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 ايمٗمِمٝمدة إولم

 ٛمَ ك ايمت  َح َأْض 
ـْ  يًل ل زَمدِ ٣مئِ  ٣مٝمٛمَ اٞمِ سَمَد  َِم

 

ـْ ٞمَ و   ٣1مٝمٛمَ ٣مهمِ َج ـ٣م سمَ ٣مٞمَ ٝمَ ٝم٤ِم يُمٗمْ ؿمِ  ٣مَب فَم

   ٓ  ٣مَصب َحٛمَ  - ُح ايمَبكْمِ ٣مَن ُصبْ ضَم  وَمْد و - َأ

 

 ٣2مٝمٛمَ افمِ دَ  َحكْمِ ٣م يمِٙمْ ٣مَم زمِٛمَ هَمٗمَ  ،ضَمكْمٌ  

ـْ    اضِمِٜمؿُ تِزَ ٣م زم٣ِمٞمْ ٝمٛمَ بِِس ُٚمٙمْ ـٙمُِغ ايمَُمبْ  ََم

 

َٓ هْ ََمَع ايمد   ٣مٞمً زْ ضُم    :٣مٝمٛمَ ٙمِ ُيبْ و ،عَم  َيبْ ِر 

 ٣مِحُ٘مٛمَ اَل ُيّْم زَ  ٣مي َمَ ٣مَن ايم ذِ َمَ َأن  ايمز   

 

 3؟٣مٝمٛمَ ٘مِ ٣مَد ُيبْ فمَ  ِِبُِؿ وَمْد زمُِٗمرْ  ٣مًس ُأٞمْ  

ـْ ٝمَظ ايمِٔمَد نمِ    اهَمَدفَمقْ  :ى٣م اهَلقَ ٝمٛمَ ٣مومِ سَمَس  ا َِم

 

 ٣مٝمٛمَ آَمِ  :رُ هْ ٣مَل ايمد  هَمٗمَ  ،َٞمَٕمص   زمَِٟمنْ  

 ٣مُٖمِسٛمَ زمَِٟمٞمْ  اقدً ٗمُ ٣مَن ََمٔمْ ٣م ىمَ َحؾ  َمَ ٞمْ هَم٣م 

 

 

ًٓ ُص ٣مَن ََمقْ ٣م ىمَ َب٦م  َمَ ٞمْ او   ٣4ميٛمَ دِ َٟميْ زم ق

وُمٛمَ ْخ ـ٣م يُ َمَ و ،قنُ َٞم٘مُ  وَمْد و   ٣مُمك سَمَٖمرُّ

 

 ٣5مٝمٛمَ ومِ صمك سَمَل ٣م ُيرْ َمَ و ،ـُ َم َٞمْح هَم٣ميمَٝمقْ  

 *** 

ْ و - يرِ ٦َم ؾِمٔمْ ٣م يَمٝمْ يَ   - ٣مِدَيُ٘مؿْ َأفمَ  ت٤ِْم ُٞمٔمْ  َل

 

ـَ ايمُٔمتْ  ٣م٣مَل ضَمٓمً ٞمَ  َهْؾ    ٣6ميٛمَ ٣مدِ بك َأفمَ َِم

  ْ ٓ   َدىُمؿْ زَمٔمْ  َتِٗمْد َٞمٔمْ  َل  ٣مَء يَمُ٘مؿْ  ايمَقهمَ إِ

 

ْ و ،٣ميً َرأْ   ْد  َل  ٣ميٛمَ ُه دِ نَمغْمَ  َٞمَتَٗمٙم 

 ي ضَمَسدٍ  ذِ وا فَمكْمَ ٣م َأن سُمِٗمرُّ ٛمَ َم٣م ضَمٗمُّ  

 

 7همٝمٛم٣م ٣موا ىم٣مؾِمًح سَمُسُّ   َأنْ َٓ و ،٣مزمِٛمَ  

 *** 

                                                           

ؾ  حمؾ  دم ٞمسخ٥م ا، ب )وزم٣من( ودم ت، ز )وآن( وىمذيمؽ ايمٗملئد، وومد أطمذٞم٣م زمرواي٥م ٞمٖمح ايمْمٝم٤م. واظمٔمٛمك أن ايمٖمراق ضم 1

 ايمقص٣مل، وأن اجلٖمقة ٞم٣مزم٦م فمـ ؿمٝم٤م ايمٙمٗم٣مء.
: هّل، احلكم: اهللك، واظمٔمٛمك: أٞمف ىم٣من يتٚمٛمك أن يلومل َمٌمفمف ومبؾ أن حيؿ ايمٖمراق. –دم ايمٛمٖمح )ٞم٣مفمٝمٛم٣م(  2 ّٓ  أ
 رواي٥م ايمـٚمٕمرب )أن ايمزَم٣من ايمذي ىمٛم٣م ُٞمَسُّ زمف(، ورواي٥م ايمٗملئد )زمٗمرزم٘مٚمق(. 3
 ق ؾمٚمٙمٛم٣م واٞمٗمْمٔم٦م صلسمٛم٣م.اٞمب٦م: اٞمٗمْمع، واظمٔمٛمك سمٖمر 4
 رواي٥م اظمٕمرب )َمـ ومبؾ ىمٛم٣م... هم٣مٔن(: ورواي٥م ايمٛمٖمح )زم٣مَٕمس ٞمحٛم٣م... وايمٝمقم...(. 5
 أفمت٤م: أرىض وََس  زمٔمد اإلؽم٣مءة، وآؽمؿ َمٛمف ايمٔمتبك. 6
 ايم٘م٣مؾمح: ايمـٚمّمٚمر يمٙمٔمداوة. 7
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 اِرُضفُ ٣م فَمقَ ٝمٛمَ ٙمِ َس سُمْس ى ايمَٝمٟمْ ٣م َٞمرَ ىُمٛم  

 

 1؟٣ميٛمَ رِ ِس ُيٕمْ َٝمٟمْ  يمِٙمْ هَمَم  ،٣مٛمَ َيئِْس  وَمْد و 

٦ْم زمْ  اهَمَم  ،٣مزمِٛم  و ُتؿْ زمِٛمْ    ٣ماٞمُِحٛمَ صَمقَ  َتٙم 

 

٦ْم َٓ و ،ُ٘مؿْ إيَِمٝمْ  ٣مومً ؾَمقْ    ٣2مٝمٛمَ ََمآومِ   صَمٖم 

 - ٣مَضمئُِرٞمَ  ٝمُ٘مؿْ ٣مصمِ كَم سُمٛمَ ضمِ  - َٞم٘م٣مدُ  

 

 ٣3مٛمَ ٝمْ  سَمَٟمؽم  َٓ يَمقْ  ،٣م إؽَمكٛمَ  فَمَٙمٝمْ ِض َيٗمْ  

 هَمَٕمَدْت  ،٣م٣مَُمٛمَ ِدىُمُؿ َأي  يمَِٖمٗمْ  ٣ميَم٦ْم ضَم  

 

 

 ٣4مٝمٛمَ ٣ميمِ يَمٝمَ  ٣مٝمًّم زمِ  زمُِ٘مؿْ  ىم٣مَٞم٦ْم و ،اقدً ؽُم  

ـْ ِش ؿَمٙمْ صم٣مٞم٤ُِم ايمَٔمٝمْ  ذْ إِ    ٣مسَمَٟميمُِّٖمٛمَ  ٌؼ َِم

 

ـْ ِق َص ٜمْ زَمُع ايمٙم  ََمرْ و   ٣5مٝمٛمَ ٣مهمِ سَمَِم  ٣مٍف َِم

 اٞمَِٝم٥مً ِؾ دَ َقْص قَن ايمْ ٣م هُمٛمُ ٞمَ َهٌَمْ  ذْ إِ و 

 

 ٣6مٝمٛمَ ٣م ؾِم ُف َمَ ٣م َِمٛمْ ٛمَ هَمَجٛمَٝمْ  ،٣م٣مهُمٜمَ وِمْمَ  

 *** 

ُ ُدىُمُؿ فَمٜمْ َؼ فَمٜمْ يمُِٝمْس   هَمَم  ،ورِ ُد ايمسُّ

 

َرْ  ُتؿْ ىُمٛمْ   ٓ  اضِمٛمَ وَ ِٕ  ٣7مٝمٛمَ ٣مضمِ  َريَ ٣م إِ

ٞمَ  َيُ٘مؿْ قا َٞمٟمْ َسبُ ْح ـٓ سمَ   ُ  ٣مفَمٛم٣ّم ُيَٕمغم 

 

َ ايمٛم  ؿمَ  نْ إِ    ٣8مٝمٛمَ ُٚمِحب  ـُي ايمٟمْ ٣مظم٣َم نَمغم 

ًٓ اُؤٞمَ قَ َأهْ  ٣م ؿَمَٙمَب٦ْم َمَ  اهللِو   ٣م زَمَد

 

هَم٦ْم ٞمْ ا َٓ و ،ُ٘مؿْ َِمٛمْ    ٣9مٝمٛمَ ٣مٞمِ ُ٘مؿ َأَمَ فَمٛمْ  ٌَمَ

 

                                                           

ؽمف زاده ؾمقوم٣م فمعم ؾمقق وضمٛمٝمٛم٣م إلم فمقارضف: ـمقاهره أو زمقادره: وايمـٚمٔمٛمك: أٞمف ىم٣من يٛمتٓمر راضم٥م دم ايمٝمٟمس، ويم٘مـ يٟم 1

 ضمٛمكم.
 زمٛمتؿ وزمٛم٣م: زمٔمدسمؿ وزمٔمدٞم٣م. 2
فمِمٖم٦م زمٛم٣م إضمزان وىم٣مدت سمٗمض فمٙمٝمٛم٣م يمقٓ سمٔمٙمٙمٛم٣م زم٣مَٔم٣مل. ودم صمذوة  –فمعم ايمبٔم٣مد  –ايمـٚمٔمٛمك: إذا ٞم٣مصمت٘مؿ ومٙمقزمٛم٣م  3

 صمذوة ايمـٚمٗمتبس وزمٕمٝم٥م ايمـٚمٙمتٚمس )ضمكم سمٛم٣مصمٝمٛم٣م(.
 دم صمذوة ايمـٚمٗمتبس وزمٕمٝم٥م ايمـٚمٙمتٚمس )ضم٣مرت(. 4
 «.وَمقرد ايمٙمٜمق..»رواي٥م ايمذطمغمة واخلريدة واظمٕمرب وصمذوة ايمـٚمٗمتبس وزمٕمٝم٥م ايمـٚمٙمتٚمس وايمـٚمٔمج٤م وايمٛمٖمح  5
رواي٥م ايمذطمغمة )نمِمقن ايمقصؾ(، ورواي٥م صمذوة ايمـٚمٗمتبس وزمٕمٝم٥م ايمـٚمٙمتٚمس )همٛمقن ايمٙمٜمق(، ورواي٥م ايمـٚمٔمج٤م  6

 ٤م )داٞمٝم٥م ومْمقهمٜم٣م(، َم٣م ؾمٝمٛم٣م: َم٣م ؾمئٛم٣م. وايمٗملئد واخلريدة )نمِمقن إٞمس(، ودم ايمذطمغمة وايمٗملئد وايمٛمٖمح وايمـٚمٔمج
 رواي٥م ايمذطمغمة )ىمٛمتؿ ٕي٣مَمٛم٣م..(. 7
 دم إضمدى ٞمسخ ايمذطمغمة )إْذ ؿم٣مظم٣م(، ودم ايمـٚمٕمرب )أْن ؿم٣مظم٣م(. 8
آشمرٞم٣م دم رواي٥م ايمبٝم٦م َم٣م أشمبتتف ايمذطمغمة وايمٗملئد وايمـٚمٕمرب وايمـٚمٔمج٤م وٞمٖمح ايمْمٝم٤م، أَم٣م دم ٞمسخ٥م ا )واهلل َم٣م  9

 سخ ب، ت، ز )واهلل َم٣م ؿمرهم٦م... فمٛم٘مؿ(، وؿمرف وأؿمرف زمٚمٔمٛمك اؽمتحدث.أؿمرهم٦م... فمٛم٘مؿ(، ودم ٞم
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َٓ اؽْمَتَٖمْدَٞم٣م طَمٙمِٝمًل فَمْٛمِؽ َيُْمَٕمُٙمٛم٣َم  و

 

َٓ اسم ـَخْذَٞم٣م زَمِديًل َِمْٛمِؽ ُيْسٙمِٝمٛم٣َم   1و

 *** 

 ِؼ زمِفِ ؽْم  واَٗمٌْمَ ٣مِد ايمْ ِق نمَ ػَمْ ٣مِرَي ايمْ ٣م ؽَم يَ 

 

ـْ    ٣2مٝمٛمَ ٗمِ َيْس  ُقد  ايمْ ى وَٜمقَ ـَف ايم٣مَن ِصْ ىمَ  ََم

 ُهٛمَ  َٟمْل ؽْم وا 
ُرٞمَ فَمٛم   َهْؾ  :َؽ ٣ميمِ  ٣مك سَمَذىمُّ

 

ُرُه َأَمْ  ،٣مٖمً إيِمْ   ؟٣مٛمَ ٝمْ سك ُئَمٛم  سَمَذىمُّ
3 

غْ بَ َؿ ايمِم  ٝمْ ٣م َٞمِس ويَ    ٣مِحٝم َتٛمَ ـسمَ  ٣م زَمٙم 

 

 

ـْ    ٣4مٝمٛمَ ٝمِ ْح ـ٣مَن يُ ىمَ  ٣مِد ضَمٝم   ايمُبٔمْ فَمعَم  يَمقْ  ََم

 ٣مفَمَٖم٥مً ٣م َُمَس ٝمٛمَ ِّم َر َيٗمْ هْ ى ايمد  َأرَ  هَمَٜمْؾ  

 

ْ  إِنْ و ،فِ همِٝم  ـْ  َل  5؟٣مٝمٛمَ ٣مِض سَمٗمَ  ٣منِمب   َيُ٘م

 *** 

 َُمَٟمهُ ٍؽ ىَمَٟمن  اهللََ َأٞمْ َرزمٝم٤ُم َُمٙمْ 

 

َر إِٞمْ و ،٣م٘مً َِمْس    ٣6مٝمٛمَ ى ؿمِ ٣مَء ايمَقرَ َُم وَمد 

صَمفُ و ،٣مًّم ْح ـَمَ  ٣م٣منَمُف َوِرومً َص  َأوْ    سَمق 

 

ـْ    ٣7مٝمٛمَ ِس ْح ـسمَ و ٣مافمً َد  إزِمْ ػْمِ ٣مِصِع ايمت  ٞمَ  َِم

َد آَدسمْ إِذَ    ٣مِهَٝم٥مً ُف َرهمَ ا سَمَٟمو 

 

 ٣8مٝمٛمَ ى يمِ ُف ايمػُمَ ََمتْ َأدْ و ،قدِ قُم ايمُٔمٗمُ سمُ  

 

                                                           

 .واخلريدة ايمٗملئد فمـ أشمبتٛم٣مه وومد ايمديقان، ٞمسخ دم ايمبٝم٦م هذا يرد ل 1
 دم ايمذطمغمة وايمٗملئد واظمٕمرب واخلريدة )هم٣مؽمؼ زمف(. 2
 .وأسمٔم٤م آل: فَمٛمّك 3
 ايمْمٝم٤م وٞمٖمح وايمـٚمٔمج٤م وايمـٚمٕمرب واخلريدة لئدوايمٗم ايمذطمغمة رواي٥م آشمرٞم٣م وومد( ايمٗمرب فمعم) ايمديقان ٞمسخ دم 4

 ىمم زمخْم٣مب َمٛمٜم٣م يٓمٖمر أن ويٟمَمؾ ايمبٔمد، فمعم حتٝم٥م َمٛمٜم٣م يتٚمٛمك ضمبٝمبتف فمـ زمٔمٝمداً  ايمُم٣مفمر ىم٣من همٗمد يمٙمٚمٔمٛمك، أٞمس٤م ٕهن٣م

 .ايمٗمِمٝمدة طمت٣مم دم
يمدهر... وإن ل ي٘مـ اظمٔمٛمك: ؿم٣مظم٣م سمٗم٣مضٝمٛم٣م ايمقص٣مل، همٜمؾ يسٚمح ايمدهر زمف زمٔمد ؿمقل ايمـٚمْم٣مل؟ ودم ايمٛمٖمح )َمـ ٓ يرى ا 5

 ي٘مـ فمٛم٣م يٗم٣مضٝمٛم٣م(.
ايمـٚمٔمٛمك: ؽمٙمٝمؾ زمٝم٦م َمٙم٘مل ىمٟمن اهلل طمٙمؼ ايمقرى َمـ ايمْمكم وطمٙمٗمف وضمده َمـ ايمـٚمسؽ، ورواي٥م ايمٛمٖمح )َمـ زمٝم٦م  6

 َمٙمؽ... وومد أٞمُمٟم اهلل ايمقرى ؿمٝمٛم٣ًم(.
ٝم٥م: وايمـٚمٔمٛمك: أٞمف أزمٝمض ايمقصمف ذهبّل ايمُمٔمر. 7  ايمقرق: ايمدراهؿ ايمٖمّم 
ى: اخللطمٝمؾ، مجع زمرة: وايمـٚمٔمٛمك: إذا مت٣ميؾ ل سمٟمّود: مت٣ميؾ: آدسْمُف: أشمْ  8 َٗمَٙمْتف: سم٠مم ايمٔمٗمقد: فمٗمقد َمزدوصم٥م َمـ ايمٙم٠ميم٠م: ايمػُمَ

 يْمٙمؼ محؾ احلعم ايم٘مثغمة يمرومتف ويمٝمٛمف.
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تِفِ  ارً ُس ـمِئْ ٚمْ يَمُف ايمُم   ٣مَٞم٦ْم ىمَ   دم َأىمِٙم 

 

ٓ  َجعّم هلََ ـ٣م سمَ َمَ  زَمْؾ    ٣1مٝمٛمَ ٣ميِ  َأضَم ٣م إِ

َم    ٛمَتِفِ ـِ َوصْم دم َصْح  بَِت٦ْم  ُأشمْ ىَمَٟمٞم 

 

 ٣2مٝمٛمَ يِ سَمزْ و ايًذ قِ اىم٤ِِم سَمٔمْ ُر ايمَ٘مقَ ُزهْ  

ـْ  ٣م ََض  َأنْ َمَ   همً ٣مءَ ٖمَ َأىمْ  َل َٞمُ٘م  ٣مُه ََشَ

 

ـْ ـدم ايمو  ِة ىم٣مٍف َِم  ٣مٝمٛمَ سَم٘م٣مهمِ  َٚمَقد 

 *** 

 ٣ماضِمَٓمٛمَ يَمقَ  ٛم٦َْم  َأصْم َم ـ٣ميمَ َض٥ًم ؿمَ ٣م َروْ يَ 

 

 

 ٣3ميٛمَ ْسِ ٞمِ و ٣م٣م نَمّم  بَ ُه ايمِم  صَمَل  ادً َورْ  

ٝمْ ـ٣مًة سمَ ٣م ضَمٝمَ يَ و   ٣مَرِتَ ٣م زمَِزهْ ٛمَ َٚمٙم 

 

 ٣4مٝمٛمَ ٣مٞمِ اٍت َأهمَ يَمذ  و ٣موزمً َُضُ  كَُمٛمً  

ـْ ٞمَ طَمَْمرْ  ٝمًم ٣م َٞمٔمِ يَ و   ٣مَرسمِفِ نَمَّم  ٣م َِم

 

 ٣5مٝمٛمَ َٙمُف ضمِ ٣م َذيْ ٛمَ ؽَمَحبْ  كٚم ُٞمٔمْ دم َوْشِ  

 ِرََم٥مً سَم٘مْ و ًٓ َل ٝمِؽ إصِْم ٣م ُٞمَسٚم  ٛمَ يَمْس  

 

ـْ َتقِم ُٚمٔمْ ـُرِك ايموَمْد و   ٣مٝمٛمَ ٛمِ ُيٕمْ  اكِ ذَ   فَم

 ٦ِم دم ِصَٖم٥مٍ قِرىمْ ٣م ؾُم َمَ ِت وَٖمَردْ ٞمْ ا اإِذَ  

 

 ٣6مٝمٛمَ ٝمِ سَمبْ و ٣م٣مضًم يَّم ُػ إِ ٣م ايمَقْص ُبٛمَ هَمَحْس  

 *** 

                                                           

 ايمٓمئر: احل٣مضٛم٥م: أىمّٙم٥م: مجع ىمّٙم٥م، وهل ٞمسٝم٨م رومٝمؼ يمٙمقوم٣مي٥م َمـ ايمبٔمقض، ودم رواي٥م ايمٛمٖمح )سم٘مٙمٙمف(. 1
 حمّٝم٣مه يمتٗمٝمف احلسد، وسمرّد فمٛمف ايمٔمٝمقن. ايمـٚمٔمٛمك: ىمٟمٞمم أَشوم٦م ايمٛمجقم دم 2
 ايمٛمسيـ زم٘مس ايمٛمقن: زهر ؿمٝم٤م ايمرائح٥م، ودم ايمـٚمٕمرب وايمقادم زم٣ميمقهمٝم٣مت )صمٛم٣مه ايمِمب٣م(. 3
 تع وايمٙمذات.ٚممتّٙمٝمٛم٣م: متتٔمٛم٣م، ودم ايمـٚمٔمج٤م )متألٞم٣م(، َضوزم٣م: صٛمقهم٣م، وايمـٚمٔمٛمك صمٛمٝمٛم٣م َمـ ٞمٔمٝمؿ احلٝم٣مة ؾمتك ايمـ 4
 ٥م، ودم ايمٗملئد وايمـٚمٕمرب )ؽمحبٛم٣م ذيٙمٜم٣م(.ايمٕمّم٣مرة: ايمسٔم٥م واخلّم٤م وايمٛمٔمٚم 5
َمٔمٛمك ايمبٝمتكم: إٞمٛم٣م ٞمِمقن اؽمٚمؽ فمـ ايمتٌميح زمف إىمب٣مرًا يمؽ وإصملٓ، هم١من اٞمٖمرادك زم٣مجلمل واجللل ٓ حيقصمٛم٣م إٓ إلم  6

 أدٞمك إؾم٣مرة، وومد أطمذ هذا ايمـٚمٔمٛمك ايمبٜم٣مء زهغم همٗم٣مل:

 صٖم٣مت٣م َمـ واضمد زمقصػ رم أَِشْ 

 

ـْ َِمْثَؾ َمـ ؽمّٚمك وىَمٛمّ    ك ويَمّٗمب٣مسَم٘م

ك ذاك َمـ ؽمت٘مٖمٝمؽ   إؾم٣مرةٌ  ايمـٚمسٚم 

 

 حمّجب٣م زم٣مجلمل ََمُِمقًٞم٣م ودفمف 

    



5 

 

 

 ٣مَرِتَ ٣م زمِِسْد ٛمَ ِديمْ ِد ُأزمْ ُخٙمْ ـ٣م صَمٛم ٥َم ايمْ يَ 

 

 ٣1مٝمٛمَ ٙمِ نِمْس و ٣مقَمً ِب َزومُّ َٔمْذ شَمِر ايمْ َ٘مقْ ايمْ و 

 هَمِٖمل٣مُء ٗمَ ٣م ايمٙم  ٝمَ ٞمْ فَمز  دم ايمدُّ  ٣مَن وَمْد ىمَ  إِنْ ] 

 

 2َيْ٘مِٖمٝمٛم٣َم[و ،٣مىُمؿْ ٗمَ  َٞمٙمْ َحمْمِ ـوِمِػ ايمْ اََمقَ  

ٛمَ   ْ ىَمَٟمٞم   ٣م٣ميمُِثٛمَ ُؾ شمَ َقْص ايمْ و ،َٞمب٦ِْم  ٣م َل

 

 

ـْ  ُد وَمْد ٔمْ ايمس  و   ٣مٝمٛمَ اؾِم ٣مِن وَ ٖمَ َأصْم  نَمض  َِم

 ٣مُتُٚمٛمَ ِء َي٘مْ َم ٙمْ ٣مؿمِِر ايمٓم  اِن دم طَم َِس   

 

 ٣مٝمٛمَ ِح ُيٖمُِم بْ ٣مُن ايمِمُّ ك َي٘م٣مَد يمَِس ضَمت   

 ٣م ايمـُحْزَن ضِمكَم هَن٦َْم دم َأْن َذىَمْرٞمَ   نَمْروَ َٓ  

 

 ٣مٝمٛمَ ٣مؽِم  ٞمَ ػْمَ ٣م ايمِم  ٛمَ سَمَرىمْ و ،ٜمكُف ايمٛمُّ فَمٛمْ  

 اى ؽُمَقرً قَ َم ايمٛم  ٣م إؽَمك َيقْ ٞمَ ٣م وَمَرأْ إِٞم   

 

 ٣3مٝمٛمَ ٗمِ  سَمٙمْ ػْمَ ٣م ايمِم  ٞمَ َأطَمْذ و ،قزَم٥مً تُ ََم٘مْ  

 َٜمٙمِفِ زمَِٚمٛمْ  ِدْل َٞمٔمْ  اِك هَمَٙمؿْ ٣م َهقَ َأَم   

 

 ٣4مٝمٛمَ ٚمِ ٣م هَمُٝمٓمْ يٛمَ وِ ٣مَن ُيرْ ىمَ  إِنْ و ،٣مزمً َِشْ  

  ْ  ىَمُبفُ ٦ِم ىَمقْ َأٞمْ  ٣ملٍ َؼ مَجَ ُػ ُأهمْ َٞمْج  َل

 

ْ و ،فُ  فَمٛمْ كْمَ ٣ميمِ ؽَم    ٣5مٝمٛمَ ٣ميمِ ُه ومَ ُجرْ هَنْ  َل

ـْ َجٛم بٛمَ ـسمَ  ا٣مرً تِٝمَ طْم  آَ و   ىَمَث٤ٍم  ٣مُه فَم

 

ـْ    ٣6ميٛمَ ادِ فَمقَ  - هٍ  ىُمرْ فَمعَم  -٣م ٛمَ فَمَدسمْ  يَم٘مِ

 *** 

 َُمَٔم٥مً َُمَُمٔمْ  ا ضُمث ٦ْم ِؽ إِذَ ؽمك فَمَٙمٝمْ َٞمٟمْ 

 

 

 ٣7مٝمٛمَ ٣م َُمَٕمٛم  ٣مٞمَ نَمٛم  و ،قُل ٚمُ ٣م ايمُم  ٝمٛمَ همِ  

ـْ دِ اِح سُمبْ ٠ُمُس ايمر   َأىمْ َٓ   ٙمِٛمَ ؾَمَم  ي َِم
 ٣مئِ

 

َ َٓ و ،٣مٍح سمِٝمَ رْ ؽِمَٝمم ا  ْٕ  ٣مٝمٛمَ ٜمِ ٣مُر سُمٙمْ سمَ وْ  ا

 
                                                           

ايمسدر: ؾمجر ايمٛمبؼ: وايمزومقم ؾمجرة طمبٝمث٥م ذات شمٚمر َمر: وومد ورد دم ايمتٛمزيؾ أهن٣م )ؾمجرة خترج دم أصؾ اجلحٝمؿ،  1

ْمقن ىمَٕمقْم احلٚمٝمؿ(: ودم ايمذطمغمة ؿمٙمٔمٜم٣م ىمٟمٞمف رؤوس ايمُمٝم٣مؿمكم( أَم٣م ؿمٔم٣مَمٜم٣م همٜمق )ؿمٔم٣مم إشمٝمؿ ىم٣ميمـُٚمْٜمؾ يٕمقم دم ايمب

وايمٗملئد واخلريدة وايمـٚمٕمرب وايمـٚمٔمج٤م وايمٛم ْٖمح وايمقادم زم٣ميمقهمٝم٣مت )زمسٙمسٙمٜم٣م( وومد آشمْرٞم٣م رواي٥م ايمديقان ٕن ايمسدر 

 يٗم٣مزمؾ ايمزومقم.
.( وومد ىمٟمٞمٛم٣م ل ٞمب٦م..) :ل يرد ايمبٝم٦م دم ايمديقان، وومد أشمبتٛم٣مه فمـ ايمٗملئد، وإن ىم٣من َمقضٔمف دم ايمٗملئد زمٔمد ايمبٝم٦م 2

 أشمبتٛم٣مه هٛم٣م ظمٛم٣مؽمبتف يمٙمٚمٗم٣مم.
 دم ايمقادم زم٣ميمقهمٝم٣مت وايم٘مقىم٤م ايمث٣موم٤م )واسم ـخْذٞم٣م(. 3
 دم ايمٛمٖمح )زمٚمممزمف( وايمـٚمٔمٛمك: أٞمٛم٣م ٞمٖمّمؾ َمٛمٜمٙم٘مؿ فمعم أّي َمٛمٜمؾ آطمر، وإن ىم٣من يزيدٞم٣م فمْمُم٣ًم ىمٙمم ازددٞم٣م َمٛمف َشزم٣ًم. 4
 دم ٞمسخ٥م ب، ت وايمٗملئد )ل خيػ( وهق حتريػ: وم٣ميمكم: ىم٣مرهكم. 5
 ىمث٤م: ومرب: ودم ايمٗملئد واخلريدة )جتٛمبٛم٣مك(، وايمـٚمٔمٛمك: أٞمف اضْمر إلم همراومٜم٣م َمرنمًم، فمعم ومرب داره٣م َمٛمف. 6
 َمُمٔمُمٔم٥م: ممزوصم٥م: ايمُمٚمقل: اخلٚمر: ودم ايمذطمغمة وايمقادم زم٣ميمقهمٝم٣مت )وومد ضمث٦م( ودم ايم٘مقىم٤م ايمث٣موم٤م )إذا ُصب٦ْم(. 7

 ُصب٦ْم(.
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 ٣مهمَِٓم٥مً َح ـَمُ  –٣م ٛمَ ٣م ُدَمْ َمَ  -ِد  ايمَٔمٜمْ ل فَمعَم وَمِ دُ 

  

 

ـْ ـهَم٣ميمْ    ٣ميٛمَ  دِ ىَمَم  ،٣م٣مهمً َِم اَن إِٞمْ دَ  ُحرُّ ََم

 ٣مبُِسٛمَ ْح ـِؽ يَ َِمٛمْ  ٝمًل ٣م طَمٙمِ ٛمَ َتَٔمّْم ؽْم  اهَمَم  

 

 ٣1مٝمٛمَ ٛمِ ِؽ َيثْ فَمٛمْ  ٣مٝمبً ٣م ضَمبِ ٞمَ َتَٖمْد ؽْم  آَ و 

ـْ َقٞمَ ٣م َٞمْح َصبَ  قْ يمَ و   َٙمِٔمفِ ِق ََمْمْ فُمٙمْ  ٣م َِم

 

ْ ُر ايمدُّ زَمْد   ـْ  صمك َل  ٣2مٝمٛمَ بِ ٣مِك ُيِْم ٣مؾَم ضَم  َيُ٘م

ْ  إِنْ و - ٣مءً َوهمَ  ْورِم أَ    -  ِصَٙم٥مً ُذرِم سَمبْ  َل

 

 ٣3مٝمٛمَ ٖمِ ُر َي٘مْ ىمْ وايمذ   ،٣مٛمُِٔمٛمَ ُػ ُيٗمْ ٝمْ هَم٣ميمْم   

 ٦ِم زمِفِ ؾَمَٖمٔمْ  ٣مٌع إِنْ اِب ََمتَ َجقَ ـدم ايمو 

 

 ٣4مٝمٛمَ قيمِ ٦ِم سمُ ٣م ِزيمْ ل َمَ يم تِ ي ا٣مدِ ٝمَض إَيَ زمِ  

 ٣م زَمِٗمَٝم٦ْم َمَ  ُم اهللِ ٣م ؽَمَل ِؽ َِمٛم  فَمَٙمٝمْ  

 

 ٣5مٝمٛمَ ٖمِ ْخ ٣م هَمتُ ٝمٜمَ ٖمِ ٣مزَم٥ٌم زمِِؽ ُٞمْخ َصبَ  

 *** 

                                                           

  اؽمتٔمدٞم٣م طمٙمٝمل فمٛمؽ.. يسٙمٝمٛم٣م(، ودم ايمٗملئد:دم ب، ت، ز )همم اؽمتّمٔمٛم٣م( وهق سمِمحٝمػ، ودم ايمذطمغمة )همم 1

 )همم ازمتٕمٝمٛم٣م طمٙمٝمل َمٛمؽ حيبسٛم٣م

 

 وٓ اؽمتٖمدٞم٣م ضمبٝمب٣ًم فمٛمؽ يٕمٛمٝمٛم٣م( 

ودم اخلريدة ).. وٓ اؽمتٖمدٞم٣م محٝمم فمٛمؽ يٕمٛمٝمٛم٣م( ودم ايمٛمٖمح )همم اؽمتٔمّمٛم٣م طمٙمٝمل فمٛمؽ...( ودم زمٔمض ٞمسخ ايمٛمٖمح )...  

 ضمبٝمب٣م فمٛمؽ يٕمٛمٝمٛم٣م(. ودم ايمقادم زم٣ميمقهمٝم٣مت.
 صب٣م: َم٣مل، يِمبٝمٛم٣م: يثغم صبقسمٛم٣م ويبتٔم٧م أؾمقاومٛم٣م. 2

 همم اؽمتٔمّمٛم٣م طمٙمٝمل فمٛمؽ يٌمهمٛم٣م

 

 وٓ اؽمتٖمدٞم٣م ضمبٝمب٣ًم فمٛمؽ يسٙمٝمٛم٣م 

 وَمثؾ هذا رواي٥م ايم٘مقىم٤م ايمث٣موم٤م َم٣م فمدا )وٓ اؽمتٖمدٞم٣م( همٗمد صمٔمٙمٜم٣م وٓ اختذٞم٣م. 
اي٥م ايمٗملئد وايمـٚمٕمرب. ودم ايمقادم ( وومد آشمرٞم٣م روىدم أصقل ايمديقان )أزمقم(، ودم إضمدى ٞمسخ ايمذطمغمة وايمقادم )أزمد 3

 )هم٣ميمذىمر يٗمٛمٔمٛم٣م، وايمْمٝمػ ي٘مٖمٝمٛم٣م(.
 دم ايمٗملئد وايم٘مقىم٤م )ومٛم٣مع( وهمٝمٜمم ودم ايمٛمٖمح واخلريدة )يمق ؾمٖمٔم٦م(. 4
 دم ايمذطمغمة وايمٗملئد واخلريدة وايمٛمٖمح وايم٘مقىم٤م )فمٙمٝمؽ َمٛمل...(، ودم ايمٗملئد وايم٘مقىم٤م )صب٣مزم٥م َمٛمؽ(. 5
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 ايمٗمِمٝمدة ايمث٣مٞمٝم٥م

 ُف ٌف َُمَٔمر  يِح فَمرْ ٝمِؿ ايمر  ٣م دم َٞمِس َأَمَ 

 

 

 1؟وِمُػ ِع ََمقْ ِجزْ ـِػ زم٣ِميماِت ايمَقومْ يمَِذ  َهْؾ  :٣ميَمٛمَ  

ـْ ُٚمٛمَ ـَر ايم٣مؿمَ هَمٛمَٗمِضَ َأوْ    ٣مَرةٍ ِزيَ  ك َِم

 

 2ُػ  َٞمَتَ٘مٙم  ٣م زمَِم ٜمَ ٣م ىَمَٙمٌػ َِمٛمْ يَمٛمَ  

 ٣موهَنَ دُ و ،ارَ زَ سمُ  ٣م َأنْ ٛمَ َضمٌن فَمَٙمٝمْ  

  

 

ُػ ـَٜمِريُّ ايمٚمْ ايمس  و ٣مبَ ٣مُق ايمٓمُّ ِرومَ    3ُٚمَثٗم 

ـْ ُد ُيبْ  ىٌم فِمًد وَمقْ و   ٣مِتِؿْ َصَٖمَح  وَن فَم

 

ـْ َهُرهَ َأزْ و   4َٙمُػ ِد َأىمْ ِحٗمْ ـَٚم٥ِم ايمْ ـُمٙمْ  ٣م َِم

 يَرةً اَم صَمرِ وَن ايمَٕمرَ َئُمدُّ  ،ى٣مرَ نَمٝمَ  

 

 5ؽِمُػ ُي٠مْ ٝمُظ وٕمِ يَ  ًم ى ـُمٙمْ اهَلقَ و ،٣مِِبَ  

 

                                                           

ايمَٔمْرُف: ايمريح ؿمٝمب٥م أو طمبٝمث٥م وإؾمٜمر إول: ايمقومػ: ؽِمَقاٌر « فمرف ئمرف»... ن دم ايمٗملئد واخلريدة وَسح ايمٔمٝمق 1

 َمـ فم٣مج، وووّمٖمٜم٣م أيمبسٜم٣م ايمسقار، وم٣مل صِمران ايمٔمقد:

ل  َِمسؽ
 ىمقومػ ايمٔم٣مج َمّس ذىمِ

 

 جتلء زمف َمـ ايمٝمٚمـ ايمتج٣مر 

سقار ايمٔم٣مصمل  زمٚمٛمٔمْمػ اجلزع: َمٛمٔمْمػ ايمقادي، واظمٔمٛمك: هؾ سمستْمٝمع ٞمٖمح٣مُت ايمريح أن سمٔمرهمٛم٣م هؾ سمٗمػ ذات ايم 

 ايمقادي؟
إوؿم٣مر: احل٣مصم٣مت: ايم٘مٙمػ: احل٤م: ٞمت٘مٙمػ: ٞمتجُمؿ: واظمٔمٛمك: هؾ سمٗمػ ذات ايمسقار زمٚمٛمٔمْمػ ايمقادي همتتٝمح يمٛم٣م  2

 حتٗمٝمؼ آَم٣ميمٛم٣م زمزي٣مرة هل٣م ؿم٣مظم٣م سم٘مبدٞم٣م اظمُمٗم٣مت دم ايمٓمٖمر ِب٣م دم ؾمقق وهلٖم٥م وهٝم٣مم.
٣م: ايمسٚمٜمرّي: ايمرَمح ايمِّمٙم٤م: اظمثٗم ػ: اظمسقى زم٣ميمثٗم٣مف، ايمٓمب٣م: مجع ـُمَب٥م، وهل ضمّد ايمسٝمػ أو ايمسٛم٣من أو ٞمحقمه 3

 واظمٔمٛمك: يمٗمد سمٔمّٜمدٞم٣م أن ٞمزوره٣م فمعم ايمرنمؿ مم٣م حيقل دوهن٣م َمـ ايمسٝمقف اظمرهٖم٥م وايمرَم٣مح اظمممفم٥م.
صٖمح٣متؿ: َمْم٣ميمع وصمقهٜمؿ: إزهر: إزمٝمض: ايم٘مٙمػ: ايم٘مدرة سمٔمٙمق ايمقصمف، أو هق ؽمقاد دم صٖمرة، وآؽمؿ َمٛمف  4

د  ايم٘مٙمػ، وايمِمٖم٥م أىمٙمػ: واظمٔمٛمك: دون ايمقصقل إلم هذه احلبٝمب٥م أفمداء ايمداء جي٣مهروٞمٛم٣م زم٣ميمٔمداوة وايمبٕمّم٣مء ويسق 

 احلٗمد وصمقهٜمؿ ايمبٝمّم٣مء.
صمريرة: صمٛم٣مي٥م: ي٠مؽمػ: يثغم احلزن ايمٔمٚمٝمؼ: واظمٔمٛمك: ومقم هذه ايمٖمت٣مة ؾمديدو ايمٕمغمة فمٙمٝمٜم٣م ئمدون ضمبٜم٣م ذٞمب٣ًم ٓ يٕمتٖمر  5

 دهمكم.وفمدواٞم٣م يثغم ايمٕمٝمظ وحيرك احلزن ايم
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 ٣م٣مفَمٛمَ ٝمُد َزَمَ ل ايمَقفمِ ٛمِ َيثْ  وَن يَمقْ َيَقدُّ 

 

 

  

 

ـْ قْ يُح ايمُم  رِ  !!٣مَت ٜمَ َهٝمْ و  1َِمُػ اَك َأفمْ ذَ  ِق َِم

 ى٣مٞم٤ِِم اهَلقَ ٣مِق دم صَم تَ ُٚمُْم ـى ايمغٌم يَمَد َيِس  

 

ُػ ْج ـَمَ  ٥ٍم َأوْ زمَ ى نُمرْ َٞمقَ    2َٜمٌؾ َُمَتَٔمس 

ٓ  وْ َهؾ ايمر     ؟َجقِم َرٌة شُمؿ  سَمٛمْ  نَمٚمْ ُع إِ

 

ٓ  َٜمقْ ـَأِم ايم  ٥ٌم ُل إِ  3؟َُمُػ سُم٘مْ  ؽَمْقف نُمٚم 

 ٣مِِبِؿْ َط وِمبَ ِؿ َوؽْم ومْ اِء ايمر  غَمَ ودم ايمس   

 

 

 4ؿَمُػ َقُر َأوْ ِط َأضْم ٣مِط ايمُٗمرْ ٝمُد ََمٛمَ زَمٔمِ  

ـَ طَمٙمْ ٝمَ سمَ    َُمٛمَٔم ؿٌ  ٌؾ هَمَٔمبْ  ،٣مهُ ٗمَ ٣مَي

 

َد دم َأفمْ    5َٜمُػ ٌن َُمَٜمٖمْ ُه يَمْد َل سَمَٟمو 

 

                                                           

 : ايمقفمٝمد: ايمتٜمديد، وم٣مل ايمُم٣مفمر:«ايمبٔمٝمد»ودم ايمذطمغمة « يمق يثٛمك ايمبٔم٣مد»دم ايمٗملئد واخلريدة  1

 همدع ايمقفمٝمَد همم وفمٝمدك ض٣مئري

 

 أؿمٛمكم أصمٛمح٥م ايمذزم٣مب يّمغم؟ 

ّؾ ايمزَم٣مع: اظمّم٣مء دم إَمقر دم فمزم وسمِمٚمٝمؿ: واظمٔمٛمك: يتٚمٛمك ه٠مٓء إفمداُء أن خيٝمٖمٛم٣م وفمٝمدهؿ همٝمّمٔمػ فمزَمٛم٣م ويٖم  

 َمّم٣مَءٞم٣م، وهٝمٜم٣مت هٝمٜم٣مت!! هم١من ريح ايمُمقق أفمِمػ َمـ أن سَمِمّده٣م احلقائؾ أو سمرّده٣م ايمٔمقائؼ.
ايمٛم قى: ايمقصمف ايمذي يٛمقيف اظمس٣مهمر، أو ايمبٔمد، أو ايمتحقل َمـ َم٘م٣من إلم آطمر: أرٌض ََمْٜمؾ: ٓ هيتدي همٝمٜم٣م ايمس٣مئر:  2

طم٣مزمْم٣ًم طمبَط فمُمقاء: واظمٔمٛمك: يسٜمؾ فمعم اظمتٝمؿ  افمتسػ ايمْمريؼ وسمٔمسٖمف: طمبط همٝمف فمعم نمغم هداي٥م، وأفمسػ: ؽم٣مر يمٝملً 

 أن يت٘مبد اظمُمٗم٣مت ويٗمتحؿ اظمج٣مهؾ ايمرهٝمب٥م دم ؽمبٝمؾ ايمقصقل إلم ضمبٝمبتف وـمٖمره َمٛمٜم٣م زم٣ميمقص٣مل.
ـْ  3 ايمروع: اهلقل وايمٖمزع: ايمٕمٚمرة: ايمُمدة، سمٛمجقم: سمزول: ايمُٕمّٚم٥م: ايم٘مرزم٥م، وأَمٌر نُمّٚم٥م: َُمْبَٜمٌؿ َُمْٙمبِس وم٣مل سمٔم٣ملم ﴿شمؿ ٓ ي٘م

فمٙمٝم٘مؿ نمٚم٥م﴾ وم٣مل أزمق فمبٝمدة: ـمٙمٚم٥م وضٝمؼ وهؿ: واظمٔمٛمك: َمـ ايمسٜمؾ فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمٗمتحؿ دم ؽمبٝمٙمٜم٣م إهقال هم٘مؾ  أَمرىمؿ

رهب٥م ؽمقف سمٛمتٜمل وىمؾ ىمرب ؽمقف يزول، هم١من ايمقؽم٣مئؾ ايمُم٣موم٥م هيقن اضمتمهل٣م دم ؽمبٝمؾ ايمقصقل إلم ايمٕم٣مي٣مت: وومد 

 «.شمؿ سم٘مُمػ»آشمرٞم٣م رواي٥م ٞمسخ٥م ت ودم ا، ب، ز 
اء: ٞمقع  4 غَمَ َمـ ايمثٝم٣مب همٝمف طمْمقط صٖمر أو خي٣ميمْمف احلرير أو ايمذه٤م اخل٣ميمص: ايمرومؿ: اخلز أو َضب خمْمط َمـ ايمس 

ايمقش: َمٛم٣مط ايمًمء: َم٘م٣من سمٔمٙمٝمٗمف: أضمقر: واضح احلقر وهق ؾمدة ؽمقاد ايمٔمكم دم ؾمدة زمٝم٣مضٜم٣م: أوؿمػ: ؿمقيؾ 

َب٥م اظمقؾم٣مة زمكم ومب٣مِبؿ يٚمٝمس ضمبٝم٤ٌم رم ىم ٣ميمٕمزال ؿمقيؾ اجلٝمد أضمقر ايمٔمٝمٛمكم أهداب ايمٔمٝمٛمكم: واظمٔمٛمك: دم احلٙمؾ اظمذه 

 ؿمقيؾ إهداب.
ػ:  5 سمب٣ميـ: اطمتٙمػ وسمب٣مفمد: فمبؾ: ضخؿ )واظمراد هٛم٣م ايمردف(: سمٟمود: اٞمٔمْمػ ومت٣ميؾ: يمدن: ؿمري: َُمٜمٖمٜمػ وَمٜمٖم 

 ض٣مَمر ايمبْمـ: واظمٔمٛمك: اطمتٙمَٖم٦ْم أفمّم٣مء صمسٚمف دم ايمِمٖم٣مت: همٜمق ضخؿ ايمردف ض٣مَمر اخلٌم ممُمقق ايمٗمقام.
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 َزرٌ ٣مَز َِمئْ ضَم  ٣مسَم٨م  َمَ ُٚمرْ ـ٣مٞمِِؽ ايمٔمَ هَمٙمِٙمْ 

  

 

ـِ ايميمِٙمْ و   1َرُف َضؿ  َِمْمْ  ٣مَتز  َمَ ُٚمٜمْ ـُٕمُِم

 ٙمِفِ ُٞمَس  زمَِقْص  ِف َأنْ ٝم٤ٌم إيَِمٝمْ ضَمبِ  

 

 

 2َٔمُػ ُٞمْس و٣م ٛمَ هَنْ و - ـُ ُزرٞم٣مهُ ا َٞمْح إِذَ  - 

 *** 

 فِمدٍ َٚمقْ ـٝم٤َم يمِ ٣م ايمَ٘مثِ ٛمَ تْ اهمَ ٥َم وَ ٙمَ ويَمٝمْ 

 

 

  

 

ْ  ،ؿِ ى إَيْ َُسَ   3ضَمُػ زْ اُه َمَ َٚمْسَ ـيمِ  َٙمؿْ ُئمْ  َل

 ٣مَحَُم ـ٣مفَم٥َم ايمسمَ َُمرْ  قِ َخْمْ ـ٣مَة ايمى َأٞمَ ٣مدَ َتَ  

  

 

 4ُف ُٚمَتمَم  ـ ايمقُر ايمَٖمَل ٖمُ يَع َئمْ  رِ ىَمَم  

 ٣م٣مِتَ وَن إِيَ ُؿ دُ ق  ايمَٕمٝمْ ُس رَ ٚمْ  ايمُم  هَمَم  

 

 

ُػ ـكُم ايمَجبِ ـاَك ايمى ذَ ٣م َأرَ ى َمَ ؽِمقَ    5ُٚمٛمَِم 

 

                                                           

ايمٔم٣مٞمؽ: اظمرأة ايمسٚمٝمٛم٥م، وايمرَمؾ ايمٔم٣مٞمؽ: اظم٘مدس اظمرسمٖمع: اظمئزر واإلزار: اظمٙمحٖم٥م وهل شمقب يٙمػ فمعم اجلزء إؽمٖمؾ  1

َمـ اجلسؿ ويسٚمٝمف ايمٔم٣مَم٥م أن )صمقٞمّٙمف(، اظمْمرف )زمّمؿ اظمٝمؿ وىمسه٣م(: رداء َمرزمع َمـ اخلز )ويمٔمٙمف َم٣م يسٚمٝمف أن 

جت٣ًم، ويّمؿ َمْمرهمٜم٣م نمِمٛم٣ًم َمٜمتزًا، ضمٝم٧م اىمتٚمؾ هل٣م سمٛم٣مؽم٤م إفمّم٣مء وسمؿ زمٙمقزة(: واظمٔمٛمك: يّمؿُّ َمئزره٣م ردهم٣ًم ضخًم َمر

 همٝمٜم٣م اجلمل.
 اظمٔمٛمك: هذا احلبٝم٤م يتٚمٛمّك أن َٞمسٔمد زمقص٣ميمف وهنٛمٟم زمٙمٗم٣مئف. 2
وومد همسه٣م دم  «َمزضمػ»وومد آشمرٞم٣م رواي٥م ز  ،«ػصَم رْ َمَ »ت وَسح ايمٔمٝمقن  ،ودم ب (ل ئمٙمؿ ظمساه َمرضمػ)دم ٞمسب٥م  3

 «َمرطمػ»وومد ٞم٘مقن  :وَمزاضمػ احلٝم٣مت َمقاضع دزمٝمبٜم٣م ،َم٣م ؿمٙم٤م زضمػ هملن: اٞمتٜمك إلم نم٣مي٥م «نم٣مي٥م»ايمٛمسخ٥م زمٚمٔمٛمك 

َم٣م زيمٛم٣م ٞمذىمر ايمٙمٝمٙم٥م ايمتل ٓومتٛم٣م همٝمٜم٣م فمعم  :واظمٔمٛمك :احلٝم٥م :إيؿ :وايمرطمػ هق ايمززمد ايمرومٝمؼ أو ايمٔمجكم اظمسؼمطمل

 وء همقق ايمرَم٣مل.ايم٘مثٝم٤م دم َمقفمد َمٔمٙمقم همٟمومبٙم٦م َمٛمس٣مزم٥م دم طمٖم٥م ورؾم٣موم٥م ىمم سمٛمس٣مب احلٝم٣مت دم هد
 :ـمبل ايمِمحراء :قر ايمٖملةئمٖم :اظمرأة ايمتل سمٛمٜمض دم همؼمة اؽمؼمطم٣مء :إٞم٣مة :سمتٜم٣مدى أي سمتميؾ دم رؾم٣موم٥م ودٓل :ىت٣مدَ  4

َف اظمْرزمٟم وأَشهمف وؾم٣مرهمف: اظمستْمٙمع :اظمتممف ـْ سممم  فمله ودم ايمذطمغمة وَسح ايمٔمٝمقن اظمتُمقف َمـ : َمـ َم٘م٣من فم٣مٍل َِم

أَشف واظمٔمٛمك أومبٙم٦م َمتٜم٣مدي٥م رومٝمٗم٥م اخلْم٣م طم٣مئٖم٥م َمـ ايمرومب٣مء سمسغم وسمتٙمٖم٦م وسمتْمٙمع ضمقهل٣م سمُمقف إذا سمْم٣مول وٞمٓمر و

  خم٣مهم٥م ايمٔمٝمقن ىمم يرسم٣مع ايمٓمبل همٝمتْمٙمع َمـ فمؾ ويتٖمحص َم٣م ضمقيمف يمٝمٟمَمـ نم٣مئٙم٥م ايم٘مقاَس.
سٜم٣م اخلمر، أي٣مة ايمُمٚمس وأي٣مؤه٣م: ضمسٛمٜم٣م وٞمقره٣م: اجلبكم اظمٛمِّمػ: ايمذي ئمٙمقه اخلمر، وٞمِّمػ اجل٣مري٥م زم٣ميمٛمِمٝمػ أيمب 5

 وم٣مل ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين:

 ؽمٗمط ايمٛمِمٝمػ، ول سُمرْد إؽمٗم٣مؿمف

 

 همتٛم٣مويمْتُف، واسمٗمتٛم٣م زم٣ميمٝمد 

 زمٟممجؾ َمٛمٓمر َمـ صمبٝمٛمٜم٣م حت٦م ايمٛمٗم٣مب. _ضمكم حيجبٜم٣م ايمٕمٝمؿ ايمرومٝمؼ  _واظمٔمٛمك: يمٝمس٦م ايمُمٚمُس  
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 اِضٌح قُرِك وَ ٞمُ  ؟ِت ك ُزرْ َأٞم   !!كِ َد ٝموَمٔمِ 

 

 1ُػ صمِ ِؽ َُمرْ ٝمُ ضَمٙمْ و ،مٌ ُرِك َٞمم  فِمْمْ و 

رْ ٝمِؽ افمْ َهبِ    ٣مصِمعٌ ٝمِؽ هَ اؾِم وَ  !!َحل  ـِت ايمؼَمَ

  

 

 

  

  

 

 2َّمُػ ُٙمِؽ َأنمْ ويَمٝمْ  ،ٝم٤ٌم زمِ فُمِؽ نِمرْ وهَمرْ 

 ََم٨ٌم ُقِك َُمْد طَمْمْ  ؟َل قْ ٦ِم اهلَ َتَسٖمْ فمْ ك اهَمَٟمٞم   

  

 

 3َْمُػ ْخ ـِك َمُ طَمٌْمُ و ،راٌج هُمِؽ َرصْم ِردْ و 

 امَمِ ايمِٔمَد َٚمٔمْ ـدم ايم ُح٤م  ـي ايمدِ َم ـسمَ  ،٣مٌج َج ـيمَ  

  

 

 4ٛمَُػ ٝمِف ُٞمُْم ي همِ َؼ ايم ذِ ى إهُمْ مُّ اهَلقَ وأَ  

 ٣مَض زم٣ِميمر   - كمَ ٣مٞمِ فمَ  –َط ْخ ك ايمسُّ َٞمَتَٙمٗم   َأنْ و 

  

 

 5ُْمُػ كَم َيٙمْ ى ضمِ ُيرَ  ٣مَمَ  لٖمَ َأصْم  ،انَ يمَِٕمغْمَ  

ـَ ايمَقْص ٣مٞمَ ىَمٖمَ    َس٥مً ِحٝم ٥ُم طُمٙمْ ِؾ ايمت  ٣م َِم

  

 

ُف زَمٛمَ  َأوْ  ،ٌف قَِمُئ ؿَمرْ هَمٝمُ    ٣6مٌن َُمَْمر 

 *** 

                                                           

ره٣م دم َسح ايمٔمٝمقن )همديتؽ أٞم ك زرت( ودم ايمذطمغمة )ٞمقرك هم٣مضح(: هذا ايمبٝم٦م وإزمٝم٣مت ايمث 1 لشم٥م ايمت٣ميمٝم٥م يمف ىمر 

، وؽمٛم٘متٖمل هٛم٣م 391، 39٣ايمُم٣مفمر دم ومِمٝمدسمف ايملَمٝم٥م دم َمدح أيب ايمقيمٝمد زمـ صمٜمقر: ويٚم٘مـ ايمرصمقع إلم َشضمٜم٣م ص 

زمممح ايمتٕمٝمغمات ايمْمٖمٝمٖم٥م ايمتل اومتّم٣مه٣م سمٕمٝمغم ايمٗم٣مهمٝم٥م وايمسٝم٣مق، ضمٙمٝمؽ َمرصمػ: َمّمْمرب َمقؽمقس يٛمؿ فمٙمٝمؽ ىمٟمٞمف 

 يتحدث زمٚمساك.
ايمٙمٝمؾ... ويمٝمُٙمؽ أنمدف(، إنمدف: َمـ ايمُٕمداف وهق ايمُمٔمر ايمْمقيؾ إؽمقد أو اجلٛم٣مح  دم َسح ايمٔمٝمقن )افمتسٖم٦م 2

 إؽمقد: ايمٙمٝمؾ إنمّمػ: اظمٓمٙمؿ، وَمثٙمف إنمسػ.
ودم زمٔمض  ،وومد آشمر رواي٥م ايمذطمغمة «وأٞمك اهلقل»ودم إصقل  ...(،طمٌمك ًم٦م اظمٗمٙم)هم٘مٝمػ أؿمدم َسح ايمٔمٝمقن  3

ف وَمثٙمف خمْمػ احلُم٣م وخمْمقهمُ  ،ض٣مَمر ٞمحٝمػ أهٝمػ:« وومدك أهٝمػ»ودم َسح ايمٔمٝمقن  «وىمٝمػ افمتسٖم٦م»ٞمسخٜم٣م 

 .هض٣مَمر ف أيْ وأطمْمٖمُ 
ز  ،ت ،ودم ٞمسخ ب :يمف رَ أزمٕمّمف وسمٛم٘مّ  ؾمٛمَٖمُف: .ُد ِْم ايمٗمَ  :مُّ إَ  :ايمتمدي واإلحل٣مح دم ايمٔمٛم٣مد أو اخلِمقَم٥م :ايمٙمج٣مج 4

 وايمّمٚمغم همٝمف ئمقد فمعم اهلقى. «يُمٛمػ»
 :أصمٖمك :ؾمديد ايمٕمغمة :نانمغم :أي طمّمٔم٦م وذيم٦م ﴾ايمٗمٝمقم ه يمٙمحلّ وفمٛم٦م ايمقصمق﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم ،طم٣مضٔمكم :فم٣مٞمكم 5

واخلّمقع حمتٚمٙمكم نمٙمٓمتٜمؿ  َمـ ايمٙمج٣مج دم احل٤م أن ٞمتٙمٗمك نمّم٤م ومقَمٜم٣م وؽمخْمٜمؿ زم٣ميمذل   :واظمٔمٛمك :أطمُمـ وأنمٙمظ

 داد.قوهؿ أفمٛمػ َم٣م ي٘مقٞمقن إذا هؿ ضم٣مويمقا ايمٙمْمػ وايم ،وصمٖم٣مءهؿ
يمإلحل٣مح دم ايمقصقل إلم هذه ايمٖمت٣مة فمعم  رَ ٓ َمػم   :واظمٔمٛمك :خّم٤مـَم :فر  ْمَ زمٛم٣من َمُ  ،«ىمٖم٣مٞم٣م َمـ ايمُمقق»دم اخلريدة  6

 ا زم٣ميمٙمحظ أو إؾم٣مرة زم٣ميمبٛم٣من.إيمءً  :همحسبٛم٣م أن ٞمب٣مدهل٣م ايمتحٝم٥م اطمتلؽم٣م ،ايمرنمؿ مم٣م حيٝمط ِب٣م َمـ أهقال
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ٛمِ  ،٣مقَمَ سَمٙمُ  ٓ !!ًل ٝمقَم  ََمٜمْ طَمٙمِ   لهَم١مِٞم 

  

 

 

  

  

 

 1َٞمُػ ُؿ َُمَد ِجْس ـايمو ،ٝمُػ ايمَب٧م  ي َأيمِ ادِ هُم٠مَ 

 ٣مصَم٥مً َج ـ٤مُّ يمَ ُٚمحِ ـٗمك ايم٣م َيٙمْ ٛمَُػ َمَ هَمَٟمفمْ  

  

 

 2 ُئَمٛم ُػ كْمَ ُح٤م  ضمِ ـِسِف دم ايم َٞمٖمْ فَمعَم  

 َقةً ُق َصبْ ػَمْ يٛمَِل ايمْ قِ َتٜمْ َٝمْس  يمَ إيِن  و 

  

 

 3َْمُػ ْخ ـ٣مَد يَ ا ىمَ زَمَد  ٍر إِنْ ِق شَمٕمْ إلِم زَمرْ  

ٓ  ل زم٣ِميمر  ٣م َويَمٔمِ َمَ و   ؿٌ  سَمَقهُ اِح إِ

  

 

ُػ ُيؼَم  يَمقْ  ،اِح ٍؿ زمِِف ىَم٣ميمر  يمَِٓمٙمْ    4ؾم 

 ٣مُٞمفُ ُٚمِرن  مُجَ ـَد ايم ايمِٔمٗمْ ىمُِريِن ْذ وسمُ  

  

 

 

  

  

 

 5تُِػ ِؽ َتْ إَيْ  اٍق دم ُذرَ ٣مُت ُورْ َُمِرٞم  

ـْ  وَمبْ هَمَم    َدٌج َر َهقْ ى ايمَبْد ى ؿَمقَ قَ َأهْ  َؾ ََم

  

 

 

  

  

 

 َٓ ُػ ِر طِمْد يَؿ ايمَٗمٖمْ رِ  َضؿ   و  6ٌر َُمَسج 

 

                                                           

ٓ  لّ ٗمَ ي٣م صدي :واظمٔمٛمك :َمريض َمرض٣م شمٗمٝمل َمزَمٛم٣م :َمدٞمػ اجلسؿُ  :احلزن أؾمّد  :وايمب٧م ،«أيمٝمػ احلزن»ز  ،ت ،دم ب 1

 ؟.وصمسؿ أضٛم٣مه اهلٝم٣مم ح زمف احل٤مُّ وَم٣مذا أصٛمع دم ومٙم٤م زمرّ  ،همل ضمٝمٙم٥م دم ضمبٜم٣م ،ٜمل همٝمٜم٣مـايمٙمقم فمعم سمديمُّ  ٣م إرمّ ٜمَ سمقصم  
 ٙمُمجلّ يم ويٌؾ »ودم إَمث٣مل اظمٟمشمقرة  ،لضمكمـٚمايمفمذل ضم٥م هق يمقم ايملئٚمكم وَمـ آٓم َمػمّ  أؾمد َم٣م يٙمٗم٣مه اظمح٤مُّ  اظمٔمٛمك إنّ  2

 .«َمـ اخلقمّ 
ة أو ايمُمقق ٚمٝمؾ إلم اجلٜمؾ وايمٖمتق  ـايم :قةبْ ايمِم   ﴾،ىم٣ميمذي اؽمتٜمقسمف ايمُمٝم٣مؿمكم﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم ،فٚمُ ستٚمٝمٙمف ويتٝم  يستٜمقيف ي 3

 ىمٙمم ظمع ايمػمق ه٣مج ؾمقومل وضمٛمٝمٛمل إلم ازمتس٣مم شمٕمر وض٣مء ي٘م٣مد خيْمػ إزمِم٣مر زمألٓئف. :واظمٔمٛمك :واحلٛمكم
َم٣م ىم٣من  :ٚمٔمٛمكـوايم :اخلٚمر :ايمراح ،إؽمٛم٣من وزمريٗمٜم٣م َم٣مءُ  :ؿُ ٙمْ ايمٓم   ،«ػؼمؾم  إذ يُ »ودم ايمٗملئد  «ؿ هل٣مٙمْ ٓمِ يمَ »دم اخلريدة  4

 وومري٤م َمـ هذا ومقل اظمتٛمبل: ،ؾمٕمٖمل زم٣مخلٚمر إٓ ٕهن٣م سمذىمرين زمريٗمف ايمٔمذب ايمذي أمتٛمك أن أضمٓمك زمرؾمٖمف

رًا    ظم٣مٍء زمف أهُؾ احلبٝم٤م ٞمزول  وَم٣م َشومل زم٣مظم٣مء إٓ سمذىمُّ
مجع  :قرْ ايمقُ  :ع فمٗمقداٛمَ ِْم ايمٙم٠ميم٠م أو ضمبقب َمـ ايمٖمّم٥م سمُمبف ايمٙم٠ميم٠م سمُ  :مناجُل  :٣م همٝمف اَمتدادصقسمً  ٚمحدُث ـايم :نُّ رِ ٚمُ ـايم 5

 :ٚمٙمتػـايمُمجر ايم٘مثغم ايم :يؽإ :أفمله :ءوذروة ايمًم ،مجع ذروة :راذُ  ،وم٣مء وهل احلمَم٥م ايمتل دم يمقهن٣م نمػمةرْ وَ 

 احلمئؿ رٞمكم ضمب٣مت فمٗمده٣م ايمٛمّمٝمد. يذىمرين ؽمجعُ  :ٚمٔمٛمكـوايم
وومد آشمرٞم٣م رواي٥م ايمذطمغمة وايمٗملئد و َسح « وٓ ص٣مَن ريؿ ايمٗمٖمر»ودم إصقل  ،«ضمقى ايمبدر»دم َسح ايمٔمٝمقن  6

ايمسؼم أو ايمبٝم٦م إن ىم٣مٞم٦م همٝمف  :اخلدر :اخل٣ميمص ايمبٝم٣مض ايمٓمبلُ  :ؿيْ ئؿ وايمر  ايمريؿ وايمر  ايمٛمس٣مء: ىم٤م رْ َمَ  :اهلقدج :ايمٔمٝمقن

 ،ا يرىم٤م هقدصم٣مل أر زمدرً  :ٛمكٚمٔمـوايم :َمسدول فمٙمٝمف إؽمت٣مر :زمٝم٦م َمسجػ :يمزَم٦م اخلدر :وأطمدرت اجل٣مري٥م :اَمرأة

 .ايمرؾمٝمؼ ىم٣ميمٓمبل ايمٕمرير ،زمٝمت٣م َمِمقٞم٣م زم٣مٕؽمت٣مر ومبؾ ضمبٝمبل اظمممق ىم٣ميمبدر اظمٛمغم وٓ ـمبٝم٣م حيؾُّ 
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 َٓ  ٙمٌِس ْج ـَر َمَ ى ايمَبْح قَ ضَم « ٣مدٍ فَمب  »َؾ  وَمبْ و

  

 

 

  

  

 

 َٓ  1َرُف ُٚمَٔمٓم َؿ َرهمْ ـَد ايمقْ َٚمَؾ ايمْم  صَمـ و

 *** 

 يمِفِ ي دم ـمَِل ُد ايم ذِ َجٔمْ ـَٚمٙمُِؽ ايمـُهَق ايم

  

 

 

  

  

 

 2ُف ٣مِت وسُمٌْمَ ٣مِدشمَ َح ـوُف ايمسُمَ٘مػُّ ُصُ 

ـُ ايمد  ٣مٌم َيزِ مُهَ    َٙمفُ َأهْ ُف وَر َِمٛمْ هْ ي

  

 

 3ِسُػ ٣مسم٤ٌِم َُمَتَٖمٙمْ ٝمٌف ىمَ ٝمٌؽ هَمٗمِ ََمٙمِ  

 ػَمٌ َِمٛمْ يٌر و٣مُه ََسِ ومَ َٚمرْ ٝمُف زمِ َيتِ  

  

 

 4َحُػ َُمِْم ٣مٌم و٣مُه ضُمَس ٔمَ َٚمُد ََمْس ْح ـيَ و 

ُتُف دم ايمَروِ    َٓم٥مٌ ْح ـ٣مِدِث اإِلد  يمَ َح ـي 

  

 

 

  

  

 

 5ُرُف ٤ِم َأضْم َخْمْ ـ ُدصمك ايم٣مرِم َج ـٝمُٔمُف ايمومِ سَمقْ و

 

                                                           

ة، أو ايمقؽم٣مدة، أو ايمـٚمت ٘مٟم،  1 ايمْم قد: اجلبؾ ايمٔمٓمٝمؿ: ايمرهمرف: شمٝم٣مب فمريّم٥م طمرٌض سُمتَخُذ َمٛمٜم٣م َمٖم٣مرش ايمقؽم٣مئد وإَس 

لم: ﴿َمت٘مئكم فمعم رهمرٍف طُمرٍض وفمبٗمريٍّ ضِمس٣من﴾، وايمـٚمٔمٛمك: ل أر ومبؾ إَمغم َمٙمس٣م يّمؿ أو ٞمقع َمـ ايمُبُسط، وم٣مل سمٔم٣م

اج ايمٗمسْمقم  دم ازمـ أيب فم٣مَمر:  ايمبح٣مر وٓ زمس٣مؿم٣م حيٚمؾ اجلب٣مل: وؾمبٝمف ِبذا ومقل ازمـ در 

 وىمٝمػ اؽمتقى زم٣ميمػم وايمبحر َمٙمٌس؟

 

 ووم٣مم زمٔم٤مء ايمراؽمٝم٣مت َسيُر؟ 

، صوف احل٣مدشم٣مت: ٞمقائ٤م ايمدهاجلٔمد ايم٘مريؿ أو ايمبخٝمؾ، واظم 2  : سُمَِمدُّ ، ر وأضمداشمفٗمِمقد هٛم٣م اظمٔمٛمك إول، سُمَ٘مػُّ

 .واظمٔمٛمك: هق اظمٙمؽ ايم٘مريؿ ايمذي يِمدُّ فمٛم٣م فم٣مدي٣مت ايمزَم٣من وي٘مػ ؿمقارق احلدشم٣من
دم  َؼ ايمتٔمٚمُّ ىمم مجع إلم ايمػمافم٥م دم ايم٘مت٣مزم٥م  ،دم ايمٖمٗمف همٗمد ضؿ إلم ؽمٝم٣مؽم٥م اظمٙمؽ ايمتبحرَ  ،إٞمف زيٛم٥م يمٙمزَم٣من وأهٙمف :اظمٔمٛمك 3

 .ايمٖمٙمسٖم٥م
همٜمق َمٙمؽ فمٓمٝمؿ  ،وايمسٝمُػ  اظمِمحُػ  وَمس٣مفمَٝمف فىمم حيٚمد َمٛم٣مومبَ  ،اظمٙمؽ وَمٛمػم اخلْم٣مزم٥م ئمتز زمحٚمٙمف َسيرُ  :اظمٔمٛمك 4

 .وطمْمٝم٤م َمِمٗمع وهم٣مرس َمٕمقار وَمُمٚمر دم دراؽم٥م ايمممئم٥م وٞمٌمة ايمديـ
 :ج أو اإلصمٜم٣مدقَ ايمٔمِ  :وإود «٣مدث إوددم احل»ودم إصقل  :آشمرٞم٣م رواي٥م ايمذطمغمة وايمٗملئد واخلريدة وَسح ايمٔمٝمقن 5

أفمّمؾ اظمُم٘ملت دم ظمح٥م طم٣مؿمٖم٥م َمـ ذهٛمف  حؾ إَمغمُ ـي :واظمٔمٛمك :إَمر ايمٖمٓمٝمع أو ايمداهٝم٥م أو اظمٛم٘مر :وآد ةُ واإلد   اإلدُّ 

 .د ـمٙممت اخلْمقبايمقوم٣مد ويِمقغ دم زمّمٔم٥م أضمرف ايمرأي اخلْمغم ايمذي يبّد 



13 

 

 

 ؽِمفِ ٝمَٖم٥َم زَمٟمْ ٣مُر طِم َيِذلُّ يَمُف اجَلب  

  

 

 1ِرُف ُٚمَتَٕمْمْ ـيمَٙم٨ُم اِف إزَمْ ق إيَِمٝمْ ٛمُ َئمْ و 

ـَ ايمر   - فِ ل فَمَٙمٝمْ ٕمِ سَمبْ  إِذْ  - اَركَ ضِمَذ    ىدَ َِم

  

 

 

  

  

 

 2ِِمُػ كَم سُمٛمْ ك ضمِ ُٚمٛمَ ـِف ايمَتقْ وَٞمَؽ هَم٣مؽْم ودُ 

 ىقَ ٣ميمت  ِر زمِ ايمَبْح دم ايمػَم  و ٣مَُمُٜمؿْ تَ ؽَمَتٔمْ  

  

 

ـُ سمُ ؽَمٖمَ  صمك َأوْ ٣مئ٤ُِم سُمزْ ىَمتَ  
 3َدُف ْج ـ٣مئِ

ـَ اوِ َدوَ  ُرْس ك َٞمْد َأنَمرُّ ََمتَ    ِدهِ ْج ـَمَ  ي

  

 

 4َُمَِمٛم ُػ  َٚمٌؾ َأوْ ْج ـي٤ٌم َمُ ٣م نَمرِ ٛمَ َيُرومْ  

ـمْ ا َٞمْح إِذَ   َ َُمْمْ ٛمَ ـُ وَمر   ٛم٤ٌِم ٣مُه وَمٌم 

  

 

ْ و   5ُف ِد َُمْسِ ٣مَي٥َم ايمَٗمِْم نمَ  ٣مَوزْ َتَج يَ  َل

 *** 

َٓ َأرْ و  ٣مُه َُمَبٙم غٌ ل َأطَم ٣منمِ  زمَ َوُع 

  

 

ُف ل َٞمَد اصمِ  رَ َٓ و ،٣مهُ َُمٛمَ    6اُه َُمَسق 

 

                                                           

 :أي َممموم٥م «أزمٙم٨م ايمقصمف»َمٔمبد دم صٖم٥م ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ودم ضمدي٧م أم ،اظمضء اظمممق :إزمٙم٨م 1

يمف ىمؾ َمت٘مػم  ويذلُّ  ،صمب٣مر يمألَمغم طم٣مئٖم٣م َمرسم٣مفم٣م خيّمع ىمؾُّ  :واظمٔمٛمك :خت٣مل دم َمُمٝمتفٚمُ ـايمسٝمد اظمت٘مػم ايم :اظمتٕمْمرف

 .خمت٣مل
دم ٞمٝمؾ  وإذا هم٘مرَت  .٣مرايمبت   ت دم اجلقر فمٙمٝمف هم٣مضمؼمس َمـ أن يٗمتٙمؽ ؽملضمفإذا هم٘مرْ  :واظمٔمٛمك :«أن سمبٕمل»دم ٞمسخ٥م ت  2

 .مجٝمع أَم٣مٞمٝمؽ هم٣مجلٟم إيمٝمف سمٛمؾ أفمٓمؿ أَم٣مل
 :وم٣مل ؿمرهم٥م ،آطمتٝم٣مر :أطمذه٣م وآفمت٣مم :وافمت٣مَمٜم٣م ،طمٝم٣مر اظم٣مل :ٝمٚم٥مايمٔمِ  3

 أرى اظمقَت زمٔمت٣مُم ايم٘مرام ويِمْمِٖمل

 

 فمٗمٝمٙم٥َم َم٣مل ايمٖم٣مضمش اظمتُمدد 

رزم٘مؿ ايمذي يزصمل ﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم ،ؽمؾ وسمس٣مقرْ سمُ  ك:صَم زْ سم :اهللك :ايمتقى :ف فمٛمد أهٙمفُس طمغمسمف وأٞمٖمَ  :فمٗمٝمٙم٥م ىمؾ شء 

 ،ايمبحري٥م صمٝمُمؽ ايمػمي٥م وأؽم٣مؿمٝمُؾ  ك ىمت٣مئ٤ُم ؽمقف جتت٣مح أفمداءَ  :واظمٔمٛمك ﴾،َمـ همّمٙمفايمبحر يمتبتٕمقا دم  َؽ ٙمْ يم٘مؿ ايمٖمُ 

 .هم٘مٟمهن٣م ختت٣مرهؿ وسمٗمذهمٜمؿ زم٣مهللك
ٜم٣م َم٣م حيغم إيمب٣مب َمـ ايمٔمج٣مئ٤م ايمتل ٣م زمقافم٧م َمده وؽم٠مد وصمدٞم٣م همٝمٛمَ إذا درؽْم  :واظمٔمٛمك :إزمٝمض أو ايممميػ :إنمر 4

ايمبٝم٦م إؾم٣مرة سمقري٥م يم٘مت٣مب ايمٕمري٤م اظمِمٛمػ ٕيب فمبٝمد ايمٗم٣مؽمؿ زمـ ؽملم اظمتقذم و ،َمٝمزسمف فمـ نمغمه مجٙم٥م وسمٖمِمٝمل

 هـ. 39٣ وىمت٣مب اظمجٚمؾ دم ايمٙمٕم٥م ٕيب احلسـ أمحد زمـ هم٣مرس اظمتقذم ؽمٛم٥م هـ، 224ؽمٛم٥م
 .ف ضمٗمف َمـ ايمثٛم٣مء َمٜمم أَسف دم اظمب٣ميمٕم٥م و اإلؿمٛم٣مبل ٞمستْمع أن ٞمٖمٝمَ  إذا َمدضمٛم٣م إَمغمَ  :اظمٔمٛمك 5
 ىَد تَ ٔمْ إَمغم رائع اظمٛمٓمر مجٝمؾ اظمٓمٜمر ٓ يُ  :واظمٔمٛمك :ؿم٣ميم٤م :زم٣منمل :ايمذي يثغم اإلفمج٣مب زمحسٛمف أو ؾمج٣مفمتف :إروع 6

 .وٓ خيٝم٤م وم٣مصدوه زم١مطملف أو سمسقيػ ،فمعم أويمٝم٣مئف
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 َرهُ ٤ُم َصْد َخْمْ ـأَلُ ايم َيٚمْ َٓ  ،ىُٗمقَ مُمِرُّ ايم

  

 

ُػ ٍر همَ َمْ ويَمٝمَس َٕ    ٣1مئ٦ٍِم َيَتَٙمٜم 

 َدهُ ِٜمؿُّ فِمٛمْ ـىُمُر ايمٚمك َيْذ يَمُف ـمِؾُّ ُٞمٔمْ  

  

 

 

  

  

 

 2َرُف ى وَأوْ َد اَك َأٞمْ ذَ  زَمْؾ  ،٣مبَ َل ايمِم  ـمَِل 

 هُ دُ قٝمِف ُيَُم٤مُّ َوومُ ٣مِص ٝمٌؿ يمِٔمَ صَمحِ  

  

 

 3يَمُػ سُمزْ  كمَ ٝمٔمِ ُٚمْمِ ٍن يمِٙمْ صَمٛم ٥ُم فَمْد و 

ـُ َح ـَمَ   ٌؾ ٜمَ م  فَمٛمْ ُب ايمذ  نَمرْ  ،٣مؽِم  ٣م َُمَٖمٙم 

  

 

 ٣4م َُم٠َميم ُػ ٝمٜمَ ِد همِ َٚمْج ـُؾ ايمؾَمٚمْ و ،٣ممٌ ىَمٜمَ  

ٌؾ ٜمَ ِد َِمٛمْ َٚمْج ـُد ايمهَمِٔمٗمْ  !!٣مَه٦ْم سَمٛمَ    ٣م َُمَٖمِم 

  

 

ُف ٜمَ ِر َِمٛمْ ُد ايمَٖمْخ زُمرْ و ،٣مءً ؽَمٛمَ    ٣5م َُمَٖمق 

 ٣مِؾ َمَ ىَمِٚمثْ  ،٣مءٍ ٍف دم ََمَّم وَم٥ُم َوصْم ؿَمَل  

  

 

 6َحدُّ َُمرَهُػ ـايموِػ ٝمْ ُد ايمس  وُق همِِرٞمْ َيرُ  

ـْ  ِػ ٝمْ  ايمس  فَمعَم    َسؿٌ ٝمْ ٣مََم٥ِم َمِ ٜمَ َؽ ايمُم  سمِٙمْ  َِم

  

 

 

  

  

 

ـْ وْ ودم ايمر    7ُرُف وَم٥ِم ُزطْم َل َؽ ايمْم  سمِٙمْ  ِض َِم

 

                                                           

ـْ أَمررُت احلبؾ أو اخَلٝمط إذا همت 1 : َمٖمتقل َِم ٙمتُف همْتل ؾمديدا: واظمٔمٛمك: إَمغم َم٘متٚمؾ ايمٗمقى حم٘مؿ ايمت٘مقيـ ٓ يرسم٣مع مُمَرُّ

 خلْم٤م ٞم٣مزل وٓ يتٟمؽمػ فمعم أَمر هم٣مئ٦م.
 لَل ـمِ  إَمغمُ  يٚمدُّ  :واظمٔمٛمك ،وأورف إذا ؿم٣مل واسمسع واَمتد   ؾُّ ايمٓم   ِف رَ أوؽمع وأؿمقل َمـ وَ  :أورف :ايمُمٝمخ ايمٖم٣مين :ؿُّ اهلِ  2

 .ويرى ـملل إَمغم أوؽمع َمدى وأٞمدى ٞمس٣مئؿ ،ؾمب٣مزمف ؾ  تٜم٣م ـمِ ٞمٔمٚمف ايمقاهمرة همٝمٛمسك ايمُمٝمخ ايمٖم٣مين حت
إَمغم صمحٝمؿ َمتقومد فمعم إفمداء وصمٛم٥م  :واظمٔمٛمك :هلؿ ٦مزمر  ومُ  أيْ  ﴾اجلٛم٥م يمٙمٚمتٗمكم ٦ْم ٖمَ يمِ زْ وأُ ﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم ،بر  ومَ  :أزيمػ 3

 وارهم٥م داٞمٝم٥م يمألصدوم٣مء.
ك وسمتجٚمع فمٙمٝمٜم٣م ؾممئؾ إَمغم سمتلومَ  :واظمٔمٛمك :دهٙمٝمؾ ايمذي ٓ نمٛم٣مء فمٛم٘مايم :ايم٘مٜم٣مم :َم٘مسقر :ؾَمٖمٙم   :احلد :برْ ايمٕمَ  4

 .ٙم٥م َمٖمٙمقيم٥م اظمّم٣مءٙمٝمايمٗم٣مدضمكم َمت٘مسة ىم اظمجد وايمٖمخ٣مر وسمرسمد فمٛمٜم٣م ؽمٝمقُف  آي٣مُت 
زمرٌد َمٖمقف: شمقب رومٝمؼ خمْمط: واظمٔمٛمك: زمٙمٕم٦م ؾممئؾ إَمغم ضمد  ايمتمم، همٔمعم صمٝمد اظمجد َمٛمٜم٣م فمٗمد رهمٝمٌع وّض٣مء، وفمعم  5

 ن.وفمعم ايمٖمخر َمٛمٜم٣م شمقٌب رومٝمؼ َمزدا
٣مم ايمثٕمر، وهق إلم هذا َمرهػ ايمٔمزم  6 ُؾ ايمقصمف زمس  همرٞمد ايمسٝمػ ضِمْٙمٝمتف ووؾمٝمف: َمرهػ: َم٣ميض احلد: اظمٔمٛمك: إَمغم َمتٜمٙم 

 ايمٔمزم َم٣ميض احلد، ىم٣ميمسٝمػ ئمجبٛم٣م زمقؾمٝمف ويروومٛم٣م زمٚمّم٣مئف.
خلريدة آشمرٞم٣م رواي٥م ايمذطمغمة وايمٗملئد وَسح ايمٔمٝمقن، ودم إصقل )ودم ايمروض َمـ سمٙمؽ ايمْملوم٥م ََمْٓمرف( ودم ا 7

)...أضمرف(، ودم ايمذطمغمة وَسح ايمٔمٝمقن )فمعم ايمسٝمػ َمـ سمٙمؽ ايمٌماَم٥م(: ودم ايمذطمغمة )ودم ايمروض َمـ سمٙمؽ 

ايمٙمْم٣مهم٥م(: َمٝمسؿ: فملَم٥م: ايمزطمرف: أيمقان ايمٛمب٣مت ايمزاهٝم٥م أو اظمذه٤م أو ىممل ايمًمء وضمسٛمف: واظمٔمٛمك: اؽمتٔم٣مر ايمسٝمُػ 

 وزطمرهمٜم٣م.َمـ إَمغم َمّم٣مءه وٞمٖم٣مذه، واومتبس٦م َمٛمف ايمروض٥م ِب٣مءه٣م 
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ـْ ـ٣م يمِ ٣ميَ ؽَمَج  َٓ وَ  َٚم َ ا ْٕ  َتٛمكْج ـِي سمُ رْ ُه ىَم٣م

  

 

ـْ ـقُد يمِ سَمٔمُ   ْ ٣مدَ فمَ  َٚم  1ُػ ٗمَ ِي ُيٛمْ اُه ىَم٣ميممم 

 زمِفِ  «َتِّمٌد َُمٔمْ » ُف اهللَاوِم٤ُم َِمٛمْ ُيرَ  

  

 

 2َأُف َيرْ ٣مُه وق دم ِرَض ُس ِر َيٗمْ هْ َيَد ايمد   

 ك اد فمكََمتَ  :يفِ ٣مؽِمدِ َح ـقِك ايمُٚمٙمُ يمِٙمْ  هَمُٗمْؾ  

  

 

 

 

  

 

 3؟ِرُف َُمٗمْ  – وِ ٟمْ ٣مئ٦ِِم ايمُم  ٝمِؼ ايمٖمَ ٣مَق ايمَٔمتِ ؽِمبَ  -

 لَٙم٥َم ايم تِ ايمِٗمبْ  «٣مدٍ ق فَمب  زَمٛمُ »َس َأيَمٝمْ  

  

 

َمَ ٜمَ فَمَٙمٝمْ   ِٔ ٥ِم ََمٔمْ ٣م  ي   4َ٘مُػ ٣مِل ايمػَمِ

 ِرِهؿْ َر َدهْ هَمْخ  ٣مُؤُهؿْ ٝمَ ى َأضْم قٌك ُيرَ َُمٙمُ  

  

 

 5َخٙم ُػ ـ٣مٌء َمُ شَمٛمَ  ٣مُهؿْ سمَ ُٙمُػ ََمقْ ْخ ـيَ و 

َ زمَ  ِِبِؿْ   ْٕ  صُمفٌ هَمَٟموْ  :مءَ ُض ايمس  رْ ٣مَه٦ِم ا

  

 

 

  

  

 

ـْ قٌس وَأيْ ؾُمٚمُ   6ىَمُػ ِن َأوْ ُٚمزْ ـ٣م ايمضَمٝمَ  ٍد َِم

 *** 

                                                           

 ،ؾممئؾ إَمغم ضمٙمقة ىم٣ميمُمٜمد يٗمْمػ ظمـ وآهواظمٔمٛمك:  :يٛمٗمػ يُمؼ :احلٛمٓمؾ أو ؾمجره :ايمممى :ايمٔمسؾ ُي:إر 1

 .ظمـ فم٣مداه شمٚمرت٣م ويم٘مٛمٜم٣م َمرة ىم٣محلٛمٓمؾ سمُمؼ
دم  رزمف ويستٔمكم زمف َمدى احلٝم٣مة «اظمٔمتّمد زمـ فمب٣مد»يراوم٤م  :واظمٔمٛمك :َمدى ايمزَم٣من :ايمدهر يَد  :َمٔمتّمد زم٣مهلل َمستٔمكم زمف 2

 ويٙمكم دم ؽمبٝمٙمف همٜمق َمراع دائم حلٗمقق اهلل. ،همٝمُمتد دم ؽمبٝمٙمف ،ىمؾ أَمقره
هم٣مإلومراف َمـ صمٜم٥م إب واهلجٛم٥م  ،اظمقيمقد ٕزمقيـ خمتٙمٖمكم دم اجلٛمس :اظمٗمرف ،ايمٕم٣مي٥م وإَمد :ايمرائع ايمُمٟمو :ايمٔمتٝمؼ 3

وَمتك اؽمتْم٣مع  ،زمٝمٛمف وزمٝمٛم٘مؿ دم ايمٖمخ٣مر٣من همُمتّ  ،حل٣مؽمديف َمـ اظمٙمقك هٝمٜم٣مت أن سمٛم٣ميمقا َمٛم٣ميمف ْؾ ومُ  :واظمٔمٛمك ،َمـ صمٜم٥م إم

 ؟.٣مقإصٝمؾ ايمسبّ  نمغم أصٝمؾ أن يدرك اجلقادَ  صمقادٌ 
ئم٘مٖمقن ﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم .وَمٛمف آفمت٘م٣مف دم اظمسجد ،َمٔم٘مػ َمِمدر َمٝمٚمل َمـ فم٘مػ فمعم ايمًمء إذا أومبؾ فمٙمٝمف َمقاـمب٣م 4

 ر وسمتقاهمد فمٙمٝمٜم٣م أَم٣مل.ايمتل سمتجف إيمٝمٜم٣م إٞمٓم٣م ٙم٥مُ بْ إن زمٛمل فمب٣مدهؿ ايمٗمِ  :واظمٔمٛمك ﴾،فمعم أصٛم٣مَمٜمؿ هلؿ
 .ؿمقتؿ اظمٛمقن اويْمٝم٤م ايمثٛم٣مء فمٙمٝمٜمؿ إذ ،إهنؿ َمٙمقك يٖمخر ِبؿ ايمدهر َم٣م داَمقا أضمٝم٣مء :اظمٔمٛمك 5
سمٖمتخر إرض ِبؿ فمعم ايمسمء همقصمقهٜمؿ ؾمٚمقس واظمٔمٛمك:  :أنمزر َمْمرا :أوىمػ :ايمسح٣مب :اظمزن :اظمْمر :احلٝم٣م 6

 .َمممهم٥م وأيدهيؿ نمٝمقث ممْمرة
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ٌس هْ ِد وَٚمْج ـٛمك ايمِرَح ََمٔمْ ٣مَأؾَم   َق َُمَٔمٚم 

  

 

 1ِسُػ َق َُمَسٖمْ هْ ِد وَحٚمْ ـِزَل ضَمظ  ايمْج ـَمُ و 

 ِٚمِٜمؿْ ٝمَؽ زمَِزفمْ ِرصمِ َتْد ُٚمْس ـا ايمِٔمَد ُر ايمْ يَمَٔمٚمْ  

  

 

 

  

  

 

ةٍ   2َسُػ ُس سُم٘مْ ٚمْ ٣م ايمُم  هلََ  ٣مَدْت ىمَ  ،إلِم نِمر 

 َم ؽَمِجٝم ٥مٍ ِر يُم٠مْ ٣مَع ايمَٕمْد قَك َص يَم٘م٣ميمُ  

  

 

ُػ ـاِء ايمَجزَ ـايم ٣معَ َص  ُٜمؿْ ـٝمَؾ يمَ َوىمِ    3ُٚمَْمٖم 

َٓ ٚمك ايم تِ قا ايمُٔمٓمْ ٣مَويمُ ضَم  يَمَٗمْد    ٣مى هلََ  ؾَمقَ ل 

  

 

ـَ ايمفَمٗمْ  َجَٙمُٜمؿْ هَمَٟمفمْ    4َِمُػ ْح ـَٜمؿ  َمُ ـٌد َِم

 *** 

 ٝمُٚمفُ َر َه٤م  َٞمِس َٕمْد ٦َم ايمْ  َرَأيْ م  ـيمَ و

  

 

 5صَمُػ ُِمَؽ ضَمرْ ٣مٌر يمَِبْمْ َِم ٣مُه إفِمْ سَمَٙمٗم   

 

                                                           

إن »ودم احلدي٧م  ،ايمرديء َمـ ىمؾ شء وإَمر احلٗمغم :وايمسٖمس٣مف ،َمٛمحط ضمٗمغم :َمسٖمسػ :َمٙمتبس َمٓمٙمؿ :سٚمّ ٔمَم 1

 ٦َم وأفمٙمٝمْ  ،يمٗمد أوضح٦م َمٔم٣مل اظمجد زمٔمد نمٚمقضٜم٣م :واظمٔمٛمك :«إَمقر وي٘مره ؽمٖم٣مهمٜم٣م اهلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم حي٤م َمٔم٣مرمَ 

 .ايمٔمْم٣مء فمعم ايمثٛم٣مء ٦َم يمْ زمقافم٧م اظمح٣مَمد زمٔمد إؽمٖم٣مهمٜم٣م همٟمصمز
إهنؿ  :واظمٔمٛمك ،وايمُم٣مفمر يٗمسؿ زمحٝم٣متؿ َمتٜم٘مم ِبؿ :تٝم٣مل اظمٔمتّمده إَمراء ٓنمْ دزمغم ايمذي أفمّد دم ايمبٝم٦م إؾم٣مرة إلم ايمت 2

 .وا َم٠ماَمرة سم٘م٣مد ايمُمٚمس يدرىمٜم٣م ايم٘مسقف َمـ هقهل٣مة همدزمرُ رّ يمٝمٟمطمذوك فمعم نمِ  قكَ رصُم اؽمتْد 
ويؾ ﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم ،َمٛمٗمقص ومٙمٝمؾ :ػَم٘مٝم٣مل َمْمٖمّ  :َم٘مٝم٣مل ؽمٔمتف ومدضم٣من وشمٙم٧م زم٣ميم٘مٝمؾ اظمٌمي احلدي٧م :ايمِم٣مع 3

همج٣مزيتٜمؿ فمٛمف  :يمٗمد ىم٣ميمقا يمؽ ص٣مفم٣م واهمٝم٣م َمـ ايمٕمدر اخلسٝمس ايمٙمئٝمؿ :واظمٔمٛمك :أي اظمٛمٗمِمكم دم ايم٘مٝمؾ ﴾يمٙمٚمْمٖمٖمكم

وومد ذىمرٞم٣م أن اظمٔمتّمد اؽمتّم٣مهمٜمؿ ودفم٣مهؿ إلم احلمم شمؿ أوصده فمٙمٝمٜمؿ ورهمع »ويم٘مٛمف أومؾ مم٣م يستحٗمقن  ،٣ما رادفمً صمزاءً 

 «.درصم٥م ضمرارسمف ضمتك َم٣مسمقا خمتٛمٗمكم
 :ايمٔمزيٚم٥م :ؿُّ اهلَ  :سمِمٚمٝمؿ :فمٗمد ،قاه ٓ َمٗمتٙمفؾمأص٣مب وأؾمقاه:  ،ؾأو إؿمراف وَم٣م ىم٣من نمغم َمٗمتَ  ،إَمر اهلكّم  :ايمُمقى 4

همب٣مدرهؿ َمٛمؽ سمدزمغم حم٘مؿ  (ٓ دم إؿمراف) يِمٝم٤م اظمٗمتؾ دم ايمِمٚمٝمؿ ا صمٙمٝمًل وا أَمرً ُر يمٗمد دزمّ  :واظمٔمٛمك :حم٘مؿ :حمِمػ

 .ؿ ومبؾ أن يستٟمصٙمقكٜمَ تضمِمٝمػ واؽمتٟمصٙمْ 
ايمريح ايمب٣مردة ايمُمديدة  :احلرصمػ ،ايمريح ايمٔم٣مصٖم٥م :اإلفمِم٣مر :ويمٔمؾ ايمِمقاب َم٣م أشمبتٛم٣مه «طمرصمػ»دم إصقل  5

 ٦َم رحي٣م همٗمد ٓومٝمْ  إن ىمٛم٦َم »ودم إَمث٣مل  ،ٜمؿ وم٣مزمٙمتٜمؿ زمٟمفمٛمػ مم٣م أرادوهظم٣م رأي٦م ايمٕمدر زم٣مدي٣م َمٛمْ  :واظمٔمٛمك :اهلبقب

 «.إفمِم٣مرا
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ـ  إفَمَ   ؟٣مِئؿٌ ََمَؽ ٞمَ ي َأن  ضَمزْ ٣مدِ َأـَم

  

 

 1ٙمُِػ قُن هَمُتْخ ٛمُ َؾ ايمٓمُّ ْس سَمِٔمُد ايمٖمَ  يَمَٗمْد  

ُف َذَرسمْ ٣مٍق َأٞمْ ل ٞمِٖمَ افمِ َدوَ    َؽ زمَِٟمٞم 

  

 

 

  

  

 

ـْ ايمُٔمّْم  ىوَ ْد ويَ  ،ىؽَمَٝممْمَ   2َٟمُف ُْم ٧ُم يُ ضَمٝمْ  ُق َِم

ٙمْ ـسمَ    ىُمٙمُُّٜمؿْ و ،ُٜمؿْ ِر فَمٛمْ هْ َء ايمد  ٦َم فِم٤ْم َحٚم 

  

 

ِؿ َُمؼْمَ ُل ايمت  قُص َك ََمقْ َم زمِٛمُٔمْ    3ُف ٛمَٔمُّ

 ٣مُرُهؿْ َؽ ِديَ ٚمك هَمتِٙمْ ٔمْ وا ايمٛمُّ ُٖمرُ َي٘مْ  هَم١مِنْ  

  

 

 

  

  

 

 4َسُػ ِؿ سُمٛمْ ؽْم َِمُػ ايمر  ٣مٌع َصٖمْ ِٖمَؽ ومَ زمَِسٝمْ 

 ٣مَرُهؿْ وُمَِم  قنُ َي٘مُ  ىقً ى ََمثْ رَ ايمث   ل  وؿمَ  

  

 

 

  

  

 

 5ؽَمُػ اِهِؿ ََمرْ دم إَدَ  ُٜمؿْ ٣مَل َِمٛمْ ؿمَ  وإِنْ 

 *** 

                                                           

، ودم ايمٗملئد «أّن ضمرزمؽ..»ودم َسح ايمٔمٝمقن « ئؿأن زمٟمؽمؽ ٞم٣م»آشمرٞم٣م رواي٥م ٞمسخ٥م ا وايمذطمغمة: ودم ب، ت، ز  1

: ايمَٖمسؾ: ايمرذل، وايمِٖمسؾ: إمحؼ: واظمٔمٛمك: أحي٤م «يمٗمد سمٔمد ايمٛمسؾ...»ودم َسح ايمٔمٝمقن « يٓمـ إفم٣مدي..»واخلريدة 

 إفمداء أّن فمزَمؽ نم٣مهمؾ؟ وؿم٣مظم٣م طمدفم٦م إمحَؼ طمٝم٣مٓسُمُف وأضملَمف.
 ،ى همتذه٤مقَ ٘مْ وهل ومرضم٥م خترج دم أؽمٖمؾ ايمٗمدم همتُ  ،زم٣ميمُمٟمهم٥م يِم٣مب :ٟمُف ُْم يُ  :يٚمرض :ييدوَ  :يستْمغم :ىمَم ي 2

ظمح٦م همٝمٜمؿ َمٓم٣مهر ايمٛمٖم٣مق زم٣مدي٥م سمٛمذر زم٘مٝمدهؿ  :واظمٔمٛمك :ايمٗمرضم٥م لُّ أذهبف ىمم يذه٤م ايم٘م :واؽمتٟمصؾ اهلل ؾمٟمهمتف

 .وومد يِم٣مب ايمٔمّمق زم٣مظمرض َمـ ضمٝم٧م َم٘م٣من ايمٔملج ،اظمستْمغم
ئمٝمُمقن دم سمرف وٞمٔمٝمؿ حت٦م ـمٙمؽ ايمقارف همٟمصبحقا !!نمقائٙمف فمٛمٜمؿ ايمزَم٣من ودهمٔم٦َم  ٦م فمٛمٜمؿ أشمٗم٣مَل ىمؿ حتٚمٙمْ اظمٔمٛمك:  3

 .ويم٘مٛمٜمؿ صم٣مضمدون ،ايمٔمٚمٝمؿ
أو هق أرض َمٜمٚمٙم٥م َمْمٚمئٛم٥م ومد اٞمٖمرصم٦م فمٛمٜم٣م  ،٦ُم ٛمبِ يمف زمٟمٞمف ٓ يُ  وزاد ازمـ هم٣مرس وصٖم٣مً  ،اظمستقى َمـ إرض :ايمٗم٣مع 4

ويسٟميمقٞمؽ فمـ اجلب٣مل همٗمؾ ﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم :َمـ إرض أو ضمرف اجلبؾ يايمِمٖمِمػ اظمستق :أو إرض اخل٣ميمٝم٥م ،اجلب٣مل

زم٦م إذا ىم٣مٞمقا ومد ىمٖمروا أٞمٔمٚمؽ همٗمد طمرّ  :واظمٔمٛمك :أي طم٣ميمٝم٥م َمستقي٥م زم٣مٕرض ﴾همٝمذره٣م وم٣مفم٣م صٖمِمٖم٣مً  يٛمسٖمٜم٣م ريب ٞمسٖم٣مً 

 .وهؿ أهؾ هلذا اجلزاء ،طملء همٜمل أن ومٖمرٌ  ،يتٜم٣م زم٣ميمؼمابضمِمقهنؿ همسق   ٦َم أوؿم٣مهنؿ ودىم٘مْ 
 :اظم٘مبؾ زم٣ميمٗمٝمقد َمًم :ػؽَم رْ َمَ  :أدهؿ وهق ايمٗمٝمد احلديدي مجع :إداهؿ :أومٍم َم٣م سمستْمٝمع :ومِم٣مرك وومِم٣مراك 5

 .هؿ َمقارد اهللك وسمٗمذف ِبؿ إلم ايمٗمبقر زمٔمد أن سمْمٝمؾ سمٗمٝمٝمدهؿ زم٣مٕنمللَمآهلؿ أن سمقردَ  :واظمٔمٛمك
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ُ اَك فمِ زُممْمَ و ٌؾ ٝمٌد زم٣ِميمسُّ  وِر َُمَٓمٙم 

  

 

 1ك َُمَتَ٘مٛم ُػ ُٚمٛمَ ـَحظ  دم َٞمٝمِؾ ايمـزم٣ِميمو 

 َدهُ ٝمَؽ زَمٔمْ اهمِ ٣مٍد سُمقَ ٝمَ غٌم زمَِٟمفمْ زَمُِم  

  

 

 

  

  

 

 2ُصُػ  وَيرْ ارِم ُٚمقَ ـَؿ ايمٓمْ ُسُؼ ايمٛم   َيٛمْ ىَمَم 

 كوَم٣مِضَٝم٥َم ايمـُٚمٛمَ  –إَِذا َواهَمْتَؽ  –سُمَقادِم  

  

 

اهِ ٝمْ هَمُٝمٛمُِْم   ُػ َؽ َِمٛمَْٜم٣م ايمز   3ُر ايمـُٚمَتَقىم 

ُد همِ ـسمُ    ييَمتَِؽ ايم ذِ َػ َدوْ ٝمِف ؽَمٝمْ َجر 

  

 

 4َٙمُػ ِف سُمٓمْ زَمٝمْ زمَِٕمرْ  ٣مزمً َدأْ  ا٣مُء ايمِٔمَد ِدَمَ  

هُ ي ايمَٔمزْ ٤ُم ايم ذِ ٣مِرُم ايمَٔمّْم ُهَق ايمِم     ُم ضَمدُّ

  

 

ُػ ى وايمت  َد ُل ايمٛم  َٝمُتُف زَمْذ ضِمٙمْ و   5َٔمٖمُّ

 عٌ ٣مهمِ ُهَق يَ  ِؽ إِذْ ُٚمٙمْ  يمِٙمْ ٣مٌم ؽَمَم مُهَ  

  

 

٦ْم ـسمَ و   6ٙمُِػ ـْح َق َمُ هُ ٣مسُمُف ويَمُف آيَ  ٚم 

 َٝم٥مٍ َٖمَس وِمٛمْ َد َأٞمْ َحٚمْ ـيٌؿ َئُمدُّ ايمىَمرِ  

  

 

 7َٕمُػ ُيُْم ِؾ وٝمْ َجٚمِ ـِؾ ايمقيَمُع زم٣ِميمِٖمٔمْ هَمٝمُ  

 

                                                           

يمؽ زم٣ميمٔمٝمد ايمذي أومبؾ فمٙمٝمؽ يٓمٙمٙمف  هٛمٝمئ٣مً  :واظمٔمٛمك :أضم٣مؿمقا زمف :سم٘مٛمٖمقه واىمتٛمٖمقه وىمٛمٖمقه :يٗم٣مل ،حم٣مط زمف :ػَمت٘مٛمّ  1

 .ر وحيٝمط زمف احلظ ايمسٔمٝمد اظمبمم زمبٙمقغ أَم٣ملايمسو
زمٟمفمٝم٣مد َمتقايمٝم٥م  هذا ايمٔمٝمد زمُمغمٌ  :واظمٔمٛمك :اظمٛم٣مصاظمقارم:  :٘مؿحُيْ  :ػُص رْ يَ  :ويٛمٓمؿ دم مج٣مل وإسمٗم٣من ييسق :يٛمسؼ 2

 .ايمثٛم٣مء همٝمؽ ىمم زمٛمسؼ اظم٣مدضمقن اظمقايمقن يمؽ أزمدع آي٣مِت  ،سمقاهمٝمؽ زمٔمده دم ٞمسؼ زمديع حم٘مؿ
 :إذا هْمؾ وومْمر سمقىمػ اظمْمرُ  ـْ َمِ  :اظمتقىمُػ  ،أو ايمٛم٣مَض ايمبٜمٝم٨م ئاظمممق اظمتأليم :ايمزاهر ،٘مرهأؽم :أٞمُم٣مه ايممماُب  3

ٜم٣م ايمٝم٣مٞمع ايمذي سمسٝمؾ َمٛمف وُض ر :ويثغم همٝمؽ ايمٛمُمقةَ  ،همتٗم٢م يمؽ أَم٣مل : سمقاهمٝمؽ هذه إفمٝم٣مد ضمٝمٛمم سمقادمواظمٔمٛمك

 .أو زَم٣مهن٣م ايمٛمدي اظمممق ،ومْمرات ايمٛمدى
دم هذه  ؾُّ سمُس  :واظمٔمٛمك :ٖم٣م أي زم٣مهل هدراٙمْ ف ـمَ وذه٤م دَمُ  ،اظمب٣مح :ايمٓمٙمػ ،رَد سمب٣مح وُتْ  :ُػ ٙمَ ٓمْ سمُ  ،هضمّد  :ايمسٝمػ نمرُب  4

واظمٗمِمقد هٛم٣م هق إَمغم إؽممفمٝمؾ ازمـ اظمٔمتّمد ورم ايمٔمٜمد ووم٣مئد  ،إفمداء ر يستبٝمح دمَ دِ دويمتؽ ايمذي هُي  إفمٝم٣مد ؽمٝمَػ 

 .اجلٝمش
ه ايمٔمزيٚم٥م ايمِم٣مرَم٥م ضمدُّ  ،٣مروم٣مؿمع زمت   إؽممفمٝمؾ هق ؽمٝمٌػ  إن ازمٛمؽ ووم٣مئد صمٝمُمؽ :واظمٔمٛمك :اظمرهػ ايمٗم٣مؿمع :ّم٤مٔمايم 5

 .وضمٙمٝمتف ايمٔمٖم٥م وايمسخ٣مء
ايمٝم٣مهمع: ايمٕملم ايمٛم٣مؾمئ، وأيٖمع ايمٕملم: ؾم٤م، حمٙمػ: َم٣موز يمٙمحٙمؿ: واظمٔمٛمك: إن إَمغم مه٣مم سمْمّٙمع حلٚمؾ أفمب٣مء اظمٙمؽ  6

 وهق ٞم٣مؾمئ، ومت٦م يمف أؽمب٣مب ايمسٝم٣مدة ضمكم ؾم٣مرف ايمبٙمقغ.
٣من يمٛمٖمسف َمـ ايمتحػ: واظمٔمٛمك: إَمغم ئمد اظمح٣مَمد أٞمٖمس َم٣م يدطمره اإلٞمس٣من، همٝمٛمدهمع إلم همٔمؾ ايمٗمٛمٝم٥م: َم٣م يدطمره اإلٞمس 7

 اجلٚمٝمؾ دم ؾمقق وهٝم٣مم، همٝمستحؼ ِبذا احلٚمد وايمثٛم٣مء.
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فُ إِ ُؿ ِسُؿ ايمَٕمٝمْ ُيٗمْ  ،ٝمسٍ ا زمَِخٚمِ نَمَد   ٞم 

  

 

ضَْم    1َثُػ َأىمْ و اَٖمِٜمر  َُم٘مْ  فُ َٖمُؾ َِمٛمْ َٕ

ـْ ُهَق ايمَٕمٝمْ    وُمفُ ِق إؽَِمٛم ٥ِم زَمرْ ُزرْ  ُؿ َِم

  

 

 2ِِمُػ ٝمِف َيٗمْ اضمِ ٌد دم َٞمقَ ِؾ َرفمْ بْ ويمِٙمْم   

 *** 

 ٣مُؤهُ وَمَّم ٣م ٣مٞمَ ٣م فَمٛمَ ٣م َمَ ٛمَ  وَمَّمٝمْ م  ـيمَ و

  

 

 3ِحُػ اٍع هَمُٚمٙمْ ٝمَؽ دَ ِض  ُيرْ ىُمؾٌّ زمَِم و 

فُ  ،َدكَ مَحْ  ِد اهللِ ٣م زمَِحٚمْ وَمَرٞم     إِٞم 

  

 

َوْ    4ُػ يمِ ُيزْ ِف ويَمَديْ  لٓمِ ْح ـ٣م يُ ىَمُد َمَ َٕ

 َب٥مٌ ي ُهَق ىَمٔمْ ايم ذِ  ٣م إلِم ايمَٗمٌْمِ ٞمَ فُمْد و 

  

 

 5ُف ق  َُمْمَ  ٣مـمٌِر َأوْ ٣م ٞمَ يِف َِمٛم  ٣مدِ ُيٕمَ  

ُ و ،٣مهُ ٛمَ ٣ميَمٔمْ ـُ ؿمَ َٞمْح  هَم١مِذْ   ْٕ َٓ همْ ا  زمٌِس ُؼ 

  

 

َ ٣مصَمَتُف وفَمَج   ْٕ  6صُمُػ ِؾ سَمرْ َخٝمْ ـُض زم٣ِميمرْ ا

 

                                                           

اخلٚمٝمس: اجلٝمش ايم٘مثٝمػ ايمت٣مم ايمت٘مقيـ َمـ اظمٗمدَم٥م وايمٗمٙم٤م واظمٝمٚمٛم٥م واظمٝمسة وايمس٣مق: واظمٔمٛمك: وم٣مد إَمغم صمٝمًُم٣م  1

 أن هذا اجلٝمش أنمزر َمٛمف فمدة وفمديدا. _وهق ضم٣مهمؾ ممتٙمئ  _٣مب ىمثٝمًٖم٣م يٗمسؿ ايمسح
ي ايمْمبقل ىم٣ميمرفمد ايمٗم٣مصػ دم ٞمقاضمٝمف. 2  اظمٔمٛمك: صمٝمش إَمغم ىم٣ميمسح٣مب اظمؼماىمؿ سمػمق همٝمف أؽمٛم٥م رَم٣مضم٥م ايمزروم٣مء، وسمدو 
ٝمقن )َم٣م دفم٣مٞم٣م آشمرٞم٣م رواي٥م ايمذطمغمة وايمٗملئد و َسح ايمٔمٝمقن ومت٣مم اظمتقن، ودم إصقل )همٙمم ومّمٝمٛم٣م( ودم َسح ايمٔم 3

أداؤه( ودم إصقل )َم٣م فمٛم٣مٞم٣م أداؤه( وومد آشمرٞم٣م رواي٥م ايمقادم، ودم مت٣مم اظمتقن وايمقادم )وىمؾ زمم أويمٝم٦م( ودم ٞمسخ ب، 

ٛم٣م ومّم٣مؤه َمـ واصمب٣مت ايمٔمٝمد، واجلٚمٝمع يدفمقن اهلل يمؽ ويٙمحقن دم  ت، ز )داع همٚمحٙمػ(، واظمٔمٛمك: وظم٣م ومّمٝمٛم٣َم َم٣م هيٚمُّ

 ٛم٣مه )صمقاب ايمممط دم ايمبٝم٦م ايمت٣مرم(.ايمدفم٣مء أن يبٙمٕمؽ أومٍم َم٣م سمتٚم
: واظمٔمٛمك: ظم٣م اٞمتٜمٝمٛم٣م َمـ ﴾وأْزيمَِٖم٦ْم اجلٛم ٥م يمٙمٚمتٗمكم﴿ :حُيٓمِل: جيٙم٤م اظمٛمزيم٥م واحلٓمقة: يزيمػ: يٗمرب، وَمٛمف ومقيمف سمٔم٣ملم 4

 ومّم٣مء َمٛم٣مؽمؽ ايمٔمٝمد محدٞم٣م اهلل شمؿ محدٞم٣مك ٕن دم ايمثٛم٣مء فمٙمٝمؽ سمٗمرزم٣م إلم اهلل وـمٖمًرا زمرض٣مه.
ف هق اظمخت٣مر َمـ ؿمّرف ايمًمَء إذا اطمت٣مره، أو اظمٗم٣مسمؾ ضمقل ايمٔمس٘مر، أو ايمذي  دم إصقل )ٞم٣مـمٌر أو 5 ف( واظمْمر  َُمْمر 

يسقق إزمؾ أو اخلٝمؾ ويرد أوائٙمٜم٣م فمعم أواطمره٣م، وهذه اظمٔم٣مين ٓ سمتٖمؼ َمع ايمسٝم٣مق: ويمٔمؾ ايمِمقاب َم٣م أشمبتٛم٣مه، يٕم٣مديف: 

وفمٜمدٞم٣م إلم إزمراهٝمؿ ﴿احل٨م همٝمف، وم٣مل سمٔم٣ملم: يب٣مىمره، َمْمقف: ؿم٣مئٌػ ضمقل َم٘م٣من طم٣مص، وؿم٣مف زم٣ميمبٝم٦م: أدى َمٛم٣مؽمؽ 

را زمٝمتَل يمٙمْم٣مئٖمكم وايمٔم٣مىمٖمكم وايمرىمع ايمسجقد ، واظمٔمٛمك: فمدٞم٣م إلم ومٌمك ايمذي هق ىمٔمب٥م سمتجف إيمٝمٜم٣م ﴾وإؽممفمٝمؾ أن ؿمٜم 

 ايمٛمقاـمر ويْمقف ِب٣م ايمٗم٣مصدون ىمم يْمقف احلج٣مج زم٣ميمبٝم٦م احلرام.
يقم سمرصمػ إرض ﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم ،سمّمْمرب :صمػسمر ،ايمٕمب٣مر :ايمٔمج٣مصم٥م ،«هم١من ٞمحـ ؿم٣ميمٔمٛم٣مه»دم ٞمسخ٥م ت  6

حتتٜم٣م  زم٣ميمٕمب٣مر وارجت٦م إرُض  سمْمٙمٔمٛم٣م إلم ومٌمك ايمٔمٓمٝمؿ وضمقيمف اجلٝمقش اجلرارة وومد َمألت اجلق  : واظمٔمٛمك ﴾:واجلب٣مل

 .ومع ايمسٛم٣مزمؽ وإومدامَمـ وَ 
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َم  ،ُٚمَِمعم  ـ ايمعَم ٣مَك دم َأفمْ ٛمَ َرَأيْ   ىَمَٟمٞم 

  

 

ـْ سَمَْمٙم     1قؽُمُػ اُوَد يُ اِب دَ رَ ْح ـَمِ  َع َِم

 ٣مِدمٌ ُر طَم هْ وايمد   ،نَ ٣م اإِلذْ ٞمَ  ضَمرَضْ م  ـيمَ و 

  

 

ُف ايمَٗمَّم و ،ِض غُم هَمُٝمٚمْ سُمُِم    ٣2مُء َُمٌَم 

 َؽ دم َيدٍ ى َِمٛمْ َد ٣م ايمٛم  ٛمَ ٣م هَمَٗمب ٙمْ ٛمَ َوَصٙمْ  

  

 

 3َٙمُػ ْخ ـيُ وٝمُؿ َجِس ـُل ايمَم ـَٙمُػ ايم٣م ُيتْ ِِبَ  

 ٣مَص٥مٌ ٍس طَمَِم ٣م زمَِٛمٖمْ ك َمَ ضَمت   !!َت صُمْد  يَمَٗمْد  

  

 

ٛمْ و  ُف ـ٤ٍم سمَ ٣م زمَِٗمٙمْ ك َمَ ضَمت   !!٦َم َأَم   4َخقُّ

ْ َٓ يَمقْ و  ـَ ايمد   ُٜمْؾ َيْس  َك َل  ٣مٞم٤ٌِم ِر صَم هْ َِم

  

 

َٓ َٓ و ،٣مدٌ تَ ل  َُمٗمْ  ذَ َٓ و   5ُػ ْمَ ٔمْ َن َمِ  

 ؟َّم٥مٌ ِرَك هَنْ  زمُُِم٘مْ ك رِم َأٞم   !!َخغْمُ ـيَمَؽ ايم 

  

 

 

  

  

 

 6؟ٙمُِػ ٦َم َُمْس ٣م َأٞمْ َمَ َض ي هَمرْ َػ ُأَؤد  وىَمٝمْ 

ةً  ٣مِل َِمٛم ل  َح ـٝمَؿ ايمَت َِبِ ْد فمَ أَ    نُمر 

  

 

 7َرُف قِح هَمُٝمْمْ َجٚمُ ـُف ايم٣م ؿَمرْ ٣مزمُِٙمٜمَ ُيٗمَ  

 

                                                           

همخرج فمعم ومقَمف ﴿ :لموم٣مل سمٔم٣م ،صدر اظمجٙمس أو أىمرم َمقاضع ايمبٝم٦م أو َمٗم٣مم اإلَم٣مم َمـ اظمسجد أو ايمٕمرهم٥م :اظمحراب 1

فمٙمٝمٛم٣م دم وض٣مءة ومج٣مل يقؽمػ ايمِمديؼ َمـ َمِملك ايمُمبٝمف زمٚمحراب  ٦َم ظم٣م وهمدٞم٣م فمٙمٝمؽ أَشهمْ  :واظمٔمٛمك ﴾،َمـ اظمحراب

 .داود فمٙمٝمف ايمسلم
وايمدهر يٙمبل إؾم٣مرسمؽ وايمٗمّم٣مء يٛمٖمذ أضم٘م٣مَمؽ  ،ظم٣م ضمرضٞم٣م إلم َمٙمسؽ وسمٙمٗمٝمٛم٣م اإلذن زم٣مظمثقل زمكم يديؽ :اظمٔمٛمك 2

 .«بٝم٦م ايمت٣مرمصمقاب ايمممط دم ايم»
ممثل همٝمٜم٣م ٕهن٣م سمتٙمػ اظم٣مل زم٣ميمبذل وايمسخ٣مء وجتدده زم٣مإلصلح  ٛم٣م اجلقدَ ظم٣م وومٖمٛم٣م زمكم يديؽ ومبٙمٛم٣م يديؽ همٗمبٙمْ  :اظمٔمٛمك 3

 .وايمتٔمٚمغم يمتٔمٝمد إٞمٖم٣مومف وزمذيمف دم أرحيٝم٥م وؽممح
٦م ٙميمٗمد ـمٙم :كواظمٔمٛم ﴾:وي٠مشمرون فمعم أٞمٖمسٜمؿ ويمق ىم٣من ِبؿ طمِم٣مص٥م﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم ،ايمٖمٗمر :اخلِم٣مص٥م واخلِم٣مئص 4

 وزمسْم٦م ـملل إَمـ ضمتك ل سمؼمك طم٣مئٖم٣ًم َمرسم٣مفم٣ًم. ،جتقد ضمتك ل سمؼمك همٗمغمًا َمٔمدَم٣مً 
 ،يمٛم٣م صوهمف وٓ اٞمٗم٣مدْت  ،ويمقٓك َم٣م ؽمٜمؾ يمٛم٣م صم٣مٞم٤م ايمدهر :واظمٔمٛمك :ايمسٝمػ :ُػ ْمَ ٔمْ اظمِ  :«َمٛمٗم٣مد وٓ ذّل »دم ايمٗملئد  5

 وٓ ٓن ؽمٝمٖمف ايمبت٣مر.
ويم٘مٛمٛمل ٓ أدري ىمٝمػ أؽمتْمٝمع ايمٛمٜمقض زمٟمفمب٣مء ؾم٘مرك فمعم َم٣م نمٚمرسمٛمل َمـ  ،ؽمٟمل اهلل أن هيبؽ اخلغما :اظمٔمٛمك 6

 ؟و ىمٝمػ أؽمتْمٝمع أن أؤدي يمؽ صمزاء َم٣م أؽمديتف إلم َمـ إٞمٔم٣مم ؟إضمس٣من
يٗم٣مزمٙمٜم٣م ؿمرف »ودم إصقل  ،«ِبٝمؿ احل٣مل أشمرَت »ودم ايمذطمغمة  «أهمدت ِبٝمؿ احل٣مل»ودم إصقل  ،آشمرٞم٣م رواي٥م ايمٗملئد 7

ىم٣مٞم٦م أضمقارم َمٓمٙمٚم٥م وم٣ممت٥م  :واظمٔمٛمك :زمٝم٣مض اجلبٜم٥م :ةايمٕمرّ  ،اي٥م ايمذطمغمة وايمٗملئد واخلريدةوومد آشمرٞم٣م فمٙمٝمٜم٣م رو «اجلٚمقح

 وهق طم٣مؽمئ ضمسغم. إيمٝمف ؿمرهمفُ  ع إيمٝمٜم٣م احلسقد همغمسمدُّ تٜم٣م زمٕمرة زمٝمّم٣مء يتْمٙمّ ـملَمٜم٣م وزيٛمْ  َت دْ همبّد 
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أْ و  ٣مََم٥مٍ اَر َُمٗمَ ٣مَك دَ ٝمَ سَمُف ُدٞمْ زَمق 

  

 

 1ُػ ْمَ ُذيم َؾ ََمٗمْ ٣م ـمِؾٌّ و٧ُم َدٞمَ زمَِحٝمْ  

 *** 

 ُدؽِمٝم ٥مٍ ٣م ؽُمٛمْ ُتٜمَ بِْس َٚم٥ٍم ُأيمْ ٞمِٔمْ  ىَمؿْ و

  

 

 2َحُػ ـُأيمكٍم و٣م دم ىُمؾ  ضمِ زَمُٙمٜمَ ََسْ أُ  

 ىَمَٟمٞم م ،ـِ َٝمَديْ ٣مِض ايمْ اِه٤ُم هَمٝم  ََمقَ  

  

 

 

  

  

 

ـَ ايم ـَ ايمَبْح  ى َأوْ رَ ٚمْ ـِن سمُ ُٚمزْ ـَِم  3َرُف ِر سُمٕمْ َِم

فُ َٚمٙم ٘مْ ـسمَ  وَمْد  اًد َأُك فَمبْ  هَم١مِنْ    ٦َم ِروم 

  

 

 4ُف َأَْشَ ك وٛمَ َأؽْم  وارِم قَ هَمُع َأضْم هَمَٟمرْ  

 *** 

                                                           

أي  ﴾ٗم٣مَم٥م َمـ همّمٙمفاظمُ  ٛم٣م دارَ  ايمذي أضمٙمّ هلل ووم٣ميمقا احلٚمُد ﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم ،اإلوم٣مَم٥م :ٗم٣مَم٥ماظمُ  :ـ يمف همٝمفوَم٘مّ  هٟمهٝمّ  :أه َمٛمزٓزمقّ  1

ضد  :لل أو ايمذ  ؾ َمٟمطمقذ َمـ ايمذُّ ٜم  ؽُم  :َؾ يم  ذُ  :اظمجٙمس أو اجلمفم٥م َمـ ايمٛم٣مس :ٗم٣مَم٥مواظمَ  ،دار اإلوم٣مَم٥م اخل٣ميمدة وهل اجلٛم٥م

اؽمؿ اظمِمدر َمـ »ايمٗمْمػ  :ػْمَ ٗمْ اظمَ  ،٦ْم ٝمَ يم  فمٛم٣مومٝمده٣م ودُ  ٦ْم يَ ق  أي ؽُم  ﴾ٜم٣م سمذيمٝملومْمقهمُ  ٦ْم ٙمَ يم  وذُ ﴿ :ايمِمٔمقزم٥م وم٣مل سمٔم٣ملم

 أٞمزيمتٛمل َمٛمزٓ ىمريم دم دٞمٝم٣مك ايمٛم٣مفمٚم٥م حت٦م ايمٓملل ايمقارهم٥م وايمٗمْمقف ايمداٞمٝم٥م. :واظمٔمٛمك :«ايمٖمٔمؾ ومْمػ
صمر إزاره فمعم  :أحلػ ،أيمبسف ايمٗمٚمٝمص :ٙمفزمَ ََسْ  ،ايمديب٣مج ايمرومٝمؼ :ايمسٛمدس ،«ِب٣م دم ىمؾ ضمكم أَُسُّ »ز  ،ت ،دم ٞمسخ ب 2

 ر ذيقل ايمتٝمف واخلٝملء.٥م ىمٟمهن٣م ضمٙمؾ ضمريري٥م أيمبسٜم٣م وأصمر  ٕمايمٛمٔمؿ ايمس٣مزمَمـ  ىمؿ طمٙمٔم٦م فمقمّ  :واظمٔمٛمك :لءً إرض طمٝمَ 
 ،اؽمتخرصمف :ي ايمًمءَ رَ وَمَ  :ٜم٣ميمبٛمُ  ت أي در  رَ َمسح َضفمٜم٣م همٟمَمْ  :ي ايمٛم٣موم٥م يٚمرهي٣مرَ َمَ  ـْ ٤م َمِ ٙمَ ْح تَ ْس ج أو سمُ رَ ْخ تَ ْس سمُ  ى:رَ ٚمْ ـسمُ  3

 زهل٣م َمـ ايمسح٣مب.ٛمت٣مب ايمٝمديـ ىمٟمٞمم يستٚمد هب٣مسمف َمـ ايمبحر أو يسإَمغم ىمريؿ وهّ  :واظمٔمٛمك ،اؽمتخرصمف
سمٛمل زم١مضمس٣مٞمؽ واؽمتٔمبدسمٛمل زمٛمٔممئؽ هم١مٞمٛمل أفمتػم فمبقديتل يمؽ أرهمع أضمقارم وأَشف َم٣م أصبق ومد أَْس  ٦َم إذا ىمٛمْ  :اظمٔمٛمك 4

 أصبق إيمٝمف َمـ آَم٣مل.
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 ث٣ميمث٥مايمٗمِمٝمدة ايم

 رُ هْ َدَث ايمد  ي َأضْم يمِٙم ذِ  ػِمْ هَم٣مْص  !!رُ هْ ُهَق ايمد  

  

 

 

   

  

 

ـْ   1ػْمُ ايمِم   - ٣مٙمِٜمَ دم َِمثْ  - ارِ رَ ؾِمَٝمِؿ إزَمْ  هَمِٚم

 َب٥مٍ  ضِمْس َصػْمَ  ِس َأوْ  ايمَٝمٟمْ ػِمُ َصػْمَ ؽَمَتِْم  

  

 

 2رُ ِقزْ ايمي ََمَٔمُف  ايم ذِ ػْمِ َض زم٣ِميمِم   سَمرْ هَمَل  

ـْ ضِمَذ    ٛم٥َمً ُء همِتْ زْ ِٗم٤َم ايمرُّ ٔمْ يُ  َأنْ  اَرَك َِم

  

 

 

   

  

 

ـْ  -٣م ُؼ هلََ ٝمْ َيِّم   3رُ ُٔمْذ ايمْ  - وِمَؽ َل ِؾ َأطْم َِمثْ  فَم

فُ بِ ُؾ ايمٙم  ٘مْ َػ ايمثُّ ؽَم آا إِذَ    ٝم٤َم هَمَُمٖم 

  

 

 

  

  

 

 4رُ َط إصَْم بَ ْح ـيَ   َأنْ َٙمكْمِ ٘مْ َرَح ايمثُّ ى َأزمْ َرأَ 

 ازمِفِ ٦ِم شَمقَ ؽمك زمَِٚمٝمْ ي َيٟمْ ٣مُب ايم ذِ َُمَِم  

  

 

 5َٗمػْمُ َرَز ايمْ ي َأضْم ٦ُم ايم ذِ َٚمٝمْ ـٓ ايم ،ُح ػَمْ يمْ ُهَق ا 

 *** 

                                                           

 اظمٔمٛمك: صػًما ظم٣م أص٣مزم٘مؿ زمف ايمدهر، هم١من ايمِمػَم اجلٚمٝمؾ َمـ ؾمٝمٚم٥م إضمرار. 1 
 ـ ايمزي٣مت دم رشم٣مء زوصمف واصًٖم٣م ضم٣ميم٥م ؿمٖمٙمف زمٔمده٣م:دم ا، ب )َمٔمف وزر(، احِلسب٥م: إصمر: وم٣مل ازم  2

 ضٔمٝمػ ايمٗمقى، ٓ يْمٙم٤م إصمر ضمسب٥م

 وٓ يٟمسميس زم٣ميمٛم٣مس دم احلدشم٣من
اظمٔمٛمك: أرصمق أٓ سمٛمس٣مق َمع احلزن إلم نم٣ميتف ضمتك ٓ سمٛمجؿ فمـ اظمِم٣مب همتٛم٥م يّمٝمؼ فمٛمٜم٣م ايمٔمذر، وزمخ٣مص٥م ظمـ يّتِسؿ   3

 زمٚمثؾ أطملومؽ ايم٘مريٚم٥م وؾممئٙمؽ ايمٔمذاب.
ه: اظمٔمٛمك: إذا زمّرح احلزُن زم٣ميمٔم٣مومؾ احل٘مٝمؿ وأٞمحؾ زمدٞمف جلٟم إلم ايمِمػم ؿمٙمب٣م يمٙمثقاب، ؾمّٖمف ا 4 حلزُن: هزيمف: أزمرُح إل: أؾمدُّ

 هم١من أىمػم ٞم٘مب٥م أن جيٚمع اإلٞمس٣من زمكم اظمِم٣مب ايمٔمٓمٝمؿ واجلزع اظمٚمٝم٦م ايمذي حيبط احلسٛم٣مت.
واظمٔمٛمك: إن أؾمد اظمِم٣مئ٤م أن يٖمٗمد اإلٞمس٣مُن إيمَٞمف ايمػمح: ايمُمدة وايممم، ويمِٗمَل َمٛمف ايمػم ضمكم أي ايمدواهل وايمُمدائد:   5

 زم٣مهلل وشمٗمتف همٝمف وسمسٙمٝمٚمف أَمقره إيمٝمف، هم٣مظمقت أهقن َمـ هذا ٕٞمف َمِمغم ىمؾ إٞمس٣من.
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 َٝمعٌ ِت ََمٜمْ َٚمقْ ـ٨ٌم إلِم ايمى هَنْ َقرَ ٣مُة ايمْ ضَمٝمَ 

  

 

رُ ٖمْ س  قِضُع ايم يُ ٝمِف إيّم٣مٌع ىَمَم همِ  ُٜمؿْ ـيمَ  
1 

َم  !!َت ٣مِج صُمرْ ٜمَ ِٚمٛمْ ـ٣مِدَي ايم٣م هَ هَمٝمَ    هَم١مِٞم 

  

 

 

   

  

 

َ دِ ُر هَيْ ُهَق ايمَٖمْج   2رُ َبْج ايمْ  اَط َأوِ يَؽ ايمٌم 

ٛمَ نَمغْمَ  ،ةٌ فِمػْمَ  –٣م اٞمَ دم ؽِمقَ  -٣م يَمٛمَ    ٣م َأٞم 

  

 

ؼَمُّ  هَمٛمَٕمْ ٣ميِن ِع إََمَ َم ُٞمَٕمرُّ زمَِٟمؿمْ  
3 

رٍ حك وَمٌْمَ ُت َأْض َٚمقْ ـا ايمإِذَ     ىُمؾ  َُمَٔمٚم 

  

 

 4رُ ُٔمٚمْ وَمٌُمَ ايمْ  ٣مَل َأوْ اًء ؿمَ هَم١مِن  ؽَمقَ  

 *** 

ـَ رِ َأَل سَمَر َأن  ايمد    ٣مُرهُ َع ِذَمَ يْ ي

  

 

ـِ َأٞمْ  هَمَٙمؿْ    5رُ  َوهمْ َٓ يٌد و٣مٌر فَمدِ َِم ُيٕم

 

                                                           

ايمٛمٜم٨م: ايمْمريؼ ايمقاضح: َمٜمٝمع: زمكٌم واضح: إيّم٣مع: إَساع: ومقٌم ؽمٖمٌر: َمس٣مهمرون: واظمٔمٛمك: ضمٝم٣مة ايمقرى ؿمريؼ  1

 ضمٝم٣مء ىمٟمهنؿ َمسفمقن دم ايمسٖمر إلم هدف َمٛمُمقد.واضح َمقصؾ إلم اظمقت يسع همٝمف إ
اظمٛمٜم٣مج: ايمْمريؼ: ايمبجر: ايممم أو إَمر ايمٔمٓمٝمؿ أو ايمٔمج٤م، يٗم٣مل: يمٗمٝم٦ُم َمٛمف ايمبج٣مرى أو إزم٣مصمر أي ايمدواهل: ودم  2

ضمدي٧م أيب زم٘مر ريض اهلل فمٛمف: )ي٣م ه٣مدَي ايمْمريؼ صُمْرَت، إٞمم هق واهلل ايمٖمجر أو ايمبجر( أي إن اٞمتٓمرت ضمتك يضء 

ٖمجر أزمٌْمَت ايمْمريؼ، وإن طمبْْم٦َم دم ايمٓمٙممء أهمّم٦ْم زمؽ إلم اظم٘مروه: ويروى ايمبحر، يريد زمف نمٚمرات ايمدٞمٝم٣م سمُمبٝمٜم٣م ايم

هل٣م زم٣ميمبحر يمتحغّم أهٙمٜم٣م همٝمٜم٣م: واظمٔمٛمك: أهي٣م اهل٣مدي إلم ايمْمريؼ ايمسقّي: يمٗمد صمْرَت فمعم ٞمٖمسؽ وفمعم َمـ تدهيؿ، همٙمٝمس 

 فمعم هداه، وإَم٣م أن سمتخبط دم ايمٓمٙممء همتؼمدى دم اهل٣موي٥م وتقي دم ومرار أَم٣مَمؽ إٓ ؿمريٗم٣من: إَم٣م أن سمتٙمٚمس ايمّمقء يمتسغم

 ؽمحٝمؼ.
ـّ إَم٣مين اخلدافم٥م حتٚمٙمٛم٣م فمعم َمْم٣مي٣م ايمٕمرور. 3  اظمٔمٛمك: إّن دم َمقت نمغمٞم٣م فمػمة يمٛم٣م أّي فمػمة، ويم٘م
ؿمقل ايمٔمٚمر  ومٌمك أن سمٖمٔمؾ ىمذا وومِم٣مرك وومِم٣مراك: صمٜمُدك ونم٣ميتؽ: واظمٔمٛمك: إذا ىم٣من اظمقت هن٣مي٥م ىمؾ ضمّل هم١من 4

 وومٌمه ؽِمّٝم٣من.
ايمذَم٣مر: َم٣م يٙمزَمؽ ضمٖمٓمف وضمٝم٣مؿمتف وايمدهم٣مع فمٛمف، أو احلرم، أو إهؾ، أو اظم٣مل: واظمٔمٛمك: يمٗمد أصبح محك ايمديـ َمب٣مضم٣م  5

 زمٔمد همٗمدك، همٙمؿ يٛمٖمٔمف وهمره وٓ أٞمِم٣مره ايمٔمديدون.
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 ِٖمفِ ٣ميِنَ فِمْمْ ُؽ شمَ ُٚمٙمْ ـايم َتَٗمؾ  ٧ُم اؽْم زمَِحٝمْ 

  

 

 

   

  

 

ـْ  َر َِم  1رُ َٚمْج ـَ٘مُر ايمَٔمْس ٣ميمِِف ايمْ يَ َأذْ  وصَمر 

 وَُمفُ ٣مِء َيرُ  ايمَٗمَّم نَمغْمُ  يَمقْ  !!ؿُ ٝمْ ُهَق ايمّم   

  

 

 

  

  

 

 2رُ َٙمُؽ ايمَقفمْ ْس ٚمَ ـايمو٤ُم ٔمْ اُم ايمِم  رَ ٚمَ ـؾَمآُه ايم

 ٣مَٗمٛمَ ازمِِح دم ايمْ قَ ُد ايمس  صُمرْ  ا فَمَثَرْت إِذَ  

  

 

 3رُ ُدفُمُف هَمْج َس َيِْم ٣مٍج يَمٝمْ ِؾ فَمَج زمَِٙمٝمْ  

 َقةٍ ٣م زمَِدفمْ ٛمَ ل فَمَٙمٝمْ ٣مفمِ زَمَ٘مَر ايمٛم   يَمَٗمْد  

  

 

تْ  ،انٍ فَمقَ    4رُ فَم٥ٌم زمِ٘مْ ٣م يَمقْ ٣م هلََ ٛمَ َأََمّم 

 *** 

                                                           

 زمٝمٔم٥م:اؽمتٗمّؾ زمٛمٖمسف: ىم٣من ض٣مزمْم٣م َٕمره، واؽمتٗمؾ ايمْم٣مئر: ارسمٖمع، وَمٛمف ومقل فمٚمر زمـ أيب ر 1

 ي٣م ؿمٝم٤َم شمٛم٣مي٣مه٣م وريٗمتٜم٣م

 

 إذا اؽمتٗمّؾ فمٚمقُد ايمِمبح هم٣مفمتدٓ 

    

وَمـ ايمٛم٣مس َمـ جي٣مدل دم اهلل زمٕمغم فِمْٙمٍؿ وٓ ُهًدى وٓ ىمت٣مٍب َمٛمغم شم٣ميَن فِمْْمٖمف يمُِٝمِّمؾ  ﴿شمٛمك فمْمٖمف: سم٣مه وسم٘مػّم، وم٣مل سمٔم٣ملم: 

، ﴾فمـ ؽمبٝمؾ اهلل ـُ همٙمؿ يٕمٛمف فمـ همٗمدك إٞمِم٣مر ايمٔمديدون ايمذيـ : ايمٔمس٘مر اظمجر: اجلٝمش ايمٔمٓمٝمؿ: واظمٔمٛمك: همٗمَدَك ايمدي

 ارسمٖمع ِبؿ ؾمٟمُن اظمٙمؽ همتميؾ َمٖمتخًرا سمٝم٣مه٣م، وصمر  ِِبؿ اجلٝمش ايمٔمٓمٝمُؿ ذيقَل اظمجد وايمٖمخ٣مر.
ؾمآه: ؽمٝمٖمف أو ضمزٞمف: واظمٔمٛمك: يمٗمد ٞم٘مبٛم٣م اظمقُت همٝمؽ، ويمق راَمؽ نمغم ايمٗمّم٣مء اظمحتقم يمرده فمـ هدهمف اظمسٙمؽ ايمُم٣مئؽ،  2

 ٙم٤م ايمٔمسغم.وشمٛم٣مه فمـ نم٣ميتف اظمْم
 اجُلْرد: طمٝمؾ ٓ رصم٣ميم٥م همٝمٜم٣م: أو اخلٝمؾ ايمٗمِمغمة ؾمٔمر اجلٙمد وهق َمـ إوص٣مف اظمحٚمقدة دم اخلٝمؾ: وم٣مل أزمق اظمٛم٣مصػ: 3

 وايمٖمرس ايمٗمِمغُم ؾمٔمر اجلٙمد

 

 زمروم٥م أصمرُد ٞمجؾ صُمْرد 

ف: واظمٔمٛمك: يمق ٞم٣ميمؽ ايمسقازمح: اخلٝمؾ ايمسئم٥م اجلري ىمٟمهن٣م سمسبح دم اهلقاء: ايمٔمج٣مج: ايمدطم٣من أو ايمٕمب٣مر: يِمدفمف: يُمٗم 

نمغُم ايمٗمّم٣مء اظمحتقم يمث٣مرت احلروب ايمْم٣مضمٛم٥م ايمتل سمتٔمثر همٝمٜم٣م اخلٝمقل زم٣ميمرَم٣مح دم َمقاومع فمٛمٝمٖم٥م يثقر همٝمٜم٣م ايمٕمب٣مر ىم٣ميمٙمٝمؾ 

 ايمبٜمٝمؿ ايمذي ٓ يٛمُمؼ يمف صب٣مح.
ؿ صمٔمٙمقا ايمَٔمقان: ايمٛم َِمُػ دم ؽمٛمٜم٣م َمـ ىمؾ شء، واحلرب ايمٔمقان هل ايمتل يستٚمر همٝمٜم٣م ايمٗمت٣مل َمرة زمٔمد أطمرى ىمٟمهن 4

إولم زم٘مرا، واحلرب ايمٔمقان هل أؾمد احلروب: واظمٔمٛمك: يمٗمد ؿم٣ميمٔمٛم٣م ايمٛم٣مفمل زم٣ميمٛمٔمل َمراًرا يمبٔمض إفِمّزاء، ويم٘مٛمف دم 

 هذه اظمرة أشم٣مر دم صمقاٞمحٛم٣م ضمزٞم٣م ممّم٣م ل ٞمُمٔمر يمف َمـ ومبؾ زمٛمٓمغم، وؾمبٝمف ِبذا ومقل أؾمجع زمـ فمٚمرو ايمسٙمٚمل:

 ىمٟمن ل يٚم٦ْم ضملٌّ ؽمقاَك، ولْ سمٗمؿْ 

 

 د إٓ فمٙمٝمؽ ايمٛمقائُح فمعم أضم 
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 ؟ىدَ َِمَد ايمر  َأومْ  -ى دم ايمَقرَ  - سٍ َٖمَس َٞمٖمْ َأَأٞمْ 

  

 

 

   

  

 

 1؟رُ هْ َٙمَؽ ايمد  َأهْ  - ىُٜمَد يمِٙمْ  – ٍؼ َْمَر فِمٙمْ َأطْم و

دٌ ـٌس َمُ ِض ُأٞمْ ـِ إَرْ يمَِبْمْ  ٣مٝمئً َهٛمِ    َجد 

  

 

تْ زمِثَ    2رُ ٜمْ ضَمَش ايمٓم  َتقْ ؽْم ُف هَم٣م٣مِوَي٥ٍم ضَمٙم 

 حك٥ِم ايمّمُّ ٞمِتَ ٣مومَ  ،اِب قَ ٣مِهَرِة إشَمْ زمِْمَ  

  

 

 3رُ ِخْد ـ٣م ايماُِبَ رَ ْح ـَمِ  ،٣مءِ َح٥ِم أٞمَ َُمَسب   

 ٝمَس٥مٌ َٞمٖمِ َثك ُس َأٞمْ ٖمْ هَم٣ميمٛم   ٦ْم ث  ُأٞمَ  هَم١مِنْ  

  

 

 

  

  

 

َٓ ِجْس ـإِِذ ايم  4رُ غِمِه ِذىمْ ىمِ ق يمَِتْذ ٚمُ  َيْس ُؿ 

ْت ؽْم ى اقَ ٗمْ إِِن ايمت   ،٣منٌ ضَمَِم   هَ  َتَبد   ٣مزمِِس 

  

 

 

   

  

 

ـْ   5رُ َجٜمْ ـَضُح ايمَتقْ ِل ُيْس َم ٣ميمِِح إفَمْ َص  هَمِٚم

 

                                                           

 أومِمد هملٞم٣م: ؿمٔمٛمف همٙمؿ خيْمئف، أو أص٣مزمف همٟمَم٣مسمف َم٘م٣مَٞمف، وأومِمدت احلٝم٥م هملٞم٣م: يمدنمتف همٗمتٙمتف، وم٣مل أزمق احلٝم٥م ايمٛمٚمغمي: 1

 رَمكم همٟمومِمْدَن ايمٗمٙمقِب، ول جتْد 

 

 دَم٣م َم٣مئرا إٓ صمَقى دم احلٝم٣مزم 

 ٞم٣مم؟ وهؾ أهٙمؽ ايمدهر أنمعم ٞمٖمس دم احلٝم٣مة؟ايمِٔمٙمؼ: ايمٛمٖمٝمس: واظمٔمٛمك: هؾ ؿمقى اظمقت أٞمٖمَس ُروح زمكم إ 
 اظمٔمٛمك: هٛمٝمئ٣م يمألرض أن هذه ايمسٝمدة ايمقومقرة ضمٙم٦م زمبْمٛمٜم٣م همآٞمَسْتُف وأوضمش ـم٣مهر إرض زمٔمد رضمٝمٙمٜم٣م فمٛمف. 2
ؿم٣مهرة إشمقاب: ٞمٗمٝم٥م َمـ ايمدٞمس: ومٛم٦ََم هلل: ذل  يمف، أو أؿم٣مفمف، أو دفم٣مه، أو وم٣مم دم ايمِملة، أو أَمسؽ فمـ ايم٘ملم، وم٣مل  3

ـٌ َمٛمف: ﴾وومقَمقا هلل وم٣مٞمتكم﴿ سمٔم٣ملم: : أٞم٣مء: مجع إْٞمٍق أو إيْنٍ أو أًٞمك أو إًٞمك، وهق أي ؽم٣مفم٥م َمـ ؽم٣مفم٣مت ايمٙمٝمؾ وومٝمؾ وْه

واظمٔمٛمك: يمٗمد أٞمس زمْمـ إرض زمسٝمدة ص٣محل٥م ؿم٣مهرة ٞمٗمٝم٥م سمٗمقم يمٙمٔمب٣مدة دم ايمّمحك وسمسبح اهلل أشمٛم٣مء ايمٙمٝمؾ، همٗمد صمٔمٙم٦م 

 َمـ طمدره٣م َمسجدا وحمرازم٣م.
يسٚمق زمتذىمغمه( اظمٔمٛمك: إذا ىم٣مٞم٦م ايمٖمٗمٝمدة أٞمثك همٙمـ سمٗمٙمؾ أٞمقشمتٜم٣م َمـ طمْمره٣م، هم٣ميمٛمٖمس َم٠مٞمث٥م، واجلسؿ دم ايمذطمغمة )ٓ   4

 َمذىمر، َمع أّن ومٝمٚم٥م اإلٞمس٣من زمٛمٖمسف ٓ زمجسٚمف، وؾمبٝمف ِبذا ومقل اظمتٛمبل:

 ويمق ىم٣من ايمٛمس٣مء ىمٚمـ همٗمدٞم٣م

 

َٙم٦ْم ايمٛمس٣مُء فمعم ايمرصم٣مل   يمُٖمّم 

 وَم٣م ايمتٟمٞمٝم٧م ٓؽمؿ ايمُمٚمس فمٝم٤م 

 

  همخر اهلللوٓ ايمتذىمغم 

دم ايمذطمغمة )اؽمتبّدت زمذىمره٣م(: اَمرأة ضمِم٣من وضم٣مصـ وضمِمٛم٣مء: فمٖمٝمٖم٥م أو َمتزوصم٥م: واظمٔمٛمك: إن ايمٖمٗمٝمدة ؿم٣مهرة  5 

 فمٖمٝمٖم٥م سمٔمٚمر طمُمٝم٥م اهلل ومٙمبٜم٣م همتٛمّؿ فمعم سمٗمقاه٣م أفممهُل٣م ايمِم٣محل٣مت.
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 ٣م٣مِِبَ َن ضِمَج وْ ِن دُ قْ  ايمِم  ؼْمُ ُيَْمٟمؿَمُٟم ؽِم 

  

 

 

  

  

 

ـْ  - هَمعُ غُمْ همَ   1ؼْمُ ايمس   - ٣ماهمِٙمِٜمَ ك َٞمقَ ٛمَ ََمثْ  فَم

 *** 

 ىرَ ٝمِض دم ذيمَِؽ ايمث  وِد ايمبِ ُر ايمػُمُ يَمَٔمٚمْ 

  

 

 

   

  

 

 2ُخرْضُ ـَٔمُؿ ايمايمٛم   - ٣مَءه٣مٛمَ َأشمْ  – ِرصَم٦ْم ُأدْ  يَمَٗمْد 

 ٥مً ِحٝم  ـى سمَ سَمؼْمَ  ُم اهللِ ٣م ؽَمَل ٜمَ فَمَٙمٝمْ  

  

 

ُٚمٜمَ   رْضُ ٣م ايمٛم  ٣مهُنَ َح ـاَن َريْ رَ ٣م ايمُٕمٖمْ ُيٛمَس 
3 

 ََم٥مٍ ُد نَمَم َض فَمٜمْ َؽ إَرْ ٣مَهَد سمِٙمْ فمَ و 

  

 

 

   

  

 

ْت َتٔمْ ؽْم ا اإِذَ   4رُ هْ ٣م ازمَتَسَؿ ايمز  ِِبَ دم سُمرْ  ػَمَ

 *** 

 ََم٥مً ٣مَن نَمَم َء ىمَ زْ ٣مَك إِن  ايمرُّ ٛمَ هَمَديْ 

  

 

 5رُ ايمَبْد  ُٙمعُ  َيْمْ ٣م ىَمَم ٝمٜمَ ٣م همِ يَمٛمَ  ٦ْم ؿَمَٙمٔمَ  

 

                                                           

ؽمت٣مًرا َمـ ايمِمقن  _ؽمؼم ضمج٣مِب٣م  دون _ايمٛمقاهمؾ: مجع ٞم٣مهمٙم٥م وهل فمْمٝم٥م ايمتْمّقع وَمٛمف ٞم٣مهمٙم٥م ايمِملة: واظمٔمٛمك: إّن هل٣م  1

 وايمٔمٖم٣مف يسدل فمٙمٝمٜم٣م همغمسمٖمع َُمْٓمِٜمًرا فمْم٣مي٣مه٣م ايمٔمديدة.
ايمٛمٔمؿ اخُلرْض: ايمْمٝمب٥م اظمحبقزم٥م، ودم احلدي٧م: )إن ايمدٞمٝم٣م ضمٙمقة طمرِضة خمرضة همٚمـ أطمذ زمحٗمٜم٣م زمقرك همٝمٜم٣م(: واظمٔمٛمك:  2

 ٥م حمبقزم٥م ٓ صمثمٞم٣م َمدهمقٞم٣م دم ايمؼماب.وضمؼ ايمثٝم٣مب ايمبٝمّم٣مء اظمقدفم٥م دم ايمثرى يمٗمد ضّٚم٦م دم شمٛم٣مي٣مه٣م ٞمٔمم ؿمٝمب
َؿ( إلم  3 سمؼمى: أصٙمٜم٣م وسْمَرى يٗم٣مل صم٣مءوا سمؼمى زمٚمٔمٛمك َمتقاسمريـ أي َمتت٣مزمٔمكم، وومد فمّدى ايمُم٣مفمر هٛم٣م ايمٖمٔمؾ )َٞمس 

 َمٖمٔمقيمكم َمع أٞمف همٔمٌؾ ٓزم. 

ل، وَم٣م فمْمرت زمف ضمٝم٣مت٣م َمـ واظمٔمٛمك: فمٙمٝمٜم٣م ؽملٌم َمتت٣مزمع َمـ اهلل حتّٝم٥م هل٣م َمُمٖمقفم٥م زم٣ميمٕمٖمران، ظم٣م ومدَمتف َمـ ص٣ميمح إفمم

 أؿمٝم٤م أشم٣مر.
َ شمراه٣م زمٚمْمر دائؿ ىمٙمم ؽم٣مل فمٙمٝمٜم٣م سمبّسؿ  4 فم٣مهد: فم٣مومد وضم٣ميمػ: ايمٔمٜمد: ايمقهم٣مء ايمّممن: واظمٔمٛمك: أؽمٟمل اهلل أن ُيٛمرَض 

 زهره٣م ض٣مضم٘م٣م.
ح٣مب، ويم٘مٛمّؽ اظمٔمٛمك: ٞمحـ همداؤك أهي٣م اظمٙمؽ ايمٔمٓمٝمؿ، إن اظمِم٣مب ايمذي أص٣مزمٛم٣م زمٖمٗمد وايمدسمؽ أـمٙمؿ فمٙمٝمٛم٣م إـملَم ايمس 5

ُد ايمٗمٚمُر ايمٓملم.  زمّدَدَت ـمٙمٚمتف ىمم يبد 
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 - ٌع زمِح٣مِدٍث ٣مَق َذرْ َض  إِنْ  -ي ٦َم ايم ذِ َأيَمْس 

  

 

٨َم َِمٛمْ   َسَع اُف واُف ايمَقصْم سَمَبٙم   1؟رُ ْد يمِم  سم 

 - ٣مُٙمٜمَ ُؼ َٞمْس ل اخَلٙمْ ايم تِ  -اَء سَمَٔمز  زمَِحق   

  

 

 2َبُٔمُف ايمَٔمٌْمُ  َيتْ دم ايمَٔمٌْمِ  ،٣موهَنَ دُ  ـْ هَمٚمَ  

 ٣م٣مسُمٛمَ ٜمَ ُأَمُّ  َْمٖمكُٚمِْم ـبِل  ايم٣مُء ايمٛم  ٞمَِس  

  

 

ـ  ٛمَ هَمَٚمٕمْ  ،ـَ شَمَقيْ    3ُر وَمٖمْ  - ضُمُٗم٤ٍم  َُمْذ  - ٣مُه

 ٝمَٗم٥مٌ هَمُٟممٌّ ؾَمٖمِ  ،كٛمَ ٣م احُلْس َتٜمَ ٣مَزيْ صَم و 

  

 

 ٣4ميمِِف زمِرُّ ٔمَ ـٌ ىُمؾُّ َأهمْ زمْ ٣م اك ِِبَ َحٖم  ـسمَ  

 ٣مَمَ  َد زَمٔمْ  ،٣مسمَِؽ ٣مًة دم ضَمٝمَ َوهمَ  َٚمٛم ٦ْم ـسمَ  

  

 

 

   

  

 

 5رُ ثْ ٣مهُل٣م ايمٛم  َمَ آ - دِ ِؿ ايمِٔمٗمْ ىَمٛمَٓمْ  - ايَم٦ْم سَمقَ 

ٌد ٜمَ ٌر فَمَٙمٝمْ ى َٞمْذ دَ َٟمن  ايمر  ىمَ    ٣م َُم٠َمىم 

  

 

 6رُ ْذ  ايمٛم  ذَم َؽ وٝمْ زم٣ِمحَلظ  همِ  ِٔمَٖم٦ْم ُأؽْم  هَم١مِنْ  

ـْ  - َٗم٦ْم هَمَٟمزمْ  !!سَمَقيم ٦ْم    - ٣م٣مئِٜمَ ٣مِب ُدفمَ َج ـَمُ  َِم

  

 

 7ُر ٣مُس زمِِف ُذطْم ُيٗمَ  ٣مٍر َمَ ٣مئَِس ُذطْم َٞمٖمَ  

 ،كُٚمٛمَ ـايم سَمت ِسُؼ و ،ٚمكٔمْ سَمتِؿُّ زمِِف ايمٛمُّ  

  

 

 

  

  

 

 8ػْمُ َتٗمَبُؾ ايمِم  ُيْس و ،ىقَ هَمُع ايمَبٙمْ َتْد سُمْس و

 

                                                           

ايمذرع: زمسط ايمٝمد، وض٣مق زمف ذرفم٣م: ل يْمٗمف ول يٗمق فمٙمٝمف، ىمٟمٞمف َمّد يده إيمٝمف همٙمؿ يٛمٙمف: سمبٙم٨م: أض٣مء أو ضحؽ وهش:  1

 اؽمع احلٙمٝمؿ.واظمٔمٛمك: ىمٙمم أظم ٦ْم زمٛم٣م احلقادُث وِضْٗمٛم٣م ِب٣م ذرفم٣م همّرصْمَتٜم٣م فمٛم٣ّم زمقصمٜمؽ اظمممق ايمبّس٣مم وصدرك ايمق
 اظمٔمٛمك: يمؽ أهي٣م اظمٙمؽ ايمٔمٓمٝمؿ فمزاء دم أم ايمبمم ضمقاء وَمـ سمله٣م َمـ فمٓمٝممت ايمٛمس٣مء.  2
 أَمٜم٣مت َم٣مسم٦م يمٗمد: واظمٔمٛمك ضمٗمب٥م: مجع ايمسٛمقن: واحِلَٗم٤ُم  أضمٗم٣مب، ومجٔمٜم٣م ايمدهر: احُلُٗم٤ُم  أهٙمٜم٣م: ِب٣م ايمتل ايمدار: اظمٔمٛمك3

ـّ َم وأومٖمرت وؽمٙمؿ، فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمبل زوصم٣مت اظم٠مَمٛمكم ـّ  ٛمٜم  .ؽمحٝمٗم٥م فمِمقر َمٛمذ طمقاء همٜمل داره
ـٌ ىمريؿ مجٝمع همِٔم٣ميمف سمتسؿ زم٣ميمػم  4 ا زمٟمَمؽ سمب٣مدهل٣م إضمس٣مًٞم٣م زم١مضمس٣من، همٜمل أم ؾمٖمٝمٗم٥م رءوم، ُئْمٛمَك ِب٣م ازم اظمٔمٛمك: يمٗمد ىمٛم٦َم زم٣مر 

 وايمقهم٣مء.
٣م، همقاهم٦م َمتقايمٝم٥م اظمٔمٛمك: متٛم٦م ايمٖمٗمٝمدُة أن سمذوق ايمردى وأٞم٦م ضمٌل، همٟمصم٣مب اهلل رصم٣مءه٣م ىمم ضمّٗمؼ هل٣م مجٝمَع أَم٣مٞمٝمٜم 5

 ىم٣ميمٔمٗمد ايمٛمٓمٝمؿ.
اظمٔمٛمك: ىمٟمّن ايمٖمٗمٝمدة ومد ٞمذرْت ٞمذًرا َم٠مىمدا هلل أن سمٗم٣مزمؾ اظمٛمٝم٥م همرضم٥م َمتٜمٙمٙم٥م إذا ضمّٗمؼ اهلل هل٣م مجٝمع آَم٣مهل٣م همٝمؽ، همٙمم سمّؿ  6

 ضمٓمٜم٣م زمؽ وهم٦م زمٛمذره٣م واؽمتٗمبٙم٦ْم ايمردى دم ِبج٥م وَسور.
 ٥م ـمّٙم٦ْم زم٣مومٝم٥م زمٔمده٣م ممدودة َمـ أشمٚمـ ايمذطم٣مئر اخل٣ميمدات.اظمٔمٛمك: يمٗمد ؿمقاه٣م ايمردى، ويم٘مـ دفمقات٣م ايمِم٣محل٥م اظمج٣مزم 7
اظمٔمٛمك: إن دفمقات٣م ايمِم٣محل٥م وؽمٝمٙم٥م إلم أن يتٚمؿ اهلل فمٙمٝمؽ ايمٛمٔمؿ، وأن حيٗمؼ يمؽ أَم٣مل، ويدهمع فمٛمؽ ايمبلء، ويٙمٜمٚمؽ  8

 ايمِمػم دم ايمبٟمؽم٣مء وايمرضاء.
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 ٣مَدهَ ٣مضَمَؽ زَمٔمْ ٣م صَمٛمَ ٝمَ ٞمْ  َتِِض ايمدُّ هَمَل 

  

 

ـْ ـيمِ  –َؽ هَمِٚمٛمْ    1صَمػْمُ  - ٣مائُِبٜمَ َٞمقَ  ٣مَض٦ْم هَ  َٚم

ةٍ قَر ايمَٔمدِ همُ ٦َم ََمقْ  ِزيمْ َٓ و   يِد زمُِٗمر 

  

 

 2رُ َؽ إَزْ َذيمِ  وٍد ِِبِؿْ ُد َؽ ََمُْم ٛمَٝمْ َٔمٝمْ يمَ  

 *** 

 ٣مؽَم٥مٍ ُء ِريَ ؽَمَم  ُتؿْ َأٞمْ  «صَمٜمَقرٍ »زَمٛمل 

  

 

 3رُ ُجٌؿ ُزهْ َأٞمْ  - ٣مِٗمٜمَ دم ُأهمْ  -ََمٛم٣َموِمُبُ٘مْؿ  

 ٝمٛمُفُ َيٚمِ  ُ٘مؿْ هَمِٚمٛمْ  ْش ْمِ َيبْ  إِنْ  :رَ هْ ى ايمد  سَمرَ  

  

 

 

  

  

 

 4رُ ٣م شَمٕمْ هلََ  ُتؿْ ٣م هَمَٟمٞمْ ٝمَ ٞمْ َحِؽ ايمدُّ سَمّْم  إِنْ و

فُ يمس  اِق ارَ ىُمؾُّ َرومْ  يَمُ٘مؿْ    مِح ىَمَٟمٞم 

  

 

ـْ  -ِف ٣مٌم فَمَٙمٝمْ ضُمَس    5رُ َأشمْ  - وَمتِفِ ؿَمَل  َِم

َٗم٦ْم َروَم٦م وٚمك َأزمْ ٣مئ٤ُِم ُٞمٔمْ ؽَمَح    سَمَدهم 

  

 

مْمُ ٣م ايمب٣مِروُمٜمَ زمَ و ،ىوَ ٣م اجَلْد هَمَِمٝم ُبٜمَ  
6 

 

                                                           

ّٓ سمِمدَمؽ ايمدٞمٝم٣م زمٔمد ايمٖمٗمٝم 1 دة ايم٘مريٚم٥م، هم١مٞمؽ صلٌح يم٘مؾ َمـ سمْمحٛمف ه٣مَض اجلٛم٣مَح: ىمسه: واظمٔمٛمك: أدفمق اهلل أ

 ايمٛمقائ٤م أو سمِمدَمف ايم٘مقارث أو سمتجٜمؿ يمف احلٝم٣مة.
ومرة ايمٔمكم: َسوره٣م، وومّرت فمٝمٛمف: ِضّد ؽمخٛم٦م، وأومّر اهلل فمٝمٛمف: أفمْم٣مه ضمتك سمٗمّر همل سمْمٚمح إلم َمـ هق همقومف، ويٗم٣مل:  2

ٔمقٞم٥م وايمٛمٌم: واظمٔمٛمك: أؽمٟمل اهلل أن يزيد ضمتك سمػمد وٓ سمسخـ، همٙمٙمسور دَمٔم٥م زم٣مردة، ويمٙمحزن دَمٔم٥م ضم٣مرة: إزر: اظم

 .فمددك زمبٛمٝمؽ وجئمٙمٜمؿ ومرة يمٔمٝمٛمٝمؽ، وأن يُمّد ِبؿ أزرك ويتّؿ يمؽ ِبؿ ايمٛمٌم وايمتٟميٝمد
آشمرٞم٣م رواي٥م ايمذطمغمة واخلريدة واظمْمرب، ودم أصقل ايمديقان )يمٔم٣مهمٝم٘مؿ دم أهمٗمٜم٣م أٞمجٌؿ زهُر(: اظمٛم٣موم٤م: اظمٖم٣مطمر:  3

دم أَم٣مدىمؿ ضمتك أصبحتؿ دم ري٣مؽمت٘مؿ ؽممء، سمممق همٝمٜم٣م َمٖم٣مطمرىمؿ ىم٣مٕٞمجؿ واظمٔمٛمك: ي٣م زمٛمل صمٜمقر: يمٗمد فمٙمقسمؿ 

 ايمزهراء.
دم مت٣مم اظمتقن )وإن سمبسؿ ايمدٞمٝم٣م(: واظمٔمٛمك: إن ايمدهر إذا زمْمش همٟمٞمتؿ زمدء ايمب٣مؿمُم٥م، وإن ايمدٞمٝم٣م إذا ازمتسٚم٦ْم همٟمٞمتؿ شمٕمره٣م  4

 ايمبّس٣مم.
شمر واإلشمر: همرٞمد ايمسٝمػ وروٞمٗمف، واظمٔمٛمك: همٝم٘مؿ ىمؾ رومراق ايمسح٣مب: َم٣م سمألٕ َمٛمف، وىمذيمؽ ىمؾ شء يمف ٌٕٓء: إ 5

 همتك ؽمٚمح َمتٜمٙمؾ ىمريؿ ىمٟمٞمف ؽمٝمػ صٗمٝمؾ يبٜمر ايمٛمٓمر زمم همٝمف َمـ ظمٔم٣من و ٕٓء: ودم مت٣مم اظمتقن )َمـ ؿملومتف زممم(.
ايمِمّٝم٤م: ايمسح٣مب اهل٣مؿمؾ: اجلدوى: ايمٔمْمٝم٥م: واظمٔمٛمك: ؽمح٣مئ٤م أهمّم٣ميم٘مؿ ومد ظمع زمروُمٜم٣م وسمدهّمؼ َمْمُره٣م همٖم٣مض٦م  6

 وتّٙمٙم٦ْم زم٣ميمبمم واحلبقر.زم٣مهلب٣مت 
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٦ْم ؽْم وا ،سُمؿْ ٣م ُذىمِرْ ا َمَ إِذَ   يُمُ٘مؿْ طِمَل  ُتُِمٖم 

  

 

 

   

  

 

فَم٦ِم إطَْم   1َجَد اخُلػْمُ ٚمْ تَ ؽْم وا ،٣مرُ بَ سَمَّمق 

 ٣مُيُ٘مُؿ ِرًض َهْد و ،عَم َُمثْ  يَٗمُتُ٘مؿْ ؿَمرِ  

  

 

 

  

  

 

 2ََمْذَهُب٘مْؿ وَمِْمٌد، وَٞم٣مئِٙم٘مْؿ نَمْٚمرُ و

 ُتفُ َأصَمبْ  ُ٘مؿْ ٤ِم فَمٛمْ زم٣ِميمَٕمٝمْ  -٣مئٍِؾ ؽَم  ىَمؿْ و 

  

 

 

  

  

 

 3رُ قَدُد ايمِقسمْ وايمسُّ  ،عُ ٖمْ ي ايمُم  ٣مدِ ٣مَك إَيَ ُهٛمَ 

ٌـّ َٓ ٣مٌء وفَمْمَ    ىَهقً  َٓ ٌؿ وضِم٘مْ و ، ََم

  

 

 4 ىمِػْمُ َٓ وفِمزٌّ و ،زٌ ٓ فَمْج ٌؿ وضِمٙمْ و 

 ٣مََمٜمَ َم ـسمَ  ٝمُ٘مؿْ ُء همِ َم ٔمْ هَم٦ِم ايمٛم  َتقْ ؽْم وَمِد ا 

  

 

 5رُ ٘مْ وايمُمُّ  ُد هلل٣ِم احَلٚمْ ٣م هَمِٚمٛم  ٛمَ فَمَٙمٝمْ  

 *** 

                                                           

اؽمتُمّػ ايمًمَء: ٞمٓمر َم٣م وراءه: سمّمّقع: هم٣مضم٦م رائحتف: اؽمتٚمجد: اؽمت٘مثر، ودم اظمثؾ )دم ىمؾ ؾمجر ٞم٣مر واؽمتٚمجد  1

 اظمرخ وايمٔمٖم٣مر( ىمٟمهنم أطمذا َمـ ايمٛم٣مر َم٣م هق ضمسبٜمم همِمٙمح٣م يملومتداح ِبم، وم٣مل إفمُمك:

 وزٞمدك طمغم زٞم٣مد اظمٙمق

 

ـّ َمرٌخ فمٖم٣مرا   ك، ص٣مدف َمٛمٜم

اخلػم: ايمٔمٙمؿ زم٣ميمًمء: واظمٔمٛمك: إذا َرَوى أٞمب٣مئ٘مؿ اظمتحدشمقن سمٔمْمرت ِب٣م إهمقاه، وإذا رآىمؿ اظمتْمٙمٔمقن وصمدوا   

 َمٓم٣مهرىمؿ َمْم٣مزمٗم٥م ٕطمب٣مرىمؿ دم ايمس٠مدد وايم٘ممل.
ؿ دم ٞمسخ٥م ز )وٞم٣مئٙم٘مؿ ومِمد وَمذهب٘مؿ نمٚمر(: اظُمْثعَم: ايمٖمّْمعَم، ايمٛم٣مئؾ: ايمٔمْم٣مء: ايمٕمٚمر: ايم٘مثغم: واظمٔمٛمك: يمٗمد مجٔمت 2

ايمٖمّم٣مئؾ ىمّٙمٜم٣م، همْمريٗمت٘مؿ أهمّمؾ ايمْمرق، وومٝم٣مدسم٘مؿ أضم٤م ايمٗمٝم٣مدات، وَمذهب٘مؿ َمٔمتدل َمٗمبقل، وىمرَم٘مؿ همٝم٣مض 

 فمٚمٝمؿ.
دم اخلريدة )وىمؿ ؽم٣مئؾ زم٣ميمٕمٝم٤م فمٛمٜمؿ(: واظمٔمٛمك: ىمؿ ؽم٣مئؾ َمتْمٙمع ٕطمب٣مرهؿ أصمبتف: إن َم٘م٣مرَمٜمؿ َمتت٣ميمٝم٥م َمتت٣مزمٔم٥م  3

 َمزدوصم٥م، وإن َمدهؿ َمتٖمرد َمٔمدوم ايمٛمٓمغم.
ْم٣مءهؿ ٓ ي٘مدر صٖمق اظمـ، وضم٘مٚمٜمؿ ٓ يٚمٝمؾ زمف اهلقى، وضمٙمٚمٜمؿ ٓ يٝمتٔمثف ايمٔمجز، وفمزهؿ ٓ سمُمقزمف اظمٔمٛمك: إّن فم 4

 ايم٘مػمي٣مء.
 اظمٔمٛمك: يمٗمد أمت٦ّم ايمسٔم٣مدة زم٘مؿ ٞمٔممءه٣م فمٙمٝمٛم٣م، همٙمٙمف َمٛم٣م أؿمٝم٤م احلٚمد وأفمذب ايمثٛم٣مء. 5


