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 ؟ ربك من ــــ 1

 . تًاػ و تبارك اهلل ريب ـــــ

 ؟ اهلل أين ــــ 2

 . اشتوى افًرش ظذ افسامء ذم اهلل ــــــ

 ؟ بِذاته مًْا اهلل هل ـــــ 3

 . ظِّه و بكه و بسًّه مًْا فُْه ، ٓ ــــــ

 ؟ افدفٔل ماو ؟ اهلل خَِْا فامذا ــــ  4    

 إٓ اإلٕسو اجلن خَِت ما و: "  تًاػ ؿوفه افدفٔلو ، وحده بادتهفً اهلل خَِْا ـــــــ

 افذاريات شورة" .  فًٔبدون

 ؟ مًْاها ماو ؟ افتوحٔد ـِّة هي ما ــــ 5

 . اهلل إٓ بحق مًبود ٓ مًْاهاو ، اهلل إٓ هلإ ٓ هي افتوحٔد ـِّة ـــــــ

 ؟ افتوحٔد أؿسام هي ما ــــ 6

 . افهٍات و إشامء توحٔد ، افربوبٔة توحٔد ، فوهٔةإ توحٔد ــــــ

 ؟ إفوهٔة توحٔد هو ما ـــــ 7

 من إٓ ٕخاف ٓ و باهلل إٓ ُيستًان ٓ و اهلل إٓ ُيًبد ؾال ، بافًبادة اهلل إؾراد هو ـــــــ

 .. اهلل ظذ إٓ ٕتُل ٓ و اهلل

 ؟ افربوبٔة توحٔد هو ما ــــ 8

 إٓ حئْٔا ٓ و اهلل إٓ ئّتْا فن و اهلل إٓ رازق ٓ و اهلل إٓ خافق ٓ هبٖٕ َٕر أن هو ـــــــ

 . اهلل إٓ يّْع ٓ و اهلل إٓ يًىي ٓ و اهلل

 ؟ افهٍات و إشامء توحٔد هو ما ـــــ9
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 اهلل أثبته ما ٕثبت و بادخِوؿغ ٕنبٓٓا ٓ أن و صٍاته و اهلل بٖشامء اإليامن هو ـــــــ

 و رء ـّثِه فٔس"  تًاػ ؿال ، افسْة و افُتاب ذم ٍٕسه ظن اهلل ٍٕاه ما ٍْٕي و فٍْسه

 " افبهر افسّٔع هو

 ؟ افُتاب ذم فٍْسه اهلل أثبتٓا فهٍة مثآ أظط -11

 من أـثر ذم وردت" . ]  ظِٔم شّٔع اهلل و"  تًاػ ؿال افًِم، و افسّع صٍة ــــــــــ

 [ افَرآن ذم موضع

  ؟ ٍٕسه ظن اهلل ٍٕاها هٍةف مثآ أظط ـــــــ11

 .افُٓف شورة"  أحدا ربك ييِم ٓ و: "  تًاػ ؿال ، افيِم صٍة ـــــــ

 ؟ افًّل َؿبول ذضي اذـر ــــــــ 12

 . وجل ظز هلل اإلخالص : أوٓ

 ربه فَاء يرجو ـان ؾّن: }  تًاػ ؿال. ملسو هيلع هللا ىلص افْبي فسْة ادواؾَة و ادتابًة : ثإٔا 

 . افُٓف شورة{  أحدا ربه بًبادة يؼك ٓ و صاحلا ظّال ًِّٔلؾ

  ؟ افًبادة هي ما ــــــــ 13

ؿوال من يرضاه و اهلل حيبه ما فُل جامع اشم ، افًبادة ــــــــــ ظامل و ٕا  . افباضْة و افياهرة ٕا

  ؟ اهلل شوى ، افٌٔب أحد يًِم هل ــــــ 14

 . اهلل إٓ افٌَٔب  ، إرض و افساموات ذم من يًِم ٓ ــــــــ

 ؟ افَٔامة يوم افًايص ادوحد مهر هو ما ـــــــــ 15

 و ، ظْه ظٍا صاء إن و ظذبه صاء إن ، اهلل منٔئة حتت ، افَٔامة يوم افًايص ادوحد

 . افتوحٔد ظذ اهلل فَي ٕٕه افْار ذم خيِد ٓ و ذٕوبه بَدر ؾًٔذبه ظذبه إن

ــ 16 ــ  ؟..... "  صٔئا به يؼك ٓ اهلل فَي من"  :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشول ؿال ، احلديث أـّل ــ

 .افبخاري رواه.  "اجلْة دخل صٔئا به يؼك ٓ اهلل فَي من"ـ-
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 ؟ افًبٔد ظذ اهلل حق ما ــــــ 17

 . صٔئا به يؼـوا ٓ و يًبدوه أن ـــــــــ

 ؟ اإلشالم أرـان هي ما ـــــــ 18

 إؿام ، اهلل رشول حمّدا أن و اهلل إٓ هلإ ٓ أن تنٓد أن : مخسة اإلشالم أرـان -

 . احلرام اهلل بٔت وحج ، رموان صوم ، افزـاة إيتاء و ، افهالة

 ؟ اإليامن أرـان هي ما ـــــــ 19

 و ، أخر افٔوم و رشِه و ـتبه و مالئُته و باهلل تٗمن أن:  شتة اإليامن أرـان ــــــــــــــ

 . ذه و خره بافَدر تٗمن

  ؟ ادالئُة هم من ـــــــ 21

 اهلل إػ مَربون ، يًِّون بٖمره هم و بافَول يسبَوٕه ٓ مُرمون اهلل ظباد هم ـ-

 . ٕور من خَِٓم مادة و( .  رشل ؾٔٓم ٕن)  مُإة و ،(  افسامء ذم ٕهنم)  مُإا

 ؟ افسْة و افُتاب ذم وردت افتي ادالئُة أشامء هي ما ــــــــ 21

                                   افوحي أمغ:  جزيل -

 )ادىر( بافَىر موـل:  مُٔائٔل  -

            . افهور ذم بافٍْخ موـل:  إرساؾٔل ـــــــــــــ

               . إرواح بَبض موـل:  ادوت مِك ـــــــــــ

 .. افَز ذم بافسٗال موـالن:  ُٕر و مُْر ـــــــــــ 

 افتوـل : فِتوحٔد ادْاؾٔة إظامل و فِتوحٔد ادواؾَة إظامل جدولٍ  ذم صِّْف ـــــــــ 23

 مجٔع ذم باهلل آشتًإة ، افسحر ، ادنًوذين و فًِراؾغ افذهاب ، وحده اهلل ظذ

 افذبح و فَِبور افذهاب ، إموات و اجلن من اخلوف ، اهلل من اخلوف ، إمور

 ، ادنًوذين و افًراؾغ بةمهاح ، افتىّر  ، ادوحدين و افهاحلغ مهاحبة ، ظْدها
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 ؿول ، تًاػ باهلل احلِف ، اهلل بٌر احلِف ، تًاػ باهلل آشتٌاثة ، اهلل بٌر آشتًإة

  اهلل دظاء ، ظِٔك و اهلل ظذ أتوـل: 

 إمور مجٔع ذم باهلل آشتًإة ، وحده اهلل ظذ افتوـل : فِتوحٔد ادواؾَة إظامل -

 احلِف ، تًاػ باهلل آشتٌاثة ، ادوحدين و افهاحلغ بةمهاح ، اهلل من اخلوف ،

 . اهلل دظاء ، تًاػ باهلل

 من اخلوف ، افسحر ، ادنًوذين و فًِراؾغ افذهاب : فِتوحٔد ادْاؾٔة إظامل -

 و افًراؾغ مهاحبة ، افتىر ، ظْدها افذبح و فَِبور افذهاب ، إموات و اجلن

 .  ظِٔك و اهلل ظذ أتوـل:  ؿول ، اهلل بٌر احلِف ، اهلل بٌر آشتًإة ، ادنًوذين

 ......... هبا افتٍِظ و...........  حمِٓا افْٔة:  افتافٔة افًبارة أـّل - 24

 . بدظــــــــــــة هبــــــــا افتٍِظ و ، افَِـــــــــــــب حمِٓا افْٔة -

 :ملسو هيلع هللا ىلص افْبي مْٓا احذرٕ افتي ادوبَات افسبع هي ما ــــــــــــــ 25

 . افسحر ــــــــــ                                                                . باهلل افؼك ـــــــــ

 .افربا أـل ـ                                ــــــــــ . باحلق إٓ ادحرمة افٍْس ؿتل ــــــــــــ

 . افزحف يوم افتويل ـــــــــــ                                                          . افٔتٔم الم أـل ـــــــــــ

 . افٌاؾالت ادومْات ادحهْات ؿذف ــــــــــــ

  ؟ افذٕوب أظيم هو ما ـــــــــ 26

 . باهلل افؼك

  ؟ افؼك هو ما - 27

 . خَِك هو و ٕدا هلل دمًل أن" ملسو هيلع هللا ىلص افْبي هظرؾ ـام أو ، باهلل اهلل ؽر تسوية هو افؼك

 ؟ افؼك أؿسام هي ما - 28

  أصٌر ذك و أـز ذك:  ؿسّغ إػ يَْسم افؼك
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 ؟ بْٔٓام افٍرق هو ما  -29

 خافد ظِٔه مات إن صاحبه و ـِه افًّل حيبط و ، ادِة من خمرج : إـز افؼك 

 افدفٔل و ، اهلل فٌر افذبح و اهلل بٌر اإلشتًإة و اهلل ؽر دظاؤ:  مثافه و افْار ذم خمِد

 " به يؼك أن يٌٍر ٓ اهلل إن: "  تًاػ ؿوفه

 حيبط بل افًّل مجٔع حيبط ٓ و ، اإلشالم مِة من خمرج ؽر :إصٌر افؼك و

 فاحلِ:  مثافه و افْار ذم خيِد ٓ ظِٔه مات إن صاحبه و ، باهلل ؾٔه ُأذك افذي افًّل

 . افرياء و اهلل بٌر

 ؟ هم من ، حساب بٌر اجلْة يدخِون ،ملسو هيلع هللا ىلص افْبي أمة من أفٍا شبًون ـــــــ 31

ِذينَ  ُهمْ  ــــــــــ ُؿونَ  ٓ افَّ ونَ  َوٓ َيْسَسْ ُ َتُوونَ  َوٓ َيَتَىرَّ ُْ ِمْ  َوَظَذ  َي ُِونَ  َرهبِّ ّـَ  ]رواه.  َيَتَو

 [5271 افبخاري
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 مُٔة، وآياهتا مائة وإحدى ظؼة

ِحٔمِ  ْْحِن افرَّ  افرَّ
ِ

 بِْسِم اَّللَّ

﴿ ُ ُِتاِب اْد ُِوَن )1بِِغ )آفر تَِِْك آياُت اْف َِ
ًْ ْم َت ُُ َِّ ًَ َّٕا َإَْٔزفْْاُه ُؿْرإًٓا َظَربًِّٔا َف َُصُّ 2( إِ َٕ َْٕحُن   )

َن افٌْاؾَِِِغ )
ِ
َْْت ِمْن َؿبِِِْه َد ـُ ْرآَن َوإِْن  َُ َهِص باِم َأْوَحْْٔا إَِفَْٔك هَذا اْف ََ ََِْٔك َأْحَسَن اْف  .﴾(3َظ

 صــــرح افُِامت:

 هـــــــامًْـــــــــا افُِّـة

 تُتب آفر وتَرأ: أفف، ٓم، را، واهلل أظِم بّراده بذفك. آفر

 أي افَرآن اديٓر فِحق ذم آظتَادات وافًبادات وافؼائع. افُتاب ادبغ

ّٔون وافَحىإٔون شواء. ؿرإٓا ظربٔا  أي بٌِه افًرب افًدٕإ

 تم به.ٕحدثك متتبًغ آثار احلديث ظذ وجٓه افذي ـان ظِٔه و ٕحن َٕص

 أي ب٘حيائْا إفٔك ؾافوحي هو أداة افَهص. بام أوحْٔا

 أي من ؿبل ٕزوفه ظِٔك. من ؿبِه

 أي من ؿبل إحيائْا إفٔك ؽاؾال ظْه ٓ تذـره وٓ تًِم مْه صٔئا. دن افٌاؾِغ

 مًْـــى أيـــات:

إفٔٓا  ؿوفه تًاػ }آفر{: من هذه احلروف ادَىًة تٖفٍت آيات افَرآن افُريم، ؾٖصار

بَوفه }تِك آيات افُتاب ادبغ{ أي ادبّغ فِحق ادُيٓر فه وفُل ما افْاس ذم حاجة 

 إفٔه مما يهِح ديْٓم ودٕٔاهم. 

ّٔا{ أي بِسان افًرب فٍّٔٓوه  وؿوفه تًاػ }إٕا إٔزفْاه{ أي افَرآن }ؿرإٓا ظرب
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 ويًَِوا مًإٔه ؾٔٓتدوا ظِٔه ؾُِّٔوا ويسًدوا. 

 { أي فُُّْٔم ؾّٓه ومًرؾة ما جاء ؾٔه من اهلدى وافْور. وؿوفه }فًُِم تًَِون

وؿوفه تًاػ }ٕحن َٕص ظِٔك{ يا رشول اهلل }أحسن افَهص{ أي أصحه وأصدؿه 

وإًٍٔه وأمجِه }بام أوحْٔا إفٔك هذا افَرآن{ أي بواشىة إحيائْا إفٔك هذا افَرآن، }وإن 

 ْه ٓ تذـره وٓ تًِّه.ـْت من ؿبِه{ أي من ؿبل إتٔإه إفٔك }دن افٌاؾِغ{ ظ

 من هداية أيات:

فر، وضس، وق، ومع هذا مل يستىع اتَرير إظجاز افَرآن إذ هو مٗفف من مثل  -1

 افًرب أن يٖتوا بسورة مثِه.

 بٔان احلُّة ذم ٕزول افَرآن بافٌِة افًربٔة وهي أن يًَِه افًرب فٔبٌِوه إػ ؽرهم. -2

 هص ؾال مًْى فسامع ؿهص ؽره.افَرآن افُريم أصتّل ظذ أحسن افَ -3

 وإثباهتا بٖؿوى برهان ظَّع وأظيم دفٔل َّٕع. تَرير ٕبوة افرشول  -4

َّْس ﴿ؿال اهلل تًاػ:  بًا َوافنَّ ـَ ْو ـَ َبِِٔه َياَأَبِت إِِّنِّ َرَأيُْت َأَحَد َظَؼَ  ِٕ إِْذ َؿاَل ُيوُشُف 

ْم يِل َشاِجِديَن ) ُٓ َر َرَأْيتُ َّ ََ ُُِٔدوا َفَك ( َؿاَل يَ 4َواْف
َُْهْص ُرْؤَياَك َظَذ إِْخَوتَِك َؾَٔ َٓ َت اُبَْيَّ 

َْٔىاَن فِْلَِْْٕساِن َظُدوٌّ ُمبٌِغ ) ًْٔدا إِنَّ افنَّ َك ِمْن َتِْٖويِل 5ـَ ُّ ِِّ ًَ تَبَِٔك َربَُّك َوُي َذفَِك ََيْ ـَ ( َو

ـَ  وَب  َُ ًْ ََِْٔك َوَظَذ آِل َي تَُه َظ َّ ًْ
ََحاِديِث َوُيتِمُّ ِٕ ْٕ ا َظَذ َأَبَويَْك ِمْن َؿبُْل إِبَْراِهَٔم ا َٓ َّ اَم َأََت

ٌُِٔم )  ﴾.(6َوإِْشَحاَق إِنَّ َربََّك َظٌِِٔم َح

 صــــرح افُِامت:

 مًْـــــــــاهـــــــا افُِّـة

 أي يًَوب بن إشحق بن إبراهٔم اخلِٔل ظِٔه افسالم. ٕبٔه

 أي ذم مْامي. إِّن رأيت
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 ـب افسامء.أي من ـوا أحد ظؼ ـوـبا

 أي ٕزل افُل من افسامء وشجدوا فٔوشف وهو ضٍل. شاجدين

 أي حيتافوا ظِٔك بام يرضك. ؾُٔٔدوا فك

 أي بغ افًداوة طاهرها. ظدو مبغ

 أي يهىٍٔك فه فتُون من ظباده ادخِهغ. َيتبٔك ربك

حاديث ٖويل ٕا  أي تًبر افرؤيا. من ت

 ك رشوٓ.أي بٖن يّْبئك ويرشِ ويتم ًّٕته ظِٔك

 مًْـــى أيـــات:

ؿوفه تًاػ }إذ ؿال يوشف{ هذا بداية افَهص أي اذـر أهيا افرشول إذ ؿال يوشف 

بن يًَوب ٕبٔه يًَوب }يا أبِت{ أي يا أبى }إِّن رأيت أحد ظؼ ـوـبًا{ أي من 

ـواـب افسامء }وافنّس وافَّر رأيتٓم يل شاجدين{ أي ٕزفوا من افسامء وشجدوا 

ّٔة وتًئاًم. وشٔيٓر تٖويل هذه افرؤيا بًد أربًغ شْة حٔث َيّع اهلل صِّه  فه حت

ّٔة وتًئام.   بٖبويه وإخوته إحد ظؼ وَيسجُد افُل فه حت

وؿوفه تًاػ }ؿال يا بّْي{ أي ؿال يًَوب فوفده يوشف }ٓ تَهص رؤياك ظذ 

م احلسد ظذ إخوتك{ وهم إخوة فه من أبٔه دون أمه }ؾُٔٔدوا فك ـٔدًا{ أي حيِّٓ

أن ئُدوك بام يرضك بىاظتٓم فِنٔىان حغ يٌرهيم بك }إن افنٔىان فْلٕسان ظدو 

مبغ{ إذ أخرج آدم وحواء من اجلْة بتزئْه هلام إـل من افنجرة افتي هنامها اهلل 

 تًاػ ظن إـل مْٓا. 

وؿوفه }وـذفك َيتبٔك رّبك{ وـام أراك ربك افُواـب وافنّس وافَّر 

 ك َيتبٔك أي يهىٍٔك فه فتُون من ظباده ادخِهغ.شاجدين ف
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وؿوفه }ويًِّك من تٖويل إحاديث{ أي ويًِّك مًرؾة ما يزول إفٔه أحاديث 

افْاس ورؤياهم ادْامٔة، ويتم ًّٕته ظِٔك بافْبوة وظذ آل يًَوب أي أوٓده. }ـام 

اهٔم جده أَتٓا ظذ أبويك من ؿبل إبراهٔم واشحق{ اشحق جد يوشف إدٕى وإبر

 إظذ حٔث إًٔم ظِٔٓام بًٕ٘امات ـبرة أظيّٓا افْبوة وافرشافة.

وؿوفه تًاػ }إن ربك ظِٔم{ أي بخَِه }حُٔم{ أي ذم تدبره ؾٔوع ـل رء ذم 

 موضًه ؾُٔرم من هو أهل فْلـرام، وحيرم من هو أهل فِحرمان.

 من هداية أيات:

 ثبوت افرؤيا ذظا ومؼوظٔة تًبرها. -1

 تتٖخر افرؤيا ؾال ييٓر مهداؿٓا إٓ بًد افسْغ افًديدة. ؿد-2

 مؼوظٔة احلذر وإخذ باحلٔىة ذم إمور اهلامة. -3

 بٔان إؾوال اهلل ظذ آل إبراهٔم بام إًٔم ظِٔٓم ؾجًِٓم إٔبٔاء آباء وأبْاء وأحٍادا. -4

اَن ذِم ُيوُشَف َوإِْخَوتِِه آَياٌت فِِّسَّ ﴿ؿال جل صٖٕه:  ـَ ْد  ََ ( إِْذ َؿاُفواْ َفُٔوُشُف 7ائَِِِغ )فَّ

بٍِغ ) ٍِي َضالٍَل مُّ َٕا َف َْٕحُن ُظْهبٌَة إِنَّ َأَبا ُِواْ ُيوُشَف َأِو 8َوَأُخوُه َأَحبُّ إَِػ َأبَِْٔا ِمَّْا َو ( اْؿتُ

ِدِه َؿْوًما َصاحِلِغَ  ًْ ُٕواْ ِمن َب و ُُ ْم َوَت ُُ ْم َوْجُه َأبِٔ ُُ ْم 9) اضَْرُحوُه َأْرًضا خَيُْل َف ُٓ ْْ ( َؿاَل َؿآئٌِل مَّ

ْتُْم َؾاِظَِِغ ) ـُ َّٔاَرِة إِن  ًُْض افسَّ َِىُْه َب
وُه ذِم َؽَٔاَبِة اجْلُبِّ َيِْتَ َُ ُِواْ ُيوُشَف َوَأْف تُ َْ  ﴾.(11َٓ َت

 صــــرح افُِامت:

 مًْـــــــــاهـــــــا افُِّـة

 حوال ؽريبة.ظز فِسائِغ ظن أخبارهم وما ـان هلم من أ آيات فِسائِغ

 أي مجاظة إذ هم أحد ظؼ رجال. وٕحن ظهبة

 أي أفَوه ذم أرض بًٔدة ٓ يًثر ظِٔه. أو اضرحوه أرضا
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م م وجه أبُٔ  أي من افْير إػ يوشف ؾَٔبل ظُِٔم وٓ يِتٍت إػ ؽرـم. خيل ُف

 أي طِّة افبئر. ذم ؽٔابة اجلب

 أي ادساؾرين افسائرين ذم إرض. بًض افسٔارة

 ْـــى أيـــات:مً

ما زال افسٔاق ذم ؿهة يوشف ظِٔه افسالم ؿال تًاػ }فَد ـان ذم يوشف وإخوته{ 

أي ذم صٖن يوشف وإخوته وما جرى هلم وما تم من أحداث جسام ظز وظيات 

 فِسائِغ ظن ذفك ادتىًِغ إػ مًرؾته. 

}أحب إػ }إذ ؿافوا{ أي إخوة يوشف }فٔوشف وأخوه{ بْٔامغ وهو صََٔه دوهنم 

أبْٔا مّْا وٕحن ظهبة{ أي مجاظة ؾُٔف يٍول آثْغ ظذ اجلامظة }إن أبإا{ أي يًَوب 

 ظِٔه افسالم }فٍي طالل مبغ{ أي ذم خىٖ بّغ ب٘يثاره يوشف وأخاه بادحبة دوْٕا. 

وؿوفه }اؿتِوا يوشف أو اضرحوه أرضًا خيل فُم وجه أبُٔم{ خيز تًاػ ظام ؿافه 

ذم خِوهتم يتآمرون ظذ أخٔٓم فِتخِص مْه ؾَافوا }اؿتِوا إخوة يوشف وهم 

يوشف{ ب٘زهاق روحه، }أو اضرحوه{ ذم أرض بًٔدة أفَوه ؾٔٓا ؾِٔٓك وتتخِهوا 

ًٓ بافْير إػ  مْه بدون ؿتل مُْم، وبذفك }خيل فُم وجه أبُٔم{ حٔث ـان منٌو

بٔه، وتُوٕوا بًد يوشف، وحيبُم وحتبوٕه وتتوبوا إػ اهلل من ذٕب إبًاد يوشف ظن أ

 ذفك ؿومًا صاحلغ حٔث مل يبق ما يورثُم ذٕبًا أو يُسبُم إثاًم. 

وؿوفه تًاػ: }ؿال ؿائل مْٓم{ خيز تًاػ ظن ؿٔل إخوة يوشف فبًوٓم افبًض وهم 

يتناورون ذم صٖن يوشف وـٔف يبًدوٕه ظن أبٔٓم ورضاه ظْٓم ؿال ؿائل مْٓم هو 

فته وـان أـزهم شًْا وأرجحٓم ظَال ؿال: ٓ تَتِوا هيودا أو روبٔل وـان أخاه وابن خا

يوشف، ٕن افَتل جريّة ٓ تىاق وٓ يْبٌي ارتُاهبا بحال، وافَوة ذم ؽٔابة اجلب أي 



13 

 

ذم طِّة افبئر، وهي بئر مًروؾة ذم ديارهم بٖرض ؾِسىغ يِتَىه بًض افسٔارة من 

 سبل فذفك.ادساؾرين إن ـْتم ؾاظِغ صٔئًا إزاء أخُٔم ؾٓذا أؾول اف

 من هداية أيات:

 ادٔل إػ أحد إبْاء باحلب يورث افًداوة بغ اإلخوة.  -1

 احلسد شبب فُثر من افُوارث افبؼية. -2

 ارتُاب أخف افرضرين ؿاظدة ذظٔة ظّل هبا إوفون. -3

 افنٍَة وادحبة ذم افنَٔق أـز مْٓا ذم إخ فألب. -4

َّٕا َفُه َفَْاِصُحوَن ) شبحإه: ﴿ؿال اهلل َٕا َما َفَك َٓ َتَْٖمَّْا َظَذ ُيوُشَف َوإِ ( 11َؿاُفواْ َيا َأَبا

َّٕا َفُه حَلَاؾُِيوَن ) ْب َوإِ ًَ َْا َؽًدا َيْرَتْع َوَيِْ ًَ ُِْٕي َأن َتْذَهبُواْ بِِه 12َأْرِشُِْه َم ( َؿاَل إِِّنِّ َفَْٔحُز

َُِه افذِّ  ـُ ُِوَن )َوَأَخاُف َأن َيْٖ َّٕا 13ئُْب َوَإٔتُْم َظُْْه َؽاؾِ َْٕحُن ُظْهبٌَة إِ ئُْب َو َُِه افذِّ ـَ ( َؿاُفواْ َفئِْن َأ

وَن ) َارِسُ  ﴾.(14إًِذا خلَّ

 صــــرح افُِامت:

 مًْـــــــــاهـــــــا افُِّـة

 دنٍَون ظِٔه ٕحب فه اخلر ـام ٕحبه ٍٕٕسْا. فْاصحون

 يًِب بادسابَة وادْاضِة.أي يٖـل ويؼب و يرتع ويًِب

 أي يوؿًْي ذم احلزن افذي هو أمل افٍْس أي ذهابُم به. إِّن فٔحزْٕي

 حٔوان مٍسس خداع ذس. افذئب

 أي مجاظة ؿوية. وٕحن ظهبة

 أي ضًٍاء ظاجزون ظرضة فِخرسان بٍَدٕا أخإا. خلارسون

 مًْـــى أيـــات:
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امرهم واتٍاؿٓم افرسي ظذ إفَاء يوشف ذم ما زال افسٔاق ذم ؿهة يوشف إهنم بًد ائت

ؽٔابة اجلب ضِبوا من أبٔٓم أن يسك يوشف خيرج مًٓم إػ افز ـًادهتم فِْزهة وـٖهنم 

ٓحيوا ظدم ثَة أبٔٓم ؾٔٓم ؾَافوا فه }ما فك ٓ تٖمْا ظذ يوشف وإٕا فه فْاصحون{ أي 

ا ؽدًا يرتع ويًِب{ أي حمبون فه ـل خر منٍَون ظِٔه أن يّسه أدٕى شوء. }أرشِه مًْ

يرتع ذم افبادية يٖـل افٍواـه ويؼب إفبان ويٖـل افِحوم ويًِب بام ًِٕب به من 

 افسباق وادْاضِة، وادهارظة، }وإٕا فه حلاؾيون{ من ـل ما ؿد يرضه أو ُيزُء إفٔه. 

ن ؾٖجاهبم ظِٔه افسالم ؿائالً }إِّن فٔحزْٕي أن تذهبوا به{ أي إٕه فٔوؿًْي ذم احلز

وآٓمه ذهابُم به. }وأخاف أن يٖـِه افذئب وإٔتم ظْه ؽاؾِون{ ذم رتًُم وفًبُم. 

ؾٖجابوه ؿائِغ واهلل }فئن أـِه افذئب وٕحن ظهبة إٕا إذا خلارسون{ أي ٓ خر ذم 

ٌُِٕب ظذ أخْٔا ؾٖٔـِه افذئب بْْٔا. ومع إشف ؾَد اؿًْوا هبذا  وجودٕا ما دمْا 

 ون بٔوشف فتٍْٔذ مٗامرهتم افدٕٔة.احلديث وافدهم وؽدًا شٔذهب

 من هداية أيات:

 تَرير ؿاظدة: ٓ حذر مع افَدر أي ٓ حذر يٍْع ذم رّد ادَدور. -1

 صدق ادٗمن حيِّه ظذ تهديق من حيِف فه ويٗـد ـالمه. -2

 حزوٕون".جواز احلزن وإٔه ٓ إثم ؾٔه وذم احلديث "وإٕا بٍراؿك يا إبراهٔم د -3

 أـل افذئب فْلٕسان إن أصاب مْه ؽٍِة واؿع وـثر أيوًا. -4

م ﴿ؿال ربْا تًاػ:  ُٓ ُِوُه ذِم َؽَٔاَبِة اجْلُبِّ َوَأْوَحَْْٔآ إَِفِْٔه َفتَُْبِّئََّْ ًَ واْ َأن ََيْ ًُ َِامَّ َذَهبُواْ بِِه َوَأمْجَ َؾ

ُروَن ) ًُ َْٖمِرِهْم َهَذا َوُهْم َٓ َيْن وَن )( َوَجاؤُ 15بِ ُُ َّٕا 16واْ َأَباُهْم ِظَناء َيبْ َٕا إِ ( َؿاُفواْ َيا َأَبا

َّْا  ـُ ِمٍن َفَْا َوَفْو  ْٗ ُّ ئُْب َوَما َإَٔت بِ َُِه افذِّ ـَ َٖ َْا ُيوُشَف ِظَْد َمتَاِظَْا َؾ ـْ َْٕستَبُِق َوَتَر َذَهبَْْا 

ِذٍب َؿاَل َبْل َش 17َصاِدؿَِغ ) ـَ ِٔهِه بَِدٍم  ِّ ْم َأْمًرا َؾَهْزٌ ( َوَجاُءوا َظَذ َؿ ُُ ُس ٍُ ْم َإْٔ ُُ َفْت َف وَّ

وَن ) ٍُ اُن َظَذ َما َتِه ًَ ُ اْدُْستَ   ﴾.(18مَجٌِٔل َواَّللَّ
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 صــــرح افُِامت:

 مًْـــــــــاهـــــــا افُِّـة

 أي أمرهم ظذ إفَائه ذم ؽٔابة اجلب. وأمجًوا

 أي ذم طِّة افبئر. ذم ؽٔابة اجلب

 بىريق خٍي رسيع. أي أظِّْاه وأوحْٔا إفٔه

 أي بًد ؽروب افنّس أول افِٔل. ظناء

 أي بادْاضِة. ٕستبق

 أي أمتًتْا من ثٔاب وؽرها.  ظْد متاظْا

 أي بّهّدق فْا. وما إٔت بّٗمن فْا

 أي بدم مُذوب أي دم شخِة وفٔس دم يوشف.  بدم ـذب

 أي زيْت وحسْت.  بل شوفت فُم

 أي من افُذب. ظذ ما تهٍون

 ـــى أيـــات:مًْ

مازال افسٔاق افُريم ذم اإلخبار ظام ظزم ظِٔه إخوة يوشف أن يًٍِوه ؾَد أؿًْوا 

وافدهم يوم أمس ظذ إرشال يوشف مًٓم إػ افز وها هم أوٓء وؿد أخذوه مًٓم 

وخرجوا به، وما إن بًدوا به حتى تٌرت وجوهٓم ظِٔه وصار يتَِى افُِامت افْابٔة 

إًا، وؿد أمجًوا أمرهم ظذ إفَائه ذم بئر مًِومة هلم ذم افهحراء، وافوـز وافرضب أحٔ

وٍٕذوا مٗامرهتم وأفَوا أخاهم وهو يبُي بٖظذ صوته وؿد إتزظوا مْه ؿّٔهه 

 وترـوه مُتوؾًا ذم ؿًر افبئر. 

وهْا أوحى اهلل تًاػ إفٔه أي أظِّه بام صاء من وشائط افًِم إه شْٔبئٓم ذم يوم من 
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ٓم افنْٔع هذا وهو مًْى ؿوفه تًاػ ذم افسٔاق }وأوحْٔا إفٔه فتْبئْٓم إيام بًِّ

بٖمرهم هذا وهم ٓ ينًرون{ وبًد أن ؾرؽوا من أخٔٓم ذبحوا شخِة وفىخوا بدمٓا 

ؿّٔهه، وظادوا إػ أبٔٓم مساء يبُون حيِّون افٍاجًة إػ أبٔٓم افنٔخ افُبر ؿال 

ن{  وؿافوا مًتذرين }يا أبإا إٕا ذهبْا تًاػ }وجاءوا أباهم ظناء{ أي فٔال }يبُو

ٕستبق وترـْا يوشف ظْد متاظْا ؾٖـِه افذئب وما إٔت بّٗمن فْا{ أي بّهدق فْا 

 }وفو ـْا صادؿغ{.

وؿد دفت ظباراهتم ظذ ـذهبم ؿال تًاػ }وجاءوا ظذ ؿّٔهه بدم ـذب{ أي ذي 

ٓا ؿّٔص ـذب أو مُذوب إذ هو دم شخِة ذبحوها ؾٖـِوها وفىخوا ببًض دم

يوشف أخٔٓم وٕير يًَوب إػ افَّٔص وهو مِىخ بافدم افُذب ومل يُن به خرق 

وٓ َتزيق ؾَال إن هذا افذئب حلِٔم إذ أـل يوشف ومل خيرق ثوبه. ثم ؿال ما أخز 

تًاػ ظْه بَوفه }ؿال بل شوفت فُم إٍٔسُم أمرًا{ أي مل يُن إمر ـام وصٍتم 

أمرا ؾٍْذَتوه. }ؾهز مجٔل{ أي ؾٖمري صز مجٔل وادظٔتم وإٕام شوفت فُم إٍٔسُم 

وافهز اجلّٔل هو افذي ٓ جزع ؾٔه وٓ صُوى مًه. }واهلل ادستًان ظذ ما 

 تهٍون{ أي من افُذب.

 من هداية أيات:

 جواز صدور افذٕب افُبر من افرجل ادٗمن ادٓيء فُِامل مستَبال. -1

 بٔوشف وإـرامه فه ب٘ظالمه إياه إٔه شّْٔبىء إخوته بًٍِتٓم هذه فىف اهلل تًاػ -2

 وضّن ذفك بؼه بسالمة احلال وحسن ادآل.

اختٔار افِٔل فالظتذار دون افْٓار ٕن افًغ تستحي من افًغ ـام يَال. وـام  -3

 ؿٔل "ـٔف يرجو احلٔاء مْه صديق ومُان احلٔاء مْه خراب" يريد ظْٔٔه ٓ تبكان.

 ؤِة افهز اجلّٔل وهو اخلايل من اجلزع وافنُوى مًا.ؾ -4
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ى َهَذا ُؽالٌَم ﴿ؿال اهلل:  َْٖدَػ َدْفَوُه َؿاَل َيا ُبْؼَ ُِواْ َواِرَدُهْم َؾ َْٖرَش َوَجاءْت َشَّٔاَرٌة َؾ

ُِوَن ) َّ ًْ وُه بَِواَظًة َواَّلُل َظٌِِٔم باَِم َي ٍن َبْخٍس َدَراهِ 19َوَأرَسُّ َّ ْوُه بِثَ ُٕواْ ( َوَذَ ا ـَ ًُْدوَدٍة َو َم َم

اِهِديَن )  .﴾(21ِؾِٔه ِمَن افزَّ

 صــــرح افُِامت:

 مًْـــــــــاهـــــــا       افُِّـة

ة من افْاس تسر مع بًوٓا بًوا.          شٔارة ََ  ُرْؾ

 أي افذي يرد هلم افامء. واردهم

 أي دػ دفوه ذم افبئر. ؾٖدػ دفوه

 واظة من افبوائع.أي أخٍوه ـب وأرسوه بواظة

ن بخس  أي باظوه بثّن ٕاؿص.  وذوه بّث

وـإوا ؾٔه من 

 افزاهدين

وافزهد وافزهادة: ؿِة افرؽبة ذم افقء، يريد: أن إخوة يوشف 

 ٓ رؾوا موضًه من اهلل و هنم مل ًي ـإوا من افزاهدين ذم يوشفٕ 

إوا زاهدين ذم ذفك  ـرامته ظِٔه، وَيوز أن يُون ادًْى: أهنمـ 

ٓ ا ان تبًٔد يوشف  ـ  ن ؿهدهم  ٕ فثّن إما فرداءته، وإما

 .(1)افثّن

 مًْـــى أيـــات:

ما زال افسٔاق افُريم ذم احلديث ظن يوشف وإخوته إٕه فام أفَى يوشف ذم اجلب 

وترك هْاك جاءت ؿاؾِة من بالد مدين تريد مك ؾٖرشِوا واردًا هلم يستَي هلم افامء 

به يوشف ؾخرج مًه وما إن رآه ادديل حتى صاح ؿائالً يا ؾٖدػ دفوه ذم افبئر ؾتًِق 

                                 
 (.615/ 2افتٍسر افوشٔط فِواحدي ) (1)
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بؼاي هذا ؽالم وـان إخوة يوشف يسددون ظذ افبئر يتًرؾون ظذ مهر أخٔٓم 

ؾِام رأوه بٖيدي افوارد ورؾَائه ؿافوا هلم هذا ظبد فْا أبق، وإن رأيتم ذاءه بًْاه فُم 

افذين اصسوا أي أخٍوه ظن  ؾَافوا ذاك افذي ٕريده ؾباظوه هلم بثّن ٕاؿص وأرسه

رجال افَاؾِة حتى ٓ يىافبوهنم بآصساك ؾٔه مًٓم، وؿافوا هذه بواظة ـٍِْا 

 أصحاب افامء ب٘يهاهلا إػ صاحبٓا بّك. 

هذا ما دل ظِٔه ؿوفه تًاػ }وجاءت شٔارة ؾٖرشِوا واردهم ؾٖدػ دفوه ؿال يا 

 اهم مًدودة{ .بؼى هذا ؽالم وأرسوه بواظة{ }وذوه بثّن بخس در

وـوهنا مًدودة ؽر موزوٕة دال ظذ ؿِتٓا }وـإوا ؾٔه من افزاهدين{ أي إخوته ٓ 

 افذين اصسوه. 

 من هداية أيات:

 جواز افٍرح بام يرس واإلظالن ظْه. -1

 جواز آحتٔاط ٕمر افدين وافدٕٔا. -2

 إضالق فٍظ افؼاء ظذ افبٔع. -3

/////////////////////
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 ِه و ـثرهأدب احلرص ظذ ؾًل ادًروف ؿِٔ

ى َأَخاَك  ملسو هيلع هللا ىلصَظْن َأيِب َذرٍّ ، َؿاَل : َؿاَل يِلَ افَّْبِيُّ  ََ ًُْروِف َصْٔئًا ، َوَفْو َأْن َتِْ ََِرنَّ ِمَن اْدَ
: َٓ حَتْ

 (1)بَِوْجٍه َضٍِْق.

 إرصادات احلديث:

ظّوم هذا احلديث ما ٓ  ـ ادًروف هو : ما ُظرَف بافؼع إٔه من اخلر، ؾٔدخل ذم1

حُيل من إظامل افهاحلة افتي يْبٌي ظذ ادسِم أن حيرص ظذ ؾًِٓا بٍْسه ، أو 

 اإلظإة ظذ ؾًِٓا بٍْسه أو بامفه أو برأيه أو بوفده أو بخادمه أو بٌر ذفك من افوشائل.

 ـان مَداره.ادسِم ظن افتَِٔل من صٖن ادًروف أًيا  ملسو هيلع هللا ىلصـ يْٓى افرشول 2

ـبرا ظْد اهلل ظز و جل ، ؾٔتواظف و يًيم ـ افًّل افٔسر من ادًروف ؿد يُون 3

 أجره ، و ذفك بحسب ما ؿام بافًّل أو افًامل من إحوال ، ؾّن أشباب تًئم افًّل:

أـ افْٔة افهاحلة ، ـام ؿال ظبد اهلل بن ادبارك رْحه اهلل تًاػ: ُربَّ ظّل صٌر تًيّه 

 (2)، وربَّ ظّل ـبر ُتهٌره افْٔة.افْٔة 

 ب ـ أن يُون ذفك ؽاية ما يستىًٔه افًامل ، أو إٔه آثر به مع حاجته.

دة حاجة افنخص ت ـ ما يَارن افًّل من صدة احلال ، ـام فو ـان افًّل متًَِا بن

 ، أو ـان زمن أو موضع حاجة.

 ث ـ أن يُون متًَِا بَرابة حمتاجة.

ـثرة مْٓا ما ؿد يُون يسرا ذم ٍٕسه ، ومْٓا ما هو ـبر ـ فًِّروف افٔسر أمثِة 4

 و ييْه افْاس يسرا ، ؾّن ذفك:

                                 
 (6763رواه مسِم) (1)

 (8/411شر أظالم افْبالء ) (2)
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: حمبة اخلر ٕخٔك ادسِم ، و افٍرح فٍرحه ، و افتٖمل حلزٕه ، ذم إظامل افَِبٔةأ ـ 

 وآحتساب ذم افُسب ، وآحتساب ذم افٍَْة.

اء هلم إذا أحسْوا ، وافُِّة صُر افْاس و افثْاء ظِٔٓم وافدظ: ذم إؿوالب ـ 

 افىٔبة ذم ـل رء.

تبسم فِْاس ظْد افَِاء ، و افؼب جافسا ، و افتٔامن ذم فبس : اف ذم إؾًالت ـ 

ذم خًِٓا ، و آبتداء بجٓة افٍم افًِْغ و اجلوربغ و افثٔاب و ٕحوها، وافتٔارس 

 افّْٔى ظْد افتسوك.

 و افَويل ، و ترك افتدخل ؾٔام ٓ ئًْه. ًٍعافبٖٕواظه : ـفُّ إذى  ذم افسوكث ـ 

: ضالؿة افوجه ـ يدظو افؼع إػ حسن اخلِق و ضٔب افَِاء ، ومن أحسن مياهر ذفك5

احلسن ظذ ٕؼاح افهدر ظْد فَاء اإلخوة ، و ذفك فام فه من إثر و إطٓار افتبسم وا

، وُينٔع روح إفٍة و وافرضا ، وظدم اجلٍاء و افٌِيةأخرين ، ؾٓو يدل ظذ ادحبة 

ادودة بغ ادتَابِغ ، و يِىف إجواء ، و ؿد جًل افؼع هذه افًادة احلسْة من ادًروف 

ٔب اهلل تًاػ ظِٔٓا ، وؿد يدخل ادرء بسببٓا اجلْة ، و أحق افْاس هبا أهل و اخلر افذي يث

ه ، ثم ظّوم جمتًّه.  بٔته من وافديه و زوجه ووفده و إخوإه ، ثم أصحابه و خالَّٕ

ـ ؿد يُثَل ظذ افٍْس ؾًل بًض اخلرات ؾًذ ادسِم أن يتجاوز هذه افًَبة 6

حتى تًتاده ، و ٓ يسك هذا اخلر ترـا مىَِا  بافؼوع ذم افًّل، و تًويد افٍْس ظِٔه

بحجة ظدم افَدرة ظِٔه ، و من ذفك آظتٔاد ظذ افتبسم ، وافُالم افىٔب ، و 

 :ملسو هيلع هللا ىلصافهدؿة و فو بافٔسر ، ؾًن مًاوية بن أيب شٍٔان ريض اهلل ظْٓام : أن رشول اهلل 

ُّ جَلَاَج »ؿال:   (1)ش ةٌ اخْلَْرُ َظاَدٌة، َوافؼَّ

                                 
 (5659ذم صحٔح اجلامع ) (، وحسْه إفباِّن221رواه ابن ماجة) (1)
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 أدب افتحٔة و افسالم

 
ِ
ِمُْوا  ملسو هيلع هللا ىلصَظْن َأيِب ُهَرْيَرَة ، َؿاَل : َؿاَل َرُشوُل اهلل ْٗ ِمُْوا ، َوَٓ ُت ْٗ ُِوَن اجْلَََّْة َحتَّى ُت : َٓ َتْدُخ

وُه حَتَ  ُّ ِْتُ ًَ  إَِذا َؾ
ٍ
ء ْم َظَذ َرْ ُُ ْم.َحتَّى حَتَابُّوا ، َأَوَٓ َأُدفُّ ُُ الََم َبَْْٔ  (1)اَببْتُْم ؟ َأؾُْنوا افسَّ

 إرصادات احلديث:

ـ فُل ؿوم حتٔة ؾٔام بْٔٓم حُئي هبا بًوٓم بًوا ظْد افَِاء ، و ؿد ذع اهلل و 1

فْا حتٔة َُتٔزٕا ظن ؽرٕا ، وهي حتٔة أبْٔا آدم ظِٔه افسالم ، أحٔاها رشول ملسو هيلع هللا ىلصرشوفه 

 ه وشِم.ِٔاهلل صذ اهلل ظ

ْم َظَذ »، َؿاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَظْن َظاِئَنَة، َظِن افَّْبِيِّ  ُُ ، َما َحَسَدْت
ٍ
ء وُد َظَذ َرْ ُٓ َٔ ُم اْف ُُ َما َحَسَدْت

الَِم َوافتَِّْٖمغِ    (2)شافسَّ

ـ حتٔة اإلشالم افُامِة هي : )افسالم ظُِٔم ورْحة اهلل وبرـاته( ، وأؿِٓا: 2

، وـل مجِة مْٓا بًؼ حسْات ، وهي ثالث مجل ، ؾّن جاء هبا ظُِٔم()افسالم 

ؾال يْبٌي أن تبدل حتٔة اإلشالم ادبارـة بًبارات أخرى  ـامِة ؾِه ثالثون حسْة ،

، أو مساء اخلر ، أو مرحبا ، أو ؽر ذفك ، مما ؿد يستًِّه بًض مثل: صباح اخلر 

 ادؼوع. به ظن افسالمافْاس جٓال أو إظراضا مُتٍغ 

أبو هريرة ريض ما رواه شْة مٗـدة ، و ؿد ورد ذم ذم ترك افتسِٔم ـ ابتداء افسالم 3

الَمِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ظْه أن افْبي   .َؿاَل: َأبَْخُل افَّْاِس َمْن َبِخَل بِافسَّ

ٍُاية وواجب ظذ افوأما رد افسالم ؾٓو واجب َظْٔا إذا ُؿهد به صخص واحد ، 

 إن ُؿهد به مجاظة ، ؾ٘ن رّد مجًٔٓم ؾٓو أؾول.

ِّم 4 ـ افواجب ذم رد افسالم أن يُون مثل افسالم ، وإن زاد ظِٔه ؾٓو أؾول ، ؾّن ش

                                 
 (114رواه مسِم ) (1)

 ، وصححه إفباِّن.(856رواه ابن ماجه ) (2)
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ؾَال:)افسالم ظُِٔم و رْحة اهلل( ، ؾجوابه افواجب: )و ظُِٔم افسالم و رْحة اهلل( ، 

ؿتهار ذم اجلواب ظذ : ) وظُِٔم وإن زاد : ) وبرـاته( ، ؾٓو أؾول ، فُن ٓ َيوز آ

ا َأْو  افسالم، ؿال تًاػ:)افسالم( ؾَط ، ٕهنا دون  َٓ َْٖحَسَن ِمْْ ُّٔوا بِ ٍَّٔة َؾَح تُْم بِتَِح ِّٔٔ َوإَِذا ُح

  (86شورة افْساء ) ُردُّوَها(

ِّم ، أو رّدوا ظِٔه  :ؿال ابن ـثر ِّم ظُِٔم ادسِم ؾردوا ظِٔه أؾول مما ش أي : إذا ش

ِّم ، ؾافزيبّثل   هـ.اادة مْدوبة ، وادامثِة مٍروضة. ما ش

إؾناء افسالم و إطٓاره وإظالٕه بغ افْاس ، حتى يُون صًارا طاهرا بغ ـ افسْة 5

، أو ـبرا دون صٌر ، وٓ من ُيًرف دون من ٓ ادسِّغ ، ٓ ُُتَص به ؾئة دون أخرى 

 ملسو هيلع هللا ىلصْٓام أن رجال شٖل رشول اهلل ُيًرف ، ؾًن ظبد اهلل بن ظّرو بن افًاص ريض اهلل ظ

؟ َؿاَل:  الََم َظَذ َمْن َظَرؾَْت َوَمْن مَلْ »َأيُّ اإِلْشالَِم َخْرٌ َرُأ افسَّ َْ اَم، َوَت ًَ ُم افىَّ ًِ ُتىْ

ًِْرْف   (1)شَت

و ـ إؾول ذم آبتداء بافسالم : أن ُيسِم افهٌر ظذ افُبر ، وافامر ظذ اجلافس ، 6

 ؾ ـب ظذ افامر ، وافَِٔل ظذ افُثر ،افرا
ِ

ُ َظُْْه، َظْن َرُشوِل اَّللَّ ْن أيَِب ُهَريَْرَة َريِضَ اَّللَّ ًَ

َُّٕه َؿاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ثِرِ »َأ َُ ُِِٔل َظَذ اف ََ اِظِد، َواف ََ اـُِب َظَذ افاَمِر، َوافاَمِر َظَذ اف ُِِّم افرَّ  (2)شُيَس

بِرِ » ة فِبخاري :و ذم رواي َُ ُر َظَذ اف ٌِ
ُِِّم افهَّ  (3)ش ِ ُيَس

م و ؾوائد متًددة أصار احلديث إػ أمهٓا و هي : إصاظة ـ دؼوظٔة افسالم ِح7ُ

 ادحبة و إفٍة بغ ادسِّغ ، وفه ؾوائد أخرى مْٓا:

ِامت فِسح ٓبد ظْد افَِاء منـ  ٕه  ٔب و اإلصًار أـ إٔه حتٔة ذظٔة بغ ادتالؿٔغ ، و ذفكٕ 

                                 
 (39( ، ومسِم )12رواه افبخاري ) (1)

 (5697( ،  ومسِم )6233رواه افبخاري ) (2)

 (5877رواه افبخاري ) (3)
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 بادودة ، ؾاختار افؼع هذه افتحٔة مَدمة ظذ ؽرها من افتحايا افتي اظتادها افْاس.

 ب ـ ؾٔه إصًار باحلوور إػ ادُان ، أو افدخول إػ ادجِس و ٕحوه .

 ت ـ ؾٔه إصًار بإمان و افسالم من افداخل فِّدخول ظِٔه.

 ـ من ادخافٍات افؼظٔة ذم افسالم :8

 افتٍِظ بافسالم.ـتٍاء باإلصارة بافٔد أو افرأس دون أ ـ آ

ِّم.  ب ـ ترك رد افسالم ظذ من ٓ يًرؾه ، أو آشتُْار ظِٔه إذا ش

، وَيوز أن يسِم ظِٔه بٍِظ : )  ت ـ افسالم ظذ افُاؾر بٍِظ )افسالم ظُِٔم(

، و صباح : مساء اخلر افسالم ظذ من اتبع اهلدى( ، أو افتحٔة بٌر افسالم : مثل 

 اخلر ، و إذا شِم ظِْٔا ٕرد ظِٔه ب )و ظُِٔم ( ، وإذا حٔإا بٖي حتٔة ؾُٔحٔا بّثِٓا.

 .م إذا اؾسق افنخهان ثم تَابال إظادة افسالث ـ ترك 

 فسالم.ج ـ آـتٍاء ذم رد افسالم بَوفه : أهال و مرحبا ، وٓ بٖس بَوهلا مع رد ا

 ح ـ مهاؾحة افْساء ؽر ادحارم.

 أدب إخوة و افهداؿة

ُ َفُه ، َظَذ  ملسو هيلع هللا ىلصَظْن َأيِب ُهَريَْرَة ، َظِن افَّْبِيِّ  ، َأنَّ َرُجالً َزاَر َأًخا َفُه ذِم َؿْرَيٍة ُأْخَرى ، َؾَْٖرَصَد اَّللَّ

َِامَّ أَ  ا َؾ ًُ َِ ْرَيِة ، َؿاَل : َهْل َمْدَرَجتِِه ، َم ََ َِِْٔه ، َؿاَل : َأيَْن ُتِريُد ؟ َؿاَل : ُأِريُد َأًخا يِل ذِم َهِذِه اْف َتى َظ

ِِّ٘نِّ   َظزَّ َوَجلَّ ، َؿاَل : َؾ
ِ
َا ؟ َؿاَل : َٓ ، َؽْرَ َأِّنِّ َأْحبَبْتُُه ذِم اهلل ٍة َتُرهبُّ َّ ًْ

َِِْٔه ِمْن ِٕ  َفَك َظ
ِ
َرُشوُل اهلل

اَم َأْحبَبْتَُه ؾِٔهِ إَِفَْٔك ، بِ  ـَ َ َؿْد َأَحبََّك   (1)َٖنَّ اَّللَّ

 إرصادات احلديث:

ـ )احلب ذم اهلل( يًْي : حمبة ادسِم فام ؾٔه من خهال اخلر و ضاظة اهلل تًاػ ، 1

                                 
 (6641رواه مسِم ) (1)
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ؾِٔست ٕجل افامل ، وٓ افْسب ، وٓ افوضن ، وٓ ؽر ذفك ، ؾٖشّى افًالؿات و 

 جِه.افهداؿات ما ـإت بسبب افّدين و ٕ

ـ ظذ ادسِم احلريص ظذ ديْه أن َيًل ظالؿاته ب٘خوإه ؿائّة ظذ احلب ذم اهلل ، 2

ظذ صحبة افهادؿغ ؾال ُيهاحب إٓ من ُيَربه من اهلل و اجلْة ، و ؿد حّث اهلل تًاػ 

اِدِؿغَ  ُٕوا َمَع افهَّ و ـُ َ َو وا اَّللَّ َُ ِذيَن آَمُْوا اتَّ َا افَّ   (119افتوبة ) (، ؾَال تًاػ : )َيا َأهيُّ

يٌّ » ملسو هيلع هللا ىلص و ؿال
َِ َّٓ َت اَمَك إِ ًَ ْل َض ـُ َٓ َيْٖ ِمًْا، َو ْٗ َّٓ ُم  (1)شَٓ ُتَهاِحْب إِ

ـ َيب ظذ ادسِم أن حَيذر من ُصحبة رؾاق افسوء ، ؾٓي ُتوًف اإليامن ، وتسبب 3

ذب  افبًد ظن افىاظات و افُسل ذم أدائٓا ، و تٗدي فِوؿوع ذم ادآثم من

ادسُرات و تًاضي ادخدرات و افرسؿة و افزٕا ، بل ؿد توصِه إػ افَتل ، و هي ظذ 

 ـل حال ُتَربه من افنٔىان و تٗدي به إػ دخول افْار.

ـ ذم احلديث إثبات أظيم ؾؤِة فِحب ذم اهلل تًاػ ، و هي : حمبة اهلل تًاػ 4

تََحابَِّغ ذِمَّ َواْدَُتَجافِِسَغ ذِمَّ " َوَجبَْت فِّتحابغ ؾٔه ، وذم احلديث افَدد :   ُّ حَمَبَّتِي فِِْ

 (2)َواْدَُتَزاِوِريَن ذِمَّ َواْدَُتبَاِذفَِغ ذِمَّ "

و فو مل يُن فِحب ذم اهلل إٓ هذه افٍؤِة فٍُى هبا ذؾا و مْزفة ، و فه ؾوائل 

 أخرى ـثرة مْٓا :

َأيِب  ًاػ يوم ٓ طل إٓ طِه ، ؾًنأـ أن ادتحابغ ذم اهلل تًاػ ذم طل ظرش اهلل ت

 
ِ
َٔاَمِة : َأْيَن اْدَُتَحابُّوَن بَِجاليَِل ،  ملسو هيلع هللا ىلصُهَرْيَرَة ، َؿاَل : َؿاَل َرُشوُل اهلل

َِ وُل َيْوَم اْف َُ َ َي : إِنَّ اَّللَّ

َّٓ طِعِّ  َٓ طِلَّ إِ ْم ذِم طِعِّ َيْوَم  ُٓ ُِّ َْٔوَم ُأطِ   (3).اْف

                                 
 (4832)رواه أبو داود  (1)

 (22131أْحد ) رواه (2)

 (6641رواه مسِم ) (3)
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و ظداوة إٓ صداؿة أهل ب ـ أن افهدؿات ـِٓا تَِْب يوم افَٔامة إػ ُبٌض 

ََِغ(افتَوى ، ؿال تًاػ: 
َّٓ اْدُتَّ ًٍْض َظُدوٌّ إِ ْم فَِب ُٓ ُو ًْ َِخالَُّء َيْوَمِئٍذ َب ْٕ  (67افزخرف) )ا

ْن َأيِب ُهَرْيَرَة، َؿاَل: َؿاَل َرُشوُل اث ـ احلب ذم اهلل من أشباب دخول اجلْة ،   ًَ  ؾ
ِ
هلل

 : »ملسو هيلع هللا ىلص
ٍ
ء ْم َظَذ َرْ ُُ َٓ َأُدفُّ ِمُْوا َحتَّى حَتَابُّوا، َأَو ْٗ َٓ ُت ِمُْوا، َو ْٗ ُِوَن اجْلَََّْة َحتَّى ُت َٓ َتْدُخ

مْ  ُُ الََم َبَْْٔ وُه حَتَاَببُْتْم؟ َأْؾُنوا افسَّ ُّ ِْتُ ًَ  (1)شإَِذا َؾ

: افتزاور ذم اهلل: زيارة بًوٓم فبًض ُحبا ذم  ـ دل احلديث ظذ أن من حَوق إخوة5

اهلل تًاػ ، ٓ ٕجل مهافح دٕٔوية ، و ٓ ٕؽراض مادية ، و افزيارة ذم اهلل تٗدي فزيادة 

 ادحبة ، و زيادة اإليامن ، و هي من إظامل افهاحلة افتي حيبٓا اهلل تًاػ و يثٔب ظِٔٓا.

 ـ فألخوة ذم اهلل آداب ـثرة مْٓا:6

 اشتًامل إدب ذم افتًامل.أـ 

 ب ـ ادواؾَة ذم اخلر و ؿِة ادخافٍة.

 ظٍوا.ت ـ افتٌاؾل ظام ؿد يهدر من افٌِط 

ت ، و ؿبول آظتذار. ّٓ  ث ـ افًٍو ظن إخىاء و افتسامح ظن افز

 ج ـ افتْاصح ذم أمور افدين و افدٕٔا ، و ـل ما ُيَرب إػ اهلل تًاػ.

 تَوى .ح ـ افتًاون ظذ افز و اف

 خ ـ إحسان افين.

 د ـ افدظاء فْلخوة ذم وجوهٓم و ذم طٓر افٌٔب.

ذ ـ إخبار افنخص افذي حتبه إٔك حتبه ذم اهلل تًاػ ، ؾتَول : إِّن أحبك ذم اهلل ، و 

 يرد ظِٔك : أحبك اهلل افذي أحببتْي فه.

                                 
 (93رواه مسِم ) (1)
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ذم احلديث  ملسو هيلع هللا ىلصافَّْبِيِّ  ما وصٍٓام به  ـ أحسن وصف فهديق اخلر و صديق افسوء7

ُ َظُْْه،  إصًري ُموَشى افذي رواه َأبو افِِح  ملسو هيلع هللا ىلصافَّْبِيِّ  أنَريِضَ اَّللَّ َؿاَل: " َمثَُل اجلَِِِٔس افهَّ

ا َأْن حُيْ  ْسِك: إِمَّ
ِ
ُِِر، َؾَحاِمُل اد َٕاؾِِخ اف ْسِك َو

ِ
َحاِمِل اد ـَ  ،

ِ
ْوء ا َأْن َتبْتَاَع ِمُْْه، َوافسَّ ِذَيَك، َوإِمَّ

ا َأْن دَمَِد ِرحًيا  ا َأْن حُيِْرَق ثَِٔاَبَك، َوإِمَّ ُِِر: إِمَّ َٕاؾُِخ اف ِّٔبًَة، َو ا َأْن دَمَِد ِمُْْه ِرحًيا َض  (1)َخبِٔثًَة "َوإِمَّ

 أدب افىًام )إـل و افُؼب(

ُْْت ؽُ  ـُ وُل:  َُ َة، َي َّ َِ َر بَْن َأيِب َش َّ  ظن ُظ
ِ

َْٕت َيِدي ملسو هيلع هللا ىلصالًَما ذِم َحْجِر َرُشوِل اَّللَّ ا ـَ ، َو

 
ِ

اَل يِل َرُشوُل اَّللَّ ََ ِة، َؾ ٍَ ْح ْل مِمَّا : »ملسو هيلع هللا ىلصَتىُِٔش ذِم افهَّ ـُ َِْٔك، َو ِّ
ْل بَِٔ ـُ َ، َو َيا ُؽالَُم، َشمِّ اَّللَّ

ًْدُ َؾاَم َزاَفْت تِ ش َئَِِك  تِي َب َّ ًْ
 (2)َِْك ضِ

 إرصادات احلديث:

 ـ ُتسن افتسّٔة ظْد ابتداء افىًام.1

ول2 ٕ٘ه ُيؼع فه أن َي ًام و افؼاب ؾ ّٔة ذم أول افى ز افتس َفُه َوآِخَرهُ » ـ منٕ   أَوَّ
ِ

 شبِْسِم اَّللَّ

ا، َأنَّ َرُشوَل   َٓ ُ َظْْ  ـام دل ظذ ذفك حديث أم ادٗمْغ َظائَِنَة َريِضَ اَّللَّ
ِ

َؿاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَّ

فِهِ » اَػ ذِم َأوَّ ًَ  َت
ِ

َر اْشَم اَّللَّ ـُ َِٕزَ َأْن َيْذ ِْ٘ن  اَػ، َؾ ًَ  َت
ِ

ِر اْشَم اَّللَّ ـُ َْٔذ ْم َؾِْ ـُ َل َأَحُد ـَ  إَِذا َأ

َفُه َوآِخَرهُ   َأوَّ
ِ

ْل بِْسِم اَّللَّ َُ َٔ  (3)شَؾِْ

 » و افؼب أن يَول :ـ صٍة افتسّٔة ادؼوظة ظْد إـل 3
ِ

، وٓ  شبِْسِم اَّللَّ

 حاجة فزيادة ؿوفك افرْحن افرحٔم ، فًدم ورودها.

 ـ فِتسّٔة ظذ افىًام ؾوائد ظديدة ، مْٓا:4

 أ ـ حِول افزـة ذم هذا افىًام و افؼاب.

                                 
 )حيذيك( يًىٔك صٔئا من ادسك يتحٍك به (2628( ، ومسِم )5534رواه افبخاري ) (1)

 (2122( ، ومسِم )5376رواه افبخاري ) (2)

 ( ، وصححه إفباِّن.3767رواه أبو داود ) (3)
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 ب ـ مْع منارـة افنٔىان فًِبد ذم ضًامه و ذابه .

، ؾٓو يذـر اهلل تًاػ ظْد أـِه و ذبه، ٔع أموره ت ـ تذـر افًبد ارتباضه باهلل تًاػ ذم مج

 و دخول بٔته و خروجه ، و ٕومه و اشتَٔاطه ، و دخول اخلالء و خروجه ، و ذم ـل أحوافه.

ْبي ـ افسْة أن يٖـل ادسِم بّْٔٔه ، هُذا 5  يًٍل هو و أصحابه ريض اهلل ظْٓم. ملسو هيلع هللا ىلصـان اف

 ٖـل اإلٕسان مما ئِه من افىًام ، وهذا من إدب افرؾٔع.ـ افسْة أن ي6

ـ ذم احلديث مؼوظٔة تربٔة افّهٌار و ظّوم افْاس ظذ آداب إـل و افؼب و 7

بخاصة إذا وؿع مْٓم ما خيافف أداب افؼظٔة ، وإٔه ٓ يْبٌي افسُوت ظذ 

فِْاس ، و يْبٌي أن ادخافٍات افؼظٔة ذم ذفك ، و هذا من مهافح خُمافىة افًِامء 

خياضب  ملسو هيلع هللا ىلصُيِتزم ذم ذفك إدب افْبوي افًام و اخلاص ، و ذم هذا احلديث ٕرى افْبي 

، و هو ٕداء حسن فِهبي ، فٔس ؾٔه تًْٔف و ٓ  )يا ؽالم(افٌالم افهٌر بَوفه 

 .شخرية و ٓ دمٓٔل و ٓ إيذاء ، بل ؾٔه تِىف و أدب مع افهٌر

 إدب مع بٔوت اهلل تًاػ

َٕسِ ظن    َأ
ِ
َْٕحُن ذِم اْدَْسِجِد َمَع َرُشوِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصبُْن َمافٍِك ، َوُهَو َظمُّ إِْشَحاَق ، َؿاَل : َبْْٔاََم 

اَل َأْصَحاُب َرُشوِل ا ََ اَم َيبُوُل ذِم اْدَْسِجِد ، َؾ ََ  . إِْذ َجاَء َأْظَرايِبٌّ َؾ
ِ
: َمْه َمْه ، َؿاَل :  ملسو هيلع هللا ىلصهلل

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَؿاَل َرُشوُل اهلل

ِ
وُه َحتَّى َباَل ، ُثمَّ إِنَّ َرُشوَل اهلل ـُ َدَظاُه  ملسو هيلع هللا ىلص: َٓ ُتْزِرُموُه َدُظوُه َؾَسَ

اَل َفُه : إِنَّ  ََ   َؾ
ِ
ِر اهلل ـْ َّٕاَم ِهَي فِِذ َذِر إِ ََ  ِمْن َهَذا اْفبَْوِل ، َوَٓ اْف

ٍ
ء ُُِح فَِقْ َهِذِه اْدََساِجَد َٓ َتْه

 
ِ
اَم َؿاَل َرُشوُل اهلل ـَ ْرآِن ، َأْو  َُ الَِة َوؿَِراَءِة اْف ََٖمَر َرُجالً مِ  ملسو هيلع هللا ىلصَظزَّ َوَجلَّ ، َوافهَّ َن َؿاَل : َؾ

َِِْٔه.  َؾَنَُّْه َظ
ٍ
ْوِم َؾَجاَء بَِدْفٍو ِمْن َماء ََ  (1)اْف

 إرصادات احلديث:

                                 
 (219ا )( ، وأصِه ذم افبخاري خمتك587رواه مسِم ) (1)
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 شالم مُإة ظئّة ذيٍة ، تتّثل ؾٔام يع:ـ فِّساجد ذم اإل1

 أـ ادساجد بٔوت اهلل تًاػ ؿال تًاػ : )وأن ادساجد هلل(.

ْن َأيِب ُهَريْ  ب ـ ادساجد أذف افبَاع و أؾوِٓا و أضٓرها ، ًَ  ؾ
ِ
،  ملسو هيلع هللا ىلصَرَة َأنَّ َرُشوَل اهلل

ا. َٓ  َأْشَواُؿ
ِ
ُض اْفباِلَِد إَِػ اهلل ٌَ  َمَساِجُدَها ، َوَأْب

ِ
  (1)َؿاَل : َأَحبُّ اْفباِلَِد إَِػ اهلل

 ت ـ ادساجد موضع أداء افهالة ادٍروضة افتي هي افرـن افثاِّن من أرـان اإلشالم.

 . بٖٕواظه :ْٔت فه ادساجد : ذـر اهلل تًاػـ أظيم ما بُ 2

 من أهم إٔواع افذـر ادؼوع ذم ادساجد ما يع :و

 أ ـ افهالة ، و يدخل ذم ذفك افهِوات ادٍروضة و ؽرها.

ُ َأْن ُتْرَؾَع  ) ب ـ ؿراءة افَرآن افُريم و تدارشه ، ؿال اهلل تًاػ : ُٔوٍت َأِذَن اَّللَّ ذِم ُب

ا َٓ َر ِؾٔ ـَ ُه(. َوُيْذ ُّ  (36فْور )ااْش

 ـ يستحب ظْد اخلروج إػ ادسجد افتزام أداب افؼظٔة فذفك ، ومْٓا:8

ؿال  أ ـ افتبُر ذم افذهاب إػ ادسجد ، واحلرص ظذ افهالة ذم افهف إول ،

 
ِ

 َوافهَّ »َؿاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُشوَل اَّللَّ
ِ
َُِم افَّْاُس َما ذِم افَِّْداء ًْ َّٓ َأْن َفْو َي ِل، ُثمَّ مَلْ ََيُِدوا إِ فِّ إَوَّ

وا إَِفْٔهِ  َُ َْٓشَتَب ِجِر  ْٓ وَن َما ذِم افتَّ ُّ َِ ًْ وا، َوَفْو َي ُّ َٓ َْٓشَت ِْٔه  َِ وا َظ ُّ ِٓ  (2)شَيْسَت

ٓا من أوهلا ، و إدراك افهف إول  ـُ و فِتبُر ؾوائد ، مْٓا : تًئم افهالة ، وإدرا

، و ؿراءة افَرآن ، و حهول اشتٌٍار ادالئُة ، وإٔه  فْاؾِةو تُبرة اإلحرام، و أداء ا

 ٓ يزال ذم صالة ما إتير افهالة ، و هو أؿرب إلدراك اخلنوع ذم افهالة.

/////////////////

                                 
 (1473رواه مسِم ) (1)

 (437( ، ومسِم )615رواه افبخاري ) (2)
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  ــــــــــــــُالفقـ -4

 ــ ما ٍي صفة الوضوء ؟ 1

ؿال افنٔخ ابن باز رْحه اهلل : ..ؾْٔبٌي ظذ من أراد افوضوء أن يسّي اهلل ظْد 

بدءه بٌسل افٔدين، ثم يتّوّض ويستْنق، ثم يٌسل وجٓه من مْابت افنًر من 

 ًً ا، ثم أظذ إػ افذؿن من إشٍل، وظرضًا إػ ؾروع إذٕغ، هذا افوجه، يٌسِه مجٔ

، ؾٕ٘ه ـان يٌسل -صذ اهلل ظِٔه وشِم-يٌسل يديه إػ ادرؾَغ، ويدل ظذ ذفك ؾًِه

يديه حتى يؼع ذم افًود، يًْي يٌسل ادراؾق مع افذراع، ثم يّسح برأشه مع أذٕٔه 

 ـام جاء ذم افسْة، وهذا ؾرض أيوًا، ثم يٌسل رجِٔه إػ افًُبغ .

 ـ ما ٍي طسوط الصالة ؟ 2

افًَل، وافتّٔٔز، ورؾع احلدث، وإزافة افْجاشة، وشس افًورة، ودخول اإلشالم، و

 افوؿت، واشتَبال افَبِة، وافْٔة.

 ـ ما ٍي أزكاٌ الصالة ؟ 3

افَٔام مع افَدرة، وتُبرة اإلحرام، وؿراءة افٍاحتة، وافرـوع، وآظتدال بًد 

ىّْٖٕٔة ذم مجٔع افرـوع، وافسجود ظذ إظواء افسبًة، واجلِسة بغ افسجدتغ، واف

إؾًال، وافستٔب بغ إرـان، وافتنٓد إخر، واجلِوس فه، وافهالة ظذ افْبي 

 وافتسِّٔتان.ملسو هيلع هللا ىلص

 ما ٍو دعاء االستفتاح؟ ومتى يقال؟ـ  4

مَّ َباِظدْ  ُٓ َِّ ِْي ِمَن  اف َِّ َٕ مَّ  ُٓ َِّ ٌِْرِب، اف ِق َواَد اَم َباَظْدَت َبْغَ اَدْؼِ ـَ َبِْْٔي َوَبْغَ َخَىاَياَي، 

ى  ََّ اَم ُيَْ ـَ مَّ اْؽِسْل َخَىاَياَي بِاْفاَم اخلََىاَيا  ُٓ َِّ َِٕس، اف ِد افثَّْوُب إَبَُْٔض ِمَن افدَّ ِْج َوافَزَ  َوافثَِّ
ِ
ء

 يَال بًد تُبرة اإلحرام و ؿبل ؿراءة افٍاحتة .. و "

 ــ ما ٍو الدعاء الري يقال بني الشجدتني ؟  5

 ، رب اؽٍر يل . يل رب اؽٍر

 ؟ ما ألفاظ التظَدـ  6
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افتحٔات هلل وافهِوات وافىٔبات، افسالم ظِٔك أهيا افْبي ورْحة اهلل وبرـاته، افسالم 

 ن ٓ هلإ إٓ اهلل، وأصٓد أن حمّداً ظبده ورشوفه.ظِْٔا وظذ ظباد اهلل افهاحلغ، أصٓد أ

 ؟ ما ألفاظ الصالة اإلبساٍينيةـ  7

افِٓم صّل ظذ حمّد وظذ آل حمّد ـام صِٔت ظذ إبراهٔم وظذ آل إبراهٔم إٕك 

ْحٔد جمٔد، وبارك ظذ حمّد وظذ آل حمّد ـام بارـت ظذ إبراهٔم وظذ آل إبراهٔم 

 إٕك ْحٔد جمٔد.

 و الدعاء الري يقال بعد التظَد األخري و قبل التشليه ؟ــ ما ٍ 8

افِٓم إِّن أظوذ بك من ظذاب جْٓم و من ظذاب افَز و من ؾتْة اَدحٔا و ادامت و 

 من ذ ؾتْة ادسٔح افدجال .

 مً الصالة املفسوضة ؟ االىتَاءـ ما ٍي األذكاز اليت تقال بعد  9

 هلل.* أشتٌٍر اهلل ، أشتٌٍر اهلل ، أشتٌٍر ا

 * افِٓم إٔت افسالم و مْك افسالم تبارـت يا ذا اجلالل و اإلـرام.

 * ٓ هلإ إٓ اهلل وحده ٓ ذيك فه ، فه ادِك وفه احلّد وهو ظذ ـل رء ؿدير .

* ٓ حول وٓ ؿوة إٓ باهلل . ٓ هلإ إٓ اهلل وٓ ًٕبد إٓ إياه فه افًّْة وفه افٍول 

 وفه افثْاء احلسن . 

 إٓ اهلل خمِهغ فه افدين وفو ـره افُاؾرون . افِٓم ٓ مإع فام أظىٔت وٓ * ٓ اهلل

 مًىي فام مًْت وٓ يٍْع ذا اجلد مْك اجلد.

مرة [ ، ويَول َتام  33مرة [ ، اهلل أـز ]  33مرة [ ، احلّد هلل ]  33* شبحان اهلل ] 

 احلّد وهو ظذ ـل رء ؿدير ( افامئة : ) ٓ هلإ إٓ اهلل وحده ٓ ذيك فه ، فه ادِك وفه 

 * ؿراءة آية افُرد : ] اهلل ٓ هلإ إٓ هو احلي افَٔوم .. أية [ .

* ] ؿل هو اهلل أحد [ ، ] ؿل أظوذ برب افٍِق [ ، ] ؿل أظوذ برب افْاس [ ، تَرأ 

 مرة إٓ بًد صاليت ادٌرب تَرأ ثالثا ، و فٔس دائام .
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ه ، فه ادِك وفه احلّد حئي وئّت وهو ظذ ـل * ٓ هلإ إٓ اهلل وحده ٓ ذيك ف

 رء ؿدير ( ] بًد صاليت ادٌرب و افهبح ، ظؼ مرات [ .

 ؟ السواتب ٍي الشيً ما -11

 . افٍجر رؽٔبة:  تسّى و افهبح ؾريوة ؿبل رـًتغ ـــــــــــ

  بًده اثْتغ و ، افيٓر ؿبل رـًات أربع ـــــــــــ

  دٌربا بًد اثْٔتغ ــــــــــ

  افًناء بًد اثْتغ ــــــــــ

  ؟ السواتب على حافظ مً جزاء ٍو ما ـ 11

تغ صذ من: "ملسو هيلع هللا ىلص افْبي ؿال- ى تىوظاً  وفِٔته يومه ذم رـًة ظؼ ْث  ".اجلْة ذم بٔتا فه اهلل ْب

 ؟ الوتس زكعة مً التشليه بعد يقال الري الدعاء ٍو ما ـ 12

 ظَوبتك من بًّاؾاتك و شخىك من برضاك أظوذ إِّن افِٓم : افسالم ؿبل يَول-

 ٍٕسك. ظذ أثْٔت ـام إٔت ظِٔك ثْاء أحيص ٓ مْك بك أظوذ و

 شبحــــــــــــــــان ، افَدوس ادِك شبحان ، افَدوس ادِك شبحان:  افسالم بًد يَولو

 صوته. هبا يّد و افثافثة ذم يرؾع - افَــــــــــــــدوس ادِك
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 ريةـــــــــــــــالش -5 

 

 قصة إبساٍيه وإمساعيل وإسحاق عليَه الشالو

 

 س: أين وفد إبراهٔم ظِٔه افسالم؟

خِٔل افرْحن ظِٔه افسالم ذم بِد اشّٓا بابل بغ دجِة ج : فَد وفد شٔدٕا إبراهٔم 

 وافٍرات بافًراق.

 س : من افذي ـان حيُم بابل ذم ذفك افزمان ؟

 ج : ـان حيُم هذا افبِد مِك طامل مستُز اشّه افّْرود بن ـًْان.

 س : ماذا ـان يًّل وافد شٔدٕا إبراهٔم ظِٔه افسالم ؟ ، و ما اشّه ؟

إبراهٔم ظِٔه افسالم يًّل ٕجاًرا و ـان ممن يهًْون إصْام ج : ـان وافد شٔدٕا 

 و يًبدوهنا من دون اهلل ) جل و ظال ( ... و ـان اشّه آزر.

 س: متى بدأت ٕبوة شٔدٕا إبراهٔم ظِٔه افسالم ؟

 ج: بدأت ٕبوة شٔدٕا إبراهٔم ظِٔه افسالم و هو ذم ) بابل (.

 ٔه افسالم ؟س: من هي أول زوجة تزوجٓا شٔدٕا إبراهٔم ظِ

 ج : تزوج امرأة اشّٓا )شارة( .

 س : ما هي افبالد افتي مارس ؾٔٓا إبراهٔم ظِٔه افسالم افدظوة إػ اهلل ؟

ج : بدأ دظوته ذم بابل بافًراق .. ؾدظا أباه و ؿومه و دظا ادِك افيامل افّْرود بن ـًْان 

حيرؿوه ؾٖٕجاه اهلل مْٓم و خرج .. ؾِام مل يستجٔبوا حّىم أصْامٓم افتي يًبدوهنا ؾٖرادوا أن 

ان ذم صحبته ٕبي اهلل فوط ظِٔه افسالم ـ و هو ابن  إػ بالد افنام حٔث أؿام ذم ؾِسىغ وـ 

ان فوط ذم مُان ؿريب مْه.  أخٔه ـ ؾُان إبراهٔم ذم مْىَة افَدس و اخلِٔل وـ 

و ما هي  س : ـٔف ـإت دظوة إبراهٔم ظِٔه افسالم ٕبٔه ذم ؽاية افرْحة و إدب ..
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 أيات افتي حتدثت ظن ذفك ؟

ًّٔا ) بِ َٕ ا  ًَ ي اَن ِصدِّ ـَ ُه  َّٕ َتاِب إِْبَراِهَٔم إِ ُِ ْر ذِم اْف ـُ َبِِٔه َيا 41ج: ؿال تًاػ : )َواْذ ِٕ ( إِْذ َؿاَل 

ِْي َظَْْك َصًْٔئا ) ٌْ َٓ ُي َٓ ُيبِْكُ َو ُع َو َّ َٓ َيْس ُبُد َما  ًْ  َؿْد َجاَءِِّن ِمَن ( َيا َأَبِت إِِّنِّ 42َأَبِت مِلَ َت

ا ) اًضا َشِويًّ ِْي َأْهِدَك ِسَ ًْ بِ ِِْم َما مَلْ َيْٖتَِك َؾاتَّ ًِ َْٔىاَن إِنَّ 43اْف ُبِد افنَّ ًْ َٓ َت ( َيا َأَبِت 

ًّٔا ) ْْحَِن َظِه اَن فِِرَّ ـَ َْٔىاَن  ْْحَِن 44افنَّ َك َظَذاٌب ِمَن افرَّ سَّ َّ ( َيا َأَبِت إِِّنِّ َأَخاُف َأْن َي

 ُُ ًّٔا )َؾَت
َْٔىاِن َوفِ َْرمُجَََّْك 45وَن فِِنَّ َٕ ( َؿاَل َأَراِؽٌب َإَْٔت َظْن آهِلَتِي َيا إِبَْراِهُٔم َفِئْن مَلْ َتْْتَِه 

ًّٔا )
ًّٔا )46َواْهُجْرِِّن َمِِ

ٍِ اَن يِب َح ـَ ُه  َّٕ ُر َفَك َريبِّ إِ ٍِ ٌْ َْٖشَت ََِْٔك َش  (1)(.47( َؿاَل َشالٌَم َظ

 ٔم ظذ افؼك هل تزأ مْه إبراهٔم ظِٔه افسالم ؟س : فام أس وافد إبراه

ج : فَد بذل إبراهٔم ظِٔه افسالم ـل ما يستىٔع من أجل هداية أبٔه و ؿومه .. و 

 فُْه فام تَٔن من إٔه ٓ يريد اهلداية تزأ مْه ذم افتو و افِحية.

اإلسار ظذ أما اشتٌٍار إبراهٔم ٕبٔه ؾُان ذم بداية دظوته فه ، و ـان ٓ يْتير مْه 

 َّٓ َبِِٔه إِ ِٕ اُر إِْبَراِهَٔم  ٍَ ٌْ اَن اْشتِ ـَ افؼك ، و إٕام ـان يرجو فه اهلداية . ؿال تًاػ : )َوَما 

َوَّ  َٕ َأ ِمُْْه إِنَّ إِْبَراِهَٔم   َتَزَّ
ِ

َّ
ِ

َُّٕه َظُدوٌّ َّلل َ َفُه َأ َِامَّ َتبَغَّ اُه َؾ  (2)اٌه َحٌِِٔم (َظْن َمْوِظَدٍة َوَظَدَها إِيَّ

 س : هل دظا إبراهٔم ؿوم افذين يًبدون إصْام مرة واحدة أم إٔه دظاهم ـثرا ؟

 ج : بل دظاهم ـثرا و أؿام ظِٔٓم احلجة فُْٓم مل يستجٔبوا . 

 س : ـٔف حىم إبراهٔم ظِٔه افسالم أصْامٓم ؟

ج : خرج ؿومه ذم أحد أظٔادهم بًد أن وضًوا ضًاما ـثرا ذم ادًبد افذي ؾٔه 

ٌٔم( أي إصْا َِ م و ضِبوا من إبراهٔم ظِٔه افسالم أن خيرج مًٓم ؾرؾض و ؿال : )إِِّنِّ َش

 َٓ اَل َأ ََ ْم َؾ ِٓ مريض .. ؾِام ذهبوا أرسع هو و دخل ادًبد و ؿال فألصْام : )َؾَراَغ إَِػ آهِلَتِ

                                 
 (47ـ  41شورة مريم أيات ) (1)

 (114شورة افتوبة ) (2)
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ُِوَن ) ـُ وَن(91َتْٖ َُ َٓ َتْْىِ ْم  ُُ دوم و ـرسها ـِٓا إٓ افهْ (1)( َما َف ََ م افُبر ؾَد ؾٖخذ اف

دوم ذم يده و ـٖٕه يَول هلم : ذفك افهْم هو افذي ـرسهم ... و فَد ؾًل  ََ وضع اف

 ذفك فًِّٔوا أن تِك إصْام ٓ تٍْع و ٓ ترض و ٓ تستىٔع حتى أن تداؾع ظن ٍٕسٓا .

 س : فام ظاد ؿومه و رأوا إصْام مُسورة ماذا ؾًِوا ؟

روه ؾٖفَى ظِٔٓم احلجة بٖهنم ظذ ضالل ج : جاءوا ب٘براهٔم ظِٔه افسالم و حاو

ًٕا  بًبادهتم فتِك إصْام ... ؾِام إَىًت حجتٓم جلٖوا إػ افًْف )َؿاُفوا اْبُْوا َفُه ُبَْْٔا

وُه ذِم اجْلَِحِٔم( َُ َْٖف  (2)َؾ

 س : ـٔف ُأفَي إبراهٔم ظِٔه افسالم ذم افْار ؟

ؿٔدوا يديه و رجِٔه و  ج : فَد وضًوا إبراهٔم ظِٔه افسالم ذم ادْجْٔق بًد أن

اصتًِت افْار ذم احلٍرة و َتهاظد افِٓب إػ افسامء .. و ـان افْاس ذم هذه افِحية 

 يٍَون بًًٔدا ظن تِك احلٍرة فندة افِٓب افذي خيرج مْٓا.

ـ و هْا أصدر ـبر افُْٓة أمره ب٘ضالق إبراهٔم ذم افْار ، ؾجاء جزيل ظِٔه افسالم 

 ِٔه افسالم و ؿال فه : يا إبراهٔم أفك حاجة ؟و وؿف ظْد رأس إبراهٔم ظ

 ػ ريب ؾحسبي اهلل و ًٕم افوـٔل ؾَال  إبراهٔم ظِٔه افسالم : أما إفٔك ؾال .. و أما إ

ى اهلل إبراهٔم ظِٔه افسالم من افْار ؟  س : ـٔف ٕجَّ

ج : فَد وؿع إبراهٔم ظِٔه افسالم ذم افْار .. و ذم تِك افِحية ـان خازن ادىر 

ل : متى يٖمرِّن اهلل بٖن أرشل ادىر فٔىٍئ تِك افْار ؾُان أمر اهلل أرسع )ُؿَِْْا َيا يَو

وِِّن َبْرًدا َوَشالًَما َظَذ إِْبَراِهَٔم (  ـُ  (3)َٕاُر 

                                 
 ( 92ـ  91شورة افهاؾات ) (1)

 ( 97شورة افهاؾات ) (2)

 (69شورة إٕبٔاء ) (3)
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ؾَد جاء إمر من اهلل ظز و جل فتِك افْار أٓ حترق خِِٔه إبراهٔم و أن تُون 

 ظِٔه برًدا و شالًما.

ُإت برًدا و شالًما ظذ إبراهٔم ظِٔه افسالم ؾٖحرؿت ؾٖضاظت افْار أمر رهبا ؾ

افَٔود ؾَط ... و جِس إبراهٔم ظِٔه افسالم ذم وشط افْار و ـٖٕه َيِس ذم حديَة 

 ُتىل ظذ مٔاه افْٔل.

 س : ـٔف أفَى إبراهٔم ظِٔه افسالم احلُجة ظذ احلاـم افيامل افّْرود بن ـًْان ؟

ظي إٔه هلإ افُون ... ؾْاطره ج : ـان افّْرود بن ـًْان حاـاًم  طافاًم و ـان يدَّ

 إبراهٔم ظِٔه افسالم و أفَى ظِٔه احلُجة .

ُ اْدَُِْك إِْذ َؿاَل إِْبَراِهُٔم  ِه َأْن آَتاُه اَّللَّ َ ؿال تًاػ : )َأمَلْ َتَر إَِػ افَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهَٔم ذِم َربِّ َريبِّ

َٕا ُٔت َؿاَل َأ ِّ ِٔي َوُي ِس ِمَن  افَِّذي حُيْ ّْ َ َيٖيِْت بِافنَّ ِ٘نَّ اَّللَّ ِٔي َوُأِمُٔت َؿاَل إِْبَراِهُٔم َؾ ُأْح

َغ(
ِ ِ
ْوَم افيَّاد ََ َٓ هَيِْدي اْف  ُ َر َواَّللَّ ٍَ ـَ ِذي  َت افَّ ِٓ ِرِب َؾُب ٌْ ِق َؾِْٖت هِبَا ِمَن اْدَ  .(1)اْدَْؼِ

 س : ـٔف أهِك اهلل افّْرود بن ـًْان ؟

ن افبًوض ؾدخِت ذم مْخر افّْرود بن ـًْان ؾُّثت ج : شِط اهلل ظِٔه ذبابة م

به اهلل تًاػ هبا . ؾُان يرضب رأشه بادرازب ذم هذه اددة  ذم مْخره أربًامئة شْة ظذَّ

 ـِٓا ، حتى أهُِه اهلل ظز و جل هبا .

 س : بًد أن رؾض ؿوم إبراهٔم آشتجابة فدظوته .. ماذا ؾًل بًد ذفك ؟

توحٔد اخلافق ؾرؾووا و أسوا ظذ ذفك جاءه إمر من ج : فام دظاهم ـثًرا إػ 

اهلل جل و ظال : بٖن هياجر إػ أرض افًُْإٔغ و هي بالد بٔت ادَدس ذم ؾِسىغ .. 

 و ـان أهِٓا يًبدون افُواـب.

                                 
 (258افبَرة ) (1)
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 س : هل ؿام إبراهٔم بدظوة هٗٓء افْاس افذين يًبدون افُواـب ؟

ة و فُْٓم مل يستجٔبوا .. ؾِام رآهم ج : بذ .. فَد دظاهم و أؿام ظِٔٓم احلُج

وَن  ـُ ُمكين ظذ ظبادة افُواـب تزأ مْٓم و ؿال هلم : )َيا َؿْوِم إِِّنِّ َبِريٌء مِمَّا ُتْؼِ

ـَِغ 78) َٕا ِمَن اْدُْؼِ ا َوَما َأ ًٍ َْرَض َحِْٔ ْٕ اَمَواِت َوا َِِّذي َؾَىَر افسَّ َي فِ ِٓ ُت َوْج ْٓ ( إِِّنِّ َوجَّ

 (. إًٕام.79)

 س : إػ أين ذهب إبراهٔم ظِٔه افسالم بًد ذفك فٔدظوا إػ اهلل ؟

 حٔد اخلافق شبحإه و تًاػ ػ توج : ذهب إػ مك فًِه َيد من يستجٔب فدظوته إ

 س : ماذا ؾًل مًه حاـم مك ذم ذفك افوؿت ؟

ج : فَد ـإت شارة زوجة إبراهٔم ظِٔه افسالم مجِٔة جًدا .. و ـان حاـم مك ؿد 

ًٕا فٍْسه و هو إٔه َيوز فه أن يٖخذ ادرأة من زوجٓا و يَتل زوجٓا و فُن و ضع ؿإو

 ٓ َيوز فه أن يٖخذ ادرأة من أخٔٓا أو أبٔٓا .

ؾجاء افوحي إػ إبراهٔم ظِٔه افسالم خيزه بذفك .. ؾَال فسارة : إن شٖفك ادِك 

 ؾَويل فه إٔك أختي ؾام ظذ هذه إرض مٗمن ؽري و ؽرك .

 : هل حاول مِك مك أن يًتدي ظذ شارة ؟س 

ج : حاول أـثر من مرة ؾُإت تدظو ظِٔه ؾُتهاب يده بافنِل .. ؾٔىِب مْٓا أن 

تدظو فه و وظدها بٖٓ يَسب مْٓا .. ؾُان يَْض ظٓده ذم ـل مرة .. إػ أن يئس مْٓا 

 ؾسـٓا .

 ِك هدية .. ؾام هي ؟س : فَد ٕجاها اهلل من ذفك ادِك افيامل .. و أظىاها ذفك اد

 ج : فَد أظىاها هاجر هدية هلا .

 س : هل ـان إبراهٔم ظِٔه افسالم يًِم ما حيدث فسارة ؟

 ج : بذ .. ؾَِد ـنف اهلل فه احلجاب ؾرآها مْذ أن ترـته و حتى ظادت إفٔه .
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 س : بًد رحِته إػ مك .. إػ أين ذهب بًد ذفك إبراهٔم ظِٔه افسالم ؟

م ظِٔه افسالم و زوجته شارة ـ و مًٓا هاجر ـ إػ أرض ؾِسىغ و ج : ظاد إبراهٔ

ا ذم بٔت ادَدس .. تِك إرض افتي بارك اهلل حوهلا . ًً  اشتَروا مجٔ

 س : ـإت شارة ٓ ُتْجب ؾامذا ؾًِت مع إبراهٔم فرزؿه اهلل بافوفد ؟

جته من هاجر ؾٖٕجبت فه إشامظٔل ظِٔه افسالم .  ج : زوَّ

فام رأت أن هاجر ؿد إٔجبت إشامظٔل ؾامذا ؾًل إبراهٔم ظِٔه  س : ؽارت شارة

 افسالم ؟

ٓا إشامظٔل ، و أخرج  ج : أوحى اهلل ظز و جل إػ إبراهٔم ظِٔه افسالم أن ُخذ هاجر و اْب

رض ادبارـة .. تِك افبًَة افتي أراد اهلل أن يبارك ؾٔٓا فًِادغ ) مُة ( ، أم افَرى .  إػ ٕا

بافوحي أن يَِْٓا إػ مُة ، و أتى هلا بافُزاق ، ؾرـب ظِٔه هو و  أمره اهلل تًاػ

 هاجر و افىٍل .

فَد رحل إبراهٔم بزوجته هاجر و ابْه إشامظٔل إػ مُة ادُرمة و ـإت وؿتٓا 

صحراء جرداء ٓ إٔٔس ؾٔٓا و ٓ جِٔس ؾسـٓا ذم هذا ادُان ادوحش و ترك مًٓا 

 .جراًبا ؾٔه َتر و شَاًء ؾٔه ماء 

 س : ماذا ؾًِت هاجر فام ٍٕد افىًام و افؼاب ؟

َِّت تسًى بغ افهٍا و ادروة شبًة أصواط بحثًا ظن افامء حتى شًّت  ج : ط

صوت افامء ... ؾَد أرشل هلا جزيل ظِٔه افسالم ؾبحث بًَبه أو بجْاحه ظْد موضع 

افىٍل و إم ، ؿدم إشامظٔل ؾإٍجرت بئر زمزم ، و ؾار افامء من افبئر ، إَٔذت حٔاة 

 .... راحت إم تٌرف بٔدها و تؼب و هي تنُر اهلل ، و ذبت و شَت ضٍِٓا .

 س : ما اشم افَبِٔة افتي شُْت بًد ذفك بجوارها هي و ابْٓا فتُون إًٔٔسا هلام ؟

 ج : ؿبِٔة ) ُجرهم ( .
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 ؟س : ما افرؤيا افتي رآها إبراهٔم بًد ذفك بنٖن ابْه إشامظٔل ظِٔٓام افسالم 

ج : ذات يوم ٕام إبراهٔم ظِٔه افسالم ؾرأى ذم ادْام إٔه يذبح إشامظٔل .. و )رؤيا 

 .(1)إٕبٔاء وحي (

َْاِم َأِّنِّ َأْذَبُحَك  * ظرض إبراهٔم رؤياه ظذ إشامظٔل .... ) َؿاَل َيا ُبَْيَّ إِِّنِّ َأَرى ذِم اْدَ

 َؾإُْيْر َماَذا َتَرى (.

 الم حغ أخزه وافده إبراهٔم ظِٔه افسالم بتِك افرؤيا ؟س : ماذا ؾًل إشامظٔل ظِٔه افس

ابِِريَن ( ُ ِمَن افهَّ َمُر َشَتِجُدِِّن إِْن َصاَء اَّللَّ ْٗ ْل َما ُت ًَ  ج : ) َؿاَل َيا َأَبِت اْؾ

 إٕه يتَِى إمر ٓ ذم ضاظة و اشتسالم ؾحسب . و فُن ذم رىض ـذفك و ذم يَغ .

 ؟ س : ـٔف ـتب اهلل افْجاة إلشامظٔل

ج : ذهب إبراهٔم ظِٔه افسالم و أحرض شًُْٔا فذبح وفده افوحٔد .. و ذم منٓد 

ظجٔب يهور فْا صز اخلِٔل ظِٔه افسالم و رضاه بَواء اهلل أفَى ابْه ظذ وجٓه 

بُل رْحة من أجل أن يذبحه و يٍْذ أمر اهلل ) جل و ظال ( فُن دون أن يرى وجٓه 

 ؾتٖخذه افنٍَة ظِٔه .

َِامَّ أَ  ُه فَِِْجبِِغ( أي : أفَاه ظذ )َؾ َِّ َِاَم( أي : اشتسِام ٕمر اهلل و ظزما ظذ ذفك )َوَت ْش

 وجٓه ... و بدأ إبراهٔم ُيّر افسُغ ظذ حِق إشامظٔل ؾِم تَىع صًٔئا .. و إذا باحلق

َذفَِك 114) جل و ظال ( يْاديه : ) َيا إِبَْراِهُٔم )  ـَ َّٕا  ْؤَيا إِ ؿَْت افرُّ  َْٕجِزي اْدُْحِسَِْغ( ( َؿْد َصدَّ

و من أجل ذفك ؾَِد ؾدى اهلل شٔدٕا إشامظٔل ظِٔه افسالم بُبش ـبر رظى ذم 

ًٓ من وفده .  اجلْة أربًغ شْة ... ؾٖخذه إبراهٔم ظِٔه افسالم و ذبحه بد

و صار هذا افٔوم ظًٔدا فِّسِّغ يذبحون ؾٔه افذبائح ؿدوة بخِٔل اهلل إبراهٔم 

                                 
 (859رواه افبخاري ) (1)
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 ظِٔه افسالم .

ِخِريَن )117َؾَدْيَْاُه بِِذبٍْح َظئٍِم ))وَ  ْٔ ِْٔه ذِم ا َِ َْا َظ ـْ  ( َشالٌَم َظَذ إِْبَراِهَٔم(118( َوَتَر

 س : ما افبؼى افتي أرشِٓا اهلل إػ شارة زوجة إبراهٔم ظِٔه افسالم ؟

ج : فَد أرشل اهلل إػ إبراهٔم و شارة ثالثة من ادالئُة و هم : جزيل و مُٔائٔل و 

من وراء إشحاق يًَوب ... أي بؼوا شارة بٖهنا اؾٔل فٔبؼومها ب٘شحاق وإرس

ًٔا و  هو أيًوا ٕبي .شوف يرزؿه اهلل بًَٔوب وشُتتْجب إشحاق و شُٔون ٕب

 س : من مها افِذان رؾًا ؿواظد افًُبة ؟

 ج : إبراهٔم و إشامظٔل ظِٔٓام افسالم .

ََّٕك َإَْٔت ؿال تًاػ : )َوإِْذ َيْرَؾُع إِْبَراِهُٔم ا بَّْل ِمَّْا إِ ََ َْا َت َواِظَد ِمَن اْفَبِْٔت َوإِْشاَمِظُٔل َربَّ ََ ْف

ُِِٔم( ًَ ُٔع اْف ِّ
 افسَّ

 س : و هل ـإت افًُبة مبْٔة ؿبل إبراهٔم ظِٔه افسالم ؟

ج : بذ ... ؿٔل : إن أول من بْاها هم ادالئُة .. و ؿٔل : إن آدم ظِٔه افسالم هو 

ثم ُهدمت و بَٔت افَواظد حتت إرض ... ؾٖمر اهلل إبراهٔم و أول من بْاها ...  

 إشامظٔل ظِٔٓام افسالم برؾع تِك افَواظد و بْاء افًُبة ظِٔٓا .

///////////////////////// 
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