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 املطتوى الجالح : عكيدة  

 ضؤال وجواب ( 022) مً كتاب 

 

 : ما معيى التنطك بالكتاب والكياو حبكه؟1ع

قل وافـفار وتدبر آياته وإحالل حالفه وحتريم حػظه وتالوته وافؼقام به آكاء افؾ :1جـ

حرامه وآكؼقاد ٕوامره، وآكزجار بزواجره وآظتبار بلمثافه وآتعاظ بؼصصه 

 .وافعؿل بؿحؽؿه وافتسؾقم دتشاهبه وافوؿوف ظـد حدوده

 : ما حكه مً قال خبلل الكسآٌ؟0ع

دون  المه احلروفافؼرآن ـالم اهلل ظز وجل حؼقؼة حروؾه ومعاكقه، فقس ـ :2جـ

ادعاين، وٓ ادعاين دون احلروف، تؽؾم اهلل به ؿوٓ وأكزفه ظذ كبقه وحقا، وآمن به 

ؿع بأذان ػظ باجلـان وُش ع بافؾسان وُح بافبـان وتُ  ط  ادممـون حؼا، ؾفو وإن ُخ 

 .ه ذفك ظن ـوكه ـالم افرمحنرُج ه افعقـان ٓ ُي وأبكتْ 

 : ما دليل اإلمياٌ بالسضل؟3ع

 َوُرُشؾِِه 3جـ
ِ
ِذيَن َيْؽُػُروَن بِاَّلل  : أدفته ـثرة من افؽتاب وافسـة، مـفا ؿوفه تعاػ: }إِن  اف 

 َوُرُشؾِِه َوَيُؼوُفوَن ُكْمِمُن بَِبْعٍض َوَكْؽُػُر بَِبْعٍض َوُيِريُدوَن َأْن 
ِ
ُؿوا َبْغَ اَّلل  َوُيِريُدوَن َأْن ُيَػرِّ

ا َوَأْظَتْدَكا فِؾَْؽاِؾِريَن َظَذاًبا ُمِفقـًا  -قالً َيت ِخُذوا َبْغَ َذفَِك َشبِ   -ُأوَفِئَك ُهُم اْفَؽاِؾُروَن َحؼًّ

ُؿوا َبْغَ َأَحٍد ِمـُْفْم ُأوَفِئَك َشْوَف ُيْمتِقِفْم ُأُجوَرُهْم{   َوُرُشؾِِه َوََلْ ُيَػرِّ
ِ
ِذيَن آَمـُوا بِاَّلل  َواف 

 ."ـت باهلل ورشؾهآم": ملسو هيلع هللا ىلص [ وؿال افـبي 052 - 051]افـساء: 

 : ٍل قص اهلل مجيع السضل يف الكسآٌ؟4ع

اهلل ظؾقـا من أكبائفم ما ؾقه ـػاية وموظظة وظزة، ثم ؿال تعاػ:  ـ: ؿد ؿص  4ج

[ 064}َوُرُشالً َؿْد َؿَصْصـَاُهْم َظَؾقَْك ِمْن َؿبُْل َوُرُشاًل ََلْ َكْؼُصْصُفْم َظَؾقَْك{ ]افـساء: 

 ل، وإمجآ ؾقام أمجل.ام ؾّص ؾـممن بجؿقعفم تػصقال ؾق

 : مً ٍه أولو العصو مً السضل؟5ع
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هم مخسة ذـرهم اهلل ظز وجل ظذ اكػرادهم يف موضعغ من ـتابه: ادوضع  ـ: 5 ج 

وهو ؿوفه تعاػ: }َوإِْذ َأَخْذَكا ِمَن افـ بِقَِّغ ِمقَثاَؿُفْم َوِمـَْك  -إول: يف شورة إحزاب 

[ أية، ادوضع افثاين: 7قَم َوُموَشى َوِظقَسى اْبِن َمْرَيَم{ ]إحزاب: َوِمْن ُكوٍح َوإِْبَراهِ 

يِن َما َوَّص  بِِه ُكوًحا َواف ِذي  َع َفُؽْم ِمَن افدِّ يف شورة افشورى وهو ؿوفه تعاػ: }ََشَ

قْـَا بِِه إِْبَراِهقَم َوُموَشى َوِظقَسى َأْن َأِؿقُؿوا ا ُؿوا ِؾقِه{ َأْوَحقْـَا إَِفقَْك َوَما َوص  َٓ َتَتَػر  يَن َو فدِّ

 [ أية.03]افشورى: 

 : مً أول السضل؟6ع

اَم َأْوَحقْـَا إَِػ ُكوٍح 6 جـ ـَ ا َأْوَحقْـَا إَِفقَْك  : أوهلم كوح ظؾقه افسالم، ـام ؿال تعاػ: }إِك 

َبْت َؿبَْؾُفْم ؿَ 063َوافـ بِقَِّغ ِمْن َبْعِدِه{ ]افـساء:  ذ  ـَ َْحَزاُب [ وؿال تعاػ: } ْٕ ْوُم ُكوٍح َوا

 [5ِمْن َبْعِدِهْم{ ]ؽاؾر: 

 االختالف؟ وقع: متى 7ع

: ؿال ابن ظباس ريض اهلل ظـفام: ـان بغ كوح وآدم ظؼة ؿرون ـؾفم ظذ 7 جـ

 َشيعة من احلق ؾاختؾػوا، " ؾبعث اهلل افـبقغ مبؼين ومـذرين ".

 : مً ٍو خامت اليبيني؟8 ع

 .ملسو هيلع هللا ىلص د : خاتم افـبقغ حمؿ8 جـ

 : ما الدليل على ذلك؟9ع

 َوَخاَتَم 9جـ
ِ
ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجافُِؽْم َوَفِؽْن َرُشوَل اَّلل  اَن حُمَؿ  ـَ : ؿال اهلل تعايل: }َما 

إكه شقؽون بعدي ـذابون ثالثون ـؾفم ": ملسو هيلع هللا ىلص [ وؿال افـبي 41افـ بِقَِّغ{ ]إحزاب: 

 ."دييدظي أكه كبي وأكا خاتم افـبقغ وٓ كبي بع

 : ما دليل اإلمياٌ باليوو اآلخس؟12ع

ْكَقا َواضَْؿَلكُّوا هِبَا 01 جـ َٓ َيْرُجوَن فَِؼاَءَكا َوَرُضوا بِاحْلََقاِة افدُّ ِذيَن  : ؿال اهلل تعاػ: }إِن  اف 

ِذيَن ُهْم َظْن آَياتِـَا َؽاِؾُؾوَن  اُكوا َيْؽِسبُ  -َواف  ـَ  - 7وَن{ ]يوكس: ُأوَفِئَك َملَْواُهُم افـ اُر باَِم 
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يَن َفَواِؿٌع{ ]افذاريات:  -[ وؿال اهلل تعاػ: }إِك اَم ُتوَظُدوَن َفَصاِدٌق 8  [ 6 - 5َوإِن  افدِّ

َٓ َرْيَب ِؾقَفا{ ]احلج:  اَظَة آتَِقٌة   ذفك من أيات. [ إػ ؽر7وؿال اهلل تعاػ: }َوَأن  افس 

 يدخل فيه؟: ما معيى اإلمياٌ باليوو اآلخس وما الري 11ع

: معـاه افتصديق اجلازم بنتقاكه ٓ حمافة، وافعؿل بؿوجب ذفك. ويدخل يف 00جـ

ذفك اإليامن بلَشاط افساظة وأماراهتا افتي تؽون ؿبؾفا ٓ حمافة. وبادوت وما بعده 

من ؾتـة افؼز وظذابه وكعقؿه وبافـػخ يف افصور وخروج اخلالئق من افؼبور وما يف 

هوال وإؾزاع وتػاصقل ادحؼ: كؼ افصحف، ووضع موؿف افؼقامة من إ

ادوازين، وبافكاط واحلوض، وافشػاظة وؽرها، وباجلـة وكعقؿفا افذي أظاله 

 افـظر إػ وجه اهلل ظز وجل، وبافـار وظذاهبا افذي أصده حجبفم ظن رهبم ظز وجل.

 : ٍل يعله أحد متى تكوٌ الطاعة؟ 10ع

افغقب افتي اشتلثر اهلل تعاػ بعؾؿفا، ـام ؿال تعاػ: : جميء افساظة من مػاتقح 02 جـ

َْرَحاِم َوَما َتْدِري َكْػٌس َماَذا  ْٕ ُل اْفَغقَْث َوَيْعَؾُم َما يِف ا اَظِة َوُيـَزِّ َ ِظـَْدُه ِظؾُْم افس  }إِن  اَّلل 

 [ 34َتْؽِسُب َؽًدا َوَما َتْدِري َكْػٌس بَِليِّ َأْرٍض ََتُوُت{ ]فؼامن: 

اَن ُمْرَشاَها وؿال تع اَظِة َأي  َراَها  -اػ: }َيْسَلُفوَكَك َظِن افس  ـْ إَِػ َربَِّك  -ِؾقَم َأكَْت ِمْن ِذ

: ؾلخزين ظن ملسو هيلع هللا ىلص ؿال جزيل فؾـبي "[ أيات، وفام 44 - 42ُمـَْتَفاَها{ ]افـازظات: 

يف "ية: وذـر أماراهتا وزاد يف روا ."افساظة. ؿال: " ما ادسئول ظـفا بلظؾم من افسائل

 ، وتال أية افسابؼة. "مخس ٓ يعؾؿفن إٓ اهلل تعاػ

 : ما دليل اإلمياٌ باملوت؟13ع

َل بُِؽْم ُثم  إَِػ َربُِّؽْم 03 جـ ِـّ ِذي ُو ْم َمَؾُك اْدَْوِت اف  ـُ ا : ؿال اهلل تعاػ: }ُؿْل َيَتَوؾ 

لُّ َكْػٍس َذاِئَؼةُ 00ُتْرَجُعوَن{ ]افسجدة:  ـُ ْم  [ وؿال تعاػ: } ـُ ْوَن ُأُجوَر اَم ُتَوؾ  اْدَْوِت َوإِك 

ُْم َمقُِّتوَن{ ملسو هيلع هللا ىلص [ وؿال تعاػ فـبقه 085َيْوَم اْفِؼَقاَمِة{ ]آل ظؿران:  : }إِك َك َمقٌِّت َوإَِّن 

 [31]افزمر: 
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 : ما دليل فتية الكرب وىعينه أو عرابه مً الكتاب؟14 ع 

ؾِؿَ 04 جـ  ـَ َا  ال  إَِّن  ـَ ٌة ُهَو َؿاِئُؾَفا َوِمْن َوَراِئِفْم َبْرَزٌخ إَِػ َيْوِم ُيبَْعُثوَن{ : ؿال اهلل تعاػ: }

 [ 011]ادممـون: 

ا َوَظِشقًّا  -وؿال تعاػ: }َوَحاَق بِآِل ِؾْرَظْوَن ُشوُء اْفَعَذاِب  افـ اُر ُيْعَرُضوَن َظَؾقَْفا ُؽُدوًّ

اَظُة َأْدِخُؾوا آَل ِؾْرَظْوَن َأَص   [ 46 - 45د  اْفَعَذاِب{ ]ؽاؾر: َوَيْوَم َتُؼوُم افس 

وَن إَِػ َظَذاٍب َظِظقٍم{ ]افتوبة:   ُثم  ُيَردُّ
َتْغِ هُبُْم َمر  [ وؽر ذفك 010وؿال تعاػ: }َشـَُعذِّ

 من أيات.

 : ما دليل البعح مً الكبوز؟15 ع

 [ 27َأْهَوُن َظَؾقِْه{ ]افروم: ؿوفه تعاػ: }َوُهَو اف ِذي َيبَْدُأ اخْلَؾَْق ُثم  ُيِعقُدُه َوُهَو  ـ:05 ج

َل َخؾٍْق ُكِعقُدُه{ ]إكبقاء:  اَم َبَدأَْكا َأو  ـَ  [014وؿوفه تعاػ: }

ا  -وؿوفه تعاػ: }َوَيُؼوُل اإِلْكَساُن َأِئَذا َما ِمتُّ َفَسْوَف ُأْخَرُج َحقًّا  كَْساُن َأك  ُر اإْلِ ـُ َٓ َيْذ َأَو

ْكَساُن َأك ا 67 - 66َصقًْئا{ ]مريم:  َخَؾْؼـَاُه ِمْن َؿبُْل َوََلْ َيُك  [ أيات، وؿوفه: }َأَوََلْ َيَر اإْلِ

ِقي  -َخَؾْؼـَاُه ِمْن ُكطَْػٍة َؾِنَذا ُهَو َخِصقٌم ُمبٌِغ  َب َفـَا َمَثالً َوَكِِسَ َخؾَْؼُه َؿاَل َمْن ُُيْ َوََضَ

ِققَفا اف ِذي َأكَْشَلهَ  -اْفِعَظاَم َوِهَي َرِمقٌم  ٍة{ ]يس: ُؿْل ُُيْ َل َمر  [ إػ آخر 79 - 77ا َأو 

 .افسورة

 : ما حكه مً كرب البعح؟16 ع

َػُروا َأِئَذا 06 جـ ـَ ِذيَن  : هو ـاؾر باهلل ظز وجل وبؽتبه ورشؾه ؿال اهلل تعاػ: }َوَؿاَل اف 

ـ ا ُتَراًبا َوآَباُؤَكا َأِئـ ا َدُْخَرُجوَن{ ]افـؿل:  َجْب َؾَعَجٌب َؿْوهُلُْم [ وؿال تعاػ: }َوإِْن َتعْ 67ـُ

ِْم َوُأوَفِئَك إَْؽالُل يِف  َػُروا بَِرهبِّ ـَ ِذيَن  ـ ا ُتَراًبا َأِئـ ا َفِػي َخؾٍْق َجِديٍد ُأوَفِئَك اف  ـُ َأِئَذا 

 [5َأْظـَاِؿِفْم َوُأوَفِئَك َأْصَحاُب افـ اِر ُهْم ِؾقَفا َخافُِدوَن{ ]افرظد: 
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ؿال اهلل تعاػ "ؿال: ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل ظـه ظن افـبي ويف افصحقحغ ظن أيب هريرة ريض 

)ـذبـي ابن آدم وَل يؽن فه ذفك، وصتؿـي وَل يؽن فه ذفك، ؾلما تؽذيبه إياي ؾؼوفه: 

 . "فن يعقدين ـام بدأين، وفقس أول اخلؾق بلهون ظع من إظادته 

 : ما دليل امليصاٌ مً الكتاب وكيف صفة الوشٌ؟17 ع

َضُع اْدََواِزيَن اْفِؼْسَط فَِقْوِم اْفِؼَقاَمِة َؾالَ ُتظَْؾُم َكْػٌس َصقًْئا َوإِْن : ؿال اهلل تعاػ: }َوكَ 07 جـ

َػى بِـَا َحاِشبَِغ{ ]إكبقاء:  ـَ اَن ِمثَْؼاَل َحب ٍة ِمْن َخْرَدٍل َأَتقْـَا هِبَا َو  [47ـَ

َوَمْن  -َؾُلوَفِئَك ُهُم اْدُْػؾُِحوَن  وؿال تعاػ: }َواْفَوْزُن َيْوَمِئٍذ احْلَقُّ َؾَؿْن َثُؼَؾْت َمَواِزيـُهُ 

اُكوا بِآَياتِـَا َيظْؾُِؿوَن{ ]إظراف:  ـَ وا َأكُْػَسُفْم باَِم  ِذيَن َخِِسُ ْت َمَواِزيـُُه َؾُلوَفِئَك اف   8َخػ 

 [ وؽر015[ وؿال تعاػ يف افؽاؾرين: }َؾاَل ُكِؼقُم هَلُْم َيْوَم اْفِؼَقاَمِة َوْزًكا{ ]افؽفف: 9 -

 ذفك من أيات.

 وصفته مً الطية؟ امليصاٌ: ما دليل 18 ع

: ؾقه أحاديث ـثرة، مـفا حديث افبطاؿة افتي ؾقفا افشفادتان، وأَّنا ترجح 08 جـ

يف ابن ملسو هيلع هللا ىلص بتسعغ شجال  من افسقئات، ـل شجل مـفا مدى افبك، ومـفا ؿوفه 

هلام يف ادقزان أثؼل أتعجبون من دؿة شاؿقه، وافذي كػِس بقده "مسعود ريض اهلل ظـه: 

إكه فقمتى بافرجل افعظقم افسؿغ يوم افؼقامة ٓ يزن ظـد اهلل ": ملسو هيلع هللا ىلص وؿال   "من أحد

: " اؿرءوا ": }َؾالَ ُكِؼقُم هَلُْم َيْوَم اْفِؼَقاَمِة َوْزًكا{ ]افؽفف: -وؿال  -جـاح بعوضة " 

 وؽر ذفك من إحاديث. ."[ 015

 : ما دليل الصساط مً الكتاب؟19 ع

اَن َظَذ َربَِّك َحتاًْم َمْؼِضقًّا 09 ـج ـَ ٓ  َواِرُدَها  ُثم   -: ؿال اهلل ظز وجل: }َوإِْن ِمـُْؽْم إِ

َغ ِؾقَفا ِجثِقًّا{ ]مريم: 
ِ ِ
اد َؼْوا َوَكَذُر افظ  ِذيَن ات  ي اف  [ وؿال تعاػ: }َيْوَم َتَرى 72 - 70ُكـَجِّ

 [ أيات.02ُكوُرُهْم َبْغَ َأْيِدهيِْم َوبَِلْياَمَِّنِْم{ ]احلديد: اْدُْمِمـَِغ َواْدُْمِمـَاِت َيْسَعى 

 وصفته مً الطية؟ الصساط: ما دليل 02 ع
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يمتى باجلِس ؾقجعل "يف حديث افشػاظة: ملسو هيلع هللا ىلص : ؾقه أحاديث ـثرة مـفا: ؿوفه 21 جـ 

بغ طفري جفـم "، ؿؾـا: يا رشول اهلل وما اجلِس؟ ؿال: " مدحضة مزفة ظؾقه 

وـالفقب وحسؽة مػؾطحة هلا صوـة ُظؼقػاء تؽون بـجد، يؼال هلا خطاضقف 

افسعدان، يؿر ادممن ظؾقفا ـافزق وـافريح وـلجاويد اخلقل وافرـاب، ؾـاج مسؾم، 

. احلديث "وكاج خمدوش، ومؽدوس يف كار جفـم، حتى يؿر آخرهم يسحب شحبا

 من افّشعرة وأحدُّ  قُّ دَ اجلِس أَ  يف افصحقح، وؿال أبو شعقد ريض اهلل ظـه: بؾغـي أن  

 من افسقف ".
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 ثاىيـــا: التفطــــــري 

 دورة الجن    مكية وآياتها ثمان ورذرون    
  :ذرح الكلمات

 اآلية الؽؾؿــــــي  معــــــوهو

 1   ن  الِ  نَ م   رُ ػَ كَ  مو بني الثالثي إىل العرشة 

 1 و بً َج و ظَ آكً رْ قُ  ظجقى مدهش لػصوحته ومعـوه 

 2   دِ ْص  الر  ًىَل ي إِ دِ هَيْ  ىل الصواب والـجوح هيدي إ

 3  ىلَ وَ تعَ  تعظم وتـزه  

ـَو ـــد  َج  وقدره  فعؾه و أمره و قدرته  4 َرب 

 4 و ـَ قفُ ػِ َش   إبؾقس

 4 و طً طَ َص  غؾوا دم الؽذب والضالل 

 6  ونَ وذُ عُ يَ  يستعقذون ويستجرون 

 6 و ؼً هَ رَ   وإثمً َالٓ وخوفو 

 7 ا ًد َح اهلل أَ  ٌَ عَ بْ يَ  نْ لَ  وٓ لن يبعٌ رش

َمءَ  ضؾبـو الوصول إلقفو ٓشساق السؿع و دََْسـَو السَّ  8 َوَأكَّ

 8 ا ديًد ِص شو َرً َح   احلػظي إقويوء ادالئؽي

 8 ـو بــًفُ ُص وَ  كجوم ترمى هبو الشقوضني 

 9  عِ ؿْ ؾسَّ لِ  َد وظِ ؼَ مَ  يستؿع الن مو يؽون دم أمر الؽون 

 9 ا ًد َص رَ  الشقوضني معد لرمي 

 11 ا ًد َص رَ  خرا وفالحو 
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 11 ا دً َد قِ  َق ائِ رَ ضَ  مذاهى خمتؾػي  

 12 و ـَّ ـَ و طَ كَّ أَ وَ  اشتقؼـو 

 12 و بً رَ هَ  هُ زَ جِ عْ كُ  نْ لَ وَ  ٓ كػوته هوربني 

 13 ى َد الُ  الؼرآن 

 13 و ًس ْخ بَ  كؼصو من حسـوته 

 13 و ؼً هَ ٓ رَ وَ   و ٓ زيودًة دم شقئوته

) أقسط :  -الوئـرون ) قسط : جور وطؾم( 

 ظدل ( 

 14   ونَ طُ وِش الؼَ 

 14 ا ًد َص وا رَ ر  َتَ  ضؾبوا ٕكػسفم الـجوة 

 15 و بً طَ َح  مَ ـَّ فَ لَِ  وقودا لؾـور 

 16  يِ يؼَ رِ الطَّ  آشالم 

 16 و قً َد غَ  وءً مَ   ادوء الطوهر الؽثر

 ػْ ـَ لِ  هبذه الـعؿيلـختزهم 
  مْ فُ ـَ تِ

 17  قهَ فِ

 17  هِ ب  رَ  رِ كْ ذِ  نْ ظَ  ْض رِ عْ يُ  من مل يممن هبذا الؼرآن 

 17 ا ًد عَ و َص ابً َذ ظَ  ظذابو صوقو دم الدكقو وأخرة 

 18  هللِ َد وجِ َس ادَ  أي السجود هلل وحده 

 18 ا ًد َح أَ  اهللِ عَ وا مَ ظُ ْد ال تَ فَ  ٓ ترشكوا معه أحدا 

 19   اهللُِد بْ ظَ  ملسو هيلع هللا ىلصحمؿد 

 19  وهُ ظُ ْد يَ  خؾي يدظوا اهلل ببطن ك

 19 ا ًد بَ لِ  ملسو هيلع هللا ىلص كون العرب أظواكًو ظذ حرب رشول اهلل 
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 21 ا ًد َص ٓ رَ ا وَ َضر  غقو وٓ خرا  

 22 ا ًد َح تَ ؾْ مُ  مؾتجل

 23 و الغً بَ  ٓ أمؾك إٓ البالغ 

ــأَ  أَعف أظواكو وأقؾفم  ــ ُف عَ َْ ــأَ ا وَ وِصً َك  ل  َق

 ا دً َد ظَ 

24 

 
 رذرون آية دورة المزمل    مكية وآياتها

رقمممم   الؽؾؿــــــي  معــــــوهو
 اآلية  

 1   ُل م  زَ ادُ  ادتحؿل أظبوء الرشولي

 2  َل قْ الؾَّ  مِ قُ  صل بولؾقل 

 2  قالً ؾِ ٓ قَ إِ  كصف الؾقل 

 قَ  هُ ـْ مِ  ْص ؼُ اكْ  وِ أَ  اكؼص من الـصف إىل الثؾٌ 
 3  قالً ؾِ

 4  قهِ ؾَ ظَ  دْ زِ  وْ أَ  بزيودة ظذ الـصف ) أكً خمر ٓ حرج ظؾقك ( 

 4  قالً تِ رْ تَ  آنَ رْ الؼُ  لِ ت  رَ وَ  اقرأه ظذ متفل وبني حروفه تبققـو 

 5   قالً ؼِ ثَ  ًٓ وْ قَ  ثؼقل الػرائض واحلدود 

 6  لِ قْ الؾَّ  يَ ئَ وِص كَ  نَّ إِ  ققوم الؾقل

 6 و ئً ضْ وَ  د  َص أَ  أصد موافؼي لسؿعه و بنه و قؾبه

 6  الً قْ قِ  مُ وَ قْ أَ وَ   و أكثر تدبرًا دعوكقه أصوب قراءة

 7   ويالً ضْ و ًَح بْ َش  تنفو دم حوائجك ومفمتك 

 8   َك ب  رَ  مَ اْش  رِ كُ اذْ وَ  أكثر من ذكره لقال وهنورا 
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 8  هِ قْ لَ إِ  ْل تَّ بَ تَ وَ  اكؼطع إىل ظبودته واشتغرق دم مراقبته  

 9  وَ ٓ هُ ه إِ لَ ٓ إِ  ٓ معبود بحق شواه 

ِ فَ  فوض أمرك إلقه فنكه يؽػقك   9   الً قْ كِ وَ  هُ ْذ وّتَّ

 11  ونَ ولُ ؼُ و يَ  مَ َذ ظَ  ِزْ اْص وَ  بولصز ظذ قول ادرشكني ملسو هيلع هللا ىلص أمر الـبي 

 11  قالً ا َجِ رً ْج هَ  مْ هُ رْ ُج اهْ وَ  اتركفم تركو ٓ ظتوب معه 

ـــــــذ  ادُ  وَ ِن رْ ذَ وَ  هتديد ووظقد لؾؿؽذبني ادسففني   ِل وْ أُ  نيَ بِ ؽ

  يِ ؿَ عْ الـَّ 

11 

 قَ  مْ هُ ُؾْ ف  مَ وَ  قفم الـؽول اكتظرهم قؾقال ثم يلت
 11  قالً ؾِ

 12   وًٓ ؽَ كْ و أَ يـَ َد لَ  نَّ إِ  ظـدكو ققود احلديد الثؼقؾي 

 12  قًم حِ َج وَ  كورا 

 13  يٍ صَّ ا غُ و ذَ ومً عَ ضَ وَ  ضعوم الزقوم يؼف دم احلؾوق 

 13  قًم لِ و أَ ابً َذ ظَ وَ  ظذاب موجع 

 14  ُف ُج رْ تَ  تتزلزل ، وتتحرك 

 14  قالً فِ و مَ قبً ثِ كَ  وُل بَ الِ  فوٓ رمال شوئال مـ

 16   الً قْ بِ ا وَ ًذ ْخ أَ  صديدا غؾقظو 

 17 و ومً يَ  ونَ ؼُ تَّ تَ  حيؿون أكػسفم ظذاب القوم أخر

 ػَ ـْ مُ  مـشق مـه 
 18   هِ بِ  رٌ طِ

 18   وًٓ عُ ػْ مَ  هُ ُد ظْ وَ  ونَ كَ  كوئن ٓ حمولي 

 19  ةٌ رَ كِ ْذ تَ  ظظي 

َ  وة من الـور اّتذ ضريق اإليمن والطوظي لؾـج  19   قالً بِ َش  هِ ب   رَ ىَل إِ  َذ اّتَّ
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 21 ى كَ دْ أَ  أقل  

 21  ورَ فَ الـَّ وَ  قَل الؾَّ  رُ د  ؼَ يُ  اهللُوَ  اهلل تعوىل حييص الؾقل والـفور 

 21  وهُ ُص ن ُتْ ن لَ أَ  مَ ؾِ ظَ  لن تطقؼوا ققومه كؾه 

 21  مْ قؽُ ؾَ ظَ  وَب تَ فَ  رجع بؽم إىل التخػقف 

َ قَ و تَ وا مَ أُ رَ وقْ فَ  شفل ظؾقؽم صؾوا من الؾقل مو   21  هُ ـْ مِ  ٌَّ

 21   الةَ وا الصَّ قؿُ قِ أَ وَ  ادػروَي 

ـــرِ قْ أَ وَ  تصدقوا من فضول أموالؽم  ـــرْ قَ  وا اهللََُ و ًَ

 و ـً َس َح 

21 

ــتَ و َُمــوَ  مو تؼوموا به من كوافل العبودة  َ ُد ؼ  ِٕ  مْ ؽُ ِســػُ كْ موا 

   رٍ َخ  نْ مِ 

21 
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 ها دت وخمدون مكية وآيات   دورة المدثر 
  :ذرح الكلمات

 اآلية الؽؾؿــــــي  معــــــوهو

 1  رُ ث  َد ادُ  ادتؾػف دم ثقوبه 

 2   رْ ذِ كْ لَ فَ  خوف ادرشكني والؽػور الـور 

 3  ــرْ ـب  ؽَ فَ  ظظم ربك 

 4  رْ ف  طَ فَ  َك وبَ قَ ثِ وَ  ضفر كػسك من الذكوب 

 5   رْ ُج وهْ فَ  زَ ْج الر  وَ  َأِدْم هجرك لألوثون 

ْ  ٓ تعط العطقي تؾتؿس أكثر مـفو   ؽْ تَ ْس تَ  نْ ـُ وٓ مَت
 6  رْ ثِ

 8  ورِ وقُ  الـَّ دِم  رَ ؼِ ا كُ ذَ نِ فَ  إذا كػخ دم الصور 

 11 ِن رْ ذَ  اتركـي وخؾـي ) هتديد ووظقد ( 

 11 ا قًد حِ وَ  خرج من بطن أمه بال مول وٓ ولد

ْ  وًٓ مَ  كثرا دائم غر مـؼطع   12 ا ودً ُد َم

 16   الَّ كَ  وزجر  كؾؿي ردع

 16 ا قًد ـِ ظَ  معوكدا جوحدا 

 17 ا ودً عُ َص  هُ ؼُ هِ رْ لُ َش  شلغشقه مشؼي العذاب 

تروى مـوذا يؼـول دم الؽقـد دحؿـد والطعـن دم 

 الؼرآن 

 18  رَ دَّ قَ وَ  رَ ؽَّ فَ 

 19  َل تِ ؼُ فَ  لعن دم تػؽره بولطعن بولؼرآن 

 21  رَ ظَ كَ  تلمل دم 
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 22   َس بَ ظَ  قطَّى وجفه وقبض بني ظقـقه  

َ بَ  اصتد دم العبوس وكؾوح الوجه  ٌَ  22 

 23   رَ بَ دْ أَ  كؽص ظذ ظؼبقه متؽزا 

 24  رْ ثَ مْ يُ  رٌ ْح ِش  شحر يتعؾؿه من السحرة 

 26   رَ ؼَ َش  قهِ ؾِ ْص لُ َش  شلدخؾه جفـم 

 28  رُ َذ ٓ تَ ي وَ ؼِ بْ ٓ تُ  تلكل كل صقئ من اإلكسون الؾحم والعصى

 29  رَشِ بَ ؾْ لِ  يٌ اَح وَّ لَ  ترق برشة اإلكسون 

 31  رَشَ ظَ  يَ عَ ْس تِ  من ادالئؽي ظظقم خؾؼفم 

 31  يً ـَ تْ فِ  لقزداد الؽػور َالٓ ويزداد ادممـون إيمكو 

 33   رَ بَ دْ أَ  ذْ إِ  مه 

 34   رَ ػَ ْش ا أَ ذَ إِ  أَوء 

َ إِ  جفـم إحدى العظوئم   35  َزِ ى الؽُ َد ْح و إلِ هنَّ

 36  رَشِ بَ ؾْ ا لِ يرً ذِ كَ  ظذاب جفـم كذيرا لبـي آدم . 

 37 رَ خَّ لَ تَ يَ  وْ أَ  مَ دَّ ؼَ تَ يَ  نْ أَ  بودعصقيأو بولطوظي 

 38  يٌ قـَ هِ رَ  حمبوشي بعؿؾفو دم الـور 

ْ  بخال بم آتوهم اهلل من فضؾه   44  نيَ ؽِ ْس م ادِ عُ طِ كْ ك ُكُ  َ مَل

 45  نيَ ِض وئِ الَ  عَ مَ  وُض ُخ كَ  كتؽؾم فقم ٓكعؾم ، أو كتؽؾم دم البوضل 

 46  ينِ الد   ومِ قَ بِ  ُب ذ  ؽَ كُ  بقوم البعٌ واحلسوب 

 47  نيُ ؼِ القَ  ادوت 

 49  نيَ َِ رِ عْ مُ  ةِ رَ كِ ْذ التَّ  نِ ظَ  مـنفني ظم تدظوهم إلقه 
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 51  ةٌ رَ ػِ ـْ تَ ْس مُ  رٌ مُحُ  محر مذظورة  

 51  ةٍ رَ وَ ْس قَ  أو صدة أصوات الـوسشد إ

 53  ةَ رَ أِخ  ونَ وفُ َيَ ٓ ظدم إيمهنم بقوم الدين هو شبى كػورهم 

 
 مكية وآياتها أربعون  ُدوَرُة القيامة

  ذرح الكلمات :

رقمممم   الؽؾؿي  معــــــوهو
 اآلية  

 1 ٓ صؾي أريد هبو تؽذيى الؽػور ٕهنم قولوا ٓققومي 

 2  يِ امَ وَّ الؾَّ  سِ ػْ الـَّ  تؾوم كػسفو يوم الؼقومي ودم الدكقو 

 3   ونُ َس كْ اإل اإلكسون الؽوفر 

 3  هُ ومَ ظَ ظِ  عَ ؿَ ْج كَ  لـحوشبه لؾجزاء 

 4  َذ بَ  كجؿعفو 

 4  هُ وكَ ـَ بَ  يَ و  َس كُ  جع ظظوم البـون وخؾؼفو كم كوكً 

 5   هُ ومَ مَ أَ  رَ ُج ػْ يَ  يؽذب بقوم احلسوب ضقؾي ظؿره 

 6  ونَ يَّ أَ  متى 

 7   َنُ البَ  َق رِ بَ  صّق و فتح من الػزع من هول يوم الؼقومي

 8   رُ ؿَ الؼَ  َف َس َخ  ذهى َوؤه 

 9   رُ ؿَ الؼَ وَ  ُس ؿْ الشَّ  عَ ُجِ وَ    ، أو ضؾوظفم من جفي ادغرب ذهى َوؤمهو

 11  رَ زَ ٓ وَ  ٓ مؾجل ) الوزر : البل أو احلصن 

قدم من ظؿل الر أو الرش وأخـر : شــي ظؿـل   13  رَ خَّ أَ وَ  مَّ قَد 
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 هبو بعد ) حسـي أو شقئي (  

 14   ةٌ رَ ِص بَ  هِ ِس ػْ  كَ َذ ظَ  تشفد ظؾقه جوارحه 

 15  هُ يرَ وذِ عَ مَ  اظتذر وأكؽر 

  هِ بِ  كْ ر  ٓ ُتَ  اكتظر حتى يػرغ جزيل من الؼراءة 
 16   َك وكَ َس لِ

 16   هِ بِ  َل َج عْ تَ لِ  خموفي أن يتػؾً مـك 

 17  هُ عَ َجْ  دم صدرك 

 17  هُ آكَ رْ قُ  تؼرأه بقٌ 

 18  وهُ كَ أْ رَ قَ  قرأه جزيل 

 18  هُ آكَ رْ قُ  عْ بِ وتَّ فَ  اشتؿع قراءته 

 19  هُ وكَ قَ بَ  كوَحه وكؾفؿك معـوه 

 21  يَ ؾَ وجِ العَ  الدكقو 

 21  يَ ؾَ وجِ العَ  ونَ ب  ُتِ  تعؿؾون لؾدكقو 

 21  ةَ رَ أِخ  ونَ رُ َذ تَ  ٓ تعؿؾون لًخرة 

 22   ةٌ وِضَ كَ  مضقئي مرشقي 

َ  رَ ىَل إِ  ترى اهلل شبحوكه ظقوكو   23   ةٌ رَ وطِ و كَ هب 

َ بَ  بسي كوحلي ظو
ٍِ  24  ةٌ و

 25  ةٌ رَ وقِ فَ  تؽٌ فؼور الظفر 

َ  ظظوم الـحر ) جع ترقوة (   26 يَ اقِ السَّ

 27  اٍق رَ  أحد يرقي 

 28   ــــنَّ طـَ أيــؼــن 
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 28 اق رَ الػِ  فراق الدكقو  

 29  وِق ولسَّ بِ  وُق السَّ  ًِ ػَّ التَ  أتوه أول صدة أمر أخرة مع آخر صدة أمر الدكقو 

 31  وُق َس ادَ  ع وادآب ادرج

 31  ذَّ ٓ َص وَ  َق دَّ ـال َص فَ  مل يصدق ومل يصل 

 32   َب ذَّ كَ  كذب بولؼرآن 

 32  ىلَّ وَ تَ  اكنف ظن اإليمن 

 33 ى طَّ ؿَ تَ يَ  يتبخس 

 34  ىَل وْ لَ فَ  َك  لَ ىَل وْ أَ  هتديد ووظقد ) قوربك مو هيؾؽك ( 

 36 ى ًد ُش  كَ ْسَ يُ  نْ أَ  هيؿل فال يممر وٓ يـفى 

 37  يً ػَ طْ كُ  أصل اإلكسون 

 37 ى ـَ ؿْ يُ  ي  ـِ مَ  يصى دم الرحم 

 38 ى وَّ َس فَ  شويو شؾقم إظضوء 

 41 ى تَ وْ ادَ  يَ قِ حُيْ  يعقدهم أحقوء 

 نْ  أَ َذ ظَ  رٍ ودِ ؼَ بِ  َك لِ ذَ  َس قْ لَ أَ  من قرأهو فؾقؼل : بذ 

 تى وْ ادَ  يَ قِ حُيْ 

41 
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 ها إحدى وثالثونمدنية وآيات  ُدوَرُة اإلندان 
 :ذرح الكلمات 

 اآلية   الؽؾؿي  معــــــوهو

 1   ونِ َس كْ  اإلِ َذ ى ظَ تَ أَ  ْل هَ  قد أتى ظذ اإلكسون 

 2   وٍج َش مْ أَ  يٍ ػَ طْ كُ  خؾقط من موء ادرأة وموء الرجل 

 2   وٍج َش مْ أَ  أخالط 

وإكم جعؾــوه شـؿقعو بصـرا لـختـزه  -كختزه 

 بذلك 

 2  قهِ ؾِ تَ بْ كَ 

 3  قَل بِ السَّ  وهُ ـَ يْ َد و هَ كَّ إِ  بقـو له ضريق الدى 

 4 و كَ ْد تَ ظْ أَ  هقلكو 

 4   الًٓ غْ أَ  جع غل وهو مويوَع دم العـق 

 4 ا رً عِ َش  كورا مفقجي متلججي 

 5   ارَ رَ بْ إَ  ادطقعون هلل ولرشوله بصدق 

 5 و فَ اُج زَ مِ  مو ّتتؾط به 

سقؾوهنو يتنفون هبو حقٌ يشوءوا فقجدوهنو وي

 دم بقوهتم وقصورهم 

 6 ا رً جِ ػْ و تَ وهَنَ رُ ج  ػَ يُ 

 7  رِ ْذ ولـَّ بِ  ونَ وفُ يُ  يمدون مو ظؾقفم من الـذر 

 7  ونَ وفُ َيَ  يسكون ادحرموت خوفو من اهلل يوم احلسوب 

 تَ ْس مُ  هُ َش   ونَ كَ  فوصقو مـترشا 
 7 ا رً طِ

 11 و وًش بُ و ظَ مً وْ يَ  تعبس فقه الوجوه 
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 11 ا يرً رِ طَ ؿْ قَ  : الصعى الشديد  الؼؿطرير 

ُ وَ  ةً ْضَ كَ  حسـو ووَوءة   11 ا ورً ٍُ

 13   ِك ائِ رَ إَ  الٌر

 13 ير رِ فَ مْ الزَّ  الزد الشديد

 14  يً قَ اكِ دَ  قريبي 

 14   ًْ ؾَ ل  ذُ  أدكقً 

 15   اٍب وَ كْ أَ  وَ  أقداح بال ظرى 

 15  يٍ ضَّ فِ  نْ مِ  الزجوج  ءبقوض الػضي دم صػو

 16 ا يرً دِ ؼْ و تَ وهَ رُ دَّ قَ  ر مويرشب ظذ قد

 17 و فَ اُج زَ مِ  متزج به  مو

اشم لؾعـني : وهـي السؾسـي الؾقــي وهـي صـديدة 

 الري 

 18   قالً بِ َس ؾْ َش 

 21   سٍ ُد ـْ ُش  مورق من احلرير 

 21 ا ورً فُ و ضَ ابً َشَ  يطفر البواضن من احلسد وإخالق السقئي 

 22 ا ورً ؽُ ْش مَ  مرَقو مؼبوٓ 

 23   آنَ رْ الؼُ  قَك ؾَ و ظَ ـَ لْ زَّ كَ  و فشقئو صقئ

 24  َك ب  رَ  مِ ؽْ حلُِ  ِزْ وْص فَ  دم ابالغ الرشولي 

 25 قالً ِص أَ وَ  ةً رَ ؽْ بُ  أول الـفور وآخره 

 26  هُ لَ  ْد ُج وْش فَ  لِ قْ الؾَّ  نَ مِ وَ  ادغرب والعشوء  -صالة الؾقل 

 26   يالً وِ ضَ  الً قْ لَ  هُ ْح ب  َش وَ  التفجد بولؾقل 
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 27  يَ ؾَ وجِ العَ   الدكقو 

 27   قالً ؼِ و ثَ ومً يَ  يوم الؼقومي 

َ و أَ كَ دْ َد َص  صددكو خؾؼفم ) مػوصؾفم وأظضوءهم (  28 م هُ ٍْ

 28 م ولَُ ثَ مْ و أَ ـَ لْ دَّ بَ  أتقـو بؼوم آخرين 

 29  ةً رَ كِ ْذ تَ  ظظي 

 
 ُدوَرُة المردالت مكية وآياتها خمدون آية 

 :ذرح الكلمات 
قمممم  ر الؽؾؿي  معــــــوهو

 اآلية  

 1 ورفً ـْظُ  الِت َش رْ ادُ  ظرفو : متتوبعي  -ادرشالت : ادالئؽي  

 2 وػً ْص ظَ  وِت ػَ وِص ولعَ فَ  الريوح الشديدة 

 3   اِت ـــرَ وِص الـَّ وَ  الريوح تليت بودطر وتػرقه 

 5 ا رً كْ ذِ  وِت قَ ؼِ ؾْ ودُ فَ  ادالئؽي تؾؼي بولوحي ظذ إكبقوء 

 6 ا رً ْذ كَ  وْ ا أَ رً ْذ ظُ  ظؼوب اهلل شبحوكه اظذار لؾخؾق وإكذار لم من 

 7 عٌ اقِ وَ لَ  ونَ ُد وظَ  تُ َم كَّ إِ  موتوظدون ٓبد كوئن 

 8 ًْ َس ؿِ ضُ  ومُ ُج ا الـ  ذَ نِ فَ  ذهى َـــوءهو 

ًْ َج رِ فُ  اكشؼً ، وفتحً   9   ــ

 11 ًْ ػَ ِس كُ  وُل بَ الِ  شرت

ًْ تـَق  أُ  جعً لوقً وهو يوم الؼقومي   11  ـ

 12   ًْ ؾَ ج  أُ  مٍ وْ يَ  ي  َٕ  لتعظقم لؾقوم اشتػفوم ظذ ا
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ًْ ؾَ ج  أُ  أخــرت    12   ــ

 13   ـــلِ ْص الػَ  ومِ قَ لِ  يوم احلســـــوب 

 15   نيَ بِ ذ  ؽَ ؿُ ؾْ لِ  ذٍ ئِ مَ وْ يَ  ٌل يْ وَ  الويل لؾؿؽذبني من ظذاب اهلل  

ْ أَ  إقوام إوىل كؼوم كوح وظود وثؿود   هُنْ  مَل
 وَّ إَ  ِك ؾِ

 16  نيَ لِ

 17  ينَ رِ أِخ  مُ فُ عُ بِ تْ كُ  مَّ ثُ  وا ظذ التؽذيى إن أص

 21  نيٍ فِ مَ  وءٍ مَّ  نْ مِ  موء حؼــر 

 21  نيٍ ؽِ مَ  ارٍ رَ قَ  هو الرحـم 

 22   ومٍ ؾُ عْ مَ  رٍ َد قَ  يوم الوٓدة 

 23 ـــو كَ رْ َد ؼَ فَ  أي خؾؼــــه 

تؽػــً الـــوس فتضــؿفم أحقــوء ظــذ طفرهــو 

 وأمواتو دم بطـفو 

 25 ـــو وتـًػَ كِ 

 27   وٍت ــوخمَِ َص  ظولقـــــوت 

 27 ــــو اتً رَ فُ  ظــــــذبو 

 29 ونَ بُ ذ  ؽَ تُ  هِ بِ  مْ تُ ـْ و كُ مَ  وهو العذاب 

لى الـور ارتػع ومعه الدخون اكؼسـم إىل ثـالث 

 صعى

 31   ٍى عَ ُص  الِث ي ثَ ذِ 

 32 ْنِ ولؼَ كَ  قن البـوء

 33 ر ػْ ُص  يُ ولَ ِجَ  المل السود ، أو البول ، أو قطع الـحوس

 ـْ ٓ يَ  بمء من الؽالم 
 35  ونَ ؼُ طِ

 36   مْ لَُ  نُ ذَ مْ وٓ يُ  دم العذر
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ــ إن قدرتم ظذ الالص من ظذايب فوفعؾوا   ــ نْ نِ َف ــلَ  ونَ َك ــكَ  مْ ُؽ  ٌد ْق

 ونِ قُد ؽِ فَ 

39 

َّ  هَ اكِ وَ فَ وَ  من شوئر أكواع الثمر   42  ونَ فُ تَ ْش و يَ ِم

 48 وا عُ كَ م ارْ لَُ  قَل ا قِ ذَ إِ وَ  إذا ققل لم صؾوا 

 48  ونَ عُ كَ رْ ٓ يَ  ٓ يصّؾون 

ـــفَ  إذا مل يممـوا به فبمذا يممـون ؟! ٌٍ دِ َحـــ ي  لَ بِ ـــبَ  ي  هُ َد ْع

  ونَ ـُ مِ مْ يُ 

51 
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 املطتوى الجالح حديح  

 ) مً كتاب زياض الصاحلني (

 

 احلديح األول :

َٓ طِل  شبَْعٌة ُيظِؾُُّفم )) َؿاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلص ظن افـ بّي  ،÷  ظن أيب هريرة -  ِه َيْوَم  اَّلل  يف طِؾِّ

، َوَرُجٌل َؿْؾُبُه َمعؾ ٌق بِاَدَساِجِد   َظز  َوجل 
ِ
ؾُُّه: إِماٌم ظاِدٌل، َوَصاٌب َكَشَل يف ِظَباَدِة اَّلل 

ٓ  طِ إِ

َؿا َظَؾقِْه، وَرُجٌل َدَظتُْه اْمَرَأةٌ   اْجَتَؿَعا َظَؾقِْه، َوَتَػر 
ِ
َذاُت َمـِْصٍب  وَرُجالن حَتَاب ا يف اَّلل 

َٓ َتْعَؾَم ِصاَمُفُه َما  َومَجَاٍل، َؾؼال: إيِنِّ َأخاُف اَّلل   َق بَصَدَؿٍة، َؾَلْخَػاَها َحت ى  ، َوَرُجٌل َتَصد 

َ َخافِقًا َؾَػاَضْت َظقْـَاهُ  َر اَّلل  ـَ  متػٌق َظَؾقِه. ((.ُتـِْػُق َيِؿقـُُه، َوَرُجٌل َذ

 معاىي الكلنات :

 طل ظرصه. يف طِؾِِّه أي:

 احلاـم افذي يعدل بغ رظقته ويؼوم ظذ مصاحلفم. : إِماٌم ظاِدٌل 

 فشدة حبه فؾصالة وافوؿوف بغ يدي اهلل. : َوَرُجٌل َؿؾْبُُه َمعؾ ٌق بِاَدَساِجدِ 

َؿا َظَؾقْهِ   اْجتََؿَعا َظَؾقِْه، َوَتَػر 
ِ
اػ ٓ أي ـاكت حمبتفام ٕجل اهلل تع : وَرُجالن حَتَاب ا يف اَّلل 

 فدكقا وٓ مصؾحة.

َٓ َتْعَؾَم ِصاَمُفهُ  َدَؿِة إُمَباَفَغة يِف وهذا  : َحت ى   افص 
ِ
 خوؾًا من ْخَػاء

ِ
َياء  .افرِّ

َ َخافِقًا َؾَػاَضْت َظقْـَاهُ  َر اَّلل  ـَ َر اهلل وهو يف خؾوته بعقدًا ظن افـاس  : َوَرُجٌل َذ ـَ أي َذ

 ؾدمعت ظقـاه من خشقة اهلل.

 احلديح الجاىي

إّن اَّلل  َتَعاَػ يؼوُل َيْوَم افِْؼقَامِة: )) : ،  ملسو هيلع هللا ىلصَؿاَل: َؿاَل َرُشول اَّلل   ، ÷أيب هريرة  وظن -

 رواه مسؾم. ((.َأيَْن ادُتََحابُّوَن بَِجاليِل؟ اْفقَْوَم ُأطِؾُُّفْم يِف طِعِّ َيوَم َٓ طِل  إِٓ  طِعِّ 

 معاىي الكلنات :

 ي ٓ فؾدكقاأي بعظؿتي وضاظت : )بجاليل(
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 ؾضؾفم يف ذفك ادوؿف. ظفرشمال اهلل تعاػ ظن ادتحابغ مع ظؾؿه بؿؽاَّنم، فقو 

 احلديح الجالح :

َواف ِذي َكْػِِس بِقَِدِه ٓ َتْدُخُؾوا )) : ،  ملسو هيلع هللا ىلصَؿاَل: َؿاَل رشوُل اَّلل   ، ÷أيب هريرة  وظن -

 إَِذا َؾَعؾْتُُؿوه حَتَاَببْتُْم؟ اجلَـ َة َحت ى ُتْمِمـُوا، َوٓ ُتْمِمـُوا َحت ى حَتَا
ٍ
بُّوا، َأَوٓ َأُدفُُّؽْم َظَذ ََشء

الَم بقـَؽم  رواه مسؾم. ((.َأؾُْشوا افس 

 معاىي الكلنات :

 أي أطفروه. وادراد كؼ افسالم بغ افـاس فقحقوا افسـة. )أؾشوا افسالم(

ؾه، ويف إؾشائه ُأفػة احلث ظذ إؾشاء افسالم، وبذفه فؽل مسؾم ظرؾته أو َل تعر ؾقه:و

 ادسؾؿغ بعضفم فبعض، وإطفار صعارهم مع ما ؾقه من افتواضع.

 احلديح السابع:

 بِْن َظازٍب  -
ِ
اء َٓ ُُيِبُُّفْم إِٓ  ُممِمٌن، )) َأكه َؿاَل يف إَكَْصار:  ، ملسو هيلع هللا ىلصظن افـ بِيِّ ، ^وظن افَزَ

، َوَمْن َأبَْغَضُفْم َأبَْغَضُه اَّلل  َوٓ ُيبِْغُضُفْم إِٓ  ُمـَاؾٌِق، َمْن َأَحب ُفْم  ُ  متػٌق َظَؾقِه. ((.أحب ه اَّلل 

 معاىي الكلنات :

إكصار فـكهم وشؿوا بإوس واخلزرج  : هم افذين أشؾؿوا ِمْن ؿبقؾتيإَكَْصار 

 .اإلشالم، وإيواء أهؾه

امل اإليامن ، وبغضفم ظالمة ظذ ضعوؾقه :   ػه وربام اكعدامه.أن  حب  إكصار ظالمة ظذـ 

 احلديح اخلامظ :

ُ َظز   )) يؼول: ،ملسو هيلع هللا ىلص ؿاَل: شِؿعُت َرُشوَل اَّلل  ،  ÷ بن جبل وظن ُمَعاذ - َؿاَل اَّلل 

َفَداءُ  : ادُتََحابُّوَن يف َجاليل، هَلُْم َمـَابُِر ِمْن ُكوٍر َيْغبُِطُفْم افـ بِقُّوَن َوافشُّ رواه  .((َوَجل 

 سٌن صحقٌح.افسمذي َوؿاَل: حديٌث ح

 معاىي الكلنات :

َْجِل إِْجالَيِل َوَتْعِظقِؿي اْدُتََحابُّوَن يِف َجاليَِل  ِٕ  .َأْي: 



 

25 

َل َظْن َصاِحبَِفا بِِخالَِف  :َيْغبُِطُفْم   َٓ َتَتَحو  ِمَن اْفِغبَْطِة بِاْفَؽِْسِ َوِهَي ََتَـِّي كِْعَؿًة َظَذ َأْن 

ُه ََتَـ ى َزَواهَلَ   .ا َظْن َصاِحبَِفااحْلََسِد، َؾِنك 

دفقل ظذ أن هلمٓء افعباد مـازل َشيػة ظظقؿة يف أخرة، وٓ يؾزم من ذفك أْن  ؾقه:و

 يؽوكوا أؾضل من إكبقاء، وإكام ُأريد بذفك بقان ؾضؾفم وَشؾفم ظـد اهلل تعاػ.

 احلديح الطادع :

ْؼَداِد بن َمْعِد يَؽرب -
ِ
ريؿَة اد ـَ إَِذا َأَحب  )) :  َؿاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص  ظن افـ بِيِّ  ، ÷ ظن َأيب 

ه َأك ُه ُُيِبُّهُ  ُجُل َأَخاُه، َؾؾْقُْخِزْ  رواه َأُبو داود، وافسمذي َوؿاَل: حديٌث حسٌن.((. افر 

 معاىي الكلنات :

ُجُل َأَخاهُ   أي إذا أحب ادسؾم أخاه ادسؾم يف اهلل وٕجل اهلل.:  إَِذا َأَحب  افر 

ه َأك ُه ُُيِ   أي ؾؾقؼل فه : إين أحبك يف اهلل. : بُّهُ َؾؾْقُْخِزْ

 اشتحباب إخبار ادحبوب يف اهلل بحبه، فتزداد ادحبة وإُفػة. ؾقه:

 احلديح الطابع :

، إيِنِّ )) ، َأَخَذ بَِقِدِه َوؿاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ، َأن  َرُشول اَّلل   ÷ بن جبل وظن ُمَعاذ -
ِ
َيا ُمَعاُذ واَّلل 

ِرَك  : ا ُمعاذُ ُِٕحبَُّك، ُثم  ُأوِصقَك يَ  ـْ ـُلِّ صالٍة َتُؼوُل: افؾ ُفم َأِظـِّي َظَذ ِذ َٓ َتَدظن  يف ُدُبِر 

 حديث صحقٌح، رواه َأُبو داود وافـسائي بنشـاد صحقح. .((َوُصْؽِرَك، وُحسِن ِظبَادتِك 

 معاىي الكلنات :

.:  َٓ َتَدظن    أي ٓ تسـن 

لِّ صالةٍ  ـُ  ة.أي يف آخر ـل صال : يف ُدُبِر 

 : جامًاحلديح ال

اَن ِظـَْد افـ بِيِّ  ÷ بن مافك وظن َأكس - ـَ  ، َؾَؿر  بِِه رجل، َؾؼال: ياملسو هيلع هللا ىلص ، َأن  َرُجالً 

 إِينِّ ُِٕحبُّ َهذا، َؾَؼاَل َفُه افـبيُّ 
ِ
 (( َؿاَل: ٓ َؿاَل  ((َأَأْظؾؿتَُه؟ )) : ،ملسو هيلع هللا ىلص رشول اَّلل 
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ِذي َأْحببَْتـِي َفُه. رواه أبو َؾَؾِحَؼُه، َؾَؼاَل: إيِنِّ أُ   ))َأْظؾِْؿهُ   ، ؾؼاَل: َأَحب َك اف  ِحبَُّك يف اَّلل 

 داود بِنشـاٍد صحقح.

 احلديح التاضع :

إِن  اَّلل  َتَعاَػ َؿاَل: َمْن ظاَدى يَل ))  :، ملسو هيلع هللا ىلص َؿاَل: َؿاَل َرُشوُل اَّلل   ، ÷ وظن َأيب هريرة -

ْضُت َظَؾقِْه، َوَما ، وَما تَ  ، ؾؼْد آَذكْتُُه بِاحلَْرِب  وفِقّاً   َأَحب  إيَِل  ِِم ا اؾَْسَ
ٍ
َب إيِل  َظبِْدي بَِقء َؼر 

ـُْت َشْؿَعُه اف ِذي َيْسَؿُع بِِه،  َيَزاُل َظبِْدي ـُ ُب إيَِل  بِافـ َواؾِِل َحت ى ُأِحب ُه، َؾنَذا َأْحببْتُُه،  َيتََؼر 

ُه اف ِذي ُيبِْكُ بِِه، وَيَدُه اف   تي يبْطُِش هِبَا، َورْجَؾُه اف تي َيْؿِق هِبا وإْن َشَلَفـي َأْظَطقْتُُه، َوَبَكَ

 رواه افبخاري. ((.َوَفئِْن اْشتََعاَذيِن ُِٕظقَذك هُ 

 معاىي الكلنات :

 َأْي: آَذى َمْن ظاَدى

 افويل هو ـل مممن تؼي. : وفِقّاً 

 ه.أي ؾؼد أظؾؿته أكـي حمارٌب ف:  ؼْد آَذكْتُُه بِاحلَْرِب ؾ

ـُْت َشْؿَعُه اف ِذي َيْسَؿُع بِهِ   : أي أن اهلل يسدده يف هذه اجلوارح ؾال يستعؿؾفا  ....إفخ ـُ

 إٓ يف ضاظته .

 .افتطوظات من مجقع أصـاف افعبادات أي: افـ َواؾِل

 احلديح العاغس :

  ÷ َظْن أيَِب ُهَريَْرةَ  -
ِ
يَل إِن  اهللَ إِذَ  )): ، ملسو هيلع هللا ىلص ، َؿاَل: َؿاَل َرُشوُل اهلل ا أََحب  َظبًْدا َدَظا ِجْزِ

 َؾقَُؼوُل: إِن  اهللَ 
ِ
اَمء يُل، ثُم  ُيـَادِي يِف افس 

 ُُيِبُّ ؾاُلَكًا ؾََؼاَل: إيِنِّ أُِحبُّ ؾاُلَكًا ؾَلَِحب ُه، َؿاَل: ؾَقُِحبُُّه ِجْزِ

، َؿاَل ثُم  ُيوَضُع َفُه افْؼَ 
ِ
اَمء يَل ؾَلَِحبُّوُه، ؾَقُِحبُُّه أَْهُل افس  َْرِض، َوإَِذا أَبَْغَض َظبًْدا َدَظا ِجْزِ ْٕ بُوُل يِف ا

 إِن  اهللَ 
ِ
اَمء يُل، ثُم  ُيـَادِي يِف أَْهِل افس 

 يُبْغُِض َؾقَُؼوُل: إيِنِّ أُبْغُِض ؾاُلَكًا َؾلَبْغِْضُه، َؿاَل َؾقُبْغُِضُه ِجْزِ

َْرِض ؾاُلَكًا ؾَلَبْغُِضوُه، َؿاَل: ؾَقُبْغُِضوكَُه، ثُم  تُ  ْٕ  (2637رواه مسؾم )((. وَضُع َفُه افْبَغَْضاُء يِف ا

 معاىي الكلنات :
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َْرضِ   ْٕ مفابة ؾتحبه افؼؾوب وترىض ظـه : أي جيعل اهلل فه  ُيوَضُع َفُه افَْؼبُوُل يِف ا

 .افـػوس

َْرِض  ْٕ أي يبغضه أهل إرض مجقعا ؾال َتقل إفقه ؿؾوهبم : ُتوَضُع َفُه اْفبَْغَضاُء يِف ا

 .ويـظرون إفقه بعغ افـؼص واإلزراء

 احلديح احلادي عػس :

َمْن َصذ  َصالََة ))  :، ملسو هيلع هللا ىلص ؿال: ؿاَل رشول اَّلل   ، ÷ وظن ُجـََدِب بِن ظبد اَّلل   -

بِْح  ، َؾِنك هُ { يِف مَجَاَظٍة }  افصُّ
ٍ
تِِه بَِقء ُ ِمْن ِذم  ، َؾال َيطُْؾبَـ ُؽْم اَّلل  ِة اَّلل  َمْن َيطُْؾبُْه  ، َؾُفَو يف ِذم 

ُه، ُثم  َيُؽبُُّه َظذ َوْجِفِه يف َكاِر َجَفـ مَ  ـْ ، ُيْدِر
ٍ
تِِه بَِقء ( وزيادة 657) رواه مسؾم ((.ِمْن ِذم 

 (252/ 2)( أخرجفا أبو كعقم يف مستخرجه ظذ مسؾم  يِف مَجَاَظةٍ ) 

 معاىي الكلنات :

: )
ِ
ِة اَّلل  ِخَرةِ ظِ ػْ وحِ  َوَأَماكِهِ  َأْي: يِف َظْفِدهِ  )َؾُفَو يِف ِذم  ْٔ كَْقا َوا  .ه يِف افدُّ

 
ٍ
تِِه بَِقء ُ ِمْن ذِم  ـَُه اهلُل بلي أذى ،  : َؾال َيطُْؾبَـ ُؽْم اَّلل  وادعـى إياـم أن تتعرضوا دن أم 

ظذ  ، ويؽبؽم ـل جاكب ؾنكؽم إن تعرضتم فه يدرـؽم اهلل تعايل ، ؾقحقط بؽم من

 يف افـار. وجوهؽم

 الجاىي عػس : احلديح

ٓ َحَسد إِٓ  يف اثـَتَغ: َرُجٌل آَتاُه اَّلل  )) َؿاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلص ظن افـ بي ،  ^ وظن ابِْن ظؿر -

 افُؼرآَن، َؾُفَو َيُؼوُم بِِه آَكاَء افؾ قل وآَكاَء افـ فاِر. َوَرُجٌل آَتاُه اَّلل  َمآً. ؾفَو ُيـِْػؼُه آَكاَء افؾ قْلِ 

 متػٌق ظؾقه. ((.وآَكاَء افـ فارِ 

 معاىي الكلنات :

ما ظـد افغر من  ََتَـِّي ُحُصولِ : ُهـَا اْفِغبَْطُة َوِهَي  باحلسد َواْدَُرادُ ٓ َحَسد إِٓ  يف اثـَتَغ: 

 مع  ظدم َتـي زواهلا ظن صاحبفا. كعؿة

 .َيـَْبغي أْن ٓ ُيغَبَط أَحٌد إٓ َظَذ إْحَدى َهاَتْغِ اخلَْصَؾَتْغِ  :ى احلديثومعـ
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 احلديح الجالح عػس : 

كْقَا ))  بِؿـِؽبِي َؾَؼاَل: ،ملسو هيلع هللا ىلص َؿاَل: َأَخَذ َرشوُل اَّلل  ،  ^ وظن ابن ظؿر - ْن يف افدُّ ـُ

اَن ابُْن ُظَؿَر ريض اَّلل  ظـفام يؼول: إِذا َأمَسقَت، َؾال  ـَ َلك َك َؽِريٌب َأو ظابُر َشبِقٍل "َو ـَ

بَاَح، َوإَِذا َأْصبَحْ  تَِك َدََرِضك َوِمن َتـْتَظِِر افص  َت، َؾال َتـْتَظِِر اَدَساَء، َوُخْذ ِمن ِصح 

 رواه افبخاري.((. َحقَاتَِك َدوتَِك 

 معاىي الكلنات :

 أمسك . أخذ :

 ادـؽب : جمتؿع رأس افعضد وافؽتف .بؿـؽبي ّ : 

 أي مثل افغريب ، وافغريب هو افبعقد ظن وضـه . ـلكك ؽريب :

 . بؾد ظذ شبقل ادرور هباأي داخل افظابر شبقل : 

 احلديح السابع عػس :

ـُْت ََّنَقْتُُؽْم َظْن ِزياَرة )) : ، ملسو هيلع هللا ىلص ، َؿاَل: ؿاَل رُشوُل اَّلل   ÷ بن احلصقب ظن ُبَريَْدةَ  - ـُ

َؾَؿْن أَراَد أْن َيُزوَر افؼبور ؾؾقزر ؾنَّنا ))  ويف رواية رواُه مسؾم. ((.افُؼبُوِر َؾُزوروها

 .((تذـركا بأخرة

 حلديح اخلامظ عػس :ا

اَن افـ بِيُّ  ÷وظن ُبَريَْدَة  - ـَ ُيَعؾُِّؿُفْم إِذا َخَرُجوا إِػ اَدؼابِِر َأْن َيُؼوَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص ، َؿاَل: 

ُ بُِؽْم )) َؿاِئُؾُفم:  ياِر ِمَن ادُْمِمـَِغ وادُْسؾِِؿَغ َوإِك ا إِْن َصاَء اَّلل  الُم َظَؾقُؽْم َأْهل افدِّ افس 

 رواه مسؾم. ((.َأْشَلُل اَّلل  َفـَا َوَفُؽُم افعاؾِقَةَ  َِٓحُؼوَن،

 احلديح الطادع عػس :

ُم اَدْوَت )) : ، ملسو هيلع هللا ىلص َؿاَل: ؿاَل رشوُل اَّلل   ، ÷ بن مافك وظن أكس - ـُ ٓ َيتََؿـ َغ  َأَحُد

ِت احلَقاُة َخْرًا يِل، وَتَوؾ ـي فُُِضٍّ َأَصاَبُه َؾِنْن ـاْن ُٓبد  ؾاِظالَ، َؾؾْقَُؼل: افؾ ُفم  َأْحقِـي َما ـاكَ 

 متػٌق ظؾقه. ((.إِذا ـاَكِت افوؾاُة َخرًا يل

 احلديح الطابع عػس :
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 ،  ^ وظن افـُّعامن بِن َبشرٍ  - 
ِ
إِن  احلاَلََل ))  َيُؼوُل: ،ملسو هيلع هللا ىلص ؿال: شِؿْعُت رُشوَل اَّلل 

، َوَبقْـَفام ُمْشتَبِفاٌت َٓ  ٌ ، وإِن  احلَراَم َبغِّ ٌ بُفاِت،  َبغِّ ثٌِر ِمَن افـ اِس، َؾَؿن ات ؼى افشُّ ـَ َيْعَؾُؿُفن  

اظي يْرظى َحْوَل  َأ فِِديـِِه وِظْرِضِه، َوَمْن َوَؿَع يِف افشبُفاِت، وَؿَع يف احلَراِم، ـافر  اْشتَْزَ

 حَمَاِرمُه، َأَٓ وإِن  احِلؿى ُيوِصُك َأْن َيْرَتع ؾِقِه، َأَٓ وإِن  فُِؽلِّ َمؾٍِك مِحًى، َأَٓ َوإِن  مِحَ 
ِ
ى اَّلل 

ؾُُّه: َأَٓ َوِهي  ـُ ؾُُّه، َوإِذا َؾَسَدْت َؾسَد اجلََسُد  ـُ يِف اجلَسِد ُمضَغًة إَِذا صَؾَحت َصَؾَح اجلَسُد 

 متػٌق َظَؾقِْه. ((.افَؼؾُْب 

 معاىي الكلنات :

 طاهر . بّغ :

 يف احلل أو احلرمة . مجع مشتبه ، وهي ادشؽل فام ؾقه من ظدم افوضوحمشتبفات : 

 ٓ يعؾم حؽؿفا . ٓ يعؾؿفن :

 ابتعد ظـفا . اتؼى افشبفات :

 أي ظن افـؼص . فديـه :

 ادحؿي .ادؽان  احلؿى :

 أي تلـل ماصقته مـه . يرتع :

 ادعايص . حمارمه :

 احلديح الجامً عػس :

اِس بِن َشؿعانَ  - ُحسُن اخلُُؾِق َواإِلثُم َما  افزُّ )) َؿاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلص ظن افـبيِّ  ، ÷ وظن افـ و 

ِرْهَت َأْن َيط َؾَع َظَؾقِْه افـ اُس  ـَ  رواه مسؾم. ((.حاَك يِف كْػِسَك، و

 معاىي الكلنات :

 اشم جامع فؾخر .افز :  

 افتحع بافػضائل وترك افرذائل . حسن اخلؾق :

 افذكب .اإلثم : 
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 أي َل يسؽن إفقه افؼؾب . ما حاك يف كػسك : 

 اضع عػس :احلديح الت

إِن  اَّلل  ))  َيُؼول: ،ملسو هيلع هللا ىلص ، ؿاَل: َشِؿْعُت َرُشوَل اَّلل   ÷ وظن شعد بن َأيب وؿ اص -

 رواه مسؾم. ((.ُيِبُّ افَعبَد افت ِؼي  افَغـِي  اخْلَِػي  

 معاىي الكلنات :

ُم َظؾَ  : افت ِؼيُّ  ر  ِِت باَِم جَيُِب َظَؾقِْه اْدُْجَتـُِب فاَِم ُُيَ ْٔ  .قْهِ ُهَو ا

 ِؽـَى افـ ْػسِ  ادراد : ّى ـِ اْفغَ 

  :اخْلَِػّي 
ِ
ُع إَػ ِظَباَدِة اَّلل 

 تعاػ. اْدُـَْؼطِ

 احلديح العػسوٌ :

إِن اَّلل  َأوَحى إيِل  َأْن ))  :، ملسو هيلع هللا ىلص َؿاَل: ؿاَل رشول اَّلل   ، ÷وظن ِظقَاِض بِن مِحَاٍر  -

 رواه مسؾم.((. َوَٓ َيبِغَي َأَحٌد َظَذ َأَحٍد  َتواَضُعوا َحت ى َٓ َيْػَخَر َأَحٌد َظذ َأحٍد،

 معاىي الكلنات :

 افتواضع : هو افرؾق وافتذفل فؾؿسؾؿغ.

َٓ َيْػَخرَ  َ و : َأَحٌد َظذ َأحدٍ  َحت ى   َأَحٌد َظذ َأحٍد. َٓ َيتََعاَطمَ أي حتى ٓ َيتََؽز 

َٓ َيبِْغَي  َٓ َيظْؾُِم  َأَحٌد َظَذ َأَحٍد: َو  أحدًا. َأَحدٌ َأْي: 

 احلديح احلادي والعػسوٌ :

َما َكَؼَصْت َصدَؿٌة ِمْن ماٍل، َوَما ))  َؿاَل: ،ملسو هيلع هللا ىلص َأن رشوَل اَّلل   ، ÷ وَظْن َأيب هريرة -

 ُ  إِٓ  َرَؾَعُه اَّلل 
ِ
 رواه مسؾم. ((.َزاَد اَّلل  َظبدًا بَِعػٍو إِٓ  ِظّزًا، وَما َتَواَضَع َأَحٌد َّلل 

 ي والعػسوٌ :احلديح الجاى

اَن افـ بِيُّ  ، ÷وظن أَكس  - ـَ  َيْػَعُؾُه. متػٌق َظَؾقِْه. ،ملسو هيلع هللا ىلص َأك ُه َمر  َظَذ ِصبقاٍن َؾَسؾ م َظَؾقِْفم وؿال: 

 احلديح الجالح والعػسوٌ :
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َيصـُع  ،ملسو هيلع هللا ىلص َؿاَل: ُشئَؾْت َظاِئَشُة ريَض اَّلل  ظـفا: َما ـاَن افـ بِيُّ  وظن إشَود بِن َيزيدَ  - 

الة، َخَرَج يِف  ِت افص  اَن َيُؽون يف ِمْفـَِة َأْهؾِِه َيعـي: ِخدَمِة َأهؾِه ؾِنذا َحَُضَ ـَ  َبقْتِِه؟ ؿافت: 

الِة، رواه افبخاري.  إِػ افص 

 احلديح السابع والعػسوٌ :

َل َضَعامًا َفِعَق َأصابِعه افثال ،ملسو هيلع هللا ىلص َأن  رشوَل اَّلل  ،  ÷ بن مافك وظن َأكسٍ  - ـَ اَن إَِذا َأ َث َؿاَل: ـَ

قَْطاِن" َوَأَمر )) وؿال:  ؾْفا، َوٓ َيَدْظفا فؾش  ـُ ْم، َؾؾْقُِؿْط َظـْفا إَذى، وْفقلْ ـُ إَِذا َشؼَطْت ُفْؼَؿُة َأَحِد

ُة )) َأْن ُتْسَؾَت افَؼْصَعُة ؿاَل:  ـَ  رواه مسؾم.((. َؾِنك ُؽْم َٓ تْدُروَن يف َأيِّ َضعاِمُؽُم افَز

 معاىي الكلنات :

 ما بؼي ظؾقفا من أثر افطعام. َأي يؾحس :َأصابِعه افثالَث  َفِعَق 

 ظـفا  ما ظؾق هبا من تراب وكحوه.زل فقُ أي  :َؾؾْقُِؿْط َظـْفا إَذى 

ؾُْت َتَتبُُّع َما َبِؼَي ِؾقَفا ِمَن افط َعامِ : ُتْسَؾت افَؼْصَعُة   ، وافؼصعة مثل افطبق افؽبر. افس 

 احلديح اخلامظ والعػسوٌ :

 بن مسُعودٍ  -
ِ
اَن يف )) َؿاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلص ، ظن افـبيِّ  ÷ وظن ظبِد اَّلل  ـَ َٓ َيْدُخل اجلَـ َة َمْن 

ُجَل ُُيِبُّ َأْن َيُؽوَن َثْوُبه َحَسـًا، وكعؾُه  ٍز"َؾَؼاَل َرُجٌل: إِن  افر 
ـِ ٍة َمْن  َؿؾْبِِه مثَْؼاُل َذر 

رواه ((. اجلاَمَل افِؽْزُ َبَطُر احلَقِّ وَؽْؿُط افـ اِس  إِن  اَّلل  مَجِقٌل ُُيِبُّ  (( َحَسـًَة؟ َؿاَل:

 مسؾم.

 معين الكلنات :

: ُه َظَذ ؿاِئؾِِه. َبَطُر احلقِّ  دْؾُعُه وردُّ

 اْحتَِؼاُرُهْم. وَؽْؿُط افـ اِس: 



 

 

 

 الفهـــــــــــــرس

 2 ............................... ( وجواب شمال 211 ـتاب من)  ظؼقدة: أوٓ

 8 .............................................................. افتػســــــر: ثاكقـــا

 23 ....................... ( افصاحلغ رياض ـتاب من)  حديث افثافث ادستوى

 


