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3 

 سهضاى هاُ ًضٍل لشآى

ٍَ شََْْشُ سَهَضَاىَ الَّزِى أًُضِلَ فِيِِ الَْمُشَْءَاىُ ُّذّى لِّلٌَّاسِ •
ٍَ الَْفُشَْلَاىِ  فَوَي شَِْذَ هٌِكُنُ الشْ َْشَ   تَيٌَِّاتٍ هِّيَ الَُْْذَى

سَفَشٍ فَعِذ ٌٓ هِّنيَْ    فَلَْيَظُوُِِ  ٍَ هَي كَاىَ هَشِيضًا أٍَِ عَلىَ
أَي امٍ أُخَشَ  يُشِيذُ اللَُِّ تِكُننُ الَْيُِْنشَ ٍَ لَنا يُشِينذُ تِكُننُ      

هَنا    الَْعُِْشَ ٍَ لِتُكَْوِلَُاَْ الَْعِنذ َٓ ٍَ لِتُكَثنشِاٍاَْ اللَّنَِ عَلنىَ    
 (تمش185ُ)َّذَئكُنِ ٍَ لَعَلَّكُنِ تَشَْكُشٍُىَ
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 قرآن چیست؟

 

 قرآن گوهر فراموش شذه•
 داستان آن کودک جویای گىج–
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 قرآن چیست؟

 ؟قرآن چیست•
 کتاب خذا–
 آخریه وسخه هذایت الهی–

 مصون از تحریف•
 جامع•
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 قرآن چیست؟

 قرآن چیست؟

 کتاب خدا

آخرین نسخه 
 هدایت الهی

مصون از 
 تحریف

 جامع
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 قرآن چیست؟

 کتاب خدا قرآن چیست؟
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 ؟قرآن چیست
 كتاب خذا•

ٍَ لَو ا جَاءَُّنِ سَسَُلٌ هِّيَْ عٌِذِ اللَِِّ هُظَذِّقٌ لِّوَا هَعَُْنِ ًَثَزَ فَشِيكٌ هِّيَ الَّزِييَ أٍُتَُاَْ –
 (تمش101ٓ)يَعِلَوَُىٍََسَاءَ ظَُُْسِِّنِ كَأًََُّْنِ لَا كِتَابَ اللَِِّ الَْكِتَابَ 

لِنيَِْكُنَ  كِتَنابِ اللَّنِِ     أَ لَنِ تَشَ إِلىَ الَّزِييَ أٍُتَُاَْ ًَظِيثّا هِّيَ الَْكِتَابِ يُذِعََِىَ إِلىَ–
َُْْنِ ٍَ ُّن   تَيٌَُِْنِ ثُن  يَتَََلىَ  (آل عوشاى23)هُّعِشِضَُىَفَشِيكٌ هٌِّ

يََِمَ خَلَكَ الْ نوَاٍَاتِ  كِتَابِ اللَِِّ إِىَّ عِذ َٓ الشَُُّْسِ عٌِذَ اللَِِّ اثٌََْا عَشَشَ شََْْشًا فىِ –
ٍَ الَْأَسِعَ هٌَِِْا أَسِتَعٌَٔ حُشُمْ  رَالِكَ الذِّييُ الَْمَيِّنُ  فَلَا تَظَْلِوَُاَْ فِيِْيَّ أًَفَُْنكُنِ  ٍَ  
لَتِلُننَاَْ الَْوُشَْننشِكِييَ كاَفَّننًٔ كَوَننا يُمَتِلُننًََكُنِ كَافَّننًٔ  ٍَ اعِلَوُننَاَْ أَىَّ اللَّننَِ هَنن َ    

 (تَت36ٔ)الَْوُتَّمِييَ
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 ؟قرآن چیست
 كتاب خذا•

ٍَ لَو ا جَاءَُّنِ سَسَُلٌ هِّيَْ عٌِذِ اللَِِّ هُظَذِّقٌ لِّوَا –
هَعَُْنِ ًَثَزَ فَشِيكٌ هِّنيَ الَّنزِييَ أٍُتُنَاَْ الَْكِتَنابَ     

ٍَسَاءَ ظُُْننَسِِّنِ كَننأًََُّْنِ لَننا   كِتَننابَ اللَّننِِ  
 (تمش101ٓ)يَعِلَوَُىَ
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 ؟قرآن چیست
 كتاب خذا•

لَنِ تَشَ إِلىَ الَّزِييَ أٍُتَُاَْ ًَظِيثّا هِّنيَ الَْكِتَنابِ يُنذِعََِىَ    أَ –
فَشِيكٌ هِّنٌَُْْنِ ٍَ    لِيَِْكُنَ تَيٌَُِْنِ ثُن  يَتَََلىَكِتَابِ اللَِِّ   إِلىَ
 (آل عوشاى23)هُّعِشِضَُىَُّن 
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 ؟قرآن چیست
 كتاب خذا•

كِتَنابِ  عِذ َٓ الشَُُّْسِ عٌِذَ اللَِِّ اثٌََْا عَشَشَ شََْْشًا فنىِ  إِىَّ –
يََِمَ خَلَكَ الْ وَاٍَاتِ ٍَ الَْأَسِعَ هٌَِِْا أَسِتَعَنٌٔ حُنشُمْ    اللَِِّ 

رَالِكَ الذِّييُ الَْمَيِّنُ  فَلَا تَظَْلِوَُاَْ فِيِْيَّ أًَفَُْكُنِ  ٍَ لَتِلَُاَْ 
الَْوُشَْشِكِييَ كاَفًَّٔ كَوَا يُمَتِلًََُكُنِ كَافًَّٔ  ٍَ اعِلَوَُاَْ أَىَّ اللََِّ 

 (تَت36ٔ)الَْوُتَّمِييَهَ َ 
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 ؟قرآن چیست
 كتاب خذا•

 هعاًی–
 هفشدات الفاظ  –
 تشكيثات الفاظ–
 جولِ ّا –
 آيات–
 سَسُ ّا–

61-45هثاًی كالهی اجتْاد، طض   
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 ؟قرآن چیست

 کتاب خدا

 معانی

 مفردات الفاظ 

 ترکیبات الفاظ

 جمله ها 

 آیات

 سوره ها

61-45هثاًی كالهی اجتْاد، طض   
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 قرآن چیست؟

 قرآن چیست؟

 کتاب خدا

آخرین نسخه 
 هدایت الهی
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 قرآن چیست؟

 قرآن چیست؟
آخرین نسخه 
 هدایت الهی
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 ؟قرآن چیست
 آخریه وسخه هذایت الهی•

َِْهٌِِيَي الَّنزِيَي يَعِوَلُنَىَ        – ٍَ يُثَشنِشا الَْوُن ََْْذِى لِلَّتنِى ِّنَى َألَْنََُم  إِىَّ َّارَا الَْمُشَْءَاَى ي
 (اسشاء9)كَثِيشًاالظ الَِْاتِ أَىَّ لَُْنِ أَجِشًا 

َناتٍ هِّنيَ الَُْْنذَى     – ٍَ   شََْْشُ سَهَضَاىَ الَّزِى أًُضِلَ فِيِِ الَْمُشَْءَاىُ ُّنذّى لِّلٌَّناسِ ٍَ تَيٌِّ
سَنفَشٍ    الَْفُشَْلَاىِ  فَوَي شَِْذَ هٌِكُنُ الشْ َْشَ فَلَْيَظُوُِِ  ٍَ هَي كَناىَ هَشِيضًنا أٍَِ عَلنىَ   

فَعِذ ٌٓ هِّيَْ أَي امٍ أُخَشَ  يُشِيذُ اللَُِّ تِكُنُ الَْيُِْشَ ٍَ لَا يُشِينذُ تِكُننُ الَْعُِْنشَ ٍَ لِتُكَْوِلُنَاَْ     
 (تمش185ُ)تَشَْكُشٍُىَهَا َّذَئكُنِ ٍَ لَعَلَّكُنِ   الَْعِذ َٓ ٍَ لِتُكَثشِاٍاَْ اللََِّ عَلىَ
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 ؟قرآن چیست
 آخریه وسخه هذایت الهی•

ٍَ ُٗجَشرشِ    أَلَْنََمُ  يََْْذِى لِلَّتىِ ِّنىَ  الَْمُشَْءَاىََّارَا إِىَّ –
الْوُؤْهٌِِ٘يَ الَّزِٗيَ َٗؼِوَلَُىَ الصَّبلِحَبتِ أَىَّ لَُْنِ أَجِرشاا  

 (اسشاء9)وَجِ٘شاا
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 ؟قرآن چیست
 آخریه وسخه هذایت الهی•

ٍَ ُّرذّى لللٌَّرب ِ   سَهَضَبىَ الَّزِى أًُضِلَ فِِِ٘ الْمُرشْءَاىُ  شَْْشُ –
ٍَ الْفُشْلَبىِ  فَوَي شَرِْذَ هِرٌىُنُ الشرَّْْشَ      ثٌََِّ٘بتٍ هِّيَ الُْْذَى

سَفَشٍ فَؼِذٌَّٓ هِّيْ أََّٗبمٍ   فَلَْ٘صُوُِِ  ٍَ هَي وَبىَ هَشِٗضاب أٍَِ ػَلىَ
أُخَشَ  ُٗشِٗذُ اللَُِّ ثِىُنُ الُْ٘سِشَ ٍَ لَرب ُٗشِٗرذُ ثِىُرنُ الْؼُسِرشَ ٍَ     

هَب َّذَئىُنِ ٍَ لَؼَلَّىُرنِ    لِتُىْوِلَُاْ الْؼِذََّٓ ٍَ لِتُىَجشِ ٍاْ اللََِّ ػَلىَ
 (ثمش185ُ)تَشْىُشٍُىَ
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 قرآن چیست؟

 قرآن چیست؟

 کتاب خدا

آخرین نسخه 
 هدایت الهی

مصون از 
 تحریف

 جامع
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 قرآن چیست؟

 قرآن چیست؟

 کتاب خدا

آخرین نسخه 
 هدایت الهی

مصون از 
 تحریف
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 قرآن چیست؟

 لشآى چيْت؟•

 كتاب خذا–

 آخشيي ًْخِ ّذايت الْی–

 هظَى اص تْشيف•
إًَِّننا ًََْْننيُ ًَضَّلٌََْننا الننزِّكَْشَ ٍَ إًَِّننا لَننُِ    –

 (حجش9)لََْافِظَُىَ
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 قرآن چیست؟

إًَِّا ًََْْنيُ ًَضَّلٌََْنا النزِّكَْشَ ٍَ إًَِّنا لَنُِ      •
 (حجش9)لََْافِظَُىَ
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 قرآن چیست؟

 قرآن چیست؟

 کتاب خدا

آخرین نسخه 
 هدایت الهی

مصون از 
 تحریف

 جامع
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 قرآن چیست؟

 لشآى چيْت؟•

 كتاب خذا–

 آخشيي ًْخِ ّذايت الْی–

 هظَى اص تْشيف•

 جاه •
كَوَا أَسِسَلٌََْا فِيكُنِ سَسَُلًا هٌِّكُنِ يَتَْلَُاَْ عَلَيِكُنِ ءَايَاتٌَِا ٍَ –

يُعَلِّوُكُنن ه نا   يُضَكِّيكُنِ ٍَ يُعَلِّوُكُنُ الَْكِتَابَ ٍَ الِِْكَْؤََ ٍَ 
 (تمش151ُ)تَعِلَوَُىَلَنِ تَكًََُُاَْ 
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 قرآن چیست؟

 
 
وَوَب أَسِسَلٌَْب فِ٘ىُنِ سَسَُلاب هِّرٌىُنِ َٗتْلُرَاْ ػَلَرِ٘ىُنِ ءَاَٗبتٌَِرب ٍَ     •

ٍَ يُعَلِّوُكُنن ه نا لَننِ    ُٗضَول٘ىُنِ ٍَ ُٗؼَللوُىُنُ الْىِتَبةَ ٍَ الحِِىْؤََ 
 (ثمش151َُ)تَعِلَوَُىتَكًََُُاَْ 
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 قرآن چیست؟

ٍَ ػٌِذَُُ هَفَبتِحُ الْغَِ٘تِ لَب َٗؼِلَوَُْب إِلَّب ََُّ  ٍَ َٗؼِلَنُ هَب فىِ الْجشَل ٍَ الْجَحِشِ  ٍَ * •
هَب تَسِمُطُ هِي ٍَسَلٍَٔ إِلَّب َٗؼِلَوَُْب ٍَ لَب حَجٍَّٔ فىِ ظُلُوَبتِ الْأَسِضِ ٍَ لَب سَطْرتٍ  

 (اًؼبم 59)هُّجِ٘يٍٍَ لَب َٗبثِسٍ إِلَّب فىِ وِتَبةٍ 
 



27 

 قرآن چیست؟

 قرآن چیست؟

 کتاب خدا

آخرین نسخه 
 هدایت الهی

مصون از 
 تحریف

 جامع
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 قرآن چیست؟

ٍَ ػٌِذَُُ هَفَبتِحُ الْغَِ٘تِ لَب َٗؼِلَوَُْرب إِلَّرب ُّرََ  ٍَ    * •
َٗؼِلَنُ هَب فىِ الْجشَل ٍَ الْجَحِشِ  ٍَ هَب تَسِمُطُ هِي ٍَسَلَرٍٔ  

ٍَ لَا حَث ٍٔ فىِ ظُلُوَناتِ الَْنأَسِعِ ٍَ لَنا    إِلَّب َٗؼِلَوَُْب 
 (اًؼبم 59)هُّثِييٍسَطَْةٍ ٍَ لَا يَاتِسٍ إِلَّا فىِ كِتَابٍ 
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 كويتكيفيت ًِ 

 و٘ف٘ت ًِ وو٘ت•
ٍَ ََُّ الَّزِى خَلَكَ السَّوَبٍَاتِ ٍَ الْأَسِضَ فىِ سِتَِّٔ أََّٗبمٍ ٍَ وَبىَ ػَشْشُُِ ػَلىَ الْوَربءِ  –

لَِ٘جِلََُوُنِ أَُّٗىُنِ أَحِسَيُ ػَوَلاب  ٍَ لَئيِ لُلْتَ إًَِّىُن هَّجِؼَُحَُىَ هِي ثَؼِذِ الْوََِتِ لََ٘مُرَلَيَّ  
 (َّد 7)هُّجِ٘يٌالَّزِٗيَ وَفَشٍُاْ إِىْ َّبرَا إِلَّب سِحِشٌ 

 (وْف 7)ػَوَلابإًَِّب جَؼَلٌَْب هَب ػَلىَ الْأَسِضِ صٌَِٗٔا لََّْب لٌَِجِلََُُّنِ أَُُّْٗنِ أَحِسَيُ –
 2)الْغَفَُسُأَحِسَيُ ػَوَلاب  ٍَ ََُّ الْؼَضِٗضُ    الَّزِى خَلَكَ الْوََِتَ ٍَ الحََََِ٘ٓ لَِ٘جِلََُوُنِ أَُّٗىنُ–

 (هله
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 كويتكيفيت ًِ 

 و٘ف٘ت ًِ وو٘ت•

ٍَ ََُّ الَّزِى خَلَكَ السَّوَبٍَاتِ ٍَ الْأَسِضَ فرىِ سِرتَِّٔ   –
أَحَِْيُ أََّٗبمٍ ٍَ وَبىَ ػَشْشُُِ ػَلىَ الْوَبءِ لَِ٘جِلََُوُنِ أَُّٗىُنِ 

ٍَ لَئيِ لُلْتَ إًَِّىُن هَّجِؼَُحَُىَ هِي ثَؼِذِ الْوَرَِتِ  عَوَلًا  
 7)هُّجِر٘يٌ لََ٘مَُلَيَّ الَّزِٗيَ وَفَشٍُاْ إِىْ َّبرَا إِلَّرب سِرحِشٌ   

 (َّد
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 كويتكيفيت ًِ 

 و٘ف٘ت ًِ وو٘ت•

جَؼَلٌَْب هَب ػَلىَ الْأَسِضِ صٌَِٗرٔا  إًَِّب –
 7)عَوَلًنا أَحَِْيُ لََّْب لٌَِجِلََُُّنِ أَُُّْٗنِ 

 (وْف
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 كويتكيفيت ًِ 

 و٘ف٘ت ًِ وو٘ت•

خَلَكَ الْوََِتَ ٍَ الحََََِ٘ٓ لَِ٘جِلََُوُنِ الَّزِى –
ٍَ ُّرََ الْؼَضِٗرضُ     أَحَِْنيُ عَوَلًنا     أَُّٗىنُ
 (هله 2)الْغَفَُسُ



33 

 سَسٓ الوجادلٔ

ِحيمِ  ْحمِن الره ِ الره   ِبْسِم َّللاه

ُ َقْوَل الهِتي ُتجاِدلَُك ِفي َزْوِجها َو َتْشَتِكي  َقْد َسِمَع َّللاه
َ َسِميٌع َبِصيٌر  ُ َيْسَمُع َتحاُوَرُكما إِنه َّللاه ِ َو َّللاه إَِلى َّللاه

(1) 



34 

 سَسٓ الوجادلٔ

هاُتُهْم إاِله الالهِئي َولَْدَنُهْم  هاِتِهْم إِْن أُمه الهِذيَن ُيظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنساِئِهْم ما ُهنه أُمه
َ لََعفُوٌّ َغفُوٌر  ُهْم لََيقُولُوَن ُمْنَكراً ِمَن اْلَقْوِل َو ُزوراً َو إِنه َّللاه  (2)َو إِنه

َو الهِذيَن ُيظاِهُروَن ِمْن ِنساِئِهْم ُثمه َيُعوُدوَن لِما قالُوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل أَْن 
ُ ِبما َتْعَملُوَن َخِبيٌر  ا ذلُِكْم ُتوَعُظوَن ِبِه َو َّللاه  (3)َيَتَماسه

ا َفَمْن لَْم َيْسَتِطْع َفإِْطعاُم  َفَمْن لَْم َيِجْد َفِصياُم َشْهَرْيِن ُمَتتاِبَعْيِن ِمْن َقْبِل أَْن َيَتَماسه
ِ َو لِْلكافِِريَن َعذاٌب  ِ َو َرُسولِِه َو ِتْلَك ُحُدوُد َّللاه يَن ِمْسِكيناً ذلَِك لُِتْؤِمُنوا ِباَّلله ِستِّ

 (4)أَلِيٌم 
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حذحٌب هحوذ ثي أثٖ : ، حذحٌب ػلٖ ثي الحس٘ي لبلفی تفْيش المویٍ  •
ػجذ اهلل ػي الحسي ثي هحجَة ػي أثٖ ٍالد ػري حورشاى ػري أثرٖ     

ٗرب  : فمبلرت  -إى اهشأٓ هي الوسرلوبت أترت الٌجرٖ     : جؼفش ع لبل
ٍ لذ ًخشت لِ ثطٌٖ ٍ أػٌتِ ػلى دً٘ربُ ٍ   -سسَل اهلل إى فالًب صٍجٖ

 ف٘ن تشىًَِ٘؟ : لبل. لن تش هٌٖ هىشٍّب أشىَُ إل٘ه -آخشتِ

(182: ، ص19 الويضاى فی تفْيش المشآى، ج)  
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ٍ لذ أخشجٌٖ هي هٌضلٖ  -أًت علی حشام كظْش أهنی : إًِ لبل: لبلت•
هب أًضل اهلل تجربسن ٍ تؼربلى   : فمبل لْب سسَل اهلل  . فبًظش فٖ أهشٕ

ٍ أًرب أورشُ أى أورَى هري      -ألضٖ فِ٘ ثٌ٘ه ٍ ثر٘ي صٍجره   -وتبثب
ٍ إلرى   -الوتىلف٘ي، فجؼلت تجىٖ ٍ تشتىٖ هب ثْب إلى اهلل ػض ٍ جل

 .سسَل اهلل   ٍ اًصشفت

(182: ، ص19 الويضاى فی تفْيش المشآى، ج)  
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فٖ صٍجْب ٍ  -فسوغ اهلل تجبسن ٍ تؼبلى هجبدلتْب لشسَل اهلل  : لبل•
ثِسِنِ اللَِِّ الرشَّحِويِ الرشَّحِ٘نِ،   »هب شىت إلِ٘، ٍ أًضل اهلل فٖ رله لشآًب 

إلى لَلِ ٍَ إِىَّ اللََِّ لَؼَفُرَ    -لَذِ سَوِغَ اللَُِّ لََِلَ الَّتِٖ تُجبدِلُهَ فِٖ صٍَِجِْب 
 .«غَفَُسْ

(182: ، ص19 الويضاى فی تفْيش المشآى، ج)  
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ج٘ئٖ ثضٍجه، : فمبل لْب -فجؼج سسَل اهلل   إلى الوشأٓ فأتتِ: لبل•
: أًت حشام ػلٖ وظْش أهٖ؟ فمبل: أ للت الهشأته ّزُ: فأتتِ فمبل لِ

لذ أًضل اهلل تجبسن ٍ تؼربلى  : فمبل لِ سسَل اهلل  . لذ للت لْب رله
لَرذِ   -ثِسِنِ اللَّرِِ الرشَّحِويِ الرشَّحِ٘نِ   »: ٍ لشأ -ف٘ه ٍ فٖ اهشأته لشآًب

، فضرن  «إِىَّ اللََِّ لَؼَفَُ  غَفُرَسْ  -إلى لَلِ -سَوِغَ اللَُِّ لََِلَ الَّتِٖ تُجبدِلُهَ
فئًه لذ للت هٌىشا هي المَل ٍ صٍسا، ٍ لذ ػفرب اهلل   -إل٘ه اهشأته

 .ػٌه ٍ غفش له ٍ ال تؼذ

(182: ، ص19 الويضاى فی تفْيش المشآى، ج)  



39 

 سَسٓ الوجادلٔ

فبًصشف الشجل ٍ َّ ًبدم ػلى هب لبل الهشأتِ، ٍ وشُ اهلل ػرض ٍ  : لبل•
الَّزِٗيَ ُٗظبِّشٍُىَ هِيْ ًِسربئِِْنِ حُرنَّ   »: جل رله للوؤهٌ٘ي ثؼذ ٍ أًضل اهلل

 .أًت علی كظْش أهی: ٗؼٌٖ لوب لبل الشجل الهشأتِ« َٗؼَُدٍُىَ لِوب لبلَُا

(182: ، ص19 الويضاى فی تفْيش المشآى، ج)  
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فرئى ػل٘رِ    -فوي لبلْب ثؼرذ هرب ػفرب اهلل ٍ غفرش للشجرل ا ٍل     : لبل•
رلِىُنِ تَُػَظَُىَ ثِرِِ  »ٗؼٌٖ هجبهؼتْب « فَتَحِشِٗشُ سَلَجٍَٔ هِيْ لَجِلِ أَىْ َٗتَوَبسَّب»

فَوَيْ لَنِ َٗجِذِ فَصِ٘بمُ شَِْشَِٗيِ هُتَتبثِؼَِ٘يِ هِيْ لَجِلِ  -ٍَ اللَُِّ ثِوب تَؼِوَلَُىَ خَجِ٘شٌ
فجؼرل اهلل  : لربل « فَوَيْ لَنِ َٗسِتَطِغِ فَئِطْؼبمُ سِتل٘يَ هِسِرىٌِ٘با  -أَىْ َٗتَوَبسَّب

رلِهَ لِتُؤْهٌَُِا ثِبللَِِّ ٍَ سَسُرَلِِِ  »: حن لبل. ػمَثٔ هي ظبّش ثؼذ الٌْٖ ّزا
 .ّزا حذ الظْبس: لبل« ٍَ تِلْهَ حُذٍُدُ اللَِِّ

(182: ، ص19 الويضاى فی تفْيش المشآى، ج)  
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 العالهٔ الطثاطثايی •

اٙٗٔ ثوب لْب هي الس٘بق ٍ خبصٔ هب فٖ آخشّب هي روش الؼفَ ٍ : ألَل•
الوغفشٓ ألشة اًطجبلب ػلى هب س٘ك هي المصٔ فرٖ ّرزُ الشٍاٗرٔ، ٍ ال    
ثأ  ثْب هي ح٘ج السٌذ أٗضب غ٘ش أًْب ال تالئن ظبّش هب فٖ اٙٗٔ هي 

 .«الَّزِٗيَ ُٗظبِّشٍُىَ هِيْ ًِسبئِِْنِ حُنَّ َٗؼَُدٍُىَ لِوب لبلَُا»: لَلِ

(182: ، ص19 الويضاى فی تفْيش المشآى، ج)  
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  الظْبسحىن •
ٍ إرا لبل الشجل الهشأتِ ٍ ّٖ طبّش هري غ٘رش جوربع ثوحضرش هري      •

سجل٘ي هسلو٘ي ػذل٘ي أًت ػلٖ وظْش أهٖ أٍ أختٖ أٍ ثٌتٖ أٍ ػوتٖ 
أٍ خبلتٖ ٍ روش ٍاحذٓ هي الوحشهبت ػل٘رِ ٍ أساد ثرزله تحشٗوْرب    

 .ػلى ًفسِ حشم ثزله ػلِ٘ ٍطؤّب حتى ٗىفش
ٍ الىفبسٓ ػتك سلجٔ فئى لن ٗجذ صبم شْشٗي هتتبثؼ٘ي فئى لرن ٗمرذس   •

ػلى الص٘بم أطؼن ست٘ي هسىٌ٘ب فئى لن ٗجذ اإلطؼبم وبى فٖ رهتِ إلى 
 .أى ٗخشد هٌِ

523: ؛ ص(للشيخ الوفيذ)الومٌعٔ   
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 .لن ٗجض لِ أى ٗطأ صٍجتِ حتى ٗؤدٕ الَاجت ػلِ٘ فٖ رلهٍ •
فئى طلمْب سمطت ػٌِ الىفبسٓ فئى ساجؼْب ٍججت ػلِ٘ فرئى ًىحرت   •

صٍجب غ٘شُ فطلمْب الضٍد فمضت الؼرذٓ ٍ ػربدت إلرى صٍجْرب ا ٍل     
 .ثٌىبح هستمجل حلت لِ ٍ لن تلضهِ وفبسٓ هب وبى هٌِ فٖ الظْبس

 

523: ؛ ص(للشيخ الوفيذ)الومٌعٔ   
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إرا لبل الشجل الهشأتِ ٍ ّٖ حبئط ٍ لذ وبى دخل ثْب لجل رلره  ٍ •
أًت ػلٖ وظْش أهٖ أٍ لبل لْب رله فٖ طْش لذ ٍطئْب فِ٘ هري غ٘رش   
أى تىَى حبهال أٍ لبلِ ٍ لن ٗشْذ ػلِ٘ ثزله سجالى هسلوبى ػذالى 
وبى وبللغَ هي الىالم ٍ لن ٗمغ ثِ ظْبس ٍ إى لبلِ لْب لجرل أى ٗرذخل   

 .ثْب ٍ ّٖ حبئط ٍلغ إرا شْذ ثِ ػلِ٘ سجالى هسلوبى ػذالى

523: ؛ ص(للشيخ الوفيذ)الومٌعٔ   
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 .إى حلف ثبلظْبس أًِ ال ٗفؼل ش٘ئب حن فؼلِ لن ٗمغ ثزله ظْبسٍ •
 .ٍ إرا ظبّش هي أسثغ ًسَٓ لِ أٍ حالث وبى ػلِ٘ ثؼذد الٌسبء وفبسات•
ٍ الظْبس ٗمغ ثبلحشٓ ٍ ا هٔ إرا وبًت صٍجٔ ٍ إى وبًت ا هرٔ هلره   •

 .ٗوٌِ٘ لن ٗمغ ثْب ظْبس

523: ؛ ص(للشيخ الوفيذ)الومٌعٔ   
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الؼجذ إرا ظبّش هي صٍجتِ سَاء وبًت حشٓ أٍ أهرٔ ثشرشا الظْربس    ٍ •
الزٕ ٗمغ ثِ التحشٗن ػلى هب لذهٌبُ وبى ػلِ٘ هي جولٔ الىفبسات التٖ 
 .سلف روشّب صَم شْش ٍاحذ دٍى هب سَى رله هي الؼتك ٍ اإلطؼبم

ٍ إرا ظبّش الشجل هي اهشأتِ فْٖ ثبلخ٘بس إى شبءت صجشت ػلِ٘ أثذا •
حتى ٗىفش ٍ ٗؼرَد إلْ٘رب أٍ ٗفبسلْرب ثورَت أٍ طرالق ٍ إى شربءت       
خبصوتِ إلى  الحبون فئى خبصوتِ إلِ٘ ٍػظِ ٍ أًظشُ حالحٔ أشْش فئى 

 .ػبد إلْ٘ب ٍ وفش ٍ إال ألضهِ الطالق
 .ٍ هي ظبّش فجبهغ لجل أى ٗىفش لضهتِ وفبستبى•

523: ؛ ص(للشيخ الوفيذ)الومٌعٔ   
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