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 بسم هللا الرحمن الرحيم
إن الحمد � نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن      

سيئات أعمالنا ، من يهده هللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن 
 ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

 أما بعد :     
ء هللا تعالى ـ نظمت فيها كتاب " تحذير الفضالء فهذه أرجوزة مفيدة ـ إن شا    

مما يقع من المصلين من أخطاء "  وهو مختصر كتاب " القول المبين في 
أخطاء المصلين " للشيخ العالمة : مشهور حسن آل سلمان ـ حفظه هللا ـ ، وهذا 
الكتاب من أفضل الكتب التي تعرضت لهذا الموضوع ، وقد وضع لهذا الكتاب 

ـ و� الحمد والمنة ـ ودُّرِس في كثير من البلدان ، وترجم إلى أكثر من القبول 
 لغة ، وهو مطبوع في مجلد كبير .

وكتاب " تحذير الفضالء " قد اشتمل على ذكر الكثير من األخطاء المشتهرة     
التي يقع فيـها المصلين ، وقد عمد الشيخ إلى سردها في صورة نقاط مختصرة 

؛ اكتفاًء بما ورد في األصل ، وتسهيال للعامة الذين ليس لهم  بدون ذكر الدليل
ة أو وقت في قراءة المطوالت .  همَّ

وألهمية هذا المختصر المبارك فقد رأيت أن أنظمه في قصيدة يسهل حفظها ،   
ولتكون عونا للمصلين الذين وقعوا في مثل هذه األخطاء ؛ ليتنبهوا لها ، ويسعوا 

، وهذه األرجوزة كذلك تفيد من لم يقعوا في تلك األخطاء ، في تدارك هذا األمر 
 وهذا من باب قول الشاعر :

 ر ال للشــر     لكــن لـتــوقــيـــهــعـرفت الش               
 ومـن لم يـعـــرف الخير     من الشــر يـقـع فيه              

من قرأه ، أو حفظه ، وأن  وهللاَ أسأُل أن ينفع بهذا النظم ـ كما نفع بأصله ـ كل
 يرزقنا اإلخالص في القول والعمل ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

 : تنبيهان
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بسم هللا الرحمن الرحيم
إن الحمد � نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن      

سيئات أعمالنا ، من يهده هللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن 
ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

أما بعد :     
ء هللا تعالى ـ نظمت فيها كتاب " تحذير الفضالء فهذه أرجوزة مفيدة ـ إن شا    

مما يقع من المصلين من أخطاء "  وهو مختصر كتاب " القول المبين في 
أخطاء المصلين " للشيخ العالمة : مشهور حسن آل سلمان ـ حفظه هللا ـ ، وهذا
الكتاب من أفضل الكتب التي تعرضت لهذا الموضوع ، وقد وضع لهذا الكتاب

ُـ و� الحمد والمنة ـ ودُّرِِِس في كثير من البلدان ، وترجم إلى أكثر من القبول 
لغة ، وهو مطبوع في مجلد كبير .

وكتاب " تحذير الفضالء " قد اشتمل على ذكر الكثير من األخطاء المشتهرة     
التي يقع فيـها المصلين ، وقد عمد الشيخ إلى سردها في صورة نقاط مختصرة 

ً؛ اكتفاء بما ورد في األصل ، وتسهيال للعامة الذين ليس لهمبدون ذكر الدليل
ة أو وقت في قراءة المطوالت . ةةهمَّ َّ

وألهمية هذا المختصر المبارك فقد رأيت أن أنظمه في قصيدة يسهل حفظها ،  
ولتكون عونا للمصلين الذين وقعوا في مثل هذه األخطاء ؛ ليتنبهوا لها ، ويسعوا 

، وهذه األرجوزة كذلك تفيد من لم يقعوا في تلك األخطاء ، في تدارك هذا األمر 
وهذا من باب قول الشاعر :

ــر ال للشــر     لكــن لـتــوقــيـــهششــعـرفت الش              
ومـن لم يـعـــرف الخير     من الشــر يـقـع فيه             

ُ أسأل أن ينفع بهذا النظم ـ كما نفع بأصله ـ كل من قرأه ، أو حفظه ، وأنَوهللا
يرزقنا اإلخالص في القول والعمل ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

:تنبيهان
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في هذه القصيدة إن أسندت الضمير للغائب فالمراد منه ـ غالبا ـ الذين :  األول
وقعوا في تلك األخطاء ، فإن قلت : قد فعلوا ، أو ذاك فعلهم ، ونحوه ،  فالضمير 

 عائد إليهم ، فيجب تجنب ما فعلوا ؛ ألنه خطأ ، ومثال ذلك قولي : 
ُن َكــ ِلـَمنْ       َغْفلٍَة ال يَســْتَِمــعْ فَبَْعُضُهم في  .10 ـبِـعْ يَُؤذِّ  ـذَا ال يَـتـَّ

: إن جاءت صيغة الفعل باألمر فالمراد من ذلك ـ غالبا ـ التنبيه إلى كون  الثاني
ضده من األخطاء التي ينبغي الحذُر منها ، واالمتثاُل لما أُِمَر به ، ومثال ذلك 

 قولي : 
تَْنقُْص َعِن السَّْبعَـِة َكْيـَما تُْقبَال     ى َسْبعَِة أَْعُظــٍم َوال. َواْسجـُدْ َعلَ 122

فالسجود بسبعة أعظم هو المأمور به في السنة الشريفة ، ويفهم من صيغة األمر 
هنا أن السجود بأقل من ذلك من أخطاء المصلين المشهورة التي يجب أن نبتعد 

 عنها .
 

ق األمين ، وآله هذا ، والحمد � رب العالمين والصالة والسالم علي نبينا الصاد
 الغر الميامين ، وصحبه الكرام المبجلين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

 وكتب 

 أبو محمد بن عالم الكردوسي

 م  2015سبتمبر  8الموافق    هـ 1436ذو القعدة  24 في صباح يوم الثالثاء
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في هذه القصيدة إن أسندت الضمير للغائب فالمراد منه ـ غالبا ـ الذين : األول
وقعوا في تلك األخطاء ، فإن قلت : قد فعلوا ، أو ذاك فعلهم ، ونحوه ،  فالضمير 

عائد إليهم ، فيجب تجنب ما فعلوا ؛ ألنه خطأ ، ومثال ذلك قولي : 
ممُهم في .10 ُههُض ضضْع ععبَ ــِمــْعببفَ ممتَ تتســْ َسس ال ي ةةلٍَة للْف ننـَمْن   ففَغ ــ َكــــِل َ ُن ــــبِـْعؤؤيَُؤذِّ ـــتَّ َــا ال ي ـــذَ

: إن جاءت صيغة الفعل باألمر فالمراد من ذلك ـ غالبا ـ التنبيه إلى كون الثاني
ررِمَر به ، ومثال ذلك  ُُ لما أُ ُ منها ، واالمتثاُل ُضده من األخطاء التي ينبغي الحذر

قولي : 
لل َعل122َ ددجـددُدْ ْججاس ٍــٍم َوال. َو ــُظ ظظْع ََ أَ ةةعَِة ععْب الالبَال    ببللى َس ببْق ققُققا تُ ااـَم ــْي َيي َك ــعَـِة ععْب َّبب السَّ نن َعِن صصقُْص ققْن ننتَ

فالسجود بسبعة أعظم هو المأمور به في السنة الشريفة ، ويفهم من صيغة األمر 
هنا أن السجود بأقل من ذلك من أخطاء المصلين المشهورة التي يجب أن نبتعد 

عنها .

ق األمين ، وآله هذا ، والحمد � رب العالمين والصالة والسالم علي نبينا الصاد
الغر الميامين ، وصحبه الكرام المبجلين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

وكتب 

أبو محمد بن عالم الكردوسي

م 2015سبتمبر 8الموافق  هـ1436ذو القعدة 24في صباح يوم الثالثاء
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َمةٌ   ُمقَدِّ
 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 َرْحَمQQQQQQQQQQQQQQQِة القQQQQQQQQQQQQQQQُدُّوِس . يَقQQQQQQQQQQQQQQQُوُل راِجQQQQQQQQQQQQQQQي 1
  

 محُمQQQQQQQQQQQQQQQQودُ َعQQQQQQQQQQQQQQQQالٍم  ُهQQQQQQQQQQQQQQQQَو الَكْردُوِسQQQQQQQQQQQQQQQQي
   

 . الحْمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُ Zِ الَكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQريِم  دَائًِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا2
  

ًماُمَصQQQQQQQQQQQQQQQQQQِليًا َعلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَى النَّ   بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي ُمَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلِّ
   

 . وآِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِه والتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّابِِعيَن الفَُضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال3
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQوبَْعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُ َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذا نَْظُمنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا  تَ   الفَضَّ
   

 . نََظْمQQQQQQQQQQQQQُت فِيQQQQQQQQQQQQQِه ذَا الِكتQQQQQQQQQQQQQَاَب المْختََصQQQQQQQQQQQQQرْ 4
  

 ِلَشQQQQQQQQQQQQQQQْيِخنَا ( َمْشQQQQQQQQQQQQQQQُهوَر ) نQQQQQQQQQQQQQQQَْيال ِلْلQQQQQQQQQQQQQQQَوَطرْ 
 
   

 أقِصQQQQQQQQQQQQدُ " القQQQQQQQQQQQQَْوِل الُمبQQQQQQQQQQQQِيِن  " . مختََصQQQQQQQQQQQQرَ 5
  

 تَْسQQQQQQQQQQQQQQQQِهيَل ِحْفQQQQQQQQQQQQQQQQٍظ قQQQQQQQQQQQQQQQQَْد أََرْدُت فَاْهتQQQQQQQQQQQQQQQQَدُوا
   

َشQQQQQQQQQQQQQQQQدِ . 6  واتَّبِعQQQQQQQQQQQQQQQQُوا أَْهQQQQQQQQQQQQQQQQَل التُّقQQQQQQQQQQQQQQQQَى َوالرَّ
  

 َمQQQQQQQQQQQQQن تَبQQQQQQQQQQQQQَِع األْسQQQQQQQQQQQQQالَف َحتًْمQQQQQQQQQQQQQا  يَْهتQQQQQQQQQQQQQَدِ 
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ةةَمةٌ ددقَدِّ ققُم
بسم هللا الرحمن الرحيم  

QQ راِجQQQQQQQQQQQQQQQي 1 QQQQQQQQQQQQQQQُوُل QQقُ ِوِسقق. يَ QQ القQQQQQQQQQQQQQQQُدُّ QQَمQQQQQQQQQQQQQQQِة ممْح  َر

QQوِسQQQQQQQQQQQQQQQQي ِ َرر الَكْردُ QQ  ُهQQQQQQQQQQQQQQQQَو ٍ َعQQQQQQQQQQQQQQQQالٍم QQمحُمQQQQQQQQQQQQQQQQودُ
  

QQًمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا2 مم  دَائِ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِريم QQ الَك َ ِZ ُدQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالحْم .QQQ ْ

QQQQا َعلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَى النَّ اايً ييQQQQQQQQQQQQQQQQQQِل QQَص ااًماصصُم ممQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلِّ QQQQَس سسننبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي ُم
  

QQَضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال3 َ ضض الفُ ييِعيَن ععQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQابِ QQ والتَّ QQ. وآِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِه ِ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا  تَ QQنَ ننُم ممْظ َظظQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذا نَ QQ َه QQْعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQععوبَ QQضَّ QQالضضتتفَ
  

QQَصQQQQQQQQQQQQQْر4 صصتَ تت المْخ QQQQQQQQQQQQQَاب QQتَ تتا الِك ِيQQQQQQQQQQQQQِه ذَ يي فِ QQْمQQQQQQQQQQQQQُت ممَظ ظظ. نَ

ررَطْر QQْلQQQQQQQQQQQQQQQَو للال ِل الالQQQQQQQQQQQQQQQْي QQ ) نَ ووQQQQQQQQQQQQQQQُهوَر QQْش ْ ششا ( م َ اانَ ننِخ ْخخَشQQQQQQQQQQQQQQQْي ششِل

  
QQQQَصQQQQQQQQQQQQَر5 QQQبQQQQQQQQQQQQِيِن"صص. مختَ بب الُم ُ QQِصQQQQQQQQQQQQدُ" QQQالقQQQQQQQQQQQQَْوِل صصأق

QQQتQQQQQQQQQQQQQQQQَدُوا تتاْه اا فَ QQQQ قQQQQQQQQQQQQQQQQَْد أََرْدُت QQQQْفQQQQQQQQQQQQQQQQٍظ فف ِح َيل ييQQQQQQQQQQQQQQQQِه QQQQْس سستَ
  

َشQQQQQQQQQQQQQQQQِد. 6 َّالرَّ QQQQقQQQQQQQQQQQQQQQQَى َو قق التُّ QQQQQQQQQQQQQQQQَل QQQQْه QQQQعQQQQQQQQQQQQQQQQُوا أَ ععبِ ببواتَّ

QQتQQQQQQQQQQQQQَِد تتْه َههQQQQQQQQQQQQQا  ي QQًم ممتْ تت َح QQQQQQQQQQQQQَالف QQ األس ْ QQبQQQQQQQQQQQQQَِع ببQQQQQQQQQQQQQن تَ QQَم
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 األقQQQQQQQQQQQQQQQQQQَواَل إال  المْعتََمQQQQQQQQQQQQQQQQQQدْ . ال تَأُخQQQQQQQQQQQQQQQQQQذوا 7
  

 فُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلُّ  بِْدَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍة  َضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاللَة  تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَُردْ 
   

 . ُكQQQQQQQQQQQلُّ َضQQQQQQQQQQQاللٍَة فQQQQQQQQQQQي النQQQQQQQQQQQَّاِر قQQQQQQQQQQQَْد  َرَوْوا8
  

QQQQQQQQQQQQQQQٍد َرأَْوا  خيQQQQQQQQQQQQQQQُر الُهQQQQQQQQQQQQQQQدَى  ُهQQQQQQQQQQQQQQQدَى  محمَّ
   

 . لكQQQQQQQQQQQQنَّ قَْوًمQQQQQQQQQQQQا فQQQQQQQQQQQQي اْبتQQQQQQQQQQQQِدَاعٍ َوقَعQQQQQQQQQQQQQُوا9
  

 قQQQQQQQQَْد تََرُكQQQQQQQQوا المْسQQQQQQQQنُوَن يQQQQQQQQَا قQQQQQQQQَوِمي اْسQQQQQQQQَمعُوا
 

   

 أوال : أخطاء المصلين في األذان واإلقامة 
   

 . فبَعُضQQQQQQQQQQQQQQهْم فQQQQQQQQQQQQQQي َغْفلQQQQQQQQQQQQQQٍَة ال يَسQQQQQQQQQQQQQQتَِمعْ 10
  

 لَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُؤِذُن َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذا ال  يَتَّبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِعْ 
   

 . كQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذا انتَِشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاُر بِْدَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِة األذَانِ 11
  

 تَوِحيQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَهُ فQQQQQQQQQQQQQQQQQQي  َسQQQQQQQQQQQQQQQQQQائِر البُلQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَانِ 
   

الِت  أْيًضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا  يُْمنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَعُ 12  . وبالُمَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQّجِ
  

 تَّبِعQQQQQQQQQQQQQQًا مQQQQQQQQQQQQQQا اْبتQQQQQQQQQQQQQQَدَُعوافQQQQQQQQQQQQQQال  تُكQQQQQQQQQQQQQQْن  مُ 
   

 . و( َمْرَحبQQQQQQQQQQQQQًا  بQQQQQQQQQQQQQِِذْكِر  ربِّنQQQQQQQQQQQQQَا ) اْبتQQQQQQQQQQQQQُِدعْ 13
  

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء                            إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي                               تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببيييييييييييييييييييييييييييهههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللعععععععععععععععععععععععععععععععااااااااااااااااااابببببببببببببببببببببببببدددددددددددددددددددددديييييييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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QQأُخQQQQQQQQQQQQQQQQQQذوا 7 ُ QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQْدَأأ. ال تَ ممتَ ْتت إال  المْع َال QQاألقQQQQQQQQQQQQQQQQQQَو

QQ  تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَُرْد ةةQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاللَة QQ  َض َ دد  بِْدَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍة QQQQQQQQQQQQQQQQQQQُّلُّ QQُك ككف
  

QQ قQQQQQQQQQQQَْد  َرَوْوا8 QQ فQQQQQQQQQQQي النQQQQQQQQQQQَّاِر ةةQQQQQQQQQQQاللٍَة QQ َض َ QQQQQQQQQQQُّلُّ QQ. ُك

QQQQQQQQQQQQQQQٍد َرأَْوا QQQQQQQQQQQQQQQQQدَى  محمَّ َّ QQQQQQQQQQQQQQQQQدَى  ُه QQ الُه ُ ُخيQQQQQQQQQQQQQQQُر
  

QQQQعQQQQQQQQQQQQQُوا9 ععقَ ق َو QQتQQQQQQQQQQQQِدَاعٍ ْتتQQQQQQQQQQQQا فQQQQQQQQQQQQي اْب QQًم وو قَْو . لكQQQQQQQQQQQQنَّ

ووعُوا ععQQQQQQQQَم QQي اْس ْ ييQQQQQQQQوِم ِ QQQQQQQQQQا قَ QQ يَ ووQQQQQQQQنُوَن QQQQQQQQQQوا المْس ْ QQُك رر تََر QQقQQQQQQQQَْد

  

أوال : أخطاء المصلين في األذان واإلقامة 
  

ععِمْع10 ممسQQQQQQQQQQQQQQتَ َسس ال ي QQلQQQQQQQQQQQQQQٍَة للْف َفف فQQQQQQQQQQQQQQي َغ QQعُضQQQQQQQQQQQQQQهْم َعع. فب

QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِْع ببتَّ َتتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذا ال  ي QQ َك َ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِؤِذُن QQ يُ QQلمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن َ
  

َ األذَاِن11 دد بِْدَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِة َُشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاُر ِشش. كQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذا انتِ

ُلل البُلQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَاِن QQ فQQQQQQQQQQQQQQQQQQي  سQQQQQQQQQQQQQQQQQQائِر َ ُيQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَهُ ييوِح ِ ووتَ
  

QQنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَُع12 ننْم ُممQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا  يُ QQًض ْضض  أي الِت الالQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQّجِ QQQَس ُسس. وبالُم

QQفQQQQQQQQQQQQQQال  تُكQQQQQQQQQQQQQQْن  ُم ُووQQQQQQQQQQQQQQدَُعواُ QQتَ ْتتQQQQQQQQQQQQQQا مQQQQQQQQQQQQQQا اْب QQعً ععبِ ببممتَّ
  

QQتQQQQQQQQQQQQQُِدْع13 ْتتQQQQQQQQQQQQQا ) اْب QQنَ نن  ربِّ ررْكِر QQQQQQQQQQQQQQQا  بQQQQQQQQQQQQQِِذ QQQبً ببَح رر. و( َمْر َ
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 بَْعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ األذَاِن فَاتُْرَكْنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQهُ  تَتَّبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِعْ 
   

لQQQQQQQQQQQQQQQQُوا14  . أيًضQQQQQQQQQQQQQQQQا وبَْعQQQQQQQQQQQQQQQQدَهُ  فQQQQQQQQQQQQQQQQَال  تَُهلِّ
  

 مQQQQQQQQQQQQQQQQQا َوَردَ  التَّْهِليQQQQQQQQQQQQQQQQQُل  َهQQQQQQQQQQQQQQQQQذا يُْهَمQQQQQQQQQQQQQQQQQلُ 
 
   

 . َسQQQQQQQQQQQQQْبُق المQQQQQQQQQQQQQQؤِذِن  بQQQQQQQQQQQQQQِبَْعِض  القQQQQQQQQQQQQQQَْولِ 15
  

 ِمQQQQQQQQQQQQن ُجملQQQQQQQQQQQQِة األْخَطQQQQQQQQQQQQاِء فQQQQQQQQQQQQافَهْم قQQQQQQQQQQQQَْولي
   

 . إْن قQQQQQQQQQQQQQَاَل ذَا (حQQQQQQQQQQQQQيَّ  َعلQQQQQQQQQQQQQَى الفQQQQQQQQQQQQQَالحِ )16
  

 ُهQQQQQQQQQQQQْم َهلَّلQQQQQQQQQQQQُوا ِمQQQQQQQQQQQQْن قبِلQQQQQQQQQQQQِه  يQQQQQQQQQQQQا َصQQQQQQQQQQQQاحِ 
   

QQQQQQQQQQQQQالةِ 17 QQQQQQQQQQQQQْوِت  بالصَّ  . أْيًضQQQQQQQQQQQQا َوَرفQQQQQQQQQQQQQُع  الصَّ
  

 َعلQQQQQQQQQQQQQQQQQَى النَّبQQQQQQQQQQQQQQQQQِي  بَْعQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ األذَاِن يQQQQQQQQQQQQQQQQQاتِي
   

 فQQQQQQQQQQاْعلَُموا. ِمQQQQQQQQQQْن قِبQQQQQQQQQQَِل األنQQQQQQQQQQَاِس َجْهQQQQQQQQQQال  18
  

 إْن تَبِعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا  نَبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِيَُّهْم   تَنَعَُّمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا
   

 . قَْبQQQQQQQQQQQQQQَل دُُخQQQQQQQQQQQQQQوِل الَوقQQQQQQQQQQQQQQِت ال تَُؤِذنQQQQQQQQQQQQQQُوا19
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQالِة  بQQQQQQQQQQQQQQQQQQَيِّنُ   فِْقQQQQQQQQQQQQQQQQQQهُ َمَواقِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQِت  الصَّ
   

 نْ ُكQQQQQQQQQQQQQQQQتَ  رٍ بQQQQQQQQQQQQQQQQَنْ مِ  دَ ْنQQQQQQQQQQQQQQQQعِ  نْ ذِ ؤَ ال تQQQQQQQQQQQQQQQQُ. وَ 20
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوَ  ابِ تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَالكِ  ا آيَ عQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQًبِ تَّ مُ   نْ نَ السُّ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            

)6(

QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِْع ببتَّ تت  تَ QQْنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQهُ َننَك رراتُْر اا فَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَ األذَاِن QQْع ععبَ
  

QQلQQQQQQQQQQQQQQQQُوا14 لللِّ لِلَه ههQQQQQQQQQQQQQQQQال  تُ QQ  فَ QQQQQQQQQQQQQQQQُدَهُ QQْع َععQQQQQQQQQQQQQQQQا وب QQ. أيًض ً

QQQQQQQQQQQQQQQQQُُل QQَم ممْه ُههQQQQQQQQQQQQQQQQQذا يُ QQ  َه ُيQQQQQQQQQQQQQQQQQُل ييِل لِلْه ههدَ  التَّ َمQQQQQQQQQQQQQQQQQا وَر

  
QQQQ  القQQQQQQQQQQQQQQَْوِل15 ضضْعِِض ععQQQQQQQQQQQQQQبَ QQQQ  بِ ِ المQQQQQQQQQQQQQQؤِذِن ققQQQQQQQQQQQQQْبُق QQ. َس

لQQQQQQQQQQQQْولي QQ قَ ممَهْم هه فQQQQQQQQQQQQاف QQَطQQQQQQQQQQQQاِء طط األْخ ْ ممQQQQQQQQQQQQن ُجملQQQQQQQQQQQQِة QQِم
  

QQQQQQQQQQQQQQQى الفQQQQQQQQQQQQQَالحِ )16 QQQQ  َعلَ َّا (حQQQQQQQQQQQQQيَّ QQQQQQQQQQQQQَال ذَ QQQQ قَ . إْن

QQQQ يQQQQQQQQQQQQا َصQQQQQQQQQQQQاحِ َ QQQQ قبِلQQQQQQQQQQQQِه ِ QQQQQQQQQQQQQQQQوا ِمQQQQQQQQQQQQْن ِ QQQQلُ لللَّ لل َه QQQQُهQQQQQQQQQQQQْم
  

QQQQQQQQQQQQQالِة17 QQQQ  بالصَّ َّ QQQQQQQQQQQQQْوِت QQQQ  الصَّ َّ QQQQفQQQQQQQQQQQQQُع ررQQQQQQQQQQQQا وَر َ QQًض ْضض. أي

ِيي يQQQQQQQQQQQQQQQQQاتِي QQQQQQQQQQQQQQQQQَدَ األذَاِن QQْع ععQQQQQQQQQQQQQQQQQي  بَ QQبِ ببQQQQQQQQQQQQQQQQQى النَّ QQَعلَ
  

QQْهQQQQQQQQQQال  18 هه َج QQQQQQQQQQِاِس QQَ األنَ QQبQQQQQQQQQQَِل بب قِ QQ. ِمQQQQQQQQQQْن ووُمواِ مملَ للَفQQQQQQQQQQاْع ْ

QQQQعَّمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا ُ ععنَ نن   تَ ممُهْم ههQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيَّ QQQQبِ ببعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا  نَ ععبِ بب تَ إْن
  

QQنQQQQQQQQQQQQQQُوا19 ؤؤ ال تَُؤِذ QQقQQQQQQQQQQQQQQِت ق الو َ QQُخQQQQQQQQQQQQQQوِل QQQQQQQQQQQQQQَل دُ QQْب بب. قَ

ننQQQQQQQQQQQQQQQQQQيُِّن QQ بَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQالِة QQ  الصَّ َّ ِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQت يياقِ وو َمَو QQْقQQQQQQQQQQQQQQQQQQهُ ققفِ
  

QQْنQQتتُكQQQQQQQQQQQQQQQQتQQٍٍٍَرQQننبQQQQQQQQQQQQQQQQَممْنِمQQدَ QQععْنQQQQQQQQQQQQQQQQِعْنِذQQَؤQQال تQQQQQQQQQQQQQQQQُ. َو20

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَوQQاِبQQQQككتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَالِكQQَا آيQQQQببعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQًتتبِممتَُّم ننْنQQنَالسُّ
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 دِ جِ المْسQQQQQQQQQQ حِ طْ َسQQQQQQQQQQ وقِ فQQQQQQQQQQَ نْ ِمQQQQQQQQQQ نْ نQQQQQQQQQQَذِ أَ . وَ 21

  
 يدِ تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَقْ ْلتَ ي فَ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِالنَّ  ة نَّ ُسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ كَ ْلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتِ فَ 
   

 . َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذا  وتَْلِحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيُن األذَاِن ُمْبتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَعْ 22
  

 كQQQQQQQQQQQQQQQQQQذا التَّغَنQQQQQQQQQQQQQQQQQQِّي إْن  يُغَيQQQQQQQQQQQQQQQQQQِِّر اْمتَنQQQQQQQQQQQQQQQQQQَعْ 
   

يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَادَةْ 23  . ال  تَْفعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِل الQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنَّْقَص َوال الّزِ
  

 واْلتQQQQQQQQQQQQQQQQQَِزِم التَّْوقِيQQQQQQQQQQQQQQQQQَف فQQQQQQQQQQQQQQQQQي الِعبQQQQQQQQQQQQQQQQQَادَةْ 
   

QQQQQQQQQQQQQQQQQQِريُع لQQQQQQQQQQQQQQQQQQْم  يQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِردْ . 24 ْكُض والَمْشQQQQQQQQQQQQQQQQQQُي  السَّ  الQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَّ
  

 ِعْنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ اإلقاَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِة  تََريQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّْث َواتَّئQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِدْ 
   

QQQQQQQQQQQQQQَراءِ 25  . ال تَْسQQQQQQQQQQQQQQتَِمرَّ َصQQQQQQQQQQQQQQاحِ  فQQQQQQQQQQQQQQي الّشِ
  

 والبَْيQQQQQQQQQQQQQQQQQعِ واألْعَمQQQQQQQQQQQQQQQQQاِل فQQQQQQQQQQQQQQQQQي النQQQQQQQQQQQQQQQQQِّدَاءِ 
   

ً◌ األذَاَن فQQQQQQQQQQQQQQQQQَْرُض ربِّنQQQQQQQQQQQQQQQQQَا اْعلََمQQQQQQQQQQQQQQQQQهْ 26  . إنَّ
  

َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQهْ   فَلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْيَس ُسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنَّة  َكَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا  تََوهَّ
   

. بعQQQQQQQQQQQQQQQُض األنQQQQQQQQQQQQQQQَاِس فQQQQQQQQQQQQQQQاْلتَِزْم  قQQQQQQQQQQQQQQQَْوال 27
 َرَجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQحْ 

  
 بِأنQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّهُ  فQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْرُض  ِكفايQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍة  أََصQQQQQQQQQQQQQQQQQQحْ 

   

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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QQالمْسQQQQQQQQQQططحQQِْطQQَسQQQQQQQQQQQQوِقQQفQQQQQQQQQQQQَْنQQِمQQQQQQQQQQQQْنQQنQQQQQQQQQQَِذأَ. َو21 ججِدQQِجْ

يQQِدQQققتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَتتْقتتففْلتQQَي فQQَننبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِالنَّننةQQنQQَُّسQQَQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَكQQتتْلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQففتِفَ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQْدَْع22 QQتَ تتْب بب ُم َ األذَاِن QQِحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيُن ححْل َللQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذا  وت QQ. َه

QQنQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْع ننتَ تت اْم ْ QQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQِِّر ييغَ غغ  يُ QQنQQQQQQQQQQQQQQQQQQِّي إْن ننغَ َّغغكQQQQQQQQQQQQQQQQQQذا التَّ
  

QQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَادَْة23 صصْقَص َوال الّزِ قق الQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنَّ QQعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِل ععْف َفف. ال  تَ

QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQَادَْة بب فQQQQQQQQQQQQQQQQQي الع ِ َيQQQQQQQQQQQQQQQQQف ييقِ قْو وو التَّ QQتQQQQQQQQQQQQQQQQQَِزِم تتواْل
  

QQQQ  يQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِرْد. 24 ْ لQQQQQQQQQQQQQQQQQQْم QQQQQQQQQQQQQQQQQQِريُع QQQQ  السَّ َّ QQQQْشQQQQQQQQQQQQQQQQQQُي ْ شش والم َ ضضْكُُض َّالQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَّ

QQQئQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِْد ئئاتَّ QQQQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّْث َو رر  تََر QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ اإلقامQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِة َ QQQQْن ننِع
  

QQ  فQQQQQQQQQQQQQQي الّشQQQQQQQQQQQQQQَراِء25 ِّ QQ َصQQQQQQQQQQQQQQاحِ ررِمرَّ ممQQQQQQQQQQQQQQتَ QQْس َسس. ال تَ

QQِ فQQQQQQQQQQQQQQQQQي النQQQQQQQQQQQQQQQQQّدَاِء QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQاِل ْمم واألْع QQْيQQQQQQQQQQQQQQQQQعِ َييوالب
  

QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQْه26 مملَ للQQQQQQQQQQQQQQQQQا اْع QQنَ نن ربِّ QQ فQQQQQQQQQQQQQQQQQَْرُُض َاَن َ األذَ ◌ً . إنَّ

QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْه ممهَّ َووQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا  تََو QQَم َمم  َك ةةQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنَّة QQ ُس سسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْيَس QQلَ للَفَ
  

QQ  قQQQQQQQQQQQQQQQَْوال 27 ززتَِزْم تت فQQQQQQQQQQQQQQQاْل QQQQQQQQQQQQQQQِاِس QQَ األنَ ُ. بعQQQQQQQQQQQQQQQُض
QQQQَجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْح َر

QQَصQQQQQQQQQQQQQQQQQQْح ٍفايQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍة  أَ فف  ِك QQ  فQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْرُُض QQَّأنQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّهُ أأبِ
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 . واْمتَنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََع  التَّْحِديQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُ  ِلألْوقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاتِ 28
  

 بQQQQQQQQQQQQQQQQQيَن  األذَانQQQQQQQQQQQQQQQQQَْيِن  لQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَى  الثِقQQQQQQQQQQQQQQQQQَاتِ 
   

 . واالْنِشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQغَاُل بالQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَُّعاِء أفَضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلُ 29
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُوا   ِلتَْعَملQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا  فَْلتَْفقَُهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوابَْينَُهَم 
   

 َوْضQQQQQQQQQQQُع المَصQQQQQQQQQQQاِحِف بQQQQQQQQQQQِأْرٍض َمQQQQQQQQQQQا ُسQQQQQQQQQQQِمعْ . 30
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQالِة فQQQQQQQQQQQQQQQQQQاطَِّلعْ   ِعْنQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ إقاَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQِة  الصَّ
   

 . كQQQQQQQQQQQQذلكْم فQQQQQQQQQQQQي  دينِنQQQQQQQQQQQQَا لQQQQQQQQQQQQم  يُْطلQQQQQQQQQQQQَبِ 31
  

QQQQQQQQQQQالِة قبَلَ◌َهQQQQQQQQQQQا  َعلQQQQQQQQQQQَى النَّبQQQQQQQQQQQِي  قQQQQQQQQQQQوُل الصَّ
   

 . تَْبِلQQQQQQQQQQQQQQيغُُهْم َخْلQQQQQQQQQQQQQQَف  اإلَمQQQQQQQQQQQQQQاِم  ُمْبتQQQQQQQQQQQQQQَدَعْ 32
  

 اْنتَفQQQQQQQQQQَعْ مQQQQQQQQQQْن َغيQQQQQQQQQQِر َحاَجQQQQQQQQQQٍة فَمQQQQQQQQQQْن َوَعQQQQQQQQQQى 
   

QQQQQQQQQQQQQQQQQبِي33  . وكاْعتِقQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِد بَْعِضQQQQQQQQQQQQQQQQQُهْم  أنَّ  الصَّ
  

 ُمَميQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQًِّزا  أذَانQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهُ لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQم  يُْطلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَبِ 
   

 . بQQQQQQQQQQQْل قQQQQQQQQQQQاَل بَْعُضQQQQQQQQQQQُهْم بQQQQQQQQQQQِأَْن  ال  يُْقQQQQQQQQQQQبَال34
  

َعQQQQQQQQQQQQQQQQاؤُهم  ُوقِيQQQQQQQQQQQQQQQQَت  الَخَطQQQQQQQQQQQQQQQQال  َهQQQQQQQQQQQQQQQQذا ادِّ
   

 . ِمQQQQQQQQQQQQQQْن أكثQQQQQQQQQQQQQQِر األْخطQQQQQQQQQQQQQQاِء  بQQQQQQQQQQQQQQِالُمؤِذنِ 35
  

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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قألوقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِت28 ْ ألأل  ِل ددْحِديQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُ حح  التَّ QQنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََع ننتَ تت. واْم ْ

QQقQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِت ِققQQQQQQQQQQQQQQQQQدَى  الثِ QQ  لَ ننQQQQQQQQQQQQQQQQQْيِن QQانَ َ  األذَ بQQQQQQQQQQQQQQQQQيَن
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُُل29 QQَض َ ضض أف ُّ بالQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَُّعاِء ُاُل ااQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQغَ QQِش شش. واالْن

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُلQQ للَم ممْع ععتَ ِتتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا   ِل QQُه ههقَ ققْف ففتَ تتْل للQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا  فَ QQَم ممُه ههنَ ننْي QQواييبَ
  

ععQQQQQQQQQQQِمْع. 30 QQQQQQQQQQQQQا ُس ُ QQ َم QQQQQQQQQQQْأرٍٍٍض QQ بِ ففQQQQQQQQQQQاِحِف QQ المص َ QQْضQQQQQQQQQQQُع َو

ععِلْع لل فQQQQQQQQQQQQQQQQQQاطَّ QQQQQQQQQQQQQQQQQQالِة QQ  الصَّ َّ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ إقامQQQQQQQQQQQQQQQQQQِة َ QQْن ننِع
  

QQلQQQQQQQQQQQQَِب31 للْط ُططQQQQQQQQQQQQا لQQQQQQQQQQQQم  يُ QQنَ ِنن فQQQQQQQQQQQQي  دين ْ. كQQQQQQQQQQQQذلكم

QQبQQQQQQQQQQQِي ببQQQQQQQQQQQى النَّ QQQQQQQQQQQQQا  َعلَ QQَه َ قبلَ◌ QQQQQQQQQQQالِة QQ الصَّ َّ ُقQQQQQQQQQQQوُل
  

QQQQQQQQQQQQQQْدَْع32 QQQQتَ تتْب بب  ُم QQQQQQQQQQQQQQِام QQQQ  اإلم َ QQQQQQQQQQQQQQَف QQQQْل لل َخ ممُهْم ههQQQQQQQQQQQQQQيغُ QQQQِل لِلْب بب. تَ

مم فَمQQQQQQQQQQْن َوَعQQQQQQQQQQى  QQاَجQQQQQQQQQQٍة َ اا َح يي َغيQQQQQQQQQQِر QQفQQQQQQQQQQَْعمQQQQQQQQQQْن ففتَ تتاْن
  

ييQQQQQQQQQQQQQQQQQبِي33 QQ  الصَّ َّ َّ  أنَّ ممQQQQQQQQQQQQQQQQQُهْم QQQِض ضضْع عع بَ QQQقQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِد ققتِ تت. وكاْع

QQلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِب للْط ُطط لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQم  يُ QQانQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهُ َا  أذَ QQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQًِّز ييَم ممُم
  

الالQQQQQQQQQQQبَال34 QQْق ُقق  ال  يُ نQQQQQQQQQQQأَْن QQ بِ ممQQQQQQQQQQQُهْم QQُض ضضْع عع بَ َ قQQQQQQQQQQQال ْ. بQQQQQQQQQQQْل

QQَطQQQQQQQQQQQQQQQQال ططيQQQQQQQQQQQQQQQQَت  الَخ َ ييقِ قم  ُو ممَعQQQQQQQQQQQQQQQQاؤُه QQQQQQQQQQQQQQQQِّذا ادِّ QQَه
  

ِؤِذِن35 ؤؤQQQQQQQQQQQQQQالُم ُ QQ  بِ طط األْخطQQQQQQQQQQQQQQاِء ْ QQ. ِمQQQQQQQQQQQQQQْن أكثQQQQQQQQQQQQQQِر ِ
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 البQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَنِ فََكْونQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهُ  يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُِديُر ُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلَّ  
   

 . وذَا لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَى َحْيعَلَتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْيِن فَاْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذََرهْ 36
  

 واأَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQفَى َعلQQQQQQQQQQQQQQQQQQَى فِعQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاٍل  ُمْنَكQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرةْ 
   

QQQQQQQQQQQQQQQيَامِ 37  . قَْبQQQQQQQQQQQQQQQَل أذَاِن الفَْجQQQQQQQQQQQQQQQِر فQQQQQQQQQQQQQQQِي الّصِ
  

 تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََرى تََواِشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيًحا  بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِال اْلتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِزامِ 
   

 . أتQQQQQQQQQQQQَْوا بَِهQQQQQQQQQQQQا بQQQQQQQQQQQQِْدًعا ِمQQQQQQQQQQQQَن األقQQQQQQQQQQQQَوالِ 38
  

 َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَاُهُم  الQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرحمُن  الْمتِثQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَالِ 
   

 . إْن تُْفQQQQQQQQQQQQQِردُوا التَّكبيQQQQQQQQQQQQQَر ثQQQQQQQQQQQQQُمَّ تَْسQQQQQQQQQQQQQُكتُوا39
  

 فقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْد فَعَلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتُْم  َخَطQQQQQQQQQQQQQQQQQQQأ  ال  يَثبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُتُ 
   

 . اْسQQQQQQQQQQQُم الَجاللQQQQQQQQQQQِة اْنتَبQQQQQQQQQQQِْه فQQQQQQQQQQQي  نُْطِقQQQQQQQQQQQهِ 40
  

QQQQQQQQQQQQQQQهِ   ال تQQQQQQQQQQQQQQQُْدِخِل اْسQQQQQQQQQQQQQQQتفهاَم ذَا  ِمQQQQQQQQQQQQQQQْن  َحقِّ
   

 . كQQQQQQQQQQQQQQQQذلُكْم فبَْعQQQQQQQQQQQQQQQQدَ  بQQQQQQQQQQQQQQQQاِء ( أْكبQQQQQQQQQQQQQQQQَُر )41
  

 فََمْعنQQQQQQQQQQQQQQQQًى َغيQQQQQQQQQQQQQQQQَُّرواإْن  أَِلQQQQQQQQQQQQQQQQٌف   تQQQQQQQQQQQQQQQQَُزْد  
   

 . إْبQQQQQQQQQQQدَاُل َهQQQQQQQQQQQاٍء ِمQQQQQQQQQQQْن ( َجاللQQQQQQQQQQQٍَة ) بQQQQQQQQQQQَِوا42
  

 فََخَطQQQQQQQQQQQQQQأ ُمْسQQQQQQQQQQQQQQتَْقبٌَح فQQQQQQQQQQQQQQي اْسQQQQQQQQQQQQQQٍم َعQQQQQQQQQQQQQQال
   

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّلَّ   QQ ُك QQ  يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُِديُر QQنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهُ نْو َووَك QQَالبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَِنككفَ
  

QQاْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذََرْه36 ْ اا فَ ننQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْيِن QQتَ تتلَ للعَ ععْي ييQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَى ح َ QQا لَ . وذَ

QQَكQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرْة َ ككْن نن ُم QQعQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاٍل ِععQQQQQQQQQQQQQQQQQQى ف QQى َعلَ ىىQQQQQQQQQQQQQQQQQQفَ QQواأس َ
  

ِام37 ااQQQQQQQQQQQQQQQيَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQي الّص ِّ QQQQ فِ QQQQْجQQQQQQQQQQQQQQQِر جج الفَ َ أذَاِن QQQQQQQQQQQQQQQَل QQQQْب بب. قَ

ِام QQQQتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِز تتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال اْل QQQQا  بِ ااQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيًح QQQQاِش ووى تََو QQQQتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََر
  

QQ األقQQQQQQQQQQQQَواِل38 QQا ِمQQQQQQQQQQQQَن ااًع QQQQQQQQQQQQQQا بQQQQQQQQQQQQِْد QQَه هها بِ QQَ. أتQQQQQQQQQQQQْو

QQثQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِل ثثتِ تت  الْم ْ ممQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَاُهُم  الQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرحمُن QQَه
  

ووتُوا39 تتQQQQQQQQQQQQQُك QQْس سس تَ QQ ثQQQQQQQQQQQQQُمَّ َكبيQQQQQQQQQQQQQر ككوا التَّ QQْفQQQQQQQQQQQQQِردُ فف تُ . إْن

QQQQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُُت ببث َثث  ال  ي QQQQَطQQQQQQQQQQQQQQQQQQQأ طط  َخ مملQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتُْم للعَ عع فَ QQQQَفقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْد
  

QQِقQQQQQQQQQQQِه40 ققْط ُطط فQQQQQQQQQQQي  نُ QQبQQQQQQQQQQQِْه ببتَ تت اْن الال الجاللQQQQQQQQQQQِة َ QQ. اْسQQQQQQQQQQQُم ْ

QQQQQQQQQQQQQQQِه QQقِّ قق  َح QQا  ِمQQQQQQQQQQQQQQQْن QQQQQQQQQQQQQQQَتفهام ذَ QQ اْس ْ للِخِل QQال تQQQQQQQQQQQQQQQُْد
  

QQبQQQQQQQQQQQQQQQQَُر )41 بب ( أْك ْ QQQQQQQQQQQQQQQQِدَ  بQQQQQQQQQQQQQQQQاِء QQْع َعع فب ُمم. كQQQQQQQQQQQQQQQQذلُكْم

QQ   تQQQQQQQQQQQQQQQQَُزْد   QQQQQQQQQQQQQQQQٌٌف QQِل QQيQQQQQQQQQQQQQQQQَُّرواإْن  أَ ييQQQQQQQQQQQQQQQQى َغ QQنً ننْع ععَم ممفَ
  

QQِ ) بQQQQQQQQQQQَِوا42 QQاللQQQQQQQQQQQٍَة الال ( َج َ QQ ِمQQQQQQQQQQQْن QQ َهQQQQQQQQQQQاٍء QQQQQQQQQQQُدَاُل QQ. إْب ْ

QQQQQQQQQQQQQQٍٍم َعQQQQQQQQQQQQQQال QQ فQQQQQQQQQQQQQQي اس ْ ححبٌَح ببْق ققQQQQQQQQQQQQQQتَ QQْس سس ُم QQَطQQQQQQQQQQQQQQأ ططَخ خخفَ
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 . إْدَخQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاُل واٍو  بَْينََهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا ُمْمتَنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِعُ 43
  

 وبQQQQQQQQQQQQQQQQQيَن  ( أْكبQQQQQQQQQQQQQQQQQَُر ) فQQQQQQQQQQQQQQQQQَال تَْبتQQQQQQQQQQQQQQQQQَِدُعوا
   

 . المQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُّ  والتَّْشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُيدُ  فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي  األذَانِ 44
  

ْغيQQQQQQQQQQQQQQQQQَانِ ِلَطلQQQQQQQQQQQQQQQQQَِب الُحْسQQQQQQQQQQQQQQQQQِن   ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQَن  الطُّ
   

QQQQQQQQQQQاِل فQQQQQQQQQQQِي  التQQQQQQQQQQQَّأِذينِ 45  . ِمQQQQQQQQQQQْن بQQQQQQQQQQQِدَعِ الجهَّ
  

 فاْحQQQQQQQQQQQQQQQQذَْرُهَما  َوُكQQQQQQQQQQQQQQQQْن  َمQQQQQQQQQQQQQQQQَع  األِمQQQQQQQQQQQQQQQQينِ 
   

QQQQQQQQQQQَهادَةْ 46  . ِمQQQQQQQQQQQْن َخَطQQQQQQQQQQQِأ األنQQQQQQQQQQQَاِس فQQQQQQQQQQQي الشَّ
  

يQQQQQQQQQQQQQQQQَادَةْ   تَْشQQQQQQQQQQQQQQQQِديدُ  نQQQQQQQQQQQQQQQQُوٍن  فQQQQQQQQQQQQQQQQاتُْرُكوا  الّزِ
   

 . َو( إِْشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَهدُوا  أَْن ال إِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQهَ إِال47
  

 يَِصQQQQQQQQQQQQQQQQQحُّ  األْمQQQQQQQQQQQQQQQQُر ؟ َكQQQQQQQQQQQQQQQQQال  هللاُ ) َهQQQQQQQQQQQQQQQQلْ 
   

 . وقQQQQQQQQQQQQQَْولُُهْم ( أَْشQQQQQQQQQQQQQَهدُ أال ) قQQQQQQQQQQQQQَْد ُسQQQQQQQQQQQQQِمعْ 48
  

 تَْعِليQQQQQQQQQQQQQQQQQُق  أَْلُسQQQQQQQQQQQQQQQQQٍن   بQQQQQQQQQQQQQQQQQِالٍم  ُمْمتَنQQQQQQQQQQQQQQQQQِعْ 
   

 . فQQQQQQQQQQQQQQي َمQQQQQQQQQQQQQQدِّ الٍم  ِل( إلQQQQQQQQQQQQQQهَ )  بQQQQQQQQQQQQQQَالَغُوا49
  

QQQQQQQQQQQQQْبٌط َخْيQQQQQQQQQQQQQٌر بQQQQQQQQQQQQQَاِلغُ   َوَمQQQQQQQQQQQQQدِّ ( َهQQQQQQQQQQQQQا ) فَالضَّ
   

QQQQQQQQQQQQQQالحِ)50  . وال تَقQQQQQQQQQQQQQQُْل (حQQQQQQQQQQQQQQيَّ َعلQQQQQQQQQQQQQQَى الصَّ
  

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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QQنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُِع43 ننتَ تتْم ممQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا ُم ُ QQَه ههنَ ننْي يي  بَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُاُل واٍو QQَخ . إْد

ووُعوا QQتQQQQQQQQQQQQQQQQQَِد تتْب َببQQQQQQQQQQQQQQQQQال تَ QQ ) فَ QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQَُر بب  ( أْك ْ وبQQQQQQQQQQQQQQQQQيَن
  

َ  فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي  األذَاِن44 QQْشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُيدُ ْ شش  والتَّ ُّ. المQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُّ

QQْسQQQQQQQQQQQQQQQQQِن سس الُح ُ QQلQQQQQQQQQQQQQQQQQَِب للَط QQيQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِنططِل ييْغ غغ  الطُّ QQِمQQQQQQQQQQQQQQQQQَن
  

QQQQQQQQQQQQQي  التQQQQQQQQQQQَّأِذيِن45 QQ فِ QQQQQQQQQQQاِل QQ الجهَّ َّ QQ بQQQQQQQQQQQِدَعِ QQ. ِمQQQQQQQQQQQْن ِ

QQ  األِمQQQQQQQQQQQQQQQQيِن QQ  َمQQQQQQQQQQQQQQQQَع QQُكQQQQQQQQQQQQQQQQْن َا  و ااَم ممُه QQفاْحQQQQQQQQQQQQQQQQذَْر ْ
  

ااQQQQQQQQQQQَهادَْة46 QQ فQQQQQQQQQQQي الشَّ َّ QQQQQQQQQQQِاِس QQَ األنَ QQَطQQQQQQQQQQQِأ طط َخ QQ. ِمQQQQQQQQQQQْن ِ

QQيQQQQQQQQQQQQQQQQَادَْة ووُكوا  الّزِ ْرر  فQQQQQQQQQQQQQQQQاتُْر QQ  نQQQQQQQQQQQQQQQQُوٍن QQQْشQQQQQQQQQQQQQQQQِديدُ ْ ششتَ
  

ِِ إِال47 َلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQهَ ِِ ال إِ ددQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَهدُوا  أَْن QQْش ْ ِِ( إِ . َو

QQQQQQQQQQQQQQQQْْل QQ ) َه QQQQ؟ َكQQQQQQQQQQQQQQQQQال  ُهللاُ َ QQ  األمQQQQQQQQQQQQQQQQُر ْ QQQQِصQQQQQQQQQQQQQQQQQحُّ صصيَ
  

ععQQQQQQQQQQQQQِمْع48 QQ ُس QQَ أال ) قQQQQQQQQQQQQQَْد ددQQQQQQQQQQQQQَهدُ QQْش ْ ممُهْم ( أَ ههلُ لQQQQQQQQQQQQQْو QQ. وقَ

QQنQQQQQQQQQQQQQQQQQِْع ننتَ تتْم مم  ُم QQQQQQQQQQQQQQQQQٍالٍم QQ   بِ QQُسQQQQQQQQQQQQQQQQQٍن سسْل ييِليQQQQQQQQQQQQQQQQQُق  أَ للْع ععتَ
  

ووغُوا49 غغQQQQQQQQQQQQQQالَ QQَ )  بَ َ( إلQQQQQQQQQQQQQQهَ ٍ الٍم  ِل QQ. فQQQQQQQQQQQQQQي مQQQQQQQQQQQQQQدِّ َ

غغQQQQQQQQQQQQQاِلُغ QQ بَ QQْيQQQQQQQQQQQQQٌر يي َخ ططQQQQQQQQQQQQQْبٌط QQالضَّ ااQQQQQQQQQQQQQا ) فَ QQ ( َه QQَمQQQQQQQQQQQQQدِّ َو
  

QQQQQQQQQQQQQQالحِ)50 QQQQQQQQQQQQQQQQى الصَّ َّ QQ َعلَ َّ (حQQQQQQQQQQQQQQيَّ QQQQQQQQQQQQQQْْل QQقُ َقق. وال تَ
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 أْيًضQQQQQQQQQQQQQQQQا َوال (حي�QQQQQQQQQQQQQQQQا َعلQQQQQQQQQQQQQQQQى  الفQQQQQQQQQQQQQQQQالحِ)
   

. َولQQQQQQQQم يQQQQQQQQَِرْد ( َحQQQQQQQQيَّ َعلQQQQQQQQَى َخْيQQQQQQQQِر العََمQQQQQQQQْل 51
( 
  

 فQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاْعلَْم بQQQQQQQQQQQQQQQQQQِأَنَّ هللاَ ِدينQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهُ اْكتََمQQQQQQQQQQQQQQQQQQلْ 
   

 . َمQQQQQQQQQQQQQQQدُّ ( َعلQQQQQQQQQQQQQQQَى ) ال يَْنبَِغQQQQQQQQQQQQQQQي فQQQQQQQQQQQQQQQي الَحْيعَلQQQQQQQQQQQQQQQَة 52
  

 وقQQQQQQQQQQQQQQQَولُُهْم ( إِيQQQQQQQQQQQQQQQالَه ) ذَا ال أْصQQQQQQQQQQQQQQQَل  لQQQQQQQQQQQQQQQَهْ 
   

 ذَاِن   فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاْمنَعِ . َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذا وتَْرِديQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُ  األ53
  

 ِعْنQQQQQQQQQQQQدَ قََضQQQQQQQQQQQQاِء الحاَجQQQQQQQQQQQQِة افَهQQQQQQQQQQQQْم  واْنفQQQQQQQQQQQQَعِ 
   

 . َو ( َمْرَحبQQQQQQQQQQQQQQQQQQًا  بِالقQQQQQQQQQQQQQQQQQQَائِِليَن  َعQQQQQQQQQQQQQQQQQQْدال )54
  

 ِعْنQQQQQQQQQQQQQQQQدَ اْسQQQQQQQQQQQQQQQQتَِماعٍ لQQQQQQQQQQQQQQQQألَذَاِن  اتQQQQQQQQQQQQQQQQُْرْك َوال
   

 . تَْنَخQQQQQQQQQQQQQQQQِدَعْن وتQQQQQQQQQQQQQQQQQُْدِخلَْن  ( أَنَّ َعِلQQQQQQQQQQQQQQQQQي )55
  

لِ  QQQQQQQQQQQQQQQQيعَِة األخبQQQQQQQQQQQQQQQQَاِث  فQQQQQQQQQQQQQQQQي التَّقQQQQQQQQQQQQQQQQَوُّ  كالّشِ
   

دُوا َصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالتَُهمْ 56  . وقَْوُمنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْد  َزوَّ
  

 َعلQQQQQQQQQَى النَّبQQQQQQQQQِي بَْعQQQQQQQQQدَ النQQQQQQQQQِّدَا  َهQQQQQQQQQْل ذَا  لَُهQQQQQQQQQْم ؟
   

 . َكQQQQQQQQQQQQQQذا الQQQQQQQQQQQQQQدَُّعاُء  بQQQQQQQQQQQQQQِالفَالحِ  َشQQQQQQQQQQQQQQأنُُهمْ 57
  

 ِعْنQQQQQQQQQQQدَ ( َعلQQQQQQQQQQQَى الفQQQQQQQQQQQَالح ) فQQQQQQQQQQQَاتُْرْك  فِْعلَُهQQQQQQQQQQQمْ 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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�QQال (حي�QQQQQQQQQQQQQQQQا َعلQQQQQQQQQQQQQQQQى  الفQQQQQQQQQQQQQQQQالحِ) QQQQQQQQQQQQQQQQَا و QQًض ْضضأي
  

QQQQQQQQْْل51 QQَم َمم الع QQْيQQQQQQQQِر ييQQQQQQQQى َخ QQ َعلَ QQ ( َحQQQQQQQQيَّ َ QQَلQQQQQQQQم يQQQQQQQQِرْد ل. َو
(

QQQQQQQQQQQQQQQQQQْْل QQَم ممتَ تت اْك QQينQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهُ ِ ِد َ هللا نQQQQQQQQQQQQQQQQQQأَنَّ QQ بِ مملَْم للQQQQQQQQQQQQQQQQQQاْع QQفَ
  

QQلQQQQQQQQQQQQQQQَة52 للعَ ععْي ييQQQQQQQQQQQQQQQي فQQQQQQQQQQQQQQQي الح َ QQِغ غغبَ ببْن َننQQQQQQQQQQQQQQQى ) ال ي QQلَ َلل ( َع QQ. َمQQQQQQQQQQQQQQQدُّ

QQ  لQQQQQQQQQQQQQQQَْه QQQQQQQQQQQQQQQَل QQا ال أص ْ َيQQQQQQQQQQQQQQQاله ) ذَ ِِ ( إِ ممُهْم ههQQQQQQQQQQQQQQQولُ QQوقَ
  

َررQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذا وتْرِديQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُ  األ53 ععنَعQQِ. َه ننQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاْم ْ QQ   فَ ذَاِن

QQفQQQQQQQQQQQQَعِ فف  واْن QQَهQQQQQQQQQQQQْم هه اف QQ الحاجQQQQQQQQQQQQِة َ QQَضQQQQQQQQQQQQاِء َ ضضQQQQQQQQQQQQدَ قَ QQْن ننِع
  

ْ  َعQQQQQQQQQQQQQQQQQQْدال )54 ييِليَن للQQQQQQQQQQQQQQQQQQائِ QQQQالقَ ااQQQQQQQQQQQQQQQQQQا  بِ QQQQبً ببَح رر ( َمْر َ . َو

QQQ  اتQQQQQQQQQQQQQQQQُْرْك َوال ااَماعٍ لQQQQQQQQQQQQQQQQألَذَاِن ممQQQQQQQQQQQQQQQQتِ QQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ اْس ْ QQQQْن ننِع
  

QQQQ َعِلQQQQQQQQQQQQQQQQQي )55 ننلَْن  ( أَنَّ للِخ QQQQ وتQQQQQQQQQQQQQQQQQُْد QQَخQQQQQQQQQQQQQQQQِدَعْن خخْن نن. تَ

ِل QQقQQQQQQQQQQQQQQQQَوُّ َّقق  فQQQQQQQQQQQQQQQQي التَّ QQَ األخبQQQQQQQQQQQQQQQQاِث ةةQQQQQQQQQQQQQQQQيعَِة QQكالّشِ ّ
  

ممُهْم56 َههQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالتَ QQوا َص َ دُ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْد  َزوَّ QQنَ ننُم وو. وقَْو

QQُهQQQQQQQQQْم ؟ هها  لَ QQQQQQQQQْْل ذَ QQQQQQQQQQQدَا  َه َ QQQQQQQQQQQدَ النِّ QQْع ععQQQQQQQQQي بَ QQبِ ببQQQQQQQQQى النَّ QQَعلَ
  

ممُهْم57 ُهه  َشQQQQQQQQQQQQQQأنُ الالQQQQQQQQQQQQQQالفَالحِ QQَعاُء  بِ QQQQQQQQQQQQQQُّذا الQQQQQQQQQQQQQQدُّ QQ. َك َ

QQُهQQQQQQQQQQQْم ههلَ للْع عع  فِ ررQQQQQQQQQQQاتُْرْك QQQQ ) فَ QQQQQQQQQQQQQى الفQQQQQQQQQQQَالح QQQQQQQQQQQQQQQدَ ( َعلَ QQQQْن ننِع
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QQQQQQQQQQQQQُروا58  . فQQQQQQQQQQQQي َرَمَضQQQQQQQQQQQQQاَن إِْن تQQQQQQQQQQQQََرْوُهْم  أَخَّ

  
 ِلالْحتِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِط  فَاْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَُروالَمْغQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِرٍب  

   
 . إيQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّاَك  والتَّْصQQQQQQQQQQQQQQQQQQبِيَح َوالتَّْحِضQQQQQQQQQQQQQQQQQQيَرا59

  
 كQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذلك التأِهيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَب َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن  َخبِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرا

   
. َوبِْدَعQQQQQQQQQQQQةالتَّْنِعيِم فQQQQQQQQQQQQي َعْصQQQQQQQQQQQQِر الُجَمQQQQQQQQQQQQْع 60

)1( 
  

يِن  دَعْ   فَُكQQQQQQQQQQQلَّ أَْمQQQQQQQQQQQٍر لQQQQQQQQQQQَْم يQQQQQQQQQQQَِرْد فQQQQQQQQQQQي الQQQQQQQQQQQدِّ
   

 " ة يعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَفِ الرَّ  ةِ َجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَ " الدَّ  ةُ ادَ يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ. زِ 61
  

 ة وَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنُ مْ مَ  ة لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَوْ قَ  انِ ذَ األَ  دَ ْعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَ 
   

QQQQQQQQQQQQQQِت األْخَطQQQQQQQQQQQQQQاُء  فQQQQQQQQQQQQQQي األذَانِ 62  . قQQQQQQQQQQQQQQَْد تَمَّ
  

 كQQQQQQQQQQQQQQQQQQذا اإلقَاَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQِة افَهَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن  تِْبيQQQQQQQQQQQQQQQQQQَانِي
   

                                                
 : " حضرت الصالة رحمكم هللا " ، قولهم وبدعة التحضير وهيبدعة التصبيح بقوله : " أصبح و� الحمد " ، .  1

قبل صالة الجمعة : " الوضوء للصالة " ، وبدعة التنعيم وهو قول المؤذن : "  وبدعة التأهيب وهو قول المؤذن
 التنعيم " قبل دخول وقت العصر يوم الجمعة . 
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اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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QQQQQQQQQQQQQُروا58 QQQQخَّ ممُهْم  أَ QQ تQQQQQQQQQQQQََرْو ِِ إِْن QQQQQQQQQQQQQَاَن QQQQَض َ ضضَم َ. فQQQQQQQQQQQQي ر

QQْغQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِرٍٍب   غغلم QQاْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَُرواَ ْ اا  فَ QQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِط ييتِ تتالْح ْ الالِل
  

QQِضQQQQQQQQQQQQQQQQQQيَرا59 ضضْح ححالتَّ ييQQQQQQQQQQQQQQQQQQبِيَح َو QQْص صص  والتَّ QQQQQQQQQQQQQQQQQQَاَك QQَّ. إيَّ

ييبِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرا بب  َخ QQQQ َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن َ ييكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذلك التأِهيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَب
  

QQَمQQQQQQQQQQQQْع60 مم الُج ُ QQ فQQQQQQQQQQQQي َعْصQQQQQQQQQQQQِر ْ ِيم ييِع ععْن ننالتَّ ددبِْدَعQQQQQQQQQQQQة . َو
)1(

ْ دَْع ِّ فQQQQQQQQQQQي الQQQQQQQQQQQدّيِن QQQQ يQQQQQQQQQQQَِرْد QQQ لQQQQQQQQQQQَْم QQQQQQQQQQQٍٍٍر QQQQْم QQQQQQQQQQQَّلَّ أَ QQQQُك ككفَ
  

"QQةQQففيعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَفَِّالرQQَِّةQQَجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرَّ" الدَّةQQُادَ QQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ. ِز61

QQةننوَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQممنُممْمَمQQةQQQQلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَققْوقَاِنذَاألQQَدَ QQQQببْعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَ
  

QQQQQQQQQQQQQQَاُء  فQQQQQQQQQQQQQQي األذَاِن62 QQَط طط األْخ ْ QQQQQQQQQQQQQQِت QQمَّ مم تَ QQ. قQQQQQQQQQQQQQQَْد

ييQQQQQQQQQQQQQQQQQQانِي QQيَ ييْب بب  تِ QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن ممَه هه اف QQامQQQQQQQQQQQQQQQQQQِة َ ااكQQQQQQQQQQQQQQQQQQذا اإلقَ
  

                                                
: " حضرت الصالة رحمكم هللا " ،قولهموبدعة التحضير وهيبدعة التصبيح بقوله : " أصبح و� الحمد " ، . 1

قبل صالة الجمعة : " الوضوء للصالة " ، وبدعة التنعيم وهو قول المؤذن : " وبدعة التأهيب وهو قول المؤذن
التنعيم " قبل دخول وقت العصر يوم الجمعة . 
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  ثانيا : أخطاء المصلين في الصالة
   

 . تَْكبِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرةُ اإلْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَراِم  إِذ  تَُكبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّرُ 63
  

 فَاْحQQQQQQQQQQQQQQذَُرواقQQQQQQQQQQQQQQَالوا ( َسQQQQQQQQQQQQQQِمْعنَا َوأََطْعنQQQQQQQQQQQQQQَا )  
   

 . َكQQQQQQQQQQQQQQQذاَك  َرفQQQQQQQQQQQQQQQٌع  ِلْليQQQQQQQQQQQQQQQَدَْيِن َكالQQQQQQQQQQQQQQQدَُّعا64
  

 وَجْهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُرُهْم  بِنِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍَّة  فَْليُْمنَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا
   

 . َوإِْن يَقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْم  إَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاُمُهْم  ُمَصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلِّيَا65
  

 دََعQQQQQQQQQQQQQQQQQQْوا  إلَهُهQQQQQQQQQQQQQQQQQQم  دَُعQQQQQQQQQQQQQQQQQQاًءا  آتِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا
   

 . ( إلهنQQQQQQQQQQQQQQQَا أْحِسQQQQQQQQQQQQQQQْن لنQQQQQQQQQQQQQQQَا  ُوقوفَنQQQQQQQQQQQQQQQَا66
  

 يQQQQQQQQQQَِرْد َعQQQQQQQQQQْن  َصQQQQQQQQQQْحبِنَابQQQQQQQQQQَيَن يQQQQQQQQQQَدَْيَك ) لQQQQQQQQQQم  
   

 . ال تَتُْرُكQQQQQQQQQQQQQQQQQوا اْسQQQQQQQQQQQQQQQQQتِْفتَاَح َو اْسQQQQQQQQQQQQQQQQQتِعَاذَةْ 67
  

 َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن يَْعتَِصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْم بَِربQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِِّه أََعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاذَهْ 
   

 . َعQQQQQQQQQQQدَُم تْحِريQQQQQQQQQQQِك اللَسQQQQQQQQQQQاِن قQQQQQQQQQQQَْد  ُمنQQQQQQQQQQQِعْ 68
  

ْك َواْنتَِفQQQQQQQQQQQQQعْ   فQQQQQQQQQQQQQي َسQQQQQQQQQQQQQائِِر األذَكQQQQQQQQQQQQQاِر َحQQQQQQQQQQQQQّرِ
   

QQQQQQQQQQQالةَ قQQQQQQQQQQQَاَل  العُلََمQQQQQQQQQQQا69  . قQQQQQQQQQQQَْد أَْبَطQQQQQQQQQQQَل  الصَّ
  

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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ثانيا : أخطاء المصلين في الصالة
  

QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَُّر63 َببَك كك  تُ ِِ  إِذ ِام QQ اإلْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَر ْ ييبِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرةُ ببْك كك. تَ

QQQQنQQQQQQQQQQQQQQَا )   ننْع ععَط َا وأَ اانَ ننْع ععQQQQQQQQQQQQQQِم QQQQQQQQQQQQQQQQQQالوا ( س َ QQQQاْحQQQQQQQQQQQQQQذَُرواQQQQقَ ْ اافَ
  

ُّالQQQQQQQQQQQQQQQدَُّعا64 َاا َك ْننQQQQQQQQQQQQQQQدَْيِن QQيَ ييْل ِللQQQQQQQQQQQQQQQٌع  ل QQف QQQQQQQQQQQQQQQَذاك  َر QQ. َك َ

QQعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا ععنَ ننْم مميُ ييْل لل  فَ QQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍَّة يينِ نن  بِ ممُهْم QQْهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُر ههوَج
  

اايَا65 ييQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلِّ QQَص صص  ُم ممُهْم ههQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاُم ُ QQ  إم َ QQقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْم قق يَ ِِإِْن . َو

QQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا ييَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQاًءا  آتِ QQُهQQQQQQQQQQQQQQQQQQم  دُ َهها  إله ْدََعQQQQQQQQQQQQQQQQQQْو
  

QQنQQQQQQQQQQQQQQQَا66 ننوفَ ووق قQQQQQQQQQQQQQQQا  ُو ُ QQ لنَ QQِسQQQQQQQQQQQQQQQْن سسQQQQQQQQQQQQQQQا أح ْ QQ. ( إلهنَ

ْككQQQQQQQQQQدَْيََك ) لQQQQQQQQQQم   QQ يَ اانَاQQبQQQQQQQQQQَيَن ننبِ ببQQQQQQQQQQْح QQ  َص QQيQQQQQQQQQQَِرْد َعQQQQQQQQQQْن
  

ااعَاذَْة67 ععQQQQQQQQQQQQQQQQQتِ QQ اْس ْ َاَح َو ااتَ تتْف ففQQQQQQQQQQQQQQQQQتِ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا اْس ْ QQُك ررتُْر َتت. ال تَ

QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِِّه أََعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاذَْه رر بَِر QQِصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْم صصتَ تتْع عع يَ QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن
  

QQنQQQQQQQQQQQِْع68 نن  ُم QQ قQQQQQQQQQQQَْد QQ اللسQQQQQQQQQQQاِن َ ِيQQQQQQQQQQQِك رر تْحِر ُ. َعQQQQQQQQQQQدَُم

QQQQِفQQQQQQQQQQQQQْع ففتَ تتاْن ْك َو QQQQ َحQQQQQQQQQQQQQّرِ QQQQَكQQQQQQQQQQQQQاِر َ ررQQQQQQQQQQQQQائِِر األذ QQQQفQQQQQQQQQQQQQي س َ
  

QQَمQQQQQQQQQQQا69 مملَ ُلل  العُ QQQQQQQQQQQَال QQ قَ QQQQQQQQQQQالةَ QQ  الصَّ َّ QQQQQQQQQQQَل QQَط ططْب QQ. قQQQQQQQQQQQَْد أَ
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ًكQQQQQQQQQQQQQQا فَْلتَْعلََمQQQQQQQQQQQQQQا  َمQQQQQQQQQQQQQQْن لQQQQQQQQQQQQQQم يَُكQQQQQQQQQQQQQQْن  مَحّرِ
   

رِ 70  . فَاتَِحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQة الِكتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِب ال تَُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQّرِ
  

ْكعQQQQQQQQQQQQَِة الَواِحQQQQQQQQQQQQدَِة اْلQQQQQQQQQQQQَزْم تQQQQQQQQQQQQُْؤَجرِ   فQQQQQQQQQQQQي الرَّ
   

 . ال تخQQQQQQQQQQُرَجْن ِمQQQQQQQQQQْن َمْسQQQQQQQQQQِجٍد ِعْنQQQQQQQQQQدَ النQQQQQQQQQQِّدَا71
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِريعَِة بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَا  إِال ِلعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُذٍر بِالشَّ
   

 إِذَا. ال تجِلَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن فQQQQQQQQQQQQQQQQQQي َمْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQِجٍد  إِال 72
  

 َصQQQQQQQQQQQQQQQQQQلَّْيَت َرْكعَتQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْيِن َحتQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّى تَأُخQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَا
   

 . أَْجQQQQQQQQQQQQًرا َعِظيًمQQQQQQQQQQQQا َهQQQQQQQQQQQQِذِه لQQQQQQQQQQQQم تَْسQQQQQQQQQQQQقُطِ 73
  

 بِقQQQQQQQQQQQQQQَْولِهْم ( ُسQQQQQQQQQQQQQQْبَحاَن َربQQQQQQQQQQQQQQِّي )  فَاْضQQQQQQQQQQQQQQبِطِ 
   

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالةُ  يَْنَشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِغلْ 74  . إِذَا أقِيَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِت الصَّ
  

 بَْعُضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهُمو بُِسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنٍَّة  أَْو  يَْنتَِفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلْ 
   

ُسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوُل ( 75  ال  َصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالةَ  إِال. قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاَل الرَّ
  

 َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQِذي التQQQQQQQQQQQQQQQQQQي تُقQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاُم  لQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْيَس إِال )
   

 . َوبِالQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَُّعاِء اْنَشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQغََل  المْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبُوقُ 76
  

 ِمQQQQQQQQQQQQQQْن  َجْهِلQQQQQQQQQQQQQQِه قQQQQQQQQQQQQQQَْد فَاتQQQQQQQQQQQQQQَهُ  اللُُّحQQQQQQQQQQQQQQوقُ 
   

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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QQَمQQQQQQQQQQQQQQا مملَ للْع ععتَ تتْل للQQQQQQQQQQQQQQا فَ QQًك ررمَحّرِ QQُكQQQQQQQQQQQQQQْن َكك لQQQQQQQQQQQQQQم ي QQَمQQQQQQQQQQQQQQْن
  

ِر70 QQَكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQّرِ َ كك ال تُ QQتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِب تت الِك QQَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQة ححاتِ اا. فَ

ررَجِر QQ تQQQQQQQQQQQQُْؤ QQ اْلQQQQQQQQQQQQَزْم QQاِحQQQQQQQQQQQQدَِة َ الو QQعQQQQQQQQQQQQَِة ععْك َّفQQQQQQQQQQQQي الرَّ
  

QQQQQQQQQQQQدَ النQQQQQQQQQQِّدَا71 QQْن نن ِع ددQQQQQQQQQQِجٍد QQْس سس َم QQ ِمQQQQQQQQQQْن ننَجْن ُ. ال تخQQQQQQQQQQُر

QQ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَا ةةيعَِة QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِر QQالشَّ َّ اا بِ QQعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُذٍٍٍر ععال ِل ِِإِ
  

ِِ  إِال 72 ددQQQQQQQQQQQQQQQQQQِجٍد QQْس سس فQQQQQQQQQQQQQQQQQQي م َ QQَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن ِِإِذَاِسس. ال تجِل

QQُخQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَا خأ أأQQQQQQQQQQQQQQQQQQى تَ QQتَّ تت َح ننQQQQQQQQQQQQQQQQQQْيِن QQتَ تتعَ ععْك ََت ر تتْي ييQQQQQQQQQQQQQQQQQQلَّ QQَص
  

ططQQQQQQQQQQQQقُِط73 QQْس َسس لQQQQQQQQQQQQم تَ QQQQQQQQQQQQQQا َهQQQQQQQQQQQQِذِه َ QQيًم ييا َعِظ QQْجQQQQQQQQQQQQًر . أَ

ططQQQQQQQQQQQQQQبِِط QQاْض ااQQQQQQQQQQQQQQي )  فَ QQبِّ َاَن َر ااَح ححQQQQQQQQQQQQQQْب QQ ( ُس ُ مملِهْم لQQQQQQQQQQQQQQْو QQقَ ققبِ
  

للَشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِغْْل74 ششْن نن  يَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالةُ QQ الصَّ َّ QQيَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِت ييقِ ِِ. إِذَا أ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْْل QQِف ففتَ تتْن نن  يَ ةةQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنٍَّة  أَْو QQQُس سسو بِ ووُم ممQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُه QQQُض ضضْع ععبَ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQُوُل ( 75 QQQQُس َّ الرَّ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَال ِِ  إِالQQQQ. قَ QQQQال  َصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالةَ َ

ِِ إِال ) سسQQQQQQQQQQQQQQQQQQْيَس QQ  لَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQُاُم QQقَ ققي التQQQQQQQQQQQQQQQQQQي تُ QQQَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQِذ
  

ووQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبُوُق76 QQ  المْس ْ َللَشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQغََل شش اْن ُّالQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَُّعاِء اابِ . َو

QQُحQQQQQQQQQQQQQQوُق حح  اللُّ QQَاتQQQQQQQQQQQQQQَهُ اا فَ QQ قQQQQQQQQQQQQQQَْد QQِلQQQQQQQQQQQQQQِه لِلْه هه  َج QQِمQQQQQQQQQQQQQQْن
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 . بَِرْكعQQQQQQQQQQQQQQQQQٍَة َمQQQQQQQQQQQQQQQQQا  تQQQQQQQQQQQQQQQQQَابََع  اإلَماَمQQQQQQQQQQQQQQQQQا77
  

 اُْنُظQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْر إِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَى  أَْخَطائQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِِه  ِلَزاَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا
   

ُر المQQQQQQQQQQQQQQQأُموِم  78  ُخْطQQQQQQQQQQQQQQQَوةً يQQQQQQQQQQQQQQQَُرى. تQQQQQQQQQQQQQQQَأَخُّ
  

 فQQQQQQQQQQQQQي َمْوقQQQQQQQQQQQQQٍِف ِمQQQQQQQQQQQQQَن اإلَمQQQQQQQQQQQQQاِم فَاْحQQQQQQQQQQQQQذََرا
   

 . إِْن َكQQQQQQQQQQQQQQاَن  َواِحQQQQQQQQQQQQQQدًا  َعQQQQQQQQQQQQQQِن  اليَِمQQQQQQQQQQQQQQينِ 79
  

 ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQَن اإلَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِم  فَاْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَِفْد تَْبيِينQQQQQQQQQQQQQQQQQQِي
   

 . يَِقQQQQQQQQQQQQQQQQْف ُمَحاِزيQQQQQQQQQQQQQQQQًا ُمَسQQQQQQQQQQQQQQQQاِويًا لQQQQQQQQQQQQQQQQَهُ 80
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQلَهُ  QQQQQQQQQQQQQQQQQَواُب َشQQQQQQQQQQQQQQQQQْيُخنَا  أَصَّ  َهQQQQQQQQQQQQQQQQQذَا الصَّ
   

 الَمQQQQQQQQQQQأُموِم  يQQQQQQQQQQQَا أَِميQQQQQQQQQQQِري. ِمQQQQQQQQQQQْن َخَطQQQQQQQQQQQِأ  81
  

 فََسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْبقُِه اإلمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاَم  بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالتَّْكبِيرِ 
   

 . فQQQQQQQQQQQQQQQQQَِإْن تQQQQQQQQQQQQQQQQQَال  فَاتَِحQQQQQQQQQQQQQQQQQة  ِجَهQQQQQQQQQQQQQQQQQاَرا82
  

 بِِإْصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَعٍ َسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَّابٍَة  أََشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاَرا
   

 . َوإِْن تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَال  ( إِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّاَك  نَْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَِعيُن )83
  

 قQQQQQQQQQQQQQQَاَل ( اْسQQQQQQQQQQQQQQتَعَنَّا بQQQQQQQQQQQQQQَِك  يQQQQQQQQQQQQQQَا ُمِعQQQQQQQQQQQQQQيُن )
   

 ُمْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدٌَث ُمْبتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَعُ . َوُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلُّ ذَاَك 84
  

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
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QQQQامQQQQQQQQQQQQQQQQQا77 َ اا  اإلم َ َععQQQQQQQQQQQQQQQQQابَع QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا  تَ QQQQ َم QQQQعQQQQQQQQQQQQQQQQQٍَة ععْك رر. بَِر

QQامQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا َ زز  ِلَز QQQQائQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِِه ااَط ططْخ QQQلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَى  أَ ِِ إِ QQQQُظQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْر ظظْن اُ
  

ِوم  78 ووُم ُر المQQQQQQQQQQQQQQQأ ررخُّ خQQQQQQQQQQQQQQQأَ QQ يQQQQQQQQQQQQQQQَُرىQQQ. تَ QQQْطQQQQQQQQQQQQQQQَوةً ططُخ

QQاْحQQQQQQQQQQQQQذََرا ْ اا فَ QQQQQQQQQQQQQِام QQ اإلم َ QQ ِمQQQQQQQQQQQQQَن QQقQQQQQQQQQQQQQٍِف قْو ووفQQQQQQQQQQQQQي م َ
  

QQِمQQQQQQQQQQQQQQيِن79 َمم  الي QQاِحQQQQQQQQQQQQQQدًا  َعQQQQQQQQQQQQQQِن QQQQQQQQQQQQQQَاَن  َو QQ َك َ ِِ. إِْن

QQِينQQQQQQQQQQQQQQQQQQِي يييِ ييْب بب تَ ددِفْد ففQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَ QQاْس ْ اا  فَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQِام QQ اإلم َ QQِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQَن
  

QQا لQQQQQQQQQQQQQQQQَه80ُ اايً QQَسQQQQQQQQQQQQQQQQاِو ُسسQQQQQQQQQQQQQQQQا ُم QQيً ااَحاِز ححQQQQQQQQQQQQQQQQْف ُم ُ QQِق قق. يَ

ههQQQQQQQQQQQQQQQQQلَهُ QQصَّ اانَا  أَ ننُخ ْخخ َشQQQQQQQQQQQQQQQQQْي ُاُب QQQQQQQQQQQQQQQQQَو QQا الصَّ َّ QQَهQQQQQQQQQQQQQQQQQذَ
  

QQَطQQQQQQQQQQQِأ  81 طط َخ QQ. ِمQQQQQQQQQQQْن ييِميQQQQQQQQQQQِريِ QQ  يQQQQQQQQQQQَا أَ ِوم ووُم QQالمQQQQQQQQQQQأ َ

ييبِيِر ببْك كك  بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالتَّ َ اإلمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQام ههقُِه ققQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْب QQَس سسفَ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQَارا82 QQَه هه  ِج QQَحQQQQQQQQQQQQQQQQQة ححاتِ ااQQQQQQQQQQQQQQQQQال  فَ QQ تَ QQQQQQQQQQQQQQQQQِِِإْن QQ. فَ

ََشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQارا َةةابٍة أَ ااQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَّ QQQQ َس ععQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَعٍ QQQQْص ِإإبِِِِإ
  

ييِعيُن )83 ععQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَ QQْس سس  نَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاَك QQيَّ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQِِال  ( إِ QQ تَ ِِإِْن . َو

QQِعQQQQQQQQQQQQQQيُن ) ععQQQQQQQQQQQQQQا ُم ُ QQQ  يَ QQQQQQQQQQQQQQََك QQQا بِ اانَّ ننعَ ععQQQQQQQQQQQQQQتَ QQ ( اْس ْ QQQQQQQQQQQQQQَال QQQقَ
  

َاَك84 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُّلُّ ذَ QQُك QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُدَُع. َو QQتَ تتْب بب ُم QQْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدٌَث ححُم
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 َماَجQQQQQQQQQQQاَء َعQQQQQQQQQQQْن َخيQQQQQQQQQQQِر الQQQQQQQQQQQَوَرى فَاْسQQQQQQQQQQQتَِمعُوا
   

 أَْخَطQQQQQQQQQQQQQQQاُؤُهْم فQQQQQQQQQQQQQQQي ُسQQQQQQQQQQQQQQQوَرِة  الحْمQQQQQQQQQQQQQQQِد بQQQQQQQQQQQQQQQَدَتْ . 85
  

 ( الَهْمQQQQQQQQQQQQQQدُ Zِ ) بِلَْفQQQQQQQQQQQQQQٍظ َمQQQQQQQQQQQQQQا ثَبQQQQQQQQQQQQQQَتْ كQQQQQQQQQQQQQQـ
   

 . ( َماِلQQQQQQQQQQQQQQِك يQQQQQQQQQQQQQQَْوِم التQQQQQQQQQQQQQQِّيِن ) ال يَُجQQQQQQQQQQQQQQوزُ 86
  

 فَْلتَْحQQQQQQQQQQQQQQQQQذَُروا ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQْن قَْوِلQQQQQQQQQQQQQQQQQِه  تَفQQQQQQQQQQQQQQQQQُوُزوا
   

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَراَت المْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَِكيَم ) إِْن تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَال. 87  َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَا ( الّسِ
  

 فَلَْفُظَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا ُمْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَْقبٌَح َوَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا َحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال
   

QQQQQQQQQQQQادَ بَِظQQQQQQQQQQQQاٍء  تَْفُضQQQQQQQQQQQQِل (88  )2. ال تُْبQQQQQQQQQQQQِدِل الضَّ
  

QQQQQQQQQQQQQQاـَوَكQQQQQQQQQQQQQQَزايَُه ( ِزيَنQQQQQQQQQQQQQQَّالل )  ِلQQQQQQQQQQQQQQَم تُْقبQQQQQQQQQQQQQQل 
   

 . ( آِمQQQQQQQQيَن يQQQQQQQQَا أَْرَحQQQQQQQQَم َمQQQQQQQQْن قQQQQQQQQَْد  َرِحَمQQQQQQQQا )89
  

 اإلَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاُم اْختَتََمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQادَُعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاُؤُهْم إِِذ 
   
 

 . فَاتَِحQQQQQQQQQQQQQQQQة الِكتQQQQQQQQQQQQQQQQَاِب ذَا لQQQQQQQQQQQQQQQQم يَأتِنQQQQQQQQQQQQQQQQَا90
  

ْشQQQQQQQQQQQQِد تَْحQQQQQQQQQQQQظ بQQQQQQQQQQQQِالُمنَى  فQQQQQQQQQQQQَاْلَزْم َسQQQQQQQQQQQQبِيَل الرُّ
   

نQQQQQQQQQQQQQQQQَا91  . قَْبQQQQQQQQQQQQQQQQَل اإلَمQQQQQQQQQQQQQQQQاِم ال تَُكQQQQQQQQQQQQQQQQْن ُمَؤّمِ

                                                
خطأ بيِّن . } بلفظ : { وال الظالين }، وهـذاـ وذلك ألن بعض الناس يقرأ قوله تعالى : { وال الضالين .  2
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اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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ووعُوا ععِم ممQQQQQQQQQQQتَ QQاْس ْ ااى فَ َ الQQQQQQQQQQQوَر ييَخيQQQQQQQQQQQِر َعQQQQQQQQQQQْن QQQQQQQQQQQَاء QQاَج َ ااَم
  

QQ بQQQQQQQQQQQQQQQَدَْت. 85 QQ  الحْمQQQQQQQQQQQQQQQِد ْ QQُ فQQQQQQQQQQQQQQQي ُسQQQQQQQQQQQQQQQوَرِة ممُهْم QQَطQQQQQQQQQQQQQQQاُؤ ططْخ ََأَ

QQبQQQQQQQQQQQQQQَْتكQQQQQQQQQQQQQQـ ببQQQQQQQQQQQQQQا ثَ QQQ َم QQQْفQQQQQQQQQQQQQQٍظ ففلَ ِلل ) بِ ِZ ُدQQQQQQQQQQQQQQْمQQQ َمم( اله
  

QQُجQQQQQQQQQQQQQQوُز86 َجج ) ال ي QQ التQQQQQQQQQQQQQQِّيِن QQ يQQQQQQQQQQQQQQَْوِم QQاِلQQQQQQQQQQQQQQِك اا. ( َم َ

QQفQQQQQQQQQQQQQQQQQُوُزوا فف  تَ QQِلQQQQQQQQQQQQQQQQQِه لْو وو قَ QQوا ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQْن ِ QQْحQQQQQQQQQQQQQQQQQذَُر ححتَ تتْل للفَ
  

QQ تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَال. 87 ِِ ) إِْن ييِكيَم ككQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَ QQ المْس ْ َاَت QQا ( الّسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَر ِّ QQَكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَ َ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا َحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال َ QQQQَم ححبٌَح َو ببْق ققQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَ QQQQْس ُسسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا ُم QQQQَه ههُظ ظظْف ففلَ للَفَ
  

QQُضQQQQQQQQQQQQِل (88 ضضْف فف  تَ QQَظQQQQQQQQQQQQاٍء ظظQQQQQQQQQQQQادَ بِ QQ الضَّ QQْبQQQQQQQQQQQQِدِل )2بب. ال تُ

QQQQQQQQQQQQQQَكQQQQ َ QQQQَهQQQQQQQQQQQQQQاQQـَو ُههايُ QQQQبQQQQQQQQQQQQQQَِلQQQQ( اللQQQQQQQQQQQQQQَِّزيَن ) َز ببْق ققلQQQQQQQQQQQQQQم تُ
  

QQَمQQQQQQQQا )89 ممِح QQ قQQQQQQQQَْد  َر QQ َمQQQQQQQQْن QQَحQQQQQQQQَم QQ يQQQQQQQQَا أَْر QQ. ( آمQQQQQQQQيَن ِ

ِِ إِِذ ممُهْم َُعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاُؤ QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQادُ ممتَ تتتَ تت اْخ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُاُم QQاإلم َ
  

QQنQQQQQQQQQQQQQQQQَا90 ننتِ تأ َأأا لQQQQQQQQQQQQQQQQم ي QQتQQQQQQQQQQQQQQQQَاِب ذَ تت الِك QQَحQQQQQQQQQQQQQQQQة ححاتِ اا. فَ

ىىنَى ننQQQQQQQQQQQQالُم ُ QQQQQQQQQQQQQQظ بِ QQْح حح تَ QQْشQQQQQQQQQQQQِد ْ ُّ الرُّ َيل ييQQQQQQQQQQQQبِ QQ َس ززQQQQQQQQQQQQاْلَزْم QQفَ
  

QQنQQQQQQQQQQQQQQQQَا91 ننّمِ ؤؤ ُمَؤ QQُكQQQQQQQQQQQQQQQQْن َكك ال تَ QQQQQQQQQQQQQQQQِام QQ اإلم َ QQQQQQQQQQQQQQQQَل QQْب بب. قَ

                                                
ّننخطأ بيِن .} بلفظ : { وال الظالين }، وهـذاـ وذلك ألن بعض الناس يقرأ قوله تعالى : { وال الضالين . 2



أخطاء                            إلي                               تنبيه العابدين  
المصلين            

  )17(

  
 َوال تQQQQQQQQQQQQQَِزْد فQQQQQQQQQQQQQي َرفQQQQQQQQQQQQQعِ  َصQQQQQQQQQQQQQْوٍت ُمْعِلنQQQQQQQQQQQQQَا

   
أَس َمQQQQQQQQQQQQQَع التQQQQQQQQQQQQQَّأِميِن ال92  . ال تَْرفQQQQQQQQQQQQQَعِ  الQQQQQQQQQQQQQرَّ

  
 تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِزْد َعلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَى َحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرَكتَْيِن  بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَال

   
نQQQQQQQQَا93  . أَْعنQQQQQQQQِي لQQQQQQQQَدَى ( آِمQQQQQQQQيَن ) يQQQQQQQQَا َمQQQQQQQQْن  أَمَّ

  
 فَاْضQQQQQQQQQQQQبِْط لَهQQQQQQQQQQQQا نِْلQQQQQQQQQQQQQَت الثQQQQQQQQQQQQَواَب َوالَهنQQQQQQQQQQQQQَا

   
 َكQQQQQQQQQQQذَا ( لQQQQQQQQQQQََك الحْمQQQQQQQQQQQدُ )  بُِشQQQQQQQQQQQْكٍر   أُْلِحقQQQQQQQQQQQَا. 94

  
QQQQQQQQQQQQْكُر َكَمQQQQQQQQQQQQا قQQQQQQQQQQQQَْد ُحقِّقQQQQQQQQQQQQَا  لQQQQQQQQQQQQم  يQQQQQQQQQQQQَِرِد الشُّ

   
ُ ). َوبَْعُضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهْم 95  يَقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُوُل  ( يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا ا�َّ

  
 إِْن َكبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََّر اإلَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاُم  ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَواهُ 

   
 . قQQQQQQQQQQQQQْل ( َسQQQQQQQQQQQQQِمَع هللاُ   ِلَمQQQQQQQQQQQQQْن  َحِمQQQQQQQQQQQQQدَهُ )96

  
 ال ( َسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَمَع  هللاُ لََمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن َحَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَهُ )

   
 . إِنَّ الَكثِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَر  ِمْنُهُمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQو  تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََراهُ 97

  
 قQQQQQQQQQQQQQQQَْد أْنِزلQQQQQQQQQQQQQQQَْت َعQQQQQQQQQQQQQQQْن َصQQQQQQQQQQQQQQQْدِرِه يQQQQQQQQQQQQQQQَدَاهُ 

   
ُكQQQQQQQQQQQQQQوعِ . إِْن 98 QQQQQQQQQQQQQQَر اإلَمQQQQQQQQQQQQQQاُم فQQQQQQQQQQQQQQي   الرُّ  أّخِ

  
 ِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَا  اتِّبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاٌع ِلإلَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِم ُروِعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            

)17(

QQQنQQQQQQQQQQQQQَا ننِل للْع عع ُم QQQQ  َصQQQQQQQQQQQQQْوٍت QQQفQQQQQQQQQQQQQعِ ف فQQQQQQQQQQQQQي ر َ QQQQَال تQQQQQQQQQQQQQَِزْد َو
  

ييِميِن ال92 QQQ التQQQQQQQQQQQQQَّأ QQQQ َمQQQQQQQQQQQQQَع أَس َّ  الQQQQQQQQQQQQQرَّ QQQQفQQQQQQQQQQQQQَعِ َرر. ال تَْر

QQ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَال ننْيِن ييتَ َتتَك QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQى َحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَر QQQ َعلَ QQتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِزْد
  

QQنQQQQQQQQَا93 ننمَّ QQQQQQQQQQا مQQQQQQQQْن  أَ َ QQَ ) يَ QQQQQQQQQQدَى ( آمQQQQQQQQيَن ِ QQQQQQQQQQي لَ QQنِ ننْع . أَ

QQQQنQQQQQQQQQQQQQَا نناله َ َاب َو QQQQQQQQQQQQQQQَت الثQQQQQQQQQQQQَو QQQQْل للQQQQQQQQQQQQا نِ QQ له َ ططQQQQQQQQQQQQبِْط QQاْض اافَ
  

QQقQQQQQQQQQQQَا. 94 ققِح ححْل ررQQQQQQQQQQQْكٍٍٍر   أُ QQُُش ِشش )  بِ QQ الحْمQQQQQQQQQQQدُ ْ QQQQQQQQQQQََك QQا ( لَ QQَكQQQQQQQQQQQذَ َ

QQقQQQQQQQQQQQQَا قققِّ قق ُح QQQQQQQQQQQQQQا قQQQQQQQQQQQQَْد QQَم َمم َك ررQQQQQQQQQQQQْكُر QQ الشُّ ُّ QQَلQQQQQQQQQQQQم  يQQQQQQQQQQQQِرِد
  

ممQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهْم95 QQُض ضضْع ععبَ ُ ). َو QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُا ا�َّ َّ QQَ  ( يَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُوُل QQقُ ققيَ

ُاهُ QQَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَو QQ  ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن QQQQQQQQQQQQQQQQQQQُاُم QQ اإلم َ QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََّر َببَك ِِإِْن
  

QQQQQQQQQQQQQُدَهُ )96 QQِم مم  َح QQَمQQQQQQQQQQQQQْن مم   ِل ُ هللاُ ععQQQQQQQQQQQQQِمَع QQ ( َس َ QQQQQQQQQQQQQْْل QQ. ق

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُدَهُ ) QQَم مم َح QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن مم لَ ُ  هللاُ ععQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَمَع QQال ( س َ
  

ُاه97ُ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQو  تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََر QQُم ممُه ههْن نن  ِم ييثِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَر َثث الَك ِِ. إِنَّ

QQQQQQQQQQQQQQQُدَاهُ QQ يَ QQ َصQQQQQQQQQQQQQQQْدِرِه QQلQQQQQQQQQQQQQQQَْت َعQQQQQQQQQQQQQQQْن ززْنِز QQQقQQQQQQQQQQQQQQQَْد أ
  

QQُكQQQQQQQQQQQQQQوعِِِ. إِْن98 ُّ فQQQQQQQQQQQQQQي   الرُّ QQQQQQQQQQQQQQُاُم QQ اإلم َ QQQQQQQQQQQQQQَر QQّخِ أ

QQوِعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي ِ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQِام ُر QQإلم َ إلإل ِل QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاٌع ببا  اتِّ QQِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَ
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 . إِْن ُكبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِّرْت تَْكبِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرةُ اإلْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرامِ 99

  
ُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا ِلْلَخْلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِف  َواألَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQامِ   تََحرَّ

   
 . َويَتََمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQايَلُوَن  ُمْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِرِ◌ِعينَا100

  
 َكQQQQQQQQQQQQQQQْم ُجْملQQQQQQQQQQQQQQQَِة األْخَطQQQQQQQQQQQQQQQاِء يQQQQQQQQQQQQQQQَا أَِمينQQQQQQQQQQQQQQQَا

   
101QQQQQQQQQQQQQدْ . بُِرْكبَتَْيQQQQQQQQQQQQQدَْيَك  َواْعتَِمQQQQQQQQQQQQQَْع يQQQQQQQQQQQQQَك َض 

  
 َعلَْيِهَمQQQQQQQQQQQQQQQQQا إِْن ُكْنQQQQQQQQQQQQQQQQQَت َراِكعQQQQQQQQQQQQQQQQQًا َوُشQQQQQQQQQQQQQQQQQدْ 

   
 . َوإِْن َرَكْعQQQQQQQQQQQQQQQQَت أَْو َسQQQQQQQQQQQQQQQQَجْدَت فَاْسQQQQQQQQQQQQQQQQتَِقمْ 102

  
 َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَا اْطَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQئِنَّ  فِيِهَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQا ِوإِْن تَقQQQQQQQQQQQQQQQQQQُمْ 

   
QQQQQQQQQQQQQQالِة ال تَُكQQQQQQQQQQQQQْن  ُمْلتَِفتQQQQQQQQQQQQQQَا103  . َوفQQQQQQQQQQQQQي الصَّ

  
QQQQQQQQQQQQQَما لQQQQQQQQQQQQQم    يَثبُتQQQQQQQQQQQQQَاتَْحِريQQQQQQQQQQQQQُك َعQQQQQQQQQQQQQْيٍن  ِللسَّ

   
QQQQQQQQQQَرِة ال تََضQQQQQQQQQQْع  يQQQQQQQQQQَدَا104  . َكQQQQQQQQQQذَا َعلQQQQQQQQQQَى السُّ

  
 أَْسQQQQQQQQQQQQQQQQQفََل ِمْنَهQQQQQQQQQQQQQQQQQا ال تََضQQQQQQQQQQQQQQQQQْع فَتُْحَمQQQQQQQQQQQQQQQQQدَا

   
 . َوال تََضQQQQQQQQQQQQْع يQQQQQQQQQQQQَدَْيَك ِعْنQQQQQQQQQQQQدَ الَخاِصQQQQQQQQQQQQَرةْ 105

  
 لَِكQQQQQQQQQQQْن َعلQQQQQQQQQQQَى َصQQQQQQQQQQQْدِرَك  تَْخَشQQQQQQQQQQQْع  فQQQQQQQQQQQَاذُكَرهْ 

   
 . َوِجَهQQQQQQQQQQQQQة القَْلQQQQQQQQQQQQQِب َعلَْيَهQQQQQQQQQQQQQا  ال تََضQQQQQQQQQQQQQعْ 106

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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ِام99 QQ اإلْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَر ْ ييبِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرةُ ببْك كك تَ QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِّرْت بب ُك ِِ. إِْن

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِام QQاألم َ QQْلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِف  َو للَخ خخْل ِللQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا ِل QQُك ررَحرَّ ححتَ
  

ااينَا100 ييِع QQْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِرِ◌ سس  ُم وولُوَن َللQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاي QQQَم ممتَ تتيَ . َو

QQQQينQQQQQQQQQQQQQQQَا ييِم QQQQ يQQQQQQQQQQQQQQQَا أَ QQQQَطQQQQQQQQQQQQQQQاِء طط األْخ ْ QQQQلQQQQQQQQQQQQQQQَِة للْم مم ُج QQQQَكQQQQQQQQQQQQQQQْم َ
  

101QQQQQQQQQQQQQْيQQ ييتَ تتبَ ببْك QQِمQQQQQQQQQQQQQْدرر. بُِر ممتَ تتاْع ْككQQQQQQQQQQQQQدَْيََك  َو QQ يَ QQ َضQQQQQQQQQQQQQْع َ QQََك

QQُشQQQQQQQQQQQQQQQQQْد ُ QQQQQQQQQQQQQQQQQَا و QQعً ععاِك QQQQQQQQQQQQQQQQQََت ر QQْن نن ُك QQQQQQQQQQQQQQQQQِِا إِْن QQَم ممِه ههْي ييَعلَ
  

ممِقْم102 ققQQQQQQQQQQQQQQQQتَ QQاْس ْ ااَت فَ ددQQQQQQQQQQQQQQQQَجْد QQ َس QQْعQQQQQQQQQQQQQQQQَت أَْو َععَك ِِإِْن َر . َو

QQQQقQQQQQQQQQQQQQQQQQQُْم قق تَ ِِإِْن QQQQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQا ِو مميِه يي  فِ ننQQQQQQQQQQQQQQQQQQئِنَّ QQQQَم مما اْط QQQQَكQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَ َ
  

QQQQتQQQQQQQQQQQQQQَا103 تتِف ففتَ تتْل لل  ُم QQُكQQQQQQQQQQQQQْن َكك ال تَ QQQQQQQQQQQQQQالِة QQQQفQQQQQQQQQQQQQي الصَّ َّ ف. َو

QQQQQQQQQQQQQما لQQQQQQQQQQQQQم   االسَّ َ لل  ِل ْنن َعQQQQQQQQQQQQQْيٍن ُيQQQQQQQQQQQQQُك ررْحِر QQتQQQQQQQQQQQQQَاححتَ تتبُ ببث ثثيَ
  

QQ  يQQQQQQQQQQَدَا104 QQَضQQQQQQQQQQْع َ َضض ال تَ QQQQQQQQQQرِة QQQQQQQQQQَى السُّ QQا َعلَ QQ. َكQQQQQQQQQQذَ َ

QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQدَا ممْح ححتُ تت فَ QQَضQQQQQQQQQQQQQQQQQْع َ َضضQQQQQQQQQQQQQQQQQا ال تَ QQَه ههْن نن ِم للQQQQQQQQQQQQQQQQQفََل QQْس أَ
  

QQاِصQQQQQQQQQQQQَرْة105 ااQQQQQQQQQQQQدَ الَخ َ QQْن نن ِع ْككQQQQQQQQQQQQدَْيََك QQ يَ QQَضQQQQQQQQQQQQْع َ َضضال تَ . َو

ررُكَرْه QQ  فQQQQQQQQQQQَاذ َْشQQQQQQQQQQQْع ششْخ خخ  تَ QQQQQQQQQQQQQى َصQQQQQQQQQQQْدِرََك QQ َعلَ QQِكQQQQQQQQQQQْن ككلَ
  

QQَضQQQQQQQQQQQQQْع106 َ َضضQQQQQQQQQQQQQا  ال تَ QQَه ههْي يي َعلَ QQْلQQQQQQQQQQQQQِب لل القَ QQَهQQQQQQQQQQQQQة ههِج . َو
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 ال تُْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبِْلُهَما َكالمْبتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِدعْ  يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَْيكَ 

   
 . فQQQQQQQQQQQQQي َرْكعQQQQQQQQQQQQQٍَة ثَانِيQQQQQQQQQQQQQٍَة  ال  يَْسQQQQQQQQQQQQQتَِوي107

  
 بَْعُضQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهُمو يQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا قَْوَمنQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا َويَْلتQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِوي

   
 ) فQQQQQQQQQQQQQي األُولQQQQQQQQQQQQQَى فَقQQQQQQQQQQQQQَطْ 3يَُظQQQQQQQQQQQQQنُّ أَنَّ األَْمQQQQQQQQQQQQQَر (. 108

  
 َوذَاَك ِمQQQQQQQQQQQQْن َجْهQQQQQQQQQQQQٍل لQQQQQQQQQQQQَهُ  فQQQQQQQQQQQQَاْخَش الغَلQQQQQQQQQQQQَطْ 

   
 اَءِة  َوال. ال تُْعQQQQQQQQQQQQQQQQQِل  َصQQQQQQQQQQQQQQQQQْوتًا  بQQQQQQQQQQQQQQQQQِالِقرَ 109

  
َش َعلQQQQQQQQQQQQQQQQQَى  بِالQQQQQQQQQQQQQQQQQِذْكِر َحتQQQQQQQQQQQQQQQQQَّى ال تَُشQQQQQQQQQQQQQQQQQّوِ

   
 . ذَاَك المَصQQQQQQQQQQQQQQQQQQلِّي َوَكQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَا ال  تَْقQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرأَ 110

  
 ) فَتُْخِطئQQQQQQQQQQQQQQQَا4َمQQQQQQQQQQQQQQQَع اإلَمQQQQQQQQQQQQQQQاِم إِْن َجَهQQQQQQQQQQQQQQQْر (

   
QQQQQQQQQQQQQQQQQQاَرا 111 QQQQQQQQQQQQQQQQQQيعَِة الفُجَّ . ال تََضQQQQQQQQQQQQQQQQQQعُوا َكالّشِ

)5( 
  

 تُْربQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَة َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْربِالَء  أَْو أَْحَجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاَرا
   

                                                
أي : يظن هذا المخطئ  أن االستواء في صالته خاص بالركعة األولى ليس إال ..  3
) فعل ماض مبنى على الفتح ، ولكن هنا أجرينا الوصَل مجرى الوقف ، فسكنا آخر الفعل ، وهو جائز  ( َجَهرْ .  4

في لغة الشعر ضرورةً .
( الفجارا ) وصف للشيعة ، وهو منصوب على الذم ، أي : أذم الفجارا ، ويجوز في هذه الكلمة وجوه  . 5

 إعرابية أخرى ، ولكن اخترنا في هذا المقام النصب على الذم لبالغته ، ومناسبته للتصريع الذي في البيت .

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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ْككQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَْيََك QQQتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِدْعQQQيَ ْتتالمْب َااا َك ااَم ممُه ههْل للQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبِ QQQْس سسال تُ
  

ووQQQQQQQQQQQQQتَِوي107 QQْس َسس  ال  ي QQيQQQQQQQQQQQQQٍَة ييانِ اا ثَ QQعQQQQQQQQQQQQQٍَة ععْك َ. فQQQQQQQQQQQQQي ر

QQQQتQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِوي تتْل لليَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQَا و QQQQنَ ننَم ووQQQQQQQQQQQQQQQQQQا قَْو QQQQو يَ ووُم ممQQQQQQQQQQQQQQQQQQُه QQQQُض ضضْع ععبَ
  

QQْمQQQQQQQQQQQQQَر (. 108 ََ األَ ََ أَنَّ QQُظQQQQQQQQQQQQQنُّ QQقQQQQQQQQQQQQQَْط3ظظيَ ققQQQQQQQQQQQQQى فَ QQولَ ) فQQQQQQQQQQQQQي األُ

QQلQQQQQQQQQQQQَْط لل الغَ ششQQQQQQQQQQQQاْخَش QQQQ  فَ QQQ لQQQQQQQQQQQQَهُ QQQQْهQQQQQQQQQQQQٍل هه َج QQQQ ِمQQQQQQQQQQQQْن َاَك َوذَ
  

ررQQQQQQQQQQQQQQQQQالِقَر109 QQا  بِ ااتً QQ  َصQQQQQQQQQQQQQQQQQْو QQْعQQQQQQQQQQQQQQQQQِل َاءِة  َوالعع. ال تُ

QQ َعلQQQQQQQQQQQQQQQQQَى َش َّشQQQQQQQQQQQQQQQQQّوِ ششQQQQQQQQQQQQQQQQQى ال تُ QQتَّ تت َح ررْكِر اابِالQQQQQQQQQQQQQQQQQِذ
  

QQْقQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرأ110َ َققا ال  تَ QQَكQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَ َ ييQQQQQQQQQQQQQQQQQQلِّي َو QQ المص َ َاَك . ذَ

QQَهQQQQQQQQQQQQQQQْر ( هه َج ِِ إِْن QQQQQQQQQQQQQQQِام QQ اإلم َ QQئQQQQQQQQQQQQQQQَاQQ4َمQQQQQQQQQQQQQQQَع ئئِط ططْخ خختُ تت) فَ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQَارا 111 QQجَّ جج الفُ ةةQQQQQQQQQQQQQQQQQQيعَِة QQالّشِ ّ َااوا َك ووQQQQQQQQQQQQQQQQQQعُ QQَض َ َضض. ال تَ
)5(

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَارا QQَج ججْح َالء  أَْو أَ الالبِ QQ َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْر َ QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَة ررتُْر
  

                                                
أي : يظن هذا المخطئ  أن االستواء في صالته خاص بالركعة األولى ليس إال .. 3
ررَهْر. 4 هه( َج َ) فعل ماض مبنى على الفتح ، ولكن هنا أجرينا الوصل مجرى الوقف ، فسكنا آخر الفعل ، وهو جائز َ

ًفي لغة الشعر ضرورةً .
( الفجارا ) وصف للشيعة ، وهو منصوب على الذم ، أي : أذم الفجارا ، ويجوز في هذه الكلمة وجوه .5

إعرابية أخرى ، ولكن اخترنا في هذا المقام النصب على الذم لبالغته ، ومناسبته للتصريع الذي في البيت .
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QQQQQQQQQQQQQُجودِ . بَِمْوِضQQQQQQQQQQQQQعِ 112  الجْبَهQQQQQQQQQQQQQِة فQQQQQQQQQQQQQي السُّ
  

ْحَمَن  بِالتَّْمِجيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدِ   َوْلتُْفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِردُوا  الQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَّ
   

QQQQQQQQQQQQُجودِ 113  . ال تَْقQQQQQQQQQQQQَرأوا القQQQQQQQQQQQQُْرآَن فQQQQQQQQQQQQي  السُّ
  

ُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوعِ  واذُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُروا  َمْعبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُوِدي  َوال الرُّ
   

QQQQQQQQQQQQالةِ 114  . ال تُْغِمُضQQQQQQQQQQQوا العَْينQQQQQQQQQQQQَْيِن فQQQQQQQQQQQي الصَّ
  

 َمQQQQQQQQQQQQQQا َكQQQQQQQQQQQQQQاَن تَْغِمQQQQQQQQQQQQQQيٌض َعQQQQQQQQQQQQQQِن الثِقQQQQQQQQQQQQQQَاتِ 
   

 . ال تَْنَحQQQQQQQQQQQQQِرْف َعQQQQQQQQQQQQQْن قِْبلQQQQQQQQQQQQQَِة  اإلْسQQQQQQQQQQQQQالمِ 115
  

 تَْعيِينََهQQQQQQQQQQQQQQQQQQا اْلَزْمQQQQQQQQQQQQQQQQQQهُ  َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQَع  اْهتَِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQامِ 
   

 . َوبَْعُضQQQQQQQQQQQQQQُهْم قQQQQQQQQQQQQQQَْد يَْسQQQQQQQQQQQQQQبُِق اإلَماَمQQQQQQQQQQQQQQا116
  

 ُرُكوًعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا اْو ُسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُجودًا اْو َسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالَما
   

 . ال تَْبُسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِط اليQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَْيِن بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِالَمَرافِقِ 117
  

 َوأَْنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَت َسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِجدٌ  َوال تَُشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاقِِق ( )
   
 

َرْن َعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِن اإلَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQامِ 118  . ال تَتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَأَخَّ
  

 فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي َرْكعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍَة أَْو َسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْجدٍَة قِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَامِ 
   

 . َجْلَسQQQQQQQQQQQQQQQQة االْسQQQQQQQQQQQQQQQQتَِراَحِة افعَْلَهQQQQQQQQQQQQQQQQا  َوال119

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            

)20(

QQِضQQQQQQQQQQQQQع112ِ ووَمْو ِوِدمم. بِ QQQQQQQQQQQQQج وو فQQQQQQQQQQQQQي السُّ ُ QQَهQQQQQQQQQQQQQِة ْههالجْب

ِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQد ييِج ججْم ممالتَّ اا  بِ ننَمَن ممْح َّوا  الQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَّ QQQQْفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِردُ ففتُ تتْل لَو
  

ِوِد113 QQQQQQQQQQQQج وو فQQQQQQQQQQQQي  السُّ ُ َآن QQوا القQQQQQQQQQQQQُْر QQْقQQQQQQQQQQQQَرأ َقق. ال تَ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِوِدي QQبُ ببْع ععوا  م َ QQُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُر QQQQُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوعِ  واذ ُّال الرُّ َو
  

QQQQQQQQQQQQالِة114 QQQQ فQQQQQQQQQQQي الصَّ َّ ننQQQQQQQQQQQQْيِن QQQQنَ ننْي َييQQQQQQQQQQQوا الع QQُض ضضِم ممْغ غغ. ال تُ

QQقQQQQQQQQQQQQQQَاِت قق الثِ QQQQQQQQQQQQQQٌيٌض َعQQQQQQQQQQQQQQِن QQِم ممْغ غغ تَ QQQQQQQQQQQQQQَاَن QQQQQQQQQQQQQQQQا َك َ QQَم
  

QQQQQQQQQQQQQِالم115 QQ  اإلْس ْ QQQQلQQQQQQQQQQQQQَِة للْب بب قِ ْْف َعQQQQQQQQQQQQQْن QQQQَحQQQQQQQQQQQQQِر ححْن َنن. ال تَ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQِام QQQQَم ممتِ تت  اْه QQQQ  َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQَع QQQQْمQQQQQQQQQQQQQQQQQQهُ ززQQQQQQQQQQQQQQQQQQا اْلَز QQQQَه ههينَ يييِ ييْع ععتَ
  

QQامQQQQQQQQQQQQQQا116 َ اا اإلم َ ققQQQQQQQQQQQQQQبُِق QQْس سس يَ QQ قQQQQQQQQQQQQQQَْد ممQQQQQQQQQQQQQQُهْم QQُض ضضْع ععبَ . َو

ااQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالما َ QQ َس ْا اْو ووQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُجودً QQ ُس QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْا اْو QQوًع ووُك ُر
  

ققافِِق117 ررQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالمَر َ QQ بِ ْننQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَْيِن QQَ الي QQُسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِط سسْب َبب. ال تَ

ققَشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاقِِق ( ) ششال تُ ددQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِجدٌ  َو QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَت س َ QQْن َوأَ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِام118 QQ اإلم َ َرْن َعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِن ررخَّ خQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQأَ QQتَ َتت. ال تَ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQِام QQيَ يي قِ ددQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْجدٍَة QQ َس QQعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍَة أَْو ععْك َفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي ر
  

QQQQQQQQQQQQQQQQَا  وال119 QQَه ههْل للعَ عع اف ةةاَحِة َ ررQQQQQQQQQQQQQQQQتَِر QQ االْس ْ QQَسQQQQQQQQQQQQQQQQة سسْل لل. َج
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 تَُكQQQQQQQQQQQQQQْن ِمQQQQQQQQQQQQQQَن  اإلَمQQQQQQQQQQQQQQاِم فِيََهQQQQQQQQQQQQQQا أَْطQQQQQQQQQQQQQQَوال

   
 . أَْيًضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا َوال تَُشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبِِّك  األََصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQابِعَا120

  
QQQQQQQQQQQQQQQQQالِة  أو تُفَْرقِعQQQQQQQQQQQQQQQQQَا  َوأَْنQQQQQQQQQQQQQQQQQَت فQQQQQQQQQQQQQQQQQي الصَّ

   
ْجلَينِ 121  . ال تُْكثQQQQQQQQQQQQQَِرْن فQQQQQQQQQQQQQي فَتِْحQQQQQQQQQQQQQَك الQQQQQQQQQQQQQّرِ

  
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQمُّ  بِغَْيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِر  َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْينِ   َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَِلَك  الضَّ

   
 ٍم َوالُظQQQQQQQQQQQQ. َواْسQQQQQQQQQQQQُجْد َعلQQQQQQQQQQQQَى َسQQQQQQQQQQQQْبعَِة أَعْ 122

  
QQQQQQQQQQQQQْبعَِة َكْيَمQQQQQQQQQQQQQا تُْقQQQQQQQQQQQQQبَال  تQQQQQQQQQQQQQَْنقُْص َعQQQQQQQQQQQQQِن السَّ

   
. َوال تَضQQQQQQQQQQQQQْع ِرْجQQQQQQQQQQQQQQال َعلQQQQQQQQQQQQQQَى أَْخQQQQQQQQQQQQQQَرى 123

 َوال
  

 البَِسQQQQQQQQQQQQQQQQيَطِة اْعَمQQQQQQQQQQQQQQQQالتَْرفَْعُهَمQQQQQQQQQQQQQQQQا َعQQQQQQQQQQQQQQQQِن 
   

QQQQQQQQQQQQQQQQَواُب فَاْعلَ 124  )6ا(مQQQQQQQQQQQQQQQQ. النَّصQQQQQQQQQQQQQQQQُب َوالضQQQQQQQQQQQQQQQQُم  الصَّ
  

 تَْمِكQQQQQQQQQQيُن أَْنQQQQQQQQQQٍف  ِمQQQQQQQQQQْن ُسQQQQQQQQQQُجوٍد  قQQQQQQQQQQَْد َسQQQQQQQQQQَما
   

كُ 125  . ال تَْنِكQQQQQQQQQQQQQَرْن  َعلQQQQQQQQQQQQQَى الQQQQQQQQQQQQQِذي  يَُحQQQQQQQQQQQQQّرِ
  

ٍد تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَكُ   َسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَّابَة  لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَى  تََشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQهَّ
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QQْطQQQQQQQQQQQQQQَوال QQَهQQQQQQQQQQQQQQا أَ ههيَ يي فِ QQQQQQQQQQQQQQِام QQ  اإلم َ QQ ِمQQQQQQQQQQQQQQَن QQُكQQQQQQQQQQQQQQْن ككتَ
  

ااعَا120 ععQQQQQQQQQQQQQQQQQQQابِ QQَص ّككَشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبِِّك  األَ ششال تُ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا و QQًض ضضْي . أَ

QQعQQQQQQQQQQQQQQQQQَا ععقِ ررفَْر ُفف  أو تُ QQQQQQQQQQQQQQQQQالِة QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَت فQQQQQQQQQQQQQQQQQي الصَّ َّ QQQْن َوأَ
  

ييلَيِن121 للْج ّ الQQQQQQQQQQQQQّرِ QQQQQQQQQQQQQََك QQِح ححتْ تت فQQQQQQQQQQQQQي فَ QQثQQQQQQQQQQQQQَِرْن ثثْك كك. ال تُ

ننQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْيِن QQ َم QQْيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِر ييغَ غغ  بِ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQمُّ QQ  الضَّ ككِلََك QQَكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَ َ
  

ةةعَِة أَْع122 ععQQQQQQQQQQQQْب QQQQQQQQQQQQQQى َس QQ َعلَ ددQQQQQQQQQQQQُجْد QQاْس ْ QQٍٍم َوالQQععُظQQQQQQQQQQQQ. َو

الالQQQQQQQQQQQQQبَال QQْق ققQQQQQQQQQQQQQا تُ QQَم ممْي َيي َك ةةعَِة QQQQQQQQQQQQQب ْعع السَّ صصقُْص َعQQQQQQQQQQQQQِن ققQQQQQQQQQQQQQْن QQتَ
  

QQQQْخQQQQQQQQQQQQQQَرى 123 QQQQQQQQQQQQQQQQQQال َعلQQQQQQQQQQQQQQَى أَ QQQQْج QQال تَضQQQQQQQQQQQQQْع ِر َ . َو
َوال

QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQا َعQQQQQQQQQQQQQQQQِن ممُه ههْع ععفَ QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQالررتَْر مم اْع ةةQQQQQQQQQQQQQQQQيَطِة QQِس َسسالب
  

للاْعل124َ اا فَ ُاُب QQQQQQQQQQQQQQQQَو QQQQ  الصَّ َّ ُالضQQQQQQQQQQQQQQQQُم )QQ6ا(للمQQQQQQQQQQQQQQQQصص. النَّصQQQQQQQQQQQQQQQQُب َو

ااQQQQQQQQQQَما QQ َس QQQ  قQQQQQQQQQQَْد ٍوٍد ووQQQQQQQQQQُج QQ ُس QQ  ِمQQQQQQQQQQْن QQْنQQQQQQQQQQٍف QQQِكQQQQQQQQQQيُن أَ ككْم ممتَ
  

ُُك125 QQَحQQQQQQQQQQQQQّرِ ححي  يُ QQQQQQQQQQQQQِى الQQQQQQQQQQQQQذ QQ  َعلَ QQِكQQQQQQQQQQQQQَرْن ككْن َنن. ال تَ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُُك QQ تَ ٍد ددَشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQهَّ َّ َششQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَى  تَ QQ  لَ َةةابة ااQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَّ QQَس
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 . ُمْلتَِزًمQQQQQQQQQQQQQQQا  بُِسQQQQQQQQQQQQQQQنٍَّة  يQQQQQQQQQQQQQQQَا ُمْسQQQQQQQQQQQQQQQتَِمعْ 126
  

ْك دَائِِريQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQًا (  َوال  ) َواتّبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِعْ 7تَُحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQّرِ
   

 . َوبْعُضQQQQQQQQQQQQُهْم يَْفQQQQQQQQQQQQِرُش  ِرْجQQQQQQQQQQQQال  يُْمنQQQQQQQQQQQQَى127
  

 ذَا بQQQQQQQQQQQQQَدَال ِمQQQQQQQQQQQQQْن ِرْجِلQQQQQQQQQQQQQِه اليُْسQQQQQQQQQQQQQَرى ُهنQQQQQQQQQQQQQَا
   

 . ال تَْضQQQQQQQQQQQQQQQQِرِب الفَْخQQQQQQQQQQQQQQQQذَْيِن بQQQQQQQQQQQQQQQQِالَكفَْيِن ذَا128
  

َوافِِض اْنبQQQQQQQQQQQQQQQQQِذَا QQQQQQQQQQQQQQQQQالِم َكQQQQQQQQQQQQQQQQQالرَّ  قَْبQQQQQQQQQQQQQQQQQَل السَّ
   
 

 األْطفQQQQQQQQQQQQQَاِل ال . َغْيQQQQQQQQQQQQQُر المَميQQQQQQQQQQQQQِِّز ِمQQQQQQQQQQQQQْن 129
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQفُوِف األَوال  تَْجعَْلُهُمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQو  بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْيَن الصُّ
   

 َواْخُصْصQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهُمو فQQQQQQQQQQQQQQQQQQي آِخQQQQQQQQQQQQQQQQQQِر  المَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِجدِ . 130
  

 بَِصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQّفِ أَْطفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاٍل َوال تُبَاِعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدِ 
   

QQQQQQQQQQQQQالِة دَْوًمQQQQQQQQQQQQQا  تَْنبَِغQQQQQQQQQQQQQي131  . إِقَاَمQQQQQQQQQQQQQة  الصَّ
  

 ال ِسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيَِّما ُمْنفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِردٌ يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا ُمْبتَِغQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي
   

QQQQQQQQQQQنَنْ  ُحْسQQQQQQQQQQَن الثQQQQQQQQQQََّوابِ . 132  فQQQQQQQQQQَاتَّبِْع َهQQQQQQQQQQِذي السُّ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالِة ال تَُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنْ   َوإِْن أَقَْمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَت  ِللصَّ
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)22(

ععِمْع126 ممQQQQQQQQQQQQQQQتَ QQQQْس ُم ُسسQQQQQQQQQQQQQQQا QQQQ  يَ ةةQQQQQQQQQQQQQQQنٍَّة QQQQُس سسQQQQQQQQQQQQQQQا  بِ QQQQًم ززتَِز تتْل لل. ُم

QQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQًا (  َوال رر دَائِِر ْك QQَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQّرِ QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِْع7ححتُ بباتّ َ) َو
  

QQنQQQQQQQQQQQQَى127 ننْم ُممQQQQQQQQQQQQال  يُ QQْج QQْفQQQQQQQQQQQQِرُُش  ِر فف يَ ممQQQQQQQQQQQQُهْم QQُض ضضبْع . َو

QQنQQQQQQQQQQQQQَا ننى ُه QQْسQQQQQQQQQQQQQَر ُسس اليُ QQِلQQQQQQQQQQQQQِه لِلْج QQQQQQQQQQQQQQQدَال ِمQQQQQQQQQQQQQْن ِر QQَا ب ذَ
  

ننْيِن ذَا128 ييفَ َففQQQQQQQQQQQQQQQQالَك QQ بِ ننْيِن QQْخQQQQQQQQQQQQQQQQذَ خخ الفَ QQْضQQQQQQQQQQQQQQQQِرِب َضض. ال تَ

QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQِذَا بب اْن ضضافِِِض َو QQQQQQQQQQQQQQQQQَّالرَّ QQ َك َ QQQQQQQQQQQQQQQQQالم ِ السَّ QQQQQQQQQQQQQQQQQَل QQْب ببقَ
  

QQ ِمQQQQQQQQQQQQQْن129 QQيQQQQQQQQQQQQQِِّز يي المم َ QQْيQQQQQQQQQQQQQُر QQفQQQQQQQQQQQQQَاِل اليي. َغ ففاألْط

ِوِف األَوال ووQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQفُ QQ الصُّ ُّ ننQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْيَن QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQو  بَ QQُم ممُه ههْل للعَ ععْج ججتَ
  

ددQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِجِد.130 QQQQ المس َ QQQQو فQQQQQQQQQQQQQQQQQQي آخQQQQQQQQQQQQQQQQQQِر ِ ووُم ممQQQQQQQQQQQQQQQQQQُه QQQQْص صصُص صصاْخ  َو

QQاِعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِد اابَ ببال تُ QQفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاٍل َو ففْط QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQّّفِ أَ QQَص صصبِ
  

QQِغQQQQQQQQQQQQQي131 غغبَ ببْن َننQQQQQQQQQQQQQا  تَ QQًم ْ دَْو QQQQQQQQQQQQQالِة QQ  الصَّ َّ QQامQQQQQQQQQQQQQة َ ااقَ ِِ. إِ

QQِغQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي غغتَ تتْب ببQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا ُم ُ QQ يَ QQفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِردٌ ففْن ننا ُم ُ ااَم ممQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيِّ QQال ِس
  

ِاِب. 132 QQ الثQQQQQQQQQQََّو QQْسQQQQQQQQQQَن QQQQQQQQQQQنْنسسُح َنني السُّ QQ َهQQQQQQQQQQِذ ععبععِْع ببQQQQQQQQQQاتَّ QQفَ

QQQُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن َكك ال تَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالِة QQQQلصَّ َّ للQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَت  ِل QQQQْم ممقَ ِِإِْن أَ َو
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 . ُمِقيَمَهQQQQQQQQQQا َمQQQQQQQQQQَرةً اْخQQQQQQQQQQَرى ِمQQQQQQQQQQْن ُشQQQQQQQQQQغُلْ 133

  
 َطQQQQQQQQQQQQQَرأَ َواْحQQQQQQQQQQQQQذَْر أَْكQQQQQQQQQQQQQَل ثQQQQQQQQQQQQQُوٍم أَْو بََصQQQQQQQQQQQQQلْ 

   
 . ال تُْؤِذنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا بُِشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْربَِك  الQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَُّخانَا134

  
 ُكQQQQQQQQQQQQQْن َطQQQQQQQQQQQQQاِهًرا دَْوًمQQQQQQQQQQQQQا  تَِجQQQQQQQQQQQQQْد إِْحَسQQQQQQQQQQQQQانَا

   
بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِاس  فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاْعتَنِ 135  . َوبِنََظافQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِة اللِّ

  
 َوْلQQQQQQQQQQQQQQQQQQتُْكِملَْن نََظافQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَة فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي البQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَنِ 

   
 . أَتِْمQQQQQQQQQQْم ِلَصQQQQQQQQQQّفٍ  َوَكQQQQQQQQQQذَا سQQQQQQQQQQدَّ الفQQQQQQQQQQَُرجْ 136

  
QQQQQQQQQQQQQQQفُوِف ال تُبَاِعQQQQQQQQQQQQQQQْد َواْنQQQQQQQQQQQQQQQتَِهجْ   بQQQQQQQQQQQQQQQَْيَن الصُّ

   
َمنْ 137 ْسQQQQQQQQQQQِل فQQQQQQQQQQQي َهQQQQQQQQQQQذَا الQQQQQQQQQQQزَّ  . ِمْنَهQQQQQQQQQQQاَج َخْيQQQQQQQQQQQِرِ◌ الرُّ

  
 َجِديQQQQQQQQQQQQQQQQQQدًا قَْبQQQQQQQQQQQQQQQQQQَل أَنْ ال تَتَِّخQQQQQQQQQQQQQQQQQQذ َصQQQQQQQQQQQQQQQQQQف�ا 

   
QQQQQQQQQQQفُّ الQQQQQQQQQQQِذي  قَْبلQQQQQQQQQQQَهُ يQQQQQQQQQQQَا138  . يَْكتَِمQQQQQQQQQQQَل الصَّ

  
 ُمتَّبِعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQًا فَُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن ِلَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَا دَاِعيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا

   
 . ال تَتُْرُكQQQQQQQQQQQQQQوا النQQQQQQQQQQQQQQَّاَر تَُجQQQQQQQQQQQQQQاَه الِقْبلQQQQQQQQQQQQQQَةِ 139

  
QQQQQQQQQQQQQQQالِة إِنََّهQQQQQQQQQQQQQQQا  لQQQQQQQQQQQQQQQم تَثبQQQQQQQQQQQQQQQُتِ  ِعْنQQQQQQQQQQQQQQQدَ الصَّ

   
QQQQQQQQQQQQَواِري ال تَُصQQQQQQQQQQQQّلِ إِْن يَُكQQQQQQQQQQQQنْ 140  . بQQQQQQQQQQQQَْيَن السَّ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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للQQQQQQQQQQغُْْل133 QQُ ُش QQى ِمQQQQQQQQQQْن ِ QQ اْخQQQQQQQQQQَر QQQQQQQQQQQQا مQQQQQQQQQQَرةً َ QQَه ههيَم ييِق قق. ُم

QQQQQQQQQQQQQْْل QQَص صص بَ QQQQQQQQQQQQQٍوٍم أَْو QQ ثُ QQQQQQQQQQQQQَل QQْك QQاْحQQQQQQQQQQQQQذَْر أَ ْ QQَطQQQQQQQQQQQQQَرأَ َو
  

ااانَا134 ااَخ ُّ  الQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُّ ككبََِك QQُشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْر ُ ششQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا بِ QQنَ ؤؤ. ال تُْؤِذ

ااQQQQQQQQQQQQQانَا QQَس سسْح ِِ إِ QQِجQQQQQQQQQQQQQْد َججQQQQQQQQQQQQQا  تَ QQًم ْا دَْو ررQQQQQQQQQQQQQاِهًر QQ َط QQُكQQQQQQQQQQQQQْن
  

ننتَِن135 تتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاْع QQس  فَ QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِا بب اللِّ QQافQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِة ااَظ ظظنَ ننبِ . َو

QQQQَ فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي البQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَِن QQQQافQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَة ااَظ ظظ نَ ننلَْن للِم ممْك ككQQQQQQQQQQQQQQQQQQتُ QQْل لَو
  

QQ الفQQQQQQQQQQَُرْج136 QQَكQQQQQQQQQQذَا سQQQQQQQQQQدَّ َ QQQQQQQQQQّّفٍ  َو QQَص صص ِل QQِمQQQQQQQQQQْم ممتْ . أَ

ججِهْج ههQQQQQQQQQQQQQQQتَ QQاْن QQاِعQQQQQQQQQQQQQQQْد َو اابَ بب ال تُ ِوِف ووQQQQQQQQQQQQQQQفُ QQ الصُّ ُّ ننQQQQQQQQQQQQQQQْيَن QQبَ
  

ننَمْن137 ما الQQQQQQQQQQQزَّ QQ فQQQQQQQQQQQي هQQQQQQQQQQQذَ َ QQْسQQQQQQQQQQQِل ُّ الرُّ QQْيQQQQQQQQQQQِرِ◌ يي َخ QQQQQQQQQQQَاَج QQَه ههْن نن. ِم ِ

ااQQQQQQQQQQQQQQQQQQف�ا  QQQQ َص QQQQِخQQQQQQQQQQQQQQQQQQذ خختَّ QQQQQQQQQQQQQQQQQQَل أَْنَتتال تَ QQْب ببا قَ ددَجِديQQQQQQQQQQQQQQQQQQدً
  

QQ يQQQQQQQQQQQَا138 QQلQQQQQQQQQQQَهُ للْب ببي  قَ ِ الQQQQQQQQQQQِذ QQQQQQQQQQQُّفُّ QQ الصَّ َّ QQQQQQQQQQQَل QQِم ممتَ تتْك كك. يَ

QQQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا ييا دَاِع QQQَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَ هه ِل QQQُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن ككQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا فَ QQQعً ععبِ ببتَّ تتُم
  

QQلQQQQQQQQQQQQQQَِة139 للْب بب الِق QQQQQQQQQQQQQQَاه QQَج جج تُ QQQQQQQQQQQQQQَار QQQQQQQQQQQQQQQQوا النَّ QQُك ررتُْر َتت. ال تَ

QQَهQQQQQQQQQQQQQQQا ههنَّ ِِ إِ QQQQQQQQQQQQQQQالِة QQQQQQQQQQQQQQQQQدَ الصَّ َّ QQْن QQبQQQQQQQQQQQQQQQُِتننِع ببث َثثلQQQQQQQQQQQQQQQم تَ
  

QQQُكQQQQQQQQQQQQْن140 كك يَ ِِ إِْن QQQQQQQQQQQQّّلِ QQQQَص صصي ال تُ QQQQQQQQQQQQواِر َ السَّ ننQQQQQQQQQQQQْيَن QQQQ. بَ
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QQQQQQQQQQQنَنْ مُ   تََّسQQQQQQQQQQQٌع فQQQQQQQQQQQي  المْسQQQQQQQQQQQِجِد  اْعَمQQQQQQQQQQQْل بِالسُّ
   

دُوا141  . َوِلْلَجَماَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِت فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَال  تُعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدِّ
  

 َكْيَمQQQQQQQQQQQQا تَْقتQQQQQQQQQQQQَدُوا فQQQQQQQQQQQQي الَمْسQQQQQQQQQQQQِجِد الَواِحQQQQQQQQQQQQدِ 
   

 . َجَماَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQة ثَانِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَة  فَاْجتَنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِبِ 142
  

اتQQQQQQQQQQQQQQQQQQِبِ   بَْعQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ َجَماَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQِة اإلَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِم الرَّ
   

 الَمْسQQQQQQQQQِجدِ . قQQQQQQQQQَْد أوِجبQQQQQQQQQَْت َجَماَعQQQQQQQQQة فQQQQQQQQQي 143
  

 ِمQQQQQQQQQQQQQْن َغْيQQQQQQQQQQQQQِر ُعQQQQQQQQQQQQQذٍر فQQQQQQQQQQQQQَاْلتَِزْم ِلتَْهتQQQQQQQQQQQQQَِدي
   

 . بQQQQQQQQQQQQQQَْيَن يQQQQQQQQQQQQQQَدَْيِن ِلْلُمَصQQQQQQQQQQQQQQلِّي ال تَُمQQQQQQQQQQQQQQQرْ 144
  

 َعدَْدتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهُ َكبِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرةً َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاْبِن َحَجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرْ 
   

 . ِلQQQQQQQQQQQQQQQQذَاَك ُردَّ َمQQQQQQQQQQQQQQQQْن يَُمQQQQQQQQQQQQQQQQرُّ  تَْغنََمQQQQQQQQQQQQQQQQا145
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQتَْرةَ َكْيَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQا تَْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQلََما  َواتَِّخQQQQQQQQQQQQQQQQQQِذ السُّ
   

QQQQQQQQQQQQQّفِ فQQQQQQQQQQQQQَال. إِْن لQQQQQQQQQQQQQم 146  تَِجQQQQQQQQQQQQQْد فُْرَجQQQQQQQQQQQQQةَ فQQQQQQQQQQQQQي الصَّ
  

 تَقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُْم بَِجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذِب َرُجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍل فَتَْفُضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال
   

 . َمQQQQQQQQQQQQْن يَْنفQQQQQQQQQQQQَِرْد  إِْن َكQQQQQQQQQQQQاَن َصQQQQQQQQQQQQفٌّ َمQQQQQQQQQQQQا اْكتََمQQQQQQQQQQQQلْ 147
  

 قQQQQQQQQQَْد قQQQQQQQQQَاَل أَْهQQQQQQQQQُل الِعْلQQQQQQQQQِم َمQQQQQQQQQا َصQQQQQQQQQلَّى بََطQQQQQQQQQلْ 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
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QQQQQQQQQQQنْنُم َننالسُّ اا بِ QQQQQQQQQQQْْل QQQQَم مم  اْع ددQQQQQQQQQQQِجِد QQQQQQQQQQQQQQQٌع فQQQQQQQQQQQي  المس ْ QQQQَس سسممتَّ
  

دُوا141 QQعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدِّ ععQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال  تُ QQ فَ ااَماَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِت ممَج ججْل للِل ل. َو

QQاِحQQQQQQQQQQQQِد َ الو ددQQQQQQQQQQQQِجِد QQْس سسفQQQQQQQQQQQQي الم QQتQQQQQQQQQQQQَدُواَ تتْق َققQQQQQQQQQQQQا تَ QQَم ممْي َييَك
  

QQنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِِب142 ننتَ تتاْج ْ اا  فَ QQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَة ييانِ اا ثَ ااَماَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQة مم. َج

QQاتQQQQQQQQQQQQQQQQQQِِب َّ الرَّ QQQQQQQQQQQQQQQQQQِام QQ اإلم َ ااَماَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQِة ممQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ ج َ QQْع ععبَ
  

ااَماَعQQQQQQQQQة فQQQQQQQQQي 143 مم َج QQبQQQQQQQQQَْت ببوِج ددQQQQQQQQQِجِدQQ. قQQQQQQQQQَْد أ QQْس سسالم َ

QQتQQQQQQQQQQQQQَِدي تتْه ههتَ تت ِل ززتَِزْم تتQQQQQQQQQQQQQاْل QQ فَ QQ ُعQQQQQQQQQQQQQذٍٍٍر QQْيQQQQQQQQQQQQQِر يي َغ QQِمQQQQQQQQQQQQQْن
  

QQQQُمQQQQQQQQQQQQQQQْر144 َممي ال تَ ييQQQQQQQQQQQQQQلِّ QQَص صصُم ممْل لل ِل ْننQQQQQQQQQQQQQQدَْيِن QQ يَ ننQQQQQQQQQQQQQQْيَن QQ. بَ

QQَجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْر جج َح ْننQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاْبِن QQ َك َ ييبِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرةً َبب َك QQتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهُ َْعدَْد
  

QQQQَمQQQQQQQQQQQQQQQQا145 ممنَ ننْغ غغ  تَ QQQQُمQQQQQQQQQQQQQQQQرُّ مم يَ QQQQ َمQQQQQQQQQQQQQQQQْن َاَك ُردَّ QQQQ. ِلQQQQQQQQQQQQQQQQذَ ِ

ااَما ممQQQQQQQQQQQQQQQQQQلَ QQْس َسسQQQQQQQQQQQQQQQQQQا تَ QQَم ممْي َيي َك QQQQQQQQQQQQQQQQQQتَرةَ ْرر السُّ QQِخQQQQQQQQQQQQQQQQQQِذ خخاتَّ َو
  

QQ فQQQQQQQQQQQQQَالِِ. إِْن لQQQQQQQQQQQQQم 146 QQQQQQQQQQQQQّّفِ QQ فQQQQQQQQQQQQQي الصَّ َّ QQَجQQQQQQQQQQQQQةَ رر فُْر QQِجQQQQQQQQQQQQQْد ججتَ

QQُضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال ضضْف ففتَ تت فَ QQُجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍل QQَجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذِب َر جج بِ QQقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُْم ققتَ
  

QQQQQQQQQQQQْْل147 QQَم ممتَ تتQQQQQQQQQQQQا اْك QQ َم QQQQQQQQQQQQٌّفٌّ QQQQ َص QQQQQQQQQQQQَاَن QQ َك َ ِِ  إِْن دQQQQQQQQQQQQِرْد QQفَ ففْن نن يَ QQQQ. َمQQQQQQQQQQQQْن

QQQQQQQQQْْل QQَط ططى بَ ىىQQQQQQQQQلَّ QQQQQQQQQQQا َص َ QQ َم QQQQQQQQQِم QQْل لل الِع QQQQQQQQQُُل QQْه QQQQQQQQQَال أَ QQ قَ QQقQQQQQQQQQَْد
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QQQQQQQQQQQQQQQQQQالةَ إِْن َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQاَن الَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَثْ 148  . ال تَْقَربQQQQQQQQQQQQQQQQQQُوا الصَّ

  
 اْو أَّيِ الَخبQQQQQQQQQQQQQQQَثْ ِمQQQQQQQQQQQQQQQْن بQQQQQQQQQQQQQQQَْوٍل اْو  َغQQQQQQQQQQQQQQQائٍِط 

   
 . َمQQQQQQQQQQQQQْن َحَضQQQQQQQQQQQQQَرْت  َصQQQQQQQQQQQQQالتُهُ تََكاَسQQQQQQQQQQQQQال149

  
 قQQQQQQQQQQQQQQَْد َشQQQQQQQQQQQQQQابَهَ  المنQQQQQQQQQQQQQQَافِِقيَن َمQQQQQQQQQQQQQQا َعQQQQQQQQQQQQQQال

   
 . ال تَْقQQQQQQQQQQQQQQQَرأَْن فQQQQQQQQQQQQQQQي َرْكعQQQQQQQQQQQQQQQٍَة ثَانِيQQQQQQQQQQQQQQQَةِ 150

  
 أَْكثQQQQQQQQQQQQQQََر ِمQQQQQQQQQQQQQQْن َرْكعQQQQQQQQQQQQQQٍَة اْولQQQQQQQQQQQQQQَى َواثبQQQQQQQQQQQQQQُتِ 

   
 . َوإِْن يُِطQQQQQQQQQQQQQQQQQQْل إَِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQاُمُهْم  تَنَْحنَُحQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا151

  
 تَْنبِيQQQQQQQQQQQQQQQِه لQQQQQQQQQQQQQQQَهُ َمQQQQQQQQQQQQQQQا أَفلَُحQQQQQQQQQQQQQQQوابِقَْصQQQQQQQQQQQQQQQِد 

   
 . إِْن َعَطQQQQQQQQQQQQَس الQQQQQQQQQQQQِذي يَُصQQQQQQQQQQQQلِّى َوَحِمQQQQQQQQQQQQدْ 152

  
تُوهُ فِْعQQQQQQQQQQQQQQQQQُل ذَاَك َمQQQQQQQQQQQQQQQQQا اْعتُِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQدْ   يََشQQQQQQQQQQQQQQQQQّمِ

   
ْم أََحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدٌ َعلَْيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQهِ 153  . َوإِْن يَُسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلِّ

  
 َردَّ بَِصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْوٍت  لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQم  يُِشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْر إِلَْيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQهِ 

   
QQQQQQQQQQQQQQQنَِّة البَِهيQQQQQQQQQQQQQQQَّة 154  . َهQQQQQQQQQQQQQQQذَا ِخQQQQQQQQQQQQQQQالُف السُّ

  
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِة العَِليQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّة  ُمْبتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَعٌ   فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي األمَّ

   
 . َصQQQQQQQQQQالتُُهْم يQQQQQQQQQQَا قَوَمنQQQQQQQQQQَا بQQQQQQQQQQِال  اْسQQQQQQQQQQتِتَارْ 155

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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QQ الحQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَْث148 َ QQQQQQQQQQQQQQQQQQَاَن QQ َك َ ِِ إِْن QQQQQQQQQQQQQQQQQQالةَ QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQُوا الصَّ َّ ققَقق. ال تقَقررْقَر

ططQQQQQQQQQQQQQQQائٍِط QQQQ  َغ ْ اْو QQQQ بQQQQQQQQQQQQQQQَْوٍل QQQQبQQQQQQQQQQQQQQQَْثQQQQِمQQQQQQQQQQQQQQQْن بب الَخ َ ِ ِّي ْاْو أَ
  

QQاسQQQQQQQQQQQQQال149 َ َااَك كك تَ ههQQQQQQQQQQQQQالتُهُ QQ  َص QQَضQQQQQQQQQQQQQَرْت َ ضض َح QQ. َمQQQQQQQQQQQQQْن

QQ َمQQQQQQQQQQQQQQا َعQQQQQQQQQQQQQQال ييِقيَن ققQQQQQQQQQQQQQQافِ QQ  المنَ َهه َشQQQQQQQQQQQQQQابهَ QQقQQQQQQQQQQQQQQَْد
  

QQيQQQQQQQQQQQQQQQَِة150 ييانِ اا ثَ QQعQQQQQQQQQQQQQQQٍَة ععْك َ فQQQQQQQQQQQQQQQي ر QQْقQQQQQQQQQQQQQQQَرأَْن َقق. ال تَ

QQبQQQQQQQQQQQQQQُِت بباث QQلQQQQQQQQQQQQQQَى َو ل اْو ْ QQعQQQQQQQQQQQQQQٍَة ععْك QQ ِمQQQQQQQQQQQQQQْن َر QQثQQQQQQQQQQQQQQََر ثثْك أَ
  

QQُحQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا151 ححنَ ننْح ححنَ نن  تَ ممُهْم ههQQQQQQQQQQQQQQQQQQاُم ُ QQَم ِِ إِ QQQQQQQQQQQQQQQQQQْْل QQِط طط يُ ِِإِْن . َو

QQْصQQQQQQQQQQQQQQQِد صصقَ QQُحQQQQQQQQQQQQQQQواققبِ ححلَ للَف QQ َمQQQQQQQQQQQQQQQا أَ QQ لQQQQQQQQQQQQQQQَهُ ِيQQQQQQQQQQQQQQQِه ييبِ ببْن ننتَ
  

QQِمQQQQQQQQQQQQْد152 ممَح ىىQQQQQQQQQQQQلِّى َو QQَص صصي يُ ِ الQQQQQQQQQQQQِذ QQ َعَطQQQQQQQQQQQQَس ِِ. إِْن

QQQQِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQْد ممتُ تتQQQQQQQQQQQQQQQQQا اْع QQ َم َاَك QQQQQQQQQQQQQQQQQُُل ذَ QQْع عع فِ ووتُوهُ تتَشQQQQQQQQQQQQQQQQQّمِ ّ ششيَ
  

QQْيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِه153 يي َعلَ QQَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدٌ ْم أَ ممQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلِّ QQَس سس يُ ِِإِْن . َو

QQQQْيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِه ييلَ ِِ إِ QQQQِشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْر ُشش  لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQم  يُ QQQQَصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْوٍت صص بِ َردَّ
  

QQيQQQQQQQQQQQQQQQَّة154 ييِه َهه الب QQQQQQQQQQQQQQQنِة َّةة السُّ QQQQQQQQQQQQQQQُالُف QQا ِخ QQ. َهQQQQQQQQQQQQQQQذَ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٌدٌَع QQتَ تتْب QQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّةببُم ييِل َلل الع QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِة QQمَّ فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي األ
  

ْاْر155 ااتَ تتQQQQQQQQQQتِ QQQQQQQQQQQQال  اْس ْ QQQQQQQQQQQQا بِ QQنَ ننوَم ووQQQQQQQQQQا قَ QQ يَ ممُهْم ههQQQQQQQQQQالتُ QQ. َص
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 فQQQQQQQQQQي ِدينِنQQQQQQQQQQَا َمQQQQQQQQQQا َكQQQQQQQQQQاَن  ِلْلَخQQQQQQQQQQّطِ  اْعتِبQQQQQQQQQQَارْ 

   
 . َكQQQQQQQQQQQQQQQQذَا قَلَْنُسQQQQQQQQQQQQQQQQَوةٌ اْو َحْبQQQQQQQQQQQQQQQQٌل فََمQQQQQQQQQQQQQQQQا156

  
 قَاَمQQQQQQQQQQQQQQQQQا َمقQQQQQQQQQQQQQQQQQَاَم ُسQQQQQQQQQQQQQQQQQتَْرٍة فَْلَتْ◌فَهَمQQQQQQQQQQQQQQQQQا

   
 تَْرتَِفQQQQQQQQQQQQQQعْ . ُسQQQQQQQQQQQQQQتَْرتُنَا ِمثQQQQQQQQQQQQQQُل الQQQQQQQQQQQQQQِذَراعِ 157

  
 فQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاْلتَِزِم التَّْوقِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQَف َكْيَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQا تَْنتَِفQQQQQQQQQQQQQQQQQQعْ 

   
QQQQQQQQQQQQالةْ 158  . َهQQQQQQQQQQQQذَا َوتَْخِصQQQQQQQQQQQQيُص َمَكQQQQQQQQQQQQاٍن ِللصَّ

  
 فQQQQQQQQQQQQQQQQQQي َمْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQِجٍد  فََخَطQQQQQQQQQQQQQQQQQQأ إِنQQQQQQQQQQQQQQQQQQي أََراهْ 

   
َمQQQQQQQQQQQQة 159  . َصQQQQQQQQQQQQالتُهُْ◌م يQQQQQQQQQQQQَا َصQQQQQQQQQQQQاِحبي محرَّ

  
 َعلQQQQQQQQQQQQQQQQQَى القُبQQQQQQQQQQQQQQQQQُوِر  َوإِلْيَهQQQQQQQQQQQQQQQQQا  فَاْعلََمQQQQQQQQQQQQQQQQQهْ 

   
QQQQQQQQQQQQالةُ  فQQQQQQQQQQQQي 160  أََمQQQQQQQQQQQQاِكٍن قQQQQQQQQQQQQَدْ . َكQQQQQQQQQQQQذا الصَّ

  
َشQQQQQQQQQQQQQدْ   َكQQQQQQQQQQQQQاَن َعلَْيَهQQQQQQQQQQQQQا ُصQQQQQQQQQQQQQَوٌر نِْلQQQQQQQQQQQQQَت الرَّ

   
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَوُر  بِالثِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَابِ 161  . أَْو َكانQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِت  الصُّ

  
 ِلتَْخَشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQعُوا  Zِ  يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا أَْحبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَابي

   
 . َوبَْعُضQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهْم  ذو َعQQQQQQQQQQQQQQQQQQاتِقَْيِن ُكِشQQQQQQQQQQQQQQQQQQفَا162

  
 َوْهQQQQQQQQQQQQQQQَو يَُصQQQQQQQQQQQQQQQلِّي َخَطQQQQQQQQQQQQQQQأ قQQQQQQQQQQQQQQQَْد ُعِرفQQQQQQQQQQQQQQQَا

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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QQQQQQQQQQْاْر QQبَ ببتِ تت  اْع QQَخQQQQQQQQQQّطِ خخْل لل  ِل QQQQQQQQQQَاَن QQQQQQQQQQQQا َك َ QQQQQQQQQQQQا م َ QQنَ ِننينِ ِفQQQQQQQQQQي د
  

QQQQَمQQQQQQQQQQQQQQQQا156 مم فَ QQQQQQQQQQQQQQQQٌٌل QQQQْب بب َح ْ اْو QQQQُسQQQQQQQQQQQQQQQQَوةٌ سسْن ننلَ للَا قَ QQQQ. َكQQQQQQQQQQQQQQQQذَ َ

QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQا َممفه َْتْ◌ تتْل لل فَ ررQQQQQQQQQQQQQQQQQتَْرٍة QQ ُس QQQQQQQQQQQQQQQQQَام QQقَ ققQQQQQQQQQQQQQQQQQا م َ QQام َ ااقَ
  

ِ الQQQQQQQQQQQQQQِذَراع157ِ QQQQQQQQQQQQQQُُل QQث ثثا ِم اانَ ننتُ ررQQQQQQQQQQQQQQتَْر QQِفQQQQQQQQQQQQQQْعQQ. ُس ففتَ ررتَْر

QQQQِفQQQQQQQQQQQQQQQQQQْع ففتَ تتْن َننQQQQQQQQQQQQQQQQQQا تَ QQQQَم ممْي َيي َك َيQQQQQQQQQQQQQQQQQQف ييقِ قْو وو التَّ ززتَِزِم تتQQQQQQQQQQQQQQQQQQاْل QQQQفَ
  

QQQQQQQQQQQQالْة158 QQلصَّ َّ لل ِل QQَكQQQQQQQQQQQQاٍن َ كك َم QQِصQQQQQQQQQQQQيُص صصْخ خختَ َا و QQ. َهQQQQQQQQQQQQذَ

ْاْه ِِ إِنQQQQQQQQQQQQQQQQQQي أََر QQَطQQQQQQQQQQQQQQQQQQأ ططَخ خخ  فَ ددQQQQQQQQQQQQQQQQQQِجٍد QQْس سسفQQQQQQQQQQQQQQQQQQي م َ
  

QQَمQQQQQQQQQQQQة159 ببQQQQQQQQQQQQاِحبي محرَّ QQQQQQQQQQQQQQا َص َ QQم يَ ههQQQQQQQQQQQQالتُهُْ◌ QQ. َص

QQQQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQْه مملَ للاْع ااQQQQQQQQQQQQQQQQQا  فَ QQQQَه ْههلْي ِِإِ QQQQبQQQQQQQQQQQQQQQQQُوِر  َو ببQQQQQQQQQQQQQQQQQى القُ QQQQَعلَ
  

QQQQQQQQQQQQالةُ  فQQQQQQQQQQQQي 160 QQQQQQQQQQQQQQذا الصَّ َّ QQQ. َك QQQ قQQQQQQQQQQQQَْدَ ننQQQQQQQQQQQQاِكٍن QQQQَم أَ

َْشQQQQQQQQQQQQQْد QQQQQQQQQQQQQََّت الرَّ QQْل لل نِ ررQQQQQQQQQQQQQَوٌر QQQQQQQQQQQQQQQا ُص ُ QQَه ههْي يي َعلَ QQQQQQQQQQQQQَاَن QQَك َ
  

QQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِب161 ييالثِ اا  بِ ررQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَوُر QQ  الصُّ ُّ QQانQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِت َاا َك . أَْو

QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَابي ببْح QQ  يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا أَ ِZ  ِوا ُووَشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQعُ ششْخ خختَ تتِل
  

ااQQQQQQQQQQQQQQQQQQفَا162 QQQِش شش ُك ننْيِن ييقَ ِققو َعQQQQQQQQQQQQQQQQQQاتِ ممQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهْم  ذ QQُض ضضْع ععبَ . َو

QQفQQQQQQQQQQQQQQQَا فِر رر ُع QQ قQQQQQQQQQQQQQQQَْد QQQQَطQQQQQQQQQQQQQQQأ ططي َخ ييQQQQQQQQQQQQQQQلِّ QQQَص صص يُ QQQQْهQQQQQQQQQQQQQQQَو َو
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 ثِيQQQQQQQQQQQQQQQَاِب فَاْمنَعQQQQQQQQQQQQQQQَا. َسQQQQQQQQQQQQQQQْدال َوَكف�QQQQQQQQQQQQQQQا ِلل163

  
QQQQQQQQQQQQQQQQQْدُل إِْدَخQQQQQQQQQQQQQQQQQاُل اليQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَْيِن أَْجَمعQQQQQQQQQQQQQQQQQَا  َوالسَّ

   
 . دَاِخQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَل ثQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْوٍب أَْو َعبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاَءٍة أََرى164

  
َرا  َهQQQQQQQQQQQQQQQQQذَا َوَكQQQQQQQQQQQQQQQQQفُّ الثQQQQQQQQQQQQQQQQQْوِب أَْن تَُشQQQQQQQQQQQQQQQQQّمِ

   
 . تَْغِطيQQQQQQQQQQQَة األَْنQQQQQQQQQQQِف َكQQQQQQQQQQQذَا الفQQQQQQQQQQQَِم اْحQQQQQQQQQQQذَرِ 165

  
QQQQQQQQQQQQQQQQQالِة  َعQQQQQQQQQQQQQQQQQْوَرةً فَْلتَْسQQQQQQQQQQQQQQQQQتُرِ   َوفQQQQQQQQQQQQQQQQQي الصَّ

   
 اْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَْر َصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالةَ  ُمْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبِِل اإلَزارِ . 166

  
 )8( َمQQQQQQQQQQQا أَْسQQQQQQQQQQQفََل الَكْعبQQQQQQQQQQQَْيِن َجQQQQQQQQQQQا بِنQQQQQQQQQQQَاِر ) (

   
 . َوفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي ثِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاٍب َرقَّ أَْو َشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQفَّ  اْمنَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُوا167

  
 وذَاَك فQQQQQQQQQQQQQQQQQي َحQQQQQQQQQQQQQQQQQّقِ  النَِّسQQQQQQQQQQQQQQQQQاِء أَْشQQQQQQQQQQQQQQQQQنَعُ 

   
 . َوال يَُصQQQQQQQQQQQQQQQQQQلَّى بِالثِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِب الَحاِذقQQQQQQQQQQQQQQQQQQَة 168

  
QQQQQQQQQQQQيِّقَة ِلَمْنQQQQQQQQQQQQعِ  َوْصQQQQQQQQQQQQِف َعQQQQQQQQQQQQْوَرٍة فQQQQQQQQQQQQي   الضَّ

   
QQQQQQQQQQQQQالة أَْو دَاِخلََهQQQQQQQQQQQQQا169  . فQQQQQQQQQQQQQي َخQQQQQQQQQQQQQِارجِ الصَّ

  

                                                
وهذا حديث رواه البخاري وغيره ..  8
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للQQQQQQQQQQQQQQQا ِلل163 QQف� َففَك َال و QQعQQQQQQQQQQQQQQQَاQQ. َسQQQQQQQQQQQQQQQْد ععنَ نناْم ْ اا فَ QQيQQQQQQQQQQQQQQQَاِب ييللثِ

QQQعQQQQQQQQQQQQQQQQQَا ععَم ممْج ْننQQQQQQQQQQQQQQQQQدَْيِن أَ QQQَ الي QQQQQQQQQQQQQQQQQُاُل QQQَخ ِِ إِْد QQQQQQQQQQQQQQQQQْدُُل ْالسَّ َو
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاءٍة أََرى164 QQَ َعب QQ ثQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْوٍٍب أَْو QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَل QQ. دَاِخ ِ

َرا ررَشQQQQQQQQQQQQQQQQQّمِ ّ شش تُ QQ الثQQQQQQQQQQQQQQQQQْوِب أَْن QQQQQQQQQQQQQQQQQُّفُّ QQَك َ َا و QQَهQQQQQQQQQQQQQQQQQذَ
  

QQ اْحQQQQQQQQQQQذَِر165 ْ QQQQQQQQQQQِم QQا الفَ QQ َكQQQQQQQQQQQذَ َ QQْنQQQQQQQQQQQِف QQيQQQQQQQQQQQَة األَ ييِط ططْغ غغ. تَ

ررQQQQQQQQQQQQQQQQQتُِر QQْس سستَ تتْل لل فَ ْ  َعQQQQQQQQQQQQQQQQQْوَرةً QQQQQQQQQQQQQQQQQالِة QQفQQQQQQQQQQQQQQQQQي الصَّ َّ فَو
  

للQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبِِل اإلَزاِر. 166 QQْس سس  ُم QQ َصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالةَ QQاْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَْر ْ

) ( QQنQQQQQQQQQQQَاِر ننQQQQQQQQQQQا بِ QQ َج ننQQQQQQQQQQQْيِن QQبَ ببْع َعع الَك للQQQQQQQQQQQفََل QQْس QQ( َمQQQQQQQQQQQا أَ َ8(
  

QQعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُوا167 ععنَ نن  اْم ْ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّفَّ QQْو ش َ ََ أَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍاٍب َرقَّ QQيَ ِييفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي ث . َو

ععQQQQQQQQQQQQQQQQQنَُع QQْش ْ QQQَسQQQQQQQQQQQQQQQQQاِء أَ سس  النِّ QQQ فQQQQQQQQQQQQQQQQQي حQQQQQQQQQQQQQQQQQّقِ َ َاَك وذَ
  

QQقQQQQQQQQQQQQQQQQQQَة168 اا الحاِذ َ QQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِب ييالثِ ِااى بِ ىىQQQQQQQQQQQQQQQQQQلَّ QQَص ُصصال يُ . َو

رر َعQQQQQQQQQQQQْوَرٍة فQQQQQQQQQQQQي  ْ QQْصQQQQQQQQQQQQِف QQْنQQQQQQQQQQQQعِ  َو ننَم ةةقَةممِل ققQQQQQQQQQQQQيِّ QQالضَّ
  

QQَهQQQQQQQQQQQQQا169 ههلَ لل دَاِخ QQQQQQQQQQQQQالة أَْو QQ الصَّ َّ QQ. فQQQQQQQQQQQQQي َخQQQQQQQQQQQQQِارجِ َ
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أِس  فَُسQQQQQQQQQQQQQQQQQQنَّة ِعَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQا  تَْغِطيQQQQQQQQQQQQQQQQQQَة الQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَّ
 
   

 . وال يَُصQQQQQQQQQQQQQQلِّي َرُجQQQQQQQQQQQQQQٌل َوْهQQQQQQQQQQQQQQَو ُجنQQQQQQQQQQQQQQُبْ 170
  

 )9ال ِسQQQQQQQQQQQQيََّما إِْن َكQQQQQQQQQQQQاَن  َضQQQQQQQQQQQQْيفًا  فَاْجتَنQQQQQQQQQQQQَْب (
   

 . َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَِلَك الَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْرأَةُ  ال  تَُصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلِّي171
  

 َكQQQQQQQQQQQQQQQQQذَاِت  الَجْهQQQQQQQQQQQQQQQQQلِ َوِهQQQQQQQQQQQQQQQQQَي َحQQQQQQQQQQQQQQQQQائٌِض 
   

 . أَْعنQQQQQQQQQQQQQQِي بQQQQQQQQQQQQQQِِه الَجْهQQQQQQQQQQQQQQَل بِأَْحَكQQQQQQQQQQQQQQاِم المِحQQQQQQQQQQQQQQيضْ 172
  

 َوالفQQQQQQQQQQQَْرِق بَْينََهQQQQQQQQQQQا َوَمQQQQQQQQQQQْن قQQQQQQQQQQQَْد تَْسQQQQQQQQQQQتَِحيضْ 
   

 . ال تَْنبَِغQQQQQQQQQQQQQي َمالبQQQQQQQQQQQQQُِس النQQQQQQQQQQQQQَّْوِم  لQQQQQQQQQQQQQَدَى173
  

QQQQQQQQQQQQQQQQالِة  فَاتُْرَكْنَهQQQQQQQQQQQQQQQQا  تُْحَمQQQQQQQQQQQQQQQQدَا  فِْعQQQQQQQQQQQQQQQQِل  الصَّ
   

 َمْسQQQQQQQQQQQQQQQQQُح  الُوُجQQQQQQQQQQQQQQQQQوهْ . ِعْنQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ الQQQQQQQQQQQQQQQQQدَُّعا ال يَْنبَِغQQQQQQQQQQQQQQQQQي 174
  

QQQQQQQQQQQQQQالِة  فQQQQQQQQQQQQQQَاتُْرُكوهْ   َواالْنِشQQQQQQQQQQQQQQغَاَل  فQQQQQQQQQQQQQQي الصَّ
   
 
 

 . َكاالْنِشQQQQQQQQQQQQQQQQQQغَاِل بِالثِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِب َواللَِّحQQQQQQQQQQQQQQQQQQى175
  

 تَْرتِيQQQQQQQQQQQQِب َشQQQQQQQQQQQQْعٍر فَاْسQQQQQQQQQQQQتَِكْن َكQQQQQQQQQQQQي تُْفِلَحQQQQQQQQQQQQا
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QQَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQا ههِع ةةQQQQQQQQQQQQQQQQQQنَّة QQُس فَ سس  أِِس َّ الQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَّ QQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQَة ييِط ططْغ غغتَ

  
QQنQQQQQQQQQQQQQQُبْ 170 نن ُج QQQQْهQQQQQQQQQQQQQQَو QQQQQQQQQQQQQQٌٌل َو QQُج ييQQQQQQQQQQQQQQلِّي َر QQQQَص ُصص. وال يُ

QQنQQQQQQQQQQQQَْب ( ننتَ تتاْج ْ ااا  فَ اافً ففQQQQQQQQQQQQْي QQ  َض َ QQQQQQQQQQQQَاَن QQ َك َ ِِا إِْن ااَم ممQQQQQQQQQQQQيَّ )QQ9ال ِس
  

ييQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلِّي171 QQَص صص  ال  تُ QQ المQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْرأَةُ َ ككِلََك QQ. َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَ َ

ضضQQQQQQQQQQQQQQQQQائٌٌِض QQ َح QQِهQQQQQQQQQQQQQQQQQَي QQْهQQQQQQQQQQQQQQQQQِلَو هه  الج َ QQَكQQQQQQQQQQQQQQQQQذَاِت َ
  

QQ المِحQQQQQQQQQQQQQQيْض172 QQQQQQQQQQQQQQِام QQَك َ ككْح َ ََحأ أأ بِ QQQQQQQQQQQQQQَل QQْه هه الج َ QQQQQQQQQQQQQQQQِي بQQQQQQQQQQQQQQِِه QQنِ ننْع ََ. أَ

ْيْض ييِح ححQQQQQQQQQQQتَ QQْس سس تَ QQ قQQQQQQQQQQQَْد QQَمQQQQQQQQQQQْن QQQQQQQQQQQَا و QQَه ههنَ ننْي يي بَ QQالفQQQQQQQQQQQَْرِق َو
  

QQ  لQQQQQQQQQQQQQَدَى173 QQ النQQQQQQQQQQQQQَّْوِم QQالبQQQQQQQQQQQQQُِس الالQQQQQQQQQQQQQي َم QQِغ غغبَ ببْن َنن. ال تَ

QQQQَمQQQQQQQQQQQQQQQQدَا ممْح ححQQQQQQQQQQQQQQQQا  تُ QQQQَه ههْن َننَك رراتُْر اا  فَ QQQQQQQQQQQQQQQQالِة QQQQ  الصَّ َّ QQQQْعQQQQQQQQQQQQQQQQِل ععفِ
  

QQQQِغQQQQQQQQQQQQQQQQQي 174 غغبَ ببْن َننَعا ال ي QQQQQQQQQQQQQQQQQُّدَ الQQQQQQQQQQQQQQQQQدُّ QQQQْن نن. ِع QQQQُجQQQQQQQQQQQQQQQQQوْهِ ُ  الُو QQQQْسQQQQQQQQQQQQQQQQQُح سسَم

ووُكوْه ررQQQQQQQQQQQQQQاتُْر QQ  فَ QQQQQQQQQQQQQQالِة QQ  فQQQQQQQQQQQQQQي الصَّ َّ َال ااQQQQQQQQQQQQQQغَ QQِش ششاالْن َو
  

QQَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQى175 ححاللِّ QQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِب َو ييالثِ اا بِ ااQQQQQQQQQQQQQQQQQQغَاِل QQِش ششاالْن َاا. َك

QQَحQQQQQQQQQQQQا ححِل للْف ففQQQQQQQQQQQQي تُ QQ َك َ ننِكْن ككQQQQQQQQQQQQتَ QQاْس ْ اا فَ ْرر َشQQQQQQQQQQQQْعٍٍٍر ِيQQQQQQQQQQQQِب ييتِ ررتَْر
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176 .QQQQQQQQQQQQQْوا ِلQQQQQQQQQQQQQَاـَوإِْن تَلQQQQQQQQQQQQQََت َمْوالنQQQQQQQQQQQQQال10) ( ( أَْنQQQQQQQQQQQQQَف ( 

  
نQQQQQQQQQQQQQQQًا  فQQQQQQQQQQQQQQQَذَا  لQQQQQQQQQQQQQQQَْن   يُْقQQQQQQQQQQQQQQQبَالتَُكQQQQQQQQQQQQQQQْن ُمَؤّمِ

   
 . ال تُْمِسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِك القQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُْرآَن ِلْلُمتَابَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَة 177

  
 َمQQQQQQQQQQQQQQQQQَع اإلَمQQQQQQQQQQQQQQQQQاِم فَاتُْرَكْنQQQQQQQQQQQQQQQQQهُ َواْسQQQQQQQQQQQQQQQQQَمعَهْ 

   
QQQQQQQQQQQQQُجودِ 178  . َواْنُظQQQQQQQQQQQQْر إِلQQQQQQQQQQQQQى َمَواِضQQQQQQQQQQQQQعِ  السُّ

  
 )11لQQQQQQQQQQQQQQQQQَْيَس إِلQQQQQQQQQQQQQQQQQى قْرآنِنQQQQQQQQQQQQQQQQQَا الَمِجيQQQQQQQQQQQQQQQQQِد (

   
 . ال تُْكثQQQQQQQQQQQQQQQQُِروا التَّْصQQQQQQQQQQQQQQQQِحيَح ِلِإلَمQQQQQQQQQQQQQQQQاِم إِنْ 179

  
 تُغَلُِّطQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوهُ ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنْ  َغِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَط َحتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّى ال

   
 تQQQQQQQQQQQQQَدَاُخِل األَْصQQQQQQQQQQQQQَواِت ذَاَك الِفْعQQQQQQQQQQQQQُل َعQQQQQQQQQQQQQنّ . 180

  
 َوبَْعُضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهْم يَْلِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُس َشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْحَمة األذنْ 

   
 . َوذَا لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَى تَْكبِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرِة  اِإلْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرامِ 181

  
 فQQQQQQQQQQQQQQQQQَاْلتَِزِم المْسQQQQQQQQQQQQQQQQQنُوَن فQQQQQQQQQQQQQQQQQي األَْحَكQQQQQQQQQQQQQQQQQامِ 
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176.QQQQQQQQQQQQQْوا ِلQQQQQQQQQQQQQQQ ِ لل تلَلQQلَ ِِإِْن QQَْوالنQQQQQQQQQQQQQَاQQـ َو وو َم QQْنQQQQQQQQQQQQQَت QQ) فQQQQQQQQQQQQQَال10) (ََ( أَ

QQا  لQQQQQQQQQQQQQQQَْن QQQQQQQQQQQQQQQQQا  فQQQQQQQQQQQQQQQَذَ QQنً ننّمِ ؤؤ ُمَؤ QQُكQQQQQQQQQQQQQQQْن الالQQQQQQQQQQQQQQQبَالككتَ QQْق ققيُ
  

QQعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَة177 َععاب ااتَ تتُم ممْل لل ِل َآن QQ القQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُْر QQِسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِك سسْم مم. ال تُ

ههعَْه ععQQQQQQQQQQQQQQQQQَم QQاْس ْ QQْنQQQQQQQQQQQQQQQQQهُ َو َننَك رراتُْر اا فَ QQQQQQQQQQQQQQQQQِام QQ اإلم َ QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQَع
  

ِوِد178 QQQQQQQQQQQQQج وو  السُّ ُ QQQQاِضQQQQQQQQQQQQQعِ وولQQQQQQQQQQQQQى مَو َ ِِ إِ QQُظQQQQQQQQQQQQْر ظظاْن . َو

ِيQQQQQQQQQQQQQQQQQد ( ييِج ججQQQQQQQQQQQQQQQQQا الم َ QQQQنَ ننآنِ ررلQQQQQQQQQQQQQQQQQى قْر ِِ إِ سسQQQQQQQQQQQQQQQQQْيَس )QQQQ11لَ
  

ِِ إِْن179 QQQQQQQQQQQQQQQQِام QQَم إلإل ِلِإل ييQQQQQQQQQQQQQQQQِحيَح QQْص صصوا التَّ QQثQQQQQQQQQQQQQQQQُِر ثثْك كك. ال تُ

QQتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّى ال تت َح QQِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَط QQِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْنللَغ QQُطQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوهُ ططلِّ للغَ غغتُ
  

QQ َعQQQQQQQQQQQQQّن. 180 QQQQQQQQQQQQQُُل QQْع عع الِف َاَك QQْصQQQQQQQQQQQQQَواِت ذَ األَ للQQQQQQQQQQQQQدَاُخِل QQتَ

ةةَمة األذْن مم َشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْح ْ QQِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُس ممْل لل يَ ممQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهْم QQُض ضضْع ععبَ َو
  

ِام181 QQQQْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَر ييبِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرِة  اِإل ببْك َككQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَى تَ QQQQا لَ . َوذَ

QQQQQQQQQQQQQQQQQِام QQَك َ ككْح ووQQQQQQQQQQQQQQQQQنُوَن فQQQQQQQQQQQQQQQQQي األَ QQ المْس ْ ززتَِزِم تتQQQQQQQQQQQQQQQQQاْل QQفَ
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 . ال تَتQQQQQQQQQQQQُْرَكْن دَُعQQQQQQQQQQQQا القُنQQQQQQQQQQQQُوِت إِْن تَُكQQQQQQQQQQQQنْ 182
  

 نQQQQQQQQQQQQQQQQQQََواِزٌل بِالمْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQِلِميَن يQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا فَِطQQQQQQQQQQQQQQQQQQنْ 
   

ُصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا183  . َوفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي َصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالِة الفَْجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِر ال تَُخّصِ
  

ُصQQQQQQQQQQQQQQQQQوا  قنQQQQQQQQQQQQQQQQQُوتَُكْم أَْسQQQQQQQQQQQQQQQQQالفنَا َمQQQQQQQQQQQQQQQQQا َخصَّ
   

 . َكQQQQQQQQQQQQQQذَا إَِطالQQQQQQQQQQQQQQَة اِإلَمQQQQQQQQQQQQQQاِم  إِْن َسQQQQQQQQQQQQQQِمعْ 184
  

QQQQQQQQQQQQQQبِي فََخَطQQQQQQQQQQQQQQأ  قQQQQQQQQQQQQQQَِد اْبتQQQQQQQQQQQQQQُِدعْ   بَُكQQQQQQQQQQQQQQا الصَّ
   

 َوَجQQQQQQQQQQQQQدْ . أَْيًضQQQQQQQQQQQQQا إَِطالQQQQQQQQQQQQQَة  اِإلَمQQQQQQQQQQQQQاِم إِْن 185
  

 أَْصQQQQQQQQQQQQQQQQَحاَب أَْعQQQQQQQQQQQQQQQQذَاٍر  َوَحاَجQQQQQQQQQQQQQQQQاٍت تQQQQQQQQQQQQQQQQَُردّ 
   

 . َكQQQQQQQQQQQQQQQذَا إَِطالQQQQQQQQQQQQQQQَة اِإلَمQQQQQQQQQQQQQQQاِم إِذ َسQQQQQQQQQQQQQQQَكتْ 186
  

 َكQQQQQQQQQQْي يَْقQQQQQQQQQQَرأَ المQQQQQQQQQQأُموُم َشQQQQQQQQQQيٌء َمQQQQQQQQQQا ثَبQQQQQQQQQQَتْ 
   

 . اللَّْحQQQQQQQQQQQQQُن فQQQQQQQQQQQQQي  القQQQQQQQQQQQQQُْرآِن ال  يَُجQQQQQQQQQQQQQوزُ 187
  

 فَْلتَْحQQQQQQQQQQQQQQQQQذَُروا ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQْن لَْحنQQQQQQQQQQQQQQQQQِِه تَفQQQQQQQQQQQQQQQQQُوُزوا
   

 ِمQQQQQQQQQQQَن  األَقQQQQQQQQQQQَوالِ  . َولQQQQQQQQQQQْم يQQQQQQQQQQQَِرْد َشQQQQQQQQQQQيءٌ 188
  

 )12َخQQQQQQQQQQQQQQQصَّ التQQQQQQQQQQQQQQQََّراِويَح بQQQQQQQQQQQQQQQِال إِْشQQQQQQQQQQQQQQQَكاِل (
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)30(

QQُكQQQQQQQQQQQQْن182 ككتَ ِِ إِْن QQQQQQQQQQQQِوِت QQنُ القُ ننَعQQQQQQQQQQQQا َننَكْن دُ QQتQQQQQQQQQQQQُْر َتت. ال تَ

QQِطQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن ططQQQQQQQQQQQQQQQQQQا فَ QQ يَ ييِميَن ممQQQQQQQQQQQQQQQQQQِل QQالمْس ْ اا بِ QQنQQQQQQQQQQQQQQQQQQََواِزٌٌل
  

QQُصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا183 صصّصِ صصَخ خخ ال تُ QQْجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِر جج الفَ QQفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي صQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالِة َ . َو

QQُصQQQQQQQQQQQQQQQQQوا صصصَّ صصQQQQQQQQQQQQQQQQQا َخ QQا م َ اانَ ننQQQQQQQQQQQQQQQQQالف QQْس ممُكْم أَ ككQQQQQQQQQQQQQQQQQوتَ QQنُ ننق
  

ععQQQQQQQQQQQQQQِمْع184 QQ َس ِِ  إِْن QQQQQQQQQQQQQQِام QQَم QQالQQQQQQQQQQQQQQَة اِإل ااَط ِِا إِ QQ. َكQQQQQQQQQQQQQQذَ َ

QQتQQQQQQQQQQQQQQُِدْع ْتت اْب QQ  قQQQQQQQQQQQQQQَِد QQَطQQQQQQQQQQQQQQأ ططَخ خخي فَ ييQQQQQQQQQQQQQQبِ QQQQQQQQQQQQQQQQا الصَّ َّ QQَك َ ككبُ
  

ِِ إِْن185 QQQQQQQQQQQQQِام QQَم QQالQQQQQQQQQQQQQَة  اِإل ااَط QQQQQQQQQQQQQِِا إِ QQًض ضضْي QQَجQQQQQQQQQQQQQْد. أَ َو

QQ تQQQQQQQQQQQQQQQQَُردّ QQاَجQQQQQQQQQQQQQQQQاٍت َ ااَح ٍٍاٍر  َو QQْعQQQQQQQQQQQQQQQQذَ َاب أَ ااQQQQQQQQQQQQQQQQَح QQْص أَ
  

َتتQQQQQQQQQQQQQQQَكْت186 QQ َس ِِ إِذ QQQQQQQQQQQQQQQِام QQQَم QQالQQQQQQQQQQQQQQQَة اِإل ااَط ِِا إِ QQ. َكQQQQQQQQQQQQQQQذَ َ

QQبQQQQQQQQQQَْت ببQQQQQQQQQQا ثَ QQ َم ٌ َشQQQQQQQQQQيٌء ووُموُم QQْقQQQQQQQQQQَرأَ المQQQQQQQQQQأ قق يَ QQَكQQQQQQQQQQْي َ
  

QQُجQQQQQQQQQQQQQوُز187 َجج ال  ي QQ فQQQQQQQQQQQQQي  القQQQQQQQQQQQQQُْرآِن QQْحQQQQQQQQQQQQQُن حح. اللَّ

QQفQQQQQQQQQQQQQQQQQُوُزوا فف تَ QQنQQQQQQQQQQQQQQQQQِِه ننْح حح لَ QQوا ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQْن ِ QQْحQQQQQQQQQQQQQQQQQذَُر ححتَ تتْل للفَ
  

ٌ َشQQQQQQQQQQQيٌء188 QQ يQQQQQQQQQQQَِرْد ْلQQQQQQQQQQQْم QQقQQQQQQQQQQQَواِلل. َو QQِمQQQQQQQQQQQَن  األَ

َااQQQQQQQQQQQQQQQَكاِل ( QQْش ْ QQQQQQQQQQQQQQQِِال إِ QQ بِ QQ التQQQQQQQQQQQQQQQََّراِويَح )QQ12َخQQQQQQQQQQQQQQQصَّ
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 . ( َوبِقُلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُوبُِكْم  إِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQى هللاِ العَِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي189
  

ُهQQQQQQQQQQQQQQQQQوا ) قQQQQQQQQQQQQQQQQQَْوَل اِإلَمQQQQQQQQQQQQQQQQQاِم أَْبِطQQQQQQQQQQQQQQQQQلِ   تََوجَّ
   

ال190 QQQQQQQQQQQQْهِو دَْع  تَقQQQQQQQQQQQQَوُّ  . َوفQQQQQQQQQQQQي ُسQQQQQQQQQQQQُجوِد السَّ
  

 ( ُسQQQQQQQQQQQQْبَحاَن َمQQQQQQQQQQQQْن َجQQQQQQQQQQQQلَّ فQQQQQQQQQQQQَال يَْسQQQQQQQQQQQQُهو َوال
   
 

 يَنQQQQQQQQQQQQQَاُم ) فQQQQQQQQQQQQQَاتْبَعِ  الَحQQQQQQQQQQQQQِديَث  تُْنفَعQQQQQQQQQQQQQَا. 191
  

 ِلQQQQQQQQQQQQQQQQQذَِلَك اْحQQQQQQQQQQQQQQQQQذَْر أَْن  تَُكQQQQQQQQQQQQQQQQQوَن َرافِعQQQQQQQQQQQQQQQQQَا
   

ادَةً أَْو َخَشQQQQQQQQQQQQQبًا ِلَمQQQQQQQQQQQQQْن َمQQQQQQQQQQQQQِرضْ 192  . َسQQQQQQQQQQQQQجَّ
  

 ِليَْسQQQQQQQQQQQQQُجدَْن َعلَْيQQQQQQQQQQQQQِه َهQQQQQQQQQQQQQذَا قQQQQQQQQQQQQQَْد ُرفQQQQQQQQQQQQQِضْ 
   

QQQQQQQQQQQQQالِة ال تُلَفِّقQQQQQQQQQQQQQُوا 193 . فQQQQQQQQQQQQQي ِصQQQQQQQQQQQQQيغَِة الصَّ
)13( 
  

QQQQQQQQQQQQQQQQِحيَح َكQQQQQQQQQQQQQQQQيْ   تَُوفقQQQQQQQQQQQQQQQQُوا َواْلتَِزُمQQQQQQQQQQQQQQQQوا الصَّ
   

 . قولQQQQQQQQQQQQQQQُوا الQQQQQQQQQQQQQQQدَُّعا المQQQQQQQQQQQQQQQأثُوَر بَْينQQQQQQQQQQQQQQQَا194
  

                                                                                                                                

ألسنة جل ـ التلفيق في صيغة الصالة اإلبراهيمية من مجموع الصيغ المشروعة ، مثل الصيغة الشائعة على  13
الناس وهي : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد " ، والصواب أن 

 يقال إحدى الصيغ المشروعة .
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)31(

QQِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي189 َللالع ِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQى هللا ِِ  إِ ممُكْم ككQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوبِ QQQQلُ للقُ ققبِ َ. ( َو

QQِطQQQQQQQQQQQQQQQQQِل ططْب QQQQQQQQQQQQQQQQQِام أَ QQَم QQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا ) قQQQQQQQQQQQQQQQQQَْوَل اِإل QQُه ههجَّ ووتََو
  

ال190 QQقQQQQQQQQQQQQَوُّ قق  تَ ْ دَْع QQQQQQQQQQQQهِو وو السَّ ْ ِوِد ووQQQQQQQQQQQQُج QQفQQQQQQQQQQQQي ُس ُ ف. َو

ووQQQQQQQQQQQQُهو َوال QQْس َسسQQQQQQQQQQQQال ي QQ فَ QQQQQQQQQQQQَّلَّ QQ َج QQ َمQQQQQQQQQQQQْن َاَن ااَح ححQQQQQQQQQQQQْب QQُ( ُس
  

QQعQQQQQQQQQQQQQَا. 191 ععفَ ففْن نن  تُ QQ  الحQQQQQQQQQQQQQِديَث َ ععبَعِ ببQQQQQQQQQQQQQاتْ QQ ) فَ QQQQQQQQQQQQQُاُم QQنَ ننيَ

QQعQQQQQQQQQQQQQQQQQَا ععافِ QQُكQQQQQQQQQQQQQQQQQوَن َر كك  تَ QQ اْحQQQQQQQQQQQQQQQQQذَْر أَْن ْ ككِلََك QQِلQQQQQQQQQQQQQQQQQذَ
  

QQ َمQQQQQQQQQQQQQِرْْض192 QQَمQQQQQQQQQQQQQْن مما ِل ًااَشQQQQQQQQQQQQQبً شش َخ ادَةً أَْو ااQQQQQQQQQQQQQجَّ QQ. َس

QQQQQQQQQQQQQْْض QQفِ QQا قQQQQQQQQQQQQQَْد ُر QQ َهQQQQQQQQQQQQQذَ QQْيQQQQQQQQQQQQQِه يي َعلَ ددQQQQQQQQQQQQQُجدَْن QQْس سسيَ ييِل
  

QQقQQQQQQQQQQQQQُوا 193 ققفِّ ففلَ لل ال تُ QQQQQQQQQQQQQالِة QQ الصَّ َّ ةةQQQQQQQQQQQQQيغَِة QQ. فQQQQQQQQQQQQQي ص ِ
)13(

QQQQ َكQQQQQQQQQQQQQQQQْي َ ييQQQQQQQQQQQQQQQQِحيَح QQQQQQQQQQQQQQQQQQوا الصَّ َّ QQQQُم ززتَِز تتاْل QQQقQQQQQQQQQQQQQQQQُواَو ققف فَو ووتُ
  

QQنQQQQQQQQQQQQQQQَا194 ننْي يي بَ ووَعا المQQQQQQQQQQQQQQQأثُوَر QQQQQQQQQQQQQQQُّوا الQQQQQQQQQQQQQQQدُّ QQولُ وو. ق

                                                                                                                               

ألسنة جل ـ التلفيق في صيغة الصالة اإلبراهيمية من مجموع الصيغ المشروعة ، مثل الصيغة الشائعة على 13
الناس وهي : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد " ، والصواب أن 

يقال إحدى الصيغ المشروعة .
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QQQQQQQQQQQQQْجدَتَْيِن  لQQQQQQQQQQQQQَْيَس  ( َخQQQQQQQQQQQQQّلِ َعنQQQQQQQQQQQQQَّا ) (  )14السَّ
   
 

 . َكQQQQQQQQQQQQQQذَا لQQQQQQQQQQQQQQَدَى التَّْسQQQQQQQQQQQQQQِليِم ال تُِشQQQQQQQQQQQQQQيَرا195
  

 أَقِصQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُ بِاليQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَْيِن  ُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن بَِصQQQQQQQQQQQQQQQQQQيَرا
   

 . يَِمينQQQQQQQQQQQQQًا اْو يََسQQQQQQQQQQQQQاًرا اْسQQQQQQQQQQQQQَمْع َواتَّبQQQQQQQQQQQQQِعْ 196
  

 َوْلتَْنبQQQQQQQQQQQQQQQQQQِذَْن َماقQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْد يQQQQQQQQQQQQQQQQQQََراهُ المْبتQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِدعْ 
   

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالمِ 197  . تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْرُك المَصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQافََحِة َوالسَّ
  

QQQQQQQQQQQQQالِة ِمQQQQQQQQQQQQQْن ُهQQQQQQQQQQQQQدَى اِإلْسQQQQQQQQQQQQQالمِ   بَْعQQQQQQQQQQQQQدَ الصَّ
   

 . َوال تَقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُْل ( تَقَبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََّل هللاُ ) تَُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنْ 198
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنَنْ   ُمتَّبِعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQًا آَى  الِكتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِب  َوالسُّ
   

QQQQQQQQQQQQQQالِة فَاْنَشQQQQQQQQQQQQQQِغْل 199  بِالQQQQQQQQQQQQQQِذْكرِ . بَْعQQQQQQQQQQQQQQدَ الصَّ
  

 فَالQQQQQQQQQQQِذْكُر نQQQQQQQQQQQُوٌر قQQQQQQQQQQQَْد َعQQQQQQQQQQQال  فQQQQQQQQQQQي األَْجQQQQQQQQQQQرِ 
   

 . ال تَْفعQQQQQQQQQQQQQQQQQَِل التَّْسQQQQQQQQQQQQQQQQQبِيَح  بِالمْسQQQQQQQQQQQQQQQQQبََحةِ 200
  

QQQQQQQQQQQQQQQQنَّةِ   َوال الحَصQQQQQQQQQQQQQQQQي َهQQQQQQQQQQQQQQQQذَا ِخQQQQQQQQQQQQQQQQالُف السُّ
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)32(

QQَعنQQQQQQQQQQQQQَّا ) ( QQQQQQQQQQQQQّّلِ QQ  ( َخ سسQQQQQQQQQQQQQْيَس QQ  لَ ننْيِن َييدَتَ QQQQQQQQQQQQQج ددالسَّ ْ14(
  

QQِشQQQQQQQQQQQQQQيَرا195 شش ال تُ ِيم ييQQQQQQQQQQQQQQِل QQْس سسQQQQQQQQQQQQQQدَى التَّ QQا لَ QQ. َكQQQQQQQQQQQQQQذَ َ

QQِصQQQQQQQQQQQQQQQQQQيَرا صص بَ QQ  ُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن ْننQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَْيِن QQَالي اا بِ QQِصQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُ صصق أَ
  

QQبQQQQQQQQQQQQQِْع196 بباتَّ ععQQQQQQQQQQQQQَمْع َو QQا اْس ْ QQQQQQQQQQQQQًاًر QQَس سس يَ QQQQQQQQQQQQQْا اْو QQينً ييِم مم. يَ

QQQQتQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِدْع ْتت المْب ُاهُ QQQQ يQQQQQQQQQQQQQQQQQQََر QQQQاقQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْد اا َم QQQQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQِذَْن ببْن ننتَ تتْل لَو
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالم197 ِالسَّ ةةَحِة َو ححQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQافَ QQ المص َ QQ. تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْرُُك

QQQQQQQQQQQQQِالم QQْس QQ ُهQQQQQQQQQQQQQدَى اِإل QQ ِمQQQQQQQQQQQQQْن QQQQQQQQQQQQQالِة QQQQQQQQQQQQQQQدَ الصَّ َّ QQْع ععبَ
  

QQُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن198 كك ) تَ ُ هللاُ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَل QQبَّ ببقَ قق ( تَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQْْل QQقُ َققال تَ . َو

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنْن َننالسُّ QQتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِب  َو تت  الِك QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا آى QQعً ععبِ ببتَّ تتُم
  

للَشQQQQQQQQQQQQQQِغْْل199 ششاْن اا فَ QQQQQQQQQQQQQQالِة QQQQQQQQQQQQQQQQدَ الصَّ َّ QQْع ررْكِرعع. بَ اابِالQQQQQQQQQQQQQQِذ

QQْجQQQQQQQQQQQِر QQ قQQQQQQQQQQQَْد َعQQQQQQQQQQQال  فQQQQQQQQQQQي األَ QQ نQQQQQQQQQQQُوٌر ررْكُر اافَالQQQQQQQQQQQِذ
  

ةةَحِة200 ححQQQQQQQQQQQQQQQQQبَ QQالمْس ْ اا  بِ ييQQQQQQQQQQQQQQQQQبِيَح QQْس سس التَّ QQعQQQQQQQQQQQQQQQQQَِل ععْف َفف. ال تَ

QQQQQQQQQQQQQQQQنِة َّةة السُّ QQQQQQQQQQQQQQQQُالُف QQا ِخ QQQQQQQQQQQQQQQQQQي َهQQQQQQQQQQQQQQQQذَ QQال الحص َ َو

                                                
عن النبي صلى هللا غليه وسلم وهو :( اللهم اغفر لي ) ، وال تقولوا بدال منه ( ـ أي : قولوا الدعاء المأثور14

اللهم خل عني ).
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المصلين            

  )33(

   
 . َعلQQQQQQQQQQَى أََصQQQQQQQQQQابِعِ اليQQQQQQQQQQَِد اليُْمنQQQQQQQQQQى اْعِقQQQQQQQQQQدَا201

  
 تَْسQQQQQQQQQQQQQQQQبِيَحَك المQQQQQQQQQQQQQQQQأثُوَر َكْيَمQQQQQQQQQQQQQQQQا تَْرُشQQQQQQQQQQQQQQQQدَا

   
ا ال تَْنَشQQQQQQQQQQQQQQQِغْل يQQQQQQQQQQQQQQQَا َصQQQQQQQQQQQQQQQاِحبِي َوبِالQQQQQQQQQQQQQQQدُّعَ . 202

)15( 
  

 َعQQQQQQQQQQQQQْن فِْعQQQQQQQQQQQQQِل تَْسQQQQQQQQQQQQQبِيحٍ  ِلQQQQQQQQQQQQQذَاَك  َواِظQQQQQQQQQQQQQبِ 
   

QQQQQQQQQQQQQالِة فQQQQQQQQQQQQQَاْكِظَمْن  تَثَاُؤبQQQQQQQQQQQQQَا203  . َوفQQQQQQQQQQQQQي الصَّ
  

 أَْغِلQQQQQQQQQQQQْق فًَمQQQQQQQQQQQQا َواْحQQQQQQQQQQQQبِْس ِلQQQQQQQQQQQQنَْفٍس  تُْعِجبQQQQQQQQQQQQَا
   

 . الَوْصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُل بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْيَن الفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْرِض َوالنَّْفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِل اْمتَنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَعْ 204
  

 َواْنتِقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاٍل عِ  البQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِدَْع( )دُوَن َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالٍم  
   

 . ال ِسQQQQQQQQQQQQQQيََّما بQQQQQQQQQQQQQQَْيَن َصQQQQQQQQQQQQQQالِة الُجْمعQQQQQQQQQQQQQQَةِ 205
  

 َوبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْيَن ُسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنٍَّة لََهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا بَيِّنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَةِ 
   
 
 

 . َوَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَِّحْن بِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِدَك اليُْمنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQى َوال206
  

 تَُسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَِّحنَّ بِِشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَماٍل تَْفُضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال
   

 ال تُْعQQQQQQQQQQQQQِل َصQQQQQQQQQQQQQْوتًا إِْن تَُسQQQQQQQQQQQQQبِّْح  َواْجتَنQQQQQQQQQQQQQِبْ . 207
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)33(

QQQQِقQQQQQQQQQQدَا201 ققنQQQQQQQQQQى اْع ننْم ُمم اليُ QQQQَ اليQQQQQQQQQQِد ععQQQQQQQQQQابععِعِ QQQQَص QQQQ. َعلQQQQQQQQQQَى أَ

QQُشQQQQQQQQQQQQQQQQدَا ُ َررQQQQQQQQQQQQQQQQا تَْر QQَم ممْي َيي َك وو المQQQQQQQQQQQQQQQQأثُوَر ككيَحََك ييQQQQQQQQQQQQQQQQبِ QQْس سستَ
  

ُّالQQQQQQQQQQQQQQQدَُّع. 202 اابِ ييبِي َو ببQQQQQQQQQQQQQQQاِح QQQQQQQQQQQQQQQQQا َص َ QQ يَ للQQQQQQQQQQQQQQQِغْْل QQش َ ششْن ننَننععا ال تَ
)15(

QQاِظQQQQQQQQQQQQQِب َاَك  َو QQ  ِلQQQQQQQQQQQQQذَ ييQQQQQQQQQQQQQبِيحٍ QQْس سس تَ QQْعQQQQQQQQQQQQQِل عع فِ َعQQQQQQQQQQQQQْن
  

QQQبQQQQQQQQQQQQQَا203 ااثَاُؤ ثث  تَ ننَمْن ممِظ ظظQQQQQQQQQQQQQاْك QQQQ فَ QQQQQQQQQQQQQالِة QQQفQQQQQQQQQQQQQي الصَّ َّ ف. َو

QQبQQQQQQQQQQQQَا ببِج ججْع عع  تُ سسْفٍٍٍس ففQQQQQQQQQQQQنَ QQ ِل سسQQQQQQQQQQQQبِْس QQQاْح ْ QQQQQQQQQQQQَا و QQًم مم فَ QQQِلQQQQQQQQQQQQْق للْغ أَ
  

QQنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَعْ 204 ننتَ تت اْم ْ QQْفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِل ففالنَّ QQ الفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْرِِِض َو ننQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْيَن QQ بَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُُل QQْص َ. الو

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍالٍم   QQ َك َ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْدَْع( )دُوَن QQ  البِ QQقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاٍل عِ ققتِ تتاْن َو
  

QQعQQQQQQQQQQQQQQَِة205 ععْم مم الُج ُ QQ َصQQQQQQQQQQQQQQالِة ننQQQQQQQQQQQQQQْيَن QQَا ب ااَم ممQQQQQQQQQQQQQQيَّ QQ. ال ِس ِ

QQنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِة ننيِّ َييQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا ب QQَه هه لَ ةةQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنٍَّة QQ ُس ننQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْيَن QQبَ َو
  

َنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQى وال206 ننْم ُمم اليُ QQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِدََك يي بِ ننَحْن ححQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبِّ QQَس . َو

QQُضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال ضضْف فف تَ ااQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَماٍل QQِش شش بِ ننَحنَّ ححQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبِّ QQَس سستُ
  

ننتنَنQQنQQQQQQQQQQQQQِبْ . 207 تتاْج ْ ححQQQQQQQQQQQQQبِّْح  َو QQَس سس تُ ِِا إِْن ااتً QQ َصQQQQQQQQQQQQQْو QQْعQQQQQQQQQQQQQِل ععال تُ
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المصلين            

  )34(

  
 ِذْكQQQQQQQQQQQQQQًرا َجَماِعي�QQQQQQQQQQQQQQا بQQQQQQQQQQQQQQِِديني َمQQQQQQQQQQQQQQا ُطِلQQQQQQQQQQQQQQبْ 

   
 . َرفQQQQQQQQQQQQQُع اليQQQQQQQQQQQQQَدَْيِن بِالQQQQQQQQQQQQQدَُّعاِء  ال تَُكQQQQQQQQQQQQQنْ 208

  
 )16ُمَواِظبQQQQQQQQQQQQًا َعلَْيQQQQQQQQQQQQِه بَْعQQQQQQQQQQQQدَ َمQQQQQQQQQQQQا ُزِكQQQQQQQQQQQQْن (

   
QQQQQQQQQQQQQQQُجودُ ِللQQQQQQQQQQQQQQQدَُّعاِء بَْعQQQQQQQQQQQQQQQدَا209  . َكQQQQQQQQQQQQQQQاَن السُّ

  
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالِة َرد�ا (  )17فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََراِغُكْم ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَن الصَّ

   
 تَْسQQQQQQQQQQُمُروا يQQQQQQQQQQَا قَْوَمنQQQQQQQQQQَا. بَْعQQQQQQQQQQدَ الِعَشQQQQQQQQQQا ال 210

  
 ِمQQQQQQQQQQQQQQْن َغْيQQQQQQQQQQQQQQِر َحاَجQQQQQQQQQQQQQQٍة فَعQQQQQQQQQQQQQQُوا َكالَمنQQQQQQQQQQQQQQَا

  
 
  

 . َوال تُِطيلQQQQQQQQQQQQُوا فQQQQQQQQQQQQي الُوُضQQQQQQQQQQQQوِء َحتQQQQQQQQQQQQَّى211
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQالِة  َوقتQQQQQQQQQQQQQQQQQَا  ال تQQQQQQQQQQQQQQQQQُذِهبُوا ِلQQQQQQQQQQQQQQQQQِذي الصَّ
   

 . ال تُْسQQQQQQQQQQQQِرفُوا فQQQQQQQQQQQQي المQQQQQQQQQQQQاِء َهQQQQQQQQQQQQذَا قQQQQQQQQQQQQَْد َحQQQQQQQQQQQQُرمْ 212
  

 َواقتَِصQQQQQQQQQQQQQQQدُوا ِلتَْشQQQQQQQQQQQQQQQُكُروا ُمQQQQQQQQQQQQQQQولى الQQQQQQQQQQQQQQQنِّعَمْ 
   

ُجQQQQQQQQQQQQQQQQQِل  إِنْ 213  . ال تَتََشQQQQQQQQQQQQQQQQQاَءُموا ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQَن الرَّ

                                                
 ـ (ُزِكَن) ُعِلَم َوفُِهَم ، والمقصود : بعد الصالة .   16
َعِمَل َعَمال لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا ـ ( رد�ا ) أي : مردودا غير مقبول ،  قال الرسول صلى هللا عليه وسلم : (  َمْن  17

 فَُهَو َردٌّ) ، رواه البخاري وغيره .
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)34(

QQQQِلQQQQQQQQQQQQQQبْ  للQQQQQQQQQQQQQQا ُط QQQQيني م َ QQQQQQQQQQQQQQQQQQا بQQQQQQQQQQQQQQِِد QQQQي� يياِع ااَم مما َج َ QQQQْكQQQQQQQQQQQQQQًر ِذ
  

QQُكQQQQQQQQQQQQQْن208 َكك  ال تَ ُّالQQQQQQQQQQQQQدَُّعاِء اا بِ ْننQQQQQQQQQQQQQدَْيِن QQَ الي QQفQQQQQQQQQQQQQُع . َر

QQِكQQQQQQQQQQQQْن ( QQQQQQQQQQQQQQدَ مQQQQQQQQQQQQا ُز َ QQْع عع بَ QQْيQQQQQQQQQQQQِه ييQQQQQQQQQQQQا َعلَ QQبً بباِظ )16ووُمَو
  

QQQْعQQQQQQQQQQQQQQQدَا209 عع بَ ُّلQQQQQQQQQQQQQQQدَُّعاِء لل ِل QQQQQQQQQQQQQQQجودُ وو السُّ ُ QQQQQQQQQQQQQQQَاَن QQQQ. َك َ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالِة َرد�ا ( QQQ الصَّ َّ QQQQ ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَن ممُكْم ككاِغ )QQQQ17فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََر
  

ششQQQQQQQQQQدَ الِعَشQQQQQQQQQQا ال 210 QQQQْع QQQQنQQQQQQQQQQَاعع. بَ ننَم ووQQQQQQQQQQا قَْو QQQQَوا ي ررQQQQQQQQQQُمُر QQQQْس سستَ

QQنQQQQQQQQQQQQQQَا ننالم َ َالالQQQQQQQQQQQQQQوا َك QQعُ عع فَ QQاَجQQQQQQQQQQQQQQٍة َ اا َح QQْيQQQQQQQQQQQQQQِر يي َغ QQِمQQQQQQQQQQQQQQْن

QQتQQQQQQQQQQQQَّى211 تت َح QQQQQQQQQQQQِوِء QQُض QQQQQQQQQQQQُوا فQQQQQQQQQQQQي الُو QQيلُ ططال تطُطييِط . َو

QQتQQQQQQQQQQQQQQQQQَا تتق ق َو QQQQQQQQQQQQQQQQQالِة QQي الصَّ َّ QQوا ِلQQQQQQQQQQQQQQQQQِذ ِ ووبُ ببِه QQال تQQQQQQQQQQQQQQQQQُذ
  

QQ َحQQQQQQQQQQQQُرْم212 QQا قQQQQQQQQQQQQَْد QQ َهQQQQQQQQQQQQذَ ِوا فQQQQQQQQQQQQي المQQQQQQQQQQQQاء ووفُ QQْسQQQQQQQQQQQQِر سس. ال تُ

ممعَْم ِععQQQQQQQQQQQQQQQولى الQQQQQQQQQQQQQQQنّ QQوا ُم ُ ررQQQQQQQQQQQQQQQُكُر QQْش ْ ششتَ ِتتوا ِل QQQِصQQQQQQQQQQQQQQQدُ صصتَ تتاق َو
  

ِِ  إِْن213 QQُجQQQQQQQQQQQQQQQQQِل َّ الرَّ QQوا ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQَن ِ ووُم ََشQQQQQQQQQQQQQQQQQاء ششتَ َتت. ال تَ
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د َردٌّ) ، رواه البخاري وغيره . ووُهَو ههفَ
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 يQQQQQQQQQQQQQQQQQَْدُخْل إِلQQQQQQQQQQQQQQQQQى َمْسQQQQQQQQQQQQQQQQQِجِدُكْم فَيُْمQQQQQQQQQQQQQQQQQتََحنْ 

   
QQQQQQQQQQQQQQQا أَتQQQQQQQQQQQQQQQَى214  . بِِإْنِقَطQQQQQQQQQQQQQQQاعِ الَكْهربQQQQQQQQQQQQQQQَا لَمَّ

  
 تَفQQQQQQQQQQQQQQَاَءلُوا َخْيQQQQQQQQQQQQQQًرا تQQQQQQQQQQQQQQََرْوهُ  قQQQQQQQQQQQQQQَْد  أَتQQQQQQQQQQQQQQَي

   
تQQQQQQQQQQQQQي215  . َو( ال تَُشQQQQQQQQQQQQQدُّوا َرْحلَُكQQQQQQQQQQQQQْم يQQQQQQQQQQQQQَا أمَّ

  
 ثَالثQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَةِ إِال  إِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQى َمَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِجٍد 

   
 . فََمْسQQQQQQQQQQQQQِجِدي َهQQQQQQQQQQQQQذَا َوَمْسQQQQQQQQQQQQQِجٍد َحQQQQQQQQQQQQQَرامْ 216

  
 ) ُهQQQQQQQQQQQِديَت االْلتQQQQQQQQQQQَِزامْ 18َوالمْسQQQQQQQQQQQِجِد األَقَصQQQQQQQQQQQى)(

   
ُمQQQQQQQQQQQQQQQوا إِذَا المQQQQQQQQQQQQQQQاُء فِقQQQQQQQQQQQQQQQدْ 217  . لQQQQQQQQQQQQQQQم يَتَيَمَّ

  
 َهQQQQQQQQQQQQQQQذَا بَِجْهِلِهQQQQQQQQQQQQQQQْم تQQQQQQQQQQQQQQQََراهُ قQQQQQQQQQQQQQQQَْد ُوِجQQQQQQQQQQQQQQQدْ 

   
 . َوَكاْعتِقQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِد بَْعِضQQQQQQQQQQQQQQQQQQِهْم أَنَّ الQQQQQQQQQQQQQQQQQQِذي218

  
 التُهُ لQQQQQQQQQQQQQQQQم تَأُخQQQQQQQQQQQQQQQQذِ َصQQQQQQQQQQQQQQQQ )19مسQQQQQQQQQQQQQQQQتجمٌر(

   
تََها َوبَْعُضQQQQQQQQQQQQQQُهْم قQQQQQQQQQQQQQQَْد أَْوَجبQQQQQQQQQQQQQQَا219  . ِصQQQQQQQQQQQQQQحَّ

  
 )20بِْدَعQQQQQQQQQQQة االْسQQQQQQQQQQQتِْنَجاِء ِمQQQQQQQQQQQْن ِريQQQQQQQQQQQحٍ نَبQQQQQQQQQQQَا (
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)35(

ننَحْن ححQQQQQQQQQQQQQQQQQتَ QQْم مميُ يي فَ ممُكْم ددQQQQQQQQQQQQQQQQQِجِد QQْس سسلQQQQQQQQQQQQQQQQQى م َ ِِ إِ للُخْْل QQيQQQQQQQQQQQQQQQQQَْد
  

QQتQQQQQQQQQQQQQQQَى214 QQQQQQQQQQQQQQQا أَ QQمَّ ممQQQQQQQQQQQQQQQا لَ QQربَ ررْه َهه الَك QQَطQQQQQQQQQQQQQQQاعِ ططِق ققْن ِإإ. بِِِِإ

QQQQتQQQQQQQQQQQQQQَي QQQQ  قQQQQQQQQQQQQQQَْد  أَ QQQQَا تQQQQQQQQQQQQQQََرْوهُ QQQQْيQQQQQQQQQQQQQQًر ييوا َخ وولُ QQQQQQQQQQQQQQَاء QQQQفَ ففتَ
  

تQQQQQQQQQQQQQي215 تتمَّ QQ يQQQQQQQQQQQQQَا أ QQُكQQQQQQQQQQQQQْم ككلَ للْح َوا ر QQُشQQQQQQQQQQQQQدُّ ُ َشش( ال تَ . َو

ددQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِجٍد QQَس سسلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQى م َ ِِال  إِ QQالثQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِةِِإِ الالثَ
  

ْاْم216 QQ َحQQQQQQQQQQQQQَر ددQQQQQQQQQQQQQِجٍد QQْس سسَم َا و QQي َهQQQQQQQQQQQQQذَ ددQQQQQQQQQQQQQِجِد QQْس سسَم مم. فَ

QQَصQQQQQQQQQQQى)( صصق ددQQQQQQQQQQQِجِد األَ QQالمْس ْ ْاْم18َو QQتQQQQQQQQQQQَِز تتيَت االْل QQ) ُهQQQQQQQQQQQِد
  

QQِقQQQQQQQQQQQQQQQْد217 ققا المQQQQQQQQQQQQQQQاُء ف QQQQQQQQQQQQQQQِِوا إِذَ QQُم مممَّ مميَ ييتَ َتت. لQQQQQQQQQQQQQQQم ي

QQِجQQQQQQQQQQQQQQQْد جج ُو QQقQQQQQQQQQQQQQQQَْد ُاهُ QQ تQQQQQQQQQQQQQQQََر QQِهQQQQQQQQQQQQQQQْم ههِل لِلْه ههَج ججا بِ QQَهQQQQQQQQQQQQQQQذَ
  

ِ الQQQQQQQQQQQQQQQQQQِذي218 ممQQQQQQQQQQQQQQQQQQِهْم أَنَّ QQِض ضضْع عع بَ QQقQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِد ققتِ تتاْع َااَك . َو

QQُخQQQQQQQQQQQQQQQQِذQQَصQQQQQQQQQQQQQQQQ)19ٌمسQQQQQQQQQQQQQQQQتجمٌر( خأ َأأ لQQQQQQQQQQQQQQQQم تَ ههQQالتُهُ
  

QQQبQQQQQQQQQQQQQQَا219 ببَج QQ قQQQQQQQQQQQQQQَْد أَْو ممQQQQQQQQQQQQQQُهْم QQQُض ضضْع ععبَ َا و ااَه ههتَ تتQQQQQQQQQQQQQQحَّ QQQ. ِص

QQQبQQQQQQQQQQQَا ( بب نَ QQQQ ِمQQQQQQQQQQQْن ِريQQQQQQQQQQQحٍ ااَجاِء ججْن ننQQQQQQQQQQQتِ QQ االْس ْ )20ددبِْدَعQQQQQQQQQQQة
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 . ال تَْصQQQQQQQQQQQQQَطِحْب َمQQQQQQQQQQQQQا فِيQQQQQQQQQQQQQِه ِذْكQQQQQQQQQQQQQQُر هللاِ 220
  

 َمعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََك فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي الَخQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالِء  ِللتَّْنِزيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQهِ 
 
 
   

QQQQQQQQQQQQQQQQQQُجودِ 221 حمَن بِالسُّ  . َوْلتُْفQQQQQQQQQQQQQQQQQِردُوا الQQQQQQQQQQQQQQQQQرَّ
  

ُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوُع  ِلْلَمْعبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُودِ   َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَِلَك  الرُّ
   

 . بَْعQQQQQQQQQQQQُض النَِّسQQQQQQQQQQQQQاِء ال تَُصQQQQQQQQQQQQQلِّى تَْعتَِقQQQQQQQQQQQQQدْ 222
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQة تQQQQQQQQQQQQQQQQQَِرْد( ِضQQQQQQQQQQQQQQQQQيعِ ُحجَّ َل الرَّ  )21تَبQQQQQQQQQQQQQQQQQَوُّ
   

QQQQQQQQQQQالةَ  يQQQQQQQQQQQَا قQQQQQQQQQQQَْوِمي اْحQQQQQQQQQQQذَُروا223  . فQQQQQQQQQQQي تَْرِكَهQQQQQQQQQQQا الصَّ
  

QQQQQQQQQQQQQّنِ َصQQQQQQQQQQQQQلُّوا تQQQQQQQQQQQQQُْؤَجُروا  َويQQQQQQQQQQQQQَا ِكبQQQQQQQQQQQQQَاَر الّسِ
   

 بُِكQQQQQQQQQQQQQQQQQْم أَيُّ َمQQQQQQQQQQQQQQQQQَرضْ  . َحتQQQQQQQQQQQQQQQQQَّى َوإِْن دَامَ 224
  

يحِ  افتQQQQQQQQQQQQQQُِرضْ   َكَسQQQQQQQQQQQQQQلَِس البQQQQQQQQQQQQQQَْوِل أَِو الQQQQQQQQQQQQQQّرِ
   

 . ُوُضQQQQQQQQQQوُءُكم فQQQQQQQQQQي ُكQQQQQQQQQQّلِ فQQQQQQQQQQَْرٍض بَْعQQQQQQQQQQدَا225
  

 دُُخQQQQQQQQQQQQQوِل َوقQQQQQQQQQQQQQٍت  َشQQQQQQQQQQQQQْرُعنَا يُْسQQQQQQQQQQQQQٌر بQQQQQQQQQQQQQَدَا
                                                                                                                                

) حذفت الهمزة ؛ تسهيال ، ومراعاة الشَّْيء نبئا ونبوءا : ظهرـ ( نبا ) : أصلها بالهمز ، يقال : ( نبأ  20
للتصريع الذي في البيت .

ـ  اعتقاد المرأة  أن تبول الصبي عليها عذر مبيح لترك الصالة اعتقاد خاطئ غير مستقيم .   21
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اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            

)36(

هللا220ِ QQQQْكQQQQQQQQQQQQQQُر ِِذ ِيQQQQQQQQQQQQQِه فِ ييQQQQQQQQQQQQQا QQْب م َ ببِح ححQQQQQQQQQQQQQَط QQْص َصص. ال تَ

ِيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِه ززْنِز ننلتَّ لل  ِل QQ فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي الَخQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالِء َ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQََك QQعَ ععَم

  
ِوِد221 QQQQQQQQQQQQQQQQQQج ووالسُّ ُ اا بِ حمَن َّوا الQQQQQQQQQQQQQQQQQرَّ QQْفQQQQQQQQQQQQQQQQQِردُ ففتُ تتْل ل. َو

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِوِد QQبُ ببْع ععَم ممْل لل  ِل QQُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوُع ُّ  الرُّ ككِلََك QQQَكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَ َ
  

QQQQِقQQQQQQQQQQQQQْد222 ققتَ تتْع ععى تَ ىىQQQQQQQQQQQQQلِّ QQQQَص صص ال تُ QQQQَسQQQQQQQQQQQQQاِء سس النِّ QQQQQQQQQQQQُُض QQْع عع. بَ

QQQ تQQQQQQQQQQQQQQQQQَِرْد( QQQQQQQQQQQQQQQQQة QQجَّ جج ُح QQQQِضQQQQQQQQQQQQQQQQQيعِ َّ الرَّ َل QQQبQQQQQQQQQQQQQQQQQَوُّ )21ببتَ
  

ووُروا223 QQي اْحQQQQQQQQQQQذَ ْ ييQQQQQQQQQQQْوِم ِ QQQQQQQQQQQQQا قَ QQ  يَ QQQQQQQQQQQالةَ QQQQQQQQQQQQQا الصَّ َّ QQَه ههِك َرر. فQQQQQQQQQQQي تْر

ررَجُروا QQوا تQQQQQQQQQQQQQُْؤ ووQQQQQQQQQQQQQلُّ QQ َص QQQQQQQQQQQQQّنِ QQ الّسِ ِ QQQQQQQQQQQQQَار QQبَ ببQQQQQQQQQQQQQا ِك QQيَ َو
  

َ دَام224 ِِإِْن QQتQQQQQQQQQQQQQQQQQَّى َو QQ َمQQQQQQQQQQQQQQQQQَرْْضتت. َح QQُكQQQQQQQQQQQQQQQQQْم أَيُّ ككبِ

QQتQQQQQQQQQQQQQQُِرْْض تت  اف يحِ ّ الQQQQQQQQQQQQQQّرِ QQَ البQQQQQQQQQQQQQQْوِل أَِو سسQQQQQQQQQQQQQQلَِِس QQَس َسسَك
  

QQْعQQQQQQQQQQدَا225 عع بَ QQ فQQQQQQQQQQَْرٍٍٍض QQQQQQQQQQّّلِ QQُم فQQQQQQQQQQي ُك ُممQQQQQQQQQQوُءُك QQُض . ُو

QQ بQQQQQQQQQQQQQَدَا QQْسQQQQQQQQQQQQQٌر ُسسا يُ اانَ ننُع ْ  َشQQQQQQQQQQQQQْر QQقQQQQQQQQQQQQQٍت ق َو QQُخQQQQQQQQQQQQQوِل دُ
                                                                                                                               

) حذفت الهمزة ؛ تسهيال ، ومراعاة َّييالشَّْيء نبئا ونبوءا : ظهرـ ( نبا ) : أصلها بالهمز ، يقال : ( نبأ 20
للتصريع الذي في البيت .
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QQQQQQQQQQQQQQُروا قQQQQQQQQQQQQQQَْدَر اْسQQQQQQQQQQQQQQتَِطاَعٍة بُِكQQQQQQQQQQQQQQمْ 226  . تََطهَّ
  

 لQQQQQQQQQQQQQQَْيَس َعلQQQQQQQQQQQQQQَْيُكْم َحQQQQQQQQQQQQQQَرٌج َكَمQQQQQQQQQQQQQQا ُعِلQQQQQQQQQQQQQQمْ 
   

ٌم يَْكِفQQQQQQQQQQQQQQQQي ِلُكQQQQQQQQQQQQQQQQّلِ  فQQQQQQQQQQQQQQQQَْرِض . تQQQQQQQQQQQQQQQQَيَ 227  مُّ
  

يُْرِضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي  ذاك َوُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQّلِ نَْفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍل إِنَّ 
   

 . َمQQQQQQQQQQQQQQالم يُِصQQQQQQQQQQQQQQْبُكْم َحQQQQQQQQQQQQQQدٌَث أَْو فِقQQQQQQQQQQQQQQدَتْ 228
  

 ِميQQQQQQQQQQQَاُهُكْم ِلQQQQQQQQQQQذَا افَهُمQQQQQQQQQQQوا َمQQQQQQQQQQQا قQQQQQQQQQQQَْد ثَبQQQQQQQQQQQَتْ 
   

 . َوفQQQQQQQQQQQQQQي ُسQQQQQQQQQQQQQQُجوٍد َواِحQQQQQQQQQQQQQQٍد ال تَْرفَعQQQQQQQQQQQQQQَا229
  

أَس اْسQQQQQQQQQQQَمعَا ( ٍة الQQQQQQQQQQQرَّ  )22أَْكثQQQQQQQQQQQََر ِمQQQQQQQQQQQْن َمQQQQQQQQQQQرَّ
   

أَس ال230  . َوإِْن تَُسQQQQQQQQQQQQQQQQQQلِّْم ال تَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQزَّ الQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَّ
  

 ُكQQQQQQQQQQQQQْن فَاِهًمQQQQQQQQQQQQQا ِعْلQQQQQQQQQQQQQَم  األلQQQQQQQQQQQQQَى تَْرفَعََهQQQQQQQQQQQQQا
 
   

 . َوال تَُضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQمَّ يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدََك اليُْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرى إِذَا231
  

                                                
ـ كثير من المصلين إذا سجد تراه تارة يرفع رأسه بعد أن يسجد ثم يضع رأسه مرة أخرى وكأن هناك  22

سجدتين بنفس السجود الواحد . 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            

)37(

QQُكQQQQQQQQQQQQQQْم226 كك بِ ااَطاَعٍة ططQQQQQQQQQQQQQQتِ QQQ اْس ْ QQوا قQQQQQQQQQQQQQQَْدَر QQQQQQQQQQQQQQُر QQQهَّ ههَط طط. تَ

QQِلQQQQQQQQQQQQQQْم للQQQQQQQQQQQQQQا ُع QQَم َمم َك QQ َحQQQQQQQQQQQQQQَرٌج ممُكْم ككQQQQQQQQQQQQQQْي QQ َعلَ سسQQQQQQQQQQQQQQْيَس QQلَ
  

QQ  فQQQQQQQQQQQQQQQQَْرِِضQQ. تQQQQQQQQQQQQQQQQَي227َ QQQQQQQQQQQQQQQQّّلِ QQُك ِككQQQQQQQQQQQQQQQQي ل QQِف ففْك كك يَ ٌم ممييمُّ

ِِ إِنَّ QQْفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍل فف نَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQّّلِ QQُك QQِضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيذاكَو رريُْر
  

QQQQQQQQQQQQQQْدَْت228 QQQQِق قق ف QQQQ َحQQQQQQQQQQQQQQدٌَث أَْو ممُكْم ككQQQQQQQQQQQQQQْب QQQQِص ُصصQQQQQQQQQQQQQQالم يُ QQQQ. َم

QQبQQQQQQQQQQQَْت بب ثَ QQQQQQQQQQQQQا قQQQQQQQQQQQَْد QQQQQQQQQQQQQوا م َ QQُم ممَه هها اف QQ ِلQQQQQQQQQQQذَ ممُكْم ككQQQQQQQQQQQاُه QQيَ ييِم
  

QQعQQQQQQQQQQQQQQَا229 ععفَ َرر ال تَْر QQاِحQQQQQQQQQQQQQQٍد ٍوٍد َو ووQQQQQQQQQQQQQQُج QQفQQQQQQQQQQQQQQي ُس ُ ف. َو

ااعَا ( ععQQQQQQQQQQQَم QQ اْس ْ أَس َّ الQQQQQQQQQQQرَّ ٍة QQ َمQQQQQQQQQQQرَّ QQ ِمQQQQQQQQQQQْن QQثQQQQQQQQQQQََر ثثْك )22أَ
  

أَس ال230 َّ الQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَّ َهه ال تَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQزَّ ممQQQQQQQQQQQQQQQQQQلِّْم QQَس سس تُ ِِإِْن . َو

QQَهQQQQQQQQQQQQQا ههعَ ععفَ QQلQQQQQQQQQQQQQَىررتَْر QQْلQQQQQQQQQQQQQَم  األ للQQQQQQQQQQQQQا ِع QQًم مماِه اا فَ QQُكQQQQQQQQQQQQQْن

  
ِِى إِذَا231 QQْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَر ُسس اليُ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدََك QQ يَ QQُضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQمَّ َضضال تَ . َو

                                                
ـ كثير من المصلين إذا سجد تراه تارة يرفع رأسه بعد أن يسجد ثم يضع رأسه مرة أخرى وكأن هناك 22

سجدتين بنفس السجود الواحد . 



أخطاء                            إلي                               تنبيه العابدين  
المصلين            

  )38(

ِد اْعلQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْم َوأُخQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَا  َجلَْسQQQQQQQQQQQQQQQQQَت ِللتََّشQQQQQQQQQQQQQQQQQQهُّ
   

ُسQQQQQQQQQQQوِل قQQQQQQQQQQQْدَوةً َكQQQQQQQQQQQي تُْقQQQQQQQQQQQبَال232  . فِْعQQQQQQQQQQQَل الرَّ
  

 َرُسQQQQQQQQQQQQQQQوٍل  أْرِسQQQQQQQQQQQQQQQالفَالمْصQQQQQQQQQQQQQQَطفَى َخْيQQQQQQQQQQQQQQQُر  
   

QQQQQQQQQQQQQالةِ 233  . قQQQQQQQQQQQQQَِد اْنتََهQQQQQQQQQQQQQْت أَْخَطQQQQQQQQQQQQQاُء ِذي الصَّ
  

 )23َعQQQQQQQQQQْن َشQQQQQQQQQQْيِخنَا المْشQQQQQQQQQQُهوِر فQQQQQQQQQQي الثِقQQQQQQQQQQَاِت(
   

ثالثا : أخطاء المصلين في جماعة قبل الدخول إلى المسجد ، وفيه ، 
 وبعد الخروج منه 

   
ْهQQQQQQQQQQQQQQQQQQَت إِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQى ذَا المْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQِجدِ 234  . إِذَا تََوجَّ

  
 )24الQQQQQQQQQQQQQQQدَُّعاَء َكْيَمQQQQQQQQQQQQQQQا تَْقتQQQQQQQQQQQQQQQَِدي(ال تَتQQQQQQQQQQQQQQQُْرِك 

   
 . تQQQQQQQQQQQQQََرى َعلQQQQQQQQQQQQQَى َطَرفQQQQQQQQQQQQQَيِ  الِمْحQQQQQQQQQQQQQَرابِ 235

  
ابِ   اْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَم َرُسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوِلنَا َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَع التQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّوَّ

   
 . َوذَاَك فِْعQQQQQQQQQQQQQٌل فِيQQQQQQQQQQQQQِه ِشQQQQQQQQQQQQQْرٌك  َظQQQQQQQQQQQQQاِهرُ 236

  

                                                
( الرشيد ، العباس ) ونحوهما ، وأعني به : الشيخ  ـ  قولي : ( المشهور ) { أل } فيه للمح الصفة كـ 23

مشهور بن حسن الذي قد  اشتهر بعلمه وأمانته حفظه هللا  .
ـ أي : دعاء التوجه إلى المسجد . 24

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            

)38(

QQQQُخQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَا QQQQلQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْم َوأ للاْع ِد ددَشQQQQQQQQQQQQQQQQQQهُّ ُّ ششلتَّ ِل للQQQQQQQQQQQQQQQQQَت QQْس سسلَ للَج
  

الالQQQQQQQQQQQبَال232 QQQQْق ققQQQQQQQQQQQي تُ QQQQ َك َ QQQQ قQQQQQQQQQQQْدَوةً QQQQُسQQQQQQQQQQQوِل َّ الرَّ QQQQQQQQQQQَل QQQQْع ِعع. فِ

QQQQْيQQQQQQQQQQQQQQQُر  ييى َخ ىىفَ ففQQQQQQQQQQQQQQَط QQالمْص ْ QQQQِسQQQQQQQQQQQQQQQالاافَ QQQQُسQQQQQQQQQQQQQQQوٍل  أْر  َر
  

QQQQQQQQQQQQQالِة233 QQQQي الصَّ َّ QQQQQQQQQQQQQِاُء ِذ QQQQَط ططْخ QQQQَهQQQQQQQQQQQQQْت أَ ههتَ تت اْن QQQQ. قQQQQQQQQQQQQQَِد

QQQQقQQQQQQQQQQَاِت( ِقق فQQQQQQQQQQي الث ووQQQQQQQQQQُهوِر QQQQا المْش ْ اانَ ننِخ ْخخ َشQQQQQQQQQQْي )23َعQQQQQQQQQQْن
  

ثالثا : أخطاء المصلين في جماعة قبل الدخول إلى المسجد ، وفيه ، 
وبعد الخروج منه 

  
ددQQQQQQQQQQQQQQQQQQِجِد234 QQا المْس ْ QQQQQQQQQQQQQQQQQQَِِت إِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQى ذَ QQْه ههجَّ َووا تََو ِِ. إِذَ

QQQQتQQQQQQQQQQQQQQQُْرِك QQQتQQQQQQQQQQQQQQQَِدي(َتتال تَ تتْق َققQQQQQQQQQQQQQQQا تَ QQQQَم ممْي َيي َك ََعاء )24ُّالQQQQQQQQQQQQQQQدُّ
  

QQْحQQQQQQQQQQQQQَراِب235 حح  الِم QQQQQQQQQQQQQِيِ QQفَ ررQQQQQQQQQQQQQى َطَر QQى َعلَ QQ. تQQQQQQQQQQQQQََر

اِب QQ التQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّوَّ QQا مQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَع َ اانَ ِننQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوِل QQُس QQاْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَم َر ْ
  

ررQQQQQQQQQQQQQاِهُر236 QQ  َظ QQ ِشQQQQQQQQQQQQQْرٌك ِيQQQQQQQQQQQQQِه يي فِ QQQQQQQQQQQQQٌٌل QQْع عع فِ َاَك . َوذَ

                                                
( الرشيد ، العباس ) ونحوهما ، وأعني به : الشيخ ـ  قولي : ( المشهور ) { أل } فيه للمح الصفة كـ23

مشهور بن حسن الذي قد  اشتهر بعلمه وأمانته حفظه هللا  .
ـ أي : دعاء التوجه إلى المسجد .24



أخطاء                            إلي                               تنبيه العابدين  
المصلين            

  )39(

 إِنَّ اإللQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَهَ أََحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدٌ فَْلتَْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَُروا
   

 . َوَسQQQQQQQQQQQQاَعة  الَجQQQQQQQQQQQQَرِس فQQQQQQQQQQQQي المَسQQQQQQQQQQQQاِجدِ 237
  

ْقَهQQQQQQQQQQQQQQQا أَيQQQQQQQQQQQQQQQَا َمQQQQQQQQQQQQQQQْن  يَْهتQQQQQQQQQQQQQQQَِديفQQQQQQQQQQQQQQQَال   تُعَلِّ
   

 . َوال تُعَلِّقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْن تَقَاِويًمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا بَِهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا238
  

 أَيُّ ِدَعايQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍَة فَُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن تَاِرَكَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا
   

 . ألَنََّهQQQQQQQQQQQا يQQQQQQQQQQQَا َصQQQQQQQQQQQاِحبِي َشQQQQQQQQQQQيٌء نُُكQQQQQQQQQQQرْ 239
  

تَْعِليQQQQQQQQQQQQQQQQQُق إِْعالنQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِت  َحQQQQQQQQQQQQQQQQQّجٍ َوُعَمQQQQQQQQQQQQQQQQQْر 
   
 
 

 . ُمْمتَنQQQQQQQQQQQٌِع ِمثQQQQQQQQQQQُل الQQQQQQQQQQQِذي قQQQQQQQQQQQَْد  َسQQQQQQQQQQQبَقَا240
  

 فَاْسQQQQQQQQQQQQَمْع َكالِمQQQQQQQQQQQQي َواْسQQQQQQQQQQQQتَِفْد  َمQQQQQQQQQQQQا ُحقِّقQQQQQQQQQQQQَا
   

 . َمQQQQQQQQQQQQQQا ُشQQQQQQQQQQQQQQِرَعْت إِقَاَمQQQQQQQQQQQQQQة  األَفQQQQQQQQQQQQQQَراحِ 241
  

فQQQQQQQQQQQQQQQQQQي َمْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQِجٍد َوفQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِلِق اِإلْصQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَاحِ 
   

 . ِمQQQQQQQQQQْن ُجْملQQQQQQQQQQَِة األَْخَطQQQQQQQQQQاِء فQQQQQQQQQQي البُْلQQQQQQQQQQدَانِ 242
  

 إِْغQQQQQQQQQQQQQQQQQQالُق َمْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQِجٍد  َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQَع  األََمQQQQQQQQQQQQQQQQQQان
   

QQQQQQQQQQالِة يQQQQQQQQQQَا أولQQQQQQQQQQي  األَذ 243  َهQQQQQQQQQQانِ . بَْعQQQQQQQQQQدَ الصَّ
  

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            

)39(

QQQQْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَُروا ححتَ تتْل لل فَ QQَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدٌ QQ اإللQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَهَ أَ ِِإِنَّ
  

ددQQQQQQQQQQQQاِجِد237 QQ فQQQQQQQQQQQQي المس َ QQ  الجQQQQQQQQQQQQَرِِس َ QQQَسQQQQQQQQQQQQاَعة . َو

QQتQQQQQQQQQQQQQQQَِديQQQفQQQQQQQQQQQQQQQَال  تتْه هه  يَ QQQQQQQQQQQQQQQQQا مQQQQQQQQQQQQQQQْن َ QQQيَ QQQَهQQQQQQQQQQQQQQQا أَ ههْق ققلِّ للعَ ععتُ
  

QQَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا238 ههQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا بِ QQيًم ااقَاِو قق تَ QQقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْن ققلِّ للعَ ععال تُ . َو

QQَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا َههَك اا تَاِر QQُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن كك فَ QQََعايQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍة ِ ِد أَيُّ
  

QQُكQQQQQQQQQQQْر239 كك نُ ٌي َشQQQQQQQQQQQيٌء ييبِ ببQQQQQQQQQQQاِح QQQQQQQQQQQQQا َص َ QQQQQQQQQQQQQَا ي QQَه ههنَّ . ألَ

QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQْر ممُع QQ  َحQQQQQQQQQQQQQQQQQّجٍ َو QQالنQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِت الالْع ِِ إِ ييِليQQQQQQQQQQQQQQQQQُق للْع ععتَ
  

ااقَا240 ققQQQQQQQQQQQبَ QQ  َس QQي قQQQQQQQQQQQَْد ِ الQQQQQQQQQQQِذ QQQQQQQQQQQُُل QQث ثثQQQQQQQQQQQٌع م ِ QQنِ ننتَ تتْم مم. ُم

QQقQQQQQQQQQQQQَا قققِّ ققQQQQQQQQQQQQا ُح ُ QQ  َم ددِفْد ففQQQQQQQQQQQQتَ QQاْس ْ QQالِمQQQQQQQQQQQQي َو َالال َك ععQQQQQQQQQQQQَمْع QQاْس ْ اافَ
  

QQفQQQQQQQQQQQQQQَراح241ِ QQامQQQQQQQQQQQQQQة  األَ َ ااقَ ِِ إِ َْعْت QQQQQQQQQQQQQQQQا ُشQQQQQQQQQQQQQQِر ُ QQ. َم

ااQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَاحِ QQQْص ققQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِلِق اِإل QQQفَ ف َو ددQQQQQQQQQQQQQQQQQQِجٍد QQQْس سسفQQQQQQQQQQQQQQQQQQي م َ
  

QQQQْلQQQQQQQQQQدَاِن242 ُلل فQQQQQQQQQQي البُ QQQQَطQQQQQQQQQQاِء ططْخ QQQQلQQQQQQQQQQَِة األَ للْم مم ُج QQQQ. ِمQQQQQQQQQQْن ِ

QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQان QQ  َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQَع  األَ ددQQQQQQQQQQQQQQQQQQِجٍد QQْس سس َم QQQQQQQQQQQQQQQQQQُالُق QQْغ ِِإِ
  

QQ يQQQQQQQQQQَا أولQQQQQQQQQQي  األَذ243 QQQQQQQQQQالِة QQQQQQQQQQQQدَ الصَّ َّ QQْع QQَهQQQQQQQQQQاِنعع. بَ
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ْحَمُن  ِلِإلْحَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQانِ   َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَاُكُم الQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَّ
   

 . َهQQQQQQQQQQQQذَا  َوتَْشQQQQQQQQQQQQيِيدَ المنQQQQQQQQQQQQَاَراِت اْمنَعQQQQQQQQQQQQُوا244
  

 ِمثQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَل المQQQQQQQQQQQQQQQQQQQآِذِن  َوقبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍَّة  فَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُوا
   

 . تQQQQQQQQQQQQQQQQQَْدِخينُُهْم دَاِخQQQQQQQQQQQQQQQQQَل دَْوَراِت الميQQQQQQQQQQQQQQQQQَاهْ 245
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQوِر ِلَمْسQQQQQQQQQQQQQQQQِجٍد تQQQQQQQQQQQQQQQQQََراهْ   أَْو دَاِخQQQQQQQQQQQQQQQQَل السُّ
   

 ُمْنَكQQQQQQQQQQQQQQٌر  ِمQQQQQQQQQQQQQQْنُهْم َكQQQQQQQQQQQQQQذَا. َوذَاَك فِْعQQQQQQQQQQQQQQٌل  246
  

 بَْعُضQQQQQQQQQQQQQQQQQُهُمو فQQQQQQQQQQQQQQQQQي َمْسQQQQQQQQQQQQQQQQQِجٍد ِليَْشQQQQQQQQQQQQQQQQQَحذَا
   

 . ِشQQQQQQQQQQQQQQQَحاذَةً بَِكQQQQQQQQQQQQQQQِذٍب أَْيًضQQQQQQQQQQQQQQQا  دََجQQQQQQQQQQQQQQQلْ 247
  

 ألَْكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِل َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاٍل بَاِطQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍل  َوبِالِحيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَلْ 
   

 . بَْعُضQQQQQQQQQQQQQُهُمو أََمQQQQQQQQQQQQQاَم  بQQQQQQQQQQQQQَاِب الَمْسQQQQQQQQQQQQQِجدِ 248
  

ُن انْ   يدِ تQQQQQQQQQQQQQQQQQَهْ ا يَ َمQQQQQQQQQQQQQQQQيْ كَ ا لِ ذَ  حْ َصQQQQQQQQQQQQQQQQيQQQQQQQQQQQQQQQQُدَّخِ
   

نQQQQQQQQQQQQQQُوا . دَاِخQQQQQQQQQQQQQQَل 249  ُغْرفQQQQQQQQQQQQQQَِة  اِإلَمQQQQQQQQQQQQQQاِم دَخَّ
  

 َوُسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوُء ذَاَك َواِضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٌح  َوبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَيِّنُ 
   

 . َودَفQQQQQQQQQQQQQQQُن َميQQQQQQQQQQQQQQQQٍِّت بََمْسQQQQQQQQQQQQQQQِجٍد ُمنQQQQQQQQQQQQQQQQِعْ 250
  

 قQQQQQQQQQَْد نQQQQQQQQQQَاقََض  التَّْوِحيQQQQQQQQQQدَ يQQQQQQQQQَا َمQQQQQQQQQQْن يَْسQQQQQQQQQQتَِمعْ 
   

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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QQَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِن سسْح إلإل  ِلِإل ننَمُن ممْح َّ الQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَّ ُممQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَاُكُم QQَه
  

QQعQQQQQQQQQQQQُوا244 ععنَ نن اْم ْ QQQQQQQQQQQQَاراِت QQَيدَ المنَ ييQQQQQQQQQQQQيِ QQْش ْ ششتَ َا  و QQ. َهQQQQQQQQQQQQذَ

QQعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُوا عع  فَ QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍَّة ببق ق  َو ِ المQQQQQQQQQQQQQQQQQQQآِذِن QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَل QQث ثثِم
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQْاْه245 QQQQَ المي ر دَْوَراِت ْ QQQQQQQQQQQQQQQQQَل QQQQ دَاِخ ممُهْم ههينُ ييِخ QQQQ. تQQQQQQQQQQQQQQQQQَْد

ْاْه QQQQ تQQQQQQQQQQQQQQQQQََر ددQQQQQQQQQQQQQQQQِجٍد QQْس سسَم مم ِل QQQQQQQQQQQQQQQQQوِر QQQQQQQQQQQQQQQQَل السُّ QQ دَاِخ أَْو
  

QQQQQQQQQQQQQQٌٌل  246 QQQQْع عع فِ َاَك QQQQ َكQQQQQQQQQQQQQQذَا. َوذَ َ ممُهْم ههQQQQQQQQQQQQQQْن QQQQ  ِم QQQQَكQQQQQQQQQQQQQQٌر َ ككْن ننُم

ذذQQQQQQQQQQQQQQQQQَحذَا QQْش ْ ششيَ يي ِل ددQQQQQQQQQQQQQQQQQِجٍد QQْس سسو فQQQQQQQQQQQQQQQQQي م َ ووُم ممQQQQQQQQQQQQQQQQQُه QQQQُض ضضْع ععبَ
  

QQQQQQQQQQQQQQQْْل247 QQQQQQQQQQQQQQQQQQا  دَج َ QQQًض ضضْي QQQَكQQQQQQQQQQQQQQQِذٍٍب أَ َ كك بِ ااQQQQQQQQQQQQQQQَحاذَةً QQQ. ِش ِ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQْْل QQيَ ييالِح اابِ QQاِطQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍل  َو اا بَ QQ َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاٍل QQْكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِل ألَ
  

ددQQQQQQQQQQQQQِجِد248 QQْس سس الم َ QQ  بQQQQQQQQQQQQQَاِب QQQQQQQQQQQQQَام QQَم ووُمو أَ ممQQQQQQQQQQQQQُه QQُض ضضْع عع. بَ

ُن اْن ننQQQQQQQQQQQQQQQQدَّخِ يQQِدQQQQههتQQQQQQQQQQQQQQQQQَييْهQQَا يQQييَمQQQQQQQQQQQQQQQQككْيَللَكا ِلذQQَْحQQننَصQQQQQQQQQQQQQQQQQQيُ
  

QQQQQQQQQQQQQQَل249 QQQQ. دَاِخ QQQنQQQQQQQQQQQQQQُواِ نن دَخَّ QQQQQQQQQQQQQQِام QQَم QQQفQQQQQQQQQQQQQQَِة  اِإل ررُغْر

ننQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيُِّن QQبَ QQاِضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٌح  َو َاَك َو QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَوُء ذَ QQُس َو
  

QQQQنQQQQQQQQQQQQQQQQِْع250 نن ُم ددQQQQQQQQQQQQQQQِجٍد QQْس سسَم مم بَ QQQQيQQQQQQQQQQQQQQQQٍِّت يي َم QQدَفQQQQQQQQQQQQQQQُن . َو

ععِمْع ممQQQQQQQQQQتَ QQQQْس سس يَ QQQQQQQQQQQQQا مQQQQQQQQQQْن َ QQَيQQQQQQQQQQدَ ي ييِح وو  التَّْو ضضQQQQQQQQQQاقَََض QQQQ نَ QQقQQQQQQQQQَْد
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ادُُهْم يQQQQQQQQQQQQQَا قَْوَمنQQQQQQQQQQQQQَا  ُمQQQQQQQQQQQQQَزْرَكشُ 251  . َسQQQQQQQQQQQQQجَّ
  

 فQQQQQQQQQQQQي َمْسQQQQQQQQQQQQِجٍد فَْلتَْحQQQQQQQQQQQQذَُروا َمQQQQQQQQQQQQا فََرُشQQQQQQQQQQQQوا
   

QQQQQQQQQQQQْبيَاَن ِمQQQQQQQQQQQQْن َمَسQQQQQQQQQQQQاِجدِ 252  . ال تَْطQQQQQQQQQQQQُرِد الّصِ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQالةَ فَاقتQQQQQQQQQQQQQQQQQَِدي  َكQQQQQQQQQQQQQQQQQْي يَتَعَلَُّمQQQQQQQQQQQQQQQQQوا الصَّ
   

 . ال تَتُْرُكQQQQQQQQQQQQQوا َجَماَعQQQQQQQQQQQQQة َمQQQQQQQQQQQQQَع  اِإلَمQQQQQQQQQQQQQامْ 253
  

 ِلQQQQQQQQQQQQQQبَْعِض أَْخَطQQQQQQQQQQQQQQاٍء لQQQQQQQQQQQQQQَهُ َمQQQQQQQQQQQQQQَع  األَنQQQQQQQQQQQQQQَامْ 
   

QQQQQQQQQQبَاحِ َوالمَسQQQQQQQQQQاِء لQQQQQQQQQQم يَُكQQQQQQQQQQنْ 254  . ِذْكQQQQQQQQQQُر الصَّ
  

 َمQQQQQQQQQQQْن قQQQQQQQQQQQَْد فَِطQQQQQQQQQQQنْ ِذْكQQQQQQQQQQQًرا َجَماِعيQQQQQQQQQQQًا أَيQQQQQQQQQQQَا 
   

 . َصQQQQQQQQQQQQQQQدُّ األَئَِمQQQQQQQQQQQQQQQِة ِلَطاِلQQQQQQQQQQQQQQQِب الَخبQQQQQQQQQQQQQQQَرْ 255
  

 َوتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْرُك إِْنَكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاٍر ِلُمْنَكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍر َظَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرْ 
   

 . فQQQQQQQQQQQQي ِذي المَسQQQQQQQQQQQQاِجِد أُمQQQQQQQQQQQQوٌر ال تُقQQQQQQQQQQQQَرّْ 256
  

 َوتQQQQQQQQQQQQQQQQَْرُك تَْعِلQQQQQQQQQQQQQQQQيِم  األنQQQQQQQQQQQQQQQQَاِس ذَاَك َشQQQQQQQQQQQQQQQQرّْ 
   

 . ال ِسQQQQQQQQQQQQQQQيََّما تَْعِلQQQQQQQQQQQQQQQيُم تَْوِحيQQQQQQQQQQQQQQQٍد نَِقQQQQQQQQQQQQQQQي257
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQِم   األنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاَس َخْيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQًرا  تَْرتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَقِ فَعَلِّ
   

 . َوفQQQQQQQQQQQQQQQQQQي الُمنَاَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَاِت  ال تَُزيِّنQQQQQQQQQQQQQQQQQQُوا258
  

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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َششَكُُش251 QQQQQQQQQQQQQQQا  ُمQQQQQQQQQQQQQَزْر ُ QQنَ ننَم ووQQQQQQQQQQQQQا قَْو QQ يَ ممُهْم ادُ ااQQQQQQQQQQQQQجَّ QQ. َس

QQُشQQQQQQQQQQQQوا ُ ررQQQQQQQQQQQQا فََر QQوا م َ QQْحQQQQQQQQQQQQذَُر ححتَ تتْل لل فَ ددQQQQQQQQQQQQِجٍد QQْس سسفQQQQQQQQQQQQي م َ
  

ددQQQQQQQQQQQQاِجِد252 QQَس سس َم QQ ِمQQQQQQQQQQQQْن َاَن اايَ ييQQQQQQQQQQQQْب QQ الّصِ ّ QQْطQQQQQQQQQQQQُرِد َطط. ال تَ

QQتQQQQQQQQQQQQQQQQQَِدي تتاق اا فَ QQQQQQQQQQQQQQQQQالةَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا الصَّ َّ QQُم مملَّ للعَ ععتَ تت يَ QQَكQQQQQQQQQQQQQQQQQْي َ
  

QQQQQQQQQQQQQْاْم253 QQَم QQQ َمQQQQQQQQQQQQQَع  اِإل ااَماَعQQQQQQQQQQQQQة ممQQQQQQQQQQQQQوا َج َ QQQُك ررتُْر َتت. ال تَ

QQQQQQQQQQQQQQْاْم QQنَ QQQ َمQQQQQQQQQQQQQQَع  األَ QQ لQQQQQQQQQQQQQQَهُ QQQَطQQQQQQQQQQQQQQاٍء ططْخ ضضْعِِض أَ ععQQQQQQQQQQQQQQبَ QQQِل
  

QQُكQQQQQQQQQQْن254 َكك لQQQQQQQQQQم ي QQالمسQQQQQQQQQQاِء َ ااQQQQQQQQQQبَاحِ َو QQ الصَّ َّ QQْكQQQQQQQQQQُر ِ. ِذ

QQيQQQQQQQQQQQَا  QQيQQQQQQQQQQQًا أَ يياِع ااَم مما َج َ QQْكQQQQQQQQQQQًر QQِطQQQQQQQQQQQْنِذ طط فَ QQ قQQQQQQQQQQQَْد QQَمQQQQQQQQQQQْن
  

QQبQQQQQQQQQQQQQQQَْر255 بب الَخ َ QQاِلQQQQQQQQQQQQQQQِب ااَط طط ِل QQَمQQQQQQQQQQQQQQQِة ممئِ QQ. َصQQQQQQQQQQQQQQQدُّ األَ

QQَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْر هه َظ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍٍٍر QQَك َ ككْن ننُم مم ِل QQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍٍاٍر QQَك َ ككْن ِِ إِ QQتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْرُُك َو
  

QQقQQQQQQQQQQQQَّر256ْ قق ال تُ QQُمQQQQQQQQQQQQوٌر ددQQQQQQQQQQQQاِجِد أ QQي المس َ ِ. فQQQQQQQQQQQQي ذ

ّ َشQQQQQQQQQQQQQQQQّرْ َاَك QQQQQQQQQQQQQQQQِاِس ذَ QQنَ QQQQQQQQQQQQQQQQِيم  األ QQِل للْع عع تَ QQتQQQQQQQQQQQQQQQQَْرُُك َو
  

QQQQِقQQQQQQQQQQQQQQQي257 قق نَ ٍيQQQQQQQQQQQQQQQٍد ييِح وو تَْو QQQQِلQQQQQQQQQQQQQQQيُم للْع َععا تَ ااَم ممQQQQQQQQQQQQQQQيَّ QQQQ. ال ِس ِ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQِم QQلِّ للعَ QQQتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِقععفَ َررا  تَْر QQْيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQًر يي َخ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاس QQQنَ األ
  

QQنQQQQQQQQQQQQQQQQQQُوا258 ننيِّ زز  ال تَُز ااQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَاِت QQاس َ اانَ ننفQQQQQQQQQQQQQQQQQQي الُم ُ ف. َو
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 َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQِذي المَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِجدَ ِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَا  فQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاتَِّزنُوا
   

 . َوبَْعُضQQQQQQQQQُهْم فQQQQQQQQQQي َمْسQQQQQQQQQQِجٍد قQQQQQQQQQQَِد اْجتََمQQQQQQQQQQعْ 259
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQنِْع  ِلَحلَقQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِت الQQQQQQQQQQQQQQQQQِذْكِر بQQQQQQQQQQQQQQQQQِاألَْمِر الشَّ
   

 . أَْعنQQQQQQQQQQQQQQQِي بQQQQQQQQQQQQQQQِِه تََمQQQQQQQQQQQQQQQايُال  َوَرقَصQQQQQQQQQQQQQQQا260
  

 َوَهQQQQQQQQQQQQQQQQQزَّ َرأٍس ِعْنQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ  ِذْكQQQQQQQQQQQQQQQQQٍر نَْقَصQQQQQQQQQQQQQQQQQا
   

فQQQQQQQQQQQQQQQQQي النِّْصQQQQQQQQQQQQQQQQQِف ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQْن َشQQQQQQQQQQQQQQQQQْعبَاَن ال . 261
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا  تَْجتَِمعُ

  
فQQQQQQQQQQQQQي َمْسQQQQQQQQQQQQQِجٍد َويQQQQQQQQQQQQQَْوَم  َمْوِلQQQQQQQQQQQQQٍد  فَعQQQQQQQQQQQQQُوا 

   
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQابِعِ  َوالِعْشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِرينَا262  . َولَْيلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَةَ السَّ

  
 ِمQQQQQQQQQQQQQْن َرَجQQQQQQQQQQQQQٍب يQQQQQQQQQQQQQَا َصQQQQQQQQQQQQQاِحبِي  األَِمينQQQQQQQQQQQQQَا

   
 ِلْلعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَذَاءِ . َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَِلَك اْجتَِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاٌع 263

  
 فQQQQQQQQQQQQQي َمْسQQQQQQQQQQQQQِجٍد ِمQQQQQQQQQQQQQْن ُجْملQQQQQQQQQQQQQَِة األَْخَطQQQQQQQQQQQQQاءِ 

   
 . بَْعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُض المَصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلِّيَن تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََراُهْم أَْعَرُضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا264

  
 َعQQQQQQQQQْن َمْجِلQQQQQQQQQٍس ِلِعْلQQQQQQQQQِم  َشQQQQQQQQQْرعٍ  قQQQQQQQQQَْد َرُضQQQQQQQQQوا

   
QQQQQQQQQQنَّةِ 265  . بِالبُْعQQQQQQQQQQِد َعQQQQQQQQQQْن ِمْنَهQQQQQQQQQQاجِ أَْهQQQQQQQQQQِل السُّ

  
QQQQQQQQQQQQQْيَطاُن ُحQQQQQQQQQQQQQبَّ البِْدَعQQQQQQQQQQQQQةِ   قQQQQQQQQQQQQQَْد َزيQQQQQQQQQQQQQََّن الشَّ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            

)42(

وونُوا ززQQQQQQQQQQQQQQQQQQاتَِّز QQQQا  فَ QQQQدَ ِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَ ددQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِج QQQQي المس َ QQQQَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQِذ
  

QQQQَمQQQQQQQQQQْع259 ممتَ تت اْج ْ QQQQ قQQQQQQQQQQَِد ددQQQQQQQQQQِجٍد QQQQْس سس فQQQQQQQQQQي م َ ممQQQQQQQQQُهْم QQُض ضضْع ععبَ . َو

ععQQQQQQQQQQQQQQQQQنععِْع QQالشَّ َّ ررْمِر QQ بQQQQQQQQQQQQQQQQQِاألَ ررْكِر ِ الQQQQQQQQQQQQQQQQQِذ QQقQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِت ققلَ للَح ححِل
  

QQَصQQQQQQQQQQQQQQQا260 صصق ررال  وَر َ ُالالQQQQQQQQQQQQQQQايُ QQَم مم تَ QQQQQQQQQQQQQQQQQِي بQQQQQQQQQQQQQQQِِه QQنِ ننْع . أَ

QQَصQQQQQQQQQQQQQQQQQا صصْق قق نَ QQQQQQQQQQQQQQQQQٍٍٍر QQْك QQQQQQQQQQQQQQQQQِدَ  ِذ QQْن نن ِع QQَهQQQQQQQQQQQQQQQQQزَّ َرأٍٍٍس َو
  

َاَن ال . 261 اابَ ببQQQQQQQQQQQQQQQQQْع QQ ش َ QQ ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQْن QQْصQQQQQQQQQQQQQQQQQِف ِصصفQQQQQQQQQQQQQQQQQي النّ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا ععِمعُ ممتَ تتْج ججتَ

QQعQQQQQQQQQQQQQُوا  عع  فَ QQِلQQQQQQQQQQQQQٍد لْو وو  َم QQيQQQQQQQQQQQQQَْوَم ددQQQQQQQQQQQQQِجٍد َو QQْس سسفQQQQQQQQQQQQQي م َ
  

ااينَا262 QQْشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِر ْ ششالِع ععQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQابععِعِ  َو QQ السَّ َّ QQلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَةَ للْي ييلَ ل. َو

QQينQQQQQQQQQQQQQَا ييِم ييبِي  األَ ببQQQQQQQQQQQQQاِح QQQQQQQQQQQQQQQا َص َ QQ يَ QQQQQQQQQQQQQٍٍب QQَج QQِمQQQQQQQQQQQQQْن َر
  

QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاٌع263 ممتِ تت اْج ْ ككِلََك QQ. َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَ QQعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَذَاِءَ ععْل للِل

QQَطQQQQQQQQQQQQQاِء ططْخ QQلQQQQQQQQQQQQQَِة األَ للْم مم ُج QQ ِمQQQQQQQQQQQQQْن ددQQQQQQQQQQQQQِجٍد QQْس سسفQQQQQQQQQQQQQي م َ
  

QQQQُضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا264 ررْعَر ََ أَ مماُهْم QQQQ تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََر ييQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلِّيَن QQQQ المص َ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQُُض QQQQْع عع. بَ

QQُضQQQQQQQQQوا QQ  قQQQQQQQQQَْد َر ْ  َشQQQQQQQQQْرعٍ QQQQQQQQQِم QQْل للِع عع ِل QQQQQQQQQٍٍٍس QQِل لِلْج جج َم َعQQQQQQQQQْن
  

QQQQQQQQQQنِة265 َّةة السُّ QQْهQQQQQQQQQQِل QQَهQQQQQQQQQQاجِ أَ ههْن نن ِم QQْعQQQQQQQQQQِد َعQQQQQQQQQQْن ُععالبُ اا. بِ

دد البِْدَعQQQQQQQQQQQQQِة QQ ُحQQQQQQQQQQQQQبَّ ااَطاُن ططQQQQQQQQQQQQQْي QQ الشَّ َّ QQيQQQQQQQQQQQQQََّن QQقQQQQQQQQQQQQQَْد َز
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 ِحْفQQQQQQQQQQQQQQQُظ نِعQQQQQQQQQQQQQQQَاِل النQQQQQQQQQQQQQQQَّاِس فQQQQQQQQQQQQQQQي  المَسQQQQQQQQQQQQQQQاِجدِ  .266

  
 بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِأْجَرٍة لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْيَس بِِفْعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِل الَهاِجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدِ 

   
 )25. قQQQQQQQQQQQQَْد َوَضQQQQQQQQQQQQعُوا  َمَوائQQQQQQQQQQQQِدَ الطَّعQQQQQQQQQQQQَاِم(267

  
ي يQQQQQQQQQQQQQQَا أوِلQQQQQQQQQQQQQQي األَْحQQQQQQQQQQQQQQالِم  ِلَمQQQQQQQQQQQQQQْن يُعQQQQQQQQQQQQQQَّزِ

   
َوْلتَْمنَعQQQQQQQQQQQQQQQُوا اِإليثQQQQQQQQQQQQQQQَاَر فQQQQQQQQQQQQQQQي  الQQQQQQQQQQQQQQQدُُّخوِل . 268

)26( 
  

 المْنقQQQQQQQQQQQQQQُولِ لQQQQQQQQQQQQQQَْم يQQQQQQQQQQQQQQَِرِد اِإليثQQQQQQQQQQQQQQَاُر فQQQQQQQQQQQQQQي 
 
   

 . َكQQQQQQQQQQQQذَِلَك اِإليثQQQQQQQQQQQQَاُر  فQQQQQQQQQQQQي  المَسQQQQQQQQQQQQQاَرَعة 269
  

 إِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَى ُصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQفُوٍف أَوٍل فَْلتَْمنَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَهْ 
   

 . َغQQQQQQQQQQQQQQاُر ِحQQQQQQQQQQQQQQَراَء ال تQQQQQQQQQQQQQQَُزْرهُ  تَْقِصQQQQQQQQQQQQQQدُ 270
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQالةَ َوَكQQQQQQQQQQQQQQQQQذَا المَسQQQQQQQQQQQQQQQQQاِجدُ   فِيQQQQQQQQQQQQQQQQQِه  الصَّ
   

QQQQQQQQQQQQQQQQْبعَةَ  فQQQQQQQQQQQQQQQي المِدينQQQQQQQQQQQQQQQQَة 271  . أَْعنQQQQQQQQQQQQQQQِي بَِهQQQQQQQQQQQQQQQا  السَّ
  

QQQQQQQQQQQْرَعِة  الَمُصQQQQQQQQQQQونَة َمQQQQQQQQQQQا َكQQQQQQQQQQQاَن ذَا فQQQQQQQQQQQي   الّشِ
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ددQQQQQQQQQQQQQQQاِجِد.266 QQ فQQQQQQQQQQQQQQQي  المس َ QQQQQQQQQQQQQQQِاِس QQ النَّ QQعQQQQQQQQQQQQQQQَاِل عع نِ QQْفQQQQQQQQQQQQQQQُظ ففِح

QQاِجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِد اا اله َ QQْعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِل ععِف فف بِ سسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْيَس QQ لَ ررْجَرٍة جQQQQQQQQQQQQQQQQQQQأ QQبِ
  

QQQQQQQQQQQQِام(267 QQعَ ععQQQQQQQQQQQQدَ الطَّ QQائِ وووا  مَو َ ووQQQQQQQQQQQQعُ QQَض َ )QQ25. قQQQQQQQQQQQQَْد َو

QQQQQQQQQQQQQQِالم QQْح QQوِلQQQQQQQQQQQQQQي األَ ِ QQي يQQQQQQQQQQQQQQَا أ QQعQQQQQQQQQQQQQQَّزِ عع يُ QQَمQQQQQQQQQQQQQQْن ممِل
  

ووُخوِل. 268 ُّ فQQQQQQQQQQQQQQQي  الQQQQQQQQQQQQQQQدُّ QQQQQQQQQQQQQQQَار QQيثَ QQQعQQQQQQQQQQQQQQQُوا اِإل ععنَ ننْم ممتَ تتْل َو
)26(

QQQQQQQQQQQQQQُاُر فQQQQQQQQQQQQQQي  QQيثَ QQ يQQQQQQQQQQQQQQَِرِد اِإل QQقQQQQQQQQQQQQQQُوِلQQلQQQQQQQQQQQQQQَْم ققالمْن

  
QQQQQQQQQQQQQَارَعة269 QQQQ  فQQQQQQQQQQQQي  المس َ QQQQQQQQQQQQُاُر QQيثَ ككِلََك اِإل QQ. َكQQQQQQQQQQQQذَ َ

QQQQعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْه ععنَ ننْم ممتَ تتْل لل فَ ٍوٍف أَوٍل ووQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQفُ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQى ُص QQQQلَ ِِإِ
  

QQِصQQQQQQQQQQQQQQد270ُ صصْق قق  تَ QQَ ال تQQQQQQQQQQQQQQَُزْرهُ َاء QQ ِحQQQQQQQQQQQQQQَر QQQQQQQQQQQQQQُاُر QQ. َغ

ددQQQQQQQQQQQQQQQQQاِجدُ QQا المس َ QQَكQQQQQQQQQQQQQQQQQذَ َ QQQQQQQQQQQQQQQQQالةَ َو QQ  الصَّ َّ ِيQQQQQQQQQQQQQQQQQِه ييفِ
  

QQQQينQQQQQQQQQQQQQQQQَة271 ِ  فQQQQQQQQQQQQQQQي المد ةةعَةَ ععQQQQQQQQQQQQQQQQْب QQQQQQQQQQQQQQQQQQQا  السَّ َّ QQَه ِههQQQQQQQQQQQQQQQي بِ QQنِ ننْع ََ. أَ

QQQQQQQQQQQَاَن ذَا فQQQQQQQQQQQي  QQQQQQQQQQQQQا َك َ ةةQQQQQQQQQQQونَةQQَم QQُص َصص  الم QQQQQQQQQQQْرَعِة QQالّشِ ّ
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 . النQQQQQQQQQQQQQQQَّذُر ِلْلَمَسQQQQQQQQQQQQQQQاِجِد  التQQQQQQQQQQQQQQQِي  قQQQQQQQQQQQQQQQَدْ 272
  

 يُوَجQQQQQQQQQQQQQدُ فِيَهQQQQQQQQQQQQQا ِذي القُبQQQQQQQQQQQQQُوُر  لQQQQQQQQQQQQQَْم يQQQQQQQQQQQQQَِردْ 
   

 . َبQQQQQQQQQQْل ذَاَك ِشQQQQQQQQQQْرٌك َظQQQQQQQQQQاِهٌر يQQQQQQQQQQَا قَْوَمنQQQQQQQQQQَا273
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُوا إِلََهُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْم تَْلقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْوا  ثَنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا  فََوّحِ
   

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِريفَة 274  . ال تُْخِرُجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا المَصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِحَف الشَّ
  

 ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن َمْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQِجٍد ألَنََّهQQQQQQQQQQQQQQQQQQا  َمْوقوفQQQQQQQQQQQQQQQQQQَة 
   

 . تَِجQQQQQQQQQQQQQQQQدُُهْم َمQQQQQQQQQQQQQQQQا اْنتَفَعQQQQQQQQQQQQQQQQُوا بُِكتQQQQQQQQQQQQQQQQُبِ 275
  

 َمْوقُوفQQQQQQQQQQQQٍَة فQQQQQQQQQQQQي  َمْسQQQQQQQQQQQQِجٍد يQQQQQQQQQQQQَا َصQQQQQQQQQQQQاِحبِي
   

 . َوَمْكتَبQQQQQQQQQQQQQQQQَاٌت لَُهQQQQQQQQQQQQQQQQُم قQQQQQQQQQQQQQQQQَْد بَعQQQQQQQQQQQQQQQQُدَتْ 276
  

 َعQQQQQQQQQQQQQQْن ُمتَنQQQQQQQQQQQQQQَاَوِل األنQQQQQQQQQQQQQQَاِس َمQQQQQQQQQQQQQQا دَنQQQQQQQQQQQQQQَتْ 
   

 . تََطيQQQQQQQQQQQQQQQٌُّب تَبَْنُطQQQQQQQQQQQQQQQٌل يQQQQQQQQQQQQQQQَا  ُمْهتQQQQQQQQQQQQQQQَِدي277
  

 ِلنِْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَوٍة  يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَذَهْبَن ِلْلَمَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِجدِ 
   

 . قQQQQQQQQَْد ُمنِعQQQQQQQQَا فQQQQQQQQي َشQQQQQQQQْرِعنَا الQQQQQQQQِذي َكُمQQQQQQQQلْ 278
  

 َخْلQQQQQQQQQQQQَف النَِّسQQQQQQQQQQQQاِء ال  تَُصQQQQQQQQQQQQّلِ  يQQQQQQQQQQQQَا َرُجQQQQQQQQQQQQلْ 
   

 . فQQQQQQQQQQQQQQQي َحQQQQQQQQQQQQQQQَرٍم أَْو َغْيQQQQQQQQQQQQQQQِرِه  ِلِفتْنQQQQQQQQQQQQQQQَةِ 279
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QQQQQQQQQQQQQQQQQي  قQQQQQQQQQQQQQQQَْد272 QQ  التِ ددQQQQQQQQQQQQQQQاِجِد QQَس سسَم ممْل لل ِل QQ. النQQQQQQQQQQQQQQQَّذُر

QQ يQQQQQQQQQQQQQَِرْد QQ  لQQQQQQQQQQQQQَْم QQبQQQQQQQQQQQQQُوُر ببي القُ QQQQQQQQQQQQQِا ِذ QQيَه يي فِ QQوَجQQQQQQQQQQQQQدُ وويُ
  

QQنQQQQQQQQQQَا273 ننَم ووQQQQQQQQQQا قَْو QQ يَ ررQQQQQQQQQQاِهٌر QQ َظ QQ ِشQQQQQQQQQQْرٌك َاَك ْ. َبQQQQQQQQQQْل ذَ

QQنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا ننا  ثَ QQقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْو ققْل لل تَ QQُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْم ككَه ههلَ إِ ِِوا QQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُ QQّحِ ووفََو
  

ةةيفَة274 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِر QQ الشَّ َّ ففQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِحَف QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا المص َ QQُج ررْخِر خخ. ال تُ

QQوفQQQQQQQQQQQQQQQQQQَة ووق قْو ووQQQQQQQQQQQQQQQQQQا  م َ QQَه ههنَّ ددQQQQQQQQQQQQQQQQQQِجٍد ألَ QQْس سس َم QQِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن
  

QQQQتQQQQQQQQQQQQQQQQُِب275 تتُك ككQQQQQQQQQQQQQQQQوا بِ QQQQعُ ععفَ ففتَ تتQQQQQQQQQQQQQQQQا اْن QQQQ َم ممُهْم QQQQِجQQQQQQQQQQQQQQQQدُ جج. تَ

ييبِي ببQQQQQQQQQQQQاِح QQQQQQQQQQQQQQا َص َ QQ يَ ددQQQQQQQQQQQQِجٍد QQْس سس فQQQQQQQQQQQQي  م َ QQوفQQQQQQQQQQQQٍَة ووق قْو ووَم
  

QQQQQQQQQQQQQQQQْدَْت276 QQعُ عع بَ QQ قQQQQQQQQQQQQQQQQَْد QQُهQQQQQQQQQQQQQQQQُم هه لَ QQبQQQQQQQQQQQQQQQQَاٌت ببتَ تتْك ككَم . َو

QQQQQQQQQQQQQQQQَا دَنQQQQQQQQQQQQQQَْت QQ َم QQQQQQQQQQQQQQِاِس QQنَ QQQQQQQQQQQQQQَاوِل األ QQنَ ننتَ تت ُم َعQQQQQQQQQQQQQQْن
  

QQتQQQQQQQQQQQQQQQَِدي277 تتْه ههQQQQQQQQQQQQQQQا  ُم ُ QQ يَ QQQQQQQQQQQQQQQٌٌل QQُط ططْن ننبَ بب تَ QQيQQQQQQQQQQQQQQQٌُّب ييَط طط. تَ

ددQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِجِد QQَس سسَم ممْل لل ِل ننْبَن ببَه QQ  يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَذ QQْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَوٍة سسنِ ننِل
  

QQQQQQQQْْل278 QQُم َممي َك ِا الQQQQQQQQِذ اانَ ننِع QQQQQQQQْا فQQQQQQQQي َشQQQQQQQQر QQعَ ععنِ نن ُم QQ. قQQQQQQQQَْد

QQQQQQQQQQQQْْل QQُج QQQQQQQQQQQQَا ر QQ  يَ QQQQQQQQQQQQّّلِ QQَص صص ال  تُ QQَسQQQQQQQQQQQQاِء سس النِّ QQQQQQQQQQQQَف QQْل للَخ
  

QQنQQQQQQQQQQQQQQQَِة279 ننتْ تتِف فف  ِل QQْيQQQQQQQQQQQQQQQِرِه يي َغ QQ. فQQQQQQQQQQQQQQQي حQQQQQQQQQQQQQQQَرٍٍم أَْو َ
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 َوَغْيQQQQQQQQQQQQQQQQِر ذَاَك ِمQQQQQQQQQQQQQQQQْن  َخفَايQQQQQQQQQQQQQQQQَا الِحْكَمQQQQQQQQQQQQQQQQةِ 
   

 المبQQQQQQQQQQQQQQَانِي  . َوبَْعُضQQQQQQQQQQQQQQُهْم قQQQQQQQQQQQQQQَْد أَْنَشQQQQQQQQQQQQQQأَ 280
  

ْحَمِن  ُمْلَحقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَة بَِمْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِجِد  الQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَّ
   

يَْت دُوَر القQQQQQQQQQQQQَُراِن ِعْنQQQQQQQQQQQQدَُهمْ 281  . قQQQQQQQQQQQQَْد ُسQQQQQQQQQQQQّمِ
  

ُمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا  بَِهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا  قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْرآنَُهمْ   َولQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْم يُعَلِّ
   

 . قQQQQQQQQQQQQQَْد أِخQQQQQQQQQQQQQذَْت دُوُر القQQQQQQQQQQQQQَُراِن ِللنَِّشQQQQQQQQQQQQQيدْ 282
  

QQQQQQQQQQQQQQQQِديدْ   َكQQQQQQQQQQQQQQQQذَِلَك التَّْمثِيQQQQQQQQQQQQQQQQُل  َواألَْمQQQQQQQQQQQQQQQQُر  الشَّ
   

 أَْعنQQQQQQQQQِي بQQQQQQQQQِِه التَّْفQQQQQQQQQِريَخ ِلألَْحQQQQQQQQQَزاِب ُهQQQQQQQQQمْ . 283
  

لQQQQQQQQQQQQQQُوا بُيQQQQQQQQQQQQQQُوَت َربِِّهQQQQQQQQQQQQQQْم  فَلQQQQQQQQQQQQQQَمْ   قQQQQQQQQQQQQQQَْد َعطَّ
   

 . يُْعُطQQQQQQQQQQوا لََهQQQQQQQQQQا قِْسQQQQQQQQQQًطا ِمQQQQQQQQQQَن الِعنَايQQQQQQQQQQQَة 284
  

 بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِالِعْلِم َواِإلْصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالحِ َوالِهدَايQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَة 
   

QQQQQQQQQQQQQْرعِ ال تQQQQQQQQQQQQQََراُهمُ 285  . ُطQQQQQQQQQQQQQالُب ِعْلQQQQQQQQQQQQQِم الشَّ
  

 َوالQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَّعَلُّمُ قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْد فِقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ التَّْعِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيُم 
   

QQQQQQQQQQQQQَواُف َحQQQQQQQQQQQQQْوَل المْسQQQQQQQQQQQQQِجدِ 286  . َكQQQQQQQQQQQQQذَِلَك الطَّ
 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQِة ممْك ككQQQQQQQQQQQQQQQQا الِح QQَاي اافَ فف  َخ QQ ِمQQQQQQQQQQQQQQQQْن َاَك QQْيQQQQQQQQQQQQQQQQِر ذَ ييَغ َو
  

ششْنَشQQQQQQQQQQQQQQأ280َ QQ قQQQQQQQQQQQQQQَْد أَ ممQQQQQQQQQQQQQQُهْم QQُض ضضْع ععبَ ييQQQQQQQQQQQQQQانِي  . َو QQَالمب

ننَمِن ممْح َّ  الQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَّ ددQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِجِد QQْس سسَم مم بِ QQقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَة ققَح ححْل للُم
  

ممQQQQQQQQQQQQدَُهْم281 QQْن نن ِع QQ القQQQQQQQQQQQQَُراِن تتيَْت دُوَر ييQQQQQQQQQQQQّمِ QQ ُس QQ. قQQQQQQQQQQQQَْد

ممُهْم َههآنَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا  قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْر QQَه ههQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا  بِ QQُم مملِّ للعَ عع يُ QQلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْم لَو
  

QQِشQQQQQQQQQQQQQيْد282 ششلنَّ لل ِل QQQ القQQQQQQQQQQQQQَُراِن QQQِخQQQQQQQQQQQQQذَْت دُوُر QQ. قQQQQQQQQQQQQQَْد أ

QQQQQQQQQQQQQQQQِديْد QQ  الشَّ َّ QQْمQQQQQQQQQQQQQQQQُر ُيQQQQQQQQQQQQQQQQُل  َواألَ ييثِ ثثْم مم التَّ ككِلََك QQَكQQQQQQQQQQQQQQQQذَ َ
  

QQ ُهQQQQQQQQQْم. 283 QQْحQQQQQQQQQَزاِب ألأل ِلألَ QQْفQQQQQQQQQِريَخ فف التَّ QQQQQQQQQQQِي بQQQQQQQQQِِه QQنِ ننْع أَ

QQلQQQQQQQQQQQQQQَْم للَ  فَ QQِهQQQQQQQQQQQQQQْم ههبِّ QQQQQQQQQQQQQQَوَت ر QQيُ ُييQQQQQQQQQQQQQQوا بُ QQلُ لل َعطَّ QQقQQQQQQQQQQQQQQَْد
  

QQQQَايQQQQQQQQQQQة284 اانَ نن الِع QQا ِمQQQQQQQQQQَن ااQQQQQQQQQQًط QQْس سسQQQQQQQQQQا قِ QQَه ههQQQQQQQQQQوا لَ QQُط ططْع عع. يُ

QQQQَدَايQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQة ددالِه QQQQْصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالحِ َو ممْلِم َواِإل للQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالِع QQQQبِ
  

مماُهُم285 QQَ ال تQQQQQQQQQQQQQََر QQQQQQQQQQQQQْرعِ QQ الشَّ َّ QQQQQQQQQQQQQِم QQْل لل ِع QQQQQQQQQQQQQُالُب QQ. ُط

QQQQِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيُم للْع ععQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ التَّ QQQQِق قق ف مملُُّمQQQQقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْد للعَ ععالQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَّ َو
  

ددQQQQQQQQQQQQQِجِد286 QQ المْس ْ QQ َحQQQQQQQQQQQQQْوَل ُاُف QQQQQQQQQQQQQَو QQ الطَّ ككِلََك QQ. َكQQQQQQQQQQQQQذَ َ
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 )27بَْعQQQQQQQQQQQQQدَ بِنَائQQQQQQQQQQQQQِِه فQQQQQQQQQQQQQَذَا  أَْمQQQQQQQQQQQQQٌر  بQQQQQQQQQQQQQَِدي (
   

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٌح اليَْنبَِغQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي  بََمْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِجدِ 287  . تََمسُّ
  

 َحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَراٍم اْو بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِالنَّبَِوْي لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْم  يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِردِ 
   

 . فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَال َمَحاِريQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُب َوال َمنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَابِرُ 288
  

 األََكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQابِرُ   ال ُجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدٌُر ال  العُلََمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا
   

 . أَْو َغْيQQQQQQQQQQQQQQQQُر ذَِلQQQQQQQQQQQQQQQQَك فQQQQQQQQQQQQQQQQَال يَُجQQQQQQQQQQQQQQQQQوزُ 289
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٌح  بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِِه  أَيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا َعِزيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQزُ   تََمسُّ
   

 . َوذَا ِسQQQQQQQQQQQQَوى الَحَجQQQQQQQQQQQQِر االْسQQQQQQQQQQQQَوِد فَقQQQQQQQQQQQQَطْ 290
  

 َهQQQQQQQQQQQQQذَا َكQQQQQQQQQQQQQالُم العُلََمQQQQQQQQQQQQQا فQQQQQQQQQQQQQَاْخَش الغَلQQQQQQQQQQQQQَطْ 
 
 
   

ُهQQQQQQQQQQQQQQوا إِلQQQQQQQQQQQQQQى قَْبQQQQQQQQQQQQQQِر النَّبQQQQQQQQQQQQQQِي291  . ال تَتََوجَّ
  

لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَبِ بِاالْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتِغَاثَِة َوال   بِالطَّ
   

 . َوِلِزيَاَرتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِِه ال  تَُشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُّوا292

                                                
 مخلع البسيط ] البَِدئ: الَعَجُب، يُقال: أَْمٌر بَِدُئ، قاَل َعبِيدُ بُن األَْبَرِص: [ـ  27

 بُ ـــأَنّى َوقَد راَعَك الَمشي      ــابي  تَصبو فَأَنّى لََك التَص    
َل أَهلُها         فَال بَديٌء َوال َعجي      ـــبُ ـــإِن تَُك حالَت َوُحّوِ

 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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QQ بQQQQQQQQQQQQQَِدي ( QQْمQQQQQQQQQQQQQٌر أَ QQفQQQQQQQQQQQQQَذَا QQائQQQQQQQQQQQQQِِه اانَ ننQQQQQQQQQQQQQدَ بِ QQْع )27ععبَ
  

ددQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِجِد287 QQQQْس سسَم ممQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي  بَ QQQQِغ غغبَ ببْن َنن الي QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQح ٌسُّ سسَم مم. تَ

QQQQ  يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِرِد QQQQ لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْم ووبَِوْي ببQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالنَّ QQQQ بِ ْ اْو ٍاٍم QQQQَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَر
  

ررQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQابُِر288 QQنَ ننال م َ ااَحاِريQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُب َو ححQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال م َ QQ. فَ

QQQQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا مملَ ُلل ال  العُ QQQQال ُجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدٌُر ررQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQابُِر  ُ QQQQَك َ األَ
  

QQQQُجQQQQQQQQQQQQQQQQQوُز289 َججQQQQQQQQQQQQQQQQال ي QQ فَ QQQQQQQQQQQQQQQQََك QQِل QQْيQQQQQQQQQQQQQQQQُر ذَ يي َغ . أَْو

QQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا َعِزيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُز QQ  بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِِه  أَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQح ٌسُّ سسَم ممتَ
  

QQقQQQQQQQQQQQQَْط290 قق فَ QQ االْسQQQQQQQQQQQQَوِد ْ QQَجQQQQQQQQQQQQِر ججى الح َ QQا ِسQQQQQQQQQQQQَو . َوذَ

QQلQQQQQQQQQQQQQَْط لل الغَ ششQQQQQQQQQQQQQاْخَش QQQQQQQQQQQQQQQا فَ QQَم مملَ ُلل العُ QQQQQQQQQQQQQُالُم QQا َك َ QQَهQQQQQQQQQQQQQذَ

  
QQبQQQQQQQQQQQQQQِي291 بب النَّ QQْبQQQQQQQQQQQQQQِر ببلQQQQQQQQQQQQQQى قَ QQQQQQQQQQQQQQِِوا إِ QQُه ههجَّ جَو ووتَ َتت. ال تَ

ةةاثَِة َوال  ااغَ غغQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتِ QQاالْس ْ QQلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِباابِ للالطَّ اابِ
  

QQُشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُّوا292 ُ َشش ال  تَ QQتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِِه َار اايَ ززِلِز ل. َو

                                                
ررْبَرِِص: [ـ 27 ََ األَ ييبِيدُ بُن بب َع َُئ، قال دد بَِد ررْمٌر ََ، يُقال: أَ ببَجُب َججئ: الع مخلع البسيط ]َددالبِد

َصص التَص     ككى لََك ىىنّ ََأَ أأصبو فَ شش المشي      صصــابي  صصتَ َ َككد راعَك ددقَ ىىنّى َو ــبُ ييـــََأَ
َججال عجي     ٌديٌء َو َددال ب َالالها         فَ هههلُ ََ أَ َل ووُحّوِ َت و تت حالَ ككن تككَُُك ـــــُبييـــِِإِ
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 ِرَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالَُكْم  يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا قَْوَمنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا  َوأَدُّوا

   
 . فََرائًِضQQQQQQQQQQQQQQQا َوُسQQQQQQQQQQQQQQQنَنًا َكَمQQQQQQQQQQQQQQQا  ُطِلQQQQQQQQQQQQQQQبْ 293

  
 فَالفَْضQQQQQQQQQQQQQُل فِيQQQQQQQQQQQQQِه َزائQQQQQQQQQQQQQِدٌ  ِلَمQQQQQQQQQQQQQْن  َرِغQQQQQQQQQQQQQبْ 

   
 . َكQQQQQQQQQQQQQQQQQذَا َوثَْقQQQQQQQQQQQQQQQQQَب َطاقQQQQQQQQQQQQQQQQQٍَة نَافQQQQQQQQQQQQQQQQQِذَةِ 294

  
 الِقْبلQQQQQQQQQQQQQQQQQَةِ َوِذي تَُكQQQQQQQQQQQQQQQQQوُن فQQQQQQQQQQQQQQQQQي ِجQQQQQQQQQQQQQQQQQدَاِر 

   
 . َعلQQQQQQQQQQَى يَِمQQQQQQQQQQيِن الِمْنبQQQQQQQQQQَِر اْحQQQQQQQQQQذَْر َواتQQQQQQQQQQَّقِ 295

  
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQقِ   َعلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَى الَمنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَابِِر فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَال تُعَلِّ

   
 . َسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَائًِرا َوال تَُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن  ُمَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلََّحا296

  
 إِذَا دََخْلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَت َمْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِجدًا  فَتُْفِلَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا

   
 . قQQQQQQQQQQQQQQQَْد َجعَلQQQQQQQQQQQQQQQُوا بَابQQQQQQQQQQQQQQQًا  ِلِمْنبQQQQQQQQQQQQQQQٍَر َوذَا297

  
 فَْليُْنبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَذَاتَعَبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُّدًا تََزيُّنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQًا 

   
 . َوال تُبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِه بِالمَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِجِد  اتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّقِ 298

  
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQقِ   فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَال تَُزْخِرفَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا َوال تُنَّمِ

   
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَورْ 299  . ال تََضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQعِ اللَّْوَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِت فِيَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا َوالصُّ

  
 تُْلِهQQQQQQQQQQQي البََشQQQQQQQQQQQرْ  -يQQQQQQQQQQQَا َصQQQQQQQQQQQاِحبِي  -ألَنََّهQQQQQQQQQQQا 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا  وأَدُّوا QQنَ ننَم ووQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا قَْو QQ  يَ ممُكْم ككQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالَ QQَح ِر
  

QQQِلQQQQQQQQQQQQQQQبْ 293 للQQQQQQQQQQQQQQQا  ُط QQَم َمما َك اانً ننQQQQQQQQQQQQQQQنَ QQُس QQQQQQQQQQQQQQQَا و QQQًض ضضائِ رر. فََر

QQِغQQQQQQQQQQQQQْب QQَمQQQQQQQQQQQQQْن  َر مم  ِل QQائQQQQQQQQQQQQQِدٌ ِيQQQQQQQQQQQQQِه َز يي فِ QQQQQQQQQQQQQُُل QQْض ضضالفَ اافَ
  

QQافQQQQQQQQQQQQQQQQQِذَِة294 اا نَ QQاقQQQQQQQQQQQQQQQQQٍَة اا َط QQْقQQQQQQQQQQQQQQQQQَب ققثَ َا و QQ. َكQQQQQQQQQQQQQQQQQذَ َ

QQ فQQQQQQQQQQQQQQQQQي ِجQQQQQQQQQQQQQQQQQدَاِر ِ QQُكQQQQQQQQQQQQQQQQQوُن ككي تَ QQلQQQQQQQQQQQQQQQQQَِةَوِذ للْب ببالِق
  

QQاتQQQQQQQQQQَِّق295 QQ اْحQQQQQQQQQQذَْر َو ْ QQبQQQQQQQQQQَِر ببْن نن الِم QQِمQQQQQQQQQQيِن ممQQQQQQQQQQى يَ QQ. َعلَ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِق QQQQلِّ للعَ ععQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال تُ QQ فَ ررQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQابِِر QQنَ ننQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQى الم َ QQَعلَ
  

ااَحا296 ححQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلَّ QQَس سس  ُم QQُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن َككال تَ َا و ررائًِر ااQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَ QQ. َس

QQَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا ححِل للْف ففتُ تتا  فَ ددQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِجدً QQْس سسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَت م َ QQْل للا دََخ َ ِِإِذَ
  

QQQQQQQQQQQQQQQٍٍٍر َوذَا297 QQبَ ببْن ننِم ممQQQQQQQQQQQQQQQا  ِل QQًابً َااQQQQQQQQQQQQQQQوا ب QQلُ للعَ عع َج QQ. قQQQQQQQQQQQQQQQَْد

QQنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQًا  ننيُّ َززا تََز QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُّدً ببعَ QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَذَاععتَ ببْن ننيُ ييْل للفَ
  

QQQQ  اتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِّق298 ددQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِجِد QQQQالمس َ اا بِ QQQQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِه ببال تُ . َو

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِق QQّمِ ممنَ ننال تُ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا و QQَه ههف ررْخِر ززQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال تَُز QQفَ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَوْر299 QQالصُّ ُّ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا و QQيَه يي فِ QQْوحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِت َ وو اللَّ QQَضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQعِ َ َضض. ال تَ

QQَهQQQQQQQQQQQا  ههنَّ ييبِي -ألَ ببQQQQQQQQQQQاِح QQQQQQQQQQQQQا َص َ َْشQQQQQQQQQQQْر-QQيَ َششQQQQQQQQQQQي الب QQِه ههْل للتُ
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 . تََراُهُمQQQQQQQQQQQQQQQو قQQQQQQQQQQQQQQQَْد أَْنَشQQQQQQQQQQQQQQQأُوا َهQQQQQQQQQQQQQQQِذي الِقبQQQQQQQQQQQQQQQَابْ 300

  
QQQQQQQQQQQQQَْم تQQQQQQQQQQQQQَابْ َولQQQQQQQQQQQQQَنٍَّة َوال  الِكتQQQQQQQQQQQQQي ُسQQQQQQQQQQQQQِرْد  ف 

   
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQفُوِف بِالِحبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَالِ 301  . تَْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِويَة الصُّ

  
 ِمQQQQQQQQQQQQْن ُجْملQQQQQQQQQQQQَِة  األَْخَطQQQQQQQQQQQQاِء فQQQQQQQQQQQQي األَفعQQQQQQQQQQQQَالِ 

   
 . أَْيًضQQQQQQQQQQا بِنQQQQQQQQQQَاُء ذَا الِجQQQQQQQQQQدَاِر ِمQQQQQQQQQQْن َخَطQQQQQQQQQQأ 302

  
 َخْلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَف ُصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQفُوٍف أَوٍل  ِليُتََّكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQأ 

   
 . َعلَْيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِه َوالمتََّكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQآُت  دُونََمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا303

  
 َضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُروَرٍة أَْو َحاَجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍة  َوإنَِّمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا

   
ِد التََّرفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِه فَقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَطْ 304  . ذَا ِلُمَجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَّ

  
 فQQQQQQQQQQQالزم سQQQQQQQQQQQبيل الرشQQQQQQQQQQQد واحQQQQQQQQQQQذر الشQQQQQQQQQQQطط

   
عِ  َغلQQQQQQQQQQQQQQQَطْ 305  . ِكتَابQQQQQQQQQQQQQQQَة اْسQQQQQQQQQQQQQQQِم المتَبQQQQQQQQQQQQQQQَّرِ

  
 َوذَا َعلQQQQQQQQQQQQQQَى المَسQQQQQQQQQQQQQQاِجِد اْعلQQQQQQQQQQQQQQَْم َوانضQQQQQQQQQQQQQQبط

   
ال تَْخQQQQQQQQQQQQQQQQQQُرَجْن ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن َحQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرَمْيِن القَْهقQQQQQQQQQQQQQQQQQQََرى . 306

)28( 
  

                                                
 ـ أي : ال تمش بظهرك ووجهك إلى الكعبة حين تخرج من المسجد ؛ ألن هذا خطأ . 28

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            

)48(

QQبQQQQQQQQQQQQQQQَابْ 300 ِببي الق QQَوا َهQQQQQQQQQQQQQQQِذ ُ وQQQQQQQQQQQQQQQأ QQَش ششْن ََ أَ QQQQQQQQQQQQQQQQQو قQQQQQQQQQQQQQQQَْد QQُم مماُه رر. تََر

QQQQQQQQQQQQQَت QQ QQQلQQQQQQQQQQQQQَْم QQQتQQQQQQQQQQQQQَابْ لَو تتال  الِك ةةQQQQQQQQQQQQQنٍَّة َو QQ  فQQQQQQQQQQQQQي ُس ُ QQِرْد
  

QQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِل301 ببالِح اا بِ ِوِف ووQQQQQQQQQQQQQQQQQQQفُ QQ الصُّ ُّ ةةيَة QQْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِو سس. تَ

QQعQQQQQQQQQQQQَاِل ععف QQَطQQQQQQQQQQQQاِء فQQQQQQQQQQQQي األَ ططْخ QQلQQQQQQQQQQQQَِة  األَ للْم مم ُج QQِمQQQQQQQQQQQQْن
  

QQَطQQQQQQQQQQأ302 طط َخ QQ ِمQQQQQQQQQQْن QQا الِجQQQQQQQQQQدَاِر QQQQQQQQQQَاُء ذَ QQنَ ننQQQQQQQQQQا بِ QQًض ضضْي . أَ

QQَكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQأ َ ككتَّ تتيُ يي ِل ٍوٍف أَوٍل ووQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQفُ QQ ُص QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَف QQْل للَخ
  

QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا303 ممونَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُآُت  دُ QQَك َ ككالمتَّ QQْيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِه َو يي. َعلَ

QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا ِممإنِّ QQاَجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍة  َو َ اا َح QQَضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُروَرٍة أَْو َ
  

QQQQقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْط304 ققفَ QQQQفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِه ررالتََّر ِد QQَجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَّ ججُم مما ِل . ذَ

فQQQQQQQQQQQالزم سQQQQQQQQQQQبيل الرشQQQQQQQQQQQد واحQQQQQQQQQQQذر الشQQQQQQQQQQQطط
  

QQلQQQQQQQQQQQQQQQَْط305 لل  َغ عِ QQبQQQQQQQQQQQQQQQَّرِ َبب المتَ QQQQQQQQQQQQQQQِم QQ اْس ْ QQَابQQQQQQQQQQQQQQQة ااتَ تت. ِك ِ

QQلQQQQQQQQQQQQQQَْم َوانضQQQQQQQQQQQQQQبط لل اْع ددQQQQQQQQQQQQQQاِجِد QQQQQQQQQQQQQQQQى المس َ QQا َعلَ َوذَ
  

QQقQQQQQQQQQQQQQQQQQQََرى . 306 ققْه هه القَ ننْيِن ييَم مQQQQQQQQQQQQQQQQQQَر QQ َح QQ ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQْن ننَجْن QQْخQQQQQQQQQQQQQQQQQQُر َخخال تَ
)28(

                                                
ـ أي : ال تمش بظهرك ووجهك إلى الكعبة حين تخرج من المسجد ؛ ألن هذا خطأ .28
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 فَلQQQQQQQQQQQQQQQQَْيَس ذو ِعْلQQQQQQQQQQQQQQQQٍم َكَمQQQQQQQQQQQQQQQQْرٍء َمQQQQQQQQQQQQQQQQا دََرى
   

. ال تُْسQQQQQQQQQQQِرفوا يQQQQQQQQQQQَا قQQQQQQQQQQQَْوِم فQQQQQQQQQQQي بِنَائَِهQQQQQQQQQQQا 307
)29( 
  

َهQQQQQQQQQQQQQا فَالقَْصQQQQQQQQQQQQQدُ َخْيQQQQQQQQQQQQQٌر فQQQQQQQQQQQQQي األُمQQQQQQQQQQQQQورِ   ُكلِّ
   

  رابعا : أخطاء في صالة الجمعة
   

 انِ َسQQQQQQQQQQQاإلحْ  بَ اِلQQQQQQQQQQا طَ يQQQQQQQQQQQَ ةٍ عQQQQQQQQQQَمْ . فQQQQQQQQQQي جُ 308
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQِةُ اءَ رَ ق QQQQQQQQQQQQQQQQQQ  ) انِ َسQQQQQQQQQQQQQQQQQQنْ ( اإلِ  ) وَ  ةِ دَ جْ ( السَّ
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320QQQQQQQQQQQQِق .QQَِرQQةَُاءQQQQQQQQQQQQاإلْخ )QQالِصQQَِأ (QQQQQQQQQQQQْلQQفQQَQQQQQQQQQQQQَمQQَّرQQِة

QQQQQQQQQQQQQQQQQQِلٌللٌفQQاِلQQQQممَخQQQQQQQQQQQQQQQQQQُمQQٍةQQQQممعQQQQQQQQQQQQQQQQQQَججْمُفQQQQQQQQQQQQQQQQQQي ُج QQQQلللّشِ ععِةعَ QQْرّ
  

َ ( يQQQQQQQQQQQQQQس ) فQQQQQQQQQQQQQQي لَََأQQََرQQتتَْقQQQQQQQQQQQQQQتَال . 321 QQْعQQججَمQQQQQQQQQQQQQQُالُجQQِلQQللْيQQQQQQQQQQQQQQْن

ْعدَ يِنِّفQQQQQQQQQQQي الQQQQQQQQQQQدّْدQQِرQQيQQQQQQQQQQQQQَْمQQلQQٍٍQQQQQQQQQQQٍَرQQْمQQQQQQQQQQQأQQَُّلQQُّففُكQQQQQQQQQQQفَ
  

الخطيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبْ Zَ ) إذا قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالُو( الحمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُ. 322

QQQQQQQQQQQQQQQَفQQQQQQQQQQQQQQQQQَي QQ ننلَْن للQQQQQQQQQQQQQQQبِّ QQقَ ببيQQQQQQQQQQQQQQQQْبححبQQَِا َحQQيQQQQQQQQQQQQQQQََييَك ْيQQدَ ققQQال تُ
  

QQَحُّ بQQQQِتتِصQQQQQQQQQQQQQQQQتQQٍَةQQQQممعQQQQQQQQQQQQQQQQَججْمُج. صQQQQQQQQQQQQQQQQالة323ُ QQْْلQQأأقQQQQQQQQQQQQQQQQَببأ

QQQQQQQQQQQQQQِمQQْنQQَبَْرأQQQQQQQQQQQQQQببِعQQيَنQQَرQQQQQQQQQQQQQQُجQQال َكQQَQQQQQQQQQQQQQQككَمQQا وQQَQQQQQQQQQQQQQQَصQQْلQQْ
  

QQِرQQQQَالمنبQQQQQQQQQQQQِلQQQQْصQQQQQQQQQQأQQَدَ QQQQععْنQQQQQQQQQQِعِططيQQQQQQQQQQِبخخِطQQَا الَخَعQQQQQQQQQQدُ.324

QQَQQQQQQQQQQQلQQققْبQQQQQQQQQQQقَ QQالصُّ QQِرQQخخبQQQQQQQQQQQََفQQQQQQQQQQQي الَخْدQQِرQQيQQQQQQQQQQQQQَْمQQلQQQQQQQQQQQَِععوِدQQعُُّ
  

325QQQQQQQQQQQQQQQQQِق .QQQQَِرQQةَُاءQQQQQQQQQQQQQQQQQاإلْخ )QQQQالِصQQِQQQQQQQQQQQQQQQQQَب (QQQQَْيQQططبَخخْطالُخييَنQQQQQQQQQQQQQQQQQَببتQQْيQQييْن

ييْنQQْيQQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQِرQQغغْيQQQQQQQQQQQQQQQَغQQْنQQِمQQQQQQQQQQQQQQQييٌنQQيQQَّممبQQQQQQQQQQQQQQQَُمQQأQQخخَطQQQQQQQQQQQQQQQففَخفَ
  

ِالخطيQQQQQQQQQQQQQQQQِبQQََكQQِلQQQQQQQQQQQQQQQQذَُُلQQْوQQقQQQQQQQQQQQQQQQQQQَُعQQممنQQQQQQQQQQQQQQQQَييْم. ي326ُ

QQQQQQQQQQQQَي )QQََا قQQَمققْوQQQQQQQQQQQQَممنQQQQQQQQQQQQQQا َصQQQQ )ِببيQQQQQQQQQQQQِبححبَِالحQQى QQععلQQQQQQQQQQQQَللوا عَ QQلَُّ
  

QQُQQQQQQQQQQQQQQُفQQككلQQQQQQQQQQQQQQَُّتتَك. ت327َ ىQQَرQQيQQٍQQQQQQQQQQQQQQٍُبQQخخَطQQQQQQQQQQQQQQببُخبِججعQQْجالسَّ
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 ارَ ِطQQQQQQQQQQQQQQQQQQف  دْ ي قQQQQQQQQQQQQQQQQQQَالQQQQQQQQQQQQQQQQQQذِ  ونَ ا دُ عً دَ تQQQQQQQQQQQQQQQQQQَبْ مُ 
   

 اِس نQQQQQQQQQQQQQQَفQQQQQQQQQQQQQي األ  الخطيQQQQQQQQQQQQQQبُ  رَ ثQQQQQQQQQQQQQأَ  نْ . إِ 328
  

 ياِسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَ وَ  رٌ شِ تَ ـْنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQه مُ عُ ـْفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQـنَ فَ 
   

 ادَ ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَ عْ مُ  نْ ُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال تَ  تَ ْبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQطَ ا خَ ذَ . إِ 329
  

 ادَ َمQQQQQQQQQQQQحْ تُ  عْ بQQQQQQQQQQQQَاتْ  فٍ يْ َسQQQQQQQQQQQQ وْ ا أَ ًصQQQQQQQQQQQQى عَ لQQQQQQQQQQQQَعَ 
   

330QQQQQQQQQQQQQQQَرِ كُ ذ . ال ت QQQQQQQQQQQQQQQ  اوالموضQQQQQQQQQQQQQQQوعَ  يفَ عِ الضَّ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQديثِ  نَ ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQالح QQQQQQQQQQQQQQQQQمِ زَ واْل QQQQQQQQQQQQQQQQQاالمرفوَع 
   

 الثيابQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا لَ بَ ْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQهم إن أَ . خطيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبُ 331
  

QQQQQQQQQQQQQQQَهُ رأيت QQQQQQQQQQQQQQQَجَ  دْ قQQQQQQQQQQQQQQQَاالّصّ◌ّ◌◌َ  بَ انQQQQQQQQQQQQQQQواب 
   

 هُ ْنQQQQQQQQQQQQQQQQمِ  كَ ْعQQQQQQQQQQQQQQQQدَ  اللحيQQQQQQQQQQQQQQQQة  قَ لQQQQQQQQQQQQQQQQَحَ . وَ 332
  

 هُ ْنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQعَ  تِ أ يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ عَ ْفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال نَ  هُ نQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّإِ فَ 
   

 وارُ فِ غْ تَ اْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ الخطيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبُ  اكَ ذَ  لْ قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُيَ  نْ إِ . وَ 333
  

 وارُ جَ ؤْ ا تQQQQQQQQQQQQQQQQQQَُمQQQQQQQQQQQQQQQQQQيْ كَ  ُم العظQQQQQQQQQQQQQQQQQQيمَ ُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَّ رَ 
   

334QQQQQQQQQَفِ  اكَ ذَ . فQQQQQQQQQلٌ ْع QQQQQQQQQَم يQQQQQQQQQدْ رِ ل QQQQQQQQQي َشQQQQQQQQQانَ عِ رْ ف 
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اQQَرQQQQففِطQQQQQQQQQQQQQQQQQQفQQْدQQQQي قQQQQQQQQQQQQQQQQQQَالQQQQQQQQQQQQQQQQQQِذوَنععا دًُعQQدَ QQQQببتQQQQQQQQQQQQQQQQQQَممْبُم
  

QQِاِسQQQQنQQQQQQQQQQQQQQَفQQQQQQQQQQQQQي األُالخطيQQQQQQQQQQQQQQُبQQَرQQثQQQQQQQQQQQQQأَْنِِ. إ328ِ

QQيQQQQاِسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوَرَوششٌرتتِشــتQQَـQQQQممْنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُععه ُمــعQQُـQQQQــْفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQننـففنَفَ
  

اQQدَ QQQQتتِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQععتَممْعُمQQْنQQQQتتُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَال تQQَتَ QQططْبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQخخَطا َخذَِِ. إ329ِ

اQQدَ QQححَمQQQQQQQQQQQQتتْحتQQُْعQQتتبQQQQQQQQQQQQَاتْييٍفQQْيQQَسQQQQQQQQQQQQْوQQا أQQَععًصQQQQQQQQQQQQQQى عَ QQععلQQQQQQQQQQQQَعَ 
  

330QQQQQQQQQQQQQQQَال ت .QQَذQQككِرُكQQQQQQQQQQQQQQQ ععاوالموضQQQQQQQQQQQQQQQوعَ َععيفQQِعQQالضَّ

QQQQQQQQQQQQQQQQQِمQQQQَنQQديثQQQQQQQQQQQQQQQQQِالحQQQQQQQQQQQQQQQQQواْلQQQQَزQQِمQQQQQQQQQQQQQQQQQاالمرفوَعQQ
  

الثيابQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاَببلQQبQQَْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQببهم إن أَُ. خطيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQب331ُ

QQQQQQQQQQQQQQQرأيتQQَُهQQQQQQQQQQQQQQQQQَقQQْدQQَجQQQQQQQQQQQQQQQَججانQQَبQQ◌َ◌ّ◌ّاّالّصQQQQQQQQQQQQQQQواب
  

QQهQQQQُممْنQQQQQQQQQQQQQQQQِمQQََكQQQQْعQQQQQQQQQQQQQQQQدَ اللحيQQQQQQQQQQQQQQQQةQQََقQQQQححلQQQQQQQQQQQQQQQQََح. َو332

QQهQQُععْنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQعَ أأِتQQأQQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََعQQننْفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال نQQَهQQُنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِِّففِإفَ
  

QQاْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُالخطيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُبََاَكذQQَْْلQQييقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُيَْنِِإِ. َو333 ررواففُرغغِفتتَْغQQتَْ

َ العظQQQQQQQQQQQQQQQQQQيمQQببُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQبََّر واججُرؤَجQQْؤQQQQا تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُييَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQككْيََكQQُم
  

334QQQQQQQQQَف .QQَذQQفَِاَكQQQQQQQQQففْعQQٌلQQٌQQQQQQQQQم يQQQQQQQQQلQQَِرQQْدQQQQQQQQQي َشQQQQQQQQQْرفQQنناععنَِع

QQQQQQQQQQQQَفQQQاْلQQْمللَزQQQQQQQQQQQQَسQQِبQQَببيلQQQQQQQQQQQQ QQالصَّ QQاQQههنQQQQQQQQQQQQََبالهQQَظQQتتْحQQQQQQQQQQQQتَححِبQQْحَّ
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 ة يQQQQQQQQQQQQQQQQَّهِ نْ مَ  ة لQQQQQQQQQQQQQQQQَعْ فَ  اكَ نQQQQQQQQQQQQQQQQَا هُ ًضQQQQQQQQQQQQQQQQيْ . أَ 335

  
QQQQQQQQQQQQَبِ  ولُ قQQQQQQQQQQQQاجْ  الخطيQQQQQQQQQQQQسْ ِل QQQQQQQQQQQQحِ ي التَّ ذِ ِلQQQQQQQQQQQQَّة ي 

   
336QQQQQQQQQQQQQَبِ  لُ وْ . قQQQQQQQQQQQQQاِس  الخطيQQQQQQQQQQQQQوَ  لألنQQQQQQQQQQQQQ  وادُ ّحِ

  
 وادُ ُشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرْ ا تَ َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيْ كَ  وهُ رُ ُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQهللاَ واذ 

   
337QQQQQQQQQَاكَ ذَ . ف QQQQQQQQQَلٌ وْ ق QQQQQQQQQَم يQQQQQQQQQدْ رِ ل QQQQQQQQQالنَّ  نِ َعQQQQQQQQQِيب 

  
QQQQQQQQQQQQQQَم  يQQQQQQQQQQQQQQدْ رِ ول QQQQQQQQQQQQQQنْ َع QQQQQQQQQQQQQQَوَ  عٍ ابِ تQQQQQQQQQQQQQQبِ احِ َص 

   
 نْ ُكQQQQQQQQQQQQال تَ فQQQQQQQQQQQQَ مْ هُ انَ طَ لْ ُسQQQQQQQQQQQQ فْ ِصQQQQQQQQQQQQتَ  نْ إِ . وَ 338

  
 نْ دَ ِصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَ اق  تَ وْ َعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ  نْ إِ ا وَ غQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQًالِ بَ مُ 
   

 دْ عَ َصQQQQQQQQQQQQ نْ أَ  دَ ْعQQQQQQQQQQQQبَ  ذا الخطيQQQQQQQQQQQQبِ  اءُ َعQQQQQQQQQQQQ. دُ 339
  

 دْ رَ ا وَ َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQ  السQQQQQQQQQQQQQQQQQQالمِ  لَ ْبQQQQQQQQQQQQQQQQQQقَ  لمنبQQQQQQQQQQQQQQQQQQرٍ 
   

ِ بQQQQQQQQQQQQQQQQQِالنَّ  الَ ا قQQQQQQQQQQQQQQQQQََمQQQQQQQQQQQQQQQQQكَ  وْ ( أَ . وَ 340  ى )فَ طَ المْصQQQQQQQQQQQQQQQQQ ّي
  

 افQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرِ عْ تَ لْ فَ  ة ئQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاطِ خَ  ة ولQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَقُ مَ 
   

 ايثً دِ َحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ هِ رِ ْكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذِ  دَ ْعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَ  اكَ ذَ . وَ 341
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QQةQQههيQQQQQQQQQQQQQQQQَّننِهممْنَمQQةQQععلQQQQQQQQQQQQQQQQَففْعفQQََاَكQQههنQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا ُهQQييًضQQQQQQQQQQQQQQQQْي. أ335َ

QQQQQQQQQQQQَقQQQQوُلQQُِبQQQQQQQQQQQQْاْجِالخطيQQQQQQQQQQQQ ِ QQةQQQQححيQQQQQQQQQQQQَّتتِحي التQQَِّذQQQQِلQQQQQQQQQQQQQQْسQQQQججلجج
  

336QQQQQQQQQQQQQَق .QQQQْوQQِبُُلQQQQQQQQQQQQQاِسِالخطيQQQQQQQQQQQQQَوِلألنQQQQQQQQQQQQQ واQQدQQُّحِ

QQُشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتتْرQQَا تQQQَييَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQككْيََكوهQQُُرQQQُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَهللا واذ واQQدُُ
  

337QQQQQQQQQَف .QQَذQQَاَكQQQQQQQQQَقQQْوQQٌٌلQQQQQQQQQم يQQQQQQQQQلQQَِرQQْدQQQQQQQQQِنَعQQَّالنQQQQQQQQQِننبQQيQQ

QQQQQQQQQQQQQQم  يQQQQQQQQQQQQQQولQQQَِرQQْدQQQQQQQQQQQQQQْنَعQQQQQQQQQQQQQQQQَتQQQِابQQٍَوببِعQQQQQQQQQQQQQQَصQQQاِحQQححِب
  

QQْنQQتتُكQQَQQQQQQQQQQQQال تQQَفQQQQQQQQQQQQَههْمننُهططانَللَطQQْلQQُسQQQQQQQQQQQQQQفْ QQتتِصQQQQQQQQQQQQتَْنِِإِ. َو338

 ْنQQدَ QQتتِصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQققتَاقتَ QQْوَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ ْنِِإQQَِا وQQللغQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQًبباِلممبَُم
  

ععْدQQعQQََصQQQQQQQQQQQQْنأQQَدَ QQQببْعQQQQQQQQQQQQبَِذا الخطيQQQQQQQQQQQQِبQQاءُ َعQQQQQQQQQQQQ. د339ُ

ْدَرQQَا وQQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQ  ِالسQQQQQQQQQQQQQQQQQQالمQQَلQQققْبQQQQQQQQQQQQQQQQQQقٍٍَلمنبQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍر
  

QQِننبQQQQQQQQQQQQQQQQQِالنQQََّالQQQQا قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَككَمQQQQQQQQQQQQQQQQQََكوْ ََ( أَ. َو340 QQالمْصQQِQQQQQQQQQQQQQQQQQّي ففى )ططفQQََطْ

QQاQQفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَععِرتتْعللتَففْلفQQَةQQططئQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَخخاِطَخQQةQQققولQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَممقَُم
  

ثثايثQQًِدQQَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِهQQِرQQْكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِذQQدَ QQببْعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبََاَكذَ. َو341

QQفاسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQّقQQِللَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQللْلِل QQاQQثثيثQQQQQQQQQQQQQQQQQQَححثَِالحَييَكععيQQَْعQQَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَعْ
  

342QQQQQQQQQQَق .QQْدQQَْخأQQQQQQQQQQخخَطQQَ ىQQادَ QQنQQQQQQQQQQQQَْدQQقQQQQQQQQQQَِذِإُِالخطيQQQQQQQQQQُبQQأ
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QQQQQQQQQQQQQQQQQQذِ  نِ َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQالQQQQQQQQQQQQQQQQQQَالعِ  قَ زَ رَ  دْ ي قQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا ؟ادَ ب 

   
 دْ َحQQQQQQQQQQQا األَ ربُّنQQQQQQQQQQQَ اسُ النQQQQQQQQQQQَّ ولَ قQQQQQQQQQQQُيَ  يْ َكQQQQQQQQQQQ. لِ 343

  
QQQQQQQQQQQQQQQِكَ لِ ذَ ب QQQQQQQQQQQQQQQ  دّ رَ  دَ ْنQQQQQQQQQQQQQQQي عِ اعِ الجَمQQQQQQQQQQQQQQQ تِ وْ الصَّ

   
 مِ لQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّكَ ال تَ فQQQQQQQQQQQQQQQQQَ ةٍ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQَطْ خُ  اءَ نQQQQQQQQQQQQQQQQQَث . أَ 344

  
 مِ زَ اْلQQQQQQQQQQQQQQQQوَ  فْ رِ اْعQQQQQQQQQQQQQQQQ ينٌ مِ أ تQQQQQQQQQQQQQQQQَ اوْ  رٌ ْكQQQQQQQQQQQQQQQQال ذِ 

   
345QQQQQQQQQQQQQQQQَال يَ . فQQQQQQQQQQQQQQQQوزُ ُج QQQQQQQQQQQQQQQQدَ َعQQQQQQQQQQQQQQQQاعِ مَ تِ ُم اْس 

  
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبِ  كَ لِ ذَ ِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْلتُرَ فَ  الخطيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQياِع 

   
 اعَ الQQQQQQQQQQQQQQدُّ  اءَ نQQQQQQQQQQQQQQَث أَ  نِ يْ دَ اليQQQQQQQQQQQQQQَ عِ فQQQQQQQQQQQQQQَرْ . ال تَ 346

  
 اعَ مِ َسQQQQQQQQQQQ نْ ا َمQQQQQQQQQQQيQQQQQQQQQQQَ امِ ا اإلَمQQQQQQQQQQQَعQQQQQQQQQQQي دُ نQQQQQQQQQQQِعْ أَ 

   
347QQQQQQQQQQQQQQQQQَهُ  سَ يْ . لQQQQQQQQQQQQQQQQQَاكَ ن QQQQQQQQQQQQQQQQQلِ بْ قَ  ة نَّ ُسQQQQQQQQQQQQQQQQQَّة ي 

  
QQQQQQQQQQQQQQQQ ةٍ عQQQQQQQQQQQQQQQQَمْ جُ لِ   ةْ ّي◌ّ وِ المQQQQQQQQQQQQQQQQرْ  ةِ نَّ فQQQQQQQQQQQQQQQQي السُّ

   
 مْ هِ ِسQQQQQQQQQQQQQQرْ عُ  مَ وْ يQQQQQQQQQQQQQَ الرجQQQQQQQQQQQQQQالِ  فُ لQQQQQQQQQQQQQُّ. تخَ 348

  
QQQQQQQQQQQQQQQQQنِ َع QQQQQQQQQQQQQQQQQ  التQQQQQQQQQQQQQQQQQُِزمْ  ةِ اَعQQQQQQQQQQQQQQQQQمَ الجَ وَ  الةِ الصَّ

   
مُ َحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا مُ نَ دَ ْنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQعِ  لٌ ْعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQفِ  اكَ ذَ . وَ 349  رَّ

  
QQQQQQQQQQQQQQQQ نَّ إِ   واُمQQQQQQQQQQQQQQQQلَ ا اعْ نQQQQQQQQQQQQQQQQَبِّ رَ  ضُ رْ فQQQQQQQQQQQQQQQQَ الةَ الصَّ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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QQQQQQQQQQQQQQQQQQَمQQQQِنQQِذQQQQQQQQQQQQQQQQQQالQQQQQQQQQQQQQQQQQQَي قQQQQْدQQالِعََقَزَرQQQQQQQQQQQQQQQQQQَععبQQQQ َادQQا ؟
  

QQQQللَكQQQQQQQQQQQِ. ِل343 QQQQنQQُQQQQQQQQQQQَاُسQQQQالنQQَQQQQQQQQQQQَّولQQQQييقQQQQQQQQQQQُيQQَْيَ QQْدQQQQَحQQQQQQQQQQQQQا األَننربُّ

QQQQQQQQQQQQQQQِبQQَذQQَللَكِلQQQQQQQQQQQQQQQ QQالصَّ QQالجمQQQQQQQQQQQQQQQِتQQْوَّ دَّرQQدَ QQععْنQQQQQQQQQQQQQQQِععي عQQاِعَ
  

QQِمQQQQككلQQQQQQQQQQQQQQQQQQََّتتَكQQَال تQQَفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍَةQQQQططبQQQQQQQQQQQQQQQQQQَخخْطُخQQَاءQQثثنQQQQQQQQQQQQQQQQQَث. أ344َ

ِمQQَزQQاْلQQQQQQQQQQQQQQQQَوفْ QQِرQQاْعQQQQQQQQQQQQQQQQمميٌنِمQQأQQتQQQQQQQQQQQQQQQQَْاْوQQٌرQQQQْكQQQQQQQQQQQQQQQQِال ِذ
  

345QQQQQQQQQQQQQQQQَف .QQال يQQَQQQQQQQQQQQQQQQQييُجQQوُزQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ َعQQQQQQQQQQQQQQQQQQاْس QQ ْ مماعِتتَمQQتُِم

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِلQQَذQQِبَللَكِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQررتَُرفَِالخطي QQيQQاِعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتتففْل
  

ععاعَ ُّالQQQQQQQQQQQQQQدQQَُّاءQQثثنQQQQQQQQQQQQQQَثأَييِن ْيQQدَ QQَاليQQQQQQQQQQQQQQQQعQQِفQQQQQQQQQQQQQQَتتْرَ. ال ت346َ

QQQQا اإلمQQQQQQQQQQQَعQQQQQQQQQQQQQي دQQُععنQQQQQQQQQQQِْعأَ QQQQا مQQQQQQQQQQQQQيQQِQQQQQQQQQQQَامَ ععاممعQQَِمQQَسQQQQQQQQQQQQQْنَ
  

347QQQQQQQQQQQQQQQQQَل .QQQQْيQQُهييَسQQQQQQQQQQQQQQQQQَههنQQQQاَكQQَQQQQQQQQQQQQQQQQQُسQQQQَّنQQِققْبقَننة QQةQQQلليQQQQQQQQQQQQQQQQQَّببلبب

QQQQQQQQQQQQQQQQQQٍةQQممعQQQQQQQQQQQQQQQQَججْمللُجِل ْةّيّ◌ِوْالمQQQQQQQQQQQQQQQQْرننِةQQنَّفQQQQQQQQQQQQQQQQي السُّ
  

ههْمQQِهQQQQِسQQQQQQQQQQQQQQععْرُعَمQQْوQQيQQQQQQQQQQQQQَالرجQQQQQQQQQQQQQQاِلQQُُفQQخخلQQQQQQQQQQQQQُّ. تَخ348

QQQQQQQQQQQQQQQQQِنَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQالصَّ QQQQالتQQQQQQQQQQQQQQQQQُِزْمQQِةمماَعQQQQQQQQQQQQQQQQQججَمَالجَوQQالِةَّ
  

ُمQQممَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُننا ُمنQQَدَ QQععْنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِعQQٌٌلQQففْعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQفَِاَكذَ. َو349 QQرَّ

QQQQQQQQQQQQQQQQنَِِّإِ QQQالصَّ QQواQQللُمQQQQQQQQQQQQQQQQععلQQَا اْعQQQببنQQQQQQQQQQQQQQQQَبَِّرُُضQQْرQQQفQQQQQQQQQQQQQQQQQQَالةََّ
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 انَ ) إذا َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ تْ ِصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنْ :( أَ  لْ قُ ـال تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ. وَ 350

 الخطيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبْ 
  

 يQQQQQQQQQQQQبْ طِ ا تَ َمQQQQQQQQQQQQيْ كَ  هُ لQQQQQQQQQQQQَوْ قَ  عْ مَ اْسQQQQQQQQQQQQفَ  بُ ُطQQQQQQQQQQQQخْ يَ 
   

QQQQQQQQQQQQ دِّ رَ  عْ َمQQQQQQQQQQQQ يمَ لِ ْسQQQQQQQQQQQQالتَّ  كِ رُ تQQQQQQQQQQQQْْلتَ . وَ 351  المْ السَّ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQال تُ وَ   امْ نQQQQQQQQQQQQQQQQَاألَ  نَ ا ِمQQQQQQQQQQQQQQQQًسQQQQQQQQQQQQQQQQاطِ عَ  تْ مِّ شَّ
   

QQQQQQQQQQQQQQQQQَصQQQQQQQQQQQQQQQQQنَّ بالحَ ثَ بQQQQQQQQQQQQQQQQQَعْ . ال تَ 352  ةِ حَ بْ ى والّسِ
  

 ةِ لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَبْ قِ لْ ا لِ رً بِ دْ تَ ْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQمُ  نْ ُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوال تَ 
   

 يدِ اهِ َشQQQQQQQQQQQQQQQQQQمُ  نْ ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQ اآلالفِ  فُ لQQQQQQQQQQQQQQQQQُّخَ . تَ 353
  

QQQQQQQQQQQQانْ   ةِ رَ الُكQQQQQQQQQQQQرْ ُظ  QQQQQQQQQQQQنْ َع QQQQQQQQQQQQالةِ َص QQQQQQQQQQQQدِ جِ المْس 
   

354QQQQQQQQQQَدْ . ق QQQQQQQQQQلُ غِ ُشQQQQQQQQQQالجمَ  نِ وا َعQQQQQQQQQQوَ  ةِ اَعQQQQQQQQQQنْ َع 
  

QQQQQQQQQQQQQQمْ جُ  الةِ َصQQQQQQQQQQQQQQَفَ  ةٍ عQQQQQQQQQQQQQQُلْ ق QQQQQQQQQQQQQQَا لَلْ : يQQQQQQQQQQQQQQنْ تَ ِف 
   

QQQQQQQQQQQQQQ سُ رَ َحQQQQQQQQQQQQQQ. وَ 355  افQQQQQQQQQQQQQQَلَّ خَ تَ  دْ قQQQQQQQQQQQQQQَ انِ طَ لْ السُّ
  

QQQQQQQQQQQQQQQمْ جُ  نْ َعQQQQQQQQQQQQQQQَوَ  ةٍ عQQQQQQQQQQQQQQQَدْ ق QQQQQQQQQQQQQQQَاوَ  اهُ رَ تQQQQQQQQQQQQQQQًاقِف 
   

 دِ جِ المْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ذاكَ  ابِ وَ ْبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQى أَ لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَي عَ نQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِعْ . أَ 356
  

QQQQQQQQQQQQَدْ ق QQQQQQQQQQQQَمَ الجَ  كَ رَ تQQQQQQQQQQQQة اَع QQQQQQQQQQQQاق وَ  رْ ذَ اْحQQQQQQQQQQQQَيدِ ت 
   

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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QQ) إذا كQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْتQQQQننِصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْنََ:( أَْققْلــقQQُـQQQQَال تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ. َو350 QQَاَنَ

الخطيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبْ 

QQففاْسQQQQQQQQQQQQفQQَُبQQخخُطQQQQQQQQQQQQييْخيَ ططيQQQQQQQQQQQQْبتتِطQQَا تQQَييَمQQQQQQQQQQQQككْيََكQQهQQُلQQQQQQQQQQQQَققْوقَممْعQQَمْ
  

QQQQQQQQQQQQدَِّرQQْعQQQَمQQQQQQQQQQQQلليَمQQِلQQتتْسQQQQQQQQQQQQالتَِّكQQُرQQQتتتQQQQQQQQQQQQْتتووْلتَ. َو351 QQْالْمالسَّ

QQQQQQQQQQQQQQQQال تَُو QQتتشَّ QQْاْمQQنQQQQQQQQQQQQQQQQَاألQQََنQQQQا ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQططًسQQQQQQQQQQQQQQQQععاِطعَ ممْتQQّمَِّ
  

َ بالحQQثQQَععبQQQQQQQQQQQQQQQQQَتتْعَ. ال ت352َ QQQQى والّسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQححَصQQQQQQQQQQQQQQQQQثثنَّ ححِةببَحQQْبِ

QQِةQQببلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَققْبللِقللْلا ِلببًربِتتْدQQتQQَممْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُمQQْنQQتتُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَوال تَ
  

يههِدQQاِهممَشQQQQQQQQQQQQQQQQQQُمQQْنQQQQِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQاآلالِفQQُُفQQخخلQQQQQQQQQQQQQQQQQُّتتَخ. ت353َ

QQQQQQQQQQQQالُكQQQQ QQQالمْسQQQQQQQQQQQQQQالِةQQQQَصQQQQQQQQQQQQQQْنَعQQ  QQQQQQQQQQQQْرQQQQننُظQQQQQQQQQQQQاْن  ِةQQَرُ ججِدQQِجْ
  

354QQQQQQQQQQَق .QQْدQQQQQQQQQQQQُشQQ QQْنَعQQQQQQQQQQَوQQِةمماَعQQQQQQQQQQَالجمQQِنللوا َعQQQQQQQQQQغغلQQُِغُ

QQQQQQQQQQQQQQَصQQالِةQQججْمُجQQQQQQQQQQQQQQَممعQQٍةQQَفQQQQQQQQQQQQQQُففقQQْلQQْQQQQQQQQQQQQQQَي :QQا لَْلQQللQQQQQQQQQQQQQQللِفQQَتQQتتْن
  

QQQQQQQQQQQQQQُسQQَرQQَحQQQQQQQQQQQQQQ. َو355 QQاQQللفQQQQQQQQQQQQQQَخخلَّتتَختQQَْدQQقQQQQQQQQQQQQQQَططاِنللَطQQْلالسُّ

QQQQQQQQQQQQQQQْنَعQQججْمُجQQQQQQQQQQQQQQQَممعQQQQٍةQQَوQQQQQQQQQQQQQQQَقQQQQْدQQQQQQQQQQQQQQQQQَتQQQQَرQQُاَوُاهQQQQQQQQQQQQQQQًفQQQQ QQاففقِ
  

QQالمْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَذاكاِبQQَوQQْبQQََQQQQQQQQQQQQQQQQQQQى أQQَععلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَي َعQQععنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِْعََ. أ356َ ججِدQQِجْ

QQQQQQQQQQQQَقQQْدQQQQQQQQQQQQQQَتQQَرQQججَمَالجََكQQQQQQQQQQQQةمماَعQQQQQQQQQQQQQQاْحQQ يQQِدQQققتQQQQQQQQQQQQَاقَوْرQQذَْ
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QQQQQQQQQQQQQرْ 357  ةِ عQQQQQQQQQQQQQَمْ جُ لْ لِ  لْ ِسQQQQQQQQQQQQQتَ واغْ  طيQQQQQQQQQQQQQَّبْ تَ  . بّكِ
  

كْ َسQQQQQQQQQQQQQQQQا تَ ًضQQQQQQQQQQQQQQQQيْ أَ  QQQQQQQQQQQQQQQQْن بِ لQQQQQQQQQQQQQQQQَمَ اعْ وَ  وَّ  ةِ نَّ السُّ
   

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ كِ رُ تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْ. ال تَ 358  هِ زُّ نQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَلتَّ لِ  الةَ الصَّ
  

 هِ زَ تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَنْ مُ  اوْ  رٍ ْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَ لِ  بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّرٍ اوْ لِ 
   

 ينِ ـيQQQQQQQQQQQQQQQُّزَ ـتَ  ةٍ عQQQQQQQQQQQQQQQَمْ جُ  ومَ يQQQQQQQQQQQQQQQَ نُّ َسQQQQQQQQQQQQQQQ. يُ 359
  

 نِ يِّ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ اللٍ َحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ وعٍ رُ ْشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQمَ بِ  نْ ِكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلَ 
   

360QQQQQQQQQQَال يَ . فQQQQQQQQQQوزُ ُج QQQQQQQQQQُنْ بِ  سَ بْ لQQQQQQQQQQيَ  الٍ َطQQQQQQQQQQفْ ِص 
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQجَ مُ   فْ ِشQQQQQQQQQQQQQQQQQQيَ  وَ ْهQQQQQQQQQQQQQQQQQQوَ  هِ يقِ ِضQQQQQQQQQQQQQQQQQQا لِ مً ّسِ
   

 اذَ َكQQQQQQQQQQQQQQوَ  امٌ رَ ي َحQQQQQQQQQQQQQQالِ ا العQQQQQQQQQQQQQQََهQQQQQQQQQQQQQQبُ كعْ . وَ 361
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQذَ ا بQQQQQQQQQQQQQQQQQQِدً اجِ َسQQQQQQQQQQQQQQQQQQا مَ َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQانُ يَ تْ إِ   ىذَ ا الشَّ
   

362QQQQQQQQQQQَي .QQQQQQQQQQQاحِ ا َص QQQQQQQQQQQَجُ رَ  نَ يْ بQQQQQQQQQQQَال تَ  نِ يْ لQQQQQQQQQQQنْ ُك 
  

QQQQQQQQQQQذِ ى َهQQQQQQQQQQQلQQQQQQQQQQQَعَ  صْ رِ ا واْحQQQQQQQQQQQقQQQQQQQQQQQرِّ فَ مُ   نْ نَ ي السُّ
   

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQخَ تَ  نَّ . إِ 363  ابِ قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَالرِّ  هِ ذِ ي َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQّطِ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ فُ الِ َخQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQمُ  نْ مَ لَ عْ تَ ْلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQفَ   وابِ الصَّ
   

 الفQQQQQQQQQQQQQQQَ ةٍ بQQQQQQQQQQQQQQQَطْ خُ  اءَ نQQQQQQQQQQQQQQQَث ا أَ بQQQQQQQQQQQQQQQَتِ االحْ . وَ 364
  

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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QQQQQQQQQQQQQْر357 QQ. بّكِ QQِةQQممعQQQQQQQQQQQQQَججْمللُجللْلِلQQْْلQQتتِسQQQQQQQQQQQQQغغتَواْغQQَّتتطيQQQQQQQQQQQQQَّبْ تَِ

ْكQQتتَسQQَQQQQQQQQQQQQQQQQا تQQَييًضQQQQQQQQQQQQQQQQْيأَ QQQQQQQQQQQQQQQQQQْن بQQِمملQQQQQQQQQQQQQQQQَععَماْعَوQQوَّ ننِةQQنَّببالسُّ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِكQQُرQQQQتتتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْ. ال ت358َ QQQQالصَّ ِهQQزQQQQُّتتنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَلللتَِّلQQالةََّ

ْ اْوِل QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍٍّرٍ ِهQQَزQQننتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَممْنُمْاْوQQٍٍٍرQQببْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQللبَِلQQللبَ
  

ننيــنQQِـQQيQQQQQQQQQQQQQQQُّــَزتتـتQQٍَةQQممعQQQQQQQQQQQQQQQَججْمُجQQوَمQQيQQQQQQQQQQQQQQQQQَنQQُّييَسQQQQQQQQQQQQQQQ. ي359ُ

QQممْشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQببَمبQQِْنQQللِكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلَ ييِنQQيQQِّبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَالٍلQQَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوعQQٍُرْ
  

360QQQQQQQQQQَف .QQال يQQَQQQQQQQQQQييُجQQوُزQQQQQQQQQQQQُلQQْبQQببْنبِببَسQQQQQQQQQQننَطQQاٍلQQَيQQQQQQQQQQييِصQQ ْفQQ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQممَجُم QQْفQQQQييِشQQQQQQQQQQQQQQQQQQيQQََوQQQQْهQQQQQQQQQQQQQQQQQQَوققِهQQِيِقQQQQللِضQQQQQQQQQQQQQQQQQQمما ِلQQًمQQQQججّسِ
  

QQَكQQQQQQQQQQQQQQَوٌاٌمQQَرQQللي َحQQQQQQQQQQQQQQQQاِلQQQQَا العQQQQQQQQQQQQQQQQببَهQQQQQQQQQQQQQQععبُْكْع. َو361 اQQذََ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذQQَا بQQQQQQQQQQQQQQQQQQِججدQQًاِجQQممَسQQَQQQQQQQQQQQQQQQQQQا مQQQننَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQييانُتتيَتِِْإِ QQا الشَّ ىQQذََّ
  

362QQQQQQQQQQQَي .QQQQQQQQQQQQQا َصQQQQ QQْنQQتتُكQQQQQQQQQQQَال تَييِنQQْيQQججلQQQQQQQQQQQَُجَرييَنQQْيQQبQQQQQQQQQQQQQَاحَِ

QQQQا واْحQQQQQQQQQQQQQقQQQQQQQQQQQففّرِممفَُم QQQQQQQQQQQQQِذQQQQى َهQQQQQQQQQQQQQععلQQQQQQQQQQQَعَ ْصQQِرْ ننْنQQنَي السُّ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتتَختَنَِِّ. إ363ِ QQاِبQQQQقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّالّرِِهQQِذQQQQQQي َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQخخّطِ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُللُفQQاِلQQممَخQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُمممْنللَمععلَتتْعQQتQQَففْلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQفَ QQالصَّ QQواِبَّ
  

QQالQQفQQQQQQQQQQQQQQQQQٍَةQQططبQQQQQQQQQQQQQQQَخخْطُخQQَاءQQثثنQQQQQQQQQQQQQQQَثQQا أQQَتتبQQQQQQQQQQQQQQQَححتِْاالْح. َو364
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 الَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQ مْ نِ تQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاغْ  ةِ ابQQQQQQQQQQQQQQQQQQَجَ اإلِ  ة اعَ َسQQQQQQQQQQQQQQQQQQوَ 
   

 اءِ َطQQQQQQQQQQQQQQQخْ األَ  ةِ لQQQQQQQQQQQQQQQَمْ جُ  نْ ِمQQQQQQQQQQQQQQQ هُ نQQQQQQQQQQQQQQQَّإِ . وَ 365
  

QQQQQQQQQQQQQQَرٍ ثِ ى كَ دَ لQQQQQQQQQQQQQQي QQQQQQQQQQQQQQأ  نْ ِمQQQQQQQQQQQQQQوِلQQQQQQQQQQQQQQ  اءِ فَ ي الصَّ
   

 ةِ عQQQQQQQQQQQQَمْ الجُ  الةِ ى َصQQQQQQQQQQQQلQQQQQQQQQQQQَم عَ هُ ُصQQQQQQQQQQQQرْ حِ . لَ 366
  

 تِ يQQQQQQQQQQQQQQِّالمَ  رُ ْبQQQQQQQQQQQQQQقَ  هِ ْيQQQQQQQQQQQQQQلَ عَ  دٍ جِ ْسQQQQQQQQQQQQQQفQQQQQQQQQQQQQQي مَ 
   

 امْ يQQQQQQQQQQQQQَا بالقِ وهَ ُصQQQQQQQQQQQQQصَّ خَ  دْ ا قQQQQQQQQQQQQQََهQQQQQQQQQQQQQتُ لَ يْ . لَ 367
  

QQQQQQQQQQQQQQQQ وهُ ُصQQQQQQQQQQQQQQQQصَّ خَ  دْ ا قQQQQQQQQQQQQQQQQََهQQQQQQQQQQQQQQQQمُ وْ يَ وَ   امْ يَ للّصِ
   

 ايQQQQQQQQQQQQَالِ و عَ لQQQQQQQQQQQQُتْ يَ  اهُ رَ تQQQQQQQQQQQQَ ةٍ عQQQQQQQQQQQQَمْ . فQQQQQQQQQQQQي جُ 368
  

 ايQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَلِ وْ ا ألَ هَ ونَ دُ ْهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيُ  ة َحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQفاتِ 
   

 عْ رِ ا ُشQQQQQQQQQQQَمQQQQQQQQQQQ ابِ وَ الثQQQQQQQQQQQ كَ ِلQQQQQQQQQQQذَ  اءُ دَ ْهQQQQQQQQQQQ. إِ 369
  

 عْ رِ ُشQQQQQQQQQQQQQQ دْ قQQQQQQQQQQQQQQَ يQQQQQQQQQQQQQQرِ قِ ى الفَ لQQQQQQQQQQQQQQَعَ  قٌ دُّ َصQQQQQQQQQQQQQQتَ 
   

 رُ دِ تQQQQQQQQQQQQQQQQَقْ يَ  نْ َمQQQQQQQQQQQQQQQQلِ  مُ ْكQQQQQQQQQQQQQQQQالحُ  كَ ِلQQQQQQQQQQQQQQQQذَ . وَ 370
  

 وارُ رَّ قQQQQQQQQQQQQQQQَ دْ ا قQQQQQQQQQQQQQQQََمQQQQQQQQQQQQQQQكَ  ةٍ عQQQQQQQQQQQQQQQَمْ جُ  مِ وْ يQQQQQQQQQQQQQQQَبِ 
   

َ ا بQQQQQQQQQQQQِيبQQQQQQQQQQQQًطِ خَ  سَ يْ لQQQQQQQQQQQQَ نْ َمQQQQQQQQQQQQ امُ يQQQQQQQQQQQQَ. قِ 371  ادَ أ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQمْ جُ  الةِ َصQQQQQQQQQQQQQQQQQQَبِ  ةٍ عQQQQQQQQQQQQQQQQQQمْ ِه QQQQQQQQQQQQQQQQQQادَ رَ ا وَ َم 
   

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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QQالQQQQَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQننْمQQنQQQQِغغتQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاْغQQِةQQQQَججابQQQQQQQQQQQQQQQQQQَجاِإلععةQQاعَ QQQQَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQَو
  

QQاِءQQخخَطQQQQQQQQQQQQQQQْخاألQQَِةQQمملQQQQQQQQQQQQQQQَججْمُجQQْنQQِمQQQQQQQQQQQQQQQQQهQQُنQQQQQQQQQQQQQQQَِِّإِ. َو365

QQQQQQQQQQQQQQَلQQQQ َدQQٍرككثَِى َكQQQQQQQQQQQQQQٍٍثثيQQQQQQQQQQQQQQِمQQْنQQأQQQQQQQQQQQQQQوِلQQ ِQQQQQQQQQQQQQQ QQQQي الصَّ ففاِءQQفََّ
  

QQِةQQممعQQQQQQQQQQQQَججْمُالُجQQالِةQQQQى َصQQQQQQQQQQQQQQععلQQQQQQQQQQQQَههم عَ QQُهQQُصQQQQQQQQQQQQححْرللِح. ل366َ

QQِتQQمميQQQQQQQQQQQQQQَِّالمQQُرQQققْبQQQQQQQQQQQQQQقQQَِهQQللْيQQQQQQQQQQQQQQععلَعَ ججٍدQQِجQQممْسQQQQQQQQQQQQQQَفQQQQQQQQQQQQQQي م
  

QQْاْمQQققيQQQQQQQQQQQQQَِهها بالِقQQوَهQQصصُصQQQQQQQQQQQQQخخصََّخQQْدQQQQا قQQQQQQQQQQQQQQQَتتَهQQQQQQQQQQQQQللتُييلَللْي. ل367َ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQوهQQُصصُصQQQQQQQQQQQQQQQQخخصََّخQQْدQQQQا قQQQQQQQQQQQQQQQQQQَممَهQQQQQQQQQQQQQQQQُمييْويََو QQللّصِ ْيياْمQQيَّ
  

QQاQQQلليQQQQQQQQQQQQَععاِلQQو عَ QQتتلQQQQQQQQQQQQُييتْيَُاهQQَُرQQQQتQQQQQQQQQQQQQQٍَةQQQممعQQQQQQQQQQQQَججْمُ. فQQQQQQQQQQQQي ُج368

QQاQQلليQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَووِلْوهها ألَننَهونQQَدQQُييْهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيQQُةQQتتَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQفاتِ
  

QQQQا ُشQQQQQQQQQQQQQَمQQQQQQQQQQQاِبQQَوQQالثQQَQQQQQQQQQQQَكQQِلQQQQQQQQQQQذَاءُ QQدَ QQْهQQQQQQQQQQQِِ. إ369ِ ْعQQِرُ

QQQQُشQQQQQQQQQQQQQQQQْدQQQQقQQQQQQQQQQQQQQَققيQQQQQQQQQQQQQQِرففِقQQى الفQQQQَععلQQQQQQQQQQQQQQَعَ ٌقQQدQQQQُّتتَصQQQQQQQQQQQQQQتَ ْعQQِرُ
  

ُرQQِدQQققتQQQQQQQQQQQQQQQQَييْقيQQَْنQQللَمQQQQQQQQQQQQQQQQِلQQُمQQححْكQQQQQQQQQQQQQQQQُالُحQQََكQQِلQQQQQQQQQQQQQQQQذَ. َو370

واُرQQرQQَّقQQQQQQQQQQQQQQQQQَْدQQQQا قQQQQQQQQQQQQQQQQQَككَمQQQQQQQQQQQQQQQََكQQٍةQQممعQQQQQQQQQQQQQQQَججْمُجِمQQْوQQببيQQQQQQQQQQQQQQQَبِ
  

QQQQَا بQQQQQQQQQQQQQQِططيبQQQQQQQQQQQQًخخِطَخييَسQQْيQQلQQQQQQQQQQQQQQَْنQQَمQQُQQQQQQQQQQQQاُمQQققيQQQQQQQQQQQQَِ. ق371ِ اأأدَ QQأ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQَصQQالِةQQججْمُجQQQQQQQQQQQQQQQQQQَممعQQٍةQQِبQQQQQQQQQQQQQQQQQQببِهQQْمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَمQQا وQQَادَ َر
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QQQQQQQQQQQQQQQQلا لِ فQQQQQQQQQQQQQQQQًالِ خَ ى مُ رَ تQQQQQQQQQQQQQQQQَ دْ قQQQQQQQQQQQQQQQQَ. وَ 372  ةِ نَّ سُّ
  

 ةِ عQQQQQQQQQQQQQQQQQQَمْ الجُ  دَ ْيQQQQQQQQQQQQQQQQQQعَ ا بُ رً ْهQQQQQQQQQQQQQQQQQQا ظُ يً لِّ َصQQQQQQQQQQQQQQQQQQمُ 
   

 خامسا : من األخطاء التي تقع في صالة العيد وأيام العيد 
   

373QQQQQQQQQQQQQQQمُ دَ . َع QQQQQQQQQQQQQQQُحْ أَ  ِس بْ لQQQQQQQQQQQQQQQالثِّ  نِ َسQQQQQQQQQQQQQQQَابِ ي 
  

QQQQQQQQQQQQQQQQَتِ اغْ  كُ رْ تQQQQQQQQQQQQQQQQالٍ َس QQQQQQQQQQQQQQQQَبِ  سَ يْ لQQQQQQQQQQQQQQQQQ  ابِ وَ الصَّ
   

 ايدً عِ َسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ مْ كُ يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُ عِ  ونَ ُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيَ لِ . وَ 374
  

 ايQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ دِ الجَ  ِس بَ ْلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَ لْ وَ  لْ ِسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَ غْ تَ لْ فَ 
   

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ جَ رُ ْخQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَ  نْ أَ  لَ ْبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQقَ . وَ 375  الةِ للصَّ
  

 اتِ قَ اِسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَ  لٍ ْخQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنَ  ورَ ُمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتُ  لْ ُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQفَ 
   

 لْ ِقQQQQQQQQQQى نُ حَ ْضQQQQQQQQQQاألَ  لQQQQQQQQQQَدَى سُ ْكQQQQQQQQQQالعَ وَ  رِ ْطQQQQQQQQQQفِ ال. فQQQQQQQQQQي 376
  

 لْ ثQQQQQQQQQQQQQQQQQِتَ امْ ى فَ لَّ المَصQQQQQQQQQQQQQQQQQ نَ ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQ دْ عQQQQQQQQQQQQQQQQQُتَ  نْ إِ وَ 
   

 رَ آَخQQQQQQQQQQQ يQQQQQQQQQQQقٍ رِ طَ  نْ ِمQQQQQQQQQQQ الَ عQQQQQQQQQQQَي تَ نQQQQQQQQQQQِعْ . أَ 377
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QQQQQQQQQQQQQQQQلللQQا ِلQQللفQQQQQQQQQQQQQQQQًخخاِلممَخى ُمQQَرQQتQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْدQQووقQQQQQQQQQQQQQQQQَ. َو372 ننِةQQنَّللسُّ

QQِةQQممعQQQQQQQQQQQQQQQQQQَججْمُالُجQQدَ QQععْيQQQQQQQQQQQQQQQQQQببعَُا بQQًُرQQظظْهQQQQQQQQQQQQQQQQQQييا ُظلليQQًلQQِّممَصQQQQQQQQQQQQQQQQQQُم
  

خامسا : من األخطاء التي تقع في صالة العيد وأيام العيد 
  

373QQQQQQQQQQQQQQQدَ . َعQQُمQQQQQQQQQQQQQQQُلQQْبQQْحأَِببِسQQQQQQQQQQQQQQQححَسQQِنQQِالثQQQQQQQQQQQQQQQَثثيQQاِبQQ

QQQQQQQQQQQQQQQQَتQQْرQQغغتِاْغُُكQQQQQQQQQQQQQQQQتتَسQQاٍلQQQQQQQQQQQQQQQQQQَلQQْيQQبِييَسQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQببالصَّ اِبQQَوَّ
  

اععيدQQًِعQQَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQككْمُكععيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدُِعQQوَنQQييُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلليَووِل. َو374

ايQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ ججِدَالجِببِسQQبQQQQَتتْلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQللتَووْلَوQQْْلQQتتِسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQغغتَتتْغللتَففْلفَ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَجQQُرQQتتْخQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَْنأQQََلQQققْبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQووقَ. َو375 QQللصَّ QQالِةَّ

ققاِتQQقQQَبباِسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبQQٍَلQQننْخQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنQQَوَرQQتتُمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتQQُْْلQQففُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQفَ
  

QQْْلQQننِقQQQQQQQQQQححى نQQَُحQQْضQQQQQQQQQQََاألQQَلQQQQQQQQQQَدَىQQُسQQععْكQQQQQQQQQQَالعَوQQِرQQففْطQQQQQQQQQQللِفال. فQQQQQQQQQQي 376

QQQQالمصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَنQQQQِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْدQQQQتتعQQQQQQQQQQQQQQQQQُتَْنِِإَِو QQْْلQQQQتتثQQQQQQQQQQQQQQQQQِممتَْففاْمللى فQQَلََّ
  

QQآَخQQQQQQQQQQQيQQQQQQQQQQQٍقططِرَطQQْنQQِمQQَQQQQQQQQQQQالQQتتعQQQQQQQQQQQQQَي تQQَععنQQQQQQQQQQQِْع. أ377َ QQَرَ

اججَرَجQQْؤQQققا تQQQQQQQQQQQQQQQQQQُيقQQًِدQQَصQQQQQQQQQQQQQQQQQQَيبQQQQQQQQQQQQQQQQQQا وققِرقQQَئْ QQههنQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِّه
  

378QQQQQQQQQQQQQَال ت .QQَذQQإِههبََه ِِ QQQQى المصQQQQQQQQQQQQQQQلQQQQQQQQQQQQQَببْن ِرQQاْدQQللى فQQQQQQQQQQQQQQQَلََّ
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 رِ ذ ُعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ رِ ْيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQغَ بِ  بٌ اِكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَ  تَ ْنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQأَ وَ 
   

 وارُ ُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاذْ  يQQQQQQQQQQQQQQQQQQدِ العِ بِ  يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَ بِ كْ وا التَّ ُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQرُ تْ . ال تَ 379
  

 وارُ جَ ؤْ ا تQQQQQQQQQQQQQQQQQَُمQQQQQQQQQQQQQQQQQيْ كَ ى لِ لQQQQQQQQQQQQQQQQQَعْ األَ  مُ ُكQQQQQQQQQQQQQQQQQبَّ رَ 
   

QQQQQQQQQQQQQQخَ . وال تُ 380  اَمQQQQQQQQQQQQQQبِ  يQQQQQQQQQQQQQQدِ العِ  ة لQQQQQQQQQQQQQQَيْ لَ  صْ ّصِ
  

َ ا َكQQQQQQQQQQQQQQQQنQQQQQQQQQQQQQQQQَتِ أ لQQQQQQQQQQQQQQQQم يَ   اَمQQQQQQQQQQQQQQQQائِ قَ  ونَ ُكQQQQQQQQQQQQQQQQتَ  نْ أ
   

 امَّ تَ ـائQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْوَ  دْ زِ ر ال تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَبِّ ـَكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتُ  نْ إِ . وَ 381
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQهُ : " أللَّ  ولَ قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُتَ  نْ أَ  لُ ثQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذا مِ   امَّ
   

382QQQQQQQQQQQQQQQعَ  لِّ . َصQQQQQQQQQQQQQQQَلQQQQQQQQQQQQQQQحَ ا مُ نَ دِ يِّ ى َسQQQQQQQQQQQQQQQ  " دِ مَّ
  

 دِ رِ بي لQQQQQQQQQQQQQQQم يQQQQQQQQQQQQQQQَاحِ ا َصQQQQQQQQQQQQQQQيQQQQQQQQQQQQQQQَ هُ وُ ْحQQQQQQQQQQQQQQQنَ وَ 
   

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ةِ ارَ يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَبزِ . وَ 383  نْ ُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال تَ  يقِ دِ الصَّ
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ِرQQذQQُعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِرQQغغْيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQببغَبQQٌِبQQاِكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرQQتَ QQْنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQأََو
  

ررواQQُرQQQQُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاْذِععيQQQQQQQQQQQQQQQQQQِدببالِعبِببيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرككبِتتْكQQوا التQQَُّكQQQQQQQQQQQQQQQQQQتتُرتتتَْ. ال ت379َ

واججُرؤَجQQْؤQQQQا تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُييَمQQQQQQQQQQQQQQQQQككْيَللَكQQِى لQQععلQQQQQQQQQQQQQQQQQَْعاألQQَُمQQببُكQQQQQQQQQQQQQQQQQبََّر
  

QQQQQQQQQQQQQQتتَخ. وال ت380ُ QQاQQQQببَمQQQQQQQQQQQQQQبِِععيQQQQQQQQQQQQQQدالِعQQةQQQQييلQQQQQQQQQQQQQQَللْيلQQَْصQQQQخخّصِ

QQQQQQا َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتتنQQQQQQQQQQQQQQQQَأأتِييَألQQQQQQQQQQQQQQQQم ي ََ QQاQQQQئئَمQQQQQQQQQQQQQQQQققائِقQQَوَنQQQQتتُكQQQQQQQQQQQQQQQQتَأأْنQQأ
  

QQتتَكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتُْنِِإِ. َو381 مماتتمَّــتQQَـQQائQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْوْدQQِزQQَببر ال تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَــبQQِّـَ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQللُه: " أللQQََّولQQتتقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُتَْنأQQَُُلQQممثQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذا ِم QQاQQههمَّ
  

382QQQQQQQQQQQQQQQَص .QQQQِّلQQّ َعQQQQQQQQQQQQQQQَععلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQى َسQQQQQQِّيQQممَحُننا ُمنَييِدQQQQQQQQQQQQQQQ "QQِدQQQQححمَّ

QQQQا َصQQQQQQQQQQQQQQQQQيQQQQQQQQQQQQQQQَهQQُُوQQننْحQQQQQQQQQQQQQQQونََو ِدQQِرQQَححبي لQQQQQQQQQQQQQQQم يQQQQQQQQQQQQQQQQQاِحَ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِةQQَارQQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَبِز. َو383 QQالصَّ QQْنQQتتُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَال تَيِقQQِدَّ

QQْنَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQَوِبQQاِرQQQقQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاألQQَِنغغال َعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِغننَشQQQQQQQQQQQQQQQQQQممْنُم
  

QQوِلQQQQQQQQQQQُم أQQُهQQQQQQQQQَوQQِاِسQQنQQQQQQQQQQQَى األQQوولQQQQQQQQQَْو. أ384َ ححْمِحQQَّي الQQQQQQQQQرَِّ

QQQQQQQQQQQQQQQQQتتَخوال تُ ْمQQِزQQللتQQQQQQQQQQQQQQQQQَللتَْلٍععيQQQQQQQQQQQQQQQQQٍدِعَمQQْوQQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْصQQخخّصِ
  

ِنِذQQَؤQQال تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُِععيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدالِعQQالِةQQللَصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQووِل.َو385

QQQQQQQQQQQQQQQQِلQQْهQQQQQQQQQQQQQQأQQََلQQممثQQQQQQQQQQQQQQِمQQْنQQُكQQQQQQQQQQQQQQQQْمQQتتِقQQQQQQQQQQQQQQال تَُو ننِنQQنَالسُّ
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QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ نَّ : " إِ  مْ هُ لُ وْ قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ. وَ 386  " ة عQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَامِ جَ  الةَ الصَّ
  

 هْ عQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَانِ نَّ مَ رَ ُصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنْ تَ لْ وَ  أ َطQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQخَ فَ 
   

 يلِّ َصQQQQQQQQQQQQQQQQQ: " ال أ  ولُ قQQQQQQQQQQQQQQQQQُيَ  مْ هُ ُضQQQQQQQQQQQQQQQQQعْ بَ . وَ 387
  

QQQQQQQQQQQدٍ عِ  الةَ َصQQQQQQQQQQQي QQQQQQQQQQQَتَ  مْ لQQQQQQQQQQQبْ ِج QQQQQQQQQQQِي األَ فQQQQQQQQQQQلِ ْص 
   

388QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَمُ ثَ أ . ال ي QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّذَ  كُ ارِ الت "QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَمُ هُ لُ وْ ا ق 
  

 مُ ِسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQقَ نْ ا تَ فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQًائِ وَ ى طَ رَ تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ دْ قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَوَ 
   

389QQQQQQQQQQاأل  نَ . ِمQQQQQQQQQQَاِس ن QQQQQQQQQQي المَصQQQQQQQQQQى لِ لَّ فQQQQQQQQQQَدّ رُ ي 
  

 ُوِجQQQQQQQQQQQQQدْ  بيQQQQQQQQQQQQQرٍ كْ بتَ  ٍض ْعQQQQQQQQQQQQQى بَ لQQQQQQQQQQQQQَعَ  ضٌ ْعQQQQQQQQQQQQQبَ 
   

 نْ ُكQQQQQQQQQQQQى ال تَ لَّ فQQQQQQQQQQQQي المَصQQQQQQQQQQQQ تَ ْلQQQQQQQQQQQQخَ . إذا دَ 390
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)60(

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنَِِّ: " إِههْمللُهوولQQُوْ QQووقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ. َو386 QQالصَّ "QQةQQممعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَججاِمَجQQالةََّ

َمQQَرQQننُصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتتْنللتَووْلَوQQأQQخخَطQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQففَخفَ QQْهQQننعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَممانِنَّ
  

لليQQلQQQQَِّصQQQQQQQQQQQQQQQQQ: " ال أQQُوُلQQQQييقQQQQQQQQQQQQQQQQQُيَههْمQQُهQQQQععُضQQQQQQQQQQQQQQQQQببْعبَ. َو387

QQQQQQQQQQQَصQQQQَالةQQٍدِعQQQQQQQQQQQٍععيQQQQQQQQQQQَلQQQْمQQَتQQQQQQQQQQQتتِجQQ ْبQQQQQQQQQQQQQِفQQَي األQQQQQQQQQQQQQْصQQQِلQQ
  

388QQQQQQQQQQQQQQQQQQQال ي .QQَأQQَثثُمأأثQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّالتQQاِرQQذَُُك "QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا قQQْوQQُههُمللُهوول

QQُمQQققِسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQننقَتتْنQQَا تQQَئئفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQًائِططَوى َطQQَرQQتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْدQQووقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََو
  

389QQQQQQQQQQِم .QQ QQفQQQQQQQQQQي المصQQِQQQQQQQQQQاِسQQنQQQQQQQQQQَاألQQَنِ دQQُّرQQلليQQQQQQQQQQَِللى لQQلََّ

QQِجQQQQQQQQQQQQQْدٍٍككبيQQQQQQQQQQQQQٍرتتْكبتQQٍٍٍَضQQQببْعQQQQQQQQQQQQQQQى بQQَععلQQQQQQQQQQQQQَعَ QQٌٌضQQQببْعQQQQQQQQQQQQQبَ ُو
  

QQفQQQQQQQQQQQQي المصQQQQQQQQQQQQQQتَ QQخخْلQQQQQQQQQQQQَخ. إذا دَ 390 QQْنQQتتُكQQQQQQQQQQQQَللى ال تQQَلََّ

QQْنQQففِطQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا فQQَيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَأQQَةQQححيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّتتِحَييا تَلليQQًلQQِّممَصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُم
  

ههْمQQُهQQععُضQQQQQQQQQQQQQببْعبَِططيQQQQQQQQQQQQQِبخخِطَللَخQQوٍلQQُخQQQQQQQQQQQQQدQQَُلQQققْبQQQQQQQQQQQQQ. ق391َ

ممِهْمQQْمQQQQللُكQQQQQQQQQQQQQQِلذََاَنQQَرQQQQQQو القQQQQQQQQQQQQQQQQQQُتتلQQQQQQQQQQQQQQُييتْيَ QQQQْمQQQQQQQQQQQQQQِر QQQQِمQQQQQQQQQQQQQQْن أَ
  

ِِ إQQَِرQQججَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتتْجَ. ال ت392َ QQُاُمQQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاِإلQQَرQQككبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَََّكْنْن

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِبQQَذQQِرتتْكالتََّللَكِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQككبيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَيQQا ُهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQههَمQQاُمQQُ
  

واQQُرQQككبQQQQQQQQQQQَِّتتَكQQال تQQُفQQQQQQQQQQQَِععيQQQQQQQQQQQدالِعQQٍةQQططبQQQQQQQQQQQَخخْطُ. فQQQQQQQQQQQي ُخ393
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QQQQQQQQQQQQQQَعَ فَ  نْ إِ فQQQQQQQQQQQQQQمْ تُ ْل QQQQQQQQQQQQQQهُ دَّ ِض QQQQQQQQQQQQQQَنْ ل QQQQQQQQQQQQQQُوارُ جَ ؤْ ت 
   

394QQQQQQQQQQQQQQعَ جَ  مْ . ُهQQQQQQQQQQQQQQُطْ وا الخُ لQQQQQQQQQQQQQQَبَ طْ خُ  ة بQQQQQQQQQQQQQQَنِ يْ ت 
  

 نِ يْ َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ونَ دُ  ةِ عQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَمْ الجُ  ةِ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَطْ خُ كَ 
   

 يرِ بِ كْ التَّ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِ ة بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَطْ وا الخُ ُحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَ تَ . واف 395
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQئِ أَ   يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرِ رِ حْ و التَّ دُ ِقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَ فْ مُ  ة مَّ
   

 واثُ دَ ْحQQQQQQQQأَ  دْ قQQQQQQQQَ مْ ُهQQQQQQQQ ادِ يQQQQQQQQَعْ األَ  ةِ لQQQQQQQQَيْ . فQQQQQQQQي لَ 396
  

QQQQQQQQQQQQQQوْ لَّ َصQQQQQQQQQQQQQQدْ بِ  الةً ا َصQQQQQQQQQQQQQQة َع QQQQQQQQQQQQQQَوا دْ قQQQQQQQQQQQQQQُث  َورَّ
   

397QQQQQQQQQQQQQَيَّ زَ  دْ . قQQQQQQQQQQQQQُنQQQQQQQQQQQQQدَ اجِ وا المَس QQQQQQQQQQQQQ  ة يفَ رِ الشَّ
  

 ة وفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرُ عْ مَ  هِ ذِ َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا وَ نَ يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدِ فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي عِ 
   

 امَ دَ ْنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQعِ  ورِ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُقُ لْ لِ  ونَ بُ هَ ذ يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ. وَ 398
  

QQQQQQQQQQQQQQَي إِ تِ أ يQQQQQQQQQQQQQQَدٌ عِ  مْ هِ يْ لQQQQQQQQQQQQQQي QQQQQQQQQQQQQQنَ غْ تَ  رْ ذَ اْحQQQQQQQQQQQQQQاَم 
   

 واعُ مَ أال اْسQQQQQQQQQQQQ  اًهQQQQQQQQQQQQاكِ وَ ا فَ ذَ ى َكQQQQQQQQQQQQوَ ْلQQQQQQQQQQQQ. حَ 399
  

 واُعQQQQQQQQQQQQQQزَّ وَ  يQQQQQQQQQQQQQدٍ عِ  مَ وْ يQQQQQQQQQQQQQQَ ورِ بQQQQQQQQQQQQQُالقُ  دَ ْنQQQQQQQQQQQQQعِ 
   

 هِ ذِ َهQQQQQQQQQQQQQQQQ بَّ َحQQQQQQQQQQQQQQQQأَ  اتَ َمQQQQQQQQQQQQQQQQ نْ َمQQQQQQQQQQQQQQQQ نَّ . ألَ 400
  

 هِ ذِ ْخQQQQQQQQQQQQQQQأَ  نْ ا ِمQQQQQQQQQQQQQQQذَ بQQQQQQQQQQQQQQQَّا حَ يQQQQQQQQQQQQQQQَ، ُم ُكQQQQQQQQQQQQQQQلْ تِ وَ 
   

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
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)61(

QQQQQQQQQQQQQQَفQQِإQQِِففعَفَْنQQQQQQQQQQQQQQععْلQQُتQQتتْمQQQQQQQQQQQQQQِضQQَّدQQُهQQQQQQQQQQQQQQَلQQْنQQQQQQQQQQQQQQQQُتQQْؤQQواججُرؤَج
  

394QQQQQQQQQQQQQQُه .QQْمQQججعََجQQQQQQQQQQQQQQُععلQQوا الُخQQخخْطQQQQQQQQQQQQQQَططبQQةQQططبَخخْطُخQQQQQQQQQQQQQQَببتQQْيQQييِن

ييِنQQْيQQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوَندQQُِةQQممعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَججْمُالُجQQِةQQططبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَخخْطككُخََك
  

ببيِرككبِتتْكQQالتQQَّبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِةQQططبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَخخْطQQوا الُخQQتتُحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتتتَففتَ. واف395

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQئِأَ يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِرححِرتتْحو التQQَّدQQُتتِقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQففتَممْفُمQQةQQئئمَّ
  

ثثواثQQُدَ QQْحQQQQQQQQأQQَْدQQقQQQQQQQQQQَْمQQُهQQQQQQQQQQاِدQQععيQQQQQQQQَْعاألQQَِةQQييلQQQQQQQQَللْيَ. فQQQQQQQQي ل396َ

QQQQQQQQQQQQQQَصQQQQَّلQQللْوQQQQQQQQQQQQQQا َصQQQQ QQQQثQQQQQQQQQQQQQQُواQQْدQQQQقQQQQQQQQQQQQQQQQَةَعQQQQQQQQQQQQQQببْدبQQِالةًَ ررَورَّ
  

397QQQQQQQQQQQQQَق .QQْدQQيََّزQQQQQQQQQQQQQُيينQQQQQQQQQQQQQQQوا المسQQQQ QQQQQQQQQQQQQججدَ QQاِجَ QQالشَّ ففةيفQQَِرَّ

QQةQQوفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَععُرممْعَمِهQQِذQQَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَننا ونَِععيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدِفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي ع
  

مماَمQQدَ QQQQععْنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِعQQوِرQQQQققبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُللقُللْلِلببوَنههبَُهQQذQQQQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ. َو398

QQQQQQQQQQQQQQَيQQأQQِِِتتي إِأأتQQQQQQQQQQQQQQَلQQْيQQدٌِعههْمييِهQQQQQQQQQQQQQQععيQQQQQQQQQQQQQQاْحQQ QQاQQننَمQQQQQQQQQQQQQQغغنَتتْغتَْرQQذَْ
  

QQى َكQQQQQQQQQQQQQQَوQQححْلQQQQQQQQQQQQ. َح399 QQأال اسQQ  QQQQQQQQQQQQاQQككًهQQQQQQQQQQQQاِكففَوا فQQَذََ ععواممعQQَُمْ

QQواQQQQُعQQQQQQQQQQQQQQووزََّوٍععيQQQQQQQQQQQQQٍدِعَمQQْوQQQQيQQQQQQQQQQQQQQQQَوِرQQققبQQQQQQQQQQQQQُالقQQُدَ QQععْنQQQQQQQQQQQQQِع
  

ِهQQِذQQَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQبQQََّحQQQQQQQQQQQQQQQQأQQَاتَ QQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQْنQQَمQQQQQQQQQQQQQQQQنَّ. أل400َ

ِهQQِذQQْخQQQQQQQQQQQQQQQأQQَْنQQا ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQذQQَححبQQَQQQQQQQQQQQQQQQَّا َحQQ يQQ،QQQQQQQQQQQQQQQَُمQQللُكQQQQQQQQQQQQQQQتتْلتَِو
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 انQQQQQQQQQQQَبَّ ا رَ ا يQQQQQQQQQQQَنQQQQQQQQQQQَمَ وْ ى قَ َمQQQQQQQQQQQعْ أَ  لُ ْهQQQQQQQQQQQ. الجَ 401
  

 انQQQQQQQQQQQQQQQَهَ لَ ا إِ نQQQQQQQQQQQQQQQَلَ  رْ ِفQQQQQQQQQQQQQQQاغْ ا وَ نQQQQQQQQQQQQQQQَبِ  فْ ُطQQQQQQQQQQQQQQQلْ اُ 
   

 نْ لQQQQQQQQQQQَفَ  رٍ ْطQQQQQQQQQQQى فِ دَ لQQQQQQQQQQQَ ينٍ كِّ ِسQQQQQQQQQQQ زُ رْ َغQQQQQQQQQQQ. وَ 402
  

 نْ ِعQQQQQQQQQQQQQQلُ  دْ ا قQQQQQQQQQQQQQQَيثQQQQQQQQQQQQQQًبِ ا خَ انً طَ يْ َشQQQQQQQQQQQQQQ دَ رُ ْطQQQQQQQQQQQQQQيَ 
   

 واُعQQQQQQQQQQQQQQQوَّ رَ  دْ قQQQQQQQQQQQQQQQَ بٍ ِعQQQQQQQQQQQQQQQلَ بِ  مْ هُ الُ فQQQQQQQQQQQQQQQَطْ . أَ 403
  

 واعQQQQQQQQQQُقَ رْ فَ  دْ ا قQQQQQQQQQQََمQQQQQQQQQQا بِ مً لِ ْسQQQQQQQQQQمُ  يQQQQQQQQQQدِ فQQQQQQQQQQي العِ 
   

404QQQQQQQQQQQQQQQQَاهُ رَ . تQQQQQQQQQQQQQQQQَعِ لَ  دْ ُم قQQQQQQQQQQQQQQQQُوا القِ بQQQQQQQQQQQQQQQQاارَ َم 
  

 اارَ بQQQQQQQQQQََّشQQQQQQQQQQُوا الجَ خْ يَ  مْ لQQQQQQQQQQَ مْ ُهQQQQQQQQQQ يQQQQQQQQQQدِ فQQQQQQQQQQي العِ 
   

QQQQQQQQQQQQQQQوا لِ بQQQQQQQQQQQQQQQُهَ ذَ  يQQQQQQQQQQQQQQQدٍ عِ  مَ وْ يQQQQQQQQQQQQQQQَ. وَ 405  امَ ينِ لّسِ
  

 اَمQQQQQQQQQQQQQQرِّ حُ  دْ ي قQQQQQQQQQQQQQQَالQQQQQQQQQQQQQQذِ  وِ ْهQQQQQQQQQQQQQQاللَّ  نَ اكِ َمQQQQQQQQQQQQQQأَ 
   

 يQQQQQQQQQQQQQQQQدِ العِ  مَ وْ يQQQQQQQQQQQQQQQQَ اتِ نQQQQQQQQQQQQQQQQَالبَ  جُ رُّ بQQQQQQQQQQQQQQQQَ. تَ 406
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ ى لQQQQQQQQQQQQQQQQQQَتQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّحَ  رٌ ِشQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَ نْ مُ   يدِ عِ ى الصَّ
   

 حِ تَ ْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَ لْ وَ  ةٍ وَ ْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنِ بِ  طْ لِ تَ ْخQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ. ال تَ 407
  

 حِ افِ َصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال تُ فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ اتِ يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّبِ نَ ألجْ وا
   

 لِ عQQQQQQQQQQQQQQQQQَاف ي فَ حِّ َضQQQQQQQQQQQQQQQQQتُ  نْ أَ  تَ رْ دِ قQQQQQQQQQQQQQQQQQَ نْ إِ . وَ 408
  

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            

)62(

QQاQQببنQQQQQQQQQQQَبQQََّا رQQQQَا يQQQQQQQQQQQQQممنQQQQQQQQQQQََمققْوQQى قQQَععَمQQQQQQQQQQQْعأQQَُُلQQججْهQQQQQQQQQQQَ. الج401

QQاQQههنQQQQQQQQQQQQQQQَللَهلQQَِِا إQQِللنQQQQQQQQQQQQQQQَلQQَْرQQغغِفQQQQQQQQQQQQQQQاْغQQَا وQQQببنQQQQQQQQQQQQQQQَبQQِفْ QQQللُطQQQQQQQQQQQQQQQْلاُ
  

QQQQQQQQQQQَفQQٍٍٍَرQQففْطQQQQQQQQQQQِى فQQِدَ QQلQQQQQQQQQQQَككيٍنQQّكQQِِسQQQQQQQQQQQُزQQْرQQَغQQQQQQQQQQQ. َو402 QQْنQQففلف

QQْنQQللِعQQQQQQQQQQQQQQلQQُْدQQQQا قQQQQQQQQQQQQQQQQَببيثQQQQQQQQQQQQQQًخخبِننا َخططانًييَطQQْيَشQQQQQQQQQQQQQQدَ QQُرQQييْطQQQQQQQQQQQQQQيَ
  

QQواQQُعQQQQQQQQQQQQQQQوََّرQQْدQQقQQٍQQQQQQQQQQQQQQQٍَبQQللِعQQQQQQQQQQQQQQQببلَبِههْمللُهQQالQQُططفQQQQQQQQQQQQQQQَْط. أ403َ

QQواQQققعQQQQQQQQQQُقَففْرفQQَْدQQQQا قQQQQQQQQQQQQَببَمQQQQQQQQQQمما بِللًمQQِلQQممْسQQQQQQQQQQُمِععيQQQQQQQQQQدِفQQQQQQQQQQي الع
  

404QQQQQQQQQQQQQQQQَت .QQَرQQاُهQQQQQQQQQQQQQQQQَق QQ اQQَارQQققَمQQِQQQQQQQQQQQQQQQQوا الِقQQععبQQQQQQQQQQQQQQQQُللِعلQQَْدههُم

َا الجييْخيQQَْمQQلQQQQQQQQQQQQَْمQQُهQQQQQQQQQQِععيQQQQQQQQQQدِفQQQQQQQQQQي الع اQQَارQQججبQQQQQQQQQQَُّخخَشQQQQQQQQQQُو
  

QQِQQQQQQQQQQQQQQQوا ِلQQQههبQQQQQQQQQQQQQQQَُهذٍَععيQQQQQQQQQQQQQQQٍدِعَمQQْوQQQيQQQQQQQQQQQQQQQَ. َو405 مماننَمQQِينQQِلللّسِ

QQاQQَمQQQQQQQQQQQQQQححّرُِحQQْدQQي قQQQQQQQQQQQQQQَالQQQQQQQQQQQQQQِذQQِوQQللْهQQQQQQQQQQQQQQاللَّككَنQQاِكQQَمQQQQQQQQQQQQQQأَ
  

ِععيQQQQQQQQQQQQQQQQدالِعَمQQْوQQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِتQQببنQQQQQQQQQQQQQQQQََالبُجQQرQQُّتتبQQQQQQQQQQQQQQQQَ. ت406َ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ QQQQى لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَححتQQQQQQQQQQQQQQQQQQََّحQQٌرQQتتِشQQQQQQQQQQQQQQQQQQننتَممْنُم QQQQى الصَّ ِععيدQQِعَّ
  

تتحQQِتQQQَتتْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQللتَووْلَوٍةQQَوQQQQننْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQببنِبِللْطتتِلQQتQQQQَتتْخQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ. ال ت407َ

ففحQQِافQQِتتَصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال تQQُفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاِتQQببيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّننبِججنَْألجوا
  

QQتتَضQQQQQQQQQQQQQQQQQتُْنأَتَ ْرQQِدQQقQQQQQQQQQQQQQQQQQَْنِِإِ. َو408 QQِلQQففعQQQQQQQQQQQQQQQQQَففافححي فQQَّحَِ
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QQQQQQQQQQQQQQQQQQQعَ ا مُ َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQابُ وَ ثَ   يِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQى العَ دَ لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ مٌ ظَّ
   

409QQQQQQQQQَاحِ ا صَ . يQQQQQQQQQأ ي ال تَ ـبQQQQQQQQQنْ ذَ ُخ QQQQQQQQQنْ ِم QQQQQQQQQرِ عْ َش 
  

 رِ ْفQQQQQQQQQQQQQQQQQQظُ  نْ ا ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَ َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQي وَ حِّ َضQQQQQQQQQQQQQQQQQQا تُ ذَ إَ 
   

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي الحِ فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي ذِ  اكَ ذَ . وَ 410  لْ وَ األ  رِ ْشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالعِ  ةِ جَّ
  

 لْ َجQQQQQQQQQوفQQQQQQQQQي عَ  ذ ُخQQQQQQQQQ حِ بْ الQQQQQQQQQذ  دَ ْعQQQQQQQQQبَ  تَ ئْ ِشQQQQQQQQQ نْ إِ 
   

 ة يَ حِ ْضQQQQQQQQQQQQQQQQQQأ  ورِ هُ الزُّ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQِ نْ يِّ زَ ال تQQQQQQQQQQQQQQQQQQُ. وَ 411
  

َ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِ الوَ   ة يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََزاهِ  َعلَْيَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا انٍ وَ لْ أ
   

 اذَ َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي وَ حِّ َضQQQQQQQQQQQQQQQQQQال تُ  يبِ عِ مَ ـالQQQQQQQQQQQQQQQQQQبِ . وَ 412
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQاةٌ َش QQQQQQQQQQQQQQQQQQةٌ يرَ غِ َص QQQQQQQQQQQQQQQQQQَانْ ا وَ هَ عْ دَ فQQQQQQQQQQQQQQQQQQِاذَ ب 
   

413QQQQQQQQQَدْ . ق QQQQQQQQQتُ  نْ أَ  ازَ َجQQQQQQQQQاإلِ ي بِ حِّ َضQQQQQQQQQَاثِ ن QQQQQQQQQنْ ِم 
  

QQQQQQQQQQQQاعْ  اهٍ يَ ِشQQQQQQQQQQQQَوَ  مْ لQQQQQQQQQQQQعْ مِ تَ اْس QQQQQQQQQQQQذِ َهQQQQQQQQQQQQ  نْ نَ ي السُّ
   

 واكُّ ذَ ال تQQQQQQQQQQQQQQQُ يQQQQQQQQQQQQQQQدِ العِ  الةِ َصQQQQQQQQQQQQQQQ لَ ْبQQQQQQQQQQQQQQQ. قَ 414
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQزَ  اتِ يَ حِ ْضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا األ يعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُبِ وال تَ   واكُّ
   

َ َطQQQQQQQQQQخْ . أَ 415  نْ مَ الQQQQQQQQQQثَ  ئُ زِ جْ يُ َسQQQQQQQQQQ الَ قQQQQQQQQQQَ نْ َمQQQQQQQQQQ أ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQَف َ  نْ ِطQQQQQQQQQQQQQQQQا فَ يQQQQQQQQQQQQQQQQَأَ  زْ فQQQQQQQQQQQQQQQQُتَ  مَ الQQQQQQQQQQQQQQQQدَ  قِ رِ أ
   

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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QQQQQQQQQQQQQQQQQQQممعQQَُا ُمQQببَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُابُثثَوثَ QQيQQععِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَى العQQدَ QQلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٌَمQQععظَّ
  

409QQQQQQQQQَي .QQا َصQQَصصاِحQQQQQQQQQـححبQQَتتَأــي ال تQQQQQQQQQأأُخQQَذQQْنQQQQQQQQQِمQQْنQQQQQQQQQQQْعَشQQععِر

QQتتَضQQQQQQQQQQQQQQQQQQا تُذَإَ QQَكQQQQQQQQQQQQQQQQQQححي َوQQّحَِ QQِرQQظظْفQQQQQQQQQQQQQQQQQQُظQQْنQQا ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذََ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِي الحِفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي ذََاَكووذَ. َو410 QQععْشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالِعQQِةQQححجَّ ْووْلَواألQQِرْ

QQْْلQQعع َجQQQQQQQQQوفQQQQQQQQQي عَ QQذQQُخQQQQQQQQQببحِْبالQQQQQQQQQذQQدَ QQببْعQQQQQQQQQبَئئتَ QQئQQِْشQQQQQQQQQْنِِإِ
  

ييةححيQQَِحQQْضQQQQQQQQQQQQQQQQQQأههوِرُهQQالزQQُّبQQQQQQQQQQQQQQQQQQِييْنيQQَِّزQQال تQQQQQQQQQQQQQQQQQQُ. َو411

QQَبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِالَو QQَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQااٍنللَوأأْلQQأ ههْي QQةQQههيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََزاِهييَعلَ
  

QQتتَضQQQQQQQQQQQQQQQQQQال تُِععيِبممِعــَمQQـببالQQQQQQQQQQQQQQQQQQبِ. َو412 QQQQَكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQححي َوQQّحَِ اQQذََ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQاةٌَشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَصQQِغQQةٌغغيَرQQQQQQQQQQQQQQQQQQَفQQ َدQQاْنَهها وععَهْعQQQQQQQQQQQQQQQQQQِننبQQَذQQا
  

413QQQQQQQQQَق .QQْدQQQQQQQQQQQَجQQاَزQQَتُْنأQQQQQQQQQتتَضQQ QQْنQQِمQQQQQQQQQQQاِثQQنQQQQQQQQQَبباِإلِححي بQQِّحَِ

QQQQQQQQQQQQِشQQَيQQاْعيياٍهQQQQQQQQQQQQَععلQQQْمQQَوQQQQQQQQQQQQاْسQQQ QQQQQQQQQQQQQQِذQQQَهQQQQQQQQQQQQممْعتتِمQQتَْ ننْنQQنَي السُّ
  

ككواكQQُّذQQَال تQQQQQQQQQQQQQQQُِععيQQQQQQQQQQQQQQQدالِعQQالِةQQَصQQَQQQQQQQQQQQQQQQلQQققْبQQQQQQQQQQQQQQQ. ق414َ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَزيياِتححيQQَِحQQْضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوا األQQببيعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُتتبَِوال تَ QQواQQكُّ
  

QQَخخَطQQQQQQQQQQْخ. أ415َ ممْنثثَمالQQQQQQQQQQثَئُ ججِزييْجQQيQQَُسQQَQQQQQQQQQQالQQقQQQQQQQQQQQQَْنQQَمQQQQQQQQQQQQأ

QQQQQQQQQQQQQQQQَفQQَ QQْنQQففِطQQQQQQQQQQQQQQQQQQا فQQَيQQQQQQQQQQQQQQQQَأQQَْزQQتتفQQQQQQQQQQQQQQQQُتََمالQQQQQQQQQQQQQQQQدَ ِقأأِرQQأ
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QQQQQQQQQQQQQQ حِ رِ أَ . وَ 416  اذَ َكQQQQQQQQQQQQQQ حٍ ْبQQQQQQQQQQQQQQى ذَ دَ لQQQQQQQQQQQQQQَ اةَ الشَّ
  

 اذَ ُخQQQQQQQQQQQQQQQQQQQأ تَ  يمَ ِظQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالعَ  كَ َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلَ إِ  رْ ُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاذ 
   

 مُ تَّ َحQQQQQQQQQQQQQQQQQمُ  هُ نQQQQQQQQQQQQQQQQQَّا إِ يQQQQQQQQQQQQQQQQQرً بِ ا كَ رً ْجQQQQQQQQQQQQQQQQQ. أَ 417
  

QQQQQQQQQQQQQQ لَ ْبQQQQQQQQQQQQQQقَ   مُ زَ ْلQQQQQQQQQQQQQQيَ  اةٍ َكQQQQQQQQQQQQQQفQQQQQQQQQQQQQQي ذَ  وعِ رُ الشُّ
   

 لْ دَ بQQQQQQQQQQQَ مِ ْحQQQQQQQQQQQاللَّ  نَ ا ِمQQQQQQQQQQQارً زَّ َجQQQQQQQQQQQ طِ ْعQQQQQQQQQQQ. ال تُ 418
  

 لْ َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالعَ  هللاُ  لَ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّقَ تَ  هِ تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِرَ جْ أ 
   

 اقَ دَّ َصQQQQQQQQQQQQQتَ  عْ بQQQQQQQQQQQQQِي ال تَ احِ َضQQQQQQQQQQQQQاألَ  دَ ْلQQQQQQQQQQQQQ. جِ 419
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِعَ  هِ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرِ قِ ى فِ لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQفِ نْ أَ وَ  مْ كُ يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاق 
   

 تِ يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِّمَ ا بِ هَ يُصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِص خْ تَ  ة يَ حِ ْضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ. أ 420
  

 تِ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُث تَ  مْ لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ ة ثQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدَ حْ مُ  ة لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَعْ فَ فَ 
   

 ئُ زِ ْجQQQQQQQQQQQQQتُ  ّحِ َصQQQQQQQQQQQQQى األَ لQQQQQQQQQQQQQَعَ  ة يَ حِ ْضQQQQQQQQQQQQQ. أ 421
  

ٍ َحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلِ   ئُ ارِ ا قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ تٍ يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِّمَ لِ  اوْ  ّي
   

 سادسا : أخطاء المصلين في الجمع بين الصالتين في الحضر  
   

 اعQQQQQQQQQQQQQQQQًمَ  رَ ْصQQQQQQQQQQQQQQQQا العَ ذَ َكQQQQQQQQQQQQQQQQ رَ ْهQQQQQQQQQQQQQQQQالظُّ  عِ َمQQQQQQQQQQQQQQQQجْ تَ لْ . وَ 422
  

 اعQQQQQQQQQQQQQQQQQQَمَ اجْ فَ  اءِ َشQQQQQQQQQQQQQQQQQQالعِ  عَ ا َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQًرِ غْ مَ وَ 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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QQQQQQQQQQQQQQحِِرأَ. َو416 QQالشَّ QQَكQQQQQQQQQQQQQQQQحQQٍْبQQQQQQQQQQQQQQى ذQQَدَ QQلQQQQQQQQQQQQQQQQَاةََّ اQQذََ

اQQذQQَأأُخQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتتأتQQَيَمQQععِظQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَالعQQََكQQللَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQلَِِإQQِْرQQُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاذ
  

تتُمQQتQQَّممَحQQQQQQQQQQQQQQQQQُمQQهQQُنQQQQQQQQQQQQQQQQQَِِّا إِببيQQQQQQQQQQQQQQQQQًرككبَِا َكQQًرQQْجQQQQQQQQQQQQQQQQQ. أ417َ

QQَQQQQQQQQQQQQQQلQQققْبQQQQQQQQQQQQQQقَ QQالشُّ QQَكQQQQQQQQQQQQQQفQQQQQQQQQQQQQQي ذَوعQQُِرُّ ُمQQَزQQييْلQQQQQQQQQQQQQQيQQَاٍةَ
  

ْ ْلQQدQQQQَبQQِQQQQQQQQQQQَمQQQQللْحQQQQQQQQQQQاللQQََّنQQQQا ِمQQQQQQQQQQQًاًرQQزQQQQََّجQQQQQQQQQQQQQِطQQQQتتْعQQQQQQQQQQQ. ال ت418ُ

QQْْلQQععَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَالعُهللاQQَُلQQققبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّتتقَتQQَِهQQتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِججَرْجأ
  

QQَضQQQQQQQQQQQQQاألQQَدَ QQججْلQQQQQQQQQQQQQ. ِج419 ققاقQQَدQQَّتتَصQQQQQQQQQQQQQتQQَْعQQتتبQQQQQQQQQQQQQَِححي ال تQQَاِحَ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِبQQِهQQ َعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَععلQQى فQQِِرففِقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQننِفْنأََوككْمُكققيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَففقQQاQQ
  

QQِتQQمميQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِّببَمهها بQQَِهQQصصيُصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQخخِصتتْختَييةححيQQَِحQQْضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ. أ420

QQِتQQQQثثبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُتتثتQQَْمQQQQلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَةQQQQثQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَححدَ ممْحُمQQةQQQQععلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَففْعفففَفَ
  

ئُ QQِزQQتتْجQQQQQQQQQQQQQتQQُّحQQَِصQQQQQQQQQQQQQQQى األQQَععلQQQQQQQQQQQQQَعَ ييةححيQQَِحQQْضQQQQQQQQQQQQQ. أ421

QQٍللَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِل ُئQQاِرQQQQا قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍَتQQمميQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِّللَمِلْاْوQQٍّي
  

سادسا : أخطاء المصلين في الجمع بين الصالتين في الحضر 
  

QQQQَكQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرQQQQظظْهQQQQQQQQQQQQQQQQالظQQُّعQQQQِججَمQQQQQQQQQQQQQQQQتتْجللتَووْل. َو422 QQاQQQQممعQQQQQQQQQQQQQQQQًَمQQَرQQQQععْصQQQQQQQQQQQQQQQQَا العQQذََ

QQQQQQا مQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQًغغِرممْغَمَو QQاQQQQممعQQQQQQQQQQQQQQQQQQَججَمْففاْجفQQَاِءععَشQQQQQQQQQQQQQQQQQQالِعQQَعَ
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423QQQQQQQQQQQQنْ . ِم QQQQQQQQQQQQغَ بِ  اوْ  رٍ ذ ُعQQQQQQQQQQQQهِ رِ ْي QQQQQQQQQQQQَنُ  دْ قQQQQQQQQQQQQالِق 

  
 المQQQQQQQQQQQال رِ ْيQQQQQQQQQQQخَ  نْ َعQQQQQQQQQQQ حَّ َصQQQQQQQQQQQ دْ قQQQQQQQQQQQَ مْ ُكQQQQQQQQQQQلِ ذَ وَ 
   

 ا ادَ رَ أَ  نْ َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ونَ عQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُنَ مْ تَ  فَ ْيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQكَ وَ . 424
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ عَ َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQجْ يَ  نْ أَ  ا ادَ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا عِ يQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ الةَ الصَّ
   
 

QQQQQQQQQQQQ اءَ َجQQQQQQQQQQQ نْ . إِ 425  ! عْ نQQQQQQQQQQQQِمُ  اوق بُ ْسQQQQQQQQQQQQمَ  الةِ للصَّ
  

 عْ َمQQQQQQQQQQQQQQQQجَ  هُ نQQQQQQQQQQQQQQQQَّأَ  امَ َمQQQQQQQQQQQQQQQQاإلِ  مِ لQQQQQQQQQQQQQQQQَعْ لQQQQQQQQQQQQQQQQم يَ 
   

 بِ رْ قQQQQQQQQQQQQQQQُبِ  ذَا َمْنQQQQQQQQQQQQQQQِزلٍ  نْ ُكQQQQQQQQQQQQQQQيَ  نْ َمQQQQQQQQQQQQQQQ. وَ 426
  

QQQQQQQQQQQQQQمَ  نْ ِمQQQQQQQQQQQQQQدٍ جِ ْس QQQQQQQQQQQQQQَنَ مَ  دْ قQQQQQQQQQQQQQQُرَ وا وَ عQQQQQQQQQQQQQQِّيب 
   

427QQQQQQQQQQمْ جَ  نْ . ِمQQQQQQQQQQي الحَ  هِ ِعQQQQQQQQQQفQQQQQQQQQQرِ َض QQQQQQQQQQ  الةَ الصَّ
  

 ااتً تَ َشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ تْ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَهَ ذَ  دْ قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ مْ ُهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاؤُ آرَ 
   

428QQQQQQQQQQجُ  مْ كُ لِ ذَ . َكQQQQQQQQQQQُوسُ ل QQQQQQQQQQQنْ َم QQQQQQQQQQQَمَ جَ  دْ قQQQQQQQQQQQُواع 
  

 عُ فQQQQQQQQQQQQQQَرْ تُ  الةٍ ى َصQQQQQQQQQQQQQQتQQQQQQQQQQQQQQَّحَ  دٍ جِ ْسQQQQQQQQQQQQQQفQQQQQQQQQQQQQQي مَ 
   

429QQQQQQQQQQQغَ  نْ . ِمQQQQQQQQQQQQيُ  نْ أَ  رِ ْيQQQQQQQQQQQQمَ وا الجَ كُ ارِ َشQQQQQQQQQQQQة اَع 
  

QQQQQQQQQQQQQمْ جُ  نْ ِمQQQQQQQQQQQQQَخْ األَ  ةِ لQQQQQQQQQQQQQاءِ َط QQQQQQQQQQQQQَمَ ا جَ يQQQQQQQQQQQQQة اَع 
   

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            
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423QQQQQQQQQQQQِم .QQQQ QQالQQQQننِقQQQQQQQQQQQQنQQُْدQQQQقQQQQQQQQQQQQَِهQQِرQQQQغغْيQQQQQQQQQQQQببغَبِْاْوٍٍٍرQQذQQQQُعQQQQQQQQQQQQQQْنِ

المQQQQQQQQQQQالQQِرQQخخْيQQQQQQQQQQQَخQQْنَعQQQQQQQQQQQQQحQQََّصQQQQQQQQQQQQQْدQQقQQQQQQQQQQQQQَْمQQللُكQQQQQQQQQQQِلذََو
  

ا ادَ َرأQQَْنQQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوَنQQننعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُممنَتتْمتQQََفQQككْيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََك َو.424

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَعQQججَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQييْجيَْنأَ QQالصَّ ا QQادَ QQععبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَا ِعQQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَالةََّ
  

QQَQQQQQQQQQQQQاءQQَجQQQQQQQQQQQْنِِ. إ425ِ QQQQللصَّ !QQْعQQQQممنQQQQQQQQQQQQُِمققاببوقQQبQQQQُممْسQQQQQQQQQQQQَمQQالِةَّ

QQْعQQججَمQQQQQQQQQQQQQQQQَجQQهQQُنQQQQQQQQQQQQQQQQَّأQQََامQQَمQQQQQQQQQQQQQQQQاِإلQQِمQQععلQQQQQQQQQQQQQQQQَييْعَلQQQQQQQQQQQQQQQQم ي
  

QQْنQQQQQQQQQQQQQQQِزٍلQQْنQQييُكQQQQQQQQQQQQQQQيQQَْنQQَمQQQQQQQQQQQQQQQ. َو426 ننا م َ ِبQQْرQQببقQQQQQQQQQQQQQQQُبِذَ

QQQQQQQQQQQQQQِمQQْنQQَمQQQQQQQQQQQQQQممْسQQِجQQججٍدQQQQQQQQQQQQQQَقQQْدQQممنََمQQQQQQQQQQQQQQُننعQQوا وQQَووَرQQQQQQQQQQQQQQِّبQQيQQ
  

427QQQQQQQQQQِم .QQQ QQححَضQQQQQQQQQQَفQQQQQQQQQQي الحQQِهQQممِعQQQQQQQQQQججْمَجQQْنِ QQQQQQQQQQQQِرَ QQالصَّ QQالةََّ

تتاتتاتQQًتََشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْتQQQQههبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQََهذQQَْدQQQQقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْمQQQQُهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاُؤَآر
  

428QQQQQQQQQQَك .QQ QQواQQQQممعQQQQQQQQQQQُججَمَجQQْدQQQQقQQQQQQQQQQQQQَْنQQQQَمQQQQQQQQQQQQQوُسQQQQججلQQQQQQQQQQQُُجككْمللُكِلQQذََ

QQُعQQفQQQQQQQQQQQQQQَتتْرتQQُالٍةQQQQى َصQQQQQQQQQQQQQQQQححتQQQQQQQQQQQQQQََّحججٍدQQِجQQممْسQQQQQQQQQQQQQQَفQQQQQQQQQQQQQQي م
  

429QQQQQQQQQQQِم .QQ QQةمماَعQQQQQQQQQQQQججَمَككوا الجُكQQاِرييَشQQQQQQQQQQQQيُْنأQQَِرQQQQغغْيQQQQQQQQQQQQَغQQْنِ

QQQQQQQQQQQQQِمQQْنQQججْمُجQQQQQQQQQQQQQَمملQQِةQQَْخاألQQQQQQQQQQQQQخخَطQQاِءQQQQQQQQQQQQQQQَيQQا َجQQَججَمQQQQQQQQQQQQQةمماَعQQ
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QQQQQQQQQQQقَ ال تُ وا فQQQQQQQQQQَعQQQQQQQQQQُمَ جَ  نْ . إِ 430  امْ َمQQQQQQQQQQQا إِ يQQQQQQQQQQَ رْ ّصِ
  

QQQQQQQQQQQQQQي َهQQQQQQQQQQQQQنَ اإلِ  هِ ذِ فQQQQQQQQQQQQQَانْ  ةِ ابQQQQQQQQQQQQQQألَ لِ  حْ َصQQQQQQQQQQQQQQَامْ ن 
   

 هِ هِ بْ ِشQQQQQQQQQQQQQ وْ أَ  لٍ زِ ْنQQQQQQQQQQQQQفQQQQQQQQQQQQQي مَ  نْ ُكQQQQQQQQQQQQQتَ  نْ إِ . وَ 431
  

 يِهQQQQQQQQQQQQQQQQQQنُ  نِ يْ التَ َصQQQQQQQQQQQQQQQQQQ نَ يْ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ مْ ُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQعُ مْ جَ فَ 
   

432QQQQQQQQَكُ  وْ . لQQQQQQQQتَ ْن QQQQQQQQَدْ ق QQQQQQQQي جَ  تَ يْ لَّ َصQQQQQQQQمَ فQQQQQQQQة اَع 
  

 هْ اَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQبَ اتِّ وَ  قَّ الَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQ يتَ دِ ُهQQQQQQQQQQQQQQQQQQ مْ َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQاف 
   

 بِ اتQQQQQQQQQQQQQQQِالرَّ  امِ َمQQQQQQQQQQQQQQQلإلِ  عٍ ْمQQQQQQQQQQQQQQQجَ  دَ ْعQQQQQQQQQQQQQQQبَ . وَ 433
  

 بِ اقQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِي المنَ الِ ا َعQQQQQQQQQQQQQQQQQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْن عQQQQQQQQQQQQQQQQQَمَ جْ ال تَ 
   

 سابعا : أخطاء المصلين في صالتهم في السفر  
   

QQQQQQQQQQ رُ ْصQQQQQQQQQQ. قَ 434 QQQQQQQQQQ ة نَّ ُسQQQQQQQQQQ الةِ الصَّ  رِ فَ فQQQQQQQQQQي السَّ
  

 رِ ِصQQQQQQQQQQQQQQقْ يَ  مْ لQQQQQQQQQQQQQQَ مْ هُ ُضQQQQQQQQQQQQQQعْ ا بَ ذَ َهQQQQQQQQQQQQQQ عَ َمQQQQQQQQQQQQQQوَ 
   

435QQQQQQQQQQQَلْ . ب QQQQQQQQQQQَالجَ  كَ رَ تQQQQQQQQQQQعَ ْم QQQQQQQQQQQتِ احْ  عَ َمQQQQQQQQQQQَاجِ ي 
  

 اجِ َجQQQQQQQQQQQQQQQQQQال حِ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQِ عِ ْمQQQQQQQQQQQQQQQQQQالجَ وَ  رِ ْصQQQQQQQQQQQQQQQQQQقَ لْ لِ 
 
   

 انQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQًيِّ عَ ْط مُ رِ تَ ْشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال تَ  ة افَ َسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ. مَ 436

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            

)66(

QQQQQQQQQQQتتقQQَال تQQQQُوا فQQQQQQQQQQQQَممعQQQQQQQQQQُججَمَجْنِِ. إ430ِ QQْاْمQQQQَمQQِِQQQQQQQQQQQا إQQِيQQQQQQQQQQQQَْرQQQQققّصِ

QQQQQQQQQQQQQQي هQQQQQQQQQQQQQفQQQQ QQْاْمQQQQنQQQQQQQQQQQQQQَللألَِلQQْحQQQQننَصQQQQQQQQQQQQQQاْنQQِةQQَننابQQQQQQQQQQQQQنَاِإلِهQQِذَ
  

ههِهببِهQQْبQQQQِشQQQQQQQQQQQQQْوأٍَلQQِزQQQQممْنQQQQQQQQQQQQQَفQQQQQQQQQQQQQي مQQْنQQQQتتُكQQQQQQQQQQQQQتَْنِِإِ. َو431

QQيQQننِهQQQQQQQQQQQQQQQQQQنُييِنتتْيQQَالتQQََصQQQQQQQQQQQQQQQQQQييَنQQْيQQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْمQQععُكQQQQQQQQQQQQQQQQQQممعُججْمففَجفَ
  

432QQQQQQQQَل .QQْوQQُكQQQQQQQQككْنQQ َتQQQQQQQQQQَقQQْدQQQQQQQQQQَصQQَّلQQي جييتَ للْيQQQQQQQQججَمَفQQQQQQQQةمماَعQQ

QQالحQQQQQQQQQQQQQQQQQQيتَ QQِدQQُهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْمQQففَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQاف QQْهبباَعQQQQQQQQQQQQQQQQQQتتبَاتَِّوQQقََّ
  

QQِبQQاتQQQQQQQQQQQQQQQَِّالرQQَِّامQQَمQQQQQQQQQQQQQQQلِإلQQعQQٍججْمQQQQQQQQQQQQQQQَجQQدَ QQببْعQQQQQQQQQQQQQQQبَ. َو433

المنQQَاِلQQا َعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْنQQممعQQQQQQQQQQQQQQQQQَججَمتتْجَال تَ QQِبQQQQنناقQQQQQQQQQQQQQQQQQQِللَي
  

سابعا : أخطاء المصلين في صالتهم في السفر 
  

QQQQQQQQQQQQُرQQققْصQQQQQQQQQQ. ق434َ QQالصَّ QQQQQQQQQQننةQQنQQَُّسQQQQQQQQQQQQالِةَّ ففِرQQفَفQQQQQQQQQQي السَّ

QQِرQQققِصQQQQQQQQQQQQQQييْقيQQَْمQQلQQQQQQQQQQQQQQَههْمQQُهQQععُضQQQQQQQQQQQQQQببْعَا بQQذQQََهQQQQQQQQQQQQQQQQَعQQَمQQQQQQQQQQQQQQَو
  

435QQQQQQQQQQQَب .QQْلQQْQQQQQQQQQQQَتQQَرQQَالجََكQQQQQQQQQQQججْمQQَعQQQQQQQQQQQQQَمQQَعQQححتِْاْحQQQQQQQQQQQَتتيQQِاجQQ

QQاجQQِححَجQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQال ِحQQبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِعQQِججْمQQQQQQQQQQQQQQQQQQَالجَوQQِرQQققْصQQQQQQQQQQQQQQQQQQللقَللْلِل

  
QQتتْشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَال تَففةQQافQQَممَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ. َم436 QQاQQيينQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQًععيِّممعَْط ُمتتِرQQتَْ
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 انQQQQQQQQQQQQQQَلَ  عٍ ْمQQQQQQQQQQQQQQجَ  اوْ  رٍ ْصQQQQQQQQQQQQQQقَ فQQQQQQQQQQQQQQي  رٍ فَ َسQQQQQQQQQQQQQQلِ 

   
 لِ عQQQQQQQQQQQQQQQQَاف فَ  تَ ْعQQQQQQQQQQQQQQQQمَ جَ  وْ أَ  تَ رْ َصQQQQQQQQQQQQQQQQقَ  نْ إِ . وَ 437

  
 لِ زِ نْ مَ ـالQQQQQQQQQQQQQQ الدِ بQQQQQQQQQQQQQQِ نْ ِمQQQQQQQQQQQQQQ وجٍ رُ ُخQQQQQQQQQQQQQQ دَ ْعQQQQQQQQQQQQQQبَ 
   

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQقَ  ينَ رِ افِ المَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ رُ ثQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَكْ أَ . وَ 438  وارُ صَّ
  

 وارُ ذَ اْحQQQQQQQQQQQQQQQQ ةِ اَعQQQQQQQQQQQQQQQQمَ جَ لْ لِ  الةٍ ا فQQQQQQQQQQQQQQQQي َصQQQQQQQQQQQQQQQQذَ 
   

  : أخطاء المصلين في صلوات أخرىثامنا 
 

439QQQQQQQQQQQQQQQQالةُ . َص QQQQQQQQQQQQQQQQفٍ وْ َخ QQQQQQQQQQQQQQQQتْ عَ رِ ُش QQQQQQQQQQQQQQQQالنَّ  نَ ِمQQQQQQQQQQQQQQQQِيب 
  

 يـبQQQQQQQQQQQQQQQQQِاحِ ا صَ يQQQQQQQQQQQQQQQQQَ ة وعَ رُ ْشQQQQQQQQQQQQQQQQQمَ  هُ دَ ْعQQQQQQQQQQQQQQQQQبَ وَ 
   

QQQQQQQQQQQQQQQ الةً َصQQQQQQQQQQQQQQQ نَّ . إِ 440  تْ عَ رِ ُشQQQQQQQQQQQQQQQ دْ ى قQQQQQQQQQQQQQQQَحَ فQQQQQQQQQQQQQQQي الضُّ
  

 تْ تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَبَ ثَ  دْ قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ ةٌ يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرَ ثِ ا كَ هَ الُ َضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQف أَ 
   

441QQQQQQQQQQودُ جُ . ُس QQQQQQQQQQعِ  رٍ كْ ُشQQQQQQQQQQنَ دَ ْنQQQQQQQQQQَدْ ا ق QQQQQQQQQQاعَ رِ ُش 
  

 اعQQQQQQQQQQQQQQَنِ مُ  دْ ي قQQQQQQQQQQQQQQَالQQQQQQQQQQQQQQذِ  نَ ا ِمQQQQQQQQQQQQQQذَ  سَ يْ لQQQQQQQQQQQQQQَوَ 
   

 وفْ ُسQQQQQQQQQQQQQQفQQQQQQQQQQQQQQي الكُ  الةٍ َصQQQQQQQQQQQQQQ نْ َعQQQQQQQQQQQQQQ فْ لQQQQQQQQQQQQQQَّخَ تَ . ال تَ 442
  

 وفْ ُسQQQQQQQQQQQQQQQالخُ  اكَ ذَ  نْ ِمQQQQQQQQQQQQQQQوَ  هُ ْنQQQQQQQQQQQQQQQمِ  ظْ عِ تَّ تQQQQQQQQQQQQQQQَلْ وَ 
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QQاQQللنQQQQQQQQQQQQQQَلQQَعQQٍججْمQQQQQQQQQQQQQQَجْاْوQQٍٍٍرQQققْصQQQQQQQQQQQQQQقَفQQQQQQQQQQQQQQي ٍٍففٍرQQفQQَللَسQQQQQQQQQQQQQQِل
  

QQِلQQففعQQQQQQQQQQQQQQQQَففاففQQَتَ QQممْعQQQQQQQQQQQQQQQQججَمَجْوأَتَ QQْرQQققَصQQQQQQQQQQQQQQQQقَْنِِإِ. َو437

ِلننِزممْنــَمQQـالQQQQQQQQQQQQQQQQالِدQQQبQQQQQQQQQQQQQQQQِْنQQQQِمQQQQQQQQQQQQQQوجQQٍُرQQQُخQQQQQQQQQQQQQQQQدَ QQQQببْعQQQQQQQQQQQQQQبَ
  

QQالمسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُرQQككثQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَْكأَ. َو438 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQقَيَنففِرQQافَِ واQQُرQQققصَّ

QQا فQQQQQQQQQQQQQQQQي صQQQQQQQQQQQQQQQQذَ QQاْحQQQQQQQQQQQQQQQQQQِةمماَعQQQQQQQQQQQQQQQQججَمللَجللْلِلQQالٍةَ واُرQQذَْ
  

: أخطاء المصلين في صلوات أخرىثامنا 

439QQQQQQQQQQQQQQQQَص .QQQQُالةQQQQQQQQQQQQQQQQQQَخQQQQ ْوQQٍفQQQQQQQQQQQQQQQQُشQQQQُِرQQععْتَعQQQQQQQQQQQQQQQQِمQQQQَنQQَّالنQQQQQQQQQQQQQQQQِننبQQQQيQQ

QQQQممْشQQQQQQQQQQQQQQQQQَمهQQُدَ QQQQببْعQQQQQQQQQQQQQQQQQبََو ــيQQـQQQQححبQQQQQQQQQQQQQQQQQِصصاِحQQَا َصQQQQيQQQQQQQQQQQQQQQQQَععةوعَ QQُرْ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQالةQQQQًَصQQQQQQQQQQQQQQQنَِِّ. إ440ِ QQQQفQQQQQQQQQQQQQQQي الضُّ ععْتَعQQِرQQُُشQQQQQQQQQQQQQQQQQْدQQQQححى قQQQQQQQQQQQQQQQQQََحُّ

QQففَضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQفأَ QQْتQQQQببتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَثثبَثQQَْدQQQQقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَةٌثثيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَرككثَِهها َكللَهQQالَُ
  

441QQQQQQQQQQُس .QQُجQQُججودQQQQQQQQQQُشQQ QQُشQQQQQQQQQQQQْدQQننا قQQQQQQQQQQَنQQَدَ QQععْنQQQQQQQQQQِعٍٍككٍرQQْكُ ععاعَ QQِرُ

QQاQQننعQQQQQQQQQQQQQQَممنُِمQQْدQQي قQQQQQQQQQQQQQQَالQQQQQQQQQQQQQQِذQQَنQQا ِمQQQQQQQQQQQQQQذَييَسQQْيQQلQQQQQQQQQQQQQQََو
  

QQوفْ QQككُسQQQQQQQQQQQQQQُفQQQQQQQQQQQQQQي الُكQQالٍةQQَصQQQQQQQQQQQQQQQQْنQQَعQQQQQQQQQQQQQQQQفْ QQخخلQQQQQQQQQQQQQQَّتتَختتتََ. ال ت442َ

QQوْفQQQQخخُسQQQQQQQQQQQQQQQالُخَاَكذQQَْنQQQQِمQQQQQQQQQQQQQQQَوQQهQQQQُممْنQQQQQQQQQQQQQQQِمععْظتتِعQQتQQQQَّللتQQQQQQQQQQQQQQQَووْلَو
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 اليبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَال يُ  اهُ رَ يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَ مْ هُ ُضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQعْ بَ . وَ 443
  

 اللِ الَجQQQQQQQQQQQQQ بِ احِ َصQQQQQQQQQQQQQ نْ ِمQQQQQQQQQQQQQ فْ َخQQQQQQQQQQQQQيَ  مْ لQQQQQQQQQQQQQَوَ 
   

 وعْ قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُالوُ  لَ ْبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQقَ )30(ا َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQهِ بِ  سْ بَّ لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَتَ . ال تَ 444
  

QQQQQQQQQQQQإِ  اءَ رَّ َجQQQQQQQQQQQQQأَ  النٍ ْعQQQQQQQQQQQQQَى قَ تQQQQQQQQQQQQQلَ ْب QQQQQQQQQQQQQ  وعْ رُ الشُّ
   

 تاسعا : التنبيه على صلوات خاصة ممنوعة  
   

 ة وعَ ُضQQQQQQQQQQQQQQوْ ى مَ لQQQQQQQQQQQQQQَأل لِ  الةٌ َصQQQQQQQQQQQQQQ كَ ْلQQQQQQQQQQQQQQ. تِ 445
  

QQQQQQQQQQQQQ دْ رِ تQQQQQQQQQQQQQَ مْ لQQQQQQQQQQQQQَوَ   ة وَعQQQQQQQQQQQQQف المرْ  ةِ نَّ فQQQQQQQQQQQQQي السُّ
   

446QQQQQQQQQQQQQQQQQQQأ  الةُ . َصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQعَ وَ  وعٍ بُ ْسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاءِ ورَ اُش 
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQغَ ا رَ ذَ َكQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِبٌ ائ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQي المَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاءِ وف 
   

447QQQQQQQQQQQQQQَنَ وا : اث الُ . قQQQQQQQQQQQQQQَعَ  يْ تQQQQQQQQQQQQQQكْ رَ  ةَ رَ ْشQQQQQQQQQQQQQQَةٍ ع 
 يذِ وَ 
  

 ا فَُخQQQQQQQQQQQQQQQQذِ رً ْشQQQQQQQQQQQQQQQQعَ  الِص ْخQQQQQQQQQQQQQQQQاإلِ  ةِ ورَ ُسQQQQQQQQQQQQQQQQبِ 
   

 ةِ عQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَمْ الجُ بِ  هِ ذِ َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ينَ ِصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQّصِ خَ . مُ 448
  

QQQQQQQQQQQQQQQQَأَ  دْ قQQQQQQQQQQQQQQQQا بِ رً زْ وا وِ ذُ َخQQQQQQQQQQQQQQQQدْ ي البِ ذِ َهQQQQQQQQQQQQQQQQةِ َع 

                                                
 ـ أي : بصالتي الكسوف والخسوف قبل وقوعهما . 30
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QQاليQQييبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَُال يُُاهQQَُرQQيQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَههْمQQُهQQععُضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQببْعبَ. َو443

QQالجQQQQQQQQQQQQQححِبQQاِحQQَصQQQQQQQQQQQQQQQْنQQِمQQQQQQQQQQQQQQQفْ QQييَخQQQQQQQQQQQQQيQQَْمQQلQQQQQQQQQQQQQََو QQالِلَ
  

QQوْعQQووقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُُالُوQQَلQQققْبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQقَ)QQ)30ا QQههَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQببِهبِببْسQQبQQَّتتَلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَتتتََ. ال ت444َ

QQQQQQQQQQQQَجQQَّرQQِِإَِاءQQQQQQQQQQQQQْعQQQQالٍنQQَأQQQQQQQQQQQQQَتQQQQَى قQQQQQQQQQQQQQQQققْبQQQQلQQَQQQQQQQQQQQQQ QQQQالشُّ وْعQQُرُّ
  

تاسعا : التنبيه على صلوات خاصة ممنوعة 
  

ععةQQوعَ QQQQُضQQQQQQQQQQQQQQممْوQQى َمQQQQلQQQQQQQQQQQQQQَللألِلQQالةQQQQٌَصQQَQQQQQQQQQQQQQQَكQQQQتتْلQQQQQQQQQQQQQQِ. ت445ِ

QQQQQQQQQQQQQْدQQِرQQتQQQQQQQQQQQQQQQَْمQQلQQQQQQQQQQQQQََو QQةففوَعQQQQQQQQQQQQQفْالمْرننِةQQنَّفQQQQQQQQQQQQQي السُّ
  

446QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَص .QQُالةQQأQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْسQQُبQQٍعَ َوببوعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQععاُشQQُوَرQQاِء

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَكQQ QQوفQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي المسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQٌبQQغغائQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِغَا رQQذََ QQاِءَ
  

447QQQQQQQQQQQQQQَق .QQُالQQثثنَللوا : اثQQQQQQQQQQQQQQَننتQQْيQQ َعQQQQQQQQQQQQQQععْشQQ QQٍةQQككعQQQQQQQQQQQQQQَْكَرةQQََرْ
يِذَو

QQععْشQQQQQQQQQQQQQQQQعَ QQِالِصQQْخQQQQQQQQQQQQQQQQاِإلِةQQوَرQQببُسQQQQQQQQQQQQQQQQبِ QQُخQQQQQQQQQQQQQQQQِذQQًرْ خخا فَ
  

QQِةQQQQممعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَججْمُببالُجبِِهQQِذQQQQَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيَنQQQQصصِصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQخخّصِممَخ. ُم448

QQQQQQQQQQQQQQQQَقQQْدQQَأQQQQQQQQQQQQQQQQَخQQذQQا بًِرووْزوا ِوQQQQQQQQQQQQQQQQببَهQQِذQQِببْدِي البQQQQQQQQQQQQQQQQِةَعQQ

                                                
ـ أي : بصالتي الكسوف والخسوف قبل وقوعهما .30 000
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449QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQعَ كْ رَ  الةُ . َصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَزَ لْ الزَّ بِ  نِ يْ تQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَةِ ل 

  
 ةِ رَ ْشQQQQQQQQQQQQQQQQQعَ  سَ ْمQQQQQQQQQQQQQQQQQخَ وَ  ةٍ رَّ َمQQQQQQQQQQQQQQQQQ ينَ ِسQQQQQQQQQQQQQQQQمْ خَ 
   

 اتِ عQQQQQQQQQQQQQQَكْ رَ  ةٍ رَ ْشQQQQQQQQQQQQQQعَ  الةُ ا َصQQQQQQQQQQQQQQًضQQQQQQQQQQQQQQيْ . أَ 450
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَدْ ق QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَوا بِ ءُ رَ قQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا المُ َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَاتِ ذَ وِّ ع 
   

 هْ عQQQQQQQQQQQQَنَ امْ ال فَ ُكQQQQQQQQQQQQ الِص ْخQQQQQQQQQQQQاإلِ  ةِ ورَ ُسQQQQQQQQQQQQ. وَ 451
  

 ة ُمعQQQQQQQQQQQQQَفQQQQQQQQQQQQQي الجُ  عٍ بQQQQQQQQQQQQQَرْ أَ  الةُ ا َصQQQQQQQQQQQQQًضQQQQQQQQQQQQQيْ أَ 
   

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ هِ ذِ َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ. بِ 452  عِ ا دَ ينً ِسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQمْ خَ  ةِ ورَ السُّ
  

 عِ دَ ي البQQQQQQQQQQQQQِذِ َهQQQQQQQQQQQQQ رِّ َشQQQQQQQQQQQQQ نْ ِمQQQQQQQQQQQQQ نْ رَ اذِ َحQQQQQQQQQQQQQوَ 
   

453QQQQQQQQQQQQQQQيُ  مْ هُ نْ . ِمQQQQQQQQQQQQQQQلِّ َصQQQQQQQQQQQQQQQاللَّ  هِ ذِ ي َهQQQQQQQQQQQQQQQَيالِ ي 
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQرَ  نْ ِمQQQQQQQQQQQQQQQQQQبٍ َج QQQQQQQQQQQQQQQQQQِيُ  نْ أَ  ونِ دُ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQَيالِ ب 
   

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ة لQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَيْ لَ . وَ 454  اينَ رِ ْشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQعِ الْ وَ  عِ ابِ السَّ
  

 اونQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَكُ يَ  نْ أَ  ونَ ي دُ لِّ َصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيُ  هُ ْنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQمِ 
   

َ بQQQQQQQQQQQQQQQQِ ةٍ ايQQQQQQQQQQQQQQQQَرَ ى دِ لQQQQQQQQQQQQQQQQَ. عَ 455  مْ لQQQQQQQQQQQQQQQQَ اكَ ذَ  نَّ أ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَبِ  دْ رِ يQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQةٍ نَّ ُس QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQةٍ يحَ حِ َص QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُمّ ؤَ ت 
   

 اَمQQQQQQQQQQQQQQQوهُ يُ حْ ال تُ فQQQQQQQQQQQQQQQَ يQQQQQQQQQQQQQQQدِ العِ  يِ ـتَ لQQQQQQQQQQQQQQQَيْ . لَ 456

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            

)69(

  
449QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَص .QQُالةQQككعَْكَرQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَععتQQْيQQللَزْلببالزَّبِييِنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَلQQِةQQ

QQQQععْشQQQQQQQQQQQQQQQQQعَ QQَسQQQQخخْمQQQQQQQQQQQQQQQQQَخَوٍةQQرQQQQََّمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيَنQQممِسQQQQQQQQQQQQQQQQخخْمَخ ِةQQَرْ
  

QQQQا َصQQQQQQQQQQQQQQQQييًضQQQQQQQQQQQQQQْي. أ450َ QQععْشQQQQQQQQQQQQQQعَ QQالةَُ QQاِتQQككعQQQQQQQQQQQQQQَْكَرٍةQQَرْ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQَقQQْدQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَقQQَرQQ ُوا بِء QQQQQQQQQQQQQQQQQQQببَهQQا الُمQQُQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَممعQQِّوQQَاِتذ
  

QQْهQQننعQQQQQQQQQQQQَممنَْففاْمQQال فQQَُكQQِQQQQQQQQQQQQالِصQQْخQQQQQQQQQQQQاِإلِةQQوَرQQُسQQQQQQQQQQQQ. َو451

QQQQا َصQQQQQQQQQQQQQQQييًضQQQQQQQQQQQQQْيأَ QQعQQQQQQQQQQQQQَُفQQQQQQQQQQQQQي الُجQQعQQٍبQQQQQQQQQQQQQَْرأQQَالةَُ QQةععججُم
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQِهQQِذQQببَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ. ب452ِ عِننا دَ QQينQQًممِسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQخخْمَخِةQQوَرالسُّ

عQQِدَ QQِي البQQQQQQQQQQQQQQQِِذQQَهQQQQQQQQQQQQQQQّرَِشQQQQQQQQQQQQQQQْنQQِمQQQQQQQQQQQQQْنَرQQاِذQQَحQQQQQQQQQQQQQَو
  

453QQQQQQQQQQQQQQQِم .QQ لليQQاِلQQلليQQQQQQQQQQQQQQQَاللَِّهQQِذQQللي َهQQQQQQQQQQQQQQQQQلQQِّييَصQQQQQQQQQQQQQQQيُههْمننُهQQْنِ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQِمQQْنQQَرQQQQQQQQQQQQQQQQQQَجQQٍبQQٍQQQQQQQQQQQQQQQQQQِبQQُدQQيُْنأَوِنQQQQQQQQQQQQQQQQQQَييبQQاِلQQللي
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQةQQييلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَللْيوولَ. َو454 QQععْشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQللِعاْلَوببِعQQِابِالسَّ نناينQQَِرْ

QQاQQككونQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَييُكيَْنأَوَنللي دQQُلQQِّييَصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيQQُهQQُممْنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِم
  

QQَبQQQQQQQQQQQQQQQQQQٍِةQQَايQQQQQQQQQQQQQQQQَرQQِى دQQععلQQQQQQQQQQQQQQQQَ. عَ 455 QQْمQQلQQQQQQQQQQQQQQQQََاَكذَأأنQQَّأ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَيQQQQِرQQبِْدQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQببُسQQQQَّنQQننٍةQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَصQQQQِحQQححٍةححيَحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُتQQQQَؤQQّم
  

QQاQQههَمQQQQQQQQQQQQQQQييوُهححيُتتْحQQال تQQُفQQQQQQQQQQQQQQQَِععيQQQQQQQQQQQQQQQدالِعِتتيQQِـتQQَييلQQQQQQQQQQQQQQQَللْي. ل456َ
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QQQQQQQQQQQQQQQQQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQهُ اؤُ يَ حْ إِ  حَّ ا َصQQQQQQQQQQQQQQQQQQوهُ عُ ا دَ َمQQQQQQQQQQQQQQQQQQاَم 

   
457QQQQQQQQQQQاكَ ذَ . َك QQQQQQQQQQQنْ ِم QQQQQQQQQQQيْ لَ  انَ بَ عْ َشQQQQQQQQQQQَدَ  ة لQQQQQQQQQQQواُع 

  
 عُ رَ ْشQQQQQQQQQQQQQQQQQQا ال يُ َهQQQQQQQQQQQQQQQQQQامَ يَ قِ  هِ فِ ْصQQQQQQQQQQQQQQQQQQفQQQQQQQQQQQQQQQQQQي نِ 

   
 عْ نQQQQQQQQQQQQQَتَ امْ  مِ تْ الَخQQQQQQQQQQQQQ ة لQQQQQQQQQQQQQَيْ لَ  اعُ َمQQQQQQQQQQQQQتِ الجْ ا. وَ 458

  
 عْ دَ  ينِ فQQQQQQQQQQQي الQQQQQQQQQQQدِّ  دْ رِ يQQQQQQQQQQQَ مْ لQQQQQQQQQQQَ رٍ ْمQQQQQQQQQQQأَ  لُّ ُكQQQQQQQQQQQفَ 
   

 هُ لQQQQQQQQQQَ تْ َسQQQQQQQQQQيْ ا لَ نَ دَ ْنQQQQQQQQQQعِ  انِ رَ القQQQQQQQQQQُ ظُ ْفQQQQQQQQQQ. حِ 459
  

QQQQQQQQQQQQQQالةٌ َص QQQQQQQQQQQQQQعْ مَ اْس QQQQQQQQQQQQQQَلَ وْ ق QQQQQQQQQQQQQQأَ  نْ َمQQQQQQQQQQQQQQ  هُ لَ صَّ
   

460QQQQQQQQQQQQQQعَ كْ رَ الة ُ. َصQQQQQQQQQQQQQQَبَ  نِ يْ تQQQQQQQQQQQQQQمَ دَ ْعQQQQQQQQQQQQQQىعَ ا َس 
  

 ىتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَالفَ  كَ ِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَ  ةِ وَ المQQQQQQQQQQQQQQQQQQQرْ  عَ َسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَّ مُ 
   

 اهَ دَ رَ ا َسQQQQQQQQQQQQQQQعَ الQQQQQQQQQQQQQQQدُّ  اتِ آيQQQQQQQQQQQQQQQَ يQQQQQQQQQQQQQQQعُ مِ . جَ 461
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQكْ رَ  رَ آِخQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَالقِ  ةِ عQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَامِ ي QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاُردََّه 
   

QQQQQQQQQQQQQQQ اتِ آيQQQQQQQQQQQQQQQَ يQQQQQQQQQQQQQQQعُ مِ . جَ 462  أ رَ ْقQQQQQQQQQQQQQQQتُ  ودِ جُ السُّ
  

 أ َطQQQQQQQQQQQQQQQQQQخَ  كَ ْلQQQQQQQQQQQQQQQQQQتِ وَ  يحِ اوِ رَ ا فQQQQQQQQQQQQQQQQQQي التQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّذَ 
   

 رْ هَ تَ اْشQQQQQQQQQQQ مِ تْ الَخQQQQQQQQQQ ةِ لQQQQQQQQQQَيْ فQQQQQQQQQQي لَ  مْ ُكQQQQQQQQQQلِ ذَ . وَ 463
  

 رْ َضQQQQQQQQQQQQQQحَ  عٌ ْمQQQQQQQQQQQQQQجَ  تْ بَ ِصQQQQQQQQQQQQQQنُ  دْ قQQQQQQQQQQQQQQَ رٌ ابِ نQQQQQQQQQQQQQQَمَ 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            

)70(

QQQQQQQQQQQQQQQQQَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQا َصQQQQQQ QQاQQQQههَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQععوُهُعQQا دQQQQَههَمQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهيياُؤححيَْحِِإQQِحََّ
  

457QQQQQQQQQQQَك .QQ QQواQQُعQQQQQQQQQQQدَ QQةQQييلQQQQQQQQQQQَللْيلََبباَنععبQQَْعَشQQQQQQQQQQQQQْنQQِمQQQQQQQQQQQَاَكQQذََ

QQQييْشQQُQQQQQQQQQQQQQQQQQQا ال يQQُممَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQَييامققيَقِففِهQQِفQQننْصQQQQQQQQQQQQQQQQQQِفQQQQQQQQQQQQQQQQQQي ن ُعQQَرْ
  

QQالَخQQQQQQQQQQQQQQQةQQييلQQQQQQQQQQQQQَللْيلQQَُاُعQQتتَمQQQQQQQQQQQQQججتِْالْجا. َو458 QQْعQQتتنQQQQQQQQQQQQQَممتَْاْمِتتمQQتَْ

ْعدَ يِنِّفQQQQQQQQQQQي الQQQQQQQQQQQدّْدQQِرQQيQQQQQQQQQQQQQَْمQQلQQٍٍQQQQQQQQQQQٍَرQQْمQQQQQQQQQQQأQQَُّلQQُّففُكQQQQQQQQQQQفَ
  

QQهQQُلQQQQQQQQQQQQَْتQQييَسQQQQQQQQQQللْيننا لَنQQَدَ QQععْنQQQQQQQQQQِعاِنQQَرQQالقQQQQQQQQQQQQُُظQQححْفQQQQQQQQQQِ. ِح459

QQQQQQQQQQQQQQَصQQٌالةQQQQQQQQQQQQQQQQاْسQQ QQQQQQQQQQQQQQأQQَْنQQَمQQQQQQQQQQQQQQَلQQْوQQقQQQQQQQQQQQQQQَممْعQQَمْ للهQQُلQQَصَّ
  

460QQQQQQQQQQQQQQَص .QQُ الةQQككعَْك َرQQQQQQQQQQQQQQَععتQQْيQQبَييِنQQQQQQQQQQQQQQببْعQQ َدQQَمQQQQQQQQQQQQQQمما سQQ ععىQQعََ

QQىQQففتQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَالفQQَََكQQِلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQذَِةَوْالمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْرQQَعQQتتَسQQQQQQQQQQQQQQQQQQQممتَُّم
  

QQQعع ا سQQQQQQQQQQQQQQQعَ ُّالQQQQQQQQQQQQQQQدQQُّاِتQQQَآيQQQQQQQQQQQQQQQمميQQQQQQQQQQQQQQQُعججِم. َج461 ههاَهدَ QQَرَ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQآِخQQَرQQْكَرQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَككعQQِةQQالِقQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَققيQQامQQِQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَهQQ QQاُردَّ
  

QQQQQQQQQQQQQQQQQاِتQQَآيQQQQQQQQQQQQQQQمميQQQQQQQQQQQQQQQُعججِم. َج462 أQQَرQQتتْقQQQQQQQQQQQQQQQتُِججوِدQQُجالسُّ

QQأQQخخَطQQQQQQQQQQQQQQQQQQَخQQََكQQتتْلQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَِويحِاِوQQَرQQَّا فQQQQQQQQQQQQQQQQQQي التQQQQQQQQQQQQQQQQQQَّذَ
  

QQالَخQQQQQQQQQQQQِةQQييلQQQQQQQQQQَللْيَفQQQQQQQQQQي لQQَْمQQللُكQQQQQQQQQQِلذَ. َو463 QQQQاْشQQQQQQQQQQQِتتمQQتَْ ههْرتتَهQQتَْ

QQQQححَضQQQQQQQQQQQQQQَحQQعٌ QQQQججْمQQQQQQQQQQQQQQَجببْتQQبQQQQَننِصQQQQQQQQQQQQQQنQQُْدQQQQقQQQQQQQQQQQQQQَببٌرQQابQQQQِممنQQQQQQQQQQQQQQََم QQْرَ
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464QQQQQQQQQQQQي َهQQQQQQQQQQQQيْ اللَّ  هِ ذِ . فQQQQQQQQQQQQَةِ ل QQQQQQQQQQQQَا مُ يQQQQQQQQQQQQعُ مِ تَ ْس 

  
 واُعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَّ وَ وا وَ دُ َشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQنْ أَ  انَ َضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQمَ رَ لِ 

   
 اَشQQQQQQQQQQQQQQالعِ  لَ ْبQQQQQQQQQQQQQQا قَ ذَ وَ  بٍ رِ ْغQQQQQQQQQQQQQQمَ  دَ ْعQQQQQQQQQQQQQQبَ . وَ 465

  
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQالةُ َص QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQمُ  دٍ دَ َعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَفَ  نٍ يَّ عQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاَش 

   
466QQQQQQQQQQQQQQQQكَ رَ  نْ . ِمQQQQQQQQQQQQQQQQَاتٍ ع QQQQQQQQQQQQQQQQوْ عَ دَ  هِ ذِ َهQQQQQQQQQQQQQQQQاَه 

  
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQابٍ وَّ أَ  الةَ َص QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوْ عَ ُم رَ ُهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاَه 

 
 خاتمة

 
    يلِ  عُ دْ ـــــــتَ لْ ــي فَ ـــتِ وزَ ــــــجُ رْ أُ  تْ هَ ـــتَ ــانْ  دِ قَ  .467

َ ــبِ                                                  لِ ــــــمَ ــــعَ ـي الا فِ ــصً لِ ــــخْ ــمُ  ونَ ـــــــــكُ أَ   نْ أ
 

 ي "  ــبى النَّ ـــلَّ ــا صَ ـــــمَ ـّلِ كَ ــ" صَ ا ـهَ ــاتُ ــيَ ـبْ أَ . 468
 بِ ــــــــسِ حْ ـــتَ  نْ إِ  لٍ ـــــمَّ ــــــــــجُ  يفِ  هِ ذِ ـــــــهَ وَ                                                

 
 

  ا ـــــــعَ مَ  " دَ ـــهْ ــتُ  عْ دِ ــــَ تــبْ ــال تَ  " اهَ ـــخُ ــيارِ ـــتَ . 469
 " فَْلتَــْســـــَمــــــــــعــــا اح"  اْعلَْم معَ  " فالحٍ  "                                               

   
470  .QQQQQQQQQQQQQQQQحَ وَ ا ذَ َهQQQQQQQQQQQQQQQQا لإلِ دً ْمQQQQQQQQQQQQQQQQَنَّ إِ  هِ لQQQQQQQQQQQQQQQQاَم 

  

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطططططططططططططططططططططططاااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننببببببببببببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههه ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددييييييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
اااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننن            

)71(

  
464QQQQQQQQQQQQي هQQQQQQQQQQQQف .QQ ممُعتتِمQQتQQَممْسQQُQQQQQQQQQQQQا ُمQQيQQQQQQQQQQQQQQَِةQQييلQQQQQQQQQQQQَللْياللَِّهQQِذَ

QQممَضQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَمللَرِل QQواQQُعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدََّوَوا وQQدُننَشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQْنأQQََاَنَ
  

QQاععَشQQQQQQQQQQQQQQالِعQQَلQQققْبQQQQQQQQQQQQQQا قَذََوٍٍبQQِرQQممْغQQQQQQQQQQQQQQَمQQدَ QQQببْعQQQQQQQQQQQQQQبَ. َو465

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَصQQQQُالةQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدَ َعQQُمٍدQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَممعQQQَّيQQفَييٍنQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاففَشQQ
  

466QQQQQQQQQQQQQQQQِم .QQQQ QQاQQَهQQQQQQQQQQQQQQQQعع ْوعَ دَ ِهQQِذQQQQَهQQQQQQQQQQQQQQQQQQاٍتQQككعQQQQQQQQQQQQQQQQَََكَرQQْنِ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَصQQَالةQQٍَاٍبوَّأQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQُهQQُم َرQQ َعع ْوعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَهQQاQQ

خاتمة

   لليِلُعــْدتتـــــــللتَــْلففــــي فَتتـــتِــوَزججــــــُجْرأُههْتــَهتتـــــتَننــاْنققِدقَ.467
َببــبِ                                               فِصصــللًصــِلخخــــــْخممــُمــوَنككـــــــــُكأَأأْنــأ ــِلممــــــــَمععــــــعَللـففي الــا

َ َكصصــَ" َصــا ههـــَهتتــــاتُييــــيَببـْبأَ. 468 ــي "  ببــننبــى النَّللـــــلَّصصــَــا َصممـــــــَمككـّــّلِ
ــِبسســــــــححِســْحتتـــتَْنِِإِــٍلممـــــــمَّججــــــــــُجففيفِِهــِذههـــــــَه َو                                              

َــتببــــْبتتــَال تَ"ههاــَهخخـــــُخييــيــاِرتتـــتَ. 469 ــا ععـــــــممَعَم"ــدَههـــــْهتتــتُْعــِدـــــتتـتت
مملَْم مَع"فالحٍ"                                                ـــــــَمــــــــــعــــاححاح" للاْع ــــْس ــتَ تتْل لل" فَ

  
470 .QQQQQQQQQQQQQQQQَهQQَذQQ َح َواQQQQQQQQQQQQQQQQححْمQQًدQQا لِإلQQQQQQQQQQQQQQQQَلQQِهQQِنَِِّإQQQQQQQQQQQQQQQQننَمQQاQQ
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  )72(

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِهِ ب QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَمُّ تِ ت QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ  اًمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQائِ دَ  اتُ حَ الِ الصَّ
   

 رْ َصQQQQQQQQQQQQQQتَ خْ ا المُ ذَ َهQQQQQQQQQQQQQQ مِ ظْ نَ ا ِلQQQQQQQQQQQQQQنQQQQQQQQQQQQQQَقَ ف . وَ 471
  

 رْ َشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQتَ ي انْ الQQQQQQQQQQQQQQQQQQذِ  هِ رِّ بQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِوَ  هِ لِ ْضQQQQQQQQQQQQQQQQQQفَ بِ 
 

472QQQQQQQQQQQQQQُمَّ . ث QQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQوَ  الةُ الصَّ  لُ َمQQQQQQQQQQQQQQكْ األَ  المُ السَّ
  

QQQQQQQQQQQQQQفَ ي المُ فَ طَ ْصQQQQQQQQQQQQQQالمُ  يQQQQQQQQQQQQQQبِ بِ ى الحَ لQQQQQQQQQQQQQQَعَ   لُ ضَّ
 

ــــــــَرفَـــا. 473 ــابِِعـيـــَن الـــشُّ  َوآِلــــــِه َوالتـَّ
الـِــِكــــــيَن دَْربـَــُهــْم أَهْ                                               ـــــــفَاــــَوالســَّ  ـِل الـصَّ
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QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQِبQQQQِهQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَتQQQQِتQQُّتتمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQالصَّ QQاQQQQئئًمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQائِدَ ححاُتللَحQQاِلَّ
  

QQْرQQتتَصQQQQQQQQQQQQQQخختَممْخُا الُمQQذQQََهQQQQQQQQQQQQQQِظظمننْظQQنQQQQَا ِلQQQQQQQQQQQQQQQQققنQQQQQQQQQQQQQQَففقَووف. َو471

QQْرتتَشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQننتَي اْنالQQQQQQQQQQQQQQQQQQِذِهQQّرQQQQِبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQَِوللِهQQِلQQففْضQQQQQQQQQQQQQQQQQQببفَبِ

472QQQQQQQQQQQQQQُث .QQَّمQQQQQQQQQQQQQQQQ QQالصَّ QQQQQQQQQQQQQQَوQQالةَُّ QQُُلQQككَمQQQQQQQQQQQQQQْكاألQQَُالُمالسَّ

QQQQQQQQQQQQQQممفَُففي الُمططفQQََطQQممْصQQQQQQQQQQQQQQُالُمِببيQQQQQQQQQQQQQQِبححبQQَِى الحQQععلQQQQQQQQQQQQQQَعَ  QQُُلQQففضَّ

ــفَـــا. 473 فــــــــَر ــ الـــشُّ ُّ ــِعـيـــَن ععـــابِ ــالتَّ ــآِلــــــِه َو َو
ــــُهــْم أَْه                                            ــبـَ ْ دَْر ــــِكــــــيَن ـــالـِ َّــالسـَّ ااـــــــفَاههــــَو ــالـصَّ َّ ـــِل
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