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 يدىَشد أُبىََّخشٍ ُوِىَف
  

  داز اإلمياُ واحلًاَداز اإلمياُ واحلًاَ
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  وقدوُوقدوُ
  بطي اهلل السمحَ السحًيبطي اهلل السمحَ السحًي

الحمد هلل الذي أنزل القرآنن بياننرنل ل ري  رهد   رد  
 الصررروا  ال ررروم   رررخ مرررن  رررنن    قررر  ، منان رحمرررل ل مررر  

 القآنن سادنن محمد  نل   صحي   س م
فإن القآنن ال آيم  و الضراند  النرور،  الار ند   بعد،

لمرررن فررره الصرررد ر،  بررر  النلرررنا مرررن فررر ن الررردنان  أ ررروال يررروم 
 :بعنلخ  ن  فقنل الناور  قد أ يآ بذلك م ْنزل  

                                          

                           [[7575]يونس]يونس  

ت  ررنن أسرر وح الحاررنا العصررآيل  باررور ا بصررنا لمررن  
أ قرنت  ق روح   قرول   رخ   ال  نولوجان قرد  لمرب بقروا

اررت ب ال راررآين  ررن بررو ا   ررنح اهلل  برردبآ ؛ فالاررومالنررنس 
ألحنديرررل الرررواردا فرررخ فضرررن ي ال رررور معنناررر ،  لمرررن  ننرررب ا

اسرر تآت اهلل  اآليررنت  راررآا  م نو ررل ال ررند  الصررحل، فقررد 
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  رنمول  ظامرن  ،هرن ي راآا فرخ حلمر قردرا من ابأن قبعنلخ   
أن  مررن أحرر     ررخ  رري األمررآ  ررهي فررخ اوابرر   أاررآ ، ح ررخ ي

  و يهلررآفرر؛ د   ررخ مبدبرر  اهلل فررخ أريرر   رري يررومالررور  يرردا م 
  مررول فا رروز بررنألجآ العظررام  ا برردبآا  ا قررآادا  ررنح ربرر ، 

  الن ع العمام فخ الدنان  يوم الدين.
 إنررخ أب رر  مررن  رري رامرر  فررخ المدا مررل   ررخ  ررذا 

 ررري يررروم ق رررنل انب رررنل     يتصررر يحرررن ل أن الرررورد القآننرررخ أن 
أ  المترآح  و  رنن بعرد صروا الصري  ينحيرذا لرل  نح اهلل، 

ماررن بقرردر الانقررل يو مررع المواةيررل  ل ررن  ؛أ  أ   قررب يننسرري 
   اررررر  أن ، أد مهررررن  إن قررررري  ألن أحرررر  األ مرررررنل إلرررررخ اهلل 

وزمررررل لررررر و ا فررررخ  رررررذا الوقررررب اآلداح البررررنلايع يوحرررر  
فرنل هم ، ممرن  رد  ا ر هآ من الويود  ماآ رن القآنن ال آيم

نررور ،   موردنررن الاررهخ  منه نررن الررآ  اجعرري القررآنن العظررام 
نررن يررن  ذ رر صررد رنن  رباررع ق وبنررن  جررود حزننررن نررن  ممِّ نح  مِّ

رح  العررررنلمان،  صرررر خ اهلل   ررررخ سررررادنن محمررررد    ررررخ نلرررر  
 . صحي   س م
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  فضن قساءَ القسآُ الكسييفضن قساءَ القسآُ الكسيي
  وعمىًّاوعمىًّا  ديًٍّاديًٍّا

 فهمرنل  إلرخ القرآنن؛ برو ا حنجل الم ر مانلمن  ننب 
بصررر ل  نصرررل فرررخ  رررذا باررر د أ ررررآ  أ ررررآ   بررردب آال   مرررول؛

م ررر م فرررخ أ  زمرررنن  أ  إن  رررنن ا ي ررر تنخ  نررر  ، الزمرررنن
فإننرررن أحيينرررن أن نيررردأ  رررذا ال  رررنح ب صررري مررروجز  ، م رررننأ

 قآادا القآنن ال آيم  بدبآ . ن  مس فا  بعضن من فضن ي
قآادا  رذا ال  رنح فنقول  بنهلل ال وفاق أن أاآ  فضي 

، ف رررذلك سرررو  منزلررر   ايحررراه بررر  أمرررآ  العظرررام المعلرررز 
د ب رري  زيمرررل   رررخ ال م ررك بررنلقآنن الملاررر نيانررن نررن حر  

 فمن فضي ذلك: يقان بو ا  بدبآا   مول، 

  املخسج وَ الفتٍُ العصسيُ:املخسج وَ الفتٍُ العصسيُ:أواّل: أواّل: 
أن   نح اهلل بعنلخ  و المتآج من ف نل  رذا العصرآ، 

 : حدير  ن  ذا الزمنن فخ  لمن بني ب ب  النيه 
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قَلمقَلمَأاَلمِإغََّص مَدَؿُرقُنمِصِؿَشٌ ،مِضضَؾ:مَع ماْظَسِكَرُ مِعِشَص مَؼ مَرُدامَأاَلمِإغََّص مَدَؿُرقُنمِصِؿَشٌ ،مِضضَؾ:مَع ماْظَسِكَرُ مِعِشَص مَؼ مَرُداممم}}

َعاا مَضااِؾَزُرِؿمَوَخَؾااُرمَعاا مممَعاا مَضااِؾَزُرِؿمَوَخَؾااُرمَعاا مممممظُُظَؿاا ُ ماظزَّااِف،مِصضااِفمَغَؾااممَؿاا ُ ماظزَّااِف،مِصضااِفمَغَؾاامماظزَّااِفمقمَضاا َل:مطِماظزَّااِفمقمَضاا َل:مطِم

ـِمم ـِممَبِحَدُطِؿ،مَوُحْرُؿمَع مَبِضَشُرِؿ،مُػَقماْظَدِةُؾمَظِضَسمِب ْظَصِزِل،مَعا َبِحَدُطِؿ،مَوُحْرُؿمَع مَبِضَشُرِؿ،مُػَقماْظَدِةُؾمَظِضَسمِب ْظَصِزِل،مَعا

ـِماِبَؿَخاكمممم ـِمَجؾَّ ٍرمَضَةاَسُفماظزَّاُف،مَوَعا ـِماِبَؿَخاكممممَتَرَطُفمِع ـِمَجؾَّ ٍرمَضَةاَسُفماظزَّاُف،مَوَعا اْظُصاَدىمِصالممماْظُصاَدىمِصالمممممٰ  ٰ  َتَرَطُفمِع

ُُ،مَوُػاَقماظارْطُرممممُػاَقمَحِؾاُؾماظزَّاِفمامممُػاَقمَحِؾاُؾماظزَّاِفمامممَشِضِرِهمَأَضازَُّفماظزَّاُف،موَممَشِضِرِهمَأَضازَُّفماظزَّاُف،موَمم ُُ،مَوُػاَقماظارْطُرممممْظَساِؿ ْظَساِؿ

اْظَقِرضُؿ،مَوُػَقماظةَراُطماْظُسِلَؿِذضُؿ،مُػَقماظَِّريماَلمَتِزؼاُغمِباِفممماْظَقِرضُؿ،مَوُػَقماظةَراُطماْظُسِلَؿِذضُؿ،مُػَقماظَِّريماَلمَتِزؼاُغمِباِفممم

ـُ،مَواَلمَتِباَؾُعمِعِشاُفماْظُحَزَسا ُء،مممممم ـُ،مَواَلمَتِباَؾُعمِعِشاُفماْظُحَزَسا ُء،مممممماَِِّػَقاُءمَواَلمَتْزَؿِؾُسمِباِفماَِّْظُلا اَِِّػَقاُءمَواَلمَتْزَؿِؾُسمِباِفماَِّْظُلا

ـِااَرِ ماظاارَّد،مَواَلمَتِشَذِتاالممم ـِمَط ـِااَرِ ماظاارَّد،مَواَلمَتِشَذِتاالمممَواَلمَؼِكُزااِؼمَساا ـِمَط َسَف ِئُؾااُف،مُػااَقممَسَف ِئُؾااُف،مُػااَقممممَواَلمَؼِكُزااِؼمَساا

ُّمِإِذمَداِسَحِؿُفمَحؿَّاكمَضا ُظقا:مِإغَّا مَداِسِحَش مممممم ُّمِإِذمَداِسَحِؿُفمَحؿَّاكمَضا ُظقا:مِإغَّا مَداِسِحَش مممممماظَِّريمَظِؿمَتِشَؿِفماْظِف اظَِّريمَظِؿمَتِشَؿِفماْظِف

ـِمَضاا َلمِبااِفمم ـِمَضاا َلمِبااِفممُضِرآَغااً مَسَفَؾااً مَؼِصااِديمِإَظااكماظرُِّذااِدمَصطَعشَّاا مِبااِف،مَعاا ُضِرآَغااً مَسَفَؾااً مَؼِصااِديمِإَظااكماظرُِّذااِدمَصطَعشَّاا مِبااِف،مَعاا

ـِممممم ـِمَحَراَؿمِباِفمَساَدَل،مَوَعا ـِمَسَسَؾمِبِفمُأِجَر،مَوَع ـِمممممَصَدَ ،مَوَع ـِمَحَراَؿمِباِفمَساَدَل،مَوَعا ـِمَسَسَؾمِبِفمُأِجَر،مَوَع َصَدَ ،مَوَع

مم11..{{ممِفمُػِدَيمِإَظكمِصَراٍطمعِلَؿِذضٍؿِفمُػِدَيمِإَظكمِصَراٍطمعِلَؿِذضٍؿُدِسَلمِإَظِضُدِسَلمِإَظِض

فمررن يآيررد أ رررآ مررن ذلرركو ال رري يضررلون بنلارر و  
!!  المتررآج أمنمنررن ! ف ارر  ا  ف نرر مررن العصررآ  يررتوب  

 ن    !!!  بنح النلنا نم    ببيدينن! ف منذا ا ن ل !!
                                                 

 بااآ  أنس  أبونعام من حديل النعمنن بن 1
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  فخ  ذ  ال  منت مني  خ ل ي قنر د!

  فضن قساءَ القسآُفضن قساءَ القسآُثاًٌّا :ثاًٌّا :

  ::فِ العمي احلديثفِ العمي احلديث
 ال  رر ن انل أاررآ  أايررب الع ررم الحررديل أن ل قررآنن ال ررآيم

 ! ا  ذلكو  خ الن س الياآيل نل  ظام
أجرررآ  الرررد  ور أحمرررد القنيرررخ بحررررنل   رررخ المآيرررخ 
من مت    األجننس ليارنن أارآ القرآنن ال رآيم   راهم  قردم 
 ررذا اليحررل فررخ المرر بمآ العررنلمخ الرنلررل ل ارر  ا سررومه 

م 1984آ ارررن فرررخ سررري ميآ اسررر نيول ب  الرررذ   قرررد بمدينرررل 
 : ناآ فخ أرجند العنلم اليحل  ممن قنل  فخ ذلك

" نررنا ا  مررنم م زايررد بررنلقوا الارر ن ال ل قررآنن  ال ررخ 
 ردت ا  نرا إلاهن فخ القآنن ن  ر   فرخ بعرنلام رسرول اهلل 

   ح رخ  قررب قآير  لررم ي رن مررن المعرآ د  ارر  ي ْحررد 
ر حاررنل أم   ااررنل   رري  ررذا ال رربااآ  ضرروينل أم  القررآنن برربااآ و
 من ااانان معنلو
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 لمحن لررل ا جنبررل   ررخ  ررذا ال رر ال برردأنن فررخ العررنم 
األ اآ إجآاد اليحو  القآننال فرخ  ارندات أ يرآ فرخ مدينرل 

  نن  دد المآح ل األ لخ مرن ، "بنمن سا خ" بوايل ف وريدا
اليحررل  ررو إايررنت مررن إذا  ررنن ل قررآنن أي أاررآ   ررخ  ةررن   

 اسرررر عم ب ،  ررررذا األاررررآ إن  جررررد أ ضررررند الل ررررد  قاررررنس
أجهررزا المآاقيررل ا ل  آ ناررل المررز دا بررنل مياوبآ لقاررنس أي 
بتاارررآات ف ررراولوجال  نرررد  ررردد مرررن الم ارررو ان األصرررحند 

 قد بم ب لاي  قانس أارآ ، أانند اس من هم ل و ات قآننال
القرررآنن  نرررد  ررردد مرررن الم ررر مان الم حرررداان العآبارررل  مارررآ 

مرررن مارررآ الم ررر مان،  بنلن ررريل    رررذلك  نرررد  ررردد ،العآبارررل
 ؛لتارررآ الم حرررداان بنلعآبارررل م ررر مان  رررننوا أ  مارررآ م ررر مان

ارم ب ارب فقد ب اب   اهم مقرنبع مرن القرآنن بنل ترل العآبارل 
أ  ب تر هم ال رخ  ل  ذ  المقنب  بنل تل األنل ازيلآجمب  اهم 

 .ي همون بهن
 فخ  ي  ذ  الملمو نت أاي رب ال لرنرح الميد ارل 

، ال لررنرح % مررن97هرردم م  ررد ل قررآنن فررخ  جررود أاررآ م
  ررذا األاررآ ةهررآ فررخ  رر ي بتاررآات ف رراولوجال برردل   ررخ 

 .إن هخبت ا  درجل بوبآ اللهنز العصيه ال  قن ه"
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 الحقاقل أن ال لنرح الع مال  المعم ارل ال رخ أاي رب 
ن ررس  ررذ  الن الررل أ رررآ مررن أن بحصررخ، برري  العديررد منهررن 

ل حققر  أن الريع  مرنهم  ،  أس م  مند ماآ م  مانب  قنم 
 ب .الننس بن ي من العلا  ال بااآ لت اق ب ذا ال  نح 

  فِ الطٍُ:فِ الطٍُ:القسآُ القسآُ   ثالثّا : فضن قساءَثالثّا : فضن قساءَ
أن قرررآادا القرررآنن ال رررآيم  رررخ    منرررن رسرررول اهلل 

 : نل قيم ن أن بحآص   اهن األمل ،  أفضي  يندا
مم22مم{{ممَأْصَتُؾمِسَؾ َدِ مُأعَِّؿلمِتَ َوُ ماْظُذِرآِنَأْصَتُؾمِسَؾ َدِ مُأعَِّؿلمِتَ َوُ ماْظُذِرآِنمم}}

جعرري أ رري القررآنن فررخ أن ال هرر   ين رسررول اهلل يرر  
 :   قولب  بانهن النيخ ، درجل راقال  ندمنزلل  نلال   

ـَماظّش ِس،موإنَّمأِػَؾماظُذِرآِنمأِػُؾمممإنَّمٓمإنَّمٓممم}} َُمِع ـَماظّش ِس،موإنَّمأِػَؾماظُذِرآِنمأِػُؾمَأِػِز َُمِع َأِػِز

مم{{آمَوخ صَُّؿُفآمَوخ صَُّؿُف
33

  

نن اررررك  ررررن المنررررنفع ال ررررخ ا بعررررد   ا بحصررررخ ل ررررنلخ 
 .اخ  فخ الدار اآل آ اليآز فخ حانب  الدنان  فخ القآنن 

                                                 
 ر ا  أبونعام من حديل النعمنن بن بااآ  أنس  2
 ر ا  الن ن ه  ابن منجل بإسنند صحا   ن أنس 3



 الشيخ فوزى حممد أبوزيد                                (12)                     نيل التهاني بالورد القرآني            

 مررن برران الصررند  ، فمنهررن   فررخ اآل ررآافبمررن ال ررخ  ررخ 
 أمور  ديدا ا بق صآ   خ الرواح : المصد   
  رد فخ الحديل  ن ل القآنن لقنر   فقد : 

مم44مم{{مماْضَرُأواماْظُذِرآَن.مَصِغغَُّفمَؼْظِتلمَؼِقَمماْظِذَض َعِ مَذِدضحً مَِِّصَق ِبِفاْضَرُأواماْظُذِرآَن.مَصِغغَُّفمَؼْظِتلمَؼِقَمماْظِذَض َعِ مَذِدضحً مَِِّصَق ِبِفمم}}

 : ن ل القآنن لقنر   فاقولبآفنل من    ييان 
َؼِفلُءمَص ِحُبماْظُذِرآِنمَؼاِقَمماْظِذَض َعاِ ،مَصَضُذاقُلماْظُذاِرآُن:مَؼا ممممممَؼِفلُءمَص ِحُبماْظُذِرآِنمَؼاِقَمماْظِذَض َعاِ ،مَصَضُذاقُلماْظُذاِرآُن:مَؼا مممممممم}}

َر ِّمَحزِّااِفمَصُضْزااَؾُسمَتاا َ ماْظَرَراَعااِ مُُااؿَّمَؼُذااقُل:مَؼاا مَر ِّمِزِدُهمممممممَر ِّمَحزِّااِفمَصُضْزااَؾُسمَتاا َ ماْظَرَراَعااِ مُُااؿَّمَؼُذااقُل:مَؼاا مَر ِّمِزِدُهممممممم

ممككِرَضمَسِشاُفمَصَضِرَضاممِرَضمَسِشاُفمَصَضِرَضاممٱٱَصُضْزَؾُسمُحزََّ ماْظَرَراَعِ ،مُُؿَّمَؼُذقُل:مَؼا مَر ِّممَصُضْزَؾُسمُحزََّ ماْظَرَراَعِ ،مُُؿَّمَؼُذقُل:مَؼا مَر ِّمم

مم{{ممِرَ ،مَوَؼِزَداُدمِبُرؾِّمآَؼٍ مَحَلَشً ِرَ ،مَوَؼِزَداُدمِبُرؾِّمآَؼٍ مَحَلَشً ٱٱْضَرْأمَوْضَرْأمَوٱٱَسِشُف،مَصُضَذ ُلمَظُف:مَسِشُف،مَصُضَذ ُلمَظُف:م
55

مم

  منهررن رفعررل درجررل صررنحي  فررخ اللنررل لمررن  رد  ررن 
 :فخ الحديل الاآي   أن  قنل رسول اهلل 

َة ِحِبماْظُذِرآِنماْضَرْأمَواِرَ مَوَرتِّاِؾمَطَسا مطِشاَ ممممَة ِحِبماْظُذِرآِنماْضَرْأمَواِرَ مَوَرتِّاِؾمَطَسا مطِشاَ ممممظظممُؼَذ ُلُؼَذ ُلمم}}

مم66مم{{ممَض ،مَصغنَّمَعِشِزَظَؿَؽمِسِشَدمآِخِرمآَؼٍ مَتْذَرُأمِبَص َض ،مَصغنَّمَعِشِزَظَؿَؽمِسِشَدمآِخِرمآَؼٍ مَتْذَرُأمِبَص ُتَرتُِّؾمِصلماظدُِّغُتَرتُِّؾمِصلماظدُِّغ

                                                 
 .ر ا  م  م  ن أبخ أمنمل  4
 ر ا  ال آمذ   ح ن   ابن  زيمل  الحن م  ن أبخ  آيآا. 5
 ر ا  أبودا د  ابن منجل  ماآ من  ن بن  مآ  بن العنص. 6



 الشيخ فوزى حممد أبوزيد                                (13)                     نيل التهاني بالورد القرآني            

 قول ال و ا فخ اآل آا فا  ه  أمن  ن أجآ : 
ـِمِطَؿاا ِ مآمَصَزااُفمِبااِفمَحَلااَشٌ مممممممم}} ـِمَضااَرَأمَحِرَصااً مِعاا ـِمِطَؿاا ِ مآمَصَزااُفمِبااِفمَحَلااَشٌ ممممممَعاا ـِمَضااَرَأمَحِرَصااً مِعاا َعاا

ـِمَأِظاَػممممممم ـِمَأِظاَػمممممممَواْظَقَلَشُ مِبَحِباِرمَأِعـَ ِظَصا ماَلمَأُضاقُلمآَمَحاِرَ ،مَوَظِرا َواْظَقَلَشُ مِبَحِباِرمَأِعـَ ِظَصا ماَلمَأُضاقُلمآَمَحاِرَ ،مَوَظِرا

 : قول  ..مم77مم{{َحِرَ مَوعضَؿمَحِرَ َحِرَ مَوعضَؿمَحِرَ ممَحِر موالَمَحِر موالَم
ـِماِداَؿَسَعمِإىممم}} ـِماِداَؿَسَعمِإىمَع ـِمِطَؿا ِ ماظزَّاِفمُطِؿَؾاِ مَظاُفمممممممَع ـِمِطَؿا ِ ماظزَّاِفمُطِؿَؾاِ مَظاُفممممممممآَؼاٍ مِعا مآَؼاٍ مِعا

ـِمِطَؿا ِ ماظزَّاِفمَط َغاِ مَظاُفمممممممم ـِمَتاَ مآَؼاً مِعا ـِمِطَؿا ِ ماظزَّاِفمَط َغاِ مَظاُفممممممممَحَلَشٌ مُعَت َسَدٌ ،مَوَع ـِمَتاَ مآَؼاً مِعا َحَلَشٌ مُعَت َسَدٌ ،مَوَع

مم{{ممُغقَرًامَؼِقَمماْظِذَض َعِ ُغقَرًامَؼِقَمماْظِذَض َعِ 
88

مم

  رررذلك أايرررب   أجرررآال  ظامرررنل لمرررن يقرررآأ القرررآنن، 
 قنل فخ ذلك:   ،يقآأ بماقل  نن من آال بنل و ا أ سواد  

َواظَِّريمَؼْذاَرُأممَواظَِّريمَؼْذاَرُأممممَدَرِ ماْظِرَراِمماْظَؾَرَرِ َدَرِ ماْظِرَراِمماْظَؾَرَرِ اْظَس ِػُرمِب ْظُذِرآِنمَعَعماظلَّاْظَس ِػُرمِب ْظُذِرآِنمَعَعماظلَّمم}}

{{مماْظُذِرآَنمَوَؼَؿَؿِحَؿُعمِصضِف،مَوُػَقمَسَزِضِفمَذ  ٌّ،مَظُفمَأِجَراِناْظُذِرآَنمَوَؼَؿَؿِحَؿُعمِصضِف،مَوُػَقمَسَزِضِفمَذ  ٌّ،مَظُفمَأِجَراِن
99

مم

  أمرررن فضررري قرررآادا القرررآنن   رررخ صرررنحي  فرررخ الررردنان 
 :د من ذ آنن  نن نل فح ينن فا  قول ابن  ينس بتو

                                                 
 نل: حديل ح ن صحا  .ر ا  ال آمذي  ق 7
 .أ آج  أحمد  ن أبخ  آيآا  8
 ريخ اهلل  نهن.–ر ا  اليتنر   م  م  ن  ن ال  9



 الشيخ فوزى حممد أبوزيد                                (14)                     نيل التهاني بالورد القرآني            

ـِمَضَرَأماْظُذِرآَنمَظِؿمُؼَردَّمإَظكمَأِرَذِلماْظُحُسِر،مَوذمم}} ـِمَضَرَأماْظُذِرآَنمَظِؿمُؼَردَّمإَظكمَأِرَذِلماْظُحُسِر،مَوذَع ِظاَؽممِظاَؽممَع

ممُثمَّ َزَدِدَناُه َأِسَفَن َساِفِمنَي إالَّ الَِّريَن آَمُنىاُثمَّ َزَدِدَناُه َأِسَفَن َساِفِمنَي إالَّ الَِّريَن آَمُنىا    َضِقُظُفمَتَح َظك:َضِقُظُفمَتَح َظك:

مم{{ممَض َل:ماظَِّرؼـمَضَرُؤواماْظُذِرآَنَض َل:ماظَِّرؼـمَضَرُؤواماْظُذِرآَنمم((اظؿُاظؿ66ُ،،55))
1010

مم

ا نلرررررد أن أفضررررري األ مرررررنل  نرررررد اهلل  ال رررررخ    رررررذ
يحصرري العيررد بهررن   ررخ أ ظررم المنررنفع  التاررآات فررخ الرردنان 

أ  سرررمن    لرررذلك   اآل رررآا إنمرررن  ررره قرررآادا   رررنح اهلل 
 :قنل 
ِبَبِلٍءمَأْصَتَؾمِعسَّ مِبَبِلٍءمَأْصَتَؾمِعسَّ مممِإغَُّرِؿماَلمَتِرِجُحقَنمِإَظكماظزَِّفمَتَح َظكِإغَُّرِؿماَلمَتِرِجُحقَنمِإَظكماظزَِّفمَتَح َظكمم}}

  أيضنل:  قنل ،م،م1111{{َخَرَ مِعِشُف.مَؼِحِشلماْظُذِرآَنمَخَرَ مِعِشُف.مَؼِحِشلماْظُذِرآَنم

ـِمَأِوممم}} ـِمَرْطَحَؿِض ـِمَأِومَع مَأِذَنماظزَُّفمِظَحِؾٍدمِصلمَذِلٍءمَأْصَتَؾمِع ـِمَرْطَحَؿِض َع مَأِذَنماظزَُّفمِظَحِؾٍدمِصلمَذِلٍءمَأْصَتَؾمِع

ـِ،مَوِإنَّماْظِؾرَّمَظُضَررُّمَصِقَ مَرْأِسماْظَحِؾِدمَع م ـِمَرْطَحَؿِض ـِ،مَوِإنَّماْظِؾرَّمَظُضَررُّمَصِقَ مَرْأِسماْظَحِؾِدمَع مَأْطـََرمِع ـِمَرْطَحَؿِض َأْطـََرمِع

َِأْصَتَؾمِعسَّ مَِأْصَتَؾمِعسَّ مممَط َنمِصلماظةََّ ِ ،مَوَع مَتَذرََّ مَسِؾَدمِإَظكماظزَِّفمَط َنمِصلماظةََّ ِ ،مَوَع مَتَذرََّ مَسِؾَدمِإَظكماظزَِّفم

مم{{ممِعِشُفِعِشُفممَخَرَ َخَرَ 
1212

                                                 
  قنل: صحا  ا سنند. ر ا  الحن م  ن ابن  ينس  10
 .ر ا  الحن م  قنل صحا  ا سنند  ن أبخ ذر  11
 ر ا  ال آمذي  ن أبخ أمنمل 12
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                       (65 ) سورة األحزاب 

      َا َّا َََُّ َاَ ر  َََلاس َساِّ  ِْ ِك الََّلُهمَّ َصلِّ َوَسلِِّم َوَبار
َََلس آلاها َوَصَِّباها َوَسلِِّم اِلنَّ ِّّي َو  َرات (01)باّي اأُل

 

                                 

                                

           (()سورة الصافات)سورة الصافات



 الشيخ فوزى حممد أبوزيد                                 (28)نيل التهاني بالورد القرآني                                 

  

  الفصن الثالثالفصن الثالث
  يىًيىً  الىزد القىىل كنالىزد القىىل كن

 إن الم رررر م الم ررررنفآ إلررررخ الرررردار اآل ررررآا يع ررررم أن 
الدنان  دار لهن بنبنن د ي مرن أحرد من  يترآج مرن اآل رآ، 
 لرررذا فهرررو أن يحرررآص  ررري الحرررآص   رررخ أن ي رررون ل رررنن  
ربيررنل بررذ آ اهلل، فاررذ آ  سرريحنن  قن مررن  قن رردا    ررخ جنيررر  
 يلن ررد أا يت رري  ررن مرروا  لمحررل  اأقرري،   ررذا  ررو سررآ 

 ياررآ ل ررورد القررولخ فررخ الارروم  ال ا ررل،   نررن أب رره الررد ر ال
رْن األذَْ رنرن ال  نره يَرْ ْع  َهرن اْلْمرْ منن   نري  يَررْوم   ل م َمن اْسَ ْح رن    من

 )اْلونْرد  اْلَقْولنه(، ببن يقول :
11--  َٓمَشُداااقَرمَرِحاااضؿممم َٓمَشُداااقَرمَرِحاااضؿمأِداااَؿِخِدُرمآماْظَحِجاااضؿمِإنَّما   أِداااَؿِخِدُرمآماْظَحِجاااضؿمِإنَّما

 ،   منن َل منآ ا  منَ ندال".َمنَ َل َمآ ال َصَينحنل          
22--  المِإَظَفمِإالمآمَوِحَدُهمالمَذِرؼَؽمَظُفم،مَظُفماْظُسْزاُؽممالمِإَظَفمِإالمآمَوِحَدُهمالمَذِرؼَؽمَظُفم،مَظُفماْظُسْزاُؽمممم

َسَزكمُطؾِّمَسَزكمُطؾِّممَوَظُفماْظَقِسُدمُؼِقلمَوُؼِسضُ مِبَضِدِهماْظَكِضُرمَوُػَقَوَظُفماْظَقِسُدمُؼِقلمَوُؼِسضُ مِبَضِدِهماْظَكِضُرمَوُػَق

 َمنَ َل َمآ ا َصَينحنل  منن َل منَ ندال. َذلٍءمضِدؼِرَذلٍءمضِدؼِر



 الشيخ فوزى حممد أبوزيد                                 (29)نيل التهاني بالورد القرآني                                 

  

33--  ِدَغ مُعَقسٍَّدمَوَسَزاكمآِظاِفمممِدَغ مُعَقسٍَّدمَوَسَزاكمآِظاِفممماظَزُصؿَّمَصؾِّمَسَزكمَدضِّاظَزُصؿَّمَصؾِّمَسَزكمَدضِّمم

َوَصِقِؾِفمَوَدزِِّؿم،مَص ً مَتِقاؾُّمِبَصا ماْظُحَذاَدم،مَوُتَدارُِّ مَبَصا ممممممَوَصِقِؾِفمَوَدزِِّؿم،مَص ً مَتِقاؾُّمِبَصا ماْظُحَذاَدم،مَوُتَدارُِّ مَبَصا مممممم

اْظُراااَرَ ،مَوُتزِِؼاااُؾمِبَصااا ماْظتَّاااَرَرم،مَوُتَصاااقُِّنمِبَصااا ماُُِّعاااقَرماْظُراااَرَ ،مَوُتزِِؼاااُؾمِبَصااا ماْظتَّاااَرَرم،مَوُتَصاااقُِّنمِبَصااا ماُُِّعاااقَرم

ماْظةَِّح َ ،مَص ً مُتِرِضضَؽمَوُتِرِضِضفمِوَتِرَضاكمِبَصا مَسشَّا مَؼا مممماْظةَِّح َ ،مَص ً مُتِرِضضَؽمَوُتِرِضِضفمِوَتِرَضاكمِبَصا مَسشَّا مَؼا مممم

 َمنَ َل َمآ ال َصَينحنل،   منن َل منَ ندال. ِسُمِسُمَر َّماْظَح َظَر َّماْظَح َظ
44--  ُداااااِؾَق َنمآمَوِبَقِسااااادهمُداااااِؾَق َنمآمممُداااااِؾَق َنمآمَوِبَقِسااااادهمُداااااِؾَق َنمآممممم

َٓماْظَحِجضؿم َٓماْظَحِجضؿماْظَحِجضؿمأِدَؿِخِدُرما .      اْظَحِجضؿمأِدَؿِخِدُرما  َمنَ َل َمآ ال   ي  يَرْوم 
 إن لم ي  اع قولهن   هرن، فاقرول منهرن مرن اسر ان  مرع 

    ::عرررررنلخ موحظرررررل معنناهرررررن   رررررخ قررررردر بنق ررررر ، قرررررنل ب
                         [[286286  ]اليقآا]اليقآا 

   ذا بن ينفل إلخ أن: ذا بن ينفل إلخ أن:
  يواةرر    ررخ قررآادا جررزد مررن القررآنن ال ررآيم

يوماررررنل بح رررر  بآبارررر  المصررررح ، بحاررررل يترررر م 
 القآنن مآا  ي  هآ   خ األقي  ذلك مع ال دبآ.

  يصوم من با آ ل  من النوافي ، بحال ا يقي
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أيرنم مرن  ري  رهآ  آبره   رخ مردار  صوم   ن اوال
 العنم.

     يرر د  مررن   ارر  مررن حقررو  أل  رر   أل وانرر
 الم  مان  ماآ م من أ ي الحقو ، مري:

ا ح ررنن إلررخ اللررنر،  صرر ل األرحررنم،   اررندا 
المآيرررخ،  بارررااع اللنرررنزات،  مواسرررنا المصرررنبان، 
 الصررررر   بررررران الم تنصرررررمان،  إ ننرررررل المح رررررنجان، 

هلل  ا ين ظآ م نفبا أ  رد ال مرن  ماآ ن ب ينل لمآينا ا
 الت ق
  يحرآص دا مررنل أن ا يت رري  ررن ذ ررآ اهلل بآفررل
 } ا يزال ل ننك ربينل من ذ آ اهلل بعنلخ {} ا يزال ل ننك ربينل من ذ آ اهلل بعنلخ { ان: 

   يواة    خ مانلعل     الع م   نصل   ر
 الصنلحان ،  حيذا لو اس ان   ي يوم.

 اهلل من  راد القصد   و ح ينن  نعم الو اي  ص خ  اهلل من  راد القصد   و ح ينن  نعم الو اي  ص خ 
دنن محمد    خ نل   صحي   س م.دنن محمد    خ نل   صحي   س م.اهلل   خ سااهلل   خ سا
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  الفصن السابعالفصن السابع

  الثىاب العظًيالثىاب العظًي
  أواّل: ثىاب قساءَ الىزد القسآٌٌأواّل: ثىاب قساءَ الىزد القسآٌٌ

  ثىاب قساءَ الفاحتُ وفضمهاثىاب قساءَ الفاحتُ وفضمها  --11
:قنل:   َ ْن أَبنه   َآيْرَآاَ ( 1)  َسمنْعب  َرس وَل ال   ن يَرق ول 

ممَض َلمآمَتَح َظك:ممَض َلمآمَتَح َظك:مممم}}

ـَمَسِؾاِديمِغِةاممم ـَمَسِؾاِديمِغِةامممَضَلِسُ ماظةََّ َ مَبِضِشلمَوَباِض ـِ.مَوِظَحِؾاِديممَضَلِسُ ماظةََّ َ مَبِضِشلمَوَباِض ـِ.مَوِظَحِؾاِديممَدِض َدِض

َصااِغَذامَصااِغَذام«.م«.مَصِشِةااُدَص مِظاالمَوِغِةااُدَص مِظَحِؾااِديَصِشِةااُدَص مِظاالمَوِغِةااُدَص مِظَحِؾااِديويفمرواؼاا م ويفمرواؼاا م مم..ممَعاا مَدااَظَلَعاا مَدااَظَل

َُم}}َضاا َلماْظَحِؾااُد:ممَضاا َلماْظَحِؾااُد:مم َُماْظَقِسااُدمٓمَر ِّماْظَحاا َظِس َضاا َلمآمَتَحاا َظك:ممَضاا َلمآمَتَحاا َظك:مممم{{اْظَقِسااُدمٓمَر ِّماْظَحاا َظِس

ـِماظارَِّحضؿِمم}}َحِسَدِغلمَسِؾاِدي.مَوِإَذامَضا َل:مممَحِسَدِغلمَسِؾاِدي.مَوِإَذامَضا َل:ممم ـِماظارَِّحضؿِمماظارَِّحس .مَضا َلمآمم.مَضا َلمآمم{{اظارَِّحس

َُِشك َُِشكَتَح َظك:مَأ ـِمم}}َسَزلَّمَسِؾِدي.مَوِإَذامَض َل:مَسَزلَّمَسِؾِدي.مَوِإَذامَض َل:مممٰ  ٰ  َتَح َظك:مَأ ـِممَع ِظِؽمَؼاِقِمماظادِّؼ مم{{َع ِظِؽمَؼاِقِمماظادِّؼ

َض َل:مَعفََّدِغلمَسِؾِديم)َوَض َلمَعارًَّ :مَصاقََّضمِإَظالَّمَسِؾاِدي(مَصاِغَذاممممممَض َل:مَعفََّدِغلمَسِؾِديم)َوَض َلمَعارًَّ :مَصاقََّضمِإَظالَّمَسِؾاِدي(مَصاِغَذامممممم

ُُ}}َضاا َل:مَضاا َل:م ُُِإؼَّاا َ مَغِحُؾااُدمَوِإؼَّاا َ مَغِلااَؿِح ـَم{{ِإؼَّاا َ مَغِحُؾااُدمَوِإؼَّاا َ مَغِلااَؿِح ـَم.مَضاا َل:مػااَرامَبِضِشاالمَوَبااِض .مَضاا َل:مػااَرامَبِضِشاالمَوَبااِض

اِػاااِدَغ ماظةِّاااَراَطماِػاااِدَغ ماظةِّاااَراَطم}} َل:م َل:مَسِؾااِديمَوِظَحِؾاااِديمَعااا مَداااَظَل.مَصاااِغَذامَضااامَسِؾااِديمَوِظَحِؾاااِديمَعااا مَداااَظَل.مَصاااِغَذامَضااام

ـَمَأِغَحِسااَ مَسَزااِضِصِؿمَشِضااِرماْظَسِخُتااقِ ممممممم ـَمَأِغَحِسااَ مَسَزااِضِصِؿمَشِضااِرماْظَسِخُتااقِ ممممممماْظُسِلااَؿِذضَؿمِصااَراَطماظَّااِرؼ اْظُسِلااَؿِذضَؿمِصااَراَطماظَّااِرؼ
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َُم َُمَسَزاااِضِصِؿمَواَلماظتَّااا ظِّ .مَضااا َل:مػاااَرامِظَحِؾاااِديمَوِظَحِؾاااِديمَعااا مممم.مَضااا َل:مػاااَرامِظَحِؾاااِديمَوِظَحِؾاااِديمَعااا مممم{{َسَزاااِضِصِؿمَواَلماظتَّااا ظِّ

مم1313«.«.َدَظَلَدَظَل

ـِماْظُسَحزَّاكمممممم}}(م(م22)) ـِمَأِبالمَداِحضِدمِبا ـِماْظُسَحزَّاكممممَس ـِمَأِبالمَداِحضِدمِبا َضا َلمُطِشاُ مممَضا َلمُطِشاُ مممممممَس

ممُاؿمأتضؿافممُاؿمأتضؿافممممَصَزاِؿمُأِجِؾافُممَصَزاِؿمُأِجِؾافُممممَصَدَس ِغلماظشَِّؾلُّمَصَدَس ِغلماظشَِّؾلُّمممب مللفدب مللفدممُأَصزِّلُأَصزِّل

َأَظاِؿمَؼُذاِؾمممَأَظاِؿمَؼُذاِؾممممم::َض َلَض َلمم،،َؼ مَرُدقَلماظزَِّفمِإغِّلمُطِشُ مُأَصزِّلَؼ مَرُدقَلماظزَِّفمِإغِّلمُطِشُ مُأَصزِّلمم:ُ:ُُذْز ُذْز صص

مم[[2424]اِّغدا ل:مم]اِّغدا ل:مممممماِدَؿِفضُؾقامِظزَِّفمَوِظزرَُّدقِلمِإَذامَدَس ُطِؿاِدَؿِفضُؾقامِظزَِّفمَوِظزرَُّدقِلمِإَذامَدَس ُطِؿمم:م:ماظزَُّفاظزَُّف

ِرآِنمَضِؾاَؾمَأِنممِرآِنمَضِؾاَؾمَأِنممَأالمُأَسزُِّسَؽمَأِسَجاَؿمُداقَرٍ مِصالماْظُذاممممَأالمُأَسزُِّسَؽمَأِسَجاَؿمُداقَرٍ مِصالماْظُذامممم:م:مُُؿَّمَض َلُُؿَّمَض َل

ـِماْظَسِلِفِدمَصَظَخَرمِبَضِديمَصَزسَّ مَأَرِدَغا مَأِنمَغِكاُرَ ممم ـِماْظَسِلِفِدمَصَظَخَرمِبَضِديمَصَزسَّ مَأَرِدَغا مَأِنمَغِكاُرَ مممَتِكُرَ مِع َتِكُرَ مِع

ُضْزُ مَؼ مَرُدقَلماظزَِّفمِإغَّاَؽمُضْزاَ مَُِّسزَِّسشَّاَؽمَأِسَجاَؿمُداقَرٍ ممممممُضْزُ مَؼ مَرُدقَلماظزَِّفمِإغَّاَؽمُضْزاَ مَُِّسزَِّسشَّاَؽمَأِسَجاَؿمُداقَرٍ مممممم

ـِماْظُذااِرآِنمَضاا َل ـِماْظُذااِرآِنمَضاا َلِعاا َُممم:م:مِعاا َُماْظَقِسااُدمِظزَّااِفمَر ِّماْظَحاا َظِس ِػااَلمِػااَلممممماْظَقِسااُدمِظزَّااِفمَر ِّماْظَحاا َظِس

مم{{ـَ ِغلمَواْظُذِرآُنماْظَحِجضُؿماظَِّريمُأوِتضُؿُفـَ ِغلمَواْظُذِرآُنماْظَحِجضُؿماظَِّريمُأوِتضُؿُفاظلَِّؾُعماْظَساظلَِّؾُعماْظَس
1414

مم

 : ن أَبه   َآيْرَآَا ( 3)

ـِمَطِحااٍب،مممممم}} ـِمَطِحااٍب،ممممَأنَّمَرُدااقُلمآمَخااَرَ مَسَزااكمُأَباالِّمباا ضزاا :مضزاا :مَأنَّمَرُدااقُلمآمَخااَرَ مَسَزااكمُأَباالِّمباا

ض َل:مَأُتِقبُّمَأِنمُأَسزَِّسَؽمُداقَرً ممض َل:مَأُتِقبُّمَأِنمُأَسزَِّسَؽمُداقَرً ممصرطرما دؼثمإىمأنمصرطرما دؼثمإىمأنم

                                                 
 ر ا  م  م فخ صحاح  13
 حاح ر ا  اليتنر  فخ ص 14
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ماظزَُّبقٍرمَواَلمماظزَُّبقٍرمَواَلمَظِؿمُؼشَزُلمِصلماظؿَِّقَراِ مَواَلميفماإِلِغِفضِؾمَواَلميفَظِؿمُؼشَزُلمِصلماظؿَِّقَراِ مَواَلميفماإِلِغِفضِؾمَواَلميف

ـُِزَص قمض لمَغَحِؿمَؼ مَرُدقُلمآ،مَصَذ َلمَرُداقُلمممماْظُدِرَض ناْظُدِرَض نيفميفم ـُِزَص قمض لمَغَحِؿمَؼ مَرُدقُلمآ،مَصَذ َلمَرُداقُلممِع ِع

ضا َل:مَصَذاَرَأمُأمَّماظُذاِرآِن،ممممضا َل:مَصَذاَرَأمُأمَّماظُذاِرآِن،مممممم،،َطِضَػمَتْذَرأميفماظةَّاَ ِ قمَطِضَػمَتْذَرأميفماظةَّاَ ِ قممم::ممآآ

مم::ممَصَذ َلمَرُدقُلمآَصَذ َلمَرُدقُلمآ

َواظَِّريمَغْدِللمِبَضِدِهمَع مُأِغِزَظِ مِصالماظؿَّاِقَراِ ،مَواَلمِصالممممَواظَِّريمَغْدِللمِبَضِدِهمَع مُأِغِزَظِ مِصالماظؿَّاِقَراِ ،مَواَلمِصالمممم

ـُِزَصاا .مَوِإغََّصاا ماا ـُِزَصاا .مَوِإغََّصاا مإِلِغِفضااِؾ،مَواَلميفماظزَُّبااقِر،مَواَلميفماظُدرَضاا ِنمِع إِلِغِفضااِؾ،مَواَلميفماظزَُّبااقِر،مَواَلميفماظُدرَضاا ِنمِع

ـَمامَلـَ غل،مَواظُذِرآُنماْظَحِجضُؿماظَِّريمُأِسِثِضُؿُفم ـَمامَلـَ غل،مَواظُذِرآُنماْظَحِجضُؿماظَِّريمُأِسِثِضُؿُفمَدِؾَعمِع 1515{{َدِؾَعمِع

مم

 ، قنل :  ن أنس بن منلك ( 4)

ـِمممممممممم}} ـِممممممممط َنماظشَِّؾالُّمِصالمَعِلاٍفمَصَشاَزَلمَصَسَباكمَرُجاَؾمِعا ط َنماظشَِّؾالُّمِصالمَعِلاٍفمَصَشاَزَلمَصَسَباكمَرُجاَؾمِعا

ممِف،مَص ْظَؿَدَ مإَظِضِفمَصَذ َل:ِف،مَص ْظَؿَدَ مإَظِضِفمَصَذ َل:َأِصَق ِبِفمإَظكمج ِغِؾَأِصَق ِبِفمإَظكمج ِغِؾ

اْظَقِساُدمماْظَقِساُدمم}}َض َل:مَصَؿ مَسَزِضِفمَض َل:مَصَؿ مَسَزِضِفممم،،ُرَ مِبَظْصَتِؾماْظُذِرآنقُرَ مِبَظْصَتِؾماْظُذِرآنقأََُأِخؾِِأََُأِخؾِِ

َُ َُِظزَِّفمَر ِّماْظَح َظِس {{)اظد حت ()اظد حت (مم{{ِظزَِّفمَر ِّماْظَح َظِس
1616

مم

  ثىاب قساءَ آيُ الكسضِثىاب قساءَ آيُ الكسضِ  --22
                                                 

 ر ا  ال آمذي ب منم ،  قنل: حديل ح ن صحا  15
 ر ا  ابن حينن  الحن م،  قنل صحا    خ  آط م  م 16
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 :قَنَل: قَنَل َرس ول  ال   ن  َ ْن أ َبهِّ ْبنن َ ْع    (1)

ـِمِطَؿاا ِ ماظزَّااِفمَؼاا مَأَباا ماْظُسِشااِرِرمَأَؼاا مَأَباا ماْظُسِشااِرِرمَأمم}} ـِمِطَؿاا ِ ماظزَّااِفمَتااِدِريمَأيُّمآَؼااٍ مِعاا َتااِدِريمَأيُّمآَؼااٍ مِعاا

َض َل:مُضْزُ ماظزَّفمَوَرُدقُظُفمَأِسَزُؿ،مَض َل:مَؼ مَأَبا ممَض َل:مُضْزُ ماظزَّفمَوَرُدقُظُفمَأِسَزُؿ،مَض َل:مَؼ مَأَبا مممم،،َعَحَؽمَأِسَجُؿقَعَحَؽمَأِسَجُؿق

ـِمِطَؿاا ِ ماظزَّااِفمَعَحااَؽمَأِسَجااُؿقم ـِمِطَؿاا ِ ماظزَّااِفمَعَحااَؽمَأِسَجااُؿقماْظُسِشااِرِرمَأيُّمآَؼااٍ مِعاا ُضْزااُ :مُضْزااُ :ممم،،اْظُسِشااِرِرمَأيُّمآَؼااٍ مِعاا

مماْظَذضُّااقُماْظَذضُّااقُمممَفمإالَّمُػااَقماْظَقاالَُّفمإالَّمُػااَقماْظَقاالُّاظزَّااُفماَلمإظاااظزَّااُفماَلمإظااَضاا َل:مَضاا َل:ممم..((255255)اظؾذاار :م)اظؾذاار :ممم

مم{{ممَصَتَرَ مِصلمَصِدِريمَوَض َل:مِظُضَصشَِّؽماْظِحْزُؿمَأَبا ماْظُسِشاِررِممَصَتَرَ مِصلمَصِدِريمَوَض َل:مِظُضَصشَِّؽماْظِحْزُؿمَأَبا ماْظُسِشاِررِمم
1717    

ِرِهماآلَؼاِ ممِرِهماآلَؼاِ ممَواظَِّريمَغْدِلالمِبَضاِدِهمإنَّمِظصامممَواظَِّريمَغْدِلالمِبَضاِدِهمإنَّمِظصاممممم}}:مفخ زيندا          

ـِم ـِمِظَل غً مَوَذَدَؿِض مم..{{ممُتَذدُِّسماْظَسِزَؽمِسِشَدمَد ِ ماْظَحِرِشُتَذدُِّسماْظَسِزَؽمِسِشَدمَد ِ ماْظَحِرِشِظَل غً مَوَذَدَؿِض

 :، قنل: قنل رسول اهلل   أبه  آيآا ن  (2)
ِظُرؾِّمَذِلٍءمَدَش َم،مَوإنَّمَدَش َمماْظُذِرآِنمُدقَرُ ماْظَؾَذَرِ ،مِظُرؾِّمَذِلٍءمَدَش َم،مَوإنَّمَدَش َمماْظُذِرآِنمُدقَرُ ماْظَؾَذَرِ ،ممم}}مممممممممممممم

1818{{ممَوِصضَص مآَؼٌ مِػَلمَدضَِّدُ مآِيماْظُذِرآِنَوِصضَص مآَؼٌ مِػَلمَدضَِّدُ مآِيماْظُذِرآِن

مم

 : فخ ر ايل أ آ ، قنل  (3)

ُدقَرُ ماْظَؾَذَرِ مِصضَص مآَؼٌ مَدضَِّدُ مآِيماْظُذاِرآِنماَلمُتْذاَرُأمِصالممممُدقَرُ ماْظَؾَذَرِ مِصضَص مآَؼٌ مَدضَِّدُ مآِيماْظُذاِرآِنماَلمُتْذاَرُأمِصالمممممممم}}مممممم

                                                 
ن أبره  رايل أحمد  ابالزيندا أ و  فخ ر ايل   ،   ن أبخ بن  ع   ر ا  م  م  أبو دا د 17

 .فه   نب  بإسنند م  م
  قنل: مآي  ر ا  ال آمذي  ن أبخ  آيآا  18



 الشيخ فوزى حممد أبوزيد                                 (35)نيل التهاني بالورد القرآني                                 

  

مم1919..{{مم َنمإالَّمَخَرَ مِعِشُف،مآَؼُ ماْظُرِرِدلِّ َنمإالَّمَخَرَ مِعِشُف،مآَؼُ ماْظُرِرِدلَِّبِضٍ ،مَوِصضِفمَذِضَثَبِضٍ ،مَوِصضِفمَذِضَث

  ثىاب قساءَ خىاتًي ضىزَ البقسَثىاب قساءَ خىاتًي ضىزَ البقسَ  --33

 قَنَل: َ نن اْبنن َ ي نس  ( 1)

َداِسَعمَغِذضتاً مممَداِسَعمَغِذضتاً مممممَبِضَشَس مِجِؾِرؼُؾمَض ِساَدمِسِشاَدماظشَِّؾالِّممممَبِضَشَس مِجِؾِرؼُؾمَض ِساَدمِسِشاَدماظشَِّؾالِّمممممم}}

ـِمَصِقِضِف.مَصَرَصَعمَرْأَدُف.مَصَذ َل:مػ ـِمَصِقِضِف.مَصَرَصَعمَرْأَدُف.مَصَذ َل:مػِع ـَماظلََّس ِءمُصِؿَِّّع ـَماظلََّس ِءمُصِؿََّّرامَب َ مِع ممَرامَب َ مِع

.مَصَذا َل:مم.مَصَذا َل:مم،،اْظَضِقَم.مَظِؿمُؼْدَؿِّّمَضطُّمِإالَّماْظَضِقَم.مَصَشاَزَلمِعِشاُفمَعَزاؽٌممماْظَضِقَم.مَظِؿمُؼْدَؿِّّمَضطُّمِإالَّماْظَضِقَم.مَصَشاَزَلمِعِشاُفمَعَزاؽٌممم

َرامَعَزاٌؽمَغاَزَلمِإَظاكماَِِّرِض.مَظاِؿمَؼِشاِزِلمَضاطُّمِإالَّماْظَضاِقَم.ممممممممَرامَعَزاٌؽمَغاَزَلمِإَظاكماَِِّرِض.مَظاِؿمَؼِشاِزِلمَضاطُّمِإالَّماْظَضاِقَم.ممممممممػػ

ـِمُأوِتضَؿُصَساا مَظااِؿمُؼِعَتُصَساا مَغِؾاالٌّممممم ـِمُأوِتضَؿُصَساا مَظااِؿمُؼِعَتُصَساا مَغِؾاالٌّمممممَصَلاازََّؿمَوَضاا َل:مَأِبِبااِرمِبُشااقَرِؼ َصَلاازََّؿمَوَضاا َل:مَأِبِبااِرمِبُشااقَرِؼ

ـِمَتْذاَرَأمممممممَضِؾَزَؽ.مَص ِتَقِ َضِؾَزَؽ.مَص ِتَقِ  ـِمَتْذاَرَأممممماْظِرَؿ ِ مَوَخَقاِتضُؿمُداقَرِ ماْظَؾَذاَرِ .مَظا اْظِرَؿ ِ مَوَخَقاِتضُؿمُداقَرِ ماْظَؾَذاَرِ .مَظا

مم{{ممِبَقِرِ مِعِشُصَس مِإالَّمُأِسِثضَؿُفِبَقِرِ مِعِشُصَس مِإالَّمُأِسِثضَؿُف
2020

مم

اآ  ( 2)  قَنَل: الن ينهِّ أن  َ َ نن النرُّْعَمننن ْبنن َبان
مَقاِ َقاِ إنَّماظزَّااَفمَطَؿااَبمِطَؿ بااً مَضِؾااَؾمَأِنمَؼِكُزااَؼماظلَّااسإنَّماظزَّااَفمَطَؿااَبمِطَؿ بااً مَضِؾااَؾمَأِنمَؼِكُزااَؼماظلَّااسمم}}

ـِمَخاَؿَؿمِبِصَسا مُداقَرَ مممممممَواَِِّرِضمِبَظْظَدِلمَس ٍممَواَِِّرِضمِبَظْظَدِلمَس ٍمم ـِمَخاَؿَؿمِبِصَسا مُداقَرَ مممممممَأِغاَزَلمِعِشاُفمآَؼَؿاِض َأِغاَزَلمِعِشاُفمآَؼَؿاِض

                                                 
  ن أبخ  آيآا،  قنل: صحا  ا سنند لحن مر ا  ا 19
 ر ا  م  م فخ صحاح   ن ابن  ينس  20
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{{ممَض ٍلمَصَضْذَرُبَص مَذِضَث َنَض ٍلمَصَضْذَرُبَص مَذِضَث َناْظَؾَذَرِ ماَلمُؼْذَرآِنمِصلمَداٍرمََُ َثمَظاْظَؾَذَرِ ماَلمُؼْذَرآِنمِصلمَداٍرمََُ َثمَظ
2121
مممم

  فخ ر ايل أ آ  ل حن م  ن  أيضنل:
2222{{ممَواَلمُؼْذَرآِنمِصلمَبِضٍ مَصَضْذَرُبُفمَذِضَث َنمََُ َثمَظَض ٍلَواَلمُؼْذَرآِنمِصلمَبِضٍ مَصَضْذَرُبُفمَذِضَث َنمََُ َثمَظَض ٍلمم}}

مم

 قنل: أن رسول اهلل  (  ن أبخ ذر 3)
ـِمَأِسَث ِغضِصَساا مممم}} ـِمَأِسَث ِغضِصَساا ممِإنَّماظزَّااَفمَخااَؿَؿمُدااقَرَ ماْظَؾَذااَرِ مِبااطَؼَؿِض ِإنَّماظزَّااَفمَخااَؿَؿمُدااقَرَ ماْظَؾَذااَرِ مِبااطَؼَؿِض

َّممممممم َّمَوَسزُساقُػ ـِمَطِشاِزِهماظَّاِريمَتِقاَ ماْظَحاِرِشمَصَؿَحزَُّساقُػ َّمممممممِع َّمَوَسزُساقُػ ـِمَطِشاِزِهماظَّاِريمَتِقاَ ماْظَحاِرِشمَصَؿَحزَُّساقُػ ِع

مم2323مم{{ممِغَل َءُطِؿمَوَأِبَش َءُطِؿ،مَصغغََّص مَصَ ٌ مَوُضِرآَنمَوُدَس َءِغَل َءُطِؿمَوَأِبَش َءُطِؿ،مَصغغََّص مَصَ ٌ مَوُضِرآَنمَوُدَس َء

ـِمَضااَرَأمممم}}:: ينررهُّ قَررنَل: قَررنَل الن  ( 4) ـِمَضااَرَأممَعاا ـِممَعاا ـِمِعاا ـِممباا آلَؼَؿِض ـِمِعاا باا آلَؼَؿِض

م2424مم{{ِِممَزٍ مَطَدَؿ ُهَزٍ مَطَدَؿ ُهآِخِرمُدقَرِ ماْظَؾَذَرِ مِصلمَظِضآِخِرمُدقَرِ ماْظَؾَذَرِ مِصلمَظِض

 أي أجزأبررن   ررن قاررنم ب ررك ال ا ررل، «:   ررن » معنررخ 
 قاي:    ن  من ي رون مرن اآلفرنت ب رك ال ا رل،  قاري:    رن  

بهمررن أنر    ررخ مرن  رري  راانن فررو يقآبر  لا  رر ،  قاري: معنررن  
  اوابنل. جآال فضول  أ

                                                 
  ن النعمنن بن بااآ.  الن ن ه،  ابن حينن فه صحاح   ح ن  ر ا  ال آمذي 21
 ط م  م.قنل: صحا    خ  آ  ن النعمنن بن بااآ   الحن م ر ايل أ آجهن  22
 ر ا  الحن م،  قنل: صحا    خ  آط اليتنر  23
 . اليدر  تنري  م  م َ ْن أَبنه َمْ ع ود  ر ا  الي 24
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  ثىاب وَ قسأ ضىزَ يظثىاب وَ قسأ ضىزَ يظ  --44
 : قَنَل َرس وَل ال   ن ( 1)
اْظَؾَذَرُ مَداَش ُمماْظُذاِرآِنمَوِذِرَوُتاُفمَغاَزَلمَعاَعمُطاؾِّمآَؼاٍ مممممممماْظَؾَذَرُ مَداَش ُمماْظُذاِرآِنمَوِذِرَوُتاُفمَغاَزَلمَعاَعمُطاؾِّمآَؼاٍ مممممممممم}}

ُّ للالمَُّه اَل إالمَُّه اَل إِداُؿِكِرَجِ :ممِداُؿِكِرَجِ :ممٱٱِعِشَص مََُس ُغقَنمَعَزرً ،مَوِعِشَص مََُس ُغقَنمَعَزرً ،مَو ُّ َه إالَّ ُهَى اِلَح َه إالَّ ُهَى اِلَح
ـِمَتِقااِ مم((552552)اليقررآا: )اليقررآا: مماِلَقُّووىُ اِلَقُّووىُ  ـِمَتِقااِ ِعاا َأِومَأِوممم--اْظَحااِرِشمَصُقِصااَزِ مِبَصاا اْظَحااِرِشمَصُقِصااَزِ مِبَصاا ممِعاا

َضْزُبماْظُذِرآِنماَلمَؼَذَرُؤَػا ممَضْزُبماْظُذِرآِنماَلمَؼَذَرُؤَػا ممممٰ  ٰ  سسَوَؼَوَؼمم--َصُقِصَزِ مِبُلقَرِ ماْظَؾَذَرِ مَصُقِصَزِ مِبُلقَرِ ماْظَؾَذَرِ م

مم{{ممَرماآلِخَرَ مإالَّمُشِدَرمَظُفَرماآلِخَرَ مإالَّمُشِدَرمَظُفَرُجَؾمُؼِرؼُدماظزََّفمَواظدَّاَرُجَؾمُؼِرؼُدماظزََّفمَواظدَّا
2525

مم

 :قنل رسول  ال   ن ( 2)
ـِمضرأممم}} ـِمضرأمَع مم{{ممِدَرمَظُفِدَرمَظُف َءمَوِجِفماظزَِّفمُش َءمَوِجِفماظزَِّفمُشَؼسميفمَظِضَزٍ مابِؿَخَؼسميفمَظِضَزٍ مابِؿَخَع

2626
مم

إنَّمِظُرااؾِّمَذااِلٍءمَضْزؾااً ،مَوَضْزااُبماْظُذااِرآِنمممممإنَّمِظُرااؾِّمَذااِلٍءمَضْزؾااً ،مَوَضْزااُبماْظُذااِرآِنممممممم}} :(  قولرر  3)

َطَؿَبماظزَّفمِبِذَراَءِتَص مِضَراَءَ ماْظُذِرآِنمَطَؿَبماظزَّفمِبِذَراَءِتَص مِضَراَءَ ماْظُذِرآِنمممٰ  ٰ  َؼسَؼسـِمَضَرَأمـِمَضَرَأم،مَوَع،مَوَعٰ  ٰ  َؼسَؼس

 2727{{.م.مسسؼََؼُدوَنمُدوَنممم}}::زاد فه ر ايل  زاد فه ر ايل  ،م،م{{مم ٍٍ َسِبَرمَعرَّاَسِبَرمَعرَّا

  ثىاب وَ قسأ تبازك الرٍ بًده املمكثىاب وَ قسأ تبازك الرٍ بًده املمك  --55
                                                 

 ر ا  أحمد  ر   أبو دا د  الن ن ه  ابن منج  َ ْن َمْعقنين ْبنن َيَ نر   25
   ن ج ْند ح  ر ا  منلك  ابن حينن  26
 .َ ْن أََنس   ر ا  ال آمذي 27
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 َ نن الن ينهِّ قَنَل: َآيْرَآَا َ ْن َأبنه    ( 1)
إنَّمُدقَرً مِصلماْظُذِرآِنمََُ ُُقَنمآَؼً مَذَدَحِ مِظَرُجاٍؾمَحؿَّاكمممإنَّمُدقَرً مِصلماْظُذِرآِنمََُ ُُقَنمآَؼً مَذَدَحِ مِظَرُجاٍؾمَحؿَّاكممممم}}

2828{{ممُشِدَرمَظُف،مَوِػَل:مَتَؾ َرَ ماظَِّريمِبَضِدِهماْظُسْزُؽُشِدَرمَظُف،مَوِػَل:مَتَؾ َرَ ماظَِّريمِبَضِدِهماْظُسْزُؽ

مم

 قَنَل: َ َ ْن َ ْيدن ال   ن ْبنن َمْ ع ود  ( 2)
ـِمَضاَرأممم}} ـِمَضاَرأمَع ُطاؾَّمَظِضَزاٍ مممُطاؾَّمَظِضَزاٍ ممم  ]املمو   ]املمو   ممُُ  ِدِه اِلُمِمو  ِدِه اِلُمِمو  َتَباَزَك الَِّرٍ ِبًَو َتَباَزَك الَِّرٍ ِبًَو :مَ:مََع

ـِمَسَراِ ماْظَذِؾاِر،مَوُطشَّا مِصالمَسِصاِدممممم ـِمَسَراِ ماْظَذِؾاِر،مَوُطشَّا مِصالمَسِصاِدمممممَعَشَحُفماظزَُّفمَسزَّمَوَجؾَّمِبَص مِع َعَشَحُفماظزَُّفمَسزَّمَوَجؾَّمِبَص مِع

ممممَرُدااقِلماظزَّااِفمُغَلااسِّضَص ماْظَس ِغَحااَ ،مَوإغََّصاا مِصاالمِطَؿاا ِ ماظزَّااِفمَرُدااقِلماظزَّااِفمُغَلااسِّضَص ماْظَس ِغَحااَ ،مَوإغََّصاا مِصاالمِطَؿاا ِ ماظزَّااِفم

ـِمَضَرَأمِبَص مِصلمَظِضَزٍ مَصَذِدمَأْطـََرمَوَأَر ـِمَضَرَأمِبَص مِصلمَظِضَزٍ مَصَذِدمَأْطـََرمَوَأَرُدقَرٌ مَع {{ َ  َ ُدقَرٌ مَع
2929

مم

 قَنَل:  يد اهلل بن م عود أيضنل أن  َ َ ن( 3)
ِرِجاَ ُه،مَصَؿُذاقُل:مممِرِجاَ ُه،مَصَؿُذاقُل:ممممماظرَُّجُؾمِصلمَضِؾِرِهمَصُؿاِعَتكماظرَُّجُؾمِصلمَضِؾِرِهمَصُؿاِعَتكمممُؼِعَتكُؼِعَتكمم}}

ِؾضَؾمَط َنمَؼْذاَرُأمُداقَرَ ماْظُسْزاِؽ،ممممِؾضَؾمَط َنمَؼْذاَرُأمُداقَرَ ماْظُسْزاِؽ،ممممَظِضَسمَظُرِؿمَسَزكمَع مِضَؾِزلمَدَظِضَسمَظُرِؿمَسَزكمَع مِضَؾِزلمَد

ـِمِضَؾِؾمَصِدِرِهمامَأِومَض َل:مَبْثِشِفمامصَممممُُؿَّمُؼِعَتكُُؿَّمُؼِعَتك ـِمِضَؾِؾمَصِدِرِهمامَأِومَض َل:مَبْثِشِفمامصَممِع َظاِضَسممَظاِضَسمممَضُذاقُل:مَضُذاقُل:مِع

َظُرِؿمَسَزكمَع مِضَؾِزلمَدِؾضَؾمَطا َنمَؼْذاَرُأمِصالمُداقَرِ ماْظُسْزاِؽ،ممممممَظُرِؿمَسَزكمَع مِضَؾِزلمَدِؾضَؾمَطا َنمَؼْذاَرُأمِصالمُداقَرِ ماْظُسْزاِؽ،مممممم
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ـِمِضَؾِؾمَرْأِداِف،مَصَضُذاقُل:مَظاِضَسمَظُراِؿمَسَزامممممممٰ  ٰ  ُُؿَّمُؼِعَتكُُؿَّمُؼِعَتك ـِمِضَؾِؾمَرْأِداِف،مَصَضُذاقُل:مَظاِضَسمَظُراِؿمَسَزامممممِع كمَعا ممكمَعا ممِع

ِضَؾِزلمَدِؾضَؾمَط َنمَؼْذَرُأمِصلمُداقَرِ ماْظُسْزاِؽ،مَصِصاَلماْظَس ِغَحاُ مممممِضَؾِزلمَدِؾضَؾمَط َنمَؼْذَرُأمِصلمُداقَرِ ماْظُسْزاِؽ،مَصِصاَلماْظَس ِغَحاُ ممممم

ـِممَتِسَشُعمَسَراَ ماْظَذِؾَتِسَشُعمَسَراَ ماْظَذِؾ ـِممِر،مَوِػَلمِصلماظؿَِّقَراِ مُدقَرُ ماْظُسْزِؽمَعا ِر،مَوِػَلمِصلماظؿَِّقَراِ مُدقَرُ ماْظُسْزِؽمَعا

مم3030مم{{ممَضَرَأَػ مِصلمَظِضَزٍ مَصَذِدمَأْطـََرمَوَأْرَضَبَضَرَأَػ مِصلمَظِضَزٍ مَصَذِدمَأْطـََرمَوَأْرَضَب

ه َمن-َ نن اْبنن َ ي نس   (4) َه ال     َ نرْ  قَنَل: -َرين

ِخَؾ َءُهمَسَزاكمَضِؾاٍرمممِخَؾ َءُهمَسَزاكمَضِؾاٍرمممممَضَرَ مَبِحُضمَأِصَق ِ ماظشَِّؾلِّمَضَرَ مَبِحُضمَأِصَق ِ ماظشَِّؾلِّممم}}

َصااغَذامَضِؾااُرمإِغَلاا ٍنمَؼْذااَرُأمُدااقَرَ ممَصااغَذامَضِؾااُرمإِغَلاا ٍنمَؼْذااَرُأمُدااقَرَ ممممَوُػااَقماَلمَؼِقِلااُبمَأغَّااُفمَضِؾااَر،مَوُػااَقماَلمَؼِقِلااُبمَأغَّااُفمَضِؾااَر،م

َصَذا َل:مَؼا مَرُداقَلممممَصَذا َل:مَؼا مَرُداقَلمممممماظشَِّؾالَّمماظشَِّؾالَّمممماْظُسْزِؽمَحؿَّكمَخَؿَسَصا ،مَصاَظَتكمماْظُسْزِؽمَحؿَّكمَخَؿَسَصا ،مَصاَظَتكمم

اظزَِّفمَضَرِبُ مِخَؾ ِئلمَسَزاكمَضِؾاٍر،مَوَأَغا ماَلمَأِحِلاُبمَأغَّاُفمَضِؾاَر،ممممممماظزَِّفمَضَرِبُ مِخَؾ ِئلمَسَزاكمَضِؾاٍر،مَوَأَغا ماَلمَأِحِلاُبمَأغَّاُفمَضِؾاَر،ممممممم

َصَذا َلممَصَذا َلممممَصغَذامَضِؾُرمإِغَل ٍنمَؼْذَرُأمُدقَرَ ماْظُسْزاِؽمَحؿَّاكمَخَؿَسَصا ،مممَصغَذامَضِؾُرمإِغَل ٍنمَؼْذَرُأمُدقَرَ ماْظُسْزاِؽمَحؿَّاكمَخَؿَسَصا ،ممم

ـِمَساَراِ مممماظشَِّؾلُّاظشَِّؾلُّ ـِمَساَراِ مم:مِػَلماْظَس ِغَحُ .مِػَلماْظُسَشفَِّضُ مُتِشِفضِفمِع :مِػَلماْظَس ِغَحُ .مِػَلماْظُسَشفَِّضُ مُتِشِفضِفمِع

{{مماْظَذِؾِراْظَذِؾِر
3131

مم
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 قَنَل:أن   َ نن الن ينهِّ  (1)
ُُُزاَثماْظُذاِرآِن.مممممممم}} ُُُزاَثماْظُذاِرآِن.ممممممَأُؼِحِفُزمَأَحُدُطِؿمَأِنمَؼْذاَرَأمِصالمَظِضَزاٍ م َأُؼِحِفُزمَأَحُدُطِؿمَأِنمَؼْذاَرَأمِصالمَظِضَزاٍ م

ُُُزاممم ُُُزامممَضا ُظقا:مَوَطِضاَػمَؼْذااَرُأم ُضاِؾمُػاَقماظزَّااُفمممُضاِؾمُػاَقماظزَّااُفمممممَثماْظُذاِرآِنقمَضاا َل:ممَثماْظُذاِرآِنقمَضاا َل:ممَضا ُظقا:مَوَطِضاَػمَؼْذااَرُأم

3232{{ممَتِحِدُلمُُُزَثماْظُذِرآِنَتِحِدُلمُُُزَثماْظُذِرآِنممممَأَحَدَأَحَد

مم

 :  ا  الصوا  ال وم قَنلَ  أ آ  َ فنه رنَ ايَل  
ُضاِؾممُضاِؾممممَجزََّأماْظُذِرآَنمِبـََ َُاِ مَأِجاَزاٍء،مَصَفَحاَؾ:ممممَجزََّأماْظُذِرآَنمِبـََ َُاِ مَأِجاَزاٍء،مَصَفَحاَؾ:ممممممإنَّماظزََّفمإنَّماظزََّفممم}}

ـِمَأِجَزاِءماْظُذممممُػَقماظزَُّفمَأَحَدُػَقماظزَُّفمَأَحَد ـِمَأِجَزاِءماْظُذُجِزءًامِع مم3333مم{{ممِرآِنِرآِنُجِزءًامِع

 :النيه  ص خ اهلل   ا   س م قنل  –( 2)
ـِمَضااَرَأممم}} ـِمَضااَرَأمَعاا َحؿَّااكمَؼِكِؿَسصاا مَسِبااَرممَحؿَّااكمَؼِكِؿَسصاا مَسِبااَرممممُضااِؾمُػااَقماظّزااُفمَأَحااَدممُضااِؾمُػااَقماظّزااُفمَأَحااَدممممَعاا

صذاا لمسساارمبااـممصذاا لمسساارمبااـمم،م،مَعااّراٍ مَبَشااكماظّزااُفمَظاافمَضِةاارًاميفماَ شَّاا ِممَعااّراٍ مَبَشااكماظّزااُفمَظاافمَضِةاارًاميفماَ شَّاا ِمم

وصكمرواؼا :مإذَامموصكمرواؼا :مإذَامم--)م)ممملؿرـرمؼ مردقلمآلؿرـرمؼ مردقلمآغغاخلث  :مإذاماخلث  :مإذام

ُٓمم::صذا لمرداقلمآمممصذا لمرداقلمآمممممققُغرـّرمُضُةاقَرغ مؼ رداقلمآ(مممُغرـّرمُضُةاقَرغ مؼ رداقلمآ(ممم ُٓما ا

                                                 
ْرَدادن  32 َه ال     َ ْن   -َ َ ْن أَبنه الد   ر ا  م  م.-َرين
رْ  33 َه ال     َ ْن   -َدادن َ َ ْن أَبنه الد   ر ا  م  م. -َرين
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مم3434مم{{ممَأْطـَُرمَوَأْرَضُبَأْطـَُرمَوَأْرَضُب

ـِمَس ِئَباااَ ممم}}(م(م33)) ـِمَس ِئَباااَ مَسااا َبَحاااَثمَبَحاااَثممم:مَأنَّمَرُداااقَلماظزَّاااِفم:مَأنَّمَرُداااقَلماظزَّاااِفمَسااا

َرُجااً مَسَزااكمَدااِرؼٍَّ مَصَراا َنمَؼْذااَرُأمَِِّصااَق ِبِفمِصاالمَصااَ ِتِصِؿمممممَرُجااً مَسَزااكمَدااِرؼٍَّ مَصَراا َنمَؼْذااَرُأمَِِّصااَق ِبِفمِصاالمَصااَ ِتِصِؿممممم

َصَزسَّاا مَرِجُحااقامَذَطااُرواممَصَزسَّاا مَرِجُحااقامَذَطااُرواممممممُضااِؾمُػااَقماظزَّااُفمَأَحاادَمُضااِؾمُػااَقماظزَّااُفمَأَحاادَمممممااَصَضِكااِؿُؿمِبااَصَضِكااِؿُؿمِباا

َصَذاا َل:مَدااُزقُهمَِّيِّمَذااِلٍءمَصَحااَؾمَصَذاا َل:مَدااُزقُهمَِّيِّمَذااِلٍءمَصَحااَؾمممُدااقُلماظزَّااِفمُدااقُلماظزَّااِفمِظااَؽمِظَرِظااَؽمِظَرٰ  ٰ  ذذ

ـِمَسزَّمَوَجؾَّمَصَظَغ مَصَلَظُظقُهمَصَذ َل:مَِّغََّص مِصَدُ ماظرَِّحَصَلَظُظقُهمَصَذ َل:مَِّغََّص مِصَدُ ماظرَِّحممِظَؽ،ِظَؽ،ٰ  ٰ  ذذ ـِمَسزَّمَوَجؾَّمَصَظَغ مَس َس

:مَأِخِؾُروُهمَأنَّماظزََّفم:مَأِخِؾُروُهمَأنَّماظزََّفمِنمَأْضَرَأمِبَص .مَض َلمَرُدقُلماظزَِّفمِنمَأْضَرَأمِبَص .مَض َلمَرُدقُلماظزَِّفمُأِحبُّمَأُأِحبُّمَأ

مم{{ممَسزَّمَوَجؾَّمُؼِقؾُُّفَسزَّمَوَجؾَّمُؼِقؾُُّف
3535

مم

 :أ آ  قنل ل  رسول اهلل (  فخ ر ايل 4)
َؼاا مُصاااَ ُنمَعاا مَؼِسَشُحاااَؽمَأِنمَتْدَحااَؾمَعااا مَؼااْظُعُرَ مِباااِفمممممَؼاا مُصاااَ ُنمَعاا مَؼِسَشُحاااَؽمَأِنمَتْدَحااَؾمَعااا مَؼااْظُعُرَ مِباااِفممممممم}}

ِرِهماظلُّقَرِ مِصلمُطاؾِّممِرِهماظلُّقَرِ مِصلمُطاؾِّممَأِصَق ُبَؽمَوَع مَؼِقِسُزَؽمَسَزكمُظُزوِممػَأِصَق ُبَؽمَوَع مَؼِقِسُزَؽمَسَزكمُظُزوِممػ

َصَذ َل:مإغِّلمُأِحؾَُّص ،مَصَذ َل:مُحؾُّاَؽمإؼَّ َػا مَأِدَخَزاَؽممممَصَذ َل:مإغِّلمُأِحؾَُّص ،مَصَذ َل:مُحؾُّاَؽمإؼَّ َػا مَأِدَخَزاَؽممممممَرْطَحٍ ق،َرْطَحٍ ق،

3636{{مماْظَفشََّ اْظَفشََّ 

مم

                                                 
 ريخ اهلل  ن .معنذ بن أنس اللهنه ر ا  أحمد بإسنند   ن  34
 ر ا  اليتنر   م  م  ن  ن ال ريخ اهلل  نهن   ن أباهن. 35
 . ر ايل ل يتنر  من حديل أنس  36
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 :قنل    َآيْرَآاَ ه (  ن أب5)
ممَصَلااِسَعمَرُجااً مَؼْذااَرُأممَصَلااِسَعمَرُجااً مَؼْذااَرُأممممَأْضَؾْزااُ مَعااَعمَرُدااقُلماظزَّااِفمممَأْضَؾْزااُ مَعااَعمَرُدااقُلماظزَّااِفممممم}}

      ُقِن ُهَى المَُّه َأَحٌد المَُّه الصََّمُد َلِم َيِمِد َوَلوِم ُيىَلوِد َوَلوِم    ُقِن ُهَى المَُّه َأَحٌد المَُّه الصََّمُد َلِم َيِمِد َوَلوِم ُيىَلوِد َوَلوِم
ُُُفوىا َأَحودٌ    ُُُفوىا َأَحودٌ   َيُكِن َلوُه  مم،،:مَوَجَؾا ِم:مَوَجَؾا ِمَصَذا َلمَرُداقُلماظزَّاِفممممَصَذا َلمَرُداقُلماظزَّاِفمممم    َيُكِن َلوُه 

3737{{ممُلماظزَِّفقمَصَذ َل:ماْظَفشَُّ ُلماظزَِّفقمَصَذ َل:ماْظَفشَُّ َصَلظْظُؿُف:مَع َذامَؼ مَرُدقَصَلظْظُؿُف:مَع َذامَؼ مَرُدق

مم..مم

 :الن ينهُّ  قنل  (5)
ـِمَضَرَأمُطؾَّمَؼِقٍممِع مم}} ـِمَضَرَأمُطؾَّمَؼِقٍممِع َع   ُقِن ُهَى المَُّه َأَحوٌد  ُقِن ُهَى المَُّه َأَحوٌد    َعرٍَّ مَعرٍَّ مئ مئ مَع

ـَمم َُمَدَشً مِإالَّمَأِنمَؼُرقَنمَسَزِضاِفمَدِؼا ـَممُعِقَلمَسِشُفمُذُغقُ مَخِسِل َُمَدَشً مِإالَّمَأِنمَؼُرقَنمَسَزِضاِفمَدِؼا ممُعِقَلمَسِشُفمُذُغقُ مَخِسِل

}}3838

أنهررررن ب  ررررآ أنهررررن ب  ررررآ   " يعنررررخ :" يعنررررخ :  إنا  َأْن َي  رررروَن َ َ ْارررر ن َديْررررن  إنا  َأْن َي  رررروَن َ َ ْارررر ن َديْررررن    قولرررر  "قولرررر  "،م،م
الررررذنوح ال ررررخ بانرررر   بررررران اهلل إا الرررردين فإنرررر  مررررن حقرررررو  الررررذنوح ال ررررخ بانرررر   بررررران اهلل إا الرررردين فإنرررر  مررررن حقرررررو  

  اآلدماان  الذ  ي زم  رد  ذ  الحقو  إلخ أ  هن.اآلدماان  الذ  ي زم  رد  ذ  الحقو  إلخ أ  هن.

  ثىاُب اِلُىَعىَِّذَتني وَفِضُمُهَىاثىاُب اِلُىَعىَِّذَتني وَفِضُمُهَىا  --77
ض ل:مضز :مؼ مرداقلممض ل:مضز :مؼ مرداقلممممسـمسذؾ مبـمس عرمسـمسذؾ مبـمس عرممم}}(م(م11))

ؼقداػ،ممؼقداػ،مممآمأضرئشكمآؼ معـمدقر مػقدموآؼ معاـمداقر ممآمأضرئشكمآؼ معـمدقر مػقدموآؼ معاـمداقر مم

                                                 
 ر ا  ال آمذي  قنل: حديل ح ن صحا ،  الن ن ه  الحن م. . 37
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ـِمَتْذاَرَأمِبُلاقَرٍ مممممَؼ مُسْذَؼ مُسْذ:م:مصذ لماظشيبمصذ لماظشيبم ـَمَس ِعٍر!مِإغَّاَؽمَظا ـِمَتْذاَرَأمِبُلاقَرٍ مممممَؾَ مِب ـَمَس ِعٍر!مِإغَّاَؽمَظا َؾَ مِب

ـِمَأِنمَتْذَرَأ:م ـِمَأِنمَتْذَرَأ:مَأَحبَّمِإَظكماظزَِّفمَواَلمَأِبَزَغمِسِشَدُهمِع ُضِؾمَأُساقُذممُضِؾمَأُساقُذممممَأَحبَّمِإَظكماظزَِّفمَواَلمَأِبَزَغمِسِشَدُهمِع

َةاَ ٍ ممَةاَ ٍ ممِداَؿَثِحَ مَأِنماَلمَتُدقَتاَؽمِصالماظمممِداَؿَثِحَ مَأِنماَلمَتُدقَتاَؽمِصالماظمممٱٱَصاِغِنممَصاِغِنممممممِبَر ماْظَدَزِؼِبَر ماْظَدَزِؼ

مم3939..{{ممْصَحِؾْصَحِؾ  صََص

 ل   ن :قَنَل: قَنَل َرس ول  ا(  فخ حديل ن آ 2)
َـّمَضاطُّقمممممممممم}} ـُِزُص َـّمَضاطُّقممممممممَأَظِؿمَتاَرمآَؼا ٍ مُأِغِزَظاِ ماظزَِّضَزاَ مَظاِؿمُؼاَرمِعا ـُِزُص ممَأَظِؿمَتاَرمآَؼا ٍ مُأِغِزَظاِ ماظزَِّضَزاَ مَظاِؿمُؼاَرمِعا

ُقِن َأُعىُذ ِبَسبِّ اِلَفَمِقُقِن َأُعىُذ ِبَسبِّ اِلَفَمِقممومومممممُقِن َأُعىُذ ِبَسبِّ النَّاِسُقِن َأُعىُذ ِبَسبِّ النَّاِسمم4040{{مم

مممم

 قَنَل: َ ْن   ْقَيَل (  فخ ر ايل أبخ دا د 3)
ـَماْظُفممَبِضَشاا مَأغاا مَأِدااُفمَعااَعمَرُدااقِلمآمَبِضَشاا مَأغاا مَأِدااُفمَعااَعمَرُدااقِلمآممم}} ـَماْظُفَبااِض َقَدااِ مَقَدااِ مَبااِض

َوْاَِِّبَقاِءمِإذمَشِبَضِؿَش مِرؼَّّمَوُزْزَسٌ مَذِدؼَدٌ ،مَصَفَحاَؾمَرُداقُلمممَوْاَِِّبَقاِءمِإذمَشِبَضِؿَش مِرؼَّّمَوُزْزَسٌ مَذِدؼَدٌ ،مَصَفَحاَؾمَرُداقُلممم

َؼَؿَحااقَُّذمِبااَظُسقُذمِبااَر ِّماْظَدَزااِؼمَوَأُسااقُذمِبااَر ِّماظشَّاا ِسمممَؼَؿَحااقَُّذمِبااَظُسقُذمِبااَر ِّماْظَدَزااِؼمَوَأُسااقُذمِبااَر ِّماظشَّاا ِسمممممآمآم

ـِِزصَسا .مممممممم ـِِزصَسا .ممممممممَوَؼُذقُل:مَؼ ُسْذَؾاُ مَتَحاقَِّذمِبصَسا ،مصَسا مَتَحاقََّذمُعَؿَحاقَِّذمِبِس َوَؼُذقُل:مَؼ ُسْذَؾاُ مَتَحاقَِّذمِبصَسا ،مصَسا مَتَحاقََّذمُعَؿَحاقَِّذمِبِس

مم..{{ممَؼُععَُّش مِبصَس ميفماظةََّ ِ َؼُععَُّش مِبصَس ميفماظةََّ ِ ممض ل:مَوَدِسِحُؿُفض ل:مَوَدِسِحُؿُف

 :فخ ر ايل أ آ     ْقَيَل ْبنن َ نمنآ  (   أ يآ 4)
                                                 

 ر ا  ابن حينن  الحن م،  قنل: صحا  ا سنند. 39
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َغ َضَؿاُفميفماظلَّاَدِرمَصَذا َلممممَغ َضَؿاُفميفماظلَّاَدِرمَصَذا َلممممممُطِشُ مَأُضقُدمِبَرُداقِلمآممُطِشُ مَأُضقُدمِبَرُداقِلمآمممم}}

ـِمُضِرَئَؿاا ،مَصَحزََّسِشاالمم ـِمُضِرَئَؿاا ،مَصَحزََّسِشاالممِظاال:مَؼ سْذَؾااَ مَأاَلمُأَسزُِّسااَؽمَخِضااَرمُدااقَرَتِض   ِظاال:مَؼ سْذَؾااَ مَأاَلمُأَسزُِّسااَؽمَخِضااَرمُدااقَرَتِض

  َمقَمقُقِن َأَعىُذ ِبَسبِّ اِلَفُقِن َأَعىُذ ِبَسبِّ اِلَف  و، و ،    ُقِن َأُعىُذ ِبَسبِّ النَّاِسُقِن َأُعىُذ ِبَسبِّ النَّاِس  4141{{مم

مم

  ثىاب الصالَ عمِ زضىه اهلل ثىاب الصالَ عمِ زضىه اهلل   --88
 :ر   ا منم الايآانخ مآفو نل قول   -1
ـِمَصّزكمَسَزالَّمَواِحادً مَصاّزكمآمَسَزِضافمَسِبارًا،مممممممم}} ـِمَصّزكمَسَزالَّمَواِحادً مَصاّزكمآمَسَزِضافمَسِبارًا،ممممممَع َع

ـِمَصاّزكممم ـِمَصّزكمَسَزلَّمَسِبرًامَصّزكمآمَسَزِضِفمع َئً ،مَوَعا ـِمَصاّزكمممَوَع ـِمَصّزكمَسَزلَّمَسِبرًامَصّزكمآمَسَزِضِفمع َئً ،مَوَعا َوَع

ـَماظشَِّداا ِ مَسَزاالَّمع َئاا مَطَسَزاالَّمع َئاا مَط ـَمَسِضَشِضااِفمَبااَراءً مِعاا ـَماظشَِّداا ِ مَؿااَبمآمَظااُفمَبااِض ـَمَسِضَشِضااِفمَبااَراءً مِعاا َؿااَبمآمَظااُفمَبااِض

ـَماظشَّ ِرمَوَأِدَرَشُفمَؼِقَمماظِذَض َعِ مَعَعماظّبَصَداِء ـَماظشَّ ِرمَوَأِدَرَشُفمَؼِقَمماظِذَض َعِ مَعَعماظّبَصَداِءَوَبَراَءً مِع ممِِممَوَبَراَءً مِع

 أبه بن  ع  قنل:أن ال آمذي  ر   -2
َؼ مَرُدقَلمآمإغِّالمُأْطـِاُرماظةَّا َ مَصَراِؿمَأِجَحاُؾممممممَؼ مَرُدقَلمآمإغِّالمُأْطـِاُرماظةَّا َ مَصَراِؿمَأِجَحاُؾمممممممم}}

ـِمَصاا ِتلقمَضاا َلمَعاا ـِمَصاا ِتلقمَضاا َلمَعااَظااَؽمِعاا  مِذااِؽَ مُضْزااُ :ماظرُُّبااَعمَضاا َلمَعاا م مِذااِؽَ مُضْزااُ :ماظرُُّبااَعمَضاا َلمَعاا مَظااَؽمِعاا

ِذِؽَ ،مَوِإِنمِزِدَ مَصُصَقمَخِضَرمَظاَؽ.مُضْزا :مَص ظِشِةاَػ.مَضا َل:مممممِذِؽَ ،مَوِإِنمِزِدَ مَصُصَقمَخِضَرمَظاَؽ.مُضْزا :مَص ظِشِةاَػ.مَضا َل:ممممم

ـِ.م ـُّزـَِض ـِ.مَعاا مِذااِؽَ ،مَوِإِنمِزِدَ مَصُصااَقمَخِضااَرمَظااَؽ،مَصُذْزااُ :مَصاا ظ ـُّزـَِض مَعاا مِذااِؽَ ،مَوِإِنمِزِدَ مَصُصااَقمَخِضااَرمَظااَؽ،مَصُذْزااُ :مَصاا ظ

                                                 
 ر ا  أبودا د فخ سنن . 41



 الشيخ فوزى حممد أبوزيد                                 (45)نيل التهاني بالورد القرآني                                 

  

َض َل:مَع مِذِؽَ مَوِإنمِزِدَ مَصُصَقمَخِضاَرمَظاَؽ.مَصُذْزاُ :مَأِجَحاُؾمممممَض َل:مَع مِذِؽَ مَوِإنمِزِدَ مَصُصَقمَخِضاَرمَظاَؽ.مَصُذْزاُ :مَأِجَحاُؾممممم

إذًامتْرداالمَػّسااَؽمَوُؼِخُدااُرمإذًامتْرداالمَػّسااَؽمَوُؼِخُدااُرم:م:مممَضاا َلمَضاا َلممم،م،مِتلمُطزََّصاا قِتلمُطزََّصاا قَظااَؽمَصاا َظااَؽمَصاا 

مم{{ِِِِممَظَؽمَذِغُؾَؽَظَؽمَذِغُؾَؽ

  ثىاب .ختي الىزد بـآيُ:ثىاب .ختي الىزد بـآيُ:  --99
  {{   َُ َُ َزبَك َزب اِلِعصَََِّ َعىََّا َيِصُفى َُ ُضِبَخا َُ َزبَك َزب اِلِعصَََِّ َعىََّا َيِصُفى   {{ُضِبَخا

  ن   ره قنل:ر   ا منم النو   فخ األذ نر  -
ممٰ  ٰ  أنمَؼْرَؿااا َلمِب ْظِسْرَضااا ِلماَِِّوَصاااكممأنمَؼْرَؿااا َلمِب ْظِسْرَضااا ِلماَِِّوَصاااكممبَّمبَّمأحاااأحاااممـِـَِعاااَعااامم}}

َُممفِِفلِِلزِِزصالمآخرمعاِفصالمآخرمعاِفصزاضذؾمصزاضذؾم َُأومح ُدِؾَق َنمَرباَؽممُدِؾَق َنمَرباَؽمممم}}:م:مقُمقُمذُُذؼََؼممأومح

مماُ،مَواُ،مَوِزااِزاادََدرِِراكمامُلاكمامُلَزااَزااسََسمم َم َم،موَداا،موَدااَر ماْظِحاازَِّ مَسسَّاا مَؼِةااُدقَنمممَر ماْظِحاازَِّ مَسسَّاا مَؼِةااُدقَنممم

مم(.(.اظة ص  ماظة ص  ممم181181--180180))مم{{ُُسِِس ظَا ظَااظَحاظَحمم َِ َِرََرممفِِفزَّزَّظِظِممدُُدسِِساظاَقاظاَق

ـِمَدااارَُّهمَأِنمَؼْرَؿااا َلمِب ْظِسْرَضااا ِلممم}}:م فررخ ر ايرررل - ـِمَدااارَُّهمَأِنمَؼْرَؿااا َلمِب ْظِسْرَضااا ِلمَعااا َعااا

ُدااِؾَق َنمُدااِؾَق َنممم}}َرْأمػااِرِهماآلَؼااَ مَُااَ َثمَعاارَّاٍ :مممَرْأمػااِرِهماآلَؼااَ مَُااَ َثمَعاارَّاٍ :مممَصْزَضْذااَصْزَضْذااممٰ  ٰ  اَِِّوَصااكاَِِّوَصااك

مم4242مم{{ممَػ َػ مآِخِرمآِخِرِإىِإىمم{{َربَؽمَر ماْظِحزَِّ مَسسَّ مَؼِةُدقَنمَربَؽمَر ماْظِحزَِّ مَسسَّ مَؼِةُدقَنم

                                                 
 جنمع الم نناد  المآاساي   ،ابن زنلوي  فه بآماي ن  42
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  ثاًٌّا: ثىاب الىزد القىىل الًىوِثاًٌّا: ثىاب الىزد القىىل الًىوِ

  ثىاب قىه اضتغفس اهلل :ثىاب قىه اضتغفس اهلل :  --11
 :ر   الايآانخ  ن معنذ بن جيي  -

ـِمَض َلمَأِدَؿِخِدُرماظزََّفماْظَحِجضَؿممم}} ـِمَض َلمَأِدَؿِخِدُرماظزََّفماْظَحِجضَؿمَع مم{{  ش م  ش مُؾ مظفمشرسمبُؾ مظفمشرسمبَع

الرررذ  م رررآ لررر    ي  انرررن قرررول المعصررروم  -
مموا  مي بقدم من ذني   منبب آ،  مع ذلك يقول:

َؼ مَأؼَُّص ماظشَّ ُس،مُتقُبقامِإَظكماظزَِّفمَواِدَؿِخِدُروُه،مَصاِغغِّلممَؼ مَأؼَُّص ماظشَّ ُس،مُتقُبقامِإَظكماظزَِّفمَواِدَؿِخِدُروُه،مَصاِغغِّلمممم}}

َأُتقُ مِإَظكماظزَِّفمَوَأِداَؿِخِدُرُه،مُطاؾَّمَؼاِقٍم،مِعَؽاَ مَعارٍَّ ،مَأِومَأْطـَاَرمممممممَأُتقُ مِإَظكماظزَِّفمَوَأِداَؿِخِدُرُه،مُطاؾَّمَؼاِقٍم،مِعَؽاَ مَعارٍَّ ،مَأِومَأْطـَاَرممممممم

ـِمِعَؽ ـِمِعَؽِع مم4343مم{{ممَ مَعرٍَّ َ مَعرٍَّ ِع

  ثىاب قىه ال إله إال اهلل ....ثىاب قىه ال إله إال اهلل ....  --22
ـِمَض َل:مالمِإظَفمِإالَّمآمَوِحَدُهمالممم}} : قنل  - ـِمَض َل:مالمِإظَفمِإالَّمآمَوِحَدُهمالمَع َع

َذاِلٍءممَذاِلٍءمممَذِرؼَؽمَظُف،مَظُفمامُلْزُؽ،موَظُفماَ ِسُد،مَوُػَقمَسزكمُطؾَِّذِرؼَؽمَظُف،مَظُفمامُلْزُؽ،موَظُفماَ ِسُد،مَوُػَقمَسزكمُطؾِّ

                                                 
ْآَدا،  رن  ا  َسعناد بن أَبره بر رْآَدا،  أبرو إنْسرَحن ،  رن أَبره بر رالم ند اللنمع ،   راآ ماآ  ، ر  43

 .أبا  أَبه م وَسخ اأَلْ َعآني، ريه اهلل بعنلخ  ن 
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َُمُؼِةاِؾُّّمُطِؿاَبمَظاُفمِبَصا مممممممممم ـِمَض َظَصا مَسِباَرمَعارَّاٍ مِحا َُمُؼِةاِؾُّّمُطِؿاَبمَظاُفمِبَصا ممممممممممَضِدؼَر،مَعا ـِمَض َظَصا مَسِباَرمَعارَّاٍ مِحا َضِدؼَر،مَعا

َئُ مَدضَِّؽٍ ،موَط َغِ مَظُفمَساِدَلممَئُ مَدضَِّؽٍ ،موَط َغِ مَظُفمَساِدَلمم  َلَشٍ ،موُعِقَلمَسِشُفمِبَص مِعَلَشٍ ،موُعِقَلمَسِشُفمِبَص مِعَئُ مَحَئُ مَح  عِِع

ـِاَؾممممممممم ـِمَض َظَصا مِع ـِاَؾمممممممممَرَضَؾٍ موُحِداَظمِبَصا مَؼِقَعِؽاٍرمَحّؿاكمُؼِسِلاَل،مَوَعا ـِمَض َظَصا مِع َرَضَؾٍ موُحِداَظمِبَصا مَؼِقَعِؽاٍرمَحّؿاكمُؼِسِلاَل،مَوَعا

ـُِؾمَذِظَؽ َُمُؼِسِللمَط َنمَظُفمِع ـُِؾمَذِظَؽَذِظَؽمِح َُمُؼِسِللمَط َنمَظُفمِع مم4444مم{{ممَذِظَؽمِح

  ثىاب الصالَ عمِ زضىه اهلل:ثىاب الصالَ عمِ زضىه اهلل:  --33
 .، فآاجهعن فضول 44سيق ذ آ ن بص حل 

  ثىاب التطبًح :ثىاب التطبًح :  --44
 :قنل الصند  المصد   

ـِمضااا َلمُداااِؾَق َنمآمَوِبَقِساااِدِهمِع َئاااَ مَعااارٍَّ ممم}} ـِمضااا َلمُداااِؾَق َنمآمَوِبَقِساااِدِهمِع َئاااَ مَعااارٍَّ مَعااا َعااا

ـَِؾمَزبِدماظَؾِقرِِ ـَِؾمَزبِدماظَؾِقرُِِشِدَرِ مَظُفمُذُغقبُفمَوِإِنمط َغِ مِع مم{{ُشِدَرِ مَظُفمُذُغقبُفمَوِإِنمط َغِ مِع
4545  

 صرررر خ اهلل   ررررخ سررررادنن محمررررد    ررررخ نلرررر  
  صحي   س م.

                                                 
 ملمع الز ا د  ، ر ا  أحمد  رجنل  رجنل الصحا    ن أبه  آيآا 44
 قنل أبو  اَ خ: َ َذا َحدنيل  َحَ ن  صحا  .  ن أبخ  آيآا،سنن ال آمذي  موبب منلك، 45
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kk  
 5 مقدمل
 7    مانل  ال صي األ ل: فضي قآادا القآنن دينانل    

 7 أ ال: المتآج من ال  نل العصآيل
 9 اننانل :فضي قآادا القآنن فخ الع م الحديل

 11 انلرنل : فضي قآادا القآنن فخ ال نل
 15 ال صي الرننخ:     الورد القآننخ       
 28 ال صي الرنلل : الورد القولخ الاومخ        
 31 مال صي الآابع : الرواح العظا        
 31 أ ال: اواح قآادا الورد القآننه        

 31 اواح قآادا ال نبحل  فض هن -1
 34 اواح قآادا نيل ال آسخ -2
 35 اواح قآادا  وابام سورا اليقآا -3
 37 اواح من قآأ سورا يس -4
 38 اواح من قآأ بينرا الذي باد  الم ك -5
 40 اواح قآادا سورا ا  وص -6
 42 اْلم َعوَِّذبَان  َفْض  ه َمن اواح   -7
 44 اواح الصوا   خ رسول اهلل  -8
 45 } س ْيَحنَن رَبَك{اواح .  م الورد بنآليل  -9

 46 اننانل: اواح الورد القولخ الاومخ       
 46 اواح قول اس ت آ اهلل العظام -1
 46 اواح قول ا إل  إا اهلل  -2
 47 اواح الصوا   خ رسول اهلل -3
 47 اواح ال  يا   -4

 48 ال هآسب        
 49 قن مل م ل نت الااخ فوز  محمد أبوزيد        
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قن مل م ل نت فضا ل الااخقن مل م ل نت فضا ل الااخ  

  أ ا : من أ وم الصوفالأ ا : من أ وم الصوفال
 ط( 2ا منم أبو العزا م الملدد الصوفخ) -1
 الااخ محمد   خ سومل ساآا  سآيآا. -2
 ليد  .المآبخ الآبننخ ال اد أحمد ا -3
  اخ ا  سوم ال اد إبآا ام الدسوقخ. -4

  اننان : الدين  الحانا :اننان : الدين  الحانا :
 ط(2زاد الحنج   المع مآ ) -5
 2، ج 1ن حنت من نور القآنن ج -6-7
نررررور اللررررواح   ررررخ أسرررر  ل  -9من رررردا الم رررر م برررران الرررردين   الع ررررم.  -8

 ف ن   جنمعل ل اينح. -10الاينح. 
  ال(.ط( )بآجم لألند ن6م نب  ال آج ) -11
 بآبال القآنن للاي ا يمنن )بآجم لإلنل ازيل  األند ن ال(. -12
 إصوح األفآاد   المل معنت فخ ا سوم. -13
  ا  يحيُّك اهلل ) بحب ال آجمل لألند نا ال(.  -14
  ونوا قآننن يماخ بان الننس )بحب ال آجمل لألند نا ال (.-15
 الم مننت القنن نت. -16
 ن رررند.ف ن   جنمعل ل  -17
 قضنين الاررررينح المعنصآ. -18

  :) بيع نن ملزأا  مل د  احد(:) بيع نن ملزأا  مل د  احد(التا  ا لهنمال: المل د األ ل التا  ا لهنمال: المل د األ ل 
 : المولد النيررو .1ج -19
 : ا سآاد   المعآاج.2ج -20
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 :  هآ  عينن   لا ل الت آان. 3ج -21
 :  هآ رمضنن    اد ال اآ المينرا.4ج-22
 .: الحج    اد األيحخ المينرا 5ج -23
 : الهلآا   يوم  ن وراد. 6ج -24

  انلرن : الحقاقل المحمديل :انلرن : الحقاقل المحمديل :
 بيعنت(.3حديل الحقن ق  ن قدر ساد التو ق ) -25
 الآحمل المهداا. -26
 ط(.2)1ج-إ آاقنت ا سآاد -27
 (.2إ آاقنت ا سررآاد )ج -28
 ال منات المحمررررديل. -29
 لإلنل ازيل(. ) بآجم  اج  الم  مان المعنصآين نحو الآسول  -30

  رابعن : الاآيق إلخ اهلل :رابعن : الاآيق إلخ اهلل :
 بآيق الصديقان إلخ ريوان رح العنلمان ) بآجم لألند ن ال(. -31
 أذ ررررررنر األبآار. -32
 الملن دا ل ص ند   المان دا. -33
  ومنت ال وفاق أل ي ال حقاق. -34
 رسررررنلل الصنلحان. -35
 مآاقخ الصررررنلحان. -36
   أذ اقررهم. بآيق المحيوبان -37
  ا  ب ون دا انل   خ بصررراآا.  -38
 ناي ال هننخ بنلورد القآننخ -39

   نم ن : دراسنت صوفال معنصآا : نم ن : دراسنت صوفال معنصآا :
 الصوفال   الحانا المعنصآا. -40
 الص ند  األص اررررند. -41
 أبواح القآح   مننزل ال قآي . -42
 ط( )بآجم لإلنل ازيل(.2الصوفال فخ القآنن  ال نل ) -43
 المنهج الصوفخ  الحانا العصآيل. -44
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 الوايرررل  األ لارررند. -45
 موازين الصندقان. -46
 ال    العآفررررننخ. -47
 الن ررس  ص هن  بز ا هن. -48

  سندسنل: س   ل  ر ند الصد رسندسنل: س   ل  ر ند الصد ر
 ط(.3مت صآ م نب  ال آج ) -49
 ط(.2أذ ررررنر األبآار ) -50
 ط(2أ راد األ انر )بتآيج   آح(.) -51
 ط(.2 وج الآزا  لع ي األرزا  ) -52
 باررررن آ الم من  ند الموت. -53
 .أسآار العيد الصنل   موسررخ -54
 مت صآ زاد الحرررررنج  المع مآ. -55

  سنبعنل: بحب الايع ل م ل  :سنبعنل: بحب الايع ل م ل  :
 أح ن القول. -1
 ن رررمنت القآح. -2
 بح ل المحيان  منحل الم  آ دين ل قن قلخ ) بحقاق( -3
 ل العنرفان.سررررررانح -4
 (.2بآيق الصديقان إلخ ريوان رح العنلمان )ط -5
 الااخ ال نمي ال اد أبو الح ن الانذلخ   -6
 حقن ق ال صود النقه   -7
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 «.َ مِّه»م نن: « َممِّه»  ول قب ر ا  أحمد  أبو يع خ  الايآانه  اليزار


