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 17 .................................................................................................... اًمقىم٧م ضبط: قمنم صم٤مُمـ

 18 ......................................................................................... اعمقضقع سمخ٤ممت٦م آهتامم: قمنم شم٤مؾمع
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 إًم٘م٤مء قمغم اعمٚم٘مل شمٕملم وؾمٞمٚم٦م قمنميـ ذيمر صمؿ اعمقضقع، أمهٞم٦م قمـ سم٤محلدي٨م اهلل طمٗمٔمف اًمِمٞمخ سمدأ

 وؿمد اًمٜم٤مس أنٔم٤مر ضمذب ويمٞمٗمٞم٦م واًمتحْمػم اإلظمالص ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ـمرطمف، يريد اًمذي اعمقضقع

 اعمراس ُمع شمٜمٛمق اهلل ُمـ ُمقهب٦م اإلًم٘م٤مء أن: هق ذيمره ُم٤م آظمر ويم٤من قمٜمٝمؿ، اعمٚمؾ وإزاًم٦م اٟمتب٤مهٝمؿ،

 . اعمقىمػ قمٚمٞمٝمؿ أرشم٩م ٕن٤مس ىمّمّم٤مً  اًمٙمالم صمٜم٤مي٤م ذم ذيمر وىمد واًمتٕمقد،

  اعمقضقع أمهٞم٦م

 وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ وٟمستٖمٗمره، وٟمستٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل: احلٛمد إن

 اًمسالم: اإلظمقة أهي٤م :سمٕمــد أُم٤م .ورؾمقًمف قمبده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، رشيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أن

 ٟمحت٤مج إُمر وهذا( ُمقضققم٤مً  شمٚم٘مل يمٞمػ: )سمٕمٜمقان اًمٚمٞمٚم٦م هذه ذم ُمقضققمٜم٤م. وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ

 ُمدرؾمتف ذم يٚم٘مل اًمذي اعمدرس أو اعمذهبٞم٦م، اًمدروس يٚم٘مل واًمذي اجلٛمٕم٦م، ظمٓمٞم٥م إًمٞمف حيت٤مج..  إًمٞمف

 .يٕمظ اًمذي واًمقاقمظ حي٤مرض، اًمذي واعمح٤مرض يرقم٤مهؿ، ُمـ قمغم يٚم٘مل اًمذي اعمريب ويمذًمؽ وومّمٚمف،

 ًمٚمٛمستٛمٕملم اًمؼماُم٩م وإًم٘م٤مء ومٞمٝم٤م، واًمٙمالم همِمٞم٤مهن٤م، إمم اهلل إمم اًمدقم٤مة حيت٤مج يمثػمة ُمٜم٤مؾمب٤مت هٜم٤مك

 اًمتل إُمقر ُمـ وهمػمه٤م إؿمٞم٤مء هذه إن: أىمقل .اًمقؾم٤مئؾ ُمـ وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف اهلل أب٤مح ومٞمام واعمِم٤مهديـ

 ُم١مصمراً  اإلٟمس٤من إًم٘م٤مء يٙمقن ويمٞمػ اًمّمحٞمح٦م، اإلًم٘م٤مء ـمري٘م٦م ُمٕمروم٦م وهق ُمٝمامً  اعمقضقع هذا دمٕمؾ

 . اعمقضقع هذا ذم اعمٝمٛم٦م وإُمقر اًمقؾم٤مئؾ سمٕمض ٓؾمتٕمراض سمٜم٤م ومٝمٚمؿ .وُمٗمٞمداً 

  وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف هلل اإلظمالص رضورة: أوًٓ 

 ذم قمٔمٞمامً  أثراً  هب٤م اهلل يٙمت٥م وضمؾ: قمز اهلل قمغم ُمتقيمؾ خمٚمص ؿمخص ُمـ ؾمٚمٗم٤مً  ُمٕمدة همػم يمٚمامت ُربَّ 

 وأن واعمٚمؾ، سم٤مًمسآُم٦م ُمٜمف اًمس٤مُمٕمقن يِمٕمر ممت٤مزًا: حتْمػماً  وحمرض ُمٕمد ُمقضقع ورب اًمس٤مُمٕملم، ٟمٗمقس

 واًمٙمؼم سم٤مًمتٕم٤مزم ويتسٚمح اعمقضقع يٚم٘مل وهق اًمتقاضع ؾمٛم٦م ويٗم٘مد قمٚمٞمٝمؿ، أؾمت٤مذاً  يٙمقن أن يريد اعمٚم٘مل

ٟمف قمغم : أوًٓ  ُمقضققم٤مً  يٚم٘مل أن يريد عمـ سمد ومال .وُمٚمالً  ٟمٗمقراً  اًمٜمتٞمج٦م ومتٙمقن اعمستٛمٕملم، وقمغم إظمقا
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 ومّمٞمح،: قمٜمؽ ًمٞم٘م٤مل أو ُم١مصمر،: قمٜمؽ ًمٞم٘م٤مل أو ُمٚمؿ،: قمٜمؽ ًمٞم٘م٤مل شمٚمؼ ٓ وشمٕم٤ممم، ؾمبح٤مٟمف هلل اإلظمالص

 اهلل ويٜمسقن حتْمػمهؿ قمغم يٕمتٛمدون اعمقاضٞمع يٚم٘مقن اًمذيـ ُمـ ويمثػم. ُمٗمٝمؿ وم٤مهؿ: قمٜمؽ ًمٞم٘م٤مل أو

 ُمْمحٙم٦م أظمٓم٤مء خيٓمئ وىمد ومج٠مة، سم٤مًمتٚمٕمثؿ يّم٤مب وىمد ٕنٗمسٝمؿ، اهلل ومقيمٚمٝمؿ قمٚمٞمف وآقمتامد وآشمٙم٤مل

 . واخلٓم٥م اعمقاضٞمع يٚم٘مقن وهؿ اًمثب٤مت إمم حيت٤مضمقن وىم٧م ذم أنٗمسٝمؿ ختقهنؿ وىمد سم٤محلسب٤من، ًمٞمس٧م

  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل قمغم واًمّمالة سم٤محلٛمد آومتت٤مح: صم٤مٟمٞم٤مً 

 اًمٜمبل يم٤من يمام وضمؾ قمز اهلل قمغم واًمثٜم٤مء سم٤محلٛمد ٟمٗمتتح اعمسٚمٛملم ُمٕمنم أنٜم٤م ؿمؽ ٓ اعمقضقع؟ ٟمٗمتتح يمٞمػ

 اهلل صغم اًمٜمبل يٕمٜمل قمٚمٞمف، وأثٜمك اهلل ومحٛمد: اًمراوي ي٘مقل ُم٤م يمثػماً  ومٙم٤من يٗمٕمؾ، وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم

 ويم٤من. اهلل قمغم واًمثٜم٤مء احلٛمد ُمـ سمد ومال قمٚمٞمف، وأثٜمك اهلل محد يتٙمٚمؿ أو خيٓم٥م أن أراد إذا وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 سم٤محلٛمد يٗمتتح أجْم٤مً  ويم٤من اعمٕمرووم٦م، احل٤مضم٦م سمخٓمب٦م يمالُمف يٗمتتح ُم٤م يمثػماً  واًمسالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمبل

 ىم٤مل ح٤م إزدي ضامد اجلٚمٞمؾ اًمّمح٤ميب إؾمالم ذم ؾمبب٤مً  يم٤مٟم٧م سمٙمٚمامت اومتتح ُمسٚمؿ طمدي٨م ُمثؾ ذم واًمثٜم٤مء

 وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ وٟمستٝمديف، وٟمستٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل، احلٛمد إن: )واًمسالم اًمّمالة قمٚمٞمف

..(  سمٕمد أُم٤م ورؾمقًمف، قمبده حمٛمداً  وأن ًمف، رشيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ

 واًمٜمبل يمٞمػ اًمتِمٝمد، اعمسٚمؿ يٜمسك أن يٛمٙمـ ٓ آومتت٤مح ذم ويمذًمؽ .اًمٙمٚمامت هذه ُمـ اًمرضمؾ أؾمٚمؿ

 اعمِمقه٦م اًمٞمد: أي( اجلذُم٤مء يم٤مًمٞمد ومٝمل شمِمٝمد ومٞمٝم٤م ًمٞمس ظمٓمب٦م يمؾ: )ىم٤مل ىمد واًمسالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 واعمدرؾملم اعمقضققم٤مت يٚم٘مقن اًمذيـ اًمٜم٤مس ُمـ ويمثػم. شمِمٝمد سمٖمػم يٗمتتح ُمـ طم٤مل هذا سم٤مجلذام: اعمّم٤مسم٦م

 . قمٔمٞمؿ أضمر ومٞمٗمقهتؿ واًمتِمٝمد، واًمثٜم٤مء سم٤محلٛمد يٗمتتحقا  أن يٜمسقن اًمدروس يٚم٘مقن اًمذيـ

  اعمٜم٤مؾم٥م اًمٕمٜمقان اظمتٞم٤مر: صم٤مًمث٤مً 

 اًمسب٥م وشمبٞم٤من اًمس٤مُمٕملم، قمغم قمرضف شمريد ُم٤م طمقل ه٤منًمألذ وُمريمزاً  ضم٤مُمٕم٤مً  اًمٕمٜمقان ذيمر يٙمقن ذًمؽ سمٕمد

شمف واؾمتٕمراض اعمقضقع، وأمهٞم٦م اعمقضقع، قمرض قمغم اًمب٤مقم٨م  . اًمرئٞمسٞم٦م وم٘مرا
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  اعمقضقع إمم ُمب٤مرشة اًمدظمقل: راسمٕم٤مً 

 دمد ُم٤م ويمثػماً  اعمقضقع، وسملم سمٞمٜمٝمؿ حتقل اًمتل اًمٓمقيٚم٦م اعم٘مدُم٤مت اًمٜم٤مس يٙمره ُم٤م أؿمد ُمـ ٕن

 أن ويٛمٙمـ .ًمٚمٛم٘مّمقد أوصٚمٜم٤م وقمجؾ، سمرسقم٦م، قمٜمدك ُم٤م وه٤مت اًمزسمدة، أقمٓمٜم٤م ىم٤مئٚم٦م شمتٕم٤ممم إصقات

 . اًمقضع شمٜم٤مؾم٥م أطمٞم٤مٟم٤مً  ىمّم٦م أو طم٤مدصم٦م سمذيمر واًمثٜم٤مء احلٛمد سمٕمد آومتت٤مح يٙمقن

  آؾمتٝمالل سمراقم٦م: ظم٤مُمس٤مً 

 أن يريد ح٤م إؿم٤مرة ومٞمٝم٤م ُم٘مدُم٦م ُمقضققمف يدي سملم ي٘مدم أن وهق آؾمتٝمالل، سمؼماقم٦م هيتٛمقن اًمٕمٚمامء يم٤من

 ي٘مقًمقا  أن ُمقضققم٤مت ذم اًمٙمالم أرادوا إذا اًمذيـ اًمٜم٤مس سمٕمض وسمرز ومٞمف، ؾمٞمذيمر وُم٤م قمٜمف، يتٙمٚمؿ

 يم٠من اًمتزيمٞم٦م، ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٕمٓمل أطمٞم٤مٟم٤مً  ٕهن٤م هل٤م: ويٜمتبف حيرص أن اإلٟمس٤من قمغم يٜمبٖمل سم٤مرزة، اقمتذارات

 اعمدح، ُمـ يشء وومٞمف اعمأل ذم ٟمٗمسف يذم ذًمؽ، وٟمحق.. سمٙمذا وًمس٧م سمٙمذا وًمس٧م سمخٓمٞم٥م ًمس٧م: ي٘مقل

 اًمٜم٤مس سمٕمض إن: ىمٚمٜم٤م وإذا..  ووم٘مره إومالؾمف ذيمر ذم ويٓمٜم٥م..  أىمقًمف ُم٤م ًمدي ًمٞمس: ي٘مقل أن أو

 ًمإلظمب٤مر داقمل ومال ذًمؽ يٙمتِمػ ًمـ سمٕمْمٝمؿ إن: ىمٚم٧م وإذا اإلظمب٤مر، ُمـ وم٤مئدة ومال ذًمؽ ؾمٞمٙمتِمػ

 . اعمرة سم٤محل٘مٞم٘م٦م

  اإلًم٘م٤مء قمٜمد اًمّمقت سمدرضم٦م آهتامم: ؾم٤مدؾم٤مً 

 أن ؿمؽ وٓ اًمٙمالم، إًمٞمٝمؿ ويقصؾ اًمس٤مُمٕملم، يٗمٝمؿ رومٕم٤مً  صقشمف يرومع أن ُمقضققم٤مً  يٚم٘مل عمـ يٜمبٖمل

 رومٕمف ذم خيتٚمػ اجلٛمٕم٦م ظمٓم٥م ُمـ ظمٓمب٦م يٚم٘مل وم٤مًمذي اعمقضقع، سمحس٥م ختتٚمػ اًمّمقت رومع درضم٦م

 اًمٜمبل أُم٤م .ذًمؽ وٟمحق وإدًم٦م اًمٕمٚمامء وأىمقال رشقمٞم٦م ٕطمٙم٤مم سمٞم٤من ومٞمف وم٘مٝمٞم٤مً  درؾم٤مً  يٚم٘مل قمٛمـ ًمّمقشمف

 إذا يم٤من) رواي٦م وذم( صقشمف وقمال همْمبف، اؿمتد اًمس٤مقم٦م وذيمر ظمٓم٥م إذا يم٤من) وم٢مٟمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم

 أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمّمقت ورومع( وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم همْمبف واؿمتد صقشمف، وقمال وضمٜمت٤مه، امحرت اًمس٤مقم٦م ذيمر

 ختٚمػ: )قمٛمر سمـ اهلل قمبد قمـ اًمبخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمام ظم٤مص٦م، أمهٞم٦م ًمف ؿمٞمئ٤مً  اًمٜم٤مس إلؾمامع يٙمقن
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 أدريمتٝمؿ اًمٕمٍم صالة- اًمٕمٍم أره٘مٜم٤م وىمد وم٠مدريمٜم٤م ؾم٤مومرٟم٤مه٤م ؾمٗمرة ذم قمٜم٤م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل

ء سمٕمض ومّم٤مرت( أرضمٚمٜم٤م قمغم وٟمٛمسح ٟمتقض٠م ومجٕمٚمٜم٤م: ىم٤مل -وهمِمٞمتٝمؿ  اح٤مء يٛمسٝم٤م مل إرضمؾ ذم إضمزا

 أو ُمرشملم اًمٜم٤مر ُمـ ًمألقم٘م٤مب ويؾ اًمٜم٤مر، ُمـ ًمألقم٘م٤مب ويؾ: صقشمف سم٠مقمغم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ومٜم٤مدى)

 (. صمالصم٤مً 

  سم٤مُٕمثٚم٦م آؾمتِمٝم٤مد: ؾم٤مسمٕم٤مً 

 رضب سم٤مُٕمث٤مل، ُمكمء واًم٘مرآن: سم٤مُٕمثٚم٦م آؾمتِمٝم٤مد: طمسٜم٤مً  إًم٘م٤مءً  اعمقضقع إًم٘م٤مء دمٕمؾ اًمتل إُمقر ُمـ

 أنف -ُمثالً - شمر أخؿ اعمث٤مل، سمذيمر اعمقضققم٤مت ُمـ يمثػماً  أومٝم٤مُمٜم٤م إمم وىمرب يمثػمة، اًم٘مرآن ذم أُمثٚم٦م ًمٜم٤م اهلل

َب : شمٕم٤ممم سم٘مقًمف واًمنمك اًمتقطمٞمد ىمرب ُ  رَضَ يَم٤مءُ  وِمٞمفِ  َرضُمالً  َُمَثالً  اّللَّ  ًمَِرضُمؾٍ  ؾَمَٚمامً  َوَرضُمالً  ُُمَتَِم٤ميمُِسقنَ  رُشَ

 ه٤مئامً  اًمٜمٗمس، ُم٘مسؿ ُمتقزقم٤ًم، يٙمقن وم٢مٟمف آخٝم٦م قمدة يٕمبد اًمذي اعمنمك وم٠مُم٤م[.29:اًمزُمر] َُمَثالً  َيْسَتِقَي٤منِ  َهْؾ 

 وضمؾ قمز اهلل ويٕمبد وم٘مط، اهلل يريض اًمذي أُم٤م جيٞم٥م، ـمرف وأي يريض، إهل أي يدري ٓ وضمٝمف: قمغم

ط قمغم وم٢مٟمف وم٘مط،  وم٢مٟمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل أُم٤م. يسػم أجـ إمم يٕمرف اًمقضمٝم٦م، ُمتقطمد ُمست٘مٞمؿ، رصا

 وم٘مد ًمٚمٜم٤مس، إيّم٤مهل٤م يريد اًمتل إومٙم٤مر شمٜم٤مؾم٥م خمتٚمٗم٦م أُمثٚم٦م اعمختٚمٗم٦م ًمٚمٛمقاضٞمع قمرضف أثٜم٤مء يرضب يم٤من

 اعمثؾ ورضب اًمسقء، وضمٚمٞمس اًمّم٤مًمح اجلٚمٞمس ُمقضقع ذم اًمٙمػم وٟم٤مومخ اعمسؽ طم٤مُمؾ ُمثؾ ًمٜم٤م رضب

ة ُمثؾ ًمٜم٤م ورضب وؾمٞمٚم٦م، سمٙمؾ وأظمريـ ًمٚمٜم٤مس وٟمٗمٕمف واٟمتٗم٤مقمف اعم١مُمـ ذم سم٤مًمٜمخٚم٦م  ُمـ اًمٜمّمٞمح٦م ذم اعمرآ

ة اعم١مُمـ) ٕظمٞمف اعم١مُمـ  واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر ُمقضقع ذم اًمسٗمٞمٜم٦م ظمرق ُمثؾ ًمٜم٤م ورضب( أظمٞمف ُمرآ

 ًمٜم٤م ورضب مجٞمٕم٤ًم، ًمٖمرىمقا  شمريمقهؿ اًمسٗمٞمٜم٦م أهؾ أن ومٚمق...  اًمسٗمٞمٜم٦م خيرىمقا  أن ىمقم أراد ح٤م اعمٜمٙمر، قمـ

 اخلػم اًمٜم٤مس ُمٕمٚمؿ ُمثؾ: )ٟمٗمسف ويٜمسك اًمٜم٤مس يٕمٚمؿ اًمذي ُمقضقع ذم سم٤مًمٗمتٞمٚم٦م ُمثالً  وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف اهلل صغم

 خمتٚمٗم٦م، أؿمٞم٤مء ًمسالموا اًمّمالة قمٚمٞمف واؾمتٕمٛمؾ(.ٟمٗمسٝم٤م وحترق ًمٚمٜم٤مس شميضء اًمٗمتٞمٚم٦م ُمثؾ ٟمٗمسف ويٜمسك

 هذا إن: )ىم٤مل ح٤م اًمبٕمقض٦م اؾمتٕمٛمؾ ويمذًمؽ( مترة سمِمؼ وًمق اًمٜم٤مر اشم٘مقا : )وىم٤مل اًمتٛمرة اؾمتٕمٛمؾ ومٛمثالً 

 وًمق اسمتغ: )يتزوج أن يريد اًمذي ًمٚمرضمؾ ىم٤مل ح٤م احلديد وظم٤مشمؿ( سمٕمقض٦م ضمٜم٤مح اهلل قمٜمد شمس٤موي ٓ اًمدٟمٞم٤م
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 وم٘مد سمٞمٛمٞمٜمف ُمسٚمؿ اُمرئٍ  طمؼ اىمتٓمع ُمـ: )واًمسالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ح٤م إراك وىمْمٞم٥م( طمديد ُمـ ظم٤ممت٤مً 

 ُمـ احلب٦م واؾمتٕمٛمؾ اًمبحر، أدظمؾ إذا يم٤معمخٞمط اإلسمرة واؾمتٕمٛمؾ( أراك ُمـ ىمْمٞمب٤مً  وًمق اًمٜم٤مر ًمف اهلل أوضم٥م

 قم٤مُمالً  يٙمقن اعمٚم٘م٤مة اعمقاضٞمع ذم إُمثٚم٦م رضب أن اعمٝمؿ .ذًمؽ وهمػم اإليامن طمدي٨م ذم واًمِمٕمػمة ظمردل

 . اًمٗمٙمرة وشم٘مري٥م اًمتٗمٝمٞمؿ أؾمب٤مب ُمـ وؾمبب٤مً  اًمتِمقيؼ، قمقاُمؾ ُمـ

  إؾمٚمقب شمٜمقيع: صم٤مُمٜم٤مً 

 إُمث٤مل، ورضب واًمتٕمج٥م، وآؾمتٗمٝم٤مم، اًمت٘مرير، أؾمٚمقب ُمثؾ: إؾمٚمقب شمٜمقيع اعمٝمٛم٦م إُمقر ُمـ

 أؾمٚمقب قمـ خيتٚمػ آؾمتٗمٝم٤مم، أؾمٚمقب قمـ خيتٚمػ اًمت٘مرير وم٠مؾمٚمقب ذيمرٟم٤م، يمام اًم٘مّمص وىمص

 أؾمٚمقب(. اًمٖمٞمب٦م؟ ُم٤م أتدرون( ) اعمٗمٚمس؟ ُمـ أتدرون: )إطم٤مدي٨م ُمـ آؾمتٗمٝم٤مم قمغم ُمث٤مل. اًمتٕمج٥م

 قمغم اإلىمب٤مل ويمذًمؽ!(.ًمف؟ يستج٤مب وم٠من٤م سم٤محلرام وهمذي طمرام، وُمٚمبسف طمرام، ُمٓمٕمٛمف: )شمٕمج٥م

 ذم ضم٤مء وىمد اإلًم٘م٤مء، ذم آٟمجذاب يسب٥م مم٤م سم٤مًمقضمف اعمخ٤مـمبلم قمغم اإلىمب٤مل وم٢من سم٤مًمقضمف: اعمخ٤مـمبلم

 اًمّمبح صالة وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل سمٜم٤م صغم: )ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ؾم٤مري٦م سمـ اًمٕمرسم٤مض طمدي٨م

 وضمقه ذم وم٤مًمٜمٔمر .طمسـ طمدي٨م وهق ُم٤مضم٦م اسمـ رواه( سمٚمٞمٖم٦م ُمققمٔم٦م ومققمٔمٜم٤م سمقضمٝمف قمٚمٞمٜم٤م أىمبؾ صمؿ

 وسمٕمض اإلًم٘م٤مء، ظمالل واعمتٙمٚمؿ اًمس٤مُمع سملم ُمٝمٛم٦م صٚم٦م يقضمد أنف ؿمؽ ٓ احل٤مرضيـ واًمٜم٤مس اعمستٛمٕملم

 ـمٞمٚم٦م سمٍمه يٓمٚمؼ أو وؿمامًٓ، ويٛمٞمٜم٤مً  اًمسامء ذم يٜمٔمر ومؽماه واحل٤مرضيـ، اًمس٤مُمٕملم إمم سم٤مًمٜمٔمر هيتؿ ٓ اًمٜم٤مس

 اًمٙمالم ذم اًمتٗمٙمػم ذم يريمز ومٝمق ي٘مقًمف، أن يريد اًمذي اًمٙمالم ذم شمٗمٙمػمه ذم قمذرٌ  ًمف وسمٕمْمٝمؿ اًمقىم٧م،

 يدظمؾ طمتك واعمستٛمع اعمتٙمٚمؿ سملم شمقاصؾ ُمـ سمد وٓ احل٤مرضيـ، وسملم سمٞمٜمف طم٤مضمزاً  يقضمد هذا وًمٙمـ

 إٟمس٤مٟم٤مً  أن ًمق وًمذًمؽ سم٤معمتٙمٚمؿ، ُمتّمٚملم اعمستٛمٕملم دمٕمؾ قمب٤مرات اؾمتٕمامل ُمـ سمد وٓ .اًم٘مٚم٥م إمم اًمٙمالم

 . وهٙمذا...  آقمؽماض هذا يٗمٜمد صمؿ ويؼمزه سم٤مقمؽماض ي٠ميت ًمف قمرضف أو ًمٚمٛمقضقع إًم٘م٤مئف أثٜم٤مء

  احل٤مرضيـ إمم اًمٜمٔمر: شم٤مؾمٕم٤مً 
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ك ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٙمٚمامت واؾمتٕمامل اًمٜم٤مس، قمغم يمالُمؽ أثر ًمؽ يبلم واحل٤مرضيـ اًمس٤مُمٕملم إمم واًمٜمٔمر  إرشا

 ُمثؾ إن ذًمؽ: وٟمحق. ُمٕمل شمّمقر أو شمّمدىمقن، ٓ رسمام أو شمتٕمجبقن، وىمد: ُمثؾ اعمقضقع ذم ًمٚمح٤مرضيـ

 اًمٚمس٤من أن يمام خت٤مـم٥م واًمٕملم ُمٝمؿ، أؾمٚمٗمٜم٤م يمام واًمٜمٔمر سم٤معمتٙمٚمؿ، اًمس٤مُمع رسمط ذم ُمٝمٛم٦م إًمٗم٤مظ هذه

 رىمقدهؿ أم واٟمتب٤مهٝمؿ ي٘مٔمتٝمؿ إدسم٤مرهؿ، أو إىمب٤مهلؿ ظمالًمف ُمـ ًمؽ يتبلم اًمٜم٤مس إمم واًمٜمٔمر خي٤مـم٥م،

 ًمٚمح٤مًم٦م شمبٕم٤مً  شمستٛمر أو اًمٙمالم شم٘مٍم شمستٛمر، أو إؾمٚمقب ومتٖمػم ُمٚمٚمٝمؿ، أو اٟمجذاهبؿ ورشودهؿ،

 واحللم، احللم سملم ٟمٔمرات هٜم٤مك شمٙمقن أن ُمـ سمد ومال أوراق ُمـ ي٘مرأ  اإلٟمس٤من يم٤من وًمق .اعمقضمقدة

 يتجٚمد وًمٙمـ واًمرقمِم٦م واهلٞمب٦م سم٤مًمرهب٦م يِمٕمر إًمٞمف يٜمٔمرون ويمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس إمم ٟمٔمر إذا اخلٓمٞم٥م أن صحٞمح

 أثٜم٤مء اًمسامء إمم يٜمٔمر يم٤من واًمسالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمبل أن ورد .قمٚمٞمف ه٤من إُمر اقمت٤مد وم٢مذا ويتّمؼم،

 وح٤م اعمتٙمٚمؿ، قمغم سمقضمٝمف ي٘مبؾ يم٤من أنف احلدي٨م ذم سمٞمٜم٤م ىمد سمؾ اًمدائؿ، ؿم٠منف هق هذا ًمٞمس وًمٙمـ اًمٙمالم،

 ُمـ سمٞمتف أهؾ شمٕمج٥م طمتك قمجٞمب٤ًم، إىمب٤مًٓ  سمقضمٝمف قمٚمٞمف أىمبؾ ورش ومجقر ومٞمف يم٤من اًمٜم٤مس ُمـ ؿمخص أتك

 اًمسامء ذم اًمٜمٔمر أُم٤م. يت٠مخٗمٝمؿ يم٤من واًمسالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمبل ًمٙمـ رش، ومٞمف اًمذي اًمرضمؾ هذا قمغم إىمب٤مًمف

( اًمسامء إمم سمٍمه يرومع ُم٤م يمثػماً  يم٤من واًمسالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمبل أن) ُمسٚمؿ اإلُم٤مم صحٞمح ذم ورد وم٘مد

 سمٍمه وىمع رسمام يتحدث ضمٚمس إذا يم٤من واًمسالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمبل أن: )ضٕمٞمػ سم٢مؾمٜم٤مد داود أبق وروى

 سم٠من واًمتٝمديد اًمسامء، إمم اًمبٍم رومع قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م سملم اجلٛمع هق ُم٤م: إٟمس٤من ىم٤مل ًمق ًمٙمـ( اًمسامء قمغم

 وم٘مد ، ُمسٚمؿ رواه اًمذي احلدي٨م هذا وسملم سمٍمه، خيٓمػ أن أو مح٤مر، رأس اًمٜم٤مفمر هذا رأس اهلل حيقل

 . اًمّمالة سمح٤مًم٦م ظم٤مص اًمٜمٝمل أن اجلٛمع ـمريؼ ومح٤مومؾ: وم٘م٤مل اجلقاب اهلل رمحف طمجر اسمـ ذيمر

  اًمٙمٚمامت سمقضقح آهتامم: قم٤مرشاً 

 قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م: )قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م واضح٤ًم، اعمتٙمٚمؿ يمالم يٙمقن أن يٜمبٖمل

 ذم اًمؽمُمذي رواه( إًمٞمف ضمٚمس ُمـ حيٗمٔمف ومّمؾ سملم سمٙمالم يتٙمٚمؿ يم٤من وًمٙمٜمف هذا، يمرسديمؿ يرسد وؾمٚمؿ

ء اإلٟمس٤من ي٠ميمؾ أن اًمٕمٞمقب ومٛمـ. صحٞمح طمدي٨م وهق اًمِمامئؾ  ُمـ طمرووم٤مً  أو اًمٙمٚمامت، ُمـ أضمزا
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قم٤مً  ومٞمٝم٤م يرسع أنف أو اًمٙمٚمامت،  يسب٥م اًمذي اًمِمديد اًمبطء اإلًم٘م٤مء قمٞمقب ُمـ أن ومٙمام .هذاً  هيذه إرسا

ع اإلًم٘م٤مء قمٞمقب ومٛمـ اعمٚمؾ،  وٓ اعمستٛمع، إمم شمّمؾ ومال اًمٙمٚمامت سمٕمض سمسببف شمْمٞمع اًمذي اًمِمديد اإلرسا

ئف ويمٚمامشمف مجٚمف سمٕمض إقم٤مدة ُمـ ُمقضقع إًم٘م٤مء قمٜمد سم٠مس  رمحف اًمبخ٤مري اإلُم٤مم روى يمام ٕمهٞمتٝم٤م، وأضمزا

 قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل أن أنس قمـ قمٜمف، ًمٞمٗمٝمؿ صمالصم٤مً  احلدي٨م أقم٤مد ُمـ سم٤مب: ىم٤مل صحٞمحف ذم شمٕم٤ممم اهلل

 صمٜم٤مي٤م ذم شمٙمقن اًمتل اعمٝمٛم٦م اًمٙمٚمامت وهذه( قمٜمف شمٗمٝمؿ طمتك صمالصم٤مً  أقم٤مده٤م سمٙمٚمٛم٦م شمٙمٚمؿ إذا يم٤من) وؾمٚمؿ

 قمغم اًمْمٖمط: ُمٜمٝم٤م: وؾم٤مئؾ وهلذا إذه٤من، ذم شمست٘مر طمتك اعمٚم٘مل قمٚمٞمٝم٤م يريمز أن حيسـ واًمٗم٘مرات اجلٛمؾ

قم٤مً  رومٕم٤ًم، أو ظمٗمْم٤مً  سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمٜمٓمؼ قمٜمد اًمٜمؼمة شمٖمٞمػم: وُمٜمٝم٤م .هب٤م اًمٜمٓمؼ أثٜم٤مء اًمٙمٚمٛم٦م : وُمٜمٝم٤م .إسمٓم٤مءً  أو إرسا

 ذم ذيمره ؾمبؼ يمام واًمٕمب٤مرة اًمٙمٚمٛم٦م إقم٤مدة: وُمٜمٝم٤م .إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر ًمٚمٗم٧م يسػماً  شمقىمٗم٤مً  سمٕمده٤م أو ىمبٚمٝم٤م اًمتقىمػ

 وُمـ .أمهٞمتف اًمؽميمٞمز يٗم٘مد ًمئال يمثػمة يمٚمامت قمغم اًمؽميمٞمز ُمـ اإليمث٤مر سمٕمدم اًمتذيمػم ُمـ سمد وٓ احلدي٨م،

: احلدي٨م هذا ُمٝمٛم٦م أُمقراً  يبلم أن ظمالهل٤م ُمـ يريد اًمسالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمبل يم٤من اًمتل اًمسٙمت٤مت أُمثٚم٦م

 أقمٚمؿ، ورؾمقًمف اهلل: ىمٚمٜم٤م هذا؟ يقم أي أتدرون: وم٘م٤مل اًمٜمحر يقم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل ظمٓمبٜم٤م)

: ىمٚمٜم٤م هذا؟ ؿمٝمر أي: ىم٤مل. سمغم: ىمٚمٜم٤م اًمٜمحر؟ يقم أخٞمس: وم٘م٤مل اؾمٛمف، سمٖمػم ؾمٞمسٛمٞمف أنف فمٜمٜم٤م طمتك ومسٙم٧م

: ىم٤مل. سمغم: ىمٚمٜم٤م احلج٦م؟ ذي أخٞمس: وم٘م٤مل اؾمٛمف، سمٖمػم ؾمٞمسٛمٞمف أنف فمٜمٜم٤م طمتك ومسٙم٧م أقمٚمؿ، ورؾمقًمف اهلل

 سم٤مًمبٚمدة أخٞمس: ىم٤مل اؾمٛمف، سمٖمػم ؾمٞمسٛمٞمف أنف فمٜمٜم٤م طمتك ومسٙم٧م أقمٚمؿ، ورؾمقًمف اهلل: ىمٚمٜم٤م هذا؟ سمٚمد أي

 ذم هذا، ؿمٝمريمؿ ذم هذا، يقُمٙمؿ يمحرُم٦م طمرام قمٚمٞمٙمؿ وأُمقاًمٙمؿ دُم٤مءيمؿ وم٢من: ىم٤مل. سمغم: ىمٚمٜم٤م احلرام؟

 (. هذا سمٚمديمؿ

  اإلؿم٤مرة اؾمتخدام: قمنم طم٤مدي

 ًمٚمنمود: ـم٤مردة ًمٚمٜمٔمر ُمٚمٗمت٦م واإلؿم٤مرة اًمٙمالم، أثٜم٤مء اإلؿم٤مرة يستخدم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل يم٤من

 طمْمقر يم٤من يمٚمام ُمٕمؽ سمحقاؾمٝمؿ اعمستٛمٕملم أرشيم٧م ويمٚمام اًمٕمب٤مرة، ويسٛمع اإلؿم٤مرة يرى وم٤مًمٜم٤مفمر

 سم٢مصبٕمٞمف وم٠مؿم٤مر يمٝم٤مشملم، اجلٜم٦م ذم اًمٞمتٞمؿ ويم٤مومؾ أن٤م: )إُمثٚم٦م هذه ُمٕمل ظمذ أيمثر، واؾمتٞمٕم٤مهبؿ ٝمٛمٝمؿوم
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 يم٤مًمبٜمٞم٤من ًمٚمٛم١مُمـ اعم١مُمـ: )وىم٤مل يمثػمة، أطم٤مدي٨م ذم ورد اإلصبٕملم هب٤مشملم واإلؿم٤مرة( واًمقؾمٓمك اًمسب٤مسم٦م

 ويم٤من(.ُمرات صمالث صدره إمم ويِمػم ه٤مهٜم٤م اًمت٘مقى: )وىم٤مل( أص٤مسمٕمف سملم وؿمبؽ سمٕمْم٤مً  سمٕمْمف يِمد

ك: )ىم٤مل اًمٙمب٤مئر أيمؼم قمـ شمٙمٚمؿ ح٤م اجلٚمس٦م، يٖمػم أطمٞم٤مٟم٤مً   ُمتٙمئ٤مً  ويم٤من اًمقاًمديـ، وقم٘مقق سم٤مهلل، اإلرشا

 اإليمث٤مر قمدم ُمراقم٤مة ُمـ سمد وٓ( ؾمٙم٧م ًمٞمتف: ىمٚمٜم٤م طمتك يٙمرره٤م زال ومام اًمزور، وىمقل أٓ: وم٘م٤مل ومجٚمس

 اعمالئٛم٦م، ُمقاضٕمٝم٤م ذم هب٤م ي٠ميت وإٟمام آٟمتب٤مه، قمـ اًمس٤مُمع شمٍمف يمثرهت٤م ٕن واإلؿم٤مرات: احلريم٤مت ُمـ

وم٘م٦م، وجيٕمٚمٝم٤م  . يديف أو سمٞمده وضمٝمف اًمٜم٤مفمريـ قمـ حيج٥م ٓ وأن ُمقا

  اًمتحْمػم ضمقدة: قمنم صم٤مين

 ٓ أن جي٥م: ًمٚمٛمقضقع اًمتحْمػم ضمقدة: وهق ضمداً  ُمٝمؿ قم٤مُمؾ ٟم٤مضمح٤ًم، اإلًم٘م٤مء دمٕمؾ اًمتل إُمقر ُمـ

 وؾم٤مئؾ أقمٔمؿ ُمـ وم٢من سم٤مٕؾمب٤مب، إظمذ ٟمؽمك أن اهلل قمغم اًمتقيمؾ ىمْمٞم٦م ذم شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمدُم٤م ؾمبؼ مم٤م يٗمٝمؿ

 وُمراقم٤مة وإُمث٤مل، اًم٘مّمص وإقمج٤مز واًمِمقاهد إدًم٦م وطمٗمظ حتْمػمه، ضمقدة اعمقضقع إًم٘م٤مء ٟمج٤مح

- ؾمٙم٧م ومٚمام: ]قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ىم٤مل يمام ؾمٚمٗم٤ًم، اًمٜمٗمس ذم اًمٙمٚمٛم٦م وشمزوير اًمٕمرض، وـمري٘م٦م اعمدظمؾ،

 أيب يدي سملم أىمدُمٝم٤م أن أريد أقمجبتٜمل ُم٘م٤مًم٦م زورت ىمد ويمٜم٧م أتٙمٚمؿ، أن أردت -إنّم٤مر ظمٓمٞم٥م يٕمٜمل

 .أىمقهل٤م أن وأردت اجلسٞمؿ اخلٓم٥م هلذا ٟمٗميس ذم ُم٘م٤مًم٦م أقمددت: يٕمٜمل[ سمٙمر

 همػم اجلٛمٕم٦م ظمٓمب٦م وم٢مقمداد احل٤مًم٦م، سمحس٥م أو اعمقضقع، سمحس٥م ختتٚمػ اإلقمداد درضم٦م أن ؿمؽ وٓ

 صالح أُمر اًمتل اخلٓمب٦م همػم اًمٕمٞمد، ظمٓمب٦م إقمداد همػم اًمّمالة سمٕمد اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م إقمداد أو اعمققمٔم٦م، إقمداد

 هذا اًمٜمّم٤مرى، أجدي ُمـ حتريره سمٕمد مجٕم٦م أول إىمَم اعمسجد ذم ويٚم٘مٞمٝم٤م خيٓمبٝم٤م أن ُمٕمٞمٜم٤مً  ؿمٞمخ٤مً  اًمديـ

 ذم حيرض أن يستٓمٞمع ُمقهقسم٤مً  ؿمخّم٤مً  يٙمقن ىمد حتْمػم همػم ُمـ يٚم٘مل واًمذي ًمتحْمػمه، اًمٚمٞمؾ ًمف يسٝمر أُمر

 ٓ ىمد اًمٜم٤مس ُمـ اًمٙمثػم ًمٙمـ ممت٤مز، يشء ومٝمذا ذهٜمف ذم يٜمس٘مٝم٤م وأن اًمٙمٚمٛم٦م، يرشم٥م وأن اًمقىم٧م، ذات

 حيت٤مج اًمبدهي٦م، رسيع ضمريئ٤مً  أو ًمألدًم٦م، ُمستحرضاً  طم٤مومٔم٤مً  وٓ قمٚمؿ، ـم٤مًم٥م يٙمقن ٓ ىمد ذًمؽ، يستٓمٞمٕمقن
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 خيقض يم٤مًمذي إقمداد همػم ُمـ يٚم٘مل واًمذي اجلٞمد اإلقمداد ُمـ سمد ٓ حتْمػم، إمم اإلًم٘م٤مء قمٜمد اًمٜم٤مس أيمثر

 .أصالً  قمدة سمال أو وم٤مؾمدة سمٕمدة ُمٕمريم٦م

 اهلل، ؿم٤مء إن آظمر وىم٧م ذم شمٙمقن ًمٕمٚمٝم٤م( ُمقضققم٤مً  حترض يمٞمػ) ُمست٘مٚم٦م حم٤مرضة إمم حيت٤مج هذا واًمتحْمػم

 يم٤من وإن اعمٝمٛم٦م، همػم أو اًمرديئ٦م، اًمٜم٘م٤مط وـمرح اٟمت٘م٤مء اًمٜم٘م٤مط، مجع: اًمتحْمػم ضمقدة ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ

ًٓ  يتٙمٚمؿ أن حيسـ ٓ اإلٟمس٤من  هذا يستٓمٞمع ٓ يم٤من وإن اًمٙمالم، أثٜم٤مء هب٤م ٟمٗمسف ًمٞمذيمر اًمٜم٘م٤مط ومٞمٙمت٥م اردم٤م

 أو اًمرديئ٦م اًمٙمٚمامت ُمـ يمثػماً  ٟمٗمسؽ قمـ ومتٜمٗمل شم٘مقًمف أن شمريد وُم٤م ؾمت٘مقًمف ُم٤م ايمت٥م يمٚمف، اًمٙمالم يٙمت٥م

 . اعمٝمٛم٦م همػم

  اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اإلح٤مم حم٤موًم٦م: قمنم صم٤مًم٨م

 هٜم٤مك يٙمقن وأن اًمٕمرسمٞم٦م، سم٤مًمٚمٖم٦م اإلح٤مم ُمـ اعمقضققم٤مت أو اعمقاضٞمع إًم٘م٤مء قمٜمد -اإلظمقة أهي٤م- سمد ٓ صمؿ

 اًمقضمف، ذم اجلدري ُمـ أىمبح واخلٓم٠م اًمٙمالم ذم اًمٚمحـ ٕن سم٤مًمٚمٖم٦م، -اعمٚم٘مل أهي٤م ي٤م- ىمبٚمؽ ُمـ اهتامم

 اعمجرور ويٜمّم٥م اعمٜمّمقب يرومع اًمذي اعمتٙمٚمؿ أو اخلٓمٞم٥م ُمـ سم٤مًمٚمٖم٦م وُمٕمروم٦م إح٤مم قمٜمده ُمـ ويتْم٤ميؼ

ـٍ  دراؾم٦م حم٤موًم٦م ُمـ سمد ٓ ًمذًمؽ اعمجزوم، وجير  قمغم ُمثالً  أضمروُمٞم٦م يمـٛمتـ اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٚمٖم٦م ذم خمتٍم ُمت

ءة اًمتٓمبٞمؼ، صمؿ اًمٕمرسمٞم٦م، ًمٚمٖم٦م ُمدرس أو ؿمٞمخ  وأثٜم٤مء ًمبٕمض، سمٕمْمٝمؿ احل٤مرضون ويّمقب اجلامقم٦م ذم اًم٘مرا

 .اًمّمقاب وشمبٞملم اًمتّمحٞمح يٙمقن إصح٤مب ُمع ُمقضقع إًم٘م٤مء

 قمغم وًمده يرضب يم٤من قمٛمر سمـ اهلل قمبد إن: وىمٞمؾ ًمس٤مٟمف، ُمـ أصٚمح اُمرئٍ  اهلل رطمؿ:  اًمسٚمػ سمٕمض ىم٤مل

ٟمف قم٘مٚمـف رائد اعمرء ًمس٤من رأج٧م: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل اًمٚمٖم٦م، ذم اخلٓم٠م يٕمٜمل اًمٚمحـ،  وٓ شمٕمٜمقنُ  سمامذا وم٤مٟمٔمر وقمٜمقا

ـُ  ؾم٤مقم٦م قمٞمٜمل ُمـ ومٞمس٘مط ومجــ٤مًمف اًمٗمتك زي ويٕمجبٜمل ويبلمُ  قمٜمده قمام خيبئ وم٢مٟمـف اًمٚمس٤من إصالح شمٕمدُ   يٚمح

 ٕيب اًمّمحٞمح؟ هق ُم٤م- ومالن ٕبق: قمٚمٞمٝم٤م -ُمٙمتقب سمْم٤مقم٦م- ًمٚمتج٤مر أمح٤مًٓ  اًمدؤزم إؾمقد أبق رأى

 .ويرسمحقن يٚمحٜمقن! اهلل ؾمبح٤من: وم٘م٤مل -ومالن
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سمٞم٤مً  أن رواي٦م وذم ! اهلل ؾمبح٤من: وم٘م٤مل يٚمحٜمقن ومسٛمٕمٝمؿ اًمسقق ومدظمؾ اًمب٤مدي٦م ُمـ ضم٤مء اًمٚمس٤من ؾمٚمٞمؿ إقمرا

 . ٟمرسمح وٓ ٟمٚمحـ ٓ وٟمحـ ويرسمحقن يٚمحٜمقن

  واًمبديع واًمبٞم٤من واًمبالهم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م آهتامم: قمنم راسمع

 سم٘مٚمٞمؾ ودًٓم٦م اًمٙمالم، طمِمق قمـ واًمتب٤مقمد اعمٕمٜمك، ُمـ اًمت٘مرب: ىم٤مل اًمبالهم٦م؟ ُم٤م:  ُم٤مًمؽ سمـ ًمـبنم ىمٞمؾ

 .يمثػم قمغم

 اًمبالهم٦م؟ ُم٤م: ًمرضمؾ وىمٞمؾ اعمٕمٜمك، إص٤مسم٦م وًمٙمـ اًمٚمس٤من، ظمٗم٦م وٓ اًمٙمالم، يمثرة ًمٞمس٧م اًمبالهم٦م وىمٞمؾ

 .اًمٗمرص٦م ُمقضع واٟمتٝم٤مز سم٤محلج٦م، واًمبٍم اًمدًٓم٦م، وإيْم٤مح اإلؿم٤مرة، طمسـ: وم٘م٤مل

 .ؾم٤مُمٕمٞمف آذان سمف وم٤مًمتذت ُمب٤مٟمٞمف، ورشوم٧م ُمٕم٤مٟمٞمف، همرؾم٧م ُم٤م اًمٙمالم ظمػم:  صٗمقان سمـ ظم٤مًمد وىم٤مل

 وؾمٝمقًمتف، سمسالؾمتف، حيّمؾ -اهلل أجدك- اًمٙمالم: اًمّمٜم٤مقمتلم يمت٤مب ذم اًمٕمسٙمري ؾمٝمؾ سمـ احلسـ وىم٤مل

ء ُم٘م٤مـمٕمف، وًملم ُمٓم٤مًمٕمف، وضمقدة ُمٕمٜم٤مه، وإص٤مسم٦م ًمٗمٔمف، وختٞمؾ وٟمّم٤مقمتف،  وشمٕم٤مدل شم٘م٤مؾمٞمٛمف، واؾمتقا

ومف، وم٘م٦م أـمرا  .ظمٚمٞم٘م٤مً  وسم٤مًمتحٗمظ طم٘مٞم٘م٤ًم، سم٤مًم٘مبقل يم٤من يمذًمؽ، اًمٙمالم يم٤من وم٢مذا ُمب٤مدئف، ُمـ ُمآظمذه وُمقا

 ذم ُمثالً  اٟمٔمر ُمتٙمٚمػ، همػم وؾمجع ُمتٙمٚمػ، ؾمجع هٜم٤مك اعمتٙمٚمػ، همػم اًمسجع اؾمتٕمامل ُمـ سم٠مس وٓ

 وصٚمقا  إرطم٤مم، وصٚمقا  اًمٓمٕم٤مم، وأـمٕمٛمقا  اًمسالم، أومِمقا ! اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: )وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ىمقًمف

 ُمـ ظمرج ـمبٞمٕمل وًمٙمٜمف سمٛمتٙمٚمػ، ًمٞمس اجلٛمٞمؾ اًمسجع هذا شمالطمظ( سمسالم اجلٜم٦م شمدظمٚمقا  ٟمٞم٤مم، واًمٜم٤مس

 .اًمٙمٚمؿ ضمقاُمع أقمٓمل اًمذي واًمسالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمبل

 ذم اًمتِمدق ًمٜم٤م يمره وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أنف شمر أخؿ إًمٗم٤مظ، وطمٌم قمـ آسمتٕم٤مد ُمـ سمد ٓ ويمذًمؽ

 يمام سمٚمس٤مٟمف يتخٚمؾ اًمذي اًمرضم٤مل ُمـ اًمبٚمٞمغ يبٖمض اهلل إن: )وم٘م٤مل ؿمٜمٞمع، سمٛمثؾ أظمؼم ىمد إٟمف سمؾ اًمٙمالم،

 اًمٙمالم، ذم اًمتٙمٚمػ واًمسالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمٜم٤م يمره سمٚمس٤مهن٤م؟ شمتخٚمؾ يمٞمػ اًمب٘مرة رأج٧م هؾ( اًمب٘مرة شمتخٚمؾ
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 ذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ وؿمبف هذا ًمٜم٤م يمره اًمٙمالم، ذم واًمت٘مٕمر اًمقطمِمٞم٦م اًمٖمريب٦م سم٤مًٕمٗم٤مظ واإلشمٞم٤من واًمتِمدق،

 .سمٚمس٤مهن٤م شمتخٚمؾ اًمتل سم٤مًمب٘مرة

 ويسب٥م اًمٗمٝمؿ، قمدم يسب٥م مم٤م واًمٖمريب٦م اًمقطمِمٞم٦م إًمٗم٤مظ واؾمتخدام اًمٙمالم ذم اًمت٘مٕمر أن ؿمؽ وٓ

 إًمٗم٤مظ سم٤مؾمتخدام ُمِمٝمقر ًمٖمقي هذا قمٚم٘مٛم٦م أبق و ، اًمٓمبٞم٥م أقملم قمغم قمٚم٘مٛم٦م أبق دظمؾ. أجْم٤مً  اًمٜمٗمقر

 هذه حلقم ُمـ أيمٚم٧م إين! سمؽ اهلل أُمتع: ىم٤مل ُمرضف؟ وصػ ومٙمٞمػ يِمتٙمل، وهق ومدظمؾ اًمٖمريب٦م،

سمٚم٦م سملم ُم٤م وضمع وم٠مص٤مسمٜمل ـمٗم٠مة ومٓمٗمئ٧م اجلقازل،  ومٚمؿ -اًمٗم٘مرة يٕمٜمل- اًمٕمٜمؼ دأن٦م إمم -اًمٙمبد ـمرف- اًمقا

شمٞم٧م، اخلٚم٥م ظم٤مًمط طمتك ويٜمٛمل يرسمق يزل  هذا ًمٚمٓمبٞم٥م ي٘مقل اًمٚمٖمقي ومٝمذا دواء؟ قمٜمدك ومٝمؾ واًمنما

 وم٘م٤مل وارشسمف، روث سمامء واهمسٚمف وزىمزىمف ومزهزىمف وؿمؼمىم٤مً  وؿمٚمٗم٘م٤مً  ظمرسم٘م٤مً  ظمذ. ٟمٕمؿ:  أقملم وم٘م٤مل اًمٙمالم،

 .أومٝمٛمتٜمل يمام أومٝمٛمتؽ:  أقملم وم٘م٤مل قمٜمؽ، أومٝمؿ مل:  قمٚم٘مٛم٦م أبق

 إرض قمغم ومٜمـزل -سمف ه٤مضم٧م اعمرارة قمّم٤مرة يٕمٜمل- ُمرة سمف ومٝم٤مج سمـ٤مًمبٍمة اًمٓمرق سمبٕمض قمٚم٘مٛم٦م أبق وُمر

 أذٟمف، ذم وي١مذٟمقن إهب٤مُمف يٕمٍمون وم٠مىمبٚمقا  -اجلـ رصقمتف فمٜمقه يٕمٜمل- ىمقم قمٚمٞمف ووصم٥م ومس٘مط إمل، ُمـ

 اومرٟم٘مٕمقا ! ضمٜم٦م؟ ذي قمغم شمتٙم٠ميمئقن يمام قمكم شمتٙم٠ميمئقن ًمٙمؿ ُم٤م: وىم٤مل أجدهيؿ ُمـ وم٠مومٚم٧م ضمٜم٤ًم، سمف فمٜمقا 

 سم٤مهلٜمدي٦م؟ يتٙمٚمؿ شمسٛمٕمقٟمف أُم٤م. هٜمدي ؿمٞمٓم٤مٟمف وم٢من دقمقه: ُمٜمٝمؿ رضمؾ وم٘م٤مل قمٜمل،

 اًمدقم٤مء، ذم ومنمع آؾمتس٘م٤مء سمدقم٤مء يدقمق أن يريد وهق طمٚم٘متف ذم اًمٜمحقي اعمٙمٜمقن أيب إمم أقمرايب وضمٚمس

ئد قمغم اًم٘مالئد يم٢مطم٤مـم٦م سمف اًمسقء ذًمؽ وم٠مطمط ؾمقءاً  سمٜم٤م أراد وُمـ: ىم٤مل صمؿ  قمغم أرؾمخف صمؿ اًمقٓئد، يمرا

 جمٚمجالً  ُمريٕم٤مً  ُمريئ٤مً  ُمٖمٞمث٤مً  همٞمث٤مً  اؾم٘مٜم٤م مهللا: ىم٤مل صمؿ اًمٗمٞمؾ، أصح٤مب ه٤مم قمغم اًمسجٞمؾ يمرؾمقخ ه٤مُمتف

 إًمٗم٤مظ وسمٕمض احلدي٨م، ذم وردت إًمٗم٤مظ سمٕمض أٓطمظ- ُمتٕمٜمجراً  همدىم٤مً  ـمب٘م٤مً  ؾمح٤مً  ُمزضم٤مً  ُمسحٜمٗمراً 

شمف ُمـ  يٕمّمٛمٜمل ضمبؾ إمم آوي دقمٜمل اًمٙمٕمب٦م، ورب اًمٓمقوم٤من هذا! ٟمقح ظمٚمٞمٗم٦م ي٤م: إقمرايب وم٘م٤مل -شم٘مٕمرا

 . اح٤مء ُمـ
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  سم٤مًمِمٙمؾ اعمٙمتقسم٦م اًمٙمٚمامت ضبط: قمنم ظم٤مُمس

 يْمبط أن حيسـ: يٕمٜمل اًمٚمٖم٦م، ذم ًمْمٕمٗمٜم٤م سم٤مًمِمٙمؾ يْمبط أن ورىم٦م ُمـ ي٘مرأ  اإلٟمس٤من يم٤من إذا سمد ٓ

، ُم٤م سم٤مًمِمٙمؾ  دون سمرسقم٦م ًمٜمٗمسؽ وًمق يمتب٧م إذا ٕنؽ اًمٙمت٤مسم٦م: ذم يرسع وٓ احلروف، ويقضح ي٘مرأ

 احلرف قمـ سمٕمٞمدة اًمٜم٘مٓم٦م شمٙمقن أو شمّمحٞمػ، هل٤م وحيدث ه٤مء احل٤مء أو همٞمٜم٤ًم، اخل٤مء شم٘مرأ  وم٘مد شمقضٞمح

 وضع ويٜمبٖمل ظم٤مًء، ومتّمػمه٤م اًمسٗمٚمٞم٦م احل٤مء قمغم شمٜمزل أو ضمٞماًم، ومتّمػمه٤م قمٚمقي ؾمٓمر ذم احل٤مء إمم ومتّمٕمد

 .احلرف ومقق اًمِمٙمؾ

 اظمتالـمٝم٤م، وُمٜمع اعمٕم٤مين ومرز إمم ي١مدي اجلٛمؾ أو اًمٙمٚمامت سملم اعمٜم٤مؾم٥م واًمّمٛم٧م اًمٕمب٤مرات، شم٘مٓمٞمع صمؿ

 راطم٦م، ُمـ سمد وٓ واعمتٚم٘مل اعمٕمٓمل يتٕم٥م ىمد شمقىمػ دون سم٤مًمتقازن واطمد ٟمسؼ قمغم سم٤مًمٙمالم وآؾمتٛمرار

 قمغم إُمر اظمتالط إمم ي١مدي ص٤مُمت٦م زُمٜمٞم٦م ومقاصؾ إقمٓم٤مء همػم ُمـ سمبٕمض سمٕمْمٝم٤م اًمٕمب٤مرات ودُم٩م

 .اًمس٤مُمع

 وح٤مذا اًمسامع، ذم واعمتٚم٘مل اًمٜمٗمس سم٠مظمذ اعمتٙمٚمؿ اؾمؽماطم٦م ذم اًمقىم٧م اعمٕمٜمك، شمبٞملم ذم ُمٝمؿ اًمقىم٧م وًمذًمؽ

: ومٛمثالً  ُمٝمٛم٦م ُمّمٜمٗم٤مت ومٞمف اًمٕمٚمامء صٜمػ وىمد اعمٝمٛم٦م، اًمٕمٚمقم ُمـ هذا اًم٘مرآن؟ ذم اًمقىمػ هٜم٤مك يم٤من

 أو وي٘مػ،( إهل ٓ أنف وم٤مقمٚمؿ: )اإلٟمس٤من ي٘مقل أن جيقز ومال حمرُم٤مً  ممٜمققم٤مً  وىمٗم٤مً  هٜم٤مك أن يٕمٚمؿ أن يٜمبٖمل

 ىمرأ  أنف ًمق يمام أجْم٤مً  اعمٕمٜمك يٖمػم ىمبٞمح٤مً  وىمٗم٤مً  يٙمقن وىمد حمرم، ومٝمذا وي٘مػ،( يستحل ٓ اهلل إن: )ي٘مقل

 وهٜم٤مك اعمت٤مع، أيمؾ يقؾمػ أن ىم٤مًمف ُم٤م ومٞمٙمقن وي٘مػ،[ 17:يقؾمػ] وَم٠َميَمَٚمفُ  َُمَت٤مقِمٜم٤َم قِمٜمْدَ  ُيقؾُمَػ  َوشَمَريْمٜم٤َم

 صحٞمح٤مً  اًمقصؾ أو أومم، واًمقصؾ صحٞمح٤مً  وىمٗم٤مً  ويٙمقن ضم٤مئز، ووىمػ طمسـ، ووىمػ شم٤مم، وىمػ

 .اًم٘مرآن قمٚمقم ُمـ ومٝمذا أومم، واًمقىمػ

 اًمٙمٚمٛم٦م ذم واعم٘م٤مـمع اًمٙمٚمامت سملم ًمٚمتٗمريؼ ؿمٝمٞمؼ أظمذ همػم ُمـ صٖمػمة وىمٗم٤مت هٜم٤مك اإلًم٘م٤مء وظمالل

 قمغم ًمٚمؽميمٞمز أو وأظمرى، مجٚم٦م سملم ًمٚمتٗمريؼ ُمتقؾمٓم٦م وىمٗم٦م أو صحٞمح، طمرف ُمع اًمٚملم طمرف ُمثؾ أطمٞم٤مٟم٤ًم،
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 وهم٤مًمب٤مً  وإومٙم٤مر اعمٕم٤مين سملم ًمٚمتٗمريؼ شمستٕمٛمؾ اًمِمٝمٞمؼ ومٞمٝم٤م ي٠مظمذ ـمقيٚم٦م وىمٗم٦م أو يمٚمٛم٦م، أو ُمٝمٛم٦م مجٚم٦م

 اشمس٤مع إمم ي١مدي اًمذي احلد إمم ـمقيٚم٦م شمٙمقن ٓأ وجي٥م اعمٕمٜمك، اًمٙم٤مُمٚم٦م اجلٛمٚم٦م أو اًمٗم٘مرة هن٤مي٦م ذم شمٙمقن

 .إظمٓم٤مء ؾمٚمسٚم٦م

 واًمٜم٘م٤مط سم٤مًمت٘مٓمٞمع ؾمٚمٗم٤مً  ويٜمٔمٛمٝم٤م اعمٜم٤مؾمب٦م اًمقىمٗم٤مت أُم٤ميمـ إمم يِمػم أن ورىم٦م ُمـ ًمٚمٛمٚم٘مل ويٛمٙمـ

 ويمذًمؽ اإلًم٘م٤مء، قمٜمد اجلٛمٚم٦م أو اًمٙمٚمٛم٦م دمٝمض ٓ طمتك اًمٜمٗمس أظمذ ُمٙم٤من إضم٤مدة ُمـ سمد وٓ واًمٗمقاصؾ،

 ُم٤م واًم٘م٤مف، واًمٙم٤مف واًمٔم٤مء، واًمذل واًمْم٤مد، اًمذال سملم يٗمرق اًمذي ومام احلروف، خم٤مرج اعمٚم٘مل يتٕمٚمؿ أن

 إذا واًمْم٤مد ض٤مدًا، ص٤مرت ومختٝم٤م إذا اًمدال واًمؽمىمٞمؼ، اًمتٗمخٞمؿ إطمرف، هذه سملم اًمرئٞميس اًمٗمرق هق

 .؟(سمت٤مشم٦م أيمٚمٜم٤م: )ي٘مقًمقن اًمدًمع أهؾ شمرى أُم٤م شم٤مء، ص٤مرت رىم٘متٝم٤م إذا واًمٓم٤مء فم٤مء، ص٤مرت رىم٘متٝم٤م

 اعمٕمٜمك، اٟم٘مٚم٥م احلرف همػمت إذا ٕنؽ اعمٕمٜمك، اٟم٘مالب يسب٥م احلروف صٗم٤مت ُمٕمروم٦م قمدم أن: وم٤مًمِم٤مهد

 اجلٛمٚم٦م شمٚمٗمظ يمام اإلصمب٤مشمٞم٦م اجلٛمٚم٦م شمٚمٗمظ ومٚمس٧م اجلٛمؾ، أنامط سملم اإلًم٘م٤مء أثٜم٤مء اًمتٗمريؼ ويمذًمؽ

 .اعمٜمٗمٞم٦م اجلٛمٚم٦م شمٚمٗمظ يمام آؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م،

 حي٥م طمتك أطمديمؿ ي١مُمـ ٓ) ُمٜمٗمٞم٦م مجٚم٦م ومٞمف طمدي٨م( اًمٖمٞمب٦م؟ ُم٤م أتدرون: )اؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م مجٚم٦م ومٞمف طمدي٨م

 هذه ٓطمظ( اجلٜم٦م إمم هيدي اًمّمدق إن: )اعمث٤مل ؾمبٞمؾ قمغم اإلصمب٤مشمٞم٦م واجلٛمٚم٦م( ًمٜمٗمسف حي٥م ُم٤م ٕظمٞمف

 ٓ واهلل، ٓ( اًمٖمٞمب٦م؟ ُم٤م أتدرون(.. )اجلٜم٦م إمم هيدي اًمّمدق إن) اإلًم٘م٤مء ذم ـمري٘م٦م هل٤م واطمدة يمؾ اجلٛمٚم٦م

 .سمٞمده ٟمٗميس واًمذي

 ومٞمف اعمقضقع يم٤من ًمق ؾمتختٚمػ اًمٙمالم ذم اًمٜمؼمة أن يمام ـمري٘م٦م، ًمف ٟمقع ويمؾ اجلٛمؾ ُمـ واطمدة يمؾ وم٢مذاً 

 .ُمثالً  طمزن أو ومرح

 سملم اًمٗمرق يٙمقن يمام اًمٕمٚمؿ، ـم٤مًم٥م أو اخلٓمٞم٥م، إًم٘م٤مء أو اًمداقمٞم٦م، إًم٘م٤مء سملم اًمتٗمريؼ ُمـ سمد ٓ ويمذًمؽ

 وومٞمٝم٤م واعمرسح، اًمتٛمثٞمؾ ذم اإلًم٘م٤مء ومٜمقن يدرؾمقن وسمٕمْمٝمؿ واعمرسطمل، اعمٛمثؾ وإًم٘م٤مء ه١مٓء إًم٘م٤مء
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 طم٤مل أو خيٓم٥م، وهق اخلٓمٞم٥م طم٤مل سملم اًمٗمرق إمم اإلؿم٤مرة ُمٜمٝم٤م اعم٘مّمقد وًمٙمـ وؾمخ٤موم٦م، شمٙمٚمػ

 .ٟمؼمة هل٤م واطمدة ومٙمؾ ُمققمٔم٦مً  يٚم٘مل وهق أو درؾم٤ًم، يٚم٘مل وهق اًمِمخص

 اعمٕمٜمك، ومٞمبلم اًمٖمريب٦م، واًمٙمٚمامت اعمقضقع، أثٜم٤مء شمٕمرض اًمتل آصٓمالطم٤مت شمقضٞمح ُمـ سمد ٓ ويمذًمؽ

 أخ٘مٞمٜم٤م إذا اعمج٤مًمس ذم قمٞمقسمٜم٤م وُمـ اعمِمقؿم٦م، اعم٘م٤مـمٕم٤مت ُمٜمع ويٜمبٖمل إومٙم٤مر، شمتِمقش ٓ طمتك

 .اًمٜم٤مس سمٕمض قمـ اعمتٙمٚمؿ ٟمٔمر وحيج٥م اًمْمٞم٤موم٦م، وشم٘مديؿ اًمِم٤مي، سمّم٥م ٟمٜمِمٖمؾ أنٜم٤م اعمقضققم٤مت

 هبذه شمِمقؿمقه٤م سم٠مٓ ومٕمٚمٞمٙمؿ ضمٚمس٤مشمٙمؿ ذم اعمقضققم٤مت إًم٘م٤مء ذم ضم٤مديـ شمٙمقٟمقا  أن أردشمؿ إذا: ومٜم٘مقل

 جم٤مًمس هذه وهمػمه، ُمثالً  سم٤مًمِم٤مي ومٞمٝم٤م ي١مشمك اعمقضقع أثٜم٤مء اؾمؽماطم٦م ظم٤مص٤ًم، وىمت٤مً  هل٤م اضمٕمٚمقا  اًمْمٞم٤موم٤مت،

 ًمسٛمع إسمرة أخ٘مٞم٧م وًمق اًمٓمػم، رءوؾمٝمؿ قمغم يم٠من ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس يم٤من ومٞمٝم٤م ويٚم٘مقن يتٙمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  ح٤م اًمسٚمػ

 . صقهت٤م

  اعمٝمٛم٦م ًمألؾمئٚم٦م اعمج٤مل ومتح: قمنم ؾم٤مدس

 ًمٞمس أؿمٞم٤مء هٜم٤مك ـمبٕم٤مً  يٚم٘مك، اًمذي اعمقضقع ومٝمؿ قمغم اعمٕمٞمٜم٦م إُمقر ُمـ إؾمئٚم٦م ًمتقضمٞمف اعمج٤مل إقمٓم٤مء

 يٗمٕمؾ ٓ اًمٕم٤مدة، ذم اجلقاب ومٞمٝم٤م ويريد اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م اخلٓمٞم٥م يس٠مل ٓ ُمثالً  اجلٛمٕم٦م يمخٓمب٦م أؾمئٚم٦م ومٞمٝم٤م

 إذه٤من إمم يتٓمرق أن أطمٞم٤مٟم٤مً  حيدث ويمذًمؽ اخلٓمب٦م، أثٜم٤مء يشء قمـ أظمر يس٠مل ؿمخّم٤مً  أن أو ذًمؽ،

 ضمٕمؾ يمبػمة وم٘مرة اٟمتٝم٧م يمٚمام إؾمئٚم٦م ًمٓمرح وىمت٤مً  جيٕمؾ أن يستحسـ وم٤معمٚم٘مل اًمدرس، قمرض أثٜم٤مء ؾم١مال

 سمحس٥م ُمثالً  اعمقضقع هن٤مي٦م ذم إؾمئٚم٦م ضمٕمؾ ُمٕمتدًٓ  أو ىمّمػماً  اًمدرس يم٤من إذا أو ًمألؾمئٚم٦م، حمدداً  وىمت٤مً 

 . اعمّمٚمح٦م

  اعمٚمؾ إزاًم٦م قمغم شمٕملم اًمتل سم٤مُٕمقر آهتامم: قمنم ؾم٤مسمع

 وم٢من ؿمٞم٘م٦م اإلًم٘م٤مء وـمري٘م٦م اًمسػمة وُمـ ىمّمّمٞم٤مً  يم٤من وم٢مذا: اإلًم٘م٤مء أثٜم٤مء واعمٚمؾ اًمسآُم٦م إلزاًم٦م سم٤مًمٜمسب٦م

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمدروس ذم ًمٙمـ أصاًل، ُمقضمقد همػم ٕنف اعمٚمؾ: إلزاًم٦م يشء إمم حتت٤مج وٓ يٛمٚمقن ٓ ىمد اًمٜم٤مس
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 ـمرد إمم اإلٟمس٤من حيت٤مج عمٙمثٗم٦ما اًمدروس هذه اًمؽمضمٞمح، وذيمر اعمتٕم٤مرض٦م، وإدًم٦م اًمٕمٚمامء، أىمقال وؾمٞم٤مق

 سمف ُمـ وإي٘م٤مظ اًمِم٤مرد إقم٤مدة ومٞمٝم٤م يٜمبٖمل ـمقيؾ رسد ومٞمٝم٤م اًمتل اًمدروس احل٤مرضيـ، سمٕمض قمـ اًمٜمٕم٤مس

 .ؾِمٜم٦م

 إيراد أو اًمس٤مُمٕملم، إمم اًمٙمالم يٜمت٘مؾ سم٠من اجلق شمٖمٞمػم احل٤مرضيـ، قمغم ؾم١مال ـمرح: ُمٜمٝم٤م :سم٠مؿمٞم٤مء اعمٚمؾ يزال

 إض٤مءة، زي٤مدة أو اًمٙمالم، اظمتّم٤مر أو اًمٜمٗمقس قمـ وشمرويح ًمٚمجق شمٚمٓمٞمػ ومٞمٝم٤م حيّمؾ رشقم٤مً  ضم٤مئزة ـمروم٦م

 ٕظمذ -ُمثالً - ومٞمتقىمػ راطم٦م أظمذ أو وىم٧م، هل٤م جيٕمؾ اًمتل اعمنموسم٤مت ُمـ سمٌمء اإلشمٞم٤من أو ٟم٤مومذة، ومتح أو

 .راطم٦م

 .اعمقضققم٤مت إًم٘م٤مء ذم هل٤م آٟمتب٤مه يٜمبٖمل اًمتل اعمٝمٛم٦م إُمقر ُمـ هذا: أىمقل

 اًمس٤مسم٘م٦م اًمٜم٘مٓم٦م وأقمد[ 24:اًمٙمٝمػ] َٟمِسٞم٧َم  إَِذا َرسمََّؽ  َواْذيُمرْ  شمردمػ وأن٧م شمٚم٘مل وأن٧م ٟم٘مٓم٦م ٟمسٞم٧م إذا

 اعمٜمسٞم٦م، اًمٜم٘مٓم٦م شم٠ميت أن ُمٜمتٔمراً  ؾمبؼ ُم٤م خلص أو ومت٠ميت، اعمٜمسٞم٦م سم٤مًمٜم٘مٓم٦م اًمس٤مسم٘م٦م اًمٜم٘مٓم٦م شمتّمؾ ومرسمام

 ُمـ اإلٟمس٤من ؾم٠مل ورسمام اًمٓمقيؾ، اعمٓمبؼ اًمّمٛم٧م ُمـ ظمػم اًمتٙمرار ُمـ يشء ومٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م وًمق واإلقم٤مدة

 ىمد وسمٕمْمٝمؿ اجلقاب، ي٠متٞمؽ ريثام اعمٜمسٞم٦م اًمٗمٙمرة شم٠متٞمؽ سم٤مجلقاب، ي٠متٞمف ؾم١مآً  ؾم٠مل أو ٜمقه،يٕمٞم أن قمٜمده

 وإٟمام هذا ي٘مّمد ٓ وهق سمقضقح؟ يسٛمع اجلٛمٞمع هؾ ضمٞمد؟ اًمّمقت هؾ: ي٘مقل -سمحٞمؾ ي٠ميت- ي٘مقل

 . اعمٜمسٞم٦م اًمٗمٙمرة شم٠ميت أن ي٘مّمد

  اًمقىم٧م ضبط: قمنم صم٤مُمـ

 هل٤م، يمؿ واخل٤ممت٦م ىمسؿ، يمؿ إمم يٜم٘مسؿ اعمقضقع هل٤م، يمؿ اعم٘مدُم٦م اًمقىم٧م، ضبط: ضمداً  اعمٝمٛم٦م إُمقر وُمـ

 شمٙمٚمؿ إذا اًمٜم٤مس سمٕمض اًمقىم٧م، ُمـ دىمٞم٘م٦م يمؿ ذم قمٜمٝم٤م ؾمتتٙمٚمؿ وم٘مرة يمؾ اعمقضقع، ٕىمس٤مم ؾمتٕمٓمل يمؿ

 سمٕمد ؾمٞمٚم٘مك ُمقضقع هٜم٤مك يٙمقن وىمد هق، ؾمٞم٠مظمذه اًمذي اًمقىم٧م طمس٤مب حيس٥م وٓ ٟمٗمسف ٟميس
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 ًمْمٞمؼ ٟمٔمراً  ُمٝمٛم٦م ٟم٘مٓم٦م ذم وخيتٍم ٟم٘مٓم٦م، ذم يسٝم٥م أنف أو يمٚمٛمتف، سمٕمد ؾمتٚم٘مك يمٚمٛم٦م أو ُمقضققمف،

 .اًمقىم٧م

 اًمدىم٤مئؼ قمدد يٙمتبقن اًمٜم٤مس وسمٕمض اإلًم٘م٤مء، ذم ضمداً  اعمٝمٛم٦م إُمقر ُمـ اًمقىم٧م وضبط اًمقىم٧م ومٛمراقم٤مة

 وسمٕمض ٟمٗمسف، يْمبط طمتك ؾم٤مقم٦م أُم٤مُمف وجيٕمؾ ي٠مظمذ، يمؿ وهذا.. ي٠مظمذ يمؿ هذا اًمقرىم٦م، أـمراف قمغم

 . اعمس٠مخ٦م هذه ُمراقم٤مة ُمـ سمد ٓ أنف وم٤معمٝمؿ شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم، ٟمٗمسف سمسط جيٞمد ىمد اًمٜم٤مس

  اعمقضقع سمخ٤ممت٦م آهتامم: قمنم شم٤مؾمع

 اهلل، سمذيمر ٟمبدأ يمام اهلل سمذيمر يمالُمٜم٤م ٟمٜمٝمل اعمسٚمٛملم ٟمحـ أنٜم٤م ؿمؽ ومال اًمٙمالم وإهن٤مء ًمٚمخ٤ممت٦م سم٤مًمٜمسب٦م أُم٤م

 .وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل قمغم سم٤مًمّمالة اعمتٙمٚمؿ خيتؿ وىمد وًمٙمؿ، زم اهلل أؾمتٖمٗمر: اخلٓمٞم٥م ي٘مقل وىمد

 دقم٤مء ُمثاًل، حمٛمد ٟمبٞمٜم٤م قمغم اهلل صغم أو وًمٙمؿ، زم اهلل أؾمتٖمٗمر ومٝمل اًمٜمٝم٤مئٞم٦م اعمقضقع خل٤ممت٦م وسم٤مًمٜمسب٦م

 ومٞمٜمبٖمل اعمستٛمٕملم، أذه٤من ذم يب٘مك ُم٤م آظمر ٕنف اعمقضقع، ظم٤ممت٦م اخل٤ممت٦م اًمٙمالم، ظمت٤مم أو اعمجٚمس، يمٗم٤مرة

 يذهؾ أنف ًمدرضم٦م ومج٠مة خيتؿ وسمٕمْمٝمؿ خيتؿ، يمٞمػ يٕمرف ٓ اًمٜم٤مس وسمٕمض ظم٤مص٦م، سمٕمٜم٤مي٦م جيٝمزه أن

 ومال خمرج قمـ يبح٨م وسمٕمْمٝمؿ اعمقضقع، ذم أظمرى ُمرة اًمدظمقل ويٕمٞمد خيتؿ وسمٕمْمٝمؿ اعمقضمقديـ،

 وٓ خمرج قمـ سم٤مطمث٤مً  ويٙمرر يٕمٞمد ومٝمق أبدًا، هن٤مي٦م إمم يتقصؾ وٓ اخلروج، يستٓمٞمع وٓ عمخرج، هيتدي

 .ًمف ظمػماً  اخلٓمب٦م وهذه اًمٙمٚمٛم٦م هذه ومٚمٞمٙمت٥م خمرضم٤مً  جيد

 . اعمستٛمٕملم أذه٤من ذم شمؽميمز طمتك اًمٜم٘م٤مط وقمرض اعمقضقع اظمتّم٤مر إقم٤مدة اخل٤ممت٦م ذم اعمٝمٛم٦م إُمقر وُمـ

  اإلًم٘م٤مء قمغم اًمتٕمقد: قمنميـ

 يٚم٘مل ٓ ىمد واإلٟمس٤من اًمتدري٥م، وًمٞمد اجلٞمد اإلًم٘م٤مء ويمذًمؽ ُمقهب٦م، اإلًم٘م٤مء أن -اإلظمقة أهي٤م- واقمٚمٛمقا 

 ظمٓمب٦م يٚم٘مل أنف أو وإيْم٤مح، رشح ُمزيد إمم حيت٤مج صٕمب٤مً  ُمقضققم٤مً  يٚم٘مل أو اًمبداي٦م، ُمـ ـمقيالً  ُمقضققم٤مً 
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ٟمف قمغم ومٞمٚم٘مل اإلًم٘م٤مء ذم يتدرج ًمٙمٜمف اًمٜم٤مس، ُمـ يمبػمة جمٛمققم٦م قمغم ومج٠مة  يمٚمٛم٦م يٚم٘مل ىمد صمؿ ؿمٞمئ٤ًم، إظمقا

 ظمٓمب٦م إًم٘م٤مء ذم ذًمؽ سمٕمد يٜمت٘مؾ صمؿ اًمٓمالب، قمغم وسمحث٤مً  اًمدراؾم٦م، ىم٤مقم٦م ذم ؿمٞمئ٤مً  يٚم٘مل صمؿ ُمسجد، ذم سمسٞمٓم٦م

 ىمد يٙمقن أن سمٕمد هذا يٕمرومٝمؿ، ٓ أن٤مس وؾمط ذم ويٚم٘مل ذًمؽ، وٟمحق.. أوؾمع ُمستقى قمغم ُمسجد ذم

 اإلًم٘م٤مء قمٚمٞمؽ يسٝمؾ مم٤م هذا اعمستٛمٕملم ُمع واًمّمداىم٦م اح٠مخقوم٦م اًمقضمقه ٕن يٕمرومٝمؿ، أن٤مس وؾمط أخ٘مك

 .اًمبداي٦م ذم

 يّم٤مب ىمد اخلٓمب٤مء ُمـ قمدداً  إن سمؾ ؾمٝماًل، أُمر اخلٓم٤مسم٦م ُمثؾ أُمر وًمٞمس اًمتدرج ُمـ سمد ٓ: أىمقل وًمذًمؽ

 يم٢مذا هذا ذم ىمّمص قمـ أطمٞم٤مٟم٤مً  وشمسٛمع ظمٓم٤مسم٦م ذم إومم اعمرة خيٓم٥م أن أراد إذا ٟمٗمسف، قمغم صٕمب٦م سم٠مُمقر

 هٜم٤مك وًمٞمس ومٞمخٓم٥م، ي٘مقم أن اعمقضمقديـ أطمد ُمـ اًمٓمٚم٥م إمم اعمسجد ذم اًمٜم٤مس واضٓمر اخلٓمٞم٥م هم٤مب

 .اخلٓمٞم٥م ويدظمؾ ؾمٞمٗمتح اعمٜمؼم سم٤مب أن طمسب٤مهنؿ ذم اًمٙمؾ ٕن ظمٓمب٦م، جمٝمز أطمد

ء إٓ يستٓمٞمٕمف ٓ صٕم٥م أُمر ُمٗم٤مضمئ٦م ظمٓمب٦م إًم٘م٤مء وم٢من وًمذًمؽ  وصؼم ٟمٗمس ىمقة قمٜمدهؿ اًمذيـ اجلرآ

 .ختؽمىمؽ اًمتل يم٤مًمسٝم٤مم اعمٜمؼم قمغم وأن٧م إًمٞمؽ اًمٜم٤مفمريـ أقملم ٕن وحتٛمؾ:

 ذم وهق حلٞم٦م، ص٤مطم٥م اعمقضمقديـ أطمد ومرأوا اخلٓمٞم٥م شم٠مظمر اعمس٤مضمد ُمـ ُمسجد ذم إٟمف: ي٘م٤مل وًمذًمؽ

 اًمدرضم٤مت ومّمٕمد ُمؽمدداً  ُمتٕمثراً  اعمسٙملم وم٘م٤مم واًمؼميم٦م، اخلػم ومٞمؽ ىمؿ: قمٚمٞمف ومْمٖمٓمقا  اعم٘مدُم٦م، اًمّمٗمقف

 اعمقىمػ هٞمب٦م ومٛمـ إًمٞمف، يٜمٔمرون اًمٜم٤مس ويمؾ اعمٜمؼم ذم ًمقطمده أنف ومقضمد إًمٞمٝمؿ واؾمتدار وىمػ ومٚمام ُمتث٤مىماًل،

 .وؾم٘مط قمٚمٞمف أهمٛمل

 قمٚمٞمف ي٘مٗمؾ: يٕمٜمل قمٚمٞمٝمؿ، وُيرشَم٩م احلٍم سمٕمٛمٚمٞم٦م يّم٤مسمقن اًمٙمت٥م ذم يروى يمام اخلٓمب٤مء ُمـ قمدد وهٜم٤مك

وم٦م ُمـ ٟمقع قمٜمده سمٕمْمٝمؿ يٙمقن وىمد ي٘مقل، ُم٤مذا يدري وُم٤م يتٙمٚمؿ، ُم٤م يدري وُم٤م قمٚمٞمف ويٖمٚمؼ  اًمٔمرا

 يردمٚمقن وإٟمام ويّمٕمدون أوراق ذم يٙمتبقن يم٤مٟمقا  ُم٤م اًمس٤مسمؼ وذم اعمحرج، اعمقىمػ ُمـ هب٤م ومٞمتخٚمص

 .اردم٤مًٓ  اخلٓمب٦م
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: وم٘م٤مل قمٚمٞمف، وأرشم٩م طمٍم أبّم٤مرهؿ، وؿم٘مقا  أؾمامقمٝمؿ ومتحقا  ىمد رآهؿ ومٚمام اعمٜمؼم طم٤مشمؿ سمـ روح صٕمد

 .ُيسٗمر ىمٗمؾ ومتح اهلل يرس وإذا صٕم٥م، ُمريم٥م يمؾ أول وم٢من أبّم٤مريمؿ، وهمْمقا  رءوؾمٙمؿ، ٟمٙمسقا 

 واًمسالم واًمّمالة هلل احلٛمد..  قمٚمٞمف أرشم٩م صمؿ اهلل ومحٛمد اعمٜمؼم قمغم -ظمٓمٞمب٤مً  ويم٤من- اًمٔمٚمٛم٦م أطمد وصٕمد

 أصٚمع رضمؾ وضمٝمف وىمب٤مًم٦م.. سمٕمد أُم٤م.. سمٕمد أُم٤م: ي٘مقل ومجٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم، ي٘مقل أن يستٓمع ومل: وسمٕمد رؾمقًمف قمغم

 هذه يٕمٜمل اعمٜمؼم، قمٜمد أؾمقاـم٤مً  ومرضب سمف وم٠مُمر صٚمٕمتؽ، همػم همٚمٓمٜمل ُم٤م واهلل! أصٚمع ي٤م.. سمٕمد أُم٤م: وم٘م٤مل

 .اخلٓمب٦م

: وم٘م٤مل إًمٞمف يٜمٔمر إٟمس٤من وم٢مذا ٟمٔمر صمؿ: ي٘مقل ُم٤مذا يدري ٓ وضمٕمؾ.. سمٕمد أُم٤م.. سمٕمد أُم٤م: وم٘م٤مل آظمر وظمٓم٥م

 .أجْم٤مً  سمبٍمك وشمٚمٛمحٜمل ومٞمف أن٤م ُم٤م شمرى! اهلل ىم٤مشمٚمؽ

: يٕمٜمل ٟمٗمسٞم٦م، طم٤مًم٦م وهذه- إضحك قمٞمد ظمٓمب٦م ذم أُمػمه٤م وهق سمـ٤مًمبٍمة قم٤مُمر سمـ اهلل قمبد قمغم وارشم٩م

 وًمٞمس يردمؾ وهق ي٘مقًمف ؿمٞمئ٤مً  جيد ومل إبقاب دوٟمف أهمٚم٘م٧م إذا اخلٓمٞم٥م طم٤مل اًمِمخص يتخٞمؾ ٓ ىمد

 قمٚمٞمٙمؿ أمجع ٓ واهلل: ىم٤مل صمؿ ؾم٤مقم٦م ومٛمٙم٨م إضحك قمٞمد ظمٓمب٦م ذم قمٚمٞمف ارشم٩م -ورىم٦م وٓ يشء قمٜمده

 .طمس٤ميب قمغم إض٤مطمل يٕمٜمل قمكم، وصمٛمٜمٝم٤م ًمف ومٝمل اًمسقق ُمـ ؿم٤مة أظمذ ُمـ وسمخاًل، قمٞم٤مً 

 واهلل: ىم٤مل صمؿ ومسٙم٧م، قمٚمٞمف وم٤مرشم٩م اهلل، ومحٛمد اعمٜمؼم ومّمٕمد اعمدائـ، قمغم أُمػماً  اًمٞمِمٙمري رسمف قمبد ويم٤من

 ُمـ ومٛمح٤مه٤م اًمِمٞمٓم٤من ضم٤مء هذه أقمقاديمؿ قمغم ىمٛم٧م وم٢مذا يمٚمٛم٦م، أخػ ًمس٤مين قمغم ومتجلء سمٞمتل ذم ٕيمقن إين

 إٓ ذًمؽ وُم٤م هل٤م، أهمتؿ ومٍمت اجلٛمٕم٦م، يقم ُمـ إزم أطم٥م يقم إج٤مم ذم وُم٤م يمٜم٧م وًم٘مد صدري،

 .هذه خلٓمبتٙمؿ

: وم٘م٤مل ؿمٞمئ٤ًم، وضمد ُم٤م ي٘مقل؟ ُم٤مذا يتٙمٚمؿ؟ ُم٤مذا..  ي٘مقل أن أراد ومحٍم، ٟمٙم٤مح ذم يمٚمٛم٦م ًمٞمٚم٘مل رضمؾ ودقمل

 ُمس٠مخ٦م وهذه!دقمقٟم٤مك؟ هلذا..  ُمقشمؽ اهلل قمجؾ: اًمٕمروس أم وم٘م٤مًم٧م. اهلل إٓ إهل ٓ ُمقشم٤ميمؿ ًم٘مٜمقا 

 واهلل- وهذا اخلٓمب٦م، يٙمت٥م ٟمٗمسف قمغم خيِمك يم٤من إذا واإلٟمس٤من وشمٕمقد، شمدري٥م ُمس٠مخ٦م اخلٓم٤مسم٦م
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 وٟمحٗمظ ٟمردمؾ أن ٟمستٓمٞمع ٓ ُم٤م اًمْمٕمػ ُمـ ومٞمٜم٤م أن ٟمحـ يٕمٜمل اًمٞمقم، اخلٓمب٤مء أيمثر طم٤مل -اعمستٕم٤من

 .يٙمت٥م أن اإلٟمس٤من ومٞمحت٤مج ُمت٘مٜم٦م، سمخٓمب٦م اًمٙمٚمامت هبذه وٟمتٗمقه اًمٜمّمقص

 ىمبؾ أو ُمٕمٞمٜم٦م يمٚمٛم٦م ىمبؾ أو اًمٙمالم ذم اًمؽمدد وهل ًمثٖم٦م قمٜمده يٙمقن وم٘مد قمٞمقب، شمٕمؽميف اعمٚم٘مل ويمذًمؽ

 ُمثؾ ًمتٖم٦م أو اًمٗم٤مء، طمرف قمٜمد يؽمدد وم٠موم٠مة أو اًمت٤مء، طمرف قمٜمد يؽمدد شم٠مت٠مة قمٜمده يٙمقن وىمد اجلٛمٚم٦م، سمداي٦م

ء يٖمػم أن ء، يٜمٓمؼ أن يستٓمٞمع ٓ همٞمٜم٤ًم، اًمرا  ىمٚم٥م وهل ورشمٚم٦م اًمت٤مء، طمرف ذم اًمٚمس٤من يؽمدد متتٛم٦م أو سم٤مًمرا

ء  حيت٤مج وسمٕمْمٝم٤م اًمٜمٗمسٞملم، إـمب٤مء قمٜمد قمالضم٤مت هل٤م سمٕمْمٝم٤م اًمٕمٞمقب، ُمـ ومٝمذا واوًا، أو همٞمٜم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام اًمرا

 ويم٤من ومٓمٜم٦م ًمديف يم٤من ًمرضمؾ ىمٞمؾ وىمد. ؿم٤مىم٤مً  اًمتدري٥م يم٤من وإن شمدري٥م أيمثره اًمٕمالج هق أو شمدري٥م، إمم

ء ي٘مٚم٥م  ىمٚمٞم٥م ي٘مٚم٥م أن اًم٘م٤مئد أوقمز: وم٘م٤مل اًمٓمريؼ، ىم٤مرقم٦م ذم سمئر سمحٗمر إُمػم أُمر: ىمؾ جيٞمده، ٓ همٞمٜم٤مً  اًمرا

 ٓ اًمتل احلروف ُمـ يتخٚمص سمٕمْمٝمؿ ومٙم٤من اًمٓمريؼ، ىم٤مرقم٦م هل واجل٤مدة اًمبئر، هق اًم٘مٚمٞم٥م. اجل٤مدة ذم

 وهق إًمٗم٤مظ ضمقاهر يمت٤مب ُمثؾ ًمٖمقي٦م، صمروة إمم حيت٤مج وهذا احلرف، هذا ومٞمٝم٤م ًمٞمس سمٙمٚمامت ٟمٓم٘مٝم٤م جيٞمد

 هٜم٤مك أن اًمِم٤مهد ُمٝمؿ، يمت٤مب أجْم٤مً  واًمبالهم٦م اًمبديع ذم اًمٙمالم صٜمٕم٦م إطمٙم٤مم اعمؽمادوم٤مت، ذم ضمٞمد يمت٤مب

 .ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل إُمقر هذه ُمثؾ قمـ شمتٙمٚمؿ يمتب٤مً 

 اًم٘مدرة وقمدم يم٤مٓرشمب٤مك إومم، ًمٚمٛمرة اإلًم٘م٤مء ذم ظمّمقص٤مً  اًمٜمٗمسٞم٦م، اًمٕم٘مدة قمغم اعمٚم٘مل يتٖمٚم٥م أن سمد وٓ

 ُمٖمٚمؼ ؿمبف ُمٜمؼم أو ـم٤موًم٦م ظمٚمػ يب٘مك أن يٗمْمؾ ىمد وسمٕمْمٝمؿ اًمٜمبض، ورسقم٦م واًمتٚمٕمثؿ، اًمتٗمٙمػم، قمغم

 .اًمّمقت ُمٙمؼم إٓ أُم٤مُمف ًمٞمس ُمٗمتقح ُمٙم٤من ذم ي٘مػ أن يستٓمٞمع وٓ

 أو ـمبٞمٕمٞم٦م، همػم سم٘مقة اًمتِمب٨م أو سم٤مًم٘مٚمؿ، اًمٚمٕم٥م أو سم٤مٕزرار اًمٕمب٨م يتجٜم٥م أن اعمٚم٘مل قمغم أجْم٤مً  ويٜمبٖمل

 إوراق وشم٘مٚمٞم٥م اًمٖمؽمة، شمٕمديؾ ويمثرة سم٤مًمِم٤مرب، اًمٕمب٨م أو اعمتقاصؾ اًمٚمحٞم٦م طمؽ أو اًمٞمديـ، ومرك

 إُمقر ُمـ ذيمره شمٞمرس ُم٤م هذا. إًمٞمف اًمٜم٤مفمريـ اعمستٛمٕملم أومٙم٤مر يِمقش هذا ٕن ُمزقمج٤ًم، شم٘مٚمٞمب٤مً  وـمٞمٝم٤م

 .اإلًم٘م٤مء طمسـ قمغم اعمٕمٞمٜم٦م
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 ُمرض٤مشمف ذم واًمٜمٗمٞمس اًمٜمٗمس يبذًمقن اًمذيـ ؾمبٞمٚمف إمم اًمدقم٤مة ُمـ جيٕمٚمٜم٤م أن وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف اهلل وٟمس٠مل

 ُم٤م يستخدُمقن ممـ جيٕمٚمٜم٤م وأٓ ـم٤مقمتف، قمغم قمقٟم٤مً  واًمبٞم٤من اًم٘مقة ُمـ أقمٓم٤مٟم٤م ُم٤م جيٕمؾ أن وٟمس٠مخف ؾمبح٤مٟمف،

 َرب  : وم٘م٤مل ومرقمقن إمم اهلل أرؾمٚمف ح٤م ُمقؾمك سمدقم٤مء وٟمختؿ. ؾمبٞمٚمف قمـ واًمّمد اًمنم ذم اعمقاه٥م ُمـ آشم٤مهؿ

ْح  ْ *  َصْدِري زِم  ارْشَ ـْ  قُمْ٘مَدةً  َواطْمُٚمْؾ *  َأُْمِري زِم  َوَيرس   اهلل ومٜمس٠مل[.28-25:ـمف] ىَمْقزِم  َيْٗمَ٘مُٝمقا *  ًمَِس٤ميِن  ُِم

 قمغم قمقٟم٤مً  جيٕمٚمٝم٤م وأن واحلج٦م، اًمبٞم٤من يرزىمٜم٤م وأن أُمقرٟم٤م، يٞمرس وأن صدورٟم٤م، ينمح أن وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف

 . أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل ؾمبٞمٚمف إمم اًمدقمقة

  إؾمئٚم٦م

  آهمتس٤مل سمٕمد يٜمزل اًمذي اعمٜمل طمٙمؿ 

 أظمرى؟ ُمرة اعمٜمل ٟمزل اًمٖمسؾ وسمٕمد اهمتسؾ: اًمس١مال

 . آهمتس٤مل إقم٤مدة يقضم٥م ٓ آهمتس٤مل سمٕمد ؿمٝمقة سمٖمػم يٜمـزل اًمذي اعمٜمل هذا: اجلقاب

  اًم٘مبٚم٦م اؾمت٘مب٤مل قمـ اًمٜمٝمل ُمقضع  

 يم٤من ًمق طمتك إطمقال يمؾ ذم أو احل٤مضم٦م ىمْم٤مء أثٜم٤مء اًم٘مبٚم٦م اؾمتدسم٤مر أو اؾمت٘مب٤مل قمـ اًمٜمٝمل هؾ: اًمس١مال

 قمري٤مٟم٤ًم؟

 أو اؾمت٘مب٤مهل٤م يتجٜم٥م أن قمٚمٞمف جي٥م ٓ ومٚمذًمؽ احل٤مضم٦م، ىمْم٤مء طم٤مل ذم اًمدًمٞمؾ ومٞمف ورد اًمذي: اجلقاب

 . ُمثالً  ُمالسمسف يٖمػم يم٤من إذا اؾمتدسم٤مره٤م

  اًمٜم٤مس يٕمظ وهق ؿمخص ظمرج إذا اًمقاقمظ ُمقىمػ 

 ُم٤م ٟمٗمسف، ذم وم٠مثر أطمدهؿ ىم٤مم صمؿ اعمستٛمٕملم، أُم٤مم ُمققمٔم٦م أو ٟمّمٞمح٦م أخ٘مك اعمس٤مضمد أئٛم٦م سمٕمض: اًمس١مال

 هل١مٓء؟ ٟمّمٞمحتؽ
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 قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ٓ وأهنؿ فمروف، وًمدهيؿ أقمامل ًمدهيؿ أؿمٖم٤مل، ًمدهيؿ اًمٜم٤مس سمٕمض أن ي٘مدروا أن: اجلقاب

 احل٘مد ُمـ سمٜمقع ٟمِمٕمر ومٚمامذا ؾمٞم٤مرشمف، ذم أـمٗم٤مل قمٜمده يٙمقن ىمد قمٜمدهؿ، ُم٤م ويؽميمقا  جيٚمسقا  أن رشقم٤مً 

 أن يريد ُمـ اًمٕمٞمد، ظمٓمب٦م هذه يذه٥م، يذه٥م أن يريد واًمذي جيٚمس جيٚمس أن يريد اًمذي دع قمٚمٞمٝمؿ،

 . اًمٕمٞمد ظمٓمب٦م ُمـ سم٠مومْمؾ يمٚمٛمتؽ وًمٞمس٧م جيٚمس، جيٚمس أن يريد وُمـ يذه٥م يذه٥م

  احلٞمض اٟم٘مٓم٤مع ومؽمة ذم يٜمزل اًمذي اًمدم طمٙمؿ 

 ُمقاٟمع وأظمذت أؿمٝمر أرسمع أن اًمٓمٗمؾ وقمٛمر شمرضع، قمٜمدُم٤م اًمدورة شم٠متٞمٝم٤م وٓ شمرضع زوضمتل: اًمس١مال

 دم؟ ظمرج وضٕمف وقمٜمد سم٤مًمٚمقًم٥م يسٛمك ُم٤م وهق احلٛمؾ

 . وشمّمقم شمّمكم وم٢مهن٤م طمٞمض سمدم ًمٞمس إٟمف: هل٤م ىم٤مًم٧م وم٢مذا اًمٓمبٞمب٦م شمس٠مل: اجلقاب

  ُمسجد سمجقاره ُمّمغم ذم اًمّمالة طمٙمؿ 

 جم٤مور؟ واعمسجد اعمٙمت٥م ذم ُمّمغم قمٜمدٟم٤م: اًمس١مال

 (. هبـ يٜم٤مدى طمٞم٨م قمٚمٞمٝمـ طم٤مومٔمقا ) اعمسجد، ذم إٓ اًمّمالة جيقز ٓ: اجلقاب

  ًمٚمٕملم اعمج٤مور اًمِمٕمر إزاًم٦م ٙمؿطم  

 اًمٕملم؟ ىمرب اًمِمٕمر يٜمب٧م: اًمس١مال

 . إزاًمتف ُمـ سم٠مس ومال ي١مذيؽ يم٤من إذا: اجلقاب

  ظم٤مًمف أو اًمزوج قمؿ أُم٤مم اًمزوضم٦م يمِمػ طمٙمؿ 

 اًمزوج؟ وظم٤مل قمؿ طمٙمؿ ُم٤م: اًمس١مال

 . أُم٤مُمٝمؿ شمٔمٝمر أن ًمٚمزوضم٦م جيقز ٓ: اجلقاب
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  إهؾ ُمع إؾمقاق إمم اخلروج  

 إقملم وإفمٝم٤مر اًمٕم٤مري٤مت، اًمٙم٤مؾمٞم٤مت اًمٜمس٤مء ًمبس ُمـ اًمٗمتـ ُمـ إؾمقاق ذم حيدث ُم٤م شمٕمٚمٛمقن: اًمس١مال

 اًمسٞم٤مرة ذم ضمٚمس٧م وإذا ُمٕمل، أهكم أظمذ ُمـ أتحرج اًمسقق إمم ٟمزًم٧م وإذا اًمزيٜم٦م، وإسمداء واًمسٞم٘م٤من

 .حمرم سمدون ومتجٚمس

 وهذا وشمرضمع، اًمٌمء أن٧م وشمِمؽمي إبقاب وشمٖمٚمؼ آُمـ ُمٙم٤من ذم اًمسٞم٤مرة ذم دمٚمس أن سم٠مس ٓ: اجلقاب

 . ُمٕمؽ طمج٤مهب٤م سمٙم٤مُمؾ ٟمزًم٧م ُمٜم٤مؾمب٤مً  يم٤من وإذا ُمٜم٤مؾم٥م، همػم اًمقضع يم٤من إذا

  اإلًم٘م٤مء ذم اًمٕمٚمٛمل إؾمٚمقب  

 اإلًم٘م٤مء؟ ذم اًمٕمٚمٛمل إؾمٚمقب قمـ يمثػماً  ٟمسٛمع: اًمس١مال

 ُمِمٙمالت أو وإظمالق، أداب أو اعمقاقمظ ًمٙمـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمدروس إًم٘م٤مء أؾمٚمقب هق: اجلقاب

 . اًمٕمٚمٛمل إؾمٚمقب ومٞمف يّمٚمح ٓ قمرضٝم٤م اعمجتٛمع،

  أضمروُمٞم٦م سمٛمتـ ًمٚمٛمبتدأ اًمبداي٦م  

 أضمروُمٞم٦م ُمتـ أن ؿمؽ ٓ: ؟اجلقاب ُم٤مًمؽ سمـ أخٗمٞم٦م أو أضمروُمٞم٦م سمـٛمتـ اًمبداي٦م إومْمؾ هؾ: اًمس١مال

 .  ُم٤مًمؽ سمـ أخٗمٞم٦م ُمـ أؾمٝمؾ

  اًمٙمبػم أظمٞمف ىمبؾ اًمّمٖمػم زواج  

 ُمٜمل؟ إيمؼم أظمل ىمبؾ أتزوج أن زم حيؼ هؾ: اًمس١مال

 يٙمقن ٓ طمتك قمٚمٞمف، اعمس٠مخ٦م هتقيـ أو اؾمتئذاٟمف ىمْمٞم٦م ذم اًمتٚمٗمظ يٜمبٖمل يم٤من وإن يٛمٜمع، ٓ ـمبٕم٤مً : اجلقاب

 . هلل واحلٛمد إُمر ًمف ومتبلم فمروومف ُمـ أطمسـ فمروومؽ شمٙمقن ىمد ٕهن٤م ضٞمؼ: هٜم٤مك
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  يسٛمٕمقن واًمب٘مٞم٦م اًم٘مراءة طمٙمؿ  

ءة: اًمس١مال  .ًمف يستٛمٕمقن واًمب٤مىمل اًمّمالة ىمبؾ اًم٘مرآن حتٗمٞمظ ُمدرؾم٦م ذم اًمٓمٚمب٦م أطمد ىمرا

 واًمسالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمبل ُمسجد يدظمٚمقن اعمسٚمٛمقن يم٤من وم٘مد قم٤مدة، ذًمؽ جيٕمؾ أٓ أرى: اجلقاب

 واًمسالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمبل يم٤من ومام( سم٤مًم٘مرآن سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر وٓ: )ًمقطمده ي٘مرأ  واطمد ويمؾ

 ويمؾ اًمتحٞم٦م ويّمٚمقن اعمسجد يدظمٚمقن يستٛمٕمقن، واًمب٘مٞم٦م ي٘مرأ  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ؿمخّم٤مً  صالة ًمٙمؾ يرشم٥م

 يريد واًمذي ُمستج٤مب، واإلىم٤مُم٦م إذان سملم اًمدقم٤مء ٕن يدقمق يدقمق أن يريد واًمذي ًمقطمده، ي٘مرأ  واطمد

ءة إمم يستٛمع أن يريد واًمذي يذيمر، اهلل يذيمر أن  . وهٙمذا يستٛمع، سمج٤مٟمبف ُمـ ىمرا

  سم٤مًمذه٥م اعمٓمكم طمٙمؿ  

 سم٤مًمذه٥م؟ اعمٓمكم اًمٌمء طمٙمؿ ُم٤م: اًمس١مال

 اًمٓمالء يم٤من إذا: يم٤مًمت٤مزم قمثٞمٛملم سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد واًمِمٞمخ ، سم٤مز سمـ اًمٕمزيز قمبد اًمِمٞمخ رأي: اجلقاب

 ُمثؾ يسػم يشء ذم اًمٓمالء يم٤من إذا شمستخدم، ٓ إواين ويمذًمؽ ًمبسف، ًمٚمرضمؾ جيقز ومال اًمٌمء ذم قم٤مُم٤مً 

 . ًمبسف ذم سم٠مس ومال اًمٜمٔم٤مرة زاوي٦م أو اًم٘مٚمؿ، ريِم٦م أو ومٞمف، اًمتل إرىم٤مم أو اًمس٤مقم٦م، قم٘م٤مرب

  ديـ قمٚمٞمف عمـ احل٩م طمٙمؿ 

 .أطم٩م أن وأريد مجٕمٞم٦م قمٜمدي: اًمس١مال

 . احل٩م ُمـ ُم٤مٟمع ومال ًمٚمجٛمٕمٞم٦م سمف يقرم ُم٤م يشء ًمؽ طمّمؾ ًمق ُم٤م اح٤مل ُمـ قمٜمدك دام ُم٤م: اجلقاب

  ؿمقال ُمـ اًمس٧م صٞم٤مم  

 ذم اًمدورة وحل٘متٜمل ؿمقال، سمس٧م اًمّمٞم٤مم ووصٚم٧م ًمٕمذر رُمْم٤من ذم أومٓمرشمف ُم٤م ىمْم٤مء ذم سمدأت: اًمس١مال

 واطمد؟ يقم إٓ يتبؼ ومل ؿمقال ُمـ ؾم٧م آظمر
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 ذي ُمـ اعمتب٘مٞم٦م إج٤مم صٞم٤مم ُمـ سم٠مس وٓ ؿمقال، ُمـ واًمس٧م اًم٘مْم٤مء سملم اًمٗمّمؾ ـمبٕم٤مً  يٚمزم ٓ: اجلقاب

 . اًم٘مٕمدة

  اخلػم قمٛمؾ ذم اًمري٤مء  

 .ري٤مءً  شمٕمٛمٚمٝم٤م إٟمؽ: ومٞم٘مقل اًمِمٞمٓم٤من ومٞم٠متٞمٜمل ظمػم أقمامل أقمٛمؾ: اًمس١مال

، أنؽ قمٜمؽ ي٘مقًمقا  ٓ طمتك اًمٜم٤مس، أضمؾ ُمـ شمريمتٝم٤م ٕنؽ اًمري٤مء: ذم وىمٕم٧م شمريمتٝم٤م إذا: اجلقاب
ٍ
ء  ُمرا

 . اهلل وضمف واىمّمد اهلل قمغم وشمقيمؾ وم٤مقمٛمٚمٝم٤م

  اإلًم٘م٤مء ُمـ واخلجؾ اًمتٝمٞم٥م  

 .إقمْم٤مء ورضمٗم٦م سم٤مًمرهب٦م اًمِمٕمقر يٜمت٤مسمٜمل طمتك سم٤مإلًم٘م٤مء أبدأ أن ُم٤م: اًمس١مال

 ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ اهلل، ؿم٤مء إن ومتّمؾ اًمٓمريؼ وواصؾ ودمٚمد شمٕمقد ًمٙمـ اًمبداي٦م، ذم ٕنؽ هذا: اجلقاب

 اهلل سمٛمِمٞمئ٦م ٟمّمؾ أن سمدومال يٚمج٤م أن ًمألبقاب اًم٘مرع وُمدُمـ: ًمٙمـ سمبطء، يّمؾ ُمـ وُمٜمٝمؿ سمرسقم٦م يّمؾ

 اًمٜم٤مس أطمسـ يم٤من واًمسالم اًمّمالة قمٚمٞمف واًمٜمبل ظمجؾ، هذا سمؾ احلٞم٤مء ُمـ ًمٞمس وهذا. وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف

 .ظمدره٤م ذم اًمٕمذراء ُمـ طمٞم٤مءً  أؿمد وهق إًم٘م٤مءً 

 ًمِمخص يمٚمٛم٦م قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤مً  جيٕمٚمٝم٤م أوًٓ  اإلٟمس٤من ٟمٗمسف، يٕم٤مًم٩م أن يٜمبٖمل ظمجؾ سمؾ هذا طمٞم٤مءً  دمٕمٚمف ٓ وم٢مذاً 

 ذًمؽ سمٕمد صمؿ وي٘مقهل٤م، وم٤مئدة يستٜمبط شمٕمٚمٞمؼ يتٕمقد، اإلٟمس٤من يبدأ يمٞمػ حم٤مدصم٦م، اًمٙمٚمٛم٦م هق ي٘مقل ُم٤م آظمر،

 يٜمت٘مؾ صمؿ ؾمٝمؾ، سمٛمقضقع ويبتدئ أـمقل، يمٚمٛم٦م ي٘مقل صمؿ ىمّمػمة، يمٚمٛم٦م ي٘مقل صمؿ ُمثاًل، إض٤موم٦م ًمف يٙمقن

 . وهٙمذا ظمٓمب٦م يٙمقن صمؿ درؾم٤مً  يٙمقن أصٕم٥م، عمقضقع

  سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م اإلًم٘م٤مء طمٙمؿ 

 .ُمققمٔم٦م إًم٘م٤مء ُمـ هذا يٛمٜمٕمٜمل ومٝمؾ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م أضمٞمد ٓ يمٜم٧م إذا: اًمس١مال
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 اًمٗمّمحك، اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ُمققمٔم٦م إًم٘م٤مء شم١مصمره مم٤م أيمثر شم١مصمر قم٤مُمل ُمققمٔم٦م شمٙمقن وم٘مد واهلل، ٓ: اجلقاب

 . هلل احلٛمد واًمٕمٚمؿ اإلظمالص طمّمؾ وم٢مذا ـم٤مىمتف، وهذه ىمدرشمف هذه

 (  َٟمِسٞم٧َم  إَِذا َرسمََّؽ  َواْذيُمرْ : ) شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕمٜمك  

 َٟمِسٞم٧َم  إَِذا َرسمََّؽ  َواْذيُمرْ : اجلقاب[.24:اًمٙمٝمػ] َٟمِسٞم٧َم  إَِذا َرسمََّؽ  َواْذيُمرْ : شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕمٜمك ُم٤م: اًمس١مال

 إٓ إهل وٓ اهلل ؾمبح٤من وشمٕم٤ممم، ؾمبح٤مٟمف اهلل يذيمر ؿمٞمئ٤مً  ٟميس إذا اإلٟمس٤من أن ُمٜمٝم٤م ي١مظمذ[ 24:اًمٙمٝمػ]

 ذم ومقىمٕم٧م اًمِمٞمٓم٤من وأنس٤مك اهلل ٟمسٞم٧م يٕمٜمل قمّمٞم٧م،: أي ٟمسٞم٧م إذا: ُمٕمٜم٤مه٤م ذم أجْم٤مً  وىمٞمؾ اهلل،

ـَ : اهلل اذيمر اعمٕمّمٞم٦م ِذي َ  َذيَمُروا َأنُْٗمَسُٝمؿْ  فَمَٚمُٛمقا  َأوْ  وَم٤مطِمَِم٦مً  وَمَٕمُٚمقا  إَِذا َواًمَّ  آل] ًمُِذُٟمقهِبِؿْ  وَم٤مؾْمَتْٖمَٗمُروا اّللَّ

 [ . 135:قمٛمران

  اعمٜم٤مؾم٥م اعمقضقع اظمتٞم٤مر  

 .إًمٞمف احل٤مضم٦م قمـ ومْمالً  احل٤مدصم٦م يٜم٤مؾم٥م اًمذي اعمقضقع اظمتٞم٤مر إمم شمنم مل: اًمس١مال

. أظمرى ُمٜم٤مؾمب٦م ذم قمٚمٞمف ٟم٠ميت اهلل ؿم٤مء إن ومٚمٕمٚمٜم٤م ُمقضققم٤ًم، حترض يمٞمػ: ُمقضقع ذم يدظمؾ هذا: اجلقاب

 ُمع أو ُمسجد ذم دوري٦م أو أؾمبققمٞم٦م يمٚمٛم٦م هٜم٤مك يم٤من إذا اعمٜم٤مؾم٥م اعمقضقع ختت٤مر يمٞمػ: اًمس١مال

 إصح٤مب؟

 ُمـ يمثػم يٕمرف ٓ هم٤مُمْم٦م آي٦م سمتٗمسػم ُمرة ي٠ميت أنف ممٙمـ ًمٙمـ..  ىمبٚمف اًمذي ًمٚمس١مال شم٤مسمع هذا: اجلقاب

 طم٤مدصم٦م قمغم يٕمٚمؼ أو ُمققمٔم٦م، أو ظمٚمؼ، أو أدب ذم طمدي٨م أو أطمٙم٤مم، ومٞمٝم٤م ُمٝمٛم٦م آي٦م أو شمٗمسػمه٤م، اًمٜم٤مس

ئد ذيمر ُمع اًمسػمة ُمـ ىمّم٦م أو اعمجتٛمع، ذم طمدصم٧م  . قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٜمقع ومقا

  اًمِمب٤مب سملم اًمٕمقاـمػ ضبط  
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 واإلطمس٤مس واحل٘مد احلسد ُمـ ذًمؽ ضد هق وُم٤م اًمّمحقة ؿمب٤مب سملم اًمٕمقاـمػ ذم اإلرساف: اًمس١مال

 .سم٤مًمٜم٘مص

 ي٠ميت أن وم٠مرضمق ومٞمف، يشء يمت٤مسم٦م ذم سمدأت وىمد ظم٤مٌص، درس هلذا يٙمقن أن أرضمق اهلل ؿم٤مء إن: اجلقاب

 . ومٞمف ي٘مدم اًمذي اًمقىم٧م قمٚمٞمف

  قمذر ًمٖمػم سمٞمتف ذم اًمرضمؾ صالة طمٙمؿ  

 .قمٚم٦م أي ومٞمٝمؿ وًمٞمس اًمبٞم٧م ذم اًمّمالة يٗمْمٚمقن اًمِمب٤مب ُمـ يمثػم: اًمس١مال

 صالة وضمقب قمغم وإدًم٦م آصمؿ، ًمٙمٜمف صحٞمح٦م صالشمف أن صحٞمح ُمٗمرـمقن، ُم٘مٍمون ه١مٓء: اجلقاب

 يرظمص ومل إُمـ، سمح٤مل ومٙمٞمػ اخلقف طم٤مل ذم أوضمبٝم٤م واهلل قمذر، ُمـ إٓ ًمف صالة ٓ يمثػمة، اجلامقم٦م

 . اًمبٞمقت سمتحريؼ وهؿ ًمألقمٛمك، وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل

  وإرض اًمساموات ىمبؾ اًمٕمرش اهلل ظمٚمؼ 

 وإرض؟ اًمساموات ىمبؾ ظمٚمؼ اًمٕمرش هؾ: اًمس١مال

 اإلٟمس٤من ومٞمٝم٤م جيد ٓ اًمتل اًمٖمٞمبٞم٦م واعمس٤مئؾ وإرض، اًمساموات ظمٚمؼ ىمبؾ اًمٕمرش ظمٚمؼ ؿمؽ ٓ: اجلقاب

سم٤مً   وُم٤م اًمٖمٞم٥م ىمْم٤مي٤م( يٕمٜمٞمف ٓ ُم٤م شمريمف اعمرء إؾمالم طمسـ ُمـ) يتٙمٚمؿ وٓ يٛمسؽ واًمسٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ضمقا

ـُ  ومٞمٝم٤م طمده قمٜمد ي٘مػ أن اعمسٚمؿ قمغم يٜمبٖمل وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف سم٤مهلل يتٕمٚمؼ مْحَ  ظَمبػِماً  سمِفِ  وَم٤مؾْم٠َمْل  اًمرَّ

 . اًمٙمب٤مئر ُمـ ومٝمذا قمٚمؿ سمٖمػم اهلل قمـ يتٙمٚمؿ أن جيقز وٓ[ 59:اًمٗمرىم٤من]

  اعمح٤مرضات ذم اًمٕم٤مُمل إؾمٚمقب اؾمتخدام  

 .اعمقاضٞمع شم٘مديؿ قمٜمد اًمٕم٤مُمل إؾمٚمقب يستخدُمقن اعمِم٤ميخ سمٕمض: اًمس١مال
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 اًمدروس سمٕمض ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٘م٤مل أن يّمٚمح ىمد ًمٙمـ ُمثاًل، اجلٛمٕم٦م ظمٓمب٦م ذم يّمٚمح ٓ هذا ـمبٕم٤مً : اجلقاب

 سمٕمض ذم يٕمٜمل ًمٙمـ اًمٗمّمحك، اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ٟمتٙمٚمؿ أن يٜمبٖمل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمدروس يمذًمؽ اًمٕم٤مُم٦م، ُمع

 اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م قمـ هؿ ًمبٕمدهؿ وهذا ُمـ إًمٞمف ىمريب٤مً  يٙمقن أن سم٤مب ُمـ هذا يّمٚمح ىمد اًمٕم٤مُم٦م ُمع اًمدروس

 اًمٗمّمحك اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م قمـ هؿ سمبٕمدهؿ ًمٙمـ واعمث٤مزم، اًمّمحٞمح اًمقضع هق هذا ًمٞمس يٕمٜمل اًمٗمّمحك،

 . وؾمٞمٚم٦م يٙمقن ورسمام ُمتٙمٚمػ، أن٧م أنؽ يِمٕمرون أو هب٤م، ُمٕمٝمؿ شمٙمٚمٛم٧م إذا احلقاضمز ُمـ سمٜمقع يِمٕمرون

  اًمس٘مط سمٕمد اخل٤مرج اًمدم  

ة أؾم٘مٓم٧م إذا: اًمس١مال  ؿمٞمئ٤مً  أؾم٘مٓم٧م إذا: اجلقاب وشمّمكم؟ شمّمقم ومٝمؾ دم وٟمزف شمتخٚمؼ مل ُمْمٖم٦م اعمرأ

 اًمتخٚمؼ يبدأ اًمث٤مٟمٞم٦م وإرسمٕملم إومم إرسمٕملم سمٕمد يقُم٤ًم، اًمثامٟملم سمٕمد يٕمٜمل إٟمس٤من، ظمٚمؼ ومٞمف يتبلم

 يم٤من ُم٤م أو اعمتٙم٤مُمؾ اجلٜملم ُمـ ذًمؽ سمٕمد وُم٤م رأس، أو رضمؾ أو يد ختٓمٞمط اًمٌمء، هذا وفمٝمقر واًمتٙمقن

 ُمـ ىمٓمٕم٦م ومٞمف يم٤من أو ختٓمٞمط، ومٞمف ئمٝمر مل يم٤من إذا يٕمٜمل هذا وىمبؾ ٟمٗم٤مس، وم٤مًمدم أؾم٘مٓم٧م إذا روح، ومٞمف

 . واًمّمٞم٤مم سم٤مًمّمالة وقمٚمٞمٝم٤م واؾمتح٤مض٦م ومس٤مد دم ومٝمذا ختٓمٞمط، ومٞمف ًمٞمس اًمٚمحؿ أو اًمدم،

  حمرج ُمقىمػ  

 اخلٓم٤مسم٦م؟ أثٜم٤مء ذم حمرج ُمقىمػ ًمؽ وىمع هؾ: اًمس١مال

 يم٤مٟم٧م أهن٤م أذيمر ظمٓمب٦م يمتب٧م إظمقاين، وأنتؿ سم٤معمّم٤مرطم٦م سم٠مس وٓ ومؽمة، ىمبؾ ُمقىمػ طمّمؾ ٟمٕمؿ: اجلقاب

 هٜم٤مك ويم٤من يمت٤مسمتٝم٤م، ذم وشمٕمب٧م ومٙمتبتٝم٤م أطمٗمٔمٝم٤م، أن أؾمتٓمٞمع ٓ ٟمّمقص وأيمثره٤م اًم٘مؼم، قمذاب قمـ

 اخلٓمب٦م أوراق اعمقضققم٦م إوراق سمج٤مٟم٥م ويم٤من إوراق، ووضٕم٧م سم٘مٚمٞمؾ، اًمّمالة ىمبؾ يمتبتٝم٤م إض٤موم٦م

 وصٕمدت وذهب٧م وضمدهت٤م اًمتل إوراق وم٠مظمذت ُمرسقم٤مً  وظمرضم٧م ًمٚمّمالة ودمٝمزت ومذهب٧م اًمس٤مسم٘م٦م،

 -اعمقىمػ هلقل وي٤م- هل وم٢مذا أُم٤مُمل ًمقضٕمٝم٤م متٝمٞمداً  اخلٓمب٦م أظمرضم٧م إذان، ومبدأ وضمٚمس٧م، اعمٜمؼم

 ًمٙمـ ومٜمٕمٞمد، ٟمسقه٤م اًمٜم٤مس أن يٛمٙمـ يم٤من اح٤مضٞم٦م اًمسٜم٦م ُمـ اخلٓمب٦م يم٤مٟم٧م ًمق يٕمٜمل اح٤مضٞم٦م، اجلٛمٕم٦م ظمٓمب٦م
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: يٛميض واًمقىم٧م إذان إهن٤مء ُمـ ي٘مؽمب وهق أومٙمر يمٜم٧م أنٜمل أيمتٛمٙمؿ ومال!! اح٤مضٞم٦م اجلٛمٕم٦م ظمٓمب٦م هذه

 .اعمقضقع رأس هق ُم٤م ُمقضقع ذم اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اًمتٗمٙمػم ومٙم٤من ُمقضقع، قمغم أقمثر أن أريد وأن٤م

 احل٤مضم٦م ظمٓمب٦م ذم ورشقم٧م اعمقضقع، ٟم٘م٤مط ذم اًمتٗمٙمػم قمـ ومْمالً  هذا ُمقضققم٤ًم، أنتؼ ومل اٟمتٝمك وًمألؾمػ

 ذم أظمر سم٤مًمٞمقم اإليامن أثر قمـ ُمقضقع ذم وشمٙمٚمٛم٧م وومتح اهلل يرس وًمٙمـ ؾم٠متٙمٚمؿ، قمام أدري ٓ وأن٤م

 ذم رأجؽ ُم٤م: وم٘مٚم٧م سمٕمده٤م ؿمخّم٤مً  ؾم٠مخ٧م أنٜمل احلظ وحلسـ هلل، واحلٛمد إُمقر وُمِم٧م اعم١مُمـ ٟمٗمس

 . هذا يٙمتِمٗمقا  مل أهنؿ هلل احلٛمد: وم٘مٚم٧م حتْمػماً، ومٞمٝم٤م أن ئمٝمر: وم٘م٤مل اخلٓمب٦م؟

  اًمٜم٤مومٚم٦م يّمكم وهق اًمّمالة أىمٞمٛم٧م ُمـ  

 اًمث٤مٟمٞم٦م؟ اًمريمٕم٦م ىمٞم٤مم ذم وهق اًمّمالة وم٠مىمٞمٛم٧م اًمٗمرض صالة ىمبؾ اًمٜم٤مومٚم٦م صالة رضمؾ صغم إذا: اًمس١مال

 ريمقع ىمبؾ يم٤من إذا( اعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا) اعمٙمتقسم٦م، ىمبؾ اًمٜم٤مومٚم٦م صالة صغم: اجلقاب

 وذم ظمٗمٞمٗم٦م، يتٛمٝم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ريمقع سمٕمد يم٤من إذا اًمٗمريْم٦م، ذم ويدظمؾ اًمّمالة ي٘مٓمع اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م

 . اًمٕمٚمؿ أهؾ أىمقال أطمد وهذا ريمٕم٦م، شمٗمقشمف ٓ أنف اًمٖم٤مًم٥م احل٤مًم٦م هذه

 ( ُمسٚمؿ ضمٜمل ُمع صحٗمل طمقار) يمت٤مب  

 اًمٙمت٤مب هذا: ؟اجلقاب ُمسٚمؿ ضمٜمل ُمع صحٗمل طمقار: سمٕمٜمقان طمديث٤مً  فمٝمر سمٙمت٤مب رأجٙمؿ ُم٤م: اًمس١مال

 هذا سمٞمٜم٤م وىمد دضم٤مل، ٟمٗمسف وهق اًمدضم٤مل اعمسٞمح ذم يمت٤مسم٤مً  أخػ أن ًمف ؾمبؼ وىمد أرش، يمذاب دضم٤مل ص٤مطمبف

 اًمتٜم٤مؾمٚمٞم٦م إقمْم٤مء ذم واًمسٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ أدًم٦م هل٤م ًمٞمس قمجٞمب٦م سم٠مؿمٞم٤مء ي٠ميت اًمرضمؾ هذا أن سمٞمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم،

 ومٞمف دام ُم٤م اًمٙمت٤مب أن ئمـ اًم٘م٤مرئ، قمغم ومٞمٝم٤م ويٛمقه اًمّمحٞمح٦م وإطم٤مدي٨م أي٤مت سمبٕمض وي٠ميت ًمٚمجـ،

 اًمٕم٤مرشة، اًمٓمبٕم٦م ومٝمذه ذًمؽ ُمـ وسم٤مًمرهمؿ..  ُمٜمف أطمذر وًمذًمؽ ضمٞمد، يمت٤مب أنف يٕمٜمل وأطم٤مدي٨م آي٤مت

 أو اخلٗمٞم٦م اًمٕمقامل قا يٕمٚمٛم أن يريدون أو اجلـ ُمـ خي٤مومقن ٕهنؿ واًمٜم٤مس سمرسقم٦م، اعمٙمتب٤مت ُمـ ويٜمٗمذ

 . اًمتٚم٘مل ُمٜمٝم٩م ذم ظمٓم٠م وهذا صحٞمح٦م شمٙمـ مل وًمق إؿمٞم٤مء هذه قمغم ومٞم٘مبٚمقن اؾمتٓمالع، طم٥م قمٜمدهؿ
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  اإلًم٘م٤مء ىمبؾ اًمتٜمٗمس أؾمٚمقب  

 سمّمدره سم٤مدئ٤مً  ضمسٛمف ويِمد ـمقياًل، قمٛمٞم٘م٤مً  ٟمٗمس٤مً  ي٠مظمذ أن: ُمقضقع إًم٘م٤مء قمٜمد اًمرهب٦م إلزاًم٦م: اًمس١مال

ء يزومر صمؿ وؾم٤مىمٞمف وذراقمٞمف  .اعمحبقس اهلقا

تف هذا: اجلقاب  مل وًمٙمـ اًمٖمرسمٞملم، يمت٥م سمٕمض قمـ اعمؽممج٦م اًمٙمت٥م ذم اعمقضقع هذا حتْمػم أثٜم٤مء ذم ىمرأ

 ُمـ ذًمؽ أر مل رسمام ـمقيٚم٦م، زومرة وي٠مظمذ ويرظمل يديف ويٛمد ي٘مػ أنف اًمتٙمٚمػ سمٕمض ومٞمف ٕن ٟم٘مٚمف: أر

 أج٦م قمغم اإلًم٘م٤مء أثٜم٤مء حيت٤مج واًمٜمٗمس. هذا ُمـ يستٗمٞمد اًمٜم٤مس سمٕمض ًمٕمؾ وًمٙمـ اعمقضقع ذم اعمٝمٛم٦م إؿمٞم٤مء

 . طم٤مل

  اًمّمقر طمٙمؿ  

 ذم ًمتٕمٚمؼ صقرة إطمْم٤مر ُمٜمل وـمٚم٥م دراؾمٞم٤ًم، اجلٞمديـ اًمٓمٚمب٦م ُمـ اعمتقؾمٓم٦م اعمرطمٚم٦م ذم ـم٤مًم٥م أن٤م: اًمس١مال

 .اعمدرؾم٦م

 . رضورة ًمٞمس٧م هذه حترض، ٓ. ٓ: اجلقاب

  اعمح٤مرضة أثٜم٤مء إؾمئٚم٦م شمقزيع  

 شمِمقيش؟ ومٞمف إؾمئٚم٦م أوراق شمقزيع أن شمٔمـ أٓ: اًمس١مال

 أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٜم٤مس سمٕمض ٕن اعمح٤مرضة: آظمر ذم إؾمئٚم٦م أوراق شمقزع أن أرى ًمذًمؽ ذًمؽ، أرى: اجلقاب

سمف ي٠ميت ىمٚمٞمؾ وسمٕمد ؾم١مآً  يٙمت٥م  . أطمسـ يٙمقن اعمح٤مرضة آظمر ذم وزقم٧م ومٚمق اعمح٤مرضة، ذم ضمقا

  اًمٕم٘مٞم٘م٦م ذم سم٤مـمؾ اقمت٘م٤مد 

 .احل٩م ذم اهلدي يٚمزُمف وٓدشمف قمٜمد يٕمؼ مل ُمـ: اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقل: اًمس١مال
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 يٕمؼ مل إذا أنف يٕمت٘مد اًمٜم٤مس وسمٕمض اًمٕم٤مُم٦م، قمٜمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م آقمت٘م٤مدات ُمـ هذا صحٞمح، همػم هذا: اجلقاب

 ويذسمح إُمر يتدارك أن يٛمٙمـ اإلٟمس٤من إن صمؿ قمٜمف، قمؼ ُم٤م وًمق طم٩م ًمف ظمٓم٠م، وهذا طم٩م، ًمف ومٚمٞمس قمٜمف

 . يمبػماً  ص٤مر ًمق طمتك ُم٤مٟمع وٓ اًمٕم٘مٞم٘م٦م

ء طمٙمؿ    قمٜمده ًمٞمس٧م ممـ اًمسٚمٕم٦م رشا

 ومتِمؽمهي٤م؟ اًمنميم٦م ومتذه٥م اًمسٚمٕم٦م يٕملم اعمِمؽمي أن ُمـ اًمنميم٤مت سمٕمض شمٗمٕمٚمف ُم٤م طمٙمؿ ُم٤م: اًمس١مال

 وُمٙم٤مهن٤م ُمستقدقمٝم٤م أو خمزهن٤م إمم وشمٜم٘مٚمٝم٤م اًمسٚمٕم٦م اًمنميم٦م متٚمؽ أن سمٕمد إٓ اًمبٞمع قم٘مد ًمف جيقز ٓ: اجلقاب

 إذا وُمتك؟ اًمٗمالٟمٞم٦م؟ سم٤مًمبْم٤مقم٦م ؾمت٠متقن هؾ: هلؿ ي٘مقل اًمسٚمٕم٦م قمٜمدهؿ جيد مل وم٢مذا اًمبٞمع، جيقز ٓ وإٓ

ء ذم رهمب٦م قمٜمدي وم٠من٤م هب٤م أتٞمتؿ  ي٘مقل أن جيقز أنف هذا ذم سم٤مز سمـ اًمٕمزيز قمبد اًمِمٞمخ ومت٤موى ومٛمـ ُمثاًل، اًمنما

ئٝم٤م، ذم رهمب٦م قمٜمدي وم٠من٤م هب٤م أتٞمتؿ ًمق: هلؿ  أن جيقز ومال ذًمؽ ىمبؾ أُم٤م ويِمؽمي، يذه٥م ضمٚمبقه٤م وم٢مذا رشا

 . وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل ىم٤مل يمام( قمٜمدك ًمٞمس ُم٤م شمبع ٓ) رطم٤مهلؿ إمم اًمتج٤مر حيقزه٤م طمتك اًمسٚمع شمب٤مع

  اعمسجد ذم اعمتحٚم٘ملم قمغم اًمسالم إًم٘م٤مء طمٙمؿ 

 هؾ أصح٤مسمف، ذم طمٚم٘م٦م ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم واًمٜمبل اعمسجد دظمٚمقا  اًمذيـ اًمثالصم٦م طمدي٨م ذم: اًمس١مال

 اًمدظمقل؟ أثٜم٤مء اًمتحٞم٦م أداء قمدم قمغم دًمٞمؾ ومٞمف احلدي٨م هذا

 . اًمسالم إًم٘م٤مء ومٞمٝم٤م رواي٦م احلدي٨م هذا رشح ذم اهلل رمحف طمجر اسمـ ذيمر: اجلقاب

  اإلًم٘م٤مء قمغم اًمتٕمقد يمٞمٗمٞم٦م 

 .أىمدر وٓ اًمبٞم٧م ذم أو اعمسجد ذم اًمٜم٤مس أرؿمد أن أريد: اًمس١مال

 ٕنف اعمسجد: إمم يٜمت٘مؾ صمؿ أىمرسم٤مئف ُمع يبدأ ُمٕم٤مرومف، ُمع يبدأ اإلٟمس٤من شمٕمقد، ىمْمٞم٦م هذه! أظمل ي٤م: اجلقاب

 اًمٜم٤مس ُمع اًمٙمالم ذم ؾم٤مسم٘م٦م ظمؼمة أو شمٕمقد، قمٜمده ًمٞمس وهق اًمٜم٤مس يرؿمد أن يريد ومج٠مة اعمسجد إمم ىمٗمز إذا
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 سمٕمض ذم يٕمٜمل اجلٞمدة اًمؼماُم٩م وُمـ سم٤مًمتدري٩م، شم١مظمذ اعمس٠مخ٦م ومٚمذًمؽ قمٚمٞمف، ويرشم٩م يتٚمٕمثؿ أنف أو يزل،

 ُمـ ظمٓمب٤مء شم٠مهٞمؾ اخلٓمب٤مء، ًمت٠مهٞمؾ سمراُم٩م قمٛمؾ يٕمٜمل اخلٓم٤مسم٦م، إنِمٓم٦م ذم اعمدارس أو اًمّمٞمٗمٞم٦م اعمرايمز

 . ضمداً  ُمٝمٛم٦م ُمس٠مخ٦م هذه اخلٓمب٤مء شم٠مهٞمؾ زُمالئٝمؿ، قمغم ظمٓم٥م ذم اعمقضققم٤مت يٚم٘مقن اًمِمب٤مب

  إىم٤مرب سملم اًمّمٚمح 

 .سمٕمض قمغم يدظمؾ ٓ وسمٕمْمٝمؿ صٖمػمة ُمِمٙمٚم٦م سمسب٥م ُمتخ٤مصٛملم أقمامُم٤مً  زم إن: اًمس١مال

 أن٧م..  طم٤موًم٧م ىمد وم٠من٧م اهلل إمم شمٕمذر وأن سمٞمٜمٝمؿ، شمّمٚمح وأن اخلػم ذم واؾمٓم٦م شمٙمقن أن طم٤مول: اجلقاب

 . سم٤مًمٕمب٤مد سمّمػم واهلل اًمٕمٛمؾ وقمٚمٞمؽ اًمبالغ قمٚمٞمؽ

  اًمزوضم٤مت سملم اًمٕمدل 

 أو ًمدرس إطمداهـ ُمٕمل أصٓمح٥م أن أردت إذا أومٕمؾ ويمٞمػ زوضمتلم؟ سملم أقمدل يمٞمػ: اًمس١مال

 طم٤مئْم٤ًم؟ ويم٤مٟم٧م حم٤مرضة

 شم٠مِت  وٓ إظمرى، ًمٞمٚم٦م ذم هذه ًمٞمٚم٦م شم٠مِت  ومال واًمٜمٗم٘م٦م، اعمبٞم٧م ذم اًمٕمدل: أؾم٤مؾمٞم٦م أؿمٞم٤مء هٜم٤مك: اجلقاب

 شمدظمؾ أو إظمرى، أث٤مث دمدد وٓ هذه أث٤مث دمدد أو هذه، ُمـ أيمثر هذه شمٕمط وٓ إظمرى، ًمٞمٚم٦م ذم هذه

 سمٕمض ومٞمٝم٤م جيقر اًمتل اًمٙمثػمة إؿمٞم٤مء ُمـ ذًمؽ وٟمحق إظمرى، أوٓد وشمب٘مل ظم٤مص٦م ُمدرؾم٦م هذه أوٓد

 .ُم٤مئؾ وؿم٘مف اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ي٠ميت زوضمتٞمف سملم يٕمدل ٓ اًمذي ٕن وئمٚمٛمقن: اًمٜم٤مس

 . طمرج اعمٕمذورة همػم اصٓمح٤مب ذم قمٚمٞمؽ ومام إطمداهـ اصٓمح٤مب أردت وإذا

  اًمٓمقاف ذم اًمٓمٗمؾ وضٕمٞم٦م 

 اًمٓمقاف؟ ذم حمٛمقل وهق اًمٓمٗمؾ يس٤مر قمـ اًمبٞم٧م يٙمقن أن يِمؽمط رضمؾ: اًمس١مال

ء هذا، قمغم دًمٞمؾ ٓ: اجلقاب  . سمذًمؽ سم٠مس ٓ اًمِمامل أو اًمٞمٛملم قمغم محٚمقه ؾمقا
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  قمٚمٞمف ُم٤م يّمؿ مل وهق رُمْم٤من قمٚمٞمف دظمؾ ُمـ 

ة: اًمس١مال  ومل يقُم٤مً  قمنم صمالصم٦م قمٚمٞمٝم٤م وسم٘مل اًمسٜم٦م هذه رُمْم٤من وضم٤مء رُمْم٤من، ؿمٝمر ؾمٜم٦م ىمبؾ أومٓمرت اُمرأ

 ومل اًم٘م٤مدم رُمْم٤من ضم٤مء طمتك اًم٘مْم٤مء ذم ومرـم٧م إذا: اجلقاب اًمٙمٗم٤مرة؟ هل وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ومامذا شم٘مْمٝم٤م،

 سمف ىم٣م يمام اًمت٠مظمػم، يمٗم٤مرة يقم يمؾ قمـ ُمسٙملم إـمٕم٤مم رُمْم٤من سمٕمد اًم٘مْم٤مء إمم سم٤مإلض٤موم٦م ومٕمٚمٞمٝم٤م شم٘مض

 .اإلدام ُمـ يشءً  ُمع -ُمثالً - اًمرز ُمـ وٟمّمػ يمٞمٚمق يٕمٜمل ص٤مع، ٟمّمػ أو ُمسٙملم، ـمٕم٤مم اًمّمح٤مسم٦م،

 وأرسمٕملم مخس٦م ُمثالً  خيرج؟ يمؿ سمٕمده، اًمذي رُمْم٤من دظمؾ طمتك ومٞمف وومرط يمٚمف، اًمِمٝمر أظمر أنف اومرض

 عمسٙملم أقمٓمٞمف ًمق اًمٚمحؿ أو اإلدام ُمـ يشء يٕمٜمل ُمثاًل، اًمدضم٤مج ُمـ يمرشمقٟملم -ُمثالً - ُمع اًمرز، ُمـ يمٞمٚمق

 . ذًمؽ ضم٤مز واطمدة قم٤مئٚم٦م أو واطمد

  ًمٚمٛمّمكم آقمتٙم٤مف طمٙمؿ 

 آقمتٙم٤مف؟ ٟمٞم٦م يٜمقي أن اعمسجد دظمؾ إذا اعمّمكم قمغم جي٥م هؾ: اًمس١مال

 ُمدة أىمؾ هق وُم٤م ًمالقمتٙم٤مف، وىم٧م أـمقل هق ُم٤م آقمتٙم٤مف ُمدة ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ سمؾ. جي٥م ٓ: اجلقاب

:  اًمبخ٤مري ذم يمام قمٛمر سمحدي٨م واطمتجقا  ًمٞمٚم٦م،: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل وًمٞمٚم٦م، يقم: سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل ًمالقمتٙم٤مف،

م اعمسجد ذم ًمٞمٚم٦م أقمتٙمػ أن ٟمذرت إين]  ورد، ُم٤م أىمؾ ومٝمذا وًمٞمٚم٦م يقُم٤مً  أو ًمٞمٚم٦م اقمتٙمػ يم٤من ومٚمق[ احلرا

 . ورد ُم٤م أىمؾ ذم اًم٘مقي٦م إىمقال ُمـ وهذا

  اجلٛمٕم٦م ظمٓمب٦م ُمقضقع اظمتٞم٤مر  

 اجلٛمٕم٦م؟ ظمٓمب٦م ُمقضقع ذم رأجٙمؿ ُم٤م: اًمس١مال

 وذيمر اهلل قمٔمٛم٦م سمٞم٤من أو اعمقت، وذيمر أظمر ًمٚمٞمقم ُمققمٔم٦م ومٞمٝم٤م شمٙمقن أن يٛمٙمـ اجلٛمٕم٦م ظمٓمب٦م: اجلقاب

 حيت٤مج أطمٙم٤مم سمٞم٤من اجلٛمٕم٦م ظمٓمب٦م ذم يٙمقن أن ويٛمٙمـ واًمّمٗم٤مت، سم٤مٕؾمامء اإليامن وآصم٤مر وصٗم٤مشمف أؾمامئف



وًمٞم٦م  ُمقضققم٤مً؟ شمٚم٘مل يمٞمػ [35] اعمحدودة رشيم٦م جمٛمققم٦م ٓسم٤مز اًمدَّ

 

https://www.facebook.com/lapazpage 

ء اًمبٞمع ذم اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م  ُمـ ٕؿمٞم٤مء سمٞم٤مٟم٤مً  اجلٛمٕم٦م ظمٓمب٦م شمٙمقن أن ويٛمٙمـ واعمٕم٤مُمالت، واًمٕمب٤مدات واًمنما

 قمٚمٞمف اًمٜمبل ؾمػمة ُمـ ًمٌمء ذيمر ومٞمٝم٤م اجلٛمٕم٦م ظمٓمب٦م شمٙمقن أن ويٛمٙمـ وأداب، إظمالق ُمـ قمب٤مدات

 أطمداث أو اًمقاىمع، ذم ُمقضمقدة ُمٜمٙمرات أو إؾمالُمٞم٦م، ُمٕم٤مرف أو وؿمامئٚمف، أظمالىمف أو واًمسالم، اًمّمالة

 .ومٞمٝم٤م اًمّمحٞمح اًمرأي سمٞم٤من إمم اًمٜم٤مس حيت٤مج

 وٓ ض٤مًملم همػم ُمٝمتديـ هداة جيٕمٚمٜم٤م أن وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف اهلل وأؾم٠مل إؾمئٚم٦م، ُمـ طمّمؾ سمام آيمتٗم٤مء أرى

 .أمجٕملم ذٟمقسمٜم٤م ًمٜم٤م يٖمٗمر وأن ُمْمٚملم
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 ذم اخِلت٤مم ...

 اخلػمي ًمٚمٕمٛمؾ اًمتَّٓمقيري٦م اعمِم٤مريع شمٜمٛمٞم٦م ذم ُمٕمٜم٤م رشيٙم٤مً  يُمـ. 

 وًمٞم٦م ٓسم٤مز جمٛمققم٦م رشيم٦م  .(ُُمٕمتٛمد ظمؼمة سمٞم٧م) اعمحدودة اًمدَّ

 اإلًمٙمؽموين اًمؼميد :lapaz-group@live.com 

 حمٛمد ٟمبٞمٜم٤م هدي ومٞمف ُُمتَّبٕملم، شمٕم٤ممم ًمقضمٝمفشمٙمقن أقمامًمٜم٤م ظم٤مًمّم٦م  وأن، اًم٘مبقل اهلل ٟمس٠مل ☺. 

ورات قمغم واعمنُمف اعمٙمت٥م ُُمدير اعمُس٤مقمد اعمُدير  اًمدَّ

 ؿم٤مهلم حمٛمد. م

11211115654217 

mshahin87@live.com 

 اًمداهمست٤مين هم٤مزي/  اًمِمٞمخ

11211115587559 

sual1430@yahoo.com 

 :ٟمرضمق زي٤مرة ُمقاىمٕمٜم٤م وصٗمح٤مشمٜم٤م ًمٚمٛمزيد 

o ؾمٛمل اعمقىمع  group.com-http://lapaz اًمرَّ

o اًمٗمٞمسبقك صٗمح٦م https://www.facebook.com/lapazpage 

o اًمتقيؽم صٗمح٦م https://twitter.com/lapaz_group 

o راؾم٤مت اًمتَّ٘م٤مرير صٗمح٦م  http://tqrir.wordpress.com/lapaz واًمد 

 احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتّؿ اًمّّم٤محِل٤مت

http://lapaz-group.com/
https://www.facebook.com/lapazpage
https://twitter.com/lapaz_group
http://tqrir.wordpress.com/lapaz

