َٚن الَٕ رَََقَال

ًَٖل( ّْ آ:َ ضََُِظاِْ ُٓو غايَُف غِ ضِ ش تُواو بىو تَل ِٛ َٜ ُ٘ وادبُ: ضِ شوويَهّرتيـ قُظا  ُز()ي شَََ
بهاتُوَ، ُٖضوَٖا ُٓطُض يُ َاْطٌ ؾُؾُآلٕ، يإ يُ َاْطٌ قىضباْسا غِ ضِ شيـ بُضِ شوو 
بىبآْ ضََُِظاًْـ غِّ تُواو بىبآ، وادبُ: ضِ شووَنـاٌْ دـُشْٕ غـآ ضِ شَنـاٌْ زواٍ     

 دُشِْ قىضبإ قُظا بهاتُوَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
ِٛ غ ًٔط  بٔليٖتْك َِٜٔ(: حاَلةتىـدووةم  ُٓطُض ُٖيٍَُ نطزبآ: يُ َـاْطًَهٌ ثـًَـ ضََُِظاْـسا     )َٚي 
بؤٍ ٓاؾهطا بىو ُٖيٍَُ نطزوَو طُيؿتُ َاْطٌ ضََُِظإ  )َٚأ ِدرَى  رَََقَلَٕ( بُضِ شوو بىبآْ
)ُ٘ َُ ِٛ ُ٘ ؽَ ُض ُْطُيؿـتُ ضََِـُظإ،   بُآلّ ُٓطـ  )َٚإ٫َِ( وادبُ: يُ ضََُِظاْسا بُضِ شوو ببآ )ي شَََ

ُُٚجاُٛب   بـُ فـُضَىوزٍَ ْـىٍَ    )ؾ لْيحَ ٜٔاُ (  بُيَهى يُ زواٍ ضََُِظإ ُٖيَُنٍُ ٓاؾـهطا بـىو   (
وادبُ: َُٖىو ضََُِظاُْنُ قُظا بهاتُوَ، ضىْهُ خىاثُضغتًُنٍُ يُ ثًَـ ناتِ  اْيك قَل٤ٔ(

 خؤّسا نطزوَ.
بـىوَ: ضََِـُظإ بـىوَ، ٓـُوَ     : ٓاؾهطا ببآ ُٓو َاْطٍُ تآيسا بـُضِ شوو  حاَلةتىط،يةم

 ضِ شووَناٌْ زضوغ .
: غُض يًَؿًَىاُْنُّ بُضزَواّ بآْ ًٖضٌ بؤ ٓاؾهطا ُْبآ، ٓـُو ناتـُف   حاَلةتىضـوازةم 

ِض شووَناٌْ زضوغت زَبْٔ قـُظا نطزْـُوٍَ يـُ غـُض ًْـُ، ٖـُضوَى يـُ غُضضـاوَناْسا         
 .فُضَىوياُْ

ٌ   يةكةمص ئاطاداسى ط  نـُيٓآ ؾـُوَو نـُيٓآ ضِ شَ؟ ٓـُو      : ُٓطُض غـُضٍ يَّؿـًَىاو ْـُيعاْ
ناتُف وادبُ بري بهاتُوَو بُضِ شوو ببآ، ًٓٓذا ُٓطُض بـؤٍ ٓاؾـهطا ْـُبى: ٓايـا يـُ ؾـُوآزا       
بُضِ شوو بىوَ، يإ يُ ضِ شآزا؟ ُٓوَ قُظانطزُْوٍَ يُ غُض ًُْ، بُآلّ ُٓطُض بؤٍ ٓاؾهطا بىو 

 .غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ يُ ؾُوآزا بُضِ شوو بىوَ، وادبُ: قُظا بهاتُوَ، ُٖضوَى يُ
: دطُ يُ ضِ شووّطََُِظإ ًٖض ضِ شوويَهّرت يُ ضََُِظاْـسا زضوغـت ْابـآ، نُواتـُ:      دووةم

ُٓطُض ُْخؤؾًَو، يإ ضِيَبىاضيَو، يإ ُٖض نُغًَهّرت يُ ضََُِظاْسا ًُْتٌ ضِ شووّ غىُْٓت، 
 شوواْـُ ًٖضـًإ زضوغـت    يإ ُْظض، يإ نُففاضَِت، يإ قُظاّطََُِظاًَْهّرت بًَٓآ، ُٓو ضِ

 (زا فُضَىوياُْ.حتؿ١(ْ )اجملُٛعْابْٔ بُ بُض ضِ شووّطََُِظاُْنُف ْانُوٕ، ُٖضوَى يُ)
 َولَ     ْ  نَ      َ ِت اْلَح     اِئُ  َص     ْ َم غَ     ٍد قَ ْب     َف ِاْنِقطَ     اِع َدِمَه     ا  ُ     م  انْ َقطَ     َع لَ     ْيالً َص     ح  ِإْن تَ     م  

 اَلَص            حِّ.  قَ            ْدُر اْلَع            اَدِة ِف            ن َلَه            ا ِف            ن الل ْي            ِف َ ْ ََ             ُر اْلَح            ْيِ س وََ             َ ا
 ٌف( َشْرُط الص ْ ِم َاإِلْمَساُك َعِن اْلِجَماِع  صْ  )فَ 

ِٛ ََْْٛٔ اْيرَل٥ُٔض( َِّٛ غ ٕ (ًُْتٌ ًَٖٓا -ؾُوآ-ُٓطُض ٓافطَتِ ظَيػاٌْ، يإ سُيعزاض )َٚي   )ؽَ
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ِْكٔط العَ دَََٔٗال(   غبُيٓآ بُضِ شوو بآ ٌْ، يـإ سـُيعٍ   ثـًَـ ٓـُوٍَ خـىيَين ظَيػـا     )ق ِبٌَ ا
ِٖ( بىَغتآ ٬ًِٝ(  ًٓٓذا يُ زواٍ ًُْتًَٗٓاُْنُ )ُث ِْك ط عَ ي ا  يـُ ؾـُوآزا خىيَُٓنـٍُ وَغـتا     )ا
ِٝضَ( بُّ ًُْتُ ضِ شووَنٍُ زضوغتُ )ؽَٖس( ٌَِٝ أ ْنثَُزاْيرَ ِٖ ي َٗل ؾ٣ٔليًِ ِٕ تَ بـُو َُضدـٍُ يـُ     )إَ

ٖـُضوَٖا   )َٚن ذَا( َ ضِ شو ؾُوؾُوآزا ظ ضتطيين َاوٍَ سُيعٍ بؤ تُواو بىبآ، واتُ: ثاْع
ُٓطُض ُْٓساظٍَ عازَتِ سُيعٍ خؤٍ يُو ؾُوَزا  )ق ِ ُراْيعَلد٠َٔ( ضِ شووَنٍُ زضوغت زَبٌَ

يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا، ضىْهُ يُ ُٖضزوو َُغُيُزا ًُْتُنـٍُ   )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس( تُواو بىبآ
ىَغـتآْ ًْـُتِ ْـًَُٖٓابآ،    بُ بطِاوَيِ ًَٖٓاوَ، نُوابى: ُٓطُض يُ ثًَـ بُياْسا خـىيَِٓ ب 

وادبُ: يُنػُض ًُْتٌ ضِ شووّ ضََُِظإ بًَٓآ، ُٖضضُْس تا زواّ بُياًْـ خـؤٍ ُْؾـىا،   
  ُٖضوَى يُ باغٌ سُيعزا ضِوواإ نطزَوَ.

 [ لة باطي ئةو شتانةي سِؤروو بةتاأل دةكةى َفْصٌف:ش 
َِّٛ() : دًُا  نطزٕيةكةم َِضَالُى عَأَ اْيحَُٔالعَ(   )َـُضدٌ زضوغـتبىوٌْ ضِ شوو    عَِزُم ايٖؾ  ا إلَ

ًَو دًُـا  بهـا، ِض شووَنـٍُ بـُتاأل         خؤقُزَغُنطزُْ: يُ دًُا  نطزٕ، واتـُ: ٖـُض نُغـ
زَبــآْ نُففاضَِتًؿــٌ زَنُويَتــُ غــُض، بــُو َُضدــٍُ بــُ ويػــتِ خــؤٍْ بــُ قُغــسّ  

 دًُا  نطزٕ يُ ضِ شووزا سُضِاَُ.دًُاعُنُ بهاو بؿعاْآ 
ٓافطَتْ ثًاو ًُْو دًاواظٍ ًُْ: ٓاويإ بآ، يإ ْا، ُّٖ  دا يُو بُتايَبىوُْؾسا دًاواظٍ

دًاواظٍ ًُْ: دًُاعُنُ بُ سُآليَِ بآ، يإ بُ سُضِاَِ، يُ نىِْ ثًَؿُوَزا بآ، يـإ يـُ   
ــسا، خــىاٍ طــُوضَ زَفــُضَىٍَ:    ثؿــتُوَزا، يُطــُأل ٓــازًََعاززا بــآ، يــإ يُطــُأل ٓاشَيَ

َلَة الصَِّياِم الر فَ ط ْم لَي ْ ُُ ُُمْ ُ ِحف  َل بؤتـإ سـُآلٍَ نـطاوَ: يـُ ؾـُوّطِ شووَناْسا      ص ُس ِإَلن ِنَساِئ
دًُا  يُطُأل شُْناْتإ بهُٕ. واتـُ: بـُآلّ يـُ ِض شووزا ٖـُض سُِضاَـُ، ٖـُّ بـُ بَُيطـُّ         

 زاٖاتىوف يُ نُففاضَِتسا. سُزيػُنُّ
يـُ  بُآلّ ُٓطُض ُْيسَظاٌْ دًُا  يُ ضِ شووزا سُضِاَُ، ضـىْهُ تـاظَ َىغـًَُإ بـىو، يـإ      

ؾىيًََٓهٌ زووض يُ ظاْايإ طُوضَ بىبىو، يإ يُ بريٍ ضىو بآ: نُ بُضِ شووَ، يإ بُ ويػتِ 
خؤٍ ُْبآ: وَى بُ ظ ضيًَهطزٕ دًُاعًإ يُطُأل نطزبآ، يإ يُ خُوزا دًُاعًإ يُطـُأل  
أل نطزبآ، يُو سايَُتاُْزا ضِ شوويإ بُتاأل ْابآ، بُآلّ ضِ شووّ بُ ٓاطايُنُو ظ ضزاضَنُ بُتا

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ(و )اجملُٛعيُ )زَبآ، ُٖضوَى 
 َوالص        ِحيُح َ ن        ُو لَ       ْ  تَ        يَ ق َن َ ن        ُو لَ       ْم َّ ْرِ        ْع َش       ْ ٌء ِإلَ       ن َ ْ ِف       ِو َبطَ       َفس  َواإِلْا       ِ َقاَءِةس

َََه          ا فِ  َُْسس وََ           َ ا لَ          ْ  ِاقْ  َ لَ          َع ُنَخاَم          ًة َوَلَف  ىاَلَص          حِّس َوِإْن َغَلبَ          ُو اْلَق          ْ ُء فَ          الَ بَ          
َ          اِىِر ِم         َن اْلَف         ِم فَ ْليَ ْقطَْعَه         ا  لَ         ْ  نَ َعلَ         ْت ِم         ْن ِدَماِغ         ِو َوَحَص         َلْت ِف         ن َح         دِّ ال ََ 

ْن تَ رََ َها َمَع اْلُقْدرَِة فَ َ َصَلِت اْلَجْ َف َ ْفَطَر ِفىاَلَصحِّس  ِمْن َمْجَراَىا َوْلَيُمج َها فَِِ
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ــاْسُْوَدووةم ــ )َٚاإلَِصاااتٔك ل٤َ ٠ٔ( : خؤضِؾـ ــتبىوٌْ ضِ شوو: ٖـ ــُضدًَهّرتٍ زضوغـ ُضوَٖا َـ
ِٛ تََِٝكَٔ( بُ فُضَىوزٍَ ضِاغت )َٚايٖؾرُٔٝس( خؤقُزَغُنطزُْ يُ خؤضِؾاْسُْوَ ُ٘ ي  ُٓطُض  )أ ْٖ

ِٛؾٔ٘ٔ( بًَطىَاًْـ بعاْآ ٤ِْٞ إَي ٢ جَ ِِ َِٜزجِٔع عَ ُ٘ ي  يُو ضِؾاُْوَيُ ًٖضٌ ُْطُضِاوَتُوَ بـؤ   )أ ْٖ
٤ُِٞ( بُآلّ ،َنٍُ ُٖض بُتاأل زَبٌَضِ شوو )بَط ٌَ( ْاوَوٍَ ُ٘ اْيك  ِٕ غ ً بَ ُٓطُض ضِؾاُْوَ بُ  )َٚإَ

ُٓوَ ًٖض ًُْو ضِ شووَنٍُ  )ؾ ٬  بَْأظَ( غُضّسا ظاأل بىو، واتُ: بُ بآويػتِ خؤٍ ضِؾاوَ
ََ َعَلْي ِو َقَض طزَفُضَىٍَ:  بُتاأل ْابآ، ثًَغَُبُض اٌء َوِإْن َم ْن َذرََع ُو اْلَق ْ ُء َوُى َ  َص اِئٌم فَ لَ ْي

ُٖض نُغًَو ضِؾاُْوَّ بـُ غـُضزا ظاأل    رٚاٙ أؽرلب ايضٓٔ بضٓ  ذضٔ،ز ِاْا َ َقاَء فَ ْليَ ْق ِ 
بىو قُظانطزُْوٍَ ضِ شووَنٍُ يُ غُض ًُْ، ُٖض نُغًَهًـ بُ قُغسٍ خؤٍ بطِؾًًََٓتُوَ 

 با ضِ شووَنٍُ قُظا بهاتُوَ.
ُٓطُض َط رُنُ بُ خؤٍ ضًًََُو،  ً عَ ُْخَل١ًََ()ي َٛاْقتَ ُٖضوَٖا ضِ شووَنٍُ بُتاأل ْابآ )َٚن ذَا(

يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا،  )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس( فطِآّسا زَضَوَ )َٚي ؿ ظ َٗل( يإ بُيَغًََُهٌ ُٖيَهُْسو
بُآلّ ُٓطُض ضًَُُنُ، يإ بُيَغَُُنُ بطاتُ بؤؾايِ زََـِْ تىاْـاٍ ٖـُبآ فـطِآّ بساتـُ      

ضِ شووَنٍُ بُتاأل زَبٌَ، بُآلّ ُٓطُض تىاْـاٍ  زَضَوَ، يُطُأل ُٓوَؾسا قىتّساوَ، ُٓوَ 
فطِيَـساٌْ ْــُبى و بــُ خــؤٍ ضِ يؿــتُ خــىاضَوَ، ٓـُو ناتــُ ضِ شووَنــٍُ بــُتاأل ْابــآ، دــا   
َُبُغتًـ بُ بؤؾايّسَّ: ؾىيَين زَضضىوٌْ ثًيت )ح(و بُ غـُضَوَتطَ، ٖـُضوَى يـُ    

 .غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ
ِٔ دََٔلغٔ٘ٔ( ِٛ َْشَي ِ( َٔ )َٚذَؾًَ ِ( ؾ٢ٔ  ُٓطُض ضًَُُنُ بُخؤٍ يُ ًََؿهًُوَ ٖاتُ خىاضَوَو )ؾ ً 
ًَْْٝكط ِعَٗل( طُيؿتُ غٓىوضٍ بؤؾايِ زٌََ ذَ ِّايِظلٖٔزَ ََٔٔ اْيؿ َِ( ِٔ   با ضًَُُنُ بجضطِيَٓآ )ؾ  )َٔا

ُُٖحَٗل( يُو ؾىيَُٓوَ نُ يًَُّوَ زآو ََِحزَاَٖل( ِٕ تَزَ با فطِآّ بساتُ زَضَوَ )َْٚيَٝ دا ن َٗل( )ؾ َِ
)ؾ َٛؽَاً (ٔ  يُطُأل ُٓوٍَ تىاْاٍ فطِيَساًْؿـٌ ٖـُبى    )ََعَ اْيُكِ ر٠َٔ(ُٓطُض فطِآّ ُْزا زَضَوَ 

ِٛفَ( ضِ شووّ زَؾهآ، يـُ فـُضَىوزٍَ    )أ ْؾط زَ ؾ٣ٔل٭ ؽَٓس( بُخؤٍ ضِ يؿتُ ْاو بؤؾايِ اْيحَ
ى و بُخؤٍ ضِ ؾتُ ضِاغترتزا، ضىْهُ نَُتُضغٌَُ نطزوَ، بُآلّ ُٓطُض تىاْاٍ فطِيَساٌْ ُْب

 خىاضَوَ، ُٓو ناتُ ضِ شووَنٍُ ْاؾهآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ًَِْ بَُيغـَُِ خـؤّ          ئاطاداسى ط ص: يـُ َُظٖـُبِ ًُٓـاَِ)سٓفِ(زا: بـُ قىتساْـُوَّ ضـ

 ضِ شووّ ْاؾهآ، ُٖضوَى يُ نتًَبُناّْدؤياْسا فُضَىوياُْ.
َُّس      ُُ      َن ِفي     ِو َوَع     ْن ُوُص      ِل اْلَع     ْيِن ِإلَ     ن َم     ا  ُّْش      َ َرُط َم     َع َى     َ ا َ ْن َّ  م ن َ ْ ف     اًس َوِقي     َف 

َماِ  َوالْ    َبْطِن َواَلْمَع    اِء َواْلَمََانَ    ِة  ٌة ُتِحي    ُف اْلِغ     اَء َ ِو ال    د واَءس فَ َعَلى    اْلَ ْ َهْيِن بَ    اِطُن ال    دِّ  قُ       
ُُْم َمٍة َوَنْحِ ِىَماسُمْفِطٌر بِاإِلْاِ َعاِط َ ِو اَلْ ِف َ ِو اْلُحْقَنِة َ ِو اْلُ صُ    ِل ِمْن َ ائَِفٍة َ ْو َم

ُ  ضــ،يةم ــ ــايًُناٌْ ىؾ ــاو بؤؾ ــتًَهُ زَْ ــاٌْ ؾ َِٝٔ(  : تًَٓ ُُٚؽااٍَٛ اْيعَاا  ِٔ ــُضوَٖا  )َٚعَاا ٖ
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 َُضدًَهّرتٍ زضوغتبىوٌْ ضِ شوو، خؤقُزَغُنطزُْ: يُ طُياْسٌْ ؾتًَو نُ ىؾٍُ ُٖبآ
ِٛؾًل( ٢ُٖ جَ وَُ ُل ا طٍ ضِ شووططَنُ، خىاٍ طُوضَ زَفُضَىٍَ: بؤ ْاو بؤؾايِ ىؾُ )إَي ٢ ََل ُٜضَ

ُم اْلَخْيُر الَبْ َيُ  ِمَن اْلَخْيِر اَلْاَ ِد ِمَن اْلَفْجِر  ُم   َتِم  االصَِّيامَ  ُُ ص ِإلَىالل ْيفِ  َواْشَربُ ا َح  ن َّ َ بَ ي َن َل
و دًا زَبُٓوَ، يُ ؾُوّطِ شووزا ؾتِ سُآلٍَ خبؤْٕ خبؤُْوَ، تا تاضٍْ ضِ ٌْ بُياٌْ يًَ

 ًٓٓذا يُو ناتُوَ ضِ شووَنُتإ تُواو بهُٕ تا زَبًَتُ ؾُو.
ًٓرت دًاواظٍ ًُْ: ُٓو ؾتٍُ زَيباتُ بؤؾايِ: خىاضزٌََُْ بآ، يإ ؾتًَهّرت بـآ، ظ ض  
بآ، يإ نُّ بآ: وَنى يُى زَْهٌ ُٖجنري، ؾٌ بآ، يإ ثُيت بآ، ثًؼ بآ، يـإ ثـاى   

ِ بًَتُ زَضَوَ: وَنى ثُجنُ، يـإ زاضيَـو، يـإ ؾـتًَهّرت     يَّ بآ: تآيسا مبًًََٓتُوَ، يإ
َوبَاِلْغ ِفىاإِلْاِ ْنَش اِق ِإل  َ ْن طزَفُضَىٍَ:  زَنىًَْهٌ ىؾٍُ خؤٍ بٓآ، ضىْهُ ثًَغَُبُض

ُُ  َن َص ائِماً  يُ زَغتٓىيَصزا ٓـاو يـُ يىوتـت وَضبهـُو      رٚاٙ أؽرلب ايضٓٔ بضٓ  ؽرٝس،زَت
ُض بُضِ شوو بِ. واتـُ: يـُ سايَـُتٌ ضِ شووزا ُٖيًََُٓـصآ؟     بُضَو غُضَوَف ُٖيًَُصَ، َُط

 ضىْهُ زَضًَتُ ْاو بؤؾايِْ ضِ شووَنُ زَؾهآ.
بُ َُضز زازَْسضآ يُطُأل ُٓوَف نُ  )ُِٜغتَزَُم ََعَ َٖذَا( يُ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا: )َٚقٌَٔٝ(

٠ٌٖٛ( بؤؾايِ بآ: ِٕ َُٜهَٕٛ ؾٔٝ٘ٔ ُق ُ   تـآزا اٍ ُٓو بؤؾايًُّف ًَٖعيَهٌ وَٖ )أ  ٌُ   بـآ: نـ )ُترٔٝا
 ٓاغُواضٍ خىاضزْٕ خىاضزُْوَ، يإ زَضَإ، بطىاظيَتُوَ بؤ ىؾٍُ َط ر اْيػٔذا٤َ أ َٚايٖ ٚا٤َ(
)َِٔٝ ُٔ ايا ََِّلؽَ(   دا يُ غُض ُٖضزوو فُضَىوزَنـٍُ بـًَُٖعو بـآًَٖع:    )ؾ عًَ ٢ اْيَِٛجَٗ ْـاو   )بَالطٔ
َِعَل٤ٔ ْاو ظوْ )َٚاْيبَْطَٔ( ًََؿهُ غُضو َُْؿطْٔز( ْاو ًَعزإ)َٚاْيَُثَل١َْٔ(  ْاو ضِخيؤيَُنإْ ()َٚا٭  ( 

بـُ تًَهـطزْٕ ُٖيَُـصيين ؾـتًَو: يـُ ضِيَطـٍُ        )بٔلإلَِصاتٔعَلمٔ(  ُٖض يُنُيإ ضِ شوو زَؾهًَٓٔ:
يإ بـُ   )أ َٚاْيُرْك١َٓٔ( يإ بُ ٖؤٍ خىاضزٕ بؤ ْاو ظو )أ َٚا٭ ْنٌَ( يىوتُوَ بؤ ْاو بؤؾايِ غُض

ًَؿـُوَ بـؤ ْـاو ًَعزاْـُ        تًَهطزٌْ زَضَاًَْ و: يُ نىٌْ ثؿتُوَ بؤ ْاو ِضخيؤَيـُ، يـإ يـُ ث
ُُٛؽٍَٛ( ِٔ جَل٥ٔؿ ١ٕ( يإ ؾتُنُ بطاتُ بؤؾايِ )أ َٚاْي يُ بطيًَٓهٌ زووزَضَوَ: وَى ظطٌ نىٕ  )َٔ

١َََُٕٛ( بىبآْ زَضَاِْ يُ نىُْنُوَ تآبهطآ ِٚ ََْأ يـإ يـُ بطيًَٓهـٌ ًََؿـهُ غـُض: وَى       )أ 
ُٖضضٌ  )ََِْٚرََُٖٛٔل( ؾهابآْ زَضَاُْنُ يُ بطيُٓنُوَ بطاتُ بؤؾايِ غُضًَٓػكاٌْ غُضٍ 

وَى ُٓو زوو بطيُٓف بآ، نُوابى: ُٓطُض بُ خؤٍ، يإ يُنًَهّرت بُ ًٓعٌْ وّ خُجنُضيَو، 
يإ ؾتًَهّرتٍ يَّبساو بطاتُ بؤؾايًُنٌ ىؾٍُ، ضِ شووَنٍُ بُتاأل زَبـٌَ، ٖـُضوَى يـُ    

 .وياُْظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَى
َف   ٍ   َوال   ْقِطي   ُر ِف   ن بَ   اِطِن اُلُذِن َواإِلْحِلي   ِف ُمْفِط   ٌر ِفىاَلَص   حِّس َوَش   ْرُط اْلَ اِص   ِف َ ْ نُ   ُو ِم   ْن َمن ْ
 َمْفُ  ٍحس َفاَل َُّضر  ُوُص ُل الد ْىِن بَِ َشر ِب اْلَمَسامِّس َوَل اإِلْ ِ َحاُل َوِإْن َوَ َد طَْعَمُو ِبَحْلِقِوس

 زَْـاوَوٍَ طـىآو   )ؾٔا٢ بَالطَٔٔ اُ٭ُذَٕ(   تًَهطزٌْ زيَؤثُ زَضَإْ ٓاو و ؾـتّرت  طٔرُي()َٚايٖتْك
َُْؿطٔاْز(  ْاو ُْٓساٌَ ًَعنطزٕ )َٚاإلَِذًٌَٔٝ( يـُ فـُضَىوزٍَ    )ؾ٣ٔل٭ؽَآس(  ضِ شوو زَؾـهًَٓآ  )
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ًُْٓو ْاطاتـُ ٖـًض بؤؾـايًُنّرت؟     ضِاغترتزا، واتُ: ُٖضضُْس نىٌْ طىآيُناًْـ زووزَض
 ُ ًَـعٍ طىاظتٓـُوٍَ خـؤضاىْ          ضىْهُ يـ فـُضَىوزٍَ ِضاغـترتزا: َـُضز ًْـُ: بؤؾـايًُنُ ٖ

 زَضَاٌْ ُٖبآ.
َــُضدٌ ٓـُو ؾــتٍُ زَطاتــُ ْـاو بؤؾــايًُّفْ ضِ شووف زَؾــهًَٓآ،    )َٚعَاِزُم اْيَٛاؽٔااٌَ( 

ِٓؿ ٕذ ََْؿُتاُٛح(  ُٓوَيُ: ََ ِٔ َٔ ُ٘ ُِْٛ ًَهٌ نـطاوَِضا بِطواتـُ ْـاو بؤؾـايًُنُ، وَى ٓـُو         )ن  يـُ نـىْ
َِٖٔ بٔتَغَاٗزبٔ     ظيـإ يـُ ضِ شوو ْـازا    )ؾ ٬  َُٜقٗز(ٍُ بامسإ نطزٕ، نُوابى: نىْاْ ٍُ اياٗ  ُُٚؽاٛ (

)ِّ ثًػت، ٖـُضوَى  ضِوٕ، يإ زَضَإ بطاتُ ْاو بؤؾايٌ بُ ٖؤٍ نىُْ ووضزيًُناٌْ  امل ضَل
بُ نىُْ ووضزيًُناْسا بطِواتُ ْاو بؤؾايِ، ظيإ  -يُ ناتٌ خؤؾؤضزٕ-ُٓطُض ٓاغُواضّ ٓاو

 ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازا 
ُّْت َرُا َل اهللِ َعْن بَ ْعِ  َ ْصَحاِب الن ِب ِّ ط َُّصب  َعَلن رَْ ِاِو اْلَماَء َوُى َ  َص اِئٌم ِم َن  : َلَقْد رََ 

بًين بُضِ شوو بىو، يُ بُض  ثًَغَُبُضّ رٚاٙ ابٛداٚد ٚغريٙ بضٓ  ؽرٝس،زاْلَحرِّ َ وِاْلَعَطشِ 
 زازَنطز. طُضَا، يإ يُ تًَٓىوَتِ ٓاوٍ بُ غُضٍ خؤٍ

)ٍُ ًْكٔ٘ٔ( ُٖضوَٖا نٌ زَضاو نطزٕ ظيإ ْازا )٫َٚ  اإلَْنتٔرَل ُ٘ بٔرَ ِٕ َٚجَ َ ط ِعَُ ُٖضضُْس ضَِْط،  )َٚإَ
يإ تاٌَ نًُنُف يـُ طـُضووٍ بـآ، ضـىْهُ ضـاو نـىٌْ نـطاوٍَ ًْـُ، بـَُيهى يـُ نىْـُ            

ض نٌ بطاتُ طُضوو، (زا ُٓطَُليوووضزيًُناّْسا زَضِواتُ ْاو طُضوو، بُآلّ يُ َُظُٖبٌ ًُٓاّ)
 (زا فُضَىوياُْ.حتؿ١(و )اجملُٛعضِ شوو زَؾهًَٓآ ، ُٖضوَى يُ )

: ُٖض ُٓو سُزيػـُف بُيَطُيـُ: ُٓطـُض زَضَـإ، يـإ خـىَئ، يـإ        يةكـةم  ص ئاطاداسىط 
ٓاوّصياْسَض بُ ٖؤٍ زَضظّؿطوْكُ يُ ضَِِّ ثًػتُوَ، يإ يُ ضِآّ زََاضَوَ زَْاو ىؾٍُ 

وَنى -( وَضزَطريآ، واتُ: ضىْهُ ُٓواُْفا٭ْٛارْاؾهآ، ُٖضوَى يُ )َط ر بهطئَ، ضِ شووّ 
 .ٓاغُواضيـ بُ تُْٗا ظياٌْ ًُْ بؤؾايٌ، يُوَضِا ْاضُٓ ْاويُ نىًَْهٌ نطا -ٓاوٍ خؤؾؤضزٕ

ًَـعٍ ٖـُوا زَخطَيٓـُ ْـاو بؤؾـايٌ، ٓـُواًْـ ِض شوو بـُتاأل        دووةم : ُٓو زَضَاْاٍُْ بُ ٖ
ُو زَضَاْاٍُْ يُ ْاو قؤزيُنسا يُطُأل ُٖوا زازَطريآو ٓ -)بَخلَ(وَى -بؤ وَيهةزَنُٕ، 

بُ ًَٖعٍ ُٖوايُنُ زَضزَضآْ ُْخؤؾُ ثؿىوتُْطُنإ بُناضٍ زيَٓٔ؟ ضىْهُ زَضَاُْنُ 
ىؾٍُ ُٖيُو ُٓطُض يُ غُض زَغتت ضِووٍ بهٍُ ىؾُنٍُ ٓاؾهطا زَبٌَ، ُٖضوَى زونُيَِ 

ُض بُ ٖؤٍ ُٓو قـريَِف دطُضَنـُ   دطُضَف يُ ْاو قُيُٓنُزا قريَِنٍُ ٓاؾهطا زَبٌَْ ٖ
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.إعل١ْ(و)ايغزٚاْٞضِ شوو بُتاأل زَناتُوَ، ُٖضوَى يُ )

ِقيِ    وََ ْ نُ     ُو بَِقْص     ٍد فَ لَ     ْ  َوَص     َف َ ْ فَ     ُو ُذبَ     اٌب َ ْو بَ ُع َض     ٌة َ ْو غُبَ     اُر الط رِّ     ِ  َ ْو َغْربَ َلُةال     د 
 رِِّق     ِو ِم     ْن َمْعِدنِ     ِوس فَ لَ     ْ  َي     َرَج َع     ِن اْلَف     ِم  ُ     م  َرد ُه َوابْ  َ َلَع     ُو  لَ     ْم ُّ ْفِط     ْرس َولَ ُّ ْفِط     ُر بِبَ ْل     عِ 

َفِص      ُف َ ْو ابْ  َ لَ      َع رَِّق      ُو َمْخُل ط      اً   َ ْو بَ      ف  َيْيط      اً ِبرِِّق      ِو َوَرد ُه ِإلَ      ن َفِم      ِو َوَعَلْي      ِو ُرطُ بَ      ٌة تَ ن ْ
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َق   ُو فَابْ  َ َلَع   ُو لَ   ْم ُّ ْفِط   ْر ِفىاَلَص   حِّس َولَ   ْ  َا   َبَ  َم   اُء بغَْي   رِِه َ ْو ُم َ َنجِّس   اً َ ْفطَ   َرس َولَ   ْ  َ َم   َع رِّ
 اْلَمْضَمَضِة َ ِو اإِلْاِ ْنَشاِق ِإَلن َ ْ ِفِو فَاْلَمْ َىُب َ ن ُو ِإْن بَاَلغَ 

ُ٘ بٔك ِؾٕ ( ُِْٛ ُٖضوَٖا َُضدٌ ُٓو ؾتٍُ زَضًَتُ بؤؾايٌْ ضِ شوو زَؾهًَٓآ، ُٓوَيُ بُ  )َٚن 
ُ٘ ُذبَلْب(نطزٌْ خؤٍ بآ، نُوابى: قُغسٍ بآْ بُ سُظ ِٛؾ  ِٛ َٚؽٌََ جَ ُٓطُض ًََؿًَو ضىوَ  )ؾ ً 

ِٚ بَُعٛف١ٌَ( ْاو طُضووٍ ِٚ ُغبَالُر ايِطزَٜالَ(   يإ ثًَؿـىيُيُى  )أ  ُ    )أ  ِٚ غ ِزبًَ ا١ُ   يـإ تـؤظٍ ضِيَطـ )أ 
ِِ ُْٜؿطِٔز( يإ تؤظٍ يُ ًًََُْٖطساٌْ ٓاضز ايٖ قٔٝلَ(  ْاؾهآ. بُواُْيطِابطزوو ضِ شوو )ي 

ًَتـُ زَضَوَ،          ًَو تىوؾـٌ ُْخؤؾـٌ َايػـريٍ بىبـآو قًٓطـٌ ب ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطـُض نُغـ
زضوغتُ قًٓطُنٍُ بباتُوَ شووضَوَو ضِ شووَنُؾٌ بُتاأل ْابًَتُوَ، ُٖضوَى يُ ظ ضبـٍُ  

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ِٔ ََِع ْٔٔ٘ٔ( ًْعَ رَٜكٔ٘ٔ َٔ تفّدؤٍ بُ تُْٗاو بُ ثانٌ يُ ضِ شووّ ْاؾهآ بُوٍَ  )٫َٚ  ُْٜؿطُٔز بٔبَ

ِٛ :َزَدَ عََٔ اْيؿ َِ(ْاو زََّدؤيُوَ قىت بساتُوَ، نُوابى:   ً ُٓطُض تفُنٍُ يُ زٌََ  )ؾ 
ُ٘( ٖاتُ زَضَوَ ً عَ اِبتَ َٚ ُٙ ِٖ رَٖد ِٝطًلبٔزَٜكٔ٘ٔ( ًٓٓذا طُضِاْسيُوَو قىتّسا )ُث َ: ٌٖ ِٚ بَ يإ )أ 

ُ تفُنُّدؤٍ تُضِ نطز، يإ بُ ٓاو تُضٍِ زاويَهٌ بُ تفّدؤٍ تُضِ نطز، يإ غًىانٌ ب
ُٙ إَي ٢ ؾ ُٔ٘ٔ( نطز ِٝ٘ٔ ُرُطٛب١ٌَ  زاوَنُّ، يإ غًىانُنٍُ خػتُوَ ْاو زََّدؤّ )َٚرَٖد )َٚعًَ 

)ٌُ ِٓؿ ؾٔ زاوَنُ، يإ غًىانُنُ تُضِايُتًُنٍُ بُ ؾًَىَيُنّىَٖا ثًَىَ َابى: يَّـِ   تَ
ُ٘ ََ دًازَبؤوَو قىتّسا ً عَ رَٜك  اِبتَ ِٝزَٙٔ()أ َٚ ًل بػَ ًُٛط  يـإ تفُنـٍُ تًَهـُيَِ ؾـتًَهّرت      ِخ

َُتََٓحِّضًل( بىبآْ قىتٌ بسا  ِٚ يإ تفُنٍُ بُ خىئَ، يإ بُ ؾـتًَهّرت ثـًؼ بىبـآْ     )أ 
يـُو ٖـَُىو سايَُتاْـُزا ضِ شووّ     )أ ْؾط ازَ(  قىتٌ بـسا، يـإ تفـٌ نُغـًَهّرت قـىت بـسا      

  ُ ٍ زَٖـاتْ ُْيـسَتىاٌْ خـؤٍ    زَؾهٌَ، بُآلّ ُٓطُض بُضزَواّ خىئَ يـُ زَّْ ثىنـ
بجاضيَعآ، ُٓوَ تُْٗا تف فطِآزاُْنُ بُغُ، واتُ: ُٖضضُْس ْاوزًََؿٌ ثـًؼ بـىوَ،   

 (زا فُضَىوياُْ.َػ٢ٓ(و)ْٗل١ٜيَِّ زَبىوضزضآ، ُٖضوَى يُ )
)ُ٘ ِٛ جََُعَ رَٜك  َ    )َٚي  ُ٘(  ُٓطُض بُ قُغسٍ تفُنٍُ يُ ْاو زََّـسا نـؤ نـطزَو ًٓٓذـا   )ؾ لِبتًَ عَا

ِٛ صَبَلَ( يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا )ؾ٣ٔل٭ؽَٓس( ضِ شووّ ْاؾهآ ِِ ُْٜؿطِٔز()ي  قىتّسا ُٓطُض  )َٚي 
ِٓغَلمَ( بُ بآويػتّدؤٍ ثًَؿِِنٍُ يَّهطز ٓاوٍ يُ زََّْضنطزٕ،  )ََل٤ُ اْيَُِقَُق١َٔ أ َٚاإلَِصتٔ

ِٛؾٔ٘ٔ( يإ يُ يىوتَْضنطزٕ يُ غىغًٌ وادبْ يُ زَغتٓىيَصزا ؾـايِ  ضـىوَ ْـاو بؤ   )إَي ٢ جَ
ِٕ بَالي ؼَ(  بُ فـُضَىوزٍَ ضِاغـيت َُظٖـُب     )ؾ لْيَُِذَُٖب( طُضووٍ، يإ بؤؾايِ غُضٍ ُ٘ إَ  )أ ْٖا

ِه َ ْفطَ  َر َوِإل  فَ  اَلس َولَ  ْ  بَِق  َ  طََع  اٌم بَ   ْيَن َ ْا  َنانِِو َفَج  رى بِ  ِو رُِّق  ُو لَ  ْم ُّ ْفِط  ْر ِإْن َعَج  َع َع  ْن َتْمِيي  عِ 
رَ  ُْ  ى       اً لَ       ْم ُّ ْفِط       ْرس َوِإْن ُ ْ        رَِه َح         ن َ َ        َف َ ْفطَ       َر ِفى       اَلْظَهِرس َوَمجِّ       ِوس َولَ       ْ  ُ وِ        َر ُم

 قُ ْلُت: َاَلْظَهُر لَُّ ْفِطُر َواهلل َ ْعَلُم.
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ضِ شووّ زَؾهٌَ، ضىْهُ بُ زشٍ سُزيػُنٍُ  )أ ْؾط زَ( ُٓطُض يُ غٓىوض ظيَسَضِ يِ نطزبآ
ُُ َن َصائِماً ط  زوَ.ّطِابطزوو ضَِفتاضٍ نطصِإل  َ ْن َت

بُآلّ ُٓطُض يُ غٓىوض زَضُْضىوبآ، يإ ُْيعاًْبآ سُضِاَُ، يإ يُ بريّ ضىوبآ نُ  )َٚإ٫َِ(
يــُو سايَُتاْــُزا ضِ شووّ ْاؾــهآ، بــُآلّ ُٓطــُض يــُناضيَهّرتٍ دطــُ يــُ  )ؾ اا٬ ( بــُضِ شووَ

زَغتٓىيَصو غىغًٌ وادبسا ٓاوَنُ ضىوَ ْاو زَّْ يىوتٌ، يإ يُ غىغـًٌ وادبـسا خـؤٍ    
ْاو ٓاو نطزو ٓاوَنُ ضىوَ ْاو زَّْ يىوتٌ، ُٓوَ يـُو سايَُتاْـُزا ضِ شووّ بـُتاأل    ْكىٌَ 

 زَبٌَ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
ًٓٓذا بعاُْ: ُٖض ناتًَو َط رّبُضِ شوو ٓاوٍ يُ زٌََ خؤٍ وَضنطز، تُْٗا وادبُ: ٓاوَنُ 

ٍ ووؾو بهاتُوَ، نُواتُ: ُٓطُض يُ زواٍ فطِآ بساتُ زَضَوَ، واتُ: وادب ًُْ: زٌََ خؤ
(و اجملُااٛعٓــاو فطِيَساُْنــُ تفــٌ خــؤٍ قــىوت بساتــُوَ، ضِ شووّ ْاؾــهآ، ٖــُضوَى يــُ )  

( ٞ (زا فُضَىوياْـُ، ٖـُضوَٖا ُٓطـُض يـُ نـاتِ طـىآ ؾـؤضزٕ يـُ غىغـًٌ سـُيعو           ايغازٚاْ
َى يـُ  دُْابُتسا، بُ بآويػتّدؤٍ ٓاو بهُويَتُ ْاو طىآيُناٌْ، ضِ شووّ ْاؾـهآ، ٖـُضو  

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ْٗل١ٜ(و )حتؿ١)
َِٝٔ أ ِصَٓلْٔ٘ٔ() ّْ بَ ِٛ بَكَٔٞ ط عَل )ؾ حَز٣ بٔ٘ٔ  ُٓطُض خىاضزًََُُْى يُ ًَْىإ ززاُْناّْسا َايُوَ َٚي 

)ُ٘ ِِ ُْٜؿطِٔز( بُ بآنطزاضّىٍ تفُنٍُ خىاضزُْنٍُ ضِ ياْسَ خىاضَوَ رَُٜك  ضِ شووّ ْاؾهآ )ي 
ُِٔٝ ِٔ تَ ِٕ عَحَشَ عَ ُٓطُض تىاْاٍ ُْبآ: يُ تفُنٍُ دًاٍ بهاتُوَو فطِآّ بساتـُ   ٝشَٙٔ َََٚحِّ٘ٔ()إَ

زَضَوَ، بُآلّ ُٓطُض بُ قُغسٍ قىتٌ بـسا، يـإ تىاْـاٍ دًانطزْـُوَو فطِيَـساٌْ ٖـُبآْ       
 (زا فُضَىويُتٌ.حتؿ١ُْزا، ُٓو ناتُ ضِ شووَنٍُ زَؾهٌَ، ُٖضوَى يُ ) فطِآّ

َُْهزًَٖل( ِٛ ُأٚجٔزَ  ًَـو        ُٓطُض بـ  )َٚي  ًَهِ خػـرتا ْـاو طـُضووٍ: وَى زََـٌ ي ًَهـطزٕ ؾـت ُ ظ ضي
ِِ ُْٜؿطِٔز( بهُُْوَو ؾتًَهِ بطِشيَُٓٓ ْاو طُضووٍ ضِ شووّ ْاؾهآ، ٖـُضوَٖاف ُٓطـُض يـُ     )ي 

سايَُتٌ خُوتٓسا، يإ يُ سايَُتٌ بآٖؤؾّسا خىاضزٕ، يإ زَضَاٌْ تآبهطآ، يإ دًُاعٌ 
 .(زا فُضَىويُتٌاجملُٛع)يُطُأل بهطآ، ضِ شووّ ْاؾهآ، ُٖضوَى يُ 

ِٕ ُأْنزََٙ( ضِ شووّ  )أ ْؾط ازَ ؾ٣ٔال٭ْظَٗز(   تا ؾتًَهِ خـىاضز  )ذَٖت٢ أ ن ٌَ( ُٓطُض ظ ضٍ يَّهطا )َٚإَ
ًُْ(( زَؾهٌَ يُ فُضَىوزَّبًَُٖعتطزا   فُضَىوزَّ )ا٭ ْظَُٗز(( زَفُضَىٍَ ايٓٛاًُٟٚٓاٌَ))ُق

 ضىْهُ ثًَغَُبُض )َٚاهلُل أ ِعً ِ( او ضِ شووّ ْاؾهآَط رِ ظ ضيًَهط ُْٜؿطُٔز()٫  بًَُٖعتط َُُٓيُ:
رُِى ا َعَلْيوِ ش زَفُضَىٍَ: ُْ ٙ  ز ِإن  اهلَل َوَضَع َعْن ُ م ِ ن اَْلَخَطَُ َوالنِّْسَياَن َوَمااْاُ   ذا ٜث ذضأ رٚا

َُ                  َر ِف                 ن اَلَص                 حِّس قُ ْل                 ُت:  ُْ  َوِإْن َ َ                  َف نَاِا                 ياً لَ                 ْم ُّ ْفِط                 ْر ِإل  َ ْن َّ
 لَ ُّ ْفِط                 ُر َواهلل َ ْعلَ                 ُم. َواْلِجَم                 اُع َ اَلْ                  ِف َعلَ                 ن اْلَم                 ْ َىِبس  َاَلَص                 ح  

َلةٍ  ٍَ َوقُ ب ْ  َوَعِن اإِلْاِ ْمَناِء فَ يُ ْفِطُر بِِوس وََ َ ا ُيُروُج اْلَمِن ِّ بَِلْم



855  

خىاٍ طُوضَ تاواٌْ بُُٖيَُزاضىوْٕ يُبريضىوْٕ ظ ضيًَهـطزٕ، يـُ غـُض     ابٔ َلج٘ ٚغريٙ،
زاوَ. نُوابى: ُٓطُض بـُ ظ ضيًَهـطزٕ دًُاعًـإ ثـآنطز ضِ شووٍ ْاؾـهآ،      ٓؤممُتٌ َين ى

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.َػ٢ٓ(و )اجملُٛعدًاواظٍ ثًاو ْ ٓافطَتًـ ًُْ، ُٖضوَى يُ )
ِٕ أ ن ٌَ( يُو سايَُتُزا: نُ يُ بريٍ ضىبآ  )َْلصًٔٝل( ُٓطُض ؾتًَهِ خىاضز، يإ خىاضزيُوَ )َٚإَ
ِِ ُْٜؿطِٔز بُضِ شووَ ََُ َف طزَفُضَىٍَ:  ضِ شووّ ْاؾهآ، ثًَغَُبُض ()ي  َمْن َنِسَ  َوُىَ  َصاِئٌم َف

ن َما َ ْطَعَمُو اهلُل َوَا َقاه ُٖض نُغـًَو بـُضِ شوو بـىو و     رٚاٙ ايغٝخلٕ،زَُ ْو َشِرَب فَ ْلُيِ م  َصْ َمُو فَِِ
ْهُ خـىاٍ  يُبريٍ ضىو: ؾتًَهِ خىاضز، يإ خىاضزيُوَ، با ضِ شووَنـٍُ تـُواو بهـا، ضـى    

ِٕ َْٜهُثزَ ؾ٣ٔل٭ ؽَٓس( طُوضَ ُٓو ؾتٍُ زَضخىاضز زاوَ. َُطُض ظ ض بآ، يُ فُضَىوزٍَ  )إ٫َِ أ 
ًُْ(( ضِاغترتزا )٫   فـُضَىوزٍَ ضِاغـترت َُُٓيـُ:    )ا٭ ؽَاٗس( ( زَفُضَىٍَ ايٓٛاًُٟٚٓاٌَ ) )ُق
ضىْهُ  اهلُل أ ِعً ِ()َٚ ضِ شووَنٍُ ْاؾهآ، ُٖضضُْس خىاضزْٕ خىاضزُْوَنُف ظ ض بآ ُْٜؿطُٔز(

 سُزيػُنُ، نُّْ ظ ض زَططيَتُوَ.
وَنـى خىاضزْـُ،    )ن ل٭ ْنٌَ( دًُا  نطزٕ يُو سايَُتٍُ يُ بريٍ ضىبآ بُضِ شووَ )َٚاْيحَُٔلُع(

يُ غُض فـُضَىوزٍَ ضِاغـيت َُظٖـُب، ٖـُضوَٖا طؿـت       )عًَ ٣لْيَُِذَٖبٔ( ضِ شووّ ثآْاؾهآ
ٕ   ضِ شووؾهًَُٓناّْرتيـ وَنى خىاضزْٕ د ْ يـُ بريضـىوْسا   ًُاعٔ، يـُ سايَـُتٌ ظ ضيًَهـطز

 ضِ شوو ْاؾهًَٓٔ.
ُٓظإ ُٓطُض ُْظاْآ: نطزٌْ ضِ شووؾهًَُٓنإ سُضِاَُ؟ ضىْهُ تاظَ َىغًَُإ ُٖضوَٖا َط رّ

بىو، يإ يُ ؾىيًََٓهٌ زووض يُ ظاْايإ طُوضَ بىبآ، ٓـُويـ ضِ شووّ ْاؾـهآ، بـُآلّ ُٓطـُض     
زَؾهًَٓٔ، يـإ يـُ ْـاو َىغـًَُاْإ طـُوضَ بىبـآ، ٓـُو ناتـُ         بعاْآ سُضِاَُو ُْظاْآ ضِ شوو 

 ضِ شووَنٍُ زَؾهٌَ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا ُّٓ َُغُىُْ ضِووٕ نطاوَتُوَ.
)َٚعَاأَ : ًَٖٓاْــُوٍَ ٓــاوٍ خــؤٍ، واتــُ: خــؤ ضَِســُتهطزٕ، ٖــُضوَى زَفــُضَىٍَ  ضــوازةم

َُِٓل٤ٔ(  وَيُ: خؤٍ قُزَغُ بها: يُ ًَٖٓاُْوٍَ ٓاوَُّضدًَهّرتٍ زضوغتبىوٌْ ضِ شوو ُٓ اإلَِصتٔ
ُْٝؿطُٔز بٔ٘ٔ( خؤٍ بُ ًَٖٓاُْؤَّاوّدؤٍ ضِ شووّ زَؾهٌَ، بُ بُيَطُّ سُزيػُنُّساٖاتىو،  )ؾ 

دًاواظٍ ًُْ: ٓاو ًَٖٓاُْوَنٍُ بُ ؾًَىَيُنٌ سُآلٍَ بآ: وَى بُ ُْٓساٌَ شُْنُّدؤٍ، يإ 
 .ًَهّرتٍ دطُ يُ شُْنٍُ خؤٍسُضِاّ بآ: وَى بُ ُْٓساًََهّدؤٍ، يإ بُ نُغ

)ِّ ُٖضوَٖا ُٓطُض ٓاوَنٍُ بُ خؤيؿٌ بًَٗتُ زَضَوَ، ضِ شووّ زَؾهٌَ:  )َٚن ذَا ُ:ُزُٚد اْيَُٓٔ
ُُِط(ُٓطُض   يـإ   )َُٚقِبً ا١ٕ( بُ ٖؤٍ زَغـت يًَـسأّْافطَتًَو، يـإ ُْٓـساًََهّدؤٍ بـآ       )بًٔ 

          ُْ َ          ٍر ِبَش          ْهَ ٍةس َوُت ُْ          ٍر َونََ لَ          ُة ِلَم          ْن َحر َ           ْت َش          ْهَ تَُوس َوُمَض          اَ َعٍةس لَ ِف  َرُه اْلُقب ْ
 َواَلْوَلن ِلغَْيرِِه تَ رُْ َهاس قُ ْلُت: ِىَن َ َراَىُة َتْحرٍِّم ِفىاَلَصحِّ َواهلل َ ْعَلُم.

َُقَالجَع١َٕ( ٖـؤٍ َـاض نـطزٕ بـآ     بُ  يـإ بـُ ٖـؤٍ يُطـُأل ثاَيساْـُوَ بـآ، بـُ بَُيطـُّ          )َٚ
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ــاتىو سُزيػــُنُّ ــ )٫  ؾْٔهااُز( زاٖ ــُوَو ب ــؤٍ برينطزْ ــُ ٖ ــُض ب ٠َِٕٛٗ( ُآلّ ُٓط  )ََْٚظ ااُز بٔغَاا
 تَُاؾانطزٌْ بُ ؾُٖىَت ٓاوٍ بًَٗتُ زَضَوَ، ضِ شووّ ْاؾهآ.

ُٙ اْيُكِبً ١ُ( ِٔ( َاض نطزٌْ ٓافطَتْ ثًاو ْاثُغٓسَ، بُ ْاثُغٓسيُنٌ سُضِاّ)َُٚتْهزَ بؤ ُٓو  )ئَُ
ُ٘( َط رُ بُضِ شووٍَ َِٗٛتَ ِٝازَٙٔ تَِزُنَٗال(   ىَتٌ ظىيًَٓآَاض نطزٕ ؾُٖ )ذَٖزن ِ( عَ ِٚي ٢ ئػَ  )َٚا٭ 

 .ُٓوٍَ ؾُٖىَتًؿٌ بُ َاض نطزٕ ْادىىلَ، وا باؾرتَ َاض ُْنا
ًْااُ(( ُِ(( زَفــُضَىٍَ ايٓااٛاًُٟٚٓــاٌَ) )ُق ٓــُو ْاثُغــٓسيُ ْاثُغــٓسّ  )ٖٔاا٢َ ن زَاَٖاا١ُ تَِراازَٜ

ضىْهُ َُتطغٌ تىوؾبىوٌْ  ()َٚاهلُل أ ِعً ِ يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا )ؾ٣ٔل٭ ؽَٓس( سُضِاَهطزُْ
بؤ ُٓو  -وَنى َاض نطزٕ-سُضِاَِ يَّسَنطآ، نُوابى: طؿت زَغتباظٍْ زَغت يَُالًَْـ

: َ ن  َعْن  َبِىُهَرّْ  َرةَ ط(زا فُضَىوياُْ حتؿ١(و)اجملُٛعدؤضَ نُغاُْ سُضِاَُ، ُٖضوَى يُ )
َِ َلُوس َوَاَُ َعِن اْلُمَباَشَرِة ِللص اِئِم؟ فَ رَ  رَُ اًل َاََُل الن ِب    َذاي  ِ  لَ ُو َلُو َ َيُر؟ فَ نَ َهاُهس فَِِ ال ِ ى رََي 

ٌَس َوال ِ ى نَ َهاُه َش اب   ثًـاويَهّجري ثطغـًاضّ يـُ     رٚاٙ ابٛداٚد ٚايبٝٗكٞ بِصآلد جٝا ،   زَشْي
 نطز: زَضباضٍَ زَغتباظٍ َط رِ بُضِ شوو يُطُأل شٌْ خؤّسا؟ ثًَغَُبُض ثًَغَُبُض

ضِيَطٍُ ُْزا، واتُ:  نًَهّرتٍ طُْر َُٖإ ثطغًاضّ يَّهطز؟ ثًَغَُبُضضِيَطٍُ زايآ، يُ
 ضىْهُ ثري َُتطغٌ ٓاوٖاتين يَّٓانطآْ طُْر َُتطغٌ يَّسَنطآ.

ٟ ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض بُ ٖؤٍ َاض نطزْٕ زَغتباظٍ ُْٓساَُنٍُ ُٖيَػاو ) (ّ يَّٗاتـُ  ََاِذ
زا زَؾـهٌَ، ٖـُضوَٖا ُٓطـُض يـُ     (َليوزَضَوَ، ضِ شووّ ْاؾهآ بُآلّ يُ َُظُٖبٌ ًُٓاّ)

ّ خُوزا ) (و اجملُاٛع (ّ ببـآو ٓـاوٍ بًَتـُ زَضَوَ ضِ شووّ ْاؾـهآ، ٖـُضوَى يـُ )      إذات٬
 (زا ُٓو َُغُىُْ ضِووٕ نطاوَتُوَ.حتؿ١)

(ّ ببآ، يإ يُ سُيع، يإ يُ ظَيػاٌْ إذت٬ُّٖضوَٖا ُٓطُض يُ ؾُوزا دًُا  بها، يإ )
زَيـٓٔ، دـا ُٓطـُض تـا زواٍ بـُياًْـ خؤيـإ ُْؾـؤٕ،         ثاى ببًَتُوَ، ُٓواُْ ًُْتٌ ضِ شوو

(زا فُضَىويُتٌ، بُ بُيَطُّ ُّٓ اجملُٛعطؿتًإ ضِ شووَنُيإ زضوغت زَبآ، ُٖضوَى يُ )
ُهما َعْن َعاِئَشَة َوُ ّم َاَلمةطسُزيػُ  زُّْصِبُح ُ ُنباً ِمْن ِ ماٍع فَ يَ ْغَ ِسُف َوَُّص  مُ  : َ ن  الن ِب   َرِضىاهللُ َعن ْ

بُ ٖؤٍ دًُا  نطزٕ بُ دُْابُت زَبى، بُيإ زَضزَنُوت،  ثًَغَُبُض ٚاٙ ايغٝخلٕ،ر
 ًٓٓذا غىغًٌ زَنطزو بُضِ شووف زَبى.

: َٓـساأل يًَبـىوْٕ   يةشـتةم : سـُيع.  حةفتـةم : نـافطبىوٕ.  شةشـةم  : ؾًَتبىوٕ.ثَيهحةم
 أل زَبًَتُوَ،ظَيػاٌْ. ُٖض يُنًَو يُواُْف يُ بُؾًَهّطِ شآزا ضِوو بسَٕ، ضِ شووَنُ بُتا

َُُّْ     َف  ِي    َر الن  َه    اِر ِإل  بَِيِق    يٍنس َوَِّح    ف   َولَ ُّ ْفِط    ُر بِاْلَفْص    ِد َواْلِحَجاَم    ِةس َواإِلْحِ يَ    اُط َاْن لَ 
 بِاإِلْ ِ َه    اِد ِفىاَلَص    حِّس َوَُّج     ُز ِإَذا ظَ    ن  بَ َق    اَء الل ْي    ِفس قُ ْل    ُت: وََ     َ ا لَ    ْ  َش    ك  َواهلل َ ْعلَ    ُم. 

 ْ  َ َ َف بِاْ ِ َهاٍد َ و ًل َ ْو  ِيراً َوبَاَن اْلَغَلُر َبَطَف َصْ ُموُ َولَ 
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ــىبآ:      ــريّ ض ــُ ب ــُف ي ــُْس نافطبىوَن ــُ، ُٖضض ــاوَناْسا فُضَىوياْ ــُ غُضض ــُضوَى ي ٖ 
 نُ بُضِ شووَو ُٖض ُٓو زًََـ ببًَتُوَ َىغًَُإ، ضِ شووَنـٍُ ٖـُض زَؾـهٌَ، ٖـُضوَى     

ياُْو يُ َُضدـُناٌْ وادببـىوٌْ ضِ شووزا زضيَـصتط ضِووْـٌ     (زا فُضَىوايغزٚاْٞ(و )حتؿ١يُ )
 .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلنزَنُيُٓوَ، 
 )َٚاْيرٔحَل١ََٔ( بُ ٖؤٍ خىئَ يَّىَضططتٔ يُ زََاضَوَو )بٔلْيؿ ِؾ ٔ( ضِ شووّ ْاؾهآ )٫َٚ  ُْٜؿطُٔز(

َرِضىاهللُ  ابن َعّباس َعنْ طبُ ٖؤٍ خىئَ يَّىَضططتٔ يُ ثًػتُوَ، دا بُ ُٖض دؤضَ ٓاًََطيَو بآ 

ُهم ا خىيَِٓ يـُ   ثًَغَُبُض رٚاٙ ايبخلرٟ ٚأؽرلب ايضٓٔ،زٌَوُىَ  َص اِئم : ِإْحَ َجَم الن ِب   َعن ْ
    ُ ضـُْس سُزيػـِ )قـشًض(زا     خؤٍ ططت يُو سايَُتُّ نُ بُضِ شوو بـىو. ًٓٓذـا بعاْـُ: يـ

إ بـُّ سُزيػـُو   بُآلّ سُزيػُن (.خوَيو لَىوةرطزتو ِرؤ وو دةشةكيَ  بة يؤيٖاتىَ: )
 ضُْس سُزيػًَهّرت )ْػذ( بىيُٓوَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض بُضِ شوو بىو، ًٓٓذـا يـُ ضِ شآزا ًْـُتٌ ًَٖٓـا: ضِ شووَنـٍُ بجضـطِيَٓآْ       
 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعبُضِ شوو ُْبآ، ُٓوَ بُو ًُْتًَٗٓاُْ ضِ شووّ ْاؾهآ، ُٖضوَى يُ )

َٖٓٗالرَ(   ثاضيَعناضٍ يـُ ضِ شووزا ُٓوَيـُ:   إلَِذتَٔٝلُم()َٚا ِٕ ٫  َْٜأُناٌَ آ:ٔزَاي  يـُ نؤتـايِ ضِ شآزا   )أ 
تُْٗا تا بًَطىَإ زَبآ: نُ ضِ ش  )إ٫َِ بَٔٝكٔنُي( ًٖض ُْخىاو ُْخىاتُوَ -واتُ: يُ بُضباْطسا-

ٌٗ بٔلإلَِجتَٔٗلدٔ( ٓاوا بىوَ (ْ ُّٖ إجتٗلدُ بُضباْطسا: بُ )زضوغتُ خىاضزْٕ خىاضزُْوَ ي )ََٜٚرٔ
يـُ   )ؾ٣ٔل٭ ؽَآس(  بُ طىآيًَبىوٌْ باْطٌ زازثُضوَضيَوْ ُّٖ بـُ خُبـُضزاٌْ زازثـُضوَضيَو   

 .فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا
ِٝااٌَ( يــُ ثاؾــًىزا خــىاضزْٕ خىاضزْــُوَ زضوغــتُ )ََُٜٚحااُٛس( ٖٔ بَك اال٤َ ايًِ  ٖــُض ناتًَــو  )إَذَا ظ اا

ًُْ(( واتًَبطا: ؾُو َاوَ ِٛ عَاِو(   ( زَفُضَىٍَ ايٓٛاٟٚاٌَ )ًُٓ )ُق ٖـُضوَٖا ُٓطـُض    )َٚن اذَا ي ا
 بؿهُويَتُ طىَإ: ٓايا ؾُو َاوَ، يإ ْا، ُٖض زضوغتُ: يُ ثاؾًىزا خىاضزْٕ خىاضزُْوَ

ضىْهُ يًَطَزا بٓضًُٓ ُٓوَيُ: ؾُو َابآ، نُوابى: ُٓطُض باوَضِ ثًَهطاويَو ثآّ )َٚاهلُل أ ِعً ِ( 
نــُوتىَ، وادبــُ: واظ يــُ خــىاضزٕ بًَٓــآ، ٖــُضوَى يــُ ظ ضبــٍُ ضِاطُياْــس: نــُ بــُيإ زَض
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ِٛ أ ن ٌَ بٔلِجتَٔٗلٕد( ٫ًٖٚ( (يَوإجتٗلدُٓطُض خىاضزٍ، يإ خىاضزيُوَ، بُ ) )َٚي  ِٚ  يُ ثاؾًىزا )أ  )أ 
واتُ: يُ ثاؾًىزا يُ  ًٓٓذا ٓاؾهطا بى: ُٖيٍَُ نطزوَ، )َٚبَلَٕ اْيػًَ ُط( يإ يُ بُض باْطسا آ:ٔزًَا(

     ٍ ُ٘(   زواٍ بُيإ خىاضزبىٍ، يُ بـُض باْطـسا ثـًَـ ضِ شٓـاوابىوٕ خىاضزبـى َُ ِٛ ُ  )بَط اٌَ ؽَا  يـ
َ ْو ِباَل ظَ نظ َولَ ْم َّ ِبِن اْلَح اُل َص ح  ِإْن َوقَ َع ِف ن َ و لِ ِو َوَبطَ َف ِف ن  ِي رِِهس َولَ ْ  طَلَ َع اْلَفْج ُر َوِف ن 

َس َبَطَف. ح  َصْ ُمُوس وََ َ ا َلْ  َ اَن ُمَجاِمعًا فَ نَ َعَع ِفنَفِمِو طََعاٌم فَ َلَفََُو صَ  َُ ْن َم  اْلَحاِلس فَِِ
ُٖضزوو سايَُتسا ضِ شووَنٍُ بُتاأل زَبٌَْ وادبُ: قُظاٍ بهاتـُوَ، ضـىْهُ يـُ ٖـُضزوو     
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َه اَع ْن َ ْا َماءَ طسايَُتسا يُ ضِ شآزا خىاضزويُتٌ  َّ  ْ َم  ِد َرُا  ِل اهللِ : َ ْفَطْرنَ ا َعلَ ن َعْه َرِض ىاهللُ َعن ْ
 َُ  رٚاٙ ايبخالرٟ، ز ِقيَف ِلِهَشاٍم: فَُُِمُروا بِاْلَقَضاِء؟ قَاَل: لَبُد  ِمْن َقَض اءٍ  .َغْيٍم  ُم  َطَلَعِت الش ْم

واتــُ: فــُتاضَإ -يــُ ضِ شيَهــٌ ٖــُوضزا بــُضباْطُإ ؾــهاْس يــُ غــُضزٌََ ثًَغَُبــُض
نُوت، بـُ )ٖؿـاّ(ّ سُزيػـطًَطَِوَ طـىتطا:      ًٓٓذا يُ شيَط ُٖوضزا ضِ ش بُزَض -نطزَوَ

 فُضَاًْإ ثآنطا ضِ شووَنُ قُظا بهُُْوَ؟ فُضَىوٍ: وادبُ: قُظا بهطيَتُوَ.
 )ٓٔ ِٚ ب٬ٔ  ظ  ًَطؾـٌ نـطزو خـىاضزٍ، يـإ           )أ  ًَبطـا ؾـُو َـاوَ، ٖ يإ ُٓطـُض بـآ ٓـُوٍَ وا ت
ٍُ( خىاضزيُوَ ِِ َٜبَٔٔ اْيرَل يُ ؾُوآيسا خىاضزوَ، يإ يـُ  سايَُتُنُف ٓاؾهطا ُْبى: ٓايا  )َٚي 

ٖٚئ٘ٔ( ضِ شووَنٍُ زضوغت زَبٌَ )ؽَٖس( ضِ شآزا ِٕ َٚق عَ ؾ٢ٔ أ  ُٓطُض خىاضزُْنٍُ يُ ثاؾًىزا  )إَ
ُٓطُض خىاضزُْنُف يُ  )َٚبَط ٌَ ؾ٢ٔ آ:ٔزَٙٔ( بىبآ، ضىْهُ يًَطَزا بٓضًُٓ ُٓوَيُ: ؾُو َابآ

يًَطَزا بٓضًَُٓ ُٓوَيُ: ضِ ش َابآ، بُآلّ  بُض باْطسا بىبآ، ضِ شووَنُّ بُتاأل زَبٌَ، ضىْهُ
يُ ُٖضيُنًَهًاْسا ٓاؾهطا ببآ ُٖيٍَُ نطزوَ، وادبُ: ضِ شووَنٍُ  -يُ ُٖضزوو َُغُيُزا-

قُظا بهاتُوَ، ُٓطُض ٓاؾهطاف ببآ خىاضزُْنٍُ يُ ؾُوآزا بـىوَ ضِ شووَنـٍُ زضوغـت    
 زَبٌَ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

اُْ: يُو َُغُىُّْ ثاؾـًى و بـُض باْطـسا، طؿـت ضِ شووؾـهًَُٓناّْرتيـ وَنـى       ًٓٓذا بع
 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعخىاضزٕ بطِياضبإ بؤ زَزضآ، ُٖضوَى يُ )

 ص بةيانىخواسدىء خواسدنةوة لةطةهَ بانطى ط 
ِٛ ط ً عَ اْيؿ ِحُز( ّْ =باْطِ غبُيٓآ زضآُطُض بُيإ زَضنُوت )َٚي  يُو سايَُتُزا  ()َٚؾ٢ٔ ؾ ُٔ٘ٔ ط عَل

ُ٘( وىب خىاضزًََُُْنٌ يُ ْاو زََّسا )ؽَٖس ، ُٓوَ دا زََىزَغت فطِآّسا زَضَوَ )ؾ ً ؿ ظ 
)ُ٘ َُ ِٛ ضِ شووَنٍُ زضوغت زَبٌَ، بُآلّ ُٓطُض بُ ويػـتّدؤٍ قـىتِ بـسا، ضِ شووَنـٍُ      ؽَ

ٕٖ ب٫ً٬ٔ(٣ اٖلتٛٚبُ بُيَطُّشُزيػُنُّ، بُتاأل زَبٌَ  .)إ
ِٛ ن لَٕ ٕ  ُٖضوَٖا ُٓطُض يُ سايَُتٌ لَٔعًل(َُح )َٚن ذَا ي  زَضنـُوتين بُياْـسا خـُضيهٌ    =باْطـسا

زََىزَغـت ُْٓساَُنـٍُ يـُ ُْٓـساٌَ شُْنـُّ      اْيرَالٍَ( جال    )ؾ َٓشَعَ ؾٔا٢  دًُا  نطزٕ بىو
ِٕ ََه ثَ( زَضًَٖٓا، ُٓوَف ضِ شووّ زضوغت زَبٌَ، ُٖضضُْس ٓاويؿٌ بًَٗتُوَ دا ُٓطُض  )ؾ َِ

ضِ شووَنـٍُ بُتايَـُو    )بَط اٌَ(  ُيإ ُٖض يُ غُض دًُا  نطزٕ َابؤوَيُ زواٍ زَضنُوتين ب
ــُ )     ــُضوَى ي ــُوتىَ، ٖ ــُيإ زَضن ــًعاًْبآ ب ــُْس ُْؾ ــآ، ُٖضض ــت ْاب (ْ اجملُااٛعزضوغ

 (زا فُضَىوياُْ.ايغزٚاْٞ)
 َع الن  َهاِرسٌف( َشْرُط الص ْ ِم: َاإِلْااَلُم َواْلَعْقُف َوالن  َقاُء َعِن اْلَحْيِ  والن َِّفاِس َ ِمي صْ  )فَ 

دا ُٓطُض يُو َُغُيُيُزا ظاًْبًَتِ بُيإ زَضنُوتىَو بُ قُغـسٍ زَضّٓـًَُٖٓابآ، ٓـُو    
 (ؾٌ زَنُويَتُ غُض، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.نؿلر٠ناتُ )

ــاداسىط  ــًَهسا  ص ئاطــ ــُ سُزيػــ : يــ

 17-ووةمبةزطىد -مهًاج
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ن اُء َعل ن َّ ِدِه فَ ال ََّض ْعُو َح   ن َّ ْقِض َ  ِإذا َا ِمَع َ َح دُُ ُم النِّ داَء َواإلِ : طزَفُضَىَّ ثًَغَُبُض
، ُٖض ناتآ يُنًَهتإ طىَِّ يُ باْط بىو و ايبٝٗكٞقشًض ضواَ اذتانِ و ذ ٜثص حاَ َ ُو ِمْنوُ 

 .زيَٓـَِ  داَُ ٓاويؿِ يُ غُض زَغتِ بىو، با داَُنُ زاُْْآ تا ثًَىيػتّدؤّ ىلَ بـُدآ 
ضىْهُ بؤ  ُْى باْطّسووَّ؟ -آْسا زَزضثًَـ بُيا نُ يُ-يًَطَزا َُبُغت باْطًُّنَُُ

ــاْط  يَصّْى ــبُيٓآ زوو ب ــىُْٓتٔػ ــُ زواّ     ،غ ــإ: ي ــُيإ. زووًََ ــًَـ ب ــًَُإ: ث يُن
ُّٓ  بُخؤّ ثًَغَُبُضدا  يُ )باغِ باْطْ ًٓكاَُت(زا ضِابطا، ُٖضوَى زَضنُوتّٓبُيإ.

ُل ا َواْشَربُ ا َحّ ن ُّناِدَي ِاْبُن ِإن  ِبالًل ُّ َفذُِّن ِبَلْيٍف ش زَفُضَىَّ: َُبُغتُّ ٓاؾهطا نطزوَو ُُ َف
ُ  مٍ  ُْ ن ُو لُّ َفذُِّن َحّ ن َّْطلُ فَ -َوِفىِرواَّةٍ -ُ مِّ َم ( يُ ثـًَـ  ب٬ٍ اذتبغ٢ضواَ ايؿًدإ، ) صَع اْلَفْج رُ ِِ

 (عب اهلل ابٔ ُأّ َهتّٛبُياْسا بُ ؾُوآ باْط زَزا، ًَٓىَ يُ ثاؾًىزا خبؤْٕ خبؤُْوَ تا )
)ايػٓٔ  يُ ًُٓاَِ)ايبًٗكٌ( .هُ )عبساهلل( باْط ْازا تا بُيإ زَضزَنُوآضىْ ؟باْط زَزا

)ايٓـىاوٍ(ف يـُ )اجملُـى (زا طًَطِاويُتًـُوَ،      ايهِّ(زا ُٓوٖا ضِووِْ نطز تُوَو ًُٓاَِ
.هلل تعالناْلَحْمُد وَ 

 لة باطي وةسجةكاني سِؤرووطشو، كاتةكاني سِؤروو د َفْصٌف:] 
)َِّٛ ُّ( :يةكةمزضوغتبىوٌْ ضِ شوو، َُضدٌ  )عَِزُم ايٖؾ ًٓػالَُتًُّ، واتُ: ضِ شووّ  )اإلَِص٬ 

ٌُ( :دووةمًٖض دؤضَ نافطيَو زضوغت ْابآ.  عاقًًَُّ، واتُ: ضِ شووّ ؾًَتْ َٓسايَِ  )َٚاْيعَْك
 ُْفاّ زضوغت ْابآ، بُآلّ ضِ شووّ َٓسايَِ فاًَسَ زضوغت زَبآ.

ِّ :ض،يةم ِٝضَ ٚاي ٖٓك ل٤ُ عََٔ اْيرَ ثانًُّ: يُ سُيعو ًْفاؽ، واتُ: ضِ شووّ ٓافطَتِ  ؿ لظَ()َٚاي
 (ّ ظاْاياٌْ ًٓػالّ.إمجلعظَيػاِْْ سُيعزاض زضوغت ْابآ، بُ )

َٖٓٗلرَ( ًٓٓذا ثًَىيػتُ ُٓو غآ َُضداُْ بُضزَواّ بٔ يُ َُٖىو ضِ شآزا، واتُ: يـُ   )جَُٔٝعَ اي
بُؾًَهٌ ضِ شآزا: )نفط(يَو بهـا،  زَضنُوتّٓبُياُْوَ تا ضِ ش ٓاوا زَبٌَ، نُوابى: ُٓطُض يُ 

يإ ؾًَت ببآ، يإ سُيع، يإ ًْفاغٌ تىوف ببآ، يإ َٓـسايَِ ببـآ، ٓـُوَ ضِ شووَنـٍُ     
يُ غُض طؿتًإ وادبُ: ضِ شووَنُ قُظا بهُُْوَ، ُٖضضُْس  -دطُ يُ ؾًَت-بُتاأل زَبآْ

سا ضِووْـِ  (ّ زاٖاتىوؾؾؾٌنافطبىوَنُف ُٖض ُٓو زَّ ببًَتُوَ َىغًَُإ، ُٖضوَى يُ )
 ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلن.س زَنُيُٓوَ

ناض بًَٓآ بـؤ ْـُٖاتِٓ خـىيَِٓ سـُيع، تـانى       َإ بُضزضوغتُ ٓافطَت زَ  ص ئاطاداسىط 
 (زا فُضَىويـُتِ، اإلٜقالح  ذلعا١ٝ )ها، ُٖضوَى )ابٔ سذـط( يـُ   شُز بُ ثانِ ب(ّطٛاف)

َُّض   ر  الن     ْ ُم اْلُمْس    َ ْغِرُق َعَلىالص    ِحيِحس وَ  َُّض   ر  ِإَذا َ فَ   اَق َلْحََ   ًة َولَ   اَلْظَه   ُر َ ن  اإِلْغَم   اَء لَ 
َِّح ف  ال  طَ   ُع َّ  ْ َم الش  كِّ بِ  الَ ِمْن نَ َهارِِهس َولَ َِّصح  َصْ ُم اْلِعي ِد وََ َ اال  ْش رُِّ  ِفىاْلَجِدّ ِدس َولَ 

   َاَبٍبس فَ َلْ  َصاَموُ 
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، يُ ضََُِظاْساسُيع  زواخػتِٓناض بًَٓآ بؤ  ُُٓوَف وا زَطُيُْآ: نُ زضوغتُ زَضَإ ب
 تانى ضََُِظاُْنُ بُ تُواوّ بططآْ قُظانطزُْوَّ ُْنُويَتُ غُض، واهلل أعًِ.

ُُِضتَِػزَُم( ُّ اْي ِٛ ٖٓ ظيإ يُ ضِ شوو ْازا: خُوتين بُضزَواٌَ ضِ شآ، نُ يُ بُياُْوَ  )٫َٚ  َُٜقٗز اي
فُضَىوزٍَ  )َٚا٭ ْظَُٗز( يُ غُض فُضَىوزَّطِاغت يٖؾرٔس()عًَ ٢ ا تا ضِ شٓاوابىوٕ بُ ٓاطا ُْيآ

ٕٖ اإلَْغَُل٤َ(بًَُٖعتط  ِٔ ََْٗلرَٙٔ( ظيإ يُ ضِ شوو ْازا )٫  َُٜقٗز( بآٖؤؾبىوٕ )أ   )إَذَا أ ؾ لمَ ي ِرظ ١ً َٔ
بُو َُضدٍُ يُ ضِ شَنُّسا زًَََهّهُّ بُ ٖؤف بًَتُوَ، بُآلّ ُٓطـُض يـُ بُياْـُوَ تـا     

بىوٕ بآٖؤف بىبـآ، ِض شووَنـٍُ بُتاَيـُو وادبـُ: قـُظاٍ بهاتـُوَ، ٖـُضوَى يـُ         ضِ شٓاوا
 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛع)

ًَٓـاو بـآٖؤف بـىو،          ًَهٌ بآٖؤؾـهُضٍ بـُناض ٖ ًَىيػـتِ زَضَـاْ ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض بـؤ ث
ُٓطُض غُضتاغُضٍ ضِ شآ بآٖؤف ببآ، ضِ شووَنٍُ بُتايَُو  -وَنى بآٖؤؾبىوٕ-ُٓوَف

ٖؤؾٌ ٖـُبىبآ، ٓـُو    -يُ ضِ شَنُّسا-بهاتُوَ، بُآلّ ُٓطُض زًَََهّهُّ وادبُ: قُظاٍ
ناتُ ضِ شووَنٍُ زضوغت زَبٌَ، ُٖضوَٖا ُٓطُض يُ ؾُوآزا ؾُضابْ تطياىْ ٓـُو دـؤضَ   

وَنى بآٖؤؾِ  -يُ ُٖضزوو سايَُتسا-ؾتاُْ بُناضبًَٓآو يُ ضِ شآزا غُضخؤف ببآ، ُٓويـ
 اْسا ُٓو َُغُىُْ ضِووٕ نطاوُْوَ.بطِياضٍ بؤ زَزضآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَن

 صدا حةسِاوة ئةو سِؤرانةي سِؤرووياى تآط 
ُّ اْيعٔٝ ٔ( زضوغت ًُْو سُضِاَُ: )٫َٚ  َٜؾٔٗس( ِٛ يُ دُشِْ ضََُِظإ، يإ قىضباْسا بُضِ شوو  )ؽَ

ببآ، ُٖضضُْس ُْظضيؿٌ نطزبآ، واتُ: يُو زوو ضِ شاُْزا ًٖض دؤضَ ضِ شووَى زضوغت ْابآ 
رٚاٙ ز َع   ْن ِص   ياِم َّ    ْ َمْيِن: َّ    ْ ِم اَلْض   َحن َوَّ    ْ ِم اْلِفطْ   رِ  : نَ َه   ن َرُا    ُل اهللِ  َبِىُهَرّْ    َرةَ َع   ْن ط

قُزَغٍُ نطزوَ: يُ دُشِْ قىضبإْ يُ دُشِْ ضََُِظاْسا بُضِ شوو  ثًَغَُبُض ايغٝخلٕ،
واتـُ: يـُ غـآ    -(زاتغازٜل أٜالّ اي ُٖضوَٖا سُضِاَـُ: يـُ )   )َٚن ذَا ايٖتِغزَُٜل ؾ٣ٔلْيحَ ٜٔ ٔ( ببآ.

بُضِ شوو ببآ، دا يُو غـآ ضِ شَزا ٖـًض دـؤضَ ضِ شووَى     -ضِ شَنٍُ زواٍ دُشّْكىضباْسا
ّ اُم َ ْ ٍف َوُشْرٍب َوِذْ رِاهلِل تَ َعاَلنطزَفُضَىٍَ:  زضوغت ْابآ، ثًَغَُبُض ّ اُم ال  ْشرِِّ  َ  رٚاٙ ز َ 

دـُشّْكىضبإ ضِ شاْـٌ خــىاضزْٕ   (ّ زواٍ أٜالّ ايتغاازٜل غــآ ضِ شَنـٍُ ) امحا  َٚضاًِ،   
 خىاضزُْوَو ظيهطٍ خىاٍ طُوضَُْ.

ُٛٗع( ٌٗ ايٖتط  َِّٛ ايٖغوِّ( سُآلٍَ ًُْو سُضِاَُ: ضِ شووّ غىُْٓت )٫َٚ  َٜرٔ  يـُ ضِ شٍ بُطىَاْـسا   )َٜ
ُ٘( بُ بآًٖض ٖؤيُى يُ ٖؤيُناّْساٖاتىو )ب٬ٔ  صَبَٕب( ِٛ ؽَلََ  دا ُٓطُض يُ ضِ شّ بُطىَاْسا )ؾ ً 

اَلَصحِّس َوَلُو َصْ ُمُو َعِن اْلَقَضاِء َوالن ْ ِرس وََ َ ا َلْ  َواَفَ  َعاَدَة َتَط  ِعُوس َوُى َ  َّ  ْ ُم  ِفنْم َِّصح  لَ 
َياٌن َ ْو َعِبيٌد َ ْو َفَسَقٌةس    الَ الَ ِيَن ِمْن َشْعَباَن ِإَذا َتَحد َث الن اُس ِبُرْكَِّ ِو َ ْو َشِهَد ِبَها ِصب ْ

ِِ َٜؾٔاٖس(   شوويَهٌ غــىُْٓت بـىو بـُضِ    ضِ شووَنــٍُ زضوغـت ْابــآْ طىْاٖبـاضيـ زَبــٌَ   )ي اا
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ُهم اَع  ْن اب  ن عم  رطيــُ فُضَىوزَّطِاغــترتزا  ؾٔاا٢ ا٭ ؽَاآس()  : َم  ْن ص  اََم َّ   ْ َم الش   كِّ فَ َق  ْد َرِض  ىاهللُ َعن ْ
ىَاْـسا  ٖـُض نُغـًَو يـُ ضِ شّ بُط    رٚاٙ أؽرلب ايضٓٔ بضٓ ؽارٝس، ز َعَص ن  َبَااْلَقاِا مِ 

 نطزوَ. بُضِ شوو ببآ، بُ ضاغيت تاواٌْ بُضاَبُض بُ ثًَغَُبُض
)ُ٘ َُ ِٛ ُ٘ ؽَ يـُ  ضِ شووّ   )عَأَ اْيك قَال٤ٔ(   بؤٍ زضوغتُ: يُ ضِ شّ بُطىَاْـسا بـُضِ شوو ببـآ    )َٚي 
ِٖٓذرَ( قُظانطاوَو  .يُ ضِ شووّ ُْظضنطاو و يُ ضِ شووّ نُففاضَِت )َٚاي

ُ  )َٚن ذَا( ِٛ َٚاؾ الَ عَالد٠َ      ضِ شّ بُطىَاْـسا بـُضِ شووّ غـىُْٓت ببـآ     ُٖضوَٖا زضوغتُ: يـ )ي ا
ٛٗعٔ٘ٔ( ُٓطُض ضِ شَ بُطىَاُْنُ يُطُأل عازَتٌ ضِ شووَ غىُْٓتُناٌْ تًَو بهاتُوَ، وَى  تَط 

عازَتٌ وابآ: زووؾُممُو ثًَٓر ؾُممُ بُضِ شوو ببآ، بُ طىَاُْنُف بهُويَتُ يُنًَو يُو 
بآ: ضِ شيَو ْا ضِ شيَو بُضِ شوو ببآ، يإ َاْطٌ ؾُعبإ بُ تُواوٍ زوو ضِ شاُْ، يإ عازَتٌ وا

 بــُضِ شوو ببــآ، يــُو سايَُتاْــُزا زضوغــتُ يــُ بُطىَاُْنــُزا بــُضِ شوو ببــآ، ثًَغَُبــُض 
رٚاٙ  زْموُ لَ تَ َقد ُم ا رََمَضاَن ِبَصْ ِم َّ ْ ٍم َ ْو َّ ْ َمْيِن ِإل  رَُ ٌف َ اَن َُّص ُم َصْ ماً فَ ْلَيصُ ط: زَفُضَىٍَ
وَثًَـ ضََُِظإ َُنُوٕ بُ بُضِ شووبىوٌْ ضِ شيَو، يإ زوو ضِ ش، تُْٗا ُٓو نُغُ ايغٝخلٕ، 

 ُْبآ: نُ بُ عازَتٌ خؤٍ بُضِ شوو زَبٌَ.
ًَـ ًْـىٍَ يُنـٌَُ ؾـُعباْسا بـُِض شوو ْـُبىبآ، ٓـُو ناتـُ          ئاطاداسىط  ص ُٓطُض يُ ثـ

ــُضِ شووّ      ــطزا ب ــُو ىوَت ــاْعَزاو ب ــُ ؾ ــُ: ي ــُ    سُضِاَ ــُنًَو ي ــُض ي ــآ، ُٓط ــىُْٓت بب غ
زَفُضَىٍَ:  ٖؤيُناّْطِابطزوو ُْبآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، ثًَغَُبُض

ُٖض ناتًَو ؾُعبإ بُ  رٚاٙ أؽرلب ايضٓٔ بضٓ  ؽرٝس، زِإَذا انْ َ َصَف َشْعَباُن َفاَل َتُص ُم اط
 ًْىَيِ بىو، ًٖضّرت بُضِ شووّ غىُْٓت َُبٔ.

)َُٖٛ ِٔ عَِعبَلَٕ( ّ بُ طىَإضِ ش )َٚ ُّ ايٖث٬ ثٔنيَ َٔ ِٛ ٖٓالُظ    ضِ شّ غٌّ ؾُعباُْ )َٜ )إَذَا تَرَاٖ ثَ اي
 .ُٖض ناتًَو نؤَُيَُ خُيَهًَو بًًََٔ: َاْط زيرتاوَ. ُْؾعاْسضآ: نآ زيتىيُتٌ بُٔز٩َِٜتٔ٘ٔ(

ِٚ ؾ ضَك ١ٌ( ِٚ عَبْٔٝ  أ  ْٕ أ  ِٚ عََٗ َ بَٔٗل ؽِٔبَٝل  ٕ نؤيًـُنإ، يـإ فاغـكُنإ،    يإ َٓسايَـُنإ، يـا   )أ 
 يإ ٓافطَتإ ؾاًٖسٍ بسَٕ: نُ َاْطًإ زيتـىَو واتآبطـا ِضاغـت زَنـُٕ، دـا يـُ بـُض        

 ضوغــت ْابـآ: بــُ ًْــُتٌ  ٓـُوٍَ بــُ ؾــُض  ًٓػـبات ْــُبىَ: نــُ ٓـُو ضِ شَ ضََُِظاْــُ، ز   
 اتـُ  سا بُضِ شوو ببآ، َُطُض نُغًَو باوَضِ بُو نُغاُّْطِابطزوو بها، ٓـُو ن ضََُِظإ تآّ

يُ غـُض ٓـُوٍ وادبـُ: بـُ ًْـُتٌ ِضََـُظإ تآيـسا بـُِض شوو ببـآ، ٖـُضوَى يـُ ظ ضبـٍُ             
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ُِْييُرالس  ُح ِر َم الَ  ََ ِإْطَباُق اْلغَْيِم ِبَشّكس َوَُّسن  تَ ْعِجيُف اْلِفْطِر َعَلن َتْمٍرس َوِإل  َفَم اٍءس َوَت م َولَْي
س  َّ َقْع ِفن َشكظ

َِِٝ بٔغٍَو(بُآلّ  ِٝطَ إَْطبَلُم اْيػَ غُضتاثا ُٖوض يُ ٓامسإ ْابًَتُ ٖؤٍ طىَإ، ضـىْهُ يـُ    )َٚي 
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ُٖضوَى  [صى ِرؤ ي شةعباى تةواو بكةيو]فُضَاٌْ زاوَ:  سايَُتٌ ُٖوضزا، ثًَغَُبُض
 يُ غُضَتاٍ زيتين َاْطسا ضِوواإ نطزَوَ.

 ص ثاشيو و بةسبانط ط
ٌُ اْيؿْٔط ٔٗ تَِعحٔٝ فُتاض بهاتـُوَ،   -ثًَـ ْىيَصنطزٕ-يُ ناتٌ بُضباْط غىُْٓتُ: ظوو زَ()َُٜٚضَ

ِبَخْي ٍر َم ا  َل َّ َعاُل الن  اسُ طزَفُضَىٍَ:  ُٓطُض بًَطىَإ زَيعاِْ ضِ ش ٓاوا بىوَ، ثًَغَُبُض
خُيَو بُضزَواّ بـُضَو  ص، َو ي ُرواالس ُح رَ شرٚاٙ ايغٝخلٕ، ساد اإلَلّ امح   زَ  َعج ُل ااْلِفْطر

 انُ زَبٔ تا بُضزَواّ ظوو فُتاض بهُُْوَو زضَْط ثاؾًى خبؤٕ.ض
ُُِز(  ْ خىضَا  ُٓطُض قُغح )َٚإ٫َِ( غىُْٓتُ: بُ خىضَا، يإ بُ قُغح فُتاض بهاتُوَ)عًَ ٢ تَ

ِإَذا َ ْفطَ َر َ َح دُُ ْم طزَفُضَىٍَ:  غىُْٓتُ: بُ ٓاو فُتاض بهاتُوَ، ثًَغَُبُض )ؾ َُل٤ٕ( ُْبى
ن  ُو َطُه  رٌ فَ ْليُ ْفِطْر  ن ُو بَ رََ ٌةس َفَمْن َلْم َِّجْد فَ ْليُ ْفِطْر َعَلن َماٍء فَِِ رٚاٙ أؽارلب ايضآٔ   زَعَلن َتْمٍر فَِِ

ُٖض ناتًَو يُنًَهتإ فُتاضٍ نطزَوَ، با بُ قُغح فُتاض بهاتُوَ، ضـىْهُ  بضٓ ؽرٝس، 
بهاتـُوَ،   قُغح ثًتْ بُضَنُت زَزاتُ َط ر، دا ُٓطُض قُغح ُْبى، با بـُ ٓـاو فـُتاض   

ضىْهُ ٓاو ثانهُضَوَيُ. ًٓٓذا بعاُْ: وادبُ: تؤظيَو خؤٍ ضِابططآ تا بًَطىَإ ببآ ضِ ش ٓاوا 
بىوَ، ًٓٓذا غىُْٓتُ: بُ غآ زاُْ قُغح، يإ غآ قىَُ ٓاو فُتاض بهاتُوَ، ُٖضوَى يُ 

 ظ ضبُّػُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ىا، بُ بُيَطُّ سُزيػُنٍُ ًُٓاّ)أمحس(ّ غىُْٓتُ: زضَْط ثاؾًى خب )َٚتَْأ:ٔرُي ايٗضُرٛرَ(

ِِ َٜك ِع ؾ٢ٔ عٍَو(ضِابطزوو  تا ُٓو ناتٍُ ْانُويَتُ طىَإ: يـُ زَضنـُوتين بـُيإ، واتـُ:      )ََلي 
 َإ، زواخػتين ثاؾًى غىُْٓت ًُْ.ُٓطُض نُوتُ طى

 -نُ ًَٓػتا ثآّ زَئًََ: ًُٓػاى-نُواتُ: ىٍ نُّ زَ زَقًكُ مبًَٓآ بؤ زَضنُوتين بُيإ
 (زا بُيَطـُّ بـُّ سُزيػـُ ًَٖٓاوَتـُوَ:     ْٗلٜا١ زواخػ  وَزَغت زيَٓـآ، يـُ )   غىُْٓتِ

نَ ُهَم ا؟  : َتَسح ْرنَا َمَع الن ِب ِّ َعْن َزّْد بن  اِبتط  ُم  قَاَم ِإلَىالص اَلِةس قُ ْلُت َ ْم َ  اَن قَ ْدُر َم ا بَ ي ْ
ثاؾًىَإ خىاضز، ًٓٓذا ُٖيَػا بؤ  ، يُطُأل ثًَغَُبُضرٚاٙ ايغٝخلٕز َ  َيْمِسيَن  َّة :قَالَ 

 ْىيَصنطزٕ، ًَْىإ ثاؾًى و باْطسإ بُقُز خىيَٓسٌْ ثُجنا ٓايُت بىو.
ًٓٓذا بعاُْ: ناتٌ ثاؾًى يُ ًْىٍَ ؾُوَوَ زَغت ثآزَنا، ثاؾًى غىُْٓتُو بُ نًََُو 

بآ، خىاضزٕ، يإ ٓاو، ثًَو زآ، ُٓطُض بُ بآثاؾًىخىاضزٕ بُضِ شوو ببآ، ًٖض طىْاٖباض ْا
 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعُٖضوَى يُ )

َُ                ِ ِب َواْلِغيبَ                ِة َونَ ْفَس                ُو َع                ِن الش                 َه اِتس   َوْلَيُص                ْن ِلَس                انَُو َع                ِن اْل
 َوُّْس        َ َحب  َ ْن َّ ْغَ ِس        َف َع        ِن اْلَجَنابَ        ِة قَ ْب        َف اْلَفْج        ِرس َوَ ْن َّْح َ        ِرَز َع        ِن اْلِحَجاَم        ِة 

لَ        ِة َوَذْوِق الط َع        اِم وَ   اْلَعْل        ِكس َوَ ْن َّ ُق         َل ِعْن        َد ِفطْ        رِِه: اَلل ُه        م  لَ        َك ُص        ْمُت َواْلُقب ْ
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ََِر الص َدَقَة َوِتاَلَوَة اْلُقْر ِن ِفن رََمَضاَنس  ُْ ُّ  َوَعَلن ِرْزِقَك َ ْفَطْرُت. َوَ ْن 
 )ُ٘ ِٔ ئضَااالَْ   )عَااأَ اْيه اااذٔبٔ(  ثًَىيػـــتُ: ضِ شووطـــط ظوبـــاٌْ خـــؤٍ بجـــاضيَعآ      )َْٚيَُٝؾااا

 .يُ غُيبُت نطزٕ )َٚاْيػٔٝب١َٔ( يُ زض نطزْٕ
)ُ٘ يـُ سُظنطزْـُنإ: وَى    )عََٔ ايٖغََٗٛأْ( ُٖضوَٖا غىُْٓتُ: طًاٌْ خؤٍ بجاضيَعآ )ََْْٚؿضَ

 .زَْطٌ خؤفْ بؤّْدؤفْ ُٓو دؤضَ سُآلآلُْ
ِٕ َِٜػتَضٌَٔ عََٔ اْيحََٓلب١َٔ ق ِبٌَ اْيؿ ِحزَ( غىُْٓتُ )َُِٜٚضتَرَٗب( ْ ًْفاؽ يُ غىغًٌ دُْابُتْ سُيع )أ 

ِٕ َِٜرتَزَسَ( ثًَـ بُياْسا بها يـُ خـىئَ يـُ     )عََٔ اْيرٔحَل١ََٔ( غىُْٓتُ: خؤٍ بجاضيَعّ بُض ش )َٚأ 
ِٚمَ ايِطعَلَّ( يُ َاض نطزْٕ )َٚاْيُكِبً ١ٔ( خؤططتْٔ ْ    )َٚذَ  يُ تاَهطزٌْ خىاضزََـُِْ بـُ ظوبـاٌْ
ًْؤ( ِ بـىوَ: قـىوتٌ ُْزاتـُوَ،    يُ بًٓؿت دـىئ، بـُّ َُضدـٍُ ٓـُو تفـٍُ تًَهـُيَ       )َٚاْيعَ

 (زا فُضَىويُتٌ، ُٓطًٓا: ضِ شووّ زَؾهٌَ.حتؿ١ُٖضوَى يُ )
ِٓ َ ؾْٔطزَٙٔ( ِٕ َُٜكٍَٛ عٔ بها، ًٓٓذا يـُ زواٍ   )بِٔضَِ اهلل( غىُْٓتُ: يُ ناتٌ فُتاضنطزُْوَزا )َٚأ 
َ َم ُُ طذا بًَآ: ًٓٓ .صاَلل ُهم  َلَك ُصْمُت َوَعَلن ِرْزِق َك َ ْفطَ ْرتُ طفُتاضنطزُْوَف بًَآ:  َذَى َب ال

 .رٚاُٖل ابٛداٚد بضٓ  ؽل . زَ  َوابْ  َ ل ِت اْلُعُروُق َو َ َبَت اَلْ ُر ِإْن َشاَء اهلل
ُٖضوَٖا غىُْٓتُ: يُ ناتٌ فُتاضزا ضِ شووططَنإ بُ خىاضزٕ تًَط بها، دا ُٓطُض زَغُآلتٌ 

ويَو، يإ زاُْ قُغجًَو بآ، ُْبى، با بُضباْط بساتُ ضِ شووططَنإ، ُٖضضُْس تُْٗا قىَُ ٓا
ُِ ِم ْن َ ْ رِالص  اِئِم طزَفُضَىٍَ:  ثًَغَُبُض ُق َر  َن ُو لََّ  ن ْ َُْف َ ْ رِِه َغي ْ َمْن َفط َر َصائِمًا َ اَن َلُو ِم

ُٖض نُغًَو بُضباْط بساتُ ضِ شووططيَو وَى ضِ شووططَنُ  رٚاٙ ايرتَذٟ بضٓ  ؽرٝس، زَشْي اً 
 ًـ يُ خريٍ ضِ شووططَنُ نُّ ْاناتُوَ.خًَطّ بؤ زَْىوغطآ، ًٖض

ِٕ ُْٜهثٔزَايٖؾ َق ١ ( غىُْٓتُ: ظ ض خًَطو بُخؿني بها يُ ضََُِظاْسا، بُ تايبُتٌ بُ فطاواٌْ  )َٚأ 
 )َٚتٔا٬ ٠َٚ  اْيُكاِزإَٓ(   خىاضزٕ بساتُ خًَعإْ َٓسايَُناٌْْ ضانُ يُطُأل خعّْ درياْـُناٌْ بهـا  

ــآ  ــإ خبىيَٓ ــسا  رَََقَاالَٕ( )ؾٔاا٢ غــىُْٓتُ ظ ض قىضِٓ ــُ ضََُِظاْ ُهم  اَع  ْن ابْ  ِن عبّ  اسٍ طي  : َرِض  ىاهللُ َعن ْ
ُُ ُن ِف ن رََمَض اَن ِح يَن َّ ْلَق اُه ِ ْبرِّ فُ   اَن َرُا ُل اهللِ    َ ْ َ َد الن اِس بِاْلَخْيِرس وََ  اَن َ ْ  َ ُد َم اَّ

ََ فَ يَ ْعِرُض َعَلْيِو الن بِ    اْلُق  َلٍة َح  ن َّ ْنَسِل يـُ ٖـَُىو    ثًَغَُبـُض  رٚاٙ ايغاٝخلٕ، ز ْر نَ ُ ف  لَي ْ
نُؽ غُخّرت بىو بؤ خًَطو ضانُ، يُ ضََُِظاًْؿسا يُ َُٖىو ناتُناّْرت غُخّرت بـىو،  

ٌ نُ ٖـَُىو ؾـُويَو )   زَضغـٌ قىضِٓـاِْ يـُ ىٍ     زَٖاتـُ ىٍْ ثًَغَُبـُض  ( جربا٥ٝا
 زَطؤتُوَ تا ضََُِظإ تُواو زَبى.

ُِ                            َف لَ ِا  ي    َم                            ا ِف                            ن الْ َع  ْش                             ِر اَلَواِي                             ِر ِم ْن                            ُو.َوَ ْن َّ ْع   َ 
 ٌف( َش               ْرُط ُوُ                 ِب َص               ْ ِم رََمَض               اَن: اَْلَعْق               ُف َواْلبُ لُ                ُ  َوِإطَاقَ  ُ               ُوس  ْص                )فَ 

 َوُّ ْفَمُر بِِو الص ِب   ِلَسْبٍع ِإَذا َ طَاَقس َوُّ َباُح تَ رُْ ُو لِْلَمِرِِّ  ِإَذا َوَ َد بِِو َضَرراً َشِدّداًس
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ِٕ َِٜعتَهٔـَ()َٚ َُٖٝل ؾ٣ٔلْيعَِغزَ ا٭ َٚا:ٔزَ  غىُْٓتُ: يُ ضََُِظاْسا )مجعتهاف( بها يُ َعطُوتسا أ  )٫  صٔ
)ُ٘ ِٓ (ّ زَغـت بهـُوآ،   ي١ًٝايك ربُ تايبُتٌ يُ زَ ؾُوَنٍُ ٓاخريٍ ضََُِظاْسا، تانى ) َٔ

  .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلنُٖضوَى يُ باغٌ )مجعتهاف(زا ضِووِْ زَنُيُٓوَ، 
 [لة باطي وةسجةكاني واجببووني سِؤرووى سِةوةصاى  َفْصٌف: ]

َِّٛ رَََقَاالَٕ(  ُُٚجااٛبٔ ؽَاا : يةكــةمَــُضدٌ وادببـىوٌْ ضِ شووّ ضََِــُظإ، ضــىاضٕ،   )عَاِزُم 
ٌُ( :دووةمًٓػالَُتًُّ.  ُ٘( :ضوازةم بايغًُّ. )َٚاْيُبًُُٛؽ( :ض،يةم عاقًًَُّ. )ا ْيعَْك  )َٚإَط لق ُت

ُ. بـــُ ؾـــُض ْ بـــُ ُٖغـــتهطاوٍ، نـــُوابى: َط رِ)نـــافط( زاواٍ تىاْـــاٍ بُضِ شووبىوْـــ
بُضِ شووبىوٌْ يَّٓانطآ يُ زوًْازا، ضىْهُ ضِ شوو ضِونًَٓهٌ ًٓػـالَُ، ٖـُضوَٖا ضِ شوو يـُ    
غُض َٓساألْ ؾًَت وادب ًُْ، ضىْهُ زاواناضٌّ ؾُض  ْاياْططيَتُوَ، ٖـُضوَٖا يـُ غـُض    

بُ ُٖغـتهطاوٍ تىاْـاٍ ضِ شوويـإ ًْـُ،     بآتىاْاٍ وَنى ثريو ُْخؤف وادب ًُْ، ضىْهُ 
ُٖضوَٖا يُ غُض ٓافطَتِ ظَيػاٌْْ سُيعزاض وادب ًُْ، ضىْهُ بُ ؾُض  تىاْاٍ ضِ شوويإ 

 .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلن ًُْ، ُٖضوَى يُ زواٍ ًَٓطَ بُيَطُّ طؿتًإ زيًَُٓٓوَ،
)ٗٞ يـُ تَُـٌُْ    )ئضَاِبُع(  ٌ ثـآزَنطآ َٓسايَّفاًَسَ فُضَاٌْ بُضِ شووبىوْ )َُِٜٚ٪ََُز بٔ٘ٔ ايٖؾبٔ
ُٖض ناتًَو تىاْاٍ بُضِ شووبىوٌْ ُٖبآ، يُ زَغايًَـ يُ غـُض   )إَذَا أ ط لمَ( سُفت غايًَُوَ

( يُ غُض ْىيَـص، ٖـُضوَى يـُوآزا    قٝلظُْططتّٓطِ شوو غُضثُضؾتهاضَنٍُ يَّّسَزا بُ )
 بُيَطَُإ ضِووٕ نطزَوَ.

شاْـٌ ضََُِظاْـسا خـىاضزْٕ خىاضزْـُوَ بساتـُ ٓـُو       ًٓٓذا بعاُْ: سُضِاَـُ: َىغـًَُإ يـُ ضِ    
نُغاٍُْ ضِ شوويإ يُ غُض وادبُو بُ بـآعىظض بـُضِ شوو ْـابٔ، ُٖضضـُْس ضِ شووُْططَنـُ      

(زا ضِووٕ ايغزٚاْٞ(ْ)حتؿ١نافطيـ بآ، ضىْهُ ياضَُتًساُْ يُ غُض تاواْهطزٕ، ُٖضوَى يُ )
ياضَـُتٌ يـُنرتٍ   ص َعَلى اإِلْ ِم َواْلُع ْدَوانِ  َوَل تَ َع اَونُ اطنطاوَتُوَ، خىاّطُوضَ زَفـُضَىٍَ:  

 َُزَٕ يُ غُض طىْاهْ زوشَٓهاضٍ.
 ص] سِؤرووى نةخؤش ء سِيَبواس 

)ُ٘ ًَُْزَٜٔضَ( زضوغتُ: بُضِ شووُْبىوٌْ ضََُِظإ )َُٜٚبَلُح تَِزُن )إَذَا َٚجَ َ بٔ٘ٔ  بؤ َط رِ ُْخؤف )ئ
ٌ بًَُٖعٍ بطاتِ: نـُ ظياُْنـُ تُيـُممىَِ بـؤ     ُٓطُض بُ ٖؤٍ ضِ شوو ظياًَْه فَزَرًَا عَ ٜٔ ًَا(

زضوغت بها، نُوابى: ُٓطُض ُْخؤؾًُنُّ نُّ بآ: وَنى شاُْ غُضو طىآ ًَٓؿـإ، ٓـُوَ   
 .زضوغت ًُْ بُضِ شوو ُْبآ

 َولِْلُمَس      اِفِر َا      َفرًاَطِ ّالً ُمَباح      اًس َولَ      ْ  َ ْص      َبَح َص      ائِماً َفَم      ِرَض َ ْفطَ      َرس َوِإْن َا      افَ َر فَ      اَلس 
 الِفطْ      َر َ       اَزس فَ لَ      ْ  َ قَ      اَم َوُش      ِفن  َ ْص      َبَح اْلُمَس      اِفُر َواْلَم      رُِّ  َص      ائَِمْيِن  ُ      م  َ رَادا َولَ       ْ 

 الص ِحيِحس َوِإَذا َ ْفَطَر اْلُمَساِفُر َواْلَمرُِّ  َقَضَياس َحُرَم اْلِفْطُر َعَلن
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ُُضَلؾٔزَ( ًْ ٍ ُٖضوَٖا بؤ ضِيَبىاضيـ زضوغتُ بـُضِ شوو ْـُبآ، بـُو     )َٚئ  )صَاؿ زًَا ط ا٬ًَٜٛ(   َُضدـُ
َُبَلذًل( غُفُضَنٍُ ُٖؾتا نًًؤَرت زضيَص بآْ سُآليًَـ بآ، ُٖضوَى بُ زضيَصّ يُ ْىيَصّ  )

ضِيَبىاضزا ضِوواإ نطزَوَ، ًٓرت دًاواظٍ ًُْ: بُضزَواّ يُ غُفُضزابآ، يإ ْا، ُٖضوَى يُ 
َ  اَن َمرًِّض ا َ ْو َعلَ ن َا َفٍر   َوَم نْ طخـىاٍ طـُوضَ زَفـُضَىٍَ:     (زا فُضَىوياُْ.َػ٢ٓ(ْ)حتؿ١)

ّ اٍم ُ َيرَ  ٌة ِمْن َ  ُٓطـُض  -ُٖض نُغًَو يُ ضََُِظاْسا ُْخؤف بىو، يإ يـُ غـُفُضزا بـىو   ص َفِعد 
 وادبُ: بُ شَاضٍَ ُٓو ضِ شاُّْ ُْيططتىٕ قُظا بهاتُوَ. -بُضِ شوو ُْبى

زضوغـتُ: ٖـُض يـُ    ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض ُْخؤؾًُنٍُ بُ ؾـُو و بـُ ضِ ش بـىو، ٓـُوَ بـؤّ      
ؾُوآزا ًُْتٌ ضِ شووَنُ ًَُْٖٓآ، ُٓطُض ْا: وادبُ بـُ ؾـُو ًْـُتٌ ضِ شوو بًَٓـآ، ًٓٓذـا      
ــٍُ     ــُ ظ ضب ــؤوَ، زضوغــتُ: ضِ شووَنــٍُ بؿــهًَٓآ، ٖــُضوَى ي ــُخؤف ب ــُ ض ش ْ ُٓطــُض ب

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ِٛ أ ِؽبَسَ ؽَل٥ًُٔل(ُٖضوَٖا  ًٓٓذا يـُ ضِ شآزا   )ؾ َُزَضَ( ُٓطُض يُنًَهٌ غاغ بُضِ شوو بىو )َٚي 

زضوغتُ: ضِ شووَنُّ بؿهًَٓآ، ضىْهُ بُ بآويػتِ خؤٍ ُْخؤؾٌّ  )أ ْؾط زَ( ُْخؤف بىو
ِٕ صَلؾ زَ(تىوف بىوَ، نُوابى:   )ؾ ٬ ( ُٓطُض َط رًَهٌ بُضِ شوو يُ ضِ شآزا بُ غُفُض ضىو )َٚإَ

زَضِوا، بُآلّ ُٓطـُض   زضوغت ًُْ ضِ شووَنٍُ بؿهًَٓآ، ضىْهُ بُ ويػتِ خؤٍ بؤ غُفُض
ثًَـ زَضنُوتّٓبُيإ بؤ غُفُض زَضبضآ، ُٓو ناتُ بؤّ زضوغتُ ضِ شووَنٍُ بؿـهًَٓآ،  

 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
َِٝٔ(ُٖضوَٖا  ُُضَلؾُٔز َٚاْيَُزَُٜض ؽَل٥َُٔ ِٛ أ ِؽبَسَ اْي ُٓطُض َط رِ ضِيَبىاضو ُْخؤف بـُ ؾـُو    )َٚي 

ِٖ أ رَادا اْيؿْٔطزَ( بىوًُْٕتًإ ًَٖٓاو بُضِ شوو   ًٓٓذا بُ ضِ ش ويػتًإ ضِ شووَنُيإ بؿهًَٓٔ )ُث
ِٛ أ ق لَّ( بؤيإ زضوغتُ، ضىْهُ يُ ؾُوآوَ عىظضَنُيإ بُضزَواَُ )جَلسَ( بُآلّ ُٓطُض  )ؾ ً 

ٖـُضوَٖا   )َُٚعاؿ٢َٔ( ضِيَبىاضَنُ ُٖض بُضِ شوو بىو و ٖاتُوَ َايَُوَّ، يإ بـىوَ ًْؿـتُدٌَ   
يُ ُٖضزوونًإ سُضِاَُ: ضِ شووَنُيإ  )ذَُزَّ اْيؿْٔطُز( ؤؾّبُضِ شوو ؾًفاٍ بؤ ٖاتُٓطُض ُْخ
 يُ غُض فُضَىوزٍَ ضِاغت، ضىْهُ ٖؤيُنُ َُْاوَ. )عًَ ٣ليٖؾرٔس( بؿهًَٓٔ

ُُضَلؾُٔز َٚاْيَُزَُٜض() يُ غُض  )ق قََٝل( ُٖض ناتًَو ضِيَبىاضو ُْخؤف بُضِ شوو ُْبىٕ َٚإَذَا أ ْؾط زَ اْي
زوونًإ وادبُ: ضِ شووَناًْإ قُظا بهُُْوَ، بـُ بُيَطـُّ ٓايُتُنـُّطِابطزوو، ًٓٓذـا     ُٖض

وَنى -ُْخؤؾِ ناتًُّ، ضىْهُ ُْخؤؾٌ بُضزَواّ -يًَطَزا-بعاُْ: َُبُغت بُ ُْخؤف
(زا ضِووْـِ  ؾ ٜا١ (زَزا، ُٖضوَى يـُ باغـٌ )  ؾ ١ٜقُظانطزُْوٍَ يُ غُض ًُْ، بُيَهى ) -ثري

 . تَ َعاَلنِإن شاَء اهللُ زَنُيُٓوَ، 
 وََ َ ا اْلَحاِئ ُ 

: ُٖض نُغًَو بُ ُْٓساظَيُنٌ وَٖا بطغٌ ببـآ، يـإ تًَٓـىو ببـآ:     يةكةم د ئاطاداسى ]
َُتطغــٌ يُْاوضــىوْٕ ْــَُاٌْ يَّبهــطآ، وادبــُ: ضِ شووَنــٍُ بؿــهًَٓآ، يــُو سايَُتــُزا 



866  

بهاتُوَ،  دًاواظٍ غاغْ ُْخؤفْ ضِيَبىاضْ ًْؿتُدٌَ ًُْ، بُآلّ وادبُ: ضِ شووَنٍُ قُظا
ْم ِإن  اهلَل َ اَن ط(زا بُيَطُيإ بُّ ٓايُتُ ًَٖٓاوَتُوَ: َػ٢ٓ(ْ)اجملُٛعيُ ) ُُ َوَل تَ ْق ُ ُل ا  َنُفَس

ُُْم رَِحيًما  خؤتإ بُ نىؾت َُزَٕ، خىاٍ طُوضَ يُطُيَتإ بُ ضَِمحُ. صِب
ــاغْ   دووةم ــُو بـ ــاْىو و نًًََطـ ــُضَناٌْ خـ ــإْ ناضنـ ــًُنإْ دىتًاضَنـ ــؤ زضويَُٓضـ : بـ

اغبهاضَناّْرتو طؿت ُٓو نُغاُّْرت: نـُ بؤيـإ ْاطىجنـآ بـُ ؾـُو نـاض بهـُْٕ بـؤ         ن
ًَىيػتًؿـًإ بـُو نـاضَ ُٖيـُ، بـؤ طؿـتًإ زضوغـتُ:          ًَعاًْـإ ث ًَىنطزٌْ خؤيإْ خ بُخ
ضِ شووَنُيإ بؿهًَٓٔ، دًاواظٍ ًُْ: ُٓو ناضاُّْطِابطزوو بُ نطآ بٔ، يإ بُ خؤضِايِ بٔ، 

ضِ شووَنُ بًَٓٔ، ًٓٓذا ُٓطُض بُ ضِ ش بآًَٖع بـىٕ، ٓـُو ناتـُ      بُآلّ وادبُ: بُ ؾُو ًُْتٌ
زضوغتُ: ضِ شووَنُيإ بؿهًَْٓٔ يُ ناتًَهّرتزا ضِ شووَنُيإ قُظا بهُُْوَ، ُٖضوَى يـُ  

(ْ ساؾًُناًْاْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ. واتُ: بُآلّ ُٓطُض زَطىجنا بُ ؾُو ُٓو ْٗل١ٜ(ْ)حتؿ١)
خؤيإْ خًَعاًْإ ثًَىيػتًًإ ثآُْبى، ُٓو ناتُ زضوغت ناضَ بهطآ، يإ بؤ بُخًَىنطزٌْ 

 .َٚاهلُل أ ِعً ًُِْ: بُضِ شوو ُْبٔ، 
ُ -: ضــ،يةم ُٓطــُض نافطَنــإ ًَٖــطف بًَٓٓــُ غــُض ووآلتــٌ َىغــًَُاْإْ       -بــؤ ويَٓــ

َىغًَُاُْناًْـ بُ ٖؤٍ بُضِ شووبىوٕ تىاْاٍ بُضططيًإ ْـُبى، زضوغـتُ ضِ شوو بؿـهًَٓٔ،    
ٌ غــُضنُوتّٓهافطَنإ ٖــُبآ، ٓــُو ناتــُ وادبــُ: ضِ شووَنــُيإ بــُيَهى ُٓطــُض َُتطغــ

ٞ بؿهًَٓٔ، واتُ: ًٓٓذا يُ زواّ نؤتايّذُْط قُظاّ بهُُْوَ، ُٖضوَى يُ ) (زا ايغرباًَضا
ٍَ طضِووٕ نطاوَتُوَ  ِف ن َا َفٍر َفَص اَم بَ ْع ٌ س َوَ ْفطَ َر بَ ْع ٌ س فَ َ َح ع َم  : َ  اَن الن بِ    َع ْن  َنَ 

َذَىَب اْلُمْفِط ُروَن اْليَ  ْ َم  َوَعِمُل ا َوَضُعَف الص   اُم َعْن بَ ْعِ  اْلَعَمِفس فَ َقاَل َرُا ُل اهللِ  اْلُمْفِطُرونَ 
(نإ يُ غُفُضيَهّغُظازا بـىٕ، ُْٖـسيَهًإ   ؽرلب١) ثًَغَُبُضو رٚاٙ ايغٝخلٕ،زبِاَلْ رِ 

ٕ بـُضِ شوو بـىْٕ بـؤ    ضِ شوويإ ؾهاْسو بُ ًَٖع بىْٕ ناضٍ ثًَىيػتًإ نـطز، ُْٖسيَهًؿـًا  
فـُضَىوٍ: ضِ شووؾـهًَُٓنإ ٓـُّ ضِ      ُْٖسيَو ناضٍ ثًَىيػت بآًَٖع بىٕ، دا ثًَغَُبُض

 ثازاؾٌ طُوضَيإ بؤ خؤيإ بطز.
ًَبـىو، وادبـُ:         اْيرَل٥ُٔض( َٚن ذَا) ُٖضوَٖا يُ غـُض ٓـافطَتِ سـُيعزاضو ظَيػـاِْْ َٓـساأل ي

ــُوَ    ــُظا بهُْ ــإ ق َه  ارَ َع  ْن َعاِئَش  ةَ طضِ شووَناًْ   -َ ي اْلَح  ْي ُ -:  َن   ُو َ   اَن ُِّص  يبُ َنا َذلِ  كَ ِض  ىاهللُ َعن ْ
 يُ غـُضزٌََ ثًَغَُبـُضزا  رٚاٙ ايغٝخلٕ، ز فَ نُ ْفَمُر ِبَقَضاِء الص ْ ِم َوَل نُ ْفَمُر ِبَقَضاِء الص اَلةِ 

 َ فـُضَااإ   و سُيع تىومشإ زَبى، ًٓٓذا فُضَااإ زَزضايآ ضِ شووَنإ قُظا بهُيٓـُو
 َ.َزضايآ ْىيَص قُظا بهُيُٓوُْز

 َواْلُمْفِط        ُر بِ        الَ عُ        ْ ٍر َوتَ        اِرُك الن ِّي         ِةس َوَِّج        ُب َقَض        اُء َم        ا فَ        اَت بِاإِلْغَم        اِء َوال        رِّد ِةس 
ْف  ِر اَلْص  ِل ِّ َوالصِّ  َبا َواْلُجنُ   ِنس َوِإَذا بَ لَ  َغ بِالن  َه  اِر َص  ائِماً َوَ   َب ِإْتَماُم  ُو بِ  الَ َقَض  اٍءس ُُ  ُدوَن اْل

َولَ   ْ  بَ لَ   َغ ِفيِ   ِو ُمْفِط   راً َ ْو َ فَ   اَق َ ْو َ ْا   َلَم  اَلَصحِّس َفاَل َقَضاَء ِفن
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ُُْؿطُٔز ب٬ٔ  ُعِذُر( ُٖضوَٖا ُٓو نُغُف نُ بآعىظض ضِ شووَنٍُ ؾهاْسبآ، وادبُ: قـُظا   )َٚاْي
١ٖٝٔ( بهاتُوَ ِّ بُ قُغسٍ، ُٖضوَٖا ُٓو نُغُف نُ يُ ؾُوآزا ًُْتٌ ًَُْٖٓابآ:  )َٚتَلرَُى اي

 يإ يُبريٍ ضىبآ، وادبُ: ضِ شووَنٍُ قُظا بهاتُوَ.
وادبُ ُٓو ضِ شوواُْ قُظا بهاتُوَ: نُ بُ ٖـؤٍ بآٖؤؾـٌ    )ََٜٚحُٔب ق قَل٤ُ ََل ؾ لَْ بٔلإلَْغَُل٤ٔ(

ُٖضوَٖا وادبُ: ُٓو ضِ شوواُْف قُظا بهاتـُوَ نـُ بـُ ٖـؤٍ نـافطبىوٕ       )َٚايزِّٖد٠ٔ( فُوتاوٕ
ٖؤٍ ًٓػالَُتٌ ضِ شووّ يُ غُض وادب بىوَ، نُوابى: بُ نافطبىوٕ يُ فُوتاوٕ، ضىْهُ بُ 

 .غُضّ ى ْاضآ
ِّ( )ُدَٕٚ اْيُهْؿزَ دطُ يُ نىفطٍ بٓضًُٓيِ، واتُ: ُٓو نافطٍَ يُ بٓضًُٓزا نافطَ، نُ  ا٭ ِؽًٔ

ــُضَىآ:     ــُوَ، ضــىْهُ خــىاٍ طــُوضَ زَف ــُ ضِ شوو قــُظا بهات ــىوَ َىغــًَُإ وادــب ًْ  ب
بُ نافطَنإ بًَآ: ُٓطـُض واظ يـُ نـىفط    ص َ َفُروا ِإْن َّ ْن َ ُه ا ُّ ْغَفْر َلُهْم َما َقْد َاَلفَ   ُقْف ِلل ِ ّنَ ط

 بًَْٓٔ ببُٓ َىغًَُإ، يُ ضِابطزوويإ زَبىضزضآ.
-ُٓطُض ببًَتُوَ َىغًَُإ-(زا َىغًَُاّْهافطبىوفذٓؿ٢ًٓٓذا بعاُْ: يُ َُظُٖبًُّٔاَِ)

(زا اجملُااٛعطبىوٌْ يــُ غــُض ًْــُ، ٖــُضوَى يــُ) قُظانطزْــُوَّ ضِ شووَنــاِْ َاوَّهــاف
 فُضَىويُتٌ.

ُٖضوَٖا ٓـُو ِض شوواْـٍُ يـُ نـاتٌ َٓساَيّـسا ْـُيططتىٕ، وادـب ًْـُ: قـُظايإ           )َٚايؾِّبَل(
َُٕٓٛ( بهاتُوَو ًَتًـ وادـب ًْـُ: قـُظا بهاتـُوَ،         )َٚاْيُح ُٖضوَٖا ِض شووَنـاٌْ َـاوٍَ ؾـ
ْن َ الَ ٍَة: َعِن الن  اِئِم َح   ن َّْس  َ ْيِقَ س َوَع ِن الص  ِب ِّ َح   ن رُِفَع اْلَقَلُم عَ ط زَفُضَىٍَ: ثًَغَُبُض

ُلَغس َوَعِن اْلَمْجُن ِن َح  ن ُِّفي َ  ْىوغًين تاوإ يُ غُض رٚاٙ ابٛداٚد ٚغريٙ بلصٓلد ؽرٝس، زَّ ب ْ
غآ نُغإ ُٖيَطرياوَ، يُ غُض خُوتىو تا ُٖؾًاض زَبًَتُوَ، يُ غُض َٓـساأل تـا بًَـىغٌ    

 َبٌَ، يُ غُض ؾًَت تا ضاى زَبًَتُوَ.ز
َٖٓٗلرَ( يـُو   )ؽَال٥ًُٔل(  ُٖض ناتًَو يُ ضََُِظاْـسا: َٓـساأل يـُ ضِ شآزا بًـؤغٌ بـىو      )َٚإَذَا بًَ ؼَ بٔلي

ُ٘( سايَُتًؿــسا بــُضِ شوو بــىو َُاا  )بٔاا٬  ق قَاال٤ٕ( وادبــُ: ضِ شووَنــٍُ تــُواو بهــا )َٚجَاابَ إَِتَُل
ِٛ بًَ ؼَ ؾٔٝا٘ٔ( ض ًُْ قُظانطزُْوٍَ ُٓو ضِ شووَؾٌ يُ غُ ٖـُضوَٖا ُٓطـُض يـُ ضََُِظاْـسا      )َٚي 

َُْؿطٔزًا( َٓساأل يُ ضِ شآزا بًؤغٌ بىو ِٚ أ ؾ لمَ( يُو سايَُتًؿسا بُضِ شوو ُْبى ) يإ ؾًَت يـُ   )أ 
ِٚ أ ِصً َِ( ضِ شآزا ضاى بؤوَ قُظانطزُْوٍَ  )ؾ ٬ ق قَل٤َ( يإ نافط يُ ضِ شآزا َىغًَُإ بىو )أ 

 .يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا )ؾ٣ٔل٭ ؽَٓس(َ يُ غُض ًٖضًَهًإ وادب ًُْ ُٓو ضِ شوو
 َولَ َّ ْل     َعُمُهْم ِإْمَس     اُك بَِقي      ِةالن  َهاِر ِفىاَلَص     حِّس َوَّ ْل     َعُم َم     ْن تَ َع     د ى بِ     اْلِفْطِر َ ْو َنِس     َ  الن ِّي      َةس 

َُ َ ا  َل ُمَساِفَراً َ ْو َمرِّضاً زَاَل ُعْ رُُىَما بَ ْعَد اْلِفْطِرس ُُْ الَ َولَ ْم َّ ْنِ َّ ا لَ ْيالً َف َولَ ْ  زَاَل قَ ْب َف َ ْن َّ 
 اْلَم    ْ َىِبس َواَلْظَه    ُر َ ن     ُو َّ ْل    َعُم َم    ْن َ َ     َف َّ     ْ َم الش     كِّ  ُ    م   َ بَ    َت َ ْ نُ    ُو ِم    ْن رََمَض    اِنس  ِف    ن
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 ِر َواْلَقَضاِء.َوِإمَساُك بَِقي ِة اْليَ ْ ِم ِمْن َيَ اصِّ رََمَضاَنس ِبِخاَلِف الن  ْ 
)ِِ ُٗ َُ ًْشَ َٖٓٗلرَ(وادب ًُْ  ُٖضوَٖا يُ غُض ًٖضًَهًإ )٫َٚ  َٜ ١ٖٝٔاي َِضَلُى بَكٔ ُٓوَْسٍَ يُ ضِ شآ  )إَ

       ٕ  َاوَ ًُٓػاى بهُٕ، واتُ: تا ِض ش ٓـاوا زَبـآ خؤيـإ يـُ زشَنـاٌْ ِض شوو قُزَغـُ بهـُ
 يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا. )ؾ٣ٔل٭ ؽَٓس(
ِٔ تَ ََ ُّ ًْشَ ًُٓػاى وادبُ: يُ غُض ُٓو نُغٍُ نُ بُ بآعىظض  ضِ شووَنٍُ  عَٖ ٣ بٔلْيؿْٔطزَ()ََٜٚ
١ٖٝ ( ؾهاْسوَ ِّ ِٚ َْضَٔٞ اي يإ يُبريٍ ضىوَ: بُ ؾُو ًُْت بًَٓـآ، يـإ واّـسَظاِْ ؾـُو      )أ 

َاوَو خىاضزٍ، يإ خىاضزيُوَ، ًٓٓذا ٓاؾهطا بىو: بُيإ بىوَ، ضىْهُ نَُتُضغـًًَُإ  
َُ نطزوَ ِٚ ََزَٜقًل()٫   )سَاٍَ  بُآلّ يُ غُض ضِيَبىاضو ُْخؤف وادب ًُْ ًُٓػاى بهُٕ ضَلؾٔزًا أ 

َُُٖل بَِع َاْيؿْٔطزَ(  .نُ يُ زواٍ ضِ شووؾهاْسٕ عىظضٍ غُفُضو ُْخؤؾًًإ َُْابآ ُعِذُر
ِٛ سَاٍَ( ِٕ َْٜأُن٬ ( ُٓطُض عىظضٍ ُْخؤؾٌْ ضِيَبىاضٍ َُْا )َٚي  واتُ: ثًَـ ُٓوٍَ خبؤٕ،  )ق ِبٌَ أ 

٬ًِٝ(  ضِ شوو بؿهًَْٓٔ ََِٜٓٛل ي ا َٜ ِِ يـُو سايَُتـُف    )ؾ ه اذَا(  بـُ ؾـُويَـ ًْـُتًإ ْـًَُٖٓابى     )َٚي 
يُ فُضَىوزٍَ ضِاغتِ َُظُٖبسا، بُآلّ ُٓطـُض   )ؾ٣لْيَُِذَٖبٔ(ًُٓػانًإ يُ غُض وادب ًُْ 

ًَٓـابى و ِض شووَنُؾـًإ ُْؾـهاْسبى و عىظضَنُؾـًإ ْـَُا، واد        بـُ:   بُ ؾـُو ًْـُتًإ ٖ
 ضِ شووَنُيإ تُواو بهُٕ، ُٖضوَى ضِوواإ نطزوَ.

ًٓٓذا بعاُْ: يُ غُض ٓافطَتِ ظَيػاّْى سـُيعزاضيـ وادـب ًْـُ ًُٓػـاى بهـُٕ، بـُيَهى       
ُٓطُض بُ ًُْتّةًبازَت ًُٓػاى بهُٕ سُضِاَُو طىْاٖباض زَبٔ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا 

 .فُضَىوياُْ
َِّٛ ايٖغوِّ(فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط  )َٚا٭ ْظَُٗز( ِٔ أ ن ٌَ َٜ ََ ُّ ًْشَ َٜ ُ٘ ًُٓػاى يُ غُض ُٓو نُغُف  )أ ْٖ

ِٔ رَََقَلَٕ( وادبُ: نُ يُ ضِ شٍ بُطىَاْسا ؾتًَهِ خىاضزبى َٔ ُ٘ ُِْٛ ِٖ ثَبَ(َ ن  ًٓٓذا ٓاؾـهطا   )ُث
 .بىو: ضِ شَنُ يُنٌَُ ضََُِظإ بىوَ

)َِّٛ ١ٖٝٔ اْيَٝ ِّ رَََقَالَٕ(   ا: نُ يُ ضِ شآ َاوًَُٓػاى نطزٕ يُو بُؾُز )َٚإََضَلُى بَكٔ ِٔ :َاَٛا َٔ( 
تايبُتُ بُ َاْطٌ ضََُِظإ؟ بؤ ضِيَعيًَٓاٌْ ضِ شَنُيُ، ُٓو ًُٓػانهُضَّ فُضَاٌْ ًُٓػانٌ 
ثآنطاوَ خًَطٍ زَطاتآ، بُآلّ بؤٍ ْابًَتُ ضِ شوويَهٌ ؾُضعٌ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا 

 .فُضَىوياُْ
ِٖٓذرَ َٚاْيك قَل ٍ  -بُآلّ يُ ضِ شووّ ُْظضو قُظانطاوَزا  ٤ٔ()بٔخ٬ٔ فٔ اي ًُٓػـاى   -ُٓطـُض ؾـهاْس

 نطزٕ وادب ًُْ: ضىْهُ ضِ شَناّْرت ؾُضَِفْ ضِيَعٍ ضََُِظاًْإ ًُْ. 
َُ اِن اْلَقَض اِء فَ الَ تَ َداُرَك لَ ُو َولَ ِإ ْ َمس وِإْن  صْ  )فَ  ٌف( َمْن فَاتَُو َشْ ٌء ِمْن رََمَض اَن َفَم اَت قَ ْب َف ِإْم

ُُ  فِّ َّ   ْ ِم ُم  د  طََع  اٍمس َم  اَت  ُّْخ  ِرُج ِم  ْن َترَِ  ِ  ِو ِل ِن لَ  ْم َُّص  ْم َعْن  ُو َولِي   ُو ِفىاْلَجِدّ  ِد بَ  ْف   ُ بَ ْع  َدالَ َم
ف ارَُةس  َُ  قُ ْلُت: اَْلَقِدُّم ُىَنا َ ْظَهُرسوََ َ ا الن ْ ُر َواْل
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 ى سِؤروو د)ِفْدَّة(لة باطي  َفْصٌف: ]
 ِٔ َٔ ٤ِْٞ ُ٘ عَ ِٔ ؾ لتَ ٍ    رَََقَلَٕ()ََ ٌ  -ُٖض نُغًَو ضِ شوويَـو، يـإ ظيـاتط  -بـُ عىظضيَهّؿـُضع

َِه لَٕ اْيك قَال٤ٔ(  ًٓٓذا َطز )ؾ َُلَْ( يَّفُوتا: يُ ضِ شووَناٌْ ضََُِظإ ثـًَـ ٓـُوٍَ    )ق ِبٌَ إَ
بؤٍ طىجنابآ قُظاٍ بهاتُوَ: وَى يُ ضََُِظاُْنـُزا َطزبـآ، يـإ يـُ زواٍ ضََُِظاُْنـُ      

ُبىبآ: وَى ُْخؤؾًُنٍُ، يإ سُيعَنٍُ، يإ ظَيػاًُْنٍُ تا َاوٍَ قُظانطزُْوٍَ ْ
ُ٘(  َطزٕ بُضزَواّ بىبآ، يُو سايَُتاُْزا واتُ: ُْ -ًٖض بؤنطزُْوٍَ وادب ًُْ)ؾ ٬  تَ َاُرى  ي 

 .ضىْهُ نَُتُضغٌَُّ ُْبىَ -(ؾِٔ ١َٜقُظانطزُْوَو ُْ )
ُطـُض بـُ بـآعىظض يـُ ضََُِظاْـسا      ُٖضوَٖا َطزووَنُ طىْاٖباضيـ ْابآ، بـُآلّ ٓ  )٫َٚ  إَِثَِ(

ضِ شووّ ؾهاْسبآ، يإ ُٖض بُضِ شوو ُْبىبآ، ُٓوَ ُّٖ طىْاٖباض زَبآو ُّٖ وادبُ: يـإ  
 بؤ بسضآ، يإ بؤّ قُظا بهطيَتُوَ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ. )ؾِٔ ١َٜ(٣

ِٕ ََلَْ بَِع َايٖتَُّهَٔ(  ٕ َطز: وَى يُ زواٍ ضََُِظاُْنُ َاوٍَ بُآلّ ُٓطُض يُ زواٍ بؤطىجنا)ٚإَ
قُظانطزُْوٍَ ُٖبىبآو ًٖض عىظضيَهًؿٌ ُْبىبآو قُظاٍ ُْنطزبًَتُوَو َطزبآ، دـا يـُّ   
بُؾُزا دًاواظٍ ًُْ: يُ ضََُِظاْسا بُ عىظض، يإ بُ بآعىظض بُضِ شوو ُْبىبآ، نُوابى: يُو 

ُ٘(سايَُتُزا  ٗٝ ُ٘ َٚئ ِٓ ِِ عَ ِِ َُٜؾ )ؾ٢ٔ  ًَهٌ ضِ شووَناٌْ يُ دًاتٌ بططيَتُوَزضوغت ًُْ: خعَ )ي 
ِٔ تَزَن تٔ٘ٔ( يُ فُضَىوزٍَ ْىآزا اْيحَ ٜٔ ٔ( ٌِ ُِٜخزَُد َٔ بُيَهى وادبُ: خعَُنٍُ يُ َرياتُنٍُ  )بَ

ُّ(     (ّ بؤ زَضبهـا ؾِٔ ١َٜ) َُاٖ  ط عَال  َِّٛ ِّ َٜا  (615بـؤ ٖـُض ضِ شوويَـو َػـتًَو، واتـُ: )      )ئُها
 ُ.ؾُؾػُزو ثًَٓر غطاّ زاُْويًََ

( بؤ َطزووَنٍُ ؾ ١ٜبُآلّ يُ فُضَىوزٍَ نؤْسا: بؤ طؿت خعًََهٌ بايغْ عاقأل زضوغتُ: )
ــُض     ــىْهُ ثًَغَُب ــآ، ض ــُضِ شوو بب ــُ دًاتًؿــٌ ب ــتُ: ي ــُّ زضوغ ــسا، ٖ ــُضَىٍَ:  ب  زَف

ٖـُض نُغـًَو َطزبـآو ضِ شووّ يـُ      رٚاٙ ايغاٝخلٕ، زَُمْن َم اَت َوَعَلْي ِو ِص َياٌم َص اَم َعْن ُو َولِي  وط
 آ، خعَُنٍُ يُ دًاتٌّ بُضِ شوو زَبٌَ.غُضب
ٖٓااِذُر( )َٚن ااذَا ــُظضنطاو و   اي ــُضوَٖا ضِ شووّ ْ ــى   )َٚاْيه ِؿاالر٠َُ(ٖ ــُففاضَِت وَن ضِ شووَناّْه

ــسا:    ــُ فــُضَىوزٍَ نؤْ ــُ طؿــت بطِياضَنــاّْطِابطزووزاو ٖــُّ ي  ضِ شووَنــاٌْ ضََِــُظأْ: ي
 شوو ببآ، بُ بُيَطُّ اتًؿٌ بُضِ(ّ بؤ بساو ُّٖ زضوغتُ يُ دًؾ ١ٜبؤ خعَُنٍُ زضوغتُ )

 .ساٖاتىوسُزيػُنُّطِابطزوو و سُزيػُنُّ
))ًُْ َُٖٓل أ ْظَُٗز(( زَفُضَىٍَ ايٓٛاًُٟٚٓاٌَ) )ُق  ُِ َ   )ا ْيك  ٜٔ  فُضَىوزٍَ نؤٕ يًَـطَزا بـًَُٖعتط

ْذِن اْلَ ِل ِّ   َصح س لَ ُمْسَ ِقاِل ِفىاَلَصحِّسَواْلَ ِل   ُ ف  َقرٍِّب َعَلىاْلُمْخَ اِرس َوَلْ  َصاَم َ ْ َنِب   بِِِ
يُ فُضَىوزٍَ ْىٍَ، ضىْهُ سُزيػُنُّطِابطزوو و سُزيػُنُّساٖاتىو بُيَطُيُتٌ، بُآلّ 
 فُضَىوزَّٓىٍَ بُيَطُنٍُ سُزيػًَهٌ بآًَٖعَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
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وَى ضِ شووَناِْ -ب بىيُٓدا بعاُْ: ُٓو ضِ شوواٍُْ بُ زواٍ يُنرتزا يُ غُض َطزووَنُ واد
يُ غُض ظيٓسووَنُ وادب ًُْ: بُ زواٍ يُنرتزا بؤٍ قُظا بهاتُوَ، ُٖضوَى يُ  -نُففاضَِت

 (زا فُضَىويُتٌ.ْٗل١ٜ)
(ّ بـؤ  ؾِٔ ١ًَٜٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض َطزووَنُ َرياتٌ يُ ثاف بُدآ َابآ، ُٓوَ وادبُ: يإ )

بُآلّ ُٓطُض َرياتٌ ُْبى، ُٓو ناتُ ًٖضًَو  بسضآ، يإ ضِ شووَناٌْ يُدًاتٌ قُظا بهطيَُٓوَ،
يُو زوواُْ وادب ْني، بُيَهى غىُْٓتُ: خعَُنٍُ يُنًَهٌ يُو زوواُْ بؤ بها، ُٖضوَى يُ 

 (زا فُضَىوياُْ.ْٗل١ٜ(ْ )حتؿ١)
)ٗٞ ٌٗ ق زَٜٕب(َُبُغت بُو خعٍَُ بؤٍ زضوغتُ: يُدًاتٌ َطزووَنُ بُضِ شوو ببآ:  )َٚاْيَٛئ  )ُن

ُ   طؿــت خعًََهــٌ ــ ــط و َــآ ًْ ــاواظٍ ًَْ ــُبآ، دً ــُ، ُٖضضــُْس َرياتطــطيـ ْ  َطزووَنُي
ُُِختَاالرَ( ــصاضزضاو    )عًَ ٣لْي ــُض فُضَىوزَُّٗيَب ــُ غ ُهم  اَع  ْن ِابْ  ن َعب   اسطي  : قَالَ  ْت اْم  َرَ ٌة: َرِض  ىاهللُ َعن ْ

َها َصْ ُم نَ ْ رٍ  َه ا سَّا َرُا َل اهلِل ِإن  ُ مِّن َماَتْت َوَعَلي ْ َُُص  ُم َعن ْ رٚاٙ ز قَ اَل: َفُص  ِمن َع ْن ُ مِّ كِ ...؟َ َف
ٓافطَتًَو طىتٌ: زايهِ َطزوَو ضِ شووّ ُْظضنطاوٍ يُ غُض بىو، ٓايا يُدًاتٌّ  ايغٝخلٕ،

 فُضَىوٍ: يُدًاتٌ زايهت ضِ شووَ ُْظضَنإ بططَوَ. بُضِ شوو ببِ؟ ثًَغَُبُض
(ّ ؾ ٜا١ ُ )بـُ بـآًٓعٌْ خعَُّطزووَنـ    -غُضبُخؤ-ًٓٓذا بعاُْ: زضوغت ًُْ بًَطاُْيُى

ووٕ (زا ضِْٗلٜا١ (ْ )حتؿ١ضِ شوو بؤ َطزووَنُ بسا، بُآلّ بُ ًٓعٌْ وٍ زضوغتُ، ُٖضوَى يُ )
 نطاوَتُوَ.
ٌّ(ُٖضوَٖا  ِٛ ؽَلَّ أ ِجَٓبٔ ُٓطُض يُ غـُض فـُضَىوزٍَ نـؤٕ: بًَطاُْيـُنٌ بـايغْ عـاقأل        )َٚي 

ِّ( يُدًاتِ َطزووَنُ بُضِ شوو بىو ُنُ، يإ بُ ًٓعٌْ َطزووَنُ: بُ ًٓعٌْ خعَ )بَِِٔذَٕ اْيَٛئ
يـُ ٖـُضزوو سايَُتـسا بُضِ شووبىوُْنـُ زضوغـت       )ؽَٖس( وَى يُ شياّْسا وَغًَيت ثآنطزبآ

 .زَبٌَ، دًاواظٍ ًُْ: بُ نطآ بآ، يإ بُ خؤضِايِ
َُِضتَك٬ْٔ( ٕ  -بُآلّ ُٓطُض بًَطاُْنُ غـُضبُخؤ  )٫    بـُضِ شوو بـىو زضوغـت ْابـآ     -بـُ بـآًٓع
 فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا.يُ  )ؾ٣ٔل٭ ؽَٓس(

ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض َطزووَنُ غِ ضِ شووّ يُ غُض بٔ، غِ نُؽ يُ يُى ضِ شزا يُ دًاتِّ 
 .بُضِ شوو بنب، طؿتِ زضوغت زَبٔ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ

ُٖضوَٖا بعاُْ: زضوغت ًُْ: ًٖض نُغًَو يُدًاتٌ َط رًَهٌ ظيٓسوو بُضِ شوو ببآ، ُٖضضُْس 
 ٍ ضِ شووؾٌ َُْابآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.تىاْا

َُ              اٌف لَ              ْم ُّ ْفَع              ْف َعْن              ُو َولَ ِفْدَّ              َةس   َولَ              ْ  َم              اَت َوَعَلْي              ِو َص              اَلٌة َ ِو ِاْعِ 
اِف قَ ْ ٌل َواهلل َ ْعَلُم. َوِفن َُ  اإِلْعِ 

    ُ ضوَى يـُ  ُٖضوَٖا زضوغت ًُْ: ؾًَتْ َٓسايَِ ُْبايغ يُ دًاتٌ َـطزوو بـُضِ شوو بـنب، ٖـ
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 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ظريَٞ(ْ )ايغزٚاْٞ)
ِٛ ََلَْ( ِٝ٘ٔ ؽ٬َ ٠ٌ( ُٓطُض يُنًَو َطز )َٚي   ْىيَصّ وادبِ يُ غُض بىْٕ قُظاٍ ُْنطزبىُْوَ )َٚعًَ 

ُ٘( يإ ًٓةتًها  ُْظضنطاوٍ يُ غُض بىو و ُْيهطزبى )أ َٚ اِعتٔه لْف( ِٓ ٌِ عَ ِِ ُْٜؿعَ ُْ خعّْ ُْ  )ي 
)َٚؾ٢ٔ (ؾٌ بؤ ْازا، بُآلّ ؾ ١ُّٜٖ ) )٫َٚ  ؾِٔ ١َٜ ( و ًٓةتًهافُنٍُ يُدًاتٌ ْاناوبًَطاُْ، ْىيَص

)ٍْ ِٛ ( ُٖيُ: نُ خعَُنٍُ علؾعٞزَضباضٍَ ًٓةتًهاف فُضَىوزَيُنٌ ًُٓاَِ) اإلَِعتٔه لفٔ ق 
   ِ (ّ بـؤ زَزا: يـُدًاتٌ ًٓةتًهـا  ؾـُو ْ     ؾ ٜا١ ) يُدًاتٌّ زَيها، يـإ َػـتُ طـُاًَه

 .)َٚاهلُل أ ِعً ِ( ُ ؾُو ْ ضِ شيَوضِ شيَوْ نَُرت ي
ُٖضوَٖا فُضَىوزَيُنّرتّ ُٖيُ: نُ زضوغتُ ْىيَص يُ دًاتٌ َطزوو قُظا بهطيَتُوَ، ُّٖ 
فُضَىوزَيُنّرتٍ ظاْاياًْـ ُٖيُ: نُ زضوغتُ يـُ دًـاتٌ ٖـُض ْىيَـصيَو َػـتُ طـُاًَو       

زاُْ ضِاظيُٓ، ُٖضوَى ( بُو زوو فُضَىوعلؾعٞ(ّ بؤ بسضآ، ظ ض يُ ظاْاياٌْ َُظُٖبٌ )ؾ ١ٜ)
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.حتؿ١يُ )
(ّ ْىيَصيـ بؤ َطزوو بسضآ، ؾ ١ٜ(زا زضوغتُ: )ذٓؿٞص يُ َُظُٖبٌ ًُٓاَِ) ئاطاداسىط 

(زا: ًْى ذٓؿٞ(ّ ُٖض ْىيَصيَهٌ وادب، يإ ُٖض ضِ شوويَهٌ وادب، يُ َُظُٖبٌ)ؾ ١ٜبُآلّ )
ًًـؤو ُٖؾتػـُزو ثـاْعَ غـطاّ،     ( غـطاّ، واتـُ: يـُى ن   1815غا  طُاُ، نُ زَناتـُ ) 

ُٖضوَٖا زضوغتُ: ْطخٌ ُٓو ًْىغاعُف بسضآ، نُوابى: زضوغتُ: خعٌَ َطزووَنُ خؤٍ 
ّ يُ ىٍ ُٓوإ ُٖيُ، بؤ َطزووَنٍُ )إَِصك لُم ايٖؾ٬ ٠ٔ(( بهاو ُٓو ذٓؿٞ(ّ َُظُٖبٌ)تكًٝ )

نطزبآ، ٓـُو   (زا فُضَىويُتٌ، بُآلّ ُٓطُض َطزووَنُ وَغًَيتايغزٚاْٞبها، ُٖضوَى يُ )
وادــب زَبــٌَْ يــُ غــًًَُنٌ َرياتُنــٍُ بــؤٍ زَنــطآ، نــُوابى: )إَِصااك لُم ايٖؾاا٬ ٠ٔ( ناتــُ 

ْىيَصَنإْ ضِ شووَنإْ نُففاضَِتٌ غىيَٓسَناِْ طؿتِ سًػاب زَنطآ، يُ دًـاتٌ ٖـُض   
ْىيَصيَو ًْى غا ، يإ ْطخُنٍُْ يُ دًاتٌ ُٖض ضِ شوويَو ًْى غا ، يإ ْطخُنٍُ زَزضيَتُ 

 اضإ، بُآلّ نُففاضَِتٌ غىيَٓسَنإ وادبُ بسضيَتُ زَ نُغٌ ُٖشاض.ُٖش
نطزُْ بؤ َطزوويَهُ نُ ضُْس ْىيَصيَوْ ضِ شوويَهٌ فُوتابآو قُظاٍ )إَِصك لم(ًٓٓذا بعاُْ: ُٓو 

ُْنطزبُٓوَ، ضىْهُ ُٓطُض َطزووَنُ طىيَطِايُيٌَ ؾُيتإ بىبآو ْىيَصو ضِ شووّ ْـُنطزبٔ،  
ّ بـؤ بهـطآ، ٓـُو    )إَِصاك لم( ّْسا تؤبٍُ نطزبآو وَغـًَيت نطزبـآ:   ًٓٓذا يُ نؤتايِ تَُُ

ٌ  زتُاع ا٭ْٗاز  َ زضوغت ْابـآ، ٖـُضوَى يـُ )   )إَِصك لُم ايٖؾ٬ ٠ٔ(  (و نتًَبـُناّْرتٍ َُظٖـُب
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ذٓؿٞ)

َُِبِرس َوَ م ا اْلَحاِمُف َواْلمُ  ْن َ ْفَطَرتَ ا َيْ ف اً َعلَ ن َواَلْظَهُر ُوُ  ُب اْلُمدِّ َعَلن َمْن َ ْفَطَر لِْل ْرِض ُع فَ ِِ
 اْلَ َلدِ  نَ ْفِسِهَما َوَ َب اْلَقَضاُء ِباَل ِفْدٍَّةس َ ْو َعَلن

 صي ثريو نةخؤشء ئاوسء شريدةس )ِفْدَّة( باطيط 
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ُُ ِّ( بُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط )َٚا٭ ْظَُٗز( ُُٚجُٛب اْي (ّ ُٖض ضِ شوويَو ؾ ١َٜػتًَو زاُْويًََُ بؤ ) )
ِٔ أ ْؾط زَ(: وادبُ ًْهٔبَزَ( يُ غُض ُٓو نُغٍُ ضِ شووّ ؾهاْسوَ، يإ بُضِ شوو ُْبىَ )عًَ ٢ ََ  )ئ

بُ ٖؤٍ ثريّْ بآًَٖعّ، يإ بُ ٖؤٍ ُْخؤؾًُنٌ بُضزَواّ: نُ ضاوَضِواٌْ ضانبىوُْوٍَ 
ُهم اَع ن ابْ ِن َعبّ اسٍ طُْنطآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياْـُ   لِ ِو تَ َع اَلن: : ِف ن قَ  ْ َرِض ىاهللُ َعن ْ

ِبي  َرِة َلَّْس  َ ِطيعَ  َُ ِبي  ِر َواْلَم  ْرَ ِة اْل َُ َِ اْل ُِيٍن(. ِى  َ  ِللش   ْي اِن َ ْن )َوَعَلىال  ِ َّن ُِّطيُق نَ  ُو ِفْدَّ  ٌة َطَع  اُم ِمْس  
ُِيناً  َُ  اَن ُ   فِّ َّ   ْ ٍم ِمْس   ــُوضَ   رٚاٙ ايبخاالرٟ ٚابااٛداٚد زَُّص   ما فَ ُيْطِعَم  اِن َم ــىاٍ ط ــُ: خ ، وات

يُ غُض ُٓو نُغاٍُْ تىاْاٍ بُضِ شووبىوًْإ َُْاوَ، وادبُ بـؤ ٖـُض ضِ شيَـو    زَفُضَىٍَ: 
 (ّ بسَُْ ُٖشاضيَو.ؾ ١ٜ)

ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض ثريَنُ، يإ ُْخؤؾُنُ يُ زواٍ بُضِ شووُْبىوٕ تىاْايإ ثُيـسا بـىو،   
ا تىاْايإ وادب ًُْ: قُظا بهُُْوَ، بُآلّ ُٓطُض يُ وَضظيَهسا تىاْايإ ُْبى و يُ وَضظيَهًؿس

(ْ حتؿا١ ُٖبى، ُٓو ناتُ وادبـُ: يـُّ وَضظَزا ِض شووَنـإ قـُظا بهُْـُوَ، ٖـُضوَى يـُ )       
يــُو بطِياضاْــُّطِابطزووف دًــاواظٍ ضِ شووّ ضََِــُظإْ ْــُظضو دــا (زا فُضَىوياْــُ، ْٗلٜاا١)

 نُففاضَِت ًُْ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
(ّ ُٖض ضِ شوويَو ًْى غا  طُمن يُ غُض ؾ ١ٜا: )(زذٓؿٞص يُ َُظُٖبٌ ًُٓاَِ) ئاطاداسىط 

( غطاّ، يـإ ْطخُنـٍُ، ًٓٓذـا زضوغـتُ: ٖـُض يـُ غـُضَتاٍ        1815ثري وادبُ، واتُ: )
ٔ أِبٔ ع(ْ )عزح املًتك٢(ّ َُٖىو ضََُِظاُْنُ بسا، ُٖضوَى يُ )ؾ ١ٜضََُِظاُْوَ ) (زا لبا ٜ
 فُضَىوياُْ.

ٞ بُآلّ يُ َُظٖـُبٌ ًُٓـاَِ)   (نـُ بـسضآو   ؾ ٜا١ يـُ نؤتـايِ ضََِـُظإ )   (زا وادبـُ:  ايغالؾع
(ّ ضِ شووّ غـبُيٓآ بـسضآ، زضوغـت ًْـُ: ظيـاتط وَثـًَـ       ؾ ٜا١ زضوغتًؿُ: يُ ؾُوآزا )

(نُف زوا بًَدٔ ًٖضًإ يُ غُض ًُْ، ُٖضوَٖا ُٓطُض ثريو ُْخؤؾٌ ؾ ١ٜخبطآ، دا ُٓطُض )
(و ْٗلٜا١ يُ ) (ّ ْاوآ، ُٖضوَىؾ ١ٜبُضزَواّ بُضِ شوو بنب، ضِ شووَنُيإ زضوغت زَبٌَْ )

 (زا ُٓو َُغُىُْ ضِووٕ نطاوُْوَ.َػ٢ٓ)
 )ٌُ َٖلاْيرَلَٔ ُُِزفُٔع(  بُآلّ ٓافطَتٌ ٓاوؽْ)َٚأ  ٓافطَتٌ ؾريزَض، ُٖضزووى بؤيإ زضوغتُ )َٚاْي

ِٕ أ ْؾط زَتَال(   بُضِ شوو ُْبٔ، ًٓٓذا  ُٓطـُض ٓـافطَتٌ ٓـاوؽْ ٓـافطَتٌ ؾـريزَض بـُضِ شوو       )ؾ َِ
ِٛؾ ًل عًَ ٢ َْ ُْبىٕ  )َٚجَابَ اْيك قَال٤ُ(   يُ تطغٌ خؤيإ: ُْوَى ظياًَْهًإ ثـآ بطـا  ْؿضََُٔٗل( ):َ

 َ ِٚ عًَ ا٢  (زإؾِٔ ٜا١ بـُ بـآ)  )بٔا٬  ؾِٔ َٜا١ٕ(    وادبُ: ضِ شووَنإ قُظا بهُْـُو ُ  اْيَٛي ا ٔ(   )أ   يـإ يـ
ُهَم    ا اْلِفْدَّ    ُة ِف    ن  ْفطَ    َر إِلنْ َق    اِذ ُمْش    ِرٍف اَلْظَه    ِرس َواَلَص    ح  َ ن     ُو ُّ ْلَح    ُ  بِاْلُمْرِض    ِع َم    ْن  َ  َلعَِم  ْ

 َعَلن َىاَلٍكس لَ اْلُم َ َعدِّى بِِفْطِر رََمَضاَن بِغَْيِر ِ َماٍعس
َُُٗل  تطغٌ َٓسايَُنُيإ بُضِ شوو ُْبىٕ: ُْوَى ظياًَْو بُ َٓسايَُنُيإ بطا، ُٓو ناتُ )ي شَََِت
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َ ؾٔ ١ٜوادبُ: ) اْيؿِٔ ١َُٜ( يـُ فـُضَىوزٍَ   ٫ ْظَٗز( )ؾ٣ٔال  (ف بسَْٕ ضِ شووَنُف قُظا بهُْـُو
ــًَُٖعتطزا  ُهم   اَع   ن ابْ   ن عبّ   اسطبـ لَ   ن َواْلُمْرِض   ُع ِإَذا َيافَ  َ   ا َ ْفَطَرتَ   ا َوَ ْطَعَم َ   اَرِض   ىاهللُ َعن ْ رٚاٙ  ز: اَْلُحب ْ

ٓافطَتٌ ٓاوؽْ ٓافطَتٌ ؾريزَض ُٓطـُض تطغـإ، ضِ شوو زَؾـهًَْٓٔ    ابٛداٚد بضٓ ذضٔ، 
 ( زَزَٕ.ؾ ١ٜ)

ًُٓاٌَ)سٓفٌ(زا: ُٖضزوو ٓافطَتـُنإ تـُْٗا قُظانطزْـُوَيإ يـُ      ًٓٓذا بعاُْ: يُ َُظُٖبٌ
(يإ يُ غُض ًُْ، ُٖضوَى يُ ) ُع اىْٗط(زا فُضَىويُتٌ، ُٖضوَٖا بعاُْ: ؾ ١ٜغُض وادبُو )

ُٓطُض ٓافطَتُ ٓاوغُنُ برتغآ َٓسايَُنٍُ يُباض بضآ، يإ تطغا َٓسايَُنٍُ يُ بطغإ مبطآ، 
 .بُضِ شوو ُْبآ، ُٖضوَى يُ )َغين(زا فُضَىويُتٌ وادبُ: ضِ شووَنٍُ بؿهًَٓآْ

ُُِزفٔعَ(  فُضَىوزٍَ ضِاغترت:)َٚا٭ ؽَٗس(  ًْرَُل بٔلْي ُٜ ُ٘ وَنى ٓـافطَتٌ ؾـريزَض بطِيـاضٍ بـؤ     )أ ْٖ
ِٔ أ ْؾط زَ(  زَزضآ َُِغازَٕف عًَ ا٢ َٖا٬ ٕى(      ٓـُو نُغـٍُ ضِ شووَنـٍُ ؾـهاْسبآ    )ََ ِْك الذٔ  بـؤ  )إلَ

  ُ ْعيهـٌ بًُٖالنضـىوٕ بـآ، بـُو َُضدـٍُ بـُ بآِض شووؾـهاْسٕ         ضِظطاضنطزٌْ نُغـًَو: نـ
ُْطىجنآ ِضظطاضٍ بها، وَى خُضيو بـآ: بػـىتآ، يـإ خبٓهـآ، يـإ زِضْـسَ بًدـىا، يـُو         
سايَُتاُْزا وادبُ: ضِ شووَنُ بؿهًَٓآْ ضِظطاضٍ بها، ُّٖ وادبُ: قُظاٍ بهاتُوَو )فسيُ(ف 

ّرت ضِ شووَنٍُ ؾهاْسوَ، ُٖضوَى يُ بسا، ضىْهُ وَنى ؾريزَضَنُ يُ بُضخاتطٍ نُغًَه
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض ضِ شووَنٍُ بؿهًَٓآ تانى طًاٌْ خؤٍ، يإ َايٌَ خؤٍ ضِظطاض بها، ُٓوَ 
تُْٗا قُظانطزُْوٍَ يُ غُضَ، بُآلّ ُٓطُض ضِ شووَنٍُ بؿهًَٓآ تـانى َـايٌَ نُغـًَهّرت    

ٓاشَيٌَ نُغًَهّرت ضِظطاض بها، ٓـُو ناتـُ وادبـُ: قـُظا      ضِظطاض بها، يإ ٓاشَيٌَ خؤٍ، يإ
 .بهاتُوَو )فسيُ(ف بسا، ُٖضوَى يُ )حتفُ(زا ضِووٕ نطاوَتُوَ

ُُتَعَ ٣ِّ بٔؿْٔطزَرَََقَلَٕ(  ( وادب ًُْ: يُ غُض ُٓو نُغٍُ بُ بآعىظض ضِ شووٍ ؾ ١ٜبُآلّ ))٫ اْي
قُظانطزُْوٍَ يُ غُض وادبُ، ُّٖ يُ  ضََُِظاٌْ ؾهاْسوَ، يإ بُضِ شوو ُْبىَ، بُيَهى تُْٗا

غُض ناضبُزَغتاًْـ وادبُ: تَُبآٍ بهُٕ بُطىيَطٍَ طُوضَيٌ ُٓو تاواُْ، ُٖضوَى يـُ  
 .)حتفُ(و )ْٗايُ(زا فُضَىوياُْ

ِٝزَ جَُٔلُع(  ؾتًَهٌ دطُ يُ دًُا  نطزٕ بآ، ضىْهُ  بُو َُضدٍُ ضِ شوو ؾهاْسُْنٍُ بُ)بٔػَ
هًَٓآ، نُففاضَِتًؿــٌ زَنُويَتــُ غــُض، ٖــُضوَى يــُ ُٓطــُض بــُ دًُــا  ضِ شووَنــٍُ بؿــ

 .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلن)فكٌ(ٍ زاٖاتىوزا ضِووٌْ زَنُيُٓوَ، 
انِ     ِو َح       ن َدَي     َف رََمض     اٌن  َي     ُر َلعَِم     وُ  َُ  َم     َع اْلَقَض     اِء: َوَم     ْن َ ي      َر َقَض     اَء رََمَض     اَن َم     َع ِإْم

ُُ     فِّ َّ      ْ ٍم  َُ     ر رُُه ِل انِ     وِ ُم     د س َواَلَص     ح  َت َُ َُ     ر ِر السِّ     ِنيَنس َوَ ن      ُو لَ     ْ  َ ي      َر اْلَقَض     اَء َم     َع ِإْم   بَِ 
اِن:  ُُفِّ َّ ْ ٍم ُمد     َفَماَت ُ ْيِرَج ِمْن َترَِ ِ ِو ِل
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ًٓٓذا بعاُْ: ُٖض نُغًَو ضِ شووٍ ضََُِظاٌْ يُ غُض بىٕ زضوغتُ: يُ طؿت ضِ شَنـاٌْ غـايَآزا   
ََُظإْ دُشُْنإْ غآ ضِ شَناٌْ زواٍ دُشٌْ قىضبـإ،  قُظايإ بهاتُوَ، دطُ يُ ضِ شاٌْ ضِ

ًٓٓذا وَٖا غىُْٓتُ: بُ زواٍ يُنرتّسا قـُظايإ بهاتـُوَ، دًـا دًـاف زضوغـتُ، ٖـُضوَٖا       
 غىُْٓتُ: ثُيُ بها يُ قُظانطزْـُوٍَ ضِ شووَناْـسا، ٖـُضوَى يـُ )اجملُـى (زا فُضَىويـُتٌ،      

ِٔ أ ٖ:زَ ق قَل٤َ رَََقَلَٕ(  نُوابى: ضنُغًَو قُظانطزُْوٍَ ضِ شووَناِْ   ضََِـُظإ زوا  ُٖ)َََٚ
َِه لْٔ٘ٔ(  خبا يُطٍَُ ُٓوَف بؤٍ طىجنابى قُظايإ بهاتُوَ، بُآلّ بـُ بـآعىظض قـُظاٍ    )ََعَ إَ

ْٕ آ:َُز(  ُْنطزُْوَ ُ٘ ََعَ اْيك قَل٤ٔ(  تا ضََُِظاًَْهّرت زاٖات)ذَٖت٢ دَ:ٌََ رَََقل يُ غُضٍ )ي شَََ
َُ ٌّ(  -ُْوَ ضِ شووَناْسايُطٍَُ قُظانطز-وادبُ:  ُّ ِٛ َٜ ِّ بؤ ُٖض ضِ شيَهًـ َػتًَو زاُْويًََُ )ئُه

(زا: تُْٗا قُظانطزُْوٍَ يـُ غـُض   ذٓؿٞ(ّسواخػ  بسا، بُآلّ يُ َُظُٖبٌ ًُٓاٌَ)ؾ ١ٜ)
 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛع(ٍ يُ غُض ًُْ، ُٖضوَى يُ )ؾ ١ٜوادبُْ )

 َن  ُه ْم قَ اُلُ ا ِف يَمْن َعَلْي ِو  اس َوابْ ِن ُعَم َر َو َبَىُهَرّْ  َرةَ َع ن ابْ ِن َعب  طَُُٓف بُيَطٍُ )فسيُ(يـُ:  
ِفي ِوس َصْ ٌم فَ َلْم َُّصْم َح  ن َ ْدرََ ُو رََمَضاٌن  َيُر: َُّص ُم ال ِ ى َ ْدرََ ُوس  ُم  َُّص ُم الش  ْهَر ال  ِ ى َ ْفطَ َر 

ُِيناً  َُ  اَن ُ   فِّ َّ   ْ ٍم ِمْس   ــًَو ضِ شووٍ    ارقطين بلصاآلد ؽاارٝس، رٚاٙ اياازَوُّْطِع  ُم َم ــُض نُغ ٖ
ضََُِظاٌْ يُ غُض بىْٕ بُض شوو ُْبى تا ضََُِظاًَْهّرت زاٖات، ُٓوَ ُّٓ ضََُِظاُْ بُضِ شوو 

( ؾ ٜا١ زَبآ، ًٓٓذا ُٓو ضِ شوواٍُْ قُضظزاضَ بـُضِ شوو زَبـآْ يُطـٍَُ ٖـُض ضِ شوويَهـًـ )     
 زَزاتُ ُٖشاضيَو.

ٖباضيـ زَبآ، بُآلّ ُٓطُض بـُ ٖـؤٍ عـىظضيَهٌ ؾـُضعِ     ًٓٓذا بعاُْ: بُّ زواخػتُٓ طىْا
قُظانطزُْوَّ زواخػت: وَى ُٖضُْخؤف بىبـآ، يـإ ٓـاوؽ، يـإ ؾـريزَض بىبـآ، يـُو        

 (ٍ يُ غُض ًُْ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.ؾ ١ٜسايَُتاُْزا )
ُٙ(  فُضَىوزٍَ ضِاغترت:)َٚا٭ ؽَٗس(  بُ )بٔتَه ٗزرَ ايضِّٓٔنيَ(  ًَتُوَُٓو )فسيُ(يُ زووباضَ زَب)تَه ٗزُر

زووباضَبىوُْوٍَ غايَُنإ، واتُ: ُٓطُض زوو ضََُِظإ بًَْٔ قُظاٍ ُْنطزبًَتُوَ، وادبُ: 
( بسا، بُآلّ يُ فُضَىوزَيـُنّرتزا: زووبـاضَ ْابًَتـُوَو بـؤ     ؾ ١ٜبؤ ُٖض ضِ شيَو زووَػت )

ــو بُغــُ، ٖــُضوَى يــُ ظ   ضبــٍُ غُضضــاوَناْسا ٖــَُىو غــايَُنإ َػــتًَو بــؤ ٖــُض ضِ شيَ
 .فُضَىوياُْ

 )ُ٘ َِه لْٔا٘ٔ(    ُٖض بُ فُضَىوزٍَ ضِاغترت:)َٚأ ْٖ ِٛ أ ٖ:زَ اْيك قَل٤َ ََاعَ إَ ُٓطـُض قُظانطزْـُوٍَ   )ي 
ــُظاٍ      ــُوَو قـ ــُظا بهاتـ ــابى قـ ــؤٍ طىجنـ ــُوَف بـ ــٍَُ ٓـ ــت، يُطـ ــُظاٌْ زوا خػـ ضََِـ

ِّ ًٓٓذا َطز)ؾ َُلَْ( ُْنطزَوَو ِٔ تَزَن تٔ٘ٔ ئُه َُٖ إَ(  )ُأِ:زَدَ َٔ  ُّ ِٛ  وادبُ يُ َرياتُنٍُ زووَٜ
ُِْييِرس َوَمْص             ِرُف اْلِفْدَّ             ِة اَْلُفَق             َراُء َواْلَمَس             اِ يُنس   ُم             د  لِْلَف             َ اِت َوُم             د  لِل               

ٍِ َواِح             ٍدس  َُ اْلِفطْ             َرِة.َولَ             ُو َص             ْرُف َ ْم             َداٍد ِإلَ             ن َش             ْخ  َوِ ْنُس             َها ِ              ْن
ْفَس    ْص    )فَ  ف    ارَُة بِِِ َُ اِد َص   ْ ِم ٌف( َتِج   ُب اْل

 18-بةزطىدووةم -مهًاج   



875  

 َّ                                       ْ ٍم ِم                                      ْن رََمَض                                       اَن ِبِجَم                                      اٍع َ  ِ                                      َم بِ                                       ِو 
 ِبَسَبِب الص ْ ِمس َفاَل َ ف ارََة َعَلن نَاٍسس

ًْؿ اَٛأْ(    يُ دًاتٌ طؿت ضِ شيَو بـسضئَ: َػت زاُْويًََُ  َُا ٌّ ئ َػـتًَو يـُ دًـاتٌ فـُوتاٌْ     )
َُ ٌّ ئًٖتْأ:ٔريَ(  ضِ شووَنُو تُٓنُ. ًٓٓذا بعاُْ يًَطَؾسا يُ َػتُنُّرتيـ يُ دًاتٌ زواخػ)َٚ

 فُضَىوزَيُنّرتزا: َػتًَو بُغُ: يُدًاتٌ فُوتاٌْ ضِ شووَنُ.
تــُْٗا طــُزاو )ا ْيُؿك اازَا٤ُ َٚاْيَُضَاالنٔنُي(  (ٍ زَزضيَتــآؾ ٜاا١ٓــُو نُغــٍُ ))َََِٚؾاازَُف اْيؿِٔ َٜاا١ٔ( 

 :ضَىويُتٌ(نًـ ًُْ، ضىْهُ خىاٍ طُوضَ يُ قىضِٓاْسا فُؾ ١ُٜٖشاضَنأْ، دًاواظٍ ًٖض )
ُِيٍن ط  فًسيٍُ يـُ غـُضَ بساتـُ طُزايـُى. واتـُ: ٖـُشاضيـ زَططَيتـُوَ،        ص ِفْدٌَّة َطَعاُم ِمْس 

َِ َإد إَي ٢ عَِخُؿ َٚاذٕٔ (  ضىْهُ زَغيت نىضترتَ ُ٘ ؽَِزُف أ  بؤٍ زضوغتُ: ضُْس َػتًَهٌ )َٚي 
 .(نُ بساتُ تُْٗا يُى ُْفُضؾ ١ٜ(، يإ َُٖىو )ؾ ١ٜ)

ُِٓضَٗل(  ُِٓط اْيؿْٔطز٠َٔ(  (ٍ وادبؾ ١ٜطُظٍ )ضَِ)َٚجٔ ضَطُظٍ غُضفًرتَيُ، واتُ: زَْهٌ غاغ )جٔ
ٞ بآْ، ٓاضزو غاواضو بطِوف ُْبآْ عُيبساضيـ ُْبآ، بُآلّ يُ َُظُٖبٌ ًُٓاَِ ) (زا: ذٓؿا

(غـطاّ، ٖـُضوَٖا زضوغتًؿـُ    1815(نإ ُْٓساظَيإ ًْى غا  طُاُ، واتُ: )ؾ ١ٜطؿت )
 (زا فُضَىويُتٌ.ا٭ْٗز زتُعبسضآ، ُٖضوَى يُ ) (زاؾ ١ْٜطخٌ ًْى غاعُنُ يُ )
 ز ي جيىاعي سةوةصاى)َ ّفارَة(لة باطي َفْصٌف:ط 

( ُٓوَيُ: يـُ دًـاتٌ ُْنطزّْدىاثُضغـتًَٓو وادـب ببـآ، ٖـُضوَى       ؾِٔ ١َٜثًَؿُنٌ بعاُْ: )
( ُٓوَيُ: بُ ٖؤٍ طىْاًَٖو وادب ببآ، ٖـُضوَى يـُ   ن ِؿلر٠َيَُُوثًَـ ضِووٕ نطاوَ. بُآلّ )

 (زا فُضَىويُتٌ.ا٫عبلٙ ٚايٓظل٥ز، يًضٝٛطٞ)
نُففاضَِت وادب زَبآ يُ غُض ُٓو نُغٍُ يُ ضِ شيَهـٌ ضََُِظاْـسا دًُـا     )تَحُٔب اْيه ِؿلر٠َُ( 

ِٔ رَََقَلَٕ( بها َٔ ُّ ِٛ َٜ َِّٛ )بٔحَُٔلُع أ ثَِٔ  بُ ٖؤٍ تًَهساٌْ ضِ شووٍ ضِ شيَهٌ ضََُِظإ  )بَِْٔؾضَلدٔ ؽَ
َِّٛ(    زًَْهٌ وَٖا: نُ بُو دًُاعُ طىْاٖباض بىبـآ بُ دًُا  نطبٔ٘ٔ(  بـُ ٖـؤٍ   )بٔضَابَبٔ ايٖؾا

 ُ، بُ بُيَطٍُ سُزيػُنُّساٖاتىو.ضِ شووَن
بآ، ُوَزا ًٓٓذا دًاواظٍ ًُْ: خىزٍ دًُاعُنُف سُآلٍَ بآ، يإ سُضِاّ بآ، يُ نىٌْ ثًَؿ

ُطٍَُ ظيٓسووزا بآ، يـإ  يإ يُ نىٌْ ثؿتُوَزا، يُطٍَُ ٓازًََعاز بآ، يإ يُطٍَُ ٓاشَيَسا، ي
 يُطٍَُ َطزووزا، ٓاوٍ بًَتُ زَضَوَ، يإ ْا، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.

نُففاضَِت وادب ًُْ: يُ غُض ُٓو نُغٍُ يُبريٍ ضىبآ بُضِ شووَ، )ؾ ٬  ن ِؿلر٠َ  عًَ ٢ َْلُظ( 
  شووٍ ضََُِظاْسا سُضِاَُ،يإ بُ ظ ضيًَهطزٕ دًُاعٌ ثآنطابآ، يإ ُْيعاًْبآ دًُا  يُ ضِ

 ضىْهُ ُٓواُْ ضِ شوَنُيإ بُتاٍَ ْابًَتُوَ، ُٖضوَى يُ باغٌ ضِ شووؾهًَُٓناْسا بُ بُيَطُوَ
 ِِ  َولَ ُمْفِس          ٍد َغي ْ          َر رََمَض          اَنس َ ْو بِغَْيرِاْلِجَم          اِعس َولَ ُمَس          اِفٍر َ           اَمَع بِِني           ِة ال             َري 

 لَ َعلَ    ن َم    ْن ظَ    ن  الل ْي    َف فَ بَ    اَن نَ َه    اراًس َولَ َعلَ    ن َم    ْن َ     اَمَع اَلَص    حِّس وَ  وََ     َ ا بِغَْيرَِى    ا ِف    ن
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   بَ ْعَد اَلْ ِف نَاِاياً َوَظن  َ ن ُو َ ْفَطَر بِِو َوِإْن َ اَن اَلَصح  بُْطاَلَن َصْ ِمِوس
ِٝزَ رَََقَلَٕ(  ضِوواإ نطزَوَ َُْؿضٕٔ  غ  غُف وادب ُٖضوَٖا نُففاضَِت يُ غُض ُٓو نُ)٫َٚ  

ضِ شووَنٍُ بُ دًُا  بـُتاٍَ بهاتـُوَ: وَى    -دطُ يُ ضََُِظاْسا-ًُْ: نُ يُ ضِ شيَهّرتٍ
طىْاٖـُ بـُ    طََُِظإ، ضىْهُ ٓـُو ضَِت، يإ قُظاّضِ شووٍ غىُْٓت، يإ ُْظض، يإ نُففا

 .طََُِظاُْٖؤٍ ضِيَعزاضٌّ َاْطّ
ِٝزَ اْيحَُٔلعَ(  ِٚ بٔػَ -دب ًُْ: نُ ضِ شووَنٍُ بُ ؾتًَهّرتٍُٖضوَٖا يُ غُض ُٓو نُغُف وا)أ 
ٖتس، ضىْهُ فـُضَاٌْ  …بُتاٍَ بهاتُوَ: وَى خىاضزْٕ ٓاو ًَٖٓاُْوَو  -دطُ يُ دًُا 

 سُزيػُنُّساٖاتىو تُْٗا زَضُٖم دًُا  ٖاتىَ.
َُضَلؾُٔز(    ٫َٚ(   ُ  ُٖضوَٖا نُففاضَِت يُ غُض ُٓو دؤضَ ُْخؤفْ ضِيَبىاضَف وادـب ًْـُ: نـ
ٔ١ٖٝ )َٚن اذَا   دًُاعٌ نطزبآ بُ َُبُغيت ضِوخػـُتٌ ُْخؤؾـٌْ غـُفُض   ايٖتزَٗ:ؿَ(  )جَلََعَ بٔٓٔ
ِٝزََٖل(  ُٖضوَٖا ُٓطُض بُ بآَُبُغيت ضِوخػُتًـ دًُاعًإ نطزبـِ، نـُففاضَِتًإ يـُ    بٔػَ
يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا: ضىْهُ ؾُض  ضِيَطٍُ ضِ شووؾهاْسٌْ زاوَتُ )ؾ٣ٔل٭ ؽَٓس(  غُض ًُْ

 .ُْخؤفْ ضِيَبىاض
ِٝاٌَ(   ٖٔ ايًِ ِٔ ظ  ٖـُضوَٖا نـُففاِضَت يـُ غـُض ٓـُو نُغـُف وادـب ًْـُ: نـُ وا          )٫َٚ  عًَ ٢ ََ

تًَطُيؿتبآ ؾُو َاوَو يُ ثاؾًىزا دًُا  بها، يإ يُ بُض باْطسا وا تًَبطا: ضِ ش ٓـاوابىَو  
ا دًُاعٌ ًٓٓذا يُ يُنًَو يُو زوو سايَُتاُْزا ٓاؾهطاببآ يُ ضِ شآز)ؾ بَلَٕ ََْٗلرًا(  دًُا  بها

نطزوَ، ضىْهُ بُو دًُاعُ طىْاٖباض ُْبىَ، بُآلّ يُ ُٖضزوو سايَُتسا ضِ شووَنٍُ بـُتاٍَ  
زَبآْ وادبُ: قُظاٍ بهاتُوَ، دا ُٓطُض يُ سايَُتٌ دًُا  نطزْـسا ٓاؾـهطا ببـآ: ضِ شَ،    
وادبُ: يُنػُض واظ يُ دًُا  نطزٕ بًَٓآ، ُٓطًٓا: نُففاضَِتٌ زَنُويَتُ غُض، ُٖضوَى يُ 

 ؤتايٌ ضِ شووؾهًَُٓناْسا ضِوواإ نطزَوَ.ن
ِٔ جَلََعَ(  ُٖضوَٖا نُففاضَِت يُ غُض ٓـُو نُغـُف وادـب ًْـُ: نـُ دًُـاعٌ       )٫َٚ  عًَ ٢ ََ

ــآ ُ  )بَِعاا َا٭ ْنٌَ(  نطزب ــ ــُى: ن ــإ خىاضزُْوَي ــُ زواٍ خــىاضزٕ، ي ــُتٌ )َْلصٔااًٝل(  ي ــُ سايَ ي
ُ٘ أ ْؾط زَ بٔ يُبريضىوْسا خىاضزبًَيتْ ٖٔ أ ْٖ  وا تًَطُيؿتبآ: بُو خىاضزُْ ضِ شووٍ ؾهاوَ٘ٔ( )َٚظ 

 )َِٔ٘ٔٛ ِٕ ن لَٕ ا٭ ؽَٗس ُبْط٬ َٕ ؽَ ُٖض ضُْس فُضَىوزٍَ ضِاغـرتيـ ُٓوَيـُ: بـُّ دًُاعـُ     )َٚإَ
ضِ شووٍ بُتاٍَ زَبًَتُوَ، وَنى َُغُيٍُ ثاؾًى و بُض باْطُنٍُ ضِابطزوو، نُوابى: ُٓطُض 

ا  بها، ُٓو ناتُف نـُففاضَِتٌ يـُ غـُض ًْـُ،     بُ قُغسٍ خىاضزٌْ خىاضزبآ، ًٓٓذا دًُ
 .ضىْهُ ضِ شووَنٍُ بُ خىاضزٕ بُتاٍَ بؤتُوَ

ف  ارَُة َعَلى الع ْوِج َعْن ُو َوِف ن قَ  ْ ٍل َعْن ُو  َوَل َمْن زََنن نَاِاياًس َُ َولَ ُمَساِفٍر َ ْفَطَر بِالعِّنَا ُم َ َريِّصاًس َواْل
َها َ ف   َها َوِفن قَ ْ ٍل َعَلي ْ ارٌَة ُ ْي َرىس َوتَ ْل َعُم َم ْن ِانْ َف َرَد ِبُرْكَّ ِةاْلِهاَلِل َوَ  اَمَع ِف ن َّ ْ ِم ِوس َوَم ْن َوَعن ْ
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 َ اَمَع ِفن َّ ْ َمْيِن َلعَِمُو َ ف ارَتَاِنس
ِٔ س٢ََْ َْلصًٔٝل(  ُٖضوَٖا نُففاضَِت يُ غُض ُٓونُغُف وادب ًُْ: نُ ظيٓاٍ نطزبآ )٫َٚ  ََ

َُضَلؾُٔز أ ْؾط زَ بٔليشَِّْل(  بآ بُضِ شووَيُو سايَُتُزا: نُ يُ بريٍ ضى يُ غُض ُٓو ضِيَبىاضَف )٫َٚ  
َُتَزَ:ِّؾًل(  وادب ًُْ: نُ ض شووَنٍُ بُ ظيٓا ؾهاْسبآ بُ َُبُغيت ضِوخػـُتٌ غـُفُض،   )

 ضىْهُ بُ ٖؤٍ ظيٓا طىْاٖباض بىوَ، ُْى بُ ٖؤٍ ضِ شووؾهاْسٕ.
ِٚدَ(  نُففاضَِتٌ دًُاعٌ ضََُِظإ)َٚاْيه ِؿلر٠َُ(  تُْٗا يُ غُض َريزَنُيـُ، واتـُ: يـُ    )عًَ ٣ليٖش

ُ٘(  غُض دًُاعهُضَنُ وادبُ ِٓ يُ دًاتٌ خؤٍ بًسا، دًاواظٍ ًُْ: دًُاعُنٍُ سـُآلٍَ  )عَ
بآ، يإ سُضِاّ، ضىْهُ يُ سُزيػُنُّساٖاتىوزا فُضَإ بُ ًََطزَنُ نطاوَ: نـُففاضَِت  

ٍَ بآ، نُففاضَِت يُ غُض ًٖضًَهًإ وادب بسا، نُوابى: ُٓطُض ًََطزَنُ ؾًَت بآ، يإ َٓسا
ــا       ــُ غــُض دًُ ــُففاضَِت ي ــُضوَٖا ن ــُتٌ، ٖ ــى (زا فُضَىوي ــُ )اجملُ ــُضوَى ي ــآ، ٖ ْاب
يًَهطاوَنُف وادب ًُْ، دًاواظٍ ًُْ دًُا  يًَهطاوَنُ: ثًاو بآ، يـإ ٓـافطَت بـآ، يـُ     

(و ْٗل١ٜيُ )نىٌْ ثًَؿُوَّسا دًُاعٌ يُطٍَُ نطابآ، يإ يُ نىٌْ ثؿتُوَّسا، ُٖضوَى 
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ(ْ )َػ٢ٓ)

دا بعاُْ: ُٓطُض دًُا  يًَهطاوَنُف بُ خؤؾّدؤٍ ضِيَطُ بسا دًُاعٌ يُطٍَُ بهطآ، ُٓوَ 
ضِ شووَنٍُ زَؾهآو وادبُ: قُظاٍ بهاتُوَ، بُآلّ ُٓطُض بُ ظ ضيًَهطزٕ دًُاعٌ يُطـٍَُ  

ؾهآ، ُٖضوَٖا ُٓطُض دًُاعهُضَنُف بهطآ، يإ يُ خُوزا بآ، ُٓو ناتُ ضِ شووَنٍُ ْا
ــُ ْاؾـــهآْ   ــؤ بٓـــآ، ضِ شووٍ خُوتىوَنـ ــو ُْٓساَُنـــٍُ وٍ زَخـ ــُوتبآْ ٓافطَتًَـ خـ

 (زا ُٓو َُغُىُْ ضِووٕ نطاوُْوَ.اجملُٛعنُففاضَِتًؿٌ ْانُويَتُ غُض، ُٖضوَى يُ )
 )ٍُ ِٛ َِٓٗل(  يُ فُضَىوزَيُنسا)َٚؾ٢ٔ ق  ُ٘ َٚعَ ِٓ )َٚؾ٢ٔ  شُْنُيُتٌنُففاضَِتُنُ يُ دًاتٌ خؤٍْ )عَ

 )ٍُ ِٛ َِٝٗل ن ِؿلر٠ٌَ ُأِ:ز٣َ(  يُ فُضَىوزَيُنّرتزاق  يُ غُض شُْنُف وادبُ: نُففاضَِتًَهّرت )عًَ 
ِْؿ زَدَ بُٔز١َٜ٩ِٔاْي٬َٗ ٍَ(  بسا ُّ َََٔ ا ًْشَ نُففاضَِت وادب زَبآ يُ غـُض ٓـُو نُغـٍُ بـُ تـُْٗا      )َٚتَ

َ يُنؿُوََاْطٌ  َِٛٔا٘ٔ(     وٍ ضََُِظاٌْ زيتىَو بُض شوو بـىو يـُ ضِ شَنُّـسا   )َٚجَالََعَ ؾٔا٢ َٜ
 .دًُاعٌ نطزوَ، ضىْهُ بُؾُض  يُ ىٍ وٍ بىَتُ ضََُِظإ

 )َِٔٝ ََِٛ ِٔ جَلََعَ ؾ٢ٔ َٜ ُ٘ ن ِؿلرَتَلَٕ(  ُٖض نُغًَو يُ زوو ضِ شٍ ضََُِظاْسا دًُا  بها)َََٚ زوو )ي شَََ
ا ، يإ ظياتط بها، ُٓوَ تُْٗا نُففاضَِتٌ زَنُوُْ غُض، بُآلّ ُٓطُض يُ ضِ شيَهسا زوو دًُ

نُففاضَِتٌ دًُاعًُّنٌَُ يُ غُض وادب زَبـآ، ٖـُض ضـُْس يُطـٍَُ ضـىاض شُْناًْؿـِ       
 دًُا  بها، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ف        ارََةس وََ        َ ا اْلَم       َرُض َعَلىاْلَم       ْ َىِبس  َُ ُّْس       ِقُر اْل  َوُح       دوُث الس        َفِر بَ ْع       َد اْلِجَم       اِع لَ 
 ُب َمَعَه         ا َقَض         اُء َّ          ْ ِم اإِلْفَس         اِد َعَلىالص          ِحيِحس َوِى         َن ِعْ          ُ  رَقَ بَ         ٍة ُمْفِمنَ         ٍةس َوَِّج         
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ُِيناًس ْطَعاُم ِا ِّيَن ِمْس ْن َلْم َّْسَ ِطْع فَِِ ْن َلْم َِّجْد َفِصَياُم َشْهَرِّْن ُمَ َ ابَِعْيِنس فَِِ  فَِِ
  ُفُض يُ زواٍ دًُا  نـطزٕ يـُ ضِ شٍ ضََُِظاْـسا   ضِ يؿ  بؤ غ)َُٚذ ُٚث ايٖضؿ زَ بَِع َ اْيحَُٔلعَ( 

ُٖضوَٖا ُْخؤؾبىوًْـ يُ زواٍ )َٚن ذَااْيَُزَُض(  نُففاضَِتٌ يُ غُض ىْازا)٫  ُِٜضكُٔط اْيه ِؿلر٠َ ( 
 .يُ غُض فُضَىوزَّ ضِاغتِ َُظُٖب)عًَ ٣لْيَُِذَٖبٔ(  دًُاعُنُ، نُففاضَِتٌ يُ غُض ىْازا

َِّٛ اإلَْؾضَالدٔ(    يُطٍَُ نُففاضَِتُنُزا)ََعََٗل(  نُ وادبُيُ غُض ًََطزَ)ََٜٚحُٔب(  ٓـُو  )ق قَل٤ُ َٜا
يـُ غـُض   )عًَ ا٢ ايٖؾارٔس(    ضِ شووَؾٌ قُظا بهاتُوَ: نُ بُ دًُا  نطزٕ بُتايٌَ نطز تُوَ

 .فُضَىوزٍَ ضِاغت
بَا١ٕ  )عِٔتاُل رَق  نُففاضَِتٌ دًُاعٌ ضََُِظإ بُطىيَطٍَ ُّٓ ضِيعَ وادبـُ: يُنـُ اض   )٢ََٖٔٚ( 
ِِ َٜحٔاِ (    ٓاظازنطزٌْ نؤيًُيُنٌ َىغىيَُاُْ، ًٓٓذاَُِ٪١ََٕٓٔ(  ِٕ ي ا ُٓطـُض نؤيًـٍُ زَغـت    )ؾ َِ
َِٝٔ(    ُْنُوت َُتَتَالبٔعَ  َِٜٔ ِٗزَ ُّ عَا ٕ  -وادبـُ: زوو َـاْط بـُ زوًّـُنرتزا    )ؾ ؾَٔٝل  -بـُ بـآًَْىا

ِِ َِٜضتَطِٔع(  بُضِ شوو ببآ، ًٓٓذا ِٕ ي  ؤؾـٌ تىاْـاٍ ضِ شووٍ   ُٓطُض يُ بُض ثريٍ، يـإ ُْخ )ؾ َِ
ُّ صٔتِّنيَ َِٔضهًٔٝٓل(  ُْبى وادبُ: خىاضزٌََُْ بساتُ ؾُغت طـُزا، يـإ ٖـُشاض: ٖـُض     )ؾ َِْطعَل

ُْفُضيَو َػتًَو زاُْويًٍََُ غاغ، واتُ: تا تىاْاٍ ضِ شووٍ ُٖبآ، زضوغت ًُْ زاُْويًََُ بسا، 
 .ن شاَء اهللُ تَ َعاَلنإِ (زا بُ زضيَصٍ ضِووٌْ زَنُيُٓوَ، ظٗلرُٖضوَى يُ نُففاضَِتٌ )

ُْ  ُت َّ  ا َرُا   َل اهلِل. قَ  الَ َع  ْن  َبِىُهَرّْ   َرةَ ط َُ  َك؟ قَ  اَل َوقَ ْع  ُت : َ   اَء رَُ   ٌف فَ َق  اَل: َىَل : َوَم  ا َ ْىَل
ْن : فَ َه  ْف َتْس  َ ِطيُع  َ : َى ْف َتِج  ُد َم  ا تُ ْع ِ ُ  رَقَ بَ  ًة؟ قَ  اَل: لَ. قَ الَ َعلَ ن ِاْمَر َتِ  ن فَ ن رََمَض  اَن. قَ  الَ 

ُِيناً؟ قَ  اَل: لَ.  ُ  م  َتُص   َم َش  ْهَرِّْن ُمَ  َ  ابَِعْيِن؟ قَ  اَل: لَ. قَ  الَ  : فَ َه  ْف َتِج  ُد َم  ا ُتْطِع  ُم بِ  ِو ِا   ِِّيَن ِمْس  
ََ فَُُِتَ  الن ِب    ِحَك بَِعَرٍق ِفي ِو َتْم ٌر فَ َق اَل: َتَص د ْق ِبَه َ ا. فَ َق اَل الر ُ  ُف: َ َعلَ ن َ فْ َق َر ِمن  ا؟ َفَض  َ َل

ــُ ٖــًالى ضــىّ،  رٚاٙ ايغااٝخلٕز َ  م  قَ  اَل: ِإْذَى  ْب َفَُْطِعْم  ُو َ ْىلَ  كَ  الن بِ      ــو طــىتٌ: ب ، ثًاويَ
فُضَىوٍ: ضٌ بًُٖالنٌ زاٍ؟ طىتٌ: يـُ ضََُِظاْـسا دًُـاعِ يُطـٍَُ شُْنـُّ       ثًَغَُبُض

دـا  فُضَىوٍ: ٓايا زَغتت زَنُوآ نؤيًُيُى ٓاظاز بهٍُ؟ طـىتٌ: ْـا.    نطز. ثًَغَُبُض
فُضَىوٍ: زَتىاٌْ زوو َاْط بُ زواٍ يُنسا بُضِ شوو ببِ؟ طىتٌ: ْا. دا فُضَىوٍ: زَغتت 
زَنُوآ خؤضاى بسَيُ ؾُغت طُزا؟ طىتٌ: ْا. ًٓٓذا ثًاوَنُ زاًْؿتْ فُضزَ قُغجًَهًإ 

فُضَىوٍ: ٓـُّ فـُضزَ قُغـجُ يـُ نُففاضَِتُنـُت بـسَ. ثًاوَنـُ         ًَٖٓا ىٍ ثًَغَُبُضو
ثًَهـٌُْْ فـُضَىوٍ: بـطِ  بًـسَ      ؤّ ُٖشاض تط ُٖيُ بًسََآ؟ ثًَغَُبـُض طىتٌ: ٓايا يُ خ

 ايَُناْت.َٓس
ص يُ َُظُٖبٌ ًُٓاٌَ)سٓفٌ(زا نُففاضَِتٌ دًُا  نطزٌْ ضََُِظإ ًْى غا   ئاطاداسىط 

ُ 1815طُاُ، واتُ: )  ( غطاّ بؤ ُٖض ُٖشاضيَو، ُٖضوَٖا زضوغتًؿُ ْطخٌ ُٓو ُْٓساظَيـ
َذا قَ            َدرَ فَ لَ            ْ  َعَج            َع َع            ِن الْ   َجِمي            ِع ِاْا             َ َقر ْت ِف            ن ِذم  ِ            ِو ِفى            اَلْظَهِرس فَ            ِِ
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 َعلَ          ن َيْص          َلٍة فَ َعَلَه          اس َواَلَص          ح  َ ن  لَ          ُو اْلَع          ُدوَل َع          ِن الص           ْ ِم ِإلَ          ن اإِلْطَع          امِ 
َُّج               ُز لِْلَفِقي              ِر َص              ْرُف َ ف ارَتِ              ِو ِإلَ              ن ِعَيالِ              ِو. ِة اْلغُْلَم              ِةس َوَ ن               ُو لَ   ِلِش              د 

   ِع(   طَ  ْ ِم ال )باُب صَ                               
س  َِ  َُّسن  َصْ ُم اإِل ْ نَ ْيِنس َواْلَخِمي

بسضآ، واتُ: ُٓطُض تىاْاٍ ضِ شووٍ ُْبى، زضوغتُ: ْطخٌ غـِ غـا  طـُمن بساتـُ ؾُغـت      
 طُزا، يإ ُٖشاض، ُٖضوَى يُ نتًَبُناٌْ خؤياْسا فُضَىوياُْ.

ِٛ عَحَشَ عََٔ اْي  ُٓطُض نُففاضَِتسَضَنـُ تىاْـاٍ ًٖضـًَهٌ يـُو غـًًَاٍُْ ْـُبى      حَُٔٝعَ( جل )ؾ ً 
َٖتٔ٘ٔ(  ِْ ؾ٢ٔ ذٔ يـُ فـُضَىوزٍَ   )ؾ٣ٔال٭ْظَٗز(   نُففاضَِتُنـٍُ ٖـُض يـُ غـُض زََـًَين     )اِصتَك ٖز

فـُضَاٌْ ثـآ    بًَُٖعتطزا، ضىْهُ ثًاوَنُّطِابطزوو تىاْاٍ ًٖضًاٌْ ُْبى و ثًَغَُبـُض 
ٖـُض ناتًَـو   )ؾ َِذَا ق  َرَ عًَ ٢ :َِؾً ١ٕ ؾ عًَ َٗل(  نُففاضَِت بسا، نُوابى: نطز: بُ فُضزَقُغجُنُ

ُ٘   فـُضَىوزٍَ ضِاغـترت  )َٚا٭ ؽَاٗس(  تىاْاٍ يُنًَهٌ يُو غًًَاٍُْ ُٖبى، وادبُ: بًهـا   ٕٖ ي ا )أ 
 )َِّٛ ُ بـؤ بُخؿـًين ز  )إَي ٣لإلَْطعَلَّ(  بؤٍ زضوغتُ يُ ضِ شووططتٔ ىبسااْيُعُ ٍَٚ عََٔ ايٖؾ  اُْويًََـ

 )ٔ١ًَُْ  .بُ ٖؤٍ ظ ض ثًَىيػيت سُظ بؤضىوٌْ دًُا  نطزٕ)ئغٖٔ ٠ٔ اْيُػ
 )ُ٘ ًْؿ كٔريَ(  ُٖض يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا)َٚأ ْٖ ُ )٫  َُٜحُٛس ئ  بؤ نُففاضَِتسَضُّٗشاض زضوغت ًْـ

نُّدؤٍ، ًٓٓذا نُففاضَِتُنُّدؤٍ بساتُ َٓسايَُناِْْ خًَعاُْعَٔٝلئ٘ٔ(  )ؽَِزُف ن ِؿلرَتٔ٘ٔ إَي ٢
ــُض   ــُ سُزيػــُنُّطِابطزووزا ثًَغَُب ــُ ي ــُ: ن ــُضَىوٍ: بعاْ َُْطِعْم  ُو َ ْىلَ  كَ طف ــسَ ص َف بً

َٓسايَُناْت. َُبُغيت نُففاضَِت ُْبى، ضىْهُ ُٓو ثًـاوَ ُٓوَْـسَ ٖـُشاض بـىو: تىاْـاٍ      
ُ بُخًَىنطزُّْٓسايَُناًْؿٌ ُْبى، ؾتًَهٌ ٓاؾهطاؾُ: بُخًَىنطزُّْٓسايَُنإ يُثًَؿرتَ: ي

ُناٌْ بـُخًَى  فُضَاٌْ ثآنطز: بُو فُضزَ قُغجُ َٓسايـَ  آ ثًَغَُبُضنُففاضَِتسإ، بؤي
(زا اجملُاٛع بها، نُففاضَِتُنُف يُ ُٓغتؤّسا زًَََٓآ تـا تىاْـاٍ زَبـآ، ٖـُضوَى يـُ )     

  ُٓوٖاٍ ضِووٕ نطز تُوَ.
 دباطي سِؤرووي طونهةت  باُب َصْ ِم ال  َط  ِع: ط

1- )ٗٔ َِٝٔ َٚاْيخَُٔٝطَ( )ؽَ غىُْٓتُ)ُٜضَ ُّ اإلَِثَٓ ضِ شاٌْ زووؾُممُْ ثًَـٓر ؾـُممُ بـُضِ شوو    ِٛ
؟ قَاَل: ِإن  َ ْعَماَل اْلِعَباِد تُ ْعَرُض  : ُاِ َف الن ِب   َعْن ُ َااَمةَ طببآ َِ َعْن َصْ ِم اإِل ْ نَ ْيِن َواْلَخِمي

س َفُُِحب  َ ْن ُّ ْعَرَض َعَملِ  َِ رٚاٙ اؽرلب ايضٓٔ بضٓ ذضأ،  زن َو َنَا َص اِئمٌ َّ ْ َم اإِل ْ نَ ْيِن َواْلَخِمي
بؤضٌ يُ ضِ شاٌْ زووؾُممُْ ثًَٓر ؾُممُزا بُضِ شوو زَبِ؟ نطا:  ثطغًاض يُ ثًَغَُبُض

فُضَىوٍ: يُو زوو ضِ شَزا نطزَوَناّْبُْسَنإ زَبطزضيَٓـُىٍ خـىاّ طـُوضَ، دـا ثـًَِ      
 ُ ىٍ خىاّ طُوضَ.خؤؾُ يُو سايَُتٍُ َٔ بُضِ شووَُ، نطزَوَنامن بِزضيَٓ

ّ اِم الْ   ِبيِ سَوَعَرَفَةس َوَعاُش رَاَءس َوتَاُا َعاَءس َوَ 
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بآ، ُٓطُض ( بُض شوو بذ٣لْيرٖٔح١( ُٖضوَٖا غىُْٓتُ ضِ شٍ عايفُ، واتُ: ْؤيٌَُ)َٚعَزَؾ ١ )-2
َلى اهلِل َ ْن ِص َياُم َّ  ْ ِم َعَرفَ َة ِإنِّ ن َ ْحَ ِس ُب عَ طزَفـُضَىآ:   يُ سُز نطزْسا ُْبآ، ثًَغَُبُض

لَ  ُو َوالس   َنَةال ِ ن بَ ْع  َدهُ  فِّ  َر الس   َنَةال ِ ن قَ ب ْ َُ ، بــُضِ شووبىوٌْ ضِ شٍ عايفــُ تهــاّ يــُ رٚاٙ َضااًِزُّ
ىببا. بُآلّ بؤ ُٓو نُغـٍُ بـُ   خىايُ: طىْاُٖ بضىونُناٌْ غايَّطِابطزوو و غايَّساٖاتىو 

ُهم ا بْ ِن َعب  اسَع ن اِ طسُز نطزٕ خُضيهُ، وَٖا غىُْٓتُ بُضِ شوو ْـُبآ    َ ن  الن بِ     :َرِض ىاهللُ َعن ْ
 يُ وَغتاٌْ عُضَِفُزا بُضِ شوو ُْبى. ، ثًَغَُبُضٝخلٕرٚاٙ ايغ زَ ْفَطَر ِبَعَرَفةَ 

 .ػايَآ طُوضَتطَ، واتُ: يُ ضِ شٍ ُٖيًٓـ طُوضَتطَُ: ضِ شٍ عايفُ يُ طؿت ضِ شَناّْدا بعاْ
ٌ   ُٖضوَٖا غىُْٓتُ: ُٖؾت ضِ شَنٍُ ثًَـ  عايفُف بُضِ شوو ببآ، ضىْهُ يـُ سُزيػـًَه

ــُ )أبــىزاوز(و )أمحــس(-)قــشًض(  ؤ ِرؤ ةكةةانيلةةة يةةةر نةة ثَيػةمبةةةرشزا ٖــاتىَ: -ي
دا بُّ ْـؤ  ، ُٖضوَى يُ )اجملُى (و )حتفُ(زا فُضَىوياُْ .ص(دا بةِرؤ وو بووةذىبحلج )

ايتؿـطيل(زا  ايبدـاضٍ( يـُ باغـِ)أياّ    قـشًض  يـُ )  ضِ شاُْ زَطىتطآ: )ْؤًَٓـُّشادًإ(، 
 طُوضَيِ ُٓو ضِ شاُْ زياض نطاوَ. 

ّ (زا، واتُ: ضِ شٍ زَيٌَُ)علعٛرا٤ُٖضوَٖا غىُْٓتُ يُ ))َٚعَلُعٛرَا٤َ( -3 ( بـُضِ شوو  َُرَاٖز
فِّ َر الس  َنَةال ِ ن طآ: زَفُضَى ثًَغَُبُضببآ،  َُ ِصَياُم َّ ْ ِم َعاُش راَء ِإنِّن َ ْحَ ِسُب َعَلى اهلِل َ ْن ُّ
لَ وُ  ّ ، بُضِ شووبىوٌْ زَيٌَُ)ٚاٙ َضًِرزقَ ب ْ ( تهـاّ يـُ خىايـُ: طىْاٖـُ بضـىونُناٌْ      ستاز

 غايَّطِابطزوو ىببا.
(زا، واتُ: ْؤيٌَُ)حمطّ( بُضِ شوو ببـآ،  تلصٛعل٤ُٖضوَٖا غىُْٓتُ: يُ ) َٚتَلُصٛعَل٤َ()-4

، ُٓطـُض تـا   رٚاٙ َضًِصلَِ ْن بَِقيُت ِإَلن قَاِبٍف َلُص َمن  اْليَ ْ َم ال  اِاعَ طفُضَىوٍ:  ثًَغَُبُض
 .مبغايَّساٖاتىو مبًَِٓ، ضِ شٍ ْؤيًَُـ بُضِ شوو زَ

 َمْن َوا َع َعَلن َعَياِلِو ِفن َّ ْ ِم َعاُش رَاَء َوا َع اهلُل َعَلْيِو ِفنطزَفُضَىآ:  ثًَغَُبُضدا بعاُْ: 
٠ٛ بقِ بعقٗل رٚاٙ ايطرباْٞ ٚايبٝٗكٞ بضٓ  فعٝـ، يهٔ ي٘ طزم انتضب( قز الس َنِة ُ لَِّها
(زا بـُ فطاواْـٌ خـىاضزٌْ خـؤف بساتـُ خًَعاْـٌْ       علعاٛرا٤ ُٖض نُغًَو يـُ ضِ شٍ)  يبعض،

 ُٓو غايَُّسا ضِظقٌ فطاوإ زَنا.َٓسايَُناٌْ، خىاٍ طُوضَ يُ طؿت 
نٌ زَضـاو نـطزْٕ زَغـت يـُ خُْـُْإْ ْىيَـصنطزٌْ        (زا:علعٛرا٤يُ ضِ شٍ) ًٓٓذا بعاُْ:

(يـُو بهىشَنـاٌْ   ب عا١ زاُْويًََـٍُ تًَهـُآلو، طؿـيت )    ِْتايبُتٌْ خؤدىإ نطزْٕ نىآلْس
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ( زايآْاوَ، ُٖضوَى يُ )اذتضنيًُٓاٌَ)

غىُْٓتُ: غآ ضِ شَنٍُ ؾـُوَ غـجًُنإ، واتـُ: غـًَعزَو ضـىاضزَو      )َٚأ ٜٖلَّ اْيبٔٝضَ( -5
 : َع ْن ِمْلَح انطبـُضِ شوو ببـآ    -(ذ٣لْيرحا١ دطـُ يـُ غـًَعزٍَ)   -ثاْعٍَ طؿت َاْطًَـو 

َرُه ِإفْ َراُداْلُجُمَعِة َوِإفْ َراُد الس ْبِتس ُْ  َوِا  ٍة ِمْن َش  اٍل َوتَ َ ابُ ُعَها َ ْفَضُفس َوُّ
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ََ َعْش  َرَةس قَ  اَل: َرُا   ُل اهللِ َ   اَن   َُُّْمُرن  ا: َ ْن َنُص   َم اْلبِ  يَ :  َ  اَلَث َعْش  َرَة َوَ ْربَ  َع َعْش  َرَة َوَيْم  
أٜلّ )فُضَاٌْ زَزايٓآ: يُ  ثًَغَُبُض رٚاٙ اؽرلب ايضٓٔ بضٓ ذضٔ،زال د ْىرِ ُىن  َ َهْيَ ةِ 
(: غًَعزَو ضىاضزَو ثاْعٍَ َاْطسا بُضِ شوو ببني، فُضَىوٍ: ٓـُو غـآ ضِ شَ وَى   ايبٝض

 غُضتاغُضٍ غاٍَ خًَطيإ ُٖيُ. 
جٌ زَبٔ، اًْإ بُ ضِ ْانٌ َاْط غبؤيآ بُ غجٌ ْاو زَبطئَ؟ ضىْهُ ؾُوَن ًٓٓذا بعاُْ: 

ُٓطُض يُو غآ ضِ شَؾسا بُضِ شوو ُْبآ، ٖـُض غـىُْٓتُ: غـآ ضِ ش يـُ طؿـت َاْطًَهـسا       دا 
ُصْم ِمَن طآ: زَفُضَى بُضِ شوو ببآْ خًَطٍ غُضتاغُضٍ غايٌَ ُٖض زَطاتآ، ثًَغَُبُض

ّ اٍمس فَِِن  اْلَحَسَنَة ِبَعْش ِر َ ْمََاِلَه ا ضِ ش يـُ طؿـت َاْطًَهـسا     غـآ رٚاٙ ايغاٝخلٕ،  ص الش ْهِر َ الَ ََة َ 
 بُض شوو ببُ، ضىْهُ ضانُ: يُى بُ زَيُ.

6-   )ٍُ ٖٛا ِٔ عَا غـىُْٓتُ: ؾـُف ِض شيــ يـُ َـاْطٌ ؾُؾـُآلٕ بـُِض شوو ببـآ،         )َٚصٖٔت١ٕ َٔا
َُن َم ا َص اَم ال د ْىرَ رََمَض اَن  ُ م   َتْ بَ َع ُو ِا  ّ َم ْن َص اَم طزَفـُضَىآ:   ثًَغَُبُض َُ ز ًا ِم ْن َش   اٍل َف

زواّ ضََُِظاْـسا يـُ    ُضِ شوو ببآْ ؾُف ضِ شيـ بُُٖض نُغًَو يُ ضََُِظاْسا ب َضًِ،رٚاٙ 
ُضِ شوو ببآ، وَٖا خًَطٍ زَطاتآ. َاْطٌ ؾُؾُآلٕ بُضِ شوو ببآ، وَى غُضتاغُضٍ غاأل ب

 .َاْطُ، ُٓو ؾُؾُف بُ زوو َاْطُ، ضىْهُ ضانُ: يُى بُ زَيُ واتُ: ضََُِظإ بُ زَ
ؾُف ضِ شووَ بُ زواٍ يُنرتزا بططآ خًَطتطَ، دًـا   يُ زواٍ دُشٕ ُٓوٌُ( )َٚتَتَلُبُعَٗل أ ْؾقَ

(زا ؾُف ضِ شووٍ عٛاٍدًاف زضوغتُْ غىُْٓتُنُ وَزَغت زيَٓآ، ُٖضوَٖا ُٓطُض يُ )
 بُآلّ خًَطّ ؾُؾُآلِْ ُْظض بططآ، يإ قُظا بهاتُوَ، خىزٍ غىُْٓتُنٍُ زَغت زَنُوآ،

  ضبٍُ غُضضاوَنإ فُضَىوياُْ.ُٖضوَى يُ ظ بُ تُواوّ زَغت ْانُوآ،
َٚ( )ُٙ ُُع١َٔ( ْاثُغٓسَ:ُْٜهزَ تُْٗا يُ ضِ شٍ ُٖيّٓسا بُ ضِ شوو ببآ، تُْٗا بؤ ُٓو نُغـُ   )إَْؾزَاُد اْيُح

ُْبآ: نُ يُطٍَُ عازتٌ ضِ شووَنٍُ تًَو بهاتُوَ، يإ ضِ شيَو يُ ثًَؿسا، يإ ضِ شيَو يُ زواّـسا  
ُٖضوَٖا ْاثُغٓسَ تُْٗا يُ ضِ شٍ ؾُممُزا بُضِ شوو ببآ، َُطُض (ٔ( )َٚإَْؾزَاُد ايٖضِب بُضِ شوو ببآ

يُطٍَُ ُٖيين زا، يإ يُطٍَُ يُى ؾُممُزا بُضِ شوو ببآ، يإ يُطٍَُ عازَتٌ ضِ شووَنٍُ تًَـو  
 ٍ خؤٍ ُٖيُ.بهاتُوَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْْ، طؿيت بُيَطُ

ا، يإ ؾُممُزا ضِ شووٍ قُظا، يإ ْـُظض بطـطآ، يـإ    ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض يُ ضِ شٍ ُٖيين ز
ُٖيين، يإ ؾُممُ يُطٍَُ ُٓو دؤضَ ضِ شاُْزا تًَو بهاتُوَ: نُ بُضِ شووبىوًْإ غىُْٓتُ، 

(و )ؾُؾُآلٕ(، ُٓو ناتُ ْاثُغٓس ًُْ، ٖـُضوَى يـُ   علعٛرا٤(ْ )تلصٛعل٤(ْ )عليؿ٘وَى )
لََتُخص  ا َّ ْ َم اْلُجُمَعِة ِبِصياٍم ط زَفُضَىآ: ثًَغَُبُض(زا فُضَىوياُْ، ايغزٚاْٞ(ْ )ْٗل١ٜ)

ُُ َن ِفن َصْ ٍم َُّص ُمُو َ َح دُُ مْ  بُ تايبـُتٌ يـُ ضِ شٍ ُٖيّٓـسا بـُضِ شوو     رٚاٙ َضًِ، زِإل  َ ْن َّ
 َُبٔ، َُطُض يُ ضِ شووَنٌ وَٖا زابآ: بُ عازَت يُنًَهتإ بُض شوو زَبى.

َراْلِعي  ِد وَ  ْىِر َغي ْ ُْ  ُروٌه ِلَم  ْن َي  اَف بِ  ِو َض  َرراً َ ْو فَ   ْ َت َح   ظس َوُمْس  َ َحب  َوَص  ْ ُم ال  د  ال  ْش  رِِّ  َم
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ََ بَِقَض اٍء َح  ََ ِبَصْ ِم َتَط  ٍع َ ْو َص الَتِِو فَ لَ ُو َقْطُعُهَم ا َولَ َقَض اَءس َوَم ْن تَ لَ ب  ُرَم ِلغَْيرِِهس َوَمْن تَ َلب 
 ِرس َوُىَ  َصْ ُم َمْن تَ َعد ى بِاْلِفْطِرساْلَف ْ  َعَلْيِو َقْطُعُو ِإْن َ اَن َعَلن

ِٖزَ(  ُّ ايٖ  ِٛ ِٝزَ اْيعٔٝ ٔ َٚايٖتِغزَٜلَ(  بُضِ شووبىوٌْ غُضتاغُضٍ غاٍَ)َٚؽَ دطُ يـُ ضِ شَنـاٌْ   )غ 
ُّ ايٖتِغزَٜلَدُشْٕ ) ْٙ( )(، أ ٜٖل ِٔ :َلفَ بٔ٘ٔ فَزَرًا(  ْاثُغٓسَََْهُزٚ بؤ ُٓو نُغٍُ برتغـآ  )ئَُ

َِْٛ ذَٓل(  طاظياًَْهٌ ثآب ِٚ ؾ   زَفـُضَىآ:  يـإ َافًَـو بفـُوتًَٓآ، ضـىْهُ ثًَغَُبـُض     )أ 
نَ ْي َك َعَلْي َك َحق  اً َوِإن  ِلَعْوِ  َك عَ ط َلْي َك ُصْم َوَ ْفِطْر َوقُ ْم َونَ ْمس فَ ِِن  ِلَجَس ِدَك َعَلْي َك َحق  اً َوِإن  ِلَعي ْ

، ُْٖسآ داض بُضِ شوو ببُو ُْٖسآ دـاضيـ ثـآ   يغٝخلٕرٚاٙ از َحق ًا َوِإن  ِلَعْوِرَك َعَلْي َك َحق  اً 
َُبُ، ؾُوْىيَص بهُو خبُوَ، ىؾٍُ خؤت َافًَهٌ يُ غُض تؤ ُٖيُ، ضاوَناْت َافًَهٌ يُ 
ًَهٌ يـُ غـُض تـؤ ُٖيـُ.          ًَىاْـت َـاف ًَهٌ يُ غـُض تـؤ ُٖيـُ، َ  غُض تؤ ُٖيُ، شُْنُت َاف

ِٝزَٙٔ(  َُِضتَرَبٌّ ئػَ ُْتطغآْ ًٖض َافًَو ُْ فُوتًَٓآ، غىُْٓتُ، بؤ خُيَهّرتيـ نُ يُ ظيإ )َٚ
 ( سُضِأَ، ُٖضوَى ضِوواإ نطزَوَ.اٜلّ ايتغزٜلبُآلّ دُشْٕ )

ُٛٗع(  َِّٛ تَط  ِٔ تًَ ٖبطَ بٔؾَ ِٚ ؽ٬َ تٔ٘ٔ(  ُٖض نُغًَو زَغيت بُ ضِ شوويَهٌ غىُْٓت نطز)َََٚ يإ )أ 
َُُٗال(    زَغيت بُ ْىيَصيَهٌ غىُْٓت نـطز  ُ٘ ق ْطُع ٍ )ؾ ً ا زضوغـتُ: ضِ شووَنـٍُ بؿـهًَينْ     بـؤ

 قُظانطزُْوٍَ ًٖضًَهًإ يُ غُض ًُْ، ضىْهُ ثًَغَُبُض)٫َٚ  ق قَل٤َ( ْىيَصَنُف بِِآ 
رٚاٙ اؽارلب ايضآٔ   زاَلص اِئُم اْلُمَ َط ُِّع َ ِميُر نَ ْفِسِو ِإْن َشاَء َصاَم َوِإْن َش اَء َ ْفطَ رَ : طزَفُضَىآ
ٍ خؤيُتٌ، ُٓطـُض سـُظ زَنـا ضِ شووَنـٍُ تـُواو      ، ضِ شووططٍ غىُْٓت طُوضَبضٓ  جٝ 

 زَناو ُٓطُض سُظ زَنا زَيؿهًَٓآ.
َ    –ًٓٓذا بعاُْ: طؿـت خىاثُضغـتًُ غـىُْٓتُناّْرتيـ     وَنـى   -دطـُ يـُ سـُزْ عـىَطِ

ضِ شووٍ غىُْٓت زضوغتُ واظيإ يـآبًَٓآ، بُآلّ سـُزْ عـىَطٍَِ غـىُْٓت وادبـُ تـُواو      
غٓسَ: واظ يُ خىاثُضغتًُ غىُْٓتُنإ بًَٓآ، ضىْهُ بهطئَ، ًٓٓذا بعاُْ: بُ بآعىظض ْاثُ

ُُمْ طخىاٍ طُوضَ زَفُضَىآ:  نطزَوَناْتإ بُتاأل َُنُُْوَ. نُوابى: ص َوَل تُ ْبِطُل ا َ ْعَماَل
ُٓطُض بُ عىظض، يإ بُ بآعىظض واظٍ يُ خىاثُضغتًُنُ ًَٖٓا، غىُْٓتُ قـُظاٍ بهاتـُوَ،   

ِ ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ُٓو َُغُىُْ   ضِووٕ نطاوُْوَ، ُٖضوَٖا ضِ شووَ غـىُْٓتُناْ
غىُْٓتُ: قُظايإ بهاتُوَ، ٖـُضوَى يـُ    -ُٓطُض يُ ناتٌ خؤياْسا ُْيططتٔ-زاَُظضاويـ

 (و ساؾًُناًْاْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ْٗل١ٜ(و )حتؿ١)
ِٔ تًَ ٖبطَ بٔك قَل٤ٕ(  ُ٘( )ذَُزَّ عًَ  ُٖض نُغًَو زَغت بُ قُظانطزُْوٍَ ضِ شوويَو بها)َََٚ ِٝ٘ٔ ق ْطُع

ِٛرَ(    يُ غُضٍ سُضِاَـُ بًـِِآ   ِٕ ن الَٕ عًَ ٣الْيؿ   طـُض قُظانطزُْوَنـٍُ بـُ ثُيـُ وادـب     ُٓ)إَ
ُٖ بآ ُّ ََا)ؽَ بُـُٓوٍَ بُ ثُيُ وادَٛ( ا)َٚ  ُيُ: نُـُغـضِ شووٍ ُٓو نزَ( اْطاؿٔاٖ ٣ بٔلْيأِ تَعَاِٛ

ُُ           ْن َعَلى          اْلَفْ ِر ِفىاَلَص           حِّ: بِ           ُُ           ْن تَ َع          د ى بِ           اْلِفْطِر.وََ           َ ا ِإْن لَ          ْم َّ  َُْن لَ          ْم َّ
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 )ِ  اُب اإلْعِ ُاِف(                                     
َلِةاْلَقْدِرس  ُىَ  ُمْسَ َحب  ُ ف  َوْقٍتس َوِفىاْلَعْشرِاَلَواِيِر ِمْن رََمَضاَن َ ْفَضُف ِلطََلِب لَي ْ

ِِ   ضِاَُ ضِ شووَ قُظايُنُ بـِِآ ُٖضوَٖا سُ)َٚن ذَا(  بآعىظض ضِ شووَنٍُ ؾهاْسوَبُ  ِٕ ي ا )إَ
ِٛرَ(   ِٔ عًَ ٢ اْيؿ ا يـُ فـُضَىوزٍَ   )ؾ٣ٔل٭ ؽَآس(   ُٓطـُض قُظانطزُْوَنـُف بـُ ثُيـُ ْـُبآ     َُٜه

ِٔ تَعَٖ ٣ بٔلْيؿْٔطزَ(  ضِاغترتزا ِِ َُٜه ِٕ ي  وَى بُ عىظض ضِ شووَنٍُ ؾهاْسبآ، ضىْهُ زَغيت بُ )بٔأ 
(ف بًَٗٓآ، ُٖض جٗلدطآ، ُٖضوَٖا سُضِاَُ: واظ يُ )وادب نطزوَ، وادبُ: وادب تُواو به

  (زا فُضَىويُتٌ.حتؿ١(ف بآ، ُٖضوَى يُ )ؾزض اْيهؿل١ٜضُْس )
ضِ شووّ غـىُْٓت بطـطآ، يـُو ناتـٍُ      -بآًٓعًَُّْطزَنٍُ–سُضِاَُ: شٕ ص  ئاطاداسىط 

ًَطزَنٍُ يـُ َاَيُوَيـُ، بـُآلّ ِض شووّ قـُظاو نـُففاِضَتْ ْـُظض زضوغـ ، ٖـُضوَى يـ          َ ُ
غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، ُٖضوَٖا ْىيَصّ غىُْٓتْ ُٓو ضِ شووَ غىُْٓتاٍُْ يُ غـايَآ  

(، ُٓواًْـ زضوغ ، ُٖضوَى يُ علعٛرا٤(ْ )تلصٛعل٤(ْ )عزؾ١داضيَو ضِوو زَزَٕ: وَنى )
ْوُ َه ا َِّحف  ِلْلَمْرَ ِة َ ْن َتُص  َم َوزَ  لَ طزَفُضَىآ:  (زا فُضَىوياُْ، ثًَغَُبُضَػ٢ٓ(و )ْٗل١ٜ)

ْذنِوِ  سُآلٍَ ًُْ: شٕ بُضِ شووّ غىُْٓت ببـآ، يـُو ناتـُزا: نـُ     رٚاٙ ايغٝخلٕ، زَشاِىٌد ِإل  بِِِ
 ًََطزَنٍُ يُ َايَُوَيُ، تُْٗا بُ ًٓعٌْ ًََطزَنٍُ ُْبآ.

ًٓٓذا بعاُْ: ُٖضضُْس ضِ شووَنٍُ زازََُظضآ، بُآلّ سُضِاَُو بُطىيَطٍَ َُظُٖب خًَطيؿٌ 
 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛع)ْاطاتآ، ُٖضوَى يُ 
َلةاْلَقْدر(ثةسِتووكي ئيعتيكافء )ِ  اُب اإِلْعِ ُاِف(: ط  د)لَي ْ

 )َُٖٛ ٌٖ َْٚقإ(( ًٓةتًهاف، واتُ: َاُْوَ يُ َعطُوتسا بُ ًُْتٌ خىاثُضغتِ ) َُِضتَرَبٌّ ُن يـُ   )
زَ ا٭ َٚا:ٔزَ )َٚؾ٢ٔ اْيعَِغطؿت ناتًَهسا خًَطَ، بُ بُيَطُّ ٓايُتْ سُزيػُناٌْ زاٖاتىو، بُآلّ 

ِٔ رَََقَلَٕ( ٌُ( ًٓةتًهاف يُ زَ ؾُوَنٍُ ٓاخريٍ ضََُِظاْسا َٔ يـُ ًٓةتًهـا  طؿـت     )أ ْؾقَ
ًِٝ ١ٔ اْيك ِ رَ( ناتُناّْرت خًَطٍ طُوضَتطَ يًٝا١  بؤ ُٖويَساٌْ وَزَغتًَٗٓاٌْ خًَـطٍ )  )ئط ً بٔ ي 

ًـ طُوضَتطَ، خىاٍ (: نُ يُ طؿت ؾُوَناّْػايَآ طُوضَتطَ، واتُ: يُ ؾُوٍ ُٖيٓاْيك ر
ٌر ِمْن  َْلِف َشْهرٍ ططُوضَ زَفُضَىٍَ:  َلُةاْلَقْدِر َيي ْ (زا خًَطتطَ: ي١ًٝ ايك ر) خىاثُضغتِ يُص لَي ْ

زَفُضَىٍَ:  ًُْ. ثًَغَُبُض تآزا(ّ ي١ًٝ ايك ريُ خىا ثُضغتِ ُٖظاض َاْطٌ وَٖا: نُ )
َلَةاْلَقْدِر ِإَّمانًا َواْحِ َسابًا ُغفِ ط ُٖض نُغًَو يُ رٚاٙ ايغٝخلٕ، ز َر َلُو َما تَ َقد َم ِمْن َذْنبِ وِ َمْن قَاَم لَي ْ
(زا خىاثُضغتِ بهاو باوَِضٍ بـُو ؾـُوَ ٖـُبآْ ِضاظّبـىوٌْ خـىاٍ بـىآ، يـُ        ي١ًٝ ايك ر)

 طىْاُٖ بضىونُناّْطِابطزووّ خؤف زَبٌَ.
ض زوعـا  ًٓٓذا بعاُْ: غىُْٓتُ يـُو زَ ؾـُواُْزا ظ ض ْىيَـص بهـاو ظ ض قىضِٓـإ خبىيَٓـآو ظ       

 ىـهـُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، بُيَـُضوَى يُ ظ ضبٍُ غـىاثُضغتًُناّْرت، ٖـبهاو...ٖتس خ
لَ           ُة اْلَح           اِدى َ ِوالَ الِ           ِس َواْلِعْش           رَِّنس َُ -رَِحَم           ُو اهلل-َوَمْي           ُف الش            اِفِع ِّ   ِإلَ           ن َ ن  َه           ا لَي ْ
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اُف ِفىاْلَمْسِجِدس َُ  َوِإن َما َِّصح  اإِلْعِ 
ــُو خى  ــُض ٓ ــتًاُّْطِابطزووُٓط ــُواُْزا -اثُضغ ــُو زَ ؾ ــُض     -ي ــُ ٖ ــإ ي ــُوَ، ي ــُ َايَ ي

ــطٍ ) (ْ طااٛاف(ّ زَغــتطري زَبــٌَ، ضــىْهُ دطــُ يــُ )ي١ًٝايكاا رؾــىيًََٓهّرتزا بهــا، خًَ
(، ًٖض خىاثُضغتُٓنّرت ثًَىيػتِ بُ َعطُوت ًُْ، ُٖضوَى يـُ  حت١ٓٝاْيُضح (ْ )إعتهلف)
 (زا فُضَىوياُْ.َػ٢ٓ(و )ْٗل١ٜ)

( يُ ُٖض ؾىيًََٓهسا بُ طىيَطٍَ ؾُوّ ؾىيَُٓنُيُ، ٖـُضوَى يـُ   ي١ًٝايك ر: )ُٖضوَٖا بعاُْ
(زا فُضَىويُتٌ، َاوَنُؾٌ يُ ضِ شٓاوابىوْـُوَ تـا زَضنـُوتِٓ بُياْـُ، بـُ      ايغرباًَضٞ)

اَلل ُه م  ِإن  َك ط(زا ظ ض بًَـآ:  ي١ًٝايكا ر ُٖضوَٖا غىُْٓتُ: يُ )ص. َح  ن َمْطَلِع اْلَفْج رِ طبُيَطُّ 
(ّ زيـت، وا  ي١ًٝايكا ر ، ًٓٓذا ُٓطـُض ) رٚاٙ ايرتَذٟ ٚؽرر٘ صُتِحب  اْلَعْفَ  فَاْعُف َعنِّ ن َعُف   

 باؾُ يُ ىٍ خُيَهِ باؽ ُْنا.
ُٖضوَٖا بعاُْ: يُو زَ ؾُواُْف تانُنإ ظياتط دًَطٍُ ٓىًََسٕ، بُ بُيَطُّ سُزيػُنٍُ 

١ًِٝاْيكا ر ىَ: نـُ ) زاٖاتىو و ضُْس سُزيػًَهّرت، ًٓٓذـا يـُ سُزيػِ)قشًض(ؾـسا ٖـات     ( ي 
ٞٓزَنُويَتُ ؾُوٍ بًػتْ سُفيت ضََُِظإ، ُٖضوَٖا  ٌُ ايٖغلؾٔعٔ ِٝ زيَِ  إَي ٢ أ َْٖٗل( رَِحَمو اهلل تَ َعاَلن ِ )َََٚ

ًِٝ ١ُاْيرَلد٣ٔ أ َٚايٖثلئثٔ َٚاْيعِٔغزََٜٔ( ( زَنُويَتُي١ًٝايك ر( بؤ ُٓوَ ضىوَ: نُ )ايغلؾعًُٞٓاَِ )  )ي 
 ضََُِظإ، يإ بًػتْ غآّ ضََُِظإ، بُ بُيَطُّ ُّٓ سُزيػُ:ؾُوٍ بًػتْ يُنٌ 

َلَة ِوْتٍر َو َنِّن َ ْا ُجُد َص ِبيَح َ َها ِف ن …... ُم   ُتِيُت َفِقيَف ِلن: ِإن  َها ِفىاْلَعْشرِاَلَواِيرِ ط َوِإنِّن ُ رِّ ُ َها لَي ْ
لَ   ِة ِإْحدََ ِعْش   رَِّن ِلَصالَ  َُْص   َبَح ِم   ْن لَي ْ ِةالص    ْبِح َفَمطَ   َرِت الس    َماُء فَ  ََ    َف اْلَمْس   ِجُد ِط   يٍن َوَم   اٍء. َف

َلَة َ اَلٍث َوِعْشرَِّن َفَصل ن بَِنا َرُا ُل اهللِ   شٚؾ٢ رٚا١ٜز فََُْبَصْرُت الطِّيَن َواْلَماءَ  َو َ َ ُر  َفُمِطْرنَا لَي ْ
َهِ ِو َو َْنِفوِ  (ّ بؤ ٖات: ٚذٞىوٍ: ًٓٓذا )فُضَ ثًَغَُبُض رٚاٙ َضًِ،زاْلَماِء َوالطِّيِن َعَلن َ ب ْ

تانسا ًْؿامن زضا، ُّٖ  َٔ يُ ؾُويَهِزَ ؾُوَنٍُ ٓاخريّطََُِظاُْو... ( يُي١ًٝايك رنُ )
   ّ غـبُيٓآ بـاضإ بـاضّى     يُ بُياًُْنُّسا غىدسَ يُ قىضِو ٓاوزا زَبُّ. ًٓٓذـا بـؤ ْىيَـص

بـُ تـُويَألْ   ثًَؿٓىيَصِّ نـطز، ٓاغـُواضٍ قـىضِو ٓـاو      َعطُوت زيَؤثٍُ نطزو ثًَغَُبُض
يىوتًُوَ زياض بىو، ُٓو ؾُوَف بًػتْيُنٌ ضََُِظإ بىو، يُ ضِيىايُتًَهسا: بًػتْغآّ 

 ضََُِظإ بىو.
يُ َعطُوتسا  )ؾ٣ٔلْيَُِضحٔ ٔ( ًٓةتًهاف نطزٕ نُ زضوغت زَبٌَ، تُْٗا )َٚإََُْٖل َٜؾٔٗس اإلَِعتٔه لُف(

ــُضَىٍَ:    ــُوضَ زَفـ ــىاٍ طـ ــىْهُ خـ ــٌَ، ضـ ــت زَبـ َباِش   ُروُىن  َو َنْ    ُ ْم َع   اِ ُف َن َوَل ت ُ طزضوغـ
ــىَ    صِفىاْلَمَس  اِ دِ  ــُزا: نــُ ًَٓ ــُو سايَُت ــُناْتإ َُنــُٕ ي زَغــتباظّْ دًُــا  يُطــُأل شْ

 ًٓةتًهاف يُ َعطُوتُناْسا زَنُٕ.
َُ  اُف اِ َواْلَج  اِمُع َ ْولَ  نس َواْلَجِدّ  ُد  َن   وُ لَ َِّص  ح  اِ  ُ ْم  َر ٍَة ِف  ن َمْس  ِجِد بَ ْيِ َه  ا َوُى  َ  ْعِ  اْلُمْع َ   َعُل اْلُمَهي  ُ 
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َُ  اَف تَ َع  ي َنس وََ   َ ا َمْس  ِجُداْلَمِدَّنِة َوالَقْ  َص  ن لِلص   الَِةس َولَ  ْ  َع  ي َن اْلَمْس  ِجَداْلَحَراَم ِف  ن نَ  ْ رِِه اإِلْعِ 
َّ ُق ُم َمْسِجُداْلَمدِ  س َو ََ ُْ َّ ُق ُم اْلَمْسِجُداْلَحَراُم َمَقاَمُهَماس َولَ َع  َّنِة َمَقاَم الَْقَصنسِفىاَلْظَهِرس َو

ِٚي ٢( زَنطآ، خًَطٍ طُوضَتطَ يُ  تآزآًةتًهاف يُو َعطُوتُزا: نُ دىَةٍُ  )َٚاْيحَلَُٔع أ 
 .ًٓةتًها  َعطُوتُناّْرت، ضىْهُ بؤ دَُاعُت قُضَبايَغرتَ

َِزَأ ٠ٕ( فُضَىوزٍَ ْىٍَ )َٚاْيحَ ُٜٔ ( ُ٘ ٫  َٜؾٔٗس اِعتٔه لُف ا طَت ًٓةتًهـاف  زضوغت ْابآ: ٓاف )أ ْٖ
ِٝتَٔٗل( بها ُٖاَٛ(  يُ َعطـُوتِ َايَُوَّـسا   )ؾ٢ٔ ََِضحٔ ٔ بَ َٚ(     ّ  َُبُغـت بـُ َعطـُوتِ َايَـُوَ

ُٖٝأ ئًٖؾ٬ ٠ٔ( َُُٗ ٍُ اْي ُُِعتَشَ نطزٕ ٓاَازَ تآزابؤ ْىيَص  -بُ دًا-ُٓو ؾىيَُٓيُ نُ يُ خاْىوَنُ )ا ْي
يُ  -وَنى ثًاو-ٓافطَتًـ نطاوَ، ضىْهُ ُٓوَ َعطُوتًَهٌ ؾُضعٌ ًُْ، نُوابى: َُضدُ

يُ َعطُوتسا ًٓةتًهافًإ زَنطز،  َعطُوتسا ًٓةتًهاف بها، ُٖضوَى شُْناٌْ ثًَغَُبُض
بُآلّ سُضِاَُ: شٕ بُ بآًٓعٌْ ًََطزَنٍُ ًٓةتًهاف بها، نُواتُ: بؤ ًََطزَنٍُ زضوغتُ: 

(زا ضِووٕ ُٛعاجمليُ زواٍ ًٓعْساًْـ يُ ًٓةتًها  غىُْٓت بًًًََٗٓتُ زَضَوَ، ُٖضوَى يُ )
 نطاوَتُوَ.

َٖٝٔ اْيَُِضحٔ َاْيرَزَاَّ( ِٛ عَ )ؾٔا٢ َْاِذرَٙٔ    (ّ زيـاضٍ نـطز  َها١ (ّ)ا ْيُضح اْيرَزآُّطُض يُنًَو ) )َٚي 
َٖٝٔ(  يُ ُْظضنطزٌْ ًٓةتًهافسا اإلَِعتٔه لفَ( اْيُضاح   ٓـُوَ يـُ غـُضّ وادـب زَبـٌَ يـُ )       )تَعَا

يـُ   ٖـُضوَٖا ُٓطـُض َعطـُوتِ ثًَغَُبـُض     اْيَُ ١َٜٓٔٔ()َٚن ذَا ََِضحُٔ  (زا ًٓةتًهاف بهااْيرزاّ
ُٖضوَٖا  )َٚا٭ ْقؾ٢َ( بها، وادبُ: يُوآزا ًٓةتًهاف بها تآزا(، زياضٍ بها ًٓةتًها  َ ١ٜٓ)

 )ؾ٣ٔل٭ْظَٗز( (، زياضٍ بها: وادبُ يُوآزا ًٓةتًهاف بهاؾًضطني( يُ )ََِضحٔ ا٭ْقؾ٢ُٓطُض )
الرَِّح اُل ِإل  إلَ ن َ الَ َ ِة  لَُتَش د  طزَفـُضَىٍَ:   ثًَغَُبُضيُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتطزا، ضىْهُ 

ــُ  ايغااااٝخلٕ،ضواَزس َوَمْسِجِداَلْقَص    نَمَس    اِ َد: اَْلَمْس    ِجِداْلَحَراِمس َوَمْسِجِدالر ُا     لِ  باضطــ
بؤ خىاثُضغتِ، تـُْٗا بـؤ غـآ َعطـُوت ْـُبآ: بـؤ        -واتُ: غُفُض ْانطآ-ْاثًَضطِيَُٓوَ

 (.َضح ا٭قؾ٢بؤ ) بؤ َعطُوتِ ثًَغَُبُضو(ْ املضح اذتزاّ)
َعطُوتًَهّرت زياضٍ بها، ٓـُو   -دطُ يُو غآ َعطُوتاُْ-نُواتُ: ُٓطُض يُ ُْظضَنُّسا

َعطُوتُ زياضنطاوَّ يُ غُض وادب ْابـآو زضوغـتُ يـُ َعطـُوتًَهّرتزا ًٓةتًهـاف بهـا،       
 ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ُّ اْيَُِضحٔ َُُٗل()ََُٜٚكٛ ُّ ََك لََ ّ يـُ ُْظضنطزْـسا )   ُ اْيرَزَا ( دًَطـٍُ ٖـُضزوو   َها١ (ّ)املضاح اذتزا
بُ ثًَضُواُْوَ  )٫َٚ  عَْهطَ( َعطُوتُنُّرت زَططيَتُوَ، ضىْهُ يُ ُٖضزوونًإ طُوضَتطَ

ُّ ََِضحُٔ اْيَُ ١َٜٓٔٔ ََك لَّ ْاططُْوَ املضح اذتزاّ(ْابآو ًٖضًَو يُ زووَنُّرت دًَطٍُ )  )ََُٜٚكٛ
 ( زَططيَتُوَ، ضىْهَُضح ا٭قؾ٢دًَطٍُ ) بُضـَُـعطُوتِ ثًَغـُٖضوَٖا َ ؾ٢َ(اا٭ ْق

ُُ فَ         اًس  َُّس         م ن ُع َُ         اِف لُْب         ُس قَ         ْدِر  ُّْش          َ َرُط ِفىاإِلْعِ  س َواَلَص         ح  َ ن          ُو  ََ          ُْ  َولَ َع
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ُْ             ُس َنْح             ِ  َّ              ْ ٍمس ُّْش              َ َرُط ُم ِف             ن ُم             ُروٌر بِ             الَ لُْب             ٍسس َوِقي             َف  ُْ   َوِقي             َف َّ
لَ    ٍة تُ ْبِطلُ    ُو ِإْن َ نْ     َعَلس  ٍَ َوقُ ب ْ  َوَّ ْبطُ    ُف بِاْلِجَم    اِعس َوَ ْظَهُراَلقْ     َ اِل َ ن  اْلُمَباَش    َرَة ِبَش    ْهَ ٍة َ َلْم    

ِجَماِع الص ائِِمس َوَل َُّضر  الَ طَي ُب َوال   َعّ ُن َواْلِفْطُرس َُ  َوِإل  َفاَلس َوَلْ  َ اَمَع نَاِاياً َف
( دًَطــٍُ َعطــُوتِ ا٭قؾا٢ بــُآلّ بــُ ثًَضـُواُْوَ ْابــآو )  )٫َٚ  عَْهاطَ(  طَٓـُو طــُوضَت 

َص اَلٌة ِف ن َمْس ِجِدََه ا َ ْفَض ُف ِم ْن  َلْ ِف طزَفُضَىٍَ:  ْاططيَتُوَ، ثًَغَُبُض ثًَغَُبُض
ــُرٚاٙ ايغااااٝخلٕ، ساد اباااأ ز ِا     اُه ِإلِاْلَمْس    ِجَداْلَحرامَ  َص    اَلٍة ِفيَم    ا  َوَص    اَلٌة ِف    نش  َادــ

َُِة َْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِا اهُ ا َوِفن بَ ْيِت اْلَمْقِدِس شساد ايبشار ٚايبٝٗكٞ   زْلَمْسِجِداْلَحَراِم َ ْفَضُف ِمْن ِم
يـــُى ْىيَـــص يـــُّ َعطُوتـــٍُ َٓـــسا خًَطتـــطَ يـــُ ٖـــُظاض ْىيَـــصّ يـــُ   صَيْمُس  ِمَُِة َص   اَلةٍ 

(زا خًَطتطَ ملضح اذتزاّا(، ضىْهُ يُى ْىيَص يُ )املضح اذتزاَّعطُوتُناّْرتزا، دطُ يُ )
(زا خًَطتـطَ يـُ   َضح ا٭قؾا٢ يُ غُز ُٖظاض ْىيَصّ يُ َعطُوتُناّْرتزا، يـُى ْىيَـص يـُ )   

 ثًَٓذػُز ْىيَصّ يُ َعطُوتُناّْرتزا.
ــُضَىوزٍَ ضِاغــترت:  )َٚا٭ ؽَااٗس( ُ٘ ُِٜغااتَزَُم ؾ٣ٔلإلَِعتٔه االفٔ( ف ــُ   )أ ْٖاا ــسضآ ي ــُضز زازَْ ــُ َ ب
٢ُٖ ُعُهٛؾ ًل(ُْٓساظَيُنٌ وَٖا يُ َعطُوتسا مبًًََٓتُوَ: نُ  )ُيِبُث ق ِ ُر( ًٓةتًهافسا: ثآّ  )ُٜضَ

بطىتطآ: َاُْوَ، بُآلّ َُضز ًُْ: يُو َاُْوَزا خىاثُضغتِ بها، ضىْهُ خىزٍ َاُْوَ يُ 
ُُُزُٚر ب٬ٔ  ُيِبٕث( يُ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا )َٚقٌَٔٝ( َعطُوتسا خىاثُضغتُٓ ضِابطزٕ بُ  )َْٜهؿ٣ٔلْي

َُْهاُث َِْراَٛ    يُ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا )َٚقٌَٔٝ( عطُوتسا بُغُ، بُ بآَاُْوَْاو َ )ُِٜغتَزَُم 
)ُّ ِٛ  .بُ َُضز زازَْسضآ: ْعيهٍُ ضِ شيَو مبًًََٓتُوَ َٜ

ٌُ بٔلْيحَُٔلعَ( ًٓةتًهاف بُتاأل زَبًَتُوَ بُ دًُا  نطزٕ، دًاواظٍ ًُْ: يُ َعطُوتـسا   )ََِٜٚبُط
  )َٚأ ْظَُٗزا٭ ْقاَٛاٍَ( َّ َعطُوتـسا، بـُ بُيَطـُّ ٓايُتُنـُّطِابطزوو     دًُا  بها، يإ يُ زَضَو

٠َِٕٛٗ(بًَُٖعتطيين فُضَىوزَنإ َُُٓيُ:  ُُبَلعَز٠َ  بٔغَ ٕٖ اْي  زَغتباظٍ بُ زََاضُٖيَػاُْوَ: )أ 
ُُِط( ُ٘( َاض نطزْٕ ُٓو دؤضَ ؾتاُْ)َُٚقِبً ١ٕ(  وَى زَغت يًَسإْ )ن ً   ًٓةتًهاف بُتاأل )ُتِبطًُٔ

ــُوَ ِْااشٍََ( زَنُْ ِٕ أ  َ  )إَ ــُو ــاوٍ بًَت ــُض ٓ َ  )َٚإ٫َِ( ُٓط ــُو ــاوٍ ُْيَت ــُض ٓ ــُآلّ ُٓط  )ؾ اا٬ ( ب
ًٓةتًهافُنٍُ بُتاأل ْابًَتُوَ، نُوابى: بُ ٖؤٍ بآزَغتٓىيَصِّ بضىوى ًٓةتًهاف بُتاأل 

 ْابآو بُ بآزَغتٓىيَصًُّوَ زضوغت زَبٌَ.
: نُ بُ قُغسٍْ بُ ويػتِ خـؤٍْ بؿـعاْآ   ًٓٓذا بعاُْ: ُٓوَّطِابطزوو يُ سايَُتًَهسا بىو

ِٛ جَلََعَ َْلصًٔٝل(سُضِاَُ، ًٓٓذا دًُا  بها، نُوابى:  ُٓطُض دًُاعٌ نطز يُو سايَُتُزا نُ  )َٚي 
وَنـى دًُـاعٌ    )ؾ ه حَُٔلعَ ايٖؾل٥َِٔ( يُ بريٍ ضىبآ يُ ًٓةتًهافسايُ، يإ ُْيعاًْبآ سُضِاَُ

ُٝٗب( ظيإ يُ ًٓةتًهاف ْازا: )٫َٚ  َُٜقٗز( اناَط رِ بُضِ شووَ: ًٓةتًهافُنُ بُتاأل ْ خؤ  )ا يتَط 
 ْ ــطزٕ ــؤف نـ ُٔ( بؤخنـ ــُوَو   )َٚايٖتاااشَٜٗ ــىاضزْٕ خىاضزْـ ــىاْهطزْٕ خـ ــؤ دـ  )َٚاْيؿْٔطاااُز( خـ

َُ     اَف َّ      ْ ٍم ُى     َ  ِفيِ     ِو َص     ائٌِم َلعَِم     ُوس  بَ     فْ  َُ     اُف الل ْي     ِف َوْح     َدُهس َولَ     ْ  نَ     َ َر اْعِ   َِّص     ح  ِاْعِ 
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ُِف     اً َلعَِم     اُهس َواَلَص     ح  ُوُ       ُب َ ْمِعِهَم     اس َولَ     ْ  نَ      َ  ُِ     َف َص     ائِماً َ ْو َُّص      َم ُمْعَ   َر َ ْن َّ ْعَ 
َُ          اِفس َوَّ ْن          ِ ى ِفىاْلَمْن          ُ وِر: اَْلَفْرِض          ي َةس وِإَذا َ ْطلَ          َ  َ َفْ           ُوس   َوُّْش           َ َرُط نِي           ُة اإِلْعِ 

ُِ  ْن لَ  ْ  َي  َرَج َوَع  اَد إِ  َُ  ُوس َل ُْ ًة َفَخ  َرَج ِفيَه  ا  ْح َ  اَج ِإلَ  نَوِإْن طَ  اَل ُم َناِفس َولَ  ْ  نَ   َ ى ُم  د  اإِلْا  ِ   ْ
َناُفس َ ْو َلَها َفاَلس ْن َيَرَج ِلغَْيِر َقَضاِء اْلَحاَ ِة َلعَِمُو اإِلْاِ   ْ  َوَعاَدس فَِِ

ُٙ( ضِ شووؾهاْسْٕ بُضِ شووُْبىوٕ ٌَِٝ َِٚذ َ ٌِ َٜؾٔٗس اِعتٔه لُف ايًِ ٗا يـُ  بُيَهى زضوغـتُ: تـُْ   )بَ
 .ؾُوآزا ًٓةتًهاف بها

()ُّ ِٛ ِٛ َْذَرَ اِعتٔه لفَ َٜ َُٖٛ ؾٔٝ٘ٔ  ضِ شيَو ًٓةتًهاف بها، نُ ُٓطُض َط ر يُ غُض خؤٍ ُْظض نطز َٚي  (
)ِْ ُ٘( يُو ضِ شَزا بُضِ شووف ببآ ؽَل٥ٔ يُ غُضّ وادب زَبٌَ: يُ ضِ شيَهٌ بُضِ شووبىوّْسا  )ي شَََ

ِٛ َْذَرَ( ًٓةتًهاف بها ِٕ َِٜعتَهٔـَ ؽَل٥ًُٔل( ض يُ غُض خؤٍ ُْظض نطز:ُٓطُ )َٚي  ًٓةتًهاف بها يُ  )أ 
َُِعتَهٔؿًل(سايَُتِ بُضِ شووبىوّْسا  ِٚ َُٜؾَّٛ  ُٙ( يإ بُضِ شوو ببآ يُ سايَُتِ ًٓةتًهافّسا )أ   )ي شَََل

ُُٚجُٛب فُضَىوزٍَ ضِاغترت )َٚا٭ ؽَٗس(ًٓةتًهافُنُو ضِ شووَنٍُ يُ غُض وادب زَبٔ، ًٓٓذا  ( 
ُِعََُٔٗل(  وادبُ: ًٓةتًهافُنُو ضِ شووَنُ يُ يُى ناتسا ثًَهُوَ نؤ بهاتُوَ. جَ

١ُٖٝ اإلَِعتٔه لفٔ( بُ َُضز زازَْسضآ بؤ زضوغتبىوٌْ ًٓةتًهاف )َُِٜٚغتَزَُم( ًُْتٌ ًٓةتًهاف  )ْٔ
 بًَٓآ، تانى ضىوُْ ْاو َعطُوتٌ عازَتِْ خىا ثُضغتِ يًَـو دًـا ببٓـُوَ، ثًَغَُبـُض    

ــُضَى ُُ   ّف اْم   ِرٍئ َم   ا نَ    ِإن َم ااَلْعَم    طٍَ: زَفـ ي    اِت َوِإن َم   ا ِل ــُض  رٚاٙ ايغاااٝخلٕ،ز َ ىاُل بِالن ِّ ٖـ
نطزَوَيُنٌ خىاثُضغتِ بآ، بُ ًُْتُوَ ُْبآ زاْاَُظضآ، طؿت َط رًَو تُْٗا خًَطٍ ُٓو 

 نطزَوَيٍُ بؤ زَْىوغطآ: نُ ًُْتٌ بؤ ًَٖٓاوَ.
ُِٓذٚرَ ْايؿ ِزفٔ ٣َِٛٓ ؾ٣ٔلْيَُ وادبُ: يُ ًٓةتًها  ُْظضنطاوزا: ًُْتٌ ًٓةتًها  وادب بًَٓآ،  ١ٖٝ ()ََٜٚ

ُٖض ناتًَو ًُْتٌ ًٓةتًهافُنٍُ بـُ   )ٚإَذَا أ ْطً لَ( تانى يُ ًٓةتًها  غىُْٓت دًا ببًَتُوَ
ُ٘( بآزياضّهطزٌْ َاوَيُى ًَٖٓا ُٖٝت ْٔ ُ٘ ٌ    )ن ؿ ِت ِٕ ط الٍَ   ًُْتٌ ًٓةتًهـاف نـطزٕ بُغـًُت )َٚإَ

)ُ٘ ِٛ :َزَدَ( ُٖضضُْس َاوَيُنٌ ظ ضيـ مبًًََٓتُوَ، ضىْهُ ًُْتُنُ زَيططيَتُوَ َُْهُث ِٔ ي   )ي هٔ
)إَِذتَالدَ  زووبـاضَ طـُضِاوَ ْـاو َعطـُوت      )َٚعَالدَ(  بُآلّ ُٓطُض يُ َعطُوت ضـىوَ زَضَوَو 

 ثًَىيػتِ بُ ْىآنطزُْوٍَ ًُْتُنُ ُٖيُ. إَي ٣لإلَِصت٦َِٔٓلفٔ(
)٠ً َُٖ  ٣ََْٛ ِٛ ًٓٓذا  )ؾ خَزَدَ ؾٔٝٗل( ًُتِ َاوَيُنٌ ًَٖٓا: وَى غُعاتًَو، يإ ضِ شيَوُٓطُض ْ )َٚي 

 طُضِاوَ ْـاو َعطـُوت، تَُاؾـا زَنـطآ:     )َٚعَلدَ( يُو َاوَيُزا يُ َعطُوت ضىوَ زَضَوَو
ِٝزَ ق قَل٤ٔ اْيرَلج١َٔ( ِٕ :َزَدَ ئػَ ُٓطُض ضىبًَتُ زَضَوَ بؤ ناضيَهٌ دطُ يـُ ًَـعْ ثًػـايِ     )ؾ َِ

ِٚ ي َٗال(  وادبُ: ًُْتُنٍُ ْىآ بهاتُوَ ُ٘ اإلَِصت٦َِٔٓلُف()ي شَََ نطزٕ يـإ بـؤ ًَـعْ ثًػـايِ      )أ 
 .وادب ًُْ: ًُْتُنٍُ زووباضَ بهاتُوَ )ؾ ٬ ( نطزٕ ضىبىَ زَضَوَ

ًة ُم َ  ُِْنُف ُمْطَلق   اًس َولَ   ْ  نَ   َ َر ُم   د  َّْس   َ  َُْنَفس َوِقي   َف لَ  ُة ُيُروِ    ِو ِاا   َ  َ ابَِع   ًة َوِقي   َف ِإْن طَالَ   ْت ُم   د 
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َناُف الن ِّي  ِةس َوِقي َف ِإْن َي َرَج ِلغَْي ِر َحاَ  ٍة َوُغْس  ِف َفَخَرَج ِلُعْ ٍر َل َّ ْقَطُع ال  َ ابَُع َلْم َِّج ِب ِاْا ِ   ْ
ُِ ِف: َاإِلْا اَلُم َواْلَعْق ُف والن  َق اُء َع ِن اْلَح ْيِ  َواْلَجَنابَ ِةس َولَ  ِ اْرتَ د  اْلَجَنابَِة َوَ َبس َوَش ْرُط اْلُمْعَ 

اِفِهَمااْلُمَ َ اِبِعس َوَلْ  طَ َرَ  ُ نُ  نٌ  َُ َُِر َبَطَفس َواْلَمْ َىُب بُْطاَلُن َماَمَضن ِمْن ِاْعِ  ُُِف َ ْو َا  اْلُمْعَ 
َُ   اِف ُدوَن  ُّْخ   َرْجس َوُّْحَس   ُب زََم   ُن اإِلْغَم   اِء ِم   َن اإِلْعِ  َ ْو ِإْغَم   اٌء لَ   ْم َّ ْبطُ   ْف َماَمَض   ن ِإْن لَ   ْم 

  ِنس اْلُجنُ 
َُٖ ٠ُ ُ:ُزٚجٔ٘ٔ( يُ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا )َٚقٌَٔٝ( ِٕ ط لي ِ(  ُٓطُض َاوٍَ ضىوُْ زَضَوَّ  )إَ
)٫   يُ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا )َٚقٌَٔٝ( وادبُ: ًُْتُنٍُ ْىآ بهاتُوَ )اصتَْأَْـَ( زضيَص بآ

َُْطً ك ًل( ـُ   بُ ًٖض دؤضيَو ًُْتُنٍُ زووباضَ ْاناتُوَ. َِٜضتَْأْٔ
َُتَتَلبٔع١ًَ(  ٠ً َُٖ ِٛ َْذَرَ  )ؾ خَزَدَ  ُٓطُض ُْظضٍ نطز َاوَيُنٌ بُ زواًُّنرتزا ًٓةتًهاف بها )َٚي 

 )٫  َْٜكط ُع ايٖتتَلُبعَ( ًٓٓذا يُ ًٓةتًهافُنُّ ضىوَ زَضَوَ، بُ ٖؤّ عىظضيَهٌ وَٖا: نُ ئُعِذُر(
ٕ  عىظضَنُ َاوَنٍُ يًَو ُْزَثضطِاْس: وَى خىاضزٕ، ًَع، سـُيع،  ِِ َٜحٔابٔ    ثًػـايّهطز )ي ا

)ٔ١ٖٝ ِّ  وادب ًُْ: ًُْتُنٍُ ْىآ بهاتُوَ يُو ناتٍُ زَطُضِيَتُوَ بؤ ًٓةتًهاف اِصت٦َِٔٓلُف اي
ِٕ :َزَدَ( يُ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا )َٚقٌَٔٝ( ِٝازَ اْيرَلجَا١ٔ(  ُٓطُض ضـىبًَتُ زَضَوَ   )إَ بـؤ   )ئػَ

 )َٚجَابَ(  دطُ يُ غىغـًٌ دُْابـُت   حََٓلب١َٔ()َُٚغِضٌَ اْي ناضيَهٌ دطُ يُ ًَعْ ثًػايّهطزْٕ
 وادبُ: ًُْتُنٍُ زووباضَ بهاتُوَ.

ُُِعتَهٔـٔ(  ُّ(  : يةكـةم َُضدٌ ُٓو نُغٍُ ًٓةتهاف زَنـا،  )َٚعَِزُم اْي ُ )ا إلَِصا٬  . ًٓػـالَُتً
ٌُ( دووةم ٖٓك ل٤ُ(: ض،يةمعاقًًَُّ.   )َٚاْيعَْك ِٝضَ َٚاْيحََٓلب١َٔ( ثانًُّ: )ٚاي ُ سـُيعو  ي )عََٔ اْيرَ

 ظَيػاّْى دُْابُت، واتُ: بُآلّ زَغتٓىيَصّ بضىوى َُضز ًُْ.
ـُ() ُُِعتَهٔ ِٚ صَاهٔزَ(  ُٓطُض ًٓةتًهافهُضَنُ يُ زئ وَضطُضِاو نىفطيَهٌ نـطز  َٚي َٛ اِرتَٖ  اْي يـإ   )أ 

ًٓةتًهافُنٍُ َاوٍَ نافطبىوُْنُو َـاوٍَ غُضخؤؾـًُنٍُ بـُتاأل     )بَط ٌَ( غُضخؤف بىو
ُٕ ََل ََق٢َ( فُضَىوزٍَ ضِاغتِ َُظُٖب اْيَُِذَُٖب()َٚ زَبًَتُوَ ُٓوَّطِابطزووف بُتاأل  )ُبْط٬ 
ُُتَتَلبٔعَ( زَبًَتُوَ ِٔ اِعتٔه لؾََُٔٗل اْي يُو ًٓةتًهافُيإ نُ َاوَنـٍُ بـُ زواًّـُنرتزا بـىوَ،      )ََ

ْٕ(واتُ: بؤيإ بُ بُض ْانُوآ، بُآلّ  ُٛٓ ِٛ ط زَأ  ُج ِٚ  ًهافسا ؾًَت بىوُٓطُض يُ سايَُتِ ًٓةت )َٚي  )أ 
ٌِ ََلََق٢َ( يإ بآٖؤف بىو إَْغَُل٤ْ( ِِ َِٜبُط ِٕ  ًٓةتًها  َاوَّطِابطزوويإ بُتاأل ْابًَتُوَ )ي  )إَ

ِِ ُِٜخزَِد( ُٓطُض ؾًَتُنُ، يإ بآٖؤؾُنُ بُ بآعىظض ُْبطزضيَتـُ زَضَوَ، واتـُ: ُٓطـُض بـُ      ي 
 تاأل ْابًَتُوَ، ضىْهُ عىظضيإ بُ زَغتُ.ٖؤٍ عىظضيَو بِزضيَتُ زَضَوَ، ًٓةتًهافُنُيإ بُ

ُٔ اإلَْغَُل٤ٔ ََٔٔ اإلَِعتٔه لفٔ(  َاوٍَ بآٖؤؾًُنٍُ بُ ًٓةتًهاف بؤ سًػاب زَنطآ )َُِٜٚرضَُب سَََ
ُٓاإَٛ( ــًَت      )ُدَٕٚ اْيُح ــٌ ؾ ــىْهُ َط ر ــانطآ، ض ــاب ْ ــؤ سًػ ــًَتبىوٌْ ب ــاوٍَ ؾ ــُآلّ َ  ب

 اْلُغْس          ُف ِفىاْلَمْس          ِجِدس َنابَ          ُة ِإَذا تَ َع            رَ اْلجَ  وََ           َ ااْلَح          ْيُ  َوَ           َب اْلُخ          ُروُجس  َ وِ 
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َُ        َن َ         اَز  ُّْحَس        ُب زََم        ُن اْلَح        ْيِ  َولَ اْلَجَنابَ        ِة. اْلُخ        ُروجُ فَ لَ        ْ  َ ْم  َولَ َّ ْل        َعُمس َولَ 
َِّج      ُب ال   َ      ابُُع بِ      الَ  ْص       )فَ  ًة ُمَ َ ابَِع      ًة َلعَِم      ُوس َوالص       ِحيُح َ ن       ُو لَ   َش      ْرٍطس  ٌف( ِإَذا نَ      َ َر ُم      د 

ُُْا ُب ٍع َوتَ َع ر َض لِل    ًة َ   َ ابُِع َوفَاتَ ْ  ُو َوَ ن ُو َلْ  نََ َر َّ ْ َماً َلْم َُّجْع تَ ْفرُِّ  َااَعاتِِوس َوَ ن ُو لَ ْ  َع ي َن ُم د 
   اْلَقَضاِءس َلعَِمُو ال  َ ابُُع ِفن

ُِٝض( )أ َٚ خىاثُضغتِّ زضوغت ْابآ افـسا سـُيع، يـإ ظَيػـاِْ     يإ يُ سايَـُتِ ًٓةتًه  اْيرَ
َ   )َٚجَبَ اْيُخُزُٚد( تىوف بىو  وادبُ: بطِواتُ زَضَوَ، ضىْهُ سُضِاَُ: يُ َعطُوتـسا مبًًََٓتـُو

)إَذَا تَعَاٖذرَ  ُٖضوَٖا ُٓطُض دُْابُتًؿٌ تىوف بـىو، وادبـُ: بطِواتـُ زَضَوَ     )َٚن ذَا اْيحََٓلب١َُ(
ٌُ ؾ٣ٔلْيَُِضحٔ ٔ( َِه أَ(   طُوتسا غىغًٌ دُْابـُت بهـا  ُٓطُض ُْطىجنا يُ َع اْيُػِض ِٛ أ  ُٓطـُض   )ؾ ً ا

ُّ( ُٓوَ بؤٍ زضوغتُ بطِواتُ زَضَوَ )جَلسَ اْيُخُزُٚد( طىجنا يُ َعطُوتسا غىغًُنُ بها ًْشَ َٜ  ٫َٚ( 
)٫َٚ   بُآلّ وادبًـ ًُْ بطِواتُ زَضَوَ، بُيَهى زضوغتُ: يُ َعطُوتسا بُ ثُيُ غىغـًُنُ بهـا  

ِٝ ُٔ اْيرَ َاوٍَ سُيعو ظَيػـاٌْْ دُْابـُت بـُ ًٓةتًهـاف سًػـاب       ضَ ٫َٚ اْيحََٓلب١َٔ(ُِٜرضَُب سَََ
ْانطآ، ُٖضضُْس وَٖاف ضِيَو بهُوآ: بُ ٖؤٍ عىظضيَو َاوَيـُى بـُ دُْابُتـُوَ، يـإ بـُ      

 سُيعَوَ يُ َعطُوتسا مبًًََٓتُوَ، ضىْهُ ًٓةتًها  ُٓو دؤضَ نُغاُْ زضوغت ْابآ.
 سكشاو دلة باطي ئيعتيكايف نةصَفْصٌف:ط 

َُتَتَلبٔع١ًَ(  ٠ً َُٖ ُٖض ناتًَو َط ر ُْظضٍ نطز: َاوَيُنٌ بُ زواٍ يُنرتزا ًٓةتًهـاف   )إَذَا َْذَرَ 
   ّ ُ٘(  بها، وَى بًَآ: يُ غُضّ ُْظضبآ سُفتُيُى بُ زواًّـُنرتزا ًٓةتًهـاف بهـُ يـُ   )ي شَََا

ُ٘  وزٍَ ضِاغت:فُضَى )َٚايٖؾرُٔٝس( غُضّ وادب زَبٌَ: بُ زواًُّنرتزا ًٓةتًهافُنُ بها )أ ْٖ
ًٓةتًهاف بُ زواًُّنرتزا وادب ْابآ، ُٓطُض يُ غُضخؤٍ ُْناتُ  ٫  َٜحُٔب ايٖتتَلُبُع ب٬ٔ  عَِزٕم(

َُضز وَى بًَآ: يُ غُضّ ُْظضبآ سُفتُيُى، يإ زَ ضِ ش ًٓةتًهاف بهُّ. ُٓوَ ُٓطُض بُ 
: دًادًاف ُٓو َاوَيـُ  َُضز زاُْْآ بُ زواًُّنرتزا ُٓو َاوَيُ ًٓةتًهاف بها، زضوغتُ

 .ًٓةتًهاف بهاو بُ زواٍ يُنرتيؿسا زضوغتُ
)ُ٘ ًَِٛل( ُٖض بُ فُضَىوزٍَ ضِاغت )َٚأ ْٖ ِٛ َْذَرَ َٜ  ُٓطُض ُْظضٍ نطز يُى ضِ ش ًٓةتًهاف بهـا  )ي 

ِِ َُٜحِش تَْؿزَُٜل صَلعَلتٔ٘ٔ( زضوغت ًُْ: ناتُناٌْ ُٓو ضِ شَ يًَو دًا بهاتُوَو بُ ضُْس ضِ شيَو  )ي 
ُواوٍ بها، بُيَهى وادبُ: يُ ثًَـ بُياُْوَ تا زواٍ ضِ ش ٓاوابىوٕ ًٓةتًهاف بها.ت

)ُ٘ َُٖ ٠ً( ُٖض بُ فُضَىوزٍَ ضِاغت )َٚأ ْٖ  َٖٔٝ ِٛ عَ  )نُأِصاُبُٛع(  ُٓطـُض َاوَيـُنٌ زيـاضّهطز    )ي 
وَى:  يُ ُْظضَنُؾسا باغٌ بُ زواٍ يُنرتّساٍ نطز، )َٚتَعَٖزضَ ئًٖتتَلُبعَ( وَنى سُفتُيُى

ُ٘(  يُ غُضّ ُْظضبآ: ُّٓ سُفتُيُ بـُ زواًّـُنرتزا ًٓةتًهـاف بهـُّ.     َ   )َٚؾ لتَِتا  ٓـُو َـاو
ُ٘ ايٖتتَلُبُع ؾ٢ٔزياضنطاوَؾٌ يَّفُوتاو ًٓةتًها  تآزا ُْنطز  وادبُ: ًٓةتًهـا   اْيك قَل٤ٔ( )ي شَََ

َط اْلُخُروَج ِلْلَعاِرِض َصح  َرال  َ اُبَع َوَشرَ َوِإْن َلْم َّ  َ َعر ْض َلُو َلْم َّ ْلَعْمُو ِفىاْلَقَضاِءس َوِإَذا ذَ َ 
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ُو ِإْن َع   ي   ُب َتَدارُُ     َِّج    ْي   ِو َل  َل ُروُف ِإ ْرُط ِفى   اَلْظَهِرس َوالع َم   اُن اْلَمْص    َ االش     َة َ َه    د   َن اْلُم   
ْهِرس  ُع ال   َ   اُبُع بِ   اْلُخُروِج بِ   ال عُ   ْ ٍرس َولَ الش     نْ َقِط    ُبس َوَّ  َيِج    ْع   ِ   َوِإل  فَ  َراُج بَ  َُّض   ر  ِإْي   

ا ِف         ن َغْي         ِر َدارِِهس  ُب ِفْعُلَه          َِّج          ِةس َوَل  اِء اْلَحاَ           ُروُج ِلَقَض          اِء َوَل اْلُخ           اَلْعَض         
َُّضر  بُ ْعُدَىا ِإل  َ ْن َّ ْفُحَش فَ َيُضر  ِفىاَلَصحِّس  َوَل 
ِِ َٜتَعَٖزُٓو َاوَيُ بُ زواًُّنرتزا قُظا بهاتُوَ، بُآلّ  ِٕ ي  ُ٘()َٚإَ ُٓطُض يُ ُْظضَنـُزا   ِض ي 

باغٌ بُ زواًُّنرتيساّ ُْنطزبى: وَى يُ غُضّ ُْظضبآ ُّٓ سُفتُيُ ًٓةتًهـاف بهـُّ.   
ُ٘ ؾ٣ٔلْيك قَل٤ٔ( ُٓوَ َِ ًْشَ َٜ ِِ يُ قُظانطزُْوٍَ ُٓو َاوَيُزا وادب ًْـُ: بـُ زواٍ يـُنرتزا     )ي 

إ دًـا دًـا، يـإ بـُ زواٍ     قُظايُنُ بهاتُوَ، بُيَهى وادبُ: سُفت ضِ ش قُظا بهاتُوَ: ي
يُنرتزا، ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض َاوَيُنُ زياضٍ ُْنا، وَى بًَآ: َاْطًَـو، يـإ سُفتُيـُى،    

 ُٓوَ بُ زضيَصايِ تٌَُُْ ْافُوتآو وادبُ: ُٓو َاوَيُ ًٓةتًهاف بها.
 زا بـآ ُٖض ناتًَو يُ ُْظضَنُّسا باغٌ نطز: َاوَنـٍُ بـُ زواًّـُنرت    )َٚإَذَا ذَن زَ ايٖتتَلُبعَ(

)ؽَٖس  بُ َُضدٌ زاْا: بُ ٖؤٍ ضِووزاويَو يُ َعطُوت بًَتُ زَضَوَ  )َٚعَزَم  اْيُخُزٚدَ ئعَلرَضَ(
ُٕ  يُ فُضَىوزٍَ بـًَُٖعتطزا   )ؾ٣ٔل٭ْظَٗز( ُٓو َُضز زاْاُّْ زضوغت زَبٌَ ايٖغِزُم( )َٚايٖشََال

)ِٔ٘ٝ َ  اْيَُِؾُزُٚف إَي  ُ٘(  ) ُٓو َاوَيٍُ يُو ضِووزاوٍَ بُغُض بـطزو وادـب ًْـُ    ٫  َٜحٔاُب تَ َاُرُنا
ُُٖ ٠ ( بًهاتُوَ َٖٝٔ اْي ِٕ عَ ِٗزَ(   ُٓطُض َاوٍَ ًٓةتًهافُنٍُ زياضٍ نطزبـآ  )إَ وَى  )ن َٗاذَا ايٖغا

بُآلّ ُٓطُض زيـاضٍ ْـُنطزبى: وَى    )َٚإ٫َِ( ُْظض بآ: ُّٓ َاْطٍُ ضََُِظإ ًٓةتًهاف بهُّ
دبُ: ُٓو َاوَيـُّ يـُ ضِووزاوَنـُزا بُغـُضٍ     وا )ؾ َٝحُٔب( ُْظضبآ َاْطًَو ًٓةتًهاف بهُّ

بطزوَ بًهاتُوَ، تانى ُْٓساظٍَ َاْطُنُ تُواو ببآ. واتُ: غىوزٍ َُضدُنـٍُ ُٓوَيـُ:   
ضىوُْ زَضَوَ بُ ٖؤٍ ُٓو ضِووزاوَ، َاوَنٍُ يَّٓاثضطِيَٓآ.

ِٓك طُٔع ايٖتتَلُبُع( بُ ضىوُْ زَضَوَ  ُعِذُر( )بٔلْيُخُزٚدَ ب٬َٔاوٍَ بُ زواًُّنرتزا يًَو زَثضطِآ  )ََٜٚ
يُ َعطُوت بُ بآعىظض، بُ قُغسٍْ بُ ويػيت خؤٍْ بؿـعاْآ ضـىوُْ زَضَوَ سُضِاَـُ،    

 َ )٫َٚ  َُٜقاٗز إَِ:ازَاُد    نُوابى: وادبُ: يُ غُضَتاوَ زَغت بُ ًٓةتًها  ُٓو َاوَيُ بهاتـُو
ساَُناٌْ خؤٍ: وَى ظيإ يُ ًٓةتًهاف ْازا: بطزُْ زَضَوٍَ ُْٖسيَو ُْٓ بَِعضَ ا٭ ِعقَل٤ٔ(

 )٫َٚ  اْيُخاُزُٚد ئك قَال٤ٔ اْيرَلجَا١ٔ(   غُضٍ، يإ زَغيت، يـإ ثـآّ بباتـُ زَضَوَّ َعطـُوت     
ِٝازَ     ُٖضوَٖا ظياِْ ًُْ، ضىوُْ زَضَوَ بؤ ًَع، يإ ثًػايِ نطزٕ )٫َٚ  َٜحُٔب ؾِٔعًَُٗال ؾٔا٢ غ 

)٫َٚ  َُٜقاٗز   خـؤٍ بهـا  وادب ًُْ: ًَعو ثًػايِ يُ ؾىيًََٓهّرتٍ دطـُ يـُ خـاْىوٍ     دَارَٙٔ(
ِٕ َْٜؿُرػَ( )خاْىوَنُ يُ َعطُوت ظياٌْ ًُْ: زووضِّ  ُبِعُ َٖل( َُطُض ظ ض ظ ض زووض بآْ إ٫َِ أ 

   ُ ضـىوُْ خـاْىوٍ خـؤٍ ظيـإ يـُ      )ؾ َُٝقاٗز(   ؾىيًََٓهٌ ْعيهرتٍ زَغت بهـُوآ، ٓـُو ناتـ
 : زَبـــٌ يـــُيـــُ فـــُضَىوزٍَ ضِاغـــترتزا، نـــُوابىا٭ ؽَااآس(  )ؾٔااا٢ًٓةتًهافُنـــٍُ زَزا 

َقِط  ُع   19-بةزطىدووةم -مهًاج   َولَ  ْ  َع  اَد َمرِّض  اً ِف  ن َطرِِّق  ِو لَ  ْم َُّض  ر  َم  ا لَ  ْم ُِّط  ْف ُوُق فَ  ُو َ ْو َّ ْع  ِدْل َع  ْن َطرِِّق  ِو َولَ َّ ن ْ
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َُ اِفس فَ ِِْن َ انَ ْت ِبَحْي ُس  ُة اإِلْعِ  ال  َ ابُُع ِبَمَرٍض ُّْح ُِج ِإلَىاْلُخُروِجس َوَل ِبَحْيٍ  ِإْن طَاَلْت ُم د 
ْخلُ   َعْن  ُو ِانْ َقطَ  َع ِفى اَلْظَهِرس َولَ بِ  اْلُخُروِج نَاِا  ياً َعَلىاْلَم ْ َىِبس َولَ ِبُخ  ُروِج اْلُم  َفذِِّن الر اتِ  ِب تَ 

َفِصَلٍة َع ِن اْلَمْس ِجِد لِ َ َذاِن ِفىاَلَص حِّس َوَِّج ُب َقَض اُء َ ْوقَ اِت اْلُخ ُروِج بِاَلْع َ اِر  ِإَلن َمَنارٍَةُمن ْ
 ْقَت َقَضاِء اْلَحاَ ِة.ِإل  وَ 

ؾىيَُٓ ْعيهُنُزا ًَعو ثًػايٌ بها، بُآلّ ُٓطُض ؾىيًََٓهٌ ْعيهٌ زَغـت ُْنـُوآ، ٓـُو    
 ناتُ ضىوُْ خاْىوَ ظ ض زووضَنُ ظياٌْ ًُْ.

ِٛ عَلدَ ََزَٜقًل ؾ٢ٔ ط زَٜكٔ٘ٔ(  ِِ  ُٓطُض يُضِيَطٍُ ضىوُْ غُضاو، غُضزاٌْ ُْخؤؾًَهٌ نطز)َٚي  )ي 
ُ٘(  ًٓةتًهافُنُ ْازا ظيإ يَُُٜقٖز(  ُُٚقٛؾ   ٌِ ِِ ُٜطٔ ِٚ  ُٓطُض َاوَيُنٌ زضيَص ًًَََُْٓتُوَ)ََل ي  )أ 

ِٔ ط زَٜكٔ٘ٔ(  ٍِ عَ يإ يُ ضِيَطٍُ غُضاو ىُْزا، نُوابى: ُٓطُض بُ قُز ْىيَصٍ دُْاظَ يُ ىٍ َِٜع ٔ
ــُ      ــإ ي ــُ غــُضزاُْنُ ظي ــُو نات ــسا، ٓ ــُ ضِيَطــٍُ غــُضاو ىي ــإ ي ُْخؤؾــُنُ ضِاوَغــتا، ي

 .ًٓةتًهافُنٍُ زَزا
ِٓك طُٔع ايٖتتَلُبُع بَُٔزَُض(  َاوٍَ بُ زواًُّنساٍ ًٓةتًهاف يًَو ْابضطِآ بُ ُْخؤؾًُنٌ )٫َٚ  َٜ

ثًَىيػت بها: ُْخؤؾُنُ بِزضيَتُ زَضَوٍَ َعطُوت: وَى )ُِٜرَُٛد إَي ٣لْيُخُزٚدَ(  وَٖا: نُ
ُِٝض(   ُبآبرتغآ َعطُوت ثًؼ بها، يإ ثًَىيػيت بُ ضِايُرْ خعَُت ٖ ٖـُضوَٖا  )٫َٚ  بٔرَا

ــو ْاثضــطِآ  َُااٖ ٠ُ اإلَِعتٔه االفٔ(  َاوَنــُ بــُ ســُيعو ًْفاغــًـ يًَ ِٕ ط لي ااِ(  ُٓطــُض َــاوٍَ )إَ
ًَهـسا سـُيع           ًَـُبٌ يـُ َاْط ًَـو، ضـىْهُ بـُ ُٓغ ًٓةتًهافُنُ زضَيصبآ، بـؤ وَيٓـُ: وَى َاْط

ُ٘( زَبًٓآ. بُآلّ  ِٓ ُِٝث تَِخًُٛ عَ ِٕ ن لَِْ( بٔرَ َاوَنٍُ ًٓةتًهاف ُٖض ُٓوَْسَ بىو: ُٓطُض )ؾ َِ
ِْك ط اعَ ؾ٣ٔال٭ْظَٗز(    ُْزَزيت، وَى ثـاْعَ ضِ ش  تآزابُ ُٓغًَُبٌ سُيعٍ  يـُ فـُضَىوزٍَ   )ا

ــُوَ ًٓةتًهافُنــُ بهــا    ــُ زواٍ ثانبىوْ ــو زَثضــطِآ، ضــىْهُ زَيتــىاٌْ ي ــًَُٖعتطزا: يًَ  ب
َ )٫َٚ بٔلْيُخُزٚدَ َْلصًٔٝل(  وَ، ُٓطـُض يـُ بـريٍ ضـىبآ: يـُ      ُٖضوَٖا يًَو ْابضطِآ بُ ضـىوُْزَض

ًٓةتًهافسايُ، يإ بُ ظ ضيًَهطزٕ زَضنطا زَضَوَ، يإ ُْيسَظاٌْ ضـىوُْزَضَوَ سُضِاَـُ   
 ( يُ غُض فُضَىوزٍَ ضاغتُُّظُٖب، ضىْهُ ُٓو سايَُتاُْ زَبُٓ عىظض.عًَ ٣لمل ِذَٖبٔ)

ُُ٪َذَِّٕ ايٖزاتٔبٔ(   وُْزَضَوٍَ باْطـسَضٍ زاَـُظضاو  ُٖضوَٖا يًَو ْابضطِآ بُ ضى)٫َٚ  بُٔخُزٚدَ اْي
ِٓؿ ؾًٔ ١ٕ عََٔ اْيَُِضحٔ ٔ(  َُ )ئٮ ذَإَ(  بؤ غُض َُْاضَيُى: نُ يُ َعطُوت دًانطابًَتُوَ)إَي ٢ َََٓلر٠َٕ 

ِٚق الْٔ اْيُخاُزٚدَ(      يـُ فـَُىوزٍَ ضِاغـترتزا   )ؾ٣ٔل٭ ؽَٓس(  بؤ باْطسإ وادبـُ  )ََٜٚحٔاُب ق قَال٤ُ أ 
نُ بُ ٖؤٍ ُٓو عىظضاُّْطِابطزوو ضىبًَتُ )بٔل٭ ِعذَارَ(  اتُوَناتُناٌْ ضىوُْزَضَوَ قُظا به

تـُْٗا َـاوٍَ ًَـعو ثًػـايٌ     )إ٫َِ َْٚق(َ ق قَل٤ٔ اْيرَلج١َٔ(  زَضَوَ: نُ َاوَنُ يًَو ْاثضطِيَٓٔ
 دُْابــُتًـ ىغًِـُضوَٖا َــاوٍَ باْطــسإْ غـــُظا بهاتــُوَ، ٖـــب ًْــُ قـــطزٕ وادـــنــ

 )ِ   اُب الْ َح  ِّ(                                      
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 ِرس هَ  ن اَلظْ  َرُة فِ  مْ  ْرٌضس وََ َ ا الْ عُ  ُى َ  فَ 
وادب ًُْ قُظا بهاتُوَ. اذتُس هلل، يًَطَزا ثُضِتىونٌ)ضِ شووَنإ( نؤتايٌ ٖاتْ ثُضِتىونٌ 

 .ِإن شاَء اهللُ تَ َعاَلن )سُزْ عىَطٍَِ( بُ زوازا زآ،
 [ ةجء عووشِةثةسِتووكي ح ِ  اُب اْلَح ِّ:ش  

 )َُٖٛ وادبُو ضِونين ثًَٓذٌَُ ًٓػالَُ، يُ غايَِ ؾُؾـَُِ نؤضـّسا   )ؾ ِزْض(  سُز نطزٕ)
ًَو بـاوَِضٍ بـُ سـُز ْـُبآ نـافط زَبـآ، خىاّطـُوضَ            وادب نطاوَ، نـُوابى: ٖـُض نُغـ

طُوضَ وادبًَهٌ  خىاّص الن اِس ِح   اْلبَ ْيِت َمِن اْاَ طَاَع ِإلَْي ِو َا ِبيالً  َعَلنَوِلل وِ طزَفُضَىآ: 
يُ غُض ُٓو نُغُ وادبُ: نُ  -(َه١يُ )-يُ غُض خُيَو ُٖيُ: نُ سُز نطزِْ َايَّدىايُ

تىاْاٍ ضِيَطٍُ ُٖبآ.

: َش َهاَدِة َ ْن لِّإلَ  َو ِإل اهللُ طزَفــُضَىآ:  ٖـُضوَٖا ثًَغَُبــُض  ٍَ َوَ ن   بُنِ  َ  ْاإِلْا اَلُم َعلَ ن َيْم  
، ٓايًِٓ رٚاٙ ايغٝخلٕز ِم الص اَلِةس َوِإَّ اِء الع َ اِةس َوَصْ ِم رََمَضانس َواْلَح ِّ ر ُا ُل اهللس َوِإقاُمَحم داً 

ــصنطزٕ، ظَناتــسإ، ضِ شووٍ   ــٓر ضِونــٔ زاَــُظضاوَ: ؾــازًََٖٓإ، ْىيَ ًٓػــالّ يــُ غــُض ثًَ
ضََُِظإ، سُز نطزٕ. نُوابى: ُٖض نُغًَو باوَضِّ بُ وادببىوِْ سُز ُْبآ، ُٓوَ نـافط  

ًَو بـاوَِضٍ بـُ وادببـىوِْ سـُز        إمجلعآلّ بُ )زَبآ، بُ (ّ ظاْاياِْ ًٓػـالّ: ٖـُض نُغـ
ُٖبآْ تىاْاٍ سُز نطزٌْ ُٖبىبآْ بُ قُغسٍ سُدٌ ُْنطزبآْ َطزبآ، ُٓوَ نافط ًُْ، 

(زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعبُيَهى طىْاٖباضَ، ُٖضوَى يُ )

ُِز٠َُ( )َٚن ذَا بْ ِن اِ َع ْن طيُ فـُضَىوزٍَ بـًَُٖعتطزا    )ؾ٣ل٭ ْظَٗزَ( ُٖضوَٖا عىَطَِف وادبُ اْيُع
ُهما َعب اس  رٚاٙ ايبخالرٟ، ز ِ   اِب اهلِل َتع اَلن: َو َتِم   ااْلَح   َواْلُعْم َرَة ِلل  وِ  : ِإن  َه ا َلَقرَِّن ُ َه ا ِف نَرِضَىاهللُ َعن ْ

عىَطَِ يُطُأل وادببىوِْ سُز دىوت نطاوَ، نُ خىا زَفُضَىآ: سُزْ عىَطَِ بُ تُواوٍ 
رٚاٙ ز ُح    َع ْن  َبِي َك َواْعَ ِم رْ طبُ ثًاويَهٌ فُضَىو:  خىا بهُٕ. ُٖضوَٖا ثًَغَُبُضبؤ 

يُدًاتٌ باونت سُز بهُو عىَطَِ بهُ.اؽرلب ايضٓٔ بضٓ ؽرٝس، 

ًٓٓذا بعاُْ: بُ فُضَاٌْ ؾُض  تُْٗا يُى سُزْ يُى عىَطَِ يُ زضيَصايِ تَُُْـسا وادبـُ،   
ُهم اَع ْن ابْ ِن َعب  اس طاُْ ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوي : ِقي َف َّ ا َرُا  َل اهلل اَْلَح    َرِض َن اهللُ َعن ْ

رٚاٙ أباٛداٚد ٚغاريٙ   زِفن ُ فِّ َاَنٍةس َ ْو َمر ٌة َواِح َدٌة؟ قَ اَل: بَ ْف َم ر ٌة َواِح َدٌة َفَم ْن زَاَد فَ ُه َ  َتطَ   عٌ 
و وادبُ، يإ تـُْٗا يـُى   ٓايا سُز نطزٕ َُٖىو غايًََ بضٓ ذضٔ، ٚرٚاٙ َضًِ بًؿظ آ:ز،

 فُضَىوّ: تُْٗا يُى داض وادبُو ظياتط غىُْٓتُ. داض؟ ثًَغَُبُض
 (زا: عـىَطَِ غـىُْٓتُو وادـب ًْـُ،     َليو(و ًُٓاّ)ذٓؿًٞٓٓذا بعاُْ: يُ َُظُٖبٌ ًُٓاَِ)

 ؟ قَ اَل: َلسَع ِن اْلُعْم َرِة: َ واِ بَ ٌة ِى  َ  : ُا ِ َف الن بِ    َع ْن َ  اِبرٍ طبُ بُيَطٍُ ُّٓ سُزيػُ: 
ِص ح  َوَشْرُط ِصح ِ ِو: َاإلْااَلُم فَِلْلَ ِل ِّ َ ْن ُّْحرَِم َعِن الص ِب ِّ ال  ِ ى لََُّمي ِّ ُع َواْلَمْجنُ  ِنس َوِإن َم ا تَ 
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 ُمَباَشَرتُُو ِمَن اْلُمْسِلِم اْلَمَميِِّعس
ٓايا  اتؿل اذتؿلظ ع٢ً أْٓ٘ فَعٝـ،رٚاٙ ايرتَذٟ ٚقلٍَ  ؽرٝس، يهٔ  زتَ ْعَ ِمُروا ُىَ  َ ْفَضفُ َوَ ْن 

 فُضَىوٍ: ْا، بُيَهى عىَطَِ بهُٕ خًَطتطَ.  عىَطَِ وادبُ؟ ثًَغَُبُض
يُنسَْطٔ نـُ سُزيػـُنُ بـآًَٖعَ،     -(ايرتَذٟدطُ يُ )-ًٓٓذا بعاُْ: ظاْاياِْ سُزيؼ

آًَٖعَ، ف بصاَْلُعْمَرُة َتَط  عٌ طُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، ُٖضوَٖا سُزيػُنُّ 
 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعُٖضوَى يُ )

 ص يَتـحةجي وهذاألء شط 
ُّ( َُضدٌ زضوغتبىوٌْ سُزْ عىَطَِ: )َٚعَِزُم ؽٖٔرتٔ٘ٔ( تُْٗا ًٓػالَُتًُّ، واتُ:  )اإلِص٬ 

ِّ(عاقًَِْ بايغٌ َُضز ًُْ، نُوابى:  ًَْٛئ ِٕ ُِٜرازََّ(  بؤ غُضثُضؾتهاضُّايَِ زضوغـتُ:  )ؾ ًٔ  )أ 
ُِّش( طِاٌَ سُز، يإ عىَطَِ بًَٓآًُْتٌ ًٓش ِّ اِيذ٣ٔ ٫  َُُٜ  يُدًاتٌ َٓسايَِ ُْفاّْ )عََٔ ايٖؾبٔ
)َُٕٛٓ َع ْن ِابْ ِن طيُدًاتٌ ؾًَت، ًٓٓذا بُو ؾًَىَّساٖاتىو سُزْ عىَطَِيإ ثآبهـا   )َٚاْيَُِح

ُهم اَعب اس  ز ا َرُا َل اهلِل  َِلَهَ ا َح  ؟ قَاَل: نَ َع ْم َولَ ِك َ ْ  رٌ : رَفَ َعْت إْمَرَ ٌة َصِبّياً َلَها فَ َقاَلْت: َّ َرِضَىاهللُ َعن ْ
ٓافطَتًَو َٓسايًََهّدؤٍ بُضظ نطزَوَو طىتٌ: ُّٓ َٓسايَُ سُدٌ بـؤ زَبـآ؟    رٚاٙ َضًِ،
 فُضَىوٍ: بُيَآ، ُٓتؤف خًَطت زَطاتآ نُ سُدٌ ثآزَنُّ. ثًَغَُبُض

ْـ   ئـةم مهداَلـةم، يـاى ئـةم     سا بًَـآ: ) ًٓٓذا بعاُْ: ثًَىيػتُ غُضثُضؾتهاضَنُ يـُ ًُْتًَٗٓا
ئيخِسامى حةج، )يإ بًَآ:  .(شَيتةم خطتة ذَيس ئيخِسامى حةج، ياى ئيخِسامى عومِسة
ًٓٓذا َٓسايَُنُ، يإ ؾـًَتُنُ  (. ياى عومِسةم بةضت بؤ ئةم مهداَلة، ياى بؤ ئةم شـَيتة 

ــؤ طؿــت    ــُ: غُضثُضؾــتهاضَنُّ يُطُيَّــسابآ ب ــطِاّْ وادب ــط ًٓش ــُ شيَ ؾــىئَْ  زَنُويَت
اُْناًْـ بـُضزَناٌْ  وادبُنإْ طؿت وادبـُناٌْ ثآبهـا، ٖـُضوَٖا بـؤ ضَِاـٌ ؾـُيت      

هّرت دا ُٓطُض ُْيتىاٌْ بُضزَنإ بٗاوآ، ُٓو ناتـُ بـُخؤٍ، يـإ يـُنًَ    زَزاتُ زَغت، 
 بُضزَناٌْ يُ دًاتٌ زَٖاوآ.

بؤ بطريآ،  ُٖضوَٖا وادبُ بؤ تُواف نطزٕ: َٓساألْ ؾًَتُنُ ثاى بهطيَُٓوَو زَغتٓىيَصيإ
ُٖضوَٖا وادبُ: يُ طؿت قُزَغُنطاوَناٌْ سُز قُزَغُ بهطئَ، دا يُو ضِووْهطزُْوَيُزا 

 دًاواظٍ َٓسايَِ ًَْط و َآ ًُْ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
)ُ٘ َُبَلعَزَُت ُُِضًَِٔ سُز نطزٕ نُ بُخؤٍ بًهاو زضوغت ببآ، تُْٗا )َٚإََُْٖل تَؾٔٗس  ِّشَ( )ََٔٔ اْي  اْيََُُ

 يُ َىغىيَُاّْفاًَسَ زضوغت زَبآ.
نُواتُ: زضوغتُ: َٓسايَّفاًَسَ بُخؤٍ ًُْتٌ ًٓشطِاَِ سُز، يـإ عـىَطَِ بًَٓـآ، بـُآلّ     
ثًَىيػتُ: غُضثُضؾتهاضَنُّ ًٓعٌْ بسا، ُٓطًٓا: ًٓشطِاَُنُّ زاْابُغرتآْ زضوغت ْابآ، 

ِ   ُٖضوَى يـُ غُضضـاوَناْسا فُضَىوياْـُ، ًٓٓذـا ٖـُض بـُخ        ؤٍ طؿـت ضِونـْٔ وادبـُناْ
س فَ ُيْج   ِعُئ َح      اْلَفِقي   رِ  ل    ُف اْلُح   ر  َُ   َوِإن َم   ا َّ َق   ُع َع   ْن َحج ِةاإِلْا   اَلِم بِاْلُمَباَش   َرِة ِإَذا بَاَش   َرُه اْلُم
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ِليُف َواْلُحرِّّ ةُ  ُْ  ُدوَن الص ِب ِّ َواْلَعْبِدس َوَشْرُط ُوُ  بِِو: َاإلْااَلُم َوال  
(زا فُضَىويـُتٌ، بـُآلّ ُٓطـُض َٓسايَُنـُ     عازح املآٗخ  زَنا، ُٖضوَى يـُ ) سُزْ عىَطَِ 

(نإ زَنُوُْ ُٓغتؤّ غُضثُضؾتهاضَنُّى ؾِٔ ١َٜقُزَغُنطاويَهٌ نطز، ُٓو ناتُ طؿت )
 (ناٌْ َٓسايَُنُ بسا.ؾِٔ ١َٜوادبُ: يُ َايَّدؤٍ )

ًَـطٍ طؿـت ضـانُو خىاثُضغـتًُّناِْ بـؤ زَْىوغـطآ، بـُآل          ّ ٖـًض  دا بعاْـُ: َٓـساأل خ
طىْاًَٖهٌ يُ غُض ْاْىوغطآ، بـُ بُيَطـٍُ سُزيػـُنُّطِابطزوو و ضـُْس سُزيػـًَهّرت،      

 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ُٓو َُغُىُْ ضِووٕ نطاوُْوَ.
ُُبَلعَز٠َٔ( ِٔ ذَٖح١ٔاإلَِص٬ َّ بٔلْي ُٓو سُزْ عىَطٍَِ بُخؤٍ زَيها، نُ بُ بُض سُزْ  )َٚإََُْٖل َٜك ُع عَ

ـُ اْيُرٗز(  ًػالّ زَنُوآ، تُْٗاعىَطٍَِ ضِونّٓٔ ًِ ُُه  ُٙ اْي ُٖض ناتًَو َىغىيَُاًَْهٌ )إَذَا بَلعَزَ
ُِٝحاش٨َُ ذَاٗخ اْيؿ كٔاريَ(    بايغْ عاقٌَْ ٓاظاز سُزْ عىَطَِنُ بهـا، نـُوابى:   سـُزْ عـىَطٍَِ    )ؾ 

َىغىيَُاِْ طُزاو ُٖشاض زضوغت زَبآْ بُ بُض ضِونًّٓٔػالّ زَنـُوآ، دـا ٖـُض ناتًَـو     
 .َُُْس بىو، وادب ًُْ سُزْ عىَطَِيُنّرت بهازَويَ

ِّ َٚاْيعَِب ٔ( بُآلّ سُزْ عىَطَِّ َٓساألْ نؤيًُ بُ بُض ضِونين ًٓػـالّ ْانـُوآ،    )ُدَٕٚ ايٖؾبٔ
بُيَهى بؤيإ بُ سُزْ عىَطَِّ غىُْٓت زَْىوغطآ، نُوابى: ُٖض ناتًَو َٓسايَُنُ بًؤغٌ 

وادبُ: سُزْ عـىَطَِّ   -يُ غُض وادب بىو ُٓطُض سُدًإ-بىو، يإ نؤيًُنُ ٓاظاز نطا
ّ َما َصِب ظ َح    ُم  بَ َلَغ فَ َعَلْي ِو َحج  ٌة ُ ْي َرىس طزَفُضَىآ:  ضِونًّٓٔػالّ بهُٕ، ثًَغَُبُض  َ

ّ َما َعْبٍد َح    ُم  ُ ْعِ َ  فَ َعَلْيِو َحج ٌة ُ ْيَرى ٖـُض   رٚاٙ ايبٝٗكٞ ٚابٔ أب٣غاٝب١ بِصآلد جٝا ،   زَوَ 
ًَو سُدٌ نطز ًٓٓذا بًىَغٌ بىو، با سُدًَهّرت بها، ُٖض نؤيًُيُى سُدٌ نطز ًٓٓذا َٓسايَ

 ٓاظاز نطا، با سُدًَهّرت بها.
ًٓٓذا بعاُْ: يُو ضِووْهطزُْواُّْطِابطزووزا ٓاؾهطابى: زَضباضٍَ سُز نـطزٕ خـُيَو ثًَـٓر    

زضوغت  : سُدٌدووةم: بُ ًٖض دؤضيَو سُدٌ زضوغت ْابآ: وَنى نافط. يةكةمبُؾٔ، 
زَبآ بُو َُضدٍُ غُضثُضؾتهاضَنُّ ًٓشطِاَِ بؤ ببُغتآو يُطُيَّسابآ: وَنى ؾـًَتْ  

: سُدٌ زضوغت زَبآ، نُ بُخؤٍ سُدُنُ بها: وَنى َىغىيَُاِْ ض،يةمَٓسايَُّٓفاّ. 
: سُدٌ زضوغت زَبـآو بـُ بـُض ضِونًّٓٔػـالّ     ضوازةمفاًَسَ، ُٖضضُْس َٓسايًَـ بآ. 

: سُدٌ زضوغت زَبـآْ وادبـُ:   ثَيهحةمبايغْ عاقألْ ٓاظاز. زَنُوآ: وَنى َىغىيَُاِْ 
 سُز بها، ُٖضوَى زَفُضَىآ:

ُُٚجٛبٔ٘ٔ( ُّ( :يةكةم َُضدٌ وادببىوٌْ سُز، )َٚعَِزُم  يُ -ًٓػالَُتًُّ، واتُ: نافط )اإلِص٬ 
ـُ( :دووةمزاواٍ سُدٌ يَّٓانطآ.  -زوًْازا زاوايًَهطزٌْ ؾُضعُ، واتُ: يُ غُض  )َٚايٖتْهًٔٝ

 ٓاظازًُّ، واتُ: يُ غُض نؤيًُ وادب ًُْ. )َٚاْيُرز١ُِّٖٜ( :ض،يةمٓساألْ ؾًَت وادب ًُْ. َ
يَ ِ ِو َواإِلْاِ طَاَعُة َوِىَن نَ ْ َعاِنس  َحُدُىَما: ِإْاِ طَاَعُة ُمَباَشَرٍة َوَلَها ُش ُروٌطس  َح ُدَىا: ُوُ   ُد ال ع اِد َوَ ْوعِ 
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ُُْن لَوُ بِبَ َلِدِه َ ْىٌف َوَعِشيَرٌة لَ ْم ُتْش  َ َرْط نَ َفَق ةُ اإِلَّ اِبس فَ لَ ْ  َ  اَن َوُمْفنَِة َذَىابِِو َوِإَّابِِوس َوقِ  يَف ِإْن َلْم َّ
َ ِس  ُب ِف  ن  ُْ َُل   ِف اْلَح    س َوِإْن َقُص  َر َوُى  َ  َّ َّ   ْ ٍم َم  ا َِّف  ن بِ  َعاِدِه َوَا  َفُرُه طَ ِّ  ٌف لَ  ْم ُّ َ ِس  ُب ُ   ف   ُْ َّ

ُ  َة َمْرَحلَ َ اِنس فَ ِِْن َلِحَق وُ بِالر اِحلَ ِة َّ ْ ٍم ِ َفاََّة َ ّ اٍم   نَ وُ َوبَ  ْيَن َم َ  انِن: ُوُ   ُد الر اِحلَ ِة َلَم ْن بَ ي ْ ُ لِّ َف. اَل
َُ ِفىالشِّ ِّ ا َيِرس   َمَشق ٌة َشِدَّدٌة اُْشُ ِرَط ُوُ  ُد َمْحِمٍف َواْشُ ِرَط َشرٌِّك َّْجِل

ُز نطزُْ، واتُ: يُ غـُض طـُزاو ٖـُشاض وادـب ًْـُ، بـُ       تىاْاٍ س )َٚاإلَِصتٔط لع١َُ( :ضـوازةم 
ِٛعَلَٕ( تىاًْين سُز نطزٕ )٢ََٖٔٚ( صّطِابطزوو،َمِن اْاَ طَاَع ِإلَْيِو َاِبيالً بُيَطٍُ ٓايُتٌط زوو  )َْ

َُُٖل( دؤضَ: َُبَلعَز٠َٕ( يُنًَُإ: )أذَُ   )َٚي َٗل ُعُزٌٚم( تىآًِْ سُز نطزُْ بُخؤٍ )إَِصتٔط لع١َُ 
 سُز نطزٕ بُخؤٍ ثًَٓر َُضدٌ ُُْٖ: تىآًِْ
ُُٚجاُٛدايٖشادٔ(  :يةكةم مـةزجىتوانني  )أذَُ َٖل( (    َ ِٚعَٔٝتٔا٘ٔ(  ٖـُبىوٌْ خىاضزََـُِْْ ٓـاو  )َٚأ 

ُٖيَـسَطريآ، يـإ ٖـُبىوٌْ ثـاضٍَ      تـآزا ُٖبىوٌْ ُٓو ؾتُيُ: نُ خىاضزََـُِْْ ٓـاوٍ   
َُِ٪١َْٔ ذََٖلبٔ٘ٔ( ُٓواُْيُو ٖـُبىوٌْ ٓـُضنٌ    )َٚإََٜلبٔا٘ٔ(  (َْها١ ) ُٖبىوٌْ ُٓضنٌ ضِ يؿتُٓ بؤ )َٚ

ُ٘ بٔبًَ  ٔٙٔ  يُ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا: )َٚقٌَٔٝ(طُضِاُْوَيُتٌ بؤ ؾاضَنٍُ خؤٍ  ِٔ ي  ِِ َُٜه ِٕ ي  )إَ
ٌْ َٚعَغٔري٠ٌَ( ِٖ ٔ    أ  ِِ ُتِغاتَزَْم َْؿ ك ا١ُ     ُٓطُض يُ ؾاضَنُّ خؤّسا خًَعإْ خـعّْ نُغـٌ ْـُب )ي ا

 .اُْوَ بُ َُضز زاْاْسضآُٖبىوٌْ ُٓضنٌ طُضِ اإلََٜلبٔ(
)ِٛ يـُ ضِيَطـٍُ    )ن لَٕ َْٜهتَضُٔب َل(ُٓطُض ُٓضنٌ خىاضزْٕ ضىوْٕ ٖاتُٓوٍَ ُْبى، بُآلّ  )ؾ ً 

  ُ بُؾـٌ خـىاضزْٕ ُٓضنـُناّْرتّ    )َٜؿٔا٢ بٔاشَادٔٙٔ(    سُدسا نُغابُتًَهِ وَٖاٍ زَنـطز: نـ
  ٍ ــإ ؾــىفًَط ــاضنطزٕ، ي ــإ ب ُٙ غــُفُضٍ زَنــطز: وَنــى خعَــُتهطزٕ، ي ٌْ( )َٚصَااؿ ُز  ط َٜٛاا

ِِ ُٜه ًِـٔ اْيرَٖخ( غُفُضَنُؾٌ زوو قؤْاغ، يإ ظياتط زضيَص بىو ُٓوَ زاواٍ ضىوُْ سُدٌ  )ي 
ِٕ ق ُؾزَ( بُآلّ، يَّٓانطآ ُٖاَٛ(  ُٓطُض غـُفُضَنٍُ يـُ زوو قؤْـاغ نـىضترت بـىو      )َٚإَ ٓـُو   )َٚ

ُّ(    نُغُف يـُ ضِيَطـُزا   ِٛ ٖـ     )َْٜهتَضٔاُب ؾٔا٢ َٜا ُ  يـُ ضِ شيَهـسا نُغـابُتًَهٌ وَ  اٍ زَنـطز: نـ
)ُّ ٓـُوَ زاواٍ ضـىوُْ سـُدٌ يَّـسَنطآْ     )ُنِّـَ(  بُؾٌ ضُْس ضِ شيَهٌ زَنطز )نٔؿ ل١َٜ  أ ٜٖل

 وادبُ: بضآ سُز بها.
ُُٚجُٛدايٖزاذًٔ ١ٔ( :دووةم مةزجىتوانني )ا يٖثل٢ْٔ( ُٖبىوٌْ ووآلغ، يإ ؾتًَهّرت بؤ غىاضٍ:  )

ِٔ( بُ ًََهايُتٌ، يإ بُ نطآ ُ  بؤ ُٓو نُ )ئَُ َِٝٔ ََِها١  ََِزذًَ تَالَٕ(     غـٍُ نـ ُ٘ َٚبَا َِٝٓا ًَْـىإ   )بَ
ُ٘ بٔليٖزاذًٔ ا١ٔ ََغَاِك١ٌ عَا ٜٔ ٠ٌَ(    (، زوو قؤْاغ، يإ ظياتط بآَه١ؾىيَُٓنٍُ وّْ ) ِٕ ي رٔك  دـا   )ؾ َِ

ٌُ(   ُٓطُض بُ غىاضٍ ووآلغ ٓاظاضيَهٌ ظ ضٍ تىوف زَبى، ُٓو ناتُ ُُٚجاُٛد ََِرُٔا بـُ   )ُاِعُتزَم  
ُّٖ  )َٚاِعُتزَم ( اوَ: زاضُٖيَططيَو يُ غُض ثؿتِ ووآلغُنُ ُٖبآ تآيسا زابًٓؿآوَُضز زاْسض

ّ   )َِٜحًٔاُط ؾ٣ليغِّالِّ اٯ:َازَ(    ٖاوضِآيُنٌ ٖـُبآ  )عَزٌَٜو( بُ َُضز زاْسضاوَ:  يـُ ىيُنـُّرت
نَ َها ُدوَن َمْرَحَل َ ْيِن َوُىَ  قَ ِ ي  َعَلىاْلَمْش ِ  َّ ْلَعُم ُو ا َنُو َوبَ ي ْ اْلَبِعي ِدس َوَمْن بَ ي ْ َُ ْلَح   س فَ ِِْن َض ُعَف َف
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َة َذَىابِ وِ  َوِإَّابِ ِوس  َوُّْش َ َرُط َ ْ ُن الع اِد َوالر اِحلَ ِة فَاِض َلْيِن َع ْن َدّْنِ ِو َوُمْفنَ ِة َم ْن َعَلْي ِو نَ َفَق  ُ ُهْم ُم د 
ِنِو َوَعْبٍد َّْحَ اُج إِ  َُ  لَْيِو ِلِخْدَمِ ِوسَواَلَصح  ِاْشِ َراُط َ ْ نِِو فَاِضاًل َعْن َمْس

َِٝٔ(زاضُٖيَططَنــُ زابًٓؿــآ، بــُآلّ  ََِٝٓٗاال ُدَٕٚ ََااِزذًَ تَ ُ٘ َٚبَ َِٝٓاا ِٔ بَ ــىإ  )َََٚاا ٖــُض نُغــًَو ًَْ
ٌّ ع٣ًَلْيَُِغَٞ( ( زوو قؤْاغ نَُرت بىوَه١ؾىيَُٓنٍُ وّْ ) َُٖٛ ق َٛ ُٓو نُغُف تىاْـاٍ   )َٚ

ُ٘ اْيرَٗخ( ُٖبىو: بُ ثًًَإ بطِوا َُ ًْشَ ِٕ فَُعـَ(سُدٌ يُ غُض وادبُ، بُآلّ  ُٓوَ )َٜ ُٓطُض  )ؾ َِ
َُضدـُ: ووآلغ،   و(يَُه١ُٓوَ وَنى زووضّ ) )ؾ ه لْيبَعٔٝ ٔ( بآًَٖع بىو تىاْاٍ ضِ يؿتين ُْبى
 يإ ؾتًَهّرتٍ غىاضٌّ ُٖبآ.

ُٕ ايٖشادٔ َٚايٖزاذًٔ ا١ٔ(  بُ َُضز زازَْسضآ )َُِٜٚغتَزَُم( ِٛ ُ    )ن  ٍ ٖـُبىوٌْ خىاضزََـُِْْ ووآلغُنـ
َِٝٔ( غىاضّْ طؿت ُٓضنُناّْرت، يإ ُٖبىوٌْ ثاضَنُيإ ِٜٓٔا٘ٔ(  ظياز بٔ )ؾ لفًٔ  ِٔ دَ يـُو   )عَ

قُضظٍَ يُ غُضيُتٌ، دًاواظٍ ًُْ قُضظَنُ: ناتٌ زاُْوٍَ ٖاتبآ، يإ ْا، نُواتُ: ُٓطُض 
تُْٗا بُ ُْٓساظٍَ قُضظَنُ َاَيِ ُٖبى، يـإ ظيـاتطٍ ٖـُبى بـُآلّ بُؾـٌ ضـىوُْ سـُزْ        

ُْزَنطز، ُٓوَ سُدٌ يُ غُض وادب ًُْ، ُٖضضُْس خاوَٕ قُضظَنـُف ضِاظٍ   ٖاتُٓوٍَ
 (زا فُضَىوياُْ.حتؿ١(ْ)اجملُٛعببآ، ُٖضوَى يُ )

ًَػـتا وَضّ            ًَهّرت ٖـُبى و بـؤٍ زَطىجنـا ٓ دا بعاُْ: ُٓطـُض ٓـُو قـُضظٍ يـُ غـُض نُغـ
وَى يـُ  بططيَتُوَ، ُٓوَ وَٖا بطِياض زَزضآ: نُ ٓـُو َايَـٍُ يـُ زَغـيت خؤّسايـُ، ٖـُض      

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
بآْ  يِص: ُٓوَ يُباضَّ وادببىوّْشُز بىو، بُآلّ ُٓطُض قُضظزاضَنُ ُٖبىو ئاطاداسىط 

ناتِ قُضظزاُْوَّ ٖاتبآ، ُٓو ناتُ سُضِاَُ بآًٓعِْ خاوَٕ قُضظَنُّ بضًَتُ غـُفُضّ  
فُضَىوياْـُ،  زا )جٔٗالد( سُزْ دًٗازو...ٖتس، ُٖضوَى يُ ظ ضبُّ غُضضاوَناْسا يُ باغِ

 واتُ: سُدِ زضغت زَبآ، بُآلّ طىْاٖباض زَبآ.
)ِِ ُٗ ِٝ٘ٔ َْؿ ك ُت ِٔ عًَ  ََ ٔ١َْ٪َُِ ُٖضوَٖا بُ َُضز زازَْسضآ: خىاضزََُِْْ طؿت ُٓضنُناّْرتّ  )َٚ

غــُفُضٍ ســُز، ظيــاز بــٔ يــُ ٓــُضنٌ بــُخًَىنطزٌْ ٓــُو نُغــاٍُْ بــُخًَىنطزًْاٌْ يــُ   
َُٖ ٠  ذََٖلبٔ٘ٔ َٚإََٜلبٔ٘ٔ( وىْ ٓاشَيَُنآٌُْغتؤيُتٌ: وَى شْٕ َٓساألْ زايوْ با يُو َاوَيُزا:  )

نُ زَضِواتُ سُزْ زَطُضِيَتُوَ، واتُ: زضوغت ًُْ بطِواتُ سُز، تا ُٓضنٌ بُخًَىنطزٌْ ُٓو 
ِْٛٔا٘ٔ ؾ لفٔا٬ً(    فـُضَىوزٍَ ضِاغـترت:   )َٚا٭ ؽَاٗس(  َاوَيُ بؤ طؿتًإ بُدآ زيًََآ  )اِعاتٔزَاُم ن 

ِٔ ََِضه ٓٔ٘ٔ(  ُْ سُز ظياز بآَُضدُ: ُٓضنٌ ضىو )َٚعَِبٕ   ًْؿتُدآبىوْٕ تآزايُ ؾىيَين )عَ
ِٝ٘ٔ ئخِٔ ََتٔ٘ٔ(  يُ نؤيًُيُى: نُ ثًَىيػتِ ثآّ ُٖبآ بؤ خعَُتهطزٌْ خؤٍ. َِٜرتَلُد إَي 

ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض خاْىوٍ ُْبى، بُآلّ تُْٗا بُؾٌ خاْىويَو ثاضٍَ ُٖبى، ٓـُوَ ُٓطـُض   
 سـُدٌ يـُ غـُض وادـب ًْـُ، ٖـُضوَى يـُ ظ ضبـٍُ غُضضـاوَناْسا          بًُوآ خاْىو بهـطِآ، 

َ الِ ُس: َ ْم ُن الط رِّ ِ  فَ لَ ْ  َي اَف َعلَ ن نَ ْفِس ِو َ ْو مَ  الِ ِو َوَ ن ُو َّ ْلَعُمُو َصْرُف َماِل ِتَجارَتِ ِو ِإلَْيِهَم ا. اَل
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اْلَح    س َواَلْظَه  ُر ُوُ    ُب رُُ    ِب اْلَبْح  ِر َا ُبعاً َ ْو َع  ُدّواً َ ْو َرَص  ِدّّاً َولَ َطرِّ  َ  ِا  َ اُه لَ  ْم َِّج ِب 
ِض   ِع ِإْن َغَلبَ   ِت الس    اَلَمُةس َوَ ن    ُو َّ ْلَعُم   ُو ُ ْ    َرُة اْلَبْ رَقَ   ِةس َوُّْش    َ َرُط ُوُ     ُد اْلَم   اِء َوال   ع اِد ِفىاْلَمَ ا

َْفِ  َََمِن اْلِم َها ِب    ساْلُمْعَ اِد َحْمُلُو ِمن ْ
ْىوٍ ُْزَنطِّ، يإ ُٓطُض خاْىوف بهطِآ ٖـُض يـُ خـاْىوٍ    فُضَىوياُْ، بُآلّ ُٓطُض خا

بُنطآزا ًْؿتُدآ زَبى، ُٓو ناتُ بؤ ُٓو نُغُ َُضز ًُْ: ثاضٍَ سُز يُ خـاْىو ظيـاز   
 .(زا ضِووٕ نطاوَتُوَايغزٚاْٞ(ْ )حتؿ١بآ، ُٖضوَى يُ )

 )ُ٘ ُ٘(ُٖض بُ فُضَىوزٍَ ضِاغترت: )َٚأ ْٖ َُ ًْشَ ََُِٝٗل()ؽَِز يُ غُض َط ر وادبُ: )َٜ  ُف ََلٍَ تٔحَلرَتٔ٘ٔ إَي 
َايَِ باظضطاًُْنٍُ غُضف بها بؤ خىاضزٌََُْْ ُٓضنٌ ضِيَطٍُ سُز، ُٖضوَٖا وادبُ باغْ 
ًًَـإ زَشيـآ، طؿـتِ بفط ؾـآ بـؤ سـُز نـطزٕ،           ظََنيْ زضَختْ ُٓو دـؤضَ ؾـتاٍُْ ث

 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ىو، يُ َُٖإ ناتًؿـسا ثًَىيػـتِ بـُ شٕ ٖـُبى،     ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض ثًاو سُدٌ يُ غُض ب

ُٓوَ زضوغتُ: ًَٓػتا شٕ بًَٓآ، بُآلّ سُدٌ ُٖض يُ ُٓغتؤزا زًَََٓآْ وادبُ: يَُـُوزوا  
 سُز بها، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

ُٔ ايِطزَٜلَ( :ض،يةم مةزجىتوانني )ا يٖثلئُث( َِ ْ  )أ   ضِيَطٍُ سُز َُٓني بآ: زَضباضٍَ َـاأل
ِٛ :َالفَ عًَ ا٢ َْْؿضٔا٘ٔ(   طًإْ ْاَىوؽ، نُوابى:  ُٓطـُض تطغـا يـُ ضِيَطـُزا: طًـاِْ، يـإ        )ؾ ً 
ِٚ ََلئا٘ٔ(  ُْٓساًََهٌ بفُوتًَٓـسضآ  ًَٓسضآ، يـإ تطغـا ْاَىوغـٌ         )أ  َّبػـت يـإ تطغـا َـاَيِ ي

ًٚٓا(  زضِْسَيـُى بـآ   )صَاُبعًل(  بؿهًَٓسضآ، دًاواظٍ ًْـُ ٓـُوٍَ يَّّسَتطغـآ:    ِٚ عَاُ  يـإ   )أ 
ِٚ رَؽَ ًٜٔٓل( زوشًََٓو بآ: دا َىغىيَُإ بآ، يإ نافط بآ يإ يُ ضِيَططيَو برتغآ يُ ضِيَطُزا  )أ 

ُٙ( بُ ظ ضزاضٍ َايَِ يَّبػتًَٓآ ِِ  ًٖض ضيَطُّرتيـ دطُ يُو ضِيَطُيُ ُْبى )٫َٚ  ط زَٜلَ صَٔٛا )ي 
 يُو سايَُتاُْزا سُدٌ يُ غُض ًُْ. َٜحٔبٔ اْيرَٗخ(
ُُٚجُٛب ُرُنٛبٔ اْيبَِرزَ( فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط: ُب)َٚا٭ ْظَُٗز(  وادبُ: بؤ ضـىوُْ سـُز غـىاضٍ     )

ِٕ غ ً بَ(ٔ ايٖض٬ ١ََُ( نُؾتّسَضيا ببآ ُٓطُض بُ ُٓغًَُبٌ ضِيَطٍُ ُٓو زَضيايُ غُىَُت بآْ  )إَ
ُ٘(  ًٖض ضِيَطُّرتيـ يُ ظَوّسا ُْبآ ُ٘( ُٖض بُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط:)َٚأ ْٖ َُ ًْشَ غـُضٍ  يُ  )َٜ

نطآّ ثاغُواٌْ ضِيَطُ بسا، ُٖضوَٖا وادبُ: نطآّ ُٓو نُغُف بسا:  )ُأِجز٠َُاْيبَِذرَق ١ٔ( وادبُ:
 نُ يُ ضِيَطُ ؾاضَظاٍ زَنا، واتُ: ُٓطُض ثًَىيػتِ بُ ثاغُوإْ ؾاضَظانُضَنُ ُٖبآ.

ُُٚجُٛد اْيَُل٤ٔ َٚايٖشادٔ( بؤ وادببىوٌْ سُز بُ َُضز زازَْسضآ )َُِٜٚغتَزَُم( او و خىاضزٌََُْ ٓ )
َِٓٗل( ُٖبآ َٔ ُ٘ ًُُِ ُُِعتَلدٔ ذَ يُو ؾىيَٓاُّْ نُ عازَتُ: ٓاو و خىاضزٌََُّْ ىلَ  )ؾ٣لْيََُٛافٔعَ اْي

 بــُ ثــاضٍَ ٖاوويَٓــُ ٓــاو و خىاضزًََُُْنــُ زَغــت بهــُوآ  )بٔااثَََُٔ اْئُِثااٌَ( بــاض زَنــطآ
اب      ِة ِف    ن ُ      فِّ َمْرَحلَ     ٍةس الال ئِ    ُ  بِ     ِو ِف     ن َذلِ    َك الع َم     اِن َواْلمَ  َوُى    َ  اْلَق     ْدرُ   َُ    اِنس َوَعلَ     ِف الد 
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ُّْش      َ َرُط  َوِف     ن  اْلَم     ْرَ ِة َ ْن َّْخ     ُرَج َمَعَه     ا َزْوُج َ ْو َمْح     َرٌم َ ْو ِنْس     َ ٌة  َِق     اٌتس َواَلَص     ح  َ ن      ُو َل
 ْخُرْج ِإل  ِبَها.ُوُ  ُد َمْحَرٍم إِلْحداُىن س َوَ ن ُو َّ ْلَعُمَها ُ ْ َرُةاْلَمْحَرِم ِإَذا َلْم َّ 

)َُٖٛ ُٓو ُْٓساظَيُ: نُ يُ ٓاوَنُو يُ خىاضزًََُُْنـُ   ْيك ِ ُراي٥٬ُِٔل بٔ٘ٔ()ا  ثاضٍَ ٖاوويَُٓ )َٚ
يــُو ناتــُو يــُو ؾــىيَُٓزا، واتــُ: ٖــُض ضــُْس  )ؾٔاا٢ ذَئااو  ايٖشََاالَٕ َٚاْيَُه االَٕ( زَوَؾــًَتُوَ

 .بٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْْطخُنُؾٌ يُو ؾىيَُٓزا ظ ض ططإ بآ، ُٖضوَى يُ ظ ض
ِّ ََِزذًَ ١ٕ( ُٖضوَٖا َُضدُ: ٓايًهٌ ووآلغًـ يُ طؿت قؤْاغًَهسا زَغت  )َٚعًَ ـٔ ايٖ اٖب١ٔ ؾ٢ٔ ُن

بهُوآ، نُواتُ: ًَٓػتاف َُضدُ: بُْعئْ طاظو طؿت ثًَىيػتًُّناّْرتٍ ٓىتىَبًٌ يـُ  
 س َواهللُ َ ْعَلم.ؾىيَُٓعازَتًُناْسا زَغت بهُوٕ

 ز جى حةجى ئافشةتوةسش 
ِٕ َِٜخُزدَ ََعََٗل  زَضباضٍَ وادببىوٌْ سُز يُ غُض ٓافطَت بُ َُضز زاْسضاوَ: )َٚؾ٣لْيَُِزأ ٠ٔ( )أ 

ِْٚد( ّْ( ًََطزَنٍُ يُطُيَّسا بطِواتُ سُز سَ ِٚ ََِرزَ يإ َُسطًَََِهّدؤٍ يُطُيَّسا بطِوا: نُ  )أ 
يـإ ؾـريخىاضزٕ، يـإ بـُ ظاواو      تَُاؾانطزٌْ يُنرتيإ سُآلٍَ بآ: بُ ٖـؤٍ خعَايـُتٌ،  

ِٚ ِْٔض٠ٌَٛ( خُظوضايُتٌ ُ      )أ  ْْ(  يإ غآ ٓافطَت، يإ ظيـاتط يُطُيَّـسا بطِ ْـُ سـُز: نـ  )ثٔك ال
ًَهٌ يـُو غـآ ٖاوِضَيًاْـُ زَغـت نـُوت،         ًَهطاو بٔ، واتـُ: ُٓطـُض يـُن  ٓافطَتُنإ باوَِضث

 ب ًْـُ، سُدِ يُ غُض وادبُ، ُٓطـُض ًٖضـًاٌْ زَغـت ُْنـُوت، سـُدٌ يـُ غـُض وادـ        
َل ُتَس اِفُر اْم َرَ ٌة طزَفـُضَىآ:   (زا فُضَىويُتٌ، ضىْهُ ثًَغَُبـُض اجملُٛعُٖضوَى يُ )

 ٍَ بـؤ غـُفُض    زوو ضِ شإ ْابـآ ٓـافطَت   رٚاٙ ايغاٝخلٕ، زَّ ْ َمْيِن ِإل  َوَمَعَها َزْوُ َها َ ْو ُذوَمْح رٍم
 .بآّسا ، يإ َُسطًَََِهّدؤٍ يُطُيََنًََُّطزُٓطُض  بطِوا، تُْٗا
ٖٔ( فُضَىوزٍَ ضِاغترتبُ  )َٚا٭ ؽَٗس( ُٖ ُّ إلَِذ َا ُُٚجُٛد ََِرزَ ُ٘ ٫  ُِٜغتَزَُم  بُ َُضز زاْاْسضآ:  )أ ْٖ

ُ٘( سا بآَُسطًَََِو، يإ ًََطزّ ٓافطَتًَو يُو غًًَاُْ يُطُيَ ُٖض بُ فُضَىوزٍَ ضِاغترت  )َٚأ ْٖ
ََُٗل( ًْشَ  نطآّ َُسطََُِنُّ، يإ ًََطزَنُّ بـسا  َّ()ُأِجز٠َُ اْيَُِرزَيُ غُض ٓافطَت وادبُ  )َٜ

ِِ َِٜخُزِد إ٫َِ بَٔٗل( ُٓطُض َُسطََُِنُ، يإ ًََطزَنُّ يُطُيَّسا ُْزَضىُْ سُز تُْٗا بُ  )إَذَا ي 
نطآ ُْبآ، دا ُٓطُض َُسطََُِنُ، يإ ًََطزَنـُّ بـُ نـطيَـ يُطـُيَِ ُْزَضـىٕ، ْابـآ       

ضىْهُ يُ غُضيإ ناْسا فُضَىوياُْ، واتُ: ظ ضيإ يَّبهطآ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَ
 وادب ًُْ.

ص: ُٓوَّطِابطزوو، طؿتِ زَضباضٍَ وادببىوٌْ سُز يُ غُض ٓـافطَت بـىو،    ئاطاداسى ط
بضـًَتُ   سابُآلّ زَضباضٍَ ضىوُْ سُز: بؤ ٓافطَت زضوغتُ يُطـُأل تـُْٗا يـُى ٓافطَتًؿـ    

ُ  -ّ بـؤ سُدّػـىُْٓت  ًٔػالّ، يإ ُْظضنطاو، يإ قُظانطاوَ، بُآلّسُدٌ ضِونٓ  دطـُ يـ
َْبُ    َت َعَلىالر اِحلَ    ِة بِ    الَ َمَشق ٍةَش    ِدَّدٍةس َوَعلَ    ن اَلْعَم    ن اْلَح       ِإْن َوَ     َد قَائِ    داً   اَلر ابِ    ُع: َ ْن َّ 
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ُِ   ْن لَ ُّ   ْدَفُع اْلَم   ا  ُل ِإلَْي   ِوس َوُى   َ  َ    اْلَمْحَرِم ِف   ن َح    ِّ اْلَم   ْرَ ِةس َواْلَمْحُج رَُعَلْي   ِو ِبِس   َفٍة َ غَْي   رِِه َل
  َبْف َّْخُرُج َمَعُو اْلَ ِل   

زضوغت ًُْ، ُٖضضُْس غآ ٓافطَتًـ بٔ، ُٖضوَى يُ  زايُطُأل نُغّرت -و َُسطَِّ ًََطز
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

دا بعاُْ: سُضِاَُ شٕ بآًٓعٌْ ًََطزَنُّ بضًَتُ سـُز، ٖـُضوَى يـُ ظ ضبـٍُ غُضضـاوَناْسا      
طزَنُؾٌ زضوغتُ ًٓعٌْ ْـُزا بضـًَتُ سـُز، دـا ُٓطـُض بـآًٓعٌْ       فُضَىوياُْ، نُواتُ: بؤ ًََ

ــؤ      ــآْ ب ــاض زَب ــُآلّ طىْاٖب ــآ، ب ــٍُ زضوغــت زَب ــُوَ سُدُن ــُّ ضــىوَ ســُز، ٓ ًََطزَن
إْن ًََطزَنُؾٌ زضوغتُ: ًٓشطِاٌَ ثآ بؿهًَٓآ، ُٖضوَى يُ نؤتايّشُدسا ضِووٌْ زَنُيٓـُوَ،  

 .شاََء اهللُ تَ َعاَلن
ــوْ باونًؿــٌ   ــؤ زاي ــصيإ بضــُٓ غــُفُضّ   ٖــُضوَٖا ب ــىضِو نً ــُزَٕ ن زضوغــتُ: ضِيَطــُ ْ

سُدّػىُْٓت، بُآلّ يُ سُدٌ ضِونًّٓٔػـالّْ ْـُظضو قـُظانطاوَ، بؤيـإ زضوغـت ًْـُ       
 (زا فُضَىويُتِ.اجملُٛعضِيَطُيإ يَّبططٕ، ُٖضوَى يُ )

ِٕ َِٜثُب(َ عًَ ٣ليٖزاذًٔ ١ٔ( :ضوازةم مةزجىتوانني )ا يٖزابُٔع( غُض ووآلغ، يإ تىاْاٍ ُٖبآ: يُ  )أ 
بُ بآٓاظاضو َاْسووبىوًَْهٌ بـًَُٖع،   )ب٬ٔ ََغَِك١ٕ عَ ٜٔ ٠َٕ( ٓىتىَبًٌ، يإ فطِ نُ خؤٍ ضِابططآ

واتُ: ُٓطُض ُٓو تىآًٍُْ ُْبى، ُٓو ناتُ وادبُ: يُنًَهّرت يُدًاتّدؤٍ بًَٓطيَتُ سـُز،  
 .نإْن شَاَء اهللُ تَ َعالَ ُٖضوَى يُ دؤضٍ زووََسا ضِووِْ زَنُيُٓوَ، 

ِٕ َٚجَ َ ق ل٥ٔا ًا(  يُ غُض نؤضَ=نىيَط وادبُ: سُز بها )َٚعًَ ٣ل٭ ِع٣َُلْيرَٗخ( يُطـُأل  -ُٓطـُض  )إَ
زَغتهًَؿًَهٌ زَغت بهـُوآ، يـُ ضِيَطـُو يـُ ؾـىيَُٓناٌْ سُدـسا       -َُضدُناّْطِابطزووزا
 ٌ ُٖاَٛ(  زَغيت ضِابهًَؿـ َٚ(   ُ وَنـى   أ ٠ٔ()ن الْيَُِرزََّ ؾٔا٢ ذَالِّ اْيَُازِ     ٓـُو زَغتهًَؿـُّهىيَطَن

َُسطََُِنُيُ زَضُٖم ٓافطَتّطِابطزوو، نُواتُ: ُٓطُض زَغتهًَؿـُنُ زاواٍ نـطآ بهـا،    
 َُضدُ: نىيَطَنُ نطآيُنٍُ ُٓويؿٌ ُٖبآ، ُٓودا سُدٌ يُ غُض وادب زَبآ.

َُضدُ: ياضَُتًسَضيَهٌ ُٖبآ، ُٖضوَى يُ -نُ ُٖض ضىاضثُىل ًُْ-ُٖضوَٖا ثُنهُوتىوف
 ُ ًَؿـٌ زَغـت ُْنـُوتْ ٓـُو        غُضضاوَناْسا فُضَىوياْـ ، واتـُ: ُٓطـُض نىَيطَنـُ زَغته

ًَهّرت يـُدًاتٌ         ثُنهُوتىوَف ياضَُتًسَضٍ زَغـت ُْنـُوت، ٓـُو ناتـُ: وادبـُ: يـُن
 .خؤيإ بًَٓطُْ سُز، ُٖضوَى يُ )اجملُى (زا فُضَىويُتِ

)ِٔ٘ٝ ُ زَغتهاضٍ (ّ يُ غُض زاْسضاوَ، واتُ: قُزَغُ نطاوَ يذِٔحزُٓو نُغٍُ ) )َٚاْيَُِرُحُٛرعًَ 
ٕ٘(  َايَّدؤٍ ِٝازَٙٔ(  بـُ ٖـؤٍ ٓـُوٍَ َـايَّدؤٍ بـُ فـريِ  زَزا       )بٔضَاؿ   وَنـى خـُيَهّرت    )ن ػَ

ِٝا٘ٔ(     سُدٌ يُ غُض وادب زَبـآ  ٍُ إَي  ِٔ ٫  ُٜاِ ؾ ُع اْيَُال  بـُآلّ بـؤ سـُز نـطزٕ َايَُنـٍُ       )ي هٔا
 ٍ ــؤ ــتُ خ ــُ زَغ ٞٗ(   ْازضيَت ُ٘ اْيااَٛئ ٌِ َِٜخااُزُد ََعَاا ــتهاض  )بَاا ــُيَهى غُضثُضؾ ــُيَِب  َنٍُ يُط
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َ                اِنن: ِاْا               ِ طَاَعُة َتْحِص               يِلِو بِغَْي               رِِهس   َ ْو َّ ْنِص               ُب َشْخص               اً لَ               ُو. اَلن                 ْ ُع ال
 َفَمْن َماَت َوِفن ِذم ِ ِو َح   َوَ َب اإِلْحَجاُج َعْنُو ِمْن َترَِ ِ ِوس

ــُز  ــُ س ُ٘(   زَضِوات ِٓؾٔااُب عَِخؾَااًل ي اا َٜ ِٚ ــؤ زا   )أ  ــاوَضِثًَهطاوٍ ب ــٌ ب ــإ َط رًَه ــآ، ي  زَْ
 تانى غُضثُضؾتِّ بها.
ُُٗزاْيرَٓخ(  : زَبِ طؿت ُٓو َُضداُّْ وادببىوٌْ سـُز يـُ   مةزجىجَيهحةمىتوانني  )أ ِعا

َاْطُناٌْ سُدسا ُٖبٔ، يُ زواٍ ُٖبىوًْؿًإ ُٓوَْسَ َاوَ مبًَٓآ: نُ بطىجنآ بطِواتُ 
ُبى، بُآلّ يُ سُزْ فطياٍ سُز نطزٕ بهُوآ، نُواتُ: ُٓطُض يُ ضََُِظاْسا تىاْاٍ سُدٌ ٖ
 ؾُؾُآلْسا َايَُنٍُ فُوتا، يإ بُخؤٍ َطز ُٓوَ سُدٌ يُ غُض وادب ْابآ.

ُٖضوَٖا ُٓطُض يُ ناتٌ ضِ يؿتين سادًُناًْـ تىاْاٍ ُٖبآو ُْضًَتُ سُز، بُآلّ ثـًَـ  
سُز تُواو بهُٕ، ُٓو بُخؤٍ َطز، يإ َايَِ فُوتا، زيػإ -(َه١يُ )-ُٓوٍَ سادًُنإ

ْابآ، بُآلّ ُٓطُض ُٓو ُْضىوَ سُزْ سادًُنإ ضـىْٕ ٖاتٓـُوَ،   سُدٌ يُ غُض وادب 
ًٓٓذا َطز، يإ ؾًَت بىو، يإ َايَِ فُوتا، يإ سادًُنإ سُدًإ تُواو نـطزو ٖـُض يـُ    

( بىْٕ ُٓويـ َطز، يُو سايَُتاُْؾسا سُدٌ يُ غـُض وادـب زَبـآْ يـُ ُٓغـتؤّسا      َه١)
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ذحزؾتل٣ٚ ابٔ دًَطري زَبآ، ُٖضوَى يُ )اجملُى (ْ )

نُواتُ: وادبُ َطزووَنُ سُدٌ يُدًاتٌ بهطآو َايَفُوتاوَنُف نُغابُت بها، تانى بؤ 
 (زا فُضَىويُتِ.حتؿ١سُز نطزٕ َاأل نؤبهاتُوَ، ُٖضوَى يُ )

ًٓٓذا بعاُْ: ُٖضناتًَو َُضدُنإ ٖاتُٓدآو سُدٌ يُ غُض وادب بىو، غىُْٓتُ: بُ ثُيُ 
تؤّدؤٍ ىببا، ُٖضوَٖا زضوغتًؿُ غاأل بـُ غـاأل زواٍ خبـا، بـُو     سُدُنُ بهاو يُ ُٓغ

َُضدٍُ ُْتطغآ َايَِ بفُوتآ، يإ ثُنٌ بهُوآ، ُٓطًٓا: زضوغت ًُْ زواٍ خبا، ًٓٓذـا  
ُٓطُض سُدٌ يُ غُض وادب بىو و بؤٍ طىجنا سُز بهاو سُدُنٍُ ُْنطزو زواٍ خػت، 

ٌْ بؤطىجناْــُوَ بــُ طىْاٖبــاض ًٓٓذــا َــطز، يــإ ثــُنٌ نــُوت، ٓــُوَ يــُ ٓــاخري غــايَُنا
 زازَْسضآ، ُٖضوَى يُ )اجملُى (زا ُٓو َُغُآلُْ ضِووٕ نطاوَتُوَ.

 حةجي وشؤظى وشدوو و ثةككةوتوو د ش
ُِٛع ايٖثل٢ْٔ( ٖٓ ِٝازَٙٔ(  دؤضٍ زووََّتىاْني )ا ي تـىاًْين وَزَغـتًَٗٓاٌْ    )أِصتٔط لع١َُ تَِرؾًٔٝٔ٘ٔ بٔػَ
 ُّ دؤضَ زوو نُغٔ:ٖؤٍ نُغًَهّرت، دا ٓ سُز نطزُْ بُ

ِٔ ََلَْ( :يةكةم َٖتٔ٘ٔ ذَخٌّ( ُٖض نُغًَو َطزبآ )ؾ َُ ثًَـ َطزٕ سُز، يإ عىَطَِّ يُ  )َٚؾ٢ٔ ذٔ
غُض وادب بىبآو يُ ُٓغتؤّسا دًَطري بىبـآ: وَى يـُ َاْطـُناٌْ سُدـسا تىاْـاٍ سـُز       

  ُ دٌ نطزٌْ ُٖبىبآْ سُدٌ ُْنطزبآ، ًٓٓذا يُ زواٍ سُز نطزٌْ خُيَو َطزبآ، يـإ سـ
ُ٘( ُْظضنطاو، يإ قُظاٍ يُ غُض بىبآ، ُٓوَ ِٓ وادبُ: سـُزْ عـىَطِ َ يـُ     )َٚجَبَ اإلَِذحَلُد عَ

ِٔ تَزَن تٔ٘ٔ( دًاتٌ ُٓو َطزووَ بهطآ  يُ َرياتُنٍُ، ُّٖ وادبُ: سُز نطزُْنُف وَثًَـ )َٔ
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................................................................................................ 
ُضوَى يُ )اجملُى (زا بُؾهطزٌْ َرياتُنُو وَثًَـ قُضظزاُْوَّ ٓازًََعازإ بًَدطآ، ٖ

ُهماَعْن اْبِن َعب اس طفُضَىويُتِ  ن َنَ َرْت َ ْن َتُح   فَ َلْم : قَاَلْت اْمَرَ ٌة: َّا َرُا َل اهلِل ِإن  ُ مِّ َرِضَن اهللُ َعن ْ
َه  ا َدّْ  ٌن َ ُ ْن  ِت َتُح     َح    ن َماتَ  ْتس  َ  َه  اس َ رَ َّْ  ِت لَ  ْ  َ   اَن َعَلي ْ َه  ا؟ قَ  اَل: نَ َع  ْم ُحجِّ  ن َعن ْ َُُح   َعن ْ فَ  

زايهِ َطزوَو سُدًَهُّٓظضٍ يُ غُض  رٚاٙ ايبخلرٟ،ز قَاِضَيَ ُو؟ ُ ْقُض ااهلَل فَاهلُل َ َح   بِاْلَقَضاءِ 
يَآ سُدٌ يُدًاتٌ بهُ، فُضَىوّ: بُ بىو، ٓايا سُدُنٍُ يُدًاتٌ بهُّ؟ ثًَغَُبُض

ٓايــا ُٓطــُض قــُضظيَهٌ ٓــازًََعازاٌْ يــُ غــُضبايُ، قُضظَنــُت بــؤ زَزاوَ؟ قــُضظٍ خــىا 
 بسَُْوَ، خىاّطُوضَ يُثًَؿرتَ قُضظٍ بسضيَتُوَ.

ًٓٓذا بعاْـُ: ُٓطـُض ٓـُو َـطزووٍَ سـُدٌ يـُ غـُض وادـب بـىوَ، ٖـًض َرياتـِ بـُدآ             
و يُ غُض َرياتططَنُف وادب ًُْ سُدٌ ًَُْٖؿتبى، ُٓو ناتُ سُدٌ يُ ُٓغتؤزا زًَََٓآ

بؤ بها، بُيَهى غىُْٓتُ، ًٓٓذا ُٖض ناتًَو َرياتططَنُ بُخؤٍ سُز يُدًاتٌ َطزووَنُّ 
ٕ  -بها، يإ نُغًَو بُنطآ بططآ تانى سُدٌ يُدًاتٌ بها، يـإ بًَطاُْيـُى    -بـُ بـآًٓع

ًَو بـُ نـطآ بطـطآ تـانى          سـُدٌ  بُخؤٍ سُدٌ يُدًاتٌ بها، يإ بـُ َـاَيِ خـؤٍ نُغـ
يُدًاتٌ بها، يُ ُٖض ضىاض سايَُتسا سُدُنُ زضوغت زَبآو يُ غُض َطزووَنُ ىزَضـآ،  

 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ص: ُٓطُض يُنًَو سُدٌ يُ غُض وادب ُْبىبآْ َطزبآ، بؤ َرياتططَنٍُْ بؤ ئاطاداسى ط 

ٕ تـانى سـُدٌ   بًَطاُْف غىُْٓتُ: يإ سُدٌ يُدًاتٌ بهُٕ، يـإ يـُنًَو بـُنطآ بطـط    
ُٓطــُض -يــُدًاتٌ بهــا، دــا ٓــُو بطِيــاضَ زَضبــاضٍَ ســُدٌ ضِونًّٓٔػــالّ بــىو، ضــىْهُ

زضوغت ًُْ سُدّػىُْٓتِ يُدًاتٌ بهطآ، ٖـُضوَى يـُ    -َطزووَنُ وَغًَتِ ُْنطزبآ
 (زا فُضَىويُتِ.حتؿ١)

ًَتًؿـِ ْـُنطزبآ، زضوغــتُ:          ًَعزا: ُٓطـُض َطزووَنـُ وَغ بـُآلّ يـُ فُضَىوزَيـُنِ بـآٖ
ططَنُّْ ُّٖ بًَطاُْيُنًـ بُ ًٓعُّْرياتططَنُّ، سُدّػىُْٓتِ يُدًاتِ بها، َريات

 ُٖضوَى يُ)ؾطح املٓٗر(زا فُضَىويُتِ.
: َُبُغت بُ سُزْ عىَطَِّ ضِونًّٓٔػالّ ُٓوَيُ: نُ بؤ يُنُ اض يُ تَُـًُْا  ثيَهاطة

بؤّ بـُ  زَنطئَ، ُٖضضُْس يُ غُضيؿِ وادب ُْبىبٔ، واتُ: سُزْ عىَطَِنُّ يُنُ اض 
بُآلّ سُز و عىَطَِّ غىُْٓت ُٓوَيُ: نـُ يـُ زواّ سـُزْ     .بُض ضِونًّٓٔػالّ زَنُوآ

 زووباضَ زَنطئَ. -بآُْظضنطزٕ-عىَطَِّ ضِونًّٓٔػالّ
ُٓطُض وَغًَتِ نطزو طىتِ فآلْهُؽ بُوَْسَ ثاضَيُ بًَٓطٕ سُدِ بؤ بها. ُٓوَ  دا بعاُْ:

  ٖ ُضضـُْس نُغـًَهّرتيـ ٖـُبآ بـُ نـَُرت      زضوغت ًُْ يُو ُْٓساظَيُ نـَُرتّ بـسضيَتآ، 
سُدِ بؤ بها، بُآلّ ُٓطُض ًٖض نُغًَهِ زيـاضّ ْـُنطزو تـُْٗا طـىتِ بُوَْـسَ ثاضَيـُ       
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 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدِ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ
ُُْ َرِة اْلِمَْ  ِف َلعَِم  ُوس  َواْلَمْعُض   ُب اْلَع  اِ ُع َع  ِن اْلَح   ِّ بِنَ ْفِس  ِو ِإْن َوَ   َد ُ ْ   َرَة َم  ْن َُّح     َعْن  ُو بِ  

 نُ َها فَاِضَلًة َعْن اْلَحاَ اِت اْلَمْ ُ  رَِة ِفيَمْن َح   بِنَ ْفِسِوسَوُّْش َ َرُط َ  ْ 
بهُٕ. ًٓٓذا نُغًَهًإ زَغت نُوت بُ نَُرت يُو ُْٓساظَيُ سُدِ بؤ زَنطز، ُٓو ناتُ 

 زضوغتُ بُ نَُرت بُ نطآّ بططْٕ ثامشاوَنُف بؤ َرياتططَنإ زَطُضِيَتُوَ.
يُ وَغًَتُنُّسا يُنًَهِ زياضّهطز سُدآ بـؤ بهـا،   زيػإ بعاُْ: ُٓطُض وَغًَتهُضَنُ 

ُٖضطًع سُدِ بؤ ْانُّ. ٓـُو ناتـُ وادبـُ     :ًٓٓذا زياضنطاوَنُف ضَِزّ نطزَوَو طىتِ
غاٍَ  يُنًَهّرتّ بؤ بُنطآ بططٕ تانى سُدِ بؤ بها، بُآلّ ُٓطُض زياضنطاوَنُ طىتِ: ُّٓ

تَُاؾا زَنُئ: ُٓطُض يُ شياًْا ْاتىامنْ يُ زواّ غايًََهّرت سُدِ بؤ زَنُّ. ُٓو ناتُ 
سُدِ يُ غُض وادب بىبآْ بُ ٖؤّ نَُتُضغـَُِ سـُدِ ْـُنطزبآ، ٓـُو ناتـُ وادبـُ:       

غاٍَ سُدِ بؤ بها، بُآلّ ُٓطـُض سـُدِ يـُ غـُض      يُنًَهّرتّ بؤ بُنطآ بططٕ تانى ُّٓ
وادب ُْبىبآ، ُٓو ناتُ زوا زيَدطآ تانى زياضنطاوَنُّدؤّ سُدِ بؤ بها، ٖـُضوَى يـُ   

  ضبُّ غُضضاوَناْسا يُ )باغِ وَغًَت( ُّٓ باغُ ضِووٕ نطاوَتُوَ.ظ

 حةجي وشؤظىجةككةوتوو د ش
نُ تىاْاٍ ُْبآ: بـُ خـؤٍ بطِواتـُ     )اْيعَلجُٔش عََٔ اْيرَخِّ بَْٔٓؿضٔ٘ٔ( ثُنهُوتىو )َٚاْيَُِعُقُٛب( :دووةم

 ُ وَ: وَى ســُزْ ســُز بهــا؟ ضــىْهُ زَضزيَهــٌ بــُضزَواٌَ ثًَىَيــُو تــا َــطزٕ ضــاى ْابًَتــ
 ؾُيُثُتُيِْ ثريّْ ُْخؤؾًُنٌ وَٖا: ضاوَضِواٌْ ضانبىوُْوٍَ ُْنطآ، ُٓو دؤضَ نُغُ

)ُ٘ ِٓ ِٔ َُٜرٗخ عَ ِٕ َٚجَ َ ُأِجز٠َ  ََ ُٓطُض نطآّ نُغًَهٌ زَغت بهُوآ: نُ سُدّىادبِ يُدًاتٌ  )إَ
ُ٘( بُ نطآّ ٖاوويَُٓ، يإ نَُرت )بُٔأِجز٠َٔاْئُِثٌَ( بها ًَو بًَٓطيَتـُ سـُز، تـانى    وادبـُ: نُغـ   )ي شَََ

سُدّىادبِ يُدًاتٌ بها، دا بُو سُز نطزُْ سُدُ وادبُنُّ يُ غُض ىزَضآ، دًـاواظّ  
 سُدِ ضِونًّٓٔػالّْ ُْظضو قُظا ًُْ، ُٖضوَى يُ )اجملُى (زا فُضَىويُتِ.
يُ ًَْطايُتّى -دا بعاُْ: ُٓو نُغُّ سُز يُدًاتِ َطزوو و ثُنهُوتىو زَنا، َُضز ًُْ

ــساًًََايُ ــُ )ايؿــطواِْ(زا فُضَىويــُتِ        -تّ ــآ، ٖــُضوَى ي ــُوإ يُنػــإ ب  يُطــٍَُ ٓ
ُهما َعْن ِاْبِن َعب اسط : قَاَلْت اْمَرَ ٌة: َّا َرُا َل اهلِلس ِإن  َفِرََّض َةاهلِل َعلَ ن ِعبَ اِدِه ِفى اْلَح ِّ َ ْدرََ  ْت َرِضَىاهللُ َعن ْ

َْبُ   ُت َعَلىالر اِحلَ    َُُح   َعْن   ُو؟ قَ   اَل نَ َع   ْم.ِةس  َ  َبِ   ن َش   ْيخاًَ ِبيرًا َل َّ  رٚاٙ ز َوَذلِ   َك ِفىَحج    ِةاْلَ َداعِ  فَ   
(زا ٓافطَتًَو طىتٌ: ُّٓ ثًَغَُبُضٍ خىا، باونِ سُدٌ يُ غـُض  ذح١ايٛداعيُ ) ايغٝخلٕ،

وادب بىوَو ظ ضيـ ثريَ، خؤٍ يُ غـُض ووآلغ ضِاْـاططآ، ٓايـا سـُدٌ يـُدًاتٌ بهـُّ؟       
 واتُ: سُدّىادب يُدًاتٌ باونت بهُ.فُضَىوٍ: بُيَآ.  ثًَغَُبُض
َُِْٛٗال ؾ لفٔاً ١ً(   بُ َـُضز زازَْـسضآ:   )َُِٜٚغتَزَُم(  آيـُ ٖاوويَُٓيـُّطِابطزوو، ظيـاز   ٓـُو نط  )ن 
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ِٔ ذَٖخ بَْٔٓؿضٔ٘ٔ(ٝ)ؾٔ يُو ثًَىيػتًاٍُْ باؽ نطإ )عََٔ اْيرَلجَلْٔ اْيَُِذُنٛر٠َٔ( بآ  يُ باغٌ ٓـُو  َُ
ُّْش َ َرُط نَ َفَقةُ  ُِْن َل  اْلِعيَ اِل َذَىاب اً َوِإَّاب اًس َولَ ْ  بَ َ َل َولَ ُدُه َ ْو َ ْ َنبِ ن  َم الً ِلُ ْ  َرِة لَ ْم َِّج ْب  َل

 قَ ُب لُُو ِفىاَلَصحِّس َوَلْ  بََ َل اْلَ َلُد الط اَعَة َوَ َب قَ ُب لُُوس وََ َ ا اَلْ َنِبن  ِفىاَلَصحِّ.
ِٔ ٫  ُِٜغتَزَُم( ؾىيَِٓ ًْؿتُدآبىوٕ نُغُزا: نُ بُخؤٍ سُدٌ زَنطز: وَى قُضظو  )ي هٔ

نطآيُنُ ظياز بآ يُ ُٓضنٌ بُخًَىنطزٌْ خًَعإْ  اْيعَٔٝلٍَ( )َْؿ ك ١ُ بُآلّ بُ َُضز زاْاْسضآ
يُ َـاوٍَ ضـىوُْسُزْ ٖاتٓـُوَزا، ضـىْهُ ثُنهُوتىوَنـُ      )ذََٖلبًل َٚإََٜلبًل(  َٓسايَُناٌْ

ا زًًََََٓتـُوَو بـُ ضـُْس ضِيَطايـُى زَتىاْـآ      بُخؤٍ ْاضِوا، بـُيَهى يُطـُأل خًَعاُْنُّـس   
 .بُخًَىيإ بها

)ُٙ ِٛ بَذٍََ َٚي ُ  ِٚ أ ِجَٓبٔا٢ٌّ ََال٫ً(   ُٓطُض نىضِيَهّدؤٍ، يإ نًصيَهّدؤٍ َايًَإ زايآ )َٚي  يـإ   )أ 
تانى يُنًَهِ ثآ بُنطآ بطـطآ بـؤ ٓـُوَّ سـُدّىادبِ      )ئُٮِجز٠َٔ( بًَطاُْيُى َايَِ زايآ

ُ٘()ي  يُدًاتٌ بها )ؾ٢  وادب ًُْ: ثُنهُوتىوَنُ قبىيَِ بهاو يًًَإ وَضبططآ ِِ َٜحِٔب ق ُبُٛي
 يُ.تآزاترتزا، ضىْهُ َُٓتباضٌّ يُ فُضَىوزٍَ ضِاغ ا٭ ؽَسِّ(
ِٛ بَذٍََ اْيَٛي ُ  ايِطلع١َ (بُآلّ  ُٓطُض نىضَِنٍُ، يإ نًصَنٍُ طىيَطِايُيَّدؤٍ زايآ، واتـُ:   )َٚي 

ُ٘( دًاتٌ بهابُخؤٍ بضآ سُدِ وادبِ يُ وادبُ: ثُنهُوتىوَنُ قبىيَِ بهاو  )َٚجَبَ ق ُبُٛي
 .ًٓعٌْ بسا سُدِ وادبِ يُدًاتٌ بها

ُٖضوَٖا بًَطاُْف ُٓطُض بضآ سُدّىادبِ يُ دًاتٌ بها، وادبُ: قبىيَِ  )َٚن ذَا ا٭ ِجَٓب٢ٗٔ(
 ظ ض ًُْ.يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا، ضىْهُ َُٓتباضيُنٍُ  )ؾ٣ل٭ ؽَسِّ( بهاو ًٓعٌْ بسا

ص: ُٓطُض ثُنهُوتىوَنُ سُدًؿِ يُ غُض وادب ُْبىبآ، ُٖض بؤّ زضوغتُ  ئاطاداسىط 
ُّٖ  ضِونًّٓٔػالَِ يُدًاتِ بها،ِ تانى سُد -بُ نطآ، يإ بُ خؤضِايِ-دًَططيَو زابٓآ

ــؤ ٓــُوَ ــُ    ،سُدًَهّػــىُْٓت فب ــُدًاتِ بهــا، ٖــُضوَى ي ــإ ظياتطيؿــِ ي ــإ زوو، ي ي
 ضِووٕ نطاوَتُوَ.  )ايؿطواِْ(زا و)اجملُٛع(

 صثاشكؤ: دةسباسةي حةج كشدى لة جياتي كةطيَكىرت  ط
دطُ يُ َطزوو و ثُنهُوتىو، -وادب بآ، يإ غىُْٓت بآ-سُزْ عىَطَِ بعاُْ:ثَيصةكى 

ًَهّرتّتىاْا زضوغـت ًْـُ، ٖـُضوَى يـُ )ابـٔ قاغـِ(ْ )ايؿـطواِْ(زا          يُدًاتِ ًٖض نُغـ
 هّرت بُطىيَطَّ ُّٓ ضِووْهطزُْوَيُ:فُضَىوياُْ، دا سُزْ عىَطَِّ يُدًاتّهُغًَ

-: ُٓو نُغٍُ يُدًاتٌ نُغًَهّرتٍ َطزوو، يإ ثُنهُوتىو، سُزْ عىَطَِ زَنا يةكةم
ًٔػالَِ نطزبـآو ٖـًض سـُدٌ    َُّضدُ: بؤ خؤٍ سُدٌ ضِونٓ -بُ نطآ، يإ بُ خؤضِايِ

ى، يـإ  ُْظضو قُظاٍ يُ غُض ُْبآ، نُواتُ: ُٓطُض بؤ خؤٍ سُدٌ ضِونًّٓٔػالَِ ُْنطزب
قُظاٍ يُ غُض بىو، ًٓٓذا يُدًاتٌ نُغًَهّرت ًٓشطِاٌَ سـُدٌ   ُْظض، يإ سُدِ سُدِ
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        ٌ ًَتـُ سـُد  بُغت، ُٓو ًٓشِطاَُ بؤ خـؤٍ زازَبُغـرتآو سُدُنـُ بـؤ خـؤٍ زَبـآو ْاب
................................................................................................ 

َرِضَن َعْن ابن َعب اس ط (زا فُضَىويُتِ.اجملُٛعَنُ، يإ ثُنهُوتىوَنُ، ُٖضوَى يُ )َطزوو

ُهم ا ُرَمُة؟ قاَل:  ٌخ لِ ن َ ْو َقرِّ ٌب.  : َاِمَع الن ِب   اهللُ َعن ْ ُرَمَة. قَاَل: َمْن ُشب ْ رَُ اًل َّ ُق ُل: لَب  ْيَك َعْن ُشب ْ
ُرَمةَ قَاَل: َحَجْجَت َعْن نَ ْفِسَك؟ قَاَل: َل.  رٚاٙ ابٛداٚد زقَاَل: ُح   َعْن نَ ْفِسَكس  ُم  ُحّ  َعْن ُش ب ْ

ِٝو ثًاويَو زَيطىت: ) بلصٓلدؽرٝس ع٢ً عزم َضًِ،  (. ثًَغَُبُضُعِبُز١ََ( يُدًاتٌ )ي ٖب
( نآيُ؟ طىتٌ: بطايُنٌ خؤَُ، يـإ خعًََهُـُ. فـُضَىوٍ: بـؤ خـؤت      ُعِبُز١ََفُضَىوٍ: )

فُضَىوّ: بؤ خؤت سـُز بهـُ، ًٓٓذـا يـُدًاتٌ      َُبُضسُدت نطزوَ؟ طىتٌ: ْا. ثًَغ
 ( سُز بهُ.ُعِبُز١ََ)

: َط رٌ ؾًَت وَنى ثُنهُوتىو ًُْ، نُواتُ: ُٓطُض نُغًَو سُدٌ يُ غُض وادب دووةم
بىو و سُدٌ ُْنطز، ًٓٓذا ؾًَت بىو، زضوغت ًْـُ سـُدٌ يـُدًاتٌ بهـطآ، ضـىْهُ يـُ       

ًَو ؾًَتُنُ َطز سـُدٌ يـُدًاتٌ زَنـطآ،    ضانبىوُْوٍَ بآٓىًََس ْني، نُوابى: ُٖض نات
ُٖضوَٖا طؿت ُْخؤفْ بآًَٖعيَو نُ يُ ضـانبىوُْوٍَ بآٓىًََـس ْـُبني، ٓـُويـ وَنـى      

 ؾًَت بطِياضّطِابطزووّ بؤ زَزضآْ ْابآ سُدٌ يُدًاتٌ بهطآ.
: ُٓطُض ثُنهُوتىوَنُ سُدِ يُدًاتِ نطا، ًٓٓذا ؾًفاّ ٖاتْ ضاى بؤوَ، ُٓو ض،يةم

ىوَنُ زضوغت ْابآو وادبُ: بُخؤّ سُز بؤ خـؤّ بهـا، ٖـُضوَى يـُ     سُدُ بؤ ثُنهُوت
 (زا ُٓو َُغُىُْ ضِووٕ نطاوُْوَ.اجملُٛع)

 ص بةكشيَطشتو بؤ حةج و عووشِةط 
 ًٓٓذا بعاُْ: بُنطَيططتٔ بؤ سـُز نـطزٕ يـُدًاتٌ ثُنهـُوتىو، يـإ َـطزوو، زوو دـؤضَ:       

آيُ خػتُُ ُٓغتؤت سُدًَو بؤ ططتين يُ ُٓغتؤ، وَى بًَآ: بُ ُٓوَْسَ نطآبُنط يةكةم:
 َٔ، يإ بؤ ُٓو َطزووَ بهٍُ.

ططتين خىزّبُنطيَطرياوَنُ، وَى بًَآ: بُ ُٓوَْسَ نطآيُ تـؤّ بـُ نـطآ    آبُنط دووةم:
 ططت بُخؤت سُدِ يُدًاتٌ بهٍُ، يإ بُخؤت سُز يُدًاتٌ ُٓو َطزووَ بهُّ.

ُ ظيـاتط ضِوو زَزا، نـُوابى:   يٓذا ًَُُٓ يًَطَزا ٓـُو دـؤضٍَ زووَّ ضِووٕ زَنُيٓـُوَ، ضـىْه    ئ
زَنا، ًٓٓذا ُٓطُض  تآزابُنطيَطرياوَنُ يُو غايَُزابآ: نُ سُدٌ ّططتين خىزآَُضدُ: بُنط

ُٗزاْيرَخ ططتُٓنـُ يـُ )  آ(زا بـىو، َُضدـُ: بُنط  َه١بُنطيَطرياوَنُ يُ ؾاضٍ ) (: َاْطـُناِْ  أ ِعا
ُٗزاْيرَخ(ّ ثري ظزا يُ ثًَـ )َه١سُدسا بآ، واتُ: يُ )  ططتُٓنُ زضوغت ْابآ.آبُنط(زا أ ِع

ططتُٓنـُ يـُو   آ(زا بـىو، ٓـُوَ َُضدـُ بُنط   َها١ بُآلّ ُٓطُض يُ ؾىيَُٓناّْرتٍ دطُ يُ )
ناتُزابآ: نُ خُيَهُنُ خؤيإ بؤ غُفُضٍ سُز ٓاَازَ زَنُٕ، واتُ: ثًَـ ٓـُو ناتـُزا   
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 (زا ضِووِْ نطز تُوَ.اجملُٛعططتُٓنُ زضوغت ْابآ، ُٖضوَى يُ)آبُنط
................................................................................................ 

ًٓٓذا بعاُْ: َُضدُ: بُنطيَططَنُو بُنطيَطرياوَنُ نطزاضَناٌْ سُز بعأْ، بُآلّ َُضز ًُْ: 
بُ خؤضِايِ، يإ -  زياضٍ بهُٕ، ضىْهُ ُٖض نُغًَو(، واتُ: ؾىيَين ًٓشطِاّ يَّبُغَٝكلْ)
 (يَهٌ ؾُضعّسا ًٓشطِاّ ببُغتآ.َٝكلْسُز يُدًاتٌ نُغًَهّرت بها، وادبُ: يُ ) -نطآ بُ

ُٖضوَٖا َُضدُ: بُنطيَطرياوَنُ طؿت نطزاضَناٌْ سُز بُخؤٍ بها، واتُ: زضوغـت ًْـُ   
 يُ دآّ خؤٍ زابٓآ. -بؤ نطزاضَناٌْ سُز-دًَططيَو

ْـ       ططتُٓنـُ  آُنطز، ٓـُوَ بُنط ًٓٓذا ُٓطُض يـُ غـايَِ بُنطيَططتٓـسا بُنطيَطرياوَنـُ سـُدٌ 
 ُٖيَسَوَؾًَتُوَ، واتُ: وادبُ نطآيُنُ بطُضِيًََٓتُوَ، دًاواظٍ ًُْ: عىظضٍ ُٖبىبآ، يإ ْا.

ططتُٓنُ زضوغت ُْبىبآ، يإ نطآيُنُ آدا بعاُْ: ُٓطُض بُ ٖؤٍ َُضدًَهٌ ْاؾُضعٌ بُنط
وٍ نـطز، ٓـُوَ   ْاؾُضعِ بىبآ، بُآلّ يُطُأل ُٓوَؾسا بُنطيَطرياوَنُ سُدُنٍُ بُ تـُوا 

زضوغت زَبآ، بُنطيَطرياوَنـُف َـا     -بؤ ثُنهُوتىوَنُ، يإ بؤ َطزووَنُ-سُدُنُ
 نطآّ ٖاوويَُّٓ ُٖيُو وادبُ بًسضيَتآ، ُٖضوَى يُ )اجملُى (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.

 ص وشدنى حاجى لة حالَةتى حةج كشدنذا ط
َـ   طز، ٓـُوَ سُدُنـٍُ   ُٓطُض ُٓو نُغٍُ بؤ خؤٍ سُز زَنا، يُ سايَُتٌ سُز نطزْـسا 

بُتاأل زَبًَتُوَ، بُآلّ ُٓو بُؾٍُ نطزويُتٌ خًَطٍ بؤ زَْىوغطآ، نُوابى: زضوغت ًُْ 
يُنًَهّرت سُدُنٍُ بؤ تُواو بها، ضىْهُ سُز بُ زوو نُغـإ تـُواو ْـانطآ، ٖـُضوَى     
ْىيَصو ضِ شووف بُ زوو نُغإ تُواو ْانطئَ، نُوابى: ُٓطـُض سـُدٌ يـُ ُٓغـتؤزا دـًَطري      

، وادبُ: يُ َرياتُنٍُ يُ غُضَتاوَ سُدٌ بؤ بهطآ، بُآلّ ُٓطُض سُدٌ يُ ُٓغتؤزا بىبآ
 ُْبى، يإ سُدُنٍُ غىُْٓت بىو، وادب ًُْ: سُدٌ بؤ بهطآ.

ًٓٓذا بعاُْ: يُو سُدُؾسا نُ يُدًاتٌ َطزوو، يإ ثُنهُوتىو زَنطآ، َُضدُ: تُْٗا يُى 
، يإ ظياتط سُدُنُ بهطآ، نُوابى: نُؽ تُواوّشُدُنُ بهاو زضوغت ًُْ: بُ زوو نُغإ
 ُٓطُض بُنطيَطرياوَنُ َطز، ُٓوَ غآ سايَُتٌ ُُْٖ:

مبطآ، ُٓوَ ٖـًض نـطآّ ْازضيَتـآ، ضـىْهُ ٖـًض      -يُ ضِيَطُزا-: ثًَـ ًٓشطِاَبُغ يةكةم
 نطزاضيَهٌ سُدٌ ُْنطزوَ.

ين : يُ زواٍ تُواوبىوٌْ ضِونُٓناٌْ سُز مبطآ، ُٓوَ سُدُنُ زضوغت زَبآو خىيَدووةم
 ُٓو وادباٍُْ َاوٕ يُ َايَِ بُنطيَطرياوَنُ زَزضآ.

ــُوَ      ضــ،يةم ــطآ، ٓ ــُواونطزًْإ مب ــًَـ ت ــُنإْ ث ــٌ ضِونٓ ــت ثًَهطزْ ــُ زواٍ زَغ : ي
بُنطيَططتُٓنُ ُٖيَسَوَؾًَتُوَو زضوغتًـ ًُْ: يُنًَهّرت ُٓو سُدُ تـُواو بهـا، بـُآلّ    
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 ًَـ َطزٕ نطزوٌْ.بُنطيَطرياوَنُ َا  بُؾُ نطآّ ُٓو نطزاضاٍُْ ُٖيُ: نُ ث
 )باُب الْ َم  اِق يِت(

لَ ِةالن ْحِر َوْ  ٌوس فَ لَ  ْ  َوْقُت ِإْح َراِم اْلَح  ِّ: َش   اٌل َوُذواْلَقِع َدِة َوَعْش ُر لَي اٍل ِم ْن ِذَاْلِحج  ِةس َوِف ن لَي ْ
 ِة َوْقٌت إِلْحَراِم اْلُعْمَرِةسَ ْحَرَم بِِو ِفن َغْيِر َوْقِ ِو ِانْ َعَقَد ُعْمَرًة َعَلىالص ِحيِحس َوَ ِميُع الس نَ 

ٞ (ْ )َػٓا٢ (ْ )ْٗل١ٜبُؾًَهٌ ُّٓ ثاؾهؤيُ يُ) ،(اجملُٛعًٓٓذا بعاُْ: دطُ يُ ) (ْ ايكًٝاٛب
 َواهللُ َ ْعَلم. (ف وَضطرياوَ،بػ١ٝ)

 زباطي كات ء شويَهةكاني ئيخشِاوبةطنت  :باُب اْلَم اِقيتط 
ٍْ َُٚذٚاْيك عٔا ٠َٔ( ُ سُز: ُٖضزوو َاْطُنُّ ناتٌ ًٓشطِاَبُغ  ب )َْٚقُ( إَِذزَاَّ اْيرَخِّ( ٖٛا يـُ،  )عَ

ِٔ ذ٣ٔلْيرٖٔح١ٔ( ُّٖ َٔ ٍُ (وَ، خـىاٍ طـُوضَ   ذ٣لذتحا١ زَ ؾـُويـ يـُ غـُضَتاٍ)    )َٚعَِغُز ي ٝل
ناتٌ ًٓشطِاَِ سُز ضُْس َاْطًَهٌ ظاْسضاوٕ. ُٖضوَٖا ص اَْلَح   َ ْشُهٌرَمْعُل َماتٌ طزَفُضَىآ: 

رٚاٙ ز َوَعْش ٌر ِم ْن ِذَاْلِحج  ةِ  َ ْش ُهُراْلَحّ : َش   اٌل َوُذواْلَقِع َدةِ ط( زَفُضَىآ: ُهماَرِضَىاهللُ َعن ْ ابٔ عُز )
ٛٓاٍَاْطُناٌْ سُز: ) ايبخلرٟ،  (يُ.ذ٣لْيرح١(ْ زَ ؾُوٍ)ذٚاْيكع ٠(ْ )ع

)ْ٘ ِٖٓرزَ َِٚج ًِٝ ١ٔاي زَضباضٍَ ؾُوٍ دُشٌْ قىضبإ فُضَىوزَيُنٌ بـآًَٖع ُٖيـُ: نـُ     )َٚؾ٢ٔ ي 
(ّطِابـطزوو ضَِز  ابأ عُاز  زضوغـت ْـُبآ. بـُآلّ بـُ فُضَىوزَنـٍُ )      تآزاَّشُدٌ ًٓشطِا

نطاوَتُوَ، نُوابى: يُو زوو َاْطْ زَ ؾُوَزا، ُٖض ناتًَو ًٓشطِاّ بُ سُز ببُغتآ ُٓوَ 
ِٛ أ ِذزََّ بٔ٘ٔ(ًٓشطِاَُنٍُ بُ سُز زازَبُغرتآ، بُآلّ   ُٓطُض ًٓشطِاَِ بـُ سـُز بُغـت    )ؾ ً 

ِٝزَ َْٚقتٔ ًَهّرتٍ دطُ يـُ َاْطـُناِْ سـُز، ٓـُوَ ًٓشِطاَُنـُّ بـُ سـُز         ٘ٔ()ؾ٢ٔ غ  يُ َاْط
ُِز٠ًَ(  زاْابُغرتآ، بُيَهى ِْعَك  َ ُع ًٓشطِاَُنٍُ بُ عىَطَِ زازَبُغـرتآو بـُ بـُض عـىَطٍَِ     )أ

 يُ غُض فُضَىوزٍَ ضِاغت. )ع٣ًليٖؾرٔٝسَ( ضِونًّٓٔػالًَـ زَنُوآ
 ص دوو عووشِة و صياتش لة وانطيَكذاط 

ُِز٠َٔ( َُٖىو ناتُناٌْ غاأل جَُُٔٝع ايٖض١َٓٔ()َٚ ناتٌ ًٓشطِاَِ عىَطَِيُ، واتُ:  )َْٚقْ( إلَِذزَاَّ اْيُع
ًٓشطِاَبُغ  بُ عىَطَِ يُ َاْطُناٌْ سُدساو يُ َاْطُناّْرتيؿسا زضوغت زَبآ، ضىْهُ 

(زا خباالر٣ٛ َضااًِيــُ َاْطــُناٌْ سُدــسا عــىَطٍَ نــطزوَ، ٖــُضوَى يــُ ) ثًَغَُبــُض
 رٚاٙ ايغاٝخلٕ، ص ُعْم َرٌة ِف ن رََمَض اَن تَ ْع ِدُل َحج  ًة َمِع نطضاوَتُوَ. ُّٖ زَؾـفُضَىآ:  طًَطز

 عىَطَِيُى يُ ضََُِظاْسا وَى سُز نطزًَْهُ يُطُأل َٓسا.
ًٓٓذا بعاُْ: يُ يُى غايَسا تُْٗا يُى سُز زَنطآ، واتُ: زوو سُز زضوغت ْابْٔ ْانطئَ، 

يًََهسا، يإ يُ َاْطًَهسا، يإ يُ ضِ شيَهسا زَنطئَ، بـُيَهى  بُآلّ زوو عىَطَِو ظياتطيـ يُ غا
 غىُْٓتُ: ظ ض عىَطَِ بها، بُ تايبُتٌ يُ ضََُِظاْسا، بُ بُيَطٍُ سُزيػُنُّطِابطزوو و ُّٖ

ِتِكس فَََُبْتس قاَل َلها َّ ْ َم الن  ْفِر: ََّسُعِك َط اُفِك ِلَحجِِّك َوُعْمرَ  : َ ن  الن ِب   رضىاهلل عنهاَعن عاِئَشَة ط
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ُْ    رٍ   صإلَى    ال   ْنِعيِم فَ    اْعَ َمَرْت ِمْنه    ا بَ ْع    َد اْلَح     ِّ  رض    ىاهلل عنهم    افَ بَ َع    َس ِبه    ا َم    َع َعْب    ِدالر ْحمِن ب    ِن  َبىَب
َةس َوِقيَف ُ ف  اْلَحَرِمس  ُ َُ َم َة نَ ْف  ُ اِن   لِْلَح ِّ ِفن َح ظ َمْن ِبَم َُ  َواْلِميَقاُت اْلَم

ُ٘  رٚاٙ َضًِ، َٚؾ٢ٔ  ( عل٥غا١ سـُظضَتِ ) ص. َى ِ ِه َمُ اَن ُعْمَرتِ كِ : ق اَل َله ا الن بِ    ط رَٚا١َٕٜ ي ا
ثآّ فُضَىو: تُوافُنُت بـؤ    ًٓشطِاَِ بُ سُزْعىَطَِّ ويَهطِا بُغتبى، دا ثًَغَُبُض

(ف بـُ عىَطَِنـُّ طـٍَُ سـُز زيَـِ      عل٥غ١سُزْعىَطَِنُت ويَهطِا زَبآ، دا سُظضَتِ )
 يُطٍَُ خؤيا بطزيُ)عل٥غ١(  فُضَاّْسا )عبسايطمحٔ(ّ بطاّ َُبُضخؤف ُْبى، بؤيآ ثًَغ

ِٓعٔااِٝ(ٚ  فــُضَىوّ: ٓــُّ  يــُوآ ًٓشطِاَــِ بــُ عىَطَِيــُنّرت بُغــت، دــا ثًَغَُبــُض)ايٖت
عىَطَِيُف يُ ؾىئَ ُٓو عىَطَِيُ نُ زَتىيػـت بـُ تـُْٗايِ بًهـُّ. واتـُ: سـُظضَتِ       

 ( يُ يُى َاْطسا زوو عىَطَِّ نطزٕ.عل٥غ١)
ص: ُٓو نُغٍُ خُضيهٌ سُز نطزُْ تا ضَِاٌ ؾُيتاُْنإ تُواو ُْناو يـُ   ئاطاداسىط 
( ُِْضواتـُ زَضَوَ، زضوغـت ًْـُ ًٓشِطاَــِ عـىَِطَ ببُغـتآ، ٖـُضوَى يـُ ظ ضبــُّ        ََٔٓا٢ )

يــُ غــُض -غُضضــاوَناْسا فُضَىوياْــُ، دــا بعاْــُ: عــىَطَِ خًَــطّ طــُوضَتطَ يــُ تــُواف
 زا فُضَىويُتِ.)حتؿ١(ًْإ يُنػإ بآ، ُٖضوَى يُ ُٓطُض ناتُنا -فُضَىوزَّ بًَُٖعتط

 زشويَهةكاني ئيخشِاوبةطنت  ط
ًْرَخِّ( ٞٗ ئ ُْ اْيَُه لْٔ ِٔ بَُِٔها١ (    ؾىيَين ًٓشطِاَبُغتين سُز )َٚاْئُٝك ل زَضٖـُم ٓـُو    )ؾ٢ٔ ذَآل ََا
هٌ (يُ، دًـاواظٍ ًْـُ: خـُيَ   َه١خىزٍ ؾاضٍ ) )َْْؿُط ََِه١ ( (يَُه١نُغٍُ يُ ْاو ؾاضٍ )

(زا زيَِ بًَتُ غُض سُز نطزْٕ بًُوآ ًٓشطِاّ ببُغتآ، َه١( بآ، يإ ضِيَبىاض بآو يُ )َه١)
نُواتُ: وَٖا خًَطتطَ: يُ زَضطٍُ خاْىوَنـٍُ خؤيـُوَ ًٓشـطِاّ ببُغـتآ، ٖـُضوَى يـُ       

 .)اجملُى (زا ضِووٕ نطاوُْوَ
ٌٗ اْيرَزََّ( بآًَٖعزا:يُ فُضَىوزَيُنِ  )َٚقٌَٔٝ( ِّٔ طؿت )ُن ًٓشطِاَّشُدُ،  ( ؾىيَينََِه١ )ذَزَ

ُ  َة طًُنُّ بًَُٖعتطَ، ضىْهُ يُ سُزيػُنُزا زَفـُضَىآ:  بُآلّ فُضَىوزَّ َح   ن َ ْى ُف َم
ُ ةَ   (وَ ًٓشطِاّ زَبُغ .َه١( يُ )َه١زاًْؿتىواٌْ )رٚاٙ ايغٝخلٕ، زِمْن َم

ّ     ئاطاداسى ط  ُٓطـُض   ص: ُٓوَ زَضباضٍَ ُٓو نُغُ بىو: نُ بـؤ خـؤٍ سـُز زَنـا، بـُآل
بُ نطآ، يإ -( سُز بها)َه١( يُدًاتٌ نُغًَهّرتّ زَضَوََّه١زاًْؿتىويَهٌ ؾاضٍ)

ُٓوَ يُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتطزا وادبُ: بؤ ًٓشطِاَبُغتين سُزْ عىَطَِ بطِواتُ  -بُ خؤضِايِ
(يَهٌ ؾُضعّسا ًٓشطِاَِ سُز، يإ عىَطَِ ببُغتآ، ٓـُطًٓا:  َٝكلْ(ْ يُ )َه١زَضَوٍَ)

نُ نؤَُيَُ ظاْايُنّجًَؿىو ضَِفتاضيإ -ويَتُ غُض، بُآلّ يُ فُضَىوزَنُّرتزاخىيَين زَنُ
َ  ايطربٟ ثآنطزوَو ًُٓاّ)ادتُاٍ (زا َها١ زضوغـتُ: يـُ ْـاو ؾـاضٍ )     -( بُ بـًَُٖعٍ زاْـاو

(، خىيًَٓؿـٌ  ذَازََّ ََِها١  ًٓشطِاَِ سُز ببُغتآْ بؤ ًٓشطِاَّةىَطَِف بطِواتـُ زَضَوَّ ) 



418  

  ُ ــت ــا زضوغ ــُض، د ــُ غ ٍ   تَْكًٔٝاا : )ْانُويَت ــاض ــطآو ضَِفت ــُ به ــُضَىوزَ زووََ ــُو ف ٓ ّ) 
َفِةس َوِمَن الش اِم َوِمْص َر َواْلَمغْ ِرِب اَْلجُ  ُرُه َفِميَقاُت اْلُم َ َ  ِِّو َمَن اْلَمِدَّنِة ُذواْلُحَلي ْ ْحَف ُةس َوَ م ا َغي ْ

 َجاِز قَ                ْرٌنس َوِم               ْن تَِهاَم               ِة الْ               َيَمِن َّ َلْملَ               ُمس َوِم               ْن َنْج               ِداْلَيَمِن َوَنْج               ِداْلحِ 
ُّْح    رَِم ِم    ْن َ و ِل اْلِميَق    اِتس َوَُّج     ُز ِم    ْن  ِي    رِِهس   َوِم    َن اْلَمْش    ِرِق َذاُت ِع    ْرٍقس َواَلْفَض    ُف َ ْن 

 َوَمْن َاَلَك َطرَِّقاً لَ َّ ْنَ ِهن ِإلن ِميَقاتٍ 
يُ  (بآ، يإ ضِيَبىاضبآ، ُٖضوَىَه١(: خُيَهِ)َه١بهطآ، دًاواظيـ ًُْ زاًْؿتىوَنُّ)ثآ
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ) (ْحتؿ١)

)ُٙ ُِٝز َٖل غ  (زا ًُْٓ، ثًَٓر )ًَكات(ّ ؾُضعًإ بؤ َه١بُآلّ ُٓو نُغاٍُْ يُ ْاو ؾاضٍ ) )َٚأ 
ُُتََٛجِّ٘ٔ َََٔ اْيَُ ١َٜٓٔٔ( زاْسضاوٕ: ُْ اْي (ّ َ ٜٓا١ ؾىيَين ًٓشطِاَبُغتين ُٓو نُغٍُ يُ ) )ؾ ُٔٝك ل

ِٝثري ظَوَ زآ (يـُو يـُ   َ ٜٓا١ يُ، نُ ثآّ زَطىتطآ: )بريّةُيٌ(، يُ ْعيـو ) ؿ ١(  )ُذٚاْيُرً 
ُٓواْـٍُ يـُ ؾـاّْ     )َََٚٔٔ ايٖغلَّ ََِٚٔؾزَ َٚاْيَُِػازَبٔ(  ( زووضتطََه١طؿت )ًَكات(يَهّرت يُ )

ِٔ تَٔٗل١ََٔاْيَََُٝٔ( يُ،)ا ْيُحِرؿ ١( ًَػطو َُغطيبُوَ زئَ، ؾىيَين ًٓشطِاَبُغتًٓإ: ُٓوٍَ يُ  )ََٚٔ
ًُِ َِ(ُويايًَُُُّْوَ زآ، ؾىيَين ًٓشطِاَبُغتينىٍ ْ ِٔ َِْح ٔاْيَََُٝٔ ََِْٚح ٔ اْيرٔحَلسَ( َ،  )ًَٜ  ََٔٚ( 

ْٕ(ُٓواٍُْ يُ بًَٓسايًُناٌْ يَُُْٕ سًذاظَوَ زئَ، ؾىيَين ًٓشطِاَبُغتًٓإ ضـًاٍ     )ق ِز
ُٕ اْيَُٓلسٍَ) وَى عًَـطِام، يـإ ًَٓـطإ،     ُٓوٍَ يُ ضِ شُٖآلتُوَف زٍَ: )َََٚٔٔ اْيَُِغزَمَ( (َ،ق ِز

ُْ عِٔزم(ؾىيَين ًٓشطِاَبُغتين  .(َاْيعَكٔٝلَ، نُ يُ زواٍ طُيٌَ)  )ذَا
ُهم اَعْن ِاْبِن َعب اس ط  رٚاٙ ابٛداٚد بضآ  ذضأ،  زَلْىِف اْلَمْشِرِق اَْلَعِقي َ  : َوق َت الن ِب   َرِضَن اهللُ َعن ْ

 (ّ زاْاوَ.ايعكٝل)بؤ ًٓشطِاَبُغتين ضِ شُٖآلتًُنإ  ثًَغَُبُض
ُهم اَعْن ِاْبن َعب اسطُٖضوَٖا  َف ِةس َوَلْى ِف الش  ام  َوق  َت َلْى ف اْلَمِدّنَ ةِ  : َ ن  الن بِ  ّ َرِض َىاهللُ َعن ْ َذااْلُحَلي ْ

ُُفِّ  ٍت  َتَ ن َعلَ ْيِهن  ُىن  َلُهْم وَ  :اَْلُجْحَفَةس َوَلْىِف َنْجٍد قَ ْرَن اْلَمَناِزِلس َوَلْىِف اْلَيَمِن َّ َلْمَلَمس َوقَالَ  ِل
ُ  َة ِم ْن  ِمْن َغْيرِِىن  ِمم ْن َ رَادَ  َُس َح   ن َ ْى ُف َم اْلَح   َواْلُعْمَرَةس َوَمْن َ اَن ُدوَن َذلِ َك َفِم ْن َحْي ُس  َْنَش 

ُ  ةَ  ْـُّطِابطزووّ زيـاضّهطزْٕ   َٝكلتلُٓو  ثًَغَُبُض رٚاٙ ايغٝخلٕ ٚاؽرلب ايضٓٔ،زَم
اْـُ ؾـىَيين ًٓشِطاَبُغـتٓٔ بـؤ زاًْؿـتىواٌْ ٓـُو ووآلتاْـُو ٖـُّ بـؤ ٓـُو           فُضَىوٍ: ُٓو

نُغاٍُْ نُ بُو ضِيَطاياُْزا زئَْ زَياُْوآ سُز، يـإ عـىَطَِ بهـُٕ، ٖـُض نُغـًَهًـ      
( بـآ، ٖـُض يـُ ؾـىيَُٓنٍُ خؤيـُوَ ًٓشـطِاّ       َها١ (و )َٝكلْزاًْؿتىوٍ ؾىيًََٓهٌ ًَْىإ )
 (وَ ًٓشطِاّ زَبُغ .َه١ُ )( ُٖض يَه١) زَبُغتآ، تا زاًْؿتىواٌْ

)ٌُ ٍَٖٚ اْئُٝك الْٔ(  وَٖا خًَطتطَ )َٚا٭ ْؾقَ ِٔ أ  ِٕ ُِٜرزََّ َٔ ْ يـُ غـُضَتاّ)   )أ  (َوَ ًٓشـطِاّ  َٝكال
ِٔ آ:ٔزَٙٔ( ببُغتآ  .(ف ًٓشطِاّ ببُغتآَٝكلْزضوغتُ: يُ نؤتايِ) )ََُٜٚحُٛس َٔ

ِٔ صًَ و  ط زَٜك ًل( ِٓت٢ََٗ ُيُنٌ وَٖازا ضِ يؿت: نُ )ُٖض نُغًَو بؤ ضىوُْ سُز بُ ضيَط )َََٚ َٜ  ٫



419  

ْٕ  (يَهّطِابطزوو يُو ضِيَطُيُزاَٝكلْ( ُْ زَطُيؿتُ ًٖض )ًَكات(يَو، ضىْهُ ًٖض )إَي ٢ َٔٝك ل
ُّْح     رُِم ِم     ْن ُمَح     اَذاِة فَ     ِِ   ْن َح     اذى ِميَقات     اً َ ْح     َرَم ِم     ْن ُمَحاَذاتِ     ِو َ ْو ِميَق     اتَيِن فَاَلَص     ح  َ ن      ُو 

ُ   َة َواْلِميَق  اِت َ بْ َع  ِدِىَماس  ُنُو بَ   ْيَن َم َُ ُ   َةس َوَم  ْن َمْس   َُّح  اِذ َ ْح  َرَم َعلَ  ن َم  ْرَحَل َ ْيِن ِم  ْن َم  َوِإْن لَ  ْم 
ُنُوس َوَم      ْن بَ لَ      َغ َميَقات      اً َغي ْ      َر ُمرِّ      ٍد ُنُس      ُاً  ُ      م  َ رَاَدُه َفِميَقاتُ      ُو َمْ ِض      ُعُوس  َُ  َفِميَقاتُ      ُو َمْس      

ْن فَ َعَف َوِإْن بَ َلَغُو ُمرِّداً َلْم   َتُجْع ُمَجاَوزَتُُو بِغَْيِر ِإْحَراٍمس فَِِ
ِٕ ذَلذ٣ َٔٝك لتًل( ُْبى، ُٓوَ ْ ُٓطُض يُ ىٍ ضِاغتٍُ، يإ ضُثٍُ بُضاَبُض ) )ؾ َِ (يَـو  َٝكال
َُرَلذَاتٔ٘ٔ( زَبى، ُٓوَ  ِٔ  .(َنُوَ ًٓشطِاّ زَبُغتآَٝكلْيُ بُضاَبُض ) )أ ِذزََّ َٔ
ِٚ َٔٝك لتَنيَ( ْ ض زوو )يإ بُضاَبُ )أ  َ      َٝكال  ( زَبـى، ضـىْهُ يـُ ًَْىاًْاْـسا زَضِ يؿـت، ٓـُو
َُرَلذَا٠ٔ أ ِبعَ َُٖٔٔل(فُضَىوزٍَ ضِاغترت  )ؾ ل٭ ؽَٗس(  ِٔ َٔ ُّ ُ٘ ُِٜرزَ يُ بُضاَبُض زووضتطَنُياُْوَ  )أ ْٖ

ِِ ُٜرَلذٔ( ًٓشطِاّ زَبُغتآ ِٕ ي  عًَ ٢ )أ ِذزََّ  (يَو ُْزَبى، ُٓوََٝكلُْٓطُض بُضاَبُض ًٖض ) )َٚإَ
ِٔ ََِه١ ( َٔ َِٔٝ ( ُٖؾتا 81ًٓشطِاّ زَبُغتآ يُ ؾىيًََٓهٌ وَٖاوَ: نُ زوو قؤْاغ=) ََِزذًَ تَ

 (يَو يُ زوو قؤْاغ نىضترت ًُْ.َٝكلْ(، ضىْهُ ًٖض )َه١نًًؤَرت مبًَٓآ بؤ )
َِٝٔ ََِه١  َٚاْئُٝك لْٔ( ُ٘ بَ ُٓ ِٔ ََِضه  َََٚ(    ٕ (ْ َها١ ) ُٖض نُغًَو ؾىيَين ًْؿـتُدآبىوٌْ يـُ ًَْـىا

ُ٘(  (زا بـــىوَٝكااالْ) ُٓ ُ٘ ََِضاااه  ٓـــُوَ ؾـــىيَين ًٓشطِاَبُغـــتين وٍ ؾـــىيَين     )ؾ ُٔٝك لُتااا
ًْؿتُدآبىوًُْتٌ، دًاواظٍ ًُْ: ضَِمشاأل بآ، يإ زآ بآ، يإ تانُ َاأل بآ، بُ بُيَطٍُ 

 ّطِابطزوو.صَوَمْن َ اَن ُدوَن َذِلَك َفِمْن َحْيُس  َْنَشَُ طسُزيػُنُّ
 ص )حَرَم(ى )مَكَّة(بؤ الى  بة طةس شويَهى ئيخشِاوبةطتهذاطضاى تيَجةسِبووى ط 

ِٔ بًَ ؼَ ََٝك لتًل( ْ َٝكلُْٖض نُغًَو بُ ) )َََٚ ِٝازَ  (يَهٌ ؾُضعّسا تًَجـُضِّ يـُ   َُزَٜإ  ُُْضاهًل(   )غ 
ُٙ(  تًَجُضِبىوّْـسا ُْيسَويػـت سـُز، يـإ عـىَطَِ بهـا      سايَُتِ  ِٖ أ رَادَ ًٓٓذـا يـُ زواٍ    )ُثا

ُ٘( طؤضِاو ويػتِ سُز، يإ عىَطَِ بهاتًَجُضِبىوٕ زيَِ  ُٓوَ ؾىيَين ًٓشطِاَبُغتين  )ؾ ُٔٝك لُت
ُ٘( وٍ ِٛفُٔع ُٓو ؾىيَُٓيُ: نُ زيَِ يًَُّوَ طؤضِاوَ، واتُ: وادب ًُْ: بـؤ ًٓشطِاَبُغـ     )ََ

 بطُضِيَتــُوَ ىٍ )ًَكــات(، بــُ بُيَطــٍُ سُزيػــُنُّطِابطزوو، بــُآلّ ُٓطــُض طُيؿــتُ ْــاو 
وادبُ: بطِواتُ -بؤ ًٓشطِاَّةىَطَِ-ًٓٓذا زيَِ طؤضِاو ويػتِ عىَطَِ بها، ُٓوَ (،)ذَزََّ ََِه١
(زا فُضَىوياْـُ، بـُآلّ ُٓطـُض زيَـِ     حتؿا١ (ْ )اجملُٛع، ُٖضوَى يُ ))ذَزََّ ََِه١(زَضَوٍَ 

(زا ًٓشطِاَِ سُز ببُغتآ، ُٖضوَى )ذَزََّ ََِه١طؤضِاو ويػتِ سُز بها، ُٓوَ وادبُ: يُ ْاو 
 ضِوواإ نطزَوَ.يَُُوثًَـ 

َُزَٜ ًَا(  ُ٘ ِٕ بًَ ػَ ِِ تَُحِش  ُٖض نُغًَو طُيؿتُ )ًَكات(يَوْ زَيىيػت سُز، يإ عىَطَِ بها )َٚإَ )ي 
)ُ٘ ُ    َُحَلَٚسَُت ّ -بؤّ زضوغت ًْـُ: يـُ )ًَكات(َنـ ُّ(   جـُضِآ بتًَ -)ذَازَّ(  بـؤ ى ِٝازَ إَِذازا   )بٔػَ

ثُ ىبسا، ُٓوَ ظياِْ ًُْ، بُآلّ وادبُ: يُ ُٓطُض بؤ ىّ ضِاغتُ، يإ ضُدا  ،بُ بآًٓشطِاَبُغ 
 (زا فُضَىويُتِ. حتؿ١(ّدؤّ ًٓشطِاّ ببُغتآ، ُٖضوَى يُ )َٔٝكلْؾىيًََٓهِ وَى ُْٓساظَّ )
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ِٕ ؾ عٌََ( ّ -ُٓطُض واٍ نـطز، واتـُ: ًٓشطِاَـِ ُْبُغـتْ يـُ )ًَكـات(      دا  )ؾ َِ  -)ذَازَّ(  بـؤ ى
 َذا َض  اَق اْلَ قْ  ُت َ ْو َ  اَن الط رِّ  ُ  َمُخ فَ  اًس فَ ِِْن لَ  ْم َّ عُ  ْد َلعَِم  ُو َدٌمس ِإل  إِ َلعَِم ُو اْلَع  ْ ُد لُِيْح  رَِم ِمْن ُو 

ُمس َوِإل  فَ    اَلس   َوِإْن َ ْح    َرَم  ُ    م  َع    اَد فَاَلَص    ح  َ ن     ُو ِإْن َع    اَد قَ ْب    َف تَ َلب ِس    ِو بُِنُس    ٍك َا    َقَر ال    د 
 :ِوس َوِفن قَ ْ لٍ َواَلْفَضُف َ ْن ُّْحرَِم ِمْن ُدَوّْ َرِة َ ْىلِ 

ُِٛد( تًَجُضِّ ُ٘ اْيعَ ُ   )ي شَََ ُ٘(   وادبُ: ثًَـ ًٓشطِاَبُغ  بطُضِيَتُوَ بـؤ )ًَكات(َنـ ِٓا ُِٝرازََّ َٔ  )ئ
 يُ غُض ىبضآ. تانى يُوآوَ ًٓشطِاّ بُ سُز، يإ بُ عىَطَِ ببُغتآو طىْاُٖنٍُ

زضوغتُ: بُ ُْٓـساظٍَ   بطُضِيَتُوَ خىزٍ )ًَكات(َنُ، بُيَهى يًَطَزا وادب ًُْ :دا بعاُْ
و يـُوآوَ ًٓشـطِاّ ببُغـتآ، ٖـُضوَى يـُ ظ ضبـٍُ        )ًَكات(َنُ بطُضِيَتـُوَ ؾـىيًََٓهّرت  

.غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
ِٚ ن لَٕ ايِطزَُٜل  تُْٗا ُٓطُض ناتُنُ بُضتُْط بآو فطياٍ سُز ُْنُوآ )إ٫َِ إَذَا فَلمَ اْيَْٛقُ(( )أ 

بآ، يإ بُخؤٍ ْـُخؤف بـآ، يـُو سايَُتاْـُزا وادـب ًْـُ:        يإ ضِيَطايُنُ بُ تطؽ ََُخٛؾًل(
ِِ َُٜعِ (بطُضِيَتُوَ، بُيَهى وادبُ: خىئَ بسا، ُٖضوَى زَفُضَىآ:  ِٕ ي  بـؤ   ُٓطُض ُْطُضِاوَ )ؾ َِ

ّْ( (، ُٓوَََِه١ْ ضِ يؿتُ ) و ًٓشطِاًَؿٌ بُغت)ًَكات(َنُ ُ٘ دَ خىييَن يـُ غـُض وادـب     )ي شَََ
 .(زا ًٓشطِاَِ ُْبُغتىَيُ )ًَكات زَبٌَ، ضىْهُ

دا بعاُْ: ُٖض نُغًَو يُ )ًَكات(يَهّؿُضعٌ ًٓشطِاّ ُْبُغـتآ، خـىيَين يـُ غـُض وادـب      
زَبٌَ، دًاواظٍ ًُْ: ُْظإ بآ، يإ يُ بريٍ ضىبآ، يـإ غـُٖىوٍ نطزبـآ، ٖـُضوَى يـُ      

ُهم ا( ابأ عبالظ  غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، ضـىْهُ )  َنِس َ  ِم ْن َم ْن طزَفـُضَىآ:   َرِض َن اهللُ َعن ْ
ُِِو َشْي اً َ ْو تَ رََ ُو فَ ْليُ ْهِرْق َدم اً  وايبًٗكـٌ باغٓازقـشًض، ٖـُض نُغـًَو      رٚاٙ اإلَالّ َلياو  صُنُس

 وادبًَهٌ سُز يُ بري بها، يإ بُ قُغسٍ ُْيها، زَبِ خىئَ بسا: ٓاشَأل غُضبِِآ.
ِٕ أ ِذزََّ( ِٖ عَلدَ( بُغت بُآلّ ُٓطُض َط رُنُ يُ )ًَكات( تًَجُضِّْ ًٓشطِاَِ )َٚإَ ًٓٓذا يُ  )ُث

بُ فُضَىوزَّطِاغترت زوو سايَُتٌ  )ؾ ل٭ ؽَٗس( زواٍ ًٓشطِاَبُغ  طُضِاوَ بؤ )ًَكات(، ُٓوَ
ِٕ عَلدَ( :يةكةم، ُُْٖ ُ٘ إَ ُُٓضٕو( ُٓطُض بطُضِيَتُوَ )أ ْٖ ثًَـ ُٓوٍَ زَغت بُ  )ق ِبٌَ تًَ ٗبضٔ٘ٔ بٔ

ُّ()صَ ًٖض نطزاضيَهٌ سُز، يإ عىَطَِ بها  خىيَُٓنٍُ يُ غُض ىزَضآ. ك ط  ايٖ 
ُٓطُض ثًَـ زَغت ثًَهطزٕ ُْطُضِاوَ، بُيَهى زَغيت بُ نطزاضيَهـٌ سـُز،    )َٚإ٫َِ( :دووةم

خىيَين يُ غُض ى ْاضآ، دًاواظٍ ًُْ: نطزاضَنُ ضِونـٔ بـآ: وَنـى    )ؾ ٬ (  يإ عىَطَِ نطز
، ٖـُضوَى يـُ )اجملُـى (ْ    ُكاُ ّٚ( )ط اٛاُف ايْ ، يـإ غـىُْٓت بـآ: وَنـى     )عَزَؾ ١(وَغتاٌْ 

 (زا فُضَىوياُْ.ايغزٚاْٞ)
)ٌُ بؤ ُٓو نُغٍُ َايَِ يُ ؾىيًََٓهٌ غُضَوٍَ )ًَكـات(يَهٌ ؾـُضعًُّ، وَٖـا     )َٚا٭ ْؾقَ
ًِٖٔ٘ٔ( خًَطتطَ: ِٜز٠َٔ أ  ِٔ ُدَٚ ِٕ ُِٜرزََّ َٔ يُ خاْؤضهٍُ خًَعاُْنٍُ خؤيُوَ ًٓشطِاّ ببُغتآ، يُ  )أ 

ُٖض ُٓوٖا خًَطتطَ، ُٖض ضُْس يـُ ووآلتًَهّسووضيؿـُوَ بـآ،     (فذٓؿَُٞظُٖبٌ ًُٓاٌَ)
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ٍُ((يُنًـ وَٖايإ نطزوَ، بُآلّ ؽرلب١ضىْهُ نطزاضَنُ ظ ضتط زَبآو نؤَُيَُ ) ِٛ  )َٚؾ٢ٔ ق 
َّق   اِتس َِ  قُ ْل   ُت: اَْلِميَق   اُت َ ْظَه   ُر َوُىَ اْلُمَ اِف   ُ  ِلَ َحاِدّ   ِس الص    ِحيَحِة َواهلل َ ْعلَ   ُم.  ِم   َن الْم

 َق    اُت اْلُعْم    َرِة ِلَم    ْن ُى    َ  َي    ارَِج اْلَح    َرِم ِميَق    اُت اْلَح     ِّس َوَم    ْن بِ    اْلَحَرِم َّ ْلَعُم    ُو اْلُخ    ُروُج َوِمي
َُفْ َع    اِل اْلُعْم    َرِة َ ْ َعَ تْ    ُو ِفى     اَلْظَهِر  ْن لَ    ْم َّْخ    ُرْج َوَ تَ     ن ِب  ِإلَ    ن َ ْدنَىاْلِح    ف  َولَ    ْ  ِبَخطْ     َ ٍةس فَ    ِِ

ُم َعَلىاْلَمْ َىِبسَوَعَلْيِو َدٌمس فَ َلْ  يَ   َرَج ِإَلن اْلِحفِّ بَ ْعَد ِإْحَراِمِو َاَقَر الد 
ٞ يُ فُضَىوزَيـُنٌ ًُٓـاٌَ)   يـُ )ًَكـات(يَهٌ    )َٔأَ اْئُٝك الْٔ(   وَٖـا خًَطتـطَ:   (زاايغالؾع

ًْااُ((  ؾــُضعًُّوَ ًٓشــطِاّ ببُغــتآ ُْ أ ْظَٗااُز( ( زَفــُضَىآايٓااٛاًُٟٚٓــاٌَ ))ُق  )ا ْئُٝك اال
َُُٛاؾُٔل ئٮ ذَلدٜٔثٔ ايٖؾرٔٝر١َٔ َٚاهلُل أ ِعً ِ( يُ )ًَكات( بًَُٖعتطَ فُضَىوزٍَ ًٓشطِاّ َُٖٛاْي ُٖض  )َٚ

( تًَو زَناتـُوَ، نـُ زَفـُضَىوٕ:    ؽرٝسُٓو فُضَىوزَ بًَُٖعَف يُطُأل سُزيػُناِْ)
  (زا طًَطِزضاوُْوَ.خبلرٟ َٚضًِ. يُ )زلة )ميكات(ةوة ئيحِزامى بةصتوة ثَيػةمبةرش

 ز شِاوى عووشِةشويَين ئيخش 
ُِز٠َٔ( ُْ اْيُع َُٖٛ :َلرَدَ اْيرَزََّ(ؾىيَين ًٓشطِاَبُغتِٓ عىَطَِ  )ََٚٔٝك ل  ِٔ بؤ ُٓو نُغـٍُ يـُ    )ئَُ

ــُ)ذَاازََّ َهاا١زَضَوَّ ُْ اْيرَااخِّ( (ي ــِ ســُدٌ    )َٔٝك اال ــُ ًٓشطِاَ ــُ: ن ــُو )ًَكات(ي ــُض ٓ ٖ
ُُ ّف طفـُضَىوٍ:   يَّسَبُغرتا، ضىْهُ يُ سُزيػُنُّطِابطزووزا ثًَغَُبـُض  ُى ن  َلُه ْم َوِل

ُٓواُْ ؾىيَين ًٓشطِاَبُغتٓٔ بؤ ُٓو  رٚاٙ ايغٝخلٕ،ز ٍت  ََتن َعَلْيِهن  ِمم ْن َ رَاَداْلَح   َواْلُعْمَرةَ 
 نُغاٍُْ بُو ضِيَطاياُْزا زئَْ زَياُْوآ سُز، يإ عىَطَِ بهُٕ.

ِٔ بٔلْيرَزََّ( ًْشَ (يُ)ذَزََّ َه١ُٓو نُغُف نُ يُ ْاو  )َََٚ ُ٘ اْيُخاُزُٚد( )َٜ بـؤ ًٓشطِاَـِ عـىَطَِ     َُ
ٌٖ(  بطِواتـُ زَضَوَ   )ذَازَّ( وادبُ: يُ   بـؤ ْـعيهرتئ ؾـىيَين ظًََّٓشـُآلأل     )إَي ا٢ أ ِد٣َْلْيرٔا

ِٛ بٔخَْطاا٠َٕٛ( ــُ زَضَوَ ٖــُض زضوغــتُ،   )َٚي اا ــساظٍَ ٖــُْطاويَهًـ بطِوات ــُ ُْٓ  ٖــُض ضــُْس ب
اضَنــإ ًْــُ، واتــُ: وَى ٓــُو (و ضِيَبىَهاا١دــا يــُو ضــىوُْزَضَوَيُزا دًــاواظٍ خــُيَهٌ)

سادًاُْف نُ سُدًإ تُواو نطزبآو بًاُْوآ عىَطَِف بهُٕ، بُ بُيَطُّ سُزيػُنُّ 
 (ّطِابطزوو يُ )باغِ زوو عىَطَِ يُ َاْطًَهسا(. عل٥غ١)

ِِ َِٜخُزِد( ِٕ ي  َ ّ  )ؾِ  زا )ذَازَّ( ، بـُيَهى يـُ   )ذَازَّ( دا ُٓطُض بؤ ًٓشطِاَّةىَطَِ ُْضِ يؿـتُ زَضَوَ
ِ بُغتًْٓشطِا ُِز٠َٔ( َ ٍَ اْيُع ُ٘( نطزاضَناّْةىَطَِّ نطزٕ )َٚأ ت٢َ بٔأ ْؾعَل عىَطَِنٍُ زضوغت  )أ ِجشَأ ِت

ـ زَنُوآ ّ ضِونًّٓٔػالًَ ٍ بًَُٖعتطزا، بُآلّ  )ؾ٣ل٭ ْظَٗزَ( زَبٌَْ بُ بُض عىَطَِ يُ فُضَىوزَ
)ّْ ِٝ٘ٔ دَ  .شطِاَِ ُْبُغتىَ(يَهِ ؾُضعٌ ًَٓٝكلْخىييَن زَنُويَتُ غُض، ضىْهُ يُ ) )َٚعًَ 

ِّ بَِع َإَِذزَأَ٘ٔ( ِٛ :َزَدَ إَي ٣لْيرٔ دا ُٓطُض يُ زواٍ ًٓشطِاَبُغ  ضىوَ زَضَوَ بؤ ظًََِٓ  )ؾ ً 
ُّ(سُآلأل  ًَهطزْـٌ         )صَك ط  ايٖ  ًَـ زَغـت ث خىَيُٓنٍُ يُ غـُض ىزَضـآ، بـُو َُضدـٍُ ثـ
 اغتِ َُظُٖب.يُ غُض فُضَىوزٍَ ضِ )عًَ ٣لْيَُِذَٖبٔ( ( بطِواتُ زَضَوَ)ط ٛاف

( تًَجُضِ َٝكلْص: ُٓوَّطِابطزوو، زَضباضٍَ ُٓو نُغُ بىو: نُ يُو ناتٍُ يُ ) ئاطاداسىط 
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ــؤ    ــُ غــُضّ وادبــُ: ب ــُبىبآ، ضــىْهُ ٓــُو دــؤضَ نُغــُ ي  بــىوَ َُبُغــتِ عــىَطَِّ ْ
 َوَ ْفَض                   ُف بَِق                   اٍع اْلِح                   فِّ اَْلِجْعَرانَ                   ُة  ُ                   م  ال   ْنِع                   ِيُم  ُ                   م  اْلُحَدِّْبيَ                   ُة.

 راِم( اُب اإلحْ  )ب                                     
 َِ َُْن لَ َّعِّ    َد َعلَ   ن نَ ْف     َُْن َّ ْن   ِ َي َحّج    اً َ ْو ُعْم   َرًة َ ْو ِ َلْيِهَم   اس َوُمْطَلَق    اً: بِ    َعِق   ُد ُمَعي ن   اً: بِ     َّ ن ْ

ْن َ ْح  َرمَ  ُمْطِلق  اً ِف  ن َ ْش  ُهرِاْلَح ِّ َص  َرَفُو  اإِلْح  َراِمس َوال   ْعيِ  يُن َ ْفَض  ُفس َوِف  ن قَ   ْ ٍل َاإِلطْ  اَلُقس فَ  ِِ
ْيِن  َُ  بِالن ِّي ِة ِإلن َما َشاَء ِمَن الن ُس

ًٓشطِاَِ عىَطَِ بطُضِيَتُوَ ُْٓساظٍَ ُٓو )ًَكـات(َّ بـُ غـُضّسا تًَجـُضِيىَ، ٖـُضوَى      
 ضِوواإ نطزَوَ.

)ِّ ٌُ بٔك االعَ اْيرٔاا طِاَبُغــتِٓ عــىَطَِ خًَطتــطيين ؾــىيَُٓناٌْ ظًََّٓشــُآلأل بــؤ ًٓش )َٚأ ْؾقَاا
ــُ ضِيَطــٍُ ؾــاضٍ ) )ا ْيحِٔعزَاَْاا١( ــُ، نــُ زَنُويَت ِاْعَ َم  َر ِم  َن   َن   وُ  َع  ْن  َنَ  َط(، طاال٥ـي
(وَ ًٓشطِاَِ عىَطَِّ ادتعزا١ْيُ ) ثًَغَُبُض رٚاٙ ايغٝخلٕ ٚاؽرلب ايضٓٔ، زاْلِجْعَرانَ ةِ 
ِٖ(بُغت.  َ، نـُ ثـآّ زَطـىتطآ    ِٓعٔاِٝٔ( )ا يٖتًٓٓذا خًَطتطئ ؾىئَ بؤ ًٓشطِاَِ عـىَطَِ   )ُث

(ّطِابـطزوو يـُ )باغـِ زوو    عل٥غا١ (، بُ بُيَطُّ سُزيػُنُّ ))عل٥غ١َعطُوتٌ سُظضَتٌ
ِٖ(عىَطَِ يُ َاْطًَهسا(.  ِٜبٔٝا١ُ( ًٓٓذا خًَطتـطئ ؾـىيَين ًٓشطِاَـٌ عـىَطَِ:      )ُث يـُ، نـُ   )ا ْيُر َ

بــؤ -ػــتِ يــُوآوَوي ثًَهٗاتٓــُ بُْاوباْطُنــٍُ ىلَ ًُٓــعا نــطاوَ، ضــىْهُ ثًَغَُبــُض 
  (زا طًَطِزضاوَتُوَ.ايبخلرٟ(، ُٖضوَى يُ )َه١بطِواتُ ْاو ) -عىَطَِنطزٕ

 [ باطي ضؤنيةتى ئيخشِاوبةطنت باُب اإلْحراِم: ]
ًَِّٓل( َُعَ ِٓعَكُٔ   ََِٟٓٛ ذَٓحًل( ًٓشطِاّ زَبُغرتآ بُ زياضنطاوّ: )َٜ َٜ ِٕ وَى ًُْت بًَٓآ: ًٓشطِاّ بُ  )بٔأ 
ِٚ ُع سُز ببُغتآ ََُِٝٗل( يإ بُ عىَطَِ ببُغتآ ُِز٠ًَ()أ  ِٚ نًٔ  يإ ًٓشطِاّ بُ سـُزْ عـىَطَِّ    )أ 

ُُفِّ اْم ِرٍئ ِإن َمااَلْعَماُل بِالن ِّ طزَفُضَىآ:  ويَهطِايِ ببُغتآ، ثًَغَُبُض ز َم ا نَ  َ ىيّاِت َوِإن ما ِل
ٖــُض  ٖــُض نطزَوَيـُنٌ خىاثُضغــتِ بــآ، بـُ ًُْتــُوَ ْـُبآ زاْاَــُظضآ،    رٚاٙ ايغاٝخلٕ، 

 َط رًَهًـ تُْٗا خًَطٍ ُٓو نطزَوَيُّ بؤ زَْىوغطآ نُ ًُْتٌ بؤ ًَٖٓاوَ.
َُْطً ك ًل(  ِٕ ٫  َٜشَٜ َ عًَ ٢ َْْؿطَ اإلَِذازَاَّ(  ُٖضوَٖا ًٓشطِاّ بُ زياضُْنطاويـ زازَبُغرتآ)َٚ  )بٔأ 

 وَى دطُ يُ خىزٍ ًٓشطِاَبُغ  ًٖضّرت ظياز ُْنا، وَى بًَآ: ًُْمتُ ًٓشـطِاَِ بُغـت.  
)ٌُ يُ فـُضَىوزٍَ بـًَُٖعتطزا: زيـاضّهطزٌْ ًٓشـطِاّ خًَطتـطَ، وَى بًَـآ:        )َٚايٖتِعٝٔنُي أ ْؾقَ

)َٚؾ٢ٔ  ًُْمتُ ًٓشطِاَِ بُ سُز بُغت، يإ بُ عىَطَِّ بُغت، يإ بُ سُزْ عىَطَِّ بُغت
)ٍُ ِٛ  زياضُّٓنطزٕ خًَطتطَ. )اإلَْط٬ ُم( يُ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا ق 

ِٕ أ ِذزََّ ُٗزَاْيرَخِّ(  دا ُٓطُض ًٓشطِاَِ بُغت بُ زياضُْنطاوٍ َُْطً ك ًل( )ؾ َِ يُ َاْطُناٌْ )ؾ٢ٔ أ ِع
١ٖٝٔ إَىل ََل عَل٤َ( سُدسا، ُٓوَ ِّ ُ٘ بٔلي ُظ ـًٓشطِاَُنٍُ بُ ًُْتًَٗٓإ زَزاتُ ٓـُوٍَ سـ   )ؽَزَؾ 
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َِٝٔ(ا)َٔاا زَنــا ُٓٗضااه  ــ   َٔ اي  ًــُتتًُنإ، واتــُ: يــإ ْ ـىاثُضغـــُضزوو خـيــُ يــُنًَهٌ ٖ
  ُ    م  اْش     َ َغَف بِاَلْعَم    اِلس َوِإْن َ ْطلَ    َ  ِف    ن َغْي    ِر َ ْش    ُهرِِه فَاَلَص    ح  اْنِعَق    اُدُه ُعْم    َرًة  َ ْو ِإلَْيِهَم    ا

ُُ     ْن زَّْ     ٌد  ْن لَ     ْم َّ ُّْح     رَِم َ      ِِْحَراِم زَّْ     ٍدس فَ     ِِ َّْص     رِفُُو ِإلَى     اْلَح ِّ ِف     ن َ ْش     ُهرِِهس َولَ     ُو َ ْن   فَ     الَ 
َعِق    ْدس َوِإْن َ      اَن ُمْحرِم    اً ِانْ عَ   َق    َد ِإْحَراُم     ُو ُمْطَلق    اًس َوِقي     َف ِإْن َعِل    َم َع    َدَم ِإْح     َراِم زَّْ    ٍد لَ     ْم َّ ن ْ

ْن تَ َع  َر َمْعرَِفُة ِإْحَراِمِو بََمْ تِِو َ َعَف نَ ْفَسُو قَارِ  ْحَراِمِوس فَِِ  ناً زٌَّد ُمْحرِمًا ِانْ َعَقَد ِإْحَراُمُو َ ِِ
ََُِٝٗل( سُز، يإ عىَطَِ زيَٓآ ًٓشطِاَُنٍُ بهاتُ ِٚ إَي  يـإ زَيساتـُ ٖـُضزوونًإ، واتـُ:      )أ 

ِٖ اِعتَػٌََ بٔل٭ ِعَُلٍَ( ًُْت زيَٓآ ًٓشطِاَُنٍُ بهاتُ سُزْ عىَطَِّ ويَهطِا ًٓٓذا يُ زواٍ  )ُث
ًُْتًَٗٓاُْنُ زَغت بُ نطزَوَناٌْ سُزْ عىَطَِ زَنا، واتُ: ُٖض نطزَوَيُنٌ يُ ثًَـ 

ا بًها، زضوغت ْابآ، ُٖضوَى يُ غُضضـاوَناْسا فُضَىوياْـُ، بـُ بُيَطـٍُ     ًُْتًَٗٓاُْنُز
 سُزيػُنُّطِابطزوو.

ُٗزَٙٔ(بُآلّ  ِٝزَأ ِع ِٕ أ ْطً لَ ؾ٢ٔ غ  ُٓطُض دطُ يُ َاْطُناٌْ سُز يُ َاْطًَهّرتزا ًٓشطِاَِ  )َٚإَ
ُِز٠ًَ( بُ زياضُْنطاوٍ بُغت، ُٓوَ ُٙ ُع ِْعٔك لُد ضِاغترت: ًٓشطِاَُنُّ  بُ فُضَىوزٍَ )ؾ ل٭ ؽَٗس ا

ُٗزَٙٔ(بُ عىَطَِ زَبُغرتآ، نُوابى:  ُ٘ إَي ٣لْيرَخِّ ؾ٢ٔ أ ِع زضوغت ًُْ: ُٓو ًٓشطِاَُ  )ؾ ٬  َِٜؾزَُؾ
بساتُ سُز يُ زواٍ ٖاتين َاْطُناٌْ سُز، واتُ: وادبُ: بُو ًٓشطِاَُ عىَطَِ بهاو زضوغت 

 ًشطِاَُ بساتُ سُزْ سُدٌ ثآ بها.ًُْ: ضاوَضِواٌْ ٖاتين َاْطُناٌْ سُز بها، تانى ُٓو ٓ
 )ُ٘ ِٜٕ (بؤٍ زضوغتُ )َٚي  ِٕ ُِٜرزََّ ن َِِذزَاَّ سَ ًُْت بًَٓـآ: ًٓشـطِاّ ببُغـتآ وَنـى ًٓشطِاَـِ       )أ 

فَ َلّم ا  :  َن  ُو َ ْح َرَم َ  ِِْحراِم الن بِ  ِّ َع ْن  َبِىم ا نطظَيس، يـإ وَنـى ًٓشطِاَـِ يـُنًَهّرت     
)أبىَىغِ( ًُْتٌ ًَٖٓاو طىتٌ: ًٓشطِاَِ بُغت  رٚاٙ ايغٝخلٕ،زَسْنتَ َلُو: َ حْ  َ ْيبَ َرُهس قَالَ 

 ، فُضَىوّ: باؾت نطز.، دا نُ خُبُضّسا ثًَغَُبُضوَنى ًٓشطِاَِ ثًَغَُبُض
َُِرزًََل(   ِْٜ ِٔ سَ ِِ َُٜه ِٕ ي  َُْطً كًل( دا ُٓطُض يُو ناتسا ظَيس ًٓشطِاَِ ُْبُغتبى )ؾ َِ  ُ٘ َُ ِْعَك  َ إَِذزَا  )ا

ــآ      ًٓشطِ ــُت زيَٓ ــُ: ًْ ــرتآ، نُوات ــُنطاوٍ زازَبُغ ــُ زياضْ ــُّطِابطزوو ب ــُو َط ر ــِ ٓ اَ
يُ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا:  )َٚقٌَٔٝ( ًٓشطِاَُنٍُ بساتُ سُز، يإ عىَطَِ، يإ ُٖضزوونًإ

) ِٕٜ ِٕ عًََِٔ عَ ََّ إَِذزَاَّ سَ َ    )إَ ِٓعَكٔاِ (   ُٓطُض َط رُنُ زَيعاٌْ ظَيـس ًٓشطِاَـِ ُْبُغـتى َٜ ِِ  )ي ا
 .ًٓشطِاَُنٍُ ُٓويـ زاْابُغرتآ

َُِرزًََل( ِٕ ن لَٕ سَْٜ   ُ٘ ن َِِذزَأَا٘ٔ(   بُآلّ ُٓطُض ظَيس ًٓشطِاَِ بُغتبى، ُٓوَ )َٚإَ َُا ِْعَك  َ إَِذزَا  )ا
 ًٓشطِاَِ َط رُنُف وَنى ًٓشطِاَِ ُٓوٍ زازَبُغرتآ: ُٓطـُض ًٓشطِاَـِ ظَيـس بـُ سـُز      

 عىَطَِ بىو زَبًَتُ عىَطَِ، ُٓطُض ويَهطِايـِ  بىو ًٓشطِاَِ َط رُنُف زَبًَتُ سُز، ُٓطُض 
 .بىو زَبًَتُ ويَهطِايِ

ِٕ تَعَٖذرَ ََِعزَؾ ١ُ إَِذزَأَ٘ٔ( َ   )ؾ َِ ِٛتٔا٘ٔ(  دا ُٓطُض ُْطىجنا بعاْسضآ: ًٓشطِاَِ ظَيس ضـٌ بـىو  )بََُ
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ُ٘ ق لرًَْل( بُ ٖؤٍ َطزٌْ، يإ ؾًَتبىوٌْ، يإ ُْزيتُٓوٍَ، يُو سايَُتُزا  وادبُ: )جَعٌََ َْْؿضَ
ْيِن. َُ  َوَعِم                                                                                      َف َ ْعَم                                                                                      اَل الن ُس                                                                                      

ْن لَب ن صْ  )فَ   ٌف( اَْلُمْحرُِم َّ ْنِ ى َوُّ َلبِّنس فَِِ
خؤٍ بهاتُ ًٓشطِاَبُغتُّىيَهطِايِ، واتُ: ًُْت بًَٓآ ًٓشطِاَُنٍُ بهاتُ سُزْ عىَطَِّ 

َِٝٔ( ويَهطِا ُٓٗضه  نطزَوَناٌْ سُز تُْٗا  نطزَوَناٌْ ُٖضزوونًإ بها، واتُ: )َٚعٌََُٔ أ ِعَُلٍَ اي
يُى داض زَناو ُٓو سُدٍُ زضوغت زَبٌَْ بُ بُض ضِونًّٓٔػالّ زَنُوآ، بُآلّ بُ بـُض  
عىَطَِ ْانُوآ، واتُ: عىَطَِّ ضِونًّٓٔػالَِ ٖـُض يـُ غـُض زًَََٓـآْ بـُو ًٓشطِاَـُف       

 خىيَين يُ غُض وادب ْابآ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
 ص لة باطي نيةتي ئيخشِام :َفْصفٌ  ط

()ُّ ُُِرزَ ٣َِٛٓ( ُٓو نُغٍُ زَيُوآ ًٓشطِاّ ببُغتآ ا ْي وادبُ: ًُْت بًَٓآ، بُ بُيَطٍُ  )َٜ
ّي اتِ طسُزيػُنُّ   ّطِابطزوو، ًٓٓذا ًُْتُنُف وادبُ: بُ زأل بـآو  صِإن َمااَلْعَماُل ِبالن ِّ

      ُ ًـُتٌ ْىيَـصزا   و يـُ ْ بُ ظوبـاًْـ غـىُْٓتُ، ٖـُضوَى يـُ غُضضـاوَناْسا فُضَىوياْـ
 بُيَطَُإ ًَٖٓاوَ.

َّال عذِنـسَٗ     )نُوابى: بُ زألو ظوبإ يُ ًْـُتٌ سـُزْ عـىَطَِّ ويَهـطِا زَيَـآ:       ِٓـتذ ال َخـ َّ  َْ َى
 ٙ ــال  ــُِ َََع ــا ِلمَّ  نيةمتةةة دةةةوء عةةومِزة وَيكةةِزا بكةةةمء ئيحةةِزام  بةصةةت   ( َّأ ِحَسِمــتذ بَِاَن

 . بة دةوء عومِزة بؤ خواي طةورة
ٙ  )تُْٗاف زَيَآ: بؤ سُدٌ  َّأ ِحَسِمتذ ِبُِ ِلمَّـُِ َََعـال  ِٓتذ ال َخ َّ  َْ نيةمتةة دةةو بكةةمء     (َى

َّأ ِحَسِمتذ ). بؤ عىَطَِف زَيَآ: ئيحِزام  بةصت بة دةو بؤ خواي طةورة ِٓتذ ال عذِنسَٗ   َْ َى
 نيةمتة عومِزة بكةمء ئيحِزام  بةصت بة عومِزة بؤ خواي طةورة. (ِبَا ِلمَُِّ َََعال ٙ

ُٖضوَٖا ُٓطُض يُدًاتٌ َطزوويَو، يإ ثُنهـُوتىويَو سـُزْ عـىَطَِّ زَنـطز، وادبـُ:      
ُذ ِلمَّـُِ        )ٓاَاشٍَ بؤ بها، وَى بًَآ:  َّأ ِحَسِمـتذ بَِانـا َعِيـ ًِ مذَخنَّـَد  َّال عذِنـسَٗ  َعـ ِٓتذ ال َخ َّ  َْ َى

صةت بةة   نيةمتة دةوء عومِزةى وَيكةِزا لةة جياتي)دمةد( بكةةمء ئيحةِزام  بة      (َََعال ٙ
 .دةوء عومِزة لةجياتي ئةوي بؤ خواى طةورة

ُذ ِلمَُِّ َََعال ٙ)ُٖضوَٖا بؤ سُدٌ تُْٗاف زَيَآ:  َّأ ِحَسِمتذ ِبُِ َعِي ًِ مذَخنََّد  ِٓتذ ال َخ َّ َع َْ ( َى
نيةمتة دةو لةجياتي)دمد( بكةمء ئيحِزام  بةصت بة دةو لةجياتي ئةوي بؤ خواي 

َْ). بؤ عىَطَِف زَيَآ: طةورة ٙ       َى ُذ ِلمَّـُِ َََعـال  َّأ ِحَسِمـتذ ِبَـا َعِيـ ًِ مذَخنَّـَد   (ِٓتذ ال عذِنسَٗ  َعـ
نيةمتة عومِزة لةجياتي)دمد( بكةمء ئيحِزام  بةصت بة عومِزة لةجياتي ئةةوي بةؤ   

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ. ُٖضوَى يُ )خواي طةورة
ًُٜ ب٢ِّ( ٖتـس، ٖـُضوَٖا   ص...ْي َك الّلُه م  لَب  ْي كَ لَب   طغىُْٓتُ: يُ زواّ ًُْتًَٗٓاُْنُف بًَآ:  )َٚ
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ِٕ ي ٖبا٢(  غىُْٓتُ يُ سايَُتٌ ًُْتًَٗٓاْسا ضِوو يُ قًبًُ بها ِٝاو  دـا ُٓطـُض )   )ؾ َِ ْ ي ٖب  (ّ طـىت
َعِق          ْد ِإْحَراُم          ُوس َوِإْن نَ           َ ى َولَ          ْم ُّ لَ          بِّ ِانْ َعَق          َد َعَلىالص           ِحيِحس   بِ          الَ نِي           ٍة لَ          ْم َّ ن ْ

ُ          َة َولِْلُ قُ          ِف بَِعَرفَ         َة َوَُّس         ن  اْلُغْس         ُف   ِلإِلْح         َراِم فَ         ِِْن َعَج         َع تَ          َيم َمس َولِ         ُدُي ِل َم
ّ اَم ال  ْشرِِّ  لِلر ْمِ س  َوَ ْن ُّطَيَِّب بََدنَُو ِلإِلْحَرامِ  َوِبُمْعَدِلَفَة َغَداَة الن ْحِر َوِفن َ 

)١ٕٖٝ ِٓعَكِٔ  إَ ًُْتٌ ًٓشطِاَِ ًَُْٖٓا )ب٬ٔ  ْٔ َٜ ِِ ُ٘()ي  َُ ًٓشطِاَُنٍُ زاْابُغرتآ، بـُ بُيَطـٍُ    ِذزَا
ِٕ ٣ََْٛ(ّطِابطزوو، دا ُٖض بُ بُيَطُّشُزيػُنُفصِإن َمااَلْعَماُل بِالن ِّّياتِ طسُزيػُنُّ    )َٚإَ

ِِ ًُٜ اابِّ( ُٓطــُض ًْــُتًّٔشطِاَِ ًَٖٓــا ِٝااو بــُآلّ ) )َٚي اا ِْعَك اا َ( (ّ ْــُطىتي ٖب ًٓشطِاَُنــٍُ  )ا
 يُ غُض فُضَىوزٍَ ضِاغت. ٝسَ()ع٣ًليٖؾرٔ زازَبُغرتآ

)ٌُ ٔٗ ْايُػِض بؤ ًٓشطِاَبُغ ، بُ ًُْتٌ غىغًِ ًٓشطِاّ  )ئإلَِذزَاَّ( غىُْٓتُ: خؤٍ بؿىا )َُٜٚضَ
رٚاٙ ايرتَااذٟ ٚذضاآ٘،  زَتَج  ر َد إِلْىالَلِ  ِو َواْغَ َس  فَ  : رَ َّْ  ُت الن بِ     َع  ْن زَّْ  د ب  ن  اب  تط

 خؤٍ ضِووت نطزَوَو غىغًِ نطز.  زيت بؤ ًٓشطِاَبُغ ثًَغَُبُضّ
ًٓٓذا بعاُْ: ُّٓ خؤؾؤضزُْ ثًَـ ًٓشطِاَبُغتُٓ، ُٖضوَٖا غىُْٓتُ: ثًَـ ًٓشطِاَبُغ  
خؤٍ بُ غابىٕ ثاى بهاتُوَو مسًَألْ ًْٓؤنٌ بهاو َىوٍ بـُض و بـٔ ٖـُْطًَِ ىببـا، يـُو      

 .غىغٌْ ثانًاُْزا دًاواظٍ ثًاو و ٓافطَتْ طُوضَو َٓساأل ًُْ
ِٕ عَ ُِٓ(  دا ُٓطُض ُْيتىاٌْ خؤٍ بؿىا؟ ضىْهُ ٓاو ْـُبى، يـإ ْـُخؤف بـىو     حَشَ()ؾ َِ  )تَاَٝ

غىُْٓتُ: يُدًاتٌ خؤؾؤضزٕ تُيُممىّ بها، ضـىْهُ َُبُغـت يـُو خؤؾـؤضزُْ ثـانٌْ      
خىاثُضغتًُّ، دا ُٓطُض ثانًُنُف ُْطىجنا، خىاثُضغتًُنُ بُ تُيُممىَُنُ وَزَغت 

 اوَتُوَ.زآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نط
ص: َط رـٌ دُْابُتـساضو ٓـافطَتِ ظَيػـاِْْ سـُيعزاض طؿـتًإ ًٓشِطاًَـإ         ئاطاداسىط 

 غٓسَ دُْابُتساض ًٓشطِاّ ببُغتآ.زازَبُغرتآو زضوغت زَبٌَ، بُآلّ ْاثُ
ُٖضوَٖا غىُْٓتُ: ٓافطَتِ ظَيػاٌْْ سُيعزاضيـ بؤ ًٓشطِاّ غىغٌ بهُٕ، ٖـُضوَى يـُ   

َهاَعاِئَشة َعنْ طغُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ  ٍَ َرِضَىاهللُ َعن ْ َها : َ ن  َ ْاَماَء بِنت ُعَمْي َوَلَدْت ُمَحم  دًا َرِضَىاهللُ َعن ْ
ََُمَرالن ِب    َف  ِةس فَ   ــٌ ًُٓــاَِ رٚاٙ َليااو َٚضااًِ، )أمساال٤(٣ ز َ ْن تَ ْغَ ِس  َف َوُتِه  ف   ِبِ َاْلُحَلي ْ شْ

فُضَاّْسا: بؤ ًٓشطِاّ  غَُبُض( يُ ضِيَطٍُ سُدسا )حمُس(ّ نىضٍِ يَّبىو، دا ثًَأبٛبهز)
 خؤٍ بؿىاو يُ سايَُتٌ ظَيػاّْسا ًٓشطِاّ ببُغتآ.

ــا  )َٚ( ــُضوَٖا غــىُْٓتُ: غىغــٌ به ــاو )  )ئااُ ُ:ٍَٛ ََِهاا١ ( ٖ ــؤ ضــىوُْ ْ ــري ظوَهاا١ب   (ّ ث
ُُٛقٛفٔ بٔعَزَؾ ١ ( ًْ ُُِشدَئؿ ١ ( بؤ وَغتاٌْ عُضَِفُو )َٚئ   ِرازَ( )غ ا َا٠  ايٖٓ  بؤ وَغتاٌْ َىظزَيًفُ )َٚبٔ

ُّٖ يُ طؿت ضِ شيَهٌ زواٍ دُشٌْ  )َٚؾ٢ٔ أ ٜٖلَّ ايٖتِغزَٜلَ( يُ غبُيٍُٓ ضِ شٍ دُشٌْ قىضبإْ
ََِٞ( قىضباْسا غىغٌ بها   .بؤ ضَِاٌ ؾُيتاُْنإ )ئًٖز
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ُ٘ ئإلَِذزَاَّ( ِّبَ بَ ََْ ِٕ ُٜط   ُٖضوَٖا غىُْٓتُ: ىؾٍُ خؤٍ بؤخنؤف بها بؤ ًٓشطِاَبُغ ، )َٚأ 
ُِْن لَ ْ  نَ  َعَع  َ ْ بَ وََ  َ  ْاِ َداَمِ ِو بَ ْعَداإِلْحَراِم َولَ ِبِطيٍب َلُو ِ ْرٌمس َل َُْس بِِِ ُو ا  َ ْ بَُو ِفىاَلَصحِّس َوَل َب

ُد اْلُمطَي    َب  ُ   م  لَِبَس   ُو َلعَِم   ُو اْلِفْدَّ   ُة ِفىاَلَص   حِّس َوَ ْن ُتَخضِّ   َب اْلَم   ْرَ ُة ِلإِلْح   َراِم َّ   َدّْ َهاس َوَّ َ َج   ر  
َُ ِإزَاراً َورَِداًء َ بْ َيَضْينِ   الر ُ ُف إِلْحَراِمِو َعْن َمِخيِر الَ َِّياِب َوَّ ْلَب

ُ٘( بــُ بُيَطــٍُ سُزيػــُنُّساٖاتىو ) ِٛبَاا ٖــُضوَٖا غــىُْٓتُ: دــٌْ بُضطُنُؾــٌ َٚن ااذَا ثَ
 طِاغترتزا.يُ فُضَىوزَّ)ؾ٣ل٭ ؽَسِّ( بؤخنؤف بها 

ٖـًض   )٫َٚ  بَاْأظَ( ـ ًٓشطِاَبُغـتٓسا بـآ، بـُآلّ    دا بعاُْ: ُٓو بؤخنؤؾهطزُْ زَبِ يـُ ثـًَ  
بُ ٖؤٍ بُضزَواَبىوٌْ بؤُْ خؤؾُنُ  )بَِِٔصتٔ َاََتٔ٘ٔ بَِع َاإلَِذزَاَّ( سُضِاَِْ ْاثُغٓسيُى ًُْ
ّْ( يُ زواٍ ًٓشطِاَبُغ ْ ُ٘ جِٔز ُّٖ بُ ٖؤٍ بؤًَْهٌ وَٖا: نُ ىؾـٍُ ٖـُبآ    )٫َٚ  بٔطٕٔٝب ي 

َها َرِضَىاهللُ َعْن َعاِئَشةط ِِ اْلِمْسِك ِفن َمْف َرِق َرُا  ِل اهللِ َعن ْ َُُر إَلن َوبِي رٚاٙ  زَوُى َ  ُمْح رِمٌ  : َ َُنِّن  َْن
 ، يُبُض ضاوَُ نُ تَُاؾاٍ بطيكٍُ ًَػهِ زَنطز يُ ْاوَْسٍ غُضٍ ثًَغَُبُضايغٝخلٕ

 يُو سايَُتٍُ يُ ًٓشطِاَسا بىو.
بُآلّ غىُْٓت -(زا فُضَىويُتِ: زضوغتًُٓٓذا بعاُْ: بُ ثًَضُواٍُْ )َٓٗاز( يُ )اجملُى 

(زا فُضَىويـُتِ: ْاثُغـٓسَ   حتؿا١ ثُؾتَُايَُناٌْ ًٓشطِاّ بؤخنؤف بها، بُيَهى يـُ )  -ًُْ
 .دًٌ ًٓشطِاّ بؤخنؤف بها

)ِٔ ٖٝبَ(بُآلّ  )ي هٔ ُُط  ُ٘ اْي ِٛبَ ِٛ َْشَعَ ثَ ُ٘(   ُٓطُض دًُ بؤخنؤؾهطاوَنٍُ زاْـا  )ي  ِٖ ي بٔضَا ًٓٓذـا   )ُثا
ُ٘ اْيؿِٔ َٜاا١ُ( زَوَزَبــُض خــؤٍ نــط يــُ  )ؾاا٢ ا٭ ؽَااسِّ( (ّ زَنُويَتــُ غــُضؾِٔ َٜاا١ٓــُوَ ) )ي شَََاا

فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا، ُٖضوَى ُٓطُض يُ زواٍ ًٓشطِاَبُغ  نُغًَو خؤٍ بؤخنـؤف بهـا   
 .(ّ زَنُويَتُ غُضؾِٔ ١َٜ)

َِٜٗل(    ِٕ ُتخَقِّاابَ اْيَُااِزأ ٠ُ ئإلَِذاازَاَّ َٜاا َ ــؤ ًٓشطِ   )َٚأ  ــافطَت ب ــىُْٓتُ: ٓ ــُضزوو  غ ــ  ٖ اَبُغ
يُثُزَغتُناٌْ تا دىَطُناٌْ بُ خُُْ ضَِْط بها، تانى ضَِْطٌ ثًػتٍُ زَغتُناٌْ بُ 

 ضَِْطٌ خُُْ زابجؤؾطآ.
ٌُ إلَِذزَأَ٘ٔ( خؤٍ ضِووت بهاتُوَ بؤ ًٓشطِاَبُغ   -واتُ: ًَْطيُٓ-وادبُ: ثًاو )ََٜٚتَحَٖزُدايٖزُج

ِٔ ََخٔٝطٔ ايثَِّٝلبٔ( ضواو، واتُ: ُٓو دٌْ بُضطٍُ بُ ٖؤٍ زوضوئ، يـإ  يُ دٌْ بُضطٌ زو )عَ
ًْابَُط إَسَارًَا(  ضٓني زَوضٍَ يُ ىؾٍُ زَزا، وادبُ زايبهـُْآو  ثُؾـتَُايًََو يـُ ًَْـىإ     )ََٜٚ

 ثُؾتَُايًََهّرتيـ ىٍ غُضَوٍَ ثآ زابجؤؾآ )َٚرَدَا٤ّ( ْاوىْ ُٓشْؤٍ يُ خؤٍ وَضثًَضآْ
)َِٔٝ ُهم اب  ن َعب   اساَع  ْن طيَُنإ غــجِ بــٔ غــىُْٓتُ: ٖــُضزوو ثُؾــتَُا )أ ِبَٝقَاا : إْنَطلَ  َ  َرِض  َىاهللُ َعن ْ

ََ ِإزَارَُه َورَِداَء ُه ُى َ  َوَ ْص َحابُوُ  الن ِب    رٚاٙ ايبخالرٟ،  ز ِمَن اْلَمِدَّنِة بَ ْعَد َما تَ َر  َف َواد َى َن َولَ ِب
ُْ نـطزو  ( وَضِآنُوت بؤ سُز نطزٕ ثاف ُٓوٍَ غُضٍ خؤٍ ؾاَ ١ٜٓيُ ) ثًَغَُبُض
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 (ناٌْ ثُؾتَُايَُناٌْ غُضَوَو زآًًََإ زَبُض نطزٕ.ؽرلب١ضُوضٍ نطز، خؤٍْ )
َو  رَِم ِإَذاانْ بَ َعََ     ْت بِ     ِو رَاِحَل ُ     ُو َ ْو تَ َ         ُّْح      ْيِنس  ُ     م  اَلْفَض     ُف َ ْن   َونَ ْعلَ     ْيِنس َوَُّص     لَِّ  رَْ َع َ      

رُِم َعِق  َب الص     ُّْح   يًاس َوِف  ن قَ   ْ ٍل  ْ تِِو ِلَطرِِّق  ِو َماِش   َ َحب  ِإْ ََ  اُر ال   ْلِبيَ  ِة َوَرفْ  ُع َص    اَلِةس َوُّْس  
 ِبَها ِفن َداَواِم ِإْحَراِمِوس

)َِٔٝ دىوتُ ُْعًًَهًـ زَثآ زَنا، واتُ: زضوغت ًُْ: طؤضَوّْ ُٓو دؤضَ ثـًَآلوَ   )ََِْٚعً 
ــٌ     ــُ باغـ ــُضوَى يـ ــآ، ٖـ ــُنإ زابجؤؾـ ــُضَ ثُجنـ ــُٓثآو غـ ــُ ثاؾـ ــآّ: نـ ــُ ثـ بهاتـ

 .إْن َشاَء اهللُ َتعاَلنٌْ ًٓشطِاَسا ضِووِْ زَنُيُٓوَ، قُزَغُنطاوَنا
دا بعاُْ: ُٓو دٌ زاْإْ ثُؾتَُاٍَْ ُْعًٍُ ضِابطزوو، تايبُتُ بـُ ًَْطيٓـُ، واتـُ: يـُ غـُض      

(زا فُضَىوياُْْ َػ٢ٓ(ْ)ْٗل١ٜٓافطَتْ ًَْطاَؤى وادب ًُْ بُضطٌ خؤيإ زابًَٓٔ، ُٖضوَى يُ )
نـُوابى: بـؤ ٓـافطَتْ     إْن َش اَء اهللُ تَع اَلنساَسا بُيَطٍُ بؤ زيَـٓني،  يُ باغٌ قُزَغُنطاوَناٌْ ًٓشطِ

 .ًَْطاَؤى زضوغتُ: يُ دٌْ بُضطٌ خؤياْسا، بُ طؤضَوٍْ بُ ثًَآلوَوَ ًٓشطِاّ ببُغ 
َِٝٔ(ُٖض نُغًَو ويػتِ ًٓشطِاّ ببُغتآ ) )َٚ( غىُْٓتُ: ثًَـ ًٓشطِاَبُغ  زوو  ُٜؾًََِّٞ رَْنعَتَ

 : َ ن  الن بِ    َع ْن َ  ابر واب ن ُعم رَ طها، بُ ًُْتٌ غـىُْٓتِ ًٓشـطِاّ   ضَِنةُت غىُْٓت ب
َف  ِة رَْ َع َ   ْيِن  ُ  م  َ ْح  َرم ــُضرٚاُٖلايغااٝخلٕ، زََص  ل ن ِبِ َاْلُحَلي ْ ــُ  ثًَغَُب ِٝؿ اا١ٔ(ي زوو  )ذ٣ٔلْيُرً 

وآ ضَِنةُت غىُْٓتِ نطز، ًٓٓذا ًٓشطِاَِ بُغت. دا ُٓطُض يُ ناتِ ْىيَصيَهّىادبسا بًُ
ْىيَصَ وادبُنُ بها، بؤّ بـُ بـُض زوو   -ثًَـ ًٓشطِاَبُغ -ًٓشطِاّ ببُغتآ، ُٓوَ ُٓطُض

 زا فُضَىويُتِ.)اإلٜقلح( ضَِنةُت غىُْٓتُنُ زَنُوآ، ُٖضوَى يُ
)ٌُ ِٖ ا٭ ْؾقَ ِٕ ُِٜرزََّ( ًٓٓذا وَٖا خًَطتطَ )ُث ُ٘(ًٓشطِاّ ببُغتآ  )أ  ِْبَعَثَِ( بٔ٘ٔ رَاذًٔ ُت ٖـُض   )إَذَا ا

ًَو غىاضٍ ووآلغُنٍُ بىو، يإ غىاضٍ فطِ نُ، يإ غىاضٍ ٓىتىَبًٌ بىو و زَغيت بُ نات
ِٚ تََٖٛجَ٘ ئط زَٜكٔ٘ٔ ََلعًٔٝل( ضِ يؿ  نطز ِابْ ن َع ْن طيإ بُ ثًازَيِ زَغيت بُ ضِ يؿ  نـطز   )أ 

ُهم  ا َم  رَ ع َُْـــسيت  رٚاٙ ايغاااٝخلٕ،زِو داب   ُ   وُ ُِّه   ف  َح     ن تَ ْنَبِع  َس بِ    : لَ   ْم َ َر َرُا    َل اهللِ َرِض   َىاهللُ َعن ْ
 ًٓشطِاّ ببُغتآ تا غىاضٍ ووآلغُنٍُ زَبى و زَغـيت بـُ ضِ يؿـ  زَنـطز.     ثًَغَُبُض

)ٍُ ِٛ ُّ عَكٔاابَ ايٖؾاا٬ ٠ٔ( يــُ فُضَىوزَيُنــسا )َٚؾٔاا٢ ق اا ٖــُض يــُ زواٍ ْىيَصَنــُ، ًٓشــطِاّ  )ُِٜراازَ
 .زَبُغتآ، بُآلّ سُزيػُناٌْ فُضَىوزَنُّرت ظ ضتطو ضِاغترتٕ

ًْب١َٝٔٔ( ِٛتٔ٘ٔ بَٔٗال(  (...ٖتس، بًَآولَب  ْيَك الّلُه م  لَب  ْي كَ غىُْٓتُ: ظ ض ) )َُِٜٚضتَرَٗب إَْنثَلُرايٖت  )َٚرَْؾُع ؽَ
يُ بُضزَواٌَ ًٓشطِاَُنُّساو  )ؾ٢ٔ دََٚاَّ إَِذزَأَ٘ٔ( ( بًَآلَب  ْيكَ غىُْٓتُ: ثًاو بُ زَْطّبُضظ )

ًَـىَ،         يُ طؿـت سايَُتـُناٌْ ًٓشطِاَُنُّـسا:     بـُ ؾـُو و بـُ ِض ش، بـُ زاًْؿـتىويِْ بـُ ث
ًَطاَـىى بـُ         بُ غىاضٍْ بُ ثًازَيِ، بُ دُْابُتـساضّْ بـُ سـُيعزاضٍ، بـُآلّ ٓـافطَتْ ْ

 فُضَىوّ:  ( زَئًََ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، ثًَغَُبُضلَب  ْيكَ ْعّ ) زَْطِ
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َُمَ  -َعَلْي   ِو الس    اَلمُ - َتَ   اِنن ِ ْبرِّ   فُ ط ْلِبيَ   ةِ فَ     زَرِنن َ ْن  ُم   َر َ ْص   َحاِبن َ ْن َّ ْرفَ ُع    ا َ ْص   َ اتَ ُهْم بِ   ْاإِلْىاَلِل َ وِال   
 َوَياص         ًة ِعْن        َد تَ غَ        اُّرِاَلْحَ اِل َ رُُ          ٍب َون ُ        ُعوٍل َوُص        ُع ٍد َوُىبُ         ٍط َواْي        ِ اَلِط رُفْ َق        ٍةس 

 َ َحب  ِفي       ِو ِباَلَ ْه        ٍرس َوَلْفََُه        ا: َولَ ُتْس       َ َحب  ِف        ن طَ        اٍف اْلُق        ُدوِمس َوِفىاْلَق       ِدِّم ُتْس        
َّك لَب  ْيَك الل ُهم  لَب  ْيَكس لَب  ْيَك َل َشرَِّك َلَك لَب  ْيَكس ِإن  اْلَحْمَد َوالن ِّْعَمَة لَ َك َواْلُمْل َكس لَ َش رِ 

 َوِإَذا فَ     َرَ  ِم    ْن تَلِبَي ِ    ِو  لَ    َك. َوِإَذا رََ ى َم    ا ُّ ْعِجبُ    ُو قَ    اَل: لَب  ْي    َك ِإن  اْلَع    ْيَش َع    ْيُش ا ِي    َرِة.
 َوَاََُل اهللَ تَ َعاَلن اْلَجن َة َوِرْضَ انَُو َواْا َ َعاَذ بِِو ِمَن الن اِر. َصل ن َعَلن الن ِب ِّ 
ٌ  ايضٓٔ ٚؽرر٘ ايرتَاذٟ، رٚاٙ اؽرلب  فـُضَاٌْ ثـآنطزّ: فـُضَإ     )ُجِبزا٥ٔٝاٌ( سـُظضَت

 (...ٖتس.الّلُهم  لَب  ْيكَ َلَب  ْيكوَ بُ )(نامن: نُ زَْطًإ بُضظ بهُُْؽرلب١بسََُ )
ِٓاا َ تَػَاالُٜزَا٭ ِذَٛاٍَ(خًَطتــطَ ( َلَب  ْي  ك)بــُ تايبــُتٌ طــىتين  )َٚ:َلٖؽاا١ً( يــُ نــاتِ طــؤضِاٌْ  )عٔ

ٍُ( وَنى غىاضبىوْٕ )ن ُزُنٕٛب( سايَُتُناٌْ َط ر: غُضنُوتٔ بؤ  )َُٚؽُعٕٛد( زابُظئْ )َُُْٚشٚ
ُُٖبٕٛم( بُضظايِْ تًَهُيَبىوٌْ ٖاوضِيَهإْ يُو  )َٚاِ:ت٬ٔ مٔ ُرْؾك ١ٕ( ُ خىاضَوَ يُ بُضظايِْٖاتٓ )َٚ

ناتٍُ ؾُو زازآ، يإ ضِ ش زازآ، يُو ناتٍُ ْىيَص تُواو زَبآ، ًٓٓذا ُٖض داضيَهًـ َُٖىو 
 ( غآ داض بُ تُواوٍ زَيًََتُوَ ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.لَب  ْيكَ )

زاو يُ )ط ٛاُف اْيُكُ ّٚ(يُ  )ؾ٢ٔ ط َٛافٔ اْيُكُ َّٚ(( غىُْٓت ًُْ )لَب  ْيكَ بُآلّ طىتين  ()٫َٚ  ُتِضتَرَٗب
   ُ يـُ   )َٚؾ٣لْيك ا َِٜٔ(  ٖاتىضؤٍ غُفاو َُضِوَزا، ضىْهُ ُٓواُْ ظيهطٍ تايبـُتٌ خؤيـإ ُٖيـ

ِٗاُز(  فُضَىوزٍَ نؤْسا ُ بـآزَْط  زا بـ )ط اٛاُف ْايُكاُ ّٚ(  غـىُْٓتُ: يـُ    )ُتِضتَرَٗب ؾٔٝ٘ٔ ب٬ٔ  جَ
( لَب  ْيكَ (زا طىتين ))ط ٛاُف اْيٛداع(و يُ )ط ٛاُف اإلؾلف١َ( بًَآ. ًٓٓذا بعاُْ: يُ لَب  ْيكَ ُٖيًََٓإ )

 .غىُْٓت ًُْ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
س لَب  ْيَك لَب  ْيَك الل ُهم  لَب  ْيكَ شفُضَىويُتٌ، َُُٓيُ:  ( نُ ثًَغَُبُضلَب  ْيكَ ووؾٍُ ) )َٚي ْؿُظَٗل(

 رٚاٙ ايغٝخلٕ.زَلَشرَِّك َلَك لَب  ْيَكس ِإن  اْلَحْمَد َوالن ِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَكس َلَشرَِّك َلكَ 
)ُ٘ ُٖض ناتًَهًـ ؾتًَهٌ وَٖاٍ زيت: نُ ثآّ خؤف بىو، يـإ ثـآّ    )َٚإَذَا رَأ ٣ ََل ُِٜعحُٔب

رٚاٙ ايغلؾعٞ ٚايبٝٗكاٞ  ز ْيَش َعْيُش ا ِي َرةِ لَب  ْيَك ِإن  اْلعَ ش :غىُْٓتُ بًَآ )ق لٍَ( ْاخؤف بىو
 عٔ زتلٖ  بلصٓلد ؽرٝس.

ِٔ تًَبَٔٝتٔ٘ٔ( ِّ   (ّ غآ داض تُواو نـطز لَب  ْي كَ دا ُٖض ناتًَو ) )َٚإَذَا ؾ زَؽَ َٔ ٖٓبٔ  ()ؽَا٢ًِ ع٣ًَالي
ــُض   ــُض ثًَغَُبـ ــُ غـ ــُىوات يـ ــُضَىآ:     غـ ــُوضَ زَفـ ــىاٍ طـ ــىْهُ خـ ــسَزا، ضـ  يَّـ

ًَُُٓ ْاوٍ تؤَإ بُضظ نطز تُوَ: بُوٍَ يُطُأل َٔ  ٍُٓ ثًَغَُبُض صَركَ َورَفَ ْعَنا َلَك ِذ ْ ط
 ْاوت بًَٗٓسضآ.

)ُ٘ ١ٖٓ  َٚرَِفَٛاَْ  ُّٖ تهاٍ بُُٖؾتْ ضِاظّبىوٕ يُ خىاٍ طُوضَ زَنـاو  )َٚصَأ ٍَ اهلل  تَعَلي ٢ اْيحَ
ٖٓالرَ(    يَعآ، ضـىْهُ ٓـُو   يـُ خـىا زَثاضِيَتـُوَ يـُ ٓـاططٍ ز ظَر بًجـاض       )َٚاِصتَعَلذَ بٔا٘ٔ َٔأَ اي

ــآًَٖعزا   ــُ سُزيػــًَهٌ ب ــُف ي زوعاياْ



419  

  ٖاتىٕ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
َة( )باُب ُديُ   ُ   ِلِو َم

َاَلْفَضُف ُدُي ُلَها قَ ْبَف اْلُ قُ  ِفس َوَ ْن َّ ْغَ ِس َف َداِيُلَه ا ِم ْن َطرِّ ِ  اْلَمِدّنَ ِة بِ ِ ََطً ىس َوَّ ْدُيَلَها 
 َ َداٍءس ي ةِ ِمْن  َنِ 

َة: ]  ُ  [ ى ثريؤص(مَكَّة)باطي ضوونة ناو شاسي  باُب ُدُي ِلِو َم
  -دطـــُ يـــُ طـــؤضٍِ ثًَغَُبـــُض-(ّ ثـــري ظ ظ ض ْـــاوٍ ُْٖـــُوَهااا١بعاْـــُ: ؾـــاضٍ )

ــُض     ــُوضَتطَ، ثًَغَُب ــني ط ــىيًََٓهٌ ظََ ــت ؾ ــُ طؿ ــُم ) ي ــُضَىآ: ََِهاا١زَضٖ  ( زَف
ُر َ ْرِض اهلِل وَ ط رٚاٙ زَ َح ب  َ ْرِض اهلِل ِإلَى اهلِلس َولَ ْ َل  َنِّ ن ُ ْيرِْ  ُت ِمْن ِك َم ا َيَرْ  تُ َواهلِل ِإن ِك َلَخي ْ

ضـانرتئ ظََـًين خـىاٍْ    -(َها١ ٓـٍُ ؾـاضٍ)  -غىيَٓسّ بـُ خـىا: تـؤ    ايرتَذٟ ٚؽرر٘،
خؤؾُويػترتئ ظًََين خىاٍ يُ ىّ خىاّطـُوضَ، ُٓطـُض َـٔ يـُ تـؤ وَزَض ُْْـسضاباّ       

 بُخؤّ ُْزَضىوَُ زَض.
ُٓو  -نُ زَوضٍَ يُ ىؾُ ثري ظَنٍُ زاوَ-ُٓو ثاضضُ خانٍُ طؤضٍِ ثًَغَُبُض بُآلّ
ــُ ) ــُ )َهاا١ي ــُوضَتطَ، ب ــُ غُضضــاوَناْسا   إمجاالع(ف ط ــُضوَى ي ــاٌْ ًٓػــالّ، ٖ ( ظاْاي

(ْ حتؿاا١(ْ )ذلع١ٝاإلٜقالح (ف طــُوضَتطَ، ٖـُضوَى يـُ )  عَاِزؼ فُضَىوياْـُ، بـُيَهى يـُ )   
 (زا فُضَىوياُْ.ْٗل١ٜ)

(زا غعاٍ طُوضَتطَ: يُ خطاثُنطزٕ يُ ؾىيَُٓناّْرتزا، )ذَزََّ ََِه١طزٕ يُ دا بعاُْ: خطاثُن
ِ   ضاكةي )طُٖضوَى ضانُف يُ وآزا خًَطٍ طُوضَتطَ، ضىْهُ يُ سُزيػسا ٖاتىَ:  ََ َحة

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.حتؿ١. ُٖضوَى يُ )ص( بة صةد يةسار ضاكةيةَمكَّ 
)ٌُ ــُز    )ا ٭ ْؾقَاا ــُ س ــِ ب ــٍُ ًٓشطِاَ ــُو نُغ ــؤ ٓ ــطَ:  ب ــا خًَطت ــتىَ، وَٖ  )ُدُ:ُٛيَٗاال  بُغ

ُُٛقٛفٔ( ْ (ّ ثـري ظ، ضـىْهُ ثًَغَُبـُض   َها١ بضـًَتُ ْـاو )   )عَزَؾ ا١( ثًَـ وَغتاٌْ ق ِبٌَ اْي
 .( ُٓوٖايإ سُز نطزوَؽَرلب١َ)

ِٕ َِٜػتَضٌَٔ دَا:ًَُٔٗل( ( غىغـٌ بهـا، ًٓٓذـا    َه١غىُْٓتُ ُٓو نُغٍُ زَيُوآ بضًَتُ ْاو ) )َٚأ 
ِٔ ط زَٜ ُٓوٍَ ٣ّ( (وَ زآ، غىُْٓتُ:ََ ١َٜٓيُ ضِيَطٍُ ) لَ اْيَُ ١َٜٓٔٔ()َٔ ( ط٣ٛ) يُ طُيَِ )بٔذ٣ٔطٛ 

 .غىغٌ بها
١ٖٝٔن  ا٤ٕ((ّجري ظ َه١غىُْٓتُ: طؿت نُغًَو نُ زَضًَتُ ْاو ؾاضّ ) )ََِٜٚ ُ:ً َٗل( ِٔ ثَٓٔ يُ  )َٔ
(وَف َها١ (ّ خـىاضَوَّ ) ُنا ٣ّ (ّ غُضَوَ بطِواتُ شووضَوَو، يُ ضِيَطـٍُ ) ن ا٤ضِيَطٍُ )

ُهم اَعْن اْبن ُعمرطبطِواتُ زَضَوَ  َ ِني ِةاْلُعْلياس َوَيَرَج ِمَن  : َ ن  الن ِب   َرِضَىاهللُ َعن ْ َدَيَف ِمْن َ َداٍء ِمَن ال
َ ِني ِةالس  ْفَلن (و َه١(ّ غُضَوَ ضىوَ ْاو )ن ا٤يُ ضِيَطٍُ ) ثًَغَُبُض رٚاٙ ايغٝخلٕ،ص ال

(يـُزا دًـاواظٍ سـادِْ    َها١ زَضَوَ. دا يُّ ضـىوُْ ْـاو )  يُ ضِيَطٍُ خىاضَوَف ضىوَ 
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 خُيَهّرت ًُْ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
رِّم      اً َوَمَهابَ      ًة  ُْ َِيم      اً َوَت  َوَّ ُق       َل ِإَذا َ ْبَص      َر اْلبَ ْي      َت: اَلل ُه      م  زِْد َى      َ ااْلبَ ْيَت َتْش      رَِّفاً َوتَ ْع

َ َم       ُو ِمم         َِيم       اً َوبِ       ّراًس َوزِْد َم       ْن َش       ر َفُو َوَع رِّم       اً َوتَ ْع ُْ  ْن َحج        ُو َ ِواْعَ َم       َرُه َتْش       رِّفاً َوَت
 اَلل ُه      م  َ نْ      َت الس        اَلُم َوِمْن      َك الس       اَلُم َفَحي ِّنَ       ا رَب  نَ      ا بِالس       اَلِم.  ُ       م  َّ      ْدُيُف اْلَمْس       ِجَد 

 ِمْن بَاِب بَِنىَشْيَبَة َوَّ ْبَ ِدُئ ِبَطَ اِف اْلُقُدوِمس
اَلّلُه م  إن  َى َ ا َحَرُم َك َوَ ْمنُ َك َفَحرِّْمنِ ن )( غىُْٓتُ بًَـَِ:  )ذَزََّ ََِه١ُْ: نُ طُيؿتُ ًٓٓذا بعا

َعُس ِعَباَدَك َواْ َعْلِنن ِمْن ً ْولَِياِئَك َوَ ْىِف طَاَعِ كَ  ُٖضوَى يُ (. َعَلىالن اِر َو ِمنِّن ِمْن َعَ اِبَك َّ ْ َم تَ ب ْ
 ويُتٌ.(زا فُضَىا٭ذنلر(ْ)اجملُٛع)

ِٝ(َ(ًٓٓذا  ِٝ((=)ن ِعب١َُٖض ناتًَو  )ََُٜٚكٍَٛ إَذَا أ ِبؾَزَاْيبَ اَلّلُه م  زِْد ط(ّ زيت، غىُْٓتُ بًَآ: )بَ
َ َم ُو ِمم  ْن َحج  ُو َ وِاْعَ َم  رِّم ًا َوَمَهاب ًةس َوزِْد َم ْن َش ر َفُو َوَع ُْ َِيمًا َوَت َرُه َتْش رِّفاً َىَ ااْلبَ ْيَت َتْشرِّفًا َوتَ ْع

َِيم ًا َوبِ ّراً  رِّمًا َوتَ ْع ُْ اَلل ُه م   َنْ َت ش ًٓٓذا زَيَآ:. رٚاٙ ايغلؾعٞ ٚايطرباْٞ ٚايبٝٗكٞ َزص٬ًزَوَت
َنا رَب  َنا بِالس اَلمِ   رٚاٙ ايبٝٗكٞ بلصٓلد يٝط بكٟٛ.زالس اَلُم َوِمْنَك الس اَلُم َفَحي ِّ
 (زَط اُف اْلُقُدومِ ش)

ّ ) ْـاو ًٓٓذا نُ ويػتِ بطِواتُ ْاو  ِبْس ِم اهلِلس اَْلَحْم ُد ِلل  ِوس شغـىُْٓتُ بًَـَِ:   ، (اْيَُِضاحٔ اْيرَزا
ذاا ٜث ص، َوالص   الُة َوالس   الُم َعل  ن َرُا   ِل اهلِلس َربِّ اْغِف  ْر لِ  ن ُذنُ   ِبن َوافْ   َ ْح لِ  ن  َبْ   اَب رَْحَم ِ  كَ 

 ؾلبٔ ايضين. (ايتض١ُٝ ٚاذتُ )ذضٔ رٚاٙ ايرتَذٟ ا٫ٍ
( بًََِٓ، دا بؤ إعتهلفو ثَِّ ضِاغتُّ ثًَؿسا بًَٓتُ شووضَوَو ًُْتِ )ًٓٓذا بًََِ: )بػِ اهلل(

َوافْ  َ ْح لِ ن  َبْ  اَب شٖاتُٓ زَضَوَف َُٖإ ظيهطو زوعـا زَنـا، بـُآلّ ٓـُّ دـاضَ زَيَـَِ:       
 ْ ثَِّ ضُثُّ ثًَؿسا زَباتُ زَضَوَ.صَفْضِلكَ 

ٌُ اْيَُِضحٔ َ( :ُ َِٜ ِٖ ِٝ((=)ن ِعبَا١ نـُ زَوضٍَ يـُ )  -رَزاّ()اْيَُِضاحٔ ايْ ًٓٓذا زَضًَتُ ْـاو   )ُث ( بَ
ِٝب١َ ( دا غىُْٓتُ -زاوَو ِٔ بَلبٔ ب٣َٔٓغَ ِٝب١يُ زَضطٍُ ) )َٔ بالب  نـُ ًَٓػـتا بـُ )   -(وَب٣ٓغَ
غىُْٓتُ: يُنػُض زَغت بُ  )ََِٜٚبتَ ٨ُٔ بٔط َٛافٔ اْيُكُ َّٚ( بضًَتُ شووضَوَ -( ْاو زَبطآايض٬ّ

ٖٝبها، واتـُ: )  )ط ٛاُف اْيُكُ ّٚ( ٞ ( ْانـا، ٖـُضوَى يـُ )اجملُـى (ْ )    ١اْيُضاح  تَر (زا ايغازٚاْ
َه اَعْن َعاِئَشةطفُضَىوياُْ  َُ  ُ م  طَ اَف  : َ و ُل َشْ ٍء َبدَ  ِبِو الن ِب   َرِضَىاهللُ َعن ْ ُ  َة َ ْن تَ َ ض   ِحيَن قَ ِدَم َم

طت، ًٓٓذا (، يُنُّ ؾت زَغتٓىيَصٍ طَه١ٖاتُ ) نُ ثًَغَُبُض رٚاٙ ايغٝخلٕ،ز بِاْلبَ ْيتِ 
ِٝ((تُوا    ّ نطز.)بَ

ًٓٓذــا بعاْــُ: ُٓطــُض زَتطغــا ْىيَــصيَهٌ وادبــِ بفــُوتآ، يــإ دَُاعــُتٌ بفــُوتآ، يــإ 
(ّ بفُوتآ، ُٓو ناتُ خؤٍ بُ ُٓواُْ خُضيو زَنـاو يـُ زواٍ ُٓواْـُ    َُ٪ِن ٠َغىُْٓتًَهٌ )

ُظضيَٓآ، تُوافُنُ زَنا، ٖـُضوَٖا غـىُْٓتُ: تـُواف بهـا ًٓٓذـا باضطـُو باضخاْـُّ زامبـ        
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ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ُٓو َُغُىُْ ضِووٕ نطاوَتُوَ.

ُ  َة لَ لُِنُس ٍك اُْا ُ ِحب   ُ  َة قَ ْب َف اْلُ قُ  ِفس َوَم ْن َقَص َد َم ِ  طََ اُف اْلُق ُدوِم ِبَح اجظ َدَي َف َم َوَّْخَ 
ُّْح   رَِم ِبَح    ظ َ ْو ُعْم   َرٍةس َوِف   ن قَ    ْ ٍل َِّج   ُب ِإل  َ نْ  َُ   ر َر ُدُي لُ   ُو َ َحط    اٍب َوَص   ي اٍد. لَ   ُو َ ْن   َ َّ 

    :()فَ ْص فٌ 
ُْنا، سُدٌ زضوغـت   )ط ٛاُف اْيُكُ ّٚ(غىُْٓتُ، نُواتُ: ُٓطُض  )ط ٛاُف اْيُكُ ّٚ(دا بعاُْ: 

 زَبٌَ، بُآلّ خًَطَ طُوضَنٍُ يُ زَغت زَضآ، ُٖضوَى يُ )اجملُى (زا فُضَىويُتِ.
بُو نُغٍُ ًٓشطِاَِ )بٔرَلدِّ(  َّ سُز تايبُتُ)ط ٛاُف ْايُكُ ّٚ(ُٓو  )ََِٜٚختَٗؿ ط َٛاُف اْيُكُ َّٚ(

ُُٛقاٛفٔ(   بُ سُز، يإ بُ سُزْ عىَطَِ بُغتىَو  )عَزَؾ ا١( ثـًَـ ضـىوُْ    )دَ:ٌََ ََِه١  ق ِباٌَ اْي
نــاتِ تــُوا  ضِونــين ســُز زازآ، ُٓطــُض  )عَزَؾ اا١((، ضــىْهُ يــُ زواٍ َهاا١ٖاتبًَتــُ ْــاو )

 ا عىَطَِ بُغتبآ، ُٓوَ تُوا  ضِونين عىَطَِ زَنا.ًٓشطِاًَؿٌ بُ تُْٗ
بها، دًـاواظٍ سـادِْ    )ط ٛاُف اْيُكُ ّٚ((، غىُْٓتُ َه١دا بعاُْ: ُٖض نُغًَو بضًَتُ ْاو )

 باظضطإْ ضِيَبىاضَناّْرتيـ ًُْ، ُٖضوَى يُ )اجملُى (زا فُضَىويُتِ.
ِٔ ق ؾَ َ ََِه١ ( ُُٓضإو( ثـري ظ  (ّ َها١ ُٖض نُغًَو ويػتِ بطِواتـُ )  )َََٚ بـُآلّ َُبُغـتِ    )٫  ئ

ُ٘( سُزْ عىَطَِّ ُْبى ُِز٠َٕ(  بؤٍ غىُْٓتُ: )ُأِصُترٖٔب ي  ِٚ ُع ِٕ ُِٜرزََّ بٔرَٓخ أ  ًٓشطِاّ بُ سُز، )أ 
ــُضَىوزٍَ بـــًَُٖعتطزا-يـــإ بـــُ عـــىَطَِ ببُغـــتآ ٍُ(بـــُآلّ  -يـــُ فـ ِٛ ــُ  )َٚؾٔااا٢ ق ااا يـ

ُ٘(وادبــُ: ًٓشــطِاّ ببُغــتآ  )َٜحٔااُب( فُضَىوزَيــُنّرتزا ِٕ َٜتَه ااٖزرَ ُدُ:ُٛياا َُطــُض ظ ض  )إ٫َِ أ 
ٖٝلٕد( (ّ زووباضَ ببًَتُوََه١ضىوُْ) وَنى زاضفط فْ ًَْضريَوإْ ؾىفًَطو ُٓو  )ن رَِطلٕب َٚؽَ

: َعْن َ ابرطدؤضَ نُغاُْ، ًٓٓذا بُيَطٍُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط ضُْس سُزيػًَهٔ: وَى 
ُ   َة َوعَ  َ ن  َرُا   َل اهللِ   رٚاٙ َضااًِ ٚاؽاارلب ايضاآٔ، زَلْي  ِو ِعَماَم  ٌة َا  ْ داُء ِبَغْيِرِإْح  رامٍ َدَي  َف َم
  (ْ ًََعَضيَهٌ ضَِؾٌ يُ غُض بىو و ًٓشطِاَِ ُْبُغتبى.َه١ضىوَ ْاو ) ثًَغَُبُض

 تةوايف والَى خواي طةوسة د ء واجبةكانىلة باطي ضؤنيةتى َفْصٌف: ط
ِٝ((=)ن ِعب١َ(: ثيَهاطة ُِٝ( اهللٔ اْيرَز=)بَ ُ -=َايَِ خىاّطُوضَاّ()بَ  -نُ قًبًٍُ َىغـىيَُاْاْ

بُ فُضَاٌْ خـىا زضوغـتِ نـطزوَو يـُ      (ثًَغَُبُضابزاُِٖٝٓو شووضَيُ: نُ سُظضَتٌ )
 )ا ْيَُِضحٔ اْيرَزاّ(ؼ، )ا ْيَُِضحٔ اْيرَزاّ(قىضِٓاّْجري ظزا باؽ نطاوَ، ُٓو شووضَ زَنُويَتُ ْاو 

(ّ ثري ظ، َه١ف زَنُويَتُ ْاو ؾاضٍ )حٔ اْيرَزاّ()ا ْيَُِضزَوضٍ يُ شووضَنُ زاوَ، ُٖضوَٖا 
ٓـُو ظًََٓـُف    -واتـُ: ظََـًين ضِيَـعزاضو قُزَغـُنطاو    -)ا ْيرَازَّ( (ف زَنُويَتُ ْـاو  َه١)

 (.ذٔحلسَبُؾًَهُ يُ ُٖضيٌَُ )
ٌ    ن ِعب١َ(ًٓٓذا بعاُْ: ُٓو شووضَّ) نـُ  -بُ ضىاض قىضُِْيِ زضوغت نـطاوَ: قىضِْـٍُ يُنـَُ

ُٔ اْيرَحَزَا٭ ِصَٛد(ثآّ زَطىتطآ:  -وضٍ ضِ شُٖآلتزَنُويَتُ ىٍ باؾى =قىضٍُِْ بـُضزَ  )ُرْن
زَفـُضَىآ:   زاْـسضاوَ، ثًَغَُبـُض   تـآزا ضَِؾُنُ، ضىْهُ بُضزَ ضَِؾُنُّ بُُٖؾيت 
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 رٚاٙز مَ نَ    َعَل اْلَحَجُرالْا   َ ُد ِم   َن اْلَجن    ِة َوُى   َ  َ َش   د  بَ َياض   اً ِم   َن الل    َبِن َفَس     َدْتُو َيطَاّ   ا بَِنى   آدَ ط
................................................................................................ 

ِٝ((ُٓو بُضزَ ضَِؾُّ قىضٍُِْ ايرتَذٟ ٚذضٓ٘،  يُ بُُٖؾتُوَ ٖاتؤتُ خـىاضَوَ، يـُ    )بَ
 ؾري غجّرت بىو، بُآلّ تاواُْناٌْ ٓازًََعازإ ضَِؾِ نطزوَ.

ِٝ((ت يُ ىٍ ًٓٓذا نُ ضُثُ ِٝا(( بآو بُضَو بانىض زآّ، زَطُيُ زَضطـٍُ   )بَ ، ًَْـىإ  )بَ
ًْتَشَّقىضٍُِْ بُضزَ ضَِؾُنُو زَضطُ، ثآّ زَطىتطآ: ) ُُ  (.ا ْي

ُّ إَِبزأًِٖٝٓٓذا نُ يُ زَضطُ تًَسَثُضِّ يُ ىٍ ضِاغتُت ) ( زاْـسضاوَ: نـُ بُضزيَهـُ يـُ     ََك ل
ِٝ((ناتٌ زضوغتهطزٌْ  يُ غُضٍ ضِاوَغتاوَو ؾىيَين  ًِ( ثًَغَُبُضسُظضَتٌ )ابطاٖ )بَ

ًَغَُبـُض         ًَهٌ يـُ زَوضَ نـطاوَ، ث ًَػـتا ٓـُو بـُضزَ قُفُغـ  ثآيُناٌْ زياضَ، بـُآلّ ٓ
بُضزَ رٚاٙ ايبٝٗكٞ بلصٓلد ؽرٝس،  زاَلر ْ ُن َواْلَمَقاُم َّاُق تَ َ اِن ِمْن َّ َ اِقيت اْلَجن ةِ طزَفُضَىآ: 

 ( زوو ياقىوتٔ يُ ياقىوتُناٌْ بُُٖؾت.ََِٝكلَّ إِبزأٖضَِؾُنُو بُضزٍ )
(، ًٓٓذا زَطُيُ ا ْيرَطِٔٝ(، ثآّ زَطىتطآ: )ََكلَّ إبزاِٖٝ(ْ )ا ْيرَحَزا٭ِصَٛدُٖض وَٖا ًَْىإ )
ِٝ((قىضٍُِْ زووََِ  ُٔ اْيعزاقٞنُ ثآّ زَطىتطآ: ) )بَ ِٝ(((، يُّ قىضُِْوَ بُؾًَهٌ ا يٗزن  )بَ

تا زَطاتُ  -عَلْيِو الس الم-(ذِٔحزَ إمسلعٌٝثآّ زَطىتطآ: ) بُ زيىاضيَهٌ ُْوٍ دًا نطاوَتُوَو
ِٝ((،قىضٍُِْ غآيَُِ  ُٔ ايٖغل٢َٔنُ ثآّ زَطىتطآ: ) )بَ ( ظ ض داضيـ قىضٍُِْ زووَّْ ا يٗزْن

ٕ ُٖضزوونًإ بُ ) -( يًًَإ دًا نطاوَتُوَذِٔحزَ إمسلعٌٝنُ )-غآيُّ ( ا يٗزْنٓلَٕ ايٓغالَٝل
َو باؾـىض زَغـىِضَيًُوَو زَطُيـُ قىِضْـٍُ ضـىاضَّ، نـُ ثـآّ        ْاو زَبـطئَ، ًٓٓذـا بـُض   

ُٔ اْيَُٝلْٔٞزَطىتطآ: )  (.ا يٗزْن
ِٝ((دا بعاُْ: تُواف ُٓوَيُ: سُفت داض بُ زَوضٍَ  زا بػىضِيًَُوَ، زووباضَ بعاُْ: سُز )بَ

، ُّٓ تُوافُ غىُْٓتُو ناتُنُؾٌ َُُٓيُ: نُ )ط ٛاُف ْايُكُ ّٚ(: يةكةم غآ تُوافِ ُُْٖ،
 (ٍ ثري ظ، ُٖضوَى ضِوواإ نطزَوَ.َه١ُ زواٍ ًٓشطِاَبُغتِٓ بُ سُز زيًَُ ْاو )ي

ٓـُّ تُوافـُ   )ط ٛاُف اإلؾلف١َ(=)ط ٛاُف ايٗزْنٔ(=)ط ٛاُف ايٓشٜلر٠َ(=)ط ٛاُف ايٖؾا َر(،  : دووةم
ضِونين سُدُ، ُٓطُض ُْيها سُدٌ زضوغت ْابآْ بُ تُواوٍ يُ ًٓشـطِاّ زَضْاضـآ، نـاتٌ    

 ( طُضِاوَ، يُ زاوٍ ًْىَؾُوٍ دُشُْوَ زَغت ثآزَنا.عَزَؾ ١نُ يُ وَغتاٌْ) ُّٓ تُوافُ:
ُّٓ تُوافُ وادبُ، ُٓطُض ْـُيها سـُدٌ زضوغـت زَبـآ، بـُآلّ      )ط ٛاُف اْيَٛداع( : ض،يةم

ثًَـ  خىيَين يُ غُض وادب زَبآ، ناتٌ ُّٓ تُوافُ: يُ زواٍ تُواوبىوٌْ سُزْ عىَطَِيُ،
 َوَ.( بطِواتُ زَضَه١ُٓوٍَ يُ )

ُِز٠َ(  : يةكةمزيػإ بعاُْ: عىَطَِ زوو تُوا  ُُْٖ،  نُ ضِونّٓةىَطَِيُ، ُٓطُض )ط ٛاُف اْيُع
 ُْيها، عىَطَِنٍُ زضوغت ْابآ، ناتُنُؾٌ يُ زواٍ ًٓشطِاَبُغتُٓوَ زَغت ثآزَنا.

اُف اْيَٛداع( : دووةم اُف اْيَٛداع(وَى )طٛ  ٍ سـُز، بـُآلّ ُٓطـُض يـُ يـُى غـُفُضزا سـُزْ        )طٛ 
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زَنــا بــؤ )ط ااٛاُف اْيااَٛداع( ( بطِواتــُ زَضَوَ، ٓــُو ناتــُ يــُى َهاا١عــىَطَِ بهــا، ًٓٓذــا يــُ )
 ُٖضزوونًإ.

  سلِلط                                                         َ اِف بَُِنْ َ اِع                                                        ِو َواِ بَ                                                        اٌت َوُا                                                        َننٌ 
رُ   اْلَحَدثِ  اْلَعْ رَِة َوَطَهارَةُ  َ م ااْلَ اِ َباُت: فَ ُيْش َ َرُط َا  ْ

تُوا  غىُْٓتًـ ُٖيُ، نُ ثُيىَْسيًإ بـُ   دطُ يُو تُوافاُْف تُوا  ُْظضنطاو ُٖيُْ
( مبًًََٓتُوَ ظ ض تُواف بها، ُٖضوَى يُ َه١سُزْ عىَطَِوَ ًُْ، ضىْهُ وَٖا خًَطَ تا يُ )

 )اجملُى (زا فُضَىويُتِ.
زا خًَطتطَ: يـُ  )ا ْيَُِضحٔ اْيرَزاّ(بُآلّ يُ غُض فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط: ْىيَصٍ غىُْٓت يُ ْاو 

 ُضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.تُوا  غىُْٓت، ٖ
 زباطي واجبةكاني تةواف  ش

بعاُْ: يُ تُوافُناٌْ سُزْ عىَطَِزا ًُْتًَٗٓإ وادب ًُْ، بُآلّ يُ تُوافُناّْرتٍ ُْظضو 
زضوغت ًُْ غىضِاُْوٍَ خؤٍ  غىُْٓتسا وادبُ ًُْت بًَٓآ، ًٓٓذا بعاُْ: يُ ًٖض تُوافًَهسا

بًَٓآ، واتُ: ُٓطُض يُ سايَُتّتُوافسا ويػيت بطاتُ نُغًَهّرت، يإ بؤ َُبُغتًَهّرت بُناض 
ويػيت يُ بُض نُغًَو خؤٍ بؿاضيَتُوَ، يإ ضِا بها، ُٓوَ تُوافُنٍُ زَثضطِآ، ُٖضوَى يُ 

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.حتؿ١)اجملُى (و )
َِْٛاعٔ٘ٔ(  نُ بامسـإ  -وَبؤ تُواف نطزٕ بُ طؿت دؤضَناٌْ وادبْ غىُْٓتًُ)ئًِطَٛافٔ بٔأ 

ْٔ(  -ٕنطز ْْ َُٚصَٓ ُْ(  ضُْس وادبًَوْ ضُْس غىُْٓتًَهٌ ُُْٖ)َٚاجٔبَل َٖلاْيَٛاجٔبَال ُٖضضـٌ    )أ 
 وادبُناٌْ تُوافٔ: ُٖؾ ، ُٓطُض يُنًَهًإ ُْبآ تُوافُنٍُ زضوغت ْابآ:

ُِٝغتَزَُم صَاِتزُ  :واجبىيةكـةم  ِٛر٠َٔ(   )ؾ  ى بـُ َـُضز زازَْـسضآ عـُوضَِتٌ زابجؤؾـآ وَنـ      اْيعَا
زاثؤؾًين ْىيَص، واتُ: ًَْطيُٓ ًَْىإ ْاوىْ ٓـُشْؤٍ زابجؤؾـآْ ٓـافطَتْ ًَْطاَـىى طؿـت      

ــتُناًْإ      ــاضو يُثُزَغ ــُ ضِووخػ ــُ ي ــٔ، دط ــُيإ زابجؤؾ : بَ َعََنِ  ن َع  ْن  بِىُهَرّْ   َرةَ طىؾ
رٍ  ُْ َه  ا َرُا  ُل اهللِ فِ   َبُ  َب َ ل  َُّح     بَ ْع  َداْلعاِم ُمْش  ِرٌكس  ُّ   َفذُِّن فىالن   اِس: ىاْلَحج   ِة ال  ِ  ن َ م   َرُه َعَلي ْ

ًُٓاَِ)ابىبهط(ّ يُ  يُو سُدُزا نُ ثًَغَُبُض رٚاٙ ايغٝخلٕ، زَوَل َُّط َف بِاْلبَ ْيِت ُعْرَّانٌ 
غُض نطزبىَ َُٓري، ًُٓاَِ)ابىبهط( َين ْاضز باْطُواظٍ بهُّ: يُّ غاأل بُوىوَ ْابآ ًٖض 

 واف بها.نافطيَو سُز بهاو ْابآ ًٖض ضِووتًَو تُ
ًَهٌ َـىوٍ غـُضٍ           ًَهٌ نـَُِ عـُوِضَتِ بـُزَض بهـُوآ: وَى بُؾـ نُوابى: ُٓطـُض بُؾـ
ٓافطَت، يإ ًْٓؤنًَهٌ ثآّ، ُٓو بُؾُ تُوافُّ يُو سايَُتُزا نطزويُتٌ زضوغت ْابـآ،  

 (زا فُضَىوياُْ.َػ٢ٓ(ْ )ْٗل١ُٜٖضوَى يُ )
ُ بآزَغــتٓىيَصٌّ طــُوضَو ثــانٌ تُوافهُضَنُيــُ: يــ اْيرَاا َثٔ( )َٚط َٗاالر٠َُ :واجبىــدووةم
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بضىوى، واتُ: ُٓطُض بآزَغتٓىيَص بآ، يإ دُْابُتساض بآ، يإ سُيعزاض بآ، سُضِاَُ تُواف 
ــآ    ــت ْابـ ــٌ زضوغـ ــاو تُوافُنُؾـ َه   ا َع   ْن َعاِئَش   ةطبهـ  ن ِب    : َ و ُل ِش   ْ ٍء بَ   دَ  بِ   ِو ال   َرِض   َىاهللُ َعن ْ

س فَ َلْ  َ ْحَدَث ِفيِو تَ َ ض َُ وَ  َِ ُِْنُفسَوالن َج  بَ َننس َوِفن قَ ْ ٍل َّْسَ 
َُ  ُ   م  طَ   اَف بِاْلبَ ْي   تِ  ُ    َة َ ْن تَ َ ض      يُنـــُّ ؾـــت ثًَغَُبـــُض رٚاٙ ايبخااالرٟ،زِح   يَن قَ   ِدَم َم

ِٝا(( زَغتٓىيَصٍ ططت، ًٓٓذا تُوافِ  َه اَوَع ْن َعاِئَش ة طّ نـطز.  )بَ ُ  َة َو َنَ ا َرِض َ  اهلُل َعن ْ : قَ ِدْمُت َم
 ز : ِإفْ َعِل    ن َ ماَّ ْفَع    ُف اْلَح    اج  َغي ْ    َر َ ل َتطُ     ِفن بِاْلبَ ْي    ِت َح      ن تَ ْغَ ِس    ِلنبِ    ن  َح    اِئٌ س فَ َق    اَل الن  
فُضَىوّ: نطزاضَناٌْ سُز  ( يُ سُيعزا بىّ، ثًَغَُبُضَه١نُ ٖامتُ ) رٚاٙ ايغٝخلٕ،

ِٝ((بهُ، بُآلّ تُوافِ   ُْنٍُ تا ثاى زَبًُوَو غىغٌ زَنٍُ. )بَ
ًٖض نطزاضيَهّرتٍ سـُز   -دطُ يُ تُواف-سُزيػُف بُيَطُيُ: نُ ًٓٓذا بعاُْ: ُٖض ُٓو

 ثًَىيػتِ بُ زَغتٓىيَص ًُْ، ُٖضوَى يُ )اجملُى (زا فُضَىويُتِ.
ٖٓحَطَ( ُٖضوَٖا ثانًُّ يُ ثًػٌ، واتُ: ُٓطُض ىؾٍُ، يإ دًُناٌْ ثًؼ بىبآ، يإ  )َٚاي

ُهم ا(ابٔ عبالظ ؾىيَين تُوافِ ثًؼ بىبآ، تُوافُنٍُ زضوغت ْابآ، )  زَفـُضَىآ:  َرِض َىاهللُ َعن ْ
َُ اَلمط َُْف الص اَلِة إل  َ ن  اهلَل  َباَح ِفي ِو اْل رٚاٙ ايرتَذٟ ٚايبٝٗك٢ بضٓ  زَاَلط َ اُف َحْ َل اْلبَ ْيِت ِم

ِٝ((تُواف يُ زَوضٍَذضٔ،  وَنى ْىيَصَ، بُآلّ خىاّطـُوضَ قػـُنطزٌْ يـُ تُوافـسا      )بَ
 ص بُ ثًػًُوَ زضوغت ْابآ، تُوافًـ زضوغت ْابآ.سُآلأل نطزوَ. واتُ: ُٖضوَى ْىيَ

ِٛ أ ِذ َثَ ؾٔٝ٘ٔ( دا ُٓطُض يُ ْاو تُوافسا بآزَغتٓىيَص بىو، يإ بُؾًَهٌ نٌَُ عُوضَِتٌ  )ؾ ً 
 زَغـــتٓىيَص زَططيَتـــُوَ،  )تََٖٛفاااأ ( زَضنـــُوت، يـــإ ىؾـــُّ، يـــإ دًـــٌ ثـــًؼ بـــىو

يـُ غـُض    )َٚبََٓا٢( ىزَبا، ًٓٓذـا   ُٖضوَٖا عُوضَِتٌ زازَثؤؾًَتُوَ، ُٖضوَٖا ثًػًُنٍُ
ُٓوٍَ نطزويُتٌ زَغت ثآزَناتُوَ، واتُ: يُ نىآ بآزَغتٓىيَص بىوَ، يـإ عـُوضَِتٌ   
ــُواوٍ       ــُوَو ت ــت ثآزَنات ــٍُ زَغ ــُوآوَ تُوافُن ــىوَ، ي ــًؼ ب ــإ ث ــُوتىَ، ي  زَضن

 ُ غُضضـاوَناْسا  زَنـا، ضـىْهُ َـُضز ًْـُ تـُواف بـُ زواٍ يـُنرتزا بهـطآ، ٖـُضوَى يـ          
 اوَتُوَ.ضِووٕ نط

بُآلّ ُٓو بُؾُ تُوافٍُ بُ بآزَغتٓىيَصّ، يإ بُ عُوضَِتِ زَضنُوتىو، يإ بُ ثًػًُوَ 
(زا فُضَىوياْـُ  َػٓا٢ (ْ )ْٗلٜا١ نطزويُتٌ، زضوغت ُْبىَو بُض ُْنُوتىوَ، ٖـُضوَى يـُ )  

)ٍُ ِٛ ـُ( يُ فُضَىوزَيُنٌ نؤْسا )َٚؾ٢ٔ ق  وادبُ: يُ غـُضَتاوَ زَغـت بـُ تـُواف      )َِٜضتَْأْٔ
 تُوَ.بها

 ص تةوافى بة وةصيةبى)حهفى(ط 
يُ ناتٌ تُواف نطزْسا ظ ض ضِوو زَزا: ٓافطَتْ ثًاو ُْٓـساًََهٌ ضِووتًـإ ويَـو زَنـُوآو     

(ٍ تَْكًٔٝا  زَغتٓىَيصيإ زَؾـهآ، بؤيـآ وا باؾـُ: يـُ غـُفُضّ سُدـسا ٓـافطَتْ ثًـاو )        
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زَغت يًَهساٌْ ( بهُٕ، ضىْهُ يُ َُظُٖبٌ ُٓوزا: بُ ويَههُوتْٔ ذٓؿَُٞظُٖبٌ ًُٓاَِ)
ٌ تَْكًٔٝ ٓافطَتْ ثًاو زَغتٓىيَص ْاؾهٌَ، بُآلّ ُٖض نُغًَو يُّ َُغُيُيُزا )  (ّ َُظٖـُب

ُ     ذٓؿٞ)  ( بها، وادبُ: يُ زَغتٓىيَصزا ىٍ نُّ ضىاضيَهٌ غـُضٍ َُغـض بهـاو ٖـُّ وادبـ
................................................................................................ 

تًَبًين ُٓوَف بها: نُ يُ َُظُٖبٌ ُٓوزا: بُ نًَِ، يإ بُ خىئَ يًَٗاتْٔ بُ ضِؾاُْوٍَ ثطِ 
بُ زَّْ بُ ثًَهًُْين بُ زَْط يُ ْاو ْىيَصزا زَغتٓىيَص زَؾهآ، ُٖضوَى يُ نتًَبـُناٌْ  

 خؤياْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
 ص تةوافى بة تةيةممومط 

ًَـ تـُوافِ ِضونٓـِ عـىَِطَ،        إلؾلف١َ()ط ٛاُف آُو نُغٍُ ثًَـ  ّ ِضونٓـِ سـُز، يـإ ثـ
ُْخؤف زَبٌَ، يإ ُْٓساًََهٌ زَؾهآ، يإ بطيٓساض زَبآو ْاتىاْآ ٓاو بُناض بًَٓآ، ُٓوَ 
ُٓطُض ؾهػتُنُّ، يإ بطيُٓنُّ زاثؤؾُضيَهٌ يـُ غـُض بـىو، تَُاؾـا زَنـطآ: ُٓطـُض       

ُِٓ(زاثؤؾُضَنُ يُ ُْٓساٌَ  بآزَغتٓىيَصيـ زايُْٓابى، زضوغتُ: بؤ  زا ُْبى و يُ غُض)تََٝ
تُوافُناٌْ ضِونِٓ سُزْ عىَطَِ تُيُممىّ بهاو تُوافُناًْؿٌ زضوغت زَبْٔ يُ ُٓغتؤّ 
ىزَضٔ، بُآلّ ُٓطُض زاثؤؾـُضَنٍُ يـُ غـُض بآزَغـتٓىَيصّ زاْـابى، يـإ يـُ ُْٓـساٌَ         

)ُِٓ غـآ ٖاوضِيَهـاٌْ   زا بىو، ُٓوَ َُضدُ: نـاتٌ طُضِاْـُوٍَ سادًّـُنإ ٖاتبـآو برت    )تََٝ
ًَٔ، ًٓٓذـا بـؤ تـُوافِ ِضونـٔ تُيـُممىّ بهـا، دـا بـُو تُيُممىَـُ ْاتـُواوَ            ًَ بُدآّ بٗ
تُوافُنٍُ زضوغت زَبآ، واتُ: يُ شيَط ًٓشطِاّ زَضزَضآ، بُآلّ يُطُأل ُٓوَؾسا تـُوافِ  

ًَتُوَ )        ًَـو بـؤّ بطىجنـآ، وادبـُ: بضـ ًَٓـآو ٖـُض نات (و َها١ ِضونِٓ ُٖض يُ ُٓغتؤزا زََ
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ(ْ )حتؿ١نُ زووباضَ بهاتُوَ، ُٖضوَى يُ )تُوافُ

( بىو، بُآلّ يُ ايغلؾعًٞٓٓذا بعاُْ: ُٓوَّطِابطزوو بُ طىيَطٍَ فُضَىوزٍَ بًَُٖعّ ًُٓاَِ)
دطــُ يــُ -(ْ بــُ فــُضَىوزٍَ ظاْايــُناّْرتٍايغاالؾعٞفــُضَىوزٍَ بــآًَٖعّ َُظٖــُبٌ)

َنٍُ يُ غُض بآزَغتٓىيَصّ زاْابآ، يإ يـُ غـُض   : ُٓطُض زاثؤؾُض-(ايغلؾعَُٞظُٖبٌ)
ُِٓ(ُْٓساٌَ  زايٓابآ، يُ ًٖض سايَُتًَهسا قُظانطزُْوٍَ ْىيَصّ يُ غُض ًُْ، ُٖضوَى يُ  )تََٝ

ُِٓ()اجملُى (زا يُ باغٌ   ضِووِْ نطز تُوَ. )تََٝ
نُوابى: ُٓو نُغـٍُ زاثؤؾـُضٍ بطيُٓنـٍُ، يـإ ؾهػـتُنٍُ يـُ غـُض بآزَغـتٓىَيصّ         

ُِٓ(يإ يُ غُض ُْٓساٌَ  زاْاوَ، زايٓاوَ، بؤٍ زضوغتُ: )تكًًس(ّ فُضَىوزَ بآًَٖعَنُ  )تََٝ
بها، يإ )تكًًس(ّ ظاْايُناّْرت بهاو زَغتٓىيَص بططآو زاثؤؾُضَنُف بُ ٓاو َُغض بهاو 
تُيُممىًَـ بهاو ُٖض بُو تُيُممىَُف تُوافِ ضِونٔ بها، تُوافُنُؾِ زضوغت زَبٌَْ 

 .َواهللُ َ ْعَلمّ ىزَضآو ْايُوآ زووباضٍَ بهاتُوَ، بُ يُنذاضٍ يُ ُٓغتؤ
 ز تةوافى ئافشةتى حةيضداسش 



486  

زضوغتُ: ٓافطَت زَضَإ بُناض بًَٓآ: تانى سـُيعٍ ثـًَـ بهـُوآ، يـإ زوا بهـُوآ، بـؤ       
)ط اٛاُف  سُز بها، دا ُٓطُض ٓافطَتًَو بؤ ناتٌ )ط ٛاُف اإلؾلف١َ(٣ رٚن٢ُٓٓوٍَ بُ ثانٌ 

ٌ       سُيعٍ تىو اإلؾلف١َ(  ف بـىو و َـاوٍَ سُيعَنـُف ُٓوَْـسَ زضَيـص زَبـؤوَ: ٖاوِضَيهـاْ
اَلْاَ ِد ُمَحاِذّاً َلُو ِفن ُم ُرورِِه ِبَجِم ِع بََدنِ ِوس فَ لَ ْ  ارِِهس ُمْبَ ِدئاً بِاْلَحَجرِ َوَ ْن َّْجَعَف اْلبَ ْيَت َعْن َّسَ 

َذا انْ  َ َهىالْيِو اب ْ   َ َدَ  ِمْنُوسبََدَ  بِغَْيِر اْلَحَجِر َلْم ُّْحَسْبس فَِِ
بُدًًَإ زًََٖؿتْ ُٖض ثاى ُْزَبؤوَ، ُٓو ٓافطَتُ بؤٍ زضوغتُ بُ فُضَىوزَنـُّرتٍ  

لــة مــاوةي حــةيصدا ئــةو ِزؤذانــةي ( ضَِفتــاض بهــا، نــُ زَفــُضَىآ: )ايغاالؾعًُٞٓــاَِ )
 (.خوَيهىخةيص ناي،و دةوةضت،، ِزؤذةكاى بة ثاكي دادةندزَيو

(ْ ًُٓاّ)أمحس( تًَو زَناتُوَ، نـُوابى:  َليوُاّ)دا ُّٓ فُضَىوزَيُ يُطُأل َُظُٖبٌ ًٓ
ــو ٓافطَتُنــُ خــىيَِٓ وَغــتا، غىغــٌ زَنــاو   ــُو  )ط ااٛاُف اإلؾلفَاا١(ٖــُض ناتًَ زَنــاو ب

فُضَىوزَيُ بؤٍ زضوغت زَبآو بُ بُض ضِونِٓ سُز زَنُوآ، دا ُٓطُض خىيَِٓ ُْوَغتا، 
 ُ ذلعاا١ٝ ضوَى يــُ )زضوغــتُ: زَضَــإ بــُناض بًَٓــآو َاوَيــُى خىيَُٓنــُ بىَغــتًَٓآ، ٖــ

 ( ُٓو َُغُيٍُ ضِووٕ نطز تُوَ.ابٔ ذحز(زا )اإلٜقلح
ِٔ َٜضَلرَٙٔ(: واجبىط،يةم ِٝ(َ عَ ِٕ َِٜحعٌََ اْيبَ ِٝ((زَبِ يُ َُٖىو تُوافُنُّسا  )َٚأ  خباتُ  )بَ

: َ ن  َرُا  َل َع ْن َ  اِبرٍ طىٍ ضُثٍُْ ضِاغتٍُ بهُويَتُ زَضَوَو بُضَو ثًَؿُخؤٍ بـطِوا  
َة  ََتنَلم   اهللِ   ُ رٚاٙ ز اْلَحَج َر فاْا  َ َلَمُو  ُ م  َمَش ن َعلَ ن َِّمينِ ِو فَ َرَم َف َ الَ  اً َوَمَش ن َ ْربَع اً  ا َقِدَم َم

(ْ ا ْيرحَُزا٭ِصَٛد( بؤ تُواف نطزٕ، ضِووٍ نطزَ )َه١ٖاتُ ) نُ ثًَغَُبُض َضًِ ٚايرتَذٟ،
و خىيُناٌْ غُضَتاّتُوافسا بُ زَغيت يَّسا، ًٓٓذا بُ ىّطِاغتُّسا ضِ يؿتْ يُ ُٖضغًَ

 تايَىنُ زَضِ يؿتْ يُ ضىاضَنُّرتيؿسا بُ عازَتٌ زَضِ يؿت.
نُوابى: ُٓطُض ثاؾُوثاف ضِ يؿت، يا بُ ىٍ ضُثُّسا ضِ يؿت، يإ يـُ نـاتٌ ضِ يؿـتٓسا    

ِٝ((،َاوَيُنٌ نُّ غًٓطٌ غىضِا ىٍ  ُٓو بُؾُ تُوافٍُ زضوغـت ْابـآ، ٖـُضوَى يـُ      )بَ
(زا ضِووٕ نطاوَتُوَ، ًٓرت يُو ضـُثُ تًَهطزْـُو يـُ َُغـُيُناّْرتزا:     ٚاْٞايغز(ْ )ْٗل١ٜ)

دًاواظٍ طُوضَو َٓساألْ ثًازَو غىاضو ُٖيَطرياو و زاًْؿتىو و زضيَصبىو و بـُ ثًَـىَ ًْـُ،    
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ(ْ)حتؿ١ُٖضوَى يُ )

َُِبتَ ٥ًٔل بَلْيرَحَزَا٭ ِصَٛدٔ( :واجبىضوازةم َوَ زَغت بُ تـُواف  )ا ْيرَحَزا٭ِصَٛد(ٍُ يُ قىضِْ )
َُااُزٚرَٙٔ( بهــا، بــُ بُيَطــٍُ سُزيػــُنُّطِابطزوو ُ٘ ؾٔاا٢  َُرَلذٜٔااًل ي اا وادبــُ: يــُ غــُضَتاٍ  )

بُ َُٖىو ىّضـُثٍُ ىؾـُنٍُ،    )بٔحَُٔٝعَ بَ َْٔ٘ٔ( بآ )اْيرَحَزا٭ِصَٛد(تُوافُنُّسا بُضاَبُض 
ُْبآ،  )اْيرَحَزا٭ِصَٛد(ىّضُثٍُ بُضاَبُض نُوابى: ُٓطُض يُ غُضَتاٍ تُوافُنُّسا طؿت 

 ُّٓ خىيٍُ زضوغت ْابآ.
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ِٝزَاْيرَحَزَ(ُٖضوَٖا  ِٛ بَ َأ  بٔػَ زَغيت  -)اْيرَحَزا٭ِصَٛد(دطُ يُ -ُٓطُض يُ ؾىيًََٓهّرتَوَ )ؾ ً 
ِِ ُِٜرضَِب( بُ تُواف نطز ُّٓ خىيٍُ زضوغت ْابآو يُ سُفت خىيُنُ ْاشًََطزضآ، بُآلّ  )ي 

ِٝ٘ٔ( )ؾ َِذَا ِْت٢ََٗ إَي  َ  )اْيرَحَزا٭ِصاَٛد(، ُٖض ناتًَـو يـُ غـىضِاُْوَ طُيؿـتُ      ا ُ٘(   ٓـُو ِٓا  )اِبتَا َأ  َٔ
َ  اْلِجَداَر ِفن ُمَ ازَاتِِو َ ْو َدَيَف ِمْن ِإْحَدى فَ ْ َحَ ِ  اْلِحْجِر  َوَلْ  َمَشن َعَلىالش اَذْرَواِن َ ْو َم

َرَى لَ           ْم تَ  َن اُلْي            َرَج ِم            ح  َوَي            ٌوس فَ  ُ           وُ َط ْ  ِص            َِّ َوْ             ََُلِة اْلَم             س َوِف           ن َمْس           
 َوَ ْن َُّط َف َاْبعًاس َوَداِيَف اْلَمْسِجِد.

يُوآوَ زَبًَتُ غُضَتاٍ تُوافْ ُّٓ داضَ يًَطَوَ خىيُناٌْ بؤ زَشًََطزضئَ، نُوابى: وا 
بهـا، ًٓٓذـا تؤظيَـو     )اْيرَحَزا٭ِصاَٛد( باؾُ ىٍ ضِاغتُّدؤٍ بُضاَبُض غـُضَتاٍ تًُْؿـيت   

تًَسَثُضِآ، ًٓٓذا  )اْيرَحَزا٭ِصَٛد(تًُْؿتْ تًُْؿت بطِوا، تا ضِاغتٍُ يُ تًُْؿتُنُّرتٍ 
 خؤٍ بػىضِيَٓآو زَغت بُ تُواف بها، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.

ِٝا(( : يُ َُٖىو تُوافسا زَبٌ َُٖىو ىؾٍُ يُ زَضَوَّ واجبىجَيهحـةم  بـآ، خـىاٍ    )بَ
ِٝا(( بـا تـُواف بـُ زَضَوَّ    ص ْلَيط   فُ  ا بِاْلبَ ْي ِت اْلَعِ ي  ِ وَ ططُوضَ زَفـُضَىآ:   زا بهـُٕ.  )بَ

ِٛ ََغ٢َ عًَ ٢نُوابى:  ِٝ((ُٓطُض بُ غُض يًَىَ زيىاضَنٍُ  ايٖغلذَِرَٚإَ( )َٚي  نُ يُ -زا ضِ يؿت)بَ
 ُ ــ ــُ ىّسَضَوَي ــُ ب ََُٛاسَاتٔاا٘ٔ(  -بُضيّّٓسيىاضَن ِٚ ََااٖط اْيحٔاا َارَ ؾٔاا٢  ــُ ٓاغــيت  )أ  ــإ ي  ي

ِٝ(( يًَىَزيىاضَنُ زَغيت يُ زيىاضٍ   )ذِٔحزَإِصاُلعٌٔٝ( زا، يإ زَغيت يُ غُض زيـىاضٍ  )بَ
ِٔ إَِذ ٣َ ؾ ِترَتََٞ اْيرِٔحزَ( زاْا ِٚ دَ:ٌََ َٔ  ضـىوَ شووضَوَو  )ذِٔحزَإِصاُلعٌٔٝ( يإ يُ ظاضنًَهٌ  )أ 

ِِ تَؾٖٔس ط يُ ظاضنُنُّرت ٖاتُ زَضَوَ  )َٚ:َزَدَ ََٔٔ اُ٭ِ:ز٣ََ( ُ٘( )ي  ٓـُو بُؾـُ تُوافـٍُ     ِٛؾ ُتا
ِٝا(( زضوغت ْابآ، ضىْهُ يـُ زَضَوَّ   ِٝا(( زا تـُوافِ ْـُنطزوَ، بـُيَهى بـُ ْـاو      )بَ زا )بَ

َه اَعْن َعاِئَشةطنطزويُتٌ رٚاٙ ز َع ِن اْلَج ْدِر َ ِم َن اْلبَ ْي ِت ُى َ ؟ قَ اَل نَ َع مْ  : َاُْلُت الن بِ ّ  َرِضَىاهللُ َعن ْ
ِٝا(( ثاضضـُيُنُ يـُ    -)ذِٔحزَإِصُلعٌٔٝ(واتُ: -(ِ رجَفُضَىوّ ) ثًَغَُبُض ايغٝخلٕ، . )بَ

ْ٘(بُآلّ  ِٝ((يُ َُغُيٍُ زَغت يًَساٌْ زيىاضٍ  )َٚؾ٢ٔ ََِضأ ي ١ٔ اْيَُطِّ َِٚج فُضَىوزَيـُنٌ   )بَ
 بآًَٖع ُٖيُ: نُ ظياٌْ ًُْ.

ِٕ َُٜطاٛفَ صَاِبعًل(   :واجبىصةشـةم  ِٝاا((زَبـِ سـُفت خـىيٌ تـُواو بـُ زَوضٍَ       )َٚأ  زا )بَ
بــآ، بــُ بُيَطــٍُ  )اْيرَحَزا٭ِصااَٛد(َوَ بــؤ )اْيرَحَزا٭ِصااَٛد(يَتُوَ، ٖــُض خــىيًَهٌ يــُ بػــىضِ

سُزيػُنُّ )دابط(ّطِابطزوو، نُوابى: ُٓطُض يُو سُفت خىيُ تُْٗا ُْٖطاويَهٌ ْاتـُواو  
بآ، تُوافُنٍُ زضوغت ًُْو تُواو ْابآ، بُآلّ ُٓطُض يُ سُفت خىٍ ظياتط بها تُوافُنُّ 

دا ُٓطُض نُوتُ طىَإ: ضُْس خىيٌ نطزوٕ؟ وادبـُ: ىٍ نـَُِ يَّبطـطآو    بُتاأل ْابآ، 
خىيّرت بها، تا بًَطىَإ تُوافُنٍُ زضوغت ببآ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا ُٓو 

 َُغُىُْ ضِووٕ نطاوُْوَ.
ببًَتـُوَ،   )اْيرَحَزا٭ِصاَٛد( ُٖضوَٖا َُضدُ يُ خىيٌ نؤتايّتُوافسا بـُ تـُواوٍ بُضاَبـُض    
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 (زا ضِووٕ نطاوُْوَ.َػ٢ٓ(ْ )ْٗل١ٜا تُوافُنٍُ تُواو زَبآ، ُٖضوَى يُ )ًٓٓذ
زا بـآ، واتـُ:   )اْيَُِضاحٔ اْيرَزاّ( زَبِ تُوافُنٍُ يُ ْاو  )َٚدَا:ٌَٔ اْيَُِضحٔ ٔ( :واجبىخةفتةم

 وُٓطُض يُ زَضَوَّ َعطُوتسا بػىضِيَتُوَ، تُوافُنُّ زضوغت ْابآ، ضىْهُ ثًَغَُبُض
َُْن َّطُ            َف َماِش           ياًس َوَّْس           َ ِلَم اْلَحَج           َر َ و َل َطَ اِف           ِو َوُّ َقب ِّلَ           ُو الس            َننُ  َوَ م            ا  : فَ           

ْن َعَجَع َ َشاَر بَِيِدِهس َوُّ َراِعن َذِلَك ِفن ُ فِّ َطْ َفٍةس ْن َعَجَع ِاْا َ َلَمس فَِِ َهَ ُو َعَلْيِوس فَِِ  َوََّضَع َ ب ْ
ّ ( يـُ ْـاو َعطـُوتٌ)   ؽرلب١) ـ (زا تـُوافًإ نـطز  اْيرازا فُضَىويـُتِ:   وَ، ثًَغَُبـُضي
ُُمْ ط َُ ُُْيُ وا َعنِّن َمَناِا  نطزَوَناٌْ سُزْ عىَطَِ يُ َٔ وَضبططٕ.رٚاٙ َضًِ، ز لَِ 

: ًُْتٌ تُواف نطزٕ ُٓطُض تُوافُنُ غُضبُخؤ بآ، واتُ: تُوافِ سُزْ واجبىًةشتةم
ًَهّرت         ٖـًض   عىَِطَ ُْبآ، ُٖضوَٖا دطـُ يـُ َُبُغـتِ تـُواف نـطزٕ، بـُ ٖـًض َُبُغـت

 ُْٖطاويَو ُْضِوا، ُٖضوَى يُ غُضَتاٍ ُّٓ باغُزا ضِوواإ نطزَوَ.
 ز طونهةتةكاني تةوافش 

َٖل ُٔ(  )َٚأ  ِٕ َُٜطاٛفَ ََلعٔاًٝل(     :يةكةمُٖضضٌ غىُْٓتُناٌْ تُوافٔ ُٖؾ ، ايٗضَٓ وَٖـا  )ؾ اأ 
غىاضٍ،  خًَطتطَ بُ ثًازَيٌ تُواف بها، َُطُض عىظضيَهٌ ُٖبآ، ُٓو ناتُ ْاثُغٓس ًُْ بُ

ــاتىَ:        ــًِ(زا ٖ ــاضٍْ َػ ــٌ )خب ــُ سُزيػ ــىْهُ ي ــا، ض ــُواف به ــَُيطرياوٍ ت ــُ ٖ ــإ ب  ي
 .زبة صواري تةوايف كزد، تاكو خةَلك بيبيهآء ثزصياري لَىبكةى ثَيػةمبةرش

ٍَٖٚ ط َٛاؾٔ٘ٔ( بسا )اْيرَحَزا٭ِصَٛد(غىُْٓتُ زَغت يُ )ََِٜٚضتًََِٔ اْيرَحَزَ(  :دووةم يُ غـُضَتاٍ  )أ 
ُ٘( ُٖضوَٖا )َٚ( سا )تُوافُنُّ  .غىُْٓتُ: َاضًؿٌ بهاُٜك بًِّ 

ِٝ٘ٔ( ُٖضوَٖا ))َٚ(  ُ٘ عًَ  تُويًٍََُ يُ غُض زابٓآ، واتُ: غىدسٍَ يُ غُض ببا، ُٓو َٜقَعَ جَِبَٗتَ
 غآ غىُْٓتاُْف يُ سُزيػٌ )قشًض(زا ٖاتىٕ.

         ٌ ًًَاُِّْطابطزوو يـُو ساَيُتـُزا غـىُْٓتٔ نـُ خـَُيهّرت تىوؾـ ٓـاظاضو   دا بعاْـُ: ٓـُو غـ
ــُنا   ــسووبىوٕ ْ ق  اَل: ّ  اُعَمُر ِإن   َك رَُ   ٌف قَ  ِ ي  ل تُ  عاِحْم َعلَ  ن   ن  الّنبِ  ن   َع  ْن ُعَم  رَ طَاْ

رٚاٙ ا٫َلَلٕ  ايغالؾعٞ  ز اْلَحَجِر فَ  ُ ْفِذَالض ِعيَف ِإْن َوَ ْدَت َيْلَ ًةس َوِإلّ فاْا َ ْقِبْلُو َوَىلِّْف وََ ب ِّ رْ 
ثايَُثُغـتُ   )اْيرَحَزا٭ِصاَٛد( هٌ بًَُٖعٍ يـُ غـُض َاضـهطزٌْ    ٍُٓ )عُط( تؤ ثًاويَٚامح ، 

َُنُ، ُْوَى خُيَهٌ بآًَٖع ٓاظاض بسٍَ، ُٓطُض نُيًًََٓو ُٖبى زَغيت يَّبـسَ، ُٓطـُضْا:   
 بًٌََ.( َ هلُل  ْ بر(و)لإلَو ِإل اهللُ )ٓاَاشٍَ بؤ بهُو 

ِٕ عَحَشَ( جل   تُْٗا زَغيت يَّسَزا، ِصتًَ َِ( )أ ُٓطُض تىاْاٍ َاضهطزٌْْ غىدسٍَ ُْبى)ؾ َِ
ِٕ عَحَشَ( جل ًٓٓذا زَغتُ يًَسضاوَنُف َاض زَنا )  ُٓطُض تىاْاٍ زَغت يًَساًْؿٌ ْـُبى ؾ َِ

بُ زغتّطِاغتٍُ، يإ ضُثٍُ ٓاَاشَ بـؤ زَغـت يًَساُْنـٍُ زَنـا، ًٓٓذـا      )أ عَلرَ بَٔٝ ٔٙٔ( 
 .زَغتُنٍُ َاض زَنا، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
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ِٛؾ ا١ٕ(  )َٚ ِّ ط  ًَـسإْ         ُٜزَاع٢ٔ ذَئو  ؾ٢ٔ ُن ًَهٌ تُوافـسا ٓـُو زَغـت ي غـىُْٓتُ: يـُ طؿـت خـىي
ُهماَعْن اْبِن َعباس طَاضهطزْٕ ٓاَاشَنُّطِابطزوو بها  َعَلن بَِعيٍر ُ ل ما  : طَاَف الّنب   َرِضَن اهللُ َعن ْ

ــُضرٚاٙ ايبخااالرٟ،  زال   ر ْ َن َ ش   اَر ِالَْي   ِو ِبَش   ْ ٍء ِعْن   َدُه وََ ب     رَ   َتَ   ن ٍ  ثًَغَُبـ  بـــُ غـــىاض
َّْس   َ ِلُمُهَماس َوَّْس   َ ِلُم اْلَيَم   اِنن  َولَ ُّ َقب ِّلُ   ُوس َوَ ْن َّ ُق     َل َ و َل َولَ ُّ َقبِّ   ُف ال   ر ْ نَ ْيِن الش    اِمي  ْيِن َولَ 

َُِ اِبَك َوَوفَاًء بَِعْهِدَك َوا َطَ اِفِو: ِبْسِم اهلِل َواهللُ َ ْ بَ ُرس اَلل ُهم  ِإَّمانَاً ِبَك َوَتْصِدَّقاً  ت َِّباع اً ِلُس ن ِة ِب
. َوليَ ُق   ْف قُ َبالَ   َة اْلبَ   اِب: اَلل ُه   م  ِإن  اْلبَ ْي   َت بَ ْي ُ   َكس َواْلَح   َرَم َحَرُم   َك َواَلْم   َن َحم    دٍ نَِبي    َك مُ 

نْ َيا َحَس  َنًة َوِف  نَ ْمنُ  َك َوَى  َ ا َمَق  اُم اْلَعائِ  ِ  بِ  َك ِم  َن الن   اِر. َوبَ   ْيَن اْلَيَم  انِي     ْيِن: اَلل ُه  م   تِنَ  ا ِفىال  د 
ُْ ُ رُالد َعاِء َ ْفَضُف ِمَن اْلِقراَءِةس   ا ِيَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَ اَب الن اِر. َوْلَيدُْع ِبَما َشاَءس َوَم

طزو ٓاَاشٍَ بـؤ زَنـ   )اْيرَحَزا٭ِصَٛد(ووؾرتيَو تُوا  نطز، ُٖض داضيَو زَطُيؿتُ قىضٍُِْ 
 ٍ زَطىت.)اهلل أنرب(

 )َِٔٝ ٖٝ َِٝٔ ايٖغلَٔ ٌُ ايٗزْنَٓ ِ   )٫َٚ  ُٜك بِّ واتـُ: عًَطاقـٌْ   -وَٖا غىُْٓتُ ٖـُضزوو قىضِْـُناٌْ ؾـاَ
ْ   -ؾاٌَ َُُٗل(   َـاض ْـُنا ُُ َاضـٌ   زَغتًؿـًإ يَّٓـُزا، ضـىْهُ ثًَغَُبـُض    )٫َٚ  َِٜضاتًَٔ

ُِ اْيََُٝل٢ْٖٔ ُْنطزوْٕ زَغتًؿٌ يَُّٓزاوٕ غىُْٓتُ قىضٍُِْ يَُاٌْ زَغت يَّبسا، ( )ََِٜٚضتًَٔ
ُ٘(  بُآلّ زَغيت يُّ قىضُِْيُ زَزا بُآلّ َاضـٌ   َاضٌ ُْنا، ضىْهُ ثًَغَُبُض)٫َٚ  ُٜك بًُِّ

 ُْزَنطز، ُٓو سُزيػاُْ يُ )خباضٍْ َػًِ(زا طًَطِزضاوُْوَ.
تـُْٗا يـُو   ًٓٓذا بعاُْ: ُٓو َاضهطزْٕ زَغت يًَساٍُْ ضِابطزوو بؤ ٓافطَت غىُْٓت ًْـُ،  

ِٝ((سايَُتُزا ُْبآ: نُ زَوضٍَ  ثًاوٍ يَُّٓبٔ، ٖـُضوَى يـُ ظ ضبـٍُ غُضضـاوَناْسا      )بَ
غـىُْٓت ًْـُ، بـُيَهى    ََكلَّٔ إبازأِٖٝ(ؼ  فُضَىوياُْ، ُٖضوَٖا َاضهطزْٕ زَغت يًَساٌْ )

 (زا فُضَىويُتٌ.ا٫ٜقلح(يُ، ُٖضوَى يُ )بِٔ ع١َ)
ٍَٖٚ ط َٛاؾٔ٘ٔ :ض،يةم ِٕ َُٜكٍَٛ أ  غىُْٓتُ: نُ يُ غُضَتاٍ تـُواف زَغـيت بـُ ضِ يؿـ      ( )َٚأ 
َُِ اِبَك َوَوفَ ا)  نطز، بًَآ ِة ًء ِبَعْه ِدَك َوات َِّباع اً ِلُس ن  ِبْسِم اهلِل َواهلُل َ ْ بَ ُرس اَلل ُهم  ِإَّماناً ِبَك َوَتْصِدّقاً ِب
ٓـُو   ْيرَحَزا٭ِصاَٛد( )آًٓذا يُ طؿـت خىيًَهـسا نـُ طُيؿـتُوَ بُضاَبـُض      . (َحم  دٍ نَِبي َك مُ 

 .ظيهطَّطِابطزوو بًًََتُوَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
ٌِ ُقبَلي ١  اْيبَلبٔ(  ِٝا(( با يـُ بُضاَبـُض زَضطـٍُ    )َٚيَُٝك اَلل ُه م  ِإن  اْلبَ ْي َت بَ ْي ُ َك َواْلَح َرَم ) بًَـآ:  )بَ

 (.ِبَك ِمَن الن ارِ َحَرُمَك َواَلْمَن َ ْمُنَكس َوَىَ ا َمَقاُم اْلَعاِئِ  
َِٝٔ( ًٓٓذا ) ٖٝ َِٝٔ اْيََُٝلْٔ  تَِنا -رَب نا-اَلل ُهم  ش زا بًَآ:)اْيرَحَزا٭ِصَٛد(يُ ًَْىإ قىضٍُِْ يَُاٌْْ َٚبَ

نْ َيا َحَسَنًة َوِفىا ِيَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَ اَب الن ارِ   رٚاٙ امح  ٚؽرر٘ اذتلنِ. زِفىالد 
با يُ طؿت خىيُناٌْ تُوافسا )َْٚيَِٝ ُع بَُٔل عَل٤َ(  عاياٍُْ ضِابطزووفًٓٓذا دطُ يُو ظيهطو زو
 َنا بًها، دا بُ ُٖض ظَاًَْو بآ.ُٖض زوعايُنٌ سُظ ز
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ٓـُو ظيهـطو   )َََْٚأُثُٛراياٗ عَل٤ٔ(  ُٖضوَٖا غىُْٓتُ: يـُ ْـاو تُوافـسا قىضِٓـإ خبىيَٓـآ، بـُآلّ       
ٌُ(  أ و )قشابُ(ناُْوَ ٖـاتىٕ ) زوعاياٍُْ يُ ثًَغَُبُض ٕ ْؾقَا يـُ  ٠ٔ( )َٔأَ اْيكٔازا٤َ   خًَطتـط

  .قىضِٓإ خىيَٓسٌْ ْاو تُوافسا
ُْ ُ رِِهس َوَاْن َّ ْرُم          َف ِف          ن َ ْفَض          ُف ِم          ْن َغْي          رِ  َوِى           َ   اَلْش          َ اِط الَ الَ َ          ِة اُلولَ          ن:  َم          

ِ  الر َم         ُّْس        رَِع َمْش        َيُو ُمَقارِب        اً ُيطَ        اُهس َوَّْمِش        َ  ِفىاْلبَ        اِقنس َوَّْخ        َ  َُْن   ُف ِبطَ        َ اٍف بِ        
 َّ ْعِقبُ        ُو َا        ْعٌ س َوِف        ن قَ         ْ ٍل ِبطَ        َ اِف اْلُق        ُدوِمس َوْليَ ُق        ْف ِفي        ِو: اَلل ُه        م  اْ َعْل        ُو َحج         اً 

ُُ راً. َوَ ْن َّْضطَِبَع ِفن َ ِميِع ُ فِّ َطَ اٍف َّ ْرُمُف ِفيِوس ُرورًا َوَذنْباً َمْغُف رًا َوَاْعياً َمْش  َمب ْ
ََٖٞٔٚ( )  ِ ٌُ(   ْـاو تـُواف   قىضِٓـإ خىيَٓـسْ َ )أ ْؾقَا ِٝازَ ََاْأُثٛرَٙٔ(     خًَطتـط ِٔ غ  يـُو ظيهـطو   )َٔا

 ناُْوَ ُْٖاتنب.)ؽَرلب١(و زوعاياٍُْ يُ ثًَغَُبُض
ًٓٓذا بعاُْ غىُْٓتُ: ظيهطو زوعاو قىضِٓإ خىيَٓسٌْ ْاو تُواف طؿيت بُ ًَْٗين بٔ، َُطُض 

ُضدٍُ خـُيَهّرت ٓـاظاض ْـُزا،    بًُوآ يُنًَهّرت فًَط بها، ُٓو ناتُ زَْط ُٖيَسيَٓآ، بُو َ
 (زا فُضَىويُتٌ.حتؿ١ُٖضوَى يُ )
ٌََُ(  :ضوازةم ِٕ َِٜز يـُ  )ؾ٣ل٭ ِعاَٛامٔ ايٖث٬ ثَا١ٔ اُ٭ٚي ا٢(     غىُْٓتُ: ًَْطيُٓ بـُ تايَىنـُ بـطِوا   )َٚا 

ــسا  ــٍُ غــُضَتاٍ تُواف ُ٘(   ُٖضغــًَو خىيُن ِٕ ُِٜضاازَعَ ََِغااَٝ ــُ  )بٔااأ  ــُ ي ــُو ؾــًَىَيُ: ثُي ب
ُٙ(  ْضِ يؿتُٓنُّسا بها َُك لرَبًل ُ:ط ل ُْٖطاوَناًْؿٌ يًَو ْعيو بهاتُوَ، واتُ: غاض ْـُزاو  )
ُِغ٢ٔ ؾ٣لْيبَلق٢ٔ(  فىضِنُف يَُّٓزا غىُْٓتُ: يُ ضىاض خىيُنُّرتيؿسا بُ عازَتٌ بطِوا )ََٜٚ

ُهم    اَع    ْن اب    ن ُعم    رط  ز َوَمَش    ن َ ْربَع    اً ِم    َن اْلَحَج    ِر ِإلىَ    اْلَحَجِر َ ال َ    اً  : رََم    َف َرُا     ُل اهللِ َرِض    َىاهللُ َعن ْ
غآ خىٍ يُ بُضزَ ضَِؾُنُوَ تا بـُضزَ ضَِؾـُنُ، بـُ تايَىنـُ      ثًَغَُبُض رٚاٙ َضًِ،

 ضِ يؿتْ ضىاض خىيًـ بُ عازَتِ ضِ يؿت.
)ٌُ ْٞ(    ُٓو ضِ يؿتُٓ بُ تايَىنُيُ تايبُتُ )ََِٜٚختَٗؿ ايٖزََ ُ٘ صَاِع بـُ تـُوافًَهِ    )بٔط اَٛإف َِٜعكُٔبا

ٍُ(   غُفاو َـُضِوٍَ بـُ زوازا بهـطآ   وَٖا: ٖاتىضؤّ ًَْىإ  ِٛ يـُ فُضَىوزَيُنـسا    )َٚؾٔا٢ ق ا
، دا يُ غُض فُضَىوزٍَ ضِاغترت: ُٖض تـُوافًَو ٖاتىضـؤّ   )ط َٛافٔ اْيُكُ َّٚ(بُ )بٔا(  تايبُتُ

 .غىُْٓت ًُْ تآزاغُفاو َُضِوٍَ بُ زوازا ُْنطآ، ُٓو تايَىنُيٍُ 
ٌِ ؾٔٝ٘ٔ( ٍ بُ تايَىنـُزا يُطـُأل ظيهطَنـاّْرتيـ بًَـآ:     غىُْٓتُ: يُ ُٖضغًَو خىيُنُ )َْٚيَُٝك

ُُ راً ) ُرورًا َوَذْنب اًَمْغُف رًا َوَاْعياًَمْش  ٖـُضوَٖا يـُ ضىاضَنُّرتيؿـسا بًَـآ:      (.اَلل ُهم  اْ َعْلُو َحّج اًَمب ْ
نْ َيا  تِنَ -رَب  نَ ا-ُه م  اْغِف ْر َواْرَح ْم َواْع ُف َعم  ا تَ ْعلَ ْم إن  َك  َنْ َت اَلَعع اَلْ  َرُمس اَلل  -َربِّ -الّلُه م  ) ا ِفىال د 

 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ. (.اَلِيَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَ اَب الن ارِ َحَسَنًة َوِفى
ِٕ َِٜقط بٔعَ( :ثَيهحةم ِّ   غىُْٓتُ: ًَْطيُٓ ثُؾتَُايَُنٍُ خباتُ بٔ ُْٖطًَِ )َٚأ  )ؾ٢ٔ جَُٔٝعَ ُنا
ُ   يُ ُٖض سُفت خىيُنٍُ ط َٛإف( ٌُ ؾٔٝا٘ٔ(   طؿت تُوافًَهٌ وَٖـازا: نـ َُا  تـآزا تايَىنـُّ   )َِٜز
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ــُضِوا  ــُ تايَىنــُف ْ ُهم  اَع  ْن ِابْ  ِن َعب   اسط غــىُْٓتُ، ٖــُض ضــُْس ب ُى  َ   : اْض  طََبَع الن بِ     َرِض  َىاهللُ َعن ْ
ْ ثًَغَُبـُض  ٝس،ؽرٝٗكٞ بضٓ رٚاٙ ابٛداٚد ٚايب زَ ْشَ اٍط َوَمَش ْ ا َ رْبَع اً ْصَحابُُو َورََمُل ا َ الَ َةَ َو َ 
  ْـىنُ ضِ يؿـ ـبُ تايـَ  ُضَتاـىيٌ غـُْطأل زاْاو غآ خـ( ثُؾتَُايَُناًْإ يُ بٔ ٖرلب١اؽ)

َّْم     ِن  الس      ْعِن َعلَ     ن وََ      َ ا ِف     ن ُِبِ     ِو اَل  الص      ِحيِحس َوُى     َ  َ ْع     ُف َوَا     ِر رِدائِ     ِو َتْح     َت َمْن
َّْس         ِرس َولَ تَ ْرُم         ُف اْلَم         ْرَ ةُ   َولَ َتْض         طَِبُعس َوَ ْن َّ ْق         ُرَب ِم         َن اْلبَ ْي         ِتس  َوَطَرفَ ْي         ِو َعَلىاَل

 فَ لَ    ْ  فَ    اَت الر َم    ُف بَ    اْلُقْرِب ِلَعْحَم    ٍة فَالر َم    ُف َم    َع بُ ْع    ٍد َ ْولَ    ن إل  َ ْن ََّخ    اَف َص    ْدَم النَِّس    اِء 
 فَاْلُقْرُب ِباَل رََمٍف َ ْوَلنس َوَ ْن ُّ َ اِلَ  َطَ اَفُوس

ُٖضوَٖا يُ ٖاتىضؤّ ًَْىإ غُفاو  )َٚن ذَا ؾ٣ليٖضِع٢َ(  يؿ .ضىاضَنُّرتيـ بُ عازَتِ ضِ
 يُ غُض فُضَىوزٍَ ضِاغت. )ع٣ًليٖؾرٔٝسَ(َُضِوَؾسا غىُْٓتُ: وا بها 

)َُٖٛ َُِٜأَ(   زاْإ يُ بٔ ُْٖطأل بُّ ؾًَىَيُ: )َٚ ِٓهٔبٔا٘ٔ ا٭  ٌُ َٚصَطٔ رَدَا٥ٔ٘ٔ تَِر(َ ََ ْاوَْـسٍ   )جَِع
ِٜضَازَ(  ضِاغتٍُ زابٓآثُؾتَُايَُنٍُ يُ بٔ ؾاٌْ  ِٝ٘ٔ ع٣ًَل٭  ُٖضزووىيُناًْؿـِ يـُ    )َٚط زَؾ 

غُض ؾاٌْ ضُثٍُ زابٓآ، واتُ: ىيُنٌ بُ ىٍ ثؿتُوَزاو ىيُنُّرتيـ بُ ىٍ غًٓطّسا 
ٌُ اْيَُِزأ ٠ُ( خباتُ غُض ؾاّْضُثُ، ؾاّْطِاغتُف بُ ضِووتٌ بًًًَََٗتُوَ َُ ْابآ ٓافطَت،  )٫َٚ تَِز

ــُ تــ  ــسايــإ ًَْطاَــىى ي ــطِواو -وَنــى ثًــاو-ُواف نطزْ ــُ تايَىنــُ ب ْابــآ  )٫َٚ  تَِقااط بُٔع( ب
يُ بٔ ُْٖطأل زابٓآ، واتـُ: ٓـُو زوواْـُ تـُْٗا بـؤ ًَْطيٓـُ        -وَنى ثًاو-ثُؾتَُايَُنُؾٌ

 غىُْٓتٔ.
ِٝ(ٔ( :شةشةم ِٕ َْٜكُزبَ ََٔٔ اْيبَ ِٝ((يُ  -يُ ناتِ تُوافسا-غىُْٓتُ ًَْطيُٓ )َٚأ   ْعيو ببًَتُوَ )بَ

ٌُ بَلْيُكِزبٔ()ؾ ً  ِٝا(( دا ُٓطُض بُ ٖؤٍ ْعيهبىوُْوٍَ يـُ   ِٛ ؾ لَْ ايٖزََ غـآ خىيُنـٍُ بـُ     )بَ
ِٚي ا٢(    يُ بُض ثايَُثُغتُ ثآّ ُْزَنطا  )ئشَِذ١َُٕ( تايَىنُّ زَفُوتا ٌُ ََاعَ ُبِعإ  أ  ٓـُو   )ؾ ليٖزََا

ِّضَاال٤ٔ( تايَىنُيــُ يــُ زووضَوَ خًَطتــطَ ِٕ َٜخَاالفَ ؽَااِ َّ اي طــُض يــُ زووضَوَف يــُ َُ )إ٫َِ أ 
ٌُ( ْعيهبىوُْوَ )ؾ لْيُكِزُب( خؤيًَساٌْ ٓافطَتإ برتغآ، ُٓو ناتُ ِٚي ٢(بُ بآ تايَىنُ  )ب٬ٔ رَََ  )أ 

 خًَطتطَ، ُْوَى خؤٍ يُ ٓافطَتإ بسا.
ِٝ((ًٓٓذا بعاُْ: بؤ ٓافطَتإ وَٖا غىُْٓتُ: يُ زووضَوٍَ  تُواف بهُٕ، تانى تًَهُيَِ  )بَ

َٖا ُٓطُض ثًاويـ تىوؾٌ ٓاظاض زَبى، يإ خُيَهٌ ٓاظاض زَزا، غىُْٓتُ ثًاوإ ُْبٔ، ُٖضو
تؤظيَو زووض بهُويَتُوَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، بُ بُيَطٍُ سُزيػـُنُّ  

 ًُٓاَِ )عُط(ّطِابطزوو.
ُ٘( :حةفتةم ِٕ َُٜٛائَٞ ط َٛاؾ  ها، غىُْٓتُ: ُٖض سُفت خىيُناٌْ تُواف بُ زواٍ يُنرتزا ب )َٚأ 

واتُ: ُٓطُض ثضطِ ثضطِيـ بًها زضوغت زَبٌَ، دا ُٓطُض يُ ناتٌ تُوافـسا ًٓكاَـُتٌ ْىيَـص    
ًَٓـآو ْىَيصَنـُ بهـاو ناضَنـُّ            ًَىيػـت ِضووّـسا، بـا واظ يـُ تـُواف ب نطا، يإ نـاضَيهٌ ث
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ــى (زا      ــُ )اجملُ ــُضوَى ي ــا، ٖ ــُواو به ــٍُ ت ــُوَ تُوافُن ــا بطُضِيَت ــا، ًٓٓذ ــُدآ به دآب
ا يُ ْاو تُوافسا: قػُنطزْٕ خىاضزْٕ خىاضزُْوَ طؿـتِ زضوغـ ،   فُضَىويُتِ، ُٖضوَٖ

 بُآلّ ْاثُغٓسٕ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
َُّص      لَِّ  بَ ْع      َدُه رَْ َع َ       ْيِن َيْل      َف اْلَمَق      اِمس َّ ْق      َر ُ ِف      ن َُ      اِفُروَنس  اُلولَ      ن قُ      ْف َّاَ ّ  َه      ا َوَ ْن   اْل

 َصس َوَّْجَهُر لَْياًلس َوِفن قَ ْ ٍل َتِجُب اْلُمَ اَلُة َوالص اَلُةسالَ انَِيِة َاإِلْيالَ  َوِفن
َِٝٔ( :يةشتةم ُٙ رَْنعَتَ ِٕ ُٜؾََِّٞ بَِع َ غىُْٓتُ: يُ زواٍ تُواوبىوٌْ تُواف زوو ضَِنةـُت   )َٚأ 

زا ٓـُو زوو ضَِنةُتـُ بهــا   )اْيَُِضااحٔ اْيرَزاّ(ْىيَـصٍ غـىُْٓت بهـا، دــا يـُ ٖـُض ؾـىيًََٓهٌ       
ًْـَ اْيَُك لَّ(َنٍُ زَطاتآ، بُآلّ خًَط ِ  يُ ثؿت ) ):َ ( خًَطتـطَ، ًٓٓذـا بـُ    ََكالَّٔ إبازأٖٝ

يُ ضَِنةُتٌ يُنَُـسا يـُ زواٍ    )َْٜكزَُأ ؾ٣لُ٭ٚي ٢( ًُْتٌ غىُْٓتِ تُواف ُٓو ْىيَصَ زَناو
ٌِ َٜلأ َٜٗٗلاْيه لؾُٔزَٕٚ( فاتًشُ َنةُتٌ زووًََؿسا يُ يُ ضِ )َٚؾ٣ليٖثل١َْٝٔٔ اإلَِ:٬ ـَ( زَخىيَٓآو )ُق

َُٖٛاهلُل أ ذَْ )زواٍ فاتًشُ   ٌِ :  ُم  نَ َفَ  إَلن : ِفن ِصَفِة َحّ  الن ِب ِّ َعْن َ اِبرٍ طزَخىيَٓآ  (ُق
َنُو َوبَ ْيَن اْلبَ ْيتِ  َمَقاِم ِإبْ َراِىيمَ  س وََ اَن فَ َقَرَ :)َوات ِخُ وا ِمْن َمَقاِم ِإبْ َراِىيَم ُمَصِلن(. َفَجَعَف اْلَمَقاَم بَ ي ْ

اِفُروَن( َُ ًٓٓذا يُ زواٍ تـُواف  رٚاٙ َضًِ، ز َّ ْقَرُ  ِفىالر ْ َع َ ْيِن: )ُقْف ُىَ اهلُل َ َحٌد( َو)ُقْف َّا َّ  َهااْل
َوات ِخ  ُ وا ِم  ْن َمَق  اِم ِإبْ   َراِىيَم ط( ٓايــُتٌََكاالَّٔ إباازأِٖٝضِ يؿــتُ ىٍ ) نــطزٕ، ثًَغَُبــُض

ِ  واتُ: يُ )-ّ خىيَٓسَوَصُمَصِلن ٕ  ََكالَّٔ إبازأٖٝ ََكالَّٔ  ًٓٓذـا يـُ ثؿـت )    -( ْىيَـص بهـُ
ٌِ     ( زوو ضَِنةُت ْىيَـصٍ غـىُْٓتِ نـطز: يـُ زواٍ فاتًشـُ      إبزأِٖٝ ُٖاَٛاهلُل أ ذَاْ (ٚ )ُقا  ٌِ )ُقا

 ّ خىيَٓسٕ.َٜلأ َٜٗٗلاْيه لؾُٔزَٕٚ(
)٬ًِٝ ضَِتُنإ ُٓطُض يُ ؾُوآزا ُّٓ ْىيَصَ بها، بُ زَْطـٌ ٓاؾـهطا فاتًشـُو غـى     )ََِٜٚحَُٗز ي 

زَخىيَٓآو يُ ضِ شآزا بُ ًَِْٗٓ زَخىيَٓآ، ًٓٓذا بعاُْ: تا َطزٌْ تُوافهُضَنُ ناتٌ ُٓو 
ْىيَصَ ُٖض زًَََٓآو ُٓطُض بطُضِيَتُوَو يُ ووآلتٌ خؤّسا ُٓو غىُْٓتُ بها، ُٖض زضوغـت  
ًَهِ ِض شآو ؾُوآزا زضوغـتُ ٓـُو ْىَيـصَ بهـا، ٖـُضوَى يـُ ظ ضبـٍُ         ٌَْ يُ طؿت نات زَب

 .وَناْسا ُٓو َُغُىُْ ضِووٕ نطاوُْوَغُضضا
)ٍُ ِٛ َُُٛا٫ ٠ُ( (زاايغلؾعٞيُ فُضَىوزَيُنٌ ًُٓاَِ ) )َٚؾ٢ٔ ق  وادبُ: خىيُناٌْ تُواف  )تَحُٔب اْي

ُٖضوَٖا وادبُ: يـُ زواٍ تـُوافًـ ٓـُو زوو ضَِنةـُت      )َٚايٖؾ٬ ٠ُ( بُ زواٍ يُنرتزا بهطئَ
 زا: ُٓواُْ طؿيت غىُْٓتٔ.ْىيَصَ بها، بُآلّ يُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط

ًٓٓذا بعاُْ: ُٓو نُغٍُ يُ دًاتٌ نُغـًَهّرت سـُز زَنـا، ٓـُويـ ٓـُو زوو ضَِنةُتـُ       
بؤ سُز بؤنطاوَنُ زَبٌَ، ٖـُضوَٖا غُضثُضؾـتهاضيـ    -وَنى سُز-زَناو، ْىيَصَنُف

ــؤٍ زوو      ــُ خ ــسَ ب ــُآلّ َٓسايَّفاًَ ــا، ب ــُ زَن ــُو زوو ضَِنةُت ــُفاّ ٓ ــُدًاتٌ َٓسايَّٓ ي
 نُ زَنا، ُٖضوَٖا يُ زواٍ تُواوبىوٌْ ْىيَصَنُ، غىُْٓتُ ُّٓ زوعايُ بها:ضَِنةُتُ
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ْب ِدَك ِإبْ ُن َ َم ِ َك  َتَ ْي ُ  َك ِابْ ن عَى َ ا بَ لَ ُدَك َواْلَمْس ِجُداْلَحراُم َوبَ ْي ُ َك اْلَح راُمس َو َنَ  ا َعْب ُدَك اَلل ُه م  )
َ ٍة َوَى َ ا َمَق  اُم اْلَعائِ ِ  بِ َك ِم  َن الن  اِر فَ اْغِفْر لِ  ن ِإن  َك  َنْ  َت بِ ُ نُ ٍب َ َِي َرٍة َوَيطَاّ  ا َ م  ٍة َوَ ْعَم اٍل َا  يِّ 

 ْ ُت طَالِب  اً رَْحَم َ  َك ُمْبَ ِغي  اً  اْلَغُف   رُالر ِحيُمس اَلل ُه  م  ِإن   َك َدَع  ْ َت ِعبَ  اَدَك ِإلَ  ن بَ ْي ِ  َك اْلَح  َراِم َوقَ  ْد ِ   
 بِ              ِو ُحِس             َب لِْلَمْحُم               ِلس وََ               َ ا َولَ             ْ  َحَم              َف اْلَح              اَلُل ُمْحرِم             اً َوطَ              افَ 

 لَ           ْ  َحَملَ           ُو ُمْح           رٌِم قَ           ْد طَ           اَف َع           ْن نَ ْفِس           ِوس َوِإل  فَاَلَص           ح  َ ن            ُو ِإْن َقَص           َدهُ 
 لِْلَمْحُم                   ِل فَ لَ                  ُوس َوِإْن َقَص                  َدُه لِنَ ْفِس                  ِو َ ْو َلُهَم                  ا فَِلْلَحاِم                  ِف فَ َق                  ْر.

 :اِف َوَصالَتِِو  ُم  َّْخُرُج ِمْن بَاِب الص َفا لِلس ْعِنس َوَشْرطُوُ )َفْصٌف( َّْسَ ِلُم اْلَحَجَر بَ ْعَد الط  َ 
ٖـُضوَى يـُ    .(َمْرَضاِتَك َو َْنَت َمنَ ْنَت َعَل   ِبَ ِلَك فَاْغِفْر ِلن َواْرَحْمِنن ِإن َك َعَلن ُ  فِّ َش ْ ٍء قَ ِدّرٌ 

 )اجملُى (زا ُٓو َُغُىُْو ُٓو زوعايٍُ ًَٖٓاوٕ.
 ص بة يةلَطرياوىتةواف كشدى ط 

َُِرزًََل(  ٍُ ِٛ ذٌَََُ اْير٬َ   )َٚط لفَ بٔ٘ٔ( ُٓطُض يُنًَهٌ بآًٓشطِاّ يُنًَهٌ بًُٓشطِاَِ ُٖيَططتْ )َٚي 
ِٝ((بُ زَوضٍ  ٍَُُٛ( زا تُوافِ ثآنطز)بَ ًَُِْر تُوافُنـُ بـؤ ُٖيَطرياوَنـُ سًػـاب      )ُذضٔبَ ئ

ض وادبُناّْطِابطزووّ تُواف ُٓطُ -وَى غىاض ووآلغ-زَنطٍَْ تُوافُنٍُ زضوغت زَبٌَ
 .يُ ُٖيَطرياوَنُ ٖاتبُٓ دآ، دًاواظٍ ًُْ: ُٖيَططَنُ تُْٗا يُى نُؽ بآ، يإ ظياتط بآ

ّْ( ٖــُضوَٖا تُوافُنــُ بــؤ ُٖيَطرياوَنــُ زَبــٌَ )َٚن ااذَا( َُِراازَ  ُ٘ ِٛ ذًََُ اا  ُٓطــُض يــُنًَهٌ  )ي اا
    ّ ِٔ    بًُٓشطِاّ، يإ ظيـاتط ٖـُيَّبططآ، بـُو َُضدـُ ٓـُو بًُٓشطِاَـُ    َْْؿضٔا٘ٔ(  )ق اِ  ط الفَ عَا

 تُوافُنٍُ خؤٍ نطزبآ 
ُ٘  فُضَىوزٍَ ضِاغترت: )ؾ ل٭ ؽَٗس( بُآلّ ُٓطُض بًُٓشطِاَُنُ تُوافّدؤٍ ُْنطزبى )َٚإ٫َِ( )أ ْٖ

)ٍَُُٛ ًَُِْر ُٙ ئ ِٕ ق ؾَ َ ُ٘(  ُٓطُض ُٖيَططَنُ َُبُغتِ بآ: تُوافُنُ بؤ ُٖيَطرياوَنُ بآ  إَ )ؾ ً ا
ُٙ ئَْٓؿضٔ٘ٔ( ُيَطرياوَنُ زَبٌَُٓوَ تُوافُنُ بؤ ٖ ِٕ ق ؾَ َ ُٓطُض ُٖيَططَنُ َُبُغتِ بآ:  )َٚإَ
َُُٗل( تُوافُنُ بؤ خؤٍ بآ ِٚ ي  ًْرَلٌََٔ ؾ ك ْط( يإ َُبُغتِ بآ: بؤ ُٖضزوونًإ بآ )أ  ُٓوَ  )ؾ ًٔ

يُ ُٖضزوو َُغُيُزا تُوافُنُ تُْٗا بؤ ُٖيَططَنُ زَبٌَ، ضـىْهُ يـُ ٖـُضزوو َُغـُيُزا     
 خؤٍ ُٖبىَو تُوافًَهًـ بؤ زوو نُغإ ْابآ. َُبُغتِ

ًٓٓذا بعاُْ: يُو َُغُىُْزا دًاواظٍ ًُْ ُٖيَطرياوَنُ: يُى نُؽ بآ، يإ ظياتط بآ، بُآلّ 
        ُ ًَؿـا، يـإ ثـاَيِ زَزا، ٓـُو ناتـ ًَهسا يـُ غـُض ظََـني ِضايسَن ُٓطـُض  -ُٓطُض يُ غُض ؾت

ــآ  ــتًإ ب ــٌَ،     -َُبُغ ــت زَب ــُضزوونًإ زضوغ ــؤ ٖ ــُ ب ــٍُ   تُوافُن ــُ ظ ضب ــُضوَى ي ٖ
 غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.

 ص ياتوضؤى نيَواى طةفاو وةسِوة )َاْع (لة باطي  َفْصٌف: ط
ُِ اْيرَحَزَ(  )بَِع َايِطَٛافٔ َٚؽ٬َ تٔ٘ٔ( بسا )ا ْيرَحَزا٭ِصَٛد(غىُْٓتُ: تُوافهُضَنُ زَغت يُ  )َِٜضتًَٔ
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ِٔ بَالبٔ ايٖؾاؿ ل(      ٍ تُوافيُ زواٍ تُواوبىوٌْ تُوافْ زوو ضَِنةُت ْىيَصَنُ ِٖ َِٜخاُزُد َٔا  )ُثا
(نطزٕ، واتُ: ٖاتىضؤّ ًَْىإ صَِع٢بؤ ) )ئًٖضِعَٞ( ًٓٓذا يُ زَضطٍُ غُفاوَ بطِواتُ زَضَوَ

ُ٘( غُفاو َُضِوَ  ( غُفاو َُضِوَ غآ َُضدٔ:صَِع٢َُضدٌ زضوغتبىوٌْ ) )َٚعَِزُط
َه ا ِإلَْي ِو ُ ْي َرىس  َ ْن َّ ْبَدَ  بِالص َفاس َوَ ْن َّْسَعن َاْبعاًس َذَىابُُو ِمَن الص َفا ِإلَىاْلَمْرَوِة َم ر ٌة َوَع ْ ُدُه ِمن ْ

نَ ُهَما اْلُ ُق ُف بَِعَرَفَةس  َوَ ْن َّْسَعن بَ ْعَد َطَ اِف رُْ ٍن َ ْو ُقُدوٍم ِبَحْيُس َل َّ َ َخل ُف بَ ي ْ
ِٕ َِٜب َأ  بٔليٖؾؿ ل( :يةكةم ِف ن ِص َفِة  َع ْن َ  ابرٍ طُنُ بها يُ غُفاوَ زَغت بُ ٖاتىضؤي )أ 

:  ُم  رََ َع ِإلَىالر ْ ِن فَاْا َ َلَمُو  ُم  َيَرَج ِمَن اْلَباِب ِإلَىالص  فا فَ َق َرَ : )ِإن  الص  فا َواْلَم ْرَوَة َح ِّ الن ِب ِّ 
ًٓٓذــا يــُ زواٍ ْىيَصَنــُ  ًِ،رٚاٙ َضاا زفَ بَ  َد  بِالص   َفا -ِإبْ  َدُ وا ِبَم  ا بَ  َد َاهلُل بِ  وِ -ِم  ْن َش  َعائِرِاهلِل(

ْ زَغيت يَّسا، ًٓٓذا يُ زَضطُوَ بـؤ ىٍ غـُفا   )ا ْيرَحَزا٭ِصَٛد(طُضِاوَ ىٍ  ثًَغَُبُض
ّ خىيَٓـسَوَو فـُضَىوٍ: يـُو    صِإن  الص  َفا َواْلَم ْرَوَة ِم ْن َش َعائِرِاهللِ طضىوَ زَضَوَو ٓايـُتٌ  

 تِ ثآ نطزوَ، ًٓٓذا ثًَغَُبُضؾىيَُٓوَ زَغت ثآ بهُٕ: نُ يُ ٓايُتُنُزا خىا زَغ
 يُ غُفاوَ زَغتِ بُ ٖاتىضؤ نطز.

ِٕ َِٜضع٢َ صَِبعًل(: دووةم ُ٘ ََٔٔ ايٖؾؿ ل إَي ٢  وادبُ: سُفت داض بُ تُواوٍ ٖاتىضؤ بها )َٚأ  )ذََٖلُب
ِٝ٘ٔ ُأِ:ز٣َ ضِ يؿتِٓ يُ غُفاوَ بؤ َُضِوَ، داضيَهُ اْيَُِز٠َٚٔ ََٖز٠ٌ( َِٓٗل إَي  َٔ ُٙ ُِٛد  طُضِاُْوَؾٌ ()َٚعَ

 يُ َُضِوَ بؤ غُفا، داضيَهّرتَ.
ًٓٓذا بعاُْ: ُٓو ٖاتىضؤيُ بُ ُٖوازاو بُ ظًََٓساو بُ ثًازَيِْ بُ غىاضّْ بُ ُٖيَطرياوّ 
زضوغتُ، بُآلّ وادبُ: يُ طؿت داضيَهسا بُ تُواوّ بطاتُ غُفاو بطاتُ َُضِوَ، واتُ: ُٓطُض 

ــؤيُنٍُ زضوغــ    ــآ، ٖاتىض ــُْطاو مبًَٓ ــُى ٖ ــُْٗا ي ــى (ْ   ت ــُ )اجملُ ــُضوَى ي ــآ، ٖ ت ْاب
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ)

ُٔ(ض،يةم ِٕ َِٜضع٢َ بَِع َ ط َٛافٔ ُرْن ّ ضِونّٓشـُز،  )ط ٛاُف اإلؾلف١َ(وادبُ: يُ زواٍ    )َٚأ 
ُّ(  يإ تُوافِ ضِونّٓةىَطَِ، ٖاتىضؤّ ًَْىإ غُفاو َُضِوَ بهـا  ِٚ ُقاُ ٚ يـإ يـُ زواٍ    )أ 

او َُضِوَ بها، واتُ: ُٓطُض يُ ثًَـ تُوافسا ٖاتىضؤّ ًَْىإ غُفاو غُف )ط ٛاُف اْيُكُ ّٚ(
رِاْب ن عَع ْن طَُضِوَ بها، بُ بُض ْانـُوآْ زضوغـت ْابـآ     ُهم اَم  َىاهلُل َعن ْ َة  : َق ِدَم الن ِب    َرِض    ُ َم

ْرَوِة  َعن بَ    ْيَن الص   َفا َواْلَم    ْيِنس  ُ   م  َا   ْبعاً َفطَ  اَف بِاْلبَ ْي   ِت  ُ  م  َص   ل ن رَْ َع َ     رٚاٙ ايغاااٝخلٕ،ز َا  
ِٝ((( تُوافِ َه١ٖاتُ ) ثًَغَُبُض  )صَِع٢(ّ نطزو زوو ضَِنةُت ْىيَصّ نطز، ًٓٓذا )بَ

 نطز. ًَْىإ غُفاو َُضِوَّ
(ؾـِ زضوغـت ْابـآو وادبـُ: زووبـاضَ      )صَِع٢نُواتُ: ُٓطُض تُوافُنٍُ زضوغت ُْبىبآ، 

 وَى يُ )اجملُى (زا فُضَىويُتِ.بهاتُوَ، ُٖضصَِع٢(ؼ تُوافًَهٌ زضوغتبىو بها، ًٓٓذا )
ُِٝث( ٖاتىضؤيُنُ زَنا)ط ٛاُف اْيُكُ ّٚ( ًٓٓذا نُ يُ زواٍ  َُضدُ بُ ؾًَىَيُنٌ وَٖـا   )بٔرَ
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ُُٛقاُٛف بٔعَزَؾ ا١ (     نُ بآ: َُُٗال اْي َِٓٝ ٌُ بَ ًِا ْ وَغـتاٌْ )  )٫  َٜتَخَ )ط اٛاُف  ( ُْنُويَتـُ ًَْـىإ   عزؾال
ٖاتىضؤيُنٍُ ُْنطزو ضىوَ  )ط ٛاُف اْيُكُ ّٚ(زواٍ  ٖاتىضؤيُنُ، واتُ: ُٓطُض يُ اْيُكُ ّٚ(ٚ

 بها.)ط ٛاُف اإلؾلف١َ( )عطفات(، ُٓو ناتُ وادبُ: ٖاتىضؤيُنُ يُ زواٍ 
 الص        َفا َواْلَم       ْرَوِة  َوَم       ْن َا       َعن بَ ْع       َد قُ       ُدوٍم لَ       ْم ُِّع       ْدُهس َوُّْس       َ َحب  َ ْن َّ ْرقَ       ن َعلَ       ن

َذا رَِق   َ  قَ  اَل: اَ   هللُ َ ْ بَ    ُر َاهللُ َ ْ بَ    ُر َاهللُ َ ْ بَ   ُر َولِل    ِو اْلَحْم  ُدس َاهللُ َ ْ بَ    ُر َعلَ   ن قَ  ْدَر قَاَم   ٍةس فَ  ِِ
 َم    ا َى    َدانَاس َواْلَحْم    ُد لِل     ِو َعلَ    ن َماَ ْولَنَ    اس لَِإلَ    َو ِإلاهللُ َوْح    َدُه َلَش    رَِّك لَ    ُوس لَ    ُو اْلُمْل    ُك 

ُّْحيِ     ن َوُِّمي     ُت بِيَ     ِدِه اْلخَ   ي ْ     ُر َوُى     َ  َعلَ     ن ُ      فِّ َش     ْ ٍء قَ     ِدٌّر.  ُ     م  َّ     ْدُعُ ا َولَ     ُو اْلَحْم     ُد 
 ِبَم       ا َش       اَء ِدّن       اً َوُدنْي       اًس قُ ْل       ُت: َوُِّعي       ُد ال        ِّْ َر َوال       د َعاَء  َانِيَ       اً َو َالََِ       اً َواهلل َ ْعلَ       ُم. 

 .  ْيِن َمْعُروفٌ َوَ ْن َّْمِشَ  َ و َل الس ْعِن َو ِيَرُه َوَّ ْعُدَو ِفىاْلَ ْاِرس َوَمْ ِضُع الن  ْ عَ 
ُّ(بُآلّ ) ِٔ صَع٢َ بَِع َ ُقُ ٚ ِِ  ٖاتىضؤيُنٍُ نطزبآ)ط ٛاُف اْيُكُ ّٚ( ُٖض نُغًَو يُ زواٍ  َََٚ )ي 
ُٙ  زووباضٍَ بهاتُوَ. )ط ٛاُف اإلؾلف١َ(( غىُْٓت ًُْ: يُ زواٍ ُٜعِٔ 

بـآ،   ًٓٓذا بعاُْ: غىُْٓتُ، بُآلّ َُضز ًُْ: ٖاتىضـؤيُنُ يُنػـُض يـُ زواٍ تُوافُنـُزا    
بُيَهى زضوغتُ: ضُْس ضِ شيَو بهُويَتُ ًَْىإ، ُٖضوَٖا غىُْٓتُ: سُفت داضَنُف بُ زواٍ 
يُنرتزا بآ، واتُ: زضوغتُ: َاوَيُنًـ بهُويَتُ ًَْىاًْإ، ُٖضوَٖا زضوغتُ: بُ ثًػًُوَو 
بُ بآزَغتٓىيَصّْ بُ عُوضَِتٌ زاُْثؤؾطاو، ٖاتىضؤّ ًَْىإ غُفاو َُضِوَ بها، ُٖضوَى 

 )اجملُى (زا ُٓو َُغُىُْ ضِووٕ نطاوُْوَ.يُ 
ِٕ َِٜزق ٢ ع٢ًَ ايٖؾؿ ل َٚاْيَُِز٠َٚٔ( غىُْٓتُ: )َُِٜٚضتَرَٗب( يُ طؿت داضيَهـسا غـُضنُويَتُ غـُض     )أ 

ِٝ((بُ ُْٓساظٍَ باآلٍ ثًاويَو، ضِووؾٌ يُ  )ق ِ رَ ق ل١ََٕ(غُفاو َُضِوَ  )ؾ اَِذَا  بهـا، ًٓٓذـا    )بَ
يـُ غـُض    )ق الٍَ(  و سُفت داضاُْ بُ غُض غُفاو بُ غُض َُضِوَ نُوتُٖض داضيَو يُ رَقَٔٞ(

ــآ:  ــسا زَيَ َاهلُل َ ْ بَ  ر َاهلُل َ ْ بَ  ر َاهلُل َ ْ بَ  ر َوِلل   ِو اْلَحْم  ُدس َاهلُل َ ْ بَ  ر َعلَ  ن َم  ا َى  َدانَاس ش ُٖضزوونًاْ
َلَش رَِّك لَ ُوس لَ ُو اْلُمْل ُك َولَ ُو اْلَحْم ُد ُّْحيِ ن َوُِّمي ُت َواْلَحْمُد ِلل ِو َعَلن َما َ ْولَنَاس لَِإَلَو ِإل اهلُل َوْحَدُه 

ُر َوُىَ  َعَلن ُ فِّ َشْ ٍء َقِدٌّرس لَإلَو ِإلّاهلَل َوْحَدُه  َْنَجَع َوْعَدُه َوَنَصَر َعْبَدُه َوَىَعمَ   اَلْحَعاَب بَِيِدِه اْلَخي ْ
 رٚاٙ َضًِ ٚايٓضل٥ٞ.ص َوْحَدهُ 

ُٛ بَُٔ ِٖ َِٜ ُع ًٓٓذا نُ ُٓو ظيهطاٍُْ تُواو نطزٕ، غىُْٓتُ: ُٖض زوعايُى سُظ زَنا  ل عَل٤َ()ُث
ًِْٝل( بًها ًُْ(( زَضباضٍَ ٓاينيْ زوًْا )دًٜٔٓل َُٚد )َُٜٚعُٔٝ  ايذِّْنزَ  ًُٓاٌَ )ايٓىاوٍ( زَفُضَىآ: )ُق

ْ  )ثَلًْٔٝل َٚثَلئثاًل(  ُٓو ظيهطو زوعاياُْ زووباضَ زَناتُوَ َٚايٗ عَل٤َ( )َٚاهلُل  غـآ دـاض   زوو دـاض
ًٓٓذا نُ ظيهطو زوعايُنٍُ يُ غُض غُفا تُواو نطزٕ زازَبُظآو بؤ َُضِوَ زَضِوا، أ ِعً ِ(، 

ُٖضوَٖاف نُ يُ غُض َُضِوَ تُواوّ نطزٕ زازَبُظآْ بؤ غُفا زَطُضِيَتُوَ...بُّ دؤضَ: 
 .تا سُفت داض تُواو زَبٔ
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)ُٙ ٍَٖٚ ايٖضِع٢َ َٚآ:ٔزَ ُِغَٔٞ أ  َٜ ِٕ ٖا غىُْٓتُ: يـُ غـُضَتاّ ٖاتىضـؤيُنُو يـُ نؤتـايِ      وَ )َٚأ 
 يـُ ْاوَْـسٍ ٖاتىضؤيُنُؾـسا ًَْطيٓـُ     )ََِٜٚعُ َٚ ؾ٣ٔلْيَِٛصاطٔ(   ٖاتىضؤيُنُزا بُ عازَتٌ بطِوا

َِٝٔ(  اِٛفٔا)َََٚ بُ غاضزإ بطِوا ِٛعَ ٖٓا ُ  ـؾـ ُع اي طاوَو ـْاغـ ِعُزْٚف( ا)ََا  ىيَين ضِ يؿـ ْ غاضزاُْنـ
 ًْؿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ

ُّْس   َ َحب   ْص    )فَ  ُ    َة ِف   ن َا   اِبِع ِذَاْلِحج    ِة بَ ْع   َد َص   اَلِة  ٌف(  ِلإِلَم   اِم َ ْو َمْنُص    بِِو َ ْن َّْخطُ   َب ِبَم
ُُْمُرُىْم ِفيَه  ا بِاْلغُ  ُدوِّ ِإلَ  ن ِمن  ًنس َوُّ َعلُِّمُه  ْم َم  ا َ َم  اَمُهْم ِم  َن اْلَمَناِا  ِكس َ ْه  ِر ُيْطبَ  ًة فَ   ْرَدًةس َّ    ال

َُ َقَص   ُدَوا َعَرفَ   اٍتس َوَّْخ   ُرُج ِبِه   ْم ِم   َن اْلغَ   ِد ِإلَ    َذا طََلَع   ت الش    ْم  ن ِمن   ًن َوَّبِي ُ    َن ِبَه   اس فَ   ِِ
َُ َواهلل َ ْعَلمُ   .قُ ْلُت: َوَل َّْدُيُل نَ َها َبْف ُِّقيُم َن بَِنِمَرَة بُِقْرِب َعَرفَاٍت َح  َن تَ ُعوَل الش ْم

ًُْ، بُآلّ بؤثًاوإ ُٓو نطاوَ بُ ًًٌَ غُوظ، ًٓٓذا بعاُْ: غاضزاُْنُ بؤ ٓافطَتإ غىُْٓت 
 ضِ يؿ ْ غاضزاُْ يُ ضىوْٕ يُ طُضِاُْوَزا يُ ُٖض سُفت داضزا غىُْٓتٔ.

َربِّ اْغِفْر )ُّٖ غىُْٓتُ: يُ ًَْىإ غُفاو َُضِوَزا طؿت نُغًَو يُ ُٖض سُفت داضزا بًَآ: 
ْنيا َحَسَنًة َوِفن ا ِيَرِة -رَب نا-ّلُهم  ْنَت اَلَعع  اَلْ َرُمس اَل َ َواْرَحْم َوَتجاَوْز َعّما تَ ْعَلْم ِان َك   تِنا ِفن الد 

ُّٖ غىُْٓتُ: قىضِٓاًْـ خبىيَٓآ، ُٖضوَى يُ )اجملُـى (زا ٓـُو   . (َحَسَنًة َوِقنا َع اَب الن  ارِ 
 َُغُىُْ ضِووٕ نطاوُْوَ.
 (دَعَرفاتلة باطي وةطتاى لة ) َفْصٌف:ش 

ُِٓؾٛبٔ٘ٔ( ضبُزَغتِ َىغىيَُاْإغىُْٓتُ: بؤ نا )ُِٜضتَرَٗب ئإلَََلَّ( ََ ِٚ يإ دًَططَنٍُ بؤ  )أ 
ِٕ َِٜخُطبَ بَُِٔه١ ( ناضوباضّ سُز  )ؾٔا٢ صَالبٔعَ   (زا ووتاضيَـو خبىيًََٓتـُوَ   َها١ يُ ْاو ؾاضٍ ))أ 

ِٗزَ( (زاذ٣لذتح١يُ ضِ شٍ سُفتٌَُ َاْطٌ ) ذ٣ٔلْيرٖٔح١ٔ(  يُ زواٍ ْىيَصٍ ًْىَضِ  )بَِع َ ؽ٬َ ٠ٔايّظ
ِّ إَي ا٢ َٔٓا٢ّ(    ووتاضيَهٌ تاى خبىيًََٓتُوَ ١ً ؾ ِزد٠ًَ()ُ:ْطبَ ِِ ؾَٔٝٗل بٔلْيُػاُ  ُٖ َُُز يـُ ووتاضَنـُزا    )َْٜأ

َٜاّٛ  (يُْ ثآّ زَطـىتطآ: ) ذ٣لذتح١نُ ُٖؾتٌَُ)-فُضَإ بُ سادًُنإ زَنا غبُيٓآ
ِِ ََٔٔ اْيََُٓ(، ُٖضوَٖا ٢ََٓٔبطِ ُْ ) -(ايٖتِز١ٜٚ ُٗ ِِ ََل أ ََلََ ُٗ ُُ سادًُنإ فًَـطٍ ٓـُو    لصٔؤ()َُٜٚعَِّ

 وادبْ غىُْٓتاٍُْ سُز زَنا: نُ يَُُوزوا زئَ.
ِِ ََٔٔ اْيػَ ٔ إَي ٢ ٢َّٓٔ(ًٓٓذا  يـُ زواٍ  -ناضبُزَغتُنُ غبُيٓآ يُطُأل سادًُنإ )ََِٜٚخُزُد بَٔٗ

ْ    ٢ََٓٔزَضِ ُْ ) -ْىيَصّ غبُيٓآ  )ََٜٚبُٔٝتإَٛ بَٔٗال(   (ْ يُوآ ْىيَـصّ ًْـىَضِ و عُغـط زَنـُٕ
( زَنـُٕ،  ََٔٓا٢ ( زًَََُٓٓوَو ْىيَصّ َُغطيبْ عًؿاو غبُيٓآف ُٖض يُ )٢ََٓٔآ يُ )ؾُو

ُُِط(ًٓٓذا  ُ  -ُٖض ناتًَو يُ ضِ شّ ْؤيَُسا )ؾ َِذَا ط ً عَ( ايٖغ  ضِ ش ٖـُآلت  -نـُ ضِ شٍ عايفُيـ
  )ْٕ  ( زَيَـــًَْٔ ي ٖبٝاااوزَنُوْـــُ ضِآو يـــُ ضِيَطـــُزا ظ ض ) )عزؾااالْ( بـــُضَو)ق ؾَااُ َٚا عَزَؾ ااال

رِِّم َ َرْدُت فَاْ َعْف َذْنِبن َمْغُف رًا )ُّٓ زوعايُف زَنُٕ: ُّٖ  َُ اَلل ُهم  ِإلَْيَك تَ َ   ْهُت َوِلَ ْ ِهَك اْل
ــٍُ   .(َوَحجِّ   ن َمب ْ   ُرورًا َواْرَحْمنِ   ن َوَل ُتَخيِّْبنِ   ن ِإن    َك َعلَ   ن ُ    فِّ َش   ْ ٍء قَ   ِدّرٌ  ــُ ظ ضبـ ــُضوَى يـ ٖـ
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 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
())ًُْ وَٖا غىُْٓتُ: يُنػُض ُْضُٓ ْاو خانٌ  )٫َٚ  َِٜ ُ:ًََُْٛٗل(ًُاٌَ )ايٓىاوٍ( زَفُضَىآ ٓ ُق
َُُٕٛ بَُٔٓٔز٠َ ( (،عزؾلْ) ٌِ ُٜكٔٝ يـُ   )بُٔكِزبٔ عَزَؾ لَْ(نُ ؾىيًََٓهُ -( زًًََََٓتُؤََُْز٠َبُيَهى يُ ) )بَ

ُُِط( -(عزؾلْْعيو )  .أ ِعً ِ( )َٚاهلُل غتُ ىزَزاتا ضِ ش بُضَو ضاوٍ ضِا )ذَٖت٢َ تَُشٍَٚ ايٖغ
َ ْهَر َواْلَعْصَر َ ْمعاًس   ُم  َّْخُطُب اإِلَماُم بَ ْعَد الع َواِل ُيْطَب َ ْيِن  ُم  َُّصلِّن بِالن اِس اَل

(يــُو نؤتايًُنُؾــٌ يــُ ُعزََْاا١(: نــُ ثًَؿــُنٍُ يــُ )إباازاًِٖٝٓٓذــا زَضــُٓ َعطــُوتٌ)
ْـنيْ غـُض بـُ     )عَزَؾ ١(( ُٖضزوونًإ غُضبُخؤُْ: غُض بُ ُعز١ََْ(ْ )َُْٔز٠َيُ، واتُ: ))عَزَؾ ١(

ــُ ))عَزَؾ اا١( ْــني، نُواتــُ:)ذَاازََّ(ؼ  ــُ )اجملُــى (ْ ذَاازَّ(ف بُؾــًَو ًْــُ ي ، ٖــُضوَى ي
 .فُضَىويُتِ )اإلٜقلح(دا

)ُّ ِٖ َِٜخُطُب اإلَََل َ   )ُث  )بَِعا َايٖشَٚاٍَ(  ًٓٓذا ثًَؿُواٍ سُز يُو َعطُوتُزا ووتـاض زَخىيًََٓتـُو
ــا ــىَضِ  ثـ ــصّ ًْـ ــًَـ ْىيَـ ــتُو ثـ ــُضَو ضاوّطِاغـ َِٝٔ( ف ضِ شىزإ بـ ــاض  )ُ:ْطبَتَااا زوو ووتـ

ْ نطزَوَناّْرتٍ سُز )عَزَؾ ١(زَخىيًََٓتُوَ، يُ ووتاضٍ يُنَُسا باغٌ ضؤًُْتٌ وَغتاٌْ
ًٌِٗٔٝ(زَناْ ٖاًْإ زَزا: ظ ض  ًْب١َٝٔ(ٚ )تَ ْ ظيهطَناّْرت بهُٕ، ًٓٓذـا يـُ ًَْـىإ    )ذْٔنز(ٚ )تَ

ٕ زازًَْؿآ، ًٓٓذا بؤ ووتاضٍ زووَّ ُٖيَسَغتًَتُوَ، باْطسَضيـ باْطٌ ًْىَضِ  ووتاضَنا
ــُ        ــُضوَى ي ــآ، ٖ ــٍُ زيَٓ ــُ ووتاضَن ــايِ ب ــاْط نؤت ــُأل نؤتايّب ــاو يُط ــت ثآزَن زَغ

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
 ص )ُمْعَدِلَفة(و يُ )َعَرفات(يُ كؤكشدنةوةى نويَزةكاى ( َ ْمعط)

)ِٖ ِٗزَ  اضَنُ تُواو بىٕ، ًٓكاَُتٌ ْىيَص زَنطآًْٓٓذا نُ باْطْ ووت )ُث ٖٓلظَ ا يّظ )ُٜؾ٢َِّ بٔلي
ُِعًَل( ُِع ايٖتْك ًُِٜٓاّ ْىيَصّ ًْىَضِ ْ عُغط بُ ) َٚاْيعَِؾزَ جَ (ْ بُ دَُاعـُت بـؤ خـُيَهٌ    جَ

ُِع(ْ)ق ِؾززَنا، واتُ: تُْٗا بؤ ُٓو سادًاٍُْ ضِيَبىاضْٕ بؤيإ زضوغتُ ) ضىْهُ  ؟( بهُٕجَ
(زا ضىاض ضِ ش، عَزؾلْ(ْٕ ُٓواٍُْ ضِيَبىاضْٕ يُ ثًَـ وَغتاٌْ )ََِه١دًاٍُْ خُيَهٌ )ُٓو سا

(ْ ق ِؾاز : بؤيـإ زضوغـت ًْـُ: )   -بُ فُضَىوزَّطِاغترت-(زا َاوُْتُوَََِه١يإ ظياتط يُ )
ُِع) (، ٖـُضوَى يـُ   ََٔٓا٢ (ْ ْـُ يـُ )  َُِشدَئؿ ١(ْ ُْ يُ )عَزؾلْ(ْ ُْ يُ )ََِه١( بهُٕ: ُْ يُ )جَ

 ْىيَصّ ضِيَبىاضزا ضِووٕ نطاوَتُوَ، ُّٖ يُ غُضضاوَناًْؿسا فُضَىوياُْ.
َُِٝزٟنُ ًُٓاَِ -دا بعاُْ: يُفُضَىوزَيُنّرتزا ٟ (و ))ايٖؾ َ املالَِٚردٔ : -( بطِاْسويُتًاْـُو

ُِاع(  ُّٓ نؤنطزُْوَيُ بُ ٖؤّ سُز نطزُْ، نُواتُ: بؤ طؿـت نُغـًَو زضوغـتُ )     بهـا،  جَ
ْ يـُ   -ُوَواتُ: ْىيَـصَنإ نـؤ بهاتـ    (و ََِها١ دًـاواظّ خـُيَهِ )   -(َُِشدَئؿ ا١ (ْ يـُ ) )عَزَؾال

 ضِيَبىاضَنإ ًُْ.
يُ ًٖض فُضَىوزَيُنسا  -دطُ يُ ضِيَبىاضَناّْطِابطزوو-نىضتهطزُْوَّٓىيَص ق ِؾز( بُآلّ )

َع ْن ُعم ر طبؤ ًٖض نُغًَو زضوغت ًُْ 
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ُ                       َة َص                      ل ن رَْ عَ ب                      ن الَخطّ                      اب   َ                       ْيِن :  َن                       ُو َلم                       ا قَ                      ِدَم َم
ن ا قَ ْ ٌم َاْفٌرس  ُم  َصل ن رَْ َع َ ْيِن ِبِمَنن ْم فَِِ ُُ َة  َتِم  ا َصالََت  ُ َولَ ْم  -قَالَ - ُم  اْنَصَرَف َفقاَل: َّا َ ْىَف َم

ُلْغنِ  ن  َن   ُو قَ  اَل َلُه  ْم َش  ْي اً  ــاَِ   ايؾاارٝس،َاإلَاالّ َليااو بلصاآلد َرٚازَّ ب ْ ــُ ًُٓ   ()ُعَُاازن
 و نـطز  ِضَِنةـُت زوو =)ق ِؾاز( (، ْىيَـصّ ضـىاض ضَِنةـُتٌّ بـُ     ِها١ ََبؤ سُز نطزٕ ٖاتُ )

َُِروا ُْ  ال   ْهِليَفس َوَِّقُف ا بَِعَرَفَة ِإلَىاْلُغُروِبس َوَّْ ُ ُروااهللَ تَ َعاَلن َوَّْدُع ُهس َوُّ
(، ًَٓىَ ْىيَصَنُتإ ضىاض ضَِنةُتٌ تُواو بهُٕ، ًَُُٓ ضِيَبىاضئ ََِه١)فُضَىوٍ: ٖؤ خُيَهٌ 

زوو ضَِنةـُتٌ نـطزْٕ ثـًَِ ُْطُيؿـتىَ     ََٔٓا٢(ؼ  بؤيآ زوو ضَِنةُمتإ نطزٕ، ًٓٓذـا يـُ)  
 ( طىتبآ. ََِه١ًٖضّرتٍ بُ خُيَهٌ)

(زا تآّ طُياْسبىٕ بؤيآ زوو باضَّ ُْنطزَوَ، ُٖضوَى َه١واتُ: ضىْهُ يَُُوثًَـ يُ )
 يُ )اجملُى (زا ُٓو َُغُيُّ ضِووٕ نطز تُوَ.

ــا  ــًين)   ؾ اا١ ()ََٜٚكُٔؿااٛا بٔعَزًَٓٓذ ــُ ظََ ــُنإ ي َ عَزَؾاالْسادً ــُو ــ ْ زًَََٓٓ   (زا ضِازَوَغ
َح   ن  َتَ ن َعَرفَ َةس فَ نَ  َعَل  : َفَُ  اَز َرُا  ُل اهللِ َع ْن َ  ابرطتا ضِ ش ٓاوا زَبـٌَ   )إَي ٢ اْيُػُزٚبٔ(

َُ فَََُتن َبْطَن اْلَ اِدى َفَخَطَب الن اسَ  َ ْه َر  م  َ ذ َن  ُم  َ قَاَم َفَص ل ن ُ ...بَِنِمَرَة َح  ن ِإَذا زاَغِت الش ْم ال
لَ  َة فَ لَ  ْم َّ   َعْل َواِقف  اً َح    ن َغَربَ  ِت   ُ  م  َ قَ  اَم َفَصل ىاْلَعْص  َرس  ُ  م  رَِ   َب َح    ن  َتَى  اْلَمْ ِقَف َواْا   َ ْقَبَف اْلِقب ْ

 َُ  َُْٔاز٠َ( يـُ )  )عَزَؾ ا١( ضِابطز تا ٖات يـُ ْعيـو    ثًَغَُبُض اذت ٜث رٚاٙ َضًِ،ز ...الش  ْم
ووتاضٍ خىيَٓسَوَ، ًٓٓذا باْطسَض باْطٌ ًْـىَضِ ّ زاو   )ُعز١ََْ(زابُظّ، ًٓٓذا ٖاتُ ؾًىٍ

( نطزٕ، ًٓٓذا مجع ايتك ِْٜىيَصّ ًْىَضِ و عُغطٍ بُ ) ًٓكاَُتٌ ْىيَصّ نطز، ثًَغَُبُض
َغـتاٌْ  ْ ضِووٍ يُ قًبًُ نطزو تـا ضِ ش ٓـاوا بـىو، ٖـُض يـُ و     )عَزَؾ ١(ٖاتُ ؾىيَِٓ وَغتاٌْ

 ( بُضزَواّ بىو.عَزَؾلْ)
 (زا ُْٖسآ داض ظيهطّ خىاّطُوضَ زَنُْٕعزؾلْيُ ضِ شٍ وَغتاٌْ) )ََِٜٚذُنُزٚا اهلل  تَعَلي ٢(

)ُٙ ُْٖسآ داضيـ زوعايإ زَنُْٕ ُْٖسآ دـاض قىضِٓـإ زَخـىيَٓٔ، بـُ تايبـُتٌ       )ََِٜٚ ُعٛ
ُٖااَٛاهلُل أذَااْ ))اْيرَِغااز(ٚ غــىضَِتٌ   ٌِ ُْٖــسآ دــاض غــُىوات يــُ غــُض   ظ ض زَخــىيَٓٔ، (ُقاا
 ( زَنُٕ.أ ِصتَِػؿُٔزاهلليَّسَزَٕ، ُْٖسآ داضيـ ) ثًَغَُبُض

ًٌَِٗٔٝ( )َُْٜٚهثُٔزٚا ًٓٓذا يُ ْاو ظيهطَناًْؿسا لَِإَلَو ِإل اهلُل َوْحَدُه َل َشرَِّك َلُوس َلُو ): ظ ض زَئًََ ايٖت
ٔ  (.ٍء َقِدّرٌ اْلُمْلُك َوَلُو اْلَحْمُد َوُىَ  َعَلن ُ فِّ َش ْ  اَلل ُه م  اْ َع ْف ِف ن قَ ْلبِ ن نُ  رًا َوِف ن ) :ًٓٓذا زَيَـًَ

 (.َاْمِعن نُ رًا َوِفن َبَصِرى نُ رًاس اَلل ُهم  اْشَرْح ِلن َصْدِرى َوَّسِّْر ِلن َ ْمِرى
نْ َيا َحَسَنًة َوِفى اَلِيَرِة َحَس نَ -رَب  َنا-اَلل ُهم  ): ًٓٓذا زَئًََ ًة َوِقنَ ا َع َ اَب الن  اِرس اَلل ُه م  ِإنِّ ن  تَِنا ِفىالد 

إن   َك َظَلْم ُت نَ ْفِس ن ظُْلم  اً َ َِي رًا َوَل َّ ْغِفُرال   نُ َب ِإل   َنْ  َت فَ اْغِفْر لِ  ن َمْغِف َرًة ِم ْن ِعْن  ِدَك َواْرَحْمنِ ن 
الط اَع ِة َواْ ِفنِ ن ِبَحالَلِ َك َع ْن َحراِم َك  ِإَلن ِععِّ  ةِ اْلَمْعِصيَ   َْنَت اْلَغُف رُالر ِحيُمس اَلل ُهم  انْ ُقْلِنن ِمْن ُذلِّ 
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اْلَخي ْ َر   َوَ ْغِنِنن ِبَفْضِلَك َعم ْن ِا اَكس اَلل ُهم  نَ   ِّْر قَ ْلبِ ن َوقَ ْب ِرى َوَ ِع ْ ِنن ِم َن الش  رِّ ُ لِّ ِو َواْ َم ْع لِ  َ 
 (.َواْلَعَفاَف َواْلِغَنن ُ ل ُوس اَلل ُهم  ِإنِّن َ ْاَُُلَك اْلُهَدى َوال   َقن

 ّ ( ايٖزِذَُا١ ) ًٓٓذا ُٖض زوعايُى غآ داض زَيًََُٓوَ، بُآلّ ٓاطازاضبُ: بُ غُضنُوتين نًَـى
 خًَط ًُْ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

َُ َقَص ُدوا ُمْعَدِلَف َةس َوَ ي ُروااْلَمغْ ِرَب لُِيَص ل  َىا َم عَ  َذا َغَرَبِت الش  ْم اْلِعَش اِء ِبُمْعَدِلَف َة َ ْمع اًس  فَِِ
َوَواِ   ُب اْلُ قُ   ِف ُحُض   رُُه ِبُج  ْعٍء ِم  ْن َ ْرِض َعَرفَ  اٍت َوِإْن َ   اَن َم  ارّاً ِف  ن طَلَ  ِب  بِ  ٍ  َوَنْح  ِ ِهس 

 َوُّْش َ َرُط َ ْ نُُو َ ْىاًل لِْلِعَباَدِة لَ ُمْغَمىً َعَلْيِوس
ُُِط( َُِشدَئؿ ١ ( و ضِ ش ٓاوا بىودا ُٖض ناتًَ )ؾ َِذَا غ زَبَ(ٔ ايٖغ َُِشدَئؿ ١(بُضَو  )ق ؾَُ ٚا  زَنُوُْ  )

ٔ   )َٚأ ٖ:ُزٚااْيَُِػزَبَ( ضِآ ُُِشدَئؿ ا١       غىُْٓتُ: ْىيَصّ َـُغطيب زوا بـًَد ُٝؾَاًَّٖٛل ََاعَ اْيعٔغَال٤ٔ بٔ )ئ
ُِعًل(  : َ ن وُ ااَمةَ َعْن  ُ طيُطُأل عًؿازا بًهُٕ  -(َُِشدَئؿ ١يُ )-(مجع ايٖتأ:ٔريتانى بُ ) جَ

َُ َفَص  ل ن ز اْلَمْغ  ِرَب  ُ  م  ُ ِقيَم  ِت اْلِعش  اُء َفَص  اّلىا َدفَ  َع ِم  ْن َعَرفَ  َةس فَ َلّم  ا َ   اَء اْلُمْعَدِلَف  َة نَ   َعَل َوتَ َ ض   
طــُضِاوَ، ًٓٓذــا ٖــات يــُ َىظزَيًفــُ زابــُظّْ  )عَزَؾ اا١(يــُ  ثًَغَُبــُض رٚاٙ ايغااٝخلٕ،

 نطز، ًٓٓذا ْىيَصّ عًؿاٍ نطز.زَغتٓىيَصّ ططتْ ْىيَصّ َُغطيي 
ِ  (َف وَنـى َـُضدِ)  مجع ايٖتْأ:ريًٓٓذا بعاُْ: َُضدِ ُّٓ ) ُِاع ايٖتْكا ٜٔ (يـُْ  عَزَؾ ا١ (ّ )جَ

ُٖضزوو فُضَىوزَنأُّْوآ يًَطَؾسا زيَُٓدآ، ُّٖ يُو سايَُتُزايُ: نُ ْىيَصّ عًؿـا يـُ   
طُزا ُٖضزوو ْىيَصَنإ زوا ُْنُوآ، ُٓطًٓا: ُٖض يُ ضِيَ -نُ ناتّبصاضزَيُ-غًًَُنٌ ؾُوآ

 زَنُٕ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
 ص)َعَرفات(كاتء واجبةكاني وةطتاني ط 
ُُٛقاااااااٛفٔ( ــتاٌْ   )ََٚٚاجٔاااااااُب اْي ــِ وَغـــــ ــُ:  )عَزَؾااااااالْ(وادبـــــ ــُّ زووَيـــــ  ٓـــــ

ُٙ( :يةكةم ْٕ(   سادًُنُ ٓاَازَ ببآ )ُذُقُٛر ِٔ أ ِرضَ عَزَؾ ال يـُ بُؾـًَهٌ ظََـًين     )بُٔحِش٤ٕ َٔا
رٚاٙ َضًِ ٚاؽرلب زَوقَ ْفُت َىُهنا َوَعَرَفُة ُ ل َها َمْ ِقفٌ طزَفُضَىآ:  (زا، ثًَغَُبُضْعَزَؾل)

ِٕ ن لَٕ ََلٓرًا طؿتِ ؾىيَين يَّىَغتاُْ.  )عَزَؾلْ(زا يًَطَ وَغتاّ، )عَزَؾلْ( يُايضٓٔ، َٔ  )َٚإَ
زا )عَزَؾلْ(ا بطُضِآو بُ ُٖض ضُْس يُو ٓاَازَبىوُْؾسا بُ زواٍ ؾتًَهس ؾ٢ٔ ط ً بٔ آبُٔل ََِْٚرَٛٙٔ(

زا بفطِآ زضوغت ببآو بُ بُض وَغتاٌْ )عَزَؾلْ(ضِابِآ، نُواتُ: زووض ًُْ ُٓطُض يُ ٓامساٌْ
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ(ْ )ايغرباًَضٞبهُوآ، ُٖضوَى يُ ))عَزَؾلْ( ظًََين
ُ٘  ُّٖزا يُ شيَط ًٓشطِاّ زابآ، )عَزَؾلْ(: سادًُنُ يُ سايَُتٌ وَغتاٌْ دووةم ُِْٛ )َُِٜٚغتَزَُم ن 

ًْعٔبَلد٠َٔ( ٬ًِٖ ئ  .سادًُنُف يُو نُغاُْ بآ: نُ خىاثُضغتًُناٌْ زضوغ  أ 
)ِٔ٘ٝ َُِػ٢َُّ عًَ  يُ سايَُتِ وَغتاْسا بآٖؤف ُْبآو ؾًَت ُْبآو غُضخؤف ْـُبآ، واتـُ:    )٫  

ضوَى وَغتاٌْ ُٓو غآ دؤضَ نُغاُْ بؤ سُدٌ وادب زضوغت ْابآْ زَبًَتُ غىُْٓت، ُٖ

 88-بةزطىدووةم -مهًاج       
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ٞ يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، بُآلّ يُ َُظُٖبٌ ًُٓـاَِ)  (زا: وَغـتاٌْ ٓـُو غـآ    ذٓؿا
ٌَْ بـُ بـُض وادـب زَنـُوآ، ٖـُضوَى يـُ          )عَزَؾالْ(دا دؤضَ نُغاُْف يـُ   زضوغـت زَبـ

 (زا فُضَىوياُْ.ابٔ علب ٜٔ)اجملُى (ْ )
َُْس بِ                  الن  ْ ِمس َوَوقْ                  ُت اْلُ قُ                   ِف ِم                  َن ال                  ع َواِل َّ                    ْ   َم َعَرفَ                  َةس َولَ بَ                  

 اْلَفْج       ِر َّ        ْ َم الن ْح       ِرس َولَ       ْ  َوقَ       َف نَ َه       اراً  ُ       م  فَ       اَرَق َعَرفَ       َة  َوالص        ِحيُح بَ َق       اُكُه ِإلَ       ن
َُ   اَن ِبَه   ا ِعن   َد  قَ ْب  َف اْلغُ   ُروِب َولَ   ْم َّ ْع   ُد َ رَاَق َدم  اً اْا   ِ ْحَبابَاًس َوِف   ن قَ    ْ ٍل َِّج  ُبس َوِإْن َع   اَد َف

 اَلَصحِّس َوَلْ  َوقَ ُف ا اْليَ ْ َم اْلَعاِشَر َغلطاً َ ْ َعَ ُىْمس وََ َ ا ِإْن َعاَد لَْياًل ِفن اْلُغُروِب َفاَل َدَمس
)َِّٛ ٖٓ ًٖض باغًَو ًُْ بُ ٖؤٍ ْىوغ  يُ سايَـُتٌ وَغـتاْسا، ٖـُض ضـُْس يـُ       )٫َٚ  بَْأظَ بٔلي

ّ، يـإ بـُ   تُواوّ وَغتاُْنُؾسا ُٖؾًاض ُْبًَتُوَ، ٖـُضوَٖا ُٓطـُض بـُ بآزَغـتٓىيَص    
دُْابُتَُْ، يإ بُ سُيعَوَ، يإ بُ ثًػًُوَ، يـإ بـُ عـُوضَِتِ زَضنـُوتىوَوَ يـُ      

 (زا فُضَىويُتٌ.اجملُٛعبىَغتآ، وَغتاُْنٍُ زضوغت زَبآ، ُٖضوَى يُ ))عَزَؾلْ( 
 ص (َعَرفاتكاتى وةطتانى )ط 

ُُٛقٛفٔ( َِّٛ عَزَؾ ١ ()َٔ نُ سُدٌ ثآ زضوغت ببآ )عَزَؾلْ(ناتٌ وَغتاِْ )ََْٚٚقُ( اْي  َٔ ايٖشَٚاٍَ َٜ
 )َٚايٖؾارُٔٝس(  زَغـت ثآزَنـا   -(يُذ٣لْيرٖٔح١نُ ضِ شٍ ْؤيٌَُ)-يُ ًْىَضِ ّ ضِ شّةايفُوَ
ُٙ( فُضَىوزٍَ ضِاغت َُُٓيُ: ِٖٓرزَ( ناتٌ وَغتاُْنُف زًَََٓآ )بَك ل٩ُ َِّٛ اي تا  )إَي ٣لْيؿ ِحزَ َٜ

ُو َاوَيـُزا ُٓطـُض زًَََهـٌ نـُّ يـُ      بُياٌّْ ضِ شّ دُشّْكىضبإ زَضزَنُوآ، واتُ: ي
ٓاَازَ ببآ، سـُدِ زضوغـت زَبـآ، دًـاواظٍ ًْـُ وَغـتاُْنٍُ: بـُ         )عَزَؾلْ( ظًََين

اَْلَح   َّ ْ ُم َعَرَفَة َمْن َ اَء قَ ْبَف َصاَلِة طزَفُضَىآ:  غىاضٍ بآ، يإ بُ ثًازَيِ، ثًَغَُبُض
َلِة َ ْم ِع فَ  َ م  َحج  و ، سـُز بطيتًّـُ يـُ    ٙ اؽارلب ايضآٔ بضآ  ؽارٝس    رٚازُالص ْبِح ِمْن لَي ْ

ثـًَـ ْىيَـصٍ غـبُيٓآ يـُ ؾـُوٍ دـُشِْ        ُٖض نُغًَو)عَزَؾلْ(، وَغتاٌْ ضِ شّةايفُ يُ 
 سُدٌ تُواوَ. ُٓوَ)عَزَؾلْ(، قىضباْسا بًَتُ 

ِٛ َٚق ـَ ََْٗلرًا( ِٖ ؾ لرَمَ عَزَؾ ١  ق ِبٌَ اْيُػ وَغتا)عَزَؾلْ(دا ُٓطُض بُ ضِ ش يُ  )َٚي  ًٓٓذا ثًَـ  ُزٚبٔ()ُث
ِِ َُٜعُ ( ضِ يؿتُ زَضَوَو)عَزَؾلْ( ضِ ش ٓاوابىوٕ يُ  ُٓوَ  )عَزَؾلْ(،ؾُوآ ُْطُضِاوَ بؤ  )َٚي 

  ّ  )أ رَامَ دَََاًل أِصاتِٔربلبًل(   سُدُنٍُ زضوغت زَبٌَ، بُ بُيَطٍُ سُزيػـُنُّطِابطزوو، بـُآل
ٍُ()َٚ غىُْٓتُ: ٓاشَيًََو غُض بِِآ يُ خىيَِٓ َُْاُْوَّ ؾُوآ ِٛ  يُ فُضَىوزَيُنسا ؾ٢ٔ ق 

لة دواي نيوةِرؤوة تا ِرؤ ئاوابووى لةة   ثَيػةمبةرُٓو خىيَُٓ وادبُ، ضىْهُ ط )َٜحُٔب(
 .ص، ُٖضوَى يُ سُزيػُنُّ )دابط(زا ضِابطاماوةتةوة )َعَرفات(
ِٕ عَلدَ( )عَزَؾالْ(  ىوٕ يُ يُ ناتٌ ضِ ش ٓاواب )ؾ ه لَٕ بَٔٗل عٔٓ َاْيُػُزٚبٔ( بُآلّ ُٓطُض طُضِاوَو )َٚإَ
٬ًِٝ( ُٓوَ خىيَِٓ يُ غُض ًُْ )ؾ ٬  دََّ( ٓاَازَ بىو ِٕ عَلدَ ي  ُٖضوَٖا ُٓطُض ؾُويَـ  )َٚن ذَا إَ

 ُ يـُ فـُضَىوزٍَ ضِاغـترتزا، ضـىْهُ يـُ       )ؾ٣ل٭ ؽَاسِّ(  بطُضِيَتُوَ، ُٖض خىيَِٓ يُ غُض ًْـ
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 ُٖضزوو َُغُيُزا ضِ شو ؾُوّ ويَهطِا نؤ نطزوُْوَ.
ِٛ َٚق  َِّٛ اْيعَلعٔزَ غ ًطًل()َٚي  ُٓطُض َُٖىو سادًُنإ ُٖيَُيإ نطزو يـُ ضِ شّ زَيـٌَُ    ُؿٛا اْيَٝ

ِِ( زا وَغتإزَؾلْ(ا)عَ( يُ اْيرح١ ذ٣) ُٖ  ت زَبٌَ، بُ بُيَطٍُـُٓو وَغتاُْيإ زضوغ )أ ِجشَأ 
َ      اِمِن َوَعِلُم      اِإل  َ ْن َِّقل       ا َعلَ     ن ِي     اَلِف اْلَع     اَدِة فَ يَ ْقُض      َن ِفىاَلَص     حِّس َوِإْن وَ   قَ ُف      ا ِفىال

 قَ ْب  َف اْلُ قُ   ِف َوَ   َب اْلُ قُ   ُف ِف  ن اْلَ قْ  ِتس َوِإْن َعِلُم   ا بَ ْع  َدُه َوَ   َب اْلَقَض  اُء ِف  ن اَلَص  حِّ.
لَ  ُو َوَع  اَد قَ ْب  فَ  ْص   )فَ  َه  ا بَ ْع  َد ِنْص  ِف الل ْي  ِف َ ْو قَ ب ْ  اْلَفْج  رِ  ٌف( َوَِّبي ُ   َن ِبُمْعَدِلَف  َةس َوَم  ْن َدفَ  َع ِمن ْ

ُُْن ِبَها ِفن النِّْصِف الَ اِنن َ رَاَق َدماًس َوِفن ُوُ  بِِو اَْلَق ْ َلِنس  َفاَل َشْ َء َعَلْيِوس َوَمْن َلْم َّ
)عَزَؾلْ( ُٖض يُ غُض ُٓو وَغتاٍُْ أٜلّ ايتغزٜل(ؼ )ااا (، نُواتُ: ضِ شَناٌْ دُشْٕ )

 .(زا فُضَىويُتِحتؿ١سػاب زَنطئَ، ُٖضوَى يُ )
ِٕ َٜكًّٔٛا( يُ غُض عازَتّشُز ظ ض ُْبٔ،  )عًَ ٢ :٬ٔ فٔ اْيعَلد٠َٔ( َُطُض سادًُنإ نُّ بٔ )إ٫َِ أ 
 ُ َ  )ؾ َْٝكُقإَٛ(  ٓـُو ناتــ يــُ فــُضَىوزٍَ  )ؾ٣ل٭ ؽَاسِّ(  وادبــُ: ٓــُّ سُدـُ قــُظا بهُْــُو
 .ضِاغترتزا

ِٕ َٚق ُؿٛا ؾ٣ليٖثلََٔٔ( ُ  )َٚإَ ْ )عَزَؾالْ(دا  يَـُ يـُ   ُٓطُض يُ ضِ شّ ُٖؾيت َاْطسا بـُ ٖ  وَغـتإ
ُُٛقٛفٔ( ُُٛا ق ِبٌَ اْي َ      )َٚعًَٔ )َٚجَابَ   ثًَـ فُوتاٌْ نـاتٌ وَغـتاُْنُ ظاًًْـإ ُٖيَـُيإ نـطزو

ُُٛقُٛف ؾ٣لْيَْٛق(ٔ( (زا زووباضَ ضِابىَغـ ، بـُآلّ   عَزَؾلْوادبُ: يُ ناتٌ ضِاغتُقًُٓزا يُ ) اْي
)ُٙ ُُٛا بَِع َ ِٕ عًَٔ )َٚجَبَ  ٌ ناتٌ وَغتاُْنُ ظاًًْإ ُٖيَُيإ نطزوَُٓطُض يُ زواٍ فُوتاْ )َٚإَ

 يُ فُضَىوزٍَ ضِاغترتزا. )ؾ٣ل٭ ؽَسِّ( وادبُ: سُدُنُ قُظا بهُُْوَ اْيك قَل٤ُ(
  ٌْ  ز)ُمْعَدِلَفة(لة باطي وانةوةي شةوآ لة ش ؾ ِؾ

َ )عَزَؾالْ(  ًٓٓذا نُ يـُ   ُُِشدَئؿ ا١ (   طُضِاْـُو ( َشديؿا١ وادبـُ: ؾـُوّذُشٕ يـُ )    )ََٜٚبُٔٝتإَٛ بٔ
 زَشًََطزضآ. )ذَزَّ(مبًَُٓٓوَ: نُ طؿتِ يُ ظًََين

( غـىُْٓتُ، يـُ فـُضَىوزٍَ بـُ     َشديؿا١ دا بعاُْ: يُ فُضَىوزَيُنسا َاُْوٍَ ؾُوآ يُ )
ًَٖعتطزا وادبُ، ًٓٓذا وادبُنُف بُوَْسَ ثًَو زآ: َاوَيُنِ نُّ يـُ ًْـىٍَ زووََـِ    

ُ يُو َاوَ نَُُؾسا: يُوآ ضِابىَغتآ، (زا ٓاَازَ بآ، دًاواظٍ ًَْشديؿ١ؾُوّذُشْسا يُ )
 يإ ضِابِآ، ثًازَ بآ، يإ غىاض بآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.

)ٌَِٝ َِٓٗل بَِع َ ِْٔؾـٔ ايًِ ِٔ دَؾ عَ َٔ ( َشديؿا١ ُٖض نُغًَو يـُ زواٍ ًْـىٍَ ؾـُوّذُشٕ يـُ )     )َََٚ
ُ٘( بطِواتُ زَضَوَو ُْطُضِيَتُوَ ِٚ ق ِبً  )َٚعَلدَ ًَـ ًْىٍَ ؾُو ضِ يؿتُ زَضَوَ، بُآلّ يإ ث )أ 

ِٝا٘ٔ(  يُ ثًَـ بُياّْسا طُضِاوَ ق ِبٌَ اْيؿ ِحزَ( ٤َِٞ عًَ  ٓـُوَ يـُ ٖـُضزوو َُغـُيُزا ٖـًض       )ؾ ٬  عَ
 خىيَِٓ يُ غُض ًُْ.

ِِّؾاـٔ ايٖثال٢ْٔ(   ِٔ بَٔٗل ؾ٣لي ِِ َُٜه ِٔ ي  ًَو يـُ ًْـىٍَ زووََـِ ؾـُوّذُشٕ يـُ         )َََٚ ٖـُض نُغـ
زَبــِ   )أ رَامَ دََااًل( ا ْــُبآ (زَشديؿاا١)
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٫ِٛ َٕ(ٓاشَيًََو يُ خىيَِٓ َُْاُْوَ غُض بِِآ ) ُُٚجٛبٔ٘ٔ اْيك  زَضبـاضٍَ وادببـىوٌْ ٓـُو     َٚؾ٢ٔ 
 ّ ٕ   )عَزَؾ ا١( خىيَُٓف زوو فُضَىوزَنـُّطِابطزوو وادبـُ:   -يًَـطَزا -ُْٖـُ، بًَُٖعتطَنـُيا

ُضعِ ٖـُبآ:  ـىظضيَهٌ ؾـض عخىيَِٓ َُْاُْوَ بسا، ُٓطُض ًٖض عىظضيَهٌ ُْبآ، بُآلّ ُٓطُ
    ٌ ــًَه ــتِ ُْخؤؾـــــ ــإ غُضثُضؾـــــ ــآ، يـــــ ــُخؤف بـــــ ــؤٍ ْـــــ ــُ خـــــ  وَى بـــــ
َُّص   ل  ا  َق  ن َغي ْ   ُرُىْم َح    ن  َوَُّس  ن  تَ ْق  ِدُّم النَِّس   اِء َوالض   َعَفِة بَ ْع  َد ِنْص   ِف الل ْي  ِف ِإلَ   ن ِمن  ًنس َوَّ ب ْ

 ِم        ْن ُمْعَدِلَف        َة َحَص        ىالر ِمنس  الص         ْبَح ُمَغلِِّس        يَن  ُ        م  َّ        ْدفَ ُع َن ِإلَ        ن ِمن        ًنس َوَُُّْي        ُ ونَ 
َذا بَ َلُغ ا اْلَمْشَعَراْلَحَراَم َوقَ ُف ا َوَدَعْ ا ِإَلن  اإِلْاَفاِرس فَِِ

بآنُؽ بها، يإ بُ زواٍ ؾتًَهِ وْبىوزا بطُضِآ، يإ ثُيٍُ نطزبآْ بُ ضِيَطُيـُنّرتزا  
ا َابًَتُوَو فطيا ُْنُوتبآ ز)عَزَؾلْ(ّ نطزبآ، يإ ُٖض يُ )ط ٛاُف اإلؾلف١َ((ْ َه١ضىبًَتُ )
(، يُو سايَُتاُْزا خىيَِٓ يُ غُض وادب ْابـآ، ٖـُضوَى يـُ غُضضـاوَناْسا     َشديؿ١بطاتُ )

 ضِووٕ نطاوَتُوَ.
ُِ ايِّضَل٤ٔ َٚايٖقعَؿ ١ٔ( ٔٗ تَْك ٜٔ  غـىُْٓتُ: ٓـافطَتْ بآًَٖعَنـإ وَثـًَـ طؿـت نُغـًَهّرت        )َُٜٚضَ

ٌَِٝ( خبُٕ ٍ ًْىٍَ ؾُوّذُشٕيُ ز )بَِع َ ِْٔؾـٔ ايًِ ( ضَِواُْيإ بهُٕ، ٢ََٓٔبُضَو ) )إَي ٢ ٢ََٓٔ( وا
  :َرِض َن اهللُ َعن ُْهم اَع ْن اب ن َعب  اسطتانى يـُ ثـًَـ قـُضَبايَغٌْ ثايَُثُغـتُزا ضَِاـٌ ؾـُيتإ بهـُٕ        

َلَةاْلُمْعَدلَِف  ِة ِف  ن َض  َعَفةِ   َن  ا ِمم   ْن قَ  د َم الن بِ      ــ   َــٔ رٚاٙ ايغااٝخلٕ،ز ْىِل  وِ  لَي ْ ُو يــُنًَو بــىوّ ي
ٍ   جًَغَُبـُض بآًَٖعاُّْ نُ يُطُأل خًَعاّْ ( يـُ ثـًَـ خُيَهّـسا ضَِواْـٍُ     َشديؿا١ )يـُ ؾـُو

 نطزئ.
)ِِ ُٖ ُِٝز تـا   )ذَٖتا٢ ُٜؾَاًّٛا ايٗؾاِبسَ(    (زا مبًَُٓٓوََشديؿ١خُيَهّرتيـ غىُْٓتُ يُ ) )ََِٜٚبك ٢ غ 

َُػَِّضٔنيَ( يُوآزا ْىيَصّ غبُيٓآ زَنُٕ :  ُ م  َع ْن َ  ابرطظووٍ بُياّْـسا  يـُ نـاتًَهِ    )
َح  ن َطَلَع اْلَفْجُر َوَص ال ُه ِح يَن تَ بَ  ي َن لَ ُو الص  ْبُح  ُ م   َتَىاْلَمْش َعَراْلَحَراَم فَاْا  َ ْقَبَف  ِاْضَطَجَع الن ِب   

لَ  َة فَ  َدَعااهلَل وََ ب    َرُه َوَىل لَ  ُو َوَوح   َدُه فَ لَ  ْم َّ   َعْل َواِقف  اً حَ  ــا  رٚاٙ َضااًِ،ز     ن َ ْا  َفَر ِ   ّداً اْلِقب ْ ًٓٓذ
( ثـاَيِ زاوَ تـا بـُيإ زَضنـُوت، ْىَيـصّ غـبُيٓآّ يـُ نـاتٌ         َشديؿا١ يـُ )  ثًَغَُبُض

(ْ ضِووٍ يُ قًبًُ نـطزو زوعـاو ظيهـطٍ    اْيَُِغعَزَاْيرَزاَّزضَنُوتين بُياْسا نطز، ًٓٓذا ٖاتُ )
 خىاٍ زَنطز، تا بُ تُواوّ زوًْا ضِ ْاى بىو.

َٜ ِٖ َُِشدَئؿ ا١  ذَؾَا٢      ( زَنُوْـُ ضِآو ََٔٓا٢ ًٓٓذا بؤ ىٍ ) ِ ؾ ُعَٕٛ إَي ٢ ٢َّٓٔ()ُث  ِٔ )ََْٜٚأُ:اُذَٕٚ َٔا
)َ٢َِ )ؾ َِذَا بًَ ُػاٛا  ( بُضزَناٌْ ضَِاٌ ؾُيتإ ُٖيَبططُْوَ، ًٓٓذا َُِشدَيؿ١غىُْٓتُ: يُ ) ايٖز

نـُ يـُ نؤتـايِ    -(عَزَاْيرَزاَّاْيَُِغا ُٖض ناتًَو طُيؿـتُٓ ؾـاخُ بضـهؤيَُنٍُ)    اْيَُِغعَزَاْيرَزَاَّ(
ِٛا إَي ٢ غىُْٓتُ: يُوآ ضِابىَغ ْ )َٚق ُؿٛا( -(يَُشديؿ١) بُضَو قًبًُ زوعايإ  اإلَِصؿ لرَ( )َٚدَعَ

بهُْٕ ظيهطٍ خىا بهُٕ تا زوًْا تُواو ضِ ْاى زَبٌَ، بُ بُيَطٍُ سُزيػُنُّطِابطزوو، ُّٖ 
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َذاَ َفْضُ ْم ِمْن عَ طخىاّطُوضَ زَفُضَىآ:  ُٖض ناتًَـو  ص َرفَاٍت فَاذُْ ُروااهلَل ِعْنَداْلَمْشَعرِاْلَحَرامِ فَِِ
 ( ظيهطٍ خىا بهُٕ.اْيَُِغعَزاْيرَزاّطُضِاُْوَ، يُ ىّ ))عَزَؾلْ( يُ 

ِٝاو  دا بعاُْ: يُ تـُواوّ ٓـُو ؾـُوَّذُشْسا طؿـت دـؤضَ ظيهطَيـوْ زوعـاو )        ( طـىتْٔ  ي ٖب
ُ  أِصاااتَِػؿُٔزاهلل ) ــىْٓ ــُّ غـ ــطٕ، ٖـ ــَُىويإ خًَـ ــُ )( ٖـ ــًَٔاْيَُِغاااعَزَاْيرَزاَّتُ يـ  : (زا ظ ض بًَـ
نْ َيا َحَسَنًة َوِفىا ِيَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَ اَب الن ارِ  تَِنا فِ -رَب  َنا-اَلل ُهم  )  (.ىالد 

ٍِ ِحيَنِ ٍ  َا ْبَع َحَص َياتٍ  َِ فَ يَ ْرِمن ُ ف  َشْخ ِإلَ ن   ُم  َِّسيُروَن فَ َيِصُل َن ِمنًن بَ ْعَد طُُل ِع الش ْم
ب ُِّر َمَع ُ فِّ َحَصاٍةس َُ  َ ْمَرِةاْلَعَقَبِةس َوَّ ْقَطُع ال   ْلِبَيَة ِعنَد ابِْ َداِء الر ْمِ س َوُّ

ًٓٓذا بعاُْ: يُ فُضَىوزٍَ بـًَُٖعتطزا وَٖـا غـىْــُٓتُ: ســُفت بـُضزَنــاٌْ ضَِدــُِ       
ٖـ    َشديؿ١ؾُيتاّْطُوضَ يُ) اتىَ: بـُضزَناِْ  ( ُٖيَبطرييَُٓوَ، بـُآلّ يـُ فُضَىوزَيُنـسا 

    ُ ُٖيَسَططيَتـُوَ، ٖـُضوَٖا بعاْـُ:     )َشديؿا١( ضَِاِ ؾـُيتاُْناٌْ زواّذـُشًْـ ٖـُض يـ
طؿت بُضزَنإ ُٖيَبططيَتُوَ بـؤ ضَِاـٌ   )َشديؿ١(ؼ زضوغتُ يُ ؾىيَُٓناّْرتٍ دطُ يُ

 ُٖضغًَو ؾُيتاُْنإ، ُٖضوَى يُ ظ ضبُّػُضضاوَناْسا ُٓو َُغُىُْ ضِووٕ نطاوُْوَ.
 ص انى سِؤرى جةرنى قوسباىكشدةوةك ط

ُّ اْيرَخِّ ا٭ ْنبَازَ كىضبإ ثآّ زَطىتطآ: )بعاُْ: ضِ شًُّنَُِ دُشّْ ثيَصةكى ِٛ (، ضـىْهُ  َٜ
( بـُ خـىزّ سـُز    )اْيرَخِّ ا٭ ْنبَزَ ظ ضتطيِٓ نطزَوَناِْ سُز يُو ضِ شَزا زَنطئَ، نُواتُ:

ــىتطآ، ) ــُضوَى ا ْيرَااٗخ ا٭ِؽااػَززَط ــىتطآ، ٖ ــىَطَِ زَط ــُ ع ــُ ) (ف ب (زا ضِووٕ اإلٜقاالحي
 نطاوَتُوَ، دا بعاُْ: نطزَوَناِْ ضِ شّ دُشٕ ضىاضٕ:

 سِةمجى شةيتانى طةوسة-1
()ِٖ ٔ    ًٓٓذا يُ زواٍ زوًْا ضِ ْانبىوِْ ُث  )َٜضٔارُيَٕٚ(  ضِ شّ دُشِْ قىضبـإ ثـًَـ ضِ ش ٖـُآلت

ُِطَ( زَضِ ٕ )ؾ َِٝز٢َٔ  (٢ََْٓٔٔ زَطُُْ )دا يُ زواٍ ضِ شُٖآلت )ؾ َٝؾًَُٕٔٛ ٢َّٓٔ بَِع َ ُطًُٛعَ ايٖغ
ٌٗ عَِخُؿ ذ٦َٕٓٝٔٔذ( ًٓٓذا طؿت نُغًَو زَغت بُ ضَِاٌ ؾُيتاّْطُوضَ زَنا يُو ناتٍُ  ُن

ْٕ((، واتُ: ٢ََٓٔزَطاتُ ) ُِز٠َٔاْيعَك ب١َٔ( سُفت بُضز زَٖاوآ )صَِبعَ ذَؾََٝل بـؤ ؾـُيتاٌْ    )إَي ٣حَ
( َه١( يُ ىٍ )٢ََٓٔيتاُْ، غٓىضٍ )(: نُ ؾُيتاّْطُوضٍَ ثآزَطىتطآْ غآيُّ ؾُاْيعكب١)

 (ْ )َغِٓ(زا فُضَىوياُْ.ْٗل١ٜزَطاتُ ُٓو ؾُيتاُْو نؤتايِ زآ، ُٖضوَى يُ )
دا بعاُْ: ُّٓ ؾُيتاُّْطُوضَ تُْٗا ىّباؾىوضٍ ؾىيَين ضَِدِ نطزًُْتِ، نُوابى: يُ ُٖض 

بآ، ُٖضوَى ىيُى بُضزَنإ بٗاويَتُ باؾىوضّ ُّٓ ؾُيتاُْ، ُٓوَ ضَِاُنُّ زضوغت زَ
يُ )ؾطح َػًِ(زا فُضَىويُتِ، بُآلّ وَٖا غـىُْٓتُ: ضِوو يـُ ؾـُيتاُْنُ بهـاو ضِاغـتٍُ      

سُفت بُضزَنٍُ  -يُنُ يُنُ-(، ًٓٓذا َه١(ْ ضُثُؾٌ بهُويَتُ ىٍ )٢ََٓٔبهُويَتُ ىٍ )
٢ََِ(بؤ بٗاوآْ  ًْب١َٝٔ  عٔٓ َ اِبتٔ َا٤ٔ ايٖز ضَِاٌ ُّٓ ؾُيتاُْ يُطُأل زَغت ثًَهطزٌْ  )ََْٜٚكط ُع ايٖت

ِٝوبُ يُنذاضٍ واظ يُ )  ( طىتٔ زيَٓآ.ي ٖب
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ِّ ذَؾَل٠ٕ(   )ا هلُل أ ْنبَاز(، بًَـآ:  -نـُ زَيٗـاوآ  -غىُْٓتُ: يُطُأل ُٖض بُضزيَهـسا  )َُٜٚه بُِّز ََعَ ُن
ب ِّ ُر َم َع ُ  فِّ َحص اٍة ِمْنه اَعْن َ ابرٍ ط َُ   ثًَغَُبـُض رٚاٙ َضاًِ  ز: فَ َرماى ا ِبَس ْبِع َحَص ياٍت ُّ

 (.)اهلُل أ ْنبَز بُ سُفت بُضز ؾُيتاّْطُوضٍَ ضَِدِ نطزو يُطُأل ُٖض بُضزيَهسا زَيفُضَىو:
ًٓٓذا بعاُْ: بُ )ااا (ّعاْايإ يُ ضِ شٍ دُشْسا يُ ُٖضغًَو ؾُيتاُْنإ تُْٗا ؾُيتاٌْ 

 .طُوضَ ضَِدِ زَنطآ، ُٖضوَى يُ )اجملُى (زا فُضَىويُتِ
ٌي  ُم  َّْحِل ُ  َ ْو ُّ َقصِّ ُرس َواْلَحْل ُ  َ ْفَض ُفس َوتُ َقصِّ ُراْلَمْرَ ُةس َواْلَحْل ُ  ُنُس ٌك  ُم  َّْ َبُح َمْن َمَعُو َىدْ 

 َعَلىاْلَمْشُه ِرس َوَ قَ ل ُو َ اَلُث َشَعَراٍت: َحْلَقًا َ ْو تَ ْقِصيرًا َ ْو نَ ْ فاً َ ْو ِإْحَراقاً َ ْو َقّصاًس
 و قوسبانى)هَدْي(طةسبشِيهى -2

)ِٖ ْٟ( ٓذا يُ زواٍ ضَِاٌ ؾُيتاّْطُوضًَٓ )ُث  َِٖ ُ٘ ِٔ ََعَ ُٓو نُغٍُ ٓـاشَيَِ بـُ    )َِٜذبَُس ََ
ًَٓـاوَ، ٓاشََيُنـٍُ غـُضزَبِطآ، ٓـُو نُغـُف نـُ قىضبـاٌْ زَنـا،          زياضٍ يُطُألخؤّ ٖ

( بُو ٓاشَيَُ زَطىتطآ: نُ َط ر يُطُألخؤّ بُ َِٖ ٟقىضباًُْنٍُ غُضزَبطِآ. دا بعاُْ: )
(، تـانـى يـُ ضِيـَطـُّدـىا يـُوآ غـُضٍ بـبـطِآ، غًفُتُناِْ َاها١ّ)ذَزَّ()زياضٍ زَيبا بؤ 

(ف وَنى ٓاشَيَِ قىضباًُّْ، بُآلّ ًَٓػتا خُيَو بُ ظ ضّ واظّ يُو غىُْٓتُ َِٖ ٟٓاشَيَِ )
 (و يُ ظ ضبُّ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.اإلٜقلحًَٖٓاوَ، ٖـُضوَى يـُ )

 طةستاشيهى حةج-3
ِٖ َِٜر ِٚ ُٜك ؾُِّز( ًٓٓذا غُضّدؤٍ زَتاؾآ ًُٔل()ُث يإ َىوّػُضٍ زَبطِآ، واتُ: دًاواظٍ  )أ 

ٌُ(ًُْ: َىوّػُضٍ بتاؾآ، يا بًِِآ، ُٖضزوونٌ زضوغتُ، بُآلّ  ًُْل أ ْؾقَ بؤ ًَْطيٓـُ   )َٚاْيرَ
ُهم اَعْن ابن ُعم رطتاؾني خًَطتطَ   ُ م  ق اَل … اْلُمَحلِِّق ينَ ق اَل: رَِح َم اهللُ  : َ ن  َرُا  َل اهللِ َرِض َىاهللُ َعن ْ

غـآ دـاض فـُضَىوٍ: خـىا ضَِسـِ بـُو        ثًَغَُبُضرٚاٙ ايغٝخلٕ، زىالر اِبَعِة: َواْلُمَقصِّ رِّنَ فِ 
نُغاُْ بها نُ غُضّدؤيإ زَتاؾٔ، ًٓٓذا يُ داضٍ ضىاضََسا فُضَىوٍ: خىا ضَِسِ بُو 

 نُغاُْف بها نُ َىوّػُضيإ زَبطِٕ.
بُآلّ ٓافطَت َىوّػُضٍ زَبطِآ، واتُ: نىضتٌ زَنا، ضـىْهُ ْاثُغـٓسَ    )َُٚتك ؾُِّزاْيَُِزأ ٠ُ(

ََ َعلَ ن طزَفـُضَىآ:   بًتاؾآ، ُٖضوَى يُ غُضضـاوَناْسا فُضَىوياْـُ، ثًَغَُبـُض    لَ ْي
ــُ غــُض   رٚاٙ ابااٛداٚد بضاآ  ذضاأ، زالنِّس  اِء اْلَحْل  ُ  ِإن َم  ا َعَلىالنِّس  اِء ال   ْقِص  يرُ  غُضتاؾــني ي

 ا بطِيين َىوٍ غُض يُ غُض ٓافطَتإ وادبُ.ٓافطَتإ ًُْ، تُْٗ
ًُْل( خىاثُضغتًُو خًَطٍ ثآزَطاتآ،  )ُُْضٌو(ُٓو غُضتاؾًٍُٓ يُ سُزْ عىَطَِزايُ  )َٚاْيرَ

ــابٔ         ــت ْ ــىَِطٍَ زضوغ ــُزْ ع ــُيها، س ــُض ْ ــُ، ُٓط ــُزْ عىَِطَي ــٌ س ًَه ــىْهُ ِضونٓ ض
ُٗٛرَ( ُ٘ يُ غُض فُضَىوزٍَ ْاغطاوٍ َُظُٖب )ع٣ًَلْيَُِغ ىٍ نـٌَُ غُضتاؾـني نـُ     ()َٚأ ق ًّ

ْٕ( ضِونُٓنٍُ ثآتُواو ببآ ًْكًل( ىبطزٌْ غآ زاوَ َىوَ يُ غُضّدؤٍ )ث٬َ ُث عَعَزَا بـُ   )ذَ
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ِٚ تَْكؾٔريًا( تاؾني ِٚ َِْتؿاًل(  يإ بُ نىضتهطزٕ )أ  ٕ    )أ  ِٚ إِذزاقاًل(  يـإ بـُ ُٖيَهُْـس يـإ بـُ    )أ 
ِٚ ق ٖؾًل( غىوتاْسٕ تُ: بُ ُٖض يُنًَو يُو ثًَٓر نطزاضاُْ: غآ يإ بُ بطِيين بُ َُقُؽ، وا )أ 

زاوَ َىو، يإ ظياتط يُ غُضّدؤٍ ىببـا ضِونُٓنـٍُ ثآتـُواو زَبـٌَ، بـُآلّ ْاثُغـٓسَ:       
ًَهّرتيـ يـُ عـىَِطَزا بتاؾـآ، بـَُيهى وَٖـا            ًَهٌ غـُضٍ يـُ سُدـسا بتاؾـآو بُؾـ بُؾ

 ىوياُْ.غىُْٓتُ: بُ يُنذاضٍ َُٖىو غُضٍ بتاؾآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَ
ُ     َة  َذا َحلَ    َ  َ ْو َقص     َر َدَي    َف َم ُّْس    َ َحب  ِإْم    َراُر اْلُم َا    ن َعَلْي    ِوس فَ    ِِ  َوَم    ْن لَ َش    ْعَر ِبَرْ ِا    ِو 
ُُ    ْن َا    َعنس  ُ    م  َّ عُ     ُد ِإلَ    ن ِمن    ًنس َوَى    َ ا الر ْم    ُن   َوطَ    اَف طَ    َ اَف ال    ر ْ ِنس َوَا    َعن ِإْن لَ    ْم َّ

ْبُح َواْلَحْلُ  َوال  ط َ اُف َُّسن  تَ ْرتِيبُ َها َ َما ذََ ْرنَاسَوال  
ِٔ ٫  عَعَزَ بٔزَْأصٔ٘ٔ( ِٝ٘ٔ( ُٓو نُغٍُ ًٖض َىوٍ بُ غُضيُوَ ًُْ )َََٚ َِزَاُر امُلٛص٢َ عًَ   )ُِٜضتَرَٗب إَ

غىُْٓتُ: َىؽ، يإ طىيَعإ بُ غُضٍ خؤّسا بًَٓآ، نُواتُ: ُٓطُض َىوٍ غُضٍ نـىضت  
، يـإ زوو زاوَ َـىوٍ بـُ غـُضيُوَ بـىٕ، وادبـُ: ىياْببـا،        بىو، يإ تُْٗا زاوَ َىويَـو 

 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
 ى سِوكهى حةج)َط اُف اإِلفاَضة(-4

ِٚ ق ٖؾزَ(ًٓٓذا   )دَ:ٌََ ََِه١ ( ُٖض ناتًَو غُضٍ تاؾٌ، يإ َىوَناّْػُضٍ بطِّ )ؾ َِذَا ذًَ لَ أ 
ضونّٓشُز زَنا )ط ٛاُف اإلؾلف١َ(٣ يُنػُض  ايٗزْنَٔ( )َٚط لفَ ط َٛافَ(ْ َه١يُنػُض زَضًَتُ )

ِٔ صَع٢َ( ( غُفاو َُضِوَ زَناصَِعٞيُ زواٍ ُّٓ تُوافُ ) )َٚصَع٢َ( ِِ َُٜه ِٕ ي  ُٓطُض يُ زواٍ  )إَ
غُفاو َُضِوَّ نطزبآ، )ط ٛاُف اْيُكُ ّٚ(  ُْيهطزبآ، ضىْهُ ُٓطُض يُ زواٍ)ط ٛاُف اْيُكُ ّٚ( 

 هاتُوَ، ُٖضوَى ضِابطا.غىُْٓت ًُْ زووباضٍَ ب
)ِٖ (، تانى ؾُوآ ٢ََٓٔزَطُضِيَتُوَ بؤ ) )َُٜعُٛد إَي ٢ ٢ََٓٔ(ًٓٓذا يُ زواٍ تُواوبىوٌْ تُواف  )ُث

ــُوَ  ــُوآ مبًًََٓتـ ُهم   ارَ َع   ْن ابْ   ن ُعَم   رطيـ َ ف   اَض َّ    ْ َم الن ْح   ِر  ُ   م  رََ    َع  : َ ن  َرُا    َل اهللِ ِض   َىاهللُ َعن ْ
َ ْهَر ِبِمنَ  ّ نـطز،  )ط ٛاُف اإلؾلفَا١( يُ ضِ شّ دُشْسا  ثًَغَُبُض رٚاٙ ايغٝخلٕ،ز نَفَصل ىال

 (زا نطز.٢ًََٓٔٓٓذا طُضِاوَو ْىيَصّ ًْىَضِ ّ يُ )
َُفاَض إلَىالْ طًٓٓذا بعاُْ: يُ سُزيػًَهّرتزا ٖاتىَ:  َ  َف َة ال  ُ  رٚاٙ َضًِ،ز ْهرَ بَ ْيِت َوَصل ن ِبَم

 (زا نطز. واتُ: يُنُّ دـاض َه١يَصّ ًْىَضِ ٍ يُ )ّ نطزو ْى)ط ٛاُف اإلؾلف١َ( ثًَغَُبُض
(ْ يـُويَـ بـُ دَُاعـُت زووبـاضَّ     ٢ََٓٔ(زا نطز، ًٓٓذا طُضِاوَ )َه١ْىيَصّ ًْىَضِ ٍ يُ )

 نطزَوَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ُٓوٖا سُزيػُناًْإ نؤ نطزوُْوَ.
)٢َُِ ْ غـ  )َٚاياٖذِبُس(  ُٓو ضَِاهطزٍُْ ؾـُيتاّْطُوضَو  )ََٖٚذَا ايٖز ًْاُل(  ُضبطِيين ٓـاشَأل  )َٚاْيرَ
ٔ -تُوافِ ضِونِٓ سُز )َٚايِطَٛاُف( غُضتاؾنيْ -نُ ُٖض ضىاضيإ يُ ضِ شّ دُشْسا زَنـطيَ

ٔٗ تَِزتُٔٝبَٗل ن َُل ذَن ِزَْل( غىُْٓتُ: بُو ضِيعٍَ طىمتإ يُى يُ زواٍ يُى بًاْها، واتُ: ُٓو  )ُٜضَ
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ًَـ َُٖىوياْـسا تـُواف بهـا، يـإ ثـًَـ      ضِيعَّطِابطزوو وادب ًُْ، نـُوابى: ُٓطـُض يـُ ثـ    
ُهم اَعْن ابْ ِن َعب  اَس طضَِاهطزٕ غُضٍ بتاؾآ، طؿتًإ زضوغت زَبٔ  : َوقَ َف َرُا  ُل َرِض َن اهللُ َعن ْ

َوق  اَل  َي  ُر:  .ِف  ن َحج   ِةاْلَ َداِع َفق  اَل رَُ   ٌف: َحَلْق  ُت قَ ْب  َف َ ْن َ ْذبَ  َح؟ قَ  اَل: ِإْذبَ  ْح َوَل َح  َرجَ  اهللِ 
َم َولَُ يِّ َر ِإل  قَ اَل ِإفْ َع ْف  .ْرُت قَ ْبَف َ ْن َ ْرِمَ ؟ قَاَل ِإْرِم َوَل َحَرجَ َنحَ  َفَما ُاِ َف َّ ْ َم ِ ٍ  َع ْن َش ْ ٍء قُ دِّ

 و نــطز (زا ثًاويَــو ثطغــًاضٍ يــُ ثًَغَُبــُضذحاا١اْيَٛداعيــُ ) رٚاٙ ايغااٝخلٕ،زَوَل َح َرجَ 
لَ  ِةال ِ  َوَّ  ْدُيُف َوقْ  ُ َه  ا بِِنْص  ِف لَي ْ َّْخ  َ  َق  ن َوقْ  ُت الر ْم  ِ  إلَ  ن  ِي  ِر َّ   ْ ِم الن ْح  ِرس َولَ  ن ْحِرس َوَّ ب ْ

ُِْتن ِف ن َ ِي ِر بَ اِب ُمَحر َم اِت  ْبُح ِبَعَمٍنس قُ ْلُت: اَلص ِحيُح اْيِ َصاُصُو ِبَ ْقِت اُلْض ِحي ِة َوَا َي ال  
 الط َ اُف َوالس ْعُن لَ  ِيَر ِلَ ْقِ َهاساإِلْحَراِم َعلىالص َ اِب َواهلل َ ْعَلُم. َواْلَحْلُ  وَ 

طىتٌ: ثًَـ غُضبطِيّٓٔاشَأل غُضّ تاؾًىَ؟ فُضَىوٍ: غُضٍ ٓاشَيَُنُ بَِِو طىْاه ًُْ. 
يُنًَهّرت طىتٌ: َٔ ثًَـ ضَِاهطزٕ ٓاشَيَِ غُضبطِيىَ؟ فُضَىوٍ: ضَِدـِ بهـُو طىْـاه    

دـا زوا خطابـآ، يـإ ثـًَـ     -هطابـا يُ ُٖض ؾتًَو ثطغـًاضٍ يَّ  ًُْ. دا يُو ضِ شَّذُشْسا
 ُٖض زَيفُضَىو: بًهُو طىْاه ًُْ. ثًَغَُبُض -خطابآ

 صكاتى سِةمجي شةيتاىء طةستاشنيء تةوافى سِوكهى حةج ط 
ٌُ َْٚقُتَٗال(   ًٓٓذا دطُ يُ غُضبطِيين ٓـاشَأل  ضَِاـٌ ؾـُيتاّْطُوضَو غُضتاؾـنيْ     )ََٜٚاِ ُ:

ِٖٓرزَ()بٔ تُوافّطِونٔ، ُٖض غًَهًإ ناتُنُيإ زآ ًِٝ ١ٔاي بُ تُواوبىوٌْ ًْىٍَ ؾُوّ  ِٓٔؾـٔ ي 
 )عَزَؾالْ( زا وَغتابآ، واتُ: نـُ يـُ   )عَزَؾلْ(دُشٕ، بُو َُضدٍُ يُ ثًَـ ًْىَؾُوزا يُ 

َع ْن ططُضِاوَ، يُ زواٍ ًْىٍَ ؾُوّذُشٕ ُٖض يُنًَو يـُو غـًًَاُْ بهـا، زضوغـت زَبـٌَ      
َها َعاِئَشة لَ َةالن ْحِر فَ َرَم ْت قَ ْب َف اْلَفْج ِر  ُ م  َ فاَض تْ   : َ ن  الن ِب   َرِضَ  اهللُ َعن ْ رٚاٙ ز َ ْرَاَف ُ م  َاَلَمَة لَي ْ

(ّ ْـاضز ؾـُوّذُشٕ يـُ ثـًَـ بُياْـسا      أّ صا١ًُ ) ثًَغَُبـُض  ابٛداٚد بلصٓلد ؽارٝس، 
 )ط ٛاُف اإلؾلف١َ(٣ نزد.(ْ َه١ضَِاّؿُيتاٌْ نطز، ًٓٓذا ضِ يؿتُ )

َِ ِٖٓرزَ( ناتٌ بصاضزٍَ ضَِاٌ ؾُيتاّْطُوضَ زًَََٓآ ٢َ()ََِٜٚبك ٢ َْٚقُ( ايٖز َِّٛ اي تا  )إَي ٢ آ:ٔزَ َٜ
ــُشٕ  ــاخريٍ ضِ شّ د ُهم  اَع  ْن ابْ  ِن َعب   اسطٓ فَ َق  اَل  ؟: قَ  اَل رَُ   ٌف: رََمْي  ُت بَ ْع  َد َم  ا َ ْمَس  ْيتُ َرِض  َىاهللُ َعن ْ

ضآزا ضَِاـٌ ؾـُيتامن نـطز،    ثًاويَو طىتٌ: يُ ناتٌ ًَٓىا رٚاٙ ايبخلرٟ،ز: َلَحَرجَ الن ِب   
 فُضَىوٍ: ًٖض طىْاه ًُْ. ثًَغَُبُض

دا بعاُْ: يُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتطزا: تا ٓاخريٍ ضِ شّ ضىاضََّذُشٕ، ناتِ زضوغتبىوٌْ 
 ضَِاٌ ؾُيتاّْطُوضَ زًَََٓآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

)ُٔ ًُْ(( ( تايبُت ًُْ بُ ًٖض ناتًَوَِٖ ٟ)بُآلّ غُض بطِيين )٫َٚ  َِٜختَٗؿ ايٖذِبُس بٔشَََ ًُٓـاٌَ   )ُق
١ٖٝٔ(    بـُ فـُضَىوزٍَ ضِاغـت:     )ا يٖؾارُٔٝس( )ايٓىاوٍ( زَفُضَىآ  ُ٘ بَْٔٛقا(ٔ اُ٭ِفارٔ )اِ:تٔؾَلُؽا

ٟ غـُضبطِيين)  َ      َٖاِ  نــُ ضِ ش -( تايبُتـُ بـُ ناتّكىضبـاٌْ، واتـُ: يـُ ضِ شّ دُشّْكىضباْـُو
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َُرَٖزََلْٔ اإلَِذزَاَّ عًَ ٣ليٖؾَٛابٔ ) تا ٓاخريٍ ضِ شّ ضىاضََّذُشٕ -ُٖآلت َٚصََْٝأت٣ٔؿ٣ٔآ :ٔزَبَلبٔ 
 إْن شاَء اهللُ َتعاَلن.يُ نؤتايِ باغٌ قُزَغُنطاوَنأًّْشطِاَسا ضِاغتًُنٍُ زآ، َٚاهلُل أ ِعً ِ(
ًُْل( ٖاتىضؤّ غُفاو َـُضِوَ   )َٚايٖضِع٢ُ( تُوافِ ضِونّٓشُزْ )َٚايِطَٛاُف( غُضتاؾنيْ )َٚاْيرَ

ناتُنُيإ نؤتايِ ْايآ تا يُ شياْـسا َابـآ، واتـُ: يـُ زواٍ ًْـىَ ؾـُوّ         آ:ٔزَ ئَْٛقتَٔٗل()٫ 
 هطئَ زضوغت زَبٔ، بُيَهىدُشِْ قىضباُْوَ تا ثًَـ َطزٕ، يُ ُٖض ناتًَهسا ُٓو غًًَاُْ ب
َ اِف َحَص  َف ال  َحل   ُف اَلو ُلس َوِإَذا قُ ْلنَ  ا: اَْلَحْل  ُ  ُنُس  ٌك فَ َفَع  ف ا ْ نَ   ْيِن ِم  َن الر ْم  ِن َواْلَحْل  ِ  َوالط   

َُ  اِح ِفى  اَلْظَهِرس قُ ْل  ُت: َاَلْظَه  ُر لَ  َُ َواْلَحْل  ُ  َواْلَقْل  ُمس وََ   َ ا الص   ْيُد َوَعْق  ُد النِّ َوَح  ف  بِ  ِو الل   ْب
اِح َواهلل َ ْعَلُم. َوِإَذا فَ َعَف الَ اِلَس َحَصَف ال  َحل ُف الَ   َُ  اِننَِّحف  َعْقُد النِّ

(، غُضّدؤّ بتاؾآ، ُٖضوَى ََِه١وآلتّدؤّ، يإ يُ ؾىيًََٓهّرتّ دطُ يُ )يُ زضوغتُ:
زا فُضَىويُتِ، بُآلّ وَٖا غىُْٓتُ: يُ ضِ شّ دُشّْكىضباْـسا ٓـُو غـًًَاُْ    )اإلٜقلح( يُ

يُ ضِ شّذُشٕ زوا خبطئَ، زواخػتًٓإ يُ غآ ضِ شَنٍُ زواّ  -بآعىظض-بهطئَ، ْاثُغٓسَ
ًَٓـآ يـُ شَيـط ًٓشـِطاّ         دُشٕ ْا ًًَاُْ يـُ غـُض مب ًَهٌ يـُو غـ ثُغٓستطَ، ضىْهُ ُٓطُض يُن

 زَضْاضآ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
(ّ ط ٛاف اْيَٛداع(ّ ضِونِٓ سُدِ ُْنطزبى، بُآلّ )ط ٛاف اإلَؾلف١َص: ُٓطُض ) ئاطاداسىط 

ّ ضِونّٓشُز زَنُوآو يُ شيَـط ًٓشطِاَـِ   (ط ٛاف اإلَؾلف١َّ بُض )ط ٛاف اْيَٛداعَ(نطز، ُّٓ )
سُز زَضزَضآ، بُآلّ ُٓطُض يُو زوواُْ ًٖضًاِْ ُْنطز، ُٓوَ بُ تُواوّ يُ شيَـط ًٓشـطِاّ   

 زَضْاضآ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ. 
 ص حةآللَبووني ئيخشِاوى حةجء عووشِةط 

 َواضّسا ثآّسَئًََ: ًٓشطِاّ ؾهاْسٕ:بعاُْ: ًٓشطِاَّشُز زوو سُآليَبىوٌْ ُُْٖ، يُ نىضز
ًَْٓل( حةآللَبوونىيةكةم: ًْاُل ُُْضاٌو(   ُٓطُض يُ غُض فـُضَىوزٍَ بـًَُٖع بًَـًَني:    )َٚإَذَا ُق  )ا ْيرَ

َِٝٔ( جل غُضتاؾني خىاثُضغتًُّ: يُ سُزْ عىَطَِزا  سادًُنُ زووٍ نطزٕ يُّ )ؾ ؿ عٌَ أِثَٓ
ًْلَ َٚا غًًَاُْ: ٢ََِ َٚاْيرَ يُ ضَِاٌ ؾُيتاّْطُوضَو يُ غُضتاؾنيْ يُ تُوافِ  يِطَٛافٔ()ََٔٔ ايٖز

ضِونّٓشُز، واتُ ُٖض ناتًَو تُْٗا ضَِدِْ تاؾًِٓ نطزٕ، يإ تُْٗا ضَِدِْ تُوافِ نطزٕ، 
ٍُ( يإ تُْٗا تاؾنيْ تُوافِ نطزٕ، ُٓوَ ٖٚ ٌُ ا٭  سُآليَبىوًُّْنٌَُ بؤ زيَتُ  )ذَؾٌََ ايٖترًَّ

ٌٖ بٔ٘ٔ( دآو  )ا يًّاِبُط(  و سُآليَبىوًُُّْنُّ، ُّٓ قُزَغُنطاواٍُْ بؤ سُآلأل زَبـٔ: بُ )َٚذَ
ًُْل( دٌْ بُضطٌ زَبُض بهاتُوَْ ُِ( َىوٍ ىؾٍُ بتاؾآْ )َٚاْيرَ ًْ ًْٓؤنٌ بهاو خـؤّ   )َٚاْيك 

ُِٝ (بؤخنؤف بهاو  ِّه لحَ ؾ٣ل٭ ْظَٗزَ( ُٖضوَٖا ضِاو بهاو )َٚن ذَاايٖؾ  شٕ َاضَ بِِآ. )َٚعَْكُ اي
ِّه لحَ( فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط: )ا٭ ْظَُٗز(ًُٓاٌَ )ايٓىاوٍ( زَفُضَىآ  ًُْ(()ُق ٌٗ عَْكُ اي بُ  )٫  َٜرٔ

      ٔ ( )َٚاهلُل أ ِعً ااِ سُآليَبىوًُّْنــُّ َــاضَبطِئْ دًُــا  نــطزْٕ زَغــتباظٍ ســُآلأل ْــاب
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ــُض ــُتِ:  ثًَغَُب ُُ  ْم ُ   ف  َش  طفُضَىي رٚاٙ ز ْ ٍء ِإل  النِّس  اءَ ِإذا رََمْي  ُ ُم اْلَجْم  َرَة فَ َق  د َح  ف  َل
ُٖض ناتًَو ؾُيتاّْطُوضَتإ ضَِدِ نطز، طؿت قُزَغُنطاوَناْتإ  ايٓضل٢٥ بلصٓلد جٝ ،

 بؤ سُآلأل زَبٔ تُْٗا ٓافطَتإ ُْبٔ.
ٖـُض ناتًَـو غآيَُُنُؾـٌ نـطز، واتـُ: ضَِدـِْ        )َٚإَذَا ؾ عَاٌَ ايٖثلئاثَ(   حةآللَبوونىذووةم:

ٌُ ايٖثل٢ْٔ(اا)ذَ ُضغًَو نطزٕ، ُٓوَـٖ سُدِ تاؾنيْ تُوافِ ضِونِٓ  ُآليَبىوِْـس ؾٌََ ايٖترًَّ
 َوَح                                                               ف  بِ                                                               ِو بَ                                                               اِقن اْلُمَحر َم                                                               اِت.

َلَ ِ  ال  ْشرِِّ س صْ  )فَ   ٌف( ِإَذا َعاَد ِإَلن ِمنًن بَاَت ِبَها لَي ْ
ــؤ زيَتــُدآو ُُرَٖزََاالْٔ(  زووًََؿــٌ ب ٌٖ بٔاا٘ٔ بَاالق٢ٔ اْي ــُو سُآليَبىوُّْــسووَ )َٚذَاا ّ طؿــت ب

 قُزَغُنطاوَناّْرتٍ بؤ سُآلأل زَبٔ، بُ )مجاا (ّ ظاْايإ.
ٞ ، ))ط اٛاُف اْيُكاُ ّٚ(  : ُٓطـُض يـُ زواٍ   ئاطادازبـة بُآلّ  ( غـُفاو َـُضِوَّ ْـُنطزبآ،    صَاِع

( غــُفاو َــُضِوَ بهــا، ًٓٓذــا صَااِعّٞطِونّٓشــُز ))ط ااٛاُف اإلؾلفَاا١(ثًَىيػــتُ: يــُ زواٍ 
غُفاو َُضِوَّ ُْنطزبآ، بُ  )صَِعٞ(ُ: ُٖض نُغًَو سُآليَبىوّْسووََِ بؤ زيَتُ دآ، وات

 تُواوّ يُ شيَط ًٓشطِاّ زَضْاضآ.
: ُٓطُض ُٖض ضىاض ضِ شَنٍُ دُشٕ تُواو بىْٕ ؾُيتاّْطُوضٍَ ضَِدِ ئاطادازبة ُٖضوَٖا

ُْنطزبى، ُٓوَ زَبٌ خىيَِٓ ضَِدِ ُْنطزٕ بسا، ًٓٓذا سُآليَبىوٌْ بؤ زيَتُدآ، ُٖضوَى يُ 
 ضِووٕ نطاوَتُوَ.غُضضاوَناْسا 

ٞ ًٓٓذا بعاُْ: عىَطَِ تُْٗا يُى سُآليَبىوٌْ ُٖيُ: بُ تُواف نـطزْٕ )  (ْ غُضتاؾـني  صَاِع
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ظريَٞزيَتُ دآْ عىَطَِنٍُ تُواو زَبٌَ، ُٖضوَى يُ )اجملُى (ْ )

 زء سِةمجي طآ شةيتانةكاى )ِمَنن(شةوآ لة  لة باطي وانةوةى َفْصٌف: ط
ُّ ايٖتِغزَٜلَغًَو ضِ شَنُّ زواٍ ضِ شّ دُشّْكىضبإ ثًًَإ زَطىتطآ: )بعاُْ: ُٖض (، ُّٖ: أٜٓل

ُّ اْيَُِعُ ٚداْ(،  (زا فُضَىويُتِ.)اإلٜقلحُٖضوَى يُ  )ا٭ ٜٖل
ضِونّٓشُدٌ نطزو )ط ٛاُف اإلؾلف١َ(٣ ُٖض ناتًَو يُ ضِ شّ دُشْسا ٥ٝٓحل )إَذَا عَلدَ إَي ٢ ٢ََٓٔ(

ًِٝ تََٞ ايٖتِغزَٜلَ( (،٢ََٓٔطُضِاوَ بؤ ) ُّ ايٖتِغازَٜلَ  وادبُ: ُٖضزوو ؾـُوَنٍُ)  )بَلَْ بَٔٗل ي  (ّ أٜٓال
(زا مبًًََٓتُوَ، َُبُغتًـ ُٓوَيُ: بُؾُ ظ ضتطَنُّ ؾُوآ يُ ٢ََٓٔزواٍ ضِ شّذُشٕ يُ )

 (زا مبًًََٓتُوَ، واتُ: بُ ُْٓساظَيُنٌ نَُرت وادبُنُ ثًَو ْايآ.٢ََٓٔ)
تـُوَ،  (زا ًًَََََُْٓٔٓا٢ ًٖض عىظضيَهّؿُضعٌ ْـُبآْ ؾـُوآ يـُ )   ًٓٓذا بعاُْ: ُٖض نُغًَو 

 خىيَِٓ يُ غُض وادب زَبٌَ.
ــإ غُضثُضؾــتِ      ــآ، ي ــُخؤف ب ــُخؤٍ ْ ــُبآ: وَى ب ــُض عىظضيَهّؿــُضعٌ ٖ ــُآلّ ُٓط ب
ُْخؤؾًَهٌ بآنُؽ بها، يإ ُْخؤؾُنُ زيَِ بُويُوَ خؤف ببآ، يإ بُ ؾىئَ يُنًَهٌ 
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(زا ًًَََُْٓتُوَ خىيَِٓ يُ غُض ًُْ، ٢ََٓٔا ُٓطُض ؾُوآ يُ )وْبىوزا بطُضِآ...يُو سايَُتاُْز
ُهم اَعْن اب ِن ُعَم ر طُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ  َِ ِلْلَعب  اِس  : َ ن  الن بِ    َرِض َىاهللُ َعن ْ رَي  
ُ ة لَياِلن ِمَنن ِمْن َ ْ ِف ِاَقاَِّ وِ  (ّ عبالظ ًُٓـاَِ)  ثًَغَُبـُض  رٚاٙ ايغٝخلٕ،ز َ ْن َِّبيَت ِبَم

(زا مبًًََٓتـُوَ، تـانى ٓـاوٍ    َها١ (زا ًًَََُْٓتـُوَو يـُ )  ََٔٓا٢ ( يُ )٢ًََٓٔٓعٕ زا ؾُوَناٌْ)
 خىاضزُْوَ بؤ سادًإ ٓاَازَ بها.

َذا  َ اَلِت ُ           ف  َ ْم          َرٍة َا          ْبَع َحَص          َياٍتس فَ          ِِ  َورَم          َن ُ           ف  َّ           ْ ٍم ِإلَى          اْلَجَمَراِت ال          
َ     اِنن َوَ رَادَ  لَ    ِة الَ الََِ     ِة  رََمى    اْليَ ْ َم ال َِ َ      اَز َوَا    َقَر َمِبي     ُت الل ي ْ  الن  ْف     َر قَ ْب    َف غُ     ُروِب الش     ْم

ُفْر َح  َن َغَرَبْت َوَ َب َمِبي ُ َها َورَْمُ  اْلَغِدس ْن َلْم َّ ن ْ  َورَْمُ  َّ ْ ِمَهاس فَِِ
ُّ إَي ٢ اْيحََُزَأْ ايٖث٬ ْٔ(ُٖضوَٖا  ِٛ َٜ ٌٖ يَهٌ زواٍ دُشًْـ ُٖضغًَو وادبُ: طؿت ضِ ش )َٚر٢َََ ُن

ْٕ(ؾُيتاُْنإ ضَِدِ بها، واتُ:  ُِز٠َٕ صَِبعَ ذَؾََٝل ٌٖ جَ طؿت ؾُيتاًَْو سُفت بُضزٍ بؤ  )ُن
ُهم اَعْن اْبِن ُعَمرَ طبٗاوآ  ب ُِّر َعلَ ن   : َ ن  الن ِب   َرِضَىاهللُ َعن ْ َُ ْنيا ِبَسْبِع َحَصياٍت ُّ َ اَن َّ ْرِمن اْلَجْمَرَةالد 
لَ َة  ُ م  َّ ْدُع  َوَّ ْرفَ ُع ُ فِّ َحص اٍة  ُ م  َّ  َ َق د ُم فَ يَ ُق  ُم فَ َيْس  َ ْقِبُف اْلقِ ِإْ ِر   ََّدّْ ِو َوَّ ُق  ُم طَ  ِّاًلس  ُ م  َّ ْرِم ن ب ْ

لَ  ِة َوَّ  ْدُع  َوَّ ُق   ُم طَ   ِّاًلس  ُ  م  َّ ْرِم  ن َ ْم  َرَة  اْلُ ْا  َطن  ُ  م  َُُّْي  ُ  ذاَت الشِّ  َماِل َوَّ ُق   ُم ُمْس   َ ْقِبَف اْلِقب ْ
 رٚاٙ ايبخاااالرٟ ٚأبااااٛداٚد، زَذاِت اْلَعَقبَ   ِة ِم    ْن َبطْ   ِن الْ    َ اِدى َوَل َِّق    ُف ِعْن   َدىا  ُ    م  َّ ْنَص    ِرفُ 

(ّ بُ سُفت بُضز ضَِدِ نطزو يُطـُأل  ٢ََٓٔؾُيتاًُّْنٌَُ ْعيو َعطُوتِ ) ثًَغَُبُض
ْ ضِوو يُ قًبًُ َاوَيُنٌ يَهٌ زَطىت، ًٓٓذا بُضَو ثًَـ ضِ يؿت)ا هلُل أ ْنبَز(ُٖض بُضزيَهسا 

زضيَص ضِاوَغتاو زوعاٍ زَنطزْٕ زَغتِ بُضظ زَنطزُْوَ، ًٓٓذا ؾُيتاِْ ْاوَْسّ ضَِدِ 
نطزو ضِيَطٍُ ىٍ ضُثٍُ زَططتْ ضِازَوَغتاو زوعاّ زَنطزْٕ زَغتِ بُضظ زَنطزُْوَ، 

 ًٓٓذا ؾُيتاّْطُوضٍَ ضَِدِ نطزو يُوآ ضِاُْزَوَغتا، ًٓٓذا زَضِ يؿت.
 ص (ِمَنن ) ضوونةدةسةوة لة( رنَ فْ ) ط

َِّٛ ايٖثل٢َْٔ(ًٓٓذا  ٖـــُض نــاتــًَو يُ ضِ شٍ زووََِ زواّذُشْـسا، ُٖضغـًَو    )ؾ َِذَا رَََاا٢ اْيَٝ
ُِطَ( ؾُيتاُْناِْ بُ تُواوّ ضَِدِ نطزْٕ ْٖٓؿزَ ق ِبٌَ ُغُزٚبٔ ايٖغ ِ  )َٚأ رَادَ اي يـُ زواٍ  -ويػـت

ْ    )جَالسَ(  ( بـُدآ بًًََٗـآ  ٢ََٓٔ) ثًَـ ضِ شٓاوابىوٕ بطِواو -ًْىَضِ   زضوغـتُو طىْاٖبـاض ْابـآ
ًِٝ ١ٔايٖثلئث١َٔ( َاُْوٍَ ؾُوّػآيَُِ يُ غُض ىزَضآ، بـُو َُضدـٍُ زوو    )َٚصَك ط  ََبُٔٝ( ايًِ
ََِٛٔٗل( (زا َابًَتُو٢َََٓٔؾُوَنٍُ زواّذُشٕ يُ ) َٜ ُٞ َِ ُّٖ ضَِاٌ ؾُيتاُْناًْؿٌ يُ  )َٚرَ
َفَم ْن تَ َعج  َف ِف ن َّ  ْ َمْيِن فَ اَل ِإ ْ َم طزَضآ، خىاّطُوضَ زَفُضَىآ ضِ شّ غآيَُسا يُ غُض ى
َُي َر َفاَل ِإْ َم َعَلْيوِ  ُٖض نُغًَو يُ زوو ضِ شَناٌْ زواّذُشْسا ضَِدِ بهـاو ثُيـُ    صَعَلْيِو َوَمْن َت

ٍ بؤ ( بطِواتُ زَضَوَ ًٖض طىْاًَٖهٌ يُ غُض ًُْ، ُٖض نُغًَهًـ ضِ يؿتُٓن٢ََُٓٔبهاو يُ )
 ضِ شّ غآيُّ زوا بًَدآ ًٖض طىْاًَٖهٌ يُ غُض ًُْ.
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ُِٓؿنُوابى:  َٜ ِِ ِٕ ي  ( ُْ ضِ يؿتُ زَضَوَ، تا ضِ ش ٓاوا بىو ُٖض ٢ََُٓٔٓطُض يُ ) ِز ذَٖت٢َ غ زَبَِ(()ؾ َِ
ُٞ اْيػَ ٔ( (زا مبًًََٓتُوَو٢ََٓٔوادبُ: ُّٓ ؾُوَف يُ ) )َٚجَبَ ََبُٔٝتَٗل( يُوآ َاوَ َِ ٖـُّ   )َٚرَ

 ( بُدآ بًًََٗآ.٢ََٓٔدبُ: غبُيًَٓـ ُٖضغًَو ؾُيتاُْنإ ضَِدِ بها، ًٓٓذا )وا
(زا بىو و ضِ ش ٢ََٓٔ: ُٓطُض خُضيهٌ ضِ يؿ  بىو بُآلّ ًَٖؿتا ُٖض يُ )يةكةمص  ئاطاداسىط 

 ًًََٓتُوَ،ـُوآ مبـ ـب ًْـُ ؾـ  ـُض ضِ يؿتُٓنٍُ بُضزَواّ زَبـٌَْ وادـ  ـٓاوا بىو، ُٓوَ يُ غ
س َوَّْدُيُف رَْم ُ  َِ  ال  ْشرِِّ  ِبَعَواِل الش ْم

( ضىوَ زَضَوَ، ًٓٓذا ثًَـ ضِ شٓاوابىوٕ، ٢ََُٖٓٔضوَٖا ُٓطُض يُ ثًَـ ضِ شٓاوابىوْسا يُ )
(زا ََٔٓاا٢(، زيػــإ وادــب ًْــُ: يــُ )ََٔٓاا٢يــإ زواٍ ضِ شٓــاوابىوٕ بــؤ نــاضيَهّرت طــُضِاوَ )

 نطاوُْوَ. مبًًََٓتُوَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ُٓو َُغُىُْ ضِووٕ
(زا ََٔٓاا٢ؾــُوّ يُنــُّْ زووََــِ زواّذــُشٕ يــُ ) -بــُ بــآعىظض-: ٖــُض نُغــًَودووةم

ًَتــُوَ، بــؤٍ زضوغــت ًْــُ: يــُ ِض شٍ زووََــِ زواّذُشْــسا يــُ زواٍ ِضَاــٌ          َُْاب
( بُدآ بًًََٗآ، بُيَهى وادبـُ ؾُوّػـآيُّ مبًًََٓتـُوَو غـبُيًَٓـ     ٢ََٓٔؾُيتاُْناًْـ )

 بها، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ُٖضغًَو ؾُيتاُْنإ ضَِدِ 
( بطِواتُ زَضَوَ، ضىْهُ ُٓطُض يُ ٢َََُٓٔضدُ: يُ زواٍ ٖاتين ناتًّٓىَضِ  يُ ) ض،يةم:

( بطِواتُ زَضَوَ، ضىوُْزَضَوَّ زضوغت ْابآو وادبُ: ٢ََٓٔثًَـ ٖاتين ناتًّٓىَضِ  يُ )
ــىَضِ  ــؤ زواٍ ًْ ــاوابىوٕ-ب ــًَـ ضِ شٓ ــُوَ  -ث ــًَـ  ََٔٓاا٢)بطُضِيَت (و ضَِدــِ بهــا، ًٓٓذــا ث

(، ُٓوَ ٢ََٓٔضِ شٓاوابىوٕ زضوغتُ: بطِواتُ زَضَوَ، نُواتُ: ُٓطُض تا ضِ شٓاوا بىو ُْطُضِاوَ )
خىيَِٓ َُْاُْوٍَ ؾُوٍ غآيُّْ خىيَِٓ ضَِاٌ ضِ شٍ غآيَُِ زَنُوُْ غُض، ُٖضوَى 

 يُ )اجملُى (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
ََِ زواٍ دُشْسا بُ تُواوّ ضَِاٌ ُْنطز: وَى ُٖضغـًَو  : ُٓطُض يُ ضِ شٍ زووضـوازةم 

ؾُيتاُْناِْ ضَِدِ ُْنطزبٔ، يإ ضَِاٌ نطزبٔ بُآلّ تُْٗا بُضزيَهٌ ْاتُواو بىبآ، ُٓوَ 
( زضوغت ْابآ، نُوابى: ُٓطُض يُ زواٍ ًْىَضِ  ضِ يؿتْ ضِ ش ٓاوا ٢ََٓٔضىوُْزَضَوَّ يُ )

ُٓوَ خىيَِٓ َُْاْـُوٍَ ؾـُوآو خـىيَِٓ ضَِدـِ      ( بىو،٢ََٓٔبىو، ُٓو ُٖض يُ زَضَوَّ )
(، يُ غُضّ ٢ََُْٓٔنطزٌْ زَنُويَتُ غُض، واتُ: ُٓطُض يُ زواٍ ضِ شٓاوابىوٕ بؿطُضِيَتُوَ )

-(و يُ سُز ًَٖٓاوَ، بُآلّ ُٖض نُغًَو ٢ََٓٔىْاضآ، ضىْهُ بُو ضىوُْزَضَوَيُ واظٍ يُ )
(ْ ضَِاٌ ؾـُيتاُْنإ بهـا،   ٢ََٓٔيَتُوَ )ُٓطُض ثًَـ ضِ شٓاوابىوٕ بطُضِ -يُواُّْطِابطزوو

ًَـ ِض شٓـاوابىوٕ             خىَيِٓ ْانُوَيتـُ غـُض، ًٓٓذـا نـُ طـُِضاوَو ِضَاـٌ نـطز، زووبـاضَ ثـ
(زابــآ، وادبــُ: ؾــُوآ ََٔٓاا٢زَضِواتــُ زَضَوَ، ضــىْهُ ُٓطــُض ضِ ش ٓــاوا ببــآْ ٖــُض يــُ )

 (ْ )ابـٔ قاغـِ(ْ   مبًًََٓتُوَو غبُيًَٓـ ؾـُيتاُْنإ ضَِدـِ بهـا، ٖـُضوَى يـُ )اجملُـى      
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 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ايغزٚاْٞ)
 ص كاتى سِةمجكشدنى يةسطيَك شةيتانةكاىط 
ُٞ ايٖتِغزَٜلَ( َِ ٌُ رَ ناتٌ ضَِاهطزٌْ ُٖضغـًَو ؾـُيتاُْنإ يـُ ُٖضغـًَو ضِ شَنـاٌْ       )ََِٜٚ ُ:

ُِطَ( زواّذُشْسا زآ ّ  )بٔشََٚاٍَ ايٖغ نـاتِ   بُ ىزاٌْ ضِ ش بُ ىٍ ضاوّطِاغتُزا: نُ غـُضَتا
 زضوغـت  -ضَِاـِ ؾـُيتاُْناِْ ٖـَُإ ضِ ش   -ًْىَضِ يُ، واتُ: ثًَـ ٖاتِٓ ناتًّٓىَضِ 

َقن إلَىاْلَفْجِرس َوُّْش َ َرُط رَْمُ  الس ْبِع َواِحَدًة َواِحَدًةس   َوَّْخُرُج بُِغُروِبَهاس َوِقيَف َّ ب ْ
ْح   ِر ُض   حًن َوَ م    ا بَ ْع   ُد فَ   ِِذا زالَ   ِت اْلَجْم   َرَة َّ    ْ َم الن   : رََم   ن َرُا    ُل اهللِ َ    اِبرٍ  َع   نْ طْابـــآ 
 َُ يـُ ضِ شٍ دُشْـسا يـُ نـاتٌ ضًَؿـتُْطاوزا ؾـُيتاِْ        ثًَغَُبـُض  رٚاٙ َضًِ، صالش  ْم

طُوضَّ ضَِدِ نطز، بُآلّ يُ ضِ شَناٌْ زواٍ دُشْـسا، ٖـُض ناتًَـو ضِ ش ىيـسَزا ُٖضغـًَو      
 ؾُيتاُْناِْ ضَِاٌ زَنطزٕ.

اتٌ بصاضزٍَ ضَِاهطزٕ بُ ضِ شٓاوابىوِْ ُٓو ضِ شَ تُواو زَبٌَ، بـُآلّ  ن )ََِٜٚخُزُد بُٔػُزٚبَٔٗل(
يـُ غـُض   -ناتٌ زضوغتبىوٌْ ضَِاهطزٌْ ُٖضغًَو ؾـُيتاُْنإ يـُ ُٖضغـًَو ضِ شَناْـسا    

وَى يـُ  تا ضِ شٓاوابىوِْ ضِ شّػآيَُِ زواّذـُشٕ زًَََٓـآ، ٖـُض    -فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط
 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

يُّ َاوَيـُزا ِضَاـٌ ؾـُيتاُْناِْ ْـُنطز، ِضَاُنـُ زَفـُوتآو قـُظاف         واتُ: ُٓطُض
ِٕ ْانطيَتُوَ، بُيَهى خىيَِٓ يُ غُض وادب زَبٌَ، ُٖضوَى يَُُو زواف ضِووِْ زَنُيُٓوَ،  إ

تـا زَضنـُوتين بـُيإ     )َِٜبك ٢ إَي ٣لْيؿ ِحزَ(يُ فُضَىوزَيُنٌ بآًَٖعزا  )َٚقٌَٔٝ(عل ٤َ اهلُل تَعَالي ٢  
 َاهطزٕ زًَََٓآ.ناتٌ ضِ

( زضوغـتُ:  اإلصٟٓٛ(ْ ًُٓاٌَ)ايزاؾعٞىٍ ًُٓاٌَ)اذتطَني(و ًُٓاٌَ)ص: يُ  ئاطاداسىط 
غآ ؾُيــتاُْنإ ضَِدِ بهطئَ، ُٖضوَى  -واتُ: ثًَـ ٖاتين ناتًّٓىَضِ -ثًَـ )ظواٍ( 

يـُو  (زا ُٓو فُضَىوزَيٍُ طًَطِاوَتُوَو بُ بآًَٖعٍ زاْاوَ، بُآلّ يـُ بآًَٖعّـسا   حتؿ١يُ )
 ، ُٖضوَى )ايؿطواٌْ( فُضَىويُتٌ.ثًُيُ ًُْ: نُ ضَِفتاضٍ ثآُْنطآ

(ٍ ُٓوغـآ  تَْكًٔٝا  بؤ ثريو بآًَٖعَنـإ زضوغـتُ: )   -يُ سايَُتًَهِ ظ ض ثًَىيػتسا-نُوابى:
ًُٓاَاُْ بهُْٕ بؤ خؤيإ ضَِفتاض بُ فُضَىوزَنُيإ بهـُْٕ يـُ نـاتًَهٌ ًَْـىإ بـُيإْ      

ضَِدِ بهُٕ، ضىْهُ يُو َاوَيُزا قُضَبايَغٌ ًُْ، بُآلّ بُ  ًْىَضِ زا ُٖضغًَو ؾُيتاُْنإ
بطِواتـُ زَضَوَو ُْؾـطُضِيَتُوَ،    )ََٔٓا٢( ًٖض دؤضيَو زضوغت ًُْ يـُ ثـًَـ ًْـىَضِ زا يـُ     

 .َواْلَحْمُد هلِل َتعاَلنُٖضوَى يُ ٓاطازاضيُنُّطِابطزووزا ضِوواإ نطزَوَ، 
 ص وةسجةكانى دسوطتبووني سِةمجي شةيتانةكاىط 

ــسضآ      )َُِٜٚغااااتَزَُم( ــُضز زازَْــ ــُ َــ ــُيتاُْنإ بــ ــٌ ؾــ ــتبىوٌْ ضَِاــ ــؤ زضوغــ   بــ
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ُٞ ايٖضِبعَ َٚاذٔ ٠ًَ َٚاذٔ ٠ًَ( يةكةم: َِ يُ ضِ شّذُشْٕ يُ زواّذُشْسا ُٖض سـُفت بـُضزَنإ    )رَ
ب ِّ ُر َعلَ نطيُنُ يُنُ بؤ ُٖض ؾُيتاًَْو بٗاوآ، بُ بُيَطـٍُ   َُ يـُ   ضِابـطزوو ٣زِإْ رُِ  فِّ َحص  اةٍ  ُّ

يَهٌ زَطىت. )اهلُل أنبَز(يُطُأل ُٖض بُضزيَهسا  (زا، واتُ: ثًَغَُبُضابٔ عُزيػُنُّ)سُز
نُواتُ: ُٓطُض زوو بُضزإ وَيهِطا بٗاوآ، يـإ طؿـتًإ وَيهـِطا بٗـاوآ، ٖـُض بـُ يـُى دـاض         

 زَشًََطزضآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
ِفىاْلَ ْض        ُعس َوتَ ْرتِي       ُب اْلَجَم        َراِتس وََ         ْ ُن اْلَمرْ  ُْ َّ َُّس        م ن رَْميَ        اً فَ        الَ   ِم        نِّ َحَج       َراًس َوَ ْن 

ُّْش   َ َرُط بَ َق  اُء اْلَحَج  ِر ِفى  اْلَمْرَمن َولَ َ   ْ ُن الر اِم  ن  َوالس   ن ُة َ ْن َّ ْرِم  َ  بَِق  ْدٍر َحَص  ىاْلَخْ ِفس َولَ 
 َيارِ اً َعِن اْلَجْمَرِةس

(ّ ضِابطزوو، ابٔ عُزَٖا َُضدُ: بُو ضِيعٍَ سُزيػُنُّ)ُٖضو )َٚتَِزتُٔٝب اْيحََُزَأْ(: دووةم
ِٝـُٖضغًَو ؾُيتاُْنإ ضَِدِ بها، واتُ: يُنُّ داض ؾُيتاُْنٍُ ىٍ َعطُوتِ ) نُ -(اْيخَ

-ضَِدِ بها، ًٓٓذا ؾُيتاُْنٍُ ْاوَْس، ًٓٓذا ؾُيتاُْنُّطُوضَ -)عَزَؾ ١(زَنُويَتُ ىٍ
ُ  -(َه١نُ زَنُويَتُ ىٍ) ثًَضـُواُْوَ ضَِاًـإ بهـا، تـُْٗا ضَِاـٌ       نُواتُ: ُٓطُض بـ

ؾُيتاٌْ يُنٌَُ زضوغت زَبٌَ، ُٖضوَٖا ُٓطُض ضَِاٌ ؾُيتاًَْهٌ بُ تُواوّ ُْنطزبآ، 
زضوغت ًُْ زَغت بُ ؾُيتاُْنُّرت بها، ُٖض ضُْس تُْٗا يُى بُضزيـ َابآ، ُٖضوَى يُ 

 .(زا فُضَىوياُْْٗل١ٜ)اجملُى (ْ )
ُٕ اْيَُِزَٔ ض،يةم: ِٛ َُضدُ: ُٓو ؾتٍُ بؤ ؾُيتاُْناِْ زَٖـاوآ: بـُضز بـآ،     ِّ ذَحَزًا()َٚن 

      ُ  ثًَؿـسا  ضىْهُ يُ سُزيػُنُزا ْاوٍ بُضز ٖـاتىَ، نـُوابى: دًـاواظٍ ًْـُ بـُضزَنإ يـ
 طًَُُت ضَِاهطزٕ زضوغت ًُْ. ٓاغْٔ بُآلّ بُ زاضو يإ ْا، ثآنطابآ، ضَِاًإ
ًَِٝل( ضوازةم: ٢ُٖ رَ ِٕ ُٜضَ َنإ بُ ٖاويؿ  بٗـاوآو بهُوْـُ ْـاو سـُوظٍ     َُضدُ: بُضز )َٚأ 

زاْاٌْ بُضزَنإ يُ ْاو سُوظٍ ؾُيتاُْنإ بُؽ  )ؾ ٬  َْٜهؿ٢ٔ اْيَِٛفُع(ؾُيتاُْنُ، نُوابى: 
ًْــُو زضوغــت ْابــآ، بــُآلّ ُٓطــُض بــُضزَناٌْ زَٖاويؿــ ْ بــُ نًًَُنــٍُ ْــاو ســُوظٍ  

ضَِاـُّ زضوغـت زَبـٌَ،    ؾُيتاُْنإ زَنُوتٔ، ًٓٓذا زَطُضِاُْوَ ْاو سُوظَنـُ، ٓـُو   
 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.

ِٕ َِٜزََٔٞ بٔك ِ رَ ذَؾ٣َلْيخَِذفٔ( ١ُٖٓ أ  وَٖا غىُْٓتُ: ؾُيتاُْنإ ضَِدِ بهـا بـُو بـُضزَ     )َٚايٗض
 بضىناٍُْ بُ ُْٓطىغت زَٖاويؿرتئَ: نُ بُ قُز زَْهٌ باقًُيُ.

نُوتىُْتُ ْاو سُوظَنُ، واتُ: ُٓطُض طىَاٌْ  َُضدُ بًَطىَإ بعاْآ بُضزَنإ ثَيهحةم:
ُٖبىو: ٓايا بُضزيَو، يإ ظياتط نُوتؤتُ ْاو سُوظَنُ، يإ ْا، ُٓو ضَِاهطزٍُْ زضوغت 

  )٫َٚ  ُِٜغتَزَُم بَك ل٤ُ اْيرَحَازَ ؾٔا٢ اْيَُِزََا٢(   ْابآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، بُآلّ 
يُ ْاو سُوظَنُزا مبًَُٓٓوَ، واتُ: ُٓطُض يُ  -واًًَّسإيُ ز-بُ َُضز زاْاْسضآ: بُضزَنإ
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ُِز٠َٔ( زواٍ ويَهُوتٔ غًؤض بىُْوَو ٖاتُٓ زَضَوَ، ظياٌْ ًُْ ُٕ ايٖزا٢َٔ :َلرَجًل عََٔ اْيحَ ِٛ  )٫َٚ  ن 
ٖــُضوَٖا َـــُضز ْـــًُ: ٓــُو نُغــٍُ ضَِاــٌ ؾــُيتاُْنإ زَنــا يــُ زَضَوَّ ســُوظٍ 

 وغتُ: يُ ْاو سُوظَنُزا يَّّبسا.ؾُيتاُْنُوَ يَّّبسا، بُيَهى زض
ص: ُٓطُض يُ غُض سُوظٍ ؾـُيتاُْنإ ْٗـؤًََهّرت زضوغـت نـطا، زضوغـتُ:      ئاطاداسى ط 

 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ، دا يُزٚاْٞاايغُضوَى يُ )ـِ بهطئَ، ٖـُيتاُْنإ ضَِدـيُويَؿُوَ ؾ
 َوَمْن َعَجَع َعِن الر ِمن ِاْا َ َناَبس
زووَّ ضَِدِ بهطئَ زضوغت زَبٌَ، بُآلّ ؾُيتاّْطُوضَ تُْٗا  ُٖض ىيُى ؾُيتاٌْ يُنُّْ

ىّباؾىوضّ ضَِدِ زَنطآ، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياْـُ، نُواتـُ: يـُ    
ُٖض ىيُنُوَ بُضزَنإ بٗاويَتُ باؾىوضّ ؾـُيتاّْطُوضَ، ضَاُنـُّ زضوغـت زَبـآ،     

 ُٖضوَى يُ)ضَِاّؿُيتاّْطُوضَ(زا ضِووٕ نطاوَ. 
 صسِةمجي شةيتانةكاى لة جياتي كةطيَكىرت  ط
)َ٢َِ ِٔ عَحَشَ عََٔ ايٖز ُٖض نُغًَو تىاْاٍ ضَِاٌ ؾُيتاُْناِْ ُْبى: يُ بُض بآًَٖعٍ، يإ  )َََٚ

(زا فُضَىويُتِ، يإ حتؿ١ُْخؤؾًُنٌ وَٖا: نُ ُْتىاْآ بُ ثًَىَ ْىيَص بها، ُٖضوَى يُ )
ًَو بهاتُ دًَططّ خؤٍ تانى ؾُيتاُْناِْ يُ دًاتٌ وادبُ: يُن )أِصتََٓلبَ(يُ بُض بُْسنطزٕ 

 ضَِدِ بها، بُّ زوو َُضداُْ:
: ٖؤيُنٍُ ُْتىاًْين بُ ؾًَىَيُنٌ وَٖا بُضزَواّ بـآ: ضـاوَضِوإ ْـُنطآ ثـًَـ     يةكةم

نؤتايِ ضىاضََني ضِ شّذُشٕ ٖؤيُنـُ ىبضـآ، ٖـُضوَى يـُ غُضضـاوَناْسا فُضَىوياْـُ،       
 ُٓتىاْني بُضزَواّ ْابآْ يـُ غـآيَُِ)أياّ ايتؿـطيل(زا   نُوابى: ُٓطُض زَيعاِْ ٖؤيُنُّ

تىاْاٍ ضَِاهطزٌْ زَبٌَ، ُٓو ناتُ زضوغت ًُْ دًَطط زابٓآ،  -نُ ضىاضَّ ضِ شّذُشُْ-
(زا فُضَىويُتِ، نُواتُ: ُٖض بُخؤٍ يُ ضِ شٍ ضىاضََّذُشْسا ضَِاٌ ْٗل١ُٜٖضوَى يُ )

شَنـاّْطِابطزووف، ٖـُضوَى يـُ زواٍ    ُٖضغًَو ؾُيتاُْنإ زَنا: بؤ ٓـُّ ضِ شٍَْ بـؤ ضِ   
 .إْن شاَء اهللُ تَ َعاَلن ٓاطازضيُنُّساٖاتىوزا ضِووِْ زَنُيُٓوَ،

: َُضدُ: يُ ناتٌ ضَِاهطزْسا دًَططَنٍُ زابٓآ، ُّٖ َُضدـُ: دًَططَنـُف يـُ    دووةم
ثًَؿسا ضَِاٌ ُٖضغًَو ؾُيتاُْنإ بُ تُواٍ بؤ خؤٍ بها، ًٓٓذا بطُضِيَتـُوَو يـُدًاتٌ   

اْايُنُف ضَِاًإ بهاتُوَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ، بُآلّ بـُ  بآتى
فُضَىوزَيُنِ )املُٗات(: َُضز ًُْ ُٖضغًَو ؾُيتاُْنإ بؤ خؤّ ضَِدِ بها، بُيَهى ُٖض 
ناتًَو ؾُيتاًُّْنَُِ بؤ خؤّ ضَِدِ نطز، زضوغـتُ يُنػـُض يـُدًاتِ بَّتىاْايُنـُف     

ــًَـ ٓــُوَّ زو  ــؤ خــؤّ ضَِدــِ بهــا، دــا ٓــُّ فــُضَىوزَّ   ضَِاــِ بهــا ث وَنــاّْرت ب
 بٔ قاغِ(و)ايؿطواِْ( طًَطِاويُتًاُْوَ.بُ بًَُٖع زاْسضاوَ، ُٖضوَى )ا )املُٗات(ف
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( بطِواتُ زَضَوَ، تا دًَططَنُ يُ زواّ ٢ََٓٔ: زضوغت ًُْ بَّتىاْايُنُ يُ )د ئاطاداسى ]
دِ زَنا، ضىْهُ ُٓطُض دًَططَنُ ًْىَضِ  ُٖضغًَو ؾُيتاُْنإ بُ تُواوٍ يُدًاتّىّ ضَِ

ًَو ؾـُيتاُْناِْ ِضَدــِ ْـُنطزبٔ، يـإ ِضَاــٌ نـطزبٔ بـُآلّ تــُْٗا         يـُدًاتّىّ ُٖضغـ
ًَـ ٖـاتِٓ نـاتًّٓىَِض  يـُ )        َّتىاْايُنـُ ثـ ( بطِواتـُ  ََٔٓا٢ بُضزَيهٌ ْاتُواو بىبـآ، يـإ ب

ــُوَ   زَضَوَ، ٓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َى يُ ٓاطازاضيُنُّطِابطزووزا ( زضوغت ْابآ، ُٖضو٢ََٓٔيُو سايَُتاُْزا ضىوُْزَضَوَّ يُ )

 نطزَوَ.  ضِوواإ
 ،َوِإَذا تَ َرَك رَْمَ  َّ ْ ٍم َتَدارَُ ُو ِفن بَاِقىاَلّ اِم ِفىاَلْظَهرِ 

ًَطـط         ًٓٓذا بعاُْ: دطُ يُ ِضَاٌ ؾـُيتاُْنإ يـُ ٖـًض نـطزاضَيهّرتٍ سُدـسا زاْـاٌْ د
غًَهّرت بها، زضوغت ْابآو زضوغت ًُْ، واتُ: ُٖض نُغًَو نطزاضيَهّرتٍ سُز يُدًاتٌ نُ

(زا بػٝا١ بُ بُض ْانُوآ، ُٖض ضُْس عىظضيَهٌ ؾُضعًؿٌ ُٖبآ، ُٖضوَى يـُ )ايكًًـىبٌ(ْ )  
 ضِووٕ نطاوَتُوَ.

 ص سِةمجى شةيتانةكاى لة شةوآو لة سِؤرآدا دسوطتةط 
 )ُّ ِٛ َٜ ََِٞ يَهـسا  ُٖض ناتًَو بُ غُٖىو، يإ بُ ُْظاٌْ، يـإ بـُ قُغـسٍ يـُ ضِ ش    )َٚإَذَا تَزَى  رَ

 ُ ٕ  -ضَِاٌ ؾُيتاُْناٌْ ُْنطز، ُٓوَ زضوغـت يـُ ؾـُوآزا طؿـت     -يـُ زواّ ضِ شٓـاوابىو
 (زا فُضَىويُتِ.)اإلٜقلحؾُيتاُْنإ ضَِدِ بها، ُٖضوَى يُ 

ُ٘ ؾ٢ٔ بَلق٣ٔل٭ ٜٖلَّ( دا ُٓطُض يُ ؾُوآؾسا ضَِاِ ُْنطزٕ، ُٓو ناتُ  يـُو ضِ شاْـٍُ   )تَ َارَن 
زا ضَِدـِ زَنـا بـُطىيَطٍَ ضِيـعّ خؤيـإْ ضِ شَناًْـإ،       َاوٕ ؾُيتاُْنإ بُ زاوٍ يُنرت

 يـــُ فـــُضَىوزٍَ بـــًَُٖعتطزا ؾ٣ااال٭ ْظَٗزَ( دًـــاواظٍ ضِ شٍ دـــُشْٕ زواٍ دـــُشٕ ًْـــُ )
َِ ِلرِع  اِء اِلبِ  ِف ِفىاْلبَ ْيُ  تَ  ِة: َ ْن َّ ْرُم   ا َّ   ْ َم الّنْح  ِر  ُ  م  َّْجَمُع   ا  : َ ن  الن بِ     َع  ْن عاص  مط رَي   

رٚاٙ اؽااارلب ايضااآٔ بضٓ ؽااارٝس،  ز َمْيِن بَ ْع   َد َّ    ْ ِم الن ْح   ِرس  ُ   م  َّ ْرُم    َن َّ    ْ َم الن  ْف   رِ رَْم   َ  َّ   
( ًََُُْٓٓوَو نـُ ضِ شّذـُشٕ   ٢ََٓٔضِيَطُّسا: ؾىاٌْ ووؾرتَنإ ؾُوآ يُ ) ثًَغَُبُض

ضَِاٌ ؾُيتاًْإ نطز، ضَِاٌ زوو ضِ شَناٌْ زواٍ دُشٕ نؤ بهُُْوَ، ًٓٓذا يُو ضِ شَزا 
 ( بُدآ زئًََ، ُٓوإ ضَِاٌ طؿت ضِ شَنإ بهُٕ.٢ََٓٔنُ خُيَو )

دا بعاُْ: زضوغتُ ُّٖ يُ ؾُوآزا، ُّٖ يُ ثًَـ ًْىَضِ زا، ُّٖ يُ زوآًّىَضِ زا: ضَِاٌ 
ضِ شاّْطِابــطزوو بهــا، بــُطىيَطٍَ ضِيــعٍ خؤيــإ، دــا ُٓطــُض يــُ زواٍ ًْــىَضِ زا ضَِاــٌ   

ادبُ: ضَِاٌ ضِ شاّْطِابطزوو يُ ثـًَـ ضَِاـٌ ٓـَُطِ زا    ضِ شاّْطِابطزوو بها، ُٓو ناتُف و
 بها، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

: ُٓطُض ضَِاٌ ضِ شٍ دُشْٕ زوو ضِ شَناٌْ زواٍ دُشِْ ُْنطزبى و ويػـتِ يـُ   بؤ وَيهة
ــت    ــسا طؿـــ ــآيَُِ دُشْـــ ضِ شٍ غـــ
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ضِ شّذُشٕ بها، ًٓٓذا  ضَِاُنإ بها، وادبُ: يُنُّ داض ضَِاٌ ؾُيتاّْطُوضَ يُدًاتٌ
بطِواتُ ىٍ ؾُيتاِْ يُنُّْ يُويُوَ زَغت بُ ضَِاٌ ُٖضغًَو ؾُيتاُْنإ بها يُدًاتٌ 
ضِ شٍ يُنٌَُ زواّذُشٕ، ًٓٓذا زووباضَ بطُضِيَتُوَو ُّٓ داضَف يُ ؾُيتاِْ يُنَُُوَ 

بـؤ   زَغت بُ ضَِدِ بهاتُوَ يُ دًاتٌ ُّٓ ضِ شٍَ زووََِ زواّ دُشٕ، نُواتُ: ُٓطـُض 
ُٖض ؾُيتاًَْو ضىاضزَ بُضز بٗاوآ، ُٓوَ تُْٗا ضَِاّسويَٓآّ زضوغت زَبـٌَْ ضَِاـٌ   
َُِٓط ٍ زضوغت ْابـآ، ضـىْهُ بـُ ِضيـعٍ ِض شَنـإ ِضَاـُناٌْ ْـُنطزوٕ، ٖـُضوَى يـُ          

 (زا فُضَىويُتِ.حتؿ١)
ِم ِف             ن  َ             الَ  ِمي             ُف ال             د  ُْ  ِث َحَص             َياٍتس َولَ َدَمس َوِإل  فَ َعَلْي             ِو َدٌمس َواْلَم             ْ َىُب َت

َة طَاَف لِْلَ َداعِ   ُ  ،َوِإَذا َ رَاَد اْلُخُروَج ِمْن َم
بُطىيَطٍَ ضِيعٍ -ًٖض خىيًََٓو يُ غُض ُٓو نُغُ ًُْ: نُ ضَِاٌ ضِ شاّْطِابطزوو )٫َٚ  دََّ(

 .يُ ضِ شاّْساٖاتىوزا زَنا -ؾُيتاُْنإْ ضِ شَنإ
ّْ( ُْنطز بُآلّ ُٓطُض ُٖض ضَِاٌ ؾُيتاُْناِْ )َٚإ٫َِ( ِٝ٘ٔ دَ ٓـُو ناتـُ خـىيَِٓ ضَِدـِ      )ؾ عًَ 

ُهم اَع ْن ابْ ِن َعب  اسطُْنطزٌْ يُ غـُض وادـب زَبـٌَ    ُِِو َش ْي ًا َ ْو تَ رََ  ُو َرِض َىاهللُ َعن ْ : َم ْن َنِس َ  ِم ْن ُنُس 
ُٖض نُغًَو وادبًَهٌ سُز يـُ بـري    رٚاٙ اإلَلّ َليو ٚايبٝٗكٞ بضٓ  ؽرٝس،ز فَ ْليُ ْهِرْق َدماً 

 ٕ بُ قُغسٍ ُْيها، زَبٌ ٓاشَيًََو غُض بِِآ.بها، يا
ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض تُْٗا بُضزيَهٌ ضَِاهطزٌْ ْاتُواو بآ، يُى َػت زاُْويًََُ يُ خـىئَ  

بُ فُضَىوزٍَ  )َٚاْيَُِذَُٖب(زَزا، ُٓطُض زوو بُضز ْاتُواو بٔ، زوو َػت زاُْويًََُ زَزا، ُّٖ 
ٌُ ايٖ َّ( ضِاغتِ َُظُٖب: ْٕ(  ىيًََٓهٌ تُواوّ زَنُويتُ غُضخ )تَْهُٔٝ يـُ   )ؾ٢ٔ ث٬َ ثٔ ذَؾَاَٝل

ْاتُواوّ غآ بُضز، يإ ظياتط، واتُ: ُٓطُض تُْٗا غآ بُضزٍ يُ ؾُيتإ ُْزابى، يإ تُْٗا 
ؾُيتاًَْهٌ ضَِدِ ُْنطزبى، يإ ُٖض ًٖض ؾُيتاًَْهٌ ضَِدِ ُْنطزبىٕ، وادبُ: َُضِيَو غُض 

 بِِآ، يإ زَ ضِ ش بُض شوو ببآ.
( َُْاوَ َػتًَهٌ زاُْوَيًََـٍُ يـُ غـُض    ٢ََُٖٓٔضوَٖا ُٓطُض بُ بآعىظض تُْٗا ؾُويَو يُ )

وادب زَبٌَ، ُٓطُض زوو ؾُو َُْاوَ زوو َػتِ يُ غُض وادـب زَبـٔ، ُٓطـُض ٖـُض ٖـًض      
(ّ بُدآًَٖؿت، ُٓو ناتُ وادبُ: َـُضِيَو غـُض بـِِآ، يـإ زَ ضِ ش     ٢ََٓٔؾُويَو َُْاوَو )
 .إْن شَاَء اهللُ تَ َعاَلن دؤضٍَ يُ خىيَُٓناّْشُدسا ضِووِْ زَنُيُٓوَ،بُض شوو ببآ، بُو 

(زا َُْابًَتُوَ، يإ يُ بريٍ ضىبآ، ُٖضوَى ٢ًََٓٔٓٓذا بعاُْ: دًاواظٍ ًُْ بُ قُغسٍ يُ )
 يُ )اجملُى (زا فُضَىويُتِ.

 ص تةوافىىالَئاوايى= )َط اف اْلَ داع(باطي ط  
ِ سـُآلأل بـى، واتـُ: ؾـهاْسٍ، زضوغـتُ ثـآّ بطـىتطآ:        بعاُْ: ُٖض ناتًَو سادٌ ًٓشطِاَ
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 ُضوَى يُ)اجملُى (زا فُضَىويُتِ.سادٌ، ٖ
ِٔ ََِه١ ( )َٚإَذَا أ رَادًَٓٓذا  ( َه١ُٖض ناتًَو سُز، يإ عىَطَِّ تُواو نطزو ويػتِ يُ) اْيُخُزٚدَ َٔ

 ( زووضَهاا١(ُٖؾــتا نًًــىَرت يــُ)81بطِواتــُ زَضَوَ، واتــُ: بــؤ ُْٓــساظَّ )قكــط(=)
ًَْٛدَاعَ(بهُويَتُوَ، ُٓوَ  تُوافِ َائَـاوايِ بهـا ًٓٓذـا يـُ      )ط ٛاُف اْيَٛداع(وادبُ:  )ط لفَ ئ

( بطِواتُ زَضَوَ، دًاواظّ ًُْ: ًُْتِ ُٖبآ يُ زواّ زَضضىوُْنُّ بطُضِيَتـُوَ بـؤ   َه١)
ُهم اَعن اْبِن َعب اسط)َهُ(، يإ ْا  ُُ  نَ َرِضَىاهللُ َعن ْ  ِيُرَعْه ِدِىْم بِاْلبَ ْي ِت إل   َن  ُو ُيفِّ َف  : ُ ِمَرالن اُس َ ْن َّ

ــُ ىٍ ثًَغَُبــُض رٚاٙ ايغااٝخلٕ، زاْلَح  اِئ ِ  َع  ِن اْلَم  ْرَ ةِ  ــ ي ــُ خـــف ــطاوَ:ـُضَإ ب  ُيَو ن
ُّْجبَ        ُرس  ُّْجبَ        ُر تَ رُْ        ُو بِ       َدٍمس َوِف       ن قَ        ْ ٍل ُا       ن ٌة لَ  ُُ       ُس بَ ْع       َدُهس َوُى       َ  َواِ        ٌب   َولَ َّْم

نَ       ُمس َ ْو بَ ْع      َدَىا فَ     ِِْن َ ْوَ ب ْ  اُه َفَخ      َرَج بِ      الَ َوَداٍع َوَع      اَد قَ ْب     َف َمَس      اَفِة اْلَقْص      ِر َا      َقَر ال      د 
 الص ِحيِحس َولِْلَحاِئِ  اَلن  ْفُر ِباَل َوَداٍعس َفاَل َعَلن

ِٝ((نُ ٓاخري نطزَوَيإ تُوافِ  بآ، بُآلّ بؤ باضغىنٌ ضِيَطُ زضاوَتُ ٓافطَتّشُيعزاض:  )بَ
 .بطِواتُ زَضتُواف ُْناو 

)ُٙ ُُِهُث بَِع َ زا مبًًََٓتـُوَ، واتـُ: ُٓطـُض بـُ     ََِها١( يـُ ) )ط ٛاُف اْيَٛداع( ْابآ يُ زواٍ  )٫َٚ  َٜ
َايُوَ، يإ خؤٍ خُضيو نطز بُ غُضزإْ ؾت نطِئْ ُٓو )ط ٛاُف اْيَٛداع( بآعىظض يُ زواّ 

      ُ زواٍ تُوافُنـٍُ   دؤضَ ؾتاُْ، وادبُ: زووبـاضَ تُوافُنـٍُ بهاتـُوَ، بـُآلّ ُٓطـُض يـ
ًٓكاَُتٌ ْىيَص نطاو دَُاعُتِ نطز، يإ خـؤٍ بـُ ناضوبـاضٍ غـُفُض خـُضيو نـطز، وَى       
ضِيَهدػ ْ باضنطزٌْ نُيىثٍُْ ضاوَضِواْهطزٌْ ضِ يؿتِٓ ناضوإ، ٓـُو ناتـُ ظيـاٌْ ًْـُو     

 ْايُوآ زووباضٍَ بهاتُوَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
َُٖٛ َٚاجْٔب( ُّ(    َ وادبُْ)ط ٛاُف اْيَٛداع(و ُٓ )َٚ ُ٘ بٔا َ ٖـُّ وادبـُ: ْـُنطزٌْ ثـطِ      )ُِٜحبَاُز تَِزُنا

١ٌٖٓ(    بهطيَتُوَ بُ خىئَ، واتُ: بُ غُضبطِيين َـُضِيَو، يـإ بـُ زَ ضِ شوو    ٍُ ُصا ِٛ يـُ   )َٚؾٔا٢ ق ا
ِٕ )ؾ اَِ  بُ ْـُنطٌْ خـىئَ وادـب ْابـآ    )٫  ُِٜحبَُز( غىُْٓتُو )ط ٛاُف اْيَٛداع( فُضَىوزَيُنسا 

)ُٙ ِٚجَِبَٓل  )ؾ خَزَدَ ب٬ٔ  َٚدَاُع( وادبُ)ط ٛاُف اْيَٛداع( دا ُٓطُض بُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط بًًََني:  أ 
 )َٚعَلدَ ق ِباٌَ ََضَلؾ ١ٔاْيك ِؾازَ(   ضىوَ زَضَوَو َه١(بها، يُ ))ط ٛاُف اْيَٛداع( ًٓٓذا بآُٓوٍَ 

)ط ٛاُف (و َه١طُضِاوَ ْاو )( ُٖؾتانًًؤَرت بطِوا، 81ثًَـ ُٓوٍَ بُ ُْٓساظٍَ )قكط(=)
ُّ( ّ نطزاْيَٛداع( ِٚ بَِع ََٖل( خىيَُٓنٍُ يُ غُض ىزَضآ )صَك ط  ايٖ  يإ يُ زواٍ ُٓوٍَ بُ  )أ 

يـُ غـُض فـُضَىوزٍَ ضِاغـت      )ؾ ا٬  ع٣ًليٖؾارٔٝسَ(   ُْٓساظٍَ)قكط( ضِ يؿت، ًٓٓذا طُضِاوَ
.طري بىوَخىيَُٓنٍُ يُ غُض ىْاضآ، ضىْهُ خىيَُٓنٍُ يُ ُٓغتؤزا دًَ

ًْرَل٥ٔضَ( ْٖٓؿُز ب٬ٔ َٚدَاُع(بؤ ٓافطَتِ سُيعزاض زضوغتُ  )َٚئ بها يُ )ط ٛاُف اْيَٛداع( بآ ُٓوٍَ  )اي
 ( بطِواتُ زَضَوَ، بُ بُيَطٍُ سُزيػُنُّطِابطزوو.َه١)
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( بُؾًَو ًُْ يُ نطزَوَناِْ سُزْ ط ٛاُف اْيَٛداعص: بُ فُضَىوزَّ ضِاغترت ) ئاطاداسىط 
 ( بطِواتـُ زَضَوَ، وادبـُ:  َها١ يـُ ) -بُو ُْٓساظَّطِابطزوو-ُواتُ: ُٖض نُغًَوعىَطَِ، ن

(، ُٖضوَى يـُ  َه١بها، ُٖضضُْس بؤ سُزْ عىَطَِف ُْضىبًَتُ ْاو ؾاضّ))ط ٛاُف اْيَٛداع( 
ــُ بُيَطــُّ سُزيػــُنُّطِابطزوو-(زا ضِووٕ نطاوَتــُوَ)اإلٜقاالح ــُ -ب زا )حتؿاا١( بــُآلّ ي

ِ  -(عط اٛاُف اْياَٛدا  فُضَىويـُتِ: )  ثابُْـسّ نطزَوَنـاِْ ســُزْ    -بـؤ ســادِْ عىَطَِضـ
ّ ضِونّٓشـُز زَنـُوآ بـؤ ٓـُو     ط اٛاف اإلؾلفَا١(  ( بُض )ط ٛاُف اْيَٛداععىَطَِيُ. نُواتُ: )

 ُْنطزوَ، ُٖضوَى يُ ثًَـ سُآليَبىوِْ سُزْ عىَطِزا ضِابطا.  ط ٛاف اإلؾلف١َ(٣ نُغُّ )
 اِء زَْم َعَمس  ْرُب مَ  ن  شُ  َوُّسَ 

ّ تـُواو نـطز، زوو ضَِنةـُت غــىُْٓتِ تـُواف زَنـا، ًٓٓذــا      )ط اٛاُف اْيااَٛداع( ُ ًٓٓذـا نـ  
ًُُتَشّ(=غىُْٓتُ: يُ ىٍ  ِٝ((ْ زَضطٍُ )اْيرَحَزا٭ِصَٛد(ًَْىإ )اْي ضِابىَغتآو ُّٓ زوعايُ  )بَ

َ َم ِ  َك َحَمْلَ نِ   ن َعلَ   ن اَلل ُه   م  ِإن  اْلبَ ْي   َت بَ ْي ُ  َك َواْلَعْب   َد َعْب   ُدَك َوابْ  ُن َعْب   ِدَك َوابْ   ُن )خبـــىيَِٓ: 
َماَا  خ ْرَت لِ  ن ِم  ْن َيْلِق   َك َح    ن َص  ي  ْرتَِنن ِف   ن بَ لَ  ِدَك َوبَ ل ْغَ نِ  ن بِِنْعَم ِ   َك َح    ن َ َعْنَ نِ  ن َعلَ   ن 
ْن ُ ْنَت َرِض يَت َعنِّ ن ف اْزَدْد َعنِّ ن ِرًض نس َوِإل  َفُم ن  ْا َن قَ ْب َف َ ْن تَن اءَ  َُِكس فَِِ ى َقضاِء َمناِا

عُ  َد َعْن  ُو َم  عاِرىس َوَى   ا َ َواُن ِإْنِص  راِفن إْن َ ِذنْ  َت لِ  ن َغي ْ  َر ُمْس  َ ْبِدٍل بِ  َك  َع  ْن بَ ْي ِ  َك داِرى َوَّ ب ْ
َُْص ِحْبِنن اْلَعاِفيَ َة ِف ن بَ َدِنن َواْلِعْص َمَة ِف ن  َوَل بِبَ ْيِ َك َوَلراِغٍب َعْنَك َوَل َع ْن بَ ْي ِ َكس اَلل ُه م  َف

نْيا َوا ِي َرةس ِدِّنن َو َ  َقَلِبن َواْرزُْقِنىاْلَعَمَف ِبطَاَعِ َك َم ا َ بْ َقْيَ نِ ن َواْ َم ْع لِ ن َيي ْ َرِي ال د  ْحِسْن ُمن ْ
 (.ِإن َك قَاِدٌر َعلَن َذِلكَ 

ُنّرتيـ سُظ زَنا، غـىُْٓتُ:  يَّسَزا، ُٖض زوعاي ًٓٓذا غُىوات يُ غُض ثًَغَُبُض
ضِابىَغـتآو   )اْيَُِضاحٔ اْيرَزاّ( ـ غىُْٓتُ: يُ زَضطٍُُٖضوَٖا بؤ ٓافطَتّشُيعزاضيبًها، 

 ُٓو زوعايُّطِابطزوو بها، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
 ص ضةمـئاوي صةوط 

َِااشََّ(    ٔٗ ُعااِزُب ََاال٤ٔ سَ ــُوَ       )َُٜٚضَاا ــعَّ خبىات ــاوٍ ظََ ــىُْٓتُ: ٓ ــًَو غ ــت نُغ ــؤ طؿ  ب
ُهم  ا َع  ْن ِابْ  ِن َعب   اسط ــُض رٚاٙ ايغااٝخلٕ،زِم  ْن زَْم  َعمَ  : َش  ِرَب الن بِ     َرِض  َىاهللُ َعن ْ ــاوٍ  ثًَغَُب ٓ

 ظََعٌََ خىاضزَوَ.
بهاو بًَآ: خىايُ  )بِٔضَِ اهلل(ُّٖ غىُْٓتُ: ثطِ بُ وضطّدؤٍ بًدىاتُوَو ثًَـ خىاضزُْوٍَ 

ًَغَُبـُض          بؤ ٓـُّ َُبُغـتُّ ٓـاوٍ ظََـعَّ زَخؤَـُوَ، ضـىْهُ واّ ثآطُيؿـتىَ: ث
 ص.سةمشةم بؤ يةر مةبةصتَيك خبورَيتةوة، دةبَي ئاويطفُضَىويُتِ: 

َهاَعْن َعاِئَشةطُٖضوَٖا غىُْٓتُ: ٓاوّ ظََعَّ يُطُأل خؤيا بباتُوَ ووآلتّدؤٍ  : َ ن  َرِضىاهللُ َعن ْ
ُْٖـسيَو ٓـاوٍ    ثًَغَُبُض رٚاٙ ايرتَذٟ ٚؽرر٘، زَ اَن َّْحِمُف ِمْن َماِء زَْمَعمَ   َرُا َل اهللِ 
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 (.َ ١ٜٓيا زَبطزَوَ )ظََعٌََ يُطُأل خى
تآيسا  (زا ظياضَتٌ ُّٓ ؾىيَٓاُْ بها: ُٓو شووضٍَ ثًَغَُبُضَه١ُٖضوَٖا غىُْٓتُ: يُ )

ِ (، َعطُوتِ خاْىوٍ):َ ظت ١يُ زايو بىوَ، َايَِ سُظضَتٌ) (ْ ذٔازا٤ (، ُٓؾـهُوتِ ) ا٭رقا
ِٛرُٓؾهُوتٌ)  (.ثَ

لَِإلَ َو (، ًٓٓذا بًَآ: هلُل َ ْ بَ ر()اَ ( ضىوَ زَضَوَ، غىُْٓتُ: غآ داض بًَآ: َه١ًٓٓذا نُ يُ )
إل اهلل َوْح  َدُه َلَش  رَِّك لَ  ُوس لَ  ُو اْلُمْل  ُك َولَ  ُو اْلَحْم   ُد َوُى  َ  َعل  ن ُ   فِّ ش  ْ ٍء قَ  ِدٌّرس  ِّب   َن عابِ   ُدوَن 

 .)هُ َااِ ُدوَن ِلَربِّنا حاِمُدوَنس َصَدَق اهلُل َوْعَدُه َوَنَصَر َعْبَدُه َوَىَعَم اَلْحَعاَب َوْحدَ 
 بَ ْع  َد فَ  َراِ  الْ  َح    ِّ. َوزَِّ ارَُة قَ   ْب ِر َرُا    ِل اهللِ 

 صصياسةتي طؤسِى ثيَػةوبةسط 
بهـا،   بؤ طؿت نُغًَو غىُْٓتُ: ظياضَتٌ طؤضٍِ ثًَغَُبـُض  ()َٚسََٜلر٠َُ ق ِبزَ رَُصٍَٛ اهللٔ

ا زَنـا، ٖـُضوَى يـُ    ُٖض نُغًَهًـ بًَآ: غىُْٓت ًُْ، خؤٍ طىَطِايـُو خـُيَهًـ طـىَطِ   
 (زا فُضَىويُتِ.حتؿ١)

يُ زواٍ تُواوبىوٌْ سـُز ظيـاضَتٌ    )بَِع َ ؾ زَاؽَ اْيرَخِّ(ًٓٓذا بؤ سادًُنإ وَٖا غىُْٓتُ: 
رٚاٙ صَمْن زَاَر قَ ْبِرى َوَ َبْت َلُو َشَفاَعِ نطزَفُضَىآ:  بهُٕ، ثًَغَُبُض طؤضٍِ ثًَغَُبُض

ذضٔ، ٚؽرر٘ ابأ ذحزاهلٝتُاٞ، ٚقالٍ اإلَالّ      ابٔ :ش ١ ؾ٣ؾرٝر٘، قلٍ ايضبهٞ ٖٚٛ
واتُ: ُٖض نُغًَو ظياضَتٌ طؤضَِنُّ  ايٓٛاٟٚ  رٚاٙ اي ارقطين ٚايبٝٗكٞ بلصٓلدٜٔ فعٝؿني.

 بؤ زَبٌَ. ٢َٓبها، ؾُفاعُتٌ 
َ رُد  َم ا ِم ْن َ َح ٍد َُّس لُِّم َعلَ    ِإل  َرد اهلُل َعلَ    ُروِح ن َح   ن طزَفُضَىآ:  ُٖضوَٖا ثًَغَُبُض

ُٖض نُغًَو غُىَِ يَّبها، خىاٍ طُوضَ طىفتاضّ  رٚاٙ ابٛداٚد بضٓ ؽرٝس، صَعَلْيِو الس اَلمَ 
 ُىٌَ ُٓزََُوَ.زَزاتُوَ تا وَآلٌَ غ

ٓاطاٍ يُو نُغُ ُٖيُ: نُ ظياضَتٌ زَنا، دطُ  دا ُٓو سُزيػُ بُيَطُيُ: نُ ثًَغَُبُض
 زَالَْنِبي اُء َ ْحي اٌء ِف ن قُ بُ  رِِىْم َُّص ل  نَ ط زَفُضَىآ: يُوَف يُ سُزيػًَهّرتزا ثًَغَُبُض

ظيٓسووُْ  -َعَلْيِهُم الص اَلُة َوالس اَلم-ثًَغَُبُضإرٚاٙ أبٜٛع٢ً قلٍ اإلَلّ املٓل٣ٚ  ٖٛ ذ ٜث ؽرٝس، 
 يُ طؤضَِناًْاْسا ْىيَص زَنُٕ.
ُض بهـاو يـُ   ثري ظ غىغٌ بهاو ثىختُتطئ بُضو زَب(ّ ََ ١َٜٓٔ) ًٓٓذا غىُْٓتُ: بؤ ضىوُْ

نُوت، ظياتط ( ََ ١َٜٓٔ)ضِيَطُزا ظ ض غُىوات يَّبسا، ًٓٓذا نُ ضاوٍ بُ زضَختْ خاْىوَناٌْ
 غُىوات يَّبسا.

ــاو   ــُ ْـ ــتِ بطِواتـ ــُ ويػـ ــا نـ ــُض ّ)ذَااازَّ(ًٓٓذـ ــَِ: ، َعطُوتّجًَغَُبـ ــىُْٓتُ بًَـ  غـ
اهلِلس َربِّ اْغِف  ْر لِ  ن ُذنُ   ِبن َوافْ   َ ْح لِ  ن ِبْس  ِم اهلِلس اَْلَحْم  ُد ِلل   ِوس َوالص   الُة َوالس   الُم َعل  ن َرُا   ِل ش

 ؾلبٔ ايضين. (ايتض١ُٝ ٚاذتُ )٫ٍ إذ ٜث ذضٔ رٚاٙ ايرتَذٟ ص َْب اَب رَْحَمِ كَ 
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 ( بًَٓـَِ،  إعتهالف ًٓٓذا بًََِ: )بػِ اهلل(و ثَّـِ ضِاغـتُّ ثًَؿـسا بًَٓتـُ شووضَوَو ًْـُتِ )     
 َوافْ  َ ْح لِ ن شّ ٓـُّ دـاضَ زَيَـَِ:    دا بؤ ٖاتُٓ زَضَوَف َُٖإ ظيهطو زوعـا زَنـا، بـُآل   

 ْ ثَِّ ضُثُّ ثًَؿسا زَباتُ زَضَوَ.ص َْب اَب َفْضِلكَ 
ٖٗز٠َ) يُنػُض ضِوو بهاتًُٓٓذا زاًُْْؿَّى ُُط  ِٚف١َ اْي نُ ًَْىإ طؤضَِنـُو ًَٓبـُضٍ   -(ا يٖز

١ُٖٝاْيَُِضح يُ وآزا زوو ضَِنةُت )-ثًَغَُبُضَ ضَىآ: زَفُ( بها، ضىْهُ ثًَغَُبُضتَرٔ
ًَْىإ طؤضَِنُّْ ًَٓبُضَنُّ  رٚاٙ ايغٝخلٕ،ز َما بَ ْيَن بَ ْيِ ن َوِمْنَبِرى َرْوَضٌة ِمْن رِّاِض اْلَجن ةِ ط

ًََططًَهُ يُ ًََططُناٌْ بُُٖؾت.

................................................................................................ 
ثؿـت يـُ قًبًـُو ضِوو بهاتـُ غــُضٍ      تـُ طـؤضَِ ثري ظَنـٍُ ثًَغَُبـُضو    ًٓٓذـا ضِوو بها 

 :طؤضَِنٍُْ بُ زَْطًَهٌ ْعّ بًَآ
 )اَلس     اَلُم َعَلْي    َك َّ    ا َرُا     َل اهلِلس اَلس     اَلُم َعَلْي    َك َّ    ا َحِبي    َب اهلِلس اَلس     اَلُم َعَلْي    َك َّ    ا َا    يِّدَ 

ُم َعَلْي  َك َّ  ا َييَراْلَخالَئِ  ِ  َ ْ َمِع  يَنس اَلس   اَلُم َعَلْي  َك َوَعلَ  ن اْلُمْرَا  ِليَن َوَي  اَتَم الن ِبيِّ  يَنس اَلس   الَ 
 لِ    َك َوَ ْى    ِف بَ ْي ِ    َك َوَ ْزواِ     َك َوَ ْص    حاِبَك َ ْ َمِع    يَنس اَلس     اَلُم َعَلْي    َك َوَعلَ    ن ا    ائِرِْالَنِْبياِء 

َراْلَج  ع  -ّ  ا َرُا   َل اهللِ -َواْلُمْرَا  ِليَنس َ   عاَك اهللُ  اِء َوَص  ل ن َعَلْي  َك َ ْفَض  َف َوَ ْ َم  َف م  ا َعن   ا َيي ْ
َص   ل ن َ َح   ٌد ِم   ْن َيْلِق   ِو َ ْ َمِع   يَنس َ ْش   َهُد َ ْن ل ِإلَ   َو ِإل اهللُ َوْح   َدُه لَ َش   رَِّك لَ   ُوس َوَ ْش   َهُد َ ن  

اَلمانَ   َة َوَنَص   ْحَت الُم    َة  ُمَحم    داً َعْب   ُدُه َوَرُا    لُُوس َوَ ْش   َهُد َ ن    َك قَ   ْد بَ ل غْ   َت الرِّا   اَلَة َوَ د ّْ   تَ 
م ْحُم داًال    ِ ى  َو اَى   ْدَت ِفى   اهلِل َح      ِ ه   اِدِهس اَلل ُه   م   تِ   ِو اْلَ ِا   يَلَة َواْلَفِض   يَلَة َوابْ َعَْ   ُو َمقام   اً 

ًٓٓذا غُىواتُنٍُ زواٍ تُسًات يَّسَزا. .َوَعْدتَُو(

ِٔـَ  َٓـا َزضذـَْل اهللِ    ًََِ: )دا ُٓطُض ُْيتىاِْ ُٓو غُىَهطزُْ زضيَصَ بها، با ب (. ا لطَّـال وذ َعم 
ــسا ْــاضزبى، زَيَــآ: ) ِٔــَ  َٓــا َزضذــَْل اهلِلٖــُضوَٖا ُٓطــُض يــُنًَو غــُىٌَ ثًَ  سا لطَّــال وذ َعم 

ــآلــةجياتي فآلنكــةس ــإ بًَ ــا َزضذــَْل اهلِل) :(. ي َٓ،فآلنكــةس ضــةالمت لَىــدةكا .)
 و )اجملُى (زا فُضَىويُتِ.)اإلٜقلح(ُٖضوَى يُ 

زَنا، ًٓٓذا بُ قُز  أبٛبَْهز(ًٓٓذا بُ قُز طُظيَو بُضَو ضِاغتٍُ زَضِواو غُىّ يُ ًُٓاَِ)
( زَنا، ضىْهُ ُٓو زوو بُضِيَعاُْف ُعَُزطُظيَهّرت بُضَو ضِاغتٍُ زَضِواو غُىّ يُ ًُٓاَِ)

بـؤ   ًَْصضاوٕ، ًٓٓذا زَطُضِيَتُوَ بُضاَبُض ثًَغَُبُض يُ شووضَنٍُ طؤضِّجًَغَُبُضزا
يُ خىا زَثاضِيَتُوَ، ًٓٓذـا ضِوو يـُ قًبًـُ     ُٖض ناضيَهٌ سُظ زَنا بُ خاتطٍ ثًَغَُبُض

زَناو تا سُظ زَنا: زوعا بؤ خؤّْ بؤ َىغـىيَُاْإ زَنـا، بـُآلّ سُضِاَـُ: بـُ زَوضٍَ      
طؤضَِنُزا بطُضِآو ْاثُغٓسَ زيىاضَنٍُ َاض بهاو زَغتِ يَّبساو ثؿتْ ظطٌ ثًَىَ بٓآ، 

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ. ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ
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(ْ، طؿت ؾـىيَُٓ ْاوزاضَنـاّْرتٍ   اْيبَكٔٝع(ْ طؤضِغتاٌْ)ُقبل٤ُِٖضوَٖا غىُْٓتُ: ظياضَتٌ )
(زا بُض شوو ببآو خًَطو ضانُ بهاو طؿت ْىيَصَناٌْ َ ١ٜٓ( بها، غىُْٓتُ: ظ ض يُ )َ ١ٜٓ)

ــُضزا    ــُوتِ ثًَغَُب ــُ َعط ــُت ي ــُ دَُاع ــُض  ب ــىْهُ ثًَغَُب ــا، ض ــُضَ به  ىآ: زَف
 رٚاٙ ايغااٝخلٕ،زَص  اَلٌة ِف  ن َمْس  ِجِدََه ا َ ْفَض  ُف ِم  ْن  َلْ  ِف َص  اَلٍة ِفيماِا   اُه ِإل اْلَمْس  ِجَداْلَحرامَ ط

ــُظاض ْىَيــص يــُ َعطُوتــُناّْرتزا، تــُْٗا          ًَطتــطَ يــُ ٖ ــصَيو يــُّ َعطُوتُُّٓــسا خ ْىَي
زا يـُ غـُز ٖـُظاض ْىيَـصّ     زاّ()اْيَُِضاحٔ اْيرَ ُْبآ. واتُ: ضىْهُ ْىيَصيَو يُ  )اْيَُِضحٔ اْيرَزاّ(

 )ابٔ َادُ(زا ٖاتىَ. َعطُوتُناّْرت خًَطتطَ، ُٖضوَى يُ ضِيىايُتٌ
 ٌف( َ رَْ           اُن اْلَح           ِّ َيْمَس          ٌة: َاإِلْح          َراُمس َواْلُ قُ           ُفس َوالط           َ اُفس َوالس           ْعُ س  ْص           )فَ 

 سَواْلَحْلُ  ِإَذا َ َعْلَناُه ُنُسُاً 
 ص ؤصى ثري)َمِدَّنة(حافيضى لة  خواط 

وَ بطُضِيَتُوَ وآلتّدؤّ، غـىُْٓتُ: زوو ضَِنةـُت ْىيَـص يـُ     )ََ ١َٜٓٔ(ُٖضناتًَو ويػتِ يُ 
بهاْ ُٖضضُْس ثآّ خؤؾُ زوعا بها، ًٓٓذا بطِواتُ خعَُت طؤضِّ  َعطُوتِ ثًَغَُبُضزا

 ) َلل ُهم  بهاتُوَ، ًٓٓذا بًََِ:  و َُٖإ غُىّْ زوعاّطِابطزووّ ظياضَت زووباضَثًَغَُبُض
َعْف  َ  لَتْجَع  ْف َى   ا  ِيَراْلَعْه  ِد ِبَح  َرِم َرُا   ِلَك َوَّسِّ  ْر لِى  اْلَعْ َد ِإلَى  اْلَحَرَمْيِن َا  ِبياًل َا  ْهَلًة َواْرزُْقنِ  ن الْ 

ْنيا َوا ِيَرِة َورُد نا َا اِلِميَن غَ انِِميَن( ًٓٓذا بُضَو ثًَؿُوَ يُ َعطـُوت زَضِواتـُ   . َواْلعاِفَيَة ِفىالد 
 (زا فُضَىويُتِ.)اإلٜقلحُٖضوَى يُ-ى ثؿتُوثؿتُْ-زَضَوَ

َمْن َح   ِلل ِو فَ َلْم َّ ْرُفْس َولَ ْم َّ ْفُس ْ  َي َرَج ِم ْن ُذنُ بِ ِو  طزَفُضَىآ:  ص: ثًَغَُبُض ثاشكؤط
ُٖض نُغًَو بؤ خـىا سـُز بهـاْ يـُ سُدُنُّـسا قػـٍُ        رٚاٙ ايغٝخلٕ،زَ يَ ْ ِم َوَلَدْتُو ُ م وُ 

ا، يُ طىْاُٖناٌْ زَضزَضآْ ثاى زَبًَتُوَ، وَى ُٓو ضِ شٍَ يُ ْاؾريئْ بآؾُضعٌ ُْن
زايهٌ بىوَ. نُوابى: ٍُٓ سادٌّ ضِيَعزاض ُٓو ثانبىوُْوَيُ يُ زَغت َُزَو دـاضيَهّرت  

 َُطُضِيىَ غُض طىْاه نطزٕ.
ُٓو نُغٍُ ثًَؿىاظٍ يُ سادًُنُ  -زا فُضَىويُتِ)ا٭ذنلر(ُٖضوَى يُ )اجملُى (ْ-ًٓٓذا

ذا ٜث  ص قَِبَف اهلُل َحج َك َوَغَفَر َذنْ َبَك َوَ ْيَلَف نَ َفَقَ كَ طتُ زوعاٍ بؤ بهاو بًَآ: زَنا، غىُْٓ
فت ، خىا سُدت قبىأل بهاو يُ طىْاٖـت خـؤف ببـآو ٓـُوٍَ غـُض     غزٜب رٚاٙ إبٔ ايضين

 نطزوَ خىا يُدًاتِّ بتساتُوَ.
ؤف ببـآ(،  ًٓٓذا غىُْٓتُ: سادًُنُف زوعاٍ بؤ بهاو بًَآ: )خىا يـُ طىْـاٌٖ تـؤف خـ    

رٚاٙ اذتلنِ  زاَلل ُهم  اْغِفْر ِلْلحاجِّ َوِلَمِن اْا َ ْغَفَر لَ ُو اْلَح اج  طزَفُضَىآ:  ضىْهُ ثًَغَُبُض
خىايُ يُ سادٌ خؤف ببُو يُو نُغُف خـؤف ببـُ: نـُ    ٚقلٍ ؽرٝس ع٢ً عزم َضًِ، 

 سادٌ زوعاٍ يًَدؤؾبىوٌْ طىْاٌٖ بؤ زَنا.
 ز اني حةجء عووشِةلة باطي سِوكوء واجبةكَفْصٌف:ش  



461  

ُِض١ٌَ( ُٕ اْيرَخِّ :َ ُّ( :يةكةم ضِونُٓناٌْ سُز ثًَٓذٔ، )أ ِرن ل ًُْتٌ ًٓشطِاَبُغـتُٓ.   )ا إلَِذزَا
ُُٛقُٛف( :دووةم تُواف نطزُْ، واتـُ:   )َٚايِطَٛاُف( :ضـ،يةم  )عَزَؾلْ(.ضِاوَغتاُْ يُ  )َٚاْي

ُٞ(  :ضـوازةم )ط ٛاُف اإلؾلفَا١(.    :ثَيهحـةم  ٕ غـُفاو َُضِوَيـُ.  ٖاتىضـؤّ ًَْـىا   )َٚايٖضاِع
ًْااُل( ُٙ ُُْضااهًل( غُضتاؾــًُٓ )َٚاْيرَ ًَْٓاال  ٖــُض ناتًَــو يــُ غــُض فــُضَىوزٍَ ضِاغــت:  )إَذَا جَعَ

 بُ خىاثُضغتِّ زابًَٓني.
دــا بعاْــُ: َُضدــُ ٓــُو ضِونٓاْــُ بــُ ضِيــع بهــطئَ، واتــُ: ًْــُتٌ ًٓشطِاَبُغــ  يــُ ثــًَـ  

 .بآ و يُ ثًَـ غُضتاؾًٓساط ٛاُف اإلؾلف١َ()يُ ثًَـ )عَزَؾلْ( طؿتًاْسابآ، وَغتاٌْ 
ّْض   اًس َوّ ُ   َفد ى اِن َعلَ   ن َ ْوُ    ٍوس  َولَ َتْجبَ    ُر بِ   َدٍمس َوَم   ا ِا   َ َاْلُ ُق ِف َ رَْ    اٌن ِفى   اْلُعْمَرِة َ  َُ الن ُس   

ُِّ ِّ َوَّ  َُْن َُّح    ُم  ُّْحرَِم بِاْلُعْمَرِة: َ ِِْحَراِم اْلَم  ُِْتَ  بَِعَمِلَها.َ َحُدَىا: َاإِلفْ َراُد ِب
)ُّ ضِونُٓناّْشُز بُ خىئَ ثطِ ْانطيَُٓوَو ُٖض زَبٌ بهطئَ، نُواتُ: ُٓطـُض   )٫َٚ  ُتِحبَُز بٔ َ

تُْٗا يُنًَو يُو ضِونٓاُّْ سُز ُْنا، يإ ضِونًَٓهٌ ْاتُواو بآ، سُدُنٍُ زضوغت ْابآو 
 يُ شيَط ًٓشطِاّ زَضْاضآ، ُٖضوَى يُ )اجملُى (زا فُضَىويُتِ.

: دووةم: ًٓشطِاَبُغ  يُ ًَكاتًَهّؿُضعٌ. يةكةم ص: وادبُناّْشُز ثًَٓذٔ،ئاطاداسى ط 
(. َشديؿا١ : َاْـُوٍَ ؾـُوآ يـُ )   ضـ،يةم  ضَِاّؿُيتاُْنإ يُ دُشْٕ يُ زواٍ دُشْـسا. 

. دـا ٓـُو وادباُّْشـُز    )ط اٛاُف اْياَٛداع(   :ثَيهحـةم . )ََٔٓا٢( : َاُْوٍَ ؾُوآ يـُ  ضـوازةم 
ًَـو، يـإ طؿـت وادبـُنإ ْـُنا، سـُدٌ         دًاواظٕ يُ ضِونُٓنا ّْشُز، ضـىْهُ ُٓطـُض وادب

زضوغت زَبٌَ، بُآلّ بُ ُْنطزٌْ ُٖض وادبًَو خىيًََٓهٌ زَنُويَتُ غُض، ٖـُضوَى ضِوواـإ   
 .إْن شاََء اهللُ تَ َعاَلننطزَوَو يُ خىيَُٓناٌْ سُدسا خىيَُٓنُف ضِووٕ زَنُيُٓوَ، 

ُُٛقٛفٔ() ُِز٠َٔ طؿت ضِونُٓناّْطِابطزوو  )عَزَؾلْ(،ٌْدطُ يُ وَغتا َََٚل ص٣َٛٔلْي ْٕ ؾ٣لْيُع )أ ِرن ل
ِٜقًل( ضِونٓٔ يُ عىَطَِزاو َُضدُ ُٖضضىاضيإ بُّ ضِيعَ بهطئَ: ًٓشطِاَبُغ  بُ عىَطَِ،  أ 

( غُفاو َُضِوَ، ًٓٓذـا غُضتاؾـني، يـإ بـطِيين     صَِعًٞٓٓذا تُوافِ ضِونّٓةىَطَِ، ًٓٓذا )
ونٓاٍُْ بُو ضِيعَ بُ تُواوّ نطزٕ، عىَطَِنٍُ تـُواو زَبـٌَ،   َىو. دا ُٓطُض ُٓو ضىاض ضِ

بُآلّ ُٓطُض تُْٗا ضِونًَٓو يُو ضىاضاُْ ُْنا، يإ ضِونًَٓهٌ ْاتُواو بآ، عىَطَِنٍُ زضوغت 
ْابآو يُ شيَط ًٓشطِاّ زَضْاضآ، ضىْهُ بُيَطُناٌْ ضِونُٓناّْشُز بُيَطُُْ بؤ ضِونٓـُناِْ  

 ُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.عىَطَِف، ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غ
ُٖضوَٖا بعاُْ: وادبُناّْةىَطَِ تُْٗا ًٓشطِاَبُغتُٓ يُ ًَكاتّؿُضعِْ خؤثاضاغتُٓ يُ 

 (زا فُضَىوياُْ.َػ٢ٓ(ْ )ْٗل١ٜقُزَغُنطاوَناٌْ ًٓشطِاّ، ُٖضوَى يُ )
 ص شيَوةي حةجء عووشِة كشدى: ويَكشِا، بة تةنًاط 

 )ٕ٘ ُِٚجاااا ُُٓضااااه لَٕ عًَ اااا٢ أ  ــًَىَ:  )َُٜٚاااا٪َٖد٣ اي ــُ غــــآ ؾــ ــطئَ بــ ــىَطَِ زَنــ  ســــُزْ عــ
ــَيوةىيةكةم )أ ذَاااُ َٖل(  )ا إلَْؾااازَاُد( :شـ
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ِٕ َُٜرٖخ( سُدِ تُْٗاّ دًانطاوَيُ ُِز٠َٔ( وَى يُ ثًَؿسا سُز بها )بٔأ  ِٖ ُِٜرزََّ بٔلْيُع ًٓٓذا يُ  )ُث
ــتآ     ــىَطَِ ببُغ ــُ ع ــطِاّ ب ــُز، ًٓش ِّ( زواٍ تُواوبىوّْش ــِ وَى ًٓشطِ )ن ااَِِذزَاَّ اْيَُهِّاا اَ

)ََٜٚاْأتَٔٞ   ًٓشطِاّ بُ عىَطَِ ببُغتآْ)ذَزََّ ََِه١(ٚ (، واتُ: بطِواتُ زَضَوَََِّه١زاًْؿتىوٍ)
ــُوَ ) بٔعًَََُٔٗاال( ــُوافْ )  ََِهاا١ًٓٓذــا بًَت ــُ ت ــا: ن ــىَطَِ به ــاّْرتٍ ع (ْ صَااعٞ(و نطزَوَن

َهاَعْن َعاِئَشةَ طغُضتاؾًُٓ  َفِمن  ا َم ْن َ َى ف  ِبُعْم َرٍةس َوِمن  ا َم ْن َ َى ف   : َيَرْ َنا َمَع َرُا ِل اهللِ َرِضَىاهللُ َعن ْ
ــُأل  رٚاٙ ايغاااٝخلٕ،ز بِ   اْلَح ِّ  ِبَح    ظ َوُعْم   َرٍةس َوِمن    ا َم   ْن َ َى   ف  ِبَح    ظس َوَ َى   ف  َرُا    ُل اهللِ  يُطـ

ــُضزا ُ   ثًَغَُبــ ــ ــِ بــ ــسيَهُإ ًٓشطِاَــ ــا ُْٖــ ــُز: دــ ــىيُٓ ســ ــُْٗا ضــ  عىَطَِّتــ
َ   اِنن: اَْلِق  َراُن بِ  َُ  ُّْح  رَِم ِبِهَم  ا ِم  َن اْلِميَق  اِت َوَّ ْعَم  َف َعَم  َف اْلَح   ِّ فَ َيْحُص  اَلِنس َولَ  ْ  َ ْح  َرَم اَل ْن 

ُس   ُو ِفىاْلَجِدّ   ِد.  ُْ َُّج    ُز َع بُِعْم   َرٍة ِف   ن َ ْش   ُهرِاْلَح ِّ  ُ   م  ِبَح    ظ قَ ْب   َف الط    َ اِف َ    اَن قَارِن   اًس َولَ 
َُْن ُّْحرَِم  َ اِلُس: اَل  َم  ُع ِب َةساَل  ُ َها  ُم  ُّ ْنِشُئ َحّجاً ِمْن َم  بِاْلُعْمَرِة ِمْن ِميَقاِت بَ َلِدِه َوَّ ْفَرَ  ِمن ْ

 بُغــت، ُْٖــسيَهُإ ًٓشطِاَــِ بــُ ســُزْ عــىَطَِّ ويَهــطِا بُغــت، ُْٖــسيَهُإ ًٓشطِاَــِ 
 ًٓشطِاَِ بُ سُدّتُْٗا بُغت. بُ سُدِ تُْٗا بُغت، ثًَغَُبُض

ُٕ()ا  :شَيوةىدووةم ا يٖثل٢ْٔ() ِٕ ُِٜرازََّ بََُٔٗال َٔأَ اْئُٝك الْٔ(     سُزْ عىَطَِّ ويَهطِايـُ   ْيكٔزا   )بٔاأ 
 ًْـُتٌ ًٓشطِاَـِ سـُزْ عـىَطَِ ويَهـطِا بًَٓـآ،        -يـُ ًَكاتّشـُز  -وَى يُ َاْطُناّْشُدسا

 تـُْٗا نطزَوَناّْشـُز بهـا    )ََِٜٚعَُاٌَ عََُاٌَ اْيرَاخِّ(   بُ بُيَطٍُ سُزيػـُنُّطِابطزوو، ًٓٓذـا   
َِرُؾ٬  بُو ؾًَىَيُ سُزْ عىَطَِّ ُٖضزووى بؤ زَبٔ، واتُ: عىَطَِنٍُ يُ ْاو سُدسا  َٕ()ؾٝ 

َه اَع ْن َعاِئَش ةطزيَتُ دآو بُ بُض سُزْ عىَطَِّ ضِونًّٓٔػـالّ زَنـُوٕ     : َ ن  الن بِ    َرِض ىاهللُ َعن ْ
ِفي   ِك ِلحَ  ُْ  رٚاٙ ابااااٛداٚد زجِّ    ِك َوُعْمَرتِ    كِ قَ   اَل َله    ا: َط افُ    ِك بِاْلبَ ْي    ِت َوبَ     ْيَن الص     فا َواْلَم    ْرَوِة َّ

 تُوافًَهٌ )بًت(ْ ٖاتىضؤيُنٌ ًَْىإ غُفاو َُضِوَت بُغُ بؤ سُزْ عىَطَِ. َٚضًِ، 
ُٗزَاْيرَخِّ( ُِز٠َٕ ؾ٢ٔ أ ِع ِٛ أ ِذزََّ بُٔع ِٖ  ُٓطُض يُ َاْطُناّْشُدسا ًٓشطِاَِ بُ عىَطَِ بُغت )َٚي  )ُث

َيُ ًٓشطِاَِ بُ سُدًـ بُغت، واتُ: ًُْتٌ ًَٖٓا ًٓٓذا يُ زواٍ ًٓشطِاَِ ُٓو عىَطِ بٔرَٓخ(
 ثًَـ ُٓوٍَ تُوافِ عىَطَِ بها، ُٓوَ زضوغـتُو  )ق ِبٌَ ايِطَٛافٔ( سُز بًًََٓتُ غُض عىَطَِ

خبالر٣ٛ  واّ يَّسآ: ْـًـُتـِ سُزْ عىَطَِّ ويـَهطِاّ ًَٖٓاوَ، ٖـُضوَى يـُ )   )ن لَٕ ق لرًَْل(
بُآلّ ُٓطـُض زَغـتِ بـُ تـُواف نطزبـآ، ٓـُو ناتـُ        ( طًَطِزضاوَتُوَ، عل٥غ١(زا يُ )َضًِ

 زضوغت ًُْ: ًُْتٌ ًٓشطِاَّشُز بًَٓآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
ُ٘(ُٖضوَٖا  ًَؿـسا         )٫َٚ  َُٜحُٛس عَْهُض ًَضـُواُِّْطابطزووف زضوغـت ًْـُ، واتـُ: ُٓطـُض يـُ ث ث

بًَٓـآ، ضـىْهُ عـىَطَِ    ًٓشطِاَِ بُ سُز بُغـتبى، زضوغـت ًْـُ: ًْـُتٌ ًٓشطِاَّةـىَطَِ      
 (زا.ايغلؾعٞيُ فُضَىوزٍَ ْىآّ ًُٓاَِ) )ؾ٣لْيحَ ٜٔ ٔ( ْابطزضيَتُ غُض سُز

ِٕ   سُدٌ بُ يُظظَتٌ زواّ عىَطَِيُ: )بٔاأ   )ا يٖتَُٗتاااُع( :شَيوةىطــ،يةم  )ا يٖثلئاااُث(
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ِٔ َٔٝك لْٔ بًَ  ٔٙٔ( ُِز٠َٔ َٔ ْ وَى يـُ َاْطُناّْشُدـسا يـُ )    ُِٜرزََّ بٔلْيُع وآلتُنـُّدؤٍ  (ّ ؤَٝكال
َِٓٗل( ًٓشطِاّ بُ عىَطَِ ببُغتآْ ِٔ ََِها١ (   عىَطَِنٍُ تُواو بها )ََْٜٚؿزَؽَ َٔ ِٓغ٧ُٔ ذَٖحًل َٔا ُٜ ِٖ  )ُث

( ًٓشـطِاّ بـُ سـُز ببُغـتآْ بطِواتـُ      َها١ ٖـُض يـُ )   -عىَطَِ يُ زواّ تُواوبىوِْ-ًٓٓذا
 و سُدُنُف تُواو بها.)عَزَؾلْ(

عىَطَِوَ  طآ سُدٌ بُ يُظظَت، ضىْهُ يُ تُواوبىوِْدا بعاُْ: بؤيآ بُّ ؾًَىَيُ زَطىت
تا ًٓشطِاَّشُز، يُظظَتٌ نطزوَ: نُ طؿت قُزَغُنطاوَناٌْ يَّشُآلأل بىيُٓ، ُٖضوَى يُ 

 .غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
َم ُ ُع َ ْفَض ُف ِم َن اإِلفْ  َراِدس َوَ ْفَضُلَها اإِلفْ َراُدس َوبْعَدُه ال  َمُ ُع َوبَ ْعَد ال  َمُ ِع اَْلِقَراُنس َوِفن قَ  ْ ٍل اَل   

ُُ    َن ِم   ْن َحاِض   ِرى اْلَمْس   ِجِداْلَحَراِمس َوَحاِض   ُروُه َم   ْن ُدوَن  َّ َوَعَلى   اْلُمَ َم ِِّع َدٌم ِبَش   ْرِط َ ْن لَ 
َةس قُ ْلُت: َاَلَصح  ِمْن اْلَحَرِم َواهلل َ ْعَلُم. َوَ ْن تَ َقَع ُعْمَرتُُو ِفن  ُ  َ ْشُهرِاْلَح ِّ  َمْرَحَل َ ْيِن ِمْن َم

سُدّتُْٗايُ، ضىْهُ ُٓو سُزيػاُْ  )ا إلَْؾزَاُد( يُو غآ ؾًَىَيُ خًَطتطَنُيإ )َٚأ ْؾقًََُٗل(
سُدّتُْٗاٍ نطزوَ، ُّٖ وَى سُزيػُنُّ يُنَُّطِابطزووف  ظ ضتطٕ: نُ ثًَغَُبُض

ُٙ ايٖتَُٗتُع(  .طتطَيُ زواٍ سُدّتُْٗا سُدٌ بُ يُظظَتٌ زواّةىَطَِ خًَ )َٚبِع َ
)ُٕ ٍُ( ًٓٓذا سُدّىيَهطِا )َٚبَِع َ ايٖتَُٗتعَ اْيكٔزا ِٛ ٌُ ََٔٔ  يُ فُضَىوزَيُنسا: )َٚؾ٢ٔ ق  )ايٖتَُُتُع أ ْؾقَ

ْٗا، ضىْهُ سُدٌ بُ يُظظَتٌ ةىَطَِ خًَطتطَ يُ سُدّتٌُ زواّسُدٌ بُ يُظظَت اإلَْؾزَادٔ(
 .َ ْعَلم َواهللُ ةىَطَِف يُ ضُْس سُزيػًَهٌ )قشًض(زا ٖاتىَ، زواّ

)ّْ ُُتََُتِّعَ دَ ُٓو نُغٍُ سُدٌ بُ يُظظَتٌ زواّةىَطَِ زَنا، يـُ غـُضّ وادبـُ:     )َٚعًَ ٣لْي
 صَفَم ْن َتَم   َع بِ اْلُعْمَرِة ِإلَى اْلَح ِّ َفَمااْا َ ْيَس َر ِم َن اْلَه ْديِ طخىئَ بسا، خىاّ طُوضَ زَفُضَىآ: 

تا ًٓشطِاَبُغتِٓ سـُز، وادبـُ   ُٖض نُغًَو يُظظَتْخؤؾٌّ زيت بُ تُواوبىوّْةىَطَِ 
 ُٓو خىيَُٓ بسا: نُ بؤٍ ٓاغاُْ.

ص: ُٓطُض يُ ثًَـ سُز نطزْسا عىَطَِ زووباضَف بهاتُوَ، تُْٗا يُى خىيَِٓ  ئاطاداسىط 
يُ غُض وادب زَبآ، ُٖضوَى يُ)حتفُ(زا فُضَىويُتِ، خىيَُٓنُف بـُّ ضـىاض َُضداْـُ    

 وادب زَبٌَ:
ِٕ ٫  :مةزجىيةكةم ِٔ ذَلفٔز٣َلْيَُِضحٔ ٔاْيرَزَاَّ( )بٔغَِزمٔ أ  بُو َُضدـٍُ ٓـُو نُغـُ     َُٜهَٕٛ َٔ

ُ غــُض ًْــُ، خــىاّ طــُوضَ ْــُبآ، ضــىْهُ ٓــُوإ خىيًَٓــإ يــ  )اْيَُِضااحٔ اْيرَزاّ(خــُيَهٌ 
ْن َ ْىُلُو َحاِضرَِاْلَمْسِجِداْلَحَرامِ طزَفُضَىآ:  ُُ ُٓو خىيَُٓ يُ غُض ُٓو نُغُ ص َذِلَك ِلَمْن َلْم َّ

 ُْبآ. )اْيَُِضحٔ اْيرَزاّ(ُ زاًْؿتىوٍ وادبُ: ن
)ُٙ ِٔ ََِه١ ( نُ ُٓو بطِياضَ بًاْططيَتُوَ )اْيَُِضحٔ اْيرَزاّ(خُيَهٌ )َٚذَلفُٔزٚ َٔ َِٔٝ ِٔ ُدَٕٚ ََِزذًَ تَ ََ( 

(زابآ، يإ َايَُنـٍُ زوو قؤْـاغ نـَُرت زووض بـآ يـُ      )ذَزََّ َه١ ُٓو نُغُيُ: َايَُنٍُ يُ
ــاضٍ) ــري ظَهااااا١ؾـــ ًْاااااُ( (ّ ثـــ  ()ُق
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َايَُنٍُ زوو  )ََٔٔ اْيرَزََّ( فُضَىوزٍَ ضِاغترت َُُٓيُ: )ا٭ ؽَٗس(ًُٓاٌَ)ايٓىاوٍ( زَفُضَىآ 
 )َٚاهلُل أ ِعً ِ(. (، واتُ: ُٖؾتانًًؤَرت زووض ُْبآ)ذَزََّ ََِه١قؤْاغ نَُرت زووض بآ: يُ 

ُٗزَاْيرَخِّ( :مةزجىدووةم ُ٘ ؾ٢ٔ أ ِع ُِزَُت ِٕ تَك عَ ُع َّةىَطَِنـٍُ بهُويَتـُ ْـاو    ًُْتٌ ًٓشطِا )َٚأ 
ُٗزاْيرَخٓ َاْطُناّْشُز، نُواتُ: ُٓطُض يُ َاْطُناٌْ ثـًَـ )  (زا عـىَطَِ بهـا، يـإ يـُ     أعا

(زا نطزَوَناّْرتٍ عىَطَِ تُواو بها، خىيَِٓ أعُٗزاْيرَٓخضََُِظاْسا ًُْتٌ عىَطَِ بًَٓآو يُ )
ُٗزاْيْانُويَتــُ غــُض، ضــىْهُ ًْــُتٌ عىَطَِنــٍُ ُْنُوتؤتــُ ْــاو )  ــُ رَٓخأعاا (، ٖــُضوَى ي

 غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
ِم ِإْحَراُمُو بِاْلَح ِّس ِمْن َاَنِ ِوس َوَ ْن َل َّ ُع َد إِلْحَراِم اْلَح ِّ ِإَلن  اْلِميَقاِت َوَوْقُت َوُ  ِب الد 

ِٔ صََٓتٔ٘ٔ( :مةزجىطـ،يةم  يُ َُٖإ غايَِ سُز نطزٕ عىَطَِنٍُ بها، نُواتُ: ُٓطُض  )َٔ
َعْن ط أل يُ َاْطُناّْشُدسا عىَطَِّ نطز بُآلّ سُدٌ ُْنطز، خىيَِٓ يُ غُض ًُُّْٓ غا

اْلَح ِّ فَ ِِذا لَ ْم َُّحج   ا ِم ْن  َّ ْعَ ِمُروَن ِفىَُْشُهرِ  : َ اَن َ ْصَحاُب َرُا ِل اهللِ َاِعيد ِبن الُمَسيِّبِ 
شُدسا يُ َاْطُناّْ بُضجًَغَُ(ّؽرلب١) رٚاٙ ايبٝٗكٞ بلصٓلد ذضٔ،ز عاِمِهْم َلْم ُّ ْهُدوا

 عىَطَِيإ زَنطز، دا ُٓطُض َُٖإ غاأل سُدًإ ُْنطزبا، خىيًَٓإ ُْزَزا.
ِٕ ٫  َُٜعٛدَ إلَِذازَاَّ اْيرَاخِّ إَي ٣لْئُٝك الْٔ(    :مةزجىضـوازةم  بـؤ ًٓشطِاَّشـُز ُْطُضِيَتـُوَ     )َٚأ 

اّ بــُ ســُز (زا ًٓشــطَِهاا١)ًَكــات(يَهٌ ؾــُضعٌ: وَى يــُ زواٍ تــُواوبىوّْةىَطَِ، يــُ )
زا ًٓشطِاّ بُ سُز ببُغتآ، واتُ: ضـىْهُ  )عَزَؾلْ(، يإ ُٖض يُ )عَزَؾلْ(ببُغتآْ بطِواتُ 

ْ ( ُْنطزوٕ، بـُيَهى ) َٝكلْسُزْ عىَطَِّ بُ ًٓشطِاَِ زوو ) (يَهـٌ قـاظاْر نـطزوَ،    َٝكال
 ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

(يَهٌ ؾُضعِْ يُوآ ًٓشطِاَِ َٝكلْطُضِاوَ بؤ ) نُوابى: ُٓطُض يُ زواٍ تُواوبىوّْةىَطَِ،
ثًَـ -( ًٓشطِاَِ بُ سُز بُغت، ًٓٓذا بُ ًٓشطِاّ بُغرتاوٍَه١بُ سُز بُغت، يإ يُ )

(يَهٌ ؾـُضعِ، ًٓٓذـا يـُوآوَف طـُضِاوَو ضـىوَ      َٝكلْطُضِاوَ بؤ ) -)عَزَؾلْ(وَغتاٌْ
ذلعا١ٝ  (ْ )حتؿا١ ُـى (ْ ) ُٓو ناتُ خىيَِٓ يُ غُض ىزَضآ، ٖـُضوَى يـُ )اجمل  )عَزَؾلْ(، 
 اتُ: ضىْهُ ًٖض قاظاجنٌ ُْنطزوَ.(زا ضِووٕ نطاوَتُوَ، واإلٜقلح

(يَهّرت، َٝكلْ(ّةىَطَِ، يإ )َٝكلًْٓٓذا بعاُْ: يًَطَزا دًاواظٍ ًُْ: بطُضِيَتُوَ َُٖإ )
 (يَهّؿُضعِ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.َٝكلْيإ ُْٓساظٍَ )

 صخويَهى حةجي بة لةصصةت كاتء ضؤنيةتي  ط
ًَـطَو طؿـت خىَيٓـُناّْرتٍ سـُزْ عـىَِطَ: يـإ        بصانـة  ثيَصةكى : َُبُغت يُ خـىَيِٓ ٓ

ًَهـُ تَُـٌُْ زوو غـاأل تـُواو بـىبٔ، يـإ             ًَو تـُواو بىبـآ، يـإ بعْ َُِضَيهُ تَُـٌُْ غـاَي
سُفتًَهٌ ووؾرتيَو، يإ َاْطايُى، ُٖضوَى يـُ غُضضـاوَناْسا فُضَىوياْـُو يـُ خـىئَْ      

 إْن شاَء اهللُ تَ َعاَلن.(ناٌْ سُدسا زضيَصتط ضِووٌْ زَنُيُٓوَ، ؾِٔ ١َٜ)
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ُُٚجٛبٔ ايٖ َّ(ًٓٓذا  ناتٌ وادببىوٌْ ُٓو خىيَُٓ يُ غـُض ٓـُو نُغـٍُ سـُدٌ بـُ       )ََْٚٚقُ( 
ُ٘ بٔلْيرَخِّ( يُظظَتٌ زواّةىَطَِّ نطزوَ َُ ًٓشطِاَبُغتًُٓتٌ بُ سُز، واتُ: ُٖض ناتًَو  )إَِذزَا

تُواوبىوّْةىَطَِ ًٓشطِاَِ بُ سُز بُغـت، خىيَُٓنـٍُ زَنُويَتـُ غـُض، بـُآلّ      يُ زواٍ 
آ، ُٖضوَى (يَهٌ ؾُضعٌ، ُٓو ناتُ خىيَُٓنٍُ يُ غُض ىزَضَٝكلُْٓطُض بطُضِيَتُوَ بؤ )
 تاظَ ضِوواإ نطزَوَ.

 ِ ثــًَـ -عــىَطَِ ًٓٓذــا يــُ فــُضَىوزٍَ بــًَُٖعتطزا: زضوغــتُ: ٖــُض يــُ زواٍ تــُواوبىوْ
 وَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.ُٓو ٓاشَيَُ غُض بِِآ، ُٖض -غتين بُ سُزًٓشطِاَبُ

ّ    اٍم: َ الَ َ   ًة ِفى   اْلَح ِّ  َّ    ْ َم الن ْح   ِرس فَ   ِِْن َعَج   َع َعْن   وُ ِف   ن َمْ ِض   ِعِو َص   اَم َعَش   َرَة َ  َوالَْفَض   ُف َذْبُح   وُ 
َعًة ِإَذا رََ    َع ِإلَ    َّ    ْ ِم َعَرفَ   َة َوَا   ب ْ ُّ ْن   َدُب تَ  َ   ابُُع الَ الَ َ   ِةس وََ    َ ا ُتْس   َ َحب  قَ ْب   َف  ن َ ْىِل   ِو ِفى   اَلْظَهِرس َو

نَ هَ  ُّ َفرَِّق ِفن َقَضائَِها بَ ي ْ َّ ْلَعُمُو َ ْن  َعُةس َوَلْ  فَاتَ ْ ُو الَ الَ َُة ِفىاْلَح ِّ فَاَلْظَهُر  َن ُو  َعِةسالس ب ْ  ا َوبَ ْيَن الس ب ْ
ٌُ( بُآلّ ِٖٓرزَ()ذَ وَٖا خًَطتطَ: )َٚا٭ ْؾقَ َِّٛ اي َٜ ُ٘ يُ ضِ شٍ دُشِْ قىضباْسا ٓاشَيَُنُ غُض  ِبُر

 بِِآ، ضىْهُ يُ َُظُٖبُناّْرتزا: ثًَـ ضِ شٍ دُشٕ زضوغت ًُْ.
(زا ٓاشَيَِ زَغت بهُوآ، زضوغـت ًْـُ: بـُضِ شوو ببـآ،     )ذَزََّ ََِه١ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض يُ 

ِٛفٔاعٔ٘ٔ(    بُآلّ  ُ٘ ؾٔا٢ ََ ِٓا ِٕ عَحَاشَ عَ زا يـُو خىيَٓـُ بآتىاْـا بـىو: وَى     )ذَازَّ( ُض يـُ  ُٓطـ  )ؾ َِ
ٓاشَيَُنُّ زَغت ُْنُوآ، يإ ثاضٍَ ُْبآ بًهطِآ، يإ ثـاضٍَ ٖـُبآ بـُآلّ بـؤ نـاضّ      

ُّ(   ثًَىيػت ثاضَنٍُ بىآ، ُٓوَ وادبـُ: يـُدًاتٌ خىيَُٓنـُ زَ ضِ شإ     )ؽَلَّ عَغَاز٠َ  أ ٜٖال
 آ:بُضِ شوو بب
 ُٓطُض بطىجنآ دا، بُضِ شوو زَبٌَ شُززواّ ًٓشطِاَبُغتّٓ يُ غآ ضِ شإ: اْيرَخِّ( )ث٬َ ث١ًَ ؾ٢ٔ

َِّٛ عَزَؾ ١ (  ُّٖ ،بُضِ شوو ببآ غآ ضِ شَنإ وَٖا غىُْٓتُ ثًَـ ضِ شٍ عايفُ )ُتِضتَرَٗب ق ِبٌَ َٜ
)ًِٖٔ٘ٔ  ؤ ووآلتّدؤٍ بُضِ شوو زَبٌَسُفت ضِ شاًْـ ُٖض ناتًَو طُضِاوَ ب )َٚصَِبع١ًَ إَذَا رَجَعَ إَي ٣أ 

ضِ شووَنـإ  غآ نُواتُ: ثًَـ ًٓشطِاَبُغتّٓشُز  وزَّبًَُٖعتطزا.يُ فُضَى ؾ٣ل٭ ْظَٗزَ()
 ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ. درٚص( ْلبٔ،

َعٍة ِإَذا رََ ْع ُ ْم تِْل َك ططـُوضَ زَفـُضَىآ:    خىاّ ّ  اٍم ِفى اْلَح ِّ َوَا ب ْ َفَم ْن لَ ْم َِّج ْد َفِص َياُم َ الَ َ ِة َ 
ُٖض نُغًَو ٓاشَيَُنٍُ زَغت ُْنُوآ، با غـآ ضِ شإ يـُ سُدـسا بـُضِ شوو     ص اِمَلةٌ َعَش َرٌة َ 

 ببآو سُفت ضِ شاًْـ ُٖض ناتًَو طُضِاُْوَ ووآلتّدؤتإ، ُٓوَ زَ ضِ شٍ تُواوَ.
ّ فُضَىوزَنـُّرت  يُ بُآلّ، بُضِ شوو ببآسُفت ضِ شَنإ نُواتُ: زضوغت ًُْ يُ ضِيَطُزا 

ِ و يُ ُٖضغًُٓاَِ)ايؿًفةٌ( سـُز   ًَو َُظُٖبُنُّرتزا زضوغتُ: ُٖض يُ زواٍ تـُواوبىوْ
 بُضِ شوو ببآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ. فُٓو سُفت ضِ شاُْ

ِٓ َُب تَتَلُبُع ايٖث٬ ث١َٔ( غىُْٓتُ: غآ ضِ شَنُّشُز بُ زواًُّنرتزا بُضِ شوو ببآو زضوغتُ:  )َُٜٚ
ــآ ــًإ خباتــ  )َٚن ذَاايٖضااااِبع١َُ( ًَْىاًْؿــ



466  

ًَـىاًْـ         ُٖضوَٖا سُفت ِض شَنُّرتيـ غـىُْٓتُ: بـُ زواًّـُنرتزا بـُض شوو ببـآو بـُ ْ
 .زضوغ 

ُ٘ ايٖث٬ ث١َُ ؾ٣ٔلْيرَخِّ( ِٛ ؾ لتَِت َّفـُوتإْ يـُ سُدـسا بـُض شوو ْـُبى        )َٚي   ُٓطُض غـآ ِض شَنـٍُ ي
ُ     )ؾ ل٭ ْظَُٗز( ُ٘   ّفُضَىوزٍَ بًَُٖعتط َُُٓيُ: وادبُ غآ ضِ شووَنـُ قـُظا بهاتـُوَ، ٖـ )أ ْٖا

ِٕ ُٜؿ زِّمَ ؾ٢ٔ ق قَل٥َٔٗل( ُ٘ أ  َُ ًْشَ  وادبُ: يُ قُظانطزُْوٍَ ُٓو غآ ضِ شاُْزا َاوَيُى ثؿىو بسا َٜ
َِٝٔ ايٖضاِبع١َٔ(   ََِٝٓٗل َٚبَا ًَـىإ غـآيُنُو سُفتُنـُ، ثؿـىوَنُف بـُ ُْٓـساظٍَ ضـىاض          )بَ يـُ ْ

ــ   ضِ شَنــٍُ دــُشْٕ َــاوٍَ ضِ يؿــتِٓ ضِيطُّطُضِاْـــُوَ بــؤ       آ، واتـــُ:ووآلتّدــؤٍ ب
ُُ َن ِم ْن َحاِض ِرى الَمْس ِجِداْلَحَراِم َواهلل  َوَعَلن اْلَقاِرِن َدٌم َ َدِم ال  َم  ِعس قُ ْلُت: ِبَشْرِط َ ْن َل َّ
 َ ْعَلُم.

يُ َايَُوَ غٌَ ضِ شَنُ قـُظا زَناتُوَ، ًٓٓذـا بُ قـُز ضِ شاْـٌ دـُشْٕ ٓـُو ضِ شاْـٍُ يـُ      
ووآلتٌ خؤٍ، ثؿىو زَزا، ًٓٓذا سُفتُنـٍُ َايَـُوَف   ضِيَطُزا ضِ يؿتىَ تا طُيؿتؤتُوَ 

 بُض شوو زَبٌَ. 
 صخويَهى حةجء عووشِةى ويَكشِا ط 

)ّْ )ن ا ََّ  ُٓو نُغٍُ سُزْ عىَطَِّ ويَهطِا زَنا، خىيَِٓ يُ غـُض وادبـُ    )َٚعًَ ٣لْيك لرََٕ دَ
َ نـُ بـُ زضيَـصّ ضِوواـ    -وَى خىيَِٓ سُدٌ بُ يُظظَتٌ زواّةىَطَِ ايٖتَُٗتعَ(  -إ نـطزَو

ْٕ )ًَكات(يَهٌ َٝكلْ( نزدٚسُزْ عىَطَِّ بُ ًٓشطِاَِ يُى )-وَنى ُٓو-ضىْهُ َُُٓف
 قاظاْر نطزوَ.

ٌ  -نُوابى: ُٓطُض ُٓو نُغٍُ سُزْ عىَطَِّ ويَهطِا زَنا -زا)عَزَؾالْ(  يُ ثـًَـ وَغـتاْ
   ٍ  بطُضِيَتُوَ ًَكاتًَهٌ ؾُضعٌ، ُٓويـ خىيَُٓنٍُ يُ غُض ىزَضآ، ٖـُضوَى يـُ ظ ضبـُ

 غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
))ًُْ ِٔ ذَلفٔز٣َلْيَُِضاحٔ ٔاْيرَزَاَّ(   ًُٓاٌَ)ايٓىاوٍ( زَفُضَىآ: ُّٖ )ُق ِٕ ٫  َُٜهَٕٛ َٔا  )بٔغَِزمٔ أ 

ُْبآ، نُ بُ زضيَصٍ  )اْيَُِضحٔ اْيرَزاّ(بُّ َُضدُف خىيَِٓ يُ غُض وادب زَبٌَ: نُ خُيَهٌ 
سُزْ عـىَطَِّ ويَهـطِا خىيًَٓـإ يـُ غـُض        ضِوواإ نطزَوَ، واتُ: خُيَهٌ ُٓوآ بُ ٖؤٍ

 )َٚاهلُل أ ِعً ِ(. وادب ْابآ
(ّ سـُدِ بـُ يـُظظَت زيَٓـآ، يـُ      ؾِٔ َٜا١ دا بعاُْ: يُ ضِ شووٍ سُدٌ بُ يُظظَتسا ًُْتٌ )

(ّ سـُدِ ويَهـطِا زيَٓـآ، ٖـُضوَى يـُ )اجملُـى (زا       ؾِٔ َٜا١ ضِ شووّ سُدٌ ويَهطِازا ًْـُتٌ ) 
 فُضَىويُتِ.

ُٓطُض ُٓو نُغٍُ سُزْ عىَطَِّ ويَهطِا زَنا، يإ سُدٌ بُ يـُظظَتٌ  ص: ئاطاداسى ط 
زواّ عىَِطَ زَنا، يُ ساَيُتٌ سُز نطزْسا َـطز، يـإ يـُ زواٍ سـُز نـطزٕ َـطز، بـُآلّ        
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 بىوَو بُ َـطزٕ يـُ غـُضّ    خىيَُٓنٍُ غُض ُْبطِيبى، ُٓوَ خىيَُٓنٍُ يُ ُٓغتؤزا دًَطري
يـُ َرياتُنـٍُ خىيَُٓنـٍُ بـؤ      ٌ ُٖبىبآ، وادبُ:نُوابى: ُٓطُض تىاْاٍ خىيَٓساْ ىْاضآ.

 ُْبىبآ، ُٓو ناتُ تًَبًين زَنطآ:بسضآ، بُآلّ ُٓطُض تىاْاٍ 
ُٓطُض بؤٍ طىجنابآ بُض شوو ببآو ضِ شووَناٌْ ْـُططتنب، ٓـُوَف وَنـى ضََِـُظإ: يـإ      

 عًََهٌ يُدًاتّىّ بُض شوو زَبآ.(ّ بؤ زَزضآ، يإ خؾِٔ ١َٜ)
ابآ بُض شوو ببآو َطزبآ، ُٓو ناتُ خىيَُٓنٍُ يُ غُض ىزَضآ، بُآلّ ُٓطُض بؤّ ُْطىجن

 ُٖضوَى يُ )اجملُى (ْ )َغِٓ(زا ضِووٕ نطاوَتُوَ. 
 )ب اُب ُم َح ر م اِت اإلْح راِم(

ُر بَ ْعِ  رَْ ِس ال ُدَىا: اَ  َ حَ  َُ اْلمَ  ر ُ ِف ِبَما ُّ َعد  اَ    ْ  ِخيرِ  اتِراً ِإل  ِلَحاَ ٍةس َولُْب
 ز باطي قةدةغةكشاوةكاني ئيخشِام ُمَحر ماِت اإلْحراِم:باُب ش  

ُٓو ؾتاٍُْ  -بُ سُز، يإ بُ عىَطَِ-بعاُْ: ُٖض ناتًَو َط ر ًُْتٌ ًٓشطِاَبُغتين ًَٖٓا 
 زاٖاتىوٍ يَّشُضِأَ:

 دةبةس كشدني بةسطي دوسواو بؤ ثياواى -1
ُ زاث )صَِتُز بَِعضَ رَْأظَ ايٖزُجٌَ( :يةكةمياى )أ ذَُ َٖل(  )بَُٔال   ؤؾًين بُؾًَهٌ غُضٍ ًَْطيُٓيـ

بُ ؾتًَهِ وَٖا: نُ بُ زاثؤؾُض زابٓسضآ، ُٖض ضُْس زاثؤؾُضَنُف ضَِْطـٌ   ُٜعَٗ  صَلتٔزًا(
ًَهٌ تـُْو، دًـاواظٍ ًْـُ           تـآزا ثًػتٍُ غـُضٍ   زيـاض بـآ: وَنـى ؾىوؾـُ، يـإ ثـُِض ن

ٕ ْا: وَنى ثاضضُ زاثؤؾُضَنُ: زوضواو بآ، يإ ْا، زَوضٍَ يُ غُضّ بسا: وَنى نآلو، يا
ًَـ          ًَو، ُٖضوَٖا دًـاواظٍ ًْـُ: يـُ زواٍ ًٓشِطاَبُغـ  غـُضٍ زابجؤؾـآ، يـإ ثـ ثُِض ن

بُ طؿت ُٓو  ًٓشطِاَبُغ  زاثؤؾطا بآْ يُ زواٍ ًٓشطِاَبُغ  زاثؤؾًُٓنُ بُضزَواّ بآ،
َع ْن اب ن ط (ٍ يُ غُض وادـب زَبـآ  ؾِٔ ١َُّٜٖ طىْاٖباض زَبآْ ُّٖ ) زاثؤؾًٓاُّْطِابطزوو:

ُهم   اَعب   اس  ُتِمس     ُه ِبِطي   ٍب َول ل ِى َوَقَص   ْ ُو ناقَ  ُ   ُو َفم   اَت: ِفى   اْلُمْحرِِم ال     : ق   ال الّنبِ   نّ َرِض   َىاهللُ َعن ْ
زَضباضٍَ ُٓو ثًاوٍَ يُ ووؾرتَنٍُ نُوتُ خىاضَوَو يُ  رٚاٙ ايغٝخلٕ،ز ُتَخمِّ ُروا رَْ َا وُ 

 يَُُّزَْٕ غُضٍ زاَُثؤؾٔ. فُضَىوّ: بؤٌْ خؤؾٌ ًٓشطِاَسا بىو و َطز، ثًَغَُبُض
تُْٗا يُ بُض ثًَىيػتِ ُْبآ: وَى غُضَا، طُضَا، زَضَاْهطزٕ، واتُ: غـُضٍ   )إ٫َِ ئرَلج١َٕ(

ًَضـُضَيهٌ يـُ غـُض زاْابـآ، يـُو ساَيُتاْـُزا         َّبُغتبآ، يـإ ث ًَهٌ ي بطيٓساض بىبآو ثُِض ن
(ٍ يـُ غـُض   ؾِٔ َٜا١ آلّ )زضوغتُ: َُٖىوٍ، يإ بُؾًَهٌ زابجؤؾآ، واتُ: طىْاٖباض ْابآ، بُ

 وادب زَبٌَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
نُواتُ: -ُْى ٓافطَت-(ّ زاثؤؾًين بطئ تُْٗا تايبُتُ بُ غُضٍ ثًاوؾِٔ ١َٜدا بعاُْ: ُٓو )

(ّ يُ غُض وادب ْابآ، ؾِٔ ١َُٜٓطُض ؾىيًََٓهّرتٍ ىؾٍُ ثًاو بطيٓساض ببآو بًجًَضًَتُوَ، )
ــ فُضَىوياُْ. ــُ )اجملُـ ــُضوَى يـ (زا ْٗلٜااا١ى (ْ )ٖـ
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ُٖضوَٖا ُٓطُض بُ َُبُغتِ غًَبُضنطزٕ ؾتًَو يُ غُض غُضٍ ضِابططآ، يإ يُ بٔ ضـازض،  
يإ يُ بٔ باًَْو زابًٓؿآ، يإ زَغتّدؤٍ يُ غُض غُضٍ زابٓآ، يإ ؾتًَو بُ َُبُغتِ 

 (ّ يُ غُض وادب ْابآ.ؾِٔ ١َُٜٖيَططتٔ يُ غُض غُضٍ زابٓآ، )
(ّ يـُ غـُض وادـب زَبـٌَ،     ؾِٔ َٜا١ َُبُغتِ زاثؤؾني ُٓو زوواْـُ زابٓـآ، )   بُآلّ ُٓطُض بُ

 ُٖضوَى يُ ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.
 ؾـتًَهِ زوضواوٍ وَٖـا زَبـُض بهـا:     ُٖضوَٖا سُضِاَـُ يـُ غـُض ًَْطيٓـُ:     )َُٚيِبُط اْيَُخٔٝطٔ(

 طاؽْـى نـ ـبسا: وَنًَهٌ ـٍُ بسا، يإ زَوضَ يُ ُْٓساَـؤٍ زوضوئ زَوضَ يُ ىؾـنُ بُ ٖ
َرُهس  َ ِواْلَمْنُس ِج َ ِواْلَمْعُق ِد ِفن َاائِرِبََدنِِو ِإل  ِإَذا َلْم َِّجْد َغي ْ

ُِٓضاٛدَ( زَضثآو نُوآ، ُٖضضُْس زَغتُناًْؿِ ُْخاتُ ْاو قـؤيَِ نُوايُنـُ    يـإ   )أ َٚ اْيَُ
           َ وضَ يـُ  ضٓطاوَيهٌ وَٖـا زَبـُض بهـا نـُ بـُ ٖـؤٍ ضـٓني زَوضَ يـُ ىؾـٍُ بـسا، يـإ ز

يإ ططيَسضاويَهٌ وَٖا  )أ َٚ اْيَُِعُكٛدٔ( ُْٓساًََهٌ بسا: وَنى زَغتُواُْْ طؤضَوّْ بًىظْ ثًَآلو
زَبُض بها: نُ بُ ٖؤٍ ططيَسإ زَوضَ يَّبسا، يإ بُ ٖؤٍ ثًَىَ يهاْسٕ زَوضَ يَّبسا: وَى 

)ؾٔا٢  وَ بًهًَٓآ دًُنٍُ ًٓشطِاّ يًَو ططآ بسا، يإ بُ قىىبْ زَبىظ، يإ بُ ظجنري ثًَهًُ
يُ طؿـت بُؾُناّْالؾـُنُّسا ُٓواْـُّطِابطزوو سـُضِأَْ ُٓطـُض يـُنًَهًإ        صَل٥ٔزَ بَ َْٔ٘ٔ(
(ّ يُ غُض وادب زَبٌَ، ُٖض ضُْس بؤ َاوَيُنٌ نىضتًـ بآ، ُٖضوَى يُ ؾِٔ ١َٜزَبُض بها، )

َْ طزَفــُضَىآ:   )اجملُــى (زا فُضَىويــُتِ، ثًَغَُبــُض   َِ - ي اْلُمْح  رِمُ -لََّ ْل  َب اْلُقُم  
ََ َولَاْلِخَف افَ  الِت َولَاْلَبراِن ْابآ ثًاوٍ بـُ ًٓشـطِاّ:   رٚاٙ ايغٝخلٕ،  زَولَاْلَعَماِئَم َوَل الس راّو

 ُْ نطاؽْ ُْ ًََعَضو ُْ زَضثآو ُْ ضُفًُو ُْ طؤضَوٍ زَبُض بها.
)ُٙ ِٝزَ ِِ َٜحِٔ  غ  ُنـُوآ، ٓـُو ناتـُ    َُطُض دطُ يُواُّْطِابطزوو ًٖضّرتٍ زَغـت ْ  )إ٫َِ إَذَا ي 

زضوغتُ: ُٓواُّْطِابطزوو زَبُض بها، دا ُٓطـُض بـؤ زاثؤؾـًين عـُوضَِت زَبـُضيإ بهـا،       
َْ طزَفــُضَىآ:  (ّ يــُ غــُض وادــب ْابــآ، ثًَغَُبــُضؾِٔ َٜاا١) َوَم  ْن لَ  ْم َِّج  ْد ِإزارًا فَ ْليَ ْل  َب

، با زَضثـآ  ثآ زابجؤؾآُٖض نُغًَو ثُؾتَُايَِ ُْبى عُوضَِتِ رٚاٙ ايغٝخلٕ، ز َا راِوّفَ 
 زَبُض بها.

(ّ يـُ غـُض   ؾِٔ َٜا١ بُآلّ ُٓطُض يُ بُض ُْخؤؾِْ غُضَاو طُضَا زَبُضيإ بها، ُٓو ناتـُ ) 
َفَمْن  طوادب زَبٌَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ، خىاٍ طُوضَ زَفُضَىآ: 

ْم َمرًِّضا َ ْو ِبِو َ ًذى ِمْن رَْ ِاِو َفِفْدٌَّة... ُُ نُغًَو يُ ًَٓىَ ُْخؤف بـىو و دـٌْ    ُٖضص َ اَن ِمْن
 ( بسا.ؾِٔ ١َٜبُضطٌ خؤٍ زَبُض نطز، يإ ٓاظاضيَو يُ غُضّسا ُٖبى و غُضٍ تاؾٌ، وادبُ: )

ًٓٓذا بعاُْ: ثًاوٍ بُ ًٓشطِاّ بؤٍ زضوغت ًُْ: ثًَآلو زَبـُض بهـا، بـُآلّ بـؤّ زضوغـتُ:      
جآّ تآزا زيـاض بـآ،   دىوتُ ُْعًًَهٌ وَٖا زَبُض بها: نُ ثاؾٍُٓ ثآو غُضَثُجنُناّْ

واتُ: ظياٌْ ًْـُ ُْعًـُنإ ثؿـتُثآّ    
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(ْ ساؾـًُناّْسا ضِووٕ  حتؿا١ زابجؤؾآ، يإ بُؾًَهٌ ثُجنُناٌْ زابجؤؾآ، ٖـُضوَى يـُ )  
َْ ُيف  ْيِن َولَيَ ْقَطْعُهَم ا  إل   َح ٌد لَ طزَفـُضَىآ:   نطاوَتُوَ، ثًَغَُبـُض  َِّج ُد نَ ْعلَ ْيِن فَ ْليَ ْل َب

عْ  َُ تُْٗا يُنًَو ُْبآ: نُ دىوتُ ُْعًًَهٌ زَغت ُْنُوآ،  رٚاٙ ايغٝخلٕ،زبَ ْينِ َ ْاَفَف ِمَن اْل
با دىوتُ خىففًَو زَبُض بهاْ يُ طؤظيٓط بُضَو خىاضتط يًًَإ بهاتُوَ. واتُ: زَبُضنطزٌْ 

 ُْعٌ زضوغتُ.
ص بؤ ثًاوٍ بًُٓشطِاّ زضوغتُ: بُ زوو قاتْ غآ قات ثُؾتَُايَُنإ يُ خؤٍ  ئاطاداسىط 

 و ْ يًَفــُ زا فُضَىويــُتِ، نُواتــُ: زضوغــتُ بــُتاٌْ)اإلٜقاالح(آ، ٖــُضوَى يــُ وَضبجًَضـ 
َُ اْلَمِخيِر ِإل  اْلُقف اَز ِفن  اَلْظَهِر. َوَوْ ُو اْلَمْرَ ِة َ َرْ ِاِوس َوَلَها لُْب

ُٓو دؤضَ ؾتاُْ بُ غُض خؤٍ زابساو يُ خـؤٍ وَضبجًَضـآ يـُ بُضّجآيُناًْـُوَ تـا بـٔ       
(ٍ يُ ؾِٔ ١َٜغت ًُْ: بُ غُض غُضّ زابساو غُضٍ ثآزابجؤؾآ، ضىْهُ )ضُْاطُّ، بُآلّ زضو

غُض وادب زَبٌَ، ُٖضوَٖا زضوغتُ: ُْٓطىغتًًُ خباتـُ ثُجنـٍُْ ٖـُّ بـؤّ زضوغـتُ:      
 تُنبُْس يُ ْاوقُزٍ ببُغتآْ داْتا زًََِ بها، يإ يُ قُزٍ ببُغتآ.

 ُ ّ زضوغـتُ: قـايـ، يـإ    ُٖضوَٖا زضوغتُ: ثُؾتَُايَِ ىٍ خىاضَوٍَ يًَو ططآ بساو ٖـ
 ِ يُ غُض ببُغتآ تانى ضِابىَغتآ.زاويَه

بُآلّ زضوغت ًُْ ثُؾتَُايَِ ىٍ غُضَوَ: ُْ يًَو ططآ بساو ُْ قىىبْ زَبىظّ يَّبساو ُْ 
بُ زوطُُو ُْ بُ ظجنري بًبُغتآو ُْ يُ ثُؾتَُايَِ خـىاضَوٍَ طـطآ بـسا، واتـُ: ُٓطـُض      

وادب زَبٌَ، ضىْهُ ضِاططتين ثُؾتَُايَِ ىٍ غُضَوَ  (ٍ يُ غُضؾِٔ ١َٜيُنًَو يُواُْ بها، )
ططْط ًُْ، بُآلّ زضوغتُ يًضهٍُ ثُؾتَُايَِ ىّػُضَوَ خباتُ شيَط ثُؾتَُايَّدىاضَوَ، 
 تانى ضِابىَغتآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ْاوَضِ نٌ ُٓو ٓاطازاضًُّ ضِووٕ نطاوَتُوَ.

 ص بةسطي ئيخشِاوى ئافشةتء نيَشاووكط 
(ُ٘ ُ    )ن زَْأصٔا٘ٔ(  زاثؤؾًّٓطِوؤّافطَت اْيَُِزأ ٠ٔ( ََِٚٚج ، وَنـى زاثؤؾًّٓػـُضًَّٓطيُٓ سُضِاَـ

 بؤ ٓافطَت زضوغتُ: طؿت دًًَهـٌ زوضواو و ضـٓطاو زَبـُض بهـا     )َٚي َٗل ُيِبُط اْيَُخٔٝطٔ( بُآلّ
َ   )ؾ٣ال٭ ْظَٗزَ(  تُْٗا زضوغت ًْـُ: زَغـتُواُْ زَ زَغـتِ بهـا     )إ٫َِاْيُكِؿلسَ(  ّيـُ فـُضَىوز

ــإ     ــافطَت ضِووٍ خــؤٍ زابجؤؾــآ، ي ــسا ٓ ــُ سايَُتًّٔشطِاَ ــُض ي ــُوابى: ُٓط ــًَُٖعتطزا، ن ب
 :(ٍ يُ غُض وادب زَبٌَؾِٔ ١َٜزَغتُواُْ زَ زَغتِ بها، )

ُهم     ا: َع     ْن اب     ِن ُعم     رط  ِإْح     راِمِهن : َع     ِن اْلُقف      اَزِّْن َوالنِّق     اِب  النِّس     اَء ِف     ن الن بِ         نَ َه     نَرِض     َىاهللُ َعن ْ
َْ بَ ْع   َد َذلِ   َك َم   ا َ َحب    ْت ِم   ْن  َلْ    اِن الِّي   اِب: َوَم   ا  َ  الْ   َ ْرُس َوالع ْعَف   راُن ِم   َن الِّي   اِبس َوْل َ ْل   َب  َم   

 رٚاٙ اؽارلب ايضآٔ بضآ  ؽارٝس،     زُمَعْصَفرًا  ْو َيّعًا َ ْو ُحِلّيًا  ْو َاَراِوَّف َ ْو َقِميصاً َ ْو ُيّف اً 
ُ سايَــُتٌ ًٓشطِاَــسا زَغــتُواُْ خبُْــُ يــ قُزَغٍُ نطز: ٓافطَتإ  ثًَغَُبُض
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زَغتًإْ ضِوويإ زابجؤؾْٔ ُٓو بُضطُف زَبُض بهُٕ نـُ بؤّْدؤؾـٌ يَّـسضابآ، دطـُ     
يُواُْ ُٖض بُضطًَهٌ ثآّ خؤؾُ با زَبُض بها: دا ضَِْطهطاو بآ، يإ ٓاوضيؿـِ بـآ، يـإ    

 خؿأل بآ، يإ زَضثآ بآ، يإ نطاؽ بآ.
ىى غـُضو ضِووٍ ويَهـطِا زابجؤؾـآ، نـُوابى: ٓـُويـ وَنـى       ًٓٓذا بعاُْ: زضوغت ًُْ: ًَْطاَ

(ٍ يُ غُض وادـب  ؾِٔ ١َٜٓافطَت ضَِفتاض زَنا، واتُ: ُٖض دؤضَ دًًَو زَبُض بها زضوغتُو )
ْابــآ، ٖــُضوَٖا زضوغــت ًْــُ ضِووٍ زابجؤؾــآ، بــُآلّ غــُضٍ زازَثؤؾــآ، ٖــُضوَى يــُ   

 غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
َ   اِنن: ِاْا  ِ ْعَما ُْ  َرُه َغْس  ُف اَل ُّ ُل الطِّي  ِب ِف  ن  َ ْ بِ  ِو َ ْو بََدنِ  ِو َوَدْى  ُن َش  ْعِر ال  ر ْ ِس َ ِو اللِّْحيَ  ِةس َولَ 

َ اِلُس: ِإزَاَلةُ  . اَل َ ْفِرس بََدنِِو َورَْ ِاِو ِبِخْطِم ظ  الش َعِر َ ِوال
 خؤ بؤخنؤش كشدى -2

ِٛبٔ٘ٔ  بُناضًَٖٓاٌْ بؤّْدؤؾُ ٍُ ايطِّٝبٔ()أِصتِٔعَُلزووَّ قُزَغُنطاوّ ًٓشطِاّ:  )ا يٖثل٢ْٔ( )ؾ٢ٔ ثَ
ِٚ بَ َْٔ٘ٔ( يُ دٌْ بُضطُنُّسا، يإ يُ ىؾُّسا، ُٖض ضُْسَف بُ خؤٍ ُٖغت بُ بؤُْنُ  أ 

رٚاٙ ز َوَل تَ ْلَبُس  ا ِم َن الِّي اِب َش ْي ًا َمس  ُو زَْعَف راٌن َ ْو َوْرسٌ طزَفـُضَىآ:   ُْنا، ثًَغَُبُض
 وَٖا زَبُض َُنُٕ نُ بؤٌْ ظَعفُضإ، يإ بؤٌْ وَضغٌ يَّسضابآ. ًٖض دًًَهٌ ايغٝخلٕ،

دا بعاُْ: يُ سُضِاَِّ بؤّْدؤؾسا: دًاواظٍ ٓافطَتْ ثًاو ًُْ، ُٖضوَٖا دًـاواظٍ ًْـُ   
 ا، يإ بؤٌْ بها، يإ ُٖيًَبططآ.بؤُْ خؤؾُنُ: خبى

بآ، يإ ثُيت ُٖضوَٖا دًاواظٍ ًُْ بؤُْ خؤؾُنُ: طًا بآ، يإ زاض بآ، يإ تؤظ بآ، ؾٌ 
بآ، بؤُْنُ يُ خؤٍ بسا، يإ خؤٍ يُ بؤُْنُ بسا، يإ يُ غُضٍ زابًٓؿآ، يإ بُضطًَهًَهٌ 

 (ٍ زَنُويَتُ غُض.ؾِٔ ١َٜبؤخنؤؾهطاو زَبُض بها، يُ طؿت ُٓو سايَُتاُّْطِابطزووزا )
بُآلّ ُٓطُض ؾتُ بؤخنؤؾُنُ بؤ زَضَاْهطزْٕ خىاضزْٕ خؤؾهطزٌْ خىاضزٌََُْ بـُناض  

: وَى ثطتُقاألْ غًَى ْ زاضضنيْ بُٖاضاتْ َُيَشُّْ ُٓو دؤضَ ؾتاُْ، يإ يُ ىٍ زَٖات
بؤْفط ؾًَو زابًٓؿآو بؤِْ بؤ بآ، يإ بؤُْ خؤؾُنٍُ يُ ْاو ؾتًَهّساخطاوزا ٖـُيَططت:  

(ٍ يـُ غـُض ًْـُ، ٖـُضوَى يـُ      ؾِٔ َٜا١ وَى ؾىوؾُيُنٌ غُض زاثؤؾطاو، يـُو سايَُتاْـُزا )  
 ُْ ضِووٕ نطاوُْوَ.غُضضاوَناْسا ُٓو َُغُى
ُٔ عَعَزَ ايٖزْأظَ أ َٚايِِّر١َٝٔ( ِٖ ُٖضوَٖا سُضِاَُ ضُوضنطزٌْ َىوٍ غُضو ضِيــْ مسـًَأل بـُ     )َٚدَ

(ٍ ؾِٔ ١َُٜٖض دؤضَ ضِوًَْو، نُواتُ: ُٖض َط رًَو َىوٍ غُضٍ، يإ ضِيـْ مسًًََِ ضُوض بها )
رٚاٙ ايرتَذٟ ٚرجلي٘ زِعُس ال  ِففُ اَْلحاج  الش  : طزَفُضَىآ يُ غُض وادب زَبٌَ، ثًَغَُبُض

 سادٌ تؤظاوّْ بؤٕ ْاخؤؾُ. رجلٍ ايؾرٝس،
)ُٙ ٞٓ( ْاثُغٓس ًُْ )٫َٚ  ُْٜهزَ ٌُ بَ َْٔ٘ٔ َٚرَْأصٔ٘ٔ بٔخْٔطُٔ غُضو ىؾٍُ بُ ؾتًَهٌ وَٖا بؿىا نُ  )غ ِض
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ف ضًَو ى ببا: وَى تايتْ غابىوٕ، بُو َُضدٍُ َىوَناِْ ُٖيَُٓنًَُْٔ، ُّٖ غابىوُْنُ
(زا فُضَىويُتِ، واتُ: ُٓطُض غابىوُْنُ بؤخنـؤف  ايغزٚاْٞبؤخنؤف ُْبآ، ُٖضوَى يُ )

 .َواهللُ َ ْعَلم(ّ يُ غُض وادب زَبٌَ، ؾِٔ ١َٜبآ، سُضِاَُو )
 البشدني نيهؤكء ووو -3

يإ  ْؿزَ()أ َٚايّظ ىبطزٌْ َىوّالؾُيُتٌ ايٖغعَزَ( )إَسَاي ١ُغآيُّ قُزَغُنطاوّ ًٓشطِاّ:  )ا يٖثلئُث(
 ني بـآ، يـإ   ـطزٌْ بـُ تاؾـ  ـًاواظٍ ًْـُ: ىبـ  ـاٌْ، دـ ـتُناٌْ، يـإ ثآيُنـ  ـٌ زَغـًْٓؤن
ٕ       بُ  ُٖيَهُْسٕ بآ، يإ بُ غىوتاْسٕ بآ، يإ بُ زَضَإ بـآ، يـُ غـُضو ضِيؿـِ بـآ، يـا

ُم    ُف اْلِفْدَّ    ُة ِف    ن  َ    اَلِث َش    َعَراٍت َ ْو َ الَ َ    ِة َ ْظَف    اٍرس َواَلْظَه    ُر َ ن  فِ  ُْ  ىالش     َعَرِة ُم    د  طََع    اٍم َوَت
ِّْنس َولِْلَمْعُ وِر َ ْن َّْحِلَ  َوَّ ْفِدَي. اَلر اِبُع: اَْلِجَماُعس َوتَ ْفُسُد بِِو اْلُعْمرَ   ُةسَوِفن الش ْعَرتَ ْيِن ُمد 

ؾىيَُٓناّْرتٍ ىؾٍُ بآ، بُ خؤٍ ىيببا، يإ يُنًَهّرت بُ ًٓعٌْ وٍ ىيببـا، خـىاّ   يُ 
ُُمْ ط طُوضَ زَفُضَىآ:  يُ سايَُتٌ ًٓشطِاَسا غُضتإ َُتاؾٔ.ص َوَل َتْحِلُق اُرُكوَا
( نطاوَتُ غُض َىو، دا ُٓطُض ًْٓؤنٌ ؾهاو ٓاظاضٍ زَزا، زضوغتُ قٝلظدا بعاُْ: ًْٓؤى )
 (ٍ يُ غُض ًُْ.ؾِٔ ١َٜيَِّ بهاتُوَو )

ُخؤٍ ص: ُٓطُض خؤٍ خىضاْسو زييت َىوٍ يَّبؤتُوَ، بُآلّ ْـُيعاِْ ٓايـا بـ    ئاطاداسى ط
(ٍ يُ غُض ًُْ، ُٖضوَٖا ُٓطُض يُنًَو بُ ؾِٔ ١َُٜٖيَهُْسضاوَ، يإ ُٓو ُٖيًَهُْسوَ، ُٓوَ )

ظ ضيًَهطزٕ، يإ يُ خُوزا غُضٍ تاؾٌ، يإ َىوَناٌْ غىتاْسْٕ تىاْاٍ ُْبى قُزَغٍُ 
( يـُ غـُض خـؤّ ًْـُ، بـَُيهى يـُ غـُض تاواْباضَنُيـُ، بـُآلّ ُٓطـُض           ؾِٔ ١َٜبها، ُٓو ناتُ )

هّرت َىوَناّْىّ ىبـطزْٕ بـُ قُغـسٍ ِضَيطـٍُ ْـُططت، يـإ ٓاططَيـو َىوَنـاٌْ         نُغًَ
( يـُ غـُض خـؤّ وادـب     ؾِٔ َٜا١ غىتاْسْٕ بُ قُغسٍ خؤٍ يَّالُْزا، يُ ٖـُضزوو سايَُتـسا )  
 زَبٌَ، ُٖضوَى يُ ظ ضبُّ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوُْوَ.

ٌُ اْيؿِٔ ١َُٜ( ُُ ْٕ( )ؾٔ (نٌ تُواو بساؾِٔ ١َٜوادبُ: ) )َٚتَْه بُ ىبطزٌْ غآ زاوََىو، يإ ٢ ث٬َ ثٔ عَعَزَا
ِٚ ث٬َ ث١َٔ أ ْظؿ لُر( ظياتط  .يإ بُ ىبطزٌْ غآ ًْٓؤى، يإ ظياتط )أ 

ٕٖ ؾ٢ ايٖغعَز٠َٔ( بُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط )َٚا٭ ْظَُٗز( بُ ىبطزٌْ تـُْٗا يـُى زاوََـىو، يـإ      )أ 
ُّ(تُْٗا يُى ًْٓؤى:  َُٖ  ط عَل  ( زَزضآؾِٔ َٜا١ زاُْويًََُ يـُ )  -(غطا615ّ: )واتُ-َػتًَو )
)َِٔٝ َِٜٔ(  بُ زوو زاوََىو، يإ زوو ًْٓؤى: )َٚؾ٣ليٖغعَزَتَ  َُٖ ( ؾِٔ َٜا١ زوو َػت زاُْويًَـُ يـُ )  )

ًَـوْ زاوََـىوَيهٌ تـُواو بـآ، يـإ        )ؾِٔ َٜا١(  زَزضئَ، دا يـُو غـآ   زا دًـاواظٍ ًْـُ: ًْٓؤن
 .ثاضضُيُنِ ًْٓؤنُنُْ زاوَنُ بآ

ًْ ِٕ َِٜرًٔلَ(بؤ ُٓو نُغٍُ عىظضيَهٌ ؾُضعٌ ُٖبآ، زضوغتُ:  َُِعُذٚرَ()َٚئ َىوَناٌْ خؤٍ  )أ 
( بسا: وَى ُْخؤف بآ، يإ بطيٓـساض بـآو بـؤ زَضَـإ     ؾِٔ ١َٜبُآلّ وادبُ ) )ََْٜٚؿ َٟٔ( بتاؾآ
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ْم َمرِّضً طنطزٕ ثًَىيػتِ بُ ىبطزٌْ َىوَنإ بآ، خىاٍ طُوضَ زَفُضَىآ:  ُُ ا َفَمْن َ اَن ِمْن
ُٖض نُغًَو يُ ًَٓىَ ُْخؤف بىو، يإ ٓاظاضيَو بُ غـُضًُّوَ   صَ ْو ِبِو َ ًذى ِمْن رَْ ِاِو َفِفْدَّ ةٌ 

 ( بسا.ؾِٔ ١َٜبىو و غُضٍ تاؾٌ، وادبُ )
 جيىاع كشدى -4

 دًُا  نطزُْ، خىاّطُوضَ زَفـُضَىآ: )ا ْيحَُٔلُع(  ضىاضَّ قُزَغُنطاوٍ ًٓشطاّ:ا يٖزابُٔع( )
 دًُا  نطزْٕ طىْاهْ ًَُالْآ يـُ سُدـسا ًْـُ.   ص َل ُفُس َق َوَل ِ  َداَل ِفى اْلَح ِّ َفاَل رََفَس وَ ط

ُِااز٠َُ(   ُنــُو ًََطزَنــُ تًَــو زَضــآْ بــُتاٍَبــُ دًُــا  نــطزٕ عــىَطٍَِ شْ)َٚتَْؿُضااُ  بٔاا٘ٔ اْيُع
اِا  ِدِه َواْلَقَض  اُء َوِإْن َ   اَن وََ   َ ا اْلَح     قَ ْب  َف ال  َحل   ِف اَلو ِلس َوَِّج  ُب بِ  ِو بََدنَ  ٌة َواْلُمِض     ِف  ن فَ 

ُو َتَط  عاًس َواَلَصح  َ ن ُو َعَلن ُُ  اْلَفْ ِر. ُنُس
ُٖضوَٖا بُ دًُا  نطزٕ سُدٌ شُْنُْ ًََطزَنُف تًَو زَضـآْ  )َٚن ذَا اْيرَٗخ(  زَبًَتُوَ

ٍَٖٚ(  بُتاٍَ زَبًَتُوَ، بُو َُضدٍُ نٌَُ سُز دًُا  ثًَـ سُآليَبىوًُّْ)ق ِبٌَ ايٖترًٌََّ ا٭ 
بها، ُّٖ بُو َُضدُف: دًُا  نطزُْنُ بُ قُغسٍْ بُ خؤؾّدؤٍ بـآْ بـآظ ضيًَهطزٕ   
ًَو يـُ شُْنـُْ           دًُا  بهاْ بؿعاٌْ دًُا  نـطزٕ يـُ ًٓشِطاَـسا سُِضاَـُ، واتـُ: ٖـُض يـُن
ًََطزَنُ يُ بريٍ ضىبآ: نُ يُ ًٓشطِاَسايُْ دًُا  بها، يإ ُْظاٌَْ دًُا  نطزٕ سُضِاَُ، 

ُ خُوزا، يإ بُ ظ ضيًَهطاوٍ دًُا  بها، يُو سايَُتاُْزا سُزْ عىَطٍَِ تًَو ْاضآْ يإ ي
 (ؾٌ يُ غُض وادب ْابآ.ؾِٔ ١َٜ)

(نُ تُْٗا يُ غُض ثًاوَنُ وادب زَبآْ يُ غُض شُْنُ وادب ْابآ، ؾِٔ ١َٜص: )ئاطاداسى ط 
سُدُنـٍُ   بُآلّ ُٓطُض شُْنُف بُ خؤؾّدؤٍ بىبآْ ظاًْي )دًُا ( سُضِاَُ، ُٓويـ

تًَو زَضآ، دا بعاُْ: ُٓطُض ٓاوّدؤٍ بُ ُْٓساًََهّدؤٍ، يإ بُ ُْٓساًََهٌ نُغًَهّرت 
(ٍ بضىنٌ زَنُويَتُ غُض، بُآلّ ؾِٔ ١َٜبًًََٓتُوَ، يإ َاضْ زَغتباظٍ يُطٍَُ ٓافطَت بها، )

ى سُزْ عىَطٍَِ تًَو ْاضآ، دًاواظٍ ًُْ: بُ زَغتباظيُنُ ٓاوٍ بًَتُوَ، يإ ْا، ُٖضوَ
 يُ غُضضاوَناْسا ُٓو َُغُىُْ ضِووٕ نطاوُْوَ.

زووباضَ بعاُْ: يُ زواٍ دًُاعًُّنُّ ُٖض داضيَو دًُـا  بهـا، َـُضِيَهٌ يـُ غـُض وادـب       
زَبآ، ُٖضوَٖا يُ ًَْىإ سُآليَبىوٌْ يُنُّْ زووََسا ُٖض داضيَو دًُا  بها، َُضِيَهٌ يُ 

(زا ٓـُو  حتؿا١ يـُ )اجملُـى (ْ)   غُض وادب زَبآ، بُآلّ سُدُنـٍُ تًَـو ْاضـآ، ٖـُضوَى    
 َُغُىُْ ضِووٕ نطاوُْوَ.

ًَـٓر غـاَيُ يـُ        )ََٜٚحُٔب بٔ٘ٔ بَ ١ٌََْ(  ًَـو زَزا، ووؾـرتَيهٌ ث بُو دًُاعٍُ نُ سـُزْ عـىَِطَ ت
(زا وادبُ، دا ُٓطُض ُْبى: َاْطايُنٌ زوو غـايَُ، ُٓطـُض ْـُبى: سـُفت َـُضِ، ٖـُّ       ؾِٔ ١َٜ)

 .(زا فُضَىويُتٌحتؿ١ُضوَى يُ )(نُ بسا، ٖؾِٔ ١َٜوادبُ: زََىزَغت )
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ٞٗ ؾ٢ٔ ؾ لصٔ ٔٙٔ(  ُُقٔ ُٖضوَٖا وادبُ: بُضزَواّ بآْ بُ سُزْ عىَطٍَِ تًَهضىوزا بـطِواو  )َٚاْي
سُزْ عىَطَِ بـؤ خـىا   ص َو َتِم  ا اْلَح   َواْلُعْمَرَة ِلل وِ طتُواويإ بها، خىاّطُوضَ زَفُضَىّ: 

ُٓو سُزْ عىَطَِيٍُ بـُ دًُـا  تًَـو ضـىوَ، قـُظا      ُّٖ وادبُ: )َٚاْيك قَل٤ُ(  تُواو بهُٕ.
ٛٗعًَل(  بهاتُوَ ُ٘ تَط  ِٕ ن لَٕ ُُْضُه ُٖض ضُْس سُزْ عىَطَِنُف غىُْٓت بآ، ٖـُض وادبـُ   )َٚإَ

 تُواويإ بهاو قُظاؾًإ بهاتُوَ.
ُ٘ عًَ ٢ ( بُ فُضَىوزٍَ ضِاغترت:)َٚا٭ ؽَٗس ِٛرَ(  )أ ْٖ ضىو يُ قُظانطزُْوٍَ سُزْ عىَطَِّتًَهاْيؿ 

        ٌ ًَػـتا عىَِطَنـٍُ قـُظا زَناتـُوَو يـُ غـاَي  غُض تاَيىنُيُْ زََىزَغتُ، واتـُ: ٖـُض ٓ
ُُْ  ٍل بَ رِّيظس قُ ْلُت: وََ َ ا اْلُم َ َ لُِّد ِمْنُو َوِمْن َغْيرِِه َواهلل َ ْعَلُم. : ِاْصِطَياُد ُ فِّ َم َُ  اَْلَخاِم

ن  َبِيِو: َ ن  رَُ اًل َاََُل اْلَعباِدَلَة: عن عمرو بن شعيب عطزاٖاتىوؾسا سُدُنٍُ قُظا بهاتُوَ 
َع ْن ُمْح رٍِم َوقَ َع بِاْمَر تِ ِو؟ َفق اُل ا: َبطَ َف َحج  َكس َواْي ُرْج َم َع  ِابَن َعْمرٍو َواب َن ُعَم َر واب َن َعبّ اسٍ 

ؽارٝس، ٚؾا٢    صآلد رٚاٙ ايبٝٗكا٢ بل ز الن اِس َواْصَنْع ِماَّْصنَ ُع َن فَِِذا َاْدرَْ َت قاِبَف فُح   وَ ْىدِ 
ََُمَرُه َاْن َّ ْنَحَر َبَدنَ ةً   شرٚا١ٜ ُٖضغـًَو )عبساهلل(يـُنإ   رٚاٙ ا٫َالّ َلياو بلصآلد ؽارٝس،     زَف

ثطغًاضيإ يَّهطا: زَضباضٍَ ثًاويَو نُ دًُاعٌ يُطـٍَُ شْـٌ خـؤٍ نطزبـآ يـُ سايَـُتٌ       
ٖاتىوؾسا قُظاٍ  ًٓشطِاَسا؟ فُضَىويإ: سُدُنٍُ بُتايَُو وادبُ: تُواوٍ بهاْ يُ غايٌَ زا

 (.ؾِٔ ١َٜبهاتُوَو ووؾرتيَو بهاتُ )
 ص كافشبووى لة حالَةتى حةجء عووشِةداط 

: بـُ دًُـا  نـطزٕ،    يةكـةم  بعاُْ: سُزْ عىَطَِ بُ زووؾت تًَو زَضْٔ بُتاٍَ زَبُٓوَ،
: بُ نافطبىوٕ، واتُ: ُٖض نُغًَو يُ سايَُتٌ ًٓشطِاٌَ سـُز،  دووم ُٖضوَى ضِووٕ نطاوَ.

َزا نىفطيَو بها، سُزْ عىَطَِنٍُ بُتاٍَ زَبُٓوَ، ُٓطُض ُٖض ُٓو زًََـ ؾازَ يإ عىَطِ
بًَٓــآْ ببًَتــُوَ َىغــىيَُإ، زضوغــت ًْــُ ســُزْ عىَطَِنــٍُ تــُواو بهــا، واتــُ: ُٓطــُض 

(ؾـٌ يـُ غـُض ًْـُ، ٖـُضوَى يـُ ظ ضبـٍُ        نؿالر٠ تُواويؿًإ بهـا زضوغـت ْـابٔ، بؤيـآ )    
 ُ ــُوَف وازَط ــُ، ٓ ــُغُضضــاوَناْسا فُضَىوياْ ــُْآ: وادب ــُ زوأًّػــالَبىوُْوَ-ي  -ي

غُضيُْىآ ًٓشطِاّ بُ عىَطَِيُنّرت ببُغتآو بُّ ًٓشطِاَُ ْىآيُ َُٓػاٍَ عىَطَِ بها، ُّٖ 
ف َابــآ، ٓــُوَ غــُضيُْىآ ًٓشــطِاّ بــُ سُدَُّٔػــاٍَ  )عَزَؾ اا١( ُٓطــُض نــاتِ وَغــتاِْ

  َ ِ زَبُغتآو بُّ ًٓشطِاَُ ْىآيُ َُٓػاٍَ سُز زَنا، بُآلّ ُٓطـُض نـاتِ و  )عَزَؾ ا١( غـتاْ
يـُ باغـِ   -َُْابآ، وادبُ: غايًََهّرت سُدُنُّ قُظا بهاتُوَ، ٖـُضوَى يـُ )اجملُـى (   

 .واهلل  علمزَفاًََتُوَ، -)إِذؾلر(
 سِاوكشدى -5

ّٟ(  ثًَٓذُّ قُزَغُنطاوٍ ًٓشطِاّ:ا ْيخَلَُٔط( ) ٍُ بَزِّ ِّ ََْأُنٛ ضِاونطزٌْ طؿت طؤؾت )أِؽطَٔٝلُد ُن
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ْم طدا ٓاشٍََ بآ، يإ بايَٓسَ، خىاٍ طـُوضَ زَفـُضَىآ:    سُىيًََهٌ نًَىًُّ: ُُ َوُح رَِّم َعلَ ْي
تا يُ شيَط ًٓشطِاَسا بٔ، ًَْضريٍ نًَىيتإ يَّشـُضِاّ نـطاوَ. واتـُ:    ص َصْيُد اْلبَ رِّ َما ُدْمُ ْم ُحُرًم ا

  ٍ ــُوَ ــاظاضزاٌْْ ضَِواْسْ ــساضنطزٌْْ ٓ ــطتينْ بطيٓ ًْااُ((  نىؾــتينْ ط ــاٌَ)ايٓىاوٍ( )ُق ًُٓ
ِٝزَٙٔ(  ضَىآزَفُ ِٔ غ  ََٔٚ ُ٘ ِٓ ُُتََٛيُِّ  َٔ ُٖضوَٖا ضِاونطزٌْ ُٓو ًَْضريَف سُضِاَُ: نُ يُ )َٚن ذَا اْي

 )َٚاهلُل أ ِعً ِ(. ًَْىإ ٓاشَيًََهٌ نًَىٍْ خؤَايَّسا يُ زايو بىبٌَ
سُآليَُ، بُآلّ ُٓطُض يُ ْاو ٓاو و  -نُ تُْٗا يُ ْاو ٓاوزا بصيآ-ًٓٓذا بعاُْ: ًَْضريٍ ٓاوٍ

 نُ يُ بٓضًُّٓسا-ؾهاّْسا بصيَِ سُضِاَُ، ُٖضوَٖا طؿت ٓاشَيًََوْ بايَٓسَيُنٌ خؤَايٌَو
ْن َ تْ لَ     َف َص     ْيداً َض     ِمَنُو: َفِفىالن  َعاَم     ِة بََدنَ     ٌةس  َوَّْح     ُرُم َذلِ     َك ِف     ن  اْلَح     َرِم َعَلى     اْلَحاَلِلس فَ     ِِ

 ٌعس َواَلْرَنِب َعَناٌقس َواْليَ ْربُ ِع َ ْفَرٌةساْلَ ْحِش َوِحَمارِِه بَ َقَرٌةس َواْلَغَعاِل َعن ْ  َوِفن بَ َقرِ 
سُآليَُ، دًاواظٍ ًُْ: بُ خؤٍ بًهىشيَتُوَ، يإ نُغًَهّرت، ُٖضوَٖا ُٖض  -نًَىٍ ُْبىبآ

ًَـىٍ: نـُ طؤؾـيت ْـُخىضآ، ِضاونطزْـٌ سـُِضاّ ًْـُو ُٓطـُض          ًَوْ ُٖض باَيٓسَيُنٌ ن ٓاشََي
سا ُٓو َُغـُىُْ  ى يُ ظ ضبُّ غُضضاوَناْ(ٍ يُ غُض وادب ًُْ، ُٖضوَؾِٔ ١َٜبؿًهىشَّ، )

 ضِووٕ نطاوُْوَ.
ٟ دا بعاْـُ: بـُ فـُضَىوزَّ ًُٓـاَِ)ا     (: َـطاوّْ ٓـُو قـاظَّ ْـافطَِّ، بـُ ًَْضـري       ملالٚرد

 (زا فُضَىويُتِ.ْٗل١ٜزاْاْسضآْ غعاّ ًُْ، ُٖضوَى يُ)
ُّ ذَئو (  ُٖضوَٖا)َٚ(  يُ ْاو )ؾ٣ٔلْيرَزََّ(  ضِاونطزٌْ ًَْضريّهًَىٌّ طؤؾت سُآلٍَ سُضِاَُ)َِٜرُز

زَفُضَىآ:  يُ غُض ُٓو نُغُف نُ يُ ًٓشطِاَسا ًُْ، ثًَغَُبُض)عًَ ٢ اْير٬َ ٍَ(  زا)ذَزَّ(
رٚاٙ ايغٝخلٕ، ز َ لَ َوِانِّها ِمْن ااَعِ ن َحراٌم لُّْخَبُر َش ُْ ها َولُّ ْعَضُد َشَجُرىا َولُّ نَ ف ُر َصْيُدىاط

يـُّ غـُعاتَُُوَ سُِضاَـُْ ِضَيـعزاضَ، ْابـآ زِضىْ طًـاٍ بـُ         (ََِها١ ٍ))ذَازَّ( ٓاطازاض بٔ: 
غُضيَهسا بؿهًَٓسضآْ بِِزضآْ ْابآ زضَختُناٌْ بِِزضآْ ْابآ ًَْضريَناٌْ تُْطاو بهطئَْ 

 بطَِويَٓسضيَُٓوَ.
ِٝ ًَا(  نُوابى: ِٕ أ ِتً ـَ ؽَ  زا ًَْضرييَو بفُوتًَٓآ، ُّٖ ُٖض نُغًَو يُ)ذَزَّ(ُٖض نُغًَو يُ )ؾ َِ

ُ٘(   سايَُتٌ ًٓشطِاَسا ًَْضرييَو يُ ُٖض ؾىيًََٓهسا بفـُوتًَٓآ  تؤيَـٍُ زَنُويَتـُ غـُض،    )فَأَُٓ
ْم طخــىاٍ طــُوضَ زَفــُضَىآ:  ُُ َّا َّ  َهاال   ِ َّن  َمنُ   ا َل تَ ْق ُ ُل االص   ْيَد َو َنْ   ُ ْم ُح  ُرٌم َوَم  ْن قَ  َ لَ  ُو ِم  ْن

ًَٓـاوَ، يـُ ساَيـُتٌ        ص ن  َعمِ ُم َ َعمًِّدا َفَجَعاٌء ِمَْ ُف َم ا قَ  َ َف ِم َن ال  ٖـؤ ٓـُو نُغـاٍُْ ًُٓاْتـإ ٖ
ًٓشطِاَسا ًَْضري َُنىشٕ، ُٖض نُغًَو يُ ًَٓىَ بُ قُغسٍ ًَْضري بهىشآ، غعاٍ زَنُويَتـُ  

 غُض: ٓاشَيًََهٌ خؤَايٌَ وَنى نىشضاوَنُ يُ تؤيَُبسا.
، يإ بُ ُٖيَـُ،  ًٓٓذا بعاُْ: يُ وادببىوٌْ ُٓو تؤيَُيُزا دًاواظٍ ًُْ: بُ قُغسٍ بًهىشٍ

بعاْآ سُِضاَـُ، يـإ ْـُظاْآ، تؤَيـٍُ ٖـُض يـُ غـُضَ، ٖـُضوَى يـُ غُضضـاوَناْسا ِضووٕ           
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 نطاوَتُوَ.
 ص تؤلَةى نيَضريةكاىط 

ٖٓعَل١ََٔ(  ًٓٓذا ُٖض بُ بُيَطٍُ ٓايُتُنُّطِابطزوو: ( )بَ ََْا١ٌ  يُ نىؾـتين ُْعاَُيُنـسا  )ؾ ؿ٢ٔ اي
يـُ نىؾـتين ضَِؾـُووآلغٌ نًَـىٍْ     زَ اْيَِٛذػَ َٚذَُٔالرَٙٔ(  َٚؾ٢ٔ بَك ووؾرتيَو يُ تؤيَُزا وادبُ )

ِْٓش(  يُ نىؾتين ٓاغهسا)َٚاْيػَشَاٍَ(  َاْطايُى يُ تؤيَُزا وادبُ)بَك ز٠ٌَ(  نُضَنًَىّسا بعًَْو يُ )عَ
ناضََآيـُى يـُ تؤيَـُزا وادبـُ     )عََٓالْم(   يـُ نىؾـتين نُضويَؿـهسا   )َٚا٭ ِرَْبٔ(  تؤيَُزا وادبُ

 .ناضََآيُنٌ ضىاض َاْطٌ يُ تؤيَُزا وادبُ (جَْؿز٠ٌَ( يُ نىؾتين دىضدُنًَىّسا )َٚاْيَِٝزُبٛعَ)
ََْف َلُو اَْلِقيَمُةس َِْلِو َعْدَلِنس َوِفيَما لَ ِم ُُُم ِبِم  َوَما لَ نَ ْقَف ِفيِو َّْح

ــُ      ــإ ي ــُّطِابطزوو: ي ــُو تؤآلْ ــُ، ضــىْهُ ٓ ــُضِيَو وادب ــسا َ ــٍُ نؤتطيَه ــُ تؤيَ ٖــُضوَٖا ي
 (ناُْوَ ثًَُإ طُيؿتىٕ.ؽرلب١، يإ يُ )وَثًَغَُبُضَ

ًَغَُبـُضو       )َََٚل ٫  َْْكٌَ ؾٔٝ٘ٔ(  ًَُـُ ُْطُيؿـتىَ: ْـُ يـُ ث ًَضريٍَ ًٖض تؤَيـٍُ بـُ ٓ   ُٓو ْ
ُِ بُِٔٔثًٔ٘ٔ عَِ ٫ َٕ(  (نإؽرلب١ُْ يُ ) زوو نُغـٌ زازثـُضوَضو يًَـعإ بطِيـاض بـُ ويَٓـٍُ       )َِٜرُه

َـاَيٌ يـُ تؤَيـُزا بـسضآ، خـىاّ طـُوضَ زَفـُضَىآ:        ًَْضريَنُ زَزَٕ: نُ يُ ٓـاشَيٌَ خؤ 
ُُمْ ط ُُ  ُم بِ  ِو َذَواَع  ْدٍل ِم  ْن ــٍُ    صَّْح ــُ ويَٓ ــاض زَزَٕ ب ــىَ بطِي ــُ ًَٓ ــُضوَض ي زوو نُغــٌ زازث

 ًَْضريَنُ، تانى يُ تؤيَُزا بسضآ.
 )ُ٘ ًؿُإ يُو ًَْضريَزا نُ ويٍَُٓ ُْبآ: يُ ٓاشَيٌَ خؤَايَّساو ًٖض تؤيَُيُن)َٚؾَُٔٝل ٫  َِٔثٌَ ي 

ْطخٌ ًَْضريَنُ يُ تؤيَُزا وادبُ، نُوابى: ُٓطُض ًَْضريَنُ وَنـى  )ا ْيك١َُُٝٔ(  ثآُْطُيؿتيَ
نؤتط بىو، يإ يُ نؤتط طُوضَتط بىو، يإ بضىنرت بىو: وَنى ضؤيُنُْ نًؤ، ُٓوَ ْطخُنٍُ 
وادب زَبآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ، واتُ: زوو نُغٌ زازثُضوَض ْطخُنٍُ 

 زازًََْٔ.
: ُٓطُض ًَْضرييَو بطيٓساض بهـاو زَيـُنٌ ْطخُنـٍُ نـُّ بهاتـُوَ،      يةكةم ص ئاطاداسىط 

: ُٓطُض ٓاغهًَو بطيٓساض بهاْ زَيـُنٌ ْطخُنـٍُ   بؤ وَيهـة وادبُ: زَيُنٌ تؤيَُنٍُ بسا، 
نُّ ببًَتُوَ، وادبُ: زَيُنٌ َُضيَو يُ تؤيَُ بسا، بُآلّ ُٓطـُض بـُ ٖـؤٍ بطيُٓنـُ ًَٖـعٍ      

، يإ ًَٖعٍ فطِيين َُْا، ُٓو ناتُ تؤيَُيُنٌ تُواوٍ يُ غُض وادب زَبآ، واتُ: يُ ضِ يؿ 
ُٖض زوو َُغُيُنُزا ُٓطُض بطيُٓنُف ضاى ببًَتُوَ، تؤيٍَُ يُ غُض ىْاضآ، ُٖضوَى يُ 

 ظ ضبٍُ غُضضاوَناْسا ُٓو َُغُيُيُ ضِووٕ نطاوَتُوَ.
ُض ًَْضرييَهٌ يُ َايَُوَ ُٖبى: وَى : ُٓو نُغٍُ زَيُوآ سُز، يإ عىَطَِ بها، ُٓطدووةم

ُٓو دـؤضَ ؾـتاُْ، وادبـُ     نُضويَؿوْ نؤتطَنًَىّ، يإ نُو، يإ ٓاغو، يإ بعُْنًَىٍْ
ثًَـ ًٓشطِاَبُغ : يإ بًساتُ نُغًَو، يإ بُضَِيَآلٍ بها، ُٖض ضُْس ًَْضـرينُف نـُيٌ   
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ًشطِاَبُغ  ًَْضريَنُ بىبآ، دا ُٓطُض بُضَِيَآلٍ ُْنطزو ًٓشطِاٌَ بُغت، ُٓوَ بُ ٖؤٍ ٓ
 ْ بؤ طؿت نُغًَهّرت سُآلٍَ زَبآ.وٍ ىزَضآ يُ ًََهايُتِ

دا ُٓطُض ًَْضريَنٍُ بُضَِيَآل ُْنطزْ غُضٍ بطٍِ، يإ بُخؤٍ َطز، تؤيٍَُ يُ غُض وادب 
زَبــآ، دًـــاواظٍ ًْـــُ: يـــُ سايَـــُتٌ ًٓشطِاَّــسا ًَْضـــريَنُ بفـــُوتآ، يـــإ يـــُ زواٍ   

ُٓطُض يُ سُز طُضِاوَو ًَْضريَنُ َابى، وادبُ: بُضَيَآلٍ بها،  سُآليَبىؤًّْشطِاّ، نُواتُ:
ــٍُ ٖــُض يــُ غــُض وادــب زَبــآ، ٖــُضوَى يــُ    ضــىْهُ ُٓطــُض يَُــُوزواف بفــُوتآ، تؤيَ

 غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
ُّْس   َ ْنَبُتس َواَلْظَه  ُر تَ َعل   ُ  الض   َماِن بِ   ِو َوبَِقطْ  ِع َ ْش  َجارِِهس َوَّْح  ُرُم َقطْ  ُع نَ بَ  اِت اْلَح  َرِم ال   ِ ى َل
ِبيَرِة بَ َقَرٌةس َوالص ِغيَرِة َش اٌةس قُ ْل ُت: َواْلُمْس  َ ْنَبُت َ غَْي رِِه َعلَ ن َُ اْلَم ْ َىِبس َوَِّح ف   َفِفىالش َجَرِة اْل

 ِإْذِيٌر وََ َ ا الش ْ ُك َ اْلَعْ َاِ  َوَغْيرِهِ 
و غُض بِآ، يإ ٖـُض نُغـًَهّرت يـُ    : ُٓطُض يُنًَو يُ سايَُتٌ ًٓشطِاَسا ًَْضرييَض،يةم

(زا ًَْضرييَو غُض بِِآ، يُ ُٖض زوو َُغُيُزا ُٓو غُضبطِاوَ َطزاضَو طؤؾتُنٍُ )ذَزََّ ََِه١
 يُ غُضبطَِنُف سُضِاَُو يُ خُيَهّرتيـ سُضِاَُ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.

سُضِاَُ، نُواتُ: ُٓطُض بايَٓسَيُى : ُٖض ًَْضرييَو نىؾتِٓ سُضِاّ بآ، ًًَٖهُنُؾٌ ضوازةم
بفطِيَِْٓ ًًَٖهُنٍُ تًَو بضآ، يإ ًًَٖهٍُ بايَٓسَيُى بؿهًَٓآ، ُٓوَ بُ ْطخٌ ًًَٖهُنٍُ 
تؤيٍَُ زَنُويَتُ غُض، ًٓٓذا بعاُْ: ُٖضوَى طؤؾتِ ًَْضريَنُ سُضِاَُ، ُٓوٖاف خىاضزٌْ 

 وَ.ًًَٖهُنُؾِ سُضِاَُ، ُٖضوَى يُ )اجملُى (زا ضِووٕ نطاوَتُ
ُ ة(و)َمِدَّنة(دسةختء طياي  تؤلَةى ط  ص)َم

)ُّ بطِئْ ُٖيَهُْسٌْ ُٓو طًاو زضَختُّ  )ق ْطُع َْبَلْٔ اْيرَزََّ( يُ طؿت نُغًَو سُضِاَُ )ََِٜٚرُز
ِٓبَُ(( زا ضِواوَ)ذَزَّ(يُ  ُٓو دؤضَ طًاو زضَختُّ نُ خُيَو ْايضًَٓآ، بُيَهى بُ  )اِيذ٣ٔ ٫  ُِٜضتَ

تؤيَُ وادـب زَبـٌَ بـُ     )تَعًَُّل ايٖقَُلَٕ بٔ٘ٔ( بُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط ٭ ْظَُٗز()َٚا خؤٍ زَضِوآ
تؤيَــُ وادــب زَبــٌَ بــُ بــطِئْ  )َٚبٔك ْطااعَ ا ِعااحَلرَٙٔ( ْ ٖــُّ)ذَاازَّ(بــطِئْ ُٖيَهُْــسٌْ طًــاٍ
 ، بُ بُيَطٍُ سُزيػُنُّطِابطزوو يُ باغٌ ًَْضريزا.)ذَزَّ(ُٖيَهُْسٌْ زضَختّتُضِّ 

 )بَك از٠ٌَ(  يُ ُٖيَهُْسٕ، يإ بـطِيين زضَختًَهّتـُضٍِ طـُوضَزا    ؾ ؿ٣ليٖغحَز٠َٔاْيه بٔري٠َٔ()نُوابى: 
َـُضِيَو وادبـُ،    )عَال٠ٌ( يـُ زضَختًَهـٌ بضـىونسا     )َٚايٖؾاػٔري٠َٔ(  َاْطايُى يُ تؤيٍَُ وادبُْ

 ُٖضوَٖا يُ بطِئْ ُٖيَهُْسٌْ طًاو زضَخيت ظ ض بضىونسا ْطخُنُيإ وادبُ.
واتُ: -: زضَخيت ووؾو زضوغتُ: ُّٖ بِِزضآو ُّٖ ُٖيَبهُْسضآ، بُآلّ ثىوفًٓٓذا بعاُْ
تُْٗا زضوغتُ: بِِزضآ، واتُ: زضوغت ًُْ ُٖيَبهُْسضآ، ضىْهُ ُٖض ناتًَو  -طًاّ ووؾو

 ٓاو بسضآ، يُ غُض ثٓذُنٍُ زَشيًَتُوَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.
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))ًُْ ُ  )ُق ِٓبَُ(( ضَىآ ًُٓاٌَ )ايٓىاوٍ( زَفـ ُُِضاتَ ٓـُو زضَختـٍُ ٓـازًََعاز زَيضـًَٓآ      )َٚاْي
ِٝزَٙٔ( وَنى ُٓو زضَختُيُ نُ بُ خؤٍ ضِوابآ، واتُ: ُٓطُض بِِزضآ، يإ ُٖيَبهُْـسضآ،   )ن ػَ

 يُ غُض فُضَىوزٍَ ضِاغتِ َُظُٖب. )ع٣ًلْيَُِذَٖبٔ( وادبُ: خىيَِٓ بسضآ
ٍُ ٓـازًََعاز زَيضـًَٓآ زضوغـتُ:    بُآلّ طًا وَنى زضَخت ًْـُ، واتـُ: ٓـُو دـؤضَ طًايـ     

 .بِِزضيَتُوَو ُٖيَبهُْسضآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ
ٌٗ اإلَِذ:ْٔز(  سُآليَُ: طًـاٍ)ًٓعخري( بِِزضيَتـُوَو ُٖيَبهُْـسضآ، ضـىْهُ ثًَغَُبـُض      )ََٜٚرٔ

ُِٛى( ًٓعّْساوَ ِٛصَخَ َٚ ُٖضوَٖا زضِنًـ زضوغتُ بِِزضآ )َٚن ذَاايٖغ ِٝزَٙٔ()ن لْيعَ ٌ  غ   وَنى زضِنـ
اْلُجْمُه   ِرس َواَلَص  ح  ِح  ف   ْي  ِ  نَ َباتِ  ِو ِلَعْل  ِف اْلبَ َه  ائِِم َولِل  د َواِء َواهلل َ ْعلَ  ُم. َوَص  ْيُداْلَمِدَّنِة  ِعْن  دَ 

ُّْضَمُن ِفن  اْلَجِدِّدس َحَراٌمس َولَ 
ِٓا َ  عُوغُزْ ُٓو بابُتاُْ ُٗاٛرَ(  )عٔ ُِ ٍ    اْيُح بـُ   )َٚا٭ ؽَاٗس( ظاْايـإ   يـُ ىٍ نؤَُيَـُ ظ ضَنـُ
ٌٗ أِ:ذٔ َْبَلتٔ٘ٔ( فُضَىوزٍَ ضِاغترت: َ  )ذَازَّ( سُآليَُ طًـاو زضَخـيت    )ذٔ ًْاـٔ   يَّبهطيَتـُو )ئعَ

 .)َٚاهلُل أ ِعً ِ( ُّٖ بؤ زَضَاْهطزًْـ )َٚئًٖ َٚا٤ٔ( بؤ ٓايًهٌ ووآلغُنإْ اْيبََٗل٥َِٔ(
ًُوَضِيَٓــسضآ، ٖـُّ زضوغــتُ: يهــُ  ب )ذَاازَّ(ٖـُضوَٖا زضوغــتُ: ٓـاشَأل يــُ طًــاو زضَخـيت   

 باضيهُناٌْ زاضغًىاىْ بُضٍ طؿت زضَختًَهًـ يَّبهطيَتُوَ.
 ِ ّ  )ذَازَّ(  ًٓٓذا بعاُْ: بُ ًٖض دؤضيَو زضوغت ًُْ: بُضزو طًَـ ، )ذَازَّ( بِزضيَتـُ زَضَوَ

ؤ يُطُأل خؤيا بًَٗٓآ، وادبُ: بًطُضِيًََٓتُوَ ب )ذَزَّ(نُواتُ: ُٓطُض يُنًَو طأل، يإ بُضزٍ 
، ُٓطًٓا: طىْاٖباضيُنٍُ بُضزَواّ زَبٌَ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ُٓو َُغُىُْ )ذَزَّ(

 ضِووٕ نطاوُْوَ.
 واسةبشِيهى رى  -6

ؾُؾُّ قُزَغُنطاوٍ ًٓشطِاّ: َاضَبطِيين شٕ، واتُ: ُٓطـُض شُْنـُ، يـإ ًََطزَنـُ، يـإ      
ِِ       َٚي٢ٔ) ًَهًإ يـُ ًٓشِطاَـسابآ، سُِضاَـُ: شُْنـُ َـاضَ بـ آ، دـا ُٓطـُض َـاضَ بـطِا،     (ّ يـُن

(ف وادب ْابآ، دًاواظٍ ًُْ: ًََطزَنُْ ؾِٔ ١ََٜاضَبطِيُٓنٍُ بُتايَُو زضوغت ْابآ، بؤيآ )
ِِٕ، ٖـُضوَى يـُ )اجملُـى (زا فُضَىويـُتِْ يـُ         َٚي٢ٔ) (يُنُ، يإ وَنًًـُناًْإ َـاضَ بـ

ضَىآ: زَفــُ غُضضاوَناّْرتيؿــسا يــُ باغــٌ َــاضَبطِئ ضِووٕ نطاوَتــُوَ، ثًَغَُبــُض
ُِْح َوَلَّْخُطبْ ط ُِِح اْلُمْحرُِم َولَُّ ْن ْابآ ثًاوٍ بًُٓشطِاّ بؤ رٚاٙ َضًِ ٚاؽرلب ايضٓٔ، زلََّ ْن

 خؤٍ َاضَ بِِآو ْابآ يُ خُيَهّرتيـ َاضَ بِِآو ْابآ شًْـ زاخىاظ بها.
 ُِٝ طؿـتِ  (ٍ ثري ظ، ُّٖ زضَختْ طًـاو بـُضزو طًَُنُؾـٌ،    َ ١ًَْٜٓضريّ ) اْيَُ ١َٜٓٔٔ( )َٚؽَ

(ّْ َة  إن  ِإْبراِىيمَ طزَفُضَىآ:  ثًَغَُبُض -(ّ ثري ظَه١وَنى )-( سُضِاَُذَزا  ُ َحر َم َم
 رٚاٙ َضاااًِ،ز َوِإنِّ   ن َحر ْم   ُت اْلَمِدّنَ   َة َوم   ا بَ    ْيَن لبِ َ ْيه   ا َل ُّ ْقطَ   ُع َعض   اىا َوَل ُّص   اُد َص   ْيُدىا
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(ّ سُضِاّ نـطز: ًَْـىإ   َ ١ٜٓـ )(ٍ سُضِاّ نطز، ًََٓه١) (ثًَغَُبُضابزاِٖٝسُظضَتٌ )
(، ْابـآ زاضٍ  ثاٛر ُٖضزوو ظًََُٓنٍُ بُضزَضَِؾُنإْ ًَْىإ ُٖضزوو نًَىَنٍُ )عـري(ْ) 

ُٔ ؾ٣ٔلْيحَ ٜٔا ٔ(  بِِزضآْ ْابآ ًَْضريّ ضِاو بهطآ. بـُآلّ   يـُ فـُضَىوزٍَ ْـىآزا:     )٫َٚ  ُِٜقاَُ
 .تؤيٍَُ ًَْضريو زضَختُناٌْ ْازضآ، ضىْهُ ؾىيَين سُز نطزٕ ًُْ

ًٓٓذا بعاُْ: يُّ َُغُيُيُزا فُضَىوزٍَ نؤٕ ُٖيَبصاضزضاوَ نُ زَفُضَىآ: ُٓو نُغـٍُ  
( زَنـىشآ، يـإ زضَخـتْ طًايُنـٍُ زَبـِطآ، وادبـُ غـعا بـسضآ: طؿـت          َ ٜٓا١ ًَْضريٍ)

 َُٖىوٍ يَّبػتًَٓسضآ -دطُ يُ زاثؤؾُضٍ عُوضَِت-نُيىثُيًَوْ دًًَهٌ نُ يُبُضّسايُ
َِْلنِّ  َوَّ َ َخي  ُر ِفن الص ْيدِ   اْلِم

: َم ْن َوِف ن ِرواَّ ةٍ -قَاَل: َمْن َقَطَع ِمْن َشَجِر اْلَمِدَّنِة َشْي اً  : َ ن  الن ِب   َعن َاْعد بن  َبِىَ ق اصط
ُٙ ؾ٢ ؽرٝس َضًِ،ز فَ ْلَيْسُلْبُو  ِيابَ وُ  -َوَ َد َ َحدًا َِّصيُد ِفِيوِ  ُٛ ُٖض نُغـًَو   رٚاٙ ابٛداٚد، ََْٚر

ّ زضَختًَهٌ  ًَضـريَنٍُ ِضاو زَنـا، بـا دـٌْ         َ ٜٓا١ )(٣)ذَازَ ًَو ْ ِِآ، يـإ زيـيت يـُن ( بـ
 بُضطُنٍُ ىلَ زابطِْآْ يَِّ بػتًَٓآ.

 ص كاني حةجء عووشِة)فِدْيَة(خويَوء  ط
بعاُْ: خىيَُٓناٌْ سُزْ عىَطَِ ضىاض دؤضٕ، ُٖضوَٖا بعاُْ: َُبُغت يُ خىئَْ  ثَيصةكي

بـُ ٖـؤٍ    -نـُ يـُ غـُض َـط ر وادـب زَبـٌَ      -هُ(ّ سُزْ عىَطَِ غُضبطِيين ٓاشَيًََؾِٔ ١َٜ)
( بـُو زاُْويًََـُو   ؾِٔ َٜا١ ُْنطزٌْ وادبًَو، يإ بُ ٖـؤّ نطزْـٌ قُزَغـُنطاويَو، ٖـُضوَٖا )    
 ضِ شووَف زَطىتطآ: نُ يُدًاتٌ غُضبطِيين ٓاشَيَُنُ وادب زَبٌَ.

ٌْ بضآ، واتُ: (زا وادب بىوَ، َُضدُ: بُ قىضباؾِٔ ١ًَٜٓٓذا بعاُْ: ُٓو ٓاشَيٍَُ يُ خىئَْ )
غُىَُت بآ يُ طؿت ُٓو عُيباٍُْ طؤؾت نُّ زَنُُْوَو زَبُٓ ٖؤٍ زضوغت ْـُبىٌْ  
قىضباٌْ، ُّٖ ُٓطُض َُضِ بىو، َُضدُ: غايًََهٌ تُواو نطزبآ، ُٓطُض بعٕ، يإ َاْطا بىو، 

 َُضدُ: زوو غايَِ تُواو نطزبٔ، ُٓطُض ووؾرت بىو، َُضدُ: ثًَٓر غايَِ تُواو نطزبٔ.
بعاُْ: يُ ُْنطزٌْ وادبُناٌْ سُزْ عىَطَِزا دًاواظٍ ًُْ: يُ ًَْىإ ُٓو نُغٍُ زيػإ 

بُ قُغسٍ ُْيهطزوَ، يإ بُ ُْظاٌْ، يإ بُ غُٖىو، يإ يُبريٍ ضىبآ، واتـُ: طؿـتًإ   
 خىيًَٓإ يُ غُض وادب زَبٌَ، بُآلّ نطزٌْ قُزَغُنطاوَنإ زوو دؤضٕ:

آ: وَنى ىبطزٌْ َىو و ًْٓؤى، نىؾتين ًَْضري، : ُٓطُض قُزَغُنطاوَنُ يُْاوبطزٕ بيةكةم
دًاواظٍ ًُْ: يُ ًَْىإ ُٓو نُغٍُ  -وَنى ُْنطزٌْ وادب-بطِيين طًاو زضَخت، ُٓوَف

بُ قُغسٍ قُزَغُنطاوَنٍُ نطزبآ، يإ بُ ُْظاٌْ، يإ بُ غُٖىو، يإ يُبريٍ ضىبآ نُ 
 يُ ًٓشطِاَسايُ، طؿتًإ تؤيَُيإ يُ غُض وادب زَبٌَ.

ُٓطُض قُزَغُنطاوَنُ خؤؾِْ خؤدىاْهطزٕ بآ: وَنى زاثؤؾًين غـُضٍ ثًـاو ْ    :دووةم
ضِووٍ ٓافطَت، ثًَآلو و دًّـسضواو، خـؤ   
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بؤخنؤؾهطزٕ، دًُا  نطزٕ، زَغتباظٍْ خؤ ضَِسُتهطزٕ، يُواُْزا تُْٗا ُٓو نُغُ خىيَِٓ 
ٌَ: نُ بُ قُغـسٍ واّهطزبـآو ظاًْبـِ سُضِاَـُو بـُ خؤؾـّدؤٍ بىبـ        آ، يُ غُض وادب زَب

نُواتُ: بُُٖيَُزاضىو و ُْظإْ ظ ضيًَهطاو خىيًَٓإ يُ غُض وادب ْابـآ، ٖـُضوَى يـُ ضـُْس     
ناٌْ )ؾِٔ ١َٜ( دا خىئَْ ؾىيًََٓهٌ غُضضاوَناْسا ْاوَضِ نٌ ُّٓ ثًَؿُنًُّ ضِووٕ نطاوَتُوَ،

 سُزْ عىَطَِ ضىاض دؤضٕ:
اْسٕ، نـُ بـُ ٖـؤٍ    غُضثؿـهِْ قطغـ   )تَِخاٝٔري َٚتَِعا ٌٜ(   : ثـآّ زَطـىتطآ:  خويَهىيةكةم

ِٝ ٔاْئُِث٢ًِّٔ(  نىؾتين ًَْضريو بطِيين طًـاو زضَخـت وادـب زَبـٌَ، نـُوابى:       ٖٝاُز ؾ٣ٔليٖؾا  )ََٜٚتَخَ
َِْل     ِو َوالص      َدَقِة بِ     ِو َعلَ     ن َمَس     اِ يِن اْلَح     َرِمس َوبَ      ْيَن َ ْن ُّ َق       َم اْلِمَْ     ُف َدرَاِى     َم   بَ      ْيَن َذبْ     ِح ِم

َِْل     ِّ َّ َ َص    د ُق بِِقيَم ِ    ِو َوَّْش    َ ِرَي بِ    ِو طََعاَم    اً َلُه      ْمس َ ْو َُّص     َم َع    ْن ُ     فِّ ُم    دظ َّ ْ م    اًس َوَغي ْ    ُر اْلِم
ََالَ َ  ِة  ُص  ٍع ِلِس    ِة  طََعام  اً َ ْو َُّص   ُمس َوَّ َ َخي    ُر ِف  ن ِفْدَّ  ِة اْلَحْل  ِ  بَ   ْيَن َذبْ  ِح َش  اٍةس َوال  َص  د ِق ِب

ّ اٍمس  َمَساِ يَنس َوَصْ ِم َ الَ َِة َ 
َِٝٔ ذَِباسَ َِٔثًٔا٘ٔ(   خىيَٓسَضَنُ غُضثؿهُ يُ تؤيٍَُ ُٓو ًَْضريٍَ ويٍَُٓ ُٖيُ: يـُ ًَْـىإ    )بَ

 )َٚايٖؾاا َق ١ٔ بٔاا٘ٔ عًَ اا٢ ََضَاالنٔنيَ اْيرَاازََّ( غــُضبطِيين ٓــاشَيًََهِ خؤَــايَِ ْيَٓــٍُ ًَْضــريَنُو
َِٝٔ زا بُؾٌ بها)ذَزَّ(غُضبطِاوَنُف بهاتُ خًَطْ بُ غُض ُٖشاضَناٌْ ٌُ   )َٚبَ َّٖٛ اْئُِثا ِٕ ُٜك ا  أ 

ِِ( آْسضيإ ٓاشَيَُ خؤَايًَُنُ بُ ثاضَ بكطغًَٓ دَرأَِٖ( ُٗ بُو ثاضَيُف  )ََِٜٚغتَزََٟ بٔ٘ٔ ط عَلًَل ي 
ًَِٛل( بهطِآو بًاْساتآ )ذَزَّ(زاُْويًََُ بؤ ُٖشاضَناٌْ َٜ  َُٓ  ِّ ِٔ ُن ِٚ َُٜؾَّٛ عَ يـإ يـُدًاتٌ    )أ 

 و بُض شوو ببآ.ُٖض َػتًَهٌ زاُْويًََُنُ ضِ شيَ
يُ خىيَّٓسضَختًؿسا يُ ًَْىإ ُٓو غًًَاُّْطِابطزووزا غُضثؿـهُ، ٖـُضوَى يـُ     يةزوةيا

 )اجملُى (ْ )ؾطح املٓٗر(زا فُضَىوياُْ.
)ِّ ُِٝزاْئُِثًٔ ًَضريٍَ وَيٓـٍُ ًْـُو تؤَيـٍُ زيـاضّ ْـُنطاوَ يـُ ٓـاشََيِ خؤَاَيّـسا،          )َٚغ  يُو ْ

يإ بُ ُْٓساظٍَ ْطخٌ ًَْضريَنُ، يـإ   ًل(بٔكَُٔٝتٔ٘ٔ ط عَلَ )َٜتَؾَٖ ُم خىيَٓسَضَنُ غُضثؿهُ:
ُّ( زضَختُنُ زاُْويًََُ زَزاتُ ُٖشاضإ َُِٜٚؾٛ يـإ يـُ دًـاتِ ٖـُض َػـتًَهّساُْويًََُنُ       )أ 

ْعَبِة َ ْو َ ف ارٌَة َطَعاُم َمَساِ يَن َ وْ طضِ شيَو بُض شوو زَبٌَ، خىاّطُوضَ زَفُضَىآ:  َُ  َىْدًّا بَاِلَغ اْل
ْ يُوآ غُض بِِآ، يـإ بـُ   )ذَزَّ(تؤيًََُّٓضريَنُ ٓاشَيًََو بآ: بطاتُ  صَعْدُل َذِلَك ِص َياًما

 ْطخِ ٓاشَيَُنُ زاُْويًََُ بسضيَتُ ُٖشاضإ، يإ بُ قُز زاُْويًََُنُ بُض شوو ببآ.
ُ غُضثؿهٌْ زياضنطاو، نُ وادب زَبٌَ: ب)تَِخٝٔري َٚتَْك ٜز( : ثآّ زَطىتطآ: خويَهىذووةم

ٖؤٍ ىبطزٌْ َىو و ًْٓؤى، بُ بُضطٌ زوضواو، بُ زاثؤؾًين غُضٍ ثًاو و ضِووٍ ٓافطَت، 
بُ خؤبؤخنؤؾهطزْٕ ضُوضنطزٕ، بُ َاضْ بُ زَغتباظٍْ بُ خؤ ضَِسُتهطزْٕ بُ دًُاعٌ 

 داضٍ زووَّْ بُ دًُاعٌ ًَْىإ ُٖضزوو سُآليَبىوُْناِْ سُز.
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ُٖٝز ؾ٢ٔ ؾِٔ ١َٜٔ اْيرَنُوابى:  (ّ ىبطزٌْ َـىو و يـُ   ؾِٔ ١َٜخىيَٓسَضَنُ غُضثؿهُ: يُ ) ًْلَ()ََٜٚتَخَ
َِٝٔ ذَِبسَ عَل٠ٕ( (ّ ُٓواُّْرتٍ تاظَ ضِابطإؾِٔ ١َٜ) يُ ًَْىإ غُضبطِيين َُضِيَو، يـإ بعًَْـو،    )بَ

يـإ غـآ غـا  زاُْويًََـُ      )َٚايٖتؾَٗ مَ بٔث٬َ ث١َٔ آُؽاُع(  ،)ذَزَّ(طؤؾتُنُؾٌ بساتُ ُٖشاضَناٌْ
( زوو 2421ٖـُض غـاعًَو )  -)ذَازَّ( بًاْساتُ ؾـُف ٖـُشاضٍ    )ئضٖٔت١ٔ ََضَلنٔنيَ( طبهاتُ خًَ

ُّ( ، واتُ: ُٖض ُٖشاضيَو ًْى غاعٌ بساتآ-نًًؤو ضىاضغُزو بًػت غطاَُ َِّٛ ث٬َ ث١َٔ أ ٜٖل  )َٚؽَ
ْ ِه ِوس َفق اَل َ ن  اْلَقْمَف َّ َ نا َ ُر َعل ن وَ  ...:َعْن َ ْعب بن ُعْجَرةَ طيإ غآ ضِ شإ بُض شوو ببآ 

ّ  اٍمس َ ْو َ ْطِع ْم َ الَ ََة ُص  ٍع ِم ْن َتْم  رٍ الن بِ      : ِإْحِل ْ  رَْ َا  َكس  ُ م  اْذبَ ْح ش  اًة ُنُس ُاًس َ ْو ُص ْم َ الَ َ  َة َ 
ُُْم ِر َ           اإِلْحَراِم ِم          َن اْلِمِيَق          اِت َدُم تَ ْرتِي          ٍبس  َم ِف          ن تَ           ْرِك اْلَم            َواَلَص          ح  َ ن  ال          د 

َذا عَ   َج  َع ِاْش   َ َرى بِِقيَم  ِة الش   اِة طََعام  اً َوَتَص  د َق بِ   ِوس ِف  ِِْن َعَج  َع َص  اَم َع  ْن ُ   فِّ ُم  دظ َّ ْ م   اًس فَ  ِِ
 َوَدُم اْلَفَ اِت َ َدِم ال  َم  ِعس َوَّْ َبُحُو ِفن َحج ِة اْلَقَضاِء ِفىاَلَصحِّس

 غُضّسا بـىو، ثًَغَُبـُض   )نةب( ُٓغجآّ ظ ضٍ يُ رٚاٙ ايغٝخلٕ، زِا  ِة َمس اِ ينَ  َعَلن
(زا: يإ َُضِيَو غُض بَِِ، يإ غآ ضِ شإ بـُض شوو  ؾِٔ ١َٜثآّ فُضَىو: غُضت بتاؾُو يُ )

 ببُ، يإ غآ غا  قُغح بسَ ؾُف ُٖشاضإ.
( ضِيعو زياضنطاو، نُ وادب زَبٌَ: بُ ٖـؤٍ  تَِزتٔٝب َٚتَْك ٜٔز: ثآّ زَطىتطآ: )خويَهىظآيةم

(ْ يُ ٢ََٓٔهطِا، ُْنطزّْطَِاّؿُيتإ، َُْاُْوَّؿُوآ يُ )سُدٌ بُ يُظظَتْ سُدّىيَ
، يُزَغتضىوٌْ وَغـتاٌْ  )ط ٛاُف اْيَٛداع((، ًٓشطِاّ ُْبُغ  يُ)ًَكات(، ُْنطزٌَْشديؿ١)

، ُٓطُض ُٖض يُنًَهٌ يُو فُضَإ ثًَهطاواُْ ُْنطز، وادبُ: َُضِيَو، يإ بعًَْو غُض )عَزَؾلْ(
ُوت، غآ ضِ شإ يُ سُزْ سُفت ضِ شإ يُ َايَُوَ بُض شوو بِِآ، ًٓٓذا ُٓطُض زَغتِ ُْن
َفَمْن َتَم  َع بِاْلُعْمَرِة ِإلَىاْلَح ِّ َفَما اْا َ ْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َفَمْن َلْم طزَبٌَ، خىاّطُوضَ زَفُضَىآ: 

َعٍة ِإَذا رََ ْعُ ْم تِْلَك عَ  ّ اٍم ِفىاْلَح ِّ َوَاب ْ ُٖض نُغًَو يُظظَتٌ زيت ص َشَرٌةَ اِمَلةٌ َِّجْد َفِصَياُم َ الَ َِة َ 
(زا بسا، ؾِٔ ١َٜبُ تُواوبىوّْةىَطَِ تا ًٓشطِاَبُغتّٓشُز، وادبُ: ُٓو ٓاشَيَُّ ٓاغاُْ يُ )

دا ُٖض نُغًَو ٓاشَيَُنٍُ زَغت ُْنُوت، وادبُ: غآ ضِ شإ يُ سُدساْ سُفت ضِ شاًْـ 
 ُواوَ.ُٖض ناتًَو طُضِاُْوَ بُض شوو ببآ، ُٓوَ زَ ضِ شّت

دا بعاُْ: ُٓوٍَ تاظَ ضِابطا يُ غُض فُضَىوزٍَ ضِاغترت بىو، ُٖضوَى يُ غُضضاوَناْسا ضِووٕ 
( بُ فُضَىوزٍَ بآًَٖع ضَِفتاضٍ نـطزوَ، نـُ زَفـُضَىآ:    َٓٗلدنطاوَتُوَ، واتُ: يًَطَزا )

َُٛرَ( ٕٖ ايٖ َّ ؾ٢ٔ تَِزىٔ اْيَُْأ  )ن ْلإلَِذزَاَّ َٔأَ اْئُٝٔك الْٔ(   وخىيَِٓ ُْنطزٌْ فُضَإ ثًَهطا )َٚا٭ ؽَٗس أ 
ُّ تَِزتٕٔٝب( وَنى ُْبُغتين ًٓشطِاّ يُ )ًَكات(  )ؾ َِذَا عَحَشَ(خىيَِٓ ضِيعو قطغاْسُْ، نُوابى:  )دَ
بُ ْطخٌ َُضَِنُ، يإ بعُْنُ  )اِعتَز٣َ بٔك١َُٝٔٔ ايٖغل٠ٔ ط عَلًَل( ُٓطُض ٓاشَيَُنُّ زَغت ُْنُوت

ِٕ عَحَشَ( زَيهاتُ خًَط ٖ مَ بٔ٘ٔ()َٚتَؾَ زاُْويًََُ زَنطِآو دا ُٓطـُض تىاْـاٍ ْـُبى: زاُْويًََـُ      )ؾَِٔ
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ًَِٛل( بهطِآ َٜ  َُٓ  ِّ ِٔ ُن  يُ دًاتٌ ُٖض َػتًَو ضِ شيَو بُض شوو زَبٌَ. )ؽَلَّ عَ
ُّ اْيؿ َٛأْ( وَنـى خـىيَِٓ سـُدٌ بـُ      )ن ا ََّ ايٖتَُٗتاعَ(   ،)عَزَؾالْ( خىيَِٓ يُ زَغتضىوٌْ )َٚدَ

ُ٘ ؾ٢ٔ ذَٖح١ٔ اْيك قَل٤ٔ(ايُ: يُو ضِيعو زياضنطزُّْطِابطزووزا، بُآلّ يُظظَت و خىيَِٓ يـُ   )ََِٜٚذبَُر
يـُ فـُضَىوزَّ    )ؾ٣ل٭ ؽَاسِّ(  يُ سُدٌ قُظا نطاوَزا غـُض زَبـطِآ  )عَزَؾلْ( زَغتضىوٌْ 

 إْن شَاَء اهللُ تَ َعاَلن.ضِاغترتزا، ُٖضوَى يُ باغُنٍُ زوأًَّطَزا ضِووِْ زَنُيُٓوَ، 

ٌِ: ثآّ زَطىتطآ: )ويَهىضواسةمخ ( ضِيعو قطغاْسٕ نُ وادب زَبٌَ: بُ ٖـؤٍ  تَِزتٔٝب َٚتَِع ٜٔ
 وؾـرت ْـُبى و َاْطـا   واتُ: ُٓطُض يُ خىيَِٓ دًُاعسا  ُٓو دًُا  نطزٍُْ سُز تًَو زَزا،

  ِ ِ  ِبَعَم  اٍنس َوَّْخ  َ  َّْخ  َ  ُم اْلَ اِ   ُب بِِفْع  ِف َح  راٍم َ ْو تَ   ْرِك َواِ   ٍب لَ  َذْبُح  ُو بِ  اْلَحَرِم ِف  ن  َوال  د 
 اَلْظَهِرس َوَِّجُب َصْرُف َلْحِمِو ِإَلن َمَساِ يِنِوس

ُْبى و سُفت َُضِ ُْبىٕ، ووؾرتَنُ بُ ثاضَ زَقطغًَٓآو بُو ثاضَيُ زاُْويًََُ زَنطِآ بؤ 
و ، دا ُٓطُض تىاْاٍ نطِيين ُْبى، يُدًاتٌ ُٖض َػتًَهٌ زاُْويًََُنُ ضِ شيَ)ذَزَّ(ُٖشاضَناِْ

 بُض شوو زَبٌَ، ُٖضوَى يُ باغٌ دًُاعسا بُيَطَُإ ًَٖٓاوَ.
ًَططتين تـُواونطزٌْ سـُدًـ ُٓوٖايـُ: ُٓطـُض بـعٕ، يـإ َـُِضَيهٌ         ُٖضوَٖا خىَيِٓ ِضآي
زَغت ُْنُوت، زَيكطغًَٓآو بُ ُْٓساظَّٓطخُنٍُ، زاُْويًََُ بؤ ُٖشاضإ زَنطِآ، ُٓطُض 

بُض شوو زَبٌَ، ُٖضوَى يُ غُضضـاوَناْسا ٓـُو    تىاْاٍ ُْبى، يُدًاتٌ ُٖض َػتًَو ضِ شيَو
زوو خىيَٓاُْ ُٓوٖا ضِووٕ نطاوُْوَو يُ باغُنٍُ زاٖاتىوزا خىيَِٓ ضِآيًَططتٔ زضيَصتط ضِووٕ 

 إْن شَاَء اهللُ تَ َعاَلن.زَنُيُٓوَ، 
 ص كاتء شويَين طةسبشِيين خويَهةكاىط 
)ُّ ُّ اْيَٛاجُٔب بٔؿِٔعٌَ ذَزَا وادب زَبـٌَ: بـُ ٖـؤٍ نطزْـٌ قُزَغـُنطاويَهٌ      ُٓو خىيٍَُٓ  )َٚايٖ 

ِٚ تَِزىٔ َٚاجٕٔب(سُضِاّ  ُٕ( يإ بُ ٖؤٍ ُْنطزٌْ وادبًَو )أ  تايبُت ًُْ بُ ًٖض  )٫  َِٜختَٗؿ بٔشَََل
: ناتًَو، واتُ: يُ ُٖض ناتًَهسا ٓاشَيَّدىيَُٓنُ غُض بِِآ زضوغت زَبٌَ، ُٓوٖاف غىُْٓتُ

 يُ ناتٌ قىضباّْسا غُضّ بِِآ.
ُ٘ بٔلْيرَزََّ(ُآلّ ب ، واتُ: ُٓطُض يُ )ذَزَّ(غُضبطِيين ٓاشَيَُنُّدىئَ تايبُتُ بُ  )ََِٜٚختَٗؿ ذَِبُر

يُ فُضَىوزٍَ  )ؾ٢ ا٭ ْظَٗزَ( زا غُضٍ ُْبطِآ، زضوغت ْابآْ بُ بُض ْانُوآ)ذَزَّ(ظًََين
ْعَبةِ طبًَُٖعتطزا، ضىْهُ خىاٍ طُوضَ زَفُضَىآ:  َُ شَيَِ خىيَُٓنـُ بطاتـُ   ٓا صَىْدًّا بَاِلَغ اْل

 ْ يُوآ غُض بِِآ.)ذَزَّ(
وادبــُ: ثًػــتُو طؤؾــتِ خىيَُٓنــُ بساتــُ طــُزاو   )ََٜٚحٔااُب ؽَااِزُف ي ِرُٔاا٘ٔ إَي اا٢ ََضَاالنٔٝٓٔ٘ٔ(

بٔ، يإ ضِيَبىاض بٔ،  )ذَزَّ(، دًاواظٍ ًُْ طُزاو ُٖشاضَنإ: ًْؿتُدآّ)ذَزَّ(ُٖشاضَناٌْ 
زا طـُزاو  )ذَازَّ( ُ غآ نُغإ، دا ُٓطـُض يـُ   دا بعاُْ: وادبُ طؤؾتُنُف: ىّهُّ بسات
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 ُٖشاض ُْبىٕ، وادبُ: غُضبطِيُٓنُ زوابًَدآ تا ثُيسا زَبٔ.
ُٖضوَٖا وادبُ: يُ ناتٌ زابُؾهطزّْطؤؾتُنُ، يإ يُ ثًَؿسا ًُْتٌ خىيَُٓنُ بًَٓآ، ًٓرت 

ُآلّ دًاواظٍ ًُْ: بُ ثاضضُنطاوٍ طؤؾتُنُيإ بساتآ، يإ ىؾُّػُضبطِاوَنُيإ بساتآ، ب
َّبدـىا، ٖـُضوَى يـُ غُضضـاوَناْسا ٓـُو َُغـُىُْ ِضووٕ           زضوغت ًْـُ: بـُخؤٍ ًٖضـٌ ي

ُهم اَع  ْن اب  ِن ُعَم  رطنطاوْــُوَ  ز : َل ُّ فَْ   ُف ِم  ْن َ  عاِء الص   ْيِد َوالن   ْ ِر َوُّ فَْ  ُف َم  ا ِا  َ ى َذلِ  كَ َرِض َىاهللُ َعن ْ
ضنطاو خبـىضآ، دطـُ يُواْـُف    ْابآ يُ خىيَِٓ غعآًَّضريو يُ ٓاشَيَِ ُْظ رٚاٙ ايغٝخلٕ،

 زضوغتُ يَِّ خبىضآ.
ُْ       ُم َم       ا ا       اَقَا  َوَ ْفَض       ُف بُ ْقَع       ٍة لِ       َ ْبِح اْلُمْعَ ِم       ِر اَْلَم       ْرَوُةس َولِْلَح       اجِّ ِمن       ًنس وََ        َ ا ُح
ان                    اًس َوَوقْ  ُ                    ُو َوقْ                    ُت اُلْض                    ِحي ِة َعَلىالص                     ِحيِح. َُ  ِم                    ْن َى                    ْدٍي َم

  اِت( فَ  اِر َوالْ  ص حْ اُب اإل )ب                             
 َمْن ُ ْحِصَر َتَحل َفس َوقِيَف َل تَ َ َحل ُف الشِّْرِذَمُةس

 )ذَزَّ((زا زضوغتُ: زاُْويًََُو طؤؾتِ خىيَُٓنإ يُ ذٓؿًٞٓٓذا بعاُْ: يُ َُظُٖبٌ ًُٓاَِ)
زا ّ()ذَازَ بطىاظضيَُٓوَو بسضيَُٓ طُزاو ُٖشاضَناِْ ؾىيَُٓناّْرت، واتُ: تُْٗا غُضبطِئ يـُ  

 (ْ نتًَبُناٌْ خؤياْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.عزح ايٛجٝشوادبُ، ُٖضوَى يُ )
ُُِعتَُٔزَ( ٌُ ُبْكع١َٕ ئذَِبسَ اْي بؤ غُضبطِيين ٓـاشَيَِ ٓـُو نُغـٍُ     )ذَزَّ(طُوضَتطئ ؾىيَين )َٚأ ْؾقَ

ضىْهُ يُوآزا غُضٍ خـؤٍ زَتاؾـآْ    -نُ بُضاَبُض )قفا(يُ-يُ، )ا ْيَُِز٠َٚ(عىَطَِ زَنا
ْاطىجنآ يُوآزا )اْيَُِضحٔ اْيرَزاّ(ٚ  نُوتؤتُ ْاو)ا ْيَُِز٠َٚ(  بُآلّ ًَٓػتا، ٍَ تُواو زَناعىَطِ

 .ٓاشٍََ غُض بِِآ
ًْرَلدِّ(  (يُ، ٢ََٓٔبؤ غُضبطِيين ٓاشَيٌَ ُٓو نُغٍُ سُز زَنا، ) )ذَزَّ(طُوضَتطئ ؾىيَين)َٚئ

 زُت َىُهنا َوِمَنن ُ ل ها َمْنَحرٌ َنَحرْ طفُضَىيُتِ:  ضىْهُ يُوآ سُز تُواو زَبآ، ثًَغَُبُض
 ( طؿيت ؾىيَين غُضبطِيُٓ.٢َََٓٔٔ يًَطَزا ٓاشَيَِ غُضبطٍِ، )رٚاٙ َضًِ، 

 )ُٟ  َِٖ ِٔ ُِ ََل صل ق ل َٔ ُٖضوَٖايُ بطِياضٍ غُضبطِيين ُٓو ٓاشَيٍَُ سادٌْ عىَطَِضٌ )َٚن ذَا ُذْه
(يـُ،  ٢ََٓٔ(ْ )اْيُز٠ٚيُ ضِووٍ ؾىيَُٓوَ: )( ، )ََه لًَْل(ََِه١(: بُ زياضٍ ًَٖٓاوياُْ بؤ)َِٖ ٟبُ )
ُ٘( بُآلّ  ١ٖٝٔ(  (=زياضٍَِٖ ٟناتٌ غُضبطِيين ٓاشَيٌَ))ََْٚٚقُت ناتٌ قىضباًُّْ: نُ )َْٚقُ( اُ٭ِفرٔ

يُ غُض فـُضَىوزٍَ ضِاغـت، ٖـُضوَى يـُ     ايٖؾرٔٝسَ(  )ع٢ً ضىاض ضِ شَنٍُ ضُشٌْ قىضباُْ
 . ضِووٕ نطاوَ باغٌ ضَِاٌ ؾُيتاّْطُوضَزا بُ زضيَصٍ

 باطي سِآلـيَطشتو لة تةواوكشدنىخةجء عووشِة باُب اإلْحصاِر:ش 
 د)َعَرفات( لةدةطتضووني )َواْلَف اِت(



484  

ِٔ ُأِذؾٔزَ( ُٖض نُغًَو ًٓشطِاٌَ بُغت، دا يُ زوأًّشطِاَبُغ  يُ طؿت ضِيَطايُنـُوَ   )ََ
ؤٍ سُآلٍَ بهاو ًٓشطِاَُنٍُ زضوغتُ: خ)تَرًٌََِ(  قُزَغُ نطا: سُز، يإ عىَطَِ تُواو بها

 بؿـــهًَٓآ، واتـــُ: ٓاشَيًََـــو غـــُض بـــِِآْ غـــُضٍ بتاؾـــآ، خىاّطـــُوضَ زَفـــُضَىآ: 
ْن ُ ْحِصْرُتْم َفَمااْا َ ْيَسَر ِمنَ ط ُلَغ اْلَهْدُي َمِحل وُ اْلَهْدِي َوَل َتْحِلُق ا ُركُ  فَِِ ْم َح  ن َّ ب ْ ُُ ُٓطُض يُ  صوَا

، يإ عىَطَِ تُواو بهُٕ، ُٓو ٓاشَيٍَُ بؤتإ ٓاغاُْ طؿت ضِيَطُيُنُوَ قُزَغُنطإ: سُز
 غُضّ بِِٕ، بُآلّ غُضتإ َُتاؾٔ تا ٓاشَيَُنُ زَطاتُ ؾىيَين خؤٍ، واتُ: غُضزَبطِآ.

ــآًَٖعزا )َٚقٝٔااااٌَ(  ــُنِ بــ ــُ فُضَىوزَيــ ٌُ ايغِّاااازذ١ََُٔ(   يــ ــُيًََهّىَٖا: )٫  تَتَرًَِاااا  نؤَــ
 َتَحل َف بِِو َعَلىاْلَمْشُه ِرس َوَل َتَحل ُف باْلَمَرِض فِِْن َشَرطَوُ 

ٍَ بهــُٕ، بــُآلّ بــُ          نــُ  تــُْٗا ٓــُوإ قُزَغــُ نــطابٔ، زضوغــت ًْــُ خؤيــإ ســُآل
 فُضَىوزَّطِاغترت: طؿت قُزَغُنطاويَو بؤٍ زضوغتُ، دا يُى نُؽ بآ، يإ ظياتط.

 ص: ُٓطُض يُ تُواونطزّْةىَطَِ قُزَغُ نطا، بُآلّ زَيعاِْ ثًَـ غآ ضِ شإ ئاطاداسىط 
ًَٓآ، يإ زَطىجنـا يـُ ِضَيطايـُنّرت عىَِطَنـُّ تـُواو بهـا، ٓـُوَ         قُزَغُنطزُْنُّ ْاَ
وادبُ: خؤّ يُ ًٓشطِاَسا ضِابططآو عىَطَِنُّ تُواو بهاو زضوغت ًُْ خـؤّ سـُآلٍَ بهـا،    

 بُآلّ ُٓطُض يُ تُواونطزّْشُز قُزَغُ نطا، ُٓوَ ضىاض سايَُتِ ُُْٖ:
( قُزَغُنطزُْنُّ ْآًََآ، يـإ  عَزَؾ ١ثًَـ وَغتاِْ)ُٓطُض طىَاِْ بًَُٖع بىو:  يةكـةم: 

زَطىجنا يُ ضِيَطايُنّرت سُدُنُّ تُواو بها، ُٓوَ وادبُ: خؤّ يُ ًٓشطِاَسا ضِابططآ: بؤ 
ُٓوَّ سُدُنُّ تُواو بها، واتُ: زضوغت ًُْ خؤّ سُآلٍَ بها تا ُٓو ناتُّ يُ فُوتاِْ 

 ( زَتطغآ.عَزَؾ ١وَغتاِْ)
ــا  دووةم: ــُض طىَ ــًَـ وَغــتاِْ)   ُٓط ــُبى: ث ــسّ ٖ ــُآلّ ٓىًََ ــُبى، ب ــًَُٖع ْ ( عَزَؾ اا١ِْ ب

(، ٓـُو ناتـُ   عَزَؾ ا١ قُزَغُنطزُْنُّ ًََُْٓآو ناتًَهِ بـُضفطاواًْـ َـابى بـؤ وَغـتاِْ)    
 ( زَتطغآ.عَزَؾ ١غىُْٓتُ خؤّ يُ ًٓشطِاَسا ضِابططآ، تا ُٓو ناتُّ يُ فُوتاِْ وَغتاِْ)

( زَتطغـا، يـإ ٖـًض    عَزَؾ ا١ فُوتاِْ وَغتاِْ) ُٓطُض ناتُنُ بُضتُْط بىو و يُضـ،يةم:  
ٓىًََسيَهِ ُْبى: قُزَغُنطزُْنُّ ًََُْٓآ، ُٓوَ غىُْٓتُ: بُ ثُيـُ خـؤّ سـُآلٍَ بهـا؟     

(ّ يَّبفـُوتآ،  عَزَؾ ا١ ضىْهُ يـُّ ساَيُتـُزا ُٓطـُض ٖـُض يـُ شَيـط ًٓشِطاَـسابآو وَغـتاِْ)        
وادب زَبـٔ: خـىيًََٓهِ   قُظانطزُْوَّ يُ غُض وادب زَبآ، ُّٖ زوو خىيًَٓؿِ يُ غُض 

 و خىيًََٓهِ خؤسُآليَهطزٕ. عَزَؾ ١() فُوتاِْ
خؤّ سُآلٍَ نطز، بُآلّ يُ زواّ  -يإ عىظضيَهّرت-: ُٓطُض بُ ٖؤّ قُزَغُنطزٕضوازةم

، يُّ سايَُتُزا ُٓوٖا باؾرتَ: عَزَؾ ١(خؤسُآليَهطزُْنُ ناتًَهّبُضفطاوإ َابى بؤ وَغتاِْ)
َُػاٍَ ببُغتآو ُٖض يُّ غايَُّسا سُز بهـا، ٖـُضوَى يـُ    غُضيُْىآ ًٓشطِاّ بُ سُدِ ٓ
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 (زا ْاوَضِ نِ ُّٓ ٓاطازاضًُّ ضِووٕ نطاوَتُوَ. حتؿ١)اجملُى (و )
 ص ئيخشِام شكانذى بة يؤى نةخؤشىء عوصسةكانىرتط 
خؤسُآليَهطزٕ زضوغت ًُْ بُ ٖؤٍ ُْخؤؾٌ، ُٓطُض َُضدٌ زاُْْابآ، )٫َٚ  تَرًٌََّ بلْيَُزَضَ( 

ُ٘(    وادبُ: خؤٍ ضِابططآ تا ضاى زَبًَتُوَ، بُآلّبُيَهى  ِٕ عَازَط  ُٓطـُض يُطـٍَُ ًْـُتٌ    )ؾاَِ
ًٓشطِاَبُغتٓسا َُضدٌ زاْابى: ُٖض ناتًَو ْـُخؤف ببـآ، يـإ عـىظضيَهّرتٍ ببـآ، خـؤٍ       

ٓـُو ناتـُ زضوغـتُ: بـُ ٖـؤٍ ُْخؤؾـٌْ ؾهػـتْ بطيٓـساضبىوْٕ         )تَرًٌََِ بٔا٘ٔ(   سُآلٍَ بها
ُٗٛرَ(   )عًا٢  بهاعىظضَنُّرت خؤٍ سُآلٍَ   يـُ غـُض فـُضَىوزٍَ ْاغـطاوٍ َُظٖـُب     اْيَُِغا

ْبِح َونِي    ِة ال  َحل    ِف   َوَم   ْن َتَحل    َف َذبَ   َح َش   اًة َحْي   ُس ُ ْحِص   َرس قُ ْل   ُت: ِإن َم   ا َّْحُص   ُف ال  حل    ُف بِال     
 وََ َ ا اْلَحْلُ  ِإْن َ َعْلَناُه ُنُسُاًس

َدَي َف َعلَ ن ُض باَعَة َفقالَ ت: ّاَرُا  َل اهلِل ِانِّ ن ُ رِّ ُد اْلَح    َو َن ا  ن  الّنبِ ن  :  َ َرِضَىاهللُ َعْنهاَعْن عاِئَشةَ ط
 رٚاٙ ايغااااٝخلٕ، ز : ُحجِّ    ن َواْش    َ ِرِطن: َ ن  َمِحلِّ    ن َحْي    ُس َحَبْس    َ ِننَفق    اَل الن بِ        ؟ش    اِ َيةٌ 

آٍ فـُضَىو:  ثـ  طىتٌ: زََُوآ سُز بهُّْ طًاًْؿِ بُ ٓـاظاضَ، ثًَغَُبـُض  )فبلع١( 
ًٓشطِاّ بُ سُز ببُغتُو َُضز زابٓآْ بًَآ: يُ ُٖض ؾىيًََٓو بـُ ٖـؤٍ ُْخؤؾـٌ ضِاطـرياّ،     

 يُوآ خؤّ سُآلٍَ بهُّ.
ًٓٓذا بعاُْ: ُٓطُض بُ َُضدٌ زاْابآ: بُ بآخىيَٓسإ خؤٍ سُآلٍَ بها، ُٓو ناتُ خىيَُٓنُؾٌ 

 ْسا فُضَىوياُْ.يُ غُض وادب ْابآ، ُٓطًٓا: وادب زَبآ، ُٖضوَى يُ غُضضاوَنا
بُ َُضز زابٓآ: سُدُنـُّ   -يُطٍَُ ًُْتِ ًٓشطِاَبُغتّٓشُز-ص: زضوغتُ ئاطاداسى ط

ناتًَو ُْخؤؾِ، يإ عىظضيَهّرتّ وَنى ُْخؤؾِ يَّّطِووزا،  بطؤضِآو ببًَتُ عىَطَِ، ُٖض
دا يُ ناتِ ثُيسابىوّْةىظضَنُ، سُدُنُّ زَبًَتُ عىَطَِو بُض عىَطَِّ ضِونًّٓٔػـالّ  

 وآ، ُٖضوَى يُ ظ بُّ غُضضاوَناْسا فُضَىوياُْ.زَنُ
ِٔ تَرًٌََِ(  ُٖض نُغًَو ويػيت خؤٍ يُ ًٓشطِاّ سُآلٍَ بهاْ ًٓشـطِاّ بؿـهًَٓآ: بـُ ٖـؤٍ     )َََٚ

وادبُ: َُضِيَو، يإ بعًَْـو غـُض   )ذَبَسَ عَل٠ً( قُزَغُنطزٕ، يإ ُْخؤؾٌ، يإ عىظضيَهّرت 
غُضبطِيُٓنُؾٌ يُو ؾـىيَُٓ بـآ: نـُ    ُِٝث ُأِذؾٔزَ( )ذَ بِِآ، بُ بُيَطٍُ ٓايُتُنُّطِابطزوو

بُ بُيَطـُّ سُزيػـُنُّ    -)ذَزَّ(بآ، يإ زَضَوٍَ )ذَزَّ(دا -يـآيُوَ قُزَغُ نطاوَ
ُ -زاٖاتىو، واتُ: ؾىيَّٓكُزَغُنطزٕ يَّـسآو  )ذَازَّ(٣   وَنـى -زَضُٖقّكُزَغُنطاوَنـ

وغت ْابآ، ُٖضوَى يُ غُضبطِيُٓنُّ يُ ؾىيًََٓهّرتّ دطُ يُ ؾىيَّٓكُزَغُنطزُْنُ زض
 ظ بُّ غُضضاوَناْسا ضِووٕ نطاوَتُوَ.

ــُوَ      ــُو ؾــىيٍَُٓ يًَّ ــُشاضَناٌْ ٓ ــُزاو ٖ ــُ ط ــُ: طؤؾــتُنُف بسات ــُ: وادب ــا بعاْ ًٓٓذ
قُزَغُنطاوَ، دا ُٓطُض طُزاو ُٖشاضٍ يَُّٓبىٕ، زَيطىاظيَتُوَ ْعيهرتئ ؾىئَْ زَيساتُ 
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 زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.ُٖشاضَناٌْ ُٓوآ، ُٖضوَى يُ )حتفُ(و )ايؿطواٌْ(
 ))ًُْ ٌُ(  ًُٓاٌَ )ايٓىاوٍ( زَفُضَىآ:)ُق ٌُ ايٖترًّ سُآليَبىوٕ يُ ًٓشطِاّ زيَتُ دآ، )إََُْٖل َِٜرُؾ
١ٖٝٔ ايٖترًٌََّ(  بُ غُضبطِيين ٓاشَيَُنُو ُّٖ)بٔليٖذِبسَ(  تُْٗا بُ ًُْتٌ خؤسُآليَهطزٕ يُ ناتٌ )َْٚٔ

ًُْل( )َٚن ذَا اغُضبطِيِٓ ٓاشَيَُنُزاو  ُٙ ُُْضهًل(  بُ غُضتاؾًًٓـ ُٖضوَٖاْيرَ ًَْٓل ِٕ جَعَ ُٓطُض )إَ
 بُ خىاثُضغتِّ زابًَٓني.

ــٍُ      ــُ بُيَطـ ــُ، بـ ــُضبطِيين ٓاشَيَُنـ ــُ زواٍ غـ ــًُٓنُ بهُويَتـ ــُ: غُضتاؾـ ــا وادبـ ًٓٓذـ
ُهم  اَع  ْن ابِ  ْن ُعَم  رَ طٓايُتُنــُّطِابطزوو، ٖــُّ    رَِّن َفحالَ  ْت ُمْعَ ِم   : َيَرْ ن  ا َم  َع الّنبِ  نِّ َرِض  َىاهللُ َعن ْ

ُم فَ  اَلْظَهُر َ ن  لَ  ُو بَ  َدلً َوَ ن   ُو طََع  اٌم بِِقيَم  ِة الش   اِةس فَ  ِِْن َعَج  َع َص  اَم َع  ْن ُ   فِّ ُم   دظ فَ  ِِْن فُِق  َد ال  د 
 اَلْظَهِر َواهلل َ ْعَلُم. اْلَحاِل ِفن َّ ْ ماًس َوَلُو ال  َحل ُف ِفن

ِّْبيَ    ةِ -بُْدنَ    ُو َوَحلَ    َ  رَْ َا    وُ  َح    َر َرُا     ُل اهللِ قُ     َرٍّْش ُدوَن اْلبَ ْي    ِت فَ نَ  ُ ّف    ارُ  رٚاٙ ز - ْى بِاْلُحَد
(، بُآلّ نافطَنإ ضِيَطُيإ يَّططتنيْ َه١بؤ عىَطَِ ضىيُٓ ) يُطٍَُ ثًَغَُبُضايبخلر٣، 

ِٝ((ُْطُيؿتًُٓ  ِٜب١َٝٔيُ ) ، ًٓٓذا ثًَغَُبُض)بَ (زا ووؾرتَناٌْ غُض بـطِئْ غـُضٍ   ا ْيُر َ
ِٜب١َٝٔ. واتُ: )خؤٍ تاؾٌ  َ.)ذَزَّ(( يُ زَضَوٍَ ظًََين ا ْيُر َ

ِٕ ُؾكٔ َ ًٓٓذا ُّ(  )ؾ َِ ُٓطُض يُ ؾىيَّٓكُزَغُنطزْسا ٓاشَيٌَ خىيَُٓنُ ُْبى، يـإ ثـاضٍَ   ايٖ 
ُ٘ بَ ٫ًَ(  بُ فُضَىوزٍَ بًَُٖعتط:)ؾ ل٭ ْظَُٗز(  ُْبى، يإ ضِيَطُّ ُْزضايآ بًهطِآ ٕٖ ي  يُدًاتٌ )أ 

ّْ(  ( ُٖيُِ ١َٜؾٔخىيَُٓنُ ) ُ٘ ط عَل ( بُ ُْٓـساظٍَ  بٔك١َُٝٔٔايٖغل٠ٔ(يُف زاُْويًََُيُ )ؾِٔ ١َُٜٓو ))َٚأ ْٖ
 ضَِنُ، يإ بعُْنُ يُو ؾىيَُٓزا:ْطخٌ َُ

واتُ: زاُْويًََُنُ زَزاتُ ُٖشاضَناٌْ ُٓو ؾـىيَُٓ، ًٓٓذـا غـُضٍ زَتاؾـٌَ، ٖـُّ وادبـُ:       
(و حتؿا١ ٌ سـُآليَبىوٕ بًَٓـآ، ٖـُضوَى يـُ )    يُطُأل بُؾهطزّْساُْويًََُو غُضتاؾًٓسا ًْـُت 

 (زا فُضَىوياُْ.ايغزٚا٢ْ)
ِٕ عَحَشَ( جل  ُٓطُض تىاْاٍ زاُْويًٍََُ ْـُبى: وَى زَغـيت ُْنـُوآ، يـإ ثـاضٍَ ْـُبى       )ؾ َِ

ًَِٛل(  بًهطِآ َٜ  َُٕ  ِّ ِٔ ُن وادبُ: يُدًاتٌ ُٖض َػتًَهٌ زاُْويًََُنُ ضِ شيَـو بـُضِ شوو   )ؽَلَّ عَ
 ًَٓهسا بُض شوو ببآ زضوغت زَبآ.ؾىيَ ببآ، دا يُ ُٖض

ٌُ ؾ٣لْيرَلٍَ(  ًٓٓذا ُ٘ ايٖترًَّ يُ سايَُتٌ ضِ شووططتٓـسا بـؤٍ زضوغـتُ: ٖـُض ٓـُوزَّ خـؤٍ       )َٚي 
سُآلٍَ بها، واتُ: ثًَـ زَغت ثًَهطزٌْ بُض شووبىوٕ غُضٍ بتاؾآْ يُطٍَُ غُضتاؾـًٓسا  

 )َٚاهلُل أ ِعً ِ(. بًَُٖعتطزايُ فَُىوزٍَ )ؾ٢ ا٭ ْظَٗزَ(  ًُْتٌ سُآليَبىوٕ بًَٓآ
: ُٓطُض يُ ؾـىيَّٓكُزَغُنطزْسا  ايغلؾعٞ(بُ فُضَىوزَيُنّرتّ ًُٓاَِ)ز  ئاطاداسىش 

ٓاشَيَّدىيَُٓنـــُ ْـــُبى، ٓـــُوَ يُدًاتّٔاشَيَُنـــُ زَ ضِ شإ بـــُضِ شوو زَبـــآ: وَى زَ  
 ِ وَى -=ســـُدِ بـــُ يـــُظظَت، دـــا بـــُّ فُضَىوزَيـــُف)تََُٗتاااعَ(ضِ شووَنــاِْ خـــىيَٓ
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بؤّ زضوغتُ: ُٖض ُٓو زَّ ثًَـ ضِ شووططتٔ خؤّ سـُآلٍَ بهـا،    -بًَُٖعتط ىوزَنُّفُضَ
 زا ضِووٕ نطاوَتُوَ.)ُعَُري٠(ُٖضوَى يُ )اجملُى (و ساؾًُّ 

نُوابى: ُٓو نُغُّ ًٓشطِاَِ بُغتىَو ضِيَطُّ ْازَٕ سُزْ عىَطَِ تُواو بهاْ يُنػُض يُ 
( غـُض  )ؾِٔ َٜا١ َؤيَُتًؿـِ ْـازَٕ زابـُظآْ    زَيطُضِيَُٓٓوَ،  ذٔحلس(فطِ نُخاُْنإْ خانِ)

ٕ     )تَْكًٝ بِِآ، زضوغتُ: بؤ خؤآ  ثـًَـ  -(ّ ُّٓ فُضَىوزَيـُ بهـاْ بـُ ًْـُتِ سـُآليَبىو
غُضّدؤّ بتاؾآْ يُطٍَُ غُضتاؾـًٓسا ًُْتّشـُآليَبىوٕ بًَٓـآ، ًٓٓذـا زَ      -ضِ شووططتٔ

 .  واهلل  علم( بُضِ شوو ببآ، ؾِٔ ١َٜضِ شَنإ بُ ًُْتِ)
َُْذْن ِفي  وِ َوِإَذا  س َ ْح  َرَم اْلَعْب  ُد بِ  الَ ِإْذٍن فَِلَس  يِِّدِه َتْحِليلُ  ُوس َولِل  ع ْوِج َتْحِليُلَه  ا ِم  ْن َح   ِّ َتطَ    ٍع لَ  ْم َّ  

ُُُو فَ ْرَض   اً  وََ    َ ا ِم   َن اْلَف   ْرِض ِفى   اَلْظَهِرس َولَ َقَض   اَء َعَلىاْلُمْحَص   ِر اْلُمَ طَ    ِِّعس فَ   ِِْن َ    اَن ُنُس   
َرُمْسَ ِقرظ اُْع ُِبَرْت اِلْاِ طَاَعُة بَ ْعُدس ُمْسَ ِقّرًا   بَِقَ  ِفىِ م ِ ِوس َ ْو َغي ْ

 )ُٕ ُٖض ناتًَو نؤيًُ بآًٓعٌْ طُوضَنٍُ ًٓشطِاٌَ بُغت: بُ سُز، )َٚإَذَا أ ِذزََّ اْيعَِبُ  ب٬ٔ  إَِذ
ُ٘(  يإ بُ عىَطَِ ِّ ٔٙٔ تَِرًًُٔٝ آ سُآلٍَ بها، واتُ: بؤ طُوضَنٍُ زضوغتُ: ًٓشطِاَُنٍُ ث)ؾ ًٔضَ

(ٍ ؾِٔ َٜا١ فُضَاٌْ ثآبها: غُضٍ بتاؾآْ ًُْتٌ سُآليَهطزٌْ ًٓشطِاًَـ بًَٓآ، ًٓٓذـا يـُ )  
 .ًٓشطِاّ ؾهاْسُْنُزا نؤيًُنُ بُضِ شوو زَبآ، ُٖضوَى يُ )ايؿطواٌْ(زا ضِووٕ نطاوَتُوَ

ِٚدَ(  ُ  )تَِرًًَُٔٝٗل(  ُٖضوَٖا بؤ ًََطز زضوغتُ:)َٚئًٖش ِٔ ذَاخِّ    ٍ سـُآلٍَ بهـا  ًٓشطِاّ بـُ شُْنـ )َٔا
ُٛٗع(  ِٕ ؾٔٝ٘ٔ(  يُ سُزْ عىَطَِّ غىُْٓت، نُتَط  ِِ َْٜأذَ ًََطزَنُ شُْنٍُ ًٓعٕ ُْزابآ: سُز )ي 

 .غىُْٓتُنُ، يإ عىَطَِ غىُْٓتُنُ بها
 ٖـــُضوَٖا بـــؤ ًََطزَنـــُ زضوغـــتُ: ًٓشطِاَـــٌ ســـُزْ عـــىَطٍَِ  )َٚن اااذَا َٔااأَ اْيؿ اااِزضَ( 

يـُ فــُضَىوزٍَ  )ؾا٢ ا٭ ْظَٗازَ(    هـا، ُٓطـُض ًٓعْـٌ ْــُزابآ   وادبـًـ بـُ شُْنـٍُ ســُآلٍَ ب   
بًَُٖعتطزا، ضىْهُ سُضِاَُ: شٕ بُ بآًٓعٌْ ًََطزَنٍُ سُز بها، ٖـُضوَى يـُ غـُضَتاٍ    
ــآْ      ــُت بًَٓ ــِِآْ ًْ ــُضِيَو غــُض ب ــُ َ ــُ شُْن ــُوابى: وادب ــطزَوَ، ن  سُدــسا ضِوواــإ ن

ــ        ــُوت، ٓ ــت ُْن ــاشََيٌ زَغ ــُض ٓ ــا ُٓط ــا، د ــىضت به ــُضٍ ن ــىوٍ غ ــى  َ ــُ وَن ُو نات
 .َواهللُ َ ْعَلمقُزَغُنطاوّطِابطزوو ضَِفتاض زَنا، 

ُُِرؾَزَ(  قُظانطزُْوٍَ سُزْ عىَطَِ وادب ًُْ)٫َٚ  ق قَل٤َ(  يُ غُض ُٓو نُغٍُ )ع٣ًَلْي
ِّعَ(  قُزَغُنطاوَ سُزْ عىَطَِ تُواو بها ُُتَط  نُ سُزْ عىَطَِنٍُ غـىُْٓت بـآ   )اْي

ََ ثَيػةمبةةر   (صةابب  ) و ضوارصةةد دا يةةسار (احلديبية  )ضونكة لة ط  لةطةة
قةدةغةةة كةةزاى لةةة عةةومِزة تةةةواوكزدى، بةةؤ صةةاَلي دايةةاتووش تةةةنًا دةوري        

ََ ثَيػةمبةةةر  (صةةابب )دةفتضةةةد    ص.ياتهةةةوة بةةؤ عةةومِزة كةةزدى    لةطةةة
ٖــُضوَى يــُ ظ ضبــٍُ غُضضــاوَناْسا  .فُضَىوياُْ
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َُِضتَكٔٓزًا(  بُآلّ ُ٘ ؾ ِزفًل  ِٕ ن لَٕ ُُْضُه ض سُزْ عىَطَِنٍُ وادبًَهٌ دًَطريبىو بآ يـُ  ُٓطُ)ؾ َِ
َٖتٔا٘ٔ(     ُٓغتؤّسا: وَى يُ ثًَـ ُّٓ غايَُّسا يُ غُضٍ وادب بىبآ، ُٓوَ يـُ  )بَكٔاَٞ ؾٔا٢ ذٔ

 بُ: سُزْ عىَطَِنُ يُ َُوزوا بها.ُٓغتؤّسا ُٖض زًَََٓآْ واد
َُِضااتَكٔٓز) ِٝاازَ  ِٚ غ  ُ   (أ  ــ ــىو ْ ــإ ُٓطــُض ســُزْ عىَطَِنــُ وادبًَهــٌ دًَطريب  بآ: وَى ٖــُض ي

        َ  )ُاِعُتبٔازَْٔ ا٭ِٔصاتٔط لع١َُ بَِعاُ (     يُّ غـاَيُّسا سـُزْ عـىَِطَّ يـُ غـُض وادـب بىبـآ، ٓـُو
ًَتـُوَ             ِضَضاو زَنطآ يَُـُوزوا تىاْـاٍ سـُز نطزْـٌ ببـآ، ًٓٓذـا يـُ غـُضٍ وادـب زَب

 سُزْ عىَطَِنُ بها.
 س َوِفيِهَما قَ ْ ٌلس َوَعَلْيِو َدٌم َواْلَقَضاُء.َوَمْن فَاتَُو اْلُ ُق ُف َتَحل َف ِبَطَ اٍف َوَاْعٍ  َوَحْل ٍ 

 ز)َعَرفات(لة دةطتضووني وةطتانيش 
ُُٛقُٛف(  ُ٘ اْي ِٔ ؾ لتَ (ٍ يَّفُوتا، واتُ: ويَطِاُْطُيؿت بضـًَتُ  عَزَؾلُْٖض نُغًَو وَغتاٌْ))َََٚ

ُ ( تا بُياٌّْ ضِ شٍ دُشٕ زَضنُوت، دًاواظٍ ًُْ: عىظضٍ ٖـُبىبآ، يـإ ْـا، يـ    عَزَؾلْ)
وادبُ: يُنػُض ًٓشطِاَّدؤٍ سُآلٍَ بها؟ ضىْهُ ًٓشطِاَّػايًََو )تَرًٌََِ(  طؿت سايَُتًَهسا

 (زا فُضَىويُتِ.حتؿ١بؤ غايًََهّرت ْابآ، ُٖضوَى يُ )
)بٔط اَٛإف   دا ُٓطُض بطىجنآ، ُٓوَ وادبُ بُ نطزَوَناّْةىَطَِ خؤّ سـُآلٍَ بهـا، واتـُ:   

ًُْل(  ُٞ َٚذَ  .ٖاتىضؤٍ ًَْىإ غُفاو َُضِوَو غُضتاؾنيبُ تُواف نطزْٕ َٚصَِع
ُ  صَِعٞبُآلّ ُٓطُض ُْطىجنا تُوافْ ) خـؤّ  -وَى قُزَغـُنطاوّطِابطزوو -( بها، ٓـُو ناتـ

ســُآلٍَ زَنــا: بــُ غــُضبطِيِٓ ٓــاشٍََْ ًْــُتِ خؤســُآليَهطزْٕ غُضتاؾــني، ٖــُضوَى يــُ  
 (زا ضِووٕ نطاوَتُوَ. ايغزٚا٢ْ(و)حتؿ١)

ٔ )عَزَؾلْ( نُ بُ ٖؤّ يُزَغتضىوٌْ وَغتاٌْ-َدا بعاُْ: ُّٓ نطزَواُّْةىَطِ  -زَنـطيَ
 بُض عىَِطَّ ِضونًّٓٔػـالّ ْانـُوآ، ٖـُضوَى يـُ ظ ضبـُّ غُضضـاوَناْسا فُضَىوياْـُ،       

 )ٍْ ِٛ (ْ غُضتاؾـني فُضَىوزَيـُى ُٖيـُ: نـُ بـؤ سـُآليَبىوٌْ       صَاِع٢ زَضباضٍَ ))َٚؾََُٔٝٗل ق 
 ًٓشطِاّ ثًَىيػت ًُْٓ.

 )ّْ ِٝ٘ٔ دَ ّ       ُٓو نُغُ)َٚعًَ   ٍ وَغـتاٌْ)عطفات(ٍ يُزَغـت ضـىوَ، خـىَيين يـُ غـُضَ، ٖـُ
وادبُ: سُدُنُؾٌ قُظا بهاتُوَ، دًـاواظّ سـُدِ وادـب و غـىُْٓت ًْـُ،      )َٚاْيك قَل٤ُ( 
َِٓٗخُٖضوَى يُ )  (زا فُضَىوياُْ.عزح امل رِّٔٞ(ٚ )عزح امل 

زضآ، بـُّ  سُدُنُزا زَ دا بعاُْ: ُٓو خىيٍَُٓ فُوتاٌْ)عطفات( يُ غايٌَ قُظانطزُْوَّ
دؤضَ: ُٖض ناتًَو ًٓشطِاٌَ بُ سُدّكُظانطاوَ بُغت، وادبُ: َـُضِيَو، يـإ بعًَْـو غـُض     
  ِ  بــِِآ، دــا ُٓطــُض زَغــيت ُْنــُوت، زَ ضِ شإ بــُضِ شوو زَبــآ: غــآ ضِ شإ يــُ ســُد

 بُ بُيَطُّ:، يـ نُ يُ سُدّكُظانطاوَ طُضِاوَضِ ش و سُفتزاقُظانطاوَ

 85-بةزطىدووةم -مهًاج   
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ُْنَا: َعْن ُاَلْيماَن بن َّسارش َة   اَء َىّباُر بن اَلْاَ ِد َّ ْ َم الن ْحِر َفقاَل: ّا َ ِميَراْلُمفِمنيَن َ ْيَط اْلِعد 
ُ  ن  َ ن  َى   ااْليَ ْ َم َّ   ْ ُم َعَرفَ  ةَ  ُ   َة َفطُ  ْف  َنْ  َت َوَم  ْن َمَع  َكس فق  ال: ُعَم  رُ  ؟ُ نّ  ا نََ : ِاْذَى  ْب ِإل  ن َم

ُُْمس  ُم  اْحِلق  ا َ ْو َقصِّ ُرواس  ُ م  اْرِ ُع  اس فَ ِاذا  َواْاَعْ ا بَ ْيَن الص فا َواْلَمْرَوِة وَ  اْنَحُروا َىْدًّا ِإْن َ اَن َمَع
َعٍة ِاذا رََ  عَ  رٚاٙ ز  اَن عاٌم قاِبٌف َفُحج  ا َوَ ْىُدواس َفَمْن لَ ْم َِّج ْد َفِص ياُم َ ال َ ِة  َّ اٍم ِفى اْلَح ِّ َوَا ب ْ

َلّ ايغلؾع٢ ٚايبٝٗك٢ بلصٓلدٜٔ ؽرٝرني، )ٖبلر( ا٫َلّ َليو بلصٓلد ؽرٝس ٚر٣ٚ ضتٛٙ ا٫
 (ْ طــــىتٌ: يــــُ شَــــاضٍَ    ُعَُااااز يــــُ ضِ شٍ دُشّْكىضباْــــسا ٖاتــــُ ىٍ ًُٓــــاٌَ)    

 ُ ٌ  -ضِ شَناْسا ُٖيََُإ نطزبى، واَاْسَظاٌْ َُٓطِ  ضِ شٍ عايفُيـ ْ ) واتـُ: وَغـتاْ  (عَزَؾال
................................................................................................ 

( صَِعٞتُواف بهُْٕ ) )ََِه١(،فُضَىوٍ: خؤتْ ٖاوضِيَهاْت بطِ ُْ ( ُعَُزدا ًُٓاٌَ ) -فُوتا
ًَْىإ غُفاو َُضِوَ بهُْٕ ُٓطُض ٓاشَيٌَ زياضيتإ ثآيُ غُضٍ بِِٕ، ًٓٓذا غُضٍ خؤتإ 

آلتـٌ خؤتـإ، دـا ٖـُض ناتًَـو      بتاؾٔ، يإ َىوَناٌْ نىضت بهُٕ، ًٓٓذـا بطُضِيَٓـُوَ وو  
غايَّساٖاتىو ناتِ سُز ٖات، وَضُْوَ سُز بهُْٕ ٓاشَيًََو يُو سُدُزا غُض بِِٕ، دا 
ُٖض نُغًَو ٓاشَيَُنٍُ زَغت ُْنُوت، با غآ ضِ شإ يُو سُدُزا بُض شوو ببآْ سـُفت  

 ضِ شاًْـ ُٖض ناتًَو طُضِاوَ بؤ ووآلتّدؤٍ...نؤتايٌ.
 بـــُضطٌ زووََـــٌ -تـــُواوبىوٌْ ثـــُضِتىونٌ ســـُزْ عـــىَطَِ بـــُ-اذتُـــس هلل، يًَـــطَزا

ص نؤتـايٌ ٖـات، يـُ ؾـُوٍ     (ِمْنه اِج الط  الِِبين)ِروونكزدنةةوةي   )َربِّ اْلعاَلِمين( ِرووناكيط 
بُضطٌ غـآيٌَُ  إٕ عل٤ اهلل، (ٍ نؤضٌ، 1421(ٍ )حمطّ(ٍ غايٌَ )16ثًَٓر ؾُممُ )

ــ  ِ    اب اْلبَ ْي  عِ )بــُزوازا زآ: نــُ بــُ      طِئْ فط ؾــ ( زَغــت ثآزَنـــا،  : ثــُضِتىونٌ ن
يُ خىاّطُوضَ زَثاضِيَُُوَ: ًَٖعو تىاْاّ بـساتآ بـؤ تـُواونطزٌْ ضِووْهطزْـُوَّ ٖـَُىو      

ِٓٗاالد ــاٌَ )َٔ ٖٓااٛاٟٚ((ٍ ًُٓ ــاض: رمحاا٘ اهلل تعاالىل،  )اي ــاضَو طىْاٖب ــسٍَ بآض ــًـ بُْ َٓ 
امن (ّ، خىزا يُ خؤّْ يـُ زايـوْ بـاونِْ يـُ خؤؾُويػـتُن     عبداهلل عبدالعشيش يةرتةلي)

ــآ،   ــؤف ببـــ  ٍد َو لِ     ِو َوَص     ْحِبِو  ْ َمِع     ينس م     ينس َوَص     ّلىاهلُل َوَا     ل َم َعل     ن َا     يِِّدنا ُمَحم      خـــ
َِِيم سَواْلَحْمُد هلِل َربِّ اْلعاَلِمين َة ِالّ بِاهلِل اْلَعل ِّ اْلَع  َولَحْ َل َول قُ   

 نىضزغتإ -ُٖويًَط                                                                                            
 ٌ.ـّ نــؤض1421 -طّــٍ َــش 16
 ّ نىضزٍ.2711 -ّ خانُيًَىَ 31

 ٌ.ـٓــًـّ ظاي2111 -إـّ ًْػــ 21 
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 شاسةصاكشدى:
 ئةى خوَيهةزى بةِزَيص، يةز كاتَيك دانةز دةَلَى:

 (ٕ.ًِ)ايبخلرٟ ٚ َض، َُبُغتِ ًُٓاٌَ رٚاٙ ايغٝخلٕ* 
 (ٕ.)أبٛداٚد ٚ ايٓضل٥ٞ ٚ ايرتَذٟ، َُبُغتِ ًُٓاٌَ رٚاٙ اؽرلب ايضٓٔ*

ىاض ـتِ ُّٓ ضـُبُغـطاوَتُوَ، َـىوياُْ، يإ ضِووٕ نـُضَـاْسا فـاوَنـُضضـُضوَى يُ غـ* ٖ
 نتًَبُُْ:

 (.)اإلَلّ ايٓٛاٟٚ( زاْطاوّ اجملُٛع  عزح املٗذب)- 1
 (.اإلَلّ إبٔ ذحزاهلٝتُٞ)زاْطاوّ  )حتؿ١احملتلد  عزح املٓٗلد(- 8
 (. اإلَلّ ستُ ايزًَٞزاْطاوّ ) ( )ْٗل١ٜاحملتلد  عزح املٓٗلد- 4
 (.)اإلَلّ ستُ  ارتطٝب ايغزبٝينزاْطاوّ  )َػ٣ٓلحملتلد   عزح املٓٗلد(- 3

 دــــا ُٓطــــُض يُنــــًَو يــــُو ضــــىاضاُْ يــــُ طـُيَــــسا ْـــُبآ، ٓـــُو نــــاتُ زَيَــــآ:       
 غُضضاوَناْسا...ُٖض وَى  يُ ظ ضبُّ      

 ئةى قوتابىى خؤشةويطتء ِزَيصداز، تكاية:
 ثًَؿُنًُنُ يُ بُضطِ يُنَُسا بُ برييًَهطزُْوَيُنِ وضز خبىيَُٓوَ. -1
بؤ تًَطُيؿتِٓ ُّٓ نتًَبُ ثؿت َُبُغتُ بُ تُْٗا ظاْػتّدؤت، بـُيَهى يـُ ىّ    -2

ِ ُُْٖ، يُ ىّ َاَؤغتأّايًِٓ بًدىيَُٓ، ضىْهُ ضُْس ثًَٓاغُو ظاضاوَيُنِ ؾُضع
 .َاَؤغتاّ ٓايًِٓ باؾرت يَِّ تآزَطُّ

 دانشاوةكانىرتى دانةس:*
 ص ئيماى ء ئيطالمٖــــؤْــطاوَّ ط  - 1
 ص األزبعني اليْآّ٘ش ضِووْهطزُْوَّ  - 2
 ص  عــةقــيدةى ئيطــالمــىش  - 3
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 ص العقٔدٗالطخآّ٘ش ضِووْهطزُْوَّ  - 4
 ص طالمطوَلصازى ئيش ضُْس طىيًََو يُ  - 5
 ص منت فتح القسٓبش ضِووْهـطزُْوَّ  - 6
 ص قطسالعازض فٙ عمه الفساٜضضِووْهطزُْوَّ ط  - 7
 ص حةج ء عومِسةضؤًُْتِ ط  - 8
 .ذيانى ثَيغةمبةزى ِزَيصدازًََطو ْ طىيَعاضّ بُٖاض *  -9
 

 (صَربِّ اْلعاَلِمين)سِووناكي ط ناوةِزؤكي بةزطي دووةمي
 سِةالثة بابةت الثةسِة بابةت
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 سِةالثة بابةت الثةسِة بابةت

  .........................: نويَزي سيَبواسصالة املسافر
 .......................غُفُضّهىضتهطزُْوٍَ ْىيَص 

 ...................َُضدُناِْ نىضتهطزُْوٍَ ْىيَص
 ...........لة طةفةس كؤكشدنةوةى دوو نويَز)مجع(:

 ...................بُ ٖؤٍ باضإْ ُْخؤؾٌ====  
 ....................ةوشتيَكي طةفةس.........ضةنذ سِ

 ........................باغٌ ْىيَصٍ دىَةُ........
 ...................غُفُض نطزٕ يُ ضِ شٍ ُٖيّٓسا. 

 ...............َُضدُناٌْ زضوغت بىوٌْ دىَةُ..
 .......................خىتبُّ دىَةُ.............

 .....................دىَةُ.غىغٌْ غىُْٓتُناِْ 
 .............َاَُيَُو ناضنطزٕ يُ ضِ شّ ُٖيّٓسا...
 .................ويَطِا طُيؿتِٓ ْىيَصّ دىَةُ......
 .....................زاْاِْ دًَططًُّٔاّ يُ ْىيَصزا..

 ......................نويَزى تشس....صالة اخلوف : 
 .............ايةخء نويَو.سِ ء ويَضةسباطي جنء بةسط

 .......................نويَزى جةرنةكاى............
 .................( يًَساٌْ دُشُْنإ..........تَهبري)

 ..................ثري ظبايٌْ تؤقُنطزٕ.............
 .................طرياى.......نويَزى سَِؤر طرياى و وانط
 ...................تاضيهبىوٕ.ظََني يُضظئْ زوًْا 

 ..............................نويَزى باساى...........
 ..............ثاضِاُْوَ يُ خىا بُخاتطٍ ثًاو ضانإ

 .........................نةكةس...........باطى نويَز
 ..........................باطى جةناصة= وشدوو....
 .............................ؾؤضزٌْ َطزوو.........
 ............................نفٔ نطزٌْ َطزوو.......
 ...........................ُٖيَططتين َطزوو.........
 ............................ْىيَص يُ غُض َطزوو.....

 ........................َُضدُناِْ ْىيَصّ َطزوو..
 ............ُ غُض ْانطَّ..ُٓو نُغاُّْ ْىيَصيإ ي

 .....................ْىيَص يُ غُض َٓسايَِ َطزوو....
 ..........................ْىيَص يُ غُض ؾٌُٖ ْانطآ

 .........................ْاؾتين َطزوو..............
 ..........................تاظيُو ططيإ..............

 ...........................َضَإ نطزٕ.........خؤز
 .................................قُضظزاُْوَّ َطزوو

4 
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17 
84 
85 
86 
41 
48 
31 
37 
58 
54 
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59 
67 
74 
79 
84 
87 
94 
93 
118 
114 
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181 
188 
187 
148 
144 
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146 
131 
134 
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 ............تُيُممىّ نطزُّْطزوو...........
 ...........ْىيَصّذُْاظَ........ُغُيُناِْ َ

 ...............َُغُيُنآّْاؾ ............
 .................ّطؤضِغتإ............ظياضَت

 ...........زوعاْ، خًَطنطزٕ بؤَطزوو.........
 .....طىاظتُٓوَُّطزوو، ُٖيَهُْسُْوَّطؤضِ..

 ...........(ّ َطزوو...................تًَكني)
 ............زََُّّْتاظيُ..............خىاض

 ....................غُضزاِْ ُْخؤف........
 .........ثةستوكي صةكات..... كتاب الزكاة:

 ................ظَناتِ ووؾرت...............
َ ؾُووآلغ..............  ............ظَناتِ ض
 ............ظَناتِ َُضِو بعٕ................

 ...........ُو ٓاشَآلُّْ بؤ ظَنات ْابٔ.....ٓ
 ...........صةكاتى والَي ياوبةش............

 .................صةكاتى بيَضوو...............
 .............صةكاتى ويوةو دانةويَمَة..........

 ............صةكاتى ثاسةو، صيَشِء، صيو........
 ................سُضِاّ.......... ْظيَطِّ سُآلأل

 ................ظَناتِ ناْطُّ ظيَطِْظيى......
 .............صةكاتى طةجنيهةى دؤصساوة......

 .................صةكاتى باصسطانى...........
 ............ظَناتِ َاًََُتِ قاظاجنّٗاوبُف

 ..................طةسفيرتةى سِوةصاى..........
 ..........ى لة طةسة....ئةوكةطانةى صةكاتيا

 .............صةكاتى قةسصء، والَي داطريكشاو
 ..............ظَناتِ َاضَيّصٕ..............

 ..................ضؤنيةتى صةكاتذاى.........
 ...................ًُْتٌ ظَنات.............
ِ ظَنات.. ـ خػتًٓ  .....................وَثًَ

 ................صةكات.........فةوتاني والَي 
 .......................بُؾهطزٌْ ظَنات.....

 ......................... ثةستوكى سؤِرووةكاى
 ..........................ًُْتِ ضِ شوو.......

 ...........ئةو شتانةى سؤِروو بةتاهَ دةكةى..
 ......خىاضزْٕخىاضزُْوَ يُطٍَُ باْطّبُياِْ

 ......ناٌْ ض ِشووطط و ناتُناّْطِ شووَُضدُ
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 (صَربِّ اْلعاَلِمين)سِووناكي ط ناوةِزؤكي بةزطي دووةمي
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 الثةسِة بةتبا الثةسِة بابةت
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 الثةسِة بةتبا الثةسِة بابةت

ّ ض ِشوويإ تآزا سُضاَُ.  ...............ُٓو ضِ شاُْ
 .................ثاشيو و بةسبانط.................

 ...................وةسجةكانى واجببوونى سؤروو...
ــُخؤفْ  ض ِشووّ ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .................ِضيَبىاض...........
 ..................فًسيُّ ض ِشوو....................

 .............ًسيُّ ثريو ُْخؤفْ ٓاوؽْ ؾريزَضف
 ...................كةفاسةتى جيىاعى سِةوةصاى.....

859 
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871 
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878 
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891 

 ............سُآليَبىوِْ ًٓشطِاَِ سُزْ عىَطَِ.
 ..............باغِ َاُْوَّ ؾُوآ يُ )َِٓ(

 ...............ناتِ ضَِاِ غآ ؾُيتاُْنإ 
 ............. َُضدُناِْ ضَِاِ ؾُيتاُْنإ

 .......ضَِاّؿُيتاُْنإ يُدًاتّهُغًَهّرت
ٕ يُؾُوآو يُضِ شآزا.  .......ضَِاّؿُيتاُْنا

 .............)طواف الوداع(..............باطى 
 ..........ٓاوّعََعَّ.........................

436 
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451 
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458 
454 
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 دةسباسةى شةسيعةتى ئيظالم                                
 

ُهْم طَائَِف ٌة لَِي َ َفق ُه  ا ط  خىاّ طُوضَ زَفـُضَىآ:  -1 فَ لَ ْ َل نَ َف َر ِم ْن ُ  فِّ ِفْرقَ ٍة ِم ن ْ
ّنِ   ظيَهِ َىغـــىيَُاْإ واتـــُ: زَبـــىا يـــُ ٖـــُض ٖـــؤ(، 188)ايتٛبااا١  ص ِفىال  دِّ

ــؤ )  ــُضِيبإ ب ــُيًََو ضِاث ــانى    جٔٗاالدنؤَ ــسٕ، ت ــؤ خىيَٓ ــُيًََهًـ ب ــطزْٕ نؤَ  (ن
 . يُ )ؾُضيةُتِ ًٓػالّ( تآبطُٕ

ــت  -8 ــُضّ خؤؾُويػ ــُضَىآ: ثًَغَُب َم  ْن ُّ  رِِد اهللُ بِ  ِو َيْي  راً ُّ َفقِّْه  ُو  ط زَف
ّنِ  ًَو خـىاّ طـُو        ص ِفىال دِّ ضَ بًــُوآ ضواَ ايبدـاضٍ و َػـًِ، واتـُ: ٖـُض نُغـ
 ُٔطُيَٓآ. بساتآ، يُ )ؾُضيةُتِ ًٓػالّ( تَّّضانُّ 

 تَ َفق ُه   ا قَ ْب  َف َ ْن ُتَس    ُدواس  ( زَفــُضَىآ: طعمرربن ررطنب  رر  ننًُٓــاّ ) -4
 ، ايااااااا ارَٞضواَ  صَفَم       ْن َا         َدُه َق ُم       ُو َعلَ       ن ِفْق       ٍوس         اَن َحي       اًة لَ       ُو َوَلُه       ْم 

ٓـ واتُ:   ُوَّ بهطيَٓـُ طـُوضَ، ضـىْهُ    يُ )ؾُضيةُتِ ًٓػالّ( تآبطُٕ ثًَـ 
ًَتـُ ٖـؤّ          ًَو )ؾـُض ( بعاْـآْ طُيُنـُّ خـؤّ بًهاتـُ طـُوضَ، ُٓب ُٖض نُغ

 شياًَْهِ خؤف بؤ خؤّْ بؤ ُٓوإ. 
ــاّ  -3 ــُضَىآ:)ا٭عُاااااػًُٓـــ  َّ     ا َمْعَش     َراْلُفَقهاِء  نْ      ُ ُم اَلِطب      اُء  ط ( زَفـــ

ُ رٚاٙ ايؾااُٝزٟ،  ص َوَنْح  ُن الص   َياِدَلةُ  ــ ــُ: ٓ ُ وات ــ ــًِٓ )ؾ ــىَ ّ ض ضععاْإ( ًَٓ
 ُّ )سُزيؼ طًَطَِوَف( زَضَآْاغِ زَضَاخناُْئ.ًَُٓ ثعيؿهٔ،

ََُم ْت ِقيَم ُ ُو َوَم ْن تَ َعل  َم زَفـُضَىآ: ط   )ايغلؾعٞ(ًُٓاّ  -5 َم ْن َحِف َ  اْلِفْق َو َع
 واتـــُ: ُٖضنُغــــًَو  رٚاٙ ابااأ ذحااااز اهلٝتُاااٞ،   ص  اْلَح   ِدَّس َقِ َّ   ْت ُحج  ُ   وُ 

ضَظا ببـآ، ْطخـِ بـُضظ ُٓبًَتـُوَو ٖـُض نُغـًَو       يُ )ؾُضيةُتِ ًٓػـالّ( ؾـا  
 )سُزيؼ( فًَط ببآ، بُيَطُّ بًَُٖع زَبآ. 

ــاَِ -6 ــُضَىآ )ايبخاااالرٟ(ًُٓــ   ََم    رُة اْلَح    ِدِّسس  -َ َي اْلِفْق    وُ -ُى     َ  ط: زَفــ
ََ  َ       اُب اْلَفِقي      ِو ُدوَن  َ       اِب اْلُمَح      دِّثِ  ــُ: رٚاٙ ايكضااااااط٬ْٞ،  ص َولَ      ْي  واتــــ

  ُ  َِ سُزيػـُ، ثازاؾـتِ )ؾـُضععإ( نـَُرت ًْـُ      )ؾُضيةُتِ ًٓػـالّ( بُضٖـ
 يُ ثازاؾتِ )سُزيؼ طًَطَِوَ(.
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