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 سؤال وجواب ( 022عقيدة ) من كتاب 

 [1: افؽقثر{ ]اْفَؽْقَثرَ  َأْظَطقْـَوكَ  إِكَّو}: ملسو هيلع هللا ىلص حمؿد فـبقف وجؾ ظز اهلل ؿول: 1جـ

 ظذ ؾرضؽؿ )) أكو: ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف: مـفو افتقاتر مبؾغ بؾغً ـثرة أحوديٌ ؾقف: 2جـ

 (1). احلقض ((

 مـ أضقى ورحيف، افؾبـ مـ أبقض موؤه، صفر مسرة )) حقيض: ملسو هيلع هللا ىلص وؿقفف

 (2). أبدا (( يظؿل الؾ مـف رشب مـ، افسامء ــجقم وـقزاكف، ادسؽ

ُؼقا}: تعوػ اهلل ؿول: 3جـ تِل افـَّورَ  َؾوتَّ َجوَرةُ  افـَّوُس  َوُؿقُدَهو افَّ ْت  َواحْلِ ـَ  ُأِظدَّ  فِؾَْؽوِؾِري

ـَ  َوَبِؼِ  - ِذي وحِلَوِت  َوَظِؿُؾقا آَمـُقا افَّ ـْ  دَمِْري َجـَّوٍت  ََلُؿْ  َأنَّ  افصَّ َْْنَورُ  ََتْتَِفو ِم ْٕ { ا

، فف رشيؽ ٓ وحده اهلل إٓ هلإ ٓ أن صفد )) مـ: ملسو هيلع هللا ىلص وؿقفف[ 25 - 24: افبؼرة]

 مريؿ إػ أفؼوهو وـؾؿتف، ورشقفف اهلل ظبد ظقسك وأن، ورشقفف ظبده حمؿدا وأن

 (3). افعؿؾ (( مـ ـون مو ظذ اجلـي اهلل أدخؾف، حؼ وافـور حؼ واجلـي، مـف وروح

                                                                                              

 ( 25(، ومسؾؿ )6575رواه افبخوري ) (1)

 (27(، ومسؾؿ )6579رواه افبخوري ) (2)

 (. 46(، ومسؾؿ )3435رواه افبخوري ) (3)



 

 

 

 3 

 
 بنبؼوء بوؿقتون وأْنام، أن خمؾقؿتون وأْنام بقجقدمهو اجلوزم افتصديؼ معـوه: 4جـ

 وتؾؽ افـعقؿ مـ هذه ظؾقف احتقت مو ـؾ ذفؽ ذم ويدخؾ، أبدا تػـقون ٓ َلام اهلل

 .افعذاب مـ

ْت }: اجلـي ذم ؾؼول، نمعدتو أْنام وجؾ ظز اهلل أخزكو: 5جـ  آل] {فِؾُْؿتَِّؼغَ  ُأِظدَّ

ْت }: افـور ذم وؿول[ 133: ظؿران ـَ  ُأِظدَّ  افؽػور بلن تعوػ وأخزكو[ 24: افبؼرة] {فِْؾَؽوِؾِري

 أـثر ؾرأيً اجلـي ذم )) اضؾعً: ملسو هيلع هللا ىلص افـبل وؿول، وظشقو ؽدوا افـور ظذ يعرضقن

 (1). افـسوء (( هؾفوأ أـثر ؾرأيً افـور ذم واضؾعً، افػؼراء أهؾفو

[ 111: افتقبي] {افعظقؿ افػقز ذفؽ أبدا ؾقفو خوفديـ}: اجلـي ذم تعوػ اهلل ؿول: 6جـ

 فرزؿـو هذا إن}: تعوػ وؿول  [48: احلجر{ ]بؿخرجغ مـفو هؿ ومو}: تعوػ وؿول

 حقوة وأبديي بلبديتفو تعوػ ؾلخز، أيوت مـ وؽرهو [ 54: ص{ ]كػود مـ فف مو

: ؾقفو تعوػ ؿول افـور وـذفؽ، مـفو خروجفؿ وظدم ظـفؿ اكؼطوظفو وظدم، أهؾفو

 وٓ وفقو جيدون ٓ أبدا ؾقفو خوفديـ - شعرا َلؿ وأظد افؽوؾريـ فعـ اهلل إن}

 كور فف ؾنن ورشقفف اهلل يعص ومـ}: تعوػ وؿول[ 65 - 64: إحزاب{ ]كصرا

 {افـور مـ بخورجغ هؿ ومو}: تعوػ وؿول [23: اجلـ]{ أبدا ؾقفو خوفديـ جفـؿ

 أهؾ أن وأمثوَلو أيوت هذه ذم تعوػ ؾلخزكو، أيوت مـ ذفؽ وؽر  [167: افبؼرة]

 .أبدا ؾقفو خوفدون أْنؿ، َلو وخؾؼقا َلؿ خؾؼً أهؾفو هؿ افذيـ افـور

                                                                                              

 (3241رواه افبخوري ) (1)
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حيققن  وٓ ؾقفو يؿقتقن ٓ ؾنْنؿ أهؾفو هؿ افذيـ افـور أهؾ )) أمو: ملسو هيلع هللا ىلص افـبل وؿول

)) .(1) 

 حتك بودقت جلء افـور إػ افـور وأهؾ اجلـي إػ اجلـي أهؾ )) إذا صور: ملسو هيلع هللا ىلص وؿول

 افـور أهؾ يو، مقت ٓ اجلـي أهؾ يو: مـود يـودي ثؿ يذبح ثؿ وافـور اجلـي بغ جيعؾ

. حزْنؿ (( إػ حزكو افـور أهؾ ويزداد، ؾرحفؿ إػ ؾرحو اجلـي أهؾ ؾقزداد، مقت ٓ

(2) 

[ 23 - 22: افؼقومي{ ]كوطرة رهبو إػ - كورضة يقمئذ وجقه}: تعوػ اهلل ؿول: 7جـ

 ظـ افصحقحغ وذم [ 26: يقكس] {وزيودة احلسـك أحسـقا فؾذيـ}: تعوػ وؿول

 فقؾي افؼؿر إػ ؾـظر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مع جؾقشو ــو: ؿول ÷ اهلل ظبد بـ جرير

 ذم تضومقن ٓ، هذا ترون ـام ظقوكو ربؽؿ شسون إكؽؿ )): ؾؼول ظؼة أربع

 ؿبؾ وصالة افشؿس ضؾقع ؿبؾ صالة ظذ تغؾبقا ٓ أن اشتطعتؿ ؾنن، رؤيتف

 تشبقف، افؼؿر هذا ـرؤيتؽؿ أي، هذا ترون ـام: وؿقفف  (3). ؾوؾعؾقا (( ؽروهبو

 بودرئل فؾؿرئل ٓ بوفرؤيي رؤييفؾ

، ثؼقؾي بؼققد ـثرة مقاضع ذم ـتوبف ذم افشػوظي وجؾ ظز اهلل أثبً ؿد: 8جـ

 افشػوظي هلل ؿؾ}: تعوػ ؾؼول، يشء ؾقفو ٕحد فقس فف مْؾٌؽ  أْنو تعوػ وأخزكو

                                                                                              

 (316رواه مسؾؿ ) (1)

 (  41(، ومسؾؿ )4731رواه افبخوري ) (2)

 (211( ومسؾؿ )554رواه افبخوري ) (3)
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 ؿول ـام بنذكف إٓ تؽقن ٓ أْنو وجؾ ظز ؾلخزكو؟ تؽقن متك ؾلمو[ 44: افزمر] {مجقعو

 ؾؽام؟ تؽقن ممـ وأمو [255: افبؼرة{ ]بنذكف إٓ ظـده يشػع افذي ذا مـ}: تعوػ

 ٕوفقوئف إٓ يلذن ٓ أكف أيضو أخزكو، إذكف بعد مـ إٓ تؽقن ٓ أكف تعوػ أخزكو

 افرمحـ ظـد اختذ مـ إٓ افشػوظي قنيؿؾؽ ٓ}: تعوػ ؿول ـام إخقور ادرتضغ

 ـام ارته دـ إٓ يشػع أن يلذن ٓ أكف ؾلخزكو؟ تؽقن دـ وأمو [ 87: مريؿ] {ظفدا

 إٓ يرتيض ٓ شبحوكف وهق [28: إكبقوء] {ارته دـ إٓ يشػعقن وٓ}: تعوػ ؿول

 صػوظي تـػعفؿ ؾام}: تعوػ ؾؼول ؽرهؿ وأمو، واإلخالص افتقحقد أهؾ

 افـوس أشعد مـ: ملسو هيلع هللا ىلصفؾـبل  ÷ هريرة أبق وؿول [ 48: اددثر]{ وؾعغافش

 (1). ؿؾبف (( مـ خوفصو اهلل إٓ هلإ ٓ ؿول )) مـ: ؿول؟ بشػوظتؽ

 فػصؾ تعوػ اهلل يليت أن ذم افؼقومي مقؿػ ذم افعظؿك افشػوظي أظظؿفو: 9جـ

 وظده افذي ادحؿقد ادؼوم وهل، ملسو هيلع هللا ىلص حمؿد ـوفـبق خوصي وهل ظبوده بغ افؼضوء

 [79: اإلرساء] {حمؿقدا مؼومو ربؽ يبعثؽ أن ظسك}: تعوػ ؿول ـام وجؾ ظز اهلل

، ملسو هيلع هللا ىلص حمؿد كبقـو بوهبو يستػتح مـ وأول، اجلـي بوب اشتػتوح ذم افشػوظي: افثوكقي

 .أمتف إمؿ مـ يدخؾفو مـ وأول

 .يدخؾقهو ٓ أن افـور إػ هبؿ أمر ؿد أؿقام ذم افشػوظي: افثوفثي

 مـفو خيرجقا أن افتقحقد أهؾ مـ دخؾفو مـ ذم: افرابعي

                                                                                              

 (. 6571رواه افبخوري ) (1)
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 فقسً افثالث وهذه اجلـي أهؾ مـ أؿقام درجوت رؾع ذم افشػوظي: اخلومسي

 وإوفقوء وادالئؽي إكبقوء بعده ثؿ ؾقفو ادؼدم هق وفؽـف ملسو هيلع هللا ىلص بـبقـو خوصي

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص حمؿد فـبقـو خوصي هذهو، افؽػور بعض ظذاب ختػقػ ذم افشػوظي: افسودشي

 .ضوفى أيب ظؿف

 مـؽؿ أحد يـجق فـ أكف واظؾؿقا وشددوا )) ؿوربقا: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿول: 11جـ

 مـف برمحي اهلل يتغؿدين أن إٓ أكو وٓ: ؿول؟ أكً وٓ اهلل رشقل يو: ؿوفقا - بعؿؾف

 (1). وؾضؾ ((

 وؿول[ 38: إحزاب{ ]مؼدورا ؿدرا اهلل أمر وـون}: تعوػ اهلل ؿول: 11جـ

: افتغوبـ{ ]ؿؾبف هيد بوهلل يممـ ومـ اهلل بنذن إٓ مصقبي مـ أصوب مو}: تعوػ

 .أيي[ 11

فقصقبؽ  يؽـ مل أخطلك ومو فقخطئؽ يؽـ مل أصوبؽ مو أن )) واظؾؿ: ملسو هيلع هللا ىلص وؿول

)) .(2) 

 :مراتى أربع ظذ بوفؼدر اإليامن: 12جـ

                                                                                              

 (. 71(، ومسؾؿ )5673رواه افبخوري ) (1)

 ( وصححف إفبوين. 4699(، وأبق داود )182/  5رواه أمحد ) (2)
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 خؾؼف مجقع ظؾؿ ؿد تعوػ وأكف، يشء بؽؾ ادحقط اهلل بعؾؿ اإليامن: إوػ ادرتبي

 مـ مـفؿ هق ومـ، وأظامَلؿ وأؿقاَلؿ وآجوَلؿ أرزاؿفؿ وظؾؿ، خيؾؼفؿ أن ؿبؾ

 .افـور أهؾ مـ مـفؿ هق ومـ اجلـي أهؾ

 أكف ظؾؿف بف شبؼ مو مجقع ـتى ؿد تعوػ وأكف، ذفؽ بؽتوبي اإليامن: ثوكقياف ادرتبي

 .وافؼؾؿ بوفؾقح اإليامن ذفؽ ضؿـ وذم، ـوئـ

 ؾفق تعوػ اهلل صوء ؾام، افشومؾي وؿدرتف افـوؾذة اهلل بؿشقئي اإليامن: افثوفثي ادرتبي 

 يؽـ مل تعوػ اهلل يشل مل ومو حموفي ٓ بؼدرتف ـوئـ

 افساموات ذم ذرة مـ مو وأكف، يشء ـؾ خوفؼ تعوػ اهلل بلن اإليامن: رابعياف ادرتبي 

 .شقاه رب وٓ ؽره خوفؼ ٓ خوفؼفو واهلل إٓ بقـفام ؾقام وٓ إرض ذم وٓ

: احلؼ] {ودةوافشف افغقى ظومل هق إٓ هلإ ٓ افذي اهلل هق}: تعوػ اهلل ؿول: 13جـ

 [12: افطالق{ ]ظؾام يشء بؽؾ أحوط ؿد اهلل وأن}: تعوػ وؿول[ 22

 )): ؿول؟ افـور أهؾ مـ اجلـي أهؾ أيعرف اهلل رشقل يو: رجؾ ؿول افصحقح وذم

. فف (( ُيرس فام أو فف ُخؾؼ فام يعؿؾ ـؾ )): ؿول؟ افعومؾقن يعؿؾ ؾؾؿ: ؿول. (( كعؿ

(1) 

 أهؾ مـ وهق فؾـوس يبدو ؾقام اجلـي أهؾ ؾظؿ فقعؿؾ افرجؾ )) إن: ملسو هيلع هللا ىلصوؿول 

. اجلـي (( أهؾ مـ وهق فؾـوس يبدو ؾقام افـور أهؾ ظؿؾ فقعؿؾ افرجؾ وإن، افـور

(1) 

                                                                                              

 (. 9(، ومسؾؿ )6596رواه افبخوري ) (1)
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: تعوػ وؿول [12: يس] {مبغ إموم ذم أحصقـوه يشء وـؾ}: تعوػ اهلل ؿول: 14جـ

 اهلل ـتى وؿد إٓ كػس مـ )) مو: ملسو هيلع هللا ىلص وؿول [ 71: احلٍ{ ]ـتوب ذم ؽذف إن}

 (2). شعقدة (( أو صؼقي ـتبً وؿد وإٓ وافـور اجلـي مـ مؽوْنو

 مـ}: تعوػ وؿول[ 31: اإلكسون{ ]اهلل يشوء أن إٓ تشوءون ومو}: تعوػ اهلل ؿول: 15ج

)) : ملسو هيلع هللا ىلص وؿول  [ 39: إكعوم{ ]مستؼقؿ رصاط ظذ جيعؾف يشل ومـ يضؾؾف اهلل يشل

 (3). يشوء (( ـقػ يرصؾفو واحد ـؼؾى افرمحـ أصوبع مـ إصبعغ بغ افعبود ؿؾقب

 [62: افزمر] {وـقؾ يشء ـؾ ظذ وهق يشء ـؾ خوفؼ اهلل}: تعوػ اهلل ؿول: 16جـ

 ÷حذيػي  ظـ و [ 96: افصوؾوت] {تعؿؾقن ومو خؾؼؽؿ واهلل}: تعوػ وؿول

 )) افؾفؿ: ملسو هيلع هللا ىلص افـبل وؿول   (4). وصـعتف (( صوكع ـؾ يصـع اهلل )) أن: مرؾقظو

 (5). ومقٓهو (( وفقفو إكؽ زـوهو مـ خر أكً وزـفو تؼقاهو كػيس آت

 إفقفؿ تضوف وأؾعوَلؿ، وإرادة مشقئي وَلؿ، أظامَلؿ ظذ ؿدرة فؾعبود كعؿ: 17جـ

 وؿد، وشعفؿ إٓ اهلل يؽؾػفؿ ومل، ويعوؿبقن يثوبقن وظؾقفو ـؾػقا وبحسبفو حؼقؼي

                                                                                              

 (. 179(، ومسؾؿ )2898رواه افبخوري ) (1)

 (. 6(، ومسؾؿ )1362رواه افبخوري ) (2)

 (. 17رواه مسؾؿ ) (3)

 (. 73رواه افبخوري ) (4)

 (. 73رواه مسؾؿ ) (5)
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 مو ظذ إٓ يؼدرون ٓ وفؽـفؿ، بف ووصػفؿ وافسـي افؽتوب ذم ذفؽ َلؿ أثبً

 .اهلل يشوء أن إٓ يشوءون وٓ، ظؾقف اهلل أؿدرهؿ

 {واحدة أمي جلعؾؽؿ اهلل صوء وفق}: تعوػ ؿول ـام ذفؽ ظذ ؿودر هق بذ: 18جـ

[ 99: يقكس]{ مجقعو ـؾفؿ إرض ذم مـ ٔمـ ربؽ صوء وفق}: وؿول، [48: افامئدة]

 ومقجى حؽؿتف مؼته هق هبؿ ؾعؾف افذي هذا وفؽـ، أيوت مـ وؽرهو

 وافعويص افطوئع ظبوده مـ ـون مل: افؼوئؾ ؾؼقل: وصػوتف وأشامئف وإَلقتف ربقبقتف

 واخلوؾض، وافامكع وادعطل، افـوؾع افضور أشامئف مـ ـون مل: ؿول مـ ـؼقل

 وآثور أشامئف مؼته هل تعوػ أؾعوفف إذ: ذفؽ وكحق. ـتؼؿواد وادـعؿ، افراؾع

 وظذ بؾ، وصػوتف أشامئف ذم ظؾقف اظساض أؾعوفف ذم ظؾقف ؾوٓظساض، صػوتف

 وهؿ يػعؾ ظام يسلل ٓ - يصػقن ظام افعرش رب اهلل ؾسبحون}: وربقبقتف إَلقتف

 [23 - 22: إكبقوء{ ]يسلفقن

: افبؼرة{ ]ادحسـغ حيى اهلل إن وأحسـقا}: تعوػ ؿقفف مـفو ـثرة أدفتف: 19جـ

 [128: افـحؾ{ ]حمسـقن هؿ وافذيـ اتؼقا افذيـ مع اهلل إن[ }195

 (1). يشء(( ـؾ ظذ اإلحسون ـتى اهلل )) إن: ملسو هيلع هللا ىلص افـبل وؿول

                                                                                              

 (. 57رواه مسؾؿ ) (1)
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؟ اإلحسون ظـ ؾلخزين: فف ؿول فام جزيؾ مالش حديٌ ذم ملسو هيلع هللا ىلص افـبل ؾرسه: 21جـ

 (1). يراك (( ؾنكف تراه تؽـ مل ؾنن تراه ـلكؽ اهلل تعبد )) أن: ؿول

                                                                                              

 (. 51فبخوري )رواه ا (1)
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 التفديـــر: ثانيا 
 دورة الملك

 مكية و آياتكا ثالثون آية
 : ذرح الكلمات

 رقم اآلية  افؽؾؿــــــة  معــــــاها

 1  كَ ارَ بَ تَ  تعاطم ومتجد وتؽاثر خره 

 1  ُك ؾ  ادُ  هِ دِ قَ ي بِ ذِ اف   افك ادتكف اد

 2  اةَ قَ اَل وَ  َت و  ادَ  َق ؾَ َخ  أوجدمها وؿدرمها أزال 

 2  م  ـُ وَ ؾُ ب  قَ فِ  فقختزـم 

 2  لً ؿَ ظَ  نُ َس ح  أَ  أخؾصه وأصوبه 

 2  يزُ زِ افعَ  افؼوي افغافب 

 2  ورُ ػُ افغَ  افستر فذكوب ظباده افتائبغ 

 3 ااؿً بَ ضِ  بعضفا ؾوق بعض بقـفن خلء

 3  ٍت اوُ ػَ تَ  تباين واختلف 

 3  ورٍ طُ ؾُ  صؼوق وصدوع وخؾل 

ِ تَ ر  ـَ  مرتغ   4  غ 

 4 ا ئً اِش َخ  ذفقل صاؽرا 

 4  رٌ ِس َح  ـؾقل اكؼطع من اإلظقاء 

 5  قَح ابِ َص ؿَ بِ  بؽواـب ظظقؿة مضقئة 

 5  غِ اضِ قَ ؾش  ا ف  ومً ُج رُ  ُترمى مـفا افشقاضغ 

 5  رِ عِ افس   اَب َذ ظَ  ظذاب افـار 
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 7 ا قفَ وا ؾِ ؼُ ف  أُ  أفؼتفم ادلئؽة يف افـار 

 7 ا قؼً فِ َص  صوتا مـؽرا 

 7  ورُ ػُ تَ  يَ هِ وَ  تغع 

َ  تتؼطع من صدة افغضب   8  ظِ ق  افغَ  نَ مِ  زُ ق  مَت

 9  رٍ بِ ـَ  للٍ َض  خطل ظؼع 

 11 ا ؼً ح  ُس ؾَ  ؾبعدا من افرمحة وافؽرامة 

ُ رَ  نَ و  َش خَي   ن ظن أظغ افـاس خياؾون اهلل وهم ؽائبو  12  ِب ق  افغَ بِ  م  ّب 

 12  رٌ بِ ـَ  رٌ ج  أَ  أي اجلـة 

 13  ورِ ُد افص   اِت َذ بِ  قمُ ؾِ ظَ  ظؾقم بام خيطر يف افؼؾوب 

 14  َق ؾَ َخ  ن  مَ  مُ ؾَ ع  أال يَ  أال يعؾم اخلافق رسـم وجفرـم 

 14  رُ بِ اخَل  قُف طِ افؾ   وَ هُ وَ  فطقف بعباده خبر ّبم 

 15  والً فُ ذَ  فؾة ممفدة ش

 ـَ  مَ وا يِف ُش ام  ؾَ  يف جواكبفا 
 15 ا فَ بِ اـِ

 ز  ر   ن  وا مِ ؾُ ـُ وَ  ال جيدي شعقؽم ما مل يقرسه اهلل فؽم 
 15  هِ ؿِ

 15 ورُ ُش افـ   هِ ق  فَ إِ  إفقه ادرجع

 16  ءِ اَم  افس  يِف  ن  مَ  اهلل ؾوق افسؿوات وؾوق افعرش 

 16  مُ ؽُ بِ  َف ِس خَي   تغور بؽم 

ُ  تحرك وتضطرب ت  16 ورُ مَت

 17 ا بً اِص َح  رحيا من افسامء ؾقفا حصباء 

 17  يرِ ذِ كَ  َف ق  ـَ  ـقف ظاؿبة إكذاري

 18  رِ ؽِ كَ  انَ ـَ  إكؽاري ظؾقفم بـنهلـفم 
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 19  نَ ض  بِ ؼ  يَ وَ  اِت اؾ  َص  تبسط أجـحتفا تارة ثم جتؿعفا 

 ال  إِ  ن  فُ ؽُ ِس ؿ  ا يُ مَ  يؿسؽفن بام شخر هلن من اهلواء 

َ افر     نُ مح 

19 

 19  رٌ ِص بَ  ئٍ َص  ل  َؽُ بِ  هُ ك  إِ  بام يصؾح ـل صئ من خمؾوؿاته 

 21  م  ؽُ فَ  ٌد ـ  ُج  أظوان 

 21  ورٍ رُ ؽُ  خديعة من افشقطان وأظواكه 

 21 وا جَل   متادوا 

 21  وٍ تُ ظُ  معاكدة واشتؽبار 

 21  ورٍ ػُ كُ وَ  تباظد 

 22  هِ فِ ج   وَ َذ ا ظَ ب  ؽِ مُ  شاؿطا ظذ وجفه ال يلمن افعثور 

 22 ا ي  وِ  َش ِق ؿ  يَ  مـتصب افؼامة شادا من افسؼوط 

 23 م ـُ لَ َش ك  أَ  ابتدأ خؾؼؽم 

 23  ةَ َد ئِ ؾ  الَ  افؼؾوب وافعؼول 

 24  ونَ رُ ؽُ ش  ا تَ مَ  قلً ؾِ ؿَ  ؿؾقل ما تستعؿؾون هذه افؼوى يف ضاظة اهلل 

 27  ضِ ر   الَ يِف  م  ـُ أَ رَ ذَ  خؾؼؽم وبعثؽم يف الرض 

 27  ةً ػَ ف  زُ  هُ و  أَ رَ  رأو افعذاب ؿريبا مـفم 

 28 ت  قئَ ِش  تغرت واشودت 

 28  م  تُ ي  أَ رَ أَ  ل  ؿُ  أخزوين 

 28  رُ جُيِ  حيػظ 

 31 ا رً و  ؽَ  ذاهبا يف أظامق الرض 

 31  غٍ عِ م   اءٍ مَ  جار ظذ وجه الرض ، شائح، كابع
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 دورة القلم 
 يةمكية و آياتكا اثنتان وخمدون آ

 : ذرح الكلمات
 رقم اآلية  افؽؾؿــــــة  معــــــاها

 1  مِ ؾَ افؼَ وَ  ؿسم بافؼؾم افذي يؽتب به 

 1  ونَ رُ طُ س  ا يَ مَ وَ  ما يؽتبوكه ، ؿسم بافؽتابة

 2  َك ب  رَ  ةِ ؿَ ع  ـِ بِ  َت ك  ا أَ مَ  أي افـبوة

 2  ونَ ـُ ج  ؿَ بِ  بذي جـون 

َ ؽَ  ؽر مؼطوع بل هو دائم   3  ونَ ـُ مَم   ر 

 6 ونَ تُ ػ  ادَ  مُ ؽُ ي  لَ بِ  بليؽم اجلـون 

 9  نُ هِ د  تُ  تؾغ هلم يف ديـك وال تذـر آهلتفم بسوء

 9  ونَ ـُ هِ د  يفَ ُ ؾقؾقـون فك يف أدياهنم 

 11  ٍف ل  َح  ـثر الؾف بافباضل 

 11  غٍ فِ مَ  حؼر دينء

 11  ازٍ مَه   ظقاب مغتاب 

 11  قمٍ ؿِ ـَ بِ  اءِ ش  مَ  يسعى بـؼل افؽلم فإلؾساد بغ افـاس 

ِ َخ ؾ  ف   اعِ ـ  مَ  بخقل   12  ر 

 أَ  دٍ تَ ع  مُ  يتـاول ادحرمات ، طؾوم يمذي افـاس
 12  قمٍ ثِ

 13  ل  تُ ظُ  افغؾقظ اجلايف 

 13  قمٍ كِ زَ  دظي وفقس من افؼوم أو ادشفور بافؾمم وافؼ 

َطُم بافسقف يف افؼتال أو َكِسَؿُه ِشـَؿة أهل افـار  يـُخ   16  ومِ ضُ ر   اخُل َذ ظَ  هُ ؿُ ِس ـَ َش 
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 فه( )كسود وج

 17  م  اهُ كَ و  ؾَ ا بَ ك  إِ  اختزكا أهل مؽة بافؼحط 

ِ قَ فَ  ثؿرها صباحا  يؼطػون بِِحغَ  افَ ـ  مُ ك   17  ُمص 

 18  ونَ ـُ ث  تَ س  ال يَ وَ  مل يؼوفوا إال أن يشاء اهلل 

 ضَ  مُ فِ ق  ؾَ ظَ  اَف طَ ؾَ  كار ؾلحرؿتفا 
 19  ٌف ائِ

ِ ـَ  أو ـافبستان ادحصود ، ـافؾقل الشود  21  يمِ افك 

 21  غَ حِ بِ ص  ا مُ و  ادَ ـَ تَ ؾَ  كادى بعضفم بعضا حغ أصبحوا 

 22 وا ُد اؽ   اذهبوا صباحا مبؽرين 

ون   23  ونَ تُ اؾَ َخ تَ يَ  يتسار 

 25  دٍ ر  َح  ؿوة وصدة وؽقظ 

 26  ونَ اف  َض ا فَ ك  إِ  ضؾؾـا افطريق 

 27  ونَ ومُ رُ َم   حرمـا اهلل مـفا 

 28  م  فُ طُ َش و  أَ  أظدهلم ؿوال وخرهم ؾعل 

تشؽرون اهلل ظذ ما أظطاـم وتسبحون 

 وتستغػرون 

 28  ونَ ُح ب  َس ال تُ و  فَ 

 31  ونَ مُ لوَ تَ يَ  يؾوم بعضفم بعضا كدما 

 31  غَ اؽِ ضَ  اظتديـا وجاوزكا الدود 

 32  ونَ بُ اؽِ رَ  ضافبون مـه اخلر وافعػو 

 33  اُب َذ افعَ  َك فِ َذ ـَ  بام آتاه اهلل شبحاكه هؽذا ظذاب من بخل 

 35  غَ مِ رِ ج  ادُ ـَ  افؽػار وادؼـغ 

 39 ا ـَ ق  ؾَ ظَ  نٌ اَم ي  أَ  م  ؽُ فَ  م  أَ  فؽم ظؾقـا ظفود موثؼة باإليامن 
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 41  قمٌ ظِ زَ  ـػقل 

 42  اٍق َش  ن  ظَ  ُف َش ؽ  يُ  مَ و  يَ  يوم يؽشف افرب ظن شاؿه افتي تؾقق بجلفه 

 42  ودِ ُج  افس  َػ إِ  نَ و  ظَ د  يُ وَ  ن يسجد ادممـو

 تَ س  ل يَ ؾَ  وال يستطقع افسجود ادـاؾؼون 
 42  ونَ قعُ طِ

 43  ةٌ ف  ذِ  م  فُ ؼُ هَ ر  تَ  تغشاهم ادفاكة وافؽرب 

 44  يِن ر  َذ ؾَ  دظـي 

 44  يِث دِ ا اَل َذ ِّبَ  افؼرآن 

 45  م  فُ ُج رِ د  تَ س  ـَ َش  كعطقفم اخلرات مع ـػرهم 

 45  م   هلَُ ِع م  أُ  أمفؾفم 

 45  غٌ تِ ي مَ دِ ق  ـَ  مؽري ّبم صديد ال يطاق 

 46  مٍ رَ غ  مَ  ما يدؾعون من ادال جزاءً 

 47  ُب ق  افغَ  مُ هُ َد ـ  ظِ  م  أَ  افؾوح ادحػوظ 

 47  ونَ بُ تُ ؽ  يَ  م  فُ ؾَ  يـؼؾون مـه ما يدظون 

 ِب احِ َص ـَ  ن  ؽُ ال تَ وَ  يف افعجؾة وافضجر 

  وِت اُل 

48 

 48  ومٌ ظُ ؽ  مَ  مغؿوم مؽروب 

 51  اهُ بَ تَ اج  ؾَ  اصطػاه 

 ز  قُ فَ  حيسدوكك فبغضفم إياك بلظقـفم 
 51 َك وكَ ؼُ فِ

 52  رٌ ـ   ذِ ال  إِ  وَ ا هُ مَ وَ  أي مؿد صذ اهلل ظؾقه وشؾم 

ِ عَ ؾ  فِ  فإلكس واجلن   52  غَ ادَ
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 دورة الحاقة
 مكية و آياتكا اثنتان وخمدون آية

 : ذرح الكلمات
رقم  ــــــة افؽؾؿ معــــــاها

 اآلية 

 1  ةُ اؿ  اَل  ؾقفا يتحؼق افوظد وافوظقد، افؼقامة

 4  ةِ ظَ ارِ افؼَ بِ  افؼقامة ؾفي تؼرع افؼؾوب باخلوف 

 5  ةِ قَ اؽِ افط  بِ  أهؾؽوا بطغقاهنم 

 6  َصٍ َص   يٍح رِ بِ  ريح شديدة البرودة وشديدة الصوت 

 6  ةٍ قَ اتِ ظَ  صديدة اهلبوب 

 7 ا ومً ُس ُح  و من حسم افداءوه. متتابعات مشائقم

 7  لٍ خ  كَ  ازُ َج ظ  أَ  أصول كخل 

 7  ةٍ يَ اوِ َخ  خربة ، بافقة ؾارؽة

 9  اُت ؽَ ػِ تَ م  ادُ  وهي ؿرى ؿوم فوط 

 9  ةِ ئَ اضِ اخَل بِ  بافذكوب افعظقؿة 

 11  ةً قَ ابِ ر   ةً َذ خ  أَ  زائدة يف افشدة أفقؿة 

 11  اءُ ا ادَ غَ ضَ  ظل ؾوق ـل صئ 

 11  ةِ يَ ارِ اجَل  ي صـعفا كوح ظؾقه افسلم افسػقـة افت

 12  ةً رَ ـِ ذ  تَ  ظزة وظظة 

 12 ا فَ قَ عِ تَ وَ  وحتػظفا 
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 12  ةٌ قَ اظِ وَ  نٌ ذُ أُ  أذن حاؾظة دا تسؿع 

 13 ة ٌد َح اِ وَ  ةٌ َخ ػ  كَ  كػخة ادوت 

 14  ةً َد احِ وَ  ةً ـ  ا دَ تَ ـ  ُد ؾَ  رضب بعضفا بعضا ؾاكدؿت وشويت 

 16  ةٌ قَ اهِ وَ  ضعقػة متداظقة 

 َج ر   أَ َذ ظَ  ُك ؾَ ادَ وَ  ادلئؽة ظذ جواكبفا 
 17 ا فَ ائِ

 17  ةٌ قَ كِ اَم ثَ  ادلئؽة محؾة افعرش 

 مَ و  يَ  بعد كػخة افؼقام فرب افعادغ
 18  ذٍ ئِ

 18  ونَ ُض رَ ع  تُ  فؾحساب واجلزاء 

 َخ  م  ؽُ ـ  ى مِ ػَ ال َت   ال خيػى ظذ اهلل شبحاكه مـؽم صئ 
 18  ةٌ قَ اؾِ

 19  مُ اؤُ هَ  تعافوا  ،خذوا

 21  ُت ـ  ـَ  طَ ين  إِ  ظؾؿت 

 21  ةٍ قَ اِض رَ  يرىض ّبا صاحبفا ) مرضقة ( 

 23  ةٌ قَ اكِ ا دَ فَ وؾُ طُ ؿُ  ثؿرها ؿريب افتـاول 

ر   24 ا قئً ـِ هَ  أـل ؽر ُمـَغ ص وال ُمَؽد 

 24  م  تُ ػ  ؾَ ش   أَ اَم بِ  بام ؿدمتم 

 24  ةِ قَ افِ اخَل  اداضقة 

 27  ةَ قَ اِض افؼَ  ِت اكَ ـَ  عة لقايت ال بعث بعدها ادوتة افؼاض

 28  ه  قَ افِ ي مَ ـ  ى ظَ ـَ ؽ  ا أَ مَ  مل يدؾع ظـي افعذاب 

 29 ة قَ اكِ طَ ؾ  ي ُش ـ  ظَ  َك ؾَ هَ  ذهبت ؿويت وحجتي 

 31  وهُ ؾ  غُ ؾَ  اجعؾوا افغل يف يديه وظـؼه 

 31  وهُ ؾ  َص  احرؿوه 
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 35  قمٌ مَحِ  ؿريب أو صديق 

 س  ؽِ  ار صديد أهل افـ
 36  غٍ ؾِ

 37  ونَ ئُ اضِ اخَل  افؽاؾرون 

اال مَ وَ  ونَ ِكُ ب  تُ   بؽل خمؾوق 

  ونَ ِكُ ب  تُ 

38-

39 

الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم هو المبلغ عن 
 اهلل سبحانه 

 41  يمٍ رِ ـَ  ولٍ ُش رَ  ُل و  ؿَ 

 45  غِ ؿِ افقَ بِ  بقؿقـه أو بافؼوة 

 46  غَ تِ افوَ  رشيان افؼؾب 

 47  ينَ زِ اجِ َح  ماكعغ 

 51  ةٌ رَس َلَ  كدامة 

 51  غِ ؼِ افقَ  ق  َلَ  اخلز افصدق ال صك ؾقه 

هه ظام اليؾقق واذـره وظظؿه ؽاية افتعظقم   َك ب  رَ  مِ اش  بِ  ح  ب  َس ؾَ  كز 

  قمِ ظِ افعَ 

52 

 
 

 دورة المعارج
 مكية و آياتكا أربع وأربعون آية

 : ذرح الكلمات
قم ر افؽؾؿــــــة  معــــــاها

 اآلية 

 1 ٌل ائِ َش  َل لَ َش  دظا داع بعذاب ظذ كػسه وؿومه 

 2  ع  اؾِ دَ  هُ فَ  َس ق  فَ  واؿع ال مافة 
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 3  ج  ارِ عَ ادَ  مصاظد ادلئؽة 

 ةُ ؽَ لئِ ادَ  ُج رُ ع  تَ  تصعد ادلئؽة وجزيل 

  وُح افر  وَ 

4 

 4  ــــــهِ ق  فَ إِ  إػ اهلل تعاػ 

 َف ف  أَ  غَ ِس َخ   هُ ارُ َد ؼ  مِ  بافـسبة فصعود ؽر ادلئؽة 

 ة ـَ َش 

4 

ُ إِ  افعذاب وؿقام افساظة   6 ا قًد عِ بَ  هُ كَ و  رَ يَ  م  هن 

 8  لِ ف  ادُ ـَ  ادعادن ادـصفرة أو دردي افزيت 

 9  نِ ف  افعِ  افصوف ادصبوغ أفواكا 

 11  قمٌ مَحِ  ؿريب 

ُ بِ يُ  يعرؾون أؿرباءهم   11  م  وهَنُ ك 

 12  هِ تِ بَ احِ َص  زوجته 

 13  هُ ِت ُقؾَ ِص ؾَ  رته الؿربغ ادـػصل ظـفم ظش

 13 يه وِ م  تُ  تضؿه يف افـسب وحتؿقه من الذى 

َ إِ  جفـم   15 ىظَ ا فَ هن 

 16 وى ؾش  ف   ةَ اظَ ز  كَ  جؾدة افرأس ، مجع صواة

 17  ػ  وَ تَ وَ  رَ بَ د  أَ  أظرض ظن ضاظة اهلل ورؾض اإليامن 

 18 ى ظَ و  لَ ؾَ  عَ مَجَ وَ  مجع ادال ومـع حق اهلل تعاػ ؾقه 

 19 ا وظً ؾُ هَ  افضجور ) صديد افػزع والزن وصديد افبخل (

 21 ا وظً زُ َج  صديد افػزع والزن 

 21 ا وظً ـُ مَ  بخقل يؿـع حق اهلل يف مافه 
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 دَ  م  لِتِ  َص َذ ظَ  خاصعون ، مداومون ظؾقفا

 23  ونَ ؿُ ائِ

 24  ومٌ ؾُ ع  م   ق  َح  افزـاة 

 25  لِ ائِ ؾس  فِ  افذي يطؾبفا 

 25  ومِ رُ ح  ادَ  ال يطؾبفا تعػػا 

 27  ونَ ؼُ ػِ ش  مُ  خائػون 

 َح  م  فِ وجِ رُ ػُ فِ  ظن أظغ افـاس وظن افزكا 
 29  ونَ ظُ اؾِ

 31  ونَ ادُ افعَ  ادتجاوزون اللل إػ الرام 

 32  م  اِتِ اكَ مَ لَ  ما ائتؿـوا ظؾقه من أمور افدين وافدكقا 

 32  ونَ اظُ رَ  حاؾظون 

 33  ونَ ؿُ ئاِ ؿَ  يمدوهنا ال حيرؾوهنا  

 34  ونَ ظُ اؾِ حُيَ  يمدوهنا يف أوؿاتا مجاظة ؽر مـؼوصة 

 ف  مُ  مادي أظـاؿفم إفقك ، مرسظغ
 36  غَ عِ طِ

 37  ينَ زِ ظِ  مجاظات 

 39  ونَ ؿُ ؾَ ع  ا يَ مِم   من مـٍي ؿذر 

 41  مُ ِس ؿ  ل أُ ؾَ  أؿسم ) وال ( فتلـقد افؼسم 

 بُ س  ؿَ بِ  ن بؿغؾوبغ بعاجزي
 41  غَ وؿِ

 42  م  هُ ر  َذ ؾَ  ؾدظفم ؽر مؽسث ّبم 

 42 وا وُض خَيُ  يـغؿسوا يف باضؾفم 

 42  اِث َد ج  الَ  افؼبور 

 43 ااًعَرِس مرسظغ 

 43 ُكُصٍب  أصـام
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 43  ونَ ُض وؾِ يُ  يرسعون 

 44 م اُرهُ َص ب  ًة أَ عَ اِص َخ  ذفقؾة مـؽرسة 

 44  ةٌ ف  ذِ  م  فُ ؼُ هَ ر  تَ  تغشاهم مفاكة صديدة 

 

 

 
 دورة نوح

 مكية و آياتكا ثمان ورذرون
 : ذرح الكلمات

رقم  افؽؾؿــــــة  معــــــاها
 اآلية 

 1  ر  ذِ ك  أَ  خوؾفم وحذرهم ظذاب اهلل إن مل يعبدوه 

 2  غٌ بِ مُ  طاهر واضح 

 3  وا اهللَُد بُ اظ   اؾعؾوا ما يلمرـم واجتـبوا ما يـفاـم وال تؼـوا به 

 3  وهُ ؼُ ات   تحؿوا أكػسؽم من ظذابه اظبدوه ف

 ن  م   م  ؽُ فَ  ر  ػِ غ  يَ  يسس ذكوبؽم ويؿحوها 

  م  ؽُ وبِ كُ ذُ 

4 

 4 ى ؿ  َس م   لٍ َج أَ  مدة بؼائؽم ادؼدرة فؽم 

 4  اهللِ َل َج أَ  موظد ظذابؽم 

 4  رُ خ  مَ ال يُ  ال يمجل إن مل تممـوا 

 5  ارً هَنَ وَ  لً ق  فَ  أي باشتؿرار 

 6 ا ارً رَ ؾِ  إظراضا 
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 و  َش غ  تَ اش   ؽطوا أكػسفم ّبا 

 7 م اَّبُ قَ ا ثِ

 7 وا َص  أَ  اشتؿروا 

 11  ءَ اَم افس   لِ ِش ر  يُ  يرشل ادطر 

 11 ا ارً رَ د  مِ  ؽزيرا متتابعا 

 13 ا ارً ؿَ وَ  هللِ ونَ ُج ر  ال تَ  ال تاؾون ظظؿة اهلل 

 14 ا ارً وَ ض  أَ  م  ؽُ ؼَ ؾَ َخ  افخ ( . . . مضغة -ظؾؼة  -حاال بعد حال ) كطػة 

 16 ا اًج رِسَ  مضقئة 

 17  ضِ ر  الَ  نَ مِ  م  ؽُ تَ بَ ك  أَ  لـم من افساب أكش

  م  ـُ قُد عِ يُ  تؼزون ؾقفا 
 18 ا قفَ ؾِ

 21 ا اًج َج ؾِ  لً بُ ُش  ضرؿا واشعة 

 21 وا عُ بَ ات  وَ  افسػؾة مـفم وافػؼراء 

 21 ا ارً َس َخ  ضغقاكا وـػرا 

ـُ رً ؽ  مَ  ظظقام   22 ا ارً ب  ا 

َؾة   23 وا افُ ؿَ وَ  افؽزاء والؽـقاء فؾِسػ 

 23  ن  رُ َذ ال تَ  ودا وشواظا ويغوث ويعوق وكرسا (   -ال تتسـن ) الصـام 

 25  م  اِتِ قئَ طِ ا َخ مِم   بسبب ذكوّبم وـػرهم 

 25 وا ؿُ رِ ؽ  أُ  بافطوؾان 

 25 ا ارً وا كَ ؾُ ِخ د  لُ ؾَ  بعد موتم ؽرؿا دخؾوا افـار 

 26 ا ارً يَ دِ  أحــــدا 

 28 ا ارً بَ تَ  هلـا وخسارا 
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 الحديث: ثالثا

َؾ  َرُجالً  أنّ : ÷  إـقع بـ شؾؿي ظـ  - ـَ : َؾَؼوَل ، بشامفِفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ِظـْدَ  أ

ْؾ  ـُ َٓ : َؿوَل ! أْشَتِطقعُ  َٓ : َؿوَل . بَقِؿقـَِؽ (( ))   (( )) ًَ َّٓ  َمـََعفُ  َمو. اْشَتَطْع  .افِؽْزُ  إِ

 مسؾؿ رواه. ِؾقفِ  إَِػ  رَؾعفو ؾام: َؿوَل 

 .افعذر ظدم بوفشامل مع إـؾ وـراهي، بوفقؿغ إـؾ مؼوظقي -

 ظذر بال افؼظل احلؽؿ خوفػ مـ ظذ افدظوء جقاز -

 إـؾ حول ذم حتك حول ـؾ ذم ادـؽر ظـ وافـفل بودعروف إمر وؾقف -

 .إـؾ آداب تعؾقؿ اشتحبوب  -

ًُ : َؿوَل  ÷ وْهٍى  بـ حورثي وظـ - ؿْ  )) أٓ: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل َشِؿْع ـُ  ُأْخِزُ

 َظَؾقْفِ  متػٌؼ . ُمْسَتْؽٍز (( َجّقاظٍ  ُظُتؾٍ  ـؾ  : افـَّور بلْهؾِ 

 .خلر يـؼود َٓ  افَِّذي افعـقػ صديد اجلػوء افغؾقظ هق: ظتؾ 

 .مشقتف ذم ادختول أو، اخلر ظـ افغر افذي يؿـع: واجلقاظ

 ٓ يـبغل فؾؿسؾؿ أن يتصػ هبذه افصػوت ْٕنو صػوت أهؾ افـور -

 ادسؾؿ هٌغ فٌغ شفؾ متقاضع وفقس ظـقػو متؽزا متجزا -

ونَ : ؿول ÷ أكس وظـ - ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقُل  ـَ  .قْفِ َظؾَ  متػٌؼ . ُخُؾًؼو افـَّوس أْحَس
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 أحسـ افـوس خؾؼو ٕكف ؿدوة وأشقة فؽؾ مسؾؿ إػ يقم افؼقوميملسو هيلع هللا ىلص رشقل اهلل  -

 ملسو هيلع هللا ىلصظذ ادسؾؿ إذا أراد أن يؽتسى إخالق احلسـي أن يتلشك برشقل اهلل  -

ـِ  افـََّقاس وظـ - ًُ : َؿوَل  ÷ شؿعون ب ، َواإلثؿ افِزِ  ظـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقَل  شلف

ـُ : )) افِز  : وَل َؾؼَ  ًَ ، صدِرك ذم َحوك َمو: واإلثؿُ ، اخلُُؾِؼ  ُحْس ِرْه ـَ عَ  أن و
ؾِ  َظَؾقْفِ  َيطَّ

 .مسؾؿ رواه. افـَّوُس ((

 اخلؾؼ بحؼقق وافؼقوم، اهلل بحؼقق افؼقوم تشؿؾ أي افطوظي وهل ـؾؿي: افز

 .إَذى وـػ  ، ادعروف وَبذُل ، افقجف َضالؿيُ  ُهقَ : اخلُؾؼ ُحسـ

 ادعصقي أي: واإلثؿ

 صؽ مـف افؼؾى ذم وـون فف افصدر يـؼح أي مل: حوك ذم صدرك

ٓ َتى أن يراه أو يعؾؿف افـوس مـؽ ٕكف رش : افـوس ظؾقف يطؾع أن ـرهً

 ومعصقي

 افز وأكف هق اخلؾؼ حسـ ؾضؾ -

 .درذم افص وضقؼوً  فؾـػس حرجوً  يسبى أكف اإلثؿ ظالموت مـ -

َٓ  َؾوِحًشو ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رشقُل  يؽـ مَلْ : َؿوَل ، ^ افعوص بـ ظؿرو بـ اهلل ظبد ظـ -  َو

ـْ  )) إنَّ : َيُؼقُل  وـون، ُمَتَػِحًشو ؿْ  ِم ـُ  .َظَؾقْفِ  متػٌؼ . أْخالًَؿو (( أْحَسـَُؽؿْ  ِخَقوِر

 .وإَؾعول إَؿقال مـ هق افؼبقح: افُػحش
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 .وأؾعوفف ـالمف ذم افػحش افذي يتؽّؾػ: وادتػحش

 أؿقافف وأؾعوفف ذم افػحش ظـ افـوس أبعد ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  -

 صػوهتؿ وـرمً أخالؿفؿ حُسـً مـ ادسؾؿغ أؾضؾ -

 .إرشار ؾلوفئؽ وؿبحً صػوهتؿ أخالؿفؿ شوءت مـ -

  َأيب وظـ -
ِ
ـْ  ) َمو): َؿوَل  ملسو هيلع هللا ىلص افـبل أن: ÷ افدرداء   ِم

ٍ
ء  افعبدِ  ِمقَزانِ  ذم أْثَؼُؾ  يَشْ

ـِ  ـْ  افِؼَقوَميِ  َيْقمَ  ادُْمِم ـِ  ِم  رواه. افَبِذيَّ (( افَػوِحَش  ُيبِْغُض  اهلل َوإنَّ ، اخلُُؾِؼ  ُحْس

 صحقح حسـ حديٌ: وؿول، افسمذي

 .افذي يتعدى ظذ افـوس بوٕؿقال وإؾعول افؼبقحي: افػوحش

 .افؽالم ورديء، بوفػحش يتؽؾؿ افذي هق: افبذي

 ؾضؾ حسـ اخلؾؼ ٕكف أثؼؾ يشء ذم مقزان ادممـ يقم افؼقومي -

 افذي يتعدى ظذ افـوس بوٕؿقال وإؾعول افؼبقحي يبغضف اهلل وٓ حيبف -

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقُل  ُشئَِؾ : َؿوَل  ÷ هريرة َأيب وظـ - ؟ اجْلَـَّيَ  افـَّوَس  ْدِخُؾ يُ  َمو أـثرِ  َظ

  )) َتْؼَقى: َؿوَل 
ِ
ـُ  اهلل ـْ  َوُشِئَؾ ، اخلُُؾِؼ (( َوُحس َثرِ  َظ ـْ : َؾَؼوَل ، افـَّورَ  افـَّوَس  ُيْدِخُؾ  َمو أ

 .صحقح حسـ حديٌ: وؿول، افسمذي رواه. َوافَػْرُج (( )) افَػؿُ 

 ومتثول أوامره واجتـوب كقاهقفأن دمعؾ بقـؽ وبغ ظذاب اهلل وؿويي ب: تؼقى اهلل
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 ؾوحرص ظؾقفام: مـ أظظؿ أشبوب دخقل اجلـي تؼقى اهلل وحسـ اخلؾؼ -

، ربف وبغ افعبد بغ مو تصؾح اهلل تؼقى ٕن، بقـفام ذم احلديٌ ملسو هيلع هللا ىلصمجع افـبل  -

 افـوس وبغ بقـف مو يصؾح اخلؾؼ وحسـ

 ػرجمـ أـثر أشبوب دخقل افـور افؾسون واف -

 يـبغل فؾؿسؾؿ أن حيػظ ؾرجف وفسوكف فؽل ٓ ُيعرض كػسف فؾعذاب ذم افـور -

َؿُؾ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل َؿوَل : ؿول، ÷وظـ أيب هريرة  - ـْ  أحَسـُُفؿْ  إياَمًكو ادُممـغَ  )) أ

ؿْ ، ُخُؾًؼو ـُ ؿْ  َوِخقَوُر ـُ  .قحصح حسـ حديٌ: وؿول، افسمذي رواه. فِـَِسوئِِفْؿ (( ِخقَوُر

 ادممـقن يتػووتقن ذم درجوت اإليامن -

 حسـ اخلؾؼ ظالمي طوهرة ظذ ـامل اإليامن -

 خر ادسؾؿغ وأؾضؾفؿ أحسـفؿ معومؾي وأخالؿو مع أهؾ بقتف -

ًُ : ؿوفً، ’ ظوئشي وظـ - ـَ  )) إنَّ : يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقَل  َشِؿْع  َفُقْدِركُ  ادُْمِم

وِئؿِ  َدَرَجيَ  ُخُؾِؼف ـِ بُحْس   .داود َأُبق رواه. افَؼوِئِؿ (( افصَّ

 فقحصؾ وَيِصؾ إػ درجي افصوئؿ افذي ٓ يػطر وافؼوئؿ افذي ٓ َيػس: َفقُْدِركُ 

 .افدرجوت أظذ بصوحبف يبؾغ وَأكف، اخلؾؼ حسـ ؾضقؾي -

 قف فعظقؿ ؾضقؾتفاخلؾؼ واحلرص ظؾ حسـ ذم ترؽقى ؾقف -
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ًٍ  َزِظقؿٌ  )) أَكو: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل َؿوَل : َؿوَل  ÷ افبوِهعِ  ُأَموَمي َأيب وظـ -  رَبض ذم بَبق

ـْ   اجلَـَّيِ  َ
ِ
َراءَ  َتَركَ  د

ِ
ونَ  َوإنْ ، اد و ـَ ًٍ ، حُمِؼًّ ـْ  اجلَـَّيِ  َوَشطِ  ذم َوبَِبقْ َ

ِ
 َوإنْ ، افَؽِذَب  َتَركَ  د

ونَ  ًٍ وَ ، َموِزًحو ـَ ـْ  اجلَـَّيِ  َأظَذ  ذم بَِبقْ َ
ِ
ـَ  د  بنشـود داود َأُبق رواه، صحقح حديٌ. ُخُؾُؼُف (( َحُس

 .صحقح

 وافؽػقؾ افضومـ: افزظقؿ

 خورجفو مـ ٓ داخؾفو مـ وجقاكبفو كقاحقفو: اجلـي ربض

 ترك اجلدال: ادراء ترك

 افؽذب واجلدال وترك سـيبوٕخالق احل افتخؾؼ ظذ احلٌ -

 افـػقس وتصػك، افؼؾقب تسؾؿ ظـ اجلدال حتك يبتعد ادسؾؿ -

 افؽذب حتك فق ـون موزحو ظـ وافبعد افصدق ظذ كػَسف يعّقد ادسؾؿ أن ظذ -

ـْ  )) إنَّ : َؿوَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أنَّ : ^ بـ ظبد اهلل جوبر وظـ - ، إلَّ  أَحِبُؽؿْ  ِم

ؿْ  إَلَّ  َأْبَغَضُؽؿْ  َوإنَّ ، َأْخاَلًؿو أَحوِشـَُؽؿ، افِؼَقوَميِ  َيْقمَ  ََمْؾًِسو ِمـِل ؿْ َوأْؿَربِؽُ  ـُ  َوَأْبَعَد

 َؿدْ ، اهلل رشقل َيو: ؿوفقا َوادَُتَػقْفُؼقَن (( َوادَُتَشِدُؿقنَ  افثَّْرَثوُرونَ ، افِؼَقوَميِ  َيْقمَ  ِمـِل

وَن ((: َؿوَل ؟ ادَُتَػقْفُؼقنَ  ؾاَم ، ِدُؿقَن ((َوادَُتَش  )) افثَّْرَثوُرونَ   َظؾِْؿـَو  رواه. )) ادَُتَؽِزُ

 .حسـ حديٌ: وؿول، افسمذي

 بال ؾوئدة افؽالم ـثر هق: افثرثور

 فؽالمف وتعظقام تػوصحو ؾقف بؿؾء ويتؽؾؿ، بؽالمف افـوس ظذ ادتطوول: ادتشدق
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، وارتػوظو تؽزا بف وُيْغرب، ؾقف ويتقشع بوفؽالم ؾؿف يؿأل افذي هق: ادتػقفؼ  

 .ؽره ظذ فؾػضقؾي وإطفورا

وافؼرب مـف يقم افؼقومي ؾعؾقؽ بحسـ ملسو هيلع هللا ىلص حسـ اخلؾؼ شبى دحبي افـبل  -

 اخلؾؼ

 افتحذير مـ افتعول ظذ افـوس بوفؼقل أو بوفػعؾ -

ٍِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقُل  َؿوَل : َؿوَل ، ^ ظبوس ابـ وظـ -  ؾقَؽ  )) إنَّ : افَؼقْسِ  َظبْدِ  ََٕص

ؾْؿُ : اهللُ  حُيِب ُفاَم  َخْصَؾَتْغِ 
 .مسؾؿ رواه. َوإَكوُة (( احْلِ

 ٍّ  ظوئذ بـ ادـذر اشؿف: افَؼقْسِ  َظبْد أَص

 صػتغ: َخْصَؾَتْغ 

 ؿدرتفبوفعؼقبي مع  يعوجؾ وٓ، افغضى ظـد كػسف اإلكسون يؿؾؽ أن هق: احلؾؿ

 افترسع وآشتعجول وظدم إمقر ذم افتلين: إكوة

 احلؾؿ وإكوة مـ افصػوت افطقبي افتل يـبغل فؾؿسؾؿ أن يتصػ هبام فقحبف اهلل -

 ذِم  افِرْؾَؼ  حُيِى   رؾقٌؼ  اهللَ  )) إنَّ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل َؿوَل : ؿوفً، ’ ظوئشي وظـ -

ِؾف (( إَْمرِ   .َظَؾقْفِ  متػٌؼ . ـُ

 وضده افعـػ افترسع وظدم بوَٕشفؾ هق اإلحسون وفغ اجلوكى وإَخذ: افرؾؼ
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 ؾضؾ ُخؾؼ افرؾؼ ورؾعتف ٕكف مـ إخالق افتل حيبفو اهلل ذم ـؾ إمقر -

ى مـ ظبوده افرؾؼ اهلل شبحوكف رؾقؼ بعبوده بنحسوكف إفقفؿ وحؾؿف ظؾقفؿ وحي -

 ذم ـؾ أمقرهؿ

 َظَذ  َوُيْعطل، افِرؾَؼ  حُيِى   َرِؾقٌؼ  اهللَ  )) إنَّ : َؿوَل  ملسو هيلع هللا ىلص افـبلَّ  أنَّ : ’وظـ ظوئشي  -

 .مسؾؿ رواه. ِشَقاُه (( َمو َظَذ  ُيْعطِل َٓ  َوَمو، افُعـِْػ  َظَذ  ُيْعطِل َٓ  َمو، افِرؾؼ

 ظؾقف يثقى أي: فرؾؼا ظذ يعطل

ؾضؾ افرؾؼ ذم افتعومؾ وأكف شبى حلصقل اخلر ذم افدكقو وافثقاب افعظقؿ ذم  -

 أخرة

 افتحذير مـ افعـػ وافترسع ذم مجقع ادقاؿػ -

  ذم َيُؽقنُ  َٓ  افِرْؾَؼ  )) إنَّ : َؿوَل  ملسو هيلع هللا ىلص افـبلَّ  أنَّ : ’وظـ ظوئشي  -
ٍ
ء   يَشْ
، َزاَكفُ  َّٓ إِ

 َٓ ـْ  ُيـَْزعُ  َو   ِم
ٍ
ء َّٓ  يَشْ
 .مسؾؿ رواه. َصوَكُف (( إِ

 وـّؿؾف ومّجؾف زّيـف: زاكف إٓ

 ٓ ُيػؼد وُيعدم: وٓ يـزع

 ظوبف وكؼصف: إٓ صوكف
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وجقد افرؾؼ زيـي فألؿقال وإؾعول واكعدامف ظقى وكؼص ذم إؿقال  -

 وإؾعول

، ِؾقفِ  فَِقَؼُعقا إَِفقْفِ  افـَّوُس  َؾَؼومَ ، ادسجدِ  ذم أْظَرايبي  َبول: َؿوَل  ÷ هريرة َأيب وظـ -

ـْ  َشْجالً َبْقفِفِ  َظَذ  َوَأِريُؼقا )) َدُظقهُ : ملسو هيلع هللا ىلص افـبل   َؾَؼوَل    ِم
ٍ
ـْ  َذُكقًبو َأوْ ، َموء   ِم

ٍ
اَم ، َموء  َؾنكَّ

ـَ  ُبِعثُْتؿْ  ي ـَ (( ُتبَْعُثقا َوملَ  ُمَقرِسِ ي  .افبخوري رواه. ُمَعرِسِ

 ملسو هيلع هللا ىلص أي تبقل ذم مسجد افـبل: ادسجدِ  ذم أظرايبّ  َبول

أي بوفؽالم افشديد أو افرضب فقؿـعقه مـ افبقل ذم : ؾؼوم إفقف افـوس فقؼعقا ؾقف

 ادسجد

 ذم افبقل أن يعؾؿ مل ٕكف: معذورٌ  ؾنكف، تشتؿقه وٓ ترضبقه وٓ اترـقه أي: دظقه

 جيقز ٓ ادسجد

 أي صبقا ظذ بقفف دفقا مـ موء: أريؼقا ظذ بقفف شجال مـ موء

 وترك، افـوس ظذ وافرمحي بوفؾطػ ُأمرتؿ: يعـل مسفؾغ أي: مقرسيـ بعثتؿ إكام

 .إيذائفؿ

 ديـفؿ افـوس ظذ مشدديـ أي: معرسيـ تبعثقا ومل

 افتعومؾ مع اجلوهؾوحؾؿف ذم  ملسو هيلع هللا ىلصحسـ خؾؼ افـبل  -

 اجلوهؾ يؽقن بوفرؾؼ وافؾغ ٓ بوفعـػ وافشدة وتعؾقؿ ادـؽر إكؽور -
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وا: َؿوَل  ملسو هيلع هللا ىلص افـبِل  ظـ ÷ أكس وظـ - َٓ  )) َيرِسُ وا َو وا، ُتَعرِسُ َٓ  َوَبِؼُ . ُتـَِػُروا (( َو

 .َظَؾقْف متػٌؼ 

 أو بلظامفؽؿ يتعؾؼ ؾقام ـون شقاء وافسفقفي قرساف ؾقف مو اشؾؽقا يعـل: يرسوا

 ؽرـؿ مو مل يؽـ إثام مع معومالتؽؿ

 معومالتؽؿ ذم وٓ، ظبودتؽؿ ذم ٓ افعرس ضرق تسؾؽقا ٓ يعـل: تعرسوا وٓ

 ؽرـؿ وبؼوا أكػسؽؿ وادعـك بؼوا، بوخلر اإلخبور وهل افبشورة مـ: بؼوا

 افصوحلي بلؾعوفؽؿ وٓ بلؿقافؽؿ إظامل ظـ افـوس تـػروا ٓ يعـل: تـػروا وٓ

ديـ اإلشالم يدظق إػ افسامحي وافتقسر وافتبشر ويزجر ويـفك ظـ افتعسر  -

 وافتـػر

ـِ  جريرِ  وظـ -   ظبدِ  ب
ِ
ًُ : َؿوَل  ÷ اهلل   رشقَل  َشِؿْع

ِ
ـْ : يؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرمِ  )) َم  حُيْ

َرمِ ، افِرْؾَؼ   .مسؾؿ رواه. ـؾَُّف (( اخلَْرَ  حُيْ

 .خر ـؾ شبى افرؾؼ وأن، افعـػ وذم بف افتخؾؼ ظذ واحلٌ افرؾؼ ؾضؾ -

َٓ : َؿوَل . أْوِصـل: ملسو هيلع هللا ىلص فؾـبِل  َؿوَل  َرُجالً أنَّ : ÷ هريرة َأيب وظـ - ، َتْغَضْى (( )) 

دَ  َٓ : َؿوَل ، ِمَراًرا َؾَردَّ  .افبخوري رواه. َتْغَضْى (( )) 
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افغضى واجتـى إشبوب افتل تمدي بؽ  ظذ حيؿؾؽ مو تػعؾ ٓ أي: تغضى ٓ

 إفقف

مـف ويستى ظؾقف مـ  يـشل ومو افغضى مػسدة ظظؿ ذم طوهر دفقؾ هذا احلديٌ

 ادػوشد

 اخلر مجوع مـف وافتحرز، افؼ مجوع: افغضى -

اد يعذ َأيب وظـ - َتَى  اهلل )) إنَّ : َؿوَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظـ ÷ أوسٍ  بـ َصدَّ  ـَ

ِؾ  َظَذ  اإلْحَسونَ    ـُ
ٍ
ء ، افِذْبَحيَ  َؾلْحِسـُقا َذَبْحُتؿْ  َوإَِذا، افِؼتَْؾي َؾلْحِسـُقا َؿَتؾُْتؿ َؾنَذا يَشْ

ؿْ  َوفُقِحدَّ  ـُ ح، َصْػَرَتف َأَحُد  .مسؾؿ رواه. (( َذبِقَحَتفُ  َوْفُرِ

 ؾرض: ـتى

 .تعؿؾقكف يشء ـؾ ذم أي: يشء ـؾ ظذ اإلحسون

 .ؿتؾف جيقز مـ ؿتؾ أردتؿ أي: ؿتؾتؿ ؾنذا

 .إيالموً  وأخػفو افطرق أشفؾ اختقور: وإحسوْنو، افؼتؾ هقئي أي: افؼتؾي ؾلحسـقا

 .احلققان مـ ذبحف حيؾ مو ذبح أردتؿ أي: ذبحتؿ وإذا

 .إمرارهو يعجؾ وأن، حودة بسؽغ يؽقن بلن، افذبح هقئي أي: بحيافذ ؾلحسـقا

 .وكحقمهو بوحلجر أو بودزد أوحيؽفو فقسـ أي: وفقحد

 .افسؽغ أي: صػرتف

 .يشء ـؾ ظذ اإلحسون ـتى وأكف، بوفعبود وجؾ ظزّ  اهلل رأؾي -
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 رشظوً  رشظف أي ذفؽ ـتى تعوػ اهلل ٕن، يشء ـؾ ذم اإلحسون ظذ احلٌ -

 ممـداً 

 بوحلققان وافشػؼي ظذ افرمحي احلٌ -

 .وافذبقحي افؼتقؾ ذم وافتؿثقؾ افتعذيى ظـ افـفك -

ـِ  َبْغَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ُخِرَ  َمو: ؿوفً، ’ ظوئشي وظـ - َّٓ  َؿط   أْمَرْي  َأَخذَ  إِ

و مُهَ ـْ  مَلْ  َمو، أْيرَسَ ونَ  َؾننْ ، إثاًم  َيُؽ ونَ ، إثاًم  ـَ  اهلل رشقل اكَْتَؼؿَ  َوَمو. ِمـْفُ  افـَّوسِ  أْبَعدَ  ـَ

  ذم فِـَْػِسفِ ملسو هيلع هللا ىلص 
ٍ
ء َّٓ ، َؿط   يَشْ

  َؾَقـَْتِؼؿَ ، اهلل ُحْرَميُ  ُتـَْتَفَؽ  أن إِ
ِ
 .َظَؾقْفِ  متػٌؼ . َتَعوَػ  هلل

 أمقر ٕن، (إثام يؽـ مل مو): ؿقفف ظؾقف يدل، افدكقو أمقر أي مـ: أمريـ خر بغ مو

 .ؾقفو إثؿ ٓ افديـ

 .أشفؾفام: أي أيرسمهو

 .إصؼ خيتور حقـئذ ؾنكف، إثام إشفؾ يؽـ مل أي مو: إثام يؽـ مل مو

 مؽروهو أو حرامو يؽـ مل مو وإرؾؼ إخذ بوٕيرس اشتحبوب ؾقف -

 إخالق مؽورم مـ ملسو هيلع هللا ىلص ظؾقف ـون ذم احلديٌ بقون فام -

 بعػق ظبًدا اهلل زاد )) ومو: احلديٌ ذم ـام فؾـػس آكتؼوم ترك باشتحبو: وؾقف -

ا (( إٓ  ظزًّ
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َٓ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل َؿوَل : َؿوَل  ÷ مسعقد ابـ وظـ - ؿْ  )) أ ـُ ـْ  أْخِزُ ُرمُ  بَِؿ  َظَذ  حَيْ

ـْ  َأوْ ؟ افـَّور ِؾ  َظَذ  ََتُْرمُ ؟ افـَّور َظَؾقْفِ  ََتُْرمُ  بَِؿ  رواه. َشْفٍؾ ((، َفِغٍ ، َهّغٍ ، ِريٍى ؿَ  ـُ

 .حسـ حديٌ: وؿول، افسمذي

 .ويالضػفؿ وجيوفسفؿ افـوس مـ ؿريًبو يؽقن أي: ؿريى

 أي شفؾ ذم معومؾتف: هغ 

 أي يتصػ بصػي احلؾؿ: فِغ 

 أي متسومح ذم معومؾتف فؾـوس: شفؾ

 وؿضوء َلؿ اجلوكى وتسفقؾ، افـوس ػيمالض اشتحبوب: احلديٌ هذا ذم

 .َلؿ وافتقاضع اخلرات ؾعؾ ذم ومشورـتفؿ، حقائجفؿ

 إكام، بوفرصظي افشديد )) فقس: ؿولملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رشقل أن: ÷ هريرة أيب وظـ -

 .ظؾقف متػؼ. افغضى (( ظـد كػسف يؿؾؽ افذي افشديد

 .احلؼقؼل افؼقي: افشديد

اء بَِػتْح افرَصظي ِذي: افرَّ  يرصظقكف افَِّذي: وبسؽقْنو. افِرَجول ويغؾبفؿ يرصع افَّ

 ؽضبف بؿؼته يعؿؾ وٓ ويتحؾؿ ؽقظف يؽظؿ: كػسف يؿؾؽ

 ؽقظف يؽظؿ افذي حؼقؼي افؼقى إكام افرجول مـ إبطول يرصع َمـ افؼقى فقس -

 .ظؾقفو ويتغؾى كػسف ويؼووم افغضى ظـد
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 اْفَغقْظَ  َواْفَؽوطِِؿغَ }: تعوػ اهلل ؿول. افغضى ظـد كػسف يؿؾؽ مـ َمْدُح  -

ـِ  َواْفَعوِؾغَ   .( [134) ظؿران آل{ ]اْدُْحِسـِغَ  حُيِى   َواللُ  افـَّوسِ  َظ

 ٓ يقم طؾف ذم اهلل يظؾفؿ )) شبعي: ؿول ملسو هيلع هللا ىلص  افـبل ظـ ÷ هريرة أيب وظـ -

 ذم معؾؼ ؿؾبف ورجؾ، تعوػ اهلل ظبودة ذم كشل وصوب، ظودل إموم: ؾفط إٓ طؾ

 ذات امرأة دظتف ورجؾ، ظؾقف وتػرؿو، ظؾقف اجتؿعو اهلل ذم َتوبو ورجالن، ادسوجد

 ٓ حتك ؾلخػوهو بصدؿي تصدق ورجؾ، اهلل أخوف إين: ؾؼول، ومجول مـصى

 .ظؾقف متػؼ. قـوه ((ظ ؾػوضً خوفقو اهلل ذـر ورجؾ، يؿقـف تـػؼ مو صامفف تعؾؿ

 .بصػوهتؿ يتصػ مـ وـؾ أي شبعي أصخوص: شبعي

 ظرصف طؾ: طؾف

 .ؾقفو فؾجامظي وادالزمي َلو احلى صديد أي: ادسوجد ذم معؾؼ

 .اهلل ذم احلى ظذ وأجسودمهو ؿؾقهبام اجتؿعً: ظؾقف اجتؿعو

 .ادقت بقـفام ؾرق حتك ادحبي تؾؽ ظذ اشتؿرا: تػرؿو 

 .وكسى ومول ووجوهي مؽوكي َلو امرأة: مـصى تذا

 .واإلخػوء افرس ذم فؾؿبوفغي: صامفف تعؾؿ ٓ

 .افـوس مـ أحد ؾقف فقس مقضع وهق اخلالء مـ: خوفقو

 ظقـقف مـ افدمع جرى أي: ظقـوه ؾػوضً

 ففيـبغل فؾؿسؾؿ أن يستعد فققم افؼقومي بوٕظامل افصوحلي حتك يـجق مـ أهقا -

-  ٌُ  .هبو وافتخؾ ؼ اخلصول هذه ظذ احل
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 أخوه َيعظُ  وهق إكصور مـ رجؾٍ  ظذ َمرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أن: ^ ظؿر ابـ ظـ -

 .ظؾقف متػؼ. اإليامن (( مـ احلقوء ؾنن، )) دظف: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾؼول، احلقوء ذم

 ويعوتبف يـصحف أي : أخوه يعظ

 مـف يؽثر ٓ بلن: حلقوءا ذم

 حؼ ذم افتػريط مـ ويؿـع، افؼبوئح ترك ظذ حيؿؾ اإلكسون خؾؼ هق. احلقوء

 .احلؼ صوحى

 أي اترـف: دظف

 ظؾق مـزفي خؾؼ احلقوء وظظقؿ ؿدره ٕكف مـ خصول اإليامن -

 ادـؽرات ظـ وافبعد، افطقبوت ؾعؾ إػ يدظق ـريؿ خؾٌؼ  احلقوء -

 إٓ يليت ٓ )) احلقوء: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿول: ؿول، ^ حصغ بـ ظؿران وظـ -

 ـؾف (( خر )) احلقوء: دسؾؿ روايي وذم. ظؾقف متػؼ. بخر ((

 احلقوء شبى فسعودة افعبد ذم افدكقو وأخرة ٕكف خُؾٌؼ ٓ يليت إٓ بوخلر -

 بضع أو وشبعقن بضع ) اإليامن): ؿول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أن: ÷ هريرة أيب وظـ -

، افطريؼ ظـ إذى إموضي وأدكوهو، اهلل إٓ هلإ ٓ: ؿقل ؾلؾضؾفو: صعبي وشتقن

 .ظؾقف متػؼ. اإليامن (( مـ صعبي واحلقوء

 تسع إػ ثالث مـ ظدد: بِضع
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 افؼطعي وادؼصقد هبو اخلصؾي: افشعبي

 ثؾ احلجر وافشقك وكحقمهوإزافي ـؾ مو يمذي ظـ افطريؼ م: إموضي إذى

 تػووت خصول اإليامن ذم افػضؾ وادـزفي -

 اإليامن يشؿؾ إؿقال وإظامل افظوهرة وافبوضـي وآظتؼودات -

 احلٌ ظذ هذه اخلصول ادذـقرة ذم احلديٌ -
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