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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ٝكيٙ ًٝل٠ ٝح٬ُٜس ٝح٬ُّٔ ػ٠ِ ٗز٤ٚ حُٜٔطل٠ ٝػ٠ِ آُٚ ٖٝٓ حُلٔي هلل 

ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ٝأٜٗي  هللا ٝأٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ حهظل٠ أػَٙ ٝحطزغ ٛيحٙ ٝحًظل٠

 ،ٖٝٓ أر٠ كوي َٟ ٝحرظؼي ٍٝٗي ٖٓ حٛظيٟ رٜيحٙ حهظَد إٔ دمحمح ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ

 أٓخ رؼي:

٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ًَ ٛلخص حٌُٔخٍ حُز١َ٘ ٝحهظٜٚ هللا رٔيحٍى ُوي حؿظٔؼض ك

وي ُٝ ك٤ٚ أٝ ٗوٚ ُْ طـيٙ ط٤ِٔ رٜخ ػٖ ًَ ر٢٘ آىّ ٜٝٓٔخ رلؼض ػٖ ػ٤ذ 

ؼِ رٜخ ٖٓ ٝح٫ٙ كا٠ُ ٓ٘ظٜخٛخ ُ ًَ حُؼَحه٤َ ٝأىٟ ح٧ٓخٗش ٝرِؾ حَُٓخُش خظحؿ

 ٣ٌَٕٔٝر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ ٓخ كل٤َ  ٛٔٞح روظًَِٚس هخَٓس ٖٓ ًْٝ  ًٍٝ رٜخ ٖٓ ػخىحٙ

ٝطِي ٍكٔش ٝٓؼض ٣ؼلٞ ٣ٜٝلق ُٔخ ٓو٢ ك٢ أ٣ي٣ْٜ ٝظ٘ٞح أْٜٗ هي ٌِٛٞح اً رٚ ٝ

 .ٝحٓظٌزَ ىرَا٫ ٖٓ أ حُزًََ٘ 

ُٝٔخ ٗ٘ؤ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٌٓش أّ حُوَٟ ُْ ٣ٌٖ أكي ٣طؼٖ ك٢ ٗٔزٚ ٝٛٞ ٖٓ 

ٝح٤ُٔخىس حَُ٘ف  ه٣َٖ ه٤َ حُؼَد هز٤ِش ٖٝٓ ر٢٘ ٛخْٗ ه٤َ حُز٤ٞص ٗٔزخ ٤َِٓ

كوي ٜٗي ُٚ أرٞ ٓل٤خٕ هزَ ا٬ٓٓٚ ك٤ٖ ٓؤُٚ َٛهَ ُْ ٣طؼٖ أػيحإٙ ك٢ ٗٔزٚ 

 ٛٞ ك٤٘خ ًٝ ٗٔذ. :ه٤َٜ حَُّٝ: ٤ًق ٗٔزٚ ك٤ٌْ؟ كوخٍ أرٞ ٓل٤خٕ: هِض

ر٤ْٜ٘ اًح ٓخ  ح١ٌُ ٣لَٜ ُْٞٝ ٣وظِق حػ٘خٕ إٔ دمحمح ٛٞ حُٜخىم ح٤ٓ٧ٖ ٝٛ

خ حهظخٍٙ هللا َُِٓخُش حٓظ٤و٘ظٜخ أٗلْٜٔ ُٝ ٌُِٔٞٙ ُٝٞ أٍحى حُِٔي ػ٤ِْٜ هظٜٔٞحح ّٔ

َُٗي ُْٝ ٣ٌٌرٞٙ ًٔخ هخٍ هللا طؼخ٠ُ:}  ٓخٗظٚ ٝؿليٝح رٜخ حٓظٌزخٍح٧ ُِ ُ ٤ََُْل ُْ اَِّٗٚ هَْي َْٗؼَِ

 َٕ ١ ٣َوُُُٞٞ ٌِ َٕ حَُّ َليُٝ ـْ َ٣ ِ َٖ رِآ٣َخِص َّللاَّ ٤ ِٔ ُِ َّٖ حُظَّخ ٌِ َُ َٝ رََُٞٗي  ٌٌَِّ ُ٫َ ٣ ْْ ُٜ ]ٍٓٞس { كَبَِّٗ

 .[ٖٖ ح٧ٗؼخّ
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٢ٛٝ ٫ ٤ٓٔخ ٣يّػ٤َٜخ إٔ ٘زـ٢ ٧كي ٣ٝاًح ًخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ه٤ِوخ ُِ٘زٞس كٔخ 

زَُ ك٢ أػ٤ْٜ٘ ٣ٝلٔزٕٞ ٌُْٜٝ٘ طٔ٘ٞح إٔ طٌٕٞ ك٢ ؿ٤َٙ ٖٓٔ ً ٤ُٔض ٌٓظٔزش

ُٕ أَٛ ُٜخ كوي هخٍ هللا طؼخ٠ُ ػ٠ِ أُٔ٘ظْٜ:}  رظْٜ٘ أْٜٗ آ َْ وُ ُْ ٌََٛح ح  ٍَ ِِّ ُٗ ٫َ ْٞ هَخُُٞح َُ َٝ

ِٖ ٠ َػَِ  ٣َظ٤َْ َْ وَ ُْ َٖ ح ِٓ  ٍَ ُؿ ٍَ  ٍْ ، ٣ٝؼٕ٘ٞ رخُو٣َظ٤ٖ ٌٓش [ٖٔ حُِهَف]ٍٓٞس { َػِظ٤

١َُّ٘ ٌُٜٝ٘خ ٍكٔش رُؼغ رٜخ دمحم  ٝحُطخثق ُْٝ طٌٖ حُ٘زٞس ٌِٓخ ؿز٣َش ٣ٔظ٘غ رخُ

ٖٓ ٫ ٣و٠غ  خد كخُىٍٟ رٚـّ ٕ ر٤ْٜ٘ ك٢ طٞحٟغ ر٬ كُ ػخ ًخكش ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ حُ٘خّ

َّ حُٔؼظِٕٝ رـ٤َ هللا  َٛهخ ُِلن ا٫ رِٔطخٕ ٝٝؿيٝح ك٢ أٗلْٜٔ ٝأهٌطْٜ كخؿظ

هخٍ هللا طؼخ٠ُ وي ك طٔ٘ٞح إٔ ٣ئطخٛخ أكي ْٜٓ٘رَٓخُش دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٝ حُل٤ٔش كِْ ٣ئٓ٘ٞح

َٖ ػ٠ِ أُٔ٘ظْٜ:}  ِٓ ْٖ ُْٗئ ْْ آ٣َشٌ هَخُُٞح َُ ُٜ اًَِح َؿخَءطْ َُ  َكظ٠َّ ُْٗئط٠ََٝ ُٓ ٍُ خ أُٝط٢َِ  َٓ  ََ ؼْ ِٓ

 ِ :} طؼخ٠ُ كؤؿخرْٜ هللا طؼخ٠ُ رؤٕ ح٧َٓ ٤ُْ ا٤ُْٜ كوخٍ [ٕٗٔ]ٍٓٞس ح٧ٗؼخّ {َّللاَّ

َٓخَُظَُٚ  ٍِ  َُ ؼَ ـْ ُْ َك٤ُْغ ٣َ ُ أَْػَِ  .[ٕٗٔ ح٧ٗؼخّ]ٍٓٞس {َّللاَّ

ًٔخ هخٍ ْٝٛ حَُرخ٤ٕٗٞ ٣وظخٍْٛ هللا ًٌُٝي ٍٝػش ح٧ٗز٤خء كِٔش ٌٛح حُي٣ٖ 

ُؼِْ ٫ ٣طِزٞٗٚ ِكٔزش حُلٖٔ حُز١َٜ:" إ هللا ٣زؼغ أهٞحٓخ ك٢ ١ِذ ٌٛح ح

ك٬ ط٤ًِش ٫ٝ حُىٍحء كخهلل ٤ُْٝ ُْٜ ك٤ٚ ٤ٗش ٣زؼؼْٜ ك٢ ١ِزٚ ٢ً ٫ ٤٠٣غ حُؼِْ" 

َٖ :} ػ٠ِ ُٔخٕ ٗٞف ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ أػِْ رٔخ ك٢ ح٧ٗلْ ًٔخ هخٍ طؼخ٠ُ ٣ ٌِ َِّ ُِ  ٍُ ٫َ أَهُٞ َٝ

١ ٍِ ىَ ِْ ُْ  طَ ُ أَْػَِ ح َّللاَّ ًَ ُ َه٤ْ ُْ َّللاَّ ُٜ ْٖ ٣ُْئط٤َِ َُ ْْ ٌُ َٖ  أَْػ٤ُُ٘ ِٔ ْْ ا٢ِِّٗ اًًِح َُ ِٜ ِٔ لُ ْٗ خ ك٢ِ أَ َٔ رِ

 َٖ ٤ ِٔ ُِ  [.ٖٔ ٛٞى]ٍٓٞس { حُظَّخ

وي حؿظٔؼض ك٢ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًَ ٛلخص حٌُٔخٍ حُز١َ٘ َهِوخ ُٝهِوخ ٖٝٓ ُٝ

ٛلزٚ ًخٗض ُٚ ٓ٘وزش حُؼيحُش ٫ ٣زِـٜخ ك٢ حُل٠َ ٖٓ رؼيْٛ ٫ ١خػش حُطخثؼ٤ٖ 

٤ُٟؼض ح٧ٓخٗش خ ػٖ ٫ُٝٗٓ ٬ٛف حُٜخُل٤ٖ ًِٝٔخ حرظؼي   :كويٖ حُ٘زٞس 
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كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ٞٓق، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ هخٍ حُزوخ١ٍ ك٢ ٛل٤لٚ  أهَؽ .ٔ

أط٤٘خ أْٗ رٖ ٓخُي، كٌ٘ٞٗخ ا٤ُٚ ٓخ ِٗو٠ ٖٓ حُلـخؽ،  "حُِر٤َ رٖ ػي١، هخٍ:

حٛزَٝح، كبٗٚ ٫ ٣ؤط٢ ػ٤ٌِْ ُٓخٕ ا٫ ح١ٌُ رؼيٙ َٗ ٓ٘ٚ، كظ٠ طِوٞح »كوخٍ: 

 ."ٗز٤ٌْ ملسو هيلع هللا ىلصٓٔؼظٚ ٖٓ « ٍرٌْ

َٕ ك٬ ه٤َ ٣زظـ٠ ؿ٤َ أػَ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ح١ٌُ طَ  ك٤خس ٢٘ٔ٣ ٝحُٔ٘ش ا٠ُ  َؿْ حُوَآ

ك٢ حُ٘خّ ٣ؼـِ ٖٓ ؿخء رؼيٙ إٔ ٣ؼَٔ رٔؼِٚ كزِؾ رٌُي أػ٠ِ َٓحطذ رٜخ 

ٓظوخٓش ٖٓٔ ىحٕ رخ٬ٓ٩ّ ٫ٝ ٓز٤َ ُٖٔ ًخٕ ٣َؿٞ ُوخء ٍرٚ ٝحُيحٍ ح٥هَس ا٫ ح٫

ًٔخ  ٣ظزغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٝظؤ٠ٓ ر٤َٔطٚ كٜٞ حُٔؼّٜٞ ح١ٌُ ٫ ٣٘طن ػٖ حُٜٟٞ إٔ

 [حُ٘ـْ]ٍٓٞس { ٗ إ ٛٞ ا٫ ٝك٢ ٣ٞك٠ ٖ ٘طن ػٖ حُٜٟٞهخٍ طؼخ٠ُ:}ٝٓخ ٣

اََِّٗي َُؼ٠ََِ ُهُِنٍ ٝٛٞ ح١ٌُ ًُخٙ ٍرٚ روُٞٚ طؼخ٠ُ:} َٝ  ٍْ ٖٓ ٝ [ٗ حُوِْ]ٍٓٞس {َػِظ٤

اََِّٗي َُ  :}هُٞٚ طؼخ٠ُ َٝ ٍْ ظَِو٤ ْٔ ُٓ ح١ٍ  ََ ِٛ ِي١ ا٠َُِ  ْٜ  [.ٕ٘ حٍُٟ٘ٞ]ٍٓٞس  {ظَ

 ُؼ٢ِ أٓخْٛ ٌٛح حٌُظخد ك٢ ٤َٓس حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حُظو٣َذ أُلضٖٝٓ رخد حُظٔي٣ي ٝ

غ حُظ٢ ٫ طوَ أ٤ٔٛش ػٖ ٜٗٞٙ حُؼو٤يس ٣َ٘ظحُك٢ طو٣َذ أكي أْٛ ٜٓخىٍ 

حٗظَ٘ص ًظذ حُٔـخ١ُ  ظ٤ٌِق ٫ ٤ٓٔخ ٝهيحُؼو٤يس ٖٝٓ حُٝأكٌخّ حُظ٤ٌِق رَ ٢ٛ 

ٝ  ُُض رٜخ أهيحّ ر٤٘ض ػ٤ِٜخ أكٌخّ هيٝ ح٤َُٔ ٢ٛٝ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ آػخٍٛخ ٫ طؼزضٝ

 حُلٖٔ ٝأ٫ ٓخ ًخٕ ٖٓ ىٍؿش حُٜل٤ق اكخى٣غ ػخٍ ٝح٧ٌُُي ُْ أهَؽ ٖٓ ح٥

حُظ٢ ٫ ٣٘ظٜٞ رٜخ حُي٤َُ  َٟٝرض ٛللخ ػٖ ٝكووض ٓخ أٌَٗ ك٢ رؼ٠ٜخ

ػٖ ٓؼَكظٚ ىحٍّ  ٤خس حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٫ ٣ٔظـ٢٘ٛخٓخ ٓٔخ ٛٞ َٓطز٢ رل أٟلض ؿًِءحٝ

 ." ٤ٔٓٝض ٌٛح حٌُظخد " أٗزخء هخطْ ح٧ٗز٤خء ٤َٔسحُ
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ٓخ ٝٛذ ٢ُ  ػ٠ِ ػ٠ِ ًَ ٗؼٔش أٗؼٜٔخ ػ٢ِ ٝأٌَٗٙ ٝا٢ٗ أكٔي هللا ًؼ٤َح

ُٞؿٜٚ ٝٝهللا أٓؤٍ إٔ ٣ـؼِٚ ػ٬ٔ ٛخُلخ رؼي ٟؼل٢  حٓظؼ٘ض رْٜٖٓ حُُٞي 

 .ٖٓ ٣وظل٢ ٛل٤ق ح٧ػَ ٣ٝوظي١ رو٤َ حُزَ٘ ٣ٝ٘لغ رٚح٣ٌَُْ هخُٜخ 

حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي 

٤ْ ٝػ٠ِ آٍ رخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَحٛٝك٤ٔي ٓـ٤ي 

                    .يارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤

 حُوط٤ذ ح٩ى٢ٔ٣ٍ        

 ٗٗٗٔ ٓلَّ ٓٔ ػ٤ٖ٘ح٩

 حُطزؼش حُؼخ٤ٗش 
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َّ اٌىزبة دمحمٔجٛح  -ٔ**   ملسو هيلع هللا ىلص فٟ ػٍُ هللا ِمّذَسحٌ فٟ أ

 ػزي رٖ أكٔي ػ٘خ ٣ؼوٞد، رٖ دمحم حُؼزخّ أرٞ كيػ٘خحُلخًْ هخٍ  أهَؽ .ٕ

ػٖ هخُي  ٣ِ٣ي رٖ ػٍٞ كيػ٢٘: هخٍ آلخم، حرٖ ػٖ ر٤ٌَ، رٖ ٣ْٞٗ ػ٘خ حُـزخٍ،

خُٞح: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، أهزَٗخ ػٖ رٖ ٓؼيحٕ ػٖ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أْٜٗ ه

ىػٞس أر٢ ارَح٤ْٛ، ٝرَٟ٘ ػ٠ٔ٤، ٍٝأص أ٢ٓ ك٤ٖ كِٔض ر٢  "ٗلٔي، كوخٍ:

 :حُلخًْ هخٍ  ." أٗٚ هَؽ ٜٓ٘خ ٍٗٞ أٟخءص ُٚ رَٜٟ ٝرَٜٟ ٖٓ أٍٝ حُ٘خّ

ٛلذ ٓؼخً رٖ ؿزَ كٖٔ رؼيٙ ٖٓ حُٜلخرش هخُي رٖ ٓؼيحٕ ٖٓ ه٤خٍ حُظخرؼ٤ٖ، 

، ٝهخٍ حٌُٛز٢ كبٗٚ ٛل٤ق ح٩ٓ٘خى ُْٝ ٣وَؿخٙكبًح أٓ٘ي كي٣ؼخ ا٠ُ حُٜلخرش 

ٝهي َٛف  رٖ ٣ٔخٍ ٛل٤ق، هِض كي٣غ كٖٔ ك٢ آ٘خىٙ دمحم رٖ آلخم

خً رٖ ؿزَ هخٍ حرٖ أر٢ كخطْ ك٢ رخُظلي٣غ ٝهخُي رٖ ٓؼيحٕ ُْ ٣ٔٔغ ٓؼ

هخُي رٖ ٓؼيحٕ ػٖ ٓؼخً رٖ ؿزَ ََٓٓ ُْ ٣ٔٔغ  أر٢ ٣وٍٞ ٓٔؼض" :حَُٔح٤َٓ

ٝٓٔخع أكٔي رٖ ػزي حُـزخٍ ٝٛٞ حُؼطخٍى١  " خٕٓ٘ٚ ٍٝرٔخ ًخٕ ر٤ٜ٘ٔخ حػ٘

ٝأرٞ حُؼزخّ دمحم  ٤َُِٔس ٛل٤ق ًٔخ ًًَٙ حُوط٤ذ ك٢ حُظخ٣ٍن ػٖ حُيحٍهط٢٘

حُؼزخّ ح٧ْٛ  ٞأررٖ ٣ؼوٞد هخٍ حٌُٛز٢ ك٢ ٤َٓ ح٧ػ٬ّ:" هخٍ حرٖ ه٣ِٔش:" 

" هخٍ أرٞ ٗؼ٤ْ رٖ ػي١:" ػوش  رِـ٘خ أٗٚ ػوش ٛيٝم" ٝهخٍ حرٖ أر٢ كخطْ:"  ػوش

هخٍ حُلخًْ: كيّع ك٢ ح٬ٓ٩ّ ٓظخ ٝٓزؼ٤ٖ ٓ٘ش، ُْٝ ٣وظِق ك٢ ٛيهٚ ؤٕٓٞ" ٝٓ

 ". ٝٛلش ٓٔخػٚ

كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٜٓي١، كيػ٘خ ٍٜٓ٘ٞ رٖ ٓؼي، أهَؽ أكٔي هخٍ   .ٖ

ػٖ ري٣َ، ػٖ ػزي هللا رٖ ٗو٤ن، ػٖ ٤َٓٔس حُلـَ، هخٍ: هِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، 

. هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝري٣َ ٛٞ «يٝآىّ ر٤ٖ حَُٝف ٝحُـٔ»ٓظ٠ ًظزض ٗز٤خ؟ هخٍ: 

 حرٖ ٤َٓٔس حُؼو٢ِ٤، ٝأهَؿٚ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص.
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ٝٓخ رؼغ هللا ٖٓ ٗز٢ ٖٓ آىّ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ا٠ُ ػ٠ٔ٤ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ا٫ أهٌ 

ّٖ رٚ ػ٤ِٚ حُؼٜي ُجٖ رُؼغ ك٢ ُٓخٗٚ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اًِْ طؼخ٠ُ: هللا ٤َُّٜ٘ٗٚ هخٍٝ ٤ُئٓ٘ َٝ {

٤ ِٓ  ُ خ أََهٌَ َّللاَّ َٔ ُِ ٌم  يِّ َٜ ُٓ  ٌٍ ُٞٓ ٍَ  ْْ ًُ َّْ َؿخَء ُ ٍش ػ َٔ ٌْ ِك َٝ ظَخٍد  ًِ  ْٖ ِٓ  ْْ ٌُ ُ خ آَط٤َْظ َٔ َُ َٖ ؼَخَم حَُّ٘ز٤ِّ٤ِ

َٗخ  ٍْ ََ ١ هَخُُٞح أَْه َِ ْٛ ْْ اِ ٌُ ُِ ْْ َػ٠َِ ًَ ٌْطُ أََه َٝ  ْْ طُ ٍْ ََ ٍَ أَأَْه ُ هَخ َّٚٗ َُ ُٜ ْ٘ َ َُظ َٝ  ِٚ َّٖ رِ ُ٘ ِٓ ْْ َُظُْئ ٌُ ؼَ َٓ

ؼَ  َٓ أََٗخ  َٝ يُٝح  َٜ ْٗ ٍَ كَخ َٖ )هَخ ِي٣ ِٛ َّ٘خ َٖ حُ ِٓ  ْْ ٌٝٛح ى٤َُ  [،آٍ ػَٔحٕ]ٍٓٞس { (1ٌُٔ

هخٍ ػ٠ِ آخٓش حُ٘ز٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٌَُ ح٧ٗز٤خء ٝأّٗٚ حُٔزؼٞع ًخكش ُِؼخ٤ُٖٔ ًٔخ 

َِْ٘خَى طؼخ٠ُ: َٓ ٍْ َ خ أ َٓ َٝ {( َٖ ٤ ِٔ ِْؼَخَُ ُِ شً  َٔ ْك ٍَ  هللا هخٍٝ [،ح٧ٗز٤خء ]ٍٓٞس({1ٓٔا٫َِّ 

َٓ طؼخ٠ُ: ٍْ خ أَ َٓ َٝ { َٕ ٞ ُٔ ِّ ٫َ ٣َْؼَِ ََ حَُّ٘خ ؼَ ًْ َّٖ أَ ٌِ َُ َٝ ح  ًَ ٣ ٌِ َٗ َٝ ح  ًَ ٤ ِ٘ ِّ رَ َُِِّ٘خ ًَخكَّشً  َِْ٘خَى ا٫َِّ 

 .[ٓزؤ ]ٍٓٞس ({1ٕ)

 ٌٍٝ ُٖٔ ٓٔغ رٚ ُْٝ ٣ئٖٓ رٚ ٣ٝظزؼٚ ٝإ ًخٕ ػ٠ِ ح٤ُٜٞى٣ش أٝأّٗٚ ٫ ػُ 

 حَُٜ٘ح٤ٗش 

 حرٖ أهزَٗخ ح٧ػ٠ِ، ػزي رٖ ٣ْٞٗ كيػ٢٘هخٍ ِْٓٔ ك٢ ٛل٤لٚ  أهَؽ  .ٗ

ػٖ أر٢ ٣ََٛس ػٖ ٍٍٓٞ هللا  كيػٚ ٣ْٞٗ، أرخ إٔ ػَٔٝ، ٝأهز٢َٗ: هخٍ ٝٛذ،

:" ٝح١ٌُ ٗلْ دمحم ر٤يٙ ٫ ٣ٔٔغ ر٢ أكي ٖٓ ٌٛٙ ح٧ٓش ٣ٜٞى١ ٫ٝ  أّٗٚ هخٍملسو هيلع هللا ىلص

  .ٍِٓض رٚ ا٫ ًخٕ ٖٓ أٛلخد حُّ٘خٍ"َٜٗح٢ٗ ػْ ٣ٔٞص ُْٝ ٣ئٖٓ رخ١ٌُ أُ 

َـّ ٤ًق ٝهي أُ  َُ ػ٠ِ أٗز٤ شُ ه٤ٔض حُل ٝػ٠ِ أطزخػْٜ ٖٓ رؼيْٛ رٔخ  خءْٛ ٖٓ هز

حُٜلخص حُز٤ِّ٘خص ٝؼٞص ح٩ٗـ٤َ ٖٓ حُُّ٘ ٣ٝـيٝٗٚ ٌٓظٞرخ ػ٘يْٛ ك٢ حُظٍٞحس 

يَُُٝٗٚ :}هخٍ هللا ػِ ٝؿَ ،حُٞحٟلخص ـِ َ١ ٣ ٌِ ٢َّ حَُّ ِّٓ ُ ٍَ حَُّ٘ز٢َِّ ح٧ْ ُٞٓ ََّ َٕ حُ َّزِؼُٞ َٖ ٣َظ ٣ ٌِ حَُّ

ح٩ِْ  َٝ حسِ  ٍَ ْٞ َّ ْْ ك٢ِ حُظ ُٛ ْ٘يَ ظُٞرًخ ِػ ٌْ َٓ َِ ٌَ ْ٘ ُٔ ُْ ِٖ ح ْْ َػ ُٛ خ َٜ ْ٘ َ٣ َٝ ِٝف  َُ ْؼ َٔ ُْ ْْ رِخ ُٛ َُ ُٓ
ْ َِ ٣َؤ ٤ ـِ ْٗ

ٍَ حَُّظ٢ِ  ح٧َْْؿ٬َ َٝ  ْْ ُٛ ََ ْٛ ْْ اِ ُٜ ْ٘ ٠ََ٣ُغ َػ َٝ َُْوزَخثَِغ  ُْ ح ِٜ ُّ َػ٤َِْ َِّ ٣َُل َٝ ُْ حُط٤َِّّزَخِص  ُٜ َُ َُّ ٣ُِل َٝ
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ٝ َُ َٜ َٗ َٝ  ُٙٝ ٍُ َِّ َػ َٝ  ِٚ ُ٘ٞح رِ َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ ْْ كَخَُّ ِٜ ؼَُٚ ًَخَْٗض َػ٤َِْ َٓ  ٍَ ِِ ْٗ ُ ١ أ ٌِ ٍَ حَُّ حطَّزَؼُٞح حُُّ٘ٞ َٝ  ُٙ

( َٕ ُِِلٞ ْل ُٔ ُْ ُْ ح ُٛ  ({ح٧ػَحف.1٘ٔأَُُٝجَِي 

 ثٕجٛح دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ػٍُ أً٘ اٌىزبة -ٕ** 

ػٖ  ٬ٍٛ كيػ٘خ ك٤ِق، كيػ٘خ ٓ٘خٕ، رٖ دمحم كيػ٘خهخٍ حُزوخ١ٍ  أهَؽ  .٘

٢ هللا ػٜ٘ٔخ: هِض: رٖ حُؼخٙ ٍٟ ٝػطخء رٖ ٣ٔخٍ هخٍ:" ُو٤ض ػزي هللا رٖ ػَٔ

أهز٢َٗ ػٖ ٛلش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ حُظٍٞحس، هخٍ: أؿَ، ٝهللا اٗٚ ُٔٞٛٞف ك٢ 

حُظٍٞحس رزؼٞ ٛلظٚ ك٢ حُوَإٓ: }٣خ أ٣ٜخ حُ٘ز٢ اٗخ أٍِٓ٘خى ٗخٛيح ٝٓزَ٘ح 

ح ٨ُُ  ًُ َْ ٤٤ٖٓ، أٗض ػزي١ ٢ٍُٞٓٝ، ٤ٔٓظي حُٔظًَٞ، ٤ُْ رلّع ٫ٝ ٣ٌَٗٝح ٝك

٣ٝـلَ، ُٖٝ  ٞخد ك٢ ح٧ٓٞحم، ٫ٝ ٣يكغ رخ٤ُٔجش ح٤ُٔجش، ٌُٖٝ ٣ؼلؿ٤ِع، ٫ٝ ٓوّ 

أػ٤٘خ  ُٞح: ٫ اُٚ ا٫ هللا، ٣ٝلظق رٜخش حُؼٞؿخء، رؤٕ ٣و٣ٞوز٠ٚ هللا كظ٠ ٣و٤ْ رٚ حُِّٔ 

ِْلًخ خ، ٝهِٞرخُؿ ًّٔ ُٛ ٤ًخ، ٝآًحٗخ  ْٔ طخرؼٚ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ أر٢ ِٓٔش، ػٖ ٬ٍٛ.  "{ُػ

ٌِْق: ًَ ٢ٗء ك٢ ؿ٬ف، ٝهخٍ ٓؼ٤ي، ػٖ ٬ٍٛ ػٖ ػطخء ػٖ حر ٖ ٬ّٓ: ُؿ

ِْلَخء، ٍٝؿَ أْؿَِق: اًح ُْ ٣ٌٖ ٓوظٞٗخ  ".  ٤ٓق أؿِق، ٝهّٞ َؿ

: هخٍ آلخم، حرٖ ػٖ أر٢، كيػ٘خ: هخٍ ٣ؼوٞد، كيػ٘خأكٔي هخٍ  أهَؽ .ٙ

 أه٢ ُز٤ي، رٖ ٓلٔٞى ػٖ ػٞف، رٖ حَُكٖٔ ػزي رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٛخُق كيػ٢٘

ًٝخٕ ٖٓ أٛلخد ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٝهٖ ػٖ ِٓٔش رٖ ٬ٓٓش رٖ  ح٧َٜٗ ػزي ر٢٘

ًخٕ ُ٘خ ؿخٍ ٖٓ ٣ٜٞى ك٢ ر٢٘ ػزي ح٧َٜٗ هخٍ: كوَؽ ػ٤ِ٘خ ٣ٞٓخ ٖٓ  ريٍ هخٍ:"

ٝأٗخ  :ٓزؼغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ر٤ٔ٤َ كٞهق ػ٠ِ ٓـِْ ػزي ح٧َٜٗ هخٍ ِٓٔش ََ زْ ر٤ظٚ هَ 

حُزؼغ  َىس ٠ٓطـؼخ ك٤ٜخ رل٘خء أ٢ِٛ كًٌَٖ ك٤ٚ ًّٓ٘خ ػ٢َِّ رُ َٓ  ٣ٞٓجٌ أكيعُ 

َُ ٍَٗى أٛلخُد ٝٝحُو٤خٓش  ٍّ أٛ حُلٔخد ٝح٤ُِٔحٕ ٝحُـّ٘ش ٝحُّ٘خٍ كوخٍ ًُي ُوٞ

ٌٖ رؼي حُٔٞصِ  َّٕ رؼؼخ ًخث ٣ٝلي ٣خ ك٬ٕ طَٟ ٌٛح ًخث٘خ  :كوخُٞح ُٚ أٝػخٕ ٫ ٣َٕٝ أ
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َّٕ حُّ٘خّ ٣ُزؼؼٕٞ رؼي ٓٞطْٜ ا٠ُ ىحٍ ك٤ٜخ ؿّ٘ش ٝٗخٍ   :٣ُـِٕٝ ك٤ٜخ رؤػٔخُْٜ هخٍٝأ

ٍ ك٢ حُي٤ٗخ ٣ُلٔٞٗٚ ٗؼْ ٝح١ٌُ ٣ُْلَِ  ٚ ٖٓ طِي حُ٘خٍ أػظْ طُّ٘ٞ ىَّ إٔ ُٚ رلّظِ َٞ ق رٚ ُ

ّْ ٣ُيهِٞٗٚ ا٣ّخٙ ك٤ُطزَّن رٚ ػ٤ِٚ ٝإٔ ٣٘ـ ٣ٝلي ٝٓخ  :ٖٓ طِي حُّ٘خٍؿيًح هخُٞح ُٚ َٞ ػ

 :ٌٓش ٝح٤ُٖٔ هخُٞح ٌٞٛٙ حُز٬ى ٝأٗخٍ ر٤يٙ ٗل ٞزؼغ ٖٓ ٗلآ٣ش ًُي هخٍ: ٗز٢ّ ٣ُ 

ٙ  ٝأٗخ ك٘ظَ ا٢َُّ  :ٝٓظ٠ طَحٙ هخٍ ََ ٖٓ أكيػْٜ ًّٓ٘خ كوخٍ: إ ٣ٔظ٘لي ٌٛح حُـ٬ّ ػٔ

ًَٚ هخٍ ِٓٔش ٍِ كٞهللا ٓخ ًٛذ ح٤َُِ ٝحُّٜ٘خٍ كظ٠ رؼغ هللا طؼخ٠ُ ٍُٓٞٚ ٠ِٛ  :٣ْي

٣ِٝي ٣خ  :ح كوِ٘خٔيً خ ٝكَ ٤ً ـْ ك٢ٌّ ر٤ٖ أظَٜٗخ كآّٓ٘خ رٚ ًٝلَ رٚ رَ  ٞهللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝٛ

 ،هِض كي٣غ كٖٔ " ٤ُْٝ رٚ هخٍ: ر٠ِ رخ١ٌُ هِض ُ٘خ ك٤ٚ ٓخ هِضَ  ك٬ٕ أُٔضَ 

هخٍ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ُْٝ ٝحُلخًْ ٝك٢ حٌُز٤َ حُطزَح٢ٗ ٚ أهَؿٝ

٣وَؿخٙ، هخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ، هِض ٤ُْ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ كبٕ حرٖ 

 آلخم ُْ ٣َٝ ُٚ ِْٓٔ ا٫ ك٢ حُٔظخرؼخص.

  اٌؾش٠ف ٌٕغتا  -ٖ** 

: دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ػزي أهَؽ حُزوخ١ٍ ك٢ رخد ٓزؼغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  .1

َ٘خف رٖ هُ  ُٓ سَ رٖ ًؼذ رٖ ُُ  ٢ٜ رٖ ٬ًدحُٔطِذ رٖ ٛخْٗ رٖ ػزي  ََّ ئ١ رٖ رٖ ٓ

َ رٖ ٓخُي رٖ حُّ٘  ْٜ ًش رٖ ا٤ُخّ رٖ ؿخُذ رٖ كِ ٍِ ٠َ رٖ ً٘خٗش رٖ ه٣ِٔش رٖ ٓي

 ُٓ َٓ ُٓ ِؼي ٠َ رٖ ِٗحٍ رٖ  ظ نٌ لَ ظَّ رٖ ػيٗخٕ ٌٝٛح حُ٘ٔذ   ٚ ا٠ُ ػيٗخٕ ٝٛٞػ٠ِ ٛلَّ

رٖ ارَح٤ْٛ حُو٤َِ ػ٤ِٜٔخ ح٬ُّٔ ٝٓخ رؼي ػيٗخٕ ُْ ٣ؼزض آٔخػ٤َ ٖٓ ُٝي 

ظٚ.   ٛلَّ

ٝأهزَٗخ ح٠ُلخى رٖ ٓوِي ح٤ُ٘زخ٢ٗ، أهَؽ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص هخٍ   .1

ػٖ ٗز٤ذ رٖ رَ٘، ػٖ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّ، ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ: }ٝطوِزي ك٢ 

٢ ا٠ُ ٗز٢ ٖٓ ٗز٢ ا٠ُ ٗز٢ ٖٝٓ ٗز»[ هخٍ: 2ٕٔحُ٘ؼَحء: ٍٓٞس حُٔخؿي٣ٖ{ ]
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. هِض كي٣غ كٖٔ، ٝأهَؿٚ حرٖ أر٢ كخطْ ك٢ حُظل٤َٔ «كظ٠ أهَؿي ٗز٤خ

 ٝحُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َ.

أهزَٗخ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ أرٞ ِٓٔش أهَؽ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص هخٍ   .2

حُظز٢ًًٞ، أهزَٗخ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ ػزي هللا رٖ ػؼٔخٕ رٖ ه٤ؼْ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ 

٥ىّ أٍرؼش أ٫ٝى طئحّ ًًَ ٝأٗؼ٠ ٖٓ رطٖ، ؿز٤َ، ػٖ حرٖ ػزخّ هخٍ: " ًخٕ 

ًًَٝ ٝأٗؼ٠ ٖٓ رطٖ، كٌخٗض أهض ٛخكذ حُلَع ٤ٟٝجش، ًٝخٗض أهض 

ٛخكذ حُـْ٘ هز٤لش، كوخٍ ٛخكذ حُلَع: أٗخ أكن رٜخ، ٝهخٍ ٛخكذ حُـْ٘: أٗخ 

أكن رٜخ، كوخٍ ٛخكذ حُـْ٘: ٣ٝلي، أط٣َي إٔ طٔظؤػَ رٟٞخءطٜخ ػ٢ِ، طؼخٍ 

زَ هَرخٗي ً٘ض أكن رٜخ، ٝإ طوزَ هَرخ٢ٗ ً٘ض أكن كظ٠ ٗوَد هَرخٗخ، كبٕ طو

رٜخ، هخٍ: كوَرخ هَرخٜٗٔخ كـخء ٛخكذ حُـْ٘ رٌزٖ أػ٤ٖ أهَٕ أر٤ٞ، ٝؿخء 

كوِٗٚ هللا ك٢ حُـ٘ش أٍرؼ٤ٖ  ٛخكذ حُلَع رٜزَس ٖٓ ١ؼخٓٚ، كوزَ حٌُزٖ

٘ي{ ه٣َلخ، ٝٛٞ حٌُزٖ ح١ٌُ ًرلٚ ارَح٤ْٛ ملسو هيلع هللا ىلص، كوخٍ ٛخكذ حُلَع }٧هظِ

[ كوخٍ ٛخكذ حُـْ٘ }ُجٖ رٔطض ا٢ُ ٣يى ُظوظ٢ِ٘ ٓخ أٗخ رزخ٢ٓ ٣ي١ 1ٕ]حُٔخثيس: 

[ 2ٕ[ ا٠ُ هُٞٚ }ًُٝي ؿِحء حُظخ٤ُٖٔ{ ]حُٔخثيس: 1ٕا٤ُي ٧هظِي{ ]حُٔخثيس: 

 . هِض أػَ ٓٞهٞف ٛل٤ق.كوظِٚ، كُٞي آىّ ًِْٜ ٖٓ ًُي حٌُخكَ "

رٖ ؿؼلَ، كيػ٘خ كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ دمحم أهَؽ حُزوخ١ٍ هخٍ   .ٓٔ

ٗؼزش، ػٖ ػزي حُِٔي رٖ ٤َٓٔس، هخٍ: ٓٔؼض ١خٝٓخ، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا 

كوخٍ ٓؼ٤ي  -[ٖٕػٜ٘ٔخ: أٗٚ ٓجَ ػٖ هُٞٚ: }ا٫ حُٔٞىس ك٢ حُوَر٠{ ]حٍُٟ٘ٞ: 

كوخٍ حرٖ ػزخّ: ػـِض إ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُْ ٣ٌٖ رطٖ  -رٖ ؿز٤َ: هَر٠ آٍ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

ا٫ إٔ طِٜٞح ٓخ ر٢٘٤ ٝر٤ٌْ٘ ٖٓ »ٖ ه٣َٖ، ا٫ ًخٕ ُٚ ك٤ْٜ هَحرش، كوخٍ: ٓ

 .«حُوَحرش
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كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ، هخٍ أهزَٗخ حُؼٞحّ، أهَؽ حرٖ أر٢ ٤ٗزش هخٍ   .ٔٔ

حىٗٞح ٣خ ٓؼَ٘ ٠َٓ »هخٍ كيػ٢٘ ٍٜٓ٘ٞ ػٖ ٍرؼ٢ رٖ كَحٕ ػٖ ك٣ٌلش هخٍ: 

ِض كي٣غ ٛل٤ق . ه«ٌْٝٓ٘ ٓٞحرن ًٔٞحرن حُو٤َ إ ٌْٓ٘ ٤ٓي ُٝي آىّ

ٍٜٝٓ٘ٞ ٛٞ حرٖ حُٔؼظَٔ ٝحُؼٞحّ ٛٞ حرٖ كٞٗذ، ٝأهَؿٚ حرٖ ٓؼي ك٢ 

 حُطزوخص.

ٍْمًب ُٚخٍُمًبإٌجٟ دمحم    -ٗ**     ثٓ ػجذ هللا خ١ش ٌٚذ آدَ َخ

 ػزي رٖ ٣ؼوٞد كيػ٘خ ٓؼ٤ي، رٖ هظ٤زش كيػ٘خهخٍ  حُزوخ١ٍ أهَؽ .ٕٔ

ّٕ ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ  حُٔوز١َ ٓؼ٤ي ػٖ ػَٔٝ، ػٖ حَُكٖٔ، أ

ًٗخ كظ٠ّ ً٘ضُ  " هخٍ:ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َْ َٗخ كَوَ َْ ٖٓ  رُؼؼض ٖٓ ه٤َ هَٕٝ ر٢٘ آىّ هَ

 ". ٓ٘ٚ حُوَٕ ح١ٌُ ً٘ضُ 

 حَُكٖٔ ػزي رٖ ٝدمحم حَُح١ُ، َٜٓحٕ رٖ دمحم كيػ٘خهخٍ  ِْٓٔ أهَؽ .ٖٔ

 كيػ٘خ ِْٓٔ، رٖ ح٤ُُٞي كيػ٘خ: َٜٓحٕ حرٖ هخٍ ح٤ُُٞي، ػٖ ؿ٤ٔؼخ ْٜٓ، رٖ

ّٕ  ح٧ٓوغ رٖ ٝحػِش ٓٔغ أٗٚ ٗيحى، ػٔخٍ أر٢ ػٖ ػ٢،ح٧ُٝح ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ أ

إ هللا حٛطل٠ ً٘خٗش ٖٓ ُٝي آٔخػ٤َ، ٝحٛطل٠ ه٣َ٘خ ٖٓ  حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ:"

  ."ً٘خٗش، ٝحٛطل٠ ٖٓ ه٣َٖ ر٢٘ ٛخْٗ، ٝحٛطلخ٢ٗ ٖٓ ر٢٘ ٛخْٗ 

، كيػ٢٘ حُلٌْ رٖ ٠ٓٞٓ أرٞ ٛخُقِْٓٔ ك٢ ٛل٤لٚ هخٍ  أهَؽ  .ٗٔ

كيػ٘خ ٛوَ ٣ؼ٢٘ حرٖ ٣ُخى، ػٖ ح٧ُٝحػ٢، كيػ٢٘ أرٞ ػٔخٍ، كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ 

أٗخ ٤ٓي ُٝي آىّ ٣ّٞ حُو٤خٓش، »كَٝم، كيػ٢٘ أرٞ ٣ََٛس، هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .«ٝأٍٝ ٖٓ ٣٘٘ن ػ٘ٚ حُوزَ، ٝأٍٝ ٗخكغ ٝأٍٝ ٓ٘لغ

 



 ٖٔ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

  ٌِٛذ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -٘** 

 ػزي كيػ٘خ كَد، رٖ ٤َُٛ كيػ٢٘هخٍ  ك٢ ٛل٤لِْٚٓٔ  أهَؽ  .٘ٔ

 ٓؼزي رٖ هللا ػزي ػٖ ؿ٬٤ٕ، ػٖ ٤ٕٓٔٞ، رٖ ٜٓي١ كيػ٘خ ٜٓي١، رٖ حَُكٖٔ

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ إٔ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ح٧ٜٗخ١ٍ هظخىس أر٢ ػٖ حُِٓخ٢ٗ،

ُيص ٝك٤ٚ أٍُِٗ ػ٢َِّ  :كوخٍ ح٫ػ٤ٖ٘؟ ّٛٞ ػٖ ٓجَ ِْٝٓ ُٝ  ".ك٤ٚ 

ػ٣ِٞٚ حُزـيحى١، هخٍ: كيػ٘خ  أرٞكيػ٘خ حُل٤ٖٔ ٍ حُزِحٍ هخ أهَؽ  .ٙٔ

كـخؽ رٖ دمحم، هخٍ: كيػ٘خ ٣ْٞٗ رٖ أر٢ آلخم، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ، 

" هِض كي٣غ ُٝي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػخّ حُل٤َ "ػٖ حرٖ ػزخّ، ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ:

حُزِحٍ  ٛل٤ق ٝأرٞ آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢ ٝكـخؽ رٖ دمحم ٛٞ ح٢ٜ٤ُٜٔ ٤ٗٝن

حُل٤ٖٔ ٛٞ حرٖ ٍٜٓ٘ٞ رٖ ارَح٤ْٛ أرٞ ػ٣ِٞٚ هخٍ حُوط٤ذ ك٢ حُظخ٣ٍن: ػوش، 

حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص حٌُزَٟ ٖٓ ٣َ١ن ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ ػٖ حُلـخؽ  أهَؿٚٝ

 ح٢ٜ٤ُٜٔ ػٖ ٣ْٞٗ رٚ. 

حرٖ آلخم هخٍ كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ أر٢ رٌَ رٖ كِّ ػٖ ػَٔس  أهَؽ .1ٔ

ػٖ ػخث٘ش ُٝؽ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ر٘ض ػزي حَُكٔخٕ رٖ أٓؼي رٖ ٍُحٍس 

ْوؼَي٣َْٖ ٣ٔظطؼٔخٕ رٌٔش." ُٓ  ٖ٤َْ٤ َٔ  ِْٝٓ هخُض:" ُوي ٍأ٣ض هخثي حُل٤َ ٝٓخثٔٚ أْػ

 هِض أػَ كٖٔ.

ُْ ٣َى أػَ ٛل٤ق ٣ؼزض رٚ طخ٣ٍن ٬٤ٓى حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ؿ٤َ ٣ّٞ ح٩ػ٤ٖ٘ ك٢ ػخّ 

 حُي٤َُ، ٖٝٓ حكظلَ رُٔٞي ظٜٞ رٜخحُل٤َ ٝٓخ ىٕٝ ًُي ٖٓ آػخٍ ك٢ٜ ٟؼ٤لش ٫ ٣٘

٧ٕ  ٝحطزغ ٖٓ٘ ح٤ُٜٞى ٝحُٜ٘خٍٟ كٜٞ ٓزظيع هخُق حُٔ٘شٝحطوٌٙ ػ٤يح حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  

أَٛ  ٫ٝ ٖٓ رؼيٙ ٚ أٛلخرٚر َكظللظلَ رُٔٞيٙ ُْٝ ٣ؤَٓ رٌُي ٫ٝ ح ُْ ٣حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 ِش.حُوَٕٝ حُؼ٬ػش ح٠ُٝ٧ حُٔل٠
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   أعّبإٖ ٚو١ٕزٗ  -ٙ** 

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُٔخٕ، أهزَٗخ ٗؼ٤ذ، هخٍ  حُِلع ُِزوخ٢١ٍ حُٜل٤ل٤ٖ ٝك  .1ٔ

هخٍ  ػٖ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ دمحم رٖ ؿز٤َ رٖ ٓطؼْ، ػٖ أر٤ٚ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

ّٕ ٢ُ أٓٔخء: أٗخ دمحم ٝأٗخ أكٔي ٝأٗخ حُٔخك٢ ح١ٌُ   ٣وٍٞ:"ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا

 ."١ ٣ُلَ٘ حُ٘خّ ػ٠ِ هي٢ٓ ٝأٗخ حُؼخهذهللا رٚ حٌُلَ ٝأٗخ حُلخَٗ حٌُ ٣ٔلٞ

 أهزَٗخ: هخٍ ٣ِ٣ٝي حُٔٔؼٞى١ ػٖ ٤ًٝغ كيػ٘خهخٍ أكٔي  أهَؽ .2ٔ

ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ هخٍ  ػز٤يس أر٢ ػٖ َٓس رٖ ػَٔٝ ػٖ حُٔٔؼٞى١

أٗخ دمحم ٝأكٔي ٝحُٔول٢ِّ ٠ٔٓ ُ٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٗلٔٚ أٓٔخء ٜٓ٘خ ٓخ كلظ٘خ كوخٍ: 

هِض كي٣غ . هخٍ ٣ِ٣ي: ٝٗز٢ حُظٞرش ٝٗز٢ حُِٔلٔش." ٗز٢ حَُكٔش ٝحُلخَٗ ٝ

 ٛل٤ق.

 كيػ٘خ هخُي كيػ٘خ ٓٔيى كيػ٘خهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .ٕٓ

 كٔٔخٙ ؿ٬ّ ٓ٘خ َُؿَ ُٝي: هخٍ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ؿخرَ ػٖ ٓخُْ ػٖ ك٤ٜٖ

 ٓٔٞح ":كوخٍ ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٗٔؤٍ كظ٠ ٤ٌ٘ٗٚ ٫: كوخُٞح حُوخْٓ،

 ." ر٤ٌ٘ظ٢ طٌظ٘ٞح ٫ٝ رخ٢ٔٓ

 سمبع إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ ص٠ٛجخ -7** 

كيػ٘خ حُل٤ٔي١، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، هخٍ  حُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ  .ٕٔ

كيػ٘خ ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ٣ُ٘ذ، ػٖ أّ كز٤زش، هخُض: هِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، َٛ 

أطلز٤ٖ؟ هِض: ُٔض  ُي ك٢ ر٘ض أر٢ ٓل٤خٕ؟ هخٍ: كؤكؼَ ٓخًح؟ هِض: طٌ٘ق، هخٍ:

ُي رٔو٤ِش، ٝأكذ ٖٓ ٢ًَ٘ٗ ك٤ي أهظ٢، هخٍ: اٜٗخ ٫ طلَ ٢ُ، هِض: رِـ٢٘ أٗي 

طوطذ، هخٍ: حر٘ش أّ ِٓٔش، هِض: ٗؼْ، هخٍ: ُٞ ُْ طٌٖ ٍر٤زظ٢ ٓخ كِض ٢ُ، 

 ." أٍٟؼظ٢٘ ٝأرخٛخ ػ٣ٞزش، ك٬ طؼَٟٖ ػ٢ِ ر٘خطٌٖ ٫ٝ أهٞحطٌٖ
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 سمبع إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص فٟ ثٕٟ عؼذ -8** 

 حُـخٍٝى١ ػ٢ِ رٖ هللا ػزي يػ٘خحُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َ هخٍ ك أهَؽ .ٕٕ

 ػ٘خ أر٢، كيػ٢٘ كلٚ، رٖ أكٔي ػ٘خ: هخ٫ ح١َُُٝٔ، ػ٢ِ رٖ ٝدمحم ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ،

 ػٖ ؿؼلَ، أر٢ رٖ ٠ٓٞٓ ػٖ حُؼ١ٍٞ، ٓؼ٤ي رٖ ٓل٤خٕ ػٖ ١ٜٔخٕ، رٖ ارَح٤ْٛ

 هللا ٢ٍٟ ػزخّ حرٖ ػٖ ػزخّ، حرٖ ٠ُٞٓ ٣ًَذ، ػٖ حُـؼي، أر٢ رٖ ٓخُْ

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ا٠ُ رٌَ رٖ ٓؼي ر٢٘ ٖٓ ٍؿَ ؿخء: هخٍ ػٜ٘ٔخ،

 ػزي حرٖ ٣خ: كوخٍ ك٤ْٜ، ٓٔظَٟؼخ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ًٝخٕ ِْٝٓ،

 ٝٓ٘ظيس ٓخثِي ٝأٗخ ٍُْٜٝٓٞ، ه٢ٓٞ ٝحكي أٗخ: هخٍ ،أؿزظي هي: هخٍ حُٔطِذ،

: هخٍ ،ٗؼْ: هخٍ ػ٢ِ، طـيٕ ك٬ ا٣خى، اٗ٘خى١ كٔ٘ظي ٝٗخٗيى، ا٣خى ٓٔؤُظ٢

: هخٍ ،ٝؿَ ػِ هللا :هخٍ ٝحُ٘خٍ، ٝحُـ٘ش ٝح٧ٍٝ حُٔٔخٝحص هِن ٖٓ أهز٢َٗ

 هللا، ا٫ اُٚ ٫ إٔ ٜٗ٘ي إٔ ٍِٓي ٝأطظ٘خ ًظخري، أطخٗخ رٔخ أٍِٓي أٛٞ رٚ ٗ٘يطي

: هخٍ. ٗؼْ: هخٍ أَٓى؟ أٛٞ رٚ، ٗ٘يطي: هخٍ ،ٗؼْ: هخٍ ٝحُؼِٟ؟ ح٬ُص ٗيع ٝإٔ

 رٚ ٗ٘يطي ِٛٞحص، هْٔ ٤ُِٝش ٣ّٞ ًَ ك٢ ٢ِٜٗ إٔ ٍِٓي طظ٘خٝأ ًظخري، أطخٗخ

 َٜٗح ٓ٘ش ًَ ك٢ ّٜٗٞ إٔ ٍِٓي ٝأطظ٘خ ًظخري، أطخٗخ: هخٍ ،ٗؼْ: هخٍ أَٓى؟ أٛٞ

 ١ً ك٢ ا٤ُٚ ٗلؾ إٔ ٍِٓي ٝأطظ٘خ ًظخري، أطخٗخ: هخٍ، ٗؼْ: هخٍ أَٓى؟ أٛٞ ٗ٘يطي،

 ػ٤ِٜٖ، أ٣ُي ُٝٔض هْٔ، ٛئ٫ء: هخٍ ،ٗؼْ :هخٍ أَٓى؟ أٛٞ ٗ٘يطي، حُلـش

 ىهَ هخٍ ح١ٌُ كؼَ إ اٗٚ أٓخ: ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ هخٍ هلخ، كِٔخ

٠ٓٞٓٝ رٖ أر٢ ؿؼلَ طٜل٤ق ٝحُٜٞحد ٠ٓٞٓ هِض كي٣غ ٛل٤ق  ." حُـ٘ش

رٖ ح٤ُٔٔذ أرٞ ؿؼلَ ٤ٗٝن حُطزَح٢ٗ دمحم رٖ ػ٢ِ ٝٛٞ حرٖ دمحم أرٞ ػزي هللا 

ىٕٝ هَؿٚ حُزوخ١ٍ ػٖ أْٗ ٝأ .ح١َُُٝٔ حُلخكع ٝػوٚ حُوط٤ذ ك٢ حُظخ٣ٍن

 ًًَ ح٫ٓظَٟخع.
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 اٌقذس ؽبدصخ ؽكّ  -9** 

 كيػ٘خ ِٓٔش، رٖ كٔخى كيػ٘خ كَٝم، رٖ ٤ٗزخٕ كيػ٘خِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .ٖٕ

َّٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أطخٙ ؿز٣ََ ٠ِٛ هللا  "هخٍ: ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي حُز٘خ٢ٗ ػخرض أ

 ٚ كخٓظوَؽ حُوِذٖ هِزكؤهٌٙ كَٜػٚ ك٘نَّ ػ ،٣ِؼذ ٓغ حُـِٔخٕ ٞػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝٛ

ْٔ  ،كوخٍ: ٌٛح كع ُّح٤ُ٘طخٕ ٓ٘ي وشكخٓظوَؽ ٓ٘ٚ ػَِ  ض ٖٓ ًٛذ ػْ ؿِٔٚ ك٢ ١ِ

ُٚ  رٔخء ُِّٓ َٓ َ ّْ  ػْ ٧َ ٚ  أػخىٙ ك٢ ٌٓخٗٚ ػ ِّٓ ٣ؼ٢٘  -ٝؿخء حُـِٔخٕ ٣ٔؼَٕٞ ا٠ُ أ

 َِ يح هي هُ  -ٙ ِظجْ ّٔ َّٕ ٓل ٓ٘ظِوغ حُِٕٞ. هخٍ أْٗ: ٝهي ً٘ض  ٞكخٓظوزِٞٙ ٝٛ ،ظَكوخُٞح: ا

ْو٢َ٤ ك٢ ٛيٍٙأػَ  أٍٟ ِٔ  ." ًُي حُ

 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فٟ وفبٌخ عذٖ ػجذ اٌّطٍت -ٓٔ** 

هخٍ: كيػ٢٘ ؿي١، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ٓخُْ، ح٧ٍُه٢ ك٢ أهزخٍ ٌٓش  أهَؽ .ٕٗ

ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ، هخٍ: ً٘خ ؿِٞٓخ ٓغ ػطخء رٖ أر٢ ٍرخف ك٢ حُٔٔـي حُلَحّ 

ُطٞحف ٝهِلٚ حر٘ٚ كظٌحًَٗخ حرٖ ػزخّ ٝك٠ِٚ ٝػ٢ِ رٖ ػزي هللا رٖ ػزخّ ك٢ ح

دمحم رٖ ػ٢ِ كؼـز٘خ ٖٓ طٔخّ هخٓظٜٔخ ٝكٖٔ ٝؿٜٞٛٔخ كوخٍ ػطخء: ٝأ٣ٖ كٜٔ٘ٔخ 

ٖٓ كٖٔ ػزي هللا رٖ ػزخّ؟ " ٓخ ٍأ٣ض حُؤَ ٤ُِش أٍرغ ػَ٘س ٝأٗخ ك٢ حُٔٔـي 

حُلَحّ ١خُؼخ ٖٓ ؿزَ أر٢ هز٤ْ ا٫ ًًَص ٝؿٚ حرٖ ػزخّ، ُٝوي ٍأ٣ظ٘خ ؿِٞٓخ 

٣ْ ري١ٝ ٖٓ ٣ٌَٛ ٣ٜيؽ ػ٠ِ ػٜخٙ كٔؤُٚ ػٖ ٓؼٚ ك٢ حُلـَ اً أطخٙ ٤ٗن هي

ٓٔؤُش كؤؿخرٚ كوخٍ ح٤ُ٘ن ُزؼٞ ٖٓ ك٢ حُٔـِْ: ٖٓ ٌٛح حُلظ٠؟ كوخُٞح: ٌٛح ػزي 

هللا رٖ حُؼزخّ رٖ ػزي حُٔطِذ، كوخٍ ح٤ُ٘ن: ٓزلخٕ ح١ٌُ ٓٔن كٖٔ ػزي 

حُٔطِذ ا٠ُ ٓخ أٍٟ، كوخٍ ػطخء: ٓٔؼض حرٖ ػزخّ ٣وٍٞ: ٓٔؼض أر٢ ٣وٍٞ: " 

حُ٘خّ ٝؿٜخ ٓخ ٍآٙ ه٢ ٢ٗء ا٫  ِذ أ١ٍٞ حُ٘خّ هخٓش ٝأكًٖٔخٕ ػزي حُٔط

أكزٚ ًٝخٕ ُٚ ٓلَٕ ك٢ حُلـَ ٫ ٣ـِْ ػ٤ِٚ ؿ٤َٙ ٫ٝ ٣ـِْ ٓؼٚ ػ٤ِٚ أكي 

ًٝخٕ حُ٘ي١ ٖٓ ه٣َٖ كَد رٖ أ٤ٓش كٖٔ ىٝٗٚ ٣ـِٕٔٞ كُٞٚ ىٕٝ حُٔلَٕ 
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كز٠ٌ كوخٍ ػزي كـخء ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ ؿ٬ّ ٣يٍؽ ٤ُـِْ ػ٠ِ حُٔلَٕ كـٌرٞٙ 

٢ ٣ز٢ٌ؟ هخُٞح ُٚ: اٗٚ أٍحى إٔ ٣ـِْ ِ٘ رْ حُٔطِذ: ًُٝي رؼي ٓخ كـذ رَٜٙ: ٓخ ٫ِ 

ػ٠ِ حُٔلَٕ كٔ٘ؼٞٙ كوخٍ ػزي حُٔطِذ: ىػٞح حر٢٘ كبٗٚ ٣لْ رَ٘ف أٍؿٞ إٔ 

٣زِؾ ٖٓ حَُ٘ف ٓخ ُْ ٣زِؾ ػَر٢ ه٢، هخٍ: ٝطٞك٢ ػزي حُٔطِذ ٝحُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا 

. هِض هِق ؿ٘خُطٚ ٣ز٢ٌ كظ٠ ىكٖ رخُلـٕٞ " ػ٤ِٚ ِْٝٓ حرٖ ػٔخٕ ٤ٖ٘ٓ ًٝخٕ

كي٣غ ٛل٤ق ٝحرٖ ؿ٣َؾ ٛٞ ػزي حُِٔي رٖ ػزي حُؼ٣ِِ هي َٛف رخُظلي٣غ 

 ٝٓؼ٤ي رٖ ٓخُْ ٛٞ حُويحف ٝؿي ح٧ٍُه٢ ٛٞ أكٔي رٖ دمحم.

 ثبٌٕجٟ ملسو هيلع هللا ىلص لجً اٌجؼضخعزغمبء اال -ٔٔ** 

: هخٍ ظ٤زش،ه أرٞ كيػ٘خ: هخٍ ػ٢ِ، رٖ ػَٔٝ كيػ٘خحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٕ٘

٣ظٔؼَ  ٓٔؼض حرٖ ػَٔ ":ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي هللا رٖ ى٣٘خٍ ػٖ أر٤ٚ هخٍ كيػ٘خ

 :ر٘ؼَ أر٢ ١خُذ

 ." ػٔخٍ ح٤ُظخ٠ٓ ػٜٔش ٨ٍُحَٓ        ٝأر٤ٞ ٣ٔظٔو٠ حُـٔخّ رٞؿٜٚ

  لقخ ثَِؾ١َشٜ -ٕٔ** 

 ح٧ػَؽ حُؼزخّ أرٞ َٜٓ رٖ حُل٠َ كيػ٘خحُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ .ٕٙ

 آلخم، أر٢ رٖ ٣ْٞٗ أهزَٗخ: هخٍ ؿِٝحٕ رٖ ٖٔحَُك ػزي كيػ٘خ: هخٍ حُزـيحى١

١خُذ ا٠ُ حُ٘خّ  ٞهَؽ أر "خٍ:ه أر٤ٚ ػٖ ح٧ٗؼ١َ، ٠ٓٞٓ أر٢ رٖ رٌَ أر٢ ػٖ

ح كلَ ٞحٝهَؽ ٓؼٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ أ٤ٗخم ٖٓ ه٣َٖ كِٔخ أَٗكٞح ػ٠ِ حَُحٛذ ٛزط ُِّٞ

 َُّ وَؽ ا٤ُْٜ ٫ٝ ٕٝ رٚ ك٬ ٣ٍكخُْٜ كوَؽ ا٤ُْٜ حَُحٛذ ًٝخٗٞح هزَ ًُي ٣ٔ

ٕ ٍكخُْٜ كـؼَ ٣ظوِِّْٜ حَُحٛذ كظ٠ ؿخء كؤهٌ ر٤ي ٍٍٓٞ  ٣ِظلض، هخٍ كْٜ ٣ُلُِّٞ

٣زؼؼٚ هللا ٍكٔش  ،هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ: ٌٛح ٤ٓي حُؼخ٤ُٖٔ، ٌٛح ٍٍٓٞ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ

ُٔي؟ كوخٍ: اٌّْٗ ك٤ٖ أَٗكظْ ٖٓ حُؼوزش  ،ُِؼخ٤ُٖٔ ِْ كوخٍ ُٚ أ٤ٗخٌم ٖٓ ه٣َٖ: ٓخ ِػ
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كٚ روخطْ ُْ  َِ ََّ ٓخؿيح. ٫ٝ ٣ٔـيحٕ ا٫َّ ُ٘ز٢ٍّ ٝا٢ّٗ أػ ٌَ ا٫ ه ٌَ ٫ٝ ٗـ ٣زن كـ

خ أطخْٛ  ّٔ س أٓلَ ٖٓ ؿ٠َٝف ًظلٚ ٓؼَ حُظلخكش ػْ ٍؿغ كٜ٘غ ُْٜ ١ؼخٓخ كِ ّٞ حُ٘ز

خ ىٗخ  ٞرٚ ًٝخٕ ٛ ّٔ ، كِ ك٢ ٍػ٤َّش ح٩رَ هخٍ: أٍِٓٞح ا٤ُٚ كؤهزَ ٝػ٤ِٚ ؿٔخٓشٌ طُِظُِّٚ

ا٠ُ ك٢ْء حُ٘ـَس كِٔخ ؿِْ ٓخٍ ك٢ْء حُ٘ـَس ػ٤ِٚ  ٖٓ حُوّٞ ٝؿيْٛ هي ٓزوٞٙ

ٌْ ػ٤ِٚ ٝٛ ٞهخٍ كز٤٘ٔخ ٛ ،كوخٍ: حٗظَٝح ا٠ُ ك٢ْء حُ٘ـَس ٓخٍ ػ٤ِٚ ٣٘خٗيْٛ  ٞهخث

ّٝ إ ٍأٝٙ ػَكٞٙ رخُٜلش ك٤وظِٞٗٚ، كخُظلض  َُّ ّٕ حُ ّٝ كب َّ إٔ ٫ ٣ٌٛزٞح رٚ ا٠ُ حُ

ّٕ ٌٛح كبًح رٔزؼش هي أهزِٞح ٖٓ حَُّٝ كخٓظوزِْٜ كوخٍ: ٓخ ؿخء رٌ ْ؟ هخُٞح: ؿخءٗخ أ

حُ٘ز٢ هخٌٍؽ ك٢ ٌٛح حَُٜ٘ كِْ ٣زن ٣َ١ٌن ا٫ رؼغ ا٤ُٚ رؤٗخّ ٝاٗخ هي أُهزَِٗخ 

ٌَ ٌْٓ٘؟ هخُٞح َٞٛ هِلٌْ أكيٌ ٛ :هزَٙ رُِؼؼ٘خ ا٠ُ ٣َ١وي ٌٛح، كوخٍ ٔخ اٗ :ه٤

كَأ٣ظْ أَٓح أٍحى هللا إٔ ٣و٤٠ٚ َٛ ٣ٔظط٤غ أكيٌ أأهزَٗخ هزَٙ رط٣َوي ٌٛح. هخٍ 

؟  ؟ٍىَّٙ ٖٓ حُ٘خّ هخُٞح ٫. هخٍ: كزخ٣ؼٞٙ ٝأهخٓٞح ٓؼٚ، هخٍ أٗ٘يًْ رخهلل أ٣ٌْ ٤ُُّٝٚ

ر٫٬ ١ٝخُذ ٝرؼغ ٓؼٚ أرخ رٌَ  ١ٞخُذ كِْ ٣ٍِ ٣٘خٗيٙ كظ٠ ٍىَّٙ أر ٞهخُٞح أر

ىٙ حَُحٛذ ٖٓ حٌُؼي ٝح٣ُِض ّٝ . هِض كي٣غ كٖٔ ؿ٣َذ حُظ١ٌَٓهخٍ  ." ُٝ

 .ش ٝحُلخًْحرٖ أر٢ ٤ٗز أهَؿٚٝ ،أر٢ رٌَ ٝر٬ٍ ًًَكٖٔ ىٕٝ 

 سػٟ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اٌغُٕ -ٖٔ** 

 حرٖ كيػ٘خ ػل٤َ، رٖ ٓؼ٤ي كيػ٘خهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٕ

ؿخرَ  أهز٢َٗ: هخٍ ِٓٔش، أرٞ أهز٢َٗ: هخٍ ٜٗخد، حرٖ ػٖ ٣ْٞٗ، ػٖ ٝٛذ،

٢٘ حٌُزخعزي هللا هخٍ:" ً٘خ ٓغ ػرٖ  ـْ َِّ حُظَٜحٕ ٗ َٔ ػ٤ٌِْ  :كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رِ

ٗؼْ، َٝٛ ٖٓ ٗز٢ٍّ ا٫ّ  :أً٘ض طَػ٠ حُـْ٘ هخٍ :رخ٧ٓٞى ٓ٘ٚ كبّٗٚ أ٣ْطذ كو٤َ

 .٤٠ٗؾ ػَٔ ح٧ٍحىٝحٌُزخع رلظق حٌُخف ٛٞ   ." ٍػخٛخ
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 ٣ل٠٤، رٖ ػَٔٝ كيػ٘خ ح٢ٌُٔ، دمحم رٖ أكٔي كيػ٘خهخٍ  حُزوخ١ٍ أهَؽ .1ٕ

ٓخ رؼغ هللا ٗز٤ّخ ا٫ّ  :" هخٍٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ػ ؿيٙ ػٖ

 ٍْ ْ٘ض أ ًُ ػخٛخ ُوَح٢٣ٍ ٍػ٠ حُـْ٘ كوخٍ أٛلخرٚ ٝأٗض ٣خ ٍٍٓٞ هللا كوخٍ: ٗؼْ 

ٌّش ٓ َٛ٧ ".  

  ملسو هيلع هللا ىلص ٌُ ٠ؼجذ فّٕب إٌجٟ  -ٗٔ** 

كيػ٢٘ " هخٍ: كيػ٘خ أرٞ أٓخٓش، أهزَٗخ ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ هخٍأكٔي  أهَؽ .2ٕ

أ١ هي٣ـش ٝهللا  :"٣وٍٞ ُوي٣ـش ٞ٘ز٢َّ ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛؿخٍ ُوي٣ـش ر٘ض ه٣ِٞي أٗٚ ٓٔغ حُ

ٟ أريح ِّ َِّ  :هخٍ: كظوٍٞ هي٣ـش ٫ أػزي ح٬ُّص أريح ٝهللا ٫ أػزي حُؼ ٟ هخٍ:  َك ِّ حُؼ

 هِض كي٣غ ٛل٤ق. ." ْ حُظ٢ ًخٗٞح ٣ؼزيٕٝ ػْ ٠٣طـؼًٕٞخٗض ٜٛ٘ٔ

: هخٍ عحُلخك هللا ػزي أرٞ كيػ٘خهخٍ  حُ٘زٞس ى٫ثَ حُز٤ٜو٢ ك٢ أهَؽ .ٖٓ

 حُؼخ١َٓ ػلخٕ رٖ ػ٢ِ رٖ حُلٖٔ كيػ٘خ: هخٍ ٣ؼوٞد رٖ دمحم حُؼزخّ أرٞ أهزَٗخ

 ػزي رٖ ٣ٝل٠٤ ِٓٔش، أر٢ ػٖ ػَٔٝ، رٖ دمحم كيػ٘خ: هخٍ أٓخٓش أرٞ كيػ٘خ: هخٍ

رٖ كخٍػش هخٍ:" ًخٕ ْٛ٘ ٖٓ  ػٖ ٣ُي ػٖ أٓخٓش رٖ ٣ُي كخ١ذ رٖ حَُكٖٔ

ّٔق رٚ حَُٔ٘ ًٕٞ اًح ١خكٞح كطخف ٍٍٓٞ هللا ٗلخّ ٣ُوخٍ ُٚ آخف ٝٗخثِش ٣ظٔ

خ ٍَٓصُ  ملسو هيلع هللا ىلص ١ٝلضُ  ّٔ َّٔٚ، هخٍ ٣ُي: رٚ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓٔلضُ  ٓؼٚ كِ : ٫ طٔ

ََ ٓخ ٣ٌٕٞ كٔٔلظٚ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  كُطْل٘خ كوِض ك٢ ٗل٢ٔ ٧َّٓٔ٘ٚ كظ٠ّ أٗظ

ْ٘ٚ؟ ٝهخٍ ٙ ػٖ دمحم رٖ ػَُٔحى ؿ٤ :حُز٤ٜو٢ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ: أُْ طُ ربٓ٘خىٙ هخٍ  َُٝ

خ ه٢ُّ كظ٠ّ أًَٓٚ هللا ٣ُٝي: كٞح١ٌُ أًَٓٚ  ًٔ ٘ٛ َْ أٍِٗ ػ٤ِٚ حٌُظخد ٓخ حٓظِ

 هِض كي٣غ كٖٔ. ." ٝأٍِٗ ػ٤ِٚ

هخٍ: كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ أر٢ رٌَ رٖ دمحم حرٖ آلخم ك٢ ٓـخ٣ُٚ  أهَؽ .ٖٔ

ٔٚ ٗخكغ أر٢ ٤ِٓٔخٕ رٖ ؿز٤َ رٖ ٓطؼْ ػٖ ػ ػٖ ػؼٔخٕ رٖرٖ ػَٔٝ رٖ كِّ 
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ُوي ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هزَ إٔ ٣ٍِ٘  ":رٖ ؿز٤َ ػٖ أر٤ٚ ؿز٤َ رٖ ٓطؼْ هخٍ

ػ٤ِٚ حُٞك٢ ٝاٗٚ ُٞحهق ػ٠ِ رؼ٤َ ُٚ رؼَكخص ٓغ حُ٘خّ ٖٓ ر٤ٖ هٞٓٚ كظ٠ ٣يكغ 

ي . هِض كي٣غ كٖٔ، ٝأهَؿٚ أكٔ" ٓؼْٜ ٜٓ٘خ طٞك٤وخ ٖٓ هللا ُٚ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ط٤ِٔٔخ ًؼ٤َح

 .ٝحُزِحٍ ٝحُطزَح٢ٗ

  ِؽٍف اٌفنٛيٚؽشة اٌِفغبس  -٘ٔ** 

 آلخم، رٖ حَُكٖٔ ػزي ػٖ حُٔل٠َ، رٖ رَ٘ كيػ٘خأكٔي هخٍ  أهَؽ .ٕٖ

ػٖ ػزي حَُكٔخٕ رٖ ػٞف  أر٤ٚ ػٖ ٓطؼْ، رٖ ؿز٤َ رٖ دمحم ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ

إٔ  كذُّ ٜٗيص كِق حُٔط٤ز٤ٖ ٓغ ػٔٞٓظ٢ ٝأٗخ ؿ٬ّ كٔخ أُ  :"ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ

ٌُؼٚ حُزوخ١ٍ ك٢ ح٧ىد  ٚأهَؿٝهِض كي٣غ كٖٔ،  ." ٢ُ ُكَٔ حُِّ٘ؼْ ٝأ٢ّٗ أٗ

حُلخًْ ٝهخٍ ٛل٤ق ح٩ٓ٘خى ُْٝ ٣وَؿخٙ ٝٝحكوٚ ٝٝحرٖ كزخٕ  ٣ؼ٠ِ ٞأرٝ حُٔلَى

 .حٌُٛز٢

كيػ٘خ أرٞ ٣ًَذ هخٍ، كيػ٘خ ٜٓؼذ هخٍ حُطز١َ ك٢ حُظل٤َٔ  أهَؽ .ٖٖ

ي حَُكٖٔ ٠ُٞٓ آٍ ١ِلش، رٖ حُٔويحّ، ػٖ آَحث٤َ رٖ ٣ْٞٗ، ػٖ دمحم رٖ ػز

٫ كِق ك٢ ح٬ٓ٩ّ، ًَٝ  "ػٖ حرٖ ػزخّ هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ػٖ ػٌَٓش

َ حُ٘ؼْ،  ـخ٤ِٛش كِْ ٣ِىٙ ح٬ٓ٩ّ ا٫ ٗيسكِق ًخٕ ك٢ حُ َٔ ّٕ ٢ُ ُك ٝٓخ ٢َٗٔ٣ أ

 .هِض كي٣غ ٛل٤ق ." ٝأ٠ٗ ٗو٠ُض حُلِق ح١ٌُ ًخٕ ك٢ ىحٍ حُ٘يٝس

  ثخذ٠غخ صٚاعٗ ملسو هيلع هللا ىلص -ٙٔ** 

 رٖ ػَٔ ػ٘خ حُؼ٣ِِ، ػزي رٖ ػ٢ِ كيػ٘خحُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َ هخٍ  أهَؽ .ٖٗ

 رٖ ؿخرَ ػٖ حُٞحُز٢، هخُي أر٢ ػٖ ح٧ػٖٔ، ػٖ أر٢، كيػ٢٘ ؿ٤خع، رٖ كلٚ

 ٠ِٛ حُ٘ز٢ ًخٕ: هخٍ ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ أٛلخد ٖٓ ٍؿَ أٝ َٓٔس،

 كؤ٣ًَخ ُٚ، ٣َٗي ٝٛٞ ح٩رَ ك٢ كٌخٕ حُـْ٘، كخٓظؼ٠ِ ؿ٘ٔخ ٣َػ٠ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا
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 ٣ؤط٤ْٜ ٣ٌَٗٚ كـؼَ ٢ٗء، ػ٤ِٜخ ُْٜ رو٢ حُٔلَ ه٠ٞح كِٔخ هي٣ـش، أهض

 كب٢ٗ أٗض حًٛذ: ك٤وٍٞ حٗطِن،: ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ُٔلٔي ٣ٝوٍٞ ٣ٝظوخٟخْٛ

 أٗٚ كِػْ ُٚ هِض هي: هخٍ ٓؼي؟ ٣ـ٢ء ٫ دمحم كؤ٣ٖ: ٝأطخْٛ َٓس كوخُض ،أٓظل٢٤

 أهظٜخ ٗلْ ك٢ كٞهغ ٫ٝء، أػق ٫ٝ ك٤خء أٗي ٍؿ٬ ٍأ٣ض ٓخ: كوخُض ٣ٔظل٢٤،

 حُٔخٍ ًؼ٤َ ٍؿَ أرٞى: كوخٍ ا٤ُٚ، كخهطز٢٘ أر٢ حثض: كوخُض ا٤ُٚ، كزؼؼض هي٣ـش

 كلؼَ، ٌَٓٙ ػ٘ي ٝحثض أًل٤ي أٗخ ػْ ًِٝٔٚ، كخُوٚ حٗطِن: هخُض ،٣لؼَ ٫ ٝٛٞ

 دمحمح، ؿضُٝ أكٔ٘ض هي: ُٚ كو٤َ حُٔـِْ، ك٢ ؿِْ أٛزق كِٔخ كِٝؿٚ، كؤطخٙ

 هي ا٢ٗ: ٣وُٕٞٞ حُ٘خّ إ: كوخٍ ػ٤ِٜخ، كيهَ كوخّ ٗؼْ،: هخُٞح كؼِض؟ أٝ: هخٍ

 ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ دمحمح كبٕ ٍأ٣ي، طٔلٜٖ ك٬: هخُض كؼِض، ٝٓخ دمحمح ُٝؿض

 ٖٓ رٞهظ٤ٖ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ دمحم ا٠ُ رؼؼض ػْ ٢ٍٟ، كظ٠ رٚ طٍِ كِْ ًٌح،

هِض كي٣غ  ." كلؼَ ًٌٝح ًٌٝح ًٝز٘خ ٢ُ يٛخكخٛ كِش حٗظَ: ٝهخُض ًٛذ أٝ ك٠ش

ك٢  حرٖ كزخًًَٕٙ ٛل٤ق ٝأرٞ هخُي حُٞحُز٢ طخرؼ٢ ٝػوٚ أرٞ كخطْ حَُح١ُ ٝ

  حُؼوخص، ٝك٢ ُلع حُزِحٍ " أٝه٤ظ٤ٖ " ٝٛٞ ح٧ٗزٚ.

  ص٠ذ ثٓ ؽبسصخ ٠خزبس إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص   -7ٔ** 

 ٝدمحم ُل٢َٓ٠،ح هللا ػزي رٖ دمحم كيػ٘خحُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َ هخٍ  أهَؽ .ٖ٘

 ػٖ َٜٓٔ، رٖ ػ٢ِ أٗخ حُلخٍع، رٖ ٓ٘ـخد ػ٘خ: هخ٫ ٤ٗزش، أر٢ رٖ ػؼٔخٕ رٖ

: هخٍ كخٍػش، رٖ ؿزِش كيػ٢٘ ح٤ُ٘زخ٢ٗ، ػَٔٝ أر٢ ػٖ هخُي، أر٢ رٖ آٔخػ٤َ

 أه٢ ٓؼ٢ أٍَٓ هللا ٍٍٓٞ ٣خ: كوِض ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ػ٠ِ هيٓض

 ٫ هللا ٍٍٓٞ ٣خ ٝهللا ٫: كوخٍ ، «أٓ٘ؼٚ ُْ ٓؼي حٗطِن كبٕ ًحى ٛٞ: »هخٍ ٣ُيح،

ض كي٣غ هِ ".ٍأ٢٣ ٖٓ أك٠َ أه٢ ٍأ١ كَأ٣ض: هخٍ أريح أكيح ػ٤ِي أهظخٍ

 ُٚ ِْٓٔ. ٛل٤ق ٝٓ٘ـخد رٖ حُلخٍع أهَؽ
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كيػ٘خ ػزي  كيػ٘خ ٓؼ٠ِ رٖ أٓيهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .ٖٙ

ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ  هخٍ: كيػ٢٘ ٓخُْ كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ ػوزش ؼ٣ِِ رٖ حُٔوظخٍحُ

َّٕ ٣ُيَ رٖ كخٍػش ٠ُٞٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ ًّ٘خ ٗيػٞٙ ا٫ ٣ُي  ":٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ أ

ي كظ٠ّ ٍِٗ حُوَإٓ ّٔ ْْ } رٖ ٓل ُٛ ُٛٞ حْىُػٞ  ْْ ِٜ ِ{ ٥َِرَخثِ ْ٘يَ َّللاَّ ٢َُٔ ِػ  . "أَْه

ٝ َْ َّٕ  ًٔخ ُْ ٣وظَ ؤٕ ًًَٙ ًَٓٚ رهللا أ ٣ُي رٖ كخٍػش ػ٠ِ هللا ٍُٝٓٞٚ أكيح كب

ِّ  ٌٛح ؿخ٣شٌ رخٓٔٚ ٣َٛلخ ك٢ حُوَإٓ ٝ : ٝك٢ حَُ٘ف ٝح٤ُٜض هخٍ هللا ػ َّ ؿ

خ )} َٜ ًَ ْؿَ٘خ َّٝ َُ ح  ًَ ١َ َٝ خ  َٜ ْ٘ ِٓ ٣ْيٌ  َُ خ ه٠٠ََ  َّٔ  .[ح٧كِحد]ٍٓٞس ({ 1ٖكََِ

 ٚعٍُ فٟ اٌزغبسح   ػًّ إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -8ٔ** 

 أهزَٗخ ؿ٤َٔ، رٖ أكٔي كيػ٘خهخٍ  حُٜٔضك٢ حرٖ أر٢ حُي٤ٗخ  أهَؽ  .1ٖ

ػٖ ٓـخٛي هخٍ كيػ٢٘  ح٧ػٖٔ كيػ٘خ حُٔٔؼٞى١، أهزَٗخ حُٔزخٍى، رٖ هللا ػزي

١٫ٞٓ ػزي هللا رٖ حُٔخثذ هخٍ: ً٘ض ٣َٗي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ حُـخ٤ِٛش كِٔخ هيٓ٘خ 

طيح١ٍ ْ، ً٘ض ٢ٌ٣َٗ ك٘ؼْ ح٣َُ٘ي، ً٘ض ٫ ؟ هِض: ٗؼأطؼَك٢٘حُٔي٣٘ش هخٍ ٢ُ: 

ٚ ٝأهَؿ ق ٝحُٔٔؼٞى١ ٛٞ ػزي حُِٔي رٖ ٓؼٖ،ٛل٤ هِض كي٣غ ".٫ٝ طٔخ١ٍ

 .حرٖ ٓخؿٚ

  فٟ ثٕبء اٌىؼجخ٠ؾبسن إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص   -9ٔ** 

 ًخٕ: هخٍ ٓل٤خٕ، كيػ٘خ هللا، ػزي رٖ ػ٢ِ كيػ٘خهخٍ  حُزوخ١ٍ أهَؽ  .1ٖ

 ك٢ ٤َٓ ؿخء ":هخٍ ؿيٙ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ح٤ُٔٔذ، رٖ ٓؼ٤ي كيػ٘خ: ٣وٍٞ ػَٔٝ

 ." ـز٤ِٖحُ ر٤ٖ ٓخ كٌٔخ حُـخ٤ِٛش

" :هخٍ حُطل٤َ أر٢ ػٖ هللا، ػزي ػٖ ٓؼَٔ، ػٖ حَُُحم ػزي أهَؽ .2ٖ

 ٣وظلٜٔخ ٓخ هيٍ ًٝخٗض ٓيٍ، ك٤ٜخ ٤ُْ رخَُْٟ ٓز٤٘ش حُـخ٤ِٛش ك٢ حٌُؼزش ًخٗض
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 ػ٤ِٜخ، ٓي٫ ٣ٔيٍ ػْ ػ٤ِٜخ، ػ٤خرٜخ طٟٞغ ٝاٗٔخ ٓٔوٞكش، ؿ٤َ ًٝخٗض حُؼ٘خم،

 ٌٛٙ ٤ًٜجش ٤ًٍٖ٘ ًحص ٗضًٝخ رخى٣خ، ٍٓٞٛخ ػ٠ِ ٟٓٞٞػخ ح٧ٓٞى حًَُٖ ًٝخٕ

 حٌَٗٔص ؿيس ٖٓ ه٣َزخ ًخٗٞح اًح كظ٠ حَُّٝ أٍٝ ٖٓ ٓل٤٘ش كؤهزِض حُلِوش،

 حُو٘ذ، كؤهٌٝح ػ٘يٛخ ٤ٍٓٝخ كٞؿيٝح ه٘زٜخ، ٤ُؤهٌٝح ه٣َٖ كوَؿض حُٔل٤٘ش،

 حُٔل٤٘ش ك٢ ح١ٌُ ح٢َُٓٝ ًٝخٕ حُلز٘ش، ط٣َي حُٔل٤٘ش ًٝخٗض ا٣خٛخ، أػطخْٛ

 ر٤ض حُو٘ذ رٌٜح ٗز٢٘: ه٣َٖ كوخُض رخ٢َُٓٝ، ٝهيٓٞح رخُو٘ذ، كويٓٞح ٗـخٍح،

 ٓٞىحء حُـخثِ هطؼش ٓؼَ حُز٤ض ٍٓٞ ػ٠ِ رل٤ش ْٛ اًح ٛيٓٚ أٍحىٝح إٔ كِٔخ ٍر٘خ،

 ٖٓ ٣ؤهٌ أٝ ٤ُٜيٓٚ حُز٤ض ٖٓ أكي ىٗخ ًِٔخ كـؼِض حُزطٖ، ر٠٤خء حُظَٜ،

 هللا ا٠ُ كؼـٞح حُلَّ، ػ٘ي ه٣َٖ كخؿظٔؼض كخٛخ، كخطلش ا٤ُٚ ٓؼض كـخٍطٚ،

 ٝا٫ رٌُي، ط٠َٟ ً٘ض كبٕ ٝطَط٤زٚ، ر٤ظي ط٣َ٘ق أٍىٗخ َٗع، ُْ ٍر٘خ: ٝهخُٞح

 حَُ٘ٔ، ٖٓ أػظْ رطخثَ ْٛ كبًح حُٔٔخء، ك٢ هٞحٍح كٔٔؼٞح كخكؼَ، ُي ريح كٔخ

 رٜخ حٗطِن ػْ حُل٤ش، هلخ ك٢ ٓوخُزٚ كـَُ ٝحَُؿ٤ِٖ، حُزطٖ ٝأر٤ٞ حُظَٜ، أٓٞى

 كٜيٓظٜخ أؿ٤خى، ٗلٞ ٜخر حٗطِن كظ٠ ٓخه٢ ًٌٝح ًٌح ٖٓ أػظْ ًٝٗزٜخ ٣ـَٛخ،

 ك٢ كَكؼٞٛخ ٍهخرٜخ، ػ٠ِ ه٣َٖ طلِٜٔخ حُٞحى١، رلـخٍس ٣زٜ٘ٞٗخ ٝؿؼِٞح ه٣َٖ،

 أؿ٤خى ٖٓ كـخٍس ٣لَٔ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ كز٤٘خ ًٍحػخ، ػ٣َٖ٘ حُٔٔخء

 كزيص ػخطوٚ، ػ٠ِ حَُ٘ٔس ٠٣غ كٌٛذ حَُ٘ٔس، ػ٤ِٚ ٟخهض اً َٗٔس، ٝػ٤ِٚ

 ًُي، رؼي ػ٣َخٗخ ٣َ كِْ ػٍٞطي، هَٔ دمحم، ٣خ ك٘ٞى١ حَُ٘ٔس، ٛـَ ٖٓ ػٍٞطٚ

 ٝر٘خثٜخ ٓوَؿٚ ٝر٤ٖ ٤ٖ٘ٓ، هْٔ ػ٤ِٚ هللا أٍِٗ ٓخ ٝر٤ٖ حٌُؼزش ر٤ٖ ًٝخٕ

 هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝػزي هللا ٛٞ حرٖ ػؼٔخٕ رٖ هؼ٤ْ. ." ٓ٘ش ػَ٘س هْٔ

ٝهُٞٚ حُـخثِ أ١ حُو٘زش حُظ٢ طٟٞغ ػ٤ِٜخ أ١َحف حُؼٞحٍٝ ك٢ ٓوق 

 حُز٤ض
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 كيػ٘خ: هخٍ حُل٠َ، رٖ ٓطَ كيػ٘خهخٍ  لع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِ .ٓٗ

 ؿخرَ ٓٔؼض: هخٍ ى٣٘خٍ، رٖ ػَٔٝ كيػ٘خ آلخم، رٖ ٣ًَُخء كيػ٘خ: هخٍ ٍٝف،

ّٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣٘وُ  ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ:" هللا ػزي رٖ َ ٓؼْٜ حُلـخٍس ا

ٚ ّٔ اُحٍى كـؼِظٚ  ضَ ِِْ َ كَ  ٣ٞخ حرٖ أه٢ ُ :ٌُِؼزش ٝػ٤ِٚ اُحٍٙ كوخٍ ُٚ حُؼزخّ ػ

كٔو٢ ٓـ٤٘خ ػ٤ِٚ  :ػ٠ِ ٌٓ٘زِي ىٕٝ حُلـخٍس هخٍ: كلَِّٚ كـؼِٚ ػ٠ِ ٌٓ٘زٚ هخٍ

ث٢َِ رؼي ًُي ح٤ُّٞ ػ٣َخٗخ "كٔخ  ٍُ. 

 ح٧كٞٙ، أرٞ كيػ٘خ ٓٔيى، كيػ٘خهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .ٔٗ

ْيٍ ٓؤُض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ ػخث٘ش هخُض:" ٣ِ٣ي رٖ ح٧ٓٞى ػٖ أٗؼغ، كيػ٘خ ـَ  ػٖ حُ

ّٕ هٞٓي  ٖ حُز٤ض ٛٞ؟ هخٍ: ٗؼْ، هِض: كٔخ ُْٜ ُْ ٣ُْيِهِٞٙ ك٢ حُز٤ض، هخٍ: ا ِٓ أَ

ي ٤ُُيهِٞح ٖٓ  ُٓ ص رْٜ حُ٘لوش هِض: كٔخ ٗؤٕ رخرٚ َٓطلؼخ، هخٍ: كؼَ ًحى هٞ ََ َّٜ هَ

ّٕ هٞٓي كي٣ؼٞ ػٜي رخُـخ٤ِٛش كؤهخف إٔ طٌَُ٘  ٗخءٝح ٣ٝٔ٘ؼٞح ٖٓ ٗخءٝح ٫ُٞٝ أ

ْيٍ ك٢ حهِٞرٜ ـَ ن رخرٚ ك٢ ح٧ٍٝ"ْ إٔ أُْىِهَ حُ ِٜ ُْ ُ  .ُز٤ض ٝإٔ أ

 ٚمغ اٌؾغش األعٛد  -ٔ* 

 كيػ٘خ ػخرض ٣ؼ٢٘ أرخ ٣ُي، كيػ٘خ كيػ٘خ ػزي حُٜٔي،هخٍ أكٔي  أهَؽ .ٕٗ

أٗٚ ًخٕ ك٤ٖٔ ٣ز٢٘  :"أٗٚ كيػٚ ػٖ ٓـخٛي ػٖ ٫ٞٓٙ ٬ٍٛ ٣ؼ٢٘ حرٖ هزخد

ٖٓ ىٕٝ هللا طزخٍى حٌُؼزش ك٢ حُـخ٤ِٛش هخٍ ٢ُٝ كـَ أٗخ ٗلظٚ ر٤ي١ أػزيٙ 

ٝطؼخ٠ُ كؤؿ٢ء رخُِزٖ حُوخػَ ح١ٌُ أٗلٔٚ ػ٠ِ ٗل٢ٔ كؤٛزٚ ػ٤ِٚ ك٤ـ٢ء حٌُِذ 

ك٤ِلٔٚ ػْ ٣٘ـَ ك٤زٍٞ كز٤٘٘خ كظ٠ رِـ٘خ ٟٓٞغ حُلـَ ٝٓخ ٣َٟ حُلـَ أكي كبًح 

ٛٞ ٢ٓٝ كـخٍط٘خ ٓؼَ ٍأّ حَُؿَ ٣ٌخى ٣ظَحءٟ ٓ٘ٚ ٝؿٚ حَُؿَ كوخٍ رطٖ ٖٓ 

٠ٗؼٚ كوخُٞح حؿؼِٞح ر٤ٌْ٘ كٌٔخ هخُٞح أٍٝ ه٣َٖ ٗلٖ ٠ٗؼٚ ٝهخٍ آهَٕٝ ٗلٖ 
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ٍؿَ ٣طِغ ٖٓ حُلؾ كـخء حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخُٞح أطخًْ ح٤ٓ٧ٖ كوخُٞح ُٚ كٟٞؼٚ ك٢ ػٞد 

 .هِض كي٣غ كٖٔ ." ػْ ىػخ رطْٜٞٗ كؤهٌٝح ر٘ٞحك٤ٚ ٓؼٚ كٟٞؼٚ ٛٞ ملسو هيلع هللا ىلص

ح  -ٕٓ**  ّٛ   اس٘بفبد لجً إٌج

 أر٢ رٖ ٣ل٠٤ كيػ٘خ ٤ٗزش، أر٢ رٖ ٌَر أرٞ كيػ٘خهخٍ  ِْٓٔ أهَؽ .ٖٗ

ؿخرَ رٖ َٓٔس هخٍ: ػٖ  كَد، رٖ ٓٔخى كيػ٢٘ ١ٜٔخٕ، رٖ ارَح٤ْٛ ػٖ ر٤ٌَ،

ح رٌٔش ًخٕ ٣ُ " خٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:ه ًَ ـَ ف َك َِ هزَ إٔ أُْرؼَغ، ا٢ّٗ  ػ٢َِّ  ُْ ِِّ َٔ ا٢ِّٗ ٧ػ

 ". ٧ػَكٚ ح٥ٕ

 كيػ٘خ: هخٍ ٠ٓٞٓ رٖ آلخم ح٧ٜٗخ١ٍ كيػ٘خحُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ .ٗٗ

 ػَٝس، ػٖ ح١َُِٛ، كيػ٢٘: هخٍ آلخم رٖ دمحم أهزَٗخ: هخٍ ر٤ٌَ رٖ ٣ْٞٗ

 ٖٓ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ رٚ حرظية ٓخ أٍٝ": هخُض أٜٗخ ػخث٘ش، ػٖ

 ًلِن ؿخءص ا٫ ٤ٗجخ ٣َٟ ٫ إٔ رٚ حُؼزخى ٍٝكٔش ًَحٓظٚ هللا أٍحى ك٤ٖ حُ٘زٞس

 ٢ٗء ٣ٌٖ كِْ حُوِٞس ا٤ُٚ ٝكزذ ٣ٌٔغ، إٔ هللا ٗخء ٓخ ًُي ػ٠ِ كٌٔغ حُٜزق،

 هِض ."ؿ٣َذ ٛل٤ق كٖٔ كي٣غ ٌٛحهخٍ حُظ١ٌَٓ:"  ."٣وِٞ إٔ ٖٓ ا٤ُٚ أكذ

 كي٣غ كٖٔ.

 ثذء اٌْٛؽٟٚح فٟ ِؽشاء َٛ اٌُخٍْ   -ٕٔ** 

 كيػ٘خ ٍؿخء، أر٢ حرٖ أكٔي كيػ٘خهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .٘ٗ

هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ: "رُؼغ ػٖ حرٖ ػزّخّ ٢ٍٟ  ػٌَٓش ػٖ ٛ٘خّ، ػٖ ح٠َُ٘،

َ ملسو هيلع هللا ىلص ٧ٍِرؼ٤ٖ ٓ٘شٍٍٓٞ هللا  ِٓ ّْ أُ ٌَغ رٌٔش ػ٬ع ػَ٘س ٓ٘ش ٣ُٞك٠ ا٤ُٚ ػ َٔ ، ك

ََ ٤ٖ٘ٓ ٝٓخص ٝٛ ْ٘  ." حرٖ ػ٬ع ٝٓظ٤ٖ ٞرخُٜـَس كٜخؿَ َػ
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 كيػ٘خ ٍٜٓ٘ٞ، رٖ آلخم يػ٘خهخٍ ك ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ حُِلع ُِزوخ١ٍ  .ٙٗ

أ١ حُوَإٓ أٍِٗ أٍٝ  ٓؤُض أرخ ِٓٔش :ل٠٤ هخ٣ٍ كيػ٘خ كَد، كيػ٘خ حُٜٔي، ػزي

كوخٍ أرٞ  } حهَأ رخْٓ ٍري ح١ٌُ هِن { كوِض أٗزجض أٗٚ } ٣خ أ٣ٜخ حُٔيػَ { كوخٍ

كوِض  } ٣خ أ٣ٜخ حُٔيػَ { ِٓٔش ٓؤُض ؿخرَ رٖ ػزي هللا أ١ حُوَإٓ أٍِٗ أٍٝ كوخٍ

ٍٞ هللا كوخٍ ٫ أهزَى ا٫ رٔخ هخٍ ٍٓ حهَأ رخْٓ ٍري ح١ٌُ هِن {} أٗزجض أٗٚ

ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؿخٍٝص ك٢ كَحء كِٔخ ه٤٠ض ؿٞح١ٍ ٛزطض كخٓظزط٘ض 

حُٞحى١ ك٘ٞى٣ض ك٘ظَص أٓخ٢ٓ ٝهِل٢ ٝػٖ ٢٘٤ٔ٣ ٝػٖ ٗٔخ٢ُ كبًح ٛٞ ؿخُْ 

ػ٠ِ ٢ًَٓ ر٤ٖ حُٔٔخء ٝح٧ٍٝ كؤط٤ض هي٣ـش كوِض ىػ٢َٗٝ ٝٛزٞح ػ٢ِ ٓخء 

 ."٣ٜخ حُٔيػَ هْ كؤٌٍٗ ٍٝري كٌزَ {} ٣خ أ رخٍىح ٝأٍِٗ ػ٢ِ

هِض رَ أٍٝ ٓخ ٍِٗ ٖٓ حُوَإٓ هُٞٚ طؼخ٠ُ:} حهَح رخْٓ ٍري { ًٔخ ٣ؤط٢ ك٢ 

 حُٜل٤ل٤ٖ.

 فزشح اٌٛؽٟ -ٕٕ** 

 ػٖ ح٤ُِغ، كيػ٘خ: هخٍ ر٤ٌَ، رٖ ٣ل٠٤ كيػ٘خحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٗ

 "ػٖ ػخث٘ش أّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أٜٗخ هخُض: حُِر٤َ رٖ ػَٝس ػٖ ٜٗخد، حرٖ ػٖ ػو٤َ،

أٍٝ ٓخ رية رٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حَُإ٣خ حُٜخىهش ك٢ حُّ٘ٞ، كٌخٕ ٫ ٣َٟ ٍإ٣خ  ًخٕ

ا٫ ؿخءص ٓؼَ كِن حُٜزق، ػْ كزذ ا٤ُٚ حُو٬ء، كٌخٕ ٣ِلن رـخٍ كَحء ك٤ظل٘غ 

ح٤ُِخ٢ُ ًٝحص حُؼيى، هزَ إٔ ٣َؿغ ا٠ُ أِٛٚ ٣ٝظِٝى  -ك٤ٚ  هخٍ: ٝحُظل٘غ: حُظؼزي 

ك٤ظِٝى رٔؼِٜخ كظ٠ كـجٚ حُلن، ٝٛٞ ك٢ ؿخٍ كَحء  ٌُُي، ػْ ٣َؿغ ا٠ُ هي٣ـش

ٓخ أٗخ روخٍة، هخٍ: كؤه٢ٌٗ كـط٢٘  كـخءٙ حُِٔي، كوخٍ: حهَأ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

كظ٠ رِؾ ٢٘ٓ حُـٜي، ػْ أ٢ٍِ٘ٓ، كوخٍ: حهَأ، هِض: ٓخ أٗخ روخٍة، كؤه٢ٌٗ كـط٢٘ 

هَأ، هِض: ٓخ أٗخ روخٍة، كؤه٢ٌٗ كوخٍ: ح حُؼخ٤ٗش كظ٠ رِؾ ٢٘ٓ حُـٜي، ػْ أ٢ٍِ٘ٓ
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كـط٢٘ حُؼخُؼش كظ٠ رِؾ ٢٘ٓ حُـٜي، ػْ أ٢ٍِ٘ٓ، كوخٍ: }حهَأ رخْٓ ٍري ح١ٌُ 

هِن، هِن ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ػِن، حهَأ ٍٝري ح٧ًَّ ح١ٌُ ػِْ رخُوِْ{ ح٣٥خص ا٠ُ 

هُٞٚ }ػِْ ح٩ٗٔخٕ ٓخ ُْ ٣ؼِْ{ كَؿغ رٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طَؿق رٞحىٍٙ، كظ٠ 

ىهَ ػ٠ِ هي٣ـش، كوخٍ: ٢ُِٗٞٓ ٢ُِٗٞٓ، كِِٓٞٙ، كظ٠ ًٛذ ػ٘ٚ حَُٝع، هخٍ 

كؤهزَٛخ حُوزَ، هخُض ُوي٣ـش: أ١ هي٣ـش، ٓخ ٢ُ ُوي ه٤٘ض ػ٠ِ ٗل٢ٔ، 

هي٣ـش: ٬ً، أرَ٘ كٞهللا ٫ ٣و٣ِي هللا أريح، كٞهللا اٗي ُظَٜ حَُكْ، ٝطٜيم 

ػ٠ِ ٗٞحثذ  حُلي٣غ، ٝطلَٔ حٌَُ، ٝطٌٔذ حُٔؼيّٝ، ٝطو١َ ح٤٠ُق، ٝطؼ٤ٖ

حُلن، كخٗطِوض رٚ هي٣ـش كظ٠ أطض رٚ ٍٝهش رٖ ٗٞكَ، ٝٛٞ حرٖ ػْ هي٣ـش أه٢ 

أر٤ٜخ، ًٝخٕ حَٓأ طَٜ٘ ك٢ حُـخ٤ِٛش، ًٝخٕ ٣ٌظذ حٌُظخد حُؼَر٢، ٣ٌٝظذ ٖٓ 

ح٩ٗـ٤َ رخُؼَر٤ش ٓخ ٗخء هللا إٔ ٣ٌظذ، ًٝخٕ ٤ٗوخ ًز٤َح هي ػ٢ٔ، كوخُض هي٣ـش: 

ٍٝهش: ٣خ حرٖ أه٢، ٓخًح طَٟ؟ كؤهزَٙ حُ٘ز٢  ٣خ حرٖ ػْ، حٓٔغ ٖٓ حرٖ أه٤ي، هخٍ

ملسو هيلع هللا ىلص هزَ ٓخ ٍأٟ، كوخٍ ٍٝهش: ٌٛح حُ٘خّٓٞ ح١ٌُ أٍِٗ ػ٠ِ ٠ٓٞٓ، ٤ُظ٢٘ ك٤ٜخ 

 : أٝٓوَؿ٢ ْٛ؟ هخٍؿٌػخ، ٤ُظ٢٘ إًٔٞ ك٤خ، ًًَ كَكخ، هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

٣ي٢ًٍ٘ ٣ٞٓي ك٤خ أَٜٗى ٍٝهش: ٗؼْ، ُْ ٣ؤص ٍؿَ رٔخ ؿجض رٚ ا٫ أ١ًٝ، ٝإ 

َٜٗح ٓئٍُح، ػْ ُْ ٣٘٘ذ ٍٝهش إٔ طٞك٢، ٝكظَ حُٞك٢ كظَس، كظ٠ كِٕ ٍٍٓٞ 

٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ هخٍ: كيػ٘خ  ٌٝٛٙ حَُٝح٣ش أهَؿٜخ حُزوخ١ٍ ٖٓ ٣َ١ن ".هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٝك٢ ٍٝح٣ش ػٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ ػٖ ػخث٘ش  ح٤ُِغ ػٖ ػو٤َ ػٖ حرٖ ٜٗخد

كِٕ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ك٢ حُٔظٖ ٣ُخىس ٓيٍؿش ٢ٛٝ " أهَٟ ُِزوخ١ٍ أهَؽ 

ّٝ ٗٞحٛن حُـزخٍ، إِْٝٓ ك٤ٔخ رِـ٘خ كِٗخ ؿيح ٓ٘ٚ َٓحٍح ٢ً ٣ظَىٟ ٖٓ ٍ

كٌِٔخ أٝك٠ رٌٍٝس ؿزَ ٢ٌُ ٣ِو٢ ٓ٘ٚ ٗلٔٚ طزيٟ ُٚ ؿز٣ََ، كوخٍ: ٣خ دمحم، اٗي 

ظَس ٍٍٓٞ هللا كوخ، ك٤ٌٖٔ ٌُُي ؿؤٗٚ، ٝطوَ ٗلٔٚ، ك٤َؿغ، كبًح ١خُض ػ٤ِٚ ك

 ." حُٞك٢ ؿيح ُٔؼَ ًُي، كبًح أٝك٠ رٌٍٝس ؿزَ طزيٟ ُٚ ؿز٣ََ كوخٍ ُٚ ٓؼَ ًُي
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هِض: ًَٝ ٖٓ ٍٟٝ ػٖ ح١َُِٛ ًًَ ٌٛٙ ح٣ُِخىس َٓس ٝك٢ أهَٟ ُْ ٣ًٌَٛخ 

كٖٔ ٣َ١ن ػو٤َ ػٖ ح١َُِٛ ٍٟٝ ٌٛٙ ح٣ُِخىس ك٢ ٍٝح٣ش حُزوخ١ٍ ُْٝ ٣ًٌَٛخ 

يٙ ٖٓ ٣َ١ن ػو٤َ ػٖ ك٢ ٍٝح٣ش أهَٟ ُِزوخ١ٍ ٝك٢ ًظخد ح٣٩ٔخٕ ٫رٖ ٓ٘

ح١َُِٛ ُْ ٣ًٌَ  ح١َُِٛ ٍٟٝ ٌٛٙ ح٣ُِخىس ٖٝٓ ٣َ١ن ٣ْٞٗ رٖ ٣ِ٣ي ػٖ

ٚ حُزوخ١ٍ ِْٝٓٔ ًًَٝٛخ أرٞ ػٞحٗش ك٢ ٓٔظوَؿٚ ٖٓ ٣َ١ن ح٣ُِخىس ك٤ٔخ أهَؿ

٣ْٞٗ رٖ ٣ِ٣ي ػٖ ح١َُِٛ ٖٝٓ ٣َ١وٚ أهَؽ حرٖ ٓ٘يٙ ك٢ ًظخد ح٣٩ٔخٕ ًًَٝ 

٣ُِخىس ك٢ ٍٝح٣ش حُزوخ١ٍ ًٌُٝي ح٣ُِخىس ٖٝٓ ٣َ١ن ٓؼَٔ ػٖ ح١َُِٛ ًًَ ح

أهَؽ ح٣ُِخىس ٖٓ ٣َ١ن ٓؼَٔ ػٖ ح١َُِٛ ػزي حَُُحم ك٢ ٜٓ٘لٚ ٝأكٔي ك٢ 

ٓٔ٘يٙ ٝآلخم رٖ ٍح٣ٞٛٚ ك٢ ٓٔ٘يٙ ٝحرٖ ٓ٘يٙ ك٢ ًظخد ح٣٩ٔخٕ ٝحرٖ كزخٕ ك٢ 

ٛل٤لٚ ُْٝ ٣وَؽ أرٞ ٗؼ٤ْ ك٢ ٓٔ٘يٙ ٌٛٙ ح٣ُِخىس ٖٓ ٣َ١و٤ٖ اكيحٛخ ػٖ ػزي 

١َٛ ٝح٧هَٟ ػٖ ػزي هللا رٖ ٓؼخً ػٖ ٓؼَٔ ػٖ حَُُحم ػٖ ٓؼَٔ ػٖ حُِ

ح١َُِٛ ٬ًٝ حَُؿ٤ِٖ ػوش ٝػ٠ِ ٌٛح ٣ظز٤ٖ إٔ ٌٛٙ ح٣ُِخىس ٢ٛ ٓيٍؿش ٖٓ ٬ًّ 

  .ح١َُِٛ ك٤غ أٍِٜٓخ رِلع رِـ٘خ ك٢ٜ ٖٓ ر٬ؿخطٚ ُْٝ ٣ٔٔؼٜخ ٖٓ ػَٝس

كيػ٘خ دمحم رٖ ٚ حُطز١َ ٬َٓٓ ك٢ طخ٣ٍوٚ هخٍ ٌٛح ٓخ أهَؿ ٣ٝئ٣ي  .1ٗ

كظَ حُٞك٢ ػٖ  "كيػ٘خ حرٖ ػٍٞ ػٖ ٓؼَٔ ػٖ ح١َُِٛ هخٍ: ػزي ح٧ػ٠ِ هخٍ:

كظَس، كلِٕ كِٗخ ٗي٣يح، ؿؼَ ٣ـيٝ ا٠ُ ٍءّٝ ٗٞحٛن حُـزخٍ  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

٤ُظَىٟ ٜٓ٘خ، كٌِٔخ أٝك٠ رٌٍٝٙ ؿزَ طزيٟ ُٚ ؿزَث٤َ، ك٤وٍٞ: اٗي ٗز٢ هللا، 

٣ليع ػٖ ًُي، هخٍ:  ؿؤٗٚ، ٝطَؿغ ح٤ُٚ ٗلٔٚ، كٌخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصك٤ٌٖٔ ٌُُي 

كز٤٘ٔخ أٗخ أ٢٘ٓ ٣ٞٓخ، اً ٍأ٣ض حُِٔي ح١ٌُ ًخٕ ٣ؤط٢٘٤ رلَحء، ػ٠ِ ٢ًَٓ ر٤ٖ 

 حُٔٔخء ٝح٧ٍٝ، كـجؼض ٓ٘ٚ ٍػزخ، كَؿؼض ا٠ُ هي٣ـش، كوِض: ٢ُِٗٞٓ،

٣خ أ٣ٜخ حُٔيػَ هْ كؤٌٍٗ ٍٝري كٌزَ } كِِٓ٘خٙ أ١ ىػَٗخٙ كؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ

  .{"ٝػ٤خري كطَٜ
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خٍ ٌٛٙ حَُٝح٣ش ًِْٜ ػوخص كخرٖ ػٍٞ ح١ٌُ ٍٟٝ ػٖ ٓؼَٔ ٛٞ دمحم رٖ ٍٝؿ

ٝػوٚ حرٖ ٓؼ٤ٖ ٝحُ٘ٔخث٢ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ ػٍٞ حُٜ٘ؼخ٢ٗ أرٞ ػزي هللا حُؼخري 

ٝػوٚ أرٞ ٍُػش ٝأرٞ كخطْ ٝهخٍ حُ٘ٔخث٢ ٫ رؤّ رٚ ٝ دمحم رٖ ػزي ح٧ػ٠ِ  حُؼوخص

دمحم رٖ ؿ٣ََ حُطز١َ ح٩ٓخّ ٝحُطز١َ ٛٞ أرٞ ؿؼلَ  ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص

ٛخكذ حُظٜخ٤ٗق كٌٜح أػَ ََٓٓ ٛل٤ق ح٩ٓ٘خى ٖٓ َٓح٤َٓ ح١َُِٛ ٝهي 

أػزض ك٤ٚ ح٣ُِخىس ٢ٛٝ ٓيٍؿش ٖٓ ر٬ؿخص ح١َُِٛ ىٕٝ ٣ٍذ َٝٓىٝىس رخ١ِش 

 ح١ٌُ:ٝٗخًس طؼخٍٟض ٓغ ٗٚ حُلي٣غ 

 حُٞٛخد، ػزي رٖ هللا ػزي كيػ٘خهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .2ٗ

 ٣ليع ًًٞحٕ، ٓٔؼض: هخٍ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ ٗؼزش، كيػ٘خ حُلخٍع، رٖ هخُي كيػ٘خ

ٖٓ طَىٟ ٖٓ ؿزَ كوظَ  "ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ:

ٗلٔٚ، كٜٞ ك٢ ٗخٍ ؿْٜ٘ ٣ظَىٟ ك٤ٚ هخُيح ٓوِيح ك٤ٜخ أريح، ٖٝٓ طل٠ٔ ٓٔخ كوظَ 

ٓوِيح ك٤ٜخ أريح، ٖٝٓ هظَ ٗلٔٚ  ٗلٔٚ، كٔٔٚ ك٢ ٣يٙ ٣ظلٔخٙ ك٢ ٗخٍ ؿْٜ٘ هخُيح

  ." رلي٣يس، كلي٣يطٚ ك٢ ٣يٙ ٣ـؤ رٜخ ك٢ رط٘ٚ ك٢ ٗخٍ ؿْٜ٘ هخُيح ٓوِيح ك٤ٜخ أريح

 ؿ٣ََ، كيػ٘خ كـخؽ، كيػ٢٘: هخٍ دمحم، كيػ٢٘هخٍ حُزوخ١ٍ  أهَؽ  .ٓ٘

 ٝٓخ كيػ٘خ، ٌٓ٘ ٤ٔٗ٘خ ٝٓخ حُٔٔـي، ٌٛح ك٢ هللا، ػزي رٖ ؿ٘يد كيػ٘خ حُلٖٔ، ػٖ

ؿ٘يد رٖ ػٖ  ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ػ٠ِ ًٌد ٘يدؿ ٣ٌٕٞ إٔ ٗو٠٘

:" ًخٕ ك٤ٖٔ ًخٕ هزٌِْ ٍؿَ رٚ ؿَف، كـِع، ػزي هللا هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كؤهٌ ٤ٌٓ٘خ كلِ رٜخ ٣يٙ، كٔخ ٍهؤ حُيّ كظ٠ ٓخص، هخٍ هللا طؼخ٠ُ: رخى٢ٍٗ ػزي١ 

  ."ر٘لٔٚ، كَٓض ػ٤ِٚ حُـ٘ش

ٌٙ ح٣ُِخىس ٫ ٣ٜق إٔ ط٘ٔذ ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٫ٝ كظ٠ ٝه٬ٛش حُوٍٞ كبٕ ٛ

  :إٔ ٣وطَ روِزٚ ٓؼَ ٌٛح ٝٛٞ حُٔؼّٜٞ ٖٓ ٝٓٞٓش ح٤ُ٘طخٕ
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 - ارَح٤ْٛ رٖ ٝآلخم ٤ٗزش، أر٢ رٖ ػؼٔخٕ كيػ٘خهخٍ ِْٓٔ  كوي أهَؽ  .ٔ٘

 رٖ ٓخُْ ػٖ ٍٜٓ٘ٞ، ػٖ ؿ٣ََ، - كيػ٘خ: ػؼٔخٕ ٝهخٍ أهزَٗخ،: آلخم هخٍ

: ٓخ ٌْٓ٘ ٖٓ ػٖ ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أر٤ٚ ػٖ ،حُـؼي أر٢

هخُٞح: ٝا٣خى؟ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ: ٝا٣خ١، ا٫  ،أكي ا٫ ٝهي ًَٝ رٚ ه٣َ٘ٚ ٖٓ حُـٖ

  ".إٔ هللا أػخ٢٘ٗ ػ٤ِٚ كؤِْٓ، ك٬ ٣ؤ٢َٗٓ ا٫ رو٤َ

 أهزَٗخ ٣ٞٓق، ٖر هللا ػزي كيػ٘خهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕ٘

 أهز٢َٗ: هخٍ ِٓٔش، أرخ ٓٔؼض: هخٍ ٜٗخد، حرٖ ػٖ ػو٤َ، كيػ٢٘: هخٍ ح٤ُِغ،

:" ٣وٍٞ ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٓٔغ أٗٚ ػٜ٘ٔخ، هللا ٢ٍٟ هللا ػزي رٖ ؿخرَ

 كَكؼض حُٔٔخء، ٖٓ ٛٞطخ ٓٔؼض أ٢٘ٓ، أٗخ كز٤٘خ كظَس، حُٞك٢ ػ٢٘ كظَ ػْ

 ر٤ٖ ٢ًَٓ ػ٠ِ هخػي رلَحء، ؿخء٢ٗ ح١ٌُ حُِٔي كبًح حُٔٔخء، هزَ ر١َٜ

: كوِض أ٢ِٛ كـجض ح٧ٍٝ، ا٠ُ ٣ٞٛض كظ٠ ٓ٘ٚ، كـجؼض ٝح٧ٍٝ، حُٔٔخء

 هُٞٚ ا٠ُ{ كؤٌٍٗ هْ حُٔيػَ أ٣ٜخ ٣خ} طؼخ٠ُ هللا كؤٍِٗ ٢ُِٗٞٓ، ٢ُِٗٞٓ

 ." ح٧ٝػخٕ: ٝحَُؿِ: ِٓٔش أرٞ هخٍ ،كخٛـَ{ ٝحَُؿِ}

 خذ٠غخ ػٕذ ٚسلخ ثٓ ٔٛفً  -ٖٕ** 

 ػٖ ح٤ُِغ، كيػ٘خ: هخٍ ر٤ٌَ، رٖ ٣ل٠٤ ٘خكيػحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٖ٘

: ٘ش أّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أٜٗخ هخُضػٖ ػخث حُِر٤َ رٖ ػَٝس ػٖ ٜٗخد، حرٖ ػٖ ػو٤َ،

 ٟ ََ أٍٝ ٓخ رُية رٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ حُٞك٢ حَُإ٣خ حُٜخُلش ك٢ حُّ٘ٞ كٌخٕ ٫ ٣َ

رـخٍ كَحء  ٍِٞإ٣خ ا٫ ؿخءص ٓؼَ كِن حُٜزق ػْ ُكزِّذ ا٤ُٚ حُو٬ء ًٝخٕ ٣َوْ 

ى ٌُُي ػْ  ٞك٤ظََلَّ٘غ ك٤ٚ ٝٛ َّٝ حُظؼزُّي ح٤ُِخ٢ُ ًٝحص حُؼيى هزَ إٔ ٣ِ٘ع ا٠ُ أِٛٚ ٣ٝظِ

ك٢ ؿخٍ كَحء كـخءٙ  ٣َٞؿغ ا٠ُ هي٣ـش ك٤ظِٝى ُٔؼِٜخ كظ٠ ؿخءٙ حُلن ٝٛ

ٜي ػْ حُِٔي كوخٍ: حهَأ هخٍ:  ـَ ٓخ أٗخ روخٍة هخٍ: كؤه٢ٌٗ كـط٢َّ٘ كظ٠ رِؾ ٢ِّ٘ٓ حُ



 ٖٔ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

حهَأ هِض: ٓخ أٗخ روخٍة كؤه٢ٌٗ كـط٢٘ حُؼخ٤ٗش كظ٠ رِؾ ٢٘ٓ حُـٜي أ٢ٍِ٘ٓ كوخٍ: 

ػْ أ٢ٍِ٘ٓ كوخٍ: حهَأ كوِض: ٓخ أٗخ روخٍة كؤه٢ٌٗ كـط٢٘ حُؼخُؼش ػْ أ٢ٍِ٘ٓ كوخٍ: 

١ َهََِن ) ٌِ رَِّي حَُّ ٍَ  ِْ ْٓ أْ رِخ ََ ْٖ َػٍَِن )ٔ}حْه ِٓ  َٕ َٔخ ْٗ ُّ ٕ( َهََِن ح٩ِْ ََ ًْ َ رَُّي ح٧ْ ٍَ َٝ  
أْ ََ ( حْه

ُؿق كَُئحىُٙ كيهَ ػ٠ِ هي٣ـش ر٘ض ه٣ِٞي ({ كَٖ) َْ ؿغ رٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣َ

ع كوخٍ  :٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ كوخٍ ْٝ ََّ ِٞٙ كظ٠ّ ًٛذ ػ٘ٚ حُ َّٓ ٢ِٗٞ كِ ِّٓ ُ ٢ِٗٞ ِّٓ ُ

ٓخ ػ٠ِ ٗل٢ٔ كوخُض هي٣ـش: ٬ًّ ٝهللا  ُوي ه٤٘ضُ  :ُوي٣ـش ٝأهزَٛخ حُوزَ

ََّ ٝطٌٔذ حُٔؼيّٝ ٝطُ ٣ُْو٣ِي هللا أريح اٗي ُظَٜ حَُكْ ٝطل و١َ ح٤٠ُق َٔ حٌُ

ٝطؼ٤ٖ ػ٠ِ ٗٞحثذ حُلن كخٗطِوض رٚ هي٣ـش كظ٠ أطض رٚ ٍٝهش رٖ ٗٞكَ رٖ أٓي 

ََّٜ ك٢ حُـخ٤ِٛش ًٝخٕ ٣ٌظذ  ّْ هي٣ـش ًٝخٕ حَٓأ هي ط٘ ٟ حرٖ ػ ِّ رٖ ػزي حُؼ

حٌُظخد حُؼزَح٢ٗ ك٤ٌظذ ٖٓ ح٩ٗـ٤َ رخُؼزَح٤ٗش ٓخ ٗخء هللا إٔ ٣ٌظذ ًٝخٕ ٤ٗوخ 

٣خ  :ْ حٓٔغ ٖٓ حرٖ أه٤ي كوخٍ ُٚ ٍٝهشهي ػ٢َٔ كوخُض ُٚ هي٣ـش: ٣خ حرٖ ػًز٤َح 

:ٌٛح  هزَ ٓخ ٍأٟ كوخٍ ُٚ ٍٝهشحرٖ أه٢ ٓخًح طَٟ كؤهزَٙ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٍَ هللا ػ٠ِ ٠ٓٞٓ َِّ خ اً ٤ُظ٢٘ إًٔٞ ك٤ًّ  ،خػً ٌَ ٣خ ٤ُظ٢٘ ك٤ٜخ ؿَ  ،حُ٘خّٓٞ ح١ٌُ َٗ

َٝ ٣وَؿي هٞٓي كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؿ٢َّ : أ َِ ْو ُْ ٣ؤص ٍؿَ ه٢ ،هخٍ: ٗؼْ ْْ ُٛ  ُٓ

ٍح ػْ ُْ  َُّ ى َٜٗح ٓئ َْ ُٜ ي أٗ ُٓ ٞ٢ً٘ ٣ ٍِ رٔؼَ ٓخ ؿجض رٚ ا٫ ػٞى١ ٝإ ٣ي

َ٘ذ ٍٝهش إٔ طُٞك٢ِّ ٝكظَ حُٞك٢" ْ٘ َ٣.  

 ِٓ أً٘ اٌغٕخٚسلخ ثٓ ٔٛفً   -ٕٗ** 

 ٖر ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ هللا ػزي أهز٢َٗحُلخًْ ك٢ حُٔٔظيٍى هخٍ  أهَؽ  .ٗ٘

 أرٞ ػ٘خ ح٧ٗؾ، ٓؼ٤ي أرٞ ػ٘خ آلخم، رٖ دمحم رٌَ أرٞ ح٩ٓخّ ػ٘خ حُؼيٍ، ٣ُخى

ّٕ  أر٤ٚ ػٖ ػَٝس، رٖ ٛ٘خّ ػٖ ٓؼخ٣ٝش، حُ٘ز٢  ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ أ

ح ٍٝهش كبّٗ  "ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ: هخٍ حُلخًْ ٛل٤ق ػ٠ِ  ؿّ٘ظ٤ٖ" ؿّ٘ش أ٢ٝ ٍأ٣ض ُٚ ٫ طٔزُّٞ

، هِض ٛٞ ًٔخ هخ٫ ِو٤ٚ ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ ِْٝٓٔٝهخٍ ك٢ حُظ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ 
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ػ٠ِ ١َٜٗٔخ ٝٓخ ىٕٝ ١زوظٜٔخ أرٞ رٌَ دمحم رٖ آلخم رٖ ه٣ِٔش ح٩ٓخّ 

ٛخكذ حُٜل٤ق ٝحُٜٔ٘لخص ٤ٗٝن حُلخًْ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ ٣ُخى 

 ٝػوٚ حُو٢ِ٤ِ ك٢ ح٩ٍٗخى ٝهخٍ:" ػوش ٍٟخ "

  ثٓ ٔف١ً ػٍٝ اٌؾ١ٕف١ّخ ٚص٠ذ ثٓ ػّش -ٕ٘** 

 ٤ِٓٔخٕ، رٖ ك٤٠َ كيػ٘خ رٌَ، أر٢ رٖ دمحم كيػ٢٘حُزوخ١ٍ هخٍ  ؽأهَ  .٘٘

ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا  هللا ػزي رٖ ٓخُْ كيػ٘خ ػوزش، رٖ ٠ٓٞٓ كيػ٘خ

َّٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُو٢ ٣ُي رٖ ػَٔ ٍِ٘ ػ٠ِ هزَ إٔ ٣َ  فْ يَ ِْ رٖ ٗل٤َ رؤٓلَ رَ  ٝػٜ٘ٔخ:" أ

ُٓ  ضْ َٓ يِّ وُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حُٞك٢ كَ  ا٢ٗ  :كؤر٠ إٔ ٣ؤًَ ٜٓ٘خ ػْ هخٍ ٣ُي سٌ ََ لْ ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص 

ًَ حْٓ هللا ػ٤ِٚ ٝإٔ ٣ُي ُٔض آًَ ٓٔخ طٌرلٕٞ ػ٠ِ أٜٗخرٌْ ٫ٝ آًَ ا٫ ٓخ ًُ 

حُ٘خس هِوٜخ هللا ٝأٍِٗ ُٜخ ٖٓ  :ؼ٤ذ ػ٠ِ ه٣َٖ ًرخثلْٜ ٣ٝوًٍٞخٕ ٣َ  ٝرٖ ػَٔ

ٍٝ ػْ طٌرلٜٞٗخ ػ٠ِ ؿ٤َ حْٓ هللا اٌٗخٍح ٌُُي حُٔٔخء حُٔخء ٝأٗزض ُٜخ ٖٓ ح٧

 ".ٝاػظخٓخ ُٚ

 ؿؼلَ رٖ ٍٜٓ٘ٞ رٖ حُل٤ٖٔ أهزَٗخحُ٘ٔخث٢ ك٢ حٌُزَٟ هخٍ  أهَؽ  .ٙ٘

 أر٢ ر٘ض أٓٔخء ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػَٝس، رٖ ٛ٘خّ كيػ٘خ: هخٍ أٓخٓش أرٞ كيػ٘خ: هخٍ

 :٣ٍٞو ٝٛٞ حٌُؼزش ا٠ُ ظَٜٙ ٓٔ٘ي ٝٛٞ ٗل٤َ رٖ ػَٔٝ رٖ ٣ُي ٍأ٣ض: هخُض رٌَ

 ٝى٢٘٣ ارَح٤ْٛ، اُٚ ا٢ُٜ: ٣وٍٞ ًٝخٕ ؿ١َ٤ ارَح٤ْٛ ى٣ٖ ػ٠ِ أكي ح٤ُّٞ ٌْٓ٘ ٓخ

 أٓش حُو٤خٓش ٣ّٞ ٣زؼغ: كوخٍ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ًًَٝٙ: هخُض ارَح٤ْٛ ى٣ٖ

 هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ. "ػ٠ٔ٤ ٝر٤ٖ ر٢٘٤ ٝكيٙ

  ثؼذ ٔضٚي اٌٛؽٟ ٓ ِٓ اعزشاق اٌّغّغِٕغ اٌغ -ٕٙ** 

 أرٞ كيػ٘خ: هخٍ ٓٔيى، كيػ٘خهخٍ  ٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل .1٘

ػٖ ػزي هللا  ؿز٤َ رٖ ٓؼ٤ي ػٖ ٝك٤٘ش، أر٢ رٖ ؿؼلَ ٛٞ رَ٘ أر٢ ػٖ ػٞحٗش،
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حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ١خثلش ٖٓ أٛلخرٚ ػخٓي٣ٖ  رٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ:" حٗطِنَ 

ََ حُا٠ُ ٓٞم ُػٌخظ ٝهي كِ  ٔٔخء ٝأٍُِٓض ػ٤ِْٜ ٤َ ر٤ٖ ح٤ُ٘خ٤١ٖ ٝر٤ٖ َهزَ

ُٜذ كَؿؼْض ح٤ُ٘خ٤١ٖ ُّ٘ ٤َ ر٤٘٘خ ٝر٤ٖ هزَ : كِ ا٠ُ هْٜٞٓ كوخُٞح ٓخ ٌُْ كوخُٞح حُ

ُّٜ٘ذ هخُٞح: ٓخ كخٍ ر٤ٌْ٘ ٝر٤ٖ هزَ حُٔٔخء ا٫ ٢ٗء  ِض ػ٤ِ٘خ حُ ِٓ ٍْ ُ حُٔٔخء ٝأ

كخَٟرٞح ٓ٘خٍم ح٧ٍٝ ٝٓـخٍرٜخ كخٗظَٝح ٓخ ٌٛح ح١ٌُ كخٍ ر٤ٌْ٘ ٝر٤ٖ  كيعَ 

ر٘وِش  ٞطِٜخٓش ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛ َٞف أُٝجي ح٣ٌُٖ طٞؿٜٞح ٗلهزَ حُٔٔخء، كخٜٗ

ؼٞح حُوَإٓ  ٞػخٓي٣ٖ ا٠ُ ٓٞم ُػٌخظ ٝٛ ِٔ َٓ خ  َّٔ ٢ِِّٜ٣ رؤٛلخرٚ ٬ٛس حُلـَ كِ

حٓظٔؼٞح ُٚ كوخُٞح ٌٛح ٝهللا ح١ٌُ كخٍ ر٤ٌْ٘ ٝر٤ٖ هزَ حُٔٔخء كٜ٘خُي ك٤ٖ ٍؿؼٞح 

َٓ } ا٠ُ هْٜٞٓ ٝهخُٞح ٣خ هٞٓ٘خ زًخ )اَِّٗخ  ـَ آًَٗخ َػ َْ ْؼَ٘خ هُ ِٔٔ ِٚ َّ٘خ رِ َٓ َ ِي كَآ ْٗ َُّ ِي١ ا٠َُِ حُ ْٜ َ٣ )

رَِّ٘خ  ََ َى رِ َِ ْ٘ ُٗ ْٖ َُ ّٖ ٕأََكيًح )َٝ ُ }، كؤٍِٗ هللا ػ٠ِ ٗز٤ٚ ملسو هيلع هللا ىلص ({ حُـ َْ أُِٝك٢َ ا٢ََُِّ أََّٗٚ هُ

{ح ِّٖ ـِ ُْ َٖ ح ِٓ  ٌَ َغ َٗلَ َٔ ظَ   .ٝاٗٔخ أٝك٢ ا٤ُٚ هٍٞ حُـٖ " ،ْٓ

: هخٍ ػَٔٝ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، كيػ٘خ حُل٤ٔي١، كيػ٘خحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .1٘

اًح ه٠٠ هللا  :إ ٗز٢َّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ "ٓٔؼض أرخ ٣ََٛس ٣وٍٞ: ٣وٍٞػٌَٓش  ٓٔؼض

ََٟرض ح٬ُٔثٌش رؤؿ٘لظٜخ ُه٠ْؼخٗخ ُوُٞٚ ًؤٗٚ ِِٓٔش ػ٠ِ  ح٧َٓ ك٢ حُٔٔخء 

ْْ هَخ ِٜ ْٖ هُُِٞرِ َع َػ ِِّ ْْ هَخُُٞح{ ١ٌُِ هخٍٛلٞحٕ كبًح }كُ ٌُ رُّ ٍَ  ٍَ خًَح هَخ َٓ ُٛٞ ُُٞح  َٝ َُْلنَّ   }ح

( َُ ز٤ِ ٌَ ُْ ٢ُِِّ ح ُْؼَ غ ٝٓٔظَم حُٔٔغ ٌٌٛح رؼ٠ٚ كٞم ٖٕح ْٔ َّٔ ُم حُ َِ ظَ ْٔ ُٓ ({ ك٤ٔٔؼٜخ 

كَٜخ ٝريَّى ر٤ٖ  رؼٞ ََ ك٤ُِو٤ٜخ ا٠ُ  ٔٔغ حٌُِٔشَ أٛخرؼٚ ك٤َ ٝٝٛق ٓل٤خٕ رٌلِّٚ كَل

َّْ ٣ُِو٤ٜخ ح٥هَ ا٠ُ ٖٓ حٌُخٖٛ  طلظٚ كظ٠َّ ٣ُِو٤ٜخ ػ٠ِ ُٔخٕ حُٔخكَ أٝ ٖٓ طلظٚ ػ

ٌِد ٓؼٜخ ٓخثش  ًَٚ ك٤ٌ ٍِ كَرّٔخ أىٍى حُٜ٘خد هزَ إٔ ٣ُِو٤َٜخ ٍٝرٔخ أُوخٛخ هزَ إٔ ٣ُْي

يَُّم رظِي حٌُِٔش حُظ٢ ٓٔغ  َٜ ًٌرش ك٤وخٍ: أ٤ُْ هي هخٍ ُ٘خ ٣ّٞ ًٌح ًٌٝح ًٌح ًٌٝح ك٤ُ

   ." ٖٓ حُٔٔخء
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 ٣ٞٓق، رٖ دمحم كيػ٘خ: هخٍ ٣ل٠٤، رٖ دمحم كيػ٘خحُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ .2٘

ػٖ حرٖ ػزخّ  ؿز٤َ رٖ ٓؼ٤ي ػٖ آلخم، أرٞ كيػ٘خ: هخٍ آَحث٤َ، كيػ٘خ: هخٍ

ًخٕ حُـٖ ٣ٜؼيٕٝ ا٠ُ حُٔٔخء ٣ٔظٔؼٕٞ حُٞك٢ كبًح ٓٔؼٞح حٌُِٔش ُحىٝح  :"هخٍ

ك٤ٜخ طٔؼخ كؤٓخ حٌُِٔش كظٌٕٞ كوخ ٝأٓخ ٓخ ُحىٝٙ ك٤ٌٕٞ رخ٬١ كِٔخ رؼغ ٍٍٓٞ هللا 

 ٓ٘ؼٞح ٓوخػيْٛ كًٌَٝح ًُي ٩ر٤ِْ ُْٝ طٌٖ حُ٘ـّٞ ٠َٓ٣ رٜخ هزَ ًُي كوخٍ ملسو هيلع هللا ىلص

ُْٜ ار٤ِْ ٓخ ٌٛح ا٫ ٖٓ أَٓ هي كيع ك٢ ح٧ٍٝ كزؼغ ؿ٘ٞىٙ كٞؿيٝح ٍٍٓٞ 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخثٔخ ٢ِٜ٣ ر٤ٖ ؿز٤ِٖ أٍحٙ هخٍ رٌٔش كِوٞٙ كؤهزَٝٙ كوخٍ ٌٛح ح١ٌُ كيع 

أرٞ  هِض كي٣غ ٛل٤ق ." ٌٛح كي٣غ كٖٔ ٛل٤قظ١ٌَٓ:" هخٍ حُ "ك٢ ح٧ٍٝ

  .آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢ ٝآَحث٤َ ٛٞ حرٖ ٣ْٞٗ

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٤ِٓٔخٕ، هخٍ: كيػ٢٘ حرٖ ٝٛذ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٓٙ

 ٓخ ٓٔؼض ػَٔ :"هللا رٖ ػَٔ هخٍ ػٖ ػزيهخٍ: كيػ٢٘ ػَٔ، إٔ ٓخُٔخ، كيػٚ 

ٖ ر٤٘ٔخ ػَٔ ؿخُْ اً َٓ رٚ ٍؿَ ٢ُ٘ء ه٢ ٣وٍٞ ا٢ٗ ٧ظ٘ٚ ًٌح ا٫ ًخٕ ًٔخ ٣ظ

ؿ٤َٔ كوخٍ ُوي أهطؤ ظ٢٘ أٝ إ ٌٛح ػ٠ِ ى٣٘ٚ ك٢ حُـخ٤ِٛش أٝ ُوي ًخٕ ًخْٜٛ٘ 

ػ٢ِ حَُؿَ كيػ٢ ُٚ كوخٍ ُٚ ًُي كوخٍ ٓخ ٍأ٣ض ًخ٤ُّٞ حٓظوزَ رٚ ٍؿَ ِْٓٔ 

هخٍ كب٢ٗ أػِّ ػ٤ِي ا٫ ٓخ أهزَط٢٘ هخٍ ً٘ض ًخْٜٛ٘ ك٢ حُـخ٤ِٛش هخٍ كٔخ 

ؿ٤٘ظي هخٍ ر٤٘ٔخ أٗخ ٣ٞٓخ ك٢ حُٔٞم ؿخءط٢٘ أػَف ك٤ٜخ  أػـذ ٓخ ؿخءطي رٚ

حُلِع كوخُض أُْ طَ حُـٖ ٝار٬ٜٓخ ٣ٝؤٜٓخ ٖٓ رؼي اٌٗخٜٓخ ُٝلٞهٜخ رخُو٬ٙ 

ٝأك٬ٜٓخ هخٍ ػَٔ ٛيم ر٤٘ٔخ أٗخ ٗخثْ ػ٘ي آُٜظْٜ اً ؿخء ٍؿَ رؼـَ كٌرلٚ 

 كَٜم رٚ ٛخٍم ُْ أٓٔغ ٛخٍهخ ه٢ أٗي ٛٞطخ ٓ٘ٚ ٣وٍٞ ٣خ ؿ٤ِق أَٓ ٗـ٤ق

ٍؿَ ك٤ٜق ٣وٍٞ ٫ اُٚ ا٫ هللا كٞػذ حُوّٞ هِض ٫ أرَف كظ٠ أػِْ ٓخ ٍٝحء ٌٛح 

ػْ ٗخىٟ ٣خ ؿ٤ِق أَٓ ٗـ٤ق ٍؿَ ك٤ٜق ٣وٍٞ ٫ اُٚ ا٫ هللا كؤض كٔخ ٗ٘ز٘خ إٔ 

 ." ه٤َ ٌٛح ٗز٢
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َُ ثؼذ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص   -7ٕ**  ي ِٓ أَْعٍ ّٚ   أ

 ٢ٛ ُٝؿظٚ هي٣ـش ٢ ملسو هيلع هللا ىلصإ أٍٝ ٖٓ أِْٓ ٖٓ حُ٘خّ ػ٠ِ ح٬١٩م رؼي حُ٘ز 

َْ٘ض رٚ  َٓ ٖ ط٬َ ػ٤ِٜخ حُوَإٓ كآ َٓ  ٍُ َّٝ ٛيَّهَظْٚ ٝر٘ض ه٣ِٞي ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ ك٢ٜ أ

ٝهي طويّّ ًُي ك٢ َػَٟٜخ أَٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ ٍٝهش رٖ  ًخٕ ًُي ك٢ ٣ّٞ ح٫ػ٤ٖ٘ٝ

 .ٗٞكَ

 **ٕ8-   ّٟ   ثٓ أثٟ هبٌت سمٟ هللا ػٕٗ صبٟٔ ِٓ أعٍُ ػٍ

 َٓس رٖ ػَٔٝ ػٖ ٗؼزش ػٖ ٤ًٝغ كيػ٘خهخٍ  ٤ٗزش أر٢ حرٖ أهَؽ  .ٔٙ

 ٍٍٓٞ ٓغ أِْٓ ٖٓ أٍٝ ":هخٍ أٍهْ رٖ ٣ُي ػٖ ح٧ٜٗخٍ ٠ُٞٓ كِٔس أر٢ ػٖ

ٝحٓٔٚ طخرؼ٢ هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝأرٞ كِٔس  ." ػ٢ِ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا

 .ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص ١ِلش رٖ ٣ِ٣ي ٝػوٚ حُ٘ٔخث٢ ك٢ حٌُزَٟ

 أر٢ ػٖ ػٞحٗش، أرٞ كيػ٘خ ىحٝى، رٖ ٤ِٓٔخٕ كيػ٘خأكٔي هخٍ  هَؽأ  .ٕٙ

 ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٓغ ٠ِٛ ٖٓ أٍٝ: هخٍ ػزخّ، حرٖ ػٖ ٤ٕٓٔٞ، رٖ ػَٔٝ ػٖ رِؾ،

أرٞ رِؾ ٛٞ ٣ل٠٤ رٖ هِض: ٝ "أِْٓ: َٓس ٝهخٍ ،ػ٢ِ هي٣ـش رؼي ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا

حُـُٞؿخ٢ٗ ٤ِْٓ حُلِح١ٍ ٝػوٚ دمحم رٖ ٓؼي ٝأرٞ كخطْ ٝحُ٘ٔخث٢ ٝحُيحٍهط٢٘ ٝ

هٍٞ حرٖ ٣ٝؼوٞد رٖ ٓل٤خٕ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص ٝهخٍ ٣وطت ٝحهظِق 

، هِض هٍٞ أكٔي ٓؼ٤ٖ ك٤ٚ ٝهخٍ أكٔي ٍٟٝ كي٣ؼخ ٌَٓ٘ح ٝهخٍ حُزوخ١ٍ ك٤ٚ ٗظَ

ٍٟٝ كي٣ؼخ ٌَٓ٘ح ٝٛٞ كي٣غ ٝحكي ٣َٝ٣ٚ أرٞ رِؾ ػٖ ػَٔٝ رٖ ٤ٕٓٔٞ ػٖ 

طولن أرٞحرٜخ ٤ُْ ك٤ٜخ  ٤ُؤط٤ٖ ػ٠ِ ؿْٜ٘ ُٓخٕ "ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ هخٍ:

ٝهي هخُق طٞػ٤ن  ٓلَٔ" ٝأٓخ هٍٞ حُزوخ١ٍ ك٤ٚ ٗظَ كٌٜح طـ٣َق ؿ٤َ أكي

غ أر٢ رِؾ ٫ ٣ٍِ٘ ػٖ ىٍؿش حُلٖٔ ٫ ٤ٓٔخ ُْٝ ٝػ٤ِٚ كبٕ كي٣ حُـٔخػش

   ٣وخُق ك٢ ٌٛح حُلي٣غ.
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 اعالَ أثٟ ثىش اٌقّذ٠ك  -9ٕ** 

 رٖ آٔخػ٤َ كيػ٘خ حُط٤ذ، أر٢ رٖ أكٔي كيػ٢٘حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٖٙ

 ٓٔؼض: هخٍ ٛٔخّ، ػٖ حَُكٖٔ، ػزي رٖ ٝرَس ػٖ رَ٘، رٖ ر٤خٕ كيػ٘خ ٓـخُي،

 أػزي، هٔٔش ا٫ ٓؼٚ، ٝٓخ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٍأ٣ض ":٣وٍٞ ػٔخٍح،

  ."رٌَ ٝأرٞ ٝحَٓأطخٕ

٤ُْ رٖٔ ٓزن ٣ٖ ٝطوٟٞ ٝحُؼزَس رٖٔ ٛيم ٫ٝ طلخَٟ ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ا٫ ريِ 

ّٔخرو٤ٖ ح٤ُّٝ٧ٖ ٜخ ٓ٘وزش ٝ كبّٗ ا٫ّ ك٢ ٛلزش حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٠َ كخُ رٜخ ٖٓ كخُ ٖٓ حُ

ّٜلخرش  ُٝ ًِّْٜ ػ٠ِ حُٜيم ٝكخُ َّْٔزنِ ٕٝ ٝحُؼيحُش ٓظٔخ هخٍ هللا  حُظلخَٟ ر٤ْٜ٘ رخُ

ٝ ِّ َّ ػ َٕ  :}ؿ َّٔخرِوُٞ حُ َٝ  ْْ ُٛ َٖ حطَّزَؼُٞ ٣ ٌِ حَُّ َٝ  ٍِ خ َٜ ْٗ َ ح٧ْ َٝ  َٖ ٣ َِ خِؿ َٜ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ  َٕ ُُٞ َّٝ َ ح٧ْ

ٍُ رِبِكْ  خ َٜ ْٗ َ خ ح٧ْ َٜ ١ طَْلظَ َِ ـْ ْْ َؿَّ٘خٍص طَ ُٜ أََػيَّ َُ َٝ  ُْٚ٘ ٞح َػ ُٟ ٍَ َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ٍٕ َٔخ

( ُْ ُْؼَِظ٤ ُُ ح ْٞ لَ ُْ َُِي ح خ أَرَيًح ًَ َٜ َٖ ك٤ِ ُِِي٣ ِّ [حُظٞرش]ٍٓٞس  { (َٓٓٔهخ ، هخٍ هللا ػ

ٝ َّ ِ  :}ؿ لِِلَّ َٝ  ِ َِ َّللاَّ ز٤ِ َٓ ِْ٘لوُٞح ك٢ِ  ْْ أ٫ََّ طُ ٌُ خ َُ َٓ َٝ ٫َ ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔ حُع حُ ََ ٤ ِٓ  

 ْٖ َٓ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ١ ِٞ ظَ ْٔ ْٗلَنَ ٣َ َٖ  أَ ٣ ٌِ َٖ حَُّ ِٓ َؿشً  ٍَ ُْ ىَ ََ أَُُٝجَِي أَْػَظ هَخطَ َٝ ُْلَظْقِ  َِ ح ْٖ هَْز ْٗلَوُ ِٓ ْٖ أَ ِٓ ٞح 

َٕ َهز٤ِ ُِٞ َٔ خ طَْؼ َٔ ُ رِ َّللاَّ َٝ  ٠َ٘ ْٔ ُُْل ُ ح َػيَ َّللاَّ َٝ  ًّ٬ًُ َٝ هَخطَُِٞح  َٝ ]ٍٓٞس  { (ٌَٓٔ )رَْؼيُ 

ؿخٍ ٛ[حُلي٣ي َّ ٍ حُّ٘خّ ا٬ٓٓخ ٖٓ حُ ّٝ  أك٠َ ح٤ُِٖٔٔٔ رؼي حُ٘ز٢ّ  ٞ، كٌخٕ أ

 رٌَ حُٜي٣ّن ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٞأر ٠ِٛٛٞ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ أ٫ ٝ

كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ٓؼ٤ي، كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ هخٍ ِْٓٔ ك٢ ٛل٤لٚ  أهَؽ  .ٗٙ

خٕ، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ ٛخٍٕٝ، أهزَٗخ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي، كيػ٘خ ٛخُق رٖ ٤ًٔ

حىػ٢ ٢ُ أرخ رٌَ " :ػٖ ػخث٘ش هخُض: هخٍ ٢ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ َٟٓٚ ػَٝس

 ٠ُ ْٝ ٍّٖ ٣ٝوٍٞ هخثَ أٗخ أَ أرخى ٝأهخى كظ٠ أًظذ ًظخرخ كب٢ٗ أهخف إٔ ٣ظ٠ّ٘ٔ ٓظٔ

 ٣ٝؤر٠ هللا ٝحُٔئٕٓ٘ٞ ا٫ أرخ رٌَ".
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  ٖٓ ٍُ ّٝ ٢ٛ هي٣ـش ٢ٍٟ هللا ٝأِْٓ ٖٓ حُّ٘ٔخء ٢ٛ أك٠ِٜٖ أ٫ ًٌُٝي أ

 ػٜ٘خ 

 ػٖ ح٠َُ٘ كيػ٘خ ٍؿخء أر٢ حرٖ أكٔي كيػ٢٘حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .٘ٙ

 ٢ٍٟ ػ٤ِخ ٓٔؼض: هخٍ ؿؼلَ، رٖ هللا ػزي ٓٔؼض: هخٍ أر٢ أهز٢َٗ: هخٍ ٛ٘خّ

َُ ٣وٍٞ:"  ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٓٔؼض ٣وٍٞ ػ٘ٚ، هللا ٗٔخثٜخ ٣َْٓ ر٘ض  ه٤

 َُ  ي ".ٗٔخثٜخ هي٣ـش ر٘ض ه٣ِٞ ػَٔحٕ ٝه٤

ٍ ٖٓ أِْٓ ٖٓ آٍ حُز٤ض ٌٛٝٝٛح ٫ ه٬ف ػ٤ِٚ  ّٝ حُز٤ض أك٠َ آٍ  ًٌُٞي أ

ٝأٍٝ ٖٓ أِْٓ ٖٓ  ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٞٛرؼي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أ٫ ٝ

حُّ٘ز٢ ٠ِٛ  ٞأك٠َ حُٔٞح٢ُ ٧ك٤ِ٠ّش ٫ٞٓٙ ٝٛ ٣ُٞي رٖ كخٍػش ٝٛ ٞحُٔٞح٢ُ ٛ

ٍ ٖٓ أِٓهللا  ّٝ ك٠َ ك٢ أٓؼخُْٜ ٝأرؼي ح٧هٞحٍ ػٖ ح٧ْٛ ْ ػ٤ِٚ ِّْٝٓ كٌخٕ أ

ٍ ٖٓ أِْٓ ٖٓ حَُؿخٍ أر ّٝ ّٕ أ رٌَ ٖٝٓ حُّ٘ٔخء هي٣ـش ٖٝٓ  ٞحُو٬ف حُوٍٞ رؤ

 ٖٝٓ حُٔٞح٢ُ ٣ُي رٖ كخٍػش. حُٜز٤خٕ ػ٢ِّ 

  ثٓ ػجغخ ٚاعالَ ػّش   -ٖٓ** 

 رٖ ح٠َُ٘ كيػ٘خ حُٔؼو١َ، ؿؼلَ رٖ أكٔي كيػ٢ِْ٘ٓٔ هخٍ  أهَؽ  .ٙٙ

 أر٢ رٖ ٣ٝل٠٤ ػٔخٍ، أرٞ هللا ػزي رٖ ٗيحى كيػ٘خ ،ػٔخٍ رٖ ػٌَٓش كيػ٘خ دمحم،

 أٗٔخ ٝٛلذ ٝٝحػِش، أٓخٓش، أرخ ٗيحى ُٝو٢ ػٌَٓش، هخٍ - أٓخٓش أر٢ ػٖ ًؼ٤َ،

رٖ ػزٔش  ٝهخٍ: هخٍ ػَٔ أٓخٓش أر٢ ػٖ - ٝه٤َح ك٬٠ ػ٤ِٚ ٝأػ٠٘ حُ٘خّ ا٠ُ

ّٕ حُ٘خّ ػ٠ِ ٬ُٟش ٝأْٜٗ  ُّٖ أ :" ً٘ض ٝأٗخ ك٢ حُـخ٤ِٛش أظ ُّ٢ ِّٔ َُِٔ ٤ُٔٞح ػ٠ِ حُ

وزَ أهزخٍح كوؼيص ػ٠ِ رَؿَ رٌٔش ٣ُ  ٢ٗء ْٝٛ ٣ؼزيٕٝ ح٧ٝػخٕ كٔٔؼضُ 

ٚ كظِّطلُض كظ٠ّ  ٍحكِظ٢ كويٓضُ  ُٓ َءحٌء ػ٤ِٚ هٞ ََ ػ٤ِٚ كبًح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓٔظول٤خ ُؿ

هخٍ: أٗخ ٗز٢، كوِض: ٝٓخ ٗز٢، هخٍ: أ٢ٍِ٘ٓ ٓخ أٗض : ٚىهُِض ػ٤ِٚ رٌٔش كوِض ُ
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َْٔ ح٧ٝػخٕ ٝإٔ هللا، كوِض: ٝر كخّ ًٝ ٍْ َِش ح٧ ِٜ ؤ١ ٢ٗء أٍِٓي، هخٍ: أ٢ٍِ٘ٓ رِ

ٌَّ ٝػزيٌ، هخٍ  ُى رٚ ٢ٗء هِض ُٚ:  كٖٔ ٓؼي ػ٠ِ ٌٛح، هخٍ: ك ََ ْ٘ يَ هللا ٫ ٣ُ كَّ َٞ ُ٣

ٖ آٖٓ رٚ، كوِض: ا٢ّٗ ٓظَّزِؼُي، هخٍ: اٗي ٫ طٔظط٤غ  ٝٓؼٚ ٣ٞٓجٌ أرٞ ّٔ رٌَ ٝر٬ٍ ٓ

ِِي كبًح ٓٔؼض ر٢ ًُي ٣ٞٓي ٌٛح أ٫ طَٟ كخ٢ُ ٝكخٍ حُ٘خ ّ ٌُٖٝ حٍؿغ ا٠ُ أٛ

هي ظَٜص كؤْط٢ِ٘، هخٍ: كٌٛزُض ا٠ُ أ٢ِٛ ٝهيّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُٔي٣٘شَ ًٝ٘ض ك٢ 

َُ ح٧هزخٍ ٝأٓؤٍ حُ٘خّ ك٤ٖ هيّ حُٔي٣٘ش كظ٠ هيّ ػ٢ِّ ٗلَ ٖٓ  أ٢ِٛ كـؼِض أطوزَّ

حُٔي٣٘ش كوخُٞح: أَٛ ٣ؼَد ٖٓ أَٛ حُٔي٣٘ش كوِض: ٓخ كؼَ ٌٛح حَُؿَ ح١ٌُ هيّ 

ٚ هظَِٚ كِْ ٣ٔظط٤ؼٞح ًُي كويُٓض حُٔي٣٘ش كيهُِض  ُٓ حٌع ٝهي أٍحى هٞ ََ ِٓ حُ٘خّ ا٤ُٚ 

ك٢ُ٘، هخٍ: ٗؼْ أٗض ح١ٌُ ُو٤ظ٢٘ رٌٔش، هخٍ: كوِض  َِ ػ٤ِٚ كوِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا أطؼ

ُِٚ أهز٢َٗ ػٖ ح٬ُٜس هخٍ:  :ر٠ِ، كوِض َٜ َٔي هللا ٝأْؿ ٣خ ٗز٢ هللا أهز٢َٗ ػٔخ ػَِّ

ُْ كظ٠ طَطلغ كبٜٗخ َٛ ٬ٛ س حُٜزق ػْ أهَٜ ػٖ ح٬ُٜس كظ٠ ططَِغ حُ٘ٔ

َّ كبٕ ح٬ُٜس  ططِغ ك٤ٖ ططِغ ر٤ٖ ه٢َٗ ٤ٗطخٕ ٝك٤٘جٌ ٣ٔـي ُٜخ حٌُلخٍ ػْ ٛ

ّٕ ك٤٘جٌ  َّْ أهَٜ ػٖ ح٬ُٜس كب َُّ رخَُٓق ػ َّ حُظ ٜٓ٘ٞىس ٓل٠ٍٞس كظ٠ ٣ٔظو

َِّ كبٕ ح٬ُٜس ٜٓ٘ٞىس َٜ َُ ؿّْٜ٘ كبًح أهزَ حُل٢ُْء ك ـَ ْٔ ُ ٓل٠ٍٞس كظ٠ ط٢ِٜ  ط

ّْ أهَٜ ػٖ ح٬ُٜس كظ٠ طـَُد حُْ٘ٔ كبٜٗخ طـَد ر٤ٖ ه٢َْٗ ٤ٗطخٕ  حُؼَٜ ػ

ٝك٤٘جٌ ٣ٔـي ُٜخ حٌُلخٍ هخٍ: كوِض ٣خ ٗز٢ هللا كخُٟٞٞء كيػ٢٘ ػ٘ٚ، هخٍ: ٓخ 

 ٚ ِٜ ْص هطخ٣خ ٝؿ ََّ د َٟٝٞءٙ ك٤ظ٠ٔٔٞ ٣ٝٔظ٘٘ن ك٤٘ظؼَ ا٫ ه َِّ ٌْٓ٘ ٍؿَ ٣و

ّْ اًح ؿَٔ ٝؿْ  ِٚ ٝه٤خ٤ٗٔٚ ػ ْص هطخ٣خ ٝؿٜٚ ٖٓ ٝك٤ِ ََّ ٚ ًٔخ أَٓٙ هللا ا٫ َه َٜ

ْص هطخ٣خ ٣ي٣ْٚ ٖٓ  ََّ َكو٤ٖ ا٫ ه ِٔ ّْ ٣ـَٔ ٣ي٣ْٚ ا٠ُ حُ ُِل٤ظٚ ٓغ حُٔخء ػ أ١َحف 

ْص هطخ٣خ ٍأٓٚ ٖٓ أ١َحف ْٗؼَٙ ٓغ  ََّ ّْ ٣ٔٔق ٍأٓٚ ا٫ّ ه ِٚ ٓغ حُٔخء ػ ِٓ أٗخ

ص هطخ٣خ ٍؿ٤ِْٚ ٖٓ أٗ ََّ خِٓٚ ٓغ حُٔخء كبٕ حُٔخء ػْ ٣ـَٔ هي٤ْٓٚ ا٠ُ حٌُؼز٤ْٖ ا٫ ه

يٙ رخ١ٌُ ٛٞ ٛٞ ـّ َؽ هِزَٚ هلل ا٫  هخّ ك٠َِّٜ كلٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ ٝٓ ََّ ُٚ أَٛ ٝك
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ٚ كليَّع ػَٔٝ ُّٓ َٔشَ رٌٜح حُلي٣غ  حَٜٗف ٖٓ هط٤جظٚ ٤ًْٜجظِٚ ٣ّٞ ُٝيطْٚ أ رٖ َػزَ

ٗظَ ٓخ رٖ ػزٔش ح ٣ٝخ ػَٔ :أٓخٓش ٞملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ُٚ أر أرخ أٓخٓش ٛخكذ ٍٍٓٞ هللا

َُ كوخٍ ػَٔٝ: ٣خ أرخ أٓخٓش ُوي ًزَُْص ٢ِّ٘ٓ  ُؿ ََّ طوٍٞ ك٢ ٓوخّ ٝحكي ٣ُْؼَط٠ ٌٛح حُ

ًٌْد ػ٠ِ هللا ٫ٝ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا  ٍٝمَّ ػظ٢ٔ ٝحهظَد أؿ٢ِ ٝٓخ ر٢ كخؿش إٔ أ

س أ ُٞ ََّ ط٤ٖ أ ُْٝ أْٓٔؼٚ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٫ ٓ ََّ حص ٓ ٝٓ ََّ خ ػ٬ػخ كظ٠ ػيَّ ْٓزغ ٓ

ََ ٖٓ ًُي   ." كيَّػُْض رٚ أريح ٢ٌُِّ٘ٝ ْٓٔؼظُٚ أًؼ

 **ٖٔ-   ٌْٛ ّٚ   اٌّغبثمْٛ األ

 ُحثيس، أر٢ حرٖ أهزَٗخ ٠ٓٞٓ، رٖ ارَح٤ْٛ كيػ٢٘هخٍ  حُزوخ١ٍ أهَؽ  .1ٙ

 ح٤ُٔٔذ، رٖ ٓؼ٤ي ٓٔؼض: هخٍ ٝهخٙ، أر٢ رٖ ػظزش رٖ ٛخْٗ رٖ ٛخْٗ كيػ٘خ

 أِٓٔض ح١ٌُ ح٤ُّٞ ٢ك ا٫ أكي أِْٓ ٓخ ":٣وٍٞ ٝهخٙ، أر٢ رٖ ٓؼي ٓٔؼض: ٣وٍٞ

  ." ح٬ٓ٩ّ ُؼِغ ٝا٢ٗ أ٣خّ، ٓزؼش ٌٓؼض ُٝوي ك٤ٚ،

 رٖ ٓٔخى كيػ٢٘ ٗؼزش، ػٖ ٓؼ٤ي، رٖ ٣ل٠٤ كيػ٘خأكٔي هخٍ  أهَؽ  .1ٙ

زُض  كَد َٛ ُض ك٢ أر٢ أٍرغ آ٣خص هخٍ هخٍ أر٢ أ ِِ ػٖ ٜٓؼذ رٖ ٓؼي هخٍ: أُٗ

٤ِِْ٘ٚ، هخ٤ٍٓلخ هِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٤ِ٘ٚ أُْؿؼَ ًٖٔ  ٗلِّ ٣خ ٍٍٓٞ هللا : ٟؼٚ، هِض: َٗلَّ

ْؼٚ ٖٓ ك٤غ أهٌطٚ :٫ ؿ٘خء ُٚ هخٍ ؤََُُٞٗيَ }كُِ٘ض  َٟ ْٔ ٍَ ) َػٖ ٣َ لَخ ْٗ هخٍ  {(ٔح٧َ

ٍُ }٢ٛٝ ك٢ هَحءس حرٖ ٓٔؼٞى ًٌُي ْٗلَخ َِ ح٧َ ٢ أ٤ُْ هللا ٣ؤَٓى رِٜش  {هُ ّٓ ٝهخُض أ

ي  َّٔ َِّ حُٞحُي٣ٖ ٝهللا ٫ آًَ ١ؼخٓخ ٫ٝ أَٗد َٗحرخ كظ٠ طٌلَ رٔل كْ ٝر َّ حُ

زُّ كٌ ُٜ خ ك٤َ ًٜ ٜخ رؼَ َٔ ٝح كَ َُ ـُ ْ٘ ٝأٍحٙ  :، هخٍ ٗؼزشٞح ك٤ٚ حَُ٘حدخٗض ٫ طؤًَ كظ٠ ٣َ

ٍٖ ٝهَأ }هخٍ ٝحُطؼخّ كؤُُِٗض: ْٛ َٝ ً٘خ َػ٠َِ  ْٛ َٝ  ُٚ ُّٓ ُ َِظُْٚ أ َٔ ِٚ َك ُِي٣َْ ح َٞ َٕ رِ َٔخ ْٗ ٤َْ٘خ ح٩ِ َّٛ َٝ َٝ

 َٕ ُِٞ َٔ ْْ طَْؼ ُ ْ٘ظ ًُ خ  َٔ ٝأٗخ ٣َٓٞ هِض ٣خ ٍٍٓٞ هللا  ٝىهَ ػ٢َِّ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص {كظ٠ رِؾ رِ

٢ رٔخ٢ُ ًِِّٚ كٜ٘خ٢ٗ هِض ِٛ ُّ  :هِض ،ال:هخٍ ،حُٜ٘ق :أُٝ حُؼِغ كٌٔض كؤهٌ حُ٘خ
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ح ٖٓ حُؤَ ًٝحى هزَ  ْٞ َ٘ رٞح ٝحٗظ َِ ٌَ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ١ؼخٓخ كؤًِٞح ٝٗ رٚ ٝٛ٘غ ٍؿ

َّ كخؿظٔؼ٘خ ػ٘يٙ كظلخهَٝح ٝهخُض ح٧ٜٗخٍ ح٧ٜٗخٍ ه٤َ ٝهخُض  ََّ إٔ طَُل

ٜخؿَٕٝ ه٤َ كؤٟٛٞ ُٚ ٍؿَ رِل٢٤ ؿٍِٝ كلٍِ أٗلٚ كٌخٕ أٗق حُٜٔخؿَٕٝ حُٔ

ْْ :}ٓؼي ٓلٍِٝح كُِ٘ض ظُ ْٗ َْ أَ َٜ َُ ا٠ُ هُٞٚ كَ ِٔ ٤ْ َٔ ُْ ح َٝ  َُ ْٔ َو ُْ خ ح َٔ ُ٘ٞح اَِّٗ َٓ َٖ آ ٣ ٌِ خ حُ َٜ ٣َخ أ٣َُّ

 َٕ ُٜٞ ظَ ْ٘  هِض كي٣غ كٖٔ.. "{ُٓ

  اعالَ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد   -ٕٖ** 

ػٖ  ٍُ ػٖ ػخْٛ، ٢كيػ٘ ػ٤خٕ، رٖ رٌَ أرٞ كيػ٘خأهَؽ أكٔي هخٍ .2ٙ

ؼ٢٤َْ كـخء " حرٖ ٓٔؼٞى أّٗٚ هخٍ: ُٓ خ ُؼوزش رٖ أر٢  ًٔ ػ٠ ؿ٘ ٍْ ً٘ض ؿ٬ٓخ ٣خكِؼخ أ

ح ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ كوخ٫ ٞحُ٘ز٢ّ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأر َّ ٣خ ؿ٬ّ  :رٌَ ٢ٍٟ هللا طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ٝهي ك

ٖ ُٝٔض ٓخه٤ٌٔخ هِض ا٢ّٗ ؟َٛ ػ٘يى ٖٓ ُزٖ طٔو٤٘خ َٔ ْئطَ  كوخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ،ُٓ

ُِ ػ٤ِٜخ حُللَ؟ هِضػ٤ِٚ  ْ٘ كؤط٤ظٜٔخ رٜخ  ،ٗؼْ :ِْٝٓ: َٛ ػ٘يى ٖٓ ِؿٌَػش ُْ ٣َ

َع ٝىػخكخػظوِٜخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص َعُ ػْ أطخٙ أر ، ٝٓٔق ح٠ُِّ رٌَ رٜوَس  ٞكََللََ ح٠ُِّ

٘وِؼَس كخكظِذ ك٤ٜخ كَ٘د َٝٗد أر َع  رٌَ ػْ َٗرُض. ُٞٓ ْٚ حػْ هخٍ ٠ُِِّ ِِ ْه

 َٚ ْٔ  :ٚ رؼي ًُي كوِضُ . كؤط٤ظُ كوَِ ٌْ. ٢٘ ٖٓ ٌٛح حُوٍٞػِِّ ؼَِِّ ُٓ : هخٍ . هخٍ: اَّٗي ؿ٬ّ 

ٝحرٖ  . هِض كي٣غ كٖٔ" كؤهٌص ٖٓ ك٤ٚ ٓزؼ٤ٖ ٍٓٞس ٫ ٣٘خُػ٢٘ ك٤ٜخ أكي

ٝأهَؿٚ أرٞ  ،ٓٔؼٞى ٛٞ ػزي هللا ٍُٝ ٛٞ حرٖ كز٤ٖ ٝػخْٛ ٛٞ حرٖ رٜيُش

 ٣ؼ٠ِ.

 ػٖ ٓـ٤َس، ػٖ ػٞحٗش، أر٢ ػٖ ٠ٓٞٓ، كيػ٘خهخٍ  حُزوخ١ٍ أهَؽ  .1ٓ

َْ ٢ُ ؿ٤ِٔخ  ":ػِؤش ػٖ ارَح٤ْٛ، ِّٔ ىهُِض حُ٘ؤّ ك٤ُِٜض ًٍؼظ٤ٖ كوُِض: حُِْٜ ٣َّ

 ّٔ هخٍ: ٖٓ أ٣ٖ  ،إٔ ٣ٌٕٞ حٓظـخد ٞخ ىٗخ هِض: أٍؿٛخُلخ كَأ٣ُض ٤ٗوخ ٓوز٬ كِ

َٓخىِ  ؟أٗض ِٞ  هِض: ٖٓ أَٛ حٌُٞكش، هخٍ: أكِْ ٣ٌٖ ك٤ٌْ ٛخكذ حَُّ٘ؼ٤ِٖ ٝحُ
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 ََ َٜ َِّ  ،ح١ٌُ أُؿ٤َ ٖٓ ح٤ُ٘طخٕ ، أُْٝ ٣ٌٖ ك٤ٌْسٝحُْٔط  أُْٝ ٣ٌٖ ك٤ٌْ ٛخكذ حُٔ

ِّّ ػزي ح١ٌُ ٫ ٣ؼِٔٚ ؿ٤َٙ ٠َ٘}، ٤ًق هَأ حرٖ أ ـْ َِ اًَِح ٣َ ح٤َُِّْ َِ اًَِح }كوَأص{َٝ ح٤َُِّْ َٝ

ـْ  َ٣٠َِّ ـَ ٍِ اًَِح طَ خ َٜ حَُّ٘ َٝ ْٗؼ٠َ ٠َ٘  ُ ح٧ْ َٝ  َِ ًَ حٌَُّ كٔخ هخٍ أهَأ٤ٜٗخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كخُٙ ا٠ُ ك٢َّ  {َٝ

ى٢ّ٘ٗٝ" َُ   .ُحٍ ٛئ٫ء كظ٠ ًخىٝح ٣

ال   -ٖٖ**  ّٚ   دػٛح األلشث١ٓ أ

 كيػ٘خ ٠ٓٞٓ، رٖ ٣ٞٓق كيػ٘خهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .1ٔ

ػٖ حرٖ  ؿز٤َ رٖ ٓؼ٤ي ػٖ َٓس، رٖ ػَٔٝ كيػ٘خ ح٧ػٖٔ، كيػ٘خ أٓخٓش، أرٞ

خ ُِٗض ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ ّٔ رِ }: ُ ََ طََي ح٧َْْه ََ ٤ ِ٘ ٍْ َػ ٌِ ْٗ َ أ َٝ َٖ ٤ (ٕٔٗ)} 

لخ كٜظق ٣خ ٛزخكً حُ٘ؼَحء،  ّٜ خ، كوخُٞح ٖٓ ٌٛح؟  هَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ٛؼي حُ

ّٕ ه٬٤ طوَؽ ٖٓ ٓلق ٌٛح حُـزَ أً٘ظْ  :ا٤ُٚ كوخٍكخؿظٔؼٞح  أٍأ٣ظْ إ أهزَطٌْ أ

ر٘خ ػ٤ِي ًٌرخ. هخٍ: كب٢ٗ ٣ٌَٗ ٌُْ ر٤ٖ ٣ي١ْ ػٌحد ٗي٣ي َّ ؟  هخُٞح: ٓخ ؿ ه٢َِّ يِّ َٜ ُٓ، 

َٜذٍ  أَر٢ِ طَزَّْض ٣َيَح}ػْ هخّ، كُِ٘ض  ،خ ُي ٓخ ؿٔؼظ٘خ ا٫ ٌُٜح: طزًّ ُٜذ رٞهخٍ أ طَذَّ  َُ َٝ } 

 ٗؼ٤ذ، أهزَٗخ ح٤ُٔخٕ، أرٞ كيػ٘خهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .1ٕ

 أرخ إٔ حَُكٖٔ ػزي رٖ ِٓٔش ٝأرٞ ح٤ُٔٔذ، رٖ ٓؼ٤ي أهز٢َٗ: هخٍ ح١َُِٛ، ػٖ

 هللا أٍِٗ ك٤ٖ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ّهخ: هخٍ ػ٘ٚ، هللا ٢ٍٟ ٣ََٛس

 - ٗلٞٛخ ًِٔش أٝ - ه٣َٖ ٓؼَ٘ ٣خ: هخٍ{ ح٧هَر٤ٖ ػ٤َ٘طي ٝأٌٍٗ: }ٝؿَ ػِ

 ٖٓ ػٌْ٘ أؿ٢٘ ٫ ٓ٘خف ػزي ر٢٘ ٣خ ٤ٗجخ، هللا ٖٓ ػٌْ٘ أؿ٢٘ ٫ أٗلٌْٔ، حٗظَٝح

 ٔشػ ٛل٤ش ٣ٝخ ٤ٗجخ، هللا ٖٓ ػ٘ي أؿ٢٘ ٫ حُٔطِذ ػزي رٖ ػزخّ ٣خ ٤ٗجخ، هللا

 ٖٓ ٗجض ٓخ ٢٘٤ِٓ دمحم ر٘ض كخ١ٔش ٣ٝخ ٤ٗجخ، هللا ٖٓ ػ٘ي أؿ٢٘ ٫ هللا ٍٍٓٞ

 ." ٤ٗجخ هللا ٖٓ ػ٘ي أؿ٢٘ ٫ ٓخ٢ُ
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  ِٓ اٌذػٛح رؤر٠ّٙبلش٠ؼ صػُ    -ٖٗ** 

 رٖ ٣ْٞٗ كيػ٘خ ٤َٔٗ، رٖ هللا ػزي رٖ دمحم كيػ٘خأرٞ ٣ؼ٠ِ هخٍ  أهَؽ  .1ٖ

َ رٖ أر٢ ١خُذ ػو٤ كيػ٘خ ١ِلش، رٖ ٠ٓٞٓ ػٖ ٣ل٠٤، رٖ ١ِلش كيػ٘خ ر٤ٌَ،

ّٕ حرٖ أه٤ي ٣ئؿخءص ه٣َٖ ا٠ُ أر٢ ١خُذ كوخُٞح ":هخٍ ، ٝك٢ ٣ً٘خ ك٢ ٗخى٣٘خ: ا

ٔـيٗخ، كخٜٗٚ ػٖ أًحٗخ، كوخٍ: ٣خ ػو٤َ حثظ٢٘ رٔلٔي، كٌٛزض كؤط٤ظٚ رٚ، كوخٍ: ٣خ ٓ

ّٔ حرٖ أه٢ ي ٣ِػٕٔٞ أّٗي طئ٣ًْٜ ك٢ ٗخى٣ْٜ ٝك٢ ٓٔـيْٛ، كخٗظٚ ػٖ ، إ ر٢٘ ػ

: أطَٕٝ ٌٛٙ حُْ٘ٔ؟ هخُٞح:  رَٜٙ ا٠ُ حُٔٔخء كوخٍ ملسو هيلع هللا ىلص: كلِّن ٍٍٓٞ هللاًُي هخٍ

هخٍ: ٓخ أٗخ رؤهيٍ ػ٠ِ إٔ أىع ٌُْ ًُي ػ٠ِ إٔ طٔظ٘ؼِٞح ٢ُ ٜٓ٘خ ٗؼِش،  ،ٗؼْ

 ،هِض كي٣غ كٖٔ .، كخٍؿؼٞح ٍحٗي٣ٖ "أر١ٞخُذ: ٓخ ًٌر٘خ حرٖ أه٢ هخٍ: كوخٍ

 .ٚ حُزِحٍٝأهَؿ

 لش٠ؼ رْطٍت ُسْإ٠خ ا٠٢بد -ٖ٘** 

 كيػ٘خ دمحم، رٖ هللا ػزي كيػ٢٘هخٍ  ٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُ  .1ٗ

 ٣ِ٣ي كيػ٘خ: ه٤ِلش ٢ُ ٝهخٍ ف ٓخُي، رٖ أْٗ ػٖ هظخىس، ػٖ ٤ٗزخٕ، كيػ٘خ ٣ْٞٗ

: كيػْٜ أٗٚ ػ٘ٚ، هللا ٢ٍٟ ٓخُي رٖ أْٗ ػٖ هظخىس، ػٖ ٓؼ٤ي، كيػ٘خ ٣ٍُغ، رٖ

 حٗ٘وخم كؤٍحْٛ شآ٣ ٣َ٣ْٜ إٔ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٓؤُٞح ٌٓش أَٛ إٔ

 ."حُؤَ

 أهزَٗخ حُل٠َ، رٖ ٛيهش كيػ٘خهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .1٘

 رٖ هللا ػزي ػٖ ٓؼَٔ، أر٢ ػٖ ٓـخٛي، ػٖ ٗـ٤ق، أر٢ حرٖ ػٖ ػ٤٤٘ش، حرٖ

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ػٜي ػ٠ِ حُؤَ حٗ٘ن: هخٍ ػ٘ٚ، هللا ٢ٍٟ ٓٔؼٞى

  ." حٜٗيٝح: ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ كوخٍ ٗوظ٤ٖ، ِْٝٓ
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 أر٢ ػٖ حُٔـ٤َس، ػٖ ػٞحٗش، أرٞ كيػ٘خهخٍ حُط٤خ٢ُٔ  أهَؽ  .1ٙ

ػٖ ػزي هللا هخٍ:" حٗ٘ن حُؤَ ػ٠ِ ػٜي ٍٍٓٞ هللا  َٓٔٝم، ػٖ ح٠ُل٠،

ملسو هيلع هللا ىلص كوخُض ه٣َٖ: ٌٛح ٓلَ حرٖ أر٢ ًز٘ش هخٍ : كوخُٞح حٗظظَٝح ٓخ طؤط٤ٌْ رٚ 

، هخٍ: كـخء حُٔلخٍ كوخُٞح: ًحى". حُ٘خّ ًِْٜ حُٔلخٍ كبٕ دمحمح ٣٫ٔظط٤غ إٔ ٣ٔلَ

ٚ حُطز١َ ك٢ حُظل٤َٔ ٝح٬ٌُُخث٢ ك٢ حػظوخى أَٛ هِض كي٣غ ٛل٤ق، ٝأهَؿ

 .حُٔ٘ش ٝحُـٔخػش

 ؿ٣ََ، كيػ٘خ ٓ٘ٚ، أٗخ ٝٓٔؼظٚ دمحم، رٖ ػؼٔخٕ كيػ٘خهخٍ أكٔي  أهَؽ  .11

:" ػٖ حرٖ ػزخّ هخٍ ؿز٤َ، رٖ ٓؼ٤ي ػٖ ا٣خّ، رٖ ؿؼلَ ػٖ ح٧ػٖٔ، ػٖ

َّٜ  ٓؤٍ ٢َ لَ أَٛ ٌٓش حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٣ـؼَ ُْٜ حُ حُـزخٍ ػْٜ٘  خ ًٛزخ ٝإٔ ٣ّ٘لِ

ػٞح كو٤َ ُٚ إ ٗجض إٔ طٔظؤ٢َٗ رْٜ ٝإ ٗجض إٔ طئط٤َ  ٍِ ىَ ِْ ْٜ ح١ٌُ ٓؤُٞح كبٕ ك٤

َٓ ٌِٛٞح ًٔخ أَ ًلَٝح أُ  كؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ  ٫ رَ أٓظؤ٢ٗ رْٜ :ٖ هزِْٜ هخٌٍِٛض 

َ٘}ٌٛٙ ح٣٥ش  َٓ خ  َٓ ٞىَ َٝ ُٔ آط٤ََْ٘خ ػَ َٝ  َٕ ُُٞ َّٝ َ خ ح٧ْ َٜ ًٌَََّد رِ  ْٕ ََ رِخ٣٥َْخِص ا٫َِّ أَ ِٓ َْ ُٗ ْٕ ؼََ٘خ أَ

سً ) ََ ِٜ ْز ُٓ ٝح٧ػٖٔ ٛٞ ٤ِٓٔخٕ رٖ  هِض كي٣غ ٛل٤ق ." ح٩َٓحء {(2٘حَُّ٘خهَشَ 

 .َٜٓحٕ ٝؿ٣ََ ٛٞ حرٖ ػزي حُل٤ٔي

ّْ حٓظؼخٗضْ  ُٞٙ ػٖ كؤٗخٍٝح ػ٤ِْٜ رؤٕ ٣ٔؤ ه٣َٖ رخ٤ُٜٞى ٤ُٔؤُٞح آ٣شً  ػ

 .حَُٝف

 ؿ٤خع، رٖ كلٚ رٖ ػَٔ كيػ٘خهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .11

 ٢ٍٟ هللا ػزي ػٖ ػِؤش، ػٖ ارَح٤ْٛ، كيػ٢٘: هخٍ ح٧ػٖٔ، كيػ٘خ أر٢، كيػ٘خ

 ػ٠ِ ٓظٌت ٝٛٞ كَع، ك٢ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٓغ أٗخ ر٤٘خ: هخٍ ػ٘ٚ، هللا

 ٍأ٣ٌْ ٓخ: كوخٍ حَُٝف، ػٖ ِٞٙٓ: ُزؼٞ رؼ٠ْٜ كوخٍ ح٤ُٜٞى، َٓ اً ػ٤ٔذ،

 ػٖ كٔؤُٞٙ ِٓٞٙ،: كوخُٞح طٌَٛٞٗٚ، ر٢٘ء ٣ٔظوزٌِْ ٫: رؼ٠ْٜ ٝهخٍ ا٤ُٚ؟
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 ٣ٞك٠ أٗٚ كؼِٔض ٤ٗجخ، ػ٤ِْٜ ٣َى كِْ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ كؤٓٔي حَُٝف،

 حَُٝف: هَ حَُٝف، ػٖ ٣ٝٔؤُٞٗي:" }هخٍ حُٞك٢، ٍِٗ كِٔخ ٓوخ٢ٓ كؤض ا٤ُٚ،

 ."{ه٬٤ِ ا٫ حُؼِْ ٖٓ ٤ظْأٝط ٝٓخ ٍر٢ أَٓ ٖٓ

 ملسو هيلع هللا ىلص و١ذ اث١ٍظ سعٌٛٗهللا ٠ىفٟ  -ٖٙ** 

 دمحم ػ٘خ: هخٍ حُـط٣َل٢ أكٔي أرٞ كيػ٘خهخٍ أرٞ ٗؼ٤ْ ك٢ حُي٫ثَ  أهَؽ  .12

 أر٢ رٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ دمحم ٝػ٘خ حُيٍٝه٢ ٣ؼوٞد ػ٘خ: هخٍ حُلِٞح٢ٗ ٠ٓٞٓ رٖ

 رٖ دمحم ػ٘خ: هخٍ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ؼوٞد ػ٘خ: هخٍ ٛخػي رٖ دمحم رٖ ٣ل٠٤ ػ٘خ: هخ٫ رٌَ

 حُز٘خ٢ٗ ػخرض ػٖ حُٜٞحف، ػؼٔخٕ أر٢ رٖ كـخؽ ػٖ حُطلخ١ٝ، حَُكٖٔ ػزي

ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ:" إ ار٤ِْ ٓخ ر٤ٖ هي٤ٓٚ ا٠ُ ًؼز٤ٚ ٤َٔٓس 

ًٌح ًٌٝح، ٝإ ػَٗٚ ُؼ٠ِ حُزلَ، ُٝٞ ظَٜ ُِ٘خّ ُؼزي، هخٍ: كِٔخ رؼغ هللا ػِ 

 ٝٛٞ ٣ـٔغ ر٤ٌيٙ كخٗوٞ ػ٤ِٚ ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ كيكؼٚ رٌٔ٘زٚ ٝؿَ دمحمح ملسو هيلع هللا ىلص

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ ٝٓخ ىٕٝ ١زوظٚ  ."كؤُوخٙ رٞحى١ ح٧ٍىٕ

ٝػوٚ ارَح٤ْٛ حُلَر٢ ٝهخٍ حُيحٍهط٢٘ ػوش ػزض كخكع ٣ل٠٤ رٖ دمحم رٖ ٛخػي 

 ٣ٍن.ٗؼ٤ْ دمحم رٖ أكٔي ٝػوٚ حُوط٤ذ ك٢ حُظخ ٤ٗٝن أر٢

ّٟ اا٠زاء لش٠ؼ   -7ٖ**   ملسو هيلع هللا ىلص ٌٕج

 ػٖ هؼ٤ْ، حرٖ ػٖ ٓؼَٔ، كيػ٘خ حَُُحم، ػزي كيػ٘خأكٔي هخٍ  أهَؽ  .1ٓ

 حُلـَ، ك٢ حؿظٔؼٞح ه٣َٖ ٖٓ ح٨ُٔ، إٔ: ػزخّ حرٖ ػٖ ؿز٤َ، رٖ ٓؼ٤ي

 ه٤خّ ا٤ُٚ هٔ٘خ دمحمح، ٍأ٣٘خ هي ُٞ: ح٧هَٟ حُؼخُؼش ٝٓ٘خس ٝحُؼِٟ، رخ٬ُص، كظؼخٛيٝح

 ػ٠ِ ىهِض كظ٠ طز٢ٌ كخ١ٔش كؤهزِض: هخٍ ٗوظِٚ، كظ٠ ٗلخٍهٚ كِْ ي،ٝحك ٍؿَ

 ٍأٝى هي ُٞ إٔ: طؼخٛيٝح هي حُلـَ، ك٢ هٞٓي ٖٓ ح٨ُٔ ٛئ٫ء: كوخُض أر٤ٜخ،

 ر٤٘ش ٣خ: »هخٍ ىٓي، ٖٓ ٤ٜٗزٚ ػَف هي ا٫ ٍؿَ ْٜٓ٘ ك٤ِْ كوظِٞى، ا٤ُي هخٓٞح
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 ٛٞ ٌٛح، ٛٞ: ُٞحهخ ٍأٝٙ، كِٔخ حُٔٔـي، ػ٤ِْٜ ىهَ ػْ كظٟٞؤ، «ٟٝٞءح أى٢ٗ

 ُْٝ أرٜخٍْٛ، ا٤ُٚ ٣َكؼٞح كِْ ٓـخُْٜٔ، ك٢ ٝػوَٝح أرٜخٍْٛ، كول٠ٞح. ٌٛح

 ْٜٝٓ،إٍ ػ٠ِ هخّ كظ٠ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ كؤهزَ ٍؿَ، ْٜٓ٘ ٣وْ

 أٛخرض كٔخ: هخٍ ،حُٞؿٞٙ ٗخٛض: ٝهخٍ رٜخ، كلٜزْٜ طَحد، ٖٓ هز٠ش كؤهٌ

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ  "ًخكَح ريٍ ٣ّٞ هظَ ا٫ كٜخس ْٜٓ٘ ٍؿ٬

ٝحرٖ هؼ٤ْ ٛٞ ػزي هللا رٖ ػؼٔخٕ ٝٓؼَٔ ٛٞ حرٖ ٍحٗي ٝػزي حَُُحم ٛٞ حرٖ 

  ٛٔخّ.

 ػٖ ػخرض، ػٖ ِٓٔش، رٖ كٔخى كيػ٘خ ٤ًٝغ، كيػ٘خأكٔي هخٍ  أهَؽ  .1ٔ

 ٝٓخ هللا، ك٢ أ٣ًٝض ُوي: ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ هخٍ: هخٍ ٓخُي رٖ أْٗ

 ٣ّٞ ر٤ٖ ٖٓ ػ٬ػش ػ٢ِ أطض ُٝوي أكي، ٣وخف ٝٓخ هللا، ك٢ ٝأهلض أكي، ٣ئًٟ

هِض كي٣غ  ."ر٬ٍ ار٢ ٣ٞح١ٍ ٓخ ا٫ ًزي، ًٝ ٣ؤًِٚ ١ؼخّ ٝر٬ٍ ٢ُ ٝٓخ ٤ُِٝش،

 ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ، ٝػخرض ٛٞ حُز٘خ٢ٗ.

: هخٍ آلخم، حرٖ ػٖ أر٢، كيػ٘خ: ٣ؼوٞد هخٍأكٔي هخٍ  أهَؽ  .1ٕ

 رٖ ػَٔٝ رٖ هللا ػزي ػٖ َٝس،ػ أر٤ٚ ػٖ حُِر٤َ، رٖ ػَٝس رٖ ٣ل٠٤ ٝكيػ٢٘

 هخٍ: هِض ُٚ ٓخ أًؼَ ٓخ ٍأ٣َض ه٣َ٘خ أٛخرْض ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ك٤ٔخ ًخٗضْ  حُؼخٙ

ـَ كًٌَٝح ْٜ ٣ٞٓخ ك٢ حُلِ ْٜ ٝهي حؿظٔغ أَٗحكُ طُظَٜ ٖٓ ػيحٝطٚ هخٍ ك٠َطُ 

َٓلَّ  :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخُٞح ٗخ ػ٤ِٚ ٖٓ ٌٛح حَُؿَ ه٢  َْ زَ َٛ ٚ ٓخ ٍأ٣٘خ ٓؼَ ٓخ 

م ؿٔخػظ٘خ ٝٓذَّ آُٜظ٘خ ُوي ٛزَٗخ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ََّ  أك٬ٓ٘خ ٝٗظْ آرخءٗخ ٝػخد ى٣٘٘خ ٝك

كز٤٘ٔخ ْٛ ًٌُي اً ١ِغ ػ٤ِْٜ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا  :هخٍ ،ًٔخ هخُٞح ٝػظ٤ْ أ أَٓ

 َّٔ ََّ رْٜ ١خثلخ رخُز٤ض كِ ََّ رْٜ ػ٤ِٚ ِْٝٓ كؤهزَ ٢٘ٔ٣ كظ٠ حٓظِْ حًَُٖ ػْ ٓ خ إٔ ٓ

ٝٙ رزؼٞ ٓخ ٣وٞ ُِ َٔ ََّ رْٜ حُؼخ٤ٗش  :ٍ هخٍَؿ خ ٓ ّٔ كؼَكُض ًُي ك٢ ٝؿٜٚ ػْ ٠٠ٓ كِ
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َّ رْٜ حُؼخُؼش كـِٔٝٙ رٔؼِٜخ  ؿِٔٝٙ رٔؼِٜخ كؼَكض ًُي ك٢ ٝؿٜٚ ػْ ٠٠ٓ ػْ ٓ

هٌْص : طٔٔؼٕٞ ٣خ ٓؼَ٘ ه٣َٖ أٓخ ٝح١ٌُ ٗلْ دمحم ر٤يٙ ُوي ؿجظٌْ رخٌُرق كؤكوخٍ

َّ ًِٔظُ  ٌَ ا٫ ًؤّٗٔخ ػ٠ِ ٍأٓٚ ١خثحُوٞ َ ٝحهغ كظ٠ إ أٗيّْٛ ٚ كظ٠ّ ٓخ ْٜٓ٘ ٍؿ

خسً هزَ ًُي َُ  َٛ َٝ كَُئٙ رؤكٖٔ ٓخ ٣ـي ٖٓ حُوٍٞ كظ٠ اٗٚ ٤ُوٍٞك٤ٚ  َْ حَٜٗف ٣خ  :٤َ

كخَٜٗف ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  :أرخ حُوخْٓ حَٜٗف ٍحٗيح كٞهللا ٓخ ً٘ض ؿ٫ٜٞ هخٍ

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كظ٠ اًح ًخٕ حُـي حؿظٔؼٞح ك٢ حُِلـَ ٝأٗخ ٓؼْٜ كوخٍ رؼ٠ْٜ 

ٌْٓ٘ ٝٓخ رِـٌْ ػ٘ٚ كظ٠ اًح رخىأًْ رٔخ طٌَٕٛٞ طًَظٔٞٙ  ُزؼٞ ًًَطْ ٓخ رِؾ

كز٤٘ٔخ ْٛ ك٢ ًُي اً ١ِغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كٞػزٞح ا٤ُٚ ٝػزش ٍؿَ ٝحكي كؤكخ١ٞح رٚ 

٣وُٕٞٞ ُٚ أٗض ح١ٌُ طوٍٞ ًٌح ًٌٝح ُٔخ ًخٕ ٣زِـْٜ ػ٘ٚ ٖٓ ػ٤ذ آُٜظْٜ ٝى٣ْٜ٘ 

ٍؿ٬ ْٜٓ٘ أهٌ  كِوي ٍأ٣ضُ  :ٗؼْ أٗخ ح١ٌُ أهٍٞ ًُي هخٍ :هخٍ ك٤وٍٞ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ٞرٌَ حُٜي٣ن ٢ٍٟ هللا طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ىٝٗٚ ٣وٍٞ ٝٛ ٞرٔـٔغ ٍىحثٚ هخٍ ٝهخّ أر

ُ )}: ٣ز٢ٌ ر٢َِّ َّللاَّ ٍَ  ٍَ ْٕ ٣َوُٞ ُؿ٬ً أَ ٍَ  َٕ ػْ حَٜٗكٞح ػ٘ٚ كبٕ ًُي ٧ٗيّ  {(1ٕأَطَْوظُُِٞ

ٖ ٝهي َٛف حرٖ آلخم هِض كي٣غ كٔ ٓ٘ٚ ه٢ّ" ٓخ ٍأ٣ُض ه٣َ٘خ رِـضْ 

 .٣ٝؼوٞد ٛٞ حرٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي رخُظلي٣غ ٝأَٛ حُلي٣غ ك٢ ٛل٤ق حُزوخ١ٍ

 ػٔخٍ رٖ ٛ٘خّ كيػ٘خهخٍ حرٖ أر٢ ػخْٛ ك٢ ح٥كخى ٝحُٔؼخ٢ٗ  أهَؽ  .1ٖ

 حَُكٖٔ ػزي رٖ ح٤ُُٞي ػٖ، هللا، ػز٤ي رٖ آٔخػ٤َ رٖ حُـلخٍ ػزي ٗخ ح٤ُُٞي ٗخ

هخٍ:" كــض ٓغ أر٢ كِٔخ ً٘خ ر٠٘ٔ اًح  رٖ حُلخٍع حُـخٓي١ ػٖ ٓيٍى حُـ٢َٗ

ٗلٖ رـٔخػش ػ٠ِ ٍؿَ كوِض: ٣خ أرض ٓخ ٌٛٙ حُـٔخػش؟ كوخٍ: ٌٛح حُٜخرت ح١ٌُ 

طَى ى٣ٖ هٞٓٚ ػْ ًٛذ أر٢ كظ٠ ٝهق ػ٤ِْٜ ػ٠ِ ٗخهظٚ ًٝٛزض أٗخ كظ٠ ٝهلض 

ػ٤ِْٜ ػ٠ِ ٗخهظ٢ كبًح رٚ ٣ليػْٜ ْٝٛ ٣ٍِٕٝ ػ٤ِٚ كِْ ٣ٍِ ٓٞهق أر٢ كظ٠ 

حٍطلخع ٖٓ حُٜ٘خٍ اً أهزِض ؿخ٣ٍش ك٢ ٣يٛخ هيف ك٤ٚ ٓخء طلَهٞح ػٖ ٬ٍٓ ٝ

: ه١َٔ ٝٗلَٛخ ٌٓ٘ٞف كوخُٞح: ٌٛٙ ر٘ظٚ ٣ُ٘ذ ك٘خُٝظٚ ٢ٛٝ طز٢ٌ كوخٍ ُٜخ
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٤ُٞي ٝٛٞ هِض آ٘خى ٟؼ٤ق حُ." ٗلَى ٣خ ر٤٘ش ُٖ طوخك٢ ػ٠ِ أر٤ي ؿِزش ٫ٝ ٫ً

رٖ  ٝهي طخرؼٚ ٛ٘خّ ُْٝ ٣َٜف ك٢ ًَ حُطزوخصحرٖ ِْٓٔ ٣يُْ طي٤ُْ حُظ٣ٞٔش 

 هللا ػزي كيػ٘خ ي رٖ ٣ِ٣ي حُيٓ٘و٢ ًٔخ ٛٞ ك٢ ٓؼـْ حُٜلخرش ٫رٖ هخٗغ هخٍُهخ

 هللا، ػز٤ي رٖ آٔخػ٤َ رٖ حُـلخٍ ػزي ٗخ هخُي رٖ ٛ٘خّ ٗخ ح٧ٗؼغ، رٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ

رٚ، هِض  حُـخٓي١ حُلخٍع رٖ ٓيٍى ػٖ حُـ٢َٗ حَُكٖٔ ػزي رٖ ح٤ُُٞي ػٖ

 ٌٝٛح آ٘خى ٛل٤ق ٝػ٤ِٚ كخُلي٣غ ٛل٤ق.

َّٟ ملسو هيلع هللا ىلص   -8ٖ**    ا٠زاء أثٟ عًٙ إٌج

 ح٧ػ٠ِ ػزي رٖ ٝدمحم ٓؼخً، رٖ هللا ػز٤ي كيػ٘خِْٓٔ هخٍ  أهَؽ  .1ٗ

 كخُّ، أر٢ ػٖ ٛ٘ي، أر٢ رٖ ٗؼ٤ْ كيػ٢٘ أر٤ٚ، ػٖ حُٔؼظَٔ، كيػ٘خ: هخ٫ حُو٢ٔ٤،

ّٔ  َُ لِّ ؼَ َٛ ٣ُ  :ؿَٜ ٞهخٍ أر:" ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ ي ٝؿٜٚ ر٤ٖ أظًَْٜ هخٍ ٓل

 ٝٝح٬ُص ٝحُؼِٟ ُجٖ ٍأ٣ظٚ ٣لؼَ ًُي ١٧ؤٕ ػ٠ِ ٍهزظٚ أ :ْ كوخٍٗؼ :كو٤َ

ٍَ  :ٝؿٜٚ ك٢ حُظَحد هخٍ َّٕ ََ لِّ ػَ ٧ُ  ٢ِٜ٣ ُػْ ٤ُطؤ ػ٠ِ  ٞهللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛ كؤط٠ ٍٓٞ

ٌُ  ٍٞهزظٚ هخٍ كٔخ كـجْٜ ٓ٘ٚ ا٫ ٝٛ ٓخ  :و٢ ر٤ي٣ٚ هخٍ كو٤َ ُٚٚ ػ٠ِ ػوز٤ٚ ٣ٝظَّ ٣٘

َٛ إ ر٢٘٤ ٝر٤٘ٚ ُو٘ي :ُي كوخٍ ىٗخ  ُٞ :كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٫ ٝأؿ٘لشً ْٞ هخ ٖٓ ٗخٍ ٝ

ح هخٍ كؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ ٫ ٗي١ٍ ك٢ ًٞ ٠ْ ح ػُ ًٞ ٠ْ ٢ ٫هظطلظٚ ح٬ُٔثٌش ػُ ّٓ٘ 

َٕ ٤ََُْطـ٠َ )} ٢ٗء رِـٚ ٝأر٢ ٣ََٛس أ كي٣غ خ َٔ ْٗ َّٕ ح٩ِْ ـ٠َْ٘ ٬ًََّٙ اِ ظَ ْٓ آَُٙ ح ٍَ  ْٕ َ ( أ

رَِّي ح1) ٍَ َّٕ ا٠َُِ  ْؿؼ٠َ )( اِ َُّ ُ1( ٠َٜ ْ٘ َ١ ٣ ٌِ أ٣ََْض حَُّ ٍَ ٠َِّ )2( أَ َٛ ( ٓٔ( َػْزيًح اًَِح 

ُٜيَٟ ) ُْ َٕ َػ٠َِ ح ًَخ  ْٕ أ٣ََْض اِ ٍَ ٟ )ٝ( أَ ٔٔأَ َٞ ََ رِخُظَّْو َٓ ٠َُّ ٕٔأَ َٞ طَ َٝ ًٌَََّد   ْٕ أ٣ََْض اِ ٍَ ( أَ

ٟ )}({ ٣ؼ٢٘ أرخ ؿَٜ ٖٔ) ََ َ٣ َ َّٕ َّللاَّ َ ْْ رِؤ ْْ ٣َْؼَِ ْْ ٗٔأََُ َُ ْٖ ٬ًََّ َُجِ  )  ْٖ لَؼَ ْٔ ََُ٘ ِٚ ظَ ْ٘ َ٣

٤َِش ) ِٛ رٍَش َهخ١ِجٍَش )٘ٔرِخَُّ٘خ ًِ خ ًَ ٤ٍَش  ِٛ ٤َِْْيُع َٗخِى٣َُٚ )ٙٔ( َٗخ رَخ٤َِٗشَ 1ٔ( كَ َِّ ََْٓ٘يُع حُ  )

٬ًََّ ٫َ طُِطْؼُٚ 1ٔ) ، ُحى ػز٤ي هللا ك٢ كي٣ؼٚ هخٍ ٝأَٓٙ رٔخ أَٓٙ 2ٔ-٘حُؼِن  {( 

٤َِْْيُع َٗخِى٣َُٚ }رٚ ُٝحى حرٖ ػزي ح٧ػ٠ِ   .٢٘ هٞٓٚ "{ ٣ؼكَ
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 ػٖ ٓؼَٔ ػٖ حَُُحم ػزي كيػ٘خ ٣ل٠٤، كيػ٘خحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .1٘

ح دمحم ُجٖ ٍأ٣ضُ  :َٜؿ ٞهخٍ أر ":حرٖ ػزخّهخٍ  ػٌَٓش ػٖ حُـ١ٍِ ح٣ٌَُْ ػزي

َّٕ ػ٠ِ  كؼِٚ ٧هٌطْٚ  ُٞ :ُ٘وٚ كزِؾ حُ٘ز٢َّ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍػُ ٢ِٜ٣ ػ٘ي حٌُؼزش ١٧ؤ

  ".ح٬ُٔثٌش

َّٟ أثٟ ثٓ ػمجخ ا٠زاء    -9ٖ**  ؼ١ْو  إٌج   ملسو هيلع هللا ىلص ُِ

 ِْٓٔ، رٖ ح٤ُُٞي كيػ٘خ ح٤ُُٞي، رٖ ػ٤خٕ كيػ٘خحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .1ٙ

هخٍ:  ػٖ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ حُظ٢ٔ٤ ًؼ٤َ أر٢ رٖ ٣ل٠٤ كيػ٢٘ ح٧ُٝحػ٢، كيػ٢٘

َْ  ٝحرٖ ػَٔ ٓؤُضُ  "كيػ٢٘ ػَٝس رٖ حُِر٤َ هخٍ: ٢ٗ رؤٗيِّ ٢ٗء رٖ حُؼخٙ: أهز

، هخٍ: ر٤٘خ حُ٘ز٢ُّ ملسو هيلع هللا ىلص ٢ِِّٜ٣ ك٢ رخُ٘ز٢ِّ ٠َِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ًََٕٔ٘ٞٛ٘ؼَٚ حُ

ْ٘وًخ ٗي٣يح  َ حٌُؼزش اً أهزَ ػوزش رٖ أر٢ ٓؼ٢٤ كٟٞغ ػٞرَٚ ك٢ ػ٘وٚ كَوَ٘وَٚ َه ـْ ِك

ُؿ٬ً }رٌَ كظ٠ أهٌ رٌٔ٘زٚ ٝىكؼٚ ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ: ٞكؤهزَ أر ٍَ  َٕ ٍَ أَطَْوظُُِٞ ْٕ ٣َوُٞ َ أ

( ُ ر٢َِّ َّللاَّ  ."ؿخكَ، ح٣٥ش ({1ٍَٕ

 كيػ٘خ ر٘خٍ، رٖ دمحم كيػ٢٘هخٍ  حُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ  .11

ػٖ ػزي هللا ٢ٍٟ  ٤ٕٓٔٞ رٖ ػَٔٝ ػٖ آلخم، أر٢ ػٖ ٗؼزش، كيػ٘خ ؿ٘يٍ،

ر٢ ٓؼ٢٤ وزش رٖ أ" ر٤٘خ حُ٘ز٢ّ ملسو هيلع هللا ىلص ٓخؿي ٝكُٞٚ ٗخّ ٖٓ ه٣َٖ ؿخء ػُ هللا ػ٘ٚ هخٍ:

ٍٝ كوٌكٚ ػ٠ِ ظَٜ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كِْ ٣َكغ ٍأٓٚ كـخءص كخ١ٔش ػ٤ِٜخ  ُِ ٠ََِٔ َؿ ر

: حُِْٜ ػ٤ِي ح٨ُٔ غ كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصٚ ٖٓ ظَٜٙ ٝىػْض ػ٠ِ ٖٓ ٛ٘ح٬ُّٔ كؤهٌطْ 

 ٖٝٓ ه٣َٖ أرخ ؿَٜ رٖ ٛ٘خّ ٝػظزش رٖ ٍر٤ؼش ٤ٗٝزش رٖ ٍر٤ؼش ٝأ٤ّٓش رٖ هِق أ

ُٗؼزش حُ٘خّى كَأ٣ظْٜ هُظِٞح ٣ّٞ ريٍ كؤُُوٞح ك٢ رجَ ؿ٤َ أ٤ّٓش رٖ هِق  أُر٢ّ  رٖ هِق 

 .ك٢ حُزجَ" نَ ِْ أر٢ّ طوطؼض أٝٛخُٚ كِْ ٣ُ  ٝأ
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َّٟ اا٠زاء أثٟ ٌٙت   -ٓٗ**    عٍُّٚفٍّٝ هللا ػ١ٍٗ  ٌٕج

 هللا ػزي رٖ ٜٓؼذ كيػ٘خ ك٢ حُٔٔ٘ي هخٍ أكٔي رٖ هللا ػزي أهَؽ  .11

 ػٖ ًثذ، أر٢ حرٖ ػٖ ػز٤ي، أر٢ رٖ دمحم رٖ ِحُؼ٣ِ ػزي كيػ٢٘: هخٍ حُِر١َ٤،

أرخ ُٜذ  ػٖ ٍر٤ؼش رٖ ػزخى حُي٢ِ٣َّ أّٗٚ هخٍ:" ٍأ٣ضُ  حُوخٍظ٢ هخُي رٖ ٓؼ٤ي

ّٕ ٌٛح هي ؿٟٞ ك٬  :٣وٍٞ ٣ٞظْزغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛ ٞرؼٌُخظ ٝٛ ٣خ أ٣ٜخ حُّ٘خّ ا

ْ ػٖ آُٜش آرخث٣ٌُْ  َُّ ٓ٘ٚ ٍٍٝٛٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ـ٣ٌَِّٞ٘ ٙ ٝٗلٖ ٗظْزؼٚ  ٞ ٣ل َِ ػ٠ِ أػَ

ٍ ًح َؿيِ  َٞ َٞ حُّ٘خّ ٝأؿِْٜٔٝٗلٖ ؿِٔخٕ ًؤ٢ّٗ أٗظَ ا٤ُٚ أك ط٤ْٖ أر٤ ََ هِض  ." ٣

ٝحرٖ أر٢ ًثذ ٛٞ دمحم  كي٣غ كٖٔ ٌٝٛح ٖٓ ُٝحثي ػزي هللا رٖ أكٔي ك٢ حُٔٔ٘ي

 .رٖ ػزي حَُكٖٔ

 اعالَ أثٟ رسّ  -ٔٗ** 

 كيػ٘خ ػزخّ، رٖ ػَٔٝ ٢كيػ٘هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .12

ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا  ؿَٔس أر٢ ػٖ حُٔؼ٠٘، كيػ٘خ ٜٓي١، رٖ حَُكٖٔ ػزي

خ رِؾَ  ّٔ ٍّ  ػٜ٘ٔخ هخٍ:" ُ ْزؼَُغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٧ه٤ٚ أرخ ً ا٠ُ ٌٛح حُٞحى١  حًٍذْ  :َٓ

ّٔٔخء ٝحٓ ٣ؤط٤ٚ حُوزَ ٖٓ ْ ٌٛح حَُؿَ ح١ٌُ ٣ِػْ أّٗٚ ٗز٢ّ كخػِْ ٢ُ ِػِْ  ٖٓ  ٔغْ حُ

ٍّ هُٞٚ ػْ حثظ٢٘ كوخٍ  ، كخٗطِن ح٧م كظ٠ هيٓٚ ٝٓٔغ ٖٓ هُٞٚ ػْ ٍؿغ ا٠ُ أر٢ ً

ُٚ:  ُٓ ِّ٘  َٞ رٌٔخٍّ ح٧ه٬م ٬ًٝٓخ ٓخ ٍٛأ٣ظٚ ٣ؤ َّٔ ٓخ ٗل٤ظَ  :كوخٍ ،ؼَرخُ خ ٢٘ ٓ

َّٗ٘شً  ،أٍىصُ  ى ٝكَٔ  ّٝ ٌّ  كظِ َْ ُٚ ك٤ٜخ ٓخء كظ٠ هيّ ٓ  حُ٘ز٢َّ  ش كؤط٠ حُٔٔـي كخُظٔ

ٍَ  ،٫ٚ ٣ؼَكُ ملسو هيلع هللا ىلص ٝ ُٞ  ًَٝٙ إٔ ٣ٔؤ  ح٤َُِّ كخٟطـغ كَآٙ ػ٢ٌِّ  ػ٘ٚ كظ٠ أىًٍٚ رؼ

 ّٔ ٜٓ٘ٔخ ٛخكزٚ ػٖ ٢ٗء كظ٠  ؼٚ كِْ ٣ٔؤٍ ٝحكيٌ خ ٍآٙ طزِ كؼَف أّٗٚ ؿ٣َذ كِ

رَظَ  َْ َّ ًُي ح٤ُّٞ ٫ٝ ٣َحٙ حُ٘ز٢ُّ ٚ ُٝحىَ أٛزق ػْ حكظَٔ هِ ٠ِٛ  ٙ ا٠ُ حُٔٔـي ٝظ

ََّ رٚ ػ٢ٌِّ  ػ٤ِٚ ِْٝٓ كظ٠ أ٠ٔٓ كؼخى ا٠ُ ٠ٓـؼٚ كهللا أٓخ ٗخٍ َُِؿَ  :وخٍك ٔ

؟ كؤهخٓٚ كٌٛذ رٚ ٓؼٚ ٫ ٣ٔؤٍ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ ٛخكزٚ ػٖ ٢ٗء كظ٠ إٔ ٣ؼِْ ُِٓ٘ٚ
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ُِغ كؼخى ػ٢ٌِّ  ُّ حُؼَّخ ػ٢٘ ٓخ ح١ٌُ ػ٠ِ ٓؼَ ًُي كؤهخّ ٓؼٚ ػْ هخٍ: أ٫ طليّ  اًح ًخٕ ٣َٞ

ظُ  إ أػط٤ظ٢٘ :هخٍ ؟أهيٓي ُِ : كبّٗٚ خٍ، كلؼَ كؤهزَٙ، هَٗي٢ٗ كؼِضُ ػٜيح ٤ٓٝؼخهخ 

ْٕ ٍأ٣ُض ٤ٗجخ أَهخُف ػ٤ِي ، كبّٗ ٢كخطْزَْؼِ٘  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كبًح أٛزلضَ  ٞٝٛ كنٌّ  ٢ ا

ََ ُض كخطْزَؼْ هُٔض ًؤ٢ِّٗ أ٣ٍُن حُٔخَء، كبٕ ٤٠ْٓ  ، كلؼَ، كخٗطِن ٓيه٢ِ ٢٘ كظ٠ طيه

ِْ ٌٓخٗٚ كوخٍ ُٚ ٣َْولُٞٙ كظ٠ّ ىهَ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝىهَ ٓؼٚ كٔٔغ ٖٓ هُٞٚ ٝأٓ

ٝح١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ  :حٍؿغ ا٠ُ هٞٓي كؤهزَْٛ كظ٠ ٣ؤط٤ي أ١َٓ هخٍ :حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

َّٖ رٜخ ر٤ٖ ظَٜح٤ْٜٗ كوَؽ كظ٠ أط٠ حُٔٔـي ك٘خىٟ رؤػ٠ِ ٛٞطٚ أٜٗي  َه َُ ٛ٧

ك٠َرٞٙ كظ٠ أٟـؼٞٙ ٝأط٠  ػْ هخّ حُوّٞ إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝإٔ دمحمح ٍٍٓٞ هللا،

: ٣ٌِْٝ أُٔظْ طؼِٕٔٞ أٗٚ ٖٓ ؿلخٍ ٝإٔ ٣َ١ن طِـخًٍْ هخٍ ،ػ٤ِٚ ًذّ حُؼزخّ كؤ

ٝػخٍٝح ا٤ُٚ كؤًّذ حُؼزخّ  ا٠ُ حُ٘ؤّ كؤٗوٌٙ ْٜٓ٘ ػْ ػخى ٖٓ حُـي ُٔؼِٜخ ك٠َرٞٙ

 ." ػ٤ِٚ

 رٖ ٤ِٓٔخٕ كيػ٘خ ح٧ُى١، هخُي رٖ ٛيحد كيػ٘خهخٍ ِْٓٔ  أهَؽ  .2ٓ

ٍٍّ  ٞهخٍ هخٍ أر ػٖ ػزي هللا رٖ حُٜخٓض ٬ٍٛ رٖ ك٤ٔي أهزَٗخ حُٔـ٤َس، ً: "

َٕ حَُٜ٘ حُلَحّ كوَؿضُ ٘خ ٖٓ هٞٓ٘خ ؿِ هَؿْ  أٗخ ٝأه٢ أ٤َُْْٗ  لخٍ ًٝخٗٞح ٣ُِلُِّٞ

 َٓ ٘خ كُِ٘٘خ ػ٠ِ هخٍ ُ٘خ كؤًَ ُّٓ َٖ ٘خ هخُُ ٝأ ُٓ ا٤ُ٘خ كلٔيَ  ٘خ ٝأكٔ ي اًح اّٗ  :ٚ كوخُٞحٗخ هٞ

خ  :وِضخ ػ٤ِ٘خ ح١ٌُ ه٤َ ُٚ كؼَ َْ٘ كـخء هخُ٘خ كَ ٤ْٗ ا٤ُْٜ أُ  ػٖ أِٛي هخُقَ  ضَ هَؿْ  ّٓ أ

طَ  ٍْ ََّ  ٚ ٫ٝ ؿٔخع ُي ك٤ٔخ رؼيُ ٓخ ٠٠ٓ ٖٓ ٓؼَٝكي كوي ًيّ ظَ٘خ كخكظِٔ٘خ كو َٓ َْ ِٛ ر٘خ 

ػ٤ِٜخ ٝطـّط٠ هخُُ٘خ ػٞرٚ كـؼَ ٣ز٢ٌ كخٗطِو٘خ كظ٠ ُِٗ٘خ رل٠َْس ٌٓش ك٘خكَ 

َ أ٤ٗٔخ كؤطخٗخ أ٤ْٗ رَٜٓظ٘خ أ٤ْٗ ػٖ َٛٓظ٘خ ٝػٖ ٓؼِٜخ كؤط٤خ حٌُخٖٛ كو٤َّ 

٤ض ٣خ حرٖ أه٢ هزَ إٔ أُو٠ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رؼ٬ع ٤ٖ٘ٓ ٝهي ِٛ :ٝٓؼِٜخ ٓؼٜخ هخٍ

ٚ ك٤غ ٣ٞؿ٢ٜ٘ ٍر٢ أ٢ِٛ ػ٘خًء  ُٚ؟ هخٍ: أطٞؿَّ ؿَّ َٞ هِض ُٖٔ هخٍ هلل هِض كؤ٣ٖ طَ

٢ٗ حُْ٘ٔ كوخٍ أ٤ْٗ َٞ ُِْو٤ض ًؤ٢ٗ ِهلَخٌء كظ٠ طؼِ ُ إ  :كظ٠ اًح ًخٕ ٖٓ آهَ ح٤َُِ أ
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ِل٢٘ كخٗطَِ  ًْ كظ٠ أط٠ ٌٓش كَحَع ػ٢ِ ػْ ؿخء كوِض ٓخ  أ٤ْٗ نَ ٢ُ كخؿش ٌرٌٔش كخ

ٛ٘ؼَض هخٍ ُو٤ض ٍؿ٬ رٌٔش ػ٠ِ ى٣٘ي ٣ِػْ إٔ هللا أٍِٓٚ هِض كٔخ ٣وٍٞ حُ٘خّ 

هخٍ ٣وُٕٞٞ ٗخػَ ًخٖٛ ٓخكَ ًٝخٕ أ٤ْٗ أكي حُ٘ؼَحء هخٍ أ٤ْٗ ُوي ٓٔؼض 

روُْٜٞ ُٝوي ٟٝؼض هُٞٚ ػ٠ِ أهَحء حُ٘ؼَ كٔخ ٣ِظجْ ػ٠ِ  ٞهٍٞ حٌُٜ٘ش كٔخ ٛ

ؼي١ أٗٚ ٗؼَ ٝهللا اٗٚ ُٜخىم ٝاْٜٗ ٌُخًرٕٞ هخٍ هِض كخًل٢٘ كظ٠ ُٔخٕ أكي ر

أًٛذ كؤٗظَ هخٍ كؤط٤ض ٌٓش كَظ٠ََؼَّْلُض ٍؿ٬ً ْٜٓ٘ كوِض أ٣ٖ ٌٛح ح١ٌُ طيػٞٗٚ 

أَٛ حُٞحى١ رٌَ ٓيٍس ٝػظْ كظ٠  حُٜخرت كؤٗخٍ ا٢ُ كوخٍ حُٜخرت كٔخٍ ػ٢َِّ 

ُص ٓـ٤٘خ ػ٢َِّ  ٍْ أكَٔ هخٍ كؤط٤ض هخٍ كخٍطلؼض ك٤ٖ حٍطلؼض ًؤ٢ٗ ٜٗذ  هَ

ُِّٓ كـِٔض ػ٢٘ حُيٓخء َٝٗرُض ٖٓ ٓخثٜخ ُٝوي ُزؼض ٣خ حرٖ أه٢ ػ٬ػ٤ٖ ر٤ٖ 

ُٖ رط٢٘ ٝٓخ  ٌَ ٤ُِش ٣ّٝٞ ٓخ ًخٕ ٢ُ ١ؼخّ ا٫ ٓخء ُِّٓ كٔٔ٘ض كظ٠ طٌَٔص ُػ

َٕ اً  ِل٤َخ ْٟ ُْٓولَشَ ؿٞع هخٍ كز٤٘خ أَٛ ٌٓش ك٢ ٤ُِش هَٔحء اِ ٝؿيص ػ٠ِ ًزي١ 

ْْ كٔخ ٍٜ َوظِ ِٔ ْٓ ٣طٞف رخُز٤ض أكي ٝحَٓأطخٕ ْٜٓ٘ طيػٞحٕ آخكخ ٝٗخثِش  َُٟد ػ٠ِ أَ

هخٍ كؤطظخ ػ٢َِّ ك٢ ١ٞحكٜٔخ كوِض أٌٗلخ أكيٛٔخ ح٧هَٟ هخٍ كٔخ ط٘خٛظخ ػٖ هُٜٞٔخ 

٫ِٕٞ ٝطو٫ٕٞ  ٢ِ٘ كخٗطِوظخ طُٞ ًْ ٌٖ ٓؼَ حُو٘زش ؿ٤َ أ٢ٗ ٫ أَ َٛ هخٍ كؤطظخ ػ٢ِّ كوِض 

رٌَ ٝٛٔخ  ٞهللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأر ًخٕ ٛخٛ٘خ أكي ٖٓ أٗلخٍٗخ هخٍ كخٓظوزِٜٔخ ٍٍٓٞ ُٞ

هخُظخ  ؟ٓخ هخٍ ٌُٔخ :هخُظخ حُٜخرت ر٤ٖ حٌُؼزش ٝأٓظخٍٛخ هخٍ ؟ٓخ ٌُٔخ :هخٍٛخرطخٕ 

اٗٚ هخٍ ُ٘خ ًِٔش ط٨ٔ حُلْ ٝؿخء ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ حٓظِْ حُلـَ ١ٝخف رخُز٤ض 

خ أٍٝ ٖٓ ك٤خٙ ًٍ كٌ٘ض أٗ ٝٛخكزٚ ػْ ٠ِٛ كِٔخ ه٠٠ ٬ٛطٚ هخٍ أرٞ ٛٞ

ٝػ٤ِي ٍٝكٔش هللا ػْ  :ح٬ُّٔ ػ٤ِي ٣خ ٍٍٓٞ هللا كوخٍ :رظل٤ش ح٬ٓ٩ّ هخٍ كوِض

كؤٟٛٞ ر٤يٙ كٟٞغ أٛخرؼٚ ػ٠ِ ؿزٜظٚ  :هخٍ ،ٖٓ ؿلخٍ :هخٍ هِض ؟ٖٓ أٗض :هخٍ

 ًَ آهٌ ر٤يٙ كَوَيََػ٢ِ٘ ٛخكزُٚ ًٝخٕ  ٙ إٔ حٗظ٤ٔض ا٠ُ ؿلخٍ كٌٛزضُ َِ كوِض ك٢ ٗل٢ٔ 

هي ً٘ض ٛخٛ٘خ ٌٓ٘  :هخٍ هِض ؟ٓظ٠ ً٘ض ٛخٛ٘خ :ٍأٓٚ ػْ هخٍ أػِْ رٚ ٢ِّ٘ٓ ػْ ٍكغ
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ٓخ ًخٕ ٢ُ ١ؼخّ ا٫ ٓخء  :هخٍ هِض ؟كٖٔ ًخٕ ٣طؼٔي :ػ٬ػ٤ٖ ر٤ٖ ٤ُِش ٣ّٝٞ هخٍ

َْٓولَش ؿٞع هخٍ ُِّٓ كٔٔ٘ضُ  ُٖ رط٢٘ ٝٓخ أؿي ػ٠ِ ًزي١  ٌَ  :كظ٠ طٌَٔص ُػ

ٍْ كوخٍ أرٞ ٢ُ ك٢ ١ؼخٓٚ  ٣خ ٍٍٓٞ هللا حثٌٕ :رٌَ اٜٗخ ٓزخًٍش اٜٗخ ١ؼخّ ١ُْؼ

رٌَ رخرخ كـؼَ  رٌَ ٝحٗطِوُض ٓؼٜٔخ كلظق أرٞ كخٗطِن ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأرٞ ،ح٤ُِِش

ُص ٓخ ؿزَصُ  َْ  ٣وزٞ ُ٘خ ٖٓ ُر٤ذ حُطخثق ًٝخٕ ًُي أٍٝ ١ؼخّ أًِظُٚ رٜخ ػْ َؿزَ

َْٜض ٢ُ أٍٝ ًحص ٗوَ ٫  :ػْ أط٤ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ّؿِ ُٝ حٛخ ا٫ ٣ؼَد اٗٚ هي  ٍَ ُ أ

ى ك٤ْٜ كؤط٤ض أُ ؾ ػِّ٘ كَٜ أٗض ٓزِِّ  ََ ٤ٗٔخ ٢ هٞٓي ػ٠ٔ هللا إٔ ٣٘لؼْٜ ري ٣ٝؤؿ

هِض ٛ٘ؼض أ٢ٗ هي أِٓٔض ٝٛيهض هخٍ ٓخ ر٢ ٍؿزشٌ ػٖ ى٣٘ي  ٓخ ٛ٘ؼضَ  :كوخٍ

 َ ٘خ كوخُض ٓخ ر٢ ٍؿزش ػٖ ى٣ٌ٘ٔخ كبّٗ ط٤ْ كب٢ٗ هي أُِٓٔض ٝٛيهُض كؤ َّٓ ٢ هي أِٓٔض ٘خ أ

ْٜ أ٣ْٔخُء رٖ أط٤٘خ هٞٓ٘خ ؿلخٍح كؤِْٓ ٜٗلْٜ ًٝخٕ ٣ئُ  ٝٛيهض كخكظِٔ٘خ كظ٠ ُّٓ

َك٠َشَ حُـلخ١ٍ ًٝخٕ ٤ٓيْٛ ٝهخٍ ٜٗلْٜ اًح هيّ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  ٍَ

 ْٔ َْ  ،٘خِْٝٓ حُٔي٣٘ش أِٓ ٜٗلْٜ حُزخه٢ ٝؿخءص  كويّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُٔي٣٘ش كؤِٓ

ُْ كوخُٞح ٣خ ٍٍٓٞ هللا اهٞط٘خ ُٗ  َِ ْٓ ػ٠ِ ح١ٌُ أِٓٔٞح ػ٤ِٚ كؤِٓٔٞح كوخٍ ٍٍٓٞ  ُْ ِِ ْٔ أَ

ٍُ ؿلَ هللا ُٜخ ٝأَ  :هللا ملسو هيلع هللا ىلص   ". ٓخُٜٔخ هللا ُْ َِ ْٓ ؿلخ

بد األصدٞ ثخطجخ اٌؾبعخ -ٕٗ**  َّ   اعالَ ِم

 ٬ًٛٔخ حُٔؼ٠٘، رٖ ٝدمحم ارَح٤ْٛ، رٖ آلخم كيػ٘خهخٍ ِْٓٔ  أهَؽ  .2ٔ

 ىحٝى، كيػ٘خ ٛٔخّ، أرٞ ٝٛٞ ػ٠ِح٧ ػزي كيػ٢٘: حُٔؼ٠٘ حرٖ هخٍ ح٧ػ٠ِ، ػزي ػٖ

ٔخىح هيّ ٌٓش  "ػٖ حرٖ ػزخّ: ؿز٤َ رٖ ٓؼ٤ي ػٖ ٓؼ٤ي، رٖ ػَٔٝ ػٖ ِٟ  َّٕ أَ

٣ق كٔٔغ ٓلٜخء ٖٓ أَٛ ٌٓش  َّ ََُٗ٘ٞءسَ ًٝخٕ ٣ََه٢ ٖٓ ٌٛٙ حُ ًٝخٕ ٖٓ أُى 

َّ هللا ٣٘ل٤ٚ ػ٠ِ ٣ي١أ٢ّٗ ٍأ٣ُْض ٌٛ ٣ٞوُٕٞٞ إ دمحمح ٓـٕ٘ٞ كوخٍ ُ ، ح حَُؿَ ُؼ

وخٍ: ٣خ دمحم ا٢ٗ أٍه٢ ٖٓ ٌٛٙ ح٣َُق ٝإ هللا ٣٘ل٢ ػ٠ِ ٣ي١ ٖٓ ٗخء هخٍ كِو٤ٚ ك

إ حُلٔي هلل ٗلٔيٙ ٝٗٔظؼ٤٘ٚ، ٖٓ ٣ٜيٙ هللا ك٬  :كَٜ ُي؟ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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٠َٓ ُٚ ٖٝٓ ٠٣َِ ك٬ ٛخى١ ُٚ ٝأٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ٝإٔ 

خ رؼي، ّٓ كؤػخىٖٛ ػ٤ِٚ  ػ٢ِّ ًِٔخطي ٛئ٫ء، أػيْ  :خٍ كوخٍه دمحمح ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ، أ

ّٔ  ُوي ٓٔؼضُ  :هخٍ كوخٍ،  ملسو هيلع هللا ىلص ػ٬ع َٓحصٍٍٓٞ هللا لَس هٍٞ حٌُٜ٘ش ٝهٍٞ حُ

 ّ٘ ـْ  ؼَحء كٔخ ٓٔؼضُ ٝهٍٞ حُ ٗخػّٞ حُزلَ هخٍ كوخٍ  َٖ ٓؼَ ًِٔخطي ٛئ٫ء ُٝوي رِ

، ٝػ٠ِ هٞٓي : ملسو هيلع هللا ىلصكوخٍ ٍٍٓٞ هللا، ؼي ػ٠ِ ح٬ٓ٩ّ هخٍ كزخ٣ؼٚٛخص ٣يى أرخ٣ِ 

َٓ ، ٝػ٠ِ ه٢ٓٞ :هخٍ ٝح روٞٓٚ كوخٍ ٛخكذ ٣َّ َِ هخٍ كزؼغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  َّ ش كٔ

ْٜٓ٘  ضُ أٛزْ  :كوخٍ ٍؿَ ٖٓ حُوّٞ ،َٛ أٛزظْ ٖٓ ٛئ٫ء ٤ٗجخ :ح٣َُّٔش ُِـ٤ٖ

ٔخى."  :ٓطَٜس كوخٍ ِٟ  ٍىّٝٛخ كبٕ ٛئ٫ء هّٞ 

 رٖ ػ٠ٔ٤ كيػ٘خ: هخٍ ػٔخٍ رٖ ٛ٘خّ خكيػ٘هخٍ  حرٖ ٓخؿٚ أهَؽ  .2ٕ

ػٖ ػزي هللا  ح٧كٞٙ أر٢ ػٖ آلخم، أر٢ ؿي١ ػٖ أر٢، كيػ٢٘: هخٍ ٣ْٞٗ

هخٍ كٞحطق حُو٤َ  ٝأُٝط٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؿٞحٓغ حُو٤َ ٝهٞحطٔٚ أ" رٖ ٓٔؼٞى هخٍ:

٘خ هطزش ح٬ُٜس ٝهطزش حُلخؿش  حُظل٤خص هلل ٝحُِٜٞحص :هطزش ح٬ُٜس ،كؼَِّٔ

ٝحُط٤زخص ح٬ُّٔ ػ٤ِي أ٣ٜخ حُ٘ز٢ ٍٝكٔش هللا ٝرًَخطٚ ح٬ُّٔ ػ٤ِ٘خ ٝػ٠ِ ػزخى 

 ّٕ ٝهطزش  ،دمحمح ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ هللا حُٜخُل٤ٖ أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝأٜٗي أ

ٕ حُلٔي هلل ٗلٔيٙ ٝٗٔظؼ٤٘ٚ ٝٗٔظـلَٙ ٝٗؼًٞ رخهلل ٖٓ ٍَٗٝ أٗلٔ٘خ ا :حُلخؿش

ُٚ ٖٝٓ ٠٣َِ ك٬ ٛخى١ ُٚ ٝأٜٗي إٔ ٫ ٤ٓٝجخص أػٔخُ٘خ ٖٓ ٣ٜيٙ هللا ك٬ ٠َٓ 

 ّٕ َُ هطزظي رؼ٬ع  اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ٝأ ِٜ دمحمح ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ ػْ طَ

ْْ } آ٣خص ٖٓ ًظخد هللا ْٗظُ أَ َٝ َّٖ ا٫َِّ  ٞطُ ُٔ ٫َ طَ َٝ  ِٚ َ َكنَّ طُوَخطِ ُ٘ٞح حطَّوُٞح َّللاَّ َٓ َٖ آ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ

( َٕ ٞ ُٔ ِِ ْٔ َ } ،({ آٍ ػَٔحُٕٕٓٔٓ َّٕ َّللاَّ َّ اِ َكخ ٍْ َ ح٧ْ َٝ  ِٚ َٕ رِ َٔخَءُُٞ ١ طَ ٌِ َ حَُّ حطَّوُٞح َّللاَّ َٝ

ه٤ِزًخ ) ٍَ  ْْ ٌُ َٕ َػ٤َِْ خ َِٓي٣يًح ، ({ حُّ٘ٔخءًَٔ  ٫ً ْٞ هُُُٞٞح هَ َٝ  َ ُ٘ٞح حطَّوُٞح َّللاَّ َٓ َٖ آ ٣ ٌِ خ حُ َٜ }٣َخ أ٣َُّ

(1ٓ َٝ  ْْ ٌُ ْْ ًُُٗٞرَ ٌُ َُ َْ ِل ـْ َ٣ َٝ  ْْ ٌُ خَُ َٔ ْْ أَْػ ٌُ ِِْق َُ ْٜ ح ( ٣ُ ًُ ْٞ َُ كَ َُُُٓٞٚ كَوَْي كَخ ٍَ َٝ  َ ْٖ ٣ُِطْغ َّللاَّ َٓ
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خ ) ًٔ " هِض كي٣غ ٛل٤ق، ٝأرٞ ح٧كٞٙ ٛٞ ػٞف رٖ ح٧كِحد {(1َٔػِظ٤

 ٓخُي ح٧ٗـؼ٢ ٝأرٞ آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢.

 رٖ ٣ِ٣ي كيػ٘خ: هخٍ رَ٘ أرٞ هِق رٖ رٌَ كيػ٘خهخٍ  حرٖ ٓخؿٚ أهَؽ  .2ٖ

 رٖ ٓؼ٤ي ػٖ ٓؼ٤ي، رٖ ػَٔٝ ٢كيػ٘: هخٍ ٛ٘ي أر٢ رٖ ىحٝى كيػ٘خ: هخٍ ٣ٍُغ

إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ:" حُلٔي هلل ٗلٔيٙ ٝٗٔظؼ٤٘ٚ ٝٗؼًٞ رخهلل ٖٓ  ػٖ حرٖ ػزخّ ؿز٤َ

 َّ ُٚ ٖٝٓ ٠٣َِ ك٬  ٍَٗٝ أٗلٔ٘خ ٖٝٓ ٤ٓجخص أػٔخُ٘خ ٖٓ ٣ٜيٙ هللا ك٬ ٠ٓ

ٍُٓٞٚ ٛخى١ ُٚ ٝأٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ٝأٜٗي إٔ دمحمح ػزيٙ ٝ

 هِض كي٣غ ٛل٤ق. .أٓخ رؼي "

  اٌٙغشح اٌٝ اٌؾجؾخ  -ٖٗ** 

 كيػ٢٘ آلخم، رٖ دمحم ػٖ أر٢، كيػ٘خ ٣ؼوٞد، كيػ٘خهخٍ أكٔي  أهَؽ  .2ٗ

 حُلخٍع رٖ حَُكٖٔ ػزي رٖ رٌَ أر٢ ػٖ ٜٗخد، رٖ هللا ػز٤ي رٖ ِْٓٔ رٖ دمحم

ّّ  حُٔو٢ِٓٝ ٛ٘خّ رٖ  حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ِٓٔش حر٘ش أر٢ أ٤ٓش رٖ حُٔـ٤َس ُٝؽ ػٖ أ

ّٔ ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخُض: ُ " ُِْ ٍْ ٘خ أٍٝ حُلز٘ش ؿخخ ٗ َّ٘خ آٗخ رٜخ ه٤َ ؿخٍ حُ٘ـخ٢ٗ ٝ َٓ

ٟ ٫ٝ ٗٔٔغ ٤ٗجخ ٌَٗٛٚ كِٔخ رِؾ ًُي ه٣َ٘خ حثظَٔٝح ئًَ ػزيْٗخ هللا ٫ ُٗ ٝػ٠ِ ى٣٘٘خ 

ٜيٝح ُِ٘ـخ٢ٗ ٛيح٣خ ٓٔخ إٔ ٣زؼؼٞح ا٠ُ حُ٘ـخ٢ٗ ك٤٘خ ٍؿ٤ِٖ ؿِي٣ٖ ٝإٔ ٣ُ 

ُّ كـٔؼٞح ُٚ أىٓخ ىَ أػـذ ٓخ ٣ؤط٤ٚ ٜٓ٘خ ا٤ُٚ ح٧َ  ٣ُٔظَْطَف ٖٓ ٓظخع ٌٓش ًٝخٕ ٖٓ

ط٣َوخ ا٫ أٛيٝح ُٚ ٛي٣ش ػْ رؼؼٞح رٌُي ٓغ ػزي ًؼ٤َح ُْٝ ٣ظًَٞح ٖٓ رطخٍهظٚ رِ 

رٖ حُؼخٙ رٖ ٝحثَ ح٢ُٜٔٔ  ٝهللا رٖ أر٢ ٍر٤ؼش رٖ حُٔـ٤َس حُٔو٢ِٓٝ ٝػَٔ

 ََ ٔٞح طٌِِّ  ظٚ هزَ إٔط٣َن ٛي٣َّ حىكؼٞح ا٠ُ ًَ رِ  :ْٛ ٝهخُٞح ُٜٔخٝأَٓٝٛٔخ أٓ

َُِٓٞٙ إٔ ٣ِِّْٜٔٔ ا٤ٌُْ هزَ إٔ ٣ٌِِّْٜٔ ٓٞح ُِ٘ـخ٢ٗ ٛيح٣خٙ ػْ   ،حُ٘ـخ٢ٗ ك٤ْٜ ػْ هيِّ

هخُض: كوَؿخ كويٓخ ػ٠ِ حُ٘ـخ٢ٗ ٝٗلٖ ػ٘يٙ رو٤َ ىحٍ ٝػ٘ي ه٤َ ؿخٍ كِْ ٣زن 
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ظٚ هزَ إٔ ٣ٌِِّٔخ حُ٘ـخ٢ٗ ػْ هخ٫ ٌَُ رط٣َن ٖٓ رطخٍهظٚ رط٣َن ا٫ ىكؼخ ا٤ُٚ ٛي٣ّ 

ُٓلٜخء كخٍهٞح ى٣ٖ هْٜٞٓ ُْٝ ٣يهِٞح اٗٚ هي  :ْٜٓ٘ ٛزخ ا٠ُ رِي حُِٔي ٓ٘خ ؿِٔخٕ 

ك٢ ى٣ٌْ٘ ٝؿخءٝح ري٣ٖ ٓزظيَع ٫ ٗؼَكٚ ٗلٖ ٫ٝ أٗظْ ٝهي رَؼَؼَ٘خ ا٠ُ حُِٔي ك٤ْٜ 

ْٜ ا٤ُ٘خ  َٔ ِِّ َٔ ٘خ حُِٔي ك٤ْٜ كظ٤َُ٘ٝح ػ٤ِٚ رؤٕ ٣ُ ْٔ ْ ا٤ُْٜ كبًح ًَِّ ىَّٛ َُ أَٗحُف هْٜٞٓ ٤ُ

 َٔ ّٕ هْٜٞٓ ٫ٝ ٣ٌِِّ ، ػْ ٗؼْ :أػ٠ِ رْٜ ػ٤٘خ ٝأػِْ رٔخ ػخرٞح ػ٤ِْٜ كوخُٞح ُٜٔخْٜ كب

خٙ كوخ٫ ُٚ: أ٣ٜخ حُِٔي اٗٚ هي  رَخ ٛيح٣خْٛ ا٠ُ حُ٘ـخ٢ٗ كوزِٜخ ٜٓ٘ٔخ ػْ ًَِّٔ ََّ اٜٗٔخ ه

ٛزخ ا٠ُ رِيى َّٓ٘خ ؿِٔخٕ ٓلٜخء كخٍهٞح ى٣ٖ هْٜٞٓ ُْٝ ٣يهِٞح ك٢ ى٣٘ي ٝؿخءٝح 

٘خ ا٤ُي ك٤ْٜ أَٗحُف هْٜٞٓ ٖٓ آرخثْٜ ؼَ ري٣ٖ ٓزظيَع ٫ ٗؼَكٚ ٗلٖ ٫ٝ أٗض ٝهي رؼ

ْ ا٤ُْٜ كْٜ أػ٠ِ رْٜ ػ٤٘خ ٝأػِْ رٔ ىَّٛ َُ خ ػخرٞح ػ٤ِْٜ ٝأػٔخْٜٓ ٝػ٘خثَْٛ ُظ

َٞ ا٠ُ ػزي هللا رٖ أر٢ ٍر٤ؼش ٝػَٔٝػخطزْٞٛ ك٤ٚ هخُض رٖ  ٝ: ُْٝ ٣ٌٖ ٢ٗء أرـ

ٛيهٞح أ٣ٜخ حُِٔي  :رطخٍهظٚ كُٞٚ حُؼخٙ ٖٓ إٔ ٣ٔٔغ حُ٘ـخ٢ّٗ ٬ًْٜٓ كوخُضْ 

ىَّحْٛ ا٠ُ ر٬ىْٛ ه َُ ْٜ ا٤ُٜٔخ ك٤ِ ْٔ ِِ ْٓ ْٜٞٓ أػ٠ِ رْٜ ػ٤٘خ ٝأػِْ رٔخ ػخرٞح ػ٤ِْٜ كؤ

ْٜ ا٤ُٜٔخ ٫ٝ أًخى  ُٔ ِِّ َٓ ٝهْٜٞٓ هخٍ كـ٠ذ حُ٘ـخ٢ٗ ػْ هخٍ:٫ ٤ْْٛ هللا إً ٫ أ

هٞٓخ ؿخ٢ٍٗٝٝ ُِٝٗٞح ر٬ى١ ٝحهظخ٢ٍٗٝ ػ٠ِ ٖٓ ٓٞح١َ كظ٠َّ أىػْٞٛ كؤٓؤُْٜ 

ْٜ ا٠ُ ْٜ ا٤ُٜٔخ ٍٝىىطُ ٕ ًخٗٞح ًٔخ ٣و٫ٕٞ أِٓٔظُ ٓخًح ٣وٍٞ ٌٛحٕ ك٢ أَْٓٛ كب

ؿٞحٍْٛ ٓخ ؿخ٢ٍٗٝٝ  ْٜ ٜٓ٘ٔخ ٝأكٔ٘ضُ هْٜٞٓ ٝإ ًخٗٞح ػ٠ِ ؿ٤َ ًُي ٓ٘ؼظُ 

هخُض: ػْ أٍَٓ ا٠ُ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كيػخْٛ كِٔخ ؿخءْٛ ٍُٓٞٚ حؿظٔؼٞح 

وٍٞ ٝهللا ٓخ ػِٔ٘خ ٗ :هخُٞح ،ٓخ طوُٕٞٞ َُِؿَ اًح ؿجظٔٞٙ :ػْ هخٍ رؼ٠ْٜ ُزؼٞ

 ََ  ًخثٖ كِٔخ ؿخءٝٙ ٝهي ىػخ حُ٘ـخ٢ُّٗ  ٞٗخ رٚ ٗز٤٘خ ملسو هيلع هللا ىلص ًخثٖ ك٢ ًُي ٓخ ٛٝٓخ أٓ

أٓخهلظَٚ كََ٘٘ٝح ٜٓخكلْٜ كُٞٚ ٓؤُْٜ كوخٍ: ٓخ ٌٛح حُي٣ٖ ح١ٌُ كخٍهظْ ك٤ٚ هٌْٞٓ 

ٚ ، هخُض: كٌخٕ ح١ٌُ ٢٘٣ًَِّٔ ٫ٝ ك٢ ى٣ٖ أكي ٖٓ ٌٛٙ ح٧ُْْٓٝ طيهِٞح ك٢ ى

ٜخ حُِٔي ً٘خ هٞٓخ أَٛ ؿخ٤ِٛش ٗؼزي ح٧ٛ٘خّ ؿؼلَ رٖ أر٢ ١خُذ كوخٍ ُٚ: أ٣ُّ 
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خ ٝٗؤًَ ح٤ُٔظش ٝٗؤط٢ حُلٞحكٖ ٝٗوطغ ح٧ٍكخّ ٢ُٔٗٝء حُـٞحٍ ٣ؤًَ حُو١ٞ َّٓ٘ 

خ ٗؼَف ٗٔزٚ ٝٛيهٚ ح٠ُؼ٤ق كٌَّ٘خ ػ٠ِ ًُي كظ٠ رؼغ هللا ا٤ُ٘خ ٫ٍٞٓ ّٓ٘ 

يٙ ٝٗ ؼزيٙ ٝٗوِغ ٓخ ً٘خ ٗؼزي ٗلٖ ٝآرخإٗخ ٖٓ ٝأٓخٗظٚ ٝػلخكٚ كيػخٗخ ا٠ُ هللا ُّ٘ٞكِ

ىٝٗٚ ٖٓ حُلـخٍس ٝح٧ٝػخٕ ٝأَٓٗخ رٜيم حُلي٣غ ٝأىحء ح٧ٓخٗش ِٝٛش حَُكْ 

ُٝكٖٔ حُـٞحٍ ٝحٌُّقِ ػٖ حُٔلخٍّ ٝحُيٓخء ٜٝٗخٗخ ػٖ حُلٞحكٖ ٝهٍٞ حٍُِٝ 

ٝأًَ ٓخٍ ح٤ُظ٤ْ ٝهٌف حُٔلٜ٘ش ٝأَٓٗخ إٔ ٗؼزي هللا ٝكيٙ ٫ َٗ٘ى رٚ ٤ٗجخ 

خ رٚ ٬ٜس ٝحًُِخس ٝح٤ُٜخّ هخٍ كؼيَّى ػ٤ِٚ أٍٓٞ ح٬ٓ٩ّ كٜيه٘خٙ ٝآّٓ٘ ٝأَٓٗخ رخُ

ّ ػ٤ِ٘خ  ََّ ٓ٘خ ٓخ ك ََّ ٝحطزؼ٘خٙ ػ٠ِ ٓخ ؿخء رٚ كؼزيْٗخ هللا ٝكيٙ كِْ َٗ٘ى رٚ ٤ٗجخ ٝك

ٗخ ا٠ُ ػزخىس  ٘خ كؼٌرٞٗخ ٝكظ٘ٞٗخ ػٖ ى٣٘٘خ ٤َُىُّٝ ُٓ ََّ ُ٘خ كؼيح ػ٤ِ٘خ هٞ ِْ٘خ ٓخ أك ٝأكِ

ََّ ٓخ ًّ٘  ح٧ٝػخٕ ٖٓ ػزخىس هللا َُّ ٖٓ حُوزخثغ كِٔخ هَٜٝٗخ ٝإٔ ٗٔظل خ ٗٔظل

 َٗ ٘خ ا٠ُ رِيى ٝحهظَٗخى ػ٠ِ ٞح ػ٤ِ٘خ ٝكخُٞح ر٤٘٘خ ٝر٤ٖ ى٣٘٘خ هَؿْ وُ ٝظِٔٞٗخ ٝ

ْٞ ٖٓ ٓٞحى ٍٝؿزْ  كوخٍ  هخُض: ،ٗخ إٔ ٫ ُٗظِْ ػ٘يى أ٣ٜخ حُِٔي٘خ ك٢ ؿٞحٍى ٍٝؿ

ُٚ ؿؼلَ: ٗؼْ  كوخٍ :هخُض ،ُٚ حُ٘ـخ٢ٗ: َٛ ٓؼي ٓٔخ ؿخء رٚ ػٖ هللا ٖٓ ٢ٗء

هخُض: كز٠ٌ ٝهللا  ،كوَأ ػ٤ِٚ ٛيٍح ٖٓ ٤ًٜؼٚ ،كوخٍ ُٚ حُ٘ـخ٢ٗ كخهَأٙ ػ٢َِّ 

كظ٠ أَْه٠ََ ُل٤ظٚ ٝرٌْض أٓخهلظٚ كظ٠ أْه٠َِٞح ٜٓخكلْٜ ك٤ٖ ٓٔؼٞح  حُ٘ـخ٢ُّٗ 

ؽ ٖٓ  َُ َّٕ ٌٛح ٝهللا ٝح١ٌُ ؿخء رٚ ٠ٓٞٓ ٤َُو ٓخ ط٬ ػ٤ِْٜ ػْ هخٍ حُ٘ـخ٢ٗ: ا

ّٔ  ،ًخىُ  ٫ أِِّْٜٓٔ ا٤ٌُْ أريح ٫ٝ أَ ٌٓ٘خس ٝحكيس حٗطِوخ كٞهللا خ هخُض أّ ِٓٔش: كِ

ْ ؿيح ػ٤زْٜ ػ٘يْٛ ػْ  :رٖ حُؼخٙ ٝهَؿخ ٖٓ ػ٘يٙ هخٍ ػَٔ ٝهللا ٧ٗزجَّٜ٘

حَءْٛ هخُض ََ َُ رٚ َه٠ْ ِٛ َ ظَؤ ْٓ ر٢ ٍر٤ؼش ًٝخٕ أطو٠ حَُؿ٤ِٖ كوخٍ ُٚ ػزي هللا رٖ أ :أَ

َّٕ ُْٜ أٍكخٓخ ٝإ ًخٗٞح هي هخُلك٤٘خ َْ كب ْٜ ٚ أّٗ ٝهللا ٧هزََّٗ  :ٞٗخ هخٍ: ٫ طلؼ

 ّٕ ٜخ حُِٔي أ٣ّ  :كوخٍ ُٚ يَ رٖ ٣َْٓ ػزي، هخُض: ػْ ؿيح ػ٤ِٚ حُـَ ػ٠ٔ٤  ٣ِػٕٔٞ أ

َْ اْٜٗ ٣وُٕٞٞ ك٢ ػ٠ٔ٤  خ ٣وُٕٞٞ ّٔ ْٜ ػا٤ُْٜ كخٓؤُْ  رٖ ٣َْٓ ه٫ٞ ػظ٤ٔخ كؤٍٓ
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ََ هخُض، ك٤ٚ  : ُْٝ ٣ٍِ٘ ر٘خ ٓؼِٚ كخؿظٔغ حُوّٞ كوخٍهخُض، ا٤ُْٜ ٣ٔؤُْٜ ػ٘ٚ : كؤٍٓ

ٓخًح طوُٕٞٞ ك٢ ػ٠ٔ٤ اًح ٓؤٌُْ ػ٘ٚ هخُٞح: ٗوٍٞ ٝهللا ك٤ٚ ٓخ  :رؼ٠ْٜ ُزؼٞ

ًخثٖ كِٔخ ىهِٞح ػ٤ِٚ هخٍ ُْٜ: ٓخ  ٞهخٍ هللا ٝٓخ ؿخء رٚ ٗز٤٘خ ًخث٘خ ك٢ ًُي ٓخ ٛ

ٗوٍٞ ك٤ٚ ح١ٌُ ؿخء رٚ  :طوُٕٞٞ ك٢ ػ٠ٔ٤ رٖ ٣َْٓ كوخٍ ُٚ ؿؼلَ رٖ أر٢ ١خُذ

 :هخُض ،ٚ أُوخٛخ ا٠ُ ٣َْٓ حُؼٌٍحء حُزظٍٞػزي هللا ٍُٝٓٞٚ ٍٝٝكٚ ًِٝٔظ ٞٗز٤٘خ ٛ

ك٠َد حُ٘ـخ٢ٗ ٣يٙ ا٠ُ ح٧ٍٝ كؤهٌ ٜٓ٘خ ػٞىح ػْ هخٍ: ٓخ ػيح ػ٠ٔ٤ رٖ 

كوخٍ ٝإ  ،٣َْٓ ٓخ هَِض ٌٛح حُؼٞىَ كظ٘خهَْص رطخٍهظٚ كُٞٚ ك٤ٖ هخٍ ٓخ هخٍ

ّ ْْ طُ َْ وِ َٗ َِّ ْ ُؿ ُّ ح٥ٕٓ٘ٞ: ٖٓ ٓزٌَّ ُٞ٤ُٔ ٌّ رؤ٢ٍٟ ٝحُ ُٞ٤ُٓ ػْ ٖٓ  ٝهللا حًٛزٞح كؤٗظْ 

ّ َِّ ّ ٓزٌّْ ؿ َِّ ْ ُؿ ح ًٛزخ ٝأ٢ٗ آ٣ًض ٍؿ٬ ٌْٓ٘  ػْ ٖٓ ٓزٌَّ ًَ كٔخ أُِكذُّ إٔ ٢ُ ىَْر

ح ػ٤ِٜٔخ ٛيح٣خٛٔخ ك٬ كخؿش ُ٘خ رٜخ كٞهللا ٓخ أهٌ  ىُّٝ ٍُ َُ رِٔخٕ حُلز٘ش حُـزَ  ٝحُيّْر

ُٓ هللا ّٓ٘  ىَّ ػ٢َِّ  ٍَ ٢ٌِ كآهٌ حَُٗٞس ك٤ٚ ٝٓخ أ١خع حُ٘خّ ك٢َّ ٢ حَُٗٞس ك٤ٖ 

ْٔ ٤ْ ك٤ٚ هخُض: كوَؿخ ٖٓ ػ٘يٙ ٓوزٞكَ  كؤ٤١ؼْٜ ٘خ ٖ َٓىٝىح ػ٤ِٜٔخ ٓخ ؿخءح رٚ ٝأه

خ ػ٠ِ ًُي اً ٍِٗ رٚ ٣ؼ٢٘ ٖٓ كٞهللا اّٗ  :هخُض ،ػ٘يٙ رو٤َ ىحٍ ٓغ ه٤َ ؿخٍ

َّٗخٙ ػ٘ي ًُي  ِِ ٣٘خُػٚ ك٢ ٌِٓٚ هخٍ كٞهللا ٓخ ػِٔ٘خ كِٗخ ه٢ ًخٕ أٗي ٖٓ كِٕ ك

 ُّٞ  ٣ؼَف ٖٓ كو٘خ ٓخ ًخٕ كخ إٔ ٣ظَٜ ًُي ػ٠ِ حُ٘ـخ٢ٗ ك٤ؤط٢ ٍؿَ ٫طو

كوخٍ  :ٝٓخٍ حُ٘ـخ٢ٗ ٝر٤ٜ٘ٔخ ػَٝ ح٤َُ٘ هخُض :حُ٘ـخ٢ٗ ٣ؼَف ٓ٘ٚ هخُض

ََ ٝهؼش حُوّٞ ػْ ٣ؤط٤٘خ َٓ  :أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖ ٍؿَ ٣وَؽ كظ٠ ٣َْل٠ُ

ًّ٘خ :هخُض ،أٗخ :كوخٍ حُِر٤َ رٖ حُؼٞحّ :هخُض ،رخُوزَ ِٓ  ،ًٝخٕ ٖٓ أكيع حُوّٞ 

رَشً كـؼِٜخ ك٢ ٛيٍٙ ػْ ٓزق ػ٤ِٜخ كظ٠ هَؽ ا٠ُ ٗخك٤ش ك٘لوٞ :هخُض َْ ح ُٚ هِ

ٝىػٞٗخ هللا ُِ٘ـخ٢ٗ  :هخُض ،ح٤َُ٘ حُظ٢ رٜخ ِٓظو٠ حُوّٞ ػْ حٗطِن كظ٠ ك٠َْٛ

 ِّٝ َٓ رخُظٍٜٞ ػ٠ِ ػي ْٞ خ ػ٘يٙ ػ٤ِٚ أَٓ حُلز٘ش كٌّ٘  نَ ٙ ٝحُظ٤ٌٖٔ ُٚ ك٢ ر٬ىٙ ٝحٓظ

ٝهي  هِض كي٣غ كٖٔ .رٌٔش " ٞ ٝٛك٢ ه٤َ ٍِٓ٘ كظ٠ هيٓ٘خ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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حرٖ ٚ أهَؿٝ ،٣ٝؼوٞد ٛٞ حرٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي َٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ

 .ه٣ِٔش

 حُوطخٕ حُل٠َ رٖ حُل٤ٖٔ أرٞ أهزَٗخحُز٤ٜو٢ ك٢ حُي٫ثَ هخٍ  أهَؽ  .2٘

 ٝأهزَٗخ ف ٬ّٓ رٖ حُلٖٔ كيػ٘خ هخٍ حُٔٔخى رٖ ػَٔٝ أرٞ أهزَٗخ هخٍ رزـيحى

 دمحم رٌَ أرٞ أهزَٗخ هخٍ حُٔئًٕ حُوخُن ػزي حرٖ ػ٢ِ رٖ حُوخُن ػزي حُوخْٓ أرٞ

 هْٔ ٓ٘ش حُٔٞحم ٬ّٓ رٖ حُلٖٔ: ػ٢ِ أرٞ كيػ٘خ :هخٍ كز٤ذ رٖ أكٔي رٖ

 أر٢ ػٖ آَحث٤َ أهزَٗخ: هخٍ ٠ٓٞٓ، رٖ هللا ػز٤ي كيػ٘خ :هخٍ ٝٓخثظ٤ٖ، ٝٓزؼ٤ٖ

َٓ  "ػٖ أر٤ٚ هخٍ: ػٖ أر٢ رَىس آلخم  إٔ ٗ٘طِن ٓغ ؿؼلَ رٖ ٗخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصََ أ

هخٍ: كويٓ٘خ كزؼغ ا٤ُ٘خ هخٍ ُ٘خ ؿؼلَ ٫ ٣ظٌِْ ٌْٓ٘  ،أر٢ ١خُذ ا٠ُ أٍٝ حُلز٘ش

خ َٗ ََ رَ َِ ؿخُْ ك٢ ٓـِٔٚ كَ  ٞٝٛ هخٍ: كخٗظ٤ٜ٘خ ا٠ُ حُ٘ـخ٢ٗ ،أكي، أٗخ هط٤زٌْ ح٤ُّٞ

 َٓ ِٓ َٖ ٖ ػ٘يٙ  ِٕ  ٖ حُو٤ٔ٤ٔ  ،ا٫ هلل حٓـيٝح ُِِٔي، كوخٍ ؿؼلَ: ٫ ٗٔـيُ  :ٝحَُٛزخ

هخٍ: ٝٓخ ًحى؟ هخٍ:  ،؟ هخٍ: ٫ ٗٔـي ا٫ هلل: ٝٓخ ٓ٘ؼي إٔ طٔـيهخٍ ُٚ حُ٘ـخ٢ٗ

رٖ ٣َْٓ رٚ ػ٠ٔ٤  ََ َّ٘ حٍَُٓٞ ح١ٌُ رَ  ٞإ هللا ػِ ٝؿَ رؼغ ا٤ُ٘خ ٍُٓٞٚ ٝٛ

ََ ٣ؤط٢ ٖٓ رؼي١ حٓٔٚ أكٔي ٗخ إٔ ٗؼزي هللا ٫ٝ َٗ٘ى رٚ ٤ٗجخ ٝٗو٤ْ ح٬ُٜس ، كؤٓ

هخٍ:  ،كؤػـذ حُ٘ـخ٢ٗ هُٞٚ ،ف ٠ٜٗٝ ػٖ حٌَُٔ٘ٝأَٓ رخُٔؼَٝ ٝٗئط٢ حًُِخس

ٍٝف هللا ًِٝٔظٚ أهَؿٚ ٖٓ  ٞي ك٢ حرٖ ٣َْٓ؟ هخٍ: ٣وٍٞ ك٤ٚ: ٛكٔخ ٣وٍٞ ٛخكزُ 

، كظ٘خٍٝ حُ٘ـخ٢ٗ ػٞىح ٖٓ ح٧ٍٝ كوخٍ: ٣خ ٌَ َ٘ ٜخ رَ حُؼٌٍحء حُزظٍٞ حُظ٢ ُْ ٣وَرْ 

 ِّٔ ْ ٓخ طِٕ ٤ٔ٤ٖ ٝحَُٛزخٕ: ٓخ ٣ِ٣ي ٛئ٫ء ػ٠ِ ٓخ طوُٕٞٞ ك٢ حرٖ ٣َٓٓؼَ٘ حُو

رٚ  ََ َّ٘ ٚ ٍٍٓٞ هللا، ٝاٗٚ رَ َٓكزخ رٌْ ٝرٖٔ ؿجظْ ٖٓ ػ٘يٙ، كؤٗخ أٜٗي أّٗ  ،ٌٛٙ

ُٔ ػ٠ٔ٤  ِي ٧ط٤ظٚ كظ٠ أكَٔ ٗؼ٤ِٚ، حٌٓؼٞح ك٢ رٖ ٣َْٓ، ٫ُٞٝ ٓخ أٗخ ك٤ٚ ٖٓ حُ

، هِض : ٌٛح آ٘خى ٛل٤قحُز٤ٜو٢ هخٍ ." أ٢ٍٟ ٓخ ٗجظْ، ٝأَٓ ُ٘خ رطؼخّ ًٝٔٞس

 ٛٞ ٛل٤ق.
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خَٛٙ ٣يٍ ػ٠ِ إٔ أرخ ٠ٓٞٓ ًخٕ رٌٔش ٝأٗٚ هَؽ ٓغ ٝظٝهخٍ حُز٤ٜو٢:" 

ؿؼلَ رٖ أر٢ ١خُذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ا٠ُ أٍٝ حُلز٘ش ٝحُٜل٤ق ػٖ ٣ِ٣ي رٖ 

َٓ ـَ َِ ػزي هللا رٖ أر٢ رَىس ػٖ ؿيٙ أر٢ رَىس ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ أٗٚ رَ  ٍٍٓٞ  ؽَ ََ وْ ْٜ 

ْٜ ٢ ٓل٤٘ش كؤُوظْ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ْٝٛ رخ٤ُٖٔ كوَؿٞح ٜٓخؿ٣َٖ ك٢ ر٠غ ٝه٤ٖٔٔ ٍؿ٬ ك

ْٜ ا٠ُ حُ٘ـخ٢ٗ رخُلز٘ش كٞحكوٞح ؿؼلَ رٖ أر٢ ١خُذ ٝأٛلخرٚ ػ٘يٙ ٓل٤٘ظُ 

 ٞكؤر ،كؤَْٓٛ ؿؼلَ رخ٩هخٓش كؤهخٓٞح كظ٠ هيٓٞح ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُٖٓ ه٤زَ

َٝ  ،٠ٓٞٓ ٜٗي ٓخ ؿَٟ ر٤ٖ ؿؼلَ ٝر٤ٖ حُ٘ـخ٢ٗ كؤهزَ ػ٘ٚ  َْ َٛ ُٝؼَ حَُح١ٝ 

  ."خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٗ٘طِن ٝهللا أػَََِْٗ َٓ أَ  :ك٢ هُٞٚ

  اعالَ ػّش ثٓ اٌخطبة سمٟ هللا ػٕٗ   -ٗٗ** 

 ٣ل٠٤، كيػ٘خ حُٔؼ٠٘، رٖ دمحم كيػ٘خهخٍ ٤لٚ حُزوخ١ٍ ك٢ ٛل أهَؽ  .2ٙ

َْ ػَٔ".  ػزي هللا هخٍ: هخٍ ه٤ْ، كيػ٘خ آٔخػ٤َ، ػٖ س ٌٓ٘ أِٓ ِّ  " ٓخُُ٘خ أػ

 ٓل٤خٕ، كيػ٘خ ٓؼ٤ي، رٖ هظ٤زش ٘خكيػهخٍ  حُزوخ١ٍ ك٢ ٛل٤لٚ أهَؽ  .21

رٖ ٗل٤َ ك٢ ٓٔـي  ٝٓؼ٤ي رٖ ٣ُي رٖ ػَٔ ٓٔؼض: هخٍ ه٤ْ ػٖ آٔخػ٤َ ػٖ

 ّٕ ِْٔ ػَٔ ػَٔ ُٔٞػو٢ ػ٠ِ ح٬ٓ٩ّ هزَ إٔ ٣ُ  حٌُٞكش ٣وٍٞ:" ٝهللا ُوي ٍأ٣ظ٢٘ ٝا

ُٝٞ  َّٞ كَ َْ ْلوٞهخ إٔ ٣َ َٓ َّٞ ١ٌُِ ٛ٘ؼظْ رؼؼٔخٕ ٌُخٕ  كَ ٍْ  ".  إٔ أكيح ح

 ػ٘خ حُلخ٢ٍٓ، ؿؼلَ رٖ هللا ػزي كيػ٘خهخٍ ٢ حُٔٔظيٍى ُلخًْ كح أهَؽ  .21

 أر٢ رٖ حُٔخؿٕ٘ٞ ػ٘خ ح٢ٔ٣ٝ٧، هللا ػزي رٖ حُؼ٣ِِ ػزي ػ٘خ ٓل٤خٕ، رٖ ٣ؼوٞد

ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ  أر٤ٚ ػٖ ػَٝس، رٖ ٛ٘خّ ػٖ ِٓٔش،

ّٛش" :" حُِّْٜ ِْٓ هخٍٝهللا ػ٤ِٚ  ِّ ح٬ٓ٩ّ رؼَٔ رٖ حُوطخد هخ حُلخًْ  هخٍ أػ

٢ حُظِو٤ٚ ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ُْٝ ٣وَؿخٙ ٝهخٍ حٌُٛز٢ ك

، هِض رَ ٛٞ ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ كبٕ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ ِْٝٓٔ



 ٓٙ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

٣ؼوٞد رٖ ٓل٤خٕ ٝٛٞ ػزي هللا ح٢ٔ٣ٝ٧ ُْ ٣َٝ ُٚ ِْٓٔ ٝٓخ ىٕٝ ١زوظٜٔخ 

٣ٞٚ ٝػوٚ حرٖ ٓ٘يٙ رٖ ىٍٓظح ٛٞ حُل١ٞٔ ػوش كخكع ٜٓ٘ق ٝػزي هللا رٖ ؿؼلَ

 .ٝح٤َُ٘ح١ُ ًٔخ ٛٞ ك٢ طخ٣ٍن رـيحى

 أرٞ كيػ٘خ: هخ٫ ٍحكغ، رٖ ٝدمحم ر٘خٍ، رٖ دمحم كيػ٘خهخٍ  حُظ١ٌَٓ أهَؽ .22

 ػٖ حرٖ ػَٔ ٗخكغ ػٖ ح٧ٜٗخ١ٍ، هللا ػزي رٖ هخٍؿش كيػ٘خ: هخٍ حُؼوي١، ػخَٓ

ّٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ َِّ ح٬ٓ٩ّ رؤكذ ٛ ":أ ٣ٌٖ حَُؿ٤ِٖ ا٤ُي رؤر٢ ؿَٜ حُِْٜ أػ

ٔخ ا٤ُٚ ػَٔ" أٝ  هِض كي٣غ كٖٔ. .رؼَٔ رٖ حُوطخد، هخٍ ًٝخٕ أكزَّٜ

 ثبعالِٗ شُ َٙ غْ ػّش ثٓ اٌخطبة سمٟ هللا ػٕٗ ٠َ  -ٕ* 

 آلخم كيػ٘خ ح٧ُى١، دمحم رٖ هللا ػزي أهزَٗخحرٖ كزخٕ هخٍ  أهَؽ  .ٓٓٔ

 آلخم رٖ دمحم ٓٔؼض: هخٍ أر٢، كيػ٘خ ؿ٣ََ، رٖ ٝٛذ أهزَٗخ ارَح٤ْٛ، رٖ

ّٔ هخٍ: ػٖ حرٖ ػَٔ ٗخكغ كيػ٘خ: ٣وٍٞ  أِْٓ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚخ " ُ

 ْْ كوخُٞح: ؿ٤َٔ رٖ  ،أَٛ ٌٓش أٗ٘ؤ ُِلي٣غ؟ أ١ُّ  :ٍه٣َٖ رب٬ٓٓٚ، كوخ ُْ طؼِ

كؤطخٙ كوخٍ:  ،ٓؼَٔ حُـٔل٢، كوَؽ ا٤ُٚ ٝأٗخ ٓؼٚ أطزغ أػَٙ، أػوَ ٓخ أٍٟ ٝأٓٔغ

ػ٤ِٚ ًِٔش كظ٠ هخّ ػخٓيح ا٠ُ حُٔٔـي،   ٓخ ٍىَّ ٢ هي أِٓٔض، هخٍ: كٞهللا٣خ ؿ٤َٔ اّٗ 

 ّٕ حرٖ حُوطخد هي ٛزؤ، كوخٍ ػَٔ:  ك٘خىٟ أٗي٣ش ه٣َٖ، كوخٍ: ٣خ ٓؼَ٘ ه٣َٖ ا

 رخهلل ٝٛيهض ٍُٓٞٚ، كؼخٍٝٝٙ، كوخطِْٜ كظ٠ ًٍيصْ  ٝآٓ٘ضُ  ًٌد، ٢ٌُ٘ٝ أِٓٔضُ 

ْٜٝٓ، كظ٠ كظَ ػَٔ ٝؿِْ كوخٓٞح ػ٠ِ ٍأٓٚ، كوخٍ ػَٔ: إحُْ٘ٔ ػ٠ِ ٍ

طًَ٘خٛخ ٌُْ،  ًٝ٘خ ػ٬ػٔخثش ٍؿَ ُوي طًَظٔٞٛخ ُ٘خ أ ٞٓخ ريح ٌُْ، كٞهللا ُ حكؼِٞح

ش ك٣ََ ٝه٤ٔٚ ه٢ٓٞ، كوخٍ: ٓخ كز٤٘ٔخ ْٛ ًٌُي ه٤خّ ػ٤ِٚ، اً ؿخء ٍؿَ ػ٤ِٚ كِّ 

، ، حَٓإ حهظخٍ ى٣٘خ ُ٘لْٔٚٚ َٔ : كَ رٖ حُوطخد هي ٛزؤ، هخٍ: إ حرخٌُْ؟ كوخُٞح

هخٍ: كٌؤٗٔخ ًخٗٞح ػٞرخ حٌٗ٘ق ػ٘ٚ،  ي١ طِْٔ ا٤ٌُْ ٛخكزْٜ؟أكظظٕ٘ٞ إٔ ر٢٘ ػ
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َّ  ح١ٌُ ٍىَّ  ، ٖٓ حَُؿَكوِض ُٚ رؼي رخُٔي٣٘ش: ٣خ أرض ٣خ ٣ٞٓجٌ؟ كوخٍ:  ػ٘ي حُوٞ

هِض كي٣غ كٖٔ ٝك٢ آ٘خىٙ دمحم رٖ آلخم ٝهي  .َ"، ًحى حُؼخٙ رٖ ٝحثر٢ََُّ٘ 

 َٛف رخُظلي٣غ.

 ٝٛذ، حرٖ كيػ٢٘: هخٍ ٤ِٓٔخٕ رٖ ٣ل٠٤ كيػ٢٘حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٔٓٔ

 أر٤ٚ ػٖ ػَٔ، رٖ هللا ػزي رٖ ٣ُي ؿي١ كؤهز٢َٗ: هخٍ دمحم رٖ ػَٔ كيػ٢٘: هخٍ

٢ّٜٔٔ أر ٞر٤٘ٔخ ٛ هخٍ:" ػ٤ِٚ  ٝػَٔ ٞك٢ حُيحٍ هخثلخ اً ؿخءٙ حُؼخٙ رٖ ٝحثَ حُ

س ٝه٤ٔٚ ٌٓلٞف رل٣ََ ٝٛكِّ  ََ ٖٓ ر٢٘ ْٜٓ ْٝٛ كِلخإٗخ ك٢ حُـخ٤ِٛش  ٞش َكزَ

٫ ٓز٤َ ا٤ُي رؼي  :هخٍ ٢ٗٞ إ أِٓٔضُ ُػْ هٞٓي أْٜٗ ٤ٓوظِ :كوخٍ ُٚ ٓخ رخُي هخٍ

أ٣ٖ ط٣َيٕٝ  :إٔ هخُٜخ أٓ٘ض كوَؽ حُؼخٙ كِو٢ حُ٘خّ هي ٓخٍ رْٜ حُٞحى١ كوخٍ

ٌَ  :كوخُٞح ٣َٗي ٌٛح حرٖ حُوطخد ح١ٌُ ٛزخ هخٍ  ". حُ٘خّ ََّ ٫ ٓز٤َ ا٤ُٚ ك

: هخٍ ٓل٤خٕ، كيػ٘خ هللا، ػزي رٖ ػ٢ِ كيػ٘خحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٕٓٔ

ػزي هللا رٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ:" ُٔخ أِْٓ  هخٍ: هخٍ ٚٓٔؼظ ى٣٘خٍ، رٖ ػَٔٝ

ظَٜ ر٤ظ٢، ػَٔ حؿظٔغ حُ٘خّ ػ٘ي ىحٍٙ، ٝهخُٞح: ٛزخ ػَٔ ٝأٗخ ؿ٬ّ، كٞم 

كـخء ٍؿَ ػ٤ِٚ هزخء ٖٓ ى٣زخؽ، كوخٍ: هي ٛزخ ػَٔ كٔخ ًحى، كؤٗخ ُٚ ؿخٍ، هخٍ: 

  ." كَأ٣ض حُ٘خّ طٜيػٞح ػ٘ٚ كوِض: ٖٓ ٌٛح؟ هخُٞح: حُؼخٙ رٖ ٝحثَ

٣ظَٜ ٢ُ إٔ حُٔ٘ش حُٔخىٓش ٢ٛ حُظ٢ أِْٓ ك٤ٜخ ػَٔ اً إٔ حر٘ٚ ػزي ح١ٌُ ٝ

ٝأٗخ هللا هي ٜٗي ا٬ّٓ أر٤ٚ ػَٔ ٝػوَ ًُي ك٢ هُٞٚ ك٢ ٍٝح٣ش حرٖ كزخٕ ح٥ٗلش:" 

ٍىّ  كوي" ٝحُطلَ ٣ؼوَ ُؤْ ٝكظ٠ ٧ٍرغ  ٓؼٚ أطزغ أػَٙ، أػوَ ٓخ أٍٟ ٝأٓٔغ

ٝؿِٝس أكي  ٢ ؿِٝس أُكي ٝٛٞ حرٖ أٍرغ ػَ٘س ٓ٘شحُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػزي هللا رٖ ػَٔ ك

 .ًخٗض ك٢ حُٔ٘ش حُؼخُؼش ُِٜـَس
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 كيػ٘خ ارَح٤ْٛ، رٖ ٣ؼوٞد كيػ٘خهخٍ  كل٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ.ٖٓٔ

ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا  ٗخكغ أهز٢َٗ: هخٍ هللا، ػز٤ي ػٖ ٓؼ٤ي، رٖ ٣ل٠٤

رٖ أٍرغ ػَ٘س كِْ ٣ـِٙ ٝػَٟٚ ػٜ٘ٔخ:" إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػَٟٚ ٣ّٞ أُكي ٝٛٞ ح

 ." ٣ّٞ حُو٘يم ٝٛٞ حرٖ هْٔ ػَ٘س كؤؿخُٙ

ٝػ٠ِ ٌٛح ٣ٌٕٞ ٬٤ٓى ػزي هللا رٖ ػَٔ ك٢ حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُزؼؼش ٝهللا 

 أػِْ.

 اٌّغ١ٍّٓ ِٓ اٌّغزنؼف١ٓ اٌّؾشو١ٓ ػٍٝ  ؽذح -٘ٗ** 

 ػٖ ٣ل٠٤، كيػ٘خ حُٔؼ٠٘، رٖ دمحم كيػ٢٘هخٍ  حُزوخ١ٍ أهَؽ  .ٗٓٔ

ٌٗٞٗخ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ : ػٖ هزخد رٖ ح٧ٍص هخٍ ه٤ْ كيػ٘خ آٔخػ٤َ،

ًخٕ  :أ٫ طٔظَٜ٘ ُ٘خ أ٫ طيػٞ هللا ُ٘خ هخٍ :ٓظٞٓي رَىس ُٚ ك٢ ظَ حٌُؼزش هِ٘خ ُٚ

حَُؿَ ك٤ٖٔ هزٌِْ ٣للَ ُٚ ك٢ ح٧ٍٝ ك٤ـؼَ ك٤ٚ ك٤ـخء رخُٔ٘٘خٍ ك٤ٟٞغ ػ٠ِ 

٢ رؤٓ٘خ١ حُلي٣ي ٓخ ىٕٝ ُلٔٚ ٍأٓٚ ك٤٘ن رخػ٘ظ٤ٖ ٝٓخ ٣ٜيٙ ًُي ػٖ ى٣٘ٚ ٣ٝٔ٘

ٖٓ ػظْ أٝ ػٜذ ٝٓخ ٣ٜيٙ ًُي ػٖ ى٣٘ٚ ٝهللا ٤ُظٖٔ ٌٛح ح٧َٓ كظ٠ ٤ٔ٣َ 

حَُحًذ ٖٓ ٛ٘ؼخء ا٠ُ ك٠َٓٞص ٫ ٣وخف ا٫ هللا أٝ حٌُثذ ػ٠ِ ؿ٘ٔٚ ٌٌُْٝ٘ 

 ". طٔظؼـِٕٞ

: هخ٫ هللا، ػزي رٖ ٝػَٔٝ دمحم، رٖ ػ٢ِ كيػ٘خحرٖ ٓخؿٚ هخٍ  أهَؽ  .٘ٓٔ

هخٍ: ؿخء  أر٢ ٠ِ٤ُ حٌُ٘ي١ ػٖ آلخم أر٢ ػٖ ٓل٤خٕ، يػ٘خك: هخٍ ٤ًٝغ كيػ٘خ

كوخٍ: حىٗٚ كٔخ أكي أكن رٌٜح حُٔـِْ ٓ٘ي ا٫ ػٔخٍ كـؼَ هزخد  هزخد ا٠ُ ػَٔ

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝأرٞ ٠ِ٤ُ حٌُ٘ي١  ." ٣َ٣ٚ آػخٍح رظَٜٙ ٓٔخ ػٌرٚ حًَُٕٔ٘ٞ

حُٔز٤ؼ٢ لخم ٛٞ ٝأرٞ آ ،ٝػوٚ حُؼـ٢ِهخٍ ك٤ٚ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ:" ػوش ٍٜٓ٘ٞ " ٝ

 .ٝأهَؿٚ حرٖ أر٢ ٤ٗزش ٝٓل٤خٕ ٛٞ حُؼ١ٍٞ،
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  رىز٠ت اٌؼبؿ ثٓ ٚائً ثبٌغ١ت   -ٙٗ** 

 ح٧ػٖٔ، ػٖ ٓل٤خٕ، كيػ٘خ حُل٤ٔي١، كيػ٘خحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٙٓٔ

ؿجض حُؼخٙ رٖ ٝحثَ  "هخٍ: هزخرخ ٓٔؼض: هخٍ َٓٔٝم، ػٖ ح٠ُل٠، أر٢ ػٖ

ُ  :خ ٢ُ ػ٘يٙ كوخٍح٢ُٜٔٔ أطوخٟخٙ كوًّ  ٫  :لٔي ملسو هيلع هللا ىلص كوِضٌلَ رٔػط٤ي كظ٠ طَ ٫ أ

إ ٢ُ ٛ٘خى ٓخ٫  :ٗؼْ هخٍ :ض ػْ ٓزؼٞع هِضزؼغ هخٍ ٝا٢ٗ ٤ُِّٔ ٔٞص ػْ طُ كظ٠ طَ 

خ٫ً }ُٝٝيح كؤه٤٠ٌٚ كُِ٘ض ٌٛٙ ح٣٥ش  َٓ  َّٖ ٍَ ٧َُٝط٤ََ هَخ َٝ ََ رِآ٣ََخطَِ٘خ  لَ ًَ  ١ ٌِ أ٣ََْض حَُّ ََ أَكَ

َُيًح ) َٝ َٝ11)} .ْ٣َٓ " 

  ٟ هللاف رؼز٠ت ثالي سمٟ هللا ػٕٗ  -7ٗ** 

أهزَٗخ أرٞ َٜٓ أكٔي رٖ دمحم رٖ ػزي أهَؽ حرٖ رَ٘حٕ ك٢ أٓخ٤ُٚ هخٍ .1ٓٔ

هللا رٖ ٣ُخى حُوطخٕ، ػ٘خ أرٞ هخُي ٣ِ٣ي رٖ ح٤ُٜؼْ حُيهخم حُزخىح، ػ٘خ ٜٓؼذ رٖ ػزي 

هللا، ػ٘خ ح٠ُلخى رٖ ػؼٔخٕ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ حُِٗخى، ػٖ ٛ٘خّ رٖ 

رٌَ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، هخُض: " َٓ ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ ػَٝس، ػٖ أٓٔخء ر٘ض أر٢ 

كوخٍ ٍٝهش:  ٍٝهش رٖ ٗٞكَ ػ٠ِ ر٬ٍ ٝٛٞ ٣ؼٌد ر٠َٓخء ٌٓش ٣وٍٞ: أكي أكي.

 "،ػْ ٜٗخْٛ ػ٘ٚ، كوخٍ: ٝهللا ُجٖ هظِظٔٞٙ ٧طوٌٕ ه٘ٞٙ ك٘خٗخ أكي أكي ٝهللا ٣خ ر٬ٍ.

". هِض أػَ ٛل٤ق ٓٞهٞف ٝػزي  كَٔٙ حرٖ أر٢ حُِٗخى ًؤٗٚ ٣وٍٞ: ٧طٔٔلٖ رٚ

ٖ أر٢ حُِٗخى ٖٓ أػزض حُ٘خّ ك٢ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس ٝح٠ُلخى رٖ ػؼٔخٕ حَُكٖٔ ر

ٛٞ حرٖ ػزي هللا حُو٢َٗ حُٔي٢ٗ، ٣ِ٣ٝي رٖ ح٤ُٜؼْ ٝػوٚ حُيحٍهط٢٘ ٝحُوط٤ذ، 

   ٝأرٞ َٜٓ أكٔي رٖ دمحم ٝػوٚ حُيحٍهط٢٘ ٝهخٍ ػ٘ٚ حُوط٤ذ ٛيٝم.

 ػٖ ه٤ْ آٔخػ٤َ ػٖ ػ٤٤٘ش رٖ ٓل٤خ٤ٕٗزش كيػ٘خ حرٖ أر٢  أهَؽ.1ٓٔ

هخُٞح: ُٞ  ،ٗظَٟ أرٞ رٌَ ٣ؼ٢٘ ر٫٬ رؤٔش أٝحم ٝٛٞ ٓيكٕٞ رخُلـخٍس" حهخٍ:
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هِض أػَ ٛل٤ق  .كوخٍ: ُٞ أر٤ظْ ا٫ ٓخثش أٝه٤ش ٧هٌطٚ " ،أر٤ض ا٫ أٝه٤ش ُزؼ٘خ ُٚ

 ٓٞهٞف ٝه٤ْ ٛٞ حرٖ أر٢ كخُّ ٝآٔخػ٤َ ٛٞ حرٖ أر٢ هخُي.

 ِٔش،ٓ أر٢ رٖ حُؼ٣ِِ ػزي كيػ٘خ ٗؼ٤ْ، أرٞ كيػ٘خُزوخ١ٍ هخٍ ح أهَؽ  .2ٓٔ

 أرٞ ":هخٍ ػَٔ ٢ٍٟ هللا :ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا هخٍ أهزَٗخ حٌُٔ٘يٍ، رٖ دمحم ػٖ

 " .٣ؼ٢٘ ر٫٬ رٌَ ٤ِّٓيٗخ ٝأػظن ٤ِّٓيٗخ

   أؽمٝ اٌمَْٛٛ ثبٌٕجٟ ملسو هيلع هللا ىلصئاٌّغزٙض  -8ٗ** 

 دمحم رٌَ أرٞ أٗزؤ ١خَٛ، أرٞ أهزَٗخحُز٤ٜو٢ ك٢ حٌُزَٟ هخٍ  أهَؽ  .ٓٔٔ

 ٣ٍُٖ، رٖ هللا ػزي رٖ ػَٔ ػ٘خ ح٢ُِٔٔ، ٣ٞٓق رٖ أكٔي ػ٘خ حُوطخٕ، حُل٤ٖٔ رٖ

 هللا ٢ٍٟ ػزخّ حرٖ ػٖ ؿز٤َ، رٖ ٓؼ٤ي ػٖ ا٣خّ، رٖ ؿؼلَ ػٖ ٓل٤خٕ، ػ٘خ

 ح٤ُُٞي حُٔٔظِٜثٕٞ: هخٍ{ حُٔٔظِٜث٤ٖ ًل٤٘خى اٗخ: }ٝؿَ ػِ هللا هٍٞ ك٢ ػٜ٘ٔخ

 ش،ُٓؼ ٝأرٞ حُٔطِذ، رٖ ٝح٧ٓٞى ح١َُِٛ، ٣ـٞع ػزي رٖ ٝح٧ٓٞى حُٔـ٤َس، رٖ

 ٝحثَ، رٖ ٝحُؼخٙ ح٢ُٜٔٔ، ػ٤طَ رٖ ٝحُلخٍع حُؼِٟ، ػزي رٖ أٓي ر٢٘ ٖٓ

 ح٤ُُٞي كؤٍحٙ ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ا٠ُ ٌٗخْٛ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ؿز٣ََ كؤطخٙ

 ػْ ًل٤ظٚ،: هخٍ ٛ٘ؼض؟، ٓخ: كوخٍ أرـِٚ، ا٠ُ ؿز٣ََ كؤٝٓؤ حُٔـ٤َس، رٖ ػَٔٝ أرخ

 ًل٤ظٚ،: هخٍ ٛ٘ؼض؟، ٓخ: كوخٍ ػ٤٘٤ٚ، ٠اُ ؿز٣ََ ؤكؤٝٓ حُٔطِذ رٖ ح٧ٓٞى أٍحٙ

 هخٍ ٛ٘ؼض؟، ٓخ: كوخٍ ٍأٓٚ، ا٠ُ كؤٝٓؤ ح١َُِٛ ٣ـٞع ػزي رٖ ح٧ٓٞى أٍحٙ ػْ

: هخٍ ٛ٘ؼض؟، ٓخ: كوخٍ أهٜٔٚ، ا٠ُ كؤٝٓؤ ٝحثَ رٖ حُؼخٙ رٚ َٝٓ ًل٤ظٚ،

 كؤٛخد ُٚ ٗز٬ ٣َ٣ٖ ٝٛٞ هِحػش ٖٓ رَؿَ كَٔ حُٔـ٤َس رٖ ح٤ُُٞي كؤٓخ ًل٤ظٚ،

 ٌٌٛح ػ٢ٔ: ٣وٍٞ ٖٓ كْٜٔ٘ كؼ٢ٔ، حُٔطِذ رٖ ح٧ٓٞى ٝأٓخ ،كوطؼٜخ أرـِٚ

 هي ػ٢٘؟ طيكؼٕٞ أ٫ ر٢٘ ٣خ: ٣وٍٞ كـؼَ َٓٔس طلض ٍِٗ: ٣وٍٞ ٖٓ ْٜٝٓ٘

 ٝأٓخ ػ٤٘خٙ، ػ٤ٔض كظ٠ ًٌُي ٣ٍِ كِْ ٤ٗجخ، َٟٗ ٓخ: ٣وُٕٞٞ كـؼِٞح هظِض،
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 حُلخٍع ٝأٓخ ٜٓ٘خ، كٔخص هَٝف ٍأٓٚ ك٢ كوَؽ ح١َُِٛ ٣ـٞع ػزي رٖ ح٧ٓٞى

 ٜٓ٘خ، كٔخص ك٤ٚ ٖٓ َإٙهُ  هَؽ كظ٠ رط٘ٚ ك٢ ح٧ٛلَ حُٔخء كؤهٌٙ ػ٤طَ رٖ

 حٓظ٨ص كظ٠ ٗزَهش ٍأٓٚ ك٢ ىهَ اً ٣ٞٓخ ًٌُي ٛٞ كز٤٘ٔخ ٝحثَ رٖ حُؼخٙ ٝأٓخ

 ػ٠ِ رٚ كَرٞ كٔخٍ ػ٠ِ حُطخثق ا٠ُ كًَذ: ؿ٤َٙ ٝهخٍ ٜٓ٘خ، كٔخص ٜٓ٘خ

ل٤خٕ ٛٞ ٝٓهِض كي٣غ ٛل٤ق  ." كوظِظٚ ًٗٞش هيٓٚ أهٔٚ ك٢ كيهِض ٗزَهش

ٝدمحم رٖ حُل٤ٖٔ حُوطخٕ ٤ٗٝن حُز٤ٜو٢ أرٞ ١خَٛ ٝٛٞ حُلو٤ٚ دمحم رٖ حرٖ ك٤ٖٔ، 

 دمحم رٖ ٓلٖٔ ٝػؤٜخ حُو٢ِ٤ِ ك٢ ح٩ٍٗخى.

 ٛخٍٕٝ رٖ ٣ِ٣ي أهزَٗخ هللا ػزي رٖ ػزيس كيػ٘خحُزِحٍ هخٍ  أهَؽ  .ٔٔٔ

 ٍؿ٬ ٖٓ رؼغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص "ٖ أْٗ هخٍ:ػ ػخرض كيػ٘خ ؿِٝحٕ، رٖ ى٣ِْ أهزَٗخ

أٛلخرٚ ا٠ُ ٍؿَ ٖٓ ػظٔخء حُـخ٤ِٛش ٣يػٞٙ ا٠ُ هللا طزخٍى ٝطؼخ٠ُ كوخٍ: أ٣ٖ 

ٖٓ كي٣ي ٛٞ؟ ٖٓ ك٠ش ٛٞ؟ ٖٓ ًٛذ  ا٤ُٚ؟ ٖٓ ٗلخّ ٛٞ؟ٍري ح١ٌُ طيػٞ 

 كوخٍ: ٓؼَ ًُي كؤط٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حُؼخ٤ٗشٛٞ؟ كؤط٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كؤهزَٙ كؤػخىٙ حُ

كؤهزَٙ كؤٍِٓٚ ا٤ُٚ حُؼخُؼش كوخٍ: ٓؼَ ًُي كؤط٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كؤهزَٙ كؤٍَٓ هللا طزخٍى 

ٝطؼخ٠ُ ػ٤ِٚ ٛخػوش كؤكَهظٚ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إ هللا طزخٍى ٝطؼخ٠ُ هي أٍَٓ 

ك٤ٜ٤ذ رٜخ  ػ٠ِ ٛخكزي ٛخػوش كؤكَهظٚ كُِ٘ض ٌٛٙ ح٣٥ش }٣ََٝٓ حُٜٞحػن

ٝػخرض  هِض كي٣غ كٖٔ ."ىُٕٞ ك٢ هللا، ٝٛٞ ٗي٣ي حُٔلخٍ{خٖٓ ٣٘خء ْٝٛ ٣ـ

 .ٛٞ حُز٘خ٢ٗ

  دػبء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ػٍٝ لش٠ؼ   -9ٗ** 

 ٓؼخ٣ٝش، أرٞ كيػ٘خ ٣ل٠٤، كيػ٘خهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .ٕٔٔ

ّٕ هخٍ ػزي هللا:" اٗٔخ ًخٕ ٌٛح  :ػٖ َٓٔٝم هخٍ ِْٓٔ ػٖ ح٧ػٖٔ، ػٖ ه٣َ٘خ  ٧

 ّٔ ُ ِٔ ٢ِِّ٘ ٣ٞٓق كؤٛخرْٜ هل٢ ٝؿٜي خ حٓظؼٜٞح ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ىػخ ػ٤ِْٜ ر٤ٖ٘ٔ ً



 ٙٙ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

كظ٠ أًِٞح حُؼظخّ كـؼَ حَُؿَ ٣٘ظَ ا٠ُ حُٔٔخء ك٤َٟ ٓخ ر٤٘ٚ ٝر٤ٜ٘خ ٤ًٜجش 

ز٤ِ}حُيهخٕ ٖٓ حُـٜي كؤٍِٗ هللا طؼخ٠ُ ُٓ  ٍٕ خُء رِيَُهخ َٔ َّٔ َّ طَؤْط٢ِ حُ ْٞ طَِوْذ ٣َ ٍْ ( ٍٖٓٔ )كَخ

٠َ٘ حَُّ٘  ـْ َ٣( ٌْ ٤ ُِ ٌََٛح َػٌَحٌد أَ  َّ ُ { حُيهخٕ(ٔٔخ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ط٢َِ ٍٍٓٞ هللا ، هخٍ كؤ

ََ  :ِْٝٓ كو٤َ ُٚ ٠َُٔ اٗي  :هخٍ ،ٜخ هي ٌِٛضْ كبّٗ  ٣خ ٍٍٓٞ هللا حٓظٔن هللا ٠ُٔ

ُٔ  كخٓظٔو٠ ،ُـ١َء َٕ )}وٞح كُِ٘ضُْٜ ك ْْ َػخثِيُٝ ٌُ ْٜ ({، كِٔخ أٛخرظْ ٘ٔاَِّٗ

َّ }خىٝح ا٠ُ كخُْٜ ك٤ٖ أٛخرظْٜ حَُكخ٤ٛش كؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ:حَُكخ٤ٛش ػ ْٞ َ٣

( َٕ ٞ ُٔ ْ٘ظَِو ُٓ ٟ اَِّٗخ  ََ ٌُْز ُْ َ٘شَ ح ُْزَْط ُٖ ح  .هخٍ ٣ؼ٢٘ ٣ّٞ ريٍ"{(َْٙٔٗزِط

ٍٖ ك ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ:} ز٤ِ ُٓ  ٍٕ خُء رِيَُهخ َٔ َّٔ َّ طَؤْط٢ِ حُ ْٞ طَِوْذ ٣َ ٍْ { ٤ُْ ًٔخ كَٔٙ حرٖ خ

 .ح٧ٓخٍحص حُؼَ٘ حٌُزَٟ ُِٔخػشٓٔؼٞى ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ اٗٔخ ٛٞ ٖٓ 

كيػ٘خ أرٞ ه٤ؼٔش ٤َُٛ رٖ كَد، هخٍ ِْٓٔ ًٔخ ٛٞ ك٢ ٛل٤ق .ٖٔٔ

ٝحُِلع ٤َُِٛ، هخٍ آلخم: أهزَٗخ،  رٖ ارَح٤ْٛ، ٝحرٖ أر٢ ػَٔ ح٢ٌُٔٝآلخم 

ٓل٤خٕ رٖ ػ٤٤٘ش، ػٖ كَحص حُوِحُ، ػٖ أر٢ حُطل٤َ، ػٖ  -ٝهخٍ ح٥هَحٕ: كيػ٘خ 

ٓخ »ِغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٤ِ٘خ ٝٗلٖ ٗظٌحًَ، كوخٍ: ك٣ٌلش رٖ أ٤ٓي حُـلخ١ٍ، هخٍ: ح١

هخُٞح: ًٌَٗ حُٔخػش، هخٍ: " اٜٗخ ُٖ طوّٞ كظ٠ طَٕٝ هزِٜخ ػَ٘ « طٌحًَٕٝ؟

حُيهخٕ، ٝحُيؿخٍ، ٝحُيحرش، ١ِٝٞع حُْ٘ٔ ٖٓ ٓـَرٜخ، ٍِٝٗٝ  -كًٌَ  -آ٣خص 

هٔق رخَُٔ٘م،  ػ٠ٔ٤ حرٖ ٣َْٓ ملسو هيلع هللا ىلص، ٣ٝؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ، ٝػ٬ػش هٔٞف:

ٝهٔق رخُٔـَد، ٝهٔق رـ٣َِس حُؼَد، ٝآهَ ًُي ٗخٍ طوَؽ ٖٓ ح٤ُٖٔ، 

 .ططَى حُ٘خّ ا٠ُ ٓلَْ٘ٛ "

 رٖ ػ٢ِ أهزَٗخ ػو٤َ، رٖ دمحم أهزَٗخحُ٘ٔخث٢ ك٢ حٌُزَٟ هخٍ  أهَؽ  .ٗٔٔ

 أرٞ ؿخء:" هخٍ ػزخّ، حرٖ ػٖ ػٌَٓش، ػٖ ٣ِ٣ي، أٗزؤ٢ٗ أر٢، أهزَٗخ حُل٤ٖٔ،

 أًِ٘خ كوي ٝحَُكْ، هللا أٗ٘يى دمحم، ٣خ: كوخٍ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ا٠ُ ٓل٤خٕ
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 كٔخ رخُؼٌحد أهٌٗخْٛ ُٝوي} ٝؿَ ػِ هللا كؤٍِٗ - ٝحُيّ حُٞرَ ٣ؼ٢٘ - ِِٜ ِْ حُؼِ 

هِض كي٣غ كٖٔ ٣ِ٣ٝي ٛٞ حرٖ أر٢ ٓؼ٤ي  ."{٣ظ٠َػٕٞ ٝٓخ َُرْٜ حٓظٌخٗٞح

ي رٖ ٓؼخ٣ٝش حُ٘ل١ٞ ٝػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ ٛٞ حرٖ ٝحهي ٝدمحم رٖ ػو٤َ ٛٞ حرٖ ه٣ِٞ

 حُوِحػ٢.

َِّ ِىزَٛ ػّشٚلقخ   -ٓ٘**    ثٓ أ

: هخٍ ح١ٞٓ٧، ٓؼ٤ي رٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي كيػ٘خحُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ  .٘ٔٔ

 ػخث٘ش ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػَٝس، رٖ ٛ٘خّ ػ٠ِ ػَٟ٘خ ٓخ ٌٛح: هخٍ أر٢، كيػ٢٘

٠َُّ )}ٍِٗ:أُ " :هخُض َٞ طَ َٝ  َْ ّّ َٔػزَ ٠ ٍٍٓٞ طَ ٌٓظّٞ ح٧ػ٠ٔ أَ  ({ ػزْ، ك٢ حرٖ أ

ٌَ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ْي٢ٗ ٝػ٘ي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍؿ ِٗ ٍْ ٖٓ ػظٔخء   كـؼَ ٣وٍٞ ٣خ ٍٍٓٞ هللا أَ

َُ ػ٠ِ ح٥هَ ٣ٝوٍٞ ُٝ ػ٘ٚ ٣ُْٝوزِ َِ ٟ رٔخ  :ح٤ًَُٖ٘ٔ كـؼَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ُْؼ ََ أَطَ

 ُيٚ ٓخ. هِض كي٣غ ٛل٤ق، ٝأهَؿكل٢ ٌٛح أٍُِٗ " ،٫ :ك٤وٍٞ أهٍٞ رؤٓخ

ٚ ٫ٞٛٞٓ حرٖ كزخٕ ك٢ ٛل٤لٚ ٖٓ ٬َٓٓ ػٖ ٛ٘خّ ػٖ ػَٝس ٝهي أهَؿ

٣َ١ن ػزي حَُك٤ْ رٖ ٤ِٓٔخٕ ػٖ ٛ٘خّ ػٖ ػَٝس ػٖ ػخث٘ش ٌٝٛح ٣َؿق 

 ح٫طٜخٍ ػ٠ِ ح٩ٍٓخٍ.

 ٘بْ أثٟ ثىش ِغ لش٠ؼ ػٍٝ اٌشَٚ ٚفبسطسِ   -ٔ٘** 

كيػ٘خ ٓؼخ٣ٝش رٖ ػَٔٝ، كيػ٘خ أرٞ آلخم، ػٖ هخٍ  أكٔي أهَؽ .ٙٔٔ

أر٢ ػَٔس، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ، ػٖ حرٖ ػزخّ، ك٢ هُٞٚ:  ٓل٤خٕ، ػٖ كز٤ذ رٖ

ِزض، هخٍ: ًخٕ حًَُٕٔ٘ٞ ٣لزٕٞ إٔ طظَٜ ِزض ٝؿَ }حُْ ؿِزض حَُّٝ{ هخٍ: ؿُ 

كخٍّ ػ٠ِ حَُّٝ، ٧ْٜٗ أَٛ أٝػخٕ، ًٝخٕ حُِٕٔٔٔٞ ٣لزٕٞ إٔ طظَٜ حَُّٝ 

ػ٠ِ كخٍّ، ٧ْٜٗ أَٛ ًظخد، كًٌَٝٙ ٧ر٢ رٌَ، كًٌَٙ أرٞ رٌَ ٍَُٓٞ هللا 

هخٍ: كًٌَٙ أرٞ رٌَ ُْٜ، كوخُٞح: « أٓخ اْٜٗ ٤ٓـِزٕٞ»، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ملسو هيلع هللا ىلص



 8ٙ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

حؿؼَ ر٤٘٘خ ٝر٤٘ي أؿ٬، كبٕ ظَٜٗخ، ًخٕ ُ٘خ ًٌح ًٌٝح، ٝإ ظَٜطْ، ًخٕ ٌُْ ًٌح 

، كوخٍ: ًٌٝح، كـؼَ أؿ٬ هْٔ ٤ٖ٘ٓ، كِْ ٣ظَٜٝح، كًٌَ ًُي أرٞ رٌَ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

هخٍ: هخٍ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ:  -" أ٫ ؿؼِظٜخ ا٠ُ ىٕٝ، هخٍ: أٍحٙ هخٍ: حُؼَ٘؟ " 

ػْ ظَٜص حَُّٝ رؼي، هخٍ: كٌُي هُٞٚ: }حُْ ؿِزض  -حُز٠غ: ٓخ ىٕٝ حُؼَ٘ 

هِض  ."حَُّٝ{ ا٠ُ هُٞٚ: }٣ٝٞٓجٌ ٣لَف حُٔئٕٓ٘ٞ{ هخٍ: ٣لَكٕٞ }رَٜ٘ هللا{ 

ؼ١ٍٞ ٝأرٞ آلخم ٛٞ كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ٝٓل٤خٕ ٛٞ حُ

  حُلِح١ٍ.

 َِّ  ٝأ ٜـٖحُ ٝٛخٕ ح١ٌُ ٫ ٣ـُٞ ا٫ّ ك٢ حُٔزن ر٤ٖ حُو٤َ أٌٝٛح هزَ طل٣َْ حُ

  .ح٢َُٓ

كيػ٘خ ٣ل٠٤، ػٖ حرٖ أر٢ ًثذ، ػٖ ٗخكغ رٖ أر٢ أكٔي هخٍ  أهَؽ .1ٔٔ

٫ ٓزن ا٫ ك٢ هق، أٝ  "ٗخكغ، هخٍ: ٓٔؼض أرخ ٣ََٛس، هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

ٝحرٖ أر٢ ًثذ ٛٞ دمحم رٖ ػزي حَُكٖٔ هِض كي٣غ ٛل٤ق  ". َٜٗ، أٝ كخكَ

 .ٚ أرٞ ىحٝى ٝحُظ١ٌَٓ ٝحُ٘ٔخث٢ٝأهَؿ ٣ٝل٠٤ ٛٞ حرٖ ٓؼ٤ي حُوطخٕ،

 ٘غشح أثٟ ثىش   -ٕ٘** 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ ػو٤َ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٔٔ

حُ٘ز٢  ػٜ٘خ ُٝؽػَٝس رٖ حُِر٤َ إٔ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا  هخٍ حرٖ ٜٗخد: كؤهز٢َٗ

ََّ ُْ أػوَ أر١َّٞ ه٢ ا٫ ٝٛٔخ ٣َي٣٘خٕ حُيِّ  "ملسو هيلع هللا ىلص هخُض: ػ٤ِ٘خ ٣ّٞ ا٫ ٣ؤط٤٘خ  ٣ٖ ُْٝ ٣ٔ

 ّٔ رٌَ  ٞخ حرظ٢ُِ حُِٕٔٔٔٞ هَؽ أرك٤ٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ١َك٢ حُٜ٘خٍ رٌَس ٝػ٤٘ش كِ

ٔخى ُوََ أٍٝ حُلز٘ش كظ٠ اًح رِؾ رِ  ٜٞٓخؿَح ٗل ـِ ٤ِّٓي  ٤َٞٚ حرٖ حُيُُّؿَّ٘ش َٝٛى حُ

س كوخٍ ٍَ أهَؿ٢٘ ه٢ٓٞ كؤ٣ٍي إٔ أ٤ٓق ك٢  :رٌَ ٞأ٣ٖ ط٣َي ٣خ أرخ رٌَ كوخٍ أر :حُوَخ

كبٕ ٓؼِي ٣خ أرخ رٌَ ٫ ٣َوَؽ ٫ٝ ٣ُوَؽ  :هخٍ حرٖ حُيؿ٘ش ،٢ح٧ٍٝ ٝأػزيَ ٍرِّ 
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 ٌَ ؼ٤ٖ ػ٠ِ ٝطُو١َ ح٤٠ُق ٝطُ  ََّ اٗي طٌَٔذ حُٔؼيّٝ ٝطَٜ حَُكْ ٝطلَٔ حُ

ي رزِيى كَؿغ ٝحٍطلَ ٓؼٚ حرٖ حُيؿ٘ش كؤٗخ ُي ؿخٍ حٍؿغ ٝحػزي ٍرّ  حُلنّ ٗٞحثذ 

ّٕ  :ش ك٢ أَٗحف ه٣َٖ كوخٍ ُْٜكطخف حرٖ حُيؿ٘ش ػ٤ّ٘  وَؽ ٓؼِٚ أرخ رٌَ ٫ ٣َ  ا

ٌَ ٫ٝ ٣ُوَؽ أطُ  ٣ٝو١َ  ََّ وَؿٕٞ ٍؿ٬ ٣ٌٔذ حُٔؼيّٝ ٣َٜٝ حَُكْ ٣ٝلَٔ حُ

ْد ه٣َٖ  ؼ٤ٖ ػ٠ِ ٗٞحثذ حُلنِّ ح٤٠ُق ٣ُٝ  ٌٌَِّ رـٞحٍ حرٖ حُيؿ٘ش ٝهخُٞح ٫رٖ كِْ طُ

َِّ ٍرّ  أرخ رٌَ ك٤ِؼزيْ  َْ ُٓ  :حُيؿ٘ش ك٤ٜخ ٤ُٝوَأ ٓخ ٗخء ٫ٝ ٣ئ٣ً٘خ  ٚ ك٢ ىحٍٙ ك٤ِٜ

 َٖ ٗٔخءٗخ ٝأر٘خءٗخ كوخٍ ًُي حرٖ حُيؿ٘ش  رٌُي ٫ٝ ٣ٔظؼِٖ رٚ كبٗخ ٗو٠٘ إٔ ٣لظ

 رٌَ رٌُي ٣ؼزي ٍرٚ ك٢ ىحٍٙ ٫ٝ ٣ٔظؼِٖ ر٬ٜطٚ ٫ٝ ٣وَأ ك٢ ٧ٞر٢ رٌَ كِزغ أر

ؿ٤َ ىحٍٙ ػْ ريح ٧ر٢ رٌَ كخرظ٠٘ ٓٔـيح رل٘خء ىحٍٙ ًٝخٕ ٢ِٜ٣ ك٤ٚ ٣ٝوَأ 

حُوَإٓ ك٤٘وٌف ػ٤ِٚ ٗٔخء ح٤ًَُٖ٘ٔ ٝأر٘خإْٛ ْٝٛ ٣ؼـزٕٞ ٓ٘ٚ ٣ٝ٘ظَٕٝ ا٤ُٚ 

ٌَّخءً  ًٞٝخٕ أر ٫ ٣ِٔي ػ٤٘٤ٚ اًح هَأ حُوَإٓ ٝأكِع ًُي أَٗحف  رٌَ ٍؿ٬ رَ

ٗخ أرخ  :ػ٤ِْٜ كوخُٞح ه٣َٖ ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ كؤٍِٓٞح ا٠ُ حرٖ حُيؿ٘ش كويّ َْ اٗخ ً٘خ أَؿ

ٚ ك٢ ىحٍٙ كوي ؿخُٝ ًُي كخرظ٠٘ ٓٔـيح رل٘خء ىحٍٙ ٍرّ  ؼزيَ رٌَ رـٞحٍى ػ٠ِ إٔ ٣َ 

خ هي ه٤٘٘خ إٔ ٣لظٖ ٗٔخءٗخ ٝأر٘خءٗخ كخٜٗٚ كبٕ كؤػِٖ رخ٬ُٜس ٝحُوَحءس ك٤ٚ ٝاّٗ 

ٚ ِْ أكذَّ إٔ ٣وظَٜ ػ٠ِ إٔ ٣ؼزي ٍرٚ ك٢ ىحٍٙ كؼَ ٝإ أر٠ ا٫ إٔ ٣ؼِٖ رٌُي كٔ

َّٓ  إٔ ٣َىَّ  ٣ٖ ٧ر٢ رٌَ ح٫ٓظؼ٬ٕا٤ُي ً َِّ ى ُٝٔ٘خ ٓو ََ  ،ظي كبٗخ هي ًَٛ٘خ إٔ ُْٗوِل

ُي ػ٤ِٚ  ح١ٌُ ػخهيصُ  هي ػِٔضَ  :كؤط٠ حرٖ حُيؿ٘ش ا٠ُ أر٢ رٌَ كوخٍ :هخُض ػخث٘ش

 ّٓ ّٓ كب َّٓ خ إٔ طُ خ إٔ طوظَٜ ػ٠ِ ًُي ٝا  حُؼَدُ  إٔ طٔٔغَ  ٢ ٫ أكذُّ ظ٢ كبِّٗ َؿغ ا٢ُ ً

صُ  َْ ا٤ُي ؿٞحٍى ٝأ٠ٍٟ  ٢ أٍىُّ كبّٗ  :رٌَ ٞكوخٍ أر ،ُٚ ك٢ ٍؿَ ػويصُ  أ٢ٗ أُْهِل

 رـٞحٍ هللا ػِ ٝؿَ ".
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 ؽقبس ثٕٟ ٘بؽُ  -ٖ٘** 

كيػ٘خ حُل٤ٔي١، كيػ٘خ ح٤ُُٞي، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٔٔ

أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػٖ  كيػ٘خ ح٧ُٝحػ٢، هخٍ: كيػ٢٘ ح١َُِٛ، ػٖ أر٢ ِٓٔش

ٗلٖ ٗخُُٕٞ ؿيح رو٤ق  ": ٖٓ حُـي ٣ّٞ حُ٘لَ ٝٛٞ ر٠٘ٔػ٘ٚ هخٍ: هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

ًُي حُٔلٜذ، ًُٝي إٔ ه٣َ٘خ  ر٢٘ ً٘خٗش، ك٤غ طوخٓٔٞح ػ٠ِ حٌُلَ ٣ؼ٢٘

ًٝ٘خٗش، طلخُلض ػ٠ِ ر٢٘ ٛخْٗ ٝر٢٘ ػزي حُٔطِذ أٝ ر٢٘ حُٔطِذ: إٔ ٫ 

 ." ٣٘خًلْٞٛ ٫ٝ ٣زخ٣ؼْٞٛ، كظ٠ ٣ِٔٔٞح ا٤ُْٜ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

كيػ٘خ ٤ًٝغ، كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ ػخرض، ػٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ .ٕٓٔ

ُوي أ٣ًٝض ك٢ هللا، ٝٓخ ٣ئًٟ أكي، هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"  أْٗ رٖ ٓخُي

ٝأهلض ك٢ هللا، ٝٓخ ٣وخف أكي، ُٝوي أطض ػ٢ِ ػ٬ػش ٖٓ ر٤ٖ ٣ّٞ ٤ُِٝش، ٝٓخ ٢ُ 

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ  ." ر٢ ر٬ٍٝر٬ٍ ١ؼخّ ٣ؤًِٚ ًٝ ًزي، ا٫ ٓخ ٣ٞح١ٍ ا

ٝأهَؿٚ حرٖ  خ٢ٗ ٤ًٝٝغ ٛٞ حرٖ حُـَحف حَُإح١َٗ،٢ٓ ِْٓٔ، ٝػخرض ٛٞ حُز٘

 .ٓخؿٚ ٝحُظ١ٌَٓ

 ٚفبح أثٟ هبٌت  -ٗ٘** 

كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد، ػ٘خ حُؼزخّ رٖ حُلخًْ هخٍ  أهَؽ .ٕٔٔ

أر٤ٚ  دمحم حُي١ٍٝ، ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ، ػ٘خ ػوزش حُٔـيٍ، ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ػٖ

ش كظ٠ طٞك٢ ٓخ ُحُض ه٣َٖ ًخػّ  "ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ: ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ

 .ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ُْٝ ٣وَؿخٙحُلخًْ هخٍ  ." أرٞ ١خُذ

هخٍ أرٞ كخطْ  حُؼزخّ رٖ دمحم حُي١ٍٝٝٓخ ىٕٝ ١زوظٜٔخ  ٛٞ ػ٠ِ ١َٜٗٔخهِض: 

طويّ طٞػ٤وٚ ك٢  أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞدخًْ ٛيٝم ٝهخٍ حُ٘ٔخث٢ ػوش ٤ٗٝن حُل

 أٍٝ كي٣غ ك٢ حٌُظخد.
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ٌٌُغ ر٠ْ  شًخػّ ٝهُٞٚ "  ًُْؼ " ؿٔغ ًخع ٖٓ ًؼََغ أ١ ٟؼق ٝػـِ ٍٝؿَ 

 حٌُخك٤ٖ ٝط٤ٌٖٔ حُؼ٤ٖ أ١ ؿزخٕ ٟؼ٤ق. 

كيػ٘خ دمحم رٖ كخطْ رٖ ٤ٕٓٔٞ، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ  .ٕٕٔ

ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ: هخٍ كخُّ ح٧ٗـؼ٢ ٓؼ٤ي، كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٤ًٔخٕ، ػٖ أر٢ 

:ٚ ّٔ ٍ: ٫ُٞ إٔ هخ ،هَ ٫ اُٚ ا٫ هللا أٜٗي ُي رٜخ ٣ّٞ حُو٤خٓش "ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُؼ

٢ٗ ه٣َٖ ٣وُٕٞٞ اّٗٔخ كِٔٚ ػ٠ِ ًُي حُـِع ٧هٍَص رٜخ ػ٤َ٘ي. كؤٍِٗ هللا  ََ طؼ٤ِّ

{ َ َّٖ َّللاَّ ٌِ َُ َٝ ْٖ أَْكزَْزَض  َٓ ِي١  ْٜ َ٘خُء)اََِّٗي ٫َ طَ َ٣ ْٖ َٓ ِي١  ْٜ   ".حُوٜٚ {(ٙ٘ ٣َ

كيػ٘خ ٓلٔٞى، كيػ٘خ ػزي هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .ٖٕٔ

ػٖ حرٖ ح٤َُّٔٔذ ػٖ أر٤ٚ إٔ أرخ ١خُذ ُٔخ  حَُُحم، أهزَٗخ ٓؼَٔ، ػٖ ح١َُِٛ

 هَ ٫ اُٚ ا٫ " أ١ ػّْ ؿَٜ كوخٍ:  ٞملسو هيلع هللا ىلص ٝػ٘يٙ أر ك٠َطٚ حُٞكخس ىهَ ػ٤ِٚ حُ٘ز٢ُّ 

٣خ أرخ ١خُذ  :ؿَٜ ٝػزي هللا رٖ أر٢ أ٤ٓش كوخٍ أرٞ ،ُي رٜخ ػ٘ي هللا هللا ًِٔش أكخؽّ 

 :طَؿذ ػٖ ِٓش ػزي حُٔطِذ كِْ ٣ِح٫ ٣ٌِٔخٗٚ كظ٠ هخٍ آهَ ٢ٗء ًِْٜٔ رٚ

ّٕ  :ػ٠ِ ِٓش ػزي حُٔطِذ كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص خ  ػ٘ٚ كُِ٘ض َٚ ْٗ ُي ٓخ ُْ أُ  ٧ٓظـلَ َٓ {

 َٕ َُ  َُِِّ٘ز٢ِِّ  ًَخ َٝ  َٖ ٤ ًِ َِ ْ٘ ُٔ ِْ ُِ ٝح  َُ ِل ـْ ظَ ْٔ َ٣ ْٕ ُ٘ٞح أَ َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ حَُّ خ  َٞٝ َٓ ْٖ رَْؼِي  ِٓ ر٠َ  َْ ٢ُِ هُ ًَخُٗٞح أُٝ

( ِْ ِل٤ ـَ ُْ َلخُد ح ْٛ ْْ أَ ُٜ ْْ أََّٗ ُٜ َُ َٖ ْٖ }ُِٝٗض  ،حُظٞرش {(ٖٔٔطَز٤ََّ َٓ ِي١  ْٜ اََِّٗي ٫َ طَ

 ."{أَْكزَْزضَ 

ؼزش، ػٖ أر٢ آلخم كيػ٘خ دمحم رٖ ؿؼلَ، كيػ٘خ ٗأكٔي هخٍ  أهَؽ .ٕٗٔ

هخٍ: ٓٔؼض ٗخؿ٤ش رٖ ًؼذ، ٣ليع ػٖ ػ٢ِ، أٗٚ أط٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ: إ أرخ 

١خُذ ٓخص. كوخٍ ُٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: حًٛذ كٞحٍٙ، كوخٍ: اٗٚ ٓخص ًَٓ٘خ. كوخٍ: حًٛذ 

هِض كي٣غ  ."حؿظَٔ  هخٍ: كِٔخ ٝح٣ٍظٚ ٍؿؼض ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كوخٍ ٢ُ: ،كٞحٍٙ

كٖٔ ٝٗخؿ٤ش رٖ ًؼذ ٝٛٞ ح٧ٓي١ هخٍ ح١ُِٔ ك٢ ط٣ٌٜذ حٌُٔخٍ هخٍ  ٣ل٠٤ رٖ 
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ٝٗؼزش ٛٞ حرٖ  ٓؼ٤ٖ: ٛخُق ٝهخٍ أرٞ كخطْ: ٤ٗن، ٝأرٞ آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢

 .حُلـخؽ

 مؾنبػ ِٓ إٌبسهبٌت فٟ  ٛأث -ٖ* 

كيػ٘خ ٓٔيى، كيػ٘خ ٣ل٠٤، ػٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕ٘ٔ

حُؼزخّ رٖ ػزي  ػ٘خ ػزي حُِٔي، كيػ٘خ ػزي هللا رٖ حُلخٍع، كيػ٘خٓل٤خٕ، كي

ي كبّٗ ٤ْ َ٘ؿْ حُٔطِذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص:"ٓخ أَ  ِّٔ ٚ ًخٕ ٣َُل١ُٞي َض ػٖ ػ

ْل٠َخف ٖٓ ٗخٍ ٫ُٞٝ أٗخ ٌُخٕ ك٢ حُيٍى ح٧ٓلَ  ٛٞ :هخٍ ،٣ٝـ٠ُذ ُي َٟ ك٢ 

  .ٖٓ حُ٘خٍ"

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، كيػ٘خ هخٍ  زوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِ .ٕٙٔ

ح٤ُِغ، كيػ٘خ حرٖ حُٜخى، ػٖ ػزي هللا رٖ هزخد، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ٢ٍٟ هللا 

ُؼِٚ ط٘لؼٚ ٗلخػظ٢ ٣ّٞ »ػ٘ٚ، أٗٚ ٓٔغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ًًَٝ ػ٘يٙ ػٔٚ، كوخٍ: 

كيػ٘خ  ،ىٓخؿٚ حُو٤خٓش، ك٤ـؼَ ك٢ ٟل٠خف ٖٓ حُ٘خٍ ٣زِؾ ًؼز٤ٚ، ٣ـ٢ِ ٓ٘ٚ

ارَح٤ْٛ رٖ كِٔس، كيػ٘خ حرٖ أر٢ كخُّ ٝحُيٍحٍٝى١، ػٖ ٣ِ٣ي رٌٜح، ٝهخٍ طـ٢ِ 

  ." ٓ٘ٚ أّ ىٓخؿٚ

 ٚفبح خذ٠غخ سمٟ هللا ػٕٙب -٘٘** 

كيػ٘خ كٖٔ رٖ ٠ٓٞٓ، هخٍ: كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش، أكٔي هخٍ  أهَؽ .1ٕٔ

ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش، هخُض:" طِٝؿ٢٘ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 

ِْ ٓظٞك٠ هي٣ـش، هزَ ٓوَؿٚ ا٠ُ حُٔي٣٘ش رٔ٘ظ٤ٖ أٝ ػ٬ع، ٝأٗخ ر٘ض ػ٤ِٚ ٝٓ

ٓزغ ٤ٖ٘ٓ، كِٔخ هيٓ٘خ حُٔي٣٘ش ؿخءط٢٘ ٗٔٞس ٝأٗخ أُؼذ ك٢ أٍؿٞكش، ٝأٗخ ٓـٔٔش، 

كٌٛزٖ ر٢، ك٤ٜؤ٢٘ٗ ٝٛ٘ؼ٢٘٘، ػْ أط٤ٖ ر٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كز٠٘ ر٢ ٝأٗخ ر٘ض طٔغ 

  ِْٓٔ.هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ  ." ٤ٖ٘ٓ
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أهز٢َٗ ٓؼ٤ي رٖ ػزي حَُكٖٔ، حرٖ ٝٛذ ك٢ حُـخٓغ هخٍ  أهَؽ .1ٕٔ

ٝػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ حُِٗخى، ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش ُٝؽ 

طِٝؿ٢٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٗخ ر٘ض ٓض ٤ٖ٘ٓ ٓظٞك٠ هي٣ـش، " حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أٜٗخ هخُض:

ٖ، كيهِض ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٗخ أُؼذ رخُز٘خص، ٝر٠٘ ر٢ ٝأٗخ حر٘ش طٔغ ٤٘ٓ

ًٝخٕ ٢ُ ٛٞحكذ ٣ِؼزٖ ٓؼ٢، كبًح ٍأ٣٘خ ٍٍٓٞ هللا حٓظل٤٤ٖ ٝطؤؼٖ، كَرٔخ 

 . ٛٞ ػزي هللا رٖ ٝٛذٝحهِض كي٣غ ٛل٤ق  ." هَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤َٔرٜٖ ا٢ُ

يػ٘خ أرٞ أٓخٓش، ػٖ كيػ٢٘ ػز٤ي رٖ آٔخػ٤َ، كحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .2ٕٔ

طٞك٤ض هي٣ـش هزَ ٓوَؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ حُٔي٣٘ش رؼ٬ع  "ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ:

٤ٖ٘ٓ، كِزغ ٓ٘ظ٤ٖ أٝ ه٣َزخ ٖٓ ًُي، ٌٝٗق ػخث٘ش ٢ٛٝ ر٘ض ٓض ٤ٖ٘ٓ، ػْ ر٠٘ 

٠ هِض كي٣غ ظخَٛٙ ح٩ٍٓخٍ ٝٛٞ ٓلٍٔٞ ػِ ." رٜخ ٢ٛٝ ر٘ض طٔغ ٤ٖ٘ٓ

 ِٚ أٗزٚ.ٓٔخع ػَٝس ٖٓ ػخث٘ش ٝٝٛ

ثغٛدح ثٕذ صِؼخ ٚػبئؾخ سمٟ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صٚاط إٌجٟ   -ٙ٘** 

 ب ّػٕٙ

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٤َُٛٝ رٖ كَد، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .ٖٓٔ

ٝحُِلع ٤َُِٛ، هخ٫: كيػ٘خ ٤ًٝغ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ آٔخػ٤َ رٖ أ٤ٓش، ػٖ ػزي 

ٍ هللا ٠ِٛ هللا طِٝؿ٢٘ ٍٓٞ»هللا رٖ ػَٝس، ػٖ ػَٝس، ػٖ ػخث٘ش، هخُض: 

ػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٢ ٗٞحٍ، ٝر٠٘ ر٢ ك٢ ٗٞحٍ، كؤ١ ٗٔخء ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ أكظ٠ 

  ." ًٝخٗض ػخث٘ش طٔظلذ إٔ طيهَ ٗٔخءٛخ ك٢ ٗٞحٍ»، هخٍ: «ػ٘يٙ ٢٘ٓ؟

كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ هخٍ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ػخْٛ ك٢ ح٥كخى ٝحُٔؼخ٢ٗ  أهَؽ .ٖٔٔ

ٖ ػَٔٝ، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي، ٗخ أر٢، ػٖ دمحم ر

ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ هخُض هُٞش ر٘ض ك٤ٌْ رٖ أ٤ٓش رٖ ح٧ٝهٚ كخ١ذ 
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حَٓأس ػؼٔخٕ رٖ ٓظؼٕٞ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ ًُٝي رٌٔش: أ١ ٍٍٓٞ هللا أ٫ طظِٝؽ؟ 

هخُض: ر٘ض  ٝإ ٗجض ػ٤زخ. هخٍ: كٖٔ حُزٌَ؟ هخُض: إ ٗجض رٌَح ٖٝٓ؟هخٍ: 

هخُض:  هخٍ: ٖٝٓ حُؼ٤ذ؟خث٘ش ر٘ض أر٢ رٌَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ. أكذ هِن هللا ا٤ُي ػ

ٓٞىس ر٘ض ُٓؼش رٖ ه٤ْ آٓ٘ض ري ٝحطزؼظي ػ٠ِ ٓخ أٗض ػ٤ِٚ. هخٍ: كخًٛز٢ 

كخ٣ًًَٜٔخ ػ٢ِ هخُض: كـخءص كيهِض ر٤ض أر٢ رٌَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ كٞؿيص أّ 

ٍٝٓخٕ أّ ػخث٘ش هخُض: أ١ أّ ٍٝٓخٕ، ٓخًح أىهَ هللا ػِ ٝؿَ ػ٤ٌِْ ٖٓ حُو٤َ 

ٝحُزًَش؟ هخُض: ٝٓخ ًحى هخُض: أ٢ٍِ٘ٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أهطذ ػ٤ِٚ ػخث٘ش. هخُض: 

ٝىىص حٗظظ١َ أرخ رٌَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ كبٗٚ آص. كـخء أرٞ رٌَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ 

كوخُض: ٣خ أرخ رٌَ، ٓخًح أىهَ هللا ػِ ٝؿَ ػ٤ٌِْ ٖٓ حُو٤َ ٝحُزًَش، أ٢ٍِ٘ٓ 

أهطذ ػ٤ِٚ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ. هخٍ: َٝٛ طِٜق ُٚ؟ اٗٔخ ٢ٛ  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

حر٘ش أه٤ٚ. كَؿؼض ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كًٌَص ًُي ُٚ كوخٍ: حٍؿؼ٢ ا٤ُٚ كو٢ُٞ 

كؤطض أرخ رٌَ ٢ٍٟ هللا  ،ٝأٗخ أهٞى ٝحر٘ظي طِٜق ٢ُ ُٚ: أٗض أه٢ ك٢ ح٬ٓ٩ّ

. كـخءٙ كؤٌٗلٚ ٢ٛٝ ٣ٞٓجٌ حر٘ش ٓض ػ٘ٚ كوخٍ ُوُٞش: حىػ٢ ٢ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٝدمحم رٖ ػَٔٝ ٛٞ حرٖ ػِؤش  ." ٤ٖ٘ٓ

 .حُطزَح٢ٗ أهَؿٚٝ ؼ٤ي ٛٞ ح١ٞٓ٧،ٝٓؼ٤ي رٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓ

  ٜراألٌم١َٗ ِٓ اٌٝ اٌطبئف ِٚب  إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص خشٚط  -7٘** 

ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، أهزَٗخ كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٖٔ

إٔ ػخث٘ش حرٖ ٝٛذ، هخٍ: أهز٢َٗ ٣ْٞٗ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، هخٍ: كيػ٢٘ ػَٝس، 

٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كيػظٚ أٜٗخ هخُض ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص:" َٛ أط٠ ػ٤ِي ٣ّٞ 

ُو٤ض ْٜٓ٘  ُوي ُو٤ض ٖٓ هٞٓي ٓخ ُو٤ض ًٝخٕ أٗي ٓخ :كي هخًٍخٕ أٗيَّ ٖٓ ٣ّٞ أُ 

ز٢٘ ا٠ُ ٓخ  ـِ ٬ًٍَ كِْ ٣ ٣ّٞ حُؼوزش اً ػَٟض ٗل٢ٔ ػ٠ِ حرٖ ػزي ٣خ٤َُ رٖ ػزي 

ا٫ ٝأٗخ روَٕ حُؼؼخُذ كَكؼض  أٍىص كخٗطِوض ٝأٗخ ّٜٓٔٞ ػ٠ِ ٝؿ٢ٜ كِْ أٓظلنْ 
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ٍأ٢ٓ كبًح أٗخ رٔلخرش هي أظِظ٢٘ ك٘ظَص كبًح ك٤ٜخ ؿز٣ََ ك٘خىح٢ٗ كوخٍ إ هللا هي 

ح ػ٤ِي ٝهي رؼغ ا٤ُي ِٓي حُـزخٍ ُظؤَٓٙ رٔخ ٗجض ٓٔغ هٍٞ هٞٓي ُي ٝٓخ ٍىٝ

ػْ هخٍ ٣خ دمحم كوخٍ ًُي ك٤ٔخ ٗجض إ ٗجض إٔ  ْ ػ٢َِّ ك٤ْٜ ك٘خىح٢ٗ ِٓي حُـزخٍ كَِّٔ 

وَؽ هللا ٖٓ أ٬ٛرْٜ ٖٓ إٔ ٣ُ  رَ أٍؿٞ :كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ،١زن ػ٤ِْٜ ح٧ه٘ز٤ٖأُ 

 ." ٣ؼزي هللا ٝكيٙ ٫ ٣َ٘ى رٚ ٤ٗجخ

كيػ٘خ ػزي حُـزخٍ رٖ حُؼ٬ء هخٍ: ػ٘خ  ُلخ٢ًٜ ك٢ أهزخٍ ٌٓش ح أهَؽ .ٖٖٔ

ؿ٘يٍ دمحم رٖ ؿؼلَ، ػٖ ٗؼزش، ػٖ حُلٌْ، ػٖ حرٖ أر٢ ٠ِ٤ُ، ػٖ أر٢ رٖ ًؼذ 

٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ: إ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أطخٙ ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُٜس ٝح٬ُّٔ ٝٛٞ 

 طوَأ حُوَإٓ ػ٠ِ كَف. كوِض: رؤٟخس ر٢٘ ؿلخٍ، كوخٍ: ٣خ دمحم إ ٍري ٣ؤَٓى إٔ

. هخٍ: حُٔؼخكخسهخٍ: كبٗٚ ٣ؤَٓى إٔ طوَأٙ ػ٠ِ كَك٤ٖ. هِض:  ،أٓؤٍ هللا حُٔؼخكخس

. هخٍ: كبٗٚ ٣ؤَٓى سأٓؤٍ هللا حُٔؼخكخ كبٗٚ ٣ؤَٓى إٔ طوَأٙ ػ٠ِ ػ٬ػش أكَف. كوخٍ:

إٔ طوَأٙ ػ٠ِ ٓزؼش أكَف، ًِٜخ ٗخف ًخف ٖٝٓ حُٔٞحٟغ حُظ٢ ًخٕ رٜخ ٍٍٓٞ 

 ك٤ٖ هَؽ ا٠ُ حُطخثق ٗوِش ح٤ُٔخ٤ٗش، ُِٜٗخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ ًحٛذ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٝحرٖ هِض كي٣غ ٛل٤ق  ." ٣َ٣ي حُطخثق، ٝرٜخ أطخٙ ملسو هيلع هللا ىلص حُـٖ ٣ٔظٔؼٕٞ حُوَإٓ

 .ٝحُلٌْ ٛٞ حرٖ ػظ٤زش ٝٗؼزش ٛٞ حرٖ حُلـخؽأر٢ ٠ِ٤ُ ٛٞ ػزي حَُكٖٔ 

  مشآٌْااٌغٓ  عّبع  -8٘** 

كيػ٘خ أرٞ ػ٢ِ حُلخكع، أٗزؤ ػزيحٕ هخٍ حُلخًْ ك٢ ٓٔظيًٍٚ  أهَؽ  .ٖٗٔ

ح٧ٛٞح١ُ، ػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ػ٘خ أرٞ أكٔي حُِر١َ٤، ػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ 

٣وَأ حُوَإٓ رزطٖ  ٞػٖ ػزي هللا  هخٍ:" ٛزطٞح ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛ ػخْٛ، ػٖ ٍُ

ًٝخٗٞح طٔؼش أكيْٛ ُٝرؼش كؤٍِٗ  ،هخُٞح: ٛٚ ،ٗوِش كِٔخ ٓٔؼٞٙ هخُٞح: أٜٗظٞح

ُٝٙ }هللا ػِ ٝؿَ  َُ خ َك٠َ َّٔ َٕ كََِ آَ َْ وُ ُْ َٕ ح ؼُٞ ِٔ ظَ ْٔ َ٣ ِّٖ ـِ ُْ َٖ ح ِٓ ح  ًَ ْكَ٘خ ا٤ََُِْي َٗلَ ََ َٛ  ًْ اِ َٝ
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ظُٞح{ ح٣٥ش ا٠ُ  ِٜ ْٗ ٍٖ }هَخُُٞح أَ ز٤ِ ُٓ  ٍٍ ٬َ ٓ٘خى هخٍ حُلخًْ: ٛل٤ق ح٩ ." ح٧كوخف {َٟ

ٍُٝ ٛٞ حرٖ هِض كي٣غ كٖٔ  .٢ حُظِو٤ٚ ٛل٤قٝهخٍ حٌُٛز٢ ك ُْٝ ٣وَؿخٙ

زي هللا ٝػزيحٕ ح٧ٛٞح١ُ ٛٞ ػرٖ رٜيُش ٝٓل٤خٕ ٛٞ حُؼ١ٍٞ حٝػخْٛ ٛٞ كز٤ٖ 

هخٍ حُوط٤ذ ك٢ طخ٣ٍن رٖ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ٣ُخى أرٞ دمحم حُـٞح٤ُو٢ حُوخ٢ٟ 

٤ٗٝن حُلخًْ أرٞ ػ٢ِ ٛٞ حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ ًخٕ أكي حُللخظ ح٧ػزخص،  رـيحى

 .هخٍ حُيحٍهط٢٘: ٓظوٖ كخكع ىحٝى ٣ِ٣ي رٖ

كيػ٘خ ٓٔيى، هخٍ: كيػ٘خ أرٞ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖ٘ٔ

ػٞحٗش، ػٖ أر٢ رَ٘ ٛٞ ؿؼلَ رٖ أر٢ ٝك٤٘ش، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ، ػٖ ػزي هللا 

رٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ: " حٗطِن حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ١خثلش ٖٓ أٛلخرٚ 

ػٌخظ، ٝهي ك٤َ ر٤ٖ ح٤ُ٘خ٤١ٖ ٝر٤ٖ هزَ حُٔٔخء، ٝأٍِٓض ػخٓي٣ٖ ا٠ُ ٓٞم 

ػ٤ِْٜ حُٜ٘ذ، كَؿؼض ح٤ُ٘خ٤١ٖ ا٠ُ هْٜٞٓ، كوخُٞح: ٓخ ٌُْ؟ كوخُٞح: ك٤َ ر٤٘٘خ 

ٝر٤ٖ هزَ حُٔٔخء، ٝأٍِٓض ػ٤ِ٘خ حُٜ٘ذ، هخُٞح: ٓخ كخٍ ر٤ٌْ٘ ٝر٤ٖ هزَ حُٔٔخء 

١ٌُ كخٍ ا٫ ٢ٗء كيع، كخَٟرٞح ٓ٘خٍم ح٧ٍٝ ٝٓـخٍرٜخ، كخٗظَٝح ٓخ ٌٛح ح

ر٤ٌْ٘ ٝر٤ٖ هزَ حُٔٔخء، كخَٜٗف أُٝجي ح٣ٌُٖ طٞؿٜٞح ٗلٞ طٜخٓش ا٠ُ حُ٘ز٢ 

ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ ر٘وِش ػخٓي٣ٖ ا٠ُ ٓٞم ػٌخظ، ٝٛٞ ٢ِٜ٣ رؤٛلخرٚ ٬ٛس حُلـَ، كِٔخ 

ٓٔؼٞح حُوَإٓ حٓظٔؼٞح ُٚ، كوخُٞح: ٌٛح ٝهللا ح١ٌُ كخٍ ر٤ٌْ٘ ٝر٤ٖ هزَ حُٔٔخء، 

هْٜٞٓ، ٝهخُٞح: ٣خ هٞٓ٘خ: }اٗخ ٓٔؼ٘خ هَآٗخ ػـزخ، ٣ٜي١  كٜ٘خُي ك٤ٖ ٍؿؼٞح ا٠ُ

ا٠ُ حَُٗي، كآٓ٘خ رٚ ُٖٝ َٗ٘ى رَر٘خ أكيح{ كؤٍِٗ هللا ػ٠ِ ٗز٤ٚ ملسو هيلع هللا ىلص: }هَ أٝك٢ 

 ."ٝاٗٔخ أٝك٢ ا٤ُٚ هٍٞ حُـٖ  {ا٢ُ أٗٚ حٓظٔغ ٗلَ ٖٓ حُـٖ

كيػ٘خ كيػ٢٘ ػز٤ي هللا رٖ ٓؼ٤ي، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٙٔ

هخٍ: ٓؤُض  ػٖ ٓؼٖ رٖ ػزي حَُكٖٔ هخٍ: ٓٔؼض أر٢أرٞ أٓخٓش، كيػ٘خ ٓٔؼَ 
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ٖٓ إًٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رخُـٖ ٤ُِش حٓظٔؼٞح حُوَإٓ؟، كوخٍ: كيػ٢٘ أرٞى  "َٓٔٝهخ:

 ." ٣ؼ٢٘ ػزي هللا أٗٚ آًٗض رْٜ ٗـَس

 ٌٓمبء اٌغ  -9٘** 

٠ِ ػٖ ىحٝى، كيػ٘خ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، كيػ٘خ ػزي ح٧ػِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .1ٖٔ

ػٖ ػخَٓ، هخٍ: ٓؤُض ػِؤش َٛ ًخٕ حرٖ ٓٔؼٞى ٜٗي ٓغ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 

ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٤ُِش حُـٖ؟ هخٍ: كوخٍ ػِؤش، أٗخ ٓؤُض حرٖ ٓٔؼٞى كوِض: َٛ ٜٗي 

أكي ٌْٓ٘ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤ُِش حُـٖ؟ هخٍ: ٫ ٌُٝ٘خ ً٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ًحص ٤ُِش 

٘خٙ ك٢ ح٧ٝى٣ش ٝحُ٘ؼخد. كوِ٘خ: حٓظط٤َ أٝ حؿظ٤َ. هخٍ: كزظ٘خ رَ٘ كلويٗخٙ كخُظٔٔ

٤ُِش رخص رٜخ هّٞ كِٔخ أٛزل٘خ اًح ٛٞ ؿخء ٖٓ هزَ كَحء. هخٍ: كوِ٘خ ٣خ ٍٍٓٞ هللا 

كويٗخى كطِز٘خى كِْ ٗـيى كزظ٘خ رَ٘ ٤ُِش رخص رٜخ هّٞ. كوخٍ: أطخ٢ٗ ىحػ٢ حُـٖ 

ر٘خ كؤٍحٗخ آػخٍْٛ ٝآػخٍ ٤َٗحْٜٗ هخٍ: كخٗطِن  ،كٌٛزض ٓؼٚ كوَأص ػ٤ِْٜ حُوَإٓ

ٝٓؤُٞٙ حُِحى كوخٍ:" ٌُْ ًَ ػظْ ًًَ حْٓ هللا ػ٤ِٚ ٣وغ ك٢ أ٣ي٣ٌْ أٝكَ ٓخ ٣ٌٕٞ 

ُلٔخ ًَٝ رؼَس ػِق ُيٝحرٌْ. كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ك٬ طٔظ٘ـٞح رٜٔخ كبٜٗٔخ ١ؼخّ 

  ." اهٞحٌْٗ

  اٌّؼشاطٚاإلعشاء    -ٓٙ** 

كيػ٘خ ٛيرش رٖ هخُي، كيػ٘خ ٛٔخّ هخٍ  ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ .1ٖٔ

ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ػٖ ٓخُي رٖ ٛؼٜؼش ٢ٍٟ هللا  رٖ ٣ل٠٤، كيػ٘خ هظخىس

ّٕ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كيػْٜ ػٖ ٤ُِش أ١َُٓ رٚ:" ر٤٘ٔخ أٗخ ك٢ حُلط٤ْ ٍٝرٔخ هخٍ  ػٜ٘ٔخ: أ

ر٤ٖ ٌٛٙ ا٠ُ ٓخ  ك٘نّ  :هخٍ ٝٓٔؼظٚ ٣وٍٞ ،ك٢ حُلـَ ٠ٓطـؼخ اً أطخ٢ٗ آص كَوَيَّ 

ِٚ  ٌٛٙ كوِض ُِـخٍٝى ٝٛٞ طِ ََ ْؼ َٗ ٙ ا٠ُ  َِ سِ َْٗل ََ ـْ ُ  ،ا٠ُ ؿ٘ز٢: ٓخ ٣ؼ٢٘ رٚ؟ هخٍ: ٖٓ ػ

ٚ ا٠ُ ٗؼَطٚ ِّٜ ٍْٔض ٖٓ ًٛذ  .ٝٓٔؼظٚ ٣وٍٞ ٖٓ هَ كخٓظوَؽ هِز٢ ػْ أُط٤ض رَِط
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ش ىٕٝ حُزـَ ٝكٞم ِٓٔٞءس ا٣ٔخٗخ كـَُٔ هِز٢ ػْ ُك٢٘ ػْ أُػ٤ي ػْ أُط٤ض ريحرّ 

٠٣غ  ،هخٍ أْٗ: ٗؼْ .َحم ٣خ أرخ كِٔسحُزُ  ُٚ حُـخٍٝى: ٛٞ حُلٔخٍ أر٤ٞ كوخٍ

كِٚ كُلِٔض ػ٤ِٚ كخٗطِن ر٢ ؿز٣ََ كظ٠ أط٠ حُٔٔخء حُي٤ٗخ  َْ ٙ ػ٘ي أه٠ٜ ١َ َٞ َهْط

ٝهي أٍَُٓ  :ه٤َ ،دمحم :هخٍ ؟ٖٓ ٌٛح؟ هخٍ: ؿز٣ََ، ه٤َ: ٖٝٓ ٓؼي :كخٓظلظق كو٤َ

ّٔ ه٤َ: َٓكزخ رٚ ك٘ؼْ حُٔـ٢ء ؿخء كلظق ك ،هخٍ: ٗؼْ ؟ا٤ُٚ ُض كبًح ك٤ٜخ آىِّ ْٜ  ،خ َهَِ

ض ػ٤ِٚ كَىَّ ح٬ُّٔ ػْ هخٍ: َٓكزخ رخ٫رٖ  كوخٍ ٌٛح أرٞى آىّ كِِّْٔ ػ٤ِٚ كَِّٔٔ

ٖٓ  :ػْ ٛؼي ر٢ كظ٠ أط٠ حُٔٔخء حُؼخ٤ٗش كخٓظلظق ه٤َ ،حُٜخُق ٝحُ٘ز٢ حُٜخُق

 ،ٗؼْ :هخٍ ؟ٍَٓ ا٤ُٚٝهي أُ  :ه٤َ ،دمحم :هخٍ ؟ٖٝٓ ٓؼي :ه٤َ ،ؿز٣ََ :هخٍ ؟ٌٛح

ّٔ  ،َكزخ رٚ ك٘ؼْ حُٔـ٢ء ؿخءٓ :ه٤َ خ هِٜض اًح ٣ل٠٤ ٝػ٠ٔ٤ ٝٛٔخ حر٘خ كلظق كِ

َٓكزخ رخ٧م  :كَىَّح ػْ هخ٫ ٌٛح ٣ل٠٤ ٝػ٠ٔ٤ كِِّْٔ ػ٤ِٜٔخ كِٔٔضُ  :هخٍ ،حُوخُش

ّٔ  حُٜخُق ٝحُ٘ز٢ّ   ؟ٖٓ ٌٛح :ه٤َ ،خُؼش كخٓظلظقٔخء حُؼّ حُٜخُق ػْ ٛؼي ر٢ ا٠ُ حُ

ّٔ  :هخٍ ؟ٖٝٓ ٓؼي :ه٤َ ،ؿز٣ََ :هخٍ  :ه٤َ ،ٗؼْ :هخٍ ؟ٍَٓ ا٤ُٚٝهي أُ  :ه٤َ ،يٓل

ْ ٌٛح ٣ٞٓق كِِّٔ  :اًح ٣ٞٓق هخٍ كلظق كِٔخ هِٜضُ  ،َٓكزخ رٚ ك٘ؼْ حُٔـ٢ء ؿخء

َٓكزخ رخ٧م حُٜخُق ٝحُ٘ز٢ حُٜخُق ػْ ٛؼي ر٢  :ػْ هخٍ ػ٤ِٚ كَىَّ  ػ٤ِٚ كِٔٔضُ 

 ؟ٖٝٓ ٓؼي :ؿز٣ََ ه٤َ :هخٍ ؟ٖٓ ٌٛح :ه٤َ ،كظ٠ أط٠ حُٔٔخء حَُحرؼش كخٓظلظق

َٓكزخ رٚ ك٘ؼْ حُٔـ٢ء ؿخء  :ه٤َ ،ٗؼْ :هخٍ ؟ٍَٓ ا٤ُٚهي أُ  َٝ أَ  :ه٤َ ،دمحم :هخٍ

ػْ  ػ٤ِٚ كَىَّ  ْ ػ٤ِٚ كِٔٔضُ ٌٛح اى٣ٍْ كِِّٔ  :ا٠ُ اى٣ٍْ هخٍ كلظق كِٔخ هِٜضُ 

ّٔ  :هخٍ ٔخء حُوخٓٔش َٓكزخ رخ٧م حُٜخُق ٝحُ٘ز٢ حُٜخُق ػْ ٛؼي ر٢ كظ٠ أط٠ حُ

ٍَٓ ٝهي أُ  :ه٤َ ،دمحم :هخٍ ؟ٖٝٓ ٓؼي :ه٤َ ،ؿز٣ََ :هخٍ ؟ٖٓ ٌٛح :كخٓظلظق ه٤َ

هخٍ  ،كِٔخ هِٜض كبًح ٛخٍٕٝ ،َٓكزخ رٚ ك٘ؼْ حُٔـ٢ء ؿخء :ه٤َ ،ٗؼْ :هخٍ ؟ا٤ُٚ

 َٓكزخ رخ٧م حُٜخُق ٝحُ٘ز٢ّ  :ػْ هخٍ ٌٛح ٛخٍٕٝ كِْٔ ػ٤ِٚ كِٔٔض ػ٤ِٚ كَىّ 

 :هخٍ ؟ٖٓ ٌٛح :حُٜخُق ػْ ٛؼي ر٢ كظ٠ أط٠ حُٔٔخء حُٔخىٓش كخٓظلظق ه٤َ
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َٓكزخ رٚ  :هخٍ ،ٗؼْ :هخٍ ؟ٍَٓ ا٤ُٚٝهي أُ  :ه٤َ ،دمحم :هخٍ ؟ٖٓ ٓؼي :ه٤َ ،ؿز٣ََ

ك٘ؼْ حُٔـ٢ء ؿخء كِٔخ هِٜض كبًح ٠ٓٞٓ هخٍ ٌٛح ٠ٓٞٓ كِْٔ ػ٤ِٚ كِٔٔض 

َٓكزخ رخ٧م حُٜخُق ٝحُ٘ز٢ حُٜخُق كِٔخ طـخُٝص ر٠ٌ ه٤َ ُٚ  :ػ٤ِٚ كَى ػْ هخٍ

َّٔ َّٓ ؼغ رؼي١ ٣يهَ حُـ٘ش ٖٓ أٓخ ٣ز٤ٌي هخٍ أر٢ٌ ٧ٕ ؿ٬ٓخ رُ  ٖ ٣يهِٜخ ظٚ أًؼَ ٓ

 َّٓ ّٔ ٖٓ أ  :هخٍ ؟ٖٓ ٌٛح :ٔخء حُٔخرؼش كخٓظلظق ؿز٣ََ ه٤َظ٢ ػْ ٛؼي ر٢ ا٠ُ حُ

ٗؼْ هخٍ َٓكزخ رٚ  :هخٍ ؟ؼغ ا٤ُٚٝهي رُ  :ه٤َ ،دمحم :هخٍ ؟ٖٝٓ ٓؼي :ه٤َ ،ؿز٣ََ

ك٘ؼْ حُٔـ٢ء ؿخء كِٔخ هِٜض كبًح ارَح٤ْٛ هخٍ ٌٛح أرٞى كِْٔ ػ٤ِٚ هخٍ كِٔٔض 

ّ هخٍ َٓكزخ رخ٫رٖ حُٜخُق ٝحُ٘ز٢ حُٜخُق ػْ ٍكِْؼض ا٢ُ ٓيٍس ػ٤ِٚ كَى ح٬ُٔ

َْ ٝاًح ٍٝهٜخ ٓؼَ آًحٕ حُل٤َِش هخٍ ٌٛٙ ٓيٍس  ـَ َٛ حُٔ٘ظ٠ٜ كبًح َٗزَوُٜخ ٓؼَ ه٬ٍ 

حُٔ٘ظ٠ٜ ٝاًح أٍرؼش أٜٗخٍ َٜٗحٕ رخ١٘خٕ َٜٝٗحٕ ظخَٛحٕ كوِض ٓخ ٌٛحٕ ٣خ 

كغ ؿز٣ََ هخٍ أٓخ حُزخ١٘خٕ كَٜ٘حٕ ك٢ حُـ٘ش ٝأٓخ حُظخَٛ ٍُ حٕ كخ٤َُ٘ ٝحُلَحص ػْ 

َّ ٣ّٞ ٓزؼٕٞ أُق ِٓي ػْ أُط٤ض ربٗخء ٖٓ هَٔ ٝاٗخء  ٢ُ حُز٤ض حُٔؼٍٔٞ ٣يهِٚ ً

ػْ  ،ٖٓ ُزٖ ٝاٗخء ٖٓ ػَٔ كؤهٌص حُِزٖ كوخٍ ٢ٛ حُلطَس حُظ٢ أٗض ػ٤ِٜخ ٝأٓظي

كَؿؼض كٍَٔص ػ٠ِ ٠ٓٞٓ  ،كَُٟض ػ٢ِ حُِٜٞحص ه٤ٖٔٔ ٬ٛس ًَ ٣ّٞ

إ أٓظي ٫ طٔظط٤غ  :رو٤ٖٔٔ ٬ٛس ًَ ٣ّٞ هخٍ أَُٓص :ََٓص هخٍرٔخ أُ  :كوخٍ

رض حُ٘خّ هزِي ٝػخُـض ر٢٘ آَحث٤َ  ََّ ه٤ٖٔٔ ٬ٛس ًَ ٣ّٞ ٝا٢ٗ ٝهللا هي ؿ

٢ ػَ٘ح حُٔؼخُـش كخٍؿغ ا٠ُ ٍري كخٓؤُٚ حُظول٤ق ٧ٓظي كَؿؼض كٟٞغ ػّ٘  أٗيّ 

كَؿؼض ا٠ُ ٠ٓٞٓ كوخٍ ٓؼِٚ كَؿؼض كٟٞغ ػ٢٘ ػَ٘ح كَؿؼض ا٠ُ ٠ٓٞٓ 

ض كٟٞغ ػ٢٘ ػَ٘ح كَؿؼض ا٠ُ ٠ٓٞٓ كوخٍ ٓؼِٚ كَؿؼض كوخٍ ٓؼِٚ كَؿؼ

كؤَٓص رؼَ٘ ِٛٞحص ًَ ٣ّٞ كَؿؼض كوخٍ ٓؼِٚ كَؿؼض كؤَٓص رؤْ 

أَٓص رؤْ  :هِض ؟رْ أَٓص :ِٛٞحص ًَ ٣ّٞ كَؿؼض ا٠ُ ٠ٓٞٓ كوخٍ

ّٓ  :ِٛٞحص ًَ ٣ّٞ هخٍ ظي ٫ طٔظط٤غ هْٔ ِٛٞحص ًَ ٣ّٞ ٝا٢ٗ هي ؿَرض إ أ
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٤َ أٗي حُٔؼخُـش كخٍؿغ ا٠ُ ٍري كخٓؤُٚ حُظول٤ق حُ٘خّ هزِي ٝػخُـض ر٢٘ آَحث

 ّٓ كِٔخ ؿخُٝص  :ْ هخٍض ٢ٌُ٘ٝ أ٠ٍٟ ٝأِِّٓ ٤ْ ٓؤُض ٍر٢ كظ٠ حٓظل٤َ  :ظي هخ٧ٍ

٤ْ٠َُض ك٠٣َظ٢ ٝهلَّْلُض ػٖ ػزخى١ ْٓ  ."ٗخىٟ ٓ٘خى أَ

ٝك٢ ٛل٤ق ِْٓٔ ٖٓ كي٣غ أر٢ ًٍ إٔ كخىػش ٗن حُٜيٍ ًخٗض ك٢ ر٤ض 

ٔٔـي حُلَحّ ٫ٝ طؼخٍٝ كَرّٔخ ٝهؼض ك٢ ر٤ظٚ ػْ ٗخّ ك٢ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٫ ك٢ حُ

َِ ٝحُٔٔـي حُلَحّ   ١َ رٚ.ٓ٘ٚ أُٓ

كيػ٘خ ٤ٗزخٕ رٖ كَٝم، كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .2ٖٔ

ش ىحرّ  أُط٤ض رخُزَحم ٝٛٞ" :إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ :ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ػخرض حُز٘خ٢ٗ

ٝىٕٝ حُزـَ ٠٣غ كخكَٙ ػ٘ي ٓ٘ظ٠ٜ ١َكٚ هخٍ كًَزظٚ  أر٤ٞ ٣ٞ١َ كٞم حُلٔخٍ

كظ٠ أط٤ض ر٤ض حُٔويّ هخٍ كَرطظٚ رخُلِوش حُظ٢ ٣َر٢ رٚ ح٧ٗز٤خء هخٍ ػْ ىهِض 

حُٔٔـي ك٤ِٜض ك٤ٚ ًٍؼظ٤ٖ ػْ هَؿض كـخء٢ٗ ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ربٗخء ٖٓ 

ػْ ػَؽ ر٘خ  ،ُلطَسح حهظَصَ  :هَٔ ٝاٗخء ٖٓ ُزٖ كخهظَص حُِزٖ كوخٍ ؿز٣ََ ملسو هيلع هللا ىلص

 ،هخٍ دمحم ؟ه٤َ ٖٝٓ ٓؼي ،هخٍ ؿز٣ََ ؟ا٠ُ حُٔٔخء كخٓظلظق ؿز٣ََ كو٤َ ٖٓ أٗض

هخٍ هي رؼغ ا٤ُٚ كلظق ُ٘خ كبًح أٗخ رآىّ كَكذ ر٢ ٝىػخ ٢ُ  ؟ه٤َ ٝهي رؼغ ا٤ُٚ

 ؟رو٤َ ػْ ػَؽ ر٘خ ا٠ُ حُٔٔخء حُؼخ٤ٗش كخٓظلظق ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ كو٤َ ٖٓ أٗض

كلظق  ،هخٍ هي رؼغ ا٤ُٚ ؟ه٤َ ٝهي رؼغ ا٤ُٚ ،هخٍ دمحم ؟ؼيهخٍ ؿز٣ََ ه٤َ ٖٝٓ ٓ

حُوخُش ػ٠ٔ٤ رٖ ٣َْٓ ٣ٝل٠٤ رٖ ٣ًَُخء ِٛٞحص هللا ػ٤ِٜٔخ  ُ٘خ كبًح أٗخ رخر٢ْ٘ 

زخ ٝىػٞح ٢ُ رو٤َ ػْ ػَؽ ر٢ ا٠ُ حُٔٔخء حُؼخُؼش كخٓظلظق ؿز٣ََ كو٤َ ٖٓ كَكّ 

هخٍ هي رؼغ  ؟ه٤َ ٝهي رؼغ ا٤ُٚ ،هخٍ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ؟هخٍ ؿز٣ََ ه٤َ ٖٝٓ ٓؼي ؟أٗض

هي أػط٢ ٗطَ حُلٖٔ كَكذ ٝىػخ ٢ُ  كلظق ُ٘خ كبًح أٗخ ر٤ٞٓق ملسو هيلع هللا ىلص اًح ٛٞ ،ا٤ُٚ

 ؟رو٤َ ػْ ػَؽ ر٘خ ا٠ُ حُٔٔخء حَُحرؼش كخٓظلظق ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ه٤َ ٖٓ ٌٛح
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كلظق ُ٘خ  ،هخٍ هي رؼغ ا٤ُٚ ؟َ ٝهي رؼغ ا٤ٚ٤ُه ،هخٍ ؿز٣ََ ه٤َ ٖٝٓ ٓؼي هخٍ دمحم

ِّ  ،كبًح أٗخ ربى٣ٍْ كَكذ ٝىػخ ٢ُ رو٤َ َّ  هخٍ هللا ػ ٌَخًٗخ ٝؿ َٓ كَْؼَ٘خُٙ  ٍَ َٝ {:

٤ًّخ) ِِ ػْ ػَؽ ر٘خ ا٠ُ حُٔٔخء حُوخٓٔش كخٓظلظق ؿز٣ََ ه٤َ  ،[٣َْٓ]ٍٓٞس ({ 1َ٘ػ

هخٍ هي رؼغ ا٤ُٚ  ؟هخٍ دمحم ه٤َ ٝهي رؼغ ا٤ُٚ ؟هخٍ ؿز٣ََ ه٤َ ٖٝٓ ٓؼي ؟ٖٓ ٌٛح

خٍٕٝ ملسو هيلع هللا ىلص كَكذ ٝىػخ ٢ُ رو٤َ ػْ ػَؽ ر٘خ ا٠ُ حُٔٔخء كلظق ُ٘خ كبًح أٗخ رٜ

هخٍ  ؟حُٔخىٓش كخٓظلظق ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ه٤َ ٖٓ ٌٛح هخٍ ؿز٣ََ ه٤َ ٖٝٓ ٓؼي

كلظق ُ٘خ كبًح أٗخ ر٠ٓٞٔ ملسو هيلع هللا ىلص كَكذ ٝىػخ  ،هخٍ هي رؼغ ا٤ُٚ ؟دمحم ه٤َ ٝهي رؼغ ا٤ُٚ

 ؟هخٍ ؿز٣ََ ؟ُٔخرؼش كخٓظلظق ؿز٣ََ كو٤َ ٖٓ ٌٛح٢ُ رو٤َ ػْ ػَؽ ا٠ُ حُٔٔخء ح

هخٍ هي رؼغ ا٤ُٚ كلظق ُ٘خ كبًح أٗخ  ؟ه٤َ ٝهي رؼغ ا٤ُٚ ؟هخٍ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ؟ه٤َ ٖٝٓ ٓؼي

ِ٘يح ظَٜٙ ا٠ُ حُز٤ض حُٔؼٍٔٞ ٝاًح ٛٞ ْٔ ُٓ ٣يهِٚ ًَ ٣ّٞ ٓزؼٕٞ أُق  ربرَح٤ْٛ ملسو هيلع هللا ىلص 

ر٢ ا٠ُ حُٔيٍس حُٔ٘ظ٠ٜ ٝاًح ٍٝهٜخ ًآًحٕ حُل٤ِش ٝاًح ِٓي ٫ ٣ؼٞىٕٝ ا٤ُٚ ػْ ًٛذ 

ػَٔٛخ ًخُو٬ٍ هخٍ كِٔخ ؿ٤ٜ٘خ ٖٓ أَٓ هللا ٓخ ؿ٢٘ طـ٤َص كٔخ أكي ٖٓ هِن هللا 

٣ٔظط٤غ إٔ ٣٘ؼظٜخ ٖٓ كٜٔ٘خ كؤٝك٠ هللا ا٢ُ ٓخ أٝك٠ كلَٝ ػ٢ِ ه٤ٖٔٔ 

 ؟ٍري ػ٠ِ أٓظي٬ٛس ك٢ ًَ ٣ّٞ ٤ُِٝش كُِ٘ض ا٠ُ ٠ٓٞٓ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ٓخ كَٝ 

ّٓ  :هخٍ ،هِض ه٤ٖٔٔ ٬ٛس ظي ٫ ٣ط٤وٕٞ حٍؿغ ا٠ُ ٍري كخٓؤُٚ حُظول٤ق كبٕ أ

ص ر٢٘ آَحث٤َ ٝهزَطْٜ هخٍ كَؿؼض ا٠ُ ٍر٢ كوِض ٣خ ٍد  ْٞ ًُي كب٢ٗ هي رََِ

هلق ػ٠ِ أٓظ٢ كل٢ ػ٢٘ هٔٔخ كَؿؼض ا٠ُ ٠ٓٞٓ كوِض ك٢ ػ٢٘ هٔٔخ هخٍ 

حُظول٤ق هخٍ كِْ أٍُ أٍؿغ ر٤ٖ  إ أٓظي ٫ ٣ط٤وٕٞ ًُي كخٍؿغ ا٠ُ ٍري كخٓؤُٚ

ٍر٢ طزخٍى ٝطؼخ٠ُ ٝر٤ٖ ٠ٓٞٓ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ كظ٠ هخٍ ٣خ دمحم اٜٖٗ هْٔ 

ّْ رلٔ٘ش كِْ  ِٛٞحص ًَ ٣ّٞ ٤ُِٝش ٌَُ ٬ٛس ػَ٘ كٌُي هٕٔٔٞ ٬ٛس ٖٝٓ ٛ

ّْ ر٤ٔجش كِْ ٣ؼِٜٔخ ُْ  ٣ؼِٜٔخ ًظزض ُٚ كٔ٘ش كبٕ ػِٜٔخ ًظزض ُٚ ػَ٘ح ٖٝٓ ٛ

٤ٓجش ٝحكيس هخٍ كُُِ٘ض كظ٠ حٗظ٤ٜض ا٠ُ ٠ٓٞٓ طٌظذ ٤ٗجخ كبٕ ػِٜٔخ ًظزض 
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ملسو هيلع هللا ىلص كؤهزَطٚ كوخٍ حٍؿغ ا٠ُ ٍري كخٓؤُٚ حُظول٤ق كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوِض هي 

  ٍؿؼض ا٠ُ ٍر٢ كظ٠ حٓظل٤٤ض ٓ٘ٚ."

كيػ٘خ آلخم رٖ ٍٜٓ٘ٞ، هخٍ: أهزَٗخ ػزي حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ  .ٓٗٔ

إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أط٢ رخُزَحم ٤ُِش  :"ػٖ أْٗ َ، ػٖ هظخىسحَُُحم، هخٍ: أهزَٗخ ٓؼٔ

ؿخ كخٓظٜؼذ ػ٤ِٚ كوخٍ ُٚ ؿز٣ََ أرٔلٔي طلؼَ ٌٛح كٔخ  ََ ٔخ ٓٔ ـَ أ١َٓ رٚ ِٓ

َّٞ ػَهخ كَ ٍْ هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ  ." ًٍزي أكي أًَّ ػ٠ِ هللا ٓ٘ٚ هخٍ كخ

  ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ.

ؼ٢٘ حرٖ ِٓٔش، ػٖ كيػ٘خ ٣ْٞٗ، كيػ٘خ كٔخى ٣أكٔي هخٍ  أهَؽ  .ٔٗٔ

إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  :ػٖ ك٣ٌلش رٖ ح٤ُٔخٕ ػخْٛ رٖ رٜيُش، ػٖ ٍُ رٖ كز٤ٖ

ش أر٤ٞ ٣ٞ١َ ٠٣غ كخكَٙ ػ٘ي ٓ٘ظ٠ٜ ىحرّ  أط٤ض رخُزَحم ٝٛٞ :هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ

١َكٚ كِْ ِٗح٣َ ظَٜٙ أٗخ ٝؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ كظ٠ أط٤ض ر٤ض حُٔويّ كلُظلض 

َِّ ك٢ ر٤ض  حُ٘خٍُ٘خ أرٞحد حُٔٔخء ٍٝأ٣ض حُـ٘ش ٝ هخٍ ك٣ٌلش رٖ ح٤ُٔخٕ ُْٝ ٣ٜ

هخٍ ك٣ٌلش ٓخ حٓٔي ٣خ أِٛغ كب٢ٗ  ،كوِض ُٚ ر٠ِ هي ٠ِٛ :هخٍ ٍُ ،حُٔويّ

أٗخ ٍُ رٖ كز٤ٖ هخٍ ٝٓخ ٣ي٣ٍي أٗٚ هي  :أػَف ٝؿٜي ٫ٝ أػَف حٓٔي كوِض

َٖ }هخٍ كوِض ٣وٍٞ هللا ػِ ٝؿَ: ؟٠ِٛ ِٓ  ٬ً٤َُْ ِٙ ٟ رِؼَْزِي ََ ْٓ ١ أَ ٌِ َٕ حَُّ ِي  ُْٓزَلخ ـِ ْٔ َٔ ُْ ح

 ُٛ  ُ ْٖ آ٣ََخطَِ٘خ اَِّٗٚ ِٓ  َُٚ٣ َِ ُ٘ ُِ  َُُٚ ْٞ َ٘خ َك ًْ ٍَ ١ رَخ ٌِ ٠ حَُّ َٜ ِي ح٧َْْه ـِ ْٔ َٔ ُْ ِّ ا٠َُِ ح ح ََ َُْل ٤ُغ ٞح ِٔ َّٔ حُ

( َُ ٤ ِٜ زَ ُْ ٠ِٛ ٤ُِٜظْ ك٤ٚ ًٔخ طِٜٕٞ  ٞكَٜ طـيٙ ٠ِٛ ُ :هخٍ( ح٩َٓحء)({ ٔح

٢ رٜخ ح٧ٗز٤خء ػ٤ِْٜ هخٍ ٍُ ٍٝر٢ حُيحرش رخُلِوش حُظ٢ ٣َر ،ك٢ حُٔٔـي حُلَحّ

َٝ  ،ح٬ُّٔ هِض كي٣غ  .ٝهي آطخٙ هللا رٜخ " ًخٕ ٣وخف إٔ طٌٛذ ٓ٘ٚ هخٍ ك٣ٌلش أ

 كٖٔ ٣ْٝٞٗ ٛٞ حرٖ دمحم حُٔئىد.
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كيػ٘خ ٣ؼوٞد رٖ ارَح٤ْٛ حُيٍٝه٢، هخٍ: كيػ٘خ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ  .ٕٗٔ

 هخٍ ٍٍٓٞ هللا :ػٖ حرٖ ر٣َيس ػٖ أر٤ٚ هخٍأرٞ ط٤ِٔش، ػٖ حُِر٤َ رٖ ؿ٘خىس، 

:" ُٔخ حٗظ٤ٜ٘خ ا٠ُ ر٤ض حُٔويّ هخٍ ؿز٣ََ ربٛزؼٚ كوَم رٚ حُلـَ ٝٗيّ رٚ ملسو هيلع هللا ىلص

هِض كي٣غ كٖٔ، ٝحرٖ ر٣َيس ٛٞ ػزي هللا ٝحُِر٤َ رٖ ؿ٘خىس هخٍ أرٞ  "حُزَحم

ٝهخٍ حُلخًْ أرٞ ػزي هللا  كخطْ ٤ٗن ٤ُْ رخٍُٜٔ٘ٞ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص

  ٠٤ رٖ ٝحٟق ح٧ٜٗخ١ٍ.ٝأرٞ ط٤ِٔش ٛٞ ٣ل ١َُٝٓ ػوش

كيػ٢٘ دمحم رٖ ٍحكغ، ٝػزي رٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِْٔٔ .ٖٗٔ

ك٤ٔي، ٝطوخٍرخ ك٢ حُِلع، هخٍ حرٖ ٍحكغ: كيػ٘خ، ٝهخٍ ػزي: أهزَٗخ ػزي حَُُحم، 

ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ:  أهزَٗخ ٓؼَٔ، ػٖ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ

كَ٘ؼَظَٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كبًح  ،١َٓ ر٢ ُو٤ض ٠ٓٞٓ ػ٤ِٚ ح٬ُّٖٔ أُ ك٤ ":هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

َُ  دٌ ٍَ ٠ٓطَ  :ٍؿَ كٔزظٚ هخٍ ِؿ ٍَ  ِّ أ ََّ ََُٗ٘ٞءسًؤّٗ  حُ ُٝو٤ض  :هخٍ ،ٚ ٖٓ ٍؿخٍ 

َُ ًؤٗٔخ هَؽ ٖٓ ى٣ٔخّ  ػ٠ٔ٤ كَ٘ؼَظَٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ْرؼَش أكٔ ٍَ خ :٣ؼ٢٘)كبًح  ًٓ خ َّٔ  (ك

ربٗخء٣ٖ ك٢  ٤ضُ كؤُطِ  :هخٍ .ح٤ْٛ ِٛٞحص هللا ػ٤ِٚ ٝأٗخ أٗزٚ ُٝيٙ رٍٚٝأ٣ض ارَ :هخٍ

 :زٖ كَ٘رظٚ كوخٍأكيٛٔخ ُزٖ ٝك٢ ح٥هَ هَٔ كو٤َ ٢ُ هٌ أ٣ٜٔخ ٗجض كؤهٌص حُِّ 

ْص أٓظُ  أٛزض حُلطَس أٓخ اٗي ُٞ ي٣ض حُلطَس أُٝٛ  َٞ  ." يأهٌص حُؤَ َؿ

ٓخٓش، كيػ٘خ كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ أرٞ أِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .ٗٗٔ

ٓخُي رٖ ٓـٍٞ، ف، ٝكيػ٘خ حرٖ ٤َٔٗ، ٤َُٛٝ رٖ كَد، ؿ٤ٔؼخ ػٖ ػزي هللا رٖ 

٤َٔٗ، ٝأُلخظْٜ ٓظوخٍرش، هخٍ حرٖ ٤َٔٗ: كيػ٘خ أر٢، كيػ٘خ ٓخُي رٖ ٓـٍٞ، ػٖ 

خ أ١َُٓ رٍَٓٞ هللا  ":ػٖ ػزي هللا هخٍ حُِر٤َ رٖ ػي١، ػٖ ١ِلش، ػٖ َٓس َّٔ ُ

٠ُ ٓيٍس حُٔ٘ظ٠ٜ ٢ٛٝ ك٢ حُٔٔخء حُٔخىٓش ا٤ُٜخ ٢ٜ رٚ اْ حٗظُ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِّٝٓ 

٣٘ظ٢ٜ ٓخ ٣ُؼَؽ رٚ ٖٓ ح٧ٍٝ ك٤ُوزٞ ٜٓ٘خ ٝا٤ُٜخ ٣٘ظ٢ٜ ٓخ ٣ُٜز٢ رٚ ٖٓ كٞهٜخ 
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٠َ٘ )}: هخٍ ،ك٤ُوزٞ ٜٓ٘خ ـْ خ ٣َ َٓ سَ  ٍَ ْي ِّٔ ٠َ٘ حُ ـْ َ٣ ًْ ٌٕ هخٍ: كَ  ،({ حُ٘ـْٙٔاِ ٖٓ  َح

ط٢ حُِٜٞحص حُؤْ ٝأػط٢ هٞحط٤ْ هخٍ كؤُْػِط٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٬ػخ أػ ًٛذٍ 

 ُٔ   ." ٔخصلِ وْ ٍٓٞس حُزوَس ٝؿلَ ُٖٔ ُْ ٣َ٘ى رخهلل ٖٓ أٓظٚ ٤ٗجخ حُ

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُُٞي، كيػ٘خ ٛٔخّ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .٘ٗٔ

ش اًح أٗخ ٍ:" ر٤٘ٔخ أٗخ أ٤َٓ ك٢ حُـّ٘ ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخ ػٖ هظخىس،

ِف هِض ٓخ ٌٛح ٣خ ؿز٣ََ هخٍ ٌٛح حٌُٞػَ ح١ٌُ رَٜ٘ كخك َّٞ ـَ ُٔ ٍِّ حُ ظخٙ هِزخد حُيُ

ًْ  أػطخى ٍري كبًح ٤١٘ٚ أٝ  ." يرشُٛ  يَّ َٗ  -َُ كً ٤١زٚ ٓٔي أ

كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي، كيػ٘خ ٤ُغ، ف، ٝكيػ٘خ دمحم رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .ٙٗٔ

 هخٍ:" ػَٝ ػٖ ؿخرَ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصٍٓق، أهزَٗخ ح٤ُِغ، ػٖ أر٢ حُِر٤َ 

ػ٢ِ ح٧ٗز٤خء كبًح ٠ٓٞٓ َٟد ٖٓ حَُؿخٍ ًؤٗٚ ٖٓ ٍؿخٍ ٗ٘ٞءس ٍٝأ٣ض 

ػ٠ٔ٤ رٖ ٣َْٓ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ كبًح أهَد ٖٓ ٍأ٣ض رٚ ٗزٜخ ػَٝس رٖ ٓٔؼٞى 

ٍٝأ٣ض ارَح٤ْٛ ِٛٞحص هللا ػ٤ِٚ كبًح أهَد ٖٓ ٍأ٣ض رٚ ٗزٜخ ٛخكزٌْ ٣ؼ٢٘ 

ٝك٢  -أ٣ض رٚ ٗزٜخ ىك٤ش ٗلٔٚ ٍٝأ٣ض ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ كبًح أهَد ٖٓ ٍ

 ." ىك٤ش رٖ ه٤ِلش -ٍٝح٣ش حرٖ ٍٓق

كيػ٘خ ػزي رٖ ك٤ٔي، أهزَٗخ ٣ْٞٗ رٖ دمحم، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .1ٗٔ

٤ٗزخٕ رٖ ػزي حَُكٖٔ، ػٖ هظخىس، ػٖ أر٢ حُؼخ٤ُش، كيػ٘خ حرٖ ػْ ٗز٤ٌْ ٠ِٛ هللا 

ِش أ١َٓ ر٢ ػ٠ِ ٍَٓص ٤ُ:" هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍػ٤ِٚ ِْٝٓ حرٖ ػزخّ 

٠ٓٞٓ رٖ ػَٔحٕ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٍؿَ آىّ ١ٞحٍ ؿؼي ًؤٗٚ ٖٓ ٍؿخٍ ٗ٘ٞءس 

 َ١ ٍِ  ٍٝأ٣ض ػ٠ٔ٤ رٖ ٣َْٓ َٓرٞع حُوِن ا٠ُ حُلَٔس ٝحُز٤خٝ ٓز٢ حَُأّ ٝأُ

 ًٌ َّٖ هللا ا٣خٙٓخُ ُٛ ح ٍَ  }ك٬ طٌٖ ك٢ ٣َٓش ٖٓ ُوخثٚ{ خ هخُٕ حُ٘خٍ ٝحُيؿخٍ ك٢ آ٣خص أَ

 (." ٖٕحُٔـيس )
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كيػ٘خ كٖٔ، كيػ٘خ كٔخى، أهزَٗخ ٤ِٓٔخٕ حُظ٢ٔ٤،  أكٔي هخٍ أهَؽ .1ٗٔ

 ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:" أط٤ض ػ٠ِ ٠ٓٞٓ ٤ُِش أ١َُٓٝػخرض، 

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ  .هخثْ ٢ِٜ٣ ػ٠ِ هزَٙ " ػ٘ي حٌُؼ٤ذ ح٧كَٔ ٝٛٞ ر٢

٠ٓ ١َٗ ِْٓٔ، ٝػخرض ٛٞ حُز٘خ٢ٗ ٝكٔخى ٛٞ حرٖ ِٓٔش ٝكٖٔ ٛٞ حرٖ ٓٞ

 .ٚ حرٖ كزخٕٝأهَؿ ،ح٤ٗ٧ذ

كيػ٘خ ػلخٕ، كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ ػخْٛ حرٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ .2ٗٔ

رٜيُش، ػٖ ٍُ، ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى، أٗٚ هخٍ ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش: }ُٝوي ٍآٙ ُِٗش أهَٟ{ 

هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:" ٍأ٣ض ؿز٣ََ ػ٘ي ٓيٍس حُٔ٘ظ٠ٜ، ػ٤ِٚ ٓض ٓخثش ؿ٘خف، 

ٍُٝ ٛٞ حرٖ  هِض كي٣غ كٖٔ ." ُظٜخ٣َٝ: حُيٍ ٝح٤ُخهٞص٣٘ظؼَ ٖٓ ٣ٍ٘ٚ ح

 .كز٤ٖ ٝػلخٕ ٛٞ حرٖ ِْٓٔ

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٌُ ٠ش سثٗ ػ١بٔب فٟ اٌذ١ٔب -ٗ* 

كيػ٘خ حُل٤ٔي١، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، كيػ٘خ ػَٔٝ، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٓ٘ٔ

َُّ } ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ ػٌَٓش، َِْ٘خ حُ خ َؿؼَ َٓ ْإ٣َخ حَُّظ٢ِ َٝ

 ِّ َُِِّ٘خ ٣َْ٘خَى ا٫َِّ كِظَْ٘شً  ٍَ ٢ٛ ٍإ٣خ ػ٤ٖ أ٣ٍٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤ُِش أ١َٓ رٚ  ":هخٍ {أَ

ِٕ }ا٠ُ ر٤ض حُٔويّ هخٍ  آَ َْ وُ ُْ ِْؼَُٞٗشَ ك٢ِ ح َٔ ُْ سَ ح ََ ـَ َّ٘ حُ  .ّٞ"هخٍ ٢ٛ ٗـَس حُِهُّ  {َٝ

 ٍُ إ٣ش هللاٝ ٍُ خ  ّٓ كٌٜح   رخُزَٜ ك٢ حُي٤ٗخإ٣ش هللا رخُلئحى ٫ ه٬ف ػ٤ِٜخ أ

 ا٫ حرٖ ػزخّ. ُْ ٣ؼزض ُْٝ ٣وَ رٚ أكي ٖٓ حُٜلخرش ٓٔظل٤َ ػ٠ِ حُزَ٘

ػٖ ٣ِ٣ي رٖ  كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش كيػ٘خ ٤ًٝغِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .ٔ٘ٔ

:ٗو٤ن ارَح٤ْٛ ػٖ هظخىس ػٖ ػزي هللا رٖ  ٍٍّ ٓؤُض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َٛ  "ػٖ أر٢ ً

  ٍٗٞ أ٠ّٗ أٍحٙ ". ٍأ٣َض ٍرّي، هخٍ:
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 ٢ حُي٤ٗخ ٓٔظي٫ روُٞٚ طؼخ٠ُ:ًٝخٕ حرٖ ػزخّ ٣ُؼزُض ٍإ٣ش هللا رخُزَٜ ك 

{( ٟ ََ َُشً أُْه ِْ آَُٙ َٗ ٍَ َُوَْي  سِ حَٖٔٝ ٍَ ْي ِٓ ْ٘يَ  ٠َٜ )( ِػ ظَ ْ٘ ُٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ({ ُْٝٗٔ

 ٛخ.رَ ٍأٟ ؿز٣ََ ػ٘ي ٍرَٚ ُْ ٣ ِْٝٓ

٢ ك٤ٖٔ، كيػ٢٘ ػخْٛ كيػ٘خ ٣ُي رٖ كزخد، كيػ٘أكٔي هخٍ  أهَؽ .ٕ٘ٔ

خٍ حرٖ ٓٔؼٞى ٣وٍٞ: ه رٖ رٜيُش، هخٍ: ٓٔؼض ٗو٤ن رٖ ِٓٔش، ٣وٍٞ: ٓٔؼض

هخٍ  .ٍأ٣ض ؿز٣ََ ػ٠ِ ٓيٍس حُٔ٘ظ٠ٜ ُٝٚ ٓض ٓخثش ؿ٘خف :"ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ٓؤُض ػخٛٔخ ػٖ ح٧ؿ٘لش كؤر٠ إٔ ٣وز٢َٗ هخٍ كؤهز٢َٗ رؼٞ أٛلخرٚ إٔ

هِض كي٣غ كٖٔ ٝك٤ٖٔ ٛٞ حرٖ ٝحهي  ." حُـ٘خف ٓخ ر٤ٖ حَُٔ٘م ٝحُٔـَد

 ح١َُُٝٔ.

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ َٜٓٔ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ  .ٖ٘ٔ

ػٖ ػزي حُِٔي، ػٖ ػطخء، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، }ُٝوي ٍآٙ ُِٗش أهَٟ{ هخٍ: ٍأٟ 

 ". ؿز٣ََ

كيػ٘خ ٣ل٠٤، كيػ٘خ ٤ًٝغ، ػٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٗ٘ٔ

ػٖ َٓٔٝم هخٍ هِض ُؼخث٘ش ٢ٍٟ هللا هخُي، ػٖ ػخَٓ آٔخػ٤َ رٖ أر٢ 

ػٜ٘خ:" ٣خ أٓظخٙ َٛ ٍأٟ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٍرٚ كوخُض ُوي هَقَّ ٗؼ١َ ٓٔخ هِض أ٣ٖ أٗض ٖٓ 

ػ٬ع ٖٓ كيَّػٌٜٖ كوي ًٌد ٖٓ كيػي إٔ دمحمح ملسو هيلع هللا ىلص ٍأٟ ٍرٚ كوي ًٌد ػْ هَأص 

 ُٛ َٝ  ٍُ خ َٜ ًُُٚ ح٧َْْر ٍِ ُٛٞ ٞ}٫َ طُْي َٝ  ٍَ خ َٜ ُى ح٧َْْر ٍِ َُ ) ٣ُيْ َُْوز٤ِ  ح٧ٗؼخّ ({ٖٓٔحَُِِّط٤ُق ح

ْك٤ًخ أَٝٝهُٞٚ طؼخ٠ُ َٝ ُ ا٫َِّ  ُٚ َّللاَّ َٔ ِِّ ٌَ ُ٣ ْٕ ٍَ أَ َ٘ زَ ُِ  َٕ خ ًَ خ  َٓ َٝ خٍد ) } ـَ حِء ِك ٍَ َٝ  ْٖ ِٓ٘ٔ })

ٌْ ٖٝٓ كيّ ، حٍُٟ٘ٞ ١ َْٗل ٍِ خ طَْي َٓ َٝ ػي أٗٚ ٣ؼِْ ٓخ ك٢ ؿي كوي ًٌد ػْ هَأص:}

 ٌْ خًَح طَ ُذ َؿيًح )َٓ خ  ٚ ًظْ كوي ًٌد ػْ هَأص:ػي أّٗ ({ ُؤخٕ، ٖٝٓ كيّ ِٖٗٔ َٜ }٣َخ أ٣َُّ
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رَِّي ) ٍَ  ْٖ ِٓ ٍَ ا٤ََُِْي  ِِ ْٗ ُ خ أ َٓ ٍُ رَِِّْؾ  ُٞٓ ََّ ({ ح٣٥ش، حُٔخثيس، ٌُٝ٘ٚ ٍأٟ ؿز٣ََ 1ٙحُ

  ." ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ك٢ ٍٛٞطٚ َٓط٤ٖ

ّٕ ٍإ٣ش هللا رخُزَٜ ك٢ حُي٤ٗخ ٓٔظل٤ِش ػ٠ِ هَ  ٚ طؼخ٠ُ: }٫َ ِوٚ ؿ٤ٔؼخ ُوُٞا

ُٞٛ َٝ  ٍُ خ َٜ ًُُٚ ح٧َْْر ٍِ ُٛٞ طُْي َٝ  ٍَ خ َٜ ُى ح٧َْْر ٍِ َُ ) ٣ُْي َُْوز٤ِ ]ٍٓٞس ({ٖٓٔحَُِِّط٤ُق ح

ْك٤ًخ أَٝ، [ح٧ٗؼخّ َٝ ُ ا٫َِّ  ُٚ َّللاَّ َٔ ِِّ ٌَ ُ٣ ْٕ َ ٍَ أ َ٘ زَ ُِ  َٕ خ ًَ خ  َٓ َٝ حِء  ُٝوُٞٚ طؼخ٠ُ:} ٍَ َٝ  ْٖ ِٓ

خٍد أَٝ ـَ ًِْٗ  ِك ٫ًُٞٓ ك٤َُِٞك٢َ رِبِ ٍَ  ََ ِٓ َْ ُ٣( ٌْ ٤ ٌِ ٢ٌِِّ َك ُ َػ َ٘خُء اَِّٗٚ خ ٣َ َٓ  ]ٍٓٞس({ِٔ٘ٚ 

ٌٝٛح حٓظيُض رٚ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ ػ٠ِ حٓظلخُش ٍإ٣ش هللا ، [حٍُٟ٘ٞ

 .رخُزَٜ ك٢ حُي٤ٗخ

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝأرٞ ٣ًَذ، هخ٫: هخٍ ِْٓٔ  أهَؽكوي  .٘٘ٔ

ػٖ أر٢ س كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش، كيػ٘خ ح٧ػٖٔ، ػٖ ػَٔٝ رٖ َٓس، ػٖ أر٢ ػز٤ي

إ هللا ػِ ٝؿَ ٫ ٣٘خّ  هخّ ك٤٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رؤْ ًِٔخص كوخٍ:" ٠ٓٞٓ هخٍ:

َُ ح٤َُِ هزَ ػَٔ حُٜ٘خٍ  ٫ٝ ٣٘زـ٢ ُٚ إٔ ٣٘خّ ٣ولٞ حُو٢ٔ ٣َٝكؼٚ ٣َُكغ ا٤ُٚ ػٔ

 ُٚ ً٘لَ  ٝػَٔ حُٜ٘خٍ هزَ ػَٔ ح٤َُِ كـخرٚ حٍُ٘ٞ ٝك٢ ٍٝح٣ش أر٢ رٌَ حُ٘خٍ ُٞ

 ُٓ  ." ٚوِ ِْ ٙ ٖٓ هَ َُ َٜ ٝؿٜٚ ٓخ حٗظ٠ٜ ا٤ُٚ رَ  خصُ لَ ز٧كَهض 

خٍ ه كِْ ٣َٝٙ،آَحث٤َ ٍإ٣ش هللا  ٝرَ٘ٞ ٝهي ٓؤٍ ٠ٓٞٓ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٖٓ هز

ْٖ  طؼخ٠ُ:} َُ ٍَ َْ ا٤ََُِْي هَخ ُْٗظ ٢ِٗ أَ ٍِ ّدِ أَ ٍَ  ٍَ ُ هَخ رُّٚ ٍَ  ُٚ َٔ َِّ ًَ َٝ ٤وَخطَِ٘خ  ِٔ ُِ  ٠َٓ ٞ ُٓ خ َؿخَء  َّٔ َُ َٝ

َْ اِ  ُْٗظ ِٖ ح ٌِ َُ َٝ ح٢ِٗ  ََ ُ طَ رُّٚ ٍَ  ٠َِّ ـَ خ طَ َّٔ ح٢ِٗ كََِ ََ َف طَ ْٞ َٔ ٌَخَُٗٚ كَ َٓ  ََّ ظَوَ ْٓ ِٕ ح َِ كَبِ زَ ـَ ُْ ٠َُ ح

 ٍُ َّٝ أََٗخ أَ َٝ ُْٓزَلخََٗي طُْزُض ا٤ََُِْي   ٍَ خ أَكَخَم هَخ َّٔ ِؼوًخ كََِ َٛ  ٠َٓ ٞ ُٓ  ََّ َه َٝ ًًّخ  َِ َؿؼََُِٚ ىَ زَ ـَ ِْ ُِ

( َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َٝ  خٍٝه ،[ح٧ػَحف]ٍٓٞس ( {ٖٗٔح َٖ طؼخ٠ُ:}  ِٓ ْٖ ُْٗئ َُ ٠َٓ ٞ ُٓ ْْ ٣َخ  ظُ ِْ ًْ هُ اِ

( َٕ ٝ َُ ُْ٘ظ ْْ طَ ُ ْٗظ أَ َٝ خِػوَشُ  َّٜ ُْ حُ ٌُ سً كَؤََهٌَطْ ََ ْٜ َ َؿ ٟ َّللاَّ ََ ، [حُزوَس ]ٍٓٞس({ََُ٘٘ي َكظ٠َّ َٗ
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خ ٍإ٣ش هللا ك٢ ح٥هَس ٫ ه٬ف ػ٤ِٜخ ك٤َٔحٙ  ،كوي ٓؤُٞح حُٔٔظل٤َ ك٢ حُي٤ٗخ ّٓ أ

 .ك٢ حُـ٘ش حُٔئٕٓ٘ٞ ِػ٤خٗخ ريٕٝ كـخد

كيػ٘خ حُل٤ٔي١، هخٍ: كيػ٘خ هخٍ  حُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ .ٙ٘ٔ

 رٖ ػزي هللا هخٍ:" ػٖ ؿ٣َََٓٝحٕ رٖ ٓؼخ٣ٝش، هخٍ: كيػ٘خ آٔخػ٤َ، ػٖ ه٤ْ 

اٌْٗ ٓظَٕٝ ٍرٌْ ًٔخ  :ً٘خ ؿِٞٓخ ػ٘ي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص اً ٗظَ ا٠ُ حُؤَ ٤ُِش حُزيٍ هخٍ

ـِزٞح ػ٠ِ ٬ٛس هزَ كبٕ حٓظطؼظْ إٔ ٫ طُ  ٠خٕٓٞ ك٢ ٍإ٣ظٚطَٕٝ ٌٛح حُؤَ ٫ طُ 

 ." ١ِٞع حُْ٘ٔ ٬ٛٝس هزَ ؿَٝد حُْ٘ٔ كخكؼِٞح

كيػ٘خ ٣ٞٓق رٖ ٠ٓٞٓ، كيػ٘خ ػخْٛ رٖ هخٍ حُزوخ١ٍ  أهَؽٝ .1٘ٔ

٣ٞٓق ح٤َُرٞػ٢، كيػ٘خ أرٞ ٜٗخد، ػٖ آٔخػ٤َ رٖ أر٢ هخُي، ػٖ ه٤ْ رٖ 

 ". اٌْٗ ٓظَٕٝ ٍرٌْ ػ٤خٗخ :"رٖ ػزي هللا هخٍ: هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ ؿ٣ََأر٢ كخُّ 

  ِشٚس إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ثمجش ِبؽطخ اثٕخ فشػْٛ -٘* 

كيػ٘خ أرٞ ػَٔ ح٣َ٠َُ، أهزَٗخ كٔخى رٖ ِٓٔش، هخٍ أكٔي  أهَؽ  .1٘ٔ

هخٍ ٍٍٓٞ هللا  :ػٖ حرٖ ػزخّ هخٍ ػٖ ػطخء رٖ حُٔخثذ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ

ّٔ ملسو هيلع هللا ىلص أ١َٓ ر٢ ك٤ٜخ أطض ػ٢ِ ٍحثلش ٤١زش كوِض ٣خ ؿز٣ََ خ ًخٗض ح٤ُِِش حُظ٢ :" ُ

ٓخ ٌٛٙ حَُحثلش حُط٤زش كوخٍ ٌٛٙ ٍحثلش ٓخٗطش حر٘ش كَػٕٞ ٝأ٫ٝىٛخ هخٍ هِض 

ٝٓخ ٗؤٜٗخ هخٍ ر٤٘خ ٢ٛ ط٢٘ٔ حر٘ش كَػٕٞ ًحص ٣ّٞ اً ٓوطض حُٔيٍٟ ٖٓ ٣ي٣ٜخ 

 هخُض كوخُض رْٔ هللا كوخُض ُٜخ حر٘ش كَػٕٞ أر٢ هخُض ٫ ٌُٖٝ ٍر٢ ٍٝد أر٤ي هللا

أهزَٙ رٌُي هخُض ٗؼْ كؤهزَطٚ كيػخٛخ كوخٍ ٣خ ك٬ٗش ٝإ ُي ٍرخ ؿ١َ٤ هخُض ٗؼْ 

ٍر٢ ٍٝري هللا كؤَٓ رزوَس ٖٓ ٗلخّ كؤُك٤ٔض ػْ أَٓ رٜخ إٔ طِو٠ ٢ٛ ٝأ٫ٝىٛخ 

ك٤ٜخ هخُض ُٚ إ ٢ُ ا٤ُي كخؿش هخٍ ٝٓخ كخؿظي هخُض أكذ إٔ طـٔغ ػظخ٢ٓ 

ي ُي ػ٤ِ٘خ ٖٓ حُلن هخٍ كؤَٓ ٝػظخّ ُٝي١ ك٢ ػٞد ٝحكي ٝطيك٘٘خ هخٍ ًُ
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غ  َٟ رؤ٫ٝىٛخ كؤُوٞح ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ ٝحكيح ٝحكيح ا٠ُ إٔ حٗظ٠ٜ ًُي ا٠ُ ٛز٢ ُٜخ َٓ

ٚ حهظل٢ٔ كبٕ ػٌحد حُي٤ٗخ إٔٛٞ ٖٓ ػٌحد  َّٓ ًٝؤٜٗخ طوخػٔض ٖٓ أؿِٚ هخٍ ٣خ أ

طٌِْ أٍرؼش ٛـخٍ ػ٠ٔ٤ حرٖ ٣َْٓ ػ٤ِٚ  :هخٍ هخٍ حرٖ ػزخّ. ح٥هَس كخهظلٔض

حرٖ  أهَؿٚٝ ." خٛي ٣ٞٓق ٝحرٖ ٓخٗطش حر٘ش كَػ٣ٕٞؾ ٝٗح٬ُّٔ ٝٛخكذ ؿَ

هخٍ  ،كي٣غ ٛل٤ق ح٩ٓ٘خى ُْٝ ٣وَؿخٙٝهخٍ ٌٛح حُلخًْ  ٝ ٣ؼ٠ِ ٞأرٝكزخٕ 

 ٛل٤ق.حٌُٛز٢ 

هِض ٝك٢ ح٩ٓ٘خى كٔخى رٖ ِٓٔش ػٖ ػطخء رٖ حُٔخثذ ٝػطخء حهظ٢ِ رآهَس 

ٖٓ ػطخء  ٝكٔخى ٓٔغ ٓ٘ٚ هزَ ح٫هظ١٬ ًٔخ ٤ٓؤط٢ ر٤خٗٚ ُْٝ ٣وَ رٔٔخع كٔخى

رؼي ح٫هظ١٬ ا٫ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ َٓس ٝػ٘ٚ ٗوَ حُؼو٢ِ٤ ك٢ ح٠ُؼلخء كوخٍ كيػ٘خ 

هخٍ ػ٢ِ: هِض ٤ُل٠٤: دمحم رٖ آٔخػ٤َ هخٍ كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ حُلِٞح٢ٗ 

ًٝخٕ أرٞ ػٞحٗش كَٔ ػٖ ػطخء رٖ حُٔخثذ هزَ إٔ ٣وظ٢ِ؟ كوخٍ: ًخٕ ٫ ٣لَٜ 

ٝػٖ حُؼو٢ِ٤ ٗوَ أرٞ حُلٖٔ رٖ " هِض  ٌٛح ٖٓ ٌٛح، ًٌُٝي كٔخى رٖ ِٓٔش

حُوطخٕ ًَٝ ٖٓ هخٍ رؤٕ كٔخى رٖ ِٓٔش ٓٔغ ٖٓ ػطخء رؼي حهظ١٬ٚ حػظٔي هٍٞ 

٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ ٌٛح ك٢ ك٤ٖ إٔ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ هخٍ ك٢ َٓحص ػ٬ع رؤٕ كي٣غ 

كٔخى رٖ ِٓٔش ػٖ ػطخء ٓٔظو٤ْ ُْٝ ٣وَ ا٫ َٓس ٝحكيس إٔ ٓٔخػٚ ًخٕ رؼي 

هِض ٤ُل٠٤: ًخٕ ػطخء رٖ حُٔخثذ هي ٤ي ك٢ ٓئح٫طٚ:" ح٫هظ١٬ كوي هخٍ حرٖ حُـ٘

خ هزَ ه ،ٗؼْه٢ِ؟ هخٍ:  ًٔ خٍ ٣ل٠٤: ٝكٔخى رٖ ِٓٔش ٓٔغ ٖٓ ػطخء رٖ حُٔخثذ هي٣

، َكيَّػَ٘خ َػزي ٝهخٍ حرٖ ػي١ ك٢ حٌُخَٓ  ،" ح٫هظ١٬ ٍَ ِٖ رَْل ٢ِِِّ ْر ُٖ َػ َكيَّػََ٘خ أكٔي ْر

ِؼ٤ٖ َٓ ُْٗؼزَش ٝٓل٤خٕ ٝكٔخى رٖ ِٓٔش،  َّللاَّ حُيٍٝه٢، هَخٍ: هَخٍ ٣َْل٠٤ رٖ  ٝكي٣غ 

ٗزخٛٚ رؼي طـ٤َ ػطخء ك٢ِ آهَ ٝأ ؿ٣ََػٖ ػطخء رٖ حُٔخثذ ٓٔظو٤ْ ٝكي٣غ 

ؼض ٣ل٠٤ ٙ" ٝهخٍ حُؼزخّ رٖ دمحم حُي١ٍٝ ك٢ طخ٣ٍن ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ:" َُػٔ ِٔ َٓ

 َّٔ ش َػٖ َػطخء رٖ حُ َٔ َِٓ خى رٖ  َّٔ َك َٝ خؽ  َـّ ُْل ْٗؼزَش رٖ ح َٝ ُْٓل٤َخٕ  خثِذ ٣َوٍُٞ َكِي٣غ 
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َْ رٌَِحَى ُظـ٤َ َػطخء ك٢ِ  زَخٙ ؿ٣ََ ٤َُْ ْٗ أَ َٝ َكِي٣غ ؿ٣ََ رٖ ػزي حُل٤ٔي  َٝ ظَِو٤ْ  ْٔ ُٓ

كؤهٞحٍ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ ٌٛٙ طيٍ ػ٠ِ إٔ كٔخى رٖ ِٓٔش ُْ ٣ٔٔغ  ." آهَ ػَٔٙ

ٖٓ ػطخء رؼي ح٫هظ١٬ ٝٓٔخ ٣وطغ رٌٜح حُوٍٞ هٍٞ حُطلخ١ٝ ك٢ َٗف ٌَٓ٘ 

ٝهٍٞ ٣ؼوٞد رٖ ٓل٤خٕ ك٢  ،هزَ ح٫هظ١٬ "ح٥ػخٍ:" حُلٔخىحٕ ٓٔؼخ ٖٓ ػطخء 

حُٔؼَكش ٝحُظخ٣ٍن " ػطخء ػوش كي٣ؼٚ كـش ٓخ ٍٟٝ ػ٘ٚ ٓل٤خٕ ٝٗؼزش ٝكٔخى رٖ 

ِٓٔش ٝٓٔخع ٛئ٫ء ٓٔخع هي٣ْ ًٝخٕ ػطخء طـ٤َ رآهَس كَٝح٣ش ؿ٣ََ ٝحرٖ 

هخٍ ح٤ُُ٘ن: ىهَ ٝهخٍ ح٢ُِٔٔ ك٢ ٓئ٫طٚ ُِيحٍهط٢٘  ،ك٤٠َ ١ٝزوظْٜ ٟؼ٤لش "

ُٖ حُ ِٖ ِٓٔشَ ك٢ حَُكِش  حُزَٜسَ ٝؿِْٔخثِذ ػطخُء ر كٔٔخُع أ٣َٞد ٝكٔخِى ر

هِض ٝهُٞٚ " ك٤ٚ حهظ١٬ " ٣ؼ٢٘  ." ح٠ُٝ٧ ٛل٤ٌق، ٝحَُكِشُ حُؼخ٤ٗشُ ك٤ٚ حهظ١٬ٌ 

ػطخء ٝأٍٝى حُيحٍهط٢٘ ك٢ حُؼَِ ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ إٔ كٔخى رٖ ِٓٔش ُْ ٣ٔٔغ ٖٓ 

كٖٔ ح٢ُِٔٔ، ٓجَ ػٖ كي٣غ ١ٍٝ ػٖ أر٢ ػزي حَُػطخء رؼي ح٫هظ١٬ كوي 

ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: ٖٓ ًًَ هللا ػِ ٝؿَ ك٢ ٗلٔٚ، ًًَٙ هللا ك٢  ػٖ أر٢ ٣ََٛس

كوخٍ: ٣َٝ٣ٚ  ٝك٤ٚ: ٖٝٓ طوَد ا٠ُ هللا ... حُلي٣غ. ٔٚ، ٖٝٓ ًًَ هللا ك٢ ٓ٪ٗل

كَٝحٙ ؿ٣ََ، ػٖ ػطخء، ػٖ أر٢ ػزي  ػطخء رٖ حُٔخثذ، ٝحهظِق ػ٘ٚ؛

ٚ كٔخى رٖ ِٓٔش كَٝحٙ ػٖ ػطخء رٖ حُٔخثذ، ٝهخُل حَُكٖٔ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس.

ٌٛح ٖٓ ػطخء رٖ حُٔخثذ، ٧ٗٚ حهظ٢ِ ك٢  :ػٖ ِٓٔخٕ ح٧ؿَ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس

ػٖ كي٣غ ػزي هللا رٖ ػظزش، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، ػٖ حُ٘ز٢ ٝٓجَ  آهَس ػَٔٙ.

٢٘ ا٫ حُٔٔخ٤ًٖ، ٝهخُض حُ٘خٍ: ٫ ٣يهِملسو هيلع هللا ىلص، هخُض حُـ٘ش: ٫ ٣يه٢ِ٘ ا٫ ح٠ُؼلخء 

كوخٍ: ٣َٝ٣ٚ  حُـزخٍٕٝ ٝحُٔظٌزَٕٝ، كوخٍ هللا طؼخ٠ُ: أٗض ٍكٔظ٢ ... حُلي٣غ.

كَٝحٙ حرٖ ك٤٠َ، ػٖ ػطخء رٖ حُٔخثذ، ػٖ  ػطخء رٖ حُٔخثذ، ٝحهظِق ػ٘ٚ؛

ٝهخُلٚ كٔخى رٖ ِٓٔش، كَٝحٙ ػٖ  ػٕٞ رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش، ػٖ أر٢ ٣ََٛس.

ر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ، ٝػطخء ػطخء رٖ حُٔخثذ، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػظزش، ػٖ أ
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رٔخ ٍٝحٙ ح٧ًخرَ: ٗؼزش،  حهظ٢ِ، ُْٝ ٣وَؿٞح ػٖ ػطخء ٫ٝ ٣لظؾ ٖٓ كي٣ؼٚ ا٫

ٝأٓخ حرٖ ػ٤ِش ٝحُٔظؤهَٕٝ كل٢ كي٣ؼْٜ ػ٘ٚ  ٝحُؼ١ٍٞ، ٤ٛٝٝذ، ٝٗظَحإْٛ.

، هِض ٝؿ٣ََ ٝحرٖ ك٤٠َ ٖٓ حُٔظؤه٣َٖ ٍٝٝح٣ظخٛٔخ ٓوظِلظخٕ ػٖ ٍٝح٣ظ٢ ٗظَ

ٝهخٍ حُؼو٢ِ٤ ك٢ ٗٚ ٓٔؼٜٔخ هزَ حهظ١٬ ػطخء. كٔخى حُٜل٤لظ٤ٖ ٓٔخ ٣يٍ ػ٠ِ أ

كيػ٘خ أكٔي رٖ ػ٢ِ ح٧رخٍ هخٍ: كيػ٘خ ػ٠ٔ٤ رٖ ػخَٓ هخٍ: كيػ٘خ ح٠ُؼلخء:" 

حرٖ أر٢ حُط٤ذ هخٍ: كيػ٘خ حرٖ ػ٤ِش هخٍ: هخٍ ٢ُ ٗؼزش: ٓخ كيػي ػطخء رٖ 

حُٔخثذ، ٖٓ ٍؿخُٚ ػٖ ُحًحٕ، ٤َٓٝٔس، ٝأر٢ حُزوظ١َ ك٬ طٌظزٚ، ٝٓخ كيػي 

  هِض ٝكي٣غ حُزخد ٍٝحٙ ػطخء ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ. ." رؼ٤٘ٚ كخًظزٚ ػٖ ٍؿَ،

 رىز٠ت لش٠ؼ ثشؽٍخ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص فٟ اإلعشاء ٚاٌّؼشاط -ٙ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2٘ٔ

ح٤ُِغ، ػٖ ػو٤َ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، كيػ٢٘ أرٞ ِٓٔش رٖ ػزي حَُكٖٔ، ٓٔؼض 

:" ُٔخ ًٌّرظ٢٘ هللا ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، أٗٚ ٓٔغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ ؿخرَ رٖ ػزي

ه٣َٖ هٔض ك٢ حُلـَ كـ٬ هللا ٢ُ ر٤ض حُٔويّ كَطِلْوض أهزَْٛ ػٖ آ٣خطٚ ٝأٗخ 

 ." أٗظَ ا٤ُٚ

ٝكيػ٢٘ ٤َُٛ رٖ كَد، كيػ٘خ كـ٤ٖ رٖ حُٔؼ٠٘، أهَؽ ِْٓٔ هخٍ .ٓٙٔ

ػزي هللا رٖ حُل٠َ، ػٖ أر٢ ِٓٔش رٖ  كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ ٝٛٞ حرٖ أر٢ ِٓٔش، ػٖ

ُوي ٍأ٣ظ٢٘ ك٢ حُلـَ »ػزي حَُكٖٔ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ٜخ، ٝه٣َٖ طٔؤ٢ُ٘ ػٖ َٓٔح١، كٔؤُظ٢٘ ػٖ أ٤ٗخء ٖٓ ر٤ض حُٔويّ ُْ أػزظ

٢ ، هخٍ: " كَكؼٚ هللا ٢ُ أٗظَ ا٤ُٚ، ٓخ ٣ٔؤُٞٗ«كٌَرض ًَرش ٓخ ًَرض ٓؼِٚ ه٢

ػٖ ٢ٗء ا٫ أٗزؤطْٜ رٚ، ٝهي ٍأ٣ظ٢٘ ك٢ ؿٔخػش ٖٓ ح٧ٗز٤خء، كبًح ٠ٓٞٓ هخثْ 

٢ِٜ٣، كبًح ٍؿَ َٟد، ؿؼي ًؤٗٚ ٖٓ ٍؿخٍ ٗ٘ٞءس، ٝاًح ػ٠ٔ٤ حرٖ ٣َْٓ 
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ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ هخثْ ٢ِٜ٣، أهَد حُ٘خّ رٚ ٗزٜخ ػَٝس رٖ ٓٔؼٞى حُؼول٢، ٝاًح 

كلخٗض  -٣ؼ٢٘ ٗلٔٚ  - ارَح٤ْٛ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ هخثْ ٢ِٜ٣، أٗزٚ حُ٘خّ رٚ ٛخكزٌْ

ح٬ُٜس كؤٓٔظْٜ، كِٔخ كَؿض ٖٓ ح٬ُٜس هخٍ هخثَ: ٣خ دمحم، ٌٛح ٓخُي ٛخكذ 

 .حُ٘خٍ، كِْٔ ػ٤ِٚ، كخُظلض ا٤ُٚ، كزيأ٢ٗ رخ٬ُّٔ "

كيػ٘خ دمحم رٖ ؿؼلَ، ٍٝٝف حُٔؼ٠٘، هخ٫: كيػ٘خ أكٔي هخٍ  أهَؽ .ٔٙٔ

هللا ػ٤ِٚ ػٖ حرٖ ػزخّ هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ ػٞف، ػٖ ٍُحٍس رٖ أٝك٠ 

ِْٝٓ:" ُٔخ ًخٕ ٤ُِش أ١َٓ ر٢ ٝأٛزلض رٌٔش كظؼض رؤ١َٓ ٝػَكض إٔ حُ٘خّ 

كوؼي ٓؼظ٫ِ ك٣ِ٘خ، هخٍ: كَٔ رٚ ػيٝ هللا أرٞ ؿَٜ، كـخء كظ٠ ؿِْ  ،ٌٌٓر٢

هخٍ: ٓخ  ،ا٤ُٚ، كوخٍ ُٚ ًخُٔٔظِٜة: َٛ ًخٕ ٖٓ ٢ٗء؟ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٗؼْ

حُٔويّ؟ هخٍ: ػْ  هخٍ: ا٠ُ أ٣ٖ؟ هخٍ: ا٠ُ ر٤ض ،٤ِِشٛٞ؟ هخٍ: اٗٚ أ١َٓ ر٢ حُ

َٙ أٗٚ ٣ٌٌرٚ، ٓوخكش إٔ ٣ـليٙ هخٍ: كِْ ٣ُ  ،أٛزلض ر٤ٖ ظَٜح٤ٗ٘خ؟ هخٍ: ٗؼْ

حُلي٣غ إ ىػخ هٞٓٚ ا٤ُٚ، هخٍ: أٍأ٣ض إ ىػٞص هٞٓي طليػْٜ ٓخ كيػظ٢٘؟ كوخٍ 

كظ٠ هخٍ: كخٗظل٠ض ا٤ُٚ كوخٍ: ٤ٛخ ٓؼَ٘ ر٢٘ ًؼذ رٖ ُئ١  ،ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٗؼْ

حُٔـخُْ، ٝؿخءٝح كظ٠ ؿِٔٞح ا٤ُٜٔخ، هخٍ: كيع هٞٓي رٔخ كيػظ٢٘. كوخٍ ٍٍٓٞ 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ا٢ٗ أ١َٓ ر٢ ح٤ُِِش، هخُٞح: ا٠ُ أ٣ٖ؟ هخٍ: ا٠ُ ر٤ض حُٔويّ، هخُٞح: ػْ 

هخٍ: كٖٔ ر٤ٖ ٜٓلن، ٖٝٓ ر٤ٖ ٝحٟغ ٣يٙ  ،أٛزلض ر٤ٖ ظَٜح٤ٗ٘خ؟ هخٍ: ٗؼْ

هخُٞح: َٝٛ طٔظط٤غ إٔ ط٘ؼض ُ٘خ حُٔٔـي؟ ٝك٢  ،ٓٚ، ٓظؼـزخ ٌٌُِد ُػْػ٠ِ ٍأ

حُوّٞ ٖٓ هي ٓخكَ ا٠ُ ًُي حُزِي، ٍٝأٟ حُٔٔـي، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: كٌٛزض 

كٔخ ُُض أٗؼض كظ٠ حُظزْ ػ٢ِ رؼٞ حُ٘ؼض، هخٍ: كـ٢ء رخُٔٔـي ٝأٗخ  أٗؼض

ٝأٗخ أٗظَ ا٤ُٚ، هخٍ: ًٝخٕ ٓغ أٗظَ كظ٠ ٟٝغ ىٕٝ ىحٍ ػوخٍ أٝ ػو٤َ ك٘ؼظٚ 

هِض كي٣غ  ." : أٓخ حُ٘ؼض كٞهللا ُوي أٛخدهخٍ كوخٍ حُوّٞ ،ٌٛح ٗؼض ُْ أكلظٚ

 .ٝػٞف ٛٞ ح٧ػَحر٢ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ
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 ٚفذ األٔقبس اٌٝ ِىخ  -ٔٙ** 

كيػ٘خ أٓٞى رٖ ػخَٓ، أهزَٗخ آَحث٤َ، ػٖ ػؼٔخٕ هخٍ أكٔي  أهَؽ .ٕٙٔ

ًخٕ حُ٘ز٢  "هخٍ: ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللاـؼي ٣ؼ٢٘ حرٖ حُٔـ٤َس، ػٖ ٓخُْ رٖ أر٢ حُ

َٛ ٖٓ ٍؿَ ٣ل٢ِ٘ٔ ا٠ُ هٞٓٚ،  :ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؼَٝ ٗلٔٚ ػ٠ِ حُ٘خّ رخُٔٞهق ك٤وٍٞ

كبٕ ه٣َ٘خ هي ٓ٘ؼ٢ٗٞ إٔ أرِؾ ٬ًّ ٍر٢، كؤطخٙ ٍؿَ ٖٓ ٛٔيحٕ كوخٍ: ٖٓٔ أٗض؟ 

حَُؿَ  كوخٍ حَُؿَ: ٖٓ ٛٔيحٕ هخٍ: كَٜ ػ٘ي هٞٓي ٖٓ ٓ٘ؼش؟ هخٍ: ٗؼْ، ػْ إ

ه٢٘ إٔ ٣ولَٙ هٞٓٚ، كؤط٠ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ: آط٤ْٜ، كؤهزَْٛ، ػْ آط٤ي ٖٓ 

هِض كي٣غ ٛل٤ق  ." ػخّ هخرَ، هخٍ: ٗؼْ، كخٗطِن ٝؿخء ٝكي ح٧ٜٗخٍ ك٢ ٍؿذ

 .ٝآَحث٤َ ٛٞ حرٖ ٣ْٞٗ ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ

كيػ٘خ ٣ؼوٞد رٖ ارَح٤ْٛ، كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ .ٖٙٔ

آلخم، كيػ٢٘ حُل٤ٜٖ رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػَٔٝ رٖ ٓؼي رٖ ٓؼخً، أهٞ ر٢٘ 

 ُٔخ هيّ أرٞ "هخٍ:ػزي ح٧َٜٗ، ػٖ ٓلٔٞى رٖ ُز٤ي، أه٢ ر٢٘ ػزي ح٧َٜٗ 

حُل٤َٔ أْٗ رٖ ٍحكغ ٌٓش، ٝٓؼٚ كظ٤ش ٖٓ ر٢٘ ػزي ح٧َٜٗ، ك٤ْٜ ا٣خّ رٖ ٓؼخً 

ٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٣ِظٕٔٔٞ حُلِق ٖٓ ه٣َٖ ػ٠ِ هْٜٞٓ ٖٓ حُوٍِؽ كٔٔغ رْٜ ٍ

َٛ ٌُْ ا٠ُ ه٤َ ٓٔخ ؿجظْ ُٚ؟ هخُٞح: ٝٓخ ًحى؟ هخٍ: أٗخ  كؤطخْٛ كـِْ ا٤ُْٜ، كوخٍ:

ٍٍٓٞ هللا، رؼؼ٢٘ هللا ا٠ُ حُؼزخى أىػْٞٛ ا٠ُ إٔ ٣ؼزيٝح هللا ٫ٝ ٣ًَ٘ٞح رٚ ٤ٗجخ، 

ٓؼخً كوخٍ ا٣خّ رٖ  ،ٝط٬ ػ٤ِْٜ حُوَإٓ ،ػْ ًًَ ُْٜ ح٬ٓ٩ّ ٝأٍِٗ ػ٢ِ حٌُظخد،

حُل٤َٔ  ٞكؤهٌ أر :هخٍ ،ٝهللا ه٤َ ٓٔخ ؿجظْ ُٚ ؟أ١ هّٞ ٌٛح :ًٝخٕ ؿ٬ٓخ كيػخ

ىػ٘خ ٓ٘ي كِؼ١َٔ ُوي  :ٝهخٍ ،ك٠َد رٜخ ٝؿٚ ا٣خّ رٖ ٓؼخً ،كل٘ش ٖٓ حُزطلخء

كٌخٗض  ،ٝحَٜٗكٞح ا٠ُ حُٔي٣٘ش ،كوخّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،كٜٔض ا٣خّ ،ؿج٘خ ُـ٤َ ٌٛح

هخٍ  ،ػْ ُْ ٣ِزغ ا٣خّ رٖ ٓؼخً إٔ ِٛي :هخٍ ،ٝحُوٍِؽ ٝهؼش رؼخع ر٤ٖ ح٧ّٝ

كؤهز٢َٗ ٖٓ ك٠َٙ ٖٓ ه٢ٓٞ ػ٘ي ٓٞطٚ أْٜٗ ُْ ٣ِحُٞح  :ٓلٔٞى رٖ ُز٤ي
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كٔخ ًخٗٞح ٣ٌٕ٘ٞ إٔ  :هخٍ ،٣ٔٔؼٞٗٚ ٣َِٜ هللا ٣ٌٝزَٙ ٣ٝلٔيٙ ٣ٝٔزلٚ كظ٠ ٓخص

هي ٓخص ِٓٔٔخ ُوي ًخٕ حٓظ٘ؼَ ح٬ٓ٩ّ ك٢ ًُي حُٔـِْ ك٤ٖ ٓٔغ ٖٓ ٍٍٓٞ 

هِض كي٣غ كٖٔ ٝٓلٔٞى رٖ ُز٤ي ٛلخر٢ ٛـ٤َ ٝآٍخُٚ ٫  ". ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ ٓٔغ هللا

ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ٚ حُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َ ٝحُلخًْ ٝهخٍ: ٝأهَؿ٠٣َ، 

، هِض ٛٞ ٤ُْ ػ٠ِ هخٍ حٌُٛز٢ ك٢ حُظِو٤ٚ ََُْٓٓٝٝ ٣وَؿخٙ  ،١َٗ ِْٓٔ

طخرؼ٢ ٛـ٤َ هخٍ ٝٛٞ  ٤ٖ رٖ ػزي حَُكٖٔ ُْ ٣َٝ ُٚ ١َِْٗٔٓ ِْٓٔ كبٕ حُلٜ

ٝٛٞ حرٖ أرٞ ىحٝى كٖٔ حُلي٣غ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص ًٌُٝي حرٖ آلخم 

 ُْ ٣َٝ ُٚ ِْٓٔ ا٫ ك٢ حُ٘ٞحٛي ٝهي َٛف رخُظلي٣غ. ٣ٔخٍ 

 خ اٌؼمَجَخ األٌٚٝث١ْؼَ   -ٕٙ** 

كيػ٢٘ آلخم رٖ ٍٜٓ٘ٞ، أهزَٗخ ٣ؼوٞد رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٗٙٔ

ػٖ ػٔٚ، هخٍ: أهز٢َٗ أرٞ اى٣ٍْ ػخثٌ ارَح٤ْٛ، كيػ٘خ حرٖ أه٢ حرٖ ٜٗخد، 

هللا، إٔ ػزخىس رٖ حُٜخٓض، ٖٓ ح٣ٌُٖ ٜٗيٝح ريٍح ٓغ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 

ِْٝٓ، ٖٝٓ أٛلخرٚ ٤ُِش حُؼوزش أهزَٙ: إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ: ٝكُٞٚ ػٜخرش 

هٞح، ٫ٝ ٖٓ أٛلخرٚ: طؼخُٞح رخ٣ؼ٢ٗٞ ػ٠ِ إٔ ٫ طًَ٘ٞح رخهلل ٤ٗجخ، ٫ٝ طَٔ

طِٗٞح، ٫ٝ طوظِٞح أ٫ٝىًْ، ٫ٝ طؤطٞح رزٜظخٕ طلظَٝٗٚ ر٤ٖ أ٣ي٣ٌْ ٝأٍؿٌِْ، ٫ٝ 

طؼ٢ٜٗٞ ك٢ ٓؼَٝف، كٖٔ ٝك٠ ٌْٓ٘ كؤؿَٙ ػ٠ِ هللا، ٖٝٓ أٛخد ٖٓ ًُي 

٤ٗجخ كؼٞهذ رٚ ك٢ حُي٤ٗخ كٜٞ ُٚ ًلخٍس، ٖٝٓ أٛخد ٖٓ ًُي ٤ٗجخ كٔظَٙ هللا 

 ." هخٍ: كزخ٣ؼظٚ ػ٠ِ ًُي ،لخ ػ٘ٚكؤَٓٙ ا٠ُ هللا، إ ٗخء ػخهزٚ، ٝإ ٗخء ػ

كيػ٘خ هظ٤زش، كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .٘ٙٔ

٣ِ٣ي رٖ أر٢ كز٤ذ، ػٖ أر٢ حُو٤َ، ػٖ حُٜ٘خرل٢، ػٖ ػزخىس رٖ حُٜخٓض 

٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، أٗٚ هخٍ: ا٢ٗ ٖٓ حُ٘وزخء ح٣ٌُٖ رخ٣ؼٞح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝهخٍ: رخ٣ؼ٘خٙ 
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إٔ ٫ َٗ٘ى رخهلل ٤ٗجخ، ٫ٝ َٗٔم، ٫ٝ ٢ِٗٗ، ٫ٝ ٗوظَ حُ٘لْ حُظ٢ كَّ ػ٠ِ 

إ كؼِ٘خ ًُي، كبٕ ؿ٤٘٘خ ٖٓ ًُي ٤ٗجخ، ًخٕ  ، ٫ٝ ٗ٘ظٜذ، ٫ٝ ٗؼ٢ٜ، رخُـ٘شهللا

 ." ه٠خء ًُي ا٠ُ هللا

ِقؼت ثٓ ػ١ّش سمٟ هللا ػٕٗ عف١ش إٌجٟ فٍٝ هللا    -ٖٙ** 

 ػ١ٍٗ ٚعٍُ اٌٝ اٌّذ٠ٕخ

دمحم رٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ ؿ٘يٍ، كيػ٘خ ٗؼزش،  كيػ٘خحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٙٙٔ

أٍٝ ٖٓ  ":هخٍػٖ أر٢ آلخم، هخٍ: ٓٔؼض حُزَحء رٖ ػخُد ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، 

هيّ ػ٤ِ٘خ ٜٓؼذ رٖ ػ٤َٔ ٝحرٖ أّ ٌٓظّٞ ًٝخٗخ ٣وَثخٕ حُ٘خّ كويّ ر٬ٍ ٝٓؼي 

ٝػٔخٍ رٖ ٣خَٓ ػْ هيّ ػَٔ رٖ حُوطخد ك٢ ػ٣َٖ٘ ٖٓ أٛلخد حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

ػْ هيّ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كٔخ ٍأ٣ض أَٛ حُٔي٣٘ش كَكٞح ر٢٘ء كَكْٜ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ 

رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ؿؼَ ح٩ٓخء ٣وِٖ هيّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كٔخ هيّ كظ٠ هَأص 

 ." }ٓزق حْٓ ٍري ح٧ػ٠ِ{ ك٢ ٍٓٞ ٖٓ حُٔلَٜ

 ث١ؼخ اٌؼمجخ اٌضب١ٔخ -ٗٙ** 

ٞد، هخٍ: كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آلخم، كيػ٘خ ٣ؼوهخٍ أكٔي  أهَؽ  .1ٙٔ

هخٍ: كليػ٢٘ ٓؼزي رٖ ًؼذ رٖ ٓخُي رٖ أر٢ ًؼذ رٖ حُو٤ٖ، أهٞ ر٢٘ ِٓٔش، إٔ 

أهخٙ ػز٤ي هللا رٖ ًؼذ، ًٝخٕ ٖٓ أػِْ ح٧ٜٗخٍ، كيػٚ إٔ أرخٙ ًؼذ رٖ ٓخُي، 

ـخؽ " هَؿ٘خ ك٢ ك:هخًٍٝخٕ ًؼذ ٖٓٔ ٜٗي حُؼوزش، ٝرخ٣غ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رٜخ، 

يٗخ هٞٓ٘خ ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٝهي ٤ِٛ٘خ ٝكوٜ٘خ ٝٓؼ٘خ حُزَحء رٖ ٓؼٍَٝ ًز٤َٗخ ٤ّٓٝ 

كِٔخ طٞؿٜ٘خ ُٔلَٗخ ٝهَؿ٘خ ٖٓ حُٔي٣٘ش هخٍ حُزَحء ُ٘خ ٣خ ٛئ٫ء ا٢ٗ هي ٍأ٣ض 

هي  :هخٍ ؟هخٍ هِ٘خ ُٚ ٝٓخ ًحى ،٢ ٝهللا ٓخ أى١ٍ طٞحكو٢ٗٞ ػ٤ِٚ أّ ٫ٝهللا ٍأ٣خ ٝاّٗ 

٢٘ٓ رظَٜ ٣ؼ٢٘ حٌُؼزش ٝإٔ أ٢ِٛ ا٤ُٜخ هخٍ كوِ٘خ ٍأ٣ض إٔ ٫ أىع ٌٛٙ حُز٤٘ش 
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 ّٕ ٢ ا٠ُ حُ٘خّ ٝٓخ ٣َٗي إٔ ٗوخُلٚ كوخٍ ا٢ٗ أِّٛ  ٢ ا٫ّ ٘خ ٣ِّٜ ٗز٤ّ  ٝهللا ٓخ رِـ٘خ أ

هخٍ كوِ٘خ ُٚ ٌُ٘خ ٫ ٗلؼَ كٌ٘خ اًح ك٠َص ح٬ُٜس ٤ِٛ٘خ ا٠ُ حُ٘خّ ٠ِٛٝ  ،ا٤ُٜخ

ٛ٘غ ٝأر٠ ا٫ ح٩هخٓش  ز٘خ ػ٤ِٚ ٓخا٠ُ حٌُؼزش كظ٠ هيٓ٘خ ٌٓش هخٍ أه٢ ٝهي ً٘خ ػِ 

 ّٔ  خ ٛ٘ؼضُ ػ٤ِٚ كِٔخ هيٓ٘خ ٌٓش هخٍ ٣خ حرٖ أه٢ حٗطِن ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كخٓؤُٚ ػ

خ١ ٚ ٝهللا هي ٝهغ ك٢ ٗل٢ٔ ٓ٘ٚ ٢ٗء ُٔخ ٍأ٣ض ٖٓ ه٬كٌْ ا٣ّ ك٢ ٓل١َ ٌٛح كبّٗ 

َٗٙ هزَ ًُي كِو٤٘خ هخٍ كوَؿ٘خ ٗٔؤٍ ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٝ٘خ ٫ ٗؼَكٚ ُْ  ،ك٤ٚ

 ،٫ :هخٍ هِ٘خ ؟َٛ طؼَكخٗٚ :ٍؿَ ٖٓ أَٛ ٌٓش كٔؤُ٘خٙ ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ

ّٔ خّ رٖ ػزي حُٔطّ كَٜ طؼَكخٕ حُؼزّ  :هخٍ هخٍ ًٝ٘خ ٗؼَف  ،ٗؼْ :هِ٘خ ؟ِٚذ ػ

حَُؿَ  ٞكبًح ىهِظٔخ حُٔٔـي كٜ :هخٍ ،حُؼزخّ ًخٕ ٫ ٣ِحٍ ٣ويّ ػ٤ِ٘خ طخؿَح

حُؼزخّ هخٍ كيهِ٘خ حُٔٔـي كبًح حُؼزخّ ؿخُْ ٍٍٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓؼٚ  حُـخُْ ٓغ

َٛ طؼَف ٣ٌٖٛ حَُؿ٤ِٖ  :ؿخُْ كِٔٔ٘خ ػْ ؿِٔ٘خ ا٤ُٚ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُِؼزخّ

 ،ي هٞٓٚ ٌٝٛح ًؼذ رٖ ٓخُيٌٛح حُزَحء رٖ ٓؼٍَٝ ٤ّٓ  ،ٗؼْ :هخٍ ؟٣خ أرخ حُل٠َ

ّ٘  هخٍ كٞهللا ٓخ أ٠ٔٗ هخٍ كوخٍ حُزَحء رٖ  ،ٗؼْ :هخٍ، خػَهٍٞ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُ

ٓؼٍَٝ ٣خ ٗز٢ هللا ا٢ٗ هَؿض ك٢ ٓل١َ ٌٛح ٝٛيح٢ٗ هللا ُ٪٬ّٓ كَأ٣ض إٔ ٫ 

أؿؼَ ٌٛٙ حُز٤٘ش ٢٘ٓ رظَٜ ك٤ِٜض ا٤ُٜخ ٝهي هخُل٢٘ أٛلخر٢ ك٢ ًُي كظ٠ ٝهغ 

 ُوي ً٘ض ػ٠ِ هزِش ُٞ :هخٍ ؟ك٢ ٗل٢ٔ ٖٓ ًُي ٢ٗء كٔخًح طَٟ ٣خ ٍٍٓٞ هللا

٠ ٓؼ٘خ ا٠ُ حُ٘خّ هخٍ كَؿغ حُزَحء ا٠ُ هزِش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كِّٜ  ،ٛزَص ػ٤ِٜخ

هخٍ ٝأِٛٚ ٣ِػٕٔٞ أٗٚ ٠ِٛ ا٠ُ حٌُؼزش كظ٠ ٓخص ٤ُْٝ ًُي ًٔخ هخُٞح ٗلٖ 

ٖٓ أ٢ٓٝ أ٣خّ أػِْ رٚ ْٜٓ٘ هخٍ ٝهَؿ٘خ ا٠ُ حُلؾ كٞحػيٗخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُؼوزش 

حُظ٣َ٘ن كِٔخ كَؿ٘خ ٖٓ حُلؾ ًٝخٗض ح٤ُِِش حُظ٢ ٝػيٗخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٓؼ٘خ ػزي 

ي ٖٓ ٓخىط٘خ ًٝ٘خ ٌٗظْ ٖٓ ٓؼ٘خ ٖٓ هٞٓ٘خ ٖٓ ؿخرَ ٤ّٓ  رٖ كَحّ أرٞ هللا رٖ ػَٔٝ

ي ٖٓ ٓخىط٘خ ٣َٗٝق ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ أَٓٗخ كٌِٔ٘خٙ ٝهِ٘خ ُٚ ٣خ أرخ ؿخرَ اٗي ٤ّٓ 
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خ ٝاٗخ َٗؿذ ري ػٔخ أٗض ك٤ٚ إٔ طٌٕٞ كطزخ ُِ٘خٍ ؿيح ػْ ىػٞطٚ ا٠ُ أَٗحك٘

ح٬ٓ٩ّ ٝأهزَطٚ ر٤ٔؼخى ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤِْٓ ٜٝٗي ٓؼ٘خ حُؼوزش ًٝخٕ ٗو٤زخ هخٍ 

ك٘ٔ٘خ طِي ح٤ُِِش ٓغ هٞٓ٘خ ك٢ ٍكخُ٘خ كظ٠ اًح ٠٠ٓ ػِغ ح٤َُِ هَؿ٘خ ٖٓ ٍكخُ٘خ 

ِ٘ طَ  ٗظَِٔ ٓٔظول٤ٖ طَِٔ حُوَ ٤ُٔؼخى ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؼذ ػ٘ي خ كظ٠ حؿظٔؼ٘خ ك٢ حُ

ّّ ٤ْٔ حُؼوزش ٝٗلٖ ٓزؼٕٞ ٍؿ٬ ٝٓؼ٘خ حَٓأطخٕ ٖٓ ٗٔخثْٜ ُٗ  ػٔخٍس  زش ر٘ض ًؼذ أ

رٖ ػي١ رٖ ػخرض اكيٟ  اكيٟ ٗٔخء ر٢٘ ٓخُٕ رٖ حُ٘ـخٍ ٝأٓٔخء ر٘ض ػَٔٝ

هللا ٠ِٛ هللا هخٍ كخؿظٔؼ٘خ رخُ٘ؼذ ٗ٘ظظَ ٍٍٓٞ  ،ٗٔخء ر٢٘ ِٓٔش ٢ٛٝ أّ ٤٘ٓغ

 ّٔ ٣ٞٓجٌ ػ٠ِ  ٚ حُؼزخّ رٖ ػزي حُٔطِذ ٝٛٞػ٤ِٚ ِْٝٓ كظ٠ ؿخءٗخ ٝٓؼٚ ٣ٞٓجٌ ػ

ى٣ٖ هٞٓٚ ا٫ أٗٚ أكذ إٔ ٣ل٠َ أَٓ حرٖ أه٤ٚ ٣ٝظٞػن ُٚ كِٔخ ؿِٔ٘خ ًخٕ 

حُؼزخّ رٖ ػزي حُٔطِذ أٍٝ ٓظٌِْ كوخٍ ٣خ ٓؼَ٘ حُوٍِؽ هخٍ ًٝخٗض حُؼَد 

أٜٝٓخ ٝهٍِؿٜخ إ دمحمح ٓ٘خ ك٤غ ٓٔخ ٣ٕٔٔٞ ٌٛح حُل٢ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ حُوٍِؽ 

ك٢ ػِ ٖٓ هٞٓٚ  ػ٠ِ ٓؼَ ٍأ٣٘خ ك٤ٚ ٝٛٞ هي ػِٔظْ ٝهي ٓ٘ؼ٘خٙ ٖٓ هٞٓ٘خ ٖٓٔ ٛٞ

ٝٓ٘ؼش ك٢ رِيٙ هخٍ كوِ٘خ هي ٓٔؼ٘خ ٓخ هِض كظٌِْ ٣خ ٍٍٓٞ هللا كوٌ ُ٘لٔي َُٝري 

ك٢  ٓخ أكززض هخٍ كظٌِْ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٬ ٝىػخ ا٠ُ هللا ػِ ٝؿَ ٍٝؿذ

هخٍ  .أرخ٣ؼٌْ ػ٠ِ إٔ طٔ٘ؼ٢ٗٞ ٓٔخ طٔ٘ؼٕٞ ٓ٘ٚ ٗٔخءًْ ٝأر٘خءًْ :ح٬ٓ٩ّ هخٍ

كؤهٌ حُزَحء رٖ ٓؼٍَٝ ر٤يٙ ػْ هخٍ ٗؼْ ٝح١ٌُ رؼؼي رخُلن ُ٘ٔ٘ؼ٘ي ٓٔخ ٗٔ٘غ ٓ٘ٚ 

ٗخ كزخ٣ؼ٘خ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٘لٖ أَٛ حُلَٝد ٝأَٛ حُلِوش ٍٝػ٘خٛخ ًخرَح ٍَ ُُ أُ 

ح٤ُٜؼْ رٖ حُظ٤ٜخٕ  ٞػظَٝ حُوٍٞ ٝحُزَحء ٣ٌِْ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أرػٖ ًخرَ هخٍ كخ

ك٤ِق ر٢٘ ػزي ح٧َٜٗ كوخٍ ٣خ ٍٍٓٞ هللا إ ر٤٘٘خ ٝر٤ٖ حَُؿخٍ كزخ٫ ٝاٗخ 

هخ١ؼٞٛخ ٣ؼ٢٘ حُؼٜٞى كَٜ ػ٤ٔض إ ٗلٖ كؼِ٘خ ًُي ػْ أظَٜى هللا إٔ طَؿغ 

رَ حُيّ حُيّ ٝحُٜيّ حُٜيّ أٗخ  : ػْ هخٍا٠ُ هٞٓي ٝطيػ٘خ هخٍ كظزْٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٌْٓ٘ ٝأٗظْ ٢٘ٓ أكخٍد ٖٓ كخٍرظْ ٝأٓخُْ ٖٓ ٓخُٔظْ ٝهي هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
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هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ أهَؿٞح ا٢ُ ٌْٓ٘ حػ٢٘ ػَ٘ ٗو٤زخ ٣ٌٕٞٗٞ ػ٠ِ هْٜٞٓ كؤهَؿٞح 

رٖ  ْٜٓ٘ حػ٢٘ ػَ٘ ٗو٤زخ ْٜٓ٘ طٔؼش ٖٓ حُوٍِؽ ٝػ٬ػش ٖٓ ح٧ّٝ ٝأٓخ ٓؼزي

ًؼذ كليػ٢٘ ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ أه٤ٚ ػٖ أر٤ٚ ًؼذ رٖ ٓخُي هخٍ ًخٕ أٍٝ ٖٓ 

َٟد ػ٠ِ ٣ي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُزَحء رٖ ٓؼٍَٝ ػْ طظخرغ حُوّٞ كِٔخ رخ٣ؼ٘خ ٍٍٓٞ 

ـُ   ٢ُّ هَ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َٛم ح٤ُ٘طخٕ ٖٓ ٍأّ حُؼوزش رؤرؼي ٛٞص ٓٔؼظٚ  ذ زخؿِ ٣خ أَٛ حُ

ـُ  ُٓ ذ زخؿِ ٝحُ ْٓ ٝحُٜزخس ٓؼٚ هي أؿٔؼٞح ػ٠ِ كَرٌْ هخٍ ٌَ حُٔ٘خٍُ َٛ ٌُْ ك٢ 

ش زَ وَ حُؼَ  دُّ َُ ٌٛح أَ  :هللا دمحم كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٢ِ ٣ؼ٢٘ حرٖ آلخم ٓخ ٣وُٞٚ ػيٝ

ّٖ  حٓٔغ أ١ ػيٝ ذَ ٣ْ َُ ٌٛح حرٖ أَ  ُي ػْ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  هللا أٓخ ٝهللا ٧كَؿ

ح ا٠ُ ٍكخٌُْ هخٍ كوخٍ ُٚ حُؼزخّ رٖ ػزخىس رٖ ٠ِٗش ٝح١ٌُ رؼؼي رخُلن حٍكؼٞ

ُْ أَٝٓ  :ُجٖ ٗجض ٤ُِٖٔ٘ ػ٠ِ أَٛ ٠٘ٓ ؿيح رؤ٤ٓخك٘خ هخٍ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

٘خ ك٘ٔ٘خ كظ٠ أٛزل٘خ كِٔخ أٛزل٘خ ؿيص ػ٤ِ٘خ ؿِش ه٣َٖ ػ هخٍ كَؿغ .رٌُي

حُوٍِؽ اٗٚ هي رِـ٘خ أٌْٗ هي ؿجظْ ا٠ُ  كظ٠ ؿخءٝٗخ ك٢ ٓ٘خُُ٘خ كوخُٞح ٣خ ٓؼَ٘

ٛخكز٘خ ٌٛح طٔظوَؿٞٗٚ ٖٓ ر٤ٖ أظَٜٗخ ٝطزخ٣ؼٞٗٚ ػ٠ِ كَر٘خ ٝهللا اٗٚ ٓخ ٖٓ 

حُؼَد أكي أرـٞ ا٤ُ٘خ إٔ ط٘٘ذ حُلَد ر٤٘٘خ ٝر٤٘ٚ ٌْٓ٘ هخٍ كخٗزؼغ ٖٓ ٛ٘خُي 

ٖٓ ٢ًَ٘ٓ هٞٓ٘خ ٣لِلٕٞ ُْٜ رخهلل ٓخ ًخٕ ٖٓ ٌٛح ٢ٗء ٝٓخ ػِٔ٘خٙ ٝهي ٛيهٞح 

ؼِٔٞح ٓخ ًخٕ ٓ٘خ هخٍ كزؼ٠٘خ ٣٘ظَ ا٠ُ رؼٞ هخٍ ٝهخّ حُوّٞ ٝك٤ْٜ حُلخٍع ُْ ٣

رٖ ٛ٘خّ رٖ حُٔـ٤َس حُٔو٢ِٓٝ ٝػ٤ِٚ ٗؼ٬ٕ ؿي٣يحٕ هخٍ كوِض ًِٔش ًؤ٢ٗ أ٣ٍي 

ٓخ طٔظط٤غ ٣خ أرخ ؿخرَ ٝأٗض ٤ٓي ٖٓ ٓخىط٘خ إٔ ٝإٔ أَٗى حُوّٞ رٜخ ك٤ٔخ هخُٞح 

ٜخ حُلخٍع كوِؼٜٔخ ػْ ٠ٍٓ طظوٌ ٗؼ٤ِٖ ٓؼَ ٗؼ٢ِ ٌٛح حُلظ٠ ٖٓ ه٣َٖ كٔٔؼ

أكلظض ٝهللا حُلظ٠ كخٍىى  :ؿخرَ ٞهخٍ ٣وٍٞ أر ،ٝهللا ُظ٘ظؼِٜ٘ٔخ :كوخٍ رٜٔخ ا٢ُّ 

ٚ ٝهللا ٫ أٍىٛٔخ هخٍ ٝهللا ِٛق ٝهللا ُجٖ ٛيم حُلؤٍ ٧ُِٓزَّ٘  :ػ٤ِٚ ٗؼ٤ِٚ هخٍ كوِض
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هِض كي٣غ كٖٔ ٝحرٖ  ." كٌٜح كي٣غ ًؼذ رٖ ٓخُي ػٖ حُؼوزش ٝٓخ ك٠َ ٜٓ٘خ

 . ٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ ٣ٝؼوٞد ٛٞ رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼيآلخم 

كيػ٘خ آلخم رٖ ػ٠ٔ٤، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٤ِْٓ، ػٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ  .1ٙٔ

ػزي هللا رٖ ػؼٔخٕ رٖ هؼ٤ْ، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، أٗٚ كيػٚ ؿخرَ رٖ ػزي هللا، إٔ 

٘ش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُزغ ػَ٘ ٤ٖ٘ٓ ٣ظزغ حُلخؽ ك٢ ٓ٘خُُْٜ ك٢ حُْٔٞٓ ٝرٔـ

" ٖٓ ٣ئ٢٘٣ٝ، ٖٓ ٢َٜٗ٘٣ كظ٠ أرِؾ ٍٓخ٫ص رؼٌخظ، ٝرٔ٘خُُْٜ ر٠٘ٔ ٣وٍٞ:ٝ

ٍر٢ ُٝٚ حُـ٘ش؟ "، ك٬ ٣ـي أكيح ٣َٜ٘ٙ ٣ٝئ٣ٝٚ، كظ٠ إ حَُؿَ ٣َكَ ٖٓ 

٠َٓ أٝ ٖٓ ح٤ُٖٔ، ا٠ُ ١ً ٍكٔٚ،  ك٤ؤط٤ٚ هٞٓٚ، ك٤وُٕٞٞ: حكٌٍ ؿ٬ّ ه٣َٖ ٫ 

ا٤ُٚ رخ٧ٛخرغ،  ٣لظ٘ي، ٢٘ٔ٣ٝ ر٤ٖ ٍكخُْٜ ٣يػْٞٛ ا٠ُ هللا ػِ ٝؿَ ٤٘٣َٕٝ

كظ٠ رؼؼ٘خ هللا ػِ ٝؿَ ُٚ ٖٓ ٣ؼَد، ك٤ؤط٤ٚ حَُؿَ ك٤ئٖٓ رٚ، ك٤وَثٚ حُوَإٓ، 

ك٤٘وِذ ا٠ُ أِٛٚ، ك٤ِٕٔٔٞ رب٬ٓٓٚ، كظ٠ ُْ ٣زن ىحٍ ٖٓ ىٍٝ ٣ؼَد ا٫ ك٤ٜخ 

ػْ رؼؼ٘خ هللا ػِ ٝؿَ، كؤطَٔٗخ، ٝحؿظٔؼ٘خ  ٢ٍٛ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ٣ظَٜٕٝ ح٬ٓ٩ّ،

ٓظ٠ ٌٍٗ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣طَى ك٢ ؿزخٍ ٌٓش،  ٓزؼٕٞ ٍؿ٬ ٓ٘خ، كوِ٘خ: كظ٠

٣ٝوخف، كَكِ٘خ كظ٠ هيٓ٘خ ػ٤ِٚ ك٢ حُْٔٞٓ، كٞحػيٗخٙ ٗؼذ حُؼوزش، كوخٍ ػٔٚ 

حُؼزخّ: ٣خ حرٖ أه٢، ا٢ٗ ٫ أى١ٍ ٓخ ٛئ٫ء حُوّٞ ح٣ٌُٖ ؿخءٝى؟ ا٢ٗ ًٝ ٓؼَكش 

٢ ٝؿٞٛ٘خ، رؤَٛ ٣ؼَد، كخؿظٔؼ٘خ ػ٘يٙ ٖٓ ٍؿَ ٍٝؿ٤ِٖ، كِٔخ ٗظَ حُؼزخّ ك

هخٍ: ٛئ٫ء هّٞ ٫ أػَكْٜ، ٛئ٫ء أكيحع، كوِ٘خ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ػ٬ّ ٗزخ٣ؼي؟ 

هخٍ: " طزخ٣ؼ٢ٗٞ ػ٠ِ حُٔٔغ ٝحُطخػش ك٢ حُ٘٘خ١ ٝحٌَُٔ، ٝػ٠ِ حُ٘لوش ك٢ 

حُؼَٔ ٝح٤َُٔ، ٝػ٠ِ ح٧َٓ رخُٔؼَٝف، ٝح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘، ٝػ٠ِ إٔ طوُٞٞح 

إٔ ط٢َٜٗٝ٘ اًح هيٓض ٣ؼَد، كظٔ٘ؼ٢ٗٞ ك٢ هللا ٫ طؤهًٌْ ك٤ٚ ُٞٓش ٫ثْ، ٝػ٠ِ 

ٓٔخ طٔ٘ؼٕٞ ٓ٘ٚ أٗلٌْٔ ٝأُٝحؿٌْ ٝأر٘خءًْ ٌُْٝ حُـ٘ش "، كؤ٘خ ٗزخ٣ؼٚ، كؤهٌ 

ر٤يٙ أٓؼي رٖ ٍُحٍس ٝٛٞ أٛـَ حُٔزؼ٤ٖ، كوخٍ: ٣ٍٝيح ٣خ أَٛ ٣ؼَد، اٗخ ُْ 



 ٓٓٔ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

٠َٗد ا٤ُٚ أًزخى حُٔط٢ ا٫ ٝٗلٖ ٗؼِْ أٗٚ ٍٍٓٞ هللا، إ اهَحؿٚ ح٤ُّٞ ٓلخٍهش 

ًخكش، ٝهظَ ه٤خًٍْ، ٝإٔ طؼ٠ٌْ ح٤ُٔٞف، كبٓخ أٗظْ هّٞ طٜزَٕٝ ػ٠ِ  حُؼَد

ح٤ُٔٞف اًح ٓٔظٌْ، ٝػ٠ِ هظَ ه٤خًٍْ، ٝػ٠ِ ٓلخٍهش حُؼَد ًخكش، كوٌٝٙ 

ٝأؿًَْ ػ٠ِ هللا، ٝآخ أٗظْ هّٞ طوخكٕٞ ٖٓ أٗلٌْٔ ه٤لش كٌٍٝٙ، كٜٞ أػٌٍ ػ٘ي 

ٌٛٙ حُز٤ؼش، ٫ٝ  هخُٞح: ٣خ أٓؼي رٖ ٍُحٍس أ٢ٓ ػ٘خ ٣يى، كٞهللا ٫ ٌٍٗ هللا

ٗٔظو٤ِٜخ، كؤ٘خ ا٤ُٚ ٍؿ٬ ٍؿ٬ ٣ؤهٌ ػ٤ِ٘خ ر١َ٘ش حُؼزخّ،، ٣ٝؼط٤٘خ ػ٠ِ ًُي 

 هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ. ." حُـ٘ش

ّٕ ١َٝٗ حُز٤ؼش حُظ٢ رخ٣غ ػ٤ِٜخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ح٧ٜٗخٍ ٢ٛ ػٜي ٤ٓٝؼخم ػ٠ِ  ا

ى ٖٓ ح٫ٓظطخػش ك٢ يٍ ٓخ ط٣َؤػْ روًَٝ ِْٓٔ طِِٓٚ ٓخ حٓظطخع ا٠ُ ًُي ٓز٬٤ 

 .ًَ ُٓخٕ ٌٝٓخٕ

  اٌٙغشح اٌٝ اٌّذ٠ٕخ -٘ٙ** 

 سإ٠ب إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص أسك اٌّٙغش  -7* 

كيػ٢٘ دمحم رٖ حُؼ٬ء كيػ٘خ كٔخى  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ هخٍ .2ٙٔ

ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ  رٖ أٓخٓش ػٖ ر٣َي رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ رَىس ػٖ ؿيٙ أر٢ رَىس

ٍأ٣ض ك٢ حُٔ٘خّ أ٢ٗ أٛخؿَ ٖٓ ٌٓش ا٠ُ أٍٝ رٜخ  " هخٍ:أٍحٙ ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

ٗوَ، كٌٛذ ٢ِٛٝ ا٠ُ أٜٗخ ح٤ُٔخٓش أٝ ٛـَ، كبًح ٢ٛ حُٔي٣٘ش ٣ؼَد، ٍٝأ٣ض ك٢ 

ٍإ٣خ١ ٌٛٙ أ٢ٗ ُِٛص ٤ٓلخ، كخٗوطغ ٛيٍٙ كبًح ٛٞ ٓخ أ٤ٛذ ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٣ّٞ 

 رٚ ٖٓ حُلظق، أكي، ػْ ُِٛطٚ رؤهَٟ كؼخى أكٖٔ ٓخ ًخٕ كبًح ٛٞ ٓخ ؿخء هللا

ٝحؿظٔخع حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٍٝأ٣ض ك٤ٜخ روَح، ٝهللا ه٤َ كبًح ْٛ حُٔئٕٓ٘ٞ ٣ّٞ أكي، ٝاًح 

 " . حُو٤َ ٓخ ؿخء هللا رٚ ٖٓ حُو٤َ ٝػٞحد حُٜيم، ح١ٌُ آطخٗخ هللا رؼي ٣ّٞ ريٍ
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كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، أهزَٗخ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٓٔ

: ٓٔؼض أرخ حُلزخد ٓؼ٤ي رٖ ٣ٔخٍ، ٣وٍٞ: ٓٔؼض ٓخُي، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي، هخٍ

َٓص رو٣َش طؤًَ حُوَٟ، أُ  ":أرخ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ٣وٍٞ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ." ٣وُٕٞٞ ٣ؼَد، ٢ٛٝ حُٔي٣٘ش، ط٘ل٢ حُ٘خّ ًٔخ ٣٘ل٢ ح٤ٌَُ هزغ حُلي٣ي

٤غ رٖ كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد، ػ٘خ حَُرحُلخًْ هخٍ  أهَؽ  .1ٔٔ

٤ِٓٔخٕ، ػ٘خ أٓي رٖ ٠ٓٞٓ، ػ٘خ ػزي هللا رٖ ٝٛذ، أهز٢َٗ ٣ْٞٗ، ػٖ ح١َُِٛ، 

هي أ٣ٍُض ىحٍ  ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ هخُض: هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص:"ػٖ ػَٝس، 

طخٕ" ََّ حُلخًْ ك٢ ٚ أهَؿ .ٛـَطٌْ، أ٣ٍُض ٓزوشً ًحص ٗوَ ر٤ٖ ٫رظ٤ٖ ٝٛٔخ حُل

ح٤ُ٘و٤ٖ ُْٝ ٣وَؿخٙ، هخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ ػ٠ِ  حُٔٔظيٍى ٝهخٍ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ

٫ٝ ػ٠ِ ١َٗ ١َٜٗٔخ  ٤ُْٝ ػ٠ِهِض ٛٞ ٛل٤ق  .١َٗ حُزوخ١ٍ ِْٝٓٔ

ُْ ٣َٝ ُْ ٣َٝ ُٚ حُزوخ١ٍ ا٫ كي٣ؼخ ٝحكيح ٓظخرؼش ِْٝٓٔ كؤٓي رٖ ٠ٓٞٓ أكيٛٔخ 

هخٍ أرٞ كخطْ ٛيٝم ٝهخٍ ٝٓخ ىٕٝ ١زوظٜٔخ حَُر٤غ رٖ ٤ِٓٔخٕ ٝٛٞ حَُٔحى١ ُٚ 

ؤّ رٚ ٝهخٍ أرٞ ٓؼ٤ي رٖ ٣ْٞٗ ٝحُوط٤ذ ٛٞ ػوش ٝهخٍ حُو٢ِ٤ِ ػوش حُ٘ٔخث٢ ٫ ر

ٝأَٛ حُلي٣غ ك٢  طويّ طٞػ٤وٚ ك٢ أٍٝ كي٣غ ك٢ حٌُظخدٝأرٞ حُؼزخّ ٓظلن ػ٤ِٚ 

 .ٛل٤ق حُزوخ١ٍ

 اٌٝ هللا أَ اٌمشٜ اٌجالدأؽت  -8* 

كيػ٘خ هظ٤زش، هخٍ: كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ ػو٤َ، ػٖ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ .1ٕٔ

ػٖ ػزي هللا رٖ ػي١ رٖ كَٔحء، هخٍ: ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا ح١َُِٛ، ػٖ أر٢ ِٓٔش، 

ملسو هيلع هللا ىلص ٝحهلخ ػ٠ِ حُلٍِٝس كوخٍ: ٝهللا اٗي ُو٤َ أٍٝ هللا، ٝأكذ أٍٝ هللا ا٠ُ 

ٌٛح كي٣غ كٖٔ هخٍ حُظ١ٌَٓ:  ." هللا، ٫ُٞٝ أ٢ٗ أهَؿض ٓ٘ي ٓخ هَؿض

رٞ ٍؿخُٚ ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ حُٜلخر٢ ٝأ ، هِض كي٣غ ٛل٤قٛل٤ق ؿ٣َذ
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ِٓٔش ٛٞ حرٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞف ٝح١َُِٛ ٛٞ دمحم رٖ ِْٓٔ ٝػو٤َ ٛٞ حرٖ 

 هخُي ٝح٤ُِغ ٛٞ حرٖ ٓؼي ٝهظ٤زش ٛٞ حرٖ ٓؼ٤ي.

 اٌغبثمْٛ اٌٝ اٌٙغشح -9* 

 كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ ؿ٘يٍ، كيػ٘خ ٗؼزشحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .1ٖٔ

ٖٓ  ػٖ أر٢ آلخم هخٍ ٓٔؼض حُزَحء رٖ ػخُد ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ: "أٍٝ

خّ كويّ ر٬ٍ ٝٓؼي وَثخٕ حُّ٘ هيّ ػ٤ِ٘خ ٜٓؼذ رٖ ػ٤َٔ ٝحرٖ أّ ٌٓظّٞ ًٝخٗخ ٣ُ 

ٝػٔخٍ رٖ ٣خَٓ ػْ هيّ ػَٔ رٖ حُوطخد ك٢ ػ٣َٖ٘ ٖٓ أٛلخد حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

أَٛ حُٔي٣٘ش كَكٞح ر٢٘ء كَكْٜ  هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ػْ هيّ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كٔخ ٍأ٣ضُ 

كظ٠ ؿؼَ ح٩ٓخء ٣وِٖ هيّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كٔخ هيّ كظ٠ هَأص ٓزق رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 ُٔ  َ". َّٜ لَ حْٓ ٍري ح٧ػ٠ِ ك٢ ٍٓٞ ٖٓ حُ

 ٚأٍ٘ٗ ٘غشح أثٟ عٍّخ -ٓٔ* 

كليػ٢٘ أر٢ آلخم رٖ ٣ٔخٍ ػٖ  حرٖ آلخم ك٢ ٓـخ٣ُٚ هخٍ أهَؽ .1ٗٔ

 : هخُضِٓٔش رٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ رٖ أر٢ ِٓٔش ػٖ ؿيطٚ أّ ِٓٔش ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 ّٔ ِٓٔش حُوَٝؽ ا٠ُ حُٔي٣٘ش ٍكَ ا٢ُ رؼ٤َٙ ػْ ك٢ِ٘ٔ ػ٤ِٚ ٝكَٔ  ٞخ أؿٔغ أرُ

ّٔ  ،ٓؼ٢ حر٢٘ ِٓٔش رٖ أر٢ ِٓٔش ك٢ كـ١َ ٚ خ ٍأطْ ػْ هَؽ ر٢ ٣وٞى ر٢ رؼ٤َٙ كِ

 ٍُ ٌٛٙ ٗلٔي  :ر٢٘ حُٔـ٤َس رٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ رٖ ٓوِّٝ هخٓٞح ا٤ُٚ كوخُٞح ٍؿخ

 :هخُض ؟ػ٬ّ ٗظًَي ط٤َٔ رٜخ ك٢ حُز٬ى ،ٛخكزظي ٌٛٙ ضَ أٍأ٣ ،ؿِزظ٘خ ػ٤ِٜخ

ػزي  ٞهخُض ٝؿ٠ذ ػ٘ي ًُي ر٘ ،كِ٘ػٞح هطخّ حُزؼ٤َ ٖٓ ٣يٙ كؤه٢ٌٗٝ ٓ٘ٚ

٫ ٝهللا ٫ ٗظَى حر٘٘خ ػ٘يٛخ اًح ِٗػظٔٞٛخ ٖٓ  :٢ٍٛ أر٢ ِٓٔش كوخُٞح ،ح٧ٓي

ػزي  ٞر٢٘ ِٓٔش ر٤ْٜ٘ كظ٠ هِؼٞح ٣يٙ ٝحٗطِن رٚ ر٘حكظـخًرٞح  :هخُض ،ٛخكز٘خ

 :هخُض ،ِٓٔش ا٠ُ حُٔي٣٘ش ٞحُٔـ٤َس ػ٘يْٛ ٝحٗطِن ُٝؿ٢ أر ٞٝكز٢٘ٔ ر٘ ،ح٧ٓي
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م ر٢٘٤ ٝر٤ٖ ُٝؿ٢ ٝر٤ٖ حر٢٘ َِّ كٌ٘ض أهَؽ ًَ ؿيحس كؤؿِْ رخ٧رطق  :هخُض ،كلُ

َّ  ٢ٔٓٝ ٓ٘ش أكٔخ أُحٍ أر٢ٌ كظ٠ أُ  ّٔ  ه٣َزخ ٜٓ٘خ كظ٠ ٓ ٢، ر٢ ٍؿَ ٖٓ ر٢٘ ػ

وَؿٕٞ ٌٛٙ أ٫ طُ  :ٍ ُز٢٘ حُٔـ٤َسأكي ر٢٘ حُٔـ٤َس كَأٟ ٓخ ر٢ كَك٢٘ٔ كوخ

 ََّ حُلو٢ رِٝؿي إ  :ْ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ُٝؿٜخ ٝر٤ٖ ُٝيٛخ هخُض كوخُٞح ٢ُظُ هْ ح٤ٌُٔٔ٘ش ك

كخٍطلِض رؼ١َ٤ ػْ  :هخُض، ػ٘ي ًُي حر٢٘ ػزي ح٧ٓي ا٢َُّ  ٞر٘ ٍٝىَّ  :هخُض ،ٗجض

ٝٓخ  :هخُض ،أ٣ٍي ُٝؿ٢ رخُٔي٣٘ش ػْ هَؿضُ  ،ٚ ك٢ كـ١َحر٢٘ كٟٞؼظُ  أهٌصُ 

َٔ  ؾُ َِّ زَ طَ أَ  :هخُض كوِض ،كي ٖٓ هِن هللآؼ٢ أ كظ٠  ،٠ أهيّ ػ٠ِ ُٝؿ٢كظَّ  ٖ ُو٤ضُ ر

 :ػؼٔخٕ رٖ ١ِلش رٖ أر٢ ١ِلش أهخ ر٢٘ ػزي حُيحٍ كوخٍ ٢ُ اًح ً٘ض رخُظ٘ؼ٤ْ ُو٤ضُ 

 ؟ٓخ ٓؼي أكيٝأ :هخٍ ،أ٣ٍي ُٝؿ٢ رخُٔي٣٘ش :هخُض كوِض ؟ش٤َّٓ ا٠ُ أ٣ٖ ٣خ ر٘ض أر٢ أُ 

كؤهٌ روطخّ  ،ٝهللا ٓخ ُي ٖٓ ٓظَى :هخٍ ، ٝر٢٘ ٌٛح٫ ٝهللا ا٫ هللا :هخُض كوِض

أٍٟ أٗٚ  ،ٍؿ٬ ٖٓ حُؼَد ه٢ كٞهللا ٓخ ٛلزضُ  ،حُزؼ٤َ كخٗطِن ٓؼ٢ ١ٜٞ٣ ر٢

 كظ٠ اًح ُِٗضُ  ،ػْ حٓظؤهَ ػ٢٘ ،ًخٕ أًَّ ٓ٘ٚ ًخٕ اًح رِؾ حٍُِٔ٘ أٗخم ر٢

 ََ ـغ ٠ ا٠ُ ٗـَس كخٟطػْ ط٘لَّ  ،يٙ ك٢ حُ٘ـَسكل٢ ػ٘ٚ ػْ ه٤َّ  ،رزؼ١َ٤ حٓظؤه

ََّ  ،طلظٜخ  :ػ٢٘ ٝهخٍ ٓٚ كَكِٚ ػْ حٓظؤهَٝحف هخّ ا٠ُ رؼ١َ٤ كويَّ كبًح ىٗخ حُ

ػ٠ِ رؼ١َ٤ أط٠ كؤهٌ روطخٓٚ كوخىٙ  كظ٠ ٣ٍِ٘  ٝحٓظ٣ٞضُ  كبًح ًٍزضُ  ،حًٍز٢

رٖ ػٞف  ٝكِٔخ ٗظَ ا٠ُ ه٣َش ر٢٘ ػَٔ ،ر٢ ٣ٜ٘غ ًُي ر٢ كظ٠ أهي٢٘ٓ حُٔي٣٘ش

٤ِٜخ ػ٠ِ هُ كخىْ  -ِٓٔش رٜخ ٗخ٫ُ  ًٞٝخٕ أر -ي ك٢ ٌٛٙ حُو٣َش ُٝؿُ  :زخء هخٍروُ 

ٝهللا ٓخ أػِْ أَٛ ر٤ض  :هخٍ كٌخٗض طوٍٞ .رًَش هللا ػْ حَٜٗف ٍحؿؼخ ا٠ُ ٌٓش

ٛخكزخ ه٢ ًخٕ أًَّ ٖٓ  ٝٓخ ٍأ٣ضُ  ،ك٢ ح٬ٓ٩ّ أٛخرْٜ ٓخ أٛخد آٍ أر٢ ِٓٔش

 .هِض كي٣غ كٖٔ ." ػؼٔخٕ رٖ ١ِلش
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 ٘غشح ػّش ٚأفؾبثٗ -ٔٔ* 

ٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع، ػ٘خ أرٞ أهزَحُز٤ٜو٢ ك٢ حٌُزَٟ هخٍ  أهَؽ .1٘ٔ

حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد، ػ٘خ أكٔي رٖ ػزي حُـزخٍ، ػ٘خ ٣ْٞٗ رٖ ر٤ٌَ، ػٖ حرٖ 

آلخم، كيػ٢٘ ٗخكغ، ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ، ػٖ أر٤ٚ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ هللا 

ػ٘ٚ، هخٍ: " ُٔخ حؿظٔؼ٘خ ُِٜـَس حطؼيص أٗخ ٝػ٤خٕ رٖ أر٢ ٍر٤ؼش ٝٛ٘خّ رٖ 

ٝهِ٘خ: ح٤ُٔؼخى ر٤٘٘خ حُظ٘خٟذ ٖٓ أٟخس ر٢٘ ؿلخٍ، كٖٔ أٛزق  حُؼخٙ رٖ ٝحثَ،

ٌْٓ٘ ُْ ٣ؤطٜخ كوي كزْ ك٤ِٔٞ ٛخكزخٙ، كؤٛزلض ػ٘يٙ أٗخ ٝػ٤خٕ رٖ أر٢ 

ٍر٤ؼش ٝكزْ ػ٘خ ٛ٘خّ ٝكظٖ كخكظظٖ، رخُٔي٣٘ش كٌ٘خ ٗوٍٞ: ٓخ هللا روخرَ ٖٓ ٛئ٫ء 

ُي ُز٬ء طٞرش، هّٞ ػَكٞح هللا ٝآٓ٘ٞح رٚ، ٝٛيهٞح ٍُٓٞٚ ػْ ٍؿؼٞح ػٖ ً

أٛخرْٜ ٖٓ حُي٤ٗخ، ًٝخٗٞح ٣وُٕٞٞ ٧ٗلْٜٔ، كؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ ك٤ْٜ: }هَ ٣خ 

ػزخى١ ح٣ٌُٖ أَٓكٞح ػ٠ِ أٗلْٜٔ ٫ طو٘طٞح ٖٓ ٍكٔش هللا{ ا٠ُ هُٞٚ: }ٓؼٟٞ 

ُِٔظٌز٣َٖ{ هخٍ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ: كٌظزظٜخ ر٤ي١ ًظخرخ، ػْ رؼؼض رٜخ ا٠ُ ٛ٘خّ، 

ػ٢ِ هَؿض رٜخ ا٠ُ ١ً ١ٟٞ، كـؼِض كوخٍ ٛ٘خّ رٖ حُؼخٙ: كِٔخ هيٓض 

أٛؼي رٜخ ٝأٛٞد ٧كٜٜٔخ، كوِض: حُِْٜ ك٤ٜٜ٘ٔخ، ٝكَهض اٗٔخ أُِٗض ك٤٘خ ُٔخ ً٘خ 

ٗوٍٞ ك٢ أٗلٔ٘خ، ٣ٝوخٍ ك٤٘خ، كَؿؼض كـِٔض ػ٠ِ رؼ١َ٤ كِلوض ٍٍٓٞ هللا 

٣غ هِض كي ." ملسو هيلع هللا ىلص، كوظَ ٛ٘خّ ٤ٜٗيح رؤؿ٘خى٣ٖ ك٢ ٣٫ٝش أر٢ رٌَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

كٖٔ ٝٗخكغ ٛٞ ٠ُٞٓ حرٖ ػَٔ ٝحرٖ آلخم ٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ ٝهي َٛف رخُظلي٣غ 

 أكٔي رٖ ػزي حُـزخٍ ٝأرٞ حُؼزخّ طويّ طٞػ٤ؤٜخ ك٢ أٍٝ كي٣غ ك٢ حٌُظخد.ٝ

 اِبِخ عبٌُ ٌِٛٝ أثٟ ؽز٠فخ -ٕٔ* 

كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ حٌٍُٔ٘، هخٍ: كيػ٘خ أْٗ رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .1ٙٔ

" ُٔخ هيّ حُٜٔخؿَٕٝ :هخٍ ٖ ػزي هللا رٖ ػَٔػ٤خٝ، ػٖ ػز٤ي هللا، ػٖ ٗخكغ، ػ
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َٓ  ،ٟٓٞغ روزخء ،شَ زَ ْٜ ح٧ُٕٝٞ حُؼُ  ْٜ ٓخُْ ٠ُٞٓ ُّٓ ئُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣َ  ِّ يَ وْ هزَ 

 َُ   ." ْٛ هَآٗخأر٢ ك٣ٌلش ًٝخٕ أًؼ

خُؼِْ إ ح٩ٓخٓش ك٢ حُي٣ٖ أٓخٗش رخٌُلخءحص ٤ُٝٔض رخ٫ُٞءحص ٫ٝ ًلخءس ا٫ ر

ّٓيص  ،٫ ؿَٜ رؼيٙ ٫ٝ ػِْ ىٝٗٚ ٕ ػِْ ا٫ رخُوَآٝحُظوٟٞ ٫ٝ ُٝ ٝٓظ٠ 

٤ّؼض ح٧ٓخٗش ٢ٛٝ ٖٓ ح٧ٓخٍحص. ُٟ  ح٧ٓخٗش  ا٠ُ ؿ٤َ أِٜٛخ 

 ٘غشح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٙٙ** 

 ٌٕجٟ ملسو هيلع هللا ىلص فٟ اٌٙغشحافؾجخ أثٟ ثىش   -ٖٔ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ ػو٤َ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .11ٔ

ٖ ٜٗخد: كؤهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، إٔ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، ُٝؽ هخٍ حر

٣ٍض ىحٍ ٛـَطٌْ ًحص ٗوَ ا٢ٗ أُ : هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٤ُِِٖٔٔٔ..... ":حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، هخُض

ر٤ٖ ٫رظ٤ٖ ٝٛٔخ حُلَطخٕ كٜخؿَ ٖٓ ٛخؿَ هزَ حُٔي٣٘ش ٍٝؿغ ػخٓش ٖٓ ًخٕ 

َّٜ ٛخؿَ رؤٍٝ حُلز٘ش ا٠ُ حُ َ حُٔي٣٘ش كوخٍ ُٚ ٍٍٓٞ هللا زَ رٌَ هِ  ِ أرٞٔي٣٘ش ٝطـ

ٍِ  :ملسو هيلع هللا ىلص ًُي رؤر٢ أٗض  َٝٛ طَؿٞ :رٌَ إٔ ٣ئًٕ ٢ُ كوخٍ أرٞ ٢ أٍؿِٞٓي كبّٗ ػ٠ِ 

رٌَ ٗلٔٚ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤ُٜلزٚ ٝػِق ٍحكِظ٤ٖ ًخٗظخ  ٗؼْ كلزْ أرٞ :هخٍ

 َٝ أٍرؼش أَٜٗ هخٍ حرٖ ٜٗخد هخٍ ػَٝس هخُض ػخث٘ش حُوز٢  حَُٔٔ ٝٛٞ مَ ٍَ ػ٘يٙ 

كز٤٘ٔخ ٗلٖ ٣ٞٓخ ؿِّٞ ك٢ ر٤ض أر٢ رٌَ ك٢ ٗلَ حُظ٤َٜس هخٍ هخثَ ٧ر٢ رٌَ 

 ُٓ كيحء ُٚ أر٢  :رٌَ خ ك٢ ٓخػش ُْ ٣ٌٖ ٣ؤط٤٘خ ك٤ٜخ كوخٍ أرٞؼً ِّ٘ وَ ظَ ٌٛح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

خُض كـخء ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ٝأ٢ٓ ٝهللا ٓخ ؿخء رٚ ك٢ ٌٛٙ حُٔخػش ا٫ أَٓ ه

ٖٓ ػ٘يى كوخٍ  هَؽْ أَ  :ػ٤ِٚ ِْٝٓ كخٓظؤًٕ كؤًٕ ُٚ كيهَ كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٧ر٢ رٌَ

كب٢ٗ هي إًٔ ٢ُ ك٢ حُوَٝؽ  :اٗٔخ ْٛ أِٛي رؤر٢ أٗض ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ :رٌَ أرٞ

ُّٜ  :رٌَ كوخٍ أرٞ  ٗؼْ هخٍ أرٞ :رؤر٢ أٗض ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص شَ زَ لْ حُ
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ٖٔ رخُؼَّ  :ٛخط٤ٖ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوٌ رؤر٢ أٗض ٣خ ٍٍٓٞ هللا اكيٟ ٍحكِظ٢َّ  :رٌَ

كـِٜٗخٛٔخ أكغ حُـٜخُ ٝٛ٘ؼ٘خ ُٜٔخ ٓلَس ك٢ ؿَحد كوطؼض  :هخُض ػخث٘ش

ُٓ  رٌَ هطؼش ٖٓ ٗطخهٜخ كَرطضْ  أٓٔخء ر٘ض أر٢  ٤ضْ ِّٔ رٚ ػ٠ِ كْ حُـَحد كزٌُي 

ٌَ  ٞػْ ُلن ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأر :ًحص حُ٘طخه٤ٖ هخُض خ ك٤ٚ ََ٘ٔ رٌَ رـخٍ ك٢ ؿزَ ػٍٞ ك

يُؾ ٖٓ ك٤ُ  ٌٖ وِ َُ  قٌ وِ ؿ٬ّ ٗخد ػَ  ٞػ٘يٛٔخ ػزي هللا رٖ أر٢ رٌَ ٝٛ ز٤ضُ ػ٬ع ٤ُخٍ ٣َ 

ػ٘يٛٔخ رٔلَ ك٤ٜزق ٓغ ه٣َٖ رٌٔش ًزخثض ك٬ ٣ٔٔغ أَٓح ٣ٌظخىحٕ رٚ ا٫ ٝػخٙ 

ط٤ٜٔخ روزَ ًُي ك٤ٖ ٣وظ٢ِ حُظ٬ّ ٣َٝػ٠ ػ٤ِٜٔخ ػخَٓ رٖ ك٤َٜس ٠ُٞٓ كظ٠ ٣ؤ

 ِٓ ٍْ  شَ لَ ْ٘ أر٢ رٌَ  ٜخ ػ٤ِٜٔخ ك٤ٖ طٌٛذ ٓخػش ٖٓ حُؼ٘خء ك٤ز٤ظخٕ ك٢ ك٣َ٤لُ  ؿ٘

ٛٝ ٍَٓٞ  ُٖ ٍَ َٔ ِٜ ظِ لَ ْ٘ ِٓ  ُز ٜٔخ كظ٠ ٣٘ؼن رٜخ ػخَٓ رٖ ك٤َٜس رـِْ ٣لؼَ ٤لَ ِٟ خ ٝ

رٌَ ٍؿ٬  َٞ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأرًُي ك٢ ًَ ٤ُِش ٖٓ طِي ح٤ُِخ٢ُ حُؼ٬ع ٝحٓظؤؿ

َِّ ٣ظً َِّ ٖٓ ر٢٘ ػزي رٖ ػي١ ٛخى٣خ هِ  ٣َٞ ٖٝٛٓ ر٢٘ حُيّ  حُٔخَٛ رخُٜيح٣ش  ٣ضُ خ ٝحُو

ػ٠ِ ى٣ٖ ًلخٍ ه٣َٖ كؤٓ٘خٙ  ٞهي ؿْٔ كِلخ ك٢ آٍ حُؼخٙ رٖ ٝحثَ ح٢ُٜٔٔ ٝٛ

ٜٔخ ٛزق ِظ٤ْ رَحك كآطخٛٔخ ٜٔخ ٝٝحػيحٙ ؿخٍ ػٍٞ رؼي ػ٬ع ٤ُخٍكيكؼخ ا٤ُٚ ٍحكِظ٤ْ 

 ػ٬ع ٝحٗطِن ٓؼٜٔخ ػخَٓ رٖ ك٤َٜس ٝحُي٤َُ كؤهٌ رْٜ ٣َ١ن حُٔٞحكَ " 

َّٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٠ٚئدٞ ػٕٗ األِبٔبد   -ٗٔ*  ػٍٟ سمٟ هللا ػٕٗ ٠فذٞ ثٕفغٗ إٌج

 اٌٝ أٍ٘ٙب 

أهز٢َٗ دمحم رٖ ؿؼلَ رٖ حُِر٤َ  حرٖ آلخم ك٢ ٓـخ٣ُٚ هخٍ أهَؽ .11ٔ

ٖ ػ٣ْٞ رٖ ٓخػيس هخٍ: كيػ٢٘ ٍؿخٍ ػٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ ػٖ ػزي حَُكٖٔ ر

ه٢ٓٞ ٖٓ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كًٌَ حُلي٣غ ك٢ هَٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ ك٤ٚ:" 

كوَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأهخّ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ػ٬ع ٤ُخٍ ٝأ٣خٜٓخ؛ 

 حُٞىحثغ حُظ٢ ًخٗض ػ٘يٙ ُِ٘خّ، كظ٠ اًح كَؽ ٜٓ٘خ كظ٠ أىٟ ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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طخرؼ٢ هِض كي٣غ كٖٔ ٝػزي حَُكٖٔ رٖ ػ٣ْٞ رٖ ٓخػيس  ".ُلن رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 . ٝأهَؿٚ حُز٤ٜو٢ ك٢ حُٖٔ٘ حٌُزَٟ ،ٝػوٚ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٚفبؽجٗ فٟ اٌغبس  -٘ٔ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ٓ٘خٕ، كيػ٘خ ٛٔخّ، هخٍ  ِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُ .12ٔ

" هِض ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٗخ ك٢ ػٖ أر٢ رٌَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ:ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ 

ٓخ ظ٘ي ٣خ أرخ رٌَ رخػ٤ٖ٘ هللا  :إٔ أكيْٛ ٗظَ طلض هي٤ٓٚ ٧رَٜٗخ كوخٍ ُٞ :حُـخٍ

 ." ػخُؼٜٔخ

 اٌغبس  ْٟ األخجبس اٌٝ فبؽجَ   -ٙٔ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ ػو٤َ، هخٍ حُزوخ١ٍ  أهَؽ .1ٓٔ

هخٍ حرٖ ٜٗخد: كؤهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، إٔ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، ُٝؽ 

كٌٔ٘خ ك٤ٚ  ،رٌَ رـخٍ ك٢ ؿزَ ػٍٞ ٞ" ػْ ُلن ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأر:حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، هخُض

ؿ٬ّ ٗخد ػوق ُوٖ ك٤يُؾ ٖٓ  ٌَٞ ٝٛػ٬ع ٤ُخٍ ٣ز٤ض ػ٘يٛٔخ ػزي هللا رٖ أر٢ ر

ػ٘يٛٔخ رٔلَ ك٤ٜزق ٓغ ه٣َٖ رٌٔش ًزخثض ك٬ ٣ٔٔغ أَٓح ٣ٌظخىحٕ رٚ ا٫ ٝػخٙ 

٣َٝػ٠ ػ٤ِٜٔخ ػخَٓ رٖ ك٤َٜس  ،ٜٔخ روزَ ًُي ك٤ٖ ٣وظ٢ِ حُظ٬ّكظ٠ ٣ؤط٤َ 

٠ُٞٓ أر٢ رٌَ ٓ٘لش ٖٓ ؿْ٘ ك٣َ٤لٜخ ػ٤ِٜٔخ ك٤ٖ طٌٛذ ٓخػش ٖٓ حُؼ٘خء 

 ٍَ ن رٜخ ػخَٓ رٖ ك٤َٜس ؼَ ْ٘ ُزٖ ٓ٘لظٜٔخ ٤ٍٟٝلٜٔخ كظ٠ ٣َ  َٞ ْٝٛٓ ك٤ز٤ظخٕ ك٢ 

٣لؼَ ًُي ك٢ ًَ ٤ُِش ٖٓ طِي ح٤ُِخ٢ُ حُؼ٬ع ٝحٓظؤؿَ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  ،رـِْ

ٖٓ ر٢٘ ػزي رٖ ػي١ ٛخى٣خ  ٞرٌَ ٍؿ٬ ٖٓ ر٢٘ حُي٣َ ٝٛ ٞهللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝأر

َِّ  -خ ٣ظً َِّ هِ  ٖ ٝحثَ هي ؿْٔ كِلخ ك٢ آٍ حُؼخٙ ر - ٣ض حُٔخَٛ رخُٜيح٣شٝحُو

ّٓ ػ٠ِ ى٣ٖ ًلّ  ٞح٢ُٜٔٔ ٝٛ ٘خٙ كيكؼخ ا٤ُٚ ٍحكِظ٤ٜٔخ ٝٝحػيحٙ ؿخٍ ػٍٞ خٍ ه٣َٖ كؤ
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رؼي ػ٬ع ٤ُخٍ رَحكِظ٤ٜٔخ ٛزق ػ٬ع ٝحٗطِن ٓؼٜٔخ ػخَٓ رٖ ك٤َٜس ٝحُي٤َُ 

  .كؤهٌ رْٜ ٣َ١ن حُٔٞحكَ"

 أعّبء راد إٌطبل١ٓ   -7ٔ* 

ٓش، كيػ٘خ ػزي هللا رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ أرٞ أٓخحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٔٔ

ٛ٘ؼض ٓلَس ُِ٘ز٢  ":ػٖ أٓٔخء ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ كيػ٘خ ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ، ٝكخ١ٔش

ملسو هيلع هللا ىلص ٝأر٢ رٌَ ك٤ٖ أٍحىح حُٔي٣٘ش كوِض ٧ر٢ ٓخ أؿي ٤ٗجخ أٍرطٚ ا٫ ٗطخه٢ هخٍ 

ُٔ ك٘وَّ   .ص حُ٘طخه٤ٖ"ًح ٤ضُ ِّٔ ٤ٚ كلؼِض ك

م، كيػ٘خ ٣ؼوٞد، هخٍ: كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آلخأكٔي هخٍ  أهَؽ  .1ٕٔ

هخٍ: كيػ٢٘ ٣ل٠٤ رٖ ػزخى رٖ ػزي هللا رٖ حُِر٤َ، إٔ أرخٙ، كيػٚ ػٖ ؿيطٚ أٓٔخء 

:" ُٔخ هَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝهَؽ ٓؼٚ أرٞ رٌَ، حكظَٔ أرٞ ر٘ض أر٢ رٌَ، هخُض

ٝحٗطِن رٜخ  :هخُض ،ٔش آ٫ف ىٍْٛ، أٝ ٓظش آ٫ف ىٍْٛرٌَ ٓخُٚ ًِٚ ٓؼٚ: هٔ

ي١ أرٞ هلخكش ٝهي ًٛذ رَٜٙ، كوخٍ: ٝهللا ا٢ٗ ٧ٍحٙ هخُض: كيهَ ػ٤ِ٘خ ؿ ،ٓؼٚ

 ،، اٗٚ هي طَى ُ٘خ ه٤َح ًؼ٤َح، هخُض: هِض: ٬ً ٣خ أرٚهي كـؼٌْ رٔخُٚ ٓغ ٗلٔٚ

هخُض: كؤهٌص أكـخٍح، كٟٞؼظٜخ ك٢ ًٞس حُز٤ض، ًخٕ أر٢ ٠٣غ ك٤ٜخ ٓخُٚ، ػْ 

  ،، ٟغ ٣يى ػ٠ِ ٌٛح حُٔخٍٞرخ، ػْ أهٌص ر٤يٙ، كوِض: ٣خ أرٟٚٝؼض ػ٤ِٜخ ػ

ٌح، كوي أكٖٔ، ٝك٢ هخُض: كٟٞغ ٣يٙ ػ٤ِٚ، كوخٍ: ٫ رؤّ، إ ًخٕ هي طَى ٌُْ ٛ

٫ٝ ٝهللا ٓخ طَى ُ٘خ ٤ٗجخ، ٢ٌُ٘ٝ هي أٍىص إٔ أٌٖٓ ح٤ُ٘ن  ٌٛح ٌُْ ر٬ؽ هخُض:

 رخُظلي٣غٝحرٖ آلخم ٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ ٝهي َٛف  هِض كي٣غ كٖٔ ."رٌُي

  .٣ٝؼوٞد ٛٞ حرٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي
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 اعزشاؽخ اٌظ١ٙشح -8ٔ* 

كيػ٘خ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖٔ

ػٖ أر٢ آلخم هخٍ ٓٔؼض  ٣َٗق رٖ ِٓٔٔش، كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ٞٓق، ػٖ أر٤ٚ

َٔ  ٞ" حرظخع أر:حُزَحء ٣ليع هخٍ ٚ ٓؼٚ هخٍ كٔؤُٚ ػخُد ظُ ِْ رٌَ ٖٓ ػخُد ٍك٬ كل

َُٛي كوَؿ٘خ ٬٤ُ كؤكؼؼ٘خ ٤ُِظ٘خ ٣ٝٞٓ٘خ أهٌ ػ٤ِ٘خ رخ :ػٖ ٤َٔٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ

 ٍُ كؼض ُ٘خ ٛوَس كؤط٤٘خٛخ ُٜٝخ ٢ٗء ٖٓ ظَ هخٍ كظ٠ هخّ هخثْ حُظ٤َٜس ػْ 

كلَٗض ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كَٝس ٓؼ٢ ػْ حٟطـغ ػ٤ِٜخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كخٗطِوض أٗلٞ ٓخ 

ٚ وَس ٓؼَ ح١ٌُ أٍىٗخ كٔؤُظُ هي أهزَ ك٢ ؿ٤٘ٔش ٣َ٣ي ٖٓ حَُٜحع ٍكُٞٚ كبًح أٗخ رِ 

 ،ٗؼْ :هخٍ ؟َٛ ك٢ ؿ٘ٔي ٖٓ ُزٖ :كوِض ُٚ ،أٗخ ُل٬ٕ :كوخٍ ؟ُٖٔ أٗض ٣خ ؿ٬ّ

 ،عَ َْ ٞ ح٠َُّ لُ حْٗ  :كؤهٌ ٗخس ٖٓ ؿ٘ٔٚ كوِض ُٚ ،ٗؼْ :هخٍ ؟َٛ أٗض كخُذ :هِض ُٚ

ًُ  :هخٍ ٍَ  شٌ هَ َْ ٝٓؼ٢ اىحٝس ٖٓ ٓخء ػ٤ِٜخ هِ  ،ٖٓ ُزٖ شً زَ ؼْ كلِذ   ٜخ ٍَُٓٞ هللاطُ أْ َّٝ هي 

ملسو هيلع هللا ىلص كٜززض ػ٠ِ حُِزٖ كظ٠ رَى أٓلِٚ ػْ أط٤ض رٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوِض حَٗد ٣خ ٍٍٓٞ 

 ." ٤ٍٟض ػْ حٍطلِ٘خ ٝحُطِذ ك٢ اػَٗخكَ٘د ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠  ،هللا

 فٟ هٍت إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٚفبؽج١ٗعشالخ ثٓ ِبٌه   -9ٔ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ ػو٤َ، خٍ حُزوخ١ٍ ه أهَؽ .1ٗٔ

ٝأهز٢َٗ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٓخُي حُٔيُـ٢، ٝٛٞ حرٖ أه٢ َٓحهش هخٍ حرٖ ٜٗخد 

" ؿخءٗخ ٍَٓ :رٖ ٓخُي رٖ ؿؼْ٘، إٔ أرخٙ أهزَٙ أٗٚ ٓٔغ َٓحهش رٖ ؿؼْ٘ ٣وٍٞ

 ٖٝٔ هظِٚ أُخ ًلخٍ ه٣َٖ ٣ـؼِٕٞ ك٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأر٢ رٌَ ى٣ش ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔ

ُٓ  ،أَٓٙ ؾ أهزَ ٍؿَ ْٜٓ٘ ُِ يْ كز٤٘ٔخ أٗخ ؿخُْ ك٢ ٓـِْ ٖٓ ٓـخُْ ه٢ٓٞ ر٢٘ 

ّٔ  سً ىَ ِٞ ْٓ كظ٠ هخّ ػ٤ِ٘خ ٝٗلٖ ؿِّٞ كوخٍ ٣خ َٓحهش ا٢ٗ هي ٍأ٣ض آٗلخ أَ  خكَ رخُ

كؼَكض أْٜٗ ْٛ كوِض ُٚ اْٜٗ ٤ُٔٞح رْٜ ٌُٝ٘ي  :هخٍ َٓحهش ،أٍحٛخ دمحمح ٝأٛلخرٚ

وٞح رؤػ٤٘٘خ ػْ ُزؼض ك٢ حُٔـِْ ٓخػش ػْ هٔض كيهِض ٍأ٣ض ك٬ٗخ ٝك٬ٗخ حٗطِ
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كؤَٓص ؿخ٣ٍظ٢ إٔ طوَؽ رل٢َٓ ٢ٛٝ ٖٓ ٍٝحء أًٔش كظلزٜٔخ ػ٢ِ ٝأهٌص 

ٍٓل٢ كوَؿض رٚ ٖٓ ظَٜ حُز٤ض كلططض رِؿٚ ح٧ٍٝ ٝهل٠ض ػخ٤ُٚ كظ٠ 

ر٢ كظ٠ ىٗٞص ْٜٓ٘ كؼؼَص ر٢ ك٢َٓ  دُ ََّ وَ أط٤ض ك٢َٓ كًَزظٜخ كَكؼظٜخ طُ 

٣ٞض ٣ي١ ا٠ُ ً٘خٗظ٢ كخٓظوَؿض ٜٓ٘خ ح٫ُ٧ّ كوٍَص ػٜ٘خ كؤض كؤٛ

 َُّ كوَؽ ح١ٌُ أًَٙ كًَزض ك٢َٓ ٝػ٤ٜض  ،ْٛ أّ ٫كخٓظؤٔض رٜخ أٟ

رٌَ  ٫ٞ ٣ِظلض ٝأر ٞر٢ كظ٠ اًح ٓٔؼض هَحءس ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛ دُ ََّ وَ طُ  ،ح٫ُ٧ّ

ٜ٘خ ٣ٌؼَ ح٫ُظلخص ٓخهض ٣يح ك٢َٓ ك٢ ح٧ٍٝ كظ٠ رِـظخ حًَُزظ٤ٖ كوٍَص ػ

ٌٕ ؼَ وَؽ ٣ي٣ٜخ كِٔخ حٓظٞص هخثٔش اًح ٧ػَ ٣ي٣ٜخ ػُ ػْ ُؿَطٜخ ك٠ٜ٘ض كِْ طٌي طُ   خ

كخٓظؤٔض رخ٫ُ٧ّ كوَؽ ح١ٌُ أًَٙ ك٘خى٣ظْٜ  ،هخٕك٢ حُٔٔخء ٓؼَ حُيُّ  ٓخ١غٌ 

رخ٧ٓخٕ كٞهلٞح كًَزض ك٢َٓ كظ٠ ؿجظْٜ ٝٝهغ ك٢ ٗل٢ٔ ك٤ٖ ُو٤ض ٓخ ُو٤ض ٖٓ 

إ هٞٓي هي ؿؼِٞح ك٤ي  : ملسو هيلع هللا ىلص كوِض ُٚإٔ ٤ٓظَٜ أَٓ ٍٍٓٞ هللا ،ػْٜ٘ ِْ زْ حُلَ 

حُي٣ش ٝأهزَطْٜ أهزخٍ ٓخ ٣َ٣ي حُ٘خّ رْٜ ٝػَٟض ػ٤ِْٜ حُِحى ٝحُٔظخع كِْ 

ْٓ  :٣َُآ٢ٗ ُْٝ ٣ٔؤ٢ٗ٫ ا٫ إٔ هخٍ ٖ كؤَٓ أهق ػ٘خ كٔؤُظٚ إٔ ٣ٌظذ ٢ُ ًظخد أ

هخٍ حرٖ ٜٗخد  .ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػخَٓ رٖ ك٤َٜس كٌظذ ك٢ ٍهؼش ٖٓ أى٣ْ ػْ ٠٠ٓ

كؤهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُو٢ حُِر٤َ ك٢ ًٍذ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ 

ًخٗٞح طـخٍح هخك٤ِٖ ٖٓ حُ٘ؤّ كٌٔخ حُِر٤َ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأرخ رٌَ ػ٤خد ر٤خٝ 

ٌش كٌخٗٞح ٣ـيٕٝ ًَ ؿيحس ٝٓٔغ حُِٕٔٔٔٞ رخُٔي٣٘ش ٓوَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ٓ

ا٠ُ حُلَس ك٤٘ظظَٝٗٚ كظ٠ ٣َىْٛ كَ حُظ٤َٜس كخٗوِزٞح ٣ٞٓخ رؼي ٓخ أ١خُٞح 

 َٝ ْٝ ْٝ حٗظظخٍْٛ كِٔخ أ ٖٓ آ١خْٜٓ ٧َٓ  ٍْ ك٠ ٍؿَ ٖٓ ٣ٜٞى ػ٠ِ أ١ُ ح ا٠ُ ر٤ٞطْٜ أ

 ُٓ ٤٠ٖ ٣ٍِٝ رْٜ حَُٔحد كِْ ٣ِٔي ز٤ّ ٣٘ظَ ا٤ُٚ كزَٜ رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٛلخرٚ 

ًْ ح١ٌُ ط٘ظظَٕٝ كؼخٍ هخٍ رؤػ٠ِ ٛٞطٚ ٣خ ٓؼخَٗ حُؼَد ٌٛح ؿيّ  ٤ُٜٞى١ إٔح

س كؼيٍ رْٜ ًحص ح٤ٔ٤ُٖ ََّ ح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رظَٜ حُلَ ْٞ حُِٕٔٔٔٞ ا٠ُ ح٬ُٔف كظِوَّ 
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ًُٝي ٣ّٞ ح٫ػ٤ٖ٘ ٖٓ َٜٗ ٍر٤غ ح٧ٍٝ  ،رٖ ػٞف ٝكظ٠ ٍِٗ رْٜ ك٢ ر٢٘ ػَٔ

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٛخٓظخ كطلن ٖٓ ؿخء ٖٓ ح٧ٜٗخٍ  رٌَ ُِ٘خّ ٝؿِْ ٍٍٓٞ ٞكوخّ أر

٢ أرخ رٌَ كظ٠ أٛخرض حُْ٘ٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤهزَ ٤ِّ لَ ٖٓٔ ُْ ٣َ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ُ 

َ ػ٤ِٚ رَىحثٚ كؼَف حُ٘خّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٘ي ًُي كِزغ ٍٍٓٞ رٌَ كظ٠ ظِّ  ٞأر

ّٓ  ٝ ك٢ ر٢٘ ػَٔهللا ملسو هيلع هللا ىلص ّٓ رٖ ػٞف ر٠غ ػَ٘س ٤ُِش ٝأ ْ ػ٠ِ ْ حُٔٔـي ح١ٌُ أ

حُظوٟٞ ٠ِٛٝ ك٤ٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػْ ًٍذ ٍحكِظٚ كٔخٍ ٢٘ٔ٣ ٓؼٚ حُ٘خّ كظ٠ 

٢ِٜ٣ ك٤ٚ ٣ٞٓجٌ ٍؿخٍ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ  ٞرًَض ػ٘ي ٓٔـي حٍَُٓٞ ملسو هيلع هللا ىلص رخُٔي٣٘ش ٝٛ

ِظَٔ ٤َُٜٔ َٜٝٓ ؿ٤ٓ٬ٖ ٣ظ٤ٔ٤ٖ ك٢ كـَ أٓؼي رٖ ٍُحٍس كوخٍ ًٝخٕ َٓريح ُ

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٖ رًَض رٚ ٍحكِظٚ ٌٛح إ ٗخء هللا حٍُِٔ٘ ػْ ىػخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

حُـ٤ٓ٬ٖ كٔخٜٝٓٔخ رخَُٔري ٤ُظوٌٙ ٓٔـيح كوخ٫ ٫ رَ ٜٗزٚ ُي ٣خ ٍٍٓٞ هللا كؤر٠ 

ِٚ ٜٓ٘ٔخ ٛزش كظ٠ حرظخػٚ ٜٓ٘ٔخ ػْ ر٘خٙ ٓٔـيح ١ٝلن ٍٍٓٞ هللا ٍٍٓٞ هللا إٔ ٣وز

ٖ: ٌٛح حُلٔخٍ ٫ كٔخٍ ه٤زَ، ٣٘وَ حُِزِ  ٖٞ ك٢ ر٤٘خٗٚ ٣ٝوٍٞ ٝٛملسو هيلع هللا ىلص ٣٘وَ ٓؼْٜ حُِزِ 

حُِْٜ إ ح٧ؿَ أؿَ ح٥هَس     كخٍكْ ح٧ٜٗخٍ ":ٌٛح أرَ ٍر٘خ ٝأ١َٜ، ٣ٝوٍٞ

هخٍ حرٖ ٜٗخد ُْٝ  ٢ُ. ّْٔ ٤ِٖٔٔٔ ُْ ٣ُ كظٔؼَ ر٘ؼَ ٍؿَ ٖٓ حُ"  ٝحُٜٔخؿَس

  ." ٔؼَ رز٤ض ٗؼَ طخّ ؿ٤َ ٌٛح حُز٤ض٣زِـ٘خ ك٢ ح٧كخى٣غ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ط

كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1٘ٔ

ػٖ أر٢ آلخم هخٍ ٓٔؼض حُزَحء ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ:" ُٔخ  ؿ٘يٍ، كيػ٘خ ٗؼزش

حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ حُٔي٣٘ش طزؼٚ َٓحهش رٖ ٓخُي رٖ ؿؼْ٘ كيػخ ػ٤ِٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أهزَ 

كٔخهض رٚ كَٓٚ هخٍ حىع هللا ٢ُ ٫ٝ أَٟى كيػخ ُٚ هخٍ كؼطٖ ٍٍٓٞ هللا 

زش ٖٓ ُزٖ كؤط٤ظٚ كَ٘د هيكخ كلِزض ك٤ٚ ًؼ كؤهٌصُ  :رٌَ ٞملسو هيلع هللا ىلص كَٔ رَحع هخٍ أر

 ." ٤ٍٟضكظ٠ 
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 اإلرْ ثبٌمزبي -ٕٓ* 

كيػ٘خ آلخم، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ ح٧ػٖٔ، ػٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ .1ٙٔ

ِْٓٔ حُزط٤ٖ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ، ػٖ حرٖ ػزخّ، هخٍ:" ُٔخ أهَؽ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٖٓ ٌٓش، هخٍ أرٞ رٌَ: أهَؿٞح ٗز٤ْٜ، اٗخ هلل ٝاٗخ ا٤ُٚ ٍحؿؼٕٞ 

ْٜٗ ظِٔٞح، ٝإ هللا ػ٠ِ َْٜٗٛ ُوي٣َ{ ٤ٌُِٜٖ، كُِ٘ض: }إًٔ ٣ٌُِٖ ٣وخطِٕٞ رؤ

 ." هخٍ: كؼَف أٗٚ ٤ٌٕٓٞ هظخٍ، هخٍ حرٖ ػزخّ: ٢ٛ أٍٝ آ٣ش ُِٗض ك٢ حُوظخٍ

ٝٓل٤خٕ ٛٞ حُؼ١ٍٞ ٝح٧ػٖٔ ٛٞ ٤ِٓٔخٕ حرٖ َٜٓحٕ  ،هِض كي٣غ ٛل٤ق

 .ٝحُ٘ٔخث٢ ٚ حُظ١ٌَٓٝأهَؿ ،ٝآلخم ٛٞ حرٖ ٣ٞٓق ح٧ٍُم

 

 اٌمذَٚ اٌٝ اٌّذ٠ٕخ  -ٕٔ* 

يػ٤٘ٚ ٤َُٛ رٖ كَد، كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ ػَٔ، ف ٝكِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .11ٔ

ٝكيػ٘خٙ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ، أهزَٗخ ح٠َُ٘ رٖ ٤َٔٗ، ٬ًٛٔخ ػٖ آَحث٤َ، ػٖ 

كويٓ٘خ حُٔي٣٘ش ٬٤ُ، كظ٘خُػٞح أ٣ْٜ ٣ٍِ٘ ػ٤ِٚ  :"أر٢ آلخم، ػٖ حُزَحء، هخٍ

 ،ذ، أًَْٜٓ رٌُي، أهٞحٍ ػزي حُٔطٍٍِٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كوخٍ: أٍِٗ ػ٠ِ ر٢٘ حُ٘ـخٍ

كٜؼي حَُؿخٍ ٝحُ٘ٔخء كٞم حُز٤ٞص، ٝطلَم حُـِٔخٕ ٝحُويّ ك٢ حُطَم، ٣٘خىٕٝ: 

 " ٣خ دمحم ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٣خ دمحم ٣خ ٍٍٓٞ هللا

كيػ٘خ رَ٘ رٖ ٬ٍٛ حُٜٞحف هخٍ: كيػ٘خ ؿؼلَ هخٍ  حرٖ ٓخؿٚ أهَؽ  .11ٔ

خ ًخٕ ح:ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي هخٍ رٖ ٤ِٓٔخٕ ح٠ُزؼ٢ هخٍ: كيػ٘خ ػخرض ّٔ ٤ُّٞ ح١ٌُ " ُ

ىهَ ك٤ٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُٔي٣٘ش أٟخء ٜٓ٘خ ًَ ٢ٗء كِٔخ ًخٕ ح٤ُّٞ ح١ٌُ ٓخص ك٤ٚ 

أظِْ ٜٓ٘خ ًَ ٢ٗء ُٝٔخ ٗل٠٘خ ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ح٣٧ي١ ٝاٗخ ُل٢ ىك٘ٚ كظ٠ 
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ٝهخٍ  حُظ١ٌَٓٚ هِض كي٣غ ٛل٤ق، ٝػخرض ٛٞ حُز٘خ٢ٗ، ٝأهَؿ .أٌَٗٗخ هِٞر٘خ "

 .ح كي٣غ ٛل٤ق ؿ٣َذٌٛ

: كليػ٢٘ دمحم رٖ ؿؼلَ رٖ حُِر٤َ، ك٢ ٓـخ٣ُٚ هخٍ حرٖ آلخم أهَؽ  .12ٔ

رٖ ٓخػيس، هخٍ: كيػ٢٘ ٍؿخٍ  ٖ حُِر٤َ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػ٣ْٞػٖ ػَٝس ر

ُٔخ ٓٔؼ٘خ رٔوَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  "ٖٓ ه٢ٓٞ ٖٓ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هخُٞح:

هيٝٓٚ، ً٘خ ٗوَؽ اًح ٤ِٛ٘خ حُٜزق، ا٠ُ ظخَٛ كَط٘خ ٗ٘ظظَ  ٝطًٞل٘خ ٖٓ ٌٓش،

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كٞ هللا ٓخ ٗزَف كظ٠ طـِز٘خ حُْ٘ٔ ػ٠ِ حُظ٬ٍ كبًح ُْ ٗـي ظ٬ 

ىهِ٘خ، ًُٝي ك٢ أ٣خّ كخٍس. كظ٠ اًح ًخٕ ح٤ُّٞ ح١ٌُ هيّ ك٤ٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 

ِْ، كظ٠ اًح ُْ ٣زن ظَ ىهِ٘خ ر٤ٞط٘خ، ٝهيّ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ ؿِٔ٘خ ًٔخ ً٘خ ٗـ

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٤ٖ ىهِ٘خ حُز٤ٞص، كٌخٕ أٍٝ ٖٓ ٍآٙ ٍؿَ ٖٓ ح٤ُٜٞى، ٝهي ٍأٟ 

ٓخ ً٘خ ٜٗ٘غ، ٝأٗخ ٗ٘ظظَ هيّٝ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٤ِ٘خ، كَٜم رؤػ٠ِ ٛٞطٚ: ٣خ 

ٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝٛٞ ك٢ ظَ ٗوِش، كوَؿ٘خ ا٠ُ ٍٓ ر٢٘ ه٤ِش ٌٛح ؿيًْ هي ؿخء. هخٍ:

ٝٓؼٚ أرٞ رٌَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ك٢ ٓؼَ ٓ٘ٚ، ٝأًؼَٗخ ُْ ٣ٌٖ ٍأٟ ٍٍٓٞ هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص هزَ ًُي، ًٍٝزٚ حُ٘خّ ٝٓخ ٣ؼَكٞٗٚ ٖٓ أر٢ رٌَ، كظ٠ ُحٍ حُظَ ػٖ 

هِض كي٣غ كٖٔ  ". ػ٘ي ًُيٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كوخّ أرٞ رٌَ كؤظِٚ رَىحثٚ، كؼَك٘خٙ 

ٚ حُز٤ٜو٢ ك٢ ٝأهَؿ ،ٝػزي حَُكٖٔ رٖ ػ٣ْٞ ٝػوٚ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص

 .حٌُزَٟ

 فشػ أً٘ اٌّذ٠ٕخ ثمذَٚ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕٕ* 

ػٖ أْٗ رٖ كيػ٘خ ٛخْٗ، كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ ػخرض أكٔي هخٍ  أهَؽ  .2ٓٔ

٠ ك٬ أٍٟ ٤ٗجخ، ػْ ٓخُي هخٍ: ا٢ٗ ٧ٓؼ٠ ك٢ حُـِٔخٕ ٣وُٕٞٞ: ؿخء دمحم، كؤٓؼ

٣وُٕٞٞ: ؿخء دمحم، كؤٓؼ٠ ك٬ أٍٟ ٤ٗجخ، هخٍ: كظ٠ ؿخء ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝٛخكزٚ 
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أرٞ رٌَ، كٌٔ٘خ ك٢ رؼٞ كَحٍ حُٔي٣٘ش، ػْ رؼؼخ ٍؿ٬ ٖٓ أَٛ حُزخى٣ش ٤ُئًٕ رٜٔخ 

ح٧ٜٗخٍ، كخٓظوزِٜٔخ ُٛخء هْٔ ٓخثش ٖٓ ح٧ٜٗخٍ، كظ٠ حٗظٜٞح ا٤ُٜٔخ، كوخُض 

ٜٗخٍ: حٗطِوخ آ٤ٖ٘ٓ ٓطخػ٤ٖ، كؤهزَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛخكزٚ ر٤ٖ أظَْٜٛ، ح٧

كوَؽ أَٛ حُٔي٣٘ش كظ٠ إ حُؼٞحطن ُلٞم حُز٤ٞص ٣ظَحء٣٘ٚ، ٣وِٖ أ٣ْٜ ٛٞ، أ٣ْٜ 

ٛٞ؟ هخٍ: كٔخ ٍأ٣٘خ ٓ٘ظَح ٗز٤ٜخ رٚ ٣ٞٓجٌ، هخٍ أْٗ رٖ ٓخُي: ُٝوي ٍأ٣ظٚ ٣ّٞ 

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ  ."٤ٖٓ ٗز٤ٜخ رٜٔخىهَ ػ٤ِ٘خ ٣ّٝٞ هزٞ، كِْ أٍ ٣ٞ

ح٤ُ٘و٤ٖ ٝػخرض ٛٞ حُز٘خ٢ٗ ٤ِٓٝٔخٕ ٛٞ حرٖ حُٔـ٤َس ٝٛخْٗ ٛٞ حرٖ  ١َٗ

 حُوخْٓ.

كيػ٘خ ػزي حَُُحم، كيػ٘خ ٓؼَٔ، ػٖ ػخرض، ػٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ .2ٔٔ

أْٗ هخٍ:" ُٔخ هيّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُٔي٣٘ش ُؼزض حُلز٘ش ُويٝٓٚ رلَحرْٜ كَكخ 

ٝػخرض ٛٞ حُز٘خ٢ٗ ٝٓؼَٔ ٛٞ  هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ." رٌُي

 .ٝأهَؿٚ أرٞ ىحٝى ،حرٖ ٍحٗي ٝػزي حَُُحم ٛٞ حرٖ ٛٔخّ

أهزَٗخ ٝٛذ رٖ ؿ٣ََ رٖ كخُّ أهَؽ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص هخٍ .2ٕٔ

هخٍ: أهزَٗخ ٗؼزش، ػٖ أر٢ آلخم، ػٖ حُزَحء هخٍ: ؿخء حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؼ٢٘ ا٠ُ 

٘ش ك٢ حُٜـَس، كٔخ ٍأ٣ض أٗي كَكخ ْٜٓ٘ ر٢٘ء ٖٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ٓٔؼض حُٔي٣

". هِض كي٣غ  حُ٘ٔخء ٝحُٜز٤خٕ ٝح٩ٓخء ٣وُٕٞٞ: ٌٛح ٍٍٓٞ هللا هي ؿخء هي ؿخء

ٛل٤ق ٝحُزَحء ٛٞ حرٖ ػخُد ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٝأرٞ آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢ ٝٗؼزش 

 ٘ش.ٛٞ حرٖ حُلـخؽ، ٝأهَؿٚ حُزـ١ٞ ك٢ َٗف حُٔ

 إٌضٚي ثمجبء  -ٖٕ* 

كيػ٘خ ٓٔيى، كيػ٘خ ػزي حُٞحٍع، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٖٔ

ف ٝكيػ٘خ آلخم رٖ ٍٜٓ٘ٞ، أهزَٗخ ػزي حُٜٔي، هخٍ: ٓٔؼض أر٢ ٣ليع، 
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أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا  كيػ٘خ أرٞ حُظ٤خف ٣ِ٣ي رٖ ك٤ٔي ح٠ُزؼ٢، هخٍ: كيػ٢٘

حُٔي٣٘ش ك٢ ك٢ّ ٣وخٍ ُْٜ  ٞ حُٔي٣٘ش ٍِٗ ك٢ ػِػ٘ٚ هخٍ:" ُٔخ هيّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

خٍ  ٝػَٔ ٞر٘ ـّ رٖ ػٞف هخٍ كؤهخّ ك٤ْٜ أٍرغ ػَ٘س ٤ُِش ػْ أٍَٓ ا٠ُ ٓ٪ ر٢٘ حُ٘

 ٞهخٍ كـخءٝح ٓظوِي١ ٤ٓٞكْٜ هخٍ ًٝؤ٢ٗ أٗظَ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ ٍحكِظٚ ٝأر

ر٢ أ٣ٞد هخٍ كٌخٕ ٢ِٜ٣ رٌَ ٍىكٚ ٨ٓٝ ر٢٘ حُ٘ـخٍ كُٞٚ كظ٠ أُو٠ رل٘خء أ

ك٤غ أىًٍظٚ ح٬ُٜس ٢ِٜ٣ٝ ك٢ َٓحرٞ حُـْ٘ هخٍ ػْ اٗٚ أَٓ رز٘خء حُٔٔـي 

ر٢٘ حُ٘ـخٍ ػخ٢ٗٞ٘ٓ كخثطٌْ ٌٛح ٠ب  :كؤٍَٓ ا٠ُ ٓ٪ ر٢٘ حُ٘ـخٍ كـخءٝح كوخٍ

كوخُٞح ٫ ٝهللا ٫ ٗطِذ ػٔ٘ٚ ا٫ ا٠ُ هللا هخٍ كٌخٕ ك٤ٚ ٓخ أهٍٞ ٌُْ ًخٗض ك٤ٚ هزٍٞ 

ًٝخٕ ك٤ٚ ٗوَ كؤَٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص روزٍٞ ح٤ًَُٖ٘ٔ  ك٤ٚ هَدح٤ًَُٖ٘ٔ ًٝخٗض 

ك٘ز٘ض ٝرخُوَد ك٣ٞٔض ٝرخُ٘وَ كوطغ هخٍ كٜلٞح حُ٘وَ هزِش حُٔٔـي هخٍ 

ٝؿؼِٞح ػ٠خىط٤ٚ كـخٍس هخٍ ؿؼِٞح ٣٘وِٕٞ ًحى حُٜوَ ْٝٛ ٣َطـِٕٝ ٍٍٝٓٞ 

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓؼْٜ ٣وُٕٞٞ:

 " .ا٫ ه٤َ ح٥هَٙ            كخَٜٗ ح٧ٜٗخٍ ٝحُٜٔخؿَٙحُِْٜ اٗٚ ٫ ه٤َ  

كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٗٔ

ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ  كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ِْٓٔ، ػٖ ػزي هللا رٖ ى٣٘خٍ

ػزي هللا رٖ  " ًخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؤط٢ ٓٔـي هزخء ًَ ٓزض ٓخ٤ٗخ ٍٝحًزخ ًٝخٕ :هخٍ

 ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ ٣لؼِٚ." ػَٔ 

 إٌضٚي ثفٕبء أثٟ أ٠ٛة  -ٕٗ* 

كيػ٢٘ دمحم، كيػ٘خ ػزي حُٜٔي، كيػ٘خ أر٢، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .2٘ٔ

" أهزَ :أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ٤ٜٛذ، كيػ٘خ

٤ٗن ٣ؼَف ٝٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  رٌَ َٞٓىف أرخ رٌَ ٝأر ٞٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ حُٔي٣٘ش ٝٛ
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ٗخد ٫ ٣ؼَف هخٍ ك٤ِو٠ حَُؿَ أرخ رٌَ ك٤وٍٞ ٣خ أرخ رٌَ ٖٓ ٌٛح حَُؿَ ح١ٌُ 

ر٤ٖ ٣ي٣ي ك٤وٍٞ ٌٛح حَُؿَ ٣ٜي٢٘٣ حُٔز٤َ هخٍ ك٤لٔذ حُلخٓذ أٗٚ اٗٔخ ٣ؼ٢٘ 

رلخٍّ هي ُلوْٜ كوخٍ ٣خ  ٞرٌَ كبًح ٛ ٞحُط٣َن ٝاٗٔخ ٣ؼ٢٘ ٓز٤َ حُو٤َ كخُظلض أر

حُِْٜ حَٛػٚ كَٜػٚ  :ٍٓٞ هللا ٌٛح كخٍّ هي ُلن ر٘خ كخُظلض ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍٍ

حُلَّ ػْ هخٓض طلٔلْ كوخٍ ٣خ ٗز٢ هللا ٢َٗٓ رٔخ ٗجض هخٍ كوق ٌٓخٗي ٫ طظًَٖ 

أكيح ٣ِلن ر٘خ هخٍ كٌخٕ أٍٝ حُٜ٘خٍ ؿخٛيح ػ٠ِ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٝخٕ آهَ حُٜ٘خٍ 

ٚ كٍِ٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؿخٗذ حُلَس ػْ رؼغ ا٠ُ ح٧ٜٗخٍ كـخءٝح ا٠ُ ٗز٢ ِٓٔلش ُ

حًٍزخ آ٤ٖ٘ٓ ٓطخػ٤ٖ كًَذ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأر٢ رٌَ كِٔٔٞح ػ٤ِٜٔخ ٝهخُٞح

 ٠ِٛ رٌَ ٝكلٞح ىٜٝٗٔخ رخ٬ُٔف كو٤َ ك٢ حُٔي٣٘ش ؿخء ٗز٢ هللا ؿخء ٗز٢ هللا ٝأرٞ

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كؤَٗكٞح ٣٘ظَٕٝ ٣ٝوُٕٞٞ ؿخء ٗز٢ هللا ؿخء ٗز٢ هللا كؤهزَ ٤ٔ٣َ 

كظ٠ ٍِٗ ؿخٗذ ىحٍ أر٢ أ٣ٞد كبٗٚ ٤ُليع أِٛٚ اً ٓٔغ رٚ ػزي هللا رٖ ٬ّٓ 

ك٢ ٗوَ ٧ِٛٚ ٣وظَف ُْٜ كؼـَ إٔ ٠٣غ ح١ٌُ ٣وظَف ُْٜ ك٤ٜخ كـخء  ٝٛٞ

أ١ ر٤ٞص  : ػْ ٍؿغ ا٠ُ أِٛٚ كوخٍ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص٢ٛٝ ٓؼٚ كٔٔغ ٖٓ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كخٗطِن ك٤ٜت  :أٗخ ٣خ ٗز٢ هللا ٌٛٙ ىح١ٍ ٌٝٛح رخر٢ هخٍ :أ٣ٞد أِٛ٘خ أهَد كوخٍ أرٞ

 :ُ٘خ ٓو٬٤ هخٍ هٞٓخ ػ٠ِ رًَش هللا كِٔخ ؿخء ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؿخء ػزي هللا رٖ ٬ّٓ كوخٍ

٢ ٤ٓيْٛ ٝحرٖ ٤ٓيْٛ ٝأٗي ؿجض رلن ٝهي ػِٔض ٣ٜٞى أّٗ أٜٗي أٗي ٍٍٓٞ هللا 

ْٜ كبّٗ  ٢ هي أِٓٔضُ ٢ هزَ إٔ ٣ؼِٔٞح أّٗ ٝأػِْٜٔ ٝحرٖ أػِْٜٔ كخىػْٜ كخٓؤُْٜ ػّ٘ 

كؤٍَٓ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤهزِٞح كيهِٞح  ٓخ ٤ُْ ك٢َّ  هخُٞح ك٢َّ  ٢ هي أِٓٔضُ إ ٣ؼِٔٞح أّٗ 

٣خ ٓؼَ٘ ح٤ُٜٞى ٣ٌِْٝ حطوٞح هللا كٞهللا ح١ٌُ ٫ اُٚ ا٫  :ػ٤ِٚ كوخٍ ُْٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٓخ ٗؼِٔٚ  :٢ ؿجظٌْ رلن كؤِٓٔٞح هخُٞح٢ ٍٍٓٞ هللا كوخ ٝأّٗ اٌْٗ ُظؼِٕٔٞ أّٗ  ٛٞ

ٍؿَ ك٤ٌْ ػزي هللا رٖ ٬ّٓ هخُٞح ًحى  كؤ١ّ  :هخٍ هخُٞح ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخُٜخ ػ٬ع َٓحٍ

كخ٠ٗ هلل ٓخ  :أكَأ٣ظْ إ أِْٓ هخُٞح :خ ٝحرٖ أػِٔ٘خ هخ٤ٍٓيٗخ ٝحرٖ ٤ٓيٗخ ٝأػِٔ٘
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أكَأ٣ظْ إ  :كخ٠ٗ هلل ٓخ ًخٕ ٤ُِْٔ هخٍ :أكَأ٣ظْ إ أِْٓ هخُٞح :ًخٕ ٤ُِْٔ هخٍ

٣خ  :٣خ حرٖ ٬ّٓ حهَؽ ػ٤ِْٜ كوَؽ كوخٍ :كخ٠ٗ هلل ٓخ ًخٕ ٤ُِْٔ هخٍ :أِْٓ هخُٞح

ٚ ٚ ٍٍٓٞ هللا ٝأّٗ ٌْ ُظؼِٕٔٞ أّٗ ّٗ ا ٓؼَ٘ ح٤ُٜٞى حطوٞح هللا كٞهللا ح١ٌُ ٫ اُٚ ا٫ ٛٞ

 كؤهَؿْٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص"  ضَ ًٌرْ  :ؿخء رلّن كوخُٞح

ٝكيػ٢٘ كـخؽ رٖ حُ٘خػَ، ٝأكٔي رٖ ٓؼ٤ي رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ  .2ٙٔ

ٛوَ، ٝحُِلع ٜٓ٘ٔخ ه٣َذ، هخ٫: كيػ٘خ أرٞ حُ٘ؼٔخٕ، كيػ٘خ ػخرض، ك٢ ٍٝح٣ش 

ػ٘خ ػخْٛ ػٖ ػزي هللا رٖ حُلخٍع، ػٖ كـخؽ: حرٖ ٣ِ٣ي أرٞ ٣ُي ح٧كٍٞ، كي

ػ٤ِٚ، كٍِ٘ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  ٍَ َِ " إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص َٗ:ػٖ أر٢ أ٣ٞدأكِق، ٠ُٞٓ أر٢ أ٣ٞد 

 ُّٔ ٢٘ٔٗ كٞم ٍأّ  :أ٣ٞد ٤ُِش كوخٍ كخٗظزٚ أرٞ :هخٍ ِٞ ِْ أ٣ٞد ك٢ حُؼِ  َ ٝأرٞلْ ك٢ حُ

ُّٔ  :ح كزخطٞح ك٢ ؿخٗذ ػْ هخٍ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصْٞ لَّ َ٘ ظَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كَ   نُ كَ ٍْ َ أَ لْ حُ

ُّٔ  ٝأرٞ ِّٞ ُِ ٓو٤لش أٗض طلظٜخ كظلٍٞ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ حُؼُ  ٫ أػِٞ :كوخٍ َ لْ أ٣ٞد ك٢ حُ

ؤٍ ػٖ ٟٓٞغ أٛخرؼٚ ك٤ظظزغ كٌخٕ ٣ٜ٘غ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ١ؼخٓخ كبًح ؿ٢ء رٚ ا٤ُٚ ٓ

 ٍُ ا٤ُٚ ٓؤٍ ػٖ ٟٓٞغ أٛخرغ  ىَّ ٟٓٞغ أٛخرؼٚ كٜ٘غ ُٚ ١ؼخٓخ ك٤ٚ ػّٞ كِٔخ 

٫  :كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أكَحّ ٛٞ :ُْ ٣ؤًَ كلِع ٝٛؼي ا٤ُٚ كوخٍ :حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كو٤َ ُٚ

٘ز٢ ٠ِٛ هللا هخٍ ًٝخٕ حُ ٓخ ًَٛضَ  ٍٝ كب٢ٗ أًَٙ ٓخ طٌَٙ أ٢ٌُ٘ٝ أًَٛٚ هخ

  ." ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣ُئط٠

 *ٕ٘-    ّٚ  ؽًّ اٌغالػ ؽزس اٌؼذ

كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ ه٤َِ، أهزَٗخ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .21ٔ

ػ٢ِ رٖ َٜٓٔ، أهزَٗخ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي، أهزَٗخ ػزي هللا رٖ ػخَٓ رٖ ٍر٤ؼش، هخٍ: 

َٜ، كِٔخ هيّ حُٔي٣٘ش ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ طوٍٞ: ًخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓػٖ ٓٔؼض 

: ٤ُض ٍؿ٬ ٖٓ أٛلخر٢ ٛخُلخ ٣ل٢َ٘ٓ ح٤ُِِش، اً ٓٔؼ٘خ ٛٞص ٬ٓف، هخٍ
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كوخٍ: ٖٓ ٌٛح؟، كوخٍ: أٗخ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ؿجض ٧كَٓي، ٝٗخّ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

 ." هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ

" ٌٝٛح ح٬ُٜف هخٙ اً إٔ حُٜلخرش  ٍؿ٬ ٖٓ أٛلخر٢ ٛخُلخ ٝهُٞٚ: "

كٕٞ ك٢ هللا ُٞٓش خ٫ ٣وخرٕٞ ُلؼَ حُو٤َحص خ حُٞػًِْٜ ٛخُلٕٞ، ٝحَُٔحى ٛ٘

ٍ ٝرؤٓٞحُْٜ ُٝٞ رؤٗلْٜٔ ُٝٞ ًخٗٞح ٖٓ أ٢ُٝ ح٠َُ ٣َٜٕٝ٘ٝ هللا ٍُٝٓٞٚ ،٫ثْ

أَُُٝجَِي  هخٍ هللا طؼخ٠ُ:} هللا ٍٟٝٞحٗخ ٖٓ ٫ ٣زظـٕٞ ا٫ ك٬٠ ،ًخٕ رْٜ هٜخٛش

( َٕ َٓخرِوُٞ خ  َٜ َُ ْْ ُٛ َٝ حِص  ََ َُْو٤ْ َٕ ك٢ِ ح ُػٞ ٍِ خ َٔ  ٍٓٞس حُٔئ٤ٖ٘ٓ[. {](٣ُٙٔ

 عؾذ ا١ٌٙٛد ٔجٛح دمحم ملسو هيلع هللا ىلص -ٕٙ* 

كيػ٘خ ٣ؼوٞد، هخٍ: كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آلخم، أكٔي هخٍ  أهَؽ .21ٔ

هخٍ: كيػ٢٘ ٛخُق رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞف، ػٖ ٓلٔٞى رٖ ُز٤ي، 

ػٖ ِٓٔش رٖ ٬ٓٓش رٖ ٝهٖ، ًٝخٕ، ٖٓ أٛلخد ريٍ، أه٢ ر٢٘ ػزي ح٧َٜٗ 

٘خ ؿخٍ ٖٓ ٣ٜٞى ك٢ ر٢٘ ػزي ح٧َٜٗ، هخٍ: كوَؽ ػ٤ِ٘خ ٣ٞٓخ ٖٓ ر٤ظٚ هخٍ: ًخٕ ُ

هزَ ٓزؼغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ر٤ٔ٤َ، كٞهق ػ٠ِ ٓـِْ ر٢٘ ػزي ح٧َٜٗ، هخٍ ِٓٔش: ٝأٗخ 

٣ٞٓجٌ أكيع ٖٓ ك٤ٚ ٓ٘خ، ػ٢ِ رَىس، ٠ٓطـؼخ ك٤ٜخ رل٘خء أ٢ِٛ، كًٌَ حُزؼغ 

٘خٍ كوخٍ: ًُي ُوّٞ أَٛ َٗى، ٝحُو٤خٓش ٝحُلٔخد، ٝح٤ُِٔحٕ، ٝحُـ٘ش، ٝحُ

أٛلخد أٝػخٕ، ٫ ٣َٕٝ إٔ رؼؼخ ًخثٖ رؼي حُٔٞص، كوخُٞح ُٚ: ٣ٝلي ٣خ ك٬ٕ طَٟ 

ٌٛح ًخث٘خ؟ إ حُ٘خّ ٣زؼؼٕٞ رؼي ٓٞطْٜ ا٠ُ ىحٍ ك٤ٜخ ؿ٘ش، ٝٗخٍ ٣ـِٕٝ ك٤ٜخ 

رؤػٔخُْٜ، هخٍ: ٗؼْ، ٝح١ٌُ ٣لِق رٚ ُٞى إٔ ُٚ رلظٚ ٖٓ طِي حُ٘خٍ أػظْ طٍ٘ٞ 

لٔٞٗٚ ػْ ٣يهِٞٗٚ ا٣خٙ ك٤طزن رٚ ػ٤ِٚ، ٝإٔ ٣٘ـٞ ٖٓ طِي حُ٘خٍ ؿيح، ك٢ حُي٤ٗخ، ٣

هخُٞح ُٚ: ٣ٝلي ٝٓخ آ٣ش ًُي؟ هخٍ: ٗز٢ ٣زؼغ ٖٓ ٗلٞ ٌٛٙ حُز٬ى، ٝأٗخٍ ر٤يٙ 

ٗلٞ ٌٓش، ٝح٤ُٖٔ، هخُٞح: ٝٓظ٠ طَحٙ؟ هخٍ: ك٘ظَ ا٢ُ ٝأٗخ ٖٓ أكيػْٜ ٓ٘خ، كوخٍ: 
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هللا ٓخ ًٛذ ح٤َُِ ٝحُٜ٘خٍ كظ٠ إ ٣ٔظ٘لي ٌٛح حُـ٬ّ ػَٔٙ ٣يًٍٚ، هخٍ ِٓٔش: كٞ

، كآٓ٘خ رٚ ًٝلَ رٚ رـ٤خ ٝكٔيح،  ر٤ٖ أظَٜٗخرؼغ هللا طؼخ٠ُ ٍُٓٞٚ ملسو هيلع هللا ىلص، ٝٛٞ ك٢ 

هِض "  كوِ٘خ: ٣ِٝي ٣خ ك٬ٕ أُٔض رخ١ٌُ هِض: ُ٘خ ك٤ٚ ٓخ هِض؟ هخٍ: ر٠ِ. ٤ُْٝ رٚ

رٖ كي٣غ كٖٔ ٝحرٖ آلخم ٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ ٝهي َٛف رخُظلي٣غ ٣ٝؼوٞد ٛٞ ح

 .ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٠ؤِش ص٠ذ ثٓ صبثذ سمٟ هللا ػٕٗ ثزؼٍُ ٌغخ ٠ٙٛد -7ٕ* 

كيػ٘خ ؿ٣ََ، ػٖ ح٧ػٖٔ، ػٖ ػخرض رٖ ػز٤ي، أكٔي هخٍ  أهَؽ  .22ٔ

طلٖٔ ح٣َُٔخ٤ٗش؟ اٜٗخ طؤط٢٘٤ هخٍ: هخٍ ٣ُي رٖ ػخرض: هخٍ ٢ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ٚ ". ٝأهَؿ كظؼِٔظٜخ ك٢ ٓزؼش ػَ٘ ٣ٞٓخ ،كظؼِٜٔخهخٍ: هِض: ٫. هخٍ:  ،ًظذ

ٛل٤ق، إ ًخٕ ػخرض رٖ ػز٤ي ٓٔؼٚ ٖٓ ٣ُي رٖ ػخرض، ُْٝ ٣وَؿخٙ حُلخًْ ٝهخٍ 

، هِض: ٤ًق ٫ ٣ٔٔغ ٝٛٞ ٛل٤ق إ ًخٕ ػخرض ٓٔؼٚ ٖٓ ٣ُيٝهخٍ حٌُٛز٢: 

ح٧ٜٗخ١ٍ ُو٢ ٣ُي رٖ  ػخرض رٖ ػز٤ي ٫ٞٓٙ ٝهي هخٍ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص:"

ؿ٣ََ ٛٞ حرٖ ح٧ػٖٔ ٛٞ ٤ِٓٔخٕ رٖ َٜٓحٕ ٝ" ٝػوش ًؼ٤َ حُلي٣غ ًٝخٕ ػخرض

 .ػزي حُل٤ٔي

كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ ىحٝى، كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ هخٍ  أكٔي أهَؽ  .ٕٓٓ

أٗٚ ُٔخ هيّ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  "إٔ أرخٙ ٣ُيح أهزَٙ:حُِٗخى ػٖ هخٍؿش رٖ ٣ُي 

 كؤػـذ ر٢، كوخُٞح: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ِْٝٓ حُٔي٣٘ش، هخٍ ٣ُي: ًٛذ ر٢ ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

ٓؼٚ ٓٔخ أٍِٗ هللا ػ٤ِي ر٠غ ػَ٘س ٍٓٞس، كؤػـذ ٌٛح ؿ٬ّ ٖٓ ر٢٘ حُ٘ـخٍ، 

، كب٢ٗ ٝهللا ٓخ آٖٓ ٣ٜٞى ػ٠ِ ٢ُ ًظخد ٣ٜٞىًُي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ٝهخٍ: ٣خ ٣ُي، طؼِْ 

ش كظ٠ كٌهظٚ ٣ُي: كظؼِٔض ُٚ ًظخرْٜ، ٓخ َٓص ر٢ هْٔ ػَ٘س ٤ُِ ًظخر٢ هخٍ

هِض كي٣غ كٖٔ ٝٛٞ  "ًٝ٘ض أهَأ ُٚ ًظزْٜ اًح ًظزٞح ا٤ُٚ، ٝأؿ٤ذ ػ٘ٚ اًح ًظذ
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ٓٔخػٚ ٖٓ كبٕ  خػَحه٤ ٝإ ًخٕٛل٤ق إ ًخٕ ٤ِٓٔخٕ رٖ ىحٝى ٛٞ حُٜخ٢ٔٗ 

ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ حُِٗخى ٛل٤ق ًٔخ هخٍ ػ٢ِ رٖ حُٔي٢٘٣ ٖٓ ىٕٝ حُؼَحه٤٤ٖ 

 ٣ٜٝ٘ي ُٚ ٓخ هزِٚ.

  سمٟ هللا ػٕٗ َعالّ اعالَ ػجذ هللا ثٓ   -8ٕ* 

كيػ٢٘ كخٓي رٖ ػَٔ، ػٖ رَ٘ رٖ حُٔل٠َ، كيػ٘خ حُزوخ١ٍ  أهَؽ  .ٕٔٓ

ّٕ  ":أْٗ رٖ ٓخُي ك٤ٔي، كيػ٘خ َٓ  أ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حُٔي٣٘ش كؤطخٙ  ُّ يَ وْ ػزي هللا رٖ ٬ّٓ رِـٚ 

 َّٖ ا٫ ٗز٢ ٓخ أٍٝ أَٗح١  ٣ٔؤُٚ ػٖ أ٤ٗخء كوخٍ ا٢ٗ ٓخثِي ػٖ ػ٬ع ٫ ٣ؼِٜٔ

ِّٓ  ٝٝٓخ أٍٝ ١ؼخّ ٣ؤًِٚ أَٛ حُـ٘ش ٝٓخ رخٍ حُُٞي ٣ِ٘ع ا٠ُ أر٤ٚ أحُٔخػش  ٚ ا٠ُ أ

أٓخ  :ح٤ُٜٞى ٖٓ ح٬ُٔثٌش هخٍ ًحى ػيٝ :أهز٢َٗ رٚ ؿز٣ََ آٗلخ هخٍ حرٖ ٬ّٓ :هخٍ

أٍٝ أَٗح١ حُٔخػش ك٘خٍ طلَْ٘ٛ ٖٓ حَُٔ٘م ا٠ُ حُٔـَد ٝأٓخ أٍٝ ١ؼخّ ٣ؤًِٚ 

ًح ٓزن ٓخء حَُؿَ ٓخء حَُٔأس ِٗع أَٛ حُـ٘ش ك٣ِخىس ًزي حُلٞص ٝأٓخ حُُٞي كب

أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا  :حُُٞي ٝاًح ٓزن ٓخء حَُٔأس ٓخء حَُؿَ ِٗػض حُُٞي هخٍ

ّٕ  :هخٍ ،ي ٍٍٓٞ هللاٝأّٗ  ٌّ  ٣خ ٍٍٓٞ هللا ا ٢ هزَ إٔ كخٓؤُْٜ ػّ٘  ضٌ ْٜ رُ  ح٤ُٜٞى هٞ

هللا رٖ ٬ّٓ ك٤ٌْ أ١ ٍؿَ ػزي  :٣ؼِٔٞح رب٢ٓ٬ٓ كـخءص ح٤ُٜٞى كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

أٍأ٣ظْ إ أِْٓ ػزي  :ه٤َٗخ ٝحرٖ ه٤َٗخ ٝأك٠ِ٘خ ٝحرٖ أك٠ِ٘خ كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص :هخُٞح

أػخًٙ هللا ٖٓ ًُي كؤػخى ػ٤ِْٜ كوخُٞح ٓؼَ ًُي كوَؽ ا٤ُْٜ  :هخُٞحهللا رٖ ٬ّٓ 

ُٖ ََُّٗ َٗ  :أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝإٔ دمحمح ٍٍٓٞ هللا هخُٞح :ػزي هللا كوخٍ خ ََِّٗ َٗ  خ ٝحر

 .ٌٛح ً٘ض أهخف ٣خ ٍٍٓٞ هللا" :ٞٙ هخٍُٜ وَّ َ٘ٝطَ 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي، ػٖ ػٞف، كيػ٘خ ٍُحٍس، أكٔي هخٍ  أهَؽ  .ٕٕٓ

هخٍ: هخٍ ػزي هللا رٖ ٬ّٓ ف، ٝكيػ٘خ دمحم رٖ ؿؼلَ، كيػ٘خ ػٞف، ػٖ ٍُحٍس، 

ـلَ حُ٘خّ ػ٤ِٚ، كٌ٘ض ك٤ٖٔ هخٍ: ُٔخ هيّ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حٗػٖ ػزي هللا رٖ ٬ّٓ 
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حٗـلَ، كِٔخ طز٤٘ض ٝؿٜٚ ػَكض إٔ ٝؿٜٚ ٤ُْ رٞؿٚ ًٌحد، كٌخٕ أٍٝ ٢ٗء 

ٓٔؼظٚ ٣وٍٞ:" أك٘ٞح ح٬ُّٔ، ٝأ١ؼٔٞح حُطؼخّ، ِٝٛٞح ح٧ٍكخّ، ِٝٛٞح ٝحُ٘خّ 

ٍُٝحٍس  كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖهِض ٛٞ  ."٤ٗخّ طيهِٞح حُـ٘ش ر٬ّٔ

٣ٝل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ٛٞ حُوطخٕ ٝدمحم رٖ ؿؼلَ ٛٞ حرٖ أٝك٠ ٝػٞف ٛٞ ح٧ػَحر٢ 

  .ٝأهَؿٚ حُظ١ٌَٓ ،ٛٞ ؿ٘يٍ

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، هخٍ: هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٕٓ

ٓٔؼض ٓخٌُخ، ٣ليع ػٖ أر٢ ح٠َُ٘، ٠ُٞٓ ػَٔ رٖ ػز٤ي هللا، ػٖ ػخَٓ رٖ 

كي ٢٘ٔ٣ ػ٠ِ " ٓخ ٓٔؼض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ ٧:ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ، ػٖ أر٤ٚ

ٜٝٗي }ح٧ٍٝ اٗٚ ٖٓ أَٛ حُـ٘ش ا٫ ُؼزي هللا رٖ ٬ّٓ هخٍ ٝك٤ٚ ُِٗض ٌٛٙ ح٣٥ش 

ك٢  ٝح٣٥ش هخٍ ٫ أى١ٍ هخٍ ٓخُي ح٣٥ش أ{ٗخٛي ٖٓ ر٢٘ آَحث٤َ ػ٠ِ ٓؼِٚ

  .حُلي٣غ"

كيػ٘خ ِْٓٔ رٖ ارَح٤ْٛ، كيػ٘خ هخٍ  حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ ك٢ .ٕٗٓ

ُٞ آٖٓ ر٢ ػَ٘س ٖٓ  "ٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ:هَس، ػٖ دمحم، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، ػ

 "  ح٤ُٜٞى، ٥ٖٓ ر٢ ح٤ُٜٞى

ٝهي ٍٝى ك٢ كي٣غ هِض ٝهي آٖٓ أًؼَ ٖٓ ػَ٘س ٣ٜٞى ك٢ ًَ ح٧ػٜخٍ 

 ػَ٘س ٖٓ ح٧كزخٍ ٌٝٛح أٗزٚ ٌُٖ ٌٛح حُلي٣غ ك٤ٚ ٟؼق ك٢ آ٘خىٙ:

 رٖ كيػ٘خ ػلخٕ، كيػ٘خ أرٞ ٬ٍٛ، هخٍ: كيػ٘خ دمحمأكٔي هخٍ  أهَؽ  .ٕ٘ٓ

" ُٞ آٖٓ ر٢ ػَ٘س ٖٓ أكزخٍ ٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:٣َ٤ٖٓ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، هخٍ: هخ

ٛٞ دمحم رٖ ٤ِْٓ ٝأرٞ ٬ٍٛ  " ح٤ُٜٞى، ٥ٖٓ ر٢ ًَ ٣ٜٞى١ ػ٠ِ ٝؿٚ ح٧ٍٝ

٣لظَٔ  "هخٍ أكٔي رٖ ك٘زَ:" ٝ ك٤ٚ ٟؼق "هخٍ حرٖ ٓؼي:حَُحٓز٢ ٓوظِق ك٤ٚ: 
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رٖ أر٠ حهخٍ ٝ " س ٝٛٞ ٠ٓطَد حُلي٣غهظخى ٢ك٠ كي٣ؼٚ ا٫ أٗٚ ٣وخُق ك

ٝهخٍ "  ٣وٍٞ: ٣لٍٞ ٓ٘ٚ ٢ًظخد ح٠ُؼلخء ٝٓٔؼض أر ٢ك ١أىهِٚ حُزوخٍ "كخطْ:

حكظَٔ حُ٘خّ كي٣ؼٚ ٝٛٞ ؿ٤َ " ٝهخٍ حُزِحٍ:" ػ٘ٚ كي٣غ ٌَٓ٘ ١ٍٝ ":٢حُٔخؿ

رؼي إٔ ًًَ ُٚ أكخى٣غ ًِٜخ أٝ ػخٓظٜخ ؿ٤َ ٓللٞظش  ١:"هخٍ حرٖ ػيٝ "كخكع 

رؼٞ ٍٝح٣خطٚ ٓخ ٫ ٣ٞحكوٚ ػ٤ِٚ حُؼوخص ٝٛٞ ٖٓٔ ٣ٌظذ  ٢ٝكُٝٚ ؿ٤َ ٓخ ًًَص 

هخٍ حرٖ ٓؼ٤ٖ:" ٛيٝم ٝهخٍ َٓس ٤ُْ رٚ رؤّ ٤ُْ رٜخكذ ًظخد " " ٝ كي٣ؼٚ

١ " ٤ُْ رخُوٞ ":٢هخٍ حُ٘ٔخث" ٝ أرٞ ٬ٍٛ ػوش ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ ًظخدٝهخٍ أرٞ ىحٝى:" 

٘ٔخث٢ هِض ٝح٧ثٔش حُٔظ٘يىٕٝ ك٢ حُـَف ْٝٛ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ ٝأرٞ كخطْ ٝحُ

ًٔخ إٔ ًؼَس حَُٝحس ػ٘ٚ رَ هخُٞح ك٤ٚ ٓخ ه٬ٛظٚ أٗٚ ٛيٝم ػ٬ػظْٜ ُْ ٣ـَكٞٙ 

ٖٓ ح٧ثٔش حُؼوخص ٓؼَ ٤ًٝغ رٖ حُـَحف ٝػزي هللا رٖ حُٔزخٍى ٝػزي حَُكٖٔ رٖ 

ٜٓي١ ٝػلخٕ رٖ ِْٓٔ ٠ٓٞٓٝ رٖ آٔخػ٤َ ٣ِ٣ٝي رٖ ٣ٍُغ ٝػزي حُٜٔي رٖ 

ٓخ َٓىٝى حَُٝح٣ش ُٝٞ ًخٕ  ٣ؼِٕٔٞ كخُٚ ٝٛئ٫ءػزي حُٞحٍع ٝؿ٤َْٛ ًؼ٤َ 

ٝػ٤ِٚ كبٕ كي٣ؼٚ ٫ ٣ٍِ٘ ػٖ ىٍؿش حُلٖٔ ػْ إ ح٣ُِخىس حُظ٢ طلَى  ٍٝٝح ػ٘ٚ

ح٩ٌٗخٍ حُٞحٍى ك٢ كي٣غ حُٜل٤ل٤ٖ ٝح١ٌُ ٣ظَٜ  كِضرٜخ ٢ٛٝ " ح٧كزخٍ " 

 ٢ُ إٔ حُٜل٤ق ٛٞ ػَ٘س ٖٓ ح٧كزخٍ ٝهللا أػِْ.

ٝ اٌّذ٠ٕخ   -9ٕ*  ّّ  ٙبعش٠ّٓاٌ رق١تؽ

كيػ٘خ ػز٤ي رٖ آٔخػ٤َ، كيػ٘خ هخٍ ُِزوخ١ٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع .ٕٙٓ

ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ هخُض:" ُٔخ هيّ  أرٞ أٓخٓش، ػٖ ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ

  :رٌَ اًح أهٌطٚ حُل٠ٔ ٣وٍٞ ٞرٌَ ٝر٬ٍ كٌخٕ أر ٍٍٞٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُٔي٣٘ش ٝػي أر

 ٝحُٔٞص أى٠ٗ ٖٓ َٗحى ٗؼِٚ   ًَ حَٓة ٜٓزق ك٢ أِٛٚ

 :اًح أهِغ ػ٘ٚ حُل٠ٔ ٣َكغ ػو٤َطٚ ٣وٍٞ ًٝخٕ ر٬ٍ
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 رٞحى ٝك٢ُٞ اًهَ ٝؿ٤َِ      أ٫ ٤ُض ٗؼ١َ َٛ أر٤ظٖ ٤ُِش

 َٝٛ ٣زيٕٝ ٢ُ ٗخٓش ١ٝل٤َ      َٝٛ أٍىٕ ٣ٞٓخ ٤ٓخٙ ٓـ٘ش

حُِْٜ حُؼٖ ٤ٗزش رٖ ٍر٤ؼش ٝػظزش رٖ ٍر٤ؼش ٝأ٤ٓش رٖ هِق ًٔخ  :هخٍ

٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ أهَؿٞٗخ ٖٓ أٍٟ٘خ ا٠ُ أٍٝ حُٞرخء ػْ هخٍ ٍٍٓٞ هللا 

حُِْٜ كزذ ا٤ُ٘خ حُٔي٣٘ش ًلز٘خ ٌٓش أٝأٗي حُِْٜ رخٍى ُ٘خ ك٢ ٛخػ٘خ  :ِْٝٓ

ٝك٢ ٓيٗخ ٝٛللٜخ ُ٘خ ٝحٗوَ كٔخٛخ ا٠ُ حُـللش هخُض ٝهيٓ٘خ حُٔي٣٘ش 

 ."هخُض كٌخٕ رطلخٕ ٣ـ١َ ٗـ٬ طؼ٢٘ ٓخء آؿ٘خ ،٢ٛٝ أٝرؤ أٍٝ هللا

ق رٖ ِٓٔٔش، كيػ٘خ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ، كيػ٘خ ٣َٗحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٕٓ

حُزَحء ٢ٍٟ  كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ٞٓق، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ أر٢ آلخم، هخٍ: ٓٔؼض

ٓغ أر٢ رٌَ ػ٠ِ أِٛٚ كبًح ػخث٘ش حر٘ظٚ ٠ٓطـؼش هي  " كيهِضُ :هخٍ هللا ػ٘ٚ

 ّٔ   ." َ هيٛخ ٝهخٍ ٤ًق أٗض ٣خ ر٤٘شأرخٛخ كوزَّ  ٠ كَأ٣ضُ أٛخرظٜخ ك

كيػ٢٘ أه٢ ػزي كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ ػزي هللا، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٕٓ

حُل٤ٔي، ػٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ ر٬ٍ، ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ػوزش، ػٖ ٓخُْ رٖ ػزي هللا، ػٖ 

ّٕ  " ٍأ٣ضُ :إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ أر٤ٚ حَٓأس ٓٞىحء ػخثَس حَُأّ هَؿض ٖٓ حُٔي٣٘ش  ًؤ

 َٜ ـُ ؼَ ٤ْ كظ٠ هخٓض رٔ َّٝ لَ لْ ش ٢ٛٝ حُ َّٕ  ُضُ ش كؤ  ." وَ ا٤ُٜخٝرخء حُٔي٣٘ش ُٗ  أ

 بْ سمٟ هللا ػٕٗاعالَ عٍّ  -ٖٓ* 

كيػ٘خ ٣ؼوٞد، كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آلخم، كيػ٢٘ أكٔي هخٍ  أهَؽ  .2ٕٓ

ػخْٛ رٖ ػَٔ رٖ هظخىس ح٧ٜٗخ١ٍ، ػٖ ٓلٔٞى رٖ ُز٤ي، ػٖ ػزي هللا رٖ 

"ً٘ض ٍؿ٬ كخ٤ٍٓخ ٖٓ  :ػزخّ، هخٍ: كيػ٢٘ ِٓٔخٕ حُلخ٢ٍٓ كي٣ؼٚ ٖٓ ك٤ٚ، هخٍ

َٕ ْٛ أر٢ ىِ  ًٝخٕ أَٛ أٛزٜخٕ ٖٓ أَٛ ه٣َش ٜٓ٘خ ٣وخٍ ُٜخ ؿ٢ِّ  ه٣َظٚ ًٝ٘ض  وخ

ُٓ ٚ ا٣ّ هِن هللا ا٤ُٚ كِْ ٣ٍِ رٚ كزُّ  أكذّ  ُِ خ١ كظ٠ كز٢٘ٔ ك٢ ر٤ظٚ أ١  خٍ ًٔخ ّ حُّ٘ ٬
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ٛخ ٫ يُ حُ٘خٍ ح١ٌُ ٣ٞهِ  َٖ طَ لزْ حُـخ٣ٍش ٝأؿٜيص ك٢ حُٔـ٤ٓٞش كظ٠ ً٘ض هَ طُ 

٤خٕ ُٚ ٣ٞٓخ ْ٘ َ ك٢ رُ ـِ ُ٘ هخٍ ًٝخٗض ٧ر٢ ٤ٟؼش ػظ٤ٔش هخٍ كَ  ،ٓخػش ٞز٣ظًَٜخ طوْ 

ُٗ اّٗ  ٣خ ر٢ّ٘  :خٍ ٢ُكو  ،ِؼٜخٌٛح ح٤ُّٞ ػٖ ٤ٟؼظ٢ كخًٛذ كخ١ّ  ٢ـِض ك٢ ر٤٘خ٢ٗ هي 

ٝأ٢َٗٓ ك٤ٜخ رزؼٞ ٓخ ٣َ٣ي كوَؿض أ٣ٍي ٤ٟؼظٚ كٍَٔص ر٤ٌ٘ٔش ٖٓ ً٘خثْ 

ٕٞ ًٝ٘ض ٫ أى١ٍ ٓخ أَٓ حُ٘خّ ِّٜ حُٜ٘خٍٟ كٔٔؼض أٛٞحطْٜ ك٤ٜخ ْٝٛ ٣ُ 

ض ػ٤ِْٜ أٗظَ ُلزْ أر٢ ا٣خ١ ك٢ ر٤ظٚ كِٔخ ٍَٓص رْٜ ٝٓٔؼض أٛٞحطْٜ ىهِ

هخٍ كِٔخ ٍأ٣ظْٜ أػـز٢٘ ٬ٛطْٜ ٍٝؿزض ك٢ أَْٓٛ ٝهِض ٌٛح  ،ٓخ ٣ٜ٘ؼٕٞ

ٝهللا ه٤َ ٖٓ حُي٣ٖ ح١ٌُ ٗلٖ ػ٤ِٚ كٞهللا ٓخ طًَظْٜ كظ٠ ؿَرض حُْ٘ٔ ٝطًَض 

٤ٟؼش أر٢ ُْٝ آطٜخ كوِض ُْٜ أ٣ٖ أَٛ ٌٛح حُي٣ٖ هخُٞح رخُ٘خّ هخٍ ػْ ٍؿؼض ا٠ُ 

ٚ ًِٚ هخٍ كِٔخ ؿجظٚ هخٍ أ١ ر٢٘ أ٣ٖ أر٢ ٝهي رؼغ ك٢ ١ِز٢ ٝٗـِظٚ ػٖ ػِٔ

ً٘ض أُْ أًٖ ػٜيص ا٤ُي ٓخ ػٜيص هخٍ هِض ٣خ أرض ٍَٓص ر٘خّ ٣ِٜٕٞ ك٢ 

٤ً٘ٔش ُْٜ كؤػـز٢٘ ٓخ ٍأ٣ض ٖٓ ى٣ْٜ٘ كٞهللا ٓخُُض ػ٘يْٛ كظ٠ ؿَرض حُْ٘ٔ 

ٌَ ى٣ُ٘  ،٣ٖ ه٤َُ٤ْ ك٢ ًُي حُيّ  أ١ ر٢ّ٘  :هخٍ  ٬ًّ  :هخٍ هِض ،ٓ٘ٚ ي ٝى٣ٖ آرخثي ه٤

هخٍ كوخك٢٘ كـؼَ ك٢ ٍؿ٢ِ ه٤يح ػْ كز٢٘ٔ ك٢ ر٤ظٚ هخٍ  ،ه٤َ ٖٓ ى٣٘٘خٚ ٝهللا اّٗ 

ٝرؼؼض ا٢ُ حُٜ٘خٍٟ كوِض ُْٜ اًح هيّ ػ٤ٌِْ ًٍذ ٖٓ حُ٘خّ طـخٍ ٖٓ حُٜ٘خٍٟ 

كؤهز٢َٗٝ رْٜ هخٍ كويّ ػ٤ِْٜ ًٍذ ٖٓ حُ٘خّ طـخٍ ٖٓ حُٜ٘خٍٟ هخٍ كؤهز٢َٗٝ 

 ،٠ ر٬ىْٛ كآ٢ًٗٞٗ رْٜاًح ه٠ٞح كٞحثـْٜ ٝأٍحىٝح حَُؿؼش اُ :رْٜ هخٍ كوِض ُْٜ

هخٍ كِٔخ أٍحىٝح حَُؿؼش ا٠ُ ر٬ىْٛ أهز٢َٗٝ رْٜ كؤُو٤ض حُلي٣ي ٖٓ ٍؿ٢ِ ػْ 

 :٣ٖ هخُٞحهَؿض ٓؼْٜ كظ٠ هيٓض حُ٘خّ كِٔخ هيٓظٜخ هِض ٖٓ أك٠َ أَٛ ٌٛح حُيّ 

هخٍ كـجظٚ كوِض ا٢ٗ هي ٍؿزض ك٢ ٌٛح حُي٣ٖ ٝأكززض إٔ  ،ق ك٢ ح٤ٌُ٘ٔشوُ ْٓ ح٧ُ 

كيهِض  ،كخىهَ :ْ ٓ٘ي ٝأ٢ِٛ ٓؼي هخ٤ٍٔظي ٝأطؼِّ إًٔٞ ٓؼي أهيٓي ك٢ ً٘

زْٜ ك٤ٜخ كبًح ؿٔؼٞح ا٤ُٚ ٜٓ٘خ ٓؼٚ هخٍ كٌخٕ ٍؿَ ٓٞء ٣ؤَْٓٛ رخُٜيهش ٣َٝؿّ 
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َٝ أ٤ٗخء حًظِ٘ٙ ُ٘لٔٚ ُْٝ ٣ؼطٚ حُٔٔخ٤ًٖ كظّ   ،مٍ ٍِ ٠ ؿٔغ ٓزغ ه٬ٍ ٖٓ ًٛذ ٝ

هخٍ ٝأرـ٠ظٚ رـ٠خ ٗي٣يح ُٔخ ٍأ٣ظٚ ٣ٜ٘غ ػْ ٓخص كخؿظٔؼض ا٤ُٚ حُٜ٘خٍٟ 

ّٜ ٤ُي زٌْ ك٤ٜخ كبًح َؿّ يهش ٣ُٝ ك٘ٞٙ كوِض ُْٜ إ ٌٛح ًخٕ ٍؿَ ٓٞء ٣ؤًَْٓ رخُ

 ؟ِٔي رٌُيٝٓخ ػِ  :هخُٞح ،ؿجظٔٞٙ رٜخ حًظِ٘ٛخ ُ٘لٔٚ ُْٝ ٣ؼ٢ حُٔٔخ٤ًٖ ٜٓ٘خ ٤ٗجخ

ِٟ ٘خ ػ٤ِٚ هخٍ كؤ٣ٍظُ كيُّ  :هخُٞح ،ٌْ ػ٠ِ ًِ٘ٙأٗخ أىُّ  :هخٍ هِض ؼٚ هخٍ ْٜ ٓٞ

 َٝ خ هخٍ كِٔخ ٍأٝٛخ هخُٞح ٝهللا ٫ ٗيك٘ٚ هً ٍِ كخٓظوَؿٞح ٓ٘ٚ ٓزغ ه٬ٍ ِٓٔٞءس ًٛزخ ٝ

هخٍ ٣وٍٞ  ،أريح كِٜزٞٙ ػْ ٍؿٔٞٙ رخُلـخٍس ػْ ؿخءٝح رَؿَ آهَ كـؼِٞٙ رٌٔخٗٚ

ِٓٔخٕ كٔخ ٍأ٣ض ٍؿ٬ ٫ ٢ِٜ٣ حُؤْ أٍٟ أٗٚ أك٠َ ٓ٘ٚ أُٛي ك٢ حُي٤ٗخ ٫ٝ 

 ٚ ٖٓ هزِٚأٍؿذ ك٢ ح٥هَس ٫ٝ أىأد ٬٤ُ ٜٝٗخٍح ٓ٘ٚ هخٍ كؤكززظٚ كزخ ُْ أكزّ 

٢ ً٘ض ٓؼي ٝأكززظي كزخ طٚ حُٞكخس كوِض ُٚ ٣خ ك٬ٕ اّٗ ََ ٝأهٔض ٓؼٚ ُٓخٗخ ػْ ك٠َ 

ٚ ٖٓ هزِي ٝهي ك٠َى ٓخ طَٟ ٖٓ أَٓ هللا كب٠ُ ٖٓ ط٢ٛٞ ر٢ ٝٓخ ُْ أكزّ 

ٝهللا ٓخ أػِْ أكيح ح٤ُّٞ ػ٠ِ ٓخ ً٘ض ػ٤ِٚ ُوي ِٛي حُ٘خّ  أ١ ر٢ّ٘  :هخٍ ؟طؤ٢َٗٓ

ػ٠ِ ٓخ  ٞك٬ٕ كٜ ٍٞؿ٬ رخَُٔٞٛ ٝٛ ُٞح ٝطًَٞح أًؼَ ٓخ ًخٗٞح ػ٤ِٚ ا٫ّ ٝريّ 

هخٍ كِٔخ ٓخص ٝؿ٤ذ ُلوض رٜخكذ حَُٔٞٛ كوِض ُٚ ٣خ  ،رٚ نْ لَ ً٘ض ػ٤ِٚ كخُْ 

ك٬ٕ إ ك٬ٗخ أٝٛخ٢ٗ ػ٘ي ٓٞطٚ إٔ أُلن ري ٝأهز٢َٗ أٗي ػ٠ِ أَٓٙ هخٍ كوخٍ 

٢ُ أهْ ػ٘ي١ كؤهٔض ػ٘يٙ كٞؿيطٚ ه٤َ ٍؿَ ػ٠ِ أَٓ ٛخكزٚ كِْ ٣ِزغ إٔ ٓخص 

خس هِض ُٚ ٣خ ك٬ٕ إ ك٬ٗخ أ٠ٛٝ ر٢ ا٤ُي ٝأ٢َٗٓ رخُِلٞم ري كِٔخ ك٠َطٚ حُٞك

 :هخٍ ؟ٝهي ك٠َى ٖٓ هللا ػِ ٝؿَ ٓخ طَٟ كب٠ُ ٖٓ ط٢ٛٞ ر٢ ٝٓخ طؤ٢َٗٓ

ك٬ٕ كخُلن  ٤ٜٞز٤ٖ ٝٛٝهللا ٓخ أػِْ ٍؿ٬ ػ٠ِ ٓؼَ ٓخ ً٘خ ػ٤ِٚ ا٫ رُ٘  أ١ ر٢ّ٘ 

١ ٝٓخ ٝهخٍ كِٔخ ٓخص ٝؿ٤ذ ُلوض رٜخكذ ٤ٜٗز٤ٖ كـجظٚ كؤهزَطٚ روزَ ؟رٚ

أ٢َٗٓ رٚ ٛخكز٢ هخٍ كؤهْ ػ٘ي١ كؤهٔض ػ٘يٙ كٞؿيطٚ ػ٠ِ أَٓ ٛخكز٤ٚ كؤهٔض 

ٓغ ه٤َ ٍؿَ كٞهللا ٓخ ُزغ إٔ ٍِٗ رٚ حُٔٞص كِٔخ ك٠َ هِض ُٚ ٣خ ك٬ٕ إ 
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ك٬ٗخ ًخٕ أ٠ٛٝ ر٢ ا٠ُ ك٬ٕ ػْ أ٠ٛٝ ر٢ ك٬ٕ ا٤ُي كب٠ُ ٖٓ ط٢ٛٞ ر٢ ٝٓخ 

 ٍؿ٬ أَٓٗخ آَٓى إٔ طؤط٤ٚ ا٫ّ  ٝهللا ٓخ ٗؼِْ أكيح رو٢ ػ٠ِ هخٍ أ١ ر٢ّ٘  ؟طؤ٢َٗٓ

هخٍ كِٔخ  ،طٚ هخٍ كبٗٚ ػ٠ِ أَٓٗخؤٗٚ رٔؼَ ٓخ ٗلٖ ػ٤ِٚ كبٕ أكززض كرؼ٣ٍٞٔش كب

ٓخص ٝؿ٤ذ ُلوض رٜخكذ ػ٣ٍٞٔش ٝأهزَطٚ هز١َ كوخٍ أهْ ػ٘ي١ كؤهٔض ٓغ 

 َِ ْٛ هخٍ ٝحًظٔزض كظ٠ ًخٕ ٢ُ روَحص ٝؿ٤٘ٔش هخٍ ٍؿَ ػ٠ِ ٛي١ أٛلخرٚ ٝأٓ

ٔخ ك٠َ هِض ُٚ ٣خ ك٬ٕ ا٢ٗ ً٘ض ٓغ ك٬ٕ كؤ٠ٛٝ ر٢ ػْ ٍِٗ رٚ أَٓ هللا كِ

ك٬ٕ ا٠ُ ك٬ٕ ٝأ٠ٛٝ ر٢ ك٬ٕ ا٠ُ ك٬ٕ ػْ أ٠ٛٝ ر٢ ك٬ٕ ا٤ُي كب٠ُ ٖٓ 

ط٢ٛٞ ر٢ ٝٓخ طؤ٢َٗٓ هخٍ أ١ ر٢٘ ٝهللا ٓخ أػِٔٚ أٛزق ػ٠ِ ٓخ ً٘خ ػ٤ِٚ أكي 

ٓزؼٞع ري٣ٖ ارَح٤ْٛ  ٖٞٓ حُ٘خّ آَٓى إٔ طؤط٤ٚ ٌُٝ٘ٚ هي أظِي ُٓخٕ ٗز٢ ٛ

رؤٍٝ حُؼَد ٜٓخؿَح ا٠ُ أٍٝ ر٤ٖ كَط٤ٖ ر٤ٜ٘ٔخ ٗوَ رٚ ػ٬ٓخص ٫ ٣وَؽ 

ّٞ طول٠ ٣ؤًَ حُٜي٣ش ٫ٝ ٣ؤًَ حُٜيهش ر٤ٖ ًظل٤ْ  س كبٕ حٓظطؼض إٔ طِلن ٚ هخطْ حُ٘ز

 َّ  رظِي حُز٬ى كخكؼَ هخٍ ػْ ٓخص ٝؿ٤ذ كٌٔؼض رؼ٣ٍٞٔش ٓخ ٗخء هللا إٔ أٌٓغ ػْ ٓ

حُؼَد ٝأػط٤ٌْ روَحط٢ ر٢ ٗلَ ٖٓ ًِذ طـخٍح كوِض ُْٜ طل٢ِٗٞٔ ا٠ُ أٍٝ 

ٌٛٙ ٝؿ٤٘ٔظ٢ ٌٛٙ هخُٞح ٗؼْ كؤػط٤ظٜٔٞٛخ ٝك٢ِٗٞٔ كظ٠ اًح هيٓٞح ر٢ ٝحى١ 

حُوَٟ ظ٢ِٗٞٔ كزخػ٢ٗٞ ٖٓ ٍؿَ ٖٓ ٣ٜٞى ػزيح كٌ٘ض ػ٘يٙ ٍٝأ٣ض حُ٘وَ 

ح١ٌُ ٝٛق ٢ُ ٛخكز٢ ُْٝ ٣لن ٢ُ ك٢ ٗل٢ٔ كز٤٘ٔخ أٗخ  ص إٔ طٌٕٞ حُزِيَ ْٞ ٍٝؿَ 

٘ش ٖٓ ر٢٘ ه٣َظش كخرظخػ٢٘ ٓ٘ٚ كخكظ٢ِ٘ٔ ا٠ُ ُٚ ٖٓ حُٔي٣ ػ٘يٙ هيّ ػ٤ِٚ حرٖ ػّْ 

رٜخ ٝرؼغ هللا  ا٫ إٔ ٍأ٣ظٜخ كؼَكظٜخ رٜلش ٛخكز٢ كؤهٔضُ  ٞحُٔي٣٘ش كٞهللا ٓخ ٛ

ػْ ٛخؿَ  ٍُٓٞٚ كؤهخّ رٌٔش ٓخ أهخّ ٫ أٓٔغ ُٚ رًٌَ ٓغ ٓخ أٗخ ك٤ٚ ٖٓ ٗـَ حَُمّ 

َُ يِ ٤ُِّٔ  مٍ ٌْ ا٠ُ حُٔي٣٘ش كٞهللا ا٢ٗ ُل٢ ٍأّ ػِ  ي١ ؼَٔ ٤ّٓٝ ك٤ٚ رؼٞ حُ ١ أػٔ

ِش ٝهللا اْٜٗ ٤ْ ُٚ كظ٠ ٝهق ػ٤ِٚ كوخٍ ك٬ٕ هخطَ هللا ر٢٘ هَ  ؿخُْ اً أهزَ حرٖ ػٍّْ 

هخٍ  ٚ ٗز٢ّ ح٥ٕ ُٔـظٔؼٕٞ روزخء ػ٠ِ ٍؿَ هيّ ػ٤ِْٜ ٖٓ ٌٓش ح٤ُّٞ ٣ِػٕٔٞ أّٗ 
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كظ٠ ظ٘٘ض ٓؤٓو٢ ػ٠ِ ٤ٓي١ هخٍ ُِٝٗض ػٖ  َٝحءُ كِٔخ ٓٔؼظٜخ أهٌط٢٘ حُؼُ 

ًُي ٓخًح طوٍٞ ٓخًح طوٍٞ هخٍ كـ٠ذ ٤ٓي١ حُ٘وِش كـؼِض أهٍٞ ٫رٖ ػٔٚ 

ك٢ٌِ٘ٔ ٌُٔش ٗي٣يس ػْ هخٍ ٓخ ُي ٌُٜٝح أهزَ ػ٠ِ ػِٔي هخٍ هِض ٫ ٢ٗء اٗٔخ 

ّٔ  أٍىص إٔ أٓظؼزضَ  أهٌطٚ ػْ  خ هخٍ ٝهي ًخٕ ػ٘ي١ ٢ٗء هي ؿٔؼظٚ كِٔخ أ٤ٔٓضُ ػ

ي رِـ٢٘ أٗي روزخء كيهِض ػ٤ِٚ كوِض ُٚ اٗٚ ه ٞا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛرٚ ًٛزض 

 ُٝ كخؿش ٌٝٛح ٢ٗء ًخٕ ػ٘ي١  ٍٝؿَ ٛخُق ٝٓؼي أٛلخد ُي ؿَرخء ً

رٚ ٖٓ ؿ٤ًَْ هخٍ كوَرظٚ ا٤ُٚ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا  ُِٜيهش كَأ٣ظٌْ أكنّ 

ًِٞح ٝأٓٔي ٣يٙ كِْ ٣ؤًَ هخٍ كوِض ك٢ ٗل٢ٔ ٌٛٙ ٝحكيس ػْ  :ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٧ٛلخرٚ

ّٞ  ػ٘ٚ كـٔؼضُ  حَٜٗكضُ   ا٠ُ حُٔي٣٘ش ػْ ؿجض رٚ كوِض ٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص٤ٗجخ ٝطل

ي رٜخ هخٍ كؤًَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٜٓ٘خ ا٢ٗ ٍأ٣ظي ٫ طؤًَ حُٜيهش ٌٝٛٙ ٛي٣ش أًَٓظُ 

ٝأَٓ أٛلخرٚ كؤًِٞح ٓؼٚ هخٍ كوِض ك٢ ٗل٢ٔ ٛخطخٕ حػ٘ظخٕ ػْ ؿجض ٍٍٓٞ هللا 

ؿخُْ  ؿ٘خُس ٖٓ أٛلخرٚ ػ٤ِٚ ِٗٔظخٕ ُٚ ٝٛٞي هخٍ ٝهي طزغ هَ َْ رزو٤غ حُـَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ

ػ٤ِٚ ػْ حٓظيٍص أٗظَ ا٠ُ ظَٜٙ َٛ أٍٟ حُوخطْ ح١ٌُ  ٔضُ ك٢ أٛلخرٚ كَِّٔ 

ٚ ػَف أ٢ٗ أٓظؼزض ك٢ طُ َْ رٝٛق ٢ُ ٛخكز٢ كِٔخ ٍآ٢ٗ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٓظي

 ُٝ  ا٠ُ حُوخطْ كؼَكظٚ كخٌٗززض ٛق ٢ُ هخٍ كؤُو٠ ٍىحءٙ ػٖ ظَٜٙ ك٘ظَصُ ٢ٗء 

ػ٤ِٚ كي٣ؼ٢  كوٜٜضُ  طلٍٞ كظلُٞضُ  :ػ٤ِٚ أهزِٚ ٝأر٢ٌ كوخٍ ٢ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ًٔخ كيػظي ٣خ حرٖ ػزخّ هخٍ كؤػـذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٣ٔٔغ ًُي أٛلخرٚ ػْ 

كظ٠ كخطٚ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ريٍ ٝأكي هخٍ ػْ هخٍ ٢ُ ٍٍٓٞ  ٗـَ ِٓٔخٕ حَُمّ 

٤٤ٜخ ُٚ رخُلو٤َ كْ ٛخكز٢ ػ٠ِ ػ٬ع ٓخثش ٗوِش أُ  ًخطذ ٣خ ِٓٔخٕ كٌخطزضُ  : ملسو هيلع هللا ىلصهللا

أػ٤٘ٞح أهخًْ كؤػخ٢ٗٞٗ رخُ٘وَ  :ٝرؤٍرؼ٤ٖ أٝه٤ش كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٧ٛلخرٚ

حَُؿَ رؼ٬ػ٤ٖ ٝى٣ش ٝحَُؿَ رؼ٣َٖ٘ ٝحَُؿَ رؤْ ػَ٘س ٝحَُؿَ رؼَ٘ 

٢ُ ػ٬ع ٓخثش ٝى٣ش كوخٍ ٢ُ ٍٍٓٞ هللا  ٓخ ػ٘يٙ كظ٠ حؿظٔؼضْ ٣ؼ٢٘ حَُؿَ رويٍ 
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حًٛذ ٣خ ِٓٔخٕ كلوَ ُٜخ كبًح كَؿض كؤط٢٘ إًٔٞ أٗخ أٟؼٜخ ر٤ي١ كلوَص ُٜخ  :ملسو هيلع هللا ىلص

ٝأػخ٢٘ٗ أٛلخر٢ كظ٠ اًح كَؿض ٜٓ٘خ ؿجظٚ كؤهزَطٚ كوَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓؼ٢ 

 َِّ ١ ٠٣ٝؼٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر٤يٙ كٞح١ٌُ ٗلْ ِٓٔخٕ ر٤يٙ د ُٚ حُٞىا٤ُٜخ كـؼِ٘خ ٗو

َٝ  ٓخ ٓخطضْ  ُ  حُ٘وَ ٝرو٢ ػ٢َِّ  ضُ ٣ْ ش ٝحكيس كؤىّ ٣ّ ىِ ٜٓ٘خ  ط٢ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ حُٔخٍ كؤ

ٓخ كؼَ  :هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ رٔؼَ ر٠٤ش حُيؿخؿش ٖٓ ًٛذ ٖٓ رؼٞ حُٔـخ١ُ كوخٍ

 :رٜخ ٓخ ػ٤ِي ٣خ ِٓٔخٕ كوِض ىّ هٌ ٌٛٙ كؤ :حُلخ٢ٍٓ حٌُٔخطذ هخٍ كيػ٤ض ُٚ كوخٍ

١ رٜخ هٌٛخ كبٕ هللا ػِ ٝؿَ ٤ٓئىِّ  :هخٍ ٝأ٣ٖ طوغ ٌٛٙ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓٔخ ػ٢ِّ 

ُْٜ ٜٓ٘خ ٝح١ٌُ ٗلْ ِٓٔخٕ ر٤يٙ أٍرؼ٤ٖ أٝه٤ش  كؤهٌطٜخ كُٞٗضُ  :ػ٘ي هخٍ

 ي "٢٘ ٓؼٚ ٜٓ٘ظوض كٜ٘يص ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُو٘يم ػْ ُْ ٣لظْ كؤٝك٤ظْٜ كوْٜ ٝػُ 

ٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ ٝهي َٛف رخُظلي٣غ ٣ٝؼوٞد ٛٞ حرٖ آلخم ٝهِض كي٣غ كٖٔ 

 حرٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي.

كيػ٘خ ٣ُي رٖ حُلزخد، كيػ٢٘ ك٤ٖٔ، كيػ٢٘ ػزي أكٔي هخٍ  أهَؽ  .ٕٓٔ

:" ؿخء ِٓٔخٕ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٖ هيّ هللا رٖ ر٣َيس هخٍ: ٓٔؼض ر٣َيس ٣وٍٞ

 ٍُ  :١ذ كٟٞؼٜخ ر٤ٖ ٣ي١ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصحُٔي٣٘ش رٔخثيس ػ٤ِٜخ 

حٍكؼٜخ كبٗخ ٫ ٗؤًَ  :ٓخ ٌٛح ٣خ ِٓٔخٕ هخٍ ٛيهش ػ٤ِي ٝػ٠ِ أٛلخري هخٍ

ٓخ ٌٛح ٣خ  :حُٜيهش كَكؼٜخ كـخء ٖٓ حُـي رٔؼِٚ كٟٞؼٚ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٣لِٔٚ كوخٍ

حرٔطٞح ك٘ظَ ا٠ُ حُوخطْ  : ٧ٛلخرِٚٓٔخٕ كوخٍ ٛي٣ش ُي كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ح١ٌُ ػ٠ِ ظَٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كآٖٓ رٚ ًٝخٕ ٤ُِٜٞى كخٗظَحٙ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رٌٌح 

ًٌٝح ىٍٛٔخ ٝػ٠ِ إٔ ٣ـَّ ٗو٬ ك٤ؼَٔ ِٓٔخٕ ك٤ٜخ كظ٠ ٣طؼْ هخٍ كـَّ 

ٗوِش ٝحكيس ؿَٜٓخ ػَٔ كلِٔض حُ٘وَ ٖٓ ػخٜٓخ ُْٝ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُ٘وَ ا٫ 

ٍ ػَٔ أٗخ ؿَٓظٜخ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ ٗؤٕ ٌٛٙ هخ :طلَٔ حُ٘وِش كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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هِض كي٣غ ٛل٤ق  هخٍ كِ٘ػٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػْ ؿَٜٓخ كلِٔض ٖٓ ػخٜٓخ "

 ٝك٤ٖٔ ٛٞ حرٖ ٝحهي ح١َُُٝٔ.

  ثٕبء اٌّغغذ   -7ٙ** 

أهزَٗخ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ أكٔي حُٔلزٞر٢، ػ٘خ حُلخًْ هخٍ  أهَؽ  .ٕٔٔ

ٓؼ٤ي رٖ ٓٔؼٞى، ػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ٠ٓٞٓ، أٗزؤ آَحث٤َ، ػٖ أر٢ آلخم، ػٖ 

" ٠٠ٓٝ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ :ػٖ أر٢ رٌَ حُٜي٣ن ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ حُزَحء،

حّ ٝٛخف حُ٘ٔخء ٝحُويّ  ،ط٣َنٝهَؽ حُ٘خّ كظ٠ ىهِ٘خ ك٢ حُ ،هيّ حُٔي٣٘ش

، كِٔخ أٛزق حٗطِن ؿخء دمحم ٍٍٓٞ هللا ،ؿخء دمحم ٍٍٓٞ هللا هللا أًزَ ،ٝحُـِٔخٕ

هخٍ ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ٝحُلخًْ ٚ أهَؿ ."كٍِ٘ ك٤غ أَٓ

، هِض ٛٞ ػ٠ِ ١َٜٗٔخ ٖٝٓ هخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ،ُْٝ ٣وَؿخٙ

ٝٛٞ ح١َُُٝٔ هخٍ حرٖ أر٢ كخطْ ٛيٝم ٝٝػوٚ  ىٓؼ٤ي رٖ ٓٔؼٞىٕٝ ١زوظٜٔخ 

ٗوَ حرٖ ٗوطش طٞػ٤وٚ  ُؼزخّ دمحم رٖ أكٔي حُٔلزٞر٢أرٞ حٝ حُو٢ِ٤ِ ك٢ ح٩ٍٗخى،

حُظو٤٤ي ُٔؼَكش ًٔخ ٛٞ ك٢ ًظخرٚ:"  ػزي حُـزخٍ رٖ دمحم رٖ ػزي هللا حُـَحك٢ػٖ 

ُزَحء ٛٞ ٝح حُلخًْ:" ٓٔخػٚ ٛل٤ق " " ٝهخٍ أرٞ ػزي هللا ٍٝحس حُٖٔ٘ ٝحُٔٔخ٤ٗي

حُٜلخر٢ حرٖ ػخُد ٝأرٞ آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢ ٝآَحث٤َ ٛٞ حرٖ ٣ْٞٗ ٝػز٤ي 

 .هللا رٖ ٠ٓٞٓ ٛٞ حرٖ أر٢ حُٔوظخٍ

كيػ٢٘ دمحم رٖ كخطْ، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي، ػٖ هخٍ ِْٓٔ  أهَؽ  .ٕٕٔ

ََّ ر٢ ػزي حَُكٖٔ رٖ ك٤ٔي حُوَح١، هخٍ: ٓٔؼض أرخ ِٓٔش رٖ ػزي حَُكٖٔ ٓ ":

: هِض ُٚ ٤ًق ٓٔؼض أرخى ٣ًٌَ ك٢ حُٔٔـي ح١ٌُ أْٓ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ هخٍ

ػ٠ِ حُظوٟٞ هخٍ هخٍ أر٢ ىهِض ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ر٤ض رؼٞ ٗٔخثٚ كوِض ٣خ 

حُٔٔـي٣ٖ ح١ٌُ أْٓ ػ٠ِ حُظوٟٞ هخٍ كؤهٌ ًلخ ٖٓ كٜزخء ٍٍٓٞ هللا أ١ 
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أٜٗي أ٢ٗ  هخٍ كوِض ،ُٔٔـي حُٔي٣٘ش ٓٔـيًْ ٌٛح ٛٞ: ك٠َد رٚ ح٧ٍٝ ػْ هخٍ

 ". ٓٔؼض أرخى ٌٌٛح ٣ًٌَٙ

كيػ٘خ ٓٔيى، هخٍ: كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ٓوظخٍ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٖٕٔ

حٗطِوخ ا٠ُ  ػٖ ػٌَٓش " هخٍ ٢ُ حرٖ ػزخّ ٫ٝر٘ٚ ػ٢ِّ  هخٍ: كيػ٘خ هخُي حُلٌحء

ك٢ كخث٢ ٣ِٜلٚ كؤهٌ ٍىحءٙ  ٞكخٓٔؼخ ٖٓ كي٣ؼٚ كخٗطِو٘خ كبًح ٛ أر٢ ٓؼ٤ي

يػ٘خ كظ٠ أط٠ ًًَ ر٘خء حُٔٔـي كوخٍ ً٘خ ٗلَٔ ُز٘ش ُز٘ش ٝػٔخٍ ٠ ػْ أٗ٘ؤ ٣لزَ ظَ كخكْ 

٣ٝق ػٔخٍ طوظِٚ حُلجش  :ك٤٘لٞ حُظَحد ػ٘ٚ ٣ٝوٍُٞز٘ظ٤ٖ ُز٘ظ٤ٖ كَآٙ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص 

هخٍ ٣وٍٞ ػٔخٍ أػًٞ رخهلل ٖٓ  حُزخؿ٤ش ٣يػْٞٛ ا٠ُ حُـ٘ش ٣ٝيػٞٗٚ ا٠ُ حُ٘خٍ

 حُلظٖ" 

رٖ ػزي هللا، هخٍ: كيػ٘خ ٣ؼوٞد رٖ كيػ٘خ ػ٢ِ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٕٗٔ

إٔ  ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي، هخٍ: كيػ٢٘ أر٢، ػٖ ٛخُق رٖ ٤ًٔخٕ، هخٍ: كيػ٘خ ٗخكغ

خ رخُِزٖ أهزَٙ إٔ حُٔٔـي ًخٕ ػ٠ِ ػٜي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓز٤ًّ٘  ػزي هللا رٖ ػَٔ

ٝر٘خٙ  رٌَ ٤ٗجخ ُٝحى ك٤ٚ ػَٔ ٞٝٓولٚ حُـ٣َي ٝػٔيٙ ه٘ذ حُ٘وَ كِْ ٣ِى ك٤ٚ أر

يٙ ه٘زخ ػْ ؿ٤َٙ ُٔ ػ٠ِ ر٤٘خٗٚ ك٢ ػٜي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رخُِزٖ ٝحُـ٣َي ٝأػخى ػُ 

ػؼٔخٕ كِحى ك٤ٚ ٣ُخىس ًؼ٤َس ٝر٠٘ ؿيحٍٙ رخُلـخٍس حُٔ٘وٞٗش ٝحُوٜش ٝؿؼَ 

ّٔخؽ ػٔيٙ  ." ٖٓ كـخٍس ٓ٘وٞٗش ٝٓولٚ رخُ

 س٠خ اٌٙغشٞؤثذا٠خ اٌز  -8ٙ** 

ؼوٞد حُلخكع، ػ٘خ دمحم رٖ آلخم كيػ٢٘ دمحم رٖ ٣حُلخًْ هخٍ  أهَؽ  .ٕ٘ٔ

حُؼول٢، ػ٘خ دمحم رٖ َٜٓ رٖ ػٌَٔ، ػ٘خ حرٖ أر٢ ٣َْٓ، ػ٘خ دمحم رٖ ِْٓٔ، ػٖ 

ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ:" ًخٕ حُظخ٣ٍن ك٢ حُٔ٘ش  ػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ

ُي ػزي هللا رٖ حُِر٤َ". أهحُظ٢ هيّ ك٤ٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُٔي٣٘ش ٝ ُٝ ٚ حُلخًْ َؿك٤ٜخ 
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خٙ، هخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ، هِض ٝهخٍ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ُْٝ ٣وَؿ

حُطخثل٢ ُْ ٣َٝ ُٚ ٝٛٞ دمحم رٖ ِْٓٔ  ٤ُْ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ كبٕكي٣غ كٖٔ 

ك٢ حُ٘ٞحٛي ٝٓخ ىٕٝ ١زوظٚ دمحم رٖ آلخم حُؼول٢ ٝٛٞ أرٞ  ِْٓٔ ا٫ كي٣ؼخ ٝحكيح

حُلخكع  د ٛٞ أرٞ حُؼزخّ ح٧ْٛحُؼزخّ حَُٔحؽ ٝػوٚ حُيحٍهط٢٘ ٝدمحم رٖ ٣ؼوٞ

   .طويّ طٞػ٤وٚ ك٢ أٍٝ كي٣غ ك٢ حٌُظخد

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ِٓٔٔش، كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٕٙٔ

ٝح ٖٓ ٓزؼغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٫ٝ ٖٓ ٝكخطٚ ٓخ يُّ ػٖ َٜٓ رٖ ٓؼي هخٍ:" ٓخ ػَ  ػٖ أر٤ٚ

َٓ يُّ ػَ    ." ٓٚ حُٔي٣٘شيَ وْ ٝح ا٫ ٖٓ 

 اخبح ث١ٓ اٌّٙبعش٠ٓ ٚاألٔقبساٌّئ -9ٙ** 

كيػ٘خ حُِٜض رٖ دمحم أرٞ ٛٔخّ، هخٍ: ٓٔؼض حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٕٔ

ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ: هخٍ  حُٔـ٤َس رٖ ػزي حَُكٖٔ، كيػ٘خ أرٞ حُِٗخى، ػٖ ح٧ػَؽ

هخٍ: ٣ٌلٞٗ٘خ حُٔئٝٗش ٣ٝ٘خًٍٞٗ٘خ  ،٤٘٘خ ٝر٤ْٜ٘ حُ٘وَ، هخٍ: ٫ح٧ٜٗخٍ:" حهْٔ ر

  .خ ٝأ١ؼ٘خ "ٓٔؼ٘ ك٢ حُظَٔ، هخُٞح:

كيػ٘خ ٣ِ٣ي، أهزَٗخ ك٤ٔي ػٖ أْٗ هخٍ: هخٍ أكٔي هخٍ  أهَؽ  .1ٕٔ

حُٜٔخؿَٕٝ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ٓخ ٍأ٣٘خ ٓؼَ هّٞ هيٓ٘خ ػ٤ِْٜ أكٖٔ ٓٞحٓخس ك٢ ه٤َِ، 

٫ٝ أكٖٔ ر٫ٌ ك٢ ًؼ٤َ، ُوي ًلٞٗخ حُٔجٞٗش، ٝأًَٗٞٗخ ك٢ حُٜٔ٘ؤ، كظ٠ ُوي كٔز٘خ 

هِض كي٣غ  ". ٤ظْ ػ٤ِْٜ، ٝىػٞطْ هللا ُْٜإٔ ٣ٌٛزٞح رخ٧ؿَ ًِٚ هخٍ: ٫، ٓخ أػ٘

ٝأهَؿٚ  ٤ي ٛٞ حُط٣َٞ ٣ِ٣ٝي ٛٞ حرٖ ٛخٍٕٝ،ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ٝكٔ

 حُظ١ٌَٓ ٝهخٍ: ٌٛح كي٣غ كٖٔ ٛل٤ق.
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كيػ٘خ هظ٤زش، كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ ؿؼلَ، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .2ٕٔ

ف ٝآه٠ " هيّ ػ٤ِ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞ:ػٖ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ ك٤ٔي،

 ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٓؼي رٖ حَُر٤غ ًٝخٕ ًؼ٤َ حُٔخٍ كوخٍ ٓؼي هي ػِٔضْ 

ح٧ٜٗخٍ أ٢ٗ ٖٓ أًؼَٛخ ٓخ٫ ٓؤهْٔ ٓخ٢ُ ر٢٘٤ ٝر٤٘ي ٗط٣َٖ ٢ُٝ حَٓأطخٕ 

ض طِٝؿظٜخ كوخٍ ػزي حَُكٖٔ رخٍى هللا كخٗظَ أػـزٜٔخ ا٤ُي كؤ١ِوٜخ كظ٠ اًح كَِّ 

َٓ ِٛي كِْ ٣َؿغ ُي ك٢ أ ه٢ كِْ ٣ِزغ ا٫ ٤ٔ٣َح ٖٔ ٝأَ ٣ٞٓجٌ كظ٠ أك٠َ ٤ٗجخ ٖٓ 

 َٝ ٤ْٜٓ  :َ ٖٓ ٛلَس كوخٍ ُٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصَٟ كظ٠ ؿخء ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝػ٤ِٚ 

ُٓ  :طِٝؿض حَٓأس ٖٓ ح٧ٜٗخٍ كوخٍ :هخٍ  ُٕٝ ٗٞحس ٖٓ ًٛذ أٝ :ا٤ُٜخ هخٍ وضَ ٓخ 

 ر٘خس "  ْ ُُْٝٞ ِٝ أْ  :ٗٞحس ٖٓ ًٛذ كوخٍ

كيػ٢٘ كـخؽ رٖ حُ٘خػَ، كيػ٘خ ػزي حُٜٔي، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ  .ٕٕٓ

ػز٤يس أر٢ ػٖ أْٗ:" إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص آه٠ ر٤ٖ كٔخى ٣ؼ٢٘ حرٖ ِٓٔش، ػٖ ػخرض 

 .رٖ حُـَحف ٝر٤ٖ أر٢ ١ِلش "

كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ ؿؼلَ رٖ ػٕٞ، كيػ٘خ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٕٕٔ

آه٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ر٤ٖ ِٓٔخٕ  هخٍ:"، ػٖ ػٕٞ رٖ أر٢ ؿل٤لش، ػٖ أر٤ٚ أرٞ حُؼ٤ْٔ

ٝأر٢ حُيٍىحء كِحٍ ِٓٔخٕ أرخ حُيٍىحء كَأٟ أّ حُيٍىحء ٓظزٌُش كوخٍ ُٜخ ٓخ ٗؤٗي 

حُيٍىحء كٜ٘غ ُٚ  حُيٍىحء ٤ُْ ُٚ كخؿش ك٢ حُي٤ٗخ كـخء أرٞ هخُض أهٞى أرٞ

كؤًَ كِٔخ ًخٕ  :خ أٗخ رآًَ كظ٠ طؤًَ هخٍٓ :كب٢ٗ ٛخثْ هخٍ :١ؼخٓخ كوخٍ ًَ هخٍ

ْٗ كِٔخ ًخٕ ٖٓ آهَ  :ْٗ ك٘خّ ػْ ًٛذ ٣وّٞ كوخٍ :حُيٍىحء ٣وّٞ هخٍ ح٤َُِ ًٛذ أرٞ

خ كوخٍ ُٚ ِٓٔخٕ إ َُري ػ٤ِي كوخ ُٝ٘لٔي ػ٤ِي ٤َ ح٤َُِ هخٍ ِٓٔخٕ هْ ح٥ٕ كَِّٜ 

 كًٌَ ًُي ُٚ كوخٍ كوخ ٧ِٝٛي ػ٤ِي كوخ كؤػ٢ ًَ ١ً كن كوٚ كؤط٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 ."ٛيم ِٓٔخٕ :حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص
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كيػ٘خ دمحم رٖ كخطْ، كيػ٘خ رِٜ، كيػ٘خ كٔخى رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ  .ٕٕٕ

:" إٔ أرخ ٓل٤خٕ أط٠ ِٓٔش، ػٖ ػخرض، ػٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ هَس، ػٖ ػخثٌ رٖ ػَٔٝ

٤ٓٞف هللا ٖٓ ػ٘ن  ػ٠ِ ِٓٔخٕ ٤ٜٛٝذ ٝر٬ٍ ك٢ ٗلَ كوخُٞح ٝهللا ٓخ أهٌصْ 

َٓ  ّٝ ػي كؤط٠ حُ٘ز٢  ،أطوُٕٞٞ ٌٛح ٤ُ٘ن ه٣َٖ ٤ٓٝيْٛ :رٌَ ٞخ هخٍ كوخٍ أرَٛ ٌَ هَ ؤْ هللا 

ٍري  ضَ ْٜ ُوي أؿ٠زْ ظَ ظْٜ ُجٖ ً٘ض أؿ٠زْ ٣خ أرخ رٌَ ُؼِي أؿ٠زْ  : كؤهزَٙ كوخٍملسو هيلع هللا ىلص

   ٣ـلَ هللا ُي ٣خ أه٢ ". ،٫ :٣خ اهٞطخٙ أؿ٠زظٌْ هخُٞح :رٌَ كوخٍ كؤطخْٛ أرٞ

 هللا ثٓ اٌضث١شٌِٛذ ػجذ  -7ٓ** 

كيػ٢٘ ٣ًَُخء رٖ ٣ل٠٤، ػٖ أر٢ أٓخٓش، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٖٕٕ

رؼزي هللا رٖ  " أٜٗخ كِٔضْ :ػٖ أٓٔخء ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ

ُٓ  حُِر٤َ هخُض كوَؿضُ  رٚ  روزخء كُٞيطٚ روزخء ػْ أط٤ضُ  حُٔي٣٘ش كُِ٘ضُ  كؤط٤ضُ  ٌّْ ظِ ٝأٗخ 

َ ك٢ ك٤ٚ كٌخٕ أٍٝ لَ ٚ ك٢ كـَٙ ػْ ىػخ رظَٔس ك٠ٔـٜخ ػْ طَ ٟٞؼظُ ملسو هيلع هللا ىلص ك حُ٘ز٢َّ 

ََّ ٢ٗء ىهَ ؿٞكٚ ٣ٍن ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػْ كَّ٘  ى ػ٤ِٚ ًٝخٕ ٌٚ رظَٔس ػْ ىػخ ُٚ ٝر

 .أٍٝ ُٓٞٞى ُٝي ك٢ ح٬ٓ٩ّ "

 كيػ٘خ هظ٤زش ػٖ أر٢ أٓخٓش ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػَٝسحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٕٕٗ

هللا ػٜ٘خ هخُض:" أٍٝ ُٓٞٞى ُٝي ك٢ ح٬ٓ٩ّ ػزي هللا  ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ ػٖ أر٤ٚ

ّٝ َٜ ًَ ٬َ ح رٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كؤهٌ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص طَٔس كَ ْٞ رٖ حُِر٤َ أطَ  ٍ ٓخ خ ػْ أىهِٜخ ك٢ ك٤ٚ كؤ

 .٣ٍن حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص" ىهَ رط٘ٚ

عٟ ٚ٘غشح اٌطُّف١ًَْ ثٓ ػّش  -7ٔ**  ْٚ   اٌَذ

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ، خٍ ِْٓٔ ه أهَؽ .ٕٕ٘

ؿ٤ٔؼخ ػٖ ٤ِٓٔخٕ، هخٍ أرٞ رٌَ: كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ كَد، كيػ٘خ كٔخى رٖ ٣ُي، 

حُي٢ٓٝ  ٝػٖ ؿخرَ:" إٔ حُطل٤َ رٖ ػَٔ ػٖ كـخؽ حُٜٞحف، ػٖ أر٢ حُِر٤َ
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خٍ كٜٖ ًخٕ أط٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ٣خ ٍٍٓٞ هللا َٛ ُي ك٢ كٜٖ ك٤ٜٖ ٝٓ٘ؼش ه

هللا ٨ُٜٗخٍ كِٔخ ٛخؿَ حُ٘ز٢  ََ هَ ُيّٝ ك٢ حُـخ٤ِٛش كؤر٠ ًُي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ١ٌُِ ًَ 

ٝٛخؿَ ٓؼٚ ٍؿَ ٖٓ هٞٓٚ كخؿظٞٝح  ٝملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ حُٔي٣٘ش ٛخؿَ ا٤ُٚ حُطل٤َ رٖ ػَٔ

حُٔي٣٘ش كَٔٝ كـِع كؤهٌ ٓ٘خهٚ ُٚ كوطغ رٜخ رَحؿٔٚ ك٘وزض ٣يحٙ كظ٠ ٓخص 

ك٢ ٓ٘خٓٚ كَآٙ ٤ٛٝجظٚ كٔ٘ش ٍٝآٙ ٓـط٤خ ٣ي٣ٚ كوخٍ ُٚ ٓخ  ٝكَآٙ حُطل٤َ رٖ ػَٔ

ٛ٘غ ري ٍري كوخٍ ؿلَ ٢ُ رٜـَط٢ ا٠ُ ٗز٤ٚ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ٓخ ٢ُ أٍحى ٓـط٤خ ٣ي٣ي 

كوٜٜخ حُطل٤َ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ  هخٍ ه٤َ ٢ُ ُٖ ِٜٗق ٓ٘ي ٓخ أكٔيصَ 

ُِٝ  :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص   .ٚ كخؿلَ"٣ْ يَ ٤َ حُِْٜ 

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُٔخٕ، أهزَٗخ ٗؼ٤ذ، هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .ٕٕٙ

٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ:" هيّ  هخٍ أرٞكيػ٘خ أرٞ حُِٗخى، إٔ ػزي حَُكٖٔ، هخٍ: 

ىٝٓخ حُي٢ٓٝ ٝأٛلخرٚ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخُٞح ٣خ ٍٍٓٞ هللا إ  ١ل٤َ رٖ ػَٔٝ

  ".حُِْٜ حٛي ىٝٓخ ٝأص رْٜ :ػٜض ٝأرض كخىع هللا ػ٤ِٜخ كو٤َ ٌِٛض ىّٝ هخٍ

 ا٢راْ ثذء -7ٕ** 

كيػ٘خ ٓلٔٞى رٖ ؿ٬٤ٕ، هخٍ: هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .1ٕٕ

كيػ٘خ ػزي حَُُحم، هخٍ: أهزَٗخ حرٖ ؿ٣َؾ، هخٍ: أهز٢َٗ ٗخكغ، إٔ حرٖ ػَٔ، 

ٕ٘ٞ ح٬ُٜس ٤ُْ ٣ـظٔؼٕٞ ك٤ظل٤َّ  " ًخٕ حُِٕٔٔٔٞ ك٤ٖ هيٓٞح حُٔي٣٘ش:ًخٕ ٣وٍٞ

ٟ ُٜخ كظٌِٔٞح ٣ٞٓخ ك٢ ًُي كوخٍ رؼ٠ْٜ حطوٌٝح ٗخهٞٓخ ٓؼَ ٗخهّٞ ٣٘خىَ 

زؼؼٕٞ ٍؿ٬ حُٜ٘خٍٟ ٝهخٍ رؼ٠ْٜ رَ رٞهخ ٓؼَ هَٕ ح٤ُٜٞى كوخٍ ػَٔ أ٫ٝ طَ 

 ." ٣خ ر٬ٍ هْ ك٘خِى رخ٬ُٜس :٣٘خى١ رخ٬ُٜس كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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كيػ٘خ دمحم رٖ ٍٜٓ٘ٞ حُط٢ٓٞ، كيػ٘خ ٣ؼوٞد، ٝى هخٍ أرٞ ىح أهَؽ  .1ٕٕ

كيػ٘خ أر٢، ػٖ دمحم رٖ آلخم، كيػ٢٘ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ رٖ حُلخٍع حُظ٢ٔ٤، ػٖ 

" ُٔخ هخٍ:دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٣ُي رٖ ػزي ٍرٚ، هخٍ: كيػ٢٘ أر٢ ػزي هللا رٖ ٣ُي، 

٘خّ ُـٔغ ح٬ُٜس ١خف ر٢ ٝأٗخ أَٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رخُ٘خهّٞ ٣ؼَٔ ٠٤َُد رٚ ُِ

ٗخثْ ٍؿَ ٣لَٔ ٗخهٞٓخ ك٢ ٣يٙ كوِض ٣خ ػزي هللا أطز٤غ حُ٘خهّٞ هخٍ ٝٓخ طٜ٘غ رٚ 

ه٤َ ٖٓ ًُي كوِض ُٚ ر٠ِ  ٞرٚ ا٠ُ ح٬ُٜس هخٍ أك٬ أىُي ػ٠ِ ٓخ ٛ ٞكوِض ٗيػ

إٔ  هخٍ كوخٍ طوٍٞ هللا أًزَ هللا أًزَ هللا أًزَ هللا أًزَ أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا أٜٗي

٫ اُٚ ا٫ هللا أٜٗي إٔ دمحمح ٍٍٓٞ هللا أٜٗي إٔ دمحمح ٍٍٓٞ هللا ك٢ ػ٠ِ ح٬ُٜس 

ك٢ ػ٠ِ ح٬ُٜس ك٢ ػ٠ِ حُل٬ف ك٢ ػ٠ِ حُل٬ف هللا أًزَ هللا أًزَ ٫ اُٚ ا٫ هللا 

هخٍ ػْ حٓظؤهَ ػ٢٘ ؿ٤َ رؼ٤ي ػْ هخٍ ٝطوٍٞ اًح أهٔض ح٬ُٜس هللا أًزَ هللا أًزَ 

 أٜٗي إٔ دمحمح ٍٍٓٞ هللا ك٢ ػ٠ِ ح٬ُٜس ك٢ ػ٠ِ حُل٬ف أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا

 هي هخٓض ح٬ُٜس هي هخٓض ح٬ُٜس هللا أًزَ هللا أًزَ ٫ اُٚ ا٫ هللا كِٔخ أٛزلضُ 

اٜٗخ َُإ٣خ كن إ ٗخء هللا كوْ ٓغ  :كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤهزَطٚ رٔخ ٍأ٣ضُ  أط٤ضُ 

كؤض ٓغ ر٬ٍ كـؼِض  رٚ كبٗٚ أٗيٟ ٛٞطخ ٓ٘ير٬ٍ كؤُن ػ٤ِٚ ٓخ ٍأ٣ض ك٤ِئًٕ 

َُّ  ٞأُو٤ٚ ػ٤ِٚ ٣ٝئًٕ رٚ هخٍ كٔٔغ ًُي ػَٔ رٖ حُوطخد ٝٛ  ك٢ ر٤ظٚ كوَؽ ٣ـ

ٍىحءٙ ٣ٝوٍٞ ٝح١ٌُ رؼؼي رخُلن ٣خ ٍٍٓٞ هللا ُوي ٍأ٣ض ٓؼَ ٓخ ٍأٟ كوخٍ ٍٍٓٞ 

ٍٟٝ ُٚ طخرؼ٢ ٣ُي هِض كي٣غ كٖٔ ٝدمحم رٖ ػزي هللا رٖ  ." هللف حُلٔي :هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٝحرٖ  ًًَٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخصِْٓٔ كي٣ؼخ ٝحكيح ك٢ ح٧ٍٛٞ ٝٝػوٚ حُؼـ٢ِ ٝ

 ،٣ٝؼوٞد ٛٞ حرٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي ٝهي َٛف رخُظلي٣غٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ آلخم 

 .ٚحرٖ ٓخؿ ٝ حُظ١ٌَٓٝأهَؿٚ 

كيػ٘خ أكٔي رٖ دمحم رٖ أ٣ٞد، كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ هخٍ أرٞ ىحٝى  أهَؽ .2ٕٕ

ػٖ رٖ آلخم، ػٖ دمحم رٖ ؿؼلَ رٖ حُِر٤َ، ػٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َٓؼي، ػٖ دمحم 
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" ًخٕ ر٤ظ٢ ٖٓ أ١ٍٞ ر٤ض كٍٞ حُٔٔـي ًٝخٕ ر٬ٍ :حَٓأس ٖٓ ر٢٘ حُ٘ـخٍ هخُض

٠ ٣ئًٕ ػ٤ِٚ حُلـَ ك٤ؤط٢ رٔلَ ك٤ـِْ ػ٠ِ حُز٤ض ٣٘ظَ ا٠ُ حُلـَ كبًح ٍآٙ طٔطَّ 

هخُض ػْ ٣ئًٕ ػْ هخٍ حُِْٜ ا٢ٗ أكٔيى ٝأٓظؼ٤٘ي ػ٠ِ ه٣َٖ إٔ ٣و٤ٔٞح ى٣٘ي 

هِض كي٣غ كٖٔ  هخُض ٝهللا ٓخ ػِٔظٚ ًخٕ طًَٜخ ٤ُِش ٝحكيس طؼ٢٘ ٌٛٙ حٌُِٔخص "

دمحم رٖ ؿؼلَ رٖ حُِر٤َ،  كيػ٢٘ ٝهي َٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ ك٢ ٓـخ٣ُٚ هخٍ

 رٚ.  ػٖ حَٓأس ٖٓ ر٢٘ حُ٘ـخٍػٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ

 أٚي غضٚح غضا٘ب إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اٌؼؾ١شح رٚ   -7ٖ** 

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٕٓ

" ً٘ض ا٠ُ ؿ٘ذ ٣ُي رٖ أٍهْ كو٤َ ُٚ: ًْ :ػٖ أر٢ آلخم ٝٛذ، كيػ٘خ ٗؼزش

ؿِح حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ؿِٝس هخٍ طٔغ ػَ٘س ه٤َ ًْ ؿِٝص أٗض ٓؼٚ هخٍ ٓزغ ػَ٘س 

 ." ص ُوظخىس كوخٍ حُؼ٤َ٘سُؼ٤َ٘ كًٌَح ٝهِض كؤ٣ْٜ ًخٗض أٍٝ هخٍ حُؼ٤َٔس أ

ر٠ْ حُؼ٤ٖ ٝط٤ٌٖٔ  " ًح حُؼ٤َ٘سهخٍ ٣خهٞص حُل١ٞٔ ك٢ ٓؼـْ حُزِيحٕ:" 

 .٢ٛ ٖٓ ٗخك٤ش ٣٘زغ ر٤ٖ ٌٓش ٝحُٔي٣٘شح٤ُخء: 

  غضٚح ثُٛاه -7ٗ** 

ٝطوخٍرخ  -كيػ٘خ ٛخٍٕٝ رٖ ٓؼَٝف، ٝدمحم رٖ ػزخى ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ  .ٖٕٔ

ٖ آٔخػ٤َ، ػٖ ٣ؼوٞد هخ٫: كيػ٘خ كخطْ ر -ك٢ ُلع حُلي٣غ، ٝح٤ُٔخم ُٜخٍٕٝ 

ػٖ ؿخرَ رٖ  رٖ ٓـخٛي أر٢ كٍِس، ػٖ ػزخىس رٖ ح٤ُُٞي رٖ ػزخىس رٖ حُٜخٓض

ِٓ :هخٍػزي هللا  ٣طِذ حُٔـي١  َٞٗخ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ؿِٝس رطٖ رٞح١ ٝٛ" 

حُـ٢ٜ٘ ًٝخٕ حُ٘خٟق ٣ؼوزٚ ٓ٘خ حُؤٔش ٝحُٔظش ٝحُٔزؼش كيحٍص ػوزش  ٝرٖ ػَٔ

ٕ يُّ َِ ػ٤ِٚ رؼٞ حُظَ  َٕ يَّ َِ رؼؼٚ كظَ خٍ ػ٠ِ ٗخٟق ُٚ كؤٗخهٚ كًَزٚ ػْ ٍؿَ ٖٓ ح٧ٜٗ

أٗخ ٣خ ٍٍٓٞ  :ٖ ٌٛح ح٬ُػٖ رؼ٤َٙ هخٍَٓ  :ُؼ٘ي هللا كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؤْ َٗ  :كوخٍ ُٚ
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حٍِٗ ػ٘ٚ ك٬ طٜلز٘خ رِٔؼٕٞ ٫ طيػٞح ػ٠ِ أٗلٌْٔ ٫ٝ طيػٞح ػ٠ِ  :هللا هخٍ

أٓٞحٌُْ ٫ طٞحكوٞح ٖٓ هللا ٓخػش ٣ٔؤٍ ك٤ٜخ ػطخء  أ٫ٝىًْ ٫ٝ طيػٞح ػ٠ِ

 .ك٤ٔظـ٤ذ ٌُْ "

ًٔخ ٛٞ ك٢ ٓؼـْ  ٛٞ ؿزَ ٖٓ ؿزخٍ ؿ٤ٜ٘ش ر٘خك٤ش ٍٟٟٞ ٝ" رٞح١ "

 حُزِيحٕ ٤ُخهٞص حُل١ٞٔ.

  عش٠خ ػجذ هللا ثٓ َعْؾؼ  -7٘** 

كيػ٘خ ػزي ح٧ػ٠ِ رٖ كٔخى، كيػ٘خ ٓؼظَٔ رٖ أرٞ ٣ؼ٠ِ هخٍ  أهَؽ .ٕٖٕ

خكذ ُٚ ٝٛٞ حُل٢َٓ٠، ػٖ أر٢ حُٔٞحٍ ٤ِٓٔخٕ، هخٍ: ٓٔؼض أر٢، ػٖ ٛ

٣ليع ػٖ ؿ٘يد رٖ ػزي هللا، إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رؼغ ٍٛطخ ٝرؼغ ػ٤ِْٜ أرخ 

ػز٤يس رٖ حُـَحف، كِٔخ أهٌ ٣٘طِن ٌُ٘ٚ ر٠ٌ ٛزخرش ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كزؼغ 

ٙ إٔ ٫ ٣ٌَٙ أكيح ٍؿ٬ ٌٓخٗٚ ٣وخٍ ُٚ ػزي هللا رٖ ؿلٖ، ًٝظذ ُٚ ًظخرخ، ٝأَٓ

 -ٖٓ أٛلخرٚ ػ٠ِ ح٤َُٔٔ ٓؼٚ، كِٔخ هَأ حٌُظخد، حٓظَؿغ، ٝهخٍ: ٓٔغ ١ٝخػش 

هزَْٛ حُوزَ، ٝهَأ ػ٤ِْٜ حٌُظخد، كَؿغ ٍؿ٬ٕ، ٠٠ٓٝ  -٣ؼ٢٘ هلل ٍُٝٓٞٚ 

رو٤ظْٜ، كِوٞح حرٖ حُل٢َٓ٠، كوظِٞٙ ُْٝ ٣يٍى ًحى ح٤ُّٞ ٖٓ ٍؿذ أٝ ٖٓ 

ًٌح ًٌٝح ك٢ حَُٜ٘ حُلَحّ، كؤطٞح  ؿٔخىٟ، كوخٍ حًَُٕٔ٘ٞ ٤ُِِٖٔٔٔ: كؼِظْ

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كليػٞٙ حُلي٣غ، كؤٍِٗ هللا }٣ٔؤُٞٗي ػٖ حَُٜ٘ حُلَحّ هظخٍ ك٤ٚ 

، هخٍ رؼٞ «حَُ٘ى»هَ هظخٍ ك٤ٚ ًز٤َ{ ا٠ُ هُٞٚ }ٝحُلظ٘ش أًزَ ٖٓ حُوظَ{هخٍ: 

ي ٤ُٝظٚ، ٝإ ٣ي ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ك٢ ح٣َُٔش: ٝهللا ٓخ هظِٚ ا٫ ٝحكي، كبٕ ٣ي ه٤َح، كو

ًٗزخ كوي ػِٔظٚ، ٝهخٍ رؼٞ ح٤ُِٖٔٔٔ إ ُْ ٣ٌٞٗٞح أٛخرٞح ك٢ َْٜٗٛ ٌٛح 

ٍُٝح، ك٤ِْ ُْٜ ك٤ٚ أؿَ، كؤٍِٗ هللا }إ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح ٝح٣ٌُٖ ٛخؿَٝح ٝؿخٛيٝح 

ٚ حُطزَح٢ٗ ". ٝأهَؿ ك٢ ٓز٤َ هللا أُٝجي ٣َؿٕٞ ٍكٔش هللا ٝهللا ؿلٍٞ ٍك٤ْ
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ٝأرٞ حُٔٞحٍ ٛٞ حُؼي١ٝ هِض كي٣غ كٖٔ ك٢ حٌُز٤َ ٝحُز٤ٜو٢ ك٢ حٌُزَٟ، 

 ٣ٜٝ٘ي ُٚ:ٝحُل٢َٓ٠ هخٍ حرٖ ٓؼ٤ٖ ٫ رؤّ رٚ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص 

ٝأهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع، ٝأرٞ حُز٤ٜو٢ ك٢ حٌُزَٟ هخٍ  ٚٓخ أهَؿ.ٖٖٕ

رٌَ أكٔي رٖ حُلٖٔ حُوخ٢ٟ هخ٫: ػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد، ػ٘خ أكٔي رٖ 

٣ْٞٗ رٖ ر٤ٌَ، ػٖ حرٖ آلخم، كيػ٢٘ ٣ِ٣ي رٖ ٍٝٓخٕ، ػٖ ػزي حُـزخٍ، ػ٘خ 

ػَٝس رٖ حُِر٤َ، هخٍ: رؼغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػزي هللا رٖ ؿلٖ ا٠ُ ٗوِش، كوخٍ 

ُٚ:" ًٖ رٜخ كظ٠ طؤط٤٘خ روزَ ٖٓ أهزخٍ ه٣َٖ "، ُْٝ ٣ؤَٓٙ روظخٍ ًُٝي ك٢ 

كوخٍ: " حهَؽ أٗض  حَُٜ٘ حُلَحّ، ًٝظذ ُٚ ًظخرخ هزَ إٔ ٣ؼِٔٚ أ٣ٖ ٤ٔ٣َ،

ٝأٛلخري كظ٠ اًح َٓص ٤ٓٞ٣ٖ كخكظق ًظخري ٝحٗظَ ك٤ٚ كٔخ أَٓطي ك٤ٚ كخٓٞ 

ُٚ، ٫ٝ طٔظٌَٖٛ أكيح ٖٓ أٛلخري ػ٠ِ حٌُٛخد ٓؼي "، كِٔخ ٓخٍ ٤ٓٞ٣ٖ كظق 

حٌُظخد، كبًح ك٤ٚ إٔ حٓٞ كظ٠ طٍِ٘ ٗوِش، كظؤط٤٘خ ٖٓ أهزخٍ ه٣َٖ رٔخ ٣َٜ 

ٌظخد ٓٔؼخ ١ٝخػش، ٖٓ ًخٕ ٌْٓ٘ ُٚ ٍؿزش ا٤ُي ْٜٓ٘، كوخٍ ٧ٛلخرٚ ك٤ٖ هَأ حُ

ك٢ حُٜ٘خىس ك٤ِ٘طِن ٓؼ٢ كب٢ٗ ٓخٝ ٧َٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٖٝٓ ًَٙ ًُي ٌْٓ٘ 

ك٤َِؿغ، كبٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هي ٜٗخ٢ٗ إٔ أٓظٌَٙ ٌْٓ٘ أكيح. ك٠٠ٔ ٓؼٚ حُوّٞ 

ِٝحٕ رؼ٤َح ُٜٔخ كظ٠ اًح ًخٕ رزلَحٕ أَٟ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ٝػظزش رٖ ؿ

ًخٗخ ٣ؼظوزخٗٚ، كظوِلخ ػ٤ِٚ ٣طِزخٗٚ، ٠٠ٓٝ حُوّٞ كظ٠ ُِٗٞح ٗوِش، كَٔ رْٜ 

ػَٔٝ رٖ حُل٢َٓ٠، ٝحُلٌْ رٖ ٤ًٔخٕ، ٝػؼٔخٕ ٝحُٔـ٤َس حر٘خ ػزي هللا، ٓؼْٜ 

طـخٍس هيٓٞح رٜخ ٖٓ حُطخثق أىّ ُٝر٤ذ، كِٔخ ٍآْٛ حُوّٞ أَٗف ُْٜ ٝحهي رٖ 

ِٔخ ٍأٝٙ ك٤ِوخ هخُٞح: ػٔخٍ ٤ُْ ػ٤ٌِْ ْٜٓ٘ ػزي هللا، ًٝخٕ هي كِن ٍأٓٚ، ك

٣ؼ٢٘ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ آهَ ٣ّٞ ٖٓ ٍؿذ،  -رؤّ، ٝحثظَٔ حُوّٞ رْٜ 

كوخُٞح: ُجٖ هظِظْٔٞٛ اٌْٗ ُظوظِْٜٞٗ ك٢ حَُٜ٘ حُلَحّ، ُٝجٖ طًَظْٔٞٛ ٤ُيهِٖ ك٢ 

ك٠َٓ ٝحهي رٖ ػزي هللا  ٌٛٙ ح٤ُِِش حُلَّ ك٤ِٔظ٘ؼٖ ٌْٓ٘، كؤؿٔغ حُوّٞ ػ٠ِ هظِْٜ،
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حُظ٢ٔ٤ٔ ػَٔٝ رٖ حُل٢َٓ٠ رْٜٔ كوظِٚ، ٝحٓظؤَٓ ػؼٔخٕ رٖ ػزي هللا، ٝحُلٌْ 

رٖ ٤ًٔخٕ، َٝٛد حُٔـ٤َس ٝأػـِْٛ، ٝحٓظخهٞح حُؼ٤َ كويٓٞح رٜخ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص، كوخٍ ُْٜ: " ٝهللا ٓخ أَٓطٌْ رخُوظخٍ ك٢ حَُٜ٘ حُلَحّ ". كؤٝهق ٍٍٓٞ هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص ح٣َ٤ٓ٧ٖ ٝحُؼ٤َ، كِْ ٣ؤهٌ ٜٓ٘خ ٤ٗجخ، كِٔخ هخٍ ُْٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ هخٍ أٓو٢ 

ك٢ أ٣ي٣ْٜ ٝظ٘ٞح إٔ هي ٌِٛٞح، ٝػ٘لْٜ اهٞحْٜٗ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ، ٝهخُض ه٣َٖ 

ك٤ٖ رِـْٜ أَٓ ٛئ٫ء: هي ٓلي دمحم حُيّ ك٢ حَُٜ٘ حُلَحّ، ٝأهٌ ك٤ٚ حُٔخٍ، 

ٚ حَُؿخٍ، ٝحٓظلَ حَُٜ٘ حُلَحّ. كؤٍِٗ هللا ك٢ ًُي: }٣ٔؤُٞٗي ػٖ ٝأَٓ ك٤

حَُٜ٘ حُلَحّ هظخٍ ك٤ٚ هَ هظخٍ ك٤ٚ ًز٤َ ٝٛي ػٖ ٓز٤َ هللا ًٝلَ رٚ ٝحُٔٔـي 

حُلَحّ ٝاهَحؽ أِٛٚ ٓ٘ٚ أًزَ ػ٘ي هللا ٝحُلظ٘ش أًزَ ٖٓ حُوظَ{، ٣وٍٞ: حٌُلَ رخهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص حُؼ٤َ، ٝكيٟ ح٣َ٤ٓ٧ٖ، كوخٍ أًزَ ٖٓ حُوظَ، كِٔخ ُِٗض ًُي أهٌ ٍٍٓٞ هللا 

حُِٕٔٔٔٞ: أططٔغ ُ٘خ إٔ طٌٕٞ ؿِٝس، كؤٍِٗ هللا ك٤ْٜ: }إ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح ٝح٣ٌُٖ 

ٛخؿَٝح{، ا٠ُ هُٞٚ: }أُٝجي ٣َؿٕٞ ٍكٔش هللا{، ا٠ُ آهَ ح٣٥ش، ًٝخٗٞح ػٔخ٤ٗش 

ٛٞ ٝحرٖ آلخم هِض كي٣غ كٖٔ ََٓٓ  ." ٝأ٤َْٓٛ حُظخٓغ ػزي هللا رٖ ؿلٖ

ٝأرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد  ٝأكٔي رٖ ػزي حُـزخٍحرٖ ٣ٔخٍ ٝهي َٛف رخُظلي٣غ 

 . ك٢ أٍٝ كي٣غ ك٢ حٌُظخد ٔخطويّ طٞػ٤وٜ

  رؾ٠ًٛ اٌمجٍخ   -7ٙ** 

كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ هخُي، هخٍ: هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٕٗ

 " إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا:كيػ٘خ ٤َُٛ، هخٍ: كيػ٘خ أرٞ آلخم، ػٖ حُزَحء رٖ ػخُد

هخٍ أهٞحُٚ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ  ٝػ٤ِٚ ِْٝٓ ًخٕ أٍٝ ٓخ هيّ حُٔي٣٘ش ٍِٗ ػ٠ِ أؿيحىٙ أ

ٓزؼش ػَ٘ َٜٗح ًٝخٕ ٣ؼـزٚ  ٝٝأٗٚ ٠ِٛ هزَ ر٤ض حُٔويّ ٓظش ػَ٘ َٜٗح أ

َ حُز٤ض ٝأٗٚ ٠ِٛ أٍٝ ٬ٛس ٬ٛٛخ ٬ٛس حُؼَٜ ٠ِٛٝ زَ إٔ طٌٕٞ هزِظٚ هِ 

 ََّ ْ ٍحًؼٕٞ كوخٍ ػ٠ِ أَٛ ٓٔـي ٝٛ ٓؼٚ هّٞ كوَؽ ٍؿَ ٖٓٔ ٠ِٛ ٓؼٚ كٔ
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أٜٗي رخهلل ُوي ٤ِٛض ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هزَ ٌٓش كيحٍٝح ًٔخ ْٛ هزَ حُز٤ض ًٝخٗض 

ّٔ زَ ح٤ُٜٞى هي أػـزْٜ اً ًخٕ ٢ِٜ٣ هِ  ٠ ٝؿٜٚ خ َُّٝ َ ر٤ض حُٔويّ ٝأَٛ حٌُظخد كِ

آلخم ػٖ حُزَحء ك٢ كي٣ؼٚ ٌٛح أٗٚ  ٞ. هخٍ ٤َُٛ كيػ٘خ أرهزَ حُز٤ض أٌَٗٝح ًُي

َّٞ ػ٠ِ حُوزِش هزَ إٔ طُ  ٓخص ظِٞح كِْ ٗيٍ ٓخ ٗوٍٞ ك٤ْٜ كؤٍِٗ هللا ٍ ٍؿخٍ ٝهُ ل

ْْ )}طؼخ٠ُ:  ٌُ خَٗ َٔ ٤٠ُِ٤َُِغ ا٣ِ َٕ هللاُ  ًَخ خ  َٓ  ."حُزوَس {(َٖٗٔٝ

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ػلخٕ، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ  .ٖٕ٘

ر٤ض  ٞ ًخٕ ٢ِٜ٣ ٗل" إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:ػٖ أْٗ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ ػخرض

ٍِّ }حُٔويّ كُِ٘ض َٞ َٛخ كَ خ َٟ َْ ٤َََّ٘ي هِْزَِشً طَ ُِّ َٞ خِء َكَُِ٘ َٔ َّٔ َي ك٢ِ حُ ِٜ ْؿ َٝ ٟ طَوََُِّذ  ََ هَْي َٗ

( ِّ ح ََ َُْل ِي ح ـِ ْٔ َٔ ُْ ََ ح َْٗط َي  َٜ ْؿ ََّ  ،({ حُزوَسَٗٗٔٝ ٍؿَ ٖٓ ر٢٘ ِٓٔش ْٝٛ  كٔ

ُض كٔخُٞح ًٔخ ًٍٞع ك٢ ٬ٛس حُلـَ ٝهي ِٛٞح ًٍؼش ك٘خىٟ أ٫ إ حُو ِ ّٞ زِش هي ُك

 .حُوزِش " ْٞٛ ٗل

كيػ٘خ ٤ٗزخٕ رٖ كَٝم، كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ِْٓٔ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .ٖٕٙ

 -ٝحُِلع ُٚ  -كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ى٣٘خٍ، ػٖ حرٖ ػَٔ، ف ٝكيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي 

ػٖ ٓخُي رٖ أْٗ، ػٖ ػزي هللا رٖ ى٣٘خٍ، ػٖ حرٖ ػَٔ، هخٍ: ر٤٘ٔخ حُ٘خّ ك٢ 

إ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هي حٍِٗ ػ٤ِٚ ح٤ُِِش، »ٜزق روزخء اً ؿخءْٛ آص كوخٍ: ٬ٛس حُ

ٝهي أَٓ إٔ ٣ٔظوزَ حٌُؼزش كخٓظوزِٞٛخ، ًٝخٗض ٝؿْٜٞٛ ا٠ُ حُ٘خّ، كخٓظيحٍٝح ا٠ُ 

 "حٌُؼزش 

  ػجذ هللا ثٓ أثٟ ثٓ عٍٛي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصا٠زاء  -77** 

خ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ حُل٘ظ٢ِ، كيػ٘هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِْٔٔ  .1ٖٕ

ٝدمحم رٖ ٍحكغ، ٝػزي رٖ ك٤ٔي، ٝحُِلع ٫رٖ ٍحكغ، هخٍ حرٖ ٍحكغ: كيػ٘خ، ٝهخٍ 

ح٥هَحٕ: أهزَٗخ ػزي حَُُحم، أهزَٗخ ٓؼَٔ، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ ػَٝس، إٔ 
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ش ٤َّ ًِ يَ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٍذ ػ٠ِ كٔخٍ ػ٠ِ هط٤لش كَ " :أٓخٓش رٖ ٣ُي، أهزَٙ

ىف أٓخٓش رٖ ٣ُي ٍٝحءٙ ٣ؼٞى ٓؼي رٖ ػزخىس ك٢ ر٢٘ حُلخٍع رٖ حُوٍِؽ ٝأٍ

رٖ ٍِٓٞ ًُٝي هزَ إٔ  َ ٝهؼش ريٍ هخٍ كظ٠ َٓ رٔـِْ ك٤ٚ ػزي هللا رٖ أر٢ّ زْ هَ 

ػزيس ِْٝٔ ػزي هللا رٖ أر٢ كبًح ك٢ حُٔـِْ أه١٬ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝح٤ًَُٖ٘ٔ ٣ُ 

حُٔـِْ  ٍٝحكش كِٔخ ؿ٤٘ضْ  ح٧ٝػخٕ ٝح٤ُٜٞى ٝح٤ُِٖٔٔٔ ٝك٢ حُٔـِْ ػزي هللا رٖ

ْ َٝح ػ٤ِ٘خ كَِّٔ أٗلٚ رَىحثٚ ػْ هخٍ ٫ طـزِّ  ػزي هللا رٖ أر٢ّ  ََ َّٔ حُيحرش هَ  ػـخؿشُ 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٤ِْٜ ػْ ٝهق كٍِ٘ كيػخْٛ ا٠ُ هللا ٝهَأ ػ٤ِْٜ حُوَإٓ كوخٍ ػزي 

خٕ كوخ ك٬ طئًٗخ رٚ أ٣ٜخ حَُٔء اٗٚ ٫ أكٖٔ ٓٔخ طوٍٞ إ ً :رٖ ٍِٓٞ هللا رٖ أر٢ّ 

 :ك٢ ٓـِٔ٘خ حٍؿغ ا٠ُ ٍكِي كٖٔ ؿخءى كخهٜٚ ػ٤ِٚ كوخٍ ػزي هللا رٖ ٍٝحكش

حُِٕٔٔٔٞ  ر٠ِ ٣خ ٍٍٓٞ هللا كخؿ٘٘خ رٚ ك٢ ٓـخُٔ٘خ كبٗخ ٗلذ ًُي كخٓظذَّ 

٠ْٜ كظ٠ لِّ وَ ٝحًَُٕٔ٘ٞ ٝح٤ُٜٞى كظ٠ ًخىٝح ٣ظؼخٍٕٝٝ كِْ ٣ٍِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ُ 

٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ىحرظٚ كٔخٍ كظ٠ ىهَ ػ٠ِ ٓؼي رٖ ػزخىس كوخٍ ُٚ حُ٘ز٢ ٌٓ٘ٞح ػْ ًٍذ حُ

هخٍ ًٌح ًٌٝح هخٍ  ػزي هللا رٖ أر٢ّ  خد ٣َ٣يزَ كُ  ٣خ ٓؼي أُْ طٔٔغ ٓخ هخٍ أرٞ :ملسو هيلع هللا ىلص

٣خ ٍٍٓٞ هللا حػق ػ٘ٚ ٝحٛلق ػ٘ٚ كٞح١ٌُ أٍِٗ ػ٤ِي حٌُظخد  :ٓؼي رٖ ػزخىس

ل٤َس ػ٠ِ إٔ ١ٌ أٍِٗ ػ٤ِي ُوي حٛطِق أَٛ ٌٛٙ حُزُ ُوي ؿخء هللا رخُلن حُ

 ُ٣ ِّٞ ِّٜ ؿٞٙ ك٤ُ ظ َِ ؼ م رٌُي زٞٙ رخُؼٜخرش كِٔخ أر٠ هللا ًُي رخُلن ح١ٌُ أػطخى هللا ٗ

كؼلخ ػ٘ٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٝخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٛلخرٚ ٣ؼلٕٞ  كٌُي كؼَ رٚ ٓخ ٍأ٣ضَ 

ِّ ػٖ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٝأَٛ حٌُظخد ًٔ  خ أَْٓٛ هللا ٣ٜٝزَٕٝ ػ٠ِ ح٧ًٟ هخٍ هللا ػ

 َّ ًُٞح أًًَٟ }:ٝؿ ََ ْٗ َ َٖ أ ٣ ٌِ َٖ حَُّ ِٓ َٝ  ْْ ٌُ ِِ ْٖ هَْز ِٓ ظَخَد  ٌِ ُْ َٖ أُٝطُٞح ح ٣ ٌِ َٖ حَُّ ِٓ  َّٖ ؼُ َٔ ْٔ َُظَ َٝ

ح ًَ ؼ٤ِ ظَخِد َُ  {ًَ ٌِ ُْ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ  ٌَ ؼ٤ِ ًَ ىَّ  َٝ ٌُ  ٞح٣٥ش ٝهخٍ هللا: } خِٗ َٔ ْٖ رَْؼِي ا٣ِ ِٓ  ْْ ٌُ َٗ ىُّٝ َُ َ٣ ْْ

 ْْ ِٜ ِٔ ْٗلُ ِْ٘ي أَ ْٖ ِػ ِٓ َٔيًح  ح َك ًٍ ٓخ أَٓٙ  ٞا٠ُ آهَ ح٣٥ش ًٝخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ظؤٍٝ حُؼل {ًُلَّخ

ٚ ٛ٘خى٣ي ًلخٍ هللا رٚ كظ٠ إًٔ هللا ك٤ْٜ كِٔخ ؿِح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ريٍح كوظَ هللا ر
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ح٧ٝػخٕ ٌٛح أَٓ هي رٖ ٍِٓٞ ٖٝٓ ٓؼٚ ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٝػزيس ه٣َٖ هخٍ حرٖ أر٢ 

 َٞ  . ػ٠ِ ح٬ٓ٩ّ كؤِٓٔٞح "كزخ٣ؼٞح حٍَُٓٞ ملسو هيلع هللا ىلص َٚ ؿَّ ط

  غضٚح ثذس اٌىجشٜ -78** 

 ربس٠خٙب  -ٖٔ* 

ػٖ حُؼ١ٍٞ، ػٖ ح٧ػٖٔ، ػٖ ارَح٤ْٛ، ػٖ ػزي حَُُحم  أهَؽ .1ٖٕ

طلَٝح ٤ُِش حُويٍ ٤ُِش ٓزغ ػَ٘س ٛزخكش ريٍ،  ":هخٍ رٖ ٓٔؼٞىحهخٍ هخٍ ح٧ٓٞى 

هِض أػَ ٓٞهٞف ٛل٤ق، ٝح٧ٓٞى ٛٞ  " ػ٬ع ٝػ٣َٖ٘ أٝ اكيٟ ٝػ٣َٖ٘، أٝ

حرٖ ٣ِ٣ي حُ٘وؼ٢ ٝارَح٤ْٛ ٛٞ حرٖ ٣ِ٣ي حُ٘وؼ٢ ٝح٧ػٖٔ ٛٞ ٤ِٓٔخٕ رٖ َٜٓحٕ 

 ٝحُؼ١ٍٞ ٛٞ ٓل٤خٕ.

 اٌّغٍّْٛ ٠ؼٍْٕٛ اٌؾشة ػٍٝ لش٠ؼ  -ٕٖ* 

كيػ٢٘ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ، كيػ٘خ ٣َٗق رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .2ٖٕ

٤ٚ، ػٖ أر٢ آلخم، هخٍ: كيػ٢٘ ػَٔٝ ِٓٔٔش، كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ٞٓق، ػٖ أر

ػٖ ٓؼي رٖ ٓؼخً رٖ ٤ٕٓٔٞ، أٗٚ ٓٔغ ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ كيع، 

َّ ًخٕ ٛي٣وخ ٤ٓ٧ش رٖ هِق ًٝخٕ أ٤ّٓ  :"أٗٚ هخٍ رخُٔي٣٘ش ٍِٗ ػ٠ِ ٓؼي  ش اًح ٓ

 َّ ش حٗطِن ٓؼي ش كِٔخ هيّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُٔي٣٘رٌٔش ٍِٗ ػ٠ِ أ٤ّٓ  ًٝخٕ ٓؼي اًح ٓ

حٗظَ ٢ُ ٓخػش هِٞس ُؼ٢ِ إٔ أ١ٞف  :ش رٌٔش كوخٍ ٤ٓ٧شٓؼظَٔح كٍِ٘ ػ٠ِ أ٤ّٓ 

ؿَٜ كوخٍ ٣خ أرخ ٛلٞحٕ ٖٓ  ٜٞٔخ أررخُز٤ض كوَؽ رٚ ه٣َزخ ٖٓ ٜٗق حُٜ٘خٍ كِو٤َ 

ْ ظُ ٣ْ َٝ ؿَٜ أ٫ أٍحى ططٞف رٌٔش آٓ٘خ ٝهي أَ  ٌٞٛح ٓؼي كوخٍ ٌٛح ٓؼي كوخٍ ُٚ أر

 ُّٜ ْٜٗ ٝطؼ٤ْٜ٘ٞٗ أٓخ ٝهللا ٫ُٞ أٗي ٓغ أر٢ ٛلٞحٕ ٓخ زخس ُٝػٔظْ أٌْٗ طَٜ٘ٝحُ

ا٠ُ أِٛي ٓخُٔخ كوخٍ ُٚ ٓؼي ٍٝكغ ٛٞطٚ ػ٤ِٚ أٓخ ٝهللا ُجٖ ٓ٘ؼظ٢٘ ٌٛح  ٍؿؼضَ 

أٗي ػ٤ِي ٓ٘ٚ ٣َ١وي ػ٠ِ حُٔي٣٘ش كوخٍ ُٚ أ٤ٓش ٫ طَكغ ٛٞطي  ٧ٞٓ٘ؼ٘ي ٓخ ٛ
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ٞهللا ُوي ٣خ ٓؼي ػ٠ِ أر٢ حُلٌْ ٤ٓي أَٛ حُٞحى١ كوخٍ ٓؼي ىػ٘خ ػ٘ي ٣خ أ٤ٓش ك

رٌٔش هخٍ ٫ أى١ٍ كلِع ٌُُي أ٤ٓش  اْٜٗ هخطِٞى هخٍ :٣وٍٞٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

كِػخ ٗي٣يح كِٔخ ٍؿغ أ٤ٓش ا٠ُ أِٛٚ هخٍ ٣خ أّ ٛلٞحٕ أُْ ط١َ ٓخ هخٍ ٢ُ ٓؼي 

هخُض ٝٓخ هخٍ ُي هخٍ ُػْ إٔ دمحمح أهزَْٛ أْٜٗ هخط٢ِ كوِض ُٚ رٌٔش هخٍ ٫ أى١ٍ 

ؿَٜ حُ٘خّ هخٍ  ٞٝهللا ٫ أهَؽ ٖٓ ٌٓش كِٔخ ًخٕ ٣ّٞ ريٍ حٓظ٘لَ أركوخٍ أ٤ٓش 

ؿَٜ كوخٍ ٣خ أرخ ٛلٞحٕ اٗي ٓظ٠ ٓخ  ٞأىًٍٞح ػ٤ًَْ كٌَٙ أ٤ٓش إٔ ٣وَؽ كؤطخٙ أر

ؿَٜ  ٣َٞحى حُ٘خّ هي طوِلض ٝأٗض ٤ٓي أَٛ حُٞحى١ طوِلٞح ٓؼي كِْ ٣ٍِ رٚ أر

ٌش ػْ هخٍ أ٤ٓش ٣خ أّ ٛلٞحٕ كظ٠ هخٍ أٓخ اً ؿِزظ٢٘ كٞهللا ٧ٗظ٣َٖ أؿٞى رؼ٤َ رٔ

ؿ٢٘٣ِٜ كوخُض ُٚ ٣خ أرخ ٛلٞحٕ ٝهي ٤ٔٗض ٓخ هخٍ ُي أهٞى ح٤ُؼَر٢ هخٍ ٫ ٓخ 

أ٣ٍي إٔ أؿُٞ ٓؼْٜ ا٫ ه٣َزخ كِٔخ هَؽ أ٤ٓش أهٌ ٫ ٣ٍِ٘ ٫ِ٘ٓ ا٫ ػوَ رؼ٤َٙ 

  .كِْ ٣ٍِ رٌُي كظ٠ هظِٚ هللا ػِ ٝؿَ رزيٍ"

 ػ١ْٛ اٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ ِػ١ِش لش٠ؼ  -ٖٖ* 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ ح٠َُ٘ رٖ أر٢ ح٠َُ٘، ٝٛخٍٕٝ هخٍ ِْٓٔ  أهَؽ  .ٕٓٗ

رٖ ػزي هللا، ٝدمحم رٖ ٍحكغ، ٝػزي رٖ ك٤ٔي، ٝأُلخظْٜ ٓظوخٍرش، هخُٞح: كيػ٘خ ٛخْٗ 

" :ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي هخٍ رٖ حُوخْٓ، كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ ٝٛٞ حرٖ حُٔـ٤َس ػٖ ػخرض

َٔش ػ٤٘خ ٣٘ظَ ٓخ ٛ٘ؼضْ  ٤ْ َٔ َُ أر٢ ٓل٤خٕ كـخء ٝٓخ ك٢  رؼغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رُ ػ٤

رؼٞ ٗٔخثٚ هخٍ حُز٤ض أكي ؿ١َ٤ ٝؿ٤َ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٫ أى١ٍ ٓخ حٓظؼ٠٘ 

إ ُ٘خ ١ِزش كٖٔ ًخٕ ظَٜٙ  :كليػٚ حُلي٣غ هخٍ كوَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظٌِْ كوخٍ

 :حُٔي٣٘ش كوخٍ ِّٞ ُِ كخَٟح ك٤ًَِذ ٓؼ٘خ كـؼَ ٍؿخٍ ٣ٔظؤًٗٞٗٚ ك٢ ظَٜحْٜٗ ك٢ ػُ 

٫ ا٫ ٖٓ ًخٕ ظَٜٙ كخَٟح كخٗطِن ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٛلخرٚ كظ٠ ٓزوٞح 

ٌْٓ٘ ا٠ُ  ٣ويٖٓ أكي ٫ :ح٤ًَُٖ٘ٔ ا٠ُ ريٍ ٝؿخء حًَُٕٔ٘ٞ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

هٞٓٞح ا٠ُ ؿ٘ش  :٢ٗء كظ٠ إًٔٞ أٗخ ىٝٗٚ كيٗخ حًَُٕٔ٘ٞ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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٣خ ٍٍٓٞ هللا  :ػَٟٜخ حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ هخٍ ٣وٍٞ ػ٤َٔ رٖ حُلٔخّ ح٧ٜٗخ١ٍ

رن رن كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا  :ٗؼْ هخٍ :ؿ٘ش ػَٟٜخ حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ هخٍ

٫ ٝهللا ٣خ ٍٍٓٞ هللا ا٫ ٍؿخءس إٔ  :ٓخ ٣لِٔي ػ٠ِ هُٞي رن رن هخٍ :ػ٤ِٚ ِْٝٓ

ٖٓ هَٗٚ كـؼَ ٣ؤًَ ٜٖٓ٘ ػْ  طَٔحصٍ  ِٜخ كؤهَؽكبٗي ٖٓ أٛ :إًٔٞ ٖٓ أِٜٛخ هخٍ

ُجٖ أٗخ ك٤٤ض كظ٠ آًَ طَٔحط٢ ٌٛٙ اٜٗخ ُل٤خس ٣ٞ١ِش هخٍ ك٠َٓ رٔخ ًخٕ  :هخٍ

 ّْ   .ظَ "هخطِْٜ كظ٠ هُ  ٓؼٚ ٖٓ حُظَٔ ػ

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٠غزؾ١ش أفؾبثٗ لجً اٌخشٚط   -ٖٗ* 

، كيػ٘خ كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ػلخِْٕٓٔ هخٍ  أهَؽ  .ٕٔٗ

" إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٗخٍٝ ك٤ٖ رِـٚ اهزخٍ أر٢ :ػٖ أْٗ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ ػخرض

رٌَ كؤػَٝ ػ٘ٚ ػْ طٌِْ ػَٔ كؤػَٝ ػ٘ٚ كوخّ ٓؼي رٖ  ٞٓل٤خٕ هخٍ كظٌِْ أر

َْ  ٞا٣خٗخ ط٣َي ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٝح١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ ُ :ػزخىس كوخٍ ٜخ حُزلَ ٠٤َ وِ ط٘خ إٔ ُٗ أٓ

َٛ ٠َْ٘ هَ ٧َ  َْ  ٞخ ُٝخ ـِ  ىِ َْ ط٘خ إٔ ٠َٗد أًزخىٛخ ا٠ُ رَ أٓ خى ُلؼِ٘خ هخٍ ك٘يد ٍٍٓٞ َٔ حُ

هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُ٘خّ كخٗطِوٞح كظ٠ ُِٗٞح ريٍح ٍٝٝىص ػ٤ِْٜ ٍٝح٣خ ه٣َٖ ٝك٤ْٜ ؿ٬ّ 

خؽ كؤهٌٝٙ كٌخٕ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٔؤُٞٗٚ ػٖ أر٢ ٓل٤خٕ َـّ أٓٞى ُز٢٘ حُلَ 

ؿَٜ ٝػظزش ٤ٗٝزش ٝأ٤ٓش  ٞك٤وٍٞ ٓخ ٢ُ ػِْ رؤر٢ ٓل٤خٕ ٌُٖٝ ٌٛح أرٝأٛلخرٚ 

ٓل٤خٕ كبًح طًَٞٙ  ٞرٖ هِق كبًح هخٍ ًُي َٟرٞٙ كوخٍ ٗؼْ أٗخ أهزًَْ ٌٛح أر

ؿَٜ ٝػظزش ٤ٗٝزش ٝأ٤ٓش رٖ  ٞكٔؤُٞٙ كوخٍ ٓخ ٢ُ رؤر٢ ٓل٤خٕ ػِْ ٌُٖٝ ٌٛح أر

 هخثْ ٢ِٜ٣ كِٔخ ٍأٟ هِق ك٢ حُ٘خّ كبًح هخٍ ٌٛح أ٠٣خ َٟرٞٙ ٍٍٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٝح١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ ُظ٠َرٞٙ اًح ٛيهٌْ ٝطظًَٞٙ اًح ًٌرٌْ هخٍ  :ًُي حَٜٗف هخٍ

ٌٛح َٜٓع ك٬ٕ هخٍ ٠٣ٝغ ٣يٙ ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٛخٛ٘خ ٛخٛ٘خ  :كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .هللا ملسو هيلع هللا ىلص " هخٍ كٔخ ٓخ١ أكيْٛ ػٖ ٟٓٞغ ٣ي ٍٍٓٞ
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كيػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ، كيػ٘خ آَحث٤َ، ػٖ ٓوخٍم، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٕٕٗ

" ٜٗيص ٖٓ حُٔويحى رٖ :٣وٍٞ حرٖ ٓٔؼٞى ػٖ ١خٍم رٖ ٜٗخد، هخٍ: ٓٔؼض

ح٧ٓٞى ٜٓ٘يح ٧ٕ إًٔٞ ٛخكزٚ أكذ ا٢ُ ٓٔخ ػيٍ رٚ أط٠ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 

َْٛذ أَ }ػ٠ِ ح٤ًَُٖ٘ٔ كوخٍ ٫ ٗوٍٞ ًٔخ هخٍ هّٞ ٠ٓٞٓ  ٣ٞيػ ِْٞٝٓ ٝٛ ًْ َْٗض ح

رَُّي كَوَخط٬َِ  ٍَ  ٌُّٝ٘خ ٗوخطَ ػٖ ٤ٔ٣٘ي ٝػٖ ٗٔخُي ٝر٤ٖ ٣ي٣ي ٝهِلي كَأ٣ضُ  {َٝ

ٙ ٣ؼ٢٘ هُٞٚ " ََّ   .حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أَٗم ٝؿٜٚ ٝٓ

 لٍخ ِشاوت اٌّغ١ٍّٓ ِٓ اإلثً ٚاٌخ١ً  -ٖ٘* 

كيػ٘خ ػلخٕ، كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش، أهزَٗخ ػخْٛ أكٔي هخٍ  أهَؽ  .ٖٕٗ

ٖ، ػٖ ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى، هخٍ: ً٘خ ٣ّٞ ريٍ ًَ رٖ رٜيُش، ػٖ ٍُ رٖ كز٤

ػ٬ػش ػ٠ِ رؼ٤َ، ًخٕ أرٞ ُزخرش، ٝػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ، ٢ِ٤ُٓ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ، هخٍ: ًٝخٗض ػوزش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ: كوخ٫ ٗلٖ ٢٘ٔٗ ػ٘ي، 

 هِض كي٣غ كٖٔ ." كوخٍ:" ٓخ أٗظٔخ رؤهٟٞ ٢٘ٓ، ٫ٝ أٗخ رؤؿ٠٘ ػٖ ح٧ؿَ ٌٓ٘ٔخ

 .ٝػلخٕ ٛٞ حرٖ ِْٓٔ

 ٠َٛ ثذسػذح خ١ً اٌّغ١ٍّٓ   -ٖٙ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ؿؼلَ، كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ أر٢ آلخم، أكٔي هخٍ  أهَؽ  .ٕٗٗ

ٝٓخ  ُوي ٍأ٣ظ٘خ ٤ُِش ريٍػٖ ػ٢ِ هخٍ:"  هخٍ: ٓٔؼض كخٍػش رٖ ٠َٓد، ٣ليع

ا٠ُ ٗـَس ٣ٝيػٞ كظ٠  ٫ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كبٗٚ ًخٕ ٢ِٜ٣ا ا٫ ٗخثْ ٓ٘خ اٗٔخٕ

هِض كي٣غ  ." ، ٝٓخ ًخٕ ٓ٘خ كخٍّ ٣ّٞ ريٍ ؿ٤َ حُٔويحى رٖ ح٧ٓٞىأٛزق

ٛل٤ق ٝأرٞ آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢ ٝٗؼزش ٛٞ حرٖ حُلـخؽ ٝدمحم رٖ ؿؼلَ ٛٞ 

 ؿ٘يٍ.
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كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد، ػ٘خ دمحم رٖ ػزي حُلخًْ هخٍ  أهَؽ  .ٕ٘ٗ

٢َٗ أرٞ ٛوَ، ػٖ أر٢ ٓؼخ٣ٝش حُزـ٢ِ ٛٞ هللا رٖ ػزي حُلٌْ، أٗخ حرٖ ٝٛذ، أهز

ػٔخٍ حُي٢٘ٛ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ، ػٖ حرٖ ػزخّ، ػٖ ػ٢ِ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ 

ََ  ا٫ ٓؼ٘خ ًخٕ ٓخ ريٍ ح٬ٓ٩ّ ك٢ ؿِٝس أٍٝ ًخٗض" :هخٍ  ُِِر٤َ، كَّ: ٓخٕك

، هِض رَ ٝهخٍ حٌُٛز٢ ك٢ حُظِو٤ٚ ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ ِْٝٓٔ " ُِٔويحى ٝكَّ

ُْ ٣ٔٔغ ٖٓ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ  كبٕ ػٔخٍ حُي٢٘ٛ وطغ ح٩ٓ٘خىكي٣غ ٟؼ٤ق ٓ٘ٛٞ 

َكيػ٢ِ٘ ػز٤ي هللا رٖ ػَٔ  ": حُؼَِ ٝٓؼَكش حَُؿخٍهخٍ ػزي هللا رٖ أكٔي ك٢ " كوي 

ؼض أَرَخ رٌَ رٖ َػ٤َّخٕ ٣َوٍُٞ َٓ ر٢ِ ػٔخٍ حُي٢٘ٛ كيػٞطٚ  ِٔ َٓ  ٍَ حُوٞح١َ٣ٍ هَخ

ؼض  ِٔ َٓ خء كَوِض َُُٚ  ـَ ٍَ ٫َ هِض كَوِض َُُٚ ٣َخ ػٔخٍ طؼخٍ ك ٤ْجخ هَخ َٗ ٖٓ ٓؼ٤ي رٖ ُؿز٤ََ 

َٛذْ  ًْ إٔ أكٔي رٖ ك٘زَ هخٍ:"  "ؿخٓغ حُظل٤َٜ "ًظخرٚ حُؼ٬ث٢ ك٢  ًًَٝ " ح

 "  ػٔخٍ رٖ ٓؼخ٣ٝش حُي٢٘ٛ ُْ ٣ٔٔغ ٖٓ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ ٤ٗجخ

كيػ٘خ أرٞ ػَٔ دمحم رٖ ٣ٞٓق ٗخ دمحم هخٍ ٝأهَؽ حُيحٍهط٢٘ ك٢ ٓ٘٘ٚ  .ٕٙٗ

٣ٍْ ٗخ آٔخػ٤َ رٖ ػ٤خٕ ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس رٖ ٓ٘خٕ حُوِحُ ٗخ آلخم رٖ اى

أػطخ٢ٗ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ ريٍ " ػٖ أر٤ٚ ػٖ ػزي هللا رٖ حُِر٤َ ػٖ حُِر٤َ هخٍ:

هِض ٌٛح  " أٍرؼش أْٜٓ ٤ٜٖٔٓ ُل٢َٓ ٜٝٓٔخ ٢ُ ٜٝٓٔخ ٢ٓ٧ ٖٓ ١ًٝ حُوَر٠

ػٖ ؿ٤َ حُ٘خ٤٤ٖٓ رٖ ػ٤خٕ كي٣غ ٟؼ٤ق ٫ ٣ٜق كبٕ كي٣غ آٔخػ٤َ 

  ٤ق ٝٛ٘خّ رٖ ػَٝس ٓي٢ٗ.ٟؼ

ٝهي ٛق ػٖ ػ٢ِ أٗٚ ريٍ ٫ ٤ٓٔخ  ٣ّٞٝػ٤ِٚ كبٕ حُِر٤َ ُْ ٣ٌٖ ُٚ كَّ 

 ًٔخ ٛٞ ك٢ كي٣غ حُزخد ٝٛٞ حُٜٞحد.ًًَ كَٓخ ٝحكيح ُِٔويحى ك٢ ؿِٝس ريٍ 
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 ػذد اٌّغ١ٍّٓ فٟ غضٚح ثذس  -7ٖ* 

كيػ٢٘ ٓلٔٞى، كيػ٘خ ٝٛذ، ػٖ ٗؼزش، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .1ٕٗ

حرٖ ػَٔ ٣ّٞ ريٍ ًٝخٕ ٜٝـَص أٗخ " حٓظُ :حء رٖ ػخُد هخٍػٖ حُزَ أر٢ آلخم

 .لخ ٝأٍرؼ٤ٖ ٝٓخثظ٤ٖ "ح٧ٜٗخٍ ٤ّٗ ٝلخ ػ٠ِ ٓظ٤ٖ حُٜٔخؿَٕٝ ٣ّٞ ريٍ ٤ّٗ 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٍؿخء، كيػ٘خ آَحث٤َ، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .1ٕٗ

أٛلخد ريٍ إٔ ػيّس  أر٢ آلخم، ػٖ حُزَحء، هخٍ: ً٘خ أٛلخد دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ٗظليع

ُْ ٣ـخُٝ ٓؼٚ ا٫ ٓئٖٓ ٝػ٠ِ ػيّس أٛلخد ١خُٞص ح٣ٌُٖ ؿخُٝٝح ٓؼٚ حَُٜ٘ 

 .ػ٬ػٔخثش "ٝر٠ؼش ػَ٘ 

كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ ػ٢ِ، هخٍ: أهزَٗخ حرٖ أر٢ ػي١، حُزِحٍ هخٍ  أهَؽ .2ٕٗ

ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ ٢ٍٟ  هخٍ: أهزَٗخ ػخرض رٖ ػٔخٍس، ػٖ ؿ٤ْ٘ رٖ ه٤ْ

ؿخُٞص ػ٬ػٔخثش يٍ ػيس أٛلخد ١خُٞص ٣ّٞ ًخٕ ػيَّس أَٛ ر ":هللا ػ٘ٚ هخٍ

 .ٝحرٖ أر٢ ػي١ ٛٞ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ هِض كي٣غ ٛل٤ق ."ٝٓزؼش ػَ٘

 رْ ٌٗ ثبٌخشٚط اٌٝ ثذس ٌقغش عّٕٗئ٠ُ ِٓ ٌُ  -8ٖ* 

كيػ٢٘ ٓلٔٞى، كيػ٘خ ٝٛذ، ػٖ ٗؼزش، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٕٓ٘

ٜـَص أٗخ ٝحرٖ ػَٔ ٣ّٞ ريٍ ًٝخٕ حٓظُ  "أر٢ آلخم ػٖ حُزَحء هخٍ:

  ." ٜٔخؿَٕٝ ٣ّٞ ريٍ ٤ٗلخ ػ٠ِ ٓظ٤ٖ ٝح٧ٜٗخٍ ٤ٗلخ ٝأٍرؼ٤ٖ ٝٓخثظ٤ٖحُ

 عزؼبٔخ ثبٌّؾشو١ٓ إٌٟٙ ػٓ اال -9ٖ* 

كيػ٢٘ ٤َُٛ رٖ كَد، كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .ٕٔ٘

ٜٓي١، ػٖ ٓخُي، ف ٝكيػ٤٘ٚ أرٞ حُطخَٛ، ٝحُِلع ُٚ، كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ ٝٛذ، 

هللا، ػٖ ػزي هللا رٖ ٤ٗخٍ ح٢ِٔٓ٧، ػٖ ٓخُي رٖ أْٗ، ػٖ حُل٤٠َ رٖ أر٢ ػزي 

هَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  "٢ ملسو هيلع هللا ىلص أٜٗخ هخُض:ػٖ ػخث٘ش ُٝؽ حُ٘ز ػٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ
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ّٔ  ََ زَ هِ  َٞ  سِ ََّ خ ًخٕ رلَ ريٍ كِ س أىًٍٚ ٍؿَ هي ًخٕ ٣ًٌَ ٓ٘ٚ ؿَأس ٝٗـيس كلَف ََ رَ حُ

ّٔ  أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٖ خ أىًٍٚ هخٍ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؿجض ٧طزؼي ٍأٝٙ كِ

كخٍؿغ كِٖ  :٫ هخٍ :طئٖٓ رخهلل ٍُٝٓٞٚ هخٍ :ٓؼي هخٍ ُٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصٝأ٤ٛذ 

خ رخُ٘ـَس أىًٍٚ حَُؿَ كوخٍ ُٚ ًٔخ ػْ ٠٠ٓ كظ٠ اًح ًّ٘  :أٓظؼ٤ٖ رَٔ٘ى هخُض

كخٍؿغ كِٖ أٓظؼ٤ٖ رَٔ٘ى  : ًٔخ هخٍ أٍٝ َٓس هخٍهخٍ أٍٝ َٓس كوخٍ ُٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

طئٖٓ رخهلل ٍُٝٓٞٚ هخٍ  :هخٍ ػْ ٍؿغ كؤىًٍٚ رخُز٤يحء كوخٍ ُٚ ًٔخ هخٍ أٍٝ َٓس

 ." نْ ِِ طَ كخْٗ  :ٗؼْ كوخٍ ُٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 اٌٛفبء ثبٌؼٙذ  -ٓٗ* 

ٓش، ػٖ ٝكيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ أرٞ أٓخِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .ٕٕ٘

ٓخ ٓ٘ؼ٢٘ إٔ  "ك٣ٌلش رٖ ح٤ُٔخٕ هخٍ: ح٤ُُٞي رٖ ؿ٤ٔغ، كيػ٘خ أرٞ حُطل٤َ، كيػ٘خ

أٜٗي ريٍح ا٫ أ٢ٗ هَؿض أٗخ ٝأر٢ ك٤َٔ هخٍ كؤهٌٗخ ًلخٍ ه٣َٖ هخُٞح اٌْٗ 

ط٣َيٕٝ دمحمح كوِ٘خ ٓخ ٣َٗيٙ ٓخ ٣َٗي ا٫ حُٔي٣٘ش كؤهٌٝح ٓ٘خ ػٜي هللا ٤ٓٝؼخهٚ 

 :ٓؼٚ كؤط٤٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤهزَٗخٙ حُوزَ كوخٍحُٔي٣٘ش ٫ٝ ٗوخطَ َُٜ٘٘كٖ ا٠ُ 

 ." حَٜٗكخ ٗل٢ ُْٜ رؼٜيْٛ ٝٗٔظؼ٤ٖ هللا ػ٤ِْٜ

 ػذد اٌّؾشو١ٓ ٠َٛ ثذس  -ٔٗ* 

كيػ٘خ كـخؽ، كيػ٘خ آَحث٤َ، ػٖ أر٢ آلخم، ػٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ .ٖٕ٘

٘خ ٖٓ ُٔخ هيٓ٘خ حُٔي٣٘ش أٛزْ  ":ػٖ ػ٢ِ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ كخٍػش رٖ ٠َٓد

خٍٛخ كخؿظ٣ٞ٘خٛخ ٝأٛخر٘خ رٜخ ٝػي ًٝخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ظوزَ ػٖ ريٍ كِٔخ رِـ٘خ إٔ ػٔ

ح٤ًَُٖ٘ٔ هي أهزِٞح ٓخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ ريٍ ٝريٍ رجَ كٔزو٘خ حًَُٕٔ٘ٞ ا٤ُٜخ 

كٞؿيٗخ ك٤ٜخ ٍؿ٤ِٖ ْٜٓ٘ ٍؿ٬ ٖٓ ه٣َٖ ٠ُٞٓٝ ُؼوزش رٖ أر٢ ٓؼ٢٤ كؤٓخ 

ِض ٝأٓخ ٠ُٞٓ ػوزش كؤهٌٗخٙ كـؼِ٘خ ٗوٍٞ ُٚ ًْ حُوّٞ ك٤وٍٞ ْٛ ٝهللا حُو٢َٗ كخٗل
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ًؼ٤َ ػيىْٛ ٗي٣ي رؤْٜٓ كـؼَ حُِٕٔٔٔٞ اً هخٍ ًُي َٟرٞٙ كظ٠ حٗظٜٞح رٚ ا٠ُ 

ْ حُوّٞ هخٍ ْٛ ٝهللا ًؼ٤َ ػيىْٛ ٗي٣ي رؤْٜٓ كـٜي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًَ  :حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ُٚ

ًْ ٣٘لَٕٝ ٖٓ حُـٍِ كوخٍ ػَ٘ح  :ْٛ كؤر٠ ػْ إ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓؤُٚ إٔ ٣وزَٙ ًْ

حُوّٞ أُق ًَ ؿٍِٝ ُٔخثش ٝطزؼٜخ ػْ اٗٚ أٛخر٘خ ٖٓ  :ًَ ٣ّٞ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٗٔظظَ طلظٜخ ٖٓ حُٔطَ  قِ ـَ ح٤َُِ ١ٖ ٖٓ ٓطَ كخٗطِو٘خ طلض حُ٘ـَ ٝحُلَ 

حُِْٜ اٗي إ طِٜي ٌٛٙ حُلجش ٫  :ٍرٚ ػِ ٝؿَ ٣ٝوٍٞ  ٣يػٞٝرخص ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ؼزي هخٍ كِٔخ إٔ ١ِغ حُلـَ ٗخىٟ ح٬ُٜس ػزخى هللا كـخء حُ٘خّ ٖٓ طلض حُ٘ـَ طُ 

إ ؿٔغ ه٣َٖ  :ٝحُلـق ك٠ِٜ ر٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝكَٝ ػ٠ِ حُوظخٍ ػْ هخٍ

خ حُوّٞ ٓ٘خ ٝٛخكل٘خْٛ اًح ٍؿَ ْٜٓ٘ طلض ٌٛٙ ح٠ُِغ حُلَٔحء ٖٓ حُـزَ كِٔخ ىٗ

٣خ ػ٢ِ ٗخى ٢ُ كِٔس  :ػ٠ِ ؿَٔ ُٚ أكَٔ ٤ٔ٣َ ك٢ حُوّٞ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ًٝخٕ أهَرْٜ ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٖٓ ٛخكذ حُـَٔ ح٧كَٔ ٝٓخًح ٣وٍٞ ُْٜ ػْ هخٍ 

ٕ ٛخكذ حُـَٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إ ٣ٌٖ ك٢ حُوّٞ أكي ٣ؤَٓ رو٤َ كؼ٠ٔ إٔ ٣ٌٞ

٠ٜ٘٣ ػٖ حُوظخٍ ٣ٝوٍٞ ُْٜ ٣خ  ػظزش رٖ ٍر٤ؼش ٝٛٞ ح٧كَٔ كـخء كِٔس كوخٍ ٛٞ

هّٞ ا٢ٗ أٍٟ هٞٓخ ٓٔظ٤ٔظ٤ٖ ٫ طِٜٕٞ ا٤ُْٜ ٝك٤ٌْ ه٤َ ٣خ هّٞ حػٜزٞٛخ ح٤ُّٞ 

كٔٔغ ًُي هخٍ ٖ ػظزش رٖ ٍر٤ؼش ٝهي ػِٔظْ أ٢ٗ ُٔض رؤؿزٌْ٘ رَأ٢ٓ ٝهُٞٞح ؿزُ 

 ُٞؿ٤َى ٣وٍٞ ٌٛح ٧ػ٠٠ظٚ هي ٨ٓص ٍثظي ؿَٜ كوخٍ أٗض طوٍٞ ٌٛح ٝهللا أرٞ

ؿٞكي ٍػزخ كوخٍ ػظزش ا٣خ١ طؼ٤َ ٣خ ٜٓلَ حٓظٚ ٓظؼِْ ح٤ُّٞ أ٣٘خ حُـزخٕ هخٍ 

كزَُ ػظزش ٝأهٞٙ ٤ٗزش ٝحر٘ٚ ح٤ُُٞي ك٤ٔش كوخُٞح ٖٓ ٣زخٍُ كوَؽ كظ٤ش ٖٓ 

ح٧ٜٗخٍ ٓظش كوخٍ ػظزش ٫ ٣َٗي ٛئ٫ء ٌُٖٝ ٣زخٍُٗخ ٖٓ ر٢٘ ػٔ٘خ ٖٓ ر٢٘ ػزي 

هْ ٣خ ػ٢ِ ٝهْ ٣خ كِٔس ٝهْ ٣خ ػز٤يس رٖ حُلخٍع رٖ  :ذ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصحُٔطِ

ظَ هللا طؼخ٠ُ ػظزش ٤ٗٝزش حر٢٘ ٍر٤ؼش ٝح٤ُُٞي رٖ ػظزش ٝؿَف ػزي حُٔطِذ كوَ 

َٓٗخ ٓزؼ٤ٖ كـخء ٍؿَ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ه٤َٜ رخُؼزخّ ظِ٘خ ْٜٓ٘ ٓزؼ٤ٖ ٝأَ ػز٤يس كوَ 
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زخّ ٣خ ٍٍٓٞ هللا إ ٌٛح ٝهللا ٓخ أ٢َٗٓ ُوي رٖ ػزي حُٔطِذ أ٤َٓح كوخٍ حُؼ

أ٢َٗٓ ٍؿَ أؿِق ٖٓ أكٖٔ حُ٘خّ ٝؿٜخ ػ٠ِ كَّ أرِن ٓخ أٍحٙ ك٢ حُوّٞ كوخٍ 

حٌٓض كوي أ٣يى هللا طؼخ٠ُ رِٔي ٣ًَْ  :ح٧ٜٗخ١ٍ أٗخ أَٓطٚ ٣خ ٍٍٓٞ هللا كوخٍ

كوخٍ ػ٢ِ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ كؤَٓٗخ ٝأَٓٗخ ٖٓ ر٢٘ ػزي حُٔطِذ حُؼزخّ ٝػو٬٤ 

ٝأرٞ آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢ ٝآَحث٤َ ٛٞ هِض كي٣غ ٛل٤ق  ." كَ رٖ حُلخٍعٝٗٞ

  .رٖ دمحم ح٢ٜ٤ُٜٔحٝكـخؽ ٛٞ حرٖ ٣ْٞٗ 

 أفؾبثٗ ِقبسع اٌمَٛ  ٞ ٠شإٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٕٗ* 

كيػ٢٘ آلخم رٖ ػَٔ رٖ ٢٤ِٓ ح٢ٌُُٜ، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ  .ٕٗ٘

ػَٔ، ف ٝكيػ٘خ ٤ٗزخٕ ٤ِٓٔخٕ رٖ حُٔـ٤َس، ػٖ ػخرض، هخٍ: هخٍ أْٗ: ً٘ض ٓغ 

ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ حُٔـ٤َس، ػٖ ػخرض  -ٝحُِلع ُٚ  -رٖ كَٝم 

٘خ ح٬ٍُٜ ًٝ٘ض ٍؿ٬ كي٣ي حُزَٜ ً٘خ ٓغ ػَٔ ر٤ٖ ٌٓش ٝحُٔي٣٘ش كظَحء٣ْ  "هخٍ:

كَأ٣ظٚ ٤ُْٝ أكي ٣ِػْ أٗٚ ٍآٙ ؿ١َ٤ هخٍ كـؼِض أهٍٞ ُؼَٔ أٓخ طَحٙ كـؼَ ٫ 

ٝأٗخ ٓٔظِن ػ٠ِ كَح٢ٗ ػْ أٗ٘ؤ ٣ليػ٘خ ػٖ أَٛ ريٍ  ٣َحٙ هخٍ ٣وٍٞ ػَٔ ٓؤٍحٙ

ٌٛح َٜٓع  :٣َ٘خ ٜٓخٍع أَٛ ريٍ رخ٧ْٓ ٣وٍٞإ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣ُ كوخٍ 

ك٬ٕ ؿيح إ ٗخء هللا هخٍ كوخٍ ػَٔ كٞح١ٌُ رؼؼٚ رخُلن ٓخ أهطجٞح حُليٝى حُظ٢ 

ـُ  رؼ٠ْٜ ػ٠ِ رؼٞ كخٗطِن ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ؼِٞح ك٢ رجَكي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ك

٣خ ك٬ٕ رٖ ك٬ٕ ٣ٝخ ك٬ٕ رٖ ك٬ٕ َٛ ٝؿيطْ ٓخ ٝػيًْ  :كظ٠ حٗظ٠ٜ ا٤ُْٜ كوخٍ

هللا ٍُٝٓٞٚ كوخ كب٢ٗ هي ٝؿيص ٓخ ٝػي٢ٗ هللا كوخ هخٍ ػَٔ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٤ًق 

٤َ أْٜٗ ٫ ٓخ أٗظْ رؤٓٔغ ُٔخ أهٍٞ ْٜٓ٘ ؿ :طٌِْ أؿٔخىح ٫ أٍٝحف ك٤ٜخ هخٍ

 ." ٣ٔظط٤ؼٕٞ إٔ ٣َىٝح ػ٢ِ ٤ٗجخ
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 *ٖٗ-  ُٓ  فٟ ع١ؼ اٌّؾشو١ٓ  اٌٛ٘

كيػ٘خ كـخؽ، كيػ٘خ آَحث٤َ، ػٖ أر٢ آلخم، ػٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ  .ٕ٘٘

 -هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:" ٣خ ػ٢ِ ٗخى ٢ُ كِٔس هخٍ كخٍػش رٖ ٠َٓد، ػٖ ػ٢ِ 

ٝٓخًح ٣وٍٞ ُْٜ؟ "  : ٖٓ ٛخكذ حُـَٔ ح٧كَٔ،-ًٝخٕ أهَرْٜ ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ 

إ ٣ٌٖ ك٢ حُوّٞ أكي ٣ؤَٓ رو٤َ، كؼ٠ٔ إٔ ٣ٌٕٞ »ػْ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

كـخء كِٔس كوخٍ: ٛٞ ػظزش رٖ ٍر٤ؼش، ٝٛٞ ٠ٜ٘٣ ػٖ « ٛخكذ حُـَٔ ح٧كَٔ

حُوظخٍ، ٣ٝوٍٞ ُْٜ: ٣خ هّٞ، ا٢ٗ أٍٟ هٞٓخ ٓٔظ٤ٔظ٤ٖ ٫ طِٜٕٞ ا٤ُْٜ ٝك٤ٌْ ه٤َ، 

ح٤ُّٞ رَأ٢ٓ، ٝهُٞٞح: ؿزٖ ػظزش رٖ ٍر٤ؼش، ٝهي ػِٔظْ أ٢ٗ ٣خ هّٞ حػٜزٞٛخ 

ُٔض رؤؿزٌْ٘، هخٍ: كٔٔغ ًُي أرٞ ؿَٜ، كوخٍ: أٗض طوٍٞ ٌٛح؟ ٝهللا ُٞ ؿ٤َى 

٣وٍٞ ٌٛح ٧ػ٠٠ظٚ، هي ٨ٓص ٍثظي ؿٞكي ٍػزخ، كوخٍ ػظزش: ا٣خ١ طؼ٤َ ٣خ 

ٚ ح٤ُُٞي ٜٓلَ حٓظٚ؟ ٓظؼِْ ح٤ُّٞ أ٣٘خ حُـزخٕ، هخٍ: كزَُ ػظزش ٝأهٞٙ ٤ٗزش ٝحر٘

ك٤ٔش، كوخُٞح: ٖٓ ٣زخٍُ؟ كوَؽ كظ٤ش ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ٓظش، كوخٍ ػظزش: ٫ ٣َٗي 

ٛئ٫ء، ٌُٖٝ ٣زخٍُٗخ ٖٓ ر٢٘ ػٔ٘خ، ٖٓ ر٢٘ ػزي حُٔطِذ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 

 ،هْ ٣خ ػز٤يس رٖ حُلخٍع رٖ حُٔطِذهللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ: هْ ٣خ ػ٢ِ، ٝهْ ٣خ كِٔس، ٝ

ٍر٤ؼش، ٝح٤ُُٞي رٖ ػظزش، ٝؿَف ػز٤يس، كوظِ٘خ  كوظَ هللا طؼخ٠ُ ػظزش، ٤ٗٝزش، حر٢٘

 هِض كي٣غ ٛل٤ق. ." ْٜٓ٘ ٓزؼ٤ٖ، ٝأَٓٗخ ٓزؼ٤ٖ

 اعزغبصخ هللا -ٗٗ* 

كيػ٘خ ٛ٘خى رٖ ح١َُٔ، كيػ٘خ حرٖ حُٔزخٍى، ػٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ  .ٕٙ٘

 ػٌَٓش رٖ ػٔخٍ، كيػ٢٘ ٓٔخى حُل٘ل٢، هخٍ: ٓٔؼض حرٖ ػزخّ، ٣وٍٞ: كيػ٢٘

٣ّٞ ريٍ ٗظَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ ح٤ًَُٖ٘ٔ ُٔخ ًخٕ  "ػَٔ رٖ حُوطخد هخٍ:ػٖ 

ْٝٛ أُق ٝأٛلخرٚ ػ٬ع ٓخثش ٝطٔؼش ػَ٘ ٍؿ٬ كخٓظوزَ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُوزِش ػْ 

حُِْٜ أٗـِ ٢ُ ٓخ ٝػيط٢٘ حُِْٜ آص ٓخ ٝػيط٢٘ حُِْٜ  :ٓي ٣ي٣ٚ كـؼَ ٣ٜظق رَرٚ
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ك٢ ح٧ٍٝ كٔخ ُحٍ ٣ٜظق رَرٚ  إ طِٜي ٌٛٙ حُؼٜخرش ٖٓ أَٛ ح٬ٓ٩ّ ٫ طؼزي

رٌَ كؤهٌ ٍىحءٙ  ٓخىح ٣ي٣ٚ ٓٔظوزَ حُوزِش كظ٠ ٓو٢ ٍىحإٙ ػٖ ٌٓ٘ز٤ٚ كؤطخٙ أرٞ

كؤُوخٙ ػ٠ِ ٌٓ٘ز٤ٚ ػْ حُظِٓٚ ٖٓ ٍٝحثٚ ٝهخٍ ٣خ ٗز٢ هللا ًلخى ٓ٘خٗيطي ٍري كبٗٚ 

٤ٓ٘ـِ ُي ٓخ ٝػيى كؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ}اً طٔظـ٤ؼٕٞ ٍرٌْ كخٓظـخد ٌُْ أ٢ٗ 

٤َُٓ كليػ٢٘ حرٖ  كؤٓيٙ هللا رخ٬ُٔثٌش هخٍ أرٞ ٖٓ ح٬ُٔثٌش َٓىك٤ٖ{ٓٔيًْ رؤُق 

هخٍ ر٤٘ٔخ ٍؿَ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ٣ٞٓجٌ ٣٘ظي ك٢ أػَ ٍؿَ ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ  :ػزخّ

أٓخٓٚ اً ٓٔغ َٟرش رخ١ُٞٔ كٞهٚ ٝٛٞص حُلخٍّ ٣وٍٞ أهيّ ك٤ِّٝ ك٘ظَ ا٠ُ 

ٝؿٜٚ ٠ًَرش  هي هطْ أٗلٚ ٝٗن حَُٔ٘ى أٓخٓٚ كوَ ٓٔظِو٤خ ك٘ظَ ا٤ُٚ كبًح ٛٞ

 :ًُي أؿٔغ كـخء ح٧ٜٗخ١ٍ كليع رٌُي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ح١ُٞٔ كخه٠َ

 ٛيهض ًُي ٖٓ ٓيى حُٔٔخء حُؼخُؼش كوظِٞح ٣ٞٓجٌ ٓزؼ٤ٖ ٝأَٓٝح ٓزؼ٤ٖ هخٍ أرٞ

 :كِٔخ أَٓٝح ح٧ٓخٍٟ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٧ر٢ رٌَ ٝػَٔ :٤َُٓ هخٍ حرٖ ػزخّ

حُؼْ ٝحُؼ٤َ٘س أٍٟ  رٌَ ٣خ ٗز٢ هللا ْٛ ر٘ٞ ك٢ ٛئ٫ء ح٧ٓخٍٟ كوخٍ أرٞ ٓخ طَٕٝ

إٔ طؤهٌ ْٜٓ٘ كي٣ش كظٌٕٞ ُ٘خ هٞس ػ٠ِ حٌُلخٍ كؼ٠ٔ هللا إٔ ٣ٜي٣ْٜ ُ٪٬ّٓ كوخٍ 

٫ ٝهللا ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ أٍٟ ح١ٌُ  :ٓخ طَٟ ٣خ حرٖ حُوطخد هِض :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

إٔ طٌٔ٘خ ك٠َ٘د أػ٘خهْٜ كظٌٖٔ ػ٤ِخ ٖٓ ػو٤َ رٌَ ٢ٌُ٘ٝ أٍٟ  ٍأٟ أرٞ

ك٠٤َد ػ٘وٚ ٝط٢ٌ٘ٔ ٖٓ ك٬ٕ ٤ٔٗزخ ُؼَٔ كؤَٟد ػ٘وٚ كبٕ ٛئ٫ء أثٔش حٌُلَ 

ٓخ هِض كِٔخ ًخٕ ٖٓ  َٞ ْٜ رٌَ ُْٝ ٣َ  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ هخٍ أرٞ ١َ ِٞ َٜ ٝٛ٘خى٣يٛخ كَ 

هخػي٣ٖ ٣ز٤ٌخٕ هِض ٣خ ٍٍٓٞ هللا أهز٢َٗ رٌَ  حُـي ؿجض كبًح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأرٞ

ٖٓ أ١ ٢ٗء طز٢ٌ أٗض ٝٛخكزي كبٕ ٝؿيص رٌخء ر٤ٌض ٝإ ُْ أؿي رٌخء 

أر٢ٌ ١ٌُِ ػَٝ ػ٢ِ أٛلخري ٖٓ أهٌْٛ  :طزخ٤ًض ُزٌخثٌٔخ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

حُليحء ُوي ػَٝ ػ٢ِ ػٌحرْٜ أى٠ٗ ٖٓ ٌٛٙ حُ٘ـَس ٗـَس ه٣َزش ٖٓ ٗز٢ هللا 
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 ٝأٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ }ٓخ ًخٕ ُ٘ز٢ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ أَٟٓ كظ٠ ٣ؼوٖ ك٢ ح٧ٍٝ ملسو هيلع هللا ىلص

َّ  ا٠ُ هُٞٚ كٌِٞح ٓٔخ ؿ٘ٔظْ ك٫٬ ٤١زخ{  هللا حُـ٤٘ٔش ُْٜ".  كؤك

كيػ٢٘ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، كيػ٘خ ػزي حُٞٛخد، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .1ٕ٘

هخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ  كيػ٘خ هخُي، ػٖ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ:

حُِْٜ ا٢ٗ أٗ٘يى ػٜيى ٝٝػيى، حُِْٜ إ ٗجض ُْ »هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ، ٝٛٞ ك٢ هزش: 

كؤهٌ أرٞ رٌَ ر٤يٙ، كوخٍ: كٔزي ٣خ ٍٍٓٞ هللا، كوي أُللض ػ٠ِ « طؼزي رؼي ح٤ُّٞ

حُيٍع، كوَؽ ٝٛٞ ٣وٍٞ: }٤ِّٜٓ حُـٔغ، ٣ُٕٝٞٞ حُيرَ رَ  ٍري ٝٛٞ ك٢

 ." َ{ ٝهخٍ ٤ٛٝذ، كيػ٘خ هخُي، ٣ّٞ ريٍحُٔخػش ٓٞػيْٛ، ٝحُٔخػش أى٠ٛ ٝأٓ

 دػبء أثٟ عًٙ  -٘ٗ* 

كيػ٢٘ أكٔي، كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٕ٘

ٛخكذ ح٣ُِخى١، ٓؼخً، كيػ٘خ أر٢، كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ ػزي حُل٤ٔي ٛٞ حرٖ ًَى٣ي 

ٓٔغ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ أرٞ ؿَٜ: حُِْٜ إ ًخٕ ٌٛح ٛٞ حُلن ٖٓ 

: }ٝٓخ ًخٕ هللا كُِ٘ض ،ٖٓ حُٔٔخء أٝ حثظ٘خ رؼٌحد أ٤ُْ ٘يى كؤٓطَ ػ٤ِ٘خ كـخٍسػ

٤ُؼٌرْٜ ٝأٗض ك٤ْٜ، ٝٓخ ًخٕ هللا ٓؼٌرْٜ ْٝٛ ٣ٔظـلَٕٝ. ٝٓخ ُْٜ أ٫ ٣ؼٌرْٜ هللا 

 ."٣ٜيٕٝ ػٖ حُٔٔـي حُلَحّ{ْٝٛ 

 اٌّذد ِٓ اٌّالئىخ   -ٙٗ* 

ٛخد، كيػ٢٘ ارَح٤ْٛ رٖ ٠ٓٞٓ، أهزَٗخ ػزي حُٞحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .2ٕ٘

كيػ٘خ هخُي، ػٖ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا 

 ." :" ٌٛح ؿز٣ََ آهٌ رَأّ كَٓٚ ػ٤ِٚ أىحس حُلَدػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ ٣ّٞ ريٍ

كيػ٘خ ٛ٘خى رٖ ح١َُٔ، كيػ٘خ حرٖ حُٔزخٍى، ػٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .ٕٓٙ

: كيػ٢٘ ػٌَٓش رٖ ػٔخٍ، كيػ٢٘ ٓٔخى حُل٘ل٢، هخٍ: ٓٔؼض حرٖ ػزخّ، ٣وٍٞ
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ػَٔ رٖ حُوطخد، هخٍ: ُٔخ ًخٕ ٣ّٞ ريٍ، ف ٝكيػ٘خ ٤َُٛ رٖ كَد، ٝحُِلع ُٚ، 

كيػ٘خ ػَٔ رٖ ٣ْٞٗ حُل٘ل٢، كيػ٘خ ػٌَٓش رٖ ػٔخٍ، كيػ٢٘ أرٞ ٤َُٓ ٛٞ 

:" ر٤٘ٔخ ٍؿَ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ٣ٞٓجٌ ٓٔخى حُل٘ل٢، كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ ػزخّ، هخٍ

َرش رخ١ُٞٔ كٞهٚ ٝٛٞص ٣٘ظي ك٢ أػَ ٍؿَ ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ أٓخٓٚ اً ٓٔغ ٟ

 َّ ٓٔظِو٤خ ك٘ظَ ا٤ُٚ كبًح  حُلخٍّ ٣وٍٞ أهيّ ك٤ِّٝ ك٘ظَ ا٠ُ حَُٔ٘ى أٓخٓٚ كو

هي هطْ أٗلٚ ٝٗن ٝؿٜٚ ٠ًَرش ح١ُٞٔ كخه٠َ ًُي أؿٔغ كـخء  ٛٞ

ٛيهض ًُي ٖٓ ٓيى حُٔٔخء حُؼخُؼش  :ح٧ٜٗخ١ٍ كليع رٌُي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ

  .َٓٝح ٓزؼ٤ٖ "كوظِٞح ٣ٞٓجٌ ٓزؼ٤ٖ ٝأ

 ٠خ ضعٛاد ثٓ غرغ٠ٛخ اٌقفٛف ٚ   -7ٗ* 

 كزخٕ رٖ ٝحٓغ رٖ كزخٕ ٝكيػ٢٘: ك٢ ٓـخ٣ُٚ هخٍ آلخم حرٖ أهَؽ  .ٕٔٙ

 أٛلخرٚ ٛلٞف ػيٍ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ إٔ ":هٞٓٚ ٖٓ أ٤ٗخم ػٖ

ٍُ  هيف ٣يٙ ٝك٢ ريٍ، ٣ّٞ  رٖ ػي١ ر٢٘ ك٤ِق ؿ٣ِش، رٖ رٔٞحى كَٔ حُوّٞ، رٚ ٣ُؼَيِّ

 ٓٞحى ٣خ حٓظٞ: ٝهخٍ رخُويف، رط٘ٚ ك٢ حُٜق كطؼٖ ٖٓ ٓٔظ٘ظَ ٛٞحُ٘ـخٍ ٝ

 كٌ٘ق. كؤهي٢ٗ: هخٍ ٝحُؼيٍ، رخُلن هللا رؼؼي ٝهي أٝؿؼظ٢٘ هللا، ٍٍٓٞ ٣خ: كوخٍ

: رط٘ٚ كوزَ كخػظ٘وٚ: هخٍ حٓظوي،: ٝهخٍ رط٘ٚ، ػٖ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ

 إٔ كؤٍىص طَٟ، ٓخ ك٠َ هللا، ٍٍٓٞ ٣خ: هخٍ ٓٞحى؟ ٣خ ٌٛح ػ٠ِ كِٔي ٓخ: كوخٍ

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ُٚ كيػخ .ؿِيى ؿِي١ ٣ْٔ إٔ ري حُؼٜي آهَ ٣ٌٕٞ

" ٌٝٛح آ٘خى كٖٔ ك٢ أهَ ىٍؿخطٚ ٧ٕ كزخٕ رٖ ٝحٓغ ُٚ ٝهخُٚ رو٤َ، ِْٝٓ

كبٕ ًخٕ ح٤ٗ٧خم ٖٓ ٍٟٝ ُٚ ِْٓٔ كي٣ؼخ ك٢ حُ٘ٞحٛي طخرؼ٢ ٖٓ حُوخٓٔش 

٣غ ٓظَٜ ٛل٤ق ٝإ ًخٗٞح ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ح٣ٌُٖ كيع ػْٜ٘ ٛلخرش كخُلي

 ٬ٓ ُٝٚ ٗخٛي:حُظخرؼ٤ٖ ًل٠ رخُلي٣غ َٓ
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 ػٖ ارَح٤ْٛ رٖ آٔخػ٤َ أهزَٗخ: كوخٍأهَؿٚ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص .ٕٕٙ

. ػَٔٝ رٖ ٓٞحى ٍأٟ - ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ - هللا ٍٍٓٞ إٔ حُلٖٔ ػٖ أ٣ٞد

 ٓٞحى أٝ رؼٞى ١ؼٖ ػْ. ٍّٝ ٍّٝ ه٢ ه٢: كوخٍ ِٓظللخ. آٔخػ٤َ هخٍ ٌٌٛح

 ٍٍٓٞ هخٍ. هللا ٍٍٓٞ ٣خ حُوٜخٙ: كوخٍ رط٘ٚ ك٢ كؤػَ رط٘ٚ ك٢ كٔخى رط٘ٚ ك٢

: كوخٍ هللا ٍٍٓٞ ٓٞحى ٣خ: ح٧ٜٗخٍ كوخُض. رط٘ٚ ػٖ ُٚ ًٝ٘ق .حُوٜخٙ: هللا

 أطًَٜخ :ٝهخٍ كوزِٚ رط٘ٚ ػٖ ُٚ ًٝ٘ق هخٍ. ك٠َ ٖٓ ر١َ٘ ػ٠ِ أكي ُزَ٘ ٓخ

" ٍؿ٬ ػَ٘ حػ٘خ ًُي ػ٘ي ٣ٔخٕح٩ كؤىًٍٚ: حُلٖٔ هخٍ. حُو٤خٓش ٣ّٞ رٜخ ٢ُ ُظ٘لغ

هِض كي٣غ ََٓٓ ٛل٤ق ٝحُلٖٔ ٛٞ حُز١َٜ ٝأ٣ٞد ٛٞ حُٔوظ٤خ٢ٗ 

 ٝآٔخػ٤َ رٖ ارَح٤ْٛ ٛٞ حرٖ ػ٤ِش.

 ؿؼلَ أهز٢َٗهخٍ:ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ ُٝٚ ٗخٛي آهَ أهَؿٚ ػزي حَُُحم .ٖٕٙ

 ٗزخص ٖٓ رؼَؿٕٞ ٣ظوَٜ ًخٕ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ إٔ :"أر٤ٚ ػٖ دمحم رٖ

 كؤٛخد: هخٍ ك٤وخّ ػٞؽ ك٤ٚ ٣ٌٕٝٞ ٓٔظو٤ْ، ػَؿٕٞ ٝٛٞ: لَؿؼ هخٍ ١خد،

 :كوخٍ حُوٞى، هللا، ٍٍٓٞ ٣خ: كوخٍ ح٧ٜٗخ١ٍ، ؿ٣ِش رٖ ٓٞحىس حُؼَؿٕٞ رٌُي

 طؼط٤ٚ إٔ أٍحى اٗٔخ ٓلظخؽ اٗٚ هللا، ٍٍٓٞ ٣خ: هخُٞح حُ٘خّ ػ٠ِ ًُي ك٘ن، ٔؼُ

 ُٚ كَٟن ٤٘ٚ،ػ٤ ر٤ٖ َكوزَّ  حُوٞى ٖٓ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ كؤٌٓ٘ٚ ٤ٗجخ،

ٝدمحم ٛٞ حرٖ  ٛل٤قََٓٓ كي٣غ هِض " ًُي رؼي ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢

  ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ.

١ رؼ٠ٜخ رؼ٠خ كخُوٜش ػخرظش ٛل٤لش ٝهللا  ّٞ ٌٝٛٙ حَُٔح٤َٓ حُؼ٬ع طو

 أػِْ. 
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 إٌؼبط ػٕذ اٌمزبي إِٔخ ِٓ هللا   -8ٗ* 

 )ف( كيػ٘خ ٣ْٞٗ، كيػ٘خ ٤ٗزخٕأكٔي كي٣ؼخ ٛل٤لخ هخٍ  أهَؽ  .ٕٗٙ

 ١ِلش أرخ إٔ ك٤ٖٔ، ك٢ طل٤َٔ ٤ٗزخٕ، ػٖ هظخىس هخٍ: ٝكيػ٘خ أْٗ رٖ ٓخُيٝ

 ك٤ٖٔ ًٝ٘ض: ـ ١ِلش أرٞ هخٍ ـ ريٍ ٣ّٞ ٜٓخك٘خ ك٢ ٝٗلٖ حُ٘ؼخّ ؿ٤٘٘خ:" هخٍ

هِض " ٝآهٌٙ ٣ٝٔو٢ ٝآهٌٙ، ٣ي١ ٖٓ ٣ٔو٢ ٤ٓل٢ كـؼَ ٣ٞٓجٌ، حُ٘ؼخّ ؿ٤٘ٚ

حُ٘ل١ٞ  ٝهظخىس ٛٞ حرٖ ىػخٓش ٤ٗٝزخٕ ٛٞ حرٖ ػزي حَُكٖٔكي٣غ ٛل٤ق 

ٚ حرٖ ٝأهَؿٝك٤ٖٔ ٛٞ حرٖ دمحم رٖ رَٜحّ ح١ًَُٝٔ ٣ْٝٞٗ ٛٞ حرٖ دمحم حُٔئىد 

 هّٞ أؿزٖ أٗلْٜٔ ا٫ ّْٛ  ُْٜ ٤ُْ ـ حُٔ٘خكوٕٞ ـ ح٧هَٟ ٝحُطخثلش كزخٕ ُٝحى:"

" هللا أَٓ ك٢ ٣ٍٝزش ٗي أَٛ حُـخ٤ِٛش ظٖ حُلن ؿ٤َ رخهلل ٣ظٕ٘ٞ ُِلن ٝأًُٚ

٩ٓخّ أكٔي طيٍ ػ٠ِ إٔ أرخ ١ِلش ٣ؼ٢٘ هِض ٣ُٝخىس حرٖ كزخٕ ػ٠ِ ٓخ ٍٝحٙ ح

حُ٘ؼخّ ح١ٌُ أهٌْٛ ٣ّٞ أكي ًٔخ ٛٞ ك٢ ٍٝح٣ش حُزوخ١ٍ ٌُٖٝ ٣ٌل٢ ى٬٤ُ ػ٠ِ 

  إٔ حُ٘ؼخّ أهٌْٛ ٣ّٞ ريٍ ٓخ ؿخء ك٢ ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش ٖٓ ٍٓٞس ح٧ٗلخٍ.

ُْ٘ٚ :}هخٍ هللا طؼخ٠ُ ِٓ َ٘شً  َٓ َّ أَ ُْ حُُّ٘ؼَخ ٌُ ٤ ِّ٘ ًْ ٣ُـَ ْْ اِ ٌُ ٍُ َػ٤َِْ ِِّ َُ٘٣ خًء َٝ َٓ خِء  َٔ َّٔ َٖ حُ ِٓ

 ِٚ ٣ُؼَزَِّض رِ َٝ  ْْ ٌُ ر٢َِ َػ٠َِ هُُِٞرِ َْ َ٤ُِ َٝ  ِٕ ٤ََّْ٘طخ َِ حُ ْؿ ٍِ  ْْ ٌُ ْ٘ َذ َػ ِٛ ٌْ ُ٣ َٝ  ِٚ ْْ رِ ًُ ََ ِّٜ ٤َُط ُِ

 .[ح٧ٗلخٍ]ٍٓٞس  {(ٔٔ)ح٧َْْهيَحّ

 ػٍٝ اٌمزبي أفؾبثٗ رؾش٠ل إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص  -9ٗ* 

أر٢ ح٠َُ٘، ٝٛخٍٕٝ كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ ح٠َُ٘ رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ  .ٕ٘ٙ

رٖ ػزي هللا، ٝدمحم رٖ ٍحكغ، ٝػزي رٖ ك٤ٔي، ٝأُلخظْٜ ٓظوخٍرش، هخُٞح: كيػ٘خ ٛخْٗ 

ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي هخٍ:" رٖ حُوخْٓ، كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ ٝٛٞ حرٖ حُٔـ٤َس ػٖ ػخرض، 

: هٞٓٞح ا٠ُ ؿ٘ش ػَٟٜخ حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ هخٍ ٣وٍٞ ػ٤َٔ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٗؼْ  :ٔخّ ح٧ٜٗخ١ٍ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ؿ٘ش ػَٟٜخ حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ هخٍرٖ حُلُ 



 7٘ٔ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

ٓخ ٣لِٔي ػ٠ِ هُٞي رن رن هخٍ ٫ ٝهللا ٣خ ٍٍٓٞ  :هخٍ رن رن كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

َؽ طَٔحص ٖٓ هَٗٚ كبٗي ٖٓ أِٜٛخ كؤه :هللا ا٫ ٍؿخءس إٔ إًٔٞ ٖٓ أِٜٛخ هخٍ

كظ٠ آًَ طَٔحط٢ ٌٛٙ اٜٗخ ُل٤خس ٣ٞ١ِش كـؼَ ٣ؤًَ ٜٖٓ٘ ػْ هخٍ ُجٖ أٗخ ك٤٤ض 

 هخٍ ك٠َٓ رٔخ ًخٕ ٓؼٚ ٖٓ حُظَٔ ػْ هخطِْٜ كظ٠ هُظَ "

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم حُـؼل٢، كيػ٘خ أرٞ أكٔي حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٕٙٙ

حُِر١َ٤، كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ حُـ٤َٔ، ػٖ كِٔس رٖ أر٢ أ٤ٓي، ٝحُِر٤َ رٖ 

هللا ػ٘ٚ، هخٍ: هخٍ ُ٘خ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  حٌٍُٔ٘ رٖ أر٢ أ٤ٓي، ػٖ أر٢ أ٤ٓي ٢ٍٟ

 ." هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣ّٞ ريٍ: اًح أًؼزًْٞ كخٍْٓٞٛ، ٝحٓظزوٞح ٗزٌِْ

 اٌّؾشو١ٓ ٚاٌّجبسصح ث١ٓ اٌّغ١ٍّٓ  -ٓ٘* 

كيػ٢٘ دمحم رٖ ػزي هللا حَُهخ٢ٗ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٕٙ

ػٖ  ػزخى كيػ٘خ ٓؼظَٔ، هخٍ: ٓٔؼض أر٢ ٣وٍٞ: كيػ٘خ أرٞ ٓـِِ، ػٖ ه٤ْ رٖ

ر٤ٖ ٣ي١ حَُكٖٔ  ٞ" أٗخ أٍٝ ٖٓ ٣ـؼ:ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ

ٞح }ُِٗض أزخى ٝك٤ْٜ ُِوٜٞٓش ٣ّٞ حُو٤خٓش هخٍ ه٤ْ رٖ ػُ  ُٔ َٜ ِٕ حْهظَ خ َٔ ْٜ ِٕ َه ٌََٛح

( ْْ ِٜ رِّ ٍَ أٝ  زخٍُٝح ٣ّٞ ريٍ ػ٢ِ ٝكِٔس ٝػز٤يسطهخٍ ْٛ ح٣ٌُٖ  ،حُلؾ {(2ٔك٢ِ 

 .رٖ ػظزش " ٤زش رٖ ٍر٤ؼش ٝػظزش رٖ ٍر٤ؼش ٝح٤ُُٞيرٖ حُلخٍع ٝٗ أرٞ ػز٤يس

كيػ٘خ ٛخٍٕٝ رٖ ػزي هللا، كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ  .1ٕٙ

" :ػٖ ػ٢ِ هخٍ ػَٔ، أهزَٗخ آَحث٤َ، ػٖ أر٢ آلخم، ػٖ كخٍػش رٖ ٠َٓد

طويّ ٣ؼ٢٘ ػظزش رٖ ٍر٤ؼش ٝطزؼٚ حر٘ٚ ٝأهٞٙ ك٘خىٟ ٖٓ ٣زخٍُ كخٗظيد ُٚ ٗزخد ٖٓ 

ّٔ ح٧ٜٗخٍ كو ٘خ كوخٍ خٍ ٖٓ أٗظْ كؤهزَٝٙ كوخٍ ٫ كخؿش ُ٘خ ك٤ٌْ اٗٔخ أٍىٗخ ر٢٘ ػ

هْ ٣خ كِٔس هْ ٣خ ػ٢ِ هْ ٣خ ػز٤يس رٖ حُلخٍع كؤهزَ كِٔس ا٠ُ  :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كؤػوٖ ًَ ٝحكي  ا٠ُ ٤ٗزش ٝحهظِق ر٤ٖ ػز٤يس ٝح٤ُُٞي َٟرظخٕ ػظزش ٝأهزِضُ 
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هِض كي٣غ ٛل٤ق " .ظِ٘خٙ ٝحكظِٔ٘خ ػز٤يسٜٓ٘ٔخ ٛخكزٚ ػْ ِٓ٘خ ػ٠ِ ح٤ُُٞي كو

ٝأرٞ آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢ ٝآَحث٤َ ٛٞ حرٖ ٣ْٞٗ ٝػؼٔخٕ رٖ ػَٔ ٛٞ حرٖ 

 كخٍّ ٝٛخٍٕٝ رٖ ػزي هللا ٛٞ حُلٔخٍ.

 ِقشع أثٟ عًٙ  -ٔ٘* 

كيػ٢٘ ٣ؼوٞد رٖ ارَح٤ْٛ، كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .2ٕٙ

ا٢ٗ ُل٢ حُٜق ٣ّٞ  ":ٞفٓؼي، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ؿيٙ، هخٍ: هخٍ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػ

ريٍ اً حُظلض كبًح ػٖ ٢٘٤ٔ٣ ٝػٖ ٣ٔخ١ٍ كظ٤خٕ كي٣ؼخ حُٖٔ كٌؤ٢ٗ ُْ آٖٓ 

رٌٔخٜٗٔخ اً هخٍ ٢ُ أكيٛٔخ َٓح ٖٓ ٛخكزٚ ٣خ ػْ أ٢ٍٗ أرخ ؿَٜ كوِض ٣خ حرٖ 

أٓٞص ىٝٗٚ كوخٍ ٢ُ  ٝأه٢ ٝٓخ طٜ٘غ رٚ هخٍ ػخٛيص هللا إ ٍأ٣ظٚ إٔ أهظِٚ أ

ََّ  ح٥هَ َٓح ٖٓ ٛخكزٚ ٓؼِٚ هخٍ ٢ٗ أ٢ٗ ر٤ٖ ٍؿ٤ِٖ ٌٓخٜٗٔخ كؤَٗص ُٜٔخ كٔخ ٓ

  .ا٤ُٚ ك٘يح ػ٤ِٚ ٓؼَ حُٜو٣َٖ كظ٠ َٟرخٙ ٝٛٔخ حر٘خ ػلَحء "

كيػ٘خ ٓٔيى، كيػ٘خ ٣ٞٓق رٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٕٓ

حُٔخؿٕ٘ٞ، ػٖ ٛخُق رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞف، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ 

يٍ، ك٘ظَص ػٖ ٢٘٤ٔ٣ ٝػٖ ٗٔخ٢ُ، كبًح ر٤٘خ أٗخ ٝحهق ك٢ حُٜق ٣ّٞ ر:" ؿيٙ

 -كي٣ؼش أٓ٘خٜٗٔخ، ط٤٘ٔض إٔ إًٔٞ ر٤ٖ أِٟغ ٜٓ٘ٔخ  -أٗخ رـ٤ٓ٬ٖ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ 

كـ٢ِٗٔ أكيٛٔخ كوخٍ: ٣خ ػْ َٛ طؼَف أرخ ؿَٜ؟ هِض: ٗؼْ، ٓخ كخؿظي ا٤ُٚ ٣خ 

ٍأ٣ظٚ ٫ حرٖ أه٢؟ هخٍ: أهزَص أٗٚ ٣ٔذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝح١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ، ُجٖ 

٣لخٍم ٓٞحى١ ٓٞحىٙ كظ٠ ٣ٔٞص ح٧ػـَ ٓ٘خ، كظؼـزض ٌُُي، كـ٢ِٗٔ ح٥هَ، 

كوخٍ ٢ُ ٓؼِٜخ، كِْ أٗ٘ذ إٔ ٗظَص ا٠ُ أر٢ ؿَٜ ٣ـٍٞ ك٢ حُ٘خّ، هِض: أ٫ إ 

ٛخكزٌٔخ ح١ٌُ ٓؤُظٔخ٢ٗ، كخرظيٍحٙ ر٤ٔل٤ٜٔخ، ك٠َرخٙ كظ٠ هظ٬ٙ، ػْ  ٌٛح

أ٣ٌٔخ هظِٚ؟، هخٍ ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ: أٗخ هزَحٙ كوخٍ: ، كؤحَٜٗكخ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص



 9٘ٔ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

، هخ٫: ٫، ك٘ظَ ك٢ ح٤ُٔل٤ٖ، كوخٍ: ٬ًًٔخ هظِظٚ، كوخٍ: َٛ ٓٔلظٔخ ٤ٓل٤ٌٔخ؟

 هظِٚ، ِٓزٚ ُٔؼخً رٖ ػَٔٝ رٖ حُـٔٞف، ًٝخٗخ ٓؼخً حرٖ ػلَحء، ٝٓؼخً رٖ ػَٔٝ

 .رٖ حُـٔٞف "

، كيػ٘خ كيػ٘خ أكٔي رٖ ٣ْٞٗ، كيػ٘خ ٤َُٛ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .1ٕٔ

٤ِٓٔخٕ حُظ٢ٔ٤، إٔ أٗٔخ، كيػْٜ هخٍ: هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: ف ٝكيػ٢٘ ػَٔٝ رٖ هخُي، 

ػٖ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ: هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ كيػ٘خ ٤َُٛ، ػٖ ٤ِٓٔخٕ حُظ٢ٔ٤ 

ؿَٜ كخٗطِن حرٖ ٓٔؼٞى كٞؿيٙ هي َٟرٚ حر٘خ ػلَحء  ريٍ:" ٖٓ ٣٘ظَ ٓخ كؼَ أرٞ

هخٍ  ٠ رَى كؤهٌ رِل٤ظٚ كوخٍ أٗض أرخ ؿَٜ هخٍ َٝٛ كٞم ٍؿَ هظِٚ هٞٓٚ أٝكظ

 ." هظِظٔٞٙ

أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ ٛ٘خّ حُلَح٢ٗ، حُ٘ٔخث٢ ك٢ حٌُزَٟ هخٍ  أهَؽ  .1ٕٕ

هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ِٓٔش، ػٖ أر٢ ػزي حَُك٤ْ، ػٖ ٣ُي رٖ أر٢ أ٤ٗٔش، ػٖ أر٢ 

أىًٍض أرخ ؿَٜ  ":ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى هخٍ آلخم، ػٖ ػَٔٝ رٖ ٤ٕٓٔٞ ح٧ٝى١

٣ّٞ ريٍ ٣َٛؼخ، هخٍ: ٝٓؼ٢ ٤ٓق ٢ُ كـؼِض أَٟرٚ، ٫ٝ ٣ل٤ي ك٤ٚ ٝٓؼٚ 

٤ٓق ُٚ ك٠َرض ٣يٙ، كٞهغ ح٤ُٔق كؤهٌطٚ ػْ ً٘لض حُٔـلَ ػٖ ٍأٓٚ ك٠َرض 

ػ٘وٚ، ػْ أط٤ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤهزَطٚ، كوخٍ: آهلل ح١ٌُ ٫ اُٚ ا٫ ٛٞ، هِض: آهلل 

، هخٍ: آهلل ح١ٌُ ٫ اُٚ ا٫ ٛٞ، هِض: آهلل ح١ٌُ ٫ اُٚ ا٫ ٛٞ، ح١ٌُ ٫ اُٚ ا٫ ٛٞ

هخٍ: حٗطِن كخٓظؼزض كخٗطِوض، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إ ؿخءًْ ٣ٔؼ٠ ٓؼَ حُط٤َ 

٠٣لي كوي ٛيم، كخٗطِوض كخٓظؼزض ػْ ؿجض ٝأٗخ أٓؼ٠ ٓؼَ حُطخثَ أٟلي، 

كؤ٣ٍظٚ ا٣خٙ، كِٔخ ٝهق ػ٤ِٚ  أهزَطٚ، كوخٍ: حٗطِن كؤ٢ٍٗ ٌٓخٗٚ كخٗطِوض ٓؼٚ

هِض كي٣غ ٛل٤ق  ." ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كٔي هللا، ػْ هخٍ: ٌٛح كَػٕٞ ٌٛٙ ح٧ٓش
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ٝأرٞ آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢ ٝأرٞ ػزي حَُك٤ْ ٛٞ هخُي رٖ أر٢ ٣ِ٣ي حُلَح٢ٗ ٝدمحم 

 .ٝحُط٤خ٢ُٔ ك٢ ٓٔ٘يٙك٢ حٌُز٤َ حُطزَح٢ٗ ٚ أهَؿٝ ،رٖ ِٓٔش ٛٞ حُلَح٢ٗ

 أ١ِخ ثٓ خٍف ِقشع   -ٕ٘* 

كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػزي هللا، هخٍ: كيػ٢٘ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .1ٖٕ

٣ٞٓق رٖ حُٔخؿٕ٘ٞ، ػٖ ٛخُق رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞف، ػٖ 

ش رٖ هِق أ٤َّٓ  " ًخطزضُ :هخٍ أر٤ٚ، ػٖ ؿيٙ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞف ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

خُٔي٣٘ش كِٔخ ًًَص ًظخرخ رؤٕ ٣للظ٢٘ ك٢ ٛخؿ٤ظ٢ رٌٔش ٝأكلظٚ ك٢ ٛخؿ٤ظٚ ر

حَُكٖٔ هخٍ ٫ أػَف حَُكٖٔ ًخطز٢٘ رخٓٔي ح١ٌُ ًخٕ ك٢ حُـخ٤ِٛش كٌخطزظٚ ػزي 

كِٔخ ًخٕ ك٢ ٣ّٞ ريٍ هَؿض ا٠ُ ؿزَ ٧كَُٙ ك٤ٖ ٗخّ حُ٘خّ كؤرَٜٙ  ٝػَٔ

إ  ر٬ٍ كوَؽ كظ٠ ٝهق ػ٠ِ ٓـِْ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ كوخٍ أ٤ٓش رٖ هِق ٫ ٗـٞصُ 

 ك٢ آػخٍٗخ كِٔخ ه٤٘ض إٔ ٣ِلوٞٗخ هِلضُ  ٗـخ أ٤ٓش كوَؽ ٓؼٚ ك٣َن ٖٓ ح٧ٜٗخٍ

ُْٜ حر٘ٚ ٧ٗـِْٜ كوظِٞٙ ػْ أرٞح كظ٠ ٣ظزؼٞٗخ ًٝخٕ ٍؿ٬ ػو٬٤ كِٔخ أىًٍٞٗخ هِض 

ُٚ حرَى كزَى كؤُو٤ض ػ٤ِٚ ٗل٢ٔ ٧ٓ٘ؼٚ كظوِِٞٙ رخ٤ُٔٞف ٖٓ طلظ٢ كظ٠ هظِٞٙ 

ػٞف ٣َ٣٘خ ًُي ح٧ػَ ك٢ ٝأٛخد أكيْٛ ٍؿ٢ِ ر٤ٔلٚ ًٝخٕ ػزي حَُكٖٔ رٖ 

 ". يٓٚظَٜ ه

 ِقشع ػج١ذ ثٓ عؼ١ذ ثٓ اٌؼبؿ ػٍٝ ٠ذ اٌضث١ش  -ٖ٘* 

كيػ٢٘ ػز٤ي رٖ آٔخػ٤َ، كيػ٘خ أرٞ أٓخٓش، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .1ٕٗ

" ُو٤ض ٣ّٞ ريٍ ػز٤يس رٖ ٓؼ٤ي رٖ :ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ: هخٍ حُِر٤َ

أٗخ  :ًحص حٌَُٕ كوخٍ ٠ٌ٘٣ٞ أر َٟٞ ٓ٘ٚ ا٫ ػ٤٘خٙ ٝٛٓيؿؾ ٫ ٣ُ  ٞحُؼخٙ ٝٛ

كؤهزَص  :كطؼ٘ظٚ ك٢ ػ٤٘ٚ كٔخص هخٍ ٛ٘خّ سِ َِ َ٘ػ٤ِٚ رخُؼَ  ًحص حٌَُٕ كلِٔضُ  ٞأر

ـَ  صُ ؤْ طَّ َٔ ٍؿ٢ِ ػ٤ِٚ ػْ طَ  ُوي ٟٝؼضُ  :إٔ حُِر٤َ هخٍ إٔ ِٗػظٜخ ٝهي  يُ ْٜ كٌخٕ حُ
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كٔؤُٚ ا٣خٛخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤػطخٙ كِٔخ هزٞ ٍٍٓٞ هللا  :حٗؼ٠٘ ١َكخٛخ هخٍ ػَٝس

رٌَ ٓؤُٜخ ا٣خٙ ػَٔ كؤػطخٙ  ٞرٌَ كؤػطخٙ كِٔخ هزٞ أر ٞ أهٌٛخ ػْ ١ِزٜخ أرملسو هيلع هللا ىلص

ا٣خٛخ كِٔخ هزٞ ػَٔ أهٌٛخ ػْ ١ِزٜخ ػؼٔخٕ ٓ٘ٚ كؤػطخٙ ا٣خٛخ كِٔخ هظَ ػؼٔخٕ 

 ." ظَٝهؼض ػ٘ي آٍ ػ٢ِ كطِزٜخ ػزي هللا رٖ حُِر٤َ كٌخٗض ػ٘يٙ كظ٠ هُ 

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص أؽغغ إٌبط   -ٗ٘* 

كيػ٘خ ٤ًٝغ، كيػ٘خ آَحث٤َ، ػٖ أر٢ آلخم، ػٖ ي هخٍ أكٔ أهَؽ  .1ٕ٘

٘خ ٣ّٞ ريٍ ٝٗلٖ ًِٗٞ ػٖ ػ٢ِ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ:" ُوي ٍأ٣ظُ  كخٍػش رٖ ٠َٓد

ِٓ  ٝأهَر٘خ ا٠ُ حُؼي ٞرٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛ هِض  .حُ٘خّ ٣ٞٓجٌ رؤٓخ " ٖ أٗيِّ ًٝخٕ 

رٖ ٣ْٞٗ ٤ًٝٝغ ٛٞ حرٖ كي٣غ ٛل٤ق، ٝأرٞ آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢ ٝآَحث٤َ ٛٞ ح

  حُـَحف.

 ٌمبء لزٍٝ اٌّؾشو١ٓ فٟ ل١ٍت ثذس ا -٘٘* 

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، ٓٔغ ٍٝف رٖ ػزخىس، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .1ٕٙ

أْٗ رٖ ٓخُي ػٖ أر٢  كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ػَٝرش، ػٖ هظخىس، هخٍ: ًًَ ُ٘خ

ؿ٬ ٖٓ ٛ٘خى٣ي ه٣َٖ " إٔ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أَٓ ٣ّٞ ريٍ رؤٍرؼش ٝػ٣َٖ٘ ٍ:١ِلش

ُٓ َٞ ١ْ ٖٓ أَ  ١ٍّ ِٞ كوٌكٞح ك٢ ١َ  ًٝخٕ اًح ظَٜ ػ٠ِ هّٞ أهخّ  غٍ زِ وْ حء ريٍ هز٤غ 

 ُ٘ ٍَ  يَّ رخُؼَٛش ػ٬ع ٤ُخٍ كِٔخ ًخٕ رزيٍ ح٤ُّٞ حُؼخُغ أَٓ رَحكِظٚ ك خ ػْ َٜ ُِ كْ ػ٤ِٜخ 

٠٘ٓ ٝحطزؼٚ أٛلخرٚ ٝهخُٞح ٓخ َٟٗ ٣٘طِن ا٫ ُزؼٞ كخؿظٚ كظ٠ هخّ ػ٠ِ ٗلش 

 ََّ ِ ًِ حُ ٣خ ك٬ٕ رٖ ك٬ٕ ٣ٝخ ك٬ٕ رٖ ك٬ٕ  :ؼَ ٣٘خى٣ْٜ رؤٓٔخثْٜ ٝأٓٔخء آرخثْٜكـ ٢ّ

 َُّ ًْ أٌْٗ أ١ؼظْ هللا ٍُٝٓٞٚ كبٗخ هي ٝؿيٗخ ٓخ ٝػيٗخ ٍر٘خ كوخ كَٜ ٝؿيطْ ٓخ أ٣ٔ

٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ طٌِْ ٖٓ أؿٔخى ٫ أٍٝحف ُٜخ كوخٍ  :ٝػي ٍرٌْ كوخ هخٍ كوخٍ ػَٔ
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هخٍ هظخىس: .١ ٗلْ دمحم ر٤يٙ ٓخ أٗظْ رؤٓٔغ ُٔخ أهٍٞ ْٜٓ٘ٝحٌُ :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .وخ ٝطٜـ٤َح ٝٗو٤ٔش ٝكَٔس ٝٗيٓخ "أك٤خْٛ هللا كظ٠ أٓٔؼْٜ هُٞٚ طٞر٤

 كيػ٢٘ ػؼٔخٕ، كيػ٘خ ػزيس، ػٖ ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .11ٕ

َٛ  :وخٍػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ:" ٝهق حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ ه٤ِذ ريٍ ك

ٝؿيطْ ٓخ ٝػي ٍرٌْ كوخ ػْ هخٍ اْٜٗ ح٥ٕ ٣ٔٔؼٕٞ ٓخ أهٍٞ كًٌَ ُؼخث٘ش كوخُض 

حُلن ػْ هَأْص:  اْٜٗ ح٥ٕ ٤ُؼِٕٔٞ إٔ ح١ٌُ ً٘ض أهٍٞ ُْٜ ٛٞ :اٗٔخ هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

ط٠َ{كظ٠ هَأص ح٣٥ش ْٞ َٔ ُْ ُغ ح ِٔ ْٔ ُ  ."}اََِّٗي ٫َ ط

، كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ كيػ٘خ ٛيحد رٖ هخُيِْٓٔ هخٍ  أهَؽ  .11ٕ

ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طَى هظ٠ِ ريٍ ػ٬ػخ ػْ أطخْٛ ػخرض حُز٘خ٢ٗ 

كوخّ ػ٤ِْٜ ك٘خىحْٛ كوخٍ:" ٣خ أرخ ؿَٜ رٖ ٛ٘خّ ٣خ أ٤ٓش رٖ هِق ٣خ ػظزش رٖ ٍر٤ؼش 

٢ٗ ٣خ ٤ٗزش رٖ ٍر٤ؼش أ٤ُْ هي ٝؿيطْ ٓخ ٝػي ٍرٌْ كوخ كب٢ٗ هي ٝؿيص ٓخ ٝػي

ٍر٢ كوخ كٔٔغ ػَٔ هٍٞ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٤ًق ٣ٔٔؼٞح ٝأ٠ٗ ٣ـ٤زٞح 

لٞح هخٍ ٝح١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ ٓخ أٗظْ رؤٓٔغ ُٔخ أهٍٞ ْٜٓ٘ ٌُْٜٝ٘ ٫ ٣ويٍٕٝ ٝهي ؿ٤ّ 

 ُٔ  .لزٞح كؤُوٞح ك٢ ه٤ِذ ريٍ"إٔ ٣ـ٤زٞح ػْ أَٓ رْٜ ك

أر٢، ػٖ حرٖ آلخم، كيػ٘خ ٣ؼوٞد، هخٍ: كيػ٘خ أكٔي هخٍ  أهَؽ  .12ٕ

أَٓ ٍٍٓٞ هللا  "هخُض:هخٍ: كيػ٢٘ ٣ِ٣ي رٖ ٍٝٓخٕ، ػٖ ػَٝس، ػٖ ػخث٘ش 

َكٞح ك٤ٚ ا٫ ٓخ ًخٕ ٖٓ أ٤ٓش رٖ هِق كبٗٚ طَكٞح ك٢ حُو٤ِذ كطُ ملسو هيلع هللا ىلص رخُوظ٠ِ إٔ ٣ُ 

زٚ ٖٓ حٗظلن ك٢ ىٍػٚ ك٨ٔٛخ كٌٛزٞح ٣لًَٞٙ كظِح٣َ كؤهَٝٙ ٝأُوٞح ػ٤ِٚ ٓخ ؿ٤َّ 

٣خ أَٛ  :ٝحُلـخٍس كِٔخ أُوخْٛ ك٢ حُو٤ِذ ٝهق ػ٤ِْٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍحُظَحد 

حُو٤ِذ َٛ ٝؿيطْ ٓخ ٝػي ٍرٌْ كوخ كب٢ٗ هي ٝؿيص ٓخ ٝػي٢ٗ ٍر٢ كوخ كوخٍ ُٚ 

ُوي ػِٔٞح إٔ ٓخ ٝػيطْٜ  :٣خ ٍٍٓٞ هللا أطٌِْ هٞٓخ ٓٞط٠ هخٍ كوخٍ ُْٜ :أٛلخرٚ
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ُوي ٓٔؼٞح ٓخ هِض ُْٜ ٝاٗٔخ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٝحُ٘خّ ٣وُٕٞٞ  :كن هخُض ػخث٘ش

هِض كي٣غ كٖٔ، ٝحرٖ آلخم ٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ ٝهي َٛف  ." ملسو هيلع هللا ىلص ُوي ػِٔٞح

 .ٚ حرٖ كزخٕٝأهَؿ ،رخُظلي٣غ ٣ٝؼوٞد ٛٞ حرٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي

كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد، ػ٘خ أكٔي رٖ حُلخًْ هخٍ  أهَؽ  .1ٕٓ

رٖ ر٤ٌَ، ػٖ دمحم رٖ آلخم، أهز٢َٗ ٣ِ٣ي رٖ ٍٝٓخٕ،  ػزي حُـزخٍ، ػ٘خ ٣ْٞٗ

إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خػٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ 

٣خ أَٛ حُو٤ِذ  "ِْٝٓ أَٓ رخُو٤ِذ كطَكٞح ك٤ٚ كٞهق ػ٤ِْٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ:

كوخ كوخٍ أٛلخرٚ: ٣خ َٛ ٝؿيطْ ٓخ ٝػي ٍرٌْ كوخ؟ كب٢ٗ ٝؿيص ٓخ ٝػي٢ٗ ٍر٢ 

ٌِْ أهٞحٓخ ٓٞط٠؟ كوخٍ: ُوي ػِٔٞح إٔ ٓخ ٝػيًْ ٍرٌْ كن، كِٔخ أَٓ ٍٍٓٞ هللا طُ 

 ُٔ ٔلذ ا٠ُ ك٢ ٝؿٚ أر٢ ك٣ٌلش رٖ ػظزش حٌَُح٤ٛش ٝأرٞٙ ٣ُ  فَ ََ لزٞح ػَ رْٜ ك

 ،حُو٤ِذ، كوخٍ ُٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٣خ أرخ ك٣ٌلش ٝهللا ٌُؤٗٚ ٓخءى ٓخ ًخٕ ك٢ أر٤ي

كوخٍ: ٝهللا ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ٓخ ٌٌٗض ك٢ هللا ٝك٢ ٍٍٓٞ هللا، ٌُٖٝ إ ًخٕ ك٤ِٔخ 

إٔ ٫ ٣ٔٞص كظ٠ ٣ٜي٣ٚ هللا ػِ ٝؿَ ا٠ُ ح٬ٓ٩ّ،  ٓي٣يح ًح ٍأ١، كٌ٘ض أٍؿٞ

 إٔ هي كخص ًُي ٝٝهغ ك٤غ ٝهغ أك٢ِ٘ٗ ًُي، هخٍ: كيػخ ُٚ ٍٍٓٞ هللا كِٔخ ٍأ٣ضُ 

ل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ُْٝ ٣وَؿخٙ، هخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ ٛحُلخًْ هخٍ ملسو هيلع هللا ىلص رو٤َ " 

دمحم رٖ آلخم ُْ  ٤ُْٝ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ كبٕ، هِض كي٣غ كٖٔ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ

ا٫ ك٢ حُ٘ٞحٛي ٝأكٔي رٖ ػزي حُـزخٍ ٝ دمحم رٖ ٣ؼوٞد طويّ ِْٓٔ ٣َٝ ُٚ 

 طٞػ٤ؤٜخ ك٢ أٍٝ كي٣غ ك٢ حٌُظخد.

 ٜ ثٕٟ ػجذ اٌّطٍت شَ عْ أَ   -ٙ٘* 

أرٞ ٓؼ٤ي، كيػ٘خ آَحث٤َ، ػٖ أر٢ آلخم،  كيػ٘خأكٔي هخٍ  أهَؽ  .1ٕٔ

ٖٓ حٓظطؼظْ  " ٣ّٞ ريٍ:ػٖ ػ٢ِ هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ كخٍػش رٖ ٠َٓد



 ٗٙٔ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

 ًُ هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝأرٞ  ." خًٛ َْ إٔ طؤَٓٝٙ ٖٓ ر٢٘ ػزي حُٔطِذ كبْٜٗ هَؿٞح 

 ٓؼ٤ي ٛٞ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي هللا رٖ ػز٤ي حُز١َٜ ٠ُٞٓ ر٢٘ ٛخْٗ.

  بأفؾبثٗ ثجذس صالصٚ بِخ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصال  -7٘* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ػزي حَُك٤ْ، كيػ٘خ ٍٝف رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .1ٕٕ

ٓخُي ػٖ أر٢ ١ِلش ٢ٍٟ ػزخىس، كيػ٘خ ٓؼ٤ي، ػٖ هظخىس، هخٍ: ًًَ ُ٘خ أْٗ رٖ 

 ." ٬ع ٤ُخٍأٗٚ ًخٕ اًح ظَٜ ػ٠ِ هّٞ أهخّ رخُؼَٛش ػ "ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: هللا ػٜ٘ٔخ

 اٌغٕبئُ  لغّخ  -8٘* 

كيػ٘خ ػزي رٖ ك٤ٔي هخٍ: أهز٢َٗ ٓؼخ٣ٝش رٖ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ  .1ٖٕ

ػٖ حُ٘ز٢  ػَٔٝ، ػٖ ُحثيس، ػٖ ح٧ػٖٔ، ػٖ أر٢ ٛخُق، ػٖ أر٢ ٣ََٛس

ُٓ  ََّ لِ :" ُْ طَ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٞى حَُءّٝ ٖٓ هزٌِْ ًخٗض طٍِ٘ ٗخٍ ٖٓ حُٔٔخء حُـ٘خثْ ٧كي 

٤ِٓٔخٕ ح٧ػٖٔ كٖٔ ٣وٍٞ ٌٛح ا٫ أر٣ََٛٞس ح٥ٕ كِٔخ ًخٕ ٣ّٞ كظؤًِٜخ " هخٍ 

َٓزََن   ِ ْٖ َّللاَّ ِٓ ظَخٌد  ًِ  ٫َ ْٞ ريٍ ٝهؼٞح ك٢ حُـ٘خثْ هزَ إٔ طلَ ُْٜ كؤٍِٗ هللا طؼخ٠ُ }َُ

}ٌْ ْْ َػٌَحٌد َػِظ٤ ٌْطُ خ أََه َٔ ْْ ك٤ِ ٌُ َّٔ َٔ ، هِض كي٣غ حُظ١ٌَٓ كٖٔ ٛل٤ق هخٍ" َُ

 ثيس ٛٞ حرٖ هيحٓش.ٛل٤ق، ٝأرٞ ٛخُق ٛٞ حُٔٔخٕ ُٝح

كيػ٘خ ٝٛذ رٖ رو٤ش، هخٍ: أهزَٗخ هخُي، ػٖ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ  .1ٕٗ

ٖٓ كؼَ ًٌح  :ػٖ حرٖ ػزخّ هخٍ:" هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ ريٍىحٝى، ػٖ ػٌَٓش 

ّ حُلظ٤خٕ ُِّٝ ح٤ُ٘ٔوش حَُح٣خص كِْ ٣زَكٞٛخ ًٌٝح كِٚ ٖٓ حُ٘لَ ًٌح ًٌٝح هخٍ كظويَّ 

ٍِ كِٔخ كظق هللا حِٜٗٓظْ ُلجظْ ا٤ُ٘خ ك٬ طٌٛزٞح  ح ٌُْ ُٞءً ىْ  ػ٤ِْٜ هخٍ ح٤ُ٘ٔوش ً٘خ 

رخُٔـْ٘ ٝٗزو٠ كؤر٠ حُلظ٤خٕ ٝهخُٞح ؿؼِٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُ٘خ كؤٍِٗ هللا:}٣ٔؤُٞٗي 

ػٖ ح٧ٗلخٍ هَ ح٧ٗلخٍ هلل ٝحٍَُٓٞ ا٠ُ هُٞٚ ًٔخ أهَؿي ٍري ٖٓ ر٤ظي رخُلن 

ٌخٍٕٛٞ{ ح٧ٗلخٍ، ٣وٍٞ كٌخٕ ًُي ه٤َح ُْٜ كٌٌُي ٝإ ك٣َوخ ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ُ
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هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝىحٝى ٛٞ حرٖ  .أ٠٣خ كؤ٤١ؼ٢ٗٞ كب٢ٗ أػِْ رؼخهزش ٌٛح ٌْٓ٘ "

 .أر٢ ٛ٘ي ٝهخُي ٛٞ حرٖ ػزي هللا حُٞحٓط٢

كيػ٘خ أرٞ ٣ًَذ هخٍ: كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ ػ٤خٕ، حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ  .1ٕ٘

ٚ هخٍ:" ُٔخ ًخٕ ٣ّٞ ريٍ ؿجض ػٖ أر٤ػٖ ػخْٛ رٖ رٜيُش، ػٖ ٜٓؼذ رٖ ٓؼي 

 ٌٛح ٛذْ  ٗلٞ ر٤ٔق كوِض ٣خ ٍٍٓٞ هللا إ هللا هي ٗل٠ ٛي١ٍ ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ أٝ

ػ٠ٔ إٔ ٣ؼط٠ ٌٛح ٖٓ ٫ ٣ز٢ِ  :ٌٛح ٤ُْ ٢ُ ٫ٝ ُي كوِض :٢ُ ٌٛح ح٤ُٔق كوخٍ

ُي  اٗي ٓؤُظ٢٘ ٤ُْٝ ٢ُ ٝاٗٚ هي ٛخٍ ٢ُ ٝٛٞ :ر٬ث٢ كـخء٢ٗ حٍَُٓٞ كوخٍ

ؤََُُٞٗ ْٔ { ح٣٥ش "هخٍ كُِ٘ض}٣َ ٍِ ْٗلَخ َ ِٖ ح٧ْ كٖٔ حُظ١ٌَٓ: ٌٛح كي٣غ  هخٍ َي َػ

ٝأرٞ ٣ًَذ ٛٞ دمحم رٖ  ٝأِٛٚ ك٢ ٛل٤ق ِْٓٔ كٖٔ، هِض كي٣غ ٛل٤ق

 حُؼ٬ء حُٜٔيح٢ٗ.

 اعزؾبسح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص أفؾبثٗ فٟ أُعبسٜ ثذس  -9٘* 

كيػ٘خ ٛ٘خى رٖ ح١َُٔ، كيػ٘خ حرٖ حُٔزخٍى، ػٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ  .1ٕٙ

ٔخٍ، كيػ٢٘ ٓٔخى حُل٘ل٢، هخٍ: ٓٔؼض حرٖ ػزخّ، ٣وٍٞ: كيػ٢٘ ػٌَٓش رٖ ػ

ػَٔ رٖ حُوطخد، هخٍ: ُٔخ ًخٕ ٣ّٞ ريٍ، ف ٝكيػ٘خ ٤َُٛ رٖ كَد، ٝحُِلع ُٚ، 

كيػ٘خ ػَٔ رٖ ٣ْٞٗ حُل٘ل٢، كيػ٘خ ػٌَٓش رٖ ػٔخٍ، كيػ٢٘ أرٞ ٤َُٓ ٛٞ 

ِٔخ ك :"٤َُٓ هخٍ حرٖ ػزخّ ٞهخٍ أر ٓٔخى حُل٘ل٢، كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ ػزخّ

ٓخ طَٕٝ ك٢ ٛئ٫ء  :ٓخٍٟ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٧ر٢ رٌَ ٝػَٔأَٓٝح ح٧ُ 

حُؼْ ٝحُؼ٤َ٘س أٍٟ إٔ طؤهٌ ْٜٓ٘ كي٣ش  ٣خ ٗز٢ هللا ْٛ ر٘ٞ :رٌَ ح٧ٓخٍٟ كوخٍ أرٞ

كظٌٕٞ ُ٘خ هٞس ػ٠ِ حٌُلخٍ كؼ٠ٔ هللا إٔ ٣ٜي٣ْٜ ُ٪٬ّٓ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 

٫ ٝهللا ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ أٍٟ ح١ٌُ ٍأٟ  :٣خ حرٖ حُوطخد هِضٓخ طَٟ  :ػ٤ِٚ ِْٝٓ

رٌَ ٢ٌُ٘ٝ أٍٟ إٔ طٌٔ٘خ ك٠َ٘د أػ٘خهْٜ كظٌٖٔ ػ٤ِخ ٖٓ ػو٤َ ك٠٤َد  أرٞ
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ػ٘وٚ ٝط٢ٌ٘ٔ ٖٓ ك٬ٕ ٤ٔٗزخ ُؼَٔ كؤَٟد ػ٘وٚ كبٕ ٛئ٫ء أثٔش حٌُلَ 

 َٜ ٓخ هِض كِٔخ ًخٕ ٖٓ  َٞ ْٜ رٌَ ُْٝ ٣َ  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ هخٍ أرٞ ١َ ِٞ ٝٛ٘خى٣يٛخ ك

رٌَ هخػي٣ٖ ٣ز٤ٌخٕ هِض ٣خ ٍٍٓٞ هللا أهز٢َٗ  حُـي ؿجض كبًح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأرٞ

ٝإ ُْ أؿي رٌخء  ٖٓ أ١ ٢ٗء طز٢ٌ أٗض ٝٛخكزي كبٕ ٝؿيص رٌخء ر٤ٌضُ 

ٖٓ أهٌْٛ أٛلخري  ػ٢َِّ  َٝ ََ أر٢ٌ ١ٌُِ ػَ  :ُزٌخثٌٔخ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طزخ٤ًضُ 

ه٣َزش ٖٓ ٗز٢ هللا ػٌحرْٜ أى٠ٗ ٖٓ ٌٛٙ حُ٘ـَس ٗـَس  ػ٢َِّ  َٝ ََ حُليحء ُوي ػَ 

َٖ ك٢ِ } :ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ ٟ َكظ٠َّ ٣ُؼِْو ََ ْٓ َٕ َُُٚ أَ ٌُٞ َ٣ ْٕ ٍ أَ َ٘ز٢ِّ ُِ  َٕ خ ًَ خ  َٓ

ْْ َك٫ً٬َ ٤١َِّزًخ ظُ ْٔ خ َؿِ٘ َّٔ ِٓ ٌُُِٞح  ِٝ ا٠ُ هُٞٚ كَ ٍْ َ   ." هللا حُـ٤٘ٔش ُْٜ { كؤكَح٧ْ

 عٛاس اٌّطؼُ  ملسو هيلع هللا ىلص ؽفع إٌجٟ -ٓٙ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ل٠٤ رٖ كخٍّ، هخٍ: كيػ٘خ ػزي أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ  .11ٕ

 ػٖ أر٤ٚ حَُُحم، هخٍ: أهزَٗخ ٓؼَٔ، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ دمحم رٖ ؿز٤َ رٖ ٓطؼْ

ػي١ ك٤خ ػْ ٢ًِ٘ٔ ك٢ ٛئ٫ء ًخٕ ٓطؼْ رٖ  ُٞ:" ريٍإٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٧ٓخٍٟ 

  هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ. ." ٠ ١٧ِوظْٜ َُٚ٘ ظْ حَُّ٘ 

 لزً ػمجخ ثٓ أثٟ ِؼ١و فجشا   -ٔٙ* 

كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ حَُه٢، هخٍ: كيػ٘خ ػزي أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ  .11ٕ

هللا رٖ ؿؼلَ حَُه٢، هخٍ: أهز٢َٗ ػز٤ي هللا رٖ ػَٔٝ، ػٖ ٣ُي رٖ أر٢ أ٤ٗٔش، 

" أٍحى ح٠ُلخى رٖ ه٤ْ إٔ ٣ٔظؼَٔ هخٍ:َٓس، ػٖ ارَح٤ْٛ  ػٖ ػَٔٝ رٖ

ٔخٍس رٖ ػوزش أطٔظؼَٔ ٍؿ٬ ٖٓ روخ٣خ هظِش ػؼٔخٕ كوخٍ ُٚ َٓٔٝهخ كوخٍ ُٚ ػُ 

َٓٔٝم كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى ًٝخٕ ك٢ أٗلٔ٘خ ٓٞػٞم حُلي٣غ إٔ حُ٘ز٢ 

ُي ٓخ ٢ٍٟ ُي  وي ٤ٍٟضك ،حُ٘خٍ :هخٍ ؟ُِٜز٤شٖٓ  :ملسو هيلع هللا ىلص ُٔخ أٍحى هظَ أر٤ي هخٍ

هِض كي٣غ ٛل٤ق ربٓ٘خى ٟؼ٤ق ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ حَُه٢  .ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
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ٝطخرؼٚ ِٓٔش رٖ ٗز٤ذ ًٔخ ٛٞ ك٢  ًًَٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخصٓـٍٜٞ حُلخٍ 

د حَُهخ٢ٓ ح٥كخى ٝحُٔؼخ٢ٗ ٫رٖ أر٢ ػخْٛ ُٝٚ ٓظخرغ آهَ ٛٞ حُل٠َ رٖ ٣ؼوٞ

 ٝارَح٤ْٛ ٛٞ حرٖ ٣ِ٣ي حُ٘وؼ٢.ًٔخ ٛٞ ك٢ ٓٔ٘ي حُزِحٍ 

 اٌجؾبسح ثبٌٕقش اٌٝ اٌّذ٠ٕخ  -ٕٙ* 

ٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ٝأهزَٗخ أرهخٍ ك٢ حٌُزَٟ ٝحُي٫ثَ حُز٤ٜو٢  أهَؽ  .12ٕ

ٝأرٞ حُلٖٔ حُٔو١َ هخ٫: أٗزؤ حُلٖٔ رٖ دمحم رٖ آلخم، ػ٘خ دمحم رٖ حُٔوخء 

 ٣ٞٓق رٖ ٣ؼوٞد، ػ٘خ دمحم رٖ أر٢ رٌَ، ػ٘خ ػَٔٝ رٖ ػخْٛ، ػٖ كٔخى رٖ

" ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ:ػٖ أٓخٓش رٖ ٣ُي  ِٓٔش، ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ

ػ٠ِ ٍه٤ش ر٘ض ٍٍٓٞ هللا  ،ٝأٓخٓش رٖ ٣ُي ،ٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هِق ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕا

هخٍ  ،كـخء ٣ُي رٖ كخٍػش ػ٠ِ حُؼ٠زخء ٗخهش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رخُز٘خٍس ،ملسو هيلع هللا ىلص أ٣خّ ريٍ

كٞهللا ٓخ ٛيهض كظ٠  ،كبًح ٣ُي هي ؿخء رخُز٘خٍس ،كٔٔؼض ح٤ُٜؼش كوَؿض :أٓخٓش

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ك٠َد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُؼؼٔخٕ رٜٔٔٚ"  ،ٍأ٣ض ح٧ٓخٍٟ

ىٕٝ ١زوظٚ ٣ٞٓق رٖ ٣ؼوٞد  ١َٗ ِْٓٔ ٝدمحم رٖ أر٢ رٌَ ٛٞ حُٔوي٢ٓ ٝٓخ

"  أ٤ٓ٘خًخٕ ػوش  ":حُوط٤ذهخٍ  ،خ٢ٟحُوحرٖ آٔخػ٤َ رٖ كٔخى رٖ ٣ُي ٝٛٞ 

ٝحُلٖٔ رٖ دمحم رٖ آلخم ٝٛٞ حرٖ ح٧َُٛ أرٞ دمحم ح٩ٓلَح٢٘٤٣ هخٍ حٌُٛز٢ ك٢ 

َليَّع ػَٜٙ، ٖٝٓ أؿٞى حُّ٘خّ حُظخ٣ٍن:"  ُٓ  َٕ ًَخ ُْ٘ٚ: حُلخًْ ٝهخٍ:  ٟ َػ َٝ ٍَ

 ٫ًٞ ُٛ ة ٝٛلٚ حُز٤ٜو٢ رخُلخكع ٌٝٛح أرٞ حُلٖٔ حُٔوَٛٞ ٤ٗٝٝن حُز٤ٜو٢  "أُ

 ؼ٢ِ رٖ دمحم رٖ حُٔوخءوَٝٗخ رٓن ٝهي ٍٝى ًًَ أر٢ حُلٖٔ حُٔوَة طٞػ٤

 حُٞحٝ " طٜل٤ق. ٝحُٜٞحد أٜٗٔخ ٝحكي ٝكَف "
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 افزذاء األعبسٜ   -ٖٙ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ ح٧كَٔ حُ٘خهي حُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َ هخٍ  أهَؽ  .2ٕٓ

حُز١َٜ، هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ل٠٤ حُوطؼ٢، هخٍ: كيػ٘خ ٝٛذ رٖ ؿ٣ََ، هخٍ: 

يػ٘خ أر٢، ف ٝكيػ٘خ دمحم رٖ ٤َُٛ أرٞ ٣ؼ٠ِ ح٧ر٢ِ، هخٍ: كيػ٘خ ػزيس رٖ ػزي هللا ك

حُٜلخٍ، هخٍ: كيػ٘خ ػز٤ي رٖ ػو٤َ، هخٍ: كيػ٘خ ؿ٣ََ رٖ كخُّ، هخٍ: كيػ٘خ حرٖ 

" ًخٗض ػٖ ػزي هللا رٖ حُِر٤َ هخٍ:آلخم، هخٍ: كيػ٢٘ ٣ل٠٤ رٖ ػزخى، ػٖ أر٤ٚ 

: ٫ ط٘ٞكٞح ػ٤ِْٜ، ك٤زِؾ ًُي دمحمح ه٣َٖ ٗخكض هظ٬ٛخ، ػْ ٗيٓض، ٝهخُٞح

ٝىحػش رٖ ٟز٤َس ح٢ُٜٔٔ، كوخٍ  ٞٝأٛلخرٚ، ك٤٘ٔظٞح رٌْ، ًٝخٕ ك٢ ح٧َٟٓ أر

إ ُٚ رٌٔش حر٘خ طخؿَح ٤ًٔخ ًح ٓخٍ، ًؤٌْٗ رٚ هي ؿخءًْ ك٢ كيحء  :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ّٔ هللا ُجٖ كؼِظْ، هخُض ه٣َٖ ك٢ حُليحء ٓخ هخُض، هخٍ حُٔطِذ: ٛيهظْ، ٝ خأر٤ٚ. كِ

 خٙ رؤٍرؼش آ٫ف ىٍْٛ "٤ُظؤٍرٖ ػ٤ٌِْ، ػْ حَٗٔ ٖٓ ح٤َُِ، كويّ حُٔي٣٘ش، كليٟ أر

ٝحرٖ آلخم ٛٞ دمحم رٖ آلخم رٖ ٣ٔخٍ ٓيُْ ٝهي َٛف  هِض كي٣غ كٖٔ

  .رخُظلي٣غ

 افزذاء اٌؼجبط   -ٗٙ* 

 كيػ٢٘ ارَح٤ْٛ رٖ حٌٍُٔ٘، كيػ٘خ دمحم رٖ ك٤ِقحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .2ٕٔ

" إٔ ٍؿخ٫ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ :وزش هخٍ حرٖ ٜٗخد كيػ٘خ أْٗ رٖ ٓخُيػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ػ

ٚهللا  :فذاءٖ لبيحثٌٕ ُ٘خ كِ٘ظَى ٫رٖ أهظ٘خ ػزخّ  :حٓظؤًٗٞح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخُٞح

 ." ال رزسْٚ ِٕٗ دسّ٘ب

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ حرٖ ػ٤٤٘ش، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .2ٕٕ

ط٢ " ُٔخ ًخٕ ٣ّٞ ريٍ أُ :زي هللا ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍؿخرَ رٖ ػ ػَٔٝ، ٓٔغ

 ُ ط٢ رخُؼزخّ ُْٝ ٣ٌٖ ػ٤ِٚ ػٞد ك٘ظَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُٚ ه٤ٜٔخ كٞؿيٝح ٓخٍٟ ٝأُ رؤ
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٣ويٍ ػ٤ِٚ كٌٔخٙ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٣خٙ كٌُِي ِٗع حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ه٤ٜٔٚ  ه٤ٔٚ ػزي هللا رٖ أر٢ّ 

 .ح١ٌُ أُزٔٚ "

كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد، ػ٘خ أكٔي رٖ حُلخًْ هخٍ  أهَؽ  .2ٖٕ

ػزي حُـزخٍ، ػ٘خ ٣ْٞٗ رٖ ر٤ٌَ، ػٖ حرٖ آلخم، ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ػزخى رٖ ػزي هللا 

 ،ُٔخ ؿخءص أَٛ ٌٓش ك٢ كيحء أَٓحْٛ" :ػٖ ػخث٘ش هخُض رٖ حُِر٤َ، ػٖ أر٤ٚ

ٝرؼؼض ك٤ٚ رو٬ىس ًخٗض  ،أر٢ حُؼخٙرؼؼض ٣ُ٘ذ ر٘ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ كيحء 

كِٔخ ٍآٛخ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  ،ٜخ رٜخ ػ٠ِ أر٢ حُؼخٙ ك٤ٖ ر٢٘ ػ٤ِٜخهي٣ـش أىهِظْ 

ٕ ٍأ٣ظْ إٔ ططِوٞح ُٜخ أ٤َٓٛخ ٝطَىٝح ا: ٝهخٍ ،ش ٗي٣يسُٜخ ٍهَّ  هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٍمَّ 

ٍ: ٝهخٍ ػ٤ِٜخ ح١ٌُ ُٜخ كخكؼِٞح، هخُٞح: ٗؼْ ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ٍٝىٝح ػ٤ِٚ ح١ٌُ ُٜخ هخ

أػِْ رب٬ٓٓي، كبٕ  حُؼزخّ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ا٢ٗ ً٘ض ِٓٔٔخ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

٣ٌٖ ًٔخ طوٍٞ كخهلل ٣ـ٣ِي، كخكي ٗلٔي ٝحر٢٘ أه٣ٞي: ٗٞكَ رٖ حُلخٍع رٖ ػزي 

رٖ  حُٔطِذ، ٝػو٤َ رٖ أر٢ ١خُذ رٖ ػزي حُٔطِذ، ٝك٤ِلي ػظزش رٖ ػَٔٝ

كَٜ، كوخٍ: ٓخ ًحى ػ٘ي١ ٣خ ٍٍٓٞ هللا؟ هخٍ: كؤ٣ٖ ؿليّ أهخ ر٢٘ حُلخٍع رٖ 

كٌٜح حُٔخٍ ُز٢٘ حُل٠َ،  ضُ زْ ِٛ ُٜخ: إ أُ  حُٔخٍ ح١ٌُ ىك٘ض أٗض ٝأّ حُل٠َ كوِضَ 

ْ؟ كوخٍ: ٝهللا ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ا٢ٗ أٜٗي أٗي ٍٍٓٞ هللا، إ ٌٛح ٢ُ٘ء ؼَ ٝػزي هللا ٝهَ 

 ّّ ٓخ أٛزظْ ٢٘ٓ  حُل٠َ كخكٔذ ٢ُ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ ػِٔٚ أكي ؿ١َ٤ ٝؿ٤َ أ

حكؼَ، كليٟ حُؼزخّ ٗلٔٚ  ػ٣َٖ٘ أٝه٤ش ٖٓ ٓخٍ ًخٕ ٓؼ٢، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 َٖ ِٓ  ْْ ٌُ ْٖ ك٢ِ أ٣َِْي٣ َٔ ُِ  َْ خ حَُّ٘ز٢ُِّ هُ َٜ ٝحر٢٘ أه٣ٞٚ ٝك٤ِلٚ، ٝأٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ: }٣َخ أ٣َُّ

ح ٣ُ  ًَ ْْ َه٤ْ ٌُ ُ ك٢ِ هُُِٞرِ ِْ َّللاَّ ْٕ ٣َْؼَِ ٟ اِ ََ ْٓ َ ُ ح٧ْ َّللاَّ َٝ  ْْ ٌُ َُ َْ ِل ـْ َ٣ َٝ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ خ أُِهٌَ  َّٔ ِٓ ح  ًَ ْْ َه٤ْ ٌُ ْئطِ

( ٌْ ِك٤ ٍَ  ٌٍ ({ ح٧ٗلخٍ، كؤػطخ٢ٗ ٌٓخٕ حُؼ٣َٖ٘ ح٧ٝه٤ش ك٢ ح٬ٓ٩ّ 1َٓؿلُٞ

 ".ٖٓ ٓـلَس هللا ػِ ٝؿَ ػ٣َٖ٘ ػزيح ًِْٜ ك٢ ٣يٙ ٓخٍ ٠٣َد رٚ ٓغ ٓخ أٍؿٞ

ٙ ٝهخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ُْٝ ٣وَؿخ :حُلخًْهخٍ 
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ٝهي َٛف ٝٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ ، هِض كي٣غ كٖٔ ٝك٤ٚ حرٖ آلخم ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ

 .رخُظلي٣غ ِْٝٓٔ ُْ ٣َٝ ُٚ ا٫ ك٢ حُ٘ٞحٛي

ُّٓ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ػٍٝ أثٟ اٌؼبؿ ثٓ اٌشث١غ   -٘ٙ*  ِ 

كيػ٘خ ٣ؼوٞد، هخٍ: كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آلخم، أكٔي هخٍ  أهَؽ  .2ٕٗ

ػزخى رٖ ػزي هللا رٖ حُِر٤َ، ػٖ أر٤ٚ، ػزخى ػٖ ػخث٘ش، هخٍ: كيػ٢٘ ٣ل٠٤ رٖ 

ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخُض: ُٔخ رؼغ أَٛ ٌٓش ك٢ كيحء أَٓحْٛ، رؼؼض ٣ُ٘ذ ر٘ض 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ كيحء أر٢ حُؼخٙ رٖ حَُر٤غ رٔخٍ، ٝرؼؼض ك٤ٚ رو٬ىس ُٜخ ًخٗض 

ك٤ٖ ر٠٘ ػ٤ِٜخ. هخُض: كِٔخ ٍآٛخ ٍٍٓٞ ُوي٣ـش، أىهِظٜخ رٜخ ػ٠ِ أر٢ حُؼخٙ 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٍم ُٜخ ٍهش ٗي٣يس، ٝهخٍ:" إ ٍأ٣ظْ إٔ ططِوٞح ُٜخ أ٤َٓٛخ، ٝطَىٝح 

ػ٤ِٜخ ح١ٌُ ُٜخ، كخكؼِٞح " كوخُٞح: ٗؼْ ٣خ ٍٍٓٞ هللا، كؤ١ِوٞٙ، ٍٝىٝح ػ٤ِٜخ ح١ٌُ 

ظلي٣غ هِض كي٣غ كٖٔ ٝهي َٛف حرٖ آلخم ٝٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ رخُ ." ُٜخ

 .ٝأهَؿٚ أرٞ ىحٝى ،٣ٝؼوٞد ٛٞ حرٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي

  افزذاء األعبسٜ أٔفغُٙ   -ٙٙ* 

كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػخْٛ، كيػ٘خ ىحٝى: كيػ٘خ ػٌَٓش أكٔي هخٍ  أهَؽ  .2ٕ٘

َٟٓ ٣ّٞ ريٍ ُْ ٣ٌٖ ُْٜ كيحء كـؼَ ًخٕ ٗخّ ٖٓ ح٧َ  "ػٖ حرٖ ػزخّ هخٍ:

حٌُظخرش هخٍ كـخء ٣ٞٓخ ؿ٬ّ ٣ز٢ٌ  ٧ٜٗخٍٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كيحءْٛ إٔ ٣ؼِٔٞح أ٫ٝى ح

ريٍ ٝهللا ٫  َِ كْ ٌا٠ُ أر٤ٚ كوخٍ ٓخ ٗؤٗي هخٍ َٟر٢٘ ٓؼ٢ِٔ هخٍ حُوز٤غ ٣طِذ رِ 

هِض كي٣غ كٖٔ ٝىحٝى ٛٞ حرٖ أر٢ ٛ٘ي ٝػ٢ِ رٖ ػخْٛ ٛٞ حرٖ  طؤط٤ٚ أريح"

٤ٜٛذ حُٞحٓط٢ ٝإ ًخٕ ك٤ٚ ٟؼق كوي طخرؼٚ هخُي رٖ ػزي هللا حُٞحٓط٢ ًٔخ 

 ُز٤ٜو٢ ك٢ حٌُزَٟ.ٛٞ ػ٘ي ح

 ؼؤٍ.حُٝهُٞٚ ك٢ حُٔظٖ " رٌكَ " ٝحٌُكَ ٛٞ 
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 فنً ِٓ ؽٙذ ثذسا ِٓ اٌقؾبثخ   -7ٙ* 

كيػ٘خ ٣ِ٣ي، أهزَٗخ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ ػخْٛ رٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ  .2ٕٙ

:" إ هللا ػِ  هخٍػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أر٢ حُ٘ـٞى، ػٖ أر٢ ٛخُق، ػٖ أر٢ ٣ََٛس

هِض كي٣غ  ." ٌُْ حػِٔٞح ٓخ ٗجظْ كوي ؿلَصُ  :كوخٍ ٝؿَ ح١ِّغ ػ٠ِ أَٛ ريٍ

 ٣ِ٣ٝي ٛٞ حرٖ ٛخٍٕٝ.ٝأرٞ ٛخُق ٛٞ حُٔٔخٕ كٖٔ 

كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي، كيػ٘خ ٤ُغ، ف ٝكيػ٘خ دمحم رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ  .21ٕ

إٔ ػزيح ُلخ١ذ ؿخء ٍٍٓٞ هللا  ":ػٖ ؿخرٍَٓق، أهزَٗخ ح٤ُِغ، ػٖ أر٢ حُِر٤َ 

 :خٍ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصحُّ٘  كخ١ذٌ  َّٖ َِ هُ يْ ٤َ ٣خ ٍٍٓٞ هللا َُ  :خ كوخٍكخ١ز ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٌ٘ٞ

 ." حُلي٣ز٤ش ٫ ٣يهِٜخ كبٗٚ ٜٗي ريٍح ٝ ضَ ًٌرْ 

كيػ٢٘ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ، أهزَٗخ ؿ٣ََ، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .21ٕ

 ػٖ ٓؼخً رٖ ٍكخػش رٖ ٍحكغ حٍُِه٢ ػٖ أر٤ٚ ًٝخٕ أرٞٙ ٖٓ أ٣َٛل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي 

ٖٓ  :ٓخ طؼيٕٝ أَٛ ريٍ ك٤ٌْ هخٍ :ؿخء ؿز٣ََ ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ريٍ هخٍ:"

  ." ًٌُٝي ٖٓ ٜٗي ريٍح ٖٓ ح٬ُٔثٌش :ًِٔش ٗلٞٛخ هخٍ أك٠َ ح٤ُِٖٔٔٔ أٝ

كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش، هخٍ: كيػ٘خ ح٧ػٖٔ، ػٖ أر٢ أكٔي هخٍ  أهَؽ  .22ٕ

هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ٓل٤خٕ، ػٖ ؿخرَ، ػٖ أّ ٓزَ٘، ػٖ كلٜش، هخُض: 

ء هللا، أكي ٜٗي ريٍح، ػ٤ِٚ ِْٝٓ: ا٢ٗ ٧ٍؿٞ إٔ ٫ ٣يهَ حُ٘خٍ، إ ٗخ

هخُض:  ؟هخُض: كوِض أ٤ُْ هللا ػِ ٝؿَ ٣وٍٞ: }ٝإ ٌْٓ٘ ا٫ ٝحٍىٛخ{ ،ٝحُلي٣ز٤ش

هِض كي٣غ  ". كٔٔؼظٚ ٣وٍٞ: }ػْ ٗ٘ـ٢ ح٣ٌُٖ حطوٞح ٌٍٝٗ حُظخ٤ُٖٔ ك٤ٜخ ؿؼ٤خ{

٣ُي رٖ كخٍػش ٢ٛٝ ٛلخر٤ش ٝؿخرَ ٛٞ حرٖ ػزي هللا  ٛل٤ق ٝأّ ٓزَ٘ ٢ٛ حَٓأس

ٚ ٝأهَؿ ،لش رٖ ٗخكغ ٝأرٞ ٓؼخ٣ٝش ٛٞ دمحم رٖ هخ١ُِّحُٜلخر٢ ٝأرٞ ٓل٤خٕ ٛٞ 

  .حرٖ ٓخؿٚ
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  ثؼبئؾخصٚاط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -79** 

كيػ٢٘ كَٝس رٖ أر٢ حُٔـَحء، كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٖٓٓ

طِٝؿ٢٘ حُ٘ز٢  ":٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ هخُض ػٖ ػخث٘ش َٜٓٔ، ػٖ ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ

 ُٞ  ضُ ٌْ ػِ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٗخ ر٘ض ٓض ٤ٖ٘ٓ كويٓ٘خ حُٔي٣٘ش كُِ٘٘خ ك٢ ر٢٘ حُلخٍع رٖ هٍِؽ ك

كؤطظ٢٘ أ٢ٓ أّ ٍٝٓخٕ ٝا٢ٗ ُل٢ أٍؿٞكش ٝٓؼ٢  شٌ َٔ ٤ْ َٔ ٠ ؿُ كَ َٞ ٗؼ١َ كَ  مَ ََّ َٔ ظَ كَ 

ي١ كظ٠ ر٢ كؤط٤ظٜخ ٫ أى١ٍ ٓخ ط٣َي ر٢ كؤهٌص ر٤ ٛٞحكذ ٢ُ كَٜهضْ 

 َ ٤ٗجخ ٖٓ  كظ٠ ٌٖٓ رؼٞ ٗل٢ٔ ػْ أهٌصْ  ؾُ َٜ ْٗ أٝهلظ٢٘ ػ٠ِ رخد حُيحٍ ٝا٢ٗ ٧َ

٢٘ حُيحٍ كبًح ٗٔٞس ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ك٢ رٚ ٝؿ٢ٜ ٍٝأ٢ٓ ػْ أىهِظْ  ٓخء كٔٔلضْ 

حُز٤ض كوِٖ ػ٠ِ حُو٤َ ٝحُزًَش ٝػ٠ِ ه٤َ ١خثَ كؤِٓٔظ٢٘ ا٤ُٜٖ كؤِٛلٖ ٖٓ 

ُٟ ٢ ا٫ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصِ٘ ػْ َُ ٗؤ٢ٗ كِْ ٣َ  ٢٘ ا٤ُٚ ٝأٗخ ٣ٞٓجٌ ر٘ض طٔغ ٠ كؤِٓٔظْ لً  

"ٖ٤٘ٓ. 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٤َُٛٝ رٖ كَد، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .ٖٔٓ

ٝحُِلع ٤َُِٛ، هخ٫: كيػ٘خ ٤ًٝغ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ آٔخػ٤َ رٖ أ٤ٓش، ػٖ ػزي 

هللا رٖ ػَٝس، ػٖ ػَٝس، ػٖ ػخث٘ش، هخُض: طِٝؿ٢٘ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 

ِْٓ ك٢ ٗٞحٍ، ٝر٠٘ ر٢ ك٢ ٗٞحٍ، كؤ١ ٗٔخء ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ أكظ٠ ػ٘يٙ ٝ

 ." ٢٘ٓ؟، هخٍ: ًٝخٗض ػخث٘ش طٔظلذ إٔ طيهَ ٗٔخءٛخ ك٢ ٗٞحٍ

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤، ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ، ٝأرٞ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ  .ٕٖٓ

ح٥هَحٕ: رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝأرٞ ٣ًَذ، هخٍ ٣ل٠٤، ٝآلخم: أهزَٗخ، ٝهخٍ 

كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش، ػٖ ح٧ػٖٔ، ػٖ ارَح٤ْٛ، ػٖ ح٧ٓٞى، ػٖ ػخث٘ش، هخُض: 

طِٝؿٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ٛٝ ر٘ض ٓض، ٝر٠٘ رٜخ ٢ٛٝ ر٘ض طٔغ، ٝٓخص ػٜ٘خ »

 ." ٢ٛٝ ر٘ض ػٔخٕ ػَ٘س
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 **8ٓ-  ّٟ   بّثفبهّخ سمٟ هللا ػٕٙ صٚاط ػٍ

ٍ: كيػ٘خ حُل٠َ رٖ أهزَٗخ حُل٤ٖٔ رٖ ك٣َغ، هخحُ٘ٔخث٢ هخٍ  أهَؽ  .ٖٖٓ

رٌَ  ٞ" هطذ أر:٠ٓٞٓ، ػٖ حُل٤ٖٔ رٖ ٝحهي، ػٖ ػزي هللا رٖ ر٣َيس، ػٖ أر٤ٚ

 كوطزٜخ ػ٢ٌِّ  ،اٜٗخ ٛـ٤َس :ٝػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ كخ١ٔش كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ كبٕ حُل٤ٖٔ رٖ ٝحهي ُْ ٣َٝ  .كِٝؿٜخ ٓ٘ٚ "

 ؼ٤ِوخ.ُٚ حُزوخ١ٍ ا٫ ط

كيػ٘خ ػزيحٕ، أهزَٗخ ػزي هللا، ِزوخ١ٍ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُ.ٖٗٓ

أهزَٗخ ٣ْٞٗ، ف ٝكيػ٘خ أكٔي رٖ ٛخُق، كيػ٘خ ػ٘زٔش، كيػ٘خ ٣ْٞٗ، ػٖ 

ح١َُِٛ، أهزَٗخ ػ٢ِ رٖ ك٤ٖٔ، إٔ ك٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ ػ٤ِْٜ ح٬ُّٔ، أهزَٙ إٔ 

٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص " ًخٗض ٢ُ ٗخٍف ٖٓ ٤ٜٗز٢ ٖٓ حُٔـْ٘ ٣ّٞ ريٍ ًٝخٕ حُ:ػ٤ِخ هخٍ

أػطخ٢ٗ ٓٔخ أكخء هللا ػ٤ِٚ ٖٓ حُؤْ ٣ٞٓجٌ كِٔخ أٍىص إٔ أرظ٢٘ رلخ١ٔش ػ٤ِٜخ 

ح٬ُّٔ ر٘ض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝحػيص ٍؿ٬ ٛٞحؿخ ك٢ ر٢٘ ه٤٘وخع إٔ ٣َطلَ ٓؼ٢ ك٘ؤط٢ 

ربًهَ كؤٍىص إٔ أر٤ؼٚ ٖٓ حُٜٞحؿ٤ٖ ك٘ٔظؼ٤ٖ رٚ ك٢ ٤ُٝٔش ػ٢َٓ كز٤٘خ أٗخ 

٘خٍك٢ ٖٓ ح٧هظخد ٝحُـَحثَ ٝحُلزخٍ ٝٗخٍكخ١ ٓ٘خهخٕ ا٠ُ ؿ٘ذ كـَس أؿٔغ ُ

ٜخ ض أٓ٘ٔظُ زَّ ؿِ ٍؿَ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ كظ٠ ؿٔؼض ٓخ ؿٔؼض كبًح أٗخ ر٘خٍك٢ هي أُ 

َُ ٝرُ  هٌ ٖٓ أًزخىٛٔخ كِْ أِٓي ػ٢٘٤ ك٤ٖ ٍأ٣ض حُٔ٘ظَ هِض ٛٔخ ٝأُ وَص هٞحٛ

َٗ ك٢ ٌٛح حُز٤ ٖٞٓ كؼَ ٌٛح هخُٞح كؼِٚ كِٔس رٖ ػزي حُٔطِذ ٝٛ ٖٓ  دٍ َْ ض ك٢ 

ح٧ٜٗخٍ ػ٘يٙ ه٤٘ش ٝأٛلخرٚ كوخُض ك٢ ؿ٘خثٜخ أ٫ ٣خ كِٔ َُِ٘ف حُ٘ٞحء كٞػذ 

كِٔس ا٠ُ ح٤ُٔق كؤؿذ أٓ٘ٔظٜٔخ ٝروَ هٞحَٛٛٔخ ٝأهٌ ٖٓ أًزخىٛٔخ هخٍ ػ٢ِ 

كخٗطِوض كظ٠ أىهَ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝػ٘يٙ ٣ُي رٖ كخٍػش ٝػَف حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ح١ٌُ 

هِض ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ ٍأ٣ض ًخ٤ُّٞ ػيح كِٔس ػ٠ِ ٗخهظ٢  ؟ِب ٌه :٤ض كوخٍُو

 َ ََ ٜٔخ ٝرَ أٓ٘ٔظَ  ذَّ ؿَ كؤ ًح ك٢ ر٤ض ٓؼٚ َٗد كيػخ حُ٘ز٢  ٞٛٔخ ٝٛخ ٛوَ هٞحٛ
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ٚ أٗخ ٣ُٝي رٖ كخٍػش كظ٠ ؿخء حُز٤ض ظُ زؼْ ملسو هيلع هللا ىلص رَىحثٚ كخٍطيٟ ػْ حٗطِن ٢٘ٔ٣ ٝحطَّ 

كؤًٕ ُٚ كطلن حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ِّٞ كِٔس ك٤ٔخ كؼَ كبًح ح١ٌُ ك٤ٚ كِٔس كخٓظؤًٕ ػ٤ِٚ 

 ََّ س ػ٤٘خٙ ك٘ظَ كِٔس ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػْ ٛؼي حُ٘ظَ ك٘ظَ ا٠ُ كِٔس ػَٔ ٓلٔ

 ػز٤ي ٧ر٢ َٝٛ أٗظْ ا٫ّ  :ًٍزظٚ ػْ ٛؼي حُ٘ظَ ك٘ظَ ا٠ُ ٝؿٜٚ ػْ هخٍ كِٔس

 ِٔ كوَؽ  ١ ػ٠ِ ػوز٤ٚ حُوٜوٌَ٘ٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصَ ككؼَف حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أٗٚ ػ

 .ٝهَؿ٘خ ٓؼٚ "

كيػ٘خ أرٞ أٓخٓش، أهزَٗخ ُحثيس، كيػ٘خ ػطخء رٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ  .ٖ٘ٓ

ؿِٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كخ١ٔش ك٢ ه٤َٔ، ٝهَرش،  "حُٔخثذ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػ٢ِ، هخٍ:

ٛل٤ق ُٝحثيس ٝٛٞ حرٖ هيحٓش هِض كي٣غ  ."ٝٝٓخىس أىّ ك٘ٞٛخ ٤ُق ح٩ًهَ

 . ٝأرٞ أٓخٓش ٛٞ كٔخى رٖ أٓخٓش ٓٔغ ٖٓ ػطخء هزَ حهظ١٬ٚ

 لذَٚ ص٠ٕت ثٕذ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اٌّذ٠ٕخ -8ٔ** 

هز٢َٗ أرٞ أكٔي رٌَ رٖ دمحم رٖ كٔيحٕ حُلخًْ هخٍ أ أهَؽ  .ٖٙٓ

ح٤َُٜك٢ رَٔٝ ػ٘خ أرٞ آٔخػ٤َ دمحم رٖ آٔخػ٤َ ػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٣َْٓ أٗزؤ 

٠ رٖ أ٣ٞد كيػ٢٘ حرٖ حُٜخى كيػ٢٘ ػَٔ رٖ ػزي هللا رٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ ػٖ ٣ل٤

َّٔ  "ػَٝس رٖ حُِر٤َ ػٖ ػخث٘ش ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: خ هيّ حُٔي٣٘ش إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُ

كوَؿٞح ك٢ أػَٛخ كؤىًٍٜخ  حرٖ ً٘خٗش ٝهَؿض حر٘ظٚ ٣ُ٘ذ ٖٓ ٌٓش ٓغ ً٘خٗش أ

ٓخ ك٢  ٝأُوضْ  ،رَٓلٚ كظ٠ َٛػٜخى كِْ ٣ٍِ ٣طؼٖ رؼ٤َٛخ رٖ ح٧ٓٞ ٛزخٍ

ًٓ  ، ٝأ٣َٛوضْ رطٜ٘خ ٗلٖ  :أ٤ٓش ٞكوخُض ر٘ ،أ٤ٓش ٞٛخْٗ ٝر٘ ٞكخٗظـَ ك٤ٜخ ر٘ ،خى

ِّٔ  ،رٜخ أكنّ  كٌخٗض ػ٘ي ٛ٘ي ر٘ض ػظزش رٖ  ،ْٜ أر٢ حُؼخًٙٝخٗض طلض حرٖ ػ

:  ٣ُِي رٖ كخٍػشكوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص .ٌٛح رٔزذ أر٤ي :كٌخٗض طوٍٞ ُٜخ ٛ٘ي ،ٍر٤ؼش

أ٫ ط٘طِن طـ٤ج٢٘ ر٣ِ٘ذ؟ هخٍ: ر٠ِ ٣خ ٍٍٓٞ هللا، هخٍ: كوٌ هخط٢ٔ كؤػطخٙ ا٣خٙ، 
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رؼ٤َٙ، كِْ ٣ٍِ ٣ظِطق، كظ٠ ُو٢ ٍحػ٤خ، كوخٍ: ُٖٔ طَػ٠؟  ىَ ََ كخٗطِن ٣ُي ٝرَ 

كوخٍ: ٧ر٢ حُؼخٙ، كوخٍ: كِٖٔ ٌٛٙ ح٧ؿ٘خّ؟ هخٍ: ٣ُِ٘ذ ر٘ض دمحم، كٔخٍ ٓؼٚ 

هخٍ ُٚ: َٛ ُي إٔ أػط٤ي ٤ٗجخ طؼط٤ٚ ا٣خٛخ، ٫ٝ طًٌَٙ ٧كي؟ هخٍ: ٗؼْ،  ٤ٗجخ، ػْ

كؤػطخٙ حُوخطْ، كخٗطِن حَُحػ٢، كؤىهَ ؿ٘ٔٚ، ٝأػطخٛخ حُوخطْ، كؼَكظٚ، كوخُض: 

ٖٓ أػطخى ٌٛح؟ هخٍ: ٍؿَ، هخُض: كؤ٣ٖ طًَظٚ؟ هخٍ: رٌٔخٕ ًٌح ًٌٝح. هخٍ: 

 ١َّ يَ هخٍ ُٜخ: حًٍز٢ ر٤ٖ ٣َ كٌٔظض كظ٠ اًح ًخٕ ح٤َُِ، هَؿض ا٤ُٚ كِٔخ ؿخءطٚ، 

، كًَذ ًٍٝزض ٍٝحءٙ كظ٠ ١َّ يَ ػ٠ِ رؼ٤َٙ. هخُض: ٫، ٌُٖٝ حًٍذ أٗض ر٤ٖ ٣َ 

كزِؾ ًُي ػ٢ِ رٖ  ك٢َّ  أطض، كٌخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ: ٢ٛ أك٠َ ر٘خط٢ أ٤ٛزضْ 

 حُل٤ٖٔ، كخٗطِن ا٠ُ ػَٝس كوخٍ: ٓخ كي٣غ رِـ٢٘ ػ٘ي طليػٚ ط٘ظوٚ ك٤ٚ كنَّ 

ش؟ كوخٍ: ٝهللا ٓخ أكذ إٔ ٢ُ ٓخ ر٤ٖ حَُٔ٘م ٝحُٔـَد، ٝا٢ٗ أٗظوٚ كخ١ٔ

ُٜخ، ٝأٓخ رؼي كِي إٔ ٫ أكيع رٚ أريح. هخٍ ػَٝس: ٝاٗٔخ ًخٕ ٌٛح  كخ١ٔش كوخ ٛٞ

ٌٛح كي٣غ  حُلخًْ: هخٍ "أه٢ٔ ػ٘ي هللا{ هزَ ٍِٗٝ آ٣ش: }حىػْٞٛ ٥رخثْٜ ٛٞ

ػ٠ِ ١َٗ ٝهخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ  ،ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ُْٝ ٣وَؿخٙ

، هِض رَ ٛٞ ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ كبٕ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٣َْٓ ُْ ٣َٝ حُزوخ١ٍ ِْٝٓٔ

٤ُْ ٖٓ ٍؿخٍ  حُظ١ٌَٓ ٝحُٞحٓطش ٛ٘خ ٛٞ دمحم رٖ آٔخػ٤َُٚ ِْٓٔ ا٫ رٞحٓطش 

٤ٗٝن حُلخًْ رٌَ رٖ دمحم رٖ كٔيحٕ أرٞ دمحم ح٤َُٜك٢ هخٍ حُلخًْ ًخٕ  ِْٓٔ،

 حُ٘ز٬ء ٓخػِٔض أٗخ رٚ رؤٓخ.ٓليع هَحٓخٕ ٝهخٍ حٌُٛز٢ ك٢ ٤َٓ أػ٬ّ 

حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد  كيػ٘خ أرٞ هخٍ حُلخًْ ك٢ حُٔٔظيٍى أهَؽ  .1ٖٓ

كيػ٢٘ ٣ل٠٤  كيػ٘خ ٣ْٞٗ رٖ ر٤ٌَ ػٖ دمحم رٖ آلخم كيػ٘خ أكٔي رٖ ػزي حُـزخٍ

ػٖ أر٤ٚ ػٖ ػخث٘ش ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخُض:" ُٔخ  رٖ ػزخى رٖ ػزي هللا رٖ حُِر٤َ

٣ُ٘ذ حر٘ش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ كيحء أر٢  ٌٓش ك٢ كيحء أٓخٍحْٛ رؼؼضْ رؼغ أَٛ 

ٜخ رٜخ ػ٠ِ أر٢ حُؼخٙ ك٤ٖ ك٤ٚ رو٬ىس ًخٗض هي٣ـش أىهِظْ  حُؼخٙ رٔخٍ ٝرؼؼضْ 
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ٗي٣يس، ٝهخٍ: إ  شً ُٜخ ٍهَّ  ر٠٘ ػ٤ِٜخ، كِٔخ ٍأٟ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طِي حُو٬ىس ٍمَّ 

 ،ٗؼْ ٣خ ٍٍٓٞ هللا :ٝح ػ٤ِٜخ ح١ٌُ ُٜخ كخكؼِٞح، كوخُٞحىُّ َُ ح أ٤َٓٛخ ٝطَ طِوٍٞأ٣ظْ إٔ طُ 

 َٝ حُؼخٙ ٓو٤ٔخ ػ٠ِ ًَٗٚ كظ٠ اًح  ُْٞٝ ٣ٍِ أر ،ٝح ػ٤ِٚ ح١ٌُ ُٜخىُّ ٍَ كؤ١ِوٞٙ 

َ كظق ٌٓش هَؽ رظـخٍس ا٠ُ حُ٘خّ رؤٓٞحٍ ٖٓ أٓٞحٍ ه٣َٖ أر٠ؼٞٛخ ٤ْ زَ ًخٕ هُ 

َّٔ  ،ٓؼٚ إ  :ظٚ ٣َٓش ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝه٤َٝأهزَ هخك٬ ُو٤ ،خ كَؽ ٖٓ طـخٍطٚكِ

حُؼخٙ هخكِش ٖٓ  ٞش ُِؼ٤َ حُظ٢ ك٤ٜخ أرح١ٌُ ٝؿٚ ح٣ََُّٔ  ٍٍٞٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٛ

أ٤َْٓٛ ٣ُي رٖ كخٍػش ًُٝي ك٢ ؿٔخىٟ  ،ًٝخٗٞح ٓزؼ٤ٖ ٝٓخثش ٍحًذ ،حُ٘خّ

ٝأَٓٝح  ،ح٧ػوخٍكؤهٌٝح ٓخ ك٢ طِي حُؼ٤َ ٖٓ  ،ح٠ُٝ٧ ك٢ ٓ٘ش ٓض ٖٓ حُٜـَس

ش رٔخ أٛخرٞح أهزَ كِٔخ هيٓض ح٣ََُّٔ  ،حُؼخٙ َٛرخ ٞأٗخٓخ ٖٓ حُؼ٤َ كؤػـِْٛ أر

حُؼخٙ ٖٓ ح٤َُِ ك٢ ١ِذ ٓخُٚ كظ٠ ىهَ ػ٠ِ ٣ُ٘ذ حر٘ش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ٞأر

َ َ ًٝزَّ كِٔخ هَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ ٬ٛس حُٜزق كٌزَّ  ،كخٓظـخٍ رٜخ كؤؿخٍطٚ

هخٍ حرٖ آلخم: كليػ٢٘ ٣ِ٣ي رٖ ٍٝٓخٕ، ػٖ ػَٝس، ػٖ ػخث٘ش  حُ٘خّ ٓؼٚ

٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ هخٍ: َٛهض ٣ُ٘ذ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ: أ٣ٜخ حُ٘خّ، ا٢ٗ هي أؿَص 

أرخ حُؼخٙ رٖ حَُر٤غ، هخٍ: كِٔخ ِْٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ٬ٛطٚ أهزَ ػ٠ِ حُ٘خّ، 

أٓخ ٝح١ٌُ ٗلْ دمحم »هخُٞح: ٗؼْ، هخٍ: « ٓٔؼض؟أ٣ٜخ حُ٘خّ َٛ ٓٔؼظْ ٓخ »كوخٍ: 

ر٤يٙ ٓخ ػِٔض ر٢٘ء ًخٕ كظ٠ ٓٔؼض ٓ٘ٚ ٓخ ٓٔؼظْ، اٗٚ ٣ـ٤َ ػ٠ِ ح٤ُِٖٔٔٔ 

أ١ ر٤٘ش، »، ػْ حَٜٗف ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كيهَ ػ٠ِ حر٘ظٚ ٣ُ٘ذ، كوخٍ: « أىٗخْٛ

هي َٛف هِض كي٣غ كٖٔ ٝ .«أ٢ًَٓ ٓؼٞحٙ، ٫ٝ ٣وِٚ ا٤ُي كبٗي ٫ طل٤ِٖ ُٚ

 .حرٖ آلخم رخُظلي٣غ

 اعالء ٠ٙٛد ثٕٟ ل١ٕمبع -8ٕ** 

كيػ٘خ آلخم رٖ َٜٗ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖٓ

ػٖ حرٖ ػَٔ  ػزي حَُُحم، أهزَٗخ حرٖ ؿ٣َؾ، ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ػوزش، ػٖ ٗخكغ
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َُ " كخٍرَ :٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ َّ  ٝه٣َظشُ  ض ح٤٠ُ٘ ه٣َظش  كؤؿ٠ِ ر٢٘ ح٤٠َُ٘ ٝأه

ظ٠ كخٍرض ه٣َظش كوظَ ٍؿخُْٜ ٝهْٔ ٗٔخءْٛ ٝأ٫ٝىْٛ ٝأٓٞحُْٜ ٖٝٓ ػ٤ِْٜ ك

ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ا٫ رؼ٠ْٜ ُلوٞح رخُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كآْٜٓ٘ ٝأِٓٔٞح ٝأؿ٠ِ ٣ٜٞى حُٔي٣٘ش 

ٞى ر٢٘ كخٍػش ًَٝ ٣ٜٞى ٣ٜٝ ،ر٢٘ ه٤٘وخع ْٝٛ ٢ٍٛ ػزي هللا رٖ ٬ّٓ :ًِْٜ

 .حُٔي٣٘ش "

  ِمزً وؼت ثٓ األؽشف  -8ٖ** 

كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزي هللا، كيػ٘خ هخٍ  ٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل .2ٖٓ

هخٍ  ":ٓل٤خٕ، هخٍ ػَٔٝ: ٓٔؼض ؿخرَ رٖ ػزي هللا ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، ٣وٍٞ

ٖٓ ٌُؼذ رٖ ح٧َٗف كبٗٚ هي آًٟ هللا ٍُٝٓٞٚ. كوخّ دمحم رٖ  :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كؤًٕ ٢ُ إٔ أهٍٞ ٤ٗجخ.  ٣خ ٍٍٓٞ هللا أطلذ إٔ أهظِٚ؟ هخٍ: ٗؼْ. هخٍ ِٓٔٔش كوخٍ:

خٗخ كؤطخٙ دمحم رٖ ِٓٔٔش كوخٍ: إ ٌٛح حَُؿَ هي ٓؤُ٘خ ٛيهش ٝاٗٚ هي ػّ٘  هخٍ: هَ.

إٔ  ذُّ لِ خٙ ك٬ ُٗ َ٘ؼْ زَ هخٍ: اٗخ هي حطَّ  ،َّٚ٘ ي أٓظِٔلي هخٍ: ٝأ٠٣خ ٝهللا ُظُِّٔ ٝا٢ٗ هي أط٤ظُ 

 -.ٓو٤ٖٝ ٗيػٚ كظ٠ ٗ٘ظَ ا٠ُ أ١ ٢ٗء ٤ٜ٣َ ٗؤٗٚ ٝهي أٍىٗخ إٔ طِٔل٘خ ٝٓوخ أٝ

 ؟ٝٓو٤ٖ كوِض ُٚ ك٤ٚ ٝٓوخ أٝ ٝٓو٤ٖ ؿ٤َ َٓس كِْ ٣ًٌَ ٝٓوخ أٝ ٝكيػ٘خ ػَٔٝ

هخٍ  ؟٢ٗء ط٣َي كوخٍ: ٗؼْ ح٢ٍٗٞ٘ٛ هخُٞح: أ١ّ  - ٝٓو٤ٖ ٍٟ ك٤ٚ ٝٓوخ أٝكوخٍ أُ 

 َٛ َٛ ُ٘ َٛ َْ هخُٞح ٤ًق َٗ ،٢ٗٞ٘ ٗٔخءًْحٍ ٢ٗٞ٘ ي ٗٔخءٗخ ٝأٗض أؿَٔ حُؼَد هخٍ كخٍ

ٍُ أكيْٛ ك٤ُ  ذّ َٔ ءٗخ ك٤ُ ٘ي أر٘خَٛ َْ هخُٞح ٤ًق َٗ ،أر٘خءًْ ٝٓو٤ٖ ٌٛح  ٖٛ رٞٓن أٝوخٍ 

َ ُ٘ َٛ َْ ػخٍ ػ٤ِ٘خ ٌُٝ٘خ َٗ ِّٔ  -ش َٓ ي ح٨َُّ كٞحػيٙ إٔ ٣ؤط٤ٚ  - ٬فهخٍ ٓل٤خٕ ٣ؼ٢٘ حُ

ًؼذ ٖٓ حَُٟخػش كيػخْٛ ا٠ُ حُلٜٖ  أهٞ ٗخثِش ٝٛٞ كـخءٙ ٬٤ُ ٝٓؼٚ أرٞ

دمحم رٖ ِٓٔٔش  كوخٍ اٗٔخ ٛٞ ؟أ٣ٖ طوَؽ ٌٛٙ حُٔخػش :كٍِ٘ ا٤ُْٜ كوخُض ُٚ حَٓأطٚ

َُ  ٝأه٢ أرٞ  :هخٍ ،هخُض أٓٔغ ٛٞطخ ًؤٗٚ ٣وطَ ٓ٘ٚ حُيّ، ػَٔٝ ٗخثِش ٝهخٍ ؿ٤

ىػ٢ ا٠ُ ١ؼ٘ش  ٗخثِش إ ح٣ٌَُْ ُٞ ٤ٍٟؼ٢ أرٞ أه٢ دمحم رٖ ِٓٔٔش ٝ اٗٔخ ٛٞ
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ّٔ  -َ دمحم رٖ ِٓٔٔش ٓؼٚ ٍؿ٤ِٖ يهِ ر٤َِ ٧ؿخد هخٍ ٣ُٝ  ؟ خْٛ ػَٔٝه٤َ ُٔل٤خٕ ٓ

ّٔ  :هخٍ َُ  هخٍ ػَٔٝ - ٠ رؼ٠ْٜٓ ػزْ  أرٞ: ػَٔٝ ؿخء ٓؼٚ رَؿ٤ِٖ ٝهخٍ ؿ٤

 :ؿخء ٓؼٚ رَؿ٤ِٖ كوخٍ هخٍ ػَٔٝ ،رٖ ؿزَ ٝحُلخٍع رٖ أّٝ ٝػزخى رٖ رَ٘

 َ٘ َٗ َِ ؼَ اًح ٓخ ؿخء كب٢ٗ هخثَ ر كبًح ٍأ٣ظ٢ٗٞٔ حٓظٌٔ٘ض ٖٓ ٍأٓٚ كيٌْٝٗ  ،ُّٚٔ ٙ كؤ

َّ  ،كخَٟرٞٙ ّْ  :سٝهخٍ ٓ ُٓ  ؛ٌُْ ُّٔ ِٗ أُ  ػ ِّٗ كٍِ٘ ا٤ُْٜ   ،٤ذحُطِّ  ٣ٍقُ ٓ٘ٚ  قُ لَ ْ٘ ٣َ  لخ ٝٛٞظٞ

َُ  ،ذَ ٤َ أ١ أ١ْ  ،ّٞ ٣ٍلخًخ٤َُ  ٓخ ٍأ٣ضُ  :كوخٍ َُ  :هخٍ: ػَٔٝ ٝهخٍ ؿ٤  ػ٘ي١ أػط

َُ ؿٗٔخء حُؼَد ٝأ َٗ  :كوخٍ: هخٍ ػَٔٝ ،حُؼَد ٔ  :هخٍ ؟ٍأٓي َّْ أطؤًٕ ٢ُ إٔ أ

َ٘  ،ٗؼْ َٗ َّٔ ك كِٔخ حٓظٌٖٔ ٓ٘ٚ هخٍ  ،ٗؼْ :هخٍ ؟أطؤًٕ ٢ُ :أٛلخرٚ ػْ هخٍ َّْ ٚ ػْ أ

 ." طٞح حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كؤهزَِٝٙٞٙ ػْ أظَ كوَ  ،ىٌْٝٗ

كيػ٘خ ٣ؼوٞد، كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آلخم، كيػ٢٘ أكٔي هخٍ  أهَؽ  .ٖٓٔ

٠٘ٓ ٓؼْٜ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا  هخٍ:"ػٖ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّ  ػٍٞ رٖ ٣ُي

حٗطِوٞح ػ٠ِ حْٓ هللا حُِْٜ أػْٜ٘  :ػ٤ِٚ ِْٝٓ ا٠ُ رو٤غ حُـَهي ػْ ٝؿْٜٜ ٝهخٍ

كي٣غ كٖٔ ٝػٍٞ رٖ هِض  ." ٖ ٝؿْٜٜ ا٠ُ ًؼذ رٖ ح٧َٗف٣ؼ٢٘ حُ٘لَ ح٣ٌُ

حرٖ  ٝحرٖ آلخم ٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ ٝهي َٛف رخُظلي٣غ ٣ٝؼوٞد ٛٞ ٣ُي ٛٞ حُي٢ِ٣

 .ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي

 غضٚح ثٕٟ إٌن١ش -8ٗ** 

كيػ٘خ آىّ، كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ ٗخكغ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٔٔ

 ملسو هيلع هللا ىلص ٗوَ ر٢٘ ح٤٠َُ٘ كَم ٍٍٓٞ هللا "ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ:

٤ٍَُِ٘ش أَ }س كُِ٘ض ََ ٣ْ َٞ ٝهطغ ٢ٛٝ حُزُ   ْٖ ِٓ  ْْ ُ خ هََطْؼظ خَٝٓ َٜ ُِ ٞ ُٛ ُ شً َػ٠َِ أ َٔ َٛخ هَخثِ ٞ ُٔ ظُ ًْ ََ  طَ

( ِ ِٕ َّللاَّ ًْ  .({ حُلَ٘"٘كَزِبِ
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كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٖٔ

هللا ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: أٗٚ كَم كيػ٘خ ؿ٣َ٣ٞش، ػٖ ٗخكغ، ػٖ ػزي 

 ٗوَ ر٢٘ ح٤٠َُ٘، ٝهطغ، ٢ٛٝ حُز٣َٞس، ُٜٝخ ٣وٍٞ كٔخٕ:

  ." ٝٛخٕ ػ٠ِ َٓحس ر٢٘ ُئ١ ... ك٣َن رخُز٣َٞس ٓٔظط٤َ      

 غضٚح أؽذ -8٘** 

 ملسو هيلع هللا ىلص فٟ ٚلؼخ أؽذ سإ٠ب إٌجٟ -8ٙ* 

ٖ ٣ؼوٞد، أٗزؤ دمحم رٖ ػزي كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رحُلخًْ هخٍ  أهَؽ  .ٖٖٔ

هللا رٖ ػزي حُلٌْ، أٗزؤ حرٖ ٝٛذ، أهز٢َٗ حرٖ أر٢ حُِٗخى، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػز٤ي هللا 

ط٘لَ ٍٍٓٞ هللا  "رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ:

ّ أكي، ملسو هيلع هللا ىلص ٤ٓلٚ ًح حُلوخٍ ٣ّٞ ريٍ هخٍ حرٖ ػزخّ: ٝٛٞ ح١ٌُ ٍأٟ ك٤ٚ حَُإ٣خ ٣ٞ

ًُٝي إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُٔخ ؿخءٙ حًَُٕٔ٘ٞ ٣ّٞ أكي ًخٕ ٍأ١ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إٔ 

٣و٤ْ رخُٔي٣٘ش ٣وخطِْٜ ك٤ٜخ كوخٍ ُٚ ٗخّ: ُْ ٣ٌٞٗٞح ٜٗيٝح ريٍح أطوَؽ ر٘خ ٣خ ٍٍٓٞ 

٤ِش ٓخ أٛخد أَٛ ريٍ، هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٤ُْٜ ٗوخطِْٜ رؤكي، ٍٝؿٞح إٔ ٤ٜ٣زٞح ٖٓ حُل٠

كٔخ ُحُٞح رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ُزْ أىحطٚ ك٘يٓٞح ٝهخُٞح: ٣خ ٍٍٓٞ هللا أهْ كخَُأ١ 

ٓخ ٣٘زـ٢ ُ٘ز٢ إٔ ٠٣غ أىحطٚ رؼي إٔ ُزٜٔخ، كظ٠ »ٍأ٣ي. كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞٓجٌ هزَ إٔ هخٍ: ًٝخٕ ٓٔخ هخٍ ُْٜ ٍٍٓٞ هللا« ٣لٌْ هللا ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ػيٝٙ

٣ِزْ ح٧ىحس: ا٢ٗ ٍأ٣ض أ٢ٗ ك٢ ىٍع ك٤ٜ٘ش، كؤُٝظٜخ حُٔي٣٘ش، ٝأ٢ٗ َٓىف 

ًز٘خ، كؤُٝظٚ ًزٖ حٌُظ٤زش، ٍٝأ٣ض إٔ ٤ٓل٢ ًح حُلوخٍ، كَ كؤُٝظٚ ك٬ ك٤ٌْ، 

ح كي٣غ ٌٛهخٍ حُلخًْ:  " ٍٝأ٣ض روَح طٌرق، كزوَ، ٝهللا ه٤َ، كزوَ ٝهللا ه٤َ

، هِض: كي٣غ ٛل٤ق ٛل٤قٝهخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ:  ى ُْٝ ٣وَؿخٙٛل٤ق ح٩ٓ٘خ

ٝدمحم رٖ ػزي  ٝٓٔخع ػزي هللا رٖ ٝٛذ ٖٓ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ حُِٗخى رخُٔي٣٘ش
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ٝأرٞ حُؼزخّ طويّ طٞػ٤وٚ ك٢ أٍٝ  هللا رٖ ػزي حُلٌْ ٝػوٚ حُ٘ٔخث٢ ٝحرٖ أر٢ كخطْ

 .كي٣غ ك٢ حٌُظخد

 رٖ حُؼ٬ء، كيػ٘خ أرٞ كيػ٘خ دمحمهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٗٔ

ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ  أٓخٓش، ػٖ ر٣َي رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ رَىس، ػٖ ؿيٙ أر٢ رَىس

ٍأ٣ض ك٢ ٍإ٣خ١ أ٢ٗ ُِٛص ٤ٓلخ  :"٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ أٍٟ ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ

ٓخ أ٤ٛذ ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٣ّٞ أكي ػْ ُِٛطٚ أهَٟ كؼخى  كخٗوطغ ٛيٍٙ كبًح ٛٞ

ٓخ ؿخء رٚ هللا ٖٓ حُلظق ٝحؿظٔخع حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٍٝأ٣ض ك٤ٜخ  أكٖٔ ٓخ ًخٕ كبًح ٛٞ

 ." روَح ٝهللا ه٤َ كبًح ْٛ حُٔئٕٓ٘ٞ ٣ّٞ أكي

 االعزؼذاد ٌٍؾشة -9ٙ* 

ػٖ حُٔخثذ كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ه٤ٜلش،  كيػ٘خ ٓل٤خٕأكٔي هخٍ  أهَؽ  .ٖ٘ٔ

س ٝكيػ٘خ رٚ َٓ ٤ٖ ىٍػ٤ٖ ٣ّٞ أكي" إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ظخَٛ ر:رٖ ٣ِ٣ي إ ٗخء هللا

هِض كي٣غ ٛل٤ق أٍِٓٚ حُٔخثذ رٖ ٣ِ٣ي ٝٛٞ  ." أهَٟ، كِْ ٣ٔظؼٖ ك٤ٚ

ٛلخر٢ ٝآٍخٍ حُٜلخر٢ ٫ ٠٣َ ٣ِ٣ٝي رٖ ه٤ٜلش ٛٞ ٣ِ٣ي رٖ ػزي هللا رٖ 

 ه٤ٜلش ٝٓل٤خٕ ٛٞ حرٖ ػ٤٤٘ش.

 خزالْ إٌّبفم١ٓ -7ٓ* 

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُُٞي، كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ ػي١ رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٖٙٔ

" :ػٖ ٣ُي رٖ ػخرض ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ ٣ِي، ٣ليعػخرض، ٓٔؼض ػزي هللا رٖ ٣

ُٔخ هَؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ أكي ٍؿغ ٗخّ ٖٓٔ هَؽ ٓؼٚ ًٝخٕ أٛلخد حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

ْْ }هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كَهظ٤ٖ كَهش طوٍٞ ٗوخطِْٜ ٝكَهش طوٍٞ ٫ ٗوخطِْٜ كُِ٘ض  ٌُ خ َُ َٔ كَ

 َٔ ًَ ٍْ َ ُ أ َّللاَّ َٝ  ِٖ َٖ كِجَظ٤َْ َ٘خكِِو٤ ُٔ ُْ َٔزُٞحك٢ِ ح ًَ خ  َٔ ْْ رِ ٝهخٍ اٜٗخ ٤١زش ط٘ل٢ حٌُٗٞد ًٔخ  {ُٜ

 .ط٘ل٢ حُ٘خٍ هزغ حُل٠ش "
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 اهبلخ اٌمزبي فٟ عٓ اٌجٍٛؽ -7ٔ* 

كيػ٘خ ٣ؼوٞد رٖ ارَح٤ْٛ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖٔ

ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا  ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي، ػٖ ػز٤ي هللا، هخٍ: أهز٢َٗ ٗخكغ

حرٖ أٍرغ ػَ٘س ٓ٘ش كِْ ٣ـِٙ  ٞ ػَٟٚ ٣ّٞ أكي ٝٛ" إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص:ػٜ٘ٔخ

 .حرٖ هْٔ ػَ٘س ٓ٘ش كؤؿخُٙ " ٞٝػَٟٚ ٣ّٞ حُو٘يم ٝٛ

 ػٍٝ اٌغجً حِباٌشّ  -7ٕ* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ دمحم حُ٘ل٢ِ٤، كيػ٘خ ٤َُٛ، كيػ٘خ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ  .813

ػ٠ِ حَُٓخس ٣ّٞ أكي  ؿؼَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص "هخٍ:حُزَحء  أرٞ آلخم، هخٍ: ٓٔؼض

إ ٍأ٣ظٔٞٗخ طوطل٘خ حُط٤َ ك٬  :ًٝخٗٞح ه٤ٖٔٔ ٍؿ٬ ػزي هللا رٖ ؿز٤َ ٝهخٍ

طزَكٞح ٖٓ ٌٓخٌْٗ ٌٛح كظ٠ أٍَٓ ٌُْ ٝإ ٍأ٣ظٔٞٗخ ِٛٓ٘خ حُوّٞ ٝأ١ٝؤٗخْٛ ك٬ 

طزَكٞح كظ٠ أٍَٓ ا٤ٌُْ هخٍ كِْٜٜٓ هللا هخٍ كؤٗخ ٝهللا ٍأ٣ض حُ٘ٔخء ٣ٔ٘يٕ ػ٠ِ 

زي هللا رٖ ؿز٤َ حُـ٤٘ٔش أ١ هّٞ حُـ٤٘ٔش ظَٜ أٛلخرٌْ كٔخ حُـزَ كوخٍ أٛلخد ػ

أ٤ٔٗظْ ٓخ هخٍ ٌُْ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخُٞح ٝهللا  :ط٘ظظَٕٝ كوخٍ ػزي هللا رٖ ؿز٤َ

 ُ٘ؤط٤ٖ حُ٘خّ ك٤ِٜ٘زٖ ٖٓ حُـ٤٘ٔش كؤطْٞٛ كَٜكض ٝؿْٜٞٛ ٝأهزِٞح ٤ِٜٖٓ٘ٓ"

  َ ٛٞ حرٖ ٓؼخ٣ٝش.ل٤ق، ٝأرٞ آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢ ٤ُٛٝهِض كي٣غ ٛ
كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ٠ٓٞٓ، ػٖ آَحث٤َ، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .2ٖٔ

 ٝأؿِْ ٣ٞٓجٌ، ح٤ًَُٖ٘ٔ ُو٤٘خ ":هخٍ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ حُزَحء ػٖ أر٢ آلخم

َ حَُٓخس، ٖٓ ؿ٤٘خ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ّٓ  ٫ :ٝهخٍ هللا، ػزي ػ٤ِْٜ ٝأ

 ك٬ ػ٤ِ٘خ ظَٜٝح ٍأ٣ظْٔٞٛ ٝإ ٞح،طزَك ك٬ ػ٤ِْٜ ظَٜٗخ ٍأ٣ظٔٞٗخ إ طزَكٞح،

 ٓٞهٜٖ، ػٖ ٍكؼٖ حُـزَ، ك٢ ٣٘ظيىٕ حُ٘ٔخء ٍأ٣ض كظ٠ َٛرٞح ُو٤٘خ كِٔخ طؼ٤٘ٞٗخ



 8ٕٔ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

 حُ٘ز٢ ا٢ُ ػٜي: هللا ػزي كوخٍ حُـ٤٘ٔش، حُـ٤٘ٔش: ٣وُٕٞٞ كؤهٌٝح ه٬هِٜٖ، ريص هي

  ." ٝؿْٜٞٛ َٛف أرٞح كِٔخ كؤرٞح، طزَكٞح، ٫ إٔ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ

ٖ حٌٍُٔ٘ ك٢ حُظل٤َٔ هخٍ كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ، هخٍ: أهَؽ حر .ٕٖٓ

كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ ىحٝى حُٜخ٢ٔٗ، هخٍ: كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ حُِٗخى، ػٖ 

أر٤ٚ، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا، ػٖ حرٖ ػزخّ: }كظ٠ اًح كِ٘ظْ ٝط٘خُػظْ ك٢ 

، ًُٝي إٔ ح٧َٓ ٝػ٤ٜظْ ٖٓ رؼي ٓخ أٍحًْ ٓخ طلزٕٞ{ كبٗٔخ ػ٠٘ رٌٜح حَُٓخس

حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أهخْٜٓ ك٢ ٟٓٞغ، ػْ هخٍ: " حكٔٞح ظٍٜٞٗخ، كبٕ ٍأ٣ظٔٞٗخ ٗوظَ، ك٬ 

طَٜ٘ٝٗخ، ٝإ ٍأ٣ظٔٞٗخ هي ؿ٘ٔ٘خ ك٬ طًَ٘ٞٗخ " كِٔخ ؿْ٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأرخكٞح 

 ػٌَٔ ح٤ًَُٖ٘ٔ، حٌٗلض حَُٓخس ؿ٤ٔؼخ، كيهِٞح حُؼٌَٔ ٣٘ظٜزٕٞ، ٝهي حُظلض

ٛلٞف أٛلخد حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كْٜ ٌٌٛح، ٝٗزي ر٤ٖ أٛخرغ ٣ي٣ٚ، حُظزٔٞح، كِٔخ 

أه٠ِ حَُٓخس طِي حُوِش حُظ٢ ًخٗٞح ك٤ٜخ، ىهِض حُو٤َ ٖٓ ًُي حُٟٔٞغ ". هِض 

 كي٣غ ٛل٤ق.

إ ١خػش حُـ٤ٖ حُو٤َِ أ٤َْٓٛ ٝحطلخهْٜ ػ٤ِٚ أهٟٞ ػ٠ِ حُٜٔٞى ٝهظخٍ 

ْٖ كِجٍَش حُؼيٝ ٖٓ حُـ٤ٖ حٌُؼ٤َ اًح ٓ ِٓ  ْْ ًَ خ حهظِلٞح ػ٠ِ أ٤َْٓٛ هخٍ هللا طؼخ٠ُ:} 

( َٖ ٣ َِ خرِ َّٜ َغ حُ َٓ  ُ َّللاَّ َٝ  ِ ِٕ َّللاَّ سً رِبًِْ ََ ًَؼ٤ِ ٤ٍَِِِش َؿَِزَْض كِجَشً  ({]ٍٓٞس حُزوَس[، ٝإ 2ٕٗهَ

٢ٍٓ حُؼيٝ روّٞ ٝحكيس أٛٞد ٤َُِ٘ ٓ٘ٚ، ُٝٔخ هخُق حُِٕٔٔٔٞ أَٓ حُ٘ز٢ 

هظَهْٜ حُؼيٝ ٝٗخٍ ْٜٓ٘ ًٝخى ٣ٔظؤَٛ ٗؤكظْٜ، ٝٓخ أٛخرْٜ ك٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ أكي ح

ٓز٤َ هللا رؼي ػ٤ٜخْٜٗ ٧َٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ى٤َُ ػ٠ِ إٔ حَُٜ٘ ٖٓ ػ٘ي هللا ٫ٝ 

٣ظلون ا٫ رطخػش هللا ٍُٝٓٞٚ، ١ٝخػش ح٤ٓ٧َ ٖٓ ١خػش هللا ٍُٝٓٞٚ، هخٍ هللا 

ْ٘يِ  ْٖ ِػ ِٓ َُ ا٫َِّ  ْٜ خ حَُّ٘ َٓ َٝ ِْ ) طؼخ٠ُ:}  ٤ ٌِ َُْل ِِ ح ٣ ِِ ُْؼَ ِ ح  ({]ٍٓٞس آٍ ػَٔحٕ[.َّٕٙٔللاَّ
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 أثٛ دعبٔخ ٚع١ف سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -7ٖ* 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ػلخٕ، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .ٕٖٔ

:" ػٖ أْٗ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أهٌ ٤ٓلخ ٣ّٞ أكي كوخٍ كٔخى رٖ ِٓٔش، كيػ٘خ ػخرض

كٖٔ ٣ؤهٌٙ  :هخٍ ،كزٔطٞح أ٣ي٣ْٜ ًَ اٗٔخٕ ْٜٓ٘ ٣وٍٞ أٗخ أٗخ ؟٢٘ٓ ٌٛحٖٓ ٣ؤهٌ 

ٚ هخٍ كؤهٌٙ أٗخ آهٌٙ رلوّ  :ىؿخٗش ٞكؤكـْ حُوّٞ كوخٍ ٓٔخى رٖ هَٗش أر هخٍ ،رلوٚ

 .كلِن رٚ ٛخّ ح٤ًَُٖ٘ٔ "

 اٌّؾشو١ٓ فٟ ثذا٠خ اٌّؼشوخ أٙضاَ  -7ٗ* 

 هللا ػزي رٖ ػزخى رٖ ٣ل٠٤ كيػ٢٘ هخٍ ك٢ ٓـخ٣ُٚ حرٖ آلخم أهَؽ  .ٕٕٖ

" ٝهللا ُوي ٍأ٣ظ٢٘ :هخٍ حُِر٤َ ػٖ حُِر٤َ رٖ هللا ػزي ػٖػزخى  أر٤ٚ ػٖ حُِر٤َ رٖ

أٗظَ ا٠ُ هيّ ٛ٘ي ر٘ض ػظزش ٝٛٞحكزخطٜخ َٓ٘ٔحص ٛٞحٍد ٓخ ىٕٝ أهٌٖٛ 

ٝهِٞح  ،كظ٠ ً٘ل٘خ حُوّٞ ػ٘ٚ ،اً ٓخُض حَُٓخس ا٠ُ حُؼٌَٔ ،ه٤َِ ٫ٝ ًؼ٤َ

كخٌٗلؤٗخ  ،أ٫ إ دمحمح هي هظَ َٝٛم ٛخٍم ،كؤط٤٘خ ٖٓ هِل٘خ ،ظٍٜٞٗخ ُِو٤َ

 ."ٓ٘ٚ أكي ٖٓ حُوّٞ ٞٝحٌٗلؤ ػ٤ِ٘خ حُوّٞ رؼي إٔ أٛز٘خ أٛلخد حُِٞحء كظ٠ ٓخ ٣يٗ

 .ٝهي َٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ هِض كي٣غ كٖٔ

 إِٔخ ِٓ هللاػٕذ اٌمزبي إٌؼبط  -7٘* 

ٝهخٍ ٢ُ ه٤ِلش، كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٣ٍُغ، كيػ٘خ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٖٕٖ

" ً٘ض ك٤ٖٔ :ػٖ أر٢ ١ِلش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ أْٗ ٓؼ٤ي، ػٖ هظخىس، ػٖ

طـ٘خٙ حُ٘ؼخّ ٣ّٞ أكي كظ٠ ٓو٢ ٤ٓل٢ ٖٓ ٣ي١ َٓحٍح ٣ٔو٢ ٝآهٌٙ ٣ٝٔو٢ 

 .كآهٌٙ "

كيػ٘خ ػزي رٖ ك٤ٔي، هخٍ: كيػ٘خ ٍٝف رٖ ػزخىس، حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ  .ٕٖٗ

ػٖ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ، ػٖ أر٢ ١ِلش، هخٍ: ٍكؼض ٍأ٢ٓ ٣ّٞ 
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ِض أٗظَ، ٝٓخ ْٜٓ٘ ٣ٞٓجٌ أكي ا٫ ٤ٔ٣ي طلض كـلظٚ ٖٓ حُ٘ؼخّ، كٌُي أكي كـؼ

ٌٛح " هخٍ حُظ١ٌَٓ: هُٞٚ ػِ ٝؿَ: }ػْ أٍِٗ ػ٤ٌِْ ٖٓ رؼي حُـْ أٓ٘ش ٗؼخٓخ{

 هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٝػخرض ٛٞ حُز٘خ٢ٗ. ،كي٣غ كٖٔ ٛل٤ق

لش " ٢ٛ طَّ ٖٓ حُـِي ٝؿٔؼٜخ كُ  ـَ  ق.ـُ ٝ" حَُل

 شاعزؾٙبد ِقؼت ثٓ ػ١ّ -7ٙ* 

كيػ٘خ حُل٤ٔي١، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٖ٘

" ٛخؿَٗخ ٓغ حُ٘ز٢ :وخٍك كيػ٘خ ح٧ػٖٔ، هخٍ: ٓٔؼض أرخ ٝحثَ، ٣وٍٞ: ػيٗخ هزخرخ

ْٜٓ٘  ٤ٗجخ خ ٖٓ ٠٠ٓ ُْ ٣ؤهٌ ٖٓ أؿَٙملسو هيلع هللا ىلص ٣َٗي ٝؿٚ هللا كٞهغ أؿَٗخ ػ٠ِ هللا كّٔ٘ 

ى َٗٔس كبًح ؿط٤٘خ ٍأٓٚ ريص ٍؿ٬ٙ ٝاًح ٜٓؼذ رٖ ػ٤َٔ هظَ ٣ّٞ أكي ٝطَ

ؿط٤٘خ ٍؿ٤ِٚ ريح ٍأٓٚ كؤَٓٗخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٗـط٢ ٍأٓٚ ٝٗـؼَ ػ٠ِ ٍؿ٤ِٚ ٤ٗجخ 

 .٣ٜيرٜخ " ٖٞٓ ح٩ًهَ ٝٓ٘خ ٖٓ أ٣٘ؼض ُٚ ػَٔطٚ كٜ

كيػ٘خ دمحم رٖ ٓوخطَ، أهزَٗخ ػزي هللا، أهزَٗخ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٕٖٙ

إٔ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞف ٢ٍٟ  ٤ْ، ػٖ أر٤ٚ ارَح٤ْٛٗؼزش، ػٖ ٓؼي رٖ ارَحٛ

ه٤َ ٢٘ٓ  ٞظَ ٜٓؼذ رٖ ػ٤َٔ ٝٛ" هُ :هللا ػ٘ٚ أُط٢ رطؼخّ ًٝخٕ ٛخثٔخ كوخٍ

٢ ٍؿ٬ٙ ريح ٍأٓٚ ٝأٍحٙ هخٍ ٢ ٍأٓٚ ريص ٍؿ٬ٙ ٝإ ؿطّ طّ ٖ ك٢ رَىس إ ؿُ لِّ ًُ 

هخٍ أػط٤٘خ ٖٓ ٝأ - ه٤َ ٢٘ٓ ػْ ر٢ٔ ُ٘خ ٖٓ حُي٤ٗخ ٓخ ر٢ٔ ٞٝهظَ كِٔس ٝٛ

ٝهي ه٤٘٘خ إٔ طٌٕٞ كٔ٘خط٘خ ػـِض ُ٘خ ػْ ؿؼَ ٣ز٢ٌ كظ٠  -ي٤ٗخ ٓخ أػط٤٘خ حُ

 ." طَى حُطؼخّ

 اعزؾٙبد ؽّضح -77* 

كيػ٢٘ أرٞ ؿؼلَ دمحم رٖ ػزي هللا، كيػ٘خ كـ٤ٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٕٖ

رٖ حُٔؼ٠٘، كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ ِٓٔش، ػٖ ػزي هللا رٖ حُل٠َ، 
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" هَؿض ٓغ :رٖ أ٤ٓش ح١َٔ٠ُ هخٍ َٝ رٖ ػَٔػٖ ؿؼل ػٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ ٣ٔخٍ

َٛ ُي  :ػز٤ي هللا رٖ ػي١ رٖ حُو٤خٍ كِٔخ هيٓ٘خ كٔٚ هخٍ ٢ُ ػز٤ي هللا رٖ ػي١

ًٝخٕ ٝك٢٘ ٣ٌٖٔ كٔٚ كٔؤُ٘خ  .ٗؼْ :هِض ؟ ك٢ ٝك٢٘ ٗٔؤُٚ ػٖ هظَ كِٔس

ًحى ك٢ ظَ هَٜٙ ًؤٗٚ ك٤ٔض هخٍ كـج٘خ كظ٠ ٝهل٘خ ػ٤ِٚ ر٤ٔ٤َ  ٞػ٘ٚ كو٤َ ُ٘خ ٛ

ح٬ُّٔ هخٍ ٝػز٤ي هللا ٓؼظـَ رؼٔخٓظٚ ٓخ ٣َٟ ٝك٢٘ ا٫ ػ٤٘٤ٚ  َىّ كِٔٔ٘خ ك

٫ ٝهللا ا٫ أ٢ٗ  :هخٍ ك٘ظَ ا٤ُٚ ػْ هخٍ ؟٣خ ٝك٢٘ أطؼَك٢٘ :ٍٝؿ٤ِٚ كوخٍ ػز٤ي هللا

أػِْ إٔ ػي١ رٖ حُو٤خٍ طِٝؽ حَٓأس ٣وخٍ ُٜخ أّ هظخٍ ر٘ض أر٢ حُؼ٤ٚ كُٞيص ُٚ 

ٓغ أٓٚ ك٘خُٝظٜخ ا٣خٙ كٌِؤ٢ٗ  ؿ٬ٓخ رٌٔش كٌ٘ض أٓظَٟغ ُٚ كلِٔض ًُي حُـ٬ّ

 ؟أ٫ طوزَٗخ روظَ كِٔس :ٗظَص ا٠ُ هي٤ٓي هخٍ كٌ٘ق ػز٤ي هللا ػٖ ٝؿٜٚ ػْ هخٍ

َ ١ؼ٤ٔش رٖ ػي١ رٖ حُو٤خٍ رزيٍ كوخٍ ٢ُ ١٫ٞٓ ؿز٤َ ظَ إ كِٔس هَ  ،ٗؼْ :هخٍ

ّٔ إ هظِْ  :رٖ ٓطؼْ َّ ض كِٔس رؼ ّٔ  .٢ كؤٗض ك خّ ػخّ ػ٤٘٤ٖ خ إٔ هَؽ حُّ٘ هخٍ كِ

رل٤خٍ أكي ر٤٘ٚ ٝر٤٘ٚ ٝحى هَؿض ٓغ حُ٘خّ ا٠ُ حُوظخٍ كِٔخ إٔ ٝػ٤٘٤ٖ ؿزَ 

هخٍ كوَؽ ا٤ُٚ كِٔس رٖ ػزي  ؟ٞح ُِوظخٍ هَؽ ٓزخع كوخٍ َٛ ٖٓ ٓزخٍُحٛطلّ 

هخٍ  ؟حُٔطِذ كوخٍ ٣خ ٓزخع ٣خ حرٖ أّ أٗٔخٍ ٓوطؼش حُزظٍٞ أطلخى هللا ٍُٝٓٞٚ ملسو هيلع هللا ىلص

 ّْ ض ُلِٔس طلض ٛوَس كِٔخ ىٗخ ٢٘ٓ هخٍ ًٝٔ٘ ،ػ٤ِٚ كٌخٕ ًؤْٓ حٌُحٛذ ٗيّ  ػ

هخٍ كٌخٕ ًحى  ،٤ٍٓظٚ رلَرظ٢ كؤٟؼٜخ ك٢ ػ٘ظٚ كظ٠ هَؿض ٖٓ ر٤ٖ ٤ًٍٝٚ

حُؼٜي رٚ كِٔخ ٍؿغ حُ٘خّ ٍؿؼض ٓؼْٜ كؤهٔض رٌٔش كظ٠ ك٘خ ك٤ٜخ ح٬ٓ٩ّ ػْ 

٫ٍٞٓ كو٤َ ٢ُ اٗٚ ٫ ٤ٜ٣ؾ هَؿض ا٠ُ حُطخثق كؤٍِٓٞح ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

آٗض  :كوَؿض ٓؼْٜ كظ٠ هيٓض ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كِٔخ ٍآ٢ٗ هخٍحََُٓ هخٍ 

 :هخٍ .هي ًخٕ ٖٓ ح٧َٓ ٓخ رِـي :هِض ؟أٗض هظِض كِٔس :هخٍ ،ٗؼْ :هِض ؟ٝك٢٘

كوَؿض كِٔخ هزٞ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوَؽ  كَٜ طٔظط٤غ إٔ طـ٤ذ ٝؿٜي ػ٢٘ هخٍ

ِٔش ُؼ٢ِ أهظِٚ كؤًخكت رٚ كِٔس هخٍ ٤ِٔٓٔش حٌٌُحد هِض ٧هَؿٖ ا٠ُ ٤ٔٓ
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كوَؿض ٓغ حُ٘خّ كٌخٕ ٖٓ أَٓٙ ٓخ ًخٕ هخٍ كبًح ٍؿَ هخثْ ك٢ ػِٔش ؿيحٍ ًؤٗٚ 

ؿَٔ أٍٝم ػخثَ حَُأّ هخٍ ك٤َٓظٚ رلَرظ٢ كؤٟؼٜخ ر٤ٖ ػي٤٣ٚ كظ٠ هَؿض ٖٓ 

 ّٔ ٤ق ػ٠ِ ٛخٓظٚ. هخٍ ر٤ٖ ًظل٤ٚ هخٍ ٝٝػذ ا٤ُٚ ٍؿَ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ك٠َرٚ رخُ

٣وٍٞ حُل٠َ كؤهز٢َٗ ٤ِٓٔخٕ رٖ ٣ٔخٍ أٗٚ ٓٔغ ػزي هللا رٖ ػَٔ هخٍ ػزي هللا رٖ 

 .أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ هظِٚ حُؼزي ح٧ٓٞى " كوخُض ؿخ٣ٍش ػ٠ِ ظَٜ ر٤ض ٝح

 رّض١ً اٌّؾشو١ٓ ثؾّضح -78* 

هخُي رٖ ٓوِي هخٍ: كيػ٘خ ػزي حرٖ أر٢ ٤ٗزش هخٍ كيػ٘خ  أهَؽ  .1ٕٖ

ؼذ رٖ ٓخُي حَُكٖٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ هخٍ: كيػ٘خ ح١َُِٛ ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ً

ػٖ أر٤ٚ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٣ّٞ أكي:" ٖٓ ٍأٟ ٓوظَ كِٔس؟ كوخٍ ٍؿَ 

أػٍِ: أٗخ ٍأ٣ض ٓوظِٚ هخٍ: كخٗطِن كؤٍٗخٙ كوَؽ كظ٠ ٝهق ػ٠ِ كِٔس كَآٙ هي 

روَ رط٘ٚ ٝهي ٓؼَ رٚ كوخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓؼَ رٚ ٝهللا كٌَٙ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 

ا٤ُٚ ٝٝهق ر٤ٖ ظَٜح٢ٗ حُوظ٠ِ كوخٍ: أٗخ ٤ٜٗي ػ٠ِ ٛئ٫ء ػ٤ِٚ ِْٝٓ إٔ ٣٘ظَ 

حُوّٞ ُلْٞٛ ك٢ ىٓخثْٜ كبٗٚ ٤ُْ ؿ٣َق ٣ـَف ا٫ ؿَكٚ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٣ي٠ٓ ُٞٗٚ 

هِض  ." ُٕٞ حُيّ ٣ٍٝلٚ ٣ٍق حُٔٔي هيٓٞح أًؼَ حُوّٞ هَآٗخ كخؿؼِٞٙ ك٢ حُِلي

 كي٣غ كٖٔ.

 سعً ٠ؾشٞ ٔفغٗ ثبٌغٕخ -79* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٕٖ

ػٖ ؿخرَ رٖ  ٓل٤خٕ، ػٖ ػَٔٝ، ٓٔغ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ

" هخٍ ٍؿَ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ أكي أٍأ٣ض إ هظِض كؤ٣ٖ :ػزي هللا ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ

 .طَٔحص ك٢ ٣يٙ ػْ هخطَ كظ٠ هظَ " ك٢ حُـ٘ش كؤُو٠ :أٗخ هخٍ
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 ٌغغ١ًؽٕظٍخ ا -8ٓ* 

أهزَٗخ دمحم رٖ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ ٠ُٞٓ ػو٤ق، حرٖ كزخٕ هخٍ  أهَؽ .ٖٖٓ

كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ح١ٞٓ٧، كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آلخم، كيػ٢٘ 

هخٍ ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا  ٣ل٠٤ رٖ ػزخى رٖ ػزي هللا رٖ حُِر٤َ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ؿيٙ

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ حٗظ٠ٜ رؼ٠ْٜ ا٠ُ  ٝهي ًخٕ حُ٘خّ حِٜٗٓٞح ػ٠ِ "ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ:

ىٕٝ ح٧ػَحٝ ػ٠ِ ؿزَ ر٘خك٤ش حُٔي٣٘ش، ػْ ٍؿؼٞح ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝهي ًخٕ 

كِٔخ حٓظؼ٬ٙ ك٘ظِش ٍآٙ  ك٘ظِش رٖ أر٢ ػخَٓ حُظو٠ ٛٞ ٝأرٞ ٓل٤خٕ رٖ كَد

٣وظَ أرخ ٓل٤خٕ، كوخٍ رخ٤ُٔق كظ٠ هظِٚ، ٝهي ًخى ٗيحى رٖ ح٧ٓٞى، كؼ٬ٙ ٗيحى 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إ ٛخكزٌْ ك٘ظِش طـِٔٚ ح٬ُٔثٌش، كِٔٞح ٛخكزظٚ، كوخُض: هَؽ 

 " هِضٝٛٞ ؿ٘ذ ُٔخ ٓٔغ حُٜخثؼش، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: كٌحى هي ؿِٔظٚ ح٬ُٔثٌش

 ح١ٌُ ٓظَٜ ح٩ٓ٘خى كبٕ أرخ ٣ل٠٤ ٛٞ ػزخى ٝؿي ٣ل٠٤ ٛٞ ػزي هللاكي٣غ كٖٔ 

َٛف رخُٔٔخع ٖٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝإ ُْ ٣ٌٖ هي ٜٗي ؿِٝس أكي حُظ٢ ًخٗض ك٢ حُٔ٘ش 

حُؼخُؼش ٝػزي هللا ُٝي ك٢ حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ك٤ٌٕٞ هي ٓٔغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رؼيٓخ رِؾ ػزي هللا 

 َٛف رخُظلي٣غٝٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ ٝهي دمحم رٖ آلخم ٝك٢ ح٩ٓ٘خى ٖٓ حُظلَٔ 

٤ٗٝن حرٖ كزخٕ ٛٞ أرٞ حُؼزخّ حَُٔحؽ هخٍ حرٖ أر٢ كخطْ ٛيٝم ػوش ٝهخٍ 

 . حُيحٍهط٢٘ ػوش

 ثٓ أل١ؼ اٌؾ١ٙذ ٚػّش -8ٔ* 

، كيَّػ٘خ كٔخىٌ، أهزَٗخ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ  .ٖٖٔ ََ ٠ٓٞ رٖ آٔخػ٤ ُٓ كيَّػ٘خ 

ََِٓٔشَ  ٝ، ػٖ أر٢  َِ رٖ أه٤ٖ ًخٕ ُٚ ٍرخ  ٝ" إٔ ػَٔ:ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٓلٔيُ رٖ َػٔ

ػ٢ٔ هخُٞح  ٞكٌَٙ إٔ ٣ِْٔ كظ٠ ٣ؤهٌٙ كـخء ٣ّٞ أكي كوخٍ أ٣ٖ ر٘ ك٢ حُـخ٤ِٛش

ٚ ًٍٝذ كَٓٚ ظَ َٓ رؤكي هخٍ أ٣ٖ ك٬ٕ هخُٞح رؤكي هخٍ كؤ٣ٖ ك٬ٕ هخُٞح رؤكي كِزْ ٧ََ 

 ،ا٢ٗ هي آٓ٘ض :هخٍ ٝػْ طٞؿٚ هزِْٜ كِٔخ ٍآٙ حُِٕٔٔٔٞ هخُٞح ا٤ُي ػ٘خ ٣خ ػَٔ
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رٖ ٓؼخً كوخٍ ٧هظٚ ٤ِٓٚ كوخطَ كظ٠ ؿَف كلَٔ ا٠ُ أِٛٚ ؿ٣َلخ كـخءٙ ٓؼي 

كٔخص  ،رَ ؿ٠زخ هلل َُُٝٓٞٚ :كوخٍ ،ؿ٠زخ ُْٜ أّ ؿ٠زخ هللٝك٤ٔش ُوٞٓي أ

ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٝأرٞ  ٛل٤ق هِض كي٣غ .كيهَ حُـ٘ش ٝٓخ ٠ِٛ هلل ٬ٛس "

ِٓٔش ٛٞ حرٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞف ٝدمحم رٖ ػَٔٝ ٛٞ حرٖ ػِؤش ٝكٔخى ٛٞ 

 .ٝأهَؿٚ أكٔي ،٢حرٖ ِٓٔش ٠ٓٞٓٝ رٖ آٔخػ٤َ ٛٞ حُظزًًٞ

 أف١شَ ِٓ أً٘ اٌغٕخ -8ٕ* 

كيػ٘خ ٣ؼوٞد رٖ ارَح٤ْٛ، كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ  .ٕٖٖ

ػٖ أر٢ آلخم، كيػ٢٘ حُل٤ٜٖ رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػَٔٝ رٖ ٓؼي رٖ ٓؼخً، 

كيػ٢ٗٞ ػٖ ٍؿَ ىهَ  "ًخٕ ٣وٍٞ:ػٖ أر٢ ٣ََٛس  ٓل٤خٕ، ٠ُٞٓ حرٖ أر٢ أكٔي

ُ٘خّ ٓؤُٞٙ: ٖٓ ٛٞ؟ ك٤وٍٞ: أ٤َّٛ ر٢٘ ػزي حُـ٘ش ُْ ٣َٜ ه٢ كبًح ُْ ٣ؼَكٚ ح

ح٧َٜٗ ػَٔٝ رٖ ػخرض رٖ ٝهٖ، هخٍ حُل٤ٜٖ: كوِض ُٔلٔٞى رٖ ُز٤ي: ٤ًق 

ًخٕ ٗؤٕ ح٤ٛ٧َّ؟ هخٍ: ًخٕ ٣ؤر٠ ح٬ٓ٩ّ ػ٠ِ هٞٓٚ كِٔخ ًخٕ ٣ّٞ أكي ٝهَؽ 

حُوّٞ كيهَ  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ أكي ريح ُٚ ح٬ٓ٩ّ كؤِْٓ، كؤهٌ ٤ٓلٚ كـيح كظ٠ أط٠

ك٢ ػَٝ حُ٘خّ، كوخطَ كظ٠ أػزظظٚ حُـَحكش، هخٍ: كز٤٘ٔخ ٍؿخٍ ر٢٘ ػزي 

ح٧َٜٗ ٣ِظٕٔٔٞ هظ٬ْٛ ك٢ حُٔؼًَش اًح ْٛ رٚ، كوخُٞح: ٝهللا إ ٌٛح ٤ٛ٨َُّ، 

ٝٓخ ؿخء؟ ُوي طًَ٘خٙ ٝاٗٚ ٌَُٔ٘ ٌُٜح حُلي٣غ، كٔؤُٞٙ ٓخ ؿخء رٚ؟ هخُٞح: ٓخ ؿخء 

ٍؿزش ك٢ ح٬ٓ٩ّ؟ هخٍ: رَ ٍؿزش ك٢  ري ٣خ ػَٔٝ، أكيرخ ػ٠ِ هٞٓي أٝ

ح٬ٓ٩ّ، آٓ٘ض رخهلل ٍُٝٓٞٚ، ٝأِٓٔض، ػْ أهٌص ٤ٓل٢ كـيٝص ٓغ ٍٍٓٞ هللا 

كوخطِض كظ٠ أٛخر٢٘ ٓخ أٛخر٢٘، هخٍ: ػْ ُْ ٣ِزغ إٔ ٓخص ك٢ أ٣ي٣ْٜ، كًٌَٝٙ 

كي٣غ كٖٔ ٝك٤ٜٖ رٖ ػزي  هِض ". كوخٍ: اٗٚ ُٖٔ أَٛ حُـ٘شٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

َكٖٔ هخٍ أرٞ ىحٝى كٖٔ حُلي٣غ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص ٝدمحم رٖ آلخم حُ

 .٣ٝؼوٞد ٛٞ رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي ٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ ٝهي َٛف رخُظلي٣غ
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 ػٍٝ ٠ذ اٌّغ١ٍّٓ  ؤخطِمزً ا١ٌّبْ ٚاٌذ ؽز٠فخ  -8ٖ* 

أهَؽ حُزوخ١ٍ هخٍ كيػ٘خ ٣ًَُخء رٖ ٣ل٠٤، كيػ٘خ أرٞ أٓخٓش، هخٍ: .ٖٖٖ

ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، هخُض:" ُٔخ ًخٕ ٣ّٞ أكي  ٛ٘خّ أهزَٗخ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ

ِّٛ حًَُٕٔ٘ٞ، كٜخف ار٤ِْ: أ١ ػزخى هللا أهَحًْ، كَؿؼض أ٫ْٝٛ كخؿظِيص 

٢ٛ ٝأهَحْٛ، ك٘ظَ ك٣ٌلش كبًح ٛٞ رؤر٤ٚ ح٤ُٔخٕ، كوخٍ: أ١ ػزخى هللا أر٢ أر٢، 

ُض ك٢ كٞهللا ٓخ حكظـِٝح كظ٠ هظِٞٙ، كوخٍ: ك٣ٌلش ؿلَ هللا ٌُْ، هخٍ ػَٝس كٔخ ُح

 ك٣ٌلش ٓ٘ٚ رو٤ش ه٤َ كظ٠ ُلن رخهلل ".

: كيػ٢٘ ػخْٛ رٖ ػَٔ رٖ هظخىس حرٖ آلخم ك٢ ٓـخ٣ُٚ هخٍ أهَؽ  .ٖٖٗ

ح٤ُٔخٕ رٖ ؿخرَ ػٖ ٓلٔٞى رٖ ُز٤ي هخٍ:" ُٔخ هَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ أكي ٝهغ 

ك٢ ح١٥خّ ٓغ حُ٘ٔخء ٝحُٜز٤خٕ، كوخٍ  ك٣ٌلش ٝػخرض رٖ ٝهٖ رٖ ُػٍٞحء ٞأر

أكيٛٔخ ُٜخكزٚ ٝٛٔخ ٤ٗوخٕ ًز٤َحٕ: ٫ أرخ ُي، ٓخ ٗ٘ظظَ كٞهللا ٓخ رو٢ ُٞحكي 

ٓ٘خ ٖٓ ػَٔٙ ا٫ ظٔؤ كٔخٍ، اٗٔخ ٗلٖ ٛخٓش حُوّٞ، أ٫ ٗؤهٌ أ٤ٓخك٘خ ػْ ِٗلن 

رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كيه٬ ك٢ ح٤ُِٖٔٔٔ ٫ٝ ٣ؼِٕٔٞ رٜٔخ، كؤٓخ ػخرض رٖ ٝهٖ كوظِٚ 

لش كخهظِلض ػ٤ِٚ أ٤ٓخف ح٤ُِٖٔٔٔ، كوظِٞٙ ٫ٝ ٣ؼَكٞٗٚ، ك٣ٌ ٞحًَُٕٔ٘ٞ، ٝأٓخ أر

كوخٍ ك٣ٌلش: أر٢ أر٢، كوخُٞح: ٝهللا ٓخ ػَك٘خٙ، ٝٛيهٞح، كوخٍ ك٣ٌلش: ٣ـلَ هللا ٌُْ 

ٚ، كظٜيم رٚ ك٣ٌلش ػ٠ِ ٝٛٞ أٍكْ حَُحك٤ٖٔ، كؤٍحى ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٣ي٣َ 

ٝك٢ ح٩ٓ٘خى دمحم رٖ كي٣غ كٖٔ  هِض ." ح٤ُِٖٔٔٔ، كِحىٙ ًُي ػ٘ي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ُْ ٣ٜ٘ي حُـِٝسٛلخر٢ ٛـ٤َ رخُظلي٣غ ٝٓلٔٞى رٖ ُز٤ي آلخم ٝهي َٛف 

 .ٝآٍخُٚ ٫ ٠٣َ
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 ٖأٔظ ثٓ إٌنش ٚاعزؾٙبد اعزجغبي -8ٗ* 

أهزَٗخ كٔخٕ رٖ كٔخٕ، كيػ٘خ دمحم رٖ ١ِلش، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٖٖ٘

" ؿزض ػٖ ػٔٚ ؿخد ػٖ ريٍ، كوخٍ:كيػ٘خ ك٤ٔي، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ إٔ 

ْ ٣َ٤ُٖ هللا ٓخ أٍٝ هظخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُجٖ أٜٗي٢ٗ هللا ٓغ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِّٝٓ 

أؿي كِو٢ ٣ّٞ أكي كِّٜ حُ٘خّ كوخٍ حُِْٜ ا٢ٗ أػظٌٍ ا٤ُي ٓٔخ ٛ٘غ ٛئ٫ء ٣ؼ٢٘ 

رٖ ٓؼخً كوخٍ  ح٤ُِٖٔٔٔ ٝأرَأ ا٤ُي ٓٔخ ؿخء رٚ حًَُٕٔ٘ٞ كظويّ ر٤ٔلٚ كِو٢ ٓؼي

أ٣ٖ ٣خ ٓؼي ا٢ٗ أؿي ٣ٍق حُـ٘ش ىٕٝ أكي ك٠٠ٔ كوظَ كٔخ ػَف كظ٠ ػَكظٚ 

  ." رز٘خٗٚ ٝرٚ ر٠غ ٝػٔخٕٗٞ ٖٓ ١ؼ٘ش َٟٝرش ٤ٍٓٝش رْٜٔ ٝأهظٚ ر٘خٓش أ

كيػ٢٘ دمحم رٖ كخطْ، كيػ٘خ رِٜ، كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .ٖٖٙ

ُْ ٣ٜ٘ي ٓغ ٍٍٓٞ هللا  " ػ٢ٔ ح١ٌُ ٤ٔٓض رٚحُٔـ٤َس، ػٖ ػخرض، هخٍ: هخٍ أْٗ:

ملسو هيلع هللا ىلص ريٍح هخٍ ك٘ن ػ٤ِٚ هخٍ أٍٝ ٜٓ٘ي ٜٗيٙ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؿ٤زض ػ٘ٚ ٝإ أٍح٢ٗ 

هللا ٜٓ٘يح ك٤ٔخ رؼي ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤َُح٢ٗ هللا ٓخ أٛ٘غ هخٍ كٜخد إٔ ٣وٍٞ 

 ٣ّٞ أكي هخٍ كخٓظوزَ ٓؼي رٖ ٓؼخً كوخٍ ُٚ ؿ٤َٛخ هخٍ كٜ٘ي ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أ٣ٖ كوخٍ ٝحٛخ ٣َُق حُـ٘ش أؿيٙ ىٕٝ أكي هخٍ كوخطِْٜ كظ٠ هظَ  ٝأْٗ ٣خ أرخ ػَٔ

هخٍ كٞؿي ك٢ ؿٔيٙ ر٠غ ٝػٔخٕٗٞ ٖٓ ر٤ٖ َٟرش ١ٝؼ٘ش ٤ٍٓٝش هخٍ كوخُض 

أهظٚ ػٔظ٢ حَُر٤غ ر٘ض ح٠َُ٘ كٔخ ػَكض أه٢ ا٫ رز٘خٗٚ ُِٝٗض ٌٛٙ ح٣٥ش 

يهٞح ٓخ ػخٛيٝح هللا ػ٤ِٚ كْٜٔ٘ ٖٓ ه٠٠ ٗلزٚ ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣٘ظظَ ٝٓخ ٍؿخٍ ٛ}

 .٣َٕٝ أٜٗخ ُِٗض ك٤ٚ ٝك٢ أٛلخرٚ "هخٍ كٌخٗٞح  {ريُٞح طزي٬٣

 ٌٟٚ اٌنشس ٠مبرًأثٓ اٌغّٛػ ِٓ  ٚػّش -8٘* 

كيػ٘خ أرٞ ػزي حَُكٖٔ حُٔو١َ، كيػ٘خ ك٤ٞس هخٍ: أكٔي هخٍ  أهَؽ .1ٖٖ

٠َ٘ كيػٚ، ػٖ أر٢ هظخىس أٗٚ كيػ٘خ أرٞ ٛوَ ك٤ٔي رٖ ٣ُخى، إٔ ٣ل٠٤ رٖ حُ
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رٖ حُـٔٞف ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ٣خ ٍٍٓٞ هللا  ٝ" أط٠ ػَٔ:ك٠َ ًُي هخٍ

أٍأ٣ض إ هخطِض ك٢ ٓز٤َ هللا كظ٠ أهظَ أ٢٘ٓ رَؿ٢ِ ٌٛٙ ٛل٤لش ك٢ حُـ٘ش 

أه٤ٚ  ٝحرٖ ظِٞح ٣ّٞ أكي ٛٞٗؼْ كوُ  :ًٝخٗض ٍؿِٚ ػَؿخء هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ًؤ٢ٗ أٗظَ ا٤ُي ط٢٘ٔ رَؿِي ٌٛٙ  :٠ُٞٓٝ ُْٜ كَٔ ػ٤ِٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ

ـُ  ،ٛل٤لش ك٢ حُـ٘ش  ؼِٞح ك٢ هزَ ٝحكي "كؤَٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رٜٔخ ٝر٫ٞٔٛٔخ ك

ٝػوٚ أرٞ كخطْ  ٣ل٠٤ رٖ ح٠َُ٘ طخرؼ٢ ٛل٤ق ٌٝٛح آ٘خى كٖٔ،هِض كي٣غ 

ٝك٤ٞس ٛٞ  ك٢ حُؼوخص ٝهخٍ ٣ؼوٞد رٖ ٓل٤خٕ: ٤ٗن ٫ رؤّ رًًَٚٝٙ حرٖ كزخٕ 

 ُٝٚ ٗخٛي:حرٖ ٣َٗق 

أهزَٗخ أكٔي رٖ ٌَّٓ رٖ هخُي حُزَط٢، كيػ٘خ حرٖ كزخٕ هخٍ ٚ أهَؿ .1ٖٖ

ػ٢ِ رٖ حُٔي٢٘٣، كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ًؼ٤َ رٖ ر٤َ٘ رٖ كخًٚ ح٢ُِٔٔ، 

ػَٔٝ رٖ هخٍ: ٓٔؼض ١ِلش رٖ هَحٕ، هخٍ: ٓٔؼض ؿخرَح، ٣وٍٞ: ؿخء 

حُـٔٞف ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ أكي، كوخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ٖٓ هظَ ح٤ُّٞ ىهَ 

، هخٍ: كٞح١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ، ٫ أٍؿغ ا٠ُ أ٢ِٛ كظ٠ أىهَ حُـ٘ش، ٗؼْحُـ٘ش؟ هخٍ: 

٣خ كوخٍ ُٚ ػَٔ رٖ حُوطخد: ٣خ ػَٔٝ، ٫ طؤٍ ػ٠ِ هللا، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٬ٜٓ 

ػَٔ، كبٕ ْٜٓ٘ ٖٓ ُٞ أهْٔ ػ٠ِ هللا ٧رَٙ: ْٜٓ٘ ػَٔٝ رٖ حُـٔٞف، ٣وٞٝ ك٢ 

١ِلش رٖ هَحٕ طخرؼ٢ هخٍ حُ٘ٔخث٢ ٛخُق هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝ"  حُـ٘ش رؼَؿظٚ

٠ٓٞٓٝ رٖ ارَح٤ْٛ ًًَٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص ٝهخٍ  ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص

٬ًٛٔخ ِلش رٖ هَحٕ حرٖ ػزي حُزَ ك٢ ح٫ٓظ٤ؼخد:" ٠ٓٞٓ رٖ ارَح٤ْٛ ١ٝ

أكخى٣ؼٚ :"" ٝأكٔي رٖ ٌَّٓ ٤ٗن حرٖ كزخٕ هخٍ حُوط٤ذ ك٢ حُظخ٣ٍن ٓي٢ٗ ػوش

 ". ٓٔظو٤ٔش
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" كٌٜح هطؤ كبٕ ػَٔٝ ٛٞ حرٖ حرٖ أه٤ٚ ٝهُٞٚ ك٢ ٓظٖ كي٣غ حُزخد " 

حُـٔٞف رٖ ٣ُي رٖ كَحّ ٝح١ٌُ ىكٖ ٓؼٚ ٛٞ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ رٖ كَحّ ٝحُي 

ٝػ٢ٔ " ٌٝٛح  ٛل٤ق حُزوخ١ٍ " كٌلٖ أر٢ ٝػ٤ِٚ كبٕ هٍٞ ؿخرَ ك٢ؿخرَ 

  .ًز٤َ حُٖٔ طٞه٤َح ُٚ ػ٠ِ" حُؼْ " ٣ٜق ا٬١م أر٤ٚ ٝكبٗٚ حرٖ حرٖ ػْ  حٗظٔخد

ًٔخ  ٝهُٞٚ ك٢ ٓظٖ كي٣غ حُزخد " ٠ُٞٓ " ٌٗخٍس كبٜٗٔخ ُْ ٣يكٖ ٓؼٜٔخ أكي

ٖٓ أٝٛخّ أر٢ ٛوَ ك٤ٔي رٖ ٣ُخى ٍكٔٚ ُؼِٜخ ٛٞ ك٢ ٛل٤ق حُزوخ١ٍ ٌٝٛٙ 

 هللا.

كيػ٘خ ٓٔيى، أهزَٗخ رَ٘ رٖ حُٔل٠َ، كيػ٘خ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .2ٖٖ

ك٤ٖٔ حُٔؼِْ، ػٖ ػطخء، ػٖ ؿخرَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ: ُٔخ ك٠َ أكي ىػخ٢ٗ 

أر٢ ٖٓ ح٤َُِ، كوخٍ: ٓخ أٍح٢ٗ ا٫ ٓوظ٫ٞ ك٢ أٍٝ ٖٓ ٣وظَ ٖٓ أٛلخد حُ٘ز٢ 

 ملسو هيلع هللا ىلص، كبٕ ػ٢ِ ى٣٘خ ملسو هيلع هللا ىلص، ٝا٢ٗ ٫ أطَى رؼي١ أػِ ػ٢ِ ٓ٘ي، ؿ٤َ ٗلْ ٍٍٓٞ هللا

كخهٞ، ٝحٓظٞٙ رؤهٞحطي ه٤َح، كؤٛزل٘خ، كٌخٕ أٍٝ هظ٤َ ٝىكٖ ٓؼٚ آهَ ك٢ 

هزَ، ػْ ُْ ططذ ٗل٢ٔ إٔ أطًَٚ ٓغ ح٥هَ، كخٓظوَؿظٚ رؼي ٓظش أَٜٗ، كبًح ٛٞ 

 ." ٤ش ؿ٤َ أ٤ًًّٚٗٞ ٟٝؼظٚ ٛ٘

ى، أهزَٗخ أهزَٗخ حرٖ حُٔزخٍكيػ٘خ دمحم رٖ ٓوخطَ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٖٓٗ

ح٧ُٝحػ٢، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، ًخٕ ٍٍٓٞ 

كبًح أ٤َٗ ُٚ ا٠ُ ٍؿَ هيٓٚ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ ُوظ٠ِ أكي: أ١ ٛئ٫ء أًؼَ أهٌح ُِوَإٓ؟

 ." ك٢ حُِلي هزَ ٛخكزٚ، ٝهخٍ ؿخرَ: كٌلٖ أر٢ ٝػ٢ٔ ك٢ َٗٔس ٝحكيس
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 ٚاظالي اٌّالئىخ ٌٗثٓ ؽشاَ  ٚاعزؾٙبد ػجذ هللا ثٓ ػّش -8ٙ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٔٗ

ؿخرَ رٖ ػزي هللا  ؿ٘يٍ، كيػ٘خ ٗؼزش، هخٍ: ٓٔؼض دمحم رٖ حٌُٔ٘يٍ، هخٍ: ٓٔؼض

" ُٔخ هظَ أر٢ ؿؼِض أً٘ق حُؼٞد ػٖ ٝؿٜٚ أر٢ٌ :٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ

 : ٫ ٣ٜ٘خ٢ٗ كـؼِض ػٔظ٢ كخ١ٔش طز٢ٌ كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص٢ٜٗٞ٘٣ٝ ػ٘ٚ ٝحُ٘ز٢ 

 ." طز٤ٌٖ أ٫ٝ طز٤ٌٖ ٓخ ُحُض ح٬ُٔثٌش طظِٚ رؤؿ٘لظٜخ كظ٠ ٍكؼظٔٞٙ

كيػ٘خ ٓٔيى، أهزَٗخ رَ٘ رٖ حُٔل٠َ، كيػ٘خ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٕٖٗ

" ُٔخ ك٠َ أكي ىػخ٢ٗ :ػٖ ؿخرَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ ك٤ٖٔ حُٔؼِْ، ػٖ ػطخء

وظَ ٖٓ أٛلخد حُ٘ز٢ ٠ِٛ ٖٓ ح٤َُِ كوخٍ ٓخ أٍح٢ٗ ا٫ ٓوظ٫ٞ ك٢ أٍٝ ٖٓ ٣ُ  أر٢

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝا٢ٗ ٫ أطَى رؼي١ أػِ ػ٢ِ ٓ٘ي ؿ٤َ ٗلْ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كبٕ 

ػ٢ِ ى٣٘خ كخهٞ ٝحٓظٞٙ رؤهٞحطي ه٤َح كؤٛزل٘خ كٌخٕ أٍٝ هظ٤َ ٝىكٖ ٓؼٚ 

ٓغ ح٥هَ كخٓظوَؿظٚ رؼي ٓظش أَٜٗ آهَ ك٢ هزَ ػْ ُْ ططذ ٗل٢ٔ إٔ أطًَٚ 

 .٤ًّٞ ٟٝؼظٚ ٤٘ٛش ؿ٤َ أًٗٚ " ٞكبًح ٛ

 ػجذ هللا ثٓ ؽشاَ فٟ اٌغٕخ وفبؽبهللا ٠ىٍُ  -87* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ كز٤ذ رٖ ػَر٢ هخٍ: كيػ٘خ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ  .ٖٖٗ

٠ٓٞٓ رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ًؼ٤َ ح٧ٜٗخ١ٍ، هخٍ: ٓٔؼض ١ِلش رٖ هَحٕ، هخٍ: 

كوخٍ ٢ُ ٣خ ؿخرَ ٓخ ٢ُ " ُو٢٘٤ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ٍٓٔؼض ؿخرَ رٖ ػزي هللا، ٣وٞ

 :أٍحى ٌَٓ٘ٔح هِض ٣خ ٍٍٓٞ هللا حٓظٜ٘ي أر٢ هظَ ٣ّٞ أكي ٝطَى ػ٤خ٫ ٝى٣٘خ هخٍ

أك٬ أرَ٘ى رٔخ ُو٢ هللا رٚ أرخى هخٍ هِض ر٠ِ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ ٓخ ًِْ هللا أكيح ه٢ 

ػ٢ِ أػطي هخٍ  َّٖ َٔ كوخٍ ٣خ ػزي١ طَ ا٫ ٖٓ ٍٝحء كـخد ٝأك٤خ أرخى كٌِٔٚ ًلخكخ 

 ُ ٚ هي ٓزن ٢٘ٓ أْٜٗ ا٤ُٜخ ٫ ػِ ٝؿَ اّٗ  َ ك٤ي ػخ٤ٗش هخٍ حَُدّ هظَ ٣خ ٍد طل٢٘٤٤ كؤ
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 ِ َِ َّللاَّ َٓز٤ِ َٖ هُظُِِٞح ك٢ِ  ٣ ٌِ َّٖ حَُّ َٔزَ ٫َ طَْل َٝ حطًخ{ ٣َؿؼٕٞ هخٍ ٝأُِٗض ٌٛٙ ح٣٥ش: } َٞ ْٓ  أَ

كخٍ ٍؿخٍ ح٩ٓ٘خى ك٢ رخد " ٝهي طويّ ح٬ٌُّ ػٖ  ٛل٤قهِض كي٣غ  .ح٣٥َْشَ "

ُِٝلي٣غ  ،ٚحرٖ ٓخؿٚ ٝأهَؿ ،ػَٔٝ رٖ حُـٔٞف ٖٓ أ٢ُٝ ح٠ٍَُ ٣وخطَ "

 ٗخٛي طخرغ ك٤ٚ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ػو٤َ ١ِلش رٖ هَحٕ ًٔخ ٛٞ ك٢ ٓٔ٘ي أكٔي.

 اعزجغبي عؼذ ثٓ أثٟ ٚلبؿ فٟ اٌذفبع ػٓ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -88* 

 رٖ دمحم، كيػ٘خ َٓٝحٕ رٖ كيػ٢٘ ػزي هللاحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٖٗٗ

ٛخْٗ رٖ ٛخْٗ حُٔؼي١، هخٍ: ٓٔؼض ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ، ٣وٍٞ: ٓؼخ٣ٝش، كيػ٘خ 

حٍّ  :ٓٔؼض ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ، ٣وٍٞ:" ٗؼَ ٢ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ً٘خٗظٚ ٣ّٞ أكي كوخٍ

 ّٓ   ." ٢كيحى أر٢ ٝأ

، كيػ٘خ ٓٔيى، كيػ٘خ ٣ل٠٤، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤يحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٖ٘ٗ

ؿٔغ ٢ُ حُ٘ز٢ ٠ِٛ  "هخٍ: ٓٔؼض ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ، هخٍ: ٓٔؼض ٓؼيح، ٣وٍٞ:

  ." هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ، أر٣ٞٚ ٣ّٞ أكي

كيػ٘خ دمحم رٖ ػزخى، كيػ٘خ كخطْ ٣ؼ٢٘ حرٖ آٔخػ٤َ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ  .ٖٙٗ

ػٖ ر٤ٌَ رٖ ٓٔٔخٍ، ػٖ ػخَٓ رٖ ٓؼي، ػٖ أر٤ٚ، إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ؿٔغ ُٚ أر٣ٞٚ 

كي هخٍ: ًخٕ ٍؿَ ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ هي أكَم ح٤ُِٖٔٔٔ، كوخٍ ُٚ حُ٘ز٢ ٠ِٛ ٣ّٞ أ

هخٍ كِ٘ػض ُٚ رْٜٔ ٤ُْ ك٤ٚ َٜٗ،  ، ػ٤ِٚ ِْٝٓ: حٍّ كيحى أر٢ ٝأ٢ٓهللا

كؤٛزض ؿ٘زٚ كٔو٢، كخٌٗ٘لض ػٍٞطٚ ك٠لي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ٗظَص ا٠ُ 

 ." ٗٞحؿٌٙ

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص فبع ػٓفٟ اٌذثٓ ػج١ذ هللا اعزجغبي هٍؾخ  -89* 

أهزَٗخ ػَٔٝ رٖ ٓٞحى، هخٍ: أٗزؤٗخ حرٖ ٝٛذ، حُ٘ٔخث٢ هخٍ  أهَؽ  .1ٖٗ

هخٍ: أهز٢َٗ ٣ل٠٤ رٖ أ٣ٞد ًًَٝ آهَ هزِٚ، ػٖ ػٔخٍس رٖ ؿ٣ِش، ػٖ أر٢ 
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" ُٔخ ًخٕ ٣ّٞ أكي ٠ُٝٝ حُ٘خّ ًخٕ ٍٍٓٞ حُِر٤َ، ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا، هخٍ:

ك٢ حػ٢٘ ػَ٘ ٍؿ٬ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ٝك٤ْٜ ١ِلش رٖ ػز٤ي هللا هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٗخك٤ش 

هخٍ  ،كوخٍ ١ِلش أٗخ ؟ٖٓ ُِوّٞ : ٝهخٍكؤىًٍْٜ حًَُٕٔ٘ٞ كخُظلض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أٗض كوخطَ  :ًٔخ أٗض كوخٍ ٍؿَ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ أٗخ ٣خ ٍٍٓٞ هللا كوخٍ :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ًَٕٔ٘ٞ كوخٍ ٖٓ ُِوّٞ كوخٍ ١ِلش أٗخ هخٍ ًٔخ أٗض كوخٍ ظَ ػْ حُظلض كبًح حُكظ٠ هُ 

ظَ ػْ ُْ ٣ٍِ ٣وٍٞ ًُي ٣ٝوَؽ ٍؿَ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ أٗخ كوخٍ أٗض كوخطَ كظ٠ هُ 

٠ رو٢ ٍٍٓٞ هللا وظَ كظّ ا٤ُْٜ ٍؿَ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ك٤وخطَ هظخٍ ٖٓ هزِٚ كظ٠ ٣ُ 

 ٖٓ ُِوّٞ كوخٍ ١ِلش أٗخ كوخطَ ١ِلش ملسو هيلع هللا ىلص ١ِٝلش رٖ ػز٤ي هللا كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ّْ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا  هظخٍ ح٧كي ػَ٘ كظ٠ َٟرض ٣يٙ كوطؼض أٛخرؼٚ كوخٍ ك

 .هِض رْٔ هللا َُكؼظي ح٬ُٔثٌش ٝحُ٘خّ ٣٘ظَٕٝ ػْ ٍى هللا ح٤ًَُٖ٘ٔ " ُٞ :ملسو هيلع هللا ىلص

ٝٛذ  ٝحرٖ ٓيُْ ُْٝ ٣َٜف رخُظلي٣غأرٞ حُِر٤َ ٛٞ ح٢ٌُٔ  آ٘خى ٟؼ٤قهِض 

 ٚ:ٓخ أهَؿ ُِوٜش٣ٜٝ٘ي ٛٞ ػزي هللا 

كيػ٘خ ػلخٕ، كيػ٘خ كٔخى، أهزَٗخ ػخرض، ٝػ٢ِ رٖ أكٔي هخٍ أهَؽ  .1ٖٗ

٣ُي، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي، إٔ ح٤ًَُٖ٘ٔ ُٔخ ٍٛوٞح حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ٝٛٞ ك٢ ٓزؼش ٖٓ 

« ٖٓ ٣َىْٛ ػ٘خ، ٝٛٞ ٍك٤و٢ ك٢ حُـ٘ش؟»ح٧ٜٗخٍ، ٍٝؿ٤ِٖ ٖٓ ه٣َٖ، هخٍ: 

ٖٓ ٣َىْٛ »َ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ، كوخطَ كظ٠ هظَ، كِٔخ أٍٛوٞٙ أ٠٣خ، هخٍ: كـخء ٍؿ

 "كظ٠ هظَ حُٔزؼش، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُٜخكز٤ٚ:« ػ٢٘، ٝٛٞ ٍك٤و٢ ك٢ حُـ٘ش؟

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػخرض ٛٞ حُز٘خ٢ٗ ٝكٔخى ٛٞ حرٖ ِٓٔش  ." ٓخ أٜٗل٘خ اهٞحٗ٘خ

 ٝػلخٕ ٛٞ حرٖ ِْٓٔ.

كيػ٘خ ٤َُٛ، كيػ٘خ ٣ؼوٞد رٖ ارَح٤ْٛ، كيػ٘خ أرٞ ٣ؼ٠ِ هخٍ  أهَؽ  .2ٖٗ

أر٢، ػٖ حرٖ آلخم، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ػزخى رٖ ػزي هللا رٖ حُِر٤َ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ 
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ػزي هللا رٖ حُِر٤َ، ػٖ حُِر٤َ، هخٍ: ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ ٣ٞٓجٌ: أٝؿذ 

ٍٞ هللا ٠ِٛ ١ِلش ك٤ٖ ٛ٘غ رٍَٓٞ هللا ٓخ ٛ٘غ، هخٍ حرٖ آلخم: ًٝخٕ ٍٓ

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣ّٞ أكي ٜٗٞ ا٠ُ ٛوَس ٖٓ حُـزَ ٤ُؼِٞٛخ، ًٝخٕ هي ريٕ 

ٝظخَٛ ر٤ٖ ىٍػ٤ٖ، كِٔخ ًٛذ ٤ُٜ٘ٞ كِْ ٣ٔظطغ ؿِْ طلظٚ ١ِلش رٖ ػز٤ي هللا 

هِض كي٣غ كٖٔ ٝحرٖ آلخم ٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ ٝهي  ". كٜ٘ٞ كظ٠ حٓظٟٞ ػ٤ِٜخ

٤َ ٛٞ حرٖ كَد أرٞ َٛف رخُظلي٣غ ٣ٝؼوٞد رٖ ارَح٤ْٛ ٛٞ حرٖ ٓؼي ُٝٛ

  .ٝأهَؿٚ أكٔي ٝحُظ١ٌَٓ ،ه٤ؼٔش

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ٤ًٝغ، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٖٓ٘

 ". ٍأ٣ض ٣ي ١ِلش ٬ٗء ٝه٠ رٜخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ أكي ":آٔخػ٤َ، ػٖ ه٤ْ، هخٍ

فبع ػٓ إٌجٟ فٍٝ هللا اعزجغبي أثٟ هٍؾخ األٔقبسٞ فٟ اٌذ  -9ٓ* 

 ٍُػ١ٍٗ ٚع

كيػ٘خ أرٞ ٓؼَٔ، كيػ٘خ ػزي هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٔ٘

" ُٔخ ًخٕ ٣ّٞ أكي :ػٖ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ حُٞحٍع، كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ،

ُٓ  ٞحِّٜٗ حُ٘خّ ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأر ش لَ ـَ رٚ ػ٤ِٚ رلَ  دٌ ِّٞ ـَ ١ِلش ر٤ٖ ٣ي١ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص 

ػ٬ػخ ًٝخٕ  ٍٝؿ٬ ٍح٤ٓخ ٗي٣ي حُوي ٣ٌَٔ ٣ٞٓجٌ ه٤ٖٓٞ أ١ِلش  ُٞٚ ًٝخٕ أر

 َّ ٓؼٚ حُـؼزش ٖٓ حُ٘زَ ك٤وٍٞ حَٗ٘ٛخ ٧ر٢ ١ِلش كؤَٗف حُ٘ز٢ ٠ِٛ  حَُؿَ ٣ٔ

١ِلش ٣خ ٗز٢ هللا رؤر٢ أٗض ٝأ٢ٓ ٫  ٞهللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣٘ظَ ا٠ُ حُوّٞ ك٤وٍٞ أر

٘ض طَ٘ف ٤ٜ٣زي ْٜٓ ٖٓ ٜٓخّ حُوّٞ ٗل١َ ىٕٝ ٗلَى ُٝوي ٍأ٣ض ػخث٘ش ر

ِحٕ حُوَد ػ٠ِ ٘وِ أر٢ رٌَ ٝأّ ٤ِْٓ ٝاٜٗٔخ َُٔ٘ٔطخٕ أٍٟ هيّ ٓٞهٜٔخ طُ 

ٓظٜٞٗٔخ طلَؿخٗٚ ك٢ أكٞحٙ حُوّٞ ػْ طَؿؼخٕ كظ٦ٜٔٗخ ػْ طـ٤جخٕ كظلَؿخٗٚ ك٢ أكٞحٙ 

 َّ ّٓ حُوّٞ ُٝوي ٝهغ ح٤ُٔق ٖٓ ٣ي١ أر٢ ١ِلش آخ ٓ  .خ ػ٬ػخ "ط٤ٖ ٝا
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ى رٖ ِٓٔش، ػٖ كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ، كيػ٘خ كٔخأكٔي هخٍ  أهَؽ .ٕٖ٘

 ك٢ ١ِلش أر٢ ُٜٞص:" ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ هخٍ: هخٍ أْٗ ػٖ ػخرض

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ  ." كجش ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ ػ٠ِ أٗي حُـ٤ٖ

 ٝػخرض ٛٞ حُز٘خ٢ٗ.

 هللا أػٍُ ِٓ ثّٓ ٠مبرً فٟ عج١ٍٗ -9ٔ* 

كيػ٘خ هظ٤زش، كيػ٘خ ٣ؼوٞد رٖ هخٍ  حُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ .ٖٖ٘

" إٔ حَُكٖٔ، ػٖ أر٢ كخُّ، ػٖ َٜٓ رٖ ٓؼي حُٔخػي١ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ: ػزي

ٝحًَُٕٔ٘ٞ كخهظظِٞح كِٔخ ٓخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ ػٌَٔٙ  ٍٍٞٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُظو٠ ٛ

ٝٓخٍ ح٥هَٕٝ ا٠ُ ػٌَْٔٛ ٝك٢ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍؿَ ٫ ٣يع ُْٜ ٗخًس 

ًس ا٫ حطزؼٜخ ٠٣َرٜخ ر٤ٔلٚ كو٤َ ٓخ أؿِأ ٓ٘خ ح٤ُّٞ أكي ًٔخ أؿِأ ك٬ٕ كوخٍ ٫ٝ كخ

أٓخ اٗٚ ٖٓ أَٛ حُ٘خٍ كوخٍ ٍؿَ ٖٓ حُوّٞ أٗخ ٛخكزٚ هخٍ كوَؽ  :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٓؼٚ ًِٔخ ٝهق ٝهق ٓؼٚ ٝاًح أَٓع أَٓع ٓؼٚ هخٍ كـَف حَُؿَ ؿَكخ ٗي٣يح 

ٝ ًٝرخرٚ ر٤ٖ ػي٤٣ٚ ػْ طلخَٓ ػ٠ِ ٤ٓلٚ كخٓظؼـَ حُٔٞص كٟٞغ ٤ٓلٚ رخ٧ٍ

كوظَ ٗلٔٚ كوَؽ حَُؿَ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ أٜٗي أٗي ٍٍٓٞ هللا هخٍ ٝٓخ 

هخٍ حَُؿَ ح١ٌُ ًًَص آٗلخ أٗٚ ٖٓ أَٛ حُ٘خٍ كؤػظْ حُ٘خّ ًُي كوِض أٗخ  ؟ًحى

 ٌُْ رٚ كوَؿض ك٢ ١ِزٚ ػْ ؿَف ؿَكخ ٗي٣يح كخٓظؼـَ حُٔٞص كٟٞغ َٜٗ

٤ٓلٚ ك٢ ح٧ٍٝ ًٝرخرٚ ر٤ٖ ػي٤٣ٚ ػْ طلخَٓ ػ٤ِٚ كوظَ ٗلٔٚ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا 

ٖٓ أَٛ  ُِ٘خّ ٝٛٞ إ حَُؿَ ٤ُؼَٔ ػَٔ أَٛ حُـ٘ش ك٤ٔخ ٣زيٝ :ملسو هيلع هللا ىلص ػ٘ي ًُي

  ."ٖٓ أَٛ حُـ٘ش ُِ٘خّ ٝٛٞ حُ٘خٍ ٝإ حَُؿَ ٤ُؼَٔ ػَٔ أَٛ حُ٘خٍ ك٤ٔخ ٣زيٝ
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 جٟ ملسو هيلع هللا ىلصإٌ ػٓاٌّالئىخ رمبرً  -9ٕ* 

كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػزي هللا، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ حُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٗ٘

كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ؿيٙ، ػٖ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ٢ٍٟ هللا 

" ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ أكي ٝٓؼٚ ٍؿ٬ٕ ٣وخط٬ٕ ػ٘ٚ ػ٤ِٜٔخ ػ٤خد :ػ٘ٚ، هخٍ

 ." ظٜٔخ هزَ ٫ٝ رؼير٤ٞ ًؤٗي حُوظخٍ ٓخ ٍأ٣

كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٠ٓٞٓ، أهزَٗخ ػزي حُٞٛخد، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٖ٘٘

كيػ٘خ هخُي، ػٖ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ: هخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

  .:" ٌٛح ؿز٣ََ آهٌ رَأّ كَٓٚ ػ٤ِٚ أىحس حُلَد "هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣ّٞ أكي

 بػ١زٗملسو هيلع هللا ىلص ٚوغش سثشػ إٌجٟ عَ  -9ٖ* 

كيػ٘خ آلخم رٖ َٜٗ، كيػ٘خ  هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٙ٘

هخٍ  ػزي حَُُحم، ػٖ ٓؼَٔ، ػٖ ٛٔخّ، ٓٔغ أرخ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

حٗظي ؿ٠ذ هللا ػ٠ِ هّٞ كؼِٞح ر٘ز٤ٚ ٤٘٣َ ا٠ُ ٍرخػ٤ظٚ حٗظي  ٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"ٍ

 ."٤َ هللا ؿ٠ذ هللا ػ٠ِ ٍؿَ ٣وظِٚ ٍٍٓٞ هللا ك٢ ٓز

كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖ٘

٣ؼوٞد، ػٖ أر٢ كخُّ، أٗٚ ٓٔغ َٜٓ رٖ ٓؼي، ٝٛٞ ٣ٔؤٍ ػٖ ؿَف ٍٍٓٞ هللا 

أٓخ ٝهللا ا٢ٗ ٧ػَف ٖٓ ًخٕ ٣ـَٔ ؿَف ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٝٓ ًخٕ  ملسو هيلع هللا ىلص، كوخٍ:"

ِٝ ٣ٌٔذ حُٔخء ٝرٔخ ىُ  هخٍ ًخٗض كخ١ٔش ػ٤ِٜخ ح٬ُّٔ ر٘ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طـِٔٚ  ١َ ٝ

 ِٔ ٖ كِٔخ ٍأص كخ١ٔش إٔ حُٔخء ٫ ٣ِ٣ي حُيّ ـَ ٝػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٣ٌٔذ حُٔخء رخُ

ا٫ ًؼَس أهٌص هطؼش ٖٓ ك٤َٜ كؤكَهظٜخ ٝأُٜوظٜخ كخٓظٔٔي حُيّ ًَٝٔص 

ًُ َِ ٚ ٣ٞٓجٌ ٝؿُ ٤ظُ ٍرخػِ   .أٓٚ "َٔص حُز٠٤ش ػ٠ِ ٍف ٝؿٜٚ ٝ
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كيػ٢٘ ٓوِي رٖ ٓخُي، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٖ٘

ػٖ حرٖ ػزخّ  ح١ٞٓ٧، كيػ٘خ حرٖ ؿ٣َؾ، ػٖ ػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ، ػٖ ػٌَٓش

 ؿ٠ذ هللا ػ٠ِ ٖٓ هظِٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٓز٤َ هللا حٗظيّ  " حٗظيّ :٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ

 . "ؿ٠ذ هللا ػ٠ِ هّٞ ىٓٞح ٝؿٚ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ِٓٔٔش رٖ هؼ٘ذ، كيػ٘خ كٔخى رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .2ٖ٘

ًُ :ػٖ أْٗ ِٓٔش، ػٖ ػخرض ٍَ ََ ِٔ " إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ُٗ ظُ ٤َ رخػِ ص  ك٢  ؾَّ ٚ ٣ّٞ أكي ٝ

َٗ  :٣ٝوٍٍٞأٓٚ كـؼَ ٣ِٔض حُيّ ػ٘ٚ  ٞح ٗز٤ْٜ ًَٝٔٝح ٍرخػ٤ظٚ ُـّ ٤ًق ٣لِق هّٞ 

 ْٛ ا٠ُ هللا كؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ: }٤ُْ ُي ٖٓ ح٧َٓ ٢ٗء{".٣يػٞ ٝٛٞ

كيػ٘خ ػَٔ رٖ كلٚ، كيػ٘خ  هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٓٙ

أر٢، كيػ٘خ ح٧ػٖٔ، هخٍ: كيػ٢٘ ٗو٤ن، هخٍ ػزي هللا:" ًؤ٢ٗ أٗظَ ا٠ُ حُ٘ز٢ 

 :ٝؿٜٚ ٣ٝوٍٞ ٣ٔٔق حُيّ ػٖ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ل٢ٌ ٗز٤خ ٖٓ ح٧ٗز٤خء َٟرٚ هٞٓٚ كؤىٓٞٙ ٝٛٞ

 ." حُِْٜ حؿلَ ُو٢ٓٞ كبْٜٗ ٫ ٣ؼِٕٔٞ

 ِٚؾبسوخ إٌغبء فٟ اٌغض -9ٗ* 

كيػ٘خ أرٞ ٓؼَٔ، كيػ٘خ ػزي هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٔٙ

" ُٔخ ًخٕ ٣ّٞ أكي :حُٞحٍع، كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

ُٓ  ١ِلش ر٤ٖ ٣ي١ ٞحِّٜٗ حُ٘خّ ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأر ـَ ِّٞ ـَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  ش ُٚ لَ د ػ٤ِٚ رل

ػ٬ػخ ًٝخٕ حَُؿَ  َٝ ٣ٞٓجٌ ه٤ٖٓٞ أ٣ٌٔ حُِوِيّ ١ِلش ٍؿ٬ ٍح٤ٓخ ٗي٣ي  ًٞٝخٕ أر

 َُّ ش ٖٓ حُ٘زَ ك٤وٍٞ حٗؼَٛخ ٧ر٢ ١ِلش هخٍ ٣َٝ٘ف حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣٘ظَ زَ ؼْ ـُ حُٓؼٚ  ٣ٔ

٫ طَ٘ف ٤ٜ٣زي ْٜٓ ٖٓ ٜٓخّ حُوّٞ  ١ِلش رؤر٢ أٗض ٝأ٢ٓ ٞا٠ُ حُوّٞ ك٤وٍٞ أر

 ُٔ خٕ طَ ََ ِّٔ َ٘ ٗل١َ ىٕٝ ٗلَى ُٝوي ٍأ٣ض ػخث٘ش ر٘ض أر٢ رٌَ ٝأّ ٤ِْٓ ٝاٜٗٔخ ُ

َّ أٍٟ هَ  ِحٕ حُوَد ػ٠ِ ٓظٜٞٗٔخ طلَؿخٗٚ ك٢ أكٞحٙ حُوّٞ ػْ وُ ْ٘ ٔخ طَ ِٜ ٞهِ ُٓ  يَ
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طَؿؼخٕ كظ٦ٜٔٗخ ػْ طـ٤جخٕ كظلَؿخٗٚ ك٢ أكٞحٙ حُوّٞ ُٝوي ٝهغ ح٤ُٔق ٖٓ ٣ي١ 

 .١ِلش آخ َٓط٤ٖ ٝآخ ػ٬ػخ " أر٢

كيػ٘خ ػزيحٕ، أهزَٗخ ػزي هللا، أهزَٗخ ٣ْٞٗ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٕٖٙ

" إ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ :ػٖ حرٖ ٜٗخد، هخٍ ػؼِزش رٖ أر٢ ٓخُي

ي كوخٍ ُٚ رؼٞ هْٔ ١َٝٓخ ر٤ٖ ٗٔخء ٖٓ ٗٔخء أَٛ حُٔي٣٘ش كزو٢ ٜٓ٘خ ١َٓ ؿ٤ّ 

٢ ٌٛح ر٘ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُظ٢ ػ٘يى ٣َ٣يٕٝ أّ ٖٓ ػ٘يٙ ٣خ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أػ

 ّّ ّّ  ًِؼّٞ ر٘ض ػ٢ِ كوخٍ ػَٔ أ ٢٤ِٓ ٖٓ ٗٔخء ح٧ٜٗخٍ ٖٓٔ  ٢٤ِٓ أكن رٚ ٝأ

 .خٗض طِكَ ُ٘خ حُوَد ٣ّٞ أكي "رخ٣غ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ػَٔ كبٜٗخ ً

 ثشثؼ اٌّؼشوخفشػ أثٟ عف١بْ  -9٘* 

٘خ ػز٤ي هللا رٖ ٠ٓٞٓ ػٖ آَحث٤َ ػٖ أر٢ كيػحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٖٖٙ

" ُو٤٘خ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٣ٞٓجٌ ٝأؿِْ حُ٘ز٢ :آلخم ػٖ حُزَحء ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ

 ّٓ ٫ طزَكٞح إ ٍأ٣ظٔٞٗخ ظَٜٗخ  :َ ػ٤ِْٜ ػزي هللا ٝهخٍملسو هيلع هللا ىلص ؿ٤٘خ ٖٓ حَُٓخس ٝأ

ُو٤٘خ َٛرٞح كظ٠ كِٔخ  .ػ٤ِْٜ ك٬ طزَكٞح ٝإ ٍأ٣ظْٔٞٛ ظَٜٝح ػ٤ِ٘خ ك٬ طؼ٤٘ٞٗخ

ٍأ٣ض حُ٘ٔخء ٣٘ظيىٕ ك٢ حُـزَ ٍكؼٖ ػٖ ٓٞهٜٖ هي ريص ه٬هِٜٖ كؤهٌٝح 

٣وُٕٞٞ حُـ٤٘ٔش حُـ٤٘ٔش كوخٍ ػزي هللا ػٜي ا٢ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٫ طزَكٞح كؤرٞح كِٔخ 

ٓل٤خٕ كوخٍ أك٢ حُوّٞ  أرٞح َٛف ٝؿْٜٞٛ كؤ٤ٛذ ٓزؼٕٞ هظ٬٤ ٝأَٗف أرٞ

ٞٙ كوخٍ أك٢ حُوّٞ حرٖ أر٢ هلخكش هخٍ ٫ طـ٤زٞٙ كوخٍ أك٢ حُوّٞ دمحم كوخٍ ٫ طـ٤ز

ًخٗٞح أك٤خء ٧ؿخرٞح كِْ ٣ِٔي ػَٔ ٗلٔٚ  حرٖ حُوطخد كوخٍ إ ٛئ٫ء هظِٞح كِٞ

كوخٍ  ،حػَ ٛزَ :ٓل٤خٕ هللا أرو٠ هللا ػ٤ِي ٓخ ٣و٣ِي هخٍ أرٞ كوخٍ ًٌرض ٣خ ػيٝ

ُ٘خ  :ٓل٤خٕ هُٞٞح هللا أػ٠ِ ٝأؿَ هخٍ أرٞ :هخٍ ؟ٓخ ٗوٍٞ :حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أؿ٤زٞٙ هخُٞح

هُٞٞح هللا  :هخٍ ؟ٓخ ٗوٍٞ :أؿ٤زٞٙ هخُٞح :كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ،حُؼِٟ ٫ٝ ػِٟ ٌُْ
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ُٓ  ٫ٞٓٗخ ٫ٝ ٠ُٞٓ ٌُْ هخٍ أرٞ ش َِ ؼْ ٓل٤خٕ ٣ّٞ ر٤ّٞ ريٍ ٝحُلَد ٓـخٍ ٝطـيٕٝ 

 ٢ٗ".ئْ ُٔ ُْ آَٓ رٜخ ُْٝ طَ 

 ٌّؼشوخٔقش ثخغبسح ا -9ٙ* 

كيػ٢٘ ٤ِٓٔخٕ رٖ ىحٝى، أهزَٗخ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ أكٔي هخٍ  هَؽأ .ٖٗٙ

ٓخ َٜٗ هللا طزخٍى  "حُِٗخى، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػز٤ي هللا، ػٖ حرٖ ػزخّ أٗٚ هخٍ:

ٝطؼخ٠ُ ك٢ ١ٖٞٓ ًٔخ َٜٗ ٣ّٞ أكي هخٍ كؤٌَٗٗخ ًُي كوخٍ حرٖ ػزخّ ر٢٘٤ ٝر٤ٖ 

ُٝوي }ك٢ ٣ّٞ أكي  ٖٓ أٌَٗ ًُي ًظخد هللا طزخٍى ٝطؼخ٠ُ إ هللا ػِ ٝؿَ ٣وٍٞ

ُّْ  {ٛيهٌْ هللا ٝػيٙ اً طلْٜٔٞٗ ربًٗٚ كظ٠ اًح }حُوظَ  :٣وٍٞ حرٖ ػزخّ ٝحُل

ٝاٗٔخ ػ٠٘ رٌٜح {ك٠َ ػ٠ِ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ُٝٝوي ػلخ ػٌْ٘ ٝهللا ً}ا٠ُ هُٞٚ  {كِ٘ظْ

حكٔٞح ظٍٜٞٗخ كبٕ ٍأ٣ظٔٞٗخ  :حَُٓخس ًُٝي إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أهخْٜٓ ك٢ ٟٓٞغ ػْ هخٍ

ك٬ طَٜ٘ٝٗخ ٝإ ٍأ٣ظٔٞٗخ هي ؿ٘ٔ٘خ ك٬ طًَ٘ٞٗخ كِٔخ ؿْ٘ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ٗوظَ 

ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝأرخكٞح ػٌَٔ ح٤ًَُٖ٘ٔ أًذ حَُٓخس ؿ٤ٔؼخ كيهِٞح ك٢ حُؼٌَٔ 

٣ٜ٘زٕٞ ٝهي حُظوض ٛلٞف أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كْٜ ًٌح ٝٗزي ر٤ٖ أٛخرغ ٣ي٣ٚ 

حُظ٢ ًخٗٞح ك٤ٜخ ىهِض حُو٤َ ٖٓ ًُي ٝحُظزٔٞح كِٔخ أهَ حَُٓخس طِي حُوِش 

حُٟٔٞغ ػ٠ِ أٛلخد حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٠َد رؼ٠ْٜ رؼ٠خ ٝحُظزٔٞح ٝهظَ ٖٓ 

ح٤ُِٖٔٔٔ ٗخّ ًؼ٤َ ٝهي ًخٕ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٛلخرٚ أٍٝ حُٜ٘خٍ كظ٠ هظَ ٖٓ 

ُْٝ  حُـزَ طٔؼش ٝؿخٍ حُِٕٔٔٔٞ ؿُٞش ٗلٞ أٛلخد ُٞحء ح٤ًَُٖ٘ٔ ٓزؼش أٝ

٣زِـٞح ك٤غ ٣وٍٞ حُ٘خّ حُـخٍ اٗٔخ ًخٗٞح طلض حَُٜٔحّ ٝٛخف ح٤ُ٘طخٕ هظَ دمحم 

كِْ ٣٘ي ك٤ٚ أٗٚ كن كٔخ ُُ٘خ ًٌُي ٓخ ٗ٘ي أٗٚ هي هظَ كظ٠ ١ِغ ٍٍٓٞ هللا 

ٚ اًح ٠٘ٓ هخٍ كلَك٘خ كظ٠ ًؤٗٚ ُْ ٣ٜز٘خ ٓخ أٛخر٘خ جِ لُ ٌَ ملسو هيلع هللا ىلص ر٤ٖ حُٔؼي٣ٖ ٗؼَكٚ رظَ 

َّٓ  حٗظيّ  :٣وٍٞ ٝٛٞ هخٍ كَه٢ ٗلٞٗخ ح ٝؿٚ ٍُٓٞٚ هخٍ ْٞ ؿ٠ذ هللا ػ٠ِ هّٞ ى

ا٤ُ٘خ كٌٔغ ٓخػش كبًح  حُِْٜ اٗٚ ٤ُْ ُْٜ إٔ ٣ؼِٞٗخ كظ٠ حٗظ٠ٜ :٣ٝوٍٞ َٓس أهَٟ
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َّ زَ ُٛ  َُ ػْ حٓل٤خٕ ٤ٜ٣ق ك٢ أٓلَ حُـزَ  ٞأر ط٤ٖ ٣ؼ٢٘ آُٜظٚ أ٣ٖ حرٖ أر٢ ًز٘ش َ ٓ

 ثٍٝهللا أ٫ أؿ٤زٚ هخٍ  أ٣ٖ حرٖ أر٢ هلخكش أ٣ٖ حرٖ حُوطخد كوخٍ ػَٔ ٣خ ٍٍٓٞ

ٓل٤خٕ ٣خ حرٖ حُوطخد  ٞكِٔخ هخٍ حػَ ٛزَ هخٍ ػَٔ هللا أػ٠ِ ٝأؿَ هخٍ كوخٍ أر

كؼخٍ ػٜ٘خ كوخٍ أ٣ٖ حرٖ أر٢ ًز٘ش أ٣ٖ حرٖ أر٢  ٝاٗٚ هي أٗؼٔض ػ٤ٜ٘خ كؼخى ػٜ٘خ أ

ًح  رٌَ ٝٛخ أٗخ ٞهلخكش أ٣ٖ حرٖ حُوطخد كوخٍ ػَٔ ٌٛح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌٝٛح أر

ح٣٧خّ ىٍٝ ٝإ حُلَد ٓـخٍ هخٍ كوخٍ  ،ريٍ ٓل٤خٕ ٣ّٞ ر٤ِّٞ  ٞػَٔ هخٍ كوخٍ أر

اٌْٗ ُظِػٕٔٞ ًُي ُوي  :هخٍ ،٫ ٓٞحء هظ٬ٗخ ك٢ حُـ٘ش ٝهظ٬ًْ ك٢ حُ٘خٍ :ػَٔ

ٓل٤خٕ أٓخ اٌْٗ ٓٞف طـيٕٝ ك٢ هظ٬ًْ ٓؼ٬ ُْٝ  ٞهز٘خ إً ٝهَٔٗخ ػْ هخٍ أر

ك٤ٔش حُـخ٤ِٛش هخٍ كوخٍ أٓخ اٗٚ هي ًخٕ  ٣ٌٖ ًحى ػٖ ٍأ١ َٓحط٘خ هخٍ ػْ أىًٍظٚ

هِض كي٣غ كٖٔ ٝػز٤ي هللا ٛٞ حرٖ ػزي هللا رٖ ػظزش رٖ ٓٔؼٞى  ." ًحى ُْٝ ٌَٗٙ

٤ِٓٝٔخٕ رٖ ىحٝى ٛٞ حُٜخ٢ٔٗ ًٔخ ؿخء ًُي ٣َٛلخ ك٢ ٍٝح٣ش حُطزَح٢ٗ ك٢ 

حٌُز٤َ ٝك٢ طل٤َٔ حرٖ أر٢ كخطْ ٍٝٝح٣ظٚ ػٖ حرٖ أر٢ حُِٗخى ٓٔظو٤ٔش ٖٓ ىٕٝ 

 ٤ٖ ًٔخ هخٍ ػ٢ِ رٖ حُٔي٢٘٣.حُؼَحه٤

َُٓحط٘خ " ؿٔغ ١َٓ ٖٓ حَُٔٝ ٝحَُٔحس ْٛ حُٔخىحص.   ٝهُٞٚ " 

ْْ ك٢ِ :هخٍ هللا طؼخ٠ُ ًُ ٍُ ٣َْيُػٞ ُٞٓ ََّ حُ َٝ َٕ َػ٠َِ أََكٍي  ٝ ُٞ ِْ ٫َ طَ َٝ  َٕ ِؼيُٝ ْٜ ًْ طُ }اِ

 ْْ ٌُ َ خ كَخط َٓ ُٗٞح َػ٠َِ  َِ ٬َ٤ْ طَْل ٌَ ُِ  ٍّْ خ رِـَ ًّٔ ْْ َؿ ٌُ ْْ كَؤَػَخرَ ًُ ح ََ خ أُْه َٔ ٌَ رِ ُ َهز٤ِ َّللاَّ َٝ  ْْ ٌُ خرَ َٛ خ أَ َٓ  ٫َ َٝ

( َٕ ُِٞ َٔ  .[آٍ ػَٔحٕ]ٍٓٞس  {( ٖ٘ٔطَْؼ

خٕ ٤ٗٞع ٓوظَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ّٔ  ٝٓوظَ أٛلخرْٜ كِٔخ طز٤ٖ ُوي أٛخد ح٤ُِٖٔٔٔ ؿ

ْٜ ح١ٌُ ٬ٓٝٓظٚ ٖٓ ح٧ًٟ كَكٞح ٝ ٖٓ حُوظَ ُْٜ ٗـخس حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ّٔ ٗٔٞح ؿ

ٝٛخف ح٤ُ٘طخٕ هظَ دمحم كِْ ٣٘ي  حرٖ ػزخّ:" ًٔخ هخٍرٔوظَ أٛلخرْٜ أٛخرْٜ 

ك٤ٚ أٗٚ كن كٔخ ُُ٘خ ًٌُي ٓخ ٗ٘ي أٗٚ هي هظَ كظ٠ ١ِغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر٤ٖ 
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كوٍٞ   ٚ اًح ٠٘ٓ هخٍ كلَك٘خ كظ٠ ًؤٗٚ ُْ ٣ٜز٘خ ٓخ أٛخر٘خجِ لُ ٌَ حُٔؼي٣ٖ ٗؼَكٚ رظَ 

خ رِـَ }هللا  ًّٔ ْْ َؿ ٌُ { أ١ ٗـخس حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصكَؤَػَخرَ ّْ ح٧ٍٝ أٗٔخْٛ ك٢ ٍّْ  ٖٓ حُوظَ ػٞحد حُـ

ّْ حُؼخ٢ٗ ٝٛ ٓوظَ أٛلخرْٜ ٌٝٛح َٜٗ ٝػٞحد ٝإ هَٔٝح حُٔؼًَش ًٔخ  ٞحُـ

 .كَٔ ًُي حرٖ ػزخّ

 ٌّطٍتَعٍَُذ فف١خ ثٕذ ػجذ ا -97* 

كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ ىحٝى حُٜخ٢ٔٗ، أهزَٗخ ػزي أكٔي هخٍ  أهَؽ .ٖ٘ٙ

ػٖ ػَٝس هخٍ أهز٢َٗ أر٢ حُِر٤َ  ٖ أر٢ حُِٗخى، ػٖ ٛ٘خّحَُكٖٔ ٣ؼ٢٘ حر

" أٗٚ ُٔخ ًخٕ ٣ّٞ أكي أهزِض حَٓأس طٔؼ٠ كظ٠ اًح ًخىص إٔ :٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

هخٍ حُِر٤َ  اٌّشأح اٌّشأح :طَ٘ف ػ٠ِ حُوظ٠ِ هخٍ كٌَٙ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص إٔ طَحْٛ كوخٍ

 ّٓ ٓؼ٠ ا٤ُٜخ كؤىًٍظٜخ هزَ ٢ ٛل٤ش هخٍ كوَؿض أ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ كظٞٓٔض أٜٗخ أ

ً هخُض ا٤ُي ٫  ِْيَس إٔ ط٘ظ٢ٜ ا٠ُ حُوظ٠ِ هخٍ كِيٓض ك٢ ٛي١ٍ ًٝخٗض حَٓأس َؿ

أٍٝ ُي هخٍ كوِض إ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػِّ ػ٤ِي هخٍ كٞهلض ٝأهَؿض ػٞر٤ٖ 

ٓؼٜخ كوخُض ٌٛحٕ ػٞرخٕ ؿجض رٜٔخ ٧ه٢ كِٔس كوي رِـ٢٘ ٓوظِٚ كٌل٘ٞٙ ك٤ٜٔخ هخٍ 

خُؼٞر٤ٖ ٌُ٘لٖ ك٤ٜٔخ كِٔس كبًح ا٠ُ ؿ٘زٚ ٍؿَ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ هظ٤َ هي كؼَ كـج٘خ ر

رٚ ًٔخ كؼَ رلِٔس هخٍ كٞؿيٗخ ؿ٠خٟش ٝك٤خء إٔ ٌٗلٖ كِٔس ك٢ ػٞر٤ٖ 

ٝح٧ٜٗخ١ٍ ٫ ًلٖ ُٚ كوِ٘خ ُلِٔس ػٞد ٨ُٜٝٗخ١ٍ ػٞد كويٍٗخٛٔخ كٌخٕ 

د ح١ٌُ أكيٛٔخ أًزَ ٖٓ ح٥هَ كؤهَػ٘خ ر٤ٜ٘ٔخ كٌل٘خ ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ ك٢ حُؼٞ

هِض كي٣غ كٖٔ ٍٝٝح٣ش ٤ِٓٔخٕ رٖ ىحٝى حُٜخ٢ٔٗ ػٖ حرٖ أر٢  .ٛخٍ ُٚ "

 حُِٗخى ٓٔظو٤ٔش ٝإ ًخٕ ٓٔغ ٓ٘ٚ رخُؼَحم ًٔخ ًًَ ًُي ػ٢ِ رٖ حُٔي٢٘٣.
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 ثٛاوٟ األٔقبس ػٍٝ لزالُ٘ -98* 

كيػ٘خ ٛخٍٕٝ رٖ ٓؼ٤ي ح١َُٜٔ هخٍ: كيػ٘خ حرٖ ٓخؿٚ هخٍ  أهَؽ .ٖٙٙ

" إٔ ٍٍٓٞ :ػٖ حرٖ ػَٔ رٖ ٣ُي، ػٖ ٗخكغػزي هللا رٖ ٝٛذ هخٍ: أٗزؤٗخ أٓخٓش 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص َٓ ر٘ٔخء ػزي ح٧َٜٗ ٣ز٤ٌٖ ٌِٛخٖٛ ٣ّٞ أكي كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌُٖ 

كِٔس ٫ رٞح٢ً ُٚ كـخء ٗٔخء ح٧ٜٗخٍ ٣ز٤ٌٖ كِٔس كخٓظ٤وع ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 

٤ِ٘وِزٖ ٫ٝ ٣ز٤ٌٖ ػ٠ِ ٛخُي رؼي ٣ٝلٜٖ ٓخ حٗوِزٖ رؼي َٖٓٝٛ ك :ػ٤ِٚ ِْٝٓ كوخٍ

هِض كي٣غ كٖٔ ٝأٓخٓش رٖ ٣ُي ٛٞ ح٤ُِؼ٢ ًٔخ ؿخء ٣َٛلخ ػ٘ي ح٤ُّٞ " 

٢ َٗف ٓؼخ٢ٗ ح٥ػخٍ ٝأٓخٓش رٖ ٣ُي ح٤ُِؼ٢ ٟؼ٤ق ٍٝٝح٣ش ػزي هللا حُطلخ١ٝ ك

ٝأٓخٓش رٖ ٣ُي ٌٛح :" حٌُخَٓ ك٢ هخٍ أرٞ أكٔي رٖ ػيٟرٖ ٝٛذ ػ٘ٚ ٛخُلش 

رٖ ٝٛذ ر٘ٔوش ٛخُلش ححُؼوخص ١َٝ٣ٝ ػ٘ٚ  ١َٝ٣ ػ٘ٚ حُؼ١ٍٞ ٝؿٔخػش ٖٓ

رٖ حٍٝحٙ ػٖ حرٖ ٝٛذ كَِٓش ٝٛخٍٕٝ رٖ ٓؼ٤ي ٝحَُر٤غ رٖ ٤ِٓٔخٕ ٝحرٖ أه٢ 

رٖ ٝٛذ ٤ُْ ػ٘يْٛ ا٫ حُلي٣غ رؼي حٝٛذ، ػٖ ػٔٚ ٝحُزخهٕٞ ٖٓ أٛلخد 

هِض ٍٟٝٝ ٌٛح حُلي٣غ  ." حُلي٣غ، ٝٛٞ كٖٔ حُلي٣غ ٝأٍؿٞ أٗٚ ٫ رؤّ رٚ

 ؼ٤ي.ػٖ حرٖ ٝٛذ ٛخٍٕٝ رٖ ٓ

 اٌقالح ػٍٝ ؽٙذاء أؽذ -99* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، كيػ٘خ ح٤ُِغ، هخٍ: حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٖٙ

كيػ٢٘ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ًؼذ رٖ ٓخُي، ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا 

ًخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ـٔغ ر٤ٖ حَُؿ٤ِٖ ٖٓ هظ٠ِ أكي ك٢ ػٞد  ":٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ

أًؼَ أهٌح ُِوَإٓ كبًح أ٤َٗ ُٚ ا٠ُ أكيٛٔخ هيٓٚ ك٢ حُِلي  ٝحكي ػْ ٣وٍٞ أ٣ْٜ

ٝهخٍ أٗخ ٤ٜٗي ػ٠ِ ٛئ٫ء ٣ّٞ حُو٤خٓش ٝأَٓ ريكْٜ٘ ك٢ ىٓخثْٜ ُْٝ ٣ـِٔٞح ُْٝ 

  ." ٣َٜ ػ٤ِْٜ
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كيػ٘خ ٣ْٞٗ هخٍ: ػ٘خ حرٖ حُطلخ١ٝ ك٢ َٗف حُٔؼخ٢ٗ هخٍ  أهَؽ.1ٖٙ

 :"رٖ ٓخُي كيػٚٝٛذ هخٍ: ػ٘خ أٓخٓش رٖ ٣ُي ح٤ُِؼ٢ إٔ حرٖ ٜٗخد كيػٚ إٔ أْٗ 

" هِض كي٣غ ٟؼ٤ق  إٔ ٜٗيحء أكي ُْ ٣ـِٔٞح ٝىك٘ٞح ريٓخثْٜ ُْٝ ٣َٜ ػ٤ِْٜ

٫ٝ ٣ٜق ُٚ كي٣غ اًح حٗلَى ا٫ ٗٔوش ػزي  ك٢ آ٘خىٙ أٓخٓش رٖ ٣ُي ٝٛٞ ح٤ُِؼ٢

 ٝأ رٖ ٣ل٠٤ كَِٓش ٝأ أكٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ هللا رٖ ٝٛذ اًح ٍٟٝ ػ٘ٚ حرٖ أه٤ٚ

٤ٖ ك٢ رخد " رٞح٢ً ح٧ٜٗخٍ " ٤ِٔخٕ ًٔخ ٛٞ ٓزٖ ٓرحَُر٤غ  ٝأٛخٍٕٝ رٖ ٓؼ٤ي 

ٝػ٤ِٚ كبٕ كي٣غ  ح٥ٗق ٝٛ٘خ ٣َٟٝ ػ٘ٚ ٣ْٞٗ ٝٛٞ حرٖ ػزي ح٧ػ٠ِ حُٜيك٢

٣ُي ح٤ُِؼ٢ ٫ ٣ٜق، ٝأهَؿٚ أرٞ ىحٝى ٖٓ ٣َ١ن ػؼٔخٕ رٖ ػَٔ ػٖ أٓخٓش رٖ 

 .أٓخٓش رٖ ٣ُي، ٝحُظ١ٌَٓ ٖٓ ٣َ١ن أرٞ ٛلٞحٕ ػزي هللا رٖ ٓؼ٤ي ح١ٞٓ٧

هللا ػ٘ٚ ك٢ ٛل٤ق حُزوخ١ٍ " ُْ ٣َٜ ػ٤ِْٜ " كوي ٗل٠  ؿخرَ ٢ٍٟ ٝهٍٞ

  ٝحُٔؼزض ٓويّ ػ٠ِ حُ٘خك٢.ٓخ ُْ ٣ٜ٘ي ٝهي ػزض ٬ٛس حُـ٘خُس ػ٠ِ ح٤ُٜ٘ي 

ػ٘خ كي كيػ٘خ كٜي هخٍحُطلخ١ٝ ك٢ َٗف ٓؼخ٢ٗ ح٥ػخٍ هخٍ  أهَؽ .2ٖٙ

ػ٘خ ػزي هللا رٖ اى٣ٍْ ػٖ حرٖ آلخم هخٍ: كيػ٢٘ كي٣ٞٓق رٖ رٍِٜٞ هخٍ 

رٖ ػزي هللا رٖ حُِر٤َ ػٖ أر٤ٚ ٣ؼ٢٘ ػٖ ػزي هللا رٖ حُِر٤َ ٢ٍٟ  ٣ل٠٤ رٖ ػزخى

ػْ ٠ِٛ ػ٤ِٚ،  " إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أَٓ ٣ّٞ أكي رلِٔس كٔـ٢ رزَىٙهللا ػٜ٘ٔخ:

هِض  ٢ِٜ٣ٝ ػ٤ِْٜ ٝػ٤ِٚ ٓؼْٜ" ،، ػْ أط٢ رخُوظ٠ِ ٣ٜلٕٞكٌزَ طٔغ طٌز٤َحص

يح ٝآٍخٍ حُٜلخر٢ ٫ ٠٣َ ٝك٢ ٝػزي هللا رٖ حُِر٤َ ُْ ٣ٜ٘ي أككي٣غ كٖٔ 

ٝكٜي ٤ٗن ح٩ٓ٘خى دمحم رٖ آلخم ٝهي َٛف رخُظلي٣غ ٝرو٤ش ٍؿخُٚ ػوخص 

هخٍ حرٖ ٣ْٞٗ ك٢ حُظخ٣ٍن: ًخٕ حُطلخ١ٝ ٛٞ حرٖ ٤ِٓٔخٕ أرٞ دمحم حُي٫ٍ حُ٘وخّ 

 .ػوش ػزظخ



 ٕٙٓ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ هخٍ: أهز٢َٗ ػٌَٓش رٖ هخُي، ػزي حَُُحم  أهَؽ .1ٖٓ

حى رٖ حُٜخى، إٔ ٍؿ٬ ٖٓ ح٧ػَحد ؿخء حُ٘ز٢ ٠ِٛ ػٖ حرٖ أر٢ ػٔخٍ، ػٖ ٗي

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كآٖٓ رٚ ٝحطزؼٚ، ٝهخٍ: أٛخؿَ ٓؼي كؤ٠ٛٝ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رٚ رؼٞ 

ؿْ٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤ٗجخ ٣ؤْ،  -أٝ هخٍ: ك٤ٖ٘  -أٛلخرٚ، كِٔخ ًخٗض ؿِٝس ه٤زَ 

ػ٠ ظَْٜٛ، كِٔخ ؿخء ىكؼٞٙ ا٤ُٚ، ٝهْٔ ُٚ كؤػط٠ أٛلخرٚ ٓخ هْٔ، ًٝخٕ ٣َ

ٌٛح كوخٍ: ٓخ ٌٛح؟ هخٍ: هْٔ هٔٔٚ ُي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كؤهٌٙ كـخء رٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ: ٓخ 

هخٍ: ٓخ ػ٠ِ ٌٛح حطزؼظي، ٢ٌُ٘ٝ حطزؼظي ػ٠ِ إٔ  ،٣خ دمحم؟ هخٍ: هْٔ هٔٔظٚ ُي

حُـ٘ش هخٍ: إ طٜيم  ص كؤىهَرْٜٔ كؤٓٞ -ٝأٗخٍ ر٤يٙ ا٠ُ كِوٚ  -أ٠ٍٓ ٛخ ٛ٘خ 

كِزؼٞح ه٬٤ِ ػْ ٠ٜٗٞح ك٢ هظخٍ حُؼيٝ، كؤط٢ رٚ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  ،هللا ٣ٜيهي

هخُٞح: ٗؼْ  ٢ ملسو هيلع هللا ىلص: أٛٞ أٛٞ؟ِْٝٓ ٣لَٔ ٝهي أٛخرٚ ْٜٓ ك٤غ أٗخٍ، كوخٍ حُ٘ز

، ػْ هيٓٚ ك٠ِٜ ػ٤ِٚ، كٌل٘ٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ؿزش حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٛيم هللا كٜيهٚهخٍ: 

كٌخٕ ٓٔخ ظَٜ ٖٓ ٬ٛطٚ: حُِْٜ إ ٌٛح ػزيى هَؽ ٜٓخؿَح ك٢ ٓز٤ِي، هظَ 

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ىٕٝ حُٜلخر٢ ٝحرٖ أر٢ ػٔخٍ ٛٞ  ." ٤ٜٗيح

 ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي هللا.

 ُٙذاء فٟ ِنبعؼدفٓ اٌؾٙ -ٓٓٔ* 

ؼزش، ػٖ ح٧ٓٞى رٖ كيػ٘خ دمحم رٖ ؿؼلَ، كيػ٘خ ٗأكٔي هخٍ  أهَؽ .1ٖٔ

ك٘خىٟ ٓ٘خى١ ٍٍٓٞ ه٤ْ، ػٖ ٗز٤ق، ػٖ ؿخرَ: إٔ هظ٠ِ أكي كِٔٞح ٖٓ ٌٓخْٜٗ، 

حرٖ ػزي " هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝٗز٤ق ٛٞ  إٔ ٍىٝح حُوظ٠ِ ا٠ُ ٠ٓخؿؼٜخ "هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 حرٖ كزخًًَٕٙ هللا حُؼ١ِ٘ أرٞ ػَٔٝ حٌُٞك٢ طخرؼ٢ ٝػوٚ أرٞ ٍُػش ٝحُؼـ٢ِ ٝ

 .ؼزش ٛٞ حرٖ حُلـخؽٝٗك٢ حُؼوخص 
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 فٟ اٌذفٓ ِٓ عٙخ اٌمجٍخ بلشآٔاألوضش رمذ٠ُ   -ٔٓٔ* 

كيػ٘خ ٓل٤خٕ رٖ ػ٤٤٘ش، ػٖ أ٣ٞد، ػٖ هخٍ  ٙٓٔ٘ي ك٢أكٔي  أهَؽ .1ٕٖ

ك٤ٔي رٖ ٬ٍٛ، ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػخَٓ، هخٍ: اٌْٗ ُظوطٕٞ ا٠ُ أهٞحّ ٓخ ْٛ رؤػِْ 

ٍ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " حكلَٝح رلي٣غ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓ٘خ، هظَ أر٢ ٣ّٞ أكي، كوخٍ ٍٓٞ

( ٕ( هَآٗخ "، )ٔٝأٝٓؼٞح ٝحىك٘ٞح ح٫ػ٤ٖ٘، ٝحُؼ٬ػش ك٢ حُوزَ، ٝهيٓٞح أًؼَْٛ )

 ِض كي٣غ ٛل٤ق ٝأ٣ٞد ٛٞ حُٔوظ٤خ٢ٗ،ه ." ًٝخٕ أر٢ أًؼَْٛ هَآٗخ كويّ

ٝأهَؿٚ ػزي حَُُحم ٝٓؼ٤ي رٖ ٍٜٓ٘ٞ ٝحرٖ أر٢ ٤ٗزش ٝحُظ١ٌَٓ ٝحُز٤ٜو٢ ك٢ 

 .حٌُزَٟ

 أعبدٚا اٌنشة ثبٌغ١فسعبي  -ٕٓٔ* 

هخٍ: كيػ٘خ  كيػ٘خ حُ٘خكؼ٢ ػخْٛ ك٢ حُـٜخى هخٍحرٖ أر٢  أهَؽ .1ٖٖ

رٖ ػ٤٤٘ش، ػٖ ػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ، ػٖ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّ هخٍ: ؿخء حٓل٤خٕ 

ػ٢ِ ر٤ٔلٚ ا٠ُ كخ١ٔش كوخٍ: ه٣ٌٚ ك٤ٔيح، كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: إ ً٘ض أكٔ٘ض حُوظخٍ 

ك٤٘ق، ٝحُلخٍع رٖ حُٜٔش، ٝأرٞ ىؿخٗش، ٝػخْٛ رٖ ح٤ُّٞ كوي أكٔ٘ٚ َٜٓ رٖ 

 هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝحُ٘خكؼ٢ ٛٞ ارَح٤ْٛ رٖ دمحم أرٞ آلخم. ."ػخرض 

 ؾٙذاءاٌػذد  -ٖٓٔ* 

كيػ٘خ أرٞ ػٔخٍ هخٍ: كيػ٘خ حُل٠َ رٖ ٠ٓٞٓ، حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ .1ٖٗ

ػٖ ػ٠ٔ٤ رٖ ػز٤ي، ػٖ حَُر٤غ رٖ أْٗ، ػٖ أر٢ حُؼخ٤ُش، هخٍ: كيػ٢٘ أر٢ رٖ 

ُٔخ ًخٕ ٣ّٞ أكي أ٤ٛذ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ أٍرؼش ٝٓظٕٞ ٍؿ٬ ٖٝٓ  ":ًؼذ، هخٍ

حُٜٔخؿ٣َٖ ٓظش ك٤ْٜ كِٔس كٔؼِٞح رْٜ كوخُض ح٧ٜٗخٍ ُجٖ أٛز٘خ ْٜٓ٘ ٣ٞٓخ ٓؼَ 

ْْ }: خٕ ٣ّٞ كظق ٌٓش كؤٍِٗ هللا طؼخ٠ٌُٛح َُ٘ر٤ٖ ػ٤ِْٜ هخٍ كِٔخ ً ْٕ َػخهَْزظُ اِ َٝ

 ِٚ ْْ رِ خ ُػٞهِْزظُ َٓ  َِ ؼْ ِٔ ْٖ كَؼَخهِزُٞح رِ َُجِ َٝ ُٜٞ َُ ْْ ُ ط َْ زَ َٛ ( َٖ ٣ َِ خرِ َّٜ ِ ُِ  ٌَ ({، كوخٍ َٕٙٔه٤ْ
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هِض  .ًلٞح ػٖ حُوّٞ ا٫ أٍرؼش " :٫ ه٣َٖ رؼي ح٤ُّٞ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ٍؿَ

ٝأرٞ ػٔخٍ ٛٞ حُل٤ٖٔ رٖ ك٣َغ ٝأرٞ حُؼخ٤ُش ٛٞ ٍك٤غ رٖ َٜٓحٕ كي٣غ كٖٔ، 

 .ٚ حُ٘ٔخث٢ ك٢ حٌُزَٟٝأهَؿ ،ح١َُُٝٔ

كيػ٢٘ ػَٔٝ رٖ ػ٢ِ، كيػ٘خ ٓؼخً رٖ ٛ٘خّ، خ١ٍ هخٍ حُزو أهَؽ .1ٖ٘

ٓخ ٗؼِْ ك٤خ ٖٓ أك٤خء حُؼَد أًؼَ ٤ٜٗيح أػِ  :"هخٍ: كيػ٢٘ أر٢، ػٖ هظخىس، هخٍ

٣ّٞ حُو٤خٓش ٖٓ ح٧ٜٗخٍ، هخٍ هظخىس ٝكيػ٘خ أْٗ رٖ ٓخُي أٗٚ هظَ ْٜٓ٘ ٣ّٞ أكي 

ٞٗش ػ٠ِ ٓزؼٕٞ ٣ّٝٞ رجَ ٓؼٞٗش ٓزؼٕٞ ٣ّٝٞ ح٤ُٔخٓش ٓزؼٕٞ هخٍ ًٝخٕ رجَ ٓؼ

  ." ٠ ػٜي أر٢ رٌَ ٣ّٞ ٤ِٔٓٔش حٌٌُحدػٜي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٝٞ ح٤ُٔخٓش ػِ

 ح فٟ أؽذإٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اٌؾٙبد رّّٕٟ -ٗٓٔ* 

كيػ٘خ ٣ؼوٞد، كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آلخم، كيػ٢٘ أكٔي هخٍ  أهَؽ .1ٖٙ

ؿخرَ رٖ  ػخْٛ رٖ ػَٔ رٖ هظخىس، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا، ػٖ

أٓخ ٝهللا  :" ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ اًح ًًَ أٛلخد أكي:ػزي هللا، هخٍ

 َٞ هِض كي٣غ  ." ٓلق حُـزَ ٞىٍص ٓغ أٛلخد ٗلٚ حُـزَ ٣ؼ٢٘أ٢ٗ ؿُ  صُ ىْ ىِ ُ

 كٖٔ ٝهي َٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ ٣ٝؼوٞد ٛٞ حرٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي.

 ٌّؾشو١ٓ فٟ اٌمٕٛد ػٍٝ ادػبء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -٘ٓٔ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ػزي هللا ح٢ُِٔٔ، أهزَٗخ ػزي هللا، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .11ٖ

" أٗٚ ٓٔغ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ :ٓخُْ ػٖ أر٤ٚ أهزَٗخ ٓؼَٔ، ػٖ ح١َُِٛ، كيػ٢٘

 :ٍأٓٚ ٖٓ حًَُٞع ٖٓ حًَُؼش ح٥هَس ٖٓ حُلـَ ٣وٍٞهللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ اًح ٍكغ 

 ٓٔغ هللا ُٖٔ كٔيٙ ٍر٘خ ُٝي حُلٔيٓخ ٣وٍٞ  رؼي ْٜ حُؼٖ ك٬ٗخ ٝك٬ٗخ ٝك٬ٗخحُِّ 

٢َْٗءٌ }كؤٍِٗ هللا  َِ ْٓ َ ْٖ ح٧ْ ِٓ َْ ََُي  ٤َُْ}  ِٚ ُِ ْٞ َٕ }ا٠َُِ هَ ٞ ُٔ ُِ ْْ َظخ ُٜ   ."{كَبَِّٗ
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 غضٚح ؽّشاء األعذ -ٙٓٔ* 

كيػ٘خ دمحم، كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .11ٖ

ٍِ حَُّ ػٖ ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ:"} ُٞٓ ََّ حُ َٝ  ِ خرُٞح لِِلَّ ـَ ظَ ْٓ َٖ ح ٣ ٌِ

 ٌْ ٌَ َػِظ٤ ح أَْؿ ْٞ حطَّوَ َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َُٔ٘ٞح  َٖ أَْك ٣ ٌِ َِّ ُِ ُف  َْ وَ ُْ ْْ ح ُٜ خرَ َٛ خ أَ َٓ ْٖ رَْؼِي  هخُض ُؼَٝس ٣خ  {ِٓ

رٌَ ُٔخ أٛخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ أٛخد  ٞحرٖ أهظ٢ ًخٕ أرٞحى ْٜٓ٘ حُِر٤َ ٝأر

ٚ حًَُٕٔ٘ٞ هخف إٔ ٣َؿؼٞح هخٍ ٖٓ ٣ٌٛذ ك٢ اػَْٛ ٣ّٞ أكي ٝحَٜٗف ػ٘

 .رٌَ ٝحُِر٤َ " ٞكخٗظيد ْٜٓ٘ ٓزؼٕٞ ٍؿ٬ هخٍ ًخٕ ك٤ْٜ أر

أهزَٗخ دمحم رٖ ٍٜٓ٘ٞ، ػٖ ٓل٤خٕ، حُ٘ٔخث٢ ك٢ حٌُزَٟ هخٍ  أهَؽ .12ٖ

ٓل٤خٕ  ٞ: ُٔخ حَٜٗف أرػٖ ػَٔٝ، ػٖ ػٌَٓش، هخٍ: هخٍ حرٖ ػزخّ

ٞح: ٫ دمحمح هظِظْ، ٫ٝ حٌُٞحػذ ٝحًَُٕٔ٘ٞ ػٖ أكي، ٝرِـٞح حَُٝكخء، هخُ

أٍىكظْ، َٗ ٓخ ٛ٘ؼظْ، كزِؾ ًُي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٘يد حُ٘خّ كخٗظيرٞح كظ٠ رِـٞح 

}ح٣ٌُٖ حٓظـخرٞح هلل  :رجَ أر٢ ػ٤٤٘ش كؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ ٝكَٔحء ح٧ٓي أ

ٓل٤خٕ،  ٞٝهي ًخٕ أر ،({ آٍ ػَٔح1ٕٕٔٝحٍَُٓٞ ٖٓ رؼي ٓخ أٛخرْٜ حُوَف)

حُـزخٕ كَؿغ، ٝأٓخ  خٓٞػيى ْٓٞٓ ريٍ ك٤غ هظِظْ أٛلخر٘خ، كؤٓ خٍ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص:ه

حُ٘ـخع كؤهٌ أٛزش حُوظخٍ ٝحُظـخٍس كؤطٞٙ، كِْ ٣ـيٝح رٚ أكيح ٝطٔٞهٞح كؤٍِٗ هللا 

({ آٍ 1ٗٔ) كخٗوِزٞح ر٘ؼٔش ٖٓ هللا ٝك٠َ ُْ ٣ْٜٔٔٔ ٓٞء} :ػِ ٝؿَ

 ،رٖ ى٣٘خٍ ٝٓل٤خٕ ٛٞ حرٖ ػ٤٤٘شهِض كي٣غ ٛل٤ق ٝػَٔٝ ٛٞ ح. "ػَٔحٕ

 .حُطزَح٢ٗٝأهَؿٚ 

 لنبء عبثش د٠ٓ أث١ٗ -7ٓٔ* 

كيػ٘خ ػلخٕ، كيػ٘خ أرٞ ػٞحٗش، كيػ٘خ ح٧ٓٞى رٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ .1ٖٓ

هَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ  "هخٍ: رَ رٖ ػزي هللاػٖ ؿخ ه٤ْ، ػٖ ٗز٤ق حُؼ١ِ٘
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: ٣خ ؿخرَ، ٫ ػ٤ِي إٔ طٌٕٞ حُٔي٣٘ش ا٠ُ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٤ُوخطِْٜ، ٝهخٍ ٢ُ أر٢ ػزي هللا

خ١ٍ أَٛ حُٔي٣٘ش كظ٠ طؼِْ ا٠ُ ٓخ ٤ٜ٣َ أَٓٗخ، كب٢ٗ ٝهللا ٫ُٞ أ٢ٗ أطَى ظَّ ك٢ َٗ

خ٣ٍٖ اً ؿخءص ظَّ ر٘خص ٢ُ رؼي١، ٧كززض إٔ طوظَ ر٤ٖ ٣ي١، هخٍ: كز٤٘ٔخ أٗخ ك٢ حَُّ٘ 

ػٔظ٢ رؤر٢، ٝهخ٢ُ ػخىُظٜٔخ ػ٠ِ ٗخٟق، كيهِض رٜٔخ حُٔي٣٘ش ُظيكٜ٘ٔخ ك٢ 

٠، إ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؤًَْٓ إٔ طَؿؼٞح رخُوظَِٗخ، اً ُلن ٍؿَ ٣٘خى١: أ٫ ٓوخر

، كَؿؼ٘خ رٜٔخ كيك٘خٛٔخ ك٤غ هظ٬ كز٤٘ٔخ أٗخ ك٢ كظيك٘ٞٛخ ك٢ ٜٓخٍػٜخ ك٤غ هظِض

ه٬كش ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ ٓل٤خٕ اً ؿخء٢ٗ ٍؿَ كوخٍ: ٣خ ؿخرَ رٖ ػزي هللا، ٝهللا ُوي 

ٍُ َّٔ ػُ  أػخٍ أرخىَ  ش، كزيح كوَؽ ١خثلش ٓ٘ٚ، كؤط٤ظٚ كٞؿيطٚ ػ٠ِ حُ٘لٞ ح١ٌُ ٓؼخ٣ٝ خ

هخٍ: ٝطَى أر٢ ػ٤ِٚ ى٣٘خ  أٝ حُوظ٤َ كٞح٣ٍظُْٚ ٣ظـ٤َ ا٫ ٓخ ُْ ٣يع حُوظَ  ىك٘ظٚ،

ٗز٢ ٖٓ حُظَٔ كخٗظي ػ٢ِ رؼٞ ؿَٓخثٚ ك٢ حُظوخ٢ٟ، كؤط٤ض ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوِض: ٣خ 

ٝهي حٗظي ػ٢ِ رؼٞ  ٤ِٚ ى٣٘خ ٖٓ حُظَٔهللا إ أر٢ أ٤ٛذ ٣ّٞ ًٌح ًٌٝح ٝطَى ػ

ش ٖٓ طَٔٙ ؿَٓخثٚ ك٢ حُظوخ٢ٟ، كؤكذ إٔ طؼ٢٘٘٤ ػ٤ِٚ ُؼِٚ إٔ ٣٘ظ٢َٗ ١خثل

: ٗؼْ، آط٤ي إ ٗخء هللا ه٣َزخ ٖٓ ٢ٓٝ حُٜ٘خٍ، ٝؿخء كوخٍ ا٠ُ ٌٛح حَُٜحّ حُٔوزَ

٢ٗ ح٤ُّٞ ٓؼٚ كٞح٣ٍٞٙ، ػْ حٓظؤًٕ، كيهَ ٝهي هِض ٫َٓأط٢: إ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ؿخء

٢ٓٝ حُٜ٘خٍ، ك٬ أ٣ٍ٘ي، ٫ٝ طئ١ً ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ر٤ظ٢ ر٢٘ء، ٫ٝ ط٤ٌِٔٚ، 

كيهَ كلَٗض ُٚ كَحٗخ، ٝٝٓخىس، كٟٞغ ٍأٓٚ ك٘خّ، هخٍ: ٝهِض ٠ُُٞٔ ٢ُ: حًرق 

ٌٛٙ حُؼ٘خم، ٢ٛٝ ىحؿٖ ٤ٔٓ٘ش، ٝحُٞك٠، ٝحُؼـَ حكَؽ ٜٓ٘خ هزَ إٔ ٣ٔظ٤وع 

، ٝأٗخ ٓؼي، كِْ ٍِٗ ك٤ٜخ كظ٠ كَؿ٘خ ٜٓ٘خ، ٝٛٞ ٗخثْ، كوِض ُٚ: إ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح حٓظ٤وع ٣يػٞ رخُطٍٜٞ، ٝا٢ٗ أهخف اًح كَؽ إٔ ٣وّٞ، ك٬ 

٣لَؿٖ ٖٓ ٟٝٞثٚ كظ٠ ط٠غ حُؼ٘خم ر٤ٖ ٣ي٣ٚ، كِٔخ هخّ هخٍ: ٣خ ؿخرَ حثظ٢٘ 

ُؼ٘خم ػ٘يٙ، ك٘ظَ ا٢ُ كوخٍ: ًؤٗي كِْ ٣لَؽ ٖٓ ١ٍٜٞٙ كظ٠ ٟٝؼض ح ،رطٍٜٞ

هخٍ: ػْ ىػخ كٞح٤٣ٍٚ ح٣ٌُٖ ٓؼٚ كيهِٞح،  ،هي ػِٔض كز٘خ ُِلْ، حىع ٢ُ أرخ رٌَ
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ك٠َد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر٤ي٣ٚ ٝهخٍ: رْٔ هللا ًِٞح، كؤًِٞح كظ٠ ٗزؼٞح، ٝك٠َ ُلْ 

ْٜ ٖٓ ٜٓ٘خ ًؼ٤َ هخٍ: ٝهللا إ ٓـِْ ر٢٘ ِٓٔش ٤ُ٘ظَٕٝ ا٤ُٚ، ٝٛٞ أكذ ا٤ُ

أػ٤ْٜ٘، ٓخ ٣وَرٚ ٍؿَ ْٜٓ٘ ٓوخكش إٔ ٣ئًٝٙ، كِٔخ كَؿٞح هخّ، ٝهخّ أٛلخرٚ 

كوَؿٞح ر٤ٖ ٣ي٣ٚ، ًٝخٕ ٣وٍٞ: هِٞح ظ١َٜ ٬ُِٔثٌش، ٝحطزؼظْٜ كظ٠ رِـٞح 

أٌٓلش حُزخد، هخٍ: ٝأهَؿض حَٓأط٢ ٛيٍٛخ، ًٝخٗض ٓٔظظَس رٔل٤ق ك٢ حُز٤ض، 

ػ٤ِي. كوخٍ: ٠ِٛ هللا  هخُض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا َٛ ػ٢ِ، ٝػ٠ِ ُٝؿ٢ ٠ِٛ هللا

ػ٤ِي، ٝػ٠ِ ُٝؿي، ػْ هخٍ: حىع ٢ُ ك٬ٗخ ُـ٢ٔ٣َ ح١ٌُ حٗظي ػ٢ِ ك٢ حُطِذ، 

١خثلش ٖٓ ى٣٘ي  -٣ؼ٢٘ ا٠ُ ح٤َُٔٔس  -هخٍ: كـخء كوخٍ: أ٣َٔ ؿخرَ رٖ ػزي هللا 

ح١ٌُ ػ٠ِ أر٤ٚ، ا٠ُ ٌٛح حَُٜحّ حُٔوزَ، هخٍ: ٓخ أٗخ رلخػَ، ٝحػظَ ٝهخٍ: اٗٔخ ٛٞ 

: أ٣ٖ ؿخرَ؟ كوخٍ: أٗخ ًح ٣خ ٍٍٓٞ هللا، هخٍ: ًَ ُٚ كبٕ هللا ٓٞف ٓخٍ ٣ظخ٠ٓ، كوخٍ

 ،٣ٞك٤ٚ، ك٘ظَص ا٠ُ حُٔٔخء، كبًح حُْ٘ٔ هي ىٌُض، هخٍ: ح٬ُٜس ٣خ أرخ رٌَ

كخٗيكؼٞح ا٠ُ حُٔٔـي كوِض: هَد أٝػ٤ظي، كٌِض ُٚ ٖٓ حُؼـٞس كٞكخٙ هللا، ٝك٠َ 

 ك٢ ٓٔـيٙ، ًؤ٢ٗ َٗحٍس ُ٘خ ٖٓ حُظَٔ ًٌح ًٌٝح، كـجض أٓؼ٠ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كٞؿيص ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هي ٠ِٛ، كوِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا أُْ طَ أ٢ٗ ًِض ُـ٢ٔ٣َ 

طَٔٙ، كٞكخٙ هللا، ٝك٠َ ُ٘خ ٖٓ حُظَٔ ًٌح ًٌٝح، كوخٍ: أ٣ٖ ػَٔ رٖ حُوطخد؟ 

ٗخ كوخٍ: ٓخ أ ،كـخء ٣ٍَٜٝ، كوخٍ: َٓ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ػٖ ؿ٣َٔٚ، ٝطَٔٙ

رٔخثِٚ هي ػِٔض إٔ هللا ٓٞف ٣ٞك٤ٚ، اً أهزَص إٔ هللا ٓٞف ٣ٞك٤ٚ، كٌٍَ ػ٤ِٚ 

ٌٛٙ حٌُِٔش ػ٬ع َٓحص، ًَ ًُي ٣وٍٞ: " ٓخ أٗخ رٔخثِٚ، ًٝخٕ ٫ ٣َحؿغ رؼي 

حَُٔس حُؼخُؼش، كوخٍ: ٣خ ؿخرَ ٓخ كؼَ ؿ٣َٔي ٝطَٔى؟ هخٍ: هِض: ٝكخٙ هللا، ٝك٠َ 

طٚ، كوخٍ: أُْ أًٖ ٤ٜٗظي إٔ ط٢ٌِٔ ٍٍٓٞ ُ٘خ ٖٓ حُظَٔ ًٌح، ًٌٝح كَؿغ ا٠ُ حَٓأ

ُٚ ٫ٝ أٓؤ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ هخُض: أً٘ض طظٖ إٔ هللا ٣ٍٞى ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر٤ظ٢ ػْ ٣وَؽ

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝٗز٤ق طخرؼ٢ ٝػوٚ  "ٝػ٠ِ ُٝؿ٢ هزَ إٔ ٣وَؽ ح٬ُٜس ػ٢ِ
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ٞحٗش ٛٞ حُٟٞخف رٖ ػزي حُؼـ٢ِ ٝأرٞ ٍُػش ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص ٝأرٞ ػ

 هللا ح١ٌَ٘٤ُ ٝػلخٕ ٛٞ حرٖ ِْٓٔ.

 ٌِٛذ اٌؾغٓ سمٟ هللا ػٕٗ -8ٙ** 

كيػ٘خ ػلخٕ، كيػ٘خ ٤ٛٝذ، هخٍ: كيػ٘خ أ٣ٞد، ػٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ .1ٖٔ

ٛخُق أر٢ حُو٤َِ، ػٖ ػزي هللا رٖ حُلخٍع، ػٖ أّ حُل٠َ، هخُض: أط٤ض حُ٘ز٢ 

٤ظ٢، أٝ كـَط٢ ػ٠ٞح ٖٓ أػ٠خثي، ملسو هيلع هللا ىلص، كوِض: ا٢ٗ ٍأ٣ض ك٢ ٓ٘خ٢ٓ، ك٢ ر

كُٞيص كخ١ٔش كٔ٘خ، كيكؼظٚ ا٤ُٜخ،  ،هخٍ: طِي كخ١ٔش إ ٗخء هللا ؿ٬ٓخ، كظٌل٤ِ٘ٚ

كؤٍٟؼظٚ رِزٖ هؼْ، ٝأط٤ض رٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞٓخ أٍُٝٙ، كؤهٌٙ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كٟٞؼٚ 

ض ر٤ي١ ػ٠ِ ًظل٤ٚ، ػ٠ِ ٛيٍٙ، كزخٍ ػ٠ِ ٛيٍٙ، كؤٛخد حُزٍٞ اُحٍٙ، كِهو

ٍكٔي هللا. كوِض: أػط٢٘ اُحٍى  أٝ هخٍ: ،كوخٍ: أٝؿؼض حر٢٘ أِٛلي هللا

كي٣غ هِض  ." أؿِٔٚ، كوخٍ: اٗٔخ ٣ـَٔ رٍٞ حُـخ٣ٍش، ٣ٜٝذ ػ٠ِ رٍٞ حُـ٬ّ

ٝأ٣ٞد ٛٞ حُٔوظ٤خ٢ٗ ٤ٛٝٝذ ٛٞ حرٖ هخُي  ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖح٩ٓ٘خى ٛل٤ق 

ُٝؿش حُؼزخّ ح١ٌُ ُْ أّ حُل٠َ  اً إٔ اٌٗخٍٝك٢ ٓظ٘ٚ ٝػلخٕ ٛٞ حرٖ ِْٓٔ 

 اػَ ٤ٓؤط٣٢ٌٖ هي ٛخؿَ هزَ ه٤زَ ًٔخ ىٍ ػ٤ِٚ كي٣غ حُلـخؽ رٖ ػ١٬ ًٔخ 

ٝحُلٖٔ ُٝي رؼي أكي  ك٢ رخد " حُلـخؽ رٖ ػ١٬ ٝأَٛ ٌٓش " ؿِٝس ه٤زَ

ارخٕ ك٤ٌق أٍٟؼظٚ أّ حُل٠َ ٓغ حرٜ٘خ هؼْ ٝأ٣ٖ؟ ا٫ إٔ طٌٕٞ ُحٍص حُٔي٣٘ش 

   أػِْ.هزَ ٛـَطٜخ ٝهللا٫ٝىس حُلٖٔ 

كيػ٘خ ػز٤ي هللا، كيػ٘خ كٔخى رٖ ٓٔؼيس، ػٖ أرٞ ٣ؼ٠ِ هخٍ  أهَؽ .1ٕٖ

هطزض ا٠ُ  ":حٌٍُٔ٘ رٖ ػؼِزش، ػٖ ػِزخء رٖ أكَٔ، هخٍ: هخٍ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ

ىٍػخ ُٚ ٝرؼٞ ٓخ رخع ٖٓ ٓظخػٚ، كزِؾ  حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حر٘ظٚ كخ١ٔش، هخٍ: كزخع ػ٢ِّ 

خٍ: ٝأَٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٣ـؼَ ػِؼ٤ٚ ك٢ حُط٤ذ، ٝػِؼخ أٍرغ ٓخثش ٝػٔخ٤ٖٗ ىٍٛٔخ. ه
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هخٍ: ٝأَٓٛخ إٔ ٫  ،ك٢ حُؼ٤خد، ٝٓؾ ك٢ ؿَس ٖٓ ٓخء كؤَْٓٛ إٔ ٣ـظِٔٞح رٚ

طٔزوٚ رَٟخع ُٝيٛخ هخٍ: كٔزوظٚ رَٟخع حُل٤ٖٔ ٝأٓخ حُلٖٔ كبٕ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

هِض  "حَُؿ٤ِٖ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٛ٘غ ك٢ ك٤ٚ ٤ٗجخ ٫ ٗي١ٍ ٓخ ٛٞ، كٌخٕ أػِْ

 كي٣غ ٛل٤ق ٝػز٤ي هللا ٛٞ حرٖ ػَٔ حُوٞح١َ٣ٍ.

 صٚاط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ثؾفقخ -87** 

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُٔخٕ، أهزَٗخ ٗؼ٤ذ، ػٖ ح١َُِٛ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٖٖ

هخٍ: أهز٢َٗ ٓخُْ رٖ ػزي هللا، أٗٚ ٓٔغ ػزي هللا رٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، 

كلٜش ر٘ض ػَٔ ٖٓ ه٤ْ٘ رٖ كٌحكش  " إٔ ػَٔ رٖ حُوطخد ك٤ٖ طؤ٣ٔض:٣ليع

ح٢ُٜٔٔ ًٝخٕ ٖٓ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هي ٜٗي ريٍح طٞك٢ رخُٔي٣٘ش هخٍ ػَٔ 

كِو٤ض ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ كؼَٟض ػ٤ِٚ كلٜش كوِض إ ٗجض أٌٗلظي كلٜش ر٘ض 

ػَٔ هخٍ ٓؤٗظَ ك٢ أ١َٓ كِزؼض ٤ُخ٢ُ كوخٍ هي ريح ٢ُ إٔ ٫ أطِٝؽ ٢ٓٞ٣ ٌٛح 

كوِض إ ٗجض أٌٗلظي كلٜش ر٘ض ػَٔ حُٜي٣ن كِو٤ض أرخ رٌَ  هخٍ ػَٔ

رٌَ كِْ ٣َؿغ ا٢ُ ٤ٗجخ كٌ٘ض ػ٤ِٚ أٝؿي ٢٘ٓ ػ٠ِ ػؼٔخٕ كِزؼض  ٞكٜٔض أر

ُؼِي ٝؿيص  :رٌَ كوخٍ ٤ُٞخ٢ُ ػْ هطزٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤٌٗلظٜخ ا٣خٙ كِو٢٘٤ أر

هخٍ كبٗٚ ُْ ٣ٔ٘ؼ٢٘  ،ٗؼْ :هِض ؟ػ٢ِ ك٤ٖ ػَٟض ػ٢ِ كلٜش كِْ أٍؿغ ا٤ُي

إٔ أٍؿغ ا٤ُي ك٤ٔخ ػَٟض ا٫ أ٢ٗ هي ػِٔض إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هي ًًَٛخ كِْ أًٖ 

 َّ ًَ  ٍٍٞٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُٝ ٧ك٢٘ ٓ  ِظٜخ ".ٜخ ُوزِ طَ

ٝهُٞٚ ك٢ حُلي٣غ " ٜٗي ريٍح " ٣يٍ إٔ  طؤ٣ٔض كلٜشٓظ٠ ٓخ ٣يٍ ُْ ٣َى 

 ًٌَُ ُْٝ ٣َى ًًَ ُللٜش ك٢ ح٧كيحع هزَ أكي ٝح١ٌُ ه٤٘ٔخ ُْ ٣ٜ٘ي أكيح ٝا٫

 ٣ظَٜ ٢ُ إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص طِٝؽ رللٜش رؼي أكي ٝهللا أػِْ.
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 ػجذ هللا ثٓ أ١ٔظ عش٠خ ٚؽذٖ اٌٝ خبٌذ ثٓ عف١بْ اٌٙزٌٟ -88** 

كيػ٘خ ٣ؼوٞد، كيػ٘خ أر٢، هخٍ: ػٖ حرٖ آلخم، أكٔي هخٍ  أهَؽ .1ٖٗ

ُِر٤َ، ػٖ حرٖ ػزي هللا رٖ أ٤ْٗ، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ: هخٍ: كيػ٢٘ دمحم رٖ ؿؼلَ رٖ ح

اٗٚ هي رِـ٢٘ إٔ هخُي رٖ ٓل٤خٕ رٖ ٗز٤ق ح٢ٌُُٜ »ىػخ٢ٗ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ: 

، هخٍ: هِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، « ٣ـٔغ ٢ُ حُ٘خّ ٤ُـ٢ِٗٝ، ٝٛٞ رؼَٗش، كؤطٚ كخهظِٚ

هخٍ: كوَؿض « َساًح ٍأ٣ظٚ ٝؿيص ُٚ اه٘ؼ٣َ»حٗؼظٚ ٢ُ كظ٠ أػَكٚ، هخٍ: 

ٓظٞٗلخ ر٤ٔل٢ كظ٠ ٝهؼض ػ٤ِٚ، ٝٛٞ رؼَٗش ٓغ ظؼٖ ٣َطخى ُٜٖ ٫ِ٘ٓ، ٝك٤ٖ 

ًخٕ ٝهض حُؼَٜ، كِٔخ ٍأ٣ظٚ ٝؿيص ٓخ ٝٛق ٢ُ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 

ِْٝٓ ٖٓ ح٩ه٘ؼ٣ََس كؤهزِض ٗلٞٙ، ٝه٤٘ض إٔ ٣ٌٕٞ ر٢٘٤ ٝر٤٘ٚ ٓلخُٝش 

َأ٢ٓ حًَُٞع، ٝحُٔـٞى، ط٘ـ٢ِ٘ ػٖ ح٬ُٜس، ك٤ِٜض ٝأٗخ أ٢٘ٓ ٗلٞٙ أٝٓت ر

كِٔخ حٗظ٤ٜض ا٤ُٚ هخٍ: ٖٓ حَُؿَ؟ هِض: ٍؿَ ٖٓ حُؼَد ٓٔغ ري، ٝرـٔؼي ٌُٜح 

حَُؿَ كـخءى ٌُٜح، هخٍ: أؿَ أٗخ ك٢ ًُي، هخٍ: ك٤٘ٔض ٓؼٚ ٤ٗجخ كظ٠ اًح 

أ٢ٌ٘٘ٓ كِٔض ػ٤ِٚ ح٤ُٔق كظ٠ هظِظٚ، ػْ هَؿض، ٝطًَض ظؼخث٘ٚ ٌٓزخص ػ٤ِٚ، 

هخٍ: هِض: هظِظٚ ٣خ « أكِق حُٞؿٚ» كَآ٢ٗ كوخٍ: كِٔخ هيٓض ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

هخٍ: ػْ هخّ ٓؼ٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كيهَ ر٢ ر٤ظٚ « ٛيهض»ٍٍٓٞ هللا، هخٍ: 

هخٍ: كوَؿض رٜخ « أٓٔي ٌٛٙ ػ٘يى ٣خ ػزي هللا رٖ أ٤ْٗ»كؤػطخ٢ٗ ػٜخ، كوخٍ: 

٤ٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝأ٢َٗٓ ػ٠ِ حُ٘خّ كوخُٞح: ٓخ ٌٛٙ حُؼٜخ؟ هخٍ: هِض: أػطخٗ

إٔ أٌٜٓٔخ، هخُٞح: أ٫ٝ طَؿغ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظٔؤُٚ ػٖ ًُي؟ هخٍ: كَؿؼض 

آ٣ش ر٢٘٤ »ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كوِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا ُْ أػط٤ظ٢٘ ٌٛٙ حُؼٜخ؟ هخٍ: 

كوَٜٗخ ػزي هللا »هخٍ:، « َٕٝ ٣ٞٓجٌٝر٤٘ي ٣ّٞ حُو٤خٓش، إ أهَ حُ٘خّ حُٔظوٜ

".  ر٤ٔلٚ كِْ طٍِ ٓؼٚ كظ٠ اًح ٓخص أَٓ رٜخ كٜزض ٓؼٚ ك٢ ًل٘ٚ، ػْ ىك٘خ ؿ٤ٔؼخ

أرٞ ىحٝى، هِض كي٣غ كٖٔ ٝحرٖ ػزي هللا رٖ أ٤ْٗ ٛٞ ػزي هللا رٖ ػزي  ٚٝأهَؿ
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أهزَٗخ أرٞ هللا رٖ أ٤ْٗ ًٔخ ؿخء َٜٓكخ ك٢ ٍٝح٣ش حُز٤ٜو٢ ك٢ حُي٫ثَ هخٍ 

ظخىس هخٍ: أهزَٗخ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ ٓؼي حُلخكع، هخٍ: كيػ٘خ حرٖ َٜٗ رٖ ه

ارَح٤ْٛ حُؼزي١، هخٍ: كيػ٘خ حُ٘ل٢ِ٤، هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ِٓٔش، ػٖ دمحم رٖ 

آلخم، هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ؿؼلَ رٖ حُِر٤َ، ػٖ ػزي هللا ٣ؼ٢٘ حرٖ ػزي هللا رٖ 

ُٝٚ  ًًَٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخصٌٛح رٚ، ٝػزي هللا  أ٤ْٗ، ػٖ أر٤ٚ ػزي هللا رٖ أ٤ْٗ

كيػ٘خ ٜٓؼذ ٓظخرغ ٛٞ دمحم رٖ ًؼذ حُوَظ٢ ًٔخ ؿخء ك٢ حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ هخٍ 

رٖ ارَح٤ْٛ رٖ كِٔس حُِر١َ٤، هخٍ: كيػ٢٘ أر٢ هخٍ: كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ دمحم 

حُيٍحٍٝى١، ػٖ ٣ِ٣ي رٖ ػزي هللا رٖ حُٜخى، ػٖ دمحم رٖ ًؼذ حُوَظ٢، هخٍ: هخٍ 

 رٖ أ٤ْٗ ُِٝلي٣غ ٝدمحم رٖ ًؼذ ٓلظَٔ حُٔٔخع ٖٓ ػزي هللا ،رٖ أ٤ْٗ ػزي هللا

ٚ ك٬ ٣ٍِ٘ ٚ حُز٤ٜو٢ ك٢ حُي٫ثَ ػٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ ٝػ٤ِٗخٛي ََٓٓ أهَؿ

حُلي٣غ ػٖ ىٍؿش حُلٖٔ ٝحرٖ آلخم ٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ ٝهي َٛف رخُظلي٣غ 

 .٣ٝؼوٞد ٛٞ حرٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي

 غضٚح اٌشع١غ -89** 

٘خ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ كيػ٘خ ارَح٤ْٛ أهزَٗخ كيػحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٖ٘

حرٖ ٜٗخد، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٔ رٖ أ٤ٓي رٖ ؿخ٣ٍش حُؼول٢، ك٤ِق ر٢٘ َُٛس، 

" رؼغ :ًٝخٕ ٖٓ أٛلخد أر٢ ٣ََٛس، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

 ّٓ ػخْٛ رٖ  َ ػ٤ِْٜ ػخْٛ رٖ ػخرض ح٧ٜٗخ١ٍ ؿيّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػَ٘س ػ٤٘خ ٝأ

َٜ  ػَٔ ٌّ ْٔ ر٤ٖ ػَ  سِ يَ رٖ حُوطخد كظ٠ اًح ًخٗٞح رخُ ٖٓ ٣ٌَٛ  ل٢ّ ٝح ُِ َُ ًِ ش ًُ لخٕ ٝٓ

ٍّ لْ َُ  ٞوخٍ ُْٜ ر٣ُ٘  ُّٜ  ٤خٕ ك٘لَٝح ُْٜ رو٣َذ ٖٓ ٓخثش ٍؿَ ٍح ٞح آػخٍْٛ كظ٠ كخهظ

ََ ٝؿيٝح ٓؤًَِ  زؼٞح آػخٍْٛ كِٔخ كخطّ  ،طَٔ ٣ؼَد :كوخُٞح ،ك٢ ٍِٓ٘ ُِٗٞٙ ْٜ حُظٔ

 َّْ حُِٗٞح  :ا٠ُ ٟٓٞغ كؤكخ١ رْٜ حُوّٞ كوخُٞح ُْٜرْٜ ػخْٛ ٝأٛلخرٚ ُـجٞح  ك

كوخٍ ػخْٛ رٖ ػخرض  ،كؤػطٞح رؤ٣ي٣ٌْ ٌُْٝ حُؼٜي ٝح٤ُٔؼخم إٔ ٫ ٗوظَ ٌْٓ٘ أكيح
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ّٓ أ٣ّ  ّٓ ٜخ حُوّٞ أ ش ًخكَ ػْ هخٍ حُِْٜ أهزَ ػ٘خ ٗز٤ي ملسو هيلع هللا ىلص كَْٓٞٛ خ أٗخ ك٬ أٍِٗ ك٢ ً

ػ٠ِ حُؼٜي ٝح٤ُٔؼخم ْٜٓ٘ هز٤ذ ٣ُٝي رخُ٘زَ كوظِٞح ػخٛٔخ ٍِٝٗ ا٤ُْٜ ػ٬ػش ٗلَ 

٤ْٜ كَرطْٞٛ رٜخ هخٍ ِّٔ ش ٍٝؿَ آهَ كِٔخ حٓظٌٔ٘ٞح ْٜٓ٘ أ١ِوٞح أٝطخٍ هِ رٖ حُيػّ٘ 

 ّٝ ٍ حُـيٍ ٝهللا ٫ أٛلزٌْ إ ٢ُ رٜئ٫ء أٓٞس ٣َ٣ي حُوظ٠ِ حَُؿَ حُؼخُغ ٌٛح أ

ِن روز٤ذ ٣ُٝي رٖ حُيػ٘ش كظ٠ كـٍَٝٙ ٝػخُـٞٙ كؤر٠ إٔ ٣ٜلزْٜ كخٗطُ 

حُلخٍع رٖ ػخَٓ رٖ ٗٞكَ هز٤زخ ًٝخٕ هز٤ذ  ٞرؼي ٝهؼش ريٍ كخرظخع ر٘رخػٞٛٔخ 

هظَ حُلخٍع رٖ ػخَٓ ٣ّٞ ريٍ كِزغ هز٤ذ ػ٘يْٛ أ٤َٓح كظ٠ أؿٔؼٞح هظِٚ  ٞٛ

 ًٓ ُٜخ ٢ٛٝ  ٢ٌّ َ٘رٜخ كؤػخٍطٚ كيٍؽ رُ  ٠ ٣ٔظليّ كخٓظؼخٍ ٖٓ رؼٞ ر٘خص حُلخٍع ٓٞ

 ُٔ َٓ ؿخكِش كظ٠ أطخٙ كٞؿيطٚ ٓـِٔٚ ػ٠ِ كوٌٙ ٝحُ هخُض كلِػض كِػش ٠ ر٤يٙ ٞ

ػَكٜخ هز٤ذ كوخٍ أطو٤ٖ٘ إٔ أهظِٚ ٓخ ً٘ض ٧كؼَ ًُي هخُض ٝهللا ٓخ ٍأ٣ض أ٤َٓح 

ه٢ ه٤َح ٖٓ هز٤ذ ٝهللا ُوي ٝؿيطٚ ٣ٞٓخ ٣ؤًَ هطلخ ٖٓ ػ٘ذ ك٢ ٣يٙ ٝاٗٚ ُٔٞػن 

رخُلي٣ي ٝٓخ رٌٔش ٖٓ ػَٔس ًٝخٗض طوٍٞ اٗٚ َُُم ٍُهٚ هللا هز٤زخ كِٔخ هَؿٞح 

حُلَ هخٍ ُْٜ هز٤ذ ىػ٢ٗٞ أ٢ِٛ ًٍؼظ٤ٖ كظًَٞٙ  رٚ ٖٓ حُلَّ ٤ُوظِٞٙ ك٢

كًَغ ًٍؼظ٤ٖ كوخٍ ٝهللا ٫ُٞ إٔ طلٔزٞح إٔ ٓخ ر٢ ؿِع ُِىص ػْ هخٍ حُِْٜ 

 أكْٜٜ ػيىح ٝحهظِْٜ ريىح ٫ٝ طزن ْٜٓ٘ أكيح ػْ أٗ٘ؤ ٣وٍٞ: 

 كِٔض أرخ٢ُ ك٤ٖ أهظَ ِٓٔٔخ       ػ٠ِ أ١ ؿ٘ذ ًخٕ هلل َٜٓػ٢ 

 ِٓٔع ٣ٞزخٍى ػ٠ِ أٝٛخٍ ِٗ     ًُٝي ك٢ ًحص ح٩ُٚ ٝإ ٣٘ؤ   

ّٖ  َٞٓٝػش ػوزش رٖ حُلخٍع كوظِٚ ًٝخٕ هز٤ذ ٛ ٞػْ هخّ ا٤ُٚ أر ٓ  ِْٔٓ ٌَُ

ََ ِٛ ٚ ٣ّٞ أُ أٛلخرَ  -٣ؼ٢٘ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  – ظَ ٛزَح ح٬ُٜس ٝأهزَهُ  ْٛ ٝرؼغ ٤زٞح هز

ح ر٢٘ء ٓ٘ٚ ْٞ ئطَ إٔ ٣ُ  -ظَ ٚ هُ ػٞح أَّٗ يِّ ك٤ٖ كُ  - ٗخّ ٖٓ ه٣َٖ ا٠ُ ػخْٛ رٖ ػخرض

 ُ٣ ََ ش ٖٓ َِّ َ ٍؿ٬ ػظ٤ٔخ ٖٓ ػظٔخثْٜ كزؼغ هللا ُؼخْٛ ٓؼَ حُظُ ظَ ف ًٝخٕ هَ ؼ

 رَ كلٔظٚ ٖٓ ٍِْٜٓ كِْ ٣ويٍٝح إٔ ٣وطؼٞح ٓ٘ٚ ٤ٗجخ " حُيَّ 
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 صٚاط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ثؤَ عٍّخ -9ٓ** 

كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٛخُق ح٧ُى١، كيػ٢٘ أرٞ ٣ؼ٠ِ هخٍ  أهَؽ .1ٖٙ

ُٔخ  ":ػٖ أْٗ هخٍ ٖ ر٢٘ ػي١، ػٖ ٓخُي رٖ ى٣٘خٍػـ٬ٕ رٖ ػزي هللا، ٓ

حُِْٜ اٗي ٧ّ ِٓٔش  :كوخٍ ؟ا٠ُ ٖٓ ط٢ٌِ٘ :ك٠َص أرخ ِٓٔش حُٞكخس هخُض أّ ِٓٔش

ّٖ  :كوخُض ،كِٔخ طٞك٢ هطزٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ه٤َ ٖٓ أر٢ ِٓٔش  ،ا٢ٗ ًز٤َس حُٔ

هللا إٔ  ٓخ حُـ٤َس كؤٍؿٞ: أٗخ أًزَ ٓ٘ي ٓ٘خ، ٝحُؼ٤خٍ ػ٠ِ هللا ٍُٝٓٞٚ، ٝأهخٍ

هِض  .س ُِٔخء "ٌَٛزٜخ، كظِٝؿٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كؤٍَٓ ا٤ُٜخ رَكخء٣ٖ، ٝؿ٣ُ 

 .أكٔيٚ أهَؿٝ ،كي٣غ كٖٔ ٝػـ٬ٕ رٖ ػزي هللا هخٍ أرٞ ٍُػش: ٫ رؤّ رٚ

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ أ٣ٞد، ٝهظ٤زش، ٝحرٖ كـَ، ؿ٤ٔؼخ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .11ٖ

خٍ حرٖ أ٣ٞد: كيػ٘خ آٔخػ٤َ، أهز٢َٗ ٓؼي رٖ ٓؼ٤ي، ػٖ آٔخػ٤َ رٖ ؿؼلَ، ه

:" ٓٔؼض ػٖ ػَٔ رٖ ًؼ٤َ رٖ أكِق، ػٖ حرٖ ٓل٤٘ش، ػٖ أّ ِٓٔش، أٜٗخ هخُض

ٓخ ٖٓ ِْٓٔ ط٤ٜزٚ ٤ٜٓزش ك٤وٍٞ ٓخ أَٓٙ هللا }اٗخ هلل ٝاٗخ  :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ

ٜ٘خ ا٫ أهِق هللا ُٚ حُِْٜ أؿ٢َٗ ك٢ ٤ٜٓزظ٢ ٝأهِق ٢ُ ه٤َح ٓ ا٤ُٚ ٍحؿؼٕٞ{

ِٓٔش هِض أ١ ح٤ُِٖٔٔٔ ه٤َ ٖٓ أر٢ ِٓٔش أٍٝ  ه٤َح ٜٓ٘خ هخُض كِٔخ ٓخص أرٞ

ر٤ض ٛخؿَ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػْ ا٢ٗ هِظٜخ كؤهِق هللا ٢ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخُض 

ُٚ كوِض إ ٢ُ ر٘ظخ ٝأٗخ أٍَٓ ا٢ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كخ١ذ رٖ أر٢ رِظؼش ٣وطز٢٘ 

 هللا إٔ ٣ٌٛذ رخُـ٤َس ". هللا إٔ ٣ـ٤ٜ٘خ ػٜ٘خ ٝأىػٞ أٓخ حر٘ظٜخ ك٘يػٞ :ؿ٤ٍٞ كوخٍ

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝأرٞ ٣ًَذ، هخ٫: ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ  .11ٖ

هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ :" كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش، ػٖ ح٧ػٖٔ، ػٖ ٗو٤ن، ػٖ أّ ِٓٔش

ح٣َُٔٞ أٝ ح٤ُٔض كوُٞٞح ه٤َح كبٕ ح٬ُٔثٌش ٣ئٕٓ٘ٞ  اًح ك٠َطْ :هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ

ػ٠ِ ٓخ طوُٕٞٞ هخُض كِٔخ ٓخص أرٞ ِٓٔش أط٤ض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوِض ٣خ ٍٍٓٞ هللا إ أرخ 
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ه٢ُٞ حُِْٜ حؿلَ ٢ُ ُٝٚ ٝأػوز٢٘ ٓ٘ٚ ػوز٠ كٔ٘ش هخُض كوِض  :ِٓٔش هي ٓخص هخٍ

 ." كؤػوز٢٘ هللا ٖٓ ٛٞ ه٤َ ٢ُ ٓ٘ٚ دمحمح ملسو هيلع هللا ىلص

أهزَٗخ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ أكٔي حُٔلزٞر٢ رَٔٝ، حُلخًْ هخٍ  أهَؽ .12ٖ

ػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ٓٔؼٞى، ػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ، ٝأٗزؤ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ ػخرض 

: هخٍ حُز٘خ٢ٗ، كيػ٢٘ ػَٔ رٖ أر٢ ِٓٔش، ػٖ أٓٚ أّ ِٓٔش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، هخُض

٤ٜٓزش، ك٤ِوَ: اٗخ هلل ٝاٗخ ا٤ُٚ ٍحؿؼٕٞ، حُِْٜ ػ٘يى ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:" ٖٓ أٛخرٚ 

ِٓٔش هِظٜخ،  أكظٔذ ٤ٜٓزظ٢، كؤؿ٢َٗ ك٤ٜخ، ٝأري٢ُ٘ ه٤َح ٜٓ٘خ  كِٔخ ٓخص أرٞ

كـؼِض ًِٔخ رِـض أري٢ُ٘ رٜخ ه٤َح ٜٓ٘خ، هِض ك٢ ٗل٢ٔ: ٖٓ ه٤َ ٖٓ أر٢ ِٓٔش؟ 

 ػَٔ رٖ حُوطخد ٣وطزٜخ ػْ هِظٜخ، كِٔخ حٗو٠ض ػيطٜخ رؼغ ا٤ُٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ػ٤ِٚ، كوخُض ٫رٜ٘خ: ٣خ ػَٔ هْ كِٝؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كِٝؿٚ كٌخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

٣ؤط٤ٜخ ٤ُيهَ رٜخ، كبًح ٍأطٚ أهٌص حر٘ظٜخ ٣ُ٘ذ كـؼِظٜخ ك٢ كـَٛخ، ك٤٘وِذ 

أهخٛخ ٖٓ حَُٟخػش، كـخء ا٤ُٜخ، ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؼِْ رٌُي ػٔخٍ رٖ ٣خَٓ ًٝخٕ 

كوخٍ: أ٣ٖ ٌٛٙ حُٔوزٞكش حُٔ٘زٞكش حُظ٢ هي آًص ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ كؤهٌٛخ، كٌٛذ رٜخ 

كـخء ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كيهَ ػ٤ِٜخ ٠٣َد رزَٜٙ ك٢ ؿٞحٗذ حُز٤ض، كوخٍ: ٓخ 

ٍ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝهخٍ: كؼِض ُٗخد؟ هخٍ: ؿخء ػٔخٍ كؤهٌٛخ كٌٛذ رٜخ، كز٠٘ رٜخ ٍٓٞ

ا٢ٗ ٫ أٗوٜي ٤ٗجخ ٓٔخ أػط٤ض، ك٬ٗش ٍكخط٤ٖ ٝؿَط٤ٖ، َٝٓكوش ك٘ٞٛخ ٤ُق 

ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ : ٌٛح كي٣غ حُلخًْ  هخٍ ".ٝهخٍ: إ ٓزؼض ُي ٓزؼض ُ٘ٔخث٢

كي٣غ ٛل٤ق حُ٘ٔخث٢، هِض ، هخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ ػ٠ِ ١َٗ ُْٝ ٣وَؿخٙ ِْٓٔ

٠ِ ١َٗ حُ٘ٔخث٢ هطؤ ٝٓؼ٤ي رٖ ٓٔؼٞى ػ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٝهٍٞ حٌُٛز٤ُ٢ْ 

ٖٓ ١زوش ِْٓٔ ٤ُْٝ ٖٓ ٍؿخُٚ هخٍ حرٖ أر٢ كخطْ ك٢ حُـَف ٝحُظؼي٣َ ٛٞ 

ٝم ٝهخٍ حُو٢ِ٤ِ ك٢ ح٩ٍٗخى: ػوش ٝحُٔلزٞر٢ هي طويّ طٞػ٤وٚ ك٢ رخد " ر٘خء ٛي

 ." حُٔٔـي
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 أً٘ اٌقفخ -9ٔ** 

كيػ٘خ ػزي حُٜٔي رٖ ػزي حُٞحٍع، هخٍ: كيػ٢٘ أكٔي هخٍ  أهَؽ .2ٖٓ

ًٝخٕ ٖٓ كيػ٘خ ىحٝى ٣ؼ٢٘ حرٖ أر٢ ٛ٘ي، ػٖ أر٢ كَد، إٔ ١ِلش كيػٚ أر٢، 

أط٤ض حُٔي٣٘ش ٤ُْٝ ٢ُ رٜخ ٓؼَكش، كُِ٘ض ك٢  "أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ:

حُٜلش ٓغ ٍؿَ كٌخٕ ر٢٘٤ ٝر٤٘ٚ ًَ ٣ّٞ ٓي ٖٓ طَٔ، ك٠ِٜ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 

أٛلخد حُٜلش: ٣خ ٍٍٓٞ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ًحص ٣ّٞ، كِٔخ حَٜٗف هخٍ ٍؿَ ٖٓ 

هللا أكَم رطٞٗ٘خ حُظَٔ، ٝطوَهض ػ٘خ حُو٘ق، كٜؼي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كوطذ ػْ 

ُٞ ٝؿيص هزِح أٝ ُلٔخ ١٧ؼٔظٌٔٞٙ، أٓخ اٌْٗ طٌٕٞٗٞ إٔ طيًٍٞح،  ٝهللاهخٍ: 

ٖٝٓ أىٍى ًحى ٌْٓ٘ إٔ ٣َحف ػ٤ٌِْ رخُـلخٕ، ٝطِزٕٔٞ ٓؼَ أٓظخٍ حٌُؼزش هخٍ: 

خ ٝٛخكز٢ ػٔخ٤ٗش ػَ٘ ٣ٞٓخ ٤ُِٝش، ٓخ ُ٘خ ١ؼخّ ا٫ حُز٣ََ، كظ٠ ؿج٘خ كٌٔؼض أٗ

هِض كي٣غ  ".ا٠ُ اهٞحٗ٘خ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ كٞحٓٞٗخ ًٝخٕ ه٤َ ٓخ أٛز٘خ ٌٛح حُظَٔ

ح١َُٜ٘ ًٔخ ؿخء ٓ٘ٔٞرخ ػ٘ي حُطلخ١ٝ ك٢ َٗف رٖ ػَٔٝ حٛل٤ق ١ِٝلش ٛٞ 

 ١َُٜ٘حُٔؼخ٢ٗ ٝحهظِق ك٢ ح١َُٜ٘ ٝه٤َ حُز١َٜ ٝح١َ٠ُ٘ ٝحُٜٞحد ٛٞ ح

وخ١ٍ ٝحُؼَِ ٝٓؼَكش حَُؿخٍ ٧كٔي ٝأرٞ كَد ك٢ حُظخ٣ٍن حٌُز٤َ ُِز ؿخءًٔخ 

 .ٚ حُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َٝأهَؿ ،ٛٞ حرٖ أر٢ ح٧ٓٞى حُيإ٢ُ

 ٝهُٞٚ  حُو٘ق ؿٔغ ه٤٘ق ٝٛٞ ؿْ٘ ٖٓ حٌُظخٕ أٍىأ ٓخ ٣ٌٕٞ ٓ٘ٚ

كيػ٘خ حُؼزخّ حُي١ٍٝ، هخٍ: كيػ٘خ ػزي هللا رٖ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ .2ٖٔ

ٍ: كيػ٘خ ك٤ٞس رٖ ٣َٗق هخٍ: أهز٢َٗ أرٞ ٛخٗت حُو٢ٗ٫ٞ، إٔ أرخ ػ٢ِ ٣ِ٣ي، هخ

إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ اًح  :"ػَٔٝ رٖ ٓخُي حُـ٘ز٢، أهزَٙ ػٖ ك٠خُش رٖ ػز٤ي

٠ِٛ رخُ٘خّ ٣وَ ٍؿخٍ ٖٓ هخٓظْٜ ك٢ ح٬ُٜس ٖٓ حُوٜخٛش ْٝٛ أٛلخد 

، كبًح ٠ِٛ ٍٍٓٞ هللا حُٜلش كظ٠ طوٍٞ ح٧ػَحد ٛئ٫ء ٓـخ٤ٖٗ أٝ ٓـخٕٗٞ
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 ،ملسو هيلع هللا ىلص حَٜٗف ا٤ُْٜ كوخٍ: ُٞ طؼِٕٔٞ ٓخ ٌُْ ػ٘ي هللا ٧كززظْ إٔ طِىحىٝح كخهش

، هِض كي٣غ ٛل٤ق".  ٝكخؿش هخٍ ك٠خُش: ٝأٗخ ٣ٞٓجٌ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .ٝأهَؿٚ حرٖ كزخٕ ٝحُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َ

٤زش، كيػ٘خ كَِٓش رٖ ٣ل٠٤، كيػ٘خ أهزَٗخ حرٖ هظحرٖ كزخٕ هخٍ  أهَؽ .2ٕٖ

حرٖ ٝٛذ، كيػ٢٘ ٓؼخ٣ٝش رٖ ٛخُق، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ؿز٤َ رٖ ٗل٤َ، ػٖ 

٣خ أرخ ًٍ أطَٟ ًؼَس حُٔخٍ ٛٞ حُـ٠٘"  "ٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:هخ أر٤ٚ، ػٖ أر٢ ًٍ، هخٍ

هللا  هِض ٗؼْ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ: "كظَٟ هِش حُٔخٍ ٛٞ حُلوَ" هِض ٗؼْ ٣خ ٍٍٓٞ

هخٍ: "اٗٔخ حُـ٠٘ ؿ٠٘ حُوِذ ٝحُلوَ كوَ حُوِذ" ػْ ٓؤ٢ُ٘ ػٖ ٍؿَ ٖٓ ه٣َٖ 

كوخٍ: "َٛ طؼَف ك٬ٗخ" هِض ٗؼْ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ: "ك٤ٌق طَحٙ ٝطَحٙ؟ " هِض 

اًح ٓؤٍ أػط٢ ٝاًح ك٠َ أىهَ ػْ ٓؤ٢ُ٘ ػٖ ٍؿَ ٖٓ أَٛ حُٜلش كوخٍ: "َٛ 

 هخٍ كٔخ ُحٍ ٣ل٤ِٚ ٣ٝ٘ؼظٚ كظ٠ طؼَف ك٬ٗخ" هِض ٫ ٝهللا ٓخ أػَكٚ ٣خ ٍٍٓٞ هللا

ػَكظٚ كوِض هي ػَكظٚ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ: "ك٤ٌق طَحٙ أٝ طَحٙ" هِض ٍؿَ ٤ٌٖٔٓ 

ٖٓ أَٛ حُٜلش كوخٍ:" ٛٞ ه٤َ ٖٓ ٬١ع ح٧ٍٝ ٖٓ ح٥هَ" هِض ٣خ ٍٍٓٞ هللا 

اًح أػط٢ ه٤َح كٜٞ أِٛٚ ٝإ  أك٬ ٣ؼط٠ ٖٓ رؼٞ ٓخ ٣ؼط٠ ح٥هَ كوخٍ: "

ٝحرٖ ٝٛذ  هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ." كٔ٘شَٛف ػ٘ٚ كوي أػط٢ 

ٝحرٖ هظ٤زش ٛٞ دمحم رٖ حُلٖٔ أرٞ حُؼزخّ حُِو٢ٔ حُؼٔو٢ٗ٬ ٝػوٚ ٛٞ ػزي هللا 

 .حُيحٍهط٢٘

 -ر٘لٞ ٖٓ ٜٗق ٌٛح حُلي٣غ  -كيػ٢٘ أرٞ ٗؼ٤ْ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .2ٖٖ

اُٚ ا٫ أهلل ح١ٌُ ٫  ":كيػ٘خ ػَٔ رٖ ًٍ، كيػ٘خ ٓـخٛي، إٔ أرخ ٣ََٛس، ًخٕ ٣وٍٞ

ٛٞ إ ً٘ض ٧ػظٔي رٌزي١ ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٖٓ حُـٞع ٝإ ً٘ض ٧ٗي حُلـَ ػ٠ِ 

رط٢٘ ٖٓ حُـٞع ُٝوي هؼيص ٣ٞٓخ ػ٠ِ ٣َ١وْٜ ح١ٌُ ٣وَؿٕٞ ٓ٘ٚ كَٔ أرٞ رٌَ 
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كٔؤُظٚ ػٖ آ٣ش ٖٓ ًظخد هللا ٓخ ٓؤُظٚ ا٫ ٤ُ٘زؼ٢٘ كَٔ ُْٝ ٣لؼَ ػْ َٓ ر٢ ػَٔ، 

٤ُ٘زؼ٢٘ كَٔ كِْ ٣لؼَ ػْ َٓ ر٢ أرٞ كٔؤُظٚ ػٖ آ٣ش ٖٓ ًظخد هللا ٓخ ٓؤُظٚ ا٫ 

حُوخْٓ ملسو هيلع هللا ىلص كظزْٔ ك٤ٖ ٍآ٢ٗ ٝػَف ٓخ ك٢ ٗل٢ٔ ٝٓخ ك٢ ٝؿ٢ٜ ػْ هخٍ: ٣خ أرخ 

هِض: ُز٤ي ٣خ ٍٍٓٞ هللا، هخٍ: حُلن ٠٠ٓٝ كظزؼظٚ كيهَ كخٓظؤًٕ كؤًٕ ٢ُ  ،َٛ

أٝ ك٬ٗش، كيهَ كٞؿي ُز٘خ ك٢ هيف كوخٍ: ٖٓ أ٣ٖ ٌٛح حُِزٖ؟ هخُٞح: أٛيحٙ ُي ك٬ٕ 

هِض: ُز٤ي ٣خ ٍٍٓٞ هللا، هخٍ: حُلن ا٠ُ أَٛ حُٜلش كخىػْٜ ٢ُ  ،هخٍ: أرخ َٛ

هخٍ: ٝأَٛ حُٜلش أ٤ٟخف ح٬ٓ٩ّ، ٫ ٣ؤٕٝٝ ا٠ُ أَٛ ٫ٝ ٓخٍ ٫ٝ ػ٠ِ أكي، اًح 

أطظٚ ٛيهش رؼغ رٜخ ا٤ُْٜ ُْٝ ٣ظ٘خٍٝ ٜٓ٘خ ٤ٗجخ، ٝاًح أطظٚ ٛي٣ش أٍَٓ ا٤ُْٜ 

٢ ًُي، كوِض: ٝٓخ ٌٛح حُِزٖ ك٢ أَٛ حُٜلش، ٝأٛخد ٜٓ٘خ ٝأًَْٜٗ ك٤ٜخ، كٔخءٗ

ً٘ض أكن أٗخ إٔ أ٤ٛذ ٖٓ ٌٛح حُِزٖ َٗرش أطوٟٞ رٜخ، كبًح ؿخء أ٢َٗٓ، كٌ٘ض 

أٗخ أػط٤ْٜ، ٝٓخ ػ٠ٔ إٔ ٣زِـ٢٘ ٖٓ ٌٛح حُِزٖ، ُْٝ ٣ٌٖ ٖٓ ١خػش هللا ١ٝخػش 

ٝأهٌٝح ٓـخُْٜٔ ٖٓ ٍُٓٞٚ ملسو هيلع هللا ىلص ري، كؤط٤ظْٜ كيػٞطْٜ كؤهزِٞح، كخٓظؤًٗٞح كؤًٕ ُْٜ، 

هخٍ: كؤهٌص  ،هِض: ُز٤ي ٣خ ٍٍٓٞ هللا، هخٍ: هٌ كؤػطْٜ ،حُز٤ض، هخٍ: ٣خ أرخ َٛ

حُويف، كـؼِض أػط٤ٚ حَُؿَ ك٤َ٘د كظ٠ ٣َٟٝ، ػْ ٣َى ػ٢ِ حُويف، كؤػط٤ٚ 

حَُؿَ ك٤َ٘د كظ٠ ٣َٟٝ، ػْ ٣َى ػ٢ِ حُويف ك٤َ٘د كظ٠ ٣َٟٝ، ػْ ٣َى ػ٢ِ 

 ٝهي ١ٍٝ حُوّٞ ًِْٜ، كؤهٌ حُويف كٟٞؼٚ ػ٠ِ حُويف، كظ٠ حٗظ٤ٜض ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

هِض: ُز٤ي ٣خ ٍٍٓٞ هللا، هخٍ: رو٤ض أٗخ  ،٣يٙ، ك٘ظَ ا٢ُ كظزْٔ، كوخٍ: أرخ َٛ

كوؼيص كَ٘رض، كوخٍ:  ،هِض: ٛيهض ٣خ ٍٍٓٞ هللا، هخٍ: حهؼي كخَٗد ،ٝأٗض

، ٓخ كظ٠ هِض: ٫ ٝح١ٌُ رؼؼي رخُلن ،كَ٘رض، كٔخ ُحٍ ٣وٍٞ: حَٗد ،حَٗد

ّٔ  ،أؿي ُٚ ٌِٓٔخ، هخٍ: كؤ٢ٍٗ  ."٠ َٝٗد حُل٠ِشكؤػط٤ظٚ حُويف، كلٔي هللا ٝٓ

كيػ٘خ ٣ٞٓق رٖ ػ٠ٔ٤، هخٍ: كيػ٘خ حرٖ ك٤٠َ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .2ٖٗ

ُوي ٍأ٣ض ٓزؼ٤ٖ ٖٓ أٛلخد  ":ػٖ أر٤ٚ، ػٖ أر٢ كخُّ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، هخٍ
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ٞح ك٢ أػ٘خهْٜ، حُٜلش ٓخ ْٜٓ٘ ٍؿَ ػ٤ِٚ ٍىحء، آخ اُحٍ ٝآخ ًٔخء، هي ٍرط

كٜٔ٘خ ٓخ ٣زِؾ ٜٗق حُٔخه٤ٖ، ٜٝٓ٘خ ٓخ ٣زِؾ حٌُؼز٤ٖ، ك٤ـٔؼٚ ر٤يٙ، ًَح٤ٛش إٔ 

 ."طَٟ ػٍٞطٚ

كيػ٘خ أرٞ حُ٘ؼٔخٕ، هخٍ: كيػ٘خ ٓؼظَٔ رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .2ٖ٘

إٔ  :"٤ِٓٔخٕ، هخٍ: كيػ٘خ أر٢، كيػ٘خ أرٞ ػؼٔخٕ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ رٌَ

ء ٝإٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ: ٖٓ ًخٕ ػ٘يٙ ١ؼخّ حػ٤ٖ٘ أٛلخد حُٜلش ًخٗٞح أٗخٓخ كوَح

ك٤ٌِٛذ رؼخُغ، ٝإ أٍرغ كوخْٓ أٝ ٓخىّ ٝإٔ أرخ رٌَ ؿخء رؼ٬ػش، كخٗطِن 

 -ك٬ أى١ٍ هخٍ: ٝحَٓأط٢ ٝهخىّ  -حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رؼَ٘س، هخٍ: كٜٞ أٗخ ٝأر٢ ٝأ٢ٓ 

٘ي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ػْ ُزغ ك٤غ ٤ِٛض ر٤٘٘خ ٝر٤ٖ ر٤ض أر٢ رٌَ، ٝإ أرخ رٌَ طؼ٠٘ ػ

حُؼ٘خء، ػْ ٍؿغ، كِزغ كظ٠ طؼ٠٘ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كـخء رؼي ٓخ ٠٠ٓ ٖٓ ح٤َُِ ٓخ 

هخٍ: أٝٓخ  -أٝ هخُض: ٤ٟلي  -حَٓأطٚ: ٝٓخ كزٔي ػٖ أ٤ٟخكي  ٗخء هللا، هخُض ُٚ

زض أٗخ كخهظزؤص، ػ٤٘ظ٤ْٜ؟ هخُض: أرٞح كظ٠ طـ٢ء، هي ػَٟٞح كؤرٞح، هخٍ: كٌٛ

٣خ ؿ٘ؼَ كـيع ٝٓذ، ٝهخٍ: ًِٞح ٫ ٤٘ٛجخ، كوخٍ: ٝهللا ٫ أ١ؼٔٚ أريح، ٝح٣ْ  :كوخٍ

 -هخٍ: ٣ؼ٢٘ كظ٠ ٗزؼٞح  -هللا، ٓخ ً٘خ ٗؤهٌ ٖٓ ُؤش ا٫ ٍرخ ٖٓ أٓلِٜخ أًؼَ ٜٓ٘خ 

ٝٛخٍص أًؼَ ٓٔخ ًخٗض هزَ ًُي، ك٘ظَ ا٤ُٜخ أرٞ رٌَ كبًح ٢ٛ ًٔخ ٢ٛ أٝ أًؼَ 

َأطٚ: ٣خ أهض ر٢٘ كَحّ ٓخ ٌٛح؟ هخُض: ٫ ٝهَس ػ٢٘٤، ٢ُٜ ح٥ٕ ٜٓ٘خ، كوخٍ ٫ٓ

أًؼَ ٜٓ٘خ هزَ ًُي رؼ٬ع َٓحص، كؤًَ ٜٓ٘خ أرٞ رٌَ، ٝهخٍ: اٗٔخ ًخٕ ًُي ٖٓ 

ػْ أًَ ٜٓ٘خ ُؤش، ػْ كِٜٔخ ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كؤٛزلض  -٣ؼ٢٘ ٤ٔ٣٘ٚ  -ح٤ُ٘طخٕ 

َ، كلَه٘خ حػ٘خ ػَ٘ ٍؿ٬، ٓغ ًَ ػ٘يٙ، ًٝخٕ ر٤٘٘خ ٝر٤ٖ هّٞ ػوي، ك٠٠ٔ ح٧ؿ

 ".أٝ ًٔخ هخٍ ْ ٓغ ًَ ٍؿَ، كؤًِٞح ٜٓ٘خ أؿٔؼٍٕٞؿَ ْٜٓ٘ أٗخّ، هللا أػِْ ً
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 أفؾبة ثئش ِؼٛٔخ -9ٕ** 

كيػ٢٘ ػزي ح٧ػ٠ِ رٖ كٔخى، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٖٙ

كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٣ٍُغ، كيػ٘خ ٓؼ٤ي، ػٖ هظخىس، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا 

خٕ حٓظٔيٝح ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٤َ لْ ٝر٢٘ َُ  شَ ٤َّ َٜ ًًٝٞحٕ ٝػُ  إٔ ٍػ٬ ":ػ٘ٚ

كؤٓيْٛ رٔزؼ٤ٖ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ً٘خ ٤ْٜٔٔٗ حُوَحء ك٢ ُٓخْٜٗ ًخٗٞح  ِْٝٝٓ ػ٠ِ ػي

٣لظطزٕٞ رخُٜ٘خٍ ٣ِٜٕٝٞ رخ٤َُِ كظ٠ ًخٗٞح رزجَ ٓؼٞٗش هظِْٞٛ ٝؿيٍٝح رْٜ 

حُٜزق ػ٠ِ أك٤خء ٖٓ أك٤خء حُؼَد ػ٠ِ ك٢  ٞملسو هيلع هللا ىلص كو٘ض َٜٗح ٣يػ كزِؾ حُ٘ز٢َّ 

 ٍُ  :}غَ كِ ٍػَ ًًٝٞحٕ ٝػ٤ٜش ٝر٢٘ ُل٤خٕ هخٍ أْٗ كوَأٗخ ك٤ْٜ هَآٗخ ػْ إ ًُي 

 ." {خ ٝأٍٟخٗخـٞح ػ٘خ هٞٓ٘خ أٗخ ُو٤٘خ ٍر٘خ ك٢َٟ ػّ٘ رِِّ 

 ٠َٛ ثئش ِؼٛٔخ ٚؽشاَ ثٓ ٍِؾبْ خجش ػبِش ثٓ ف١ٙشح  -8ٓٔ* 

ػٖ  ٘خ أرٞ أٓخٓشكيػ٘خ ػز٤ي رٖ آٔخػ٤َ، كيػحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .21ٖ

ّٔ ٘خّ رٖ ػَٝس هخٍ أهز٢َٗ أر٢ هخٍ:ٛ رٖ  َٝٓ ػَٔظَ ح٣ٌُٖ رزجَ ٓؼٞٗش ٝأُ خ هُ " ُ

 ٖٝٓ ٌٛح كؤٗخٍ ا٠ُ هظ٤َ كوخٍ ُٚ ػَٔ :أ٤ٓش ح١َٔ٠ُ هخٍ ُٚ ػخَٓ رٖ حُطل٤َ

ٍُ ُوي ٍأ٣ظٚ رؼي ٓخ هُ  :ٌٛح ػخَٓ رٖ ك٤َٜس كوخٍ :رٖ أ٤ٓش كغ ا٠ُ حُٔٔخء كظ٠ ظَ 

ُٝ  ٧ٗظَ ا٠ُ حُٔٔخءا٢ٗ  َُ  ٟغ كؤط٠ حُ٘ز٢َّ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ح٧ٍٝ ػْ  ْٛ ك٘ؼخْٛ ملسو هيلع هللا ىلص هز

ّٕ  :كوخٍ خ اهٞحٗ٘خ ػّ٘  ٘خ أهزَْٜ كوخُٞح ٍرّ ْٜ هي ٓؤُٞح ٍرّ أٛلخرٌْ هي أ٤ٛزٞح ٝاّٗ  ا

َٝس رٖ ٣ٞٓجٌ ك٤ْٜ ػُ  ٤ٛذَ خ كؤهزَْٛ ػْٜ٘ ٝأُ رٔخ ٤ٍٟ٘خ ػ٘ي ٤ٍٟٝض ػّ٘ 

 ُٔ   رٚ ٌٍٓ٘ح." ٢َ ِّٔ ُٓ  رٖ ػَٔٝ َٝس رٚ ٌٍٝٓ٘ػُ  ٢َ ِّٔ أٓٔخء رٖ حُِٜض ك

كيػ٢٘ كزخٕ، أهزَٗخ ػزي هللا، أهزَٗخ ٓؼَٔ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .21ٖ

هخٍ: كيػ٢٘ ػٔخٓش رٖ ػزي هللا رٖ أْٗ، أٗٚ ٓٔغ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، 
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٣وٍٞ: " ُٔخ ١ؼٖ كَحّ رٖ ِٓلخٕ، ًٝخٕ هخُٚ ٣ّٞ رجَ ٓؼٞٗش، هخٍ: رخُيّ ٌٌٛح 

 " هخٍ: كِص ٍٝد حٌُؼزش ك٠٘لٚ ػ٠ِ ٝؿٜٚ ٍٝأٓٚ، ػْ

  غضٚح ثذس اٌضب١ٔخ -9ٖ** 

أهزَٗخ دمحم رٖ ٍٜٓ٘ٞ، ػٖ ٓل٤خٕ، حُ٘ٔخث٢ ك٢ حٌُزَٟ هخٍ  أهَؽ .22ٖ

ٓل٤خٕ  ُٞٔخ حَٜٗف أر ":ػٖ ػَٔٝ، ػٖ ػٌَٓش، هخٍ: هخٍ حرٖ ػزخّ

ٝحًَُٕٔ٘ٞ ػٖ أكي، ٝرِـٞح حَُٝكخء، هخُٞح: ٫ دمحمح هظِظْ، ٫ٝ حٌُٞحػذ 

ُي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٘يد حُ٘خّ كخٗظيرٞح كظ٠ رِـٞح أٍىكظْ، َٗ ٓخ ٛ٘ؼظْ، كزِؾ ً

}ح٣ٌُٖ حٓظـخرٞح هلل  :رجَ أر٢ ػ٤٤٘ش كؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ ٝكَٔحء ح٧ٓي أ

ٓل٤خٕ،  ٞٝهي ًخٕ أر ،({ آٍ ػَٔح1ٕٕٔ) ٝحٍَُٓٞ ٖٓ رؼي ٓخ أٛخرْٜ حُوَف

حُـزخٕ كَؿغ، ٝأٓخ  خر٘خ، كؤٓٓٞػيى ْٓٞٓ ريٍ ك٤غ هظِظْ أٛلخ هخٍ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص:

حُ٘ـخع كؤهٌ أٛزش حُوظخٍ ٝحُظـخٍس كؤطٞٙ، كِْ ٣ـيٝح رٚ أكيح ٝطٔٞهٞح كؤٍِٗ هللا 

({ آٍ 1َٗٔ ُْ ٣ْٜٔٔٔ ٓٞء )كخٗوِزٞح ر٘ؼٔش ٖٓ هللا ٝك٠} :ػِ ٝؿَ

 ،هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝػَٔٝ ٛٞ حرٖ ى٣٘خٍ ٝٓل٤خٕ ٛٞ حرٖ ػ٤٤٘ش ."ػَٔحٕ

  .حُطزَح٢ٗٝأهَؿٚ 

 هاللٙب ِٕٗٚٓ ؽبسصخ ِٓ ص٠ٕت ثٕذ عؾؼ ؽىٜٛ ص٠ذ ث -9ٗ** 

أهزَٗخ دمحم رٖ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ ٠ُٞٓ ػو٤ق، حرٖ كزخٕ هخٍ  أهَؽ .ٓٓٗ

هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ٣ل٠٤ دمحم رٖ ػزي حَُك٤ْ، هخٍ: كيػ٘خ ػلخٕ، هخٍ: كيػ٘خ كٔخى رٖ 

ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  ٞؿخء ٣ُي رٖ كخٍػش ٣ٌ٘ "ػٖ أْٗ هخٍ: ٣ُي، ػٖ ػخرض

: أٓٔي كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ،ٖ ٣ُ٘ذ ر٘ض ؿلٖ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خهللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٓ

هِض  ." ({ ح٧كِحد1ٖلٔي ٓخ هللا ٓزي٣ٚ )ٝطول٢ ك٢ ٗ:}ػ٤ِي أِٛي كُِ٘ض
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كي٣غ ٛل٤ق ٝػخرض ٛٞ حُز٘خ٢ٗ ٝػلخٕ ٛٞ حرٖ ِْٓٔ ٤ٗٝن حرٖ كزخٕ ٛٞ أرٞ 

 حُؼزخّ حَُٔحؽ ٛخكذ حُٔٔ٘ي ٝػوٚ حُيحٍهط٢٘.

  ثض٠ٕت ثٕذ عؾؼصٚاط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -9٘** 

كيػ٘خ دمحم رٖ كخطْ رٖ ٤ٕٓٔٞ، كيػ٘خ رِٜ، ف ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .ٔٓٗ

ٝكيػ٢٘ دمحم رٖ ٍحكغ، كيػ٘خ أرٞ ح٠َُ٘ ٛخْٗ رٖ حُوخْٓ، هخ٫ ؿ٤ٔؼخ: كيػ٘خ 

" ُٔخ حٗو٠ض ٤ِٓٔخٕ رٖ حُٔـ٤َس، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ، ٌٝٛح كي٣غ رِٜ، هخٍ:

كخٗطِن ٣ُي كظ٠ أطخٛخ ٢ٛٝ  هخٍ ٣ُِي كخًًَٛخ ػ٢َِّ  س ٣ُ٘ذ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصػيّ 

 ِّٔ هخٍ كِٔخ ٍأ٣ظٜخ ػظٔض ك٢ ٛي١ٍ كظ٠ ٓخ أٓظط٤غ إٔ أٗظَ  .َ ػـ٤ٜ٘خطو

ا٤ُٜخ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًًَٛخ ك٤ُٞظٜخ ظ١َٜ ٌٜٝٗض ػ٠ِ ػوز٢ كوِض ٣خ ٣ُ٘ذ 

أٗخ رٜخٗؼش ٤ٗجخ كظ٠ أٝحَٓ ٍر٢ كوخٓض  أٍَٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ًٌَى هخُض ٓخ

ا٠ُ ٓٔـيٛخ ٍِٝٗ حُوَإٓ ٝؿخء ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كيهَ ػ٤ِٜخ رـ٤َ إً هخٍ كوخٍ 

ُٝوي ٍأ٣ظ٘خ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أ١ؼٔ٘خ حُوزِ ٝحُِلْ ك٤ٖ حٓظي حُٜ٘خٍ كوَؽ حُ٘خّ 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝحطزؼظٚ كـؼَ  ٝرو٢ ٍؿخٍ ٣ظليػٕٞ ك٢ حُز٤ض رؼي حُطؼخّ كوَؽ

هخٍ كٔخ  ؟ْ ػ٤ِٜٖ ٣ٝوِٖ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٤ًق ٝؿيص أِٛيـَ ٗٔخثٚ ٣ِِّٔ ٣ظظزغ كُ 

أهز٢َٗ هخٍ كخٗطِن كظ٠ ىهَ حُز٤ض  ٝأى١ٍ أٗخ أهزَطٚ إٔ حُوّٞ هي هَؿٞح أ

حُوّٞ رٔخ  عَ كٌٛزض أىهَ ٓؼٚ كؤُو٠ حُٔظَ ر٢٘٤ ٝر٤٘ٚ ٍِٝٗ حُلـخد هخٍ ٝٝػِ 

ْْ ا٠َُِ }ظٞح رٚ. ُحى حرٖ ٍحكغ ك٢ كي٣ؼٚ ػِ ُٝ  ٌُ َُ َٕ ْٕ ٣ُْئًَ ٫َ طَْيُهُِٞح ر٤َُُٞص حَُّ٘ز٢ِِّ ا٫َِّ أَ

َٖ اَِٗخُٙ  ٣ َِ ََ َٗخِظ ٍّ َؿ٤ْ ِٚ  {١َؼَخ ُِ ْٞ َُْلنِّ }ا٠َُِ هَ ْٖ ح ِٓ ظَْل٢ِ٤  ْٔ َ٫َ ٣ ُ َّللاَّ َٝ}".  

  فٟ صٚاعٗ ثض٠ٕت١ٌّٚخ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -9ٓٔ* 

يػ٘خ دمحم رٖ ػَٔٝ رٖ ػزخى رٖ ك٤ٖ ٝحُِلع ُِْٔٔ  هخٍ ك٢ حُٜل٤ل.ٕٓٗ

ؿزِش رٖ أر٢ ٍٝحى، ٝدمحم رٖ ر٘خٍ، هخ٫: كيػ٘خ دمحم ٝٛٞ حرٖ ؿؼلَ، كيػ٘خ ٗؼزش، 
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" ٓخ أُْٝ ٍٍٓٞ ػٖ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ٤ٜٛذ، هخٍ: ٓٔؼض أْٗ رٖ ٓخُي، ٣وٍٞ:

ّٔ  ٝهللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ حَٓأس ٖٓ ٗٔخثٚ أًؼَ أ ػ٠ِ ٣ُ٘ذ. كوخٍ ػخرض  ُْخ أٝأك٠َ ٓ

 .ٍ أ١ؼْٜٔ هزِح ُٝلٔخ كظ٠ طًَٞٙ "أُْٝ هخ حُز٘خ٢ٗ رْ

ٝكيػ٢٘ دمحم رٖ ٍحكغ، كيػ٘خ ػزي حَُُحم، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .ٖٓٗ

" ُٔخ طِٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ُ٘ذ أٛيص ُٚ أّ ٓؼَٔ، ػٖ أر٢ ػؼٔخٕ، ػٖ أْٗ هخٍ:

 حًٛذ كخىع ٢ُ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤ِْٓ ك٤ٔخ ك٢ طٍٞ ٖٓ كـخٍس كوخٍ أْٗ كوخٍ

ُٚ ٖٓ ُو٤ض كـؼِٞح ٣يهِٕٞ ػ٤ِٚ ك٤ؤًِٕٞ ٣ٝوَؿٕٞ  ُو٤ض ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ كيػٞص

ٟٝٝغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣يٙ ػ٠ِ حُطؼخّ كيػخ ك٤ٚ ٝهخٍ ك٤ٚ ٓخ ٗخء هللا إٔ ٣وٍٞ ُْٝ أىع 

١خثلش ْٜٓ٘ كؤ١خُٞح ػ٤ِٚ أكيح ُو٤ظٚ ا٫ ىػٞطٚ كؤًِٞح كظ٠ ٗزؼٞح ٝهَؿٞح ٝرو٢ 

حُلي٣غ كـؼَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٔظل٢٤ ْٜٓ٘ إٔ ٣وٍٞ ُْٜ ٤ٗجخ كوَؽ ٝطًَْٜ ك٢ حُز٤ض 

ئًٕ ٌُْ  إٔ ٣ُ ا٫ّ  ٜخ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح ٫ طيهِٞح ر٤ٞص حُ٘ز٢ّ ٣خ أ٣ّ :}كؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ

ىػ٤ظْ ٌُٖٝ اًح }، هخٍ هظخىس ؿ٤َ ٓظل٤٘٤ٖ ١ؼخٓخ {ا٠ُ ١ؼخّ ؿ٤َ ٗخظ٣َٖ اٗخٙ

 .{ًٌُْ أ١َٜ ُوِٞرٌْ ٝهِٞرٜٖ}كظ٠ رِؾ  {كخىهِٞح

 اٌؾغبةآ٠خ ٔضٚي  -ٓٔٔ* 

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ هخٍ  .ٗٓٗ

٣ؼوٞد رٖ ارَح٤ْٛ، هخٍ: كيػ٢٘ أر٢، ػٖ ٛخُق، ػٖ حرٖ ٜٗخد، إٔ أٗٔخ، 

ٍٍٓٞ هللا ًخٕ أر٢ رٖ ًؼذ ٣ٔؤ٢ُ٘ ػ٘ٚ أٛزق  ،" أٗخ أػِْ حُ٘خّ رخُلـخدهخٍ:

ملسو هيلع هللا ىلص ػَٝٓخ ر٣ِ٘ذ ر٘ض ؿلٖ ًٝخٕ طِٝؿٜخ رخُٔي٣٘ش كيػخ حُ٘خّ ُِطؼخّ رؼي 

حٍطلخع حُٜ٘خٍ كـِْ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝؿِْ ٓؼٚ ٍؿخٍ رؼي ٓخ هخّ حُوّٞ كظ٠ هخّ 

 ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٠٘ٔ ٤٘ٓٝض ٓؼٚ كظ٠ رِؾ رخد كـَس ػخث٘ش ػْ ظٖ أْٜٗ

هَؿٞح كَؿؼض ٓؼٚ كبًح ْٛ ؿِّٞ ٌٓخْٜٗ كَؿغ ٍٝؿؼض ٓؼٚ حُؼخ٤ٗش كظ٠ رِؾ 
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رخد كـَس ػخث٘ش كَؿغ ٍٝؿؼض ٓؼٚ كبًح ْٛ هي هخٓٞح ك٠َد ر٢٘٤ ٝر٤٘ٚ ٓظَح 

 .ٍِٗ حُلـخد "ٝأُ 

 ِفبخشح ص٠ٕت ثزض٠ٚغٙب -ٔٔٔ* 

كيػ٘خ أكٔي، كيػ٘خ دمحم رٖ أر٢ رٌَ حُٔوي٢ٓ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .٘ٓٗ

كـؼَ  ٞ" ؿخء ٣ُي رٖ كخٍػش ٣ٌ٘ػخرض، ػٖ أْٗ، هخٍ: كيػ٘خ كٔخى رٖ ٣ُي، ػٖ

ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ُٞ :هخٍ أْٗ ،حطن هللا ٝأٓٔي ػ٤ِي ُٝؿي :حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ

 ّٝ ؿٌٖ ًخطٔخ ٤ٗجخ ٌُظْ ٌٛٙ هخٍ كٌخٗض ٣ُ٘ذ طلوَ ػ٠ِ أُٝحؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص طوٍٞ ُ

ٝطول٢ ك٢ } :ٝػٖ ػخرض طؼخ٠ُ ٖٓ كٞم ٓزغ ٓٔٞحص. أٛخ٤ٌُٖ ُٝٝؿ٢٘ هللا

 ُِٗض ك٢ ٗؤٕ ٣ُ٘ذ ٣ُٝي رٖ كخٍػش ".{ٗلٔي ٓخ هللا ٓزي٣ٚ ٝطو٠٘ حُ٘خّ

َش٠ِْغ١غ ٚغضٚح ثٕٟ اٌّقطٍك أ -9ٙ**  ُّ   اٌ

كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ حُلٖٔ رٖ ٗو٤ن، ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ هخٍ  .ٙٓٗ

كٌظذ ا٢ُ إ حُ٘ز٢ ٠ِٛ  أهزَٗخ ػزي هللا، أهزَٗخ حرٖ ػٕٞ، هخٍ: ًظزض ا٠ُ ٗخكغ،

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ أؿخٍ ػ٠ِ ر٢٘ حُٜٔطِن ْٝٛ ؿخٍٕٝ، ٝأٗؼخْٜٓ طٔو٠ ػ٠ِ 

حُٔخء، كوظَ ٓوخطِظْٜ، ٝٓز٠ ًٍح٣ٍْٜ، ٝأٛخد ٣ٞٓجٌ ؿ٣َ٣ٞش، كيػ٢٘ رٚ ػزي هللا 

 ."رٖ ػَٔ، ًٝخٕ ك٢ ًُي حُـ٤ٖ

 إٌّبفمْٛ فٟ غضٚح ثٕٟ اٌّقطٍك  -ٕٔٔ* 

٘خ حُل٤ٔي١، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، كيػهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٓٗ

هخٍ: كلظ٘خٙ ٖٓ ػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ، هخٍ: ٓٔؼض ؿخرَ رٖ ػزي هللا ٢ٍٟ هللا 

ٍؿَ ٖٓ حُٜٔخؿ٣َٖ ٍؿ٬ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ كوخٍ  غَ َٔ ٌَ ً٘خ ك٢ ؿِحس كَ  ":ػٜ٘ٔخ، ٣وٍٞ

 ملسو هيلع هللا ىلص ًُي حُ٘ز٢ُّ ملسو هيلع هللا ىلص ح٧ٜٗخ١ٍ ٣خ ٨ُٜٗخٍ ٝهخٍ حُٜٔخؿ١َ ٣خ ُِٜٔخؿ٣َٖ كٔٔغ

ًَ  ٤َ:كو رخٍ ىػٟٞ حُـخ٤ِٛشٓخ  :وخٍك ٍؿ٬ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ  غَ َٔ ٍؿَ ٖٓ حُٜٔخؿ٣َٖ 
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ُٓ  :كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًٝخٕ حُٜٔخؿَٕٝ ك٤ٖ هيٓٞح  :ش هخٍ ؿخرََ٘ظِ ْ٘ ىػٞٛخ كبٜٗخ 

ّٕ  ػْ حُٔي٣٘ش أهَ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ًَ ٣حُٜٔخؿَ ا ُ  كزِؾ ًُي ٝحَُ ؼُ ٖ   كوخٍ: ر٢ّ ػزي هللا رٖ أ

ّٖ ٝهللا ُجٖ ٍؿؼ٘خ ا٠ُ حُٔي٣٘ش ٤ُُ  ٛخٞكؼِ ُِّ  وَؿ ٍَّ  ح٧ػ  كٔٔغ ًُي ػَٔ ٜٓ٘خ ح٧ً

: ٣خ ٍٍٓٞ هللا ىػ٢٘ أَٟد ػ٘ن ٌٛح حُٔ٘خكن هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كؤط٠ حُ٘ز٢َّ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ:

 ." ليع حُ٘خّ إٔ دمحمح ٣وظَ أٛلخرٚىػٚ ٫ ٣ظ ٣خ ػَٔ

 َٙ.ٝهُٞٚ ًٔغ أ١ َٟرٚ ػ٠ِ ىر

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٍؿخء كيػ٘خ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ هخٍ .1ٓٗ

٘ض ك٢ ؿِحس كٔٔؼض ػزي هللا ًُ  ":ػٖ ٣ُي رٖ أٍهْ هخٍ آَحث٤َ ػٖ أر٢ آلخم

َٓ  ٢ّ رَ رٖ أُ  ٞح ٖٓ كُٞٚ ُٝجٖ ٖ ػ٘ي ٍٍٓٞ هللا كظ٠ ٣٘ل٠ّ ٣وٍٞ ٫ ط٘لوٞح ػ٠ِ 

 َّٖ ّٔ ح٧ػِ ٜٓ٘خ ح٧ًٍ كًٌَص ًُي  ٍؿؼ٘خ ٖٓ ػ٘يٙ ٤ُوَؿ ُؼَٔ كًٌَٙ  ٢ٝ أُؼ

ٝأٛلخرٚ  ٢ّ رَ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كيػخ٢ٗ كليػظٚ كؤٍَٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ ػزي هللا رٖ أُ 

ٌّْ ر٢٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛيَّ كلِلٞح ٓخ هخُٞح كٌٌَّ   ُْ ٣ٜز٢٘ ٓؼِٚ ه٢ّ  هٚ كؤٛخر٢٘ ٛ

َٓ رَ ا٠ُ إٔ ًٌَّ  صَ ٓخ أٍىْ  :ك٢ حُز٤ض كوخٍ ٢ُ ػ٢ٔ كـِٔضُ  ي ظَ وَ ي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝ

إ هللا هي  :ملسو هيلع هللا ىلص كوَأ كوخٍ حُ٘ز٢ُّ  حُٔ٘خكوٕٞ{كزؼغ ا٢َُّ اًح ؿخءى }كؤٍِٗ هللا طؼخ٠ُ 

 ." هي ٣خ ٣ُيٛيَّ 

  اإلفه ؽبدصخ -97** 

حرٖ آلخم ك٢ ٓـخ٣ُٚ هخٍ كيػ٢٘ ٣ل٠٤ رٖ ػزّخى رٖ ػزي هللا  أهَؽ .2ٓٗ

 ضأر٤ٚ ػٖ ػخث٘ش ٝهخٍ كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ أر٢ رٌَ ػٖ ػَٔس ر٘رٖ حُِر٤َ ػٖ 

ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ هخُض ك٤ٖ هخٍ ك٤ٜخ أَٛ ح٩كي ٓخ ػزي حَُكٔخٕ 

 اًح أٍحى ٓلَح أهَع ر٤ٖ ٗٔخثٚ كؤ٣ّٜٖ هَؽ ٜٜٓٔخ ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :هخُٞح
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٤ٖ ٗٔخثٚ ًٔخ ًخٕ ٣ٜ٘غ هَؽ رٜخ ٓؼٚ، كِٔخ ًخٗض ؿِٝس ر٢٘ حُٜٔطِن أهَع ر

 ّٖ  هِض كي٣غ كٖٔ. ."ٓؼٚ كوَؽ ر٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوَؽ ٢ٜٔٓ ػ٤ِٜ

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ هخٍ  .ٓٔٗ

ح٤ُِغ، ػٖ ٣ْٞٗ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ٝٓؼ٤ي رٖ 

ػٖ ٖ ػزي هللا رٖ ػظزش رٖ ٓٔؼٞى، ح٤ُٔٔذ، ٝػِؤش رٖ ٝهخٙ، ٝػز٤ي هللا ر

ح أهَع ًَ لَ َٓ  ؽَ َُ وْ ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح أٍحى إٔ ٣َ  ":ػخث٘ش ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخُض

ّٖ ظُ ر٤ٖ ٗٔخثٚ كؤ٣َّ  هَؽ ٜٜٓٔخ هَؽ رٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓؼٚ هخُض ػخث٘ش كؤهَع  ٜ

٤ٜخ ٢ٜٔٓ كوَؿض ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًُٝي رؼي ٓخ ر٤٘٘خ ك٢ ؿِٝس ؿِحٛخ كوَؽ ك

ك٢ ٛٞىؿ٢ ٝأٍِٗ ك٤ٚ ٤َٔٓٗخ كظ٠ اًح كَؽ ٍٍٓٞ هللا  َُ َٔ كْ أٍِٗ حُلـخد كؤٗخ أُ 

ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ؿِٝٙ ٝهلَ ٝىٗٞٗخ ٖٓ حُٔي٣٘ش إًٓ ٤ُِش رخَُك٤َ كؤض ك٤ٖ آًٗٞح 

ّٔ  رخَُك٤َ ك٤٘ٔضُ  ََّ  ٖٓ ٗؤ٢ٗ أهزِضُ  خ ه٤٠ضُ كظ٠ ؿخُٝص حُـ٤ٖ كِ كَ ا٠ُ حُ

ٍٍ لَ ظَ  عٍ َِ ١ ٖٓ ؿَ يِ وْ ٛي١ٍ كبًح ػِ  كِٔٔضُ  ١ يِ وْ ػِ  كخُظٔٔضُ  هي حٗوطغ كَؿؼضُ  خ

 ََّ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣َكِٕٞ ٢ُ كلِٔٞح ٛٞىؿ٢ كَكِٞٙ  ٢ُ ْٛ كلز٢٘ٔ حرظـخإٙ ٝأهزَ حُ

َٔ  أًٍذُ  ػ٠ِ رؼ١َ٤ ح١ٌُ ً٘ضُ  زٕٞ أ٢ٗ ك٤ٚ هخُض ًٝخٗض حُ٘ٔخء اً ًحى ْٝٛ ٣ل

حُِلْ اٗٔخ ٣ؤًِٖ حُؼِوش ٖٓ حُطؼخّ كِْ ٣ٔظٌَ٘ حُوّٞ  َّٖ ُٜ َ٘ ـْ ُْٝ ٣َ  َٖ ِْ زَّ َٜ ْ ٣ُ هلخكخ ُ

ػوَ حُٜٞىؽ ك٤ٖ ٍكِٞٙ ٍٝكؼٞٙ ًٝ٘ض ؿخ٣ٍش كي٣ؼش حُٖٔ كزؼؼٞح حُـَٔ ٝٓخٍٝح 

 ٝٝؿيص ػوي١ رؼي ٓخ حٓظَٔ حُـ٤ٖ كـجض ٓ٘خُُْٜ ٤ُْٝ رٜخ ىحع ٫ٝ ٓـ٤ذٍ 

 َّٔ وّٞ ٤ٓلوي٢ٗٝ ك٤َؿؼٕٞ ا٢ُ كز٤٘خ أٗخ ٔض ٢ُِ٘ٓ ح١ٌُ ً٘ض ك٤ٚ ٝظ٘٘ض إٔ حُكظ٤

ُّٔ ًٝخٕ ٛلٞحٕ رٖ حُٔؼطَّ  ٢٘ ػ٢٘٤ ك٘ٔضُ ؿخُٔش ك٢ ٢ُِ٘ٓ ؿِزظْ  ٢ِٔ ػْ َ حُ

 ََّ كؤٛزق ػ٘ي ٢ُِ٘ٓ كَأٟ ٓٞحى اٗٔخٕ  ؾَ ىَُ ؤّ ٖٓ ٍٝحء حُـ٤ٖ كحًٌُٞح٢ٗ هي ػ

 ٠َد حُلـخد ػ٢ِّ ٗخثْ كؤطخ٢ٗ كؼَك٢٘ ك٤ٖ ٍآ٢ٗ ٝهي ًخٕ ٣َح٢ٗ هزَ إٔ ٣ُ 

َّٔ كخٓظ٤وظض رخٓظ ٢٘ٔ ٌِِّ ٝهللا ٓخ ٣ُ ٝٝؿ٢ٜ رـِزخر٢  صُ َْ َؿخػٚ ك٤ٖ ػَك٢٘ كو
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ًِٔش ٫ٝ ٓٔؼض ٓ٘ٚ ًِٔش ؿ٤َ حٓظَؿخػٚ كظ٠ أٗخم ٍحكِظٚ ك١ٞت ػ٠ِ ٣يٛخ 

ٜخ كخٗطِن ٣وٞى ر٢ حَُحكِش كظ٠ أط٤٘خ حُـ٤ٖ رؼي ٓخ ُِٗٞح ٓٞؿ٣َٖ ك٢ كًَزظُ 

رٖ  ٢ّ رَ رٖ أُ  ٗلَ حُظ٤َٜس كِٜي ٖٓ ِٛي ك٢ ٗؤ٢ٗ ًٝخٕ ح١ٌُ ط٠ُٞ ًزَٙ ػزي هللا

ك٤ٖ هيٓ٘خ حُٔي٣٘ش َٜٗح ٝحُ٘خّ ٣ل٠٤ٕٞ ك٢ هٍٞ  ٍِٓٞ كويٓ٘خ حُٔي٣٘ش كخٗظ٤ٌضُ 

٣َز٢٘ ك٢ ٝؿؼ٢ أ٢ٗ ٫ أػَف ٖٓ ٣ُ  ٞأَٛ ح٩كي ٫ٝ أٗؼَ ر٢٘ء ٖٓ ًُي ٝٛ

 ٔخ ٣يهَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص٢ اّٗ ظٌْٗ أٍٟ ٓ٘ٚ ك٤ٖ أَ  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُِطق ح١ٌُ ً٘ضُ 

٣َز٢٘ ٫ٝ أٗؼَ رخَُ٘ كظ٠ هَؿض رؼي ٓخ كٌحى ٣ُ  ؟ر١ىُ و١ف :ْ ػْ ٣وٍِِّٞٔ ك٤ُ 

ّّ  ٝهَؿضْ  ٗوٜضُ  خ ٫ٝ ٗوَؽ ا٫ ٬٤ُ َُُٗ َِّ زَ ظَ ُٓ  ٞٔطق هزَ حُٔ٘خٛغ ِٝٛٓ  ٓؼ٢ أ

 ٌُ حُؼَد ح٧ٍٝ ك٢  َُ ْٓ خ أَ َٗ َُ ْٓ ه٣َزخ ٖٓ ر٤ٞط٘خ ٝأَ  قَ ُ٘ ا٠ُ ٤َُ ًُٝي هزَ إٔ ٗظوٌ حُ

ّّ  رخٌُ٘ق إٔ ٗظوٌٛخ ػ٘ي ر٤ٞط٘خ كخٗطِوضُ  خ ٗظؤًًّٟٝ٘  ِٙ ُِّ َ٘حُظَ  ٓٔطق ٢ٛٝ  أٗخ ٝأ

ر٘ض أر٢ ٍْٛ رٖ حُٔطِذ رٖ ػزي ٓ٘خف ٝأٜٓخ حر٘ش ٛوَ رٖ ػخَٓ هخُش أر٢ 

رٌَ حُٜي٣ن ٝحرٜ٘خ ٓٔطق رٖ أػخػش رٖ ػزخى رٖ حُٔطِذ كؤهزِض أٗخ ٝر٘ض أر٢ 

ُّّ  ر٤ظ٢ ك٤ٖ كَؿ٘خ ٖٓ ٗؤٗ٘خ كؼؼَصْ  ََ زَ ٍْٛ هِ  طؼْ  :ُضٓٔطق ك٢ ١َٜٓخ كوخ أ

ُٔ  :ٓٔطق كوِض ُٜخ ُْ ٝأ١ ٛ٘ظخٙ أ :٤ٖ ٍؿ٬ هي ٜٗي ريٍح هخُضزِّ رجْ ٓخ هِض أط

 كؤهزَط٢٘ روٍٞ أَٛ ح٩كي كخُىىصُ  :هخُض ؟ٝٓخًح هخٍ :هِض ؟طٔٔؼ٢ ٓخ هخٍ

 :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كِْٔ ػْ هخٍ ا٠ُ ر٤ظ٢ كيهَ ػ٢َِّ  َٟٓخ ا٠ُ ٢َٟٓ كِٔخ ٍؿؼضُ 

هخُض ٝأٗخ ك٤٘جٌ أ٣ٍي إٔ أط٤وٖ حُوزَ ٖٓ  ٢ُ إٔ آط٢ أر١ّٞ أطؤًٕ  :هِض و١ف ر١ىُ

ّٓ  أر١ّٞ  ٜٔخ كؤًٕ ٢ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كـجضُ َِ زَ هِ  ّٓ  :٢كوِض ٧ ظخٙ ٓخ ٣ظليع حُ٘خّ ٣خ أ

َٛ  :كوخُض ٜخ لزُّ ٔخ ًخٗض حَٓأس ه٢ ٤ٟٝجش ػ٘ي ٍؿَ ٣ُ ٢ ػ٤ِي كٞهللا ُوَِّ ِٗ ِّٞ ٣خ ر٤٘ش 

 ًَ  :ع حُ٘خّ رٌٜح هخُضٓزلخٕ هللا ٝهي طليّ  :ػ٤ِٜخ هخُض هِض َٕ َْ ؼَّ ُٜٝخ َٟحثَ ا٫ 

أر٢ٌ  كز٤ٌض طِي ح٤ُِِش كظ٠ أٛزلض ٫ ٣َهؤ ٢ُ ىٓغ ٫ٝ أًظلَ رّ٘ٞ ػْ أٛزلضُ 

ْٓ  ٝىػخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٢ِّ  حُٞك٢  غَ زَ ِْ ظَ رٖ أر٢ ١خُذ ٝأٓخٓش رٖ ٣ُي ك٤ٖ ح
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٣ُي كؤٗخٍ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ ٣ٔظ٤َ٘ٛٔخ ك٢ كَحم أِٛٚ هخُض كؤٓخ أٓخٓش رٖ 

 :كوخٍ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ رخ١ٌُ ٣ؼِْ ٖٓ رَحءس أِٛٚ ٝرخ١ٌُ ٣ؼِْ ك٢ ٗلٔٚ ُْٜ ٖٓ حُٞىِّ 

ن ٤ِّ ٠َ ُْ ٣ُ  :٣خ ٍٍٓٞ هللا ْٛ أِٛي ٫ٝ ٗؼِْ ا٫ ه٤َح ٝأٓخ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ كوخٍ

ٍٓٞ هللا هخُض كيػخ ٍ يَ هْ يُ ْٜ ٓٞحٛخ ًؼ٤َ ٝإ طٔؤٍ حُـخ٣ٍش طَ  ٝحُ٘ٔخءُ  هللا ػ٤ِيَ 

 :ٖٓ ٢ٗء ٣َ٣زي ٖٓ ػخث٘ش هخُض ُٚ ر٣ََس أ١ ر٣ََس َٛ ٍأ٣ضِ  :ملسو هيلع هللا ىلص ر٣ََس كوخٍ

ٜخ ؿخ٣ٍش ػ٤ِٜخ أًؼَ ٖٓ أَّٗ  ُٚ ُٜ ِٔ ؿْ ػ٤ِٜخ أَٓح ه٢ أَ  ٝح١ٌُ رؼؼي رخُلن إ ٍأ٣ضُ 

كي٣ؼش حُٖٔ ط٘خّ ػٖ ػـ٤ٖ أِٜٛخ كظؤط٢ حُيحؿٖ كظؤًِٚ هخُض كوخّ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 

رٖ ٍِٓٞ هخُض كوخٍ  ر٢ّ ِْٝٓ ػ٠ِ حُٔ٘زَ كخٓظؼٌٍ ٖٓ ػزي هللا رٖ أُ  هللا ػ٤ِٚ

٣خ ٓؼَ٘ ح٤ُِٖٔٔٔ ٖٓ ٣ؼ٢ٌٍٗ ٖٓ ٍؿَ هي رِؾ  :ػ٠ِ حُٔ٘زَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ

 ػ٠ِ أ٢ِٛ ا٫ ه٤َح ُٝوي ًًَٝح ٍؿ٬ ٓخ ػِٔضُ  أًحٙ ك٢ أَٛ ر٤ظ٢ كٞهللا ٓخ ػِٔضُ 

أ٢ِٛ ا٫ ٓؼ٢ كوخّ ٓؼي رٖ ٓؼخً ح٧ٜٗخ١ٍ  ػ٤ِٚ ا٫ ه٤َح ٝٓخ ًخٕ ٣يهَ ػ٠ِ

أٗخ أػٌٍى ٓ٘ٚ ٣خ ٍٍٓٞ هللا إ ًخٕ ٖٓ ح٧ّٝ َٟر٘خ ػ٘وٚ ٝإ ًخٕ ٖٓ  :كوخٍ

٤ٓي حُوٍِؽ  اهٞحٗ٘خ حُوٍِؽ أَٓط٘خ كلؼِ٘خ أَٓى هخُض كوخّ ٓؼي رٖ ػزخىس ٝٛٞ

٫  ُؼَٔ هللا ًٌرضَ  :ش كوخٍ ُٔؼي رٖ ٓؼخًٚ حُل٤َّٔ ًٝخٕ ٍؿ٬ ٛخُلخ ٌُٖٝ حؿظِٜظْ 

حرٖ ػْ ٓؼي رٖ ٓؼخً كوخٍ  ٤ٓي رٖ ك٤٠َ ٝٛٞطوظِٚ ٫ٝ طويٍ ػ٠ِ هظِٚ كوخّ أُ 

ي ٓ٘خكن طـخىٍ ػٖ حُٔ٘خكو٤ٖ كؼخٍ ٚ كبّٗ ُؼَٔ هللا ُ٘وظَِّ٘  ضَ ُٔؼي رٖ ػزخىس ًٌرْ 

ُّٔ حُل٤َّ  ٞح إٔ ٣وظظِٞح ٍٍٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخثْ ػ٠ِ حُٔ٘زَ خٕ ح٧ّٝ ٝحُوٍِؽ كظ٠ ٛ

٢ٓٞ٣ ًُي ٫  ٠ْٜ كظ٠ ٌٓظٞح ٌٝٓض هخُض ٝر٤ٌضُ ولِّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ُ كِْ ٣ٍِ ٍٍٓٞ 

٣َهؤ ٢ُ ىٓغ ٫ٝ أًظلَ رّ٘ٞ ػْ ر٤ٌض ٤ُِظ٢ حُٔوزِش ٫ ٣َهؤ ٢ُ ىٓغ ٫ٝ أًظلَ 

 َّٕ حُزٌخء كخُن ًزي١ كز٤٘ٔخ ٛٔخ ؿخُٔخٕ ػ٘ي١ ٝأٗخ أر٢ٌ  رّ٘ٞ ٝأرٞح١ ٣ظ٘خٕ أ

كز٤٘خ ٗلٖ ػ٠ِ  :طز٢ٌ هخُض ُٜخ كـِٔضْ  ضُ حَٓأس ٖٓ ح٧ٜٗخٍ كؤًٗ ػ٢َِّ  حٓظؤًٗضْ 

ْ ػْ ؿِْ هخُض ُْٝ ٣ـِْ ػ٘ي١ ٌٓ٘ ه٤َ ٢ُ ٓخ ًُي ىهَ ػ٤ِ٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كَِّٔ 
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َّٜ ه٤َ ٝهي ُزغ َٜٗح ٫ ٣ُ  ي ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ ٞك٠ ا٤ُٚ ك٢ ٗؤ٢ٗ ر٢٘ء هخُض كظ٘

رِـ٢٘ ػ٘ي ًٌح ًٌٝح أٓخ رؼي ٣خ ػخث٘ش كبٗٚ هي  :هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٤ٖ ؿِْ ػْ هخٍ

رٌٗذ كخٓظـل١َ هللا ٝطٞر٢ ا٤ُٚ  ضِ ْٔ َٔ ُْ كبٕ ً٘ض ر٣َجش ك٤ٔزَثي هللا ٝإ ً٘ض أَ 

كِٔخ ه٠٠ ٍٍٓٞ هللا  :كبٕ حُؼزي اًح حػظَف رٌٗذ ػْ طخد طخد هللا ػ٤ِٚ هخُض

 ٢ ٍٍٓٞ هللآ٘ٚ هطَس كوِض ٧ر٢ أؿذ ػّ٘  ُّْ كِ ىٓؼ٢ كظ٠ ٓخ أُ  َٚ َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ٓوخُظٚ هَ 

أؿ٤ز٢ ػ٢٘  :ٝهللا ٓخ أى١ٍ ٓخ أهٍٞ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوِض ٢ٓ٧ :ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٔخ هخٍ كوخٍ

ٝهللا ٓخ أى١ٍ ٓخ أهٍٞ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوِض ٝأٗخ ؿخ٣ٍش  :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخُض

 ُوي ػَكض أٌْٗ هي ٓٔؼظْ رٌٜح كي٣ؼش حُٖٔ ٫ أهَأ ًؼ٤َح ٖٓ حُوَإٓ ا٢ٗ ٝهللا

كظ٠ حٓظوَ ك٢ ٗلٌْٞٓ ٝٛيهظْ رٚ كبٕ هِض ٌُْ ا٢ٗ ر٣َجش ٝهللا ٣ؼِْ أ٢ٗ ر٣َجش 

٫ طٜيه٢ٗٞ رٌُي ُٝجٖ حػظَكض ٌُْ رؤَٓ ٝهللا ٣ؼِْ أ٢ٗ ر٣َجش ُظٜيه٢٘ٗٞ ٝا٢ٗ 

}كٜزَ ؿ٤َٔ ٝهللا حُٔٔظؼخٕ  ٣ٞٓق ٝهللا ٓخ أؿي ٢ُ ٌُْٝ ٓؼ٬ ا٫ ًٔخ هخٍ أرٞ

هخُض ػْ طلُٞض كخٟطـؼض ػ٠ِ كَح٢ٗ هخُض ٝأٗخ ٝهللا ك٤٘جٌ  طٜلٕٞ{ػ٠ِ ٓخ 

 ُٓ َِّ أػِْ أ٢ٗ ر٣َجش ٝإٔ هللا  أظٖ إٔ ٣ٍِ٘ ك٢  ث٢ رزَحءط٢ ٌُٖٝ ٝهللا ٓخ ً٘ضُ ز

َُ ٘ؤ٢ٗ ًخٕ أَ ظ٠ِ َُٝ ٣ُ  ٗؤ٢ٗ ٝك٢ٌ  رؤَٓ  هللا ػِ ٝؿَ ك٢َّ  َْ َِّ ٌَ ظَ ك٢ ٗل٢ٔ ٖٓ إٔ ٣َ  كو

ُ َِّ زَ  ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ حُّ٘ٞ ٍإ٣خ ٣ُ إٔ ٣َٟ ٍٍٓٞ هللا ٢ ً٘ض أٍؿٞظ٠ِ ٌُِّٝ٘ ٣ُ  ٢٘ هللا رٜخ ث

هخُض كٞهللا ٓخ ٍحّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓـِٔٚ ٫ٝ هَؽ ٖٓ أَٛ حُز٤ض أكي كظ٠ أٍِٗ 

كخء ػ٘ي حُٞك٢ كظ٠ اٗٚ ََ هللا ػِ ٝؿَ ػ٠ِ ٗز٤ٚ ملسو هيلع هللا ىلص كؤهٌٙ ٓخ ًخٕ ٣ؤهٌٙ ٖٓ حُزُ 

ـُ  َّ٘ َٔ ٤ُظليٍ ٓ٘ٚ ٓؼَ حُ ٍِٗ وَ حُوٍٞ ح١ٌُ أُ ٖٓ ػِ  خصِ خٕ ٖٓ حُؼَم ك٢ ح٤ُّٞ حُ

ُٓ  :ػ٤ِٚ هخُض ْ رٜخ ٠لي كٌخٕ أٍٝ ًِٔش طٌَِّ ٣َ  ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ ١َ َِّ كِٔخ 

ّٓ  :إٔ هخٍ ّٓ أر١َ٘ ٣خ ػخث٘ش أ ٝهللا  :ه٢ٓٞ ا٤ُٚ كوِض :٢خ هللا كوي رَأى كوخُض ٢ُ أ

 كؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ :ح١ٌُ أٍِٗ رَحءط٢ هخُض ٫ٞٛ أهّٞ ا٤ُٚ ٫ٝ أكٔي ا٫ هللا 

ِّ  }إ ح٣ٌُٖ ؿخءٝح رخ٩كي ػٜزش ٌْٓ٘{ ٝؿَ ٛئ٫ء  ػَ٘ آ٣خص كؤٍِٗ هللا ػ
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 :٘لن ػ٠ِ ٓٔطق ُوَحرظٚ ٓ٘ٚ ٝكوَٙرٌَ ًٝخٕ ٣ُ  ح٣٥خص رَحءط٢ هخُض كوخٍ أرٞ

َِ }٫ٝ ٣ ٝهللا ٫ أٗلن ػ٤ِٚ ٤ٗجخ أريح رؼي ح١ٌُ هخٍ ُؼخث٘ش كؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ  ؤط

أُٝٞح حُل٠َ ٌْٓ٘ ٝحُٔؼش إٔ ٣ئطٞح أ٢ُٝ حُوَر٠{ ا٠ُ هُٞٚ }أ٫ طلزٕٞ إٔ ٣ـلَ 

ٌٛٙ أٍؿ٠ آ٣ش ك٢ ًظخد  :خٕ رٖ ٠ٓٞٓ هخٍ ػزي هللا رٖ حُٔزخٍىهخٍ كزَّ . هللا ٌُْ{

رٌَ ٝهللا ا٢ٗ ٧كذ إٔ ٣ـلَ هللا ٢ُ كَؿغ ا٠ُ ٓٔطق حُ٘لوش حُظ٢  هللا كوخٍ أرٞ

ًٝخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓؤٍ  :هخُض ػخث٘ش ،ٜخ ٓ٘ٚ أريحًخٕ ٣٘لن ػ٤ِٚ ٝهخٍ ٫ أِٗػ

٣خ  :كوخُض ٓخ ٍأ٣ضِ  أٝ ٓخ ػِٔضِ  :٣ُ٘ذ ر٘ض ؿلٖ ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ أ١َٓ

ا٫ ه٤َح هخُض ػخث٘ش ٢ٛٝ حُظ٢  ٍٍٓٞ هللا أك٢ٔ ٓٔؼ٢ ٝر١َٜ ٝهللا ٓخ ػِٔضُ 

َٞ ًخٗض طٔخ٢٘٤ٓ ٖٓ أُٝحؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أهظٜخ كٔ٘ش ر٘ض  ع ١ٝلوضْ ٍَ  كؼٜٜٔخ هللا رخُ

هخٍ ح١َُِٛ كٌٜح ٓخ حٗظ٠ٜ ا٤ُ٘خ ٖٓ أَٓ . ؿلٖ طلخٍد ُٜخ كٌِٜض ك٤ٖٔ ِٛي

 ." هخٍ ك٢ كي٣غ ٣ْٞٗ حكظِٔظٚ حُل٤ٔشٝٛئ٫ء ح٢َُٛ 

 البِخ اٌؾّذ ػٍٝ اٌمبرف١ٓ  -ٖٔٔ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ، هخٍ: كيػ٘خ حرٖ أر٢ ػي١، حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ .ٔٔٗ

دمحم رٖ آلخم، ػٖ ػزي هللا رٖ أر٢ رٌَ، ػٖ ػَٔس، ػٖ ػخث٘ش، هخُض: ُٔخ ػٖ 

ٍِٗ ػ١ٌٍ هخّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ حُٔ٘زَ، كًٌَ ًُي ٝط٬ حُوَإٓ، كِٔخ ٍِٗ، 

٫  ٌٛح كي٣غ كٖٔ ؿ٣َذ" ٝهخٍ حُظ١ٌَٓ: أَٓ رَؿ٤ِٖ ٝحَٓأس ك٠َرٞح كيْٛ.

ض كي٣غ كٖٔ ٝػَٔس ٢ٛ ر٘ض ػزي ِه ،ٗؼَكٚ ا٫ ٖٓ كي٣غ دمحم رٖ آلخم

حَُكٖٔ ٝهي َٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ ك٢ ٍٝح٣ش حُطلخ١ٝ ك٢ َٗف حٌَُٔ٘ 

 ٍٝٝح٣ش حُز٤ٜو٢ ك٢ حٌُزَٟ ٝحرٖ أر٢ ػي١ ٛٞ دمحم ُٝٚ ٗخٛي:

َ، ٝحُِلُع ٚ حُزِحٍ هخٍ أهَؿ .ٕٔٗ َٔ ْؼ َٓ  ُٖ َلٔي ْر ُٓ ؼ٠ََّ٘، ٝ ُٔ ُْ ُٖ ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػَ٘خ 

َ هخ َٔ ْؼ َٓ َلٔي رٖ  ُٔ َلٔي رٖ ُ ُٓ َٝ رٖ ه٤ِلش حُزٌَح١ٝ، هَخٍ: َكيَّػ٘خ  ْٔ ٫: أهزَٗخ َػ
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: ٍَ ٣َس، هَخ ََ ُٛ ش، َػٖ أر٢  َٔ َِ َٓ َٝ، َػٖ أر٢  ْٔ  اًح أٍحى ٓلَح " ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصَػ

ك٤ٚ ٝ..حُلي٣غ .أهَع ر٤ٖ ٗٔخثٚ كؤٛخد ػخث٘ش حُوَػش ك٢ ؿِٝس ر٢٘ حُٜٔطِن

٤ًق ط٤ٌْ كظ٠ ؿخء ٣ٞٓخ  ٣ـ٢ء ك٤وّٞ ػ٠ِ حُزخد ك٤وٍٞ: ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصٝ

أٍِٗ هللا ٝرلٔي هللا ٫ رلٔيى  :ضٌٍى كوخُث٘ش كوي أٍِٗ هللا ػُ خكوخٍ: أر١َ٘ ٣خ ػ

 ِّ َّ ك٢ ًُي ػَ٘ آ٣خِص ٝػ )}ؿ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ زَشٌ  ْٜ ْكِي ُػ َٖ َؿخُءٝح رِخ٩ِْ ٣ ٌِ َّٕ حَُّ ({ ٔٔاِ

ّٔخٕٔٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كليّ  حٍُ٘ٞ، هخٍ هِض كي٣غ كٖٔ ٝدمحم  "طلخ ٝكٔ٘ش ٝك

رٖ ػَٔٝ ٛٞ حرٖ ػِؤش ٝػَٔٝ رٖ ه٤ِلش ٝػوٚ حُزِحٍ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ 

 حُؼوخص. 

 ٠ٛش٠خ  ثغُ صٚاط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -98** 

كيػ٘خ ٣ؼوٞد، هخٍ: كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آلخم، أكٔي هخٍ  أهَؽ .ٖٔٗ

ٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ ػخث٘ش أّ هخٍ: كيػ٢٘ دمحم رٖ ؿؼلَ رٖ حُِر٤َ، ػ

حُٔئ٤ٖ٘ٓ هخُض: ُٔخ هْٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓزخ٣خ ر٢٘ حُٜٔطِن ٝهؼض ؿ٣َ٣ٞش ر٘ض 

ًٝخطزظٚ ػ٠ِ  -أٝ ٫رٖ ػْ ُٚ  -حُلخٍع ك٢ حُْٜٔ ُؼخرض رٖ ه٤ْ رٖ حُ٘ٔخّ 

 ٗلٜٔخ، ًٝخٗض حَٓأس كِٞس ٬ٓكش ٫ ٣َحٛخ أكي ا٫ أهٌص ر٘لٔٚ، كؤطض ٍٍٓٞ هللا

ملسو هيلع هللا ىلص طٔظؼ٤٘ٚ ك٢ ًظخرظٜخ، هخُض: كٞهللا ٓخ ٛٞ ا٫ إٔ ٍأ٣ظٜخ ػ٠ِ رخد كـَط٢ 

كٌَٛظٜخ، ٝػَكض أٗٚ ٤َٟٓ ٜٓ٘خ ٓخ ٍأ٣ض، كيهِض ػ٤ِٚ، كوخُض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، 

أٗخ ؿ٣َ٣ٞش ر٘ض حُلخٍع رٖ أر٢ َٟحٍ ٤ٓي هٞٓٚ، ٝهي أٛخر٢٘ ٖٓ حُز٬ء ٓخ ُْ 

 -أٝ ٫رٖ ػْ ُٚ  -ُؼخرض رٖ ه٤ْ رٖ حُ٘ٔخّ ٣وق ػ٤ِي، كٞهؼض ك٢ حُْٜٔ 

كَٜ ُي ك٢ ه٤َ ٖٓ »كٌخطزظٚ ػ٠ِ ٗل٢ٔ، كـجظي أٓظؼ٤٘ي ػ٠ِ ًظخرظ٢. هخٍ: 

هخُض: « أه٢٠ ًظخرظي ٝأطِٝؿي»هخُض: ٝٓخ ٛٞ ٣خ ٍٍٓٞ هللا؟ هخٍ: « . ًُي؟

هخُض: ٝهَؽ حُوزَ ا٠ُ حُ٘خّ إٔ ٍٍٓٞ « . هي كؼِض»ٗؼْ ٣خ ٍٍٓٞ هللا. هخٍ: 

 طِٝؽ ؿ٣َ٣ٞش ر٘ض حُلخٍع، كوخٍ حُ٘خّ: أٜٛخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤٍِٓٞح هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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ٓخ رؤ٣ي٣ْٜ، هخُض: كِوي أػظن رظ٣ِٝـٚ ا٣خٛخ ٓخثش أَٛ ر٤ض ٖٓ ر٢٘ حُٜٔطِن، 

هِض كي٣غ كٖٔ ٝهي  ". كٔخ أػِْ حَٓأس ًخٗض أػظْ رًَش ػ٠ِ هٜٞٓخ ٜٓ٘خ

ٝأهَؿٚ أرٞ  ،ٞد ٛٞ حرٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼيَٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ ٣ٝؼو

  .ىحٝى

  اٌخٕذق ٚغضٚح األؽضاة أ -99** 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ِزوخ١ٍ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُ .ٗٔٗ

ٓؼخ٣ٝش رٖ ػَٔٝ، كيػ٘خ أرٞ آلخم، ػٖ ك٤ٔي، ٓٔؼض أٗٔخ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، 

خؿَٕٝ ٝح٧ٜٗخٍ ٣للَٕٝ ك٢ " هَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ حُو٘يم كبًح ح٣ُٜٔوٍٞ:

ؿيحس رخٍىس كِْ ٣ٌٖ ُْٜ ػز٤ي ٣ؼِٕٔٞ ًُي ُْٜ كِٔخ ٍأٟ ٓخ رْٜ ٖٓ حُٜ٘ذ 

 :ٝحُـٞع هخٍ

 حُِْٜ إ حُؼ٤ٖ ػ٤ٖ ح٥هَٙ          كخؿلَ ٨ُٜٗخٍ ٝحُٜٔخؿَٙ 

  :كوخُٞح ٓـ٤ز٤ٖ ُٚ

 ػ٠ِ حُـٜخى ٓخ رو٤٘خ أريح."  ٗلٖ ح٣ٌُٖ رخ٣ؼٞح دمحمح             

كيػ٘خ أرٞ ٓؼَٔ، كيػ٘خ ػزي هخٍ  ٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل .٘ٔٗ

ؿؼَ حُٜٔخؿَٕٝ  :"حُٞحٍع، ػٖ ػزي حُؼ٣ِِ، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

ٝح٧ٜٗخٍ ٣للَٕٝ حُو٘يم كٍٞ حُٔي٣٘ش ٣ٝ٘وِٕٞ حُظَحد ػ٠ِ ٓظْٜٞٗ ْٝٛ 

 ٣وُٕٞٞ:

 ػ٠ِ ح٬ٓ٩ّ ٓخ رو٤٘خ أريح         ٗلٖ ح٣ٌُٖ رخ٣ؼٞح دمحمح            

 ٣ـ٤زْٜ: ٞهخٍ ٣وٍٞ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛ

 حُِْٜ اٗٚ ٫ ه٤َ ا٫ ه٤َ ح٥هَٙ     كزخٍى ك٢ ح٧ٜٗخٍ ٝحُٜٔخؿَٙ 
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ََِٓ٘وش طٟٞغ ر٤ٖ ٣ي١  ّ٘ؼ٤َ ك٤ٜ٘غ ُْٜ ربٛخُش  هخٍ: ٣ُئطَٕٞ رَٔء ًل٢ِّ ٖٓ حُ

  .."حُوّٞ ٝحُوّٞ ؿ٤خع ٢ٛٝ ر٘ؼش ك٢ حُلِن ُٜٝخ ٣ٍق ٓ٘ظٖ

كيػ٢٘ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ، كيػ٘خ هخٍ  ُِزوخ١ٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع .ٙٔٗ

٣َٗق رٖ ِٓٔٔش، هخٍ: كيػ٢٘ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ٞٓق، هخٍ: كيػ٢٘ أر٢، ػٖ أر٢ 

: "ُٔخ ًخٕ ٣ّٞ ح٧كِحد آلخم، هخٍ: ٓٔؼض حُزَحء رٖ ػخُد ٣ليع، هخٍ

ٝه٘يم ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍأ٣ظٚ ٣٘وَ ٖٓ طَحد حُو٘يم كظ٠ ٝحٍٟ ػ٢٘ حُـزخٍ ؿِيس 

 طَحد٣٘وَ ٖٓ  ٞرط٘ٚ ًٝخٕ ًؼ٤َ حُ٘ؼَ كٔٔؼظٚ ٣َطـِ رٌِٔخص حرٖ ٍٝحكش ٝٛ

 ٣وٍٞ: حُو٘يم

 حُِْٜ ٫ُٞ أٗض ٓخ حٛظي٣٘خ                  ٫ٝ طٜيه٘خ ٫ٝ ٤ِٛ٘خ

 كؤُِٖٗ ٤ٌٓ٘ش ػ٤ِ٘خ                         ٝػزض ح٧هيحّ إ ٫ه٤٘خ

 ٕ أٍحىٝح كظ٘ش أر٤٘خإ ح٠ُ٧ هي رـٞح ػ٤ِ٘خ                     ٝا

 ."  ٍ: ػْ ٣ٔي ٛٞطٚ رآهَٛخهخ

 ٠ٚىغش اٌقخشح ٠ؾفش اٌخٕذق إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٗٔٔ* 

أهزَٗخ أرٞ حُٔـي ُحَٛ رٖ ح٤٠ُخء حُٔوي٢ٓ ك٢ حُٔوظخٍس هخٍ  أهَؽ .1ٔٗ

أكٔي رٖ كخٓي حُؼول٢ رؤٛزٜخٕ إٔ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ حَُؿخء ح٤َُٜك٢ أهزَْٛ هَحءس 

ُؼول٢ أر٘خ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ رٖ حُٔوَة أر٘خ أرٞ ػَٝرش ػ٤ِٚ أر٘خ أكٔي رٖ ٓلٔٞى ح

ٛٞ حُل٤ٖٔ رٖ أر٢ ٓؼَ٘ حُلَح٢ٗ ٝٓخ ًظزظٚ ا٫ ػ٘ٚ ػ٘خ ػَٔٝ رٖ ٛ٘خّ ػ٘خ دمحم 

 ك٢ َٟد ٖٓ أٍٝ :"رٖ ِٓٔش ػٖ حُلِح١ٍ ػٖ ٤ِٓٔخٕ حُظ٢ٔ٤ ػٖ أْٗ هخٍ

 هللا رْٔ هخٍ: ػْ ؿ٤ٔؼخ ر٤ي٣ٚ حُٔؼٍٞ أهٌ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ حُو٘يم

َٟد آهَ" هِض  ػْ ى٣٘خ ٝكزٌح ٍرخ ُلزٌح أ٫ ٗو٤٘خ ؿ٤َٙ ػزيٗخ ُٝٞ ري٣٘خ ٝرٚ
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كي٣غ ٛل٤ق، ٝحُلِح١ٍ ٛٞ أرٞ آلخم ٝدمحم رٖ ِٓٔش ٛٞ حُلَح٢ٗ ٝػَٔٝ رٖ 

ٛ٘خّ ٛٞ حُلَح٢ٗ أرٞ أ٤ٓش ٝػوٚ حُ٘ٔخث٢ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص ٝحُل٤ٖٔ 

ٝهخٍ ِٓٔٔش رٖ حُوخْٓ: ػوش كٖٔ  رٖ أر٢ ٓؼَ٘ هخٍ حُو٢ِ٤ِ ػوش آخّ كخكع

ًخٕ أػزض ٖٓ أىًٍ٘خ ٖٓ ٓ٘خ٣و٘خ،  "ٝهخٍ أرٞ أكٔي حُلخًْ ك٢ ح٠ٌُ٘:حٌُظخد 

 ً هخٍ حرٖ ٛٞ أرٞ رٌَ حُلخكع دمحم رٖ ارَح٤ْٛ رٖ حُٔوَة " ٝ ٝأكْٜٔ٘ كلظخ

:ٚ٣ َٝ ىَ َْ ٓليع ًز٤َ ػوش،  "ٝهخٍ أَرُٞ ُٗؼ٤َْْ:"  ٛٞ ػوش ٓؤٕٓٞ، ٛخكذ أٍٛٞ "َٓ

" ٝأكٔي رٖ ٓلٔٞى ٛٞ أرٞ ١خَٛ  ، ٓٔغ ٓخ ٫ ٣ل٠ٜ ًؼَسٛخكذ ٓٔخ٤ٗي

ْٙ:حُؼول٢ ح٧ٛزٜخ٢ٗ حُٔئىد  ْ٘يَ َٓ  ٛٞ ٤ٌٗن ٛخُق ػوش "هخٍ حُلخكع أرٞ ٣ًَُخ رٖ 

أرٞ حُوخْٓ آٔخػ٤َ " ٝٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٍؿخء ٛٞ أرٞ حُلَؽ ح٧ٛزٜخ٢ٗ حُو٬ٍ هخٍ 

ّٔٔخع ٫َ رؤّ رٚ، ٝهخٍ أرٞ ٓؼي  ّٔٔؼخ٢ّٗ: ٤ٗن، رٖ دمحم رٖ حُل٠َ: ًؼ٤َ حُ حُ

خ ػ٠ِ حَُٝح٣ش، ٓٔؼض ٓ٘ٚ حٌُؼ٤َ  ًٜ ّٔٔخع، ًٝخٕ ك٣َ ٌؼَِ، ٛل٤ق حُ ُٓ ٛخُق، 

ظُٚ  ْٓ َُ ًخٕ ٤ٗوخ ٤ٗن ح٤٠ُخء هخٍ حرٖ ٗوطش ك٢ ح٩ًٔخٍ:" ُحَٛ رٖ أكٔي " ٝ ٫ٝ

 ." ٌٓؼَح ٛخُلخ ٛل٤ق حُٔٔخع

أهزَٗخ ػ٠ٔ٤ رٖ ٣ْٞٗ هخٍ: كيػ٘خ َٟٔس ػٖ حُ٘ٔخث٢ هخٍ  أهَؽ .1ٔٗ

زخ٢ٗ ػٖ أر٢ ٤ٌٓ٘ش ٍؿَ ٖٓ حُٔل٣ٍَٖ ػٖ ٍؿَ ٖٓ أٛلخد أر٢ ٍُػش ح٤ُٔ

حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ:" ُٔخ أَٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رللَ حُو٘يم ػَٟض ُْٜ ٛوَس كخُض ر٤ْٜ٘ 

 :ٝر٤ٖ حُللَ كوخّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأهٌ حُٔؼٍٞ ٟٝٝغ ٍىحءٙ ٗخك٤ش حُو٘يم ٝهخٍ

ح٤ُٔٔغ حُؼ٤ِْ ك٘يٍ ػِغ  ٝػي٫ ٫ ٓزيٍ ٌُِٔخطٚ ٝٛٞطٔض ًِٔش ٍري ٛيهخ 

حُلـَ ِٝٓٔخٕ حُلخ٢ٍٓ هخثْ ٣٘ظَ كزَم ٓغ َٟرش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رَهش ػْ 

ح٤ُٔٔغ  طٔض ًِٔش ٍري ٛيهخ ٝػي٫ ٫ ٓزيٍ ٌُِٔخطٚ ٝٛٞ :َٟد حُؼخ٤ٗش ٝهخٍ

خُؼش ٝهخٍ طٔض حُؼ٤ِْ ك٘يٍ حُؼِغ ح٥هَ كزَهض رَهش كَآٛخ ِٓٔخٕ ػْ َٟد حُؼ

ح٤ُٔٔغ حُؼ٤ِْ ك٘يٍ حُؼِغ حُزخه٢  ًِٔش ٍري ٛيهخ ٝػي٫ ٫ ٓزيٍ ٌُِٔخطٚ ٝٛٞ
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ٝهَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤهٌ ٍىحءٙ ٝؿِْ هخٍ ِٓٔخٕ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٍأ٣ظي ك٤ٖ 

٣خ ِٓٔخٕ  :هخٍ ُٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،َٟرض ٓخ ط٠َد َٟرش ا٫ ًخٗض ٓؼٜخ رَهش

كب٢ٗ ك٤ٖ َٟرض  :ا١ ٝح١ٌُ رؼؼي رخُلن ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ :كوخٍ ؟ض ًُيٍأ٣

 ٍُ ؼض ٢ُ ٓيحثٖ ًَٟٔ ٝٓخ كُٜٞخ ٝٓيحثٖ ًؼ٤َس كظ٠ ٍأ٣ظٜخ كِ ح٠َُرش ح٠ُٝ٧ 

هخٍ ُٚ ٖٓ ك٠َٙ ٖٓ أٛلخرٚ ٣خ ٍٍٓٞ هللا حىع هللا إٔ ٣لظلٜخ ػ٤ِ٘خ  ،رؼ٢٘٤

ػْ َٟرض  ، رٌُي٣ٝـ٘ٔ٘خ ى٣خٍْٛ ٣ٝوَد رؤ٣ي٣٘خ ر٬ىْٛ كيػخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

هخُٞح ٣خ  ،ح٠َُرش حُؼخ٤ٗش كَكؼض ٢ُ ٓيحثٖ ه٤َٜ ٝٓخ كُٜٞخ كظ٠ ٍأ٣ظٜخ رؼ٢٘٤

ٍٍٓٞ هللا حىع هللا إٔ ٣لظلٜخ ػ٤ِ٘خ ٣ٝـ٘ٔ٘خ ى٣خٍْٛ ٣ٝوَد رؤ٣ي٣٘خ ر٬ىْٛ كيػخ 

كُٜٞخ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رٌُي ػْ َٟرض حُؼخُؼش كَكؼض ٢ُ ٓيحثٖ حُلز٘ش ٝٓخ 

حُوَٟ كظ٠ ٍأ٣ظٜخ رؼ٢٘٤ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٘ي ًُي ىػٞح حُلز٘ش ٓخ ٝىػًْٞ 

ًًَٙ ٓـٍٜٞ حُلخٍ هِض آ٘خى ٟؼ٤ق أرٞ ٤ٌٓ٘ش  ٝحطًَٞح حُظَى ٓخ طًًَْٞ."

ُٚ " ٣ٜٝ٘ي ُٚ ٓخرؼيٙ ىٕٝ هٞٝؿٜخُش حُٜلخر٢ ٫ ط٠َ  حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص

  : " ك٢ٜ ٣ُخىس ٌَٓ٘س ًَٞح حُظَى ٓخ طًًَْٞىػٞح حُلز٘ش ٓخ ٝىػًْٞ ٝحط

كيػ٘خ دمحم رٖ ؿؼلَ، كيػ٘خ ػٞف، ػٖ ٤ٕٓٔٞ أر٢ أكٔي هخٍ  أهَؽ .2ٔٗ

ػزي هللا، ػٖ حُزَحء رٖ ػخُد هخٍ: أَٓٗخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رللَ حُو٘يم، هخٍ: 

ٝػَٝ ُ٘خ ٛوَس ك٢ ٌٓخٕ ٖٓ حُو٘يم، ٫ طؤهٌ ك٤ٜخ حُٔؼخٍٝ، هخٍ: كٌ٘ٞٛخ 

٠ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كـخء ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ ػٞف:، ٝأكٔزٚ هخٍ: ٟٝغ ػٞرٚ ػْ اُ

ك٠َد َٟرش كٌَٔ ػِغ « رْٔ هللا»ٛز٢ ا٠ُ حُٜوَس، كؤهٌ حُٔؼٍٞ كوخٍ: 

هللا أًزَ أػط٤ض ٓلخط٤ق حُ٘خّ، ٝهللا ا٢ٗ ٧رَٜ هٍٜٞٛخ »حُلـَ، ٝهخٍ: 

َٟٝد أهَٟ كٌَٔ ػِغ حُلـَ « رْٔ هللا»هخٍ:  ػْ« . حُلَٔ ٖٓ ٌٓخ٢ٗ ٌٛح

هللا أًزَ، أػط٤ض ٓلخط٤ق كخٍّ، ٝهللا ا٢ٗ ٧رَٜ حُٔيحثٖ، ٝأرَٜ »كوخٍ: 

َٟٝد َٟرش أهَٟ كوِغ « رْٔ هللا»ػْ هخٍ: « هَٜٛخ ح٧ر٤ٞ ٖٓ ٌٓخ٢ٗ ٌٛح
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هللا أًزَ أػط٤ض ٓلخط٤ق ح٤ُٖٔ، ٝهللا ا٢ٗ ٧رَٜ أرٞحد »رو٤ش حُلـَ كوخٍ: 

هِض آ٘خى ٟؼ٤ق ٤ٕٓٔٞ ٛٞ حرٖ أٓظخً ٝه٤َ أرٞ ػزي  ." ٌخ٢ٗ ٌٛحٛ٘ؼخء ٖٓ ٓ

ّٖٔ حُلي٣غ ٝػٞف ٛٞ ح٧ػَحر٢ ٤ٗٝن  هللا ٝٛٞ ٟؼ٤ق ٝر٠ْ ح٩ٓ٘خى٣ٖ ٣ل

 .ح٣َُٝخ٢ٗ ٛٞ دمحم رٖ آلخم حُٜخؿخ٢ٗ

 هؼبَ عبثش -٘ٔٔ* 

كيػ٘خ ه٬ى رٖ ٣ل٠٤، كيػ٘خ ػزي هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٓٗ

" اٗخ ٣ّٞ هخٍ: أط٤ض ؿخرَح ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، كوخٍ:حُٞحكي رٖ أ٣ٖٔ، ػٖ أر٤ٚ، 

حُو٘يم ٗللَ كؼَٟض ًي٣ش ٗي٣يس كـخءٝح حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخُٞح ٌٛٙ ًي٣ش ػَٟض ك٢ 

ػْ هخّ ٝرط٘ٚ ٓؼٜٞد رلـَ ُٝزؼ٘خ ػ٬ػش أ٣خّ ٫ ٌٗٝم  أٔب ٔبصي :حُو٘يم كوخٍ

أ٤ْٛ كوِض ٣خ ٍٍٓٞ هللا  ٝؼ٤زخ أ٤َٛ أًٝحهخ كؤهٌ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حُٔؼٍٞ ك٠َد كؼخى ً

ٍأ٣ض رخُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٤ٗجخ ٓخ ًخٕ ك٢ ًُي ٛزَ  :حثٌٕ ٢ُ ا٠ُ حُز٤ض كوِض ٫َٓأط٢

ّ٘  ،ػ٘ي١ ٗؼ٤َ ٝػ٘خم :هخُض ؟كؼ٘يى ٢ٗء ؼ٤َ كظ٠ كٌرلض حُؼ٘خم ١ٝل٘ض حُ

َ ٝحُزَٓش ر٤ٖ ح٧ػخك٢ ؿؼِ٘خ حُِلْ ك٢ حُزَٓش ػْ ؿجض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝحُؼـ٤ٖ هي حٌٗٔ

 :ٍؿ٬ٕ هخٍ ٢ُ كوْ أٗض ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٍٝؿَ أٝ ٌْ ٤ِّ ؼَ كوِض ١ُ هي ًخىص إٔ ط٠٘ؾ 

هَ ُٜخ ٫ طِ٘ع حُزَٓش ٫ٝ حُوزِ ٖٓ  :ًؼ٤َ ٤١ذ هخٍ :كًٌَص ُٚ هخٍ؟ ًْ ٛٞ

هٞٓٞح كوخّ حُٜٔخؿَٕٝ ٝح٧ٜٗخٍ كِٔخ ىهَ ػ٠ِ حَٓأطٚ  :حُظٍ٘ٞ كظ٠ آط٢ كوخٍ

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص رخُٜٔخؿ٣َٖ ٝح٧ٜٗخٍ ٖٝٓ ٓؼْٜ هخُض َٛ ٓؤُيهخٍ ٣ٝلي ؿخء حُ٘ز٢ 

ٗؼْ كوخٍ حىهِٞح ٫ٝ ط٠خؿطٞح كـؼَ ٣ٌَٔ حُوزِ ٣ٝـؼَ ػ٤ِٚ حُِلْ  :هِض

٣ٝؤَ حُزَٓش ٝحُظٍ٘ٞ اًح أهٌ ٓ٘ٚ ٣ٝوَد ا٠ُ أٛلخرٚ ػْ ٣ِ٘ع كِْ ٣ٍِ ٣ٌَٔ 

ُ٘خّ أٛخرظْٜ ٢ًِ ٌٛح ٝأٛي١ كبٕ ح :ش هخٍحُوزِ ٣ٝـَف كظ٠ ٗزؼٞح ٝرو٢ رو٤ّ 

 ." ٓـخػش



 ٕٓٗ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

 ؽؼبس اٌّغ١ٍّٓ ٠َٛ األؽضاة  -ٙٔٔ* 

كيػ٘خ ٓلٔٞى رٖ ؿ٬٤ٕ هخٍ: كيػ٘خ ٤ًٝغ هخٍ: حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ .ٕٔٗ

كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ أر٢ آلخم، ػٖ حُِٜٔذ رٖ أر٢ ٛلَس، ػٖٔ ٓٔغ حُ٘ز٢ 

ُش ٝؿٜخ هِض كي٣غ ٛل٤ق  كوُٞٞح كْ ٫ ٣َٜٕ٘ٝ." :" إ ر٤ّظٌْ حُؼيٝملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ

ح٫ٓظ٤ؼخد حُٜلخر٢ ٫ ط٠َ ٝحُِٜٔذ ٖٓ ػوخص ح٧َٓحء هخٍ حرٖ ػزي حُزَ ك٢ 

ك٢ ٓؼَكش ح٧ٛلخد ٛٞ ػوش ٤ُْ رٚ رؤّ. ٝأٓخ ٖٓ ػخرٚ رخٌٌُد ك٬ ٝؿٚ ُٚ، 

. ٧ٕ ٛخكذ حُلَد ٣لظخؽ ا٠ُ حُٔؼخ٣ٍٞ ٝحُل٤ِش، كٖٔ ُْ ٣ؼَكٜخ ػيٛخ ًٌرخ

ٝهخٍ حرٖ  ص ح٧َٓحء ،ٛيٝم ى٣ٖ ٗـخع ، ٤ٕٓٔٞ حُ٘و٤زش ٖٓ ػوخهخٍ حٌُٛز٢  

. هِض ٝهي هخى كَٝد ًخٕ ػخٍكخ رخُلَد كٌخٕ أػيحإٙ ٣َٓٞٗٚ رخٌٌُد: كـَ

حُلـخؽ ٟي حُوٞحٍؽ كِْٜٜٓ كخطٜٔٞٙ ُْٝ ٣ٌٖ ْٜٓ٘ ٖٓ ٛٞ ٖٓ أثٔش حُـَف 

ٝهي َٛف رخُظلي٣غ ك٢  ٝأرٞ آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢ ٝحُظؼي٣َ ك٬ػظزخٍ ُوُْٜٞ.

  .حرٖ حُـَحف ٤ًٝٝغ ٛٞٞ حُؼ١ٍٞ ٝٓل٤خٕ ٛ ٍٝح٣ش ػزي حَُُحم ك٢ حُٜٔ٘ق

  اٌضث١ش ثٓ اٌؼٛاَ ؽٛاسٞ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -7ٔٔ* 

كيػ٘خ ٛيهش، أهزَٗخ حرٖ ػ٤٤٘ش، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٕٗ

" ٗيد حُ٘ز٢ كيػ٘خ حرٖ حٌُٔ٘يٍ، ٓٔغ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ:

ٗظيد حُِر٤َ ػْ ٗيرْٜ كخٗظيد حُِر٤َ ػْ ٗيرْٜ كخٗظيد ملسو هيلع هللا ىلص حُ٘خّ ٣ّٞ حُو٘يم كخ

 ."حُِر٤َ خ ٝكٞح١ٍّ إ ٌَُ ٗز٢ كٞح٣ًٍّ  :حُِر٤َ هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

كيػ٘خ أكٔي رٖ دمحم، أهزَٗخ ػزي هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٕٗ

هللا، أهزَٗخ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػزي هللا رٖ حُِر٤َ:" ً٘ض ٣ّٞ 

أٗخ ٝػَٔ رٖ أر٢ ِٓٔش ك٢ حُ٘ٔخء ك٘ظَص كبًح أٗخ رخُِر٤َ ػ٠ِ  ؼِضُ ح٧كِحد ؿُ 

٣خ أرض ٍأ٣ظي  :هِض ػ٬ػخ كِٔخ ٍؿؼضُ  كَٓٚ ٣وظِق ا٠ُ ر٢٘ ه٣َظش َٓط٤ٖ أٝ
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ٖٓ ٣ؤص  :ٗؼْ هخٍ ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ :هِض ؟٢٘ ٣خ ر٢ٍ٘أ٣ظَ  َْ َٛ َٝ أَ  :طوظِق هخٍ

ؿٔغ ٢ُ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا  زَْٛ كخٗطِوض كِٔخ ٍؿؼضُ ر٢٘ ه٣َظش ك٤ؤط٢٘٤ رو

 ."  كيحى أر٢ ٝأ٢ٓ :ػ٤ِٚ ِْٝٓ أر٣ٞٚ كوخٍ

 اؽغبي اٌّؾشو١ٓ اٌّغ١ٍّٓ ػٓ اٌقالح  -8ٔٔ* 

أهزَٗخ ػَٔٝ رٖ ػ٢ِ هخٍ: كيػ٘خ ٣ل٠٤ هخٍ: حُ٘ٔخث٢ هخٍ  أهَؽ .ٕٗٗ

كيػ٘خ حرٖ أر٢ ًثذ هخٍ: كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٓؼ٤ي، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ 

َٗ ػٖ أر٤ٚ هخٍ: ٓؼ٤ي، خ حًَُٕٔ٘ٞ ٣ّٞ حُو٘يم ػٖ ٬ٛس حُظَٜ كظ٠ َ٘ َِـ َ " 

ًَل٠َ } :ؿَرض حُْ٘ٔ ًُٝي هزَ إٔ ٣ٍِ٘ ك٢ حُوظخٍ ٓخ ٍِٗ كؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ َٝ

 ٍَ ُِْوظَخ َٖ ح ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ كؤَٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر٫٬ كؤهخّ ٬ُٜس حُظَٜ ك٬ٜٛخ ًٔخ  {هللاُ ح

ٕ ػْ أهخّ ُِؼَٜ ك٬ٜٛخ ًٔخ ًخٕ ٤ِٜ٣ٜخ ك٢ ٝهظٜخ ػْ أًَّ ًخٕ ٤ِٜ٣ٜخ ُٞهظٜخ 

هِض كي٣غ ٛل٤ق، ٣ٝل٠٤ ٛٞ  ".ُِٔـَد ك٬ٜٛخ ًٔخ ًخٕ ٤ِٜ٣ٜخ ك٢ ٝهظٜخ

 حرٖ ٓؼ٤ي حُوطخٕ ٝػَٔٝ رٖ ػ٢ِ ٛٞ حُل٬ّ.

ٝكيػ٘خٙ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِْٔٔ .ٕ٘ٗ

، ػٖ حُلٌْ، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ ٤َُٛٝ رٖ كَد، هخ٫: كيػ٘خ ٤ًٝغ، ػٖ ٗؼزش

حُـِحٍ، ػٖ ػ٢ِ، ف ٝكيػ٘خٙ ػز٤ي هللا رٖ ٓؼخً، ٝحُِلع ُٚ، هخٍ: كيػ٘خ أر٢، 

كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ حُلٌْ، ػٖ ٣ل٠٤، ٓٔغ ػ٤ِخ، ٣وٍٞ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ 

ح٧كِحد، ٝٛٞ هخػي ػ٠ِ كَٟش ٖٓ كَٝ حُو٘يم: ٗـِٞٗخ ػٖ ح٬ُٜس 

ْ٘ٔ، ٨ٓ هللا هزٍْٞٛ ٝر٤ٞطْٜ، أٝ هخٍ: هزٍْٞٛ حُٞٓط٠ كظ٠ ؿَرض حُ

 ."ٝرطْٜٞٗ ٗخٍح

كيػ٘خ ٓؼخً رٖ ك٠خُش، هخٍ: هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٙٗ

" إٔ ػَٔ رٖ كيػ٘خ ٛ٘خّ، ػٖ ٣ل٠٤، ػٖ أر٢ ِٓٔش، ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا:
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خٍ ًلَّ  حُوطخد ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ؿخء ٣ّٞ حُو٘يم رؼي ٓخ ؿَرض حُْ٘ٔ ؿؼَ ٣ٔذُّ 

٣ٖ ٝهخٍ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ ًيص إٔ أ٢ِٛ كظ٠ ًخىص حُْ٘ٔ إٔ طـَد هخٍ هَ

َٕ لَ طْ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رُ  ٝهللا ٓخ ٤ِٛظٜخ كُِ٘٘خ ٓغ :حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كظٟٞؤ ٬ُِٜس ٝطٟٞؤٗخ ُٜخ  خ

 .َرض حُْ٘ٔ ػْ ٠ِٛ رؼيٛخ حُٔـَد "ك٠ِٜ حُؼَٜ رؼيٓخ ؿ

 ذ ّٚد اٌؼبِشٞلزً ػٍٟ ثٓ أثٟ هبٌت ػّشٚ ثٓ ػج -9ٔٔ* 

كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد، ػ٘خ أكٔي رٖ ػزي حُلخًْ هخٍ  أهَؽ .1ٕٗ

حُـزخٍ، ػ٘خ ٣ْٞٗ رٖ ر٤ٌَ، ػٖ دمحم رٖ ػزي حَُكٖٔ، ػٖ حُلٌْ، ػٖ ٓؤْ، ػٖ 

" هظَ ٍؿَ ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٣ّٞ حُو٘يم كطِزٞح حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ:

ٝهظَ ٖٓ ر٢٘ ػخَٓ رٖ ُئ١  ، كظ٠ أػطٞٙ حُي٣شإٔ ٣ٞحٍٝٙ كؤر٠ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٌٛح كي٣غ حُلخًْ هخٍ هظِٚ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٓزخٍُس "  رٖ ػزي ٝىّ  ٝػَٔ

ٛل٤ق ح٩ٓ٘خى ُْٝ ٣وَؿخٙ، هخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ ٛل٤ق، هِض كي٣غ كٖٔ 

ٝدمحم رٖ ػزي حَُكٖٔ حُلٌْ ٝٛٞ حرٖ ػظ٤زش ٓيُْ ُْٝ ٣َٜف رخُظلي٣غ ر٘خٛيٙ، 

ٖٓ  ٬َٕٓٓ حُٕٝٚ ٗخٛيٍؿخُٚ ػوخص  ٠ِ٤ ٤ٓت حُللع ٝرو٤شُأر٢ ٝٛٞ حرٖ 

 :٣َ١ن حرٖ آلخم

أهزَٗخٙ أرٞ ػزي هللا حُلخكع  ػ٘خ أرٞ حُز٤ٜو٢ ك٢ حٌُزَٟ هخٍ  ٔخٜأهَؿ.1ٕٗ

أٗخ أكٔي رٖ ػزي حُـزخٍ ػ٘خ ٣ْٞٗ رٖ ر٤ٌَ ػ٘خ حرٖ آلخم  حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد

يػ٢٘ ٣ِ٣ي رٖ ٣ُخى ػٖ كيػ٢٘ ٣ِ٣ي رٖ ٍٝٓخٕ ػٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ ٝهخٍ: ٝك

دمحم رٖ ًؼذ حُوَظ٢ ٝػؼٔخٕ رٖ ٣ًٜٞح ػٖ ٍؿخٍ ٖٓ هٞٓٚ هخُٞح: كًٌَ هٜش 

حُو٘يم، ٝهظَ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ػَٔٝ رٖ ػزي ٝى، ػْ أهزَ ػ٢ِ 

٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٗلٞ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٝؿٜٚ ٣ظَِٜ، كوخٍ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ 

كوخٍ: َٟرظٚ  ،ظِزض ىٍػٚ؛ كبٗٚ ٤ُْ ُِؼَد ىٍع ه٤َ ٜٓ٘خهللا ػ٘ٚ: ٬ٛ حٓ
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 هِض كي٣غ كٖٔ ََٓٓ ." كخطوخ٢ٗ رٔٞحىٙ كخٓظل٤٤ض حرٖ ػ٢ٔ إٔ أٓظِزٚ

 .رط٣َو٤ٚ

  ػٍٝ األؽضاة دػبء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٕٓٔ* 

يػ٘خ أكٔي رٖ دمحم، أهزَٗخ ػزي هخٍ ك ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٕٗ

٢ هخُي، أٗٚ ٓٔغ ػزي هللا رٖ أر٢ أٝك٠ ٢ٍٟ هللا هللا، أهزَٗخ آٔخػ٤َ رٖ أر

ػٜ٘ٔخ، ٣وٍٞ: ىػخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ ح٧كِحد ػ٠ِ ح٤ًَُٖ٘ٔ، كوخٍ: حُِْٜ ٍِٓ٘ 

  ."ْحٌُظخد، ٣َٓغ حُلٔخد، حُِْٜ حِّٛ ح٧كِحد، حُِْٜ حِْٜٛٓ ُُُِٜٝ

٘خ كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي، كيػهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٓٗ

ح٤ُِغ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٓؼ٤ي، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ: إٔ 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣وٍٞ: ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ، أػِ ؿ٘يٙ، َٜٝٗ ػزيٙ، ٝؿِذ 

 ." ح٧كِحد ٝكيٙ، ك٬ ٢ٗء رؼيٙ

 رخز٠ً ٔؼ١ُ اٌّؾشو١ٓ -ٕٔٔ* 

ػٖ ػَٝس  كيػ٢٘ ٣ِ٣ي رٖ ٍٝٓخٕ حرٖ آلخم ك٢ ٓـخ٣ُٚ هخٍ أهَؽ .ٖٔٗ

إ ح٤ُٜٞى رؼؼض ػٖ ػخث٘ش:" إٔ ٗؼ٤ٔخ ًخٕ ٍؿ٬ ٗٔٞٓخ ٝإٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ُٚ: 

ا٢ُ إ ًخٕ ٤َٟ٣ي إٔ ٗؤهٌ ٖٓ ه٣َٖ ٝؿطلخٕ ٍٛ٘خ ٗيكؼْٜ ا٤ُي كظوظِْٜ كؼِ٘خ، 

ٗؼ٤ْ َٓٔػخ ا٠ُ هٞٓٚ كوخُٞح: ٝهللا ٓخ ًٌد دمحم ػ٤ِْٜ ٝاْٜٗ ٧َٛ ؿيٍ  كَؿغ

 كٌخٕ ًُي ٓزذ ه٫ٌْٜٗ ٍٝك٤ِْٜ" هِض كي٣غ كٖٔ. ًٌُٝي هخٍ ُو٣َٖ 

 ٝهُٞٚ ٗٔٞٓخ أ١ ح١ٌُ ٣٘وَ ح٧هزخٍ 
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 ؽز٠فخ ثٓ ا١ٌّبْ ٠ؤرٟ ثخجش اٌّؾشو١ٓ  -ٕٕٔ* 

كيػ٘خ ٤َُٛ رٖ كَد، ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ، ؿ٤ٔؼخ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .ٕٖٗ

ػٖ ؿ٣ََ، هخٍ ٤َُٛ: كيػ٘خ ؿ٣ََ، ػٖ ح٧ػٖٔ، ػٖ ارَح٤ْٛ حُظ٢ٔ٤، ػٖ 

كوخٍ ٍؿَ: ُٞ أىًٍض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخطِض ٓؼٚ  ػ٘ي ك٣ٌلشً٘خ  "أر٤ٚ، هخٍ:

 ٤ُِش ٝأر٤ِض، كوخٍ ك٣ٌلش: أٗض ً٘ض طلؼَ ًُي؟ ُوي ٍأ٣ظ٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ح٧كِحد، ٝأهٌط٘خ ٣ٍق ٗي٣يس ٝهَ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أ٫ ٍؿَ ٣ؤط٢٘٤ روزَ 

ٓؼ٢ ٣ّٞ حُو٤خٓش؟ كٌٔظ٘خ كِْ ٣ـزٚ ٓ٘خ أكي، ػْ هخٍ: أ٫ ٍؿَ ٣ؤط٤٘خ  حُوّٞ ؿؼِٚ هللا

روزَ حُوّٞ ؿؼِٚ هللا ٓؼ٢ ٣ّٞ حُو٤خٓش؟ كٌٔظ٘خ كِْ ٣ـزٚ ٓ٘خ أكي، ػْ هخٍ: أ٫ ٍؿَ 

٣ؤط٤٘خ روزَ حُوّٞ ؿؼِٚ هللا ٓؼ٢ ٣ّٞ حُو٤خٓش؟ كٌٔظ٘خ كِْ ٣ـزٚ ٓ٘خ أكي، كوخٍ: هْ ٣خ 

ؿي ريح اً ىػخ٢ٗ رخ٢ٔٓ إٔ أهّٞ، هخٍ: حًٛذ كؤط٢٘ ك٣ٌلش كؤط٘خ روزَ حُوّٞ، كِْ أ

روزَ حُوّٞ، ٫ٝ طٌػَْٛ ػ٢ِ، كِٔخ ٤ُٝض ٖٓ ػ٘يٙ ؿؼِض ًؤٗٔخ أ٢٘ٓ ك٢ كٔخّ 

كظ٠ أط٤ظْٜ، كَأ٣ض أرخ ٓل٤خٕ ٢ِٜ٣ ظَٜٙ رخُ٘خٍ، كٟٞؼض ٜٓٔخ ك٢ ًزي 

٢، ُٝٞ حُوّٞ كؤٍىص إٔ أ٤ٍٓٚ، كًٌَص هٍٞ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٫ٝ طٌػَْٛ ػِ

٤ٍٓظٚ ٧ٛزظٚ كَؿؼض ٝأٗخ أ٢٘ٓ ك٢ ٓؼَ حُلٔخّ، كِٔخ أط٤ظٚ كؤهزَطٚ روزَ 

حُوّٞ، ٝكَؿض هٍَص، كؤُز٢٘ٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ك٠َ ػزخءس ًخٗض ػ٤ِٚ 

  "٢ِٜ٣ ك٤ٜخ، كِْ أٍُ ٗخثٔخ كظ٠ أٛزلض، كِٔخ أٛزلض هخٍ: هْ ٣خ ٗٞٓخٕ

، هخٍ: أهزَٗخ ؿ٣ََ، ػٖ كيػ٘خ ٣ٞٓق رٖ ٠ٓٞٓحُزِحٍ هخٍ  أهَؽ  .ٖٖٗ

إٔ حُ٘خّ  :"ػٖ ك٣ٌلش ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ح٧ػٖٔ، ػٖ ارَح٤ْٛ حُظ٢ٔ٤، ػٖ أر٤ٚ

طلَهٞح ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٤ُِش ح٧كِحد كِْ ٣زن ٓؼٚ ا٫ ٗلَ، كؤطخ٢ٗ ٍٍٓٞ هللا 

خ ٍٍٓٞ هللا، : حٗطِن ا٠ُ ػٌَٔ ح٧كِحد كخٗظَ ، كوِض: ٣ملسو هيلع هللا ىلص، ٝأٗخ ٗخثْ كوخٍ

ٝح١ٌُ رؼؼي رخُلن ٓخ هٔض ا٤ُي ا٫ ك٤خء ٖٓ حُزَى أٝ هخٍ: ٖٓ ٗيس حُزَى، كوخٍ: 

حٗطِن ، كخٗطِوض كظ٠ آط٢ ػٌَْٔٛ، كٞؿيص أرخ ٓل٤خٕ ٣ٞهي حُ٘خٍ ٢ِٜ٣ ظَٜٙ 
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ك٢ ػٜزش كُٞٚ، ٝهي طلَم ح٧كِحد ػ٘ٚ كـجض كظ٠ ؿِٔض ر٤ْٜ٘ كلْ أرٞ 

: ٤ُؤهٌ ًَ ٍؿَ ٌْٓ٘ ر٤ي ؿ٤ِٔٚ ٓل٤خٕ، أٗٚ هي ىهَ ك٤ْٜ ٖٓ ؿ٤َْٛ كوخٍ

ك٠َرض ر٤ي١ ػ٠ِ ح١ٌُ ػ٠ِ ٢٘٤ٔ٣ كؤهٌص ر٤يٙ، ػْ َٟرض ر٤ي١ ػ٠ِ ح١ٌُ 

ػ٠ِ ٣ٔخ١ٍ، كؤهٌص ر٤يٙ، كِزؼض ٤ٜ٘ٛش ػْ هٔض، كؤط٤ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝٛٞ 

٢ِٜ٣، كؤٝٓؤ ا٢ُ إٔ حىٕ، كيٗٞص ٓ٘ٚ كظ٠ أٍَٓ ا٢ُ ٖٓ حُؼٞد ح١ٌُ ًخٕ ػ٤ِٚ 

ِٔخ كَؽ ٖٓ ٬ٛطٚ هخٍ: ٣خ حرٖ ح٤ُٔخٕ، حهؼي ٓخ هزَ حُ٘خّ؟، كوِض: ٣خ ٤ُيكج٢٘ ك

ٍٍٓٞ هللا، طلَم حُ٘خّ ػٖ أر٢ ٓل٤خٕ كِْ ٣زن ا٫ ك٢ ػٜزش طٞهي حُ٘خٍ ٝهي 

ٛذ هللا ػ٤ِْٜ ٖٓ حُزَى ٓؼَ ح١ٌُ ٛذ ػ٤ِ٘خ كؤُو٠ ػ٢ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػٞرٚ ك٘ٔض 

ٝارَح٤ْٛ حُظ٢ٔ٤ ٛٞ ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ  ِض كي٣غ ٛل٤ق." هكوخٍ: هْ ٣خ ٗٞٓخٕ

حرٖ ٣ِ٣ي رٖ ٣َٗي ٝح٧ػٖٔ ٛٞ ٤ِٓٔخٕ رٖ َٜٓحٕ ٝؿ٣ََ ٛٞ حرٖ ػزي حُل٤ٔي 

 ٣ٝٞٓق رٖ ٠ٓٞٓ ٛٞ حُوطخٕ.

 ٠ؼ اٌقجب س -ٖٕٔ* 

كيػ٘خ ِْٓٔ، هخٍ: كيػ٘خ ٗؼزش، هخٍ  حُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ .ٖٗٗ

َٜٗص رخُٜزخ،  " هخٍ:ػٖ حُلٌْ، ػٖ ٓـخٛي، ػٖ حرٖ ػزخّ: إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 ." ٝأٌِٛض ػخى رخُيرٍٞ

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٓؼ٤ي هخٍ: كيػ٘خ كلٚ رٖ ؿ٤خع حُزِحٍ هخٍ  أهَؽ .ٖ٘ٗ

ٍَ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ: ػٖ ىحٝى ػٖ ػٌَٓش ػٖ حرٖ ػزخّ " أطض حُٜزخ حُ٘ٔخ

١ كظ٠ َٜٗ٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َِّ ٍُ خُكو ،٤ُِش ح٧كِحد كوخُض: ٓ إ حُلَس  :ض حُ٘ٔخ

هِض كي٣غ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُٜزخ "٫ ط١َٔ رخ٤َُِ كٌخٗض ح٣َُق حُظ٢ َٜٗ رٜخ ٍٍٓٞ 

ٛل٤ق ٝىحٝى ٛٞ حرٖ أر٢ ٛ٘ي ٝػزي هللا رٖ ٓؼ٤ي ٛٞ حرٖ ك٤ٜٖ أرٞ ٓؼ٤ي 

  ح٧ٗؾ.
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 اٌّجبدسح ٌٍّغ١ٍّٓ ثؼذ األؽضاة  -ٕٗٔ* 

آىّ، كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٖٙٗ

ُٛ  كيػ٘خ آَحث٤َ، ٓٔؼض أرخ آلخم، ٣وٍٞ: ٓٔؼض ٓٔؼض  ى ٣وٍٞ:ََ ٤ِٓٔخٕ رٖ 

ح٥ٕ ٗـِْٝٛ ٫ٝ ٣ـِٝٗ٘خ ٗلٖ ٤َٔٗ  :"٠ ح٧كِحد ػَِ٘ٚ ؿْ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ ك٤ٖ أَ 

 ". ا٤ُْٜ

  خظغضٚح ثٕٟ لش٠ -ٓٓٔ** 

 غضٚ ثٕٟ لش٠ظخ أِش ِٓ هللا -ٕ٘ٔ* 

هللا رٖ أر٢ ٤ٗزش،  كيػ٢٘ ػزيهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .1ٖٗ

ّٔ كيػ٘خ حرٖ ٤َٔٗ، ػٖ ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، هخُض خ :" ُ

 :ٍؿغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ حُو٘يم ٟٝٝغ ح٬ُٔف ٝحؿظَٔ أطخٙ ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ كوخٍ

ٛخ ٛ٘خ  :خٍكب٠ُ أ٣ٖ ه :هي ٟٝؼض ح٬ُٔف ٝهللا ٓخ ٟٝؼ٘خٙ كخهَؽ ا٤ُْٜ هخٍ

   .٢٘ ه٣َظش كوَؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٤ُْٜ "ٝأٗخٍ ا٠ُ ر

يػ٘خ ػلخٕ، هخٍ: كيػ٘خ كٔخى ٣ؼ٢٘ حرٖ ِٓٔش، ػٖ كأكٔي هخٍ  أهَؽ .1ٖٗ

إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُٔخ كَؽ ٖٓ ح٧كِحد،  :"ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش

ْ ح٬ُٔف، ٓخ ىهَ حُٔـظَٔ ٤ُـظَٔ، كـخء ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ، كوخٍ: أٝهي ٟٝؼظ

ٟٝؼ٘خ أِٓلظ٘خ رؼي، حٜٗي ا٠ُ ر٢٘ ه٣َظش، كوخُض ػخث٘ش: ًؤ٢ٗ أٗظَ ا٠ُ ؿز٣ََ 

" هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ، ٖٓ هَِ حُزخد هي ػٜذ ٍأٓٚ ٖٓ حُـزخٍ

 ٝهُٞٚ ك٢ حُٔظٖ حٜٗي أ١ حٜٗٞ .ٝػلخٕ ٛٞ حرٖ ِْٓٔ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ

 ش٠ظخؽش إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص أفؾبثٗ ػٍٝ غضٚ ثٕٟ ل -ٕٙٔ* 

ٝكيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ أٓٔخء ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِْٔٔ هخٍ  .2ٖٗ

ح٠ُزؼ٢، كيػ٘خ ؿ٣َ٣ٞش رٖ أٓٔخء، ػٖ ٗخكغ، ػٖ ػزي هللا، هخٍ: ٗخىٟ ك٤٘خ 
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إٔ ٫ ٤ِٜ٣ٖ أكي حُظَٜ ا٫ ك٢ ر٢٘ »ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ حَٜٗف ػٖ ح٧كِحد 

ٕٝ ر٢٘ ه٣َظش، ٝهخٍ آهَٕٝ: ٫ ، كظوٞف ٗخّ كٞص حُٞهض، كِٜٞح ى«ه٣َظش

٢ِٜٗ ا٫ ك٤غ أَٓٗخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝإ كخط٘خ حُٞهض، هخٍ: كٔخ ػ٘ق ٝحكيح ٖٓ 

وي حُؼَٜ" ريٍ " حُظَٜ" ٝٛٞ ٗخً، ك ." ٝك٢ ُلع حُزوخ١ٍ هخٍ:"حُل٣َو٤ٖ

حهظِق ك٤ٚ ػ٠ِ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ أٓٔخء: كؤهَؿٚ ِْٓٔ ك٢ ٛل٤لٚ ٝأرٞ ٣ؼ٠ِ 

٢ُِٛٞٔ ك٢ ٓؼـٔٚ ٖٝٓ ٣َ١وٚ حرٖ كزخٕ ٝحُز٤ٜو٢ ك٢ حُي٫ثَ ٝحُوط٤ذ ك٢ ح

حُلو٤ٚ ٝحُٔظلوٚ ػٖ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ أٓٔخء ػٖ ؿ٣َ٣ٞش ػٖ ٗخكغ ػٖ حرٖ ػَٔ 

رِلع " حُظَٜ " ٝهخُلٜٔخ حُزوخ١ٍ كؤهَؿٚ ك٢ ٛل٤لٚ ػٖ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ 

َٜ" ٝأهَؿٚ أرٞ ػٞحٗش أٓٔخء ػٖ ؿ٣َ٣ٞش ػٖ ٗخكغ ػٖ حرٖ ػَٔ رِلع " حُؼ

ك٢ ٓٔظوَؿٚ ػٖ ٓؼخً رٖ حُٔؼ٠٘ حُؼ٘ز١َ ٝأر٢ ح٧كٞٙ دمحم رٖ ح٤ُٜؼْ رٖ 

كٔخى ػٖ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ أٓٔخء ػٖ ؿ٣َ٣ٞش ػٖ ٗخكغ ػٖ حرٖ ػَٔ رِلع " 

حُظَٜ" ػْ هخٍ: هخٍ أكيٛٔخ حُؼَٜ ريٍ حُظَٜ، كظز٤ٖ إٔ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ 

خٍ َٓس حُظَٜ ًٔخ ٍٟٝ ػ٘ٚ ِْٓٔ ٝأرٞ ٣ؼ٠ِ أٓٔخء ًخٕ ٠٣طَد ك٢ ُلظٚ كو

ٝأكي ٤ٗو٢ أر٢ ػٞحٗش، َٝٓس أهَٟ حُؼَٜ ًٔخ ٍٟٝ ػ٘ٚ حُزوخ١ٍ ٤ٗٝن أر٢ 

ػٞحٗش ح٥هَ، ٝطخرغ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ أٓٔخء ٓخُي رٖ آٔخػ٤َ حُٜ٘ي١ ك٤ٔخ 

أهَؽ حرٖ كزخٕ ٝحُز٤ٜو٢ ك٢ حُي٫ثَ كَٝحٙ ػٖ ؿ٣َ٣ٞش ػٖ ٗخكغ ػٖ حرٖ ػَٔ 

 ُظَٜ" ٝٛٞ حُٜٞحد.رِلع " ح

و٤ٖ ح١ٌُ ٠ِٛ ح٬ُٜس ُٞهظٜخ ٝح١ٌُ أهَٛخ ٌٝٛح هزَ ٣ٝاهَحٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حُلَ 

زَخًٗخ{ ]ٍِٗٝ ٬ٛس حُوٞف كوي هخٍ هللا طؼخ٠ُ  ًْ ٍُ  ْٝ َؿخ٫ً أَ َِ ْْ كَ ُ ْٕ ِهْلظ ٍٓٞس }كَبِ

أ١ ػ٠ِ أ١ كخٍ كظ٠ ك٢ حُوظخٍ ٌُٖ ػ٘ي ١ِذ حُؼيٝ ٣ـُٞ  [2ٖٕحُزوَس: 

ه٤َٛخ ٧ٗٚ ٤َٓ ك٢ ١ِذ حُؼيٝ ٌٝٛح ك٢ كٌْ ٬ٛس حُٔلَ ًُٝي ك٢ طؤه٤َ طؤ

حُٔـَد ا٠ُ حُؼ٘خء ٝحُؼ٘خء ا٠ُ آهَ ٝهظٜخ  ٬ٛس حُظَٜ ا٠ُ حُؼَٜ ٝطؤه٤َ
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٫ٝ ٣ـُٞ طؤه٤َ ٬ٛس حُلـَ ٬ٛٝس حُؼَٜ كظ٠ ػ٘ي ١ِذ حُؼيٝ ًٔخ ٠ِٛ 

ك٢ حُزخد  حُؼيٝ ًٔخ طويّ ١ِذ ٝٛٞ ك٢ ي هللا رٖ أ٤ْٗ ٬ٛس حُؼَٜ ا٣ٔخءػز

 ."ا٠ُ هخُي رٖ ٓل٤خٕ ح٢ٌُُٜ "ػزي هللا رٖ أ٤ْٗ ٣َٓش ٝكيٙ

 اِذاد اٌّغ١ٍّٓ ثبٌّالئىخ -7ٕٔ* 

كيػ٘خ ٠ٓٞٓ، كيػ٘خ ؿ٣ََ رٖ كخُّ، ػٖ ك٤ٔي حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٓٗٗ

" ًؤ٢ٗ أٗظَ ا٠ُ حُـزخٍ ٓخ١ؼخ ك٢ ُهخم :هخٍ رٖ ٬ٍٛ، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

 ا٠ُ ر٢٘ ٓخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر٢٘ ؿْ٘ ًٓٞذ ؿز٣ََ ِٛٞحص هللا ػ٤ِٚ ك٤ٖ

  ".ه٣َظش

 ؽىُ عؼذ ثٓ ِؼبر فٟ ثٕٟ لش٠نخ  -8ٕٔ* 

كيػ٢٘ دمحم رٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٔٗٗ

ؿ٘يٍ، كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ ٓؼي، هخٍ: ٓٔؼض أرخ أٓخٓش، هخٍ: ٓٔؼض أرخ ٓؼ٤ي 

ؼي رٖ ٓؼخً " ٍِٗ أَٛ ه٣َظش ػ٠ِ كٌْ ٓحُوي١ٍ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ٣وٍٞ:

كؤٍَٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ ٓؼي كؤط٠ ػ٠ِ كٔخٍ كِٔخ ىٗخ ٖٓ حُٔٔـي هخٍ ٨ُٜٗخٍ 

ْٜ وظَ ٓوخطِظُ طُ  :ٛئ٫ء ُِٗٞح ػ٠ِ كٌٔي كوخٍ :ه٤ًَْ كوخٍ ٝهٞٓٞح ا٠ُ ٤ٓيًْ أ

ُٜ ٝطُ   ." ه٤٠ض رلٌْ هللا ٍٝرٔخ هخٍ رلٌْ حُِٔي :ْ هخٍٔز٢ ًٍح٣ٍ

كيػ٘خ ٣ًَُخء رٖ ٣ل٠٤ كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٗٗ

" إٔ هخُض: ػٖ أر٤ٚ ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خكيػ٘خ ٛ٘خّ،  ػزي هللا رٖ ٤َٔٗ

ا٢ُ إٔ أؿخٛيْٛ ك٤ي ٖٓ هّٞ ًٌرٞح  ٓؼيح هخٍ حُِْٜ اٗي طؼِْ أٗٚ ٤ُْ أكي أكذُّ 

 ُّٖ ْ كبٕ حُلَد ر٤٘٘خ ٝر٤ٜ٘ أٗي هي ٟٝؼضَ  ٍُٓٞي ملسو هيلع هللا ىلص ٝأهَؿٞٙ حُِْٜ كب٢ٗ أظ

 ًخٕ رو٢ ٖٓ كَد ه٣َٖ ٢ٗء كؤرو٢٘ ُٚ كظ٠ أؿخٛيْٛ ك٤ي ٝإ ً٘ض ٟٝؼضَ 

ٚ كِْ ٣َػْٜ ٝك٢ حُٔٔـي ظِ زَّ ٖٓ َُ  خ ٝحؿؼَ ٓٞطظ٢ ك٤ٜخ كخٗلـَصْ َٛ َْ ـُ حُلَد كخكْ 
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٣خ أَٛ حُو٤ٔش ٓخ ٌٛح ح١ٌُ ٣ؤط٤٘خ  :ه٤ٔش ٖٓ ر٢٘ ؿلخٍ ا٫ حُيّ ٤ٔ٣َ ا٤ُْٜ كوخُٞح

 ." كٔخص ٜٓ٘خ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ كٚ ىٓخؿَ ٖٝٓ هزٌِْ كبًح ٓؼي ٣ـٌ

 ؽغبْ ثٕٟ لش٠ظخ  ٘غبء -9ٕٔ* 

يػ٘خ حُلـخؽ رٖ ٜٓ٘خٍ، أهزَٗخ ٗؼزش، هخٍ: حُزوخ١ٍ هخٍ ك أهَؽ .ٖٗٗ

أهز٢َٗ ػي١، أٗٚ ٓٔغ حُزَحء ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ: هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُلٔخٕ: حٛـْٜ 

١ رٖ أٝ ٛخؿْٜ ٝؿز٣ََ ٓؼي ُٝحى ارَح٤ْٛ رٖ ١ٜٔخٕ، ػٖ ح٤ُ٘زخ٢ٗ، ػٖ ػي

ػخرض، ػٖ حُزَحء رٖ ػخُد هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ ه٣َظش ُلٔخٕ رٖ ػخرض: 

 ." حٛؾ ح٤ًَُٖ٘ٔ، كبٕ ؿز٣ََ ٓؼي

 ػالِخ اٌز١١ّض ث١ٓ اٌقج١بْ ٚاٌجبٌغ١ٓ  -ٖٓٔ* 

كيػ٘خ ٛ٘خى هخٍ: كيػ٘خ ٤ًٝغ ػٖ ٓل٤خٕ ػٖ ػزي حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ .ٗٗٗ

ُػَٟ٘خ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ ه٣َظش " حُِٔي رٖ ػ٤َٔ ػٖ ػط٤ش حُوَظ٢ هخٍ:

 َٓ َّٔ  ٚ كٌ٘ضُ ٓز٤ُِ  ٢َ ِِّ هُ  ظَ ٖٝٓ ُْ ٣٘زضْ هُ  أٗزضَ  ْٖ كٌخٕ   ." ٓز٢ِ٤ ٢َ ِِّ كوُ  ٘زضْ ٖ ُْ ٣ُ ٓ

ٝٓل٤خٕ ٛٞ حُؼ١ٍٞ ٤ًٝٝغ  هِض كي٣غ ٛل٤ق ". كٖٔ ٛل٤ق "هخٍ حُظ١ٌَٓ:

 .ٝأهَؿٚ حرٖ ٓخؿٚ ،ٛٞ حرٖ حُـَحف ٝٛ٘خى ٛٞ حرٖ ح١َُٔ

 مبر١ٍٓ ِٓ ثٕٟ لش٠ظخػذد اٌّ -ٖٔٔ* 

كيػ٘خ هظ٤زش هخٍ: كيػ٘خ ح٤ُِغ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ .٘ٗٗ

٢ٓ ٣ّٞ ح٧كِحد ٓؼي رٖ ٓؼخً كوطؼٞح أُ ؿخرَ أٗٚ هخٍ: ٍُ كلٔٔٚ  ُٚ َِ ـَ رْ أَ  ٝأ ُٚ َِ لُ ًْ " 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رخُ٘خٍ كخٗظلوض ٣يٙ كظًَٚ كِ٘كٚ حُيّ كلٔٔٚ أهَٟ كخٗظلوض ٣يٙ 

ػ٢٘٤ ٖٓ ر٢٘ ه٣َظش  ََّ وِ حُِْٜ ٫ طوَؽ ٗل٢ٔ كظ٠ طُ  :خ ٍأٟ ًُي هخٍّٔ كِ

كخٓظٔٔي ػَهٚ كٔخ هطَ هطَس كظ٠ ُِٗٞح ػ٠ِ كٌْ ٓؼي رٖ ٓؼخً كؤٍَٓ ا٤ُٚ 

ْٛ ٣ٔظؼ٤ٖ رٜٖ حُِٕٔٔٔٞ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ٔظل٤خ ٗٔخإُ ْٜ ٣ُٝ وظَ ٍؿخُُ إٔ ٣ُ  َْ ٌَ كلَ 
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ٓخثش كِٔخ كَؽ ٖٓ هظِْٜ حٗلظن ػَهٚ  أٍرغ كٌْ هللا ك٤ْٜ ًٝخٗٞح أٛزضَ  :ملسو هيلع هللا ىلص

ٝأرٞ حُِر٤َ ٛٞ ح٢ٌُٔ ٝإ ُْ ٣َٜف رخُظلي٣غ كبٕ  ٛل٤ق هِض كي٣غ  .كٔخص"

ٝهظ٤زش ٛٞ حرٖ ح٤ُِغ ٝٛٞ حرٖ ٓؼي ُْ ٣َٝ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ا٫ ٓخػزض ٓٔخػٚ 

 ٓؼ٤ي.

 البِخ ؽذ اٌمزً ػٍٝ اِشأح ِٓ ثٕٟ لش٠ظخ  -ٕٖٔ* 

رٖ دمحم حُ٘ل٢ِ٤، كيػ٘خ دمحم رٖ كيػ٘خ ػزي هللا أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ .ٙٗٗ

ِٓٔش، ػٖ دمحم رٖ آلخم، كيػ٢٘ دمحم رٖ ؿؼلَ رٖ حُِر٤َ، ػٖ ػَٝس رٖ 

َْ " ُْ ٣ُ حُِر٤َ، ػٖ ػخث٘ش، هخُض: ٖٓ ٗٔخثْٜ طؼ٢٘ ر٢٘ ه٣َظش ا٫ حَٓأس اٜٗخ  وظ

ٞف اً خ ٍٍٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وظَ ٍؿخُْٜ رخ٤ًُٔ٘ طْ ح ٝرَ ًَ ْٜ ط٠لي ظَ  عُ يِّ لَ ُؼ٘ي١ طُ 

أكيػظٚ  كيعٌ  :ٝٓخ ٗؤٗي هخُض :أٗخ هِض :أ٣ٖ ك٬ٗش هخُض :ٛظق ٛخطق رخٜٓٔخ

ٜخ ط٠لي ظَٜح ٝرط٘خ كٔخ أ٠ٔٗ ػـزخ ٜٓ٘خ أَّٗ  ،ٜخَرض ػ٘وُ كخٗطِن رٜخ ك٠ُ  :هخُض

ٝدمحم رٖ آلخم ٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ ٝهي  هِض كي٣غ كٖٔ ." وظَٜخ طُ أّٗ  ٝهي ػِٔضْ 

 .ٝدمحم رٖ ِٓٔش ٛٞ حُلَح٢َٗٛف رخُظلي٣غ 

 اٌّغ١ٍّٓ  ث١ٓأِٛاٌُٙ ٚٔغبء ثٕٟ لش٠ظخ  لغّخ -ٖٖٔ* 

كيػ٘خ آلخم رٖ َٜٗ كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٗٗ

ػزي حَُُحم أهزَٗخ حرٖ ؿ٣َؾ ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ػوزش ػٖ ٗخكغ ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ 

َُ حَُّ٘  " كخٍرضِ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ: ََّ  ٝه٣َظشُ  ٤٠ َّٖ  كؤؿ٠ِ ر٢٘ ح٤٠َُ٘ ٝأه  ه٣َظش ٝٓ

ْٛ ٝأ٫ٝىْٛ ٝأٓٞحُْٜ ر٤ٖ ْٜ ٝهْٔ ٗٔخءَ كوظَ ٍؿخَُ  ه٣َظشُ  خٍرضْ ػ٤ِْٜ كظ٠ ك

 َٓ ْ ٝأِٓٔٞح ٝأؿ٠ِ ٣ٜٞى حُٔي٣٘ش ًِْٜ ُٜ َ٘ح٤ُِٖٔٔٔ ا٫ رؼ٠ْٜ ُلوٞح رخُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كآ

 .ٜٞى ر٢٘ كخٍػش ًَٝ ٣ٜٞى حُٔي٣٘ش"ر٢٘ ه٤٘وخع ْٝٛ ٢ٍٛ ػزي هللا رٖ ٬ّٓ ٣ٝ
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 كيػ٘خ ػزي هللا رٖ أر٢ ح٧ٓٞى هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٗٗ

" ًخٕ كيػ٘خ ٓؼظَٔ ػٖ أر٤ٚ هخٍ: ٓٔؼض أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٣وٍٞ:

 حَُؿَ ٣ـؼَ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حُ٘و٬ص كظ٠ حكظظق ه٣َظش ٝح٤٠َُ٘ كٌخٕ رؼي ًُي ٣َىُّ 

 .ػ٤ِْٜ "

 ثىبء أِٗ ػ١ٍٗ ِٚٛد عؼذ ثٓ ِؼبر سمٟ هللا ػٕٗ  -ٖٗٔ* 

كيػ٘خ ٣ًَُخء رٖ ٣ل٠٤ هخٍ: هخٍ  ُِزوخ١ٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع .2ٗٗ

٤ٛذ ٓؼي كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٤َٔٗ هخٍ: كيػ٘خ ٛ٘خّ ػٖ أر٤ٚ ػٖ ػخث٘ش هخُض:" أُ 

ًلَ ك٠َد حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ه٤ٔش ك٢ حُٔٔـي ٤ُؼٞىٙ ٖٓ ه٣َذ كِْ ٣ّٞ حُو٘يم ك٢ ح٧ُ 

٣خ أَٛ حُو٤ٔش  :ٞح٣َػْٜ ٝك٢ حُٔٔـي ه٤ٔش ٖٓ ر٢٘ ؿلخٍ ا٫ حُيّ ٤ٔ٣َ ا٤ُْٜ كوخُ

 ؿَكٚ ىٓخ كٔخص ك٤ٜخ ". ٝزٌِْ كبًح ٓؼي ٣ـٌٓخ ٌٛح ح١ٌُ ٣ؤط٤٘خ ٖٓ هِ 

هزَٗخ حُل٠َ رٖ ى٤ًٖ هخٍ أهزَٗخ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص هخٍ أ أهَؽ .ٓ٘ٗ

ػٖ ٓلٔٞى رٖ  رٖ هظخىس ٤ِٓٔخٕ رٖ حُـ٤َٔ ػٖ ػخْٛ رٖ ػَٔػزي حَُكٖٔ رٖ 

حُو٘يم كؼوَ كُٞٞٙ ػ٘ي  ُٔخ أ٤ٛذ أًلَ ٓؼي ٣ّٞهخٍ:" ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ُز٤ي 

ََّ  حَٓأس ٣وخٍ ُٜخ ٍك٤يس، ًٝخٗض طيح١ٝ حُـَك٠، كٌخٕ حُ٘ز٢ رٚ  ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ اًح ٓ

وزَٙ، كظ٠ ًخٗض ح٤ُِِش ؟ ك٤ُ ضَ أٛزق هخٍ: ٤ًق أٛزل ؟ ٝاًحضَ ٣وٍٞ: ٤ًق أ٤ٔٓ

حُظ٢ ٗوِٚ هٞٓٚ ك٤ٜخ كؼوَ كخكظِٔٞٙ ا٠ُ ر٢٘ ػزي ح٧َٜٗ ا٠ُ ٓ٘خُُْٜ، ٝؿخء 

ملسو هيلع هللا ىلص   ًٔخ ًخٕ ٣ٔؤٍ ػ٘ٚ، ٝهخُٞح هي حٗطِوٞح رٚ، كوَؽ ٍٍٓٞ هللآٍٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

٘خ ٓؼٚ كؤَٓع ح٢ُ٘ٔ كظ٠ طوطؼض ٗٔٞع ٗؼخُ٘خ ٝٓوطض أٍى٣ظ٘خ ػٖ ٝهَؿْ 

ِّٔ  أػ٘خه٘خ، كٌ٘خ ًُي ا٤ُٚ أٛلخرٚ ِٚ كوخٍ: ا٢ٗ أهخف إٔ طٔزو٘خ ح٬ُٔثٌش ا٤ُٚ كظـ

 َّٔ ّٓ  َُ َّٔ ـَ ٣ُ  ٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ حُز٤ض ٝٛٞكخٗظ٠ٜ ٍٓ ،ِض ك٘ظِشًٔخ ؿ ٚ طز٤ٌٚ ٢ٛٝ ٝأ

 طوٍٞ:
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َٝ           ٣َٝ أّ ٓؼي ٓؼيح  حيً ؿْ كِحٓش 

 َّّ ٓؼي. ػْ هَؽ رٚ، هخٍ ٣وٍٞ ُٚ حُوّٞ:  كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ًَ رخ٤ًش طٌٌد ا٫ أ

 ِْٔ ٓخ ٣ٔ٘ؼٚ إٔ ٣وق ٝهي ٛز٢ ٖٓ  ػ٤ِ٘خ ٓ٘ٚ. هخٍ: ظخ أهقَّ ٘خ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٤ِّٓ ٓخ ك

 هِض كي٣غ ٛل٤ق ح٬ُٔثٌش ًٌح ًٌٝح ُْ ٣ٜزطٞح ه٢ هزَ ٣ْٜٞٓ هي كِٔٞٙ ٓؼٌْ"

  .ٝٓلٔٞى رٖ ُز٤ي ٛلخر٢ ٛـ٤َ ٝآٍخُٚ ٫ ٠٣َ

 ِؾبسوخ اٌّالئىخ فٟ ؽًّ عٕبصح عؼذ  -ٖ٘ٔ* 

أهزَٗخ آلن رٖ ارَح٤ْٛ، هخٍ: كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ حُ٘ٔخث٢ هخٍ  أهَؽ .ٔ٘ٗ

يػ٘خ حرٖ اى٣ٍْ، ػٖ ػز٤ي هللا، ػٖ ٗخكغ، ػٖ حرٖ ػَٔ، دمحم حُؼ٘و١ِ، هخٍ: ك

ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ: ٌٛح ح١ٌُ طلَى ُٚ حُؼَٕ، ٝكظلض ُٚ أرٞحد حُٔٔخء، 

" هِض كي٣غ ٜٝٗيٙ ٓزؼٕٞ أُلخ ٖٓ ح٬ُٔثٌش، ُوي ْٟ ٟٔش، ػْ كَؽ ػ٘ٚ

حُزوخ١ٍ ا٫  ٍؿخُٚ ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ ػَٔٝ رٖ دمحم حُؼ٘و١ِ ُْ ٣َٝ ُٚٛل٤ق 

ٝػز٤ي هللا ٛٞ حرٖ ػَٔ ٝحرٖ اى٣ٍْ ٛٞ ػزي هللا ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ ٛٞ طؼ٤ِوخ 

 حرٖ ٍح٣ٞٛٚ.

كيػ٘خ ػزي رٖ ك٤ٔي هخٍ: أهزَٗخ ػزي حَُُحم حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ .ٕ٘ٗ

 رٖ ٓؼي ؿ٘خُس كِٔض ُٔخ ":هخٍ: أهزَٗخ ٓؼَٔ ػٖ هظخىس ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي هخٍ

 كزِؾ ه٣َظش، ر٢٘ ك٢ ُلٌٔٚ ا٫ ًحى ٝٓخ ُطٚ،ؿ٘خ أهق ٓخ: حُٔ٘خكوٕٞ هخٍ ٓؼخً

 طلِٔٚ" هخٍ ًخٗض ح٬ُٔثٌش ٌُٖٝ ٫،: كوخٍ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ًُي

ٍؿخُٚ ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ  حُظ١ٌَٓ: ٌٛح كي٣غ كٖٔ ٛل٤ق، هِض كي٣غ ٛل٤ق

 .ؿ٤َ ػزي رٖ ك٤ٔي ُْ ٣َٝ ُٚ حُزوخ١ٍ
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 ٌّٛد عؼذ ثٓ ِؼبر  اٌؼشػا٘زضاص  -ٖٙٔ* 

كيػ٘خ ػَٔٝ حُ٘خهي، كيػ٘خ ػزي هللا هخٍ لع ُِْٔٔ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِ .ٖ٘ٗ

رٖ اى٣ٍْ ح٧ٝى١، كيػ٘خ ح٧ػٖٔ، ػٖ أر٢ ٓل٤خٕ، ػٖ ؿخرَ، هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ 

 ." حٛظِ ػَٕ حَُكٖٔ ُٔٞص ٓؼي رٖ ٓؼخً ":هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ُػش٠ْٕخٚخجش ُػَىً  -ٔٓٔ** 

كيػ٢٘ ػزي ح٧ػ٠ِ رٖ كٔخى، كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٗ٘ٗ

ٕ ٗخٓخ ٖٓ أ" ٣غ، كيػ٘خ ٓؼ٤ي، ػٖ هظخىس، إٔ أٗٔخ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، كيػْٜ:ٍُ

ػٌَ ٝػ٣َ٘ش هيٓٞح حُٔي٣٘ش ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝطٌِٔٞح رخ٬ٓ٩ّ كوخُٞح ٣خ ٗز٢ هللا اٗخ 

ً٘خ أَٛ َٟع ُْٝ ٌٖٗ أَٛ ٣ٍق ٝحٓظٞهٔٞح حُٔي٣٘ش كؤَٓ ُْٜ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 

أَْٓٛ إٔ ٣وَؿٞح ك٤ٚ ك٤َ٘رٞح ٖٓ أُزخٜٗخ ٝأرٞحُٜخ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ رٌٝى ٍٝحع ٝ

كخٗطِوٞح كظ٠ اًح ًخٗٞح ٗخك٤ش حُلَس ًلَٝح رؼي ا٬ْٜٓٓ ٝهظِٞح ٍحػ٢ حُ٘ز٢ 

ملسو هيلع هللا ىلص ٝحٓظخهٞح حٌُٝى كزِؾ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كزؼغ حُطِذ ك٢ آػخٍْٛ كؤَٓ رْٜ كَٔٔٝح 

 ش حُلَس كظ٠ ٓخطٞح ػ٠ِ كخُْٜ ".ًَٞح ك٢ ٗخك٤أػ٤ْٜ٘ ٝهطؼٞح أ٣ي٣ْٜ ٝطُ 

كيػ٘خ أرٞ ؿؼلَ دمحم رٖ حُٜزخف، هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِْٔٔ  .٘٘ٗ

ٝأرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝحُِلع ٧ر٢ رٌَ، هخٍ: كيػ٘خ حرٖ ػ٤ِش، ػٖ كـخؽ رٖ 

أر٢ ػؼٔخٕ، كيػ٢٘ أرٞ ٍؿخء، ٠ُٞٓ أر٢ ه٬رش، ػٖ أر٢ ه٬رش، كيػ٢٘ أْٗ، إٔ 

ٓٞح ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كزخ٣ؼٞٙ ػ٠ِ ح٬ٓ٩ّ، ٗلَح ٖٓ ػٌَ ػٔخ٤ٗش، هي

كخٓظٞهٔٞح ح٧ٍٝ، ٝٓؤض أؿٔخْٜٓ، كٌ٘ٞح ًُي ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 

ػ٤ِٚ ِْٝٓ، كوخٍ: أ٫ طوَؿٕٞ ٓغ ٍحػ٤٘خ ك٢ ارِٚ، كظ٤ٜزٕٞ ٖٓ أرٞحُٜخ 

كوظِٞح ٝأُزخٜٗخ، كوخُٞح: ر٠ِ، كوَؿٞح، كَ٘رٞح ٖٓ أرٞحُٜخ ٝأُزخٜٗخ، كٜلٞح، 

حَُحػ٢ ١َٝىٝح ح٩رَ، كزِؾ ًُي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كزؼغ ك٢ آػخٍْٛ، كؤىًٍٞح، 
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كـ٢ء رْٜ، كؤَٓ رْٜ كوطؼض أ٣ي٣ْٜ ٝأٍؿِْٜ، َٝٓٔ أػ٤ْٜ٘، ػْ ٗزٌٝح ك٢ 

حُْ٘ٔ كظ٠ ٓخطٞح، ٝهخٍ حرٖ حُٜزخف ك٢ ٍٝح٣ظٚ: ٝح١َىٝح حُ٘ؼْ، ٝهخٍ: 

 ." َٝٓٔص أػ٤ْٜ٘

  َ ثٓ أثٟ اٌؾم١كِمزً أثٟ سافغ عالّ  -ٕٓٔ** 

كيػ٘خ ٣ٞٓق رٖ ٠ٓٞٓ، كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٙ٘ٗ

" رؼغ :٠ٓٞٓ، ػٖ آَحث٤َ، ػٖ أر٢ آلخم، ػٖ حُزَحء رٖ ػخُد، هخٍ

 َّٓ َ ػ٤ِْٜ ػزي هللا رٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ أر٢ ٍحكغ ح٤ُٜٞى١ ٍؿخ٫ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ كؤ

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٝؼ٤ٖ ػ٤ِٚ ًٝخٕ ك٢ كٜٖ ُٚ  ٍحكغ ٣ئ١ً ٍٍٓٞ ٞػظ٤ي ًٝخٕ أر

رؤٍٝ حُلـخُ كِٔخ ىٗٞح ٓ٘ٚ ٝهي ؿَرض حُْ٘ٔ ٍٝحف حُ٘خّ رَٔكْٜ كوخٍ ػزي 

 ّٞ حد ُؼ٢ِ إٔ أىهَ كؤهزَ هللا ٧ٛلخرٚ حؿِٔٞح ٌٓخٌْٗ كب٢ٗ ٓ٘طِن ٝٓظِطق ُِز

رٚ كظ٠ ىٗخ ٖٓ حُزخد ػْ طو٘غ رؼٞرٚ ًؤٗٚ ٣و٢٠ كخؿش ٝهي ىهَ حُ٘خّ كٜظق 

حُزٞحد ٣خ ػزي هللا إ ً٘ض ط٣َي إٔ طيهَ كخىهَ كب٢ٗ أ٣ٍي إٔ أؿِن حُزخد كيهِض 

كٌٔ٘ض كِٔخ ىهَ حُ٘خّ أؿِن حُزخد ػْ ػِن ح٧ؿخ٤ُن ػ٠ِ ٝطي هخٍ كؤض ا٠ُ 

َّ  ٞح٧هخ٤ُي كؤهٌطٜخ كلظلض حُزخد ًٝخٕ أر ػ٘يٙ ًٝخٕ ك٢ ػ٢ُ٬ ُٚ كِٔخ  ٍحكغ ٣ٔٔ

ًِٔخ كظلض رخرخ أؿِوض ػ٢ِ ٖٓ ىحهَ ًٛذ ػ٘ٚ أَٛ َٓٔٙ ٛؼيص ا٤ُٚ كـؼِض 

 ْٕ ك٢ ر٤ض  ٞكخٗظ٤ٜض ا٤ُٚ كبًح ٛ ،كظ٠ أهظِٚ حُوّٞ ٌٍٗٝح ر٢ ُْ ٣وِٜٞح ا٢ُّ  هِض ا

هخٍ ٖٓ ٌٛح  ،٣خ أرخ ٍحكغ :ٖٓ حُز٤ض كوِض ٞٓظِْ ٢ٓٝ ػ٤خُٚ ٫ أى١ٍ أ٣ٖ ٛ

حُٜٞص كؤَٟرٚ َٟرش رخ٤ُٔق ٝأٗخ ىٖٛ كٔخ أؿ٤٘ض ٤ٗجخ ٝٛخف  ٞكؤ٣ٞٛض ٗل

٤ض كؤٌٓغ ؿ٤َ رؼ٤ي ػْ ىهِض ا٤ُٚ كوِض ٓخ ٌٛح حُٜٞص ٣خ أرخ كوَؿض ٖٓ حُز

 ّٓ ّٔ ٍحكغ كوخٍ ٧ ٤ق هخٍ كؤَٟرٚ ي ح٣َُٞ إ ٍؿ٬ ك٢ حُز٤ض َٟر٢٘ هزَ رخُ

َٟرش أػو٘ظٚ ُْٝ أهظِٚ ػْ ٟٝؼض ظزش ح٤ُٔق ك٢ رط٘ٚ كظ٠ أهٌ ك٢ ظَٜٙ 

كؼَكض أ٢ٗ هظِظٚ كـؼِض أكظق ح٧رٞحد رخرخ رخرخ كظ٠ حٗظ٤ٜض ا٠ُ ىٍؿش ُٚ 
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كٟٞؼض ٍؿ٢ِ ٝأٗخ أٍٟ أ٢ٗ هي حٗظ٤ٜض ا٠ُ ح٧ٍٝ كٞهؼض ك٢ ٤ُِش ٓؤَس 

كخٌَٗٔص ٓخه٢ كؼٜزظٜخ رؼٔخٓش ػْ حٗطِوض كظ٠ ؿِٔض ػ٠ِ حُزخد كوِض ٫ 

أهَؽ ح٤ُِِش كظ٠ أػِْ أهظِظٚ كِٔخ ٛخف حُي٣ي هخّ حُ٘خػ٢ ػ٠ِ حٍُٔٞ كوخٍ أٗؼ٠ 

خء كوي هظَ هللا أرخ أرخ ٍحكغ طخؿَ أَٛ حُلـخُ كخٗطِوض ا٠ُ أٛلخر٢ كوِض حُ٘ـ

ٍؿ٢ِ كٔٔلٜخ  كوخٍ حر٢ٔ ٍؿِي كزٔطضٍحكغ كخٗظ٤ٜض ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كليػظٚ 

 كٌؤٜٗخ ُْ أٗظٌٜخ ه٢ ".

 ػغفبْ أٚ ثٕٟ ٌؾ١بْغضٚح  -ٖٓٔ** 

كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ٍٜٓ٘ٞ كيػ٘خ ؿ٣ََ رٖ ػزي أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ .1٘ٗ

ً٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا " :حُل٤ٔي ػٖ ٍٜٓ٘ٞ ػٖ ٓـخٛي ػٖ أر٢ ػ٤خٕ حٍُِه٢ هخٍ

ملسو هيلع هللا ىلص رؼٔلخٕ ٝػ٠ِ ح٤ًَُٖ٘ٔ هخُي رٖ ح٤ُُٞي ك٤ِٜ٘خ حُظَٜ كوخٍ حًَُٕٔ٘ٞ ُوي 

ً٘خ كِٔ٘خ ػ٤ِْٜ ْٝٛ ك٢ ح٬ُٜس كُِ٘ض آ٣ش  ٞأٛز٘خ ؿَس ُوي أٛز٘خ ؿلِش ُ

حُوَٜ ر٤ٖ حُظَٜ ٝحُؼَٜ كِٔخ ك٠َص حُؼَٜ هخّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓٔظوزَ 

ٝحًَُٕٔ٘ٞ أٓخٓٚ كٜق هِق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٛق ٝٛق رؼي ًُي  حُوزِش

حُٜق ٛق آهَ كًَغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٍٝؼٞح ؿ٤ٔؼخ ػْ ٓـي ٝٓـي حُٜق 

ح٣ٌُٖ ٣ِٞٗٚ ٝهخّ ح٥هَٕٝ ٣لَْٜٓٞٗ كِٔخ ٠ِٛ ٛئ٫ء حُٔـيط٤ٖ ٝهخٓٞح ٓـي 

١ ٤ِ٣ٚ ا٠ُ ٓوخّ ح٥ه٣َٖ ٝطويّ ح٥هَٕٝ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح هِلْٜ ػْ طؤهَ حُٜق حٌُ

حُٜق ح٧ه٤َ ا٠ُ ٓوخّ حُٜق ح٧ٍٝ ػْ ًٍغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٍٝؼٞح ؿ٤ٔؼخ ػْ 

ٓـي ٝٓـي حُٜق ح١ٌُ ٤ِ٣ٚ ٝهخّ ح٥هَٕٝ ٣لَْٜٓٞٗ كِٔخ ؿِْ ٍٍٓٞ هللا 

خ ملسو هيلع هللا ىلص ٝحُٜق ح١ٌُ ٤ِ٣ٚ ٓـي ح٥هَٕٝ ػْ ؿِٔٞح ؿ٤ٔؼخ كِْٔ ػ٤ِْٜ ؿ٤ٔؼ

ٝٓـخٛي ٛٞ حرٖ  هِض كي٣غ ٛل٤ق ." ٬ٛخ رؼٔلخٕ ٬ٛٝٛخ ٣ّٞ ر٢٘ ٤ِْٓكٜ

 .ٚ حُ٘ٔخث٢ ٝأكٔيأهَؿٝ ،ؿزَ ح٢ٌُٔ ٍٜٝٓ٘ٞ ٛٞ حرٖ حُٔؼظَٔ
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أهزَٗخ حُؼزخّ رٖ ػزي حُؼظ٤ْ، هخٍ: كيػ٢٘ ػزي هخٍ  ٔخث٢حُ٘ أهَؽ.1٘ٗ

 حُٜٔي رٖ ػزي حُٞحٍع، هخٍ: كيػ٢٘ ٓؼ٤ي رٖ ػز٤ي حُٜ٘خث٢، هخٍ: كيػ٘خ ػزي هللا

" ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٗخ٫ُ ر٤ٖ ٟـ٘خٕ :رٖ ٗو٤ن، هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ٣ََٛس، هخٍ

ٝػٔلخٕ ٓلخَٛ ح٤ًَُٖ٘ٔ كوخٍ حًَُٕٔ٘ٞ إ ُٜئ٫ء ٬ٛس ٢ٛ أكذ ا٤ُْٜ 

 ِٔ ؼٞح أًَْٓ ػْ ٤ِٓٞح ػ٤ِْٜ ٤ِٓش ٝحكيس كـخء ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ٖٓ أر٘خثْٜ ٝأرٌخٍْٛ أؿ

ٜل٤ٖ ك٢ِٜ٤ رطخثلش ْٜٓ٘ ١ٝخثلش ٓوزِٕٞ ػ٠ِ ح٬ُّٔ كؤَٓٙ إٔ ٣ؤْ أٛلخرٚ ٗ

ػيْٝٛ هي أهٌٝح كٌٍْٛ ٝأِٓلظْٜ ك٢ِٜ٤ رْٜ ًٍؼش ػْ ٣ظؤهَ ٛئ٫ء ٣ٝظويّ 

 . ًٍؼظخٕ"أُٝجي ك٢ِٜ٤ رْٜ ًٍؼش طٌٕٞ ُْٜ ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًٍؼش ًٍؼش ُِٝ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 .ٚ أكٔي ٝحُظ١ٌَٓأهَؿٝ ،هِض كي٣غ ٛل٤ق

 ّغ١شح ثٓ ؽؼجخاعالَ اٌ -ٗٓٔ** 

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ػزي حَُُحم، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .2٘ٗ

أهزَٗخ ٓؼَٔ، هخٍ: أهز٢َٗ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ 

ك٢  حٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ، ٣ٜيم ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ كي٣غ ٛخكزٚ، هخ٫

وظِْٜ ٝأهٌ كي٣غ ٣ٞ١َ ؿخء ك٤ٚ:" ًخٕ حُٔـ٤َس ٛلذ هٞٓخ ك٢ حُـخ٤ِٛش ك

كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: أٓخ ح٬ٓ٩ّ كؤهزَ ٝأٓخ حُٔخٍ ُٔض ٓ٘ٚ ك٢ أٓٞحُْٜ ػْ ؿخء كؤِْٓ، 

 ".٢ٗء

 غضٚح اٌؾذ٠ج١خ -٘ٓٔ** 

 ػذد اٌّغ١ٍّٓ فٟ غضٚح اٌؾذ٠ج١خ -7ٖٔ* 

كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ٓؼخً، كيػ٘خ أر٢، ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِْٔٔ هخٍ  .ٓٙٗ

ًخٕ  "ػ٢٘ ػزي هللا رٖ أر٢ أٝك٠، هخٍ:كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ ػَٔٝ ٣ؼ٢٘ حرٖ َٓس، كي
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هِض ٍٝٝح٣ش  " أٛلخد حُ٘ـَس أُلخ ٝػ٬ع ٓخثش، ًٝخٗض أِْٓ ػٖٔ حُٜٔخؿ٣َٖ

 حُزوخ١ٍ ٓؼِوش كبٗٚ ٫ ١َٝ٣ ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ٓؼخً ا٫ رٞحٓطش.

كيػ٘خ ػ٢ِ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، هخٍ: ػَٔٝ، ٓٔؼض حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٔٙٗ

حُلي٣ز٤ش: هخٍ ُ٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ " :خٍؿخرَ رٖ ػزي هللا ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، ه

ً٘ض أُرَٜ ح٤ُّٞ ٣ٍ٧ظٌْ ٌٓخٕ  ٞأٍرؼٔخثش ُٝٝأُلخ  أٗظْ ه٤َ أَٛ ح٧ٍٝ ًٝ٘خ

  ." حُ٘ـَس

ٝكيػ٘خ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، ٝحرٖ ر٘خٍ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِْٔٔ  .ٕٙٗ

، ػٖ ٓخُْ رٖ أر٢ هخ٫: كيػ٘خ دمحم رٖ ؿؼلَ، كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ ػَٔٝ رٖ َٓس

ُٞ ً٘خ ٓخثش  "حُـؼي، هخٍ: ٓؤُض ؿخرَ رٖ ػزي هللا، ػٖ أٛلخد حُ٘ـَس، كوخٍ:

 ."أُق ٌُلخٗخ، ً٘خ أُلخ ٝهْٔ ٓخثش 

إ حُـَٜ رؼيى حُٜلخرش ح٣ٌُٖ هَؿٞح ك٢ ؿِٝس حُلي٣ز٤ش ٫ ٠٣َ كوي 

إ حُوٞٝ ك٤ٚ رـ٤َ ٝحهظِق أَٛ حُؼِْ ك٢ طلي٣يٙ ُْٝ ٣ـِّ أكي ْٜٓ٘ رؼيى ٓخ 

هللا ػِ ٝؿَ أرْٜ حُؼيى ٤َُٝ هخ١غ ٣لظَٔ حُوطؤ أًؼَ ٓٔخ ٣لظَٔ حُٜٞحد ى

ِس )} :روُٞٚ طؼخ٠ُ ََ ـَ َّ٘ ًْ ٣ُزَخ٣ِؼََُٞٗي طَْلَض حُ َٖ اِ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ِٖ ح ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  {(1َُٔوَْي 

ػيىْٛ  ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٝهللا ػِ ٝؿَ ٣ؼ٣ِْْٞٗ  هّٞػيس حُلظق، ًٔخ أرْٜ ٖٓ هزَ 

ٍُْق :}هخٍ طؼخ٠ُ كويخ ٫ ٣ْٜ ّٔ ٤َٜك٘خ ػٌُّٝ٘ٚ ُْ ٣ليى ُ جَِش أَ ِٓ َ٘خُٙ ا٠َُِ  ِْ َٓ ٍْ َ أ َٝ

َٕ )ٝأَ  ٣يُٝ ِِ خ ًٔخ هخٍ ك٢ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح ٓغ ٗٞف ٝ ،[حُٜخكخص]ٍٓٞس  {(٣ٔٗ1َ َٓ َٝ {

ٌَ )آ ٤ ِِ ؼَُٚ ا٫َِّ هَ َٓ  َٖ  ُْٝ ٗؼوذ ٔخ ِٓٔ٘خ رخُ٘ٚ حُوَآ٢ٌٗك [،ٛٞى]ٍٓٞس  {(َٓٗٓ

ٖٓ ك٤غ حُٔ٘ي ك٬ ٠َٗد رؼ٠ٜخ رزؼٞ  كٌٌُي ٓغ ح٧كخى٣غ حُؼخرظش حُٜلش

 ٌٝٛح أِْٓ ٝهللا أػِْ.
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 اإلؽشاَ ٌٍؼّشح ِٓ رٞ اٌؾ١ٍفخ -8ٖٔ* 

كيػ٘خ أكٔي رٖ دمحم، أهزَٗخ ػزي هللا، أهزَٗخ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٖٙٗ

ٓؼَٔ، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ حٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ 

ز٤ش ك٢ ر٠غ ػَ٘س ٓخثش ٖٓ أٛلخرٚ كظ٠ اًح " هَؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُٓخٕ حُلي٣:هخ٫

رؼغ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ًٝخٗٞح ر١ٌ حُل٤ِلش هِي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حُٜي١ ٝأٗؼَٙ ٝأكَّ رخُؼَٔس 

 ". ه٣َٖػ٤٘خ ُٚ ٖٓ هِحػش ٣وزَٙ ػٖ 

 ف١ذ أثٟ لزبدح -9ٖٔ* 

كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ حَُر٤غ، كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ حُٔزخٍى، هخٍ حُزوخ١ٍ  أهَؽ .ٗٙٗ

حٗطِو٘خ ٓغ حُ٘ز٢  ": رٖ أر٢ هظخىس، إٔ أرخٙ، كيػٚ هخٍػٖ ٣ل٠٤، ػٖ ػزي هللا

ملسو هيلع هللا ىلص ػخّ حُلي٣ز٤ش كؤكَّ أٛلخرٚ ُْٝ أكَّ كؤٗزج٘خ رؼيٝ رـ٤وش كظٞؿٜ٘خ ٗلْٞٛ 

كزَٜ أٛلخر٢ رلٔخٍ ٝكٖ كـؼَ رؼ٠ْٜ ٠٣لي ا٠ُ رؼٞ ك٘ظَص كَأ٣ظٚ 

، كؤًِ٘خ ٓ٘ٚ، ػْ كلِٔض ػ٤ِٚ حُلَّ كطؼ٘ظٚ كؤػزظٚ كخٓظؼ٘ظْٜ كؤرٞح إٔ ٣ؼ٢ٗٞ٘٤

ُلوض رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝه٤٘٘خ إٔ ٗوظطغ، أٍكغ ك٢َٓ ٗؤٝح ٝأ٤َٓ ػ٤ِٚ ٗؤٝح، 

كِو٤ض ٍؿ٬ ٖٓ ر٢٘ ؿلخٍ ك٢ ؿٞف ح٤َُِ، كوِض: أ٣ٖ طًَض ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ؟ كوخٍ: طًَظٚ رظؼٜٖ، ٝٛٞ هخثَ حُٔو٤خ، كِلوض رٍَٓٞ هللا ٠ِٛ 

كظ٠ أط٤ظٚ، كوِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، إ أٛلخري أٍِٓٞح ٣وَءٕٝ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ 

ػ٤ِي ح٬ُّٔ ٍٝكٔش هللا ٝرًَخطٚ، ٝاْٜٗ هي ه٘ٞح إٔ ٣وظطؼْٜ حُؼيٝ ىٝٗي 

ْيَٗخكخٗظَْٛ، كلؼَ، كوِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا اٗخ  َّٛ كٔخٍ ٝكٖ، ٝإ ػ٘يٗخ كخِٟش؟  ح

 ." ْٕٝٛ ٓلَٓٞ، وٍٛاكوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٧ٛلخرٚ: 

 ٝهُٞٚ " رـ٤وش " ٟٓٞغ ر٤ٖ ٌٓش ٝحُٔي٣٘ش.

 ٝهُٞٚ " رظؼٜٖ " حْٓ ُؼ٤ٖ ٓخء ك٢ ٣َ١ن ٌٓش. 
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كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٤ِٓٔخٕ حُـؼل٢، هخٍ: كيػ٢٘ هخٍ حُزوخ١ٍ  ٝأهَؽ .٘ٙٗ

حرٖ ٝٛذ، أهزَٗخ ػَٔٝ، إٔ أرخ ح٠َُ٘، كيػٚ ػٖ ٗخكغ، ٠ُٞٓ أر٢ هظخىس، ٝأر٢ 

ً٘ض ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٔخ ر٤ٖ ٌٓش  ":ٛخُق، ٠ُٞٓ حُظٞأٓش: ٓٔؼض أرخ هظخىس، هخٍ

ٝحُٔي٣٘ش ْٝٛ ٓلَٕٓٞ، ٝأٗخ ٍؿَ كَ ػ٠ِ كَّ، ًٝ٘ض ٍهخء ػ٠ِ حُـزخٍ، 

كٔخٍ كز٤٘خ أٗخ ػ٠ِ ًُي، اً ٍأ٣ض حُ٘خّ ٓظ٘ٞك٤ٖ ٢ُ٘ء، كٌٛزض أٗظَ، كبًح ٛٞ 

٢، كوخُٞح: ٛٞ ٓخ ٝكٖ، كوِض ُْٜ: ٓخ ٌٛح؟ هخُٞح: ٫ ٗي١ٍ، هِض: ٛٞ كٔخٍ ٝك٘

ٍأ٣ض، ًٝ٘ض ٤ٔٗض ٢١ٞٓ، كوِض ُْٜ: ٗخ٢ُٗٞٝ ٢١ٞٓ، كوخُٞح: ٫ ٗؼ٤٘ي ػ٤ِٚ، 

كُِ٘ض كؤهٌطٚ، ػْ َٟرض ك٢ أػَٙ، كِْ ٣ٌٖ ا٫ ًحى كظ٠ ػوَطٚ، كؤط٤ض ا٤ُْٜ، 

كوِض ُْٜ: هٞٓٞح كخكظِٔٞح، هخُٞح: ٫ ٗٔٔٚ، كلِٔظٚ كظ٠ ؿجظْٜ رٚ، كؤر٠ رؼ٠ْٜ، 

٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كؤىًٍظٚ كليػظٚ حُلي٣غ، ٝأًَ رؼ٠ْٜ، كوِض ُْٜ: أٗخ أٓظٞهق ٌُْ حُ٘ز

 ".كوخٍ ٢ُ: أرو٢ ٓؼٌْ ٢ٗء ٓ٘ٚ؟ هِض: ٗؼْ، كوخٍ: ًِٞح، كٜٞ ١ؼْ أ١ؼٌٔٔٞٙ هللا

 ٕجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٚأفؾبثٗلش٠ؼ رغّغ ٌٍ -ٓٗٔ* 

كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ، أهزَٗخ دمحم رٖ آلخم رٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ .ٙٙٗ

خد، ػٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ حٍُٔٔٞ ٣ٔخٍ، ػٖ ح١َُِٛ دمحم رٖ ِْٓٔ رٖ ٜٗ

" هَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػخّ حُلي٣ز٤ش ٣َ٣ي :رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ رٖ حُلٌْ، هخ٫

٣ُخٍس حُز٤ض ٫ ٣َ٣ي هظخ٫ ٝٓخم ٓؼٚ حُٜي١ ٓزؼ٤ٖ ريٗش ًٝخٕ حُ٘خّ ٓزغ ٓخثش 

٠ اًح ًخٕ رؼٔلخٕ ٍؿَ كٌخٗض ًَ ريٗش ػٖ ػَ٘س هخٍ ٝهَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ

هي ٓٔؼض ر٤َٔٔى  ُو٤ٚ رَ٘ رٖ ٓل٤خٕ حٌُؼز٢ كوخٍ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٌٛٙ ه٣َٖ

حُٔطخك٤َ هي ُزٔٞح ؿِٞى حٍُ٘ٔٞ ٣ؼخٛيٕٝ هللا إٔ ٫ طيهِٜخ  ًكوَؿض ٓؼٜخ حُؼٞ

ػ٤ِْٜ ػ٘ٞس أريح ٌٝٛح هخُي رٖ ح٤ُُٞي ك٢ ه٤ِْٜ هيٓٞح ا٠ُ ًَحع حُـ٤ْٔ كوخٍ 

ٞح ر٢٘٤ ٝر٤ٖ هِّ  ٣خ ٣ٝق ه٣َٖ ُوي أًِظْٜ حُلَد ٓخًح ػ٤ِْٜ ُٞ :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٓخثَ حُ٘خّ كبٕ أٛخر٢ٗٞ ًخٕ ح١ٌُ أٍحىٝح ٝإ أظ٢َٜٗ هللا ػ٤ِْٜ ىهِٞح ك٢ 
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ح٬ٓ٩ّ ْٝٛ ٝحكَٕٝ ٝإ ُْ ٣لؼِٞح هخطِٞح ٝرْٜ هٞس كٔخًح طظٖ ه٣َٖ ٝهللا ا٢ٗ ٫ 

 " ط٘لَى ٌٛٙ حُٔخُلش  ُٚ أٝأُحٍ أؿخٛيْٛ ػ٠ِ ح١ٌُ رؼؼ٢٘ هللا ُٚ كظ٠ ٣ظَٜٙ هللا

هِض كي٣غ كٖٔ ٝحرٖ آلخم ٝإ ُْ ٣َٜف رخُظلي٣غ ك٢ ح٩ٓ٘خى كوي َٛف 

 ًٔخ َٛف ك٢ آ٘خى حُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َ.حُط٣َٞ رٌُي ك٢ ػ٘خ٣خ حُلي٣غ 

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص راد ا١ّ١ٌٓ ػٓ هش٠ك خبٌذ ثٓ ا١ٌٌٛذ أخز -ٔٗٔ* 

ٖ دمحم، كيػ٘خ ػزي حَُُحم، كيػ٢٘ ػزي هللا رحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٙٗ

أهزَٗخ ٓؼَٔ، هخٍ: أهز٢َٗ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ 

حٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ، ٣ٜيم ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ كي٣غ ٛخكزٚ، هخ٫: 

هَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُٖٓ حُلي٣ز٤ش كظ٠ اًح ًخٗٞح رزؼٞ حُط٣َن، هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: 

كٞهللا ٓخ « إ هخُي رٖ ح٤ُُٞي رخُـ٤ْٔ ك٢ ه٤َ ُو٣َٖ ٤ِ١ؼش، كوٌٝح ًحص ح٤ٔ٤ُٖ»

ٗؼَ رْٜ هخُي كظ٠ اًح ْٛ روظَس حُـ٤ٖ، كخٗطِن ٣ًَٞ ٣ٌَٗح ُو٣َٖ، ٝٓخٍ 

حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ اًح ًخٕ رخُؼ٤٘ش حُظ٢ ٣ٜز٢ ػ٤ِْٜ ٜٓ٘خ رًَض رٚ ٍحكِظٚ، كوخٍ 

ه٨ص حُوٜٞحء، ه٨ص حُوٜٞحء، كوخٍ حُ٘ز٢ حُ٘خّ: كَ كَ كؤُلض، كوخُٞح: 

 ." ٓخ ه٨ص حُوٜٞحء، ٝٓخ ًحى ُٜخ روِن، ٌُٖٝ كزٜٔخ كخرْ حُل٤َ»ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ظٍخ ْٕ اٌؾَ  خُ ص١َّٕ  -ٕٗٔ* 

كيػ٘خ آلخم رٖ رٍِٜٞ ح٧ٗزخ١ٍ، ػ٘خ دمحم رٖ حُزِحٍ هخٍ  أهَؽ .1ٙٗ

ػطخء رٖ  آٔخػ٤َ حرٖ أر٢ كي٣ي، ػ٘خ ٛ٘خّ رٖ ٓؼي، ػٖ ٣ُي رٖ أِْٓ، ػٖ

" هَؿ٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ اًح ً٘خ رؼٔلخٕ :٣ٔخٍ، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي، أٗٚ هخٍ

َّٕ  :هخٍ ُ٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ـْ  ا ٌْ ٣ؼَف خٕ كؤ٣ّ َ٘ػ٤ٕٞ ح٤ًَُٖ٘ٔ ح٥ٕ ػ٠ِ ٟ

ٖ ٤ك٤ٔؼ٠ ركوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٖ أ٠ٔٓ: َٛ ٖٓ ٍؿَ ٣ٍِ٘  ؟َظَ ْ٘ ٣َ١ن حُلَ 

ٚ ٝحُ٘ـَ زُ ٌِ ْ٘ كٍِ٘ كـؼِض حُلـخٍس طُ  ،أٗخ ٣خ ٍٍٓٞ هللا :٣ي١ حًَُخد كوخٍ ٍؿَ
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طٌ٘زٚ ػْ ٍِٗ آهَ كـؼِض حُلـخٍس  ،حًٍذ :رؼ٤خرٚ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص نُ ٣ظؼَِّ 

 ػ٠ِ حُط٣َن كظ٠ حًٍذ ػْ ٝهؼ٘خ :ٝحُ٘ـَ ٣ظؼِن رؼ٤خرٚ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٓخ ٓؼَ ٌٛٙ حُؼ٤٘ش ا٫ ًٔؼَ  :َ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصظَ ْ٘ وخٍ ُٜخ حُلَ ٣ُ  شٍ ٗخ ك٢ ػ٤َّ٘ َْ ِٓ 

آَحث٤َ ه٤َ ُْٜ حىهِٞح حُزخد ٓـيح ٝهُٞٞح كطش ٗـلَ  حُزخد ح١ٌُ ىهَ ك٤ٚ ر٘ٞ

ٌُْ هطخ٣خًْ ٫ ٣ـُٞ أكي ح٤ُِِش ٌٛٙ حُؼ٤٘ش ا٫ ؿلَ ُٚ كـؼَ حُ٘خّ ٣َٔػٕٞ 

كـؼَ حُ٘خّ  :ٕ آهَ ٖٓ ؿخُ هظخىس رٖ حُ٘ؼٔخٕ ك٢ آهَ حُوّٞ هخ٣ٍٝـُٕٞٝ ًٝخ

هِض كي٣غ   ملسو هيلع هللا ىلص ُِٝٗ٘خ "٣ًَذ رؼ٠ْٜ رؼ٠خً كظ٠ ط٬كو٘خ هخٍ كٍِ٘ ٍٍٓٞ هللا

 ٛل٤ق ٤ٗٝن حُزِحٍ آلخم رٖ رٍِٜٞ هخٍ أرٞ كخطْ ٛيٝم ٝهخٍ حُوط٤ذ: ػوش.

كيػ٘خ أر٢ كيػ٘خ  ١َكيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ٓؼخً حُؼ٘زِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .2ٙٗ

ٖٓ  ":هَس رٖ هخُي ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

هخٍ: كٌخٕ ، ٣ٜؼي حُؼ٤٘ش، ػ٤٘ش حَُٔحٍ، كبٗٚ ٣ل٢ ػ٘ٚ ٓخ ك٢ ػٖ ر٢٘ آَحث٤َ

أٍٝ ٖٓ ٛؼيٛخ ه٤ِ٘خ، ه٤َ ر٢٘ حُوٍِؽ، ػْ طظخّ حُ٘خّ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 

كؤط٤٘خٙ كوِ٘خ ُٚ:  ،٤ٚ ِْٝٓ: ًٌِْٝ ٓـلٍٞ ُٚ، ا٫ ٛخكذ حُـَٔ ح٧كَٔهللا ػِ

طؼخٍ، ٣ٔظـلَ ُي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كوخٍ: ٝهللا ٧ٕ أؿي ٟخُظ٢ أكذ ا٢ُ ٖٓ إٔ 

 ". ٣ٔظـلَ ٢ُ ٛخكزٌْ، هخٍ ًٝخٕ ٍؿَ ٣٘٘ي ٟخُش ُٚ

 رؼظ١ُ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ؽشِبد هللا  -ٖٗٔ* 

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ػزي حَُُحم، هخٍ حُزوخ١ٍ  أهَؽ .1ٓٗ

أهزَٗخ ٓؼَٔ، هخٍ: أهز٢َٗ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ 

" ػْ :حٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ، ٣ٜيم ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ كي٣غ ٛخكزٚ، هخ٫

ٝح١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ ٫ ٣ٔؤ٢ُٗٞ هطش ٣ؼظٕٔٞ ك٤ٜخ كَٓخص هللا ا٫ أػط٤ظْٜ  :هخٍ
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ه٤َِ  يٍ َٔ كؼيٍ ػْٜ٘ كظ٠ ٍِٗ رؤه٠ٜ حُلي٣ز٤ش ػ٠ِ ػَ  :هخٍ ُؿَٛخ كٞػزضْ ػْ ا٣خٛخ 

  .حُٔخء "

 رفغ١ش اٌّبء ثجشوخ إٌجٛح  -ٗٗٔ* 

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ػزي حَُُحم، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٔٗ

أهزَٗخ ٓؼَٔ، هخٍ: أهز٢َٗ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ 

" :ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ كي٣غ ٛخكزٚ، هخ٫ حٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ، ٣ٜيم

ٚ حُ٘خّ ُٟ ََّ زَ ظَ ه٤َِ حُٔخء ٣َ  يٍ َٔ كؼيٍ ػْٜ٘ كظ٠ ٍِٗ رؤه٠ٜ حُلي٣ز٤ش ػ٠ِ ػَ 

ُٗ حُّ٘  ُٚ ؼْ زِّ َِ خ كِْ ٣ُ ًٟ َُّ زَ طَ  ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُؼطٖ كخٗظِع  ٢َ ٌِ خّ كظ٠ ِٗكٞٙ ٝ

ُٖ حٜٓٔخ ٖٓ ً٘خٗظٚ ػْ أَْٓٛ إٔ ٣ـؼِٞٙ ك٤ٚ كٞهللا ٓخ ُ كظ٠  ُْٜ رخ١َُِّ  ٍ ٣ـ٤

 ". ٛيٍٝح ػ٘ٚ

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ٛخْٗ رٖ حُوخْٓ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٕٗ

ف ٝكيػ٘خ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ، أهزَٗخ أرٞ ػخَٓ حُؼوي١، ٬ًٛٔخ ػٖ ػٌَٓش رٖ 

ػٔخٍ، ف ٝكيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ حُيح٢ٍٓ، ٌٝٛح كي٣ؼٚ أهزَٗخ أرٞ ػ٢ِ 

 رٖ ػزي حُٔـ٤ي، كيػ٘خ ػٌَٓش ٝٛٞ حرٖ ػٔخٍ، كيػ٢٘ ا٣خّ رٖ حُل٘ل٢ ػز٤ي هللا

" هيٓ٘خ حُلي٣ز٤ش ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٗلٖ أٍرغ ػَ٘س :ِٓٔش، كيػ٢٘ أر٢، هخٍ

َٜ ِٝ َْ ٓخثش ٝػ٤ِٜخ هٕٔٔٞ ٗخس ٫ طُ  ٣ ََّ َّٓ  شِ ٤َّ ًِ خ هخٍ كوؼي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ ؿزخ حُ خ كب

ظَو٤ََْ٘خ كٔو٤٘خ كـخٗضْ  :ٜن ك٤ٜخ هخٍىػخ ٝآخ ر ْٓ  ." ٝح

كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ٠ٓٞٓ، ػٖ آَحث٤َ، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٖٗ

" طؼيٕٝ أٗظْ حُلظق كظق ٌٓش ٝهي :أر٢ آلخم، ػٖ حُزَحء ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

ًخٕ كظق ٌٓش كظلخ ٝٗلٖ ٗؼي حُلظق ر٤ؼش حَُٟٞحٕ ٣ّٞ حُلي٣ز٤ش ً٘خ ٓغ حُ٘ز٢ 

َٛ َ٘ كْ َِ  أٍرغ ػَ٘س ٓخثش ٝحُلي٣ز٤ش رجَ كَ٘ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٜخ هطَس كزِؾ ًُي حُ٘ز٢  خ كِْ ٗظَىْ خ
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ملسو هيلع هللا ىلص كؤطخٛخ كـِْ ػ٠ِ ٗل٤َٛخ ػْ ىػخ ربٗخء ٖٓ ٓخء كظٟٞؤ ػْ ٠ٓٔٞ ٝىػخ ػْ 

 ٘خ ".ٚ ك٤ٜخ كظًَ٘خٛخ ؿ٤َ رؼ٤ي ػْ اٜٗخ أٛيٍط٘خ ٓخ ٗج٘خ ٗلٖ ًٍٝخرَ ٛزَّ 

 إٌجٛح رىض١ش اٌطؼبَ ثجشوخ  -٘ٗٔ* 

كيػ٢٘ أكٔي رٖ ٣ٞٓق ح٧ُى١، كيػ٘خ ح٠َُ٘ ٣ؼ٢٘ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .1ٗٗ

حرٖ دمحم ح٤ُٔخ٢ٓ، كيػ٘خ ػٌَٓش ٝٛٞ حرٖ ػٔخٍ، كيػ٘خ ا٣خّ رٖ ِٓٔش، ػٖ أر٤ٚ، 

"هَؿ٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ؿِٝس كؤٛخر٘خ ؿٜي كظ٠ ٛٔٔ٘خ إٔ ٗ٘لَ :هخٍ

طؼخ كخؿظٔغ ُحى حُوّٞ  كـٔؼ٘خ ِٓحٝىٗخ كزٔط٘خ ُٚ ِٗ رؼٞ ظَٜٗخ كؤَٓ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ًَ طُ ٍْ َِ لَ كَ  ٧ٞكٍِٙ ًْ ٛ طغ هخٍ كظطخُٝضُ ػ٠ِ حُِّ٘  ٠ش حُؼِ٘ ٝٗلٖ أٍرغ رْ َِ ٚ 

خ كوخٍ ٗز٢ هللا ٠ِٛ هللا َ٘ رَ َُّ خ ؿُ َْٗٞ َ٘ كؤًِ٘خ كظ٠ ٗزؼ٘خ ؿ٤ٔؼخ ػْ كَ  :ػَ٘س ٓخثش هخٍ

ٝس ُٚ ك٤ٜخ ٗطلش كؤكَؿٜخ ك٢ هيف هخٍ كـخء ٍؿَ ربىح فًٙ ِٓ ٚمٛء :ػ٤ِٚ ِْٝٓ

 :أٍرغ ػَ٘س ٓخثش هخٍ ػْ ؿخء رؼي ًُي ػٔخ٤ٗش كوخُٞح شً وَ لَ ؿْ ىَ  ُٚ وُ لِ ؿْ يَ كظٟٞؤٗخ ًِ٘خ ُٗ 

 كَؽ حُٟٞٞء ". :َٛ ٖٓ ١ٍٜٞ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٠ٕٙٝ أفؾبثٗ ػٓ ا٠مبد إٌبس ثب١ًٌٍ  -ٙٗٔ* 

خ ٣ل٠٤، ػٖ دمحم رٖ أر٢ ٣ل٠٤، هخٍ: كيػ٢٘ كيػ٘أكٔي هخٍ  أهَؽ .1٘ٗ

ّٕ :أر٢، إٔ أرخ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ كيػٚ ّٔ  حُ٘ز٢َّ  " أ ٫  :خ ًخٕ ٣ّٞ حُلي٣ز٤ش هخٍملسو هيلع هللا ىلص ُ

أٝهيٝح ٝحٛط٘ؼٞح كبٗٚ ٫ ٣يٍى  :كِٔخ ًخٕ رؼي ًحى هخٍ :طٞهيٝح ٗخٍح ر٤َِ هخٍ

أر٢ ٣ل٠٤ ٛٞ كي٣غ كٖٔ، ٝدمحم رٖ  هِض ." هّٞ رؼيًْ ٛخػٌْ ٫ٝ ٓيًْ

 ح٢ِٔٓ٧ ٣ٝل٠٤ ٛٞ حرٖ ٓؼ٤ي حُوطخٕ.

 ثذ٠ً ثٓ ٚسلبء ٚافذ لش٠ؼ  -7ٗٔ* 

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ػزي حَُُحم، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٙٗ

أهزَٗخ ٓؼَٔ، هخٍ: أهز٢َٗ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ 
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" :حٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ، ٣ٜيم ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ كي٣غ ٛخكزٚ، هخ٫

ِحػ٢ ك٢ ٗلَ ٖٓ هٞٓٚ ٖٓ هِحػش ر٤٘ٔخ ْٛ ًٌُي اً ؿخء ري٣َ رٖ ٍٝهخء حُوُ 

ا٢ٗ طًَض ًؼذ رٖ ُئ١  :ٜق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ أَٛ طٜخٓش كوخٍَٗ شَ زَ ٤ْ ًٝخٗٞح ػَ 

ٝػخَٓ رٖ ُئ١ ُِٗٞح أػيحى ٤ٓخٙ حُلي٣ز٤ش ٝٓؼْٜ حُؼًٞ حُٔطخك٤َ ْٝٛ ٓوخطِٞى 

اٗخ ُْ ٗـت ُوظخٍ أكي ٌُٝ٘خ ؿج٘خ  :هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛخىٝى ػٖ حُز٤ض كوخٍ ٍٍٓٞ

ٓؼظ٣َٖٔ ٝإ ه٣َ٘خ هي ٌٜٗظْٜ حُلَد ٝأَٟص رْٜ كبٕ ٗخءٝح ٓخىىطْٜ ٓيس 

٣ٝوِٞح ر٢٘٤ ٝر٤ٖ حُ٘خّ كبٕ أظَٜ كبٕ ٗخءٝح إٔ ٣يهِٞح ك٤ٔخ ىهَ ك٤ٚ حُ٘خّ 

٠ أ١َٓ ٌٛح كؼِٞح ٝا٫ كوي ؿٔٞح ٝإ ْٛ أرٞح كٞح١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ ٧هخطِْٜ٘ ػِ

 ٓؤرِـْٜ ٓخ طوٍٞ ". :كظ٠ ط٘لَى ٓخُلظ٢ ٤ُٝ٘لٌٕ هللا أَٓٙ كوخٍ ري٣َ

 ٝهُٞٚ " ؿٔٞح " أ١ حٓظَحكٞح.

 صبِْىشص ثٓ ؽفـ ٚافذ  -8ٗٔ* 

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ػزي حَُُحم، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .11ٗ

أهزَٗخ ٓؼَٔ، هخٍ: أهز٢َٗ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ 

 .... ":رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ، ٣ٜيم ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ كي٣غ ٛخكزٚ، هخ٫حٍُٔٔٞ 

 ِٓ ّٔ  :ىػ٢ٗٞ آط٤ٚ كوخُٞح :رٖ كلٚ كوخٍ ُْ ََ ٌْ كوخّ ٍؿَ ْٜٓ٘ ٣وخٍ ُٚ  خ حثظٚ كِ

 ".  ٍؿَ كخؿَ كـؼَ ٣ٌِْ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٌٛح ٌَُٓ ٝٛٞ :أَٗف ػ٤ِْٜ هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 صبٌشػشٚح ثٓ ِغؼٛد ٚافذ  -9ٗٔ* 

كيػ٘خ ػزي حَُُحم، ػٖ ٓؼَٔ، هخٍ ح١َُِٛ: أكٔي هخٍ  أهَؽ .11ٗ

أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ حٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ رٖ حُلٌْ، ٣ٜيم 

كليػْٜ رٔخ هخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ :"... ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ كي٣غ ٛخكزٚ هخ٫

هخُٞح: ر٠ِ. ِْٝٓ. كوخّ ػَٝس رٖ ٓٔؼٞى حُؼول٢، كوخٍ: أ١ هّٞ، أُٔظْ رخُٞحُي؟ 
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هخٍ: أُٝٔض رخُُٞي؟ هخُٞح: ر٠ِ. هخٍ: كَٜ طظ٢ٜٗٞٔ؟ هخُٞح: ٫. هخٍ: أُٔظْ طؼِٕٔٞ 

أ٢ٗ حٓظ٘لَص أَٛ ػٌخظ، كِٔخ رِلٞح ػ٢ِ ؿجظٌْ رؤ٢ِٛ، ٖٝٓ أ١خػ٢٘؟ هخُٞح: 

ر٠ِ، كوخٍ: إ ٌٛح هي ػَٝ ػ٤ٌِْ هطش ٍٗي، كخهزِٞٛخ، ٝىػ٢ٗٞ آطٚ. كوخُٞح: 

حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كوخٍ ُٚ ٗلٞح ٖٓ هُٞٚ ُزي٣َ، كوخٍ ػَٝس  حثظٚ، كؤطخٙ، هخٍ: كـؼَ ٣ٌِْ

ػ٘ي ًُي: أ١ دمحم، أٍأ٣ض إ حٓظؤِٛض هٞٓي، َٛ ٓٔؼض رؤكي ٖٓ حُؼَد 

حؿظخف أِٛٚ هزِي؟ ٝإ طٌٖ ح٧هَٟ، كٞهللا ا٢ٗ ٧ٍٟ ٝؿٞٛخ، ٝأٍٟ أٝرخٗخ ٖٓ 

٠ُ ػ٘ٚ: حٜٓٚ حُ٘خّ ه٤ِوخ إٔ ٣لَٝح ٣ٝيػٞى. كوخٍ ُٚ أرٞ رٌَ ٢ٍٟ هللا طؼخ

رظَ ح٬ُص، ٗلٖ ٗلَ ػ٘ٚ ٝٗيػٚ؟ كوخٍ: ٖٓ ًح؟ هخُٞح: أرٞ رٌَ. هخٍ: أٓخ ٝح١ٌُ 

ٗل٢ٔ ر٤يٙ، ٫ُٞ ٣ي ًخٗض ُي ػ٘ي١ ُْ أؿِى رٜخ ٧ؿزظي. ٝؿؼَ ٣ٌِْ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ، كٌِٔخ ًِٔٚ، أهٌ رِل٤ظٚ، ٝحُٔـ٤َس رٖ ٗؼزش هخثْ ػ٠ِ ٍأّ حُ٘ز٢ 

 ٓؼٚ ح٤ُٔق ٝػ٤ِٚ حُٔـلَ، ًِٝٔخ أٟٛٞ ػَٝس ر٤يٙ ا٠ُ ُل٤ش حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص، ٝ

هَ ٣يى ػٖ ُل٤ش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كَكغ ػَٝس آَٟد ٣يٙ رَٜ٘ ح٤ُٔق، ٝهخٍ: 

ٍأٓٚ، كوخٍ: ٖٓ ٌٛح؟ هخُٞح: حُٔـ٤َس رٖ ٗؼزش. هخٍ: أ١ ؿيٍ، أُٝٔض أٓؼ٠ ك٢ 

هٞٓخ ك٢ حُـخ٤ِٛش، كوظِْٜ، ٝأهٌ أٓٞحُْٜ، ػْ ؿخء، ؿيٍطي. ًٝخٕ حُٔـ٤َس ٛلذ 

ػْ « . أٓخ ح٬ٓ٩ّ كؤهزَ، ٝأٓخ حُٔخٍ، كِٔض ٓ٘ٚ ك٢ ٢ٗء»كؤِْٓ، كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: 

إ ػَٝس ؿؼَ ٣َٓن حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رؼ٤٘ٚ، هخٍ: كٞهللا ٓخ ط٘وْ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٗوخٓش ا٫ 

ًق ٍؿَ ْٜٓ٘، كيُي رٜخ ٝؿٜٚ ٝؿِيٙ، ٝاًح أَْٓٛ حرظيٍٝح أَٓٙ، ٝهؼض ك٢ 

ٝاًح طٟٞؤ ًخىٝح ٣وظظِٕٞ ػ٠ِ ٟٝٞثٚ، ٝاًح طٌِٔٞح، هل٠ٞح أٛٞحطْٜ ػ٘يٙ، 

ٝٓخ ٣ليٕٝ ا٤ُٚ حُ٘ظَ طؼظ٤ٔخ ُٚ. كَؿغ ا٠ُ أٛلخرٚ، كوخٍ: أ١ هّٞ، ٝهللا ُوي 

ٍأ٣ض ٌِٓخ  ٝكيص ػ٠ِ حُِٔٞى، ٝٝكيص ػ٠ِ ه٤َٜ ًَٟٝٔ ٝحُ٘ـخ٢ٗ، ٝهللا إ

ه٢ ٣ؼظٔٚ أٛلخرٚ ٓخ ٣ؼظْ أٛلخد دمحم دمحمح ملسو هيلع هللا ىلص ٝهللا إ ٣ظ٘وْ ٗوخٓش، ا٫ 

ٝهؼض ك٢ ًق ٍؿَ ْٜٓ٘، كيُي رٜخ ٝؿٜٚ ٝؿِيٙ، ٝاًح أَْٓٛ حرظيٍٝح أَٓٙ، 
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ٝاًح طٟٞؤ ًخىٝح ٣وظظِٕٞ ػ٠ِ ٟٝٞثٚ، ٝاًح طٌِٔٞح هل٠ٞح أٛٞحطْٜ ػ٘يٙ، ٝٓخ 

هِض  ."ٔخ ُٚ، ٝاٗٚ هي ػَٝ ػ٤ٌِْ هطش ٍٗي كخهزِٞٛخ ٣ليٕٝ ا٤ُٚ حُ٘ظَ طؼظ٤

 .حرٖ كزخٕٝأهَؿٚ  ،ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ كي٣غ ٛل٤ق

 خشاػ ثٓ أ١ِخ اٌخضاػٟ سعٛي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اٌٝ لش٠ؼ -ٓ٘ٔ* 

كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ، أهزَٗخ دمحم رٖ آلخم رٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ .12ٗ

ٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ حٍُٔٔٞ ٣ٔخٍ، ػٖ ح١َُِٛ دمحم رٖ ِْٓٔ رٖ ٜٗخد، ػٖ ػَ

ٝهي ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هزَ ًُي رؼغ  ..".:رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ رٖ حُلٌْ، هخ٫

هَحٕ رٖ أ٤ٓش حُوِحػ٢ ا٠ُ ٌٓش ٝكِٔٚ ػ٠ِ ؿَٔ ُٚ ٣وخٍ ُٚ حُؼؼِذ كِٔخ ىهَ 

ٖ كظ٠ أط٠ ٍٍٓٞ هللا ٤ٌٓش ػوَص رٚ ه٣َٖ ٝأٍحىٝح هظَ هَحٕ كٔ٘ؼْٜ ح٧كخر

ٓلخم رخُظلي٣غ ك٢ ػ٘خ٣خ حُلي٣غ اهِض كي٣غ كٖٔ ٝهي َٛف حرٖ  . "ملسو هيلع هللا ىلص

 ٝأِٛٚ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ.حُط٣َٞ 

 ػضّبْ ثٓ ػفبْ سعٛي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص اٌٝ لش٠ؼ -ٔ٘ٔ* 

كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ، أهزَٗخ دمحم رٖ آلخم رٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ  .1ٓٗ

َٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ حٍُٔٔٞ ٣ٔخٍ، ػٖ ح١َُِٛ دمحم رٖ ِْٓٔ رٖ ٜٗخد، ػٖ ػ

٣خ  :كيػخ ػَٔ ٤ُزؼؼٚ ا٠ُ ٌٓش كوخٍ "...:رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ رٖ حُلٌْ، هخ٫

ٍٍٓٞ هللا ا٢ٗ أهخف ه٣َ٘خ ػ٠ِ ٗل٢ٔ ٤ُْٝ رٜخ ٖٓ ر٢٘ ػي١ أكي ٣ٔ٘ؼ٢٘ ٝهي 

ُِّ  ٞي ػ٠ِ ٍؿَ ٛخٛخ ٝؿِظظ٢ ػ٤ِٜخ ٌُٖٝ أىُُّ ه٣َٖ ػيحٝط٢ ا٣َّ  ػَكضْ  ٢ ِّٓ٘  أػ

كيػخٙ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كزؼؼٚ ا٠ُ ه٣َٖ ٣وزَْٛ أٗٚ ُْ ٣ؤص  :ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ هخٍ

ُلَد ٝأٗٚ ؿخء ُحثَح ٌُٜح حُز٤ض ٓؼظٔخ ُلَٓظٚ كوَؽ ػؼٔخٕ كظ٠ أط٠ ٌٓش 

ٚ أرخٕ رٖ ٓؼ٤ي رٖ حُؼخٙ كٍِ٘ ػٖ ىحرظٚ ٝكِٔٚ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٍٝىف هِلٚ ُٝو٤َ 

ٗطِن ػؼٔخٕ كظ٠ أط٠ أرخ ٓل٤خٕ ٝأؿخٍٙ كظ٠ رِؾ ٍٓخُش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كخ
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ٝػظٔخء ه٣َٖ كزِـْٜ ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ أٍِٓٚ رٚ كوخُٞح ُؼؼٔخٕ إ ٗجض إٔ 

ططٞف رخُز٤ض كطق رٚ كوخٍ ٓخ ً٘ض ٧كؼَ كظ٠ ٣طٞف رٚ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 

٤ِٖٔٔٔ إٔ ػؼٔخٕ ٚ ه٣َٖ ػ٘يٛخ كزِؾ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝحُػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ كخكظزٔظْ 

 ٓلخم رخُظلي٣غ ك٢ ػ٘خ٣خ حُلي٣غاهِض كي٣غ كٖٔ ٝهي َٛف حرٖ  ." ظَهي هُ 

 .حُط٣َٞ

 ث١ؼخ اٌشمٛاْ  -ٕ٘ٔ* 

ٝكيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤ أهزَٗخ ٣ِ٣ي رٖ ٣ٍُغ ػٖ هخٍ ِْٓٔ  أهَؽ  .1ٔٗ

٢٘ ٣ّٞ " ُوي ٍأ٣ظُ :هخُي ػٖ حُلٌْ رٖ ػزي هللا رٖ ح٧ػَؽ ػٖ ٓؼوَ رٖ ٣ٔخٍ هخٍ

 ٣زخ٣غ حُ٘خّ ٝأٗخ ٍحكغ ؿٜ٘خ ٖٓ أؿٜخٜٗخ ػٖ ٍأٓٚ ٝٗلٖ ملسو هيلع هللا ىلص حُ٘ـَس ٝحُ٘ز٢ُّ 

ََّ  :أٍرغ ػَ٘س ٓخثش هخٍ  ". ُْ ٗزخ٣ؼٚ ػ٠ِ حُٔٞص ٌُٖٝ رخ٣ؼ٘خٙ ػ٠ِ إٔ ٫ ٗل

 ثٓ ل١ظ ػٓ اٌج١ؼخ  ذّ اٌغَ ف رخٍّ  -ٖ٘ٔ* 

ٝكيػ٘خ دمحم رٖ كخطْ، كيػ٘خ كـخؽ، ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .1ٕٗ

ً٘خ أٍرغ »خرَح، ٣ٔؤٍ، ًْ ًخٗٞح ٣ّٞ حُلي٣ز٤ش؟ هخٍ: أهز٢َٗ أرٞ حُِر٤َ، ٓٔغ ؿ

ػَ٘س ٓخثش، كزخ٣ؼ٘خٙ، ٝػَٔ آهٌ ر٤يٙ طلض حُ٘ـَس، ٢ٛٝ َٓٔس، كزخ٣ؼ٘خٙ ؿ٤َ 

 .«ؿي رٖ ه٤ْ ح٧ٜٗخ١ٍ، حهظزؤ طلض رطٖ رؼ٤َٙ

 ث١ؼخ عٍّخ ثٓ األوٛع  -ٗ٘ٔ* 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ٛخْٗ رٖ حُوخْٓ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ  .1ٖٗ

آلخم رٖ ارَح٤ْٛ، أهزَٗخ أرٞ ػخَٓ حُؼوي١، ٬ًٛٔخ ػٖ ػٌَٓش رٖ  ف ٝكيػ٘خ

ػٔخٍ، ف ٝكيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ حُيح٢ٍٓ، ٌٝٛح كي٣ؼٚ أهزَٗخ أرٞ ػ٢ِ 

حُل٘ل٢ ػز٤ي هللا رٖ ػزي حُٔـ٤ي، كيػ٘خ ػٌَٓش ٝٛٞ حرٖ ػٔخٍ، كيػ٢٘ ا٣خّ رٖ 

 ىػخٗخ ُِز٤ؼش ك٢ أَٛ حُ٘ـَس ػْ إ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ...":ِٓٔش، كيػ٢٘ أر٢، هخٍ
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غ رخ٣ِ  :هخٍٚ أٍٝ حُ٘خّ ػْ رخ٣غ ٝرخ٣غ كظ٠ اًح ًخٕ ك٢ ٢ٓٝ ٖٓ حُ٘خّ هخٍ كزخ٣ؼظُ 

ٝأ٠٣خ هخٍ ٍٝآ٢ٗ : هي رخ٣ؼظي ٣خ ٍٍٓٞ هللا ك٢ أٍٝ حُ٘خّ هخٍ :٣خ ِٓٔش هخٍ هِض

 أٝ شً لَ ـَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كَ  ٣ؼ٢٘ ٤ُْ ٓؼٚ ٬ٓف هخٍ كؤػطخ٢ٗ ٫ً ِِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػَ 

هي  :أ٫ طزخ٣ؼ٢٘ ٣خ ِٓٔش هخٍ هِض :ػْ رخ٣غ كظ٠ اًح ًخٕ ك٢ آهَ حُ٘خّ هخٍ شً هَ ٍَ ىَ 

كزخ٣ؼظٚ  :ٝأ٠٣خ هخٍ :رخ٣ؼظي ٣خ ٍٍٓٞ هللا ك٢ أٍٝ حُ٘خّ ٝك٢ أ٢ٓٝ حُ٘خّ هخٍ

٣خ  :ي هخٍ هِضظُ ي حُظ٢ أػط٤ظُ هَ ٍَ ىَ  أٝ يَ ظُ لَ ـَ أ٣ٖ كَ  :حُؼخُؼش ػْ هخٍ ٢ُ ٣خ ِٓٔش

 ّٔ ٫ً ٢ ػخَٓ ػَ ٍٍٓٞ هللا ُو٢٘٤ ػ  كؤػط٤ظٚ ا٣خٛخ هخٍ ك٠لي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِِ

 ". ٖٓ ٗل٢ٔ ا٢َُّ  أكذُّ  حُِْٜ أرـ٢٘ كز٤زخ ٛٞ :ي ًخ١ٌُ هخٍ ح٧ٍٝاَّٗ  :ٝهخٍ

 ملسو هيلع هللا ىلص ٠جب٠غ ٔفغٗ ػٓ ػضّبْ سمٟ هللا ػٕٗ  إٌجٟ -٘٘ٔ* 

خ ػزيحٕ، أهزَٗخ أرٞ كِٔس، ػٖ ػؼٔخٕ رٖ كيػ٘حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٗٗ

ٖٓ ٛئ٫ء حُوؼٞى  :حُز٤ض كَأٟ هٞٓخ ؿِٞٓخ كوخٍ :" ؿخء ٍؿَ كؾَّ ٓٞٛذ، هخٍ

ا٢ٗ ٓخثِي ػٖ  :حرٖ ػَٔ كؤطخٙ كوخٍ :ٖٓ ح٤ُ٘ن هخُٞح :ٛئ٫ء ه٣َٖ هخٍ :هخُٞح

ََّ أٗ٘يى رلُ  :٢ٗء أطليػ٢٘ هخٍ ٣ّٞ  َٓش ٌٛح حُز٤ض أطؼِْ إٔ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ك

كظؼِْ أٗٚ  :ٗؼْ هخٍ :ػٖ ريٍ كِْ ٣ٜ٘يٛخ هخٍ ذَ كظؼِٔٚ طـ٤َّ  :ٗؼْ هخٍ :خٍأكي ه

طؼخٍ  :َ هخٍ حرٖ ػَٔكٌزَّ  :ٗؼْ هخٍ :ق ػٖ ر٤ؼش حَُٟٞحٕ كِْ ٣ٜ٘يٛخ هخٍطوَِّ 

َّٔ ٧هزَى ٧ٝر٤ِّ  خ ٓؤُظ٢٘ ػ٘ٚ أٓخ كَحٍٙ ٣ّٞ أكي كؤٜٗي إٔ هللا ػلخ ػ٘ٚ ٖ ُي ػ

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٝخٗض ٠٣َٓش كوخٍ ُٚ  زٚ ػٖ ريٍ كبٗٚ ًخٕ طلظٚ ر٘ضٝأٓخ طـ٤ُّ 

َّٓ  :حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص زٚ ػٖ ر٤ؼش حَُٟٞحٕ خ طـ٤ُّ إ ُي أؿَ ٍؿَ ٖٓٔ ٜٗي ريٍح ٜٝٓٔٚ ٝأ

َِّ  كبٗٚ ُٞ رزطٖ ٌٓش ٖٓ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ُزؼؼٚ ٌٓخٗٚ كزؼغ ػؼٔخٕ  ًخٕ أكي أػ

 :خٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ر٤يٙ ح٠٘ٔ٤ًُٝخٗض ر٤ؼش حَُٟٞحٕ رؼيٓخ ًٛذ ػؼٔخٕ ا٠ُ ٌٓش كو

 حًٛذ رٌٜح ح٥ٕ ٓؼي " ٌٛٙ ُؼؼٔخٕ  :ٌٛٙ ٣ي ػؼٔخٕ ك٠َد رٜخ ػ٠ِ ٣يٙ كوخٍ



 9ٕٙ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

 ث١ؼخ ػّش سمٟ هللا ػٕٗ  -ٙ٘ٔ* 

كيػ٢٘ ٗـخع رٖ ح٤ُُٞي ٓٔغ ح٠َُ٘ رٖ دمحم حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1٘ٗ

خّ ٣ظليػٕٞ إٔ حرٖ ػَٔ أِْٓ هزَ ػَٔ " إ حُّ٘ :هخٍ كيػ٘خ ٛوَ ػٖ ٗخكغ

 َّٖ ٍّ  ٤ُْٝ ًٌُي ٌُٝ ُٚ ػ٘ي ٍؿَ ٖٓ  ػَٔ ٣ّٞ حُلي٣ز٤ش أٍَٓ ػزي هللا ا٠ُ كَ

ََ ح٧ٜٗخٍ ٣ؤط٢ رٚ ٤ُُ  ػ٤ِٚ ٍٍٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣زخ٣غ ػ٘ي حُ٘ـَس ٝػَٔ ٫ ٣ي١ٍ  وخط

 ْٔ ْ ُِوظخٍ جِ ِْ ظَ رٌُي كزخ٣ؼٚ ػزي هللا ػْ ًٛذ ا٠ُ حُلَّ كـخء رٚ ا٠ُ ػَٔ ٝػَٔ ٣

 ملسو هيلع هللا ىلص ٣زخ٣غ طلض حُ٘ـَس هخٍ كخٗطِن كٌٛذ ٓؼٚ كظ٠ رخ٣غ كؤهزَٙ إٔ ٍٍٓٞ هللا

 ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ٜ حُظ٢ ٣ظليع حُ٘خّ إٔ حرٖ ػَٔ أِْٓ هزَ ػَٔ ".

 اٌج١ؼخ ػٍٝ اؽذٜ اٌؾغ١١ٕٓ  -7٘ٔ* 

 كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي كيػ٘خ كخطْهخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .1ٙٗ

:" هِض ُِٔٔش رٖ ح٧ًٞع ػ٠ِ أ١ ٢ٗء رخ٣ؼظْ ٍٍٓٞ ػٖ ٣ِ٣ي رٖ أر٢ ػز٤ي هخٍ

 ." ػ٠ِ حُٔٞص :هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ حُلي٣ز٤ش هخٍ

كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي، كيػ٘خ ٤ُغ رٖ ٓؼي، ف  ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .11ٗ

ً٘خ ٣ّٞ  :"ٝكيػ٘خ دمحم رٖ ٍٓق، أهزَٗخ ح٤ُِغ، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، ػٖ ؿخرَ، هخٍ

َٓ حُلي٣ز٤ش أُلخ ٝأٍرغ ٓخثش ك ٝهخٍ  سٌ ََ ُٔ زخ٣ؼ٘خٙ ٝػَٔ آهٌ ر٤يٙ طلض حُ٘ـَس ٢ٛٝ 

 ََّ  ُْٝ ٗزخ٣ؼٚ ػ٠ِ حُٔٞص."  رخ٣ؼ٘خٙ ػ٠ِ إٔ ٫ ٗل

كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ، كيػ٘خ ؿ٣َ٣ٞش، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .11ٗ

:" ٍؿؼ٘خ ٖٓ حُؼخّ حُٔوزَ كٔخ حؿظٔغ ٗخكغ، هخٍ: هخٍ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ

خ٣ؼ٘خ طلظٜخ ًخٗض ٍكٔش ٖٓ هللا كٔؤُض ٗخكؼخ ػ٠ِ ٓ٘خ حػ٘خٕ ػ٠ِ حُ٘ـَس حُظ٢ ر

 ٫ رَ رخ٣ؼْٜ ػ٠ِ حُٜزَ."  :أ١ ٢ٗء رخ٣ؼْٜ ػ٠ِ حُٔٞص هخٍ
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هِض ٝهي ٍٝىص أُلخظ ٓظوخٍرش ك٢ حُز٤ؼش ػ٠ِ حُٔٞص ٝػ٠ِ حُٜزَ ٝػ٠ِ 

 حُؼزخص ك٢ حُوظخٍ كظ٠ حَُٜ٘ أٝ حُٜ٘خىس. ٢ٛٝ ر٤ؼش ػ٠ِ .إٔ ٫ ٗلَ

 ٕجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ػُٕٙٚػفٛ اٌ اٌّؼزذ٠ٓأعش اٌّؾشو١ٓ  -8٘ٔ* 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ٛخْٗ رٖ حُوخْٓ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .12ٗ

ف ٝكيػ٘خ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ، أهزَٗخ أرٞ ػخَٓ حُؼوي١، ٬ًٛٔخ ػٖ ػٌَٓش رٖ 

ػٔخٍ، ف ٝكيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ حُيح٢ٍٓ، ٌٝٛح كي٣ؼٚ أهزَٗخ أرٞ ػ٢ِ 

زي حُٔـ٤ي، كيػ٘خ ػٌَٓش ٝٛٞ حرٖ ػٔخٍ، كيػ٢٘ ا٣خّ رٖ حُل٘ل٢ ػز٤ي هللا رٖ ػ

أط٤ض ٗـَس كٌٔلض ًٜٗٞخ كخٟطـؼض ك٢ أِٜٛخ هخٍ  ":هخٍ ِٓٔش كيػ٢٘ أر٢

كؤطخ٢ٗ أٍرؼش ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٖٓ أَٛ ٌٓش كـؼِٞح ٣وؼٕٞ ك٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ْٛ كؤرـ٠ظْٜ كظلُٞض ا٠ُ ٗـَس أهَٟ ٝػِوٞح ٬ٓكْٜ ٝحٟطـؼٞح كز٤٘ٔخ 

ًٌُي اً ٗخىٟ ٓ٘خى ٖٓ أٓلَ حُٞحى١ ٣خ ُِٜٔخؿ٣َٖ هظَ حرٖ ٤ُْٗ هخٍ كخهظ١َض 

 َٟ ؼخ ك٢ ـِ ٤ٓل٢ ػْ ٗيىص ػ٠ِ أُٝجي ح٧ٍرؼش ْٝٛ ٍهٞى كؤهٌص ٬ٓكْٜ كـؼِظٚ 

 َّ ّ ٝؿٚ دمحم ٫ ٣َكغ أكي ٌْٓ٘ ٍأٓٚ ا٫ َٟرض ح١ٌُ ٣ي١ هخٍ ػْ هِض ٝح١ٌُ ً

هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٝؿخء ػ٢ٔ ػخَٓ  ٤٘خٙ هخٍ ػْ ؿجض رْٜ أٓٞهْٜ ا٠ُ ٍٍٓٞك٤ٚ ػَ 

 ِٓ ك٢  قٍ ُ ٣وٞىٙ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ كَّ ٓـلَّ ََ ٌْ رَؿَ ٖٓ حُؼز٬ص ٣وخٍ ُٚ 

 ءُ يْ ىػْٞٛ ٣ٌٖ ُْٜ رَ  :ٓزؼ٤ٖ ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ ك٘ظَ ا٤ُْٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ

ُٛ }  ٝأٍِٗ هللاكؼلخ ػْٜ٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص .٘خُٙ ـٍٞ ٝػِ حُلُ  َٝٞ ْْ ٌُ ْ٘ ْْ َػ ُٜ ًَقَّ أ٣َِْي٣َ  ١ ٌِ حَُّ

( ْْ ِٜ ْْ َػ٤َِْ ًُ ََ ْٕ أَْظلَ ْٖ رَْؼِي أَ ِٓ ٌَّشَ  َٓ  ِٖ ْْ رِزَْط ُٜ ْ٘ ْْ َػ ٌُ أ٣َِْي٣َ  حُلظق."  {(َٕٗٝ

كيػ٢٘ ػَٔٝ رٖ دمحم حُ٘خهي، كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .2ٓٗ

خرض، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي، " إٔ ػٔخ٤ٖٗ ٍؿ٬ ٖٓ أَٛ أهزَٗخ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ ػ

ٌٓش ٛزطٞح ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ؿزَ حُظ٘ؼ٤ْ ٓظِٔل٤ٖ، ٣َ٣يٕٝ ؿَس حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص 
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ٝأٛلخرٚ، كؤهٌْٛ ِٓٔخ كخٓظل٤خْٛ، كؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ: }ٝٛٞ ح١ٌُ ًق أ٣ي٣ْٜ 

 ."أظلًَْ ػ٤ِْٜ{ػٌْ٘ ٝأ٣ي٣ٌْ ػْٜ٘ رزطٖ ٌٓش ٖٓ رؼي إٔ 

 ي اٌّطش ثبٌؾذ٠ج١ّخٔضٚ -9٘ٔ* 

كيػ٘خ هخُي رٖ ٓوِي، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٔٗ

٤ِٓٔخٕ رٖ ر٬ٍ، هخٍ: كيػ٢٘ ٛخُق رٖ ٤ًٔخٕ، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا، ػٖ 

هَؿ٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػخّ حُلي٣ز٤ش  ":٣ُي رٖ هخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

 :خ ٓطَ ًحص ٤ُِش ك٠ِٜ ُ٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُٜزق ػْ أهزَ ػ٤ِ٘خ كوخٍكؤٛخر٘

هخٍ هللا أٛزق ٖٓ ػزخى١  :أطيٍٕٝ ٓخًح هخٍ ٍرٌْ هِ٘خ هللا ٍُٝٓٞٚ أػِْ كوخٍ

 ٓئٖٓ ر٢ ًٝخكَ ر٢ كؤٓخ ٖٓ هخٍ ٓطَٗخ رَكٔش هللا ٝرَُم هللا ٝرل٠َ هللا كٜٞ

ٓئٖٓ رخًٌُٞذ ًخكَ  ٓطَٗخ ر٘ـْ ًٌح كٜٞٓئٖٓ ر٢ ًخكَ رخًٌُٞذ ٝأٓخ ٖٓ هخٍ 

 "ر٢.

 ٠ؼ ٚافذ لش ٚع١ًٙ ثٓ ػّش -ٓٙٔ* 

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم كيػ٘خ ػزي حَُُحم أهزَٗخ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .2ٕٗ

ٓؼَٔ هخٍ: أهز٢َٗ ح١َُِٛ هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ ػٖ حٍُٔٔٞ رٖ 

٣ٌِٔٚ  ٞكز٤٘ٔخ ٛ "...:ٓوَٓش َٝٓٝحٕ ٣ٜيم ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ كي٣غ ٛخكزٚ هخ٫

هخٍ ٓؼَٔ كؤهز٢َٗ أ٣ٞد ػٖ ػٌَٓش أٗٚ ُٔخ ؿخء ٤َٜٓ  ٝاً ؿخء ٤َٜٓ رٖ ػَٔ

َٓ  :هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝرٖ ػَٔ ٌُْ ٖٓ أًَْٓ هخٍ ٓؼَٔ هخٍ ح١َُِٛ ك٢  ََ ُٜ ُوي 

كيػخ حُ٘ز٢  ،ٛخص حًظذ ر٤٘٘خ ٝر٤ٌْ٘ ًظخرخ :كوخٍ َٝٔكي٣ؼٚ كـخء ٤َٜٓ رٖ ػ

  ." ملسو هيلع هللا ىلص حٌُخطذ

كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ، أهزَٗخ دمحم رٖ آلخم رٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ .2ٖٗ

٣ٔخٍ، ػٖ ح١َُِٛ دمحم رٖ ِْٓٔ رٖ ٜٗخد، ػٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ حٍُٔٔٞ 
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أكي  ٝ"..... إٔ ه٣َ٘خ رؼؼٞح ٤َٜٓ رٖ ػَٔ :رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ رٖ حُلٌْ، هخ٫

ِٛلٚ ا٫ إٔ ٣َؿغ ر٢٘ ػخَٓ رٖ ُئ١ كوخُٞح حثض دمحمح كٜخُلٚ ٫ٝ ٣ٌٕٞ ك٢ 

هِض كي٣غ  .ٚ ىهِٜخ ػ٤ِ٘خ ػ٘ٞس أريح "خ ػخٓٚ ٌٛح كٞهللا ٫ طظليع حُؼَد أّٗ ػّ٘ 

 .حُط٣َٞ كٖٔ ٝهي َٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ ك٢ ػ٘خ٣خ حُلي٣غ

 اٌقٍؼ وزبة -ٔٙٔ* 

كيػ٢٘ ػز٤ي هللا رٖ ٓؼخً حُؼ٘ز١َ، هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِْٔٔ  .2ٗٗ

، هخٍ: ٓٔؼض حُزَحء رٖ ػخُد، ٣وٍٞ: كيػ٘خ أر٢، كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ أر٢ آلخم

  ." ًظذ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ حُِٜق ر٤ٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝر٤ٖ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٣ّٞ حُلي٣ز٤ش

  بثخ اٌقٍؼاػزشاك ػّش ػٍٝ وز -ٕٙٔ* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2٘ٗ

، كيػ٘خ كز٤ذ رٖ أر٢ ػخرض ٣ل٠٤ رٖ آىّ، كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ػزي حُؼ٣ِِ، ػٖ أر٤ٚ

أ٣ٜخ حُ٘خّ  هخٍ: كيػ٢٘ أرٞ ٝحثَ، هخٍ: ً٘خ رٜل٤ٖ، كوخّ َٜٓ رٖ ك٤٘ق، كوخٍ

َٟٗ هظخ٫ ُوخطِ٘خ كـخء  ٞحطٜٔٞح أٗلٌْٔ كبٗخ ً٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ حُلي٣ز٤ش ُٝ

 ثٍٝخٍ ْٝٛ ػ٠ِ حُزخ١َ كو ػَٔ رٖ حُوطخد كوخٍ ٣خ ٍٍٓٞ هللا أُٔ٘خ ػ٠ِ حُلنّ 

حُ٘خٍ هخٍ ر٠ِ هخٍ كؼ٬ّ ٗؼط٢ حُي٤ٗش ك٢ كوخٍ أ٤ُْ هظ٬ٗخ ك٢ حُـ٘ش ٝهظ٬ْٛ ك٢ 

ى٣٘٘خ أَٗؿغ ُٝٔخ ٣لٌْ هللا ر٤٘٘خ ٝر٤ْٜ٘ كوخٍ ٣خ حرٖ حُوطخد ا٢ٗ ٍٍٓٞ هللا ُٖٝ 

٤٠٣ؼ٢٘ هللا أريح كخٗطِن ػَٔ ا٠ُ أر٢ رٌَ كوخٍ ُٚ ٓؼَ ٓخ هخٍ ُِ٘ز٢ ٠ِٛ هللا 

ؼٚ هللا أريح كُِ٘ض ٍٓٞس حُلظق كوَأٛخ ٍٞ هللا ُٖٝ ٤٠٣ِّ ٚ ٍٓػ٤ِٚ ِْٝٓ كوخٍ اّٗ 

  هخٍ ٗؼْ؟ كظق ٛٞ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ ػَٔ ا٠ُ آهَٛخ كوخٍ ػَٔ ٣خ ٍٍٓٞ هللا أٝ

يػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ػزي حَُُحم، حُزوخ١ٍ هخٍ ك أهَؽ .2ٙٗ

حُِر٤َ، ػٖ أهزَٗخ ٓؼَٔ، هخٍ: أهز٢َٗ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ 
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:" حٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ، ٣ٜيم ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ كي٣غ ٛخكزٚ، هخ٫

 ُّٝ ٗخ كؤط٤ض ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوِض أُٔض ٗز٢ هللا كوخ هخٍ ر٠ِ هِض أُٔ٘خ ػ٠ِ حُلن ٝػي

ػ٠ِ حُزخ١َ هخٍ ر٠ِ هِض كِْ ٗؼط٢ حُي٤ٗش ك٢ ى٣٘٘خ اًح هخٍ ا٢ٗ ٍٍٓٞ هللا ُٝٔض 

 :أ٤ُْٝ ً٘ض طليػ٘خ أٗخ ٓ٘ؤط٢ حُز٤ض ك٘طٞف رٚ هخٍ :١ هِضٗخَٛ أػ٤ٜٚ ٝٛٞ

َّٞ  :٫ هخٍ :ر٠ِ كؤهزَطي أٗخ ٗؤط٤ٚ حُؼخّ هخٍ هِض  ." ف رٚكبٗي آط٤ٚ ٝٓط

 اٌقٍؼ وزبثخفٟ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص  ٠فبٚك ٚع١ًٙ ثٓ ػّش -ٖٙٔ* 

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ػزي حَُُحم، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .21ٗ

خٍ: أهز٢َٗ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ أهزَٗخ ٓؼَٔ، ه

 :"...حٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ، ٣ٜيم ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ كي٣غ ٛخكزٚ، هخ٫

ٛخص حًظذ ر٤٘٘خ ٝر٤ٌْ٘ ًظخرخ كيػخ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا  :كوخٍ ٝكـخء ٤َٜٓ رٖ ػَٔ

هخٍ ٤َٜٓ أٓخ حَُكٖٔ  بسم ميحرلا نمحرلا هللا :ػ٤ِٚ ِْٝٓ حٌُخطذ كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 :ٌُٖٝ حًظذ رخٓٔي حُِْٜ ًٔخ ً٘ض طٌظذ كوخٍ حُِٕٔٔٔٞ ٞكٞهللا ٓخ أى١ٍ ٓخ ٛ

 .ٜخ ا٫ بسم ميحرلا نمحرلا هللا "ٝهللا ٫ ٌٗظز

 ؽشٚه اٌقٍؼ  -ٗٙٔ* 

يػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ، أهزَٗخ دمحم رٖ آلخم رٖ أكٔي هخٍ ك أهَؽ .21ٗ

س رٖ حُِر٤َ، ػٖ حٍُٔٔٞ ٣ٔخٍ، ػٖ ح١َُِٛ دمحم رٖ ِْٓٔ رٖ ٜٗخد، ػٖ ػَٝ

رخٓٔي حُِْٜ ٌٛح ٓخ حٛطِق ػ٤ِٚ دمحم  :"...رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ رٖ حُلٌْ، هخ٫

ُٖ  ٝرٖ ػزي هللا ٤َٜٓٝ رٖ ػَٔ ك٤ٜخ حُ٘خّ  ػ٠ِ ٟٝغ حُلَد ػَ٘ ٤ٖ٘ٓ ٣ؤٓ

رؼ٠ْٜ ػٖ رؼٞ ػ٠ِ أٗٚ ٖٓ أط٠ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ أٛلخرٚ رـ٤َ إً  ٣ٌٝقُّ 

َّٔ ٤ُٝٚ ٍىٙ ػ٤ِ ّٕ ٖ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُْ ٣َىُّ ْٜ ٖٝٓ أط٠ ه٣َ٘خ ٓ ر٤٘٘خ  ٝٙ ػ٤ِٚ ٝا

 َٓ إٔ ٣يهَ ك٢ ػوي دمحم  ٖ أكذَّ ػ٤زش ٌٓلٞكش ٝاٗٚ ٫ ا٬ٍٓ ٫ٝ اؿ٬ٍ ٝأٗٚ 
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ي ٝػٜيٙ ىهَ ك٤ٚ ٖٝٓ أكذ إٔ ٣يهَ ك٢ ػوي ه٣َٖ ٝػٜيْٛ ىهَ ك٤ٚ ٝأَّٗ 

أٗٚ اًح ًخٕ ػخّ هخرَ هَؿ٘خ ػ٘ي طَؿغ ػ٘خ ػخٓ٘خ ٌٛح ك٬ طيهَ ػ٤ِ٘خ ٌٓش ٝ

ػ٬ػخ ٓؼي ٬ٓف حَُحًذ ٫ طيهِٜخ رـ٤َ ح٤ُٔٞف  خك٤ٜ كظيهِٜخ رؤٛلخري ٝأهٔضَ 

 هِض كي٣غ كٖٔ ٝهي َٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ ك٢ ػ٘خ٣خ حُلي٣غ .د "ََ ك٢ حُوُ 

 .حُط٣َٞ

 ثىش فٟ ػٙذ لش٠ؼٟ ثٕدخٛي ٚدخٛي خضاػخ فٟ ػٙذ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص  -٘ٙٔ* 

كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ، أهزَٗخ دمحم رٖ آلخم رٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ .22ٗ

٣ٔخٍ، ػٖ ح١َُِٛ دمحم رٖ ِْٓٔ رٖ ٜٗخد، ػٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ حٍُٔٔٞ 

أٗٚ ٖٓ أكذ إٔ ٣يهَ ك٢ ػوي دمحم  "... :رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ رٖ حُلٌْ، هخ٫

 ٝػٜيٙ ىهَ ك٤ٚ ٖٝٓ أكذ إٔ ٣يهَ ك٢ ػوي ه٣َٖ ٝػٜيْٛ ىهَ ك٤ٚ كظٞحػزضْ 

ٗلٖ  :رٌَ كوخُٞح ٞر٘ ٗلٖ ٓغ ػوي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝػٜيٙ ٝطٞحػزضْ  :هِحػش كوخُٞح

هِض كي٣غ كٖٔ ٝهي َٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ  .ك٢ ػوي ه٣َٖ ٝػٜيْٛ "

 .حُط٣َٞ ك٢ ػ٘خ٣خ حُلي٣غ

 عٕذي ثٓ ع١ًٙ ثٓ ػّشٚ ٛأث -ٙٙٔ* 

حم، كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ػزي حَُُحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٓٓ٘

أهزَٗخ ٓؼَٔ، هخٍ: أهز٢َٗ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ 

 "...:حٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ، ٣ٜيم ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ كي٣غ ٛخكزٚ، هخ٫

٣َٓق ك٢ ه٤ٞىٙ ٝهي هَؽ  ٝؿ٘يٍ رٖ ٤َٜٓ رٖ ػَٔ ٞكز٤٘ٔخ ْٛ ًٌُي اً ىهَ أر

ّٝ  :ٖٓ أٓلَ ٌٓش كظ٠ ٠ٍٓ ر٘لٔٚ ر٤ٖ أظَٜ ح٤ُِٖٔٔٔ كوخٍ ٤َٜٓ ٍ ٌٛح ٣خ دمحم أ

كٞهللا  :خ ُْ ٗوٞ حٌُظخد رؼي هخٍاَّٗ  :كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٙ ا٢َُّ ٓخ أهخ٤ٟي ػ٤ِٚ إٔ طَىَّ 

ٓخ أٗخ رٔـ٤ِٙ ُي  :كؤؿِٙ ٢ُ هخٍ :ح ُْ أٛخُلي ػ٠ِ ٢ٗء أريح هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصاًً 
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أ١  :ؿ٘يٍ ؿِٗخٙ ُي هخٍ أرٞرَ هي أ :ٓخ أٗخ رلخػَ هخٍ ٌَُٓ :ر٠ِ كخكؼَ هخٍ :هخٍ

ًٝخٕ  ا٠ُ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٝهي ؿجض ِٓٔٔخ أ٫ طَٕٝ ٓخ هي ُو٤ضُ  ٍىُّ ٓؼَ٘ ح٤ُِٖٔٔٔ أُ 

 د ػٌحرخ ٗي٣يح ك٢ هللا." ٌِّ هي ػُ 

كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ، أهزَٗخ دمحم رٖ آلخم رٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ .ٔٓ٘

ٍٔٞ ٣ٔخٍ، ػٖ ح١َُِٛ دمحم رٖ ِْٓٔ رٖ ٜٗخد، ػٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ حُٔ

كز٤٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٌظذ حٌُظخد اً :"... رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ رٖ حُلٌْ، هخ٫

ؿخءٙ أرٞ ؿ٘يٍ رٖ ٤َٜٓ رٖ ػَٔٝ ك٢ حُلي٣ي هي حٗلِض ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. هخٍ: 

ٍآٛخ ٝهي ًخٕ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هَؿٞح ْٝٛ ٫ ٣ٌٕ٘ٞ ك٢ حُلظق َُإ٣خ 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كِٔخ ٍأٝح ٓخ ٍأٝح ٖٓ حُِٜق ٝحَُؿٞع، ٝٓخ طلَٔ ٍٍٓٞ هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ ٗلٔٚ، ىهَ حُ٘خّ ٖٓ ًُي أَٓ ػظ٤ْ كظ٠ ًخىٝح إٔ ٣ٌِٜٞح، كِٔخ ٍأٟ 

٤َٜٓ أرخ ؿ٘يٍ، هخّ ا٤ُٚ، ك٠َد ٝؿٜٚ، ػْ هخٍ: ٣خ دمحم، هي ُـض حُو٤٠ش ر٢٘٤ 

إٔ ٣ؤط٤ي ٌٛح. هخٍ:" ٛيهض ". كوخّ ا٤ُٚ، كؤهٌ رظِز٤زٚ، هخٍ: َٝٛم  ٝر٤٘ي هزَ

أرٞ ؿ٘يٍ رؤػ٠ِ ٛٞطٚ: ٣خ ٓؼخَٗ ح٤ُِٖٔٔٔ، أطَى٢٘ٗٝ ا٠ُ أَٛ حَُ٘ى، 

ك٤لظ٢ٗٞ٘ ك٢ ى٢٘٣. هخٍ: كِحى حُ٘خّ َٗح ا٠ُ ٓخ رْٜ. كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 

خػَ ُي ُٖٝٔ ػ٤ِٚ ِْٝٓ:" ٣خ أرخ ؿ٘يٍ حٛزَ ٝحكظٔذ، كبٕ هللا ػِ ٝؿَ ؿ

ٓؼي ٖٓ حُٔٔظ٠ؼل٤ٖ كَؿخ ٝٓوَؿخ، اٗخ هي ػويٗخ ر٤٘٘خ ٝر٤ٖ حُوّٞ ِٛلخ، 

هخٍ: كٞػذ ا٤ُٚ  كؤػط٤٘خْٛ ػ٠ِ ًُي، ٝأػطٞٗخ ػ٤ِٚ ػٜيح، ٝاٗخ ُٖ ٗـيٍ رْٜ

٣وٍٞ: حٛزَ أرخ  ػَٔ رٖ حُوطخد ٓغ أر٢ ؿ٘يٍ،  كـؼَ ٢٘ٔ٣ ا٠ُ ؿ٘زٚ ٝٛٞ

ّ ًِذ. هخٍ: ٣ٝي٢ٗ هخثْ ح٤ُٔق ؿ٘يٍ، كبٗٔخ ْٛ حًَُٕٔ٘ٞ، ٝاٗٔخ ىّ أكيْٛ ى

هخٍ: ك٠ٖ حَُؿَ ، ٓ٘ٚ. هخٍ: ٣وٍٞ: ٍؿٞص إٔ ٣ؤهٌ ح٤ُٔق، ك٠٤َد رٚ أرخٙ

ٓلخم رخُظلي٣غ ك٢ اهِض كي٣غ كٖٔ ٝهي َٛف حرٖ  ". رؤر٤ٚ، ٝٗلٌص حُو٤٠ش

 .ٝأهَؿٚ حُز٤ٜو٢ ك٢ حٌُزَٟ ،حُط٣َٞ ػ٘خ٣خ حُلي٣غ
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 أَ عٍّخ  إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اعزؾبسح  -7ٙٔ* 

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ػزي حَُُحم، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٕٓ٘

أهزَٗخ ٓؼَٔ، هخٍ: أهز٢َٗ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ 

 "...:حٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ، ٣ٜيم ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ كي٣غ ٛخكزٚ، هخ٫

كخٗلَٝح ػْ  هٞٓٞح :٧ٛلخرٚكِٔخ كَؽ ٖٓ ه٤٠ش حٌُظخد هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

كٞهللا ٓخ هخّ ْٜٓ٘ ٍؿَ كظ٠ هخٍ ًُي ػ٬ع َٓحص كِٔخ ُْ ٣وْ ْٜٓ٘  :حكِوٞح هخٍ

٣خ ٗز٢ هللا  :خّ كوخُض أّ ِٓٔشأكي ىهَ ػ٠ِ أّ ِٓٔش كًٌَ ُٜخ ٓخ ُو٢ ٖٓ حُ٘

 يَ وَ خُِ كَ  ًُٞي حهَؽ ػْ ٫ طٌِْ أكيح ْٜٓ٘ ًِٔش كظ٠ ط٘لَ ريٗي ٝطيػ أطلذُّ 

ٚ كلِوٚ كِٔخ كيح ْٜٓ٘ كظ٠ كؼَ ًُي ٗلَ ريٗٚ ٝىػخ كخُوَ ي كوَؽ كِْ ٣ٌِْ أوَ ِِ لْ ك٤َ 

ٍأٝح ًُي هخٓٞح ك٘لَٝح ٝؿؼَ رؼ٠ْٜ ٣لِن رؼ٠خ كظ٠ ًخى رؼ٠ْٜ ٣وظَ رؼ٠خ 

 خ."ًّٔ ؿَ 

 ٔضٚي آ٠خ فذ٠خ اإلؽشاَ  -8ٙٔ* 

كيػ٢٘ دمحم رٖ ٛ٘خّ أرٞ ػزي هللا، هخٍ  حُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ .ٖٓ٘

ي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ، ػٖ كيػ٘خ ٤ْ٘ٛ، ػٖ أر٢ رَ٘، ػٖ ٓـخٛي، ػٖ ػز

ًؼذ رٖ ػـَس، هخٍ: ً٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رخُلي٣ز٤ش ٝٗلٖ ٓلَٕٓٞ، ٝهي 

كَٜٗخ حًَُٕٔ٘ٞ، هخٍ: ًٝخٗض ٢ُ ٝكَس، كـؼِض حُٜٞحّ طٔخه٢ ػ٠ِ ٝؿ٢ٜ، 

هِض: ٗؼْ، هخٍ: ٝأُِٗض ٌٛٙ « أ٣ئ٣ًي ٛٞحّ ٍأٓي؟»كَٔ ر٢ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ: 

٣٥ش: }كٖٔ ًخٕ ٌْٓ٘ ٠٣َٓخ أٝ رٚ أًٟ ٖٓ ٍأٓٚ كلي٣ش ٖٓ ٤ٛخّ أٝ ٛيهش أٝ ح

 ."ٗٔي{
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 ِٕضٌخ أفؾبة اٌؾغشح  -9ٙٔ* 

كيػ٘خ ػ٢ِ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، هخٍ: هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٗٓ٘

ػَٔٝ، ٓٔؼض ؿخرَ رٖ ػزي هللا ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ: هخٍ ُ٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ًٝ٘خ أُلخ ٝأٍرغ ٓخثش، ُٝٞ ً٘ض أرَٜ ح٤ُّٞ  ،ش: أٗظْ ه٤َ أَٛ ح٣ٍٝ٧ّٞ حُلي٣ز٤

 ." ٣ٍ٧ظٌْ ٌٓخٕ حُ٘ـَس

كيػ٢٘ ٛخٍٕٝ رٖ ػزي هللا، كيػ٘خ كـخؽ رٖ دمحم، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .٘ٓ٘

هخٍ: هخٍ حرٖ ؿ٣َؾ، أهز٢َٗ أرٞ حُِر٤َ، أٗٚ ٓٔغ ؿخرَ رٖ ػزي هللا، ٣وٍٞ: 

، ٣وٍٞ ػ٘ي كلٜش: ٫ ٣يهَ حُ٘خٍ، إ أهزَط٢٘ أّ ٓزَ٘، أٜٗخ ٓٔؼض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

هخُض: ر٠ِ، ٣خ ٍٍٓٞ هللا  ،ٗخء هللا، ٖٓ أٛلخد حُ٘ـَس أكي، ح٣ٌُٖ رخ٣ؼٞح طلظٜخ

كخٗظَٜٛخ، كوخُض كلٜش: }ٝإ ٌْٓ٘ ا٫ ٝحٍىٛخ{ كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: هي هخٍ هللا ػِ 

 ."ؿؼ٤خ{ ٝؿَ: }ػْ ٗ٘ـ٢ ح٣ٌُٖ حطوٞح ٌٍٝٗ حُظخ٤ُٖٔ ك٤ٜخ

 ٔضٚي عٛسح اٌفزؼ اصش فٍؼ اٌؾذ٠ج١خ -7ٓٔ* 

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، أهزَٗخ ٓخُي، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٙٓ٘

إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٤ٔ٣َ ك٢ رؼٞ أٓلخٍٙ ٝػَٔ رٖ  ":٣ُي رٖ أِْٓ، ػٖ أر٤ٚ

ٚ ٍٍٓٞ هللا حُوطخد ٤ٔ٣َ ٓؼٚ ٬٤ُ كٔؤُٚ ػَٔ رٖ حُوطخد ػٖ ٢ٗء كِْ ٣ـزْ 

ّٓ  يػٌِظ :ٚ كوخٍ ػَٔ رٖ حُوطخدٚ ػْ ٓؤُٚ كِْ ٣ـزْ  ػْ ٓؤُٚ كِْ ٣ـزْ ملسو هيلع هللا ىلص َٔ ػُ  ي ٣خأ

رؼ١َ٤  كلًَضُ  :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٬ع َٓحص ًَ ًُي ٫ ٣ـ٤زي هخٍ ػَٔ صَ ٍْ َِ َٗ

ٛخٍهخ  إٔ ٓٔؼضُ  ضُ هَإٓ كٔخ ٗ٘زْ  إٔ ٣ٍِ٘ ك٢َّ  أٓخّ حُ٘خّ ٝه٤٘ضُ  ػْ طويٓضُ 

هَإٓ كـجض ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا  ٢ كوِض ُوي ه٤٘ض إٔ ٣ٌٕٞ ٍِٗ ك٢َّ ٣َٜم ر

َّٔ  ح٤ُِِش ٍٓٞس ٢ُٜ أكذ ا٢َُّ  ُِٗض ػ٢َِّ ُوي أُ  :ػ٤ِٚ كوخٍ ػ٤ِٚ ِْٝٓ كِٔٔضُ  خ ٓ

 ({ حُلظق." ١ِٔؼض ػ٤ِٚ حُْ٘ٔ ػْ هَأ }اٗخ كظل٘خ ُي كظلخ ٓز٤٘خ )
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َٔ، كيػ٢٘ أكٔي رٖ آلخم، كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ ػحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٓ٘

خ كظل٘خ ُي كظلخ :"}اّٗ أهزَٗخ ٗؼزش، ػٖ هظخىس، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

٤٘ٛجخ ٣َٓجخ كٔخ ُ٘خ كؤٍِٗ هللا }٤ُيهَ حُٔئ٤ٖ٘ٓ  :هخٍ حُلي٣ز٤ش هخٍ أٛلخرٚ ٓز٤٘خ{

ٝحُٔئٓ٘خص ؿ٘خص طـ١َ ٖٓ طلظٜخ ح٧ٜٗخٍ{ هخٍ ٗؼزش كويٓض حٌُٞكش كليػض 

كوخٍ أٓخ }اٗخ كظل٘خ ُي{ كؼٖ أْٗ ٝأٓخ رٌٜح ًِٚ ػٖ هظخىس ػْ ٍؿؼض كًٌَص ُٚ 

 ٤٘ٛجخ ٣َٓجخ كؼٖ ػٌَٓش."

ٝكيػ٘خ َٜٗ رٖ ػ٢ِ حُـ٢ٔ٠ٜ، كيػ٘خ هخُي رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .1ٓ٘

حُلخٍع، كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ػَٝرش، ػٖ هظخىس، إٔ أْٗ رٖ ٓخُي، كيػْٜ، 

خ{ }اٗخ كظل٘خ ُي كظلخ ٓز٤٘خ ٤ُـلَ ُي هللا ا٠ُ هُٞٚ كُٞح ػظ٤ٔ :" ُٔخ ُِٗضْ هخٍ

َٓؿؼٚ ٖٓ حُلي٣ز٤ش ْٝٛ ٣وخُطْٜ حُلِٕ ٝحٌُآرش ٝهي ٗلَ حُٜي١ رخُلي٣ز٤ش 

 آ٣ش ٢ٛ أكذ ا٢ُ ٖٓ حُي٤ٗخ ؿ٤ٔؼخ." ُِٗض ػ٢َِّ ُوي أُ  :كوخٍ

 فٍؼ اٌؾذ٠ج١خ فزؼ  -7ٔٔ* 

كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ٠ٓٞٓ، ػٖ آَحث٤َ، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .2ٓ٘

ُلظق كظق ٌٓش ٝهي طؼيٕٝ أٗظْ ح :"أر٢ آلخم، ػٖ حُزَحء ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

 حُلظق ر٤ؼش حَُٟٞحٕ ٣ّٞ حُلي٣ز٤ش." ًخٕ كظق ٌٓش كظلخ ٝٗلٖ ٗؼيُّ 

خ كظل٘خ ُي كظلخ اَّٗ }ِٛق حُلي٣ز٤ش كظق ٖٓ حُلظٞكخص ًٔخ هخٍ هللا طؼخ٠ُ ٝ

ي ٓؤٍ حًَُٕٔ٘ٞ حُلظق كـؼِٚ هللا هًٌُٝي ؿِٝس ريٍ كظق ٖٓ حُلظٞكخص ٝ {ٓز٤٘خ

 .كظلخ ٤ُِِٖٔٔٔ ٫ ُْٜ

٣زًخ طؼخ٠ُ: ٔخ هخٍ هللا٠خ ٖٓ حُلظٞكخص ًؿِٝس ه٤زَ أ٣ٝ َِ ْْ كَظًْلخ هَ ُٜ أَػَخرَ َٝ {

خ )1ٔ) ًٔ ٤ ٌِ ح َك ًِ ٣ ِِ ُ َػ َٕ َّللاَّ ًَخ َٝ خ  َٜ سً ٣َؤُْهٌَُٝٗ ََ ًَؼ٤ِ  َْ ـَخِٗ َٓ َٝ  [،حُلظق]ٍٓٞس ({ 2ٔ( 
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ٓـخْٗ ٣ؼ٢٘ ؿِٝس ٢ٛٝ طز٤َ٘ رلظق ه٣َذ ٌٝٛٙ ُِٗض اػَ حُولٍٞ ٖٓ حُلي٣ز٤ش ٝ

ؿْ٘ حُِٕٔٔٔٞ ٜٓ٘خ ًؼ٤َح ٌٝٛٙ أ٠٣خ كظق ٖٓ ٝز٤ش ه٤زَ حُظ٢ ٝهؼض رؼي حُلي٣

ّٓ  حُلظٞكخص َُ }كظق ٌٓش ًٔخ ىٍ ػ٤ِٚ هُٞٚ طؼخ٠ُ ْٞ كٜظخ حُلظق ح٧ػأ ْٜ اًَِح َؿخَء َٗ

ُْلَظُْق ) ح َٝ  ِ ْٖ } :هُٞٚ طؼخ٠ُ ٝ {(َّٔللاَّ ِٓ ْٗلََن  ْٖ أَ َٓ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ١ ِٞ ظَ ْٔ َ٫َ ٣  ََ هَخطَ َٝ لَظْقِ 
ُْ َِ ح  هَْز

ُْ ىَ  هللاُ أَُُٝجَِي أَْػَظ َٝ  ٠َ٘ ْٔ ُُْل َػيَ هللاُ ح َٝ  ًّ٬ًُ َٝ هَخطَُِٞح  َٝ ْٖ رَْؼيُ  ِٓ ْٗلَوُٞح  َٖ أَ ٣ َٖ حٌُِّ ِٓ َؿشً  ٍَ

 ٌَ َٕ َهز٤ِ ُِٞ َٔ خ طَْؼ َٔ   .[حُلي٣ي]ٍٓٞس { (ٓٔ)رِ

كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٠ٓٞٓ، أهزَٗخ ٣ِ٣ي رٖ ٣ٍُغ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٓٔ٘

 ٓـخٗغ ؿخء: هخٍػٖ هخُي، ػٖ أر٢ ػؼٔخٕ حُٜ٘ي١، ػٖ ٓـخٗغ رٖ ٓٔؼٞى، 

 ٣زخ٣ؼي ٓـخُي ٌٛح: كوخٍ ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ا٠ُ ٓٔؼٞى رٖ ٓـخُي رؤه٤ٚ

 ح٬ٓ٩ّ." ػ٠ِ أرخ٣ؼٚ ٌُٖٝ ٌٓش، كظق رؼي ٛـَس ٫:كوخٍ حُٜـَس، ػ٠ِ

ٛٔخ كظق كِٜق حُلي٣ز٤ش كظق ٖٓ حُلظٞكخص ٬ٝػ٠ِ ٌٛح ًٛذ ح٩ٌٗخٍ كٌ

 .حُلظق ح٧ػظْ ٞأٓخ كظق ٌٓش كٜٝ

 ٓ اٌخضاػٟاعالَ ؽق١ -7ٕٔ* 

هزَٗخ أكٔي رٖ ٤ِٓٔخٕ، هخٍ: أهخٍ  حُٖٔ٘ حٌُزَٟك٢ ُ٘ٔخث٢ ح أهَؽ .ٔٔ٘

كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ٠ٓٞٓ، ػٖ آَحث٤َ، ػٖ ٍٜٓ٘ٞ، ػٖ ٍرؼ٢، ػٖ ػَٔحٕ 

رٖ ك٤ٜٖ، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ: أط٠ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ: ٣خ دمحم ػزي حُٔطِذ ه٤َ 

خّ، ٝأٗض ط٘لَْٛ، هخٍ: كوخٍ ٓخ ٗخء هللا، ُوٞٓي ٓ٘ي، ًخٕ ٣طؼْٜٔ رخٌُزي ٝحُٔ٘

كِٔخ أٍحى إٔ ٣َٜ٘ف هخٍ: ٓخ أهٍٞ؟ هخٍ: " هَ: حُِْٜ ه٢٘ َٗ ٗل٢ٔ، ٝحػِّ ٢ُ 

ػ٠ِ ٍٗي أ١َٓ، كخٗطِن ُْٝ ٣ٌٖ أِْٓ، ػْ اٗٚ أِْٓ كوخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ا٢ٗ 

ً٘ض أط٤ظي كوِض: ػ٢ِ٘ٔ، هِض: " هَ: حُِْٜ ه٢٘ َٗ ٗل٢ٔ، ٝحػِّ ٢ُ ػ٠ِ ٍٗي 

١ " كٔخ أهٍٞ ح٥ٕ ك٤ٖ أِٓٔض؟ هخٍ: " هَ: حُِْٜ ه٢٘ َٗ ٗل٢ٔ، ٝحػِّ ٢ُ أَٓ
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ػ٠ِ ٍٗي أ١َٓ، حُِْٜ حؿلَ ٢ُ ٓخ أٍَٓص ٝٓخ أػِ٘ض، ٝٓخ أهطؤص ٝٓخ 

. هِض كي٣غ ٛل٤ق ٍٝرؼ٢ ٛٞ حرٖ كَحٕ ػٔيص، ٝٓخ ػِٔض ٝٓخ ؿِٜض "

ٍٜٝٓ٘ٞ رٖ حُٔؼظَٔ ٝحَٓحث٤َ ٛٞ حرٖ ٣ْٞٗ. ٝأهَؿٚ حرٖ أر٢ ٤ٗزش ٝأكٔي 

 ػزي حرٖ ك٤ٔي ٝحرٖ أر٢ ػخْٛ ٝحرٖ كزخٕ ٝحُطزَح٢ٗ.ٝ

 رٖ ػز٤ي رٖ هِق حُوِحػ٠ ٝهي ٍٝىص آػخٍ أه١َ ك٢ هٜش ا٬ّٓ ك٤ٜٖ

ٝحُظخَٛ إٔ ا٬ٓٓٚ ًخٕ رخُلي٣ز٤ش أٝ اػَٛخ ُيهٍٞ هِحػش ك٢  طًَ٘خٛخ ٠ُؼلٜخ

٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كِق حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝك٤ٜٖ هِحػ٢. ٝهي طويّ طٞحػذ هِحػش ك٢ ػوي ٝػٜي حُ

ُْٝ ٣َى   ُـيٙ ه٢ٜ رٖ ٬ًد،ك٤ٌٕٞ ك٤ٜٖ ٓؼْٜ ٝهِحػش أهٞحٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

ًًَ حر٘ٚ ػَٔحٕ ا٫ رؼي ؿِٝس ه٤زَ  ك٤ٌٕٞ ح٬ٜٓٓٔخ رخُلي٣ز٤ش أٝ حػَٛخ ٝهللا 

 أػِْ 

 ثٓ أثٟ ِؼ١و ٚٔغٛح أَ وٍضَٛ ثٕذ ػمجخ  ٘غشح -7ٖٔ* 

ٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ ػو٤َ، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٕٔ٘

ػٖ حرٖ ٜٗخد، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، أٗٚ ٓٔغ َٓٝحٕ، ٝحٍُٔٔٞ رٖ 

:" ُٔخ ًخطذ ٓوَٓش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ ٣وزَحٕ، ػٖ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ

أٗٚ ٫ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  ٣ٝٞٓجٌ ًخٕ ك٤ٔخ حٗظ١َ ٤َٜٓ رٖ ػَٔ ٤َٜٓٝ رٖ ػَٔ

خ أكي ٝإ ًخٕ ػ٠ِ ى٣٘ي ا٫ ٍىىطٚ ا٤ُ٘خ ٝه٤ِض ر٤٘٘خ ٝر٤٘ٚ كٌَٙ ٣ؤط٤ي ّٓ٘ 

حُٔئٕٓ٘ٞ ًُي ٝحٓظؼ٠ٞح ٓ٘ٚ ٝأر٠ ٤َٜٓ ا٫ ًُي كٌخطزٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ ًُي كَى 

ُْٝ ٣ؤطٚ أكي ٖٓ حَُؿخٍ ا٫ ٍىٙ ك٢  ٣ٝٞٓجٌ أرخ ؿ٘يٍ ا٠ُ أر٤ٚ ٤َٜٓ رٖ ػَٔ

ِٔٔخ ٝؿخءص حُٔئٓ٘خص ٜٓخؿَحص ًٝخٗض أّ ًِؼّٞ ر٘ض طِي حُٔيس ٝإ ًخٕ ٓ

كـخء أِٜٛخ  نٌ خطِ ػوزش رٖ أر٢ ٓؼ٢٤ ٖٓٔ هَؽ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞٓجٌ ٢ٛٝ ػَ 

اًح }٣ٔؤُٕٞ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٣َؿؼٜخ ا٤ُْٜ كِْ ٣َؿؼٜخ ا٤ُْٜ ُٔخ أٍِٗ هللا ك٤ٜٖ 



 8ٕٔ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

هللا أػِْ رب٣ٔخٜٖٗ ا٠ُ هُٞٚ ٫ٝ ْٛ ؿخءًْ حُٔئٓ٘خص ٜٓخؿَحص كخٓظلٖ٘ٞٛ 

 ."{٣لِٕٞ ُٜٖ

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ػزي حَُُحم، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٖٔ٘

أهزَٗخ ٓؼَٔ، هخٍ: أهز٢َٗ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ 

 :" ...حٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ، ٣ٜيم ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ كي٣غ ٛخكزٚ، هخ٫

َ٘خُص :}خص كؤٍِٗ هللا طؼخ٠ُػْ ؿخءٙ ٗٔٞس ٓئٓ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ْْ ح ًُ ُ٘ٞح اًَِح َؿخَء َٓ َٖ آ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ

 َّٖ ُٛ ظَِلُ٘ٞ ْٓ حٍص كَخ ََ خِؿ َٜ كطِّن ػَٔ ٣ٞٓجٌ حَٓأط٤ٖ ًخٗظخ ُٚ ك٢  ،حُٔٔظل٘ش، {ُٓ

 ." ح٧هَٟ ٛلٞحٕ رٖ أ٤ٓشٝحَُ٘ى كظِٝؽ اكيحٛٔخ ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ ٓل٤خٕ 

ِِ  ٛأث -7ٗٔ*    ةٍ شْ ؽَ  شُ ؼغْ ثق١ش 

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ػزي حَُُحم، حُزوخ١ٍ هخٍ  ؽأهَ .ٗٔ٘

أهزَٗخ ٓؼَٔ، هخٍ: أهز٢َٗ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ 

 ...":حٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ، ٣ٜيم ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ كي٣غ ٛخكزٚ، هخ٫

ِْٔ ُٓ  ٞٝٛ ر٤َٜ ٍؿَ ٖٓ ه٣َٖ ٞػْ ٍؿغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ حُٔي٣٘ش كـخءٙ أر

كؤٍِٓٞح ك٢ ١ِزٚ ٍؿ٤ِٖ كوخُٞح حُؼٜي ح١ٌُ ؿؼِض ُ٘خ كيكؼٚ ا٠ُ حَُؿ٤ِٖ كوَؿخ 

ر٤َٜ ٧كي حَُؿ٤ِٖ  ٞرٚ كظ٠ رِـخ ًح حُل٤ِلش كُِ٘ٞح ٣ؤًِٕٞ ٖٓ طَٔ ُْٜ كوخٍ أر

ُوي  يٌ أؿَ ٝهللا اٗٚ ُـ٤ِّ  :٢ ٧ٍٟ ٤ٓلي ٌٛح ٣خ ك٬ٕ ؿ٤يح كخٓظِٚ ح٥هَ كوخٍٝهللا اّٗ 

أ٢ٍٗ أٗظَ ا٤ُٚ كؤٌٓ٘ٚ ٓ٘ٚ ك٠َرٚ كظ٠  :ر٤َٜ ٞض كوخٍ أرؿَرض رٚ ػْ ؿَر

ََّ  ىَ ََ رَ  كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٖ  ٝح٥هَ كظ٠ أط٠ حُٔي٣٘ش كيهَ حُٔٔـي ٣ؼي ٝك

٢ ظَ ٝهللا ٛخكز٢ ٝاّٗ هُ  :ُوي ٍأٟ ٌٛح ًػَح كِٔخ حٗظ٠ٜ ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ :ٍآٙ

َّٓ  :خٍ ٣خ ٗز٢ هللار٤َٜ كو ُٔوظٍٞ كـخء أرٞ ظي هي ٍىىط٢٘ ا٤ُْٜ هي ٝهللا أٝك٠ هللا ً

 ًخٕ ُٚ أكي كِٔخ ٓٔغ ٚ ٓٔؼَ كَد َُّٞٓ أُ  ٌَ ٣ْ َٝ  :ػْ أٗـخ٢ٗ هللا ْٜٓ٘ هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص
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 ْٜٞٓ٘ أر ٙ ا٤ُْٜ كوَؽ كظ٠ أط٠ ٤ٓق حُزلَ هخٍ ٣ٝ٘لِضُ ًُي ػَف أٗٚ ٤َٓىُّ 

٫ ٣وَؽ ٖٓ ه٣َٖ ٍؿَ هي أِْٓ ا٫  ؿ٘يٍ رٖ ٤َٜٓ كِلن رؤر٢ ر٤َٜ كـؼَ

 ُلن رؤر٢ ر٤َٜ كظ٠ حؿظٔؼض ْٜٓ٘ ػٜخرش كٞهللا ٓخ ٣ٔٔؼٕٞ رؼ٤َ هَؿضْ 

كؤٍِٓض ه٣َٖ ا٠ُ  ُو٣َٖ ا٠ُ حُ٘ؤّ ا٫ حػظَٟٞح ُٜخ كوظِْٞٛ ٝأهٌٝح أٓٞحُْٜ.

 حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ط٘خٗيٙ رخهلل ٝحَُكْ، ُٔخ أٍَٓ، كٖٔ أطخٙ كٜٞ آٖٓ، كؤٍَٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

ا٤ُْٜ، كؤٍِٗ هللا طؼخ٠ُ: }ٝٛٞ ح١ٌُ ًق أ٣ي٣ْٜ ػٌْ٘ ٝأ٣ي٣ٌْ ػْٜ٘ رزطٖ ٌٓش 

ٖٓ رؼي إٔ أظلًَْ ػ٤ِْٜ{ كظ٠ رِؾ }حُل٤ٔش ك٤ٔش حُـخ٤ِٛش{ ًٝخٗض ك٤ٔظْٜ 

أْٜٗ ُْ ٣وَٝح أٗٚ ٗز٢ هللا، ُْٝ ٣وَٝح رزْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ، ٝكخُٞح ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ 

 ."حُز٤ض

 ٟ ملسو هيلع هللا ىلص ثؤَ ؽج١جخصٚاط إٌج -ٙٓٔ** 

 رٖ هللا ػزي كيػ٘خ آلخم، رٖ ارَح٤ْٛ كيػ٘خأكٔي هخٍ  أهَؽ .٘ٔ٘

 ػٖ ٓؼَٔ، أهزَٗخ هللا، ػزي أهزَٗخ آلخم، رٖ ٝػ٢ِ ٓؼَٔ، ػٖ حُٔزخٍى،

 ًٝخٕ ؿلٖ، رٖ هللا ػز٤ي طلض ًخٗض"  أٜٗخ كز٤زش، أّ ػٖ ػَٝس، ػٖ ح١َُِٛ،

 ٝإ كٔخص، ـ حُ٘ـخ٢ٗ ا٠ُ ٍكَ ًٝخٕ: آلخم رٖ ػ٢ِ ٝهخٍ ـ حُ٘ـخ٢ٗ أط٠

 ا٣خٙ ُٝؿٜخ حُلز٘ش، رؤٍٝ ٝاٜٗخ كز٤زش أّ طِٝؽ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ

 هللا ٍٍٓٞ ا٠ُ رٜخ ٝرؼغ ػ٘يٙ، ٖٓ ؿِٜٛخ ػْ آ٫ف، أٍرؼش َٜٝٓٛخ حُ٘ـخ٢ٗ

 حُ٘ـخ٢ٗ، ػ٘ي ٖٓ ًِٚ ٝؿٜخُٛخ كٔ٘ش، حرٖ َٗكز٤َ ٓغ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ

 حُ٘ز٢ أُٝحؽ ٍٜٓٞ ًٝخٕ ر٢٘ء، ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ا٤ُٜخ ٣ََٓ ُْٝ

" هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٖٓ  ىٍْٛ ٓخثش أٍرغ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ

ٝأهَؿٚ أرٞ ىحٝى ك٢ ٓ٘٘ٚ ٝحرٖ أر٢  ٣َ١ن ارَح٤ْٛ رٖ آلخم ٝٛٞ حُطخُوخ٢ٗ.

 ػخْٛ ك٢ ح٥كخى ٝحُٔؼخ٢ٗ ٝحُطلخ١ٝ ك٢ َٗف حٌَُٔ٘ 
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 ٣ل٠٤ رٖ دمحم كيػ٘خ: هخٍ ه٣ِٔش، حرٖ هخٍ أهزَٗخحرٖ كزخٕ  أهَؽ .ٙٔ٘

 ٓٔخكَ، حرٖ ػٖ ح٤ُِغ، كيػ٘خ: هخٍ ػل٤َ، رٖ ًؼ٤َ رٖ ٓؼ٤ي كيػ٘خ: هخٍ ح٢ٌُِٛ،

 رؤّ ؿلٖ رٖ هللا ػز٤ي ٛخؿَ: هخُض ػخث٘ش، ػٖ ػَٝس، ػٖ ٜٗخد، حرٖ ػٖ

 حُلز٘ش أٍٝ هيّ كِٔخ حُلز٘ش، أٍٝ ا٠ُ حَٓأطٚ ٢ٛٝ ٓل٤خٕ أر٢ ر٘ض كز٤زش

 كظِٝؽ ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ا٠ُ أ٠ٛٝ: حُٞكخس ك٠َطٚ ِٔخك َٓٝ،

 رٖ َٗكز٤َ حُ٘ـخ٢ٗ ٓؼٜخ ٝرؼغ كز٤زش أّ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ ٝحرٖ ٓٔخكَ ٛٞ ػزي حَُكٖٔ  .كٔ٘ش"

 ه٣ِٔش ٛٞ ح٩ٓخّ حُلخكع أرٞ رٌَ.رٖ هخُي ٝح٤ُِغ ٛٞ حرٖ ٓؼي ٝحرٖ 

ُٝؿٜخ ػز٤ي هللا رٖ ؿلٖ ٢ٍٟ  خٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أّ كز٤زش رؼيٓخ ٓخص ػٜ٘طِ

هللا ػ٘ٚ ُْٝ ٣ؼزض أػَ ٛل٤ق ك٢ طَٜ٘ٙ ٝٓٞطٚ ػ٠ِ حَُٜ٘ح٤ٗش ا٫ هٍٞ ػَٝس 

ٝح١َُِٛ ٝهُٜٞٔخ ٤ُْ رلـش ٫ ٤ٓٔخ ٝهي ؿخء ٖٓ ٣َ١ؤٜخ ك٢ ح٩ٓ٘خى حُٔظَٜ 

 ػ٘ٚ ىٕٝ ًًَ طَٜ٘ٙ رَ ٍٝى حُٜل٤ق ًًَ ٝكخس ػز٤ي هللا رٖ ؿلٖ ٢ٍٟ هللا

ٝٛٞ ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ أٗٚ ٓخص  ك٢ ٍٝح٣ظٜٔخ ٤ٛٝش ػز٤ي هللا رٖ ؿلٖ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 ِٓٔٔخ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ.

كيػ٢٘ ػزخّ رٖ ػزي حُؼظ٤ْ حُؼ٘ز١َ، ٝأكٔي رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .1ٔ٘

كيػ٘خ ؿؼلَ حُٔؼو١َ، هخ٫: كيػ٘خ ح٠َُ٘ ٝٛٞ حرٖ دمحم ح٤ُٔخ٢ٓ، كيػ٘خ ػٌَٓش، 

:" ًخٕ حُِٕٔٔٔٞ ٫ ٣٘ظَٕٝ ا٠ُ أر٢ ٓل٤خٕ أرٞ ٤َُٓ، كيػ٢٘ حرٖ ػزخّ، هخٍ

هخٍ ػ٘ي١ أكٖٔ  ٔؼ٫ُٝ ٣وخػيٝٗٚ كوخٍ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣خ ٗز٢ هللا ػ٬ع أػط٤ٜٖ٘ هخٍ 

هخٍ ٝٓؼخ٣ٝش طـؼِٚ  ٔؼُحُؼَد ٝأؿِٔٚ أّ كز٤زش ر٘ض أر٢ ٓل٤خٕ أُٝؿٌٜخ هخٍ 

هخٍ ٝطئ٢َٗٓ كظ٠ أهخطَ حٌُلخٍ ًٔخ ً٘ض أهخطَ ح٤ُِٖٔٔٔ  ُٔؼًخطزخ ر٤ٖ ٣ي٣ي هخٍ 

٤َُٓ ٫ُٞٝ أٗٚ ١ِذ ًُي ٖٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ أػطخٙ ًُي ٧ٗٚ ُْ  ٞ. هخٍ أرٔؼُهخٍ 
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ٌٛح حُلي٣غ ٛل٤ق ح٩ٓ٘خى ٌَٓ٘ حُٔظٖ اً إٔ أرخ  ."ٔؼ٣ٌُٖ ٣ٔؤٍ ٤ٗجخ ا٫ هخٍ 

ملسو هيلع هللا ىلص رؤّ كز٤زش ًخٕ هزَ حُلظق ًٔخ أٗٚ ُْ ٓل٤خٕ ُْ ٣ِْٔ ا٫ رؼي حُلظق ُٝٝحؽ حُ٘ز٢ 

َ أرخ ٓل٤خٕ ّٓ  .٣ؼزض إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أ

  دٍ شَ غضٚح رٞ لَ   -7ٓٔ** 

كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي، كيػ٘خ كخطْ، ػٖ ٣ِ٣ي رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٔ٘

٠ُٝ رخ٧ُ  َٕ ًَ ئْ هزَ إٔ ٣ُ  :" هَؿضُ أر٢ ػز٤ي، هخٍ: ٓٔؼض ِٓٔش رٖ ح٧ًٞع، ٣وٍٞ

ًٝخٗض ُوخف ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طَػ٠ ر١ٌ هَى هخٍ كِو٢٘٤ ؿ٬ّ ُؼزي حَُكٖٔ رٖ 

 :هخٍ ،ؿطلخٕ :هخٍ ،ٖ أهٌٛخَٓ  :هِض ،ُوخف ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هٌصْ أُ  :ػٞف كوخٍ

ٓخ ر٤ٖ ٫رظ٢ حُٔي٣٘ش ػْ  كؤٓٔؼضُ  :ػ٬ع َٛهخص ٣خ ٛزخكخٙ هخٍ كَٜهضُ 

ًٍظْٜ ٝهي أهٌٝح ٣ٔظوٕٞ ٖٓ حُٔخء كـؼِض أ٤ٍْٜٓ حٗيكؼض ػ٠ِ ٝؿ٢ٜ كظ٠ أى

 :ر٘ز٢ِ ًٝ٘ض ٍح٤ٓخ ٝأهٍٞ

 ٝح٤ُّٞ ٣ّٞ حَُٟغ          أٗخ حرٖ ح٧ًٞع

ٝؿخء حُ٘ز٢  :ْٜٓ٘ ػ٬ػ٤ٖ رَىس هخٍ ٝأٍطـِ كظ٠ حٓظ٘وٌص حُِوخف ْٜٓ٘ ٝحٓظِزضُ 

ٌٕ  ْٝٛ حُٔخءَ  حُوَّٞ  ضُ ٤ْ َٔ ٣خ ٗز٢ هللا هي كَ  :ملسو هيلع هللا ىلص ٝحُ٘خّ كوِض كخرؼغ ا٤ُْٜ  ػطخ

هخٍ ػْ ٍؿؼ٘خ ٣َٝىك٢٘ ٍٍٓٞ هللا  ؼْ ْعغِ ؤ٠ب اثٓ األوٛع ٍِىذ ف :كوخٍ ،حُٔخػش

 ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ ٗخهظٚ كظ٠ ىهِ٘خ حُٔي٣٘ش." 

ٝهُٞٚ ٌِٓض كؤٓـق ٝٛٞ ٓؼَ ٠٣َد ُِؼلٞ ػ٘ي حُٔويٍس ٝحَُٔحى رٚ أكٖٔ اًح 

 ظلَص َٜٝٓ اًح هيٍص

رٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ٛخْٗ رٖ كيػ٘خ أٝك٢ ٍٝح٣ش ِْٓٔ هخٍ  .2ٔ٘

حُوخْٓ، ف ٝكيػ٘خ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ، أهزَٗخ أرٞ ػخَٓ حُؼوي١، ٬ًٛٔخ ػٖ 
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ػٌَٓش رٖ ػٔخٍ، ف ٝكيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ حُيح٢ٍٓ، ٌٝٛح كي٣ؼٚ 

أهزَٗخ أرٞ ػ٢ِ حُل٘ل٢ ػز٤ي هللا رٖ ػزي حُٔـ٤ي، كيػ٘خ ػٌَٓش ٝٛٞ حرٖ ػٔخٍ، 

 هللا ٍٍٓٞ كزؼغ حُٔي٣٘ش، هيٓ٘خ ػْ :"...ِٓٔش، كيػ٢٘ أر٢، هخٍ كيػ٢٘ ا٣خّ رٖ

 ٝأٗخ ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ؿ٬ّ ٍرخف ٓغ رظَٜٙ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ

 حَُكٖٔ ػزي اًح أٛزل٘خ كِٔخ حُظَٜ، ٓغ أٗي٣ٚ ١ِلش رلَّ ٓؼٚ ٝهَؿض ٓؼٚ،

 أؿٔغ، خٓظخهٚك ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ظَٜ ػ٠ِ أؿخٍ هي حُلِح١ٍ

 هللا، ػز٤ي رٖ ١ِلش كؤرِـٚ حُلَّ ٌٛح هٌ ٍرخف، ٣خ: كوِض: هخٍ ٍحػ٤ٚ، ٝهظَ

 َٓكٚ، ػ٠ِ أؿخٍٝح هي ح٤ًَُٖ٘ٔ إٔ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٝأهزَ

 هَؿض ػْ ٛزخكخٙ، ٣خ: ػ٬ػخ ك٘خى٣ض حُٔي٣٘ش، كخٓظوزِض أًٔش، ػ٠ِ هٔض ػْ: هخٍ

 حَُٟغ، ٣ّٞ ٝح٤ُّٞ ح٧ًٞع حرٖ أٗخ :أهٍٞ ـِ،ٝأٍط رخُ٘زَ أ٤ٍْٜٓ حُوّٞ آػخٍ ك٢

 ًظلٚ، ا٠ُ حُْٜٔ َٜٗ هِٚ كظ٠ ٍكِٚ، ك٢ ٜٓٔخ كؤٛي ْٜٓ٘ ٍؿ٬ كؤُلن

 أ٤ٍْٜٓ ُُض ٓخ كٞهللا،: هخٍ حَُٟغ ٣ّٞ ٝح٤ُّٞ ح٧ًٞع حرٖ ٝأٗخ هٌٛخ: هِض: هخٍ

 ٤ٍٓظٚ ػْ أِٜٛخ، ك٢ كـِٔض ٗـَس، أط٤ض كخٍّ ا٢ُ ٍؿغ كبًح رْٜ، ٝأػوَ

 كـؼِض حُـزَ ػِٞص ط٠خ٣وٚ، ك٢ كيهِٞح حُـزَ، ط٠خ٣ن اًح كظ٠ رٚ، كؼوَص

 ظَٜ ٖٓ رؼ٤َ ٖٓ هللا هِن ٓخ كظ٠ أطزؼْٜ ًٌُي ُُض كٔخ: هخٍ رخُلـخٍس، أٍى٣ْٜ

 ػْ ٝر٤٘ٚ، ر٢٘٤ ٝهِٞح ظ١َٜ، ٍٝحء هِلظٚ ا٫ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ

 ٫ٝ ٣ٔظولٕٞ لخ،ٍٓ ٝػ٬ػ٤ٖ رَىس، ػ٬ػ٤ٖ ٖٓ أًؼَ أُوٞح كظ٠ أ٤ٍْٜٓ حطزؼظْٜ

 هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٣ؼَكٜخ حُلـخٍس ٖٓ آٍحٓخ ػ٤ِٚ ؿؼِض ا٫ ٤ٗجخ ٣طَكٕٞ

 ريٍ رٖ ك٬ٕ أطخْٛ هي ْٛ كبًح ػ٤٘ش، ٖٓ ٓظ٠خ٣وخ أطٞح كظ٠ ٝأٛلخرٚ، ِْٝٓ ػ٤ِٚ

 هخٍ هَٕ، ٍأّ ػ٠ِ ٝؿِٔض - ٣ظـيٕٝ ٣ؼ٢٘ - ٣ظ٠لٕٞ كـِٔٞح حُلِح١ٍ،

 ؿِْ ٌٓ٘ كخٍه٘خ ٓخ ٝهللا، حُزَف، ٌٛح ٖٓ ٤٘خُو: هخُٞح أٍٟ؟ ح١ٌُ ٌٛح ٓخ: حُلِح١ٍ

: هخٍ أٍرؼش، ٌْٓ٘ ٗلَ ا٤ُٚ ك٤ِوْ: هخٍ أ٣ي٣٘خ، ك٢ ٢ٗء ًَ حٗظِع كظ٠ ٤َٓ٣٘خ
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 َٛ: هِض: هخٍ ح٬ٌُّ، ٖٓ أ٢ٌٗٞ٘ٓ كِٔخ: هخٍ حُـزَ، ك٢ أٍرؼش ْٜٓ٘ ا٢ُ كٜؼي

 ٝؿٚ ًَّ ٝح١ٌُ ح٧ًٞع، رٖ ِٓٔش أٗخ: هِض: هخٍ أٗض؟ ٖٝٓ ٫،: هخُٞح طؼَك٢ٗٞ؟

 ٍؿَ ٣طِز٢٘ ٫ٝ أىًٍظٚ، ا٫ ٌْٓ٘ ٍؿ٬ أ١ِذ ٫ ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ دمحم

 كظ٠ ٌٓخ٢ٗ رَكض كٔخ كَؿؼٞح،: هخٍ أظٖ، أٗخ: أكيْٛ هخٍ ك٤ي٢ًٍ٘، ٌْٓ٘

 أُْٜٝ كبًح: هخٍ حُ٘ـَ، ٣ظوِِٕٞ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ كٞحٍّ ٍأ٣ض

 ح٧ٓٞى رٖ حُٔويحى اػَٙ ػ٠ِٝ ح٧ٜٗخ١ٍ، هظخىس أرٞ اػَٙ ػ٠ِ ح٧ٓي١، ح٧هَّ

 حكٌٍْٛ أهَّ، ٣خ: هِض ٓير٣َٖ، كُٞٞح: هخٍ ح٧هَّ، رؼ٘خٕ كؤهٌص: هخٍ حٌُ٘ي١،

 ِٓٔش، ٣خ: هخٍ ٝأٛلخرٚ، ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٣ِلن كظ٠ ٣وظطؼٞى ٫

 ر٢٘٤ طلَ ك٬ كن، ٝحُ٘خٍ كن، حُـ٘ش إٔ ٝطؼِْ ح٥هَ، ٝح٤ُّٞ رخهلل طئٖٓ ً٘ض إ

 حَُكٖٔ رؼزي كؼوَ: هخٍ حَُكٖٔ، ٝػزي ٛٞ كخُظو٠ كو٤ِظٚ،: هخٍ خىس،حُٜ٘ ٝر٤ٖ

 كخٍّ هظخىس أرٞ ُٝلن ، كَٓٚ ػ٠ِ ٝطلٍٞ كوظِٚ، حَُكٖٔ ػزي ١ٝؼ٘ٚ كَٓٚ،

 دمحم ٝؿٚ ًَّ كٞح١ٌُ كوظِٚ، كطؼ٘ٚ حَُكٖٔ، رؼزي ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ

 أٛلخد ٖٓ ٍٝحث٢ ٟأٍ ٓخ كظ٠ ٍؿ٢ِ ػ٠ِ أػيٝ ُظزؼظْٜ ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ

 ا٠ُ حُْ٘ٔ ؿَٝد هزَ ٣ؼيُٞح كظ٠ ٤ٗجخ ؿزخٍْٛ ٫ٝ ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ دمحم

 أػيٝ ا٢ُ ك٘ظَٝح: هخٍ ػطخٕ، ْٝٛ ٓ٘ٚ ٤َُ٘رٞح هَى ًٝ: ُٚ ٣وخٍ ٓخء ك٤ٚ ٗؼذ

: هخٍ هطَس، ٓ٘ٚ ًحهٞح كٔخ - ػ٘ٚ أؿ٤ِظْٜ ٣ؼ٢٘ - ػ٘ٚ كو٤ِظْٜ ٍٝحءْٛ،

 ك٢ رْٜٔ كؤٌٛٚ ْٜٓ٘ ٍؿ٬ كؤُلن ؤػيٝك: هخٍ ػ٤٘ش، ك٢ ك٤٘ظيٕٝ ٣ٝوَؿٕٞ

 ػٌِظٚ ٣خ: هخٍ حَُٟغ ٣ّٞ ٝح٤ُّٞ ح٧ًٞع حرٖ ٝأٗخ هٌٛخ: هِض: هخٍ ًظلٚ، ٗـٞ

 ٝأٍىٝح: هخٍ رٌَس، أًٞػي ٗلٔٚ، ػيٝ ٣خ ٗؼْ: هِض: هخٍ رٌَس؟ أًٞػٚ أٓٚ،

 ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ا٠ُ أٓٞهٜٔخ رٜٔخ كـجض: هخٍ ػ٤٘ش، ػ٠ِ ك٤َٖٓ

 كظٟٞؤص ٓخء، ك٤ٜخ ٝٓط٤لش ُزٖ، ٖٓ ٌٓهش ك٤ٜخ رٔط٤لش ػخَٓ و٢ُ٘ٝل: هخٍ

 ك٨طْٜ ح١ٌُ حُٔخء ػ٠ِ ٝٛٞ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ أط٤ض ػْ َٝٗرض،
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 حٓظ٘وٌطٚ ٢ٗء ًَٝ ح٩رَ طِي أهٌ هي ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ كبًح ػ٘ٚ،

 حٓظ٘وٌص ح١ٌُ ح٩رَ ٖٓ ٗخهش ٗلَ ر٬ٍ ٝاًح ٝرَىس، ٍٓق ًَٝ ح٤ًَُٖ٘ٔ، ٖٓ

 ٝٓ٘خٜٓخ، ًزيٛخ ٖٓ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍَُٓٞ ١ٞ٘٣ ٛٞ ٝاًح حُوّٞ، ٖٓ

 ٣زو٠ ك٬ حُوّٞ، كؤطزغ ٍؿَ ٓخثش حُوّٞ ٖٓ كؤٗظوذ ه٢ِ٘ هللا، ٍٍٓٞ ٣خ: هِض: هخٍ

 ريص كظ٠ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ك٠لي: هخٍ هظِظٚ، ا٫ ٓوزَ ْٜٓ٘

 ٝح١ٌُ ٗؼْ،: هِض كخػ٬؟ ً٘ض أطَحى ِٓٔش، ٣خ :كوخٍ حُ٘خٍ، ٟٞء ك٢ ٗٞحؿٌٙ

 ؿطلخٕ، ٖٓ ٍؿَ كـخء: هخٍ ؿطلخٕ، أٍٝ ك٢ ٤ُوَٕٝ ح٥ٕ اْٜٗ: كوخٍ أًَٓي،

 حُوّٞ، أطخًْ: كوخُٞح ؿزخٍح، ٍأٝح ؿِيٛخ ً٘لٞح كِٔخ ؿٍِٝح ك٬ٕ ُْٜ ٗلَ: كوخٍ

 ه٤َ ًخٕ: ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ هخٍ أٛزل٘خ كِٔخ ٛخٍر٤ٖ، كوَؿٞح

 ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ أػطخ٢ٗ ػْ: هخٍ ِٓٔش، ٍؿخُظ٘خ ٝه٤َ هظخىس، أرٞ ح٤ُّٞ ٓخٗ٘خكَ

 ػْ ؿ٤ٔؼخ، ٢ُ كـٔؼٜٔخ حَُحؿَ، ْٜٝٓ ،حُلخٍّ ْٜٓ ٤ٜٖٔٓ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا

 ا٠ُ ٍحؿؼ٤ٖ حُؼ٠زخء ػ٠ِ ٍٝحءٙ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ أٍىك٢٘

: هخٍ ٗيح، ٣ٔزن ٫ خٍح٧ٜٗ ٖٓ ٍؿَ ًٝخٕ: هخٍ ٤َٔٗ، ٗلٖ كز٤٘ٔخ: هخٍ حُٔي٣٘ش،

 كِٔخ: هخٍ ًُي ٣ؼ٤ي كـؼَ ٓٔخرن؟ ٖٓ َٛ حُٔي٣٘ش؟ ا٠ُ ٓٔخرن أ٫ :٣وٍٞ كـؼَ

 ٣ٌٕٞ إٔ ا٫ ٫،: هخٍ ٣َٗلخ، طٜخد ٫ٝ ٣ًَٔخ، طٌَّ أٓخ: هِض ٬ًٓٚ، ٓٔؼض

 ٢ًٍٗ ٝأ٢ٓ، رؤر٢ هللا، ٍٍٓٞ ٣خ: هِض: هخٍ ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ

 كطلَص ٍؿ٢ِ، ٝػ٤٘ض ا٤ُي حًٛذ: هِض: هخٍ ،ئذؽ اْ :هخٍ حَُؿَ، ك٨ٓخرن

 ك٢ ػيٝص ػْ ٗل٢ٔ، أٓظزو٢ - َٗك٤ٖ أٝ - َٗكخ ػ٤ِٚ كَرطض: هخٍ كؼيٝص،

 كؤٌٛٚ: هخٍ ، أُلوٚ كظ٠ ٍكؼض ا٢ٗ ػْ ،- َٗك٤ٖ أٝ - َٗكخ ػ٤ِٚ كَرطض اػَٙ،

 حُٔي٣٘ش، ا٠ُ كٔزوظٚ: هخٍ أظٖ، أٗخ: هخٍ ٝهللا، ٓزوض هي: هِض: هخٍ ًظل٤ٚ، ر٤ٖ

 هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٓغ ه٤زَ ا٠ُ هَؿ٘خ كظ٠ ٤ُخٍ ػ٬ع ا٫ ُزؼ٘خ ٓخ كٞهللا،: هخٍ

 ." ِْٝٓ ػ٤ِٚ
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 أع١شح رٕغٛ ػٍٝ اٌؼنجبء -7٘ٔ* 

ٝكيػ٢٘ ٤َُٛ رٖ كَد، ٝػ٢ِ رٖ كـَ حُٔؼي١، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .ٕٓ٘

ٝحُِلع ٤َُِٛ، هخ٫: كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ ارَح٤ْٛ، كيػ٘خ أ٣ٞد، ػٖ أر٢ ه٬رش، 

ػو٤ق كِلخء ُز٠٘ ػو٤َ  " ًخٗضْ :َٔحٕ رٖ ك٤ٜٖ، هخٍػٖ أر٢ حُِٜٔذ، ػٖ ػ

ػو٤ق ٍؿ٤ِٖ ٖٓ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأَٓ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  كؤَٓصْ 

ك٢  ٍٞؿ٬ ٖٓ ر٢٘ ػو٤َ ٝأٛخرٞح ٓؼٚ حُؼ٠زخء كؤط٠ ػ٤ِٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛ

رْ أهٌط٢٘ ٝرْ أهٌص ٓخروش حُلخؽ  :كوخٍ ؟ٓخ ٗؤٗي :٣خ دمحم كؤطخٙ كوخٍ :حُٞػخم هخٍ

٣خ  :ي رـ٣ََس كِلخثي ػو٤ق ػْ حَٜٗف ػ٘ٚ ك٘خىحٙ كوخٍأهٌطُ  :اػظخٓخ ٌُُي كوخٍ

٢ اّٗ  :هخٍ ؟ٓخ ٗؤٗي :دمحم ٣خ دمحم ًٝخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍك٤ٔخ ٍه٤وخ كَؿغ ا٤ُٚ كوخٍ

 :ًَ حُل٬ف ػْ حَٜٗف ك٘خىحٙ كوخٍ ٜخ ٝأٗض طِٔي أَٓى أكِلضَ هِظَ  ُٞ :ِْٓٔ هخٍ

 :٢ ؿخثغ كؤ١ؼ٢٘ٔ ٝظٔإٓ كؤٓو٢٘ هخٍاّٗ  :هخٍ ؟ٓخ ٗؤٗي :٣خ دمحم ٣خ دمحم كؤطخٙ كوخٍ

٤ٛزض حُؼ٠زخء َٓص حَٓأس ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ٝأُ ٝأُ  :رخَُؿ٤ِٖ هخٍ ١َ يِ ٌٛٙ كخؿظي كلُ 

ًحص  ضْ ١ ر٤ٞطْٜ كخٗلِظيَ ْٜ ر٤ٖ ٣َ َٔ ؼَ كٌخٗض حَُٔأس ك٢ حُٞػخم ًٝخٕ حُوّٞ ٣َ٣لٕٞ َٗ

ٖٓ حُزؼ٤َ ٍؿخ كظظًَٚ كظ٠ ط٘ظ٢ٜ  اًح ىٗضْ  ٤ُِش ٖٓ حُٞػخم كؤطض ح٩رَ كـؼِضْ 

ُٓ  :ا٠ُ حُؼ٠زخء كِْ طَؽ هخٍ َّْ  كوؼيصْ  شٌ هَ َّٞ َ٘ٝٗخهش   ٜخ كخٗطِوضْ ُؿَطْ  ك٢ ػـِٛخ ػ

َـّ  :ْٜ هخٌٍٍٝٗٝح رٜخ كطِزٞٛخ كؤػـِطْ  ٜخ كِٔخ خٛخ هللا ػ٤ِٜخ ُظ٘لََّٗ ٌٍٝٗص هلل إ ٗ

حُؼ٠زخء ٗخهش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخُض اٜٗخ ٌٍٗص  :خّ كوخُٞحٍآٛخ حُّ٘ هيٓض حُٔي٣٘ش 

ٓزلخٕ هللا  :ٜخ كؤطٞح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كًٌَٝح ًُي ُٚ كوخٍإ ٗـخٛخ هللا ػ٤ِٜخ ُظ٘لََّٗ 

رجٔٔخ ؿِطٜخ ٌٍٗص هلل إ ٗـخٛخ هللا ػ٤ِٜخ ُظ٘لَٜٗخ ٫ ٝكخء ٌٍُ٘ ك٢ ٓؼ٤ٜش ٫ٝ 

  ٫ ٣ِٔي حُؼزي."ك٤ٔخ 
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  غضٚح خ١جش  -8ٓٔ** 

 ربس٠خٙب -7ٙٔ* 

هخٍ كيػ٢٘ ح١َُِٛ ػٖ ػَٝس ػٖ حرٖ آلخم ك٢ ٓـخ٣ُٚ  أهَؽ  .ٕٔ٘

" حَٜٗف ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا :حٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش أٜٗٔخ هخ٫َٝٓٝحٕ رٖ حُلٌْ 

حُٔي٣٘ش كؤػطخٙ ِْٝٓ ٖٓ حُلي٣ز٤ش كُِ٘ض ػ٤ِٚ ٍٓٞس حُلظق ك٤ٔخ ر٤ٖ ٌٓش ٝػ٤ِٚ 

ِٙ } هللا ك٤ٜخ ه٤زَ روُٞٚ ٌِ َٛ  ْْ ٌُ َُ ََ َـّ خ كَؼَ َٜ سً طَؤُْهٌَُٝٗ ََ ؼ٤ِ ًَ  َْ ـَخِٗ َٓ  ُ ُْ َّللاَّ ًُ َػيَ  ،ه٤زَ {:َٝ

كويّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُٔي٣٘ش ك٢ ١ً حُلـش كؤهخّ رٜخ كظ٠ ٓخٍ ا٠ُ ه٤زَ ك٢ 

 ََّ  .هِض كي٣غ كٖٔ" .ّحُٔل

ٓخ ُزؼ٘خ ا٫  كٞهللا :هي طويّ ك٢ ؿِٝس  ١ً هَى ػٖ ِٓٔش رٖ ح٧ًٞع هخٍٝهِض 

 ".ػ٬ع ٤ُخٍ كظ٠ هَؿ٘خ ا٠ُ ه٤زَ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 اعزخالف عجبع ثٓ ػشفطخ اٌغفبسٞ ػٍٝ اٌّذ٠ٕخ  -77ٔ* 

كيػ٘خ ػلخٕ، كيػ٘خ ٤ٛٝذ، كيػ٘خ هؼ٤ْ ٣ؼ٢٘ حرٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ .ٕٕ٘

" إٔ أرخ ٣ََٛس هيّ حُٔي٣٘ش ك٢ ٢ٍٛ ٖٓ هٞٓٚ ٝحُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا :ػَحى، ػٖ أر٤ٚ

ِٓ ػ٤ِٚ  كطش ػ٠ِ حُٔي٣٘ش هخٍ كخٗظ٤ٜض ا٤ُٚ َْ زخع رٖ ػَ ِْٝٓ رو٤زَ ٝهي حٓظوِق 

٣وَأ ك٢ ٬ٛس حُٜزق ك٢ حًَُؼش ح٠ُٝ٧ ر٤ٌٜؼٚ ٝك٢ حُؼخ٤ٗش ٣َٝ  ٞٝٛ

٣َٝ ُل٬ٕ اًح حًظخٍ حًظخٍ رخُٞحك٢ ٝاًح ًخٍ ًخٍ  :ُِٔطلل٤ٖ هخٍ كوِض ُ٘ل٢ٔ

 َُ حكظظق حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا  ىٗخ ٤ٗجخ كظ٠ أط٤٘خ ه٤زَ ٝهيَّٝ رخُ٘خهٚ هخٍ كِٔخ ٠ِٛ 

هِض  ػ٤ِٚ ِْٝٓ ه٤زَ هخٍ كٌِْ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ح٤ُِٖٔٔٔ كؤًَٗٞٗخ ك٢ ٜٓخْٜٓ"

كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ٝػَحى ٝحُي هؼ٤ْ ٛٞ حرٖ ٓخُي حُـلخ١ٍ 

 ٤ٛٝٝذ ٛٞ حرٖ هخُي ٝػلخٕ ٛٞ حرٖ ِْٓٔ.
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 ػبِش ثٓ األوٛع ٠شرغض ٌشعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -78ٔ* 

رٖ ِٓٔٔش، كيػ٘خ كيػ٘خ ػزي هللا ِزوخ١ٍ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُ.ٖٕ٘

 ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚػٖ ِٓٔش رٖ ح٧ًٞع  ػز٤يػٖ ٣ِ٣ي رٖ أر٢  كخطْ رٖ آٔخػ٤َ

ِٔ هخٍ ٣خ  :َٗخ ٬٤ُ كوخٍ ٍؿَ ٖٓ حُوّٞ ُؼخَٓ:" هَؿ٘خ ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ ه٤زَ ك

 رخُوّٞ ٣وٍٞ: َٝ ٍؿ٬ ٗخػَح كٍِ٘ ٣ليػخَٓ أ٫ طٔٔؼ٘خ ٖٓ ٤ٜ٘ٛخطي ًٝخٕ ػخٓ

 ه٘خ ٫ٝ ٤ِٛ٘خ٫ٝ طٜيَّ           حُِْٜ ٫ُٞ أٗض ٓخ حٛظي٣٘خ

 ٝػزض ح٧هيحّ إ ٫ه٤٘خ            كخؿلَ كيحء ُي ٓخ أرو٤٘خ

 ٗخ اًح ٤ٛق ر٘خ أر٤٘خا               ٤ٌٓ٘ش ػ٤ِ٘خ ْٖ ٝأُو٤َ 

                 ِّٜ ّٞ ٝرخُ  ُٞح ػ٤ِ٘خ٤خف ػ

٣َكٔٚ هللا هخٍ  :ػخَٓ رٖ ح٧ًٞع هخٍ :هخُٞح ؟ٖٓ ٌٛح حُٔخثن :ٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصكوخٍ ٍ

ٝٓخ ٝك٢ ُلع ِْٓٔ:" هخٍ  خ رٚ."َ٘ظَ ؼْ ظَ ْٓ ٣خ ٗز٢ هللا ٫ُٞ أَ  ٝؿزضْ  :ٍؿَ ٖٓ حُوّٞ

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٩ٗٔخٕ ٣وٜٚ ا٫ حٓظٜ٘ي، هخٍ: ك٘خىٟ ػَٔ رٖ حُوطخد  حٓظـلَ ٍٍٓٞ

 ." ٠ ؿَٔ ُٚ: ٣خ ٗز٢ هللا، ٫ُٞ ٓخ ٓظؼظ٘خ رؼخَٓٝٛٞ ػِ

 إٌضٚي ثبٌقٙجبء -79ٔ* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، هخٍ: أهزَٗخ ٓخُي، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٕٗ٘

٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي، ػٖ ر٤َ٘ رٖ ٣ٔخٍ، ٠ُٞٓ ر٢٘ كخٍػش إٔ ٣ٞٓي رٖ حُ٘ؼٔخٕ 

خٗٞح رخُٜٜزخء ٢ٛٝ :" أٗٚ هَؽ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػخّ ه٤زَ كظ٠ اًح ًأهزَٙ

١ َِّ أى٠ٗ ه٤زَ ك٠ِٜ حُؼَٜ ػْ ىػخ رخ٧ُٝحى كِْ ٣ئص ا٫ رخ٣ُٞٔن كؤَٓ رٚ كؼُ 

ك٠ٔٔٞ ٠ٔ٠ٓٝ٘خ ػْ ٠ِٛ ُْٝ  كؤًَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأًِ٘خ ػْ هخّ ا٠ُ حُٔـَد

 ."٣ظٟٞؤ
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  فجبؽب اغبسح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8ٓٔ* 

ػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، أهزَٗخ كيهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕ٘٘

" إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا :ٓخُي، ػٖ ك٤ٔي حُط٣َٞ، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

ّٔ  َْ ـِ ػ٤ِٚ ِْٝٓ أط٠ ه٤زَ ٬٤ُ ًٝخٕ اًح أط٠ هٞٓخ ر٤َِ ُْ ٣ُ  خ رْٜ كظ٠ ٣ٜزق كِ

ّٔ ح٤ُٜٞى  أٛزق هَؿضْ  خ ٍأٝٙ هخُٞح دمحم ٝهللا دمحم ٝحُو٤ْٔ رٔٔخك٤ْٜ ٌٝٓخطِْٜ كِ

  .هَرض ه٤زَ اٗخ اًح ُِٗ٘خ رٔخكش هّٞ }كٔخء ٛزخف ح٣ٌٍُٖ٘ٔ{" :ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصكوخٍ حُ٘

كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ، ػ٘خ ِْٓٔ حُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َ هخٍ  أهَؽ.ٕٙ٘

رٖ ارَح٤ْٛ، ػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ حُٔـ٤َس حُو٢ٔ٤، ػ٘خ ػخرض، ػٖ أْٗ، ػٖ أر٢ ١ِلش، 

هِض إ ًٍزظ٢ طْٔ ًٍزظٚ، كٌٔض ػْٜ٘ كظ٠  كِٞ:" ً٘ض ٍى٣ق حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ

حٍُِع ا٠ُ ٍُػٚ أؿخٍ  ح٠َُع ا٠ُ َٟػٚ ًٝٝ اًح ًخٕ ػ٘ي حُٔلَ، ًٝٛذ ًٝ

" هِض كي٣غ ٛل٤ق ٗخ اًح ُِٗ٘خ رٔخكش هّٞ كٔخء ٛزخف ح٣ٌٍُٖ٘ٔاػ٤ِْٜ ٝهخٍ: 

 ٝػخرض ٛٞ حُز٘خ٢ٗ.

 اعزؾٙبد ػبِش ثٓ األوٛع -8ٔٔ* 

، كيػ٘خ كخطْ رٖ آٔخػ٤َ، كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤يحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٕ٘

كِٔخ طٜخف حُوّٞ، ًخٕ :" ... ػٖ ٣ِ٣ي رٖ أر٢ ػز٤ي، ػٖ ِٓٔش رٖ ح٧ًٞع، هخٍ

٤ٓق ػخَٓ ك٤ٚ هَٜ، كظ٘خٍٝ رٚ ٣ٜٞى٣خ ٠٤َُرٚ، ٣َٝؿغ ًرخد ٤ٓلٚ، كؤٛخد 

ًٍزش ػخَٓ كٔخص ٓ٘ٚ، كِٔخ هلِٞح هخٍ ِٓٔش: ٍآ٢ٗ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٗخكزخ، كوخٍ ٢ُ: 

ٖٓ هخُٚ؟ ُػٔٞح إٔ ػخَٓح كز٢ ػِٔٚ، هخٍ:  كوِض: كيٟ ُي أر٢ ٝأ٢ٓ، ُيٓخ 

هِض: هخُٚ ك٬ٕ ٝك٬ٕ ٝك٬ٕ ٝأ٤ٓي رٖ حُل٤٠َ ح٧ٜٗخ١ٍ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا 

اٗٚ ُـخٛي ٓـخٛي، هَ  ٝؿٔغ ر٤ٖ اٛزؼ٤ٚملسو هيلع هللا ىلص: ًٌد ٖٓ هخُٚ، إ ُٚ ٧ؿ٣َٖ 

  ." ػَر٢ ٗ٘ؤ رٜخ ٓؼِٚ
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 ً اٌشا٠خ ػٍٟ ثٓ أثٟ هبٌت ٠ؾّ -8ٕٔ* 

كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي، كيػ٘خ هخٍ  حُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ .1ٕ٘

٣ؼوٞد رٖ ػزي حَُكٖٔ، ػٖ أر٢ كخُّ، هخٍ: أهز٢َٗ َٜٓ رٖ ٓؼي ٢ٍٟ هللا 

٧ػط٤ٖ ٌٛٙ حَُح٣ش ؿيح ٍؿ٬ ٣لظق هللا  :"إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٣ّٞ ه٤زَ ػ٘ٚ

كزخص حُ٘خّ ٣يًٕٝٞ ٤ُِظْٜ  : ٍُٝٓٞٚ هخٍػ٠ِ ٣ي٣ٚ ٣لذ هللا ٍُٝٓٞٚ ٣ٝلزٚ هللا

إٔ ٣ؼطخٛخ  ْٜ ٣ؼطخٛخ كِٔخ أٛزق حُ٘خّ ؿيٝح ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًِْٜ ٣َؿٞأ٣ُّ 

كؤٍِٓٞح  :٣خ ٍٍٓٞ هللا ٣٘ظ٢ٌ ػ٤٘٤ٚ هخٍ ٛٞ :أ٣ٖ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ كو٤َ :كوخٍ

 ُ ٤٘ٚ ٝىػخ ُٚ كزَأ كظ٠ ًؤٕ ُْ ٣ٌٖ رٚ رٚ كزٜن ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ػ٤ ٢َ طِ ا٤ُٚ كؤ

حٗلٌ  :٣خ ٍٍٓٞ هللا أهخطِْٜ كظ٠ ٣ٌٞٗٞح ٓؼِ٘خ كوخٍ :ٝؿغ كؤػطخٙ حَُح٣ش كوخٍ ػ٢ٌِّ 

ػ٠ِ ٍِٓي كظ٠ طٍِ٘ رٔخكظْٜ ػْ حىػْٜ ا٠ُ ح٬ٓ٩ّ ٝأهزَْٛ رٔخ ٣ـذ ػ٤ِْٜ 

ٖٓ كن هللا ك٤ٚ كٞهللا ٧ٕ ٣ٜي١ هللا ري ٍؿ٬ ٝحكيح ه٤َ ُي ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ُي 

 .."ِْ ؼَ حَُّ٘  َُ ْٔ كُ 

 ا١ٌٙٛدٞ  بِشؽجسمٟ هللا ػٕٗ ٠مزً ػٍٟ  -8ٖٔ* 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ٛخْٗ رٖ حُوخْٓ، ِْٓٔ هخٍ أهَؽ .2ٕ٘

ف ٝكيػ٘خ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ، أهزَٗخ أرٞ ػخَٓ حُؼوي١، ٬ًٛٔخ ػٖ ػٌَٓش رٖ 

ػ٢ِ  ػٔخٍ، ف ٝكيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ حُيح٢ٍٓ، ٌٝٛح كي٣ؼٚ أهزَٗخ أرٞ

حُل٘ل٢ ػز٤ي هللا رٖ ػزي حُٔـ٤ي، كيػ٘خ ػٌَٓش ٝٛٞ حرٖ ػٔخٍ، كيػ٢٘ ا٣خّ رٖ 

َكذ ٣َ :ِٓٔش، كيػ٢٘ أر٢، هخٍ َْ ر٤ٔلٚ  َُ طِ وْ " كِٔخ هيٓ٘خ ه٤زَ هخٍ هَؽ ٌِْٜٓ ٓ

 ٣ٝوٍٞ:

 ٗخ٢ً ح٬ُٔف رطَ ٓـَد          هي ػِٔض ه٤زَ أ٢ٗ َٓكذ

 ذُ َّٜ َِ اًح حُلَٝد أهزِض طَ                     
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 ّٔ  :٢ ػخَٓ كوخٍهخٍ ٝرَُ ُٚ ػ

 ٗخ٢ً ح٬ُٔف رطَ ٓـخَٓ          هي ػِٔض ه٤زَ أ٢ٗ ػخَٓ

هخٍ كخهظِلخ َٟرظ٤ٖ كٞهغ ٤ٓق َٓكذ ك٢ طَّ ػخَٓ ًٝٛذ ػخَٓ ٣ٔلَ ُٚ 

كَؿغ ٤ٓلٚ ػ٠ِ ٗلٔٚ كوطغ أًلِٚ كٌخٗض ك٤ٜخ ٗلٔٚ هخٍ ِٓٔش كوَؿض كبًح ٗلَ 

رطَ ػَٔ ػخَٓ هظَ ٗلٔٚ هخٍ كؤط٤ض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  :ٖٓ أٛلخد حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣وُٕٞٞ

ٖٓ هخٍ ًُي  :٣خ ٍٍٓٞ هللا رطَ ػَٔ ػخَٓ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ٝأٗخ أر٢ٌ كوِض

ََّ  :ٗخّ ٖٓ أٛلخري هخٍ :هخٍ هِض َّْ ًٌد ٖٓ هخٍ ًُي رَ ُٚ أؿَٙ ٓ  ط٤ٖ ػ

 ٣ش ٍؿ٬ ٣لذ هللا ٍُٝٓٞٚ أ٧ٝػط٤ٖ حَُح :أٍٓي كوخٍ ٝٛٞ أ٢ٍِ٘ٓ ا٠ُ ػ٢ٍِّ 

أٍٓي كظ٠ أط٤ض رٚ  ٞخ كـجض رٚ أهٞىٙ ٝٛػ٤ًِّ  كؤط٤ضُ  :٣لزٚ هللا ٍُٝٓٞٚ هخٍ

 كوخٍ: ن ك٢ ػ٤٘٤ٚ كزَأ ٝأػطخٙ حَُح٣ش ٝهَؽ َٓكذُ ٍٍٜٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كز

 ٗخ٢ً ح٬ُٔف رطَ ٓـَد          هي ػِٔض ه٤زَ أ٢ٗ َٓكذ

 ذُ َّٜ َِ اًح حُلَٝد أهزِض طَ                                

 :كوخٍ ػ٢ٌِّ 

 َّٔ ِّٓ ظْ أٗخ ح١ٌُ ٓ َٔ           ٍَٙ يَ ٤ْ ٢ كَ ٢٘ أ  ََٙ ظَ ْ٘ ٤ًِغ ؿخرخص ٣ًَٚ حُ

 َّٔ  ٍَٙ يَ ْ٘ أٝك٤ْٜ رخُٜخع ٤ًَ حُ

 هخٍ ك٠َد ٍأّ َٓكذ كوظِٚ ػْ ًخٕ حُلظق ػ٠ِ ٣ي٣ٚ."

أهزَٗخ أكٔي رٖ ؿؼلَ حُوط٤ؼ٢، ػ٘خ ػزي هللا رٖ حُلخًْ هخٍ  أهَؽ .ٖٓ٘

كٔي رٖ ك٘زَ، كيػ٢٘ أر٢، ػ٘خ ػزي حُٜٔي رٖ ػزي حُٞحٍع، ػ٘خ ػٌَٓش رٖ أ

ٜٗيٗخ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ه٤زَ " :ػٔخٍ، ػ٘خ ا٣خّ رٖ ِٓٔش، هخٍ: كيػ٢٘ أر٢ هخٍ
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 ٞكزَأ كؤػطخٙ حَُح٣ش  كزَُ َٓكذ ٝٛ ،ك٤ٖ رٜن ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ػ٢٘٤ ػ٢ٍِّ 

  :٣وٍٞ

 ٗخ٢ً ح٬ُٔف رطَ ٓـَدُ           ه٤زَ أ٢ٗ َٓكذُ  هي ػِٔضْ 

 ذُ َّٜ َِ اًح حُلَٝد أهزِض طَ                              

  هخٍ كزَُ ُٚ ػ٢ِ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٝٛٞ ٣وٍٞ: 

      َّٔ ِّٓ ظْ أٗخ ح١ٌُ ٓ  ٤ًِغ ؿخرخص ٣ًَٚ حُٔ٘ظَٙ          ٍٙيَ ٤ْ ٢ كَ ٢٘ أ

            َّٔ  ٍَٙ يَ ْ٘ أٝك٤ٌْ رخُٜخع ٤ًَ حُ

حُلخًْ ٌٛح كي٣غ هخٍ ًٝخٕ حُلظق"  ،ك٠َد َٓكزخ كلِن ٍأٓٚ كوظِٚ :هخٍ

حٌُٛز٢ ك٢ حُظِو٤ٚ  ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ُْٝ ٣وَؿخٙ رٌٜٙ ح٤ُٔخهش، هخٍ

، هِض ٛٞ ًٔخ هخ٫ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٝٓخ ىٕٝ ١زوظٚ ػزي هللا رٖ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ

حُوط٤ذ ًخٕ ػوش  هخٍ حُ٘ٔخث٢ ػوش ٝهخٍ حُيحٍهط٢٘ ػوش ٗز٤َ ٝهخٍأكٔي رٖ ك٘زَ 

 . هخٍ حُيحٍهط٢٘ ػوشٝأكٔي رٖ ؿؼلَ حُوط٤ؼ٢ ػزظخ كٜٔخ 

  ٠ٕفش فٟ عشػ عٍّخ ثٓ األوٛع إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8ٗٔ* 

كيػ٘خ ح٢ٌُٔ رٖ ارَح٤ْٛ، كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ أر٢ حُزوخ١ٍ هخٍ أهَؽ .ٖٔ٘

أػَ َٟرش ك٢ ٓخم ِٓٔش كوِض ٣خ أرخ ِْٓٔ ٓخ ٌٛٙ ح٠َُرش  :" ٍأ٣ضُ ػز٤ي، هخٍ

٤ٛذ ِٓٔش كؤط٤ض حُ٘ز٢ ٠ِٛ أُ  :ٌٛٙ َٟرش أٛخرظ٢٘ ٣ّٞ ه٤زَ كوخٍ حُ٘خّ :كوخٍ

 ."ع ٗلؼخص كٔخ حٗظ٤ٌظٜخ كظ٠ حُٔخػشك٤ٚ ػ٬ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٘لغَ 

 



 9ٕ٘                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

 اٌّزؼخ  ٔىبػّٚش األ١ٍ٘خ رؾش٠ُ اٌؾُ  -8٘ٔ* 

كيػ٢٘ ٣ل٠٤ رٖ هِػش، كيػ٘خ هخٍ  حُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ .ٕٖ٘

ػٖ  لٖٔ، حر٢٘ دمحم رٖ ػ٢ِ، ػٖ أر٤ٜٔخٓخُي، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ػزي هللا، ٝحُ

ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ:" إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٠ٜٗ ػٖ ٓظؼش حُ٘ٔخء ٣ّٞ 

ِٔ  َِ ُٔ ه٤زَ ٝػٖ أًَ ُلّٞ حُلُ    ."ش٤َّ ح٩ٗ

ٝ ََّ ََّ ٝك٢ ؿِٝس ه٤زَ  حُ٘ٔخء  ٓظؼشّ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصهي ك  .ٜٓخ ا٠ُ ح٧ري ػخّ حُلظقك

كيػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٤َٔٗ، كيػ٘خ أر٢، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  ؽأهَ.ٖٖ٘

ػز٤ي هللا، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ حُلٖٔ، ٝػزي هللا، حر٢٘ دمحم رٖ ػ٢ِ، ػٖ أر٤ٜٔخ، 

٣خ حرٖ ػزخّ،  ٬ً ْٜ َٓ ػٖ ػ٢ِ، أٗٚ ٓٔغ حرٖ ػزخّ ٤ِ٣ٖ ك٢ ٓظؼش حُ٘ٔخء، كوخٍ: 

 ."َ، ٝػٖ ُلّٞ حُلَٔ ح٤ٔٗ٩ش كبٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٠ٜٗ ػٜ٘خ ٣ّٞ ه٤ز

ٝكيػ٢٘ ِٓٔش رٖ ٗز٤ذ، كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ أػ٤ٖ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٖٗ٘

كيػ٘خ ٓؼوَ، ػٖ حرٖ أر٢ ػزِش، ػٖ ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ، هخٍ: كيػ٘خ حَُر٤غ رٖ 

أ٫ اٜٗخ كَحّ  :ٝهخٍ" إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٠ٜٗ ػٖ حُٔظؼش :ٓزَس حُـ٢ٜ٘، ػٖ أر٤ٚ

 ."ٌح ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٖٝٓ ًخٕ أػط٠ ٤ٗجخ ك٬ ٣ؤهٌٖٙٓ ٣ٌْٞٓ ٛ

 ؾُ عشاة اٌؾَّ ٚػجذ هللا ثٓ ِغفً  -8ٙٔ* 

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُُٞي، كيػ٘خ ٗؼزش، هخٍ  حُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ .ٖ٘٘

خ ٓلخ١َٛ " ًّ٘ :ػٖ ك٤ٔي رٖ ٬ٍٛ، ػٖ ػزي هللا رٖ ٓـلَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

كبًح حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا  ٙ كخُظلضُ ٥هٌ صُ ْٝ َِ ه٤زَ ك٠َٓ اٗٔخٕ رـَحد ك٤ٚ ٗلْ كَ٘

  ."ضُ ٤ْ ػ٤ِٚ ِْٝٓ كخٓظل٤َ 
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ُؿٍِٞ ا٫ حُطؼخّ كبٗٚ ٣ـُٞ ح٧هٌ  ٌٞ هزَ طو٤ْٔ حُـ٘خثْ كٜهَ ئْ ًَ ٢ٗء ٣ُ ٝ

  .٣٘وِٚ ٝٓ٘ٚ رويٍ حُلخؿش ٖٓ ؿ٤َ إٔ ٣يهَٙ أ

كيػ٘خ دمحم رٖ حُؼ٬ء، كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش، كيػ٘خ أرٞ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.ٖٙ٘

" :دمحم رٖ أر٢ ٓـخُي، ػٖ ػزي هللا رٖ أر٢ أٝك٠، هخٍ: هِضآلخم ح٤ُ٘زخ٢ٗ، ػٖ 

٘خ ١ؼخٓخ ٣ّٞ أٛزْ  :ٕٞ ٣ؼ٢٘ حُطؼخّ ك٢ ػٜي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍُٔ ِّٔ وَ َٛ ً٘ظْ طُ 

هِض كي٣غ  ه٤زَ كٌخٕ حَُؿَ ٣ـ٢ء ك٤ؤهٌ ٓ٘ٚ ٓويحٍ ٓخ ٣ٌل٤ٚ ػْ ٣َٜ٘ف."

ٝأرٞ خُي ُْ ٣َٝ ُٚ ِْٓٔ ٍؿخُٚ ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ دمحم رٖ أر٢ حُٔـٛل٤ق 

 .ٝدمحم رٖ حُؼ٬ء ٛٞ أرٞ ٣ًَذٓؼخ٣ٝش ٛٞ دمحم رٖ هخُّ 

  الشاس ٠ٙٛد خ١جش ػٍٝ ؽشٚه إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -87ٔ* 

أهزَٗخ هخُي رٖ ح٠َُ٘ رٖ ػَٔٝ حُو٢َٗ أرٞ حرٖ كزخٕ هخٍ  أهَؽ.1ٖ٘

٣ِ٣ي حُٔؼيٍ رخُزَٜس، هخٍ: كيػ٘خ ػزي حُٞحكي رٖ ؿ٤خع، هخٍ: كيػ٘خ كٔخى رٖ 

رٖ حِٓٔش هخٍ: أهزَٗخ ػز٤ي هللا رٖ ػَٔ ك٤ٔخ ٣لٔذ أرٞ ِٓٔش،ػٖ ٗخكغ ػٖ 

" إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخطَ أَٛ ه٤زَ كظ٠ أُـؤْٛ ا٠ُ هَْٜٛ كـِذ ػ٠ِ :ػَٔ

ٝحُ٘وَ كٜخُلٞٙ ػ٠ِ إٔ ٣ـِٞح ٜٓ٘خ ُْٜٝ ٓخ كِٔض ًٍخرْٜ  ح٧ٍٝ ٝحٍُِع

كخٗظ١َ ػ٤ِْٜ إٔ ٫  ،حُز٠٤خء ٣ٝوَؿٕٞ ٜٓ٘خٍَُٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُٜلَحء ٝ

ِٓ كـ٤َّ  ،ك٬ ًٓش  ُْٜ ٫ٝ ػٜٔش ،كبٕ كؼِٞح ،ٞح ٤ٗجخزُ ٤ِّ ـَ ٣ٌظٔٞح ٫ٝ ٣ُ  خ  ك٤ٚ ًٌ ْٔ زٞح  

 ،ؿ٤ِض  ح٤٠ًَُ٘خٕ حكظِٔٚ ٓؼٚ ا٠ُ ه٤زَ ك٤ٖ أُ  ،ُل٢٤ رٖ أهطذ ٢ّ ِِ ٓخٍ ٝكُ 

 ّْ ٤٠َ؟ كوخٍ: ح١ٌُ ؿخء رٚ ٖٓ حُّ٘ ٓخ كؼَ ٓٔي ك٢٤  :ك٢٤ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُؼ

كوخٍ ملسو هيلع هللا ىلص: حُؼٜي ه٣َذ ٝحُٔخٍ أًؼَ ٖٓ ًُي  كيكؼٚ  ،ٚ حُ٘لوخص ٝحُلَٝدأًٛزظْ 

 َّٞ ٢٤ هزَ ًُي هي ىهَ حّ كٔٔٚ رؼٌحد، ٝهي ًخٕ كُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ حُِر٤َ رٖ حُؼ

، كٌٛزٞح كطخكٞح، كٞؿيٝح خ ٣طٞف ك٢ هَرش ٛخٛ٘خ٤ًّ ٤َ كُ  هَرش كوخٍ: هي ٍأ٣ضُ 
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حُٔٔي ك٢ هَرش كوظَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حر٢٘ أر٢ كو٤ن ٝأكيٛٔخ ُٝؽ ٛل٤ش ر٘ض 

غ ٌْ ك٢٤ رٖ أهطذ، ٝٓز٠ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٗٔخءْٛ ًٍٝح٣ٍْٜ، ٝهْٔ أٓٞحُْٜ َُِّ٘ 

٢ ٌٛٙ ح٧ٍٝ ْٜ ٜٓ٘خ، كوخُٞح: ٣خ دمحم ىػ٘خ ٌٕٗٞ كـ٤َِ ح١ٌُ ٌٗؼٞٙ، ٝأٍحى إٔ ٣ُ 

ِٔخٕ ٣وٕٞٓٞ ِٜلٜخ، ٝٗوّٞ ػ٤ِٜخ ُْٝ ٣ٌٖ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٫ٝ ٧ٛلخرٚ ؿِ ُٗ 

 ََّ ٖٓ ًَ  ؿٕٞ إٔ ٣وٞٓٞح، كؤػطخْٛ ه٤زَ ػ٠ِ إٔ ُْٜ حُ٘طَػ٤ِٜخ كٌخٗٞح ٫ ٣ظل

ًٝخٕ ػزي هللا رٖ ٍٝحكش ٣ؤط٤ْٜ ًَ  ،ٍُع ٝٗوَ ٢ٗٝء ٓخ ريح ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

س ْٜ حُ٘طَ، هخٍ: كٌ٘ٞح ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٗيَّ ُ٘ ِٔ ٠ْ خّ ٣وَٜٛخ ػ٤ِْٜ ػْ ٣َ ػ

ٞٙ كوخٍ: ٣خ أػيحء هللا أططؼ٢ٗٞٔ حُٔلض ٝهللا ُوي ؿجظٌْ ُٗ َْ ٝأٍحىٝح إٔ ٣ُ  ِٚ ِٛ َْ هِ 

ٖٓ ػيطٌْ ٖٓ حُوَىس ٝحُو٘خ٣َُ، ٫ٝ  ٧ٝٗظْ أرـٞ ا٢َُّ  ٖٓ ػ٘ي أكذ حُ٘خّ ا٢َُّ 

كوخُٞح: رٌٜح هخٓض  ،خًْ ٝكز٢ ا٣خٙ ػ٠ِ إٔ ٫ أػيٍ ػ٣ٌْ٤ِل٢ِ٘ٔ رـ٢٠ ا٣

هخٍ: ٍٝأٟ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رؼ٢٘٤ ٛل٤ش ه٠َس كوخٍ: ٣خ  ،حُٔٔخٝحص ٝح٧ٍٝ

ٛل٤ش ٓخ ٌٛٙ حُو٠َس؟ كوخُض: ًخٕ ٍأ٢ٓ ك٢ كـَ رٖ أر٢ كو٤ن ٝأٗخ ٗخثٔش، 

َّٕ  كَأ٣ضُ  خٍ: ط٤ٖ٘ٔ ِٓي ٣ؼَد؟ ١َ كؤهزَطٚ رٌُي كِط٢٘ٔ ٝهـْ هَٔح ٝهغ ك٢ كِ  ًؤ

ُٝؿ٢ ٝأر٢ ٝأه٢، كٔخ  ََ ظَ هَ  هخُض: ًٝخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ أرـٞ حُ٘خّ ا٢َُّ 

َّٕ  ُحٍ ٣ؼظٌٍ ا٢َُّ  ٝكؼَ ٝكؼَ كظ٠ ًٛذ ًُي ٖٓ  حُؼَدَ  ػ٢َِّ  ذَ َُّ أرخى أَ  ٣ٝوٍٞ: ا

ٝٓوخ ٖٓ طَٔ ًَ  ؼط٢ ًَ حَٓأس ٖٓ ٗٔخثٚ ػٔخ٤ٖٗٗل٢ٔ، ًٝخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ُ 

ٞح ح٤ُِٖٔٔٔ ُّ٘ ؿَ  ػخّ ٝػ٣َٖ٘ ٝٓوخ ٖٓ ٗؼ٤َ كِٔخ ًخٕ ُٖٓ ػَٔ رٖ حُوطخد

ٝأُوٞح حرٖ ػَٔ ٖٓ كٞم ر٤ض كوخٍ ػَٔ رٖ حُوطخد: ٖٓ ًخٕ ُٚ ْٜٓ ٖٓ ه٤زَ، 

ك٤ِل٠َ كظ٠ ٗؤٜٔخ ر٤ْٜ٘، كؤٜٔخ ػَٔ ر٤ْٜ٘، كوخٍ ٍث٤ْٜٔ: ٫ طوَؿ٘خ ىػ٘خ 

 ََّ رٌَ، كوخٍ ػَٔ َُث٤ْٜٔ: أطَحٙ ٓو٢  ملسو هيلع هللا ىلص ٝأرٞٗخ ٍٍٓٞ هللا ٌٕٗٞ ك٤ٜخ ًٔخ أه

ٍَ  ضْ ٠َ كَ ػ٢٘ هٍٞ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُي:  ٤ًق ري اًح أَ  حُ٘خّ ٣ٞٓخ ػْ  ٗلٞ يَ ظُ َِ حكِ ري 

هِض كي٣غ ٜٔٔخ ػَٔ ر٤ٖ ٖٓ ًخٕ ٜٗي ه٤زَ ٖٓ أَٛ حُلي٣ز٤ش." ٣ٞٓخ ٝه
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حٍهط٢٘، ٝهُٞٚ " ٣لٔذ " ٗي ٛل٤ق ٝهخُي رٖ ح٠َُ٘ ٤ٗن حرٖ كزخٕ ٝػوٚ حُي

 ٖٓ كٔخى رٖ ِٓٔش ٝهي ؿِّ ك٢ ٍٝح٣ش حُز١ًٍ٬ ك٢ " كظٞف حُزِيحٕ".

 ألعٛد اٌشعً ا -88ٔ* 

أهز٢َٗ أكٔي رٖ دمحم حُؼ١ِ٘، ػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ ٓؼ٤ي حُلخًْ هخٍ  أهَؽ.1ٖ٘

حُيح٢ٍٓ، ػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ، ػ٘خ كٔخى، أٗزؤ ػخرض، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ هللا 

َّٕ :ػ٘ٚ ُٓ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ا٢ٗ  :حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍٍؿ٬ أٓٞى أط٠  " أ  ُٖ ظِ ْ٘ ٍؿَ أٓٞى 

 َِّ هظَ كؤ٣ٖ أٗخ؟ هخٍ: ك٢ هز٤ق حُٞؿٚ، ٫ ٓخٍ ٢ُ، كبٕ أٗخ هخطِض ٛئ٫ء كظ٠ أُ  ،٣قحُ

ذ ٣ٍلي، ظَ، كؤطخٙ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ: هي ر٤ٞ هللا ٝؿٜي، ٤١َّٝ ٠ هُ كوخطَ كظَّ  ،حُـ٘ش

ٚ ؿزش ُٝؿظٚ ٖٓ حُلٍٞ حُؼ٤ٖ ٗخُػظْ  ُـ٤َٙ: ُوي ٍأ٣ضُ  ٌُٜح أٝٝأًؼَ ٓخُي  ٝهخٍ 

ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ُْٝ  حُلخًْهخٍ  ٚ."ظِ ُٚ ٖٓ ٛٞف طيهَ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ؿزَّ 

كٔخى ُْ ٛٞ ًٔخ هخ٫ كبٕ  خٙ، هخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ، هِض٣وَؿ

ػ٘ٚ ك٤ٔخ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ ٣٘ٔذ ٝٛٞ حرٖ ِٓٔش ٖٓ ٍؿخٍ ِْٓٔ ٝهي أًؼَ 

ٛٞ حرٖ ػزيّٝ ، ٝأكٔي رٖ دمحم ػٖ ػخرض ٝهَ ٓخ ٍٟٝ ػٖ كٔخى رٖ ٣ُيٍٝحٙ 

 هخٍ حُلخًْ ٛيٝم. ُؼ١ِ٘حرٖ ِٓٔش 

 رخ١١ش٘ب ٚ فف١خ ِٓ دؽ١خ ثٓ خ١ٍفخ اٌىٍجٟ اؽزشاء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -89ٔ* 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ػلخٕ، كيػ٘خ كٔخى ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٖ٘

:" ً٘ض ٍىف أر٢ ١ِلش ٣ّٞ ه٤زَ ٝهي٢ٓ ٖ أْٗ، هخٍرٖ ِٓٔش، كيػ٘خ ػخرض، ػ

طْٔ هيّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ كؤط٤٘خْٛ ك٤ٖ رِؿض حُْ٘ٔ ٝهي أهَؿٞح ٓٞح٤ْٜٗ 

دمحم ٝحُو٤ْٔ هخٍ ٝهخٍ ٍٍٓٞ هللا  :ٝهَؿٞح رلئْٜٝٓ ٌٝٓخطِْٜ ٍَْٝٓٝٛ كوخُٞح

ِْٜٝٛٓ  :هخٍ كٔخء ٛزخف ح٣ٌٍُٖ٘ٔ{هَرض ه٤زَ اٗخ اًح ُِٗ٘خ رٔخكش هّٞ } :ملسو هيلع هللا ىلص

ك٤ش ؿخ٣ٍش ؿ٤ِٔش كخٗظَحٛخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رٔزؼش هللا ػِ ٝؿَ ٝٝهؼض ك٢ ْٜٓ ىِ 
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ِّّ  ٍّ إُ ٍْ أَ  جٜخ هخٍ ٝأكٔزٚ هخٍ ٝطؼظي ك٢ ر٤ظٜخ ٤ِّٜ ٤ِْٓ طٜ٘ؼٜخ ُٚ ٝطُ  ػْ ىكؼٜخ ا٠ُ أ

ٝحُٖٔٔ  ٢َ هِ ٤ُٝٔظٜخ حُظَٔ ٝح٧َ  ٢ٛٝ ٛل٤ش ر٘ض ك٢٤ هخٍ ٝؿؼَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كلٜض ح٧ٍٝ أكخك٤ٚ ٝؿ٢ء رخ٧ٗطخع كٟٞؼض ك٤ٜخ ٝؿ٢ء رخ٧ه٢ ٝحُٖٔٔ 

خ َٜ زَ ـَ إ كَ  :٫ ٗي١ٍ أطِٝؿٜخ أّ حطوٌٛخ أّ ُٝي هخُٞح :ك٘زغ حُ٘خّ هخٍ ٝهخٍ حُ٘خّ

ك٢ٜ حَٓأطٚ ٝإ ُْ ٣لـزٜخ ك٢ٜ أّ ُٝي كِٔخ أٍحى إٔ ٣ًَذ كـزٜخ كوؼيص ػ٠ِ 

ؼَكٞح أٗٚ هي طِٝؿٜخ كِٔخ ىٗٞح ٖٓ حُٔي٣٘ش ىكغ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػـِ حُزؼ٤َ ك

كوخّ  صْ ٍَ يَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َٝٗ ٍَ يَ ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝىكؼ٘خ هخٍ كؼؼَص حُ٘خهش حُؼ٠زخء َٝٗ

 "كٔظَٛخ ٝهي أَٗكض حُ٘ٔخء كوِٖ أرؼي هللا ح٤ُٜٞى٣ش

  ػزمٙبفف١خ  ِٙش -9ٓٔ* 

ؼ٤ي، كيػ٘خ كٔخى، ػٖ ػخرض، كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٓٗ٘

إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أػظن ٛل٤ش، ٝؿؼَ  ٗؼ٤ذ رٖ حُلزلخد، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُيٝ

  " ػظوٜخ ٛيحهٜخ

 فف١خ ثٕذ ؽ١ٟ ِٓ صٚاط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -9ٔٔ* 

كيػ٘خ ػزي حُـلخٍ رٖ ىحٝى، كيػ٘خ ٣ؼوٞد رٖ ػزي حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٔٗ٘

ػ٘خ حرٖ ٝٛذ، هخٍ: أهز٢َٗ ٣ؼوٞد رٖ ػزي حَُكٖٔ، ف ٝكيػ٢٘ أكٔي، كي

حَُكٖٔ ح١َُِٛ، ػٖ ػَٔٝ، ٠ُٞٓ حُٔطِذ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا 

َّٔ ػ٘ٚ، هخٍ: ٢٤ ًَ ُٚ ؿٔخٍ ٛل٤ش ر٘ض كُ خ كظق هللا ػ٤ِٚ حُلٜٖ ًُ " هيٓ٘خ ه٤زَ كِ

رٜخ  ُٝؿٜخ ًٝخٗض ػَٝٓخ كخٛطلخٛخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُ٘لٔٚ كوَؽ ََ ظِ رٖ أهطذ ٝهي هُ 

 َٓ َّٜ  يَّ كظ٠ رِـ٘خ  َّْ َ٘كزَ  ضْ َِّ خء كَ زَ ْٜ حُ غ طْ خ ك٢ ِٗ ًٔ ٤ْ ٛ٘غ كَ  ٠ رٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ

طِي ٤ُٝٔظٚ ػ٠ِ ٛل٤ش ػْ هَؿ٘خ ا٠ُ  كٌخٗضْ  آرْ ِٓ ؽٌٛه :ٛـ٤َ ػْ هخٍ ٢ُ
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ؼ٤َٙ ك٠٤غ ١ ُٜخ ٍٝحءٙ رؼزخءس ػْ ٣ـِْ ػ٘ي رِّٞ لَ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ُ  حُ٘ز٢َّ  حُٔي٣٘ش كَأ٣ضُ 

 ." ًٍزظٚ ٝط٠غ ٛل٤ش ٍؿِٜخ ػ٠ِ ًٍزظٚ كظ٠ طًَذَ 

ٝكيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ٗزخرش، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٕٗ٘

٤ِٓٔخٕ، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ، ف ٝكيػ٢٘ رٚ ػزي هللا رٖ ٛخْٗ رٖ ك٤خٕ، ٝحُِلع 

:" ٛخٍص ُٚ، كيػ٘خ رِٜ، كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ حُٔـ٤َس، ػٖ ػخرض، كيػ٘خ أْٗ هخٍ

ك٢ ٓؤٔٚ ٝؿؼِٞح ٣ٔيكٜٞٗخ ػ٘ي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٣ٝوُٕٞٞ ٓخ  شَ ٤َ كْ ش ُيِ ٛل٤َّ 

 ِّٓ ٢ ٍأ٣٘خ ك٢ حُٔز٢ ٓؼِٜخ هخٍ كزؼغ ا٠ُ ىك٤ش كؤػطخٙ رٜخ ٓخ أٍحى ػْ ىكؼٜخ ا٠ُ أ

أِٛل٤ٜخ هخٍ ػْ هَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ه٤زَ كظ٠ اًح ؿؼِٜخ ك٢ ظَٜٙ  :كوخٍ

ٖ ًخٕ ػ٘يٙ ك٠َ َٓ  :ْ َٟد ػ٤ِٜخ حُوزش كِٔخ أٛزق هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصٍِٗ ػ

ُحى ك٤ِؤط٘خ رٚ هخٍ كـؼَ حَُؿَ ٣ـ٢ء رل٠َ حُظَٔ ٝك٠َ ح٣ُٞٔن كظ٠ ؿؼِٞح 

ٖٓ ًُي ٓٞحىح ك٤ٔخ كـؼِٞح ٣ؤًِٕٞ ٖٓ ًُي حُل٤ْ ٣َٝ٘رٕٞ ٖٓ ك٤خٝ ا٠ُ 

 :٤ُٝٔش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٤ِٜخ هخٍكٌخٗض طِي  :ؿ٘زْٜ ٖٓ ٓخء حُٔٔخء هخٍ كوخٍ أْٗ

َ٘ يُ خ ؿُ َ٘كخٗطِو٘خ كظ٠ اًح ٍأ٣ْ  َٓ َْ٘٘ ٍ حُٔي٣٘ش ٛ ٘خ ٍٝكغ ٍٍٓٞ هللا ٤ِّ طِ خ ا٤ُٜخ كَكؼ٘خ 

ٚ هخٍ ٝٛل٤ش هِلٚ هي أٍىكٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ كؼؼَص ٓط٤ش ٍٍٓٞ هللا ظَ ملسو هيلع هللا ىلص ٓط٤َّ 

ُٛ  عَ َِ ُٜ  كَ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ك٤ِْ أكي ٖٓ حُ٘خّ ٣٘ظَ ا٤ُٚ ٫ٝ ا٤ُٜخ كظ٠ هخّ  ضْ ػَ َِ ٝ

كيهِ٘خ حُٔي٣٘ش كوَؽ  هخٍ ََّ ٠َ ُْ ُٗ  :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كٔظَٛخ هخٍ كؤط٤٘خٙ كوخٍ

 رَٜػظٜخ."  َٖ خ ٣ٝ٘ٔظْ َٜ َ٘ؿٞح١ٍ ٗٔخثٚ ٣ظَحء٣ْ 

 رٖ ؿؼلَ كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٣َْٓ، أهزَٗخ دمحمحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٖٗ٘

:" أهخّ رٖ أر٢ ًؼ٤َ، هخٍ: أهز٢َٗ ك٤ٔي، أٗٚ ٓٔغ أٗٔخ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ٣وٍٞ

ػ٤ِٚ رٜل٤ش كيػٞص ح٤ُِٖٔٔٔ ا٠ُ  ٢٘ر٤ٖ ه٤زَ ٝحُٔي٣٘ش ػ٬ع ٤ُخٍ ٣زْ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص 

٤ُٝٔظٚ ٝٓخ ًخٕ ك٤ٜخ ٖٓ هزِ ٫ٝ ُلْ ٝٓخ ًخٕ ك٤ٜخ ا٫ إٔ أَٓ ر٫٬ رخ٧ٗطخع 
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اكيٟ أٜٓخص  :٤ِٜخ حُظَٔ ٝح٧ه٢ ٝحُٖٔٔ كوخٍ حُِٕٔٔٔٞكزٔطض كؤُو٠ ػ

إ كـزٜخ ك٢ٜ اكيٟ أٜٓخص حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝإ ُْ  :ٓخ ٌِٓض ٤ٔ٣٘ٚ هخُٞح ٝحُٔئ٤ٖ٘ٓ أ

 َٝ َ ١َّ ٣لـزٜخ ك٢ٜ ٓٔخ ٌِٓض ٤ٔ٣٘ٚ كِٔخ حٍطلَ   ."حُلـخد ُٜخ هِلٚ ٝٓيَّ  ؤ

َّٟ ملسو هيلع هللا ىلص٠ؾشط أ٠ٛة األٔقبسٞ  أثٛ -9ٕٔ*   ٗ ١ٌٍخ ػشع إٌج

أهزَٗخ ػزي هللا رٖ آلخم حُوَحٓخ٢ٗ حُؼيٍ، ػ٘خ حُلخًْ هخٍ  َؽأه.ٗٗ٘

٣ل٠٤ رٖ ؿؼلَ رٖ حُِرَهخٕ، ػ٘خ ػزي حُٞٛخد رٖ ػطخء، أٗزؤ هخُي حُلٌحء، ػٖ 

خ  ":ًؼ٤َ رٖ ٣ُي، ػٖ ح٤ُُٞي رٖ ٍرخف، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ ّٔ ُ

كِٔخ أٛزق كَأٟ  ،رخد حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أ٣ٞد ػ٠ِ ٞىهَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رٜل٤ش رخص أر

٣خ ٍٍٓٞ هللا ًخٗض ؿخ٣ٍش كي٣ؼش  :َ ٝٓغ أر٢ أ٣ٞد ح٤ُٔق كوخٍٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًزَّ 

َٓ  ،أرخٛخ ٝأهخٛخ ُٝٝؿٜخ هظِضَ  ًٝ٘ضَ  ،ػٜي رؼَّ ٜخ ػ٤ِي ك٠لي ٍٍٓٞ ْ٘ كِْ آ

هخٍ ٌٝٛح كي٣غ ٛل٤ق ح٩ٓ٘خى ُْٝ ٣وَؿخٙ  حُلخًْ:هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝهخٍ ُٚ ه٤َح " هخٍ 

، هِض كي٣غ كٖٔ ٣ٝل٠٤ رٖ ؿؼلَ هخٍ حُيحٍهط٢٘ ٫ رؤّ ٚ ٛل٤ق٤ك٢ حُظِو

 رٖ آلخم ٛٞ حرٖ حَُُٔرخٕ هخٍ حُيحٍهط٢٘ ك٤ٚ ٤ُٖ. ٤ٗٝن حُلخًْ ػزي هللا رٚ 

 اٌؾبح اٌّغِّٛخ -9ٖٔ* 

كيػ٘خ هظ٤زش، كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.٘ٗ٘

َّٔ " :ػٖ أر٢ ٣ََٛس، أٗٚ هخٍٓؼ٤ي،  ٛي٣ض ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٗخس ك٤ٜخ ظلض ه٤زَ أُ خ كُ ُ

حؿٔؼٞح ٢ُ ٖٓ ًخٕ ٛخ ٛ٘خ ٖٓ ح٤ُٜٞى كـٔؼٞح ُٚ كوخٍ ُْٜ  :كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌّْ ُٓ 

ٗؼْ ٣خ أرخ  :ا٢ٗ ٓخثٌِْ ػٖ ٢ٗء كَٜ أٗظْ ٛخىه٢ ػ٘ٚ كوخُٞح :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 :أرٞٗخ ك٬ٕ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ٖٓ أرًْٞ هخُٞح :حُوخْٓ كوخٍ ُْٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

َٛ أٗظْ ٛخىه٢ ػٖ ٢ٗء إ  :ٛيهض ٝرٍَص كوخٍ :ًٌرظْ رَ أرًْٞ ك٬ٕ كوخُٞح

ك٢ أر٤٘خ  ٗؼْ ٣خ أرخ حُوخْٓ ٝإ ًٌر٘خى ػَكض ًٌر٘خ ًٔخ ػَكظٚ :ٓؤُظٌْ ػ٘ٚ كوخُٞح
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ٖ أَٛ حُ٘خٍ كوخُٞح ٌٕٗٞ ك٤ٜخ ٤ٔ٣َح ػْ طوِلٞٗ٘خ ك٤ٜخ َٓ  :هخٍ ُْٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كَٜ أٗظْ  :حهٔجٞح ك٤ٜخ ٝهللا ٫ ٗوِلٌْ ك٤ٜخ أريح ػْ هخٍ ُْٜ :كوخٍ ُْٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ُٓ َٛ ؿؼِظْ ك٢  :ٗؼْ كوخٍ :ٛخىه٢ ػٖ ٢ٗء إ ٓؤُظٌْ ػ٘ٚ هخُٞح خ ًّٔ ٌٛٙ حُ٘خس 

أٍىٗخ إ ً٘ض ًٌحرخ ٗٔظ٣َق ٓ٘ي  :ٓخ كٌِْٔ ػ٠ِ ًُي كوخُٞح :ٗؼْ كوخٍ :كوخُٞح

 ََّ  ى ".ٝإ ً٘ض ٗز٤خ ُْ ٠٣

 ذ اٌغُ ٌٍٕجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ػٓ اٌّشأح اٌزٟ دعّ  ٛاٌؼف -9ٗٔ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ كز٤ذ حُلخٍػ٢، هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِْٔٔ .ٙٗ٘

" إٔ حَٓأس :خ ٗؼزش، ػٖ ٛ٘خّ رٖ ٣ُي، ػٖ أْٗكيػ٘خ هخُي رٖ حُلخٍع، كيػ٘

أطض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر٘خس ٓٔٔٞٓش كؤًَ ٜٓ٘خ كـ٢ء رٜخ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  شً ٣ٜٞى٣َّ 

 طي ػ٠ِ ًحى هخٍ أٝٓخ ًخٕ هللا ٤ُِِّٔ  :هخٍ أٍىص ٧هظِي :كٔؤُٜخ ػٖ ًُي كوخُض

ٍٍٓٞ  كٔخ ُُض أػَكٜخ ك٢ ُٜٞحص :هخٍ ،٫ :هخٍأ٫ ٗوظِٜخ  :هخٍ هخُٞح ػ٢َِّ  :هخٍ

 .هللا ملسو هيلع هللا ىلص "

كيػ٘خ ٣َٓؾ، كيػ٘خ ػزخى، ػٖ ٬ٍٛ، ػٖ ػٌَٓش، أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٗ٘

كؤٍَٓ  ٓٔٔٞٓشً  ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٗخسً  ٛيصْ :" إٔ حَٓأس ٖٓ ح٤ُٜٞى أَ ػٖ حرٖ ػزخّ

خ كبٕ ٗز٤ًّ  أٍىص إ ً٘ضَ  أكززض أٝ؟ هخُض: ٛ٘ؼضِ  ٓخ كِٔي ػ٠ِ ٓخ :ا٤ُٜخ كوخٍ

حُ٘خّ ٓ٘ي. هخٍ: ًٝخٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  ٣قُ ٍِ خ أُ طِؼي ػ٤ِٚ ٝإ ُْ طٌٖ ٗز٤ًّ هللا ٤ُٓ 

ََّ  :ًُي ٤ٗجخ حكظـْ هخٍ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ اًح ٝؿي ٖٓ ِٔخ أكَّ ٝؿي ٖٓ س ككٔخكَ ٓ

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٬ٍٛٝ ٛٞ حرٖ هزخد ٝػزخى ٛٞ حرٖ  "ًُي ٤ٗجخ كخكظـْ

 ٣َٓٝؾ ٛٞ حرٖ حُ٘ؼٔخٕ.حُؼٞحّ 
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 ٚاٌّٙبعش٠ٓ ِٓ اٌؾجؾخلذَٚ عؼفش  -9٘ٔ* 

كيػ٢٘ دمحم رٖ حُؼ٬ء، كيػ٘خ أرٞ أٓخٓش، كيػ٘خ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٗ٘

٘خ " رِـَ ر٣َي رٖ ػزي هللا، ػٖ أر٢ رَىس، ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ:

حٕ ٢ُ أٗخ أٛـَْٛ َٞ هَ ٓوَؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝٗلٖ رخ٤ُٖٔ كوَؿ٘خ ٜٓخؿ٣َٖ ا٤ُٚ أٗخ ٝأَ 

ّٓ ْٛ ٍُ  ٞس ٝح٥هَ أرىَ َْ رُ  ٞأكيٛٔخ أر ر٠غ ٝآخ هخٍ ك٢ ػ٬ػش ٝه٤ٖٔٔ ك٢ خ هخٍ ْ ا

٘خ ٓل٤٘ظ٘خ ا٠ُ حُ٘ـخ٢ٗ ٘خ ٓل٤٘ش كؤُوظْ حػ٤ٖ٘ ٝه٤ٖٔٔ ٍؿ٬ ٖٓ ه٢ٓٞ كًَزْ  ٝأ

 ْٔ  ٘خ حُ٘ز٢َّ ٘خ ٓؼٚ كظ٠ هيٓ٘خ ؿ٤ٔؼخ كٞحكوْ رخُلز٘ش كٞحكو٘خ ؿؼلَ رٖ أر٢ ١خُذ كؤه

٘خًْ  ك٤ٖ حكظظق ه٤زَ ًٝخٕ أٗخّ ٖٓ حُ٘خّ ٣وُٕٞٞ ُ٘خ ٣ؼ٢٘ ٧َٛ حُٔل٤٘ش ٓزوْ ملسو هيلع هللا ىلص

َّٔ ٤ْ َٔ أٓٔخء ر٘ض ػُ  رخُٜـَس ٝىهِضْ  ٖ هيّ ٓؼ٘خ ػ٠ِ كلٜش ُٝؽ حُ٘ز٢ ْ ٢ٛٝ ٓ

ا٠ُ حُ٘ـخ٢ٗ ك٤ٖٔ ٛخؿَ كيهَ ػَٔ ػ٠ِ كلٜش  ٝهي ًخٗض ٛخؿَصْ  ملسو هيلع هللا ىلص ُحثَسً 

أٓٔخء ر٘ض ػ٤ْٔ هخٍ  :ٖ ٌٛٙ هخُضَٓ  :َ ك٤ٖ ٍأٟ أٓٔخءػ٘يٛخ كوخٍ ػٔ ٝأٓٔخءُ 

ٓزو٘خًْ رخُٜـَس ك٘لٖ  :ٗؼْ هخٍ :حُلز٤٘ش ٌٛٙ حُزل٣َش ٌٛٙ هخُض أٓٔخء :ػَٔ

طؼْ ٬ً ٝهللا ً٘ظْ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ُ  :ٝهخُضْ  أكن رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌْٓ٘ كـ٠زضْ 

خء رخُلز٘ش ًُٝي ٠َ ـَ حء حُزُ يَ ؼَ ك٢ أٍٝ حُزُ  ٝىحٍ أ خ ك٢ؼع ؿخٌِْٛ ًّٝ٘ ؿخثؼٌْ ٣َٝ 

ك٢ هللا ٝك٢ ٍُٓٞٚ ملسو هيلع هللا ىلص ٝح٣ْ هللا ٫ أ١ؼْ ١ؼخٓخ ٫ٝ أَٗد َٗحرخ كظ٠ أًًَ ٓخ 

ئًٟ ٝٗوخف ٝٓؤًًَ ًُي ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٓؤُٚ ٝهللا هِض ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٗلٖ ً٘خ ُٗ 

َّٕ  ٣خ ٗز٢َّ  :٣ؾ ٫ٝ أ٣ُي ػ٤ِٚ كِٔخ ؿخء حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخُض٫ أًٌد ٫ٝ أُ ػَٔ هخٍ  هللا ا

٤ُْ رؤكن ر٢ ٌْٓ٘ ُٝٚ  :هِض ُٚ ًٌح ًٌٝح هخٍ :هخُض فّب لٍذ ٌٗ :ًٌح ًٌٝح هخٍ

أرخ  كِوي ٍأ٣ضُ  :٧ٝٛلخرٚ ٛـَس ٝحكيس ٌُْٝ أٗظْ أَٛ حُٔل٤٘ش ٛـَطخٕ هخُض

ٓخ٫ ٣ٔؤ٢ُٗٞ ػٖ ٌٛح حُلي٣غ ٓخ ٖٓ حُي٤ٗخ ٠ٓٞٓ ٝأٛلخد حُٔل٤٘ش ٣ؤط٢ٗٞ أٍ

رَىس هخُض  ٢ٗء ْٛ رٚ أكَف ٫ٝ أػظْ ك٢ أٗلْٜٔ ٓٔخ هخٍ ُْٜ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ أرٞ

 ٢".ٚ ٤ُٔظؼ٤ي ٌٛح حُلي٣غ ّٓ٘ أٓٔخء كِوي ٍأ٣ض أرخ ٠ٓٞٓ ٝاَّٗ 
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كيػ٢٘ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ، ٓٔغ كلٚ رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٗ٘

" هيٓ٘خ ػ٠ِ رٖ ػزي هللا، ػٖ أر٢ رَىس، ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ، هخٍ:ؿ٤خع، كيػ٘خ ر٣َي 

 حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رؼي إٔ حكظظق ه٤زَ كؤْ ُ٘خ ُْٝ ٣ؤْ ٧كي ُْ ٣ٜ٘ي حُلظق ؿ٤َٗخ ".

 اٌغٕبئُ ٠َٛ خ١جش لغّخ -9ٙٔ* 

كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ آلخم كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٓ٘٘

ي هللا رٖ ػَٔ ػٖ ٗخكغ ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا دمحم رٖ ٓخرن كيػ٘خ ُحثيس ػٖ ػز٤

" هْٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ ه٤زَ ُِلَّ ٤ٜٖٔٓ َُِٝحؿَ ٜٓٔخ. هخٍ :ػٜ٘ٔخ هخٍ

 َّٔ ْٜٓ كبٕ ُْ ٣ٌٖ ُٚ كَّ كِٚ اًح ًخٕ ٓغ حَُؿَ كَّ كِٚ ػ٬ػش أ :ٗخكغ كوخٍ ُٙ ََ ك

" ْٜٓ . 

٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ػٖ كيػ٘خ دمحم رٖ ك٤٠َ هخٍ: كيػ٘خ أكٔي هخٍ  أهَؽ.ٔ٘٘

٣ًٌَٕٝ إٔ ٍٍٓٞ هللا  ":ػٖ ٍؿخٍ ٖٓ أٛلخد حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أىًٍْٜ ر٤َ٘ رٖ ٣ٔخٍ

ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٖ ظَٜ ػ٠ِ ه٤زَ ٝٛخٍص ه٤زَ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝح٤ُِٖٔٔٔ ٟؼلٞح ػٖ 

ْٜ ٜٗق ٓخ ػِٜٔخ كيكؼٞٛخ ا٠ُ ح٤ُٜٞى ٣وٕٞٓٞ ػ٤ِٜخ ٣ٝ٘لوٕٞ ػ٤ِٜخ ػ٠ِ إٔ ُ

هَؽ ٜٓ٘خ كؤٜٔخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ ٓظش ٝػ٬ػ٤ٖ ٜٓٔخ ؿٔغ ًَ ْٜٓ ٓخثش ْٜٓ 

كـؼَ ٜٗق ًُي ًِٚ ٤ُِِٖٔٔٔ ًٝخٕ ك٢ ًُي حُٜ٘ق ٜٓخّ ح٤ُِٖٔٔٔ ْٜٝٓ 

ٖٓ حُٞكٞى ٝح٧ٍٓٞ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓؼٜخ ٝؿؼَ حُٜ٘ق ح٥هَ ُٖٔ ٣ٍِ٘ رٚ 

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٣ٝل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ٛٞ ح٧ٜٗخ١ٍ ٝدمحم رٖ  ." ٝٗٞحثذ حُ٘خّ

 .ىحٝى ٞأرٝأهَؿٚ  ،ك٤٠َ ٛٞ حرٖ ؿِٝحٕ

 عُٙ رٚٞ اٌمشثٝ  -97ٔ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ ٣ْٞٗ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٕ٘٘

 " ٤٘ٓضُ :ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ، إٔ ؿز٤َ رٖ ٓطؼْ، أهزَٙ هخٍ
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ْٔ ه٤زَ ملسو هيلع هللا ىلص كوِ٘خ أػط٤ض ر٢٘ حُٔطِذ ٖٓ هُ أٗخ ٝػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ا٠ُ حُ٘ز٢ 

 اٌّطٍت ؽٟء ٚاؽذ ٘بؽُ ٚثٕٛ أّب ثٕٛ :خ ٝٗلٖ رُِٔ٘ش ٝحكيس ٓ٘ي كوخٍَ٘ٝطًَظَ 

 ."ُْٝ ٣ؤْ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُز٢٘ ػزي ْٗٔ ٝر٢٘ ٗٞكَ ٤ٗجخ :هخٍ ؿز٤َ

 اال ؽ١ئب ثبٌّؼشٚف اٌغٕبئُ فٍّٟٛاٌٟ ال عُٙ ٌ -98ٔ* 

حُٔل٠َ، ػٖ دمحم كيػ٘خ هظ٤زش، هخٍ: كيػ٘خ رَ٘ رٖ ١ٌ هخٍ حُظَٓ أهَؽ.ٖ٘٘

 :" ٜٗيص ه٤زَ ٓغ ٓخىط٢ كٌِٔٞح ك٢َّ ٠ُٞٓ آر٢ حُِلْ هخٍ رٖ ٣ُي، ػٖ ػ٤َٔ

َّٔ  صُ يْ ِِّ ٔٞٙ أ٢ٗ ِٓٔٞى هخٍ كؤَٓ ر٢ كوُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًَِّٝ  َُّ حُ ٙ كؤَٓ ٤ق كبًح أٗخ أؿ

ػ٤ِٚ ٍه٤ش ً٘ض أٍه٢ رٜخ حُٔـخ٤ٖٗ  ضُ ْٟ ََ حُٔظخع ٝػَ  ٢ِّ ػِ َْ ٢ُ ر٢٘ء ٖٓ هُ 

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝهظ٤زش ٛٞ حرٖ  ْ رؼ٠ٜخ."زْ كؤ٢َٗٓ رطَف رؼ٠ٜخ ٝكَ 

 .حرٖ ٓخؿٚٝىحٝى  ٞأر ٝأهَؿٚ ،ٓؼ٤ي

 اٌغٕبئُ ٌّٓ ٌُ ٠ؾٙذ اٌمزبي ِٓال عُٙ  -99ٔ* 

كيػ٘خ حُل٤ٔي١، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، كيػ٘خ ح١َُِٛ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٗ٘٘

أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ: أط٤ض ٍٍٓٞ  هخٍ: أهز٢َٗ ػ٘زٔش رٖ ٓؼ٤ي، ػٖ

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ رو٤زَ رؼي ٓخ حكظظلٞٛخ، كوِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، أْٜٓ ٢ُ، كوخٍ رؼٞ 

ر٢٘ ٓؼ٤ي رٖ حُؼخٙ: ٫ طْٜٔ ُٚ ٣خ ٍٍٓٞ هللا، كوخٍ أرٞ ٣ََٛس: ٌٛح هخطَ حرٖ 

ٖٓ هيّٝ ٟؤٕ، هٞهَ، كوخٍ حرٖ ٓؼ٤ي رٖ حُؼخٙ: ٝحػـزخ ُٞرَ، طي٠ُ ػ٤ِ٘خ 

٣٘ؼ٠ ػ٢ِ هظَ ٍؿَ ِْٓٔ أًَٓٚ هللا ػ٠ِ ٣ي١، ُْٝ ٢ٜ٘٣ ػ٠ِ ٣ي٣ٚ، هخٍ: ك٬ 

 " أى١ٍ أْٜٓ ُٚ أّ ُْ ٣ْٜٔ ُٚ 

كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ٍٜٓ٘ٞ، هخٍ: كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.٘٘٘

ػ٤خٕ، ػٖ دمحم رٖ ح٤ُُٞي حُِر٤ي١، ػٖ ح١َُِٛ، إٔ ػ٘زٔش رٖ ٓؼ٤ي أهزَٙ أٗٚ، 

٣َس، ٣ليع ٓؼ٤ي رٖ حُؼخٙ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رؼغ أرخٕ رٖ ٓؼ٤ي ٓٔغ أرخ َٛ
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رٖ حُؼخٙ ػ٠ِ ٣َٓش ٖٓ حُٔي٣٘ش هزَ ٗـي، كويّ أرخٕ رٖ ٓؼ٤ي ٝأٛلخرٚ ػ٠ِ 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رو٤زَ رؼي إٔ كظلٜخ، ٝإ كِّ ه٤ِْٜ ٤ُق، كوخٍ أرخٕ: حهْٔ ُ٘خ ٣خ 

َس: كوِض: ٫ طؤْ ُْٜ ٣خ ٍٍٓٞ هللا، كوخٍ أرخٕ: أٗض رٜخ ٍٍٓٞ هللا، كوخٍ أرٞ ٣َٛ

، ُْٝ ٣ؤْ «حؿِْ ٣خ أرخٕ»٣خ ٝرَ طليٍ ػ٤ِ٘خ ٖٓ ٍأّ ٟخٍ، كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ٛل٤ق." هِض كي٣غ  ُْٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ٜ شَ ِمزً اٌغالَ اٌغبي فٟ ٚادٞ اٌمُ  -ٕٓٓ* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ٍ هخ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٙ٘٘

ٓؼخ٣ٝش رٖ ػَٔٝ، كيػ٘خ أرٞ آلخم، ػٖ ٓخُي رٖ أْٗ، هخٍ: كيػ٢٘ ػٍٞ، هخٍ: 

" :كيػ٢٘ ٓخُْ، ٠ُٞٓ حرٖ ٓط٤غ، أٗٚ ٓٔغ أرخ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ٣وٍٞ

ُْ ٗـْ٘ ًٛزخ ٫ٝ ك٠ش اٗٔخ ؿ٘ٔ٘خ حُزوَ ٝح٩رَ ٝحُٔظخع ٝحُلٞحث٢ ٝ حكظظل٘خ ه٤زَ

ِٓ ػْ حَٜٗك٘خ ٓ ػْ أٛيحٙ يْ غ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ ٝحى١ حُوَٟ ٝٓؼٚ ػزي ُٚ ٣وخٍ ُٚ 

 اً ؿخءٙ ْٜٓ ػخثَ كظ٠ ٍكَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ل٢ُّ  ٞذ كز٤٘ٔخ ٤ٛزِ ُٚ أكي ر٢٘ ح٠َُّ 

 رَ ٝح١ٌُ :أٛخد ًُي حُؼزي كوخٍ حُ٘خّ ٤٘ٛجخ ُٚ حُٜ٘خىس كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 َّ٘ ِٔش حُظ٢ أٛخرٜخ ٣ّٞ ه٤زَ ٖٓ حُٔـخْٗ ُْ طٜزٜخ حُٔوخْٓ ُظ٘ظؼَ ٗل٢ٔ ر٤يٙ إ حُ

رَ٘ح٤ًٖ كوخٍ ٌٛح  ػ٤ِٚ ٗخٍح كـخء ٍؿَ ك٤ٖ ٓٔغ ًُي ٖٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رَ٘حى أٝ

 ." َٗحًخٕ ٖٓ ٗخٍ َٗحى أٝ :٢ٗء ً٘ض أٛزظٚ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ٌؾ١ٙذ األػشاثٟ اٌّٙبعش ا -ٕٔٓ* 

أهزَٗخ ٣ٞٓي رٖ َٜٗ، هخٍ: أٗزؤٗخ ػزي هللا، ػٖ حُ٘ٔخث٢ هخٍ  أهَؽ.1٘٘

حرٖ ؿ٣َؾ، هخٍ: أهز٢َٗ ػٌَٓش رٖ هخُي، إٔ حرٖ أر٢ ػٔخٍ أهزَٙ، ػٖ ٗيحى 

 :" إٔ ٍؿ٬ ٖٓ ح٧ػَحد ؿخء ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كآٖٓ رٚ ٝحطزؼٚ ػْ هخٍ:رٖ حُٜخى

ّٔ ٓؼي كؤ٠ٛٝ رٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص َُ خؿِ َٛ أُ  حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  َْ ِ٘ ؿَ  خ ًخٗض ؿِٝسٌ  رؼٞ أٛلخرٚ كِ
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ّٔ ُٚ كؤػط٠ أٛلخرَ  َْ َٔ خ كؤْ ٝهَ ٤ً زْ َٓ  خ ؿخء ٚ ٓخ هْٔ ُٚ ًٝخٕ ٣َػ٠ ظَْٜٛ كِ

ُي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كؤهٌٙ كـخء رٚ ا٠ُ حُ٘ز٢  ُٚ َٔ َٔ هَ  ٌْ ْٔ هِ  :هخُٞح ؟ٓخ ٌٛح :ىكؼٞٙ ا٤ُٚ كوخٍ

ٓخ ػ٠ِ ٌٛح حطزؼظي ٢ٌُ٘ٝ حطزؼظي ػ٠ِ إٔ  :ُي هخٍ ُٚ ظُ ْٔ َٔ هَ  :هخٍ ؟ٓخ ٌٛح :كوخٍ ملسو هيلع هللا ىلص

إ طٜيم هللا  :٠ٍٓ ا٠ُ ٛخٛ٘خ ٝأٗخٍ ا٠ُ كِوٚ رْٜٔ كؤٓٞص كؤىهَ حُـ٘ش كوخٍأُ 

 ِّٝ ُ  ٣ٜيهي كِزؼٞح ه٬٤ِ ػْ ٠ٜٗٞح ك٢ هظخٍ حُؼي رٚ هي أٛخ َُ َٔ لْ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ُ  ط٢ رٚ حُ٘ز٢َّ كؤ

ٛيم هللا كٜيهٚ ػْ  :ٗؼْ هخٍ :هخُٞح؟ ٛٞ أٛٞ :ْٜٓ ك٤غ أٗخٍ كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 :٠ ػ٤ِٚ كٌخٕ ك٤ٔخ ظَٜ ٖٓ ٬ٛطٚٓٚ كَِّٜ ش حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػْ هيّ زَّ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ؿُ  ُٚ َ٘لَّ ًَ 

هِض ٤ي ػ٠ِ ًُي." حُِْٜ ٌٛح ػزيى هَؽ ٜٓخؿَح ك٢ ٓز٤ِي كوظَ ٤ٜٗيح أٗخ ٜٗ

كي٣غ ٛل٤ق ٝحرٖ أر٢ ػٔخٍ ٛٞ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي هللا ٝػزي هللا ٛٞ حرٖ 

ّٔ حُٔزخٍى،  ك٤ٖ٘ " ٝك٢ ٍٝح٣ش  خ ًخٗض ؿِٝس ه٤زَ أٝٝك٢ ٍٝح٣ش حُلخًْ:" كِ

 ّٔ ػ٠ِ إٔ  ٍُّ يُ خ ًخٗض ؿِٝس ه٤زَ" ٌٝٛح ٣َ حُز٤ٜو٢ ك٢ حُي٫ثَ ٝحُٖٔ٘ هخٍ:" كِ

 ََ ى٤َُ ػ٠ِ إٔ ح٤ُٜ٘ي ٠ِٜ٣ ػ٤ِٚ ًٔخ  ، َٝٛٞظَ ٤ٜٗيح ك٢ ؿِٝس ه٤زهُ  حَُؿ

 طويّ ر٤خٗٚ ك٢ ؿِٝس أكي.

 ثؼذ هٍٛع اٌؾّظ  لنبإ٘بُِٚٔٛٙ ػٓ فالح اٌفغش  -ٕٕٓ* 

كيػ٢٘ كَِٓش رٖ ٣ل٠٤ حُظـ٤ز٢، أهزَٗخ حرٖ ٝٛذ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1٘٘

" إٔ :أهز٢َٗ ٣ْٞٗ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس

ٌَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  َّ ََّ ٟ ػَ ََ  ك٤ٖ هلَ ٖٓ ؿِٝس ه٤زَ ٓخٍ ٤ُِٚ كظ٠ اًح أىًٍٚ حُ

ٍ ُٚ ٝٗخّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٛلخرٚ يِّ ٓخ هُ  ُ٘خ ح٤َُِ ك٠ِٜ ر٬ٍ ح٨ًْ  :ُز٬ٍٝهخٍ 

 ُٓ  ٞر٫٬ ػ٤٘خٙ ٝٛ حُلـَ كـِزضْ  َٚ حؿِ َٞ كِٔخ طوخٍد حُلـَ حٓظ٘ي ر٬ٍ ا٠ُ ٍحكِظٚ 

ٔظ٤وع ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٫ٝ ر٬ٍ ٫ٝ أكي ٖٓ أٛلخرٚ كظ٠ ٓٔظ٘ي ا٠ُ ٍحكِظٚ كِْ ٣

 : كوخٍْٜ حُْ٘ٔ كٌخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أُْٜٝ حٓظ٤وخظخ كلِع ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصَٟرظْ 

أ١ ر٬ٍ كوخٍ ر٬ٍ أهٌ ر٘ل٢ٔ ح١ٌُ أهٌ رؤر٢ أٗض ٝأ٢ٓ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ر٘لٔي 



 8ٖٓ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

خىٝح ٍٝحكِْٜ ٤ٗجخ ػْ طٟٞؤ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأَٓ ر٫٬ كؤهخّ حهظخىٝح كخهظ :هخٍ

 ّٔ خ ه٠٠ ح٬ُٜس هخٍ ٖٓ ٢ٔٗ ح٬ُٜس ك٤ِِٜٜخ اًح ح٬ُٜس ك٠ِٜ رْٜ حُٜزق كِ

١:}كبٕ هللا هخٍ ًًَٛخ َِ ًْ ٌِ ُِ ٬َسَ  َّٜ ْْ حُ  "{أَهِ

 ١ِنؤح أثٟ لزبدح -ٖٕٓ* 

٣ؼ٢٘ حرٖ  ٝكيػ٘خ ٤ٗزخٕ رٖ كَٝم، كيػ٘خ ٤ِٓٔخِْٕٓٔ هخٍ  أهَؽ .2٘٘

٘خ ٍٍٓٞ " هطزَ :حُٔـ٤َس، كيػ٘خ ػخرض، ػٖ ػزي هللا رٖ ٍرخف، ػٖ أر٢ هظخىس، هخٍ

كخٗطِن  ،ظٌْ ٤ُِٝظٌْ ٝطؤطٕٞ حُٔخء إ ٗخء هللا ؿيحٌْ ط٤َٕٔٝ ػ٤َّ٘ اّٗ  :هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ

خٍ َٜ  ٤ٔ٣َ كظ٠ حرْ كز٤٘ٔخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :هظخىس حُ٘خّ ٫ ١ِٞ٣ أكي ػ٠ِ أكي هخٍ أرٞ

ٚ ٖٓ ظُ ْٔ ك٘ؼْ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كٔخٍ ػٖ ٍحكِظٚ كؤط٤ظٚ كيػَّ  :ح٤َُِ ٝأٗخ ا٠ُ ؿ٘زٚ هخٍ

ٍ ح٤َُِ ٓخٍ ػٖ َّٞ َٜ ؿ٤َ إٔ أٝهظٚ كظ٠ حػظيٍ ػ٠ِ ٍحكِظٚ هخٍ ػْ ٓخٍ كظ٠ طَ 

كيػٔظٚ ٖٓ ؿ٤َ إٔ أٝهظٚ كظ٠ حػظيٍ ػ٠ِ ٍحكِظٚ هخٍ ػْ ٓخٍ  :ٍحكِظٚ هخٍ

َّٔ كظ٠  ِظ٤ٖ ح٤٤ُٝ٧ٖ كظ٠ ًخى ٖٓ ح٤ُْٔ  َ ٓخٍ ٤ِٓش ٢ٛ أٗيُّ لَ اًح ًخٕ ٖٓ آهَ حُ

ٓظ٠ ًخٕ ٌٛح  :هظخىس هخٍ أرٞ :هِض ؟ٖٓ ٌٛح :كؤط٤ظٚ كيػٔظٚ كَكغ ٍأٓٚ كوخٍ َُ لِ ـَ ْ٘ ٣َ 

 َُ كلظي هللا رٔخ كلظض رٚ  :ٓخ ُحٍ ٌٛح ١َ٤ٔٓ ٌٓ٘ ح٤ُِِش هخٍ :هِض ؟٢ى ِّٓ٘ ٤ٔٓ

ٌٛح  :هِض ؟َٛ طَٟ ٖٓ أكي :ػْ هخٍ ؟٠ِ حُ٘خَّٛ طَحٗخ ٗول٠ ػ :ٚ ػْ هخٍٗز٤ّ 

كٔخٍ ٍٍٓٞ  :ٌٛح ٍحًذ آهَ كظ٠ حؿظٔؼ٘خ كٌ٘خ ٓزؼش ًٍذ هخٍ :ٍحًذ ػْ هِض

حكلظٞح ػ٤ِ٘خ ٬ٛط٘خ كٌخٕ أٍٝ ٖٓ  :هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ حُط٣َن كٟٞغ ٍأٓٚ ػْ هخٍ

حًٍزٞح  :ِػ٤ٖ ػْ هخٍكؤ٘خ ك :هخٍ حٓظ٤وع ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝحُْ٘ٔ ك٢ ظَٜٙ

كًَز٘خ كَٔٗخ كظ٠ اًح حٍطلؼض حُْ٘ٔ ٍِٗ ػْ ىػخ ر٠٤ٔؤس ًخٗض ٓؼ٢ ك٤ٜخ ٢ٗء 

ٖٓ ٓخء هخٍ كظٟٞؤ ٜٓ٘خ ٟٝٞءح ىٕٝ ٟٝٞء هخٍ ٝرو٢ ك٤ٜخ ٢ٗء ٖٓ ٓخء ػْ 

ٕ ر٬ٍ رخ٬ُٜس ك٠ِٜ حكلع ػ٤ِ٘خ ٠٤ٓؤطي ك٤ٌٕٔٞ ُٜخ ٗزؤ ػْ أًَّ  :هخٍ ٧ر٢ هظخىس

ًٍٝذ  : ًٍؼظ٤ٖ ػْ ٠ِٛ حُـيحس كٜ٘غ ًٔخ ًخٕ ٣ٜ٘غ ًَ ٣ّٞ هخٍٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص



 9ٖٓ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

خٍس ٓخ ٛ٘ؼ٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٍٝز٘خ ٓؼٚ هخٍ كـؼَ رؼ٠٘خ ٣ْٜٔ ا٠ُ رؼٞ ٓخ ًلَّ 

أٓخ اٗٚ ٤ُْ ك٢ حُّ٘ٞ  :أٓٞس ػْ هخٍ أٓخ ٌُْ ك٢َّ  :رظل٣َط٘خ ك٢ ٬ٛط٘خ ػْ هخٍ

٬ُٜس كظ٠ ٣ـ٢ء ٝهض ح٬ُٜس ح٧هَٟ طل٢٣َ اٗٔخ حُظل٢٣َ ػ٠ِ ٖٓ ُْ ٣َٜ ح

ٓخ  :كٖٔ كؼَ ًُي ك٤ِِٜٜخ ك٤ٖ ٣٘ظزٚ ُٜخ كبًح ًخٕ حُـي ك٤ِِٜٜخ ػ٘ي ٝهظٜخ ػْ هخٍ

 :رٌَ ٝػَٔ أٛزق حُ٘خّ كويٝح ٗز٤ْٜ كوخٍ أرٞ :طَٕٝ حُ٘خّ ٛ٘ؼٞح هخٍ ػْ هخٍ

 ر٤ٖ أ٣ي٣ٌْ كبٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رؼيًْ ُْ ٣ٌٖ ٤ُوِلٌْ ٝهخٍ حُ٘خّ إ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

٣ط٤ؼٞح أرخ رٌَ ٝػَٔ ٣َٗيٝح هخٍ كخٗظ٤ٜ٘خ ا٠ُ حُ٘خّ ك٤ٖ حٓظي حُٜ٘خٍ ٝك٢ٔ ًَ 

ُٛ  :٢ٗء ْٝٛ ٣وُٕٞٞ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٌِٛ٘خ ػط٘٘خ كوخٍ أ١ِوٞح  :ػ٤ٌِْ ػْ هخٍ يَ ِْ ٫ 

َِ ٢ُ ؿُ  ظخىس ٣ٔو٤ْٜ كِْ ه ١ هخٍ ٝىػخ رخ٠٤ُٔؤس كـؼَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٜذ ٝأرٞٔ

أكٔ٘ٞح  :ٞح ػ٤ِٜخ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصٌخرُّ إٔ ٍأٟ حُ٘خّ ٓخء ك٢ ح٠٤ُٔؤس طَ  يُ ؼْ ٣َ 

ِٜ وِ ْٓ ٝأَ  ذُّ ُٜ كلؼِٞح كـؼَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣َ  :ٟ هخٍَٝ َْ ٌْ ٤ُٓ ح٨ُٔ ًُِّ  كظ٠ ٓخ رو٢  ْْ ٤

٫  :حَٗد كوِض :ذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ٢ُؿ١َ٤ ٝؿ٤َ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ػْ ٛ

َّٕ  :٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ أَٗد كظ٠ طَ٘دَ  ُٗ  ٓخه٢َ  ا  كَ٘رض :خ هخٍرً َْ حُوّٞ آهَْٛ 

 ِّٓ ٍِ َٝٗد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ كؤط٠ حُ٘خّ حُٔخء ؿخ هخٍ كوخٍ ػزي هللا رٖ  حءً َٝ ٤ٖ 

 :حُـخٓغ اً هخٍ ػَٔحٕ رٖ ك٤ٜٖا٢ٗ ٧كيع ٌٛح حُلي٣غ ك٢ ٓٔـي  :ٍرخف

كؤٗض أػِْ  :حٗظَ أ٣ٜخ حُلظ٠ ٤ًق طليع كب٢ٗ أكي حًَُذ طِي ح٤ُِِش هخٍ هِض

َّٔ  :رخُلي٣غ كوخٍ  :كؤٗظْ أػِْ رلي٣ؼٌْ هخٍ عْ يِّ كَ  :ٖٓ ح٧ٜٗخٍ هخٍ :هِض ؟ٖ أٗضٓ

َّٕ  :حُوّٞ كوخٍ ػَٔحٕ ضُ ػْ كليَّ  أكيح كلظٚ ًٔخ  ُوي ٜٗيص طِي ح٤ُِِش ٝٓخ ٗؼَص أ

 .ٚ "ظَ كلظ

" أ١ ٤ِٜ٣ٜخ كبًح ًخٕ حُـي ك٤ِِٜٜخ ػ٘ي ٝهظٜخ هِض ٝ حَُٔحى ٖٓ هُٞٚ "

 ُٞهظٜخ ٫ٝ ٣ئهَٛخ ػٖ ٝهظٜخ ٫ٝ ٣ؼ٢٘ اػخىطٜخ.
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 اٌؾغبط ثٓ ػاله ٚأً٘ ِىخ  -ٕٗٓ* 

يػ٘خ ػزي حَُُحم، كيػ٘خ ٓؼَٔ هخٍ: ٓٔؼض ػخرظخ، أكٔي هخٍ ك أهَؽ .ٓٙ٘

ّٔ ٣ليع، ػٖ أْٗ هخٍ: ٣خ  : ه٤زَ هخٍ حُلـخؽ رٖ ػ١٬خ حكظظق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" ُ

 ٍَّ إ  ٍٍٓٞ هللا إ ٢ُ رٌٔش ٓخ٫ ٝإ ٢ُ رٜخ أ٬ٛ ٝا٢ٗ أ٣ٍي إٔ آط٤ْٜ كؤٗخ ك٢ ك

كؤًٕ ُٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٣وٍٞ ٓخ ٗخء كؤط٠ حَٓأطٚ  ؟هِض ٤ٗجخ ٝٓ٘ي أ ضُ ِْ أٗخ ِٗ 

ٖٓ ؿ٘خثْ دمحم  ١ََ ٣ٍي إٔ أٗظحؿٔؼ٢ ٢ُ ٓخ ًخٕ ػ٘يى كب٢ٗ أُ  :ك٤ٖ هيّ كوخٍ

كل٘خ ًُي ك٢ ٌٓش ٝحٗؤغ  :ْٜ هخ٤ٍٛزض أٓٞحُُ ز٤لٞح ٝأُ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٛلخرٚ كبْٜٗ هي حٓظُ 

حُِٕٔٔٔٞ ٝأظَٜ حًَُٕٔ٘ٞ كَكخ ٍَٝٓٝح هخٍ ٝرِؾ حُوزَ حُؼزخّ كؼوَ ٝؿؼَ 

كؤهٌ حر٘خ  :٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣وّٞ هخٍ ٓؼَٔ كؤهز٢َٗ ػؼٔخٕ حُـ١ٍِ ػٖ ٓؤْ هخٍ

 ٣وٍٞ:  ٞكخٓظِو٠ كٟٞؼٚ ػ٠ِ ٛيٍٙ ٝٛ ْْ ؼَ ُٚ هُ ُٚ ٣وخٍ 

 ٗز٤ٚ ١ً ح٧ٗق ح٧ّْٗ           ؼ٢ْ هُ زِّ ؼْ ك٢ هُ زِّ ك

 ٖٓ ٍؿْ أٗق َؿْر          ١ً حُ٘ؼْ ٍدُّ  ر٢ُّ٘ 

٣ِٝي ٓخ ؿجض رٚ  :هخٍ ػخرض ػٖ أْٗ ػْ أٍَٓ ؿ٬ٓخ ا٠ُ حُلـخؽ رٖ ػ١٬

حهَأ  :رٖ ػ١٬ ُـ٬ٓٚٝٓخًح طوٍٞ كٔخ ٝػي هللا ه٤َ ٓٔخ ؿجض رٚ هخٍ حُلـخؽ 

٢ُ ك٢ رؼٞ ر٤ٞطٚ ٥ط٤ٚ كبٕ حُوزَ ػ٠ِ  ََّ وِ ك٤ُِ  :ػ٠ِ أر٢ حُل٠َ ح٬ُّٔ ٝهَ ُٚ

 ُٔ أرَ٘ ٣خ أرخ حُل٠َ هخٍ كٞػذ  :ٙ كـخء ؿ٬ٓٚ كِٔخ رِؾ رخد حُيحٍ هخٍَُّ ٓخ ٣

حُؼزخّ كَكخ كظ٠ هزَ ر٤ٖ ػ٤٘٤ٚ كؤهزَٙ ٓخ هخٍ حُلـخؽ كؤػظوٚ ػْ ؿخءٙ حُلـخؽ 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص هي حكظظق ه٤زَ ٝؿْ٘ أٓٞحُْٜ ٝؿَص ٜٓخّ هللا ػِ ٝؿَ  كؤهزَٙ إٔ ٍٍٓٞ

َٛخ إٔ كخطوٌٛخ ُ٘لٔٚ ٝه٤َّ  ٢ْ ٤َ ك٢ أٓٞحُْٜ ٝحٛطل٠ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٛل٤ش ر٘ض كُ 

٢ رؤِٜٛخ كخهظخٍص إٔ ٣ؼظوٜخ ٝطٌٕٞ ُٝؿظٚ ٌُِّٝ٘  طِلنَ  ٝؼظوٜخ ٝطٌٕٞ ُٝؿظٚ أ٣ُ 

ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  إٔ أؿٔؼٚ كؤًٛذ رٚ كخٓظؤًٗضُ  ٘خ أٍىصُ ؿجض ُٔخٍ ًخٕ ٢ُ ٛخٛ
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 َ ػ٢٘ ػ٬ػخ ػْ حًًَ ٓخ ريح ُي هخٍ  قِ هْ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كؤًٕ ٢ُ إٔ أهٍٞ ٓخ ٗجض كؤ

 ".ـٔؼظٚ كيكؼظٚ ا٤ُٚ ػْ حَٗ٘ٔ رٚٝٓظخع ك ٢ٍِّ حَٓأطٚ ٓخ ًخٕ ػ٘يٛخ ٖٓ كُ  كـٔؼضْ 

ي حَُُحم ٛٞ حرٖ ٝػز ٛٞ حرٖ ٍحٗيٝػخرض ٛٞ حُز٘خ٢ٗ ٝٓؼَٔ هِض كي٣غ كٖٔ 

 .ٛٔخّ

 األٚة اٌٝ اٌّذ٠ٕخ -ٕ٘ٓ* 

كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزي هللا، كيػ٘خ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .165

: أٗٚ أهزَ ٛٞ رَ٘ رٖ حُٔل٠َ، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ آلخم، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي

ِظٚ، كِٔخ ًخٗٞح ٝأرٞ ١ِلش ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ٝٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٛل٤ش َٓىكٜخ ػ٠ِ ٍحك

هخٍ:  -رزؼٞ حُط٣َن ػؼَص حُ٘خهش، كَٜع حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝحَُٔأس، ٝإ أرخ ١ِلش 

حهظلْ ػٖ رؼ٤َٙ، كؤط٠ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كوخٍ: ٣خ ٗز٢ هللا ؿؼ٢ِ٘ هللا  -أكٔذ هخٍ: 

ش ػٞرٚ أرٞ ١ِل هخٍ: ٫، ٌُٖٝ ػ٤ِي رخَُٔأس، كؤُو٠كيحءى َٛ أٛخري ٖٓ ٢ٗء؟ 

ػ٠ِ ٝؿٜٚ، كوٜي هٜيٛخ، كؤُو٠ ػٞرٚ ػ٤ِٜخ، كوخٓض حَُٔأس، ك٘ي ُٜٔخ ػ٠ِ 

أٝ هخٍ أَٗكٞح ػ٠ِ  -ٍحكِظٜٔخ كًَزخ، كٔخٍٝح كظ٠ اًح ًخٗٞح رظَٜ حُٔي٣٘ش 

كِْ ٣ٍِ ٣وُٜٞخ  : آ٣زٕٞ طخثزٕٞ ػخريٕٝ َُر٘خ كخٓيٕٝ،هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص -حُٔي٣٘ش 

 ."كظ٠ ىهَ حُٔي٣٘ش

 عش٠ٓ إٌّبئؼ اٌزٟ ِٕؾُٙ األٔقبسّٙبسد اٌ -ٕٙٓ* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، أهزَٗخ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .ٕٙ٘

حرٖ ٝٛذ، كيػ٘خ ٣ْٞٗ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، 

" ُٔخ هيّ حُٜٔخؿَٕٝ حُٔي٣٘ش ٖٓ ٌٓش ٤ُْٝ رؤ٣ي٣ْٜ ٣ؼ٢٘ ٤ٗجخ ًٝخٗض :هخٍ

وخْٜٓٔ ح٧ٜٗخٍ ػ٠ِ إٔ ٣ؼطْٞٛ ػٔخٍ أٓٞحُْٜ ح٧ٜٗخٍ أَٛ ح٧ٍٝ ٝحُؼوخٍ ك

ُّّ  ُٚ ُّٓ ًَ ػخّ ٣ٌٝلْٞٛ حُؼَٔ ٝحُٔجٞٗش ًٝخٗض أُ  ُّّ  أ ّّ  أْٗ أ ػزي هللا رٖ  ٤ِْٓ ًخٗض أ
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ّّ  أر٢ ١ِلش كٌخٗض أػطضْ  أْٗ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػٌحهخ كؤػطخٖٛ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أّ أ٣ٖٔ  أ

ٍ حرٖ ٜٗخد كؤهز٢َٗ أْٗ رٖ ٓخُي إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ ٫ٞٓطٚ أّ أٓخٓش رٖ ٣ُي هخ

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ُٔخ كَؽ ٖٓ هظَ أَٛ ه٤زَ كخَٜٗف ا٠ُ حُٔي٣٘ش ٍى حُٜٔخؿَٕٝ 

 ِّٓ ٚ ا٠ُ ح٧ٜٗخٍ ٓ٘خثلْٜ حُظ٢ ًخٗٞح ٓ٘لْٞٛ ٖٓ ػٔخٍْٛ كَى حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ أ

 َّّ ّٖ أ٣ٖٔ ٌٓ ػٌحهٜخ ٝأػط٠ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أ  .ٖٓ كخثطٚ " خٜٗ

 اٌزّش ثؼذ خ١جش ِٓ ؽجغ اٌّغ١ٍّٓ  -7ٕٓ* 

كيػ٢٘ دمحم رٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ ك٢َٓ، كيػ٘خ ٗؼزش، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٖٙ٘

" ُٔخ :هخٍ: أهز٢َٗ ػٔخٍس، ػٖ ػٌَٓش، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، هخُض

 ".لض ه٤زَ هِ٘خ ح٥ٕ ٗ٘زغ ٖٓ حُظَٔكظ

٤ذ، كيػ٘خ ػزي كيػ٘خ حُلٖٔ، كيػ٘خ هَس رٖ كزحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٗٙ٘

" :حَُكٖٔ رٖ ػزي هللا رٖ ى٣٘خٍ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ

 ٘خ ه٤زَ".ٓخ ٗزؼ٘خ كظ٠ كظلْ 

ش أخب ثٕٟ ػذٞ األٔقبسٞ ػٍٝ خ١جش -8ٕٓ*  ِِّ  إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٠ئ

كيػ٘خ آٔخػ٤َ، ػٖ أه٤ٚ، ػٖ هخٍ  حُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ .٘ٙ٘

حُٔـ٤ي رٖ ٤َٜٓ رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞف، أٗٚ ٓٔغ ٤ِٓٔخٕ رٖ ر٬ٍ، ػٖ ػزي 

إٔ ٍٍٓٞ  ":ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ، ٣ليع إٔ أرخ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ، ٝأرخ ٣ََٛس، كيػخٙ

هللا ملسو هيلع هللا ىلص، رؼغ أهخ ر٢٘ ػي١ ح٧ٜٗخ١ٍ، ٝحٓظؼِٔٚ ػ٠ِ ه٤زَ، كويّ رظَٔ ؿ٤٘ذ، 

، هخٍ: ٫، ٝهللا ٣خ ٍٍٓٞ هللا، اٗخ : أًَ طَٔ ه٤زَ ٌٌٛح؟كوخٍ ُٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

٫ طلؼِٞح، ٌُٖٝ ٓؼ٬ ُ٘٘ظ١َ حُٜخع رخُٜخػ٤ٖ ٖٓ حُـٔغ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ."رٔؼَ، أٝ ر٤ؼٞح ٌٛح ٝحٗظَٝح رؼٔ٘ٚ ٖٓ ٌٛح، ًٌُٝي ح٤ُِٔحٕ.



 ٖٖٔ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

 اسحضَ عش٠خ أثٟ ثىش اٌٝ ثٕٟ فَ  -9ٓٔ** 

٣ْٞٗ، كيػ٘خ كيػ٘خ ٤َُٛ رٖ كَد، كيػ٘خ ػَٔ رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٙٙ٘

َِ ػٌَٓش رٖ ػٔخٍ، كيػ٢٘ ا٣خّ رٖ ِٓٔش، كيػ٢٘ أر٢، هخٍ ٍَ َِ ٗخ كَ ْٝ :" ؿ س ح

َّٓ  ٞٝػ٤ِ٘خ أر َٙ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٤ِ٘خ كِٔخ ًخٕ ر٤٘٘خ ٝر٤ٖ حُٔخء ٓخػش أَٓٗخ رٌَ أ

ََّ  ٞأر َٗ ْٓ رٌَ كؼ َٓ  ََ ظَ ٖ هَ َٓ  ََ ظَ حُـخٍس كٍٞى حُٔخء كوَ  َّٖ ٘خ ػْ  ا٠ُ  ٠ ٝأٗظَزَ ػ٤ِٚ ٝ

رْٜٔ ر٤ْٜ٘  إٔ ٣ٔزو٢ٗٞ ا٠ُ حُـزَ ك٤َٓضُ  ػ٘ن ٖٓ حُ٘خّ ك٤ْٜ حٌٍُح١ٍ كو٤٘ضُ 

ٝر٤ٖ حُـزَ كِٔخ ٍأٝح حُْٜٔ ٝهلٞح كـجض رْٜ أٓٞهْٜ ٝك٤ْٜ حَٓأس ٖٓ ر٢٘ كِحٍس 

ٓؼٜخ حر٘ش ُٜخ ٖٓ أكٖٔ حُؼَد كٔوظْٜ كظ٠  غُ طْ حُِّ٘  غُ ْ٘ حُوَ  :هخٍ ٍّ ىَ ٖٓ أَ  غٌ ْ٘ ػ٤ِٜخ هَ 

ُٜخ ػٞرخ كِو٢٘٤ رٌَ حر٘ظٜخ كويٓ٘خ حُٔي٣٘ش ٝٓخ ً٘لض  ٞل٢ِ٘ أرأط٤ض رْٜ أرخ رٌَ ك٘

٣خ ٍٍٓٞ هللا ٝهللا  :كوِض حَُٔأسَ  ٢َُ  ٣خ ِٓٔش ٛذْ  :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ حُٔٞم كوخٍ

ُٜخ ػٞرخ ػْ ُو٢٘٤ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ حُـي ك٢ حُٔٞم كوخٍ  ٢٘ ٝٓخ ً٘لضُ ُوي أػـزظْ 

 ٢ٛ ُي ٣خ ٍٍٓٞ هللا كٞهللا ٓخ ً٘لضُ  :ٛذ ٢ُ حَُٔأس هلل أرٞى كوِض ٣خ ِٓٔش :٢ُ

ُٜخ ػٞرخ كزؼغ رٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ أَٛ ٌٓش كليٟ رٜخ ٗخٓخ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ًخٗٞح 

 ." ٝح رٌٔشَُ ِٓ أُ 

 ١ٕٙخشلبد ِٓ عُ خ اٌٝ اٌؾُ اٌغش٠َّ  -ٓٔٔ** 

كيػ٘خ كيػ٢٘ ػَٔٝ رٖ دمحم، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٙ٘

٤ْ٘ٛ، أهزَٗخ ك٤ٜٖ، أهزَٗخ أرٞ ظز٤خٕ، هخٍ: ٓٔؼض أٓخٓش رٖ ٣ُي ٢ٍٟ هللا 

ْٓ  ٘خ حُوَّٞ لْ كٜزَّ  شِ هَ ََ ٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ حُلُ " رؼؼَ :ػٜ٘ٔخ، ٣وٍٞ  ٘خْٛ ُٝلوضُ كِٜ

 ٫ اُٚ ا٫ هللا كٌقَّ  :ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ٍؿ٬ ْٜٓ٘ كِٔخ ؿ٤٘٘خٙ هخٍأٗخ ٍٝؿَ 

٣خ أٓخٓش  :ٚ كِٔخ هيٓ٘خ رِؾ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍٚ رَٓل٢ كظ٠ هظِظُ ظُ ح٧ٜٗخ١ٍ كطؼْ٘ 

َِّ  :ٚ رؼي ٓخ هخٍ ٫ اُٚ ا٫ هللا هِضأهظِظَ  ٢ أِّٗ  ضُ ٤ْ ٛخ كظ٠ طَّٔ٘ ٍُ ًخٕ ٓظؼًٞح كٔخ ُحٍ ٣ٌ

 .ح٤ُّٞ " هزَ ًُي ُْ أًٖ أِٓٔضُ 
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ّٓ ثال ِغٍُ  لزً -ٔٔٔ**   رج١

رٖ ػزي هللا كيػ٘خ  كيػ٢٘ ػ٢ِك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ هخٍ .1ٙ٘

}٫ٝ طوُٞٞح ُٖٔ  "ٓل٤خٕ ػٖ ػَٔٝ ػٖ ػطخء ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ:

أُو٠ ا٤ٌُْ ح٬ُّٔ ُٔض ٓئٓ٘خ{ هخٍ: هخٍ حرٖ ػزخّ:" ًخٕ ٍؿَ ك٢ ؿ٤٘ٔش ُٚ 

كِلوٚ حُِٕٔٔٔٞ، كوخٍ: ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ، كوظِٞٙ ٝأهٌٝح ؿ٤٘ٔظٚ، كؤٍِٗ هللا ك٢ ًُي 

: هخٍ: هَأ حرٖ ػزخّ ،٤خس حُي٤ٗخ{ طِي حُـ٤٘ٔشا٠ُ هُٞٚ: }طزظـٕٞ ػَٝ حُل

 " . ح٬ُّٔ

كيػ٘خ ٣ؼوٞد، كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آلخم، كيػ٢٘ أكٔي هخٍ  أهَؽ.2ٙ٘

٣ِ٣ي رٖ ػزي هللا رٖ ه٢٤ٔ، ػٖ حُوؼوخع رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ كيٍى، ػٖ أر٤ٚ ػزي 

ؿض ك٢ ٗلَ ٖٓ " رؼؼ٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ اْٟ كوَ:هللا رٖ أر٢ كيٍى هخٍ

ُٓ  ٞح٤ُِٖٔٔٔ ك٤ْٜ أر َٓ ؼَّ ْ رٖ ؿَ َِّ لَ هظخىس حُلخٍع رٖ ٍرؼ٢ ٝ ش رٖ ه٤ْ كوَؿ٘خ خ

 ْٟ ََّ كظ٠ اًح ً٘خ رزطٖ ا ٓ ْ  ُٓ َٝ ٤َ ظْ ر٘خ ػخَٓ ح٧ٗـؼ٢ ػ٠ِ هؼٞى ُٚ  ٖٓ  ذٌ ١ْ غ ٝ

 ََّ ُٓ ر٘خ ِّٓ  ُزٖ كِٔخ ٓ ْ رٖ ؿؼخٓش كوظِٚ ر٢٘ء َِّ لَ ْ ػ٤ِ٘خ كؤٌٓٔ٘خ ػ٘ٚ ٝكَٔ ػ٤ِٚ 

٘ٚ ٝأهٌ رؼ٤َٙ ٝٓظ٤ؼٚ كِٔخ هيٓ٘خ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأهزَٗخٙ حُوزَ ًخٕ ر٤٘ٚ ٝر٤

٫َ طَوُُُٞٞح } ٍِٗ ك٤٘خ حُوَإٓ َٝ ُٞح  ِ كَظَز٤ََّ٘ َِ َّللاَّ َٓز٤ِ ْْ ك٢ِ  ْرظُ ََ َٟ ُ٘ٞح اًَِح  َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ

ً٘خ طَْزظَ  ِٓ ْئ ُٓ َض  ْٔ َُ َّ ٬ََّٔ ُْ حُ ٌُ ُْو٠َ ا٤َُِْ ْٖ أَ َٔ ُِ ُْ ـَخِٗ َٓ  ِ ْ٘يَ َّللاَّ ٤َخ كَِؼ ْٗ َُْل٤َخسِ حُيُّ َٝ ح ََ َٕ َػ ـُٞ

 ًَ َٕ َهز٤ِ ُِٞ َٔ خ طَْؼ َٔ َٕ رِ خ ًَ  َ َّٕ َّللاَّ ُٞح اِ ْْ كَظَز٤ََّ٘ ٌُ ُ َػ٤َِْ َّٖ َّللاَّ َٔ َُ كَ ْٖ هَْز ِٓ  ْْ ُ ْ٘ظ ًُ َُِي  ًٌََ سٌ  ََ ؼ٤ِ ح ًَ

ٍ ٓـٜٞحُوؼوخع رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ كيٍى  آ٘خى ٟؼ٤قهِض " .حُ٘ٔخء {(2ٗ)

 ٣ٜٝ٘ي ُِوٜش كي٣غ حُزخدك٢ حُؼوخص  ًًَٙ حرٖ كزخٕحُلخٍ 
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 َعِش٠ّخ ػجذ هللا ثٓ ؽزافخ اٌّغّٟٙ -ٕٔٔ** 

كيػ٘خ ٣ِ٣ي، أهزَٗخ دمحم رٖ ػَٔٝ، ػٖ ػَٔ رٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٓ٘

" رؼغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػِؤش رٖ ٓـَُ :حُلٌْ رٖ ػٞرخٕ، إٔ أرخ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ هخٍ

ً٘خ رزؼٞ حُط٣َن إًٔ  ٝحٗظ٤ٜ٘خ ا٠ُ ٍأّ ؿِحط٘خ أ ػ٠ِ رؼغ أٗخ ك٤ْٜ كظ٠

 َّٓ ًٝخٕ ٖٓ  َ ػ٤ِْٜ ػزي هللا رٖ كٌحكش رٖ ه٤ْ ح٢ُّٜٔٔ ُطخثلش ٖٓ حُـ٤ٖ ٝأ

ّٔ أٛلخد ريٍ ًٝخٗض ك٤ٚ ىُ  ٖ ٍؿغ ٓؼٚ كُِ٘٘خ رزؼٞ ػخرش ٣ؼ٢٘ ِٓحكخ ًٝ٘ض ٓ

٣ٜطِٕٞ هخٍ كوخٍ  ٝحُط٣َن هخٍ ٝأٝهي حُوّٞ ٗخٍح ٤ُٜ٘ؼٞح ػ٤ِٜخ ٤٘ٛؼخ ُْٜ أ

 ّٔ  ٫كٔخ أٗخ رآًَْٓ ر٢٘ء ا :ٔغ ٝحُطخػش هخُٞح ر٠ِ هخٍُْٜ أ٤ُْ ٢ُ ػ٤ٌِْ حُ

٢ ١ٝخػظ٢ ُٔخ طٞحػزظْ ك٢ ٌٛٙ حُ٘خٍ كوخّ ٛ٘ؼظٔٞٙ هخُٞح ر٠ِ هخٍ أػِّ ػ٤ٌِْ رلوّ 

َـّ  ّٖ ٗخّ كظل ٔٞح أٗلٌْٔ كبٗٔخ ً٘ض أٟلي أْٜٗ ٝحػزٕٞ هخٍ حكزِ  ِٝح كظ٠ اًح ظ

 ٖٓ أًَْٓ ْٜٓ٘ رٔؼ٤ٜش  رؼي إٔ هيٓٞح كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصٓؼٌْ كًٌَٝح ًُي ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

دمحم رٖ ػَٔٝ ٛٞ حرٖ ػِؤش ٣ِ٣ٝي ٛٞ حرٖ ٝهِض كي٣غ كٖٔ ك٬ طط٤ؼٞٙ." 

 ٛخٍٕٝ.

كيػ٘خ ػَٔ رٖ كلٚ رٖ ؿ٤خع، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٔ٘

حَُكٖٔ، ػٖ كيػ٘خ أر٢، كيػ٘خ ح٧ػٖٔ، كيػ٘خ ٓؼي رٖ ػز٤يس، ػٖ أر٢ ػزي 

ّٓ ػ٢ِ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ َ ػ٤ِْٜ ٍؿ٬ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ :" رؼغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣َٓش ٝأ

ٝأَْٓٛ إٔ ٣ط٤ؼٞٙ كـ٠ذ ػ٤ِْٜ ٝهخٍ أ٤ُْ هي أَٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص إٔ طط٤ؼ٢ٗٞ هخُٞح 

ر٠ِ هخٍ هي ػِٓض ػ٤ٌِْ ُٔخ ؿٔؼظْ كطزخ ٝأٝهيطْ ٗخٍح ػْ ىهِظْ ك٤ٜخ كـٔؼٞح 

ّٔ ك ٞح رخُيهٍٞ كوخّ ٣٘ظَ رؼ٠ْٜ ا٠ُ رؼٞ هخٍ رؼ٠ْٜ طزخ كؤٝهيٝح ٗخٍح كِٔخ ٛ

ٔخ طزؼ٘خ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كَحٍح ٖٓ حُ٘خٍ أك٘يهِٜخ كز٤٘ٔخ ْٛ ًٌُي اً هٔيص حُ٘خٍ ٌٖٝٓ اّٗ 

ىهِٞٛخ ٓخ هَؿٞح ٜٓ٘خ أريح اٗٔخ حُطخػش ك٢  ُٞ :ؿ٠زٚ كًٌَ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ

 ."ف.حُٔؼَٝ
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كيػ٘خ ٛيهش رٖ حُل٠َ، أهزَٗخ هخٍ  حُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ .1ٕ٘

كـخؽ رٖ دمحم، ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ، ػٖ ٣ؼ٠ِ رٖ ِْٓٔ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ، ػٖ حرٖ 

ْْ }" :ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ ٌُ ْ٘ ِٓ  َِ ْٓ َ ٢ُِ ح٧ْ أُٝ َٝ  ٍَ ُٞٓ ََّ أ٤١َِؼُٞح حُ َٝ  َ  {أ٤١َِؼُٞح َّللاَّ

 .٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٣َٓش"ش رٖ ه٤ْ رٖ ػي١ اً رؼؼٚ حُهخٍ:" ُِٗض ك٢ ػزي هللا رٖ كٌحك

 ع١ٍج١ت ٠غضٚ ِغ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٔٔ** 

كيػ٘خ ػلخٕ، كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ ػخرض، ػٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٖ٘

إٔ ؿ٤ِز٤زخ ًخٕ حَٓأ ٣يهَ ػ٠ِ  :"ً٘خٗش رٖ ٗؼ٤ْ حُؼي١ٝ، ػٖ أر٢ رَُس ح٢ِٔٓ٧

ِض ٫َٓأط٢: ٫ ٣يهِٖ ػ٤ٌِْ ؿ٤ِز٤ذ كبٗٚ إ ىهَ حُ٘ٔخء ٣َٔ رٜٖ ٬٣ٝػزٜٖ كو

ػ٤ٌِْ ٧كؼِٖ ٧ٝكؼِٖ. هخٍ: ًٝخٗض ح٧ٜٗخٍ اًح ًخٕ ٧كيْٛ أ٣ْ ُْ ٣ِٝؿٜخ كظ٠ 

: ٣ؼِْ َٛ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٜخ كخؿش؟ أّ ٫. كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َُؿَ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ

ٍٓٞ هللا ٝٗؼْ ػ٢٘٤. هخٍ: ا٢ٗ ُٔض ُٝؿ٢٘ حر٘ظي  كوخٍ: ٗؼْ ًَٝحٓش ٣خ ٍ

هخٍ: كوخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا،  ،هخٍ: كِٖٔ ٣خ ٍٍٓٞ هللا؟ هخٍ: ُـ٤ِز٤ذ ،أ٣ٍيٛخ ُ٘ل٢ٔ

أٗخٍٝ أٜٓخ كؤط٠ أٜٓخ كوخٍ: ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وطذ حر٘ظي. كوخُض: ٗؼْ. ٝٗؼٔش 

أؿ٤ِز٤ذ ا٤ٗش؟  ػ٢٘٤. كوخٍ: اٗٚ ٤ُْ ٣وطزٜخ ُ٘لٔٚ اٗٔخ ٣وطزٜخ ُـ٤ِز٤ذ. كوخُض:

ِٗٝؿٚ. كِٔخ أٍحى إٔ ٣وّٞ ٤ُؤط٢  أؿ٤ِز٤ذ ا٤ٗش؟ أؿ٤ِز٤ذ ا٤ٗش؟ ٫ ُؼَٔ هللا ٫

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤وزَٙ رٔخ هخُض أٜٓخ: هخُض حُـخ٣ٍش: ٖٓ هطز٢٘ ا٤ٌُْ؟ كؤهزَطٜخ 

٤٠ؼ٢٘. أٜٓخ كوخُض: أطَىٕٝ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أَٓٙ؟ حىكؼ٢ٗٞ؛ كبٗٚ ُْ ٣

كِٝؿٜخ ؿ٤ِز٤زخ هخٍ:  ،كخٗطِن أرٞٛخ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤهزَٙ كوخٍ: ٗؤٗي رٜخ

كوَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ؿِٝس ُٚ. هخٍ: كِٔخ أكخء هللا ػ٤ِٚ هخٍ ٧ٛلخرٚ: َٛ 

كي؟ طلويٕٝ ٖٓ أكي؟  هخُٞح: ٗلوي ك٬ٗخ ٝٗلوي ك٬ٗخ. هخٍ: حٗظَٝح َٛ طلويٕٝ ٖٓ أ

هخٍ: كطِزٞٙ كٞؿيٝٙ  ،هخٍ: كخ١ِزٞٙ ك٢ حُوظ٠ِ ،هخُٞح: ٫. هخٍ: ٢ٌُ٘ أكوي ؿ٤ِز٤زخ

ا٠ُ ؿ٘ذ ٓزؼش هي هظِْٜ، ػْ هظِٞٙ. كوخُٞح: ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٛخ ٛٞ ًح ا٠ُ ؿ٘ذ ٓزؼش 
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هي هظِْٜ، ػْ هظِٞٙ، كؤطخٙ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخّ ػ٤ِٚ كوخٍ: هظَ ٓزؼش ٝهظِٞٙ ٌٛح ٢٘ٓ ٝأٗخ 

ٚ ٌٛح ٢٘ٓ ٝأٗخ ٓ٘ٚ َٓط٤ٖ أٝ ػ٬ػخ، ػْ ٟٝؼٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ ٓخػي٣ٚ ٓ٘

ٝكلَ ُٚ ٓخ ُٚ ٣ََٓ ا٫ ٓخػيح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ػْ ٟٝؼٚ ك٢ هزَٙ، ُْٝ ٣ًٌَ أٗٚ 

ؿِٔٚ. هخٍ ػخرض: كٔخ ًخٕ ك٢ ح٧ٜٗخٍ أ٣ْ أٗلن ٜٓ٘خ. ٝكيع آلخم رٖ ػزي هللا 

ػخرظخ هخٍ: َٛ طؼِْ ٓخ ىػخ ُٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ هخٍ: حُِْٜ ٛذ ػ٤ِٜخ  رٖ أر٢ ١ِلش

ٜٓ٘خ"  كٔخ ًخٕ ك٢ ح٧ٜٗخٍ أ٣ْ أٗلن :هخٍ ،حُو٤َ ٛزخ، ٫ٝ طـؼَ ػ٤ٜ٘خ ًيح ًيح

ٝػخرض ٛٞ  ٓوظَٜح ٚل٤لهِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٝأِٛٚ ك٢ ٛ

 .حرٖ ِْٓٔ حُز٘خ٢ٗ ٝػلخٕ ٛٞ

 غذٔ ٚأغضٚح راد اٌشلبع  -ٗٔٔ** 

كيػ٘خ دمحم رٖ حُؼ٬ء، كيػ٘خ أرٞ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٗ٘

أٓخٓش، ػٖ ر٣َي رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ رَىس، ػٖ أر٢ رَىس، ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ ٢ٍٟ 

ٚ زُ وِ ظَ ش ٗلَ ر٤٘٘خ رؼ٤َ ٗؼْ " هَؿ٘خ ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ؿِٝس ٝٗلٖ ٓظّ :هللا ػ٘ٚ، هخٍ

َم ِ٘خ حُوِ ػ٠ِ أٍؿُ  قُّ خ ُِٗ ض هيٓخ١ ٝٓوطض أظلخ١ٍ ًّٝ٘ زَ وَ أهيحٓ٘خ ٝٗ ضْ زَ ك٘وَ 

 ُٔ  ٞض ؿِٝس ًحص حَُهخع ُٔخ ً٘خ ٗؼٜذ ٖٓ حُوَم ػ٠ِ أٍؿِ٘خ ٝكيع أر٤َ ِّٔ ك

ًَٙ إٔ ٣ٌٕٞ ٢ٗء ٚ ٠ٓٞٓ رٌٜح ػْ ًَٙ ًحى هخٍ ٓخ ً٘ض أٛ٘غ رؤٕ أًًَٙ ًؤّٗ 

 .ٖٓ ػِٔٚ أك٘خٙ "

ػٖ ح١َُِٛ،  كيػ٘خ أرٞ ح٤ُٔخٕ، أهزَٗخ ٗؼ٤ذ،حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1٘٘

" ؿِٝص ٓغ ٍٍٓٞ هللا :هخٍ: أهز٢َٗ ٓخُْ، إٔ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ

 كٜخكل٘خ ُْٜ ". ٝملسو هيلع هللا ىلص هزَ ٗـي كٞح٣ُ٘خ حُؼي
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 فالح اٌخٛف -9ٕٓ* 

كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ، كيػ٘خ أرٞ ػزي حَُكٖٔ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.1ٙ٘

ح٧ٓٞى، أٗٚ ٓٔغ ػَٝس رٖ  حُٔوَة، كيػ٘خ ك٤ٞس، ٝحرٖ ٤ُٜؼش، هخ٫: أهزَٗخ أرٞ

" َٛ ٤ِٛض ٓغ ٍٍٓٞ :٣ليع ػٖ َٓٝحٕ رٖ حُلٌْ أٗٚ ٓؤٍ أرخ ٣ََٛس حُِر٤َ

 :٣ََٛس ٞٓظ٠ كوخٍ أر :ٗؼْ هخٍ َٓٝحٕ :٣ََٛس ٞهخٍ أر ؟هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٬ٛس حُوٞف

خثلش ػخّ ؿِٝس ٗـي هخّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ ٬ٛس حُؼَٜ كوخٓض ٓؼٚ ١خثلش ١ٝ

َٝح ؿ٤ٔؼخ ح٣ٌُٖ َ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كٌزّ ٝظٍْٜٞٛ ا٠ُ حُوزِش كٌزّ  ٝأهَٟ ٓوخرَ حُؼي

ػْ ًٍغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٍؼش ٝحكيس ًٍٝؼض حُطخثلش  ّٝ ٓؼٚ ٝح٣ٌُٖ ٓوخر٢ِ حُؼي

ػْ هخّ  ٝحُظ٢ ٓؼٚ ػْ ٓـي كٔـيص حُطخثلش حُظ٢ ط٤ِٚ ٝح٥هَٕٝ ه٤خّ ٓوخر٢ِ حُؼي

كوخرِْٞٛ ٝأهزِض حُطخثلش  ٍٍٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝهخٓض حُطخثلش حُظ٢ ٓؼٚ كٌٛزٞح ا٠ُ حُؼي

ػْ هخٓٞح  ٞكًَؼٞح ٝٓـيٝح ٍٍٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخثْ ًٔخ ٛ ٝحُظ٢ ًخٗض ٓوخر٢ِ حُؼي

هزِض كًَغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٍؼش أهَٟ ًٍٝؼٞح ٓؼٚ ٝٓـي ٝٓـيٝح ٓؼٚ ػْ أ

كًَؼٞح ٝٓـيٝح ٍٍٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخػي ٖٝٓ ًخٕ  ٝحُطخثلش حُظ٢ ًخٗض ٓوخر٢ِ حُؼي

ٔٞح ؿ٤ٔؼخ كٌخٕ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ْ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِّٝٓ ٓؼٚ ػْ ًخٕ ح٬ُّٔ كِّٔ 

ٕ َٝٓٝح  هِض كي٣غ ٛل٤قًٍؼظخٕ ٌَُٝ ٍؿَ ٖٓ حُطخثلظ٤ٖ ًٍؼش ًٍؼش " 

رٖ حُلٌْ ٫ ٣لظؾ رٚ ٝك٢ ٛل٤ق حرٖ ه٣ِٔش َٛف ػَٝس أٗٚ ٓٔغ َٓٝحٕ 

٣ٔؤٍ أرخ ٣ََٛٙ. ًٔخ أهَؿٚ حرٖ كزخٕ ك٢ ٛل٤لٚ ٖٓ ٣َ١ن ػزي هللا رٖ ٗو٤ن 

ٝأرٞ ح٧ٓٞى ٛٞ دمحم رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٗٞكَ  ػٖ أر٢ ٣ََٛس كخٗظي ح٩ٓ٘خى .

٫ِهظ١٬ٚ كٜٞ ٓوَٝٗخ ٝػزي حرٖ ٤ُٜؼش ٛٞ ػزي هللا ٝإ ًخٕ ٟؼ٤لخ  ٣ظ٤ْ ػَٝس 

 حُ٘ٔخث٢ ٝأكٔي أهَؿٚٝ رٖ ٣َٗق ٝحُلٖٔ رٖ ػ٢ِ ٛٞ حُو٬ٍ.رل٤ٞس 

كيػ٘خ ٣ؼوٞد هخٍ: كيػ٘خ أر٢ ػٖ حرٖ آلخم هخٍ: أكٔي هخٍ  أهَؽ.11٘

ٝكيػ٢٘ دمحم رٖ ؿؼلَ رٖ حُِر٤َ ػٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ ػٖ ػخث٘ش ُٝؽ حُ٘ز٢ 



 9ٖٔ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

  رخُ٘خّ ٬ٛس حُوٞف رٌحص حَُهخع ٖٓ ٗو٠َِٛ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص "ملسو هيلع هللا ىلص هخُض:

هخُض: كٜيع ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُ٘خّ ٛيػ٤ٖ، كٜلض ١خثلش ٍٝحءٙ، ٝهخٓض ١خثلش 

ٝؿخٙ حُؼيٝ، هخُض: كٌزَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ًٝزَص حُطخثلش ح٣ٌُٖ ٛلٞح هِلٚ، ػْ 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍأٓٚ، كَكؼٞح ٓؼٚ، ػْ ًٍغ ًٍٝؼٞح، ػْ ٓـي كٔـيٝح، ػْ ٍكغ ٍٍٓٞ 

ٌٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؿخُٔخ ٝٓـيٝح ٧ٗلْٜٔ حُٔـيس حُؼخ٤ٗش، ػْ هخٓٞح، كٌٜ٘ٞح 

ػ٠ِ أػوخرْٜ ٣ٕٔ٘ٞ حُوٜوَٟ كظ٠ هخٓٞح ٖٓ ٍٝحثْٜ، هخُض: ٝأهزِض حُطخثلش 

ػْ ًٍؼٞح ٧ٗلْٜٔ، ػْ ٓـي ح٧هَٟ، كٜلٞح هِق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كٌزَٝح، 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓـيطٚ حُؼخ٤ٗش، كٔـيٝح ٓؼٚ، ػْ هخّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ًٍؼظٚ، 

ٝٓـيٝح ْٛ ٧ٗلْٜٔ حُٔـيس حُؼخ٤ٗش، ػْ هخٓض حُطخثلظخٕ ؿ٤ٔؼخ، كٜلٞح هِق 

، كًَؼٞح ؿ٤ٔؼخ، ػْ ٓـي، كٔـيٝح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كًَغ رْٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ؿ٤ٔؼخ، ػْ ٍكغ ٍأٓٚ ٍٝكؼٞح ٓؼٚ، ًَ ًُي ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣َٓؼخ ؿيح ٫ ٣ؤُٞ 

إٔ ٣ولق ٓخ حٓظطخع، ػْ ِْٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كِٔٔٞح، كوخّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝهي 

هِض كي٣غ كٖٔ ٝهي َٛف حرٖ آلخم "  ًَٗٚ حُ٘خّ ك٢ ح٬ُٜس ًِٜخ

 ١َٗ ػ٠ِ ٛل٤ق كي٣غ ٌٛحٝهخٍ ك٢ حُٔٔظيٍى حُلخًْ  ٚأهَؿٝ ،رخُظلي٣غ

ٝهخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ  حُوٞف ٬ٛس ك٢ ٝأٗلخٙ كي٣غ أطْ ٝٛٞ ٣وَؿخٙ ُْٝ ِْٓٔ،

ٛٞ ٤ُْ ػ٠ِ ١َٗٚ كبٗٚ ُْ ٣َٝ ٫رٖ آلخم ا٫ ك٢ ، هِض ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ

 .حُ٘ٞحٛي

 هللا ٠ؼقُ ٔج١ٗ ِٓ ػذٖٚ -ٕٓٔ* 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ػلخٕ، كيػ٘خ أرخٕ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.11٘

رٖ ٣ِ٣ي، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ًؼ٤َ، ػٖ أر٢ ِٓٔش، ػٖ ؿخرَ، هخٍ: أهزِ٘خ ٓغ 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ اًح ً٘خ رٌحص حَُهخع، هخٍ: ً٘خ اًح أط٤٘خ ػ٠ِ ٗـَس ظ٤ِِش 

، هخٍ: كـخء ٍؿَ ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٤ٓٝق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طًَ٘خٛخ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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ٓؼِن ر٘ـَس، كؤهٌ ٤ٓق ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كخهظ١َٚ، كوخٍ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أطوخك٢٘؟ 

، هخٍ: كظٜيىٙ أٛلخد هللا ٣ٔ٘ؼ٢٘ ٓ٘ي، هخٍ: كٖٔ ٣ٔ٘ؼي ٢٘ٓ؟ هخٍ: ٫هخٍ: 

 كؤؿٔي ح٤ُٔق، ٝػِوٚ، هخٍ: ك٘ٞى١ رخ٬ُٜس، ك٠ِٜ رطخثلش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ًٍؼظ٤ٖ، ػْ طؤهَٝح، ٠ِٛٝ رخُطخثلش ح٧هَٟ ًٍؼظ٤ٖ، هخٍ: كٌخٗض ٍَُٓٞ هللا 

 ٚ حُزوخ١ٍ ٓؼِوخ.". ٝأهَؿ ملسو هيلع هللا ىلص أٍرغ ًٍؼخص، ُِٝوّٞ ًٍؼظخٕ

 هللاعًّ عبثش ثٓ ػجذ  -ٕٔٔ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ ػزي هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .12٘

حُٞٛخد، كيػ٘خ ػز٤ي هللا، ػٖ ٝٛذ رٖ ٤ًٔخٕ، ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ٢ٍٟ هللا 

حُ٘ز٢  كؤرطؤ ر٢ ؿ٢ِٔ ٝأػ٤خ كؤط٠ ػ٢َِّ :" ً٘ض ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ؿِحس ػٜ٘ٔخ، هخٍ

 ؿ٢ِٔ ٝأػ٤خ كظوِلضُ  ٢َّ أرطؤ ػِ :ٓخ ٗؤٗي هِض :ٗؼْ هخٍ :ؿخرَ كوِض :ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ

ِٔ ُ٘ ـُ لْ كٍِ٘ ٣َ  ػٖ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  ُٚ لُّ ًُ ٚ أَ كًَزض كِوي ٍأ٣ظُ  ذْ حًٍ :ٚ ػْ هخٍِ٘ ـَ لْ ٚ ر

َّٝ  :هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ أك٬  :رَ ػ٤زخ هخٍ :رٌَح أّ ػ٤زخ هِض :ٗؼْ هخٍ :هِض ضَ ؿْ طِ

ّٕ  :هِض ٝط٬ػزي ؿخ٣ٍش ط٬ػزٜخ َّٖ أطِٝؽ حَٓأس طـٔؼ إٔ ضُ ٢ُ أهٞحص كؤكززْ  ا ٜ 

 ُ٘ ّٖ  ّٖ ُٜ طُ ٝطٔ  :ػْ هخٍ َْ ح٤ٌُْ  َْ ي هخىّ كبًح هيٓض كخ٤ٌُْ أٓخ اّٗ  :هخٍ ٝطوّٞ ػ٤ِٜ

ٗؼْ كخٗظَحٙ ٢٘ٓ رؤٝه٤ش ػْ هيّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هز٢ِ ٝهيٓض  :أطز٤غ ؿِٔي هِض

ٗؼْ  :هِض ضَ أح٥ٕ هيٓ :رخُـيحس كـج٘خ ا٠ُ حُٔٔـي كٞؿيطٚ ػ٠ِ رخد حُٔٔـي هخٍ

كؤَٓ ر٫٬ إٔ ٣ِٕ ُٚ  كخىهَ كَٜ ًٍؼظ٤ٖ كيهِض ك٤ِٜضُ  كيع ؿِٔي :هخٍ

 َٝ حىع ٢ُ  :كوخٍ ضُ ٤ْ َُّ أٝه٤ش كُٕٞ ٢ُ ر٬ٍ كؤٍؿق ٢ُ ك٢ ح٤ُِٔحٕ كخٗطِوض كظ٠ 

هٌ ؿِٔي  :حُـَٔ ُْٝ ٣ٌٖ ٢ٗء أرـٞ ا٢ُ ٓ٘ٚ هخٍ ح٥ٕ ٣َى ػ٢ِّ  :ؿخرَح هِض

 ."ُٝي ػٔ٘ٚ
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 ٔضٚي آ٠خ اٌز١ُّ -ٕٕٔ* 

يػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، هخٍ كهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٓ٘

أهزَٗخ ٓخُي، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ حُوخْٓ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش ُٝؽ حُ٘ز٢ 

هَؿ٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ رؼٞ أٓلخٍٙ، كظ٠ اًح ً٘خ رخُز٤يحء أٝ  ":ملسو هيلع هللا ىلص، هخُض

ػ٠ِ حُظٔخٓٚ، ٝأهخّ حُ٘خّ ٓؼٚ  رٌحص حُـ٤ٖ حٗوطغ ػوي ٢ُ، كؤهخّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

٤ُٝٔٞح ػ٠ِ ٓخء، كؤط٠ حُ٘خّ ا٠ُ أر٢ رٌَ حُٜي٣ن، كوخُٞح: أ٫ طَٟ ٓخ ٛ٘ؼض 

ػخث٘ش؟ أهخٓض رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝحُ٘خّ ٤ُٝٔٞح ػ٠ِ ٓخء، ٤ُْٝ ٓؼْٜ ٓخء، كـخء 

: كزٔض ٍٍٓٞ هللا أرٞ رٌَ ٍٍٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝحٟغ ٍأٓٚ ػ٠ِ كو١ٌ هي ٗخّ، كوخٍ

ملسو هيلع هللا ىلص ٝحُ٘خّ، ٤ُٝٔٞح ػ٠ِ ٓخء، ٤ُْٝ ٓؼْٜ ٓخء، كوخُض ػخث٘ش: كؼخطز٢٘ أرٞ رٌَ، 

ٝهخٍ: ٓخ ٗخء هللا إٔ ٣وٍٞ ٝؿؼَ ٣طؼ٢٘٘ ر٤يٙ ك٢ هخَٛط٢، ك٬ ٣ٔ٘ؼ٢٘ ٖٓ 

 ك٤ٖ أٛزق ػ٠ِ حُظلَى ا٫ ٌٓخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ كو١ٌ، كوخّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

، كوخٍ أ٤ٓي رٖ حُل٤٠َ: ٓخ ٢ٛ رؤٍٝ كظ٤ٔٔٞح ؿ٤َ ٓخء، كؤٍِٗ هللا آ٣ش حُظ٤ْٔ

 ."رًَظٌْ ٣خ آٍ أر٢ رٌَ، هخُض: كزؼؼ٘خ حُزؼ٤َ ح١ٌُ ً٘ض ػ٤ِٚ، كؤٛز٘خ حُؼوي طلظٚ

حهظِق أَٛ حُؼِْ ك٢ طلي٣ي حٌُٔخٕ ٝحُِٓخٕ ح٣ٌُٖ ُِٗض ك٤ٜٔخ آ٣ش حُظ٤ْٔ أٓخ 

ػخث٘ش كظ٠ اًح ً٘خ رخُز٤يحء أٝ رٌحص حُـ٤ٖ ٢ٛٝ ح٧رٞحء ٌٝٛح حٌُٔخٕ كوي هخُض 

  :ٓخ هخُٚ حرٖ ػزخّ ك٤ٖ ىهَ ػ٠ِ ػخث٘ش ك٢ َٟٜٓخ ح١ٌُ ٓخطض ك٤ٚ

كيػ٘خ ٓؼخ٣ٝش رٖ ػَٔٝ، هخٍ: كيػ٘خ ُحثيس، كيػ٘خ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٔ٘

ػزي هللا رٖ هؼ٤ْ، هخٍ: كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ أر٢ ٤ٌِٓش، أٗٚ كيػٚ ًًٞحٕ، كخؿذ 

أٗٚ ؿخء ػزي هللا رٖ ػزخّ، ٣ٔظؤًٕ ػ٠ِ ػخث٘ش، كـجض ٝػ٘ي ٍأٜٓخ :" ػخث٘ش

حرٖ أه٤ٜخ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ، كوِض: ٌٛح حرٖ ػزخّ ٣ٔظؤًٕ، كؤًذ ػ٤ِٜخ 

حرٖ أه٤ٜخ ػزي هللا، كوخٍ: ٌٛح ػزي هللا رٖ ػزخّ ٣ٔظؤًٕ، ٢ٛٝ طٔٞص، كوخُض: 
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ٛخُل٢ ر٤٘ي، ٤ُِْٔ ىػ٢٘ ٖٓ حرٖ ػزخّ، كوخٍ: ٣خ أٓظخٙ، إ حرٖ ػزخّ ٖٓ 

ػ٤ِي، ٣ٝٞىػي، كوخُض: حثٌٕ ُٚ إ ٗجض، هخٍ: كؤىهِظٚ، كِٔخ ؿِْ، هخٍ: 

أر١َ٘، كوخُض: أ٠٣خ كوخٍ: ٓخ ر٤٘ي ٝر٤ٖ إٔ طِو٢ دمحمح ملسو هيلع هللا ىلص ٝح٧كزش، ا٫ إٔ طوَؽ 

ٖ حَُٝف ٖٓ حُـٔي، ً٘ض أكذ ٗٔخء ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا، ُْٝ ٣ٌ

كؤٛزق ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  ٝٓوطض ه٬ىطي ٤ُِش ح٧رٞحء، ٍٍٓٞ هللا ٣لذ ا٫ ٤١زخ

كؤٍِٗ  ،هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ، كظ٠ ٣ٜزق ك٢ حٍُِٔ٘، ٝأٛزق حُ٘خّ ٤ُْ ٓؼْٜ ٓخء

هللا ػِ ٝؿَ: }كظ٤ٔٔٞح ٛؼ٤يح ٤١زخ{ كٌخٕ ًُي ك٢ ٓززي ٝٓخ أٍِٗ هللا ػِ 

ٞم ٓزغ ٓٔخٝحص، ؿخء رٚ ٝؿَ ٌُٜٙ ح٧ٓش ٖٓ حَُهٜش، ٝأٍِٗ هللا رَحءطي ٖٓ ك

حَُٝف ح٤ٓ٧ٖ، كؤٛزق ٤ُْ هلل ٓٔـي ٖٓ ٓٔخؿي هللا ٣ًٌَ ك٤ٚ هللا، ا٫ ٣ظ٠ِ ك٤ٚ 

آٗخء ح٤َُِ ٝآٗخء حُٜ٘خٍ، كوخُض: ىػ٢٘ ٓ٘ي ٣خ حرٖ ػزخّ: ٝح١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ، 

ُٝحثيس ٛٞ  " هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ُِْٓٔٞىىص أ٢ٗ ً٘ض ٤ٔٗخ ٤ٔ٘ٓخ

  .حرٖ هيحٓش

: ػ٘خ ٓل٤خٕ هخٍ: ػ٘خ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ك٢ ٓٔ٘يٙ هخٍحُل٤ٔي١  أهَؽ.1ٕ٘

" أٜٗخ ٓوطض ه٬ىطٜخ ٤ُِش ح٧رٞحء كؤٍَٓ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ :ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٍؿ٤ِٖ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ ١ِزٜخ كل٠َص ح٬ُٜس ٤ُْٝ ٓؼٜٔخ 

حُظ٤ْٔ كوخٍ أ٤ٓي رٖ ك٤٠َ: ؿِحى هللا  ٓخء كِْ ٣ي٣ٍخ ٤ًق ٣ٜ٘ؼخٕ؟ كُِ٘ض آ٣ش

ه٤َح ٓخ ٍِٗ ري أَٓ ه٢ كٌَٛظٚ ا٫ ؿؼَ هللا ُي ٓوَؿخ، ٝؿؼَ ٤ُِِٖٔٔٔ ك٤ٚ 

 هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ٝٓل٤خٕ ٛٞ حرٖ ػ٤٤٘ش. "ه٤َح

كيػ٘خ ٣ؼوٞد، هخٍ: كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آلخم، أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٖ٘

كيػ٢٘ ٣ل٠٤ رٖ ػزخى رٖ ػزي هللا رٖ حُِر٤َ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش، ُٝؽ حُ٘ز٢ 

أهزِ٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ رؼٞ أٓلخٍٙ كظ٠ اًح ً٘خ رظَرخٕ، رِي ر٤٘ٚ  ": هخُضملسو هيلع هللا ىلص
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ٝر٤ٖ حُٔي٣٘ش ر٣َي ٝأ٤ٓخٍ ٝٛٞ رِي ٫ ٓخء رٚ، ًُٝي ٖٓ حُٔلَ، حِٗٔض ه٬ىس ٢ُ 

٤ُْٝ ٓغ ٖٓ ػ٘و٢، كٞهؼض، كلزْ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٫ُظٔخٜٓخ كظ٠ ١ِغ حُلـَ، 

حُوّٞ ٓخء، هخُض: كِو٤ض ٖٓ أر٢ ٓخ هللا رٚ ػ٤ِْ ٖٓ حُظؼ٤٘ق ٝحُظؤك٤ق، ٝهخٍ: ك٢ 

ًَ ٓلَ ٤ُِِٖٔٔٔ ٓ٘ي ػ٘خء ٝر٬ء؟ هخُض: كؤٍِٗ هللا حَُهٜش رخُظ٤ْٔ، هخُض: 

كظ٤ْٔ حُوّٞ ِٝٛٞح. هخُض: ٣وٍٞ أر٢ ك٤ٖ ؿخء ٖٓ هللا ٓخ ؿخء ٖٓ حَُهٜش 

اٗي ُٔزخًٍش، ٓخًح ؿؼَ هللا ٤ُِِٖٔٔٔ ك٢ ٤ُِِٖٔٔٔ: ٝهللا، ٓخ ػِٔض ٣خ ر٤٘ش، 

ٝٛٞ هِض كي٣غ كٖٔ ٝهي َٛف حرٖ آلخم  "؟كزٔي ا٣خْٛ ٖٓ حُزًَش ٝح٤َُٔ

 .٣ٝؼوٞد ٛٞ حرٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي رخُظلي٣غحرٖ ٣ٔخٍ 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٤ِٓٔخٕ، هخٍ: كيػ٢٘ حرٖ ٝٛذ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٗ٘

ػٚ ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش هخٍ: أهز٢َٗ ػَٔٝ، إٔ ػزي حَُكٖٔ رٖ حُوخْٓ، كي

٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، ٓوطض ه٬ىس ٢ُ رخُز٤يحء ٝٗلٖ ىحهِٕٞ حُٔي٣٘ش، كؤٗخم حُ٘ز٢ 

ملسو هيلع هللا ىلص، ٍِٝٗ كؼ٠٘ ٍأٓٚ ك٢ كـ١َ ٍحهيح، أهزَ أرٞ رٌَ ك٢ٌِِٗ ٌُِس ٗي٣يس، 

، ػْ ٝهخٍ: كزٔض حُ٘خّ ك٢ ه٬ىس كز٢ حُٔٞص، ٌُٔخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝهي أٝؿؼ٢٘

إ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حٓظ٤وع ٝك٠َص حُٜزق، كخُظْٔ حُٔخء كِْ ٣ٞؿي " كُِ٘ض: }٣خ أ٣ٜخ 

[ ح٣٥ش "، كوخٍ أ٤ٓي رٖ ك٤٠َ: ُوي ٙح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح اًح هٔظْ ا٠ُ ح٬ُٜس{ ]حُٔخثيس: 

 "  رخٍى هللا ُِ٘خّ ك٤ٌْ ٣خ آٍ أر٢ رٌَ، ٓخ أٗظْ ا٫ رًَش ُْٜ

آ٣ش حُظ٤ْٔ ٢ٛ رخ٧رٞحء ٝح٧رٞحء ٖٓ حُز٤يحء رؼي  ًٝحص حُـ٤ٖ حُظ٢ ُِٗض ك٤ٜخ

 "رِي ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُٔي٣٘ش ر٣َي ٝأ٤ٓخ١ًٍ حُل٤ِلش ٢ٛٝ طَرخٕ هخُض ػخث٘ش:" طَرخٕ 

ٝحُز٣َي ٛٞ حػ٘خ ػَ٘ ٬٤ٓ ٣ٝؼ٢٘ إٔ ػخث٘ش هَؿض ٌٛٙ حَُٔس ك٢ ؿِٝس ٣َ١وٜخ 

حُٔي٣٘ش  ػزَ ح٧رٞحء ٝهي ٓوطض ه٬ىطٜخ اػَ هلُٜٞخ ٖٓ حُـِٝس ك٢ ػٞىطٜخ ا٠ُ

ٌٝٛح رؼي كخىػش ح٩كي ك٢ ؿِٝس ر٢٘ حُٜٔطِن حُظ٢ ُو٤ض ك٤ٜخ ػخث٘ش ٓخ ُو٤ض 
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ك٢ ًَ ٓلَ ٤ُِِٖٔٔٔ ٓ٘ي ٖٓ حُز٬ء كوي هخٍ أرٞ رٌَ ًٔخ ٛٞ ك٢ ٍٝح٣ش أكٔي " 

" ٝهخٍ أ٤ٓي رٖ ك٤٠َ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ك٢ ٍٝح٣ش حُٜل٤ل٤ٖ ح٥ٗلش  ػ٘خء ٝر٬ء

٣ؼ٢٘ حُظ٤ٔ٤َ ػ٠ِ ح٤ُِٖٔٔٔ رٍِ٘ٝ آ٣ش " ٓخ ٢ٛ رؤٍٝ رًَظٌْ ٣خ آٍ أر٢ رٌَ" ٝ

ؿِحى هللا  ":٢ٍٟ هللا ػ٘ٚحُظ٤ْٔ ٝك٢ ٍٝح٣ش حُل٤ٔي١ هخٍ أ٤ٓي رٖ ك٤٠َ 

ه٤َح ٓخ ٍِٗ ري أَٓ ه٢ كٌَٛظٚ ا٫ ؿؼَ هللا ُي ٓوَؿخ، ٝؿؼَ ٤ُِِٖٔٔٔ ك٤ٚ 

" ٌٝٛح ٓٔخ ٣يٍ إٔ ػخث٘ش ًخٗض ٓززخ ك٢ ٍِٗٝ آ٣ش حُظ٤ْٔ رؼي كخىػش ح٩كي ه٤َح

خ ُلي٣غ ح٩كي ك٤ٜخ ٌُٖ ٍِٗٝ حُوَإٓ ك٢ حُلخىػش ٛٞ رًَش ٝك٢ ًِظخ حُظ٢ ًَٛظٜ

حَُٔط٤ٖ ًخٗض ػخث٘ش ٓززخ ُِزًَش ٝٓٔخ ٣يٍ ػ٠ِ إٔ ٍِٗٝ آ٣ش حُظ٤ْٔ ًخٗض اػَ 

٬ُٜس حُوٞف ك٢ ؿِٝس  حُٔلَٜحُولٍٞ ٖٓ ؿِٝس هَؿض ك٤ٜخ ػخث٘ش ٝٛلٜخ 

رٌٜح س حُوٞف ًحص حَُهخع هِزَ ٗـي ُٝٞ ُْ طٌٖ ٜٗيص ٌٛٙ حُـِٝس ٓخ ٗؼظض ٬ٛ

ّ يٞ أطْ كي٣غ ٝأٗلخٙ ك٢ ٬ٛس حُوٞف ٝهي طوكظ٠ هخٍ حُلخًْ ٛ حُظل٤َٜ

  حُلي٣غ ك٢ رخد ٬ٛس حُوٞف.

ٝهي ٜٗي ٌٛٙ حُـِٝس أرٞ ٣ََٛس ح١ٌُ أِْٓ ك٢ ؿِٝس ه٤زَ رؼي ؿِٝس ر٢٘ 

حُٜٔطِن ٠ِٛٝ ٬ٛس حُوٞف ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝهي ٍٟٝ ٛلش ٌٛٙ ح٬ُٜس أٗزٚ 

حُلي٣غ ٝهي طويّ   ٛلظٚ ػخث٘ش ٓٔخ ٣يٍ إٔ ٤ًِٜٔخ ٜٗي ؿِٝس ًحص حَُهخعرٔخ ٝ

 ك٢ رخد ٬ٛس حُوٞف.

 ٚاعالِٗخ ثٓ أصبي ِأعش صُّب -ٖٕٔ* 

كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي، كيػ٘خ ٤ُغ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1٘٘

خءص ٗـي كـ ََ زَ :" رؼغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ه٬٤ هِ ٓؼ٤ي، أٗٚ ٓٔغ أرخ ٣ََٛس، ٣وٍٞ

أػخٍ ٤ٓي أَٛ ح٤ُٔخٓش كَرطٞٙ رٔخ٣ٍش ٖٓ رَؿَ ٖٓ ر٢٘ ك٤٘لش ٣وخٍ ُٚ ػٔخٓش رٖ 

ػ٘ي١  :كوخٍ ؟ٓخًح ػ٘يى ٣خ ػٔخٓش :ٓٞح١ٍ حُٔٔـي كوَؽ ا٤ُٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ
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٣خ دمحم ه٤َ إ طوظَ طوظَ ًح ىّ ٝإ ط٘ؼْ ط٘ؼْ ػ٠ِ ٗخًَ ٝإ ً٘ض ط٣َي حُٔخٍ 

ٓخ ػ٘يى ٣خ  :ض كظًَٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ًخٕ رؼي حُـي كوخٍكَٔ طؼ٢ ٓ٘ٚ ٓخ ٗج

ٓخ هِض ُي إ ط٘ؼْ ط٘ؼْ ػ٠ِ ٗخًَ ٝإ طوظَ طوظَ ًح ىّ ٝإ ً٘ض  :هخٍ ؟ػٔخٓش

 :ط٣َي حُٔخٍ كَٔ طؼ٢ ٓ٘ٚ ٓخ ٗجض كظًَٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ًخٕ ٖٓ حُـي كوخٍ

ػ٘ي١ ٓخ هِض ُي إ ط٘ؼْ ط٘ؼْ ػ٠ِ ٗخًَ ٝإ طوظَ  :كوخٍ ؟ٓخًح ػ٘يى ٣خ ػٔخٓش

 :طوظَ ًح ىّ ٝإ ً٘ض ط٣َي حُٔخٍ كَٔ طؼ٢ ٓ٘ٚ ٓخ ٗجض كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 :٠ُ ٗوَ ه٣َذ ٖٓ حُٔٔـي كخؿظَٔ ػْ ىهَ حُٔٔـي كوخٍأ١ِوٞح ػٔخٓش كخٗطِن ا

 ٝهللا ٓخ ًخٕ ػ٠ِ أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝأٜٗي إٔ دمحمح ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ ٣خ دمحم

 ٜخ ا٢ُّ حُٞؿٞٙ ًِّ  ح٧ٍٝ ٝؿٚ أرـٞ ا٢ُ ٖٓ ٝؿٜي كوي أٛزق ٝؿٜي أكذّ 

ٝهللا  ٣ٖ ًِٚ ا٢ُّ حُيِّ  ٝهللا ٓخ ًخٕ ٖٓ ى٣ٖ أرـٞ ا٢ُ ٖٓ ى٣٘ي كؤٛزق ى٣٘ي أكذّ 

ٝإ ه٤ِي  ٓخ ًخٕ ٖٓ رِي أرـٞ ا٢ُ ٖٓ رِيى كؤٛزق رِيى أكذ حُز٬ى ًِٜخ ا٢ُّ 

كٔخًح طَٟ كزَ٘ٙ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأَٓٙ إٔ ٣ؼظَٔ كِٔخ أهٌط٢٘ ٝأٗخ أ٣ٍي حُؼَٔس 

ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٫ٝ ٝهللا  ٢ أِٓٔضُ ٫ ٌُِّٝ٘  :كوخٍ صَ ْٞ زَ َٛ أَ  :هيّ ٌٓش هخٍ ُٚ هخثَ

 ٫ ٣ؤط٤ٌْ ٖٓ ح٤ُٔخٓش كزش ك٘طش كظ٠ ٣ؤًٕ ك٤ٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ".

 فبؽجخ اٌّضادر١ٓ -ٕٗٔ* 

كيػ٘خ ٓٔيى، هخٍ: كيػ٢٘ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي، هخٍ: حُزوخ١ٍ هخٍ  هَؽأ.1ٙ٘

" ً٘خ ك٢ ٓلَ ٓغ حُ٘ز٢ :كيػ٘خ ػٞف، هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ٍؿخء، ػٖ ػَٔحٕ، هخٍ

ملسو هيلع هللا ىلص ٝاٗخ أ٣َٓ٘خ كظ٠ ً٘خ ك٢ آهَ ح٤َُِ ٝهؼ٘خ ٝهؼش ٫ٝ ٝهؼش أك٠ِ ػ٘ي حُٔٔخكَ 

 َُّ ٖ حٓظ٤وع ك٬ٕ ػْ ك٬ٕ ػْ ك٬ٕ حُْ٘ٔ ًٝخٕ أٍٝ ٓ ٜٓ٘خ كٔخ أ٣وظ٘خ ا٫ ك

ٍؿخء ك٢ٔ٘ ػٞف ػْ ػَٔ رٖ حُوطخد حَُحرغ ًٝخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص اًح ٗخّ  ٤ْٜٔٔٞ أر٣ُ 

٣ٔظ٤وع ٧ٗخ ٫ ٗي١ٍ ٓخ ٣ليع ُٚ ك٢ ٗٞٓٚ كِٔخ حٓظ٤وع  ُْٞ ٣ٞهع كظ٠ ٣ٌٕٞ ٛ

ػَٔ ٍٝأٟ ٓخ أٛخد حُ٘خّ ًٝخٕ ٍؿ٬ ؿ٤ِيح كٌزَ ٍٝكغ ٛٞطٚ رخُظٌز٤َ كٔخ 



 ٕٖٙ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

ُحٍ ٣ٌزَ ٣َٝكغ ٛٞطٚ رخُظٌز٤َ كظ٠ حٓظ٤وع رٜٞطٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كِٔخ حٓظ٤وع ٌٗٞح 

٫ ٤٠٣َ حٍطلِٞح كخٍطلَ كٔخٍ ؿ٤َ رؼ٤ي ػْ  ٫ ٤َٟ أٝ :ا٤ُٚ ح١ٌُ أٛخرْٜ هخٍ

ٍِٗ كيػخ رخُٟٞٞء كظٟٞؤ ٝٗٞى١ رخ٬ُٜس ك٠ِٜ رخُ٘خّ كِٔخ حٗلظَ ٖٓ ٬ٛطٚ 

ٓخ ٓ٘ؼي ٣خ ك٬ٕ إٔ ط٢ِٜ ٓغ حُوّٞ  :حُوّٞ هخٍ رَؿَ ٓؼظٍِ ُْ ٣َٜ ٓغ اًح ٛٞ

ػ٤ِي رخُٜؼ٤ي كبٗٚ ٣ٌل٤ي ػْ ٓخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ  :أٛخرظ٢٘ ؿ٘خرش ٫ٝ ٓخء هخٍ :هخٍ

 هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كخٗظ٠ٌ ا٤ُٚ حُ٘خّ ٖٓ حُؼطٖ كٍِ٘ كيػخ ك٬ٗخ ًخٕ ٤ٔٔ٣ٚ أرٞ

خ حَٓأس ر٤ٖ حًٛزخ كخرظـ٤خ حُٔخء كخٗطِوخ كظِو٤ :خ كوخٍٚ ػٞف ٝىػخ ػ٤ًِّ ٍؿخء ٤َٔٗ 

ػٜي١  :أ٣ٖ حُٔخء هخُض :ٓط٤لظ٤ٖ ٖٓ ٓخء ػ٠ِ رؼ٤َ ُٜخ كوخ٫ ُٜخ ِٓحىط٤ٖ أٝ

 :ا٠ُ أ٣ٖ هخ٫ :هخُض ،ححٗطِو٢ اًً  :هخ٫ ُٜخ ٞفٌ ُِ خ هُ ََُٗ لَ رخُٔخء أْٓ ٌٛٙ حُٔخػش َٝٗ

ح١ٌُ طؼ٤ٖ٘ كخٗطِو٢  ٛٞ :وخٍ ُٚ حُٜخرت هخ٫ح١ٌُ ٣ُ  :ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخُض

كخٓظُِ٘ٞٛخ ػٖ رؼ٤َٛخ ٝىػخ حُ٘ز٢  :ـخءح رٜخ ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝكيػخٙ حُلي٣غ هخٍك

ْٝ  ملسو هيلع هللا ىلص ربٗخء كلَؽ ك٤ٚ ٖٓ أكٞحٙ حُِٔحىط٤ٖ أٝ َ ًَ ٓط٤لظ٤ٖ ٝأ أكٞحٜٛٔخ ٝأ١ِن  ؤ

ٞى١ ك٢ حُ٘خّ حٓوٞح ٝحٓظوٞح كٔو٠ ٖٓ ٗخء ٝحٓظو٠ ٖٓ ٗخء ًٝخٕ ح٢ُ ُٝٗ َِ حُؼَ 

حًٛذ كؤكَؿٚ ػ٤ِي  :إٔ أػط٠ ح١ٌُ أٛخرظٚ حُـ٘خرش اٗخء ٖٓ ٓخء هخٍآهَ ًحى 

ٜخ ا٤ُ٘خ أَّٗ  َُ ٤َّ وَ ٢ٛٝ هخثٔش ط٘ظَ ا٠ُ ٓخ ٣لؼَ رٔخثٜخ ٝح٣ْ هللا ُوي أهِغ ػٜ٘خ ٝاٗٚ ٤ُُ 

 ِٓ حؿٔؼٞح ُٜخ كـٔؼٞح ُٜخ ٖٓ ر٤ٖ  :ٜٓ٘خ ك٤ٖ حرظيأ ك٤ٜخ كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص سً ٨َْ أٗي 

٣ٞوش كظ٠ ؿٔؼٞح ُٜخ ١ؼخٓخ كـؼِٞٛخ ك٢ ػٞد ٝكِٔٞٛخ ػ٠ِ ػـٞس ٝىه٤وش ٝٓ

ٍَ  :رؼ٤َٛخ ٟٝٝؼٞح حُؼٞد ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ هخٍ ُٜخ خ ٖٓ ٓخثي ٤ٗجخ ٌُٖٝ َ٘ثْ ُِ طؼ٤ِٖٔ ٓخ 

 :ٓخ كزٔي ٣خ ك٬ٗش هخُض :ػْٜ٘ هخُٞح ح١ٌُ أٓوخٗخ كؤطض أِٜٛخ ٝهي حكظزٔضْ  هللا ٛٞ

ٚ حُٜخرت كلؼَ ًٌح ًٌٝح ٢٘ ٍؿ٬ٕ كٌٛزخ ر٢ ا٠ُ ٌٛح ح١ٌُ ٣وخٍ ُُو٤َ  ،حُؼـذُ 

ٚ ٧ٓلَ حُ٘خّ ٖٓ ر٤ٖ ٌٛٙ ٌٝٛٙ ٝهخُض ربٛزؼ٤ٜخ حُٞٓط٠ ٝحُٔزخرش كٞهللا اَّٗ 

اٗٚ ٍَُٓٞ هللا كوخ كٌخٕ  كَكؼظٜٔخ ا٠ُ حُٔٔخء طؼ٢٘ حُٔٔخء ٝح٧ٍٝ أٝ
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َّٜ ـ٤َٕٝ ػ٠ِ ٖٓ كُٜٞخ ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٫ٝ ٣ُ حُِٕٔٔٔٞ رؼي ًُي ٣ُ   َّ َْ ٤ٜزٕٞ حُ

ٓخ أٍٟ إٔ ٛئ٫ء حُوّٞ ٣يػٌْٞٗ ػٔيح كَٜ ٌُْ  :ُوٜٞٓخح١ٌُ ٢ٛ ٓ٘ٚ كوخُض ٣ٞٓخ 

 ك٢ ح٬ٓ٩ّ كؤ١خػٞٛخ كيهِٞح ك٢ ح٬ٓ٩ّ ".

ٝكيػ٢٘ أكٔي رٖ ٓؼ٤ي رٖ ٛوَ حُيح٢ٍٓ، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.11٘

ػز٤ي هللا رٖ ػزي حُٔـ٤ي، كيػ٘خ ِْٓ رٖ ٣ٍَُ حُؼطخٍى١، هخٍ: ٓٔؼض أرخ ٍؿخء 

ض ٓغ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٤َٔٓ ُٚ ً٘ ":حُؼطخٍى١، ػٖ ػَٔحٕ رٖ ك٤ٜٖ، هخٍ

كؤىُـ٘خ ٤ُِظ٘خ، كظ٠ اًح ًخٕ ك٢ ٝؿٚ حُٜزق ػَٓ٘خ، كـِزظ٘خ أػ٤٘٘خ كظ٠ رِؿض 

حُْ٘ٔ، هخٍ: كٌخٕ أٍٝ ٖٓ حٓظ٤وع ٓ٘خ أرٞ رٌَ، ًٝ٘خ ٫ ٗٞهع ٗز٢ هللا ٠ِٛ هللا 

٢ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٖٓ ٓ٘خٓٚ اًح ٗخّ كظ٠ ٣ٔظ٤وع، ػْ حٓظ٤وع ػَٔ، كوخّ ػ٘ي ٗز

ملسو هيلع هللا ىلص، كـؼَ ٣ٌزَ، ٣َٝكغ ٛٞطٚ رخُظٌز٤َ كظ٠ حٓظ٤وع ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كِٔخ ٍكغ 

ٍأٓٚ، ٍٝأٟ حُْ٘ٔ هي رِؿض، هخٍ: حٍطلِٞح، كٔخٍ ر٘خ كظ٠ اًح حر٠٤ض 

حُْ٘ٔ ٍِٗ ك٠ِٜ ر٘خ حُـيحس، كخػظٍِ ٍؿَ ٖٓ حُوّٞ ُْ ٣َٜ ٓؼ٘خ، كِٔخ 

ٓخ ٓ٘ؼي إٔ ط٢ِٜ ٓؼ٘خ؟ هخٍ: ٣خ ٗز٢ هللا   ٗ  ملسو هيلع هللا ىلص: ٣خ ك٬حَٜٗف، هخٍ ُٚ ٍٍٓٞ هللا

أٛخرظ٢٘ ؿ٘خرش، كؤَٓٙ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٤ْٔ رخُٜؼ٤ي، ك٠ِٜ، ػْ ػـ٢ِ٘ ك٢ 

ًٍذ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٗطِذ حُٔخء، ٝهي ػط٘٘خ ػط٘خ ٗي٣يح، كز٤٘ٔخ ٗلٖ ٤َٔٗ اًح ٗلٖ 

٤ٖ، كوِ٘خ ُٜخ: أ٣ٖ حُٔخء؟ هخُض: أ٣ٜخٙ أ٣ٜخٙ، ٫ ٓخء رخَٓأس ٓخىُش ٍؿ٤ِٜخ ر٤ٖ ِٓحىط

ٌُْ، هِ٘خ: كٌْ ر٤ٖ أِٛي ٝر٤ٖ حُٔخء؟ هخُض: ٤َٔٓس ٣ّٞ ٤ُِٝش، هِ٘خ: حٗطِو٢ ا٠ُ 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هخُض: ٝٓخ ٍٍٓٞ هللا؟ كِْ ٌِٜٗٔخ ٖٓ أَٓٛخ ٤ٗجخ كظ٠ حٗطِو٘خ 

، كٔؤُٜخ، كؤهزَطٚ ٓؼَ ح١ٌُ أهزَط٘خ، ٝأهزَطٚ رٜخ، كخٓظوزِ٘خ رٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أٜٗخ ٓٞطٔش ُٜخ ٛز٤خٕ أ٣ظخّ، كؤَٓ رَح٣ٝظٜخ كؤ٤ٗوض كٔؾ ك٢ حُؼ٣ٝ٫ِٖ 

حُؼ٤ِخ٣ٖٝ، ػْ رؼغ رَح٣ٝظٜخ، كَ٘ر٘خ ٝٗلٖ أٍرؼٕٞ ٍؿ٬ ػطخٕ كظ٠ ٣ٍٝ٘خ، 

خى ٨ٓٝٗخ ًَ هَرش ٓؼ٘خ ٝاىحٝس، ٝؿِٔ٘خ ٛخكز٘خ، ؿ٤َ أٗخ ُْ ٗٔن رؼ٤َح، ٢ٛٝ طٌ
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ػْ هخٍ: ٛخطٞح ٓخ ًخٕ ػ٘يًْ، كـٔؼ٘خ ُٜخ  -٣ؼ٢٘ حُِٔحىط٤ٖ  -ط٠َ٘ؽ ٖٓ حُٔخء 

ٖٓ ًَٔ ٝطَٔ، َٝٛ ُٜخ َٛس، كوخٍ ُٜخ: حًٛز٢ كؤ١ؼ٢ٔ ٌٛح ػ٤خُي، ٝحػ٢ِٔ 

أطض أِٜٛخ هخُض: ُوي ُو٤ض أٓلَ حُزَ٘، أٝ اٗٚ ُ٘ز٢  أٗخ ُْ َُٗأ ٖٓ ٓخثي، كِٔخ

ِّٜ ًٔخ ُػْ، ًخٕ ٖٓ أَٓٙ ٣ًض ٣ًٝض، كٜيٟ هللا ّ رظِي حَُٔأس، كؤِٓٔض َْ  ًحى حُ

 "ٝأِٓٔٞح

ُْ ٣ظز٤ٖ ك٢ أ١ حُـِٝحص ًخٗض ٛخكزش حُِٔحىط٤ٖ كوي ٍٝى ك٢ ٛل٤ق 

ً٘خ ك٢ ٓلَ ٓغ حُ٘ز٢ ٠ِٛ  حُزوخ١ٍ هٍٞ ػَٔحٕ رٖ ك٤ٜٖ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ:"

" ٌٝٛح ً٘ض ٓغ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٤َٔٓ ُٚ " ٝك٢ ٛل٤ق ِْٓٔ:"هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ

ّٕ ٣ل ٍح١ٝ  ظَٔ ح٤َُٔٔ ك٢ ؿِٝس ٝك٢ ٓلَ آهَ ًٔخ ُْ ٣ظز٤ٖ طخ٣ٍوٜخ ؿ٤َ أ

ا٫ ك٢  ه٤زَُْ ٣َى ُٚ ًًَهزَ ؿِٝس حُوٜش ػَٔحٕ رٖ ك٤ٜٖ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ 

ٌٝٛح ٣يٍ ػ٠ِ ٝهٞع حُوٜش رؼي ه٤زَ ٝك٢ هٍٞ  هٜش ح٬ّٓ أر٤ٚ رؼي حُلي٣ز٤ش.

ك٢ ٛل٤ق حُزوخ١ٍ:" ػ٤ِي رخُٜؼ٤ي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ١ٌُِ ُْ ٣ٜ٘ي ٓؼْٜ ٬ٛس حُلـَ 

" كٌٜح ٣يٍ أَٓٙ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٤ْٔ رخُٜؼ٤يكبٗٚ ٣ٌل٤ي" ٝك٢ ٛل٤ق ِْٓٔ " 

ػ٠ِ إٔ حُوٜش ٝهؼض رؼي ٍِٗٝ آ٣ش حُظ٤ْٔ حُظ٢ ُِٗض ك٢ ؿِٝس ًحص حَُهخع ًٔخ 

كَ٘ر٘خ  طويّ ر٤خٗٚ ٝك٢ ٛل٤ق ِْٓٔ هخٍ ػَٔحٕ رٖ ك٤ٜٖ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ:"

" ٌٝٛح ٣يٍ ػ٠ِ أٜٗخ ٤ُٔض ؿِٝس ه٤زَ ػطخٕ كظ٠ ٣ٍٝ٘خأٍرؼٕٞ ٍؿ٬ ٖ ٝٗل

٫ٝ ًحص حَُهخع ٫ٝ ػَٔس حُو٠خء ٫ٝ كظق ٌٓش ٫ٝ ؿِٝس ك٤ٖ٘ ٫ٝ ؿِٝس 

حُطخثق ٫ٝ ؿِٝس طزٞى حُظ٢ ٜٗيٛخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًٝخٕ ٓؼٚ ٖٓ حُٜلخرش ك٢ ٌٛٙ 

ٟخ ه٣َزخ أٝ ٓلَح هخٛيح ًٌُٝي ُٞ ًخٕ ػَحُـِٝحص أًؼَ ٖٓ أٍرؼ٤ٖ ٍؿ٬ 

٣ؼ٢٘ ؿ٤َ حُـِٝ ٓخ ٛلذ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓؼٚ ًزخٍ حُٜلخرش ٓؼَ أر٢ رٌَ ٝػَٔ 

ٍٝؿخٍ حُلَد ٓؼَ ػ٢ِ ٝحُِر٤َ ٢ٍٟ هللا ػْٜ٘ ٝهَٝؿْٜ ٣يٍ ػ٠ِ أٜٗخ 

ّْ ٝهللا أػِْ.   ؿِٝس ٌُٜٝ٘خ ُْ طٔ
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  منبءاٌػّشح   -٘ٔٔ** 

ي حَُكٖٔ، ػٖ كيػ٘خ ٣ْٞٗ، كيػ٘خ ىحٝى رٖ ػزأكٔي هخٍ  أهَؽ.11٘

ػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ، ػٖ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّ، هخٍ: " حػظَٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا 

ػ٤ِٚ ِْٝٓ، أٍرؼخ ػَٔس ٖٓ حُلي٣ز٤ش، ٝػَٔس حُو٠خء ك٢ ١ً حُوؼيس ٖٓ هخرَ، 

" هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ  ٝػَٔس حُؼخُؼش ٖٓ حُـؼَحٗش، ٝحَُحرؼش حُظ٢ ٓغ كـظٚ

 طخٍ ٣ْٝٞٗ ٛٞ حرٖ دمحم حُٔئىد.١َٗ حُزوخ١ٍ ٝىحٝى رٖ ػزي حَُكٖٔ ٛٞ حُؼ

ػجذ هللا ثٓ سٚاؽخ ٠ٕؾذ اٌؾؼش ػٕذ دخٛي إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ   -ٕ٘ٔ* 

 ِىخ عٍُٚ

كيػ٘خ آلخم رٖ ٍٜٓ٘ٞ هخٍ: أهزَٗخ ػزي حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ.12٘

" إٔ حُ٘ز٢ :ػٖ أْٗ ؿؼلَ رٖ ٤ِٓٔخٕ هخٍ: كيػ٘خ ػخرض حَُُحم هخٍ: أهزَٗخ

  :٣وٍٞ ُٞو٠خء ٝػزي هللا رٖ ٍٝحكش ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٢٘ٔ٣ ٝٛملسو هيلع هللا ىلص ىهَ ٌٓش ك٢ ػَٔس ح

 ح٤ُّٞ ٠َٗرٌْ ػ٠ِ ط٣ِِ٘ٚ          هِٞح ر٢٘ حٌُلخٍ ػٖ ٓز٤ِٚ

 ٣ٌَٝٛ حُو٤َِ ػٖ ه٤ِِٚ          َٟرخ ٣ِ٣َ حُٜخّ ػٖ ٓو٤ِٚ

٣خ حرٖ ٍٝحكش ر٤ٖ ٣ي١ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝك٢ كَّ هللا طوٍٞ حُ٘ؼَ  :كوخٍ ُٚ ػَٔ

هِض  َ ك٢ِٜ أَٓع ك٤ْٜ ٖٓ ٠ٗق حُ٘زَ."ػ٘ٚ ٣خ ػٔ َِّ هَ  :ملسو هيلع هللا ىلصُٚ حُ٘ز٢ كوخٍ 

كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٝػخرض ٛٞ حُز٘خ٢ٗ ٝؿؼلَ رٖ ٤ِٓٔخٕ ٛٞ 

 .خث٢ ٝأرٞ ٣ؼ٠ِحُ٘ٔ ٚأهَؿٝ ،ح٠ُزؼ٢

 ٚاعزؼشاك اٌمٛح إلس٘بة اٌؼذ -ٕٙٔ* 

يػ٘خ أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ ح٤ُ٘زخ٢ٗ، هخٍ: كحرٖ كزخٕ هخٍ  أهَؽ.2ٓ٘

: ٓؤُض أرخ رٖ هؼ٤ْححُؼزخّ رٖ ح٤ُُٞي ح٢َُٓ٘، هخٍ: كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٤ِْٓ، ػٖ 
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رٖ ححُطل٤َ كوِض: ح١٧َحف حُؼ٬ػش حُظ٢ طٔ٘ي رخٌُؼزش؟ هخٍ أرٞ حُطل٤َ: ٓؤُض 

 ؾك٢ ِٛق ه٣َٖ رِ ٕػزخّ ػٜ٘خ كوخٍ: إ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُٔخ ٍِٗ َٓ حُظَٜح

 إٔ ه٣َ٘خ ًخٗض طوٍٞ: طزخ٣ؼٕٞ ٟؼلخء؛ هخٍ أٛلخرٚ: ٣خ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٍٍٓٞ هللا ُٞ أًِ٘خ ٖٓ ظَٜٗخ، كؤًِ٘خ ٖٓ ٗلٜٞٓخ، ٝكٔٞٗخ ٖٓ حَُٔم، كؤٛزل٘خ 

، ٫ ٌُٖٝ حثظ٢ٗٞ رل٠َ أُٝحىًْ :ؿيح كظ٠ ٗيهَ ػ٠ِ حُوّٞ ٝر٘خ ؿٔخّ؟ هخٍ

ُْٜ ك٤ٜخ رخُزًَش، كزٔطٞح أٗطخػْٜ، ػْ ؿٔؼٞح ػ٤ِٜخ ٖٓ أ١ؼٔخطْٜ ًِٜخ، كيػخ 

كؤًِٞح كظ٠ ط٠ِؼٞح ٗزؼخ، كخًظلٞح ك٢ ؿَرْٜ ك٠ٍٞ ٓخ ك٠َ ٜٓ٘خ، كِٔخ ىهَ 

ٝحؿظٔؼض ه٣َٖ ٗلٞ حُلـَ، حٟطزغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ ه٣َٖ

حًَُٖ ح٤ُٔخ٢ٗ، ٝحٓظِْ ، ػْ هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٧ٛلخرٚ: ٫ ٣َٟ حُوّٞ ك٤ٌْ ؿ٤ِٔس

حًَُٖ ح٧ٓٞى، كطخف ػ٬ػش  ٝطـ٤زض ه٣َٖ، ٠٘ٓ ٛٞ ٝأٛلخرٚ كظ٠ حٓظِٔٞح

هخٍ حرٖ  ،أ١ٞحف، كٌُِي طوّٞ ه٣َٖ ْٝٛ ٣َٕٔٝ رْٜ ٣َِٕٓٞ: ٌُؤْٜٗ حُـ٫ِٕ

ٚ أكٔي ٓوظَٜح، هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ". ٝأهَؿ ػزخّ: ًٝخٗض ٓ٘ش

ؼ٤ْ ٛٞ ػزي هللا رٖ ػؼٔخٕ ِْٓٔ ٝأرٞ حُطل٤َ ٛٞ ػخَٓ رٖ ٝحػِش ٛلخر٢ ٝحرٖ ه

ٝإ ًخٕ هي طٌِْ ك٢ كلظٚ كٜٞ ٓظوٖ ُلي٣غ حرٖ  ٣ٝل٠٤ رٖ ٤ِْٓ ٛٞ حُطخثل٢

 ٤ٗٝن حرٖ كزخٕ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ ٝػوٚ حُيحٍهط٢٘. ه٤ؼْ ًٔخ هخٍ أكٔي ك٢ حُؼَِ

ٝكيػ٢٘ أرٞ حَُر٤غ حَُِٛح٢ٗ، كيػ٘خ كٔخى ٣ؼ٢٘ حرٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٔ٘

:" هيّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ػٖ حرٖ ػزخّ، هخ٣ٍُي، ػٖ أ٣ٞد، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ

٠ ٣ؼَد هخٍ حًَُٕٔ٘ٞ اٗٚ ٣ويّ ػ٤ٌِْ ؿيح هّٞ هي َّٔ ٝأٛلخرٚ ٌٓش ٝهي ٝٛ٘ظْٜ كُ 

كـِٔٞح ٓٔخ ٢ِ٣ حُلـَ ٝأَْٓٛ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا  سً ٠ ُٝوٞح ٜٓ٘خ ٗيَّ َّٔ ٝٛ٘ظْٜ حُلُ 

٤ٖ ٤َُٟ حًَُٕٔ٘ٞ ػ٤ِٚ ِْٝٓ إٔ ٣َِٓٞح ػ٬ػش أٗٞح١ ٣ٝٔ٘ٞح ٓخ ر٤ٖ حًَُ٘

ؿِيْٛ كوخٍ حًَُٕٔ٘ٞ ٛئ٫ء ح٣ٌُٖ ُػٔظْ إٔ حُل٠ٔ هي ٝٛ٘ظْٜ ٛئ٫ء أؿِي ٖٓ 
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هخٍ حرٖ ػزخّ ُْٝ ٣ٔ٘ؼٚ إٔ ٣ؤَْٓٛ إٔ ٣َِٓٞح ح٧ٗٞح١ ًِٜخ ا٫ . ًٌح ًٌٝح

 ح٩روخء ػ٤ِْٜ."

 ملسو هيلع هللا ىلص اٌّغٍّْٛ ٠ؾّْٛ إٌجٟ -7ٕٔ* 

ػٖ آٔخػ٤َ  ٘خ ٓل٤خٕكيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزي هللا كيػحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٕ٘

 ٓظَٗخٙ ٖٓ " ُٔخ حػظَٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:ٓٔغ حرٖ أر٢ أٝك٠، ٣وٍٞ رٖ أر٢ هخُي

 ."ْٜٓ٘ إٔ ٣ئًٝح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصٝؿِٔخٕ ح٤ًَُٖ٘ٔ 

سمٟ هللا ػٕٙب اصش ػّشح  ث١ّّٛٔخ ثٕذ اٌؾبسس صٚاط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8ٕٔ* 

 اٌمنبء

كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ، هخٍ  ٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل .2ٖ٘

:" طِٝؽ حُ٘ز٢ كيػ٘خ ٤ٛٝذ، كيػ٘خ أ٣ٞد، ػٖ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّ، هخٍ

 ." ملسو هيلع هللا ىلص ٤ٓٔٞٗش ٝٛٞ ٓلَّ ٝر٠٘ رٜخ ٝٛٞ ك٬ٍ ٝٓخطض رَٔف

َّٝ  :ٍ حرٖ ػزخّٞٝه َّ ٫ ٣ؼ٢٘ ىحهَ حُل ٌّ َِ لْ ُٓ  ٝٛٞحُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٤ٓٔٞٗش  ؽطِ

٣ؼ٢٘ ٝٛٞ ػ٠ِ ُزخّ ح٩كَحّ ٧ٕ حُؼَد طوٍٞ ُٖٔ ىهَ حُلَّ أكَّ كوي 

طِٝؿٜخ ىحهَ حُلَّ رؼي حٗو٠خء ػَٔطٚ ٝطلِِٚ ٜٓ٘خ ٝر٠٘ رٜخ ك٢ حُلَ رَٔف، 

حُلي٣غ أ٠٣خ حرٖ كزخٕ ك٢ ٛل٤لٚ ٝػِن ػ٤ِٚ هخث٬: هٍٞ حرٖ  أهَؽٝهي 

ٍحى رٚ ىحهَ حُلَّ ٫ أٗٚ ًخٕ ٓلَٓخ ٓلَّ أ ٞػزخّ طِٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٤ٓٔٞٗش ٝٛ

ك٢ ًُي حُٞهض ًٔخ طٔظؼَٔ حُؼَد ًُي ك٢ ُـظٜخ كظوٍٞ ُٖٔ ىهَ ٗـي أٗـي 

أٍحى أٗٚ ًخٕ ىحهَ حُلَّ ٫ هِض  ،ُٖٝٔ ىهَ حُظِٔش أظِْ ُٖٝٔ ىهَ طٜخٓش أطْٜ

  .، ًٔخ ىُض ػ٤ِٚ ح٧كخى٣غ ح٥ط٤ش ٗٚ ًخٕ ٓلَٓخ ر٘لٔٚ ك٢ ًُي حُٞهضأ

ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤، هخٍ: هَأص ػ٠ِ ٓخُي، ػٖ كيِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٗ٘

إٔ ػَٔ رٖ ػز٤ي هللا أٍحى إٔ ٣ِٝؽ ١ِلش رٖ ػَٔ  ":ٗخكغ، ػٖ ٗز٤ٚ رٖ ٝٛذ
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خٍ كو أ٤َٓ حُلّؾِ  ٞر٘ض ٤ٗزش رٖ ؿز٤َ كؤٍَٓ ا٠ُ أرخٕ رٖ ػؼٔخٕ ٣ل٠َ ًُي ٝٛ

ُٔ : ٫ ٣َ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أرخٕ ٓٔؼض ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ٣وٍٞ ٌَ لَّ ٫ٝ ٣ُ ٌ٘ق حُ ق ٘

 .وطذ"٫ٝ ٣َ 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ آىّ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2٘٘

كيػ٘خ ؿ٣ََ رٖ كخُّ، كيػ٘خ أرٞ كِحٍس، ػٖ ٣ِ٣ي رٖ ح٧ْٛ، كيػظ٢٘ ٤ٓٔٞٗش 

ك٬ٍ هخٍ ًٝخٗض هخُظ٢ ٝهخُش  :" إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طِٝؿٜخ ٝٛٞر٘ض حُلخٍع

 حرٖ ػزخّ". 

يػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد، ػ٘خ أكٔي رٖ ػزي حُلخًْ هخٍ ك أهَؽ.2ٙ٘

حُـزخٍ، ػ٘خ ٣ْٞٗ رٖ ر٤ٌَ، ػٖ حرٖ آلخم، كيػ٢٘ حرٖ أر٢ ٗـ٤ق، ػٖ ػطخء، 

 ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ إٔ :"ٝٓـخٛي، ػٖ حرٖ ػزخّ، ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ

 رٖ ك٣ٞطذ ٙكؤطخ ػ٬ػخ رٌٔش ٝأهخّ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ حُلخٍع ر٘ض ٤ٓٔٞٗش طِٝؽ

 أؿِي حٗو٠٠ هي اٗٚ: ُٚ كوخُٞح حُؼخُغ، ح٤ُّٞ ك٢ ه٣َٖ ٖٓ ٗلَ ك٢ حُؼِٟ ػزي

 ٌُْ كٜ٘ؼض أظًَْٜ ر٤ٖ كؤػَٓض طًَظ٢ٗٞٔ ُٞ ػ٤ٌِْ ٝٓخ :هخٍ ػ٘خ، كخهَؽ

 ر٤ٔٔٞٗش كوَؽ ػ٘خ، كخهَؽ ١ؼخٓي ك٢ ُ٘خ كخؿش ٫: خُٞحه كل٠َطٔٞٙ؟، ١ؼخٓخ

ٚ حُلخًْ ٝهخٍ: أهَؿ ." َٔفر رٜخ أػَّ كظ٠ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ حُلخٍع ر٘ض

خٙ، هخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ ػ٠ِ ١َٗ ٣وَؿ ُْٝ ِْٓٔ ١َٗ ػ٠ِ ٛل٤ق كي٣غ ٌٛح

ِْٓٔ، هِض كي٣غ كٖٔ ٝك٤ٚ حرٖ آلخم ٝهي َٛف رخُظلي٣غ ُْٝ ٣َٝ ُٚ ِْٓٔ 

 ا٫ ك٢ حُ٘ٞحٛي.

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ثبٌؼٙذٚفبء  -9ٕٔ* 

رٖ ٠ٓٞٓ، ػٖ كيػ٘خ ػز٤ي هللا هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .21٘

:" ُٔخ آَحث٤َ، ػٖ أر٢ آلخم، ػٖ حُزَحء رٖ ػخُد ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ
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ػٞٙ ٣يهَ ٌٓش كظ٠ هخٟخْٛ حػظَٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ١ً حُوؼيس كؤر٠ أَٛ ٌٓش إٔ ٣يَ 

 ّٔ خ ًظزٞح حٌُظخد ًظزٞح ٌٛح ٓخ هخ٠ٟ ػ٤ِٚ دمحم ٍٍٓٞ ػ٠ِ إٔ ٣و٤ْ رٜخ ػ٬ػش أ٣خّ كِ

ٗؼِْ أٗي ٍٍٓٞ هللا ٓخ ٓ٘ؼ٘خى ٤ٗجخ ٌُٖٝ أٗض دمحم رٖ  ٞٗوَ ُي رٌٜح ُ هللا هخُٞح ٫

أٗخ ٍٍٓٞ هللا ٝأٗخ دمحم رٖ ػزي هللا ػْ هخٍ ُؼ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٢ٍٟ  :ػزي هللا كوخٍ

٫ ٝهللا ٫ أٓلٞى أريح كؤهٌ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  :حٓق ٍٍٓٞ هللا هخٍ ػ٢ِ :هللا ػ٘ٚ

ظذ كٌظذ ٌٛح ٓخ هخ٠ٟ ػ٤ِٚ دمحم رٖ ػزي لٖٔ ٣ٌهللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ حٌُظخد ٤ُْٝ ٣ُ 

هللا ٫ ٣يهَ ٌٓش ح٬ُٔف ا٫ ح٤ُٔق ك٢ حُوَحد ٝإٔ ٫ ٣وَؽ ٖٓ أِٜٛخ رؤكي إ 

٣و٤ْ رٜخ كِٔخ ىهِٜخ  أٍحى إٔ ٣ظزؼٚ ٝإٔ ٫ ٣ٔ٘غ ٖٓ أٛلخرٚ أكيح إ أٍحى إٔ

خ كوي ٠٠ٓ ح٧ؿَ كوَؽ هَ ُٜخكزي حهَؽ ػَّ٘  :خ كوخُٞح٠٠ٓٝ ح٧ؿَ أطٞح ػ٤ًِّ 

 ."ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصحُ٘

 طٍت ِغ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصخشٚط اثٕخ ؽّضح ثٓ ػجذ اٌّ -ٕٕٓ* 

كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ٠ٓٞٓ، ػٖ هخٍ  حُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ .21٘

آَحث٤َ، ػٖ أر٢ آلخم، ػٖ حُزَحء رٖ ػخُد ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، 

كؤهٌ  كظ٘خُٜٝخ ػ٢ٌِّ  ٣خ ػّْ  خى١ ٣خ ػّْ ٚ حر٘ش كِٔس ط٘....كوَؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كظزؼظْ .":هخٍ

ّٔ  :ر٤يٛخ ٝهخٍ ُلخ١ٔش ػ٤ِٜخ ح٬ُّٔ  خ كخهظْٜ ك٤ٜخ ػ٢ِّ َٜ ظْ َِ َٔ ي كَ ىٝٗي حر٘ش ػ

حر٘ش ػ٢ٔ  :أٗخ أهٌطٜخ ٢ٛٝ ر٘ض ػ٢ٔ ٝهخٍ ؿؼلَ :٣ُٝي ٝؿؼلَ هخٍ ػ٢ِّ 

حُوخُش  :ٝهخٍحر٘ش أه٢ كو٠٠ رٜخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُوخُظٜخ  :ٝهخُظٜخ طلظ٢ ٝهخٍ ٣ُي

ِو٢ ِو٢ ٝهُ أٗزٜض هَ  :أٗض ٢٘ٓ ٝأٗخ ٓ٘ي ٝهخٍ ُـؼلَ :رُِٔ٘ش ح٧ّ ٝهخٍ ُؼ٢ِّ 

اٜٗخ حر٘ش  :أ٫ طظِٝؽ ر٘ض كِٔس هخٍ :أٗض أهٞٗخ ٫ٞٓٝٗخ ٝهخٍ ػ٢ِّ  :ٝهخٍ ٣ُِي

 ." أه٢ ٖٓ حَُٟخػش
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  ٔؼٟ إٌغبؽٟ -ٙٔٔ** 

كيػ٘خ آٔخػ٤َ، هخٍ: كيػ٢٘ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .22٘

" :ٖ ٜٗخد، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚٓخُي، ػٖ حر

ُٔ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٠ َِّ َٜ  ٗؼ٠ حُ٘ـخ٢ٗ ك٢ ح٤ُّٞ ح١ٌُ ٓخص ك٤ٚ هَؽ ا٠ُ حُ

  ."ًٝزَّ أٍرؼخكّٜق رْٜ 

كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٠ٓٞٓ، أهزَٗخ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٓٓٙ

َْٛ هخٍ: أهز٢َٗ ػطخء، أٗٚ ٓٔغ ؿخرَ رٖ ٛ٘خّ رٖ ٣ٞٓق، إٔ حرٖ ؿ٣َؾ، أهز

هي طٞك٢ ح٤ُّٞ ٍؿَ ٛخُق ٖٓ " :ػزي هللا ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، ٣وٍٞ: هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

خٍ كٜلل٘خ ك٠ِٜ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٤ِٚ ٝٗلٖ ٓؼٚ ه ،حُلزٖ كِْٜ كِٜٞح ػ٤ِٚ

 ."ِر٤َ ػٖ ؿخرَ ً٘ض ك٢ حُٜق حُؼخ٢ٗحُ ٞهخٍ أر.ٛلٞف

: ٝكيػ٢٘ ٣ِ٣ي رٖ ٍٝٓخٕ ػٖ ك٢ ٓـخ٣ُٚ هخٍ حرٖ آلخم ؽأهَ.ٔٓٙ

ظليع أٗٚ ٫ ٣ِحٍ ٓخص حُ٘ـخ٢ٗ ًخٕ ٣ُ ُٔخ  "ػَٝس رٖ حُِر٤َ ػٖ ػخث٘ش هخُض:

 حرٖ آلخم رخُظلي٣غ.ٝهي َٛف كٖٔ ٓٞهٞف هِض أػَ  ٍ"٣َٟ ػ٠ِ هزَٙ ٗٞ

  ُوزت إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اٌٝ اٌٍّٛن ٚاٌؾىبَ -7ٔٔ** 

  اٌٝ ٘شلً ٍِه اٌشَٚوزبة إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٕٕٔ* 

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُٔخٕ حُلٌْ رٖ ٗخكغ هخٍ: أهزَٗخ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٕٓٙ

ٗؼ٤ذ، ػٖ ح١َُِٛ هخٍ: أهز٢َٗ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش رٖ ٓٔؼٞى، إٔ 

ّٕ :ػزي هللا رٖ ػزخّ، أهزَٙ إٔ أرخ ٓل٤خٕ رٖ كَد أهزَٙ َٛهَ أٍَٓ ا٤ُٚ  " أ

ٍح رخُ٘ؤّ ك٢ حُٔيس حُظ٢ ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخى ك٢ ًٍذ ٖٓ ه٣َٖ ًٝخٗٞح طـخ

ك٤ٜخ أرخ ٓل٤خٕ ًٝلخٍ ه٣َٖ كؤطٞٙ ْٝٛ رب٤ِ٣خء كيػخْٛ ك٢ ٓـِٔٚ ٝكُٞٚ ػظٔخء 

حَُّٝ ػْ ىػخْٛ ٝىػخ رظَؿٔخٗٚ كوخٍ أ٣ٌْ أهَد ٗٔزخ رٌٜح حَُؿَ ح١ٌُ ٣ِػْ أٗٚ 
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ٙ ٢٘ٓ ٝهَرٞح أٛلخرٚ ٓل٤خٕ كوِض أٗخ أهَرْٜ ٗٔزخ كوخٍ أىٗٞ ٞٗز٢ كوخٍ أر

كخؿؼِْٞٛ ػ٘ي ظَٜٙ ػْ هخٍ ُظَؿٔخٗٚ هَ ُْٜ ا٢ٗ ٓخثَ ٌٛح ػٖ ٌٛح حَُؿَ كبٕ 

ًٌرخ ٌٌُرض ػ٘ٚ ػْ ًخٕ أٍٝ  ًٌر٢٘ كٌٌرٞٙ كٞهللا ٫ُٞ حُل٤خء ٖٓ إٔ ٣ؤػَٝح ػ٢َِّ 

كَٜ هخٍ  :هخٍ ؟ٗٔذ ٝك٤٘خ ً ٞٛ :هِض ؟٤ًق ٗٔزٚ ك٤ٌْ :ٓخ ٓؤ٢ُ٘ ػ٘ٚ إٔ هخٍ

ِِٓ  :٫ هخٍ :هِض ؟ه٢ هزِٚ ٌٛح حُوٍٞ ٌْٓ٘ أكي ٫  :هِض ؟يكَٜ ًخٕ ٖٓ آرخثٚ ٖٓ 

أ٣ِ٣يٕٝ أّ  :رَ ٟؼلخإْٛ هخٍ :كوِض ؟كؤَٗحف حُ٘خّ ٣ظزؼٞٗٚ أّ ٟؼلخإْٛ :هخٍ

أكي ْٜٓ٘ ٓوطش ُي٣٘ٚ رؼي إٔ ٣يهَ  كَٜ ٣َطيُّ  :رَ ٣ِ٣يٕٝ هخٍ :هِض ؟٣٘وٜٕٞ

 :٫ هخٍ :هِض ؟هخٍكَٜ ً٘ظْ طظٜٔٞٗٚ رخٌٌُد هزَ إٔ ٣وٍٞ ٓخ  :٫ هخٍ :هِض ؟ك٤ٚ

ُْٝ ط٢ٌ٘ٔ  :كخػَ ك٤ٜخ هخٍ ٫ٞ ٝٗلٖ ٓ٘ٚ ك٢ ٓيس ٫ ٗي١ٍ ٓخ ٛ :هِض ؟كَٜ ٣ـيٍ

ك٤ٌق  :ٗؼْ هخٍ :هِض ؟كَٜ هخطِظٔٞٙ :ًِٔش أىهَ ك٤ٜخ ٤ٗجخ ؿ٤َ ٌٛٙ حٌُِٔش هخٍ

ٓخًح  :حُلَد ر٤٘٘خ ٝر٤٘ٚ ٓـخٍ ٣٘خٍ ٓ٘خ ٝٗ٘خٍ ٓ٘ٚ هخٍ :هِض ؟ًخٕ هظخٌُْ ا٣خٙ

ػزيٝح هللا ٝكيٙ ٫ٝ طًَ٘ٞح رٚ ٤ٗجخ ٝحطًَٞح ٓخ ٣وٍٞ آرخإًْ ٣وٍٞ ح :٣ؤًَْٓ هِض

 :٣ٝؤَٓٗخ رخ٬ُٜس ٝحًُِخس ٝحُٜيم ٝحُؼلخف ٝحُِٜش كوخٍ ُِظَؿٔخٕ هَ ُٚ

ٗٔذ كٌٌُي حََُٓ طزؼغ ك٢ ٗٔذ هٜٞٓخ  ٝٓؤُظي ػٖ ٗٔزٚ كًٌَص أٗٚ ك٤ٌْ ً

ٌٛح ًخٕ أكي هخٍ  ٞٝٓؤُظي َٛ هخٍ أكي ٌْٓ٘ ٌٛح حُوٍٞ كًٌَص إٔ ٫ كوِض ُ

حُوٍٞ هزِٚ ُوِض ٍؿَ ٣ؤط٢ٔ روٍٞ ه٤َ هزِٚ ٝٓؤُظي َٛ ًخٕ ٖٓ آرخثٚ ٖٓ ِٓي 

ًخٕ ٖٓ آرخثٚ ٖٓ ِٓي هِض ٍؿَ ٣طِذ ِٓي أر٤ٚ ٝٓؤُظي  ٞكًٌَص إٔ ٫ هِض كِ

َٛ ً٘ظْ طظٜٔٞٗٚ رخٌٌُد هزَ إٔ ٣وٍٞ ٓخ هخٍ كًٌَص إٔ ٫ كوي أػَف أٗٚ ُْ 

ُظي أَٗحف حُ٘خّ حطزؼٞٙ أّ ٣ٌٖ ٤ٌٍُ حٌٌُد ػ٠ِ حُ٘خّ ٣ٌٌٝد ػ٠ِ هللا ٝٓؤ

ٟؼلخإْٛ كًٌَص إٔ ٟؼلخءْٛ حطزؼٞٙ ْٝٛ أطزخع حََُٓ ٝٓؤُظي أ٣ِ٣يٕٝ أّ 

 َّْ َْ  ٣٘وٜٕٞ كًٌَص أْٜٗ ٣ِ٣يٕٝ ًٌُٝي أَٓ ح٣٩ٔخٕ كظ٠ ٣ظ أكي  طيُّ ٝٓؤُظي أ٣

ٓوطش ُي٣٘ٚ رؼي إٔ ٣يهَ ك٤ٚ كًٌَص إٔ ٫ ًٌُٝي ح٣٩ٔخٕ ك٤ٖ طوخ٢ُ ر٘خٗظٚ 
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كًٌَص إٔ ٫ ًٌُٝي حََُٓ ٫ طـيٍ ٝٓؤُظي رٔخ  حُوِٞد ٝٓؤُظي َٛ ٣ـيٍ

٣ؤًَْٓ كًٌَص أٗٚ ٣ؤًَْٓ إٔ طؼزيٝح هللا ٫ٝ طًَ٘ٞح رٚ ٤ٗجخ ٣ٜٝ٘خًْ ػٖ ػزخىس 

ح٧ٝػخٕ ٣ٝؤًَْٓ رخ٬ُٜس ٝحُٜيم ٝحُؼلخف كبٕ ًخٕ ٓخ طوٍٞ كوخ ك٤ِٔٔي 

أ٢ٗ أػِْ  ٟٞٓٞغ هي٢ٓ ٛخط٤ٖ ٝهي ً٘ض أػِْ أٗٚ هخٍؽ ُْ أًٖ أظٖ أٗٚ ٌْٓ٘ كِ

ػٖ هيٓٚ ػْ ىػخ رٌظخد  ً٘ض ػ٘يٙ ُـِٔضُ  ٞأ٢ٗ أهِٚ ا٤ُٚ ُظـ٘ٔض ُوخءٙ ُٝ

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ح١ٌُ رؼغ رٚ ىك٤ش ا٠ُ ػظ٤ْ رَٜٟ كيكؼٚ ا٠ُ َٛهَ كوَأٙ كبًح 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا ٖٓ دمحم ػزي هللا ٍُٝٓٞٚ ا٠ُ َٛهَ ػظ٤ْ حَُّٝ  :ك٤ٚ

ِْٔ ٣ئطي كب٢ٗ أىػٞى ريػخ٣ش ح٬ٓ٩ّ أِْٓ طَ  ٬ّٓ ػ٠ِ ٖٓ حطزغ حُٜيٟ أٓخ رؼي

ح  هللا أؿَى َٓط٤ٖ كبٕ ط٤ُٞضَ  ْٞ ظَخِد طَؼَخَُ ٌِ ُْ ََ ح ْٛ كبٕ ػ٤ِي اػْ ح٤٤ٔ٣ٍ٧ٖ ٝ}٣َخ أَ

َِّوٌَ رَ  ٫َ ٣َظ َٝ ٤ْجًخ  َٗ  ِٚ َى رِ َِ ْ٘ ُٗ ٫َ َٝ  َ ْٕ ٫َ َْٗؼزُيَ ا٫َِّ َّللاَّ ْْ أَ ٌُ ر٤ََْ٘ َٝ حٍء ر٤َََْ٘٘خ  َٞ َٓ ٍش  َٔ ِِ ًَ َ٘خ ْؼ٠ُ ا٠َُِ 

( َٕ ٞ ُٔ ِِ ْٔ ُٓ يُٝح رِؤََّٗخ  َٜ ْٗ ح كَوُُُٞٞح ح ْٞ َُّ َٞ ْٕ طَ ِ ِ كَب ِٕ َّللاَّ ْٖ ىُٝ ِٓ رَخرًخ  ٍْ ٍ ({ آٗٙرَْؼ٠ًخ أَ

َُ  ٞهخٍ أر .ػَٔحٕ ػ٘يٙ  ٓل٤خٕ كِٔخ هخٍ ٓخ هخٍ ٝكَؽ ٖٓ هَحءس حٌُظخد ًؼ

 ََ ِٓ هَؿ٘خ ُوي أَ هَؿ٘خ كوِض ٧ٛلخر٢ ك٤ٖ أُ حُٜوذ ٝحٍطلؼض ح٧ٛٞحص ٝأُ 

أر٢ ًز٘ش اٗٚ ٣وخكٚ ِٓي ر٢٘ ح٧ٛلَ كٔخ ُُض ٓٞه٘خ أٗٚ ٤ٓظَٜ كظ٠  حرٖ َُ ْٓ أَ 

ح٬ٓ٩ّ ًٝخٕ حرٖ حُ٘خظٍٞ ٛخكذ ا٤ِ٣خء َٝٛهَ ٓولخ ػ٠ِ  أىهَ هللا ػ٢َِّ 

ٜٗخٍٟ حُ٘ؤّ ٣ليع إٔ َٛهَ ك٤ٖ هيّ ا٤ِ٣خء أٛزق ٣ٞٓخ هز٤غ حُ٘لْ كوخٍ 

٣٘ظَ ك٢  حءً َِّ رؼٞ رطخٍهظٚ هي حٓظٌَ٘ٗخ ٤ٛجظي هخٍ حرٖ حُ٘خظٍٞ ًٝخٕ َٛهَ كَ 

حُ٘ـّٞ كوخٍ ُْٜ ك٤ٖ ٓؤُٞٙ ا٢ٗ ٍأ٣ض ح٤ُِِش ك٤ٖ ٗظَص ك٢ حُ٘ـّٞ ِٓي حُوظخٕ 

ي ٗؤْٜٗ هي ظَٜ كٖٔ ٣وظظٖ ٖٓ ٌٛٙ ح٧ٓش هخُٞح ٤ُْ ٣وظظٖ ا٫ ح٤ُٜٞى ك٬ ٣َّٜٔ٘ 

 ط٢َ ٝحًظذ ا٠ُ ٓيح٣ٖ ٌِٓي ك٤وظِٞح ٖٓ ك٤ْٜ ٖٓ ح٤ُٜٞى كز٤٘ٔخ ْٛ ػ٠ِ أَْٓٛ أُ 

ؿٔخٕ ٣وزَ ػٖ هزَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كِٔخ حٓظوزَٙ َٛهَ رَؿَ أٍَٓ رٚ ِٓي 

أّ ٫ ك٘ظَٝح ا٤ُٚ كليػٞٙ أٗٚ ٓوظظٖ  َٞٛهَ هخٍ حًٛزٞح كخٗظَٝح أٓوظظٖ ٛ
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ٝٓؤُٚ ػٖ حُؼَد كوخٍ ْٛ ٣وظظٕ٘ٞ كوخٍ َٛهَ ٌٛح ِٓي ٌٛٙ ح٧ٓش هي ظَٜ ػْ 

٠ُ ًظذ َٛهَ ا٠ُ ٛخكذ ُٚ ر٤َٓٝش ًٝخٕ ٗظ٤َٙ ك٢ حُؼِْ ٝٓخٍ َٛهَ ا

كٔٚ كِْ ٣َّ كٔٚ كظ٠ أطخٙ ًظخد ٖٓ ٛخكزٚ ٣ٞحكن ٍأ١ َٛهَ ػ٠ِ 

هَٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٗٚ ٗز٢ كؤًٕ َٛهَ ُؼظٔخء حَُّٝ ك٢ ىٌَٓس ُٚ رلٔٚ ػْ 

أَٓ رؤرٞحرٜخ كـِوض ػْ ح١ِغ كوخٍ ٣خ ٓؼَ٘ حَُّٝ َٛ ٌُْ ك٢ حُل٬ف ٝحَُٗي ٝإٔ 

ٜش كَٔ حُٞكٖ ا٠ُ ح٧رٞحد ٣ؼزض ٌٌِْٓ كظزخ٣ؼٞح ٌٛح حُ٘ز٢ كلخٛٞح ك٤

كٞؿيٝٛخ هي ؿِوض كِٔخ ٍأٟ َٛهَ ٗلَطْٜ ٝأ٣ْ ٖٓ ح٣٩ٔخٕ هخٍ ٍىْٝٛ ػ٢ِ 

ٝهخٍ ا٢ٗ هِض ٓوخُظ٢ آٗلخ أهظزَ رٜخ ٗيطٌْ ػ٠ِ ى٣ٌْ٘ كوي ٍأ٣ض كٔـيٝح ُٚ 

 "ٍٟٝٞح ػ٘ٚ كٌخٕ ًُي آهَ ٗؤٕ َٛهَ

  اٌٝ وغشٜ ٍِه اٌفشطوزبة إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٕٕٕ* 

كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ ػزي هللا، هخٍ: كيػ٢٘ ارَح٤ْٛ هخٍ  حُزوخ١ٍ أهَؽ.ٖٓٙ

رٖ ٓؼي، ػٖ ٛخُق، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش رٖ 

" رؼغ رٌظخرٚ ا٠ُ ًَٟٔ :ٓٔؼٞى، إٔ ػزي هللا رٖ ػزخّ أهزَٙ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

حُزل٣َٖ كيكؼٚ ػظ٤ْ ٓغ ػزي هللا رٖ كٌحكش ح٢ُٜٔٔ كؤَٓٙ إٔ ٣يكؼٚ ا٠ُ ػظ٤ْ 

 َٓ كلٔزض إٔ حرٖ ح٤ُٔٔذ هخٍ كيػخ ػ٤ِْٜ  ُٚ هَ َِّ حُزل٣َٖ ا٠ُ ًَٟٔ كِٔخ هَأٙ 

ُٓ هُ َِّ َٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٣ُ  َِّ ٞح ًَ   م ".ٔ

  اٌٝ إٌغبؽٟوزبة إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٕٕ* 

كيػ٢٘ ٣ٞٓق رٖ كٔخى حُٔؼ٢٘، كيػ٘خ ػزي ح٧ػ٠ِ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٗٓٙ

" إٔ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًظذ ا٠ُ ًَٟٔ ٝا٠ُ ه٤َٜ ي، ػٖ هظخىس، ػٖ أْٗ:ػٖ ٓؼ٤

خٍ ٣يػْٞٛ ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ ٤ُْٝ رخُ٘ـخ٢ٗ ح١ٌُ ٠ِٛ ٝا٠ُ حُ٘ـخ٢ٗ ٝا٠ُ ًَ ؿزَّ 

 ػ٤ِٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ".
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ٚػضّبْ ثٓ  خبٌذ ثٓ ا١ٌٌٛذٚثٓ اٌؼبؿ  ٚاعالَ ػّش -8ٔٔ** 

  هٍؾخ

وٞد رٖ ارَح٤ْٛ، هخٍ: كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ كيػ٘خ ٣ؼأكٔي هخٍ  أهَؽ.٘ٓٙ

آلخم، هخٍ: كيػ٢٘ ٣ِ٣ي رٖ أر٢ كز٤ذ، ػٖ ٍحٗي، ٠ُٞٓ كز٤ذ رٖ أر٢ أّٝ 

رٖ حُؼخٙ هخٍ:" ُٔخ  ٝػَٔكيػ٢٘  حُؼول٢، ػٖ كز٤ذ رٖ أر٢ أّٝ، هخٍ

ٍؿخ٫ ٖٓ ه٣َٖ ًخٗٞح ٣َٕٝ ٌٓخ٢ٗ  حَٜٗك٘خ ٖٓ ح٧كِحد ػٖ حُو٘يم ؿٔؼضُ 

ح٧ٍٓٞ ػِٞح  ٞطؼِٕٔٞ ٝهللا ا٢ٗ ٧ٍٟ أَٓ دمحم ٣ؼِ :٢ كوِض ٣ُْٜٝٔٔؼٕٞ ّٓ٘ 

إٔ  ٍأ٣ضُ  :هخٍ ٝٓخ ٍأ٣ضَ  :ٍأ٣خ كٔخ طَٕٝ ك٤ٚ هخُٞح ًز٤َح ٌَٓ٘ح ٝا٢ٗ هي ٍأ٣ضُ 

ِٗلن رخُ٘ـخ٢ٗ كٌٕ٘ٞ ػ٘يٙ كبٕ ظَٜ دمحم ػ٠ِ هٞٓ٘خ ً٘خ ػ٘ي حُ٘ـخ٢ٗ كبٗخ إٔ 

٘خ ك٘لٖ ٖٓ ا٤ُ٘خ ٖٓ إٔ ٌٕٗٞ طلض ٣ي١ دمحم ٝإ ظَٜ هٞٓ ٌٕٗٞ طلض ٣ي٣ٚ أكذُّ 

كخؿٔؼٞح ُٚ  :إ ٌٛح حَُأ١ هخٍ كوِض ُْٜ :هي ػَف كِٖ ٣ؤط٤٘خ ْٜٓ٘ ا٫ ه٤َ كوخُٞح

ٜيٟ ا٤ُٚ ٖٓ أٍٟ٘خ ح٧ىّ كـٔؼ٘خ ُٚ أىٓخ ًؼ٤َح ٓخ ٣ُ  ٓخ ٜٗي١ ُٚ ًٝخٕ أكذَّ 

رٖ أ٤ٓش ح١َٔ٠ُ ًٝخٕ  ٝكوَؿ٘خ كظ٠ هيٓ٘خ ػ٤ِٚ كٞهللا اٗخ ُؼ٘يٙ اً ؿخء ػَٔ

 هي رؼؼٚ ا٤ُٚ ك٢ ٗؤٕ ؿؼلَ ٝأٛلخرٚ هخٍ كيهَ ػ٤ِٚ ػْ هَؽ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ػ٠ِ  هي ىهِضُ  ٞرٖ أ٤ٓش ح١َٔ٠ُ ُ ٝػ٘يٙ هخٍ كوِض ٧ٛلخر٢ ٌٛح ػَٔ

٢ هي ه٣َٖ أّٗ  ًُي ٍأصْ  ػ٘وٚ كبًح كؼِضُ  حُ٘ـخ٢ٗ كٔؤُظٚ ا٣خٙ كؤػطخ٤ٗٚ ك٠َرضُ 

ٔخ ً٘ض أٛ٘غ ُٚ ً ػ٤ِٚ كٔـيصُ  ػٜ٘خ ك٤ٖ هظِض ٍٍٓٞ دمحم هخٍ كيهِضُ  صُ أؿِأْ 

ٗؼْ أ٣ٜخ حُِٔي هي  :٢ُ ٖٓ ر٬ىى ٤ٗجخ هخٍ هِض ٛي٣ضَ كوخٍ َٓكزخ رٜي٣و٢ أَ 

أ٣ٜخ حُِٔي  :أٛي٣ض ُي أىٓخ ًؼ٤َح هخٍ ػْ هيٓظٚ ا٤ُٚ كؤػـزٚ ٝحٗظٜخٙ ػْ هِض ُٚ

ُ٘خ كؤػط٤٘ٚ ٧هظِٚ  ٍّٝ ٍٍٓٞ ٍؿَ ػي ٞا٢ٗ هي ٍأ٣ض ٍؿ٬ هَؽ ٖٓ ػ٘يى ٝٛ

كـ٠ذ ػْ ٓي ٣يٙ ك٠َد رٜخ أٗلٚ  :هخٍكبٗٚ هي أٛخد ٖٓ أَٗحك٘خ ٝه٤خٍٗخ 

 :خ ٓ٘ٚ ػْ هِضهً ََ ٢ُ ح٧ٍٝ ُيهِض ك٤ٜخ كَ  حٗ٘وضْ  َٟٞرش ظ٘٘ض إٔ هي ًَٔٙ كِ
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أطٔؤ٢ُ٘ إٔ أػط٤ي  :ٚ كوخٍ ٌَُٚ أٗي طٌَٙ ٌٛح ٓخ ٓؤُظُ  ظ٘٘ضُ  ٞأ٣ٜخ حُِٔي ٝهللا ُ

ٚ هخٍ هِض أ٣ٜخ ٍٍٓٞ ٍؿَ ٣ؤط٤ٚ حُ٘خّٓٞ ح٧ًزَ ح١ٌُ ًخٕ ٣ؤط٢ ٠ٓٞٓ ُظوظَِ 

 أ١ؼ٢٘ ٝحطزؼٚ كبٗٚ ٝهللا ُؼ٠ِ حُلنِّ  ٣ٝٝلي ٣خ ػَٔ :كوخٍ ِٞي أًٌحى ٛحُٔ

 َّٕ ػ٠ِ ٖٓ هخُلٚ ًٔخ ظَٜ ٠ٓٞٓ ػ٠ِ كَػٕٞ ٝؿ٘ٞىٙ هخٍ هِض  ٤ُٝظَٜ

ا٠ُ  كزخ٣ؼ٢٘ ُٚ ػ٠ِ ح٬ٓ٩ّ هخٍ ٗؼْ كز٢ٔ ٣يٙ ٝرخ٣ؼظٚ ػ٠ِ ح٬ٓ٩ّ ػْ هَؿضُ 

 ْ هَؿضُ أٛلخر٢ ا٢ٓ٬ٓ ػ أٛلخر٢ ٝهي كخٍ ٍأ٢٣ ػٔخ ًخٕ ػ٤ِٚ ًٝظٔضُ 

وزَ ٖٓ ُٓ  ٞز٤َ حُلظق ٝٛهخُي رٖ ح٤ُُٞي ًُٝي هُ  ِْٓ كِو٤ضُ ػخٓيح ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٧ُ 

َٔ  ؟أ٣ٖ ٣خ أرخ ٤ِٓٔخٕ :ٌٓش كوِض َّٕ  ُْ ِٔ ْ٘ هخٍ ٝهللا ُوي حٓظوخّ حُ ََّ  ٝا ََ حُ أًٛذ  ُ٘ز٢ٌّ  ؿ

َْ ِْٓ كلظ٠ ٓظ٠ هخٍ هِض ٝهللا ٓخ ؿجض ا٫ ٧ُ ٝهللا أُ  ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا هخٍ كويٓ٘خ  ِٓ

٣خ ٍٍٓٞ هللا ا٢ٗ أرخ٣ؼي  :ويّ هخُي رٖ ح٤ُُٞي كؤِْٓ ٝرخ٣غ ػْ ىٗٞص كوِضظملسو هيلع هللا ىلص ك

ػ٠ِ إٔ طـلَ ٢ُ ٓخ طويّ ٖٓ ًٗز٢ ٫ٝ أًًَ ٝٓخ طؤهَ هخٍ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 

ثب٠غ فبْ اإلعالَ ٠غت ِب وبْ لجٍٗ ٚاْ اٌٙغشح رغت  ٠ب ػّشٚ :هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ

هخٍ حرٖ آلخم ٝهي كيػ٢٘ ٖٓ ٫ أطْٜ إٔ . هخٍ كزخ٣ؼظٚ ػْ حَٜٗكض جٍٙبِب وبْ ل

 ٛل٤قكي٣غ هِض  ."ػؼٔخٕ رٖ ١ِلش رٖ أر٢ ١ِلش ًخٕ ٓؼٜٔخ أِْٓ ك٤ٖ أِٓٔخ

 .ُـ٤َٙ

كيػ٘خ هخٍ أرٞ رٌَ حُزِحٍ ك٢ ٓٔ٘يٙ هخٍ كيػ٘خ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘  أهَؽ.ٙٓٙ

خم، هخٍ كيػ٢٘ حرٖ ػٕٞ هخٍ كيػ٢٘ ػ٤َٔ رٖ آل خكيػ٘ هخٍ ٓؼخًٓؼخً رٖ 

ُٔخ ٍأ٣ض ؿؼلَح ٝأٛلخرٚ آ٤ٖ٘ٓ رؤٍٝ حُلز٘ش، هِض:  "ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ هخٍ:

٧هؼٖ رٌٜح ٝأٛلخرٚ، كؤط٤ض حُ٘ـخ٢ٗ، كوِض: حثٌٕ ُؼَٔٝ رٖ حُؼخٙ، كؤًٕ ٢ُ 

كيهِض، كوِض: إ رؤٍٟ٘خ حرٖ ػْ ٌُٜح، ٣ِػْ إٔ ٤ُْ ُِ٘خّ ا٫ اُٚ ٝحكي، ٝأٗخ 

 أهطغ ا٤ُي ٌٛٙ حُ٘طلش أريح ٫ٝ أكي ٖٓ ٝهللا إ ُْ طَك٘خ ٓ٘ٚ، ٝأٛلخرٚ ٫

أٛلخر٢، كوخٍ: أ٣ٖ ٛٞ؟، هخٍ: اٗٚ ٣ـ٢ء ٓغ ٍُٓٞي، اٗٚ ٫ ٣ـ٢ء ٓؼ٢ كؤٍَٓ 
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ٓؼ٢ ٫ٍٞٓ، كٞؿيٗخٙ هخػيح ر٤ٖ أٛلخرٚ، كيػخٙ كـخء، كِٔخ أط٤٘خ حُزخد ٗخى٣ض 

حثٌٕ ُؼَٔٝ رٖ حُؼخٙ ٝٗخىٟ هِل٢ حثٌٕ ُلِد هللا ػِ ٝؿَ، كٔٔغ ٛٞطٚ، 

َ، ٝىهِض كبًح حُ٘ـخ٢ٗ ػ٠ِ ح٣ََُٔ، ٝاًح ؿؼلَ هخػي ر٤ٖ ٣ي٣ٚ، كؤًٕ ُٚ كيه

ٝكُٞٚ أٛلخرٚ ػ٠ِ حُٞٓخثي، ٝٝٛق ػ٤َٔ ح٣ََُٔ، هخٍ ػَٔٝ: كِٔخ ٍأ٣ض 

ٓوؼيٙ ؿجض كظ٠ هؼيص ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ح٣ََُٔ، ٝؿؼِظٚ هِق ظ١َٜ، ٝأهؼيص ر٤ٖ 

ًَ ٍؿ٤ِٖ ٖٓ أٛلخرٚ ٍؿ٬ ٖٓ أٛلخر٢، هخٍ: كٌٔض ٌٝٓظ٘خ، ٌٝٓض 

٠ هِض ك٢ ٗل٢ٔ: ُؼٖ ٌٛح حُؼزي حُلز٢٘، أ٫ ٣ظٌِْ، ػْ طٌِْ، كوخٍ: ٌٝٓظ٘خ، كظ

ٗوَٝح، هخٍ ػَٔٝ: أ١ طٌِٔٞح، كوِض: إ حرٖ ػْ ٌٛح ٣ِػْ أٗٚ ٤ُْ ُِ٘خّ ا٫ 

اُٚ ٝحكي، ٝأٗي ٝهللا إ ُْ طوظِٚ ٫ أهطغ ا٤ُي ٌٛٙ حُ٘طلش أريح، أٗخ ٫ٝ أكي ٖٓ 

ٗلٖ ػ٠ِ ٓخ هخٍ ػَٔٝ،  أٛلخر٢، كوخٍ: ٣خ أٛلخد ػَٔٝ ٓخ طوُٕٞٞ، هخُٞح

كوخٍ: ٣خ كِد هللا ٗوَ، هخٍ: كظٜ٘ي ؿؼلَ، كوخٍ ػَٔٝ: كٞهللا اٗٚ ٧ٍٝ ٣ّٞ 

ٓٔؼض ك٤ٚ حُظٜ٘ي ٤ُٞٓجٌ، كوخٍ: أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝإٔ دمحمح ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ، 

هخٍ: كؤٗض كٔخ طوٍٞ؟، هخٍ: كؤٗخ ػ٠ِ ى٣٘ٚ، هخٍ: كَكغ ٣يٙ كٟٞؼٜخ ػ٠ِ ؿز٤٘ٚ، 

ػٕٞ، ػْ هخٍ: أٗخّٓٞ ً٘خّٓٞ ٠ٓٞٓ؟، ٓخ ٣وٍٞ ك٢ ػ٠ٔ٤؟، ك٤ٔخ ٝٛق حرٖ 

هخٍ: ٣وٍٞ: ٍٝف هللا ًِٝٔظٚ، هخٍ: كؤهٌ ٤ٗجخ ٖٓ ح٧ٍٝ ٓخ أهطؤ ك٤ٚ، ٓؼَ ٌٛٙ، 

ٝهخٍ: ٫ُٞ ٢ٌِٓ ٫طزؼظٌْ، حًٛذ أٗض ٣خ ػَٔٝ، كٞهللا ٓخ أرخ٢ُ أ٫ طؤط٢٘٤ أٗض، 

ٖٓ هخطِي هظِظٚ،  ٫ٝ أكي ٖٓ أٛلخري أريح، ٝحًٛذ أٗض ٣خ كِد هللا كؤٗض آٖٓ

ٖٝٓ ِٓزي ؿَٓظٚ، ٝهخٍ ٥ًٗٚ: حٗظَ ٌٛح ك٬ طلـزٚ ػ٢٘ ا٫ إٔ إًٔٞ ٓغ 

أ٢ِٛ، كبٕ ً٘ض ٓغ أ٢ِٛ كؤهزَٙ، كبٕ أر٠ ا٫ إٔ طؤًٕ ُٚ كؤًٕ ُٚ، هخٍ: كِٔخ ًخٕ 

ًحص ػ٤٘ش ُو٤ظٚ ك٢ حٌُٔش، ك٘ظَص هِلٚ كِْ أٍ هِلٚ أكيح، كؤهٌص ر٤يٙ كوِض: 

 هللا ٝإٔ دمحمح ٍٍٓٞ هللا؟، هخٍ: كـ٢ِٗٔ ٝهخٍ أٗض طؼِْ أ٢ٗ أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫

ػ٠ِ ٌٛح، ٝطلَه٘خ كٔخ ٛٞ ا٫ إٔ أط٤ض أٛلخر٢، كٌؤٗٔخ ٜٗي٢ٗٝ ٝا٣خٙ، كٔخ 
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ٓؤ٢ُٗٞ ػٖ ٢ٗء كظ٠ أه٢ٌٗٝ ١َٝك٢ٗٞ، كـؼِٞح ػ٠ِ ٝؿ٢ٜ هط٤لش، ٝؿؼِٞح 

٣ـ٢ِٗٝٔ، ٝؿؼِض أهَؽ ٍأ٢ٓ أك٤خٗخ كظ٠ حٗلِض ػ٣َخٗخ ٓخ ػ٢ِ هَ٘س، ُْٝ 

٢ ٤ٗجخ ا٫ ًٛزٞح رٚ، كؤهٌص ه٘خع حَٓأس، ػٖ ٍأٜٓخ كٟٞؼظٚ ػ٠ِ ٣يػٞح ُ

كَؿ٢، كوخُض ٢ُ: ًٌح، ٝهِض: ًٌح، ًؤٜٗخ طؼـذ ٢٘ٓ، هخٍ: ٝأط٤ض ؿؼلَح 

كيهِض ػ٤ِٚ ر٤ظٚ كِٔخ ٍآ٢ٗ، هخٍ: ٓخ ٗؤٗي؟ هِض: ٓخ ٛٞ ا٫ أط٤ض أٛلخر٢ 

كٌؤٗٔخ ٜٗي٢ٗٝ ٝا٣خى، كٔخ ٓؤ٢ُٗٞ ػٖ ٢ٗء كظ٠ ١َكٞح ػ٠ِ ٝؿ٢ٜ هط٤لش 

ؿ٢ٗٞٔ رٜخ أٝ ؿ٢َٗٝٔ، ًٝٛزٞح رٌَ ٢ٗء ٖٓ حُي٤ٗخ ٛٞ ٢ُ، ٝٓخ طَٟ ػ٢ِ ا٫ 

ه٘خع كز٤٘ش أهٌطٚ ٖٓ ٍأٜٓخ، كوخٍ: حٗطِن كٔخ حٗظ٤ٜ٘خ ا٠ُ رخد حُ٘ـخ٢ٗ ٗخىٟ: 

حثٌٕ رلِد هللا ٝؿخء آًٗٚ، كوخٍ: اٗٚ ٓغ أِٛٚ، كوخٍ: حٓظؤًٕ ٢ُ ػ٤ِٚ، كخٓظؤًٕ 

هي طَى ى٣٘ٚ ٝحطزغ ى٢٘٣، هخٍ: ٬ً،  ُٚ ػ٤ِٚ كؤًٕ ُٚ، كِٔخ ىهَ، هخٍ: إ ػَٔح

هخٍ: ر٠ِ، كيػخ آًٗٚ، كوخٍ: حًٛذ ا٠ُ ػَٔٝ، كوَ ُٚ إ ٌٛح ٣ِػْ أٗي هي طًَض 

ى٣٘ي، ٝحطزؼض ى٣٘ٚ، كوِض: ٗؼْ، كـخء ا٢ُ أٛلخر٢ كظ٠ هٔ٘خ ػ٠ِ رخد حُز٤ض، 

ًٝظزض ًَ ٢ٗء كظ٠ ًظزض حُٔ٘ي٣َ، كِْ أىع ٤ٗجخ ًٛذ ا٫ أهٌطٚ، ُٝٞ أٗخء إٔ 

هِض ". ٓخُْٜ ُلؼِض، هخٍ: ػْ ً٘ض رؼي ك٢ ح٣ٌُٖ أهزِٞح ك٢ حُٔلٖ ٤ِٖٔٔٓآهٌ ٖٓ 

كي٣غ ٛل٤ق ٍؿخُٚ ػوخص ؿ٤َ ػ٤َٔ رٖ آلخم ٝٛٞ طخرؼ٢ ٍٟٝ ػ٘ٚ ػزي هللا 

هخٍ َٓس ك٤ٔخ ٍٝحٙ ػ٘ٚ حُؼزخّ  ٝحهظِق ك٤ٚ هٍٞ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖرٖ ػٕٞ 

ٍٝحٙ ػ٘ٚ  حُي١ٍٝ:" ٫ ٣ٔخ١ٝ ٤ٗجخ ٌُٖٝ ٣ٌظذ كي٣ؼٚ " ٝهخٍ َٓس أهَٟ ك٤ٔخ

ػؼٔخٕ رٖ ٓؼ٤ي حُيح٢ٍٓ:" ػوش " ٝهخٍ حُ٘ٔخث٢:" ٫ رؤّ رٚ " ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ 

حرٖ  ًًَٙك٢ حُؼوخص ُٝٚ ٓظخرغ ك٢ ٍٝح٣ش أكٔي ٝٛٞ كز٤ذ رٖ أر٢ أّٝ طخرؼ٢ 

ًًَٙ حرٖ كزخٕ ك٢ ٝػ٘ٚ ٍٟٝ ٫ٞٓٙ ٍحٗي ٝػوٚ حرٖ ٓؼ٤ٖ ٝك٢ حُؼوخص  كزخٕ

َُٝح٣ظ٤ٖ ى٤َُ ػ٠ِ إٔ ٌٛٙ حَُٔس ، ٝك٢ حٝر٠ْ ح٩ٓ٘خى٣ٖ ٣ٜق ح٧ػَحُؼوخص 

حُظ٢ ًٛذ ك٤ٜخ ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ ا٠ُ حُ٘ـخ٢ٗ ٢ٛ ٤ُٔض ح٠ُٝ٧ كوي طويّ ًٛخرٚ 



 ٕٖٗ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

ا٠ُ حُ٘ـخ٢ٗ ك٢ ٍٝح٣ش أّ ِٓٔش ك٢ رخد " حُٜـَس ح٠ُٝ٧ ا٠ُ حُلز٘ش " ٝأّ 

ِٓٔش ٍؿؼض ٖٓ حُلز٘ش ا٠ُ ٌٓش هزَ حُٜـَس ا٠ُ حُٔي٣٘ش كؤِْٓ ػَٔٝ ك٢ ٌٛٙ 

  ـخ٢ٗ ػْ ػخى ا٠ُ ٌٓش ٝهَؽ ٜٓ٘خ ٜٓخؿَح.حَُٔس ر٤ٖ ٣ي١ حُ٘

  ا١ٌٙٛد رغؾش إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -9ٔٔ** 

كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٠ٓٞٓ، أهزَٗخ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٓٙ

 ":ػ٠ٔ٤ رٖ ٣ْٞٗ، ػٖ ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش، ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ هخُض

 ََ ٍَ  ٓل ٍٞٓ  ٌَ خٍ ُٚ ُز٤ي رٖ ح٧ػْٜ كظ٠ ًخٕ ٖٓ ر٢٘ ٣ٍُن ٣و هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍؿ

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣و٤َ ا٤ُٚ أٗٚ ًخٕ ٣لؼَ ح٢ُ٘ء ٝٓخ كؼِٚ، كظ٠ اًح ًخٕ ًحص ٣ّٞ أٝ 

٣خ ػخث٘ش أٗؼَص إٔ هللا أكظخ٢ٗ ًحص ٤ُِش ٝٛٞ ػ٘ي١، ٌُ٘ٚ ىػخ ٝىػخ، ػْ هخٍ:" 

ٍؿ٢ِ،  ك٤ٔخ حٓظلظ٤ظٚ ك٤ٚ، أطخ٢ٗ ٍؿ٬ٕ كوؼي أكيٛٔخ ػ٘ي ٍأ٢ٓ، ٝح٥هَ ػ٘ي

هخٍ: ُز٤ي  كوخٍ أكيٛٔخ ُٜخكزٚ: ٓخ ٝؿغ حَُؿَ؟ كوخٍ: ٓطزٞد، هخٍ: ٖٓ ١زٚ؟

رٖ ح٧ػْٜ، هخٍ: ك٢ أ١ ٢ٗء؟ هخٍ: ك٢ ٢٘ٓ ٝٓ٘خ١ش، ٝؿق ١ِغ ٗوِش ًًَ. 

كؤطخٛخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٗخّ ٖٓ أٛلخرٚ،  ،هخٍ: ٝأ٣ٖ ٛٞ؟ هخٍ: ك٢ رجَ ًٍٝحٕ

ءٛخ ٗوخػش حُل٘خء، أٝ ًؤٕ ٍءّٝ ٗوِٜخ ٍءّٝ كـخء كوخٍ: ٣خ ػخث٘ش، ًؤٕ ٓخ

هِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا: أك٬ حٓظوَؿظٚ؟ هخٍ: هي ػخكخ٢ٗ هللا، كٌَٛض إٔ ، ح٤ُ٘خ٤١ٖ

 ". كؤَٓ رٜخ كيك٘ض ،أػٍٞ ػ٠ِ حُ٘خّ ك٤ٚ َٗح

 اػزضاي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٔغبءٖ -ٕٓٔ** 

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٠ؾشَ ػٍٝ ٔفغٗ عبس٠زٗ ِبس٠خ -ٕٕٗ* 

أهز٢َٗ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ْٞٗ رٖ دمحم ك٢َٓ، ٛٞ ُوزٚ خث٢ هخٍ حُ٘ٔ أهَؽ.1ٓٙ

إٔ ٍٍٓٞ هللا :" هخٍ: كيػ٘خ أر٢ هخٍ: كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ

ًخٗض ُٚ أٓش ٣طئٛخ كِْ طٍِ رٚ ػخث٘ش ٝكلٜش كظ٠ كَٜٓخ ػ٠ِ ٗلٔٚ،  ملسو هيلع هللا ىلص
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 ."  ُي{ ا٠ُ آهَ ح٣٥شكؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ: }٣خ أ٣ٜخ حُ٘ز٢ ُْ طلَّ ٓخ أكَ هللا

 هِض كي٣غ ٛل٤ق.

أهزَٗخ أرٞ أكٔي ػزي حُزخه٢ ح٤٠ُخء حُٔوي٢ٓ ك٢ حُٔوظخٍس هخٍ  أهَؽ .2ٓٙ

حُل٢َٟ ح١َُٜٝ هَحءس ػ٤ِٚ ٝٗلٖ ٗٔٔغ رزـيحى  رٖ ػزي حُـزخٍ رٖ ػزي حُزخه٢

ه٤َ ُٚ أهزًَْ أرٞ ٗـخع ػَٔ رٖ دمحم رٖ ػزي هللا حُزٔطخ٢ٓ هَحءس ػ٤ِٚ ٝأٗض 

حُوخْٓ أكٔي رٖ دمحم رٖ دمحم حُو٢ِ٤ِ أٗخ أرٞ حُوخْٓ ػ٢ِ رٖ أكٔي رٖ  طٔٔغ أٗخ أرٞ

دمحم رٖ حُلٖٔ حُوِحػ٢ أٗخ أرٞ ٓؼ٤ي ح٤ُٜؼْ رٖ ٤ًِذ حُ٘خ٢ٗ ػ٘خ أرٞ ه٬رش ػزي 

حُِٔي رٖ دمحم حَُهخ٢ٗ ػ٘خ ِْٓٔ رٖ ارَح٤ْٛ ػ٘خ ؿ٣ََ رٖ كخُّ ػٖ أ٣ٞد ػٖ 

ُللٜش ٫ طليػ٢ أكيح ٝإ أّ  :"ٗخكغ ػٖ حرٖ ػَٔ ػٖ ػَٔ هخٍ هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

ارَح٤ْٛ ػ٢ِ كَحّ كوخُض أطلَّ ٓخ أكَ هللا ُي هخٍ كٞهللا ٫ أهَرٜخ هخٍ كِْ 

ش ٣وَرٜخ ٗلٜٔخ كظ٠ أهزَص ػخث٘ش كؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ هي كَٝ هللا ٌُْ طلِّ 

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ ٝأ٣ٞد ٛٞ حُٔوظ٤خ٢ٗ ٝٓخ  ." أ٣ٔخٌْٗ

 ٍؿَ ٛيٝم أ٤ٖٓ :"ىحٝى ٞأرأرٞ ه٬رش حَُهخ٢ٗ هخٍ حُزوخ١ٍ ْٛ: ىٕٝ ١زوش 

ٓخ ٍأ٣ض  ":١ٝهخٍ أرٞ ؿؼلَ دمحم رٖ ؿ٣ََ حُطزَ"  ٓؤٕٓٞ ًظزض ػ٘ٚ رخُزَٜس

ٛيٝم ًؼ٤َ حُوطؤ ٖٓ ح٧ٓخ٤ٗي  ":٢ٝهخٍ حُيحٍهط٘"  أكلع ٖٓ أر٠ ه٬رش

ٌٛح هِض ُْٝ ٣وخُق ك٢  " ٝحُٔظٕٞ، ًخٕ ٣ليع ٖٓ كلظٚ كٌؼَص ح٧ٝٛخّ ٓ٘ٚ

ٝح٤ُٜؼْ رٖ ٤ًِذ حُ٘خ٢ٗ هخٍ  ،ٖٓ كي٣غ أْٗ ًٔخ ٛٞ ػ٘ي حُ٘ٔخث٢ حُلي٣غ

ٝأرٞ حُوخْٓ أكٔي رٖ ػ٢ِ حُوِحػ٢ هخٍ حُٔٔؼخ٢ٗ حٌُٛز٢: حُٔليع حُلخكع حُؼوش 

و٢ِ٤ِ هخٍ أرٞ حُوخْٓ أكٔي رٖ ػ٢ِ حُك٢ ح٧ٗٔخد: ػوش ٌٓؼَ ٖٓ حُلي٣غ، ٝ

حرٖ ٗوطش ك٢ حُظو٤٤ي: ًخٕ  حُزٔطخ٢ٓ هخٍأرٞ ٗـخع حُٔٔؼخ٢ٗ: ٤ٗن ٛيٝم ػوش ٝ

أرٞ ػزي هللا ٓلذ حُي٣ٖ ٤ٗن ح٤٠ُخء هخٍ رٖ ػزي حُـزخٍ ح١َُٜٝ ػزي حُزخه٢ ٝ ػوش
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رٖ حُ٘ـخٍ: ًظزض ػ٘ٚ ًٝخٕ ٛيٝهخ ًح أٍٛٞ كٔ٘ش ٝهخٍ حرٖ ٗوطش ك٢ ح٩ًٔخٍ: 

 .ٓٔخػٚ ٛل٤ق

 رظب٘ش ػبئؾخ ٚؽفقخ ػٍٝ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٕٕ٘* 

كيػ٘خ كَٝس رٖ أر٢ حُٔـَحء، هخٍ  ١ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخٍ .ٓٔٙ

كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ َٜٓٔ، ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا 

حُؼَٔ ٝحُلِٞحء، ًٝخٕ اًح حَٜٗف ٖٓ ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣لذ  ":ػٜ٘خ، هخُض

حُؼَٜ ىهَ ػ٠ِ ٗٔخثٚ، ك٤يٗٞ ٖٓ اكيحٖٛ، كيهَ ػ٠ِ كلٜش ر٘ض ػَٔ، 

ًخٕ ٣لظزْ، كـَص، كٔؤُض ػٖ ًُي، كو٤َ ٢ُ: أٛيص ُٜخ حَٓأس كخكظزْ أًؼَ ٓخ 

ٖٓ هٜٞٓخ ػٌش ٖٓ ػَٔ، كٔوض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓ٘ٚ َٗرش، كوِض: أٓخ ٝهللا ُ٘لظخُٖ ُٚ، 

كوِض ُٔٞىس ر٘ض ُٓؼش: اٗٚ ٤ٓيٗٞ ٓ٘ي، كبًح ىٗخ ٓ٘ي كو٢ُٞ: أًِض ٓـخك٤َ، كبٗٚ 

ُظ٢ أؿي ٓ٘ي، كبٗٚ ٤ٓوٍٞ ُي: ٓوظ٢٘ ٤ٓوٍٞ ُي: ٫، كو٢ُٞ ُٚ: ٓخ ٌٛٙ ح٣َُق ح

٢ ُٚ: ؿَٓض ٗلِٚ حُؼَك٢، ٝٓؤهٍٞ ًُي، ٝه٢ُٞ أٗض كلٜش َٗرش ػَٔ، كوُٞ

٣خ ٛل٤ش ًحى، هخُض: طوٍٞ ٓٞىس: كٞهللا ٓخ ٛٞ ا٫ إٔ هخّ ػ٠ِ حُزخد، كؤٍىص إٔ 

أرخى٣ٚ رٔخ أَٓط٢٘ رٚ كَهخ ٓ٘ي، كِٔخ ىٗخ ٜٓ٘خ هخُض ُٚ ٓٞىس: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، أًِض 

عمزٕٟ ؽفقخ ؽشثخ هخُض: كٔخ ٌٛٙ ح٣َُق حُظ٢ أؿي ٓ٘ي؟ هخٍ:  ،الَ؟ هخٍ: ٓـخك٤

كوخُض: ؿَٓض ٗلِٚ حُؼَك٢، كِٔخ ىحٍ ا٢ُ هِض ُٚ ٗلٞ ًُي، كِٔخ ىحٍ ا٠ُ  ،ػغً

٣خ ٍٍٓٞ هللا، أ٫ أٓو٤ي ٓ٘ٚ؟  ٛل٤ش هخُض ُٚ ٓؼَ ًُي كِٔخ ىحٍ ا٠ُ كلٜش هخُض:

 ."ُوي كَٓ٘خٙ، هِض ُٜخ: حٌٓظ٢ هخُض: طوٍٞ ٓٞىس: ٝهللا ،ال ؽبعخ ٌٟ ف١ٗهخٍ: 

كيػ٢٘ حُلٖٔ رٖ دمحم رٖ ٛزخف، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ.ٔٔٙ

كيػ٘خ كـخؽ، ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ، هخٍ: ُػْ ػطخء، أٗٚ ٓٔغ ػز٤ي رٖ ػ٤َٔ، ٣وٍٞ: 

٣ُ٘ذ ر٘ض ؿلٖ إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣ٌٔغ ػ٘ي  ":ٓٔؼض ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ
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إٔ أ٣ظ٘خ ىهَ ػ٤ِٜخ حُ٘ز٢ ٠ِٛ  كظٞح٤ٛض أٗخ ٝكلٜش: ٣َٝ٘د ػ٘يٛخ ػ٬ٔ،

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كِظوَ: ا٢ٗ أؿي ٓ٘ي ٣ٍق ٓـخك٤َ، أًِض ٓـخك٤َ، كيهَ ػ٠ِ 

ال، ثً ؽشثذ ػغال ػٕذ ص٠ٕت ثٕذ عؾؼ، ٌٚٓ اكيحٛٔخ، كوخُض ُٚ ًُي، كوخٍ: 

هللا{  ا٠ُ }إ طظٞرخ ا٠ُ خ حُ٘ز٢ ُْ طلَّ ٓخ أكَ هللا ُي{كُِ٘ض: }٣خ أ٣ٜ أػٛد ٌٗ

 ".ثً ؽشثذ ػغالُؼخث٘ش ٝكلٜش: }ٝاً أَٓ حُ٘ز٢ ا٠ُ رؼٞ أُٝحؿٚ{ ُوُٞٚ: 

 رخ١١ش إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٔغبءٖ -ٕٕٙ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٔٙ

ح٤ُِغ، ػٖ ػو٤َ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، هخٍ: أهز٢َٗ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ 

ُْ أٍُ ك٣َٜخ ػ٠ِ إٔ  ":رٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍػٍٞ، ػٖ ػزي هللا 

أٓؤٍ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ػٖ حَُٔأط٤ٖ ٖٓ أُٝحؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حُِظ٤ٖ هخٍ هللا ُٜٔخ: 

}إ طظٞرخ ا٠ُ هللا كوي ٛـض هِٞرٌٔخ{ كلــض ٓؼٚ، كؼيٍ ٝػيُض ٓؼٚ 

ٟؤ، كوِض: ٣خ أ٤َٓ رخ٩ىحٝس، كظزَُ كظ٠ ؿخء، كٌٔزض ػ٠ِ ٣ي٣ٚ ٖٓ ح٩ىحٝس كظٞ

حُٔئ٤ٖ٘ٓ، ٖٓ حَُٔأطخٕ ٖٓ أُٝحؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حُِظخٕ هخٍ هللا ػِ ٝؿَ ُٜٔخ: }إ 

طظٞرخ ا٠ُ هللا كوي ٛـض هِٞرٌٔخ{؟ كوخٍ: ٝحػـز٢ ُي ٣خ حرٖ ػزخّ، ػخث٘ش 

ػْ حٓظوزَ ػَٔ حُلي٣غ ٣ٔٞهٚ، كوخٍ: ا٢ٗ ً٘ض ٝؿخٍ ٢ُ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ  ٝكلٜش،

ٖ ٣ُي، ٢ٛٝ ٖٓ ػٞح٢ُ حُٔي٣٘ش، ًٝ٘خ ٗظ٘خٝد حٍُِ٘ٝ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ك٢ ر٢٘ أ٤ٓش ر

ملسو هيلع هللا ىلص، ك٤ٍِ٘ ٣ٞٓخ ٝأٍِٗ ٣ٞٓخ، كبًح ُِٗض ؿجظٚ ٖٓ هزَ ًُي ح٤ُّٞ ٖٓ ح٧َٓ 

ٝؿ٤َٙ، ٝاًح ٍِٗ كؼَ ٓؼِٚ، ًٝ٘خ ٓؼَ٘ ه٣َٖ ٗـِذ حُ٘ٔخء، كِٔخ هيٓ٘خ ػ٠ِ 

٣ؤهٌٕ ٖٓ أىد ٗٔخء  ح٧ٜٗخٍ اًح ْٛ هّٞ طـِزْٜ ٗٔخإْٛ، كطلن ٗٔخإٗخ

ح٧ٜٗخٍ، كٜلض ػ٠ِ حَٓأط٢، كَحؿؼظ٢٘، كؤٌَٗص إٔ طَحؿؼ٢٘، كوخُض: ُْٝ 

طٌَ٘ إٔ أٍحؿؼي، كٞهللا إ أُٝحؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٤َُحؿؼ٘ٚ، ٝإ اكيحٖٛ ُظٜـَٙ ح٤ُّٞ 

كظ٠ ح٤َُِ، كؤكِػ٢٘، كوِض: هخرض ٖٓ كؼَ ٜٖٓ٘ رؼظ٤ْ، ػْ ؿٔؼض ػ٢ِ ػ٤خر٢، 
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أطـخٟذ اكيحًٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ح٤ُّٞ  لٜش، كوِض: أ١ كلٜشككيهِض ػ٠ِ 

كظ٠ ح٤َُِ؟ كوخُض: ٗؼْ، كوِض: هخرض ٝهَٔص أكظؤٖٓ إٔ ٣ـ٠ذ هللا ُـ٠ذ 

ٍُٓٞٚ ملسو هيلع هللا ىلص، كظ٤ٌِٜٖ ٫ طٔظٌؼ١َ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٫ٝ طَحؿؼ٤ٚ ك٢ ٢ٗء، ٫ٝ 

ريح ُي، ٫ٝ ٣ـَٗي إٔ ًخٗض ؿخٍطي ٢ٛ أٟٝؤ ٓ٘ي، طٜـ٣َٚ، ٝحٓؤ٢٘٤ُ ٓخ 

ًٝ٘خ طليػ٘خ إٔ ؿٔخٕ ط٘ؼَ حُ٘ؼخٍ  -٣َ٣ي ػخث٘ش  -ٝأكذ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ُـِٝٗخ، كٍِ٘ ٛخكز٢ ٣ّٞ ٗٞرظٚ كَؿغ ػ٘خء، ك٠َد رخر٢ َٟرخ ٗي٣يح، 

ٞ؟ ٝهخٍ: أٗخثْ ٛٞ، كلِػض، كوَؿض ا٤ُٚ، ٝهخٍ: كيع أَٓ ػظ٤ْ، هِض: ٓخ ٛ

أؿخءص ؿٔخٕ؟ هخٍ: ٫، رَ أػظْ ٓ٘ٚ ٝأ١ٍٞ ١ِن ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٗٔخءٙ، هخٍ: هي 

ٝهَٔص، ً٘ض أظٖ إٔ ٌٛح ٣ٞٗي إٔ ٣ٌٕٞ، كـٔؼض ػ٢ِ ػ٤خر٢،  هخرض كلٜش

ك٤ِٜض ٬ٛس حُلـَ ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كيهَ َٓ٘رش ُٚ، كخػظٍِ ك٤ٜخ، كيهِض ػ٠ِ 

هِض: ٓخ ٣ز٤ٌي؟ أُْٝ أًٖ كٌٍطي، أ١ِوٌٖ ٍٍٓٞ هللا  ،كلٜش، كبًح ٢ٛ طز٢ٌ

ملسو هيلع هللا ىلص، هخُض: ٫ أى١ٍ ٛٞ ًح ك٢ حَُٔ٘رش، كوَؿض، كـجض حُٔ٘زَ، كبًح كُٞٚ ٢ٍٛ 

٣ز٢ٌ رؼ٠ْٜ، كـِٔض ٓؼْٜ ه٬٤ِ، ػْ ؿِز٢٘ ٓخ أؿي، كـجض حَُٔ٘رش حُظ٢ ٛٞ 

ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ػْ هَؽ كوخٍ: ك٤ٜخ، كوِض ُـ٬ّ ُٚ أٓٞى: حٓظؤًٕ ُؼَٔ، كيهَ، كٌِْ حُ٘

ًًَطي ُٚ، كٜٔض، كخَٜٗكض، كظ٠ ؿِٔض ٓغ ح٢َُٛ ح٣ٌُٖ ػ٘ي حُٔ٘زَ، ػْ 

ؿِز٢٘ ٓخ أؿي، كـجض، كًٌَ ٓؼِٚ، كـِٔض ٓغ ح٢َُٛ ح٣ٌُٖ ػ٘ي حُٔ٘زَ، ػْ 

ؿِز٢٘ ٓخ أؿي، كـجض حُـ٬ّ كوِض: حٓظؤًٕ ُؼَٔ، كًٌَ ٓؼِٚ، كِٔخ ٤ُٝض 

٢ٗٞ هخٍ: إًٔ ُي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كيهِض ػ٤ِٚ، كبًح ٛٞ َٜٓ٘كخ، كبًح حُـ٬ّ ٣يػ

٠ٓطـغ ػ٠ِ ٍٓخٍ ك٤َٜ ٤ُْ ر٤٘ٚ ٝر٤٘ٚ كَحٕ، هي أػَ حَُٓخٍ رـ٘زٚ ٓظٌت 

ػ٠ِ ٝٓخىس ٖٓ أىّ ك٘ٞٛخ ٤ُق، كِٔٔض ػ٤ِٚ، ػْ هِض ٝأٗخ هخثْ: ١ِوض ٗٔخءى، 

ٍٓٞ هللا، ُٞ ٍأ٣ظ٢٘ ، ػْ هِض ٝأٗخ هخثْ: أٓظؤْٗ ٣خ ٍالكَكغ رَٜٙ ا٢ُ، كوخٍ: 

ًٝ٘خ ٓؼَ٘ ه٣َٖ ٗـِذ حُ٘ٔخء، كِٔخ هيٓ٘خ ػ٠ِ هّٞ طـِزْٜ ٗٔخإْٛ، كًٌَٙ 
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، كوِض: ٫ ٣ـَٗي إٔ كلٜشكظزْٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ػْ هِض: ُٞ ٍأ٣ظ٢٘، ٝىهِض ػ٠ِ 

، كظزْٔ -٣َ٣ي ػخث٘ش -ًخٗض ؿخٍطي ٢ٛ أٟٝؤ ٓ٘ي، ٝأكذ ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص 

، كـِٔض ك٤ٖ ٍأ٣ظٚ طزْٔ، ػْ ٍكؼض ر١َٜ ك٢ ر٤ظٚ، كٞهللا ٓخ ٍأ٣ض ك٤ٚ أهَٟ

٤ٗجخ ٣َى حُزَٜ ؿ٤َ أٛزش ػ٬ػش، كوِض: حىع هللا ك٤ِٞٓغ ػ٠ِ أٓظي، كبٕ كخٍّ 

أٝك٢ ٝحَُّٝ ٝٓغ ػ٤ِْٜ، ٝأػطٞح حُي٤ٗخ ْٝٛ ٫ ٣ؼزيٕٝ هللا، ًٝخٕ ٓظٌجخ كوخٍ: 

ْٜ ك٢ حُل٤خس حُي٤ٗخ، كوِض: ٣خ أُٝجي هّٞ ػـِض ُْٜ ٤١زخط ٗي أٗض ٣خ حرٖ حُوطخد

ٍٍٓٞ هللا، حٓظـلَ ٢ُ، كخػظٍِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ أؿَ ًُي حُلي٣غ ك٤ٖ أك٘ظٚ 

ٖٓ ٗيس ٓٞؿيطٚ  ،كلٜش ا٠ُ ػخث٘ش، ًٝخٕ هي هخٍ: ٓخ أٗخ ريحهَ ػ٤ِٜٖ َٜٗح

كِٔخ ٠ٓض طٔغ ٝػَٕ٘ٝ، ىهَ ػ٠ِ ػخث٘ش، كزيأ رٜخ،  ،ػ٤ِٜٖ، ك٤ٖ ػخطزٚ هللا

ٚ: ػخث٘ش اٗي أهٔٔض إٔ ٫ طيهَ ػ٤ِ٘خ َٜٗح، ٝاٗخ أٛزل٘خ ُظٔغ كوخُض ُ

ٝػ٣َٖ٘ ٤ُِش أػيٛخ ػيح، كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: حَُٜ٘ طٔغ ٝػَٕ٘ٝ، ًٝخٕ ًُي 

حَُٜ٘ طٔؼخ ٝػ٣َٖ٘، هخُض ػخث٘ش: كؤُِٗض: آ٣ش حُظو٤٤َ كزيأ ر٢ أٍٝ حَٓأس، 

ظ٠ طٔظؤ١َٓ أر٣ٞي، هخُض: هي كوخٍ: ا٢ٗ ًحًَ ُي أَٓح، ٫ٝ ػ٤ِي إٔ ٫ طؼـ٢ِ ك

أػِْ إٔ أر١ٞ ُْ ٣ٌٞٗخ ٣ؤَٓح٢ٗ رلَحهي، ػْ هخٍ: إ هللا هخٍ: }٣خ أ٣ٜخ حُ٘ز٢ هَ 

٧ُٝحؿي{ ا٠ُ هُٞٚ }ػظ٤ٔخ{"، هِض: أك٢ ٌٛح أٓظؤَٓ أر١ٞ، كب٢ٗ أ٣ٍي هللا 

 .."ٍُٝٓٞٚ ٝحُيحٍ ح٥هَس، ػْ ه٤َ ٗٔخءٙ، كوِٖ ٓؼَ ٓخ هخُض ػخث٘ش

٤َُٛ رٖ كَد، كيػ٘خ ٍٝف رٖ ػزخىس، كيػ٘خ ٝكيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٖٔٙ

ىهَ أرٞ رٌَ  ":٣ًَُخء رٖ آلخم، كيػ٘خ أرٞ حُِر٤َ، ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا، هخٍ

٣ٔظؤًٕ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كٞؿي حُ٘خّ ؿِٞٓخ رزخرٚ، ُْ ٣ئًٕ ٧كي ْٜٓ٘، هخٍ: 

ي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ؿخُٔخ كؤًٕ ٧ر٢ رٌَ، كيهَ، ػْ أهزَ ػَٔ، كخٓظؤًٕ كؤًٕ ُٚ، كٞؿ

كُٞٚ ٗٔخإٙ، ٝحؿٔخ ٓخًظخ، هخٍ: كوخٍ: ٧هُٖٞ ٤ٗجخ أٟلي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كوخٍ: ٣خ 

ٍٍٓٞ هللا، ُٞ ٍأ٣ض ر٘ض هخٍؿش، ٓؤُظ٢٘ حُ٘لوش، كؤض ا٤ُٜخ، كٞؿؤص ػ٘وٜخ، 
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حُ٘لوش، كوخّ أرٞ رٌَ ك٠لي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝهخٍ: ٖٛ ك٢ُٞ ًٔخ طَٟ ٣ٔؤ٢ُ٘٘ 

ا٠ُ ػخث٘ش ٣ـؤ ػ٘وٜخ، كوخّ ػَٔ ا٠ُ كلٜش ٣ـؤ ػ٘وٜخ، ٬ًٛٔخ ٣وٍٞ: طٔؤُٖ 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ ٤ُْ ػ٘يٙ، كوِٖ: ٝهللا ٫ ٗٔؤٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤ٗجخ أريح ٤ُْ 

٣ش: }٣خ أ٣ٜخ ػْ ُِٗض ػ٤ِٚ ٌٛٙ ح٥ -أٝ طٔؼخ ٝػ٣َٖ٘  -ػ٘يٙ، ػْ حػظُِٜٖ َٜٗح 

حُ٘ز٢ هَ ٧ُٝحؿي{ كظ٠ رِؾ }ُِٔلٔ٘خص ٌٖٓ٘ أؿَح ػظ٤ٔخ{، هخٍ: كزيأ 

رؼخث٘ش، كوخٍ: ٣خ ػخث٘ش، ا٢ٗ أ٣ٍي إٔ أػَٝ ػ٤ِي أَٓح أكذ إٔ ٫ طؼـ٢ِ ك٤ٚ 

هخُض: ٝٓخ ٛٞ ٣خ ٍٍٓٞ هللا؟ كظ٬ ػ٤ِٜخ ح٣٥ش، هخُض: أك٤ي ، كظ٠ طٔظ١َ٤٘ أر٣ٞي

خٍ هللا ٍُٝٓٞٚ، ٝحُيحٍ ح٥هَس، ٝأٓؤُي إٔ أر١ٞ؟ رَ أهظ ٣خ ٍٍٓٞ هللا، أٓظ٤َ٘

٫ طوزَ حَٓأس ٖٓ ٗٔخثي رخ١ٌُ هِض، هخٍ: ٫ طٔؤ٢ُ٘ حَٓأس ٜٖٓ٘ ا٫ أهزَطٜخ، إ 

 "هللا ُْ ٣زؼؼ٢٘ ٓؼ٘ظخ، ٫ٝ ٓظؼ٘ظخ، ٌُٖٝ رؼؼ٢٘ ٓؼِٔخ ٤َٓٔح

ُوي طِحٓ٘ض ٌٛٙ ح٧كيحع ٝٓززٜخ إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ١ٝؤ ؿخ٣ٍظٚ ٓخ٣ٍش كؼِٔض 

كلٜش ًُي ٝؿ٠زض ٝاٍٟخء ُٜخ كَّ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ؿخ٣ٍظٚ كؤٍِٗ هللا هُٞٚ طؼخ٠ُ 

خ حَُّ٘ز٢ُِّ } َٜ ُّ ٣َخ أ٣َُّ َِّ َْ طَُل ُِ  ٌْ ِك٤ ٍَ  ٌٍ ُ َؿلُٞ َّللاَّ َٝ حِؿَي  َٝ ُْ خَص أَ َٟ َْ َٓ  ٢ ـِ ُ ََُي طَْزظَ ََّ َّللاَّ خ أََك َٓ

خِٗ ٔ) َٔ ْْ طَِلَِّشَ أ٣َْ ٌُ َُ ُ َٝ َّللاَّ ََ ُْ ( هَْي كَ ٤ ٌِ َُْل ُْ ح ٤ ِِ ُْؼَ َٞ ح ُٛ َٝ  ْْ ًُ ٫َ ْٞ َٓ  ُ َّللاَّ َٝ  ْْ ]ٍٓٞس {ٌُ

هخٍ ٍٍٓٞ هللا  ٖٓ كي٣غ ػَٔ:آٗلخ ٝهي أهَؽ ح٤٠ُخء ك٢ حُٔوظخٍس  حُظل٣َْ[،

" كلَّ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ٫ طليػ٢ أكيح ٝإ أّ ارَح٤ْٛ ػ٢ِ كَحّػ٤ِٚ ِْٝٓ" 

خ  }:هللا طؼخ٠ُػ٤ِٚ ِْٝٓ ػ٠ِ ٗلٔٚ ٓخ ٌِٓض ٤ٔ٣٘ٚ ٢ٛٝ ُٚ ك٬ٍ كوي هخٍ  َٜ ٣َخ أ٣َُّ

َِْ٘خ َُيَ حَُّ٘ز٢ُِّ اَِّٗخ  ُ  أَْكَِ خ أَكَخَء َّللاَّ َّٔ ِٓ ٤َُ٘ي  ِٔ ٌَْض ٣َ َِ َٓ خ  َٓ َٝ  َّٖ ُٛ ٍَ ط٢ِ آط٤ََْض أُُؿٞ حَؿَي ح٬َُّ َٝ ُْ  أَ

كٞهللا ٫  :أطلَّ ٓخ أكَ هللا ُي هخٍ :"ٝهي هخُض كلٜش ،]ٍٓٞس ح٧كِحد[ػ٤ِي{

حَُٔ ر٤ٖ   كلٜش ٌُٜٝ٘خ ٗزؤص رٚ ػخث٘ش كل٘خٝهي حٓظٌظْ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص".أهَرٜخ

ِٚ } :أُٝحؿٚ كوي هخٍ هللا طؼخ٠ُ خ َٗزَّؤَْص رِ َّٔ ِٚ َكِي٣ؼًخ كََِ حِؿ َٝ ُْ ِٞ أَ ََّ حَُّ٘ز٢ُِّ ا٠َُِ رَْؼ َٓ ًْ أَ اِ َٝ

َٛخ رِ  َ خ َٗزَّؤ َّٔ ٍٞ كََِ ْٖ رَْؼ َٝ َػ ََ أَْػ َٝ َف رَْؼ٠َُٚ  ََّ ِٚ َػ ُ َػ٤َِْ ُٙ َّللاَّ ََ َٜ أَْظ زَؤََى َٝ ْٗ ْٖ أَ َٓ ِٚ هَخَُْض 
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 َُ َُْوز٤ِ ُْ ح ٤ ِِ ُْؼَ ٍَ َٗزَّؤ٢ََِٗ ح ٤٠ُِٝخء ك٢ حُٔوظخٍس ٖٓ كي٣غ  ]ٍٓٞس حُظل٣َْ[،{ٌََٛح هَخ

خ :"هخٍ ػَٔ َٜ َٔ خ َْٗل َٜ ْر ََ ْْ ٣َْو " أٓخ هٜش َٗرٚ حُؼَٔ كِْ كظ٠ أهزَص ػخث٘ش  كََِ

 ك٢ ٍٝح٣ش ٣َى ٣َٛلخ ك٢ ح٧كخى٣غ أٗٚ كَّ ًُي ػ٠ِ ٗلٔٚ كوي هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

٫ كخؿش ٢ُ حُٜل٤ل٤ٖ حُظ٢ ًًَص ك٤ٚ ػخث٘ش َٗرٚ حُؼَٔ ػ٘ي كلٜش هُٞٚ:" 

" ٌٝٛح ٫ ٣يٍ ػ٠ِ حُظل٣َْ أٓخ ٓخ ٍٝى ك٢ ٍٝح٣ش أهَٟ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٖٓ ك٤ٚ

كي٣غ ػخث٘ش إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص َٗد حُؼَٔ ػ٘ي ٣ُ٘ذ ر٘ض ؿلٖ ٝأٗٚ هخٍ:" ُٖٝ 

ُ َُيَ }:ُضأػٞى ُٚ" كِ٘ ََّ َّللاَّ خ أََك َٓ  ُّ َِّ َْ طَُل ُِ خ حَُّ٘ز٢ُِّ  َٜ ح٣٥خص كٌٜح ٤ُْ ٖٓ  {٣َخأ٣َُّ

ٔخ ٛٞ ْٝٛ ٖٓ أكي ٍٝحس حُلي٣غ ًٌُٝي ك٤ٚ ْٝٛ آهَ إٔ حُ٘ز٢ هٍٞ ػخث٘ش اٗ

ملسو هيلع هللا ىلص َٗد حُؼَٔ ػ٘ي ٣ُ٘ذ ر٘ض ؿلٖ كبٕ ٍؿخٍ ٌٛح ح٩ٓ٘خى ػوخص ؿ٤َ ٓخ ٍٝى 

٠ إٔ أكي ٍؿخُٚ ُْ ٠٣ز٢ حُلي٣غ كل٢ ٍٝح٣ش حُزوخ١ٍ هخٍ ك٢ ٤ٓخهٚ ٓخ ٣يٍ ػِ

حرٖ ؿ٣َؾ: ُػْ ػطخء ٝهُٞٚ ُػْ ٣لظَٔ حُوطؤ ٝحُٜٞحد ٝك٢ ٍٝح٣ش أهَٟ 

ُٚ ٍٝى ك٢ ٤ٓخم ح٩ٓ٘خى ُلع ُػْ َٓط٤ٖ هٍٞ حرٖ ؿ٣َؾ ُػْ ػطخء ٝهٍٞ 

ٌٝٛٙ ِِٓٔش ٍؿخٍ حُٔ٘ي ح٧ٍٝ  ٣وٍٞ ٓٔؼض ػخث٘ش طِػ٤ْٗوٚ ػز٤ي رٖ ػ٤َٔ 

كيػ٢٘ حُلٖٔ رٖ دمحم رٖ ٛزخف، كيػ٘خ كـخؽ، ُلع ُػْ َٓس ٝحكيس  حُظ٢ ك٤ٜخ

ػطخء، أٗٚ ٓٔغ ػز٤ي رٖ ػ٤َٔ، ٣وٍٞ: ٓٔؼض ػخث٘ش  ُػْػٖ حرٖ ؿ٣َؾ، هخٍ: 

ٝٓخم حُلي٣غ ٌٝٛٙ ِِٓٔش ٍؿخٍ حُٔ٘ي حُؼخ٢ٗ حُظ٢ ك٤ٜخ ُلع  ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ

خٍ: ُػْ كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ دمحم، كيػ٘خ حُلـخؽ، ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ، هُػْ َٓط٤ٖ: 

ٝٓخم حُلي٣غ  ػطخء، أٗٚ ٓٔغ ػز٤ي رٖ ػ٤َٔ، ٣وٍٞ: ٓٔؼض ػخث٘ش طِػْ

ك٢  " ُػْ " ٝٗٔزش هٍٞ ُػْ ا٠ُ ػطخء طيٍ ػ٠ِ إٔ حُْٞٛ ٓ٘ٚ كوي ٍٝى ُلع

٬ً ح٩ٓ٘خى٣ٖ أٓخ ٍٝح٣ش حُٜل٤ل٤ٖ حُظ٢ ٍٝى ك٤ٜخ إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص َٗد حُؼَٔ 

٠ ْٝٛ أكي حَُٝحس كٌِْٜ ػوخص أػزخص ػ٘ي كلٜش ك٤ِْ ك٢ ح٩ٓ٘خى ٓخ ٣يٍ ػِ

ٝٓٔخ ٣ؼُِ هٞس ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٝٛلظٜخ أٜٗخ ؿخءص ٖٓ ٣َ١ن ٛ٘خّ ػٖ أر٤ٚ 
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٤ٗوٚ ػز٤ي ٝػَٝس ػٖ هخُظٚ ػخث٘ش كٜٔخ أػِْ رلي٣ؼٜخ ٖٓ ػطخء رٖ أر٢ ٍرخف 

، ٝهي ٓٔؼخ ٜٓ٘خ َٓس ٝحكيس ك٢ ٌٓش ك٤ٖ هيٓظٜخ ٝؿخٍٝص رٖ ػ٤َٔ ح٤ٌُٔخٕ

 ٝٛٞ ؿزَ رٌٔش.طو٢٠ ٌٍٗح ُٜخ ػ٘ي ػز٤َ 

ٓؼخً رٖ حُٔؼ٠٘ ػ٘خ ٓٔيى ػ٘خ  كيػ٘خ حُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َ هخٍ أهَؽ.ٗٔٙ

٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ػٖ أر٢ ػخَٓ حُوِحُ كيػ٢٘ حرٖ أر٢ ٤ٌِٓش ػٖ حرٖ ػزخّ 

ٓٞىس ٖٓ حُؼَٔ، ك٤يهَ ػ٠ِ ػخث٘ش ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣َ٘د ػ٘ي  "هخٍ:

كوخُض: ا٢ٗ أؿي ٓ٘ي ٣ٍلخ،  لٜشكوخُض: ا٢ٗ أؿي ٓ٘ي ٣ٍلخ، ػْ ىهَ ػ٠ِ ك

ا٢ٗ أٍحٙ ٖٓ َٗحد َٗرظٚ ػ٘ي ٓٞىس ٝهللا ٫ أَٗرٚ كُِ٘ض ٌٛٙ ح٣٥ش }٣خ كوخٍ: 

{" كوي ًًَ حرٖ ػزخّ إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص َٗد أ٣ٜخ حُ٘ز٢ ُْ طلَّ ٓخ أكَ هللا ُي

حُؼَٔ ػ٘ي ٓٞىس ٝحُٜل٤ق أٗٚ َٗرٚ ػ٘ي كلٜش ًٔخ طويّ ر٤خٗٚ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ 

ٌٛح ٣لظَٔ حُوطؤ ٖٓ ٝؿ٤ٜٖ أكيٛٔخ إٔ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ ُْ ٣ٜ٘ي ٝ

ؿِٝس ٓئطش ٝٛٞ ُْ ٣ٜخؿَ ٓغ أر٤ٚ حُؼزخّ ا٫ ارخٕ  ٢ ٝهؼض هزَحُوٜش حُظ

هَٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ كظق ٌٓش ٝحُٞؿٚ حُؼخ٢ٗ إٔ ٍؿخٍ آ٘خى حُطزَح٢ٗ ًِْٜ ػوخص 

ٛخُق حُلي٣غ  :هخٍ أكٔي ٍٓظْ ح٠ُِٗٔ ٛخُق رٖؿ٤َ أر٢ ػخَٓ حُوِحُ ٝحٓٔٚ 

ٝهخٍ أرٞ ىحٝى حُط٤خ٢ُٔ ٝأرٞ ىحٝى حُٔـٔظخ٢ٗ ٝحُزِحٍ ٝدمحم رٖ ٝحٟق: ػوش 

ٝهخٍ حُؼـ٢ِ ؿخثِ حُلي٣غ ٝهخٍ أرٞ كخطْ ٣ٌظذ كي٣ؼٚ ٫ٝ ٣لظؾ رٚ ٝهخٍ 

حرٖ  ٝهخٍٝهخٍ أرٞ أكٔي حُلخًْ: ٤ُْ رخُو١ٞ ػ٘يْٛ حُيحٍهط٢٘ ٤ُْ رخُو١ٞ 

 .ٓؼ٤ٖ ٟؼ٤ق ٫ ٢ٗء

ٝهي حػظٍِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٗٔخءٙ َٜٗح ٖٓ ٗيس ٓخ ٝؿي ػ٤ِٜٖ ك٤ٖ أك٘ض كلٜش 

كخػظٍِ حُ٘ز٢ َٓٙ ُؼخث٘ش ًٔخ ٍٝى ًُي ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٖٓ كي٣غ حرٖ ػزخّ:" 

ا٠ُ ػخث٘ش، ًٝخٕ هي هخٍ: ٓخ أٗخ ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ أؿَ ًُي حُلي٣غ ك٤ٖ أك٘ظٚ كلٜش 
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" ٝهي ٓؤُ٘ٚ حُ٘لوش ٓٞؿيطٚ ػ٤ِٜٖ، ك٤ٖ ػخطزٚ هللا ٗيس ٖٓ ،ريحهَ ػ٤ِٜٖ َٜٗح

رؼي ٓخ حػظُِٜٖ كُِ٘ض آ٣ش حُظو٤٤َ كخهظَٕ هللا ٍُٝٓٞٚ ٝحُيحٍ ح٥هَس ًٔخ ٍٝى 

حُوٍٞ إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ه٬ٛش ًُي ك٢ ٛل٤ق ِْٓٔ ٖٓ كي٣غ ؿخرَ ح٥ٗق ٝ

َحد حكظزخٓٚ ٣طٞف ػ٠ِ ٗٔخءٙ ٣ِْٔ ػ٤ِٜٖ كخكظزٔظٚ كلٜش ٝٓوظٚ حُؼَٔ ك

ػخث٘ش كؤُزض ػ٤ِٚ ٗٔخءٙ ُٝٔخ ًخٕ ٣ّٞ كلٜش حٓظؤًٗظٚ ك٢ ٣ُخٍس أر٣ٜٞخ كؤًٕ ُٜخ 

ك٢ ٝك٢ ؿ٤خرٜخ ػٖ كـَطٜخ ١ٝؤ ؿخ٣ٍظٚ ٓخ٣ٍش كؼخىص كلٜش ٝٛٞ ٓغ ٓخ٣ٍش 

كَّ ػ٠ِ ٗلٔٚ ؿخ٣ٍظٚ ٝحٓظٌظْ  ٫ٝٓظَٟخءٛخكؤٌَٗص ػ٤ِٚ كـَس كلٜش 

ُي حُوَإٓ ك٢ ٛيٍ ٍٓٞس ؼخث٘ش كٍِ٘ ك٢ ًُكلٜش ٌٛح حَُٔ ٌُٜ٘خ أك٘ظٚ 

حُظل٣َْ ٝأ١ِؼٚ هللا ػ٠ِ أَٓ ػخث٘ش ٝكلٜش رظظخَٛٛٔخ ػ٤ِٚ ٝك٘خ ًُي ر٤ٖ 

أُٝحؿٚ كٞؿي ػ٤ِٜٖ ٝحػظُِٜٖ كٔؤُ٘ٚ حُ٘لوش ٝرؼي َٜٗ ٖٓ حػظِحُٚ ُٜٖ ُِٗض 

حِؿَي آ٣ش حُظو٤٤َ ٖٓ هُٞٚ طؼخ٠ُ} َٝ ُْ َ ٧ِ َْ خ حَُّ٘ز٢ُِّ هُ َٜ َٕ ٣َخ أ٣َُّ ىْ َِ َّٖ طُ ُ ْ٘ظ ًُ  ْٕ ٤َْٗخ حُْ  اِ َل٤َخسَ حُيُّ

( ٬ً٤ ِٔ حًكخ َؿ ََ َٓ  َّٖ ٌُ ْك َِّ َٓ ُ أ َٝ  َّٖ ٌُ ظِّْؼ َٓ ُ َٖ أ خ كَظَؼَخ٤َُْ َٜ ٣َ٘ظَ ُِ َٕٝ1 َ َٕ َّللاَّ ْى َِ َّٖ طُ ْ٘ظُ ًُ  ْٕ اِ َٝ  )

خ ًٔ ح َػِظ٤ ًَ َّٖ أَْؿ ٌُ ْ٘ ِٓ َ٘خِص  ِٔ ْل ُٔ ِْ ُِ َ أََػيَّ  َّٕ َّللاَّ سَ كَبِ ََ ٍَ ح٥ِْه حُيَّح َٝ  َُُُٚٞٓ ٍَ { ٝهي ىحٓض َٝ

ع ٓظِحٓ٘ش َٜٗح ٖٓ َٗرٚ حُؼَٔ ٝطل٣َٔٚ ٓخ٣ٍش ػْ اك٘خء حَُٔ ٌٛٙ ح٧كيح

ٝطظخَٛ ػخث٘ش ٝكلٜش ػْ ح٫ػظِحٍ ػْ ٓئحُٜٖ حُ٘لوش ػْ حُظو٤٤َ ًٝخٗض ٌٛٙ 

ح٧كيحع هزَ ؿِٝس ٓئطش ٝحُِٕٔٔٔٞ ك٢ حُٔي٣٘ش ٣ظَهزٕٞ أَٓ حُـٔخٓ٘ش ًٔخ ٍٝى 

ؿٔخٕ ًٝ٘خ طليػ٘خ إٔ ًُي ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٖٓ كي٣غ حرٖ ػزخّ هٍٞ ػَٔ:" 

 ٝهللا أػِْ. "ط٘ؼَ حُ٘ؼخٍ ُـِٝٗخ

   غضٚح ِئرخ  -ٕٔٔ** 

 ع١ؼ ِئرخأِشاء رؼ١١ٓ  -7ٕٕ* 

أهزَٗخ أكٔي رٖ أر٢ رٌَ، كيػ٘خ ٓـ٤َس رٖ ػزي حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.٘ٔٙ

حَُكٖٔ، ػٖ ػزي هللا رٖ ٓؼ٤ي، ػٖ ٗخكغ، ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا 
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ئطش ٣ُي رٖ كخٍػش كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ؿِٝس ٓ ََ َّٓ " أَ :ػٜ٘ٔخ، هخٍ

ظَ ؿؼلَ كؼزي هللا رٖ ٍٝحكش هخٍ ػزي هللا ً٘ض ك٤ْٜ ظَ ٣ُي كـؼلَ ٝإ هُ إ هُ  :ملسو هيلع هللا ىلص

كٞؿيٗخٙ ك٢ حُوظ٠ِ ٝٝؿيٗخ ٓخ ك٢  ك٢ طِي حُـِٝس كخُظٔٔ٘خ ؿؼلَ رٖ أر٢ ١خُذ

 ؿٔيٙ ر٠ؼخ ٝطٔؼ٤ٖ ٖٓ ١ؼ٘ش ٤ٍٓٝش ".

 اعزجغبي عؼفش ثٓ أثٟ هبٌت -8ٕٕ* 

٣ل٠٤ رٖ ػزخى رٖ ػزي هللا حرٖ آلخم ك٢ ٓـخ٣ُٚ هخٍ كيػ٢٘  هَؽأ.ٙٔٙ

ًٝخٕ أكي ر٢٘ َٓس رٖ  ،ػٖ أر٤ٚ ػزخى هخٍ كيػ٢٘ أر٢ ح١ٌُ أٍٟؼ٢٘ ،رٖ حُِر٤َ

" ٝهللا ٌُؤ٢ٗ أٗظَ ا٠ُ ؿؼلَ ك٤ٖ :ًٝخٕ ك٢ طِي حُـِٝس ؿِٝس ٓئطش هخٍ ،ػٞف

  ٣وٍٞ: ٞحهظلْ ػٖ كَّ ُٚ ٗوَحء ػْ ػوَٛخ ػْ هخطَ كظ٠ هظَ ٝٛ

 ٤١زش ٝرخٍىح َٗحرٜخ          ٣خ كزٌح حُـ٘ش ٝحهظَحرٜخ

 ًخكَس رؼ٤يس أٗٔخرٜخ       ٝحَُّٝ ٍّٝ هي ىٗخ ػٌحرٜخ

 ػ٢َِّ اً ٫ه٤ظٜخ َٟحرٜخ "    

 .هِض أػَ كٖٔ ٓٞهٞف

كيػ٘خ أكٔي، كيػ٘خ حرٖ ٝٛذ، ػٖ ػَٔٝ، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٔٙ

أٗٚ ٝهق ػ٠ِ ؿؼلَ  :"هزَٙحرٖ أر٢ ٬ٍٛ، هخٍ: ٝأهز٢َٗ ٗخكغ، إٔ حرٖ ػَٔ، أ

ْ ٜٓ٘خ ٢ٗء ك٢ ىرَٙ رٚ ه٤ٖٔٔ ر٤ٖ ١ؼ٘ش َٟٝرش ٤ُ هظ٤َ كؼيىصُ  ٣ٞٞٓجٌ ٝٛ

 " ٣ؼ٢٘ ظَٜٙ
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 اعزؾٙبد ػجذ هللا ثٓ سٚاؽخ -9ٕٕ* 

ٝكيػ٢٘ ٣ل٠٤ رٖ ػزخى رٖ ػزي هللا أهَؽ حرٖ آلخم ك٢ ٓـخ٣ُٚ هخٍ  .1ٔٙ

٢ َٓس رٖ حُِر٤َ، ػٖ أر٤ٚ ػزخى هخٍ: كيػ٢٘ أر٢ ح١ٌُ أٍٟؼ٢٘، ًٝخٕ أكي ر٘

 ،ظَ ؿؼلَ أهٌ ػزي هللا رٖ ٍٝحكش حَُح٣ش ػْ طويّ رٜخ....كِٔخ هُ ." :رٖ ػٞف، هخٍ

 :ػ٠ِ كَٓٚ كـؼَ ٣ٔظٍِ٘ ٗلٔٚ ٣ٝظَىى رؼٞ حُظَىى ػْ هخٍ ٞٝٛ

 ُظٌَُٛ٘ٚٝظُِٖ٘ أ           أهٔٔض ٣خ ٗلْ ُظُِ٘٘ٚ

 ٓخ٢ُ أٍحى ط٤ٌَٖٛ حُـ٘ٚ          إ أؿِذ حُ٘خّ ٝٗيٝح حَُٗٚ

 َٛ أٗض ا٫ ٗطلش ك٢ ٗ٘ٚ          ً٘ض ٓطٔج٘ٚ هي ١خٍ ٓخ هي

 :ٝهخٍ أ٠٣خ

َٛ           ٔٞط٢وظ٢ِ طَ ٣خ ٗلْ ا٫ طُ   ٤ِضٌٛح كٔخّ حُٔٞص هي 

ُٛ           ػط٤ضٝٓخ ط٤٘ٔض كوي أُ   ي٣ضإ طلؼ٢ِ كؼِٜٔخ 

٣ُيح ٝؿؼلَح ؛ ػْ ٍِٗ كِٔخ ٍِٗ أطخٙ حرٖ ػْ ُٚ رؼَم ٖٓ ُلْ  :٣َ٣ي ٛخكز٤ٚ

كؤهٌٙ ٖٓ ٣يٙ ػْ  ،كبٗي هي ُو٤ض ك٢ أ٣خٓي ٌٛٙ ٓخ ُو٤ض ،رٌٜح ِٛزي يَّ ُٗ  :كوخٍ

حٗظْٜ ٓ٘ٚ ٜٗٔش ػْ ٓٔغ حُلطٔش ك٢ ٗخك٤ش حُ٘خّ كوخٍ ٝأٗض ك٢ حُي٤ٗخ ػْ أُوخٙ 

 .ٖٓ ٣يٙ ػْ أهٌ ٤ٓلٚ كظويّ كوخطَ كظ٠ هظَ"

 اِبسح خبٌذ ثٓ ا١ٌٌٛذ -ٖٕٓ* 

ر٢٘  ٞ.... ػْ أهٌ حَُح٣ش ػخرض رٖ أهَّ أه."ح٥ٗق: ك٢ حُلي٣غٝ.2ٔٙ

أٗض هخٍ ٓخ أٗخ  :وخٍ ٣خ ٓؼَ٘ ح٤ُِٖٔٔٔ حٛطِلٞح ػ٠ِ ٍؿَ ٌْٓ٘ هخُٞححُؼـ٬ٕ ك
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ٝكخ٠ٗ  .كِٔخ أهٌ حَُح٣ش ىحكغ حُوّٞ ،خُي رٖ ح٤ُُٞيه. كخٛطِق حُ٘خّ ػ٠ِ رلخػَ

 ." ٤ِ ػ٘ٚ كظ٠ حَٜٗف رخُ٘خّرْٜ ػْ حٗلخُ ٝحٗلِ 

أهزَٗخ أرٞ رٌَ رٖ آلخم، أٗخ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ حُلخًْ هخٍ  أهَؽ.ٕٓٙ

ٍ: كيػ٢٘ أر٢، ػ٘خ ٝٛذ رٖ ؿ٣ََ، هخٍ: كيػ٢٘ أر٢، ػٖ دمحم رٖ ػزي ك٘زَ، هخ

إٔ ٍٍٓٞ هللا  هللا رٖ أر٢ ٣ؼوٞد، ػٖ حُلٖٔ رٖ ٓؼي، ػٖ ػزي هللا رٖ ؿؼلَ

ػْ أهٌ حَُح٣ش ٤ٓق ٖٓ ٤ٓٞف هللا هخُي رٖ ح٤ُُٞي  :" ُٔخ ٗؼ٠ أَٛ ٓئطش هخٍملسو هيلع هللا ىلص

ُْٝ ٣وَؿخٙ، هخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ ٓ٘خى ٛل٤ق ح٩ :حُلخًٍْ هخكلظق هللا ػ٤ِٚ." 

ػزي هللا رٖ أكٔي ٝٓخ ىٕٝ ١زوظٚ  ل٤ق، هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔٛ

رٖ ك٘زَ طويّ طٞػ٤وٚ ك٢ رخد " ػ٢ِ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٣وظَ َٓكزخ ح٤ُٜٞى١ " 

٤ٗٝن حُلخًْ ٛٞ أكٔي رٖ آلخم رٖ أ٣ٞد حُٜزـ٢ أرٞ رٌَ حُلو٤ٚ هخٍ حٌُٛز٢ 

 .ش حُٔلظ٢ حُٔليع ٤ٗن ح٬ٓ٩ّح٩ٓخّ حُؼ٬ٓك٢ ح٤َُٔ: 

 خبٌذ ع١ف ِٓ ع١ٛف هللا -ٖٕٔ* 

كيػ٘خ أكٔي رٖ ٝحهي، كيػ٘خ كٔخى رٖ ٣ُي، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٕٔٙ

إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  ":أ٣ٞد، ػٖ ك٤ٔي رٖ ٬ٍٛ، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

أهٌ  :ِْٝٓ ٗؼ٠ ٣ُيح ٝؿؼلَح ٝحرٖ ٍٝحكش ُِ٘خّ هزَ إٔ ٣ؤط٤ْٜ هزَْٛ كوخٍ

ُ  حَُح٣ش ٣ُي ُ كؤ ُ ٤ٛذ ػْ أهٌ ؿؼلَ كؤ ٤ٛذ ٝػ٤٘خٙ ٤ٛذ ػْ أهٌ حرٖ ٍٝحكش كؤ

 طٌٍكخٕ كظ٠ أهٌ حَُح٣ش ٤ٓق ٖٓ ٤ٓٞف هللا كظ٠ كظق هللا ػ٤ِْٜ."

كيػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ آٔخػ٤َ، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٕٕٙ

ُوي حٗوطؼض ك٢ ٣ي١  ":ه٤ْ رٖ أر٢ كخُّ، هخٍ: ٓٔؼض هخُي رٖ ح٤ُُٞي، ٣وٍٞ

 ".طٔؼش أ٤ٓخف كٔخ رو٢ ك٢ ٣ي١ ا٫ ٛل٤لش ٣ٔخ٤ٗش٣ّٞ ٓئطش 
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 ِئرخ ؽٙذاء ٔؼٟ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٕٖٕ* 

كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٜٓي١ كيػ٘خ ح٧ٓٞى رٖ ٤ٗزخٕ أكٔي هخٍ  أهَؽ.ٖٕٙ

:" هيّ ػ٤ِ٘خ ػزي هللا رٖ ٍرخف ح٧ٜٗخ١ٍ ًٝخٗض ح٧ٜٗخٍ هخٍ ػٖ هخُي رٖ ٤َٔٓ

ِٔ حء ٣َٗي َٞ ك٢ كِ  ٞكؤط٤ظٚ ٝٛ ُٚ ُٜ وِّ لَ طُ  ي ٝهي حؿظٔغ رَ َْ رٖ ح٧ػٍٞ حُ٘خٍع ػ٠ِ حُ

 :هظخىس ح٧ٜٗخ١ٍ كخٍّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٞػ٤ِٚ ٗخّ ٖٓ حُ٘خّ كوخٍ كيػ٘خ أر

٤ٛذ ٣ُي رؼغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؿ٤ٖ ح٧َٓحء كوخٍ: ػ٤ٌِْ ٣ُي رٖ كخٍػش كبٕ أُ 

ٖ ٍٝحكش ح٧ٜٗخ١ٍ كٞػذ ٤ٛذ ؿؼلَ كؼزي هللا ركـؼلَ رٖ أر٢ ١خُذ كبٕ أُ 

ح ٣ُيً  إٔ طٔظؼَٔ ػ٢َِّ  ذُ َٛ ٍْ ؿؼلَ كوخٍ رؤر٢ أٗض ٝأ٢ٓ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ ً٘ض أً 

ح٠ٓٚ كبٗي ٫ طي١ٍ أ١ ًُي ه٤َ كخٗطِوٞح كِزؼٞح ٓخ ٗخء هللا ػْ إ ٍٍٓٞ  :هخٍ

ٗخد ه٤َ  :ٟ ح٬ُٜس ؿخٓؼش كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصهللا ملسو هيلع هللا ىلص ٛؼي حُٔ٘زَ ٝأَٓ إٔ ٣٘خىَ 

ػخد ه٤َ ٗي ػزي حَُكٖٔ أ٫ أهزًَْ ػٖ ؿ٤ٌْ٘ ٌٛح حُـخ١ُ  رخص ه٤َ أٝ أٝ

كؤ٤ٛذ ٣ُي ٤ٜٗيح كخٓظـلَٝح ُٚ كخٓظـلَ ُٚ حُ٘خّ ػْ  اْٜٗ حٗطِوٞح كِوٞح حُؼيٝ

 َ٘ ظَ ٤ٜٗيح أٜٗي ُٚ رخُٜ٘خىس ػ٠ِ حُوّٞ كظ٠ هُ  يَّ أهٌ حُِٞحء ؿؼلَ رٖ أر٢ ١خُذ ك

ظَ ٤ٜٗيح ٌ حُِٞحء ػزي هللا رٖ ٍٝحكش كؤػزض هي٤ٓٚ كظ٠ هُ كخٓظـلَٝح ُٚ ػْ أه

َّٓ  كخٓظـلَٝح ُٚ ػْ أهٌ حُِٞحء هخُي رٖ ح٤ُُٞي ُْٝ ٣ٌٖ ٖٓ ح٧َٓحء ٛٞ ٗلٔٚ ػْ  ََ أ

٤ٓق ٖٓ ٤ٓٞكي كخَٜٗٙ كٖٔ ٣ٞٓجٌ  حُِْٜ ٛٞ :ٍكغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اٛزؼ٤ٚ كوخٍ

َ ؤٓيٝح اهٞحٌْٗ ٫ٝ ٣ظوِلٖ أكي هخٍ ك٘لحٗلَٝح ك :هخُي ٤ٓق هللا ػْ هخٍ ٢َ ِّٔ ُٓ 

 .ٛل٤قهِض كي٣غ " حُ٘خّ ك٢ كَ ٗي٣ي ٓ٘خس ًٍٝزخٗخ

كيػ٘خ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، كيػ٘خ ػزي حُٞٛخد، هخٍ: حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٕٗٙ

ٓٔؼض ٣ل٠٤، هخٍ: أهزَط٢٘ ػَٔس، هخُض: ٓٔؼض ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، 

خٍػش، ٝؿؼلَ، ٝحرٖ ٍٝحكش ؿِْ ٣ؼَف ك٤ٚ هخُض: ُٔخ ؿخء حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هظَ حرٖ ك

حُلِٕ ٝأٗخ أٗظَ ٖٓ ٛخثَ حُزخد ٗن حُزخد، كؤطخٙ ٍؿَ كوخٍ: إ ٗٔخء ؿؼلَ 
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ًًَٝ رٌخءٖٛ، كؤَٓٙ إٔ ٣ٜ٘خٖٛ، كٌٛذ، ػْ أطخٙ حُؼخ٤ٗش، ُْ ٣طؼ٘ٚ، كوخٍ: 

كؤطخٙ حُؼخُؼش، هخٍ: ٝهللا ُوي ؿِز٘٘خ ٣خ ٍٍٓٞ هللا، كِػٔض أٗٚ هخٍ: « حٜٜٖٗ»

كوِض: أٍؿْ هللا أٗلي، ُْ طلؼَ ٓخ أَٓى ٍٍٓٞ هللا « ٢ أكٞحٜٖٛ حُظَحدكخكغ ك»

 "، ُْٝ طظَى ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ حُؼ٘خء ملسو هيلع هللا ىلص

 فزؼ لش٠تٚغضٚح ِئرخ ٔقش ِٓ هللا  -ٖٖٕ* 

كيػ٘خ أكٔي رٖ ٝحهي، كيػ٘خ كٔخى رٖ ٣ُي، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٕ٘ٙ

٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  أ٣ٞد، ػٖ ك٤ٔي رٖ ٬ٍٛ، ػٖ أْٗ

 :"ِْٝٓ، ٗؼ٠ ٣ُيح، ٝؿؼلَح، ٝحرٖ ٍٝحكش ُِ٘خّ، هزَ إٔ ٣ؤط٤ْٜ هزَْٛ، كوخٍ

أهٌ حَُح٣ش ٣ُي، كؤ٤ٛذ، ػْ أهٌ ؿؼلَ كؤ٤ٛذ، ػْ أهٌ حرٖ ٍٝحكش كؤ٤ٛذ، 

 ".ٝػ٤٘خٙ طٌٍكخٕ كظ٠ أهٌ ٤ٓق ٖٓ ٤ٓٞف هللا كظ٠ كظق هللا ػ٤ِْٜ

كيػ٘خ أرٞ حُٔـ٤َس هخٍ: كيػ٘خ ٛلٞحٕ هخٍ:  ٙ هخٍٓٔ٘يك٢ أكٔي  أهَؽ.ٕٙٙ

كيػ٢٘ ػزي حَُكٖٔ رٖ ؿز٤َ رٖ ٗل٤َ، ػٖ أر٤ٚ ؿز٤َ، ػٖ ػٞف رٖ ٓخُي 

ح٧ٗـؼ٢ هخٍ: ؿِٝٗخ ؿِٝس ا٠ُ ١َف حُ٘خّ، كؤَٓ ػ٤ِ٘خ هخُي رٖ ح٤ُُٞي، هخٍ: 

٘خ ٤ُْ ٓؼٚ ٢ٗء ا٫ ٤ٓق، كخ٠ْٗ ا٤ُ٘خ ٍؿَ ٖٓ أٓيحى ك٤َٔ، كؤٟٝ ا٠ُ ٍكِ

٤َٙ، ك٘لَ ٍؿَ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ؿٍِٝح، كِْ ٣ٍِ ٣لظخٍ كظ٠ ٬ٓف ؿ ٤ُْ ٓؼٚ

أهٌ ٖٓ ؿِيٙ ٤ًٜجش حُٔـٖ كظ٠ رٔطٚ ػ٠ِ ح٧ٍٝ، ػْ ٝهي ػ٤ِٚ، كظ٠ ؿق، 

كـؼَ ُٚ ٌٓٔٔخ ٤ًٜجش حُظَّ، كو٢٠ إٔ ُو٤٘خ ػيٝٗخ ك٤ْٜ أه١٬ ٖٓ حَُّٝ 

ٝحُؼَد ٖٓ ه٠خػش، كوخطِٞٗخ هظخ٫ ٗي٣يح، ٝك٢ حُوّٞ ٍؿَ ٖٓ حَُّٝ ػ٠ِ كَّ 

أٗوَ َٝٓؽ ٌٓٛذ، ٝٓ٘طوش ِٓطوش ًٛزخ، ٤ٓٝق ٓؼَ ًُي، كـؼَ ٣لَٔ ُٚ 

ػ٠ِ حُوّٞ، ٣ٝـ١َ رْٜ، كِْ ٣ٍِ ًُي حُٔيى١ ٣لظخٍ ٌُُي ح٢َُٓٝ كظ٠ َٓ رٚ 

كخٓظولخٙ، ك٠َد ػَهٞد كَٓٚ رخ٤ُٔق كٞهغ، ػْ أطزؼٚ َٟرخ رخ٤ُٔق كظ٠ 
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ٚ هخطِٚ، كؤػطخٙ هظِٚ، كِٔخ كظق هللا حُلظق، أهزَ ٣ٔؤٍ ُِِٔذ، ٝهي ٜٗي ُٚ حُ٘خّ رؤٗ

هخُي رؼٞ ِٓزٚ، ٝأٓٔي ٓخثَٙ، كِٔخ ٍؿغ ا٠ُ ٍكَ ػٞف ًًَٙ، كوخٍ ُٚ 

ػٞف: حٍؿغ ا٤ُٚ ك٤ِؼطي ٓخ رو٢، كَؿغ ا٤ُٚ، كؤر٠ ػ٤ِٚ، ك٠٘ٔ ػٞف كظ٠ 

أط٠ هخُيح، كوخٍ: أٓخ طؼِْ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ه٠٠ رخُِٔذ ُِوخطَ؟ هخٍ: ر٠ِ، هخٍ: 

٤ٚ ِٓذ هظ٤ِٚ؟ هخٍ هخُي: حٓظٌؼَطٚ ُٚ، هخٍ ػٞف: ُجٖ كٔخ ٣ٔ٘ؼي إٔ طيكغ اُ

ٍأ٣ض ٝؿٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٧ًًَٕ ًُي ُٚ، كِٔخ هيّ حُٔي٣٘ش رؼؼٚ ػٞف، كخٓظؼيٟ 

ٓخ ٣ٔ٘ؼي ٣خ هخُي »ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كيػخ هخُيح ٝػٞف هخػي، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

حىكؼٚ »هخٍ: حٓظٌؼَطٚ ُٚ ٣خ ٍٍٓٞ هللا، كوخٍ: « ٌح ِٓذ هظ٤ِٚ؟إٔ طيكغ ا٠ُ ٛ

هخٍ: كَٔ رؼٞف، كـَ ػٞف رَىحثٚ، كوخٍ: أٗـِص ُي ٓخ ًًَص ُي ٖٓ « . ا٤ُٚ

٫ طؼطٚ ٣خ هخُي، َٛ »ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كٔٔؼٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كخٓظـ٠ذ، كوخٍ: 

ْ ٝٓؼِْٜ ًٔؼَ ٍؿَ حٗظَٟ ار٬، ٝؿ٘ٔخ كَػخٛخ، أٗظْ طخًٍٞ أَٓحث٢؟ اٗٔخ ٓؼٌِ

ػْ طل٤ٖ ٓو٤ٜخ كؤٍٝىٛخ كٟٞخ، كَ٘ػض ك٤ٚ، كَ٘رض ٛلٞس حُٔخء، ٝطًَض 

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝٛلٞحٕ ٛٞ حرٖ  .«ًيٍٙ، كٜلٞٙ أَْٓٛ ٌُْ ًٝيٍٙ ػ٤ِْٜ

ػَٔٝ ٝأرٞ حُٔـ٤َس ٛٞ ػزي حُويّٝ رٖ حُلـخؽ حُو٢ٗ٫ٞ ٝأهَؿٚ حرٖ أر٢ 

 ٔخث٤ٗ٢زش ٝأرٞ ىحٝى ٝحُ٘

 ِٕبصي األِشاء اٌؾٙذاء -ٖٕٗ* 

كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد، ػ٘خ حَُر٤غ رٖ حُلخًْ هخٍ  أهَؽ.1ٕٙ

٤ِٓٔخٕ، ػ٘خ رَ٘ رٖ رٌَ حُظ٢ٔ٤٘، ػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٣ِ٣ي رٖ ؿخرَ، ػٖ ٤ِْٓ 

ٓٔؼض ٍٍٓٞ  رٖ ػخَٓ ح٬ٌُػ٢، كيػ٢٘ أرٞ أٓخٓش حُزخ٢ِٛ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

 ،كؤط٤خ ر٢ ؿز٬ ٝػَح ،ؼ٢زْ كؤهٌح ر٠َ  ،اً أطخ٢ٗ ٍؿ٬ٕ ،" ر٤٘خ أٗخ ٗخثْ:ٍٞهللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣و

ِّٜ  :كوخ٫ .أٟ ال أه١ك :كوِض .حٛؼي :كوخ٫ ٢ُ كٜؼيص كظ٠ ً٘ض  ،ِٚ ُياٗخ ٓ٘ٔ

 ٌٞٛح ٛ :هخُٞح ؟ِب ٘زٖ األفٛاد :هِض ،اًح أٗخ رؤٛٞحص ٗي٣يس ،ك٢ ٓٞحء حُـزَ
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 ،ٓ٘ووش أٗيحهْٜ ،كبًح روّٞ ٓؼِو٤ٖ رؼَحه٤زْٜ ،ػْ حٗطِن ر٢ ،ػٞحء أَٛ حُ٘خٍ

ٛئ٫ء ح٣ٌُٖ ٣لطَٕٝ هزَ طلِش  :هخٍ ؟ِب ٘ئالء :كوِض ،ط٤َٔ أٗيحهْٜ ىٓخ

 ،ٙ ٓ٘ظَحأٝأٓٞ ،ٝأٗظ٘ٚ ٣ٍلخ ،كبًح روّٞ أٗي ٢ٗء حٗظلخهخ ،ػْ حٗطِوخ ر٢ ،ْٜٛٞٓ

خء كبًح أٗخ ر٘ٔ ،ػْ حٗطِن ر٢ ،ٛئ٫ء حُِحٕٗٞ ٝحُِٝح٢ٗ :هخٍ ؟ِٓ ٘ئالء :كوِض

ٛئ٫ء حُِٞحط٢ ٣ٔ٘ؼٖ أ٫ٝىٖٛ  :كوخٍ ؟ِب ثبي ٘ئالء :كوِض ،طٜٖ٘ ػي٣ٜٖ حُل٤خص

 :هخٍ ؟ِٓ ٘ئالء :كوِض ،ػْ حٗطِن ر٢ كبًح رـِٔخٕ ٣ِؼزٕٞ ر٤ٖ ٣َٜٖٗ ،أُزخٜٖٗ

ػْ َٗف ٢ُ َٗف كبًح أٗخ رؼ٬ػش ٗلَ ٣َ٘رٕٞ ٖٓ  ،ٛئ٫ء ًٍح١ٍ حُٔئ٤ٖ٘ٓ

 ،٣ُٝي رٖ كخٍػش ،أر٢ ١خُذ ٛئ٫ء ؿؼلَ رٖ :هخٍ ؟ِٓ ٘ئالء :هِض ،هَٔ ُْٜ

ِٓ  :هِض ،كبًح أٗخ رؼ٬ػش ٗلَ ،٢ُ َٗف آهَ ػْ َٗفَ  ،ٝػزي هللا رٖ ٍٝحكش

 :حُلخًْ هخٍٝػ٠ٔ٤ ػ٤ِْٜ ح٬ُّٔ ٣٘ظظَٝٗي "  ،٠ٓٞٓٝ ،ارَح٤ْٛ :هخٍ ؟٘ئالء

، هخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ ػ٠ِ ١َٗ ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ُْٝ ٣وَؿخٙ

ِْٔ كبٕ رَ٘ رٖ رٌَ حُظ٢ٔ٤٘ ُْ ٣َٝ ُٚ ١َٗ ٓػ٠ِ  ٤ُْٝ، هِض ٛل٤ق ِْٓٔ

ٝٓخ ىٕٝ ١زوش ِْٓٔ ٤ٗن حُلخًْ  ٝٛٞ حَُٔحى١ ِْٓٔ ًٌُٝي حَُر٤غ رٖ ٤ِٓٔخٕ

 .ك٢ أٍٝ كي٣غ ك٢ حٌُظخد هي طويّ طٞػ٤وٚ

أهزَٗخ أرٞ َٜٓ رٖ ٓؼي٣ٝٚ هخٍ ك٢ طخ٣ٍن ىٓ٘ن حرٖ ػٔخًَ  أهَؽ.1ٕٙ

ٛخٍٕٝ ٗخ دمحم رٖ آلخم أٗخ أرٞ حُل٠َ حَُح١ُ أٗخ ؿؼلَ رٖ ػزي هللا أٗخ دمحم رٖ 

أٗخ ارَح٤ْٛ رٖ ػَػَس ٗخ ٣ُي رٖ حُلزخد كيػ٢٘ ك٤ٖٔ رٖ ٝحهي ػٖ ػزي هللا رٖ 

 :ىهِض حُـ٘ش كخٓظوزِظ٢٘ ؿخ٣ٍش ٗخرش كوِض :"هخٍ ملسو هيلع هللا ىلصر٣َيس ػٖ أر٤ٚ إٔ ٍٍٓٞ هللا 

ٝدمحم هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ "  ٣ُِي رٖ كخٍػشأٗخ  :هخُض ؟ُٖٔ أٗض

 ٛٞ ح٣َُٝخ٢ٗٝآلخم ٛٞ حُٜخؿخ٢ٗ ٝٓخ ىٕٝ ١زوش ِْٓٔ دمحم رٖ ٛخٍٕٝ  رٖ

ٝٛٞ ح٩ٓخّ ٛخكذ حُٔٔ٘ي هخٍ حرٖ ٗوطش ك٢ ح٩ًٔخٍ ػوش آخّ ٝػزي هللا رٖ ؿؼلَ 

 ٞ ٣ؼ٠ِ حُو٢ِ٤ِ: ٓٞٛٞف رخُؼيحُش ٝكٖٔ حُي٣خٗشرٛٞ حرٖ ٣ؼوٞد حُل٘خ٢ً هخٍ أ
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حُٔوَة هخٍ حُلخًْ أرٞ ٝأرٞ حُل٠َ حَُح١ُ ٛٞ ػزي حَُكٖٔ رٖ أكٔي حُؼـ٢ِ 

ٝهخٍ ػزي حُـخكَ حُلخ٢ٍٓ ًخٕ ػوش  ػزي هللا ػوش ٝهخٍ حرٖ ٗوطش ك٢ حُظو٤٤ي ػوش

ؿٞح٫ ٝأرٞ َٜٓ ٤ٗن حرٖ ػٔخًَ ٛٞ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي٣ٝٚ ح٧ٛزٜخ٢ٗ هخٍ 

حُٔٔؼخ٢ٗ ػوش ٛيٝم ًؼ٤َ حُٔٔخع ٝهخٍ حرٖ ٗوطش ك٢ حُظو٤٤ي ًخٕ ػوش ٛل٤ق 

 .حُٔٔخع

كيػ٘خ أرٞ هخٍ حرٖ أر٢ ػخْٛ ك٢ ح٥كخى ٝحُٔؼخ٢ٗ  حُلي٣غ أهَؽٝ.2ٕٙ

٠ٓٞٓ، ػ٘خ أكٔي رٖ ٓؼ٤ي حُيح٢ٍٓ، ٗخ ػ٢ِ رٖ ك٤ٖٔ رٖ ٝحهي، أهز٢َٗ أر٢، 

ػٖ حرٖ ر٣َيس، ػٖ أر٤ٚ، إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ:" ىهِض حُزخٍكش حُـ٘ش كبًح أٗخ 

٢ هللا ػ٘ٚ، رـخ٣ٍش كوِض: ُٖٔ أٗض ٣خ ؿخ٣ٍش؟ " هخُض: ٣ُِي رٖ كخٍػش ٍٟ

ٍؿخُٚ ٍؿخٍ حُٜل٤ق ؿ٤َ ػ٢ِ رٖ  هِض كي٣غ ٛل٤ق"  كزَ٘ٙ رٜخ ك٤ٖ أٛزق

ٝهي ٍٟٝ ُٚ ك٤ٖٔ هخٍ أرٞ كخطْ ٟؼ٤ق حُلي٣غ ٝهخٍ حُ٘ٔخث٢ ٤ُْ رٚ رؤّ 

ٟٝؼلٚ ِْٝٓٔ ك٢ ٓويٓش ٛل٤لٚ كٜٞ كٖٔ حُلي٣غ  حُٔلَى حُزوخ١ٍ ك٢ ح٧ىد

 .ٗقح٥ ٓ٘ـزَ رٔظخرؼش ٣ُي رٖ حُلزخد ك٢ آ٘خى حرٖ ػٔخًَ

ػٖ  كيػ٢٘ دمحم رٖ أر٢ رٌَ كيػ٘خ ػَٔ رٖ ػ٢ِحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٖٓٙ

 "هخٍ:هخٍ: ًخٕ حرٖ ػَٔ اًح ك٤خ حرٖ ؿؼلَ  آٔخػ٤َ رٖ أر٢ هخُي ػٖ ػخَٓ

 ."ح٬ُّٔ ػ٤ِي ٣خ حرٖ ١ً حُـ٘خك٤ٖ 

 ي عؼفشإٓجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اوشاَ اٌ -ٖٕ٘* 

ٔؼض دمحم كيػ٘خ ٝٛذ رٖ ؿ٣ََ، كيػ٘خ أر٢، هخٍ: ٓأكٔي هخٍ  أهَؽ.ٖٔٙ

" رؼغ :رٖ أر٢ ٣ؼوٞد، ٣ليع ػٖ حُلٖٔ رٖ ٓؼي، ػٖ ػزي هللا رٖ ؿؼلَ، هخٍ

حٓظٜ٘ي  ظَ ٣ُي أٝكبٕ هُ  :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؿ٤٘خ حٓظؼَٔ ػ٤ِْٜ ٣ُي رٖ كخٍػش ٝهخٍ

َّٝ  ظَ أٝكؤ٤ًَْٓ ؿؼلَ كبٕ هُ  كؤهٌ  حٓظٜ٘ي كؤ٤ًَْٓ ػزي هللا رٖ ٍٝحكش كِوٞح حُؼي
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ظَ ػْ أهٌٛخ ػزي هللا ظَ ػْ أهٌ حَُح٣ش ؿؼلَ كوخطَ كظ٠ هُ طَ كظ٠ هُ حَُح٣ش ٣ُي كوخ

ظَ ػْ أهٌ حَُح٣ش هخُي رٖ ح٤ُُٞي كلظق هللا ػ٤ِٚ ٝأط٠ رٖ ٍٝحكش كوخطَ كظ٠ هُ 

َّٕ  :هزَْٛ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوَؽ ا٠ُ حُ٘خّ كلٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ ٝهخٍ اهٞحٌْٗ ُوٞح  ا

 َّٝ حٓظٜ٘ي ػْ أهٌ حَُح٣ش رؼيٙ ؿؼلَ  ظَ أٝكوخطَ كظ٠ هُ ٝإ ٣ُيح أهٌ حَُح٣ش  حُؼي

حٓظٜ٘ي ػْ أهٌ حَُح٣ش ػزي هللا رٖ ٍٝحكش كوخطَ  ظَ أٝرٖ أر٢ ١خُذ كوخطَ كظ٠ هُ 

حٓظٜ٘ي ػْ أهٌ حَُح٣ش ٤ٓق ٖٓ ٤ٓٞف هللا هخُي رٖ ح٤ُُٞي كلظق هللا  ظَ أٝكظ٠ هُ 

٫ طزٌٞح ػ٠ِ أه٢  :ْٜ ػْ أطخْٛ كوخٍػ٤ِٚ كؤَٜٓ ػْ أَٜٓ آٍ ؿؼلَ ػ٬ػخ إٔ ٣ؤط٤َ 

حُل٬م  حىػٞح ا٢َُّ  :كوخٍ مٌ َُ كْ كـ٢ء ر٘خ ًؤٗخ أَ  :حىػٞح ٢ُ حر٢٘ أه٢ هخٍ ،رؼي ح٤ُّٞ

َّٔ  :كـ٢ء رخُل٬م كلِن ٍءٝٓ٘خ ػْ هخٍ ِّٔ أٓخ ٓل ٘خ أر٢ ١خُذ ٝأٓخ ػزي ي ك٘ز٤ٚ ػ

حُِْٜ حهِق ؿؼلَح ك٢ أِٛٚ  :و٢ ػْ أهٌ ر٤ي١ كؤٗخُٜخ كوخٍُِ و٢ ٝهُ ِْ هللا ك٘ز٤ٚ هَ 

ُّٓ  :ٍى ُؼزي هللا ك٢ ٛلوش ٤ٔ٣٘ٚ هخُٜخ ػ٬ع َٓحٍ هخٍٝرخ ُٚ  ٘خ كًٌَصْ كـخءص أ

 .ْٜ ك٢ حُي٤ٗخ ٝح٥هَس "طوخك٤ٖ ػ٤ِْٜ ٝأٗخ ٤ُُّٝ  شَ َِ ٤ْ حُؼَ  :ُٚ كوخٍ فُ ََ لْ طُ  خ ٝؿؼِضْ ََ٘ٔ ظْ ٣ُ 

ُْ ٣َٝ ُٚ هِض كي٣غ ٛل٤ق ٍؿخُٚ ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ حُلٖٔ رٖ ٓؼي 

 .٢ٝحُ٘ٔخثىحٝى  ٞأرأهَؿٚ ٝ ،حُزوخ١ٍ

 ؽضْ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ػٍٝ ص٠ذ ثٓ ؽبسصخ -ٖٕٙ* 

ػٖ حرٖ ػ٤٤٘ش ػٖ آٔخػ٤َ ػٖ ه٤ْ ػٖ حرٖ ػزي حَُُحم  أهَؽ.ٕٖٙ

كخٍػش أرطؤ أٓخٓش ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كِْ ٣ؤطٚ ػْ ؿخءٙ ُٔخ هظَ ٣ُي رٖ  ":ٓٔؼٞى هخٍ

ٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كِٔخ ِٗكض ٍرؼي ًُي كوخّ ر٤ٖ ٣ي١ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كيٓؼض ػ٤٘خٙ كز٠ٌ 

ػزَطٚ هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: ُْ أرطؤص ػ٘خ، ػْ ؿجض طلِٗ٘خ؟ هخٍ: كِٔخ ًخٕ حُـي ؿخءٙ، 

كِٔخ ىٗخ  ،كِٔخ ٍآٙ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓوز٬ هخٍ: ا٢ٗ ٬ُم ٓ٘ي ح٤ُّٞ ٓخ ُو٤ض ٓ٘ي أْٓ

٢ كخُّ هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝه٤ْ ٛٞ حرٖ أر ."ىٓؼض ػ٤٘ٚ كز٠ٌ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ٝآٔخػ٤َ ٛٞ حرٖ أر٢ هخُي ٝحرٖ ػ٤٤٘ش ٛٞ ٓل٤خٕ.
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  غضٚح راد اٌغالعً  -ٕٕٔ** 

كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ، كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ ػ٢ِ، ػٖ أر٤ٚ، أكٔي هخٍ  أهَؽ.ٖٖٙ

هٌ ػ٤ِي  :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ " رؼغ ا٢َُّ :هخٍ: ٓٔؼض ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ، ٣وٍٞ

ََ حَُّ٘  ٢َّ كِ  يَ ؼَّ َٜ ٣ظٟٞؤ كَ  ري ٬ٓٝكي ػْ حثظ٢٘ كؤط٤ظٚ ٝٛٞػ٤خ ا٢ٗ  :ػْ ١ؤ١ؤٙ كوخٍ ظ

ُي ٖٓ حُٔخٍ ٍؿزش  ذُ ؿَ ٍْ ٔي ٝأَ ـِْ٘ ي هللا ٣ُٝ َٔ ِِّ َٔ أ٣ٍي إٔ أرؼؼي ػ٠ِ ؿ٤ٖ ك٤ُ 

ٍؿزش ك٢  ٖٓ أؿَ حُٔخٍ ٢ٌُ٘ٝ أِٓٔضُ  ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ أِٓٔضُ  :ٛخُلش هخٍ هِض

ؼْ حُٔخٍ حُٜخُق َُِٔء ِٗ  ٣خ ػَٔٝ : ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍح٬ٓ٩ّ ٝإٔ إًٔٞ ٓغ ٍٍٓٞ هللا

ٝٛٞ حرٖ ٍرخف ٝحُي ٢ِ هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٝػ .حُٜخُق "

 .حرٖ كزخٕٝأهَؿٚ  ،٠ٓٞٓ

أهزَٗخ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ حُٔؼ٠٘، هخٍ: كيػ٘خ حرٖ كزخٕ هخٍ  أهَؽ.ٖٗٙ

ػٖ آٔخػ٤َ حُلٖٔ رٖ كٔخى حُل٢َٓ٠، هخٍ: كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ح١ٞٓ٧، 

" إٔ ٍٍٓٞ هللا :رٖ أر٢ هخُي، ػٖ ه٤ْ رٖ أر٢ كخُّ ػٖ ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ

ٔٞح أرخ كٌَِّ  ،كٔ٘ؼْٜ ،كٔؤُٚ أٛلخرٚ إٔ ٣ٞهيٝح ٗخٍح ،ملسو هيلع هللا ىلص رؼؼٚ ك٢ ًحص ح٬َُٔٓ

 َّٝ كِوٞح حُؼي :هخٍ ،٫ ٣ٞهي أكي ْٜٓ٘ ٗخٍح ا٫ هٌكظٚ ك٤ٜخ :كوخٍ ،ٔٚ ك٢ ًُيكٌَِّ  ،رٌَ

كِٔخ حَٜٗف ًُي حُـ٤ٖ ًًَٝح ُِ٘ز٢  ،كٔ٘ؼْٜ ،كؤٍحىٝح إٔ ٣ظزؼْٞٛ ،كِْٜٓٞٛ

ا٢ٗ ًَٛض إٔ إًٓ ُْٜ إٔ ٣ٞهيٝح ٗخٍح  ،٣خ ٍٍٓٞ هللا :كوخٍ ،ٌٝٗٞٙ ا٤ُٚ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 َّٝ َٕ  ًَٝٛضُ  ،ْٜظَ َِّ ْٛ هِ ك٤َٟ ػي كلٔي  ،ُْٜ ٓيى ك٤ؼطلٞح ػ٤ِْٜ إٔ ٣ظزؼْٞٛ ك٤ٌٞ

 :هخٍ؟ َُ ٌِ  :هخٍ ؟ٖٓ أكذ حُ٘خّ ا٤ُي ،٣خ ٍٍٓٞ هللا :كوخٍ ،أٍٍَٓٙٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

هِض كي٣غ  " ثىش أثٛ :هخٍ ؟ٖٓ حَُؿخٍ :هخٍ ،ػبئؾخ :هخٍ ،ذّ لِ طُ  ْٖ َٓ  ذَّ كِ ٧ُ 

 ٝأِٛٚ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ. ٛل٤ق،
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  اٌٝ ع١ف اٌجؾش حج١ذعش٠خ أثٟ ػُ  -ٖٕٔ** 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق أهزَٗخ هخٍ  لع ُِزوخ١ٍُِحك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ .ٖ٘ٙ

" رؼغ :ُي ػٖ ٝٛذ رٖ ٤ًٔخٕ ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ أٗٚ هخٍٓخ

َّٔ ؼً ؼْ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رَ  َّٓ خ هزَ حُ َ ػ٤ِْٜ أرخ ػز٤يس رٖ حُـَحف ْٝٛ ػ٬ع ٓخثش خكَ كؤ

َِّ  ٢َ ِ٘ ٝأٗخ ك٤ْٜ كوَؿ٘خ كظ٠ اًح ً٘خ رزؼٞ حُط٣َن كَ  ػز٤يس رؤُٝحى  ٞحى كؤَٓ أرحُ

ـُ  ِٓ ًُي حُـ٤ٖ ك كٌخٕ ٣وٞط٘خ ًَ ٣ّٞ ه٬٤ِ ه٬٤ِ كظ٠  ٍَ ْٔ ١ طَ ىَ َٝ ِْ ٔغ ًُي ًِٚ كٌخٕ 

ُوي ٝؿيٗخ كويٛخ  :ٝٓخ طـ٢٘ طَٔس كوخٍ :كِْ ٣ٌٖ ٤ٜ٣ز٘خ ا٫ طَٔس طَٔس كوِض ٢َ ِ٘ كَ 

 حُوّٞكؤًَ ٓ٘ٚ ًُي  دِ َْ ٓؼَ حُظَّ  ػْ حٗظ٤ٜ٘خ ا٠ُ حُزلَ كبًح كٞصٌ  :هخٍ ضْ ٤َ ِ٘ ك٤ٖ كَ 

 َٕ َّْ زَ ِٜ ُ٘ ِؼ٤ٖ ٖٓ أ٬ٟػٚ كَ ػز٤يس ر٠ِ  ٞػْ أَٓ أر ٤ُِشً  ػَ٘سَ  ػٔخ أَٓ رَحكِش  خ ػ

ََّ  كَكِضْ  ِٜ  صْ ػْ ٓ  .ٜٔخ "زْ طلظٜٔخ كِْ ط

 فزؼ ِىخ  -ٕٗٔ** 

 عجت غضٚح اٌفزؼ -7ٖٕ* 

أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ٝأرٞ  حُز٤ٜو٢ ك٢ حُٖٔ٘ ٝحُي٫ثَ هخٍ أهَؽ.ٖٙٙ

 ػ٘خ أكٔي رٖ ػزيكيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد كيرٌَ رٖ حُلٖٔ حُوخ٢ٟ هخ٫: 

ػٖ ػَٝس رٖ  ػ٘خ ٣ْٞٗ رٖ ر٤ٌَ ػٖ حرٖ آلخم هخٍ: كيػ٢٘ ح١َُِٛكيحُـزخٍ 

" ًخٕ :حُِر٤َ ػٖ َٓٝحٕ رٖ حُلٌْ ٝحٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش أٜٗٔخ كيػخٙ ؿ٤ٔؼخ هخ٫

ك٢ ِٛق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ حُلي٣ز٤ش ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ه٣َٖ أٗٚ ٖٓ ٗخء ٣يهَ ك٢ ػوي 

 كظٞحػزضْ  ،هَ ك٢ ػوي ه٣َٖ ٝػٜيْٛ ىهَٖٝٓ ٗخء إٔ ٣ي ،دمحم ٝػٜيٙ ىهَ

ٗلٖ  :رٌَ كوخُٞح ٞر٘ ٝطٞحػزضْ  ،ٗلٖ ٗيهَ ك٢ ػوي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٝػٜيٙ :هِحػش كوخُٞح

حُٔزؼش ٝحُؼٔخ٤ٗش ػَ٘ ٞكٌٔؼٞح ك٢ طِي حُٜيٗش ٗل ،ٗيهَ ك٢ ػوي ه٣َٖ ٝػٜيْٛ

ٞح ػ٠ِ ػْ إ ر٢٘ رٌَ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ىهِٞح ك٢ ػوي ه٣َٖ ٝػٜيْٛ ٝػز ،َٜٗح

َُ  هِحػش ح٣ٌُٖ ىهِٞح ك٢ ػوي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝػٜيٙ ٬٤ًُ   رٔخء ُْٜ ٣وخٍ ُٚ حُٞط٤
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 ،ٌٝٛح ح٤َُِ ٝٓخ ٣َحٗخ أكي ،ٓخ ٣ؼِْ ر٘خ دمحم :كوخُض ه٣َٖ ،ه٣َذ ٖٓ ٌٓش

 َّٕ ٝأَ  ،كوخطِْٞٛ ٓؼٚ ُِطؼٖ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،كؤػخْٗٞٛ ػ٤ِْٜ رخٌَُحع ٝح٬ُٔف

رٖ ٓخُْ ًٍذ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٘يٓخ ًخٕ ٖٓ أَٓ هِحػش ٝر٢٘ رٌَ  ٝػَٔ

 ،ٝهي هخٍ أر٤خص ٗؼَ ،رخُٞط٤َ كظ٠ هيّ حُٔي٣٘ش ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وزَٙ حُوزَ

  :كِٔخ هيّ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أٗ٘يٙ ا٣خٛخ

 ح طِيَ ح٧أر٤٘خ ٝأر٤ٚ كِق  دمحمح حُِْٜ ا٢ٗ ٗخٗيٌ 

َٝ ًَّ٘ ٝح يً َُ َٝ  ً٘ضَ هي  ْٔ  ضَ َّٔ ػَ  حُيً حِ خ   ٘خ ُْٝ ِٗ٘ع ٣يحأِٓ

 ٝحىع ػزخى هللا ٣ؤطٞح ٓيىح  ح يً ظَ خَٜٗ ٍٍٓٞ هللا َٜٗح أػك

 ََّ َْ  ىح ك٤ْٜ ٍٍٓٞ هللا هي طـ  حيَ رَّ ََ خ ٝؿٜٚ طَ لً ْٔ هَ  إ ٤ٓ

 ُٓ  إ ه٣َ٘خ أهِلٞى حُٔٞػيح  حيً رِ ِْ ك٢ ك٤ِن ًخُزلَ ٣ـ١َ 

ٗٝ ًَّ  أكيح  ٞأٍؿ ُٝػٔٞح إٔ ُٔضُ  يح و٠ٞح ٤ٓؼخهي حُٔئ

 َٓٛيح  هي ؿؼِٞح ٢ُ رٌيحءَ  كْٜ أًٍ ٝأهَ ػيىح 

 َٛ ٍُ ٝ حيً ـَ ْٛ ر٤ظٞٗخ رخُٞط٤َ  ُٓ ًَّ هظِٞٗخ   يحَـّ ؼخ ٝ

رَف ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َٓص  كٔخ ،رٖ ٓخُْ ٣خ ػَٔٝ َٜصَ ُٗ  :كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٌٛٙ حُٔلخرش ُظٔظَٜ رَٜ٘ ر٢٘ إ  :كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ٔٔخءػ٘خٗش ك٢ حُ

 هِض كي٣غ كٖٔ ٝهي َٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ. ".ًؼذ

 ربس٠خٙب -8ٖٕ* 

: ٝكيػ٢٘ دمحم رٖ ِْٓٔ رٖ ٜٗخد ك٢ ٓـخ٣ُٚ هخٍ حرٖ آلخم أهَؽ.1ٖٙ

 ح١َُِٛ، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش رٖ ٓٔؼٞى، ػٖ ػزي هللا رٖ ػزخّ،

هخٍ: ػْ ٠٠ٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُٔلَٙ، ٝحٓظوِق ػ٠ِ حُٔي٣٘ش أرخٍْٛ، ًِؼّٞ رٖ 

، ٝهَؽ ُؼَ٘ ٤٠ٖٓ ٖٓ ٠ٍٓخٕ، كٜخّ ك٤ٜٖ حرٖ ػظزش رٖ هِق حُـلخ١ٍ
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 هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝٛخّ حُ٘خّ ٓؼٚ، كظ٠ اًح ًخٕ رخٌُي٣ي، ر٤ٖ ػٔلخٕ ٝأٓؾ أكطَ. ٍٍٓٞ

 كظ٠ ٍِٗ َٓ حُظَٜحٕ ك٢ ػَ٘س آ٫ف ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔهخٍ حرٖ آلخم: ػْ ٠٠ٓ 

 " هِض كي٣غ كٖٔ ٝٛٞ ك٢ ٓٔ٘ي أكٔي.

كيػ٢٘ ٓلٔٞى، أهزَٗخ ػزي هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖٙ

حَُُحم، أهزَٗخ ٓؼَٔ، هخٍ: أهز٢َٗ ح١َُِٛ، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا، ػٖ حرٖ 

هَؽ ك٢ ٠ٍٓخٕ ٖٓ حُٔي٣٘ش ٝٓؼٚ  " إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص:ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ

 ٞػَ٘س آ٫ف ًُٝي ػ٠ِ ٍأّ ػٔخٕ ٤ٖ٘ٓ ٜٝٗق ٖٓ ٓويٓٚ حُٔي٣٘ش كٔخٍ ٛ

ٓخء ر٤ٖ  ٖٞٝٓ ٓؼٚ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ا٠ُ ٌٓش ٣ّٜٞ ٣ٜٕٝٞٓٞ كظ٠ رِؾ حٌُي٣ي ٝٛ

٠ هخٍ ح١َُِٛ ٝاٗٔخ ٣ئهٌ ٖٓ أَٓ ٍٍٓٞ هللا ِٛ .ي٣ي أكطَ ٝأكطَٝحٔلخٕ ٝهُ ػُ 

 . هَ "هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ح٥هَ كخ٥

كيػ٢٘ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، كيػ٘خ ػزي حُٞٛخد ٣ؼ٢٘ حرٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٖٙ

" إٔ :ػزي حُٔـ٤ي، كيػ٘خ ؿؼلَ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ

 ًُ َحع حُـ٤ْٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هَؽ ػخّ حُلظق ا٠ُ ٌٓش ك٢ ٠ٍٓخٕ كٜخّ كظ٠ رِؾ 

َّْ كٜخّ حُ٘خّ ػْ ىػخ رويف ٖٓ ٓ َٗد كو٤َ ُٚ  خء كَكؼٚ كظ٠ ٗظَ حُ٘خّ ا٤ُٚ ػ

 أُٝجي حُؼٜخس أُٝجي حُؼٜخس ". :رؼي ًُي إ رؼٞ حُ٘خّ هي ٛخّ كوخٍ

 اٌٝ أً٘ ِىخ خَ ؼَ زَ ٍْ وزبة ؽبهت ثٓ أثٟ ثَ  -9ٖٕ* 

كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي كيػ٘خ هخٍ  حُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ .ٓٗٙ

أٗٚ ٓٔغ ػز٤ي هللا رٖ هخٍ: أهز٢َٗ حُلٖٔ رٖ دمحم،  ٓل٤خٕ ػٖ ػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ

:" رؼؼ٢٘ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا أر٢ ٍحكغ، ٣وٍٞ: ٓٔؼض ػ٤ِخ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ٣وٍٞ

كبٕ رٜخ  خمٍ ػ٤ِٚ ِْٝٓ أٗخ ٝحُِر٤َ ٝحُٔويحى كوخٍ حٗطِوٞح كظ٠ طؤطٞح ٍٟٝش هَ 

٘خ كظ٠ أط٤٘خ حَُٟٝش كخٗطِو٘خ طؼخىٟ ر٘خ ه٤ُِ  :ظؼ٤٘ش ٓؼٜخ ًظخد كوٌٝح ٜٓ٘خ هخٍ
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َّٖ ُظُ  :ٓخ ٓؼ٢ ًظخد كوِ٘خ :أهَؿ٢ حٌُظخد هخُض :٘ش هِ٘خ ُٜخكبًح ٗلٖ رخُظؼ٤  وَؿ

ِّ ُُ٘  ٝحٌُظخد أ كؤهَؿظٚ ٖٓ ػوخٜٛخ كؤط٤٘خ رٚ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا  :٤خد هخٍِو٤ٖ حُؼ

ٖٓ كخ١ذ رٖ أر٢ رِظؼش ا٠ُ ٗخّ رٌٔش ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ  :ػ٤ِٚ ِْٝٓ كبًح ك٤ٚ

٣خ  :هخٍ ؟٣خ كخ١ذ ٓخ ٌٛح :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص٣وزَْٛ رزؼٞ أَٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ 

 َْ ُٓ اِّٗ  ػ٢َِّ  ٍٍٓٞ هللا ٫ طؼـ خ ك٢ ه٣َٖ ٣وٍٞ ً٘ض ك٤ِلخ ُْٝ وً َٜ ِْ ٢ ً٘ض حَٓأ 

أًٖ ٖٓ أٗلٜٔخ ًٝخٕ ٖٓ ٓؼي ٖٓ حُٜٔخؿ٣َٖ ٖٓ ُْٜ هَحرخص ٣لٕٔٞ أ٤ِْٜٛ 

يح ٣لٕٔٞ اً كخط٢٘ ًُي ٖٓ حُ٘ٔذ ك٤ْٜ إٔ أطوٌ ػ٘يْٛ ٣ ٝأٓٞحُْٜ كؤكززضُ 

هَحرظ٢ ُْٝ أكؼِٚ حٍطيحىح ػٖ ى٢٘٣ ٫ٝ ٍٟخ رخٌُلَ رؼي ح٬ٓ٩ّ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا 

٣خ ٍٍٓٞ هللا ىػ٢٘ أَٟد ػ٘ن ٌٛح حُٔ٘خكن  :ٚ هي ٛيهٌْ كوخٍ ػَٔأٓخ اَّٗ  :ملسو هيلع هللا ىلص

اٗٚ هي ٜٗي ريٍح ٝٓخ ٣ي٣ٍي ُؼَ هللا ح١ِغ ػ٠ِ ٖٓ ٜٗي ريٍح كوخٍ حػِٔٞح  :كوخٍ

١ِ ٓخ ٗجظْ كو ّٝ َِّوٌُٝح َػيُ ُ٘ٞح ٫َ طَظ َٓ َٖ آ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ي ؿلَص ٌُْ كؤٍِٗ هللا حٍُٔٞس: }٣َخ أ٣َُّ

ِٚ كَ  ُِ ْٞ َُْلّنِ ا٠َُِ هَ ْٖ ح ِٓ  ْْ ًُ خ َؿخَء َٔ ٝح رِ َُ لَ ًَ هَْي  َٝ ىَّسِ  َٞ َٔ ُْ ْْ رِخ ِٜ َٕ ا٤َُِْ ِْوُٞ ٤َُِخَء طُ ْٝ ْْ أَ ًُ َّٝ َػيُ وَْي َٝ

( َِ َّٔز٤ِ حَء حُ َٞ َٓ  ََّ  ".({ حُٔٔظل٘ش َٟٔ

 حٚاٌغض ػٓ أفؾبثٗ وزّبْ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٕٓٗ* 

دمحم رٖ ؿؼلَ ػٖ ػَٝس  ك٢ ٓـخ٣ُٚ هخٍ كيػ٢٘رٖ آلخم ح أهَؽ.ٔٗٙ

  ؟ٓخ ٌٛح :ـَرَ ك٘طش  ُٜخ  كوخٍ" إٔ أرخ رٌَ ىهَ ػ٠ِ ػخث٘ش ٢ٛٝ طُ :ػٖ ػخث٘ش

ٓخ  :هخُض ؟ٖٝا٠ُ أ٣ :كوخٍ ،كظـِٜ ،ٗؼْ :كوخُض ؟أًَْٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رخُـٜخُ

 َّٔ هِض كي٣غ كٖٔ، ٝأهَؿٚ حُز٤ٜو٢  .ؿ٤َ أٗٚ هي أَٓٗخ رخُـٜخُ " ،٠ ُ٘خ ٤ٗجخٓ

 .ك٢ حُي٫ثَ
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 ُ٘ اٌغفبسٞ ػٍٝ اٌّذ٠ٕخاعزخالف أثٟ سُ  -ٕٔٗ* 

: ٝكيػ٢٘ دمحم رٖ ِْٓٔ رٖ ٜٗخد ك٢ ٓـخ٣ُٚ هخٍ حرٖ آلخم أهَؽ.ٕٗٙ

رٖ ػزخّ،  ح١َُِٛ، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش رٖ ٓٔؼٞى، ػٖ ػزي هللا

هخٍ: ػْ ٠٠ٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُٔلَٙ، ٝحٓظوِق ػ٠ِ حُٔي٣٘ش أرخٍْٛ، ًِؼّٞ رٖ 

، ٝهَؽ ُؼَ٘ ٤٠ٖٓ ٖٓ ٠ٍٓخٕ، كٜخّ ك٤ٜٖ حرٖ ػظزش رٖ هِق حُـلخ١ٍ

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝٛخّ حُ٘خّ ٓؼٚ، كظ٠ اًح ًخٕ رخٌُي٣ي، ر٤ٖ ػٔلخٕ ٝأٓؾ أكطَ. ٍٍٓٞ

 : ػْ ٠٠ٓ كظ٠ ٍِٗ َٓ حُظَٜحٕ ك٢ ػَ٘س آ٫ف ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔهخٍ حرٖ آلخم

 " هِض كي٣غ كٖٔ ٝٛٞ ك٢ ٓٔ٘ي أكٔي.

 ػجذ هللا ثٓ أثٟ أ١ِخٚاعالَ أثٟ عف١بْ ثٓ اٌؾبسس  -ٕٕٗ* 

كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد، ػ٘خ أكٔي رٖ ػزي حُلخًْ هخٍ  أهَؽ.ٖٗٙ

ػٖ ػز٤ي هللا  حُـزخٍ، ػ٘خ ٣ْٞٗ رٖ ر٤ٌَ، ػٖ حرٖ آلخم، هخٍ: كيػ٢٘ ح١َُِٛ،

" ٠٠ٓ ٍٍٓٞ هللا :رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٛلخرٚ ػخّ حُلظق كظ٠ ٍِٗ َٓ حُظَٜحٕ ك٢ ػَ٘س آ٫ف ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ

ٓغ ٍٍٓٞ هللا  ذَ ػَ ْٝ ٣ِٓ٘ش ٝك٢ ًَ حُوزخثَ ػيى ٝا٬ّٓ ٝأَ  ضْ لَ ُِ كٔزؼض ٤ِْٓ ٝأَ 

ح٧هزخٍ ػ٠ِ  ضْ ٤َ ِٔ ٝهي ػَ  ،ػ٘ٚ ْٜٓ٘ أكي قْ كِْ ٣ظوَِّ  ، حُٜٔخؿَٕٝ ٝح٧ٜٗخٍملسو هيلع هللا ىلص

ٓل٤خٕ  ًٞٝخٕ أر ،ٛخٗغ ٞك٬ ٣ؤط٤ْٜ هزَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٫ٝ ٣يٍٕٝ ٓخ ٛ ،ه٣َٖ

رٖ حُلخٍع ٝػزي هللا رٖ أر٢ أ٤ٓش رٖ حُٔـ٤َس هي ُو٤خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٤٘ش حُؼوخد 

٣خ ٍٍٓٞ  :ٚ أّ ِٓٔش كوخُضكٌِٔظْ  ،كخُظٔٔخ حُيهٍٞ ػ٤ِٚ ،ٔخ ر٤ٖ ٌٓش ٝحُٔي٣٘شك٤

: ٫ كخؿش ٢ُ ك٤ٜٔخ، أٓخ حرٖ ػ٢ٔ كٜظي كوخٍ ،هللا حرٖ ػٔي ٝحرٖ ػٔظي َٜٝٛى

ح١ٌُ هخٍ ٢ُ رٌٔش ٓخ هخٍ، كِٔخ هَؽ  ػ٢َٟ، ٝأٓخ حرٖ ػٔظ٢ ١َٜٛٝ كٜٞ

كوخٍ: ٝهللا ٤ُؤًٖٗ ٍٍٓٞ  حُوزَ ا٤ُٜٔخ رٌُي ٝٓغ أر٢ ٓل٤خٕ رٖ حُلخٍع حرٖ ُٚ

ؿٞػخ،  ٥هٌٕ ر٤ي حر٢٘ ٌٛح، ػْ ٌُ٘ٛزٖ ك٢ ح٧ٍٝ كظ٠ ٗٔٞص ػط٘خ أٝ ملسو هيلع هللا ىلص أٝ
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ٓل٤خٕ هُٞٚ ك٢  ُٜٔخ كيه٬ ػ٤ِٚ كؤٗ٘يٙ أرٞ كِٔخ رِؾ ًُي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍمَّ 

 ا٬ٓٓٚ، ٝحػظٌحٍٙ ٓٔخ ًخٕ ٠٠ٓ ك٤ٚ، كوخٍ: 

 ُظـِذ ه٤َ ح٬ُص ه٤َ دمحم           ٍح٣ش ُؼَٔى ا٢ٗ ٣ّٞ أكَٔ

 كٌٜح أٝحٕ حُلن أٛي١ ٝأٛظي١          ٌُخُٔيُؾ حُل٤َحٕ أظِْ ٤ُِش 

 ٝهَ ُؼو٤ق طِي ػ٘ي١ كخٝػي١          كوَ ُؼو٤ق ٫ أ٣ٍي هظخٌُْ 

 ا٠ُ هللا ٖٓ ١َىص ًَ ٓطَى          ٛيح٢ٗ ٛخى ؿ٤َ ٗل٢ٔ ٝى٢ُ٘ 

 ُْ أٗظٔذ ُٔلٔي ٝأىػ٢ ُٝٞ          أكَ ٣َٓؼخ ؿخٛيح ػٖ دمحم 

 ٝإ ًخٕ ًح ٍأ١ ٣ِْ ٣ٝل٘ي           ْٛ ػٜزش ٖٓ ُْ ٣وَ رٜٞحْٛ

 ٓغ حُوّٞ ٓخ ُْ أٛي ك٢ ًَ ٓوؼي           أ٣ٍي ٤ٍٟ٧ْٜ ُٝٔض ر٬كع

 ٫ٝ ًَ ػٖ ه٤َ ُٔخ٢ٗ ٫ٝ ٣ي١        ك٢ حُـ٤ٖ ح١ٌُ ٗخٍ ػخَٓح كٔخ ً٘ضُ 

 طٞحرغ ؿخءص ٖٓ ٜٓخّ َٝٓىى           هزخثَ ؿخءص ٖٓ ر٬ى رؼ٤يس

 ٤ٓٔؼ٠ ٌُْ ٓؼ٢ حَٓة ؿ٤َ هؼيى           ٝإ ح١ٌُ أهَؿظْ ٝٗظٔظْ

هخٍ: كِٔخ أٗ٘ي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ا٠ُ هللا ٖٓ ١َىص ًَ ٓطَى، َٟد ٍٍٓٞ هللا 

 ٌٛح كي٣غ ٛل٤قهخٍ حُلخًْ:" ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٛيٍٙ كوخٍ: أٗض ١َىط٢٘ ًَ ٓطَى" 

رَ ، هِض هخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ" ٝ ١َ ِْٓٔ، ُْٝ ٣وَؿخٙػ٠ِ ٗ

حرٖ آلخم ُْ ٣َٝ ُٚ ِْٓٔ ا٫ ك٢ حُ٘ٞحٛي  كبٕػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٛٞ كٖٔ ٤ُْ 

 ٝهي َٛف رخُظلي٣غ. 
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 اعالَ أثٟ عف١بْ ثٓ ؽشةٚ ثّّش اٌظٙشاْ ٔضٚي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٕٗ* 

حُلَح٢ٗ، ػ٘خ أرٞ كيػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ذ حُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َ هخٍ  أهَؽ.ٗٗٙ

ؿؼلَ حُ٘ل٢ِ٤، ػ٘خ دمحم رٖ ِٓٔش، ػٖ دمحم رٖ آلخم، كيػ٢٘ دمحم رٖ ِْٓٔ 

 :"ح١َُِٛ، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش رٖ ٓٔؼٞى، ػٖ حرٖ ػزخّ، هخٍ

كِٔخ ٍِٗ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رَٔ حُظَٜحٕ هخٍ حُؼزخّ: ٝحٛزخف ه٣َٖ، ٝهللا ُجٖ 

 ٌٓش ػ٘ٞس هزَ إٔ ٣ٔظؤٓ٘ٞٙ، اٗٚ ٬ُٜى ه٣َٖ ا٠ُ آهَ حُيَٛ ىهَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

هخٍ: كـِٔض ػ٠ِ رـِش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُز٠٤خء، كوَؿض ػ٤ِٜخ كظ٠ ؿجض ح٧ٍحى 

كوِض: ُؼ٢ِ أُو٠ رؼٞ حُلطخرش، أٝ ٛخكذ ُزٖ، أٝ ًح كخؿش ٣ؤط٢ ٌٓش، 

 ٤ُوَؿٞح ا٤ُٚ، ك٤ٔظؤٓ٘ٞٙ هزَ إٔ ٣يهِٜخ ػ٤ِْٜ ك٤وزَْٛ رٌٔخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ػ٘ٞس. هخٍ: كٞهللا، ا٢ٗ ٤ٓ٧َ ػ٤ِٜخ، ٝأُظْٔ ٓخ هَؿض ُٚ اً ٓٔؼض ٬ًّ أر٢ 

ٓل٤خٕ، ٝري٣َ رٖ ٍٝهخء ٝٛٔخ ٣ظَحؿؼخٕ، ٝأرٞ ٓل٤خٕ ٣وٍٞ: ٓخ ٍأ٣ض ًخ٤ُّٞ ه٢ 

حُلَد. هخٍ:  ٤َٗحٗخ ٫ٝ ػٌَٔح هخٍ: ٣وٍٞ ري٣َ: ٌٛٙ ٝهللا ٤َٗحٕ هِحػش كٔ٘ظٜخ

٣وٍٞ أرٞ ٓل٤خٕ: هِحػش، ٝهللا أًٍ ٝأ٧ّ ٖٓ إٔ طٌٕٞ ٌٛٙ ٤َٗحٜٗخ ٝػٌَٔٛخ. 

هخٍ: كؼَكض ٛٞطٚ، كوِض: ٣خ أرخ ك٘ظِش، كؼَف ٛٞط٢، كوخٍ أرٞ حُل٠َ كوِض: 

ٗؼْ. هخٍ: ٓخُي كيحى أر٢ ٝأ٢ٓ. كوِض: ٣ٝلي ٣خ أرخ ٓل٤خٕ، ٌٛح ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 

ه٣َٖ ٝهللا هخٍ: كٔخ حُل٤ِش، كيحى أر٢ ٝأ٢ٓ؟  هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٢ حُ٘خّ ٝحٛزخف

هخٍ: هِض: ٝهللا ُجٖ ظلَ ري ٠٤َُرٖ ػ٘وي، كخًٍذ ٓؼ٢ ٌٛٙ حُزـِش كظ٠ آط٢ 

ري ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أٓظؤٓ٘ٚ ُي، هخٍ: كًَذ هِل٢ ٍٝؿغ ٛخكزخٙ، كلًَض رٚ 

ٍٍٓٞ هللا  ًِٔخ ٍَٓص ر٘خٍ ٖٓ ٤َٗحٕ ح٤ُِٖٔٔٔ هخُٞح: ٖٓ ٌٛح؟ كبًح ٍأٝح رـِش

ملسو هيلع هللا ىلص هخُٞح: ػْ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ رـِظٚ كظ٠ ٍَٓص ر٘خٍ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ 

هللا ػ٘ٚ، كوخٍ: ٖٓ ٌٛح؟ ٝهخّ ا٢ُ، كِٔخ ٍأٟ أرخ ٓل٤خٕ ػ٠ِ ػـِ حُزـِش، هخٍ أرٞ 

ي ٗلٞ ٓل٤خٕ ػيٝ هللا، حُلٔي هلل ح١ٌُ أٌٖٓ ٓ٘ي رـ٤َ ػوي ٫ٝ ػٜي، ػْ هَؽ ٣٘ظ
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ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٠ًٍٝض حُزـِش، كٔزوظٚ رٔخ طٔزن حُيحرش حُزط٢ء حَُؿَ حُزط٢ء، 

كخهظلٔض ػٖ حُزـِش، كيهِض ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝىهَ ػَٔ، كوخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ 

هللا، ٌٛح أرٞ ٓل٤خٕ هي أٌٖٓ هللا ٓ٘ٚ رـ٤َ ػوي ٫ٝ ػٜي، كيػ٢٘ ك٨َٟد ػ٘وٚ. 

ِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ا٢ٗ أؿَطٚ، ػْ ؿِٔض ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤهٌص رَأٓٚ هخٍ: ه

كوِض: ٫ ٝهللا ٫ ٣٘خؿ٤ٚ ح٤ُِِش ٍؿَ ى٢ٗٝ، كِٔخ أًؼَ ػَٔ ك٢ ٗؤٗٚ هِض: ٬ٜٓ ٣خ 

ػَٔ، أٓخ ٝهللا ُٞ ًخٕ ٖٓ ٍؿخٍ ر٢٘ ػي١ رٖ ًؼذ ٓخ هِض ٌٛح، ٌُٝ٘ي ػَكض 

هخٍ: ٬ٜٓ ٣خ ػزخّ، كٞهللا ٬ٓ٩ٓي ٣ّٞ أٗٚ ٍؿَ ٖٓ ٍؿخٍ ر٢٘ ػزي ٓ٘خف 

أِٓٔض ًخٕ أكذ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ا٬ّٓ حُوطخد ُٞ أِْٓ، ٝٓخ ر٢ ا٫ أ٢ٗ 

هي ػَكض إٔ ا٬ٓٓي ًخٕ أكذ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ا٬ّٓ حُوطخد، كوخٍ 

كٌٛزض « . ػزخّ، كبًح أٛزق كخثظ٢٘ رٚ حًٛذ رٚ ا٠ُ ٍكِي ٣خ»ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

رٚ ا٠ُ ٍك٢ِ كزخص ػ٘ي١، كِٔخ أٛزق ؿيٝص رٚ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كِٔخ ٍآٙ 

« ٣ٝلي ٣خ أرخ ٓل٤خٕ، أُْ ٣ؤٕ ُي إٔ طؼِْ إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا؟»ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ: 

ُوي ظ٘٘ض إٔ ُٞ ًخٕ ٓغ هللا  هخٍ: رؤر٢ أٗض ٝأ٢ٓ، ٓخ أًَٓي ٝأِٝٛي، ٝهللا

٣ٝلي ٣خ أرخ ٓل٤خٕ، أُْ ٣ؤٕ ُي إٔ طؼِْ أ٢ٗ »ؿ٤َٙ ُوي أؿ٠٘ ػ٢٘ ٤ٗجخ هخٍ: 

هخٍ: رؤر٢ أٗض ٝأ٢ٓ، ٓخ أكِٔي ٝأًَٓي ٝأِٝٛي ٌٛٙ، ٝهللا ًخٕ « ٍٍٓٞ هللا؟

ك٢ ٗل٢ٔ ٜٓ٘خ ٢ٗء كظ٠ ح٥ٕ. هخٍ حُؼزخّ: ٣ٝلي ٣خ أرخ ٓل٤خٕ أِْٓ، ٝحٜٗي إٔ 

، ٝإٔ دمحمح ٍٍٓٞ هللا هزَ إٔ ط٠َد ػ٘وي، هخٍ: كٜ٘ي رٜ٘خىس ٫ اُٚ ا٫ هللا

حُلن ٝأِْٓ. هِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، إ أرخ ٓل٤خٕ ٍؿَ ٣لذ ٌٛح حُلوَ، كخؿؼَ ُٚ 

ٗؼْ ٖٓ ىهَ ىحٍ أر٢ ٓل٤خٕ كٜٞ آٖٓ، ٖٝٓ أؿِن رخرٚ كٜٞ آٖٓ، »٤ٗجخ هخٍ: 

٠ هللا كِٔخ ًٛذ ٤َُٜ٘ف، هخٍ ٍٍٓٞ هللا ِٛ« . ٖٝٓ ىهَ حُٔٔـي كٜٞ آٖٓ

٣خ ػزخّ، حكزٔٚ ر٤٠ٔن حُٞحى١ ػ٘ي هطْ حُـزَ، كظ٠ طَٔ رٚ »ػ٤ِٚ ِْٝٓ: 

هخٍ: كوَؿض رٚ كظ٠ كزٔظٚ ك٤غ أ٢َٗٓ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ « . ؿ٘ٞى هللا ك٤َحٛخ
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هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ إٔ أكزٔٚ هخٍ: َٝٓص رٚ حُوزخثَ ػ٠ِ ٍح٣خطٜخ ًِٔخ َٓص هز٤ِش 

٤ِْ؟ هخٍ: ػْ طَٔ حُوز٤ِش هخٍ: ٖٓ هخٍ: ٖٓ ٛئ٫ء؟ كؤهٍٞ: ٤ِْٓ. ك٤وٍٞ: ٓخ٢ُ ُٝٔ

ش؟ كظ٠ طؼيص حُوزخثَ ٫ طَٔ هز٤ِش ا٫  ٛئ٫ء؟ كؤهٍٞ: ٣ِٓ٘ش. ك٤وٍٞ: ٓخ ٢ُ ٣ُِٔٝ٘

هخٍ: ٖٓ ٛئ٫ء؟ كؤهٍٞ: ر٘ٞ ك٬ٕ. ك٤وٍٞ: ٓخ٢ُ ُٝز٢٘ ك٬ٕ. كظ٠ َٓ ٍٍٓٞ هللا 

ا٫ حُليم، هخٍ: ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ حُو٠َحء ًظ٤زش ك٤ٜخ حُٜٔخؿَٕٝ ٝح٧ٜٗخٍ ٫ ٣َٟ ْٜٓ٘ 

ٓزلخٕ هللا، ٖٓ ٛئ٫ء ٣خ ػزخّ؟ هِض: ٌٛح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ حُٜٔخؿ٣َٖ 

ٝح٧ٜٗخٍ. هخٍ: ٓخ ٧كي رٜئ٫ء هزَ ٫ٝ ١خهش، ٝهللا ٣خ أرخ حُل٠َ، ُوي أٛزق 

ِٓي حرٖ أه٤ي حُـيحس ػظ٤ٔخ. هِض: ٣خ أرخ ٓل٤خٕ، اٜٗخ حُ٘زٞس. هخٍ: ك٘ؼْ إً، هِض: 

ا٠ُ هٞٓي. هخٍ: كوَؽ كظ٠ اًح ؿخءْٛ َٛم رؤػ٠ِ ٛٞطٚ ٣خ ٓؼَ٘ حُ٘ـخء 

ه٣َٖ، ٌٛح دمحم هي ؿخءًْ رٔخ ٫ هزَ ٌُْ رٚ، كٖٔ ىهَ ىحٍ أر٢ ٓل٤خٕ كٜٞ آٖٓ، 

كوخٓض ا٤ُٚ حَٓأطٚ ٛ٘ي ر٘ض ػظزش، كؤهٌص ر٘خٍرٚ، كوخُض: حهظِٞح حُيْٓ ح٧كْٔ، 

ٌْٔ، كبٗٚ هي ؿخء ٓخ ٫ كزجْ ٖٓ ٤ِ١ؼش هّٞ. هخٍ: ٣ٝلٌْ، ٫ طـٌَْٗ ٌٛٙ ٖٓ أٗل

هزَ ٌُْ رٚ، ٖٓ ىهَ ىحٍ أر٢ ٓل٤خٕ، كٜٞ آٖٓ هخُٞح: ٣ِٝي ٝٓخ طـ٢٘ ػ٘خ ىحٍى. 

هخٍ: ٖٝٓ أؿِن رخرٚ كٜٞ آٖٓ، ٖٝٓ ىهَ حُٔٔـي كٜٞ آٖٓ كظلَم حُ٘خّ ا٠ُ 

هِض كي٣غ كٖٔ ٝأرٞ ؿؼلَ حُ٘ل٢ِ٤ ٛٞ ػزي هللا رٖ دمحم  ."ىٍْٝٛ ٝا٠ُ حُٔٔـي 

٢ ٤ٗٝن حُطزَح٢ٗ أرٞ ٗؼ٤ذ حُلَح٢ٗ ٛٞ ػزي هللا رٖ رٖ ػ٢ِ رٖ ٗل٤َ حُو٠خػ

 حُلٖٔ هخٍ حُيحٍهط٢٘ ػوش ٓؤٕٓٞ.

 ك٢ ح٤َُٓٞى:ر٘لٔٚ ٬ّٓ أر٢ ٓل٤خٕ ٝؿخٛي ٝهي كٖٔ ا

أهزَٗخ ٤ِٓٔخٕ أرٞ ىحٝى كوي أهَؽ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص هخٍ .٘ٗٙ

ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ، ػٖ  أهزَٗخ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي، ػٖ أر٤ٚ،حُط٤خ٢ُٔ هخٍ: 

خٍ: هٔيص ح٧ٛٞحص ٣ّٞ ح٤َُٓٞى ٝحُِٕٔٔٔٞ ٣وخطِٕٞ حَُّٝ، ا٫ ٛٞص أر٤ٚ ه
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، كَكؼض ٍأ٢ٓ أٗظَ كبًح «هللا حهظَد، ٣خ َٜٗ هللا حهظَد ٣خ َٜٗ»ٍؿَ ٣وٍٞ: 

". هِض أػَ ٛل٤ق  ٛٞ أرٞ ٓل٤خٕ رٖ كَد طلض ٍح٣ش حر٘ٚ ٣ِ٣ي رٖ أر٢ ٓل٤خٕ

 ٓٞهٞف، ٝأهَؿٚ حرٖ أر٢ ه٤ؼٔش ك٢ طخ٣ٍوٚ.

 س٘بة اٌؼذٚاعزؼشاك اٌغ١ؼ إل -ٕٗٗ* 

كيػ٘خ ػز٤ي رٖ آٔخػ٤َ، كيػ٘خ أرٞ أٓخٓش، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٙٗٙ

َ ـزكِٔخ ٓخٍ هخٍ ُِؼزخّ حكزْ أرخ ٓل٤خٕ ػ٘ي كطْ حُ ... ":ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ

كظ٠ ٣٘ظَ ا٠ُ ح٤ُِٖٔٔٔ كلزٔٚ حُؼزخّ كـؼِض حُوزخثَ طَٔ ٓغ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا 

كَٔص ًظ٤زش هخٍ ٣خ ػزخّ ٖٓ ٌٛٙ ػ٤ِٚ ِْٝٓ طَٔ ًظ٤زش ًظ٤زش ػ٠ِ أر٢ ٓل٤خٕ 

هخٍ ٌٛٙ ؿلخٍ هخٍ ٓخ ٢ُ ُٝـلخٍ ػْ َٓص ؿ٤ٜ٘ش هخٍ ٓؼَ ًُي ػْ َٓص ٓؼي رٖ 

٣ٌْٛ كوخٍ ٓؼَ ًُي َٝٓص ٤ِْٓ كوخٍ ٓؼَ ًُي كظ٠ أهزِض ًظ٤زش ُْ ٣َ ٓؼِٜخ هخٍ 

ٖٓ ٌٛٙ هخٍ ٛئ٫ء ح٧ٜٗخٍ ػ٤ِْٜ ٓؼي رٖ ػزخىس ٓؼٚ حَُح٣ش كوخٍ ٓؼي رٖ ػزخىس 

ٓل٤خٕ ٣خ ػزخّ كزٌح  ٕٞ ح٤ُّٞ ٣ّٞ حُِٔلٔش ح٤ُّٞ طٔظلَ حٌُؼزش كوخٍ أر٣خ أرخ ٓل٤خ

٣ّٞ حٌُٓخٍ ػْ ؿخءص ًظ٤زش ٢ٛٝ أهَ حٌُظخثذ ك٤ْٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٛلخرٚ ٍٝح٣ش 

طؼِْ ٓخ  حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓغ حُِر٤َ رٖ حُؼٞحّ كِٔخ َٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رؤر٢ ٓل٤خٕ هخٍ أُْ

ًٌد ٓؼي ٌُٖٝ ٌٛح ٣ّٞ  :ًٌٝح كوخًٌٍح  :هخٍ ِب لبي :هخٍ ٓؼي رٖ ػزخىس هخٍ

ٝأَٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إٔ طًَِ  ٣ؼظْ هللا ك٤ٚ حٌُؼزش ٣ّٝٞ ط٠ٌٔ ك٤ٚ حٌُؼزش هخٍ

ٍح٣ظٚ رخُلـٕٞ. هخٍ ػَٝس ٝأهز٢َٗ ٗخكغ رٖ ؿز٤َ رٖ ٓطؼْ هخٍ ٓٔؼض حُؼزخّ 

ّ ٣خ أرخ ػزي هللا ٛخ ٛ٘خ أَٓى ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إٔ طًَِ حَُح٣ش ٣وٍٞ ُِِر٤َ رٖ حُؼٞح

هخٍ ٝأَٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞٓجٌ هخُي رٖ ح٤ُُٞي إٔ ٣يهَ ٖٓ أػ٠ِ ٌٓش ٖٓ ًيحء 

ظَ ٖٓ ه٤َ هخُي رٖ ح٤ُُٞي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٣ٞٓجٌ ٝىهَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ًيح كوُ 

 رٖ ح٧ٗؼَ ًَُٝ رٖ ؿخرَ حُل١َٜ ".ٍؿ٬ٕ كز٤ٖ 
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 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٠ذخً ِىخ ثٍجبط اٌؾشة -ٕ٘ٗ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ هِػش، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ.1ٗٙ

" إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا :ٓخُي، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

ٚ ؿخء ٍؿَ كوخٍ ػ٤ِٚ ِْٝٓ ىهَ ٌٓش ٣ّٞ حُلظق ٝػ٠ِ ٍأٓٚ حُٔـلَ كِٔخ ِٗػ

هخٍ ٓخُي ُْٝ ٣ٌٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ، الزٍٗ :حرٖ هطَ ٓظؼِن رؤٓظخٍ حٌُؼزش كوخٍ

 ػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٤ٔخ َٟٗ ٝهللا أػِْ ٣ٞٓجٌ ٓلَٓخ ".

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤ حُظ٢ٔ٤ٔ، ٝهظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٗٙ

ػٖ أر٢  حُؼول٢، هخٍ ٣ل٠٤: أهزَٗخ، ٝهخٍ هظ٤زش: كيػ٘خ ٓؼخ٣ٝش رٖ ػٔخٍ حُي٢٘ٛ،

ٝهخٍ  -إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىهَ ٌٓش  :"حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ح٧ٜٗخ١ٍ

  ."ٝػ٤ِٚ ػٔخٓش ٓٞىحء رـ٤َ اكَحّ -هظ٤زش: ىهَ ٣ّٞ كظق ٌٓش 

ٝحُـٔغ ر٤ٖ حُلي٣ؼ٤ٖ إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  ىهَ ٌٓش ٝػ٤ِٚ أىحس حُلَد ػْ ِٗع 

 ٓش حُٔـلَ ح١ٌُ ًخٕ ػ٠ِ حُؼٔخ

 اٌّؾبسث١ٓ ٚرؤ١ِٓ اٌّغب١ٌّٓ اٌؾشة ػٍٝ -ٕٙٗ* 

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ حُيح٢ٍٓ، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٗٙ

٣ل٠٤ رٖ كٔخٕ، كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش، أهزَٗخ ػخرض، ػٖ ػزي هللا رٖ ٍرخف، 

٣ََٛس كٌخٕ ًَ ٍؿَ ٓ٘خ ٣ٜ٘غ ٞ:" ٝكيٗخ ا٠ُ ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ ٓل٤خٕ ٝك٤٘خ أرهخٍ

ٚ كٌخٗض ٗٞرظ٢ كوِض ٣خ أرخ ٣ََٛس ح٤ُّٞ ٗٞرظ٢ كـخءٝح ا٠ُ ١ؼخٓخ ٣ٞٓخ ٧ٛلخر

ُٓ ؼَ ١َ  ىْ ٍِ يْ حٍُِٔ٘ ُْٝ ٣ُ  كيػظ٘خ ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠  ٞكوِض ٣خ أرخ ٣ََٛس ُ ،خَ٘خ

ُٓ ؼَ ١َ  ىَ ٍِ يْ ٣ُ  ً٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ حُلظق كـؼَ هخُي رٖ ح٤ُُٞي ػ٠ِ  :خ كوخٍَ٘خ

 ُٔ ُٔ زَ َّ٘ ـَ حُ ش ح٤َُٟٔ ٝؿؼَ أرخ ػز٤يس ػ٠ِ حُز٤خًهش زَ َّ٘ ـَ ش ح٠٘ٔ٤ُ ٝؿؼَ حُِر٤َ ػ٠ِ حُ

كيػٞطْٜ كـخءٝح ٣َُٜٕٝٞ  ٠ب أثب ٘ش٠شح ادع ٌٟ األٔقبس :ٝرطٖ حُٞحى١ كوخٍ
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أظشٚا ارا  :هخُٞح ٗؼْ هخٍ ٠ب ِؼؾش األٔقبس ً٘ رشْٚ أٚثبػ لش٠ؼ :كوخٍ

 :٤ٔ٣٘ٚ ػ٠ِ ٗٔخُٚ ٝهخٍٝأهل٠ ر٤يٙ ٟٝٝغ  ٌم١زُّٛ٘ غذا أْ رؾقذُٚ٘ ؽقذا

هخٍ كٔخ أَٗف ٣ٞٓجٌ ُْٜ أكي ا٫ أٗخٓٞٙ هخٍ ٝٛؼي ٍٍٓٞ هللا  ِٛػذوُ اٌقفب

 :ٓل٤خٕ كوخٍ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٞملسو هيلع هللا ىلص حُٜلخ ٝؿخءص ح٧ٜٗخٍ كؤ١خكٞح رخُٜلخ كـخء أر

ٓل٤خٕ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا  ٞر٤يص ه٠َحء ه٣َٖ ٫ ه٣َٖ رؼي ح٤ُّٞ هخٍ أرأُ 

آِٓ ِٚٓ  آِٓ ِٚٓ أٌمٝ اٌغالػ فٙٛ ِٓ دخً داس أثٟ عف١بْ فٙٛ :ٚ ِْٝٓػ٤ِ

 ". آِٓ أغٍك ثبثٗ فٙٛ

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٠مشأ عٛسح اٌفزؼ ػٕذ دخٌٛٗ ِىخ -7ٕٗ* 

كيػ٘خ أكٔي رٖ أر٢ ٣َٓؾ، أهزَٗخ ٗزخرش، كيػ٘خ هخٍ حُزوخ١ٍ  أهَؽ.ٓ٘ٙ

ٍأ٣ض ٍٍٓٞ  ":ٍٗؼزش، ػٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ هَس، ػٖ ػزي هللا رٖ ٓـلَ ح٢ُِٗٔ، هخ

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ حُلظق ػ٠ِ ٗخهش ُٚ ٣وَأ ٍٓٞس حُلظق  أٝ ٖٓ ٍٓٞس حُلظق هخٍ: كَؿغ 

ك٤ٜخ، هخٍ: ػْ هَأ ٓؼخ٣ٝش: ٣ل٢ٌ هَحءس حرٖ ٓـلَ، ٝهخٍ: ٫ُٞ إٔ ٣ـظٔغ حُ٘خّ 

ًخٕ ػ٤ٌِْ َُؿؼض ًٔخ ٍؿغ حرٖ ٓـلَ، ٣ل٢ٌ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كوِض ُٔؼخ٣ٝش: ٤ًق 

 ".ػ٬ع َٓحص آ آ طَؿ٤ؼٚ؟ هخٍ: آ

 دخٛي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ِىخ ِٓ وذاء -8ٕٗ* 

ؼْ رٖ هخٍؿش كيػ٘خ كيػ٘خ ح٤ُٜهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٔ٘ٙ

ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس ػٖ أر٤ٚ إٔ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ  كلٚ رٖ ٤َٓٔس

 ."حُظ٢ رؤػ٠ِ ٌٓشإٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ىهَ ػخّ حُلظق ٖٓ ًيحء  "أهزَطٚ:

كيػ٘خ ػزي حُِٔي رٖ ٗؼ٤ذ رٖ ح٤ُِغ، كيػ٢٘ أر٢، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٕ٘ٙ

ػٖ ؿي١، كيػ٢٘ هخُي رٖ ٣ِ٣ي، كيػ٢٘ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٬ٍٛ، ػٖ ػٔخٍس رٖ 

ؿ٣ِش، ػٖ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ، ػٖ أر٢ ِٓٔش رٖ ػزي حَُكٖٔ، ػٖ ػخث٘ش، إٔ 
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كؤٍَٓ ا٠ُ « بٗٚ أٗي ػ٤ِٜخ ٖٓ ٍٗن رخُ٘زَحٛـٞح ه٣َ٘خ، ك»ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ: 

كٜـخْٛ كِْ ٣َٝ، كؤٍَٓ ا٠ُ ًؼذ رٖ ٓخُي، ػْ « حٛـْٜ»حرٖ ٍٝحكش كوخٍ: 

أٍَٓ ا٠ُ كٔخٕ رٖ ػخرض، كِٔخ ىهَ ػ٤ِٚ، هخٍ كٔخٕ: هي إٓ ٌُْ إٔ طَِٓٞح ا٠ُ 

ٌٛح ح٧ٓي ح٠ُخٍد رٌٗزٚ ػْ أىُغ ُٔخٗٚ كـؼَ ٣لًَٚ، كوخٍ: ٝح١ٌُ رؼؼي رخُلن 

٫ طؼـَ، كبٕ أرخ رٌَ أػِْ »ْ رِٔخ٢ٗ ك١َ ح٧ى٣ْ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٧ك٣َٜ٘

كؤطخٙ كٔخٕ، ػْ « ه٣َٖ رؤٗٔخرٜخ، ٝإ ٢ُ ك٤ْٜ ٗٔزخ، كظ٠ ٣ِوٚ ُي ٗٔز٢

ٍؿغ كوخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا هي ُوٚ ٢ُ ٗٔزي، ٝح١ٌُ رؼؼي رخُلن ٧ِٓ٘ي ْٜٓ٘ 

ٔٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٣وٍٞ ُلٔخٕ: ًٔخ طَٔ حُ٘ؼَس ٖٓ حُؼـ٤ٖ. هخُض ػخث٘ش: ك

، ٝهخُض: ٓٔؼض «إ ٍٝف حُويّ ٫ ٣ِحٍ ٣ئ٣يى، ٓخ ٗخكلض ػٖ هللا ٍُٝٓٞٚ»

 هخٍ كٔخٕ:« ٛـخْٛ كٔخٕ ك٘ل٠ ٝحٗظل٠»ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ: 

 ٝػ٘ي هللا ك٢ ًحى حُـِحء    ٛـٞص دمحمح كؤؿزض ػ٘ٚ 

 ٍٍٓٞ هللا ٤ٗٔظٚ حُٞكخء    ٛـٞص دمحمح رَح ك٤٘لخ 

 ُؼَٝ دمحم ٌْٓ٘ ٝهخء    كبٕ أر٢ ٝٝحُيٙ ٝػ٢َٟ 

 طؼ٤َ حُ٘وغ ٖٓ ً٘ل٢ ًيحء    ػٌِض ر٤٘ظ٢ إ ُْ طَٝٛخ 

 ػ٠ِ أًظخكٜخ ح٧َٓ حُظٔخء    ٣زخ٣ٍٖ ح٧ػ٘ش ٜٓؼيحص 

 طِطٜٖٔ رخُؤَ حُ٘ٔخء    طظَ ؿ٤خىٗخ ٓظٔطَحص 

 ٌٗ٘ق حُـطخءًٝخٕ حُلظق ٝح    كبٕ أػَٟظٔٞ ػ٘خ حػظَٔٗخ 

 ٣ؼِ هللا ك٤ٚ ٖٓ ٣٘خء    ٝا٫ كخٛزَٝح ٠َُحد ٣ّٞ 
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 ٣وٍٞ حُلن ٤ُْ رٚ هلخء    ٝهخٍ هللا: هي أٍِٓض ػزيح 

 ْٛ ح٧ٜٗخٍ ػَٟظٜخ حُِوخء    ٝهخٍ هللا: هي ٣َٔص ؿ٘يح 

 ٓزخد أٝ هظخٍ أٝ ٛـخء    ُ٘خ ك٢ ًَ ٣ّٞ ٖٓ ٓؼي 

 ٣ٝٔيكٚ ٣َٜٝ٘ٙ ٓٞحء    كٖٔ ٣ٜـٞ ٍٍٓٞ هللا ٌْٓ٘ 

 "ٍٝٝف حُويّ ٤ُْ ُٚ ًلخء    ٝؿز٣ََ ٍٍٓٞ هللا ك٤٘خ 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ آلخم، أٗزؤ ػزي هللا رٖ حُٜوَ، حُلخًْ هخٍ  أهَؽ.ٖ٘ٙ

ػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ حٌٍُٔ٘ حُلِح٢ٓ، ػ٘خ ٓؼٖ رٖ ػ٠ٔ٤، ػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ػَٔ رٖ 

ُٔخ ىهَ ٍٍٓٞ هللا  ":كلٚ، ػٖ ٗخكغ، ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ

كظزْٔ ا٠ُ أر٢ رٌَ ٢ٍٟ  ، ػخّ حُلظق ٍأٟ حُ٘ٔخء ٣ِطٖٔ ٝؿٞٙ حُو٤َ رخُؤَملسو هيلع هللا ىلص

رٌَ ٢ٍٟ هللا  : ٣خ أرخ رٌَ، ٤ًق هخٍ كٔخٕ رٖ ػخرض؟ كؤٗ٘يٙ أرٞهللا ػ٘ٚ ٝهخٍ

  :ػ٘ٚ

 طؼ٤َ حُ٘وغ ٖٓ ًظل٢ ًيحء              ػيٓض ر٤٘ظ٢ إ ُْ طَٝٛخ

 ٣ِطٜٖٔ رخُؤَ حُ٘ٔخء              ٣٘خُػٖ ح٧ػ٘ش َٓٔػخص

ٛل٤ق ح٩ٓ٘خى  هخٍ حُلخًْ." كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: حىهِٞح ٖٓ ك٤غ هخٍ كٔخٕ

ُْٝ ٣وَؿخٙ، هخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ ٛل٤ق، هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ 

ػزي هللا رٖ حُٜوَ ٝٛٞ ح١ٌَُٔ هخٍ حُيحٍهط٢٘ ٛيٝم ٝهخٍ ٝٓخ ىٕٝ ١زوظٚ 

حُلخًْ ٛٞ أكٔي رٖ آلخم رٖ أ٣ٞد حُٜزـ٢ أرٞ رٌَ ٤ٗٝن  حُوط٤ذ ًخٕ ػوش

 .ح٩ٓخّ حُؼ٬ٓش حُٔلظ٢ حُٔليع ٤ٗن ح٬ٓ٩ّحُلو٤ٚ هخٍ حٌُٛز٢ ك٢ ح٤َُٔ: 
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 اٌّؾبسث١ٓٚ٘ذاس دَ ثؼل اٌّشرذ٠ٓ ا -9ٕٗ* 

أهزَٗخ حُوخْٓ رٖ ٣ًَُخ رٖ ى٣٘خٍ هخٍ: كيػ٢٘ حُ٘ٔخث٢ هخٍ  أهَؽ.ٗ٘ٙ

ػٖ ٜٓؼذ رٖ ٓؼي، ػٖ أكٔي رٖ ٓل٠َ هخٍ: كيػ٘خ أٓزخ١ هخٍ: ُػْ حُٔي١، 

ّٓ أر٤ٚ هخٍ خّ ا٫ أٍرؼش ٗلَ ٝحَٓأط٤ٖ ٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُّ٘ :" ُٔخ ًخٕ ٣ّٞ كظق ٌٓش أ

ٝهخٍ حهظِْٞٛ ٝإ ٝؿيطْٔٞٛ ٓظؼِو٤ٖ رؤٓظخٍ حٌُؼزش ػٌَٓش رٖ أر٢ ؿَٜ ٝػزي 

 َّٔ  رٖ ف كؤٓخ ػزي هللاَْ هللا رٖ هطَ ٝٓو٤ْ رٖ ٛزخرش ٝػزي هللا رٖ ٓؼي رٖ أر٢ حُ

ّٔ ن رؤٓظخٍ حٌُؼزش كخٓظزن ا٤ُٚ ٓؼ٤ي رٖ كُ ٓظؼِِّ  كؤىٍى ٝٛٞ ٍَ طَ هَ  خٍ رٖ ٣َغ ٝػ

 َّٔ ًٍ ٣خَٓ كٔزن ٓؼ٤ي ػ َّ  ح ًٝخٕ أٗذَّ خ ّٓ  ،ؿ٤ِٖ كوظِٚحُ َٓ ٝأ ْ رٖ ٛزخرش ٤َ وْ خ 

 ّٔ ّٓ كؤىًٍٚ حُ٘خّ ك٢ حُ  َٓش كًَذ حُزلَ كؤٛخرظْٜ ػخٛقٌ ٌْ خ ػِ ٞم كوظِٞٙ ٝأ

َٛ ٞح كبُٜ ِِ هْ كوخٍ أٛلخد حُٔل٤٘ش أَ  ُٛ ٕ آُٜظٌْ ٫ طـ٢٘ ػٌْ٘ ٤ٗجخ  ٘خ كوخٍ ػٌَٓش خ

ِـّ  ِّـ ٢٘ ٖٓ حُزلَ ا٫ّ ٝهللا ُجٖ ُْ ٣٘ َُ  َِّ ٢٘٤ ك٢ حُزَ  ح٩ه٬ٙ ٫ ٣٘ ْٜ إ ُي ٙ حَُِّ ؿ٤

 ّٔ خ أٗخ ك٤ٚ إٔ آط٢ دمحمح ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ أٟغ ٣ي١ ك٢ ٣يٙ ػ٢ِ ػٜيح إ أٗض ػخك٤ظ٢٘ ٓ

ّٓ  ،ٚ ػلٞح ٣ًَٔخ كـخء كؤِْٓك٨ؿيّٗ  َّٔ ٝأ َف كبٗٚ حهظزؤ خ ػزي هللا رٖ ٓؼي رٖ أر٢ حُ

ْ حُ٘خّ ا٠ُ حُز٤ؼش خٕ كِٔخ ىػخ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِّٝٓ ػ٘ي ػؼٔخٕ رٖ ػلّ 

ؿخء رٚ كظ٠ أٝهلٚ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٣خ ٍٍٓٞ هللا رخ٣غ ػزي هللا هخٍ كَكغ ٍأٓٚ 

أٓخ  :أهزَ ػ٠ِ أٛلخرٚ كوخٍ ك٘ظَ ا٤ُٚ ػ٬ػخ ًَ ًُي ٣ؤر٠ كزخ٣ؼٚ رؼي ػ٬ع ػْ

 :ًخٕ ك٤ٌْ ٍؿَ ٤ٍٗي ٣وّٞ ا٠ُ ٌٛح ك٤غ ٍآ٢ٗ ًللض ٣ي١ ػٖ ر٤ؼظٚ ك٤وظِٚ كوخُٞح

اٗٚ ٫ ٣٘زـ٢  :ٝٓخ ٣ي٣ٍ٘خ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ ك٢ ٗلٔي ٬ٛ أٝٓؤص ا٤ُ٘خ رؼ٤٘ي هخٍ

ٝحُٔي١ ٛٞ آٔخػ٤َ رٖ ػزي هِض كي٣غ كٖٔ  .ُ٘ز٢ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ هخث٘ش أػ٤ٖ"

 .ىحٝى ٞأر أهَؿٚٝ ،حَُكٖٔ

ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي؛ إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ ٓخُي  أهَؽ.٘٘ٙ

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ىهَ ٌٓش، ػخّ حُلظق، ٝػ٠ِ ٍأٓٚ حُٔـلَ. كِٔخ ِٗػٚ ؿخءٙ ٍؿَ، 



 77ٖ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

هِض كي٣غ  ." كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: حهظِٞٙ كوخٍ: حرٖ هطَ ٓظؼِن رؤٓظخٍ حٌُؼزش.

 .ِْٔ ح١َُِٛٝحرٖ ٜٗخد ٛٞ دمحم رٖ ٓ ٛل٤ق

أهزَٗخ ٣ًَُخ رٖ ٣ل٠٤ هخٍ: كيػ٘خ آلخم رٖ حُ٘ٔخث٢ هخٍ  أهَؽ.ٙ٘ٙ

ارَح٤ْٛ هخٍ: أٗزؤٗخ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ٝحهي هخٍ: أهز٢َٗ أر٢، ػٖ ٣ِ٣ي 

}ٖٓ ًلَ رخهلل ٖٓ  : ك٢ ٍٓٞس حُ٘لَ:حُ٘ل١ٞ، ػٖ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّ هخٍ

ك٘ٔن ٝحٓظؼ٠٘  ،ْ{{ ا٠ُ هُٞٚ }ُْٜ ػٌحد ػظ٤(ٙٓٔ) رؼي ا٣ٔخٗٚ ا٫ ٖٓ أًَٙ

ٖٓ رؼي ٓخ كظ٘ٞح ػْ ؿخٛيٝح ٝٛزَٝح  ٖٓ ًُي كوخٍ: }ػْ إ ٍري ٣ٌُِٖ ٛخؿَٝح

{ ٝٛٞ ػزي هللا رٖ ٓؼي رٖ أر٢ َٓف (ٓٔٔ) إ ٍري ٖٓ رؼيٛخ ُـلٍٞ ٍك٤ْ

ح١ٌُ ًخٕ ػ٠ِ َٜٓ ًخٕ ٣ٌظذ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤُُٚ ح٤ُ٘طخٕ كِلن رخٌُلخٍ 

ُلظق، كخٓظـخٍ ُٚ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ كؤؿخٍٙ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ كؤَٓ رٚ إٔ ٣وظَ ٣ّٞ ح

  .ٝىٚ أرٞ ىحٝأهَؿ ،هِض كي٣غ كٖٔ ". هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ

 ٠غ١ش ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ أدٔبُ٘ -ٕٓ٘* 

كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ أر٢ أ٣ْٝ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1٘ٙ

 هخٍ: كيػ٢٘ ٓخُي رٖ أْٗ، ػٖ أر٢ ح٠َُ٘ ٠ُٞٓ ػَٔ رٖ ػز٤ي هللا، إٔ أرخ َٓس

٠ُٞٓ أّ ٛخٗت ر٘ض أر٢ ١خُذ، أهزَٙ أٗٚ ٓٔغ أّ ٛخٗت ر٘ض أر٢ ١خُذ، طوٍٞ: 

ًٛزض ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػخّ حُلظق، كٞؿيطٚ ٣ـظَٔ ٝكخ١ٔش حر٘ظٚ طٔظَٙ، هخُض: 

َٓكزخ »كوِض: أٗخ أّ ٛخٗت ر٘ض أر٢ ١خُذ كوخٍ: ، ٖٓ ٌٛٙ»كِٔٔض ػ٤ِٚ، كوخٍ: 

، هخّ ك٠ِٜ ػٔخ٢ٗ ًٍؼخص ِٓظللخ ك٢ ػٞد ٝحكي، ، كِٔخ كَؽ ٖٓ ؿِٔٚ«رؤّ ٛخٗت

ٍٍٓٞ هللا، ُػْ حرٖ أ٢ٓ أٗٚ هخطَ ٍؿ٬ هي أؿَطٚ، ك٬ٕ كِٔخ حَٜٗف، هِض: ٣خ 

هخُض أّ ٛخٗت: « هي أؿَٗخ ٖٓ أؿَص ٣خ أّ ٛخٗت»حرٖ ٛز٤َس، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ." ًٝحى ٟل٠
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ٌٕج١ٗ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  سخـ هللا ف١ِٗب ؽشِخ اٌمزبي فٟ ِىخ اال   -ٕٔ٘* 

 عٍُٚ

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، هخٍ: هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ حُِلع ُِزوخ١ٍ .1٘ٙ

" أٗٚ هخٍ :كيػ٢٘ ح٤ُِغ، هخٍ: كيػ٢٘ ٓؼ٤ي ٛٞ حرٖ أر٢ ٓؼ٤ي، ػٖ أر٢ ٣َٗق

ٜخ ح٤ٓ٧َ أكيػي ه٫ٞ هخّ ٣زؼغ حُزؼٞع ا٠ُ ٌٓش حثٌٕ ٢ُ أ٣ّ  ٞرٖ ٓؼ٤ي ٝٛ ُٝؼَٔ

 حُـي ٣ّٞ حُلظق ٓٔؼظٚ أًٗخ١ ٝٝػخٙ هِز٢ ٝأرَٜطٚ ػ٤٘خ١ ك٤ٖ رٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٌّ  :طٌِْ رٚ اٗٚ كٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ ػْ هخٍ َّ إ ٓ َّ ش ك ٜٓخ حُ٘خّ ٫ ٜٓخ هللا ُْٝ ٣ل

 َّ ي رٜخ ٗـَح كبٕ ٠ِ ؼْ ٫َٓة ٣ئٖٓ رخهلل ٝح٤ُّٞ ح٥هَ إٔ ٣ٔلي رٜخ ىٓخ ٫ٝ ٣َ  ٣ل

 ك٤ٜخ كوُٞٞح ُٚ إ هللا إًٔ َُُٓٞٚ ُْٝ ٣ؤًٕ ٌُْ ُوظخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َٚ أكي طَهَّ 

 َْ ٓظٜخ ح٤ُّٞ ًلَٓظٜخ رخ٧ْٓ ٝاٗٔخ إًٔ ٢ُ ك٤ٜخ ٓخػش ٖٓ ٜٗخٍ ٝهي ػخىص ك

ُٗ  حُـخثذَ  ؾ حُ٘خٛيُ ِِّ زَ ٤ُُٝ  هخٍ هخٍ أٗخ أػِْ رٌُي  ٣َق ٓخًح هخٍ ُي ػَٔٝكو٤َ ٧ر٢ 

 ّٕ ًٍّ خ ٫ٝ ػخ٤ًٛ  ٤ٌُ ؼِ حُلَّ ٫ ٣ُ  ٓ٘ي ٣خ أرخ ٣َٗق ا ًٍ كخ  .ش."رَ َْ ح روِ ح ريّ ٫ٝ كخ

 رط١ٙش اٌج١ذ ِٓ األفٕبَ -ٕٕ٘* 

كيػ٘خ ٛيهش رٖ حُل٠َ، أهزَٗخ حرٖ ػ٤٤٘ش، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2٘ٙ

" :حرٖ أر٢ ٗـ٤ق، ػٖ ٓـخٛي، ػٖ أر٢ ٓؼَٔ، ػٖ ػزي هللا ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

 ْٞ كـؼَ  ذٍ ُٜ ٍ حُز٤ض ٓظٕٞ ٝػ٬ع ٓخثش ُٗ ىهَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٌٓش ٣ّٞ حُلظق ٝك

خ ٣ُْزِيُة  ٣طؼٜ٘خ رؼٞى ك٢ ٣يٙ ٣ٝوٍٞ َٓ َٝ َُْلنُّ  {...}َؿخَء ح َُ زَخ١ِ ُْ ََٛن ح َُ َٝ َُْلنُّ  }َؿخَء ح

خ ٣ُِؼ٤يُ{ " َٓ َٝ  َُ زَخ١ِ ُْ ٝػزي هللا ٛٞ حرٖ ٓٔؼٞى ٝأرٞ ٓؼَٔ ٛٞ ػزي هللا رٖ ٓوزَس  ح

 .ح٧ُى١

كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٠ٓٞٓ أهزَٗخ ٛ٘خّ ػٖ ٓؼَٔ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٓٙٙ

ٖ أ٣ٞد ػٖ ػٌَٓش ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ػ

ِْٓٝ ُٔ ل٤ض ٍٝأٟ ارَح٤ْٛ :" ُٔخ ٍأٟ حٍُٜٞ ك٢ حُز٤ض ُْ ٣يهَ كظ٠ أَٓ رٜخ ك
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ٝآٔخػ٤َ ػ٤ِٜٔخ ح٬ُّٔ رؤ٣ي٣ٜٔخ ح٫ُ٧ّ كوخٍ هخطِْٜ هللا ٝهللا إ حٓظؤٔخ 

 ". رخ٫ُ٧ّ ه٢ُّ 

ٖ ٤ِٓٔخٕ هخٍ: كيػ٢٘ حرٖ ٝٛذ كيػ٘خ ٣ل٠٤ رحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٔٙٙ

هخٍ: أهز٢َٗ ػَٔٝ إٔ ر٤ٌَح كيػٚ ػٖ ٣ًَذ ٠ُٞٓ حرٖ ػزخّ ػٖ حرٖ ػزخّ 

ىهَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حُز٤ض كٞؿي ك٤ٚ ٍٛٞس ارَح٤ْٛ ٍٝٛٞس  ":٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ

أٓخ ُْٜ كوي ٓٔؼٞح إٔ ح٬ُٔثٌش ٫ طيهَ ر٤ظخ ك٤ٚ ٍٛٞس، ٌٛح ارَح٤ْٛ  :٣َْٓ كوخٍ

 ".ٍ كٔخ ُٚ ٣ٔظؤْٜٓٞ

كيػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٤َٔٗ هخٍ: كيػ٘خ ٣ْٞٗ حرٖ ٓخؿٚ هخٍ  أهَؽ.ٕٙٙ

رٖ ر٤ٌَ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ آلخم، ػٖ دمحم رٖ ؿؼلَ رٖ حُِر٤َ، ػٖ ػز٤ي هللا 

ّٔ :رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ ػٍٞ، ػٖ ٛل٤ش ر٘ض ٤ٗزش، هخُض خ ح١ٔؤٕ ٍٍٓٞ هللا " ُ

١خف ػ٠ِ رؼ٤َ ٣ٔظِْ حًَُٖ رٔلـٖ ر٤يٙ ػْ ىهَ حٌُؼزش كٞؿي ك٤ٜخ ملسو هيلع هللا ىلص ػخّ حُلظق 

هِض كي٣غ  "رخد حٌُؼزش ك٠َٓ رٜخ ٝأٗخ أٗظَٙ كٔخٓش ػ٤يحٕ كٌَٔٛخ ػْ هخّ ػ٠ِ

كٖٔ ٝدمحم رٖ آلخم ٝٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ هي َٛف رخُظلي٣غ ك٢ ٍٝح٣ش حرٖ أر٢ 

 .ٝهي ٍٝحٙ ٓوظَٜح ػخْٛ ك٢ ح٥كخى ٝحُٔؼخ٢ٗ

 خأراْ ثالي فٛق اٌىؼج -ٖٕ٘* 

كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ٠ٓٞٓ , هخٍ : ٚ ٜٓ٘لحرٖ أر٢ ٤ٗزش ك٢  أهَؽ.ٖٙٙ

أهزَٗخ ٠ٓٞٓ رٖ ػز٤يس ، ػٖ ػزي هللا رٖ ى٣٘خٍ ، ػٖ حرٖ ػَٔ )ف( ٝػٖ أه٤ٚ 

(؛ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىهَ ٌٓش ك٤ٖ ىهِٜخ ٝٛٞ ٓؼظـَ ر٘وش ٔػزي هللا رٖ ػز٤يس )

ٝك٢ ٣يٙ ٓلـٖ ٣ٔظِْ رٚ ح٧ًٍخٕ ، رَى أٓٞى ، كطخف ػ٠ِ ٍحكِظٚ حُوٜٞحء ، 

هخٍ : هخٍ حرٖ ػَٔ : كٔخ ٝؿيٗخ ُٜخ ٓ٘خهخ ك٢ حُٔٔـي ، كظ٠ ٍِٗ ػ٠ِ أ٣ي١ 

حَُؿخٍ ، ػْ هَؽ رٜخ كظ٠ أ٤ٗوض ك٢ حُٞحى١ ، ػْ هطذ حُ٘خّ ػ٠ِ ٍؿ٤ِٚ ، 
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كلٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ رٔخ ٛٞ ُٚ أَٛ ، ػْ هخٍ : أ٣ٜخ حُ٘خّ ، إ هللا هي ٟٝغ ػٌْ٘ 

٤ِٛش ٝطؼظٜٔخ رآرخثٜخ ، حُ٘خّ ٍؿ٬ٕ : كزَ طو٢ ٣ًَْ ػ٠ِ هللا ، ًٝخكَ ػز٤ش حُـخ

أ٣ٜخ حُ٘خّ ، إ هللا ٣وٍٞ : }٣خ أ٣ٜخ حُ٘خّ اٗخ هِو٘خًْ ٖٓ ًًَ  ٗو٢ ٤ٖٛ ػ٠ِ هللا

ٝأٗؼ٠ ٝؿؼِ٘خًْ ٗؼٞرخ ٝهزخثَ ُظؼخٍكٞح ، إ أًٌَْٓ ػ٘ي هللا أطوخًْ إ هللا ػ٤ِْ 

هخٍ : ػْ ػيٍ ا٠ُ ؿخٗذ حُٔٔـي ، كؤط٢  ٌُْ.هز٤َ{ أهٍٞ ٌٛح ٝأٓظـلَ هللا ٢ُ ٝ

ريُٞ ٖٓ ٓخء ُِّٓ ، كـَٔ ٜٓ٘خ ٝؿٜٚ ، ٓخ طوغ ٓ٘ٚ هطَس ا٫ ك٢ ٣ي اٗٔخٕ ، إ 

ًخٗض هيٍ ٓخ ٣لٔٞٛخ كٔخٛخ ، ٝا٫ ٓٔق رٜخ ، ٝحًَُٕٔ٘ٞ ٣٘ظَٕٝ ، كوخُٞح : 

كَه٢ ػْ أَٓ ر٫٬ ،  ٓخ ٍأ٣٘خ ٌِٓخ ه٢ أػظْ ٖٓ ح٤ُّٞ ، ٫ٝ هٞٓخ أكٔن ٖٓ ح٤ُّٞ.

ػ٠ِ ظَٜ حٌُؼزش ، كؤًٕ رخ٬ُٜس ، ٝهخّ حُِٕٔٔٔٞ كظـَىٝح ك٢ ح٧ٍُ ، ٝأهٌٝح 

حُي٫ء ، ٝحٍطـِٝح ػ٠ِ ُِّٓ ٣ـِٕٔٞ حٌُؼزش ، ظَٜٛخ ٝرطٜ٘خ ، كِْ ٣يػٞح أػَح 

. هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ ا٫ ٓلٞٙ ، أٝ ؿِٔٞٙ

ٓوَٝٗخ رؤه٤ٚ ػزي هللا رٖ  ٠ٓٞٓٝ رٖ ػز٤يس ٝٛٞ حَُر١ٌ ٝإ ًخٕ ٟؼ٤لخ كٜٞ

ٓؤُض ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ، ػٖ ػزي هللا رٖ ػز٤يس هخٍ حرٖ أر٢ ه٤ؼٔش ك٢ طخ٣ٍوٚ 

ػز٤يس؟ كوخٍ: ٛٞ أهٞ ٠ٓٞٓ رٖ ػز٤يس حَُر١ٌ، ُْٝ ٣َٝ ػٖ ػزي هللا رٖ ػز٤يس 

حُـَف ٝحُظؼي٣َ ٗخ  ك٢ حرٖ أر٢ كخطْ ٝهخٍ  ٠ٓٞٓ  ٝكي٣ؼٜٔخ ٟؼ٤ق. أكي ؿ٤َ

أر٢: ٠ٓٞٓ رٖ ػز٤يس ٝأهٞٙ ٫  [ رٖ ك٘زَ هخٍ هخٍٔ -ٛخُق رٖ أكٔي ]رٖ دمحم 

.  هِض ٝط٠ؼ٤ق ٣ل٠٤ ٝأكٔي ٫ ٣ِظلض ا٤ُٚ ٧ٜٗٔخ ٟؼلخٙ رـ٣ََس ٣٘ظـَ رٜٔخ

ٝهي ٗوَ حُلخكع حٌُٛز٢ ك٢ ط٣ٌٜذ أه٤ٚ ٠ٓٞٓ ًْٝ ٖٓ ػوش أهٞٙ ٟؼ٤ق. 

هخٍ ٣ؼوٞد رٖ ٤ٗزش ٍٟٝ ػ٘ٚ ٠ٓٞٓ رٖ ػز٤يس ٝٛٞ ٟؼ٤ق ؿيح حُظ٣ٌٜذ هخٍ : 

ػزي هللا ٝٛٞ ػوش هي أىٍى ؿ٤َ ٝحكي ٖٓ حُٜلخرش ٝهخٍ حُ٘ٔخث٢ ٤ُْ ػٖ أه٤ٚ 

هُْط٢ِِّ٘ ػزي هللا رٖ ػز٤يس ك٢ ٓئح٫طٚ ُِيحٍهط٢٘  هخٍ حُلخًْٝ .رٚ رؤّ ٍَ : هُِض ُِيَّح
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. هِض ٝهي ٍٟٝ ُٚ حُزوخ١ٍ ك٢ ٛل٤لٚ كي٣ؼخ ٝحكيح ك٢ رٖ ٢٤٘ٗ؟ هخٍ ػوش

   ٝػز٤ي هللا رٖ ٠ٓٞٓ ٛٞ حُؼز٢ٔ. ح٧ٍٛٞ كٜٞ ػوش 

 فالح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص داخً اٌىؼجخ -ٕٗ٘* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ ح٤ُِغ، هخٍ ٣ْٞٗ: حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٗٙٙ

" إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أهزَ ٣ّٞ حُلظق ٖٓ :أهز٢َٗ ٗخكغ، ػٖ ػزي هللا ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

 ُٓ رٖ ١ِلش  ىكخ أٓخٓش رٖ ٣ُي ٝٓؼٚ ر٬ٍ ٝٓؼٚ ػؼٔخَْٕ أػ٠ِ ٌٓش ػ٠ِ ٍحكِظٚ 

ش كظ٠ أٗخم ك٢ حُٔٔـي كؤَٓٙ إٔ ٣ؤط٢ رٔلظخف حُز٤ض كيهَ ٍٍٓٞ هللا زَ ـَ ٖٓ حُلَ 

ملسو هيلع هللا ىلص ٝٓؼٚ أٓخٓش رٖ ٣ُي ٝر٬ٍ ٝػؼٔخٕ رٖ ١ِلش كٌٔغ ك٤ٚ ٜٗخٍح ٬٣ٞ١ ػْ هَؽ 

 ُّ ّٝ  كخٓظزن حُ٘خ ٍ ٖٓ ىهَ كٞؿي ر٫٬ ٍٝحء حُزخد هخثٔخ كٌخٕ ػزي هللا رٖ ػَٔ أ

٠ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤٗخٍ ُٚ ا٠ُ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٠ِٛ ك٤ٚ هخٍ ػزي هللا كٔؤُٚ أ٣ٖ ِٛ

 ك٤ٔ٘ض إٔ أٓؤُٚ ًْ ٠ِٛ ٖٓ ٓـيس ".

ٝكيػ٘خ حرٖ أر٢ ػَٔ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ أ٣ٞد ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.٘ٙٙ

أهزَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػخّ حُلظق ػ٠ِ  ":حُٔوظ٤خ٢ٗ، ػٖ ٗخكغ، ػٖ حرٖ ػَٔ، هخٍ

ائزٕٟ كوخٍ:  خء حٌُؼزش، ػْ ىػخ ػؼٔخٕ رٖ ١ِلش٧ٓخٓش رٖ ٣ُي، كظ٠ أٗخم رل٘ٗخهش 

كؤرض إٔ طؼط٤ٚ، كوخٍ: ٝهللا، ُظؼط٤٘ٚ أٝ ٤ُوَؿٖ ٌٛح  ، كٌٛذ ا٠ُ أٓٚثبٌّفزبػ

كلظق  ٢ ملسو هيلع هللا ىلص كيكؼٚ ا٤ُٚح٤ُٔق ٖٓ ِٛز٢، هخٍ: كؤػطظٚ ا٣خٙ، كـخء رٚ ا٠ُ حُ٘ز

 ".حُزخد

٘خ ٤ٗزخٕ رٖ كَٝم كيػ٘خ ٛٔخّ كيػ٘خ ػطخء ػٖ كيػِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .ٙٙٙ

ّ ػ٘ي ٓخ٣ٍش كيػخ ُْٝ " إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ىهَ حٌُؼزش ٝك٤ٜخ ٓض ٓٞحٍ كوخ:حرٖ ػزخّ

" َٜ٣. 
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كيػ٘خ ٣ؼوٞد، كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آلخم، كيػ٢٘ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٙٙ

ػٖ ػزي ػزي هللا رٖ أر٢ ٗـ٤ق، ػٖ ػطخء رٖ أر٢ ٍرخف، ٝػٖ ٓـخٛي رٖ ؿزَ، 

" إٔ ٍٍٓٞ :هللا رٖ ػزخّ، كيػ٢٘ أه٢ حُل٠َ رٖ ػزخّ ًٝخٕ ٓؼٚ ك٤ٖ ىهِٜخ

ّٔ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُْ ٣َٜ ك٢ حٌُؼزش ٌُّٝ٘  خ ىهِٜخ ٝهغ ٓخؿيح ر٤ٖ حُؼٔٞى٣ٖ ػْ ؿِْ ٚ ُ

 هِض كي٣غ كٖٔ. ٞ"٣يػ

ٝكيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي، كيػ٘خ ٤ُغ، ف ٝكيػ٘خ حرٖ هخٍ ِْٓٔ  أهَؽ.1ٙٙ

" ىهَ ٍٍٓٞ :٤ُِغ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ٓخُْ، ػٖ أر٤ٚ، أٗٚ هخٍٍٓق، أهزَٗخ ح

ٝأٓخٓش رٖ ٣ُي ٝر٬ٍ ٝػؼٔخٕ رٖ ١ِلش كؤؿِوٞح ػ٤ِْٜ كِٔخ  ٞهللا ملسو هيلع هللا ىلص حُز٤ض ٛ

كظلٞح ً٘ض ك٢ أٍٝ ٖٓ ُٝؾ كِو٤ض ر٫٬ كٔؤُظٚ َٛ ٠ِٛ ك٤ٚ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 

 .٤٤ٖٗ "هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ ٗؼْ ٠ِٛ ر٤ٖ حُؼٔٞى٣ٖ ح٤ُٔخ

ٝكيػ٢٘ ك٤ٔي رٖ ٓٔؼيس كيػ٘خ هخُي ٣ؼ٢٘ حرٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٙٙ

" أٗٚ حٗظ٠ٜ ا٠ُ :حُلخٍع كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػٕٞ ػٖ ٗخكغ ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ

حٌُؼزش ٝهي ىهِٜخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝر٬ٍ ٝأٓخٓش ٝأؿخف ػ٤ِْٜ ػؼٔخٕ رٖ ١ِلش حُزخد 

كوَؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٍٝه٤ض حُيٍؿش كيهِض حُز٤ض  ظق حُزخدخ ػْ كُ هخٍ كٌٔؼٞح ك٤ٚ ٤ِّٓ 

  ".ٛ٘خ هخٍ ٤ٔٗٝض إٔ أٓؤُْٜ ًْ ٠ِٛ كوِض أ٣ٖ ٠ِٛ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخُٞح ٛخ

ٌٛح ٫ ٠ٝ ىحهَ حٌُؼزش أٓخٓش رٖ ٣ُي إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هي ِّٛ  ٗل٠

ُٔ ٝ ىحهَ حٌُؼزش ٣ظؼخٍٝ ٓغ اػزخص ر٬ٍ ٬ٛس حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُٓ ؼْ حُ خك٢ ػ٠ِ حَُّ٘  ٌّ يَّ وَ زض 

٢ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ىحهَ حٌُؼزش كِْ ٣َٙ ٝأٓخ حُل٠َ ٔخ هَؽ أٓخٓش هزَ إٔ ٣ِّٜ ٍرّ ٝ

ح١ٌُ ٗل٠ أ٠٣خ كبٗٚ ُْ ٣يهَ ٓؼْٜ أٍٝ َٓس كِْ ٣ٜ٘ي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٢ِٜ٣ ٌُٝ٘ٚ 

حُٜل٤ق حُؼخرض إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٠ِٛ ٝ ك٘ل٠ ٓخ ُْ ٣ٜ٘ي ىهَ رؼيٓخ ٠ِٛ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

أ٣ٖ ٠َِّٛ  ":كوِض :ك٢ ٍٝح٣ش ِْٓٔ هخٍ حرٖ ػَٔٝ ىػخ ك٢ ٗٞحك٤ٜخٝىحهَ حٌُؼزش 
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أٓخٓش ٝأ١ أؿخرٞح ؿ٤ٔؼخ ْٝٛ ر٬ٍ  :هخُٞح :ٝهُْٜٞ ."ٛ٘خخٛ :كوخُٞح ؟حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 يٍ ػ٠ِ ػزٞص ٬ٛس حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ىحهَ حٌُؼزش.ٌٛح ٣ٝ .ػؼٔخٕ رٖ ١ِلشٝ

 خطجخ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ػٕذ اٌىؼجخ -ٕ٘٘* 

كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ كَد، ٝٓٔيى حُٔؼ٠٘ هخ٫: أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.1ٓٙ

كيػ٘خ كٔخى، ػٖ هخُي، ػٖ حُوخْٓ رٖ ٍر٤ؼش، ػٖ ػوزش رٖ أّٝ، ػٖ ػزي هللا رٖ 

ُٓ " إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:ػَٔٝ ٫  :َ ػ٬ػخ ػْ هخٍى هطذ ٣ّٞ حُلظق رٌٔش كٌزَّ يِّ َٔ  هخٍ 

ا٠ُ ٛخٛ٘خ  -اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٛيم ٝػيٙ َٜٝٗ ػزيٙ ِّٝٛ ح٧كِحد ٝكيٙ 

يػ٠ ٖٓ ًٌَ ٝطُ ش طُ س ًخٗض ك٢ حُـخ٤ِّٛ ََ أ٫ إ ًَ ٓؤػَ  -كلظظٚ ػٖ ٓٔيى ػْ حطلوخ 

 ٍّ ٍٍ  أٝ ى ؽ ٝٓيحٗش حُز٤ض ػْ هخٍ أ٫ إ  ٓخ ًخٕ ٖٓ ٓوخ٣ش حُلخا٫ّ  طلض هي٢ّٓ  ٓخ

ى٣ش حُوطب ٗزٚ حُؼٔي ٓخ ًخٕ رخ١ُٞٔ ٝحُؼٜخ ٓخثش ٖٓ ح٩رَ ٜٓ٘خ أٍرؼٕٞ ك٢ 

ّْ ٓٔيّ  ٝكي٣غ .رطٕٞ أ٫ٝىٛخ هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝػوزش رٖ أّٝ ٝػوٚ حرٖ  " ى أط

 ٝكٔخى ٛٞ حرٖ ٣ُي.ٝهخُي ٛٞ حُلٌحء ٓؼي ٝحُؼـ٢ِ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص 

 األٔقبس ٚػع -ٕٙ٘* 

كيػ٘خ ٤ٗزخٕ رٖ كَٝم، كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ حُٔـ٤َس، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .1ٔٙ

كيػ٘خ ػخرض حُز٘خ٢ٗ، ػٖ ػزي هللا رٖ ٍرخف، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، هخٍ: ٝكيص ٝكٞى ا٠ُ 

ٓؼخ٣ٝش ًُٝي ك٢ ٠ٍٓخٕ، كٌخٕ ٣ٜ٘غ رؼ٠٘خ ُزؼٞ حُطؼخّ، كٌخٕ أرٞ ٣ََٛس 

٠ ٍك٢ِ؟ ٓٔخ ٣ٌؼَ إٔ ٣يػٞٗخ ا٠ُ ٍكِٚ، كوِض: أ٫ أٛ٘غ ١ؼخٓخ كؤىػْٞٛ اُ

كؤَٓص رطؼخّ ٣ٜ٘غ، ػْ ُو٤ض أرخ ٣ََٛس ٖٓ حُؼ٢٘، كوِض: حُيػٞس ػ٘ي١ ح٤ُِِش، 

كوخٍ: ٓزوظ٢٘، هِض: ٗؼْ، كيػٞطْٜ، كوخٍ أرٞ ٣ََٛس: أ٫ أػٌِْٔ رلي٣غ ٖٓ 

كي٣ؼٌْ ٣خ ٓؼَ٘ ح٧ٜٗخٍ، ػْ ًًَ كظق ٌٓش، كوخٍ: أهزَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ هيّ 

٠ اكيٟ حُٔـ٘زظ٤ٖ، ٝرؼغ هخُيح ػ٠ِ حُٔـ٘زش ح٧هَٟ، ٌٓش، كزؼغ حُِر٤َ ػِ
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ٝرؼغ أرخ ػز٤يس ػ٠ِ حُلَٔ، كؤهٌٝح رطٖ حُٞحى١، ٍٍٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ًظ٤زش، 

٫ ٣ؤط٢٘٤ »هخٍ: ك٘ظَ كَآ٢ٗ، كوخٍ أرٞ ٣ََٛس: هِض: ُز٤ي ٣خ ٍٍٓٞ هللا، كوخٍ: 

، هخٍ: كؤ١خكٞح « ٧ٜٗخٍحٛظق ٢ُ رخ»، كوخٍ: -ُحى ؿ٤َ ٤ٗزخٕ  -« ا٫ أٜٗخ١ٍ

رٚ، ٝٝر٘ض ه٣َٖ أٝرخٗخ ُٜخ، ٝأطزخػخ، كوخُٞح: ٗويّ ٛئ٫ء، كبٕ ًخٕ ُْٜ ٢ٗء 

طَٕٝ ا٠ُ »ً٘خ ٓؼْٜ، ٝإ أ٤ٛزٞح أػط٤٘خ ح١ٌُ ٓجِ٘خ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

كظ٠ »، ػْ هخٍ ر٤ي٣ٚ اكيحٛٔخ ػ٠ِ ح٧هَٟ، ػْ هخٍ: « أٝرخٕ ه٣َٖ، ٝأطزخػْٜ

، هخٍ: كخٗطِو٘خ كٔخ ٗخء أكي ٓ٘خ إٔ ٣وظَ أكيح ا٫ هظِٚ، ٝٓخ أكي « ٢ رخُٜلخطٞحكٞٗ

٣ٞؿٚ ا٤ُ٘خ ٤ٗجخ، هخٍ: كـخء أرٞ ٓل٤خٕ، كوخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، أر٤لض ه٠َحء  ْٜٓ٘

، كوخُض « ٖٓ ىهَ ىحٍ أر٢ ٓل٤خٕ كٜٞ آٖٓ»ه٣َٖ، ٫ ه٣َٖ رؼي ح٤ُّٞ، ػْ هخٍ: 

ٚ ٍؿزش ك٢ ه٣َظٚ، ٍٝأكش رؼ٤َ٘طٚ، ح٧ٜٗخٍ رؼ٠ْٜ ُزؼٞ: أٓخ حَُؿَ كؤىًٍظ

هخٍ أرٞ ٣ََٛس: ٝؿخء حُٞك٢ ًٝخٕ اًح ؿخء حُٞك٢ ٫ ٣ول٠ ػ٤ِ٘خ، كبًح ؿخء 

ك٤ِْ أكي ٣َكغ ١َكٚ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ٣٘و٢٠ حُٞك٢، كِٔخ حٗو٠٠ 

ٍٓٞ هللا، هخٍ: هخُٞح: ُز٤ي ٣خ ٍ« ٣خ ٓؼَ٘ ح٧ٜٗخٍ»حُٞك٢، هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

٬ً، »" هِظْ: أٓخ حَُؿَ كؤىًٍظٚ ٍؿزش ك٢ ه٣َظٚ؟ " هخُٞح: هي ًخٕ ًحى، هخٍ: 

« ا٢ٗ ػزي هللا ٍُٝٓٞٚ، ٛخؿَص ا٠ُ هللا ٝا٤ٌُْ، ٝحُٔل٤خ ٓل٤خًْ ٝحُٔٔخص ٓٔخطٌْ

، كؤهزِٞح ا٤ُٚ ٣زٌٕٞ ٣ٝوُٕٞٞ: ٝهللا، ٓخ هِ٘خ ح١ٌُ هِ٘خ ا٫ ح٠ُٖ رخهلل ٝرَُٓٞٚ، 

، هخٍ: كؤهزَ حُ٘خّ « إ هللا ٍُٝٓٞٚ ٣ٜيهخٌْٗ، ٣ٝؼٌٍحٌْٗ»ملسو هيلع هللا ىلص:  كوخٍ ٍٍٓٞ هللا

ا٠ُ ىحٍ أر٢ ٓل٤خٕ، ٝأؿِن حُ٘خّ أرٞحرْٜ، هخٍ: ٝأهزَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ أهزَ 

ا٠ُ حُلـَ، كخٓظِٔٚ ػْ ١خف رخُز٤ض، هخٍ: كؤط٠ ػ٠ِ ْٛ٘ ا٠ُ ؿ٘ذ حُز٤ض ًخٗٞح 

٣ي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هّٞ ٝٛٞ آهٌ ر٤ٔش حُوّٞ، كِٔخ أط٠ ػ٠ِ ٣ؼزيٝٗٚ، هخٍ: ٝك٢ 

حُْٜ٘ ؿؼَ ٣طؼ٘ٚ ك٢ ػ٤٘ٚ، ٣ٝوٍٞ: }ؿخء حُلن ُٝٛن حُزخ١َ{ ]ح٩َٓحء: 
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[ ، كِٔخ كَؽ ٖٓ ١ٞحكٚ أط٠ حُٜلخ، كؼ٬ ػ٤ِٚ كظ٠ ٗظَ ا٠ُ حُز٤ض، ٍٝكغ 1ٔ

 ". ٣لٔي هللا ٣ٝيػٞ رٔخ ٗخء إٔ ٣يػ٣ٞي٣ٚ كـؼَ 

َّٖ " رٌَٔ ح٠ُخى أ١ حُ٘ق.ٝهُٞٚ "   ح٠ُِّ

 ؽشِخ ِىخ اٌٝ األثذ -7ٕ٘* 

كيػ٘خ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، كيػ٘خ ػزي هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٕٙ

حُٞٛخد، كيػ٘خ هخُي، ػٖ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، إٔ حُ٘ز٢ 

ؼي١، ٝاٗٔخ إ هللا كَّ ٌٓش، كِْ طلَ ٧كي هز٢ِ، ٫ٝ طلَ ٧كي ر»ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ: 

أكِض ٢ُ ٓخػش ٖٓ ٜٗخٍ، ٫ ٣وظ٠ِ ه٬ٛخ، ٫ٝ ٣ؼ٠ي ٗـَٛخ، ٫ٝ ٣٘لَ 

، ٝهخٍ حُؼزخّ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ا٫ «٤ٛيٛخ، ٫ٝ طِظو٢ ُوطظٜخ، ا٫ ُٔؼَف

 ."ح٩ًهَ، ُٜخؿظ٘خ ٝهزٍٞٗخ؟ كوخٍ: ا٫ ح٩ًهَ

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٠ٓٞٓ، كيػ٘خ ح٤ُُٞي رٖ ِْٓٔ، حُزوخ١ٍ هخٍ أهَؽ .1ٖٙ

حػ٢، هخٍ: كيػ٢٘ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ًؼ٤َ، هخٍ: كيػ٢٘ أرٞ ِٓٔش رٖ ػزي كيػ٘خ ح٧ُٝ

" ُٔخ كظق هللا ػ٠ِ ٍُٓٞٚ :حَُكٖٔ، هخٍ: كيػ٢٘ أرٞ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

إ هللا كزْ ػٖ ٌٓش حُل٤َ  :ٌٓش هخّ ك٢ حُ٘خّ كلٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ ػْ هخٍ ملسو هيلع هللا ىلص

كِض ٢ُ ٫ طلَ ٧كي ًخٕ هز٢ِ ٝاٜٗخ أُ ٢ِٓٝ ػ٤ِٜخ ٍُٓٞٚ ٝحُٔئ٤ٖ٘ٓ كبٜٗخ 

 َُّ وظ٠ِ ًٜٗٞخ ٫ٝ َ ٤ٛيٛخ ٫ٝ ٣ُ ٘لَّ ٧كي رؼي١ ك٬ ٣ُ  ٓخػش ٖٓ ٜٗخٍ ٝاٜٗخ ٫ طل

َُّ طَ  ليٟ ٝآخ ٣َٖ آخ إٔ ٣ُ ظَ رو٤َ حَُّ٘  ظَ ُٚ هظ٤َ كٜٞٓخهطظٜخ ا٫ ُٔ٘٘ي ٖٝٓ هُ  ل

وخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ ا٫ ح٩ًهَ كبٗخ ٗـؼِٚ ُوزٍٞٗخ ٝر٤ٞط٘خ ك :ي كوخٍ حُؼزخّو٤َّ إٔ ٣ُ 

حًظزٞح ٢ُ ٣خ  :ٗخٙ ٍؿَ ٖٓ أَٛ ح٤ُٖٔ كوخٍ ا٫ ح٩ًهَ كوخّ أرٞ :هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ

 " حًظزٞح ٧ر٢ ٗخٙ :ٍٍٓٞ هللا كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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 ث١بْ ثؼل اٌّؾشِبد -8ٕ٘* 

كيػ٘خ هظ٤زش، كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٗٙ

رٖ ػزي هللا ٢ٍٟ هللا  ػطخء رٖ أر٢ ٍرخف، ػٖ ؿخرَ ٣ِ٣ي رٖ أر٢ كز٤ذ، ػٖ

" إ هللا ٍُٝٓٞٚ كَّ :رٌٔش ٞأٗٚ ٓٔغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ ػخّ حُلظق ٝٛػٜ٘ٔخ، 

ٗلّٞ ح٤ُٔظش  ٣خ ٍٍٓٞ هللا أٍأ٣ضَ  :ر٤غ حُؤَ ٝح٤ُٔظش ٝحُو٣َِ٘ ٝح٧ٛ٘خّ كو٤َ

 ؽشاَ ال ٘ٛ :رٜخ حُ٘خّ كوخٍ كبٜٗخ ٣ط٠ِ رٜخ حُٔلٖ ٣ٝيٖٛ رٜخ حُـِٞى ٣ٝٔظٜزق

هخطَ هللا ح٤ُٜٞى إ هللا ُٔخ كَّ ٗلٜٞٓخ ؿِٔٞٙ ػْ  :ػْ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٘ي ًُي

 ." رخػٞٙ كؤًِٞح ػٔ٘ٚ

 اعالَ أثٟ لؾبفخ ٚاٌذ أثٟ ثىش -9ٕ٘* 

كيػ٘خ ٣ؼوٞد، هخٍ: كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آلخم، هخٍ: أكٔي هخٍ  أهَؽ.1٘ٙ

ػزي هللا رٖ حُِر٤َ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ؿيطٚ أٓٔخء ر٘ض أر٢ كيػ٢٘ ٣ل٠٤ رٖ ػزخى رٖ 

َّٔ :رٌَ، هخُض هلخكش ٫ر٘ش ُٚ ٖٓ  ٟٞ هخٍ أرًٞ خ ٝهق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر١ٌ ١ُ " ُ

ًُ  :أ١ ر٤٘ش حظ١َٜ ر٢ ػ٠ِ أر٢ هز٤ْ هخُض :أٛـَ ُٝيٙ َُ  قَّ ٝهي   :ٙ هخُضرٜ

طِي  :أٍٟ ٓٞحىح ٓـظٔؼخ هخٍ :هخُض ؟ٓخًح ط٣َٖ شُ ٣خ ر٤َّ٘  :كؤَٗكض رٚ ػ٤ِٚ كوخٍ

٣خ ر٤٘ش ًُي  :ٝأٍٟ ٍؿ٬ ٣ٔؼ٠ ر٤ٖ ًُي حُٔٞحى ٓوز٬ ٝٓيرَح هخٍ :حُو٤َ هخُض

 :هي ٝهللا حٗظَ٘ حُٔٞحى كوخٍ :حُٞحُع ٣ؼ٢٘ ح١ٌُ ٣ؤَٓ حُو٤َ ٣ٝظويّ ا٤ُٜخ ػْ هخُض

رٚ ٝطِوخٙ حُو٤َ هزَ إٔ  ضْ ح ىكؼض حُو٤َ كؤَٓػ٢ ر٢ ا٠ُ ر٤ظ٢ كخٗلطَّ هي ٝهللا اًً 

َٜ٣  َٝ كظِوخٙ حَُؿَ كخهظِؼٚ ٖٓ  مٍ ٍِ ا٠ُ ر٤ظٚ ٝك٢ ػ٘ن حُـخ٣ٍش ١ٞم ُٜخ ٖٓ 

ٞىٙ ورٌَ رؤر٤ٚ ٣ ٞػ٘وٜخ هخُض كِٔخ ىهَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌٓش ٝىهَ حُٔٔـي أطخٙ أر

طًَض ح٤ُ٘ن ك٢ ر٤ظٚ كظ٠ إًٔٞ أٗخ آط٤ٚ ك٤ٚ هخٍ  ٬َّٛ  :كِٔخ ٍآٙ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ

 :أكن إٔ ٢٘ٔ٣ ا٤ُي ٖٓ إٔ ط٢٘ٔ أٗض ا٤ُٚ هخٍ ٣ٞخ ٍٍٓٞ هللا ٛ :رٌَ أرٞ

ْْ  :ُٚكؤؿِٔٚ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ػْ ٓٔق ٛيٍٙ ػْ هخٍ  َْ  أِٓ رٌَ ٢ٍٟ  ٝىهَ رٚ أرٞ كؤِٓ
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َٝح ٌٛح ٖٓ ؿ٤ِّ  :هللا ػ٘ٚ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍٝأٓٚ ًؤٗٚ ػـخٓش كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أٗ٘ي رخهلل ٝرخ٬ٓ٩ّ ١ٞم أهظ٢ كِْ  :رٌَ كؤهٌ ر٤ي أهظٚ كوخٍ ٞأرهخّ  ٗؼَٙ ػْ

هِض كي٣غ كٖٔ ٝحرٖ آلخم ٛٞ حرٖ ٣ـزٚ أكي كوخٍ ٣خ أه٤ش حكظٔز٢ ١ٞهي " 

 ٣ٔخٍ ٝهي َٛف رخُظلي٣غ.

 اٌج١ؼخ ٠َٛ اٌفزؼ -ٕٓٙ* 

كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ هخُي كيػ٘خ ٤َُٛ كيػ٘خ ػخْٛ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٙٙ

" أط٤ض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رؤه٢ رؼي حُلظق هِض ٣خ :هخٍ ػٖ أر٢ ػؼٔخٕ هخٍ: كيػ٢٘ ٓـخٗغ

ًٛذ أَٛ حُٜـَس رٔخ ك٤ٜخ كوِض  :ٍٍٓٞ هللا ؿجظي رؤه٢ ُظزخ٣ؼٚ ػ٠ِ حُٜـَس هخٍ

أرخ٣ؼٚ ػ٠ِ ح٬ٓ٩ّ ٝح٣٩ٔخٕ ٝحُـٜخى. كِو٤ض ٓؼزيح  :ػ٠ِ أ١ ٢ٗء طزخ٣ؼٚ هخٍ

 ."ٕ أًزَٛٔخ كٔؤُظٚ كوخٍ ٛيم ٓـخٗغرؼي ًٝخ

كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ كَد، كيػ٘خ كٔخى رٖ ٣ُي، ػٖ ١ هخٍ حُزوخٍ أهَؽ.11ٙ

أ٣ٞد، ػٖ أر٢ ه٬رش، ػٖ ػَٔٝ رٖ ِٓٔش، هخٍ: هخٍ ٢ُ أرٞ ه٬رش: أ٫ طِوخٙ 

َٓ  كظٔؤُٚ؟ هخٍ كِو٤ظٚ كٔؤُظٚ كوخٍ َُّ  ََّ َٔ ً٘خ رٔخء  ر٘خ حًَُزخٕ ك٘ٔؤُْٜ  حُ٘خّ ًٝخٕ ٣ٔ

 ا٤ُٚ أٝ ٢أٍِٓٚ أٝك وُٕٞٞ ٣ِػْ إٔ هللآخ ُِ٘خّ ٓخ ُِ٘خّ ٓخ ٌٛح حَُؿَ ك٤َ 

 َُّ ك٢ ٛي١ٍ ًٝخٗض حُؼَد  أٝك٠ هللا رٌٌح كٌ٘ض أكلع ًُي ح٬ٌُّ ًٝؤٗٔخ ٣و

ٗز٢ ٛخىم  طِّٞ رب٬ْٜٓٓ حُلظق ك٤وُٕٞٞ حطًَٞٙ ٝهٞٓٚ كبٗٚ إ ظَٜ ػ٤ِْٜ كٜٞ

كِٔخ ًخٗض ٝهؼش أَٛ حُلظق رخىٍ ًَ هّٞ رب٬ْٜٓٓ ٝريٍ أر٢ ه٢ٓٞ رب٬ْٜٓٓ كِٔخ 

ٖ ػ٘ي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخ كوخٍ ِٛٞح ٬ٛس ًٌح ك٢ ك٤ٖ ًٌح هيّ هخٍ ؿجظٌْ ٝهللا ٓ

ِٝٛٞح ٬ٛس ًٌح ك٢ ك٤ٖ ًٌح كبًح ك٠َص ح٬ُٜس ك٤ِئًٕ أكيًْ ٤ُٝئٌْٓ 

٢ ُٔخ ً٘ض أطِو٠ ٖٓ حًَُزخٕ أًؼًَْ هَآٗخ ك٘ظَٝح كِْ ٣ٌٖ أكي أًؼَ هَآٗخ ِّٓ٘ 

رَىس ً٘ض اًح  ٓزغ ٤ٖ٘ٓ ًٝخٗض ػ٢َِّ  كوي٢ٗٞٓ ر٤ٖ أ٣ي٣ْٜ ٝأٗخ حرٖ ٓض أٝ
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ٝح َهخٍثٌْ كخٗظ ٓضَ اأ٫ طـطٞح ػ٘خ  ٓـيص طوِٜض ػ٢٘ كوخُض حَٓأس ٖٓ حُل٢ّ 

 ."كوطؼٞح ٢ُ ه٤ٜٔخ كٔخ كَكض ر٢٘ء كَك٢ رٌُي حُو٤ٔٚ

ػٖ  كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ كيػ٘خ ح٤ُِغ ػٖ ٣ْٞٗحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.11ٙ

ٛ٘ي :" إ حرٖ ٜٗخد كيػ٢٘ ػَٝس رٖ حُِر٤َ إٔ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ هخُض

ر٘ض ػظزش رٖ ٍر٤ؼش هخُض ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ ًخٕ ٓٔخ ػ٠ِ ظَٜ ح٧ٍٝ أَٛ أهزخء 

ٌِ  زخء أكذَّ هِ  أٝ هزخثي ٗي ٣ل٠٤ ػْ ٓخ أٛزق  ٞح ٖٓ أَٛ أهزخثي أُُّٝ ا٢ُ إٔ ٣

ِّ  هزخء أكذ ا٢َُّ  ح٤ُّٞ أَٛ أهزخء أٝ هزخثي هخٍ  ٝح ٖٓ أَٛ أهزخثي أٖٝٓ إٔ ٣ؼ

٣خ ٍٍٓٞ هللا إ أرخ ٓل٤خٕ ٍؿَ  :ٝح١ٌُ ٗلْ دمحم ر٤يٙ هخُض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأ٠٣خ

 ٫ ا٫ رخُٔؼَٝف". :كَؽ إٔ أ١ؼْ ٖٓ ح١ٌُ ُٚ هخٍ ٤ي كَٜ ػ٢َِّ ِّٔ ِٓ 

 ٜ اٌىؼجخ ثؼذ اٌفزؼ اٌٝ ٠َٛ اٌم١بِخغضَ ال رُ  -ٕٔٙ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ هخٍ: كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ.12ٙ

رٖ حُزَٛخء حُ٘ؼز٢ ػٖ حُلخٍع رٖ ٓخُي  ػٖ هخٍ: كيػ٘خ ٣ًَُخ رٖ أر٢ ُحثيس

ٟ ٌٛٙ رؼي ح٤ُّٞ ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش َِ ـْ :" ٫ طُ ٓٔؼض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ كظق ٌٓش ٣وٍٞ هخٍ

ٝحُ٘ؼز٢ ٛٞ ػخَٓ  ٌٛح كي٣غ كٖٔ ٛل٤ق، هِض كي٣غ ٛل٤ق هخٍ حُظ١ٌَٓ "

 ٣ٝل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ٛٞ حُوطخٕ.رٖ َٗحك٤َ 

ٟ  مزً لُ ال ٠ُ  -ٕٕٙ*   ٌفزؼ اٌٝ ٠َٛ اٌم١بِخفجشا ثؼذ ا شؽ

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ َٜٓٔ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٓٙ

 ٤ًٝٝغ، ػٖ ٣ًَُخ، ػٖ حُ٘ؼز٢، هخٍ: أهز٢َٗ ػزي هللا رٖ ٓط٤غ، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ

ٛزَح رؼي ٌٛح ح٤ُّٞ ا٠ُ ٣ّٞ  وظَ ه٢ٌَّٗ :" ٫ ٣ُ ٓٔؼض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ ٣ّٞ كظق ٌٓش

 حُو٤خٓش ".
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 اٌقالح ٠َٛ اٌفزؼ -ٖٕٙ* 

ػٖ  رٖ ٍٓق رٖ حُٜٔخؿَ أهزَٗخ ح٤ُِغكيػ٘خ دمحم ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٔٙ

َ كيػٚ إٔ أّ ٠ُٞٓ ػو٤ ٖ أر٢ كز٤ذ ػٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٛ٘ي إٔ أرخ َٓس٣ِ٣ي ر

 ُٞٔخ ًخٕ ػخّ حُلظق أطض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛ ":كيػظٚ أٗٚ ٛخٗت ر٘ض أر٢ ١خُذ

ػ٤ِٚ كخ١ٔش ػْ أهٌ ػٞرٚ  ٚ كٔظَصْ ِِ ْٔ  ا٠ُ ؿُ هخّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،رؤػ٠ِ ٌٓش

 ُٓ  ."ش ح٠ُل٠لَ زْ كخُظلق رٚ ػْ ٠ِٛ ػٔخٕ ًٍؼخص 

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُُٞي كيػ٘خ ٗؼزش ػٖ ػَٔٝ ػٖ حرٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٕٙ

ََ  ":أر٢ ٠ِ٤ُ ِّّ ٓخ أهز ٛخٗت كبٜٗخ  ٗخ أكي أٗٚ ٍأٟ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٢ِٜ٣ ح٠ُل٠ ؿ٤َ أ

أٗٚ ٣ّٞ كظق ٌٓش حؿظَٔ ك٢ ر٤ظٜخ ػْ ٠ِٛ ػٔخ٢ٗ ًٍؼخص هخُض ُْ أٍٙ  صْ ًًَ

 ُّْ  ".حًَُٞع ٝحُٔـٞى ٠ِٛ ٬ٛس أهق ٜٓ٘خ ؿ٤َ أٗٚ ٣ظ

ُْٝ حهظَٗض ر٤ّٞ حُلظق  كويٌٛٙ ٬ٛس حُلظق ػ٠ِ حَُحؿق ٖٓ أهٞحٍ حُؼِٔخء ٝ

  .رَ ًخٕ ٣وَٜ ٫ٝ حَُحطزش  أٗٚ ًخٕ ٢ِٜ٣ ح٠ُل٠ ك٢ حُٔل٣َ٘وَ ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 البِخ اٌؾذ ػٍٝ اٌّشأح اٌّخض١ِٚخ -ٕٗٙ* 

ٝكيػ٢٘ أرٞ حُطخَٛ، ٝكَِٓش رٖ هخٍ حُِلع ُِْٔٔ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ .1ٖٙ

٣ل٠٤، ٝحُِلع ُلَِٓش، هخ٫: أهزَٗخ حرٖ ٝٛذ، هخٍ: أهز٢َٗ ٣ْٞٗ رٖ ٣ِ٣ي، ػٖ 

حرٖ ٜٗخد، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ ػخث٘ش، ُٝؽ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا 

 هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ػٜي ك٢ َٓهض حُظ٢ حَُٔأس ٗؤٕ أْٜٛٔ ه٣َ٘خ ٕأ ػ٤ِٚ ِْٝٓ

 ِْٝٓ؟ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ك٤ٜخ ٣ٌِْ ٖٓ: كوخُٞح حُلظق ؿِٝس ك٢ ِْٝٓ ػ٤ِٚ

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ كذ ٣ُي، رٖ أٓخٓش ا٫ ػ٤ِٚ ٣ـظَة ٖٝٓ: كوخُٞح

 كظِٕٞ ٣ُي، رٖ أٓخٓش ك٤ٜخ كٌِٔٚ ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ رٜخ كؤط٢ ِْٝٓ،

 ُٚ كوخٍ هللا؟، كيٝى ٖٓ كي ك٢ أط٘لغ: كوخٍ ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٝؿٚ



 9ٖٓ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ هخّ حُؼ٢٘، ًخٕ كِٔخ هللا، ٍٍٓٞ ٣خ ٢ُ حٓظـلَ: أٓخٓش

 ح٣ٌُٖ أِٛي كبٗٔخ رؼي، أٓخ: هخٍ ػْ أِٛٚ، ٛٞ رٔخ هللا ػ٠ِ كؤػ٠٘ كخهظطذ، ِْٝٓ،

 ح٠ُؼ٤ق ك٤ْٜ َٓم ٝاًح طًَٞٙ، ح٣َُ٘ق ك٤ْٜ َٓم اًح ًخٗٞح ْٜٗأ هزٌِْ ٖٓ

 ُوطؼض َٓهض دمحم ر٘ض كخ١ٔش إٔ ُٞ ر٤يٙ، ٗل٢ٔ ٝح١ٌُ ٝا٢ٗ حُلي، ػ٤ِٚ أهخٓٞح

: ٜٗخد حرٖ هخٍ: ٣ْٞٗ هخٍ ٣يٛخ، كوطؼض َٓهض، حُظ٢ حَُٔأس رظِي َأٓ ػْ ٣يٛخ،

 ًُي رؼي طؤط٢٘٤ ًٝخٗض ٝطِٝؿض، رؼي، طٞرظٜخ كلٔ٘ض: ػخث٘ش هخُض: ػَٝس هخٍ

 . "ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ا٠ُ كخؿظٜخ كؤٍكغ

 ٘ذَ اٌؼضٜ -ٕ٘ٙ* 

كيػ٘خ أرٞ ٣ًَذ، كيػ٘خ دمحم رٖ ك٤٠َ، كيػ٘خ أرٞ ٣ؼ٠ِ هخٍ  أهَؽ.1ٗٙ

ٌٓش رؼغ هخُي رٖ : ُٔخ كظق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ح٤ُُٞي رٖ ؿ٤ٔغ، ػٖ أر٢ حُطل٤َ هخٍ

طخٛخ هخُي ًٝخٗض ػ٠ِ ػ٬ع َٓٔحص كوطغ ح٤ُُٞي ا٠ُ ٗوِش ًٝخٗض رٜخ حُؼِٟ كؤ

، كوخٍ: حٍؿغ كبٗي ػْ أط٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كؤهزَٙ ح١ٌُ ًخٕ ػ٤ِٜخٝٛيّ حُز٤ض  حَُٔٔحص

كَؿغ هخُي كِٔخ رَٜص رٚ حُٔيٗش ْٝٛ كـزظٜخ أٓؼ٘ٞح ك٢ حُـزَ  ،ُْ طٜ٘غ ٤ٗجخ

َٗس ٗؼَٛخ ْٝٛ ٣وُٕٞٞ: ٣خ ػِٟ ٣خ ػِٟ، كؤطخٛخ هخُي كبًح حَٓأس ػ٣َخٗش ٗخ

طلظلٖ حُظَحد ػ٠ِ ٍأٜٓخ، كؼٜٔٔخ رخ٤ُٔق كظ٠ هظِٜخ، ػْ ٍؿغ ا٠ُ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

ٛل٤ق ٝأرٞ ٣ًَذ ٛٞ  هِض كي٣غ ". كوخٍ: طِي حُؼِٟ ،هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كؤهزَٙ

 .ٚ حُ٘ٔخث٢ ك٢ حٌُزَٟٝأهَؿ ،دمحم رٖ حُؼ٬ء

  خَ َّ ٠ْ زَ خ خبٌذ اٌٝ ثٕٟ عُ عش٠َّ   -ٕ٘ٔ** 

ػ٘خ ػزي حَُُحم، أهزَٗخ كيػ٢٘ ٓلٔٞى، كيحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1٘ٙ

ٓؼَٔ، ف ٝكيػ٢٘ ٗؼ٤ْ، أهزَٗخ ػزي هللا، أهزَٗخ ٓؼَٔ، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ ٓخُْ، 

كيػخْٛ ا٠ُ ح٬ٓ٩ّ  شَ َٔ ٣ْ ٌَ :" رؼغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخُي رٖ ح٤ُُٞي ا٠ُ ر٢٘ ؿُ ػٖ أر٤ٚ، هخٍ
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ْٔ  :لٔ٘ٞح إٔ ٣وُٞٞحكِْ ٣ُ  ُي ٣وظَ ْٜٓ٘ ٗخ ٛزؤٗخ كـؼَ هخ٘خ كـؼِٞح ٣وُٕٞٞ ٛزؤْ أِٓ

٣ٝؤَٓ ٝىكغ ا٠ُ ًَ ٍؿَ ٓ٘خ أ٤َٓٙ كظ٠ اًح ًخٕ ٣ّٞ أَٓ هخُي إٔ ٣وظَ ًَ 

ٝهللا ٫ أهظَ أ١َ٤ٓ ٫ٝ ٣وظَ ٍؿَ ٖٓ أٛلخر٢ أ٤َٓٙ  :ٍؿَ ٓ٘خ أ٤َٓٙ كوِض

ٓٔخ  حُِْٜ ا٢ٗ أرَأ ا٤ُي : ٣يٙ كوخٍكظ٠ هيٓ٘خ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كًٌَٗخٙ كَكغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 .ٛ٘غ هخُي َٓط٤ٖ"

 لزً األعشٜ -ٕٙٙ* 

أهزَٗخ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ كَد حُ٘ٔخث٢ ك٢ حٌُزَٟ هخٍ  أهَؽ.1ٙٙ

ح١َُُٝٔ ُٝوزٚ طَى هخٍ: كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ٝحهي، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ٣ِ٣ي 

إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رؼغ ٣َٓش كـ٘ٔٞح ٝك٤ْٜ  :"حُ٘ل١ٞ، ػٖ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّ

كيػ٢ٗٞ أٗظَ ا٤ُٜخ  ،حَٓأس كِلوظٜخ ػ٘وضُ  ا٢ٗ ،ٔض ْٜٓ٘ا٢ٗ ُ :ُْٜ ٍؿَ كوخٍ

 :كوخٍ ُٜخ ،كبًح حَٓأس ٣ٞ١ِش أىٓخء ،ك٘ظَٝح ،ػْ حٛ٘ؼٞح ر٢ ٓخ ريح ٌُْ ،ٗظَس

  ػْ هخٍ: ز٤ٖ هزَ ٗلخى حُؼ٤ٖأ٢ِٔٓ كُ 

 أُل٤ظٌْ رخُوٞحٗنٝرلِزش أ كٞؿيطٌْ          اًح ١خُزظٌْ يأٍأ٣ظ

 طٌِق اى٫ؽ حَُٟٔ ٝحُٞىحثن           إٔ ٣ٍ٘ٞ ػخٗن أُْ ٣ي أ٬ٛ

 ك٬ ًٗذ ٢ُ هي هِض اًح أِٛ٘خ          ٓؼخ أػ٤ز٢ رٞى هزَ اكيٟ حُٜلخثن

 أػ٤ز٢ رٞى هزَ إٔ ط٘ل٢ حُٟ٘ٞ       ٣ٝ٘ؤٟ ح٤ٓ٧َ رخُلز٤ذ حُٔلخٍم

كٞهلض  ،كـخءص حَُٔأس ،ٓٞٙ ك٠َرٞح ػ٘وٚكويَّ  هخٍ: ٗؼْ كي٣ظي :هخُض ػْ هخٍ

كِٔخ هيٓٞح ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أهزَٝٙ  ،ػْ ٓخطض ،ٜٗوظ٤ٖ ٝكٜ٘وض ٜٗوش أ ،ػ٤ِٚ

حُطزَح٢ٗ ك٢ ٚ . ٝأهَؿ" ؟أِب وبْ ف١ىُ سعً سؽ١ُ :كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ًُي

  ح٤٠ُخء ك٢ حُٔوظخٍس، هِض كي٣غ كٖٔ ُٝٚ ٗخٛيٝح٢ٓٝ٧ ٝ حٌُز٤َ
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حُٔـ٤َس كيػ٢٘ ٣ؼوٞد رٖ ػظزش رٖ هخٍ  ك٢ ٓـخ٣ُٚ حرٖ آلخمأهَؽ .11ٙ

ً٘ض ٣ٞٓجٌ ك٢ ه٤َ  "رٖ ح٧هْ٘ ػٖ ح١َُِٛ ػٖ حرٖ أر٢ كيٍى ح٢ِٔٓ٧ هخٍ:

هخُي رٖ ح٤ُُٞي كوخٍ ٢ُ كظ٠ ٖٓ ر٢٘ ؿ٣ٌٔش ٝٛٞ ك٢ ٢٘ٓ ٝهي ؿٔؼض ٣يحٙ ا٠ُ 

كوِض: ٓخ ط٘خء؟ هخٍ: َٛ  ،ػ٘وٚ رَٓش ٝٗٔٞس ٓـظٔؼخص ؿ٤َ رؼ٤ي ٓ٘ٚ: ٣خ كظ٠

كظ٠ أه٢٠ ا٤ُٜٖ كخؿش، ػْ  أٗض آهٌ رٌٜٙ حَُٓش، كوخثي١ ا٠ُ ٛئ٫ء حُ٘ٔٞس

طَى٢ٗ رؼي، كظٜ٘ؼٞح ر٢ ٓخ ريح ٌُْ؟ هخٍ: هِض: ٝهللا ٤ٔ٤َُ ٓخ ١ِزض. كؤهٌص 

 رَٓظٚ كويطٚ رٜخ، كظ٠ ٝهق ػ٤ِٜٖ، كوخٍ: ح٢ِٔٓ كز٤ٖ ػ٠ِ ٗلٌ ٖٓ حُؼ٤ٖ:

 رل٤ِش أٝ أُل٤ظٌْ رخُوٞحٗن      أ٣ٍظي اً ١خُزظٌْ كٞؿيطٌْ 

 اى٫ؽ حَُٟٔ ٝحُٞىحثنطٌِق       أُْ ٣ي أ٬ٛ إٔ ٣ٍ٘ٞ ػخٗن 

 أػ٤ز٢ رٞى هزَ اكيٟ حُٜلخثن      ك٬ ًٗذ ٢ُ هي هِض اً أِٛ٘خ ٓؼخ 

 ٣ٝ٘ؤٟ ح٤ٓ٧َ رخُلز٤ذ حُٔلخٍم      أػ٤ز٢ رٞى هزَ إٔ ط٘ل٢ حُٟ٘ٞ 

 ٫ٝ ٍحم ػ٢٘٤ ػ٘ي رؼيى ٍحثن      كب٢ٗ ٫ ٤ٟؼض َٓ أٓخٗش 

 حُظٞحٓنػٖ حُٞى ا٫ إٔ ٣ٌٕٞ       ٟٓٞ إٔ ٓخ ٗخٍ حُؼ٤َ٘س ٗخؿَ 

هخٍ حرٖ  هخٍ حرٖ ٛ٘خّ: ٝأًؼَ أَٛ حُؼِْ رخُ٘ؼَ ٣ٌَ٘ حُز٤ظ٤ٖ ح٥ه٣َٖ ٜٓ٘خ ُٚ.

آلخم: ٝكيػ٢٘ ٣ؼوٞد رٖ ػظزش رٖ حُٔـ٤َس رٖ ح٧هْ٘، ػٖ ح١َُِٛ ػٖ حرٖ 

، أر٢ كيٍى ح٢ِٔٓ٧، هخٍ هخُض: ٝأٗض كل٤٤ض ٓزؼخ ٝػَ٘ح، ٝطَح ٝػٔخ٤ٗخ طظَٟ

٣غ كٖٔ ٝحرٖ أر٢ كيٍى ٛٞ " هِض كيهخٍ: ػْ حَٜٗكض رٚ ك٠َرض ػ٘وٚ

 حُٜلخر٢ ػزي هللا. 

 ّٓ ّٖ ٝح٤ٓ٧َ كٌٔٚ ا٠ُ ح٤ٓ٧َ ا  أٝ حُليحء أٝ حُوظَ. خ حُٔ
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  غضٚح ؽ١ٕٓ -ٕٙٔ** 

كيػ٘خ ػلخٕ كيػ٘خ ٛٔخّ كيػ٘خ هظخىس ػٖ أر٢ ح٤ُِٔق أكٔي هخٍ  أهَؽ.11ٙ

س ك٢ :" ٣ّٞ ك٤ٖ٘ ًخٕ ٓط٤َح، هخٍ: كؤَٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓ٘خى٣ٚ: إٔ ح٬ُٜػٖ أر٤ٚ إٔ

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝأرٞ ح٤ُِٔق ٛٞ حرٖ أٓخٓش ح٢ٌُُٜ ٝهظخىس ٛٞ حرٖ حَُكخٍ." 

  ىػخٓش ٝٛٔخّ ٛٞ حرٖ ٣ل٠٤ ٝػلخٕ ٛٞ حرٖ ِْٓٔ.

ٍِٝٗٝ حُٔطَ ٓيى ٖٓ حُٔٔخء ٣ـ٤غ هللا رٚ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ًٔخ ًخٕ ك٢ ؿِٝس 

٤ُُِ  ...}ريٍ. هخٍ هللا طؼخ٠ُ  خًء  َٓ خِء  َٔ َّٔ َٖ حُ ِٓ  ْْ ٌُ ٍُ َػ٤َِْ ِِّ َُ٘٣ َٝ ْْ ٌُ ْ٘ َذ َػ ِٛ ٌْ ُ٣ َٝ  ِٚ ْْ رِ ًُ ََ ِّٜ َط

[ }َّ ِٚ ح٧َْْهيَح ٣ُؼَزَِّض رِ َٝ  ْْ ٌُ ر٢َِ َػ٠َِ هُُِٞرِ َْ َ٤ ُِ َٝ  ِٕ ٤ََّْ٘طخ َِ حُ ْؿ     [ٔٔح٧ٗلخٍ: ٍٓٞس ٍِ

 *ٕٙ7-  ّٚ   اإلػذاد ٌٍؼذ

ٖ ٣ؼوٞد ػ٘خ أكٔي رٖ ػزي كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رحُلخًْ هخٍ  أهَؽ.12ٙ

رٖ هظخىس هخٍ: كيػ٢٘ ػخْٛ رٖ ػَٔ  ػ٘خ ٣ْٞٗ رٖ ر٤ٌَ ػٖ حرٖ آلخم حُـزخٍ

" إٔ :ػٖ أر٤ٚ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ؿخرَ

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخٍ ا٠ُ ك٤ٖ٘ ُٔخ كَؽ ٖٓ كظق ٌٓش ؿٔغ ٓخُي رٖ ػٞف ح١َُٜ٘ 

ٝٗخٓخ ٖٓ ر٢٘  ،ْ٘ ٖٝٓ ٓؼي رٖ رٌَ ٝأُٝحع ٖٓ ر٢٘ ٬ٍٛٝؿَ  ،ٖٓ ر٢٘ َٜٗ

 ٞٝر٘ ،ٝأُٝػض ٓؼْٜ ح٧ك٬ف ٖٓ ػو٤ق ،ٖ ػخْٛ رٖ ػٞف رٖ ػخَٓر ٝػَٔ

كِٔخ  ،ٝٓخٍ ٓغ ح٧ٓٞحٍ ٝحُ٘ٔخء ٝح٧ر٘خء ،ػْ ٓخٍ رْٜ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ٓخُي

ى ح٢ِٔٓ٧، كوخٍ: حًٛذ ٍَ يْ كَ ٓٔغ رْٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رؼغ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ 

٤ٓٞ٣ٖ، ػْ أهزَ  ُ٘خ ٖٓ ػِْٜٔ كيهَ كٌٔغ ك٤ْٜ ٣ٞٓخ أٝكخىهَ رخُوّٞ كظ٠ طؼِْ 

كؤهزَٙ حُوزَ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُؼَٔ رٖ حُوطخد: أ٫ طٔٔغ ٓخ ٣وٍٞ حرٖ أر٢ 

كيٍى؟ كوخٍ ػَٔ: ًٌد حرٖ أر٢ كيٍى، كوخٍ حرٖ أر٢ كيٍى: إ ًٌرظ٢٘ كَرٔخ 

أ٫ طٔٔغ ٓخ ٣وٍٞ حرٖ أر٢  ٢، كوخٍ ػَٔ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا،ه٤َ ّٓ٘  ٖٓ ٛٞ رضَ ًٌَّ 
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كيٍى؟ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: هي ً٘ض ٣خ ػَٔ ٟخ٫ كٜيحى هللا ػِ ٝؿَ، ػْ رؼغ 

ِٜلٜخ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ ٛلٞحٕ رٖ أ٤ٓش كٔؤُٚ أىٍحػخ ٓخثش ىٍع ٝٓخ ٣ُ 

هَؽ  ٣ٜخ ا٤ُي ػْىِّ ٠ٓٔٞٗش كظ٠ ٗئ خ ٣خ دمحم؟ هخٍ: رَ ػخ٣ٍشٌ زً ْٜ ؿَ ػيطٜخ، كوخٍ: أَ 

ُْٝ ٣وَؿخٙ، هخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ ٛل٤ق ح٩ٓ٘خى  حُلخًْهخٍ " .ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخثَح

ٍؿخُٚ ػوخص  ٝرو٤ش ٝهي َٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ ٛل٤ق، هِض كي٣غ كٖٔ

 .ٝهي طويّ طٞػ٤وْٜ

 ح٬ُٔف ٣وخط٫َ ٣يهَ ك٢ ح٫ٓظؼخٗش رٚ ٓخىحّ ٝحٓظؼخٍس ح٬ُٔف ٖٓ حَُٔ٘ى 

 حٗظَحٙ. حُِْٔٔ ًٌُٝي ُٞ حٓظؤؿَٙ أٝ رٚ

 راد أٔٛاه -8ٕٙ* 

كيػ٘خ ػزي حَُُحم، أهزَٗخ ٓؼَٔ، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ  هخٍ أكٔي أهَؽ.2ٓٙ

ٓ٘خٕ رٖ أر٢ ٓ٘خٕ حُي٢ِ٣، ػٖ أر٢ ٝحهي ح٤ُِؼ٢، هخٍ: هَؿ٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا 

أٗٞح١ ًٔخ ملسو هيلع هللا ىلص هزَ ك٤ٖ٘، كٍَٔٗخ رٔيٍس، كوِض: ٣خ ٗز٢ هللا، حؿؼَ ُ٘خ ٌٛٙ ًحص 

ٌُِلخٍ ًحص أٗٞح١، ًٝخٕ حٌُلخٍ ١ٞ٘٣ٕٞ ٬ٓكْٜ رٔيٍس، ٣ٝؼٌلٕٞ كُٜٞخ، كوخٍ 

حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: " هللا أًزَ، ٌٛح ًٔخ هخُض ر٘ٞ آَحث٤َ ٠ُٓٞٔ: }حؿؼَ ُ٘خ اُٜخ ًٔخ ُْٜ 

هِض كي٣غ  ."[ اٌْٗ طًَزٕٞ ٖٓ٘ ح٣ٌُٖ ٖٓ هزٌِْ 1ٖٔح٧ػَحف: ٍٓٞس آُٜش{ ]

ٓؼَٔ ٛٞ حرٖ ٍحٗي ٝػزي ١َٛ ٝحرٖ ٜٗخد ٛٞ حُِح٤ُ٘و٤ٖ  ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ

 .حُ٘ٔخث٢ٝحُظ١ٌَٓ ٚ ٝأهَؿ ،حَُُحم ٛٞ حرٖ ٛٔخّ

 ؽؼبس اٌؾشة فٟ ؽ١ٕٓ -9ٕٙ* 

كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٜٓي١، ػٖ ػٌَٓش رٖ ػٔخٍ، أهَؽ أكٔي هخٍ .2ٔٙ

ػٖ ا٣خّ رٖ ِٓٔش رٖ ح٧ًٞع، ػٖ أر٤ٚ هخٍ: " ًخٕ ٗؼخٍٗخ ٤ُِش ر٤ظ٘خ ك٢ ٛٞحُٕ 
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حُٜي٣ن أَٓٙ ػ٤ِ٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أٓض أٓض "، ٝهظِض ر٤ي١ ٤ُِظجٌ  ٓغ أر٢ رٌَ

 ". هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ، ٝأهَؿٚ أرٞ ىحٝى. ٓزؼش أَٛ أر٤خص

 غبعٛطاٌلزً  -7ٕٓ* 

كيػ٘خ ٤َُٛ رٖ كَد، كيػ٘خ ػَٔ رٖ ٣ْٞٗ حُل٘ل٢، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٕٙ

٢٘ أر٢ ِٓٔش رٖ ح٧ًٞع، كيػ٘خ ػٌَٓش رٖ ػٔخٍ، كيػ٢٘ ا٣خّ رٖ ِٓٔش، كيػ

َٛ هخٍ ُِ َٞ :" ؿِٝٗخ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ٠ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اً ٕ كز٤٘خ ٗلٖ ٗظ٠لَّ ح

ي رٚ حُـَٔ ػْ طويّ ٚ كو٤َّ زِ وَ ؿخء ٍؿَ ػ٠ِ ؿَٔ أكَٔ كؤٗخهٚ ػْ حٗظِع ١ِوخ ٖٓ كَ 

ظَٜ ٝرؼ٠٘خ ٓ٘خس اً ش ك٢ حُٟ ٓغ حُوّٞ ٝؿؼَ ٣٘ظَ ٝك٤٘خ ٟؼلش ٍٝهَّ ٌَّ ٣ظـ

رٚ حُـَٔ  هَؽ ٣٘ظي كؤط٠ ؿِٔٚ كؤ١ِن ه٤يٙ ػْ أٗخهٚ ٝهؼي ػ٤ِٚ كؤػخٍٙ كخٗظيَّ 

 ٍِ ى حُ٘خهش ػْ كخطزؼٚ ٍؿَ ػ٠ِ ٗخهش ٍٝهخء هخٍ ِٓٔش ٝهَؿض أٗظي كٌ٘ض ػ٘ي ٝ

٠ أهٌص روطخّ حُـَٔ كؤٗوظٚ طويٓض كظ٠ ً٘ض ػ٘ي ٍٝى حُـَٔ ػْ طويٓض كظّ 

١ض ٤ٓل٢ ك٠َرض ٍأّ حَُؿَ ك٘يٍ ػْ كِٔخ ٟٝغ ًٍزظٚ ك٢ ح٧ٍٝ حهظَ

ملسو هيلع هللا ىلص ٝحُ٘خّ ٓؼٚ ؿجض رخُـَٔ أهٞىٙ ػ٤ِٚ ٍكِٚ ٬ٓٝكٚ كخٓظوز٢ِ٘ ٍٍٓٞ هللا 

 ُٚ ِٓزٚ أؿٔغ." :هخُٞح حرٖ ح٧ًٞع هخٍ ؟ٖٓ هظَ حَُؿَ :كوخٍ

 اٌغ١ؼ ؽشاعخ -7ٕٔ* 

كيػ٘خ أرٞ طٞرش، كيػ٘خ ٓؼخ٣ٝش ٣ؼ٢٘ حرٖ ٬ّٓ، أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.2ٖٙ

٢٘ حرٖ ٬ّٓ، أٗٚ ٓٔغ أرخ ٬ّٓ، هخٍ: كيػ٢٘ ح٢ُُِٞٔ أرٞ ًز٘ش، أٗٚ ػٖ ٣ُي ٣ؼ

٤ٖ٘ كؤ١٘زٞح ح٤َُٔ " أْٜٗ ٓخٍٝح ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ كُ :كيػٚ َٜٓ رٖ حُل٘ظ٤ِش

كظ٠ ًخٗض ػ٤٘ش كل٠َص ح٬ُٜس ػ٘ي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كـخء ٍؿَ كخٍّ كوخٍ ٣خ 

َٜ  ٍٍٓٞ هللا ا٢ٗ حٗطِوض ُِ َٞ ر٤ٖ أ٣ي٣ٌْ كظ٠ ١ِؼض ؿزَ ًٌح ًٌٝح كبًح أٗخ ر ٕ ح

ْٜ ٝٗخثْٜ حؿظٔؼٞح ا٠ُ ك٤ٖ٘ كظزْٔ ٍٍٓٞ هللا ِٔ ؼَ ٌَس آرخثْٜ رظؼْٜ٘ َٝٗ ػ٠ِ رِ 
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ٖٓ ٣لَٓ٘خ ح٤ُِِش هخٍ أْٗ  :طِي ؿ٤٘ٔش ح٤ُِٖٔٔٔ ؿيح إ ٗخء هللا ػْ هخٍ :ٝهخٍملسو هيلع هللا ىلص 

كخًٍذ كًَذ كَٓخ ُٚ كـخء ا٠ُ  :هخٍ أٗخ ٣خ ٍٍٓٞ هللا :رٖ أر٢ َٓػي حُـ١ٞ٘

ِّ٘  :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ُٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ طٌٕٞ ك٢ أػ٬ٙ ٫ٝ  ذَ ؼْ حٓظوزَ ٌٛح حُ

َّٔ  َّٕ ََّ ـَ ُٗ  ٙ كًَغ ًٍؼظ٤ٖ خ أٛزل٘خ هَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ ٬َّٜٓ ٖٓ هزِي ح٤ُِِش كِ

ظْ كخٌٍْٓ هخُٞح ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ أكٔٔ٘خٙ كؼٞد رخ٬ُٜس كـؼَ َٛ أكٔٔ :ػْ هخٍ

ِّ٘  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ِٜ٣ ٝٛٞ  :كظ٠ اًح ه٠٠ ٬ٛطٚ ِْٝٓ هخٍ ذِ ؼْ ٣ِظلض ا٠ُ حُ

هي  أرَ٘ٝح كوي ؿخءًْ كخٌٍْٓ كـؼِ٘خ ٗ٘ظَ ا٠ُ ه٬ٍ حُ٘ـَ ك٢ حُ٘ؼذ كبًح ٛٞ

ا٢ٗ حٗطِوض كظ٠ ً٘ض ك٢ أػ٠ِ  : كِْٔ كوخٍؿخء كظ٠ ٝهق ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٌٛح حُ٘ؼذ ك٤غ أ٢َٗٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كِٔخ أٛزلض ح١ِؼض حُ٘ؼز٤ٖ ٤ًِٜٔخ 

 ٫ ا٫ ٤ِٜٓخ أٝ :ح٤ُِِش هخٍ َٛ ُِٗضَ  :ك٘ظَص كِْ أٍ أكيح كوخٍ ُٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ََ  هي أٝؿزضَ  :هخ٤ٟخ كخؿش كوخٍ ُٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رؼيٛخ."  ك٬ ػ٤ِي إٔ ٫ طؼٔ

ٝأرٞ طٞرش ٛٞ ٓٔطٍٞ ح٧ٓٞى أرٞ ٬ّّٓ ؿي ٣ُي رٖ ٬ّّٓ كي٣غ ٛل٤ق ٝض هِ

 .ٛٞ حَُر٤غ رٖ ٗخكغ

 اغزشاس اٌّغ١ٍّٓ ثىضشرُٙ -7ٕٕ* 

كيػ٘خ ػلخٕ، كيػ٘خ كٔخى ٣ؼ٢٘ حرٖ ِٓٔش، كيػ٘خ أكٔي هخٍ  أهَؽ.2ٗٙ

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ إٔ ػخرض، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ، ػٖ ٤ٜٛذ

 ٣لؼِٚ َٗحٙ ٌٖٗ ُْ ر٢٘ء، حُلـَ ٬ٛس رؼي ٗلظ٤ٚ ٣لَى ك٤ٖ٘ أ٣خّ ًخٕ ِْٝٓ

 طلَى ح١ٌُ ٌٛح كٔخ طلؼِٚ طٌٖ، ُْ ٤ٗجخ طلؼَ َٗحى اٗخ هللا، ٍٍٓٞ ٣خ: كوِ٘خ

 ٛئ٫ء ٣َّٝ ُٖ: كوخٍ أٓظٚ، ًؼَس أػـزظٚ هزٌِْ ًخٕ ك٤ٖٔ ٗز٤خ إ:" هخٍ ٗلظ٤ي؟

 ػيٝح ػ٤ِْٜ ٢ِٔٗ إٔ آخ: ػ٬ع اكيٟ ر٤ٖ أٓظي ه٤َ إٔ: ا٤ُٚ هللا كؤٝك٠ ٢ٗء

: كوخُٞح ك٘خٍْٝٛ، حُٔٞص، ػ٤ِْٜ أٍَٓ إٔ ٝآخ حُـٞع أٝ ك٤ٔظز٤لْٜ ؿ٤َْٛ ٖٓ

 حُٔٞص، ٌُٖٝ ػ٤ِٚ، ُ٘خ ٛزَ ك٬ حُـٞع ٝأٓخ رْٜ، ُ٘خ ١خهش ك٬ حُؼيٝ، أٓخ
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 هللا ٍٍٓٞ خٍه"  أُلخ ٓزؼٕٞ أ٣خّ ػ٬ػش ك٢ ْٜٓ٘ كٔخص حُٔٞص، ػ٤ِْٜ كؤٍَٓ

 ٝري أكخٍٝ، ري حُِْٜ ًؼَطْٜ، ٍأٟ ك٤غ ح٥ٕ، أهٍٞ كؤٗخ:" ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ

 ٝري أهخطَ" هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝػخرض ٛٞ حُز٘خ٢ٗ ٝػلخٕ ٛٞ حرٖ ِْٓٔ. أٛخٍٝ،

ػخْٛ رٖ ػَٔ رٖ هظخىس،  : كليػ٢٘حرٖ آلخم ك٢ ٓـخ٣ُٚ هخٍ أهَؽ.2٘ٙ

هللا، هخٍ: ُٔخ حٓظوزِ٘خ ٝحى١ ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ؿخرَ، ػٖ أر٤ٚ ؿخرَ رٖ ػزي 

، ، اٗٔخ ٗ٘ليٍ ك٤ٚ حٗليحٍححى ٖٓ أٝى٣ش طٜخٓش أؿٞف كط١ٞك٤ٖ٘ حٗليٍٗخ ك٢ ٝ

، ًٝخٕ حُوّٞ هي ٓزوٞٗخ ا٠ُ حُٞحى١، كٌٔ٘ٞح ُ٘خ ك٢ ٗؼخرٚ هخٍ: ٝك٢ ػٔخ٣ش حُٜزق

ٝهي أؿٔؼٞح ٝط٤ٜجٞح ٝأػيٝح، كٞ هللا ٓخ ٍحػ٘خ ٝٗلٖ ٓ٘لطٕٞ  ٝأك٘خثٚ ٠ٓٝخ٣وٚ،

ثذ هي ٗيٝح ػ٤ِ٘خ ٗيس ٍؿَ ٝحكي، ٝحَٗ٘ٔ حُ٘خّ ٍحؿؼ٤ٖ، ٫ ١ِٞ٣ أكي ا٫ حٌُظخ

ِٛٔٞح ا٢ُ،  ٝحٗلخُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًحص ح٤ٔ٤ُٖ، ػْ هخٍ: أ٣ٖ أ٣ٜخ حُ٘خّ؟ ػ٠ِ أكي

أٗخ ٍٍٓٞ هللا، أٗخ دمحم رٖ ػزي هللا. هخٍ: ك٬ ٢ٗء كِٔض ح٩رَ رؼ٠ٜخ ػ٠ِ 

رو٢ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٗلَ ٖٓ حُٜٔخؿ٣َٖ رؼٞ، كخٗطِن حُ٘خّ، ا٫ أٗٚ هي 

ٝك٤ٖٔ ػزض ٓؼٚ ٖٓ حُٜٔخؿ٣َٖ أرٞ رٌَ ٝػَٔ، ٖٝٓ أَٛ  ٝح٧ٜٗخٍ ٝأَٛ ر٤ظٚ

ر٤ظٚ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٝحُؼزخّ رٖ ػزي حُٔطِذ، ٝأرٞ ٓل٤خٕ رٖ حُلخٍع، 

ٝحر٘ٚ، ٝحُل٠َ رٖ حُؼزخّ، ٍٝر٤ؼش رٖ حُلخٍع، ٝأٓخٓش رٖ ٣ُي. ٝأ٣ٖٔ رٖ 

٤ي، هظَ ٣ٞٓجٌ هخٍ حرٖ آلخم: ٝكيػ٢٘ ػخْٛ رٖ ػَٔ رٖ هظخىس، ػٖ ػزي ػز

حَُكٖٔ رٖ ؿخرَ، ػٖ أر٤ٚ ؿخرَ رٖ ػزي هللا، هخٍ: ٍٝؿَ ٖٓ ٛٞحُٕ ػ٠ِ ؿَٔ 

ُٚ أكَٔ، ر٤يٙ ٍح٣ش ٓٞىحء ك٢ ٍأّ ٍٓق ُٚ ٣ٞ١َ، أٓخّ ٛٞحُٕ، ٝٛٞحُٕ 

"  ءٙ كخطزؼٞٙهِلٚ، اًح أىٍى ١ؼٖ رَٓلٚ، ٝاًح كخطٚ حُ٘خّ ٍكغ ٍٓلٚ ُٖٔ ٍٝح

 هِض كي٣غ كٖٔ ٝهي َٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ.
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هخٍ كيػ٢٘ ػخْٛ رٖ ػَٔ رٖ هظخىس حرٖ آلخم ك٢ ٓـخ٣ُٚ  أهَؽ.2ٙٙ

ر٤٘خ ًُي حَُؿَ ٖٓ  "ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ؿخرَ ػٖ أر٤ٚ ؿخرَ رٖ ػزي هللا هخٍ:

ٛٞحُٕ ٛخكذ حَُح٣ش ػ٠ِ ؿِٔٚ ًُي ٣ٜ٘غ ٓخ ٣ٜ٘غ اً ٟٛٞ ُٚ ػ٢ِ رٖ أر٢ 

ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ٣َ٣يحٗٚ، هخٍ: ك٤ؤط٤ٚ ػ٢ِ ٖٓ هِلٚ ك٠َد ػَهٞر٢ ١خُذ ٍٝؿَ 

حُـَٔ كٞهغ ػ٠ِ ػـِٙ ٝٝػذ ح٧ٜٗخ١ٍ ػ٠ِ حَُؿَ ك٠َرٚ َٟرش أ١ٖ 

هيٓٚ رٜ٘ق ٓخهٚ كخٗـؼق ػٖ ٍكِٚ ٝحؿظِي حُ٘خّ كٞهللا ٓخ ٍؿؼض ٍحؿؼش 

هِض  ". حُ٘خّ ٖٓ ٣ِٛٔظْٜ كظ٠ ٝؿيٝح ح٧َٟٓ ٌٓظل٤ٖ ػ٘ي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .ٝأهَؿٚ أكٔي ،ٝهي َٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ كي٣غ كٖٔ

 خ ِؼٍَّٗ لِ ٚصجبد إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص  -7ٖٕ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ًؼ٤َ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ أر٢ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.21ٙ

ٝؿخءٙ ٍؿَ كوخٍ:" ٣خ أرخ ػٔخٍس  آلخم، هخٍ: ٓٔؼض حُزَحء ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

ٍ ٌُٖٝ ػـَ َٞ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أٗٚ ُْ ٣ُ أٓخ أٗخ كؤٜٗي  :أط٤ُٞض ٣ّٞ ك٤ٖ٘ كوخٍ

 َٛ ُِ َٞ َٓػخٕ حُوّٞ كَٗوظْٜ  ٓل٤خٕ رٖ حُلخٍع آهٌ رَأّ رـِظٚ حُز٠٤خء  ٕ ٝأرٞح

 أٗخ حُ٘ز٢ ٫ ًٌد أٗخ حرٖ ػزي حُٔطِذ ". :٣وٍٞ

كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ٓؼخً، ٝكخٓي رٖ ػَٔ، ٝدمحم رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.21ٙ

، كيػ٘خ حُٔؼظَٔ رٖ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ: كيػ٢٘ ػزي ح٧ػ٠ِ، هخٍ: حرٖ ٓؼخً

حكظظل٘خ ٌٓش ػْ اٗخ ؿِٝٗخ ك٤٘٘خ كـخء  :"ح٢٤ُٔٔ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي، هخٍ

ُٜ  ٘خحًَُٕٔ٘ٞ رؤكٖٔ ٛلٞف ٍأ٣ ض حُو٤َ ػْ ٛلض حُٔوخطِش ػْ ٛلض لَّ هخٍ ك

حُ٘ٔخء ٖٓ ٍٝحء ًُي ػْ ٛلض حُـْ٘ ػْ ٛلض حُ٘ؼْ هخٍ ٝٗلٖ رَ٘ ًؼ٤َ هي رِـ٘خ 

ُٓ ٓظش  ه٤ِ٘خ ط١ِٞ هِق  ش ه٤ِ٘خ هخُي رٖ ح٤ُُٞي هخٍ كـؼِضْ زَ َّ٘ ـَ آ٫ف ٝػ٠ِ 
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ظٍٜٞٗخ كِْ ِٗزغ إٔ حٌٗ٘لض ه٤ِ٘خ ٝكَص ح٧ػَحد ٖٝٓ ٗؼِْ ٖٓ حُ٘خّ هخٍ 

 ك٘خىٟ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٣خُِٜٔخؿ٣َٖ ٣خُِٜٔخؿ٣َٖ ػْ هخٍ ٣خ٨ُٜٗخٍ ٣خ٨ُٜٗخٍ".

 ٌّئ١ِٕٓ ػٍٝ اٌمزبيرؾش٠ل إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ا -7ٕٗ* 

ٝكيػ٢٘ أرٞ حُطخَٛ أكٔي رٖ ػَٔٝ رٖ َٓف، ِْٓٔ هخٍ أهَؽ .22ٙ

أهزَٗخ حرٖ ٝٛذ، أهز٢َٗ ٣ْٞٗ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، هخٍ: كيػ٢٘ ًؼ٤َ رٖ ػزخّ 

" ٜٗيص ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ ك٤ٖ٘ كِِٓض :رٖ ػزي حُٔطِذ، هخٍ: هخٍ ػزخّ

طِذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كِْ ٗلخٍهٚ ٍٍٝٓٞ هللا ٓل٤خٕ رٖ حُلخٍع رٖ ػزي حُٔ ٞأٗخ ٝأر

ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ رـِش ُٚ ر٠٤خء أٛيحٛخ ُٚ كَٝس رٖ ٗلخػش حُـٌح٢ٓ كِٔخ حُظو٠ حُِٕٔٔٔٞ 

حٌُلخٍ هخٍ  ََ زَ ٠ حُِٕٔٔٔٞ ٓير٣َٖ كطلن ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ًَٞ رـِظٚ هِ ٝحٌُلخٍ َُّٝ 

ٓل٤خٕ آهٌ  ٞرـِش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أًلٜخ اٍحىس إٔ ٫ طَٔع ٝأر ػزخّ ٝأٗخ آهٌ رِـخّ

َّٔ  :رًَخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص س كوخٍ ََ ُٔ أ١ ػزخّ ٗخى أٛلخد حُ

ػزخّ ًٝخٕ ٍؿ٬ ٤ٛظخ كوِض رؤػ٠ِ ٛٞط٢ أ٣ٖ أٛلخد حَُٔٔس هخٍ كٞهللا 

٣خ ُز٤ي ٣خ  :ك٤ٖ ٓٔؼٞح ٛٞط٢ ػطلش حُزوَ ػ٠ِ أ٫ٝىٛخ كوخُٞح ْٜظَ لَ طْ ٌُؤٕ ػَ 

كخهظظِٞح ٝحٌُلخٍ ٝحُيػٞس ك٢ ح٧ٜٗخٍ ٣وُٕٞٞ ٣خ ٓؼَ٘ ح٧ٜٗخٍ ٣خ  :ُز٤ي هخٍ

حُيػٞس ػ٠ِ ر٢٘ حُلخٍع رٖ حُوٍِؽ كوخُٞح ٣خ  صْ ََ ِٜ ٓؼَ٘ ح٧ٜٗخٍ هخٍ ػْ هُ 

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞر٢٘ حُلخٍع رٖ حُوٍِؽ ٣خ ر٢٘ حُلخٍع رٖ حُوٍِؽ ك٘ظَ ٍٍٓٞ 

ٌٛح ك٤ٖ ك٢ٔ  :ػ٠ِ رـِظٚ ًخُٔظطخٍٝ ػ٤ِٜخ ا٠ُ هظخُْٜ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 :ح٤١ُْٞ هخٍ ػْ أهٌ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٜخص ك٠َٓ رٜٖ ٝؿٞٙ حٌُلخٍ ػْ هخٍ

ٟ هخٍ كٞهللا كٌٛزض أٗظَ كبًح حُوظخٍ ػ٠ِ ٤ٛجظٚ ك٤ٔخ أٍ :حِٜٗٓٞح ٍٝد دمحم هخٍ

 ْٛ ٬٤ًِ ٝأَْٓٛ ٓيرَح ".ا٫ إٔ ٍٓخْٛ رل٤ٜخطٚ كٔخُُض أٍٟ كيَّ  ٓخ ٛٞ
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رٖ ٤ٌٖٓ، ػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا  ٝكيػ٘خ ح٤ُُٞي رٖ ػَٔحُزِحٍ هخٍ  أهَؽ.1ٓٓ

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٣ّٞ ك٤ٖ٘:" إٔ  رٖ حُٔؼ٠٘، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػٔخٓش، ػٖ أْٗ

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ  ٙ ا٠ُ حُلِن "ر٤ي ح ٝأٝٓؤًِّ ْٝٛ ؿَ ُِّ ؿُ 

٤ٗن حُزِحٍ ح٤ُُٞي رٖ ػَٔٝ رٖ ٤ٌٖٓ هخٍ ٝػٔخٓش ٛٞ حرٖ ػزي هللا رٖ أْٗ ٝ

حُ٘ٔخث٢ ًظز٘خ ػ٘ٚ ٫ٝ رؤّ رٚ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص، أهَؿٚ ٍٗٞ حُي٣ٖ 

 ح٤ُٜؼ٢ٔ ك٢ ً٘ق ح٧ٓظخٍ ٝػِحٙ ُِزِحٍ ك٢ ٓٔ٘يٙ.

  اٌؾقٝ فٟ ٚعٖٛ اٌّؾشو١ٓسِٟ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -7ٕ٘* 

 ٖ كَد كيػ٘خ ػَٔ رٖ ٣ْٞٗ حُل٘ل٢ٝكيػ٘خ ٤َُٛ رِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٓٔ

" ؿِٝٗخ ٓغ :هخٍ كيػ٢٘ ا٣خّ رٖ ِٓٔش كيػ٢٘ أر٢ كيػ٘خ ػٌَٓش رٖ ػٔخٍ

ػ٤٘ش كخٓظوز٢ِ٘ ٍؿَ ٖٓ  ٞطويٓض كؤػِ َّٝ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤٘٘خ كِٔخ ٝحؿٜ٘خ حُؼي

ٓخ ٛ٘غ ٝٗظَص ا٠ُ حُوّٞ كبًح ْٛ  ٢ كٔخ ى٣ٍضُ كظٞحٍٟ ػِّ٘  كؤ٤ٍٓٚ رْٜٔ ِّٝ حُؼي

هي ١ِؼٞح ٖٓ ػ٤٘ش أهَٟ كخُظوٞح ْٛ ٝٛلخرش حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٠ُٞ ٛلخرش حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص 

رَىطخٕ ٓظٍِح ربكيحٛٔخ َٓطي٣خ رخ٧هَٟ كخٓظطِن اُح١ٍ  ٝأٍؿغ ِٜٓ٘ٓخ ٝػ٢َِّ 

ػ٠ِ رـِظٚ حُٜ٘زخء  ٞهللا ملسو هيلع هللا ىلص ِٜٓ٘ٓخ ٝٛ كـٔؼظٜٔخ ؿ٤ٔؼخ ٍَٝٓص ػ٠ِ ٍٍٓٞ

ُوي ٍأٟ حرٖ ح٧ًٞع كِػخ كِٔخ ؿ٘ٞح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍِٗ ػٖ  :كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٗخٛض  :حُزـِش ػْ هزٞ هز٠ش ٖٓ طَحد ٖٓ ح٧ٍٝ ػْ حٓظوزَ رٚ ٝؿْٜٞٛ كوخٍ

خ ا٫ ٨ٓ ػ٤٘٤ٚ طَحرخ رظِي حُوز٠ش كُٞٞح ٓير٣َٖ حُٞؿٞٙ كٔخ هِن هللا ْٜٓ٘ اٗٔخٗ

 ." ؿ٘خثْٜٔ ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔكِْٜٜٓ هللا ػِ ٝؿَ ٝهْٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 دػبء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ثبٌٕقش -7ٕٙ* 

كيػ٘خ أكٔي رٖ ؿ٘خد ح٢ٜ٤ُٜٔ، كيػ٘خ ػ٠ٔ٤ رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٕٓ

ٍؿَ ا٠ُ حُزَحء كوخٍ أً٘ظْ " ؿخء :٣ْٞٗ، ػٖ ٣ًَُخ، ػٖ أر٢ آلخم، هخٍ
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٤ُٝظْ ٣ّٞ ك٤ٖ٘ ٣خ أرخ ػٔخٍس كوخٍ أٜٗي ػ٠ِ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ ٠ُٝ ٌُٝ٘ٚ حٗطِن 

أهلخء ٖٓ حُ٘خّ ٝكَٔ ا٠ُ ٌٛح حُل٢ ٖٓ ٛٞحُٕ ْٝٛ هّٞ ٍٓخس كَْٓٞٛ رَٗن 

ٓل٤خٕ  ٞ ٝأرٖٓ ٗزَ ًؤٜٗخ ٍؿَ ٖٓ ؿَحى كخٌٗ٘لٞح كؤهزَ حُوّٞ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 :٣وٍٞ ٞرٖ حُلخٍع ٣وٞى رٚ رـِظٚ كٍِ٘ ٝىػخ ٝحٓظَٜ٘ ٝٛ

 أٗخ حُ٘ز٢ ٫ ًٌد                    أٗخ حرٖ ػزي حُٔطِذ

 حُِْٜ ٍِٗ َٜٗى

ٗظو٢ رٚ ٝإ حُ٘ـخع ٓ٘خ ١ٌُِ ٣لخ١ً  ً٘خ ٝهللا اًح حكَٔ حُزؤّ :هخٍ حُزَحء

 رٚ ٣ؼ٢٘ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ".

 ٌٍمبرًعٍت اٌمز١ً  -77ٕ* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، أهزَٗخ ٓخُي، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٖٓ

٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي، ػٖ ػَٔ رٖ ًؼ٤َ رٖ أكِق، ػٖ أر٢ دمحم، ٠ُٞٓ أر٢ هظخىس، ػٖ 

" هَؿ٘خ ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػخّ ك٤ٖ٘ كِٔخ حُظو٤٘خ ًخٗض ٤ُِِٖٔٔٔ ؿُٞش :أر٢ هظخىس، هخٍ

ٍؿ٬ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٠َرظٚ ٖٓ ٍٝحثٚ ػ٠ِ  ٍؿ٬ ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ هي ػ٬ كَأ٣ضُ 

َّٔ  كزَ ػخطوٚ رخ٤ُٔق كوطؼض حُيٍع ٝأهزَ ػ٢َِّ  َّٔ ك٠ ٜٓ٘خ ٣ٍق  ش ٝؿيصُ ٢٘ ٟ

كوِض ٓخ رخٍ حُ٘خّ ػَٔ رٖ حُوطخد  حُٔٞص ػْ أىًٍٚ حُٔٞص كؤ٢ٍِ٘ٓ كِلوضُ 

ػ٤ِٚ ر٤٘ش  ٖٓ هظَ هظ٬٤ ُٚ :هخٍ أَٓ هللا ػِ ٝؿَ ػْ ٍؿؼٞح ٝؿِْ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ

هخٍ ػْ هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓؼِٚ كؤض كوِض ٖٓ  ٖٓ ٣ٜ٘ي ٢ُ ػْ ؿِٔضُ  :كِٚ ِٓزٚ كوِض

ٓخ ُي ٣خ أرخ هظخىس  :٣ٜ٘ي ٢ُ ػْ ؿِٔض هخٍ ػْ هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓؼِٚ كؤض كوخٍ

ح ٫ٛخ هللا اً :رٌَ كوخٍ أرٞ ٚٛيم ِٝٓزٚ ػ٘ي١ كؤٍٟٚ ٓ٘ :كؤهزَطٚ كوخٍ ٍؿَ

ٓي هللا ٣وخطَ ػٖ هللا ٍُٝٓٞٚ ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ؼط٤ي ِٓزٚ كوخٍ حُ٘ز٢ ٫ ٣ؼٔي ا٠ُ أٓي ٖٓ أُ 
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رٚ ٓوَكخ ك٢ ر٢٘ ِٓٔش كبٗٚ ٧ٍٝ ٓخٍ طؤػِظٚ  ٛيم كؤػطٚ كؤػطخ٤ٗٚ كخرظؼض :ملسو هيلع هللا ىلص

 ك٢ ح٬ٓ٩ّ ".

َّ ع١ٍُ -78ٕ*   ؽغبػخ أ

خ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ، كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػِْ٘ٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٓٗ

" إٔ أّ ٤ِْٓ حطوٌص ٣ّٞ ك٤ٖ٘ :أهزَٗخ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ

١ِلش كوخٍ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٌٛٙ أّ ٤ِْٓ ٓؼٜخ ه٘ـَ  ٞه٘ـَح كٌخٕ ٓؼٜخ كَآٛخ أر

حطوٌطٚ إ ىٗخ ٢٘ٓ أكي ٖٓ  :ٓخ ٌٛح حُو٘ـَ هخُض :كوخٍ ُٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٚ رط٘ٚ كـؼَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٠٣لي هخُض ٣خ ٍٍٓٞ هللا حهظَ ر صُ َْ وَ ح٤ًَُٖ٘ٔ رَ 

٣خ أّ ٤ِْٓ إ هللا هي ًل٠  :ٖٓ رؼيٗخ ٖٓ حُطِوخء حِٜٗٓٞح ري كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .ٝأكٖٔ"

 ػبِش األؽؼشٞ فٟ أٚهبط أثٟاعزؾٙبد  -79ٕ* 

كيػ٘خ أرٞ  كيػ٘خ دمحم رٖ حُؼ٬ء،هخٍ  حُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ .1ٓ٘

أٓخٓش، ػٖ ر٣َي رٖ ػزي هللا، ػٖ أر٢ رَىس، ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، 

" ُٔخ كَؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ك٤ٖ٘ رؼغ أرخ ػخَٓ ػ٠ِ ؿ٤ٖ ا٠ُ أ١ٝخّ كِو٢ :هخٍ

٠ٓٞٓ ٝرؼؼ٢٘ ٓغ أر٢  ٞي ِّٝٛ هللا أٛلخرٚ هخٍ أر٣ْ ٍَ ىُ  ََ ظَ ٣ٍي رٖ حُٜٔش كوَ ىُ 

 َُ ا٤ُٚ  رْٜٔ كؤػزظٚ ك٢ ًٍزظٚ كخٗظ٤ٜضُ  ٢ٌّ ِٔ َ٘ ك٢ ًٍزظٚ ٍٓخٙ ؿُ ػخَٓ  ٢ٓٞ أرػخَٓ ك

ًحى هخط٢ِ ح١ٌُ ٍٓخ٢ٗ  :ٖٓ ٍٓخى كؤٗخٍ ا٠ُ أر٢ ٠ٓٞٓ كوخٍ كوِض ٣خ ػّْ 

ض ٠ كخطزؼظٚ ٝؿؼِض أهٍٞ ُٚ أ٫ طٔظل٢٤ أ٫ طؼزُ كوٜيص ُٚ كِلوظٚ كِٔخ ٍآ٢ٗ َُّٝ 

 :َ هللا ٛخكزي هخٍهظ :كخهظِل٘خ َٟرظ٤ٖ رخ٤ُٔق كوظِظٚ ػْ هِض ٧ر٢ ػخَٓ كٌقَّ 

٣خ حرٖ أه٢ أهَة حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ح٬ُّٔ  :كخِٗع ٌٛح حُْٜٔ كِ٘ػظٚ كِ٘ح ٓ٘ٚ حُٔخء هخٍ

ػخَٓ ػ٠ِ حُ٘خّ كٌٔغ ٤ٔ٣َح ػْ ٓخص  ٞٝهَ ُٚ حٓظـلَ ٢ُ ٝحٓظوِل٢٘ أر
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 ُٓ َ ٝػ٤ِٚ كَحٕ هي أػ ٍَ َٓ َْ كَؿؼض كيهِض ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ر٤ظٚ ػ٠ِ ٣ََٓ 

ٍٓخٍ ح٣ََُٔ رظَٜٙ ٝؿ٘ز٤ٚ كؤهزَطٚ روزَٗخ ٝهزَ أر٢ ػخَٓ ٝهخٍ هَ ُٚ 

ز٤ي أر٢ ػخَٓ حُِْٜ حؿلَ ُؼُ  :كيػخ رٔخء كظٟٞؤ ػْ ٍكغ ٣ي٣ٚ كوخٍحٓظـلَ ٢ُ 

حُِْٜ حؿؼِٚ ٣ّٞ حُو٤خٓش كٞم ًؼ٤َ ٖٓ هِوي ٖٓ  :ٍٝأ٣ض ر٤خٝ ارط٤ٚ ػْ هخٍ

 رٖ ه٤ْ ًٗزٚ ٝأىهِٚ ٣ّٞ حُِْٜ حؿلَ ُؼزي هللا :٢ُٝ كخٓظـلَ كوخٍ :حُ٘خّ كوِض

 ."ٛٔخ ٧ر٢ ػخَٓ ٝح٧هَٟ ٧ر٢ ٠ٓٞٓاكيح :رَىس ٞهخٍ أر حُو٤خٓش ٓيه٬ ٣ًَٔخ.

 إٌٟٙ ػٓ ار١بْ اٌغجب٠ب اٌؾجبٌٝ ؽزٝ ٠نؼٓ -8ٕٓ* 

كيػ٘خ ٣ؼوٞد، هخٍ: كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آلخم، هخٍ: أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٓٙ

كيػ٢٘ ٣ِ٣ي رٖ أر٢ كز٤ذ، ػٖ أر٢ َُٓٝم، ٠ُٞٓ طـ٤ذ، ػٖ كٖ٘ 

ؿِٝٗخ ٓغ ٣ٍٝلغ رٖ ػخرض ح٧ٜٗخ١ٍ، ه٣َش ٖٓ هَٟ حُٔـَد  ":حُٜ٘ؼخ٢ٗ، هخٍ

٣وخٍ ُٜخ: ؿَرش، كوخّ ك٤٘خ هط٤زخ، كوخٍ: أ٣ٜخ حُ٘خّ، ا٢ٗ ٫ أهٍٞ ك٤ٌْ ا٫ ٓخ 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ: هخّ ك٤٘خ ٣ّٞ ك٤ٖ٘، كوخٍ:" ٫ ٣لَ ٫َٓة ٣ئٖٓ رخهلل ٓٔؼض 

ٝإٔ  -٣ؼ٢٘ اط٤خٕ حُلزخ٠ُ ٖٓ حُٔزخ٣خ  -ءٙ ٍُع ؿ٤َٙ ٝح٤ُّٞ ح٥هَ إٔ ٣ٔو٢ ٓخ

، ٝإٔ ٣ز٤غ -٣ؼ٢٘ اًح حٗظَحٛخ  -٤ٜ٣ذ حَٓأس ػ٤زخ ٖٓ حُٔز٢ كظ٠ ٣ٔظزَثٜخ 

ٓـ٘ٔخ كظ٠ ٣ؤْ، ٝإٔ ٣ًَذ ىحرش ٖٓ ك٢ء ح٤ُِٖٔٔٔ كظ٠ اًح أػـلٜخ ٍىٛخ ك٤ٚ، 

ٝهي  هِض كي٣غ كٖٔ ."ٝإٔ ٣ِزْ ػٞرخ ٖٓ ك٢ء ح٤ُِٖٔٔٔ كظ٠ اًح أهِوٚ ٍىٙ ك٤ٚ

 .أرٞ ىحٝى ٝحُظ١ٌَٓ ٚٝأهَؿ ،َٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ

 ؽقبس اٌطبئف -8ٕٔ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي، ػٖ ٛ٘خّ، كيػ٘خ هظخىس، ػٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٓ1

" :ٓخُْ رٖ أر٢ حُـؼي، ػٖ ٓؼيحٕ رٖ أر٢ ١ِلش، ػٖ أر٢ ٗـ٤ق ح٢ُِٔٔ هخٍ

ٖٓ رِؾ رْٜٔ  :كوخٍهَٜ حُطخثق  ٝكخَٛٗخ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كٜٖ حُطخثق أ
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٣ٞٓجٌ ٓظش ػَ٘ ٜٓٔخ ٖٝٓ  ك٢ ٓز٤َ هللا ػِ ٝؿَ كِٚ ىٍؿش ك٢ حُـ٘ش كزِـضُ 

ُٚ ػيٍ ٓلٍَ ٖٝٓ أٛخرٚ ٤ٗذ ك٢  ٠ٍٓ رْٜٔ ك٢ ٓز٤َ هللا ػِ ٝؿَ كٜٞ

ُٚ ٍٗٞ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٝأ٣ٔخ ٍؿَ أػظن ٍؿ٬ ِٓٔٔخ ؿؼَ  ٓز٤َ هللا ػِ ٝؿَ كٜٞ

ٖٓ ػظخّ ٓلٍَٙ ٖٓ حُ٘خٍ ٝأ٣ٔخ هللا ػِ ٝؿَ ٝهخء ًَ ػظْ ٖٓ ػظخٓٚ ػظٔخ 

حَٓأس ِٓٔٔش أػظوض حَٓأس ِٓٔٔش كبٕ هللا ػِ ٝؿَ ؿخػَ ٝهخء ًَ ػظْ ٖٓ 

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ "  ػظخٜٓخ ػظٔخ ٖٓ ػظخّ ٓلٍَٛخ ٖٓ حُ٘خٍ

 ٣ٝل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ٛٞ حُوطخٕ، ٝٛ٘خّ ٛٞ حُيٓظٞحث٢ ٝهظخىس ٛٞ حرٖ ىػخٓش ِْٓٔ

 َٟ.ك٢ حٌُزحُ٘ٔخث٢ ٚ أرٞ ىحٝى ٝٝأهَؿ

 ثؼذ اعالُِٙ اػزبق اٌؼج١ذ -8ٕٕ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ ؿ٘يٍ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ.1ٓ1

أٍٝ ٖٓ  ٞػٖ ػخْٛ هخٍ ٓٔؼض أرخ ػؼٔخٕ هخٍ ٓٔؼض ٓؼيح ٝٛ كيػ٘خ ٗؼزش

كٜٖ حُطخثق ك٢ أٗخّ كـخء  ٍَ َّٞ َٔ ٠ٍٓ رْٜٔ ك٢ ٓز٤َ هللا ٝأرخ رٌَس ًٝخٕ طَ 

٣ؼِْ  ٖٓ حىػ٠ ا٠ُ ؿ٤َ أر٤ٚ ٝٛٞ :" ٓٔؼ٘خ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ:وخ٫ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك

أر٢  ٝٛ٘خّ ٝأهزَٗخ ٓؼَٔ ػٖ ػخْٛ ػٖ أر٢ حُؼخ٤ُش أ كخُـ٘ش ػ٤ِٚ كَحّ. ٝهخٍ

ػؼٔخٕ حُٜ٘ي١ هخٍ ٓٔؼض ٓؼيح ٝأرخ رٌَس ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ػخْٛ هِض ُوي ٜٗي 

أؿَ أٓخ أكيٛٔخ كؤٍٝ ٖٓ ٠ٍٓ رْٜٔ ك٢ ٓز٤َ هللا ػ٘يى ٍؿ٬ٕ كٔزي رٜٔخ هخٍ 

 . ػخُغ ػ٬ػش ٝػ٣َٖ٘ ٖٓ حُطخثق "ٝأٓخ ح٥هَ كٍِ٘ ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

ػٖ ٓؼَٔ، ػٖ ػخْٛ رٖ ٤ِٓٔخٕ ٚ ٜٓ٘لػزي حَُُحم ك٢  أهَؽ.1ٓ2

أٗٚ هَؽ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ »هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ػؼٔخٕ حُٜ٘ي١، ػٖ أر٢ رٌَس: 

ٝٛٞ ٓلخَٛ أَٛ حُطخثق رؼ٬ػش ٝػ٣َٖ٘ ػزيح، كؤػظوْٜ ٍٍٓٞ  هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ
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. هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝٓؼَٔ ٛٞ حرٖ ٍحٗي «هللا ملسو هيلع هللا ىلص كْٜ ح٣ٌُٖ ٣وخٍ ُْٜ حُؼظوخء

 ٝػزي حَُُحم ٛٞ حرٖ ٛٔخّ.

 ٝا٬ّٓ حُؼزي هزَ ٤ٓيٙ ٣ُؼظوٚ ٖٓ حَُم. 

 اٌطبئف ِٓاٌمفٛي  -8ٖٕ* 

خ ػ٢ِ رٖ ػزي هللا، كيػ٘خ كيػِ٘زوخ١ٍ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُ.1ٔٓ

ٓل٤خٕ، ػٖ ػَٔٝ، ػٖ أر٢ حُؼزخّ حُ٘خػَ ح٧ػ٠ٔ، ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ، 

اٗخ هخكِٕٞ إ  ::" ُٔخ كخَٛ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُطخثق كِْ ٣َ٘ ْٜٓ٘ ٤ٗجخ هخٍهخٍ

حؿيٝح ػ٠ِ  :ٗولَ كوخٍ :ٗخء هللا كؼوَ ػ٤ِْٜ ٝهخُٞح ٌٗٛذ ٫ٝ ٗلظلٚ ٝهخٍ َٓس

كؤػـزْٜ ك٠لي  اٗخ هخكِٕٞ ؿيح إ ٗخء هللا :ٍ كـيٝح كؤٛخرْٜ ؿَحف كوخٍحُوظخ

 َّ  ."كظزْٔ :سحُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝهخٍ ٓل٤خٕ ٓ

 ثبٌٙذا٠خ ٌضم١ف دػبء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8ٕٗ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ حُٜزخف، كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ ٣ًَُخ، أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٔٔ

زي حَُكٖٔ رٖ ٓخر٢، ٝأر٢ حُِر٤َ، ػٖ ػٖ ػزي هللا رٖ ػؼٔخٕ رٖ هؼ٤ْ، ػٖ ػ

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ  .: حُِْٜ حٛي ػو٤لخ "هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ؿخرَ، هخٍ

  .حُظ١ٌَٓ ٚٝأهَؿ ،ِْٓٔ

 اٌغٕبئُ ثبٌغؼشأخ لغّخ -8ٕ٘* 

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُٔخٕ، أهزَٗخ ٗؼ٤ذ، ػٖ ح١َُِٛ هخٍ حُزوخ١ٍ  أهَؽ.1ٕٔ

رٖ ٓطؼْ، إٔ دمحم رٖ ؿز٤َ، هخٍ: أهز٢َٗ  هخٍ: أهز٢َٗ ػَٔ رٖ دمحم رٖ ؿز٤َ

أٗٚ ر٤٘ٔخ ٛٞ ٤ٔ٣َ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٓؼٚ حُ٘خّ ٓولِٚ ٖٓ  ":ؿز٤َ رٖ ٓطؼْ

ك٤ٖ٘، كؼِوٚ حُ٘خّ ٣ٔؤُٞٗٚ كظ٠ حٟطَٝٙ ا٠ُ َٓٔس، كوطلض ٍىحءٙ، كٞهق 
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خٙ ٗؼٔخ ُؤٔظٚ ر٤ٌْ٘، كوخٍ: أػط٢ٗٞ ٍىحث٢، ُٞ ًخٕ ٢ُ ػيى ٌٛٙ حُؼ٠حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص 

 ".ػْ ٫ طـي٢ٗٝ رو٬٤، ٫ٝ ًٌٝرخ، ٫ٝ ؿزخٗخ

كيػ٘خ دمحم رٖ ٓؼَٔ، هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ػخْٛ، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٖٔ

إٔ ٍٍٓٞ  ":ؿ٣ََ رٖ كخُّ، هخٍ: ٓٔؼض حُلٖٔ، ٣وٍٞ: كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ طـِذ

ٍؿخ٫ كزِـٚ إٔ ح٣ٌُٖ طَى ٓز٢ كؤٔٚ كؤػط٠ ٍؿخ٫ ٝطَى  ط٢ رٔخٍ أٝهللا ملسو هيلع هللا ىلص أُ 

أٓخ رؼي كٞهللا ا٢ٗ ٧ػط٢ حَُؿَ ٝأىع  :ٞح كلٔي هللا ػْ أػ٠٘ ػ٤ِٚ ػْ هخٍزُ ظَ ػَ 

حَُؿَ ٝح١ٌُ أىع أكذ ا٢ُ ٖٓ ح١ٌُ أػط٢ ٌُٖٝ أػط٢ أهٞحٓخ ُٔخ أٍٟ ك٢ 

هِٞرْٜ ٖٓ حُـِع ٝحُِٜغ ٝأًَ أهٞحٓخ ا٠ُ ٓخ ؿؼَ هللا ك٢ هِٞرْٜ ٖٓ حُـ٠٘ 

ٓخ أكذ إٔ ٢ُ رٌِٔش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كَٔ  طـِذ كٞهللارٖ  ٝحُو٤َ ك٤ْٜ ػَٔٝ

 ."ْؼَ حَُّ٘ 

 ثٓ أ١ِخ ِٓ اٌؼطبء ففٛأْق١ت  -8ٕٙ* 

ٝكيػ٢٘ أرٞ حُطخَٛ أكٔي رٖ ػَٔٝ رٖ َٓف، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٔٗ

:" ؿِح ٍٍٓٞ هللا أهزَٗخ ػزي هللا رٖ ٝٛذ، أهز٢َٗ ٣ْٞٗ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، هخٍ

كظق ٌٓش ػْ هَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رٖٔ ٓؼٚ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ كخهظظِٞح  ملسو هيلع هللا ىلص ؿِٝس حُلظق

رل٤ٖ٘ كَٜ٘ هللا ى٣٘ٚ ٝح٤ُِٖٔٔٔ ٝأػط٠ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞٓجٌ ٛلٞحٕ رٖ أ٤ٓش 

هخٍ حرٖ ٜٗخد كيػ٢٘ ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ إٔ . ٓخثش ٖٓ حُ٘ؼْ ػْ ٓخثش ػْ ٓخثش

ٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ أػطخ٢ٗ ٝاٗٚ ٧رـٞ حُ٘خّ ا٢ُ ٛلٞحٕ هخٍ ٝهللا ُوي أػطخ٢ٗ ٍ

 ."كٔخ رَف ٣ؼط٢٘٤ كظ٠ اٗٚ ٧كذ حُ٘خّ ا٢ُّ 

 ٔق١ت اٌّئٌفخ لٍٛثُٙ ِٓ اٌؼطبء -87ٕ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ أر٢ ػَٔ ح٢ٌُٔ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٔ٘

ػَٔ رٖ ٓؼ٤ي رٖ َٓٔٝم، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػزخ٣ش رٖ ٍكخػش، ػٖ ٍحكغ رٖ هي٣ؾ، 
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:" أػط٠ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أرخ ٓل٤خٕ رٖ كَد ٝٛلٞحٕ رٖ أ٤ٓش ٝػ٤٤٘ش رٖ هخٍ

كٜٖ ٝح٧هَع رٖ كخرْ ًَ اٗٔخٕ ْٜٓ٘ ٓخثش ٖٓ ح٩رَ ٝأػط٠ ػزخّ رٖ 

 :َٓىحّ ىٕٝ ًُي كوخٍ ػزخّ رٖ َٓىحّ

 ر٤ٖ ػ٤٤٘ش ٝح٧هَع          ز٤يأطـؼَ ٜٗز٢ ٜٝٗذ حُؼُ 

 ٣لٞهخٕ َٓىحّ ك٢ حُٔـٔغ          كٔخ ًخٕ ريٍ ٫ٝ كخرْ

 ٖٝٓ طولٞ ح٤ُّٞ ٫ ٣َكغ          ٝٓخ ً٘ض ىٕٝ حَٓة ٜٓ٘ٔخ

 ." هخٍ كؤطْ ُٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخثش

 خ١ش وٍٙب ؾشٜ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصثُ  -88ٕ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ حُؼ٬ء، كيػ٘خ أرٞ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ.1ٔٙ

، ػٖ أر٢ رَىس، ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، أٓخٓش، ػٖ ر٣َي رٖ ػزي هللا

ٗخٍُ رخُـؼَحٗش ر٤ٖ ٌٓش ٝحُٔي٣٘ش ٝٓؼٚ ر٬ٍ كؤط٠  ٞ:" ً٘ض ػ٘ي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛهخٍ

هي أًؼَص  :كوخٍ أثؾش :أ٫ ط٘ـِ ٢ُ ٓخ ٝػيط٢٘ كوخٍ ُٚ :حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أػَحر٢ كوخٍ

ٍى حُزَٟ٘  :٬ٍ ٤ًٜجش حُـ٠زخٕ كوخٍػ٢ِ ٖٓ أرَ٘ كؤهزَ ػ٠ِ أر٢ ٠ٓٞٓ ٝر

هزِ٘خ ػْ ىػخ رويف ك٤ٚ ٓخء كـَٔ ٣ي٣ٚ ٝٝؿٜٚ ك٤ٚ ٝٓؾ ك٤ٚ ػْ  :كخهز٬ أٗظٔخ هخ٫

كلؼ٬  حَٗرخ ٓ٘ٚ ٝأكَؿخ ػ٠ِ ٝؿٌٞٛٔخ ٝٗلًٍٞٔخ ٝأرَ٘ح كؤهٌح حُويف :هخٍ

ِّٓ  :ك٘خىص أّ ِٓٔش ٖٓ ٍٝحء حُٔظَ  .ٌٔخ كؤك٬٠ ُٜخ ٓ٘ٚ ١خثلش"إٔ أك٬٠ ٧

  ٔفبقإٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ذيػ ٟاٌطؼٓ ف -89ٕ* 

كيػ٘خ ٤َُٛ رٖ كَد، ٝػؼٔخٕ رٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِْٔٔ.1ٔ1

كيػ٘خ  -هخٍ آلخم أهزَٗخ، ٝهخٍ ح٥هَحٕ:  -أر٢ ٤ٗزش، ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ 

" ُٔخ ًخٕ ٣ّٞ ك٤ٖ٘ آػَ :ؿ٣ََ، ػٖ ٍٜٓ٘ٞ، ػٖ أر٢ ٝحثَ، ػٖ ػزي هللا، هخٍ

 ٗخٓخ ك٢ حُؤٔش كؤػط٠ ح٧هَع رٖ كخرْ ٓخثش ٖٓ ح٩رَ ٝأػط٠ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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ػ٤٤٘ش ٓؼَ ًُي ٝأػط٠ أٗخٓخ ٖٓ أَٗحف حُؼَد ٝآػَْٛ ٣ٞٓجٌ ك٢ حُؤٔش كوخٍ 

ٝهللا إ ٌٛٙ ُؤٔش ٓخ ػيٍ ك٤ٜخ ٝٓخ أ٣ٍي ك٤ٜخ ٝؿٚ هللا هخٍ كوِض ٝهللا  :ٍؿَ

طٚ رٔخ هخٍ هخٍ كظـ٤َ ٝؿٜٚ كظ٠ ًخٕ  هخٍ كؤط٤ظٚ كؤهز٧َهزَٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 َّٜ ٣َكْ هللا  :كٖٔ ٣ؼيٍ إ ُْ ٣ؼيٍ هللا ٍُٝٓٞٚ هخٍ ػْ هخٍ :ػْ هخٍ فِ َْ ًخُ

٫ ؿَّ ٫ أٍكغ ا٤ُٚ رؼيٛخ  :٠ٓٞٓ هي أ١ًٝ رؤًؼَ ٖٓ ٌٛح كٜزَ هخٍ هِض

 .كي٣ؼخ"

 *ٕ9ٓ-  َ٘  ١ٌُٙاسد عجب٠بُ٘ ٚصْ اِ َٛ اعالَ 

كيػ٢٘ ح٤ُِغ، كيػ٢٘ كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ػل٤َ، هخٍ: حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٔ1

ػو٤َ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ف ٝكيػ٢٘ آلخم كيػ٘خ ٣ؼوٞد رٖ ارَح٤ْٛ، كيػ٘خ حرٖ 

أه٢ حرٖ ٜٗخد، هخٍ: دمحم رٖ ٜٗخد، ُٝػْ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، إٔ َٓٝحٕ، 

َٛ :ٝحٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش، أهزَحٙ ُِ َٞ " إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخّ ك٤ٖ ؿخءٙ ٝكي  ٕ ح

ٓؼ٢ ٖٓ  :ا٤ُْٜ أٓٞحُْٜ ٝٓز٤ْٜ كوخٍ ُْٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤ِٖٔٔٓ كٔؤُٞٙ إٔ ٣َى

طَٕٝ ٝأكذ حُلي٣غ ا٢ُ أٛيهٚ كخهظخٍٝح اكيٟ حُطخثلظ٤ٖ آخ حُٔز٢ ٝآخ حُٔخٍ 

ْٛ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر٠غ ػَ٘س ٤ُِش ك٤ٖ هلَ ََ ظَ ْٗ ٝهي ً٘ض حٓظؤ٤ٗض رٌْ ًٝخٕ أَ 

ٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؿ٤َ ٍحى ا٤ُْٜ ا٫ اكيٟ حُطخثلظ٤ٖ ٖٓ حُطخثق كِٔخ طز٤ٖ ُْٜ إٔ ٍٓ

َٓ  :هخُٞح  خ كوخّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ح٤ُِٖٔٔٔ كؤػ٠٘ ػ٠ِ هللا رٔخ َٛٞ٘ ٤َ زْ كبٗخ ٗوظخٍ 

أٓخ رؼي كبٕ اهٞحٌْٗ هي ؿخءٝٗخ طخثز٤ٖ ٝا٢ٗ هي ٍأ٣ض إٔ أٍى ا٤ُْٜ  :أِٛٚ ػْ هخٍ

٤ذ ًُي ك٤ِلؼَ ٖٝٓ أكذ ٌْٓ٘ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ كظٚ ٓز٤ْٜ كٖٔ أكذ ٌْٓ٘ إٔ ٣ط

هي ٤١ز٘خ ًُي ٣خ  :كظ٠ ٗؼط٤ٚ ا٣خٙ ٖٓ أٍٝ ٓخ ٣ل٢ء هللا ػ٤ِ٘خ ك٤ِلؼَ كوخٍ حُ٘خّ

اٗخ ٫ ٗي١ٍ ٖٓ إًٔ ٌْٓ٘ ك٢ ًُي ٖٓٔ ُْ ٣ؤًٕ  :ٍٍٓٞ هللا كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٌِْٜٔ ػَكخإْٛ ػْ كخٍؿؼٞح كظ٠ ٣َكغ ا٤ُ٘خ ػَكخإًْ أًَْٓ كَؿغ حُ٘خّ ك



 9ٓٗ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

ٍؿؼٞح ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤهزَٝٙ أْٜٗ هي ٤١زٞح ٝأًٗٞح ٌٛح ح١ٌُ رِـ٢٘ ػٖ 

 ."ٓز٢ ٛٞحُٕ

كيػ٘خ ٣ؼوٞد، كيػ٘خ أر٢، ػٖ دمحم رٖ آلخم، هخٍ: أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٔ2

ٝكيػ٢٘ ػَٔٝ رٖ ٗؼ٤ذ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ؿيٙ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ: إٔ ٝكي ٛٞحُٕ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ رخُـؼَحٗش، ٝهي أِٓٔٞح، كوخُٞح: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، اٗخ أَٛ أطٞح ٍٍٓٞ هللا

ٝػ٤َ٘س، ٝهي أٛخر٘خ ٖٓ حُز٬ء ٓخ ٫ ٣ول٠ ػ٤ِي، كخٖٓ٘ ػ٤ِ٘خ، ٖٓ هللا ػ٤ِي، 

هخُٞح: ٣خ ٍٍٓٞ « أر٘خإًْ ٝٗٔخإًْ أكذ ا٤ٌُْ، أّ أٓٞحٌُْ؟»كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ر٤ٖ أكٔخر٘خ ٝر٤ٖ أٓٞحُ٘خ، رَ طَى ػ٤ِ٘خ ٗٔخإٗخ ٝأر٘خإٗخ، كٜٞ أكذ هللا، ه٤َط٘خ 

ا٤ُ٘خ، كوخٍ ُْٜ: " أٓخ ٓخ ًخٕ ٢ُ ُٝز٢٘ ػزي حُٔطِذ كٜٞ ٌُْ، كبًح ٤ِٛض ُِ٘خّ 

حُظَٜ، كوٞٓٞح، كوُٞٞح: اٗخ ٗٔظ٘لغ رٍَٓٞ هللا ا٠ُ ح٤ُِٖٔٔٔ، ٝرخ٤ُِٖٔٔٔ ا٠ُ 

، كِٔخ ٠ِٛ ًُي ٝأٓؤٍ ٌُْٔخث٘خ، كٔؤػط٤ٌْ ػ٘ي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ك٢ أر٘خث٘خ ٝٗ

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رخُ٘خّ حُظَٜ هخٓٞح، كظٌِٔٞح رخ١ٌُ أَْٓٛ رٚ، كوخٍ

هخٍ حُٜٔخؿَٕٝ: ٝٓخ ًخٕ ُ٘خ، كٜٞ  ،خٕ ٢ُ ُٝز٢٘ ػزي حُٔطِذ كٜٞ ٌُْأٓخ ٓخ ً

هخُض ح٧ٜٗخٍ: ٝٓخ ًخٕ ُ٘خ كٜٞ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ ح٧هَع رٖ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝ

كخرْ: أٓخ أٗخ ٝر٘ٞ ط٤ْٔ ك٬ ٝهخٍ ػ٤٤٘ش رٖ كٜٖ رٖ ك٣ٌلش رٖ ريٍ: أٓخ أٗخ ٝر٘ٞ 

كِحٍس، ك٬ هخٍ ػزخّ رٖ َٓىحّ: أٓخ أٗخ ٝر٘ٞ ٤ِْٓ ك٬ هخُض ر٘ٞ ٤ِْٓ: ٫، ٓخ 

، هخٍ: ٣وٍٞ ػزخّ: ٣خ ر٢٘ ٤ِْٓ، ٝٛ٘ظ٢ٗٞٔ كوخٍ ًخٕ ُ٘خ كٜٞ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أٓخ ٖٓ طٔٔي ٌْٓ٘ رلوٚ ٖٓ ٌٛح حُٔز٢، كِٚ رٌَ اٗٔخٕ ٓض 

هِض  ." كَحثٞ ٖٓ أٍٝ ٢ٗء ٤ٜٗزٚ، كَىٝح ػ٠ِ حُ٘خّ أر٘خءْٛ ٝٗٔخءْٛ

حٝى ٝأهَؿٚ أرٞ ى ف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ،ٝهي َٛ ُـ٤َٙ كي٣غ كٖٔ

  .ٝحُ٘ٔخث٢
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  ٠ؼع األٔقبس إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -9ٕٔ* 

كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ.1ٕٓ

٤ٛٝذ، كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ ٣ل٠٤، ػٖ ػزخى رٖ ط٤ْٔ، ػٖ ػزي هللا رٖ ٣ُي رٖ 

٢ حُٔئُلش ػخْٛ، هخٍ: ُٔخ أكخء هللا ػ٠ِ ٍُٓٞٚ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ ك٤ٖ٘، هْٔ ك٢ حُ٘خّ ك

هِٞرْٜ، ُْٝ ٣ؼ٢ ح٧ٜٗخٍ ٤ٗجخ، كٌؤْٜٗ ٝؿيٝح اً ُْ ٣ٜزْٜ ٓخ أٛخد حُ٘خّ، 

٣خ ٓؼَ٘ ح٧ٜٗخٍ، أُْ أؿيًْ ٫٬ٟ كٜيحًْ هللا ر٢، ًٝ٘ظْ »كوطزْٜ كوخٍ: 

ًِٔخ هخٍ ٤ٗجخ هخُٞح: هللا ٍُٝٓٞٚ « ٓظلَه٤ٖ كؤُلٌْ هللا ر٢، ٝػخُش كؤؿ٘خًْ هللا ر٢

هخٍ: ًِٔخ هخٍ ٤ٗجخ، هخُٞح: هللا «. زٞح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصٓخ ٣ٔ٘ؼٌْ إٔ طـ٤»أٖٓ، هخٍ: 

ٍُٝٓٞٚ أٖٓ، هخٍ: " ُٞ ٗجظْ هِظْ: ؿجظ٘خ ًٌح ًٌٝح، أطَٟٕٞ إٔ ٣ٌٛذ حُ٘خّ 

رخُ٘خس ٝحُزؼ٤َ، ٝطٌٛزٕٞ رخُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ ٍكخٌُْ، ٫ُٞ حُٜـَس ٌُ٘ض حَٓأ ٖٓ 

زخ ٌُِٔض ٝحى١ ح٧ٜٗخٍ ٝٗؼزٜخ، ح٧ٜٗخٍ ح٧ٜٗخٍ، ُٝٞ ِٓي حُ٘خّ ٝحى٣خ ٝٗؼ

ٗؼخٍ ٝحُ٘خّ ىػخٍ، اٌْٗ ٓظِوٕٞ رؼي١ أػَس، كخٛزَٝح كظ٠ طِو٢ٗٞ ػ٠ِ 

 ."حُلٞٝ 

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ٛ٘خّ، أهزَٗخ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٕٔ

:" هخٍ ٓؼَٔ، ػٖ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

كخء هللا ػ٠ِ ٍُٓٞٚ ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ أكخء ٖٓ أٓٞحٍ ٛٞحُٕ كطلن ٗخّ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ك٤ٖ أ

حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؼط٢ ٍؿخ٫ حُٔخثش ٖٓ ح٩رَ كوخُٞح ٣ـلَ هللا ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؼط٢ 

ُظْٜ ع ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رٔوخيِّ ه٣َ٘خ ٣ٝظًَ٘خ ٤ٓٝٞك٘خ طوطَ ٖٓ ىٓخثْٜ هخٍ أْٗ كلُ 

ش ٖٓ أىّ ُْٝ ٣يع ٓؼْٜ ؿ٤َْٛ كِٔخ حؿظٔؼٞح كؤٍَٓ ا٠ُ ح٧ٜٗخٍ كـٔؼْٜ ك٢ هزّ 

ّٓ  ؟ٓخ كي٣غ رِـ٢٘ ػٌْ٘ : كوخٍهخّ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص خ ٍإٓخإٗخ ٣خ كوخٍ كوٜخء ح٧ٜٗخٍ أ

 ّٓ خ كي٣ؼش أٓ٘خْٜٗ كوخُٞح ٣ـلَ هللا ٍَُٓٞ هللا خ ٗخّ ّٓ٘ ٍٍٓٞ هللا كِْ ٣وُٞٞح ٤ٗجخ ٝأ

 ٣ؼط٢ ه٣َ٘خ ٣ٝظًَ٘خ ٤ٓٝٞك٘خ طوطَ ٖٓ ىٓخثْٜ كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كب٢ٗ أػط٢ ملسو هيلع هللا ىلص
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ٍؿخ٫ كي٣ؼ٢ ػٜي رٌلَ أطؤُلْٜ أٓخ طَٟٕٞ إٔ ٣ٌٛذ حُ٘خّ رخ٧ٓٞحٍ ٝطٌٛزٕٞ 

هللا  رخُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ ٍكخٌُْ كٞهللا ُٔخ ط٘وِزٕٞ رٚ ه٤َ ٓٔخ ٣٘وِزٕٞ رٚ هخُٞح ٣خ ٍٍٓٞ

هي ٤ٍٟ٘خ كوخٍ ُْٜ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓظـيٕٝ أػَس ٗي٣يس كخٛزَٝح كظ٠ طِوٞح هللا 

 .ٍُٝٓٞٚ ملسو هيلع هللا ىلص كب٢ٗ ػ٠ِ حُلٞٝ هخٍ أْٗ كِْ ٣ٜزَٝح"

كيػ٢٘ دمحم رٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ ؿ٘يٍ، كيػ٘خ ٗؼزش، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٕٕ

:" ؿٔغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٗخٓخ ٚ، هخٍهخٍ: ٓٔؼض هظخىس، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘

ُٓ  :ٖٓ ح٧ٜٗخٍ كوخٍ ٤ٜزش ٝا٢ٗ أٍىص إٔ إ ه٣َ٘خ كي٣غ ػٜي رـخ٤ِٛش ٝ

ُٛ أؿزُ  ْ ٝأطؤُلْٜ أٓخ طَٟٕٞ إٔ ٣َؿغ حُ٘خّ رخُي٤ٗخ ٝطَؿؼٕٞ رٍَٓٞ هللا ٠ِٛ َ

ِٓي حُ٘خّ ٝحى٣خ ٌِٝٓض ح٧ٜٗخٍ  ُٞ :هخُٞح ر٠ِ هخٍ ؟هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ا٠ُ ر٤ٞطٌْ

 .ٗؼذ ح٧ٜٗخٍ" زخ ٌُِٔض ٝحى١ ح٧ٜٗخٍ أٝؼْ ِٗ 

كيػ٘خ ٣ؼوٞد، كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آلخم هخٍ: أكٔي هخٍ  أهَؽ .1ٕٖ

ٝكيػ٢٘ ػخْٛ رٖ ػَٔ رٖ هظخىس، ػٖ ٓلٔٞى رٖ ُز٤ي، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ 

:" ُٔخ أػط٠ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ أػط٠ ٖٓ طِي حُؼطخ٣خ ك٢ ه٣َٖ ٝهزخثَ هخٍ

ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ك٢ أٗلْٜٔ  ٣ٌٖ ك٢ ح٧ٜٗخٍ ٜٓ٘خ ٢ٗء ٝؿي ٌٛح حُل٢ّ  حُؼَد ُْٝ

كظ٠ ًؼَص ك٤ْٜ حُوخُش كظ٠ هخٍ هخثِْٜ ُو٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هٞٓٚ كيهَ ػ٤ِٚ ٓؼي 

هي ٝؿيٝح ػ٤ِي ك٢ أٗلْٜٔ ُٔخ ٛ٘ؼض  رٖ ػزخىس كوخٍ ٣خ ٍٍٓٞ هللا إ ٌٛح حُل٢ّ 

ٓي ٝأػط٤ض ػطخ٣خ ػظخٓخ ك٢ هزخثَ هٔٔض ك٢ هٞ ضَ ك٢ ٌٛح حُل٢ء ح١ٌُ أٛزْ 

 ؟كؤ٣ٖ أٗض ٖٓ ًُي ٣خ ٓؼي :حُؼَد ُْٝ ٣ٌٖ ك٢ ٌٛح حُل٢ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ٢ٗء هخٍ

هخٍ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ أٗخ ا٫ حَٓإ ٖٓ ه٢ٓٞ ٝٓخ أٗخ هخٍ كخؿٔغ ٢ُ هٞٓي ك٢ ٌٛٙ 

حُلظ٤َس هخٍ كوَؽ ٓؼي كـٔغ حُ٘خّ ك٢ طِي حُلظ٤َس هخٍ كـخء ٍؿخٍ ٖٓ 

كيهِٞح ٝؿخء آهَٕٝ كَىْٛ كِٔخ حؿظٔؼٞح أطخٙ ٓؼي كوخٍ هي حُٜٔخؿ٣َٖ كظًَْٜ 
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حؿظٔغ ُي ٌٛح حُل٢ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ هخٍ كؤطخْٛ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ 

س ٝؿيطٔٞٛخ يَّ ٣خ ٓؼَ٘ ح٧ٜٗخٍ ٓخ هخُش رِـظ٢٘ ػٌْ٘ ٝؿِ  :ُٚ أَٛ ػْ هخٍ رخ١ٌُ ٛٞ

 ُٟ ق هللا ر٤ٖ  ٝػخُش كؤؿ٘خًْ هللا ٝأػيحء كؤُّ ٫٬ كٜيحًْ هللاك٢ أٗلٌْٔ أُْ آطٌْ 

 ّٖ ٝأك٠َ هخٍ أ٫ طـ٤ز٢٘ٗٞ ٣خ ٓؼَ٘ ح٧ٜٗخٍ  هِٞرٌْ هخُٞح رَ هللا ٍُٝٓٞٚ أٓ

 ّٖ  ٝحُل٠َ هخٍ أٓخ ٝهللا ُٞ هخُٞح ٝرٔخًح ٗـ٤زي ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٝهلل َُُٝٓٞٚ حُٔ

 ُٛ ٣َ١يح يهظْ أط٤ظ٘خ ٌٌٓرخ كٜيه٘خى ٝٓو٫ٌٝ كَٜ٘ٗخى ٝٗجظْ ُوِظْ كِٜيهظْ ٝ

كآ٣ٝ٘خى ٝػخث٬ كؤؿ٤٘٘خى أٝؿيطْ ك٢ أٗلٌْٔ ٣خ ٓؼَ٘ ح٧ٜٗخٍ ك٢ ُؼخػش ٖٓ 

حُي٤ٗخ طؤُلض رٜخ هٞٓخ ٤ُِٔٔٞح ًِٝٝظٌْ ا٠ُ ا٬ٌْٓٓ أك٬ طَٟٕٞ ٣خ ٓؼَ٘ 

ح٧ٜٗخٍ إٔ ٣ٌٛذ حُ٘خّ رخُ٘خس ٝحُزؼ٤َ ٝطَؿؼٕٞ رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٍكخٌُْ 

ِٓي حُ٘خّ ٗؼزخ  ُٜـَس ٌُ٘ض حَٓأ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ُٝٞكٞح١ٌُ ٗلْ دمحم ر٤يٙ ٫ُٞ ح

ٌِٝٓض ح٧ٜٗخٍ ٗؼزخ ٌُِٔض ٗؼذ ح٧ٜٗخٍ حُِْٜ حٍكْ ح٧ٜٗخٍ ٝأر٘خء 

ه٠ِٞح ُلخْٛ ٝهخُٞح ٤ٍٟ٘خ ح٧ٜٗخٍ ٝأر٘خء أر٘خء ح٧ٜٗخٍ هخٍ كز٠ٌ حُوّٞ كظ٠ أ

كٖٔ  كي٣غهِض  ح "ٞ ملسو هيلع هللا ىلص ٝطلَهرٍَٓٞ هللا هٔٔخ ٝكظخ ػْ حَٜٗف ٍٍٓٞ هللا

 ٝهي َٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ ٣ٝؼوٞد ٛٞ حرٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي.

 عئاي ػّش ػٓ ٔزسٖ -9ٕٕ* 

كيػ٘خ أرٞ حُ٘ؼٔخٕ، كيػ٘خ كٔخى رٖ ٣ُي، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٕٗ

أ٣ٞد، ػٖ ٗخكغ، إٔ ػَٔ، هخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا. ف كيػ٢٘ دمحم رٖ ٓوخطَ، أهزَٗخ 

حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ،  ػزي هللا، أهزَٗخ ٓؼَٔ، ػٖ أ٣ٞد، ػٖ ٗخكغ، ػٖ

" ُٔخ هلِ٘خ ٖٓ ك٤ٖ٘ ٓؤٍ ػَٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ ٌٍٗ ًخٕ ٌٍٗٙ ك٢ حُـخ٤ِٛش :هخٍ

 .حػظٌخف كؤَٓٙ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رٞكخثٚ "

  ِٓ اٌغؼشأخػّشح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -7ٕٔ** 
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كْ كيػ٘خ ٍٝف، كيػ٘خ حرٖ ؿ٣َؾ، هخٍ: أهز٢َٗ ِٓحأكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٕ٘

رٖ أر٢ ِٓحكْ، ػٖ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػزي هللا، ػٖ ٓلَٕ حٌُؼز٢، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هَؽ ٬٤ُ ٖٓ حُـؼَحٗش ك٤ٖ أ٠ٔٓ ٓؼظَٔح، كيهَ ٌٓش ٬٤ُ 

كو٠٠ ػَٔطٚ، ػْ هَؽ ٖٓ طلض ٤ُِظٚ، كؤٛزق رخُـؼَحٗش ًزخثض كظ٠، اًح 

ط٣َن ٣َ١ن ُحُض حُْ٘ٔ هَؽ ٖٓ حُـؼَحٗش ك٢ رطٖ َٓف، كظ٠ ؿخء ٓغ حُ

" هِض  هخٍ ٓلَٕ: كٌُِي هل٤ض ػَٔطٚ ػ٠ِ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘خّ« حُٔي٣٘ش رَٔف

كي٣غ ٛل٤ق ٝػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػزي هللا ٝٛٞ حرٖ هخُي رٖ أ٤ٓي أرٞ حُلـخؽ 

ح٢ٌُٔ هخٍ حُ٘ٔخث٢ ػوش ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص ِٝٓحكْ ٛٞ حرٖ أر٢ ِٓحكْ 

ٝحرٖ ؿ٣َؾ ٛٞ ػزي ٢ حٌُخٗق ح٢ٌُٔ ًًَٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص ٝٝػوٚ حٌُٛز٢ ك

 ُِٝلي٣غ ٗٞحٛي ٛل٤لش.حُِٔي رٖ ػزي حُؼ٣ِِ ٍٝٝف ٛٞ حرٖ ػزخىس 

ُْ ٣لط٘ٞح ُوَٝؿٚ ُِؼَٔس ٝهي هل٢ حػظٔخٍٙ رخ٤َُِ ػ٠ِ رؼٞ حُٜلخرش ٝ

 َ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخرؼ٠ْٜ ػَٔس حُـؼَحٗش ٓؼ ٫ٝ٠ ُؼٞىطٚ ٜٓ٘خ ك٘ل

ح٠ُز٢، كيػ٘خ كٔخى رٖ ٝكيػ٘خ أكٔي رٖ ػزيس ِْٓٔ هخٍ  ًٔخ أهَؽ .1ٕٙ

 ٖٓ ًَ ػ٘ي حرٖ ػَٔ ػَٔس ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصًُ  :"٣ُي، كيػ٘خ أ٣ٞد، ػٖ ٗخكغ

  ." حُـؼَحٗش كوخٍ ُْ ٣ؼظَٔ ٜٓ٘خ

 .حُٔؼزض ٓويّ ػ٠ِ حُ٘خك٢ٝحرٖ ػزخّ ٝهي أػزظٜخ أْٗ ٝ

كيػ٘خ ٛيرش رٖ هخُي، كيػ٘خ ٛٔخّ، ػٖ هظخىس، إٔ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٕ1

" حػظَٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أٍرغ ػَٔ ًِٜٖ ك٢ ١ً : ػ٘ٚ، أهزَٙ هخٍأٗٔخ ٢ٍٟ هللا

ـّ  ظٚ ػَٔس ٖٓ حُلي٣ز٤ش ك٢ ١ً حُوؼيس ٝػَٔس ٖٓ حُؼخّ حُوؼيس ا٫ حُظ٢ ًخٗض ٓغ ك
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٤ٖ٘ ك٢ ١ً حُوؼيس حُٔوزَ ك٢ ١ً حُوؼيس ٝػَٔس ٖٓ حُـؼَحٗش ك٤غ هْٔ ؿ٘خثْ ك

 .ٝػَٔس ٓغ كـظٚ"

خ ٍٝف، كيػ٘خ كٔخى، ػٖ ػزي هللا رٖ ػؼٔخٕ رٖ كيػ٘ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٕ1

إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٛلخرٚ حػظَٔٝح  "هؼ٤ْ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ، ػٖ حرٖ ػزخّ:

ٖٓ ؿؼَحٗش، كخٟطزؼٞح، ٝؿؼِٞح أٍى٣ظْٜ طلض آرخ١ْٜ، ٟٝٝؼٞٛخ ػ٠ِ 

ٍٝٝف ٛٞ حرٖ  " هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝكٔخى ٛٞ حرٖ ِٓٔش ػٞحطوْٜ، ػْ ٍِٓٞح

 .سػزخى

 ص٠بسح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص لجش أِٗ -8ٕٔ** 

هخٍ: أهزَٗخ هز٤ٜش رٖ ػوزش أرٞ ػخَٓ  أهَؽ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص.1ٕ2

حُٔٞحث٢، أهزَٗخ ٓل٤خٕ رٖ ٓؼ٤ي حُؼ١ٍٞ، ػٖ ػِؤش رٖ َٓػي، ػٖ حرٖ ر٣َيس، 

خّ ػٖ أر٤ٚ هخٍ: ُٔخ كظق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌٓش أط٠ ؿٌّ هزَ كـِْ ا٤ُٚ، ٝؿِْ حُ٘

كُٞٚ كـؼَ ٤ًٜجش حُٔوخ١ذ، ػْ هخّ ٝٛٞ ٣ز٢ٌ كخٓظوزِٚ ػَٔ ًٝخٕ ٖٓ أؿَأ 

هزَ  ٌٛح»؟ كوخٍ: أرٌخىحُ٘خّ ػ٤ِٚ، كوخٍ: رؤر٢ أٗض ٝأ٢ٓ ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ٓخ ح١ٌُ 

أ٢ٓ ٓؤُض ٍر٢ ح٣ُِخٍس كؤًٕ ٢ُ، ٝٓؤُظٚ ح٫ٓظـلخٍ كِْ ٣ؤًٕ ٢ُ، كًٌَطٜخ 

". هِض كي٣غ ٛل٤ق  ٣ٞٓجٌ كِْ ٣َ ٣ٞٓخ ًخٕ أًؼَ رخ٤ًخ ٖٓ« كَهوض كز٤ٌض

ٝحرٖ ر٣َيس ٛٞ ٤ِٓٔخٕ، ٝأهَؿٚ حرٖ أر٢ ٤ٗزش ٝحرٖ ٗزش ك٢ طخ٣ٍن حُٔي٣٘ش 

  ٝحُلخ٢ًٜ ك٢ أهزخٍ ٌٓش.

أّ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رخ٧رٞحء ٝٛٞ ؿزَ ػ٠ِ ٓ٘ظٜق حُط٣َن ر٤ٖ ٌٓش  شٝهزَ آٓ٘

 .ٓٔخ ٢ِ٣ حُٔي٣٘شٖٓ حُـللش  ٖ ٣٬٤ٓػَ٘ ٗلٞ ٝحُٔي٣٘ش ػ٠ِ رؼي
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كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٤َُٛٝ رٖ كَد، هخ٫: ِْٓٔ هخٍ  هَؽأ.1ٖٓ

كيػ٘خ دمحم رٖ ػز٤ي، ػٖ ٣ِ٣ي رٖ ٤ًٔخٕ، ػٖ أر٢ كخُّ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، هخٍ:" 

ٍر٢ ك٢ إٔ أٓظـلَ  حٓظؤًٗضُ  :ُحٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هزَ أٓٚ كز٠ٌ ٝأر٠ٌ ٖٓ كُٞٚ كوخٍ

هزَٛخ كؤًٕ ٢ُ كٍِٝٝح حُوزٍٞ كبٜٗخ ُٜخ كِْ ٣ئًٕ ٢ُ ٝحٓظؤًٗظٚ ك٢ إٔ أٍُٝ 

 طًٌَ حُٔٞص ".

 اعالَ ػذٞ ثٓ ؽبرُعش٠خ ػٍٟ ثٓ أثٟ هبٌت اٌٝ هٟ ٚ -9ٕٔ** 

يػ٘خ دمحم رٖ ؿؼلَ، كيػ٘خ ٗؼزش، هخٍ: ٙ هخٍ  كٓٔ٘يك٢ أكٔي  أهَؽ .1ٖٔ

ٓٔؼض ٓٔخى رٖ كَد، هخٍ: ٓٔؼض ػزخى رٖ كز٤ٖ، ٣ليع ػٖ ػي١ رٖ كخطْ 

 أٝ، هخٍ: ٍَٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝأٗخ رؼوَد، هخٍ: ؿخءص ه٤َ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كؤهٌٝح ػٔظ٢ ٝٗخٓخ، هخٍ: كِٔخ أطٞح رْٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ: كٜلٞح ُٚ. هخُض: ٣خ 

ٍٍٓٞ هللا، ٗؤٟ حُٞحكي، ٝحٗوطغ حُُٞي، ٝأٗخ ػـُٞ ًز٤َس، ٓخ ر٢ ٖٓ هيٓش، كٖٔ 

كيى؟ " هخُض: ػي١ رٖ كخطْ. هخٍ: " ح١ٌُ كَ ػ٢ِ، ٖٓ هللا ػ٤ِي. هخٍ: " ٖٓ ٝح

ٖٓ هللا ٍُٝٓٞٚ؟ ". هخُض: كٖٔ ػ٢ِ. هخُض: كِٔخ ٍؿغ ٍٝؿَ ا٠ُ ؿ٘زٚ َٟٗ أٗٚ 

كوخُض: ُوي  ُظٚ، كؤَٓ ُٜخ. هخُض: كؤطخ٢ٗ، ػ٢ِ، هخٍ: " ٤ِٓٚ ك٬ٔٗخ ". هخٍ: كٔؤ

ٕ، حثظٚ ٍحؿزخ أٝ ٍحٛزخ، كوي أطخٙ ك٬ كؼِض كؼِش ٓخ ًخٕ أرٞى ٣لؼِٜخ. هخُض:

كؤٛخد ٓ٘ٚ، ٝأطخٙ ك٬ٕ، كؤٛخد ٓ٘ٚ. هخٍ: كؤط٤ظٚ، كبًح ػ٘يٙ حَٓأس ٝٛز٤خٕ، أٝ 

ٛز٢، كًٌَ هَرْٜ ٖٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كؼَكض أٗٚ ٤ُْ ِٓي ًَٟٔ ٫ٝ ه٤َٜ، كوخٍ 

ُٚ: " ٣خ ػي١ رٖ كخطْ ٓخ أكَى إٔ ٣وخٍ: ٫ اُٚ ا٫ هللا؟ كَٜ ٖٓ اُٚ ا٫ هللا؟ ٓخ 

 أًزَ؟ كَٜ ٢ٗء ٛٞ أًزَ ٖٓ هللا ػِ ٝؿَ؟ " هخٍ: كؤِٓٔض، أكَى إٔ ٣وخٍ: هللا

كَأ٣ض ٝؿٜٚ حٓظزَ٘، ٝهخٍ: " إ حُٔـ٠ٞد ػ٤ِْٜ ح٤ُٜٞى، ٝإ ح٠ُخ٤ُٖ 

، كٌِْ أ٣ٜخ حُٜ٘خٍٟ "، ػْ ٓؤُٞٙ، كلٔي هللا طؼخ٠ُ، ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ، ػْ هخٍ: " أٓخ رؼي

ش، ٖٓ حُل٠َ، حٍط٠ن حَٓإ رٜخع رزؼٞ ٛخع، روز٠ حُ٘خّ إٔ طَط٠وٞح
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ػ٢ِٔ أٗٚ هخٍ: " رظَٔس، ر٘ن طَٔس ". " ٝإ زؼٞ هز٠ش ". هخٍ ٗؼزش: ٝأًؼَ ر

أكيًْ ٫ه٢ هللا ػِ ٝؿَ، كوخثَ ٓخ أهٍٞ: أُْ أؿؼِي ٤ٔٓؼخ ر٤َٜح؟ أُْ أؿؼَ ُي 

ٓخ٫ ُٝٝيح؟ كٔخًح هيٓض؟ ك٤٘ظَ ٖٓ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ، ٖٝٓ هِلٚ، ٝػٖ ٤ٔ٣٘ٚ ٝػٖ 

ؿٜٚ، كخطوٞح حُ٘خٍ ُٝٞ ر٘ن طَٔس، كبٕ ٗٔخُٚ، ك٬ ٣ـي ٤ٗجخ، كٔخ ٣ظو٢ حُ٘خٍ ا٫ رٞ

ُْ طـيٝٙ، كزٌِٔش ٤ُ٘ش، ا٢ٗ ٫ أه٠٘ ػ٤ٌِْ حُلخهش، ٤ٌَُْٜ٘ٗ هللا طؼخ٠ُ، 

أًؼَ ٓخ  حُظؼ٤٘ش ر٤ٖ حُل٤َس ٣ٝؼَد إ  ٤ُٝؼط٤ٌْ٘، أٝ ٤ُلظلٖ ٌُْ، كظ٠ ط٤َٔ

هخٍ دمحم رٖ ؿؼلَ: كيػ٘خٙ ٗؼزش، ٓخ ٫ أك٤ٜٚ  طوخف حَُٔم ػ٠ِ ظؼ٤٘ظٜخ "

ٌٝٛح حٓ٘خى ٟؼ٤ق ػزخى رٖ كز٤ٖ   رخُٔظخرؼش. هِض كي٣غ كٖٔ ٚٝهَأطٚ ػ٤ِ

 ك٢ ٝهي طخرؼٚ أرٞ ػز٤يس رٖ ك٣ٌلش ًٔخ ٛٞ ٓـٍٜٞ ًًَٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص

ٝحرٖ كزخٕ ٝأهَؿٚ حُظ١ٌَٓ  ،ٝٗؼزش ٛٞ حرٖ كـخؽح١ٌُ رؼيٙ  ىح٩ٓ٘خ

 رٞ ٗؼ٤ْ ٝحُز٤ٜو٢. ٝحُطزَح٢ٗ ٝأ

ٖ حرٖ ػٕٞ، ػٖ دمحم، ػٖ يػ٘خ دمحم رٖ أر٢ ػي١، ػأكٔي هخٍ ك أهَؽ.1ٖٕ

ً٘ض أكيع كي٣ؼخ ػٖ ػي١ رٖ كخطْ كوِض ٌٛح ػي١ ك٢ ٗخك٤ش  حرٖ ك٣ٌلش هخٍ

أط٤ظٚ كٌ٘ض أٗخ ح١ٌُ أٓٔؼٚ ٓ٘ٚ كؤط٤ظٚ كوِض ا٢ٗ ً٘ض أكيع ػ٘ي  ٞحٌُٞكش كِ

كي٣ؼخ كؤٍىص إٔ إًٔٞ أٗخ ح١ٌُ أٓٔؼٚ ٓ٘ي هخٍ:" ُٔخ رؼغ هللا ػِ ٝؿَ حُ٘ز٢ 

٘ٚ كظ٠ ً٘ض ك٢ أه٠ٜ أٍٝ ح٤ُِٖٔٔٔ ٓٔخ ٢ِ٣ حَُّٝ هخٍ كٌَٛض ٓ ملسو هيلع هللا ىلص كٍَصُ 

 :ٌٓخ٢ٗ ح١ٌُ أٗخ ك٤ٚ كظ٠ ً٘ض ُٚ أٗي ًَح٤ٛش ُٚ ٢٘ٓ ٖٓ ك٤غ ؿجض هخٍ هِض

 ٥ٞط٤ٖ ٌٛح حَُؿَ كٞهللا إ ًخٕ ٛخىهخ ك٨ٓٔؼٖ ٓ٘ٚ ٝإ ًخٕ ًخًرخ ٓخ ٛ

هخٍ  ر٠خث١َ هخٍ كؤط٤ظٚ ٝحٓظَ٘ك٢٘ حُ٘خّ ٝهخُٞح ػي١ رٖ كخطْ ػي١ رٖ كخطْ

ا٢ٗ ٖٓ  :ِْٔ هخٍ هِض٣خ ػي١ رٖ كخطْ أِْٓ طَ  :أظ٘ٚ هخٍ ػ٬ع َٓحٍ هخٍ كوخٍ ٢ُ

٣خ ػي١ رٖ كخطْ أِْٓ طِْٔ هخٍ هِض ا٢ٗ ٖٓ أَٛ ى٣ٖ هخُٜخ ػ٬ػخ  :أَٛ ى٣ٖ هخٍ

أ٤ُْ طَأّ  :ٗؼْ هخٍ :أٗخ أػِْ ري٣٘ي ٓ٘ي هخٍ هِض أٗض أػِْ ري٢٘٣ ٢٘ٓ هخٍ :هخٍ
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 ح٤ًَُٓٞش هخٍ ًِٔش حُظٜٔٔخ ٣و٤ٜٔخ كظًَٜخ ر٠ِ هخٍ كًٌَ دمحم :هٞٓي هخٍ هِض

ٝا٢ٗ  :كبٗٚ ٫ ٣لَ ك٢ ى٣٘ي حَُٔرخع هخٍ كِٔخ هخُٜخ طٞحٟؼض ٢٘ٓ ٤٘ٛش هخٍ :هخٍ

هي أٍٟ إٔ ٓٔخ ٣ٔ٘ؼي هٜخٛش طَحٛخ ٖٓٔ ك٢ُٞ ٝإ حُ٘خّ ػ٤ِ٘خ أُزخ ٝحكيح 

 ُظٌٖٞٗ حُظؼ٤٘ش إٔ :َٛ طؼِْ ٌٓخٕ حُل٤َس هخٍ هِض هي ٓٔؼض رٜخ ُْٝ آطٜخ هخٍ

طوَؽ ٜٓ٘خ رـ٤َ ؿٞحٍ كظ٠ ططٞف هخٍ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ ؿٍٞ ٝهخٍ ٣ْٞٗ ػٖ 

كٔخى ؿٞحُ ػْ ٍؿغ ا٠ُ كي٣غ ػي١ رٖ كخطْ كظ٠ ططٞف رخٌُؼزش ُٝظٌٖٞٗ 

ًَٟٔ رٖ  :لظق هخٍ هِض ًَٟٔ رٖ َِٛٓ هخًٍُ٘ٞ ًَٟٔ رٖ َِٛٓ إٔ طُ 

ًَٟٔ رٖ َِٛٓ ػ٬ع َٓحص ٤ٌُٖٝٞٗ  :َِٛٓ هخٍ هِض ًَٟٔ رٖ َِٛٓ هخٍ

هخٍ كِوي ٍأ٣ض ػ٘ظ٤ٖ هي ٍأ٣ض حُظؼ٤٘ش  ظـ٢ ٖٓ ٣وزَ ٓخُٚ ٓ٘ٚ ٛيهش ك٬ ٣ـيإٔ ٣ز

طوَؽ ٖٓ حُل٤َس رـ٤َ ؿٞحٍ كظ٠ ططٞف رخٌُؼزش ًٝ٘ض ك٢ حُو٤َ حُظ٢ ؿخٍص 

ٝهخٍ ٣ْٞٗ ػٖ كٔخى أؿخٍص ػ٠ِ حُٔيحثٖ ٝح٣ْ هللا ُظٌٖٞٗ حُؼخُؼش اٗٚ ُلي٣غ 

أرٞ   ٌٝٛح حٓ٘خى ٟؼ٤ق، رخُٔظخرؼش ٖهِض كي٣غ كٔ .هللا ملسو هيلع هللا ىلص كيػ٤٘ٚ"ٍٍٓٞ 

ٝهي طٞرغ ك٢ ػز٤يس رٖ ك٣ٌلش طخرؼ٢ ٝػوٚ حُؼـ٢ِ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص 

 ، ٝحرٖ ػٕٞ ٛٞ ػزي هللا.ح٩ٓ٘خى ح٥ٗق ك٢ حُزخد 

 اعالَ ٚاصٍخ ثٓ األعمغ -ٖٓٔ** 

كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ حٌٍُٔ٘ هخٍ: أهَؽ حرٖ ٗزش ك٢ طخ٣ٍن حُٔي٣٘ش هخٍ  .1ٖٖ

ٛذ هخٍ: كيػ٢٘ ػخْٛ رٖ ك٤ٌْ، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ػَٔٝ كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٝ

ح٤ُٔزخ٢ٗ، ػٖ حرٖ حُي٢ِٔ٣، ػٖ ٝحػِش رٖ ح٧ٓوغ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ: هَؿض ٖٓ 

أ٢ِٛ أ٣ٍي ح٬ٓ٩ّ، كويٓض ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝٛٞ ك٢ ح٬ُٜس، كٜللض ك٢ 

ك٢ آهَ  آهَ حُٜلٞف ك٤ِٜض ر٬ٜطْٜ، كِٔخ كَؽ حٗظ٠ٜ ا٠ُ ٝحػِش ٝٛٞ

هخٍ: « ٛٞ ه٤َ ُي»هِض: ح٬ٓ٩ّ هخٍ: « ٓخ كخؿظي؟»حُٜلٞف كوخٍ: 

هِض: أ٣ٜخ ه٤َ؟ « ٛـَس حُزخى١ أٝ ٛـَس حُظؤُٚ؟»هِض: ٗؼْ هخٍ: « ٝطٜخؿَ؟»
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٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٓغ ٍٍٓٞ هللا  هخٍ: ٝٛـَس حُظؤُٚ إٔ ٣ؼزض -« ٛـَس حُظؤُٚ»هخٍ: 

ٝػ٤ِي حُطخػش ك٢ ػَٔى »هخٍ:  -ٝٛـَس حُزخى١ إٔ ٣َؿغ ا٠ُ رخى٣ظٚ  ِْٝٓ

، هِض: ٗؼْ هخٍ: كويّ ٣يٙ ٝهيٓض ٣ي١، كِٔخ ٍآ٢ٗ « ٣َٝٔى، ٝٓ٘٘طي ٌَٝٓٛي

، هِض: ك٤ْ حٓظطؼض، ك٠َد ػ٠ِ « ك٤ٔخ حٓظطؼض»٫ أٓظؼ٢٘ ُ٘ل٢ٔ ٤ٗجخ هخٍ: 

 هِض كي٣غ كٖٔ ٝحرٖ حُي٢ِٔ٣ ٛٞ ػزي هللا. .ٛي١ٍ "

 غضٚح رجٛن -ٖٔٔ** 

 اإلػالْ ػٓ غضٚح رجٛن -9ٖٕ* 

٢٘ أكٔي رٖ دمحم، أهزَٗخ ػزي هللا، أهزَٗخ ٝكيػحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٖٗ

٣ْٞٗ، ػٖ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي هللا رٖ ًؼذ رٖ ٓخُي، 

هخٍ: ٓٔؼض ًؼذ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ٣وٍٞ: ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هِٔخ ٣َ٣ي 

 ؿِٝس ٣ـِٝٛخ ا٫ ٍٟٝ رـ٤َٛخ، كظ٠ ًخٗض ؿِٝس طزٞى، كـِحٛخ ٍٍٓٞ هللا

ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ كَ ٗي٣ي، ٝحٓظوزَ ٓلَح رؼ٤يح ٝٓلخُح، ٝحٓظوزَ ؿِٝ ػيٝ ًؼ٤َ، كـ٠ِ 

  ي ".٤ُِِٖٔٔٔ أَْٓٛ، ٤ُظؤٛزٞح أٛزش ػيْٝٛ، ٝأهزَْٛ رٞؿٜٚ ح١ٌُ ٣َ٣

 اٌؾش ػٍٝ رغ١ٙض اٌغ١ؼ -9ٕٗ* 

كيػ٘خ أكٔي رٖ ٛخُق، ٝػؼٔخٕ رٖ أر٢ ٤ٗزش، أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.1ٖ٘

حُل٠َ رٖ ى٤ًٖ، كيػ٘خ ٛ٘خّ رٖ ٓؼي، ػٖ ٣ُي رٖ ٌٝٛح كي٣ؼٚ، هخ٫: كيػ٘خ 

" أَٓٗخ :أِْٓ، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ: ٓٔؼض ػَٔ رٖ حُوطخد، ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٣وٍٞ

رٌَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞٓخ إٔ ٗظٜيم كٞحكن ًُي ٓخ٫ ػ٘ي١ كوِض ح٤ُّٞ أٓزن أرخ 

ٓؼِٚ  :٧ِٛي هِض ٓخ أرو٤ضَ  :إ ٓزوظٚ ٣ٞٓخ كـجض رٜ٘ق ٓخ٢ُ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ٓخ أرو٤ضَ  :رٌَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ رٌَ ٓخ ػ٘يٙ كوخٍ ُٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأط٠ أرٞ :هخٍ

كي٣غ  :هِض ".٫ أٓخروي ا٠ُ ٢ٗء أريح :أرو٤ض ُْٜ هللا ٍُٝٓٞٚ هِض ٧ِٛي هخٍ
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ّ رٖ هخٍ أرٞ ىحٝى ٛ٘خ ػٖ ٣ُي رٖ أِْٓ ٓٔظو٤ٔشٛ٘خّ رٖ ٓؼي  كٖٔ ٍٝٝح٣ش

 .ٓؼي أػزض حُ٘خّ ك٢ ٣ُي رٖ أِْٓ

ػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ٓؼخً، ػ٘خ أهَؽ حرٖ أر٢ ػخْٛ ك٢ ًظخد حُٔ٘ش هخٍ .1ٖٙ

أر٢، ػٖ ٗؼزش، ػٖ حَُر٤غ رٖ ه٣َغ، هخٍ: ٓٔؼض حرٖ ػَٔ، ٝٓؤُٚ ٍؿَ ػٖ 

. «ؿِٜ ؿ٤ٖ حُؼَٔس»ػؼٔخٕ ٝػ٢ِ، كًٌَ ٓ٘خهزٜٔخ ك٢ حُو٤َ، ٝهخٍ ك٢ ػؼٔخٕ 

٤غ رٖ ه٣َغ ٣ٝوخٍ حرٖ ه٣ِغ هخٍ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ هِض أػَ ٓٞهٞف ٛل٤ق ٝحَُر

ػوش ٝهخٍ أرٞ كخطْ حَُح١ُ ٤ٗن ًٔخ ٛٞ ك٢ حُـَف ٝحُظؼي٣َ ٫رٖ أر٢ كخطْ، 

 ٝٗؼزش ٛٞ حرٖ حُلـخؽ ٝػز٤ي هللا ٛٞ حرٖ ٓؼخً رٖ ٓؼخً حُؼ٘ز١َ.

 ٌّض إٌّبفم١ٓ اٌّئ١ِٕٓ فٟ اٌقذلبد -9ٕ٘* 

رٞ دمحم، كيػ٢٘ رَ٘ رٖ هخُي أهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ.1ٖ1

أهزَٗخ دمحم رٖ ؿؼلَ، ػٖ ٗؼزش، ػٖ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ أر٢ ٝحثَ، ػٖ أر٢ ٓٔؼٞى، 

ػو٤َ رٜ٘ق ٛخع ٝؿخء اٗٔخٕ َٞٓٗخ رخُٜيهش ً٘خ ٗظلخَٓ كـخء أر" ُٔخ أُ :هخٍ

إ هللا ُـ٢٘ ػٖ ٛيهش ٌٛح ٝٓخ كؼَ ٌٛح ح٥هَ ا٫  :رؤًؼَ ٓ٘ٚ كوخٍ حُٔ٘خكوٕٞ

حُٔئ٤ٖ٘ٓ ك٢ حُٜيهخص ٝح٣ٌُٖ ٫  ح٣ٌُٖ ٣ِِٕٔٝ حُٔطٞػ٤ٖ ٖٓ} :ٍثخء كُِ٘ض

 ".  {٣ـيٕٝ ا٫ ؿٜيْٛ

 شَ ْٙ عئاي أثٟ ِٛعٝ ٚأفؾبثٗ اٌظَّ  -9ٕٙ* 

كيػ٢٘ دمحم رٖ حُؼ٬ء، كيػ٘خ أرٞ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ.1ٖ1

أٓخٓش، ػٖ ر٣َي رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ رَىس، ػٖ أر٢ رَىس، ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ ٢ٍٟ 

 ملسو هيلع هللا ىلص أٓؤُٚ حُل٬ٕٔ ُْٜ اً ْٛ ٓؼٚ " أ٢ٍِ٘ٓ أٛلخر٢ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا:هللا ػ٘ٚ، هخٍ

٣خ ٗز٢ هللا إ أٛلخر٢ أ٢ٍِٗٞٓ ا٤ُي  :ك٢ ؿ٤ٖ حُؼَٔس ٢ٛٝ ؿِٝس طزٞى كوِضُ 

ؿ٠زخٕ ٫ٝ أٗؼَ  ٝهللا ٫ أكٌِْٔ ػ٠ِ ٢ٗء ٝٝحكوظٚ ٝٛٞ :ُظلِْٜٔ كوخٍ
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 ٝؿي ك٢ ٗلٔٚ ٍٝؿؼض ك٣ِ٘خ ٖٓ ٓ٘غ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٖٝٓ ٓوخكش إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

ا٠ُ أٛلخر٢ كؤهزَطْٜ ح١ٌُ هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كِْ أُزغ ا٫ ٣ٞٓؼش اً  كَؿؼضُ  ػ٢َِّ 

أؿذ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا  :ٓٔؼض ر٫٬ ٣٘خى١ أ١ ػزي هللا رٖ ه٤ْ كؤؿزظٚ كوخٍ

 سٍ ََ ؼِ رْ ظش أَ هٌ ٣ٌٖٛ حُو٤٘٣َٖ ٣ٌٖٛٝ حُو٤٘٣َٖ ُٔ :ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣يػٞى كِٔخ أط٤ظٚ هخٍ

ك٤٘جٌ ٖٓ ٓؼي كخٗطِن رٜٖ ا٠ُ أٛلخري كوَ إ هللا أٝهخٍ إ ٍٍٓٞ هللا  َّٖ ُٜ خػَ ظَ حرْ 

ملسو هيلع هللا ىلص ٣لٌِْٔ ػ٠ِ ٛئ٫ء كخًٍزٖٞٛ كخٗطِوض ا٤ُْٜ رٜٖ كوِض إ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣لٌِْٔ 

ٔغ ٓوخُش ٓ ػ٠ِ ٛئ٫ء ٢ٌُ٘ٝ ٝهللا ٫ أىػٌْ كظ٠ ٣٘طِن ٓؼ٢ رؼ٠ٌْ ا٠ُ ٖٓ

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٫ طظ٘ٞح أ٢ٗ كيػظٌْ ٤ٗجخ ُْ ٣وِٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخُٞح ٢ُ ٝهللا اٗي 

 ُٔ َّٖ  مٌ يَّ َٜ ػ٘يٗخ ُ ٠ٓٞٓ ر٘لَ ْٜٓ٘ كظ٠ أطٞح ح٣ٌُٖ  ٞٓخ أكززض كخٗطِن أر ُٝ٘لؼِ

ْ رؼي كليػْٞٛ رٔؼَ ٓخ كيػْٜ ٓٔؼٞح هٍٞ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓ٘ؼٚ ا٣خْٛ ػْ اػطخءٛ

 ٠ٓٞٓ ". ٞرٚ أر

 عٕخ ٠َٛ اٌخ١ّظٌٍغفش اٌخشٚط  -97ٕ* 

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ٛ٘خّ، أهزَٗخ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٖ2

ٓؼَٔ، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ًؼذ رٖ ٓخُي، ػٖ أر٤ٚ ٢ٍٟ هللا 

إٔ ٣وَؽ ٣ّٞ  ذُّ لِ ًٝخٕ ٣ُ  " إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هَؽ ٣ّٞ حُو٤ْٔ ك٢ ؿِٝس طزٞى:ػ٘ٚ

 حُو٤ْٔ ".

  ػٍٟ ثٓ أثٟ هبٌت ػٍٝ اٌّذ٠ٕخاعزخالف إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -98ٕ* 

كيػ٘خ ٓٔيى، كيػ٘خ ٣ل٠٤، ػٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ.1ٗٓ

" إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هَؽ ا٠ُ :ٗؼزش، ػٖ حُلٌْ، ػٖ ٜٓؼذ رٖ ٓؼي، ػٖ أر٤ٚ

أ٫ ط٠َٟ إٔ  :حُٜز٤خٕ ٝحُ٘ٔخء هخٍأطوِل٢٘ ك٢  :كوخٍ خطزٞى ٝحٓظوِق ػ٤ًِّ 

 ٢ رُِٔ٘ش ٛخٍٕٝ ٖٓ ٠ٓٞٓ ا٫ أٗٚ ٤ُْ ٗز٢ رؼي١."طٌٕٞ ِّٓ٘ 
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 ثبٌمٛح شْٙ ٍظَّ ٌ دػبء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -99ٕ* 

كيػ٘خ ػٜخّ رٖ هخُي حُل٢َٓ٠، كيػ٘خ ٛلٞحٕ رٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٗٔ

" ؿِٝٗخ :١ ًخٕ ٣وٍٞػَٔٝ، ػٖ ٣َٗق رٖ ػز٤ي، إٔ ك٠خُش رٖ ػز٤ي ح٧ٜٗخٍ

َ ؿٜيح ٗي٣يح كٌ٘ٞح ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ ْٜ ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ؿِٝس طزٞى كـٜي رخُظَّ 

ََّ َُّ ُٓ  :كوخٍٖ رْٜ ٤٠ٓوخ كٔخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٚ رظَْٜٛ ٖٓ حُـٜي كظل٤َّ   ٝح رْٔ هللا كٔ

ِْٜ حكَٔ ػ٤ِٜخ ك٢ ٓز٤ِي اٗي حُ :حُ٘خّ ػ٤ِٚ رظَْٜٛ كـؼَ ٣٘لن رظَْٜٛ

كٔخ  طلَٔ ػ٠ِ حُو١ٞ ٝح٠ُؼ٤ق ٝػ٠ِ ح١َُذ ٝح٤ُخرْ ك٢ حُزَ ٝحُزلَ هخٍ

هخٍ ك٠خُش ٌٛٙ ىػٞس حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ . رِـ٘خ حُٔي٣٘ش كظ٠ ؿؼِض ط٘خُػ٘خ أُٓظٜخ

حُو١ٞ ٝح٠ُؼ٤ق كٔخ رخٍ ح١َُذ ٝح٤ُخرْ كِٔخ هيٓ٘خ حُ٘خّ ؿِٝٗخ ؿِٝس هزَّ 

ض ىػٞس حُ٘ز٢ ٠ِٛ َ كِٔخ ٍأ٣ض حُٔلٖ ك٢ حُزلَ ٝٓخ ٣يهَ ك٤ٜخ ػَكك٢ حُزل

 هِض كي٣غ ٛل٤ق. ." هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ

 إٌٟٙ ػٓ ؽشة ِبء صّٛد -ٖٓٓ* 

كيػ٘خ  كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ حٌٍُٔ٘هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ.1ٕٗ

إٔ ػزي هللا رٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ  رٖ ػ٤خٝ ػٖ ػز٤ي هللا ػٖ ٗخكغ أْٗ

ُ٘خّ ُِٗٞح ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أٍٝ ػٔٞى حُلـَ كخٓظوٞح ٖٓ رجَٛخ " إٔ ح:أهزَٙ

ٝحػظـ٘ٞح رٚ كؤَْٓٛ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٣َٜ٣وٞح ٓخ حٓظوٞح ٖٓ رجَٛخ ٝإٔ ٣ؼِلٞح 

 ." خهشخ حَُّ٘ َٛ ىُ َِ ح٩رَ حُؼـ٤ٖ ٝأَْٓٛ إٔ ٣ٔظوٞح ٖٓ حُزجَ حُظ٢ ًخٗض طَ 

ٗخ ػزي هللا ػٖ أهزَ كيػ٢٘ دمحمهخٍ زوخ١ٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِ.1ٖٗ

" إٔ :٢ٍٟ هللا ػْٜ٘ هز٢َٗ ٓخُْ رٖ ػزي هللا ػٖ أر٤ٚهخٍ: أ ٓؼَٔ ػٖ ح١َُِٛ

َٓ حُ٘ز٢  ٫ طيهِٞح ٓٔخًٖ ح٣ٌُٖ ظِٔٞح أٗلْٜٔ ا٫ إٔ طٌٞٗٞح  :رخُلـَ هخٍ ََّ ملسو هيلع هللا ىلص ُٔخ 

 .حَُكَ"ػ٠ِ  رخ٤ًٖ إٔ ٤ٜ٣زٌْ ٓخ أٛخرْٜ ػْ طو٘غ رَىحثٚ ٝٛٞ
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  ثذ٠بس صّٛدِٛػظخ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٔٓ* 

كيػ٘خ ػزي حَُُحم، كيػ٘خ ٓؼَٔ، ػٖ ػزي هللا رٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٗٗ

َٓ  ":ػؼٔخٕ رٖ هؼ٤ْ، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، ػٖ ؿخرَ، هخٍ : حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رخُلـَ هخٍ ََّ ُٔخ 

َى ٖٓ ٌٛح حُلؾ ٫ طٔؤُٞح ح٣٥خص كوي ٓؤُٜخ هّٞ ٛخُق كٌخٗض ٣ؼ٢٘ حُ٘خهش ط

ح ػٖ أَٓ ٍرْٜ كؼوَٝٛخ كؤهٌطْٜ ح٤ُٜلش كؤٛٔي هللا ْٞ ظَ ؼَ ٝطٜيٍ ٖٓ ٌٛح حُلؾ كَ 

 ٖٓ طلض حُٔٔخء ْٜٓ٘ ا٫ ٍؿ٬ ٝحكيح ًخٕ ك٢ كَّ هللا ه٤َ: ٖٓ ٛٞ؟ هخٍ: أرٞ

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝهي ٍؿخٍ، كِٔخ هَؽ ٖٓ حُلَّ أٛخرٚ ٓخ أٛخد هٞٓٚ " 

 .ك٢ حُٔٔظيٍى حُلخًْ َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ك٢ ٍٝح٣ش

 اعزغمبء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ألفؾبثٗ -ٕٖٓ* 

 أهزَٗخ حرٖ ٝٛذ ٧ػ٠ِٗخ ٣ْٞٗ رٖ ػزي حهخٍ حرٖ ه٣ِٔش  أهَؽ.1ٗ٘

زش رٖ أر٢ ػظزش ػٖ ػٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٬ٍٛ ػٖ ػظ أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع

٘خ ػٖ ٗؤٕ ػْ أٗٚ ه٤َ ُؼَٔ رٖ حُوطخد كيِّ  ػٖ ػزي هللا رٖ ػزخّ ٗخكغ رٖ ؿز٤َ

كُِ٘٘خ ٫ِ٘ٓ أٛخر٘خ  ،" هَؿ٘خ ا٠ُ طزٞى ك٢ ه٤ع ٗي٣ي:ػش حُؼَٔس كوخٍ ػَٔٓخ

ك٤ؼَٜ  ،كظ٠ إٔ حَُؿَ ٤ُ٘لَ رؼ٤َٙ ،ك٤ٚ ػطٖ كظ٠ ظ٘٘خ إٔ ٍهخر٘خ ٓظ٘وطغ

٣خ ٍٍٓٞ هللا إ  :رٌَ حُٜي٣ن ٞكوخٍ أر ،كَػٚ ك٤َ٘رٚ ٣ٝـؼَ ٓخ رو٢ ػ٠ِ ًزيٙ

 َّٞ كَكغ ٣ي٣ٚ  ،لذ ًُي؟ هخٍ: ٗؼْكوخٍ: أط ،٘خىى ك٢ حُيػخء ه٤َح كخىع ُهللا هي ػ

ػْ ًٛز٘خ ٗ٘ظَ  ،كؤظِض ػْ ٌٓزض كِٔجٞح ٓخ ٓؼْٜ ،كِْ ٣َؿؼٜٔخ كظ٠ هخُض حُٔٔخء

ٝحرٖ ٝٛذ ٛٞ  هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔكِْ ٗـيٛخ ؿخُص حُؼٌَٔ" 

 .ػزي هللا
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 ١ذ إٌّبفكِق لٛي ص٠ذ ثٓ اٌٍَّ  -ٖٖٓ* 

ظخىس كيػ٢٘ ػخْٛ رٖ ػَٔ رٖ ه :حرٖ آلخم ك٢ ٓـخ٣ُٚ هخٍ أهَؽ.1ٗٙ

" َٛ ًخٕ :ػٖ ٓلٔٞى رٖ ُز٤ي ػٖ ٍؿخٍ ٖٓ ر٢٘ ػزي ح٧َٜٗ هخٍ هِض ُٔلٔٞى

ٗؼْ ٝهللا إ ًخٕ حَُؿَ ٤ُؼَكٚ ٖٓ أه٤ٚ ٖٝٓ  :هخٍ ؟حُ٘خّ ٣ؼَكٕٞ حُ٘لخم ك٤ْٜ

ػْ هخٍ ٓلٔٞى ُوي  .أر٤ٚ ٖٝٓ ػٔٚ ٝك٢ ػ٤َ٘طٚ ػْ ٣ِزْ رؼ٠ْٜ رؼ٠خ ػ٠ِ ًُي

َٝف ٗلخهٚ ًخٕ ٤ٔ٣َ ٓغ أهز٢َٗ ٍؿخٍ ٖٓ ه٢ٓٞ ػٖ ٍؿَ ٖٓ حُٔ٘خكو٤ٖ ٓؼ

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤غ ٓخٍ كِٔخ ًخٕ ٖٓ أَٓ حُ٘خّ رخُلـَ ٓخ ًخٕ ٝىػخ ٍٍٓٞ 

أهزِ٘خ  :كؤٍَٓ هللا حُٔلخرش كؤٓطَص كظ٠ حٍطٟٞ حُ٘خّ هخُٞح ،هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٖ ىػخ

ػْ إ  :هخٍ حرٖ آلخم .َٛ رؼي ٌٛح ٢ٗء هخٍ ٓلخرش ٓخٍس ،ػ٤ِٚ ٗوٍٞ ٣ٝلي

ض ٗخهظٚ كوَؽ أٛلخرٚ ك٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخٍ كظ٠ اًح ًخٕ رزؼٞ حُط٣َن َِّٟ 

ًٝخٕ  ،٣وخٍ ُٚ ػٔخٍس رٖ كِّ ٍؿَ ٖٓ أٛلخرٚي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝػ٘ ،١ِزٜخ

ض ٤ْ َٜ ًٝخٕ ك٢ ٍكِٚ ٣ُي رٖ حُُِّ  ،رٖ كِّ ٝػْ ر٢٘ ػَٔ ٞػوز٤خ ري٣ٍخ ٝٛ

كليػ٢٘ ػخْٛ رٖ ػَٔ رٖ هظخىس ػٖ  :هخٍ حرٖ آلخم .خكوخحُو٤٘وخػ٢ ًٝخٕ ٓ٘

 ٞكوخٍ ٣ُي رٖ ح٤ُِٜض ٝٛ :ٓلٔٞى رٖ ُز٤ي ػٖ ٍؿخٍ ٖٓ ر٢٘ ػزي ح٧َٜٗ هخُٞح

٣ٝوزًَْ  ،أ٤ُْ دمحم ٣ِػْ أٗٚ ٗز٢ :ك٢ ٍكَ ػٔخٍس ٝػٔخٍس ػ٘ي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

إ  : ملسو هيلع هللا ىلص ٝػٔخٍس ػ٘ي٫ٙ ٣ي١ٍ أ٣ٖ ٗخهظٚ؟ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا حُٔٔخء ٝٛٞػٖ هزَ 

٫  ٍؿ٬ هخٍ ٌٛح دمحم ٣وزًَْ أٗٚ ٗز٢، ٣ِٝػْ أٗٚ ٣وزًَْ رؤَٓ حُٔٔخء ٝٛٞ

٣ي١ٍ أ٣ٖ ٗخهظٚ ٝا٢ٗ ٝهللا ٓخ أػِْ ا٫ ٓخ ػ٢ِ٘ٔ هللا ٝهي ى٢ُ٘ هللا ػ٤ِٜخ، ٢ٛٝ ك٢ 

ٌٛح حُٞحى١، ك٢ ٗؼذ ًٌح ًٌٝح، هي كزٔظٜخ ٗـَس رِٓخٜٓخ، كخٗطِوٞح كظ٠ 

كَؿغ ػٔخٍس رٖ كِّ ا٠ُ ٍكِٚ كوخٍ ٝهللا  .كـخءٝح رٜخ ،ؤط٢ٗٞ رٜخ، كٌٛزٞحط

ػٖ ٓوخُش هخثَ أهزَٙ هللا ػ٘ٚ رٌٌح  ،ُؼـذ ٖٓ ٢ٗء كيػ٘خٙ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص آٗلخ

١ٌُِ هخٍ ٣ُي رٖ ٤ُٜض كوخٍ ٍؿَ ٖٓٔ ًخٕ ك٢ ٍكَ ػٔخٍس ُْٝ ٣ل٠َ  ،ًٌٝح
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. كؤهزَ ػٔخٍس ػ٠ِ ٣ُي ٝهللا هخٍ ٌٛٙ حُٔوخُش هزَ إٔ طؤط٢ ٣ُي :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ٝػزخى هللا إ ك٢ ٍك٢ِ ُيح٤ٛش ٝٓخ أٗؼَ حهَؽ أ١ ػي ا٢َُّ  :ك٢ ػ٘وٚ ٣ٝوٍٞخ٣ـ

هي َٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ ٝكي٣غ كٖٔ هِض " ٢٘ك٬ طٜلزْ  ،هللا ٖٓ ٍك٢ِ

ٛلخرش ٍؿخٍ ٖٓ ر٢٘ ػزي ح٧َٜٗ ٣ؼ٢٘ ٝٓلٔٞى رٖ ُز٤ي ٖٓ ٛـخٍ حُٜلخرش ٝ

 ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ٝحُٜلخرش ًِْٜ ػيٍٝ.

 اٌطؼبَ  فٟ ثبٌجشوخملسو هيلع هللا ىلص دػبء إٌجٟ  -ٖٗٓ* 

كيػ٘خ َٜٓ رٖ ػؼٔخٕ، ٝأرٞ ٣ًَذ دمحم رٖ حُؼ٬ء، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٗ1

ؿ٤ٔؼخ ػٖ أر٢ ٓؼخ٣ٝش، هخٍ أرٞ ٣ًَذ: كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش، ػٖ ح٧ػٖٔ، ػٖ 

" ُٔخ ًخٕ :هخٍ -ح٧ػٖٔ  ٗي -أر٢ ٛخُق، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، أٝ ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي 

 َّ ُ٘خ ك٘لَٗخ  أًٗضَ  ٣ٞخ ٍٍٓٞ هللا ُ :ٓـخػش هخُٞح ؿِٝس طزٞى أٛخد حُ٘خ

٣خ ٍٍٓٞ  :حكؼِٞح هخٍ كـخء ػَٔ كوخٍ :هللا ملسو هيلع هللا ىلصخ كوخٍ ٍٍٓٞ ٗٞحٟل٘خ كؤًِ٘خ ٝحىّٛ٘ 

ٜخ رخُزًَش َ ٌُٖٝ حىػْٜ رل٠َ أُٝحىْٛ ػْ حىع هللا ُْٜ ػ٤ِْٜ حُظَّ  ََّ هَ  هللا إ كؼِضَ 

طغ كزٔطٚ ػْ ىػخ ٗؼْ هخٍ كيػخ رِ٘  :ُؼَ هللا إٔ ٣ـؼَ ك٢ ًُي كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

رل٠َ أُٝحىْٛ هخٍ كـؼَ حَُؿَ ٣ـ٢ء رٌق ًٍس هخٍ ٣ٝـ٢ء ح٥هَ رٌق طَٔ 

هخٍ ٣ٝـ٢ء ح٥هَ رٌَٔس كظ٠ حؿظٔغ ػ٠ِ حُ٘طغ ٖٓ ًُي ٢ٗء ٤ٔ٣َ هخٍ كيػخ 

 ػ٤ِٚ رخُزًَش ػْ هخٍ هٌٝح ك٢ أٝػ٤ظٌْ هخٍ كؤهٌٝح ك٢ أٝػ٤ظْٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كظ٠ ٓخ طًَٞح ك٢ حُؼٌَٔ ٝػخء ا٫ ِٓجٞٙ هخٍ كؤًِٞح كظ٠ ٗزؼٞح ٝك٠ِض ك٠ِش 

أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝأ٢ٗ ٍٍٓٞ هللا ٫ ٣ِو٠ هللا رٜٔخ ػزي  :كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .لـذ ػٖ حُـ٘ش "ؿ٤َ ٗخى ك٤ُ 
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  أفؾبثٗ ِٓ ٘جٛة س٠ؼ ؽذ٠ذحرؾز٠ش إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٖ٘ٓ* 

كيػ٘خ َٜٓ رٖ رٌخٍ، كيػ٘خ ٤ٛٝذ، ػٖ ػَٔٝ رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٗ1

" ؿِٝٗخ ٓغ حُ٘ز٢ :٣ل٠٤، ػٖ ػزخّ حُٔخػي١، ػٖ أر٢ ك٤ٔي حُٔخػي١، هخٍ

كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ؿِٝس طزٞى كِٔخ ؿخء ٝحى١ حُوَٟ اًح حَٓأس ك٢ كي٣وش ُٜخ 

أك٢ٜ ٓخ  :حهَٛٞح ٝهَٙ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػَ٘س أٝٓن كوخٍ ُٜخ :٧ٛلخرٚ

أٓخ اٜٗخ ٓظٜذ ح٤ُِِش ٣ٍق ٗي٣يس ك٬ ٣وٖٞٓ أكي  :٣وَؽ ٜٓ٘خ كِٔخ أط٤٘خ طزٞى هخٍ

 رـزَ ٣ٍق ٗي٣يس كوخّ ٍؿَ كؤُوظٚ ضْ ٖٝٓ ًخٕ ٓؼٚ رؼ٤َ ك٤ِؼوِٚ كؼوِ٘خٛخ ٝٛزَّ 

 ."ء٢ِّ ١َ 

 ػ١ٓ رجٛن -ٖٙٓ* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ حُيح٢ٍٓ، كيػ٘خ أرٞ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٗ2

ػ٢ِ حُل٘ل٢، كيػ٘خ ٓخُي ٝٛٞ حرٖ أْٗ، ػٖ أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ، إٔ أرخ حُطل٤َ 

هَؿ٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا  :"ػخَٓ رٖ ٝحػِش، أهزَٙ إٔ ٓؼخً رٖ ؿزَ أهزَٙ، هخٍ

ٕ ٣ـٔغ ح٬ُٜس ك٠ِٜ حُظَٜ ٝحُؼَٜ ؿ٤ٔؼخ ٝحُٔـَد ملسو هيلع هللا ىلص ػخّ ؿِٝس طزٞى كٌخ

هَ ح٬ُٜس ػْ هَؽ ك٠ِٜ حُظَٜ ٝحُؼَٜ أٝحُؼ٘خء ؿ٤ٔؼخ كظ٠ اًح ًخٕ ٣ٞٓخ 

اٌْٗ  :ؿ٤ٔؼخ ػْ ىهَ ػْ هَؽ رؼي ًُي ك٠ِٜ حُٔـَد ٝحُؼ٘خء ؿ٤ٔؼخ ػْ هخٍ

حُٜ٘خٍ كٖٔ  ٢َ لِّ ٠َ ٓظؤطٕٞ ؿيح إ ٗخء هللا ػ٤ٖ طزٞى ٝاٌْٗ ُٖ طؤطٞٛخ كظ٠ ٣ُ 

َّْ ؿخء ٖٓ ٓخثٜخ ٤ٗجخ كظ٠ آط٢ كـج٘خٛخ ٝهي ٓزو٘خ ا٤ُٜخ ٍؿ٬ٕ  ٛخ ٌْٓ٘ ك٬ ٣ٔ

َٛ ٓٔٔظٔخ  :ر٢٘ء ٖٓ ٓخء هخٍ كٔؤُٜٔخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُّٞ زِ ٝحُؼ٤ٖ ٓؼَ حَُ٘حى طَ 

ٜٔخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝهخٍ ُٜٔخ ٓخ ٗخء هللا إٔ ٣وٍٞ هخٍ ػْ ٗؼْ كٔزَّ  :ٖٓ ٓخثٜخ ٤ٗجخ هخ٫

َكٞح رؤ٣ي٣ْٜ ٖٓ حُؼ٤ٖ ه٬٤ِ ه٬٤ِ كظ٠ حؿظٔغ ك٢ ٢ٗء هخٍ ٝؿَٔ ٍٍٓٞ هللا ؿ

 هخٍ ؿ٣َِ ٗي أرٞ ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٚ ٣ي٣ٚ ٝٝؿٜٚ ػْ أػخىٙ ك٤ٜخ كـَص حُؼ٤ٖ رٔخء َٜٓ٘ٔ أٝ
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٣ٞٗي ٣خ ٓؼخً إ ١خُض ري ك٤خس إٔ  :ػ٢ِ أ٣ٜٔخ هخٍ كظ٠ حٓظو٠ حُ٘خّ ػْ هخٍ

 .خ"خًٗ َ٘طَٟ ٓخ ٛخٛ٘خ هي ِٓت ؿِ 

كيػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ، كيػ٘خ ح٤ُُٞي ٣ؼ٢٘ حرٖ ؿ٤ٔغ، كيػ٘خ أكٔي هخٍ  أهَؽ1٘ٓ.2

" هَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ ؿِٝس طزٞى هخٍ كزِـٚ إٔ :أرٞ حُطل٤َ، ػٖ ك٣ٌلش هخٍ

ك٢ حُٔخء هِش ح١ٌُ ٣َىٙ كؤَٓ ٓ٘خى٣خ ك٘خىٟ ك٢ حُ٘خّ إٔ ٫ ٣ٔزو٢٘ ا٠ُ حُٔخء أكي 

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝأرٞ حُطل٤َ ٛٞ ػخَٓ رٖ  كِؼْٜ٘." ؤط٠ حُٔخء ٝهي ٓزوٚ هّٞك

 .ٚ حُزِحٍأهَؿٝ ،ٝحػِش حُٜلخر٢ ٝأرٞ ٗؼ٤ْ ٛٞ حُل٠َ رٖ ى٤ًٖ

 ٌؾٛق أثٟ خ١ضّخ ثبٌغ١ؼ فٟ غضٚح رجٛن -7ٖٓ* 

كيػ٢٘ أرٞ حُطخَٛ أكٔي رٖ ػَٔٝ رٖ ػزي هللا رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1٘ٔ

حرٖ  ػَٔٝ رٖ َٓف ٠ُٞٓ ر٢٘ أ٤ٓش، أهز٢َٗ حرٖ ٝٛذ، أهز٢َٗ ٣ْٞٗ، ػٖ

ٜٗخد هخٍ: كؤهز٢َٗ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي هللا رٖ ًؼذ رٖ ٓخُي، إٔ ػزي هللا رٖ 

 ...":هخٍ ًؼذ ًخٕ هخثي ًؼذ، ٖٓ ر٤٘ٚ، ك٤ٖ ػ٢ٔ، هخٍ: ٓٔؼض ًؼذ رٖ ٓخُي

ُٓ  ٞكز٤٘ٔخ ٛ َّٔ ٠ًّ ٤َ زْ ػ٠ِ ًُي ٍأٟ ٍؿ٬  كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  َحدُ خ ٣ٍِٝ رٚ حُ

 ح١ٌُ طٜيم ٞه٤ؼٔش ح٧ٜٗخ١ٍ ٝٛ ٞأر ٞكبًح ٛ وٓ أثب خ١ضّخ :هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ

 .رٜخع حُظَٔ ك٤ٖ ُِٔٙ حُٔ٘خكوٕٞ"

خ اٌغٕذي ٌٍٕجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8ٖٓ*  َِ ْٚ  ٘ذ٠خ أَُو١ِْذس َد

ٝكيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝأرٞ ٣ًَذ، ٤َُٛٝ ْ هخٍ ِٓٔ أهَؽ .1ٕ٘

رٖ كَد، ٝحُِلع ٤َُِٛ، هخٍ أرٞ ٣ًَذ: أهزَٗخ، ٝهخٍ ح٥هَحٕ: كيػ٘خ ٤ًٝغ، 

َ، ػٖ أر٢ ػٕٞ حُؼول٢، ػٖ أر٢ ٛخُق حُل٘ل٢، ػٖ ػ٢ِ، إٔ أ٤ًيٍ ػٖ ٓٔؼ

ىٝٓش أٛيٟ ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػٞد ك٣ََ، كؤػطخٙ ػ٤ِخ، كوخٍ: ٗووٚ هَٔح ر٤ٖ 

 ".حُلٞح١ْ، ٝهخٍ أرٞ رٌَ، ٝأرٞ ٣ًَذ: ر٤ٖ حُ٘ٔٞس
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كيػ٘خ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖ٘

أٛي١  دمحم، كيػ٘خ ٤ٗزخٕ، ػٖ هظخىس، كيػ٘خ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ ٣ْٞٗ رٖ

ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ؿزش ٓ٘يّ، ًٝخٕ ٠ٜ٘٣ ػٖ حُل٣ََ، كؼـذ حُ٘خّ ٜٓ٘خ، كوخٍ: ٝح١ٌُ 

  ".ٗلْ دمحم ر٤يٙ، ُٔ٘خى٣َ ٓؼي رٖ ٓؼخً ك٢ حُـ٘ش أكٖٔ ٖٓ ٌٛح

 ف ػجذ اٌشؽّبْ ثٓ ػٛفإٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٠ذسن فالح اٌفغش عّبػخ خٍ -9ٖٓ* 

كيػ٢٘ دمحم رٖ ٍحكغ، ٝكٖٔ رٖ ػ٢ِ حُلِٞح٢ٗ، هخٍ ِْٓٔ  أهَؽ.1٘ٗ

ؿ٤ٔؼخ ػٖ ػزي حَُُحم، هخٍ حرٖ ٍحكغ: كيػ٘خ ػزي حَُُحم، أهزَٗخ حرٖ ؿ٣َؾ، 

كيػ٢٘ حرٖ ٜٗخد، ػٖ كي٣غ ػزخى رٖ ٣ُخى، إٔ ػَٝس رٖ حُٔـ٤َس رٖ ٗؼزش، 

هخٍ:  ،ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طزٞى أٗٚ ؿِح ٓغ :"أهزَٙ إٔ حُٔـ٤َس رٖ ٗؼزش أهزَٙ

كظزَُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هزَ حُـخث٢ كلِٔض ٓؼٚ اىحٝس هزَ ٬ٛس حُلـَ،  :حُٔـ٤َس

كِٔخ ٍؿغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٢ُ أهٌص أ٣َٛن ػ٠ِ ٣ي٣ٚ ٖٓ ح٩ىحٝس ٝؿَٔ ٣ي٣ٚ 

ًُ ػ٬ع َٓحص ػْ ؿَٔ ٝؿٜٚ، ػْ ًٛذ ٣وَؽ ؿزظٚ ػٖ ًٍ خ ؿزظٚ َّٔ حػ٤ٚ، ك٠خم 

كؤىهَ ٣ي٣ٚ ك٢ حُـزش، كظ٠ أهَؽ ًٍحػ٤ٚ ٖٓ أٓلَ حُـزش، ٝؿَٔ ًٍحػ٤ٚ ا٠ُ 

كؤهزِض ٓؼٚ كظ٠ ٗـي حُ٘خّ : حَُٔكو٤ٖ، ػْ طٟٞؤ ػ٠ِ هل٤ٚ، ػْ أهزَ هخٍ حُٔـ٤َس

هي هيٓٞح ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞف ك٠ِٜ ُْٜ كؤىٍى ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اكيٟ حًَُؼظ٤ٖ 

غ حُ٘خّ حًَُؼش ح٥هَس، كِٔخ ِْٓ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞف هخّ ٍٍٓٞ هللا ك٠ِٜ ٓ

ملسو هيلع هللا ىلص ٣ظْ ٬ٛطٚ كؤكِع ًُي ح٤ُِٖٔٔٔ كؤًؼَٝح حُظٔز٤ق كِٔخ ه٠٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٬ٛطٚ 

٣ـزطْٜ إٔ ِٛٞح ح٬ُٜس  ،لذ أفجزُأٝ هخٍ:  أؽغٕزُػْ هخٍ:  ،أهزَ ػ٤ِْٜ

 ".ُٞهظٜخ
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 فذ ػٍٝ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصٍِه أ٠ٍخ ٠ -ٖٓٔ* 

ٖ ػَٔٝ رٖ ػ كيػ٘خ َٜٓ رٖ رٌخٍ كيػ٘خ ٤ٛٝذحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1٘٘

ٓغ حُ٘ز٢ ٠ِٛ  ؿِٝٗخ "ػٖ أر٢ ك٤ٔي حُٔخػي١ هخٍ: ٣ل٠٤ ػٖ ػزخّ حُٔخػي١

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ طزٞى ٝأٛيٟ ِٓي أ٣ِش ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رـِش ر٠٤خء، ًٝٔخٙ رَىح، ًٝظذ 

  " ُٚ رزلَْٛ

َِ  اثطبي اٌؼمً -ٖٔٔ*  َّّ ػٍٝ   ز١ٗٓ ػنٗ فؤعمو ص١َّٕ ٓ أزضع ٠ذٖ ِ

كيػ٘خ ٣ؼوٞد رٖ ارَح٤ْٛ، كيػ٘خ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1٘ٙ

آٔخػ٤َ حرٖ ػ٤ِش، أهزَٗخ حرٖ ؿ٣َؾ، هخٍ: أهز٢َٗ ػطخء، ػٖ ٛلٞحٕ رٖ 

ؿ٤ٖ  " ؿِٝص ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص:٣ؼ٠ِ، ػٖ ٣ؼ٠ِ رٖ أ٤ٓش ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

 َّٞ  حُؼَٔس كٌخٕ ٖٓ أٝػن أػٔخ٢ُ ك٢ ٗل٢ٔ كٌخٕ ٢ُ أؿ٤َ كوخطَ اٗٔخٗخ كؼ

أكيٛٔخ اٛزغ ٛخكزٚ كخٗظِع اٛزؼٚ كؤٗيٍ ػ٤٘ظٚ كٔوطض كخٗطِن ا٠ُ حُ٘ز٢ 

ًٔخ ٣و٠ْ  :أك٤يع اٛزؼٚ ك٢ ك٤ي طو٠ٜٔخ هخٍ أكٔزٚ هخٍ :كؤٛيٍ ػ٤٘ظٚ ٝهخٍملسو هيلع هللا ىلص 

 حُللَ ".

 رجٛنفٟ غضٚح  البِخ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصح ِذَّ  -ٕٖٔ* 

كيػ٘خ أكٔي رٖ ك٘زَ، كيػ٘خ ػزي حَُُحم، أهزَٗخ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.1٘1

ٓؼَٔ، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ًؼ٤َ، ػٖ دمحم رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞرخٕ، ػٖ ؿخرَ رٖ 

هِض  .ح٬ُٜس " َُ ُٜ وْ " أهخّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رظزٞى ػ٣َٖ٘ ٣ٞٓخ ٣َ :ػزي هللا، هخٍ

 .ٚ أكٔيأهَؿٝ ،ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖكي٣غ 

 اٌّئ١ِٕٓٚسعٌٛٗ ٚاعزٙضاء إٌّبفم١ٓ ثآ٠بد هللا  -ٖٖٔ* 

كيػ٘خ أر٢ ػ٘خ حُلٖٔ رٖ حَُر٤غ حرٖ أر٢ كخطْ ك٢ حُظل٤َٔ هخٍ  أهَؽ.1٘1

ػ٘خ ػزي هللا رٖ اى٣ٍْ هخٍ: هخٍ حرٖ آلخم كيػ٢٘ ح١َُِٛ ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ 
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:" هخٍ ٓو٢٘ رٖ ك٤َٔ: ذ هخٍػزي هللا رٖ ًؼذ رٖ ٓخُي ػٖ أر٤ٚ ػٖ ؿيٙ ًؼ

ٖٓ إٔ  ُٞٞىىص أ٢ٗ أهخ٠ٟ ػ٠ِ إٔ ٠٣َد ًَ ٍؿَ ٌْٓ٘ ٓخثش ػ٠ِ إٔ ٗ٘ـ

أىٍى حُوّٞ كبْٜٗ هي   :٣ٍِ٘ ك٤٘خ هَإٓ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُؼٔخٍ رٖ ٣خَٓ

، حكظَهٞح كخٓؤُْٜ ػٔخ هخُٞح كبٕ ْٛ أٌَٗٝح ًٝظٔٞح كوَ: ر٠ِ هي هِظْ ًٌح ًٌٝح

 ًَ ْ، كوخٍ ُْٜ ح١ٌُ أَٓ رٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كـخءٝح ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؼظٌٍٕٝ ٜكؤىٍ

ٍٍٓٞ هللا، هؼي ر٢ ح٢ٔٓ ٝحْٓ أر٢ كؤٍِٗ هللا طؼخ٠ُ  ٝهخٍ ٓو٢٘ رٖ ك٤َٔ: ٣خ

 {،٫ طؼظٌٍٝح هي ًلَطْ رؼي ا٣ٔخٌْٗ إ ٗؼق ػٖ ١خثلش ٌْٓ٘ ٗؼٌد ١خثلش}ك٤ْٜ: 

هللا ػ٘ٚ: ٓو٢٘ رٖ ك٤َٔ، كظ٠ٔٔ: ػزي حَُكٖٔ، ٝٓؤٍ هللا إٔ خ كٌخٕ ح١ٌُ ػل

٫ ٣ؼِْ رٔوظِٚ كوظَ ٣ّٞ ح٤ُٔخٓش ٫ ٣ؼِْ ٓوظِٚ ٫ٝ ٖٓ هظِٚ ٫ٝ  ٝإٔ وظَ ٤ٜٗيح٣ُ 

ٝحرٖ  هِض كي٣غ كٖٔ ٝهي َٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ "٣َٟ ُٚ أػَ ٫ٝ ػ٤ٖ

 .ٛٞ دمحم رٖ اى٣ٍْٝأر٢ كخطْ ٛٞ ػزي حَُكٖٔ ٝأرٞٙ أرٞ كخطْ 

ُّ  إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٗٔ*   غز١بٌٗثب ٠ٍؼٓ ِٓ ٘

كيػ٘خ ٣ِ٣ي، أهزَٗخ ح٤ُُٞي ٣ؼ٢٘ حرٖ ػزي هللا رٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1٘2

ّٔ :ؿ٤ٔغ، ػٖ أر٢ حُطل٤َ، هخٍ خ أهزَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ؿِٝس طزٞى أَٓ ٓ٘خى٣خ " ُ

أكي كز٤٘ٔخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٞىٙ  ك٘خىٟ إ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أهٌ حُؼوزش ك٬ ٣ؤهٌٛخ

 ٕٞٔٞ ػ٠ِ حَُٝحكَ ؿ٘ٞح ػٔخٍح ٝٛك٣ٌلش ٣ٝٔٞم رٚ ػٔخٍ اً أهزَ ٢ٍٛ ٓظِؼِّ 

٣ٔٞم رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأهزَ ػٔخٍ ٠٣َد ٝؿٞٙ حَُٝحكَ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ػٔخٍ  كِٔخ ٛز٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍِٗ ٍٝؿغ كظ٠ ٛز٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذْ لَ  ذْ لَ  :ُل٣ٌلش

هي ػَكض ػخٓش حَُٝحكَ ٝحُوّٞ ٓظِؼٕٔٞ  :حُوّٞ كوخٍ ٣خ ػٔخٍ َٛ ػَكضَ  :كوخٍ

أٍحىٝح إٔ ٣٘لَٝح رٍَٓٞ  :هللا ٍُٝٓٞٚ أػِْ هخٍ :َٛ طي١ٍ ٓخ أٍحىٝح هخٍ :هخٍ

ٗ٘يطي  :ؿ٬ ٖٓ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍهللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤طَكٞٙ هخٍ كٔؤٍ ػٔخٍ ٍ

إ ً٘ض ك٤ْٜ كوي ًخٗٞح  :أٍرؼش ػَ٘ كوخٍ :رخهلل ًْ طؼِْ ًخٕ أٛلخد حُؼوزش كوخٍ
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ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ْٜٓ٘ ػ٬ػش هخُٞح ٝهللا ٓخ ٓٔؼ٘خ ٓ٘خى١ ٍٍٓٞ هللا  ٌٍهٔٔش ػَ٘ كؼ

حُوّٞ كوخٍ ػٔخٍ أٜٗي إٔ ح٫ػ٢٘ ػَ٘ حُزخه٤ٖ كَد هلل  ملسو هيلع هللا ىلص ٝٓخ ػِٔ٘خ ٓخ أٍحى

حُطل٤َ ك٢  َُُٝٓٞٚ ك٢ حُل٤خس حُي٤ٗخ ٣ّٝٞ ٣وّٞ ح٧ٜٗخى. هخٍ ح٤ُُٞي: ًًَٝ أرٞ

طِي حُـِٝس إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ُِ٘خّ ًًَٝ ُٚ إٔ ك٢ حُٔخء هِش كؤَٓ ٍٍٓٞ هللا 

٣َى حُٔخء أكي هزَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كٍٞىٙ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  ملسو هيلع هللا ىلص ٓ٘خى٣خ ك٘خىٟ إٔ ٫

هِض  هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كٞؿي ٍٛطخ هي ٍٝىٝٙ هزِٚ كِؼْٜ٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞٓجٌ "

 .كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٣ِ٣ٝي ٛٞ حرٖ ٛخٍٕٝ

َ، كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ أٓٞى رٖ ػخِْٓٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٙٓ

: هِض ُؼٔخٍ: كيػ٘خ ٗؼزش رٖ حُلـخؽ، ػٖ هظخىس، ػٖ أر٢ ٠َٗس، ػٖ ه٤ْ، هخٍ

خ ٍأ٣ظٔٞٙ أٝ ٤ٗجخ ػٜيٙ ا٤ٌُْ أٍأ٣ظْ ٤٘ٛؼٌْ ٌٛح ح١ٌُ ٛ٘ؼظْ ك٢ أَٓ ػ٢ِ، أٍأ٣ً 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ كوخٍ: ٓخ ػٜي ا٤ُ٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤ٗجخ ُْ ٣ؼٜيٙ ا٠ُ حُ٘خّ ًخكش، 

ٌُٖ ك٣ٌلش أهز٢َٗ ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ: هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: ك٢ أٛلخر٢ حػ٘خ ػَ٘ ٝ

حُو٤خ١، ػٔخ٤ٗش ْٜٓ٘  ٓ٘خكوخ، ك٤ْٜ ػٔخ٤ٗش ٫ ٣يهِٕٞ حُـ٘ش كظ٠ ٣ِؾ حُـَٔ ك٢ ّْٓ 

 ".ٝأٍرؼش ُْ أكلع ٓخ هخٍ ٗؼزش ك٤ْٜ ،طٌل٤ٌْٜ حُير٤ِش

 نشاساٌ٘ذَ ِغغذ  -ٖ٘ٔ* 

كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ػ٘خ دمحم رٖ آلخم خٍ حُلخًْ ه أهَؽ.1ٙٔ

حُٜـخ٢ٗ، ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ كٔخى، ػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ حُٔوظخٍ، كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ 

ك٤َُٝ حُيحٗخؽ، كيػ٢٘ ١ِن رٖ كز٤ذ، هخٍ: ٓٔؼض ؿخرَ رٖ ػزي هللا ح٧ٜٗخ١ٍ 

 خٍه" حُيهخٕ ٖٓ ٓٔـي ح٠َُحٍ ك٤ٖ حٜٗخٍ" ٍأ٣ض :٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، ٣وٍٞ

، هِض ٛٞ كي٣غ ٛل٤ق هخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ ٛل٤قٝ ٌٛح آ٘خى ٛل٤قحُلخًْ 

 .ٝٓخ ىٕٝ ١زوظٚ ٤ٗن حُلخًْ أرٞ حُؼزخّ طويّ طٞػ٤وٚ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ
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 األٚثخ اٌٝ اٌّذ٠ٕخ -ٖٙٔ* 

كيػ٘خ هخُي رٖ ٓوِي، كيػ٘خ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٕٙ

، ػٖ أر٢ ٤ِٓٔخٕ، هخٍ: كيػ٢٘ ػَٔٝ رٖ ٣ل٠٤، ػٖ ػزخّ رٖ َٜٓ رٖ ٓؼي

" أهزِ٘خ ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ؿِٝس طزٞى كظ٠ اًح أَٗك٘خ ػ٠ِ حُٔي٣٘ش ك٤ٔي، هخٍ:

 .ٚ "ٗلزُّ ٝ٘خ ؿزَ ٣لزُّ  يٌ كُ أُ  حهخٍ: ٌٛٙ ١خرش، ٌٛ

  ػٕذ ص١ٕخ اٌٛداعإٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصاعزمجبي أً٘ اٌّذ٠ٕخ  -7ٖٔ* 

خٕ، ػٖ كيػ٘خ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ٓل٤حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٖٙ

هَؿض ٓغ حُٜز٤خٕ ٗظِو٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ا٠ُ ػ٤٘ش  ح١َُِٛ، ػٖ حُٔخثذ، أًًَ أ٢ٗ

 "حُٞىحع ٓويٓٚ ٖٓ ؿِٝس طزٞى

 ٍّفٛااٌضالصخ اٌز٠ٓ خُ  -8ٖٔ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٙٗ

ًؼذ رٖ ح٤ُِغ، ػٖ ػو٤َ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي هللا رٖ 

ٓخُي، إٔ ػزي هللا رٖ ًؼذ رٖ ٓخُي، ًٝخٕ، هخثي ًؼذ ٖٓ ر٤٘ٚ، ك٤ٖ ػ٢ٔ، هخٍ: 

" ُْ :ٓٔؼض ًؼذ رٖ ٓخُي، ٣ليع ك٤ٖ طوِق ػٖ هٜش، طزٞى، هخٍ ًؼذ

أطوِق ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ؿِٝس ؿِحٛخ ا٫ ك٢ ؿِٝس طزٞى ؿ٤َ أ٢ٗ ً٘ض 

ػٜ٘خ اٗٔخ هَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣َ٣ي  طوِلض ك٢ ؿِٝس ريٍ ُْٝ ٣ؼخطذ أكيح طوِق

ػ٤َ ه٣َٖ كظ٠ ؿٔغ هللا ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ ػيْٝٛ ػ٠ِ ؿ٤َ ٤ٓؼخى ُٝوي ٜٗيص ٓغ 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤ُِش حُؼوزش ك٤ٖ طٞحػو٘خ ػ٠ِ ح٬ٓ٩ّ ٝٓخ أكذ إٔ ٢ُ رٜخ ٜٓ٘ي ريٍ 

ْ أًٖ ه٢ أهٟٞ ٫ٝ ٝإ ًخٗض ريٍ أًًَ ك٢ حُ٘خّ ٜٓ٘خ ًخٕ ٖٓ هز١َ أ٢ٗ ُ

أ٣َٔ ك٤ٖ طوِلض ػ٘ٚ ك٢ طِي حُـِحس ٝهللا ٓخ حؿظٔؼض ػ٘ي١ هزِٚ ٍحكِظخٕ ه٢ 

كظ٠ ؿٔؼظٜٔخ ك٢ طِي حُـِٝس ُْٝ ٣ٌٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣َ٣ي ؿِٝس ا٫ ٍٟٝ 
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رـ٤َٛخ كظ٠ ًخٗض طِي حُـِٝس ؿِحٛخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ كَ ٗي٣ي ٝحٓظوزَ ٓلَح 

٠ ٤ُِِٖٔٔٔ أَْٓٛ ٤ُظؤٛزٞح أٛزش ؿِْٝٛ كؤهزَْٛ ؼ٤يح ٝٓلخُح ٝػيٝح ًؼ٤َح كـَِّ ر

رٞؿٜٚ ح١ٌُ ٣َ٣ي ٝحُِٕٔٔٔٞ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًؼ٤َ ٫ٝ ٣ـٔؼْٜ ًظخد كخكع 

٣َ٣ي حُي٣ٞحٕ هخٍ ًؼذ كٔخ ٍؿَ ٣َ٣ي إٔ ٣ظـ٤ذ ا٫ ظٖ إٔ ٤ٓول٠ ُٚ ٓخ ُْ ٣ٍِ٘ 

 ملسو هيلع هللا ىلص طِي حُـِٝس ك٤ٖ ١خرض حُؼٔخٍ ٝحُظ٬ٍ ٝطـِٜ ك٤ٚ ٝك٢ هللا ٝؿِح ٍٍٓٞ هللا

٢ٌُ أطـِٜ ٓؼْٜ كؤٍؿغ ُْٝ أهٞ  ٍٍٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝحُِٕٔٔٔٞ ٓؼٚ كطلوض أؿي

٤ٗجخ كؤهٍٞ ك٢ ٗل٢ٔ أٗخ هخىٍ ػ٤ِٚ كِْ ٣ٍِ ٣ظٔخىٟ ر٢ كظ٠ حٗظي رخُ٘خّ حُـي 

ِٕٔٔٔٞ ٓؼٚ ُْٝ أهٞ ٖٓ ؿٜخ١ُ ٤ٗجخ كوِض أطـِٜ كؤٛزق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝحُ

٤ٓٞ٣ٖ ػْ أُلوْٜ كـيٝص رؼي إٔ كِٜٞح ٧طـِٜ كَؿؼض ُْٝ أهٞ  ٝرؼيٙ ر٤ّٞ أ

٤ٗجخ ػْ ؿيٝص ػْ ٍؿؼض ُْٝ أهٞ ٤ٗجخ كِْ ٣ٍِ ر٢ كظ٠ أَٓػٞح ٝطلخ١ٍ 

٢ُ ًُي كٌ٘ض اًح  ٍْ يَّ وَ ٝٛٔٔض إٔ أٍطلَ كؤىًٍْٜ ٤ُٝظ٢٘ كؼِض كِْ ٣ُ  ٝحُـِ

ُ٘خّ رؼي هَٝؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كطلض ك٤ْٜ أك٢ِ٘ٗ أ٢ٗ ٫ أٍٟ ا٫ هَؿض ك٢ ح

ٍؿ٬ ٖٓٔ ػٌٍ هللا ٖٓ ح٠ُؼلخء ُْٝ ٢ًٌَٗ٣  ٍٝؿ٬ ٓـٔٞٛخ ػ٤ِٚ حُ٘لخم أ

ٓخ كؼَ ًؼذ كوخٍ  :ؿخُْ ك٢ حُوّٞ رظزٞى ٍٍٞٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ رِؾ طزٞى كوخٍ ٝٛ

 كزٔٚ رَىحٙ ٝٗظَٙ ك٢ ػطلٚ كوخٍ ٓؼخً رٖ ٣خ ٍٍٓٞ هللا :ٍؿَ ٖٓ ر٢٘ ِٓٔش

رجْ ٓخ هِض ٝهللا ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ ػِٔ٘خ ػ٤ِٚ ا٫ ه٤َح كٌٔض ٍٍٓٞ هللا  :ؿزَ

ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ًؼذ رٖ ٓخُي كِٔخ رِـ٢٘ أٗٚ طٞؿٚ هخك٬ ك٢َٗ٠ ٢ٔٛ ١ٝلوض أطًٌَ 

ٍأ١ ٖٓ حٌٌُد ٝأهٍٞ رٔخًح أهَؽ ٖٓ ٓوطٚ ؿيح ٝحٓظؼ٘ض ػ٠ِ ًُي رٌَ ١ً 

أ٢ِٛ كِٔخ ه٤َ إ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هي أظَ هخىٓخ ُحف ػ٢٘ حُزخ١َ ٝػَكض أ٢ٗ ُٖ 

أهَؽ ٓ٘ٚ أريح ر٢٘ء ك٤ٚ ًٌد كؤؿٔؼض ٛيهٚ ٝأٛزق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخىٓخ ًٝخٕ 

اًح هيّ ٖٓ ٓلَ ريأ رخُٔٔـي ك٤ًَغ ك٤ٚ ًٍؼظ٤ٖ ػْ ؿِْ ُِ٘خّ كِٔخ كؼَ ًُي 

لٕٞ كطلوٞح ٣ؼظٌٍٕٝ ا٤ُٚ ٣ٝلِلٕٞ ُٚ ًٝخٗٞح ر٠ؼش ٝػٔخ٤ٖٗ ٍؿ٬ ٔوَِّ ؿخءٙ حُ
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 ًَّ َ َٓحثَْٛ ا٠ُ هللا كوزَ ْٜٓ٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٤ٗ٬ظْٜ ٝرخ٣ؼْٜ ٝحٓظـلَ ُْٜ ٝٝ

طؼخٍ كـجض أ٢٘ٓ كظ٠  :ػ٤ِٚ طزْٔ طزْٔ حُٔـ٠ذ ػْ هخٍ ضُ ْٔ كـجظٚ كِٔخ َِّٓ 

ر٠ِ ا٢ٗ ٝهللا  :أُْ طٌٖ هي حرظؼض ظَٜى كوِض ٓخ هِلي :ؿِٔض ر٤ٖ ٣ي٣ٚ كوخٍ ٢ُ

ؿِٔض ػ٘ي ؿ٤َى ٖٓ أَٛ حُي٤ٗخ َُأ٣ض إٔ ٓؤهَؽ ٖٓ ٓوطٚ  ٣ُٞخ ٍٍٓٞ هللا 

ُجٖ كيػظي ح٤ُّٞ كي٣غ ًٌد  رؼٌٍ ُٝوي أػط٤ض ؿي٫ ٢ٌُ٘ٝ ٝهللا ُوي ػِٔضُ 

َّٖ ط٠َٟ رٚ ػّ٘  ُٝجٖ كيػظي كي٣غ ٛيم طـي  هللا إٔ ٣ٔوطي ػ٢َِّ  ٢ ٤ٌُٞٗ

هللا ٫ ٝهللا ٓخ ًخٕ ٢ُ ٖٓ ػٌٍ ٝهللا ٓخ ً٘ض ه٢  ك٤ٚ ػلٞ ٧ٍؿٞػ٢ِ ك٤ٚ ا٢ٗ 

أٓخ ٌٛح كوي ٛيم كوْ  :أهٟٞ ٫ٝ أ٣َٔ ٢٘ٓ ك٤ٖ طوِلض ػ٘ي كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كظ٠ ٣و٢٠ هللا ك٤ي كؤض ٝػخٍ ٍؿخٍ ٖٓ ر٢٘ ِٓٔش كخطزؼ٢ٗٞ كوخُٞح ٢ُ ٝهللا ٓخ 

ػـِص إٔ ٫ طٌٕٞ حػظٌٍص ا٠ُ ٍٍٓٞ  ػِٔ٘خى ً٘ض أًٗزض ًٗزخ هزَ ٌٛح ُٝوي

هللا ملسو هيلع هللا ىلص رٔخ حػظٌٍ ا٤ُٚ حُٔظوِلٕٞ هي ًخٕ ًخك٤ي ًٗزي حٓظـلخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُي 

كٞهللا ٓخ ُحُٞح ٣ئٗز٢ٗٞ كظ٠ أٍىص إٔ أٍؿغ كؤًٌد ٗل٢ٔ ػْ هِض ُْٜ َٛ ُو٢ 

َ ُٜٔخ ٓؼَ ٓخ ه٤َ ُي كوِض ٌٛح ٓؼ٢ أكي هخُٞح ٗؼْ ٍؿ٬ٕ هخ٫ ٓؼَ ٓخ هِض كو٤

ٖٓ ٛٔخ هخُٞح َٓحٍس رٖ حَُر٤غ حُؼ١َٔ ٬ٍٛٝ رٖ أ٤ٓش حُٞحهل٢ كًٌَٝح ٢ُ 

ٍؿ٤ِٖ ٛخُل٤ٖ هي ٜٗيح ريٍح ك٤ٜٔخ أٓٞس ك٤٠ٔض ك٤ٖ ًًَٝٛٔخ ٢ُ ٠ٜٗٝ 

٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ح٤ُِٖٔٔٔ ػٖ ٬ًٓ٘خ أ٣ٜخ حُؼ٬ػش ٖٓ ر٤ٖ ٖٓ طوِق ػ٘ٚ كخؿظ٘زَ 

٤َٝح ُ٘خ كظ٠ طٌَ٘ص ك٢ ٗل٢ٔ ح٧ٍٝ كٔخ ٢ٛ حُظ٢ أػَف كِزؼ٘خ ػ٠ِ حُ٘خّ ٝطـ

ًُي ه٤ٖٔٔ ٤ُِش كؤٓخ ٛخكزخ١ كخٓظٌخٗخ ٝهؼيح ك٢ ر٤ٞطٜٔخ ٣ز٤ٌخٕ ٝأٓخ أٗخ كٌ٘ض 

أٗذ حُوّٞ ٝأؿِيْٛ كٌ٘ض أهَؽ كؤٜٗي ح٬ُٜس ٓغ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝأ١ٞف ك٢ 

ك٢ ٓـِٔٚ رؼي  ِْٞٓ ػ٤ِٚ ٝٛح٧ٓٞحم ٫ٝ ٢ٌِ٘ٔ٣ أكي ٝآط٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤ

ح٬ُٜس كؤهٍٞ ك٢ ٗل٢ٔ َٛ كَى ٗلظ٤ٚ رَى ح٬ُّٔ ػ٢ِ أّ ٫ ػْ أ٢ِٛ ه٣َزخ 

ٝاًح حُظلض ٗلٞٙ أػَٝ  ٓ٘ٚ كؤٓخٍهٚ حُ٘ظَ كبًح أهزِض ػ٠ِ ٬ٛط٢ أهزَ ا٢َُّ 
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ػ٢٘ كظ٠ اًح ١خٍ ػ٢ِ ًُي ٖٓ ؿلٞس حُ٘خّ ٤٘ٓض كظ٠ طٍٔٞص ؿيحٍ كخث٢ 

حُ٘خّ ا٢ُ كِٔٔض ػ٤ِٚ كٞهللا ٓخ ٍى ػ٢ِ ح٬ُّٔ حرٖ ػ٢ٔ ٝأكذ  ٞأر٢ هظخىس ٝٛ

كوِض ٣خ أرخ هظخىس أٗ٘يى رخهلل َٛ طؼ٢ِ٘ٔ أكذ هللا ٍُٝٓٞٚ كٌٔض كؼيص ُٚ 

ك٘٘يطٚ كٌٔض كؼيص ُٚ ك٘٘يطٚ كوخٍ هللا ٍُٝٓٞٚ أػِْ كلخٟض ػ٤٘خ١ ٝط٤ُٞض 

ٖٓ أٗزخ١ أَٛ  كظ٠ طٍٔٞص حُـيحٍ هخٍ كز٤٘خ أٗخ أ٢٘ٓ رٔٞم حُٔي٣٘ش اًح ٗزط٢ٌّ 

ُ٘ؤّ ٖٓٔ هيّ رخُطؼخّ ٣ز٤ؼٚ رخُٔي٣٘ش ٣وٍٞ ٖٓ ٣يٍ ػ٠ِ ًؼذ رٖ ٓخُي كطلن ح

حُ٘خّ ٤٘٣َٕٝ ُٚ كظ٠ اًح ؿخء٢ٗ ىكغ ا٢ُ ًظخرخ ٖٓ ِٓي ؿٔخٕ كبًح ك٤ٚ أٓخ رؼي 

 نْ كبٗٚ هي رِـ٢٘ إٔ ٛخكزي هي ؿلخى ُْٝ ٣ـؼِي هللا ريحٍ ٛٞحٕ ٫ٝ ٤٠ٓؼش كخُلَ 

ُز٬ء كظ٤ٔٔض رٜخ حُظٍ٘ٞ كٔـَطٚ رٜخ ر٘خ ٗٞحٓي كوِض ُٔخ هَأطٜخ ٌٝٛح أ٠٣خ ٖٓ ح

كظ٠ اًح ٠ٓض أٍرؼٕٞ ٤ُِش ٖٓ حُو٤ٖٔٔ اًح ٍٍٓٞ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؤط٢٘٤ كوخٍ 

إ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؤَٓى إٔ طؼظٍِ حَٓأطي كوِض أ١ِوٜخ أّ ٓخًح أكؼَ هخٍ ٫ رَ 

٫َٓأط٢ حُلو٢ رؤِٛي  حػظُِٜخ ٫ٝ طوَرٜخ ٝأٍَٓ ا٠ُ ٛخكز٢ ٓؼَ ًُي كوِض

كظ٢ٌٗٞ ػ٘يْٛ كظ٠ ٣و٢٠ هللا ك٢ ٌٛح ح٧َٓ هخٍ ًؼذ كـخءص حَٓأس ٬ٍٛ رٖ 

أ٤ٓش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخُض ٣خ ٍٍٓٞ هللا إ ٬ٍٛ رٖ أ٤ٓش ٤ٗن ٟخثغ ٤ُْ ُٚ هخىّ 

كَٜ طٌَٙ إٔ أهيٓٚ هخٍ ٫ ٌُٖٝ ٫ ٣وَري هخُض اٗٚ ٝهللا ٓخ رٚ كًَش ا٠ُ ٢ٗء 

 ٞ ٓخ ُحٍ ٣ز٢ٌ ٌٓ٘ ًخٕ ٖٓ أَٓٙ ٓخ ًخٕ ا٠ُ ٣ٞٓٚ ٌٛح كوخٍ ٢ُ رؼٞ أ٢ِٛ ُٝهللا

حٓظؤًٗض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ حَٓأطي ًٔخ إًٔ ٫َٓأس ٬ٍٛ رٖ أ٤ٓش إٔ طويٓٚ كوِض 

اًح حٓظؤًٗظٚ  ٝهللا ٫ أٓظؤًٕ ك٤ٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٓخ ٣ي٢٘٣ٍ ٓخ ٣وٍٞ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ًَ ُ٘خ هٕٔٔٞ ٤ُِش ٖٓ  ضْ َِ ُٔ ك٤ٜخ ٝأٗخ ٍؿَ ٗخد كِزؼض رؼي ًُي ػَ٘ ٤ُخٍ كظ٠ 

ك٤ٖ ٠ٜٗ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ ٬ًٓ٘خ كِٔخ ٤ِٛض ٬ٛس حُلـَ ٛزق ه٤ٖٔٔ ٤ُِش 

ٝأٗخ ػ٠ِ ظَٜ ر٤ض ٖٓ ر٤ٞط٘خ كز٤٘خ أٗخ ؿخُْ ػ٠ِ حُلخٍ حُظ٢ ًًَ هللا هي ٟخهض 

٠ ػ٠ِ كَ ْٝ ض ػ٢ِ ح٧ٍٝ رٔخ ٍكزض ٓٔؼض ٛٞص ٛخٍم أَ ػ٢ِ ٗل٢ٔ ٟٝخه
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 َٓ رؤػ٠ِ ٛٞطٚ ٣خ ًؼذ رٖ ٓخُي أرَ٘ هخٍ كوٍَص ٓخؿيح ٝػَكض إٔ  غٍ ِْ ؿزَ 

هي ؿخء كَؽ ٝإًٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رظٞرش هللا ػ٤ِ٘خ ك٤ٖ ٠ِٛ ٬ٛس حُلـَ كٌٛذ 

ٓؼ٠ حُ٘خّ ٣زَ٘ٝٗ٘خ ًٝٛذ هزَ ٛخكز٢ ٓزَٕ٘ٝ ًٍٝٞ ا٢ُ ٍؿَ كَٓخ ٝ

ٓخع ٖٓ أِْٓ كؤٝك٠ ػ٠ِ حُـزَ ًٝخٕ حُٜٞص أَٓع ٖٓ حُلَّ كِٔخ ؿخء٢ٗ 

ح١ٌُ ٓٔؼض ٛٞطٚ ٣ز٢َٗ٘ ِٗػض ُٚ ػٞر٢ كٌٔٞطٚ ا٣خٛٔخ رزَ٘حٙ ٝهللا ٓخ أِٓي 

ؿ٤َٛٔخ ٣ٞٓجٌ ٝحٓظؼَص ػٞر٤ٖ كِزٔظٜٔخ ٝحٗطِوض ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ظِوخ٢ٗ 

وُٕٞٞ ُظٜ٘ي طٞرش هللا ػ٤ِي هخٍ ًؼذ كظ٠ حُ٘خّ كٞؿخ كٞؿخ ٢ٜٗٞ٘٣ رخُظٞرش ٣

ىهِض حُٔٔـي كبًح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؿخُْ كُٞٚ حُ٘خّ كوخّ ا٢ُ ١ِلش رٖ ػز٤ي هللا 

٣ٍَٜٝ كظ٠ ٛخكل٢٘ ٝٛ٘خ٢ٗ ٝهللا ٓخ هخّ ا٢ُ ٍؿَ ٖٓ حُٜٔخؿ٣َٖ ؿ٤َٙ ٫ٝ 

 ٞ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛأٗٔخٛخ ُطِلش هخٍ ًؼذ كِٔخ ِٓٔض ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أرَ٘ رو٤َ ٣ّٞ َٓ ػ٤ِي ٌٓ٘ ُٝيطي أٓي هخٍ هِض أٖٓ  :٣زَم ٝؿٜٚ ٖٓ حٍَُٔٝ

٫ رَ ٖٓ ػ٘ي هللا ًٝخٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  :ػ٘يى ٣خ ٍٍٓٞ هللا أّ ٖٓ ػ٘ي هللا هخٍ

 ُٓ  حٓظ٘خٍ ٝؿٜٚ كظ٠ ًؤٗٚ هطؼش هَٔ ًٝ٘خ ٗؼَف ًُي ٓ٘ٚ ََّ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ اًح 

كِٔخ ؿِٔض ر٤ٖ ٣ي٣ٚ هِض ٣خ ٍٍٓٞ هللا إ ٖٓ طٞرظ٢ إٔ أٗوِغ ٖٓ ٓخ٢ُ ٛيهش 

ه٤َ ُي  أٓٔي ػ٤ِي رؼٞ ٓخُي كٜٞ :ا٠ُ هللا ٝا٠ُ ٍٍٓٞ هللا هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كب٢ٗ أٓٔي ٢ٜٔٓ ح١ٌُ رو٤زَ كوِض ٣خ ٍٍٓٞ هللا إ هللا اٗٔخ ٗـخ٢ٗ  :هِض

ع ا٫ ٛيهخ ٓخ رو٤ض كٞهللا ٓخ أػِْ أكيح ٖٓ رخُٜيم ٝإ ٖٓ طٞرظ٢ إٔ ٫ أكي

ح٤ُِٖٔٔٔ أر٬ٙ هللا ك٢ ٛيم حُلي٣غ ٌٓ٘ ًًَص ًُي ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أكٖٔ ٓٔخ 

 ٞأر٢ٗ٬ ٓخ طؼٔيص ٌٓ٘ ًًَص ًُي ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ ٢ٓٞ٣ ٌٛح ًٌرخ ٝا٢ٗ ٧ٍؿ

ُوي طخد هللا ػ٠ِ حُ٘ز٢ }ٍُٓٞٚ ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٣للظ٢٘ هللا ك٤ٔخ رو٤ض ٝأٍِٗ هللا ػ٠ِ 

كٞهللا ٓخ أٗؼْ هللا ػ٢ِ  {ٝحُٜٔخؿ٣َٖ ٝح٧ٜٗخٍ ا٠ُ هُٞٚ ًٝٞٗٞح ٓغ حُٜخىه٤ٖ

ٖٓ ٗؼٔش ه٢ رؼي إٔ ٛيح٢ٗ ُ٪٬ّٓ أػظْ ك٢ ٗل٢ٔ ٖٓ ٛيه٢ ٍَُٓٞ هللا ٠ِٛ 
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 هخٍ ٣ٌُِٖ ح٣ٌُٖ ًٌرٞح كبٕ هللا ًٔخ ِٛيَ  هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ إٔ ٫ إًٔٞ ًٌرظٚ كؤِٛيُ 

٤ٓلِلٕٞ رخهلل ٌُْ }ًٌرٞح ك٤ٖ أٍِٗ حُٞك٢ َٗ ٓخ هخٍ ٧كي كوخٍ طزخٍى ٝطؼخ٠ُ 

هخٍ ًؼذ ًٝ٘خ طوِل٘خ  {اًح حٗوِزظْ ا٠ُ هُٞٚ كبٕ هللا ٫ ٠َٟ٣ ػٖ حُوّٞ حُلخٓو٤ٖ

أ٣ٜخ حُؼ٬ػش ػٖ أَٓ أُٝجي ح٣ٌُٖ هزَ ْٜٓ٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٖ كِلٞح ُٚ كزخ٣ؼْٜ 

ٓظـلَ ُْٜ ٝأٍؿؤ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أَٓٗخ كظ٠ ه٠٠ هللا ك٤ٚ كزٌُي هخٍ هللا ٝح

 ٞاٗٔخ ٛٝٝ ٤ُْٝ ح١ٌُ ًًَ هللا ٓٔخ هِل٘خ ػٖ حُـِ {ٝػ٠ِ حُؼ٬ػش ح٣ٌُٖ هِلٞح}

 ."ٖ كِق ُٚ ٝحػظٌٍ ا٤ُٚ كوزَ ٓ٘ٚطو٤ِلٚ ا٣خٗخ ٝاٍؿخإٙ أَٓٗخ ػٔ

 ؽشٚه ٚفذ صم١ف -ٕٖٔ** 

٠ رٖ ٣ل٠٤، ٝآٔخػ٤َ رٖ ٓخُْ هخ٫: ٝكيػ٘خ ٣ل٤ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٙ٘

" إٔ ٝكي :أهزَٗخ ٤ْ٘ٛ، ػٖ أر٢ رَ٘، ػٖ أر٢ ٓل٤خٕ، ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا

أٓخ أٗخ  :خٍػو٤ق ٓؤُٞح حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخُٞح إ أٍٟ٘خ أٍٝ رخٍىس ك٤ٌق رخُـَٔ كو

 ."كؤكَؽ ػ٠ِ ٍأ٢ٓ ػ٬ػخ

ػ٘خ دمحم رٖ كيهخٍ ح٥كخى ٝحُٔؼخ٢ٗ حرٖ أر٢ ػخْٛ ك٢  أهَؽ.1ٙٙ

آٔخػ٤َ، ٗخ حرٖ أر٢ أ٣ْٝ، ٗخ حرٖ أر٢ حُِٗخى، ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ػوزش، ػٖ أر٢ 

حُِر٤َ، ػٖ ؿخرَ هخٍ: " ٓؤُظٚ ػٖ ا٣ٔخٕ ػو٤ق كوخٍ حٗظ١َٞح ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا 

٤ٜٓيهٕٞ »ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٫ ٛيهش ػ٤ِْٜ ٫ٝ ؿٜخى، ٝإٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ: 

. هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝأرٞ حُِر٤َ ٛٞ ح٢ٌُٔ هي َٛف «أِٓٔٞح ٣ٝـخٛيٕٝ اًح

ٚ" ٝحرٖ أر٢ حُِٗخى ٛٞ ػزي حَُكٖٔ ٝحرٖ أر٢ رخُظلي٣غ ػٖ ؿخرَ روُٞٚ "ٓؤُظ

ٓٔخػ٤َ ٛٞ ح٩ٓخّ حُزوخ١ٍ ُْ ٣وَؿٚ ك٢ ٛل٤لٚ أ٣ْٝ ٛٞ آٔخػ٤َ ٝدمحم رٖ ا

٧ٗٚ ٤ُْ ػ٠ِ ١َٗٚ كؤرٞ حُِر٤َ ٖٓ ٍؿخٍ ِْٓٔ ٤ُْٝ ٖٓ ٍؿخٍ حُزوخ١ٍ. 

أرٞ ىحٝى ك٢ ٓ٘٘ٚ ٖٓ ٣َ١ن  ٓ٘خى ك٢ ١َٗ ٝكي ػو٤ق كوي أهَؿٚاٌٝٛح أٛق 
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ٝٛذ رٖ ٓ٘زٚ ػٖ ؿخرَ ٝهخٍ "ٓؤُض ؿخرَح" ك٬ طـظَ رخُظ٣َٜق رخُٔٔخع  كبٕ 

خِػ٤َ ٝٛذ حرٖ ٓ٘زٚ ُْ ٣ٔٔغ ٖٓ ؿخرَ هخٍ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ ك٢ طخ٣ٍوٚ  َٔ ْٓ ٍٟٝ اِ

٤ْ رٖ ػو٤َ َػٖ أَرِ  ِٛ ح ََ ٣ْ َػٖ اِْر َِ ٌَ ُْ ٍَ رٖ ػزي ح َ٘زّٚ َػٖ َؿخرَ هَخ ُٓ ٤ٚ َػٖ ٝٛذ رٖ 

َ٘خّ رِ  ِٛ ٌََٛح ٣ؤط٠  ٤ْ رٖ ػو٤َ  ِٛ ح ََ َٕ اِْر ًَخ ٤ِْٛ رٖ ػو٤َ  ح ََ أ٣َْض أَٗخ اِْر ٍَ هي  َٝ  ٣ٖل٠٤ 

ْ ُْ ٣ِن ٝٛذ  ِٜ هؼض ا٤َُِْ َٝ ٢ إَٔ طٌٕٞ ٛل٤لَش  ـِ زَ ْ٘ َ٣ ٌُٚ٘ َٝ ِٚ رَؤّْ  ُْ ٣ٌٖ رِ َٝ ُٓق  ُٞ٣

َ٘زّٚ َؿخرَِح ُٓ ؼ٤ٖ رؤٕ ٍٝح٣ش ٝٛذ رٖ ٓ٘زٚ ػٖ ؿخرَ . هِض ٛٞ ًٔخ هخٍ حرٖ ٓرٖ 

يػ٘خ أكٔي رٖ ك٤ٔي ح٧ٜٗخ١ٍ، ٛل٤لش كوي أهَؽ حُلخ٢ًٜ ك٢ أهزخٍ ٌٓش هخٍ ك

ػٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٠ٓٞٓ حُلَحء هخٍ: ػ٘خ ٛ٘خّ رٖ ٣ٞٓق، ػٖ ػو٤َ رٖ ٓؼوَ هخٍ: 

 .ٓٔؼض ٝٛذ رٖ ٓ٘زٚ ٣وَأ ٛل٤لش ؿخرَ رٖ ػزي هللا ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ

خٕ" أ١ " ػٖ ا٬ّٓ"  ٝك٢ ح٧ٍٝٛٞ اًح ٝهُٞٚ ك٢ حُٔظٖ "ػٖ ا٣ٔ

 ًًَُأكيُٛٔخ ٓ٘لَىح ىهَ ك٤ٚ ح٥هَ.

 اعزٕبة اٌّغزَٚ -9ٖٔ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤، أهزَٗخ ٤ْ٘ٛ، ف ٝكيػ٘خ أرٞ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٙ1

رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ٣َٗي رٖ ػزي هللا، ٤ْ٘ٛٝ رٖ ر٤َ٘، ػٖ ٣ؼ٠ِ رٖ 

ك٢ ٝكي ػو٤ق ٍؿَ ٓـٌّٝ " ًخٕ :ػطخء، ػٖ ػَٔٝ رٖ ح٣َُ٘ي، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ

 اٗخ هي رخ٣ؼ٘خى كخٍؿغ ". :كؤٍَٓ ا٤ُٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 اِبَ اٌمَٛ ِٓ أٔفغُٙ -ٕٖٓ* 

كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ، كيػ٘خ كٔخى، أهزَٗخ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.1ٙ1

ٓؼ٤ي حُـ١َ٣َ، ػٖ أر٢ حُؼ٬ء، ػٖ ٓطَف رٖ ػزي هللا، ػٖ ػؼٔخٕ رٖ أر٢ 

٠ٓ ك٢ ٟٓٞغ آهَ إ ػؼٔخٕ رٖ أر٢ حُؼخٙ هخٍ ٝهخٍ ٓٞ -حُؼخٙ، هخٍ: هِض: 

٣خ ٍٍٓٞ هللا حؿؼ٢ِ٘ آخّ ه٢ٓٞ، هخٍ: أٗض آخْٜٓ ٝحهظي رؤٟؼلْٜ ٝحطوٌ ٓئًٗخ  -
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" هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٝكٔخى ٛٞ حرٖ  ٫ ٣ؤهٌ ػ٠ِ أًحٗٚ أؿَح

  ِٓٔش.

 ػضّبْ ثٓ أثٟ اٌؼبؿ ٠شلٟ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٕٖٔ* 

يػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا كحرٖ ٓخؿٚ هخٍ  أهَؽ.1ٙ2

ح٧ٜٗخ١ٍ هخٍ: كيػ٢٘ ػ٤٤٘ش رٖ ػزي حَُكٖٔ هخٍ: كيػ٢٘ أر٢، ػٖ ػؼٔخٕ رٖ 

" ُٔخ حٓظؼ٢ِ٘ٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ حُطخثق ؿؼَ ٣ؼَٝ ٢ُ :أر٢ حُؼخٙ هخٍ

هللا ٓخ أى١ٍ ٓخ أ٢ِٛ كِٔخ ٍأ٣ض ًُي ٍكِض ا٠ُ ٍٍٓٞ ٢ٗء ك٢ ٬ٛط٢ كظ٠ 

٣خ ٍٍٓٞ  :ٓخ ؿخء ري هِض :ٗؼْ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ :حرٖ أر٢ حُؼخٙ هِض :ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ

ًحى ح٤ُ٘طخٕ  :هللا ػَٝ ٢ُ ٢ٗء ك٢ ِٛٞحط٢ كظ٠ ٓخ أى١ٍ ٓخ أ٢ِٛ هخٍ

حىٗٚ كيٗٞص ٓ٘ٚ كـِٔض ػ٠ِ ٛيٍٝ هي٢ٓ هخٍ ك٠َد ٛي١ٍ ر٤يٙ ٝطلَ ك٢ 

رؼِٔي. هخٍ كوخٍ  نْ لَ حُْ  :َٓحص ػْ هخٍ هللا كلؼَ ًُي ػ٬ع حهَؽ ػيٝ :ك٢ٔ ٝهخٍ

رٖ ػزي  ٝػ٤٤٘ش هِض كي٣غ ٛل٤ق ".كِؼ١َٔ ٓخ أكٔزٚ هخُط٢٘ رؼي :ػؼٔخٕ

ٝح٤ُ٘طخٕ ٫ ٣ٔظط٤غ حُٔو٤ِٜٖ )رلظق ح٬ُّ(  .حَُكٖٔ ٛٞ حرٖ ؿٖٞٗ حُـطلخ٢ٗ

ْْ أَ :ح٣ٌُٖ ٫ ٣وخُـْٜ ٗي ك٢ هللا هخٍ هللا طؼخ٠ُ ُٜ ََّ٘٣ ِٞ طَِي ٧َُْؿ َِّ ٍَ كَزِِؼ َٖ }هَخ ِؼ٤ َٔ ْؿ

(1ٕ( َٖ ٤ ِٜ ْوَِ ُٔ ُْ ُْ ح ُٜ ْ٘ ِٓ   .[ٍٙٓٞس ({ ]1ٖ( ا٫َِّ ِػزَخىََى 

ّٟ ثٓ عٍٛي -ٕٕٖ*   ٚفبء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٌؼجذ هللا ثٓ أُث

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ حرٖ ػ٤٤٘ش، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.11ٓ

ط٢ أُ " ُٔخ ًخٕ ٣ّٞ ريٍ ػَٔٝ، ٓٔغ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ:

ط٢ رخُؼزخّ ُْٝ ٣ٌٖ ػ٤ِٚ ػٞد ك٘ظَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُٚ ه٤ٜٔخ كٞؿيٝح رؤٓخٍٟ ٝأُ 

٣ويٍ ػ٤ِٚ كٌٔخٙ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٣خٙ كٌُِي ِٗع حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ه٤ٜٔٚ  ر٢ّ ه٤ٔٚ ػزي هللا رٖ أُ 

 كؤكذ إٔ ٣ٌخكجٚ ".  ٣يٌ ح١ٌُ أُزٔٚ. هخٍ حرٖ ػ٤٤٘ش ًخٗض ُٚ ػ٘ي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص
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ّٟ سؽّخ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٕٖ*   ثٓ عٍٛي   ػجذ هللا ثٓ أث

كيػ٘خ ٓخُي رٖ آٔخػ٤َ، كيػ٘خ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .11ٔ

" أط٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػزي هللا :حرٖ ػ٤٤٘ش، ػٖ ػَٔٝ، ٓٔغ ؿخرَح ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ

 ."ك٘لغ ك٤ٚ ٖٓ ٣ٍوٚ ٝأُزٔٚ ه٤ٜٔٚ رؼي ٓخ ىكٖ كؤهَؿٚ رٖ أر٢ّ 

 اعزغفبس إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٌٍّٕبفم١ٓ لجً إٌٟٙ -ٕٖٗ* 

كيػ٘خ ٓٔيى، هخٍ: كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .11ٕ

إٔ ػزي  ٓؼ٤ي، ػٖ ػز٤ي هللا، هخٍ: كيػ٢٘ ٗخكغ، ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ

" ٣خ ٍٍٓٞ هللا أػط٢٘ ه٤ٜٔي :ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍُٔخ طٞك٢ ؿخء حر٘ٚ ا٠ُ حُ٘ هللا رٖ أر٢ّ 

آ٢ًٗ أ٢ِٛ  :أًل٘ٚ ك٤ٚ َٝٛ ػ٤ِٚ ٝحٓظـلَ ُٚ كؤػطخٙ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ه٤ٜٔٚ كوخٍ

ػ٤ِٚ كآًٗٚ كِٔخ أٍحى إٔ ٢ِٜ٣ ػ٤ِٚ ؿٌرٚ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ كوخٍ أ٤ُْ هللا 

٫  هخٍ: }حٓظـلَ ُْٜ أٝ أٗخ ر٤ٖ ه٤َط٤ٖ :ٜٗخى إٔ ط٢ِٜ ػ٠ِ حُٔ٘خكو٤ٖ كوخٍ

طٔظـلَ ُْٜ إ طٔظـلَ ُْٜ ٓزؼ٤ٖ َٓس كِٖ ٣ـلَ هللا ُْٜ{ ك٠ِٜ ػ٤ِٚ كُِ٘ض: 

 حُظٞرش " }٫ٝ طَٜ ػ٠ِ أكي ْٜٓ٘ ٓخص أريح ٫ٝ طوْ ػ٠ِ هزَٙ{

 ِبسح أثٟ ثىش ػٍٝ اٌؾظا -ٖٖٔ** 

كيػ٘خ آلخم، هخٍ: كيػ٘خ ٣ؼوٞد هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .11ٖ

ػ٘خ حرٖ أه٢ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ػٔٚ، هخٍ: أهز٢َٗ ك٤ٔي رٖ رٖ ارَح٤ْٛ، هخٍ: كي

رٌَ ك٢ طِي حُلـش ك٢  ٞ" رؼؼ٢٘ أرػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞف، إٔ أرخ ٣ََٛس:

ٕ ر٠٘ٔ إٔ ٫ ٣لؾ رؼي حُؼخّ َٓ٘ى ٫ٝ ٣طٞف رخُز٤ض ًِّ ئَ ٤ٖٗ ٣ّٞ حُ٘لَ ُٗ ًِّ ئَ ُٓ 

خ كؤَٓٙ إٔ ٣ئًٕ ػ٤ًِّ  ػ٣َخٕ. هخٍ ك٤ٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ ػْ أٍىف ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ك٢ أَٛ ٠٘ٓ ٣ّٞ حُ٘لَ ٫ ٣لؾ رؼي حُؼخّ  ٣ََٛس كؤًٕ ٓؼ٘خ ػ٢ٌِّ  ٞرزَحءس هخٍ أر

 .َٓ٘ى ٫ٝ ٣طٞف رخُز٤ض ػ٣َخٕ "
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  ػبَ اٌٛفٛد -ٖٗٔ** 

 ٚفذ ثٕٟ ر١ُّ -ٕٖ٘* 

كيػ٘خ ػَٔ رٖ كلٚ رٖ ؿ٤خع، كيػ٘خ أر٢، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.11ٗ

، أٗٚ كيػٚ ػٖ كيػ٘خ ح٧ػٖٔ، كيػ٘خ ؿخٓغ رٖ ٗيحى، ػٖ ٛلٞحٕ رٖ ٓلَُ

ػ٠ِ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  " ىهِضُ :ػَٔحٕ رٖ ك٤ٜٖ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ

حهزِٞح حُزَٟ٘ ٣خ ر٢٘  :ٗخهظ٢ رخُزخد كؤطخٙ ٗخّ ٖٓ ر٢٘ ط٤ْٔ كوخٍ ِْٝٓ ٝػوِضُ 

حهزِٞح  :هي رَ٘ط٘خ كؤػط٘خ َٓط٤ٖ ػْ ىهَ ػ٤ِٚ ٗخّ ٖٓ أَٛ ح٤ُٖٔ كوخٍ :ط٤ْٔ هخُٞح

 :هي هزِ٘خ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخُٞح :ط٤ْٔ هخُٞح ٣وزِٜخ ر٘ٞ حُزَٟ٘ ٣خ أَٛ ح٤ُٖٔ اً ُْ

ًخٕ هللا ُْٝ ٣ٌٖ ٢ٗء ؿ٤َٙ ًٝخٕ ػَٗٚ ػ٠ِ  :ؿج٘خى ٗٔؤُي ػٖ ٌٛح ح٧َٓ هخٍ

حُٔخء ًٝظذ ك٢ حًٌَُ ًَ ٢ٗء ٝهِن حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ ك٘خىٟ ٓ٘خى ًٛزض 

 ٗخهظي ٣خ حرٖ حُل٤ٜٖ كخٗطِوض كبًح ٢ٛ ٣وطغ ىٜٝٗخ حَُٔحد كٞهللا ُٞىىص أ٢ٗ

 ً٘ض طًَظٜخ ".

كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ دمحم، كيػ٘خ كـخؽ، ػٖ حرٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.11٘

ؿ٣َؾ، هخٍ: أهز٢َٗ حرٖ أر٢ ٤ٌِٓش، إٔ ػزي هللا رٖ حُِر٤َ أهزَْٛ: أٗٚ " هيّ 

ًٍذ ٖٓ ر٢٘ ط٤ْٔ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ أرٞ رٌَ: أَٓ حُوؼوخع رٖ ٓؼزي، ٝهخٍ 

، كوخٍ أرٞ رٌَ: ٓخ أٍىص ا٠ُ، أٝ ا٫ ه٬ك٢، ػَٔ: رَ أَٓ ح٧هَع رٖ كخرْ

كوخٍ ػَٔ: ٓخ أٍىص ه٬كي، كظٔخ٣ٍخ كظ٠ حٍطلؼض أٛٞحطٜٔخ  كٍِ٘ ك٢ ًُي: 

 "}٣خ أ٣ٜخ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح ٫ طويٓٞح ر٤ٖ ٣ي١ هللا ٍُٝٓٞٚ{كظ٠ حٗو٠ض ح٣٥ش

كيػ٢٘ ٤َُٛ رٖ كَد كيػ٘خ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .11ٙ

ع ػٖ أر٢ ٍُػش ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ؿ٣ََ ػٖ ػٔخٍس رٖ حُوؼوخ

ْٛ  ::" ٫ أُحٍ أكذ ر٢٘ ط٤ْٔ رؼي ػ٬ع ٓٔؼظٚ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وُٜٞخ ك٤ْٜهخٍ
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 َٓ أػظو٤ٜخ كبٜٗخ ٖٓ ُٝي  :ػ٘ي ػخث٘ش كوخٍ شٌ ٤َّ زِ أٗي أٓظ٢ ػ٠ِ حُيؿخٍ ًٝخٗض ك٤ْٜ 

 .٢ "هٞٓ ٌٛٙ ٛيهخص هّٞ أٝ :آٔخػ٤َ ٝؿخءص ٛيهخطْٜ كوخٍ

 ظ١ْ ٚفذ ػجذ اٌمَ  -ٕٖٙ* 

هخٍ: كيػ٘خ  يػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍهخٍ كك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .111

" ً٘ض أطَؿْ ر٤ٖ حرٖ ػزخّ ٝر٤ٖ :هخٍ: كيػ٘خ ٗؼزش ػٖ أر٢ ؿَٔس هخٍ ٍؿ٘ي

 :ٖٓ حُوّٞ هخُٞح ٖٓ حُٞكي أٝ :كوخٍحُ٘خّ كوخٍ إ ٝكي ػزي حُو٤ْ أطٞح حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص 

اٗخ ٗؤط٤ي ٖٓ  :رخُٞكي ؿ٤َ هِح٣خ ٫ٝ ٗيح٠ٓ هخُٞح كزخ رخُوّٞ أَٝٓ :ٍر٤ؼش كوخٍ

رؼ٤يس ٝر٤٘٘خ ٝر٤٘ي ٌٛح حُل٢ ٖٓ ًلخٍ ٠َٓ ٫ٝ ٗٔظط٤غ إٔ ٗؤط٤ي ا٫ ك٢  شٍ وَّ ُٗ 

َٜٗ كَحّ كَٔٗخ رؤَٓ ٗوزَ رٚ ٖٓ ٍٝحءٗخ ٗيهَ رٚ حُـ٘ش كؤَْٓٛ رؤٍرغ ٜٝٗخْٛ 

طيٍٕٝ ٓخ ح٣٩ٔخٕ رخهلل  َٛ :ػٖ أٍرغ أَْٓٛ رخ٣٩ٔخٕ رخهلل ػِ ٝؿَ ٝكيٙ هخٍ

ٜٗخىس إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝإٔ دمحمح ٍٍٓٞ هللا  :هللا ٍُٝٓٞٚ أػِْ هخٍ :ٝكيٙ هخُٞح

ٝاهخّ ح٬ُٜس ٝا٣ظخء حًُِخس ّٝٛٞ ٠ٍٓخٕ ٝطؼطٞح حُؤْ ٖٓ حُٔـْ٘ ٜٝٗخْٛ 

ػٖ حُيرخء ٝحُل٘ظْ ٝحُِٔكض هخٍ ٗؼزش ٍرٔخ هخٍ حُ٘و٤َ ٍٝرٔخ هخٍ حُٔو٤َ هخٍ 

 ٙ ٖٓ ٍٝحءًْ ".ٝأهزَٝ حكلظٞٙ

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ أ٣ٞد، كيػ٘خ حرٖ ػ٤ِش، كيػ٘خ ٓؼ٤ي ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.111

رٖ أر٢ ػَٝرش، ػٖ هظخىس، هخٍ: كيػ٘خ ٖٓ ُو٢ حُٞكي ح٣ٌُٖ هيٓٞح ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ػزي حُو٤ْ، هخٍ ٓؼ٤ي: ًًَٝ هظخىس أرخ ٠َٗس، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ، ك٢ 

ٖٓ ػزي حُو٤ْ هيٓٞح ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كوخُٞح: ٣خ ٗز٢ هللا،  كي٣ؼٚ ٌٛح: إٔ أٗخٓخ

اٗخ ك٢ ٖٓ ٍر٤ؼش، ٝر٤٘٘خ ٝر٤٘ي ًلخٍ ٠َٓ، ٫ٝ ٗويٍ ػ٤ِي ا٫ ك٢ أَٜٗ 

حُلَّ، كَٔٗخ رؤَٓ ٗؤَٓ رٚ ٖٓ ٍٝحءٗخ، ٝٗيهَ رٚ حُـ٘ش اًح ٗلٖ أهٌٗخ رٚ، كوخٍ 

ٍرغ، ٝأٜٗخًْ ػٖ أٍرغ: حػزيٝح هللا ٫ٝ طًَ٘ٞح رٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " آًَْٓ رؤ
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٤ٗجخ، ٝأه٤ٔٞح ح٬ُٜس، ٝآطٞح حًُِخس، ٝٛٞٓٞح ٠ٍٓخٕ، ٝأػطٞح حُؤْ ٖٓ 

حُـ٘خثْ، ٝأٜٗخًْ ػٖ أٍرغ: ػٖ حُيرخء، ٝحُل٘ظْ، ٝحُِٔكض، ٝحُ٘و٤َ " هخُٞح: ٣خ 

حُوط٤ؼخء ٗز٢ هللا، ٓخ ػِٔي رخُ٘و٤َ؟ هخٍ: " ر٠ِ، ؿٌع ط٘وَٝٗٚ، كظوٌكٕٞ ك٤ٚ ٖٓ 

ػْ طٜزٕٞ ك٤ٚ ٖٓ حُٔخء كظ٠ اًح ٌٖٓ ؿ٤ِخٗٚ  -هخٍ ٓؼ٤ي: أٝ هخٍ: ٖٓ حُظَٔ  -

َٗرظٔٞٙ، كظ٠ إ أكيًْ، أٝ إ أكيْٛ ٠٤َُد حرٖ ػٔٚ رخ٤ُٔق " هخٍ: ٝك٢ 

حُوّٞ ٍؿَ أٛخرظٚ ؿَحكش ًٌُي هخٍ، ًٝ٘ض أهزئٛخ ك٤خء ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 

؟ هخٍ: ك٢ أٓو٤ش ح٧ىّ حُظ٢ ٬٣ع هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ، كوِض: كل٤ْ َٗ٘د ٣خ ٍٍٓٞ هللا

ػ٠ِ أكٞحٜٛخ، هخُٞح: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، إ أٍٟ٘خ ًؼ٤َس حُـًَحٕ، ٫ٝ طزو٠ رٜخ أٓو٤ش 

ح٧ىّ، كوخٍ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٝإ أًِظٜخ حُـًَحٕ، ٝإ أًِظٜخ حُـًَحٕ، ٝإ أًِظٜخ 

ػزي حُو٤ْ: " إ ك٤ي ُوِٜظ٤ٖ ٣لزٜٔخ هخٍ: ٝهخٍ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٧ٗؾ « حُـًَحٕ

 " هللا: حُلِْ ٝح٧ٗخس

 ثٕٟ عؼذ ثٓ ثىشسعٛي مّبَ ثٓ صؼٍجخ  -7ٕٖ* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، هخٍ: هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .112

كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ ٓؼ٤ي ٛٞ حُٔوز١َ، ػٖ ٣َٗي رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ َٗٔ، أٗٚ 

ّٞ ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ حُٔٔـي ىهَ " ر٤٘ٔخ ٗلٖ ؿِ:ٓٔغ أْٗ رٖ ٓخُي، ٣وٍٞ

ٍؿَ ػ٠ِ ؿَٔ كؤٗخهٚ ك٢ حُٔٔـي ػْ ػوِٚ ػْ هخٍ ُْٜ أ٣ٌْ دمحم ٝحُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓظٌت 

٣خ حرٖ ػزي  :ر٤ٖ ظَٜح٤ْٜٗ كوِ٘خ ٌٛح حَُؿَ ح٧ر٤ٞ حُٔظٌت كوخٍ ُٚ حَُؿَ

ا٢ٗ ٓخثِي كٔ٘يى  :ٍ حَُؿَ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصهي أؿزظي كوخ :حُٔطِذ كوخٍ ُٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

َّٔ  َْ َٓ  :ك٢ ٗلٔي كوخٍ ػ٤ِي ك٢ حُٔٔؤُش ك٬ طـي ػ٢ِّ  أٓؤُي  :خ ريح ُي كوخٍػ

أٗ٘يى رخهلل  :حُِْٜ ٗؼْ هخٍ :رَري ٍٝد ٖٓ هزِي أهللا أٍِٓي ا٠ُ حُ٘خّ ًِْٜ كوخٍ

 :ُِْٜ ٗؼْ هخٍح :أهللا أَٓى إٔ ٢ِٜٗ حُِٜٞحص حُؤْ ك٢ ح٤ُّٞ ٝح٤ُِِش هخٍ

أٗ٘يى  :حُِْٜ ٗؼْ هخٍ :أٗ٘يى رخهلل أهللا أَٓى إٔ ّٜٗٞ ٌٛح حَُٜ٘ ٖٓ حُٔ٘ش هخٍ
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رخهلل أهللا أَٓى إٔ طؤهٌ ٌٛٙ حُٜيهش ٖٓ أؿ٤٘خث٘خ كظؤٜٔخ ػ٠ِ كوَحث٘خ كوخٍ حُ٘ز٢ 

رٔخ ؿجض رٚ ٝأٗخ ٍٍٓٞ ٖٓ ٍٝحث٢ ٖٓ ه٢ٓٞ  آٓ٘ض :حُِْٜ ٗؼْ كوخٍ حَُؿَ :ملسو هيلع هللا ىلص

ِٟ ٝأ خٗخ   ر٢٘ ٓؼي رٖ رٌَ ".  ّٞ رٖ ػؼِزش أهَٔ

 ِغ١ٍّخٚٚفذ ثٕٟ ؽ١ٕفخ  -8ٕٖ* 

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُٔخٕ، أهزَٗخ ٗؼ٤ذ، هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .11ٓ

ػٖ ػزي هللا رٖ أر٢ ك٤ٖٔ، كيػ٘خ ٗخكغ رٖ ؿز٤َ، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا 

، كـؼَ ٣وٍٞ: إ ؿؼَ ػٜ٘ٔخ، هخٍ: هيّ ٤ِٔٓٔش حٌٌُحد ػ٠ِ ػٜي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

٢ُ دمحم ح٧َٓ ٖٓ رؼيٙ طزؼظٚ، ٝهيٜٓخ ك٢ رَ٘ ًؼ٤َ ٖٓ هٞٓٚ، كؤهزَ ا٤ُٚ ٍٍٓٞ 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٓؼٚ ػخرض رٖ ه٤ْ رٖ ٗٔخّ، ٝك٢ ٣ي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هطؼش ؿ٣َي، كظ٠ 

٤ظٌٜخ، ُٞ ٓؤُظ٢٘ ٌٛٙ حُوطؼش ٓخ أػط»ٝهق ػ٠ِ ٤ِٔٓٔش ك٢ أٛلخرٚ، كوخٍ: 

ُٖٝ طؼيٝ أَٓ هللا ك٤ي، ُٝجٖ أىرَص ٤ُؼوَٗي هللا، ٝا٢ٗ ٧ٍحى ح١ٌُ أ٣ٍض ك٤ٚ، 

ػْ حَٜٗف ػ٘ٚ، هخٍ حرٖ ػزخّ: كٔؤُض ػٖ  ،ٓخ ٍأ٣ض، ٌٝٛح ػخرض ٣ـ٤زي ػ٢٘

هٍٞ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: اٗي أٍٟ ح١ٌُ أ٣ٍض ك٤ٚ ٓخ أ٣ٍض، كؤهز٢َٗ أرٞ ٣ََٛس: إٔ 

 هخٍ:" ر٤٘خ أٗخ ٗخثْ، ٍأ٣ض ك٢ ٣ي١ ٓٞح٣ٍٖ ٖٓ ًٛذ، كؤ٢٘ٔٛ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٗؤٜٗٔخ، كؤٝك٢ ا٢ُ ك٢ حُٔ٘خّ: إٔ حٗلؤٜخ، ك٘لوظٜٔخ كطخٍح، كؤُٝظٜٔخ ًٌحر٤ٖ 

 ". ٣وَؿخٕ رؼي١ أكيٛٔخ حُؼ٢ٔ٘، ٝح٥هَ ٤ِٔٓٔش

 ِغ١ٍّخ اٌىزاة سدح -9ٕٖ* 

ٌٍُٔ٘ كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ حُلـخؽ كيػ٘خ ٬ّٓ أرٞ حأرٞ ٣ؼ٠ِ هخٍ  أهَؽ.11ٔ

٤ِٔٓٔش رؼغ ٍؿ٤ِٖ " إٔ :كيػ٘خ ػخْٛ ػٖ أر٢ ٝحثَ ػٖ ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى

َ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أطٜ٘يحٕ إٔ دمحمح ٍٍٓٞ هللا؟  ـْ أكيٛٔخ: حرٖ أػخٍ رٖ كُ 

ً٘ض  هخ٫: ٜٗ٘ي إٔ ٤ِٔٓٔش ٍٍٓٞ هللا، كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: آٓ٘ض رخهلل ٍِٝٓٚ، ُٞ
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كز٤٘ٔخ حرٖ ٓٔؼٞى رخٌُٞكش اً ٍكغ ا٤ُٚ حَُؿَ ح١ٌُ ٓغ حرٖ  ،ٝكيح هظِظٌٔخ هخط٬

ٌٛح؟ هخُٞح: ٫  هظِضُ  َْ ه٣َذ ُٚ كؤَٓ روظِٚ، كوخٍ ُِوّٞ: َٝٛ طيٍٕٝ ُِ  أػخٍ ٝٛٞ

ـَ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ ٗي١ٍ، كوخٍ: إ ٤ِٔٓٔش رؼغ ٌٛح ٓغ حرٖ أػخٍ رٖ كُ 

؟، هخ٫: ٜٗ٘ي إٔ ٤ِٔٓٔش ٍٍٓٞ هللا، هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ: أطٜ٘يحٕ إٔ دمحمح ٍٍٓٞ هللا

ً٘ض هخط٬ ٝكيح هظِظٌٔخ، هخٍ: كٌُِي هظِظٚ،  كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: آٓ٘ض رخهلل ٍِٝٓٚ، ُٞ

هِض كي٣غ كٖٔ ٝأرٞ ٝحثَ ٛٞ ٗو٤ن  ٝحثَ: ًٝخٕ حَُؿَ ٣ٞٓجٌ ًخكَح" هخٍ أرٞ

 .رٖ ِٓٔش ٝػخْٛ ٛٞ حرٖ أر٢ حُ٘ـٞى

خ دمحم رٖ ًؼ٤َ، أهزَٗخ ٓل٤خٕ، ػٖ أر٢ كيػ٘أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.11ٕ

:" أٗٚ أط٠ ػزي هللا كوخٍ ٓخ ر٢٘٤ ٝر٤ٖ أكي ٖٓ آلخم، ػٖ كخٍػش رٖ ٠َٓد

ٝا٢ٗ ٍَٓص رٔٔـي ُز٢٘ ك٤٘لش كبًح ْٛ ٣ئٕٓ٘ٞ ر٤ِٔٔٔش كؤٍَٓ  شٌ َ٘حُؼَد كِ 

هخٍ ُٚ ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا  شِ حكَ َّٞ ا٤ُْٜ ػزي هللا كـ٢ء رْٜ كخٓظظخرْٜ ؿ٤َ حرٖ حَُّ٘ 

 شَ ظَ ََ رٍَٓٞ كؤَٓ هَ  ح٤ُّٞ ُٔضَ  ػ٘وي كؤٗض ٫ُٞ أٗي ٍٍٓٞ ٠َُرضُ  : ٣وٍٞملسو هيلع هللا ىلص

ش هظ٬٤ حكَ َّٞ رٖ ًؼذ ك٠َد ػ٘وٚ ك٢ حُٔٞم ػْ هخٍ ٖٓ أٍحى إٔ ٣٘ظَ ا٠ُ حرٖ حَُّ٘ 

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝأرٞ آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢ ٝٓل٤خٕ ٛٞ حُؼ١ٍٞ ٝدمحم  .رخُٔٞم"

 رٖ ًؼ٤َ ٛٞ حُؼزي١.

ػٔخٓش رٖ أػخٍ رٖ حُ٘ؼٔخٕ  ٞٛٝزَ حُلظق إٔ ػٔخٓش رٖ أػخٍ هي أِْٓ هي طويّ هٝ

ْْ ـَ ُْ ٣ُ ػٔخٓش رٖ أػخٍ رٖ كُ  ٞأٓخ ٌٛح كٜٝ ِٔ. 

ػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ أر٢ هخُي كيكيػ٘خ ٤ًٝغ هخٍ حرٖ أر٢ ٤ٗزش هخٍ  أهَؽ.11ٖ

ػٖ ه٤ْ هخٍ:" ؿخء ٍؿَ ا٠ُ حرٖ ٓٔؼٞى كوخٍ: ا٢ٗ ٍَٓص رٔٔـي ر٢٘ ك٤٘لش 

حُطخك٘خص روَحءس ٓخ أُِٜٗخ هللا ػ٠ِ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، كٔٔؼظٚ ٣وٍٞ:  كٔٔؼض آخْٜٓ، ٣وَأ

هخٍ:  ،١ل٘خ كخُؼخؿ٘خص ػـ٘خ، كخُوخرِحص هزِح كخُؼخٍىحص ػَىح كخ٬ُهٔخص ُؤخ
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ػزي هللا حرٖ  كؤٍَٓ ػزي هللا كؤط٠ رْٜ ٓزؼ٤ٖ ٝٓخثش ٍؿَ ػ٠ِ ى٣ٖ ٤ِٔٓٔش آخْٜٓ

و٤ظْٜ كوخٍ: ٓخ ٗلٖ رٔـ١ٍِ ح٤ُ٘طخٕ حُ٘ٞحكش، كؤَٓ رٚ كوظَ، ػْ ٗظَ ا٠ُ ر

هِض أػَ  ." ٛئ٫ء، ٓخثَ حُوّٞ ٍكِْٞٛ ا٠ُ حُ٘خّ ُؼَ هللا إٔ ٤ٜ٣زْٜ رخُطخػٕٞ

ٛل٤ق ٓٞهٞف ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ٝه٤ْ ٛٞ حرٖ أر٢ كخُّ ٤ًٝٝغ ٛٞ حرٖ 

ٝحُز٤ٜو٢ ك٢ حُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َ ٝٝأهَؿٚ ػزي حَُُحم  ،حُـَحف حَُإح٢ٓ

 .حُي٫ثَ

كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش ػٖ ح٧ػٖٔ ػٖ أر٢ ٤ٗزش هخٍ  حرٖ أر٢ أهَؽ.11ٗ

هخٍ:" هَؽ ٍؿَ ٣طَم كَٓخ ُٚ كَٔ رٔٔـي  آلخم ػٖ كخٍػش رٖ ٠َٓد

ر٢٘ ك٤٘لش ك٠ِٜ ك٤ٚ كوَأ ُْٜ آخْٜٓ ر٬ٌّ ٤ِٔٓٔش حٌٌُحد، كؤط٠ حرٖ ٓٔؼٞى 

كؤهزَٙ كزؼغ ا٤ُْٜ كـخءْٛ، كخٓظظخرْٜ كظخرٞح ا٫ ػزي هللا حرٖ حُ٘ٞحكش، كبٗٚ هخٍ 

٣خ ػزي هللا، ا٢ٗ ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ: ٫ُٞ أٗي ٍٍٓٞ ٠َُرض ػ٘وي،  ُٚ:

هِض  ." ، كوخّ ك٠َد ػ٘وٚٔض رٍَٓٞ، ٣خ هَٗش هْ كخَٟد ػ٘وٚكؤٓخ ح٤ُّٞ كِ

كي٣غ ٛل٤ق ٝأرٞ آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢ ٝح٧ػٖٔ ٛٞ ٤ِٓٔخٕ رٖ َٜٓحٕ ٝأرٞ 

 .دمحم رٖ هخُّٓؼخ٣ٝش ٛٞ 

كيػ٘خ حُِٜض رٖ دمحم هخٍ: ٓٔؼض ٜٓي١ رٖ  حُزوخ١ٍ هخٍ أهَؽ.11٘

" ً٘ض ٣ّٞ رؼغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ؿ٬ٓخ :٤ٕٓٔٞ هخٍ: ٓٔؼض أرخ ٍؿخء حُؼطخٍى١ ٣وٍٞ

٠ حُ٘خٍ ا٠ُ ٤ِٔٓٔش أٍػ٠ ح٩رَ ػ٠ِ أ٢ِٛ كِٔخ ٓٔؼ٘خ روَٝؿٚ كٍَٗخ اُ

  ."حٌٌُحد

 ٚفذ األؽؼش١٠ٓ ِٓ ا١ٌّٓ -ٖٖٓ* 

خ دمحم رٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ حرٖ كيػ٘هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .11ٙ

 أر٢ ػي١، ػٖ ٗؼزش، ػٖ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ ًًٞحٕ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ
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خٕ ٝحُلٌٔش َٔ أكجيس ٝأ٤ُٖ هِٞرخ ح٣٩ٔخٕ ٣َ  :" أطخًْ أَٛ ح٤ُٖٔ ْٛ أٍمُّ ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 .٣ٔخ٤ٗش ٝحُلوَ ٝحُو٬٤ء ك٢ أٛلخد ح٩رَ ٝح٤ٌُٔ٘ش ٝحُٞهخٍ ك٢ أَٛ حُـْ٘"

كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ، هخٍ: أهزَٗخ حرٖ أر٢ ًثذ، هخٍ أكٔي  أهَؽ.111

:" ر٤٘خ ػٖ حُلخٍع رٖ ػزي حَُكٖٔ، ػٖ دمحم رٖ ؿز٤َ رٖ ٓطؼْ، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ

ٗلٖ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رط٣َن ٌٓش اً هخٍ: ٣طِغ ػ٤ٌِْ أَٛ ح٤ُٖٔ ًؤْٜٗ حُٔلخد 

ٜٗخٍ: ٫ٝ ٗلٖ ٣خ ٍٍٓٞ هللا؟ ْٛ ه٤خٍ ٖٓ ك٢ ح٧ٍٝ.  كوخٍ ٍؿَ ٖٓ ح٧

٫ٝ ٗلٖ ٣خ ٍٍٓٞ هللا كوخٍ ك٢  :٫ٝ ٗلٖ ٣خ ٍٍٓٞ هللا كٌٔض هخٍ :كٌٔض. هخٍ

ي٣غ كٖٔ ٝحُلخٍع رٖ ػزي حَُكٖٔ ٛٞ كهِض  حُؼخُؼش ًِٔش ٟؼ٤لش: ا٫ أٗظْ "

حرٖ أهظٚ حرٖ أر٢ ًثذ هخٍ حُ٘ٔخث٢ ٤ُْ رٚ  ؿ٤َحُو٢َٗ حُؼخ١َٓ ُْ ٣َٝ ػ٘ٚ 

 .ٍٟ رٚ رؤٓخ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخصرؤّ ٝهخٍ أكٔي ٫ أ

 لجٛي أً٘ ا١ٌّٓ ثؾشٜ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٖٔ* 

كيػ٘خ ػَٔ رٖ كلٚ رٖ ؿ٤خع، كيػ٘خ أر٢، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.111

كيػ٘خ ح٧ػٖٔ، كيػ٘خ ؿخٓغ رٖ ٗيحى، ػٖ ٛلٞحٕ رٖ ٓلَُ، أٗٚ كيػٚ ػٖ 

، ٝػوِض ٗخهظ٢ ػَٔحٕ رٖ ك٤ٜٖ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ: ىهِض ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

، هخُٞح: هي «حهزِٞح حُزَٟ٘ ٣خ ر٢٘ ط٤ْٔ»رخُزخد، كؤطخٙ ٗخّ ٖٓ ر٢٘ ط٤ْٔ كوخٍ: 

حهزِٞح حُزَٟ٘ »رَ٘ط٘خ كؤػط٘خ، َٓط٤ٖ، ػْ ىهَ ػ٤ِٚ ٗخّ ٖٓ أَٛ ح٤ُٖٔ، كوخٍ: 

خى ، هخُٞح: هي هزِ٘خ ٣خ ٍٍٓٞ هللا، هخُٞح: ؿج٘«٣خ أَٛ ح٤ُٖٔ، اً ُْ ٣وزِٜخ ر٘ٞ ط٤ْٔ

ًخٕ هللا ُْٝ ٣ٌٖ ٢ٗء ؿ٤َٙ، ًٝخٕ ػَٗٚ ػ٠ِ »ٗٔؤُي ػٖ ٌٛح ح٧َٓ؟ هخٍ: 

ك٘خىٟ ٓ٘خى: ًٛزض « حُٔخء، ًٝظذ ك٢ حًٌَُ ًَ ٢ٗء، ٝهِن حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ

ٗخهظي ٣خ حرٖ حُل٤ٜٖ، كخٗطِوض، كبًح ٢ٛ ٣وطغ ىٜٝٗخ حَُٔحد، كٞهللا ُٞىىص أ٢ٗ 

 "ً٘ض طًَظٜخ 
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 ٚفذ ٔغشاْ -ٕٖٖ* 

كيػ٢٘ ػزخّ رٖ حُل٤ٖٔ كيػ٘خ هخٍ وخ١ٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِز.112

" :٣ل٠٤ رٖ آىّ ػٖ آَحث٤َ ػٖ أر٢ آلخم ػٖ ِٛش رٖ ُكَ ػٖ ك٣ٌلش هخٍ

ؿخء حُؼخهذ ٝح٤ُٔي ٛخكزخ ٗـَحٕ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣َ٣يحٕ إٔ ٬٣ػ٘خٙ هخٍ كوخٍ 

ػوز٘خ ٖٓ  ٫ طلؼَ كٞهللا ُجٖ ًخٕ ٗز٤خ ك٬ػ٘خ ٫ ٗلِق ٗلٖ ٫ٝ :أكيٛٔخ ُٜخكزٚ

اٗخ ٗؼط٤ي ٓخ ٓؤُظ٘خ ٝحرؼغ ٓؼ٘خ ٍؿ٬ أ٤ٓ٘خ ٫ٝ طزؼغ ٓؼ٘خ ا٫ أ٤ٓ٘خ  :رؼيٗخ هخ٫

٧رؼؼٖ ٓؼٌْ ٍؿ٬ أ٤ٓ٘خ كن أ٤ٖٓ كخٓظَ٘ف ُٚ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  :كوخٍ

هْ ٣خ أرخ ػز٤يس رٖ حُـَحف كِٔخ هخّ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا  :هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كوخٍ

 ٌٙ ح٧ٓش ".ٌٛح أ٤ٖٓ ٛ :ػ٤ِٚ ِْٝٓ

 ٚفذ ِض٠ٕخ -ٖٖٖ* 

٤َُٛ  هخ٫: كيػ٘خ كيػ٘خ حُ٘ل٢ِ٤ ٝأكٔي رٖ ٣ْٞٗأرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.12ٓ

كيػ٘خ ٓؼخ٣ٝش ٗل٤َ: حرٖ ه٤َ٘ أرٞ َٜٓ حُـؼل٢ هخٍ حرٖ كيػ٘خ ػَٝس رٖ ػزي هللا 

أط٤ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٢ٍٛ ٖٓ ٣ِٓ٘ش كزخ٣ؼ٘خٙ ٝإ  ":رٖ هَس، كيػ٢٘ أر٢، هخٍ

ِن ح٧ٍُحٍ، هخٍ: كزخ٣ؼظٚ ػْ أىهِض ٣ي١ ك٢ ؿ٤ذ ه٤ٜٔٚ، كٔٔٔض ه٤ٜٔٚ ُٔط

هخٍ ػَٝس: كٔخ ٍأ٣ض ٓؼخ٣ٝش ٫ٝ حر٘ٚ ه٢، ا٫ ٓطِو٢ أٍُحٍٛٔخ ك٢ ٗظخء  ،حُوخطْ

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٤َُٛٝ ٛٞ حرٖ  "٫ٝ كَ، ٫ٝ ٣ٍٍِحٕ أٍُحٍٛٔخ أريح

 .ٓؼخ٣ٝش

 ٚفذ دٚط -ٖٖٗ* 

كيػ٘خ  أرٞ أٓخٓشكيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ٓؼ٤ي كيػ٘خ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.12ٔ

" ُٔخ هيٓض ػ٠ِ حُ٘ز٢ :آٔخػ٤َ ػٖ ه٤ْ ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ

  :ملسو هيلع هللا ىلص هِض ك٢ حُط٣َن
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 ػ٠ِ أٜٗخ ٖٓ ىحٍس حٌُلَ ٗـض                  ٣خ ٤ُِش ٖٓ ١ُٜٞخ ٝػ٘خثٜخ

ؼظٚ كز٤٘خ أٗخ ػ٘يٙ اً ١ِغ ؿ٬ّ ٢ُ ك٢ حُط٣َن كِٔخ هيٓض ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كزخ٣ نَ رَ ٝأَ 

 .ُٞؿٚ هللا كؤػظوظٚ" ٛٞ :٣خ أرخ ٣ََٛس ٌٛح ؿ٬ٓي كوِض :حُـ٬ّ كوخٍ ٢ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

كيػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ حرٖ ًًٞحٕ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.12ٕ

:" ؿخء حُطل٤َ رٖ ػٖ ػزي حَُكٖٔ ح٧ػَؽ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

َّٕ  ا٠ُ ػَٔٝ ًٓ  حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ: ا  :كخىع هللا ػ٤ِْٜ كوخٍ ضْ رَ ٝأَ  ، ػٜضْ خ هي ٌِٛضْ ىٝ

 .حُِْٜ حٛي ىٝٓخ "

 ٚفذ ثٕٟ ػبِش -ٖٖ٘* 

كيػ٘خ ٣ٞٓي رٖ ػَٔٝ، ٝػزي حُٜٔي، هخ٫: كيػ٘خ أكٔي هخٍ  أهَؽ.12ٖ

" أٗٚ ٝكي ا٠ُ :ٜٓي١، كيػ٘خ ؿ٬٤ٕ، ػٖ ٓطَف رٖ ػزي هللا رٖ حُ٘و٤َ ػٖ أر٤ٚ

 ك٢ ٢ٍٛ ٖٓ ر٢٘ ػخَٓ هخٍ كؤط٤٘خٙ كِٔٔ٘خ ػ٤ِٚ كوِ٘خ أٗض ٤ُٝ٘خ ٝأٗض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

٤ٓيٗخ ٝأٗض أ١ٍٞ ػ٤ِ٘خ هخٍ ٣ْٞٗ ٝأٗض أ١ٍٞ ػ٤ِ٘خ ٫ٞ١ ٝأٗض أك٠ِ٘خ ػ٤ِ٘خ 

هُٞٞح هٌُْٞ ٫ٝ ٣ٔظـٌَْٗ ح٤ُ٘طخٕ هخٍ ٍٝرٔخ  :كوخٍك٬٠ ٝأٗض حُـل٘ش حُـَحء 

ل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٝؿ٬٤ٕ ٛٞ حرٖ كي٣غ ٛ هِض ٌْ "٫ٝ ٣ٔظ٣ّٜٞ٘  :هخٍ

 .ؿ٣ََ ٜٝٓي١ ٛٞ حرٖ ٤ٕٓٔٞ

 صؼٍجخ ثٓ ٠شثٛع ثٕٟأفؾبثٗ ِٓ ٚلذَٚ هبسق ثٓ ػجذ هللا  -ٖٖٙ* 

خ ػزي هللا رٖ ٤َٔٗ، هخٍ: ٗخ ٣ِ٣ي حرٖ أر٢ ٤ٗزش ك٢ ٓٔ٘يٙ هخٍ ٗ أهَؽ.12ٗ

رٖ ٣ُخى رٖ أر٢ حُـؼي، هخٍ: ٗخ أرٞ ٛوَس ؿخٓغ رٖ ٗيحى، ػٖ ١خٍم 

ٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َٓط٤ٖ: َٓس رٔٞم ١ً حُٔـخُ، ٝأٗخ ك٢ حُٔلخٍر٢، هخٍ: ٍأ٣ض ٍٓ

ر٤خػش ٢ُ أر٤ؼٜخ، َٝٓ ػ٤ِٚ ؿزش ُٚ كَٔحء ٣٘خى١ رؤػ٠ِ ٛٞطٚ: " أ٣ٜخ حُ٘خّ 

هُٞٞح: ٫ اُٚ ا٫ هللا طلِلٞح "، هخٍ: ٍٝؿَ ٣ظزؼٚ رخُلـخٍس، ٝهي أى٠ٓ ًؼز٤ٚ 
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د، هِض: ٖٓ ٌٛح؟ هخُٞح: ٝػَهٞر٤ٚ، ٣ٝوٍٞ: ٣خ أ٣ٜخ حُ٘خّ ٫ طط٤ؼٞٙ، كبٗٚ ًٌح

ٌٛح ؿ٬ّ ر٢٘ ػزي حُٔطِذ، هِض: كٖٔ ٌٛح ح١ٌُ ٣ظزؼٚ ٤َٓ٣ٚ؟ هخُٞح: ػٔٚ ػزي 

حُؼِٟ ٝٛٞ أرٞ ُٜذ. هخٍ: كِٔخ ظَٜ ح٬ٓ٩ّ ٝهيّ حُٔي٣٘ش، أهزِ٘خ ك٢ ًٍذ ٖٓ 

حَُرٌس، كظ٠ ُِٗ٘خ ه٣َزخ ٖٓ حُٔي٣٘ش ٝٓؼ٘خ ظؼ٤٘ش ُ٘خ، هخٍ: كز٤٘ٔخ ٗلٖ هؼٞى اً 

« ٖٓ أ٣ٖ أهزَ حُوّٞ؟»ػٞرخٕ أر٠٤خٕ، كِْٔ كَىىٗخ ػ٤ِٚ، كوخٍ:  أطخٗخ ٍؿَ ػ٤ِٚ

طز٤ؼ٢ٗٞ »هِض: ٖٓ حَُرٌس ٝؿ٘ٞد حَُرٌس، هخٍ: ٝٓؼ٘خ ؿَٔ أكَٔ كوخٍ: 

، هِ٘خ: رٌٌح ًٌٝح ٛخػخ ٖٓ طَٔ، هخٍ: كٔخ « رٌْ؟»هخٍ: هِ٘خ: ٗؼْ، هخٍ: « حُـَٔ؟

٠ ىهَ حُٔي٣٘ش، هخٍ: ػْ أهٌ رَأّ حُـَٔ كظ« هي أهٌطٚ»حٓظٟٞؼ٘خ ٤ٗجخ، هخٍ: 

كظٞحٍٟ ػ٘خ كظ٬ٝٓ٘خ ر٤٘٘خ، هِض: أػط٤ظْ ؿٌِْٔ ٍؿ٬ ٫ طؼَكٞٗٚ، هخُض 

حُظؼ٤٘ش: ٫ ط٬ٝٓٞح، كِوي ٍأ٣ض ٝؿٜخ ٓخ ًخٕ ٤ُـلًْٞ، ٍأ٣ض ٍؿ٬ أٗزٚ رخُؤَ 

٤ُِش حُزيٍ ٖٓ ٝؿٜٚ، هخٍ: كِٔخ ًخٕ حُؼ٢٘ أط٠ ٍؿَ، هخٍ: ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ، ا٢ٗ 

ًَْٓ إٔ طؤًِٞح كظ٠ ط٘زؼٞح، ٝطٌظخُٞح كظ٠ ٍٍٓٞ ٍٍٓٞ هللا ا٤ٌُْ ٝاٗٚ ٣ؤ

طٔظٞكٞح، كؤًِ٘خ كظ٠ ٗزؼ٘خ، ٝحًظِ٘خ كظ٠ حٓظٞك٤٘خ، هخٍ: كِٔخ ًخٕ ٖٓ حُـي ىهِ٘خ 

حُٔي٣٘ش كبًح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخثْ ػ٠ِ حُٔ٘زَ ٣وطذ حُ٘خّ ٝٛٞ ٣وٍٞ: " ٣خ أ٣ٜخ 

ٝأهظي ٝأهخى، ػْ أىٗخى  حُ٘خّ: ٣ي حُٔؼط٢ حُؼ٤ِخ، ٝحريأ رٖٔ طؼٍٞ أٓي ٝأرخى،

أىٗخى ". كوخّ ٍؿَ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ كوخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٛئ٫ء ر٘ٞ ػؼِزش رٖ ٣َرٞع 

ح٣ٌُٖ هظِٞح ك٬ٗخ ك٢ حُـخ٤ِٛش، كوٌ ُ٘خ رؼؤٍٗخ، كَكغ ٣ي٣ٚ كظ٠ ٍأ٣ض ر٤خٝ 

" هِض كي٣غ ارط٤ٚ، هخٍ: أ٫ ٫ ٣ـ٢٘ حَٓإ ػ٠ِ ُٝي، أ٫ ٫ ٣ـ٢٘ حَٓإ ػ٠ِ ُٝي

  ٛل٤ق.

 عذٚفذ ثٕٟ أ -7ٖٖ* 

كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ح١ٞٓ٧، كيػ٘خ أرٞ ٣ؼ٠ِ هخٍ  أهَؽ.12٘

أر٢، كيػ٘خ دمحم رٖ ه٤ْ ح٧ٓي١، ػٖ دمحم رٖ ػز٤ي هللا حُؼول٢، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ 
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" هيّ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝكي ر٢٘ أٓي كظٌِٔٞح كؤرخٗٞح :ؿز٤َ، ػٖ حرٖ ػزخّ هخٍ

ْٜ ِِّ ًَ ُٝٔ٘خ رؤهِْٜ ػيىح ٫ٝ أَ  ،ُْ ٗوخطِي٣خ ٍٍٓٞ هللا هخطِظي ٠َٓ ًِٜخ ٝ :كوخُٞح

ٍَ ِْ َٛ َٝ  ًٗٞش ٬ًْٜٓ: كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٧ر٢ رٌَ ٝػَٔ ك٤غ ٓٔغ  .يَ َٔ كِ ٘خ 

َّٕ  :أ٣ظٌِٕٔٞ ٌٌٛح؟ هخٍ ٝإ ح٤ُ٘طخٕ ٤ُ٘طن ػ٠ِ  ،ْ ُو٤َُِٜ َٜ كوْ  ٣خ ٍٍٓٞ هللا ا

  .خث٢ ك٢ حٌُزَٟحُ٘ٔٝأهَؿٚ  ،هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ."ُٔخْٜٗ 

 إٌّزفكٚفذ ثٕٟ  -8ٖٖ* 

كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي، ك٢ آه٣َٖ، هخُٞح: كيػ٘خ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.12ٙ

٣ل٠٤ رٖ ٤ِْٓ، ػٖ آٔخػ٤َ رٖ ًؼ٤َ، ػٖ ػخْٛ رٖ ُو٢٤ رٖ ٛزَس، ػٖ أر٤ٚ 

ُٔ ُو٢٤ رٖ ٛزَس، هخٍ ك٢ ٝكي ر٢٘ حُٔ٘ظلن ا٠ُ ٍٍٓٞ  ٝأ نِ لِ ظَ ْ٘ :" ً٘ض ٝحكي ر٢٘ حُ

كِٔخ هيٓ٘خ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كِْ ٜٗخىكٚ ك٢ ُِٓ٘ٚ ٝٛخىك٘خ ػخث٘ش  : هخٍهللا ملسو هيلع هللا ىلص

ََ ِِ ُ٘خ روَ  كؤَٓصْ  :أّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ هخٍ ُٜ  سٍ ٣ ُ ك ط٤٘خ رو٘خع ُْٝ ٣وَ هظ٤زش ٘ؼض ُ٘خ هخٍ ٝأ

َٓ أُ  ٝخ أْ ٤ٗجظُ َٛ أٛزْ  :حُو٘خع ٝحُو٘خع حُطزن ك٤ٚ طَٔ ػْ ؿخء ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ

كز٤٘خ ٗلٖ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؿِّٞ اً  :ٗؼْ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ :ٌُْ ر٢٘ء هخٍ هِ٘خ

 ُٔ َٓ  حفِ ََ ىكغ حَُحػ٢ ؿ٘ٔٚ ا٠ُ حُ  :ٓخ ُٝيص ٣خ ك٬ٕ هخٍ :كوخٍ َُ ؼَ ٤ْ طَ  شٌ َِ وْ ٝٓؼٚ 

أؿِي  ٫ طلٔزٖ ُْٝ ٣وَ ٫ طلٔزٖ أٗخ ٖٓ :كخًرق ُ٘خ ٌٓخٜٗخ ٗخس ػْ هخٍ :هخٍ شً َٔ ْٜ رَ 

ًرل٘خٛخ ُ٘خ ؿْ٘ ٓخثش ٫ ٣َٗي إٔ ط٣ِي كبًح ُٝي حَُحػ٢ رٜٔش ًرل٘خ ٌٓخٜٗخ ٗخس هخٍ 

ح ٜخ اًً وْ كطِِّ  :حء هخٌٍَ إ ٢ُ حَٓأس ٝإ ك٢ ُٔخٜٗخ ٤ٗجخ ٣ؼ٢٘ حُزَ  :هِض ٣خ ٍٍٓٞ هللا

ُٔ  :٣خ ٍٍٓٞ هللا إ ُٜخ ٛلزش ٢ُٝ ٜٓ٘خ ُٝي هخٍ :هخٍ هِض ػظٜخ كبٕ  :ٛخ ٣وٍَْٞ ك

ٔظلؼَ ٫ٝ ط٠َد ظؼ٤٘ظي ٠ًَري أ٤ٓظي كوِض ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٣ي ك٤ٜخ ه٤َ ك

أٓزؾ حُٟٞٞء ٝهَِ ر٤ٖ ح٧ٛخرغ ٝرخُؾ ك٢  :أهز٢َٗ ػٖ حُٟٞٞء هخٍ

هِض كي٣غ كٖٔ ٝػخْٛ رٖ ُو٢٤ طخرؼ٢ ٝػوٚ  .خ"ح٫ٓظ٘٘خم ا٫ إٔ طٌٕٞ ٛخثٔ

حُ٘ٔخث٢ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص ٣ٝل٠٤ رٖ ٤ِْٓ ٝٛٞ حُطخثل٢ ك٤ٚ ٬ًّ ٖٓ 
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 ٝهي طخرؼٚ حرٖ ؿ٣َؾ ًٔخ ٛٞ ك٢ ٓٔ٘ي أكٔي. ٝٛٞ ٖٓ ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ لظٚهزَ ك

٤َّظَيَ  ٝهُٞٚ ك٢ حُٔظٖ" َٓ ُ  ،" ٛٞ طٜـ٤َ "٧ٓظي" ًٔخ ٍٝىص ك٢ ٍٝح٣خص أهَٟأ

 .حرٖ كزخٕٝ حُظ١ٌَٓأكٔي ٝ ٚٝأهَؿ

 لذَٚ عش٠ش ثٓ ػجذ هللا اٌجغٍٟ -9ٖٖ* 

كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزي هللا هخٍ: هخٍ  حُٔلَى حُزوخ١ٍ ك٢ ح٧ىد أهَؽ.121

كيػ٘خ ٓل٤خٕ ػٖ آٔخػ٤َ ػٖ ه٤ْ هخٍ: ٓٔؼض ؿ٣ََح ٣وٍٞ: ٓخ ٍآ٢ٗ ٍٍٓٞ 

٣يهَ ٖٓ ٌٛح حُزخد  ٝهخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌٓ٘ أِٓٔض ا٫ طزْٔ ك٢ ٝؿ٢ٜ

هِض كي٣غ  ."كيهَ ؿ٣ََ ،ٍؿَ ٖٓ ه٤َ ١ً ٣ٖٔ، ػ٠ِ ٝؿٜٚ ٓٔلش ِٓي

ٓٔخػ٤َ ٛٞ حرٖ أر٢ هخُي ٝٓل٤خٕ ٛٞ حرٖ ٛل٤ق ٝه٤ْ ٛٞ حرٖ أر٢ كخُّ ٝا

 ػ٤٤٘ش ٝػ٢ِ رٖ ػزي هللا ٛٞ حرٖ حُٔي٢٘٣.

كيػ٘خ أرٞ حُ٘ؼٔخٕ، هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ػٞحٗش، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.121

٣ُخى رٖ ػ٬هش، هخٍ: ٓٔؼض ؿ٣ََ رٖ ػزي هللا، ٣وٍٞ ٣ّٞ ٓخص حُٔـ٤َس رٖ 

 ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ، ٗؼزش، هخّ كلٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ، ٝهخٍ: ػ٤ٌِْ رخطوخء هللا

ٝحُٞهخٍ، ٝح٤ٌُٔ٘ش، كظ٠ ٣ؤط٤ٌْ أ٤َٓ، كبٗٔخ ٣ؤط٤ٌْ ح٥ٕ. ػْ هخٍ: حٓظؼلٞح 

٤ٓ٧ًَْ، كبٗٚ ًخٕ ٣لذ حُؼلٞ، ػْ هخٍ: أٓخ رؼي، كب٢ٗ أط٤ض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هِض: أرخ٣ؼي 

كزخ٣ؼظٚ ػ٠ِ ٌٛح، ٍٝد ٌٛح  ،٬ّٓ ك١َ٘ ػ٢ِ: ٝحُٜ٘ق ٌَُ ِْٓٔػ٠ِ ح٩

 "ا٢ٗ ُ٘خٛق ٌُْ، ػْ حٓظـلَ ٍِٝٗحُٔٔـي 

كيػ٘خ آلخم حُٞحٓط٢، كيػ٘خ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .122

هخُي، ػٖ ر٤خٕ، ػٖ ه٤ْ، هخٍ: ٓٔؼظٚ ٣وٍٞ: هخٍ ؿ٣ََ رٖ ػزي هللا ٢ٍٟ هللا 

 ". ػ٘ٚ: ٓخ كـز٢٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌٓ٘ أِٓٔض، ٫ٝ ٍآ٢ٗ ا٫ ٟلي
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كيػ٘خ ٓٔيى، كيػ٘خ ٣ل٠٤، ػٖ هخٍ خ١ٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزو.1ٓٓ

آٔخػ٤َ، هخٍ: كيػ٢٘ ه٤ْ رٖ أر٢ كخُّ، هخٍ: هخٍ ٢ُ ؿ٣ََ: هخٍ ٢ُ ٍٍٓٞ 

ًٝخٕ ر٤ظخ ك٢ هؼؼْ ٠ٔٔ٣ ًؼزش ح٤ُٔخ٤ٗش، « أ٫ ط٣َل٢٘ ٖٓ ١ً حُوِٜش»هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

هخٍ: كخٗطِوض ك٢ ه٤ٖٔٔ ٝٓخثش كخٍّ ٖٓ أكْٔ، ًٝخٗٞح أٛلخد ه٤َ، هخٍ: 

ًٝ٘ض ٫ أػزض ػ٠ِ حُو٤َ، ك٠َد ك٢ ٛي١ٍ كظ٠ ٍأ٣ض أػَ أٛخرؼٚ ك٢ 

، كخٗطِن ا٤ُٜخ كٌَٔٛخ «حُِْٜ ػزظٚ، ٝحؿؼِٚ ٛخى٣خ ٜٓي٣خ»ٛي١ٍ، ٝهخٍ: 

ٝكَهٜخ، ػْ رؼغ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وزَٙ، كوخٍ ٍٍٓٞ ؿ٣ََ: ٝح١ٌُ رؼؼي 

، هخٍ: كزخٍى ك٢ ه٤َ رخُلن، ٓخ ؿجظي كظ٠ طًَظٜخ ًؤٜٗخ ؿَٔ أؿٞف أٝ أؿَد

 ". أكْٔ، ٍٝؿخُٜخ هْٔ َٓحص

 ْضَ لذَٚ اٌؾىُ ثٓ ؽَ  -ٖٓٗ* 

كيػ٘خ حُلٌْ رٖ ٠ٓٞٓ، هخٍ: ػزي هللا، ٝٓٔؼظٚ ٖٓ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٓٔ

حُلٌْ، كيػ٘خ ٜٗخد رٖ هَحٕ، كيػ٢٘ ٗؼ٤ذ رٖ ٣ٍُن حُطخثل٢، هخٍ: ً٘ض 

، هخٍ: ؿخُٔخ ػ٘ي ٍؿَ ٣وخٍ ُٚ حُلٌْ رٖ كِٕ حٌُِل٢، ُٝٚ ٛلزش ٖٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

كؤٗ٘ؤ ٣ليػ٘خ، هخٍ: هيٓض ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخرغ ٓزؼش، أٝ طخٓغ طٔؼش، هخٍ: 

كؤًٕ ُ٘خ كيهِ٘خ، كوِ٘خ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، أط٤٘خى ُظيػٞ ُ٘خ رو٤َ، هخٍ: كيػخ ُ٘خ رو٤َ، 

ؼ٘خ ػ٘ي ٝأَٓ ر٘خ، كؤُِٗ٘خ، ٝأَٓ ُ٘خ ر٢٘ء ٖٓ طَٔ، ٝحُ٘ؤٕ اً ًحى ىٕٝ، هخٍ: كِز

 -ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أ٣خٓخ، ٜٗيٗخ ك٤ٜخ حُـٔؼش، كوخّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓظًٞجخ ػ٠ِ هّٞ، 

، كلٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ ًِٔخص هل٤لخص، ٤١زخص، ٓزخًٍخص، -أٝ هخٍ ػ٠ِ ػٜخ 

يىٝح ػْ هخٍ:" ٣خ أ٣ٜخ حُ٘خّ اٌْٗ ُٖ طلؼِٞح، ُٖٝ طط٤وٞح ًَ ٓخ أَٓطْ رٚ، ٌُٖٝ ٓ

 .ٝأهَؿٚ أرٞ ىحٝى ،هِض كي٣غ كٖٔ ". ٝأرَ٘ٝح
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 أٚط اٌذاسٞثٓ لذَٚ ر١ُّ  -ٖٔٗ* 

كيػ٘خ ػزي حُٞحٍع رٖ ػزي حُٜٔي رٖ ػزي حُٞحٍع، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٕٓ

ٝحُِلع ُؼزي حُٞحٍع رٖ ػزي  -ٝكـخؽ رٖ حُ٘خػَ، ٬ًٛٔخ ػٖ ػزي حُٜٔي 

 يس، كيػ٢٘كيػ٘خ أر٢، ػٖ ؿي١، ػٖ حُل٤ٖٔ رٖ ًًٞحٕ، كيػ٘خ حرٖ ر٣َ -حُٜٔي 

ػخَٓ رٖ َٗحك٤َ حُ٘ؼز٢ ٗؼذ ٛٔيحٕ أٗٚ ٓؤٍ كخ١ٔش ر٘ض ه٤ْ أهض ح٠ُلخى 

" كيػ٢٘٤ كي٣ؼخ ٓٔؼظ٤ٚ ٖٓ ٍٍٓٞ :ٍ كوخٍَٝ رٖ ه٤ْ ًٝخٗض ٖٓ حُٜٔخؿَحص ح٧ُ 

ُجٖ ٗجض ٧كؼِٖ كوخٍ ُٜخ أؿَ كيػ٢٘٤  :هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٫ طٔ٘ي٣ٚ ا٠ُ أكي ؿ٤َٙ كوخُض

ُ  ٞس ٝٛحرٖ حُٔـ٤َ ٌٗلضُ  :كوخُض ٤ٛذ ك٢ أٍٝ ٖٓ ه٤خٍ ٗزخد ه٣َٖ ٣ٞٓجٌ كؤ

 َّٔ هطز٢٘ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞف ك٢ ٗلَ ٖٓ  ضُ ْٔ خ طؤ٣َّ حُـٜخى ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كِ

أٛلخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝهطز٢٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ ٫ٞٓٙ أٓخٓش رٖ ٣ُي ًٝ٘ض 

ّٔ  ٖٓ أكز٢٘ ك٤ِلذَّ  : ملسو هيلع هللا ىلص هخٍإٔ ٍٍٓٞ هللا ضُ ػْ يِّ هي كُ  خ ٢ًِ٘ٔ ٍٍٓٞ هللا أٓخٓش كِ

حٗظو٢ِ ا٠ُ أّ ٣َٗي ٝأّ ٣َٗي  :ملسو هيلع هللا ىلص هِض أ١َٓ ر٤يى كؤٌٗل٢٘ ٖٓ ٗجض كوخٍ

حَٓأس ؿ٤٘ش ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ػظ٤ٔش حُ٘لوش ك٢ ٓز٤َ هللا ٣ٍِ٘ ػ٤ِٜخ ح٤٠ُلخٕ كوِض 

ي حَٓأس ًؼ٤َس ح٤٠ُلخٕ كب٢ٗ أًَٙ إٔ ٣ٔو٢ ٫ طلؼ٢ِ إ أّ ٣َٗ :ٓؤكؼَ كوخٍ

٣ٌ٘٘ق حُؼٞد ػٖ ٓخه٤ي ك٤َٟ حُوّٞ ٓ٘ي رؼٞ ٓخ ط٤ٌَٖٛ  ػ٘ي هٔخٍى أٝ

ٍؿَ ٖٓ ر٢٘  رٖ أّ ٌٓظّٞ ٝٛٞ ٌُٖٝ حٗظو٢ِ ا٠ُ حرٖ ػٔي ػزي هللا رٖ ػَٔٝ

٢ طِ يَّ ٖٓ حُزطٖ ح١ٌُ ٢ٛ ٓ٘ٚ كخٗظوِض ا٤ُٚ كِٔخ حٗو٠ض ػِ  كَٜ كَٜ ه٣َٖ ٝٛٞ

خى١ ٓ٘خى١ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣٘خى١ ح٬ُٜس ؿخٓؼش كوَؿض ا٠ُ ٓٔؼض ٗيحء حُٔ٘

حُٔٔـي ك٤ِٜض ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كٌ٘ض ك٢ ٛق حُ٘ٔخء حُظ٢ ط٢ِ ظٍٜٞ حُوّٞ 

٤ُِِّ ًَ  :٠٣لي كوخٍ كِٔخ ه٠٠ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٬ٛطٚ ؿِْ ػ٠ِ حُٔ٘زَ ٝٛٞ

ا٢ٗ ٝهللا  :هللا ٍُٝٓٞٚ أػِْ هخٍ :ؿٔؼظٌْ هخُٞح َْ يٍٕٝ ُِ أط :اٗٔخٕ ٬ٜٓٙ ػْ هخٍ

ٓخ ؿٔؼظٌْ َُؿزش ٫ٝ َُٛزش ٌُٖٝ ؿٔؼظٌْ ٧ٕ ط٤ٔٔخ حُيح١ٍ ًخٕ ٍؿ٬ َٜٗح٤ٗخ 
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كـخء كزخ٣غ ٝأِْٓ ٝكيػ٢٘ كي٣ؼخ ٝحكن ح١ٌُ ً٘ض أكيػٌْ ػٖ ٤ٔٓق حُيؿخٍ 

رْٜ كيػ٢٘ أٗٚ ًٍذ ك٢ ٓل٤٘ش رل٣َش ٓغ ػ٬ػ٤ٖ ٍؿ٬ ٖٓ ُوْ ٝؿٌحّ كِؼذ 

حُٔٞؽ َٜٗح ك٢ حُزلَ ػْ أٍكجٞح ا٠ُ ؿ٣َِس ك٢ حُزلَ كظ٠ ٓـَد حُْ٘ٔ 

ًؼ٤َ حُ٘ؼَ ٫  ذُ َِ ْٛ ْٜ ىحرش أَ ظْ كـِٔٞح ك٢ أهَد حُٔل٤٘ش كيهِٞح حُـ٣َِس كِو٤َ 

أٗخ  :كوخُض ؟٣ِٝي ٓخ أٗض :ٙ ٖٓ ًؼَس حُ٘ؼَ كوخُٞحَِ رُ ِٚ ٖٓ ىُ زُ ٣يٍٕٝ ٓخ هُ 

ـَ  َٓ َّٔ حُ ـَ  :ش هخُٞحخ َٓ َّٔ ٝٓخ حُ ٣َ أ٣ٜخ حُوّٞ حٗطِوٞح ا٠ُ ٌٛح حَُؿَ ك٢ حُيِّ  :ش هخُضخ

َّٔ  :كبٗٚ ا٠ُ هزًَْ رخ٧ٗٞحم هخٍ ُ َٓ خ ٜٓ٘خ إٔ طٌٕٞ ٤ٗطخٗش َ٘هْ ََ ُ٘خ ٍؿ٬ كَ  ضْ َّٔ خ 

٣َ كبًح ك٤ٚ أػظْ اٗٔخٕ ٍأ٣٘خٙ ه٢ هِوخ ٝأٗيٙ كخٗطِو٘خ َٓحػخ كظ٠ ىهِ٘خ حُيِّ  :هخٍ

٣ِٝي ٓخ  :ٚ رخُلي٣ي هِ٘خٝػخهخ ٓـٔٞػش ٣يحٙ ا٠ُ ػ٘وٚ ٓخ ر٤ٖ ًٍزظ٤ٚ ا٠ُ ًؼز٤

هخُٞح ٗلٖ أٗخّ ٖٓ حُؼَد  ؟هي هيٍطْ ػ٠ِ هز١َ كؤهز٢َٗٝ ٓخ أٗظْ :هخٍ ؟أٗض

ًٍز٘خ ك٢ ٓل٤٘ش رل٣َش كٜخىك٘خ حُزلَ ك٤ٖ حؿظِْ كِؼذ ر٘خ حُٔٞؽ َٜٗح ػْ أٍكؤٗخ 

ا٠ُ ؿ٣َِطي ٌٛٙ كـِٔ٘خ ك٢ أهَرٜخ كيهِ٘خ حُـ٣َِس كِو٤ظ٘خ ىحرش أِٛذ ًؼ٤َ حُ٘ؼَ 

هزِٚ ٖٓ ىرَٙ ٖٓ ًؼَس حُ٘ؼَ كوِ٘خ ٣ِٝي ٓخ أٗض كوخُض أٗخ حُـٔخٓش ٫ ٣يٍٟ ٓخ 

هِ٘خ ٝٓخ حُـٔخٓش هخُض حػٔيٝح ا٠ُ ٌٛح حَُؿَ ك٢ حُي٣َ كبٗٚ ا٠ُ هزًَْ 

رخ٧ٗٞحم كؤهزِ٘خ ا٤ُي َٓحػخ ٝكِػ٘خ ٜٓ٘خ ُْٝ ٗؤٖٓ إٔ طٌٕٞ ٤ٗطخٗش كوخٍ 

ٖ ٗوِٜخ َٛ أهز٢َٗٝ ػٖ ٗوَ ر٤ٔخٕ هِ٘خ ػٖ أ١ ٗؤٜٗخ طٔظوزَ هخٍ أٓؤٌُْ ػ

٣ؼَٔ هِ٘خ ُٚ ٗؼْ هخٍ أٓخ اٗٚ ٣ٞٗي إٔ ٫ طؼَٔ هخٍ أهز٢َٗٝ ػٖ رل٤َس حُطز٣َش 

هِ٘خ ػٖ أ١ ٗؤٜٗخ طٔظوزَ هخٍ َٛ ك٤ٜخ ٓخء هخُٞح ٢ٛ ًؼ٤َس حُٔخء هخٍ أٓخ إ 

ٓخءٛخ ٣ٞٗي إٔ ٣ٌٛذ هخٍ أهز٢َٗٝ ػٖ ػ٤ٖ ُؿَ هخُٞح ػٖ أ١ ٗؤٜٗخ طٔظوزَ 

ٜخ رٔخء حُؼ٤ٖ هِ٘خ ُٚ ٗؼْ ٢ٛ ًؼ٤َس حُٔخء هخٍ َٛ ك٢ حُؼ٤ٖ ٓخء َٝٛ ٣ٍِع أِٛ

ٝأِٜٛخ ٣ٍِػٕٞ ٖٓ ٓخثٜخ هخٍ أهز٢َٗٝ ػٖ ٗز٢ ح٤٤ٓ٧ٖ ٓخ كؼَ هخُٞح هي هَؽ 

ٖٓ ٌٓش ٍِٝٗ ٣ؼَد هخٍ أهخطِٚ حُؼَد هِ٘خ ٗؼْ هخٍ ٤ًق ٛ٘غ رْٜ كؤهزَٗخٙ أٗٚ 



 ٘٘ٗ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

هي ظَٜ ػ٠ِ ٖٓ ٤ِ٣ٚ ٖٓ حُؼَد ٝأ١خػٞٙ هخٍ ُْٜ هي ًخٕ ًُي هِ٘خ ٗؼْ هخٍ أٓخ 

ٕ ًحى ه٤َ ُْٜ إٔ ٣ط٤ؼٞٙ ٝا٢ٗ ٓوزًَْ ػ٢٘ ا٢ٗ أٗخ ح٤ُٔٔق ٝا٢ٗ أٝٗي إٔ ا

٣ئًٕ ٢ُ ك٢ حُوَٝؽ كؤهَؽ كؤ٤َٓ ك٢ ح٧ٍٝ ك٬ أىع ه٣َش ا٫ ٛزطظٜخ ك٢ 

ًِظخٛٔخ ًِٔخ أٍىص إٔ أىهَ  أٍرؼ٤ٖ ٤ُِش ؿ٤َ ٌٓش ٤١ٝزش كٜٔخ ٓلَٓظخٕ ػ٢َِّ 

َٛ  ٝحكيس أٝ خ ٣ٜي٢ٗ ػٜ٘خ ٝإ ػ٠ِ ظً ِْ ٝحكيح ٜٓ٘ٔخ حٓظوز٢ِ٘ ِٓي ر٤يٙ ح٤ُٔق 

ًَ ٗوذ ٜٓ٘خ ٬ٓثٌش ٣لَٜٓٞٗخ هخُض هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ١ٝؼٖ رٔوَٜطٚ ك٢ 

ٌٛٙ ٤١زش ٌٛٙ ٤١زش ٌٛٙ ٤١زش ٣ؼ٢٘ حُٔي٣٘ش أ٫ َٛ ً٘ض كيػظٌْ ًُي كوخٍ  :حُٔ٘زَ

ٗؼْ كبٗٚ أػـز٢٘ كي٣غ ط٤ْٔ أٗٚ ٝحكن ح١ٌُ ً٘ض أكيػٌْ ػ٘ٚ ٝػٖ  :حُ٘خّ

 رلَ ح٤ُٖٔ ٫ رَ ٖٓ هزَ حَُٔ٘م ٓخ ٛٞ أ٫ اٗٚ ك٢ رلَ حُ٘ؤّ أٝ حُٔي٣٘ش ٌٝٓش

أٝٓؤ ر٤يٙ ا٠ُ حَُٔ٘م هخُض ٝ ٖٓ هزَ حَُٔ٘م ٓخ ٛٞ ٖٓ هزَ حَُٔ٘م ٓخ ٛٞ

 كللظض ٌٛح ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ".

 ػٍٟ اٌٝ ّ٘ذاْ ثب١ٌّٓٚثؼش خبٌذ  -ٖ٘ٔ** 

ِٓٔٔش، كيػ٢٘ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ، كيػ٘خ ٣َٗق رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٖٓ

كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ٞٓق رٖ آلخم رٖ أر٢ آلخم، كيػ٢٘ أر٢، ػٖ أر٢ 

آلخم، ٓٔؼض حُزَحء ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، رؼؼ٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓغ هخُي رٖ ح٤ُُٞي ا٠ُ 

ح٤ُٖٔ، هخٍ: ػْ رؼغ ػ٤ِخ رؼي ًُي ٌٓخٗٚ كوخٍ: َٓ أٛلخد هخُي، ٖٓ ٗخء ْٜٓ٘ 

كٌ٘ض ك٤ٖٔ ػوذ ٓؼٚ، هخٍ: كـ٘ٔض  ،خء ك٤ِوزَإٔ ٣ؼوذ ٓؼي ك٤ِؼوذ، ٖٝٓ ٗ

  "أٝحم ًٝحص ػيى

كيػ٢٘ دمحم رٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ ٍٝف رٖ ػزخىس، كيػ٘خ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٓٗ

ػ٢ِ رٖ ٣ٞٓي رٖ ٓ٘ـٞف، ػٖ ػزي هللا رٖ ر٣َيس، ػٖ أر٤ٚ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، 

ُٞ أ خ ا٠ُ هخُي ٤ُوزٞ حُؤْ ًٝ٘ضُ " رؼغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٤ًِّ :هخٍ خ ٝهي حؿظَٔ ػ٤ًِّ  رـ
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٣خ  :كوِض ُوخُي أ٫ طَٟ ا٠ُ ٌٛح كِٔخ هيٓ٘خ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًًَص ًُي ُٚ كوخٍ

 ٫ طزـ٠ٚ كبٕ ُٚ ك٢ حُؤْ أًؼَ ٖٓ ًُي ". :خ كوِض ٗؼْ هخٍر٣َيس أطزـٞ ػ٤َِّ 

 أثٟ ِٛعٝ األؽؼشٞ اٌٝ ا١ٌّٓٚثؼش ِؼبر ثٓ عجً  -ٖٙٔ** 

كيػ٘خ ٓٔيى، كيػ٘خ ٣ل٠٤، ػٖ ٍ هخك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٓ٘

" :هَس رٖ هخُي، كيػ٢٘ ك٤ٔي رٖ ٬ٍٛ، كيػ٘خ أرٞ رَىس، ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ، هخٍ

ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝٓؼ٢ ٍؿ٬ٕ ٖٓ ح٧ٗؼ٤٣َٖ أكيٛٔخ ػٖ ٢٘٤ٔ٣ ٝح٥هَ ػٖ  أهزِضُ 

٣خ ػزي هللا رٖ  ٣ٝٔخ١ٍ ٍٍٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٔظخى ك٬ٌٛٔخ ٓؤٍ كوخٍ ٣خ أرخ ٠ٓٞٓ أ

ٝح١ٌُ رؼؼي رخُلن ٓخ أ١ِؼخ٢ٗ ػ٠ِ ٓخ ك٢ أٗلٜٔٔخ ٝٓخ ٗؼَص  :ه٤ْ هخٍ هِض

٫  ُٖ أٝ :كٌؤ٢ٗ أٗظَ ا٠ُ ٓٞحًٚ طلض ٗلظٚ هِٜض كوخٍ أٜٗٔخ ٣طِزخٕ حُؼَٔ

٣خ ػزي هللا رٖ  ٗٔظؼَٔ ػ٠ِ ػِٔ٘خ ٖٓ أٍحىٙ ٌُٖٝ حًٛذ أٗض ٣خ أرخ ٠ٓٞٓ أٝ

حٍِٗ  :ٖ ؿزَ كِٔخ هيّ ػ٤ِٚ أُو٠ ُٚ ٝٓخىس هخٍٚ ٓؼخً رؼَ زَ ه٤ْ ا٠ُ ح٤ُٖٔ ػْ حطَّ 

 ُٓ حؿِْ  :هخٍ ىَ َّٞ َٜ ًخٕ ٣ٜٞى٣خ كؤِْٓ ػْ طَ  :ٓخ ٌٛح هخٍ :هخٍ نٌ ٞػَ ٝاًح ٍؿَ ػ٘يٙ 

ػْ طٌحًَح  ََ ظِ وظَ ه٠خء هللا ٍُٝٓٞٚ ػ٬ع َٓحص كؤَٓ رٚ كوُ ٫ أؿِْ كظ٠ ٣ُ  :هخٍ

 ك٢ هٞٓظ٢  ٓخ أٍؿٞ ك٢ ٗٞٓظ٢ ه٤خّ ح٤َُِ كوخٍ أكيٛٔخ أٓخ أٗخ كؤهّٞ ٝأٗخّ ٝأٍؿٞ

كيػ٘خ ِْٓٔ، كيػ٘خ ٗؼزش، كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٓٙ

ح ََ ِّٔ ٣َ  ::" رؼغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ؿيٙ أرخ ٠ٓٞٓ ٝٓؼخًح ا٠ُ ح٤ُٖٔ كوخٍرَىس، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ

َٝ طَ ح ٝطَ ََ لِّ َ٘ ح ٫ٝ طُ ََ ِّ٘ ح ٝرَ ََ ِّٔ ؼَ ٫ٝ طُ  ٍٟ٘خ رٜخ ٣خ ٗز٢ هللا إ أ :٠ٓٞٓ خ كوخٍ أرٞػَ خ

 ًَ ٌَٓٔ كَحّ كخٗطِوخ :َٗحد ٖٓ حُ٘ؼ٤َ حٍُِٔ َٝٗحد ٖٓ حُؼَٔ حُزظغ كوخٍ

٤ًق طوَأ حُوَإٓ هخٍ هخثٔخ ٝهخػيح ٝػ٠ِ ٍحكِظ٢  :كوخٍ ٓؼخً ٧ر٢ ٠ٓٞٓ

أٓخ أٗخ كؤٗخّ ٝأهّٞ كؤكظٔذ ٗٞٓظ٢ ًٔخ أكظٔذ هٞٓظ٢  :ٝأطلٞهٚ طلٞهخ هخٍ
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٠ كبًح ٍؿَ ٓٞػن كوخٍ ٓخ َٟٝد كٔطخ١خ كـؼ٬ ٣ظِحٍٝحٕ كِحٍ ٓؼخً أرخ ٓٞٓ

 ". ُٚ وَ ُ٘ ػُ  َّٖ ٧َٟرَ  :كوخٍ ٓؼخً يَّ ٣ٜٞى١ أِْٓ ػْ حٍطَ  :٠ٓٞٓ ٌٞٛح كوخٍ أر

 ٌّؼبر ملسو هيلع هللا ىلص إٌجٟٚف١خ  -ٕٖٗ* 

زي هللا أهزَٗخ أهزَٗخ ػ كيػ٘خ دمحم رٖ ٓوخطَحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٓ1

رٖ ٠ُٞٓ ح ٖ ػزي هللا رٖ ٤ٛل٢ ػٖ أر٢ ٓؼزيػٖ ٣ل٠٤ ر ٣ًَُخء رٖ آلخم

" هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ :هخٍ زخّ ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخػ

اٗي ٓظؤط٢ هٞٓخ ٖٓ أَٛ حٌُظخد كبًح  :ِْٝٓ ُٔؼخً رٖ ؿزَ ك٤ٖ رؼؼٚ ا٠ُ ح٤ُٖٔ

ؿجظْٜ كخىػْٜ ا٠ُ إٔ ٣ٜ٘يٝح إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝإٔ دمحمح ٍٍٓٞ هللا كبٕ ْٛ 

ْٔ ِٛٞحص ك٢ ًَ ٣ّٞ ْ هَ ١خػٞح ُي رٌُي كؤهزَْٛ إٔ هللا هي كَٝ ػ٤ِٜأ

١خػٞح ُي رٌُي كؤهزَْٛ إٔ هللا هي كَٝ ػ٤ِْٜ ٛيهش طئهٌ ٖٓ أ٤ُِٝش كبٕ ْٛ 

١خػٞح ُي رٌُي كب٣خى ًَٝحثْ أٓٞحُْٜ ٝحطن أأؿ٤٘خثْٜ كظَى ػ٠ِ كوَحثْٜ كبٕ ْٛ 

 ىػٞس حُٔظِّٞ كبٗٚ ٤ُْ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ هللا كـخد".

  ٔفغٗٔؼٟ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٖٗ* 

كيػ٘خ أرٞ حُٔـ٤َس، كيػ٘خ ٛلٞحٕ، كيػ٢٘ ٍحٗي رٖ خٍ أكٔي ه أهَؽ.1ٓ1

ٓؼي، ػٖ ػخْٛ رٖ ك٤ٔي، ػٖ ٓؼخً رٖ ؿزَ هخٍ: ُٔخ رؼؼٚ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 

ػ٤ِٚ ِْٝٓ ا٠ُ ح٤ُٖٔ هَؽ ٓؼٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤ٛٞ٣ٚ ٝٓؼخً ٍحًذ ٍٍٝٓٞ هللا 

ٓؼخً اٗي ػ٠ٔ إٔ ٫ طِوخ٢ٗ رؼي ػخ٢ٓ  ملسو هيلع هللا ىلص ٢٘ٔ٣ طلض ٍحكِظٚ، كِٔخ كَؽ هخٍ: ٣خ

كز٠ٌ ٓؼخً ؿ٘ؼخ ُلَحم ٍٍٓٞ هللا  ،ٌٛح ُٝؼِي إٔ طَٔ رٔٔـي١ ٌٛح، ٝهز١َ

ملسو هيلع هللا ىلص، ػْ حُظلض كؤهزَ رٞؿٜٚ ٗلٞ حُٔي٣٘ش كوخٍ: إ أ٠ُٝ حُ٘خّ ر٢ حُٔظوٕٞ ٖٓ 

ٝٛلٞحٕ ٛٞ حرٖ ػَٔٝ ح٢ٌٌُٔٔ  هِض كي٣غ ٛل٤ق ." ًخٗٞح ٝك٤غ ًخٗٞح

 .حُطزَح٢ٗ ٝأهَؿٚ ،حُٔـ٤َس ٛٞ ػزي حُويّٝ رٖ حُلـخؽٝأرٞ 
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ّٓ اٌٝ إٌجٟ فٍٝ هللا خ ِٓ ا١ٌجَ ١ْ َ٘ رُ ٠جؼش ػٍٟ ثٓ أثٟ هبٌت  -ٖٗٗ* 

 ػ١ٍٗ ٚعٍُ

كيػ٘خ هظ٤زش، كيػ٘خ ػزي حُٞحكي، هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٓ2

ػٖ ػٔخٍس رٖ حُوؼوخع رٖ ٗزَٓش، كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٗؼْ، هخٍ: ٓٔؼض 

" رؼغ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ا٠ُ ٍٍٓٞ :٤ي حُوي١ٍ، ٣وٍٞأرخ ٓؼ

ك٢ أى٣ْ ٓوَٝظ ُْ طلَٜ ٖٓ طَحرٜخ هخٍ كؤٜٔخ ر٤ٖ  شٍ زَ ٤ْ َٛ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ح٤ُٖٔ رٌُ 

أٍرؼش ٗلَ ر٤ٖ ػ٤٤٘ش رٖ ريٍ ٝأهَع رٖ كخرْ ٣ُٝي حُو٤َ ٝحَُحرغ آخ ػِؤش 

رٌٜح ٖٓ ٛئ٫ء هخٍ  لخرٚ ً٘خ ٗلٖ أكنُّ ٝآخ ػخَٓ رٖ حُطل٤َ كوخٍ ٍؿَ ٖٓ أٛ

أ٫ طؤ٢ٗٞ٘ٓ ٝأٗخ أ٤ٖٓ ٖٓ ك٢ حُٔٔخء ٣ؤط٢٘٤ هزَ حُٔٔخء  :كزِؾ ًُي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ

ٛزخكخ ٝٓٔخء هخٍ كوخّ ٍؿَ ؿخثَ حُؼ٤٘٤ٖ َٓ٘ف حُٞؿ٘ظ٤ٖ ٗخِٗ حُـزٜش ًغ 

 ٣ِٝي أُٝٔضُ  :هخ٣ٍخ ٍٍٓٞ هللا حطن هللا  :حُِل٤ش ٓلِٞم حَُأّ َٓ٘ٔ ح٩ُحٍ كوخٍ

٣خ ٍٍٓٞ  :٠ حَُؿَ هخٍ هخُي رٖ ح٤ُُٞيأَٛ ح٧ٍٝ إٔ ٣ظو٢ هللا هخٍ ػْ َُّٝ  أكنَّ 

ًْٝ ٖٓ َٜٓ  :٫ ُؼِٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٢ِٜ٣ كوخٍ هخُي :هللا أ٫ أَٟد ػ٘وٚ هخٍ

ا٢ٗ ُْ أَٝٓ إٔ أٗوذ ػٖ هِٞد  :٣وٍٞ رِٔخٗٚ ٓخ ٤ُْ ك٢ هِزٚ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ِٟ  :كوخٍ قٍّ وَ ُٓ  ٫ أٗن رطْٜٞٗ هخٍ ػْ ٗظَ ا٤ُٚ ٝٛٞحُ٘خّ ٝ ت ٠ِ جْ اٗٚ ٣وَؽ ٖٓ 

 ٍَ ٣ٖ ًٔخ ٣َٔم خ ٫ ٣ـخُٝ ك٘خؿَْٛ ٣َٔهٕٞ ٖٓ حُيِّ زً ١ْ ٌٛح هّٞ ٣ظِٕٞ ًظخد هللا 

 ْٜ هظَ ػٔٞى ".ْٜ ٧هظَِّ٘ ُجٖ أىًٍظُ  :ش ٝأظ٘ٚ هخٍحُْٜٔ ٖٓ ح٤ََُّٓ 

 ٚفبح اثشا١ُ٘ اثٓ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -7ٖٔ** 

كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ، ٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ هخٍ ك٢ حُ.1ٔٓ

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ كٔخٕ، كيػ٘خ ه٣َٖ ٛٞ حرٖ ك٤خٕ، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي 

٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ: ىهِ٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ أر٢ ٤ٓق حُو٤ٖ، ًٝخٕ ظجَح 

 ارَح٤ْٛ، كوزِٚ، ٝٗٔٚ، ػْ ىهِ٘خ ػ٤ِٚ ٩رَح٤ْٛ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ، كؤهٌ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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رؼي ًُي ٝارَح٤ْٛ ٣ـٞى ر٘لٔٚ، كـؼِض ػ٤٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طٌٍكخٕ، كوخٍ ُٚ ػزي 

٣خ حرٖ ػٞف اٜٗخ »حَُكٖٔ رٖ ػٞف ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ: ٝأٗض ٣خ ٍٍٓٞ هللا؟ كوخٍ: 

حُؼ٤ٖ طيٓغ، ٝحُوِذ ٣لِٕ، ٫ٝ ٗوٍٞ إ »، ػْ أطزؼٜخ رؤهَٟ، كوخٍ ملسو هيلع هللا ىلص: « ٍكٔش

 .«ا٫ ٓخ ٠َٟ٣ ٍر٘خ، ٝاٗخ رلَحهي ٣خ ارَح٤ْٛ ُٔلِٕٝٗٞ

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُُٞي، هخٍ: كيػ٘خ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ هخٍ .1ٔٔ

ُحثيس، هخٍ: كيػ٘خ ٣ُخى رٖ ػ٬هش، هخٍ: ٓٔؼض حُٔـ٤َس رٖ ٗؼزش، ٣وٍٞ: حٌٗٔلض 

ٌٔلض ُٔٞص ارَح٤ْٛ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا حٗحُْ٘ٔ ٣ّٞ ٓخص ارَح٤ْٛ، كوخٍ حُ٘خّ: 

حُْ٘ٔ ٝحُؤَ آ٣ظخٕ ٖٓ آ٣خص هللا، ٫ ٣ٌ٘ٔلخٕ ُٔٞص أكي ٫ٝ ُل٤خطٚ،  إ»ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .«كبًح ٍأ٣ظٔٞٛٔخ، كخىػٞح هللا ِٝٛٞح كظ٠ ٣٘ـ٢ِ

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُُٞي، كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ ػي١ رٖ أهَؽ حُزوخ١ٍ هخٍ .1ٕٔ

ػ٘ٚ، هخٍ: ُٔخ طٞك٢ ارَح٤ْٛ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ، هخٍ ػخرض، أٗٚ ٓٔغ حُزَحء ٢ٍٟ هللا 

 ". إ ُٚ َٟٓؼخ ك٢ حُـ٘ش "ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

كيػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٤َٔٗ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ أهَؽ حرٖ ٓخؿٚ هخٍ .1ٖٔ

رَ٘ هخٍ: كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ أر٢ هخُي، هخٍ: هِض ُؼزي هللا رٖ أر٢ أٝك٠: ٍأ٣ض 

 -هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ: ٓخص ٝٛٞ ٛـ٤َ، ُٝٞ ه٢٠ إٔ ٣ٌٕٞ رؼي دمحم  ارَح٤ْٛ حرٖ ٍٍٓٞ

ٓٞهٞف ٛل٤ق ك٢ كٌْ  هِض أػَ ." ٗز٢، ُؼخٕ حر٘ٚ، ٌُٖٝ ٫ ٗز٢ رؼيٙ -ملسو هيلع هللا ىلص 

 حَُكغ.

ػٖ حُؼ١ٍٞ، ػٖ ح٧ػٖٔ، ػٖ أر٢ ح٠ُل٠، أهَؽ ػزي حَُُحم هخٍ .1ٔٗ

حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حرٖ ٓظش ػَ٘ َٜٗح، كوخٍ  ػٖ حُزَحء رٖ ػخُد هخٍ: طٞك٢ ارَح٤ْٛ حرٖ

. هِض كي٣غ «حىك٘ٞٙ رخُزو٤غ، كبٕ ُٚ َٟٓؼخ طظْ ٍٟخػٚ ك٢ حُـ٘ش»حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: 
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ٛل٤ق ٝأرٞ ح٠ُل٠ ٛٞ ِْٓٔ رٖ ٛز٤ق ٝح٧ػٖٔ ٛٞ ٤ِٓٔخٕ رٖ َٜٓحٕ 

 ٝحُؼ١ٍٞ ٛٞ ٓل٤خٕ، ٝأهَؿٚ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص.

٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٜٓي١، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ كيػأهَؽ أكٔي هخٍ .1ٔ٘

ُٞ ػخٕ ارَح٤ْٛ حرٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ٌُخٕ  "حُٔي١ هخٍ: ٓٔؼض أْٗ رٖ ٓخُي ٣وٍٞ:

". هِض أػَ ٓٞهٞف كٖٔ ٝحُٔي١ ٛٞ آٔخػ٤َ رٖ ػزي حَُكٖٔ  ٛي٣وخ ٗز٤خ

 ٝٓل٤خٕ ٛٞ حُؼ١ٍٞ.

 خ اٌٛداعؽغَّ  -8ٖٔ** 

زش، ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ، كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ِْٗٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٔٙ

ؿ٤ٔؼخ ػٖ كخطْ، هخٍ أرٞ رٌَ: كيػ٘خ كخطْ رٖ آٔخػ٤َ حُٔي٢ٗ، ػٖ ؿؼلَ رٖ 

" ىهِ٘خ ػ٠ِ ؿخرَ رٖ ػزي هللا كٔؤٍ ػٖ حُوّٞ كظ٠ حٗظ٠ٜ ا٢ُ :دمحم، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ

كوِض أٗخ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ ك٤ٖٔ كؤٟٛٞ ر٤يٙ ا٠ُ ٍأ٢ٓ كِ٘ع ١ٍُ ح٧ػ٠ِ ػْ 

غ ًلٚ ر٤ٖ ػي٢٣ ٝأٗخ ٣ٞٓجٌ ؿ٬ّ ٗخد كوخٍ َٓكزخ ري ِٗع ١ٍُ ح٧ٓلَ ػْ ٟٝ

أػ٠ٔ ٝك٠َ ٝهض ح٬ُٜس كوخّ ك٢  ٣ٞخ حرٖ أه٢ َٓ ػٔخ ٗجض كٔؤُظٚ ٝٛ

ٗٔخؿش ِٓظللخ رٜخ ًِٔخ ٟٝؼٜخ ػ٠ِ ٌٓ٘زٚ ٍؿغ ١َكخٛخ ا٤ُٚ ٖٓ ٛـَٛخ 

ٍٝىحإٙ ا٠ُ ؿ٘زٚ ػ٠ِ حُٔ٘ـذ ك٠ِٜ ر٘خ كوِض أهز٢َٗ ػٖ كـش ٍٍٓٞ هللا 

ٕ ك٢  كوخٍ ر٤يٙ كؼوي طٔؼخ كوخٍ إ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌٓغ طٔغ ٤ٖ٘ٓ ُْ ٣لؾ ػْ أًّ ملسو هيلع هللا ىلص

 َ٘ ًؼ٤َ ًِْٜ ٣ِظْٔ إٔ  ٌَ حُ٘خّ ك٢ حُؼخَٗس إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كخؽ كويّ حُٔي٣٘ش ر

ُل٤ِلش كُٞيص ٣ؤطْ رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٝؼَٔ ٓؼَ ػِٔٚ كوَؿ٘خ ٓؼٚ كظ٠ أط٤٘خ ًح ح

 :أٓٔخء ر٘ض ػ٤ْٔ دمحم رٖ أر٢ رٌَ كؤٍِٓض ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤ًق أٛ٘غ هخٍ

َِ َِ لِ ؼْ حؿظ٢ِٔ ٝحٓظَ  ٢ٓ ك٠ِٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ حُٔٔـي ػْ ًٍذ ١ رؼٞد ٝأك

ر١َٜ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ  ا٠ُ ٓيِّ  حُوٜٞحء كظ٠ اًح حٓظٞص رٚ ٗخهظٚ ػ٠ِ حُز٤يحء ٗظَصُ 
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ٍحًذ ٝٓخٕ ٝػٖ ٤ٔ٣٘ٚ ٓؼَ ًُي ٝػٖ ٣ٔخٍٙ ٓؼَ ًُي ٖٝٓ هِلٚ ٓؼَ ًُي  ٖٓ

٣ؼَف طؤ٣ِٝٚ ٝٓخ ػَٔ رٚ  ٍٍٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر٤ٖ أظَٜٗخ ٝػ٤ِٚ ٣ٍِ٘ حُوَإٓ ٝٛٞ

 ََّ ّْ ٤ْ رخُظٞك٤ي ُزَّ  ٖٓ ٢ٗء ػِٔ٘خ رٚ كؤٛ َّٕ ٤ْ ٤ي ٫ ٣َٗي ُي ُزَّ ي ُزَّ ٤ْ ُزَّ  ي حُِٜ  ي ا

ََّ ؼٔش ُي ٝحُلٔي ٝحُِّ٘  ِٜ  حُِٔي ٫ ٣َٗي ُي ٝأٛ  ٕٞ رٚ كِْ ٣َىَّ ُِّ حُ٘خّ رٌٜح ح١ٌُ ٣

هخٍ ؿخرَ ٢ٍٟ هللا  ،ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٤ِْٜ ٤ٗجخ ٓ٘ٚ ُِّٝ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طِز٤ظٚ

 َُّ ًٖ ػ٘ٚ ُٔ٘خ ١ٞ٘ٗ ا٫ حُلؾ ُٔ٘خ ٗؼَف حُؼَٔس كظ٠ اًح أط٤٘خ حُز٤ض ٓؼٚ حٓظِْ حُ

 ََ ٝح ٖٓ ٌُ وِ خ ٠٘ٓٝ أٍرؼخ ػْ ٗلٌ ا٠ُ ٓوخّ ارَح٤ْٛ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ كوَأ }ٝحطَّ ػ٬ػ ََ َٓ ك

٠{ كـؼَ حُٔوخّ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُز٤ض كٌخٕ أر٢ ٣وٍٞ ٫ٝ أػِٔٚ ٓوخّ ارَح٤ْٛ ِّٜٓ 

ًًَٙ ا٫ ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣وَأ ك٢ حًَُؼظ٤ٖ هَ ٛٞهللا أكي ٝهَ ٣خ أ٣ٜخ حٌُخكَٕٝ 

ِٔٚ ػْ هَؽ ٖٓ حُزخد ا٠ُ حُٜلخ كِٔخ ىٗخ ٖٓ حُٜلخ هَأ ػْ ٍؿغ ا٠ُ حًَُٖ كخٓظ

 ّٜ ّٜ }إ حُ لخ كَه٢ ػ٤ِٚ لخ ٝحَُٔٝس ٖٓ ٗؼخثَ هللا{ أريأ رٔخ ريأ هللا رٚ كزيأ رخُ

َٙ ٝهخٍ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٫ ي هللا ًٝزّ كظ٠ ٍأٟ حُز٤ض كخٓظوزَ حُوزِش كٞكّ 

اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ أٗـِ ػ٠ِ ًَ ٢ٗء هي٣َ ٫  ٣َٗي ُٚ ُٚ حُِٔي ُٝٚ حُلٔي ٝٛٞ

ٝػيٙ َٜٝٗ ػزيٙ ِّٝٛ ح٧كِحد ٝكيٙ ػْ ىػخ ر٤ٖ ًُي هخٍ ٓؼَ ٌٛح ػ٬ع 

ض هيٓخٙ ك٢ رطٖ حُٞحى١ ٓؼ٠ كظ٠ اًح َٓحص ػْ ٍِٗ ا٠ُ حَُٔٝس كظ٠ اًح حٜٗزّ 

ًٔخ كؼَ ػ٠ِ حُٜلخ كظ٠ اًح  ٛؼيطخ ٠٘ٓ كظ٠ أط٠ حَُٔٝس كلؼَ ػ٠ِ حَُٔٝس

٢ حٓظوزِض ٖٓ أ١َٓ ٓخ حٓظيرَص ُْ أِّٗ  ُٞ :هَ ١ٞحكٚ ػ٠ِ حَُٔٝس كوخٍآًخٕ 

أٓن حُٜي١ ٝؿؼِظٜخ ػَٔس كٖٔ ًخٕ ٌْٓ٘ ٤ُْ ٓؼٚ ٛي١ ك٤ِلَ ٤ُٝـؼِٜخ ػَٔس 

 ُٓ َحهش رٖ ٓخُي رٖ ؿؼْ٘ كوخٍ ٣خ ٍٍٓٞ هللا أُؼخٓ٘خ ٌٛح أّ ٧ري ك٘زي ٍٍٓٞ كوخّ 

َٓط٤ٖ ٫ رَ ىهِض حُؼَٔس ك٢ حُلؾ  :هللا ملسو هيلع هللا ىلص أٛخرؼٚ ٝحكيس ك٢ ح٧هَٟ ٝهخٍ

٧ري أري ٝهيّ ػ٢ِ ٖٓ ح٤ُٖٔ رزيٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كٞؿي كخ١ٔش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ ٖٓٔ 

كَ ُٝزٔض ػ٤خرخ ٛز٤ـخ ٝحًظلِض كؤٌَٗ ًُي ػ٤ِٜخ كوخُض إ أر٢ أ٢َٗٓ رٌٜح هخٍ 
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كٌخٕ ػ٢ِ ٣وٍٞ رخُؼَحم كٌٛزض ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓلَٗخ ػ٠ِ كخ١ٔش ١ٌُِ 

ض ٓٔظلظ٤خ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٔخ ًًَص ػ٘ٚ كؤهزَطٚ أ٢ٗ أٌَٗص ًُي ػ٤ِٜخ ٛ٘ؼ

َّ  :كوخٍ رٔخ  ٛيهض ٛيهض ٓخًح هِض ك٤ٖ كَٟض حُلؾ هخٍ هِض حُِْٜ ا٢ٗ أٛ

 َّ ّٕ  أٛ ٓؼ٢ حُٜي١ ك٬ طلَ هخٍ كٌخٕ ؿٔخػش حُٜي١ ح١ٌُ هيّ  رٚ ٍُٓٞي هخٍ كب

 ٓخثش هخٍ كلَ حُ٘خّ ًِْٜ ٝهَٜٝح ا٫ رٚ ػ٢ِ ٖٓ ح٤ُٖٔ ٝح١ٌُ أط٠ رٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

ٞح رخُلؾ ٜٞح ا٠ُ ٠٘ٓ كؤِّٛ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٖٝٓ ًخٕ ٓؼٚ ٛي١ كِٔخ ًخٕ ٣ّٞ حُظ٣َٝش طٞؿّ 

ًٍٝذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٠ِٜ رٜخ حُظَٜ ٝحُؼَٜ ٝحُٔـَد ٝحُؼ٘خء ٝحُلـَ ػْ 

َٗ  شٍ زَّ روُ ٌٓغ ه٬٤ِ كظ٠ ١ِؼض حُْ٘ٔ ٝأَٓ  س كٔخٍ ََ ِٔ ََ٘ ط٠َد ُٚ رِ ؼْ ٖٓ 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٫ٝ ط٘ي ه٣َٖ ا٫ أٗٚ ٝحهق ػ٘ي حُٔ٘ؼَ حُلَحّ ًٔخ ًخٗض ه٣َٖ 

ُٟ زَّ طٜ٘غ ك٢ حُـخ٤ِٛش كؤؿخُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ أط٠ ػَكش كٞؿي حُوُ  ُٚ  ضْ رَ َِ ش هي 

 ّ٘ َُ  ْٔرَ٘ٔس كٍِ٘ رٜخ كظ٠ اًح ُحؿض حُ ض ُٚ كؤط٠ رطٖ َِ كِ أَٓ رخُوٜٞحء ك

ّٕ  :حُٞحى١ كوطذ حُ٘خّ ٝهخٍ ىٓخءًْ ٝأٓٞحٌُْ كَحّ ػ٤ٌِْ ًلَٓش ٣ٌْٞٓ ٌٛح  ا

 َّ ٢ٗء ٖٓ أَٓ حُـخ٤ِٛش طلض هي٢ٓ ٟٓٞٞع  ك٢ ًَْٜٗ ٌٛح ك٢ رِيًْ ٌٛح أ٫ ً

 ّٝ ٍ ىّ أٟغ ٖٓ ىٓخث٘خ ىّ حرٖ ٍر٤ؼش رٖ حُلخٍع ٝىٓخء حُـخ٤ِٛش ٟٓٞٞػش ٝإ أ

 ُٓ ٍِ ِٟ َْ ظَ ْٔ ًخٕ  ّٝ رَ ؼخ ك٢ ر٢٘ ٓؼي كوظِظٚ ٣ٌَٛ ٝ ٍِ خ حُـخ٤ِٛش ٟٓٞٞع ٝأ خ أٟغ رً ٍ 

ٍِ خَٗرَ ٍِ  ٚ كخطوٞح هللا ك٢ حُ٘ٔخء كبٌْٗ ِذ كبٗٚ ٟٓٞٞع ًِّ خّ رٖ ػزي حُٔطّ خ ػزّ رَ خ 

أهٌطٖٔٞٛ رؤٓخٕ هللا ٝحٓظلِِظْ كَٝؿٜٖ رٌِٔش هللا ٌُْٝ ػ٤ِٜٖ إٔ ٫ ١ٞ٣جٖ 

خَٟرٖٞٛ َٟرخ ؿ٤َ ٓزَف ُٜٖٝ ػ٤ٌِْ ْ أكيح طٌَٛٞٗٚ كبٕ كؼِٖ ًُي كٌُ َٗ َُ كُ 

ٍُهٜٖ ًٝٔٞطٜٖ رخُٔؼَٝف ٝهي طًَض ك٤ٌْ ٓخ ُٖ ط٠ِٞح رؼيٙ إ حػظٜٔظْ رٚ 

ض ٣ْ ـض ٝأىّ ًظخد هللا ٝأٗظْ طٔؤُٕٞ ػ٢٘ كٔخ أٗظْ هخثِٕٞ هخُٞح ٜٗ٘ي أٗي هي رِّ 

ْٜ حٜٗي كوخٍ ربٛزؼٚ حُٔزخرش ٣َكؼٜخ ا٠ُ حُٔٔخء ٣ٌٝ٘ظٜخ ا٠ُ حُ٘خّ حُِّ  ،ٜٝٗلض

٠ حُؼَٜ ُْٝ ٠ حُظَٜ ػْ أهخّ كِّٜ ٕ ػْ أهخّ كِّٜ ػ٬ع َٓحص ػْ أًّ ْ حٜٗي ٜحُِّ 
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 َّ ٠ أط٠ حُٔٞهق ْ كظّ ر٤ٜ٘ٔخ ٤ٗجخ ػْ ًٍذ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِّٝٓ  ٣ٜ

كـؼَ رطٖ ٗخهظٚ حُوٜٞحء ا٠ُ حُٜوَحص ٝؿؼَ كزَ حُٔ٘خس ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٝحٓظوزَ 

 ُّٜ َس ه٬٤ِ كظ٠ ؿخد لْ حُوزِش كِْ ٣ٍِ ٝحهلخ كظ٠ ؿَرض حُْ٘ٔ ًٝٛزض حُ

 َٗ ِِّ  نَ َ٘ حُوَٙ ٝأٍىف أٓخٓش هِلٚ ٝىكغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝهي  ٠ خّ كظّ َٓ ُِوٜٞحء حُ

ٍِ ُٓ  ٤ذُ ِٜ إ ٍأٜٓخ ٤ُُ  َّٔ أ٣ّ  :٠٘ٔٚ ٣ٝوٍٞ ر٤يٙ ح٤ُُ ِِ كْ ٍَ  ىَ ٞ َّٔ ٜخ حُ٘خّ حُ ٤ٌ٘ش ٤ٌ٘ش حُ

ُلش ك٠ِٜ ٬ ٖٓ حُلزخٍ أٍه٠ ُٜخ ه٬٤ِ كظ٠ طٜؼي كظ٠ أط٠ حُِٔىًِٔخ أط٠ كزْ 

رٜخ حُٔـَد ٝحُؼ٘خء رؤًحٕ ٝحكي ٝاهخٓظ٤ٖ ُْٝ ٣ٔزق ر٤ٜ٘ٔخ ٤ٗجخ ػْ حٟطـغ 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ١ِغ حُلـَ ٠ِٛٝ حُلـَ ك٤ٖ طز٤ٖ ُٚ حُٜزق رؤًحٕ ٝاهخٓش ػْ 

ِٚ َٙ ِّٝٛ ًٍذ حُوٜٞحء كظ٠ أط٠ حُٔ٘ؼَ حُلَحّ كخٓظوزَ حُوزِش كيػخٙ ًٝزّ 

كظ٠ أٓلَ ؿيح كيكغ هزَ إٔ ططِغ حُْ٘ٔ ٝأٍىف حُل٠َ يٙ كِْ ٣ٍِ ٝحهلخ ٝٝكّ 

َّ ٘خّ ًٝخٕ ٍؿ٬ كٖٔ حُرٖ ػزّ  ص رٚ ؼَ أر٤ٞ ٤ٓٝٔخ كِٔخ ىكغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓ

ّٖ ٣ـ٣َٖ كطلن حُل٠ْ  ٌٖ ؼُ ظُ  كٟٞغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣يٙ ػ٠ِ ٝؿٚ  َ ٣٘ظَ ا٤ُٜ

 ّٞ ّٞ ح٥هَ  ٍ حُل٠َ ٝؿٜٚ ا٠ُ حُ٘نّ حُل٠َ كل ٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣يٙ ٖٓ ٣٘ظَ كل

َ كظ٠ أط٠ ح٥هَ ٣٘ظُ  ح٥هَ ػ٠ِ ٝؿٚ حُل٠َ ٣َٜف ٝؿٜٚ ٖٓ حُ٘نّ  حُ٘نّ 

 ُٓ َّ َّٔ لَ رطٖ  ى ه٬٤ِ ػْ ِٓي حُط٣َن حُٞٓط٠ حُظ٢ طوَؽ ػ٠ِ حُـَٔس َ كل

 ِٜ َ ٓغ ًَ خص ٣ٌزِّ ٤َّ حٌُزَٟ كظ٠ أط٠ حُـَٔس حُظ٢ ػ٘ي حُ٘ـَس كَٓخٛخ رٔزغ ك

ػْ حَٜٗف ا٠ُ حُٔ٘لَ  ،٠ٍٓ ٖٓ رطٖ حُٞحى١ ،فِ ٌْ ٜٓ٘خ ٓؼَ ك٠ٜ حُوَ كٜخس 

ٚ ػْ أَٓ ٖٓ ك٘لَ ػ٬ػخ ٝٓظ٤ٖ ر٤يٙ ػْ أػط٠ ػ٤ِخ ك٘لَ ٓخ ؿزَ ٝأًَٗٚ ك٢ ٛي٣ِ 

ـُ َٗيَ ًَ رَ  زوض كؤ٬ً ٖٓ ُلٜٔخ َٝٗرخ ٖٓ َٓهٜخ ػْ ؼِض ك٢ هيٍ كطُ ش رز٠ؼش ك

٠ رٌٔش حُظَٜ كؤط٠ ر٢٘ ػزي حُٔطِذ ِّٜ ًٍذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤكخٝ ا٠ُ حُز٤ض ك

٣ٔوٕٞ ػ٠ِ ُِّٓ كوخٍ حِٗػٞح ر٢٘ ػزي حُٔطِذ ك٫ِٞ إٔ ٣ـِزٌْ حُ٘خّ ػ٠ِ 

 ٓوخ٣ظٌْ ُِ٘ػض ٓؼٌْ ك٘خُٝٞٙ ىُٞح كَ٘د ٓ٘ٚ ".
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 خشٚط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٌخّظ ثم١ٓ ِٓ رٞ اٌمؼذح -ٖ٘ٗ* 

٠٤ رٖ أهزَٗخ ٣ؼوٞد رٖ ارَح٤ْٛ، هخٍ: كيػ٘خ ٣لحُ٘ٔخث٢ هخٍ  أهَؽ.1ٔ1

" أط٤٘خ ؿخرَ رٖ ػزي هللا :ٓؼ٤ي، هخٍ: كيػ٘خ ؿؼلَ رٖ دمحم، هخٍ: كيػ٢٘ أر٢، هخٍ

َـّ  ش حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كليػ٘خ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌٓغ رخُٔي٣٘ش طٔغ كـؾ ػْ كٔؤُ٘خٙ ػٖ ك

ُٔي٣٘ش رَ٘ ًؼ٤َ ًِْٜ ٕ ك٢ حُ٘خّ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ كخؽ ٌٛح حُؼخّ كٍِ٘ حأًّ 

٣ِظْٔ إٔ ٣ؤطْ رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٝلؼَ ٓخ ٣لؼَ كوَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُؤْ رو٤ٖ 

ٖٓ ١ً حُوؼيس ٝهَؿ٘خ ٓؼٚ. هخٍ ؿخرَ ٍٍٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر٤ٖ أظَٜٗخ ػ٤ِٚ ٣ٍِ٘ 

وَؿ٘خ ٫ ١ٞ٘ٗ ا٫ ك ٣ؼَف طؤ٣ِٝٚ ٝٓخ ػَٔ رٚ ٖٓ ٢ٗء ػِٔ٘خ ٞحُوَإٓ ٝٛ

ٝؿؼلَ ٛٞ حُٜخىم  . هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝدمحم ٛٞ حرٖ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ"حُلؾ

 .٣ٝؼوٞد رٖ ارَح٤ْٛ ٛٞ حُيٍٝه٢ ٣ٝل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ٛٞ حُوطخٕ

 ٚلذ اٌخشٚط -ٖٙٗ* 

كيػ٘خ هظ٤زش، كيػ٘خ ػزي حُٞٛخد، هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٔ1

" إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص : ػ٘ٚكيػ٘خ أ٣ٞد، ػٖ أر٢ ه٬رش، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا

٠ِٛ حُظَٜ رخُٔي٣٘ش أٍرؼخ ٠ِٛٝ حُؼَٜ ر١ٌ حُل٤ِلش ًٍؼظ٤ٖ هخٍ ٝأكٔزٚ 

 رخص رٜخ كظ٠ أٛزق ".

 اٌقالح فٟ ٚادٞ اٌؼم١ك -7ٖٗ* 

كيػ٘خ حُل٤ٔي١، كيػ٘خ ح٤ُُٞي، ٝرَ٘ رٖ رٌَ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٔ2

كيػ٢٘ ػٌَٓش، أٗٚ حُظ٢ٔ٤٘، هخ٫: كيػ٘خ ح٧ُٝحػ٢، هخٍ: كيػ٢٘ ٣ل٠٤، هخٍ: 

 :" اٗٚ ٓٔغ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٣وٍٞٓٔغ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، ٣وٍٞ

أطخ٢ٗ ح٤ُِِش آص ٖٓ ٍر٢ كوخٍ َٛ ك٢ ٌٛح  :ٓٔؼض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رٞحى١ حُؼو٤ن ٣وٍٞ

 ". شٍ َـّ ك٢ كَ  سً ََ ْٔ حُٞحى١ حُٔزخٍى ٝهَ ػُ 
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 اإل٘الي ِٓ رٞ اٌؾ١ٍفخ -8ٖٗ* 

٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ، كيػ٘خ ٤ٛٝذ، كيػ٘خ  كيػ٘خحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٕٓ

" ٠ِٛ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ :أ٣ٞد، ػٖ أر٢ ه٬رش، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝٗلٖ ٓؼٚ رخُٔي٣٘ش حُظَٜ أٍرؼخ ٝحُؼَٜ ر١ٌ حُل٤ِلش ًٍؼظ٤ٖ ػْ 

رخص رٜخ كظ٠ أٛزق ػْ ًٍذ كظ٠ حٓظٞص رٚ ػ٠ِ حُز٤يحء كٔي هللا ٝٓزق ًٝزَ 

ْٓ  ََّ َٛ ؾ ٝػَٔس ٝأَ رل ََّ َٛ ػْ أَ  ٞح كظ٠ ًخٕ ٣ّٞ ُِّ حُ٘خّ كلَ  ََ َٓ ٘خ أَ حُ٘خّ رٜٔخ كِٔخ هي

هخٍ ٝٗلَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ريٗخص ر٤يٙ ه٤خٓخ ًٝرق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ٞح رخُلّؾِ ُِّ َٛ حُظ٣َٝش أَ 

 رخُٔي٣٘ش ًز٤ٖ٘ أِٓل٤ٖ ".

  اؽؼبس اٌٙذٞ -9ٖٗ* 

٠، ٝحرٖ ر٘خٍ، ؿ٤ٔؼخ ػٖ حرٖ أر٢ كيػ٘خ دمحم رٖ حُٔؼِْ٘ٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٕٔ

ػي١، هخٍ حرٖ حُٔؼ٠٘: كيػ٘خ حرٖ أر٢ ػي١، ػٖ ٗؼزش، ػٖ هظخىس، ػٖ أر٢ 

٠ِٛ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ »كٔخٕ، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ: 

ِْٝٓ حُظَٜ ر١ٌ حُل٤ِلش، ػْ ىػخ ر٘خهظٚ كؤٗؼَٛخ ك٢ ٛللش ٓ٘خٜٓخ ح٣٧ٖٔ، 

ٖ، ػْ ًٍذ ٍحكِظٚ، كِٔخ حٓظٞص رٚ ػ٠ِ حُز٤يحء أَٛ ِٝٓض حُيّ، ٝهِيٛخ ٗؼ٤ِ

 " .رخُلؾ

 ١ٍفخدمحم ثٓ أثٟ ثىش ثزٞ اٌؾُ  ٌِٛذ -ٖٓ٘* 

كيػ٘خ ٛ٘خى رٖ ح١َُٔ، ٤َُٛٝ رٖ كَد، ٝػؼٔخٕ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٕٕ

رٖ أر٢ ٤ٗزش، ًِْٜ ػٖ ػزيس، هخٍ ٤َُٛ: كيػ٘خ ػزيس رٖ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ ػز٤ي هللا 

ر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، رٖ ػَٔ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ حُوخْٓ، ػٖ أ

أٓٔخء ر٘ض ػ٤ْٔ رٔلٔي رٖ أر٢ رٌَ رخُ٘ـَس كؤَٓ ٍٍٓٞ هللا  " ٗلٔضْ :هخُض

 ". ََّ ِٜ ملسو هيلع هللا ىلص أرخ رٌَ ٣ؤَٓٛخ إٔ طـظَٔ ٝطَ 
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 ا٘الي ػبئؾخ فٟ ؽ١نزٙب -ٖٔ٘* 

ٝكيػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٤َٔٗ، كيػ٘خ آلخم رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٕٖ

" :٤ٔي، ػٖ حُوخْٓ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، هخُض٤ِٓٔخٕ، ػٖ أكِق رٖ ك

 ُٓ َٖ ِِّ ِٜ هَؿ٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ٤ُٝخ٢ُ  ّؾِ حُلَ  ِّ َُ ٝك٢ كُ  ك٢ أَٜٗ حُلّؾِ  رخُلّؾِ  ٤

ٖٓ ُْ ٣ٌٖ ٓؼٚ ٌْٓ٘ ٛي١  :كظ٠ ُِٗ٘خ رَٔف كوَؽ ا٠ُ أٛلخرٚ كوخٍ حُلّؾِ 

 َ ي١ ك٬ كْٜٔ٘ ح٥هٌ رٜخ ٝحُظخٍى إٔ ٣ـؼِٜخ ػَٔس ك٤ِلؼَ ٖٝٓ ًخٕ ٓؼٚ ٛ ذَّ كَ كؤ

ُٜخ ٖٓٔ ُْ ٣ٌٖ ٓؼٚ ٛي١ كؤٓخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كٌخٕ ٓؼٚ حُٜي١ ٝٓغ ٍؿخٍ ٖٓ 

ٓٔؼض  :ٓخ ٣ز٤ٌي هِض :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٗخ أر٢ٌ كوخٍ أٛلخرٚ ُْٜ هٞس كيهَ ػ٢َِّ 

ك٬  :٢ِٛ هخ٫ٍ أ :ٝٓخ ُي هِض :٬ًٓي ٓغ أٛلخري كٔٔؼض رخُؼَٔس هخٍ

٠٣َى ك٢ٌٗٞ ك٢ كـي كؼ٠ٔ هللا إٔ ٣َُه٤ٌٜخ ٝاٗٔخ أٗض ٖٓ ر٘خص آىّ ًظذ هللا 

َـّ  كوَؿضُ  :ػ٤ِي ٓخ ًظذ ػ٤ِٜٖ هخُض ِٓ ك٢ ك َّٜ َ٘ظ٢ كظ٠ ُِٗ٘خ  ٘خ ػْ ١لْ  صُ َْ ٠ كظط

 ُٔ حهَؽ  :كيػخ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ رٌَ كوخٍ ذَ َّٜ لَ رخُز٤ض ٍِٝٗ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُ

 :ٛخٛ٘خ هخُض ٢ أٗظظًَٔخق رخُز٤ض كبّٗ طُ رؼَٔس ػْ ُظَ  ََّ ِٜ ظُ ِْ ي ٖٓ حُلَّ كَ رؤهظ

 َ ض رخُز٤ض ٝرخُٜلخ ٝحَُٔٝس كـج٘خ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا لْ ػْ ١ُ  ضُ ِِْ َ ْٛ كوَؿ٘خ كؤ

ٗؼْ كإًٓ ك٢  :هِض ضِ َٛ كَؿ :ك٢ ُِٓ٘ٚ ٖٓ ؿٞف ح٤َُِ كوخٍ ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝٛٞ

 ََّ ٚ هزَ ٬ٛس حُٜزق ػْ هَؽ ا٠ُ رخُز٤ض كطخف ر أٛلخرٚ رخَُك٤َ كوَؽ كٔ

 حُٔي٣٘ش ".

أثٟ ِٛعٝ األؽؼشٞ ِٓ ا١ٌّٓ ٚلذَٚ ػٍٟ ثٓ أثٟ هبٌت  -ٕٖ٘* 

 خزّٙب إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ثّىَّ فِٛاٚ

كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ حُو٬ٍ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٕٗ

ح٢ٌُُٜ، كيػ٘خ ػزي حُٜٔي، كيػ٘خ ٤ِْٓ رٖ ك٤خٕ، هخٍ: ٓٔؼض َٓٝحٕ ح٧ٛلَ، 

ٖ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ: هيّ ػ٢ِ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ػ
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٫ُٞ إٔ »هخٍ: رٔخ أَٛ رٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كوخٍ: « رٔخ أِِٛض؟»ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ح٤ُٖٔ، كوخٍ: 

  ".ٓؼ٢ حُٜي١ ٧كِِض

كيػ٘خ ح٢ٌُٔ رٖ ارَح٤ْٛ، ػٖ حرٖ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٕ٘

، ُحى «أَٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٤ِخ إٔ ٣و٤ْ ػ٠ِ اكَحٓٚ»هخٍ: ػطخء، هخٍ ؿخرَ:  ؿ٣َؾ،

دمحم رٖ رٌَ، ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ، هخٍ: ػطخء، هخٍ: ؿخرَ، كويّ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ 

هخٍ: رٔخ أَٛ رٚ « رْ أِِٛض ٣خ ػ٢ِ؟»٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، رٔؼخ٣ظٚ، هخٍ ُٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ".، هخٍ: ٝأٛيٟ ُٚ ػ٢ِ ٛي٣خ«كؤٛي، ٝحٌٓغ كَحٓخ ًٔخ أٗض»، هخٍ: حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ٞٓق، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ ه٤ْ رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٕٙ

" رؼؼ٢٘ حُ٘ز٢ :ِْٓٔ، ػٖ ١خٍم رٖ ٜٗخد، ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

أِِٛض ًب٬ٍٛ  :رٔخ أِِٛض هِض :رخُزطلخء كوخٍ ٞملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ هّٞ رخ٤ُٖٔ كـجض ٝٛ

لض رخُز٤ض ٝرخُٜلخ ٝحَُٔٝس ٫ كؤ٢َٗٓ كطُ  :َٛ ٓؼي ٖٓ ٛي١ هِض :حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ

ؿِٔض ٍأ٢ٓ كويّ ػَٔ  ػْ أ٢َٗٓ كؤكِِض كؤط٤ض حَٓأس ٖٓ ه٢ٓٞ كٔ٘طظ٢٘ أٝ

حُلؾ  ٝأطٔٞح} رٌظخد هللا كبٗٚ ٣ؤَٓٗخ رخُظٔخّ هخٍ هللا إ ٗؤهٌ :٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ كوخٍ

 . كبٗٚ ُْ ٣لَ كظ٠ ٗلَ حُٜي١ "ٝإ ٗؤهٌ رٔ٘ش حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص {ٝحُؼَٔس هلل

 اٌطٛاف ثبٌج١ذ -ٖٖ٘* 

كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ حٌٍُٔ٘، كيػ٘خ أْٗ رٖ ػ٤خٝ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٕ1

" إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ اًح :ػٖ ػز٤ي هللا، ػٖ ٗخكغ، ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ

ػ٬ػش أ١ٞحف ٢٘ٔ٣ٝ أٍرؼش ٝأٗٚ ًخٕ ٣ٔؼ٠  ذُّ وُ ز٤ض حُطٞحف ح٧ٍٝ ٣َ ١خف رخُ

َٔ  َٖ طْ رَ  َِ ِٔ حُ  .١خف ر٤ٖ حُٜلخ ٝحَُٔٝس " اًح ٤
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ٝكيػ٘خ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ ىحٝى، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٕ1

ٞف ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ط " ٍأ٣ضُ :ٓؼَٝف رٖ هَرًٞ، هخٍ: ٓٔؼض أرخ حُطل٤َ، ٣وٍٞ

 َُّ ِٔ  َٖ ًْ رخُز٤ض ٣ٝٔظِْ حُ ِٔ  َُ زِّ وَ ٓؼٚ ٣ُٝ  ٍٖ ـَ لْ ر  ."َٖ ـَ لْ حُ

 فالح سوؼز١ٓ خٍف اٌّمبَ -ٖٗ٘* 

كيػ٘خ آىّ، كيػ٘خ ٗؼزش، كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٕ2

هيّ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كطخف رخُز٤ض »هخٍ: ٓٔؼض حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ ٣وٍٞ: 

ٝهي هخٍ هللا طؼخ٠ُ: }ُوي « ٤ٖ، ػْ هَؽ ا٠ُ حُٜلخٓزؼخ، ٠ِٛٝ هِق حُٔوخّ ًٍؼظ

  ."ًخٕ ٌُْ ك٢ ٍٍٓٞ هللا أٓٞس كٔ٘ش{ 

 اٌغؼٟ ث١ٓ اٌقفب ٚاٌّشٚح -ٖ٘٘* 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٖٓ

هخٍ أرٞ رٌَ: كيػ٘خ كخطْ رٖ آٔخػ٤َ حُٔي٢ٗ، ػٖ ؿؼلَ رٖ ؿ٤ٔؼخ ػٖ كخطْ، 

}إ حُٜلخ ::"..... كِٔخ ىٗخ ٖٓ حُٜلخ هَأَ رٖ ػزي هللا هخٍػٖ ؿخر دمحم، ػٖ أر٤ٚ

ٝحَُٔٝس ٖٓ ٗؼخثَ هللا{ أريأ رٔخ ريأ هللا رٚ كزيأ رخُٜلخ كَه٢ ػ٤ِٚ كظ٠ ٍأٟ 

٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ُٚ  :حُز٤ض كخٓظوزَ حُوزِش كٞكي هللا ًٝزَٙ ٝهخٍ

هللا ٝكيٙ أٗـِ ٝػيٙ َٜٝٗ ػ٠ِ ًَ ٢ٗء هي٣َ ٫ اُٚ ا٫  حُِٔي ُٝٚ حُلٔي ٝٛٞ

ػزيٙ ِّٝٛ ح٧كِحد ٝكيٙ ػْ ىػخ ر٤ٖ ًُي هخٍ ٓؼَ ٌٛح ػ٬ع َٓحص ػْ ٍِٗ ا٠ُ 

حَُٔٝس كظ٠ اًح حٜٗزض هيٓخٙ ك٢ رطٖ حُٞحى١ ٓؼ٠ كظ٠ اًح ٛؼيطخ ٠٘ٓ كظ٠ 

أط٠ حَُٔٝس كلؼَ ػ٠ِ حَُٔٝس ًٔخ كؼَ ػ٠ِ حُٜلخ كظ٠ اًح ًخٕ آهَ ١ٞحكٚ ػ٠ِ 

ٜخ حُٜي١ ٝؿؼِظُ  نْ ُٓ ُْ أَ  ٖٓ أ١َٓ ٓخ حٓظيرَصُ  ٓظوزِضُ ٢ حأّٗ  ُٞ :حَُٔٝس كوخٍ

٤ُٝـؼِٜخ ػَٔس كوخّ َٓحهش رٖ ٓخُي  ََّ لِ ػَٔس كٖٔ ًخٕ ٌْٓ٘ ٤ُْ ٓؼٚ ٛي١ ك٤َِ 
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٣خ ٍٍٓٞ هللا أُؼخٓ٘خ ٌٛح أّ ٧ري ك٘زي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أٛخرؼٚ  :رٖ ؿؼْ٘ كوخٍ

 َٓط٤ٖ ٫ رَ ٧ري أري ".ىهِض حُؼَٔس ك٢ حُلؾ  :ٝحكيس ك٢ ح٧هَٟ ٝهخٍ

 ٠َٛ اٌزش٠ٚخ -ٖٙ٘* 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .1ٖٔ

ؿ٤ٔؼخ ػٖ كخطْ، هخٍ أرٞ رٌَ: كيػ٘خ كخطْ رٖ آٔخػ٤َ حُٔي٢ٗ، ػٖ ؿؼلَ رٖ 

كِٔخ ًخٕ ٣ّٞ حُظ٣َٝش طٞؿٜٞح ا٠ُ  ... ":ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا هخٍ دمحم، ػٖ أر٤ٚ

لؾ ًٍٝذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٠ِٜ رٜخ حُظَٜ ٝحُؼَٜ ٝحُٔـَد ٠٘ٓ كؤِٛٞح رخُ

 .كظ٠ ١ِؼض حُْ٘ٔ "ٝحُؼ٘خء ٝحُلـَ ػْ ٌٓغ ه٬٤ِ 

 ١فاٌقالح فٟ ِغغذ اٌخِ  -7ٖ٘* 

كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ ٣ؼ٠ِ رٖ ٙ هخٍ ٓٔ٘يك٢ ىحٝى حُط٤خ٢ُٔ  ٞأر أهَؽ.1ٖٕ

هخٍ: ػطخء، هخٍ: ٓٔؼض ؿخرَ رٖ ٣ِ٣ي رٖ ح٧ٓٞى حُٔٞحث٢، ٣ليع ػٖ أر٤ٚ، 

٠ِٛ ر٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٓٔـي حُو٤ق ر٠٘ٔ ٬ٛس حُٜزق كِٔخ ه٠٠ ٬ٛطٚ 

اًح ٍؿ٬ٕ ك٢ ٓئهَ حُٔٔـي ُْ ٤ِٜ٣خ ٓغ حُ٘خّ كؤط٢ رٜٔخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص طَػي 

، هخ٫: ٣خ ٍٍٓٞ هللا« ٓخ ٓ٘ؼٌٔخ إٔ ط٤ِٜخ ٓؼ٘خ؟»كَحثٜٜٔخ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ك٬ طلؼ٬ اًح ٤ِٛظٔخ ك٢ ٍكخٌُٔخ ػْ »٤ِٛ٘خ ك٢ ٍكخُ٘خ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

هِض كي٣غ  «أط٤ظٔخ ح٩ٓخّ ٝٛٞ ٢ِٜ٣ ك٤ِٜخ ٓؼٚ كبٜٗخ ٌُٔخ ٗخكِش أٝ ططٞع

ٗؼزش ٛٞ حرٖ ٝ ٝؿخرَ رٖ ٣ِ٣ي ٝػوٚ حُ٘ٔخث٢ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص ٛل٤ق

  .ٝأكٔي ٝحُظ١ٌَٓ ٝحرٖ أر٢ ػخْٛ ٝحُ٘ٔخث٢ٝأهَؿٚ حرٖ أر٢ ٤ٗزش  ،كـخؽ

 ٠َٛ ػشفخ -8ٖ٘* 

كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزي هللا، كيػ٘خ دمحم هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖٖ

ًخٗض ه٣َٖ ٖٝٓ  "رٖ هخُّ كيػ٘خ ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ:
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ىحٕ ى٣ٜ٘خ ٣ولٕٞ رخُِٔىُلش، ًٝخٗٞح ٣ٕٔٔٞ حُلْٔ، ًٝخٕ ٓخثَ حُؼَد ٣ولٕٞ 

ػْ ٣وق رٜخ، ػْ  ص، كِٔخ ؿخء ح٬ٓ٩ّ أَٓ هللا ٗز٤ٚ ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٣ؤط٢ ػَكخص،رؼَكخ

 ".كٌُي هُٞٚ طؼخ٠ُ: }ػْ أك٠٤ٞح ٖٓ ك٤غ أكخٝ حُ٘خّ{ ،٣ل٤ٞ ٜٓ٘خ

 خطجخ ػشفخ ثّٕشح -9ٖ٘* 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٖٗ

ْ رٖ آٔخػ٤َ حُٔي٢ٗ، ػٖ ؿؼلَ رٖ ؿ٤ٔؼخ ػٖ كخطْ، هخٍ أرٞ رٌَ: كيػ٘خ كخط

....كظ٠ اًح ُحؿض حُْ٘ٔ أَٓ .":ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا هخٍ دمحم، ػٖ أر٤ٚ

إ ىٓخءًْ ٝأٓٞحٌُْ  :ٝهخٍُٚ كؤط٠ رطٖ حُٞحى١ كوطذ حُ٘خّ  ضْ َِ كِ َُ رخُوٜٞحء كَ 

كَحّ ػ٤ٌِْ ًلَٓش ٣ٌْٞٓ ٌٛح ك٢ ًَْٜٗ ٌٛح ك٢ رِيًْ ٌٛح أ٫ ًَ ٢ٗء ٖٓ 

ض هي٢ٓ ٟٓٞٞع ٝىٓخء حُـخ٤ِٛش ٟٓٞٞػش ٝإ أٍٝ ىّ أٟغ أَٓ حُـخ٤ِٛش طل

ٖٓ ىٓخث٘خ ىّ حرٖ ٍر٤ؼش رٖ حُلخٍع ًخٕ ٓٔظَٟؼخ ك٢ ر٢٘ ٓؼي كوظِظٚ ٣ٌَٛ 

ٍٝرخ حُـخ٤ِٛش ٟٓٞٞع ٝأٍٝ ٍرخ أٟغ ٍرخٗخ ٍرخ ػزخّ رٖ ػزي حُٔطِذ كبٗٚ 

ؿٜٖ ٟٓٞٞع ًِٚ كخطوٞح هللا ك٢ حُ٘ٔخء كبٌْٗ أهٌطٖٔٞٛ رؤٓخٕ هللا ٝحٓظلِِظْ كَٝ

رٌِٔش هللا ٌُْٝ ػ٤ِٜٖ إٔ ٫ ١ٞ٣جٖ كٌَْٗ أكيح طٌَٛٞٗٚ كبٕ كؼِٖ ًُي 

كخَٟرٖٞٛ َٟرخ ؿ٤َ ٓزَف ُٜٖٝ ػ٤ٌِْ ٍُهٜٖ ًٝٔٞطٜٖ رخُٔؼَٝف ٝهي 

طًَض ك٤ٌْ ٓخ ُٖ ط٠ِٞح رؼيٙ إ حػظٜٔظْ رٚ ًظخد هللا ٝأٗظْ طٔؤُٕٞ ػ٢٘ كٔخ 

كوخٍ ربٛزؼٚ حُٔزخرش  ضَ لْ َٜ َٗٝ ضَ ٣ْ ىَّ ٝأَ  ضَ ـْ َِّ ٜٗ٘ي أٗي هي رَ  :أٗظْ هخثِٕٞ هخُٞح

 حُِْٜ حٜٗي حُِْٜ حٜٗي ػ٬ع َٓحص ". :٣َكؼٜخ ا٠ُ حُٔٔخء ٣ٌٝ٘ظٜخ ا٠ُ حُ٘خّ

كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ ػزي حَُكٖٔ حٌُٞك٢ هخٍ: كيػ٘خ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ.1ٖ٘

٣ُي رٖ حُلزخد هخٍ: أهزَٗخ ٓؼخ٣ٝش رٖ ٛخُق هخٍ: كيػ٢٘ ٤ِْٓ رٖ ػخَٓ، هخٍ: 

 :ٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وطذ ك٢ كـش حُٞىحع كوخٍ:" ٓٓٔؼض أرخ أٓخٓش، ٣وٍٞ
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حطوٞح هللا ٍرٌْ ِٝٛٞح هٌْٔٔ ٝٛٞٓٞح ًَْٜٗ ٝأىٝح ًُخس أٓٞحٌُْ ٝأ٤١ؼٞح ًح 

٧ر٢ أٓخٓش ٌٓ٘ ًْ ٓٔؼض ٖٓ ٍٍٓٞ هللا  أًَْٓ طيهِٞح ؿ٘ش ٍرٌْ. هخٍ كوِض

ٝأهَؿٚ  ،هِض كي٣غ ٛل٤ق ".هخٍ ٓٔؼظٚ ٝأٗخ حرٖ ػ٬ػ٤ٖ ٓ٘ش ملسو هيلع هللا ىلص ٌٛح حُلي٣غ

 .أكٔي

 اٌؼقشٚاٌغّغ ث١ٓ فالرٟ اٌظٙش  -ٖٓٙ* 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٖٙ

ؿ٤ٔؼخ ػٖ كخطْ، هخٍ أرٞ رٌَ: كيػ٘خ كخطْ رٖ آٔخػ٤َ حُٔي٢ٗ، ػٖ ؿؼلَ رٖ 

َٜ ػْ أهخّ ٕ ػْ أهخّ ك٠ِٜ حُظ. ػْ أًَّ .":ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا هخٍ دمحم، ػٖ أر٤ٚ

ر٤ٜ٘ٔخ ٤ٗجخ ػْ ًٍذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ أط٠ حُٔٞهق  َِّ َٜ ك٠ِٜ حُؼَٜ ُْٝ ٣ُ 

حُٔ٘خس ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٝحٓظوزَ  ََ زْ ٗخهظٚ حُوٜٞحء ا٠ُ حُٜوَحص ٝؿؼَ كَ  َٖ طْ كـؼَ رَ 

 .حُوزِش "

  ٠َٛ ػشفخافطبس إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٔٙ* 

خ ٓٔيى، كيػ٘خ ٣ل٠٤، ػٖ كيػ٘هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖ1

ٓخُي، هخٍ: كيػ٢٘ ٓخُْ، هخٍ: كيػ٢٘ ػ٤َٔ، ٠ُٞٓ أّ حُل٠َ، إٔ أّ حُل٠َ، 

كيػظٚ ف ٝكيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، أهزَٗخ ٓخُي، ػٖ أر٢ ح٠َُ٘، ٠ُٞٓ ػَٔ 

رٖ ػز٤ي هللا، ػٖ ػ٤َٔ، ٠ُٞٓ ػزي هللا رٖ حُؼزخّ، ػٖ أّ حُل٠َ ر٘ض حُلخٍع، 

ػَكش ك٢ ّٛٞ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كوخٍ رؼ٠ْٜ: ٛٞ ٛخثْ،  إٔ ٗخٓخ طٔخٍٝح ػ٘يٛخ ٣ّٞ

ٝهخٍ رؼ٠ْٜ: ٤ُْ رٜخثْ، كؤٍِٓض ا٤ُٚ رويف ُزٖ ٝٛٞ ٝحهق ػ٠ِ رؼ٤َٙ، 

  ".كَ٘رٚ

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٤ِٓٔخٕ، كيػ٘خ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖ1

هخٍ: أهز٢َٗ ػَٔٝ، ػٖ ر٤ٌَ، ػٖ ٣ًَذ، ػٖ  -أٝ هَة ػ٤ِٚ  -حرٖ ٝٛذ، 
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٤ٓٔٞٗش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ: إٔ حُ٘خّ ٌٗٞح ك٢ ٤ٛخّ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ ػَكش كؤٍِٓض 

  ".ٝحُ٘خّ ٣٘ظَٕٝ ،٬د ٝٛٞ ٝحهق ك٢ حُٔٞهق كَ٘د ٓ٘ٚا٤ُٚ رل

 {ا١ٌَٛ أوٍّذ ٌىُ د٠ٕىُ} :ٔضٚي لٌٛٗ رؼبٌٝ -ٕٖٙ* 

كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ حُٜزخف، ٓٔغ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖ2

ػ٘خ أرٞ حُؼ٤ْٔ، أهزَٗخ ه٤ْ رٖ ِْٓٔ، ػٖ ١خٍم رٖ ٜٗخد، ؿؼلَ رٖ ػٕٞ، كي

ػٖ ػَٔ رٖ حُوطخد، إٔ ٍؿ٬، ٖٓ ح٤ُٜٞى هخٍ ُٚ: ٣خ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ، آ٣ش ك٢ 

ًظخرٌْ طوَءٜٝٗخ، ُٞ ػ٤ِ٘خ ٓؼَ٘ ح٤ُٜٞى ُِٗض، ٫طوٌٗخ ًُي ح٤ُّٞ ػ٤يح. هخٍ: أ١ 

ٌُْ ح٬ٓ٩ّ  آ٣ش؟ هخٍ: }ح٤ُّٞ أًِٔض ٌُْ ى٣ٌْ٘ ٝأطٔٔض ػ٤ٌِْ ٗؼٔظ٢ ٤ٍٟٝض

ى٣٘خ{ هخٍ ػَٔ: هي ػَك٘خ ًُي ح٤ُّٞ، ٝحٌُٔخٕ ح١ٌُ ُِٗض ك٤ٚ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

 ".هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ، ٝٛٞ هخثْ رؼَكش ٣ّٞ ؿٔؼش 

 اٌذفغ ِٓ ػشفخ ثؼذ اٌغشٚة -ٖٖٙ* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، أهزَٗخ ٓخُي، ػٖ ٛ٘خّ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٗٓ

ُٓ :رٖ ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ أٗٚ هخٍ ؿخُْ ٤ًق ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  جَ أٓخٓش ٝأٗخ" 

ن كبًح ٝؿي ًَ٘خٕ ٤ٔ٣َ حُؼَ  :هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٤ٔ٣َ ك٢ كـش حُٞىحع ك٤ٖ ىكغ هخٍ

َّٚ  سً َٞ ـْ كَ  ٗ  ّٚ كـٞس ٓظٔغ ٝحُـ٤ٔغ كـٞحص  :كٞم حُؼ٘ن هخٍ هخٍ ٛ٘خّ ٝحُ٘

 .ُي ًٍٞس ًٍٝخء ٓ٘خٙ ٤ُْ ك٤ٖ كَحٍ"ٝكـخء ًٌٝ

ػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٣َْٓ، كيحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٗٔ

٣ٞٓي، كيػ٢٘ ػَٔٝ رٖ أر٢ ػَٔٝ، ٠ُٞٓ حُٔطِذ، أهز٢َٗ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ، 

" أٗٚ ىكغ ٓغ حُ٘ز٢ :٠ُٞٓ ٝحُزش حٌُٞك٢، كيػ٢٘ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ

كٔٔغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٍٝحءٙ ُؿَح ٗي٣يح َٟٝرخ ٝٛٞطخ ُ٪رَ كؤٗخٍ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ ػَكش 
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 .أ٣ٜخ حُ٘خّ ػ٤ٌِْ رخ٤ٌُٔ٘ش كبٕ حُزَ ٤ُْ رخ٠٣٩خع :ْ ٝهخٍر١ٞٔٚ ا٤ُٜ

 .{ ر٤ٜ٘ٔخ "ٝكـَٗخ ه٬ُٜٔخ}ٖٓ حُظوَِ ر٤ٌْ٘  {ه٬ٌُْ} ٞحػُ ََ ْٓ أَ  :ٞحؼُ َٟ ْٝ أَ 

 اٌؼؾبء فٟ ِضدٌفخٚاٌغّغ ث١ٓ اٌّغشة  -ٖٗٙ* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ِٓٔٔش، ػٖ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٕٗ

، ٠ُٞٓ حرٖ ػزخّ ػٖ أٓخٓش رٖ ٣ُي، أٗٚ ٓخُي، ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ػوزش، ػٖ ٣ًَذ

ِّ٘ " ىكغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:ٓٔؼٚ ٣وٍٞ كزخٍ ػْ طٟٞؤ ُْٝ ٣ٔزؾ  ذَ ؼْ  ٖٓ ػَكش كٍِ٘ حُ

كظٟٞؤ كؤٓزؾ ػْ  ح٬ُٜس أٓخٓي كـخء حُِٔىُلش :حُٟٞٞء كوِض ُٚ ح٬ُٜس كوخٍ

أه٤ٔض  أه٤ٔض ح٬ُٜس ك٠ِٜ حُٔـَد ػْ أٗخم ًَ اٗٔخٕ رؼ٤َٙ ك٢ ُِٓ٘ٚ ػْ

 .ر٤ٜ٘ٔخ " َِّ َٜ ح٬ُٜس ك٠ِٜ ُْٝ ٣ُ 

كيػ٘خ هخُي رٖ ٓوِي، كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ ر٬ٍ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٖٗ

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي هخٍ: أهز٢َٗ ػي١ رٖ ػخرض هخٍ: كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ ٣ِ٣ي 

" إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؿٔغ ك٢ كـش :حُوط٢ٔ، هخٍ: كيػ٢٘ أرٞ أ٣ٞد ح٧ٜٗخ١ٍ

 .ىحع حُٔـَد ٝحُؼ٘خء رخُِٔىُلش "ٞحُ

 *ٖٙ٘-  َّ  فالح اٌفغش ثٙبٚثّضدٌفخ  ١ذُ جِ اٌ

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٗٗ

ؿ٤ٔؼخ ػٖ كخطْ، هخٍ أرٞ رٌَ: كيػ٘خ كخطْ رٖ آٔخػ٤َ حُٔي٢ٗ، ػٖ ؿؼلَ رٖ 

ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ١ِغ  "... ػْ حٟطـغ ٍٍٓٞ هللا:ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا هخٍ دمحم، ػٖ أر٤ٚ

حُلـَ ٠ِٛٝ حُلـَ ك٤ٖ طز٤ٖ ُٚ حُٜزق رؤًحٕ ٝاهخٓش ػْ ًٍذ حُوٜٞحء كظ٠ 

أط٠ حُٔ٘ؼَ حُلَحّ كخٓظوزَ حُوزِش كيػخٙ ًٝزَٙ ِِٝٛٚ ٝٝكيٙ كِْ ٣ٍِ ٝحهلخ كظ٠ 

 .َ ؿيح كيكغ هزَ إٔ ططِغ حُْ٘ٔ "أٓل
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 اعزئزاْ عٛدح فٟ اٌذفغ ِٓ ِضدٌفخ ثؼذ ِغ١ت اٌمّش -ٖٙٙ* 

يػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ، كيػ٘خ أكِق رٖ ك٤ٔي، ػٖ حُوخْٓ حُزوخ١ٍ هخٍ ك ؽأهَ.1ٗ٘

٠ِٛ  حُ٘ز٢َّ  " ُِٗ٘خ حُِٔىُلش كخٓظؤًٗضْ :رٖ دمحم، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ هخُض

هزَ كطٔش حُ٘خّ ًٝخٗض حَٓأس رط٤جش كؤًٕ ُٜخ  إٔ طيكغَ  هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٓٞىسُ 

ؼ٘خ ريكؼٚ ك٨ٕ إًٔٞ كيكؼض هزَ كطٔش حُ٘خّ ٝأهٔ٘خ كظ٠ أٛزل٘خ ٗلٖ ػْ ىك

َٓ  ا٢َُّ  ٓٞىس أكذُّ  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٔخ حٓظؤًٗضْ  حٓظؤًٗضُ   .رٚ" ٝفٍ َُ لْ ٖٓ 

َؾّغش٠اإل -7ٖٙ*  ُِ  نبع فٟ ٚادٞ 

كيػ٘خ ٤ًٝغ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، ػٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٗٙ

ق ٝهي َٛف " هِض كي٣غ ٛل٤ؿخرَ، " إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، أٟٝغ ك٢ ٝحى١ ٓلَٔ 

ٓٔخػٚ كي٣غ حُلؾ ٖٓ ؿخرَ ك٢ ٍٝح٣ش أهَٟ ٧كٔي ٝٛٞ ح٢ٌُٔ أرٞ حُِر٤َ 

 .٤ًٝٝغ ٛٞ حرٖ حُـَحف  حُؼ١ٍٞ ػٖ أر٢ حُِر٤َٝٛٞ طخرغ ك٤ٜخ حرٖ ؿ٣َؾ ٓل٤خٕ 

 ٌٕجٟ ملسو هيلع هللا ىلصائاي اٌخضؼ١ّخ ع -8ٖٙ* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ِٓٔٔش، ػٖ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٗ1

ٖ ٜٗخد، ػٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ ٣ٔخٍ، ػٖ ػزي هللا رٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ٓخُي، ػٖ حر

ػٜ٘ٔخ، هخٍ: ًخٕ حُل٠َ ٍى٣ق حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كـخءص حَٓأس ٖٓ هؼؼْ، كـؼَ حُل٠َ 

٣٘ظَ ا٤ُٜخ ٝط٘ظَ ا٤ُٚ، كـؼَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣َٜف ٝؿٚ حُل٠َ ا٠ُ حُ٘ن ح٥هَ، 

٠ حَُحكِش، أكؤكؾ ٤ٗوخ ًز٤َح ٫ ٣ؼزض ػِكوخُض: إ ك٠٣َش هللا أىًٍض أر٢ 

 ". ًُٝي ك٢ كـش حُٞىحع ،ػ٘ٚ؟ هخٍ: ٗؼْ

 اٌزمبه اٌؾقٝ ِٓ ِٕٝ -9ٖٙ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ أهز٢َٗ أرٞ حُِر٤َ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٗ1

أهز٢َٗ أرٞ ٓؼزي هخٍ: ٓٔؼض حرٖ ػزخّ ٣وزَ ػٖ حُل٠َ هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا 
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ػ٤ٌِْ ح٤ٌُٔ٘ش ٝٛٞ ًخف ٗخهظٚ  "ُِ٘خّ ك٤ٖ ىكؼ٘خ:ملسو هيلع هللا ىلص ػ٤٘ش ػَكش ؿيحس ؿٔغ 

كظ٠ اًح ىهَ ٠٘ٓ ك٤ٖ ٛز٢ ٓلَٔح، هخٍ: ػ٤ٌِْ رل٠ٜ حُوٌف ح١ٌُ ٠َٓ٣ رٚ 

هِض كي٣غ ٛل٤ق  ".ٍٍٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤٘٣َ ر٤يٙ ًٔخ ٣وٌف ح٩ٗٔخٕ  ،حُـَٔس

ٛٞ ػزي  ٝأرٞ ٓؼزي ٛٞ ٗخكٌ ٠ُٞٓ حرٖ ػزخّ ٝأرٞ حُِر٤َ ٛٞ ح٢ٌُٔ ٝحرٖ ؿ٣َؾ

 . ٝأهَؿٚ حُ٘ٔخث٢ ،رٖ ٓؼ٤ي حُوطخٕٛٞ ح٣ٝل٠٤ حُِٔي رٖ ػزي حُؼ٣ِِ 

كيػ٘خ ٣ل٠٤، ٝآٔخػ٤َ حُٔؼ٠٘، هخ٫: كيػ٘خ ػٞف، أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٗ2

هخٍ: ٣ل٠٤  -كيػ٢٘ ٣ُخى رٖ ك٤ٜٖ، ػٖ أر٢ حُؼخ٤ُش ح٣َُخك٢، ػٖ حرٖ ػزخّ، 

 ؿيحس حُؼوزش، هخٍ: هخٍ ٢ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص -٫ ٣ي١ٍ ػٞف ػزي هللا أٝ حُل٠َ؟ 

كِوطض ُٚ ك٤ٜخص ٖٛ ك٠ٜ حُوٌف،  ،ٝٛٞ ٝحهق ػ٠ِ ٍحكِظٚ: ٛخص حُو٢ ٢ُ

كؤٗخٍ ٣ل٠٤ أٗٚ  -َٓط٤ٖ، ٝهخٍ ر٤يٙ  ،كٟٞؼٜٖ ك٢ ٣يٙ، كوخٍ: رؤٓؼخٍ ٛئ٫ء

هِض  ." ٝهخٍ: ا٣خًْ ٝحُـِٞ؛ كبٗٔخ ِٛي ٖٓ ًخٕ هزٌِْ رخُـِٞ ك٢ حُي٣ٖ -ٍكؼٜخ 

٧ػَحر٢ ٝآٔخػ٤َ ٛٞ حرٖ ػ٤ِش ٣ٝل٠٤ ٛٞ حرٖ كي٣غ ٛل٤ق ٝػٞف ٛٞ ح

 .ٝأهَؿٚ حُ٘ٔخث٢ ،ٓؼ٤ي حُوطخٕ

 اٌزٍج١خ ؽزٝ سِٟ عّشح اٌؼمجخ -7ٖٓ* 

كيػ٘خ أرٞ ػخْٛ ح٠ُلخى رٖ ٓوِي، أهزَٗخ حرٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1٘ٓ

" إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ :ؿ٣َؾ، ػٖ ػطخء، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ

 .ُْ ٣ٍِ ٣ِز٢ كظ٠ ٠ٍٓ حُـَٔس " ِْٗٚٝٓ أٍىف حُل٠َ كؤهزَ حُل٠َ أ

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ٝٛذ رٖ ؿ٣ََ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1٘ٔ

كيػ٘خ أر٢، ػٖ ٣ْٞٗ ح٢ِ٣٧، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا، ػٖ حرٖ 

ًخٕ ٍىف حُ٘ز٢  ٔخ٢ٍٟ هللا ػٜ٘رٖ ٣ُي " إٔ أٓخٓش :ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ
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ِٓ ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ػَكش  ٠ هخٍ ك٬ٌٛٔخ َ٘ا٠ُ حُِٔىُلش ػْ أٍىف حُل٠َ ٖٓ حُِٔىُلش ا٠ُ 

 ." ٢ كظ٠ ٠ٍٓ ؿَٔس حُؼوزشِزِّ هخٍ ُْ ٣ٍِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ُ 

 سِٟ عّشح اٌؼمجخ -7ٖٔ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ًؼ٤َ، أهزَٗخ ٓل٤خٕ، ػٖ ح٧ػٖٔ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٕ٘

 ٖٓ رطٖ حُٞحى١ " ٠ٍٓ ػزي هللا:ػٖ ارَح٤ْٛ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٣ِ٣ي، هخٍ

ٝح١ٌُ ٫ اُٚ ؿ٤َٙ ٌٛح  :كوِض ٣خ أرخ ػزي حَُكٖٔ إ ٗخٓخ ٣َٜٓٞٗخ ٖٓ كٞهٜخ كوخٍ

 .ٍٞس حُزوَس ملسو هيلع هللا ىلص "ُِٗض ػ٤ِٚ ٓٓوخّ ح١ٌُ أُ 

كيػ٘خ كلٚ رٖ ػَٔ، كيػ٘خ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖ٘

ػٖ ػزي هللا ٢ٍٟ ٗؼزش، ػٖ حُلٌْ، ػٖ ارَح٤ْٛ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٣ِ٣ي، 

ِٓ :هللا ػ٘ٚ ٠٘ ػٖ ٤ٔ٣٘ٚ " أٗٚ حٗظ٠ٜ ا٠ُ حُـَٔس حٌُزَٟ ؿؼَ حُز٤ض ػٖ ٣ٔخٍٙ ٝ

 ."ٍٞس حُزوَس ملسو هيلع هللا ىلصُِٗض ػ٤ِٚ ٠ٍٓٝٓ رٔزغ ٝهخٍ ٌٌٛح ٠ٍٓ ح١ٌُ أُ 

  عّشح اٌؼمجخ ساوجبسِٟ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -7ٕٖ* 

رٖ ِٓٔش، ػٖ أر٢ ٝكيػ٢٘ أكٔي رٖ ك٘زَ، كيػ٘خ دمحم ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1٘ٗ

ػزي حَُك٤ْ، ػٖ ٣ُي رٖ أر٢ أ٤ٗٔش، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ حُل٤ٜٖ، ػٖ أّ حُل٤ٜٖ، 

ـْ :ؿيطٚ هخُض َـّ  ضُ " كـ أٓخٓش ٝر٫٬  ش حُٞىحع كَأ٣ضُ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك

 َِّ  ٠ ٠ٍٓكظَّ  ٝأكيٛٔخ آهٌ روطخّ ٗخهش حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝح٥هَ ٍحكغ ػٞرٚ ٣ٔظَٙ ٖٓ حُل

 .ؿَٔس حُؼوزش "

كيػ٘خ أرٞ أكٔي دمحم رٖ ػزي هللا حُِر١َ٤، كيػ٘خ أ٣ٖٔ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1٘٘

أٗٚ ٍأٟ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٠ٍٓ حُـَٔس  :"رٖ ٗخرَ، كيػ٘خ هيحٓش رٖ ػزي هللا ح٬ٌُر٢

ؿَٔس حُؼوزش ٖٓ رطٖ حُٞحى١ ٣ّٞ حُ٘لَ، ػ٠ِ ٗخهش ُٚ ٜٛزخء، ٫ َٟد، ٫ٝ 

 " هِض كي٣غ كٖٔ. ٤ُي١َى، ٫ٝ ا٤ُي ا
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كيػ٘خ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ، ٝػ٢ِ رٖ هَّ٘، ؿ٤ٔؼخ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1٘ٙ

ػٖ ػ٠ٔ٤ رٖ ٣ْٞٗ، هخٍ حرٖ هَّ٘: أهزَٗخ ػ٠ٔ٤، ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ، أهز٢َٗ 

أرٞ حُِر٤َ، أٗٚ ٓٔغ ؿخرَح، ٣وٍٞ:" ٍأ٣ض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٢َٓ٣ ػ٠ِ ٍحكِظٚ ٣ّٞ 

 "كب٢ٗ ٫ أى١ٍ ُؼ٢ِ ٫ أكؾ رؼي كـظ٢ ٌٛٙ حُ٘لَ، ٣ٝوٍٞ: ُظؤهٌٝح ٓ٘خٌٌْٓ،

 ٠َٛ إٌؾش -7ٖٖ* 

ٝكيػ٘خ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، كيػ٘خ ػزي ح٧ػ٠ِ، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1٘1

" إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٠ٍٓ ؿَٔس حُؼوزش ػْ :ٛ٘خّ، ػٖ دمحم، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي

َـّ  ِٕ يْ حَٜٗف ا٠ُ حُزُ  ُّ ك٘لَٛخ ٝحُل ِن ٗوٚ ؿخُْ ٝهخٍ ر٤يٙ ػٖ ٍأٓٚ كل خ

١ِلش كؤػطخٙ  أ٣ٖ أرٞ :حكِن حُ٘ن ح٥هَ كوخٍ :٤ٚ ػْ هخٍِِ ح٣٧ٖٔ كؤٔٚ ك٤ٖٔ ٣َ 

 ا٣خٙ ".

ٝكيػ٘خ حرٖ أر٢ ػَٔ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ٓٔؼض ٛ٘خّ رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1٘1

:" ُٔخ ٠ٍٓ ٍٍٓٞ هللا كٔخٕ، ٣وزَ ػٖ حرٖ ٣َ٤ٖٓ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي، هخٍ

كِن ٗخٍٝ حُلخُن ٗوٚ ح٣٧ٖٔ كلِوٚ ػْ ىػخ أرخ ١ِلش ٝ ُٚ ٌَ ُٔ ملسو هيلع هللا ىلص حُـَٔس ٝٗلَ ُٗ 

حكِن كلِوٚ كؤػطخٙ أرخ ١ِلش  :ح٧ٜٗخ١ٍ كؤػطخٙ ا٣خٙ ػْ ٗخُٝٚ حُ٘ن ح٣٧َٔ كوخٍ

 حهٔٔٚ ر٤ٖ حُ٘خّ ". :كوخٍ

" :ػٖ أْٗ كيػ٘خ كٔخى ػٖ ػخرض يػ٘خ ػزي حُٜٔيأكٔي هخٍ ك أهَؽ.1٘2

١ِلش ػ٠ِ أكي ٗو٢ ٍأٓٚ  ٍٞأٓٚ هزٞ أرإٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُٔخ أٍحى إٔ ٣لِن 

َـّ  ّّ كِٔخ كِوٚ حُل هِض كي٣غ  ٤ِْٓ كـؼِض طـؼِٚ ك٢ ٤١زٜخ" خّ أهٌٙ كـخء رٚ أ

ٝػزي حُٜٔي ٛٞ ٝكٔخى ٛٞ حرٖ ِٓٔش ٝػخرض ٛٞ حُز٘خ٢ٗ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٛل٤ق 

 .حرٖ ػزي حُٞحٍع
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 ش٠ٓاٌّمّقِ ٚم١ٓ دػبء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٌٍّؾٍِّ  -7ٖٗ* 

أهزَٗخ أرٞ آلخم ارَح٤ْٛ رٖ دمحم رٖ ٓل٤خٕ، ػٖ  ِْٓٔ هخٍ أهَؽ.1ٙٓ

ػز٤ي هللا رٖ ػَٔ، ػٖ ِْٓٔ رٖ حُلـخؽ هخٍ كيػ٘خ حرٖ ٤َٔٗ، كيػ٘خ أر٢، كيػ٘خ 

ٝحُٔو٣َٜٖ  :ٍكْ هللا حُٔلِو٤ٖ هخُٞح :ٗخكغ، ػٖ حرٖ ػَٔ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ

ٍكْ  :ُٔو٣َٜٖ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍٝح :ٍكْ هللا حُٔلِو٤ٖ هخُٞح :٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ

 ٝحُٔو٣َٜٖ ". :ٝحُٔو٣َٜٖ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ: هللا حُٔلِو٤ٖ هخُٞح

 ؾشخطجخ ٠َٛ إٌَّ  -7ٖ٘* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ٬ّٓ، كيػ٘خ ػزي هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٙٔ

حُٞٛخد، كيػ٘خ أ٣ٞد، ػٖ دمحم، ػٖ حرٖ أر٢ رٌَس، ػٖ أر٢ رٌَس ٢ٍٟ هللا 

:" إ حُِٓخٕ هي حٓظيحٍ ٤ًٜجظٚ ٣ّٞ هِن هللا حُٔٔخٝحص  هخٍػ٘ٚ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 حُوؼيس ًٝٝ ٝح٧ٍٝ حُٔ٘ش حػ٘خ ػَ٘ َٜٗح ٜٓ٘خ أٍرؼش كَّ ػ٬ػش ٓظٞح٤ُخص ًٝ

أ١ َٜٗ  :حُلـش ٝحُٔلَّ ٍٝؿذ َٜٗ ٠َٓ ح١ٌُ ر٤ٖ ؿٔخىٟ ٝٗؼزخٕ ػْ هخٍ

 :٤ٚ رـ٤َ حٓٔٚ هخٍِّٔ َٔ كٌٔض كظ٠ ظ٘٘خ أٗٚ ٤ُٓ  :هللا ٍُٝٓٞٚ أػِْ هخٍ :ٌٛح هِ٘خ

َـّ  كٌٔض  :هللا ٍُٝٓٞٚ أػِْ هخٍ :كؤ١ رِي ٌٛح هِ٘خ :ر٠ِ هخٍ :ش هِ٘خأ٤ُْ ًح حُل

كؤ١ ٣ّٞ ٌٛح  :ر٠ِ هخٍ :أ٤ُْ حُزِيس هِ٘خ :٤ٚ رـ٤َ حٓٔٚ هخٍِّٔ َٔ خ أٗٚ ٤ُٓ كظ٠ ظَّ٘٘ 

 أ٤ُْ :٤ٚ رـ٤َ حٓٔٚ هخٍِّٔ َٔ كٌٔض كظ٠ ظ٘٘خ أٗٚ ٤ُٓ  :هللا ٍُٝٓٞٚ أػِْ هخٍ :هِ٘خ

َّٕ  :ر٠ِ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ :٣ّٞ حُ٘لَ هِ٘خ  :ىٓخءًْ ٝأٓٞحٌُْ هخٍ دمحم ٝأكٔزٚ هخٍ كب

ٝأػَحٌْٟ كَحّ ػ٤ٌِْ ًلَٓش ٣ٌْٞٓ ٌٛح ك٢ رِيًْ ٌٛح ك٢ ًَْٜٗ ٌٛح 

٫٬ٟ ٠٣َد  ٝٓظِوٕٞ ٍرٌْ ك٤ٔؤٌُْ ػٖ أػٔخٌُْ ك٬ طَؿؼٖ رؼي١ ًلخٍح أٝ

ؼٞ ٖٓ ٣زِـٚ ٣ٌٕٞ أٝػ٠ رؼ٠ٌْ ٍهخد رؼٞ أ٫ ٤ُزِؾ حُ٘خٛي حُـخثذ كِؼَ ر

 ". ضُ ـْ أ٫ َٛ رَِّ  :ُٚ ٖٓ رؼٞ ٖٓ ٓٔؼٚ ػْ هخٍ
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 ٠َٛ إٌؾش ٠َٛ اٌؾظ األوجش -7ٖٙ* 

كيػ٘خ ٤ًٝغ، هخٍ: كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ ػَٔٝ رٖ َٓس، أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٕٙ

ػٖ َٓس حُط٤ذ، هخٍ: كيػ٢٘ ٍؿَ ٖٓ أٛلخد حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ك٢ ؿَكظ٢ ٌٛٙ، 

ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ حُ٘لَ ػ٠ِ ٗخهش ُٚ كَٔحء ٓو٠َٓش، كٔزض هخٍ: هطز٘خ ٍٍٓٞ هللا 

" هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ كوخٍ: " ٌٛح ٣ّٞ حُ٘لَ، ٌٝٛح ٣ّٞ حُلؾ ح٧ًزَ

 ح٤ُ٘و٤ٖ ٝٗؼزش ٛٞ حرٖ حُلـخؽ ٤ًٝٝغ ٛٞ حرٖ حُـَحف.

كيػ٘خ ٓئَٓ رٖ حُل٠َ، كيػ٘خ ح٤ُُٞي، كيػ٘خ ٛ٘خّ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.1ٖٙ

ٗخكغ، ػٖ حرٖ ػَٔ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝهق ٣ّٞ حُ٘لَ  ٣ؼ٢٘ حرٖ حُـخُ، كيػ٘خ

هخُٞح: ٣ّٞ حُ٘لَ، هخٍ: ٌٛح  ر٤ٖ حُـَٔحص ك٢ حُلـش حُظ٢ كؾ، كوخٍ: أ١ ٣ّٞ ٌٛح؟

 " هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝح٤ُُٞي ٛٞ حرٖ ِْٓٔ ٝهي َٛف رخُظلي٣غ.٣ّٞ حُلؾ ح٧ًزَ

 اٌز١غ١ش فٟ أداء ِٕبعه اٌؾظ -77ٖ* 

كيػ٘خ آٔخػ٤َ، هخٍ: كيػ٢٘ هخٍ ُِزوخ١ٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع .1ٙٗ

ٓخُي، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ػ٠ٔ٤ رٖ ١ِلش رٖ ػز٤ي هللا، ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ 

رٖ حُؼخٙ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝهق ك٢ كـش حُٞىحع ر٠٘ٔ ُِ٘خّ ٣ٔؤُٞٗٚ، كـخءٙ 

آهَ كـخء « حًرق ٫ٝ كَؽ»ٍؿَ كوخٍ: ُْ أٗؼَ كلِوض هزَ إٔ أًرق؟ كوخٍ: 

كٔخ ٓجَ حُ٘ز٢ « حٍّ ٫ٝ كَؽ»كوخٍ: ُْ أٗؼَ ك٘لَص هزَ إٔ أ٢ٍٓ؟ هخٍ: 

 ".حكؼَ ٫ٝ كَؽ »ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ ٢ٗء هيّ ٫ٝ أهَ ا٫ هخٍ: 

 األوً ِٓ ٌؾُ اٌجُْذْ -78ٖ* 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٙ٘

آٔخػ٤َ حُٔي٢ٗ، ػٖ ؿؼلَ رٖ  ؿ٤ٔؼخ ػٖ كخطْ، هخٍ أرٞ رٌَ: كيػ٘خ كخطْ رٖ
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َّْ  ..." :ؿخرَ رٖ ػزي هللا ػٖدمحم، ػٖ أر٤ٚ،  ـُ  ََ َٓ أَ  ػ ك٢  ؼِضْ ٖٓ ًَ رَيََٗش رز٠ؼش ك

 َٗرخ ٖٓ َٓهٜخ ".ٖٝٓ ُلٜٔخ  كؤ٬ًَ  زوضْ كطُ  ٍٍ يْ هِ 

 األفغش لجً اإلفبمخ  ًُ اٌزؾٍُّ  -79ٖ* 

كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزي هللا، كيػ٘خ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٙٙ

 -أك٠َ أَٛ ُٓخٗٚ  -، كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ حُوخْٓ، أٗٚ ٓٔغ أرخٙ، ًٝخٕ ٓل٤خٕ

" ٤١َّْزُض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر٤ي١ ٛخط٤ٖ :٣وٍٞ: ٓٔؼض ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، طوٍٞ

 ُِٝ  ٣ي٣ٜخ ". هزَ إٔ ٣طٞف ٝرٔطضْ  ََّ كَ ٚ ك٤ٖ أَ ِِّ لِ ك٤ٖ أكَّ 

 هٛاف اإلفبمخ -8ٖٓ* 

رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ، كيػ٘خ أرٞ رٌَ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٙ1

ؿ٤ٔؼخ ػٖ كخطْ، هخٍ أرٞ رٌَ: كيػ٘خ كخطْ رٖ آٔخػ٤َ حُٔي٢ٗ، ػٖ ؿؼلَ رٖ 

....ػْ ًٍذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤكخٝ ا٠ُ ." :ؿخرَ رٖ ػزي هللا ػٖدمحم، ػٖ أر٤ٚ، 

ٌَّ كَِّٜ حُز٤ض   :َٜ كؤط٠ ر٢٘ ػزي حُٔطِذ ٣ٔوٕٞ ػ٠ِ ُِّٓ كوخٍش حُظُّ ٠ رٔ

ٓؼٌْ  ضُ حِٗػٞح ر٢٘ ػزي حُٔطِذ ك٫ِٞ إٔ ٣ـِزٌْ حُ٘خّ ػ٠ِ ٓوخ٣ظٌْ ُِ٘ػ

 ح كَ٘د ٓ٘ٚ ".ًٞ ك٘خُٝٞٙ ىُْ 

 *ٖ8ٔ-  ِِ َّٟ ملسو هيلع هللا ىلص فٟ اٌّج١ذ ثّىخ ١ٌبٌٟ   َٕٝ اعزئزاْ اٌؼجبط إٌج

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ أر٢ ح٧ٓٞى، هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٙ1

، ػٖ ٗخكغ، ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ: كيػ٘خ أرٞ َٟٔس، كيػ٘خ ػز٤ي هللا

حٓظؤًٕ حُؼزخّ رٖ ػزي حُٔطِذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٣ز٤ض رٌٔش ٤ُخ٢ُ 

 ". ٠٘ٓ، ٖٓ أؿَ ٓوخ٣ظٚ، كؤًٕ ُٚ
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 سِٟ اٌغّشاد أ٠بَ اٌزؾش٠ك ثؼذ اٌضٚاي -8ٕٖ* 

خٍ: كيػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ، كيػ٘خ ٓٔؼَ، ػٖ ٝرَس، هحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٙ2

ُٓ :ٓؤُض حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ ي كخٍٓٚ " ٓظ٠ أ٢ٍٓ حُـٔخٍ هخٍ اًح ٠ٍٓ آخ

 ".٘خكبًح ُحُض حُْ٘ٔ ٤ٍْٓ  ُٖ ٤َّ لَ ظَ خ ًََّٗ٘  :ػ٤ِٚ حُٔٔؤُش هخٍ كؤػيصُ 

 اٌٛعطٝٚاٌذػبء ػٕذ اٌغّشح اٌقغشٜ  -8ٖٖ* 

كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ ػَٔ، أهزَٗخ ٣ْٞٗ، ػٖ ح١َُِٛ، أكٔي هخٍ  أهَؽ.11ٓ

 ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ اًح ٠ٍٓ حُـَٔس ح٠ُٝ٧ حُظ٢ ط٢ِ حُٔٔـي، إٔ ٍٍٓٞ هللا»هخٍ: رِـ٘خ 

ٍٓخٛخ رٔزغ ك٤ٜخص، ٣ٌزَ ٓغ ًَ كٜخس، ػْ ٣وّٞ أٓخٜٓخ، ك٤ٔظوزَ حُز٤ض ٍحكؼخ 

٣ي٣ٚ ٣يػٞ، ًٝخٕ ٣ط٤َ حُٞهٞف، ػْ ٢َٓ٣ حُؼخ٤ٗش رٔزغ ك٤ٜخص، ٣ٌزَ ٓغ ًَ 

وزَ حُوزِش، ٍحكؼخ كٜخس، ػْ ٣َٜ٘ف ًحص ح٤ُٔخٍ ا٠ُ رطٖ حُٞحى١، ك٤وق، ٣ٝٔظ

٣ي٣ٚ ٣يػٞ، ػْ ٢٠ٔ٣ كظ٠ ٣ؤط٢ حُـَٔس، حُظ٢ ػ٘ي حُؼوزش، ك٤َٓ٤ٜخ رٔزغ 

هخٍ ح١َُِٛ: ٓٔؼض  ،ك٤ٜخص، ٣ٌزَ ػ٘ي ًَ كٜخس، ػْ ٣َٜ٘ف ٫ٝ ٣وق

ٓخُٔخ، ٣ليع ػٖ حرٖ ػَٔ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رٔؼَ ٌٛح ًٝخٕ حرٖ ػَٔ ٣لؼَ ٓؼَ 

٤ُ٘و٤ٖ ٝهي َٛف ح١َُِٛ رِٞٛٚ ك٢ " هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح ٌٛح

٣ْٝٞٗ ٛٞ حرٖ ٣ِ٣ي ح٢ِ٣٧  آهَ حُلي٣غ ٝٛٞ ك٢ ٛل٤ق حُزوخ١ٍ ٓؼِوخ

 .ٝػؼٔخٕ رٖ ػَٔ ٛٞ حرٖ كخٍّ

 خطجخ أٚعو أ٠بَ اٌزؾش٠ك -8ٖٗ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ حُؼ٬ء، كيػ٘خ حرٖ حُٔزخٍى، ػٖ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.11ٔ

" :، ٖٓ ر٢٘ رٌَ، هخ٫ارَح٤ْٛ رٖ ٗخكغ، ػٖ حرٖ أر٢ ٗـ٤ق، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ٍؿ٤ِٖ

ذ ر٤ٖ أ٢ٓٝ أ٣خّ حُظ٣َ٘ن ٝٗلٖ ػ٘ي ٍحكِظٚ ٢ٛٝ ٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وطُ ٍأ٣ْ 
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ِٔ طْ هُ  هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝأرٞ ٗـ٤ق ٛٞ  ٠٘ "زش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُظ٢ هطذ ر

 .ٝحرٖ حُٔزخٍى ٛٞ ػزي هللا ح٢ٌُٔ ٝحر٘ٚ ٛٞ ػزي هللا

٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝػ٢ِ رٖ دمحم، هخ٫: كيػحرٖ ٓخؿٚ هخٍ  أهَؽ.11ٕ

كيػ٘خ ٤ًٝغ، ػٖ ٓل٤خٕ، ػٖ كز٤ذ رٖ أر٢ ػخرض، ػٖ ٗخكغ رٖ ؿز٤َ رٖ ٓطؼْ، 

٫ ٣يهَ حُـ٘ش  :" إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هطذ أ٣خّ حُظ٣َ٘ن كوخٍ:ػٖ رَ٘ رٖ ٓل٤ْ

ٝرَ٘ رٖ  قهِض كي٣غ ٛل٤  ا٫ ٗلْ ِٓٔٔش ٝإ ٌٛٙ ح٣٧خّ أ٣خّ أًَ َٝٗد "

ٓل٤ْ هخٍ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص "ُٚ ٛلزش" ًٌُٝي هخٍ حُزوخ١ٍ ك٢ حُظخ٣ٍن 

ٝهي َٛف كز٤ذ رٖ أر٢ ػخرض رخُظلي٣غ  حٌُز٤َ ٝأرٞ كخطْ ك٢ حُـَف ٝحُظؼي٣َ  

ٚ ٝأهَؿ ٕ ٛٞ حُؼ١ٍٞ ٤ًٝٝغ ٛٞ حرٖ حُـَحف،ك٢ ٍٝح٣ش حُط٤خ٢ُٔ ٝٓل٤خ

 .حرٖ ه٣ِٔشٝ حُ٘ٔخث٢ٝ حُيح٢ٍٓ

 ٔزٙبء ِٓ ِٕبعه اٌؾظثؼذ اال ؼِ طإٌضٚي ثبألثْ  -8ٖ٘* 

كيػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ ٛ٘خّ، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.11ٖ

ٌٍ :أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، هخُض ٣ُِ٘ٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٤ٌُٕٞ  " اٗٔخ ًخٕ ِٓ٘

 طق ".أٓٔق ُوَٝؿٚ ٣ؼ٢٘ رخ٧رْ 

، كيػ٘خ كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزي هللاهخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .11ٗ

" ٤ُْ :ٓل٤خٕ، هخٍ ػَٔٝ: ػٖ ػطخء، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ

 .ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص " ٍِٓ٘ ُِٗٚ ٞر٢٘ء اٗٔخ ٛ ٤ذُ ِٜ لْ حُظَّ 

ِِ فالح اٌؼقش ثبألثطؼ ثؼذ إٌُّ  -8ٖٙ*   ٕٝفٛس ِٓ 

كيػ٘خ ػزي حُٔظؼخٍ رٖ ١خُذ، كيػ٘خ حرٖ ٝٛذ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.11٘

رٖ حُلخٍع، إٔ هظخىس، كيػٚ إٔ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا هخٍ: أهز٢َٗ ػَٔٝ 
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٠ِٛ حُظَٜ ٝحُؼَٜ ٝحُٔـَد ٝحُؼ٘خء ٍٝهي  أٗٚ :"ػ٘ٚ، كيػٚ ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 ُٔ  .ػْ ًٍذ ا٠ُ حُز٤ض كطخف رٚ " ذِ َّٜ لَ ٍهيس رخُ

  ٌؼبئؾخ ثؼّشح ِٓ اٌزٕؼ١ُارْ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -87ٖ* 

كيػ٘خ أرٞ حُ٘ؼٔخٕ، كيػ٘خ أرٞ هخٍ ١ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخٍ.11ٙ

ػٞحٗش، ػٖ ٍٜٓ٘ٞ، ػٖ ارَح٤ْٛ، ػٖ ح٧ٓٞى، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ 

ّ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كطخف رخُز٤ض ٝر٤ٖ كويِ  " هَؿ٘خ ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٫ٝ َٟٗ ا٫ حُلؾَّ :هخُض

خٕ ٓؼٚ ٖٓ ٗٔخثٚ ًٝخٕ ٓؼٚ حُٜي١ كطخف ٖٓ ً ََّ لِ حُٜلخ ٝحَُٔٝس ُْٝ ٣َ 

٢ٛ كٌ٘ٔ٘خ ٓ٘خٌٓ٘خ ٖٓ  ْٜٓ٘ ٖٓ ُْ ٣ٌٖ ٓؼٚ حُٜي١ كلخٟضْ  ََّ ٝأٛلخرٚ ٝكَ 

ِـّ  ٣خ ٍٍٓٞ هللا ًَ أٛلخري ٣َؿغ  :لَ هخُض٘خ كِٔخ ًخٕ ٤ُِش حُلٜزش ٤ُِش حُّ٘ ك

ْٓ  :ؿ١َ٤ هخٍٝػَٔس  رلّؾٍ   :٫ هخٍ :٘خ هِضٓخ ً٘ض ططٞك٤ٖ رخُز٤ض ٤ُخ٢ُ هي

٢ رؼَٔس ٝٓٞػيى ٌٓخٕ ًٌح ًٌٝح كوَؿض ِِّ ِٛ كخهَؿ٢ ٓغ أه٤ي ا٠ُ حُظ٘ؼ٤ْ كؤ

كوخٍ حُ٘ز٢  ٢ْ ٤َ ر٘ض كُ  شُ رؼَٔس ٝكخٟض ٛل٤َّ  ضُ ِْ ٓغ ػزي حَُكٖٔ ا٠ُ حُظ٘ؼ٤ْ كؤَِٛ 

ك٬ رؤّ  :ر٠ِ هخٍ :لَ هخُض٣ّٞ حَُّ٘  ضِ لْ ٘خ أٓخ ً٘ض ١ُ ُلخرٔظُ  يِ ٠ اَّٗ وَ ِْ ٟ كَ ََ وْ ػَ  :ملسو هيلع هللا ىلص

 ." ٜٓ٘ز٢ ٞأٗخ ٜٓؼيس ٝٛ ٝٝأٗخ ٜٓ٘زطش أ ح ػ٠ِ أَٛ ٌٓشيً ؼِ ْٜ ُٓ  ٚحٗل١َ كِو٤ظُ 

 خ فٟ رشن هٛاف اٌٛداع ٌقف١َّ ارْ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -88ٖ* 

كيػ٘خ ػَٔ رٖ كلٚ، كيػ٘خ أر٢، كيػ٘خ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.111

" :ح٧ػٖٔ، كيػ٢٘ ارَح٤ْٛ، ػٖ ح٧ٓٞى، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، هخُض

٠ وَ ِْ ٟ كَ ََ وْ ػَ  : كخرٔظٌْ هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصَ كوخُض ٓخ أٍح٢ٗ ا٫لْ ش ٤ُِش حَُّ٘ ٛل٤َّ  كخٟضْ 

 .كخٗل١َ" :ٗؼْ هخٍ :َ ه٤َلْ ٣ّٞ حَُّ٘  أ١خكضْ 
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 هٛاف اٌٛداع -89ٖ* 

كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ٍٜٓ٘ٞ، ٤َُٛٝ رٖ كَد، هخ٫: ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.111

كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ ٤ِٓٔخٕ ح٧كٍٞ، ػٖ ١خّٝ، ػٖ حرٖ ػزخّ، هخٍ: ًخٕ حُ٘خّ 

٫ ٣٘لَٕ أكي كظ٠ ٣ٌٕٞ آهَ »وخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٣َٜ٘كٕٞ ك٢ ًَ ٝؿٚ، ك

 .«ػٜيٙ رخُز٤ض

كيػ٘خ ٓٔيى، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .112

ُّ حُّ٘  ََ ِٓ " أُ :حرٖ ١خّٝ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ إٔ  خ

 ػٖ حُلخثٞ ". قَ لِّ ٚ هُ ٣ٌٕٞ آهَ ػٜيْٛ رخُز٤ض ا٫ أَّٗ 

 اإلرْ ثبٌؼٛدح اٌٝ اٌّذ٠ٕخ -9ٖٓ* 

ٝكيػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٤َٔٗ، كيػ٘خ آلخم رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.11ٓ

٤ِٓٔخٕ، ػٖ أكِق رٖ ك٤ٔي، ػٖ حُوخْٓ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، 

 َٛ كَؿضِ  :ك٢ ُِٓ٘ٚ ٖٓ ؿٞف ح٤َُِ كوخٍ :"...كـج٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞهخُض

َٔ ٗؼْ كإًٓ ك٢ أٛلخر :هِض رخُز٤ض كطخف رٚ هزَ ٬ٛس  ََّ ٚ رخَُك٤َ كوَؽ ك

 حُٜزق ػْ هَؽ ا٠ُ حُٔي٣٘ش ".

 ُْ ٠ش خُ ذِ ؽذ٠ش غَ  -9ٖٔ* 

كيػ٢٘ ٤َُٛ رٖ كَد، ٝٗـخع رٖ ٓوِي، ؿ٤ٔؼخ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.11ٔ

ػٖ حرٖ ػ٤ِش، هخٍ ٤َُٛ: كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ ارَح٤ْٛ، كيػ٢٘ أرٞ ك٤خٕ، كيػ٢٘ 

ٝػَٔ رٖ ِْٓٔ ا٠ُ ٣ُي رٖ  سَ ََ زُ َٓ " حٗطِوض أٗخ ٝك٤ٜٖ رٖ :٣ِ٣ي رٖ ك٤خٕ، هخٍ

 ْٔ ٍٍٓٞ  ٍأ٣ضَ  ،ُوي ُو٤ض ٣خ ٣ُي ه٤َح ًؼ٤َح :٘خ ا٤ُٚ هخٍ ُٚ ك٤ٜٖأٍهْ كِٔخ ؿِ

٣خ ٣ُي ه٤َح ًؼ٤َح  هِلٚ ُوي ُو٤ضَ  ضَ ٤ْ ٓؼٚ َِّٝٛ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٓٔؼض كي٣ؼٚ ٝؿِٝصَ 

٢ ِّ٘ ِٓ  خ حرٖ أه٢ ٝهللا ُوي ًزَصْ ٣ :كيػ٘خ ٣خ ٣ُي ٓخ ٓٔؼض ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ
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٢ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كٔخ كيػظٌْ كخهزِٞح ػِ أَ  رؼٞ ح١ٌُ ً٘ضُ  ّ ػٜي١ ٤ٔٗٝضُ ٝهيِ 

خ ًّٔ يػ٠ هُ هخّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞٓخ ك٤٘خ هط٤زخ رٔخء ٣ُ  :ل٤ٗٞٚ ػْ هخٍٝٓخ ٫ ك٬ طٌِِّ 

أِب ثؼذ أال أ٠ٙب  :ٝٝػع ًًَٝ ػْ هخٍ ر٤ٖ ٌٓش ٝحُٔي٣٘ش كلٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ

ُ ه أْ ٠ؤرٟ سعٛي سثِّ ٛؽِ ّب أٔب ثؾش ٠ُ إٌبط فبَّٔ  ع١ت ٚأٔب ربسن ف١ىُ صم١ٍٓ ٟ فؤ

 ّٚ ػ٠ِ  كلغَّ  ٌّٙب وزبة هللا ف١ٗ اٌٙذٜ ٚإٌٛس فخزٚا ثىزبة هللا ٚاعزّغىٛا ثٗأ

ُ هللا فٟ وُ شُ وِّ رَ أُ ُ هللا فٟ أً٘ ث١زٟ وُ شُ وِّ رَ ٚأً٘ ث١زٟ أُ  :ذ ك٤ٚ ػْ هخًٍظخد هللا ٍٝؿَّ 

ٖٝٓ أَٛ ر٤ظٚ ٣خ ٣ُي أ٤ُْ  :كوخٍ ُٚ ك٤ٜٖ ُ هللا فٟ أً٘ ث١زٟوُ شُ وِّ رَ أً٘ ث١زٟ أُ 

َٓ  :ٗٔخإٙ ٖٓ أَٛ ر٤ظٚ هخٍ حُٜيهش  َّ َِ كُ  ْٖ ٗٔخإٙ ٖٓ أَٛ ر٤ظٚ ٌُٖٝ أَٛ ر٤ظٚ 

ًَ  :ْٛ آٍ ػ٢ِ ٝآٍ ػو٤َ ٝآٍ ؿؼلَ ٝآٍ ػزخّ هخٍ :هخٍ ؟ٖٝٓ ْٛ :رؼيٙ هخٍ

 ٗؼْ ". :ٜيهش هخٍحُ َّ َِ ٛئ٫ء كُ 

 أعبِخ ثٓ ص٠ذ شُ ؼْ ثَ  -9ٖٔ** 

كيػ٘خ هخُي رٖ ٓوِي، كيػ٘خ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .11ٕ

٤ِٓٔخٕ، هخٍ: كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ ى٣٘خٍ، ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، 

هخٍ: رؼغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، رؼؼخ، ٝأَٓ ػ٤ِْٜ أٓخٓش رٖ ٣ُي كطؼٖ رؼٞ حُ٘خّ ك٢ 

إٔ ططؼ٘ٞح ك٢ آخٍطٚ، كوي ً٘ظْ ططؼٕ٘ٞ ك٢ آخٍس أر٤ٚ »، كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: آخٍطٚ

ٖٓ هزَ، ٝح٣ْ هللا إ ًخٕ ُو٤ِوخ ُ٪ٓخٍس، ٝإ ًخٕ ُٖٔ أكذ حُ٘خّ ا٢ُ، ٝإ ٌٛح 

  ".ُٖٔ أكذ حُ٘خّ ا٢ُ رؼيٙ

 فالرٗ ػ١ٍُٙٚأؽذ  ؽٙذاء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص حص٠بس -ٓٗٔ** 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، كيػ٘خ هخٍ ِلع ُِزوخ١ٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُ.11ٖ

ح٤ُِغ، كيػ٢٘ ٣ِ٣ي رٖ أر٢ كز٤ذ، ػٖ أر٢ حُو٤َ، ػٖ ػوزش رٖ ػخَٓ: إٔ حُ٘ز٢ 

ملسو هيلع هللا ىلص هَؽ ٣ٞٓخ، ك٠ِٜ ػ٠ِ أَٛ أكي ٬ٛطٚ ػ٠ِ ح٤ُٔض، ػْ حَٜٗف ا٠ُ 
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٠ ك٢ٟٞ حُٔ٘زَ، كوخٍ: ا٢ٗ ك١َ ٌُْ، ٝأٗخ ٤ٜٗي ػ٤ٌِْ، ٝا٢ٗ ٝهللا ٧ٗظَ اُ

ٝا٢ٗ ٝهللا ٓخ  -أٝ ٓلخط٤ق ح٧ٍٝ  -ح٥ٕ، ٝا٢ٗ أػط٤ض ٓلخط٤ق هِحثٖ ح٧ٍٝ 

 ".أهخف ػ٤ٌِْ إٔ طًَ٘ٞح رؼي١، ٌُٖٝ أهخف ػ٤ٌِْ إٔ ط٘خكٔٞح ك٤ٜخ

ٝكيػ٘خ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، كيػ٘خ ٝٛذ ٣ؼ٢٘ حرٖ ؿ٣ََ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.11ٗ

كز٤ذ، ػٖ كيػ٘خ أر٢، هخٍ:، ٓٔؼض ٣ل٠٤ رٖ أ٣ٞد، ٣ليع ػٖ ٣ِ٣ي رٖ أر٢ 

ّْ أكُ " ٠ِٛ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ هظ٠ِ :َٓػي، ػٖ ػوزش رٖ ػخَٓ، هخٍ ٛؼي  ي ػ

 ْ ػ٠ِ حُلٞٝ ٝإ ػَُٟٚ ٌُ ١ُ ََ ٢ كَ اّٗ  :ع ٨ُك٤خء ٝح٧ٓٞحص كوخٍحُٔ٘زَ ًخُٔٞىِّ 

ـُ  ٢ أه٠٘ ٢ ُٔض أه٠٘ ػ٤ٌِْ إٔ طًَ٘ٞح رؼي١ ٌُّٝ٘ ش اّٗ لَ لْ ًٔخ ر٤ٖ أ٣ِش ا٠ُ حُ

هخٍ ػوزش  ٕ ط٘خكٔٞح ك٤ٜخ ٝطوظظِٞح كظٌِٜٞح ًٔخ ِٛي ٖٓ ًخٕ هزٌِْ.ػ٤ٌِْ حُي٤ٗخ أ

 كٌخٗض آهَ ٓخ ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ حُٔ٘زَ".

  ِشك سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٔٗٔ** 

 أْ ٠ّشك فٟ ث١ذ ػبئؾخ ملسو هيلع هللا ىلص اعزئزأٗ -9ٕٖ* 

ػزي رٖ ك٤ٔي، كيػ٘خ دمحم رٖ ٍحكغ، ٝهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِْٔٔ.11٘

، هخ٫: كيػ٘خ ػزي حَُُحم، أهزَٗخ ٓؼَٔ، هخٍ: هخٍ -ٝحُِلع ٫رٖ ٍحكغ  -

ح١َُِٛ: ٝأهز٢َٗ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش، إٔ ػخث٘ش أهزَطٚ هخُض: " أٍٝ 

ٓخ حٗظ٠ٌ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ر٤ض ٤ٓٔٞٗش كخٓظؤًٕ أُٝحؿٚ إٔ ٣َٔٝ ك٢ ر٤ظٜخ 

َؽ ٣ٝي ُٚ ػ٠ِ حُل٠َ رٖ ػزخّ ٣ٝي ُٚ ػ٠ِ ٍؿَ آهَ، ٝٛٞ ٝإًٔ ُٚ هخُض: كو

كوخٍ ػز٤ي هللا: كليػض رٚ حرٖ ػزخّ كوخٍ: أطي١ٍ ٖٓ  ،٣و٢ رَؿ٤ِٚ ك٢ ح٧ٍٝ

 ".حَُؿَ ح١ٌُ ُْ طْٔ ػخث٘ش ٛٞ ػ٢ِ

كيػ٘خ ؿؼلَ رٖ َٜٓحٕ، كيػ٘خ ػزي ح٧ػ٠ِ، ػٖ أرٞ ٣ؼ٠ِ هخٍ  أهَؽ.11ٙ

رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش، ػٖ ػخث٘ش،  دمحم رٖ آلخم، كيػ٢٘ ح١َُِٛ، ػٖ ػز٤ي هللا
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هخُض: ٍؿغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ حُزو٤غ , كيهَ ػ٢ِ كٞؿي٢ٗ ٝأٗخ أؿي ٛيحػخ ك٢ 

ٝٓخ »ػْ هخٍ: « , رَ أٗخ ٝهللا ٣خ ػخث٘ش ٝحٍأٓخٙ»ٍأ٢ٓ ٝأٗخ أهٍٞ: ٝحٍأٓخٙ هخٍ: 

: هخُض« , ٠٣َى ُٞ ٓض هز٢ِ , كؤض ػ٤ِي كٌل٘ظي ػْ ٤ِٛض ػ٤ِي ٝىك٘ظي؟

ٝهللا ٌُؤ٢ٗ ري ُٞ كؼِض ًُي هي ٍؿؼض ا٠ُ ر٤ظ٢ كؤػَٓض ك٤ٚ رزؼٞ ٗٔخثي , 

هخُض: كظزْٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص , هخُض: ٝطظخّ رٚ ٝؿؼٚ كظ٠ حٓظؼَ رٚ ٝٛٞ ك٢ ر٤ض 

هِض   " ٤ٓٔٞٗش , كيػخ ٗٔخءٙ كٔؤُٜٖ إٔ ٣ؤًٕ ُٚ إٔ ٣َٔٝ ك٢ ر٤ظ٢ , كؤًٕ ُٚ

ٝػزي ح٧ػ٠ِ ٛٞ حرٖ ػزي ح٧ػ٠ِ  خُظلي٣غكي٣غ كٖٔ ٝهي َٛف حرٖ آلخم ر

 .ٝؿؼلَ حرٖ َٜٓحٕ ٛٞ حُٔزخى هخٍ حُيحٍهط٢٘ ٫ رؤّ رٚ 

 اؽزذاد اٌّشك ثبٌٕجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -9ٖٖ* 

كيػ٘خ هز٤ٜش، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ.111

ٖ، ح٧ػٖٔ، ف كيػ٢٘ رَ٘ رٖ دمحم، أهزَٗخ ػزي هللا، أهزَٗخ ٗؼزش، ػٖ ح٧ػٔ

" ٓخ ٍأ٣ض أكيح :ػٖ أر٢ ٝحثَ، ػٖ َٓٔٝم، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، هخُض

 .ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص " ٖٓ غُ ػ٤ِٚ حُٞؿَ  أٗيَّ 

كٔي رٖ كيػ٘خ أكٔي رٖ ٍٜٓ٘ٞ، هخٍ: كيػ٘خ أحُزِحٍ هخٍ  أهَؽ .111

ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ  ٛخُق، هخٍ: كيػ٘خ ػ٘زٔش ػٖ ٣ْٞٗ ػٖ ح١َُِٛ ػٖ ػَٝس

ض: ًخٕ ٣وٍٞ ك٢ َٟٓٚ طؼ٢٘ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: ٣خ ػخث٘ش ُْ أٍُ أؿي أُْ هللا ػٜ٘خ هخُ

" هِض  حُطؼخّ ح١ٌُ أًِض رو٤زَ كٌٜح أٝحٕ ٝؿيص حٗوطغ أر١َٜ ٖٓ ًُي حُْٔ

 . ٣ْٝٞٗ ٛٞ حرٖ ٣ِ٣ي ح٢ِ٣٧ ٝػ٘زٔش ٛٞ حرٖ هخُي ح٢ِ٣٧كي٣غ ٛل٤ق 

زي هللا رٖ كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش، كيػ٘خ ح٧ػٖٔ، ػٖ ػأكٔي هخٍ  أهَؽ.112

" ٧ٕ أكِق رخهلل طٔؼخ إ ٍٍٓٞ هللا :َٓس، ػٖ أر٢ ح٧كٞٙ، ػٖ ػزي هللا، هخٍ

وٌٙ ٗز٤خ ٖٓ إٔ أكِق ٝحكيس ًُٝي رؤٕ هللا ػِ ٝؿَ حطَّ  ا٢ُّ  َ هظ٬ أكذُّ ظِ ملسو هيلع هللا ىلص هُ 
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هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٝأرٞ ح٧كٞٙ ٛٞ ػٞف  .ٝؿؼِٚ ٤ٜٗيح "

هللا رٖ َٓس ٛٞ حُٜٔيح٢ٗ حٌُٞك٢ ٝح٧ػٖٔ ٛٞ ٤ِٓٔخٕ رٖ ٓخُي حُـ٢ٔ٘ ٝػزي 

 .ٚ حُطزَح٢ٗ ك٢ حُٔؼـْ حٌُز٤َأهَؿٝ ،رٖ َٜٓحٕ ٝأرٞ ٓؼخ٣ٝش ٛٞ دمحم رٖ هخُّ

 اثشاد اٌؾّٝ ثبٌّبء -9ٖٗ* 

كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ػل٤َ، هخٍ: هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .098

هللا رٖ ػزي كيػ٢٘ ح٤ُِغ، هخٍ: كيػ٢٘ ػو٤َ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، هخٍ: أهز٢َٗ ػز٤ي 

ُٔخ ػوَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ":هللا رٖ ػظزش رٖ ٓٔؼٞى، إٔ ػخث٘ش ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، هخُض

ٝحٗظي رٚ ٝؿؼٚ حٓظؤًٕ أُٝحؿٚ إٔ ٣َٔٝ ك٢ ر٤ظ٢ كؤًٕ ُٚ كوَؽ ٝٛٞ ر٤ٖ 

حَُؿ٤ِٖ طو٢ ٍؿ٬ٙ ك٢ ح٧ٍٝ ر٤ٖ ػزخّ رٖ ػزي حُٔطِذ ٝر٤ٖ ٍؿَ آهَ، 

هللا كؤهزَص ػزي هللا رخ١ٌُ هخُض ػخث٘ش: كوخٍ ٢ُ ػزي هللا رٖ ػزخّ: هخٍ ػز٤ي 

َٛ طي١ٍ ٖٓ حَُؿَ ح٥هَ ح١ٌُ ُْ طْٔ ػخث٘ش؟ هخٍ: هِض: ٫، هخٍ حرٖ ػزخّ: 

ًٝخٗض ػخث٘ش ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص طليع إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،ٛٞ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ

٘ش٠مٛا ػٍٟ ِٓ عجغ لشة ٌُ رؾًٍ أٚو١زٙٓ ؿؼٚ هخٍ: ُٔخ ىهَ ر٤ظ٢ ٝحٗظي رٚ ٝ

كؤؿِٔ٘خٙ ك٢ ٓو٠ذ ُللٜش ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ػْ ١لو٘خ  ،ٌؼٍٟ أػٙذ اٌٝ إٌبط

هخُض: ػْ  ،إٔ هي كؼِظٖ ٜٗذ ػ٤ِٚ ٖٓ طِي حُوَد، كظ٠ ١لن ٤٘٣َ ا٤ُ٘خ ر٤يٙ

 ".هَؽ ا٠ُ حُ٘خّ ك٠ِٜ رْٜ ٝهطزْٜ

  ٔفغٗٔؼٟ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -9ٖ٘* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ٓ٘خٕ، هخٍ: كيػ٘خ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .12ٔ

ك٤ِق، هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ح٠َُ٘، ػٖ ػز٤ي رٖ ك٤ٖ٘، ػٖ رَٔ رٖ ٓؼ٤ي، ػٖ أر٢ 

٤ٗخ ػزيح ر٤ٖ حُيّ َ إ هللا ه٤ّ  :كوخٍ" :ٓؼ٤ي حُوي١ٍ، هخٍ: هطذ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ

رٌَ حُٜي٣ن ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ كوِض ك٢  هللا كز٠ٌ أرٞٝر٤ٖ ٓخ ػ٘يٙ كخهظخٍ ٓخ ػ٘ي 
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َ ػزيح ر٤ٖ حُي٤ٗخ ٝر٤ٖ ٓخ ػ٘يٙ كخهظخٍ ٓخ ز٢ٌ ٌٛح ح٤ُ٘ن إ ٣ٌٖ هللا ه٤ّ ٗل٢ٔ ٓخ ٣ُ 

٣خ أرخ رٌَ ٫ طزي  :رٌَ أػِٔ٘خ هخٍ حُؼزي ًٝخٕ أرٞ ػ٘ي هللا كٌخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٛٞ

ّٓ ً٘ض ٓظَّ  رٌَ ُٝٞ إ أٖٓ حُ٘خّ ػ٢ِ ك٢ ٛلزظٚ ٝٓخُٚ أرٞ ظ٢ وٌح ه٬٤ِ ٖٓ أ

وٌص أرخ رٌَ ٌُٖٝ أهٞس ح٬ٓ٩ّ ٝٓٞىطٚ ٫ ٣زو٤ٖ ك٢ حُٔٔـي رخد ا٫ ٓيَّ ا٫ ٫طّ 

 .رخد أر٢ رٌَ "

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ دمحم حُـؼل٢، هخٍ: كيػ٘خ ٝٛذ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.12ٕ

 رٖ ؿ٣ََ، هخٍ: كيػ٘خ أر٢، هخٍ: ٓٔؼض ٣ؼ٠ِ رٖ ك٤ٌْ، ػٖ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ

ٍأٓٚ  " هَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ َٟٓٚ ح١ٌُ ٓخص ك٤ٚ ػخٛذٌ :ػزخّ، هخٍ

 َّٖ َٓ اٗٚ ٤ُْ ٖٓ حُ٘خّ أكي أَ  :ٍروَهش كوؼي ػ٠ِ حُٔ٘زَ كلٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ ػْ هخ

ً٘ض ٓظوٌح ٖٓ حُ٘خّ ه٬٤ِ  ك٢ ٗلٔٚ ٝٓخُٚ ٖٓ أر٢ رٌَ رٖ أر٢ هلخكش ُٝٞ ػ٢َِّ 

٢ ًَ هٞهش ك٢ ٌٛح ٝح ػّ٘ ش ح٬ٓ٩ّ أك٠َ ٓيُّ هِّ  ٫طوٌص أرخ رٌَ ه٬٤ِ ٌُٖٝ

 .حُٔٔـي ؿ٤َ هٞهش أر٢ رٌَ"

كيػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ، كيػ٘خ ٣ًَُخء، هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .12ٖ

ػٖ كَحّ، ػٖ ػخَٓ حُ٘ؼز٢، ػٖ َٓٔٝم، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، هخُض: 

« َٓكزخ رخر٘ظ٢»كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: أهزِض كخ١ٔش ط٢٘ٔ ًؤٕ ٤٘ٓظٜخ ٢٘ٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، 

ػْ أؿِٜٔخ ػٖ ٤ٔ٣٘ٚ، أٝ ػٖ ٗٔخُٚ، ػْ أَٓ ا٤ُٜخ كي٣ؼخ كزٌض، كوِض ُٜخ: ُْ 

طز٤ٌٖ؟ ػْ أَٓ ا٤ُٜخ كي٣ؼخ ك٠لٌض، كوِض: ٓخ ٍأ٣ض ًخ٤ُّٞ كَكخ أهَد ٖٓ 

، كظ٠ هزٞ كِٕ، كٔؤُظٜخ ػٔخ هخٍ: كوخُض: ٓخ ً٘ض ٧ك٢٘ َٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

إ ؿز٣ََ ًخٕ ٣ؼخ٢ٍٟ٘ حُوَإٓ ًَ ٓ٘ش »كوخُض: أَٓ ا٢ُ:  حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كٔؤُظٜخ

٢ِ، ٝاٗي أٍٝ أَٛ ر٤ظ٢ َٓس، ٝاٗٚ ػخ٢ٍٟ٘ حُؼخّ َٓط٤ٖ، ٫ٝ أٍحٙ ا٫ ك٠َ أؿ



 9ٓٗ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

أٓخ ط٤َٟٖ إٔ ط٢ٌٗٞ ٤ٓيس ٗٔخء أَٛ حُـ٘ش، أٝ ٗٔخء ». كز٤ٌض، كوخٍ: «ُلخهخ ر٢

 ." ٌُُي ك٠لٌض« حُٔئ٤ٖ٘ٓ

ّٟ ٚف١ّ  -9ٖٙ*   ملسو هيلع هللا ىلص ثبألٔقبس خ١شا خ إٌج

كيػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ، كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.12ٗ

ك٘ظِش رٖ حُـ٤َٔ، كيػ٘خ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ: هَؽ 

ىٓٔخء، كظ٠  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ َٟٓٚ ح١ٌُ ٓخص ك٤ٚ، رِٔللش هي ػٜذ رؼٜخرش

أٓخ رؼي، كبٕ حُ٘خّ ٣ٌؼَٕٝ »ؿِْ ػ٠ِ حُٔ٘زَ، كلٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ، ػْ هخٍ: 

٣ٝوَ ح٧ٜٗخٍ، كظ٠ ٣ٌٞٗٞح ك٢ حُ٘خّ رُِٔ٘ش حُِٔق ك٢ حُطؼخّ، كٖٔ ٢ُٝ ٌْٓ٘ 

 ،وزَ ٖٓ ٓلْٜٔ٘ ٣ٝظـخُٝ ػٖ ٤ٔٓج٤ْٜٗجخ ٠٣َ ك٤ٚ هٞٓخ ٣ٝ٘لغ ك٤ٚ آه٣َٖ، ك٤ِ

 "كٌخٕ آهَ ٓـِْ ؿِْ رٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 ػٓ ارخبر اٌمجٛس ِغبعذ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٟٔٙ -97ٖ* 

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُٔخٕ، هخٍ: أهزَٗخ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .12٘

ٗؼ٤ذ، ػٖ ح١َُِٛ، أهز٢َٗ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش، إٔ ػخث٘ش، ٝػزي 

 ١لن ٣طَف ه٤ٜٔش ُٚ ػ٠ِ ٝؿٜٚ، هللا رٖ ػزخّ، هخ٫: ُٔخ ٍِٗ رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ُؼ٘ش هللا ػ٠ِ ح٤ُٜٞى  "كبًح حؿظْ رٜخ ً٘لٜخ ػٖ ٝؿٜٚ، كوخٍ ٝٛٞ ًٌُي:

 ".٣لٌٍ ٓخ ٛ٘ؼٞح ،ٝحُٜ٘خٍٟ، حطوٌٝح هزٍٞ أٗز٤خثْٜ ٓٔخؿي

 -كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.12ٙ

كيػ٘خ ٣ًَُخ رٖ ػي١،  -ٌَ: ٝحُِلع ٧ر٢ رٌَ هخٍ آلخم: أهزَٗخ، ٝهخٍ أرٞ ر

ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػَٔٝ، ػٖ ٣ُي رٖ أر٢ أ٤ٗٔش، ػٖ ػَٔٝ رٖ َٓس، ػٖ ػزي هللا 

" ٓٔؼض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هزَ إٔ ٣ٔٞص :رٖ حُلخٍع حُ٘ـَح٢ٗ، هخٍ: كيػ٢٘ ؿ٘يد، هخٍ

٢ أرَأ ا٠ُ هللا إٔ ٣ٌٕٞ ٢ُ ٌْٓ٘ ه٤َِ كبٕ هللا طؼخ٠ُ هي اّٗ  :٣وٍٞ ٞرؤْ ٝٛ
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َّٓ  طو٢ٌٗ ه٬٤ِ ًٔخ حطوٌ ارَح٤ْٛ ه٬٤ِ ُٝٞح ظ٢ ه٬٤ِ ٫طوٌص أرخ ً٘ض ٓظوٌح ٖٓ أ

رٌَ ه٬٤ِ أ٫ ٝإ ٖٓ ًخٕ هزٌِْ ًخٗٞح ٣ظوٌٕٝ هزٍٞ أٗز٤خثْٜ ٝٛخُل٤ْٜ ٓٔخؿي 

 أ٫ ك٬ طظوٌٝح حُوزٍٞ ٓٔخؿي ا٢ٗ أٜٗخًْ ػٖ ًُي ".

 *ٖ98-  ُٓ  أثٟ ثىش ٌٍقالح ثبٌٕبط رؼ١١

٣ْٞٗ، هخٍ: كيػ٘خ ُحثيس، ػٖ  كيػ٘خ أكٔي رٖهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ.121

٠ٓٞٓ رٖ أر٢ ػخث٘ش، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش، هخٍ: ىهِض ػ٠ِ 

 ػوَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ،ر٠ِ :ػ٢٘٤ ػٖ َٓٝ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخُض" أ٫ طليِّ :ػخث٘ش كوِض

ِٔ ٟؼٞح ٢ُ ٓخ :٫ ْٛ ٣٘ظظَٝٗي هخٍ :خّ هِ٘خ٠ حُّ٘ َِّ َٛ أَ  :كوخٍ ذ ٠َ وْ ء ك٢ حُ

ُ كلؼِْ  :هخُض ٠ حُ٘خّ َِّ َٛ أَ  :ؿ٢ٔ ػ٤ِٚ ػْ أكخم كوخٍ ملسو هيلع هللا ىلص٘خ كخؿظَٔ كٌٛذ ٤ُ٘ٞء كؤ

كوؼي  :ٟؼٞح ٢ُ ٓخء ك٢ حُٔو٠ذ هخُض :٫ ْٛ ٣٘ظظَٝٗي ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ :هِ٘خ

 ُ ٫ ْٛ  :٠ حُ٘خّ هِ٘خَِّ َٛ أَ  :ؿ٢ٔ ػ٤ِٚ ػْ أكخم كوخٍكخؿظَٔ ػْ ًٛذ ٤ُ٘ٞء كؤ

ٟؼٞح ٢ُ ٓخء ك٢ حُٔو٠ذ كوؼي كخؿظَٔ ػْ ًٛذ  :َٝٗي ٣خ ٍٍٓٞ هللا كوخ٣ٍ٘ظظ

 ُ ٫ ْٛ ٣٘ظظَٝٗي ٣خ ٍٍٓٞ  :٠ حُ٘خّ كوِ٘خَِّ َٛ أَ  :ؿ٢ٔ ػ٤ِٚ ػْ أكخم كوخ٤ٍُ٘ٞء كؤ

خّ ػٌٞف ك٢ حُٔٔـي ٣٘ظظَٕٝ حُ٘ز٢ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٬ُٜس حُؼ٘خء هللا ٝحَُّ٘ 

إ  :رٌَ رؤٕ ٢ِٜ٣ رخُ٘خّ كؤطخٙ حٍَُٓٞ كوخٍح٥هَس كؤٍَٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ أر٢ 

٣خ ػَٔ  :رٌَ ًٝخٕ ٍؿ٬ ٍه٤وخ خّ كوخٍ أرٞرخَُّ٘  ٢َ ِِّ َٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؤَٓى إٔ طُ 

َّْ  ٠ أرٞرٌُي كَِّٜ  أٗض أكنُّ  :رخُ٘خّ كوخٍ ُٚ ػَٔ َِّ َٛ  َّٕ  رٌَ طِي ح٣٧خّ ػ  ز٢َّ حَُّ٘  ا

رٌَ  كوَؽ ر٤ٖ ٍؿ٤ِٖ أكيٛٔخ حُؼزخّ ٬ُٜس حُظَٜ ٝأرٞ شً لَّ ملسو هيلع هللا ىلص ٝؿي ٖٓ ٗلٔٚ هِ 

َ رٌَ ًٛذ ٤ُظؤهَ كؤٝٓؤ ا٤ُٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رؤٕ ٫ ٣ظؤهَّ  ٢ رخُ٘خّ كِٔخ ٍآٙ أرِِّٜٞ ٣ُ 

 ٍَ ٢ ِِّٜ رٌَ ٣ُ  أؿِٔخ٢ٗ ا٠ُ ؿ٘زٚ كؤؿِٔخٙ ا٠ُ ؿ٘ذ أر٢ رٌَ هخٍ كـؼَ أرٞ :هخ

 ٝحُ٘خّ ر٬ٜس أر٢ رٌَ ٝحُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخػي. هخٍ ػز٤ي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر٬ٜس حُ٘ز٢ ُّْ طَ ؤْ ٣َ  ٝٛٞ

أ٫ أػَٝ ػ٤ِي ٓخ كيػظ٢٘ ػخث٘ش ػٖ  :ػ٠ِ ػزي هللا رٖ ػزخّ كوِض ُٚ كيهِضُ 
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ػ٤ِٚ كي٣ؼٜخ كٔخ أٌَٗ ٓ٘ٚ ٤ٗجخ ؿ٤َ أٗٚ هخٍ  ٛخص كؼَٟضُ  :َٓٝ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ

ََّ  ضْ َّٔ َٓ أَ  ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ  ٞٛ :٫ هخٍ :ح١ٌُ ًخٕ ٓغ حُؼزخّ هِض ََ ؿُ ُي حُ

 ". ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

كيػ٘خ آٔخػ٤َ، هخٍ: كيػ٘خ ٓخُي ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ هخٍ .121

رٖ أْٗ، ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش أّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ: إٔ ٍٍٓٞ هللا 

هخُض ػخث٘ش: هِض: إ أرخ رٌَ « َّٓٝح أرخ رٌَ ٢ِٜ٣ رخُ٘خ»ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ك٢ َٟٓٚ: 

َٓٝح أرخ »اًح هخّ ك٢ ٓوخٓي ُْ ٣ٔٔغ حُ٘خّ ٖٓ حُزٌخء، كَٔ ػَٔ ك٤َِٜ، كوخٍ: 

هخُض ػخث٘ش ُللٜش: ه٢ُٞ ُٚ: إ أرخ رٌَ اًح هخّ ك٢ ٓوخٓي  «رٌَ ك٤َِٜ ُِ٘خّ

ُْ ٣ٔٔغ حُ٘خّ ٖٓ حُزٌخء، كَٔ ػَٔ ك٤َِٜ ُِ٘خّ، كلؼِض كلٜش، كوخٍ ٍٍٓٞ 

هخُض « ٓٚ اٌٖٗ ٧ٗظٖ ٛٞحكذ ٣ٞٓق، َٓٝح أرخ رٌَ، ك٤َِٜ ُِ٘خّ»: هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ". كلٜش ُؼخث٘ش: ٓخ ً٘ض ٤ٛ٧ذ ٓ٘ي ه٤َح

 ِشاعؼخ ػبئؾخ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص فٟ اِبِخ أثٟ ثىش -99ٖ* 

كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ػل٤َ، هخٍ: هخٍ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ.122

ػز٤ي هللا إٔ  ٖ ٜٗخد، هخٍ: أهز٢َٗكيػ٢٘ ح٤ُِغ، هخٍ: كيػ٢٘ ػو٤َ، ػٖ حر

" ُوي ٍحؿؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ًُي ٝٓخ ك٢ِ٘ٔ ػ٠ِ ًؼَس َٓحؿؼظٚ :ػخث٘ش هخُض

حُ٘خّ رؼيٙ ٍؿ٬ هخّ ٓوخٓٚ أريح ٫ٝ ً٘ض أٍٟ أٗٚ  ذَّ لِ ا٫ أٗٚ ُْ ٣وغ ك٢ هِز٢ إٔ ٣ُ 

ٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ ُٖ ٣وّٞ أكي ٓوخٓٚ ا٫ ط٘خءّ حُ٘خّ رٚ كؤٍىص إٔ ٣ؼيٍ ًُي ٍ

 .أر٢ رٌَ "

 آخش ِب لشأ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص فٟ فالح اٌغّبػخ -ٓٓٗ* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، هخٍ: هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ.2ٓٓ

أهزَٗخ ٓخُي، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش، ػٖ حرٖ ػزخّ 
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حُل٠َ ٓٔؼظٚ ٝٛٞ ٣وَأ: }ٝح٬َُٓٔص ػَكخ{  ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، أٗٚ هخٍ: إ أّ

كوخُض: ٣خ ر٢٘، ٝهللا ُوي ًًَط٢٘ روَحءطي ٌٛٙ حٍُٔٞس، اٜٗخ ٥هَ ٓخ ٓٔؼض ٖٓ 

 ".ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وَأ رٜخ ك٢ حُٔـَد

ٍ  زؾبٚساٌ -ٔٓٗ*  ّٟ  ِش ثؼذ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصاأل ٠زٌٛٝ ّٓبط ف١اٌؼجَّ ٚ ث١ٓ ػٍ

ػ٢٘ آلخم، أهزَٗخ رَ٘ رٖ ٗؼ٤ذ رٖ أر٢ كيحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٓٔ

كِٔس، هخٍ: كيػ٢٘ أر٢، ػٖ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ػزي هللا رٖ ًؼذ رٖ ٓخُي 

ػ٤ِْٜ إٔ ػزي هللا رٖ  ٤ذَ " ًٝخٕ ًؼذ رٖ ٓخُي أكي حُؼ٬ػش ح٣ٌُٖ طِ :ح٧ٜٗخ١ٍ

ػزخّ أهزَٙ إٔ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هَؽ ٖٓ ػ٘ي ٍٍٓٞ هللا 

٣خ أرخ كٖٔ ٤ًق أٛزق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :ك٤ٚ كوخٍ حُ٘خّ ٢َ كِّ ُٞ  ك٢ ٝؿؼٚ ح١ٌُ طُ ملسو هيلع هللا ىلص

أٗض ٝهللا :خّ رٖ ػزي حُٔطِذ كوخٍ ُٚ أٛزق رلٔي هللا رخٍثخ كؤهٌ ر٤يٙ ػزَّ  :كوخٍ

ٚ ٌٛح ٠ ٖٓ ٝؿؼكَّ َٞ ظَ رؼي ػ٬ع ػزي حُؼٜخ ٝا٢ٗ ٝهللا ٧ٍٟ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓٞف ٣َ 

ا٢ٗ ٧ػَف ٝؿٞٙ ر٢٘ ػزي حُٔطِذ ػ٘ي حُٔٞص حًٛذ ر٘خ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 

 َٔ خ ًُي ٝإ ًخٕ ك٢ ؿ٤َٗخ َْ٘ٔ ِِ ٌٛح ح٧َٓ إ ًخٕ ك٤٘خ ػَ  ْٖ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كِ٘ٔؤُٚ ك٤

اٗخ ٝهللا ُجٖ ٓؤُ٘خٛخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كٔ٘ؼ٘خٛخ ٫  :ػِٔ٘خٙ كؤ٠ٛٝ ر٘خ كوخٍ ػ٢ٌِّ 

ُّ حَُّ٘  ٣ؼط٤٘خٛخ  ٢ ٝهللا ٫ أٓؤُٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ".رؼيٙ ٝاِّٗ  خ

 ٚف١زٗرشن إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص وزبثخ  -ٕٓٗ* 

كيػ٘خ هظ٤زش، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٕٓ

" ٣ّٞ حُو٤ْٔ ٝٓخ :٤ِٓٔخٕ ح٧كٍٞ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ، هخٍ: هخٍ حرٖ ػزخّ

حثظ٢ٗٞ أًظذ ٌُْ ًظخرخ ُٖ ط٠ِٞح  :كوخٍرٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝؿؼٚ  ٣ّٞ حُو٤ْٔ حٗظيَّ 

حٓظلٜٔٞٙ  ََ ـَ َٛ ٓخ ٗؤٗٚ أَ  :ط٘خُع كوخُٞح رؼيٙ أريح كظ٘خُػٞح ٫ٝ ٣٘زـ٢ ػ٘ي ٗز٢ٍّ 

ٌَ  :ٕ ػ٤ِٚ كوخٍٝىُّ َُ كٌٛزٞح ٣َ  َّٔ  ىػ٢ٗٞ كخ١ٌُ أٗخ ك٤ٚ ه٤ خ طيػ٢ٗٞ ا٤ُٚ ٝأٝٛخْٛ ٓ
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ٓخ ً٘ض  ٖٓ ؿ٣َِس حُؼَد ٝأؿ٤ِٝح حُٞكي ر٘لٞ أهَؿٞح ح٤ًَُٖ٘ٔ :رؼ٬ع هخٍ

 .هخٍ ك٤ٔ٘ظٜخ " أؿ٤ِْٛ ٌٝٓض ػٖ حُؼخُؼش أٝ

كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٠ٓٞٓ، كيػ٘خ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٖٓ

ٛ٘خّ، ػٖ ٓؼَٔ، ٝكيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ػزي حَُُحم، أهزَٗخ ٓؼَٔ، 

" :ٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍػٖ ح١َُِٛ، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا، ػٖ حر

 :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝك٢ حُز٤ض ٍؿخٍ ك٤ْٜ ػَٔ رٖ حُوطخد كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ََ ٠ِ ُٔخ كُ 

 َّْ َّٕ  :ٕٞ رؼيٙ كوخٍ ػٌَُْٔ ًظخرخ ٫ ط٠ُِّ  أًظذْ  ِٛ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هي ؿِذ ػ٤ِٚ  ا

خد هللا كخهظِق أَٛ حُز٤ض كخهظٜٔٞح كْٜٔ٘ ٖٓ حُٞؿغ ٝػ٘يًْ حُوَإٓ كٔز٘خ ًظ

َِّ  :٣وٍٞ رٞح ٣ٌظذ ٌُْ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًظخرخ ُٖ ط٠ِٞح رؼيٙ ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣وٍٞ ٓخ هخٍ ه

هٞٓٞح.  :ٝح٫هظ٬ف ػ٘ي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػَٔ كِٔخ أًؼَٝح حُِـٞ

ََّ  :كٌخٕ حرٖ ػزخّ ٣وٍٞهخٍ ػز٤ي هللا  َّ  شَ ٣َّ ُِ إ حُ ً  ََّ ٓخ كخٍ ر٤ٖ ٍٍٓٞ هللا  شِ ٣َّ ُِ حُ

  ٝر٤ٖ إٔ ٣ٌظذ ُْٜ ًُي حٌُظخد ٖٓ حهظ٬كْٜ ُٝـطْٜ ".ملسو هيلع هللا ىلص

 اؽبسح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اٌٝ اعزخالف أثٟ ثىش سمٟ هللا ػٕٗ  -ٖٓٗ* 

ي رٖ ٛخٍٕٝ، كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ٓؼ٤ي، كيػ٘خ ٣ِ٣ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٓٗ

أهزَٗخ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي، كيػ٘خ ٛخُق رٖ ٤ًٔخٕ، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ ػَٝس، ػٖ 

حىػ٢ ٢ُ أرخ رٌَ أرخى ٝأهخى  :َٟٓٚ" هخٍ ٢ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ :ػخث٘ش، هخُض

 ٍّٖ ٣ٝوٍٞ هخثَ أٗخ أ٠ُٝ ٣ٝؤر٠ هللا  كظ٠ أًظذ ًظخرخ كب٢ٗ أهخف إٔ ٣ظ٠٘ٔ ٓظٔ

 .ٌَ "ٝحُٔئٕٓ٘ٞ ا٫ أرخ ر

كيػ٘خ حُل٤ٔي١، ٝدمحم رٖ ػز٤ي هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٓ٘

هللا، هخ٫: كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ دمحم رٖ ؿز٤َ رٖ ٓطؼْ، ػٖ أر٤ٚ، 
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إ ؿجض ُْٝ أؿيى  أٍأ٣ضَ  :ملسو هيلع هللا ىلص كؤَٓٛخ إٔ طَؿغ ا٤ُٚ هخُض حُ٘ز٢َّ  حَٓأسٌ  " أطضْ :هخٍ

 إ ُْ طـي٢٘٣ كؤط٢ أرخ رٌَ". :هخٍ ملسو هيلع هللا ىلصٔٞص ٜخ طوٍٞ حًُؤَّٗ 

 خ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اٌٍذٚدوشا٘ -ٗٓٗ* 

كيػ٘خ ٓٔيى، كيػ٘خ ٣ل٠٤، ػٖ ٓل٤خٕ، كيػ٘خ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٓٙ

٠ٓٞٓ رٖ أر٢ ػخث٘ش، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا، هخٍ: هخُض ػخث٘ش: ُيىٗخ ٍٍٓٞ 

هخٍ: كوِ٘خ: ًَح٤ٛش ح٣َُٔٞ  ،َ ٤٘٣َ ا٤ُ٘خ: ٫ طِي٢ٟٗٝٚ، ٝؿؼهللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ َٓ

هخٍ: هِ٘خ: ًَح٤ٛش ُِيٝحء، كوخٍ  ،أكخم هخٍ: أُْ أٌْٜٗ إٔ طِي٢ٗٝ رخُيٝحء، كِٔخ

 ." ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٫ ٣زو٠ ٌْٓ٘ أكي ا٫ ُي ٝأٗخ أٗظَ ا٫ حُؼزخّ، كبٗٚ ُْ ٣ٜ٘يًْ

٣ٜذ ك٢ أكي ؿخٗز٢ كْ ح٣َُٔٞ ٝحُِيٝى رلظق ح٬ُّ ٛٞ حُيٝحء ح١ٌُ  

 ٣ٝٔوخٙ أٝ ٣يهَ ٛ٘خى ربٛزغ ٣ٝل٘ي رٚ.

 دػبء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ألعبِخ ثٓ ص٠ذ -٘ٓٗ* 

كيػ٘خ ٣ؼوٞد، كيػ٘خ أر٢، ػٖ دمحم رٖ آلخم، أكٔي هخٍ  أهَؽ.2ٓ1

كيػ٢٘ ٓؼ٤ي رٖ ػز٤ي رٖ حُٔزخم، ػٖ دمحم رٖ أٓخٓش رٖ ٣ُي، ػٖ أر٤ٚ أٓخٓش رٖ 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٛزطض ٝٛز٢ حُ٘خّ ٓؼ٢ ا٠ُ حُٔي٣٘ش، كيهِض  ٣ُي هخٍ: ُٔخ ػوَ ٍٍٓٞ

٣َكغ ٣ي٣ٚ ا٠ُ حُٔٔخء، ػْ »ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝهي أٛٔض ك٬ ٣ظٌِْ، كـؼَ 

" هِض كي٣غ كٖٔ ٝدمحم رٖ أٓخٓش رٖ ٣ُي ٣ٜزٜخ ػ٢ِ أػَف أٗٚ ٣يػٞ ٢ُ

رٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص ٝدمحم رٖ طخرؼ٢ هخٍ حرٖ ٓؼي ًخٕ ػوش ه٤َِ حُلي٣غ ًًَٝٙ ح

  آلخم ٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ ٝهي َٛف رخُظلي٣غ.

 آخش ٚفب٠ب إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٙٓٗ* 

كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ٍٜٓ٘ٞ، ٝأرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٓ1

٤َُٛٝ رٖ كَد، هخُٞح كيػ٘خ ٓل٤خٕ رٖ ػ٤٤٘ش، أهز٢َٗ ٤ِٓٔخٕ رٖ ٓل٤ْ، ػٖ 
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" ً٘ق ٍٍٓٞ هللا :أر٤ٚ، ػٖ حرٖ ػزخّ، هخٍارَح٤ْٛ رٖ ػزي هللا رٖ ٓؼزي، ػٖ 

 ِّٔ أ٣ٜخ حُ٘خّ اٗٚ ُْ ٣زن ٖٓ  :ظخٍس ٝحُ٘خّ ٛلٞف هِق أر٢ رٌَ كوخٍملسو هيلع هللا ىلص حُ

طَٟ ُٚ أ٫ ٝا٢ٗ ٤ٜٗض إٔ  ٓزَ٘حص حُ٘زٞس ا٫ حَُإ٣خ حُٜخُلش ٣َحٛخ حُِْٔٔ أٝ

ّٓ ػِ ٝ ٓخؿيح كؤٓخ حًَُٞع كؼظٔٞح ك٤ٚ حَُدّ  أهَأ حُوَإٓ ٍحًؼخ أٝ خ ؿَ ٝأ

 ُّٔ ٌٖ إٔ ٣ُ حُ ِٔ  ." ٔظـخد ٌُْـٞى كخؿظٜيٝح ك٢ حُيػخء كَوَ

كيػ٘خ حرٖ ػ٤٤٘ش ػٖ ٤ِٓٔخٕ ح٧كٍٞ ػٖ حرٖ أر٢ ٤ٗزش هخٍ  أهَؽ .2ٓ2

أهَؿٞح ح٤ًَُٖ٘ٔ ٖٓ ؿ٣َِس  "ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ ػٖ حرٖ ػزخّ ٍكؼٚ هخٍ:

 .ٝحرٖ ػ٤٤٘ش ٛٞ ٓل٤خٕ " هِض كي٣غ ٛل٤قحُؼَد

٤ي، كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٤ٕٓٔٞ، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼأكٔي هخٍ  أهَؽ.2ٔٓ

كيػ٘خ ٓؼي رٖ َٓٔس رٖ ؿ٘يد، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ أر٢ ػز٤يس، هخٍ: آهَ ٓخ طٌِْ رٚ 

حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص:" أهَؿٞح ٣ٜٞى أَٛ حُلـخُ، ٝأَٛ ٗـَحٕ ٖٓ ؿ٣َِس حُؼَد، 

" هِض كي٣غ كٖٔ  ٝحػِٔٞح إٔ َٗحٍ حُ٘خّ ح٣ٌُٖ حطوٌٝح هزٍٞ أٗز٤خثْٜ ٓٔخؿي

َس رٖ ؿ٘يد هخٍ حرٖ كـَ ك٢ طؼـ٤َ حُٔ٘لؼش هخٍ حُ٘ٔخث٢ ك٢ ٝٓؼي رٖ ٓٔ

ُٝٚ  ٍؿخُٚ ػوخص. ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص ٝرو٤شحُظ٤٤ِٔ ٓؼي رٖ ؿ٘يد ػوش 

 ٗٞحٛي.

ٝكيػ٢٘ ٤َُٛ رٖ كَد، كيػ٘خ ح٠ُلخى رٖ ٓوِي،  ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٔٔ

هزَٗخ ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ، ف ٝكيػ٢٘ دمحم رٖ ٍحكغ، ٝحُِلع ُٚ، كيػ٘خ ػزي حَُُحم، أ

ػَٔ  حرٖ ؿ٣َؾ، أهز٢َٗ أرٞ حُِر٤َ، أٗٚ ٓٔغ ؿخرَ رٖ ػزي هللا، ٣وٍٞ: أهز٢َٗ

َّٖ َِ هْ رٖ حُوطخد أٗٚ ٓٔغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ:" ٧ُ  ح٤ُٜٞى ٝحُٜ٘خٍٟ ٖٓ  ؿ

 ." ٠ ٫ أىع ا٫ ِٓٔٔخؿ٣َِس حُؼَد كظَّ 
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 ِٗبٌ ٠زقذق ثىًإٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص  -7ٓٗ* 

يػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػ٤خٕ، هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ٓطَف أرٞ كأكٔي هخٍ  أهَؽ.2ٕٔ

ؿٔخٕ، هخٍ: كيػ٘خ أرٞ كخُّ، ػٖ أر٢ ِٓٔش رٖ ػزي حَُكٖٔ، ػٖ ػخث٘ش، هخُض: 

أ٢َٗٓ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إٔ أطٜيم رٌٛذ ًخٗض ػ٘يٗخ ك٢ َٟٓٚ، هخُض: كؤكخم، كوخٍ: 

هخٍ: كـخءص رٜخ « ك٤ِٜٜٔخ»ُوي ٗـ٢ِ٘ ٓخ ٍأ٣ض ٓ٘ي، هخٍ:  :هخُض« ٓخ كؼِض؟»

ٓخ ظٖ دمحم »ا٤ُٚ ٓزؼش، أٝ طٔؼش أرٞ كخُّ ٣٘ي، ىٗخ٤َٗ، كوخٍ ك٤ٖ ؿخءص رٜخ: 

إٔ ُٞ ُو٢ هللا ػِ ٝؿَ ٌٝٛٙ ػ٘يٙ، ٝٓخ طزو٢ ٌٛٙ ٖٓ دمحم ُٞ ُو٢ هللا ػِ ٝؿَ 

" هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ، ٝأرٞ كخُّ ٛٞ ِٓٔش رٖ ٌٝٛٙ ػ٘يٙ

 ى٣٘خٍ حُٔي٢ٗ.

 اثزغبِخٚثٕظشح أفؾبثٗ  رٛد٠غ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8ٓٗ* 

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُٔخٕ، هخٍ: أهزَٗخ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٖٔ

ًٝخٕ طزغ حُ٘ز٢  ٗؼ٤ذ، ػٖ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ أْٗ رٖ ٓخُي ح٧ٜٗخ١ٍ

ُٞ " إٔ أرخ رٌَ ًخٕ ٢ِٜ٣ ُْٜ ك٢ ٝؿغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ح١ٌُ ملسو هيلع هللا ىلص ٝهيٓٚ ٝٛلزٚ: ٢ كِّ ط

ك٤ٚ كظ٠ اًح ًخٕ ٣ّٞ ح٫ػ٤ٖ٘ ْٝٛ ٛلٞف ك٢ ح٬ُٜس كٌ٘ق حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓظَ 

ّٕ  ٞحُلـَس ٣٘ظَ ا٤ُ٘خ ٝٛ ّٔ  هخثْ ًؤ َٜ ٝؿٜٚ ٍٝهش ٜٓلق ػْ طز ٘خ ْٔ َٔ ْ ٠٣لي ك

رٌَ ػ٠ِ ػوز٤ٚ ٤َُٜ حُٜق  ٞظظٖ ٖٓ حُلَف رَإ٣ش حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كٌ٘ٚ أرلْ إٔ ُٗ 

ُّٔ  ٝظٖ إٔ حُ٘ز٢ ٞح ٬ٛطٌْ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍؽ ا٠ُ ح٬ُٜس كؤٗخٍ ا٤ُ٘خ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص إٔ أط

 ٖٓ ٣ٞٓٚ ". ٢َ كِّ ُٞ ٝأٍه٠ حُٔظَ كظُ 

 آخش والَ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -9ٓٗ* 

كيػ٢٘ دمحم رٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٔٗ

ٖ ػخث٘ش، هخُض: ً٘ض أٓٔغ: " أٗٚ ؿ٘يٍ، كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ ٓؼي، ػٖ ػَٝس، ػ
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٫ ٣ٔٞص ٗز٢ كظ٠ ٣و٤َ ر٤ٖ حُي٤ٗخ ٝح٥هَس، كٔٔؼض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ ك٢ َٟٓٚ 

ح١ٌُ ٓخص ك٤ٚ، ٝأهٌطٚ رلش، ٣وٍٞ: }ٓغ ح٣ٌُٖ أٗؼْ هللا ػ٤ِْٜ{ ح٣٥ش كظ٘٘ض أٗٚ 

 ".ه٤َ

ْ: كيػ٘خ رَ٘ رٖ دمحم، كيػ٘خ ػزي هللا، هخٍ ٣ٞٗحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٔ٘

هخٍ ح١َُِٛ: أهز٢َٗ ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ، ك٢ ٍؿخٍ ٖٓ أَٛ حُؼِْ: إٔ ػخث٘ش 

كظ٠ ٣َٟ ٓوؼيٙ ٖٓ  وزٞ ٗز٢ٌّ ٚ ُْ ٣ُ اّٗ  :ٛل٤ق ٞ" ًخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ ٝٛ:هخُض

٢٘ ػ٤ِٚ ػْ أكخم كؤٗوٚ َ كِٔخ ٍِٗ رٚ ٍٝأٓٚ ػ٠ِ كو١ٌ ؿُ ٤َّ وَ ش ػْ ٣ُ حُـَّ٘ 

اًح ٫ ٣وظخٍٗخ ٝػَكض  :ْٜ حَُك٤ن ح٧ػ٠ِ كوِضُِّ ح :رَٜٙ ا٠ُ ٓوق حُز٤ض ػْ هخٍ

ٛل٤ق هخُض كٌخٗض آهَ ًِٔش طٌِْ رٜخ حُِْٜ  ػ٘خ ٝٛٞأٗٚ حُلي٣غ ح١ٌُ ًخٕ ٣ليّ 

 حَُك٤ن ح٧ػ٠ِ ".

ُوٗ -ٓٔٗ*  ُّٛ  آخش ػٙذٖ ثبٌذ١ٔب رغ

كيػ٢٘ دمحم رٖ ػز٤ي، كيػ٘خ ػ٠ٔ٤ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٔٙ

ز٢َٗ حرٖ أر٢ ٤ٌِٓش، إٔ أرخ ػَٔٝ رٖ ٣ْٞٗ، ػٖ ػَٔ رٖ ٓؼ٤ي، هخٍ: أه

َّٕ ٖٓ ٗؼْ هللا ػ٢َِّ :ًًٞحٕ، ٠ُٞٓ ػخث٘ش، أهزَٙ إٔ ػخث٘ش ًخٗض طوٍٞ إٔ  " ا

 َٓ ّٕ َِ ١َ ٝٗلْ لَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طٞك٢ ك٢ ر٤ظ٢ ٝك٢ ٢ٓٞ٣ ٝر٤ٖ  هللا ؿٔغ ر٤ٖ  ١ ٝأ

س ٍٍٓٞ ػزي حَُكٖٔ ٝر٤يٙ حُٔٞحى ٝأٗخ ٓٔ٘ي ٣ٍو٢ ٣ٍٝوٚ ػ٘ي ٓٞطٚ ىهَ ػ٢َِّ 

آهٌٙ ُي كؤٗخٍ رَأٓٚ  :حُٔٞحى كوِض ذُّ لِ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كَأ٣ظٚ ٣٘ظَ ا٤ُٚ ٝػَكض أٗٚ ٣ُ 

ٚ كؤَٓٙ ٝر٤ٖ ظُ ْ٘ ٤َّ ٚ ُي كؤٗخٍ رَأٓٚ إٔ ٗؼْ كَِ ُ٘ ٤ِّ َُ أُ  :٘خُٝظٚ كخٗظي ػ٤ِٚ ٝهِضإٔ ٗؼْ ك

 ػِزش ٣٘ي ػَٔ ك٤ٜخ ٓخء كـؼَ ٣يهَ ٣ي٣ٚ ك٢ حُٔخء ك٤ٔٔق رٜٔخ ًٍٞس أ٣ٝي٣ٚ 

ك٢ حُِْٜ  :٫ اُٚ ا٫ هللا إ ُِٔٞص ٌَٓحص ػْ ٜٗذ ٣يٙ كـؼَ ٣وٍٞ :ٝؿٜٚ ٣وٍٞ

 هزٞ ٝٓخُض ٣يٙ ". حَُك٤ن ح٧ػ٠ِ كظ٠
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 ٠َٛ االص١ٕٓٚفبح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕٗٔ** 

كيػ٘خ ٓؼ٠ِ رٖ أٓي، كيػ٘خ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٔ1

ػ٠ِ  :" ىهِضُ خُض٤ٛٝذ، ػٖ ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، ه

ك٢ ػ٬ػش أػٞحد ر٤ٞ  :ملسو هيلع هللا ىلص هخُض ْ حُ٘ز٢َّ ظُ ْ٘ ك٢ ًْ ًلَّ  :أر٢ رٌَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ كوخٍ

ٞك٢ ٍٍٓٞ هللا ٣ّٞ طُ  ك٢ أ١ِّ  :ٓل٤ُٞش ٤ُْ ك٤ٜخ ه٤ٔٚ ٫ٝ ػٔخٓش ٝهخٍ ُٜخ

ك٤ٔخ ر٢٘٤  ٞأٍؿ٣ّٞ ح٫ػ٤ٖ٘ هخٍ  :كؤ١ ٣ّٞ ٌٛح هخُض :٣ّٞ ح٫ػ٤ٖ٘ هخٍ :ملسو هيلع هللا ىلص هخُض

 :ك٤ٚ رٚ ٍىع ٖٓ ُػلَحٕ كوخٍ ُٝ ََّ َٔ ٝر٤ٖ ح٤َُِ ك٘ظَ ا٠ُ ػٞد ػ٤ِٚ ًخٕ ٣ُ 

إ  :هخٍ ِنٌ حؿِٔٞح ػٞر٢ ٌٛح ٣ُٝيٝح ػ٤ِٚ ػٞر٤ٖ كٌل٢ٗٞ٘ ك٤ٜخ هِض إ ٌٛح هَ 

ُٔ  ٞض اٗٔخ ٛرخُـي٣ي ٖٓ ح٤ُِّٔ  أكنُّ  حُل٢َّ  كظ٠ أ٠ٔٓ ٖٓ ٤ُِش  فَّ َٞ ظَ ش كِْ ٣ُ َِ ْٜ ُِ

 ٜزق ".إٔ ٣ُ  كٖ هزَحُؼ٬ػخء ٝىُ 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .2ٔ1

ح٤ُِغ، ػٖ ػو٤َ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا 

 .ٓظ٤ٖ "ٝحرٖ ػ٬ع  ٞٝٛ ٢َ كِّ ُٞ خ:" إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طُ ػٜ٘

 ش٠ؼاٌإٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ه١جخ  ٔفظ -ٔٔٗ* 

كيػ٘خ ػلخٕ، كيػ٘خ ٛٔخّ، هخٍ: أهزَٗخ ٛ٘خّ رٖ أكٔي هخٍ  ؽأهَ.2ٔ2

 ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ هزٞ:" ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش، هخُض

 أ٤١ذ ه٢ ٣ٍلخ أؿي ُْ ٗلٔٚ، هَؿض كِٔخ: هخُض ٝٗل١َ، ٓل١َ ر٤ٖ ٍٝأٓٚ

رٖ ى٣٘خٍ ٝٛٔخّ ٛٞ حرٖ ٣ل٠٤ ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ هِض كي٣غ ٛل٤ق  ٜٓ٘خ"

 حرٖ ِْٓٔ.ٝػلخٕ ٛٞ 
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 ػبئؾخ رجىٟ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٕٔٗ* 

كيػ٘خ ٣ؼوٞد، هخٍ: كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آلخم، هخٍ: أكٔي هخٍ  أهَؽ.2ٕٓ

كيػ٢٘ ٣ل٠٤ رٖ ػزخى رٖ ػزي هللا رٖ حُِر٤َ، ػٖ أر٤ٚ ػزخى، هخٍ: ٓٔؼض ػخث٘ش، 

 ُْ ر٤ظ٢ ٝك٢ ٝٗل١َ، ٓل١َ ر٤ٖ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٓخص ":طوٍٞ

 هزٞ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ إٔ ٢٘ٓ ٝكيحػش ٓل٢ٜ كٖٔ. أكيح ٤ٚك أظِْ

 ٝأَٟد حُ٘ٔخء ٓغ أُظيّ ٝهٔض ٝٓخىس ػ٠ِ ٍأٓٚ ٟٝؼض ػْ كـ١َ، ك٢ ٝٛٞ

هِض كي٣غ كٖٔ ٝهي َٛف حرٖ آلخم ٝٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ رخُظلي٣غ  ". ٝؿ٢ٜ

 .ٝأهَؿٚ أرٞ ٣ؼ٠ِ ،٣ٝؼوٞد ٛٞ حرٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي

 ِٛد إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصِٓ ِخ قذاٌأثٟ ثىش ػٕذ  فجش -ٖٔٗ* 

كيػ٘خ رِٜ، هخٍ: كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش، هخٍ: أهز٢َٗ أكٔي هخٍ  أهَؽ.2ٕٔ

ػٖ ػخث٘ش:"... ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  أرٞ ػَٔحٕ حُـ٢ٗٞ، ػٖ ٣ِ٣ي رٖ رخرّ٘ٞ

 ََّ َّٔ  هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ اًح ٓ ََّ وِ ِْ خ ٣ُ رزخر٢ ٓ ًحص ٣ّٞ  ٢ حٌُِٔش ٣٘لغ هللا ػِ ٝؿَ رٜخ كٔ

ََّ كِْ ٣ ٣خ ؿخ٣ٍش ٟؼ٢ ٢ُ  :ػ٬ػخ هِض ٝأ٠٣خ كِْ ٣وَ ٤ٗجخ َٓط٤ٖ أ وَ ٤ٗجخ ػْ ٓ

ََّ  ضُ زْ َٜ ٝٓخىس ػ٠ِ حُزخد ٝػَ   :٣خ ػخث٘ش ٓخ ٗؤٗي كوِض :ر٢ كوخٍ ٍأ٢ٓ كٔ

٢ء رٚ ٓل٫ٞٔ أٗخ ٝح ٍأٓخٙ كٌٛذ كِْ ٣ِزغ ا٫ ٤ٔ٣َح كظ٠ ؿِ  :أٗظ٢ٌ ٍأ٢ٓ كوخٍ

هي حٗظ٤ٌض ٝا٢ٗ ٫ أٓظط٤غ إٔ  ا٢ٗ :ٝرؼغ ا٠ُ حُ٘ٔخء كوخٍ ك٢ ًٔخء كيهَ ػ٢َِّ 

ُ  أىٍٝ ر٤ٌٖ٘ كؤًٕ ٢ُ ك٨ًٖ ػ٘ي ػخث٘ش أٝ أكيح هزِٚ كز٤٘ٔخ  ْٝ َِّ َٓ ٛل٤ش ُْٝ أ

ٍأ٢ٓ كظ٘٘ض أٗٚ ٣َ٣ي ٖٓ ٍأ٢ٓ  ٍأٓٚ ًحص ٣ّٞ ػ٠ِ ٌٓ٘ز٢ اً ٓخٍ ٍأٓٚ ٗلٞ

كخؿش كوَؿض ٖٓ ك٤ٚ ٗطلش رخٍىس كٞهؼض ػ٠ِ ػـَس ٗل١َ كخه٘ؼَ ُٜخ ؿِي١ 

َٔ ٢٘ ػ٤ِٚ أٗٚ ؿُ  كظ٘٘ضُ   ػٞرخ كـخء ػَٔ ٝحُٔـ٤َس رٖ ٗؼزش كخٓظؤًٗخ كؤًٗضُ  ُٚ ظُ ٤ْ َـّ ك

٢ ٍٍٓٞ هللا ْ٘ ؿَ  خٙ ٓخ أٗيَّ ٤َ ْ٘ ٝحؿَ  :حُلـخد ك٘ظَ ػَٔ ا٤ُٚ كوخٍ ا٢َُّ  ُٜٔخ ٝؿٌرضُ 

 َّٔ  :٣خ ػَٔ ٓخص ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ :ح ٖٓ حُزخد هخٍ حُٔـ٤َسْٞ خ ىَٗملسو هيلع هللا ىلص ػْ هخٓخ كِ



 ٔٓ٘                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

ُٓ لُ رَ أٗض ٍؿَ طَ  ضَ ًٌرْ  ٢ هللا ػِ ِ٘ لْ إ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٫ ٣ٔٞص كظ٠ ٣ُ  شٌ َ٘ظْ كِ  يَ ٞ

اٗخ هلل ٝاٗخ ا٤ُٚ  :حُلـخد ك٘ظَ ا٤ُٚ كوخٍ رٌَ كَكؼضُ  ٞٝؿَ حُٔ٘خكو٤ٖ ػْ ؿخء أر

 :ػْ هخٍ ُٚ ظَ َٜ زْ َ ؿَ خٙ ٝهزَّ كَ  ٍَ يَ ٍأٓٚ كلَ  ََ زَ ٍحؿؼٕٞ ٓخص ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػْ أطخٙ ٖٓ هِ 

خٙ ػْ ٍكغ ٍأٓٚ ٛل٤َّ ٝح :خٙ ػْ ٍكغ ٍأٓٚ ػْ كيٍ كخٙ ٝهزَ ؿزٜظٚ ػْ هخٍٗز٤َّ ٝح

ٝحه٬٤ِٙ ٓخص ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوَؽ ا٠ُ حُٔٔـي  :ٝكيٍ كخٙ ٝهزَ ؿزٜظٚ ٝهخٍ

ِ ل٢٘ هللا ػٝػَٔ ٣وطذ حُ٘خّ ٣ٝظٌِْ ٣ٝوٍٞ إ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٫ ٣ٔٞص كظ٠ ٣ُ 

إ هللا ػِ ٝؿَ  :رٌَ كلٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ ػْ هخٍ ٞٝؿَ حُٔ٘خكو٤ٖ كظٌِْ أر

ٝٓخ دمحم ا٫ ٍٍٓٞ هي هِض }كظ٠ كَؽ ٖٓ ح٣٥ش:  {اٗي ٤ٓض ٝاْٜٗ ٤ٓظٕٞ}٣وٍٞ:

كظ٠ كَؽ ٖٓ ح٣٥ش كٖٔ {ظَ حٗوِزظْ ػ٠ِ أػوخرٌْهُ  ٖٝٓ هزِٚ حََُٓ أكبٕ ٓخص أ

ٖ ًخٕ ٣ؼزي دمحمح كبٕ دمحمح هي ٓخص كوخٍ ٝٓ ك٢ٌّ  ػِ ٝؿَ كبٕ هللاَ  ًخٕ ٣ؼزي هللاَ 

ػَٔ ٝاٜٗخ ُل٢ ًظخد هللا ٓخ ٗؼَص أٜٗخ ك٢ ًظخد هللا ػْ هخٍ ػَٔ ٣خ أ٣ٜخ حُ٘خّ 

هِض كي٣غ كٖٔ ٣ِ٣ٝي  ٤ٗزش ح٤ُِٖٔٔٔ كزخ٣ِؼٞٙ كزخ٣َؼٞٙ " ًٝ ٞرٌَ ٝٛ ٌٞٛح أر

 ٝرِٜ ٛٞ ًًَٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص ٝهخٍ حُيحٍهط٢٘: ٫ رؤّطخرؼ٢ رٖ رخرّ٘ٞ 

 .حرٖ أٓي

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ ػو٤َ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٕٕ

ػٖ حرٖ ٜٗخد، هخٍ: أهز٢َٗ أرٞ ِٓٔش، إٔ ػخث٘ش أهزَطٚ: إٔ أرخ رٌَ ٢ٍٟ هللا 

ػ٘ٚ أهزَ ػ٠ِ كَّ ٖٓ ٌٓٔ٘ٚ رخُٔ٘ق، كظ٠ ٍِٗ كيهَ حُٔٔـي، كِْ ٣ٌِْ حُ٘خّ 

 ٝٛٞ ٓـ٠٘ رؼٞد كزَس، كٌ٘ق ػٖ كظ٠ ىهَ ػ٠ِ ػخث٘ش، كظ٤ْٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

رؤر٢ أٗض ٝأ٢ٓ، ٝهللا ٫ ٣ـٔغ هللا »ٝؿٜٚ ػْ أًذ ػ٤ِٚ كوزِٚ ٝر٠ٌ، ػْ هخٍ: 

 " ػ٤ِي ٓٞطظ٤ٖ أٓخ حُٔٞطش حُظ٢ ًظزض ػ٤ِي، كوي ٓظٜخ
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كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٕٖ

ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش، ٓؼ٤ي، ػٖ ٓل٤خٕ، ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ أر٢ ػخث٘ش، 

 َ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رؼي ٓٞطٚ ".زَّ :" إٔ أرخ رٌَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هَ ػٖ ػخث٘ش، ٝحرٖ ػزخّ

 ػّش اصش ٚفبح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصٚخطجخ أثٟ ثىش  -ٗٔٗ* 

هخٍ  كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ ػو٤َحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٕٗ

:" إٔ أرخ رٌَ هَؽ ٝػَٔ ِٓٔش، ػٖ ػزي هللا رٖ ػزخّ ح١َُِٛ: ٝكيػ٢٘ أرٞ

حؿِْ ٣خ ػَٔ كؤر٠ ػَٔ إٔ ٣ـِْ كؤهزَ حُ٘خّ  :رٖ حُوطخد ٣ٌِْ حُ٘خّ كوخٍ

أٓخ رؼي كٖٔ ًخٕ ٌْٓ٘ ٣ؼزي دمحمح ملسو هيلع هللا ىلص كبٕ دمحمح هي  :رٌَ ٞا٤ُٚ ٝطًَٞح ػَٔ كوخٍ أر

ٝٓخ دمحم ا٫ ٍٍٓٞ }ٔٞص هخٍ هللا: ٫ ٣ ٓخص ٖٝٓ ًخٕ ٌْٓ٘ ٣ؼزي هللا كبٕ هللا ك٢ٌّ 

ٝهخٍ ٝهللا ٌُؤٕ حُ٘خّ ُْ ٣ؼِٔٞح إٔ  {هي هِض ٖٓ هزِٚ حََُٓ ا٠ُ هُٞٚ حُ٘خ٣ًَٖ

رَ٘ح ٖٓ  رٌَ كظِوخٛخ ٓ٘ٚ حُ٘خّ ًِْٜ كٔخ أٓٔغُ  ٞهللا أٍِٗ ٌٛٙ ح٣٥ش كظ٠ ط٬ٛخ أر

ٕ ا٫ أ ٞٝهللا ٓخ ٛ :حُ٘خّ ا٫ ٣ظِٞٛخ كؤهز٢َٗ ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ إٔ ػَٔ هخٍ

ا٠ُ ح٧ٍٝ  ٢ ٍؿ١٬ ٝكظ٠ أ٣ٞٛضُ ِ٘ َِّ وِ كظ٠ ٓخ طُ  ٓٔؼض أرخ رٌَ ط٬ٛخ كؼوَصُ 

 إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هي ٓخص ". ك٤ٖ ٓٔؼظٚ ط٬ٛخ ػِٔضُ 

  اٌزؾبٚس فٟ أِش اٌخالفخ -٘ٔٗ* 

كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػزي هللا، كيػ٢٘ ارَح٤ْٛ رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٕ٘

هللا رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش رٖ ٓٔؼٞى،  ٓؼي، ػٖ ٛخُق، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ػز٤ي

ٍؿخ٫ ٖٓ حُٜٔخؿ٣َٖ ْٜٓ٘ ػزي حَُكٖٔ رٖ  ةُ َِ هْ :" ً٘ض أُ ػٖ حرٖ ػزخّ، هخٍ

 ِٔ َـّ  ٠٘ٞ ٝٛػٞف كز٤٘ٔخ أٗخ ك٢ ُِٓ٘ٚ ر َـّ ػ٘ي ػَٔ رٖ حُوطخد ك٢ آهَ ك ٜخ ش ك

٣خ  :ٍؿ٬ أط٠ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ح٤ُّٞ كوخٍ ٍأ٣ضَ  ُٞ :ػزي حَُكٖٔ كوخٍ اً ٍؿغ ا٢َُّ 

ك٬ٗخ كٞهللا ٓخ  هي ٓخص ػَٔ ُوي رخ٣ؼضُ  ُٞ :٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ َٛ ُي ك٢ ك٬ٕ ٣وٍٞأ
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ِْظَشٌ ًخٗض ر٤ؼش أر٢ رٌَ ا٫  ا٢ٗ إ ٗخء هللا ُوخثْ حُؼ٤٘ش ك٢  :كـ٠ذ ػَٔ ػْ هخٍ كَ

 ُٔ ُٛ زُ ِٜ ـْ لٌٍْٛ ٛئ٫ء ح٣ٌُٖ ٣َ٣يٕٝ إٔ ٣َ حُ٘خّ ك ْ أٍْٓٞٛ هخٍ ػزي حَُكٖٔ ٞ

ْ كبْٜٗ ُٛ خءَ ؿَ ْٞ كبٕ حُْٔٞٓ ٣ـٔغ ٍػخع حُ٘خّ ٝؿَ كوِض ٣خ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٫ طلؼَ 

ْٛ ح٣ٌُٖ ٣ـِزٕٞ ػ٠ِ هَري ك٤ٖ طوّٞ ك٢ حُ٘خّ ٝأٗخ أه٠٘ إٔ طوّٞ كظوٍٞ ٓوخُش 

ُٓ َٛ َُ ٤ِّ طَ ٣ُ  ٝإٔ ٫ ٣ؼٞٛخ ٝإٔ ٫ ٠٣ؼٞٛخ ػ٠ِ ٓٞحٟؼٜخ كؤَٜٓ  ٍَ ٤َّ طَ خ ػ٘ي ًَ 

َحف حُ٘خّ كظ٠ طويّ حُٔي٣٘ش كبٜٗخ ىحٍ حُٜـَس ٝحُٔ٘ش كظوِٚ رؤَٛ حُلوٚ ٝأٗ

كظوٍٞ ٓخ هِض ٓظٌٔ٘خ ك٤ؼ٢ أَٛ حُؼِْ ٓوخُظي ٠٣ٝؼٜٞٗخ ػ٠ِ ٓٞحٟؼٜخ كوخٍ 

ػَٔ أٓخ ٝهللا إ ٗخء هللا ٧هٖٞٓ رٌُي أٍٝ ٓوخّ أهٞٓٚ رخُٔي٣٘ش هخٍ حرٖ ػزخّ 

َـّ  ك٤ٖ  حَُٝحفَ  ضُ ِْ كويٓ٘خ حُٔي٣٘ش ك٢ ػوذ ١ً حُلـش كِٔخ ًخٕ ٣ّٞ حُـٔؼش ػ

ل٤َ ؿخُٔخ ا٠ُ ًٍٖ حُٔ٘زَ رٖ ُٗ  ٝرٖ ػَُٔحؿض حُْ٘ٔ كظ٠ أؿي ٓؼ٤ي رٖ ٣ُي 

ّْ  كـِٔضُ  َّٔ  ًٍزظ٢ ًٍزظٚ كِْ أٗ٘ذْ  كُٞٚ طٔ خ إٔ هَؽ ػَٔ رٖ حُوطخد كِ

رٖ ٗل٤َ ٤ُوُٖٞ حُؼ٤٘ش ٓوخُش ُْ ٣وِٜخ  ٝٚ ٓوز٬ هِض ُٔؼ٤ي رٖ ٣ُي رٖ ػٍَٔأ٣ظُ 

ٝهخٍ ٓخ ػ٤ٔض إٔ ٣وٍٞ ٓخ ُْ ٣وَ هزِٚ كـِْ ػَٔ ػ٠ِ  وِق كؤٌَٗ ػ٢َِّ ٌٓ٘ حٓظُ 

أِٛٚ ػْ هخٍ أٓخ رؼي كب٢ٗ  ٞ٘زَ كِٔخ ٌٓض حُٔئًٕٗٞ هخّ كؤػ٠٘ ػ٠ِ هللا رٔخ ٛحُٔ

٢ُ إٔ أهُٜٞخ ٫ أى١ٍ ُؼِٜخ ر٤ٖ ٣ي١ أؿ٢ِ كٖٔ ػوِٜخ  ٍَ يِّ هخثَ ٌُْ ٓوخُش هي هُ 

 َُّ كِ رٚ ٍحكِظٚ ٖٝٓ ه٢٘ إٔ ٫ ٣ؼوِٜخ ك٬ أُ  ع رٜخ ك٤غ حٗظٜضْ ليِّ ٝٝػخٛخ ك٤ُِ 

دمحمح ملسو هيلع هللا ىلص رخُلن ٝأٍِٗ ػ٤ِٚ حٌُظخد كٌخٕ ٓٔخ إ هللا رؼغ  ػ٢َِّ  ٧كي إٔ ٣ٌٌدَ 

أٍِٗ هللا آ٣ش حَُؿْ كوَأٗخٛخ ٝػوِ٘خٛخ ٝٝػ٤٘خٛخ ٍؿْ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍٝؿٔ٘خ رؼيٙ 

كؤه٠٘ إ ١خٍ رخُ٘خّ ُٓخٕ إٔ ٣وٍٞ هخثَ ٝهللا ٓخ ٗـي آ٣ش حَُؿْ ك٢ ًظخد هللا 

ػ٠ِ ٖٓ ٠ُٗ اًح  َُؿْ ك٢ ًظخد هللا كنٌّ ك٠٤ِٞح رظَى ك٠٣َش أُِٜٗخ هللا ٝح

ح٫ػظَحف ػْ اٗخ ً٘خ  ٝأ َُ زَ ًخٕ حُلَ  ٝ٘ش أكٜٖ ٖٓ حَُؿخٍ ٝحُ٘ٔخء اًح هخٓض حُز٤ِّ أُ 

ٗوَأ ك٤ٔخ ٗوَأ ٖٓ ًظخد هللا إٔ ٫ طَؿزٞح ػٖ آرخثٌْ كبٗٚ ًلَ رٌْ إٔ طَؿزٞح ػٖ 
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 ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٫ إ ًلَح رٌْ إٔ طَؿزٞح ػٖ آرخثٌْ أ٫ ػْ إ ٍٍٓٞ هللا ٝآرخثٌْ أ

رٖ ٣َْٓ ٝهُٞٞح ػزي هللا ٍُٝٓٞٚ ػْ اٗٚ رِـ٢٘ إٔ ١َ١ ػ٠ٔ٤ ط٢َٗٝ ًٔخ أُ طُ 

إٔ ٣وٍٞ اٗٔخ  حَٓإٌ  َّٕ ََ ظَ ـْ ك٬ٗخ ك٬ ٣َ  ٓخص ػَٔ رخ٣ؼضُ  يْ هَ  ٞهخث٬ ٌْٓ٘ ٣وٍٞ ٝهللا ُ

َّٔ  شً ظَ ِْ ًخٗض ر٤ؼش أر٢ رٌَ كَ  ََّ ٜخ هي ًخٗض ًٌُي ٌُٖٝ هللا ٝهأ٫ ٝاَّٗ  ضْ ٝط ٛخ ٠ ٗ

ح٧ػ٘خم ا٤ُٚ ٓؼَ أر٢ رٌَ ٖٓ رخ٣غ ٍؿ٬ ػٖ ؿ٤َ ٍٓ٘ٞس  غُ طَ وْ ٤ُْٝ ٌْٓ٘ ٖٓ طُ 

ٝاٗٚ هي ًخٕ ٖٓ هزَٗخ  ٬َ ظَ وْ إٔ ٣ُ  سً ََّ ـِ ٫ٝ ح١ٌُ رخ٣ؼٚ طَ  ٞغ ٖٛٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٬ ٣زخ٣َ 

٢٘ ٚ ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ح٧ٜٗخٍ هخُلٞٗخ ٝحؿظٔؼٞح رؤَْٓٛ ك٢ ٓو٤لش رٗز٤َّ  ٠ هللاُ ٞكَّ ك٤ٖ طَ 

ٝحُِر٤َ ٖٝٓ ٓؼٜٔخ ٝحؿظٔغ حُٜٔخؿَٕٝ ا٠ُ أر٢ رٌَ  خ ػ٢ٌِّ ٓخػيس ٝهخُق ػَّ٘ 

٣خ أرخ رٌَ حٗطِن ر٘خ ا٠ُ اهٞحٗ٘خ ٛئ٫ء ٖٓ ح٧ٜٗخٍ كخٗطِو٘خ  :كوِض ٧ر٢ رٌَ

٣َيْٛ كِٔخ ىٗٞٗخ ْٜٓ٘ ُو٤٘خ ْٜٓ٘ ٍؿ٬ٕ ٛخُلخٕ كًٌَح ٓخ طٔخ٧ ػ٤ِٚ حُوّٞ ُٗ 

٣َٗي اهٞحٗ٘خ ٛئ٫ء ٖٓ ح٧ٜٗخٍ  :ٖ كوِ٘خأ٣ٖ ط٣َيٕٝ ٣خ ٓؼَ٘ حُٜٔخؿ٣َ :كوخ٫

ٝهللا ُ٘ؤط٤ْٜ٘ كخٗطِو٘خ كظ٠  :٫ ػ٤ٌِْ إٔ ٫ طوَرْٞٛ حه٠ٞح أًَْٓ كوِض :كوخ٫

 ُٓ ر٤ٖ ظَٜح٤ْٜٗ كوِض ٖٓ ٌٛح كوخُٞح  ٌَ َّٓ َِ أط٤٘خْٛ ك٢ ٓو٤لش ر٢٘ ٓخػيس كبًح ٍؿَ 

هط٤زْٜ كؤػ٠٘ ٣ٞػي كِٔخ ؿِٔ٘خ ه٬٤ِ طٜ٘ي  :ٓخ ُٚ هخُٞح :ٌٛح ٓؼي رٖ ػزخىس كوِض

أٓخ رؼي ك٘لٖ أٜٗخٍ هللا ًٝظ٤زش ح٬ٓ٩ّ ٝأٗظْ  :ػ٠ِ هللا رٔخ ٛٞ أِٛٚ ػْ هخٍ

ٖٓ هٌْٞٓ كبًح ْٛ ٣َ٣يٕٝ إٔ ٣وظُِٞٗخ  شٌ حكَّ ىَ  ضْ كَّ ٓؼَ٘ حُٜٔخؿ٣َٖ ٢ٍٛ ٝهي ىَ 

َُ ُ٘ خ ٝإٔ ٣ل٠ُ َِِ٘ ْٛ ٖٓ أَ   صُ ٍْ َّٝ ٞٗخ ٖٓ ح٧َٓ كِٔخ ٌٓض أٍىص إٔ أطٌِْ ًٝ٘ض هي 

 يِّ ٣ي إٔ أهيٜٓخ ر٤ٖ ٣ي١ أر٢ رٌَ ًٝ٘ض أىح١ٍ ٓ٘ٚ رؼٞ حُلَ ٓوخُش أػـزظ٢٘ أٍ

 :كِٔخ أٍىص إٔ أطٌِْ هخٍ أرٞ رٌَ ػ٠ِ ٍِٓي كٌَٛض إٔ أؿ٠زٚ كظٌِْ أرٞ رٌَ

٢ ٝأٝهَ ٝهللا ٓخ طَى ٖٓ ًِٔش أػـزظ٢٘ ك٢ ط١َ٣ِٝ ا٫ هخٍ كٌخٕ ٛٞ أكِْ ِّٓ٘ 

ه٤َ كؤٗظْ ُٚ  ك٢ ري٣ٜظٚ ٓؼِٜخ أٝ أك٠َ ٜٓ٘خ كظ٠ ٌٓض كوخٍ ٓخ ًًَطْ ك٤ٌْ ٖٓ

أَٛ ُٖٝ ٣ؼَف ٌٛح ح٧َٓ ا٫ ٌُٜح حُل٢ ٖٓ ه٣َٖ ْٛ أ٢ٓٝ حُؼَد ٗٔزخ ٝىحٍح 
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ٝهي ٤ٍٟض ٌُْ أكي ٣ٌٖٛ حَُؿ٤ِٖ كزخ٣ؼٞح أ٣ٜٔخ ٗجظْ كؤهٌ ر٤ي١ ٝر٤ي أر٢ ػز٤يس 

رٖ حُـَحف ٝٛٞ ؿخُْ ر٤٘٘خ كِْ أًَٙ ٓٔخ هخٍ ؿ٤َٛخ ًخٕ ٝهللا إٔ أهيّ كظ٠َد 

ا٢ُ ٖٓ إٔ أطؤَٓ ػ٠ِ هّٞ ك٤ْٜ أرٞ رٌَ حُِْٜ  أكذُّ ػ٘و٢ ٫ ٣وَر٢٘ ًُي ٖٓ اػْ 

ٗل٢ٔ ػ٘ي حُٔٞص ٤ٗجخ ٫ أؿيٙ ح٥ٕ كوخٍ هخثَ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ أٗخ  ا٢َُّ  ٍَ ِّٞ َٔ ا٫ إٔ طُ 

ُٔ َٜ ُِ ٣ْ ٌَ ؿُ  ُٔ َٜ وُ ٣ْ ٌَ ٝػُ  يُ ٌَّ لَ خ حُ ٓ٘خ أ٤َٓ ٌْٝٓ٘ أ٤َٓ ٣خ ٓؼَ٘ ه٣َٖ كٌؼَ  ذُ ؿَّ ََ خ حُ

٫هظ٬ف كوِض حر٢ٔ ٣يى ٣خ أرخ رٌَ ٖٓ ح ضُ هْ ََ حُِـ٢ ٝحٍطلؼض ح٧ٛٞحص كظ٠ كَ 

كز٢ٔ ٣يٙ كزخ٣ؼظٚ ٝرخ٣ؼٚ حُٜٔخؿَٕٝ ػْ رخ٣ؼظٚ ح٧ٜٗخٍ ِٝٗٝٗخ ػ٠ِ ٓؼي رٖ 

ػزخىس كوخٍ هخثَ ْٜٓ٘ هظِظْ ٓؼي رٖ ػزخىس كوِض هظَ هللا ٓؼي رٖ ػزخىس هخٍ ػَٔ 

ٝاٗخ ٝهللا ٓخ ٝؿيٗخ ك٤ٔخ ك٠َٗخ ٖٓ أَٓ أهٟٞ ٖٓ ٓزخ٣ؼش أر٢ رٌَ ه٤٘٘خ إ 

ُوّٞ ُْٝ طٌٖ ر٤ؼش إٔ ٣زخ٣ؼٞح ٍؿ٬ ْٜٓ٘ رؼيٗخ كبٓخ رخ٣ؼ٘خْٛ ػ٠ِ ٓخ ٫ كخٍه٘خ ح

كٖٔ رخ٣غ ٍؿ٬ ػ٠ِ ؿ٤َ ٍٓ٘ٞس ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ  كٔخى٠َٟٗ ٝآخ ٗوخُلْٜ ك٤ٌٕٞ 

 ". وظ٬إٔ ٣ُ  سً ََّ ـِ ؼٚ طَ غ ٛٞ ٫ٝ ح١ٌُ رخ٣َ خرَ ظَ ك٬ ٣ُ 

 خطجخ أثٟ ثىش ثؼذ ِجب٠ؼزٗ -ٙٔٗ* 

١َِٛ هخٍ: كيػ٢٘ أْٗ هخٍ كيػ٢٘ حُحرٖ آلخم ك٢ ٓـخ٣ُٚ  أهَؽ .2ٕٙ

َّٔ  ٞأر غَ ٣ِٞ " ُٔخ رُ هخٍ: رٖ ٓخُي رٌَ ػ٠ِ  ٞو٤لش ًٝخٕ حُـي ؿِْ أررٌَ ك٢ حُ

 :أِٛٚ ػْ هخٍ ٞكلٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ رٔخ ٛ ،ْ هزَ أر٢ رٌَكوخّ ػَٔ كظٌِّ  ،حُٔ٘زَ

ٜخ حُ٘خّ ا٢ٗ ً٘ض هِض ٌُْ رخ٧ْٓ ٓوخُش ٓخ ًخٗض ٓٔخ ٝؿيطٜخ ك٢ ًظخد هللا أ٣ّ 

ح ػٜي ا٢ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ٌُ٘ٝ هي ً٘ض أٍٟ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٫ٝ ًخٗض ػٜي

ٝإ هللا هي أرو٠ ك٤ٌْ ًظخرٚ ح١ٌُ رٚ ٛيٟ هللا  -ٗخ َُ ٣ٌٕٞ آهِ  :أَٓٗخ ؛ ٣وٍٞ َُ رِّ يَ ٤ُٓ 

أًَْٓ ٍُٓٞٚ ملسو هيلع هللا ىلص كبٕ حػظٜٔظْ رٚ ٛيحًْ هللا ُٔخ ًخٕ ٛيحٙ ُٚ ٝإ هللا هي ؿٔغ 

ؼٞٙ ػ٠ِ ه٤ًَْ ٛخكذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػخ٢ٗ حػ٤ٖ٘ اً ٛٔخ ك٢ حُـخٍ كوٞٓٞح كزخ٣ِ 

رٌَ كلٔي هللا ٝأػ٠٘  ٞكظٌِْ أر .كزخ٣غ حُ٘خّ أرخ رٌَ ر٤ؼش حُؼخٓش رؼي ر٤ؼش حُٔو٤لش
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ّٓ  :أِٛٚ ػْ هخٍ ٞػ٤ِٚ رخ١ٌُ ٛ ُٝ ٜخ حُّ٘ خ رؼي أ٣ّ أ ٤ض ػ٤ٌِْ ُٝٔض ُِّ خّ كب٢ٗ هي 

ِّٞ  ،كبٕ أكٔ٘ض كؤػ٢ٗٞ٘٤رو٤ًَْ  أٓخٗش ٝحٌٌُد  حُٜيمُ  ،٢ٗٞٓٝإ أٓؤص كو

ٚ إ ٗخء هللا ٝحُو١ٞ ك٤ٌْ ػ٘ي١ كظ٠ أ٣ٍق ػ٤ِٚ كوّ  ه٤خٗش ٝح٠ُؼ٤ق ك٤ٌْ ه١ّٞ 

ٓ٘ٚ إ ٗخء هللا ٫ ٣يع هّٞ حُـٜخى ك٢ ٓز٤َ هللا ا٫  ٟؼ٤ق ػ٘ي١ كظ٠ آهٌ حُلنّ 

 ٍّ ّٔ  ا٫ ٫ٝ ط٤٘غ حُلخك٘ش ك٢ هّٞ ه٢ّ  َٟرْٜ هللا رخٌُ ْٜ هللا رخُز٬ء أ٤١ؼ٢ٗٞ ٓخ ػ

هٞٓٞح ا٠ُ  .أ١ؼض هللا ٍُٝٓٞٚ كبًح ػ٤ٜض هللا ٍُٝٓٞٚ ك٬ ١خػش ٢ُ ػ٤ٌِْ

ٝهي َٛف حرٖ آلخم ٝٛٞ حرٖ ٣ٔخٍ  هِض كي٣غ كٖٔ .٬ٛطٌْ ٣َكٌْٔ هللا "

 .ٝحرٖ كزخٕ ػزي حَُُحمٝأهَؿٚ  ،رخُظلي٣غ

 اٌضث١ش أثب ثىشِٚجب٠ؼخ ػٍٟ  -7ٔٗ* 

 رٖ رَ٘ ٗخ ػز٤ي هللا رٖ ػَٔ كيػ٘خ ٣ُي دمحمحرٖ أر٢ ٤ٗزش هخٍ  أهَؽ.2ٕ1

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ رؼي رٌَ ٧ر٢ ر٣ٞغ ك٤ٖ أٗٚ :"رٖ أِْٓ ػٖ أر٤ٚ أِْٓ

 ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ر٘ض كخ١ٔش ػ٠ِ ٣يه٬ٕ ٝحُِر٤َ ػ٢ِ ًخٕ ِْٝٓ

 كظ٠ هَؽ حُوطخد رٖ ػَٔ ًُي رِؾ كِٔخ,  أَْٓٛ ك٢ ٣َٝطـؼٕٞ ك٤٘خٍٜٝٝٗخ

 أكي ٖٓ ٓخ ٝهللا,  ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ر٘ض ٣خ: كوخٍ كخ١ٔش ػ٠ِ ىهَ

 رٔخٗؼ٢ ًحى ٓخ هللا ٝح٣ْ ٓ٘ي أر٤ي رؼي ا٤ُ٘خ أكذ أكي ٖٓ ٝٓخ أر٤ي ٖٓ ا٤ُ٘خ أكذ

 هَؽ كِٔخ: هخٍ حُز٤ض ػ٤ِْٜ ٣لَم إٔ أَٓطْٜ إٔ ػ٘يى حُ٘لَ ٛئ٫ء حؿظٔغ إ

 ٤ُلَهٖ ػيطْ ُجٖ رخهلل كِق يٝه ؿخء٢ٗ هي ػَٔ إٔ طؼِٕٔٞ: كوخُض ؿخءٝٛخ ػَٔ

 ٫ٝ ٍأ٣ٌْ كَٝح ٍحٗي٣ٖ كخَٜٗكٞح ػ٤ِٚ كِق ُٔخ ٤٠ٔ٤ُٖ هللا ٝح٣ْ حُز٤ض ػ٤ٌِْ

 هِض أػَ ." رٌَ ٧ر٢ رخ٣ؼٞح كظ٠ ا٤ُٜخ ٣َؿؼٞح كِْ ػٜ٘خ كخَٜٗكٞح ا٢ُ طَؿؼٞح

 ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ٝدمحم رٖ رَ٘ ٛٞ حرٖ حُلَحكٜش حُؼزي١. ٓٞهٞف
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ػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد، ػ٘خ ؿؼلَ رٖ دمحم كيحُلخًْ هخٍ  أهَؽ.2ٕ1

رٖ ٗخًَ، ػ٘خ ػلخٕ رٖ ِْٓٔ، ػ٘خ ٤ٛٝذ، ػ٘خ ىحٝى رٖ أر٢ ٛ٘ي، ػ٘خ أرٞ ٠َٗس، 

ُٞ ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ طزخء ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخّ هُ  ك٢َ :" ُٔخ ط

إ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا  ٣خ ٓؼَ٘ حُٜٔخؿ٣َٖ :٣وٍٞ ،ح٧ٜٗخٍ كـؼَ حَُؿَ ْٜٓ٘

كَٟ٘ إٔ ٢ِ٣ ٌٛح  ،ػ٤ِٚ ِْٝٓ ًخٕ اًح حٓظؼَٔ ٍؿ٬ ٌْٓ٘ هَٕ ٓؼٚ ٍؿ٬ ٓ٘خ

كظظخرؼض هطزخء ح٧ٜٗخٍ ػ٠ِ  :هخٍ ،ح٧َٓ ٍؿ٬ٕ أكيٛٔخ ٌْٓ٘ ٝح٥هَ ٓ٘خ

ٝإ ح٩ٓخّ  ،إ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٖٓ حُٜٔخؿ٣َٖ :كوخٍ ،كوخّ ٣ُي رٖ ػخرض ،ًُي

ٝٗلٖ أٜٗخٍٙ ًٔخ ً٘خ أٜٗخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  ،حُٜٔخؿ٣َٖ ٣ٌٕٞ ٖٓ

 ٍ: ؿِحًْ هللا ه٤َح ٣خ ٓؼَ٘ ح٧ٜٗخكوخٍ ،رٌَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٞكوخّ أر ،ِْٝٓ

ػْ أهٌ ٣ُي رٖ ػخرض  ،كؼِظْ ؿ٤َ ًُي ُٔخ ٛخُل٘خًْ ٞأٓخ ُ :ػْ هخٍ ،ٝػزض هخثٌِْ

رٌَ ػ٠ِ  ٞكِٔخ هؼي أر ،ٞحػْ حٗطِو ،كزخ٣ؼٞٙ ،ٌٛح ٛخكزٌْ :كوخٍ ،ر٤ي أر٢ رٌَ

كوخّ ٗخّ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ كؤطٞح  ،حُٔ٘زَ ٗظَ ك٢ ٝؿٞٙ حُوّٞ كِْ ٣َ ػ٤ِخ كٔؤٍ ػ٘ٚ

ُ٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝهظُ٘  حرٖ ػّْ  :رٌَ ٞكوخٍ أر ،رٚ  ؟ػٜخ ح٤ُِٖٔٔٔ نَّ ٚ أٍىص إٔ ط

ََ ػْ ُْ  ،٫ طؼ٣َذ ٣خ ه٤ِلش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كزخ٣ؼٚ :كوخٍ رٖ حُؼٞحّ كٔؤٍ  ٣َ حُِر٤

َّٔ  :كوخٍ ،ػ٘ٚ كظ٠ ؿخءٝح رٚ ػٜخ  ش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝكٞح٣ٍٚ أٍىص إٔ ط٘نّ حرٖ ػ

 حُلخًْ هخٍ" ملسو هيلع هللا ىلص كزخ٣ؼخ٫ٙ طؼ٣َذ ٣خ ه٤ِلش ٍٍٓٞ هللا  :كوخٍ ٓؼَ هُٞٚ ،ح٤ُِٖٔٔٔ

ُظِو٤ٚ، هِض ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ٌٝٓض ػ٘ٚ حٌُٛز٢ ك٢ ح

 ٝٛٞكبٕ أرخ ٠َٗس  أكيٛٔخػ٠ِ ١َٗ كي٣غ ٛل٤ق ٤ُْ ػ٠ِ ١َٜٗٔخ ٫ٝ 

حٌٍُٔ٘ رٖ ٓخُي حُؼزي١ ًٌُٝي ىحٝى رٖ أر٢ ٛ٘ي ُْ ٣َٝ ُٜٔخ حُزوخ١ٍ ا٫ طؼ٤ِوخ 

٤ٛٝٝذ ٛٞ حرٖ هخُي ٝػلخٕ ٛٞ حرٖ ِْٓٔ ٝؿؼلَ رٖ دمحم رٖ ٗخًَ ٛٞ أرٞ دمحم 

خى١: أًؼَ حُ٘خّ ػ٘ٚ ُؼوظٚ ٬ٛٝكٚ حُزـيحى١ حُٜخثؾ هخٍ أرٞ حُل٤ٖٔ رٖ حُٔ٘

ًخٕ  "حُوط٤ذ:ٝهخٍ  "ػوش ٍؿَ ٛخُق ُحٛي ١رـيحى "ٝهخٍ ِٓٔٔش رٖ هخْٓ:
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 ٛٞ ٖٓ ١زوش ٍؿخٍ ِْٓٔ ُْٝ ٣َٝ ُٚهِض ٝ "ٟخرطخ خريح ُحٛيح ػوش ٛخىهخ ٓظو٘خػ

 .ٝأرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد طويّ طٞػ٤وٚ ك٢ أٍٝ كي٣غ ك٢ حٌُظخد

 رغغ١ً إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8ٔٗ* 

كيػ٘خ حُ٘ل٢ِ٤، كيػ٘خ دمحم رٖ ِٓٔش، ػٖ دمحم رٖ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.2ٕ2

آلخم، كيػ٢٘ ٣ل٠٤ رٖ ػزخى، ػٖ أر٤ٚ ػزخى رٖ ػزي هللا رٖ حُِر٤َ هخٍ: ٓٔؼض 

َِّ :ػخث٘ش، طوٍٞ ى ٍٍٓٞ هللا " ُٔخ أٍحىٝح ؿَٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخُٞح ٝهللا ٓخ ٗي١ٍ أٗـ

َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ  ّٔ ػ٤خرٚ ًٔخ ٗـ ّٔ ِٚ ٝػ٤ِٚ ػ٤خرُ ى ٓٞطخٗخ أّ ٗـ خ حهظِلٞح أُو٠ هللا ػ٤ِْٜ ٚ كِ

ْ ٖٓ ٗخك٤ش حُز٤ض ٫ ْٜٔ ٌِّٓ حُّ٘ٞ كظ٠ ٓخ ْٜٓ٘ ٍؿَ ا٫ ًٝه٘ٚ ك٢ ٛيٍٙ ػْ ًِّ 

ّٔ إٔ حؿِٔٞح حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝػ٤ِٚ ػ٤خرُ  ٣ٞيٍٕٝ ٖٓ ٛ ٞٙ ِٚ كوخٓٞح ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كـ

ٝػ٤ِٚ ه٤ٜٔٚ ٣ٜزٕٞ حُٔخء كٞم حُو٤ٔٚ ٣ٝيٌُٞٗٚ رخُو٤ٔٚ ىٕٝ أ٣ي٣ْٜ ًٝخٗض 

ّٔ  ٞػخث٘ش طوٍٞ ُ هِض  ." ِٚ ا٫ ٗٔخإٙحٓظوزِض ٖٓ أ١َٓ ٓخ حٓظيرَص ٓخ ؿ

كي٣غ كٖٔ ٝهي َٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ ٝدمحم رٖ ِٓٔش ٛٞ حُلَح٢ٗ 

 .ٚحرٖ ٓخؿٝ أكٔي ٝأهَؿٚ ،ٝحُ٘ل٢ِ٤ ٛٞ ػزي هللا رٖ دمحم

 جٟ ملسو هيلع هللا ىلص ه١ت ؽ١ب ١ِٚزبإٌ -9ٔٗ* 

هخٍ: أهزَٗخ ٓؼَٔ، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ حرٖ ػزي حَُُحم أهَؽ .2ٖٓ

ح٤ُٔٔذ هخٍ: حُظْٔ ػ٢ِ ٖٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ ٣ِظْٔ ٖٓ ح٤ُٔض كِْ ٣ـي ٤ٗجخ، كوخٍ: 

 .ٝحرٖ ح٤ُٔٔذ ٛٞ ٓؼ٤ي " هِض كي٣غ ٛل٤قرؤر٢ ٝأ٢ٓ ٤١زخ ك٤خ، ٤١ٝزخ ٤ٓظخ 

 ٟ ملسو هيلع هللا ىلصففخ وفٓ إٌج -ٕٓٗ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ٓوخطَ، أهزَٗخ ػزي هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٖٔ

هللا رٖ حُٔزخٍى، أهزَٗخ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ: 
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إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًلٖ ك٢ ػ٬ػش أػٞحد ٣ٔخ٤ٗش ر٤ٞ، ٓل٤ُٞش ٖٓ ًَٓق ٤ُْ »

 ."ٓشك٤ٜٖ ه٤ٔٚ ٫ٝ ػٔخ

ٚدفٕٗ فٟ اٌّىبْ اٌزٞ لجل  ففخ اٌقالح ػٍٝ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٕٔٗ* 

 ف١ٗ

كيػ٘خ َٜٗ رٖ ػ٢ِ حُـ٢ٔ٠ٜ. حُظ١ٌَٓ ك٢ حُ٘ٔخثَ هخٍ  أهَؽ.2ٖٕ

ػٖ ٗؼ٤ْ رٖ أر٢ ٛ٘ي ػٖ ٗز٢٤  ٝى، هخٍ كيػ٘خ ِٓٔش رٖ ٗز٢٤كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ىح

ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا  :" أُؿ٢َٔ ًٝخٗض ُٚ ٛلزش هخٍرٖ ٢٣َٗ ػٖ ٓخُْ رٖ ػز٤ي 

ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ َٟٓٚ كؤكخم، كوخٍ: ك٠َص ح٬ُٜس ؟ كوخُٞح: ٗؼْ. كوخٍ: َٓٝح ر٫٬ 

هخٍ: ػْ أؿ٢ٔ ػ٤ِٚ،  -أٝهخٍ: رخُ٘خّ  -ك٤ِئًٕ، َٝٓٝح أرخ رٌَ إٔ ٢ِٜ٣ ُِ٘خّ 

كؤكخم، كوخٍ: ك٠َص ح٬ُٜس؟ كوخُٞح: ٗؼْ. كوخٍ: َٓٝح ر٫٬ ك٤ِئًٕ، َٝٓٝح أرخ 

رخُ٘خّ، كوخُض ػخث٘ش: إ أر٢ ٍؿَ أ٤ٓق، اًح هخّ ًُي حُٔوخّ ر٠ٌ رٌَ ك٤َِٜ 

أَٓص ؿ٤َٙ هخٍ: ػْ أؿ٢ٔ ػ٤ِٚ كؤكخم كوخٍ: َٓٝح ر٫٬ ك٤ِئًٕ،  ك٬ ٣ٔظط٤غ، كِٞ

ُ  َٝٓٝح أرخ رٌَ ك٤َِٜ رخُ٘خّ، كبٌٖٗ ٛٞحكذ أٝ َ ِٓ ٛٞحكزخص ٣ٞٓق، هخٍ: كؤ

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝؿي هلش، كوخٍ: رٌَ ك٠ِٜ رخُ٘خّ، ػْ إ ٍٍٓٞ  َ أرِٞٓ ٕ، ٝأُ ر٬ٍ كؤًّ 

 ٞكخطٌؤ ػ٤ِٜٔخ كِٔخ ٍآٙ أر ،كـخءص ر٣ََس ٍٝؿَ آهَ حٗظَٝح ٢ُ ٖٓ أطٌت ػ٤ِٚ ،

ػْ إ  ،رٌَ ٬ٛطٚ ٞكظ٠ ه٠٠ أر ،رٌَ ًٛذ ٤ٌُ٘ٚ كؤٝٓؤ ا٤ُٚ إٔ ٣ؼزض ٌٓخٗٚ

هللا ملسو هيلع هللا ىلص هزٞ  ٝهللا ٫ أٓٔغ أكيح ٣ًٌَ إٔ ٍٍٓٞ :كوخٍ ػَٔ ،ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هزٞ

كؤٓٔي  ،ًٝخٕ حُ٘خّ أ٤٤ٖٓ ُْ ٣ٌٖ ك٤ْٜ ٗز٢ هزِٚ :ٚ ر٤ٔل٢ ٌٛح هخٍا٫ َٟرظُ 

كؤط٤ض أرخ رٌَ  ،حٗطِن ا٠ُ ٛخكذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كخىػٚ ،٣خ ٓخُْ :كوخُٞح ،حُ٘خّ

 :هِض ؟زٞ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصأهُ  :كِٔخ ٍآ٢ٗ هخٍ ،ك٢ حُٔٔـي كؤط٤ظٚ أر٢ٌ ىٛ٘خ ٞٝٛ

٫ أٓٔغ أكيح ٣ًٌَ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هزٞ ا٫ َٟرظٚ ر٤ٔل٢  :إ ػَٔ ٣وٍٞ

ٝحُ٘خّ هي ىهِٞح ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا  ٞكـخء ٛ ،كخٗطِوض ٓؼٚ ،حٗطِن :كوخٍ ٢ُ ،ٌٛح
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ّٔ  ػ٤ِٚ كؤكَؿٞح ُٚ كـخء كظ٠ أًذّ  ،أكَؿٞح ٢ُ ،٣خ أ٣ٜخ حُ٘خّ :ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ٓٝٚ، 

زٞ ٍٍٓٞ أهُ  ،٣خ ٛخكذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ػْ هخُٞح {اٗي ٤ٓض ٝاْٜٗ ٤ٓظٕٞ:}كوخٍ

٠ِ َٜ أ٣ُ  ،٣خ ٛخكذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :هخُٞح ،كؼِٔٞح إٔ هي ٛيم ،ٗؼْ :هخٍ ؟هللا ملسو هيلع هللا ىلص

َٕٝ ٣ِٜٕٝٞ ٣يهَ هّٞ ك٤ٌزِّ  :هخٍ ؟٤ًٝق :هخُٞح ،ٗؼْ :هخٍ ؟ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا

 ،ػْ ٣وَؿٕٞ ،ٕٞ ٣ٝيػَٕٕٞٝ ٣ُِّٜٝ ػْ ٣يهَ هّٞ ك٤ٌزِّ  ،ػْ ٣وَؿٕٞ ،٣ٝيػٕٞ

 :هخٍ ؟يكٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصأ٣ُ  ،٣خ ٛخكذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :هخُٞح ،كظ٠ ٣يهَ حُ٘خّ

٣وزٞ كبٕ هللا ُْ  ،هللا ك٤ٚ ٍٝكٚ َٞ زَ ك٢ حٌُٔخٕ ح١ٌُ هَ  :هخٍ ؟أ٣ٖ :هخُٞح ،ٗؼْ

ِّٔ  ،كؼِٔٞح إٔ هي ٛيم .ذٍٝكٚ ا٫ ك٢ ٌٓخٕ ٤١ِّ  أر٤ٚ  ِٞٚ ر٘ػْ أَْٓٛ إٔ ٣ـ

حٗطِن ر٘خ ا٠ُ اهٞحٗ٘خ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ  :كوخُٞح ،ٝحؿظٔغ حُٜٔخؿَٕٝ ٣ظ٘خٍٕٝٝ

كوخٍ ػَٔ رٖ  ،ٓ٘خ أ٤َٓ ٌْٝٓ٘ أ٤َٓ :كوخُض ح٧ٜٗخٍ ،ٗيهِْٜ ٓؼ٘خ ك٢ ٌٛح ح٧َٓ

٤ٖ اً ٛٔخ ك٢ حُـخٍ اً ٣وٍٞ ُٜخكزٚ }ػخ٢ٗ حػ٘:ٖٓ ُٚ ٓؼَ ٌٛٙ حُؼ٬ع :حُوطخد

ٝرخ٣ؼٚ حُ٘خّ ر٤ؼش كٔ٘ش  ػْ ر٢ٔ ٣يٙ كزخ٣ؼٚ :ٖٓ ٛٔخ؟ هخٍ {٫ طلِٕ إ هللا ٓؼ٘خ

 هِض كي٣غ ٛل٤ق. .ؿ٤ِٔش "

كيػ٘خ رِٜ، ٝأرٞ ًخَٓ، هخ٫: كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش، أكٔي هخٍ  أهَؽ.2ٖٖ

 اٗٚ ":رِٜ هخٍ ػٖ أر٢ ػَٔحٕ ٣ؼ٢٘ حُـ٢ٗٞ، ػٖ أر٢ ػ٤ٔذ، أٝ أر٢ ػ٤ْٔ

: هخٍ ػ٤ِٚ؟ ٢ِٜٗ ٤ًق: هخُٞح ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ػ٠ِ ح٬ُٜس ٜٗي

 ػْ ػ٤ِٚ ك٤ِٜٕٞ حُزخد ٌٛح ٖٓ ٣يهِٕٞ كٌخٗٞح: هخٍ ،أٍٓخ٫ أٍٓخ٫ حىهِٞح

 هخٍ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ُليٙ ك٢ ٟٝغ كِٔخ: هخٍ ح٥هَ، حُزخد ٖٓ ٣وَؿٕٞ

 كيهَ، كؤِٛلٚ، كخىهَ: ُٞحهخ ٣ِٜلٞٙ، ُْ ٢ٗء ٍؿ٤ِٚ ٖٓ رو٢ هي: حُٔـ٤َس

 كظ٠ حُظَحد، ػ٤ِٚ كؤٛخُٞح حُظَحد، ػ٢ِ أ٤ِٛٞح: كوخٍ هي٤ٓٚ، كْٔ ٣يٙ ٝأىهَ

 هللا ٠ِٛ هللا رٍَٓٞ ػٜيح أكيػٌْ أٗخ ٣وٍٞ كٌخٕ هَؽ، ػْ ٓخه٤ٚ، أٜٗخف رِؾ

 .ٝرِٜ ٛٞ حرٖ أٓي ِْٝٓ" هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٤ِٚ
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 ذ ٌمجش سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلصؾْ اٌٍَّ  -ٕٕٗ* 

كيػ٘خ أرٞ ح٠َُ٘، كيػ٘خ حُٔزخٍى، كيػ٢٘ ك٤ٔي أكٔي هخٍ  أهَؽ.2ٖٗ

حُط٣َٞ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي هخٍ: ُٔخ طٞك٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ:" ًخٕ ٍؿَ ٣ِلي 

ٝآهَ ٠٣َف، كوخُٞح: ٗٔظو٤َ ٍر٘خ، ٝٗزؼغ ا٤ُٜٔخ، كؤ٣ٜٔخ ٓزن طًَ٘خٙ، كؤٍَٓ 

ٔزخٍى حُٖٔ ٝهي َٛف هِض كي٣غ ك"  ا٤ُٜٔخ، كٔزن ٛخكذ حُِلي كؤُليٝح ُٚ

 .ٝأرٞ ح٠َُ٘ ٛٞ ٛخْٗ رٖ حُوخْٓ رٖ ك٠خُش رخُظلي٣غٝٛٞ ح

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤، أهزَٗخ ػزي هللا رٖ ؿؼلَ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .2ٖ٘

ح١ٍُٞٔٔ، ػٖ آٔخػ٤َ رٖ دمحم رٖ ٓؼي، ػٖ ػخَٓ رٖ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ، إٔ 

ح ٝحٜٗزٞح :" حُليٝح ٢ُ ُليٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ، هخٍ: ك٢ َٟٓٚ ح١ٌُ ِٛي ك٤ٚ

ُٛ  ػ٢َِّ   ٘غ رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ".حُِزٖ ٜٗزخ ًٔخ 

 فشػ لجش إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٕٗ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤، أهزَٗخ ٤ًٝغ، ف ٝكيػ٘خ أرٞ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٖٙ

رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ؿ٘يٍ، ٤ًٝٝغ، ؿ٤ٔؼخ ػٖ ٗؼزش، ف ٝكيػ٘خ دمحم رٖ 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي، كيػ٘خ ٗؼزش، كيػ٘خ أرٞ ؿَٔس،  هخٍ: -ٝحُِلع ُٚ  -حُٔؼ٠٘، 

 ".ملسو هيلع هللا ىلص هط٤لش كَٔحء ؼَ ك٢ هزَ ٍٍٓٞ هللا:" ؿُ ػٖ حرٖ ػزخّ، هخٍ

 آخش إٌبط ػٙذا ثبٌٕجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٕٗٗ* 

كيػ٘خ ٣ؼوٞد، كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آلخم، كيػ٢٘ أكٔي هخٍ  أهَؽ.2ٖ1

خْٓ، ٠ُٞٓ ػزي هللا رٖ حُلخٍع رٖ ٗٞكَ، أر٢ آلخم رٖ ٣ٔخٍ، ػٖ ٓؤْ أر٢ حُو

حػظَٔص ٓغ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٢ٍٟ هللا  ":ػٖ ٫ٞٓٙ ػزي هللا رٖ حُلخٍع، هخٍ

ُٓخٕ ػؼٔخٕ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ كٍِ٘ ػ٠ِ أهظٚ أّ ٛخٗت  ٝػ٘ٚ ك٢ ُٓخٕ ػَٔ أ

 ّٔ خ كَؽ ٖٓ ػَٔطٚ ٍؿغ كٌٔذ ُٚ ؿَٔ كخؿظَٔ كِٔخ كَؽ ٖٓ ر٘ض أر٢ ١خُذ كِ
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٣خ أرخ كٖٔ ؿج٘خى ٗٔؤُي ػٖ أَٓ  :َ ٖٓ أَٛ حُؼَحم كوخُٞحؿِٔٚ ىهَ ػ٤ِٚ ٗل

أظٖ حُٔـ٤َس رٖ ٗؼزش ٣ليػٌْ أٗٚ ًخٕ أكيع حُ٘خّ : ٗلذ إٔ طوزَٗخ ػ٘ٚ هخٍ

أؿَ ػٖ ًُي ؿج٘خ ٗٔؤُي هخٍ أكيع حُ٘خّ ػٜيح  :ػٜيح رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخُٞح

ٝآلخم رٖ ٣ٔخٍ ٝػوٚ ٣ل٠٤  ِض كي٣غ كٖٔهْ رٖ حُؼزخّ." هؼَ  :رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

رٖ ٓؼ٤ٖ ٝأرٞ ٍُػش حَُح١ُ ٝهٍٞ حُيحٍهط٢٘ ٫ ٣لظؾ رٜٔخ ٣ؼ٢٘ إ ُْ ٣َٜف 

٣ٝؼوٞد ٛٞ حرٖ ٛ٘خ.  رخُظلي٣غ ٝهي َٛف حرٖ حٓلخم رخُظلي٣غ ػٖ أر٤ٚ

 .ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي

 ففخ لجش إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٕ٘ٗ* 

ػ٘خ أرٞ ًخَٓ حُـلي١ٍ، هزَٗخ حُٔوظ٤خ٢ٗ، كيأحرٖ كزخٕ هخٍ  أهَؽ.2ٖ1

 "كيػ٘خ حُل٤٠َ رٖ ٤ِٓٔخٕ، كيػ٘خ ؿؼلَ رٖ دمحم، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا:

إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أُلي ٜٝٗذ ػ٤ِٚ حُِزٖ ٜٗزخ، ٍٝكغ هزَٙ ٖٓ ح٧ٍٝ ٗلٞح ٖٓ 

" هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٤ٗٝن حرٖ كزخٕ ٛٞ ػَٔحٕ رٖ ٗزَ

رٞ رٌَ ح٩ٓٔخػ٢ِ٤ ًٔخ ٛٞ ك٢ طخ٣ٍن ؿَؿخٕ ٛيٝم هخٍ أ٠ٓٞٓ رٖ ٓـخٗغ 

ٝهخٍ حُٔٔؼخ٢ٗ ك٢ ح٧ٗٔخد ٛٞ ٓليع ػزض ًخٕ ٓليع ؿَؿخٕ ك٢ ُٓخٗٚ 

 ٝهخٍ حٌُٛز٢ ك٢ طخ٣ٍن ح٬ٓ٩ّ: ًخٕ ػوش ػزظخ.ٓوزٍٞ 

 سصبء فبهّخ أثب٘ب ملسو هيلع هللا ىلص -ٕٙٗ* 

كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ كَد، كيػ٘خ كٔخى، ػٖ ػخرض، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٖ2

ّٔ  ":ْ، هخٍػٖ أٗ َّ٘  ََ وُ خ ػَ ُ  :خٙ كوخُض كخ١ٔش ػ٤ِٜخ ح٬ُّٔحُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ؿؼَ ٣ظـ

َّٔ  رؼي ح٤ُّٞ ٤ُْ ػ٠ِ أر٤ي ًَدٌ  :ٝحًَد أرخٙ كوخٍ ُٜخ ٣خ أرظخٙ  :خ ٓخص هخُضكِ

َٓ أؿخد ٍرّ  كٖ ش حُلَىّٝ ٓؤٝحٙ ٣خ أرظخٙ ا٠ُ ؿز٣ََ ٗ٘ؼخٙ كِٔخ ىُ ٖ ؿّ٘ خ ىػخٙ ٣خ أرظخٙ 
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هللا ٠ِٛ  أٗلٌْٔ إٔ طلؼٞح ػ٠ِ ٍٍٓٞ ٣خ أْٗ أ١خرضْ  :ٜخ ح٬ُّٔهخُض كخ١ٔش ػ٤ِ

 ."هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ حُظَحد

 أفؾبثٗ فٟ ٚفبح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص أصش -7ٕٗ* 

كيػ٘خ رَ٘ رٖ ٬ٍٛ حُٜٞحف حُز١َٜ، هخٍ: حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ.2ٗٓ

َّٔ  "كيػ٘خ ؿؼلَ رٖ ٤ِٓٔخٕ ح٠ُزؼ٢، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي، هخٍ: خ ًخٕ ُ

ّ ح١ٌُ ىهَ ك٤ٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُٔي٣٘ش أٟخء ٜٓ٘خ ًَ ٢ٗء كِٔخ ًخٕ ح٤ُّٞ ح٤ُٞ

 ّٔ خ ٗل٠٘خ ػٖ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ح١ٌُ ٓخص ك٤ٚ أظِْ ٜٓ٘خ ًَ ٢ٗء ُٝ

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ  ٗخ ُل٢ ىك٘ٚ كظ٠ أٌَٗٗخ هِٞر٘خ."ِْٝٓ ح٣٧ي١ ٝا

 .أكٔيٝ خؿٚحرٖ ٓٝأهَؿٚ  ،ِْٓٔ ٝػخرض ٛٞ حُز٘خ٢ٗ

كيػ٘خ ٤َُٛ رٖ كَد، أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ ػخْٛ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٗٔ

رٌَ ٞهخٍ أر :"ح٬ٌُر٢، كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ حُٔـ٤َس، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ، هخٍ

ِّّ  :٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ رؼي ٝكخس ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُؼَٔ أ٣ٖٔ ٍِٗٝٛخ ًٔخ  حٗطِن ر٘خ ا٠ُ أ

َّٔ  ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ ٣ز٤ٌي ٓخ ػ٘ي هللا  :كوخ٫ ُٜخ خ حٗظ٤ٜ٘خ ا٤ُٜخ رٌضْ ٣ٍِٝٛخ كِ

ٓخ أر٢ٌ إٔ ٫ إًٔٞ أػِْ إٔ ٓخ ػ٘ي هللا ه٤َ َُُٓٞٚ ملسو هيلع هللا ىلص  :ه٤َ َُُٓٞٚ ملسو هيلع هللا ىلص كوخُض

ٔخ ػ٠ِ حُزٌخء كـؼ٬ ٣ز٤ٌخٕ ُٜ ظْ ـَ ٌُٖٝ أر٢ٌ إٔ حُٞك٢ هي حٗوطغ ٖٓ حُٔٔخء ك٤َّٜ 

 ."ٓؼٜخ

 دسػٗ ِش٘ٛٔخٚ فبح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصٚ -8ٕٗ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ًؼ٤َ، أهزَٗخ ٓل٤خٕ، ػٖ ح٧ػٖٔ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٕٗ

ُ :ػٖ ارَح٤ْٛ، ػٖ ح٧ٓٞى، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، هخُض  ٞك٢ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص" ط

 ".ٞى١ رؼ٬ػ٤ٖ ٣ؼ٢٘ ٛخػخ ٖٓ حُ٘ؼ٤َىٍػٚ َٓٛٞٗش ػ٘ي ٣ٜٝ



 ٗٔ٘                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

أهزَٗخ دمحم رٖ حُل٤ٖٔ زـيحى١ ك٢ طخ٣ٍن رـيحى هخٍ حُوط٤ذ حُ أهَؽ.2ٖٗ

ح٧ٍُم، هخٍ: أهزَٗخ أكٔي رٖ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٣ُخى، هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ 

حُل٠َ رٖ ؿخرَ، هخٍ: كيػ٘خ كخٓي رٖ ٣ل٠٤، هخٍ: كيػ٘خ أرٞ هخُي ح٧كَٔ، ػٖ 

 ح٧ػٖٔ، ػٖ ارَح٤ْٛ، ػٖ َٓٔٝم، ػٖ ػخث٘ش، هخُض: طٞك٢ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ

 " هِض كي٣غ ٛل٤قهللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝىٍػٚ َٓٛٞٗش ػ٘ي أر٢ ٗلٔش ح٤ُٜٞى١

ٍؿخُٚ ػوخص ٝٓخ ىٕٝ ١زوش ٍؿخٍ حٌُظذ حُٔظش دمحم رٖ حُل٠َ رٖ ؿخرَ ٝٛٞ أرٞ 

ؿؼلَ حُٔوط٢ هخٍ حُيحٍهط٢٘ ٛيٝم ٝهخٍ حُوط٤ذ ًخٕ ػوش ٝأكٔي رٖ دمحم رٖ 

هخٍ حُيحٍهط٢٘ ػوش ٝهخٍ  ػزي هللا رٖ ٣ُخى ٛٞ حرٖ ػزخى أرٞ َٜٓ حُوطخٕ حُزـيحى١

حُوط٤ذ ًخٕ ٛيٝهخ ٤ٗٝن حُوط٤ذ دمحم رٖ حُل٤ٖٔ ح٧ٍُم ٛٞ أرٞ حُل٤ٖٔ 

 حُوطخٕ هخٍ حُوط٤ذ ًظز٘خ ػ٘ٚ ًٝخٕ ػوش. 

 ١ِشاس إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -9ٕٗ* 

كيػ٘خ هظ٤زش، كيػ٘خ أرٞ ح٧كٞٙ، ػٖ أر٢ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٗٗ

ٍ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ى٣٘خٍح ٫ٝ ىٍٛٔخ ٓخ طَى ٍٓٞ ":آلخم، ػٖ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع، هخٍ

ٚ حُز٠٤خء حُظ٢ ًخٕ ٣ًَزٜخ ٬ٓٝكٚ ٝأٍٟخ ؿؼِٜخ ٫رٖ ا٫ رـِظَ  شً َٓ ٫ٝ ػزيح ٫ٝ أَ 

 حُٔز٤َ ٛيهش".

كيػ٘خ آلخم رٖ هخ٣ُٞٚ هخٍ: ٗخ حُطزَح٢ٗ ك٢ ح٢ٓٝ٧ هخٍ  أهَؽ.2ٗ٘

ػٖ  ػ٢ِ رٖ رلَ هخٍ: ٗخ ٛ٘خّ رٖ ٣ٞٓق هخٍ: ٗخ ٓؼَٔ، ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس،

ٓخ طَى ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٛزخ ٫ٝ ك٠ش، ٫ٝ ٗخس ٫ٝ  "أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش هخُض:

رؼ٤َح، ٫ٝ طَى ا٫ ٗطَح ٖٓ ٗؼ٤َ، كؤًِ٘خ ٓ٘ٚ ُٓخٗخ، ػْ ًِظٚ، كٞىىص أ٢ٗ ُْ 

٤ٗٝن حُطزَح٢ٗ آلخم رٖ هخ٣ُٞٚ ٝػوٚ ُـ٤َٙ " هِض كي٣غ ٛل٤ق  أًِٚ

 حُيحٍهط٢٘.
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كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ هخٍ  زوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِ .2ٗٙ

" إٔ كخ١ٔش ػ٤ِٜخ :ح٤ُِغ، ػٖ ػو٤َ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ػَٝس، ػٖ ػخث٘ش

َّٔ  ح٬ُّٔ ر٘ض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أٍِٓضْ  خ ا٠ُ أر٢ رٌَ طٔؤُٚ ٤َٓحػٜخ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓ

إ ٍٍٓٞ هللا  :رٌَ ٤ٞزَ كوخٍ أرْٔ هٝٓخ رو٢ ٖٓ هُ  ىٍ يَ أكخء هللا ػ٤ِٚ رخُٔي٣٘ش ٝكَ 

ٝهللا ٫  ٓخ طًَ٘خ ٛيهش اٗٔخ ٣ؤًَ آٍ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٌٛح حُٔخٍ ٝا٢ٗ عُ ٍَ ٫ٞ ُٗ  : هخٍملسو هيلع هللا ىلص

أؿ٤َ ٤ٗجخ ٖٓ ٛيهش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ كخُٜخ حُظ٢ ًخٕ ػ٤ِٜخ ك٢ ػٜي ٍٍٓٞ هللا 

َّٖ ملسو هيلع هللا ىلص ٧ٝػٔ رٌَ إٔ ٣يكغ ا٠ُ كخ١ٔش  ٞك٤ٜخ رٔخ ػَٔ رٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤر٠ أر ِ

 ٚ كظ٠ طٞك٤ضْ ْٔ ٚ كِْ طٌِِّ ٜٓ٘خ ٤ٗجخ كٞؿيص كخ١ٔش ػ٠ِ أر٢ رٌَ ك٢ ًُي كٜـَطْ 

َّٔ  ٝػخٗضْ  ئًٕ رٜخ ٬٤ُ ُْٝ ٣ُ  ىكٜ٘خ ُٝؿٜخ ػ٢ٌِّ  خ طٞك٤ضْ رؼي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓظش أَٜٗ كِ

ٞك٤ض حٓظٌَ٘ ٖٓ حُ٘خّ ٝؿٚ ك٤خس كخ١ٔش كِٔخ طُ  ٠ ػ٤ِٜخ ًٝخٕ ُؼ٢ٍِّ َ َِّٝٛ أرخ رٌ

ٝؿٞٙ حُ٘خّ كخُظْٔ ٜٓخُلش أر٢ رٌَ ٝٓزخ٣ؼظٚ ُْٝ ٣ٌٖ ٣زخ٣غ طِي ح٧َٜٗ  ػ٢ٌِّ 

 َٔ  :ػَٔ كوخٍ ػَٔ َِ ٠َ لْ كؤٍَٓ ا٠ُ أر٢ رٌَ إٔ حثظ٘خ ٫ٝ ٣ؤط٘خ أكي ٓؼي ًَح٤ٛش ُ

ْ إٔ ٣لؼِٞح ر٢ ٝهللا ُٜ ٝٓخ ػ٤ٔظَ  :رٌَ ٫ٞ ٝهللا ٫ طيهَ ػ٤ِْٜ ٝكيى كوخٍ أر

َّٜ  ٥ٞط٤ْٜ٘ كيهَ ػ٤ِْٜ أر اٗخ هي ػَك٘خ ك٠ِي ٝٓخ أػطخى  :كوخٍ ي ػ٢ٌِّ رٌَ كظ٘

خ َٟٗ ػ٤ِ٘خ رخ٧َٓ ًَّٝ٘  صَ ي حٓظزيىْ ػ٤ِي ه٤َح ٓخهٚ هللا ا٤ُي ٌَُّٝ٘  ْْ لَ ْ٘ هللا ُْٝ َٗ 

رٌَ  ْٞ أرخ أر٢ رٌَ كِٔخ طٌَِّ ُوَحرظ٘خ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤ٜٗزخ كظ٠ كخٟض ػ٤٘

إٔ أَٛ ٖٓ هَحرظ٢ ٝأٓخ  ا٢َُّ  ٝح١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ ُوَحرش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أكذُّ  :هخٍ

ح١ٌُ ٗـَ ر٢٘٤ ٝر٤ٌْ٘ ٖٓ ٌٛٙ ح٧ٓٞحٍ كِْ آٍ ك٤ٜخ ػٖ حُو٤َ ُْٝ أطَى أَٓح 

ٓٞػيى حُؼ٤٘ش  :٧ر٢ رٌَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٜ٘ؼٚ ك٤ٜخ ا٫ ٛ٘ؼظٚ كوخٍ ػ٢ٌِّ  ٍأ٣ضُ 

َّٜ رٌَ حُظُّ  ُِٞز٤ؼش كِٔخ ٠ِٛ أر لٚ ٝطوَِّ  ي ًًَٝ ٗؤٕ ػ٢ٍِّ َٜ ٍه٢ ػ٠ِ حُٔ٘زَ كظ٘

 َّٜ أر٢ رٌَ  ْ كنَّ كؼظَّ  ي ػ٢ٌِّ ػٖ حُز٤ؼش ٝػٌٍٙ رخ١ٌُ حػظٌٍ ا٤ُٚ ػْ حٓظـلَ ٝط٘

ِٚ ع أٗٚ ُْ ٣لِٔٚ ػ٠ِ ح١ٌُ ٛ٘غ ٗلخٓش ػ٠ِ أر٢ رٌَ ٫ٝ اٌٗخٍح ١ٌُِ ك٠َّ ٝكيَّ 
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 ََّ ُٔ ػ٤ِ٘خ كٞؿيٗخ ك٢ أٗلٔ٘خ كَ  خ َٟٗ ُ٘خ ك٢ ٌٛح ح٧َٓ ٤ٜٗزخ كخٓظزيَّ هللا رٚ ٌَُّٝ٘ 

٢ِ ه٣َزخ ك٤ٖ ٍحؿغ ح٧َٓ ًٝخٕ حُِٕٔٔٔٞ ا٠ُ ػ رٌُي حُِٕٔٔٔٞ ٝهخُٞح أٛزضَ 

 ."حُٔؼَٝف

هِض ٝك٢ ٌٛح حُلي٣غ ٬ًّ ٓيٍؽ ١َُِِٛ ٤ُْٝ ٛٞ ٖٓ ٬ًّ ػخث٘ش حُظ٢ 

 ُٜٞخ " كٞؿيص كخ١ٔش ػ٠ِ أر٢ رٌَ ك٢ ًُي"ريأ ٬ًٜٓخ ٖٓ أٍٝ حُلي٣غ ا٠ُ ه

ػٖ ٓؼَٔ ػٖ ح١َُِٛ ػٖ ػَٝس ػٖ ػزي حَُُحم  أهَؽكوي  .2ٗ1

إٔ كخ١ٔش ٝحُؼزخّ أط٤خ أرخ رٌَ ٣ِظٔٔخٕ ٤َٓحػٜٔخ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  :"ػخث٘ش

كوخٍ  -ٝٛٔخ ك٤٘جٌ ٣طِزخٕ أٍٟٚ ٖٓ كيى، ٜٝٓٔٚ ٖٓ ه٤زَ  -هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ 

٫ ٍٗٞع، ٓخ طًَ٘خ ٛيهش، اٗٔخ ٣ؤًَ :  ٣وٍٞ ملسو هيلع هللا ىلصُٜٔخ أرٞ رٌَ: ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا

آٍ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ٌٛح حُٔخٍ ٝا٢ٗ ٝهللا ٫ أىع أَٓح ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٜ٘ؼٚ، ا٫ 

ٛ٘ؼظٚ هخٍ: كٜـَطٚ كخ١ٔش، كِْ طٌِٔٚ ك٢ ًُي كظ٠ ٓخطض، كيكٜ٘خ ػ٢ِ ٬٤ُ، ُْٝ 

رٌَ هخُض ػخث٘ش: ًٝخٕ ُؼ٢ِ ٖٓ حُ٘خّ ك٤خس كخ١ٔش كظٞس، كِٔخ ٣ئًٕ رٜخ أرخ 

طٞك٤ض كخ١ٔش حَٜٗكض ٝؿٞٙ حُ٘خّ ػ٘ٚ، كٌٔؼض كخ١ٔش ٓظش أَٜٗ رؼي ٍٍٓٞ 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػْ طٞك٤ض، هخٍ ٓؼَٔ: كوخٍ ٍؿَ ١َُِِٛ: كِْ ٣زخ٣ؼٚ ػ٢ِ ٓظش أَٜٗ؟ 

ٍأٟ ػ٢ِ حَٜٗحف ٝؿٞٙ  هخٍ: ٫، ٫ٝ أكي ٖٓ ر٢٘ ٛخْٗ كظ٠ رخ٣ؼٚ ػ٢ِ، كِٔخ

حُ٘خّ ػ٘ٚ أَٓع ا٠ُ ٜٓخُلش أر٢ رٌَ كؤٍَٓ ا٠ُ أر٢ رٌَ: إٔ حثظ٘خ ٫ٝ طؤط٘خ 

كوخٍ ػَٔ: ٫ طؤطْٜ ٝكيى  -ًَٝٙ إٔ ٣ؤط٤ٚ ػَٔ ُٔخ ٣ؼِْ ٖٓ ٗيطٚ  -ٓؼي رؤكي 

كوخٍ أرٞ رٌَ: ٝهللا ٥ط٤ْٜ٘ ٝكي١، ٝٓخ ػ٠ٔ إٔ ٣ٜ٘ؼٞح ر٢؟ هخٍ: كخٗطِن أرٞ 

ي ؿٔغ ر٢٘ ٛخْٗ ػ٘يٙ، كوخّ ػ٢ِ كلٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ رٌَ كيهَ ػ٠ِ ػ٢ِ ٝه

رٔخ ٛٞ أِٛٚ ػْ هخٍ: أٓخ رؼي، ٣خ أرخ رٌَ كبٗٚ ُْ ٣ٔ٘ؼ٘خ إٔ ٗزخ٣ؼي اٌٗخٍ ُل٤٠ِظي، 

٫ٝ ٗلخٓش ػ٤ِي رو٤َ ٓخهٚ هللا ا٤ُي، ٌُٝ٘خ َٟٗ إٔ ُ٘خ ك٢ ٌٛح ح٧َٓ كوخ، 
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 ٝكوْٜ، كِْ ٣ٍِ ٣ًٌَ كخٓظزيىطْ رٚ ػ٤ِ٘خ هخٍ: ػْ ًًَ هَحرظٚ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ًُي كظ٠ ر٠ٌ أرٞ رٌَ، كِٔخ ٛٔض ػ٢ِ طٜ٘ي أرٞ رٌَ كلٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ رٔخ 

ٛٞ أِٛٚ، ػْ هخٍ: أٓخ رؼي، كٞهللا ُوَحرش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أكَٟ ا٢ُ إٔ أَٛ ٖٓ 

ٖ حُو٤َ، ٢ٌُ٘ٝ هَحرظ٢، ٝهللا ٓخ أُٞص ك٢ ٌٛٙ ح٧ٓٞحٍ حُظ٢ ًخٗض ر٢٘٤ ٝر٤ٌْ٘ ػ

ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ: ٫ ٍٗٞع، ٓخ طًَ٘خ ٛيهش، ٝاٗٔخ ٣ؤًَ آٍ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ 

ٝا٢ٗ ٝهللا ٫ أًًَ أَٓح ٛ٘ؼٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٚ، ا٫ ٛ٘ؼظٚ إ ٗخء  ،ٌٛح حُٔخٍ

٠ أرٞ رٌَ حُظَٜ أهزَ ػ٠ِ هللا ػْ هخٍ ػ٢ِ: ٓٞػيى حُؼ٤٘ش ُِز٤ؼش، كِٔخ ِٛ

حُ٘خّ ػْ ػٌٍ ػ٤ِخ رزؼٞ ٓخ حػظٌٍ رٚ، ػْ هخّ ػ٢ِ كؼظْ ٖٓ كن أر٢ رٌَ 

ػْ ٠٠ٓ ا٠ُ أر٢ رٌَ كزخ٣ؼٚ، كؤهزَ حُ٘خّ  ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٝك٤٠ِظٚ، ٝٓخرو٤ظٚ،

ا٠ُ ػ٢ِ كوخُٞح: أٛزض ٝأكٔ٘ض. كوخُض: كٌخٗٞح ه٣َزخ ا٠ُ ػ٢ِ ك٤ٖ هخٍد ح٧َٓ 

ػ٠ِ إٔ ك٢ حُلي٣غ ٬ًٓخ ٓيٍؿخ ١َُِِٛ هُٞٚ "  ٝٓٔخ ٣يٍهِض " ٝحُٔؼَٝف

" كبٕ ٌٛح ح٬ٌُّ ٛٞ ٖٓ ٬ًّ هخٍ: كٜـَطٚ كخ١ٔش، كِْ طٌِٔٚ ك٢ ًُي كظ٠ ٓخطض

ح١َُِٛ ا٠ُ آهَ حُلي٣غ ٣ِٝىحى ٟٝٞكخ ك٢ ٗٔزظٚ ا٠ُ ح١َُِٛ هُٞٚ ك٢ 

هخٍ ٓؼَٔ: كوخٍ ٍؿَ ١َُِِٛ: كِْ ٣زخ٣ؼٚ ػ٢ِ ٓظش  كي٣غ ػزي حَُُحم ح٥ٗق "

... ا٠ُ آهَ حُلي٣غ" كوي خٍ: ٫، ٫ٝ أكي ٖٓ ر٢٘ ٛخْٗ كظ٠ رخ٣ؼٚ ػ٢ِأَٜٗ؟ ه

هطغ ح١َُِٛ ٍٝح٣ظٚ ػٖ ػَٝس ػٖ ػخث٘ش رٔئحٍ حَُؿَ ُٚ ٝأىٍؽ ٬ًٓٚ 

حََُٔٓ كبٕ ٣ُخىس ح١َُِٛ ُْ ٣وَؿٜخ أرٞ ىحٝى ٫ٝ أكٔي ٫ٝ حُ٘ٔخث٢ ٝٓخ ٣ئ٣ي 

 ٞكِٔخ ٠ِٛ أر " إٔ ٌٛح ح٬ٌُّ ٛٞ ٖٓ هٍٞ ح١َُِٛ ٓخ ٍٝى ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ هُٞٚ

َّٜ رٌَ حُظُّ  لٚ ػٖ حُز٤ؼش ٝػٌٍٙ ٝطوَِّ  ي ًًَٝ ٗؤٕ ػ٢ٍِّ َٜ ٍه٢ ػ٠ِ حُٔ٘زَ كظ٘

كِْ ٣زخ٣ؼٚ " ٝك٢ ٍٝح٣ش ػزي حَُُحم " كوخٍ ٍؿَ ١َُِِٛ:  رخ١ٌُ حػظٌٍ ا٤ُٚ

" ٝحُٜل٤ق إٔ ػ٢ِ ٓظش أَٜٗ؟ هخٍ: ٫، ٫ٝ أكي ٖٓ ر٢٘ ٛخْٗ كظ٠ رخ٣ؼٚ ػ٢ِ

 ٧ٍٝ ٖٓ ه٬كظٚ ػ٤ِخ رخ٣غ أرخ رٌَ ك٢ ح٤ُّٞ ح



 8ٔ٘                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

كوي أهَؽ حُلخًْ ك٢ حُٔٔظيٍى أػَح ٛل٤لخ ًٔخ طويّ ر٤خٗٚ ك٢ رخد " 

ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ:" ُٔخ ٓزخ٣ؼش ػ٢ِ ٝحُِر٤َ أرخ رٌَ" 

 ُٞ ٣خ ٓؼَ٘  :٣وٍٞ ،طزخء ح٧ٜٗخٍ كـؼَ حَُؿَ ٍٍْٜٓ٘ٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخّ هُ  ك٢َ ط

 ، ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ اًح حٓظؼَٔ ٍؿ٬ ٌْٓ٘ هَٕ ٓؼٚ ٍؿ٬ ٓ٘خحُٜٔخؿ٣َٖ إ ٍٍٓٞ هللا

كظظخرؼض هطزخء  :هخٍ ،كَٟ٘ إٔ ٢ِ٣ ٌٛح ح٧َٓ ٍؿ٬ٕ أكيٛٔخ ٌْٓ٘ ٝح٥هَ ٓ٘خ

إ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٖٓ  :كوخٍ ،كوخّ ٣ُي رٖ ػخرض ،ح٧ٜٗخٍ ػ٠ِ ًُي

ٝٗلٖ أٜٗخٍٙ ًٔخ ً٘خ أٜٗخٍ  ،ٝإ ح٩ٓخّ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُٜٔخؿ٣َٖ ،حُٜٔخؿ٣َٖ

: ؿِحًْ هللا ه٤َح ٣خ ٓؼَ٘ كوخٍ ،رٌَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٞكوخّ أر ،ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ػْ أهٌ ٣ُي  ،كؼِظْ ؿ٤َ ًُي ُٔخ ٛخُل٘خًْ ٞأٓخ ُ :ػْ هخٍ ،ٝػزض هخثٌِْ ٍح٧ٜٗخ

رٌَ  ٞأر كِٔخ هؼي ،ػْ حٗطِوٞح ،كزخ٣ؼٞٙ ،ٌٛح ٛخكزٌْ :كوخٍ ،رٖ ػخرض ر٤ي أر٢ رٌَ

كوخّ ٗخّ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ  ،ػ٠ِ حُٔ٘زَ ٗظَ ك٢ ٝؿٞٙ حُوّٞ كِْ ٣َ ػ٤ِخ كٔؤٍ ػ٘ٚ

ُ٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝهظُ٘  حرٖ ػّْ  :رٌَ ٞكوخٍ أر ،كؤطٞح رٚ ػٜخ  نَّ ٚ أٍىص إٔ ط

ََ  ،٫ طؼ٣َذ ٣خ ه٤ِلش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كزخ٣ؼٚ :كوخٍ ؟ح٤ُِٖٔٔٔ ٖ ر ػْ ُْ ٣َ حُِر٤

َّٔ  :كوخٍ ،حُؼٞحّ كٔؤٍ ػ٘ٚ كظ٠ ؿخءٝح رٚ ش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝكٞح٣ٍٚ أٍىص حرٖ ػ

٠ِٛ هللا ٫ طؼ٣َذ ٣خ ه٤ِلش ٍٍٓٞ هللا  :كوخٍ ٓؼَ هُٞٚ ،ػٜخ ح٤ُِٖٔٔٔ إٔ ط٘نّ 

  ".ػ٤ِٚ ِْٝٓ كزخ٣ؼخٙ

أٗٚ  :"ػٖ أر٤ٚ أِْٓ ٣ُي رٖ أِْٓ ػٖحرٖ أر٢ ٤ٗزش أػَح ٛل٤لخ  ٝأهَؽ

غ ٧ر٢ رٌَ رؼي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ػ٢ِ ٝحُِر٤َ ٣يه٬ٕ ػ٠ِ كخ١ٔش ك٤ٖ ر٣ٞ

كِٔخ رِؾ ًُي ػَٔ رٖ  ، ك٤٘خٍٜٝٝٗخ ٣َٝطـؼٕٞ ك٢ أَْٓٛر٘ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

حُوطخد هَؽ كظ٠ ىهَ ػ٠ِ كخ١ٔش كوخٍ: ٣خ ر٘ض ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 

٘خ ٖٓ أر٤ي , ٝٓخ ٖٓ أكي أكذ ا٤ُ٘خ رؼي أر٤ي ٓ٘ي ِْٝٓ , ٝهللا ٓخ ٖٓ أكي أكذ ا٤ُ

إٔ أَٓطْٜ إٔ ٣لَم  خٗؼ٢ إ حؿظٔغ ٛئ٫ء حُ٘لَ ػ٘يى, ٝح٣ْ هللا ٓخ ًحى رٔ
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, هخٍ: كِٔخ هَؽ ػَٔ ؿخءٝٛخ كوخُض: طؼِٕٔٞ إٔ ػَٔ هي ؿخء٢ٗ  ػ٤ِْٜ حُز٤ض

ٚ , ٝهي كِق رخهلل ُجٖ ػيطْ ٤ُلَهٖ ػ٤ٌِْ حُز٤ض ٝح٣ْ هللا ٤٠ٔ٤ُٖ ُٔخ كِق ػ٤ِ

كخَٜٗكٞح ٍحٗي٣ٖ , كَٝح ٍأ٣ٌْ ٫ٝ طَؿؼٞح ا٢ُ , كخَٜٗكٞح ػٜ٘خ كِْ ٣َؿؼٞح 

 ."ا٤ُٜخ كظ٠ رخ٣ؼٞح ٧ر٢ رٌَ

 لنبء أثٟ ثىش د٠ٓ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٓٗ* 

كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزي هللا، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٗ1

هللا ٢ٍٟ هللا ػْٜ٘،  ٓل٤خٕ، كيػ٘خ ػَٔٝ، ٓٔغ دمحم رٖ ػ٢ِ، ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي

، كِْ ل٣َٖ هي أػط٤ظي ٌٌٛح ٌٌٝٛح ٌٌٝٛحُٞ هي ؿخء ٓخٍ حُز "هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: هخٍ:

٣ـت ٓخٍ حُزل٣َٖ كظ٠ هزٞ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كِٔخ ؿخء ٓخٍ حُزل٣َٖ أَٓ أرٞ رٌَ 

ط٘خ، كؤط٤ظٚ كوِض: إ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٘خىٟ: ٖٓ ًخٕ ُٚ ػ٘ي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػيس أٝ ى٣ٖ، ك٤ِؤ

هخٍ ٢ُ: ًٌح ًٌٝح، كلؼ٠ ٢ُ كؼ٤ش، كؼيىطٜخ، كبًح ٢ٛ هْٔ ٓخثش، ٝهخٍ: هٌ 

 ."ٓؼ٤ِٜخ

ٍْم١خففبد إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٗٔ**    اٌَخ

 لبِخ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٔٗ* 

 كيػ٢٘ حرٖ ر٤ٌَ، هخٍ: كيػ٢٘ ح٤ُِغ، ػٖ هخُي،حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٗ2

:" ٓٔؼض أْٗ رٖ ػٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٬ٍٛ، ػٖ ٍر٤ؼش رٖ أر٢ ػزي حَُكٖٔ، هخٍ

ٓخُي ٣ٜق حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ًخٕ ٍرؼش ٖٓ حُوّٞ ٤ُْ رخُط٣َٞ ٫ٝ رخُو٤َٜ أَُٛ 

ـَ  نَ َٜ ْٓ حُِٕٞ ٤ُْ رؤر٤ٞ أَ   ٫ٝٞ ٓز٢ ٍؿَ أٍِٗ ػ٤ِٚ ٝٛ ٢ٍ طَ هَ  يٍ ؼْ ٫ٝ آىّ ٤ُْ ر

زٞ ٤ٖ٘ٓ ٣ٍِ٘ ػ٤ِٚ ٝرخُٔي٣٘ش ػَ٘ ٤ٖ٘ٓ ٝهُ حرٖ أٍرؼ٤ٖ كِزغ رٌٔش ػَ٘ 

٤ُْٝ ك٢ ٍأٓٚ ُٝل٤ظٚ ػَٕ٘ٝ ٗؼَس ر٠٤خء هخٍ ٍر٤ؼش كَأ٣ض ٗؼَح ٖٓ ٗؼَٙ 

 ".٤ذٖٓ حُطِّ  ََّ َٔ حكْ  :أكَٔ كٔؤُض كو٤َ ٞكبًح ٛ
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كيػ٘خ ػَٔٝ حُ٘خهي، ٝأرٞ ٣ًَذ، هخ٫: كيػ٘خ ٤ًٝغ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2٘ٓ

ٓخ ٍأ٣ض ٖٓ ١ً ُٔش أكٖٔ ك٢  ":ػٖ ٓل٤خٕ، ػٖ أر٢ آلخم، ػٖ حُزَحء، هخٍ

كِش كَٔحء ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٗؼَٙ ٠٣َد ٌٓ٘ز٤ٚ رؼ٤ي ٓخ ر٤ٖ حٌُٔ٘ز٤ٖ ٤ُْ 

 ".ُٚ ٗؼَ :٣َذًُ  ٞرخُط٣َٞ ٫ٝ رخُو٤َٜ. هخٍ أر

 ففخ رساػٟ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٕٖٗ* 

كيػ٘خ أرٞ ح٠َُ٘، كيػ٘خ حرٖ أر٢ ًثذ، ػٖ ٛخُق، أهَؽ أكٔي هخٍ .2٘ٔ

ًخٕ ٗزق »ظٞأٓش ػٖ أر٢ ٣ََٛس، أٗٚ ًخٕ ٣٘ؼض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ: ٠ُٞٓ حُ

حٌٍُحػ٤ٖ، أٛيد أٗلخٍ حُؼ٤٘٤ٖ، رؼ٤ي ٓخ ر٤ٖ حٌُٔ٘ز٤ٖ، ٣وزَ ؿ٤ٔؼخ، ٣ٝيرَ 

. «ؿ٤ٔؼخ، رؤر٢ ٛٞ ٝأ٢ٓ، ُْ ٣ٌٖ كخك٘خ، ٫ٝ ٓظلل٘خ، ٫ٝ ٛوخرخ ك٢ ح٧ٓٞحم

َُكٖٔ ٓٔغ ٖٓ ٛخُق ٠ُٞٓ هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝحرٖ أر٢ ًثذ ٛٞ دمحم رٖ ػزي ح

حُظٞأٓش هزَ حهظ١٬ٚ ٝأرٞ ح٠َُ٘ ٛٞ ٛخْٗ رٖ هخْٓ، ٝأهَؿٚ حرٖ ٗزش ك٢ 

 طخ٣ٍن حُٔي٣٘ش.

 ٜٔخ.أ١: ػ٠٣َٝهُٞٚ ' ٗزق حٌٍُحػ٤ٖ ' 

 ففخ لذِٟ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٖٗ* 

كيػ٢٘ ػَٔٝ رٖ ػ٢ِ، كيػ٘خ ٓؼخً رٖ ٛخٗت، أهَؽ حُزوخ١ٍ هخٍ .2ٕ٘

ٖ أْٗ رٖ ٓخُي، أٝ ػٖ ٍؿَ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، هخٍ: كيػ٘خ ٛٔخّ، كيػ٘خ هظخىس، ػ

 .«ًخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٟوْ حُوي٤ٖٓ، كٖٔ حُٞؿٚ، ُْ أٍ رؼيٙ ٓؼِٚ»

 ففخ فُ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٚػ١ٕٗ -ٖٗٗ* 

ٝحُِلع ٫رٖ  -كيػ٘خ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، ٝدمحم رٖ ر٘خٍ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٖ٘

ػ٘خ ٗؼزش، ػٖ ٓٔخى رٖ كَد، هخٍ: هخ٫: كيػ٘خ دمحم رٖ ؿؼلَ، كي -حُٔؼ٠٘ 

ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤ِٟغ حُلْ أٌَٗ حُؼ٤ٖ ّٜٓ٘ٞ  ":ٓٔؼض ؿخرَ رٖ َٓٔس، هخٍ
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ٓخ أٌَٗ حُؼ٤ٖ  :ٓخ ٤ِٟغ حُلْ هخٍ ػظ٤ْ حُلْ هخٍ هِض :حُؼوز٤ٖ. هخٍ هِض ُٔٔخى

 .ه٤َِ ُلْ حُؼوذ" :ٓخ ّٜٓ٘ٞ حُؼوذ هخٍ :٣ٞ١َ ٗن حُؼ٤ٖ هخٍ هِض :هخٍ

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصثؾشح ْٛ ٌ -ٖ٘ٗ* 

كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ػَٔ حُوٞح١َ٣ٍ، كيػ٘خ ػزي ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2٘ٗ

ٍٍٓٞ هللا  ٍأ٣ضُ  ":ح٧ػ٠ِ رٖ ػزي ح٧ػ٠ِ، ػٖ حُـ١َ٣َ، ػٖ أر٢ حُطل٤َ، هخٍ

ًخٕ  :ٚ هخٍك٤ٌق ٍأ٣ظَ  :ملسو هيلع هللا ىلص ٝٓخ ػ٠ِ ٝؿٚ ح٧ٍٝ ٍؿَ ٍآٙ ؿ١َ٤ هخٍ كوِض ُٚ

 ".حيً ِّٜ وَ ُٓ  أر٤ٞ ٤ِٓلخ

ٝكيػ٢٘ أكٔي رٖ ٓؼ٤ي رٖ ٛوَ حُيح٢ٍٓ، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2٘٘

ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أَُٛ  "كزخٕ، كيػ٘خ كٔخى، كيػ٘خ ػخرض، ػٖ أْٗ، هخٍ:

حُِٕٞ، ًؤٕ ػَهٚ حُِئُئ، اًح ٠٘ٓ طٌلؤ، ٫ٝ ٓٔٔض ى٣زخؿش، ٫ٝ ك٣ََس أ٤ُٖ ٖٓ 

، ٫ٝ ٗٔٔض ٌٓٔش ٫ٝ ػ٘زَس أ٤١ذ ٖٓ ٍحثلش ٍٍٓٞ هللا ًق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 "ملسو هيلع هللا ىلص

 ففخ خبرُ إٌجٛح -ٖٙٗ* 

يػ٘خ دمحم رٖ ػز٤ي هللا، كيػ٘خ كخطْ، ػٖ حُـؼ٤ي حُزوخ١ٍ هخٍ ك أهَؽ.2٘ٙ

ر٢ هخُظ٢ ا٠ُ  :" ًٛزضْ رٖ ػزي حَُكٖٔ، هخٍ: ٓٔؼض حُٔخثذ رٖ ٣ِ٣ي، هخٍ

َٝ ٣خ ٍ :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخُض كٔٔق ٍأ٢ٓ ٝىػخ ٢ُ  غَ هَ ٍٓٞ هللا إ حرٖ أهظ٢ 

هِق ظَٜٙ ك٘ظَص ا٠ُ هخطْ ر٤ٖ  ٖٓ ٟٝٞثٚ ػْ هٔضُ  رخُزًَش ٝطٟٞؤ كَ٘رضُ 

حُلَّ ح١ٌُ ر٤ٖ ػ٤٘٤ٚ هخٍ ارَح٤ْٛ رٖ  َِ ـَ ٖٓ كُ  شُ َِ ـْ حُلُ  :هخٍ حرٖ ػز٤ي هللا. ًظل٤ٚ

ُِ  :كِٔس  ".حُلـِش ٍِّ ٓؼَ 

كٔخى ٣ؼ٢٘ حرٖ ٣ُي، ف كيػ٘خ أرٞ ًخَٓ، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2٘1

ٝكيػ٢٘ ٣ٞٓي رٖ ٓؼ٤ي، كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ َٜٓٔ، ٬ًٛٔخ ػٖ ػخْٛ ح٧كٍٞ، ف 
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، كيػ٘خ ػزي حُٞحكي ٣ؼ٢٘ حرٖ -ٝحُِلع ُٚ  -ٝكيػ٢٘ كخٓي رٖ ػَٔ حُزٌَح١ٝ 

ٓؼٚ  حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأًِضُ  :" ٍأ٣ضُ ٣ُخى، كيػ٘خ ػخْٛ، ػٖ ػزي هللا رٖ َٓؿْ، هخٍ

ٗؼْ ُٝي ػْ ط٬  :ُي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ََ أٓظـلَ  :هخٍ ػ٣َيح هخٍ كوِض ُٚ ٝهزِح ُٝلٔخ أ

هِلٚ ك٘ظَص  صُ ٍْ ػْ ىُ  :هخٍ {ٝحٓظـلَ ٌُٗزي ُِٝٔئ٤ٖ٘ٓ ٝحُٔئٓ٘خص}ٌٛٙ ح٣٥ش 

ٌٕ خ ػ٤ِٚ هَ ؼً ْٔ ا٠ُ هخطْ حُ٘زٞس ر٤ٖ ًظل٤ٚ ػ٘ي ٗخؿٞ ًظلٚ ح٤َُٟٔ ؿُ  ًؤٓؼخٍ  ٬٤

 ".آ٤َُحُؼَّ 

٘خ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، كيػ٘خ دمحم رٖ ؿؼلَ، كيػ٘خ كيػأهَؽ ِْٓٔ هخٍ .2٘1

ٍأ٣ض هخطٔخ ك٢ ظَٜ »ٗؼزش، ػٖ ٓٔخى، هخٍ: ٓٔؼض ؿخرَ رٖ َٓٔس، هخٍ: 

 .«ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ًؤٗٚ ر٠٤ش كٔخّ

كيػ٘خ أرٞ ػخْٛ  كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍحُظ١ٌَٓ ك٢ حُ٘ٔخثَ هخٍ  أهَؽ.2٘2

أكَٔ ح١ٌَ٘٤ُ هخٍ: كيػ٢٘ أرٞ ٣ُي كيػ٘خ ػٍِس رٖ ػخرض هخٍ: كيػ٢٘ ػِزخء رٖ 

ادْ ِٕٟ  ٠ب أثب ص٠ذ :" هخٍ ٢ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:ػَٔٝ رٖ أهطذ ح٧ٜٗخ١ٍ هخٍ

 ؟ٝٓخ حُوخطْ :ظَٜٙ كٞهؼض أٛخرؼ٢ ػ٠ِ حُوخطْ هِض كٔٔلضُ  ،فبِغؼ ظٙشٞ

 ،ٝحرٞ ػخْٛ ٛٞ ح٠ُلخى رٖ ٓوِي هِض كي٣غ كٖٔ .ٗؼَحص ٓـظٔؼخص " :هخٍ

 .حُطزَح٢ٗٝ ٣ؼ٠ِ ٞأر ٝأهَؿٚ

 ففخ ؽؼش إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -7ٖٗ* 

كيػ٢٘ ػَٔٝ رٖ ػ٢ِ، كيػ٘خ ٝٛذ رٖ ؿ٣ََ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٙٓ

أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ػٖ ٗؼَ  " ٓؤُضُ :هخٍ: كيػ٢٘ أر٢، ػٖ هظخىس، هخٍ

َّٔ ًخٕ ٗؼَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍؿ٬ ٤ُْ ر :ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ـَ  ٢ِ زْ خُ ر٤ٖ  يِ ؼْ ٫ٝ حُ

 ".أ٤ًٗٚ ٝػخطوٚ
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كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٙٔ

ح٤ُِغ، ػٖ ٣ْٞٗ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، هخٍ: أهز٢َٗ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا، ػٖ حرٖ 

ٗؼَٙ ًٝخٕ حًَُٕٔ٘ٞ  ٍُ يِ ْٔ "إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣َ :ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ

َٕ هُ َِ لْ ٣َ  ٍءْٜٝٓ كٌخٕ أَٛ حٌُظخد ٣ٔيُٕٞ ٍءْٜٝٓ ًٝخٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا  ٞ

َْ ٓٞحكوش أَٛ حٌُظخد ك٤ٔخ ُْ ٣ُ  ذُّ لِ ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣ُ  ٍٞ هللا ٍٓ مَ ََ ك٤ٚ ر٢٘ء ػْ كَ  ئٓ

 ."ملسو هيلع هللا ىلص ٍأٓٚ

كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ، كيػ٘خ ٛٔخّ، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٕٙ

 ". ٌٓ٘ز٤َٚد ٗؼَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصًخٕ ٠٣ ":هظخىس، ػٖ أْٗ

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤، ٝأرٞ ٣ًَذ، هخ٫: كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٖٙ

 ا٠ُ أٜٗخف " ًخٕ ٗؼَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص:آٔخػ٤َ حرٖ ػ٤ِش، ػٖ ك٤ٔي، ػٖ أْٗ، هخٍ

 ".أ٤ًٗٚ

 ً سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلصعُّ شَ رَ  -8ٖٗ* 

٣ل٠٤، أهزَٗخ حرٖ ٝٛذ، أهز٢َٗ  كيػ٢٘ كَِٓش رِْٖٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٙٗ

٣ْٞٗ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، إٔ َٜٓ رٖ ٓؼي ح٧ٜٗخ١ٍ، أهزَٙ، إٔ ٍؿ٬ ح١ِغ ٖٓ 

ؿلَ ك٢ رخد ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓيٍٟ ٣َؿَ رٚ ٍأٓٚ، كوخٍ ُٚ 

ػ٤٘ي، اٗٔخ ؿؼَ هللا ح٩ًٕ ٖٓ  ُٞ أػِْ أٗي ط٘ظَ، ١ؼ٘ض رٚ ك٢ "ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 ."أؿَ حُزَٜ

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، هخٍ: كيػ٘خ ٓخُي، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٙ٘

ً٘ض أٍؿَ ٍأّ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  "ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش هخُض:

 ." هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝأٗخ كخثٞ
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 سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؽ١تُ  -9ٖٗ* 

 ٓؤُضُ  ٞ ٗؼ٤ْ، كيػ٘خ ٛٔخّ، ػٖ هظخىس، هخٍكيػ٘خ أرحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٙٙ

 ". : ٫ اٗٔخ ًخٕ ٢ٗء ك٢ ٛيؿ٤ٚ؟ هخٍَٛ ه٠ذ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص "أٗٔخ:

ٝكيػ٘خ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، كيػ٘خ أرٞ ىحٝى ٤ِٓٔخٕ رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٙ1

ىحٝى، كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ ٓٔخى رٖ كَد، هخٍ: ٓٔؼض ؿخرَ رٖ َٓٔس، ٓجَ ػٖ 

ٍُ  :" كوخ٤ٍٗذ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ث٢ ًخٕ اًح ىٖٛ ٍأٓٚ ُْ ٣َ ٓ٘ٚ ٢ٗء ٝاًح ُْ ٣يٖٛ 

ٚ٘ٓ." 

كيػ٘خ حرٖ أر٢ ػي١، ػٖ ك٤ٔي هخٍ: ٓجَ أْٗ: َٛ أكٔي هخٍ  أهَؽ.2ٙ1

ه٠ذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ هخٍ: " اٗٚ ُْ ٣َ ٖٓ ح٤ُ٘ذ ا٫ ٗلٞح ٖٓ ٓزغ ػَ٘س، أٝ 

ُْ ٣ٖ٘ رخ٤ُ٘ذ ". كو٤َ ٧ْٗ: أ٤ٖٗ  ػ٣َٖ٘ ٗؼَس ك٢ ٓويّ ُل٤ظٚ " ٝهخٍ: " اٗٚ

ٛٞ؟ هخٍ: " ًٌِْ ٣ٌَٛٚ، ٌُٖٝ ه٠ذ أرٞ رٌَ رخُل٘خء ٝحٌُظْ، ٝه٠ذ ػَٔ 

ٝك٤ٔي ٛٞ حُط٣َٞ ٝحرٖ أر٢  " هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖرخُل٘خء

 .ػي١ ٛٞ دمحم

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٍؿخء، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٙ2

" ٍأ٣ض حُ٘ز٢ ٠ِٛ :لخم، ػٖ ٝٛذ أر٢ ؿل٤لش حُٔٞحث٢آَحث٤َ، ػٖ أر٢ آ

ُّٔ ِْٝٓ ٝهللا ػ٤ِٚ   .ل٠ِ حُؼ٘لوش."ٍأ٣ض ر٤خٟخ ٖٓ طلض ٗلظٚ حُ

 ففخ ِؾ١خ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٓٗٗ* 

أهزَٗخ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ِْٓ، كيػ٘خ كَِٓش رٖ حرٖ كزخٕ هخٍ  أهَؽ.21ٓ

٣ْٞٗ، ٠ُٞٓ أر٢ ٣ل٠٤، كيػ٘خ حرٖ ٝٛذ، أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع، إٔ أرخ 

ٓخ ٍأ٣ض ٤ٗجخ أكٖٔ ٖٓ ٍٍٓٞ  "٣ََٛس كيػٚ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، أٗٚ ٓٔؼٚ ٣وٍٞ:

هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ًؤٗٔخ حُْ٘ٔ طـ١َ ك٢ ٝؿٜٚ، ٝٓخ ٍأ٣ض أَٓع ك٢ ٤٘ٓظٚ ٖٓ ٍٍٓٞ 
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هِض كي٣غ  ." ٝاٗٚ ُـ٤َ ٌٓظَعهللا ملسو هيلع هللا ىلص ًؤٕ ح٧ٍٝ ططٟٞ ُٚ، اٗخ ُ٘ـٜي أٗلٔ٘خ، 

أرٞ دمحم ٤ٗٝن حرٖ كزخٕ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ِْٓ ٛٞ  ٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ،ٛل

حرٖ كزخٕ  ًًَٙحُل٣َخر٢ هخٍ حرٖ حُٔوَة ًٔخ ٛٞ ك٢ طخ٣ٍن ىٓ٘ن ح٤ُ٘ن حُٜخُق 

ٝهخٍ حٌُٛز٢ ك٢ ٤َٓ أػ٬ّ حُ٘ز٬ء: ح٩ٓخّ حُٔليع حُؼخري حُؼوش، ك٢ حُؼوخص 

ؼ٤ي ػٖ حرٖ ٤ُٜؼش ٝٓٔخع أكٔي ٝحُظ١ٌَٓ ٖٓ ٣َ١ن هظ٤زش رٖ ٓ حُلي٣غ ٝأهَؽ

هخٍ ؿؼلَ رٖ دمحم  هظ٤زش ٖٓ حرٖ ٤ُٜؼش ٛل٤ق هخٍ ح١ُِٔ ك٢ ط٣ٌٜذ حٌُٔخٍ:"

أكٔي رٖ  ٢هخٍ ُ أٗٚ ٓٔغ هظ٤زش ٣وٍٞ:: ٓٔؼض رؼٞ أٛلخر٘خ ٣ًٌَ ٢حُل٣َخر

هخٍ: هِض: ٧ٗخ ً٘خ ٌٗظذ ٖٓ ًظخد ػزي  ،ك٘زَ: أكخى٣ؼي ػٖ حرٖ ٤ُٜؼش ٛلخف

 ". ٤ُٜؼشهللا رٖ ٝٛذ ػْ ٗٔٔؼٚ ٖٓ حرٖ 

كيػ٘خ ك٤ٖٔ رٖ ٓؼخً رٖ ه٤ِق، كيػ٘خ ػزي أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.21ٔ

ح٧ػ٠ِ، كيػ٘خ ٓؼ٤ي حُـ١َ٣َ، ػٖ أر٢ حُطل٤َ، هخٍ: ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هِض: 

." هِض ًخٕ أر٤ٞ ٤ِٓلخ، اًح ٠٘ٓ ًؤٗٔخ ١ٜٞ٣ ك٢ ٛزٞد٤ًق ٍأ٣ظٚ؟ هخٍ: 

ػ٠ِ ٝػزي ح٧ػ٠ِ ٛٞ حرٖ ػزي ح٧كي٣غ ٛل٤ق ٝأرٞ حُطل٤َ ٛٞ ػخَٓ رٖ ٝحػِش 

 ٓٔغ ٖٓ حُـ١َ٣َ هزَ ح٫هظ١٬.

 ففخ رٛوؤ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٟ اٌّؾ١خ -ٔٗٗ* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ كيػ٘خ حُظ١ٌَٓ ك٢ حُ٘ٔخثَ هخٍ  أهَؽ.21ٕ

ّٕ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا " كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش ػٖ ك٤ٔي ػٖ أْٗ: ػَٔٝ رٖ ػخْٛ أ

خ كوَؽ ٣ظًٞؤ ػ٠ِ أٓخٓش رٖ ٣ُي ٝػ٤ِٚ ػٞد هط١َ هي ػ٤ِٚ ِْٝٓ ًخٕ ٗخ٤ً

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٝك٤ٔي ٛٞ حُط٣َٞ  ."طٞٗق رٚ ك٠ِٜ رْٜ 

 ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ ٛٞ حُيح٢ٍٓ.ٝ

 



 ٕٙ٘                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

 اٌُخٍم١خففبد إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص  -ٗٗٔ** 

 ففخ والَ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٕٗٗ* 

ػ٢٘ حُلٖٔ رٖ ٛزخف كيك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ هخٍ   .21ٖ

حُزِحٍ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ ػَٝس، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، إٔ 

 . «٣ليع كي٣ؼخ ُٞ ػيٙ حُؼخى ٧كٜخٙ»حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ًخٕ 

كيػ٘خ ػزيس رٖ ػزي هللا حُٜلخٍ، كيػ٘خ ػزي حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .21ٗ

 :"ػ٘خ ػٔخٓش رٖ ػزي هللا، ػٖ أْٗحُٜٔي، هخٍ: كيػ٘خ ػزي هللا رٖ حُٔؼ٠٘، هخٍ: كي

ٝاًح أط٠ ػ٠ِ  ،لْٜ ػْ٘ٚ رٌِٔش أػخىٛخ ػ٬ػخ كظ٠ طُ ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أٗٚ ًخٕ اًح طٌِّ 

 ." ّٞ كِّْٔ ػ٤ِْٜ ِّْٓ ػ٤ِْٜ ػ٬ػخه

كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ ػَٔ، كيػ٘خ ٣ْٞٗ، ػٖ ح١َُِٛ، أكٔي هخٍ  أهَؽ  .21٘

زي أرٞ ٣ََٛس ؿخء كـِْ ا٠ُ ؿخٗذ ػٖ ػَٝس، هخٍ: هخُض ٢ُ ػخث٘ش: أ٫ ٣ؼـ

كـَط٢ ٣ليع ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٣ٔٔؼ٢٘ ًُي، ًٝ٘ض أٓزق، كوخّ هزَ إٔ 

إ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  "أه٢٠ ٓزلظ٢، ُٞ ؿِْ كظ٠ أه٢٠ ٓزلظ٢ َُىىص ػ٤ِٚ:

ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ  " هِض كي٣غهللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ُْ ٣ٌٖ ٣َٔى حُلي٣غ ًَٔىًْ

  رٖ ٣ِ٣ي ح٢ِ٣٧ ٝػؼٔخٕ رٖ ػَٔ ٛٞ حرٖ كخٍّ.ح٤ُ٘و٤ٖ ٣ْٝٞٗ ٛٞ ح

 ففخ مؾه إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٗٗ* 

كيػ٘خ أكٔي رٖ هخُي حُو٬ٍ، هخٍ: كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ.21ٙ

آلخم، هخٍ: كيػ٘خ ح٤ُِغ رٖ ٓؼي، ػٖ ٣ِ٣ي رٖ أر٢ كز٤ذ، ػٖ ػزي هللا رٖ 

ُّٔ ٓخ ًخٕ ٟلي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ":حُلخٍع رٖ ؿِء، هخٍ هخٍ حُظ١ٌَٓ ٌٛح ٔخ."  ا٫ طز

 كي٣غ ٛل٤ق ؿ٣َذ، هِض كي٣غ ٛل٤ق.
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كيػ٘خ ٠ٓٞٓ، كيػ٘خ ارَح٤ْٛ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .211

أهزَٗخ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ك٤ٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ، إٔ أرخ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، 

أػظن  :٠ٍٓخٕ هخٍأ٢ِٛ ك٢  ػ٠ِ ٝهؼضُ  ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ٌِٛضُ  " أط٠ ٍؿَ حُ٘ز٢َّ :هخٍ

ٍهزش هخٍ ٤ُْ ٢ُ هخٍ كْٜ ٣َٜٖٗ ٓظظخرؼ٤ٖ هخٍ ٫ أٓظط٤غ هخٍ كؤ١ؼْ ٓظ٤ٖ 

رؼَم ك٤ٚ طَٔ هخٍ ارَح٤ْٛ حُؼَم حٌُٔظَ كوخٍ أ٣ٖ  ٢َ ٤ٌٔٓ٘خ هخٍ ٫ أؿي كؤطِ 

َُ َٜ ٤ْ ظَ حُٔخثَ طٜيم رٜخ هخٍ ػ٠ِ أكوَ ٢٘ٓ ٝهللا ٓخ ر٤ٖ ٫رَ  َُ  خ أٛ خ َّٓ٘  ر٤ض أكو

 ."كؤٗظْ اًح : كظ٠ ريص ٗٞحؿٌٙ هخٍك٠لي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

كيػ٢٘ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٤َٔٗ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .211

 ٓخ ":هخٍ كيػ٘خ حرٖ اى٣ٍْ ػٖ آٔخػ٤َ ػٖ ه٤ْ ػٖ ؿ٣ََ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

 ّٔ  .ْ ك٢ ٝؿ٢ٜ."كـز٢٘ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٌٓ٘ أِٓٔض، ٫ٝ ٍآ٢ٗ ا٫ طز

ّٟ ففخ ِضا -ٗٗٗ*   ملسو هيلع هللا ىلص ػ إٌج

كيػ٘خ آىّ، كيػ٘خ ٗؼزش، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .212

" إ ًخٕ حُ٘ز٢ :أرٞ حُظ٤خف، هخٍ: ٓٔؼض أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ٣وٍٞ

َُ ملسو هيلع هللا ىلص ٤ُوخُط٘خ كظ٠  ٤َْ ٤َْ ٓخ كؼَ حُُ٘ـّ َٔ  . " ٣وٍٞ ٧م ٢ُ ٛـ٤َ: ٣خ أرخ ُػ

كيػ٘خ ٝٛذ رٖ رو٤ش، أهزَٗخ هخُي، ػٖ ك٤ٔي، حٝى هخٍ أرٞ ى أهَؽ .21ٓ

:" إٔ ٍؿ٬ أط٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ٣خ ٍٍٓٞ هللا حك٢ِ٘ٔ هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص اٗخ ػٖ أْٗ

كخِٓٞى ػ٠ِ ُٝي ٗخهش هخٍ ٝٓخ أٛ٘غ رُٞي حُ٘خهش كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص َٝٛ طِي ح٩رَ ا٫ 

كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٝك٤ٔي ٛٞ حُط٣َٞ ٝهخُي ٛٞ حرٖ  ضهِحُ٘ٞم " 

 .ػزي هللا حُٞحٓط٢
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كيػ٘خ ػزي حَُُحم، كيػ٘خ ٓؼَٔ، ػٖ ػخرض حُز٘خ٢ٗ، أكٔي هخٍ  أهَؽ.21ٔ

ػٖ أْٗ، إٔ ٍؿ٬ ٖٓ أَٛ حُزخى٣ش ًخٕ حٓٔٚ ُحَٛح، ًٝخٕ ٣ٜي١ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص اًح أٍحى إٔ ٣وَؽ، كوخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ ملسو هيلع هللا ىلص حُٜي٣ش ٖٓ حُزخى٣ش، ك٤ـِٜٙ ٍٍٓٞ هللا

ًٝخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣لزٚ، « . إ ُحَٛح رخى٣ظ٘خ، ٝٗلٖ كخَٟٝٙ»هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ: 

ًٝخٕ ٍؿ٬ ى٤ٓٔخ، كؤطخٙ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞٓخ ٝٛٞ ٣ز٤غ ٓظخػٚ، كخكظ٠٘ٚ ٖٓ هِلٚ ٫ٝ 

ٖٓ ٌٛح، كخُظلض كؼَف حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كـؼَ ٫ ٣ؤُٞ ٓخ ٣زَٜٙ حَُؿَ، كوخٍ: أ٢ٍِ٘ٓ 

ٖٓ ٣٘ظ١َ »حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ:  ، ك٤ٖ ػَكٚ، ٝؿؼَأُٜن ظَٜٙ رٜيٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

كوخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، اًح ٝهللا طـي٢ٗ ًخٓيح، كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: " ٌُٖ ػ٘ي هللا « حُؼزي؟

" هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ٌُٖ ػ٘ي هللا أٗض ؿخٍ»ُٔض رٌخٓي أٝ هخٍ: 

  ح٤ُ٘و٤ٖ.

كيػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا حُل٢َٓ٠، ػ٘خ حُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َ هخٍ  أهَؽ.21ٕ

ػزي حُٞحٍع رٖ ػزي حُٜٔي، ػ٘خ كَد رٖ ٤ٕٓٔٞ، ػٖ ح٠َُ٘ رٖ أْٗ، ػٖ 

٤ٖ" هِض كي٣غ : ٣خ ًح ح٧ًٗأْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ: هخٍ ٢ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

ٖٓ ٍؿخٍ  كٖٔ ٝكَد رٖ ٤ٕٓٔٞ ٛٞ أرٞ حُوطخد ح٧ًزَ ٠ُٞٓ ح٠َُ٘ رٖ أْٗ

ِْٔٓ. 

كيػ٘خ ٣ْٞٗ، كيػ٘خ ٤ُغ، ػٖ دمحم، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ أكٔي هخٍ  أهَؽ.21ٖ

ٓؼ٤ي، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أٗٚ هخٍ: ا٢ٗ ٫ أهٍٞ ا٫ كوخ، هخٍ 

" هِض لخرٚ: كبٗي طيحػز٘خ ٣خ ٍٍٓٞ هللا، كوخٍ: ا٢ٗ ٫ أهٍٞ ا٫ كوخرؼٞ أٛ

كي٣غ كٖٔ ٝدمحم ٛٞ حرٖ ػـ٬ٕ ٝهي طخرؼٚ أٓخٓش رٖ ٣ُي ح٤ُِؼ٢ ك٢ ٖٓ٘ 

  حُظ١ٌَٓ ٝح٤ُِغ ٛٞ حرٖ ٓؼي ٣ْٝٞٗ ٛٞ حرٖ دمحم حُٔئىد.
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 ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ؽؼشإٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص  -٘ٗٗ* 

ػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ، كيهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .21ٗ

كيػ٘خ أرٞ ػٞحٗش، ػٖ ح٧ٓٞى رٖ ه٤ْ، ػٖ ؿ٘يد رٖ ٓل٤خٕ: إٔ ٍٍٓٞ هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ك٢ رؼٞ حُٔ٘خٛي ٝهي ى٤ٓض اٛزؼٚ، كوخٍ: َٛ أٗض ا٫ اٛزغ ى٤ٓض، 

 ."ٝك٢ ٓز٤َ هللا ٓخ ُو٤ض

كيػ٘خ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .21٘

٠ رٖ ٓؼ٤ي، ػٖ ٓل٤خٕ، هخٍ: كيػ٢٘ أرٞ آلخم، ػٖ حُزَحء ٢ٍٟ هللا ٣ل٤

٠ حُ٘ز٢ ٠ِٛ ْ ٣ّٞ ك٤ٖ٘ هخٍ ٫ ٝهللا ٓخ ُّٝ ٤ظُ " هخٍ ُٚ ٍؿَ ٣خ أرخ ػٔخٍس َُّٝ :ػ٘ٚ

 َٓ ُٕ ػَ ََ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٌُٖٝ ٠ُٝ  خّ كِو٤ْٜ ٛٞحُٕ رخُ٘زَ ٝحُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ حُّ٘  خ

أٔب إٌجٟ ال  :٠مٛي رٖ حُلخٍع آهٌ رِـخٜٓخ ٝحُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓل٤خٕ ٞرـِظٚ حُز٠٤خء ٝأر

 وزة أٔب اثٓ ػجذ اٌّطٍت ".

كيػ٘خ كلٚ رٖ ػَٔ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .21ٙ

ٗؼزش، ػٖ ك٤ٔي، هخٍ: ٓٔؼض أٗٔخ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ٣وٍٞ: ًخٗض ح٧ٜٗخٍ ٣ّٞ 

 حُو٘يم طوٍٞ:

 ػ٠ِ حُـٜخى ٓخ ك٤٤٘خ أريح ٗلٖ ح٣ٌُٖ رخ٣ؼٞح دمحمح ...

 كؤؿخرْٜ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ:

 ." حُِْٜ ٫ ػ٤ٖ ا٫ ػ٤ٖ ح٥هَٙ ... كؤًَّ ح٧ٜٗخٍ ٝحُٜٔخؿَٙ

ٗؼَح اٗٔخ ٬ًّ ك٤ٚ ٓـغ ؿ٤َ ُٕٓٞٝ ٝهي  ض٤ُٔ ٌٝٛٙ ح٥ػخٍ حُؼ٬ػشهِض 

٢ َٝ  طؼخ٠ُ:}هٍٞ حُ٘ؼَ هخٍ ملسو هيلع هللا ىلص ٗل٠ هللا طؼخ٠ُ ػٖ ٗز٤ٚ  ـِ ْ٘زَ خ ٣َ َٓ َٝ  ََ ْؼ ِّ٘ َ٘خُٙ حُ ْٔ خ َػَِّ َٓ
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 ٌٖ ز٤ِ ُٓ  ٌٕ آ َْ هُ َٝ  ٌَ ًْ ًِ َٞ ا٫َِّ  ُٛ  ْٕ ٛيٍ ر٤ض  ٝهي ٍىى حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ]ٍٓٞس ٣ْ[{(2ٙ) َُُٚ اِ

 ٍؿِ ػزي هللا رٖ ٍٝحكش ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ.حُزؼٞ ٖٓ ٖٝٓ هٍٞ ُز٤ي 

خ ٓل٤خٕ، كيػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ، كيػ٘هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .211

هخٍ حُ٘ز٢ هخٍ ػٖ أر٢ ِٓٔش، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ػٖ ػزي حُِٔي، 

ََّ أ٫َ  :٤يزِ ملسو هيلع هللا ىلص:" أٛيم ًِٔش هخُٜخ حُ٘خػَ ًِٔش َُ  ٌَ  ٓخ ه٬ هللاَ  ٢ٗءٍ   ً ًٝخى ، رخ١

 ." ش رٖ أر٢ حُِٜض إٔ ٣ِْٔأ٤َّٓ 

ٞ كيػ٘خ ٓٔيى، كيػ٘خ أرهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .211

ح٧كٞٙ، كيػ٘خ أرٞ آلخم، ػٖ حُزَحء ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ: ٍأ٣ض حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣ّٞ حُو٘يم ٝٛٞ ٣٘وَ حُظَحد كظ٠ ٝحٍٟ حُظَحد ٗؼَ ٛيٍٙ، 

 :ًٝخٕ ٍؿ٬ ًؼ٤َ حُ٘ؼَ، ٝٛٞ ٣َطـِ رَؿِ ػزي هللا

 حُِْٜ ٫ُٞ أٗض ٓخ حٛظي٣٘خ ... ٫ٝ طٜيه٘خ ٫ٝ ٤ِٛ٘خ

 ... ٝػزض ح٧هيحّ إ ٫ه٤٘خكؤُِٖٗ ٤ٌٓ٘ش ػ٤ِ٘خ 

 إ ح٧ػيحء هي رـٞح ػ٤ِ٘خ ... اًح أٍحىٝح كظ٘ش أر٤٘خ

 ." ٣َكغ رٜخ ٛٞطٚ

 ففخ ػطبط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٙٗٗ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي، ػٖ حرٖ ػـ٬ٕ، هخٍ: كيػ٢٘ أهَؽ أكٔي هخٍ .212

ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ »٢ٔٓ، ػٖ أر٢ ٛخُق، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، هخٍ: 

. «ِْ، اًح ػطْ ٟٝغ ٣يٙ، أٝ ػٞرٚ ػ٠ِ ؿزٜظٚ، ٝهلٞ أٝ ؿٞ ٖٓ ٛٞطٚٝٓ

هِض كي٣غ كٖٔ أرٞ ٛخُق ٛٞ ًًٞحٕ حُٔٔخٕ ٢ٔٓٝ ٛٞ حُو٢َٗ حُٔو٢ِٓٝ 
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ٝحرٖ ػـ٬ٕ ٛٞ دمحم ٣ٝل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ٛٞ حُوطخٕ، ٝأهَؿٚ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص 

 ٝأرٞ ىحٝى.

 ففخ ثىبء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -7ٗٗ* 

أهزَٗخ ػَٔحٕ رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ٓـخٗغ، كيػ٘خ حرٖ كزخٕ هخٍ  أهَؽ.22ٓ

ػؼٔخٕ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ًَُخ، ػٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ٞٓي حُ٘وؼ٢، 

: ىهِض أٗخ ٝػز٤ي رٖ ػ٤َٔ، كيػ٘خ ػزي حُِٔي رٖ أر٢ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ ػطخء، هخٍ

ػ٠ِ ػخث٘ش كوخُض ُؼز٤ي رٖ ػ٤َٔ: هي إٓ ُي إٔ طٍِٝٗخ، كوخٍ: أهٍٞ ٣خ أٓٚ ًٔخ 

ٍُ ؿزخ طِىى كزخ، هخٍ: كوخُض: ىػٞٗخ ٖٓ ١ٍخٗظٌْ ٌٛٙ، هخٍ حرٖ  هخٍ ح٧ٍٝ:

ػ٤َٔ: أهز٣َ٘خ رؤػـذ ٢ٗء ٍأ٣ظٚ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ: كٌٔظض ػْ هخُض: ُٔخ 

هِض: ٝهللا ا٢ٗ  ،هخٍ: ٣خ ػخث٘ش ٢٘٣ًٍ أطؼزي ح٤ُِِش َُر٢ًخٕ ٤ُِش ٖٓ ح٤ُِخ٢ُ، 

كظطَٜ، ػْ هخّ ٢ِٜ٣، هخُض: كِْ ٣ٍِ  ٧كذ هَري، ٝأكذ ٓخ َٓى، هخُض: كوخّ

٣ز٢ٌ كظ٠ رَ كـَٙ، هخُض: ػْ ر٠ٌ كِْ ٣ٍِ ٣ز٢ٌ كظ٠ رَ ُل٤ظٚ، هخُض: ػْ ر٠ٌ 

ح٧ٍٝ، كـخء ر٬ٍ ٣ئًٗٚ رخ٬ُٜس، كِٔخ ٍآٙ ٣ز٢ٌ، هخٍ:  كِْ ٣ٍِ ٣ز٢ٌ كظ٠ رَ

٣خ ٍٍٓٞ هللا، ُْ طز٢ٌ ٝهي ؿلَ هللا ُي ٓخ طويّ ٝٓخ طؤهَ؟، هخٍ: أك٬ إًٔٞ ػزيح 

ٌٍٞح، ُوي ُِٗض ػ٢ِ ح٤ُِِش آ٣ش، ٣َٝ ُٖٔ هَأٛخ ُْٝ ٣ظلٌَ ك٤ٜخ }إ ك٢ هِن ٗ

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٤ٗٝن  ."{ ح٣٥ش ًِٜخ ...حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ 

هخٍ أرٞ رٌَ ٝٛٞ حرٖ ٓـخٗغ حُٔوظ٤خ٢ٗ حرٖ كزخٕ ػَٔحٕ رٖ ٠ٓٞٓ 

ٚ ح٩ٓٔخػ٢ِ٤ ًٔخ ٛٞ ك٢ طخ٣ٍن ؿَؿخٕ ٛيٝم ًخٕ ٓليع ؿَؿخٕ ك٢ ُٓخٗ

ٝهخٍ حٌُٛز٢ ك٢ طخ٣ٍن ح٬ٓ٩ّ: ًخٕ ػوش ٝهخٍ حُٔٔؼخ٢ٗ ٛٞ ٓليع ػزض ٓوزٍٞ 

 ػزظخ.
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كيػ٘خ ٣ِ٣ي، هخٍ: كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ ػخرض أكٔي هخٍ  أهَؽ.22ٔ

ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝك٢ ٛيٍٙ  "حُز٘خ٢ٗ، ػٖ ٓطَف رٖ ػزي هللا، ػٖ أر٤ٚ هخٍ:

كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٣ِ٣ٝي ٛٞ  " هِضأ٣ُِ ًؤ٣ُِ حَُٔؿَ ٖٓ حُزٌخء

 حرٖ ٛخٍٕٝ.

كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ٞٓق، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .22ٕ

ٓل٤خٕ، ػٖ ح٧ػٖٔ، ػٖ ارَح٤ْٛ، ػٖ ػز٤يس، ػٖ ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى، هخٍ: هخٍ 

 ،ٍ: ٗؼْحهَأ ػ٢ِ، هِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، آهَأ ػ٤ِي، ٝػ٤ِي أٍِٗ، هخ: ٢ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

كوَأص ٍٓٞس حُ٘ٔخء كظ٠ أط٤ض ا٠ُ ٌٛٙ ح٣٥ش: }ك٤ٌق اًح ؿج٘خ ٖٓ ًَ أٓش 

كخُظلض ا٤ُٚ، كبًح ػ٤٘خٙ  ،ر٤ٜ٘ي، ٝؿج٘خ ري ػ٠ِ ٛئ٫ء ٤ٜٗيح{، هخٍ: كٔزي ح٥ٕ

 ."طٌٍكخٕ

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ أرٞ ػخَٓ، كيػ٘خ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.22ٖ

أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ: ك٤ِق رٖ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ ٬ٍٛ رٖ ػ٢ِ، ػٖ 

ٜٗيٗخ ر٘ظخ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ: ٍٍٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؿخُْ ػ٠ِ حُوزَ، هخٍ: كَأ٣ض 

ػ٤٘٤ٚ طيٓؼخٕ، هخٍ: كوخٍ: َٛ ٌْٓ٘ ٍؿَ ُْ ٣وخٍف ح٤ُِِش؟ كوخٍ أرٞ ١ِلش: أٗخ، 

 "هخٍ: كٍِ٘ ك٢ هزَٛخ ،هخٍ: كخٍِٗ

كيػ٘خ ػزيحٕ، ٝدمحم، هخ٫: أهزَٗخ هخٍ  ُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝح .22ٗ

ػزي هللا، أهزَٗخ ػخْٛ رٖ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ أر٢ ػؼٔخٕ، هخٍ: كيػ٢٘ أٓخٓش رٖ ٣ُي 

خ كؤٍَٓ َ٘طِ كؤْ  َٞ زِ حر٘ش حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٤ُٚ إ حر٘خ ٢ُ هُ  :" أٍِٓضْ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ

خ أػط٠ ًَٝ ػ٘يٙ رؤؿَ ٠ٔٔٓ كِظٜزَ إ هلل ٓخ أهٌ ُٝٚ ٓ :٣وَة ح٬ُّٔ ٣ٝوٍٞ

ُٝظلظٔذ كؤٍِٓض ا٤ُٚ طؤْ ػ٤ِٚ ٤ُؤط٤ٜ٘خ كوخّ ٝٓؼٚ ٓؼي رٖ ػزخىس ٝٓؼخً رٖ 

 ؿزَ ٝأر٢ رٖ ًؼذ ٣ُٝي رٖ ػخرض ٍٝؿخٍ كَكغ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُٜز٢ُّ 
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 َٗ هللا  ٣خ ٍٍٓٞ :كلخٟض ػ٤٘خٙ كوخٍ ٓؼي ٌّٖ ٝٗلٔٚ طوؼوغ هخٍ كٔزظٚ أٗٚ هخٍ ًؤٜٗخ 

ٌٛٙ ٍكٔش ؿؼِٜخ هللا ك٢ هِٞد ػزخىٙ ٝاٗٔخ ٣َكْ هللا ٖٓ ػزخىٙ  :كوخٍ ؟ٓخ ٌٛح

 ."حَُكٔخء

 ؽضْ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8ٗٗ* 

كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .22٘

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ كٔخٕ، كيػ٘خ ه٣َٖ ٛٞ حرٖ ك٤خٕ، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي 

َٓ ٚ، هخ٢ٍٍٟ هللا ػ٘ ح ًَ جْ ٖ ًٝخٕ ظِ ٤ْ حُوَ  قٍ ٤ْ :" ىهِ٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ أر٢ 

َّٔ ٩رَح٤ْٛ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ كؤهٌ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ارَح٤ْٛ كوزَّ  ٚ ػْ ىهِ٘خ ػ٤ِٚ رؼي ِٚ ٝٗ

خٍ ُٚ ػزي ػ٤٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طٌٍكخٕ كو ر٘لٔٚ كـؼِضْ  ٞىُ ـُ ًُي ٝارَح٤ْٛ ٣َ 

٣خ حرٖ ػٞف اٜٗخ  :حَُكٖٔ رٖ ػٞف ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٝأٗض ٣خ ٍٍٓٞ هللا كوخٍ

إ حُؼ٤ٖ طيٓغ ٝحُوِذ ٣لِٕ ٫ٝ ٗوٍٞ ا٫ ٓخ  :ٍكٔش ػْ أطزؼٜخ رؤهَٟ كوخٍ ملسو هيلع هللا ىلص

 ." ٍر٘خ ٝاٗخ رلَحهي ٣خ ارَح٤ْٛ ُٔلِٕٝٗٞ ٣٢َٟ

ػٖ ػخْٛ، هخٍ: كيػ٘خ حرٖ أر٢ ػَٔ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.22ٙ

ٓخ ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝؿي ػ٠ِ ٣َٓش ٓخ ٝؿي ػ٠ِ  ":ٓٔؼض أٗٔخ، ٣وٍٞ

حُٔزؼ٤ٖ ح٣ٌُٖ أ٤ٛزٞح ٣ّٞ رجَ ٓؼٞٗش، ًخٗٞح ٣يػٕٞ حُوَحء، كٌٔغ َٜٗح ٣يػٞ 

 ."ػ٠ِ هظِظْٜ

كيػ٘خ ػَٔ رٖ حُلٖٔ حُلِز٢، أرٞ ح٤ُ٘ن ك٢ أه٬م حُ٘ز٢ هخٍ  أهَؽ.221

ز٤ي هللا حُلِز٢، ٗخ ػزي هللا رٖ اى٣ٍْ، ػٖ دمحم رٖ ػَٔٝ رٖ ٗخ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػ

ػِؤش، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ كخ١ذ، ػٖ ػخث٘ش، ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ 

" هِض كي٣غ كٖٔ هخُض: ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح حٗظي ٝؿيٙ أًؼَ ْٓ ُل٤ظٚ
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ٚ حرٖ كزخٕ ؿٝأهَ ،ػَٔ رٖ حُلٖٔ حُلِز٢ ٝػوٚ حُيحٍهط٢٘أر٢ ح٤ُ٘ن ٤ٗٝن 

 ٖٓ ٣َ١ن ػِؤش رٖ ٝهخٙ ح٤ُِؼ٢ ػٖ ػخث٘ش.

 رٛامغ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -9ٗٗ* 

هخٍ: ٓٔؼض  كيػ٘خ حُل٤ٔي١، كيػ٘خ ٓل٤خٕحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.221

ٓٔغ ػَٔ ٢ٍٟ  ي هللا رٖ ػزي هللا ػٖ حرٖ ػزخّح١َُِٛ، ٣وٍٞ: أهز٢َٗ ػز٤

٫ طط٢َٗٝ ًٔخ أ١َص "  ٣وٍٞ:٣وٍٞ ػ٠ِ حُٔ٘زَ: ٓٔؼض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٘ٚ هللا

 ".  حُٜ٘خٍٟ حرٖ ٣َْٓ كبٗٔخ أٗخ ػزيٙ كوُٞٞح ػزي هللا ٍُٝٓٞٚ

ٝكيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.222

إٔ حَٓأس ًخٕ ك٢ ػوِٜخ ٢ٗء، كوخُض:  :"ػٖ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ

٣خ أّ ك٬ٕ حٗظ١َ أ١ حٌُٔي ٗجض، كظ٠ ٣خ ٍٍٓٞ هللا إ ٢ُ ا٤ُي كخؿش، كوخٍ: 

 "كو٬ ٓؼٜخ ك٢ رؼٞ حُطَم، كظ٠ كَؿض ٖٓ كخؿظٜخ ،أه٢٠ ُي كخؿظي

كيػ٘خ ِْٓٔ كيػ٘خ ٛ٘خّ كيػ٘خ هظخىس ػٖ أْٗ ف حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٓٓٓٔ

كيػ٢٘ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ كٞٗذ كيػ٘خ أٓزخ١ أرٞ ح٤ُٔغ حُز١َٜ كيػ٘خ ٛ٘خّ 

" أٗٚ ٠٘ٓ ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص روزِ  ػ٘ٚ:حُيٓظٞحث٢ ػٖ هظخىس ػٖ أْٗ ٢ٍٟ هللا

ُٝوي ٍٖٛ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ىٍػخ ُٚ رخُٔي٣٘ش ػ٘ي ٣ٜٞى١ ٝأهٌ ٓ٘ٚ  شٍ ٘وَ َٓ  شِ خَُ َٛ ٗؼ٤َ ٝاِ 

ٓخ أ٠ٔٓ ػ٘ي آٍ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٛخع رَ ٫ٝ ٛخع كذ  :ٗؼ٤َح ٧ِٛٚ ُٝوي ٓٔؼظٚ ٣وٍٞ

 ٝإ ػ٘يٙ ُظٔغ ٗٔٞس ".

كيػ٘خ ٤َُٛ رٖ كَد، كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ، ػٖ ِْٓٔ هخٍ  َؽأه.ٔٓٓٔ

" ك٢ ُِٗض: }٫ٝ ططَى ح٣ٌُٖ :ٓل٤خٕ، ػٖ حُٔويحّ رٖ ٣َٗق، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ٓؼي
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هخٍ: ُِٗض ك٢ ٓظش: أٗخ ٝحرٖ ٓٔؼٞى ْٜٓ٘، ًٝخٕ  {٣يػٕٞ ٍرْٜ رخُـيحس ٝحُؼ٢٘ 

  حًَُٕٔ٘ٞ هخُٞح ُٚ: طي٢ٗ ٛئ٫ء "

ٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ حرٖ أر٢ ػي١، ػٖ كيػ٘خ دمحم رحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٕٓٓٔ

ٗؼزش، ػٖ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ أر٢ كخُّ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ػٖ حُ٘ز٢ 

َحع ًُ  ًٍحع أٝ ٛي١ ا٢َُّ أُ  ُٝٞ َحع ٧ؿزضُ ًُ  ػ٤ض ا٠ُ ًٍحع أٝىُ  ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ:" ُٞ

 ". ُوزِضُ 

كيػ٘خ دمحم رٖ ك٤٠َ، ػٖ ػٔخٍس، ػٖ أر٢ ٍُػش، أكٔي هخٍ  أهَؽ.ٖٓٓٔ

:" ؿِْ ؿز٣ََ ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٘ظَ ا٠ُ ٫ٝ أػِٔٚ ا٫ ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ:

ِن هزَ حُٔٔخء كبًح ِٓي ٣ٍِ٘ كوخٍ ؿز٣ََ إ ٌٛح حُِٔي ٓخ ٍِٗ ٌٓ٘ ٣ّٞ هُ 

ِِٔ  :٣خ دمحم أ٢ٍِ٘ٓ ا٤ُي ٍري هخٍ :حُٔخػش كِٔخ ٍِٗ هخٍ ػزيح  خ ٣ـؼِي أٌٝخ ٗز٤ًّ أك

هِض كي٣غ  ." رَ ػزيح ٫ٍٞٓ :دمحم هخٍ طٞحٟغ َُري ٣خ :٫ٍٞٓ هخٍ ؿز٣ََ

ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ٝأرٞ ٍُػش ٛٞ حرٖ ػَٔٝ رٖ ؿ٣ََ ٝػٔخٍس ٛٞ 

حرٖ حُوؼوخع ٝدمحم رٖ ك٤٠َ ٛٞ حرٖ ؿِٝحٕ ٝهُٞٚ ك٢ ح٩ٓ٘خى " ٫ أػِٔٚ ا٫ ػٖ 

ك٢ آ٘خى حرٖ أر٢ حُي٤ٗخ ك٢ "  ؿخء ٣َٛلخأر٢ ٣ََٛس " ٛٞ هٍٞ ػٔخٍس ًٔخ 

 ٚ أرٞ ٣ؼ٠ِ ك٢ ٓٔ٘يٙ ىٕٝ هُٞٚ " ٫ٌٝٛح ٗي ٝهي أهَؿ "حُظٞحٟغ ٝحُؤٍٞ 

 حرٖ كزخٕٝ ٣ؼ٠ِ أرٞ ٚٝأهَؿ أػِٔٚ " ًٌُٝي حرٖ كزخٕ ك٢ ٛل٤لٚ.

كيػ٘خ دمحم رٖ آٔخػ٤َ كيػ٘خ ػزي حُظ١ٌَٓ ك٢ حُ٘ٔخثَ هخٍ  أهَؽ.ٗٓٓٔ

ه٤َ " رٖ ٓؼ٤ي ػٖ ػَٔس هخُض: ٠هللا رٖ ٛخُق كيػ٘خ ٓؼخ٣ٝش رٖ ٛخُق ػٖ ٣ل٤

٣ؼَٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ر٤ظٚ، هخُض: ًخٕ رَ٘ح ٖٓ حُزَ٘: ٣ل٢ِ ُؼخث٘ش ٓخًح ًخٕ 

" هِض كي٣غ كٖٔ ٣ٝل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ٛٞ  ػٞرٚ ٣ٝلِذ ٗخطٚ ٣ٝويّ ٗلٔٚ

 ح٧ٜٗخ١ٍ ٝدمحم رٖ آٔخػ٤َ ٛٞ ح٩ٓخّ حُزوخ١ٍ.
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كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ أٓي هخٍ: كيػ٘خ ؿؼلَ رٖ حرٖ ٓخؿٚ هخٍ  أهَؽ.٘ٓٓٔ

َ رٖ أر٢ هخُي، ػٖ ه٤ْ رٖ أر٢ كخُّ، ػٖ أر٢ ػٕٞ هخٍ: كيػ٘خ آٔخػ٤

 ْٕ ِّٞ َٛ  ::" أط٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٍؿَ كٌِٔٚ كـؼَ طَػي كَحثٜٚ كوخٍ ُٚٓٔؼٞى، هخٍ

ِِٔ ػ٤ِي كبّٗ  ِض كي٣غ ٛل٤ق ٍؿخُٚ ه ٔخ أٗخ حرٖ حَٓأس طؤًَ حُوي٣ي"ي اَّٗ ٢ ُٔض ر

٢ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ آٔخػ٤َ رٖ أٓي ٝػوٚ حُزِحٍ ٝحُيحٍهط٘

 .ك٢ حُؼوخص

كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٜٓي١، ػٖ كٔخى رٖ ِٓٔش، أكٔي هخٍ  أهَؽ .ٙٓٓٔ

ػٖ ك٤ٔي ػٖ أْٗ هخٍ:" ٓخ ًخٕ ٗوٚ أكذ ا٤ُْٜ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 

" هِض كي٣غ ػ٤ِٚ ِْٝٓ، ًٝخٗٞح اًح ٍأٝٙ ُْ ٣وٞٓٞح ُٔخ ٣ؼِٕٔٞ ٖٓ ًَح٤ٛظٚ ٌُُي

 َ.ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٝك٤ٔي ٛٞ حُط٣ٞ

كيػ٘خ ػزي حَُُحم، أهزَٗخ ٓؼَٔ، ػٖ ح١َُِٛ، أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٓٓٔ

ػٖ ػَٝس، ٝػٖ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ: ٓؤٍ ٍؿَ ػخث٘ش: َٛ ًخٕ 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؼَٔ ك٢ ر٤ظٚ ٤ٗجخ؟ هخُض: ٗؼْ، ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٜق ٗؼِٚ، 

" هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ؼَٔ أكيًْ ك٢ ر٤ظ٣ٝٚو٢٤ ػٞرٚ، ٣ٝؼَٔ ك٢ ر٤ظٚ ًٔخ ٣

 ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ.

 ص٘ذ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٓ٘ٗ* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٓٓٔ

دمحم رٖ ك٤٠َ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػٔخٍس، ػٖ أر٢ ٍُػش، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا 

  " ِْٜ حٍُم آٍ دمحم هٞطخ:" حُػ٘ٚ، هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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كيػ٢٘ أكٔي رٖ ٗز٤ذ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٓٓٔ

أر٢، ػٖ ٣ْٞٗ، ٝهخٍ ح٤ُِغ، كيػ٢٘ ٣ْٞٗ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ 

ُٞ ًخٕ ٢ُ  "ػزي هللا رٖ ػظزش: هخٍ أرٞ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

٢َٗٔ إٔ ٫ طَٔ ػ٢ِ ػ٬ع ٤ُخٍ ٝػ٘ي١ ٓ٘ٚ ٢ٗء، ا٫ ٤ٗجخ ٓؼَ أكي ًٛزخ، ُ

 ."أٍٛيٙ ُي٣ٖ

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ آلخم، هخٍ: كيػ٘خ ٤ُغ رٖ ٓؼي، أكٔي هخٍ  أهَؽ.ٓٔٓٔ

ػٖ ٣ِ٣ي رٖ أر٢ كز٤ذ، ػٖ ػ٢ِ رٖ ٍرخف، هخٍ: ٓٔؼض ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ، 

٣ِٛي ك٤ٚ: أٛزلظْ  ٣وٍٞ:" ُوي أٛزلظْ ٝأ٤ٔٓظْ طَؿزٕٞ ك٤ٔخ ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

طَؿزٕٞ ك٢ حُي٤ٗخ، ًٝخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ِٛي ك٤ٜخ، ٝهللا ٓخ أطض ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص ٤ُِش ٖٓ ىَٛٙ ا٫ ًخٕ ح١ٌُ ػ٤ِٚ أًؼَ ٓٔخ ُٚ، هخٍ: كوخٍ ُٚ رؼٞ أٛلخد 

ٝهللا ٓخ َٓ  :ٝهخٍ ؿ٤َ ٣ل٠٤  ٣ٔظِٔقٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: هي ٍأ٣٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

هِض كي٣غ  ." رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٬ػش ٖٓ حُيَٛ، ا٫ ٝح١ٌُ ػ٤ِٚ أًؼَ ٖٓ ح١ٌُ ُٚ

 .ٝأهَؿٚ حُلخًْ ،٣ٝل٠٤ رٖ آلخم ٛٞ ح٤ُِٔل٢٘٤ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ 

 ك إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصٍُ خُ  -ٔ٘ٗ* 

أهز٢َٗ حرٖ ٝٛذ، أهزَٗخ كيػ٘خ أٛزؾ، هخٍ: حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٔٔٓٔ

أرٞ ٣ل٠٤ ٛٞ ك٤ِق رٖ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ ٬ٍٛ رٖ أٓخٓش، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا 

َٓ ػ٘ٚ هخٍ ً زَّ :" ُْ ٣ٌٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  ًٗ لَّ رخ ٫ٝ كَ خ خ ًخٕ ٣وٍٞ ٧كيٗخ ػ٘ي خًٗ ؼَّ خ ٫ٝ َُ خ

 ٓخ ُٚ طَد ؿز٤٘ٚ ". :حُٔؼظزش

ػ٘خ ػَٔٝ رٖ ػ٠ٔ٤، كيػ٘خ كي هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٔٓٔ

دمحم رٖ ٓٞحء، كيػ٘خ ٍٝف رٖ حُوخْٓ، ػٖ دمحم رٖ حٌُٔ٘يٍ، ػٖ ػَٝس، ػٖ 

حُؼ٤َ٘س ٝرجْ  رجْ أهٞ :ػخث٘ش:" إٔ ٍؿ٬ حٓظؤًٕ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كِٔخ ٍآٙ هخٍ
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َّٔ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٝؿٜٚ ٝحٗز٢ٔ ا٤ُٚ  حُ٘ز٢ُّ  نَ َِّ طَ حرٖ حُؼ٤َ٘س كِٔخ ؿِْ طَ  خ حٗطِن حَُؿَ كِ

ََ  ٣خ ٍٍٓٞ هللا ك٤ٖ ٍأ٣ضَ  :هخُض ُٚ ػخث٘ش ك٢  ضَ وْ َِّ طَ هِض ُٚ ًٌح ًٌٝح ػْ طَ  حَُؿ

ًٗ ٣خ ػخث٘ش ٓظ٠ ػٜيط٢٘ كلَّ  :ا٤ُٚ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝؿٜٚ ٝحٗزٔطضَ  َّٕ خ ََّ  خ ا ٗ 

 َِّ  ." ٙحُ٘خّ ػ٘ي هللا ُِٓ٘ش ٣ّٞ حُو٤خٓش ٖٓ طًَٚ حُ٘خّ حطوخء ٗ

كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ، هخٍ  حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ ك٢ .ٖٔٓٔ

:" ٓٔغ ٬ّٓ رٖ ٤ٌٖٔٓ، هخٍ: ٓٔؼض ػخرظخ، ٣وٍٞ: كيػ٘خ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ

 ".٢ أّفٍ ٫ٝ ُْ ٛ٘ؼض ٫ٝ أ٫ ٛ٘ؼضهيٓض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػَ٘ ٤ٖ٘ٓ كٔخ هخٍ ُ

خ أرٞ كيػ٘خٙ أرٞ ٣ًَذ، كيػ٘هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِْٔٔ .ٗٔٓٔ

أٓخٓش، ػٖ ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش، هخُض: ٓخ َٟد ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 

ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٤ٗجخ ه٢ ر٤يٙ، ٫ٝ حَٓأس، ٫ٝ هخىٓخ، ا٫ إٔ ٣ـخٛي ك٢ ٓز٤َ هللا، ٝٓخ 

٤َٗ ٓ٘ٚ ٢ٗء ه٢، ك٤٘ظوْ ٖٓ ٛخكزٚ، ا٫ إٔ ٣٘ظٜي ٢ٗء ٖٓ ٓلخٍّ هللا، ك٤٘ظوْ 

 ."هلل ػِ ٝؿَ

ػٖ ٍُحٍس  زي حَُُحم ػٖ ٓؼَٔػٖ هظخىسكيػ٘خ ػأكٔي هخٍ  أهَؽ.٘ٔٓٔ

هِوٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخُض ًخٕ  نِ ُِ " ٓؤُض ػخث٘ش ػٖ هُ :ػٖ ٓؼي رٖ ٛ٘خّ هخٍ

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ٝٓؼي رٖ ٛ٘خّ ٛٞ حرٖ ػخَٓ  .حُوَإٓ "

ح٧ٜٗخ١ٍ ٝهظخىس ٛٞ حرٖ ىػخٓش ٝٓؼَٔ ٛٞ حرٖ ٍحٗي ٝػزي حَُُحم ٛٞ حرٖ 

٫أهَؿٝ ،حُٜ٘ؼخ٢ٗٛٔخّ  ّٞ  .ٚ ِْٓٔ ٓط

كيػ٘خ دمحم رٖ ؿؼلَ، كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ أر٢ أكٔي هخٍ  أهَؽ  .ٙٔٓٔ

ُْ ٣ٌٖ ٍٍٓٞ هللا  "آلخم، ػٖ أر٢ ػزي هللا حُـي٢ُ، ػٖ ػخث٘ش، أٜٗخ هخُض:

ملسو هيلع هللا ىلص كخك٘خ ٫ٝ ٓظلل٘خ، ٫ٝ ٛوخرخ ك٢ ح٧ٓٞحم، ٫ٝ ٣ـ١ِ رخ٤ُٔجش ٓؼِٜخ، ٌُٖٝ 
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ٝأرٞ آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢ ٝٗؼزش ٛٞ حرٖ  هِض كي٣غ ٛل٤ق ." ٣ؼلٞ ٣ٜٝلق

  .حُلـخؽ، ٝأهَؿٚ حُظ١ٌَٓ

 سؽّخ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٕ٘ٗ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ػزخى، ٝحرٖ أر٢ ػَٔ، هخ٫: كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .1ٔٓٔ

َٓٝحٕ ٣ؼ٤٘خٕ حُلِح١ٍ، ػٖ ٣ِ٣ي ٝٛٞ حرٖ ٤ًٔخٕ، ػٖ أر٢ كخُّ، ػٖ أر٢ 

هللا حىع ػ٠ِ ح٤ًَُٖ٘ٔ هخٍ: ا٢ٗ ُْ أرؼغ ُؼخٗخ، ٣ََٛس، هخٍ: ه٤َ: ٣خ ٍٍٓٞ 

  ." ٝاٗٔخ رؼؼض ٍكٔش

كيػ٘خ ٣ُي رٖ كزخد، كيػ٢٘ ك٤ٖٔ رٖ ٝحهي، أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٔٓٔ

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ ر٣َيس هخٍ: ٓٔؼض أر٢ ر٣َيس ٣وٍٞ: ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 

خٕ ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣وطز٘خ، كـخء  حُلٖٔ، ٝحُل٤ٖٔ ػ٤ِٜٔخ ه٤ٜٔخٕ أكَٔحٕ ٤٘ٔ٣

٣ٝؼؼَحٕ، كٍِ٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ حُٔ٘زَ، كلِٜٔٔخ كٟٞؼٜٔخ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ، ػْ هخٍ: 

" ٛيم هللا ٍُٝٓٞٚ: }اٗٔخ أٓٞحٌُْ ٝأ٫ٝىًْ كظ٘ش{ ٗظَص ا٠ُ ٣ٌٖٛ حُٜز٤٤ٖ 

" هِض كي٣غ ٛل٤ق ٤٘ٔ٣خٕ ٣ٝؼؼَحٕ، كِْ أٛزَ كظ٠ هطؼض كي٣ؼ٢ ٍٝكؼظٜٔخ

 ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ.

أهزَٗخ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ هخٍ: أٗزؤٗخ ؿ٣ََ، ػٖ حُ٘ٔخث٢ هخٍ  أهَؽ.2ٔٓٔ

: ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح ُو٢ حَُؿَ ٖٓ ح٤ُ٘زخ٢ٗ، ػٖ أر٢ رَىس، ػٖ ك٣ٌلش هخٍ

هخٍ: كَأ٣ظٚ ٣ٞٓخ رٌَس كليص ػ٘ٚ، ػْ أط٤ظٚ ك٤ٖ حٍطلغ  أٛلخرٚ ٓخٓلٚ ٝىػخ ُٚ.

كو٤٘ض إٔ ط٢٘ٔٔ.  : ا٢ٗ ٍأ٣ظي كليص ػ٢٘. كوِض: ا٢ٗ ً٘ض ؿ٘زخحُٜ٘خٍ كوخٍ

، هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ." كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إ حُِْٔٔ ٫ ٣٘ـْ

ح٤ُ٘و٤ٖ ٝأرٞ رَىس ٛٞ حرٖ أر٢ ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ ٝح٤ُ٘زخ٢ٗ ٛٞ أرٞ آلخم 
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٤ِٓٔخٕ رٖ ك٤َُٝ ٝؿ٣ََ ٛٞ حرٖ ػزي حُل٤ٔي ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ ٛٞ حرٖ 

 .ٚ حرٖ كزخٕٝأهَؿ ،ٍح٣ٞٛٚ

كيػ٘خ أرٞ ػخْٛ، كيػ٘خ ػٍِس رٖ ػخرض، كيػ٘خ أكٔي هخٍ  أهَؽ.ٕٓٓٔ

 ،ػِزخء رٖ أكَٔ كيػ٘خ أرٞ ٣ُي، إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٓٔق ٝؿٜٚ ٝىػخ ُٚ رخُـٔخٍ

ٝأهز٢َٗ ؿ٤َ ٝحكي أٗٚ رِؾ ر٠ؼخ ٝٓخثش ٓ٘ش أٓٞى حَُأّ ٝحُِل٤ش ا٫ ٗزٌ ٗؼَ 

٣ُي ٛٞ ػَٔٝ رٖ أرٞ ٝ" هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ  ر٤ٞ ك٢ ٍأٓٚ

  أهطذ رٖ ٍكخػش ٛلخر٢ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٝأرٞ ػخْٛ ٛٞ ح٠ُلخى رٖ ٓوِي.

كيػ٘خ ػخٍّ، كيػ٘خ ٓؼظَٔ رٖ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ أر٤ٚ، أكٔي هخٍ  أهَؽ.ٕٔٓٔ

ٍأ٣ض ٍٍٓٞ  "كيػ٘خ ح٢٤ُٔٔ، ػٖ أر٢ حُٔٞحٍ، كيػٚ أرٞ حُٔٞحٍ، ػٖ هخُٚ هخٍ:

هخٍ: كلـج٢٘ حُوّٞ ٣ٔؼٕٞ هخٍ: ٝأرو٠ حُوّٞ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٗخّ ٣ظزؼٞٗٚ كؤطزؼظٚ ٓؼْٜ

كؤط٠ ػ٢ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ك٠َر٢٘ َٟرش آخ رؼ٤ٔذ أٝ ه٤٠ذ أٝ ٓٞحى أٝ 

٢ٗء ًخٕ ٓؼٚ هخٍ: كٞهللا ٓخ أٝؿؼ٢٘. هخٍ: كزض ر٤ِِش. هخٍ: أٝ هِض: ٓخ َٟر٢٘ 

ظ٢٘ ٗل٢ٔ إٔ آط٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٫ ٢ُ٘ء ػِٔٚ هللا ك٢. هخٍ: ٝكيػ

اًح أٛزلض هخٍ: كٍِ٘ ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ: اٗي ٍحع ك٬ 

طٌَٔ هَٕٝ ٍػ٤ظي. هخٍ: كِٔخ ٤ِٛ٘خ حُـيحس، أٝ هخٍ: أٛزل٘خ، هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ 

 ٣ؼـز٢٘ إٔ ٣ظزؼ٢ٗٞ. حُِْٜ كٖٔ َٟرض هللا ملسو هيلع هللا ىلص: حُِْٜ إ أٗخٓخ ٣ظزؼ٢ٗٞ، ٝا٢ٗ ٫

." هِض أٝ ًٔخ هخٍ ،أٝ هخٍ: ٓـلَس ٍٝكٔش ،أٝ ٓززض، كخؿؼِٜخ ُٚ ًلخٍس ٝأؿَح

كي٣غ ٛل٤ق ٍؿخُٚ ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ ح٢٤ُٔٔ ٝٛٞ حرٖ ػ٤َٔ كٖٔ ٍؿخٍ 

 ِْٓٔ ٝأرٞ حُٔٞحٍ ٛٞ حُؼي١ٝ حُز١َٜ ٝػخٍّ ٛٞ دمحم رٖ حُل٠َ حُٔي٢ٓٝ.

خ هخُي رٖ ٓوِي، هخٍ: كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ كيػ٘حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٕٕٓٔ

ر٬ٍ، هخٍ: كيػ٘خ ٣َٗي رٖ ػزي هللا، هخٍ: ٓٔؼض أْٗ رٖ ٓخُي، ٣وٍٞ: ٓخ 



 ٔٗ٘                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

٤ِٛض ٍٝحء آخّ ه٢ أهق ٬ٛس، ٫ٝ أطْ ٖٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝإ ًخٕ ٤ُٔٔغ رٌخء 

 "حُٜز٢، ك٤ولق ٓوخكش إٔ طلظٖ أٓٚ

٤َ، كيػ٘خ ٜٓي١، كيػ٘خ كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػأرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.ٖٕٓٔ

حرٖ أر٢ ٣ؼوٞد، ػٖ حُلٖٔ رٖ ٓؼي ٠ُٞٓ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ، ػٖ ػزي هللا رٖ 

ؿؼلَ، هخٍ: أٍىك٢٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هِلٚ ًحص ٣ّٞ، كؤَٓ ا٢ُ كي٣ؼخ ٫ أكيع رٚ 

خثٖ حُ٘خّ، ًٝخٕ أكذ ٓخ حٓظظَ رٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُلخؿظٚ ٛيكخ، أٝ ك ٖٓ أكيح

ٗوَ، هخٍ: كيهَ كخثطخ َُؿَ ح٧ٜٗخٍ كبًح ؿَٔ، كِٔخ ٍأٟ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا 

ػ٤ِٚ ِْٝٓ كٖ ًٍٝكض ػ٤٘خٙ، كؤطخٙ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كٔٔق ًكَحٙ كٌٔض، كوخٍ: ٖٓ ٍد 

ٌٛح حُـَٔ، ُٖٔ ٌٛح حُـَٔ؟ كـخء كظ٠ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ كوخٍ: ٢ُ ٣خ ٍٍٓٞ هللا. 

ُز٤ٜٔش حُظ٢ ٌِٓي هللا ا٣خٛخ؟، كبٗٚ ٌٗخ ا٢ُ أٗي طـ٤ؼٚ كوخٍ: أك٬ طظو٢ هللا ك٢ ٌٛٙ ح

رٖ ػزي هللا ٜٝٓي١ ٛٞ  هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝحرٖ أر٢ ٣ؼوٞد ٛٞ دمحم ." ٝطيثزٚ

  .ٝأهَؿٚ ِْٓٔ ك٢ ٛل٤لٚ ىٕٝ ًًَ هٜش حُـَٔ حرٖ ٤ٕٓٔٞ،

كيػ٘خ أرٞ ٛخُق ٓلزٞد رٖ ٠ٓٞٓ، أهزَٗخ أرٞ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.ٕٗٓٔ

هخٍ: ؿ٤َ أر٢ ٛخُق  -لخم ح٤ُ٘زخ٢ٗ، ػٖ حرٖ ٓؼي آلخم حُلِح١ٍ، ػٖ أر٢ آ

ً٘خ ٓغ  "ػٖ حُلٖٔ رٖ ٓؼي، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي هللا، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ: -

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٓلَ، كخٗطِن ُلخؿظٚ كَأ٣٘خ كَٔس ٓؼٜخ كَهخٕ كؤهٌٗخ 

كوخٍ: ٖٓ كـغ ٌٛٙ  كَه٤ٜخ، كـخءص حُلَٔس كـؼِض طلَٕ، كـخء حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 ،ٍٝأٟ ه٣َش َٗٔ هي كَه٘خٛخ كوخٍ: ٖٓ كَم ٌٛٙ؟ ،رُٞيٛخ؟ ٍىٝح ُٝيٛخ ا٤ُٜخ

 ٛل٤ق.." هِض كي٣غ اٗٚ ٫ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ؼٌد رخُ٘خٍ ا٫ ٍد حُ٘خٍهِ٘خ: ٗلٖ. هخٍ: 
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 سفك إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٖ٘ٗ* 

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُٔخٕ، هخٍ: أهزَٗخ ٗؼ٤ذ، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٕ٘ٓٔ

هخٍ: أهز٢َٗ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش رٖ ٓٔؼٞى، إٔ أرخ ٣ََٛس، ح١َُِٛ، 

ىػٞٙ  "هخٍ: هخّ أػَحر٢ كزخٍ ك٢ حُٔٔـي، كظ٘خُٝٚ حُ٘خّ، كوخٍ ُْٜ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص:

٣َٛٝوٞح ػ٠ِ رُٞٚ ٓـ٬ ٖٓ ٓخء، أٝ ًٗٞرخ ٖٓ ٓخء، كبٗٔخ رؼؼظْ ٣َٔ٤ٖٓ، ُْٝ 

 "طزؼؼٞح ٓؼ٣َٖٔ

ػ٘خ أٓٞى رٖ ػخَٓ، كيػ٘خ ًخَٓ، ٝأرٞ حٌٍُٔ٘، كيأكٔي هخٍ  أهَؽ.ٕٙٓٔ

كيػ٘خ ًخَٓ، هخٍ: أٓٞى، هخٍ: أهزَٗخ حُٔؼ٠٘ ػٖ أر٢ ٛخُق، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، 

هخٍ: ً٘خ ٢ِٜٗ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُؼ٘خء، كبًح ٓـي ٝػذ حُلٖٔ ٝحُل٤ٖٔ ػ٠ِ 

خ ػ٠ِ ظَٜٙ، كبًح ٍكغ ٍأٓٚ، أهٌٛٔخ ر٤يٙ ٖٓ هِلٚ أهٌح ٍك٤وخ، ك٠٤ؼٜٔ

ح٧ٍٝ، كبًح ػخى ػخىح، كظ٠ ه٠٠ ٬ٛطٚ، أهؼيٛٔخ ػ٠ِ كو٣ٌٚ، هخٍ: كؤض 

هخٍ:  ،ا٤ُٚ، كوِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، أٍىٛٔخ، كزَهض رَهش، كوخٍ ُٜٔخ: حُلوخ رؤٌٓٔخ

" هِض كي٣غ كٖٔ ٝأرٞ ٛخُق ٛٞ حُٔٔخٕ ًٝخَٓ ٛٞ كٌٔغ ٟٞإٛخ كظ٠ ىه٬

 ٓط٢.أرٞ حُؼ٬ء ٝأرٞ حٌٍُٔ٘ ٛٞ آٔخػ٤َ رٖ ػَٔ حُٞح

كيػ٘خ أرٞ رٌَ، كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ٠ٓٞٓ، ػٖ أرٞ ٣ؼ٠ِ هخٍ  أهَؽ.1ٕٓٔ

ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  "ػ٢ِ رٖ ٛخُق، ػٖ ػخْٛ، ػٖ ٍُ، ػٖ ػزي هللا هخٍ:

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ " ٢ِٜ٣ كبًح ٓـي ٝػذ حُلٖٔ ٝحُل٤ٖٔ ػ٠ِ ظَٜٙ، كبًح أٍحىٝح 

ٔخ ك٢ كـَٙ. إٔ ٣ٔ٘ؼٞٛٔخ أٗخٍ ا٤ُْٜ إٔ ىػٞٛٔخ، كبًح ه٠٠ ح٬ُٜس ٟٝؼٜ

هِض كي٣غ كٖٔ ٍُٝ ٛٞ حرٖ كز٤ٖ ٝػخْٛ  ." هخٍ: ٖٓ أكز٢٘ ك٤ِلذ ٣ٌٖٛ

 ٛٞ حرٖ رٜيُش ٝػ٢ِ رٖ ٛخُق ٛٞ حرٖ ٛخُق رٖ ك٢ ٝأرٞ رٌَ ٛٞ حرٖ أر٢ ٤ٗزش.
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 ِؽٍُ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٗ٘ٗ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٕٓٔ

:" ً٘ض ػزي هللا، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍٓخُي، ػٖ آلخم رٖ 

أ٢٘ٓ ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝػ٤ِٚ رَى ٗـَح٢ٗ ؿ٤ِع حُلخ٤ٗش كؤىًٍٚ أػَحر٢ كـٌرٚ 

ؿٌرش ٗي٣يس كظ٠ ٗظَص ا٠ُ ٛللش ػخطن حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هي أػَص رٚ كخ٤ٗش حَُىحء 

َّْ ٢ُ ٖٓ ٓخٍ هللا  َْ ُٓ  :ٖٓ ٗيس ؿٌرظٚ ػْ هخٍ أَٓ  ح١ٌُ ػ٘يى كخُظلض ا٤ُٚ ك٠لي ػ

 .ُٚ رؼطخء "

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٕٓٔ

أهزَٗخ ٓخُي، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، 

٣ٌٖ اػٔخ كبٕ :" ٓخ ُه٤َِّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر٤ٖ أ٣َٖٓ ا٫ أهٌ أ٣َٔٛٔخ ٓخ ُْ أٜٗخ هخُض

 شُ َٓ َْ ٘ظٜي كُ ًخٕ اػٔخ ًخٕ أرؼي حُ٘خّ ٓ٘ٚ ٝٓخ حٗظوْ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُ٘لٔٚ ا٫ إٔ طُ 

 .هللا ك٤٘ظوْ هلل رٜخ "

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُُٞي، كيػ٘خ ٗؼزش، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٓٓٔ

:" ، هخٍػٖ ح٧ػٖٔ، هخٍ: ٓٔؼض أرخ ٝحثَ، هخٍ: ٓٔؼض ػزي هللا ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

إ ٌٛٙ ُؤٔش ٓخ أ٣ٍي رٜخ ٝؿٚ هللا كؤط٤ض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  :هْٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هٔٔخ كوخٍ ٍؿَ

٣َكْ هللا ٠ٓٞٓ هي أ١ًٝ  :هخٍحُـ٠ذ ك٢ ٝؿٜٚ ػْ  كؤهزَطٚ كـ٠ذ كظ٠ ٍأ٣ضُ 

 ." رؤًؼَ ٖٓ ٌٛح كٜزَ

 ؽ١بء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -٘٘ٗ* 

كيػ٘خ ٓٔيى، كيػ٘خ ٣ل٠٤، ػٖ هخٍ  ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع  .ٖٔٓٔ

ٗؼزش، ػٖ هظخىس، ػٖ ػزي هللا رٖ أر٢ ػظزش، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ٢ٍٟ هللا 

 .ٖٓ حُؼٌٍحء ك٢ هيٍٛخ " ًخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أٗيَّ ك٤خءً  ":ػ٘ٚ، هخٍ
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 أؽغغ إٌبط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٙ٘ٗ* 

ػَٔٝ رٖ ػٕٞ، كيػ٘خ  كيػ٘خهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٖٓٔ

:" ًخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أكٖٔ حُ٘خّ ٝأؿٞى كٔخى ٛٞ حرٖ ٣ُي، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ، هخٍ

حُٜٞص  ََ زَ حُ٘خّ ٝأٗـغ حُ٘خّ ُٝوي كِع أَٛ حُٔي٣٘ش ًحص ٤ُِش كخٗطِن حُ٘خّ هِ 

ح :٣وٍٞ ٞكخٓظوزِْٜ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هي ٓزن حُ٘خّ ا٠ُ حُٜٞص ٝٛ ََ حػٞح ُٖ طُ ََ ػٞح ُٖ طُ

َٓ َْ ػ٠ِ كَّ ٧ر٢ ١ِلش ػُ  ٝٛٞ ُوي ٝؿيطٚ  :ؽ ك٢ ػ٘وٚ ٤ٓق كوخٍَْ ١ ٓخ ػ٤ِٚ 

ح أٝ ًَ ٌَ  رَْل  ." اٗٚ ُزَْل

كيػ٘خ أكٔي رٖ ؿ٘خد هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِْٔٔ .ٖٖٓٔ

ح٢ٜ٤ُٜٔ، كيػ٘خ ػ٠ٔ٤ رٖ ٣ْٞٗ، ػٖ ٣ًَُخ، ػٖ أر٢ آلخم، هخٍ: ؿخء 

٣ّٞ ك٤ٖ٘ ٣خ أرخ ػٔخٍس؟ كوخٍ: أٜٗي ػ٠ِ ٗز٢  ٍؿَ ا٠ُ حُزَحء، كوخٍ: أً٘ظْ ٤ُٝظْ

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ ٠ُٝ، ٌُٝ٘ٚ حٗطِن أهلخء ٖٓ حُ٘خّ، ٝكَٔ ا٠ُ ٌٛح حُل٢ ٖٓ ٛٞحُٕ، 

ْٝٛ هّٞ ٍٓخس، كَْٓٞٛ رَٗن ٖٓ ٗزَ ًؤٜٗخ ٍؿَ ٖٓ ؿَحى، كخٌٗ٘لٞح، كؤهزَ 

خٍع ٣وٞى رٚ رـِظٚ، كٍِ٘ ٝىػخ حُوّٞ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝأرٞ ٓل٤خٕ رٖ حُل

حرٖ ػزي حُٔطِذ، حُِْٜ ٍِٗ  ٝحٓظَٜ٘، ٝٛٞ ٣وٍٞ: أٗخ حُ٘ز٢ ٫ ًٌد، أٗخ

، هخٍ حُزَحء: ً٘خ ٝهللا اًح حكَٔ حُزؤّ ٗظو٢ رٚ، ٝإ حُ٘ـخع ٓ٘خ ١ٌُِ َٜٗى

 ." ٣لخ١ً رٚ، ٣ؼ٢٘ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

أر٢ آلخم، ػٖ كيػ٘خ ٤ًٝغ، كيػ٘خ آَحث٤َ، ػٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ .ٖٗٓٔ

٘خ ٣ّٞ ريٍ ٝٗلٖ ًِٗٞ رٍَٓٞ هللا " ُوي ٍأ٣ظُ كخٍػش رٖ ٠َٓد، ػٖ ػ٢ِ، هخٍ:

هِض كي٣غ ٛل٤ق  حُ٘خّ ٣ٞٓجٌ رؤٓخ " ًٝخٕ ٖٓ أٗيِّ  ِّٝ أهَر٘خ ا٠ُ حُؼي ٞملسو هيلع هللا ىلص ٝٛ

ٝأرٞ آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢ ٝآَحث٤َ ٛٞ حرٖ ٣ْٞٗ ٤ًٝٝغ ٛٞ حرٖ حُـَحف 

 حَُإح٢ٓ.
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  أٔغذ إٌبطإٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -7٘ٗ* 

أهزَٗخ ٓلٔٞى رٖ ؿ٬٤ٕ، كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ حُيح٢ٍٓ هخٍ  أهَؽ.ٖ٘ٓٔ

ٛخٍٕٝ، أٗزؤٗخ ٓٔؼَ، ػٖ ػزي حُِٔي رٖ ػ٤َٔ، هخٍ هخٍ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا 

ٓخ ٍأ٣ض أكيح أٗـي، ٫ٝ أؿٞى، ٫ٝ أٗـغ، ٫ٝ أٟٞأ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا »ػٜ٘ٔخ، 

 ٛٞ حرٖ ًيحّ، ٝأهَؿٚ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص.. هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝٓٔؼَ «ملسو هيلع هللا ىلص

 ُعٛد إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص  -8٘ٗ* 

كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٙٓٔ

كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي، أهزَٗخ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش، إٔ 

 ىَ َٞ ؿْ حُ٘خّ رخُو٤َ ًٝخٕ أَ  ىَ َٞ ؿْ  أَ :" ًخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصحرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ

ٓخ ٣ٌٕٞ ك٢ ٠ٍٓخٕ ك٤ٖ ٣ِوخٙ ؿز٣ََ ًٝخٕ ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٣ِوخٙ ًَ ٤ُِش 

ك٢ ٠ٍٓخٕ كظ٠ ٣ِ٘ٔن ٣ؼَٝ ػ٤ِٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حُوَإٓ كبًح ُو٤ٚ ؿز٣ََ ػ٤ِٚ 

 .َِٓش "ح٬ُّٔ ًخٕ أؿٞى رخُو٤َ ٖٓ ح٣َُق حُٔ

ػٖ ٛ٘خّ  ػ٘خ ٓٔيى كيػ٘خ ػ٠ٔ٤ رٖ ٣ْٞٗكيحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٖٓٔ

:" ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وزَ حُٜي٣ش ػٖ أر٤ٚ ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ هخُض

 ٣ٝؼ٤ذ ػ٤ِٜخ ".

كيػ٘خ دمحم رٖ ًؼ٤َ، أهزَٗخ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖٓٔ

ٓجَ :" ٓخ ٓل٤خٕ، ػٖ حرٖ حٌُٔ٘يٍ، هخٍ: ٓٔؼض ؿخرَح ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ٣وٍٞ

 .٫ " :حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ ٢ٗء ه٢ كوخٍ

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ  ِْٓٔ هخٍ أهَؽ.2ٖٓٔ

إٔ ٍؿ٬ ٓؤٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ  :"ٛخٍٕٝ، ػٖ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ

أ١ هّٞ أِٓٔٞح،  هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ؿ٘ٔخ ر٤ٖ ؿز٤ِٖ، كؤػطخٙ ا٣خٙ، كؤط٠ هٞٓٚ كوخٍ:
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إ ًخٕ حَُؿَ ٤ُِْٔ ٓخ  كوخٍ أْٗ: ،ح ٤ُؼط٢ ػطخء ٓخ ٣وخف حُلوَكٞهللا إ دمحم

 ".٣َ٣ي ا٫ حُي٤ٗخ، كٔخ ٣ِْٔ كظ٠ ٣ٌٕٞ ح٬ٓ٩ّ أكذ ا٤ُٚ ٖٓ حُي٤ٗخ ٝٓخ ػ٤ِٜخ

ٝكيػ٢٘ أرٞ حُطخَٛ أكٔي رٖ ػَٔٝ رٖ َٓف، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٓٗٓٔ

 ؿِح ٍٍٓٞ هللا" :أهزَٗخ ػزي هللا رٖ ٝٛذ، أهز٢َٗ ٣ْٞٗ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، هخٍ

ملسو هيلع هللا ىلص ؿِٝس حُلظق كظق ٌٓش ػْ هَؽ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رٖٔ ٓؼٚ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ كخهظظِٞح 

٤ٖ٘ كَٜ٘ هللا ى٣٘ٚ ٝح٤ُِٖٔٔٔ ٝأػط٠ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞٓجٌ ٛلٞحٕ رٖ أ٤ٓش رلُ 

٤ٔٔذ إٔ ؼْ ػْ ٓخثش ػْ ٓخثش. هخٍ حرٖ ٜٗخد كيػ٢٘ ٓؼ٤ي رٖ حُٓخثش ٖٓ حَُّ٘ 

ٝهللا ُوي أػطخ٢ٗ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ أػطخ٢ٗ ٝاٗٚ ٧رـٞ حُ٘خّ ا٢ُ  :ٛلٞحٕ هخٍ

 ". حُ٘خّ ا٢َُّ  ٚ ٧كذُّ ؼط٢٘٤ كظ٠ اَّٗ كٔخ رَف ٣ُ 

كيػ٘خ هظ٤زش هخٍ: كيػ٘خ ؿؼلَ رٖ ٤ِٓٔخٕ ػٖ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ.ٔٗٓٔ

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ  ِهَ ٤ٗجخ ُـي " ٫ ٣يَّ :" ًخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصهخٍ ػخرض ػٖ أْٗ

ٝؿؼلَ رٖ ٤ِٓٔخٕ ٛٞ ح٠ُزؼ٢ ٝهظ٤زش ٛٞ حرٖ ٝػخرض ٛٞ حُز٘خ٢ٗ ١َٗ ِْٓٔ 

 ٓؼ٤ي.

 إٌبط يُ ذَ ػْ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص أَ  -9٘ٗ* 

 كيػ٘خ دمحم رٖ ٍٓق رٖ حُٜٔخؿَهخٍ  ُِْٔٔ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ك٢  .ٕٗٓٔ

:" أط٠ هخٍ رٖ ػزي هللاأر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ ػٖ  أهزَٗخ ح٤ُِغ ػٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي

ٍؿَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رخُـؼَحٗش َٜٓ٘كٚ ٖٓ ك٤ٖ٘ ٝك٢ ػٞد ر٬ٍ ك٠ش ٍٍٝٓٞ 

٣ِٝي ٖٝٓ ٣ؼيٍ اًح ُْ  :٣خ دمحم حػيٍ هخٍ :هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وزٞ ٜٓ٘خ ٣ؼط٢ حُ٘خّ كوخٍ

 أًٖ أػيٍ ُوي هزض ٝهَٔص إ ُْ أًٖ أػيٍ كوخٍ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ هللا

ٓؼخً هللا إٔ ٣ظليع حُ٘خّ أ٢ٗ  :ىػ٢٘ ٣خ ٍٍٓٞ هللا كؤهظَ ٌٛح حُٔ٘خكن كوخٍ :ػ٘ٚ
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أهظَ أٛلخر٢ إ ٌٛح ٝأٛلخرٚ ٣وَءٕٝ حُوَإٓ ٫ ٣ـخُٝ ك٘خؿَْٛ ٣َٔهٕٞ ٓ٘ٚ 

 ." ًٔخ ٣َٔم حُْٜٔ ٖٓ ح٤َُٓش

 سلٝ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -٘ٗٔ** 

كيػ٘خ كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ ػ٢ِ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٗٓٔ

٣ل٠٤، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، كيػ٢٘ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ ِْٓٔ، ػٖ َٓٔٝم، ػٖ ػخث٘ش، 

 ":: إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣ؼًٞ رؼٞ أِٛٚ، ٣ٔٔق ر٤يٙ ح٠٘ٔ٤ُ ٣ٝو٢ٍٍٟٞ هللا ػٜ٘خ

حُِْٜ ٍد حُ٘خّ أًٛذ حُزخّ، حٗلٚ ٝأٗض حُ٘خك٢، ٫ ٗلخء ا٫ ٗلخإى، ٗلخء ٫ 

 ."٣ـخىٍ ٓؤخ

كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزي هللا، كيػ٘خ هخٍ  ُِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝ ح .ٗٗٓٔ

ٓل٤خٕ، هخٍ: كيػ٢٘ ػزي ٍرٚ رٖ ٓؼ٤ي، ػٖ ػَٔس، ػٖ ػخث٘ش، ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ: 

رْٔ هللا، طَرش أٍٟ٘خ، ر٣َوش رؼ٠٘خ، ٣٘ل٠  ":إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣وٍٞ ٣َُِٔٞ

 ."ٓو٤ٔ٘خ، ربًٕ ٍر٘خ

ٞحف، كيػ٘خ ػزي حُٞحٍع، يػ٘خ رَ٘ رٖ ٬ٍٛ حُٜك ِْٓٔ هخٍ أهَؽ.٘ٗٓٔ

إٔ ؿز٣ََ أط٠ كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ٤ٜٛذ، ػٖ أر٢ ٠َٗس، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي 

هخٍ: رخْٓ هللا أٍه٤ي، ٖٓ ًَ ٢ٗء  ،حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ: ٣خ دمحم حٗظ٤ٌض؟ كوخٍ: ٗؼْ

  ."٣ئ٣ًي، ٖٓ َٗ ًَ ٗلْ أٝ ػ٤ٖ كخٓي، هللا ٣٘ل٤ي رخْٓ هللا أٍه٤ي

كيػ٢٘ كزخٕ، أهزَٗخ ػزي هللا، هخٍ  ِلع ُِزوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُ .ٙٗٓٔ

أهزَٗخ ٣ْٞٗ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس، إٔ ػخث٘ش، ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، 

أهزَطٚ: إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ اًح حٗظ٠ٌ ٗلغ ػ٠ِ ٗلٔٚ رخُٔؼًٞحص، ٝٓٔق ػ٘ٚ 
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رخُٔؼًٞحص حُظ٢  ر٤يٙ، كِٔخ حٗظ٠ٌ ٝؿؼٚ ح١ٌُ طٞك٢ ك٤ٚ، ١لوض أٗلغ ػ٠ِ ٗلٔٚ

 ."ًخٕ ٣٘لغ، ٝأٓٔق ر٤ي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٘ٚ

أهزَٗخ ػزيس رٖ ػزي هللا حُٜلخٍ، حُ٘ٔخث٢ ك٢ حٌُزَٟ هخٍ  أهَؽ.1ٗٓٔ

ػٖ دمحم رٖ رَ٘ هخٍ: كيػ٘خ ٣ًَُخ رٖ أر٢ ُحثيس هخٍ: كيػ٢٘ ٓٔخى رٖ كَد، 

ض ر٢ أ٢ٓ ط٘خُٝض هيٍح ًخٗض ٢ُ كخكظَهض ٣ي١، كخٗطِو ":ػٖ دمحم رٖ كخ١ذ هخٍ

ػْ  ،: ُز٤ي ٝٓؼي٣يا٠ُ ٍؿَ ؿخُْ ك٢ حُـزخٗش كوخُض ُٚ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ

أىٗظ٢٘ ٓ٘ٚ، كـؼَ ٣ظلَ ٣ٝظٌِْ ر٬ٌّ ٓخ أى١ٍ ٓخ ٛٞ، كٔؤُض أ٢ٓ رؼي ًُي ٓخ 

ًخٕ ٣وٍٞ هخُض: ًخٕ ٣وٍٞ: أًٛذ حُزخّ ٍد حُ٘خّ، حٗق أٗض حُ٘خك٢، ٫ ٗخك٢ 

 " هِض كي٣غ كٖٔ.ا٫ أٗض

كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا خٍ حرٖ ٓخؿٚ ه أهَؽ.1ٗٓٔ

ح٧ٜٗخ١ٍ هخٍ: كيػ٢٘ ػ٤٤٘ش رٖ ػزي حَُكٖٔ هخٍ: كيػ٢٘ أر٢، ػٖ ػؼٔخٕ رٖ 

أر٢ حُؼخٙ هخٍ:" ُٔخ حٓظؼ٢ِ٘ٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ حُطخثق ؿؼَ ٣ؼَٝ ٢ُ 

ٍٓٞ هللا ٢ٗء ك٢ ٬ٛط٢ كظ٠ ٓخ أى١ٍ ٓخ أ٢ِٛ كِٔخ ٍأ٣ض ًُي ٍكِض ا٠ُ ٍ

٣خ ٍٍٓٞ  :ٓخ ؿخء ري هِض :ٗؼْ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ :حرٖ أر٢ حُؼخٙ هِض :ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ

ًحى ح٤ُ٘طخٕ  :هللا ػَٝ ٢ُ ٢ٗء ك٢ ِٛٞحط٢ كظ٠ ٓخ أى١ٍ ٓخ أ٢ِٛ هخٍ

حىٗٚ كيٗٞص ٓ٘ٚ كـِٔض ػ٠ِ ٛيٍٝ هي٢ٓ هخٍ ك٠َد ٛي١ٍ ر٤يٙ ٝطلَ ك٢ 

ٍ رؼِٔي. هخٍ كوخ نْ لَ حُْ  :ػ٬ع َٓحص ػْ هخٍهللا كلؼَ ًُي  حهَؽ ػيٝ :ك٢ٔ ٝهخٍ

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝػ٤٤٘ش رٖ ػزي  ".كِؼ١َٔ ٓخ أكٔزٚ هخُط٢٘ رؼي :ػؼٔخٕ

ٝػوٚ أرٞ ٍُػش ٝحُؼـ٢ِ أرٞٙ حَُكٖٔ ٛٞ حرٖ ؿٖٞٗ حُـطلخ٢ٗ ٝػزي حَُكٖٔ 

 ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص.
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كيػ٘خ ػزي حَُك٤ْ رٖ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ حرٖ أر٢ ٤ٗزش هخٍ  أهَؽ.2ٗٓٔ

، ػٖ حُٜٔ٘خٍ رٖ ػَٔٝ، ػٖ دمحم رٖ ػ٢ِ، ػٖ ػ٢ِ، هخٍ: ر٤٘ٔخ ٍٍٓٞ ٓطَف

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًحص ٤ُِش ٢ِٜ٣ كٟٞغ ٣يٙ ػ٠ِ ح٧ٍٝ كِيؿظٚ ػوَد، كظ٘خُٜٝخ ٍٍٓٞ 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر٘ؼِٚ كوظِٜخ، كِٔخ حَٜٗف، هخٍ: أهِٟ هللا حُؼوَد، ٓخ طيع ٤ِٜٓخ ٫ٝ 

٤َٙ ا٫ ُيؿظٚ، ػْ ىػخ رِٔق ٝٓخء كـؼِٚ ك٢ اٗخء ٝؿؼَ ؿ٤َٙ ٫ٝ ٓئٓ٘خ ٫ٝ ؿ

" هِض كي٣غ ٣ٜزٚ ػ٠ِ اٛزؼٚ ك٤غ ُيؿظٚ ٣ٝٔٔلٜخ ٣ٝؼًٞٛخ رخُٔؼًٞط٤ٖ

ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ، ٝدمحم رٖ ػ٢ِ ٛٞ حرٖ حُل٘ل٤ش ٝٓطَف ٛٞ حرٖ 

 ٣َ١ق.

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اؽزغبَ -ٙٗٔ** 

 رٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ كيػ٢٘ دمحمهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .ٓ٘ٓٔ

" حكظـْ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا حرٖ أر٢ ػي١، ػٖ ٛ٘خّ، ػٖ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّ:

 .ؿَٔ " ٢ُ لْ ٖٓ ٝؿغ ًخٕ رٚ رٔخء ٣وخٍ ُٚ َُ  ٌّ َِ لْ ُٓ  ٞػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٢ ٍأٓٚ ٝٛ

كيػ٘خ ٤ًٝغ، ػٖ ؿ٣ََ رٖ كخُّ، ػٖ هظخىس، ػٖ أهَؽ أكٔي هخٍ   .ٔ٘ٓٔ

. هِض كي٣غ ٛل٤ق «حٌُخَٛ ٠ ح٧هيػ٤ٖ ٝػ٠ِ حكظـْ ػِإٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص»أْٗ، 

 ٤ًٝٝغ ٛٞ حرٖ حُـَحف، ٝأهَؿٚ أكٔي ٖٓ ٣َ١ن رِٜ رٖ أٓي ػٖ ؿ٣ََ رِلع "

"، ٝطخرغ رِٜح ػ٠ِ ٌٛح  ٣لظـْ ػ٬ػخ: ٝحكيس ػ٠ِ ًخِٛٚ، ٝحػ٘ظ٤ٖ ػ٠ِ ح٧هيػ٤ٖ

ًٔخ ٛٞ  ػ٢ِ رٖ ػؼٔخٕ ح٬ُكو٢ًٔخ ٛٞ ػ٘ي أر٢ ىحٝى، ٝ ِْٓٔ رٖ ارَح٤ْٛ حُِلع

 ُز٤ٜو٢ ك٢ حٌُزَٟ.ػ٘ي ح

ٓخ ر٤ٖ  ٛٞ ٝحٌُخَٛ ،ػَهخٕ ك٢ ؿخٗز٢ حُؼ٘ن هُٞٚ " ح٧هيػ٤ٖ " ٝٛٔخ

 .حٌُظل٤ٖ
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كيػ٘خ ػزي حُٞحكي رٖ ؿ٤خع، كيػ٘خ كٔخى، أهَؽ أرٞ ىحٝى هخٍ   .ٕ٘ٓٔ

كيػ٘خ دمحم رٖ ػَٔٝ، ػٖ أر٢ ِٓٔش، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، إٔ أرخ ٛ٘ي، كـْ حُ٘ز٢ 

« ٣خ ر٢٘ ر٤خٟش أٌٗلٞح أرخ ٛ٘ي ٝأٌٗلٞح ا٤ُٚ»ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ح٤ُخكٞم، كوخٍ حُ٘

." هِض كي٣غ كٖٔ، ٝإ ًخٕ ك٢ ٢ٗء ٓٔخ طيحٕٝٝ رٚ ه٤َ كخُلـخٓش»ٝهخٍ: 

ٝأرٞ ِٓٔش ٛٞ حرٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞف، ٝدمحم رٖ ػَٔٝ ٛٞ حرٖ ػِؤش، 

 ٝكٔخى ٛٞ حرٖ ِٓٔش.

ٓويّ حَُأّ ٝػظْ ٓئهَٙ،  ح٤ُؤكٞم: ك٤غ حُظو٠ ػظْهُٞٚ " ح٤ُخكٞم " أٝ 

 .ٝٛٞ حُٟٔٞغ ح١ٌُ ٣ظلَى ٖٓ ٍأّ حُطلَ

 لشاءح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -7ٗٔ** 

يػ٘خ ه٬ى رٖ ٣ل٠٤، هخٍ: هخٍ ك ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  .ٖ٘ٓٔ

كيػ٘خ ٓٔؼَ، هخٍ: كيػ٘خ ػي١ رٖ ػخرض، ٓٔغ حُزَحء ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ: 

ظ٤ٖ ٝح٣ُِظٕٞ ك٢ حُؼ٘خء، ٝٓخ ٓٔؼض أكيح أكٖٔ ٓٔؼض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص " ٣وَأ: ٝحُ

 ." ٛٞطخ ٓ٘ٚ أٝ هَحءس

كيػ٘خ ِْٓٔ رٖ ارَح٤ْٛ، كيػ٘خ ؿ٣ََ رٖ كخُّ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .ٗ٘ٓٔ

ًخٕ  : كوخٍػٖ هَحءس حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ح٧ُى١، كيػ٘خ هظخىس، هخٍ: ٓؤُض أْٗ رٖ ٓخُي

 ٣ٔي ٓيّح ".

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُُٞي، كيػ٘خ ٗؼزش، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .٘٘ٓٔ

:" ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا ػٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ هَس، هخٍ: ٓٔؼض ػزي هللا رٖ ٓـلَ، ٣وٍٞ

غ ٝهخٍ ٞملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ كظق ٌٓش ػ٠ِ ٗخهظٚ ٝٛ ّؿِ ََ ٫ُٞ إٔ ٣ـظٔغ  :٣وَأ ٍٓٞس حُلظق ٣ُ

غ "ح ْؼُض ًٔخ ٍؿَّ  .ُ٘خّ ك٢ُٞ َُؿَّ
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٘خ ٓٔؼَ، ػٖ أر٢ حُؼ٬ء كيػ٘خ ٤ًٝغ، هخٍ: كيػأكٔي هخٍ  أهَؽ.ٙ٘ٓٔ

حُؼزي١، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ ؿؼيس، ػٖ أّ ٛخٗت، هخُض: ً٘ض أٓٔغ هَحءس حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

" هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝأرٞ حُؼ٬ء ٛٞ .هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ رخ٤َُِ، ٝأٗخ ػ٠ِ ػ٢٘٣َ

 ٬ٍٛ رٖ هزخد ٝٓٔؼَ ٛٞ حرٖ ًيحّ ٤ًٝٝغ ٛٞ حرٖ حُـَحف.

 ففخ خطبة إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص فٛق إٌّجش -8ٗٔ** 

ٝكيػ٢٘ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، كيػ٘خ ػزي حُٞٛخد رٖ ػزي أهَؽ ِْٓٔ هخٍ .1٘ٓٔ

حُٔـ٤ي، ػٖ ؿؼلَ رٖ دمحم، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا، هخٍ: ًخٕ ٍٍٓٞ هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص اًح هطذ حكَٔص ػ٤٘خٙ، ٝػ٬ ٛٞطٚ، ٝحٗظي ؿ٠زٚ، كظ٠ ًؤٗٚ ٌٍٓ٘ ؿ٤ٖ 

، ٣ٝوَٕ ر٤ٖ « ٝحُٔخػش ًٜخط٤ٖ رؼؼض أٗخ»، ٣ٝوٍٞ: « ٛزلٌْ ٝٓٔخًْ»٣وٍٞ: 

أٓخ رؼي، كبٕ ه٤َ حُلي٣غ ًظخد هللا، »اٛزؼ٤ٚ حُٔزخرش، ٝحُٞٓط٠، ٣ٝوٍٞ: 

ػْ ٣وٍٞ: « ٝه٤َ حُٜيٟ ٛيٟ دمحم، َٝٗ ح٧ٍٓٞ ٓليػخطٜخ، ًَٝ ريػش ٬ُٟش

أٗخ أ٠ُٝ رٌَ ٓئٖٓ ٖٓ ٗلٔٚ، ٖٓ طَى ٓخ٫ ك٨ِٛٚ، ٖٝٓ طَى ى٣٘خ أٝ ٤ٟخػخ »

 .«كب٢ُ ٝػ٢ِ

 ملسو هيلع هللا ىلص فٟ اٌزطٛع فالح إٌجٟ -9ٗٔ** 

كيػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ، هخٍ: كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُِٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1٘ٓٔ

ٓٔؼَ، ػٖ ٣ُخى، هخٍ: ٓٔؼض حُٔـ٤َس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ٣وٍٞ: إ ًخٕ حُ٘ز٢ 

ك٤وخٍ ُٚ ك٤وٍٞ: أك٬ إًٔٞ ػزيح  -أٝ ٓخهخٙ  -ملسو هيلع هللا ىلص ٤ُوّٞ ٢ِٜ٤ُ كظ٠ طَّ هيٓخٙ 

 ."ٌٍٗٞح

كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ٍٜٓ٘ٞ، ٝهظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي، ؿ٤ٔؼخ ِْٓٔ هخٍ  ؽأهَ.2٘ٓٔ

ػٖ أر٢ ػٞحٗش، هخٍ ٓؼ٤ي: كيػ٘خ أرٞ ػٞحٗش، ػٖ هظخىس، ػٖ ٍُحٍس رٖ أٝك٠، 
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" إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ اًح كخطظٚ ح٬ُٜس ٖٓ ح٤َُِ :ػٖ ٓؼي رٖ ٛ٘خّ، ػٖ ػخث٘ش

 " .ؿ٤َٙ ٠ِٛ ٖٓ حُٜ٘خٍ ػ٘ظ٢ ػَ٘س ًٍؼش ٖٝٓ ٝؿغ أ

ٝكيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي، ػٖ ٓخُي رٖ أْٗ، ػٖ ػزي ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٓٙٓٔ

هللا رٖ أر٢ رٌَ، ػٖ أر٤ٚ، إٔ ػزي هللا رٖ ه٤ْ رٖ ٓوَٓش، أهزَٙ ػٖ ٣ُي رٖ 

:" ٧ٍٓوٖ ٬ٛس ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ح٤ُِِش ك٠ِٜ ًٍؼظ٤ٖ هخُي حُـ٢ٜ٘، أٗٚ هخٍ

٣ِظ٤ٖ ػْ ٠ِٛ ًٍؼظ٤ٖ ٝٛٔخ هل٤لظ٤ٖ ػْ ٠ِٛ ًٍؼظ٤ٖ ٣ٞ١ِظ٤ٖ ٣ٞ١ِظ٤ٖ ١ٞ

ىٕٝ حُِظ٤ٖ هزِٜٔخ ػْ ٠ِٛ ًٍؼظ٤ٖ ٝٛٔخ ىٕٝ حُِظ٤ٖ هزِٜٔخ ػْ ٠ِٛ ًٍؼظ٤ٖ 

كٌُي  ََ طَ ْٝ ٝٛٔخ ىٕٝ حُِظ٤ٖ هزِٜٔخ ػْ ٠ِٛ ًٍؼظ٤ٖ ٝٛٔخ ىٕٝ حُِظ٤ٖ هزِٜٔخ ػْ أَ 

 ػ٬ع ػَ٘س ًٍؼش ".

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُٔخٕ، هخٍ: أهزَٗخ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٔٙٓٔ

" إٔ ٍٍٓٞ هللا :ػٖ ح١َُِٛ، هخٍ: كيػ٢٘ ػَٝس، إٔ ػخث٘ش، أهزَطٚ ٗؼ٤ذ،

ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٢ِٜ٣ اكيٟ ػَ٘س ًٍؼش ًخٗض طِي ٬ٛطٚ طؼ٢٘ رخ٤َُِ ك٤ٔـي حُٔـيس 

ٖٓ ًُي هيٍ ٓخ ٣وَأ أكيًْ ه٤ٖٔٔ آ٣ش هزَ إٔ ٣َكغ ٍأٓٚ ٣ًَٝغ ًٍؼظ٤ٖ هزَ 

 .ٚ حُٔئًٕ ٬ُِٜس "٣٧ٖٔ كظ٠ ٣ؤط٬ٛ٤س حُلـَ ػْ ٠٣طـغ ػ٠ِ ٗوٚ ح

ٝكيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٕٙٓٔ

٤َٔٗ، ٝأرٞ ٓؼخ٣ٝش، ف ٝكيػ٘خ ٤َُٛ رٖ كَد، ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ، ؿ٤ٔؼخ ػٖ 

ؿ٣ََ، ًِْٜ ػٖ ح٧ػٖٔ، ف ٝكيػ٘خ حرٖ ٤َٔٗ، ٝحُِلع ُٚ، كيػ٘خ أر٢، كيػ٘خ 

ح٧ك٘ق، ػٖ ِٛش رٖ ُكَ، ػٖ  ح٧ػٖٔ، ػٖ ٓؼي رٖ ػز٤يس، ػٖ حُٔٔظٍٞى رٖ

ك٣ٌلش، هخٍ: ٤ِٛض ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًحص ٤ُِش، كخكظظق حُزوَس، كوِض: ٣ًَغ ػ٘ي 

حُٔخثش، ػْ ٠٠ٓ، كوِض: ٢ِٜ٣ رٜخ ك٢ ًٍؼش، ك٠٠ٔ، كوِض: ٣ًَغ رٜخ، ػْ حكظظق 

حُ٘ٔخء، كوَأٛخ، ػْ حكظظق آٍ ػَٔحٕ، كوَأٛخ، ٣وَأ ٓظ٬َٓ، اًح َٓ رآ٣ش ك٤ٜخ 
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طٔز٤ق ٓزق، ٝاًح َٓ رٔئحٍ ٓؤٍ، ٝاًح َٓ رظؼًٞ طؼًٞ، ػْ ًٍغ، كـؼَ ٣وٍٞ: 

ٓٔغ هللا ُٖٔ »، كٌخٕ ًٍٞػٚ ٗلٞح ٖٓ ه٤خٓٚ، ػْ هخٍ: «ٓزلخٕ ٍر٢ حُؼظ٤ْ»

، «ٓزلخٕ ٍر٢ ح٧ػ٠ِ»، ػْ هخّ ٬٣ٞ١ ه٣َزخ ٓٔخ ًٍغ، ػْ ٓـي، كوخٍ: «كٔيٙ

ٓٔغ »٣ُِخىس، كوخٍ: كٌخٕ ٓـٞىٙ ه٣َزخ ٖٓ ه٤خٓٚ. هخٍ: ٝك٢ كي٣غ ؿ٣ََ ٖٓ ح

 " هللا ُٖٔ كٔيٙ ٍر٘خ ُي حُلٔي

كيػ٘خ أرٞ رٌَ دمحم رٖ ٗخكغ حُ٘ٔخثَ هخٍ حُٖٔ٘ ٝحُظ١ٌَٓ ك٢  أهَؽ.ٖٙٓٔ

حُز١َٜ هخٍ: كيػ٘خ ػزي حُٜٔي رٖ ػزي حُٞحٍع، ػٖ آٔخػ٤َ رٖ ِْٓٔ 

:" هخّ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ حُؼزي١، ػٖ أر٢ حُٔظًَٞ، ػٖ ػخث٘ش، هخُض

ٝأرٞ حُٔظًَٞ ٛٞ ػ٢ِ رٖ ىحٝى  هِض كي٣غ ٛل٤ق ٤ِش "ُوَإٓ ُِْٝٓ رآ٣ش ٖٓ ح

 .حُ٘خؿ٢

كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ٓٞحٍ، هخٍ: كيػ٘خ ٤ُغ، ػٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ.ٗٙٓٔ

ٓؼخ٣ٝش، ػٖ ػَٔٝ رٖ ه٤ْ حٌُ٘ي١، أٗٚ ٓٔغ ػخْٛ رٖ ك٤ٔي، ٣وٍٞ: ٓٔؼض 

، ػْ هخّ ػٞف رٖ ٓخُي، ٣وٍٞ: هٔض ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كزيأ كخٓظخى، ػْ طٟٞؤ

٢ِٜ٣ ٝهٔض ٓؼٚ، كزيأ كخٓظلظق حُزوَس ٫ ٣َٔ رآ٣ش ٍكٔش ا٫ ٝهق كٔؤٍ، ٫ٝ 

٣َٔ رآ٣ش ػٌحد ا٫ ٝهق ٣ظؼًٞ، ػْ ًٍغ كٌٔغ ٍحًؼخ رويٍ ه٤خٓٚ، ٣وٍٞ ك٢ 

ًٍٞػٚ: " ٓزلخٕ ١ً حُـزَٝص ٝحٌُِٔٞص، ٝحٌُز٣َخء ٝحُؼظٔش " ػْ هَأ آٍ 

خْٛ رٖ ك٤ٔي ٛٞ ػ " هِض كي٣غ كٖٔػَٔحٕ، ػْ ٍٓٞس، كلؼَ ٓؼَ ًُي

ؼخ٣ٝش ٛٞ حرٖ ٛخُق ٓٝ ح٢ٌُٗٞٔ ٝػوٚ حُيحٍهط٢٘ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص

 ٝح٤ُِغ ٛٞ حرٖ ٓؼي.

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، هخٍ: هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .٘ٙٓٔ

أهزَٗخ ٓخُي، ػٖ ػزي هللا رٖ ٣ِ٣ي، ٝأر٢ ح٠َُ٘ ٠ُٞٓ ػَٔ رٖ ػز٤ي هللا، ػٖ 
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" إٔ ٍٍٓٞ :، ػٖ ػخث٘ش أّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خأر٢ ِٓٔش رٖ ػزي حَُكٖٔ

 ٖٝٓ ػ٬ػ٤ٖ أ ٞؿخُْ كبًح رو٢ ٖٓ هَحءطٚ ٗل ٞهللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٢ِٜ٣ ؿخُٔخ ك٤وَأ ٝٛ

هخثْ ػْ ٣ًَغ ػْ ٓـي ٣لؼَ ك٢ حًَُؼش حُؼخ٤ٗش ٓؼَ  ٞأٍرؼ٤ٖ آ٣ش هخّ كوَأٛخ ٝٛ

إ ً٘ض ٗخثٔش ظ٠ طليع ٓؼ٢ ًُٝي كبًح ه٠٠ ٬ٛطٚ ٗظَ كبٕ ً٘ض ٣و

 ."حٟطـغ

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤، هخٍ: هَأص ػ٠ِ ٓخُي، ػٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٙٙٓٔ

حرٖ ٜٗخد، ػٖ حُٔخثذ رٖ ٣ِ٣ي، ػٖ حُٔطِذ رٖ أر٢ ٝىحػش ح٢ُٜٔٔ، ػٖ 

:" ٓخ ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٠ِٛ ك٢ ٓزلظٚ هخػيح كظ٠ ًخٕ هزَ كلٜش، أٜٗخ هخُض

طِٜخ كظ٠ طٌٕٞ هخػيح ًٝخٕ ٣وَأ رخٍُٔٞس ك٤َ ٝكخطٚ رؼخّ كٌخٕ ٢ِٜ٣ ك٢ ٓزلظٚ

 ".أ١ٍٞ ٖٓ أ١ٍٞ ٜٓ٘خ

 ففخ ِٕجش سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٓ٘ٔ** 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤، ٝهظ٤زش رٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِْٔٔ  .1ٙٓٔ

ٓؼ٤ي، ٬ًٛٔخ ػٖ ػزي حُؼ٣ِِ، هخٍ ٣ل٠٤: أهزَٗخ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ أر٢ كخُّ، 

 ػٞى أ١ ٖٓ حُٔ٘زَ ك٢ طٔخٍٝح هي ٓؼي، رٖ َٜٓ ٠اُ ؿخءٝح ٗلَح إٔ :"ػٖ أر٤ٚ

 هللا ٍٍٓٞ ٍٝأ٣ض ػِٔٚ، ٖٝٓ ٛٞ، ػٞى أ١ ٖٓ ٧ػَف ا٢ٗ ٝهللا أٓخ: كوخٍ ٛٞ؟

 كليػ٘خ، ػزخّ، أرخ ٣خ: ُٚ كوِض هخٍ ػ٤ِٚ، ؿِْ ٣ّٞ أٍٝ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ

 اٗٚ: كخُّ أرٞ هخٍ - حَٓأس ا٠ُ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ أٍَٓ: هخٍ

 ،ػ٤ِٜخ حُ٘خّ أًِْ أػٞحىح ٢ُ ٣ؼَٔ حُ٘ـخٍ، ؿ٬ٓي حٗظ١َ - ٣ٞٓجٌ ٤ٜٔٔخ٤ُ

 كٟٞؼض ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ رٜخ أَٓ ػْ ىٍؿخص، حُؼ٬ع ٌٛٙ كؼَٔ

 ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٍأ٣ض ُٝوي. حُـخرش ١َكخء ٖٓ ك٢ٜ حُٟٔٞغ، ٌٛح

 كظ٠ حُوٜوَٟ كٍِ٘ ٍكغ ػْ حُٔ٘زَ، ػ٠ِ ٝٛٞ ٍٝحءٙ، حُ٘خّ ًٝزَ كٌزَ ػ٤ِٚ هخّ
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 حُ٘خّ ػ٠ِ أهزَ ػْ ٬ٛطٚ، آهَ ٖٓ كَؽ كظ٠ ػخى، ػْ حُٔ٘زَ، أَٛ ك٢ ٓـي

 ." ٬ٛط٢ ُٝظؼِٔٞح ر٢، ُظؤطٔٞح ٌٛح ٛ٘ؼض ا٢ٗ حُ٘خّ أ٣ٜخ ٣خ: كوخٍ

كيػ٘خ ٓٔيى، ػٖ ٣ل٠٤، ػٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٙٓٔ

ٖٔ، ػٖ كلٚ رٖ ػخْٛ، ػز٤ي هللا رٖ ػَٔ، هخٍ: كيػ٢٘ هز٤ذ رٖ ػزي حَُك

ٓخ ر٤ٖ ر٤ظ٢ ٝٓ٘ز١َ ٍٟٝش " ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ:

 ."ٖٓ ٣ٍخٝ حُـ٘ش، ٝٓ٘ز١َ ػ٠ِ ك٢ٟٞ

كيػ٘خ حرٖ أر٢ ٣َْٓ، كيػ٘خ أرٞ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٙٓٔ

 حُوزِش ٢ِ٣ ٔخٓ حُٔٔـي ؿيحٍ ر٤ٖ ًخٕ أٗٚ "ؿٔخٕ، كيػ٢٘ أرٞ كخُّ، ػٖ َٜٓ:

 ."حُ٘خس َٓٔ حُٔ٘زَ ٝر٤ٖ

ػزي حَُُحم، هخٍ: أهزَٗخ حُؼ١ٍٞ، ػٖ ػٔخٍ حُي٢٘ٛ، ػٖ  أهَؽ.1ٓٓٔ

 هٞحثْ إ ":هخٍ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ إٔ أر٢ ِٓٔش، ػٖ أّ ِٓٔش

ٝأرٞ ِٓٔش ٛٞ  " هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ حُـ٘ش ك٢ ٍٝحطذ ٓ٘ز١َ

 .ٞ ٓل٤خٕحرٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞف ٝحُؼ١ٍٞ ٛ

 فَٛ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٟ اٌزطٛع  -ٔ٘ٔ** 

كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٔٓٔ

كيػ٘خ أرٞ ػٞحٗش، ػٖ أر٢ رَ٘، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا 

ٍٞ :" ٓخ ٛخّ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص َٜٗح ًخ٬ٓ ه٢ ؿ٤َ ٠ٍٓخٕ ٣ّٜٝٞ كظ٠ ٣وػٜ٘ٔخ، هخٍ

 .٣وٍٞ حُوخثَ ٫ ٝهللا ٫ ٣ّٜٞ " حُوخثَ ٫ ٝهللا ٫ ٣لطَ ٣ٝلطَ كظ٠

ٝكيػ٢٘ أرٞ حَُر٤غ حَُِٛح٢ٗ، كيػ٘خ كٔخى، ػٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٕٓٔ

هخٍ كٔخى: ٝأظٖ أ٣ٞد، هي  -أ٣ٞد، ٝٛ٘خّ، ػٖ دمحم، ػٖ ػزي هللا رٖ ٗو٤ن 
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ّٛٞ ، هخٍ: ٓؤُض ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، ػٖ -ٓٔؼٚ ٖٓ ػزي هللا رٖ ٗو٤ن 

:" ًخٕ ٣ّٜٞ كظ٠ ٗوٍٞ هي ٛخّ هي ٛخّ ٣ٝلطَ كظ٠ ٗوٍٞ هي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كوخُض

أكطَ هي أكطَ هخُض ٝٓخ ٍأ٣ظٚ ٛخّ َٜٗح ًخ٬ٓ ٌٓ٘ هيّ حُٔي٣٘ش ا٫ إٔ ٣ٌٕٞ 

 ٠ٍٓخٕ ".

كيػ٘خ ٤ٗزخٕ رٖ كَٝم، كيػ٘خ ػزي حُٞحٍع، ػٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٖٓٔ

" ؼي٣ٝش، أٜٗخ ٓؤُض ػخث٘ش ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص:٣ِ٣ي حَُٗي، هخٍ: كيػظ٢٘ ٓؼخًس حُ

ٖٓ أ١  :ٗؼْ كوِض ُٜخ :أًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٜٞ ٖٓ ًَ َٜٗ ػ٬ػش أ٣خّ هخُض

 ".٣ٌٖ ٣زخ٢ُ ٖٓ أ١ أ٣خّ حَُٜ٘ ٣ُّْٜٞ  :أ٣خّ حَُٜ٘ ًخٕ ٣ّٜٞ هخُض

أر٢  ٝكيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ حُلِٞح٢ٗ، كيػ٘خ حرِْٖٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٗٓٔ

٣َْٓ، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ أ٣ٞد، كيػ٢٘ آٔخػ٤َ رٖ أ٤ٓش، أٗٚ ٓٔغ أرخ ؿطلخٕ رٖ 

" ك٤ٖ ٣َ١ق ح١َُٔ، ٣وٍٞ: ٓٔؼض ػزي هللا رٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، ٣وٍٞ:

٣خ ٍٍٓٞ هللا اٗٚ ٣ّٞ  :ٛخّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ ػخٍٗٞحء ٝأَٓ ر٤ٜخٓٚ هخُٞح

كبًح ًخٕ حُؼخّ حُٔوزَ إ ٗخء هللا  :ٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصطؼظٔٚ ح٤ُٜٞى ٝحُٜ٘خٍٟ كوخٍ ٍٓ

 ٣ؤص حُؼخّ حُٔوزَ كظ٠ طٞك٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ". ٛٔ٘خ ح٤ُّٞ حُظخٓغ هخٍ كِْ

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُٔخٕ، أهزَٗخ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1٘ٓٔ

ٕ أرخ ٣ََٛس ٗؼ٤ذ، ػٖ ح١َُِٛ، هخٍ: كيػ٢٘ أرٞ ِٓٔش رٖ ػزي حَُكٖٔ، أ

كوخٍ ُٚ « ٠ٜٗ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ حُٞٛخٍ ك٢ حُّٜٞ "٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ:

ٝأ٣ٌْ ٓؼ٢ِ، ا٢ٗ أر٤ض »ٍؿَ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ: اٗي طٞحَٛ ٣خ ٍٍٓٞ هللا، هخٍ: 

، كِٔخ أرٞح إٔ ٣٘ظٜٞح ػٖ حُٞٛخٍ، ٝحَٛ رْٜ ٣ٞٓخ، ػْ «٣طؼ٢٘ٔ ٍر٢ ٣ٝٔو٤ٖ

ًخُظ٤ٌَ٘ ُْٜ ك٤ٖ أرٞح إٔ « ُٞ طؤهَ ُِىطٌْ: »٣ٞٓخ، ػْ ٍأٝح ح٬ٍُٜ، كوخٍ

 ."٣٘ظٜٞح
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كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٜٓي١، كيػ٘خ ػخرض رٖ ه٤ْ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٙٓٔ

أرٞ ؿٜٖ، كيػ٢٘ أرٞ ٓؼ٤ي حُٔوز١َ، كيػ٢٘ أٓخٓش رٖ ٣ُي، هخٍ: ًخٕ ٍٍٓٞ 

 ٣ٌخى إٔ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٜٞ ح٣٧خّ ٣َٔى كظ٠ ٣وخٍ: ٫ ٣لطَ، ٣ٝلطَ ح٣٧خّ كظ٠ ٫

٣ّٜٞ ا٫ ٤ٓٞ٣ٖ ٖٓ حُـٔؼش، إ ًخٕ ك٢ ٤ٛخٓٚ، ٝا٫ ٛخٜٓٔخ، ُْٝ ٣ٌٖ ٣ّٜٞ 

ٖٓ َٜٗ ٖٓ حٍُٜ٘ٞ ٓخ ٣ّٜٞ ٖٓ ٗؼزخٕ، كوِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، اٗي طّٜٞ ٫ 

طٌخى إٔ طلطَ، ٝطلطَ كظ٠ ٫ طٌخى إٔ طّٜٞ ا٫ ٤ٓٞ٣ٖ إ ىه٬ ك٢ ٤ٛخٓي 

ّ ح٫ػ٤ٖ٘، ٣ّٝٞ حُو٤ْٔ. هخٍ: " ٝا٫ ٛٔظٜٔخ هخٍ: " أ١ ٤ٓٞ٣ٖ؟ " هخٍ: هِض: ٣ٞ

ًحٗي ٣ٞٓخٕ طؼَٝ ك٤ٜٔخ ح٧ػٔخٍ ػ٠ِ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ، ٝأكذ إٔ ٣ؼَٝ ػ٢ِٔ 

ٝأٗخ ٛخثْ " هخٍ: هِض: ُْٝ أٍى طّٜٞ ٖٓ َٜٗ ٖٓ حٍُٜ٘ٞ ٓخ طّٜٞ ٖٓ 

ٗؼزخٕ هخٍ:" ًحى َٜٗ ٣ـلَ حُ٘خّ ػ٘ٚ ر٤ٖ ٍؿذ ٠ٍٓٝخٕ، ٝٛٞ َٜٗ طَكغ 

" هِض كي٣غ إٔ ٣َكغ ػ٢ِٔ ٝأٗخ ٛخثْكؤكذ  ك٤ٚ ح٧ػٔخٍ ا٠ُ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ

 .كٖٔ حُلي٣غكٖٔ ٍؿخُٚ ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ ػخرض رٖ ه٤ْ ٝٛٞ 

 ففخ لجّخ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٕ٘ٔ** 

كيػ٘خ دمحم رٖ ػَػَس، هخٍ: هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .11ٓٔ

 :" أط٤ض حُ٘ز٢كيػ٢٘ ػَٔ رٖ أر٢ ُحثيس، ػٖ ػٕٞ رٖ أر٢ ؿل٤لش، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ

حُ٘خّ ٝ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٟٝٞء أهٌك٢ هزش كَٔحء ٖٓ أىّ ٍٝأ٣ض ر٫٬ ٝٛٞ  ملسو هيلع هللا ىلص

أهٌ ٖٓ  ٤ٗجخ ٣زظيٍٕٝ حُٟٞٞء كٖٔ أٛخد ٓ٘ٚ ٤ٗجخ طٔٔق رٚ ٖٝٓ ُْ ٣ٜذ ٓ٘ٚ

 .رَِ ٣ي ٛخكزٚ "

 سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص جبءُ خِ  -ٖ٘ٔ** 

حُ٘ؼٔخٕ، كيػ٘خ كٔخى  كيػ٘خ أرٞهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .11ٓٔ

ٕ ًخ" رٖ ٣ُي، كيػ٘خ ٣ل٠٤، ػٖ ػَٔس، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، هخُض:



 8٘٘                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

 كٌ٘ض أَٟد ُٚ ِهزخءً حُؼَ٘ ح٧ٝحهَ ٖٓ ٠ٍٓخٕ ك٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؼظٌق 

ك٢ِٜ٤ حُٜزق ػْ ٣يهِٚ كخٓظؤًٗض كلٜش ػخث٘ش إٔ ط٠َد ِهزخًء كؤًٗض ُٜخ 

خ ٍأطٚ  ّٔ ٣ُ٘ذ حر٘ش ؿلٖ َٟرض هزخًء آهَ كِٔخ أٛزق حُ٘ز٢ ك٠َرض ِهزخًء كِ

َّٓ ؟ كؤُهزَ كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: ِب ٘زاملسو هيلع هللا ىلص ٍأٟ ح٧هز٤ش كوخٍ:  ْ ثٙ ْٚ كظَى  اٌجشَّ رُش

 ."ح٫ػظٌخف ًُي حَُٜ٘ ػْ حػظٌق ػَ٘ح ٖٓ ٗٞحٍ

 ففخ فشاػ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٗ٘ٔ** 

كيػ٢٘ أكٔي حرٖ أر٢ ٍؿخء، هخٍ  ١ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخٍ .12ٓٔ

" ًخٕ كَحٕ :كيػ٘خ ح٠َُ٘، ػٖ ٛ٘خّ، هخٍ: أهز٢َٗ أر٢، ػٖ ػخث٘ش، هخُض

 . ٖٓ أىّ ٝك٘ٞٙ ٖٓ ٤ُق "ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كيػ٢٘ دمحم رٖ أر٢ رٌَ، كيػ٘خ ٓؼظَٔ، ػٖ أهَؽ حُزوخ١ٍ هخٍ .1ٓٓٔ

َُكٖٔ، ػٖ ػخث٘ش، ػز٤ي هللا، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٓؼ٤ي، ػٖ أر٢ ِٓٔش رٖ ػزي ح

٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ: إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣لظـَ ك٤َٜح رخ٤َُِ ك٢ِٜ٤ ػ٤ِٚ، ٣ٝزٔطٚ 

رخُٜ٘خٍ ك٤ـِْ ػ٤ِٚ، كـؼَ حُ٘خّ ٣ؼٞرٕٞ ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ِٜٕٞ ر٬ٜطٚ كظ٠ 

 ٫ ٣َٔ ٣خ أ٣ٜخ حُ٘خّ، هٌٝح ٖٓ ح٧ػٔخٍ ٓخ طط٤وٕٞ، كبٕ هللا»ًؼَٝح، كؤهزَ كوخٍ: 

 .«كظ٠ طِٔٞح، ٝإ أكذ ح٧ػٔخٍ ا٠ُ هللا ٓخ ىحّ ٝإ هَ

كيػ٘خ ػزي حُٜٔي، ٝأرٞ ٓؼ٤ي، ٝػلخٕ، هخُٞح: كيػ٘خ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٔٓٔ

ػخرض، كيػ٘خ ٬ٍٛ، ػٖ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 

، ُٞ ِْٝٓ ىهَ ػ٤ِٚ ػَٔ، ٝٛٞ ػ٠ِ ك٤َٜ هي أػَ ك٢ ؿ٘زٚ، كوخٍ: ٣خ ٗز٢ هللا

ٓخ ٢ُ ُِٝي٤ٗخ؟ ٓخ ٓؼ٢ِ ٝٓؼَ حُي٤ٗخ، ا٫ »حطوٌص كَحٗخ أٝػَ ٖٓ ٌٛح؟ كوخٍ: 

ًَحًذ ٓخٍ ك٢ ٣ّٞ ٛخثق كخٓظظَ طلض ٗـَس ٓخػش ٖٓ ٜٗخٍ، ػْ ٍحف 

 حرٖ ٣ِ٣ي ح٧كٍٞ." هِض كي٣غ ٛل٤ق ٬ٍٛٝ ٛٞ حرٖ هزخد ٝػخرض ٛٞ ٝطًَٜخ
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 ففخ ٚعبدح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -٘٘ٔ** 

٣ِ٣ي، أهزَٗخ ػزخى رٖ ٍٜٓ٘ٞ، ػٖ ػٌَٓش  كيػ٘خأهَؽ أكٔي هخٍ .1ٕٓٔ

رٖ هخُي حُٔو٢ِٓٝ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ، ػٖ حرٖ ػزخّ، هخٍ: أط٤ض هخُظ٢ 

٤ٓٔٞٗش ر٘ض حُلخٍع، كزض ػ٘يٛخ، كٞؿيص ٤ُِظٜخ طِي ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 

س ٖٓ أىّ ك٠ِٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُؼ٘خء، ػْ ىهَ ر٤ظٚ، كٟٞغ ٍأٓٚ ػ٠ِ ٝٓخى»

. هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝأِٛٚ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٓط٫ٞ ٣ِ٣ٝي ٛٞ حرٖ «ك٘ٞٛخ ٤ُق

 ٛخٍٕٝ.

 ففخ َٔٛ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٙ٘ٔ** 

كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػزي هللا ح٢ٔ٣ٝ٧، كيػ٘خ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٖٓٔ

٤ِٓٔخٕ، ػٖ ٣ْٞٗ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ ػخث٘ش، ٢ٍٟ 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح أٟٝ ا٠ُ كَحٗٚ، ٗلغ ك٢ ًل٤ٚ روَ ٛٞ هللا هللا ػٜ٘خ هخُض: ًخٕ 

 "أكي ٝرخُٔؼًٞط٤ٖ ؿ٤ٔؼخ، ػْ ٣ٔٔق رٜٔخ ٝؿٜٚ، ٝٓخ رِـض ٣يحٙ ٖٓ ؿٔيٙ

كيػ٘خ أكٔي رٖ ٣ْٞٗ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٗٓٔ

ػٖ أر٤ٚ،  ٤َُٛ، كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ػَٔ، كيػ٢٘ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُٔوز١َ،

اًح أٟٝ أكيًْ ا٠ُ كَحٗٚ ك٤ِ٘لٞ كَحٗٚ " ػٖ أر٢ ٣ََٛس، هخٍ: هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص:

ريحهِش اُحٍٙ كبٗٚ ٫ ٣ي١ٍ ٓخ هِلٚ ػ٤ِٚ ػْ ٣وٍٞ رخٓٔي ٍد ٟٝؼض ؿ٘ز٢ ٝري 

أٍكؼٚ إ أٌٓٔض ٗل٢ٔ كخٍكٜٔخ ٝإ أٍِٓظٜخ كخكلظٜخ رٔخ طللع رٚ ػزخىى 

 ." حُٜخُل٤ٖ

كيػ٘خ أرٞ ٣ًَذ هخٍ: أهزَٗخ آلخم رٖ ١ هخٍ حُظٌَٓ أهَؽ.1٘ٓٔ

ٍٜٓ٘ٞ، ػٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ٞٓق رٖ أر٢ آلخم، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ أر٢ آلخم، ػٖ 

أر٢ رَىس، ػٖ حُزَحء رٖ ػخُد، هخٍ:" ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ظٞٓي ٤ٔ٣٘ٚ ػ٘ي 
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رَىس ٝأرٞ  هِض كي٣غ كٍٖٔد ه٢٘ ػٌحري ٣ّٞ طزؼغ ػزخىى "  :حُٔ٘خّ ػْ ٣وٍٞ

ٝأرٞ ٣ًَذ ٛٞ دمحم رٖ  ر٢ ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ ٝأرٞ آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢أٛٞ حرٖ 

 .حُؼ٬ء

كيػ٘خ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ، أهزَٗخ ٤ِٓٔخٕ رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٙٓٔ

كَد، كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ ك٤ٔي، ػٖ رٌَ رٖ ػزي هللا، ػٖ ػزي هللا رٖ 

ََّ " ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصٍرخف، ػٖ أر٢ هظخىس، هخٍ: ّ ر٤َِ  اًح ًخٕ ك٢ ٓلَ كؼ

 ََّ ُّٜ ٤ْ زَ ّ هُ حٟطـغ ػ٠ِ ٤ٔ٣٘ٚ ٝاًح ػ ق ٜٗذ ًٍحػٚ ٟٝٝغ ٍأٓٚ ػ٠ِ زْ َ حُ

 ٚ ".ًلِّ 

كيػ٘خ أكٔي، هخٍ: كيػ٘خ حرٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .11ٓٔ

ٝٛذ، هخٍ: كيػ٘خ ػَٔٝ، ػٖ ػزي ٍرٚ رٖ ٓؼ٤ي، ػٖ ٓوَٓش رٖ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ 

ٔض ػ٘ي " ِٗ ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ:٣ًَذ، ٠ُٞٓ حرٖ ػزخّ، 

ػ٠ِ ٣ٔخٍٙ  ضُ ْٔ ٢ِٜ كوُ ٤ٓٔٞٗش ٝحُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٘يٛخ طِي ح٤ُِِش كظٟٞؤ ػْ هخّ ٣ُ 

كؤه٢ٌٗ كـؼ٢ِ٘ ػٖ ٤ٔ٣٘ٚ ك٠ِٜ ػ٬ع ػَ٘س ًٍؼش ػْ ٗخّ كظ٠ ٗلن ًٝخٕ اًح 

 .٠ ُْٝ ٣ظٟٞؤ "ٗخّ ٗلن ػْ أطخٙ حُٔئًٕ كوَؽ كِّٜ 

  إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ص١بة -7٘ٔ** 

 ٌجبط سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٓٙٗ* 

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ أر٢ ح٧ٓٞى، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .11ٓٔ

:" كيػ٘خ ٓؼخً، هخٍ: كيػ٢٘ أر٢، ػٖ هظخىس، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ

 .س "ََ زَ حُؼ٤خد ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٣ِزٜٔخ حُلِ  ًخٕ أكذّ 
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كيػ٘خ ٓخُي رٖ آٔخػ٤َ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .12ٓٔ

أكيح أكٖٔ ك٢  ٓخ ٍأ٣ضُ  :"كيػ٘خ آَحث٤َ، ػٖ أر٢ آلخم، ٓٔؼض حُزَحء، ٣وٍٞ

ُظ٠َد ه٣َزخ  ُٚ ظَ َّٔ ش كَٔحء ٖٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص. هخٍ رؼٞ أٛلخر٢ ػٖ ٓخُي إ ؿُ َِّ كُ 

 . ٖٓ ٌٓ٘ز٤ٚ "

كيػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ، كيػ٘خ ٣ًَُخء، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٓٓٔ

ػٖ ػخَٓ، ػٖ ػَٝس رٖ حُٔـ٤َس، ػٖ أر٤ٚ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ: ً٘ض ٓغ حُ٘ز٢ 

هِض: ٗؼْ، كٍِ٘ ػٖ ٍحكِظٚ، ك٠٘ٔ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ًحص ٤ُِش ك٢ ٓلَ، كوخٍ: أٓؼي ٓخء

كظ٠ طٞحٍٟ ػ٢٘ ك٢ ٓٞحى ح٤َُِ، ػْ ؿخء، كؤكَؿض ػ٤ِٚ ح٩ىحٝس، كـَٔ ٝؿٜٚ 

ي٣ٚ، ٝػ٤ِٚ ؿزش ٖٓ ٛٞف، كِْ ٣ٔظطغ إٔ ٣وَؽ ًٍحػ٤ٚ ٜٓ٘خ، كظ٠ ٣ٝ

أهَؿٜٔخ ٖٓ أٓلَ حُـزش، كـَٔ ًٍحػ٤ٚ، ػْ ٓٔق رَأٓٚ، ػْ أ٣ٞٛض ٧ِٗع 

 ."كٔٔق ػ٤ِٜٔخ ،هل٤ٚ، كوخٍ: ىػٜٔخ، كب٢ٗ أىهِظٜٔخ ١خَٛط٤ٖ

أهَؽ ِْٓٔ هخٍ كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤، أهزَٗخ هخُي رٖ ػزي هللا، .2ٔٓٔ

زي هللا، ٠ُٞٓ أٓٔخء ر٘ض أر٢ رٌَ، ًٝخٕ هخٍ ُٝي ػطخء، ػٖ ػزي حُِٔي، ػٖ ػ

هخٍ: أٍِٓظ٢٘ أٓٔخء ا٠ُ ػزي هللا رٖ ػَٔ، كوخُض: رِـ٢٘ أٗي طلَّ أ٤ٗخء ػ٬ػش: 

حُؼِْ ك٢ حُؼٞد، ٤ٓٝؼَس ح٧ٍؿٞحٕ، ّٝٛٞ ٍؿذ ًِٚ، كوخٍ ٢ُ ػزي هللا: أٓخ ٓخ 

حُؼٞد،  ًًَص ٖٓ ٍؿذ ك٤ٌق رٖٔ ٣ّٜٞ ح٧ري؟ ٝأٓخ ٓخ ًًَص ٖٓ حُؼِْ ك٢

كب٢ٗ ٓٔؼض ػَٔ رٖ حُوطخد، ٣وٍٞ: ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٣وٍٞ: اٗٔخ ٣ِزْ 

حُل٣ََ ٖٓ ٫ ه٬م ُٚ، كولض إٔ ٣ٌٕٞ حُؼِْ ٓ٘ٚ، ٝأٓخ ٤ٓؼَس ح٧ٍؿٞحٕ، كٌٜٙ 

٤ٓؼَس ػزي هللا، كبًح ٢ٛ أٍؿٞحٕ، كَؿؼض ا٠ُ أٓٔخء كوزَطٜخ، كوخُض: ٌٛٙ ؿزش 

، كؤهَؿض ا٢ُ ؿزش ٤١خُٔش ًَٔٝح٤ٗش ُٜخ ُز٘ش ى٣زخؽ، ٝكَؿ٤ٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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ٌٓلٞك٤ٖ رخُي٣زخؽ، كوخُض: ٌٛٙ ًخٗض ػ٘ي ػخث٘ش كظ٠ هز٠ض، كِٔخ هز٠ض 

 هز٠ظٜخ، ًٝخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ِزٜٔخ، ك٘لٖ ٗـِٜٔخ ٠َُِٟٔ ٣ٔظ٘ل٠ رٜخ." 

هخ٫:  كيػ٘خ كٖٔ ٣ؼ٢٘ ح٤ٗ٧ذ، ٝأرٞ ح٠َُ٘،أكٔي هخٍ  أهَؽ  .2ٕٓٔ

كيػ٘خ ٤َُٛ، ػٖ ػَٝس رٖ ػزي هللا رٖ ه٤َ٘، ػٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ هَس، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ 

أرٞ ح٠َُ٘ ك٢ كي٣ؼٚ: كيػ٘خ ٤َُٛ، كيػ٘خ ػَٝس رٖ ػزي هللا رٖ ه٤َ٘ أرٞ َٜٓ 

حُـؼل٢ هخٍ: كيػ٢٘ ٓؼخ٣ٝش رٖ هَس، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ: " أط٤ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ 

ٙ، ٝإ ه٤ٜٔٚ ُٔطِن "، هخٍ: " كزخ٣ؼ٘خٙ، ػْ أىهِض ٣ي١ ٢ٍٛ ٖٓ ٣ِٓ٘ش كزخ٣ؼ٘خ

هخٍ  -ك٢ ؿ٤ذ ه٤ٜٔٚ كٔٔٔض حُوخطْ " هخٍ ػَٝس: " كٔخ ٍأ٣ض ٓؼخ٣ٝش ٫ٝ حر٘ٚ 

ك٢ ٗظخء ه٢، ٫ٝ كَ ا٫ ٓطِو٢ أٍُحٍٛٔخ ٫ ٣ٍِحٗٚ  -كٖٔ: ٣ؼ٢٘ أرخ ا٣خّ 

" هِض كي٣غ ٛل٤ق ٤َُٛٝ ٛٞ حرٖ ٓؼخ٣ٝش ٝأرٞ ح٠َُ٘ ٛٞ ٛخْٗ رٖ  أريح

 ُوخْٓ.ح

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ. حُظ١ٌَٓ ك٢ حُ٘ٔخثَ هخٍ  أهَؽ  .2ٖٓٔ

ّٕ حُ٘ز٢ " كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ ػخْٛ. كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش ػٖ ك٤ٔي ػٖ أْٗ: أ

ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٗخ٤ًخ كوَؽ ٣ظًٞؤ ػ٠ِ أٓخٓش رٖ ٣ُي ٝػ٤ِٚ ػٞد هط١َ هي طٞٗق رٚ 

حُط٣َٞ ٝػزي هللا ٛٞ ك٤ٔي هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٝ ."ك٠ِٜ رْٜ 

 رٖ ػزي حَُكٖٔ ٛٞ حُيح٢ٍٓ.

ٝهُٞٚ "  " ٝٛٞ رَى أكَٔ ُٚ أػ٬ّ ك٤ٚ ه٘ٞٗشػٞد هط١َ ٝهُٞٚ " 

 " رلظق حُوخف ٝحُطخء ٗٔزش ا٠ُ هََطَ ٝٛٞ رِي ر٤ٖ ػٔخٕ ٝحُزل٣َٖ.هََط١َ

كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ، هخٍ: كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ  .2ٗٓٔ

٘خ ػز٤ي هللا رٖ ا٣خى رٖ ُو٢٤، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ أر٢ ٍٓؼش، هخٍ: رٖ ٜٓي١، هخٍ: كيػ
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هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ  ." ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝػ٤ِٚ رَىحٕ أه٠َحٕ

  .أكٔيٝ ٚحرٖ ٓخؿٝأهَؿٚ  ،ِْٓٔ

كيػ٘خ أرٞ ط٤ِٔش ٣ل٠٤ رٖ ٝحٟق، هخٍ: أهز٢َٗ أكٔي هخٍ  أهَؽ  .2٘ٓٔ

 رٖ ر٣َيس، ػٖ أٓٚ، ػٖ أّ ِٓٔش، ُٝؽ ػزي حُٔئٖٓ رٖ هخُي، كيػ٘خ ػزي هللا

." هِض كي٣غ ُْ ٣ٌٖ ػٞد أكذ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ه٤ٔٚ "حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخُض:

أر٢ ط٤ِٔش: كَٝحٙ ٣ؼوٞد رٖ ارَح٤ْٛ حُيٍٝه٢ ًٔخ ٛٞ  ٛل٤ق حهظِق ك٤ٚ ػٖ

ح٢ٓٝ٧ ٝٗؼ٤ْ رٖ ػ٘ي حرٖ ٓخؿٚ ٝأرٞ ؿؼلَ حُ٘ل٢ِ٤ ًٔخ ٛٞ ػ٘ي حُطزَح٢ٗ ك٢ 

كٔخى ٝػزي هللا رٖ أر٢ ٤ٗزش ٝػَٔٝ حُٞحٓط٢ ٝػ٢ِ رٖ رلَ ًٔخ ٛٞ ػ٘ي 

حُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َ ًِْٜ ٍٝٝٙ ػٖ أر٢ ط٤ِٔش ػٖ ػزي حُٔئٖٓ رٖ هخُي ػٖ ػزي 

هللا رٖ ر٣َيس ػٖ أٓٚ ػٖ أّ ِٓٔش، ٍٝٝحٙ دمحم رٖ ك٤ٔي حَُح١ُ ػٖ أر٢ ط٤ِٔش كِْ 

ًٔخ ٛٞ ػ٘ي حُظ١ٌَٓ ك٢ حُٖٔ٘ ٝحُؼَِ  ح٩ٓ٘خى٣ًٌَ أّ ػزي هللا رٖ ر٣َيس ك٢ 

ٝحُ٘ٔخثَ، ٍٝٝحٙ ٣ُخى رٖ أ٣ٞد حُزـيحى١ ػٖ أر٢ ط٤ِٔش ٝحهظِق ػ٘ٚ: كَٝحٙ 

ٚ ػٖ ٣ُخى رٖ كًٌَ أّ ػزي هللا ك٢ ح٩ٓ٘خى ٝأهَؿػ٘ٚ حُظ١ٌَٓ ًٔخ ٛٞ ك٢ ٓ٘٘ٚ 

أ٣ٞد أرٞ ىحٝى حُٔـٔظخ٢ٗ ٝحهظِق ػ٘ٚ كًٌَ أرخ ػزي هللا ريٍ أٓٚ ًٔخ ٛٞ ك٢ 

ٓ٘٘ٚ ًًَٝ أّ ػزي هللا ك٢ ٍٝح٣ش حُز٤ٜو٢ ك٢ ح٥ىحد ٝأٓوطٜخ ك٢ ٍٝح٣ش حُز٤ٜو٢ 

ك٢ ٗؼذ ح٣٩ٔخٕ، ٍٝٝحٙ ػٖ أر٢ ط٤ِٔش أكٔي رٖ ك٘زَ ٝحهظِق ػ٘ٚ: كًٌَ أّ 

ػزي هللا ك٢ ٓٔ٘يٙ ٝأٓوطٜخ ك٢ ٍٝح٣ش حُز٤ٜو٢ ك٢ حٌُزَٟ، ٍٝٝحٙ ػٖ أر٢ ط٤ِٔش 

٤ن ًًَٝ أرخ ػزي هللا ريٍ أٓٚ، رٌَ رٖ هِق ًٔخ ٛٞ ك٢ أه٬م حُ٘ز٢ ٧ر٢ حُ٘

ٍٝٝحٙ ػزيحٕ رٖ ػؼٔخٕ ػٖ أر٢ ط٤ِٔش ػٖ ػزي حُٔئٖٓ ػٖ حرٖ ر٣َيس ػٖ أر٤ٚ 

ػٖ أٓٚ ػٖ أّ ِٓٔش ًٔخ ٛٞ ػ٘ي حُلخًْ ك٢ حُٔٔظيٍى، ٝطخرغ أرخ ط٤ِٔش ك٢ 

ٍٝح٣ظٚ ػٖ ػزي حُٔئٖٓ: حُل٠َ رٖ ٠ٓٞٓ ح٤ُٔ٘خ٢ٗ ًٔخ ٛٞ ػ٘ي آلخم رٖ 

١ ك٢ حُٖٔ٘ ٝحُؼَِ ٝحُ٘ٔخثَ ٝحُ٘ٔخث٢ ك٢ حٌُزَٟ، ٍح٣ٞٛٚ ٝأر٢ ىحٝى ٝحُظٌَٓ
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ٝأرٞ ه٤ؼٔش ٤َُٛ رٖ كَد ًٔخ ٛٞ ػ٘ي أر٢ ٣ؼ٠ِ، ٣ُٝي رٖ حُلزخد ًٔخ ٛٞ ػ٘ي 

ػزي رٖ ك٤ٔي ٝحُظ١ٌَٓ ك٢ حُٖٔ٘ ٝحُؼَِ ٝحُ٘ٔخثَ ٝحُز٤ٜو٢ ك٢ حٌُزَٟ 

ٝحُ٘ؼذ ًِْٜ ٍٝٝٙ ػٖ ػزي حُٔئٖٓ ػٖ ػزي هللا رٖ ر٣َيس ػٖ أّ ِٓٔش ُْٝ 

أّ ػزي هللا ك٢ ح٩ٓ٘خى َٝٛف حرٖ ر٣َيس رخُٔٔخع ٖٓ أّ ِٓٔش ك٢ ٍٝح٣ش ٣ًٌَٝح 

حُز٤ٜو٢، ٝػ٠ِ ٌٛح كبٕ ٍٝح٣ش حُؼ٬ػش حُٔظخرؼ٤ٖ ٧ر٢ ط٤ِٔش ْٝٛ ػوخص أٍؿق ٖٓ 

٘خى أّ ػزي هللا رٖ ر٣َيس ٍٝح٣ش أر٢ ط٤ِٔش ح٠ُٔطَرش ٝػ٬ػظْٜ ُْ ٣ًٌَٝح ك٢ ح٩ٓ

ِٔش كٜٞ ٣يًٍٜخ ُْٝ ٣ؼَف رخُظي٤ُْ ٙ ٝحرٖ ر٣َيس ٓلظَٔ حُٔٔخع ٖٓ أّ ٫ٝٓ أرخ

 ٝرٌُي ٣ٜق حُلي٣غ.

 ففخ ٔؼً إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٔٙٗ* 

كيػ٘خ كـخؽ رٖ ٜٓ٘خٍ، كيػ٘خ ٛٔخّ، ػٖ هظخىس، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٙٓٔ

 " ٕخ٫َ زَ :" إٔ ٗؼَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ُٜخ هِ كيػ٘خ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، هخٍ: كيػهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .21ٓٔ

أهزَٗخ ٓخُي، ػٖ ٓؼ٤ي حُٔوز١َ، ػٖ ػز٤ي رٖ ؿ٣َؾ، أٗٚ هخٍ: ُؼزي هللا رٖ 

:" ٣خ أرخ ػزي حَُكٖٔ ٍأ٣ظي طٜ٘غ أٍرؼخ ُْ أٍ أكيح ٖٓ أٛلخري ٣ٜ٘ؼٜخ ػَٔ

ٍأ٣ظي ٫ طْٔ ٖٓ ح٧ًٍخٕ ا٫ ح٤ُٔخ٤٤ٖٗ ٍٝأ٣ظي  :ٝٓخ ٢ٛ ٣خ حرٖ ؿ٣َؾ هخٍ :هخٍ

ََّ طِزْ حُ٘ؼخٍ حُٔزظ٤ حُ٘خّ اًح  ش ٍٝأ٣ظي طٜزؾ رخُٜلَس ٍٝأ٣ظي اًح ً٘ض رٌٔش أٛ

أٗض كظ٠ ًخٕ ٣ّٞ حُظ٣َٝش هخٍ ػزي هللا أٓخ ح٧ًٍخٕ كب٢ٗ ُْ  ََّ ِٜ ٍأٝح ح٬ٍُٜ ُْٝ طُ 

 ُّْ ِّٔ ا٫ ح٤ُٔخ٤٤ٖٗ ٝأٓخ حُِّ٘  أٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٔ  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ ٍأ٣ضُ ش كبِّٗ ٤َّ ظِ زْ ؼخٍ حُ

َّٟ ٣ِزْ حَُّ٘  ُ ؼَ حُظ٢ ٤ُْ ك٤ٜخ ٗؼَ ٣ٝظٞ إٔ أُزٜٔخ ٝأٓخ حُٜلَس  ك٤ٜخ كؤٗخ أكذُّ  ؤ

كب٢ٗ ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٜزؾ رٜخ كؤٗخ أكذ إٔ أٛزؾ رٜخ ٝأٓخ ح٬ٛ٩ٍ كب٢ٗ ُْ 

 ِٜ  .رٚ ٍحكِظٚ " كظ٠ ط٘زؼغَ  ََّ أٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣
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 ءكيػ٘خ أرٞ ٣ًَذ دمحم رٖ حُؼ٬ٔخثَ هخٍ حُظ١ٌَٓ ك٢ حُ٘ أهَؽ.21ٓٔ

 كيػ٘خ ٤ًٝغ ػٖ ٓل٤خٕ ػٖ هخُي حُلٌحء ػٖ ػزي هللا رٖ حُلخٍع ػٖ حرٖ ػزخّ

ؼ٢ٌِّْ٘ َٗحًٜٔخ "خ٫َ زَ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ: ًخٕ ُ٘ؼَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هِ  َٓ هِض  .ٕ 

٤ُٞي حُز١َٜ كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ٝػزي هللا رٖ حُلخٍع ٛٞ أرٞ حُ

 .ٚحرٖ ٓخؿ ٝأهَؿٚ ،ٝٓل٤خٕ ٛٞ حُؼ١ٍٞ ٤ًٝٝغ ٛٞ حرٖ حُـَحف

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص بفّ خُ  -ٕٙٗ* 

كيػ٘خ آلخم رٖ َٜٗ، هخٍ: هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .22ٓٔ

كيػ٘خ أرٞ أٓخٓش، ػٖ ح٧ػٖٔ، ػٖ ِْٓٔ، ػٖ َٓٔٝم، ػٖ حُٔـ٤َس رٖ ٗؼزش، 

 ." كٔٔق ػ٠ِ هل٤ٚ ٠ِٟٛٝٝؤص حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص "هخٍ:

 ففخ خبرُ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٙٗ* 

كيػ٘خ َٜٗ رٖ ػ٢ِ حُـ٢ٔ٠ٜ، كيػ٘خ ٗٞف رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٓٓٔٔ

" إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أٍحى إٔ ٣ٌظذ :ه٤ْ، ػٖ أه٤ٚ هخُي رٖ ه٤ْ، ػٖ هظخىس، ػٖ أْٗ

كٜخؽ ٍٍٓٞ ا٠ُ ًَٟٔ ٝه٤َٜ ٝحُ٘ـخ٢ٗ كو٤َ اْٜٗ ٫ ٣وزِٕٞ ًظخرخ ا٫ روخطْ 

 .ٝٗوٖ ك٤ٚ دمحم ٍٍٓٞ هللا " شً ٠َّ ٚ كِ ظُ وَ َِ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخطٔخ كَ 

كيػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا ح٧ٜٗخ١ٍ هخٍ: كيػ٢٘ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٔٓٔٔ

:" إٔ أرخ رٌَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ُٔخ حٓظوِق رؼؼٚ ا٠ُ أر٢، ػٖ ػٔخٓش، ػٖ أْٗ

ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًٝخٕ ٗوٖ حُوخطْ ػ٬ػش حُزل٣َٖ ًٝظذ ُٚ ٌٛح حٌُظخد ٝهظٔٚ روخطْ حُ٘

 أٓطَ دمحم ٓطَ ٍٍٝٓٞ ٓطَ ٝهللا ٓطَ ".

كيػ٘خ آلخم، أهزَٗخ ٓؼظَٔ، هخٍ: ٓٔؼض حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٕٓٔٔ

إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ هخطٔٚ ٖٓ ك٠ش ًٝخٕ  :"ك٤ٔيح، ٣ليع ػٖ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

 " كٜٚ ٓ٘ٚ
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كيػ٢٘ دمحم رٖ ٬ّٓ، أهزَٗخ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٓٔٔ

:" ػزي هللا رٖ ٤َٔٗ، ػٖ ػز٤ي هللا، ػٖ ٗخكغ، ػٖ حرٖ ػَٔ، ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ

 ٍِ م ًٝخٕ ك٢ ٣يٙ ػْ ًخٕ رؼي ك٢ ٣ي أر٢ رٌَ ػْ حطوٌ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخطٔخ ٖٓ ٝ

َْ ٍِ ًخٕ رؼي ك٢ ٣ي ػَٔ ػْ ًخٕ رؼي ك٢ ٣ي ػؼٔخٕ كظ٠ ٝهغ رؼي ك٢ رجَ أَ   ُٚ ُ٘ وْ َٗ ٣

 . دمحم ٍٍٓٞ هللا "

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝػَٔٝ حُ٘خهي، ٝدمحم ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٗٓٔٔ

رٖ ػزخى، ٝحرٖ أر٢ ػَٔ، ٝحُِلع ٧ر٢ رٌَ، هخُٞح: كيػ٘خ ٓل٤خٕ رٖ ػ٤٤٘ش، ػٖ 

:" حطوٌ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخطٔخ ٖٓ ًٛذ أ٣ٞد رٖ ٠ٓٞٓ، ػٖ ٗخكغ، ػٖ حرٖ ػَٔ، هخٍ

ٍِ وخٙ ػْ أُ ػ٠ِ  ٖ أكيٌ وُ ْ٘ ٫ ٣َ  :م ٝٗوٖ ك٤ٚ دمحم ٍٍٓٞ هللا ٝهخٍػْ حطوٌ هخطٔخ ٖٓ ٝ

َّٜ  هخط٢ٔ ٌٛح ًٝخٕ ِٖ وْ َٗ َّٔ اًح ُزٔٚ ؿؼَ ك ح١ٌُ ٓو٢ ٖٓ  ٞٚ ٝٛخ ٢ِ٣ رطٖ ًلِّ ٚ ٓ

ٍْ ك٢ رجَ أَ  ٤ذٍ وِ ٤ْ ؼَ ُٓ  ٣ٍ ." 

كيػ٘خ دمحم رٖ َٜٓ رٖ ػٌَٔ حُظ١ٌَٓ ك٢ حُ٘ٔخثَ هخٍ  أهَؽ.٘ٓٔٔ

رٖ ػزي حَُكٖٔ، هخ٫: أهزَٗخ ٣ل٠٤ رٖ كٔخٕ هخٍ: كيػ٘خ حُزـيحى١، ٝػزي هللا 

٤ِٓٔخٕ رٖ ر٬ٍ، ػٖ ٣َٗي رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ َٗٔ، ػٖ ارَح٤ْٛ رٖ ػزي هللا رٖ 

إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣ِزْ هخطٔٚ ك٢  "ك٤ٖ٘، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ:

 " هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ. ٤ٔ٣٘ٚ

ٝٛذ كيػ٘خ ػزي هللا رٖ  كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ أ٣ٞدٍ ِْٓٔ هخ أهَؽ.ٙٓٔٔ

" هخٍ: ػٖ حرٖ ٜٗخد كيػ٢٘ أْٗ رٖ ٓخُي ح١َُٜٔ أهز٢َٗ ٣ْٞٗ رٖ ٣ِ٣ي

 "ًخٕ هخطْ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ٍٝم، ًٝخٕ كٜٚ كز٤٘خ
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هُٞٚ " ًخٕ كٜٚ كز٤٘خ " أ١ ٗٔزش ا٠ُ حُلز٘ش ٌٝٛح ك٢ حٌَُ٘ أٝ حُِٕٞ أٝ 

م كٜٚ ػ٠ِ  ٍ أٗزٖٚٓ كـخٍس كز٤٘ش ٝح٧ٝ ٍِ ُوُٞٚ " كٜٚ ٓ٘ٚ " أ١ ٖٓ ٝ

 .ٌَٗ كٜٞٙ حُوٞحطْ حُٜٔ٘ٞػش رخُلز٘ش

 ُعٍَّ ٚففخ اصاس إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -ٗٙٗ* 

كيػ٘خ ٤ٗزخٕ رٖ كَٝم، كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ حُٔـ٤َس، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٓٔٔ

كيػ٘خ ك٤ٔي، ػٖ أر٢ رَىس، هخٍ: ىهِض ػ٠ِ ػخث٘ش، كؤهَؿض ا٤ُ٘خ اُحٍح ؿ٤ِظخ 

كؤهٔٔض رخهلل إ  "خ٤ُٖٔ، ًٝٔخء ٖٓ حُظ٢ ٣ٜٔٔٞٗخ حُِٔزيس، هخٍ:ٓٔخ ٣ٜ٘غ ر

 "ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هزٞ ك٢ ٣ٌٖٛ حُؼٞر٤ٖ

 ففخ ػّبِخ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -٘ٙٗ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤، ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ، هخ٫: ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٓٔٔ

ك٣َغ، ػٖ أر٤ٚ،  أهزَٗخ ٤ًٝغ، ػٖ ٓٔخٍٝ حٍُٞحم، ػٖ ؿؼلَ رٖ ػَٔٝ رٖ

  ." إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هطذ حُ٘خّ ٝػ٤ِٚ ػٔخٓش ٓٞىحء»

كيػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ، كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٤ِٓٔخٕ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٓٔٔ

:" هَؽ رٖ ك٘ظِش رٖ حُـ٤َٔ، كيػ٘خ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ

رِٔللش هي ػٜذ رؼٜخرش ىٓٔخء كظ٠  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ َٟٓٚ ح١ٌُ ٓخص ك٤ٚ

َُّ أٓخ رؼي كبٕ حُ٘خّ ٣ٌؼُ  :ػْ هخٍؿِْ ػ٠ِ حُٔ٘زَ كلٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ   َٕٝ ٣ٝو

 َٝ ٌْٓ٘ ٤ٗجخ  ٢َ ُِ ح٧ٜٗخٍ كظ٠ ٣ٌٞٗٞح ك٢ حُ٘خّ رُِٔ٘ش حُِٔق ك٢ حُطؼخّ كٖٔ 

 َُّ ٠٣  َْ ٖٓ ٓلْٜٔ٘ ٣ٝظـخُٝ ػٖ ٤ٔٓجْٜ كٌخٕ  ك٤ٚ هٞٓخ ٣ٝ٘لغ ك٤ٚ آه٣َٖ ك٤ِوز

  ".ٓـِْ ؿِْ رٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص آهَ

 أٛخرٜخ.هي ًؤٗٚ أػَ ىْٓ هُٞٚ " ىٓٔخء " أ١ ُٜٞٗخ 
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ٝكيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝحُلٖٔ حُلِٞح٢ٗ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٓٔٔٔ

هخ٫: كيػ٘خ أرٞ أٓخٓش، ػٖ ٓٔخٍٝ حٍُٞحم، هخٍ: كيػ٢٘، ٝك٢ ٍٝح٣ش حُلِٞح٢ٗ، 

ًؤ٢ٗ أٗظَ ا٠ُ ٍٍٓٞ  "ر٤ٚ، هخٍ:هخٍ: ٓٔؼض ؿؼلَ رٖ ػَٔٝ رٖ ك٣َغ، ػٖ أ

 ".هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ حُٔ٘زَ، ٝػ٤ِٚ ػٔخٓش ٓٞىحء، هي أٍه٠ ١َك٤ٜخ ر٤ٖ ًظل٤ٚ

 غ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلصرمُّٕ  -ٙٙٗ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ ػو٤َ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٔٔٔٔ

٢ هللا ػٜ٘خ، ُٝؽ هخٍ حرٖ ٜٗخد: كؤهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، إٔ ػخث٘ش ٍٟ

" هخُض ػخث٘ش كز٤٘ٔخ ٗلٖ ٣ٞٓخ ؿِّٞ ك٢ ر٤ض أر٢ رٌَ ك٢ ٗلَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، هخُض:

 ؼخ ك٢ ٓخػش ُْ ٣ٌٖ ٣ؤط٤٘خ ك٤ٜخ حُظ٤َٜس هخٍ هخثَ ٧ر٢ رٌَ ٌٛح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓظو٘

 ص٠ٕخ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8٘ٔ** 

 وؾً سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -7ٙٗ* 

دمحم رٖ أكٔي رٖ ح٤ُُٞي  أرٞ ح٤ُ٘ن ك٢ أه٬م حُ٘ز٢ هخٍ كيػ٘خ أهَؽ.ٕٔٔٔ

ٗخ ػزي حُل٤ٔي رٖ أٗزؤٗخ ػؼٔخٕ رٖ ػَٔ أٗزؤٗخ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ْٞٗ حُل٢َٓ أٗزؤحُؼول٢ 

إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣ٌظلَ ك٢ ػ٤٘ٚ  :"ؿؼلَ ػٖ ػَٔحٕ رٖ أر٢ أْٗ ػٖ أْٗ

إ ًخٕ  هِض كي٣غ ٛل٤ق ر٘خٛيٙ ." ٬ػخ رخ٩ػٔيح٠٘ٔ٤ُ ػ٬ػخ، ٝك٠ ح٤َُٟٔ ػ

ٚ حرٖ أر٢ ٤ٗزش ٝحرٖ ٓؼي ٖٓ ٣َ١ن ػزي حُل٤ٔي ػَٔحٕ ٓٔغ ٖٓ أْٗ كوي أهَؿ

  :ُٝٚ ٗخٛي ،رٖ ؿؼلَ ػٖ ػَٔحٕ رٖ أر٢ أْٗ ٬َٓٓ

كيػ٘خ أٓٞى رٖ ػخَٓ، كيػ٘خ آَحث٤َ، ػٖ ػزخى ٚ أكٔي هخٍ أهَؿ.ٖٔٔٔ

ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣ٌظلَ رخ٩ػٔي ًَ رٖ ٍٜٓ٘ٞ، ػٖ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّ:" إٔ حُ٘

ض آ٘خى ٟؼ٤ق هِ ." ٤ُِش هزَ إٔ ٣٘خّ، ًٝخٕ ٣ٌظلَ ك٢ ًَ ػ٤ٖ ػ٬ػش أ٤ٓخٍ

  هزِٚ. ٠ُؼق ػزخى رٖ ٍٜٓ٘ٞ ٣ٜٝ٘ي ُٚ ٓخ



 9ٙ٘                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

 ه١ت سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -8ٙٗ* 

كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي كيػ٘خ ؿؼلَ رٖ ٤ِٓٔخٕ ػٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٗٔٔٔ

كيػ٢٘ ٤َُٛ رٖ كَد ٝحُِلع ُٚ كيػ٘خ ٛخْٗ ٣ؼ٢٘ حرٖ حُوخْٓ ػخرض ػٖ أْٗ ف ٝ

ٓخ ٗٔٔض ػ٘زَح ه٢، ٫ٝ  "كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ ٝٛٞ حرٖ حُٔـ٤َس ػٖ ػخرض، هخٍ أْٗ:

ٌٓٔخ، ٫ٝ ٤ٗجخ أ٤١ذ ٖٓ ٣ٍق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٫ٝ ٓٔٔض ٤ٗجخ ه٢ ى٣زخؿخ، ٫ٝ 

 ".ك٣ََح أ٤ُٖ ٓٔخ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كيػ٘خ َٜٗ رٖ ػ٢ِ، كيػ٘خ أرٞ أكٔي، ػٖ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.٘ٔٔٔ

٤ٗزخٕ رٖ ػزي حَُكٖٔ، ػٖ ػزي هللا رٖ حُٔوظخٍ، ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ أْٗ، ػٖ أْٗ 

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ  ." ًخٗض ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٌٓش ٣ظط٤ذ ٜٓ٘خ" رٖ ٓخُي، هخٍ:

 . ٝأرٞ أكٔي ٛٞ دمحم رٖ ػزي هللا حُِر١َ٤ ١َٗ ِْٓٔ

كيػ٢٘ ٤َُٛ رٖ كَد، كيػ٘خ ٛخْٗ ٣ؼ٢٘ حرٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٙٔٔٔ

:" ىهَ ػ٤ِ٘خ حُ٘ز٢ ٠ِٛ حُوخْٓ، ػٖ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي، هخٍ

 ّٓ حُؼَم ك٤ٜخ  ِضُ ْٔ ٢ روخٍٍٝس كـؼِض طَ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كوخٍ ػ٘يٗخ كؼَم ٝؿخءص أ

ي ٗـؼِٚ هخُض ٌٛح ػَهُ  ؟ح١ٌُ طٜ٘ؼ٣ٖ٤خ أّ ٤ِْٓ ٓخ ٌٛح  :كخٓظ٤وع حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ

 ."ٖٓ أ٤١ذ حُط٤ذ ٞك٢ ٤١ز٘خ ٝٛ

كيػ٘خ أرٞ رَ٘، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ، هخٍ: أهَؽ حُط٤خ٢ُٔ هخٍ .1ٔٔٔ

. هِض كي٣غ ٛل٤ق ػخرض ٛٞ «ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ظظزغ حُط٤ذ ك٢ ٍرخع حُ٘ٔخء»

٤ُ٘ن ك٢ أه٬م حُ٘ز٢ ، ٝأهَؿٚ أرٞ حرٌَ رٖ حُلٌْ حُُِٔن حُز٘خ٢ٗ ٝأرٞ رَ٘ ٛٞ

 ملسو هيلع هللا ىلص.
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كيػ٘خ أرٞ ٓؼَٔ، كيػ٘خ ػزي حُٞحٍع، كيػ٘خ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٔٔٔ

ػٍِس رٖ ػخرض ح٧ٜٗخ١ٍ، هخٍ: كيػ٢٘ ػٔخٓش رٖ ػزي هللا، هخٍ: ىهِض ػ٤ِٚ 

هخٍ: ُٝػْ أْٗ: إٔ ، ك٘خ٢ُ٘ٝ ٤١زخ، هخٍ: ًخٕ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٫ ٣َى حُط٤ذ

 ".  ًخٕ ٫ ٣َى حُط٤ذحُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 خنبة سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -9ٙٗ* 

 كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔحُظ١ٌَٓ ك٢ حُ٘ٔخثَ هخٍ  أهَؽ.2ٔٔٔ

 " ٍأ٣ضُ كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ ػخْٛ كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش كيػ٘خ ك٤ٔي ػٖ أْٗ هخٍ:

ٛٞ ٝك٤ٔي هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ،  " ٓو٠ٞرخٗؼَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 .ٝػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ ٛٞ حُيح٢ٍٓحُط٣َٞ 

كيػ٘خ أكٔي رٖ ٣ْٞٗ، كيػ٘خ ػز٤ي هللا ٣ؼ٢٘ حرٖ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.ٕٓٔٔ

 ًٝ ٞحُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كبًح ٛ ٞ:" حٗطِوض ٓغ أر٢ ٗلا٣خى، كيػ٘خ ا٣خى، ػٖ أر٢ ٍٓؼش، هخٍ

 ٍَ ل٤ق ػ٠ِ ١َٗ هِض كي٣غ ٛ ." خء ٝػ٤ِٚ رَىحٕ أه٠َحَّٕ٘ كِ  عُ ىْ ٝكَس رٜخ 

 .حُ٘ٔخث٢ ٝأهَؿٚ ،ِْٓٔ

كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٜٓي١ هخٍ: كيػ٘خ ٬ّٓ رٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ.ٕٔٔٔ

ىهِض ػ٠ِ أّ ِٓٔش كؤهَؿض  "أر٢ ٓط٤غ ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ػزي هللا رٖ ٓٞٛذ هخٍ:

" هِض كي٣غ ٛل٤ق ا٤ُ٘خ ٗؼَح ٖٓ ٗؼَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓو٠ٞرخ رخُل٘خء ٝحٌُظْ

 و٤ٖ.ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘

 اعزغّبس إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -7ٓٗ* 

كيػ٢٘ ٛخٍٕٝ رٖ ٓؼ٤ي ح٢ِ٣٧، ٝأرٞ ١خَٛ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٕٕٔٔ

أهزَٗخ حرٖ ٝٛذ،  -هخٍ أكٔي: كيػ٘خ، ٝهخٍ ح٥هَحٕ  -ٝأكٔي رٖ ػ٠ٔ٤، 

ًخٕ حرٖ ػَٔ اًح حٓظـَٔ حٓظـَٔ  "أهز٢َٗ ٓوَٓش، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ٗخكغ، هخٍ:
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ػْ هخٍ: ٌٌٛح ًخٕ ٣ٔظـَٔ  ،ٚ ٓغ ح٧ُٞسرخ٧ُٞس، ؿ٤َ ٓطَحس ٝرٌخكٍٞ، ٣طَك

 "ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ٝ" ح٧ُٞس " ٛٞ أؿٞى ػٞى حُزوٍٞ.

ٌٝٛح ٤ُْ ٝحؿزخ اٗٔخ ٛٞ ٓ٘ش ُٖٔ أٍحى إٔ ٣ط٤ذ حُٔلَ رؼي ح٫ٓظ٘ـخء أٝ 

 ح٫ٓظـٔخٍ.

 عالػ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٚػذح اٌؾشة -9٘ٔ** 

 دسع سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -7ٔٗ* 

كيػ٘خ ِْٓٔ، كيػ٘خ ٛ٘خّ، كيػ٘خ هظخىس، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٖٕٔٔ

أْٗ، ف كيػ٢٘ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ كٞٗذ، كيػ٘خ أٓزخ١ أرٞ ح٤ُٔغ حُز١َٜ 

أٗٚ ٠٘ٓ ا٠ُ حُ٘ز٢ " ػٖ هظخىس، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ: كيػ٘خ ٛ٘خّ حُيٓظٞحث٢،

ػ٘ي ٣ٜٞى١،  ىٍػخ ُٚ رخُٔي٣٘ش ملسو هيلع هللا ىلص روزِ ٗؼ٤َ، ٝاٛخُش ٓ٘وش، ُٝوي ٍٖٛ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

ُٝوي ٓٔؼظٚ ٣وٍٞ: ٓخ أ٠ٔٓ ػ٘ي آٍ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٛخع رَ،  ،ٝأهٌ ٓ٘ٚ ٗؼ٤َح ٧ِٛٚ

 " ٫ٝ ٛخع كذ، ٝإ ػ٘يٙ ُظٔغ ٗٔٞس

 ففخ ع١ف سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -7ٕٗ* 

ّ، كيػ٘خ ِْٓٔ رٖ ارَح٤ْٛ، كيػ٘خ ؿ٣ََ رٖ كخُأرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ .ٕٗٔٔ

" هِض كي٣غ  ًخٗض هز٤ؼش ٤ٓق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٠ش "كيػ٘خ هظخىس، ػٖ أْٗ، هخٍ:

ٛل٤ق، ٝهي طخرغ ػؼٔخٕ رٖ ٓؼي هظخىس ك٢ ٍٝح٣ش حُي٫ٝر٢ ك٢ ح٠ٌُ٘ ٝح٧ٓٔخء 

ٝٛٞ ٓخ ٣َؿق ٍٝح٣ش هظخىس حَُٔكٞػش ػ٠ِ حُظ٢ أٍِٜٓخ ًٔخ ٛٞ ػ٘ي أٛلخد 

هظخىس ػٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ حُلٖٔ كٌٜح  حُٖٔ٘ ٖٓ ٣َ١ن ٛ٘خّ حُيٓظٞحث٢ ػٖ

٠ٓطَد حُٔظٖ كوي هخٍ َٓس ٤ٓق ٍٍٓٞ هللا ًٔخ ٛٞ ك٢ حُٖٔ٘ َٝٓس أهَٟ 

٤ٓق حُِر٤َ ًٔخ ٛٞ ػ٘ي حرٖ أر٢ ٤ٗزش ك٢ ٜٓ٘لٚ كٌٜح ْٝٛ ٖٓ ٛ٘خّ ح١ٌُ 
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رٖ ٣ل٠٤ ًٔخ ٛٞ ػ٘ي حُ٘ٔخث٢  هخُق ؿ٣ََ رٖ كخُّ ًٔخ ٛٞ ك٢ حُٖٔ٘ ٝٛٔخّ

خ١ٝ ك٢ َٗف ٌَٓ٘ ح٥ػخٍ ًِْٜٝ ٍٟٝ ػٖ هظخىس ػٞحٗش ًٔخ ٛٞ ػ٘ي حُطل ٝأرخ

 ػٖ أْٗ َٓكٞػخ. 

كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ ػ٢ِ، هخٍ ح٧ٓٔخء هخٍ ح٠ٌُ٘ ٝحُي٫ٝر٢ ك٢  أهَؽ.ٕ٘ٔٔ

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ًؼ٤َ رٖ ىٍْٛ أرٞ ؿٔخٕ حُؼ٘ز١َ، هخٍ كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ ٓؼي، 

" هِض  ٚ ك٠شٝك٤ِظ خًخٕ ٤ٓق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٘ل٤ :"ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي، هخٍ

كي٣غ كٖٔ ٧ؿَ ػؼٔخٕ رٖ ٓؼي طٌِٔٞح ك٤ٚ ٖٓ هزَ كلظٚ، هِض ُْ ٣وخُق كٜٞ 

 كٖٔ حُلي٣غ.

كيػ٘خ أرٞ ٣ًَذ هخٍ: كيػ٘خ حرٖ حُِٜض، ػٖ حرٖ ٓخؿٚ هخٍ  أهَؽ.ٕٙٔٔ

إٔ ٍٍٓٞ :" حرٖ أر٢ حُِٗخى، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا، ػٖ حرٖ ػزخّ

" هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝحرٖ حُِٜض ٛٞ دمحم ًح حُلوخٍ ٣ّٞ ريٍ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ط٘لَ ٤ٓلٚ

حٌُٞك٢ ٓٔغ ٖٓ حرٖ أر٢ حُِٗخى رخُؼَحم ُٝٚ ٓظخرغ ٓٔغ ٓ٘ٚ رخُٔي٣٘ش ٝٛٞ ػزي 

هللا رٖ ٝٛذ ًٔخ ٛٞ ك٢ ٍٝح٣ش حُلخًْ ك٢ حُٔٔظيٍى ٝأرٞ ٣ًَذ ٛٞ دمحم رٖ 

 حُؼ٬ء حُلخكع.

 ِغفش سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص  -7ٖٗ* 

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُُٞي، كيػ٘خ ٓخُي، هخٍ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ  .1ٕٔٔ

ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ىهَ ٌٓش ػخّ حُلظق ٝػ٠ِ 

 ."ٍأٓٚ حُٔـلَ

 ففخ سا٠خ سعٛي هللا فٍٝ هللا ملسو هيلع هللا ىلص -7ٗٗ* 

أهزَٗخ أكٔي رٖ ٤ِٓٔخٕ هخٍ: كيػ٘خ حُ٘ٔخث٢ ك٢ حٌُزَٟ هخٍ  أهَؽ.1ٕٔٔ

هخٍ: كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٣ٍُغ، هخٍ: كيػ٘خ ٓؼ٤ي هخٍ: كيػ٘خ هظخىس، ػٖ أْٗ، إٔ  ػلخٕ
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"  حرٖ أّ ٌٓظّٞ، ًخٗض ٓؼٚ ٍح٣ش ٓٞىحء ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ رؼٞ ٓ٘خٛي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝٓؼ٤ي ٛٞ حرٖ أر٢ ػَٝرش ٓيُْ ٝهي َٛف رخُظلي٣غ ٝهي 

 .ٝػلخٕ ٛٞ حرٖ ِْٓٔرٖ ٣ٍُغ ٓٔغ ٓ٘ٚ هزَ حهظ١٬ٚ حهظ٢ِ رآهَس ٣ِ٣ٝي 

أهزَٗخ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ؼوٞد هخٍ: كيػ٘خ أهَؽ حُ٘ٔخث٢ ك٢ حٌُزَٟ هخٍ .2ٕٔٔ

ػلخٕ هخٍ: كيػ٘خ ٬ّٓ أرٞ حٌٍُٔ٘، ػٖ ػخْٛ، ػٖ أر٢ ٝحثَ، ػٖ حُلخٍع رٖ 

هِض: « ىهِض حُٔٔـي كبًح حُٔٔـي ؿخٙ رخُ٘خّ، كبًح ٍح٣ش ٓٞىحء»كٔخٕ هخٍ: 

ٌٛح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣َ٣ي إٔ ٣زؼغ ػَٔٝ رٖ »هخُٞح:  «٘خّ ح٤ُّٞ؟ٓخ ٗؤٕ حُ»

. هِض كي٣غ كٖٔ أرٞ ٝحثَ ٛٞ ٗو٤ن رٖ ِٓٔش ٝػخْٛ ٛٞ حرٖ «حُؼخٙ ٝؿٜخ

 رٜيُش ٝػلخٕ ٛٞ حرٖ ِْٓٔ، ٝأهَؿٚ أكٔي.

 ٌٛاء سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلصففخ  -7٘ٗ* 

: كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ كيػ٘خ دمحم رٖ ٍحكغ، هخٍحُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ  .ٖٓٔٔ

آلخم ٝٛٞ حُٔخُلخ٢ٗ، هخٍ: كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ك٤خٕ، هخٍ: ٓٔؼض أرخ ٓـِِ ٫كن 

رٖ ك٤ٔي ٣ليع، ػٖ حرٖ ػزخّ هخٍ: ًخٗض ٍح٣ش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓٞىحء، ُٝٞحإٙ 

٤ُْ رٚ  "٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ:هخٍ ك٤ٚ  ٣ِ٣ٝي رٖ ك٤خٕهِض كي٣غ كٖٔ  ." أر٤ٞ

 "حُؼوخص ٝهخٍ: ٢ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك "، ػ٘يٙ ؿ٢ِ ًؼ٤َ ":١ٝهخٍ حُزوخٍ "، رؤّ

ٝهي طخرؼٚ ك٤خٕ رٖ هِض ٛٞ كٖٔ حُلي٣غ ٓخ ُْ ٣وخُق  ."٣وط٠ء ٝ ٣وخُق 

، حَُؿخٍ ػوخص و٤شٝر ًٔخ ٛٞ ك٢ ٍٝح٣ش أر٢ ٣ؼ٠ِ أرٞ ٤َُٛ حُؼي١ٝ ػز٤ي هللا

 .ٝأهَؿٚ حرٖ ٓخؿٚ

ٌُٞك٢، كيػ٘خ دمحم رٖ ػَٔ رٖ ح٤ُُٞي حٌُ٘ي١ ححُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ .ٖٔٔٔ

ٝأرٞ ٣ًَذ، ٝدمحم رٖ ٍحكغ هخُٞح: كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ آىّ، ػٖ ٣َٗي، ػٖ ػٔخٍ 

 ."٣ؼ٢٘ حُي٢٘ٛ، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، ػٖ ؿخرَ، إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ىهَ ٌٓش ُٝٞحإٙ أر٤ٞ
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 رٖ ِْٓٔ رٖ ٛٞ دمحمٟؼ٤ق أرٞ حُِر٤َ آ٘خى كٖٔ ُـ٤َٙ ٌٝٛح هِض كي٣غ 

٣َٗي ٛٞ حرٖ ػزي هللا حُ٘وؼ٢ حُوخ٢ٟ ٝ طيٍّ ٓيُْ ُْٝ ٣َٜف رخُظلي٣غ

ٝحَُح٣ش حُٔٞىحء ٝحُِٞحء ح٧ر٤ٞ ٫  .ٟؼ٤ق ُٔٞء كلظٚ رؼي ط٤ُٞٚ حُو٠خء

 ٣ٌظذ ك٤ٜٔخ ٢ٗء ٫ٝ ٣َْٓ.

 سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُٓ غَ ؾْ ِِ  -7ٙٗ* 

كيػ٘خ أكٔي رٖ ٛخُق، ٣ٝل٠٤ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٖٔٔ

خٍ: أهز٢َٗ ٣ْٞٗ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ رٖ ٤ِٓٔخٕ، هخ٫: كيػ٘خ حرٖ ٝٛذ، ه

١خف حُ٘ز٢ ٠ِٛ »ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا، ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ: 

 ." هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٢ كـش حُٞىحع ػ٠ِ رؼ٤َ، ٣ٔظِْ حًَُٖ رٔلـٖ

 ػقب سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -77ٗ* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ كز٤ذ رٖ ػَر٢، كيػ٘خ هخُي أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.ٖٖٔٔ

٢ حرٖ حُلخٍع، ػٖ دمحم رٖ ػـ٬ٕ، ػٖ ػ٤خٝ رٖ ػزي هللا، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي ٣ؼ٘

حُؼَحؿ٤ٖ ٫ٝ ٣ِحٍ ك٢ ٣يٙ ٜٓ٘خ كيهَ حُٔٔـي  :" إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣لذُّ حُوي١ٍ

 َُّ ُٔ أ٣َ  :كَأٟ ٗوخٓش ك٢ هزِش حُٔٔـي كلٌٜخ ػْ أهزَ ػ٠ِ حُ٘خّ ٓـ٠زخ كوخٍ

اًح حٓظوزَ حُوزِش كبٗٔخ ٣ٔظوزَ ٍرٚ ػِ  زٜن ك٢ ٝؿٜٚ إ أكيًْأكيًْ إٔ ٣ُ 

 ٝؿَ ٝحُِٔي ػٖ ٤ٔ٣٘ٚ ك٬ ٣ظلَ ػٖ ٤ٔ٣٘ٚ ٫ٝ ك٢ هزِظٚ ٤ُٝزٜن ػٖ ٣ٔخٍٙ أٝ

ٌَ  ََ ـِ طلض هيٓٚ كبٕ ػَ  لَ ك٢ ك٤ِوَ ٌٌٛح ٝٝٛق ُ٘خ حرٖ ػـ٬ٕ ًُي إٔ ٣ظ رٚ أٓ

 .أكٔيٚ ٝأهَؿ ،هِض كي٣غ كٖٔ .ػٞرٚ ػْ ٣َى رؼ٠ٚ ػ٠ِ رؼٞ"

خُد رٖ كيأرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.ٖٗٔٔ َٜ ِٗ ػ٘خ ٓؼ٤يُ رٖ ٍٜٓ٘ٞ، كيَّػ٘خ 

، هخٍ ٣ٍن حُطخثل٢ُّ َُ ُٗؼ٤َُذ حرٖ ٍ ، كيّػ٢٘  ٍٕ ح ََ ا٠ُ ٍؿَ ُٚ ٛلزش  :" ؿِٔضُ ِه

 ٌُ ٝكيص ا٠ُ  :كؤٗ٘ؤ ٣ليػ٘خ هخٍ ٢ُّ لِ َِ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وخٍ ُٚ حُلٌْ رٖ كِٕ حُ
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٣خ ٍٍٓٞ هللا ٍُٗخى  :كيهِ٘خ ػ٤ِٚ كوِ٘خ طخٓغ طٔؼش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخرغ ٓزؼش أٝ

ٌٕ  كخىع هللا ُ٘خ رو٤َ كؤَٓ ر٘خ أٝ كؤهٔ٘خ  أَٓ ُ٘خ ر٢٘ء ٖٓ حُظَٔ ٝحُ٘ؤٕ اً ًحى ىٝ

هّٞ  رٜخ أ٣خٓخ ٜٗيٗخ ك٤ٜخ حُـٔؼش ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخّ ٓظًٞجخ ػ٠ِ ػٜخ أٝ

أ٣ٜخ حُ٘خّ اٌْٗ ُٖ  :هخٍكلٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ ًِٔخص هل٤لخص ٤١زخص ٓزخًٍخص ػْ 

 هِض كي٣غ كٖٔ. ُٖ طلؼِٞح ًَ ٓخ أَٓطْ رٚ ٌُٖٝ ٓيىٝح ٝأرَ٘ٝح " طط٤وٞح أٝ

 عٍغخ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٓٙٔ** 

 رشثغ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -78ٗ* 

كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ أرٞ ىحٝى أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.ٖ٘ٔٔ

 "رٖ كَد، ػٖ ؿخرَ رٖ َٓٔس، هخٍ:حُلل١َ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ حُؼ١ٍٞ، ػٖ ٓٔخى 

" هِض ًخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص اًح ٠ِٛ حُلـَ طَرغ ك٢ ٓـِٔٚ كظ٠ ططِغ حُْ٘ٔ كٔ٘خء

 كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ.

  سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص اؽزجبء -79ٗ* 

كيػ٘خ دمحم رٖ أر٢ ؿخُذ، أهزَٗخ ارَح٤ْٛ رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .ٖٙٔٔ

دمحم رٖ ك٤ِق، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ٗخكغ، ػٖ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ  حٌٍُٔ٘ حُلِح٢ٓ، كيػ٘خ

 ". هللا ػٜ٘ٔخ، هخٍ: ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رل٘خء حٌُؼزش، ٓلظز٤خ ر٤يٙ ٌٌٛح

 ملسو هيلع هللا ىلص سعٛي هللارَُىؤَح  -8ٓٗ* 

كيػ٘خ ػزخّ رٖ دمحم حُي١ٍٝ حُزـيحى١ هخٍ: حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ.1ٖٔٔ

خٍ: أهزَٗخ آَحث٤َ، ػٖ ٓٔخى رٖ كَد، كيػ٘خ آلخم رٖ ٍٜٓ٘ٞ حٌُٞك٢ ه

هِض كي٣غ  " ٍأ٣ض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓظٌجخ ػ٠ِ ٝٓخىس "ػٖ ؿخرَ رٖ َٓٔس، هخٍ:

 ، ٝآَحث٤َ ٛٞ حرٖ ٣ْٞٗ.كٖٔ
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كيػ٘خ ٓٔيى، كيػ٘خ رَ٘ رٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖٔٔ

ٚ ٢ٍٟ هللا حُٔل٠َ، كيػ٘خ حُـ١َ٣َ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ رٌَس، ػٖ أر٤

ر٠ِ ٣خ ٍٍٓٞ هللا  :أ٫ أٗزجٌْ رؤًزَ حٌُزخثَ ػ٬ػخ هخُٞح :حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص:" هخٍ ػ٘ٚ، هخٍ

أ٫ ٝهٍٞ حٍُِٝ  :ح٩َٗحى رخهلل ٝػوٞم حُٞحُي٣ٖ ٝؿِْ ًٝخٕ ٓظٌجخ كوخٍ :هخٍ

ٛخ كظ٠ هِ٘خ كٔخ ُحٍ :هخٍ ٍُ َِّ ٌَ  ُٚ ٤ُظَ  :٣ٌ  ." ضَ ٓ

 اعزٍمبء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8ٔٗ* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ِٓٔٔش ػٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٖٔٔ

:" أٗٚ ٍأٟ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ خد ػٖ ػزخى رٖ ط٤ْٔ ػٖ ػٔٚػٖ حرٖ ٜٗ ٓخُي

 .ي ٝحٟؼخ اكيٟ ٍؿ٤ِٚ ػ٠ِ ح٧هَٟ"ِْٝٓ ٓٔظِو٤خ ك٢ حُٔٔـ

 ففخ أوً إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٚهؼبِٗ -ٔٙٔ** 

 ففخ أوً إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8ٕٗ* 

كيػ٘خ ٛخٍٕٝ رٖ آلخم حُٜٔيح٢ٗ حُظ١ٌَٓ ك٢ حُ٘ٔخثَ هخٍ  أهَؽ.ٓٗٔٔ

هخٍ: كيػ٘خ ػزيس رٖ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ػٖ حرٖ ٌُؼذ رٖ ٓخُي، ػٖ 

هِض كي٣غ  ." وٜٖ" ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؤًَ رؤٛخرؼٚ حُؼ٬ع ٣ِٝؼ:أر٤ٚ هخٍ

 ،٢ ٓٔ٘ي حرٖ أر٢ ٤ٗزشٛل٤ق ٝحرٖ ًؼذ ٛٞ ػزي حَُكٖٔ ًٔخ ؿخء ٣َٛلخ ك

 .ٝأهَؿٚ حُزِحٍ ٝحرٖ كزخٕ

ٝكيػ٢٘ دمحم رٖ كخطْ، ٝأرٞ رٌَ رٖ ٗخكغ حُؼزي١، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٔٗٔٔ

:" إٔ ٍٍٓٞ هللا هخ٫: كيػ٘خ رِٜ، كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش، كيػ٘خ ػخرض، ػٖ أْٗ

أكيًْ اًح ٓوطض ُؤش  :ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ اًح أًَ ١ؼخٓخ ُؼن أٛخرؼٚ حُؼ٬ع هخٍ ٝهخٍ

 :حُوٜؼش هخٍ ضَ ُِ ْٔ خ إٔ ََََٗٗ َٓ ك٢ٔ٤ِ ػٜ٘خ ح٧ًٟ ٤ُٝؤًِٜخ ٫ٝ ٣يػٜخ ٤ُِ٘طخٕ ٝأَ 

 ٌْ ٫ طيٍٕٝ ك٢ أ١ ١ؼخٌْٓ حُزًَش ".كبَّٗ 



 77٘                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

، ٝحرٖ أر٢ ػَٔ، ؿ٤ٔؼخ ٝكيػ٘خ ٤َُٛ رٖ كَدِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٕٗٔٔ

ػٖ ٓل٤خٕ، هخٍ حرٖ أر٢ ػَٔ: كيػ٘خ ٓل٤خٕ رٖ ػ٤٤٘ش، ػٖ ٜٓؼذ رٖ ٤ِْٓ، 

ٌِ ٣ؤًَ  ٞط٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رظَٔ كـؼَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؤٔٚ ٝٛ:" أُ ػٖ أْٗ، هخٍ ْلظَِل ُٓ

 ."ٓ٘ٚ أ٬ً ٣ًٍؼخ

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝأرٞ ٓؼ٤ي ح٧ٗؾ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٖٗٔٔ

٬ًٛٔخ ػٖ كلٚ، هخٍ أرٞ رٌَ: كيػ٘خ كلٚ رٖ ؿ٤خع، ػٖ ٜٓؼذ رٖ ٤ِْٓ، 

ْوِؼ٤ًّخ ٣ؤًَ طَٔح:" ٍأ٣ض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصهخٍكيػ٘خ أْٗ رٖ ٓخُي،  ُٓ  ." 

 داَ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلصأففخ  -8ٖٗ* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٗٗٔٔ

أهزَٗخ ٓخُي، ػٖ آلخم رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ ١ِلش، أٗٚ ٓٔغ أْٗ رٖ ٓخُي 

ٓغ حُ٘ز٢  ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُطؼخّ ٛ٘ؼٚ كٌٛزضُ ٕ ه٤خ١خ ىػخ حُا "٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ٣وٍٞ:

خء ٖٓ رَّ حُيُّ  غُ زَّ ظَ ظَ َأ٣ض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣َ ك خء ٝهي٣يٌ رَّ هزِ ٗؼ٤َ َٝٓهخ ك٤ٚ ىُ  دَ ََّ ملسو هيلع هللا ىلص كوَ 

 .كِْ أٍُ أكذ حُيرخء رؼي ٣ٞٓجٌ " كٞح٢ُ حُوٜؼش،

أرٞ ػٞحٗش، ػٖ أر٢ كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤، أهزَٗخ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.٘ٗٔٔ

كوخُٞح " إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓؤٍ أِٛٚ ح٧ىّ رَ٘، ػٖ أر٢ ٓل٤خٕ، ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا:

َُّ ِٗ  :ٓخ ػ٘يٗخ ا٫ هَ كيػخ رٚ كـؼَ ٣ؤًَ رٚ ٣ٝوٍٞ َُّ ِٗ  ؼْ ح٧ىّ حُو  ."ؼْ ح٧ىّ حُو

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ٤ًٝغ، ػٖ حرٖ ٓخؿٚ هخٍ  أهَؽ.ٙٗٔٔ

ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢  " ىهِضُ ػٖ أر٤ٚ: ٤َ رٖ أر٢ هخُي، ػٖ ك٤ٌْ رٖ ؿخرَآٔخػ

رٚ  َُ ؼِّ ٌَ خء ُٗ رَّ حُيُّ  ٌٞٛح حُوَع ٛ :أ١ ٢ٗء ٌٛح هخٍ :خء كوِضرَّ ر٤ظٚ ٝػ٘يٙ ٌٛح حُيُّ 
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حُظ١ٌَٓ ك٢  ٝأهَؿٚ ،٤ًٝٝغ ٛٞ حرٖ حُـَحف هِض كي٣غ ٛل٤ق .١ؼخٓ٘خ "

 .٘ٔخثَحُ

ػ٘خ ٣ُي رٖ أهِّ حُطخث٢ هخٍ: كيػ٘خ أرٞ كيحُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ.1ٗٔٔ

:" ىهِض ػ٠ِ أر٢ هظ٤زش، ػٖ أر٢ حُؼٞحّ، ػٖ هظخىس، ػٖ ُٛيّ حُـ٢َٓ، هخٍ

ٌُ  :٣ؤًَ ىؿخؿش كوخٍ ٠ٓٞٓٞ ٝٛ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  ٢ ٍأ٣ضُ كبّٗ  َْ حىٕ ك

 ًُ ٝهظخىس ٛٞ حرٖ  ، هِض كي٣غ كٖٔحُظ١ٌَٓ ٌٛح كي٣غ كٖٔهخٍ ٚ " ُِ ِْٝٓ ٣ؤ

 .حُؼٞحّ ٛٞ ػَٔحٕ رٖ ىٝحٍ حُؼ٢ٔ ٝأرٞ هظ٤زش ٛٞ ِْٓ رٖ هظ٤زشىػخٓش ٝأرٞ 

كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ دمحم حُِػلَح٢ٗ، هخٍ: كيػ٘خ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ.1ٗٔٔ

كـخؽ رٖ دمحم، هخٍ: هخٍ حرٖ ؿ٣َؾ: أهز٢َٗ دمحم رٖ ٣ٞٓق، إٔ ػطخء رٖ ٣ٔخٍ 

َٓ زً ْ٘  ؿَ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ضْ رَ ََّ " أٜٗخ هَ أهزَٙ، إٔ أّ ِٓٔش أهزَطٚ: خ كؤًَ ٓ٘ٚ ٣ًّ ِٞ ْ٘ خ 

هخٍ حُظ١ٌَٓ كٖٔ ٛل٤ق، هِض كي٣غ ٛل٤ق ػْ هخّ ا٠ُ ح٬ُٜس ٝٓخ طٟٞؤ " 

 .ػ٠ِ ١َٗ حُزوخ١ٍ

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، ٝهظ٤زش، هخ٫: كيػ٘خ ح٤ُِغ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٗٔٔ

" :ػٖ حرٖ ػزخّ ػٖ ػو٤َ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش

َّٕ  إٔ ٍٍٓٞ  .ُٚ ىٓٔخ " هللا ملسو هيلع هللا ىلص َٗد ُز٘خ ك٠ٔٔٞ ٝهخٍ ا

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ هخٍ: حُظ١ٌَٓ ك٢ حُ٘ٔخثَ هخٍ  أهَؽ.ٓ٘ٔٔ

" إٔ ٍٍٓٞ كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ ػزخى رٖ حُؼٞحّ، ػٖ ك٤ٔي، ػٖ أْٗ:

هِض كي٣غ  رو٢ ٖٓ حُطؼخّ" ٣ؼ٢٘ ٓخ :ؼـزٚ حُؼُّْلَ. هخٍ ػزي هللاهللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣ُ 

ٛل٤ق ٍؿخُٚ ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ ٝٛٞ حُيح٢ٍٓ ٍٟٝ 

 ُٚ ِْٓٔ ىٕٝ حُزوخ١ٍ.
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 اٌٝ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصٍؾُ اٌأؽت ؽٟء ِٓ  -8ٗٗ* 

كيػ٘خ ٣ٞٓي رٖ َٜٗ، هخٍ: أهزَٗخ ػزي هللا رٖ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ.ٔ٘ٔٔ

ػٖ أر٢ ٍُػش رٖ ػَٔٝ رٖ ؿ٣ََ، ػٖ  حُٔزخٍى، هخٍ: أهزَٗخ أرٞ ك٤خٕ حُظ٢ٔ٤،

٤ٚ حٌٍُحع ًٝخٗض طؼـزٚ كْٜ٘ :" أُط٢ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رِلْ كَكغ اُأر٢ ٣ََٛس، هخٍ

، هِض كي٣غ ٛل٤ق ٍؿخُٚ ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ كٖٔ ٛل٤ق :حُظ١ٌَٓ هخٍ ."ٜٓ٘خ

ؿ٤َ ٣ٞٓي رٖ َٜٗ ٝػوٚ حُ٘ٔخث٢ ِٝٓٔٔش رٖ حُوخْٓ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص 

 ٍ ًخٕ ٓظو٘خ ٝأرٞ ك٤خٕ حُظ٢ٔ٤ ٛٞ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي رٖ ك٤خٕ.ٝهخ

كيػ٘خ ٣ل٠٤، ػٖ ٓل٤خٕ، ػٖ أر٢ آلخم، ػٖ أر٢ أهَؽ أكٔي هخٍ .ٕ٘ٔٔ

٤َٓٔس، ػٖ ػخث٘ش، ًرلٞح ٗخس، هِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ٓخ رو٢ ا٫ ًظلٜخ؟ هخٍ: 

. هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝأرٞ ٤َٓٔس ٛٞ ػَٔٝ رٖ َٗكز٤َ «ًِٜخ هي رو٢ ا٫ ًظلٜخ»

لخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢ ٝٓل٤خٕ ٛٞ حُؼ١ٍٞ ٣ٝل٠٤ ٛٞ حرٖ ٓؼ٤ي حُوطخٕ، ٝأرٞ آ

 ٝأهَؿٚ حُظ١ٌَٓ.

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، هخٍ: ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ هخٍ .ٖ٘ٔٔ

كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ ػو٤َ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، هخٍ: أهز٢َٗ ؿؼلَ رٖ ػَٔٝ رٖ أ٤ٓش، 

ٖٓ ًظق ٗخس، كيػ٢ ا٠ُ ح٬ُٜس، ٣لظِ »إٔ أرخٙ أهزَٙ أٗٚ ٍأٟ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 . «كؤُو٠ ح٤ٌُٖٔ، ك٠ِٜ ُْٝ ٣ظٟٞؤ

 *ٗ8٘-  ُّٟ  شِ َّ ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ اٌضَّ  ِب أوٍٗ إٌج

كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػزي هللا هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٗ٘ٔٔ

هخٍ: كيػ٢٘ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي ػٖ أر٤ٚ ػٖ ػزي هللا رٖ ؿؼلَ رٖ أر٢ ١خُذ ٢ٍٟ 

 . "ٍأ٣ض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؤًَ ح١َُذ رخُوؼخء "هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ:
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كيػ٘خ ػزيس رٖ ػزي هللا حُوِحػ٢ هخٍ: كيػ٘خ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ.٘٘ٔٔ

:" إٔ حُ٘ز٢ ٓؼخ٣ٝش رٖ ٛ٘خّ ػٖ ٓل٤خٕ ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس ػٖ أر٤ٚ ػٖ ػخث٘ش

َُّ طِّ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣ؤًَ حُزِ   ،حُؼ١ٍٞهِض كي٣غ ٛل٤ق ٝٓل٤خٕ ٛٞ  ." ذِ ١َ ٤ن رخُ

 .ىحٝى ٞأرٝأهَؿٚ 

كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ؼوٞد هخٍ: حُظ١ٌَٓ ك٢ حُ٘ٔخثَ هخٍ  أهَؽ.ٙ٘ٔٔ

 -كيػ٘خ ٝٛذ رٖ ؿ٣ََ هخٍ: كيػ٘خ أر٢ هخٍ: ٓٔؼض ك٤ٔيح، أٝ هخٍ: كيػ٢٘ ك٤ٔي 

" ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي هخٍ: -هخٍ ٝٛذ: ًٝخٕ ٛي٣وخ ُٚ 

 َُّ رِِ ٝحُ َْ ٝأهَؿٚ أكٔي  ،هِض كي٣غ ٛل٤ق ." ذِ ١َ ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣ـٔغ ر٤ٖ حُِو

 .ٝحُ٘ٔخث٢ ك٢ حٌُزَٟ

 ففخ هؼبَ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8ٙٗ* 

ػٖ  كيػ٘خ هظ٤زش كيػ٘خ ؿ٣ََهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1٘ٔٔ

:" ٓخ ٗزغ آٍ ٍٜٓ٘ٞ ػٖ ارَح٤ْٛ ػٖ ح٧ٓٞى ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ هخُض

 ."زٖٞ ١ؼخّ حُزَ ػ٬ع ٤ُخٍ طزخػخ كظ٠ هُ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٌٓ٘ هيّ حُٔي٣٘ش ٓ

كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي، ٝأرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، هخ٫: ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1٘ٔٔ

:" أُٔظْ كيػ٘خ أرٞ ح٧كٞٙ، ػٖ ٓٔخى، هخٍ: ٓٔؼض حُ٘ؼٔخٕ رٖ ر٤َ٘، ٣وٍٞ

 ٓخ ٨ٔ٣ رٚ َِ هْ ك٢ ١ؼخّ َٝٗحد ٓخ ٗجظْ ُوي ٍأ٣ض ٗز٤ٌْ ملسو هيلع هللا ىلص ٝٓخ ٣ـي ٖٓ حُيَّ 

 ".رط٘ٚ

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ أر٢ ح٧ٓٞى، كيػ٘خ ٓؼخً، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2٘ٔٔ

" ٓخ أًَ حُ٘ز٢ ٠ِٛ :كيػ٢٘ أر٢، ػٖ ٣ْٞٗ، ػٖ هظخىس، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي، هخٍ
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ٍٕ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ػ٠ِ هِ  ُٓ  ٞح . هِض ُوظخىس ػ٬ّ نٍ ٫ٝ هزِ ُٚ َٓهَّ  شٍ ؿَ َُ ٌْ ٫ٝ ك٢ 

ُّٔلَُ". :٣ؤًِٕٞ هخٍ  ػ٠ِ حُ

حُي٤ٗخ ك٢ ًظخد حُـٞع هخٍ كيػ٘خ هخُي رٖ هيحٕ،  أهَؽ حرٖ أر٢ .ٓٙٔٔ

هخٍ: كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٝٛذ، هخٍ: كيػ٢٘ ػَٔٝ ٣ؼ٢٘ حرٖ حُلخٍع، إٔ رٌَ رٖ 

ٓٞحىس حُـٌح٢ٓ كيػٚ، إٔ كٖ٘ رٖ ػزي هللا كيػٚ:" إٔ أّ أ٣ٖٔ ؿَرِض ىه٤وخ 

، كوخٍ: ٓخ ٌٛح؟، هخُض: طٜ٘ؼٚ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍؿ٤لخ، كَٔ رٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

١ؼخٓخ ٜٗ٘ؼٚ ك٢ أٍٟ٘خ، كؤكززض إٔ أٛ٘غ ُي ٍؿ٤لخ ٓ٘ٚ، هخٍ: ٍى٣ٚ، ػْ 

حػـ٤٘ٚ ". هِض كي٣غ ٛل٤ق، ٝأهَؿٚ حرٖ ٓخؿٚ ٝحرٖ أر٢ ػخْٛ ك٢ ح٥كخى 

ٝحُٔؼخ٢ٗ ٖٓ ٣َ١ن ٣ؼوٞد رٖ ك٤ٔي رٖ ًخٓذ، ٝحُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َ ٝأرٞ ٗؼ٤ْ 

 ؼ٣ِِ رٖ ٓو٬ٙ، ٬ًٛٔخ ٍٝحٙ ػٖ حرٖ ٝٛذ رٚ.ك٢ حُل٤ِش ٖٓ ٣َ١ن ػزي حُ

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٓؼخ٣ٝش حُـٔل٢، هخٍ: كيػ٘خ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ.ٔٙٔٔ

" ًخٕ :ػخرض رٖ ٣ِ٣ي، ػٖ ٬ٍٛ رٖ هزخد، ػٖ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّ، هخٍ

ػ٘خء ًٝخٕ أًؼَ خ ٝأِٛٚ ٫ ٣ـيٕٝ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ز٤ض ح٤ُِخ٢ُ حُٔظظخرؼش ١خ٣ًٝ 

 ، هِض كي٣غ ٛل٤ق.كٖٔ ٛل٤قحُظ١ٌَٓ  هخٍ" هزِْٛ هزِ حُ٘ؼ٤َ

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ، هخٍ: أهزَٗخ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ .ٕٙٔٔ

ػز٤ي هللا رٖ ػزي حُٔـ٤ي حُل٘ل٢، هخٍ: كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي هللا رٖ ى٣٘خٍ، 

٠ هللا أًَ ٍٍٓٞ هللا ِٛ :هخٍ: أهزَٗخ أرٞ كخُّ، ػٖ َٜٓ رٖ ٓؼي، أٗٚ ه٤َ ُٚ

ٍِ َّٞ ٣ؼ٢٘ حُلُ  - ؟٢َّ وِ ػ٤ِٚ ِْٝٓ حَُّ٘   ٢َّ وِ ٓخ ٍأٟ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حَُّ٘  :كوخٍ َٜٓ - َّٟ ح

ٓخ  :هخٍ ؟َٛ ًخٗض ٌُْ ٓ٘خهَ ػ٠ِ ػٜي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :كو٤َ ُٚ كظ٠ ُو٢ هللا،

ك٤ط٤َ ٓ٘ٚ  ً٘خ ٗ٘لوٚ :هخٍ ؟٤ًق ً٘ظْ طٜ٘ؼٕٞ رخُ٘ؼ٤َ :ه٤َ ،ًخٗض ُ٘خ ٓ٘خهَ

، هِض كٔيأٝ ٚحرٖ ٓخؿٚ ٝأهَؿ كٖٔ ٛل٤ق حُظ١ٌَٓهخٍ ٓخ ١خٍ ػْ ٗؼـ٘ٚ " 
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ٍ كي٣غ كٖٔ ٝأرٞ كخُّ ٛٞ ِٓٔش رٖ ى٣٘خٍ ٝػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ى٣٘خ

 ٍٟٝ ُٚ حُزوخ١ٍ ٝٛٞ كٖٔ حُلي٣غ ٝػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ ٛٞ حُيح٢ٍٓ.

ػزي حُِٔي أكٔي  كيػ٘خ أرٞحُطزَح٢ٗ ك٢ ٓٔ٘ي حُ٘خ٤٤ٖٓ هخٍ  أهَؽ.ٖٙٔٔ

٢َٗ، ـػزي حَُكٖٔ، ػ٘خ أ٣ٞد رٖ كٔخٕ حُرٖ ارَح٤ْٛ حُيٓ٘و٢ , ػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ 

: ىػ٢ أرٞ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ػ٘خ ح٤ُٟٖٞ رٖ ػطخء، ػٖ ػطخء رٖ أر٢ ٍرخف، هخٍ

أٓخ طؼِٕٔٞ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ اًح  "ا٠ُ ٤ُٝٔش كَأٟ ٛلَس ٝكَٔس كوخٍ:

أ٣ٞد رٖ كٔخٕ  هِض كي٣غ ٛل٤ق ."طؼ٠٘ ُْ ٣ظـي ُْ ٣ظؼٖ ٝاًح ٟطـيّ 

 .ٛٞ ٤ٗن هي٣ْ ٛخُق حُلي٣غ حُـَف ٝحُظؼي٣َحَُح١ُ ك٢ كخطْ  حُـ٢َٗ هخٍ أرٞ

 ٗثاة إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٚؽشؽش -ٕٙٔ** 

 شة سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلصففخ ؽُ  -87ٗ* 

كيػ٘خ ػزي حُِٔي رٖ  كيػ٘خ آىّ كيػ٘خ ٗؼزشحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٗٙٔٔ

" أٗٚ ٠ِٛ ُِ٘حٍ رٖ ٓزَس ٣ليع ػٖ ػ٢ِ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ:٤َٓٔس ٓٔؼض ح

حُظَٜ ػْ هؼي ك٢ كٞحثؾ حُ٘خّ ك٢ ٍكزش حٌُٞكش كظ٠ ك٠َص ٬ٛس حُؼَٜ ػْ 

أط٢ رٔخء كَ٘د ٝؿَٔ ٝؿٜٚ ٣ٝي٣ٚ ًًَٝ ٍأٓٚ ٍٝؿ٤ِٚ ػْ هخّ كَ٘د ك٠ِٚ 

ٓؼَ ٓخ إ ٗخٓخ ٣ٌَٕٛٞ حَُ٘د ه٤خٓخ ٝإ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٛ٘غ  :هخثْ ػْ هخٍ ٞٝٛ

 ". ٛ٘ؼضُ 

كيػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٤َٔٗ، هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِْٔٔ  .٘ٙٔٔ

َٗد ٖٓ  إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص:" كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ ػخْٛ، ػٖ حُ٘ؼز٢، ػٖ حرٖ ػزخّ

 ". ُِّٓ ٖٓ ىُٞ ٜٓ٘خ ٝٛٞ هخثْ
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كيػ٘خ ٓل٤خٕ رٖ ػ٤٤٘ش ػٖ ٣ِ٣ي رٖ ٣ِ٣ي رٖ ؿخرَ أكٔي هخٍ  هَؽأ.ٙٙٔٔ

إ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ىهَ ػ٤ِٜخ ٝػ٘يٛخ  "َُكٖٔ ح٧ٜٗخ١ٍ ػٖ ؿيس ُٚ هخُض:ػٖ ػزي ح

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝػزي حَُكٖٔ ٛٞ حرٖ أر٢  ." هَرش كَ٘د ٖٓ ك٤ٜخ ٝٛٞ هخثْ

 س ٝؿيطٚ ٢ٛ ًز٘ش ر٘ض ػخرض ح٧ٜٗخ٣ٍش.ػَٔ

 هؼٞىح.ٝٝهي ٍٝىص أكخى٣غ أهَٟ ك٢ ؿٞحُ حَُ٘د ه٤خٓخ  

آلن رٖ ارَح٤ْٛ، هخٍ: أٗزؤٗخ رو٤ش، هخٍ:  أهزَٗخحُ٘ٔخث٢ هخٍ  أهَؽ.1ٙٔٔ

كيػ٘خ حُِر٤ي١، إٔ ٌٓل٫ٞ كيػٚ، إٔ َٓٔٝم رٖ ح٧ؿيع كيػٚ، ػٖ ػخث٘ش، 

٣َٜٝ٘ف ٢ كخك٤خ ٝٓ٘ظؼ٬ ِ ٣َ٘د هخثٔخ ٝهخػيح ٣ٜٝ: ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصهخُض

ٖ هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝحُِر٤ي١ ٛٞ دمحم رٖ ح٤ُُٞي ر .ػٖ ٤ٔ٣٘ٚ ٝػٖ ٗٔخُٚ "

ػخَٓ ٝرو٤ش ٛٞ حرٖ ح٤ُُٞي ٓيُْ ٝهي َٛف رخُظلي٣غ ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ ٛٞ 

 .حرٖ ٍح٣ٞٛٚ

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤، أهزَٗخ ػزي حُٞحٍع رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٙٔٔ

ٓؼ٤ي، ف ٝكيػ٘خ ٤ٗزخٕ رٖ كَٝم، كيػ٘خ ػزي حُٞحٍع، ػٖ أر٢ ػٜخّ، ػٖ 

خ، ٣ٝوٍٞ: اٗٚ أٍٟٝ ٝأرَأ َ٘حد ػ٬ػًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ظ٘لْ ك٢ حُ "أْٗ، هخٍ:

 ." ، هخٍ أْٗ: كؤٗخ أط٘لْ ك٢ حَُ٘حد ػ٬ػخٝأَٓأ

 اٌؾشاة اٌٝ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص أؽتُّ  -88ٗ* 

أهَؽ أكٔي هخٍ كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ رلَ، كيػ٘خ حُيٍحٍٝى١، هخٍ ٛ٘خّ  .2ٙٔٔ

٣ٔظو٠ ُٚ حُٔخء إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ »رٖ ػَٝس: كيػ٢٘ ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش، 

هِض كي٣غ كٖٔ ٝحُيحٍٍٝى١ ٛٞ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ دمحم، «. حُؼٌد ٖٓ ر٤ٞص حُٔو٤خ

 ٝأهَؿٚ أرٞ ىحٝى.
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كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٤َُٛٝ رٖ كَد، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٓٔٔ

هخ٫: كيػ٘خ ػلخٕ، كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ، هخٍ:" ُوي ٓو٤ض 

  .رويك٢ ٌٛح حَُ٘حد ًِٚ: حُؼَٔ ٝحُ٘ز٤ٌ، ٝحُٔخء ٝحُِزٖ "ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزي هللا، كيػ٘خ أرٞ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٔٔٔ

ًخٕ  "أٓخٓش، هخٍ: أهز٢َٗ ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، هخُض:

 ." حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؼـزٚ حُلِٞحء ٝحُؼَٔ

 رٖ حُٜٔ٘خٍ ح٣َ٠َُ، كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ كيػ٢٘ دمحمِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٕٔٔ

٣ٍُغ، كيػ٘خ ك٤ٔي حُط٣َٞ، ػٖ رٌَ رٖ ػزي هللا ح٢ُِٗٔ، هخٍ: ً٘ض ؿخُٔخ ٓغ 

حرٖ ػزخّ ػ٘ي حٌُؼزش، كؤطخٙ أػَحر٢ كوخٍ: ٓخ ٢ُ أٍٟ ر٢٘ ػٌْٔ ٣ٔوٕٞ حُؼَٔ 

ٝحُِزٖ ٝأٗظْ طٔوٕٞ حُ٘ز٤ٌ؟ أٖٓ كخؿش رٌْ أّ ٖٓ روَ؟ كوخٍ حرٖ ػزخّ: حُلٔي 

ر٘خ ٖٓ كخؿش ٫ٝ روَ، هيّ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ ٍحكِظٚ ٝهِلٚ أٓخٓش، كخٓظٔو٠  هلل، ٓخ

كؤط٤٘خٙ ربٗخء ٖٓ ٗز٤ٌ كَ٘د، ٝٓو٠ ك٠ِٚ أٓخٓش، ٝهخٍ: أكٔ٘ظْ ٝأؿِٔظْ، ًٌح 

 "ك٬ ٣َٗي طـ٤٤َ ٓخ أَٓ رٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،كخٛ٘ؼٞح

ػ٘خ حُوخْٓ ٣ؼ٢٘ حرٖ أهَؽ ِْٓٔ هخٍ كيػ٘خ ٤ٗزخٕ رٖ كَٝم، كي .1ٖٔٔ

حُل٠َ حُليح٢ٗ، كيػ٘خ ػٔخٓش ٣ؼ٢٘ حرٖ كِٕ حُو١َ٤٘، هخٍ: ُو٤ض ػخث٘ش، 

كٔؤُظٜخ ػٖ حُ٘ز٤ٌ، كيػض ػخث٘ش ؿخ٣ٍش كز٤٘ش، كوخُض: َٓ ٌٛٙ، كبٜٗخ ًخٗض ط٘زٌ 

ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كوخُض حُلز٤٘ش: ً٘ض أٗزٌ ُٚ ك٢ ٓوخء ٖٓ ح٤َُِ ٝأ٤ًٝٚ ٝأػِوٚ، 

 ٛزق َٗد ٓ٘ٚ ".كبًح أ
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 ففخ لذػ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -89ٗ* 

هخٍ: كيػ٢٘ ٣ل٠٤ رٖ  كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ٓيٍىحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٗٔٔ

:" ٍأ٣ض هيف حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا هخٍ هزَٗخ أرٞ ػٞحٗش ػٖ ػخْٛ ح٧كٍٞكٔخى أ

هيف ؿ٤ي  ٞٝٛ :ػ٤ِٚ ِْٝٓ ػ٘ي أْٗ رٖ ٓخُي ًٝخٕ هي حٜٗيع كِِٔٔٚ رل٠ش هخٍ

 ك٢ ٌٛح حُويف أًؼَ ٖٓ ُوي ٓو٤ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ٍ هخٍ هخٍ أْٗخٍ ٠َ ػ٣َٞ ٖٓ ُٗ 

 ."ًٌح ًٌٝح

 **ٖٔٙ-  ًُ  إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص خ١

كيػ٘خ أرٞ ًخَٓ، كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ٣ُي، كيػ٘خ حُِر٤َ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1٘ٔٔ

َـّ رٖ ه٣َض، كيػ٘خ أرٞ ُز٤ي ُٔخُس رٖ ُرخٍ هخٍ: خؽ " أٍُِٓض حُو٤َ ُٖٓ حُل

َِّ  ُٞ :كوِ٘خ أط٤٘خ ا٠ُ أْٗ رٖ ٓخُي كٔؤُ٘خٙ َٛ  ُٞ :كؤط٤٘خٙ ػْ هِ٘خ :ٛخٕ هخٍأط٤٘خ حُ

ٗؼْ ُوي ٍحٖٛ  :ً٘ظْ طَحٕٛ٘ٞ ػ٠ِ ػٜي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ كؤط٤٘خٙ كٔؤُ٘خٙ كوخٍ

 ُٓ  .هِض كي٣غ كٖٔ ٌُُي ٝأػـزٚ " َّٖ َٜ كٔزن حُ٘خّ كَ  شُ لَ زْ ػ٠ِ كَّ ُٚ ٣وخٍ ُٚ 

يػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزي هللا رٖ ؿؼلَ، كيػ٘خ ٓؼٖ رٖ كحُزوخ١ٍ هخٍ  حهَؽ.1ٙٔٔ

" ًخٕ ُِ٘ز٢ :ػ٠ٔ٤، كيػ٘خ أر٢ رٖ ػزخّ رٖ َٜٓ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ؿيٙ، هخٍ

ك٢ آ٘خىٙ أر٢ رٖ  كي٣غ ٟؼ٤ق هِض ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ كخثط٘خ كَّ ٣وخٍ ُٚ حَُُِّل٤ْق " 

هخٍ ٝػزخّ هخٍ ك٤ٚ أكٔي رٖ ك٘زَ ٌَٓ٘ حُلي٣غ ٝهخٍ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ ٟؼ٤ق 

ٝهخٍ حُ٘ٔخث٢ ٤ُْ رخُو١ٞ ٝهخٍ حُؼو٢ِ٤ ُٚ أكخى٣غ ٫ ٣ظخرغ ػ٠ِ ٢ٗء ٜٓ٘خ 

ٗوق ػ٠ِ ٖٓ ٝػوٚ كٜٞ حُيحٍهط٢٘ أر٢ رٖ ػزخّ ٟؼ٤ق طٌِٔٞح ك٤ٚ هِض ُْٝ 

ٟؼ٤ق ٝاٗٔخ أهَؿ٘خٙ كظ٠ ٣ظز٤ٖ ٟؼلٚ ٝهي ٍٝىص أكخى٣غ أهَٟ ٟؼ٤لش ك٢ 

 ُ أٓٔخء ه٤َ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓؼَ حَُٔطـِ ٝحُِِح
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 ثغبي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٗٙٔ** 

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ ح٢َُٓٝ ح٤ُٔخ٢ٓ، ٝػزخّ رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.11ٔٔ

ػزي حُؼظ٤ْ حُؼ٘ز١َ، هخ٫: كيػ٘خ ح٠َُ٘ رٖ دمحم، كيػ٘خ ػٌَٓش ٝٛٞ حرٖ ػٔخٍ، 

" ُوي هيص ر٘ز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝحُلٖٔ ٝحُل٤ٖٔ رـِظٚ :كيػ٘خ ا٣خّ، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ

ُٓ يَّ كظ٠ أىهِظْٜ كـَس حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٌٛح هُ  حُٜ٘زخء  .ٌٝٛح هِلٚ " ُٚ ح

ٝكيػ٢٘ أرٞ حُطخَٛ أكٔي رٖ ػَٔٝ رٖ َٓف، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.11ٔٔ

أهزَٗخ حرٖ ٝٛذ، أهز٢َٗ ٣ْٞٗ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، هخٍ: كيػ٢٘ ًؼ٤َ رٖ ػزخّ 

 ٣ّٞ ك٤ٖ٘ كِِٓض " ٜٗيص ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:رٖ ػزي حُٔطِذ، هخٍ: هخٍ ػزخّ

ٚ ٍٍٝٓٞ هللا ٓل٤خٕ رٖ حُلخٍع رٖ ػزي حُٔطِذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كِْ ٗلخٍهْ  ٞأٗخ ٝأر

 ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ رـِش ُٚ ر٠٤خء أٛيحٛخ ُٚ كَٝس رٖ ٗلخػش حُـٌح٢ٓ ".

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ِٓٔٔش رٖ هؼ٘ذ، كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.12ٔٔ

رٖ ٣ل٠٤، ػٖ ػزخّ رٖ َٜٓ رٖ ٓؼي حُٔخػي١، ػٖ أر٢  رٖ ر٬ٍ، ػٖ ػَٔٝ

ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رٌظخد  شَ َِ ٣ْ ٛخكذ أَ  خءِ َٔ ِْ " ٝؿخء ٍٍٓٞ حرٖ حُؼَ :ك٤ٔي، هخٍ

 " . ٝأٛيٟ ُٚ رَىحٝأٛيٟ ُٚ رـِش ر٠٤خء كٌظذ ا٤ُٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ػَٔ رٖ ٣ْٞٗ ٝكيػ٘خ ٤َُٛ رٖ كَد، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ .1ٓٔٔ

:" حُل٘ل٢، كيػ٘خ ػٌَٓش رٖ ػٔخٍ، كيػ٢٘ ا٣خّ رٖ ِٓٔش، كيػ٢٘ أر٢، هخٍ

 ػ٠ِ رـِظٚ حُٜ٘زخء "  ٍَٞٓص ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِٜٓ٘ٓخ ٝٛ

كيػ٘خ َٜٓ رٖ رٌخٍ، كيػ٘خ ٤ٛٝذ، ػٖ ػَٔٝ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ .1ٔٔٔ

ؿِٝٗخ ٓغ حُ٘ز٢  رٖ ٣ل٠٤، ػٖ ػزخّ حُٔخػي١، ػٖ أر٢ ك٤ٔي حُٔخػي١، هخٍ:

  ملسو هيلع هللا ىلص طزٞى ٝأٛيٟ ِٓي أ٣ِش ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رـِش ر٠٤خء، ًٝٔخٙ رَىح، ًٝظذ ُٚ رزلَْٛ
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كيػ٘خ هظ٤زش، كيػ٘خ أرٞ ح٧كٞٙ، ػٖ أر٢ حُزوخ١ٍ هخٍ  هَؽأ .1ٕٔٔ

ٍٛٔخ :" ٓخ طَى ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ى٣٘خٍح ٫ٝ ىآلخم، ػٖ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع، هخٍ

٫ٝ ػزيح ٫ٝ أٓش ا٫ رـِظٚ حُز٠٤خء حُظ٢ ًخٕ ٣ًَزٜخ ٬ٓٝكٚ ٝأٍٟخ ؿؼِٜخ ٫رٖ 

 ٝك٢ ُلع حُ٘ٔخث٢ هخٍ ' رـِظٚ حُٜ٘زخء '. حُٔز٤َ ٛيهش ".

ٝػ٠ِ ٌٛح كٜٔخ رـِظخٕ اكيحٛٔخ ٜٗزخء ٢ٛٝ ر٠٤خء َٓ٘رش ر٘ؼَحص ٓٞىحء 

زٜخ ك٢ ك٤ٖ٘ كوخٍ حُؼزخّ ٢ٍٟ ٢ٛٝ حُظ٢ أٛيحٛخ كَٝس رٖ ٗلخػش ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كًَ

هللا ػ٘ٚ " ر٠٤خء " ٝهخٍ ِٓٔش رٖ ح٧ًٞع " ٜٗزخء " ٢ٛٝ حُظ٢ طًَٜخ حُ٘ز٢ 

ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٤َٓحػٚ كٌٔخ حهظِلٞح ك٢ ك٤ٖ٘ ك٢ ُٜٞٗخ ٜٗزخء أٝ ر٠٤خء ًٌُٝي هُْٜٞ ك٢ 

أٜٗخ حٍُٔٞٝػش أٓخ حُظ٢ أٛيحٛخ ٛخكذ أ٣ِش ك٢ٜ ر٠٤خء ٫ ٤ٗش ك٤ٜخ ُْٝ ٣وَ أكي 

، ٝرـِش ػخُؼش أٛيحٛخ حُٔوٞهْ ٜٗزخء ًٔخ حهظِلٞح ك٢ حُظ٢ أٛيحٛخ كَٝس ٝهللا أػِْ

 .ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًٔخ ٤ٓؤط٢ ك٢ رخد ' ٓخ٣ٍش حُوزط٤ش أّ ارَح٤ْٛ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ '

ُش إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -٘ٙٔ**  ُّ  ُؽ

كيػ٢٘ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ،  هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖٔٔ

غ ٣ل٠٤ رٖ آىّ، كيػ٘خ أرٞ ح٧كٞٙ، ػٖ أر٢ آلخم، ػٖ ػَٔٝ رٖ ٤ٕٓٔٞ، ٓٔ

 . ل٤َ ": ً٘ض ٍىف حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ كٔخٍ ٣وخٍ ُٚ ػُ ػٖ ٓؼخً ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

ٓؼخً هخٍ ٝأكن رٜيٍ ىحرظٚ  ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٧ٕ ٛخكذ حُلٔخٍ ٌٞٛح حُلٔخٍ ٛٝ

ْىف حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٍِ   .ً٘ض 

كيػ٘خ ٣ُي ٛٞ حرٖ حُلزخد، كيػ٢٘ ك٤ٖٔ رٖ ٝحهي، أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٗٔٔ

: ر٤٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢٘ٔ٣ اً ؿخء كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ ر٣َيس هخٍ: ٓٔؼض أر٢ ٣وٍٞ

ٍٍٓٞ هللا  ٍؿَ ٓؼٚ كٔخٍ كوخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، حًٍذ. كظؤهَ حَُؿَ. كوخٍ
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هخٍ: كب٢ٗ هي ؿؼِظٚ ُي.  ،ا٫ إٔ طـؼِٚ ٢ُ أكن رٜيٍ ىحرظي ٢٘ٓ ٗضملسو هيلع هللا ىلص:" ٫، أ

 ." هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ.هخٍ: كًَذ

 اثً إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٙٙٔ** 

كيػ٘خ ٓخُي رٖ آٔخػ٤َ، كيػ٘خ ٤َُٛ، كيػ٘خ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1٘ٔٔ

: ف ٝكيػ٢٘ دمحم: هخٍ -ًخٕ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٗخهش  -ك٤ٔي، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ 

" ًخٗض :أهزَٗخ حُلِح١ٍ، ٝأرٞ هخُي ح٧كَٔ، ػٖ ك٤ٔي حُط٣َٞ، ػٖ أْٗ، هخٍ

َّٔ ٗخهش ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طُ  ٔزن كـخء أػَحر٢ ػ٠ِ هؼٞى ُٚ ٠ حُؼ٠زخء ًٝخٗض ٫ طُ ٔ

هللا ٠ِٛ زوض حُؼ٠زخء كوخٍ ٍٍٓٞ ُٓ  :كٔزوٜخ كخٗظي ًُي ػ٠ِ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝهخُٞح

 إ كوخ ػ٠ِ هللا إٔ ٫ ٣َكغ ٤ٗجخ ٖٓ حُي٤ٗخ ا٫ ٟٝؼٚ ". :ِْٝٓ هللا ػ٤ِٚ

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ػزي حَُُحم، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٙٔٔ

أهزَٗخ ٓؼَٔ، هخٍ: أهز٢َٗ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ 

:" حٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش، َٝٓٝحٕ، ٣ٜيم ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ كي٣غ ٛخكزٚ، هخ٫

 ٓخ ه٨ص حُوٜٞحء ٝٓخ :ص حُوٜٞحء كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص٨ََ ص حُوٜٞحء هَ ٨ََ كوخُٞح هَ 

  .ٌُٖٝ كزٜٔخ كخرْ حُل٤َ" نٍ ُِ ًحى ُٜخ روُ 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.11ٔٔ

ؿ٤ٔؼخ ػٖ كخطْ، هخٍ أرٞ رٌَ: كيػ٘خ كخطْ رٖ آٔخػ٤َ حُٔي٢ٗ، ػٖ ؿؼلَ رٖ 

رٚ ٗخهظٚ  :" ػْ ًٍذ حُوٜٞحء كظ٠ حٓظٞصْ ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا هخٍ ػٖ أر٤ٚ دمحم،

 ػ٠ِ حُز٤يحء "

كيػ٘خ ػز٤ي رٖ آٔخػ٤َ، كيػ٘خ أرٞ أٓخٓش، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.11ٔٔ

:" ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ ػٖ أر٢ رٌَٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، 
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حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص اكيحٛٔخ ٢ٛٝ حُـيػخء ٜٔخ ُِوَٝؽ كؤػط٠ طُ ػ٘ي١ ٗخهظخٕ هي ً٘ض أػيىْ 

 كًَذ ".

أهزَٗخ أرٞ ػخْٛ، ٝحُٔئَٓ، ٝأرٞ ٗؼ٤ْ، ػٖ حُيح٢ٍٓ هخٍ  أهَؽ.12ٔٔ

ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا " أ٣ٖٔ رٖ ٗخرَ، ػٖ هيحٓش رٖ ػزي هللا رٖ ػٔخٍ ح٬ٌُر٢ هخٍ:

 ." ي ا٤ُيملسو هيلع هللا ىلص ٢َٓ٣ حُـٔخٍ ػ٠ِ ٗخهش ٜٛزخء ٤ُْ ػْ َٟد، ٫ٝ ١َى، ٫ٝ ا٤ُ

ٝأرٞ ٗؼ٤ْ ٛٞ حُل٠َ رٖ ى٤ًٖ ٝٓئَٓ ٛٞ حرٖ آٔخػ٤َ ٝأرٞ  هِض كي٣غ كٖٔ

 .ػخْٛ ٛٞ ح٠ُلخى رٖ ٓوِي

كيػ٘خ ٤ًٝغ، هخٍ: كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ ػَٔٝ رٖ َٓس، أكٔي هخٍ  أهَؽ.2ٓٔٔ

كيػ٢٘ ٍؿَ ٖٓ أٛلخد حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ؿَكظ٢ ٌٛٙ كٔزض ػٖ َٓس حُط٤ذ، هخٍ 

ٌٛح  :هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ حُ٘لَ ػ٠ِ ٗخهش ُٚ كَٔحء ٓو٠َٓش كوخٍهخٍ:" هطز٘خ ٍٍٓٞ 

 هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ .٣ّٞ حُ٘لَ ٌٝٛح ٣ّٞ حُلؾ ح٧ًزَ"

  .ٝٗؼزش ٛٞ حرٖ حُلـخؽ ٤ًٝٝغ ٛٞ حرٖ حُـَحف

كيػ٘خ ٣ُي رٖ حُلزخد، كيػ٘خ ٓؼخ٣ٝش رٖ ٛخُق، أكٔي هخٍ  أهَؽ.2ٔٔٔ

: ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وطذ ٓٔؼض أرخ أٓخٓش ٣وٍٞ "كيػ٢٘ ٤ِْٓ رٖ ػخَٓ هخٍ:

حُ٘خّ ك٢ كـش حُٞىحع ٝٛٞ ػ٠ِ حُـيػخء ٝحٟغ ٍؿِٚ ك٢ ؿَُ حَُكَ ٣ظطخٍٝ 

٣وٍٞ:" أ٫ طٔٔؼٕٞ؟ " كوخٍ ٍؿَ ٖٓ آهَ حُوّٞ: ٓخ طوٍٞ؟ هخٍ:" حػزيٝح ٍرٌْ 

ْ طيهِٞح ِٝٛٞح هٌْٔٔ ٝٛٞٓٞح ًَْٜٗ ٝأىٝح ًُخس أٓٞحٌُْ ٝأ٤١ؼٞح ًح أًَٓ

هِض ُٚ: كٌٔ ًْ ٓٔؼض ٌٛح حُلي٣غ ٣خ أرخ أٓخٓش؟ هخٍ: ٝأٗخ حرٖ ػ٬ػ٤ٖ ؿ٘ش ٍرٌْ" 

 هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ. " ٓ٘ش
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٤ٜخ ِّٔ َٔ ػ٠ِ إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٗض ُٚ ٗخهش ٝحكيس ٣ُ  ٣يٌٍٛٙ ح٧كخى٣غ  ٝٓـٔٞع

 ٖٓ أر٢ رٌَ ػ٘ي حُوَٝؽ ُِٜـَس ػْ رؼ٠ْٜ حُـيػخء ٢ٛٝ حُظ٢ أهٌٛخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

هطذ ػ٤ِٜخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ػَكش ك٢ كـش حُٞىحع ًٔخ ىُض ػ٤ِٚ ٢ٛ ٗلٜٔخ حُظ٢ 

ٝك٢ ِٛق حُلي٣ز٤ش ًخٗض حُوٜٞحء ٢ٛ حُظ٢ كزٜٔخ  ٍٝح٣ش أكٔي ػٖ أر٢ أٓخٓش

ُٓزوض ٝك٢ ٝكخرْ حُل٤َ  ك٢ ٍٝح٣ش حُزوخ١ٍ ػٖ أْٗ إٔ حُؼ٠زخء ٢ٛ حُظ٢ 

 ٜٛزخء ٝك٢ ٍٝح٣ش أهَٟ أٜٗخ ش أهَٟ إٔ حُ٘خهش حُظ٢ كؾ ػ٤ِٜخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصٍٝح٣

٢ٛ حُـيػخء حُظ٢ ٝ ا٫ ٗخهش ٝحكيس ػ٠ِ ٌٛح ُْ ٣ٌٖ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصٝكَٔحء ٓو٠َٓش 

٢ٛ حُؼ٠زخء ٝحُوٜٞحء ُٜٞٗخ ٜٛزخء ًٍٝزٜخ ك٢ حُٜـَس ٖٓ ٌٓش ا٠ُ حُٔي٣٘ش 

 ُظ٢ كؾ ػ٤ِٜخ ٝهطذ حُ٘خّ ٣ّٞ حُ٘لَحُـيػخء ح ٢ٛٝ حُلَٔحء حُٔو٠َٓش

 ٝهللا أػِْ.

 ِٕبئؼ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ اٌنؤْ -7ٙٔ** 

كيػ٘خ ػزي حَُُحم، هخٍ: أهزَٗخ حرٖ ؿ٣َؾ هخٍ: أكٔي هخٍ  أهَؽ.2ٕٔٔ

كيػ٢٘ آٔخػ٤َ رٖ ًؼ٤َ أرٞ ٛخْٗ ح٢ٌُٔ، ػٖ ػخْٛ رٖ ُو٢٤ رٖ ٛزَس، ػٖ 

ٗطِوض أٗخ ٝٛخكذ ٢ُ كظ٠ حٗظ٤ٜ٘خ ا٠ُ أر٤ٚ أٝ، ؿيٙ ٝحكي رٖ حُٔ٘ظلن، هخٍ: ح

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كِْ ٗـيٙ، كؤ١ؼٔظ٘خ ػخث٘ش طَٔح، ٝػٜيص ُ٘خ ػ٤ٜيس، اً ؿخء 

حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ظوِغ كوخٍ: َٛ أ١ؼٔظْ ٖٓ ٢ٗء؟، هِ٘خ: ٗؼْ ٣خ ٍٍٓٞ هللا، كز٤٘خ ٗلٖ 

: َٛ ُٝيص؟، هخٍ: ٗؼْ، ًٌُي ٍرغ ٍحػ٢ حُـْ٘ ك٢ حَُٔحف ػ٠ِ ٣يٙ ٓوِش، هخٍ

هخٍ: كخًرق ُ٘خ ٗخس، ػْ أهزَ ػ٤ِ٘خ كوخٍ: ٫ طلٔزٖ ـ ُْٝ ٣وَ ٫ طلٔزٖ ـ اٗخ ًرل٘خ 

حُ٘خس ٖٓ أؿٌِٔخ، ُ٘خ ؿْ٘ ٓخثش ٫ ٣َٗي إٔ ط٣ِي ػ٤ِٜخ كبًح ُٝي حَُحػ٢ رٜٔش 

 " هِض كي٣غ ٛل٤ق. أَٓٗخٙ رٌرق ٗخس
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 غضٚاد إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8ٙٔ** 

يػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ٣ُي رٖ ٝكِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٖٔٔ

حُلزخد، ف ٝكيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ دمحم حُـ٢َٓ، كيػ٘خ أرٞ ط٤ِٔش، هخ٫ ؿ٤ٔؼخ: كيػ٘خ 

طٔغ :" ؿِح ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٖٔ رٖ ٝحهي، ػٖ ػزي هللا رٖ ر٣َيس، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ

 ."ػَ٘س ؿِٝس هخطَ ك٢ ػٔخٕ ٜٖٓ٘

كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ هخُي، كيػ٘خ هخٍ  ١ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخٍ .2ٗٔٔ

٤َُٛ، كيػ٘خ أرٞ آلخم، هخٍ: كيػ٢٘ ٣ُي رٖ أٍهْ، إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ؿِح طٔغ ػَ٘س 

 ." ؿِٝس، ٝأٗٚ كؾ رؼي ٓخ ٛخؿَ كـش ٝحكيس، ُْ ٣لؾ رؼيٛخ كـش حُٞىحع

كيػ٘خ ٤َُٛ رٖ كَد، كيػ٘خ ٍٝف رٖ ػزخىس، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2٘ٔٔ

:" ؿِٝص ٓغ أرٞ حُِر٤َ، أٗٚ ٓٔغ ؿخرَ رٖ ػزي هللا، ٣وٍٞ كيػ٘خ ٣ًَُخ، أهزَٗخ

كيح ٓ٘ؼ٢٘ أر٢ كِٔخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طٔغ ػَ٘س ؿِٝس هخٍ ؿخرَ ُْ أٜٗي ريٍح ٫ٝ أُ 

 ".  ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ؿِٝس ه٢ظَ ػزي هللا ٣ّٞ أكي ُْ أطوِق ػٖ ٍٍٓٞ هللاهُ 

  هي ؿِٟ اكيٟ ٝػ٣َٖ٘ ؿِٝس.هِض ٝػ٠ِ ٌٛح ٣ٌٕٞ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 ػّشاد إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -9ٙٔ** 

كيػ٘خ ٛيرش رٖ هخُي، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٙٔٔ

ٛٔخّ، ػٖ هظخىس، إٔ أٗٔخ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، أهزَٙ هخٍ: " حػظَٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 

ظٚ: ػَٔس هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ أٍرغ ػَٔ، ًِٜٖ ك٢ ١ً حُوؼيس، ا٫ حُظ٢ ًخٗض ٓغ كـ

ٖٓ حُلي٣ز٤ش ك٢ ١ً حُوؼيس، ٝػَٔس ٖٓ حُؼخّ حُٔوزَ ك٢ ١ً حُوؼيس، ٝػَٔس ٖٓ 

 ." حُـؼَحٗش، ك٤غ هْٔ ؿ٘خثْ ك٤ٖ٘ ك٢ ١ً حُوؼيس، ٝػَٔس ٓغ كـظٚ
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 خ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصؽغَّ  -7ٓٔ** 

كيػ٘خ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، كيػ٢٘ ػزي حُٜٔي، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.21ٔٔ

كـش ٝحكيس  "ؤُض أٗٔخ، ًْ كؾ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ:ٛٔخّ، كيػ٘خ هظخىس، هخٍ: ٓ

 ."ٝحػظَٔ أٍرغ ػَٔ

ٝكيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ آىّ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.21ٔٔ

إٔ ٍٍٓٞ هللا :" كيػ٘خ ٤َُٛ، ػٖ أر٢ آلخم، ػٖ ٣ُي رٖ أٍهْ، ٓٔؼٚ ٓ٘ٚ

ـّ رؼيٓخ  كؾَّ ٝملسو هيلع هللا ىلص ؿِح طٔغ ػَ٘س ؿِٝس  َـّ  ؿ٤َٛخ ش ُْ ٣لؾَّ ٛخؿَ ك  ". ش حُٞىحعك

 أً٘ ث١ذ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٚخبفزٗ -7ٔٔ** 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝدمحم رٖ ػزي هللا رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.22ٔٔ

هخ٫: كيػ٘خ دمحم رٖ رَ٘، ػٖ ٣ًَُخء، ػٖ ٜٓؼذ رٖ  -ٝحُِلع ٧ر٢ رٌَ  -٤َٔٗ 

هَؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ؿيحس ٝػ٤ِٚ  ٤ٗزش، ػٖ ٛل٤ش ر٘ض ٤ٗزش، هخُض: هخُض ػخث٘ش:

١َٓ َٓكَ، ٖٓ ٗؼَ أٓٞى، كـخء حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ كؤىهِٚ، ػْ ؿخء حُل٤ٖٔ 

كيهَ ٓؼٚ، ػْ ؿخءص كخ١ٔش كؤىهِٜخ، ػْ ؿخء ػ٢ِ كؤىهِٚ، ػْ هخٍ: }اٗٔخ ٣َ٣ي 

 "هللا ٤ٌُٛذ ػٌْ٘ حَُؿْ أَٛ حُز٤ض ٣ٝطًَْٜ طط٤َٜح{ 

٤َٔٗ، هخٍ: كيػ٘خ ػزي حُِٔي ٣ؼ٢٘  كيػ٘خ ػزي هللا رٖأكٔي هخٍ  أهَؽ.ٕٓٓٔ

حرٖ أر٢ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ ػطخء رٖ أر٢ ٍرخف، هخٍ: كيػ٢٘ ٖٓ ٓٔغ أّ ِٓٔش، طًٌَ 

إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ك٢ ر٤ظٜخ، كؤطظٚ كخ١ٔش رزَٓش، ك٤ٜخ ه٣َِس، كيهِض رٜخ ػ٤ِٚ، 

ٞح هخُض: كـخء ػ٢ِ، ٝحُل٤ٖٔ، ٝحُلٖٔ، كيهِ ،كوخٍ ُٜخ: حىػ٢ ُٝؿي ٝحر٤٘ي

ػ٤ِٚ، كـِٔٞح ٣ؤًِٕٞ ٖٓ طِي حُو٣َِس، ٝٛٞ ػ٠ِ ٓ٘خٓش ُٚ ػ٠ِ ىًخٕ طلظٚ 

ًٔخء ه٤ز١َ. هخُض: ٝأٗخ أ٢ِٛ ك٢ حُلـَس، كؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ ٌٛٙ ح٣٥ش: 

}اٗٔخ ٣َ٣ي هللا ٤ٌُٛذ ػٌْ٘ حَُؿْ أَٛ حُز٤ض ٣ٝطًَْٜ طط٤َٜح{ هخُض: كؤهٌ 
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حُِْٜ  "٠ حُٔٔخء، ػْ هخٍ:ك٠َ حٌُٔخء، كـ٘خْٛ رٚ، ػْ أهَؽ ٣يٙ، كؤُٟٞ رٜخ اُ

ٛئ٫ء أَٛ ر٤ظ٢ ٝهخٛظ٢، كؤًٛذ ػْٜ٘ حَُؿْ، ١َْٜٝٛ طط٤َٜح، حُِْٜ 

هخُض:  ،ٛئ٫ء أَٛ ر٤ظ٢ ٝهخٛظ٢، كؤًٛذ ػْٜ٘ حَُؿْ، ١َْٜٝٛ طط٤َٜح

كؤىهِض ٍأ٢ٓ حُز٤ض، كوِض: ٝأٗخ ٓؼٌْ ٣خ ٍٍٓٞ هللا، هخٍ: اٗي ا٠ُ ه٤َ، اٗي 

٠ِ٤، ػٖ أّ ِٓٔش، ٓؼَ كي٣غ ػطخء، هخٍ ػزي حُِٔي، ٝكيػ٢٘ أرٞ ُ "ا٠ُ ه٤َ

ٓٞحء هخٍ: ػزي حُِٔي، ٝكيػ٢٘ ىحٝى رٖ أر٢ ػٞف أرٞ حُـلخف، ػٖ َٜٗ رٖ 

" هِض كي٣غ ٛل٤ق ٖٓ ٣َ١ن أر٢ ٠ِ٤ُ ٝٛٞ  كٞٗذ، ػٖ أّ ِٓٔش رٔؼِٚ ٓٞحء

حٌُ٘ي١ ػٖ أّ ِٓٔش ٣َ١ٝن َٜٗ رٖ كٞٗذ ٝإ ًخٕ ٟؼ٤لخ كٜٞ ٣و١ٞ ٣َ١ن 

 حٌُ٘ي١.

 ػٍٟ ثٓ أثٟ هبٌت -9ٓٗ* 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ٤ًٝغ، ٝأرٞ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٕٔٓٔ

ٓؼخ٣ٝش، ػٖ ح٧ػٖٔ، ف ٝكيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤، ٝحُِلع ُٚ، أهزَٗخ أرٞ ٓؼخ٣ٝش، 

ػٖ ح٧ػٖٔ، ػٖ ػي١ رٖ ػخرض، ػٖ ٍُ، هخٍ: هخٍ ػ٢ِ: ٝح١ٌُ كِن حُلزش، 

ز٢٘ ا٫ ٓئٖٓ، ٫ٝ ٣زـ٢٘٠ ٝرَأ حُ٘ٔٔش، اٗٚ ُؼٜي حُ٘ز٢ ح٢ٓ٧ ملسو هيلع هللا ىلص ا٢ُ: إٔ ٫ ٣ل

 ." ا٫ ٓ٘خكن

كيػ٘خ ٓٔيى، كيػ٘خ ٣ل٠٤، ػٖ ٗؼزش، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٕٕٓٔ

حُلٌْ، ػٖ ٜٓؼذ رٖ ٓؼي، ػٖ أر٤ٚ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هَؽ ا٠ُ طزٞى، 

أ٫ ط٠َٟ إٔ طٌٕٞ  "ٝحٓظوِق ػ٤ِخ، كوخٍ: أطوِل٢٘ ك٢ حُٜز٤خٕ ٝحُ٘ٔخء؟ هخٍ:

 ." ، ٖٓ ٠ٓٞٓ ا٫ أٗٚ ٤ُْ ٗز٢ رؼي٢٘ٓ١ رُِٔ٘ش ٛخٍٕٝ

كيػ٘خ دمحم رٖ ؿؼلَ، كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ أر٢ آلخم أهَؽ حكٔي هخٍ .ٖٕٓٔ

هخٍ: ٓٔؼض ٓؼ٤ي رٖ ٝٛذ هخٍ: ٗ٘ي ػ٢ِ حُ٘خّ، كوخّ هٔٔش أٝ ٓظش ٖٓ 



 9ٗ٘                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

أٛلخد حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كٜ٘يٝح إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ: " ٖٓ ً٘ض ٫ٞٓٙ كؼ٢ِ 

. هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝأرٞ آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢ ٝٗؼزش ٛٞ حرٖ حُلـخؽ، "٫ٞٓٙ

 ٝأهَؿٚ حُ٘ٔخث٢ ك٢ حٌُزَٟ.

أهَؽ أكٔي هخٍ كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ر٤ٌَ، هخٍ: كيػ٘خ آَحث٤َ،   .ٕٗٓٔ

ػٖ أر٢ آلخم، ػٖ أر٢ ػزي هللا حُـي٢ُ، هخٍ: ىهِض ػ٠ِ أّ ِٓٔش، كوخُض ٢ُ: 

هِض: ٓؼخً هللا، أٝ ٓزلخٕ هللا، أٝ ًِٔش ٗلٞٛخ، هخُض:  أ٣ٔذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٌْ؟

هِض كي٣غ كٖٔ أرٞ «. ٖٓ ٓذ ػ٤ِخ، كوي ٓز٢٘»ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ: 

 آلخم ٛٞ حُٔز٤ؼ٢ ٝآَحث٤َ ٛٞ حرٖ ٣ْٞٗ، ٝأهَؿٚ حُ٘ٔخث٢ ك٢ حٌُزَٟ.

  اٌؾغٓ ٚاٌؾغ١ٓ -9ٔٗ* 

١َ، كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ كيػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا حُِر٤أكٔي هخٍ  أهَؽ.ٕ٘ٓٔ

َٓىحٗزش، هخٍ: كيػ٘خ حرٖ أر٢ ٗؼْ، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ، هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا 

ٝحرٖ أر٢ ٗؼْ  هِض كي٣غ كٖٔ ." ملسو هيلع هللا ىلص:" حُلٖٔ ٝحُل٤ٖٔ ٤ٓيح ٗزخد أَٛ حُـ٘ش

 .ٛٞ ػزي حَُكٖٔ حُزـ٢ِ

 كيػ٢٘ دمحم رٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ ؿ٘يٍ، كيػ٘خ ٗؼزش،حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٕٙٓٔ

ػٖ دمحم رٖ أر٢ ٣ؼوٞد، ٓٔؼض حرٖ أر٢ ٗؼْ، ٓٔؼض ػزي هللا رٖ ػَٔ، ٝٓؤُٚ 

ػٖ حُٔلَّ؟ هخٍ: ٗؼزش أكٔزٚ ٣وظَ حٌُرخد، كوخٍ: أَٛ حُؼَحم ٣ٔؤُٕٞ ػٖ 

ٛٔخ ٣ٍلخٗظخ١ ٖٓ  "حٌُرخد، ٝهي هظِٞح حرٖ حر٘ش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝهخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص:

 ." حُي٤ٗخ

، كيػ٘خ كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزي هللاٚ هخٍ ٛل٤لك٢ حُزوخ١ٍ  أهَؽ.1ٕٓٔ

أرٞ ٠ٓٞٓ، ُٝو٤ظٚ رخٌُٞكش ٝؿخء ا٠ُ حرٖ ٗزَٓش، كوخٍ:  ٓل٤خٕ، كيػ٘خ آَحث٤َ
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أىه٢ِ٘ ػ٠ِ ػ٠ٔ٤ كؤػظٚ، كٌؤٕ حرٖ ٗزَٓش هخف ػ٤ِٚ كِْ ٣لؼَ، هخٍ: كيػ٘خ 

خثذ، ُٔخ ٓخٍ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ ا٠ُ ٓؼخ٣ٝش رخٌُظ -حُلٖٔ، هخٍ: 

هخٍ ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ ُٔؼخ٣ٝش: أٍٟ ًظ٤زش ٫ ط٢ُٞ كظ٠ طيرَ أهَحٛخ، هخٍ 

ٓؼخ٣ٝش: ٖٓ ٌٍُح١ٍ ح٤ُِٖٔٔٔ؟ كوخٍ: أٗخ، كوخٍ ػزي هللا رٖ ػخَٓ ٝػزي حَُكٖٔ 

هخٍ حُلٖٔ: ُٝوي ٓٔؼض أرخ رٌَس، هخٍ: ر٤٘خ  -رٖ َٓٔس: ِٗوخٙ ك٘وٍٞ ُٚ حُِٜق 

حر٢٘ ٌٛح ٤ٓي، ُٝؼَ هللا إٔ »ٖ، كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣وطذ، ؿخء حُلٔ

 «٣ِٜق رٚ ر٤ٖ كجظ٤ٖ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ

كيػ٘خ أكٔي رٖ ٣ْٞٗ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٕٓٔ

ٍأ٣ض حُ٘ز٢ ٠ِٛ  "٤َُٛ، كيػ٘خ آٔخػ٤َ، ػٖ أر٢ ؿل٤لش ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ:

 ." هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ، ًٝخٕ حُلٖٔ ٣٘زٜٚ

كيػ٘خ أرٞ ػخْٛ، ػٖ ػَٔ رٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٕٓٔ

٠ِٛ أرٞ رٌَ ٢ٍٟ  "ك٤ٖٔ، ػٖ حرٖ أر٢ ٤ٌِٓش، ػٖ ػوزش رٖ حُلخٍع، هخٍ:

هللا ػ٘ٚ حُؼَٜ، ػْ هَؽ ٢٘ٔ٣، كَأٟ حُلٖٔ ٣ِؼذ ٓغ حُٜز٤خٕ، كلِٔٚ ػ٠ِ 

 ." ػخطوٚ، ٝهخٍ: رؤر٢، ٗز٤ٚ رخُ٘ز٢ ٫ ٗز٤ٚ رؼ٢ِ ٝػ٢ِ ٠٣لي

ك٢ ٓٔ٘يٙ هخٍ كيػ٘خ دمحم رٖ ؿؼلَ، كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ أكٔي  أهَؽ  .ٕٓٔٔ

ػَٔٝ رٖ َٓس، ػٖ ػزي هللا رٖ حُلخٍع، ػٖ ٤َُٛ رٖ ح٧هَٔ هخٍ: ر٤٘ٔخ حُلٖٔ 

رٖ ػ٢ِ ٣وطذ رؼيٓخ هظَ ػ٢ِ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ اً هخّ ٍؿَ ٖٓ ح٧ُى آىّ ١ٞحٍ 

أكز٢٘ ك٤ِلزٚ، ٖٓ »كوخٍ: ُوي ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝحٟؼٚ ك٢ كزٞطٚ ٣وٍٞ: 

. هِض كي٣غ " ، ٫ُٞٝ ػِٓش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ كيػظٌْ«ك٤ِزِؾ حُ٘خٛي حُـخثذ

 ٛل٤ق ٝٗؼزش رٖ حُلـخؽ ٝدمحم رٖ ؿؼلَ ٛٞ ؿ٘يٍ.
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 آي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص -9ٕٗ* 

يػ٢٘ ٤َُٛ رٖ كَد، ٝٗـخع رٖ ٓوِي، ؿ٤ٔؼخ ِْٓٔ هخٍ ك أهَؽ.ٕٔٔٔ

خػ٤َ رٖ ارَح٤ْٛ، كيػ٢٘ أرٞ ك٤خٕ، كيػ٢٘ ػٖ حرٖ ػ٤ِش، هخٍ ٤َُٛ: كيػ٘خ آٔ

٣ِ٣ي رٖ ك٤خٕ، هخٍ: حٗطِوض أٗخ ٝك٤ٜٖ رٖ ٓزَس، ٝػَٔ رٖ ِْٓٔ، ا٠ُ ٣ُي رٖ 

أٍهْ، كِٔخ ؿِٔ٘خ ا٤ُٚ هخٍ ُٚ ك٤ٜٖ: ُوي ُو٤ض ٣خ ٣ُي ه٤َح ًؼ٤َح، ٍأ٣ض ٍٍٓٞ 

٣ي ه٤َح هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝٓٔؼض كي٣ؼٚ، ٝؿِٝص ٓؼٚ، ٤ِٛٝض هِلٚ ُوي ُو٤ض، ٣خ ُ

ًؼ٤َح، كيػ٘خ ٣خ ٣ُي ٓخ ٓٔؼض ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ: ٣خ حرٖ أه٢ ٝهللا ُوي 

ًزَص ٢٘ٓ، ٝهيّ ػٜي١، ٤ٔٗٝض رؼٞ ح١ٌُ ً٘ض أػ٢ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ، كٔخ كيػظٌْ كخهزِٞح، ٝٓخ ٫، ك٬ طٌِل٤ٗٞٚ، ػْ هخٍ: هخّ ٍٍٓٞ هللا 

ٞٓخ ك٤٘خ هط٤زخ، رٔخء ٣يػ٠ هٔخ ر٤ٖ ٌٓش ٝحُٔي٣٘ش كلٔي هللا ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ، ملسو هيلع هللا ىلص ٣

ٝٝػع ًًَٝ، ػْ هخٍ:" أٓخ رؼي، أ٫ أ٣ٜخ حُ٘خّ كبٗٔخ أٗخ رَ٘ ٣ٞٗي إٔ ٣ؤط٢ 

ٍٍٓٞ ٍر٢ كؤؿ٤ذ، ٝأٗخ طخٍى ك٤ٌْ ػو٤ِٖ: أُٜٝٔخ ًظخد هللا ك٤ٚ حُٜيٟ ٝحٍُ٘ٞ 

د هللا ٍٝؿذ ك٤ٚ، ػْ هخٍ: كوٌٝح رٌظخد هللا، ٝحٓظٌٔٔٞح رٚ " كلغ ػ٠ِ ًظخ

ٝأَٛ ر٤ظ٢ أًًًَْ هللا ك٢ أَٛ ر٤ظ٢، أًًًَْ هللا ك٢ أَٛ ر٤ظ٢، أًًًَْ هللا ك٢ 

كوخٍ ُٚ ك٤ٜٖ: ٖٝٓ أَٛ ر٤ظٚ؟ ٣خ ٣ُي أ٤ُْ ٗٔخإٙ ٖٓ أَٛ ر٤ظٚ؟  ،أَٛ ر٤ظ٢

هخٍ: ٗٔخإٙ ٖٓ أَٛ ر٤ظٚ، ٌُٖٝ أَٛ ر٤ظٚ ٖٓ كَّ حُٜيهش رؼيٙ، هخٍ: ٖٝٓ ْٛ؟ 

آٍ ػو٤َ، ٝآٍ ؿؼلَ، ٝآٍ ػزخّ هخٍ: ًَ ٛئ٫ء كَّ هخٍ: ْٛ آٍ ػ٢ِ ٝ

 " حُٜيهش؟ هخٍ: ٗؼْ
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 صٚعبد إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -7ٕٔ** 

 سمٟ هللا ػٕٙبأَ اٌّئ١ِٕٓ خذ٠غخ ثٕذ خ٠ٍٛذ  -9ٖٗ* 

كيػ٘خ ػزي رٖ ك٤ٔي، أهزَٗخ ػزي حَُُحم، أهزَٗخ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٕٕٔٔ

٢ ٠ِٛ هللا ُْ ٣ظِٝؽ حُ٘ز "ٓؼَٔ، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ ػَٝس، ػٖ ػخث٘ش، هخُض:

 " ػ٤ِٚ ِْٝٓ ػ٠ِ هي٣ـش كظ٠ ٓخطض

كيػ٘خ ٤َُٛ رٖ كَد، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٕٔٔ

ٌٛٙ هي٣ـش  "حرٖ ك٤٠َ، ػٖ ػٔخٍس، ػٖ أر٢ ٍُػش، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، كوخٍ:

كؤهَثٜخ ٖٓ ٍرٜخ ح٬ُّٔ، ٝرَ٘ٛخ  -أٝ اٗخء ك٤ٚ َٗحد  -أطظي ربٗخء ك٤ٚ ١ؼخّ 

 ."ٚ، ٫ٝ ٜٗذرز٤ض ٖٓ هٜذ ٫ ٛوذ ك٤

كيػ٢٘ أكٔي حرٖ أر٢ ٍؿخء، ك٢ حُٜل٤لٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ هخٍ .ٕٗٔٔ

كيػ٘خ ح٠َُ٘، ػٖ ٛ٘خّ، هخٍ: أهز٢َٗ أر٢، هخٍ: ٓٔؼض ػزي هللا رٖ ؿؼلَ، هخٍ: 

ه٤َ ٗٔخثٜخ ٣َْٓ  "ٓٔؼض ػ٤ِخ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ٣وٍٞ ٓٔؼض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ٣وٍٞ:

 " حر٘ش ػَٔحٕ، ٝه٤َ ٗٔخثٜخ هي٣ـش

كيػ٘خ ٣ٞٓي رٖ ٓؼ٤ي، كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ َٜٓٔ، ػٖ ِْٓٔ هخٍ  هَؽأ.ٕ٘ٔٔ

ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش، هخُض: حٓظؤًٗض ٛخُش ر٘ض ه٣ِٞي أهض هي٣ـش ػ٠ِ 

 ،ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كؼَف حٓظجٌحٕ هي٣ـش كخٍطخف ٌُُي كوخٍ: حُِْٜ ٛخُش ر٘ض ه٣ِٞي

َٔحء حُ٘يه٤ٖ، ٌِٛض كـَص كوِض: ٝٓخ طًٌَ ٖٓ ػـُٞ ٖٓ ػـخثِ ه٣َٖ، ك

 ٚ حُزوخ١ٍ ٓؼِوخ.". ٝأهَؿ ك٢ حُيَٛ كؤريُي هللا ه٤َح ٜٓ٘خ

كيػ٢٘ ػَٔ رٖ دمحم رٖ كٖٔ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٙٔٔ

كيػ٘خ أر٢، كيػ٘خ كلٚ، ػٖ ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، 
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َص ػ٠ِ هي٣ـش، ٝٓخ ٍأ٣ظٜخ، هخُض: ٓخ ؿَص ػ٠ِ أكي ٖٓ ٗٔخء حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ٓخ ؿ

ٌُٖٝ ًخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٌؼَ ًًَٛخ، ٍٝرٔخ ًرق حُ٘خس ػْ ٣وطؼٜخ أػ٠خء، ػْ ٣زؼؼٜخ 

ك٢ ٛيحثن هي٣ـش، كَرٔخ هِض ُٚ: ًؤٗٚ ُْ ٣ٌٖ ك٢ حُي٤ٗخ حَٓأس ا٫ هي٣ـش، 

 ."اٜٗخ ًخٗض، ًٝخٗض، ًٝخٕ ٢ُ ٜٓ٘خ ُٝي :ك٤وٍٞ

كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد، حُلخًْ ك٢ حُٔٔظيٍى هخٍ  أهَؽ.1ٕٔٔ

ػ٘خ دمحم رٖ آلخم حُٜـخ٢ٗ، ػ٘خ أرٞ ػخْٛ، ػ٘خ ٛخُق رٖ ٍٓظْ، ػٖ حرٖ أر٢ 

٤ٌِٓش، ػٖ ػخث٘ش، هخُض: ؿخءص ػـُٞ ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ ػ٘ي١، كوخٍ: ُٜخ 

رَ أٗض كٔخٗش »هخُض: أٗخ ؿؼخٓش ح٤ُِٗٔش، كوخٍ: « ٖٓ أٗض؟»ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

هخُض: رو٤َ رؤر٢ أٗض ٝأ٢ٓ « ح٤ُِٗٔش، ٤ًق أٗظْ؟ ٤ًق كخٌُْ؟ ٤ًق ً٘ظْ رؼيٗخ؟

٣خ ٍٍٓٞ هللا، كِٔخ هَؿض هِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، طوزَ ػ٠ِ ٌٛٙ حُؼـُٞ ٌٛح 

" هخٍ اٜٗخ ًخٗض طؤط٤٘خ ُٖٓ هي٣ـش، ٝإ كٖٔ حُؼٜي ٖٓ ح٣٩ٔخٕ»ح٩هزخٍ؟ كوخٍ: 

ح٤ُ٘و٤ٖ كوي حطلوخ ػ٠ِ ح٫كظـخؽ رَٝحطٚ  ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗحُلخًْ:" 

ػ٠ِ ١َٜٗٔخ  " ٝهخٍ حٌُٛز٢ ك٢ حُظِو٤ٚ:"ك٢ أكخى٣غ ًؼ٤َس ٤ُْٝ ُٚ ػِش 

هِض رَ ٛٞ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ كبٕ ٛخُق رٖ ٍٓظْ ُْ ٣َٝ ُٚ  " ٤ُٝٔض ُٚ ػِش

ٝٓخ ىٕٝ ١زوش ِْٓٔ أرٞ حُؼزخّ ٝأرٞ ػخْٛ ٛٞ ح٠ُلخى رٖ ٓوِي حُزوخ١ٍ 

  ٚ ك٢ أٍٝ كي٣غ ك٢ حٌُظخد.يّ طٞػ٤و٤ٗن حُلخًْ طو

 سمٟ هللا ػٕٙبأَ اٌّئ١ِٕٓ عٛدح ثٕذ صِؼخ  -9ٗٗ* 

ٛ٘خّ رٖ كيػ٘خ ٤َُٛ رٖ كَد كيػ٘خ ؿ٣ََ ػٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٕٔٔ

إٔ إًٔٞ ك٢  ا٢ُّ  " ٓخ ٍأ٣ض حَٓأس أكذّ :هخُض ػَٝس ػٖ أر٤ٚ ػٖ ػخث٘ش

ٜٓخ َص ؿؼِض ٣ٞهخُض كِٔخ ًزُ  .سٜخ ٖٓ ٓٞىس ر٘ض ُٓؼش ٖٓ حَٓأس ك٤ٜخ كيّ هِ ٬َ ْٔ ِٓ 
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٢ٓٞ٣ ٓ٘ي ُؼخث٘ش كٌخٕ  ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُؼخث٘ش هخُض ٣خ ٍٍٓٞ هللا هي ؿؼِضُ 

 ُؼخث٘ش ٤ٓٞ٣ٖ ٣ٜٞٓخ ٣ّٝٞ ٓٞىس." ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؤْ

 ػبئؾخ أَ اٌّئ١ِٕٓ سمٟ هللا ػٕٙب -9٘ٗ* 

كيػ٘خ ٓؼ٠ِ، كيػ٘خ ٤ٛٝذ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٕٔٔ

َٝس، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػ

ػ٤ِٚ ِْٝٓ، هخٍ ُٜخ:" أ٣ٍظي ك٢ حُٔ٘خّ َٓط٤ٖ، أٍٟ أٗي ك٢ َٓهش ٖٓ ك٣ََ، 

٣ٝوٍٞ: ٌٛٙ حَٓأطي، كخً٘ق ػٜ٘خ، كبًح ٢ٛ أٗض، كؤهٍٞ: إ ٣ي ٌٛح ٖٓ ػ٘ي هللا 

ٚ٠ٔ٣ ". 

حُٔـَحء  كيػ٘خ كَٝس رٖ أر٢حُزوخ١ٍ ك٢ ح٧ىد حُٔلَى هخٍ  أهَؽ.ٕٕٓٔ

هخٍ: كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ َٜٓٔ، ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس هخٍ: أهز٢َٗ حُوخْٓ رٖ دمحم، ػٖ 

ٓخ ٍأ٣ض حَٓأط٤ٖ أؿٞى ٖٓ ػخث٘ش، ٝأٓٔخء، ٝؿٞىٛٔخ  "ػزي هللا رٖ حُِر٤َ هخٍ:

ٓوظِق، أٓخ ػخث٘ش كٌخٗض طـٔغ ح٢ُ٘ء ا٠ُ ح٢ُ٘ء، كظ٠ اًح ًخٕ حؿظٔغ ػ٘يٛخ 

" هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ُـي هٔٔض، ٝأٓخ أٓٔخء كٌخٗض ٫ طٔٔي ٤ٗجخ

 حُزوخ١ٍ.

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٤َُٛٝ رٖ كَد، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٕٕٔٔ

هخ٫: كيػ٘خ ٤ًٝغ، ػٖ ٓٔؼَ، ٝٓل٤خٕ، ػٖ حُٔويحّ رٖ ٣َٗق، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ 

" ً٘ض أَٗد ٝأٗخ كخثٞ ػْ أٗخُٝٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٠٤غ كخٙ ػ٠ِ ٟٓٞغ :ػخث٘ش هخُض

ََّ ك٤َ٘د ٝ ك٢َّ  ٝأٗخ كخثٞ ػْ أٗخُٝٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٠٤غ كخٙ ػ٠ِ  حُؼَمَ  مُ أطؼ

 ".  ٟٓٞغ ك٢َّ
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كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٕٕٔ

ح٤ُِغ، ػٖ ٣ْٞٗ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، هخٍ أرٞ ِٓٔش: إ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، 

٣خ ػخثٖ ٌٛح ؿز٣ََ ٣وَثي ح٬ُّٔ كوِض ٝػ٤ِٚ  :٣ٞٓخ" هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :هخُض

 َٟ ٓخ ٫ أٍٟ ط٣َي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص." .ح٬ُّٔ ٍٝكٔش هللا ٝرًَخطٚ ط

رٖ أر٢ ح١َُٔ، حرٖ هظ٤زش، هخٍ: كيػ٘خ حأهزَٗخ حرٖ كزخٕ هخٍ  أهَؽ.ٖٕٕٔ

هخٍ: كيػ٘خ ػزي حَُُحم، هخٍ: أهزَٗخ ٓؼَٔ، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي 

ّٖ :ُؼخٙ، ػٖ ػخث٘شرٖ ح  حُ٘ز٢ّ  " إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حٓظؼٌٍ أرخ رٌَ ػٖ ػخث٘ش ُْٝ ٣ظ

ك٢ ٛيٍٛخ كٞؿي ٖٓ  رٌَ ٣يٙ كِطٜٔخ ٝٛيّ  ٞملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٣٘خُٜخ رخ١ٌُ ٗخُٜخ كَكغ أر

ض كي٣غ ه٣ِخ أرخ رٌَ ٓخ أٗخ رٔٔظؼٌٍى ٜٓ٘خ رؼيٛخ أريح."  :ملسو هيلع هللا ىلص ٝهخٍ ًُي حُ٘ز٢ُّ 

ٝحرٖ أر٢ ح١َُٔ ٛٞ دمحم رٖ حُٔظًَٞ ٝحرٖ هظ٤زش ٛٞ دمحم رٖ حُلٖٔ ٝػوٚ كٖٔ 

 حُيحٍهط٢٘.

كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػزي هللا، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٕٗٔ

هخٍ: كيػ٢٘ دمحم رٖ ؿؼلَ، ػٖ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ، أٗٚ ٓٔغ أْٗ رٖ ٓخُي 

 ملسو هيلع هللا ىلص، ٣وٍٞ: ك٠َ ػخث٘ش ػ٠ِ حُ٘ٔخء، ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ٣وٍٞ: ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا

 ."ًل٠َ حُؼ٣َي ػ٠ِ ٓخثَ حُطؼخّ

كيػ٘خ ػز٤ي رٖ آٔخػ٤َ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٕ٘ٔ

أرٞ أٓخٓش، ػٖ ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، أٜٗخ حٓظؼخٍص ٖٓ 

 ٗخٓخ ٖٓ أٛلخرٚ ك٢ ١ِزٜخ، أٓٔخء ه٬ىس كٌِٜض " كؤٍَٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كؤىًٍظْٜ ح٬ُٜس، كِٜٞح رـ٤َ ٟٝٞء، كِٔخ أطٞح حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٌٗٞح ًُي ا٤ُٚ، 

كُِ٘ض آ٣ش حُظ٤ْٔ كوخٍ: أ٤ٓي رٖ ك٤٠َ: ؿِحى هللا ه٤َح، كٞهللا ٓخ ٍِٗ ري أَٓ 

 . "ه٢، ا٫ ؿؼَ هللا ُي ٓ٘ٚ ٓوَؿخ، ٝؿؼَ ٤ُِِٖٔٔٔ ك٤ٚ رًَش
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كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػزي حُٞٛخد، كيػ٘خ كٔخى، زوخ١ٍ هخٍ حُ أهَؽ.ٕٕٙٔ

رٜيح٣خْٛ ٣ّٞ ػخث٘ش هخُض  َٕ ْٝ ََّ :" ًخٕ حُ٘خّ ٣ظلَ كيػ٘خ ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ

 ّّ ّّ  ػخث٘ش كخؿظٔغ ٛٞحكز٢ ا٠ُ أ ََّ  ِٓٔش كوِٖ ٣خ أ ٕٝ ِٓٔش ٝهللا إ حُ٘خّ ٣ظل

 ُٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ١َ رٜيح٣خْٛ ٣ّٞ ػخث٘ش ٝاٗخ ٣َٗي حُو٤َ ًٔخ ط٣َيٙ ػخث٘ش ك

ك٤غ ٓخ ىحٍ هخُض كًٌَص ًُي أّ  خّ إٔ ٣ٜيٝح ا٤ُٚ ك٤غ ٓخ ًخٕ أ٣ٝؤَٓ حُّ٘ 

٢ ًًَص ُٚ ًحى كؤػَٝ ػّ٘  ٢ كِٔخ ػخى ا٢ُّ ِٓٔش ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخُض كؤػَٝ ػّ٘ 

ّّ  :ُٚ كوخٍ كِٔخ ًخٕ ك٢ حُؼخُؼش ًًَصُ  هللا ٓخ طئ٢٘٣ً ك٢ ػخث٘ش كبٗٚ ٝ ِٓٔش ٫ ٣خ أ

 حُٞك٢ ٝأٗخ ك٢ ُلخف حَٓأس ٌٖٓ٘ ؿ٤َٛخ". ٍِٗ ػ٢ِّ 

كيػ٘خ ٓؼ٠ِ رٖ أٓي، كيػ٘خ ػزي هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٕٕٔ

حُؼ٣ِِ رٖ حُٔوظخٍ، هخٍ: هخُي حُلٌحء، كيػ٘خ ػٖ أر٢ ػؼٔخٕ، هخٍ: كيػ٢٘ ػَٔٝ 

ص ح٬َُٔٓ، كؤط٤ظٚ رٖ حُؼخٙ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، رؼؼٚ ػ٠ِ ؿ٤ٖ ًح

، أ١ حُ٘خّ أكذ ا٤ُي؟ هخٍ: ػخث٘ش، كوِض: ٖٓ حَُؿخٍ؟ كوخٍ: أرٞٛخ كوِض: "

 ."كؼي ٍؿخ٫، ػْ ٖٓ؟ هخٍ: ػْ ػَٔ رٖ حُوطخد هِض:

أهزَٗخ كخٓي رٖ دمحم رٖ ٗؼ٤ذ، كيػ٘خ دمحم رٖ حرٖ كزخٕ هخٍ  أهَؽ.1ٕٕٔ

ػزي رٌخٍ رٖ ح٣َُخٕ، كيػ٘خ ٣ٞٓق رٖ ٣ؼوٞد رٖ حُٔخؿٕ٘ٞ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ 

ؿي ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ٖٓ أُٝح "حَُكٖٔ رٖ ًؼذ رٖ ٓخُي، ػٖ ػخث٘ش، أٜٗخ هخُض:

، هخُض: كو٤َ ا٢ُ إٔ ًحى أٗٚ ُْ ٣ظِٝؽ رٌَح ك٢ حُـ٘ش؟ هخٍ: أٓخ اٗي ٜٖٓ٘

٤ٗٝن حرٖ كزخٕ كخٓي رٖ دمحم ٝػوٚ  هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ."ؿ١َ٤

 حُيحٍهط٢٘.

كيػ٘خ ؿ٘يٍ، كيػ٘خ ٗؼزش، كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٕٕٔ

ػٔخٍح ٝحُلٖٔ ا٠ُ حٌُٞكش  " ُٔخ رؼغ ػ٢ٌِّ :ػٖ حُلٌْ، ٓٔؼض أرخ ٝحثَ، هخٍ
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 َّٔ خٍ كوخٍ ا٢ٗ ٧ػِْ أٜٗخ ُٝؿظٚ ك٢ حُي٤ٗخ ٝح٥هَس ٌُٖٝ هللا ٤ُٔظ٘لَْٛ هطذ ػ

 ." ا٣ّخٛخ ٝحرظ٬ًْ ُظظزؼٞٙ أ

ي كيػ٢٘ دمحم رٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ ػزي حُٞٛخد رٖ ػزحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٖٕٓٔ

حُٔـ٤ي، كيػ٘خ حرٖ ػٕٞ، ػٖ حُوخْٓ رٖ دمحم، إٔ ػخث٘ش حٗظٌض، كـخء حرٖ ػزخّ 

ّّ :كوخٍ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝػ٠ِ أر٢  مٍ يْ ِٛ  ١ِ َْ حُٔئ٤ٖ٘ٓ طوي٤ٖٓ ػ٠ِ كَ  ": ٣خ أ

 رٌَ."

 *ٗ9ٙ-  َّ  اٌّئ١ِٕٓ ؽفقخ سمٟ هللا ػٕٙب  أ

١، كيػ٘خ كيػ٘خ َٜٓ رٖ دمحم رٖ حُِر٤َ حُؼٌَٔأرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.ٖٕٔٔ

٣ل٠٤ رٖ ٣ًَُخ رٖ أر٢ ُحثيس، ػٖ ٛخُق رٖ ٛخُق، ػٖ ِٓٔش رٖ ٤ًَٜ، ػٖ 

إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ١ِن كلٜش، ػْ " ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ، ػٖ حرٖ ػزخّ، ػٖ ػَٔ:

 هِض كي٣غ ٛل٤ق. ." ٍحؿؼٜخ

أهزَٗخ دمحم رٖ حُلٖٔ رٖ هظ٤زش، هخٍ: كيػ٘خ حرٖ كزخٕ هخٍ  أهَؽ.ٕٖٕٔ

خٍ: كيػ٘خ حرٖ ٝٛذ، هخٍ: أهزَٗخ ٣ْٞٗ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، كَِٓش رٖ ٣ل٠٤، ه

" ُٔخ طٞك٤ض كلٜش أٍَٓ ا٠ُ ػزي هللا رٖ ػَٔ :كيػ٢٘ ٓخُْ رٖ ػزي هللا هخٍ :هخٍ

كٔخػش ٍؿؼٞح ٖٓ ؿ٘خُس كلٜش أٍَٓ حرٖ ػَٔ ا٠ُ َٓٝحٕ  ،رؼ٣ِٔش ٤ََُٓ رٜخ

ُٔخ ٗٔن ػؼٔخٕ ٢ٍٟ هللا  كلَهٜخ ٓوخكش إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ٢ٗء ٖٓ ًُي حهظ٬ف

ٝحرٖ هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٣ْٝٞٗ ٛٞ حرٖ ٣ِ٣ي ح٢ِ٣٧  .ػ٘ٚ "

 دمحم رٖ حُلٖٔ ٝػوٚ حُيٍهط٤ٗ.٢٘ن حرٖ كزخٕ ٝٝٛذ ٛٞ ػزي هللا 

 أَ اٌّئ١ِٕٓ أَ عٍّخ سمٟ هللا ػٕٙب -97ٗ* 

كيػ٢٘ ػزخّ رٖ ح٤ُُٞي هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٖٕٔ

ػؼٔخٕ، هخٍ: أٗزجض إٔ ح٢َُٓ٘، كيػ٘خ ٓؼظَٔ، هخٍ: ٓٔؼض أر٢، كيػ٘خ أرٞ 
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ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ أط٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ٝػ٘يٙ أّ ِٓٔش، كـؼَ ٣ليع ػْ هخّ، كوخٍ 

أٝ ًٔخ هخٍ، هخٍ: هخُض: ٌٛح ىك٤ش، هخُض أّ ِٓٔش:   ٧ّ ِٓٔش: ٖٓ ٌٛح؟حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 ٣وزَ ؿز٣ََ، أٝ ًٔخ ح٣ْ هللا ٓخ كٔزظٚ ا٫ ا٣خٙ، كظ٠ ٓٔؼض هطزش ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ." هخٍ، هخٍ: كوِض ٧ر٢ ػؼٔخٕ: ٖٓٔ ٓٔؼض ٌٛح؟ هخٍ: ٖٓ أٓخٓش رٖ ٣ُي

كيػ٘خ ح٢ٌُٔ رٖ ارَح٤ْٛ، هخٍ: هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٕٗٔ

كيػ٘خ ٛ٘خّ، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ًؼ٤َ، ػٖ أر٢ ِٓٔش، إٔ ٣ُ٘ذ ر٘ض أّ ِٓٔش، 

خ أٗخ ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ٠ٓطـؼش ك٢ ه٤ٜٔش، اً كيػظٚ إٔ أّ ِٓٔش كيػظٜخ هخُض: ر٤٘

هِض: ٗؼْ، كيػخ٢ٗ،  ،أٗلٔض ك٠ض، كخِِٗٔض، كؤهٌص ػ٤خد ك٠٤ظ٢، هخٍ:

 ." كخٟطـؼض ٓؼٚ ك٢ حُو٤ِٔش

 سمٟ هللا ػٕٙب أَ اٌّئ١ِٕٓ ص٠ٕت ثٕذ عؾؼ -98ٗ* 

كيػ٘خ ٛيهش رٖ حُل٠َ، أهزَٗخ دمحم رٖ ؿؼلَ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٖٕ٘ٔ

ء رٖ أر٢ ٤ٓٔٞٗش، ػٖ أر٢ ٍحكغ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس: " إٔ ػٖ ٗؼزش، ػٖ ػطخ

 ." ٣ُ٘ذ ًخٕ حٜٓٔخ رَس، كو٤َ: ط٢ًِ ٗلٜٔخ، كٔٔخٛخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ُ٘ذ

كيػ٢٘ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ حُلِٞح٢ٗ، ٝأرٞ رٌَ رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٖٕٙٔ

٣ؼوٞد رٖ  -هخٍ ػزي: كيػ٢٘ ٝهخٍ ح٥هَحٕ: كيػ٘خ  -ح٠َُ٘، ٝػزي رٖ ك٤ٔي 

َح٤ْٛ رٖ ٓؼي، كيػ٢٘ أر٢، ػٖ ٛخُق، ػٖ حرٖ ٜٗخد، أهز٢َٗ دمحم رٖ ػزي ار

" أٍَٓ أُٝحؽ :حَُكٖٔ رٖ حُلخٍع رٖ ٛ٘خّ، إٔ ػخث٘ش، ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، هخُض

 ٞػ٤ِٚ ٝٛحُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كخ١ٔش ر٘ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كخٓظؤًٗض 

٠ٓطـغ ٓؼ٢ ك٢ ٢١َٓ كؤًٕ ُٜخ كوخُض ٣خ ٍٍٓٞ هللا إ أُٝحؿي أ٢ٍِ٘٘ٓ 

ا٤ُي ٣ٔؤُ٘ي حُؼيٍ ك٢ حر٘ش أر٢ هلخكش ٝأٗخ ٓخًظش هخُض كوخٍ ُٜخ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 

كوخُض ر٠ِ هخٍ كؤكز٢ ٌٛٙ هخُض  ٤ٖ ٓخ أكذّ ش أُٔض طلزّ أ١ ر٤ّ٘ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ 
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 ملسو هيلع هللا ىلص كَؿؼض ا٠ُ أُٝحؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٓض كخ١ٔش ك٤ٖ ٓٔؼض ًُي ٖٓ ٍٍٓٞ هللا

كؤهزَطٜٖ رخ١ٌُ هخُض ٝرخ١ٌُ هخٍ ُٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوِٖ ُٜخ ٓخ َٗحى أؿ٤٘ض ػ٘خ 

ٖٓ ٢ٗء كخٍؿؼ٢ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كو٢ُٞ ُٚ إ أُٝحؿي ٣٘٘يٗي حُؼيٍ ك٢ حر٘ش 

ٔٚ ك٤ٜخ أريح هخُض ػخث٘ش كؤٍَٓ أُٝحؽ حُ٘ز٢ كخ١ٔش ٝهللا ٫ أًِّ  أر٢ هلخكش كوخُض

ملسو هيلع هللا ىلص ٣ُ٘ذ ر٘ض ؿلٖ ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٢ٛٝ حُظ٢ ًخٗض طٔخ٢٘٤ٓ ٜٖٓ٘ ك٢ حُُِٔ٘ش 

٣ٖ ٖٓ ٣ُ٘ذ ٝأطو٠ هلل ٝأٛيم ه٤َح ك٢ حُيّ  ػ٘ي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُْٝ أٍ حَٓأس ه٢ّ 

حرظٌح٫ ُ٘لٜٔخ ك٢ حُؼَٔ ح١ٌُ طٜيم  ٝأَٝٛ َُِكْ ٝأػظْ ٛيهش ٝأٗيّ كي٣ؼخ 

 ،َٔع ٜٓ٘خ حُل٤جشرٚ ٝطوَد رٚ ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ ٓخ ػيح ٍٓٞس ٖٓ كيس ًخٗض ك٤ٜخ طُ 

هخُض كخٓظؤًٗض ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍٍٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓغ ػخث٘ش ك٢ ١َٜٓخ ػ٠ِ 

رٜخ كؤًٕ ُٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخُض ٣خ ٍٍٓٞ  ١ٔش ػ٤ِٜخ ٝٛٞحُلخُش حُظ٢ ىهِض كخ

هللا إ أُٝحؿي أ٢ٍِ٘٘ٓ ا٤ُي ٣ٔؤُ٘ي حُؼيٍ ك٢ حر٘ش أر٢ هلخكش هخُض ػْ ٝهؼض ر٢ 

ذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٍهذ ١َكٚ َٛ ٣ؤًٕ ٢ُ ك٤ٜخ هخُض ٝأٗخ أٍهُ  كخٓظطخُض ػ٢ِّ 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٫ ٣ٌَٙ إٔ أٗظَٜ هخُض كِٔخ  كِْ طزَف ٣ُ٘ذ كظ٠ ػَكض إٔ

َٜ َ٘ ٝهؼض رٜخ ُْ أْٗ  ّٔ  ٤ضُ لَ خ كظ٠ أْٗ ز ْ اٜٗخ حر٘ش ػ٤ِٜخ هخُض كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝطز

 أر٢ رٌَ".

كيػ٘خ ٓلٔٞى رٖ ؿ٬٤ٕ أرٞ أكٔي، كيػ٘خ حُل٠َ رٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٖٕٔ

٠٤ رٖ ١ِلش، ػٖ ػخث٘ش ر٘ض ١ِلش، ػٖ ٠ٓٞٓ ح٤ُٔ٘خ٢ٗ، أهزَٗخ ١ِلش رٖ ٣ل

ٌٖ ٣يح ُلخهخ ر٢ أ١ُُٞ  َّٖ ٌُ ػخث٘ش أّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ، هخُض: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:" أَٓػُ 

 َّٖ ٣ظطخُٖٝ أ٣ظٜٖ أ١ٍٞ ٣يح هخُض كٌخٗض أ١ُٞ٘خ ٣يح ٣ُ٘ذ ٧ٜٗخ ًخٗض  هخُض كٌ

 .طؼَٔ ر٤يٛخ ٝطٜيَّم "
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ٓلخم رٖ ارَح٤ْٛ أهز٢َٗ ػزي هللا رٖ احُلخًْ هخٍ  أهَؽ.1ٖٕٔ

حُوَحٓخ٢ٗ حُؼيٍ، رزـيحى كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ح٤ُٜؼْ حُزِي١، كيػ٢٘ ارَح٤ْٛ رٖ أر٢ 

أ٣ْٝ حُٔي٢ٗ، كيػ٢٘ أر٢، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي، ػٖ ػَٔس، ػٖ ػخث٘ش، ٢ٍٟ 

 ُلٞهخ أَٓػٌٖ: ٧ُٝحؿٚ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ هخٍ "هللا ػٜ٘خ هخُض:

 هللا ٍٍٓٞ ٝكخس رؼي اكيحٗخ ر٤ض ك٢ ٔؼ٘خحؿظ اًح كٌ٘خ: ػخث٘ش ٣يح، هخُض أ١ٌُٖٞ ر٢

 كظ٠ ًُي ٗلؼَ ٍِٗ كِْ ٗظطخٍٝ، حُـيحٍ ك٢ أ٣ي٣٘خ ٗٔي ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ

 ه٤َٜس حَٓأس ًٝخٗض ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ُٝؽ ؿلٖ ر٘ض ٣ُ٘ذ طٞك٤ض

 ح٤ُي رطٍٞ أٍحى اٗٔخ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ إٔ ك٤٘جٌ كؼَك٘خ أ١ُٞ٘خ، طٌٖ ُْٝ

 ك٢ ٝطٜيم ٝطوَُ طيرؾ كٌخٗض ح٤ُي ٛ٘خػش حَٓأس ٣ُ٘ذ ًٝخٗض: هخٍ حُٜيهش

 ُْٝ ِْٓٔ ١َٗ ػ٠ِ ٛل٤ق كي٣غ حُلخًْ ٌٛحهخٍ  ٝؿَ" ػِ هللا ٓز٤َ

٣وَؿخٙ، هخٍ ك٢ حُظِو٤ٚ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ، هِض ٛٞ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٝهي ٍٝى 

ٔخ ؿخء ك٢ ك٢ آ٘خىٙ ارَح٤ْٛ رٖ أر٢ أ٣ْٝ ٝحُٜٞحد آٔخػ٤َ ريٍ ارَح٤ْٛ ً

حُزِحٍ ٝحرٖ أر٢ ػخْٛ ك٢ ح٥كخى ٝحُٔؼخ٢ٗ ٝآ٘خى حُطلخ١ٝ ك٢ َٗف حُٔؼخ٢ٗ 

ٝٓخ ىٕٝ ١زوش ِْٓٔ ارَح٤ْٛ رٖ ح٤ُٜؼْ ٝػوٚ حُيحٍهط٢٘  ٝحُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َ

ٝحُوط٤ذ ٤ٗٝن حُلخًْ ػزي هللا رٖ آلخم هخٍ حُوط٤ذ ك٢ طخ٣ٍن رـيحى: هخٍ 

زَ:" هخٍ حُلخًْ ٛٞ آخّ أَٛ حُلي٣غ حُيحٍهط٢٘ ك٤ٚ ٤ُٖ ٝهخٍ حٌُٛز٢ ك٢ حُؼ

 .روَحٓخٕ "

كيػ٘خ أرٞ أٓخٓش ػٖ آٔخػ٤َ ػٖ ػخَٓ حرٖ أر٢ ٤ٗزش هخٍ  أهَؽ.2ٖٕٔ

ًٝخٗض  ٤ِٛض ٓغ ػَٔ ػ٠ِ ٣ُ٘ذ ":هخٍ: كيػ٢٘ ػزي حَُكٖٔ رٖ أرِٟ هخٍ

٠ِ ١َٗ ٛل٤ق ػ ٓٞهٞف " هِض أػَ أٍٝ ٗٔخء حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓخطض رؼي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

ح٤ُ٘و٤ٖ، ٝػخَٓ ٛٞ حُ٘ؼز٢ ٝآٔخػ٤َ ٛٞ حرٖ أر٢ هخُي ٝأرٞ أٓخٓش ٛٞ كٔخى 

 رٖ أٓخٓش.
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 ػٖ دمحم رٖ حٌُٔ٘يٍ، ػٖ ٍر٤ؼش رٖ ػزي هللا رٖ حُٜي٣َ ٓخُي أهَؽ.ٕٓٗٔ

أٗٚ أهزَٙ أٗٚ ٍأٟ ػَٔ رٖ حُوطخد ٣ويّ حُ٘خّ أٓخّ حُـ٘خُس، ك٢ ؿ٘خُس ٣ُ٘ذ 

 هِض أػَ ٛل٤ق ٓٞهٞف. ." ر٘ض ؿلٖ

 ١ِٕٓ ع٠ٛش٠خ سمٟ هللا ػٕٙبأَ اٌّئ -99ٗ* 

كيػ٘خ ػَٔٝ حُ٘خهي، ٝحرٖ أر٢ ػَٔ ٝحُِلع ُؼَٔٝ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٕٔٗٔ

هخ٫: كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ دمحم رٖ ػزي حَُكٖٔ، ٠ُٞٓ آٍ ١ِلش، ػٖ ٣ًَذ، ػٖ 

َّ حرٖ ػزخّ، هخٍ ّٞ :" ًخٗض ؿ٣َ٣ٞش حٜٓٔخ ر ٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٜٓٔخ ؿ٣َ٣ٞش. س كل

 خٍ هَؽ ٖٓ ػ٘ي رَس."ًٝخٕ ٣ٌَٙ إٔ ٣و

 أَ اٌّئ١ِٕٓ أَ ؽج١جخ سمٟ هللا ػٕٙب -ٓٓ٘* 

كيػ٘خ حُلٌْ رٖ ٗخكغ، أهزَٗخ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٕٗٔ

ٗؼ٤ذ، ػٖ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، إٔ ٣ُ٘ذ ر٘ض أر٢ ِٓٔش، 

أهزَطٚ: إٔ أّ كز٤زش ر٘ض أر٢ ٓل٤خٕ، أهزَطٜخ: أٜٗخ هخُض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، حٌٗق 

، كوِض: ٗؼْ، ُٔض ُي رٔو٤ِش، ٝأكذ أٝطلز٤ٖ ًُيأهظ٢ ر٘ض أر٢ ٓل٤خٕ، كوخٍ: 

. هِض: كبٗخ ٗليع إ ًُي ٫ ٣لَ ٢ُٖٓ ٗخ٢ًٍ٘ ك٢ ه٤َ أهظ٢، كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: 

، هِض: ٗؼْ، كوخٍ: ُٞ أٜٗخ ُْ ر٘ض أّ ِٓٔشأٗي ط٣َي إٔ طٌ٘ق ر٘ض أر٢ ِٓٔش؟ هخٍ: 

ِض ٢ُ، اٜٗخ ٫ر٘ش أه٢ ٖٓ حَُٟخػش، أٍٟؼظ٢٘ طٌٖ ٍر٤زظ٢ ك٢ كـ١َ ٓخ ك

 ." ٝأرخ ِٓٔش ػ٣ٞزش، ك٬ طؼَٟٖ ػ٢ِ ر٘خطٌٖ ٫ٝ أهٞحطٌٖ

 خ سمٟ هللا ػٕٙبأَ اٌّئ١ِٕٓ فف١ّ  -ٔٓ٘* 

كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ػل٤َ، هخٍ: هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ.ٖٕٗٔ

كيػ٢٘ ح٤ُِغ، هخٍ: كيػ٢٘ ػزي حَُكٖٔ رٖ هخُي، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ػ٢ِ رٖ 

٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ، إٔ ٛل٤ش، ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أهزَطٚ ف ٝكيػ٘خ ػزي هللا  حُل٤ٖٔ
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رٖ دمحم، كيػ٘خ ٛ٘خّ رٖ ٣ٞٓق، أهزَٗخ ٓؼَٔ، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ ػ٢ِ رٖ 

حُل٤ٖٔ: ًخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ حُٔٔـي ٝػ٘يٙ أُٝحؿٚ كَكٖ، كوخٍ ُٜل٤ش ر٘ض ك٢٤ 

ر٤ظٜخ ك٢ ىحٍ أٓخٓش، كوَؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓؼٜخ،  ٫ طؼـ٢ِ كظ٠ أَٜٗف ٓؼي، ًٝخٕ

كِو٤ٚ ٍؿ٬ٕ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ك٘ظَح ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ػْ أؿخُح، ٝهخٍ ُٜٔخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: 

إ ح٤ُ٘طخٕ »، هخ٫: ٓزلخٕ هللا ٣خ ٍٍٓٞ هللا، هخٍ: «طؼخ٤ُخ اٜٗخ ٛل٤ش ر٘ض ك٢٤»

 ."َٟ حُيّ، ٝا٢ٗ ه٤٘ض إٔ ٣ِو٢ ك٢ أٗلٌٔٔخ ٤ٗجخ٣ـ١َ ٖٓ ح٩ٗٔخٕ ٓـ

كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ، هخٍ: ٓٔؼض ٓل٤خٕ، ٣ليع أكٔي هخٍ  أهَؽ.ٕٗٗٔ

ًٝخٕ ٖٓ أٛلخد ػزي هللا، ًٝخٕ  -هخٍ: كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ح٧هَٔ، ػٖ أر٢ ك٣ٌلش 

ػٖ ػخث٘ش هخُض: " ك٤ٌض ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٍؿ٬ كوخٍ:" ٓخ ٢َٗٔ٣  -١ِلش ٣ليع ػ٘ٚ 

 -ك٤ٌض ٍؿ٬، ٝإٔ ٢ُ ًٌح ًٌٝح، هخُض: كوِض ٣خ ٍٍٓٞ هللا إ ٛل٤ش حَٓأس  أ٢ٗ

كوخٍ: " ُوي ِٓؿض رٌِٔش، ُٞ ِٓؽ رٜخ ٓخء حُزلَ  -ٝهخٍ ر٤يٙ ًؤٗٚ ٣ؼ٢٘ ه٤َٜس 

هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٝأرٞ ك٣ٌلش ٛٞ ِٓٔش رٖ ٤ٜٛذ  ." ِٓؿض

 ٝٓل٤خٕ ٛٞ حُؼ١ٍٞ ٝػزي حَُكٖٔ ٛٞ حرٖ ٜٓي١.

كيػ٘خ ػزي حَُُحم هخٍ: كيػ٘خ ٓؼَٔ، ػٖ ػخرض، هخٍ أكٔي  أهَؽ.ٕ٘ٗٔ

ػٖ أْٗ هخٍ: رِؾ ٛل٤ش إٔ كلٜش هخُض: ا٢ٗ حر٘ش ٣ٜٞى١، كزٌض، كيهَ ػ٤ِٜخ 

حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٢ٛٝ طز٢ٌ، كوخٍ: " ٓخ ٗؤٗي؟ " كوخُض: هخُض ٢ُ كلٜش: ا٢ٗ حر٘ش 

ػٔي ُ٘ز٢، ٝاٗي ُظلض ٗز٢، كل٤ْ  ٣ٜٞى١. كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: " اٗي حر٘ش ٗز٢، ٝإ

ح٣ش ٓؼَٔ ٝ". هِض كي٣غ كٖٔ ٍٝ طلوَ ػ٤ِي "، كوخٍ: " حطو٢ هللا ٣خ كلٜش

ٝػزي  ػَحه٢، ػخرض ٝٛٞ حُز٘خ٢ٗػٖ حُؼَحه٤٤ٖ ٓظٌِْ ك٤ٜخ ٝٝٛٞ حرٖ ٍحٗي 

 حَُُحم ٛٞ حرٖ ٛٔخّ حُٜ٘ؼخ٢ٗ، ٝأهَؽ حُلي٣غ حُظ١ٌَٓ ربٓ٘خى ٟؼ٤ق.
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  ػٕٙبأَ اٌّئ١ِٕٓ ١ِّٛٔخ سمٟ هللا  -ٕٓ٘* 

كيػ٘خ أرٞ ه٤ؼٔش، كيػ٘خ ػلخٕ، كيػ٘خ ػزي أرٞ ٣ؼ٠ِ هخٍ  أهَؽ  .ٕٙٗٔ

 ":ح٧ْٛ هخٍرٖ حُٞحكي رٖ ٣ُخى، كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػزي هللا رٖ ح٧ْٛ، ػٖ ٣ِ٣ي 

ػوِض ٤ٓٔٞٗش ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص رٌٔش ٤ُْٝ ػ٘يٛخ ٖٓ ر٢٘ أه٤ٜخ، كوخُض: أهَؿ٢ٗٞ 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أهز٢َٗ أ٢ٗ ٫ أٓٞص رٌٔش، هخٍ:  ٖٓ ٌٓش، كب٢ٗ ٫ أٓٞص رٜخ، إ

كلِٔٞٛخ كظ٠ أطٞح رٜخ َٓف ا٠ُ حُ٘ـَس حُظ٢ ر٠٘ رٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طلظٜخ ك٢ 

ٟٓٞغ حُوزش، هخٍ: كٔخطض، كِٔخ ٟٝؼ٘خٛخ ك٢ ُليٛخ أهٌص ٍىحث٢ كٟٞؼظٚ طلض 

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٍؿخُٚ ٍؿخٍ  ." هيٛخ ك٢ حُِلي، كؤهٌٙ حرٖ ػزخّ ك٠َٓ رٚ

ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ ػزي هللا رٖ ػزي هللا رٖ ح٧ْٛ ٍٟٝ ُٚ ِْٓٔ ىٕٝ حُزوخ١ٍ ٝػلخٕ 

  ٛٞ حرٖ ِْٓٔ ٝأرٞ ه٤ؼٔش ٛٞ ٤َُٛ رٖ كَد.

 أر٢كيػ٘خ  كيػ٘خ ٝٛذ رٖ ؿ٣ََ كيػ٘خ ٤َُٛأرٞ ٣ؼ٠ِ هخٍ  أهَؽ.1ٕٗٔ

٠ِٛ  إٔ حُ٘ز٢ :"ػٖ ٤ٓٔٞٗش رخ كِحٍس ٣ليع ػٖ ٣ِ٣ي رٖ ح٧ْٛهخٍ: ٓٔؼض أ

طِٝؿٜخ ك٫٬ ٝر٠٘ رٜخ ك٫٬ ٝٓخطض رَٔف ك٢ ح٤ُِِش حُظ٢ ر٠٘  هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ

رٜخ ًٝخٗض هخُظ٢ كُِ٘ض ك٢ هزَٛخ أٗخ ٝحرٖ ػزخّ كِٔخ ٟٝؼ٘خٛخ ك٢ حُِلي ٓخٍ 

كؤهٌص ٍىحث٢ كـٔؼظٚ كٟٞؼظٚ طلض ٍأٜٓخ كخؿظٌرٚ حرٖ ػزخّ ك٠َٓ رٚ ٍأٜٓخ 

" حُلؾ كٌخٕ ٍأٜٓخ ٓلٔٔخ ٟٝٝغ طلض ٍأٜٓخ ًٌحٗش، هخٍ: ًٝخٗض كِوض ك٢

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٍؿخُٚ ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ أر٢ كِحٍس ٝٛٞ ٍحٗي رٖ ٤ًٔخٕ 

  حُؼز٢ٔ ٍٟٝ ُٚ ِْٓٔ ىٕٝ حُزوخ١ٍ.

كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٠ٓٞٓ، أهزَٗخ ٛ٘خّ رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٕٗٔ

٣ٞٓق، إٔ حرٖ ؿ٣َؾ أهزَْٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ػطخء، هخٍ: ك٠َٗخ ٓغ حرٖ 

رَٔف، كوخٍ حرٖ ػزخّ: ٌٛٙ ُٝؿش حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، كبًح ٍكؼظْ  ػزخّ ؿ٘خُس ٤ٓٔٞٗش
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ٗؼٜ٘خ ك٬ طِػِػٞٛخ، ٫ٝ طُُِِٞٛخ، ٝحٍكوٞح كبٗٚ ًخٕ ػ٘ي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص طٔغ، ًخٕ 

 ".٣ؤْ ُؼٔخٕ، ٫ٝ ٣ؤْ ُٞحكيس

ػخٍ ٛل٤لش ٛئ٫ء ٖٛ أُٝحؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ح٬ُط٢ ىهَ رٜٖ ُْٝ ٗؼؼَ ػ٠ِ آ

٣٘ظٜٞ رٜخ حُي٤َُ ك٢ اػزخص إٔ ٣ُ٘ذ رٖ ه٣ِٔش ح٤ُ٬ُٜش ٖٓ أُٝحؽ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

 هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ.  

 لٛح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص فٟ اٌجِنبع -ٖٓ٘* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ، هخٍ: كيػ٘خ ٓؼخً رٖ ٛ٘خّ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٕٗٔ

خٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣يٍٝ هخٍ: كيػ٢٘ أر٢، ػٖ هظخىس، هخٍ: كيػ٘خ أْٗ رٖ ٓخُي هخٍ: ً

هخٍ: هِض  ،ػ٠ِ ٗٔخثٚ ك٢ حُٔخػش حُٞحكيس، ٖٓ ح٤َُِ ٝحُٜ٘خٍ، ٖٝٛ اكيٟ ػَ٘س

 "٧ْٗ أًٝخٕ ٣ط٤وٚ؟ هخٍ: ً٘خ ٗظليع أٗٚ أػط٢ هٞس ػ٬ػ٤ٖ

 صٚاط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ثؤوضش ِٓ أسثغ ٔغٛح -ٗٓ٘* 

رٖ كٔخى، كيػ٘خ ػزي ح٧ػ٠ِ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ هخٍ  .ٕٓ٘ٔ

هخٍ: كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٣ٍُغ، هخٍ: كيػ٘خ ٓؼ٤ي، ػٖ هظخىس، إٔ أْٗ رٖ ٓخُي كيػْٜ 

 " إٔ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣طٞف ػ٠ِ ٗٔخثٚ، ك٢ ح٤ُِِش حُٞحكيس، ُٝٚ ٣ٞٓجٌ طٔغ ٗٔٞس

 أصٚاط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص أِٙبد اٌّئ١ِٕٓ -٘ٓ٘* 

يػ٘خ ٛ٘خّ أرٞ ح٤ُُٞي كحرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص حٌُزَٟ هخٍ  أهَؽ .ٕٔ٘ٔ

كيػ٘خ أرٞ ػٞحٗش ػٖ كَحّ ػٖ ػخَٓ ػٖ َٓٔٝم إٔ حَٓأس هخُض  حُط٤خ٢ُٔ

ٛل٤ق  ٓٞهٞف هِض أػَ ." أٗخ أّ ٍؿخٌُْ ُؼخث٘ش: ٣خ أٓٚ. كوخُض: ُٔض رؤٓي

٤و٤ٖ َٝٓٔٝم ٛٞ حرٖ ح٧ؿيع ٝػخَٓ ٛٞ حُ٘ؼز٢ ٝكَحّ ٛٞ ػ٠ِ ١َٗ حُ٘

 ػزي هللا ح١ٌَ٘٤ُ. حرٖ ٣ل٠٤ حُٜٔيح٢ٗ ٝأرٞ ػٞحٗش ٛٞ حُٟٞخف رٖ
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ْْ  :}هخٍ هللا طؼخ٠ُ ُٜ خطُ َٜ َّٓ ُ حُؿُٚ أ َٝ ُْ أَ َٝ  ْْ ِٜ ِٔ لُ ْٗ ْٖ أَ ِٓ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ٠َُ رِخ ْٝ َ { ]ٍٓٞس حَُّ٘ز٢ُِّ أ

ّٖ أٜٓخص حُٔئ٤ٖ٘ٓ حَُؿخٍ ىٕٝ حُ٘ٔخء،[، كٙح٧كِحد  ّٖ ٝ ؤُٝحؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٛ ٛ

حَؿُٚ  :}هخٍ هللا طؼخ٠ُ كَحّ ػ٠ِ ًَ حَُؿخٍ ٖٓ رؼي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص َٝ ُْ ُلٞح أَ ٌِ ْ٘ ْٕ طَ ٫َ أَ َٝ

خ ) ًٔ ِ َػِظ٤ ْ٘يَ َّللاَّ َٕ ِػ ًَخ  ْْ ٌُ ُِ ًَ َّٕ ِٙ أَرَيًح اِ ْٖ رَْؼِي { ]ٍٓٞس ح٫كِحد[. ٖٝٓ طٌِْ (ِٖ٘ٓ

ّٖ كوي ػن أٓٚ.  ك٢ اكيٟ ٛ

 اِبء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -7ٖٔ** 

 ِبس٠خ اٌمجط١خ أَ اثشا١ُ٘ ػ١ٍٗ اٌغالَ -ٙٓ٘* 

أهز٢َٗ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ْٞٗ رٖ دمحم ك٢َٓ، ٛٞ ُ٘ٔخث٢ هخٍ أهَؽ ح  .ٕٕ٘ٔ

إٔ ٍٍٓٞ :" ُوزٚ هخٍ: كيػ٘خ أر٢ هخٍ: كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ

ًخٗض ُٚ أٓش ٣طئٛخ كِْ طٍِ رٚ ػخث٘ش ٝكلٜش كظ٠ كَٜٓخ ػ٠ِ ٗلٔٚ،  هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ." هللا ُي{ ا٠ُ آهَ ح٣٥شكؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ: }٣خ أ٣ٜخ حُ٘ز٢ ُْ طلَّ ٓخ أكَ 

هِض كي٣غ ٛل٤ق. ُْٝ ٣طؤ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ح٩ٓخء ا٫ ٓخ٣ٍش حُوزط٤ش أّ ارَح٤ْٛ 

 حُظ٢ أٛيحٛخ ُٚ حُٔوٞهْ ػظ٤ْ حُوز٢.

كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ُخى، هخٍ: كيػ٘خ حرٖ ػ٤٤٘ش، هخٍ: حُزِحٍ هخٍ  أهَؽ  .ٖٕ٘ٔ

ػٖ أر٤ٚ، ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ:  كيػ٘خ ر٤َ٘ رٖ حُٜٔخؿَ ػٖ ػزي هللا رٖ ر٣َيس،

حُوزط٢ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؿخ٣ٍظ٤ٖ أهظ٤ٖ اكيحٛٔخ ٓخ٣ٍش أّ  ْٛيٟ حُٔوٞهأ

ارَح٤ْٛ رٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝح٧هَٟ ٝٛزٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُلٔخٕ رٖ ػخرض ٢ٛٝ 

" هِض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًُي ٓ٘ٚ.أّ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػخرض ٝأٛيٟ ُٚ رـِش كوزَ 

كي٣غ كٖٔ ٍؿخُٚ ػوخص ؿ٤َ ر٤َ٘ رٖ حُٜٔخؿَ ٤ُْ رخُو١ٞ ٝحرٖ ػ٤٤٘ش ٛٞ 

  ٓل٤خٕ ُِٝلي٣غ ٗخٛي ََٓٓ:
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 ،هخٍ كيػ٢٘ ٣ْٞٗ رٖ ػزي ح٧ػ٠ِ حُطلخ١ٝ ك٢ ٌَٓ٘ ح٥ػخٍ حٍٙٝ.ٕٗ٘ٔ

 :هخٍأهز٢َٗ ٣ْٞٗ رٖ ٣ِ٣ي ػٖ حرٖ ٜٗخد  :كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٝٛذ هخٍ :هخٍ

" إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رؼغ كخ١ذ رٖ أر٢ :كيػ٢٘ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي حُوخ١ٍ

 ،كوزَ ًظخرٚ -٣ؼ٢٘ رٌظخرٚ ٓؼٚ ا٤ُٚ  -رِظؼش ا٠ُ حُٔوٞهْ ٛخكذ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش 

ٝأٛيٟ ُٚ ٓغ كخ١ذ  ،ػْ َٓكٚ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ٝأًَّ كخ١زخ ٝأكٖٔ ُِٗٚ

ٝأٓخ ح٧هَٟ كٞٛزٜخ ُـْٜ  ،اكيحٛٔخ أّ ارَح٤ْٛ ،خ ٝؿخ٣ٍظ٤ًٖٔٞس ٝرـِش رَٔؿٜ

رٖ حُؼخٙ  ٝك٢ٜ أّ ٣ًَُخ رٖ ؿْٜ ح١ٌُ ًخٕ ه٤ِلش ُؼَٔ ،رٖ ه٤ْ حُؼزي١ٍ

 . هِض كي٣غ ٛل٤ق ََٓٓ. "ػ٠ِ َٜٓ 

كيػ٘خ أرٞ ٓؼ٤ي حرٖ أر٢ ػخْٛ ك٢ ح٥كخى ٝحُٔؼخ٢ٗ هخٍ  حهَؽ.ٕ٘٘ٔ

كز٤ذ، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ  ىك٤ْ، ٗخ حرٖ ٝٛذ، ٗخ حرٖ ٤ُٜؼش، ػٖ ٣ِ٣ي رٖ أر٢

أْٗ رٖ ٓخُي، ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ: ُٔخ ُٝيص أّ ارَح٤ْٛ ًؤٗٚ ٝهغ ك٢ ٗلْ حُ٘ز٢ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ًُي ٢ٗء كظ٠ ؿخءٙ ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ كوخٍ: ح٬ُّٔ ػ٤ِي ٣خ أرخ ارَح٤ْٛ

". هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝحرٖ ٝٛذ ٝٛٞ ػزي هللا ٓٔغ ٖٓ حرٖ ٤ُٜؼش هزَ ح٫هظ١٬ 

 ٤ش ٍؿخُٚ ػوخص.ٝرو

  ػٕٙبسمٟ هللا أَ أ٠ّٓ -7ٓ٘* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، أهزَٗخ حرٖ ٝٛذ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٕٙ٘ٔ

:" ُٔخ هيّ كيػ٘خ ٣ْٞٗ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

حُٜٔخؿَٕٝ حُٔي٣٘ش ٖٓ ٌٓش ٤ُْٝ رؤ٣ي٣ْٜ ٣ؼ٢٘ ٤ٗجخ ًٝخٗض ح٧ٜٗخٍ أَٛ 

ٍ ػ٠ِ إٔ ٣ؼطْٞٛ ػٔخٍ أٓٞحُْٜ ًَ ػخّ ح٧ٍٝ ٝحُؼوخٍ كوخْٜٓٔ ح٧ٜٗخ

٣ٌٝلْٞٛ حُؼَٔ ٝحُٔجٞٗش ًٝخٗض أٓٚ أّ أْٗ أّ ٤ِْٓ ًخٗض أّ ػزي هللا رٖ أر٢ 
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ّ أ٣ٖٔ ١ِلش كٌخٗض أػطض أّ أْٗ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػٌحهخ كؤػطخٖٛ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أ

 .٫ٞٓطٚ أّ أٓخٓش رٖ ٣ُي "

٣ًَذ دمحم رٖ حُؼ٬ء، كيػ٘خ أرٞ أٓخٓش،  كيػ٘خ أرِْٞٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٕ٘ٔ

:" حٗطِن ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ أّ ػٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ حُٔـ٤َس، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ، هخٍ

ُْ  ٝأ٣ٖٔ كخٗطِوض ٓؼٚ ك٘خُٝظٚ اٗخء ك٤ٚ َٗحد هخٍ ك٬ أى١ٍ أٛخىكظٚ ٛخثٔخ أ

 ٣َىٙ كـؼِض طٜوذ ػ٤ِٚ ٝطٌَٓ ػ٤ِٚ ".

 ٕٙبعٍّٝ أَ سافغ سمٟ هللا ػ -8ٓ٘* 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش هخٍ: كيػ٘خ ٣ُي رٖ حرٖ ٓخؿٚ هخٍ  أهَؽ.1ٕ٘ٔ

حُلزخد هخٍ: كيػ٘خ كخثي، ٠ُٞٓ ػز٤ي هللا رٖ ػ٢ِ رٖ أر٢ ٍحكغ هخٍ: كيػ٢٘ ١٫ٞٓ 

ًخٕ ٫ " ػز٤ي هللا هخٍ: كيػظ٢٘ ؿيط٢ ٠ِٔٓ أّ ٍحكغ، ٫ٞٓس ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخُض:

كٖٔ  " هِض كي٣غ، هَكش، ٫ٝ ًٗٞش، ا٫ ٟٝغ ػ٤ِٚ حُل٘خء٤ٜ٣ذ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 ٤ٗن٧ؿَ ػز٤ي هللا رٖ أر٢ ٍحكغ هخٍ حرٖ ٓؼ٤ٖ:" ٫ رؤّ رٚ " ٝهخٍ أرٞ كخطْ:" 

 ك٢ًًَٙ حرٖ كزخٕ ٝ"  ٤ُْ رٌَٔ٘ حُلي٣غ ٫ ٣لظؾ رلي٣ؼٚ ٫ رؤّ رلي٣ؼٚ

 .حُؼوخص

لخم، كيػ٘خ ٣ؼوٞد، هخٍ: كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آأكٔي هخٍ  أهَؽ.2ٕ٘ٔ

هخٍ: كيػ٢٘ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش، ُٝؽ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 

حَٓأس أر٢ ٍحكغ ٠ُٞٓ ٍٍٓٞ هللا  ٝ:" أطض ٠ِٔٓ ٫ٞٓس ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أِْٝٓ هخُض

ٍ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طٔظؤًٗٚ ػ٠ِ أر٢ ٍحكغ هي َٟرٜخ هخُض هخٍ ٍٓٞ

هخٍ طئ٢٘٣ً ٣خ ٍٍٓٞ هللا كوخٍ ٍٍٓٞ هللا  ؟ٓخ ُي ُٜٝخ ٣خ أرخ ٍحكغ :ملسو هيلع هللا ىلص ٧ر٢ ٍحكغ

 هخُض ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ آ٣ًظٚ ر٢٘ء ٌُٝ٘ٚ أكيع ٝٛٞ ؟ملسو هيلع هللا ىلص رْ آ٣ًظ٤ٚ ٣خ ٠ِٔٓ

ٖ اًح هَؽ ٖٓ أكيْٛ ٢ِٜ٣ كوِض ُٚ ٣خ أرخ ٍحكغ إ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هي أَٓ ح٤ُِٔٔٔ
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٣خ أرخ ٍحكغ  :ح٣َُق إٔ ٣ظٟٞؤ كوخّ ك٠َر٢٘ كـؼَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٠٣لي ٣ٝوٍٞ

 هِض كي٣غ كٖٔ ٝهي َٛف حرٖ آلخم رخُظلي٣غ ."اٜٗخ ُْ طؤَٓى ا٫ رو٤َ 

 .٣ٝؼوٞد ٛٞ حرٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي

 ٙٓصٚعبد إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اٌالرٟ هٍمٙٓ لجً اٌذخٛي ث -7ٗٔ** 

 أ١ِّخ ثٕذ ؽشاؽ١ً -9ٓ٘* 

ٝهخٍ حُل٤ٖٔ رٖ ح٤ُُٞي ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ، ػٖ ػزي حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٕٓٙٔ

طِٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أ٤ٓٔش  "حَُكٖٔ ػٖ ػزخّ رٖ َٜٓ، ػٖ أر٤ٚ، ٝأر٢ أ٤ٓي، هخ٫:

ر٘ض َٗحك٤َ، كِٔخ أىهِض ػ٤ِٚ ر٢ٔ ٣يٙ ا٤ُٜخ، كٌؤٜٗخ ًَٛض ًُي كؤَٓ أرخ أ٤ٓي 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ دمحم، كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ  "ٞر٤ٖ ٍحُه٤٤ٖإٔ ٣ـِٜٛخ ٣ٌٝٔٞٛخ ػ

أر٢ ح٣َُُٞ، كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ، ػٖ كِٔس، ػٖ أر٤ٚ، ٝػٖ ػزخّ رٖ َٜٓ رٖ 

 .ٓؼي، ػٖ أر٤ٚ، رٌٜح

 اثٕخ اٌغْٛ اٌىالث١خ -ٓٔ٘* 

كيػ٘خ حُل٤ٔي١، كيػ٘خ ح٤ُُٞي، كيػ٘خ ح٧ُٝحػ٢، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٕٔٙٔ

ملسو هيلع هللا ىلص حٓظؼخًص ٓ٘ٚ؟ هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس،  هخٍ: ٓؤُض ح١َُِٛ، أ١ أُٝحؽ حُ٘ز٢

ػٖ ػخث٘ش، ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ: إٔ حر٘ش حُـٕٞ، ُٔخ أىهِض ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 

ُوي ػٌص رؼظ٤ْ، »هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝىٗخ ٜٓ٘خ، هخُض: أػًٞ رخهلل ٓ٘ي، كوخٍ ُٜخ: 

 ". حُلو٢ رؤِٛي

ٖ رٖ ؿ٤َٔ، كيػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ، كيػ٘خ ػزي حَُكٔحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٕٕٙٔ

:" هَؿ٘خ ٓغ حُ٘ز٢ ػٖ كِٔس رٖ أر٢ أ٤ٓي، ػٖ أر٢ أ٤ٓي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

 ّ٘ ١ٞ كظ٠ حٗظ٤ٜ٘خ ا٠ُ كخثط٤ٖ كـِٔ٘خ ر٤ٜ٘ٔخ ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ حٗطِو٘خ ا٠ُ كخث٢ ٣وخٍ ُٚ حُ

ـَ  ٢َ طِ ٝىهَ ٝهي أُ  حؿِٔٞح ٛخٛ٘خ :كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُ  شِ ٤َّ ِٗ ْٞ رخُ ر٤ض ك٢ ٗوَ  ُِٗض ك٢كؤ
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ُٜخ كِٔخ ىهَ ػ٤ِٜخ  ٜخ كخٟ٘شٌ ظُ ك٢ ر٤ض أ٤ٓٔش ر٘ض حُ٘ؼٔخٕ رٖ َٗحك٤َ ٝٓؼٜخ ىح٣َ 

ُّٔ  :هخُض٢ ٗلٔي ٢ُ زِ ِٛ  :حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ كؤٟٛٞ  :ش هخٍٞهَ َٝٛ طٜذ حٌُِٔش ٗلٜٔخ ُِ

ؼَخ هي ػٌصِ  :أػًٞ رخهلل ٓ٘ي كوخٍ :كوخُض َٖ ٌُ ْٔ ظَ ر٤يٙ ٠٣غ ٣يٙ ػ٤ِٜخ ُِ  َٔ ْ هَؽ ػ ًٍ ر

ًْ  :ػ٤ِ٘خ كوخٍ ٍَ َٜ ُٔ ٣خ أرخ أ٤ٓي ح ُِ خ   ." ٜخ رؤِٜٛخٝأُلوْ  ِٖ ٤ْ ظَ ٤َّ هِ ح

 خلُز١ٍخ ثٕذ ل١ظ اٌىٕذ٠َّ  -ٔٔ٘* 

أؿخُ ُ٘خ ٛخٍٕٝ حُؼٔو٢ٗ٬ حُطلخ١ٝ ك٢ َٗف حٌَُٔ٘ هخٍ  أهَؽ.ٖٕٙٔ

ٓٔخ ًًَ ُ٘خ إٔ حُٔل٠َ حُـ٬ر٢ كيػٚ رٚ هخٍ: كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ٤ِٓٔخٕ حُٞحٓط٢ 

 :"ىحٝى رٖ أر٢ ٛ٘ي، ػٖ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّػٖ ػزخى، ٝٛٞ حرٖ حُؼٞحّ، ػٖ 

خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َٛ َْ ٤ِّ وَ ٓغ هٜٞٓخ ُْٝ ٣ُ  صْ ظ٤ِش كخٍطيَّ هُ  ؽَ َّٝ َِ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طَ 

ََّ َٜ زِ ـْ لَ رِ  هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝحُٔل٠َ ٛٞ حُٔل٠َ رٖ ؿٔخٕ رٖ  "أٙ هللا ٜٓ٘خخ كز

ر٢ ٝٛخٍٕٝ ٤ٗن حُطلخ١ٝ ٛٞ حرٖ أر٢ ح٤ٌُٜحّ حُٔل٠َ أرٞ ػزي حَُكٖٔ حُـ٬

 .ٓليع كخكع ٍكخٍ"" أرٞ ٣ِ٣ي حُؼٔو٢ٗ٬ هخٍ ك٤ٚ حٌُٛز٢ ك٢ طخ٣ٍن ح٬ٓ٩ّ:

 ػ١ٍٙٓ ذْ مِ ؼْ ٠َ ٌُ ِٚٓ خطجٙٓ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص  -7٘ٔ** 

 أَ ٘بٔئ ثٕذ أثٟ هبٌت سمٟ هللا ػٕٙب -ٕٔ٘* 

 هخٍ ػزي: -كيػ٢٘ دمحم رٖ ٍحكغ، ٝػزي رٖ ك٤ٔي ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٕٗٙٔ

أهزَٗخ، ٝهخٍ حرٖ ٍحكغ: كيػ٘خ ػزي حَُُحم، أهزَٗخ ٓؼَٔ، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ 

إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هطذ أّ ٛخٗت، ر٘ض أر٢ ١خُذ :" حرٖ ح٤ُٔٔذ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس

ه٤َ ٗٔخء  :"كوخُض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ا٢ٗ هي ًزَص، ٢ُٝ ػ٤خٍ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ًحص  أك٘خٙ ػ٠ِ ُٝي ك٢ ٛـَٙ، ٝأٍػخٙ ػ٠ِ ُٝؽ ك٣َ٢ٖ، ٗٔخء ه ًٍزٖ ح٩رَ

 ." ٣يٙ
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 ٓ ٚ٘جٓ أٔفغٙٓ ٌٍٕجٟ ملسو هيلع هللا ىلصَِ  -7ٙٔ** 

 أَ ؽش٠ه سمٟ هللا ػٕٙب -ٖٔ٘* 

كيػ٘خ ٣ْٞٗ كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش ػٖ ٛ٘خّ رٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ.ٕ٘ٙٔ

ػَٝس ػٖ ػَٝس ػٖ أّ ٣َٗي أٜٗخ " ًخٗض ٖٓٔ ٝٛزض ٗلٜٔخ ُِ٘ز٢ ٠ِٛ هللا 

 كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٣ْٝٞٗ ٛٞ حرٖ دمحم حُٔئىد. " هِضػ٤ِٚ ِْٝٓ

 خٌٛخ ثٕذ ؽى١ُ سمٟ هللا ػٕٙب -ٗٔ٘* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ٬ّٓ، كيػ٘خ حرٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٙٙٔ

ٖ ًخٗض هُٞش ر٘ض ك٤ٌْ ٖٓ ح٬ُث٢ ٝٛزْ :" ك٤٠َ، كيػ٘خ ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ

َّٔ  طٔظل٢ حَُٔأس إٔ طٜذَ  أٓخ :أٗلٜٖٔ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخُض ػخث٘ش خ ٗلٜٔخ َُِؿَ كِ

ي ا٫ ٣ٔخٍع ك٢ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ أٍٟ ٍرَّ  :هِض {طَؿت ٖٓ ط٘خء ٜٖٓ٘}ُِٗض 

 ."ٛٞحى

 ٌٍضٚاط ثٙٓشمٓ ػٍٝ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ ػُ  -77ٔ** 

 سمٟ هللا ػّٕٙب اثٕخ ؽّضح ثٓ ػجذ اٌّطٍت -٘ٔ٘* 

٤ٗزش، كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِْٔٔ .1ٕٙٔ

٤َُٛٝ رٖ كَد، ٝدمحم رٖ حُؼ٬ء، ٝحُِلع ٧ر٢ رٌَ، هخُٞح: كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش، 

ػٖ ح٧ػٖٔ، ػٖ ٓؼي رٖ ػز٤يس، ػٖ أر٢ ػزي حَُكٖٔ، ػٖ ػ٢ِ، هخٍ: هِض: ٣خ 

ٍٍٓٞ هللا، ٓخ ُي ط٘ٞم ك٢ ه٣َٖ ٝطيػ٘خ؟ كوخٍ: ٝػ٘يًْ ٢ٗء؟ هِض: ٗؼْ، ر٘ض 

  .": اٜٗخ ٫ طلَ ٢ُ، اٜٗخ حر٘ش أه٢ ٖٓ حَُٟخػشكِٔس، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 بّأخذ أَ ؽج١جخ أَ اٌّئ١ِٕٓ سمٟ هللا ػٕٙ -ٙٔ٘* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٕٙٔ

كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ ػو٤َ، ػٖ حرٖ ٜٗخد: إٔ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، أهزَٙ إٔ ٣ُ٘ذ 
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ٍٍٓٞ هللا، حٌٗق أهظ٢ ر٘ض  ر٘ض أر٢ ِٓٔش، أهزَطٚ إٔ أّ كز٤زش، هخُض: هِض ٣خ

أر٢ ٓل٤خٕ، هخٍ: ٝطلز٤ٖ؟ هِض: ٗؼْ، ُٔض ُي رٔو٤ِش، ٝأكذ ٖٓ ٗخ٢ًٍ٘ ك٢ 

ه٤َ أهظ٢، كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: إ ًُي ٫ ٣لَ ٢ُ، هِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، كٞهللا اٗخ 

ُ٘ظليع أٗي ط٣َي إٔ طٌ٘ق ىٍس ر٘ض أر٢ ِٓٔش، هخٍ: ر٘ض أّ ِٓٔش، كوِض: ٗؼْ، 

: كٞهللا ُٞ ُْ طٌٖ ك٢ كـ١َ ٓخ كِض ٢ُ، اٜٗخ ٫ر٘ش أه٢ ٖٓ حَُٟخػش، هخٍ

 ." أٍٟؼظ٢٘ ٝأرخ ِٓٔش ػ٣ٞزش، ك٬ طؼَٟٖ ػ٢ِ ر٘خطٌٖ ٫ٝ أهٞحطٌٖ

 أٚالد إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -78ٔ** 

ُّٟ َّٕ ىَ ثٗ ٠ُ ٚاٌمبعُ  -7ٔ٘*   ملسو هيلع هللا ىلص ٝ إٌج

أر٢ ا٣خّ،  كيػ٘خ آىّ رٖهخٍ . ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ  1ٕٗٔ  

كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ ك٤ٔي حُط٣َٞ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ: 

ًخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ حُٔٞم، كوخٍ ٍؿَ: ٣خ أرخ حُوخْٓ، كخُظلض ا٤ُٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، 

 ."كوخٍ: اٗٔخ ىػٞص ٌٛح، كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: ٓٔٞح رخ٢ٔٓ ٫ٝ طٌ٘ٞح ر٤ٌ٘ظ٢

كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ٞٓق، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٕٙٔ

ٓل٤خٕ، ػٖ ح٧ػٖٔ، ػٖ ٓخُْ رٖ أر٢ حُـؼي، ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ح٧ٜٗخ١ٍ 

هخٍ: ُٝي َُؿَ ٓ٘خ ؿ٬ّ كٔٔخٙ حُوخْٓ، كوخُض ح٧ٜٗخٍ ٫ ٤ٌ٘ٗي أرخ حُوخْٓ، ٫ٝ 

ٍٓٞ هللا ُٝي ٢ُ ؿ٬ّ، ك٤ٔٔظٚ حُوخْٓ ٗ٘ؼٔي ػ٤٘خ، كؤط٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ: ٣خ ٍ

كوخُض ح٧ٜٗخٍ: ٫ ٤ٌ٘ٗي أرخ حُوخْٓ، ٫ٝ ٗ٘ؼٔي ػ٤٘خ، كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: أكٔ٘ض 

  ."ح٧ٜٗخٍ، ٓٔٞح رخ٢ٔٓ ٫ٝ طٌ٘ٞح ر٤ٌ٘ظ٢، كبٗٔخ أٗخ هخْٓ

كيػ٘خ آىّ كيػ٘خ ٗؼزش ػٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٕٓٔ

ػٖ ٓخُْ رٖ أر٢ حُـؼي ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ح٧ٜٗخ١ٍ ك٤ٜٖ رٖ ػزي حَُكٖٔ 
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ٓٔٞح رخ٢ٔٓ ٫ٝ طٌظ٘ٞح ر٤ٌ٘ظ٢، كبٗٔخ أٗخ هخْٓ أهْٔ  "هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 ."ر٤ٌْ٘

كيػ٘خ دمحم رٖ ٓ٘خٕ، كيػ٘خ ك٤ِق، كيػ٘خ ٬ٍٛ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٕٔٔ

 ػ٘ٚ: إٔ ٍٍٓٞ هللا ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ػَٔس، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا

 ".ٓخ أػط٤ٌْ ٫ٝ أٓ٘ؼٌْ، اٗٔخ أٗخ هخْٓ أٟغ ك٤غ أَٓص" ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ:

هخٍ ٣ؼوٞد: كيػ٘خ أر٢، ػٖ حرٖ آلخم، هخٍ: أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٕٕٔ

٣ل٠٤ رٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، ػٖ أر٤ٚ ػَٝس، ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ رٖ  ٝكيػ٢٘

ظَٜ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ك٤ٔخ ًخٗض طُ  أٛخرضْ ه٣َ٘خ  هِض ُٚ ٓخ أًؼَ ٓخ ٍأ٣ضَ : حُؼخٙ

كًٌَٝح ٍٍٓٞ  َِ ـْ ك٠َطْٜ ٝهي حؿظٔغ أَٗحكْٜ ٣ٞٓخ ك٢ حُلِ  :ٖٓ ػيحٝطٚ هخٍ

َٓ  :هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخُٞح أك٬ٓ٘خ ٝٗظْ  َٚ لَّ ٓخ ٍأ٣٘خ ٓؼَ ٓخ ٛزَٗخ ػ٤ِٚ ٖٓ ٌٛح حَُؿَ ه٢ 

 ََّ  ٝٓ٘ٚ ػ٠ِ أَٓ ػظ٤ْ أ آُٜظ٘خ ُوي ٛزَٗخ م ؿٔخػظ٘خ ٝٓذَّ آرخءٗخ ٝػخد ى٣٘٘خ ٝك

كز٤٘ٔخ ْٛ ًٌُي اً ١ِغ ػ٤ِْٜ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤهزَ ٢٘ٔ٣ كظ٠  :ًٔخ هخُٞح هخٍ

 ََّ َّٔ  حٓظِْ حًَُٖ ػْ ٓ َٓ رْٜ ١خثلخ رخُز٤ض كِ  :رْٜ ؿِٔٝٙ رزؼٞ ٓخ ٣وٍٞ هخٍ ََّ خ إٔ 

 َّٔ َٓ كؼَكض ًُي ك٢ ٝؿٜٚ ػْ ٠٠ٓ كِ ًُي  ضُ رْٜ حُؼخ٤ٗش ؿِٔٝٙ رٔؼِٜخ كؼَك ََّ خ 

 َٓ طٔٔؼٕٞ ٣خ ٓؼَ٘  :رْٜ حُؼخُؼش كـِٔٝٙ رٔؼِٜخ كوخٍ ََّ ك٢ ٝؿٜٚ ػْ ٠٠ٓ ػْ 

ٚ كظ٠ ٓخ ْٜٓ٘ ًِٔظُ  كؤهٌص حُوَّٞ  ه٣َٖ أٓخ ٝح١ٌُ ٗلْ دمحم ر٤يٙ ُوي ؿجظٌْ رخٌُرق

 َّٕ  ُٙ ئُ كَ َْ ٤َ ْٛ ك٤ٚ ٝٛخس هزَ ًُي َُ أٗيَّ  ٍؿَ ا٫ ًؤٗٔخ ػ٠ِ ٍأٓٚ ١خثَ ٝحهغ كظ٠ ا

حَٜٗف ٣خ أرخ حُوخْٓ حَٜٗف ٍحٗيح  :ٍ كظ٠ اٗٚ ٤ُوٍٞرؤكٖٔ ٓخ ٣ـي ٖٓ حُوٞ

ؿ٫ٜٞ هخٍ كخَٜٗف ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ اًح ًخٕ حُـي حؿظٔؼٞح ك٢  كٞهللا ٓخ ً٘ضَ 

َ ٝأٗخ ٓؼْٜ كوخٍ رؼ٠ْٜ ُزؼٞ ًًَطْ ٓخ رِؾ ٌْٓ٘ ٝٓخ رِـٌْ ػ٘ٚ كظ٠ اًح ـْ حُلِ 

ً ١ِغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كٞػزٞح ا٤ُٚ رخىأًْ رٔخ طٌَٕٛٞ طًَظٔٞٙ كز٤٘ٔخ ْٛ ك٢ ًُي ا



 8ٔٙ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

أٗض ح١ٌُ طوٍٞ ًٌح ًٌٝح ُٔخ ًخٕ ٣زِـْٜ  :ٝػزش ٍؿَ ٝحكي كؤكخ١ٞح رٚ ٣وُٕٞٞ ُٚ

ٗؼْ أٗخ ح١ٌُ أهٍٞ ًُي هخٍ  :ٝى٣ْٜ٘ هخٍ ك٤وٍٞ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصػ٘ٚ ٖٓ ػ٤ذ آُٜظْٜ 

رٌَ حُٜي٣ن ٢ٍٟ هللا  ّ أرٍٞؿ٬ ْٜٓ٘ أهٌ رٔـٔغ ٍىحثٚ هخٍ ٝهخ كِوي ٍأ٣ضُ 

ػْ حَٜٗكٞح  ٣ز٢ٌ: }أطوظِٕٞ ٍؿ٬ إٔ ٣وٍٞ ٍر٢ هللا{ طؼخ٠ُ ػ٘ٚ ىٝٗٚ ٣وٍٞ ٝٛٞ

هِض كي٣غ كٖٔ ٝهي َٛف  .ٓ٘ٚ ه٢ " ه٣َ٘خ رِـضْ  ٓخ ٍأ٣ضُ  ػ٘ٚ كبٕ ًُي ٧ٗيُّ 

ٚ حرٖ كزخٕ ٝأهَؿ ،٣ٝؼوٞد ٛٞ حرٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي حرٖ آلخم رخُظلي٣غ

 .حُزوخ١ٍٝأِٛٚ ك٢ 

كيػ٘خ ه٤ْ رٖ كلٚ، هخٍ: هخٍ  حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ ك٢ .1ٖٕٔ

كيػ٘خ ػزي حُٞحكي، هخٍ: كيػ٘خ ح٧ػٖٔ ٤ِٓٔخٕ رٖ َٜٓحٕ ػٖ ارَح٤ْٛ، ػٖ 

 حُٔي٣٘ش ٝٛٞ دِ َِ :" ر٤٘خ أٗخ أ٢٘ٓ ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ هَ ػِؤش، ػٖ ػزي هللا، هخٍ

 ًَّ َٔ  ٤ذٍ ِٔ ؤ ػ٠ِ ػَ ٣ظٞ وخٍ رؼ٠ْٜ ُزؼٞ ِٓٞٙ ػٖ حَُٝف ر٘لَ ٖٓ ح٤ُٜٞى ك ََّ ٓؼٚ ك

ٚ كوخّ ٝهخٍ رؼ٠ْٜ ٫ طٔؤُٞٙ ٫ ٣ـ٢ء ك٤ٚ ر٢٘ء طٌَٛٞٗٚ كوخٍ رؼ٠ْٜ ُ٘ٔؤَُّ٘ 

َُّ  :ٍؿَ ْٜٓ٘ كوخٍ كِٔخ  ٠ ا٤ُٚ كؤضُ ٞكَ اٗٚ ٣ُ :ٝف كٌٔض كوِض ٣خ أرخ حُوخْٓ ٓخ حُ

 َُّ ٝف هَ حَُٝف ٖٓ أَٓ ٍر٢ ٝٓخ أٝطٞح ٖٓ حٗـ٠ِ ػ٘ٚ هخٍ: }٣ٝٔؤُٞٗي ػٖ حُ

 .ٌٌٛح ك٢ هَحءط٘خ " : ه٬٤ِ{ هخٍ ح٧ػٖٔحُؼِْ ا٫

كيػ٘خ أرٞ ٣ًَذ، كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش، ػٖ ح٧ػٖٔ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٕٗٔ

ػٖ ِْٓٔ، ػٖ َٓٔٝم، ػٖ ػخث٘ش، هخُض: أط٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أٗخّ ٖٓ ح٤ُٜٞى كوخُٞح: 

حٌُحّ، هخُض ػخث٘ش: هِض رَ ػ٤ٌِْ حُٔخّ ٝ ،حُٔخّ ػ٤ِي ٣خ أرخ حُوخْٓ هخٍ: ٝػ٤ٌِْ

كوخُض: ٓخ ٓٔؼض ٓخ هخُٞح؟ كوخٍ:  ،كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٣خ ػخث٘ش ٫ ط٢ٌٗٞ كخك٘ش

 "" أ٤ُْٝ هي ٍىىص ػ٤ِْٜ ح١ٌُ هخُٞح، هِض: ٝػ٤ٌِْ
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ٖٓ  ؼزض إٔ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُٝيح ٣وخٍ ُٚ حُوخْٓ ٖٓ هي٣ـش أُْٝ ٣َى أػَ ٛل٤ق ٣

ٛلش  ٠ رٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص َّٛٞ٘ ٌَ ٠ إٔ حُوخْٓ ح١ٌُ ٣ُ ؿ٤َٛخ ٝظخَٛ ح٧كخى٣غ طيٍ ػِ

ك٢ كي٣غ ؿخرَ ح٥ٗق هٍٞ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص:" اٗٔخ أٗخ هخْٓ "  ٖٓ ٛلخص حُ٘زٞس ًٔخ ٛٞ

 ٝك٢ ٍٝح٣ش أهَٟ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ػٖ ؿخرَ:" اٗٔخ أٗخ هخْٓ أهْٔ ر٤ٌْ٘ ".

٣ٖ ًخٗٞح ٣ٌٕ٘ٞ حُ٘ز٢ هَ ٌُٖٝ ٍٝى ك٢ أكخى٣غ ٛل٤لش إٔ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٖٓ

ُْ  ُٞٝر٤ْٜ٘ رٚ َف ٞٗٚ ا٫ رٔخ ػُ ُّٔ َٔ حء ح٣ٌُٖ ٫ ٣ُ ملسو هيلع هللا ىلص رؤر٢ حُوخْٓ ْٝٛ أػيحإٙ ح٧ُيَّ 

حُٜ٘خىس ٓخ ٣ٝ٘ظوٜٞٗٚ ٝٞٙ رٚ ْٝٛ ح٣ٌُٖ ٣ؼ٤زٞٗٚ ٣ٌٖ ُٚ ُٝي ٣وخٍ ُٚ حُوخْٓ ٓخ ًُّ٘ 

ّٝ كوي ٍٝى ك٢ كي٣غ أكٔي هٍٞ ح٤ًَُٖ٘ٔ ُِ٘ز٢ ٜٗي رٜخ حُ " حَٜٗف ٣خ :ملسو هيلع هللا ىلصؼي

ًٌُي ٣ٝوخٍ ُٚ حُوخْٓ  خٌٝٛح ٣يٍ ػ٠ِ إٔ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حر٘أرخ حُوخْٓ حَٜٗف ٍحٗيح " 

ْٝٛ ُٚ ُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٫ ٓخ ػزض ح ا٠ُ ٫ ٣٘ٔزٕٞ ضٌ ْٜ ٓخ ً٘خٙ رٚ ح٤ُٜٞى ْٝٛ هّٞ رُ 

 لٔذحُوخْٓ ٛلش ٗزٞس كًخٗض  ُٞٝحٌُخطٕٔٞ ُٜلش حُ٘زٞس ٝحُٔ٘ظوٜٕٞ ُٚ 

ْْ }:ٌُظٔٞٛخ ًٔخ هخٍ هللا طؼخ٠ُ ُٛ َٕ أَْرَ٘خَء كُٞ َِ خ ٣َْؼ َٔ ًَ كَُُٞٗٚ  َِ ظَخَد ٣َْؼ ٌِ ُْ ُْ ح ُٛ َٖ آَط٤ََْ٘خ ٣ ٌِ حَُّ

( َٕ ٞ ُٔ ْْ ٣َْؼَِ ُٛ َٝ َُْلنَّ  َٕ ح ٞ ُٔ ظُ ٌْ َ٤َُ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ٣وًخ  َِ َّٕ كَ اِ ٝهُٞٚ  ،[حُزوَس]ٍٓٞس ({ َٙٗٔٝ

خ ٣َؼْ }:طؼخ٠ُ َٔ ًَ كَُُٞٗٚ  َِ ْْ ٣َْؼ ُٛ َٕ أَْرَ٘خَء كُٞ َٕ }طؼخ٠ُهُٞٚ ٝحَُٔحى رٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  {َِ ٞ ُٔ ظُ ٌْ َ٤َُ

 َٕ ٞ ُٔ ْْ ٣َْؼَِ ُٛ َٝ َُْلنَّ  أ١ ٛلش ٗزٞس دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ًظخرْٜ حُظٍٞحس كوي ًخٕ ح٤ُٜٞى  {ح

 .٣وُٕٞٞ ٣خ أرخ حُوخْٓ

 سمٟ هللا ػٕٙبص٠ٕت  -8ٔ٘* 

يػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، هخٍ: كل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ هخٍ ٜك٢ حُ.1ٕ٘ٔ

حٍُِه٢، ػٖ أهزَٗخ ٓخُي، ػٖ ػخَٓ رٖ ػزي هللا رٖ حُِر٤َ، ػٖ ػَٔٝ رٖ ٤ِْٓ 

إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٢ِٜ٣ ٝٛٞ كخَٓ أٓخٓش ر٘ض ٣ُ٘ذ :" أر٢ هظخىس ح٧ٜٗخ١ٍ



 ٕٓٙ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

ٓـي ٟٝؼٜخ، ر٘ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٧ٝر٢ حُؼخٙ رٖ ٍر٤ؼش رٖ ػزي ْٗٔ كبًح 

 ."ٝاًح هخّ كِٜٔخ

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝػَٔٝ حُ٘خهي، ؿ٤ٔؼخ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٕٙٔ

ػٖ أر٢ ٓؼخ٣ٝش، هخٍ ػَٔٝ: كيػ٘خ دمحم رٖ هخُّ أرٞ ٓؼخ٣ٝش، كيػ٘خ ػخْٛ 

ح٧كٍٞ، ػٖ كلٜش ر٘ض ٣َ٤ٖٓ، ػٖ أّ ػط٤ش، هخُض: ُٔخ ٓخطض ٣ُ٘ذ ر٘ض 

حؿِٜٔ٘خ ٝطَح ػ٬ػخ، أٝ هٔٔخ، ٝحؿؼِٖ ك٢ »ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ُ٘خ 

هخُض: كؤػِٔ٘خٙ، « حُوخٓٔش ًخكٍٞح، أٝ ٤ٗجخ ٖٓ ًخكٍٞ، كبًح ؿِٔظٜ٘خ، كؤػ٢ِ٘٘ٔ

 «أٗؼَٜٗخ ا٣خٙ»كؤػطخٗخ كوٞٙ ٝهخٍ 

 سمٟ هللا ػٕٙبسل١خ  -9ٔ٘* 

كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد، ػ٘خ أكٔي رٖ حُلخًْ هخٍ  أهَؽ.11ٕٔ

ػزي حُـزخٍ، ػ٘خ ٣ْٞٗ رٖ ر٤ٌَ، ػٖ حرٖ آلخم، كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ أر٢ رٌَ رٖ 

" ُٔخ كَؽ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ :كِحّ، ٝٛخُق رٖ أر٢ أٓخٓش رٖ َٜٓ، ػٖ أر٤ٚ هخٍ

ََ ِ٘ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٖٓ ريٍ رؼغ رَ  رؼغ ٣ُي رٖ كخٍػش ا٠ُ أَٛ  :ا٠ُ أَٛ ٓي٣٘ش ِٖ ٣ْ ٤

أَٛ حُؼخ٤ُش ٣زَْٜ٘ٝٗ رلظق هللا ػ٠ِ ٗز٤ٚ ٝرؼغ ػزي هللا رٖ ٍٝحكش ا٠ُ  ،حُٔخكِش

َٓ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟ حُظَحد ػ٠ِ ٍه٤ش ر٘ض ٍٍٓٞ َّٞ كٞحكن ٣ُي رٖ كخٍػش حر٘ٚ أٓخٓش ك٤ٖ 

 :٣وٍٞ ،ٝحهق ُِ٘خّ ٞكـجض ٝٛ :هخٍ أٓخٓش ،ًحى أرٞى ك٤ٖ هيّ :كو٤َ ُٚ ،هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٝٗز٤ٚ ٝٓ٘زٚ ٝأ٤ٓش  ،ؿَٜ رٖ ٛ٘خّ ٞٝأر ،٤ٗٝزش رٖ ٍر٤ؼش ،هظَ ػظزش رٖ ٍر٤ؼش

 هخٍ حُلخًْ ٌٛح كي٣غ" ، ٝهللا ٣خ ر٢٘ٗؼْ :هخٍ ؟أكن ٌٛح ،٣خ أرض :كوِض ،رٖ هِق

كي٣غ  هِض ،ٌٓض ػ٘ٚ حٌُٛز٢ ك٢ حُظِو٤ٚٝ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ُْٝ ٣وَؿخٙ

 ٝهي ٤ُْ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ كبٕ حرٖ آلخم ُْ ٣َٝ ُٚ ِْٓٔ ا٫ ك٢ حُ٘ٞحٛيكٖٔ 

هللا رٖ أر٢ رٌَ رٖ كِحّ ٝك٤ٚ طٜل٤ق ك٢ كِحّ رخُظلي٣غ ػٖ ػزي َٛف 
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ٝحُٜل٤ق كِّ ٌٝٛح آ٘خى ٓظَٜ ٛل٤ق ٝهي هَٕ حرٖ آلخم ٓٔخػٚ ٖٓ 

ٛخُق رٖ أر٢ أٓخٓش رٔٔخػٚ ٖٓ ػزي هللا ُْٝ ٣َٜف رخُظلي٣غ ٌٝٛح ٫ ٣ٌل٢ 

ٖ ػزي ٓ رخُٔٔخع٣َلٚ ط٣ٌٜٝل٢ ُظ٘ظل٢ ٗزٜش حُظي٤ُْ ػٖ ٛخُق رٖ أر٢ أٓخٓش 

  هللا رٖ أر٢ رٌَ.

 سمٟ هللا ػٕٙبأَ وٍضَٛ  -ٕٓ٘* 

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُٔخٕ، أهزَٗخ ٗؼ٤ذ، ػٖ ح١َُِٛ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.11ٕٔ

أٗٚ ٍأٟ ػ٠ِ أّ ًِؼّٞ ػ٤ِٜخ ح٬ُّٔ، ر٘ض ٍٍٓٞ  "هخٍ: أهز٢َٗ أْٗ رٖ ٓخُي:

 " ك٣ََ ٤َٓحء هللا ملسو هيلع هللا ىلص، رَىَ 

 فبهّخ سمٟ هللا ػٕٙب -ٕٔ٘* 

رٞ ح٤ُُٞي، كيػ٘خ حرٖ كيػ٘خ أهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .12ٕٔ

ػ٤٤٘ش، ػٖ ػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ، ػٖ حرٖ أر٢ ٤ٌِٓش، ػٖ حٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش، إٔ 

 :" كخ١ٔش ر٠ؼش ٢٘ٓ كٖٔ أؿ٠زٜخ أؿ٠ز٢٘". ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ

كيػ٘خ ك٤ٖٔ رٖ دمحم، كيػ٘خ آَحث٤َ، ػٖ ٤َٓٔس أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٕٓٔ

: ٓؤُظ٢٘ ز٤ٖ، ػٖ ك٣ٌلش هخٍرٖ كز٤ذ، ػٖ حُٜٔ٘خٍ رٖ ػَٔٝ، ػٖ ٍُ رٖ ك

أ٢ٓ: ٌٓ٘ ٓظ٠ ػٜيى رخُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص؟ هخٍ: كوِض ُٜخ: ٌٓ٘ ًٌح ًٌٝح، هخٍ: ك٘خُض ٢٘ٓ 

ٝٓزظ٢٘، هخٍ: كوِض ُٜخ: ىػ٢٘٤، كب٢ٗ آط٢ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كؤ٢ِٛ ٓؼٚ حُٔـَد، ػْ ٫ 

 ك٤ِٜض ٓؼٚ حُٔـَد، ك٠ِٜ أىػٚ كظ٠ ٣ٔظـلَ ٢ُ ُٝي، هخٍ: كؤط٤ض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ حُؼ٘خء، ػْ  حٗلظَ كظزؼظٚ، كؼَٝ ُٚ ػخٍٝ ك٘خؿخٙ، ػْ ًٛذ 

كوِض: ك٣ٌلش، هخٍ: ٓخ ُي؟ كليػظٚ رخ٧َٓ،  ؟كخطزؼظٚ كٔٔغ ٛٞط٢ كوخٍ: ٖٓ ٌٛح

كوخٍ: ؿلَ هللا ُي ٧ٝٓي، ػْ هخٍ: أٓخ ٍأ٣ض حُؼخٍٝ ح١ٌُ ػَٝ ٢ُ هز٤َ؟ 

هِض: ر٠ِ، هخٍ: كٜٞ ِٓي ٖٓ ح٬ُٔثٌش ُْ ٣ٜز٢ ح٧ٍٝ ه٢ هزَ ٌٛٙ ح٤ُِِش،  هخٍ:
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حٓظؤًٕ ٍرٚ إٔ ٣ِْٔ ػ٢ِ، ٣ٝز٢َٗ٘ إٔ حُلٖٔ، ٝحُل٤ٖٔ ٤ٓيح ٗزخد أَٛ 

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝآَحث٤َ ٛٞ حرٖ  ." حُـ٘ش، ٝإٔ كخ١ٔش ٤ٓيس ٗٔخء أَٛ حُـ٘ش

 ح٣.١ًَُْٝٔٞٗ رٖ أر٢ آلخم حُٔز٤ؼ٢ ٝك٤ٖٔ رٖ دمحم ٛٞ حرٖ رَٜحّ 

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُٔخٕ، أهزَٗخ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٕٔٔ

ٗؼ٤ذ، ػٖ ح١َُِٛ، هخٍ: كيػ٢٘ ػ٢ِ رٖ ك٤ٖٔ، إٔ حٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش، هخٍ: 

إ ػ٤ِخ هطذ ر٘ض أر٢ ؿَٜ كٔٔؼض رٌُي، كخ١ٔش كؤطض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كوخُض: 

خًق ر٘ض أر٢ ؿَٜ، كوخّ ٍٍٓٞ ٣ِػْ هٞٓي أٗي ٫ طـ٠ذ ُز٘خطي، ٌٝٛح ػ٢ِ ٗ

أٓخ رؼي أٌٗلض أرخ حُؼخٙ رٖ حَُر٤غ، »هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كٔٔؼظٚ ك٤ٖ طٜ٘ي، ٣وٍٞ: 

كليػ٢٘ ٝٛيه٢٘، ٝإ كخ١ٔش ر٠ؼش ٢٘ٓ ٝا٢ٗ أًَٙ إٔ ٣ٔٞءٛخ، ٝهللا ٫ طـظٔغ 

زش ُٝحى كظَى ػ٢ِ حُوط« ر٘ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝر٘ض ػيٝ هللا، ػ٘ي ٍؿَ ٝحكي

دمحم رٖ ػَٔٝ رٖ كِلِش، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ، ػٖ ٍٓٔٞ 

ٓٔؼض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًًَٝ َٜٛح ُٚ ٖٓ ر٢٘ ػزي ْٗٔ كؤػ٠٘ ػ٤ِٚ ك٢ ٜٓخَٛطٚ، 

 ."ا٣خٙ كؤكٖٔ، هخٍ: كيػ٢٘ كٜيه٢٘، ٝٝػي٢ٗ كٞك٠ ٢ُ

 اثشا١ُ٘ ػ١ٍٗ اٌغالَ -ٕٕ٘* 

زخٕ رٖ كَٝم، ٬ًٛٔخ كيػ٘خ ٛيحد رٖ هخُي، ٤ِْٗٝٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٕٕٔ

كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ حُٔـ٤َس، كيػ٘خ ػخرض حُز٘خ٢ٗ،  -ٝحُِلع ٤ُ٘زخٕ  -ػٖ ٤ِٓٔخٕ، 

 ُٝي ٢ُ ح٤ُِِش ؿ٬ّ ك٤ٔٔظٚ رخْٓ أر٢ :" هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصػٖ أْٗ رٖ ٓخُي، هخٍ

ٚ ٤ٓق كخٗطِن ٣ؤط٤ٚ ٝحطزؼظ ارَح٤ْٛ ػْ ىكؼٚ ا٠ُ أّ ٤ٓق حَٓأس ه٤ٖ ٣وخٍ ُٚ أرٞ

٣٘لن ر٤ٌَٙ هي حٓظ٨ حُز٤ض ىهخٗخ كؤَٓػض ح٢ُ٘ٔ ر٤ٖ  كخٗظ٤ٜ٘خ ا٠ُ أر٢ ٤ٓق ٝٛٞ

٣ي١ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوِض ٣خ أرخ ٤ٓق أٓٔي ؿخء ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤٓٔي كيػخ حُ٘ز٢ 

 َّٔ ٤ٌ٣ي  ٍأ٣ظٚ ٝٛٞٚ ا٤ُٚ ٝهخٍ ٓخ ٗخء هللا إٔ ٣وٍٞ كوخٍ أْٗ ُوي ملسو هيلع هللا ىلص رخُٜز٢ ك٠
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ر٘لٔٚ ر٤ٖ ٣ي١ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كيٓؼض ػ٤٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ طيٓغ حُؼ٤ٖ ٣ٝلِٕ 

 .ٍر٘خ ٝهللا ٣خ ارَح٤ْٛ اٗخ ري ُٔلِٕٝٗٞ " ٢حُوِذ ٫ٝ ٗوٍٞ ا٫ ٓخ ٣َٟ

  ِٓ اٌشمبػخخٛح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصا -79ٔ** 

 ػٕٗ ؽّضح ثٓ ػجذ اٌّطٍت سمٟ هللا -ٖٕ٘* 

كيػ٘خ ٓٔيى، كيػ٘خ ٣ل٠٤، ػٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖٕٔ

ٗؼزش، ػٖ هظخىس، ػٖ ؿخرَ رٖ ٣ُي، ػٖ حرٖ ػزخّ، هخٍ: ه٤َ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: أ٫ 

 ." اٜٗخ حر٘ش أه٢ ٖٓ حَُٟخػش "طظِٝؽ حر٘ش كِٔس؟ هخٍ:

 سمٟ هللا ػٕٗ عٍّخ ثٓ ػجذ األعذ ٛأث -ٕٗ٘* 

كيػ٘خ حُلٌْ رٖ ٗخكغ، أهزَٗخ هخٍ  زوخ١ٍك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِ .1ٕٗٔ

ٗؼ٤ذ، ػٖ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ػَٝس رٖ حُِر٤َ، إٔ ٣ُ٘ذ ر٘ض أر٢ ِٓٔش، 

٣خ ٍٍٓٞ هللا حٌٗق  ":أهزَطٚ: إٔ أّ كز٤زش ر٘ض أر٢ ٓل٤خٕ، أهزَطٜخ: أٜٗخ هخُض

َٖ طلزِّ  أٝ :أهظ٢ ر٘ض أر٢ ٓل٤خٕ كوخٍ ُٔ  :ًُي كوِض ٤  ٝأكذ ٖٓ شٍ ٤َ ِِ وْ ٗؼْ ُٔض ُي ر

 ٍَ َّٕ  :أهظ٢ كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٗخ٢ًٍ٘ ك٢ ه٤ ع أٗي كبٗخ ٗليّ  :٢ُ هِض َُّ لِ ًُي ٫ ٣َ  ا

ِّّ  :ط٣َي إٔ طٌ٘ق ر٘ض أر٢ ِٓٔش هخٍ أٜٗخ ُْ طٌٖ  ُٞ :ٗؼْ كوخٍ :ِٓٔش هِض ر٘ض أ

٢ُ اٜٗخ ٫ر٘ش أه٢ ٖٓ حَُٟخػش أٍٟؼظ٢٘ ٝأرخ  ضْ َِّ ٍر٤زظ٢ ك٢ كـ١َ ٓخ كَ 

ْٟ ك٬ شُ زَ ٣ْ َٞ ِٓٔش ػُ  َّٖ ر٘خطِ  ػ٢َِّ  َٖ  طؼَ ٝػ٣ٞزش ٫ٞٓس ٧ر٢  :ٌٖ هخٍ ػَٝس٫ٝ أهٞحطِ  ٌ

رؼٞ أِٛٚ  ُٚ ٣َ ٍِ ُٜذ أُ  ٞحُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كِٔخ ٓخص أر ُٜذ أػظوٜخ كؤٍٟؼضْ  ُٜٞذ ًخٕ أر

ُٓ رؼيًْ ؿ٤َ أِّٗ  ُْ أُنَ  :ُٜذ ٞهخٍ ُٚ ٓخًح ُو٤ض هخٍ أر شٍ ٤زَ كِ  َِّ َ٘ رِ  و٤ض ك٢ ٌٛٙ ٢ 

 ." رؼظخهظ٢ ػ٣ٞزش
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 سمٟ هللا ػٕٗ ثٓ ِظؼْٛػضّبْ  -ٕ٘٘* 

 ٛخد رٖ ٗـيس كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ٓخُْكيػ٘خ ػزي حُٞأرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.1ٕ٘ٔ

َ رٔؼ٘خٙ ػٖ كيػ٘خ كخطْ ٣ؼ٢٘ حرٖ آٔخػ٤ ٝكيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ حُل٠َ حُٔـٔظخ٢ٗ ف

" ُٔخ ٓخص ػؼٔخٕ رٖ ٓظؼٕٞ أهَؽ :هخٍ ًؼ٤َ رٖ ٣ُي حُٔي٢ٗ ػٖ حُٔطِذ

 ٍؿ٬ إٔ ٣ؤط٤ٚ رلـَ كِْ ٣ٔظطغ كِٔٚ كوخّ ا٤ُٜخ كٖ كؤَٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصرـ٘خُطٚ كيُ 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝكَٔ ػٖ ًٍحػ٤ٚ هخٍ ًؼ٤َ هخٍ حُٔطِذ هخٍ ح١ٌُ ٣وز٢َٗ ًُي 

ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ًؤ٢ٗ أٗظَ ا٠ُ ر٤خٝ ًٍحػ٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٖ كَٔ 

ا٤ُٚ ٖٓ ٓخص  ُٖ كً ىْ رٜخ هزَ أه٢ ٝأَ  ُْ َِّ ؼَ طَ أَ  :خ كٟٞؼٜخ ػ٘ي ٍأٓٚ ٝهخٍػٜ٘ٔخ ػْ كِٜٔ

هِض كي٣غ كٖٔ ٝحُٔطِذ ٛٞ حرٖ ػزي هللا رٖ ك٘طذ طخرؼ٢ ٝهي ٖٓ أ٢ِٛ." 

ًٔخ ٛٞ ك٢ ٓظٖ حُلي٣غ ٫ٝ ط٠َ ؿٜخُش  ٓٔغ حُلي٣غ ٖٓ ٛلخر٢ ُْ ٣ٔٔٚ

 حُٜلخر٢.

 أػّبَ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8ٓٔ** 

 ّطٍتهبٌت ثٓ ػجذ اٌ ٛأث -ٕٙ٘* 

 ػ٘خ ٓل٤خٕ ػٖ ػزي حُِٔي رٖ ػ٤َٔكي كيػ٘خ ٤ًٝغأكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٕٙٔ

٣خ ٍٍٓٞ هللا،  "أٗٚ هخٍ: حُلخٍع ػٖ حُؼزخّ رٖ ػزي حُٔطِذػٖ ػزي هللا رٖ 

ػٔي أرٞ ١خُذ ًخٕ ٣ل١ٞي ٣ٝ٘لؼي، هخٍ: اٗٚ ك٢ ٟل٠خف ٖٓ حُ٘خٍ، ٫ُٞٝ 

ل٤خٕ ٛٞ " هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ٝٓ أٗخ ًخٕ ك٢ حُيٍى ح٧ٓلَ

 حُؼ١ٍٞ ٤ًٝٝغ ٛٞ حرٖ حُـَحف.

 ٌٙت ثٓ ػجذ اٌّطٍت ٛأث -7ٕ٘* 

هخٍ ػزي هللا رٖ أكٔي، كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ ٙ هخٍ ٓٔ٘يك٢ أكٔي  أهَؽ.11ٕٔ

ر٘يحٍ، هخٍ: كيػ٘خ ػزي حُٞٛخد، هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ػَٔٝ، ػٖ دمحم رٖ حٌُٔ٘يٍ، 
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، «  ر١ٌ حُٔـخُ ٣يػٞ حُ٘خٍّأ٣ض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص»ػٖ ٍر٤ؼش رٖ ػزخى حُي٢ِ٣، هخٍ: 

ٝهِلٚ ٍؿَ أكٍٞ، ٣وٍٞ: ٫ ٣ٜيٌْٗ ٌٛح ػٖ ى٣ٖ آُٜظٌْ، هِض: ٖٓ ٌٛح؟ هخُٞح: 

. هِض كي٣غ كٖٔ ٝدمحم رٖ ػَٔٝ ٛٞحرٖ ػِؤش ح٤ُِؼ٢ ٝػزي ٌٛح ػٔٚ أرٞ ُٜذ

ٝأهَؿٚ حُلخٍع رٖ أر٢ أٓخٓش ك٢ ٓٔ٘يٙ ٝأرٞ ػخْٛ ك٢  حُٞٛخد ٛٞ حُؼول٢.

 ٢ٗ ك٢ حٌُز٤َ ح٥كخى ٝحُٔؼخ٢ٗ ٝحُطزَح

 ثٓ ػجذ اٌّطٍتؽّضح  -8ٕ٘* 

ٝكيػ٘خ ٛخٍٕٝ رٖ ٓؼ٤ي ح٢ِ٣٧، ٝأكٔي رٖ ػ٠ٔ٤،  أهَؽ ِْٓٔ هخٍ.11ٕٔ

هخ٫: كيػ٘خ حرٖ ٝٛذ، أهز٢َٗ ٓوَٓش رٖ ر٤ٌَ، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ: ٓٔؼض ػزي هللا 

رٖ ِْٓٔ، ٣وٍٞ: ٓٔؼض دمحم رٖ ِْٓٔ، ٣وٍٞ: ٓٔؼض ك٤ٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ، 

ملسو هيلع هللا ىلص طوٍٞ: ه٤َ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أ٣ٖ أٗض ٣خ  ٣وٍٞ: ٓٔؼض أّ ِٓٔش، ُٝؽ حُ٘ز٢

 -أٝ ه٤َ: أ٫ طوطذ ر٘ض كِٔس رٖ ػزي حُٔطِذ؟  -ٍٍٓٞ هللا؟ ػٖ حر٘ش كِٔس 

  .«إ كِٔس أه٢ ٖٓ حَُٟخػش»هخٍ: 

  اٌؼجبط ثٓ ػجذ اٌّطٍت -9ٕ٘* 

هللا كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ دمحم، هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ػزي حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.12ٕٔ

ح٧ٜٗخ١ٍ، هخٍ: كيػ٢٘ أر٢ ػزي هللا رٖ حُٔؼ٠٘، ػٖ ػٔخٓش رٖ ػزي هللا رٖ أْٗ، 

ًخٕ اًح هلطٞح حٓظٔو٠  " إٔ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ:ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي

َّٓ  :رخُؼزخّ رٖ ػزي حُٔطِذ كوخٍ َّٓ حُِْٜ اٗخ ً٘خ ٗظٞ َ َ ا٤ُي ر٘ز٤٘خ كظٔو٤٘خ ٝاٗخ ٗظٞ

  ك٤ٔوٕٞ ". :ٍٗز٤٘خ كخٓو٘خ هخ ا٤ُي رؼِّْ 

 فف١خ ثٕذ ػجذ اٌّطٍت -ٖٓ٘* 

كيػ٘خ أرٞ ح٤ُٔخٕ، أهزَٗخ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٕٓٔ

ٗؼ٤ذ، ػٖ ح١َُِٛ، هخٍ: أهز٢َٗ ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ، ٝأرٞ ِٓٔش رٖ ػزي 
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حَُكٖٔ إٔ أرخ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ: هخّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٖ أٍِٗ هللا ػِ 

 -أٝ ًِٔش ٗلٞٛخ  -٣خ ٓؼَ٘ ه٣َٖ  "٤َطي ح٧هَر٤ٖ{ هخٍ:ٝؿَ: }ٝأٌٍٗ ػ٘

حٗظَٝح أٗلٌْٔ، ٫ أؿ٢٘ ػٌْ٘ ٖٓ هللا ٤ٗجخ، ٣خ ر٢٘ ػزي ٓ٘خف ٫ أؿ٢٘ ػٌْ٘ ٖٓ 

هللا ٤ٗجخ، ٣خ ػزخّ رٖ ػزي حُٔطِذ ٫ أؿ٢٘ ػ٘ي ٖٓ هللا ٤ٗجخ، ٣ٝخ ٛل٤ش ػٔش 

٢٘ ٓخ ٗجض ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ٫ أؿ٢٘ ػ٘ي ٖٓ هللا ٤ٗجخ، ٣ٝخ كخ١ٔش ر٘ض دمحم ٤ِٓ

 ." ٓخ٢ُ ٫ أؿ٢٘ ػ٘ي ٖٓ هللا ٤ٗجخ

 أخٛاي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص  -8ٔٔ** 

 ثٕٛ إٌغبس أخٛاي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٔ٘* 

ٝكيػ٤٘ٚ ٤َُٛ رٖ كَد، كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ ػَٔ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٕٔٔ

ف ٝكيػ٘خٙ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ، أهزَٗخ ح٠َُ٘ رٖ ٤َٔٗ، ٬ًٛٔخ ػٖ آَحث٤َ، 

، ػٖ حُزَحء، هخٍ: حٗظَٟ أرٞ رٌَ ٖٓ أر٢ ٍك٬ رؼ٬ػش ػَ٘ ػٖ أر٢ آلخم

ىٍٛٔخ، ٝٓخم حُلي٣غ، رٔؼ٠٘ كي٣غ ٤َُٛ، ػٖ أر٢ آلخم ٝهخٍ ك٢ كي٣ؼٚ 

ٖٓ ٍٝح٣ش ػؼٔخٕ رٖ ػَٔ: كِٔخ ىٗخ ىػخ ػ٤ِٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كٔخم كَٓٚ ك٢ 

ح ػِٔي، كخىع هللا ح٧ٍٝ ا٠ُ رط٘ٚ، ٝٝػذ ػ٘ٚ، ٝهخٍ: ٣خ دمحم هي ػِٔض إٔ ٌٛ

إٔ ٣و٢ِٜ٘ ٓٔخ أٗخ ك٤ٚ، ُٝي ػ٢ِ ٧ػ٤ٖٔ ػ٠ِ ٖٓ ٍٝحث٢، ٌٝٛٙ ً٘خٗظ٢، كوٌ 

ٜٓٔخ ٜٓ٘خ، كبٗي ٓظَٔ ػ٠ِ ار٢ِ ٝؿِٔخ٢ٗ رٌٔخٕ ًٌح ًٌٝح، كوٌ ٜٓ٘خ كخؿظي، 

كويٓ٘خ حُٔي٣٘ش ٬٤ُ، كظ٘خُػٞح أ٣ْٜ ٣ٍِ٘ ػ٤ِٚ ٍٍٓٞ  ،هخٍ: ٫ كخؿش ٢ُ ك٢ ارِي

كٜؼي  ،كوخٍ: أٍِٗ ػ٠ِ ر٢٘ حُ٘ـخٍ، أهٞحٍ ػزي حُٔطِذ، أًَْٜٓ رٌُي هللا ملسو هيلع هللا ىلص،

حَُؿخٍ ٝحُ٘ٔخء كٞم حُز٤ٞص، ٝطلَم حُـِٔخٕ ٝحُويّ ك٢ حُطَم، ٣٘خىٕٝ: ٣خ دمحم 

 ." ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٣خ دمحم ٣خ ٍٍٓٞ هللا
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 أَ ؽشاَ ٚأَ ع١ٍُ ِٓ ِؾبسَ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8ٕٔ** 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، ػٖ خٍ ه ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٕٕٔ

ٓخُي، ػٖ آلخم رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ ١ِلش، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، 

 -أٗٚ ٓٔؼٚ ٣وٍٞ: ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣يهَ ػ٠ِ أّ كَحّ ر٘ض ِٓلخٕ كظطؼٔٚ 

، كؤ١ؼٔظٚ كيهَ ػ٤ِٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ًٝخٗض أّ كَحّ طلض ػزخىس رٖ حُٜخٓض 

ٝؿؼِض طل٢ِ ٍأٓٚ، ك٘خّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ػْ حٓظ٤وع ٝٛٞ ٠٣لي، هخُض: كوِض: 

ٝٓخ ٠٣لٌي ٣خ ٍٍٓٞ هللا؟ هخٍ: " ٗخّ ٖٓ أٓظ٢ ػَٟٞح ػ٢ِ ؿِحس ك٢ ٓز٤َ 

هللا، ٣ًَزٕٞ ػزؾ ٌٛح حُزلَ ًِٓٞخ ػ٠ِ ح٧َٓس، أٝ: ٓؼَ حُِٔٞى ػ٠ِ ح٧َٓس "، 

: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، حىع هللا إٔ ٣ـؼ٢ِ٘ ْٜٓ٘، كيػخ ُٜخ ٗي آلخم، هخُض: كوِض

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ػْ ٟٝغ ٍأٓٚ، ػْ حٓظ٤وع ٝٛٞ ٠٣لي، كوِض: ٝٓخ ٠٣لٌي ٣خ 

ًٔخ هخٍ  -« ٗخّ ٖٓ أٓظ٢ ػَٟٞح ػ٢ِ ؿِحس ك٢ ٓز٤َ هللا»ٍٍٓٞ هللا؟ هخٍ: 

أٗض ٖٓ »ْٜ٘، هخٍ: هخُض: كوِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا حىع هللا إٔ ٣ـؼ٢ِ٘ ٓ -ك٢ ح٧ٍٝ 

، كًَزض حُزلَ ك٢ ُٓخٕ ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ ٓل٤خٕ، كَٜػض ػٖ ىحرظٜخ «ح٤ُٝ٧ٖ

 ."ك٤ٖ هَؿض ٖٓ حُزلَ، كٌِٜض

كيػ٢٘ ٤َُٛ رٖ كَد، كيػ٘خ ٛخْٗ ٣ؼ٢٘ حرٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٖٕٔ

حُوخْٓ، ػٖ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي، هخٍ: ىهَ ػ٤ِ٘خ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص 

يٗخ، كؼَم، ٝؿخءص أ٢ٓ روخٍٍٝس، كـؼِض طِٔض حُؼَم ك٤ٜخ، كخٓظ٤وع كوخٍ ػ٘

هخُض: ٌٛح ػَهي ٗـؼِٚ ك٢ « حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ: ٣خ أّ ٤ِْٓ ٓخ ٌٛح ح١ٌُ طٜ٘ؼ٤ٖ؟

 ."٤١ز٘خ، ٝٛٞ ٖٓ أ٤١ذ حُط٤ذ
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رَ  ك٢ ر٤ظ٤ٜٔخٖٓ ؿ٤َ ٓلخٍٓٚ ٣ٝ٘خّ  حَٓأط٤ُٖ٤يهَ ػ٠ِ ُْ ٣ٌٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝ

ػٔظ٤ٚ ٖٓ حَُٟخػش أٝ ٝطل٢ِ اكيحٛٔخ ٍأٓٚ ٝح٧هَٟ طِٔض ػَهٚ ا٫ إٔ طٌٞٗخ 

 ٝهللا أػِْ. ٤ٚظهخُ

 ِٛاٌٟ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -8ٖٔ** 

 سمٟ هللا ػٕٗص٠ذ ثٓ ؽبسصخ  -ٕٖ٘* 

كيػ٘خ ٓؼ٠ِ رٖ أٓي، كيػ٘خ ػزي هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٕٗٔ

ٍ: كيػ٢٘ ٓخُْ، ػٖ ػزي هللا رٖ حُؼ٣ِِ رٖ حُٔوظخٍ، كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ ػوزش، هخ

" إٔ ٣ُي رٖ كخٍػش ٠ُٞٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ ً٘خ ٗيػٞٙ ا٫ :ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ

 .{"أه٢ٔ ػ٘ي هللا ٞحىػْٞٛ ٥رخثْٜ ٛ}٣ُي رٖ دمحم كظ٠ ٍِٗ حُوَإٓ 

كيػ٘خ أرٞ ػخْٛ ح٠ُلخى رٖ ٓوِي، كيػ٘خ ٣ِ٣ي حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٕ٘ٔ

" ؿِٝص ٓغ حُ٘ز٢ :ِٓٔش رٖ ح٧ًٞع ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍرٖ أر٢ ػز٤ي، ػٖ 

 ".ظؼِٔٚ ػ٤ِ٘خملسو هيلع هللا ىلص ٓزغ ؿِٝحص ٝؿِٝص ٓغ حرٖ كخٍػش حٓ

 سمٟ هللا ػٕٗ أعبِخ ثٓ ص٠ذ -ٖٖ٘* 

كيػ٘خ حُل٤ٖٔ رٖ ك٣َغ، هخٍ: كيػ٘خ حُل٠َ رٖ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ.2ٕٙٔ

ئ٤ٖ٘ٓ ٠ٓٞٓ، ػٖ ١ِلش رٖ ٣ل٠٤، ػٖ ػخث٘ش ر٘ض ١ِلش، ػٖ ػخث٘ش، أّ حُٔ

٢ ٓوخ١ أٓخٓش هخُض ػخث٘ش:هخُض ىػ٢٘ كظ٠ إًٔٞ أٗخ  :" أٍحى حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٣ُّ٘لِ

 .هِض كي٣غ كٖٔ ٚ "٤ٚ كب٢ٗ أكزُّ زِّ كِ ٣خ ػخث٘ش أَ  :هخٍح١ٌُ أكؼَ 

كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .21ٕٔ

إٔ ه٣َ٘خ أْٜٛٔ  :" ػٜ٘خ٢ٍٟ هللا ٤ُغ، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ ػَٝس، ػٖ ػخث٘ش،

ٗؤٕ حُٔو٤ِٓٝش، كوخُٞح: ٖٓ ٣ـظَة ػ٤ِٚ ا٫ أٓخٓش رٖ ٣ُي كذ ٍٍٓٞ هللا 

  ." ملسو هيلع هللا ىلص
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كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ، كيػ٘خ ٓؼظَٔ، هخٍ: حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.21ٕٔ

كيع ػٖ  ٓٔؼض أر٢، كيػ٘خ أرٞ ػؼٔخٕ، ػٖ أٓخٓش رٖ ٣ُي ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ

َّْ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  خ".َٔ ُٜ زُّ كِ ٜٔخ كب٢ٗ أُ زَّ كِ أَ   أٗٚ ًخٕ ٣ؤهٌٙ ٝحُلٖٔ ك٤وٍٞ:" حُِٜ

 سمٟ هللا ػٕٗ ٞبدِ اٌؾَ  خُ ؾَ غَ أْٔ  -ٖٗ٘* 

كيػ٘خ ٓٔيى، كيػ٘خ كٔخى، ػٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .22ٕٔ

ػخرض حُز٘خ٢ٗ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي، ٝأ٣ٞد، ػٖ أر٢ ه٬رش، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي، 

َ٘ش، ٣لي" ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:هخٍ ـَ ْٗ  ٝ ك٢ ٓلَ ًٝخٕ ٓؼٚ ؿ٬ّ ُٚ أٓٞى ٣وخٍ ُٚ أ

 .":" ٣ٝلي ٣خ أٗـ٘ش، ٣ٍٝيى رخُوٞح٣ٍَكوخٍ ُٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 سمٟ هللا ػٕٗصٛثبْ  -ٖ٘٘* 

ٝكيػ٢٘ آلخم رٖ ٍٜٓ٘ٞ، أهزَٗخ أرٞ َٜٓٔ، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٖٓٓٔ

حَُكٖٔ رٖ ؿز٤َ رٖ ٗل٤َ، ػٖ كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ كِٔس، كيػ٢٘ حُِر٤ي١، ػٖ ػزي 

٠ُٞٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ:" هخٍ ٢ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ كـش  أر٤ٚ، ػٖ ػٞرخٕ

 " .كِْ ٣ٍِ ٣ؤًَ ٓ٘ٚ كظ٠ رِؾ حُٔي٣٘ش ُٚ ظُ لْ كؤَِٛ  :: أِٛق ٌٛح حُِلْ. هخٍحُٞىحع

 كيػ٢٘ ٤َُٛ رٖ كَد، كيػ٘خ ح٤ُُٞي رٖ ِْٓٔ،ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٖٔٓٔ

هخٍ: ٓٔؼض ح٧ُٝحػ٢، هخٍ: كيػ٢٘ ح٤ُُٞي رٖ ٛ٘خّ حُٔؼ٤ط٢، كيػ٢٘ ٓؼيحٕ رٖ 

" ُو٤ض ػٞرخٕ ٠ُٞٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوِض أهز٢َٗ رؼَٔ :أر٢ ١ِلش ح٤ُؼ١َٔ، هخٍ

هخٍ هِض رؤكذ ح٧ػٔخٍ ا٠ُ هللا كٌٔض ػْ ٓؤُظٚ  ٝأػِٔٚ ٣يه٢ِ٘ هللا رٚ حُـ٘ش أ

ػ٤ِي رٌؼَس  :ٍ ٓؤُض ػٖ ًُي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍكٌٔض ػْ ٓؤُظٚ حُؼخُؼش كوخ

حُٔـٞى هلل كبٗي ٫ طٔـي هلل ٓـيس ا٫ ٍكؼي هللا رٜخ ىٍؿش ٝك٢ ػ٘ي رٜخ 

 هط٤جش." 
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 سمٟ هللا ػٕٗسافغ  ٛأث -ٖٙ٘* 

كيػ٘خ ح٢ٌُٔ رٖ ارَح٤ْٛ، أهزَٗخ حرٖ ؿ٣َؾ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٕٖٓٔ

:" ٝهلض ػ٠ِ ٓؼي رٖ ٣َ٘ي، هخٍأهز٢َٗ ارَح٤ْٛ رٖ ٤َٓٔس، ػٖ ػَٔٝ رٖ حُ

 ٞأر٢ ٝهخٙ كـخء حٍُٔٔٞ رٖ ٓوَٓش كٟٞغ ٣يٙ ػ٠ِ اكيٟ ٌٓ٘ز٢ اً ؿخء أر

ٍحكغ ٠ُٞٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ٣خ ٓؼي حرظغ ٢٘ٓ ر٤ظ٢ ك٢ ىحٍى كوخٍ ٓؼي ٝهللا ٓخ 

 أرظخػٜٔخ كوخٍ حٍُٔٔٞ ٝهللا ُظزظخػٜ٘ٔخ كوخٍ ٓؼي ٝهللا ٫ أ٣ُيى ػ٠ِ أٍرؼش آ٫ف

ٍحكغ ُوي أػط٤ض رٜخ هْٔ ٓخثش ى٣٘خٍ ٫ُٞٝ أ٢ٗ  ٞٓوطؼش هخٍ أر ٝٓ٘ـٔش أ

ٚ ٓخ أػط٤ظٌٜخ رؤٍرؼش آ٫ف ٝأٗخ أػط٠ زِ ٣وٍٞ حُـخٍ أكن رٔوَ ٓٔؼض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص 

 رٜخ هْٔ ٓخثش ى٣٘خٍ كؤػطخٛخ ا٣خٙ." 

كيػ٘خ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ؿؼلَ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ.ٖٖٓٔ

:" إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ : كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ حُلٌْ، ػٖ حرٖ أر٢ ٍحكغ، ػٖ أر٢ ٍحكغهخٍ

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ رؼغ ٍؿ٬ ٖٓ ر٢٘ ٓوِّٝ ػ٠ِ حُٜيهش كوخٍ ٧ر٢ ٍحكغ 

حٛلز٢٘ ٤ًٔخ ط٤ٜذ ٜٓ٘خ كوخٍ ٫ كظ٠ آط٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤٓؤُٚ كخٗطِن ا٠ُ 

ٚ أهَؿ ُٜيهش ٫ طلَ ُ٘خ ٝإ ٓٞح٢ُ حُوّٞ ٖٓ أٗلْٜٔ."حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كٔؤُٚ كوخٍ إ ح

ٍحكغ  ٞأرٝهِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ  ،حُظ١ٌَٓ ٝهخٍ كٖٔ ٛل٤ق

ػ٢ِ  طذػز٤ي هللا رٖ أر٢ ٍحكغ ًخ ٠ُٞٓٞ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حٓٔٚ أِْٓ ٝحرٖ أر٢ ٍحكغ ٛ

 .رٖ أر٢ ١خُذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

 سمٟ هللا ػٕٗسافغ  -7ٖ٘* 

أهزَٗخ أرٞ حُل٤ٖٔ رٖ حُل٠َ و٢ ك٢ ٗؼذ ح٣٩ٔخٕ هخٍ حُز٤ٜ أهَؽ.ٖٗٓٔ

ٗخ ٣ؼوٞد رٖ ٓل٤خٕ، ٗخ ٛ٘خّ رٖ ػٔخٍ، ٗخ  حُوطخٕ، أٗخ ػزي هللا رٖ ؿؼلَ حُ٘ل١ٞ

ٛيهش رٖ هخُي، ٗخ ٣ُي رٖ ٝحهي، كيػ٢٘ ٓـ٤غ رٖ ٢ٔٓ ح٧ُٝحػ٢، ػٖ ػزي هللا 
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ٝ حُوِذ ً" هخٍ: ؟ٖٓ ه٤َ حُ٘خّ هخٍ: هِ٘خ ٣خ ٍٍٓٞ هللا،رٖ ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ 

حُٔؤّٞ، ٝحُِٔخٕ حُٜخىم"، هِ٘خ: كوي ػَك٘خ حُٜخىم، كٔخ ًٝ حُوِذ حُٔؤّٞ؟ 

هخٍ:" ٛٞ حُظو٢ حُ٘و٢ ح١ٌُ ٫ اػْ ك٤ٚ ٫ٝ كٔي" هِ٘خ: كٖٔ ػ٠ِ أػَٙ؟ هخٍ:" ح١ٌُ 

٣٘٘ؤ حُي٤ٗخ ٣ٝلذ ح٥هَس"، هخُٞح: ٓخ ٗؼَف ٌٛح ك٤٘خ ا٫ ٍحكغ ٠ُٞٓ ٍٍٓٞ هللا 

هِض " ٠ِ أػَٙ هخٍ:" ٓئٖٓ ك٢ هِن كٖٔ " هخُٞح: أٓخ ٌٛٙ كبٜٗخ ك٤٘خملسو هيلع هللا ىلص، كٖٔ ػ

ػزي هللا رٖ ؿؼلَ حُ٘ل١ٞ ٝػوٚ حُوط٤ذ ٝهخٍ ٖٓ ًزخٍ حُٔليػ٤ٖ كي٣غ ٛل٤ق ٝ

وش ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ حرٖ ٓ٘يٙ ٝهخٍ ػوش ٤ٗٝن حُز٤ٜو٢ ٝكوٜخثْٜ ٝح٤َُ٘ح١ُ ٝهخٍ ػوش ػ

حُوط٤ذ ك٢ طخ٣ٍن رـيحى أرٞ حُل٤ٖٔ ٝٛٞ دمحم رٖ حُل٤ٖٔ رٖ حُل٠َ حُوطخٕ هخٍ 

 ًظز٘خ ػ٘ٚ ٝٛٞ ػوش.

كيػ٘خ حُؼزخّ رٖ ػزي هللا هخٍ حُوَحثط٢ ك٢ ٌٓخٍّ ح٧ه٬م  أهَؽ.ٖ٘ٓٔ

حُظَهل٢، كيػ٘خ دمحم رٖ حُٔزخٍى ح١ٍُٜٞ، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ كِٔس، كيػ٢٘ ٣ُي رٖ 

، هخٍ: ه٤َ: ٣خ ٝحهي، ػٖ ٓـ٤غ رٖ ٢ٔٓ ح٧ُٝحػ٢، ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ 

ُ٘خّ أك٠َ؟ هخٍ: ًَ ٓؤّٞ حُوِذ، ٛيٝم حُِٔخٕ هخُٞح: ٍٍٓٞ هللا، " أ١ ح

ٛيٝم حُِٔخٕ ػَك٘خٙ، كٔخ ٓؤّٞ حُوِذ؟ هخٍ: حُظو٢ حُ٘و٢ , ٫ اػْ ك٤ٚ ٫ٝ رـ٢، 

٫ٝ ؿَ ٫ٝ كٔي، هخُٞح: كٖٔ ٤ِ٣ٚ ٣خ ٍٍٓٞ هللا؟ هخٍ: ح٣ٌُٖ ٗ٘جٞح حُي٤ٗخ، ٝأكزٞح 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كٖٔ ٤ِ٣ٚ؟ هخٍ: ح٥هَس هخُٞح: ٓخ ٗؼَف ٌٛح ك٤٘خ ا٫ ٍحكؼخ ٠ُٞٓ ٍٍٓٞ 

 .هِض كي٣غ ٛل٤ق " ٓئٖٓ ك٢ كٖٔ هِن

ٛ٘خّ رٖ ػٔخٍ هخٍ: كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ كيػ٘خ حرٖ ٓخؿٚ هخٍ  أهَؽ.ٖٙٓٔ

كِٔس هخٍ: كيػ٘خ ٣ُي رٖ ٝحهي هخٍ: كيػ٘خ ٓـ٤غ رٖ ٢ٔٓ، ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ 

هخٍ: ًَ ٓؤّٞ حُوِذ، ٛيٝم أ١ حُ٘خّ أك٠َ؟  هخٍ: ه٤َ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

حُِٔخٕ، هخُٞح: ٛيٝم حُِٔخٕ، ٗؼَكٚ، كٔخ ٓؤّٞ حُوِذ؟ هخٍ: ٛٞ حُظو٢ حُ٘و٢ ٫ 
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ٖٓ  ٚٚ حرٖ ٓخؿٝأهَؿ ،كي٣غ ٛل٤قهِض  ." اػْ ك٤ٚ ٫ٝ رـ٢ ٫ٝ ؿَ ٫ٝ كٔي

٢ٓ رخُويٍ  ٣َ١ٞن ٣ل٠٤ رٖ كِٔس ٝٛ ٍُ " هخُٞح: كٖٔ ٤ِ٣ٚ ٣خ :ُْٝ ٣ًٌَ ٣ُخىسػوش 

هخُٞح: ٓخ ٗؼَف ٌٛح ك٤٘خ ا٫  ،ٍ:" ح١ٌُ ٣٘٘ؤ حُي٤ٗخ ٣ٝلذ ح٥هَس "ٍٍٓٞ هللا؟ هخ

ً ٠ُٞٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص " ٌٛٙ ، هخُٞح: كٖٔ ٤ِ٣ٚ؟ هخٍ:" ٓئٖٓ ك٢ هِن كٍٖٔحكؼخ

حُ٘خٛي ك٢ ٌٛح حُلي٣غ  ٠ُٞٓٞ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٛٞ ػزظض إٔ ٍحكؼخ أح٣ُِخىس 

ٜو٢ ك٢ ٗؼذ ح٣٩ٔخٕ ٖٓ ٣َ١ن ٛيهش رٖ هخُي حُيٓ٘و٢ ٍٟٝ ٌٛٙ ح٣ُِخىس حُز٤ٝ

ػ٘ٚ دمحم  ح٣ُِخىس ٖٓ ٣َ١ن ٣ل٠٤ رٖ كِٔس أػزض حُوَحثط٢ػوش ٝك٢ ٍٝح٣ش  ٞٝٛ

ٝٛٞ أٝػن ٖٓ ٛ٘خّ  رٖ حُٔزخٍى ح١ٍُٜٞ ٝٛٞ ػوش آخّ ٖٓ ٍؿخٍ حُٜل٤ل٤ٖ

ُْٝ ٣ؼزض ح٣ُِخىس  رٖ كِٔس ك٢ ٍٝح٣ش حرٖ ٓخؿٚ ٠رٖ ػٔخٍ ح١ٌُ ٍٟٝ ػٖ ٣ل٤

ٖٓ  حُوَحثط٢رٖ ػٔخٍ ٛٞ ٖٓ ٍؿخٍ حُزوخ١ٍ كخطلوض ٣ُخىس ٍٝح٣ش  ٝٛ٘خّ

٣َ١ن ٣ل٠٤ رٖ كِٔس ٓغ ٍٝح٣ش حُز٤ٜو٢ ٖٓ ٣َ١ن ٛيهش ٝػ٠ِ ٌٛح ٛق 

 حُلي٣غ رؤٕ ٍحكؼخ ٖٓ ٓٞح٢ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. 

 سمٟ هللا ػٕٗسثبػ  -8ٖ٘* 

كيػ٘خ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘ هخٍ: أهَؽ حُزوخ١ٍ ك٢ ح٧ىد حُٔلَى هخٍ  .1ٖٓٔ

ػ٘خ ػَٔ رٖ ٣ْٞٗ رٖ حُوخْٓ هخٍ: كيػ٘خ ػٌَٓش، ػٖ ٓٔخى أر٢ ٤َُٓ هخٍ: كي

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ ػزخّ هخٍ: كيػ٢٘ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ: ُٔخ 

حػظٍِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٗٔخءٙ، كبًح أٗخ رَرخف ؿ٬ّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ك٘خى٣ض: ٣خ ٍرخف، 

". هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝأِٛٚ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ  ٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصحٓظؤًٕ ٢ُ ػ٠ِ ٍ

 ٓط٫ٞ.
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 عٍّبْ اٌفبسعٟ سمٟ هللا ػٕٗ -9ٖ٘* 

كيػ٘خ ٣ُي رٖ حُلزخد، كيػ٢٘ ك٤ٖٔ، كيػ٢٘ ػزي أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٖٓٔ

:" ؿخء ِٓٔخٕ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤ٖ هيّ هللا رٖ ر٣َيس هخٍ: ٓٔؼض ر٣َيس ٣وٍٞ

ٍُ حُٔي٣٘ش رٔخث  ٓخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ١ذ كٟٞؼٜخ ر٤ٖ ٣ي١ْ يس ػ٤ِٜخ 

هخٍ ٛيهش ػ٤ِي ٝػ٠ِ أٛلخري هخٍ حٍكؼٜخ كبٗخ ٫ ٗؤًَ حُٜيهش  ؟ٌٛح ٣خ ِٓٔخٕ

كوخٍ  ؟كَكؼٜخ كـخء ٖٓ حُـي رٔؼِٚ كٟٞؼٚ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٣لِٔٚ كوخٍ ٓخ ٌٛح ٣خ ِٓٔخٕ

ٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٧ٛلخرٚ حرٔطٞح ك٘ظَ ا٠ُ حُوخطْ ح١ٌُ ػ٠ِ ظَٜ ش ُي كوخٍ ٍٛي٣ّ 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كآٖٓ رٚ ًٝخٕ ٤ُِٜٞى كخٗظَحٙ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رٌٌح ًٌٝح ىٍٛٔخ 

هخٍ كـَّ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  َْ ؼَ طْ ٝػ٠ِ إٔ ٣ـَّ ٗو٬ ك٤ؼَٔ ِٓٔخٕ ك٤ٜخ كظ٠ ٣َ 

ِْٓ حُ٘وَ ا٫ ٗوِش ٝحكيس ؿَٜٓخ ػَٔ كلِٔض حُ٘وَ ٖٓ ػخٜٓخ ُْٝ هللا ػ٤ِٚ ٝ

أٗخ ؿَٓظٜخ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ ػَٔ  ؟طلَٔ حُ٘وِش كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ ٗؤٕ ٌٛٙ

هِض كي٣غ كٖٔ  . ػْ ؿَٜٓخ كلِٔض ٖٓ ػخٜٓخ "هخٍ كِ٘ػٜخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ن ٝهي أػظ .حُزِحٍٝأهَؿٚ  ،رٖ ٝحهي ح١َُُٝٔٝك٤ٖٔ ٛٞ حٍؿخُٚ ٍؿخٍ ِْٓٔ 

 .حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ِٓٔخٕ ٝح٫ُٞء ُٖٔ أػظن

 سمٟ هللا ػُٕٗؽمشاْ  -ٓٗ٘* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ أ٣ٞد هخٍ  حُٔؼـْ حٌُز٤َك٢ ُطزَح٢ٗ ح أهَؽ.2ٖٓٔ

حُؼ٬ف، ػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٣َْٓ، ػ٘خ دمحم رٖ ؿؼلَ، ػٖ ػَٔٝ رٖ ٣ل٠٤ حُٔخ٢ُٗ، 

٠ُٞٓ ٗوَحٕ ٠ُٞٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ: ٓٔؼض ػزي هللا رٖ كيػ٢٘ ٓؼ٤ي رٖ ٣ٔخٍ 

هِض  .«ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٢ِٜ٣ ػ٠ِ كٔخٍ ٓظٞؿٜخ ا٠ُ ه٤زَ»ػَٔ، ٣وٍٞ: 

 .كي٣غ ٛل٤ق ٝدمحم رٖ ؿؼلَ ٛٞ حرٖ أر٢ ًؼ٤َ
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ْذَػُ  -ٔٗ٘*   سمٟ هللا ػُِٕٗ

٤َ، هخٍ: كيػ٢٘ كيػ٘خ آٔخػهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٓٔٔ

ٓخُي، ػٖ ػٍٞ رٖ ٣ُي حُي٢ِ٣، ػٖ أر٢ حُـ٤غ ٠ُٞٓ حرٖ ٓط٤غ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، 

:" هَؿ٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ّٞ ه٤زَ كِْ ٗـْ٘ ًٛزخ ٫ٝ ك٠ش ا٫ ح٧ٓٞحٍ هخٍ

ٝحُؼ٤خد ٝحُٔظخع كؤٛيٟ ٍؿَ ٖٓ ر٢٘ ح٠ُز٤ذ ٣وخٍ ُٚ ٍكخػش رٖ ٣ُي ٍَُٓٞ هللا 

 ؿ٬ٓخ ٣وخٍ ُٚ ٓيػْ كٞؿٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ ٝحى١ حُوَٟ كظ٠ اًح ًخٕ رٞحى١ ملسو هيلع هللا ىلص

حُوَٟ ر٤٘ٔخ ٓيػْ ٣ل٢ ٍك٬ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح ْٜٓ ػخثَ كوظِٚ كوخٍ حُ٘خّ ٤٘ٛجخ 

ش حُظ٢ أهٌٛخ ٣ّٞ ٬ً ٝح١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ إ حُُِ٘ٔٚ حُـ٘ش كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

كِٔخ ٓٔغ ًُي حُ٘خّ ؿخء  ،ه٤زَ ٖٓ حُٔـخْٗ ُْ طٜزٜخ حُٔوخْٓ ُظ٘ظؼَ ػ٤ِٚ ٗخٍح

 ."َٗحًخٕ ٖٓ ٗخٍ َٗحى ٖٓ ٗخٍ أٝ :ٍؿَ رَ٘حى أَٝٗح٤ًٖ ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ

 سمٟ هللا ػٕٗعف١ٕخ  -ٕٗ٘* 

كيػ٘خ ٓٔيى رٖ َٓٔٛي، كيػ٘خ ػزي حُٞحٍع، أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.ٖٔٔٔ

:" ً٘ض ًِٓٔٞخ ٧ّ ِٓٔش كوخُض أػظوي ؼ٤ي رٖ ؿٜٔخٕ، ػٖ ٓل٤٘ش، هخٍػٖ ٓ

ٝأٗظ١َ ػ٤ِي إٔ طويّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ ػ٘ض كوِض ٝإ ُْ ط٘ظ٢١َ ػ٢ِ ٓخ 

ي٣غ كٖٔ ، هِض ككخٍهض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ ػ٘ض كؤػظوظ٢٘ ٝحٗظ١َض ػ٢ِّ " 

 ٚ.حرٖ ٓخؿ أهَؿٚٝ ٝػزي حُٞحٍع ٛٞ حرٖ ٓؼ٤ي،

، ػٖ ٓؼَٔ، ػٖ  ك٢ ؿخٓغ ٓؼَٔ رٖ ٍحٗي هخٍأهَؽ ػزي حَُُحم .ٕٖٔٔ

إٔ ٓل٤٘ش ٠ُٞٓ ٍٍٓٞ هللا  ٓؼ٤ي رٖ ػزي حَُكٖٔ حُـل٢٘، ػٖ حرٖ حٌُٔ٘يٍ

ٓي ، كبًح رخ٧أَٓ كخٗطِن ٛخٍرخ ٣ِظْٔ حُـ٤ٖ ٝأ ،ملسو هيلع هللا ىلص أهطؤ حُـ٤ٖ رؤٍٝ حَُّٝ

، ٝإ ٖٓ أ١َٓ ٤ًض ٤ًٝض ،ٍ هللا ملسو هيلع هللا ىلص٣خ أرخ حُلخٍع ! أٗخ ٠ُٞٓ ٍٓٞ :كوخٍ ُٚ

ًِٔخ ٓٔغ ٛٞطخ أط٠ ا٤ُٚ ػْ أهزَ  ،ٓي ُٚ رٜزٜش  كظ٠ هخّ ا٠ُ ؿ٘زٚكؤهزَ ح٧
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هِض كي٣غ  ٓي "، ػْ ٍؿغ ح٧كِْ ٣ٍِ ًٌُي كظ٠ رِؾ حُـ٤ٖ ،٢٘ٔ٣ ا٠ُ ؿ٘زٚ

 ٝٓؼ٤ي رٖ ػزي حَُكٔخٕ حُـل٢٘ هخٍ حُ٘ٔخث٢ ٤ُْ .ٝحرٖ حٌُٔ٘يٍ ٛٞ دمحم كٖٔ

 رٚ رؤّ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص 

 عٍّٝ ساػٟ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٛأث -ٖٗ٘* 

كيػ٘خ حُل٢١ٞ، ٗخ ر٢ ػخْٛ ك٢ ح٥كخى ٝحُٔؼخ٢ٗ هخٍ أحرٖ  أهَؽ.ٖٖٔٔ

ح٤ُُٞي رٖ ِْٓٔ، ٗخ ػزي هللا رٖ حُؼ٬ء رٖ حُِرَ، ٝػزي حَُكٖٔ رٖ ٣ِ٣ي رٖ ؿخرَ، 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا هخ٫: ػ٘خ أرٞ ٬ّٓ ح٧ٓٞى، ٗخ أرٞ ٠ِٔٓ ٍحػ٢ 

ملسو هيلع هللا ىلص:" رن رن، ُؤْ ٓخ أػوِٜٖ ك٢ ح٤ُِٔحٕ: ٫ اُٚ ا٫ هللا، ٝٓزلخٕ هللا، ٝحُلٔي 

" هِض كي٣غ ٛل٤ق هلل، ٝهللا أًزَ، ٝحُُٞي حُٜخُق َُِٔء حُِْٔٔ ك٤لظٔزٚ

 ٝحُل٢١ٞ ٛٞ ػزي حُٞٛخد رٖ ٗـيس.

 ػٕٗ سمٟ هللاػغ١ت  ٛأث -ٗٗ٘* 

كيػ٘خ ٣ِ٣ي، كيػ٘خ ِْٓٔ رٖ ػز٤ي أرٞ ٤َٜٗس، هخٍ: أكٔي هخٍ  أهَؽ.ٖٗٔٔ

أطخ٢ٗ ؿز٣ََ  :"ٓٔؼض أرخ ػ٤ٔذ، ٠ُٞٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٣وٍٞ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ رخُل٠ٔ ٝحُطخػٕٞ كؤٌٓٔض حُل٠ٔ رخُٔي٣٘ش ٝأٍِٓض حُطخػٕٞ ا٠ُ 

هِض كي٣غ  ." ظ٢ ٍٝكٔش ُْٜ ٍٝؿْ ػ٠ِ حٌُخك٣َٖىس ٧ٓحُ٘خّ كخُطخػٕٞ ٜٗخ

 .ٚ حُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َأهَؿٝ ،ٛل٤ق ٣ِ٣ٝي ٛٞ حرٖ ٛخٍٕٝ

 ثؾ١ش ثٓ اٌخقبف١خ سمٟ هللا ػٕٗ -٘ٗ٘* 

كيػ٘خ َٜٓ رٖ رٌخٍ، كيػ٘خ ح٧ٓٞى رٖ ٤ٗزخٕ، أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.ٖ٘ٔٔ

 ػٖ هخُي رٖ ٤َٔٓ حُٔي٢ٓٝ، ػٖ ر٤َ٘ رٖ ٤ٜٗي، ػٖ ر٤َ٘، ٠ُٞٓ ٍٍٓٞ هللا

كوخٍ: ٓخ ًٝخٕ حٓٔٚ ك٢ حُـخ٤ِٛش ُكْ رٖ ٓؼزي، كٜخؿَ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص

حٓٔي؟ هخٍ: ُكْ، هخٍ: رَ، أٗض ر٤َ٘، هخٍ: ر٤٘ٔخ أٗخ أٓخ٢ٗ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َٓ 
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 ػْ َٓ روزٍٞػ٬ػخ  ،روزٍٞ ح٤ًَُٖ٘ٔ، كوخٍ: ُوي ٓزن ٛئ٫ء ه٤َح ًؼ٤َح

ٝكخٗض ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٗظَس،  ،ح٤ُِٖٔٔٔ، كوخٍ: ُوي أىٍى ٛئ٫ء ه٤َح ًؼ٤َح

كبًح ٍؿَ ٢٘ٔ٣ ك٢ حُوزٍٞ ػ٤ِٚ ٗؼ٬ٕ، كوخٍ: ٣خ ٛخكذ حُٔزظ٤ظ٤ٖ، ٣ٝلي أُن 

هِض  ." ملسو هيلع هللا ىلص هِؼٜٔخ ك٠َٓ رٜٔخ ك٘ظَ حَُؿَ كِٔخ ػَف ٍٍٓٞ هللا ،ٓزظ٤ظ٤ي

 .حُ٘ٔخث٢ كي٣غ كٖٔ، ٝأهَؿٚ

 سمٟ هللا ػٕٗ بهاٌخ١ّ  -ٙٗ٘* 

كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ ػ٢ِ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٙٔٔ

" إٔ ٍٍٓٞ هللا :أَُٛ رٖ ٓؼي، ػٖ حرٖ ػٕٞ، ػٖ ػٔخٓش رٖ أْٗ، ػٖ أْٗ

هللا ملسو هيلع هللا ىلص أط٠ ٠ُٞٓ ُٚ ه٤خ١خ كؤط٢ ريرخء كـؼَ ٣ؤًِٚ كِْ أٍُ أكزٚ ٌٓ٘ ٍأ٣ض ٍٍٓٞ 

  ٣ؤًِٚ."ملسو هيلع هللا ىلص

 خذاَ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ األؽشاس -8ٗٔ** 

ُٙزٌَٟ -7ٗ٘*   سمٟ هللا ػٕٗ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد اٌ

كيػ٘خ ٓخُي رٖ آٔخػ٤َ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖٔٔ

" هيٓض حُ٘ؤّ كيػ٘خ آَحث٤َ، ػٖ حُٔـ٤َس، ػٖ ارَح٤ْٛ، ػٖ ػِؤش، هخٍ:

ِّٔ حُِّ  :ك٤ِٜض ًٍؼظ٤ٖ ػْ هِض ا٤ُْٜ  هٞٓخ كـِٔضُ  ٔخ ٛخُلخ كؤط٤ضُ َ ٢ُ ؿ٤ِْٜ ٣

ا٢ٗ  :حُيٍىحء كوِض ٞأر :ٖٓ ٌٛح هخُٞح :ؿِْ ا٠ُ ؿ٘ز٢ هِض هي ؿخء كظ٠ّ  كبًح ٤ٗنٌ 

ّٔ  ََ ِّٔ ٤َ هللا إٔ ٣ُ  ىػٞصُ  َّٔ  :َى ٢ُ هخ٢ٍُ ؿ٤ِٔخ ٛخُلخ ك٤ ٖٓ أَٛ  :هِض ؟ضَ ْٗ أَ  ْٖ ٓ

َٝ  :حٌُٞكش هخٍ ّّ أ س ٝك٤ٌْ ػزي ٛخكذ حُ٘ؼ٤ِٖ ٝحُٞٓخى ٝحُٔطَٜ ٤ُْ ػ٘يًْ حرٖ أ

َّ ح١ٌُ أؿخٍٙ هللا ٖٓ ح٤ُ٘طخٕ ٣ؼ٢٘ ػ٠ِ ُٔخٕ ٗز٤ّ   ٚ ملسو هيلع هللا ىلص أ٤ُْٝ ك٤ٌْ ٛخكذ ٓ

 {ٝح٤َُِ اًح ٣ـ٠٘} ٤ًق ٣وَأ ػزي هللا :حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ح١ٌُ ٫ ٣ؼِٔٚ أكي ؿ٤َٙ ػْ هخٍ
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 ُوي ٝهللا :هخٍ {ٝح٤َُِ اًح ٣ـ٠٘ ٝحُٜ٘خٍ اًح طـ٠ِ ٝحًٌَُ ٝح٧ٗؼ٠}كوَأص ػ٤ِٚ 

  .."أهَأ٤ٜٗخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ك٤ٚ ا٠ُ ك٢َّ 

كيػ٢٘ دمحم رٖ حُؼ٬ء، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖٔٔ

ارَح٤ْٛ رٖ ٣ٞٓق رٖ أر٢ آلخم، هخٍ: كيػ٢٘ أر٢، ػٖ أر٢ آلخم، هخٍ: 

كيػ٢٘ ح٧ٓٞى رٖ ٣ِ٣ي، هخٍ: ٓٔؼض أرخ ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، 

٘خ ك٤٘خ ٓخ َٟٗ ا٫ إٔ ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى هيٓض أٗخ ٝأه٢ ٖٓ ح٤ُٖٔ كٌٔؼْ  :"٣وٍٞ

 ِّٓ ٚ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ٠ِٛ ٍؿَ ٖٓ أَٛ ر٤ض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُٔخ َٟٗ ٖٓ ىهُٞٚ ٝىهٍٞ أ

 .".هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ

كيػ٘خ أرٞ ًخَٓ حُـلي١ٍ، ٝهظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٖٔٔ

كيػ٘خ ػزي حُٞحكي رٖ ٣ُخى، كيػ٘خ  -ُوظ٤زش ٝحُِلع  -٬ًٛٔخ ػٖ ػزي حُٞحكي 

ٓٔؼض ػزي حَُكٖٔ رٖ ٣ِ٣ي، حُلٖٔ رٖ ػز٤ي هللا، كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ٞٓي، هخٍ: 

ًْ  :هخٍ: ٓٔؼض حرٖ ٓٔؼٞى، ٣وٍٞ:" هخٍ ٢ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َكغ إٔ ٣ُ  ػ٢َِّ  يَ ُٗ ا

 حُلـخد ٝإٔ طٔظٔغ ٓٞحى١ كظ٠ أٜٗخى ".

يػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ كَد، كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ أر٢ كحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٕٖٓٔ

َّٔ آلخم، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٣ِ٣ي، هخٍ:  ضِ ْٔ " ٓؤُ٘خ ك٣ٌلش ػٖ ٍؿَ ه٣َذ حُ

َٓ  :ٝحُٜي١ ٖٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ٗؤهٌ ػ٘ٚ كوخٍ َٛ ظً ْٔ ٓخ أػَف أكيح أهَد   ٫ًّ خ ٝىَّ ٣ً يْ خ ٝ

 رخُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ حرٖ أّ ػزي ".

 ِبٌه سمٟ هللا ػٕٗ أٔظ ثٓ -8ٗ٘* 

كيػ٢٘ أرٞ ٓؼٖ حَُهخ٢ٗ، كيػ٘خ ػَٔ رٖ ٣ْٞٗ، ِْٓٔ هخٍ  حهَؽ.ٕٖٔٔ

ّٓ كيػ٘خ ػٌَٓش، كيػ٘خ آلخم، كيػ٘خ أْٗ، هخٍ::" ّّ ؿخءص ر٢ أ أْٗ ا٠ُ  ٢ أ
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ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝهي أٍُط٢٘ رٜ٘ق هٔخٍٛخ ٍٝىط٢٘ رٜ٘لٚ كوخُض ٣خ ٍٍٓٞ هللا 

حُِْٜ أًؼَ ٓخُٚ ُٝٝيٙ هخٍ أْٗ  :كخىع هللا ُٚ كوخٌٍٛح أ٤ْٗ حر٢٘ أط٤ظي رٚ ٣ويٓي 

 حُٔخثش ح٤ُّٞ."  ٞي١ ُٝٝي ُٝي١ ٤ُظؼخىٕٝ ػ٠ِ ٗلكٞهللا إ ٓخ٢ُ ٌُؼ٤َ ٝإ ُٝ

كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٕٖٔ

:" ٓٔغ ٬ّٓ رٖ ٤ٌٖٔٓ، هخٍ: ٓٔؼض ػخرظخ، ٣وٍٞ: كيػ٘خ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ

  .ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػَ٘ ٤ٖ٘ٓ كٔخ هخٍ ٢ُ أف ٫ٝ ُْ ٛ٘ؼض ٫ٝ أ٫ ٛ٘ؼض."هيٓض حُ٘

 سمٟ هللا ػٕٗ ّٟ عِ ْٚ ٘ش٠شح اٌذَّ  ٛأث -9ٗ٘* 

كيػ٘خ ػ٢ِ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٕٖٔ

كيػ٢٘ ح١َُِٛ، أٗٚ ٓٔؼٚ ٖٓ ح٧ػَؽ، ٣وٍٞ: أهز٢َٗ أرٞ ٣ََٛس، هخٍ: اٌْٗ 

َ حُلي٣غ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝهللا حُٔٞػي ا٢ٗ ً٘ض طِػٕٔٞ إٔ أرخ ٣ََٛس ٣ٌؼ

حَٓأ ٤ٌٔٓ٘خ، أُِّ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ َٓء رط٢٘، ًٝخٕ حُٜٔخؿَٕٝ ٣٘ـِْٜ 

حُٜلن رخ٧ٓٞحم، ًٝخٗض ح٧ٜٗخٍ ٣٘ـِْٜ حُو٤خّ ػ٠ِ أٓٞحُْٜ، كٜ٘يص ٖٓ 

ٖٓ ٣ز٢ٔ ٍىحءٙ كظ٠ أه٢٠ ٓوخُظ٢، ػْ ٣وز٠ٚ،  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًحص ٣ّٞ، ٝهخٍ:

كزٔطض رَىس ًخٗض ػ٢ِ، كٞح١ٌُ رؼؼٚ رخُلن ٓخ  ،كِٖ ٠ٔ٘٣ ٤ٗجخ ٓٔؼٚ ٢٘ٓ

 ." ٤ٔٗض ٤ٗجخ ٓٔؼظٚ ٓ٘ٚ

 سمٟ هللا ػٕٗاٌغّؼ  ٛأثا٠بد  -ٓ٘٘* 

كيػ٘خ ٓـخٛي رٖ ٠ٓٞٓ، ٝػزخّ رٖ ػزي حُؼظ٤ْ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.ٕٖٗٔ

رٖ ٜٓي١، كيػ٢٘ ٣ل٠٤ رٖ ح٤ُُٞي، حُؼ٘ز١َ حُٔؼ٠٘ هخ٫: كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ 

:" ً٘ض أهيّ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كٌخٕ اًح كيػ٢٘ ٓلَ رٖ ه٤ِلش، كيػ٢٘ أرٞ حُٔٔق هخٍ

ك٤ٖٔ  ٝأٍحى إٔ ٣ـظَٔ هخٍ ٢ُ٘ٝ هلخى كؤ٤ُٝٚ هلخ١ كؤٓظَٙ رٚ كؤط٢ رلٖٔ أ

رٍٞ حُـخ٣ٍش  ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ كزخٍ ػ٠ِ ٛيٍٙ كـجض أؿِٔٚ كوخٍ ٣ـَٔ ٖٓ
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٣ٝل٠٤ رٖ ح٤ُُٞي  ٝأرٞ حُٔٔق ٛٞ ا٣خى هِض كي٣غ كٖٔ ." رٍٞ حُـ٬ّ ٣َٕٝ ٖٓ

 .حُ٘ٔخث٢ٚ ٝحرٖ ٓخؿ ٝأهَؿٚ ،٤َٔٔ حُطخث٢حُٛٞ حرٖ 

 ػٕٗ اٌخضاػٟ سمٟ هللا ٔبع١خَ  -ٔ٘٘* 

كيػ٘خ ٛخٍٕٝ رٖ آلخم حُٜٔيح٢ٗ، هخٍ: كيػ٘خ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ.ٕٖ٘ٔ

، ٛخكذ ػزيس رٖ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ٗخؿ٤ش حُوِحػ٢

 :هخٍ ِٕ يْ :" هِض ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٤ًق أٛ٘غ رٔخ ػطذ ٖٓ حُزُ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍريٕ ٍٍٓٞ هللا 

هخٍ حٗلَٛخ ػْ حؿْٔ ٗؼِٜخ ك٢ ىٜٓخ ػْ هَ ر٤ٖ حُ٘خّ ٝر٤ٜ٘خ ك٤ؤًِٜٞٗخ" 

 : كٖٔ ٛل٤ق، هِض كي٣غ ٛل٤ق.حُظ١ٌَٓ

 سمٟ هللا ػٕٗ سث١ؼخ ثٓ وؼت األعٍّٟ -ٕ٘٘* 

ْ رٖ ٠ٓٞٓ أرٞ ٛخُق، كيػ٘خ ٛوَ رٖ كيػ٘خ حُلٌِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٕٖٙٔ

٣ُخى، هخٍ: ٓٔؼض ح٧ُٝحػ٢، هخٍ: كيػ٢٘ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ًؼ٤َ، كيػ٢٘ أرٞ ِٓٔش، 

ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤط٤ظٚ  " ً٘ض أر٤ضُ :كيػ٢٘ ٍر٤ؼش رٖ ًؼذ ح٢ِٔٓ٧، هخٍ

َٝ  :َٓ كوِض أٓؤُي َٓحكوظي ك٢ حُـ٘ش هخٍ :كوخٍ ٢ُرٟٞٞثٚ ٝكخؿظٚ   ؿ٤َ ًُيأ

 ".٢ ػ٠ِ ٗلٔي رٌؼَس حُٔـٞىكؤػّ٘  :ًحى هخٍ ٛٞ :هِض

 سمٟ هللا ػٕٗ ل١ظ ثٓ عؼذ ثٓ ػجبدح األٔقبسٞ اٌخضسعٟ -ٖ٘٘* 

كيػ٘خ أرٞ ٠ٓٞٓ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، هخٍ: كيػ٘خ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ.1ٕٖٔ

ٝٛذ رٖ ؿ٣ََ، هخٍ: كيػ٘خ أر٢، هخٍ: ٓٔؼض ٍٜٓ٘ٞ رٖ ُحًحٕ ٣ليع، ػٖ 

" إٔ أرخٙ ىكؼٚ ا٠ُ حُ٘ز٢ :ػزخىس ٤ٕٓٔٞ رٖ أر٢ ٗز٤ذ، ػٖ ه٤ْ رٖ ٓؼي رٖ

 َّ أ٫ أىُي ػ٠ِ  :ملسو هيلع هللا ىلص ٝهي ٤ِٛض ك٠َر٢٘ رَؿِٚ ٝهخٍ ر٢ حُ٘ز٢ّ  ملسو هيلع هللا ىلص ٣ويٓٚ هخٍ كٔ

ٌٛح  حُظ١ٌَٓ هخٍ ٫ كٍٞ ٫ٝ هٞس ا٫ رخهلل " :ر٠ِ هخٍ :رخد ٖٓ أرٞحد حُـ٘ش هِض

ر٢ ٗز٤ذ هخٍ أرٞ كي٣غ كٖٔ ٤ٕٓٝٔٞ رٖ أ هِض ،كي٣غ كٖٔ ٛل٤ق ؿ٣َذ
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كخطْ حَُح١ُ ٛخُق حُلي٣غ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص ٝهخٍ حُلخكع ك٢ ط٣ٌٜذ 

حُظ٣ٌٜذ هخٍ حرٖ ٓؼ٤ٖ ٟؼ٤ق. هِض ُْٝ ٗؼؼَ ك٢ طخ٣ٍن حرٖ ٓؼ٤ٖ ػ٠ِ ٌٛح 

 .حُظ٠ؼ٤ق

 غالَ ٠ٙٛدٞ خبدَ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٗ٘٘* 

ٛٞ حرٖ كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ كَد، كيػ٘خ كٔخى ٝحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٕٖٔ

:" ًخٕ ؿ٬ّ ٣ٜٞى١ ٣ويّ حُ٘ز٢ ٣ُي، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ

 أِْٓ ك٘ظَ ا٠ُ أر٤ٚ ٝٛٞ :ُٚملسو هيلع هللا ىلص كَٔٝ كؤطخٙ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ؼٞىٙ كوؼي ػ٘ي ٍأٓٚ كوخٍ 

حُلٔي هلل ح١ٌُ  :٣وٍٞ  ٝٛٞأ١غ أرخ حُوخْٓ ملسو هيلع هللا ىلص كؤِْٓ كوَؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص :ػ٘يٙ كوخٍ ُٚ

 أٗوٌٙ ٖٓ حُ٘خٍ".

 أفؾبة أعشاس إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8٘ٔ** 

 فبهّخ سمٟ هللا ػٕٙب -٘٘٘* 

كيػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ، كيػ٘خ ٣ًَُخء، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٕٖٔ

ػٖ كَحّ، ػٖ ػخَٓ حُ٘ؼز٢، ػٖ َٓٔٝم، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، 

َٓكزخ  :٤٘ٓظٜخ ٢٘ٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص " أهزِض كخ١ٔش ط٢٘ٔ ًؤٕ:هخُض

َّ  رخر٘ظ٢ ػْ أؿِٜٔخ ػٖ ٤ٔ٣٘ٚ أٝ ُٜخ ُْ  ا٤ُٜخ كي٣ؼخ كزٌض كوِضُ  ػٖ ٗٔخُٚ ػْ أٓ

 ََّ ٓخ ٍأ٣ض ًخ٤ُّٞ كَكخ أهَد ٖٓ كِٕ  ا٤ُٜخ كي٣ؼخ ك٠لٌض كوِضُ  طز٤ٌٖ ػْ أٓ

ََّ كٔؤُظٜخ ػٔخ هخٍ كوخُض ٓخ ً٘ض ٧ك٢٘  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ هزٞ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  ٓ

 ََّ ا٢ُ إ ؿز٣ََ ًخٕ ٣ؼخ٢ٍٟ٘ حُوَإٓ ًَ ٓ٘ش َٓس ٝاٗٚ  كٔؤُظٜخ كوخُض أٓ

ػخ٢ٍٟ٘ حُؼخّ َٓط٤ٖ ٫ٝ أٍحٙ ا٫ ك٠َ أؿ٢ِ ٝاٗي أٍٝ أَٛ ر٤ظ٢ ُلخهخ ر٢ 

 ٗٔخء حُٔئ٤ٖ٘ٓ كز٤ٌض كوخٍ أٓخ ط٤َٟٖ إٔ ط٢ٌٗٞ ٤ٓيس ٗٔخء أَٛ حُـ٘ش أٝ

 ك٠لٌض ٌُُي ".
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 ثٓ ا١ٌّبْ سمٟ هللا ػٕٗؽز٠فخ  -ٙ٘٘* 

كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ كَد، كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٖٖٓٔ

ْٜ " حَُِّ :ًٛذ ػِؤش ا٠ُ حُ٘ؤّ كِٔخ ىهَ حُٔٔـي هخٍ :ٓـ٤َس، ػٖ ارَح٤ْٛ، هخٍ

 ِّٔ ّٔ  ٞأر٢ حُيٍىحء كوخٍ أر ٠َ ٢ُ ؿ٤ِٔخ ٛخُلخ كـِْ ا٣ُ ٖٓ ٖ أٗض هخٍ حُيٍىحء ٓ

َّ  ٝأَٛ حٌُٞكش هخٍ أ٤ُْ ك٤ٌْ أ ح١ٌُ ٫ ٣ؼِٔٚ ؿ٤َٙ ٣ؼ٢٘  ٌْٓ٘ ٛخكذ حُٔ

ٌْٓ٘ ح١ٌُ أؿخٍٙ هللا ػ٠ِ ُٔخٕ ٗز٤ٚ ٠ِٛ  ٝك٣ٌلش هخٍ هِض ر٠ِ هخٍ أ٤ُْ ك٤ٌْ أ

ٌْٓ٘  ٝهللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣ؼ٢٘ ٖٓ ح٤ُ٘طخٕ ٣ؼ٢٘ ػٔخٍح هِض ر٠ِ هخٍ أ٤ُْ ك٤ٌْ أ

ٝح٤َُِ }خٍ ٤ًق ًخٕ ػزي هللا ٣وَأ حَُٔحٍ هخٍ ر٠ِ ه ٝٛخكذ حُٔٞحى ٝحُٞٓخى أ

هِض ٝحًٌَُ ٝح٧ٗؼ٠ هخٍ ٓخ ُحٍ ر٢ ٛئ٫ء كظ٠  {اًح ٣ـ٠٘ ٝحُٜ٘خٍ اًح طـ٠ِ

 ًخىٝح ٣ٔظ٢ُِٗٞ٘ ػٖ ٢ٗء ٓٔؼظٚ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ".

كيػ٘خ حُـَحف رٖ ٓوِي حُز١َٜ هخٍ: كيػ٘خ حُظ١ٌَٓ هخٍ  أهَؽ.ٖٖٔٔ

" أط٤ض :ظخىس، ػٖ ه٤ؼٔش رٖ أر٢ ٓزَس، هخٍٓؼخً رٖ ٛ٘خّ هخٍ: كيػ٢٘ أر٢، ػٖ ه

 ّٔ َ ٢ُ أرخ ٣ََٛس كـِٔض ا٤ُٚ حُٔي٣٘ش كٔؤُض هللا إٔ ٤٣َٔ ٢ُ ؿ٤ِٔخ ٛخُلخ ك٤

كوِض ُٚ ا٢ٗ ٓؤُض هللا إٔ ٤٣َٔ ٢ُ ؿ٤ِٔخ ٛخُلخ كٞكوض ٢ُ كوخٍ ٢ُ ٖٓٔ أٗض 

هِض ٖٓ أَٛ حٌُٞكش ؿجض أُظْٔ حُو٤َ ٝأ١ِزٚ هخٍ أ٤ُْ ك٤ٌْ ٓؼي رٖ ٓخُي 

ػٞس ٝحرٖ ٓٔؼٞى ٛخكذ ١ٍٜٞ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٗؼ٤ِٚ ٝك٣ٌلش ٛخكذ ٓـخد حُي

هللا ٖٓ ح٤ُ٘طخٕ ػ٠ِ ُٔخٕ ٗز٤ٚ ِٝٓٔخٕ  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝػٔخٍ ح١ٌُ أؿخٍٙ َّ ِٓ 

هخٍ حُظ١ٌَٓ ٌٛح كي٣غ ظخرخٕ ح٩ٗـ٤َ ٝحُلَهخٕ "ٛخكذ حٌُظخر٤ٖ. هخٍ هظخىس ٝحٌُ

ًًَٙ ٤ٗٝن حُظ١ٌَٓ حُـَحف رٖ ٓوِي  ٛل٤ق٣غ هِض كي كٖٔ ٛل٤ق ؿ٣َذ،

ُٝٚ ٓظخرغ ػ٘ي حُلخًْ ك٢ حُٔٔظيٍى ٝٛٞ ٣ل٠٤ رٖ ك٤ٌْ  حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص

ك٢ حُل٤ِش ٧ر٢ ٗؼ٤ْ ح٧ٛزٜخ٢ٗ ٛٞ ٣ًَُخ رٖ حُلخٍع رٖ حُٔوّٞ ٝٓظخرغ آهَ 

 ٤ٕٓٔٞ ٬ًٝٛٔخ ػوش.
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 أٔظ ثٓ ِبٌه سمٟ هللا ػٕٗ -7٘٘* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٛزخف، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٕٖٖٔ

أَٓ  "كيػ٘خ ٓؼظَٔ رٖ ٤ِٓٔخٕ، هخٍ: ٓٔؼض أر٢، هخٍ: ٓٔؼض أْٗ رٖ ٓخُي:

ا٢ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص َٓح، كٔخ أهزَص رٚ أكيح رؼيٙ، ُٝوي ٓؤُظ٢٘ أّ ٤ِْٓ كٔخ أهزَطٜخ 

  ."رٚ

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ ٗخكغ، كيػ٘خ رِٜ، كيػ٘خ كٔخى، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٖٖٖٔ

" أط٠ ػ٢ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأٗخ أُؼذ ٓغ حُـِٔخٕ هخٍ :ض، ػٖ أْٗ، هخٍأهزَٗخ ػخر

كِْٔ ػ٤ِ٘خ كزؼؼ٢٘ ا٠ُ كخؿش كؤرطؤص ػ٠ِ أ٢ٓ كِٔخ ؿجض هخُض ٓخ كزٔي هِض 

 َّ َّ  رؼؼ٢٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُلخؿش هخُض ٓخ كخؿظٚ هِض اٜٗخ ٓ  هخُض ٫ طليػٖ رٔ

 ي ٣خ ػخرض ".كيػض رٚ أكيح ُليػظُ  ٞ أكيح هخٍ أْٗ ٝهللا ٍٍُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ػجذ هللا ثٓ عؼفش سمٟ هللا ػٕٗ -8٘٘* 

كيػ٘خ ٤ٗزخٕ رٖ كَٝم، ٝػزي هللا رٖ دمحم رٖ أٓٔخء ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٖٖٗٔ

ح٠ُزؼ٢، هخ٫: كيػ٘خ ٜٓي١ ٝٛٞ حرٖ ٤ٕٓٔٞ، كيػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ 

ٖ رٖ ػ٢ِ، ػٖ ػزي هللا رٖ ؿؼلَ، ٣ؼوٞد، ػٖ حُلٖٔ رٖ ٓؼي، ٠ُٞٓ حُلٔ

هخٍ: أٍىك٢٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًحص ٣ّٞ هِلٚ. كؤَٓ ا٢ُ كي٣ؼخ ٫ أكيع رٚ أكيح ٖٓ 

 "حُ٘خّ ًٝخٕ أكذ ٓخ حٓظظَ رٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُلخؿظٚ، ٛيف أٝ كخثٖ ٗوَ

 سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِٛئرٔ -8ٙٔ** 

  ػٕٗثالي ثٓ سثبػ سمٟ هللا -9٘٘* 

هخٍ:  كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ٞٓقهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٖ٘ٔ

أٗٚ ٍأٟ ر٫٬ ٣ئًٕ كـؼِض :" كيػ٘خ ٓل٤خٕ ػٖ ػٕٞ رٖ أر٢ ؿل٤لش ػٖ أر٤ٚ

 ." أطظزغ كخٙ ٛخ ٛ٘خ ٜٝٛ٘خ رخ٧ًحٕ



 ٖٗٙ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

ػز٤ي هللا ػٖ ٗخكغ  كيػ٘خ ٤َٔ كيػ٘خ أر٢كيػ٘خ حرٖ ِْٗٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٖٖٙٔ

  ."  ملسو هيلع هللا ىلص ٓئًٗخٕ ر٬ٍ، ٝحرٖ أّ ٌٓظّٞ ح٧ػ٠ًٔخٕ ٍَُٓٞ هللا "هخٍ: ػٖ حرٖ ػَٔ

َّ ِىزَٛا -ٓٙ٘*   سمٟ هللا ػٕٗ ثٓ أ

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ِٓٔٔش، ػٖ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖٖٔ

 "ٓخُي، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ٓخُْ رٖ ػزي هللا، ػٖ أر٤ٚ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ:

ٞح ٝحَٗرٞح كظ٠ ٣٘خى١ حرٖ أّ ٌٓظّٞ، ػْ هخٍ: ًٝخٕ إ ر٫٬ ٣ئًٕ ر٤َِ، كٌِ

هِض ٝحرٖ أّ ٌٓظّٞ  ."ٍؿ٬ أػ٠ٔ، ٫ ٣٘خى١ كظ٠ ٣وخٍ ُٚ: أٛزلض أٛزلض 

 ٛٞ ػزي هللا ٝه٤َ ػَٔٝ حُو٢َٗ.

 ِؾزٚسح سمٟ هللا ػٕٗ ٛأث -ٔٙ٘* 

كيػ٢٘ أرٞ ؿٔخٕ حُٔٔٔؼ٢ ٓخُي رٖ ػزي حُٞحكي، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٖٖٔ

: كيػ٘خ ٓؼخً، ٝهخٍ آلخم: أهزَٗخ ٓؼخً رٖ ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ، هخٍ أرٞ ؿٔخٕ

ٛ٘خّ، ٛخكذ حُيٓظٞحث٢، ٝكيػ٢٘ أر٢، ػٖ ػخَٓ ح٧كٍٞ، ػٖ ٌٓلٍٞ، ػٖ 

ػزي هللا رٖ ٓل٣َ٤ِ، ػٖ أر٢ ٓلٌٍٝس، إٔ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػِٔٚ ٌٛح ح٧ًحٕ: هللا أًزَ 

، أٜٗي إٔ دمحمح ٍٍٓٞ هللا، هللا أًزَ، أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا، أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا

أٜٗي إٔ دمحمح ٍٍٓٞ هللا، ػْ ٣ؼٞى ك٤وٍٞ: أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا، أٜٗي إٔ ٫ اُٚ 

ا٫ هللا، أٜٗي إٔ دمحمح ٍٍٓٞ هللا، أٜٗي إٔ دمحمح ٍٍٓٞ هللا، ك٢ ػ٠ِ ح٬ُٜس 

 ." َٓط٤ٖ، ك٢ ػ٠ِ حُل٬ف َٓط٤ٖ ُحى آلخم: هللا أًزَ هللا أًزَ ٫ اُٚ ا٫ هللا

 ؼشاء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصؽُ  -87ٔ** 

 سمٟ هللا ػٕٗ ؽغبْ ثٓ صبثذ -ٕٙ٘* 

كيػ٘خ ػَٔٝ حُ٘خهي، ٝآلخم هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٖٖٔ

رٖ ارَح٤ْٛ، ٝحرٖ أر٢ ػَٔ، ًِْٜ ػٖ ٓل٤خٕ، هخٍ: ػَٔٝ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ رٖ 
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ػ٤٤٘ش، ػٖ ح١َُِٛ، ػٖ ٓؼ٤ي، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، إٔ ػَٔ، َٓ رلٔخٕ ٝٛٞ 

َ ك٢ حُٔٔـي، كِلع ا٤ُٚ، كوخٍ: هي ً٘ض أٗ٘ي، ٝك٤ٚ ٖٓ ٛٞ ه٤َ ٓ٘ي، ٣٘٘ي حُ٘ؼ

أؿذ »ػْ حُظلض ا٠ُ أر٢ ٣ََٛس، كوخٍ: أٗ٘يى هللا أٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ: 

 ."؟ هخٍ: حُِْٜ ٗؼْ«ػ٢٘، حُِْٜ أ٣يٙ رَٝف حُويّ

كيػ٘خ كلٚ رٖ ػَٔ، كيػ٘خ ِزوخ١ٍ هخٍ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُ.ٖٓٗٔ

ػٖ ػي١ رٖ ػخرض، ػٖ حُزَحء ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، هخٍ: هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  ٗؼزش،

 ."أٝ ٛخؿْٜ ٝؿز٣ََ ٓؼي -حٛـْٜ  "ُلٔخٕ:

كيػ٢٘ ػؼٔخٕ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ػزيس، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٖٔٗٔ

ٛ٘خّ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، هخُض: حٓظؤًٕ كٔخٕ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

كوخٍ كٔخٕ: ٧ِٓ٘ي « ٤ًق ر٘ٔز٢»ـخء ح٤ًَُٖ٘ٔ هخٍ: هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٢ ٛ

ْٜٓ٘ ًٔخ طَٔ حُ٘ؼَس ٖٓ حُؼـ٤ٖ، ٝػٖ أر٤ٚ هخٍ: ًٛزض أٓذ كٔخٕ ػ٘ي 

 ."٫ طٔزٚ كبٗٚ ًخٕ ٣٘خكق ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص»ػخث٘ش، كوخُض: 

 سمٟ هللا ػٕٗ ػجذ هللا ثٓ سٚاؽخ -ٖٙ٘* 

هخٍ: كيػ٘خ  ٚٗـ٣ٞأهزَٗخ دمحم رٖ ػزي حُِٔي رٖ ُحُ٘ٔخث٢ هخٍ  أهَؽ.ٕٖٗٔ

:" ىهَ حُ٘ز٢ ػزي حَُُحم هخٍ: كيػ٘خ ؿؼلَ رٖ ٤ِٓٔخٕ ػٖ ػخرض ػٖ أْٗ هخٍ

 ٍ:ملسو هيلع هللا ىلص ٌٓش ك٢ ػَٔس حُو٠خء ٝحرٖ ٍٝحكش ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٣وٞ

 ح٤ُّٞ ٠َٗرٌْ ػ٠ِ طؤ٣ِٝٚ         ِٞح ر٢٘ حٌُلخٍ ػٖ ٓز٤ِٚه

 ٣ِٝٚ٤ٌَٛ حُو٤َِ ػٖ هِ        َٟرخ ٣ِ٣َ حُٜخّ ػٖ ٓو٤ِٚ
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هخٍ ػَٔ ٣خ حرٖ ٍٝحكش ك٢ كَّ هللا ٝر٤ٖ ٣ي١ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طوٍٞ ٌٛح حُ٘ؼَ 

. " ٬ٌُٓٚ أٗي ػ٤ِْٜ ٖٓ ٝهغ حُ٘زَ هَ ػ٘ٚ كٞح١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ :ملسو هيلع هللا ىلصكوخٍ حُ٘ز٢ 

 .حُظ١ٌَٓ أهَؿٚٝ هِض كي٣غ كٖٔ،

 ػبِش ثٓ األوٛع سمٟ هللا ػٕٗ -ٗٙ٘* 

ِزوخ١ٍ هخٍ كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ِٓٔٔش، كيػ٘خ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُ.ٖٖٗٔ

كخطْ رٖ آٔخػ٤َ ػٖ ٣ِ٣ي رٖ أر٢ ػز٤ي ػٖ ِٓٔش رٖ ح٧ًٞع ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ 

َٗخ ٬٤ُ كوخٍ ٍؿَ ٖٓ حُوّٞ ُؼخَٓ: ٣خ  ِٔ هخٍ:" هَؿ٘خ ٓغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ ه٤زَ ك

 رخُوّٞ ٣وٍٞ:ػخَٓ أ٫ طٔٔؼ٘خ ٖٓ ٤ٜ٘ٛخطي ًٝخٕ ػخَٓ ٍؿ٬ ٗخػَح كٍِ٘ ٣ليٝ 

 ٫ٝ طٜيَّه٘خ ٫ٝ ٤ِٛ٘خ           حُِْٜ ٫ُٞ أٗض ٓخ حٛظي٣٘خ

 كخؿلَ كيحء ُي ٓخ أرو٤٘خ            ٝػزض ح٧هيحّ إ ٫ه٤٘خ

ْٖ ٤ٌٓ٘ش ػ٤ِ٘خ               اٗخ اًح ٤ٛق ر٘خ أر٤٘خ  ٝأُو٤َ

ُٞح ػ٤ِ٘خ                 ّٞ ٤خف ػ ِّٜ  ٝرخُ

: ٖٓ ٌٛح حُٔخثن؟ هخُٞح: ػخَٓ رٖ ح٧ًٞع هخٍ: ٣َكٔٚ هللا كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ظَْؼظََ٘خ رٚ." ٝك٢ ُلع ِْٓٔ:" هخٍ  ْٓ هخٍ ٍؿَ ٖٓ حُوّٞ: ٝؿزْض ٣خ ٗز٢ هللا ٫ُٞ أَ

ٝٓخ حٓظـلَ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٩ٗٔخٕ ٣وٜٚ ا٫ حٓظٜ٘ي، هخٍ: ك٘خىٟ ػَٔ رٖ 

 ٫ُٞ ٓخ ٓظؼظ٘خ رؼخَٓ ".حُوطخد ٝٛٞ ػ٠ِ ؿَٔ ُٚ: ٣خ ٗز٢ هللا، 

 وؼت ثٓ ِبٌه سمٟ هللا ػٕٗ -٘ٙ٘* 

كيػ٘خ ػزي حُِٔي رٖ ٗؼ٤ذ رٖ ح٤ُِغ، كيػ٢٘ أر٢، أهَؽ ِْٓٔ هخٍ .ٖٗٗٔ

ػٖ ؿي١، كيػ٢٘ هخُي رٖ ٣ِ٣ي، كيػ٢٘ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٬ٍٛ، ػٖ ػٔخٍس رٖ 
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ؿ٣ِش، ػٖ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ، ػٖ أر٢ ِٓٔش رٖ ػزي حَُكٖٔ، ػٖ ػخث٘ش، إٔ 

كؤٍَٓ ا٠ُ « حٛـٞح ه٣َ٘خ، كبٗٚ أٗي ػ٤ِٜخ ٖٓ ٍٗن رخُ٘زَ»، هخٍ: ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كٜـخْٛ كِْ ٣َٝ، كؤٍَٓ ا٠ُ ًؼذ رٖ ٓخُي، ػْ « حٛـْٜ»حرٖ ٍٝحكش كوخٍ: 

أٍَٓ ا٠ُ كٔخٕ رٖ ػخرض، كِٔخ ىهَ ػ٤ِٚ، هخٍ كٔخٕ: هي إٓ ٌُْ إٔ طَِٓٞح ا٠ُ 

، كوخٍ: ٝح١ٌُ رؼؼي رخُلن ٌٛح ح٧ٓي ح٠ُخٍد رٌٗزٚ ػْ أىُغ ُٔخٗٚ كـؼَ ٣لًَٚ

٫ طؼـَ، كبٕ أرخ رٌَ أػِْ »٧ك٣َْٜ٘ رِٔخ٢ٗ ك١َ ح٧ى٣ْ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

كؤطخٙ كٔخٕ، ػْ « ه٣َٖ رؤٗٔخرٜخ، ٝإ ٢ُ ك٤ْٜ ٗٔزخ، كظ٠ ٣ِوٚ ُي ٗٔز٢

ٍؿغ كوخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا هي ُوٚ ٢ُ ٗٔزي، ٝح١ٌُ رؼؼي رخُلن ٧ِٓ٘ي ْٜٓ٘ 

حُ٘ؼَس ٖٓ حُؼـ٤ٖ. هخُض ػخث٘ش: كٔٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٣وٍٞ ُلٔخٕ:  ًٔخ طَٔ

، ٝهخُض: ٓٔؼض «إ ٍٝف حُويّ ٫ ٣ِحٍ ٣ئ٣يى، ٓخ ٗخكلض ػٖ هللا ٍُٝٓٞٚ»

 هخٍ كٔخٕ:« ٛـخْٛ كٔخٕ ك٘ل٠ ٝحٗظل٠»ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ: 

 ى حُـِحءٝػ٘ي هللا ك٢ ًح    ٛـٞص دمحمح كؤؿزض ػ٘ٚ 

 ٍٍٓٞ هللا ٤ٗٔظٚ حُٞكخء    ٛـٞص دمحمح رَح ك٤٘لخ 

 ُؼَٝ دمحم ٌْٓ٘ ٝهخء    كبٕ أر٢ ٝٝحُيٙ ٝػ٢َٟ 

 طؼ٤َ حُ٘وغ ٖٓ ً٘ل٢ ًيحء    ػٌِض ر٤٘ظ٢ إ ُْ طَٝٛخ 

 ػ٠ِ أًظخكٜخ ح٧َٓ حُظٔخء    ٣زخ٣ٍٖ ح٧ػ٘ش ٜٓؼيحص 

 طِطٜٖٔ رخُؤَ حُ٘ٔخء    طظَ ؿ٤خىٗخ ٓظٔطَحص 

 ًٝخٕ حُلظق ٝحٌٗ٘ق حُـطخء    ٔٞ ػ٘خ حػظَٔٗخ كبٕ أػَٟظ

 ٣ؼِ هللا ك٤ٚ ٖٓ ٣٘خء    ٝا٫ كخٛزَٝح ٠َُحد ٣ّٞ 
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 ٣وٍٞ حُلن ٤ُْ رٚ هلخء    ٝهخٍ هللا: هي أٍِٓض ػزيح 

 ْٛ ح٧ٜٗخٍ ػَٟظٜخ حُِوخء    ٝهخٍ هللا: هي ٣َٔص ؿ٘يح 

 ٓزخد أٝ هظخٍ أٝ ٛـخء    ُ٘خ ك٢ ًَ ٣ّٞ ٖٓ ٓؼي 

 ٣ٝٔيكٚ ٣َٜٝ٘ٙ ٓٞحء    هللا ٌْٓ٘ كٖٔ ٣ٜـٞ ٍٍٓٞ 

 "ٍٝٝف حُويّ ٤ُْ ُٚ ًلخء    ٝؿز٣ََ ٍٍٓٞ هللا ك٤٘خ          

 ُوزّبة اٌٛؽٟ -88ٔ** 

 سمٟ هللا ػٕٗ ػٍٟ ثٓ أثٟ هبٌت -ٙٙ٘* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ، كيػ٘خ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖ٘ٗٔ

 ؿ٘يٍ، كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ أر٢ آلخم، هخٍ: ٓٔؼض حُزَحء رٖ ػخُد ٢ٍٟ هللا

ُٔخ ٛخُق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أَٛ حُلي٣ز٤ش ًظذ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ  :"ػٜ٘ٔخ، هخٍ

ً٘ض  ٞر٤ْٜ٘ ًظخرخ كٌظذ دمحم ٍٍٓٞ هللا كوخٍ حًَُٕٔ٘ٞ ٫ طٌظذ دمحم ٍٍٓٞ هللا ُ

كوخٍ ػ٢ِ ٓخ أٗخ رخ١ٌُ أٓلخٙ كٔلخٙ ٍٍٓٞ هللا  اِؾٗ :٫ٍٞٓ ُْ ٗوخطِي كوخٍ ُؼ٢ِ

ٝأٛلخرٚ ػ٬ػش أ٣خّ ٫ٝ ٣يهِٞٛخ ا٫ رـِزخٕ  ٞر٤يٙ ٝٛخُلْٜ ػ٠ِ إٔ ٣يهَ ٛ ملسو هيلع هللا ىلص

 خٕ ح٬ُٔف كوخٍ حُوَحد رٔخ ك٤ٚ."ح٬ُٔف كٔؤُٞٙ ٓخ ؿِز

 ص٠ذ ثٓ صبثذ سمٟ هللا ػٕٗ -7ٙ٘* 

كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ٠ٓٞٓ، ػٖ هخٍ ِزوخ١ٍ ُ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع.ٖٙٗٔ

}٫ ٣ٔظ١ٞ{ ]حُ٘ٔخء: آَحث٤َ، ػٖ أر٢ آلخم، ػٖ حُزَحء، هخٍ: ُٔخ ُِٗض: 

[ ، هخٍ 2٘[ حُوخػيٕٝ ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ }ٝحُٔـخٛيٕٝ ك٢ ٓز٤َ هللا{ ]حُ٘ٔخء: 2٘

ػْ « -أٝ حٌُظق ٝحُيٝحس  -حىع ٢ُ ٣ُيح ٤ُٝـت رخُِٞف ٝحُيٝحس ٝحٌُظق »حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: 

[ " ٝهِق ظَٜ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 2٘هخٍ: " حًظذ }٫ ٣ٔظ١ٞ حُوخػيٕٝ{ ]حُ٘ٔخء: 
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ٚ ِْٝٓ ػَٔٝ رٖ أّ ٌٓظّٞ ح٧ػ٠ٔ، هخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا كٔخ طؤ٢َٗٓ، كب٢ٗ هللا ػ٤ِ

ٍؿَ ٣ََٟ حُزَٜ؟ كُِ٘ض ٌٓخٜٗخ: }٫ ٣ٔظ١ٞ حُوخػيٕٝ ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ{ 

[ }ؿ٤َ أ٢ُٝ ح٠ٍَُ{ 2٘[ }ٝحُٔـخٛيٕٝ ك٢ ٓز٤َ هللا{ ]حُ٘ٔخء: 2٘]حُ٘ٔخء: 

 ". [2٘]حُ٘ٔخء: 

ْٗ، كيػ٘خ حرٖ أر٢ كيػ٘خ أكٔي رٖ ٣ٞٚ هخٍ ٓ٘٘ك٢ ىحٝى  ٞأر أهَؽ.1ٖٗٔ

حُِٗخى، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ هخٍؿش ٣ؼ٢٘ حرٖ ٣ُي رٖ ػخرض، هخٍ: هخٍ ٣ُي رٖ ػخرض: 

ا٢ٗ ٝهللا ٓخ آٖٓ ٣ٜٞى ػ٠ِ »أ٢َٗٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظؼِٔض ُٚ ًظخد ٣ٜٞى، ٝهخٍ: 

كظؼِٔظٚ، كِْ ٣َٔ ر٢ ا٫ ٜٗق َٜٗ كظ٠ كٌهظٚ، كٌ٘ض أًظذ ُٚ اًح ًظذ « ًظخر٢

. هِض كي٣غ ٛل٤ق ٌٝٛح حٓ٘خى كٖٔ ٝحرٖ أر٢ حُِٗخى ٛٞ ، اًح ًظذ ا٤ُٚٝأهَأ ُٚ

ػزي حَُكٔخٕ ٝأرٞ حُِٗخى ٛٞ ػزي هللا رٖ ًًٞحٕ ٝأهَؿٚ أكٔي ٝحُظ١ٌَٓ 

 ٝحُطزَح٢ٗ  

 سمٟ هللا ػٕٗ ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ عف١بْ -8ٙ٘* 

كيػ٘خ رٌَ رٖ ػ٠ٔ٤ أرٞ رَ٘ حَُحٓز٢، كيػ٘خ أرٞ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٖٗٔ

" ً٘ض ؿ٬ٓخ أٓؼ٠ ٓغ :: ٓٔؼض حرٖ ػزخّ، ٣وٍٞػٞحٗش، ػٖ أر٢ كِٔس هخٍ

حُـِٔخٕ كخُظلض كبًح أٗخ ر٘ز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هِل٢ ٓوز٬ كوِض ٓخ ؿخء ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٫ ا٢ُ 

هخٍ كٔؼ٤ض كظ٠ أهظزت ٍٝحء رخد ىحٍ هخٍ كِْ أٗؼَ كظ٠ ط٘خ٢ُ٘ٝ كؤهٌ رولخ١ 

هخٍ ًٝخٕ ًخطزٚ كٔؼ٤ض كؤط٤ض  ٠ٚخار٘ت فبدع ٌٟ ِؼبكلطؤ٢ٗ كطؤس كوخٍ 

هِض كي٣غ كٖٔ ٝأرٞ كِٔس ٓؼخ٣ٝش كوِض أؿذ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كبٗٚ ػ٠ِ كخؿش." 

 ٛٞ حُوٜخد ٝأرٞ ػٞحٗش ٛٞ حُٟٞخف رٖ ػزي هللا ح١ٌَ٘٤ُ.
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 أثٟ عشػ سمٟ هللا ػٕٗ عؼذ ثٓ ثٓػجذ هللا  -9ٙ٘* 

٘خ ػ٢ِ رٖ كيػ٘خ أكٔي رٖ دمحم ح١َُُٝٔ، كيػأرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.2ٖٗٔ

حُل٤ٖٔ رٖ ٝحهي، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ٣ِ٣ي حُ٘ل١ٞ، ػٖ ػٌَٓش، ػٖ حرٖ ػزخّ 

ٚ ح٤ُ٘طخٕ :" ًخٕ ػزي هللا رٖ ٓؼي رٖ أر٢ َٓف ٣ٌظذ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤَُُّ هخٍ

٣ّٞ حُلظق كخٓظـخٍ ُٚ ػؼٔخٕ رٖ  ََ ظَ وْ كِلن رخٌُلخٍ كؤَٓ رٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٣ُ 

هِض كي٣غ ٛل٤ق ك٢ آ٘خىٙ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ رٖ خٕ كؤؿخٍٙ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص." ػلَّ 

، قلت و قال النسائى : ليس به بأس" ضعيف الحجيث  "قال أبه حاتم:ٝحهي 

ٝهي طخرؼٚ ػ٢ِ رٖ الثقات  يذكره ابن حبان فوروى له مسلم في المقجمة و 

 ٍى. حُلٖٔ رٖ ٗو٤ن ًٔخ ٛٞ ػ٘ي حُلخًْ ك٢ حُٔٔظي

 ػبِش ثٓ ف١ٙشح سمٟ هللا ػٕٗ -7ٓ٘* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ ػو٤َ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٖٓ٘ٔ

ٝأهز٢َٗ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٓخُي حُٔيُـ٢، ٝٛٞ حرٖ أه٢ َٓحهش  :هخٍ حرٖ ٜٗخد

كٔؤُظٚ :" ... رٖ ٓخُي رٖ ؿؼْ٘، إٔ أرخٙ أهزَٙ أٗٚ ٓٔغ َٓحهش رٖ ؿؼْ٘ ٣وٍٞ

ػخَٓ رٖ ك٤َٜس كٌظذ ك٢ ٍهؼش ٖٓ أى٣ْ، ػْ ٠٠ٓ إٔ ٣ٌظذ ٢ُ ًظخد أٖٓ، كؤَٓ 

 ."ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ؽٕظٍخ األع١ذٞ -7ٔ٘* 

 -كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤ حُظ٢ٔ٤، ٝهطٖ رٖ ٤َٔٗ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٖٔ٘ٔ

أهزَٗخ ؿؼلَ رٖ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ا٣خّ حُـ١َ٣َ، ػٖ أر٢  -ٝحُِلع ٤ُل٠٤ 

ٕ ٖٓ ًظخد ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ًٝخ -ػؼٔخٕ حُٜ٘ي١، ػٖ ك٘ظِش ح٤ٓ٧ي١، هخٍ: 

هخٍ: ُو٢٘٤ أرٞ رٌَ، كوخٍ: ٤ًق أٗض؟ ٣خ ك٘ظِش هخٍ: هِض: ٗخكن  -ػ٤ِٚ ِْٝٓ 
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ك٘ظِش، هخٍ: ٓزلخٕ هللا ٓخ طوٍٞ؟ هخٍ: هِض: ٌٕٗٞ ػ٘ي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٣ًٌَٗخ 

، ػخكٔ٘خ رخُ٘خٍ ٝحُـ٘ش، كظ٠ ًؤٗخ ٍأ١ ػ٤ٖ، كبًح هَؿ٘خ ٖٓ ػ٘ي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ح٧ُٝحؽ ٝح٫ٝ٧ى ٝح٤٠ُؼخص، ك٤ٔ٘٘خ ًؼ٤َح، هخٍ أرٞ رٌَ: كٞهللا اٗخ ُِ٘و٠ ٓؼَ 

ٌٛح، كخٗطِوض أٗخ ٝأرٞ رٌَ، كظ٠ ىهِ٘خ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هِض: ٗخكن ك٘ظِش، 

 ٌٕٗٞ ػ٘يى، هِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا« ٝٓخ ًحى؟»٣خ ٍٍٓٞ هللا كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

طًٌَٗخ رخُ٘خٍ ٝحُـ٘ش، كظ٠ ًؤٗخ ٍأ١ ػ٤ٖ، كبًح هَؿ٘خ ٖٓ ػ٘يى، ػخكٔ٘خ 

ٝح١ٌُ ٗل٢ٔ »ح٧ُٝحؽ ٝح٫ٝ٧ى ٝح٤٠ُؼخص، ٤ٔٗ٘خ ًؼ٤َح كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ر٤يٙ إ ُٞ طيٕٝٓٞ ػ٠ِ ٓخ طٌٕٞٗٞ ػ٘ي١، ٝك٢ حًٌَُ، ُٜخكلظٌْ ح٬ُٔثٌش ػ٠ِ 

 " ػ٬ع َٓحص« ٌُٖ ٣خ ك٘ظِش ٓخػش ٝٓخػشكٌَْٗ ٝك٢ ١َهٌْ، ٝ

 ِٓ اٌفنً ملسو هيلع هللا ىلص ٗٔج١هللا ثٗ  ِب اخزـ -89ٔ** 

 ي اٌٛؽٟ ػٍٝ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص٠ٕض و١ف -7ٕ٘* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، هخٍ: ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ هخٍ .ٕٖ٘ٔ

 أهزَٗخ ٓخُي، ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش أّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٢ٍٟ هللا

ػٜ٘خ، إٔ حُلخٍع رٖ ٛ٘خّ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٓؤٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ 

أك٤خٗخ ٣ؤط٢٘٤ ٓؼَ ِِٜٛش »هللا، ٤ًق ٣ؤط٤ي حُٞك٢؟ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

حُـَّ، ٝٛٞ أٗيٙ ػ٢ِ، ك٤لْٜ ػ٢٘ ٝهي ٝػ٤ض ػ٘ٚ ٓخ هخٍ، ٝأك٤خٗخ ٣ظٔؼَ ٢ُ 

هخُض ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ: ُٝوي ٍأ٣ظٚ  «٢ كؤػ٢ ٓخ ٣وٍٍٞؿ٬ ك٤ٌِٔ٘حُِٔي 

 ". ٣ٍِ٘ ػ٤ِٚ حُٞك٢ ك٢ ح٤ُّٞ حُ٘ي٣ي حُزَى، ك٤لْٜ ػ٘ٚ ٝإ ؿز٤٘ٚ ٤ُظلٜي ػَهخ

ٝكيػ٘خ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، كيػ٘خ ػزي ح٧ػ٠ِ، كيػ٘خ أهَؽ ِْٓٔ هخٍ .ٖٖ٘ٔ

ٓؼ٤ي، ػٖ هظخىس، ػٖ حُلٖٔ، ػٖ كطخٕ رٖ ػزي هللا، ػٖ ػزخىس رٖ حُٜخٓض، 

 .«ًخٕ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح أٍِٗ ػ٤ِٚ حُٞك٢ ًَد ٌُُي ٝطَري ٝؿٜٚ»خٍ: ه
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كيػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ، كيػ٘خ ٛٔخّ، كيػ٘خ ػطخء، هخٍ: أهَؽ حُزوخ١ٍ هخٍ .ٖٗ٘ٔ

، ػٖ أر٤ٚ، إٔ ٍؿ٬ أط٠ حُ٘ز٢ ٠ِٛ -٣ؼ٢٘  -كيػ٢٘ ٛلٞحٕ رٖ ٣ؼ٠ِ رٖ أ٤ٓش 

-أٝ هخٍ: ٛلَس  -أػَ حُوِٞم هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝٛٞ رخُـؼَحٗش، ٝػ٤ِٚ ؿزش ٝػ٤ِٚ 

، كوخٍ: ٤ًق طؤ٢َٗٓ إٔ أٛ٘غ ك٢ ػَٔط٢؟ كؤٍِٗ هللا ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كٔظَ 

رؼٞد، ٝٝىىص أ٢ٗ هي ٍأ٣ض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝهي أٍِٗ ػ٤ِٚ حُٞك٢، كوخٍ ػَٔ: طؼخٍ 

حُٞك٢؟ هِض: ٗؼْ، كَكغ  أ٣َٔى إٔ ط٘ظَ ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ٝهي أٍِٗ هللا ػ٤ِٚ

كِٔخ ١َٓ  -ٝأكٔزٚ هخٍ: ًـط٢٤ حُزٌَ  -ُٚ ؿط٢٤،  ١َف حُؼٞد، ك٘ظَص ا٤ُٚ

أ٣ٖ حُٔخثَ ػٖ حُؼَٔس حهِغ ػ٘ي حُـزش، ٝحؿَٔ أػَ حُوِٞم ػ٘ي، »ػ٘ٚ هخٍ: 

 .«ٝأٗن حُٜلَس، ٝحٛ٘غ ك٢ ػَٔطي ًٔخ طٜ٘غ ك٢ كـي

 اٌمشآْ ِؼغضح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اٌخبٌذح -7ٖ٘* 

كيػ٘خ ػزي حُٞٛخد رٖ ٗـيس، كيػ٘خ أرٞ ػَٔٝ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.ٖ٘٘ٔ

رٖ ًؼ٤َ رٖ ى٣٘خٍ، ػٖ ك٣َِ رٖ ػؼٔخٕ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ػٞف، ػٖ 

أ٫ ا٢ٗ أٝط٤ض حٌُظخد، »حُٔويحّ رٖ ٓؼي١ ًَد ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أٗٚ هخٍ: 

ٌٜح حُوَإٓ كٔخ ٝٓؼِٚ ٓؼٚ أ٫ ٣ٞٗي ٍؿَ ٗزؼخٕ ػ٠ِ أ٣ٌٍظٚ ٣وٍٞ ػ٤ٌِْ ر

ٝؿيطْ ك٤ٚ ٖٓ ك٬ٍ كؤكِٞٙ، ٝٓخ ٝؿيطْ ك٤ٚ ٖٓ كَحّ كلَٓٞٙ، أ٫ ٫ ٣لَ ٌُْ 

ُلْ حُلٔخٍ ح٢ِٛ٧، ٫ٝ ًَ ١ً ٗخد ٖٓ حُٔزغ، ٫ٝ ُوطش ٓؼخٛي، ا٫ إٔ ٣ٔظـ٢٘ 

ػٜ٘خ ٛخكزٜخ، ٖٝٓ ٍِٗ روّٞ كؼ٤ِْٜ إٔ ٣وَٝٙ كبٕ ُْ ٣وَٝٙ كِٚ إٔ ٣ؼوزْٜ رٔؼَ 

:" ٤ٗٞم ك٣َِ روُٞٚ أرٞ ىحٝىٝػوٚ ػزي حَُكٖٔ ." هِض كي٣غ ٛل٤ق، ٝهَحٙ

  ،ٝٝػوٚ حُيحٍهط٢٘ ًِْٜ ػوخص " ٝٝػوٚ حُؼـ٢ِ ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص

  .أٝط٤ض حُوَإٓ "أكٔي رٌٜح حُِلع ٝأ٠٣خ رِلع:"  أهَؿٚٝ
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 عٛاِغ اٌىٍُإٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص أٚرٟ  -7ٗ٘* 

َ، كيػ٘خ كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ هخٍ  .ٖٙ٘ٔ

ح٤ُِغ، ػٖ ػو٤َ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ 

هللا ػ٘ٚ: إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ: رؼؼض رـٞحٓغ حٌُِْ، َٜٝٗص رخَُػذ، كز٤٘خ أٗخ 

هخٍ أرٞ ٣ََٛس: ٝهي ًٛذ  ،ٗخثْ أط٤ض رٔلخط٤ق هِحثٖ ح٧ٍٝ، كٟٞؼض ك٢ ٣ي١

 ".  ٝأٗظْ ط٘ظؼِٜٞٗخٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ِٓ دْٚ هللا أػٍٝ ِغزٜٛملسو هيلع هللا ىلص اٌٝ بٌٕجٟ اٌؼشٚط ث -7٘٘* 

كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ، هخٍ: كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ  .1ٖ٘ٔ

٣ْٞٗ، ػٖ حرٖ ٜٗخد، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي، هخٍ: ًخٕ أرٞ ًٍ ٣ليع إٔ ٍٍٓٞ 

أٗخ رٌٔش، كٍِ٘ ؿز٣ََ ملسو هيلع هللا ىلص، كلَؽ ٛي١ٍ، هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ: " كَؽ ػٖ ٓوق ر٤ظ٢ ٝ

ػْ ؿِٔٚ رٔخء ُِّٓ، ػْ ؿخء رطٔض ٖٓ ًٛذ ٓٔظِت كٌٔش ٝا٣ٔخٗخ، كؤكَؿٚ ك٢ 

ٛي١ٍ، ػْ أ١زوٚ، ػْ أهٌ ر٤ي١، كؼَؽ ر٢ ا٠ُ حُٔٔخء حُي٤ٗخ، كِٔخ ؿجض ا٠ُ 

ز٣ََ، حُٔٔخء حُي٤ٗخ، هخٍ ؿز٣ََ: ُوخُٕ حُٔٔخء حكظق، هخٍ: ٖٓ ٌٛح؟ هخٍ ٌٛح ؿ

هخٍ: َٛ ٓؼي أكي؟ هخٍ: ٗؼْ ٓؼ٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، كوخٍ: أٍَٓ ا٤ُٚ؟ هخٍ: ٗؼْ، كِٔخ كظق 

ػِٞٗخ حُٔٔخء حُي٤ٗخ، كبًح ٍؿَ هخػي ػ٠ِ ٤ٔ٣٘ٚ أٓٞىس، ٝػ٠ِ ٣ٔخٍٙ أٓٞىس، اًح 

ٗظَ هزَ ٤ٔ٣٘ٚ ٟلي، ٝاًح ٗظَ هزَ ٣ٔخٍٙ ر٠ٌ، كوخٍ: َٓكزخ رخُ٘ز٢ حُٜخُق 

ِض ُـز٣ََ: ٖٓ ٌٛح؟ هخٍ: ٌٛح آىّ، ٌٝٛٙ ح٧ٓٞىس ػٖ ٤ٔ٣٘ٚ ٝح٫رٖ حُٜخُق، ه

ٝٗٔخُٚ ْٗٔ ر٤٘ٚ، كؤَٛ ح٤ٔ٤ُٖ ْٜٓ٘ أَٛ حُـ٘ش، ٝح٧ٓٞىس حُظ٢ ػٖ ٗٔخُٚ أَٛ 

حُ٘خٍ، كبًح ٗظَ ػٖ ٤ٔ٣٘ٚ ٟلي، ٝاًح ٗظَ هزَ ٗٔخُٚ ر٠ٌ كظ٠ ػَؽ ر٢ ا٠ُ 

 -ح٧ٍٝ: كلظق،  حُٔٔخء حُؼخ٤ٗش، كوخٍ ُوخُٜٗخ: حكظق، كوخٍ ُٚ هخُٜٗخ ٓؼَ ٓخ هخٍ

هخٍ أْٗ: كًٌَ أٗٚ ٝؿي ك٢ حُٔٔٞحص آىّ، ٝاى٣ٍْ، ٠ٓٞٓٝ، ٝػ٠ٔ٤، 

ٝارَح٤ْٛ ِٛٞحص هللا ػ٤ِْٜ، ُْٝ ٣ؼزض ٤ًق ٓ٘خُُْٜ ؿ٤َ أٗٚ ًًَ أٗٚ ٝؿي آىّ 
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كِٔخ َٓ ؿز٣ََ رخُ٘ز٢  -ك٢ حُٔٔخء حُي٤ٗخ ٝارَح٤ْٛ ك٢ حُٔٔخء حُٔخىٓش، هخٍ أْٗ 

َكزخ رخُ٘ز٢ حُٜخُق ٝح٧م حُٜخُق، كوِض ٖٓ ٌٛح؟ هخٍ: ٌٛح ملسو هيلع هللا ىلص ربى٣ٍْ هخٍ: ٓ

اى٣ٍْ، ػْ ٍَٓص ر٠ٓٞٔ كوخٍ: َٓكزخ رخُ٘ز٢ حُٜخُق ٝح٧م حُٜخُق، هِض: ٖٓ 

ٌٛح؟ هخٍ: ٌٛح ٠ٓٞٓ، ػْ ٍَٓص رؼ٠ٔ٤ كوخٍ: َٓكزخ رخ٧م حُٜخُق ٝحُ٘ز٢ 

حُٜخُق، هِض: ٖٓ ٌٛح؟ هخٍ: ٌٛح ػ٠ٔ٤، ػْ ٍَٓص ربرَح٤ْٛ، كوخٍ: َٓكزخ 

رخُ٘ز٢ حُٜخُق ٝح٫رٖ حُٜخُق، هِض: ٖٓ ٌٛح؟ هخٍ: ٌٛح ارَح٤ْٛ ملسو هيلع هللا ىلص "، هخٍ حرٖ 

ٜٗخد: كؤهز٢َٗ حرٖ كِّ، إٔ حرٖ ػزخّ، ٝأرخ كزش ح٧ٜٗخ١ٍ، ًخٗخ ٣و٫ٕٞ: 

، «ػْ ػَؽ ر٢ كظ٠ ظَٜص ُٔٔظٟٞ أٓٔغ ك٤ٚ ٣َٛق ح٧ه٬ّ»هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: 

رٖ ٓخُي: هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: " كلَٝ هللا ػِ ٝؿَ ػ٠ِ أٓظ٢ هخٍ حرٖ كِّ، ٝأْٗ 

ه٤ٖٔٔ ٬ٛس، كَؿؼض رٌُي، كظ٠ ٍَٓص ػ٠ِ ٠ٓٞٓ، كوخٍ: ٓخ كَٝ هللا ُي 

ػ٠ِ أٓظي؟ هِض: كَٝ ه٤ٖٔٔ ٬ٛس، هخٍ: كخٍؿغ ا٠ُ ٍري، كبٕ أٓظي ٫ 

طط٤ن ًُي، كَحؿؼض، كٟٞغ ٗطَٛخ، كَؿؼض ا٠ُ ٠ٓٞٓ، هِض: ٟٝغ 

كوخٍ: ٍحؿغ ٍري، كبٕ أٓظي ٫ طط٤ن، كَحؿؼض كٟٞغ ٗطَٛخ، ٗطَٛخ، 

كَؿؼض ا٤ُٚ، كوخٍ: حٍؿغ ا٠ُ ٍري، كبٕ أٓظي ٫ طط٤ن ًُي، كَحؿؼظٚ، كوخٍ: 

٢ٛ هْٔ، ٢ٛٝ هٕٔٔٞ، ٫ ٣زيٍ حُوٍٞ ُي١، كَؿؼض ا٠ُ ٠ٓٞٓ، كوخٍ: ٍحؿغ 

ٍري، كوِض: حٓظل٤٤ض ٖٓ ٍر٢، ػْ حٗطِن ر٢، كظ٠ حٗظ٠ٜ ر٢ ا٠ُ ٓيٍس 

، ٝؿ٤ٜ٘خ أُٞحٕ ٫ أى١ٍ ٓخ ٢ٛ؟ ػْ أىهِض حُـ٘ش، كبًح ك٤ٜخ كزخ٣َ حُِئُئ حُٔ٘ظ٠ٜ

 .ٝاًح طَحرٜخ حُٔٔي "

 س٠ك إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ؽفبء -7ٙ٘* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا أهَؽ حرٖ ٓخؿٚ هخٍ .1ٖ٘ٔ

 ح٧ٜٗخ١ٍ هخٍ: كيػ٢٘ ػ٤٤٘ش رٖ ػزي حَُكٖٔ هخٍ: كيػ٢٘ أر٢، ػٖ ػؼٔخٕ رٖ

" ُٔخ حٓظؼ٢ِ٘ٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ حُطخثق ؿؼَ ٣ؼَٝ ٢ُ أر٢ حُؼخٙ هخٍ:
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ٓخ أى١ٍ ٓخ أ٢ِٛ كِٔخ ٍأ٣ض ًُي ٍكِض ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ٢ٗء ك٢ ٬ٛط٢ كظ٠ 

٣خ ٍٍٓٞ  :ٓخ ؿخء ري هِض :ٗؼْ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ :حرٖ أر٢ حُؼخٙ هِض :ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ

ًحى ح٤ُ٘طخٕ  :ِٛٞحط٢ كظ٠ ٓخ أى١ٍ ٓخ أ٢ِٛ هخٍهللا ػَٝ ٢ُ ٢ٗء ك٢ 

حىٗٚ كيٗٞص ٓ٘ٚ كـِٔض ػ٠ِ ٛيٍٝ هي٢ٓ هخٍ ك٠َد ٛي١ٍ ر٤يٙ ٝطلَ ك٢ 

رؼِٔي. هخٍ كوخٍ  نْ لَ حُْ  :هللا كلؼَ ًُي ػ٬ع َٓحص ػْ هخٍ حهَؽ ػيٝ :ك٢ٔ ٝهخٍ

رٖ ػزي  هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝػ٤٤٘ش ".كِؼ١َٔ ٓخ أكٔزٚ هخُط٢٘ رؼي :ػؼٔخٕ

ٝح٤ُ٘طخٕ ٫ ٣ٔظط٤غ حُٔو٤ِٜٖ )رلظق ح٬ُّ(  رٖ ؿٖٞٗ حُـطلخ٢ٗ.حَُكٖٔ ٛٞ ح

َٖ :ح٣ٌُٖ ٫ ٣وخُـْٜ ٗي ك٢ هللا هخٍ هللا طؼخ٠ُ ِؼ٤ َٔ ْْ أَْؿ ُٜ ََّ٘٣ ِٞ طَِي ٧َُْؿ َِّ ٍَ كَزِِؼ }هَخ

(1ٕ( َٖ ٤ ِٜ ْوَِ ُٔ ُْ ُْ ح ُٜ ْ٘ ِٓ  .[ٍٙٓٞس ({ ]1ٖ( ا٫َِّ ِػزَخىََى 

٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ًخٕ أٍٓي ٝهي طويّ ك٢ ؿِٝس ه٤زَ إٔ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ 

حُؼ٤٘٤ٖ كزٜن ك٤ٜٔخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كزَأ، ًٝخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أك٤خٗخ ٣ٔٔق ر٤يٙ ػ٠ِ 

ػزي هللا رٖ حُٟٔٞغ ح١ٌُ ٣٘ظ٤ٌٚ ح٣َُٔٞ ك٤٘ل٠ ربًٕ هللا ًٔخ ٓٔق ػ٠ِ ٓخم 

حُلو٤ن، ٓوظَ أر٢ ٍحكغ ٬ّٓ رٖ أر٢  رخد رؼي ٓخ ًَٔص ٝهي طويّ ًُي ك٢ ػظ٤ي

 ٣يػٞ ٣َُِٔٞ ك٤٘ل٠ ربًٕ هللا.ًخٕ ٝأك٤خٗخ 

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٠زٛمؤ ٌىً فالح -77٘* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ٞٓق، هخٍ: كيػ٘خ ٓل٤خٕ، ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٖ٘ٔ

ػَٔٝ رٖ ػخَٓ، هخٍ: ٓٔؼض أْٗ رٖ ٓخُي، هخٍ: ف ٝكيػ٘خ ٓٔيى، هخٍ: كيػ٘خ 

ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي، هخٍ: ًخٕ ٣ل٠٤، ػٖ ٓل٤خٕ، هخٍ: كيػ٢٘ ػَٔٝ رٖ ػخَٓ، 

حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ظٟٞؤ ػ٘ي ًَ ٬ٛس هِض: ٤ًق ً٘ظْ طٜ٘ؼٕٞ؟ هخٍ: ٣ـِة أكيٗخ 

 "حُٟٞٞء ٓخ ُْ ٣ليع



 ٘٘ٙ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

كيػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٤َٔٗ، كيػ٘خ أر٢، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٖٓٙٔ

رٖ  ٓل٤خٕ، ػٖ ػِؤش رٖ َٓػي ف، ٝكيػ٢٘ دمحم رٖ كخطْ، ٝحُِلع ُٚ كيػ٘خ ٣ل٠٤

ٓؼ٤ي، ػٖ ٓل٤خٕ، هخٍ: كيػ٢٘ ػِؤش رٖ َٓػي، ػٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ ر٣َيس، ػٖ أر٤ٚ، 

إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص: ٠ِٛ حُِٜٞحص ٣ّٞ حُلظق رٟٞٞء ٝحكي، ٝٓٔق ػ٠ِ هل٤ٚ كوخٍ ُٚ 

 "ػَٔ: ُوي ٛ٘ؼض ح٤ُّٞ ٤ٗجخ ُْ طٌٖ طٜ٘ؼٚ، هخٍ: ػٔيح ٛ٘ؼظٚ ٣خ ػَٔ

  ٚال ٢ٌٗاٌقذلخ ال رؾً ٌٍٕجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -78٘* 

كيػ٘خ ػَٔ رٖ دمحم رٖ حُلٖٔ ح٧ٓي١، كيػ٘خ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.ٖٔٙٔ

أر٢، كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ١ٜٔخٕ، ػٖ دمحم رٖ ٣ُخى، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا 

ػ٘ٚ، هخٍ: ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ئط٠ رخُظَٔ ػ٘ي َٛحّ حُ٘وَ، ك٤ـ٢ء ٌٛح رظَٔٙ، 

ًٞٓخ ٖٓ طَٔ، كـؼَ حُلٖٔ ٝحُل٤ٖٔ ٢ٍٟ ٌٝٛح ٖٓ طَٔٙ كظ٠ ٤ٜ٣َ ػ٘يٙ 

هللا ػٜ٘ٔخ ٣ِؼزخٕ رٌُي حُظَٔ، كؤهٌ أكيٛٔخ طَٔس، كـؼِٜخ ك٢ ك٤ٚ، ك٘ظَ ا٤ُٚ 

أٓخ ػِٔض إٔ آٍ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٫ ٣ؤًِٕٞ  "ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كؤهَؿٜخ ٖٓ ك٤ٚ، كوخٍ:

 " حُٜيهش

٠ٓٞ رٖ ٓخُْ أرٞ ؿ٠ْٜ، كيػ٘خ آٔخػ٤َ، كيػ٘خ ٓأكٔي هخٍ  أهَؽ.ٕٖٙٔ

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزخّ، ٓٔغ حرٖ ػزخّ، هخٍ: " ًخٕ ٍٍٓٞ هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص ػزيح ٓؤٍٓٞح، رِؾ ٝهللا ٓخ أٍَٓ رٚ، ٝٓخ حهظٜ٘خ ىٕٝ حُ٘خّ ر٢٘ء ٤ُْ 

ػ٬ػخ، أَٓٗخ إٔ ٗٔزؾ حُٟٞٞء، ٝإٔ ٫ ٗؤًَ حُٜيهش، ٝإٔ ٫ ١ِ٘ٗ كٔخٍح ػ٠ِ 

 .ٝآٔخػ٤َ ٛٞ حرٖ ػ٤ِش ِض كي٣غ ٛل٤ق ٍؿخُٚ ػوخص" ه كَّ

 اٌشٚمخ ث١ٓ ث١ذ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ِٕٚجشٖ -79٘* 

يػ٘خ ٓٔيى، ػٖ ٣ل٠٤، ػٖ هخٍ ك ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٖٙٔ

ػز٤ي هللا رٖ ػَٔ، هخٍ: كيػ٢٘ هز٤ذ رٖ ػزي حَُكٖٔ، ػٖ كلٚ رٖ ػخْٛ، 
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ٓخ ر٤ٖ ر٤ظ٢ ٝٓ٘ز١َ ٍٟٝش  " هخٍػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 ."ٖٓ ٣ٍخٝ حُـ٘ش، ٝٓ٘ز١َ ػ٠ِ ك٢ٟٞ

 ػ٢ِ حُؼِؼ٤ٖ ٝػَٟٜخ ٗلٞ أٍرؼ٤ٖ ًٍحػخ ٜخ ٖٓ ؿٜش حُوزِشٝحَُٟٝش ١ُٞ

 ٖٓ ًُي.

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص بخّظ أػط١ٙ -8ٓ٘* 

كيػ٘خ دمحم رٖ ٓ٘خٕ ٛٞ هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .ٖٗٙٔ

٤ْ٘ٛ، هخٍ: ف ٝكيػ٢٘ ٓؼ٤ي رٖ ح٠َُ٘، هخٍ: أهزَٗخ ٤ْ٘ٛ، حُؼٞه٢، هخٍ: كيػ٘خ 

هخٍ: أهزَٗخ ٤ٓخٍ، هخٍ: كيػ٘خ ٣ِ٣ي ٛٞ حرٖ ٤ٜٛذ حُلو٤َ، هخٍ: أهزَٗخ ؿخرَ رٖ 

ػزي هللا، إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ:" أػط٤ض هٔٔخ ُْ ٣ؼطٜٖ أكي هز٢ِ: َٜٗص رخَُػذ 

ٔخ ٍؿَ ٖٓ أٓظ٢ أىًٍظٚ ٤َٔٓس َٜٗ، ٝؿؼِض ٢ُ ح٧ٍٝ ٓٔـيح ١ٍٜٝٞح، كؤ٣

ح٬ُٜس ك٤َِٜ، ٝأكِض ٢ُ حُٔـخْٗ ُْٝ طلَ ٧كي هز٢ِ، ٝأػط٤ض حُ٘لخػش، 

 ." ًٝخٕ حُ٘ز٢ ٣زؼغ ا٠ُ هٞٓٚ هخٛش ٝرؼؼض ا٠ُ حُ٘خّ ػخٓش

 اٌؾ١ٛاْ ٠ؾزىٟ اٌٝ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8ٔ٘* 

أكٔي ك٢ ٓٔ٘يٙ هخٍ كيػ٘خ ٣ِ٣ي، أهزَٗخ ٜٓي١ رٖ ٤ٕٓٔٞ،  أهَؽ.ٖ٘ٙٔ

٣ؼوٞد، ػٖ حُلٖٔ رٖ ٓؼي، ػٖ ػزي هللا رٖ ؿؼلَ، ٝكيػ٘خ  ػٖ دمحم رٖ أر٢

رِٜ، ٝػلخٕ، هخ٫: كيػ٘خ ٜٓي١، كيػ٘خ دمحم رٖ أر٢ ٣ؼوٞد، ػٖ حُلٖٔ رٖ ٓؼي، 

٠ُٞٓ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ، ػٖ ػزي هللا رٖ ؿؼلَ، هخٍ: أٍىك٢٘ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ًحص 

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أكذ ٓخ حٓظظَ رٚ  ٣ّٞ هِلٚ، كؤَٓ ا٢ُ كي٣ؼخ ٫ أهزَ رٚ أكيح ًٝخٕ

ك٢ كخؿظٚ ٛيف، أٝ كخثٖ ٗوَ، كيهَ ٣ٞٓخ كخثطخ ٖٓ ك٤طخٕ ح٧ٜٗخٍ، كبًح 

هخٍ رِٜ، ٝػلخٕ: كِٔخ ٍأٟ حُ٘ز٢ ٠ِٛ  -ؿَٔ هي أطخٙ كـَؿَ، ًٍٝكض ػ٤٘خٙ 

حٙ، كٌٖٔ، كٔٔق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َٓحطٚ ًٝكَ -هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كٖ ًٍٝكض ػ٤٘خٙ 
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كـخء كظ٠ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ، كوخٍ: ٛٞ ٢ُ ٣خ ٍٍٓٞ « ٖٓ ٛخكذ حُـَٔ؟»كوخٍ: 

أٓخ طظو٢ هللا ك٢ ٌٛٙ حُز٤ٜٔش حُظ٢ ٌٌِٜٓخ هللا، اٗٚ ٌٗخ ا٢ُ أٗي طـ٤ؼٚ »هللا، كوخٍ: 

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝدمحم رٖ ػزي هللا ٛٞ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ ٣ؼوٞد «. ٝطيثزٚ

ٝأهَؿٚ  ،رٖ أٓي حُؼ٠ٔ ٣ِ٣ٝي ٛٞ حرٖ ٛخٍٕٝحٝػلخٕ ٛٞ حرٖ ِْٓٔ ٝرِٜ ٛٞ 

 حرٖ أر٢ ٤ٗزش ٝأرٞ ىحٝى ٝأرٞ ٣ؼ٠ِ ح٢ُِٛٞٔ ٝأرٞ ػٞحٗش.

أرٞ ىحٝى هخٍ كيػ٘خ أرٞ ٛخُق ٓلزٞد رٖ ٠ٓٞٓ، أهزَٗخ أرٞ  أهَؽ.ٖٙٙٔ

هخٍ: ؿ٤َ أر٢ ٛخُق  -آلخم حُلِح١ٍ، ػٖ أر٢ آلخم ح٤ُ٘زخ٢ٗ، ػٖ حرٖ ٓؼي 

ٖ ػزي هللا، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ: ً٘خ ٓغ ػٖ حُلٖٔ رٖ ٓؼي، ػٖ ػزي حَُكٖٔ ر -

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٓلَ، كخٗطِن ُلخؿظٚ كَأ٣٘خ كَٔس ٓؼٜخ كَهخٕ كؤهٌٗخ 

ٖٓ كـغ ٌٛٙ »كَه٤ٜخ، كـخءص حُلَٔس كـؼِض طلَٕ، كـخء حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ: 

« كَم ٌٛٙ؟ ٖٓ»ٍٝأٟ ه٣َش َٗٔ هي كَه٘خٛخ كوخٍ: «. رُٞيٛخ؟ ٍىٝح ُٝيٛخ ا٤ُٜخ

 هِ٘خ: ٗلٖ. هخٍ: اٗٚ ٫ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ؼٌد رخُ٘خٍ ا٫ ٍد حُ٘خٍ" هِض كي٣غ ٛل٤ق.

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ؽٟ فٟ لجشٖ -8ٕ٘* 

كيػ٘خ ك٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ حُـؼل٢، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٖٙٔ

٣ِ٣ي رٖ ؿخرَ، ػٖ أر٢ ح٧ٗؼغ حُٜ٘ؼخ٢ٗ، ػٖ أّٝ رٖ أر٢ أّٝ هخٍ: هخٍ 

:" ٖٓ أك٠َ أ٣خٌْٓ ٣ّٞ حُـٔؼش، ك٤ٚ هِن آىّ، ٝك٤ٚ هزٞ، ٝك٤ٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

حُ٘لوش، ٝك٤ٚ حُٜؼوش، كؤًؼَٝح ػ٢ِ ٖٓ ح٬ُٜس ك٤ٚ، كبٕ ٬ٛطٌْ ٓؼَٟٝش 

٣ؼ٢٘ ٝهي  -ػ٢ِ كوخُٞح: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ٤ًٝق طؼَٝ ػ٤ِي ٬ٛط٘خ ٝهي أٍٓض؟ 

أؿٔخى ح٧ٗز٤خء  ر٤ِض، هخٍ: " إ هللا ػِ ٝؿَ كَّ ػ٠ِ ح٧ٍٝ إٔ طؤًَ

هِض كي٣غ ٛل٤ق ٝأرٞ ح٧ٗؼغ حُٜ٘ؼخ٢ٗ ٛٞ َٗكز٤َ  ِٛٞحص هللا ػ٤ِْٜ "

 رٖ آىس.
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رٖ ػ٢ِ كيػ٘خ ٣ل٠٤ كيػ٘خ أرٞ حُـْٜ ح٧ٍُم أرٞ ٣ؼ٠ِ هخٍ  أهَؽ.1ٖٙٔ

ػٖ ػخرض حُز٘خ٢ٗ ػٖ أْٗ رٖ  يػ٘خ حُٔٔظِْ رٖ ٓؼ٤ي ػٖ حُلـخؽك رٖ أر٢ ر٤ٌَ

" هِض كي٣غ  ح٧ٗز٤خء أك٤خء ك٢ هزٍْٞٛ ٣ِٜٕٞ "ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: هخٍ ٓخُي

ك٤ٚ هخٍ ٝكـخؽ ٛٞ حرٖ أر٢ ٣ُخى ح٧ٓٞى ٝػخرض ٖٓ ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ٛل٤ق 

ٝهخٍ  " ػوش :"ىحٝى ٞأرٝهخٍ  " ػوش "ٝهخٍ حرٖ ٓؼ٤ٖ: ٍؿَ ٛخُق" ػوش :"أكٔي

٣ٝل٠٤ ٖٓ  ٝٓٔظِْ ػوش " ًًَٝٙ حرٖ ِكزَّخٕ ك٢ حُؼوخص ٛخُق حُلي٣غ "خطْ:أرٞ ك

، ٤ٗٝن أر٢ ٣ؼ٠ِ أرٞ حُـْٜ ًًَٙ حرٖ كزخٕ ك٢ حُؼوخص ٝهي طخرؼٚ ٤ُ٘و٤ٍٖؿخٍ ح

ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ر٤ٌَ ػ٘ي أر٢ ٗؼ٤ْ ك٢ طخ٣ٍن أٛزٜخٕ ٝػزي هللا 

ٍ حُوط٤ذ ك٢ حُظخ٣ٍن:" ػوش " هخٍ أرٞ ح٤ُ٘ن ك٢ حُطزوخص:" ًخٕ ٛيٝهخ " ٝهخ

٤خء ك٢ هزٍْٞٛ ٖٓ ٣َ١ن حُلٖٔ ٚ طٔخّ ك٢ كٞحثيٙ ٝحُز٤ٜو٢ ك٢ ك٤خس ح٧ٗزٝأهَؿ

 ٝحُلٖٔ ٟؼ٤ق. رٖ هظ٤زش حُٔيحث٢٘ ػٖ حُٔٔظِْ

  ػ١ٍٗ اٌغالَ اٌقالح ٚ جٍغٗرإٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص  -8ٖ٘* 

كيػ٘خ ٣َٓؾ، هخٍ: كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٗخكغ، ػٖ حرٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ.2ٖٙٔ

أر٢ ًثذ، ػٖ ٓؼ٤ي حُٔوز١َ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 

ٚ ِْٝٓ:" ٫ طظوٌٝح هز١َ ػ٤يح، ٫ٝ طـؼِٞح ر٤ٞطٌْ هزٍٞح، ٝك٤ؼٔخ ً٘ظْ ػ٤ِ

هِض كي٣غ كٖٔ ٝحرٖ أر٢ ًثذ ٛٞ دمحم رٖ  "كِٜٞح ػ٢ِ، كبٕ ٬ٛطٌْ طزِـ٢٘

 ػزي حَُكٖٔ ٝػزي هللا رٖ ٗخكغ ٛٞ حُٜخثؾ ٣َٓٝؾ ٛٞ حرٖ حُ٘ؼٔخٕ حُـ١َٛٞ.

م، هخٍ: أهزَٗخ ػزي حُٞٛخد رٖ ػزي حُلٌْ حٍُٞححُ٘ٔخث٢ هخٍ  أهَؽ.1ٖٓٔ

كيػ٘خ ٓؼخً رٖ ٓؼخً، ػٖ ٓل٤خٕ رٖ ٓؼ٤ي، ف ٝأهزَٗخ ٓلٔٞى رٖ ؿ٬٤ٕ، هخٍ: 

كيػ٘خ ٤ًٝغ، ٝػزي حَُُحم، ػٖ ٓل٤خٕ، ػٖ ػزي هللا رٖ حُٔخثذ، ػٖ ُحًحٕ، ػٖ 

ك٢ ح٧ٍٝ ٣زِـ٢ٗٞ ٖٓ  إ هلل ٬ٓثٌش ٤ٓخك٤ٖ "ػزي هللا هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
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ي٣غ ٛل٤ق ُٝحًحٕ ٛٞ حٌُ٘ي١ ٝػزي هللا رٖ حُٔخثذ ٛٞ ّ" هِض كأٓظ٢ ح٬ُٔ

 .حٌُ٘ي١ ٝٓل٤خٕ ٛٞ حُؼ١ٍٞ

 ّٛداٌثؼذ اٌغالَ ػٍٝ ِٓ عٍُ ػ١ٍٗ  إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص سد -8ٗ٘* 

ُٖ ػٍٞف، كيَّػ٘خ حُٔوَة، كيَّػ٘خ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.1ٖٔٔ كيَّػ٘خ ٓلٔيُ ر

ِٖ ػزي هللا ِٖ ٣ُخى، ػٖ ٣ِ٣يَ ر ٍَ ك٤ِٔي ر ْو َٛ ػٖ أر٢   رٖ ه٢٤ٍُٔ ك٤ٞسُ، ػٖ أر٢ 

ْ ػ٢ِّ ا٫ ٍىّ هللا ػ٢ِّ ٍٝك٢ كظ٠ هخٍ:" ٓخ ٖٓ أكي ٣ِِّٔ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ََٛس 

هِض كي٣غ كٖٔ ٝك٤ٞس ٛٞ حرٖ ٣َٗق ٝحُٔوَة ٛٞ ػزي هللا رٖ  ." أٍىّ ػ٤ِٚ

 أكٔي ٝأهَؿٚ ٣ِ٣ي.

 ػشق إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص أه١ت اٌط١ت -8٘٘* 

٢٘ ٤َُٛ رٖ كَد، كيػ٘خ ٛخْٗ ٣ؼ٢٘ حرٖ كيػِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٕٖٔ

:" ىهَ ػ٤ِ٘خ حُ٘ز٢ ٠ِٛ حُوخْٓ، ػٖ ٤ِٓٔخٕ، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي، هخٍ

 ّٓ حُؼَم ك٤ٜخ  ِضُ ْٔ ٢ روخٍٍٝس كـؼِض طَ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كوخٍ ػ٘يٗخ كؼَم ٝؿخءص أ

ي ٗـؼِٚ ٌٛح ػَهُ هخُض  ؟٠ب أَ ع١ٍُ ِب ٘زا اٌزٞ رقٕؼ١ٓ :كخٓظ٤وع حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ

 ."ٖٓ أ٤١ذ حُط٤ذ ٞك٢ ٤١ز٘خ ٝٛ

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٠شٜ ِٓ خٍفٗ وّب ٠شٜ ِٓ أِبِٗ -8ٙ٘* 

كيػ٘خ ػلخٕ، كيػ٘خ كٔخى، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ، إٔ  أكٔي هخٍ أهَؽ.1ٖٖٔ

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ:" حٓظٞٝح، حٓظٞٝح، كٞهللا ا٢ٗ ٧ٍحًْ ٖٓ هِل٢، ًٔخ أٍحًْ ٖٓ 

ٝػخرض ٛٞ حُز٘خ٢ٗ ٝكٔخى ٛٞ حرٖ  هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ " ر٤ٖ ٣ي١

 .ِٓٔش ٝػلخٕ ٛٞ حرٖ ِْٓٔ
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 ٗ ٚال ٠ٕبَ لٍجٕٗجٟ ملسو هيلع هللا ىلص رٕبَ ػ١ٕاٌ -87٘* 

ػٖ ٓؼ٤ي  كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ِٓٔٔش ػٖ ٓخُيحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٖٗٔ

 حُٔوز١َ ػٖ أر٢ ِٓٔش رٖ ػزي حَُكٖٔ أٗٚ ٓؤٍ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ: ٤ًق

ًخٗض ٬ٛس ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٠ٍٓخٕ؟ هخُض: ٓخ ًخٕ ٣ِ٣ي ك٢ ٠ٍٓخٕ ٫ٝ ك٢ 

ؿ٤َٙ ػ٠ِ اكيٟ ػَ٘س ًٍؼش ٢ِٜ٣ أٍرغ ًٍؼخص ك٬ طٔؤٍ ػٖ كٜٖٔ٘ 

١ُٜٖٝٞ ػْ ٢ِٜ٣ أٍرؼخ ك٬ طٔؤٍ ػٖ كٜٖٔ٘ ١ُٜٖٝٞ، ػْ ٢ِٜ٣ ػ٬ػخ، كوِض: 

 "٢ ٫ٝ ٣٘خّ هِز٢ِ٘ ٤ْ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ط٘خّ هزَ إٔ طٞطَ؟ هخٍ: ط٘خّ ػَ 

 فٟ ػقّخ هللاإٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص  -88٘* 

كيػ٘خ ٤ًٝغ ػٖ ٓل٤خٕ ػٖ ح٧ٓٞى رٖ ه٤ْ ػٖ أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٖ٘ٔ

٣ٝيػٕٞ  هخٍ:" ًخٕ أٛلخد حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٕٔ٘ٞ أٓخٓٚ اًح هَؽ ٗز٤ق ػٖ ؿخرَ

ى رٖ ٝح٧ٓٞٝٗز٤ق ٛٞ حرٖ ػزي هللا حُؼ١ِ٘  " هِض كي٣غ ٛل٤ق ظَٜٙ ٬ُِٔثٌش

 ٝٓل٤خٕ ٛٞ حُؼ١ٍٞ ٤ًٝٝغ ٛٞ حرٖ حُـَحف حَُإح٢ٓ.ه٤ْ ٛٞ أرٞ ه٤ْ حٌُٞك٢ 

كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، كيػ٘خ ػلخٕ، كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٖٙٔ

أرخٕ رٖ ٣ِ٣ي، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ًؼ٤َ، ػٖ أر٢ ِٓٔش، ػٖ ؿخرَ، هخٍ: أهزِ٘خ 

هخع، هخٍ: ً٘خ اًح أط٤٘خ ػ٠ِ ٗـَس ظ٤ِِش ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ اًح ً٘خ رٌحص حَُ

طًَ٘خٛخ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ: كـخء ٍؿَ ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٤ٓٝق ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ٓؼِن ر٘ـَس، كؤهٌ ٤ٓق ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كخهظ١َٚ، كوخٍ ٍَُٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أطوخك٢٘؟ 

ٖٔ ٣ٔ٘ؼي ٢٘ٓ؟ هخٍ: هللا ٣ٔ٘ؼ٢٘ ٓ٘ي، هخٍ: كظٜيىٙ أٛلخد هخٍ: ٫، هخٍ: ك

ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤؿٔي ح٤ُٔق، ٝػِوٚ، هخٍ: ك٘ٞى١ رخ٬ُٜس، ك٠ِٜ رطخثلش 

ًٍؼظ٤ٖ، ػْ طؤهَٝح، ٠ِٛٝ رخُطخثلش ح٧هَٟ ًٍؼظ٤ٖ، هخٍ: كٌخٗض ٍَُٓٞ هللا 

 َؿٚ حُزوخ١ٍ ٓؼِوخ.". ٝأه ملسو هيلع هللا ىلص أٍرغ ًٍؼخص، ُِٝوّٞ ًٍؼظخٕ
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 ح٧ػ٠ِ ػزي رٖ ٝدمحم ٓؼخً، رٖ هللا ػز٤ي كيػ٘خِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.11ٖٔ

 كخُّ، أر٢ ػٖ ٛ٘ي، أر٢ رٖ ٗؼ٤ْ كيػ٢٘ أر٤ٚ، ػٖ حُٔؼظَٔ، كيػ٘خ: هخ٫ حُو٢ٔ٤،

ّٔ  َُ لِّ ؼَ َٛ ٣ُ  :ؿَٜ ٞهخٍ أر:" ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ ي ٝؿٜٚ ر٤ٖ أظًَْٜ هخٍ ٓل

 ٍٝأ٣ظٚ ٣لؼَ ًُي ١٧ؤٕ ػ٠ِ ٍهزظٚ أ ٝح٬ُص ٝحُؼِٟ ُجٖ :ٗؼْ كوخٍ :كو٤َ

ٍَ  :ٝؿٜٚ ك٢ حُظَحد هخٍ َّٕ ََ لِّ ػَ ٧ُ  ٢ِٜ٣ ُػْ ٤ُطؤ ػ٠ِ  ٞهللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛ كؤط٠ ٍٓٞ

ٌُ  ٍٞهزظٚ هخٍ كٔخ كـجْٜ ٓ٘ٚ ا٫ ٝٛ ٓخ  :و٢ ر٤ي٣ٚ هخٍ كو٤َ ُٚٚ ػ٠ِ ػوز٤ٚ ٣ٝظَّ ٣٘

َٛ  :ُي كوخٍ ىٗخ  ُٞ :كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٫ ٝأؿ٘لشً ْٞ إ ر٢٘٤ ٝر٤٘ٚ ُو٘يهخ ٖٓ ٗخٍ ٝ

ح هخٍ كؤٍِٗ هللا ػِ ٝؿَ ٫ ٗي١ٍ ك٢ ًٞ ٠ْ ح ػُ ًٞ ٠ْ ٢ ٫هظطلظٚ ح٬ُٔثٌش ػُ ّٓ٘ 

َٕ ٤ََُْطـ٠َ )} ٢ٗء رِـٚ ٝأر٢ ٣ََٛس أ كي٣غ خ َٔ ْٗ َّٕ ح٩ِْ ـ٠َْ٘ ٬ًََّٙ اِ ظَ ْٓ آَُٙ ح ٍَ  ْٕ َ ( أ

ْؿؼ٠َ )1) َُّ رَِّي حُ ٍَ َّٕ ا٠َُِ  أ٣ََْض 1( اِ ٍَ ٠َٜ )( أَ ْ٘ َ١ ٣ ٌِ ٠َِّ )2حَُّ َٛ ( ٓٔ( َػْزيًح اًَِح 

ُٜيَٟ ) ُْ َٕ َػ٠َِ ح ًَخ  ْٕ أ٣ََْض اِ ٍَ ٟ )ٝ( أَ ٔٔأَ َٞ ََ رِخُظَّْو َٓ ٠َُّ ٕٔأَ َٞ طَ َٝ ًٌَََّد   ْٕ أ٣ََْض اِ ٍَ ( أَ

ٟ )}({ ٣ؼ٢٘ أرخ ؿَٜ ٖٔ) ََ َ٣ َ َّٕ َّللاَّ َ ْْ رِؤ ْْ ٣َْؼَِ ْٖ ٗٔأََُ لَؼَ ْٔ ََُ٘ ِٚ ظَ ْ٘ َ٣ ْْ َُ ْٖ ٬ًََّ َُجِ  )

٤َِش )رِ  ِٛ رٍَش َهخ١ِجٍَش )٘ٔخَُّ٘خ ًِ خ ًَ ٤ٍَش  ِٛ ٤َِْْيُع َٗخِى٣َُٚ )ٙٔ( َٗخ رَخ٤َِٗشَ 1ٔ( كَ َِّ ََْٓ٘يُع حُ  )

٬ًََّ ٫َ طُِطْؼُٚ 1ٔ) ، ُحى ػز٤ي هللا ك٢ كي٣ؼٚ هخٍ ٝأَٓٙ رٔخ أَٓٙ 2ٔ-٘حُؼِن  {( 

٤َِْْيُع َٗخِى٣َُٚ }رٚ ُٝحى حرٖ ػزي ح٧ػ٠ِ  .{ ٣ؼ٢٘ هٞٓٚ "كَ

  ٠طؼّٗ سثٗ ٠ٚغم١ٗإٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -89٘* 

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .11ٖٔ

كيػ٘خ ح٤ُِغ، كيػ٢٘ حرٖ حُٜخى، ػٖ ػزي هللا رٖ هزخد، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي ٢ٍٟ هللا 

ػ٘ٚ، أٗٚ ٓٔغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ٣وٍٞ: ٫ طٞحِٛٞح، كؤ٣ٌْ اًح أٍحى إٔ ٣ٞحَٛ، ك٤ِٞحَٛ 

هخُٞح: كبٗي طٞحَٛ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ: ا٢ٗ ُٔض ٤ًٜجظٌْ ا٢ٗ أر٤ض  كظ٠ حُٔلَ،

 ." ٢ُ ٓطؼْ ٣طؼ٢٘ٔ، ٝٓخم ٣ٔو٤ٖ
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كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٝدمحم هخ٫: أهزَٗخ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.12ٖٔ

٠ٜٗ  "ػزيس، ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، هخُض:

خٍ ٍكٔش ُْٜ، كوخُٞح: اٗي طٞحَٛ، هخٍ: ا٢ٗ ُٔض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ حُٞٛ

 "٤ًٜجظٌْ ا٢ٗ ٣طؼ٢٘ٔ ٍر٢ ٣ٝٔو٤ٖ

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص أٚي ِٓ رٕؾك ػٕٗ األسك  -9ٓ٘* 

كيػ٘خ ٣ْٞٗ، كيػ٘خ ٤ُغ، ػٖ ٣ِ٣ي ٣ؼ٢٘ حرٖ حُٜخى، أكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٖٓٔ

ُ٘خّ ط٘٘ن ػٖ ػَٔٝ، ػٖ أْٗ هخٍ: ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ: ا٢ٗ ٧ٍٝ ح

ح٧ٍٝ ػٖ ؿٔـٔظ٢ ٣ّٞ حُو٤خٓش، ٫ٝ كوَ، ٝأػط٠ ُٞحء حُلٔي، ٫ٝ كوَ، ٝأٗخ 

 ٤ٓي حُ٘خّ ٣ّٞ حُو٤خٓش، ٫ٝ كوَ، ٝأٗخ أٍٝ ٖٓ ٣يهَ حُـ٘ش ٣ّٞ حُو٤خٓش، ٫ٝ كوَ

ٝا٢ٗ آط٢ رخد حُـ٘ش، كآهٌ رلِوظٜخ، ك٤وُٕٞٞ: ٖٓ ٌٛح؟ كؤهٍٞ: أٗخ دمحم، ك٤لظلٕٞ 

ٔظوز٢ِ، كؤٓـي ُٚ، ك٤وٍٞ: حٍكغ ٍأٓي ٣خ دمحم، ٝطٌِْ ٢ُ، كؤىهَ، كبًح حُـزخٍ ٓ

٣ٔٔغ ٓ٘ي، ٝهَ ٣وزَ ٓ٘ي، ٝحٗلغ ط٘لغ، كؤٍكغ ٍأ٢ٓ، كؤهٍٞ: أٓظ٢ أٓظ٢ ٣خ 

ٍد، ك٤وٍٞ: حًٛذ ا٠ُ أٓظي، كٖٔ ٝؿيص ك٢ هِزٚ ٓؼوخٍ كزش ٖٓ ٗؼ٤َ ٖٓ 

ٍ ح٣٩ٔخٕ، كؤىهِٚ حُـ٘ش، كؤهزَ كٖٔ ٝؿيص ك٢ هِزٚ ًُي كؤىهِٚ حُـ٘ش. كبًح حُـزخ

ٓٔظوز٢ِ، كؤٓـي ُٚ، ك٤وٍٞ: حٍكغ ٍأٓي ٣خ دمحم، ٝطٌِْ ٣ٔٔغ ٓ٘ي، ٝهَ ٣وزَ 

ٓ٘ي، ٝحٗلغ ط٘لغ، كؤٍكغ ٍأ٢ٓ، كؤهٍٞ: أٓظ٢ أٓظ٢ أ١ ٍد، ك٤وٍٞ: حًٛذ ا٠ُ 

أٓظي كٖٔ ٝؿيص ك٢ هِزٚ ٜٗق كزش ٖٓ ٗؼ٤َ ٖٓ ح٣٩ٔخٕ كؤىهِْٜ حُـ٘ش، 

ح حُـزخٍ ٓٔظوز٢ِ كؤًٛذ كٖٔ ٝؿيص ك٢ هِزٚ ٓؼوخٍ ًُي أىهِظْٜ حُـ٘ش. كبً

كؤٓـي ُٚ، ك٤وٍٞ: حٍكغ ٍأٓي ٣خ دمحم، ٝطٌِْ ٣ٔٔغ ٓ٘ي، ٝهَ ٣وزَ ٓ٘ي، ٝحٗلغ 

ط٘لغ، كؤٍكغ ٍأ٢ٓ، كؤهٍٞ: أٓظ٢ أٓظ٢، ك٤وٍٞ: حًٛذ ا٠ُ أٓظي كٖٔ ٝؿيص ك٢ 

هِزٚ ٓؼوخٍ كزش ٖٓ هَىٍ ٖٓ ح٣٩ٔخٕ كؤىهِٚ حُـ٘ش، كؤًٛذ كٖٔ ٝؿيص ك٢ هِزٚ 

َؽ هللا ٖٓ كٔخد حُ٘خّ، ٝأىهَ ٖٓ رو٢ ٖٓ أٓظ٢ ٓؼوخٍ ًُي أىهِظْٜ حُـ٘ش. ٝك



 ٖٙٙ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

حُ٘خٍ ٓغ أَٛ حُ٘خٍ. ك٤وٍٞ أَٛ حُ٘خٍ: ٓخ أؿ٠٘ ػٌْ٘ أٌْٗ ً٘ظْ طؼزيٕٝ هللا، ٫ 

طًَٕ٘ٞ رٚ ٤ٗجخ. ك٤وٍٞ حُـزخٍ: كزؼِط٢، ٧ػظوْٜ٘ ٖٓ حُ٘خٍ، ك٤ََٓ ا٤ُْٜ، 

ُلزش ك٤وَؿٕٞ ٝهي حٓظل٘ٞح، ك٤يهِٕٞ ك٢ َٜٗ حُل٤خس، ك٤٘زظٕٞ ك٤ٚ ًٔخ ط٘زض ح

ك٢ ؿؼخء ح٤َُٔ، ٣ٌٝظذ ر٤ٖ أػ٤ْٜ٘ ٛئ٫ء ػظوخء هللا، ك٤ٌٛذ رْٜ، ك٤يهِٕٞ 

حُـ٘ش، ك٤وٍٞ ُْٜ أَٛ حُـ٘ش: ٛئ٫ء حُـ٤ٜٕٔ٘ٞ  ك٤وٍٞ حُـزخٍ: رَ ٛئ٫ء ػظوخء 

" هِض كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ٝػَٔٝ ٛٞ حرٖ أر٢ ػَٔٝ حُـزخٍ

 ٤ُٝغ ٛٞ حرٖ ٓؼي ٣ْٝٞٗ ٛٞ حرٖ دمحم حُٔئىد.

 ملسو هيلع هللا ىلص أٚي ِٓ ٠ف١ك ثؼذ إٌفخخ اٌضب١ٔخإٌجٟ  -9ٔ٘* 

كيػ٢٘ ٤َُٛ رٖ كَد، كيػ٘خ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِْٔٔ هخٍ .1ٖٔٔ

كـ٤ٖ رٖ حُٔؼ٠٘، كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ ِٓٔش، ػٖ ػزي هللا رٖ 

حُل٠َ حُٜخ٢ٔٗ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ ح٧ػَؽ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، هخٍ: ر٤٘ٔخ ٣ٜٞى١ 

هخٍ:  -ٗي ػزي حُؼ٣ِِ  -ٚ أػط٢ رٜخ ٤ٗجخ، ًَٛٚ أٝ ُْ ٣َٟٚ ٣ؼَٝ ِٓؼش ُ

٫، ٝح١ٌُ حٛطل٠ ٠ٓٞٓ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ػ٠ِ حُزَ٘ هخٍ: كٔٔؼٚ ٍؿَ ٖٓ 

ح٧ٜٗخٍ كِطْ ٝؿٜٚ، هخٍ: طوٍٞ: ٝح١ٌُ حٛطل٠ ٠ٓٞٓ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ػ٠ِ حُزَ٘ 

 ملسو هيلع هللا ىلص، كوخٍ: ٣خ أرخ ٍٍٝٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر٤ٖ أظَٜٗخ؟ هخٍ كٌٛذ ح٤ُٜٞى١ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا

حُوخْٓ إ ٢ُ ًٓش ٝػٜيح، ٝهخٍ: ك٬ٕ ُطْ ٝؿ٢ٜ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 

ٝح١ٌُ حٛطل٠ ٠ٓٞٓ  -٣خ ٍٍٓٞ هللا  -ػ٤ِٚ ِْٝٓ: ُْ ُطٔض ٝؿٜٚ؟ هخٍ: هخٍ 

ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ػ٠ِ حُزَ٘ ٝأٗض ر٤ٖ أظَٜٗخ، هخٍ: كـ٠ذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ 

َف حُـ٠ذ ك٢ ٝؿٜٚ، ػْ هخٍ: " ٫ طل٠ِٞح ر٤ٖ أٗز٤خء هللا، كبٗٚ ٣٘لن ك٢ ػ

حٍُٜٞ ك٤ٜؼن ٖٓ ك٢ حُٔٔخٝحص ٖٝٓ ك٢ ح٧ٍٝ ا٫ ٖٓ ٗخء هللا، هخٍ: ػْ 

٣٘لن ك٤ٚ أهَٟ، كؤًٕٞ أٍٝ ٖٓ رؼغ، أٝ ك٢ أٍٝ ٖٓ رؼغ، كبًح ٠ٓٞٓ ػ٤ِٚ 
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غ هز٢ِ، ٫ٝ ح٬ُّٔ آهٌ رخُؼَٕ، ك٬ أى١ٍ أكٞٓذ رٜؼوظٚ ٣ّٞ حُطٍٞ، أٝ رؼ

 ." أهٍٞ: إ أكيح أك٠َ ٖٓ ٣ْٞٗ رٖ ٓظ٠ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ

كيػ٢٘ حُلٖٔ، كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ ه٤َِ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.1ٕٖٔ

أهزَٗخ ػزي حَُك٤ْ، ػٖ ٣ًَُخء رٖ أر٢ ُحثيس، ػٖ ػخَٓ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس 

وش ح٥هَس، ا٢ٗ أٍٝ ٖٓ ٣َكغ ٍأٓٚ رؼي حُ٘ل»٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ: 

 ."كبًح أٗخ ر٠ٓٞٔ ٓظؼِن رخُؼَٕ، ك٬ أى١ٍ أًٌُي ًخٕ أّ رؼي حُ٘لوش

 أٚي ِؾفغٚإٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص أٚي ؽبفغ  -9ٕ٘* 

كيػ٢٘ حُلٌْ رٖ ٠ٓٞٓ أرٞ ٛخُق، كيػ٘خ ٛوَ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٖٖٔ

٣ؼ٢٘ حرٖ ٣ُخى، ػٖ ح٧ُٝحػ٢، كيػ٢٘ أرٞ ػٔخٍ، كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ كَٝم، 

:" أٗخ ٤ٓي ُٝي آىّ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٝأٍٝ ، هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصكيػ٢٘ أرٞ ٣ََٛس

 ٖٓ ٣٘٘ن ػ٘ٚ حُوزَ ٝأٍٝ ٗخكغ ٝأٍٝ ٓ٘لغ".

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص أٚي ِٓ ٠ذخً اٌغٕخ -9ٖ٘* 

كيػ٢٘ ػَٔٝ حُ٘خهي، ٤َُٛٝ رٖ كَد، هخ٫: كيػ٘خ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.1ٖٗٔ

، ػٖ ػخرض، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي، هخٍ: ٛخْٗ رٖ حُوخْٓ، كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ حُٔـ٤َس

هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " آط٢ رخد حُـ٘ش ٣ّٞ حُو٤خٓش كؤٓظلظق، ك٤وٍٞ حُوخُٕ: ٖٓ 

 "أٗض؟ كؤهٍٞ: دمحم، ك٤وٍٞ: ري أَٓص ٫ أكظق ٧كي هزِي

 ؽفبػخ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ألِزٗ ػٕذ سثٗ -9ٗ٘* 

 رٖ ٓوخطَ، أهزَٗخ كيػ٘خ دمحمهخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .1ٖ٘ٔ

ػزي هللا، أهزَٗخ أرٞ ك٤خٕ حُظ٢ٔ٤، ػٖ أر٢ ٍُػش رٖ ػَٔٝ رٖ ؿ٣ََ، ػٖ أر٢ 

٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ: إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أط٢ رِلْ كَكغ ا٤ُٚ حٌٍُحع، ًٝخٗض 

طؼـزٚ كٜٖ٘ ٜٓ٘خ ٜٗ٘ش، ػْ هخٍ:" أٗخ ٤ٓي حُ٘خّ ٣ّٞ حُو٤خٓش، َٝٛ طيٍٕٝ ْٓ 
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هللا حُ٘خّ ح٤ُٝ٧ٖ ٝح٥ه٣َٖ ك٢ ٛؼ٤ي ٝحكي، ٣ٔٔؼْٜ حُيحػ٢  ًُي؟ ٣ـٔغ

٣ٝ٘لٌْٛ حُزَٜ، ٝطيٗٞ حُْ٘ٔ، ك٤زِؾ حُ٘خّ ٖٓ حُـْ ٝحٌَُد ٓخ ٫ ٣ط٤وٕٞ ٫ٝ 

٣لظِٕٔٞ، ك٤وٍٞ حُ٘خّ: أ٫ طَٕٝ ٓخ هي رِـٌْ، أ٫ ط٘ظَٕٝ ٖٓ ٣٘لغ ٌُْ ا٠ُ 

ح٬ُّٔ ك٤وُٕٞٞ ٍرٌْ؟ ك٤وٍٞ رؼٞ حُ٘خّ ُزؼٞ: ػ٤ٌِْ رآىّ، ك٤ؤطٕٞ آىّ ػ٤ِٚ 

ُٚ: أٗض أرٞ حُزَ٘، هِوي هللا ر٤يٙ، ٝٗلن ك٤ي ٖٓ ٍٝكٚ، ٝأَٓ ح٬ُٔثٌش كٔـيٝح 

ُي، حٗلغ ُ٘خ ا٠ُ ٍري، أ٫ طَٟ ا٠ُ ٓخ ٗلٖ ك٤ٚ، أ٫ طَٟ ا٠ُ ٓخ هي رِـ٘خ؟ ك٤وٍٞ 

آىّ: إ ٍر٢ هي ؿ٠ذ ح٤ُّٞ ؿ٠زخ ُْ ٣ـ٠ذ هزِٚ ٓؼِٚ، ُٖٝ ٣ـ٠ذ رؼيٙ ٓؼِٚ، 

َس كؼ٤ٜظٚ، ٗل٢ٔ ٗل٢ٔ ٗل٢ٔ، حًٛزٞح ا٠ُ ؿ١َ٤، ٝاٗٚ هي ٜٗخ٢ٗ ػٖ حُ٘ـ

حًٛزٞح ا٠ُ ٗٞف، ك٤ؤطٕٞ ٗٞكخ ك٤وُٕٞٞ: ٣خ ٗٞف، اٗي أٗض أٍٝ حََُٓ ا٠ُ أَٛ 

ح٧ٍٝ، ٝهي ٓٔخى هللا ػزيح ٌٍٗٞح، حٗلغ ُ٘خ ا٠ُ ٍري، أ٫ طَٟ ا٠ُ ٓخ ٗلٖ 

ك٤ٚ؟ ك٤وٍٞ: إ ٍر٢ ػِ ٝؿَ هي ؿ٠ذ ح٤ُّٞ ؿ٠زخ ُْ ٣ـ٠ذ هزِٚ ٓؼِٚ، ُٖٝ 

رؼيٙ ٓؼِٚ، ٝاٗٚ هي ًخٗض ٢ُ ىػٞس ىػٞطٜخ ػ٠ِ ه٢ٓٞ، ٗل٢ٔ ٗل٢ٔ  ٣ـ٠ذ

ٗل٢ٔ، حًٛزٞح ا٠ُ ؿ١َ٤، حًٛزٞح ا٠ُ ارَح٤ْٛ، ك٤ؤطٕٞ ارَح٤ْٛ ك٤وُٕٞٞ: ٣خ 

ارَح٤ْٛ أٗض ٗز٢ هللا ٝه٤ِِٚ ٖٓ أَٛ ح٧ٍٝ، حٗلغ ُ٘خ ا٠ُ ٍري أ٫ طَٟ ا٠ُ ٓخ 

هزِٚ ٓؼِٚ، ُٖٝ  إ ٍر٢ هي ؿ٠ذ ح٤ُّٞ ؿ٠زخ ُْ ٣ـ٠ذ :ٗلٖ ك٤ٚ، ك٤وٍٞ ُْٜ

كًٌَٖٛ أرٞ ك٤خٕ ك٢  -٣ـ٠ذ رؼيٙ ٓؼِٚ، ٝا٢ٗ هي ً٘ض ًٌرض ػ٬ع ًٌرخص 

ٗل٢ٔ ٗل٢ٔ ٗل٢ٔ، حًٛزٞح ا٠ُ ؿ١َ٤، حًٛزٞح ا٠ُ ٠ٓٞٓ ك٤ؤطٕٞ،  -حُلي٣غ 

٠ٓٞٓ ك٤وُٕٞٞ: ٣خ ٠ٓٞٓ أٗض ٍٍٓٞ هللا، ك٠ِي هللا رَٓخُظٚ ٝر٬ٌٓٚ ػ٠ِ 

ٖ ك٤ٚ؟ ك٤وٍٞ: إ ٍر٢ هي ؿ٠ذ حُ٘خّ، حٗلغ ُ٘خ ا٠ُ ٍري، أ٫ طَٟ ا٠ُ ٓخ ٗل

ح٤ُّٞ ؿ٠زخ ُْ ٣ـ٠ذ هزِٚ ٓؼِٚ، ُٖٝ ٣ـ٠ذ رؼيٙ ٓؼِٚ، ٝا٢ٗ هي هظِض ٗلٔخ ُْ 

أَٝٓ روظِٜخ، ٗل٢ٔ ٗل٢ٔ ٗل٢ٔ، حًٛزٞح ا٠ُ ؿ١َ٤، حًٛزٞح ا٠ُ ػ٠ٔ٤ حرٖ ٣َْٓ، 

ك٤ؤطٕٞ ػ٠ٔ٤، ك٤وُٕٞٞ: ٣خ ػ٠ٔ٤ أٗض ٍٍٓٞ هللا، ًِٝٔظٚ أُوخٛخ ا٠ُ ٣َْٓ 
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ُ٘خّ ك٢ حُٜٔي ٛز٤خ، حٗلغ ُ٘خ ا٠ُ ٍري أ٫ طَٟ ا٠ُ ٓخ ٍٝٝف ٓ٘ٚ، ًِٝٔض ح

ٗلٖ ك٤ٚ؟ ك٤وٍٞ ػ٠ٔ٤: إ ٍر٢ هي ؿ٠ذ ح٤ُّٞ ؿ٠زخ ُْ ٣ـ٠ذ هزِٚ ٓؼِٚ ه٢، 

ُٖٝ ٣ـ٠ذ رؼيٙ ٓؼِٚ، ُْٝ ٣ًٌَ ًٗزخ، ٗل٢ٔ ٗل٢ٔ ٗل٢ٔ حًٛزٞح ا٠ُ ؿ١َ٤ 

ٗز٤خء، ٝهي حًٛزٞح ا٠ُ دمحم، ك٤ؤطٕٞ دمحمح ك٤وُٕٞٞ: ٣خ دمحم أٗض ٍٍٓٞ هللا ٝهخطْ ح٧

ؿلَ هللا ُي ٓخ طويّ ٖٓ ًٗزي ٝٓخ طؤهَ، حٗلغ ُ٘خ ا٠ُ ٍري أ٫ طَٟ ا٠ُ ٓخ ٗلٖ 

ك٤ٚ، كؤٗطِن كآط٢ طلض حُؼَٕ، كؤهغ ٓخؿيح َُر٢ ػِ ٝؿَ، ػْ ٣لظق هللا ػ٢ِ 

ٖٓ ٓلخٓيٙ ٝكٖٔ حُؼ٘خء ػ٤ِٚ ٤ٗجخ، ُْ ٣لظلٚ ػ٠ِ أكي هز٢ِ، ػْ ٣وخٍ: ٣خ دمحم 

كؤٍكغ ٍأ٢ٓ، كؤهٍٞ: أٓظ٢ ٣خ ٍد، أٓظ٢ ٣خ  حٍكغ ٍأٓي َٓ طؼطٚ، ٝحٗلغ ط٘لغ

ٍد، أٓظ٢ ٣خ ٍد، ك٤وخٍ: ٣خ دمحم أىهَ ٖٓ أٓظي ٖٓ ٫ كٔخد ػ٤ِْٜ ٖٓ حُزخد 

ح٣٧ٖٔ ٖٓ أرٞحد حُـ٘ش، ْٝٛ ًَٗخء حُ٘خّ ك٤ٔخ ٟٓٞ ًُي ٖٓ ح٧رٞحد، ػْ هخٍ: 

ٝح١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ، إ ٓخ ر٤ٖ حَُٜٔحػ٤ٖ ٖٓ ٜٓخ٣ٍغ حُـ٘ش، ًٔخ ر٤ٖ ٌٓش 

 ."ًٔخ ر٤ٖ ٌٓش ٝرَٜٟ ٝك٤َٔ أٝ

 كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ كَد كيػ٘خ رٔطخّ رٖ ك٣َغأكٔي هخٍ  أهَؽ.1ٖٙٔ

ػٖ أٗؼغ حُليح٢ٗ ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:" ٗلخػظ٢ ٧َٛ 

 " هِض كي٣غ ٛل٤ق. حٌُزخثَ ٖٓ أٓظ٢

 إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص أوضش األٔج١بء رجؼب ٠َٛ اٌم١بِخ -9٘٘* 

كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي، ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ، هخٍ هخٍ  ِْٓٔ أهَؽ.11ٖٔ

هظ٤زش: كيػ٘خ ؿ٣ََ، ػٖ حُٔوظخٍ رٖ كِلَ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي، هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ 

 "أٗخ أٍٝ حُ٘خّ ٣٘لغ ك٢ حُـ٘ش ٝأٗخ أًؼَ ح٧ٗز٤خء طزؼخ "هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .11ٖٔ

٘خ ح٤ُِغ، كيػ٘خ ٓؼ٤ي حُٔوز١َ، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس، هخٍ: هخٍ حُ٘ز٢ كيػ
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ٓخ ٖٓ ح٧ٗز٤خء ٗز٢ ا٫ أػط٢ ٓخ ٓؼِٚ آٖٓ ػ٤ِٚ حُزَ٘، ٝاٗٔخ ًخٕ ح١ٌُ  "ملسو هيلع هللا ىلص:

 ."أٝط٤ض ٝك٤خ أٝكخٙ هللا ا٢ُ، كؤٍؿٞ إٔ إًٔٞ أًؼَْٛ طخرؼخ ٣ّٞ حُو٤خٓش

 اٌىٛصش  -9ٙ٘* 

رٞ ح٤ُُٞي، كيػ٘خ ٛٔخّ، ػٖ هظخىس، ػٖ كيػ٘خ أحُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.12ٖٔ

أْٗ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ف ٝكيػ٘خ ٛيرش رٖ هخُي، كيػ٘خ ٛٔخّ، كيػ٘خ هظخىس، كيػ٘خ 

أْٗ رٖ ٓخُي، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ: " ر٤٘ٔخ أٗخ أ٤َٓ ك٢ حُـ٘ش، اًح أٗخ رَٜ٘، كخكظخٙ 

؟ هخٍ: ٌٛح حٌُٞػَ، ح١ٌُ أػطخى هزخد حُيٍ حُٔـٞف، هِض: ٓخ ٌٛح ٣خ ؿز٣ََ

 "ٓٔي أًكَ -أٝ ٤١زٚ  -ٍري، كبًح ٤١٘ٚ 

كيػ٘خ هخُي رٖ ٣ِ٣ي حٌُخ٢ِٛ كيػ٘خ آَحث٤َ ػٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٖٓٔ

أر٢ آلخم ػٖ أر٢ ػز٤يس ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ هخٍ: ٓؤُظٜخ ػٖ هُٞٚ 

، ٗخ١جخٙ ػ٤ِٚ ىٍ َٜٗ أػط٤ٚ ٗز٤ٌْ ملسو هيلع هللا ىلص "طؼخ٠ُ: }اٗخ أػط٤٘خى حٌُٞػَ{ هخُض:

 "ٓـٞف، آ٤ٗظٚ ًؼيى حُ٘ـّٞ

١ََِّّٔ، كيَّػ٘خ أرٞ ىحٝى هخٍ  أهَؽ.2ٖٔٔ ُٖ حُ ، كيَّػ٘خ ٛ٘خى ر َِ ُٖ ك٤٠َُ ٓلٔيُ ر

ٍُ هللا  ٓٔؼض أْٗرٖ كِلَ هخٍ ػٖ حُٔوظخٍ   -ملسو هيلع هللا ىلص-رٖ ٓخٍُي ٣وٍٞ: أؿل٠ ٍٓٞ

 ،ُْٜ ٍَ ٔخً، كبٓخ هخ ِّٔ ظز ُٓ  َٚٓ كََغ ٍأ ََ ٍَ هللا ملسو هيلع هللا ىلصٝآخ هخُٞح ُٚ: ٣خ ٍاؿلخءسً، ك ٞٓ  َْ ُِ

ٌَْض؟ كوخٍ:" ِل َُْض ػ٢ِّ  َٟ ِِ آٗلخً ٍٓٞسٌ"، كوَأ: بسم ميحرلا نمحرلا هللا }اَِّٗخ  اٗٚ أٗ

َٕ ٓخ حٌُٞػَ؟ " هخُٞح:  خ هَأٛخ هخٍ: "َٛ طَيٍٝ ّٔ ٜخ، كِ َٔ { كظ٠ هظَ ََ ػَ ْٞ ٌَ ُْ أَْػَط٤َْ٘خَى ح

ُْ، هخٍ: ػي٤َٗٚ ٍر٢ِّ ػِ"كبٗ هللا ٍُٝٓٞٚ أػِ َٝ  ٌَ َٜ ٝؿَ ك٢ حُـ٘ش، ٝػ٤ِٚ ه٤َ  ٚ َٗ

َّ حُو٤خِٓش، آ٤ٗظُٚ َػيَىُ حٌُٞحًذ ظ٢ ٣ٞ َّٓ ىُ ػ٤ِٚ أ َِ ٌٝ طَ " هِض كي٣غ ًؼ٤َ، ػ٤ِٚ َكٞ

 ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ.
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 اٌؾٛك -97٘* 

كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٣َْٓ، كيػ٘خ ٗخكغ رٖ ػَٔ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٕٖٔ

ك٢ٟٞ ٤َٔٓس  "ٖ ػَٔٝ: هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص:ػٖ حرٖ أر٢ ٤ٌِٓش، هخٍ: هخٍ ػزي هللا ر

َٜٗ، ٓخإٙ أر٤ٞ ٖٓ حُِزٖ، ٣ٍٝلٚ أ٤١ذ ٖٓ حُٔٔي، ٤ًِٝحٗٚ ً٘ـّٞ حُٔٔخء، 

 "ٖٓ َٗد ٜٓ٘خ ك٬ ٣ظٔؤ أريح

كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ػل٤َ، هخٍ: كيػ٢٘ حرٖ ٝٛذ، حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٖٖٔ

إٔ ٍٍٓٞ هللا  ػٖ ٣ْٞٗ، هخٍ حرٖ ٜٗخد: كيػ٢٘ أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ:

إ هيٍ ك٢ٟٞ ًٔخ ر٤ٖ أ٣ِش ٝٛ٘ؼخء ٖٓ ح٤ُٖٔ، ٝإ ك٤ٚ ٖٓ ح٧رخ٣ٍن  "ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ:

 "ًؼيى ٗـّٞ حُٔٔخء

كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزي هللا، كيػ٘خ ك٢َٓ رٖ حُزوخ١ٍ هخٍ  أهَؽ.2ٖٗٔ

ػٔخٍس، كيػ٘خ ٗؼزش، ػٖ ٓؼزي رٖ هخُي: أٗٚ ٓٔغ كخٍػش رٖ ٝٛذ، ٣وٍٞ: ٓٔؼض 

 " ًًَٝ حُلٞٝ كوخٍ: ًٔخ ر٤ٖ حُٔي٣٘ش ٝٛ٘ؼخءحُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

كيػ٘خ ٣ٞٓي رٖ ٓؼ٤ي، ٝحرٖ أر٢ ػَٔ، ؿ٤ٔؼخ ػٖ ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.2ٖ٘ٔ

َٓٝحٕ حُلِح١ٍ، هخٍ حرٖ أر٢ ػَٔ: كيػ٘خ َٓٝحٕ، ػٖ أر٢ ٓخُي ح٧ٗـؼ٢ ٓؼي 

٢ رٖ ١خٍم، ػٖ أر٢ كخُّ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ: إ كٟٞ

أرؼي ٖٓ أ٣ِش ٖٓ ػيٕ ُٜٞ أٗي ر٤خٟخ ٖٓ حُؼِؾ، ٝأك٠ِ ٖٓ حُؼَٔ رخُِزٖ، ٤ٗ٥ٝظٚ 

أًؼَ ٖٓ ػيى حُ٘ـّٞ ٝا٢ٗ ٧ٛي حُ٘خّ ػ٘ٚ، ًٔخ ٣ٜي حَُؿَ ارَ حُ٘خّ ػٖ 

هخُٞح: ٣خ ٍٍٓٞ هللا أطؼَك٘خ ٣ٞٓجٌ؟ هخٍ: ٗؼْ ٌُْ ٤ٓٔخ ٤ُٔض ٧كي ٖٓ  ،كٟٞٚ

 "ءح٧ْٓ طَىٕٝ ػ٢ِ ؿَح، ٓلـ٤ِٖ ٖٓ أػَ حُٟٞٞ
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كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٣َْٓ، هخٍ  ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ .2ٖٙٔ

كيػ٘خ دمحم رٖ ٓطَف، كيػ٢٘ أرٞ كخُّ، ػٖ َٜٓ رٖ ٓؼي، هخٍ: هخٍ حُ٘ز٢ 

ا٢ٗ ك١ٌَْ ػ٠ِ حُلٞٝ، ٖٓ َٓ ػ٢ِ َٗد، ٖٝٓ َٗد ُْ ٣ظٔؤ أريح، »ملسو هيلع هللا ىلص: 

هخٍ أرٞ كخُّ: ، ٤َُىٕ ػ٢ِ أهٞحّ أػَكْٜ ٣ٝؼَك٢ٗٞ، ػْ ٣لخٍ ر٢٘٤ ٝر٤ْٜ٘

كٔٔؼ٢٘ حُ٘ؼٔخٕ رٖ أر٢ ػ٤خٕ، كوخٍ: ٌٌٛح ٓٔؼض ٖٓ َٜٓ؟ كوِض: ٗؼْ، كوخٍ: 

أٜٗي ػ٠ِ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ، ُٔٔؼظٚ ٝٛٞ ٣ِ٣ي ك٤ٜخ:" كؤهٍٞ اْٜٗ ٢٘ٓ، ك٤وخٍ: 

 ."اٗي ٫ طي١ٍ ٓخ أكيػٞح رؼيى، كؤهٍٞ: ٓلوخ ٓلوخ ُٖٔ ؿ٤َ رؼي١

ش، ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ، ٝكيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.21ٖٔ

ٝحُِلع ٫رٖ أر٢ ٤ٗزش هخٍ آلخم: أهزَٗخ، ٝهخٍ  -ٝحرٖ أر٢ ػَٔ ح٢ٌُٔ 

كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػزي حُٜٔي حُؼ٢ٔ، ػٖ أر٢ ػَٔحٕ حُـ٢ٗٞ،  -ح٥هَحٕ 

ػٖ ػزي هللا رٖ حُٜخٓض، ػٖ أر٢ ًٍ، هخٍ: هِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ آ٤ٗش حُلٞٝ 

ظٚ أًؼَ ٖٓ ػيى ٗـّٞ حُٔٔخء ًٝٞحًزٜخ، أ٫ ك٢ هخٍ: ٝح١ٌُ ٗلْ دمحم ر٤يٙ ٤ٗ٥

ح٤ُِِش حُٔظِٔش حُٜٔل٤ش، آ٤ٗش حُـ٘ش ٖٓ َٗد ٜٓ٘خ ُْ ٣ظٔؤ آهَ ٓخ ػ٤ِٚ، ٣٘وذ 

ك٤ٚ ٤ِٓحرخٕ ٖٓ حُـ٘ش، ٖٓ َٗد ٓ٘ٚ ُْ ٣ظٔؤ، ػَٟٚ ٓؼَ ١ُٞٚ، ٓخ ر٤ٖ ػٔخٕ 

 ."ا٠ُ أ٣ِش، ٓخإٙ أٗي ر٤خٟخ ٖٓ حُِزٖ، ٝأك٠ِ ٖٓ حُؼَٔ

  خبرُ إٌج١١ٓدمحم ملسو هيلع هللا ىلص -98٘* 

كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي، كيػ٘خ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ هخٍ   .21ٖٔ

آٔخػ٤َ رٖ ؿؼلَ، ػٖ ػزي هللا رٖ ى٣٘خٍ، ػٖ أر٢ ٛخُق، ػٖ أر٢ ٣ََٛس 

٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ: إ " ٓؼ٢ِ ٝٓؼَ ح٧ٗز٤خء ٖٓ هز٢ِ، ًٔؼَ 

ؿِٔٚ، ا٫ ٟٓٞغ ُز٘ش ٖٓ ُح٣ٝش، كـؼَ حُ٘خّ ٣طٞكٕٞ ٍؿَ ر٠٘ ر٤ظخ كؤكٔ٘ٚ ٝأ
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رٚ، ٣ٝؼـزٕٞ ُٚ، ٣ٝوُٕٞٞ ٬ٛ ٟٝؼض ٌٛٙ حُِز٘ش؟ هخٍ: كؤٗخ حُِز٘ش ٝأٗخ هخطْ 

 .حُ٘ز٤٤ٖ "

كيػ٘خ ٓٔيى، كيػ٘خ ٣ل٠٤، ػٖ ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ ٝحُِلع ُِزوخ١ٍ هخٍ .22ٖٔ

 ٗؼزش، ػٖ حُلٌْ، ػٖ ٜٓؼذ رٖ ٓؼي، ػٖ أر٤ٚ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ

ِْٝٓ هَؽ ا٠ُ طزٞى، ٝحٓظوِق ػ٤ِخ، كوخٍ: أطوِل٢٘ ك٢ حُٜز٤خٕ ٝحُ٘ٔخء؟ هخٍ: 

 .«أ٫ ط٠َٟ إٔ طٌٕٞ ٢٘ٓ رُِٔ٘ش ٛخٍٕٝ، ٖٓ ٠ٓٞٓ ا٫ أٗٚ ٤ُْ ٗز٢ رؼي١»

 ملسو هيلع هللا ىلص خ١ًٍ هللا دمحم -99٘* 

كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ٤َُٛٝ رٖ كَد، ِْٓٔ هخٍ  أهَؽ.ٓٓٗٔ

ؿ٣ََ، ػٖ  -م، أهزَٗخ ٝهخٍ ح٥هَحٕ: كيػ٘خ هخٍ: آلخ -ٝآلخم رٖ ارَح٤ْٛ 

ٓـ٤َس، ػٖ ٝحَٛ رٖ ك٤خٕ، ػٖ ػزي هللا رٖ أر٢ ح٣ٌَُٜ، ػٖ أر٢ ح٧كٞٙ، 

ُٞ ً٘ض ٓظوٌح ٖٓ أَٛ ح٧ٍٝ ه٬٤ِ، »ػٖ ػزي هللا، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، هخٍ: 

 ." ٫طوٌص حرٖ أر٢ هلخكش ه٬٤ِ، ٌُٖٝ ٛخكزٌْ ه٤َِ هللا

 َٓحطذ حُٔلزش ٝحُٔٞىس ٫ هَِ ك٤ٜخ.ٝحُوِش ٢ٛ أػ٠ِ 

 هِض:

 ًَ  ْٖ َٓ َ٣ َٕ ؼَيُ زِ خُلَ ُف رِ ََ لْ خ ْٔ َ كَ    ٤ِذ ٣َٝ لَ خ رِ َٗؤ ُٓ  زَّيُ طَؼَ ٍي أَ َّٔ ُلِذ 

ىَّ حَُّ٘  َٖ ٤ْ ذُّ رَ حُلُ َٝ  ََ ِّ هَْي ٣َظَ لَ  َّٖ ٌِ َُ      ىُ خ ُٓ يَّ َّٔ ُكَذ  ـَ  ىُ ٍي ٣َظَ

َٞ حُّ  ْٜ ىُ        كَ َٔيِّ ْك٢ َؿخَء ٣ُ َٞ ١ رِخُ ٌَقُّ َٝ  ٌِ ىُ  ٣َ ََّ َٔ ١ ٣َظَ ٌِ ٤َِّْٔق حُ  رِخُ

 َِّ ح٫َُٙ َكظ٠َّ ح٧َْػزُيُ  هَْي َػ َٝ  ْٖ ىُ          َٓ ََ ٌٍّ أَْه ْٖ َػخىَحُٙ ًُ َٓ خَد  َٛ أَ َٝ 
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ُٗيُ  َْ َ٣ َٝ  ُُ خ ٣َلُٞ ًٛ اِْه٬َ َٝ ْيهًخ  ِٛ ٣َْؼزُيُ           َٝ ُٛيَحُٙ  ّْٖ ٣َظَّزِْؼُٚ َػ٠َِ  َٓ 

 َّٔ َل ُٓ  َّْ ْٞ ٫َ هللاُ ػُ يُ    يُ          ٝهللاِ َُ ـُ ْٔ َ٣ َٝ  ُّ ٞ ُٜ َ٣ ْٖ َٓ َٕ ك٤َِ٘خ  خ ًَ خ  َٓ 

يُ       َٔ ُ أَْك َِ أََّٗٚ ٤ ـِ ْٗ ًٌََحىَ  هَْي َؿخَء ك٢ِ ح٩ِ َليُٝح  ك٢ِ َٝ ـْ َ٣ ْْ َُ ْٞ حسُ َُ ٍَ ْٞ َّ  حُظ

ُٕ كِ  آ َْ خ حُوُ َٔ ُٛ ط٬ََ يُ         َٝ َّٔ َل ُٓ  ِٚ ٤   َْ َٞ كرَ و٤ََّيُ  ُٜ ُٓ ظَخِد  ٌِ ِّّ حُ ُ  ك٢ِ أ

َْ رَؼْ  َليُ    َٛ ـْ َ٣ َٝ ُ٘يُّ  َ٣ ْٖ َٓ ٌََٛح  ىُٝح    يَ  َّٞ َٜ َٖ طَ ٣ ٌِ حَُّ َٝ  ٟ ٍَ خ َٜ  ا٫َِّ حَُّ٘

ِش ٣َْوؼُيُٝح         َٓ َّ حُِّو٤َخ ْٞ َ٣ ْْ ُٜ َِ٣ْ َٝ كََّ٘يُٝح  ٣َخ  َٝ ًٌََّرُُٞٙ  ْٖ هَْي  َٓ  ٍِ  ك٢ِ حَُّ٘خ

ُّ َ٘طَ أَ  ُّٝ              يُ هُ َْ طَ  يَ ًُِ َ  يَ ؼْ رَ  يَ ُ٘ ٤ْ ػَ  خ َػيُ َٝ  َّٓ ُ رِيُ خ حُِّيُٝىُ ٣ُؼَ ظَِ٘أ َْ 

ًُ كِ  ٍِ طَ أهْ  َِّ ٢  َٜ  ىِ ٬َ حُزِ  خ َّ٘  ُْ ِّٗ ٣ُٝيَ              ىُ يِّ ٣ُ ٠ حُ َٜ ٣َق ٣ُٝلْ ح٧ْه يُ    َِ ِٔ 

ٌِ ٠َّٛ كِ َٝ  ٝهللاُ  ٌِ  ََ ْٛ ٞح أَ ُِ خطِ هَ  ْٕ أَ           يُ ًِّ ٣ُئَ  خدِ ظَ ٢ حُ ِٛ ؿَ َٝ  خدِ ظَ حُ  ٝحيُ خ

ُٓ ٌََٛح   َٖ ُِِل٤ خ َّٜ َُ حُ ز٤ِ ٌْ كَ              يُ َئ٣َّ َٓ ُِ ْٓ   يُ ٞؿَ ٣ُ  عٍ ٬َ ٟ ػَ يَ كْ ٢ اِ كِ  ُٚ خ

ـَ ِي حُؼُّ ٠ أَكَ َِ خ ػَ َّٓ اِ  ُٓ  ٍِ ٌِ طَ            يُ َّ٘ ـُٞ َٝ ظَ ظُِْٞ حُ َّ٘ رِ خَد  َٜ ُٓ  ِٖ ٤ ِٔ  يُ خ٤َُ

ْٝ َػخُِ  ١ حَُلِي٣َغ ٝطُ طَ  ٌْ أَ ِٝ ِ٘يُ       َْ طُ ْٔ َّٜ ِِّ ؼَ َٝ ـُ ٤ْ ُْ حُ ًَ  ٍَ َٞ خ يُٝحَق ٣ُ  ّكِ

يٌ أَ  ِٓ سٍ طَ ك٢ِ ُهِْ  ْٝ َٗخ ْ٘ؤَٟ رِِي٣ِ٘يَ             يُ  زَّ ظَؼَ َٞ َٔخِى ٝطَ  طَ ْٖ حُلَ  ْزؼُيُ َػ

يُ           ِٓ َْٗض َػْزيٌ كَخ َ ظَلِ   كَبًَِح أَر٤ََْض كَؤ ْٔ  يُ َِّ زَ ُٓ  ٤يُ لِ  طُ ٫َ َٝ  ٤يُ ٫َ طَ

ُ٘يُ     ْ٘ طَ َٝ َ٘خُء  خ طَ َٓ َي  ِٔ َْ٘ل ُِ  َْ ْ٘يَ هللاِ ٫َ  نُّ خُلَ كَ     كَخْهظَ  ٣َظَؼَيَّىُ ِػ

َٔ ٤ْ هَ       ٣َِّش أَْؿ َِ يُ َُ حُزَ َّٔ َل ُٓ  َٖ َٜ َٛ          ِؼ٤ خ ٣ُ َٔ ًَ  ِٚ ح َػ٤َِْ يُٝحُِّٞ َٔ  ٢ِّ ٝحْك
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طْ رلٔي هللا ٝػٞٗٚ ًظخد "أٗزخء هخطْ ح٧ٗز٤خء" ٝهللا أٓؤٍ إٔ ٣ظوزِٚ ٢٘ٓ 

آهَ ٣ٝ٘لغ رٚ ؿ٤ٔغ ح٤ُِٖٔٔٔ ٣ٝٝؼلٞ ػٖ هطج٢ ٤ٔٗٝخ٢ٗ هخُٜخ ُٞؿٜٚ ح٣ٌَُْ 

 . حُلٔي هلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔىػٞحٗخ إٔ 
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 اٌفٙشط

** ٔ-  َّ ٔجٛح دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فٟ ػٍُ هللا ِمّذَسحٌ فٟ أ

 7 اٌىزبة

 9 ػٍُ أً٘ اٌىزبة ثٕجٛح دمحم ملسو هيلع هللا ىلص -ٕ** 

 ٓٔ إٌغت اٌؾش٠ف -ٖ **

ًٍْمب  -ٗ**  إٌجٟ دمحم ثٓ ػجذ هللا خ١ش ٌٚذ آدَ َخ

 ٕٔ ُٚخًٍُمب

 ٖٔ ٌِٛذ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -٘** 

 ٗٔ أعّبإٖ ٚو١ٕزٗ -ٙ** 

 ٗٔ سمبع إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ ص٠ٛجخ -7 **

 ٘ٔ سمبع إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص فٟ ثٕٟ عؼذ -8** 

 ٙٔ ؽبدصخ ؽّك اٌقذس -9** 

 ٙٔ فبٌخ عذٖ ػجذ اٌّطٍتدمحم ملسو هيلع هللا ىلص فٟ و -ٓٔ** 

 7ٔ االعزغمبء ثبٌٕجٟ ملسو هيلع هللا ىلص لجً اٌجؼضخ -ٔٔ** 

 7ٔ لقخ ثَِؾ١َشٜ -ٕٔ** 

 8ٔ سػٟ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اٌغُٕ -ٖٔ** 

 9ٔ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٌُ ٠ؼجذ فّٕب -ٗٔ** 

 ٕٓ ؽشة اٌِفغبس ِٚؽٍف اٌفنٛي -٘ٔ** 

 ٕٓ صٚاعٗ ملسو هيلع هللا ىلص ثخذ٠غخ -ٙٔ** 

ص٠ذ ثٓ ؽبسصخ ٠خزبس إٌجٟ فٍٝ هللا  -7ٔ** 

 ٕٔ عٍُػ١ٍٗ ٚ

ٚعٍُ فٟ   ػًّ إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ -8ٔ** 

 ٕٕ اٌزغبسح

 ٕٕ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٠ؾبسن فٟ ثٕبء اٌىؼجخ -9ٔ** 

 ٕٗ ح٧ٓٞى حُلـَ ٟٝغ -ٔ *

ح -ٕٓ**  ّٛ  ٕ٘ اس٘بفبد لجً إٌج

ح فٟ ِؽش -ٕٔ**  َٛ ٍْ  ٕ٘ اء ٚثذء اٌْٛؽٟاٌُخ

 ٕٙ فزشح اٌٛؽٟ -ٕٕ** 

 ٖٓ خذ٠غخ ػٕذ ٚسلخ ثٓ ٔٛفً -ٖٕ** 

 ٖٔ ٚسلخ ثٓ ٔٛفً ِٓ أً٘ اٌغٕخ -ٕٗ** 

 ٕٖص٠ذ ثٓ ػّشٚ ثٓ ٔف١ً ػٍٝ اٌؾ١ٕف١ّخ -ٕ٘** 

ي ِٕغ اٌغٓ ِٓ اعزشاق اٌّغّغ ثؼذ ٔضٚ -ٕٙ** 

 ٕٖ اٌٛؽٟ

َُ ثؼذ إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -7ٕ**  ي ِٓ أَْعٍ ّٚ أ

 ٖ٘ ٚعٍُ

ّٟ ثٓ أثٟ هبٌت سمٟ هللا ػٕٗ صبٟٔ  -8ٕ**  ػٍ

 ٖ٘ ِٓ أعٍُ

 ٖٙ اعالَ أثٟ ثىش اٌقّذ٠ك -9ٕ** 

 7ٖ اعالَ ػّشٚ ثٓ ػجغخ -ٖٓ** 

ٌْٛاٌّغب -ٖٔ**  ّٚ  9ٖ ثمْٛ األ

 ٓٗ اعالَ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد -ٕٖ** 

ال -ٖٖ**  ّٚ  ٔٗ دػٛح األلشث١ٓ أ

 ٕٗ صػُ لش٠ؼ رؤر٠ّٙب ِٓ اٌذػٛح -ٖٗ** 

 ٕٗ لش٠ؼ رْطٍت ُسْإ٠خ ا٠٢بد -ٖ٘** 

 ٗٗ  و١ذ اث١ٍظهللا ٠ىفٟ سعٌٛٗ ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٙ** 

ّٟ ملسو هيلع هللا ىلص -7ٖ**   ٗٗ ا٠زاء لش٠ؼ إٌج

َّٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -8ٖ**  ا٠زاء أثٟ عًٙ إٌج

 7ٗ ٚعٍُ
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َّٟ فٍٝ  -9ٖ**  ؼ١ْو  إٌج ُِ ا٠زاء ػمجخ ثٓ أثٟ 

 8ٗ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

َّٟ فٍّٝ هللا ػ١ٍٗ  -ٓٗ**  ا٠زاء أثٟ ٌٙت إٌج

 9ٗ ٚعٍُّ

 9ٗ اعالَ أثٟ رسّ  -ٔٗ** 

بد األصدٞ ثخطجخ اٌؾبعخ -ٕٗ**  َّ  ٕ٘ اعالَ ِم

 ٗ٘ خاٌٙغشح اٌٝ اٌؾجؾ -ٖٗ** 

 9٘اعالَ ػّش ثٓ اٌخطبة سمٟ هللا ػٕٗ -ٗٗ** 

َُ  ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ حُوطخد رٖ ػَٔ -ٕ * َٜ ـْ َ٣ 

 ٓٙ رب٬ٓٓٚ

ؽذح اٌّؾشو١ٓ ػٍٝ اٌّغزنؼف١ٓ ِٓ  -٘ٗ** 

 ٕٙ اٌّغ١ٍّٓ

 ٖٙ رىز٠ت اٌؼبؿ ثٓ ٚائً ثبٌغ١ت -ٙٗ** 

رؼز٠ت ثالي سمٟ هللا ػٕٗ فٟ هللا  -7ٗ** 

 ٖٙ ٚاٌّغزنؼف١ٓ

اٌّغزٙضئْٛ ثبٌٕجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -8ٗ** 

 ٗٙ ٚعٍُ أؽمٝ اٌمَٛ

 ٘ٙ  ػٍٝ لش٠ؼدػبء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -9ٗ** 

َِّ ِىزَٛ -ٓ٘**   7ٙ لقخ ػّشٚ ثٓ أ

ِس٘بْ أثٟ ثىش ِغ لش٠ؼ ػٍٝ اٌشَٚ  -ٔ٘** 

 7ٙ ٚفبسط

 8ٙ ٘غشح أثٟ ثىش -ٕ٘** 

 7ٓ ؽقبس ثٕٟ ٘بؽُ -ٖ٘** 

 7ٓ ٚفبح أثٟ هبٌت -ٗ٘** 

 1ٕ حُ٘خٍ ٖٓ ٟل٠خف ك٢ ١خُذ أرٞ -ٖ *

 7ٕ ٚفبح خذ٠غخ سمٟ هللا ػٕٙب -٘٘ **

صٚاط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ثغٛدح ثٕذ صِؼخ  -ٙ٘** 

 7ٖ ٚػبئؾخ سمٟ هللا ػّٕٙب

خشٚط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اٌٝ اٌطبئف ِٚب ٌم١َٗ  -7٘** 

 7ٗ ِٓ األرٜ

 7٘ عّبع اٌغٓ اٌمشآْ -8٘** 

 77 ٌمبء اٌغٓ -9٘** 

 77 اإلعشاء ٚاٌّؼشاط -ٓٙ** 

 ك٢ ػ٤خٗخ ٍرٚ ٣َ ُْ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -ٗ *

 1٘ حُي٤ٗخ

 ٓخٗطش روزَ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٍَٓٝ -٘ *

 11 كَػٕٞ حر٘ش

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ رَكِش ه٣َٖ ط٣ٌٌذ -ٙ *

 2ٔ ٝحُٔؼَحؽ ح٩َٓحء ك٢ ِْٝٓ

 9ٖ ٚفذ األٔقبس اٌٝ ِىخ -ٔٙ** 

 9ٗ اٌؼمَجَخ األٌٚٝث١ْؼَخ  -ٕٙ** 

ِقؼت ثٓ ػ١ّش سمٟ هللا ػٕٗ عف١ش  -ٖٙ** 

 9٘ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اٌٝ اٌّذ٠ٕخ

 9٘ ث١ؼخ اٌؼمجخ اٌضب١ٔخ -ٗٙ** 

 ٓٓٔ اٌٙغشح اٌٝ اٌّذ٠ٕخ -٘ٙ** 

 ٓٓٔحُٜٔـَ أٍٝ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٍإ٣خ -1 *

 ٔٓٔ حُوَٟ أّ هللا ا٠ُ حُز٬ى أكذ -1 *

 ٕٓٔ حُٜـَس ا٠ُ حُٔخروٕٞ -2 *

 ٕٓٔهللا ٓز٤َ ك٢ أٛخرٚ ٝٓخ ِٓٔش أر٢ ٛـَس -ٓٔ *

 ٗٓٔ ٝأٛلخرٚ ػَٔ ٛـَس -ٔٔ *

 ٗٓٔ ك٣ٌلش أر٢ ٠ُٞٓ ٓخُْ آخٓش -ٕٔ *
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 ٘ٓٔ ٘غشح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٙٙ** 

 ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ رٌَ أر٢ ٛلزش -ٖٔ *

 ٘ٓٔ حُٜـَس ك٢

 ٠ِٛ حُ٘ز٢َّ  ٘لٔٚر ٣لي١ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ػ٢ِ -ٗٔ *

 ٙٓٔ أِٜٛخ ا٠ُ ح٧ٓخٗخص ػ٘ٚ ٣ٝئى١ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا

 ك٢ ٝٛخكزٚ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -٘ٔ *

 1ٓٔ حُـخٍ

 1ٓٔ حُـخٍ ٛخكز٢َْ  ا٠ُ ٍح٧هزخ -ٙٔ *

 1ٓٔ حُ٘طخه٤ٖ ًحص أٓٔخء -1ٔ *

 2ٓٔ حُظ٤َٜس حٓظَحكش -1ٔ *

 هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ١ِذ ك٢ ٓخُي رٖ َٓحهش -2ٔ *

 2ٓٔ ٝٛخكز٤ٚ ِْٝٓ ػ٤ِٚ

 ٕٔٔ رخُوظخٍ ح٩ًٕ -ٕٓ *

 ٕٔٔ حُٔي٣٘ش ا٠ُ حُويّٝ -ٕٔ *

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ رويّٝ حُٔي٣٘ش أَٛ كَف -ٕٕ *

ِْٓٝ ٖٔٔ 

 ٗٔٔ روزخء حٍُِ٘ٝ -ٖٕ *

 ٘ٔٔ أ٣ٞد أر٢ رل٘خء حٍُِ٘ٝ -ٕٗ *

ّٝ  كٌٍ ح٬ُٔف كَٔ -ٕ٘ *  1ٔٔ حُؼي

 1ِْٔٔٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ دمحم ٗزٞس ح٤ُٜٞى ؿلي -ٕٙ *

 ػخرض رٖ ٣ُي ٣ؤَٓ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -1ٕ *

 2ٔٔ ٣ٜٞى ُـش رظؼِْ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ

 ٕٓٔ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ٬ّّٓ رٖ هللا ػزي ا٬ّٓ -1ٕ *

* ٕ2- ٠ّٔ  ٕٕٔ حُٜٔخؿ٣َٖ ط٤ٜذ حُٔي٣٘ش ك

 ٖٕٔ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ِٓٔخٕ ا٬ّٓ -ٖٓ *

 9ٕٔ ثٕبء اٌّغغذ -7ٙ** 

 ٖٓٔ ثذا٠خ اٌزؤس٠خ اٌٙغشٞ -8ٙ** 

 ٖٔٔاٌّئاخبح ث١ٓ اٌّٙبعش٠ٓ ٚاألٔقبس -9ٙ** 

 ٖٖٔ ٌِٛذ ػجذ هللا ثٓ اٌضث١ش -7ٓ** 

عٟ -7ٔ**  ْٚ  ٖٖٔ ٘غشح اٌطُّف١ًَْ ثٓ ػّشٚ اٌَذ

رٚ اٌؼؾ١شح أٚي غضٚح غضا٘ب إٌجٟ  -7ٖ* *

 ٖٙٔ ملسو هيلع هللا ىلص

 ٖٙٔ غضٚح ثُٛاه -7ٗ** 

 7ٖٔ عش٠خ ػجذ هللا ثٓ َعْؾؼ -7٘** 

 9ٖٔ رؾ٠ًٛ اٌمجٍخ -7ٙ** 

ا٠زاء ػجذ هللا ثٓ أثٟ ثٓ عٍٛي إٌجٟ  -77** 

 ٓٗٔ ملسو هيلع هللا ىلص

 ٕٗٔ غضٚح ثذس اٌىجشٜ -78** 

 ٕٗٔ طخ٣ٍوٜخ -ٖٔ *

 ٕٗٔ ه٣َٖ ػ٠ِ حُلَد ٣ؼِٕ٘ٞ حُِٕٔٔٔٞ -ٕٖ *

َِ  ػ٠ِ ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٤ٕٞ -ٖٖ *  ٖٗٔ ه٣َٖ ِػ٤

 أٛلخرٚ ٣ٔظ٤َ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -ٖٗ *

 ٗٗٔ حُوَٝؽ هزَ

 ٘ٗٔ ٝحُو٤َ ح٩رَ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ َٓحًذ هِش -ٖ٘ *

 ٘ٗٔ ريٍ ٣ّٞ ح٤ُِٖٔٔٔ ه٤َ ػيس -ٖٙ *

 1ٗٔ ريٍ ؿِٝس ك٢ ح٤ُِٖٔٔٔ ػيى -1ٖ *

 1ّٗٔٓ٘ٚ ُٜـَ ريٍ ا٠ُ رخُوَٝؽ ُٚ ٣ُئًٕ ُْ ٖٓ -1ٖ *

 1ٗٔ رخ٤ًَُٖ٘ٔ ح٫ٓظؼخٗش ػٖ ح٢ُٜ٘ -2ٖ *

 1ٗٔ رخُؼٜي حُٞكخء -ٓٗ *

 1ٗٔ ريٍ ٣ّٞ ح٤ًَُٖ٘ٔ ػيى -ٔٗ *
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 أٛلخرٚ ١َ٣ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -ٕٗ *

 ٓ٘ٔ ّحُوٞ ٜٓخٍع

* ٖٗ-  ُٖ  ٔ٘ٔ ح٤ًَُٖ٘ٔ ؿ٤ٖ ك٢ حُٞٛ

 ٔ٘ٔ هللا حٓظـخػش -ٗٗ *

 ٖ٘ٔ ؿَٜ أر٢ ىػخء -٘ٗ *

 ٖ٘ٔ ح٬ُٔثٌش ٖٓ حُٔيى -ٙٗ *

 ٗ٘ٔ ؿ٣ِش رٖ ٝٓٞحى حُٜلٞف ط٣ٞٔش -1ٗ *

 ٙ٘ٔ هللا ٖٓ أٓ٘ش حُوظخٍ ػ٘ي حُ٘ؼخّ -1ٗ *

 أٛلخرٚ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ طل٣َٞ -2ٗ *

 ٙ٘ٔ حُوظخٍ ػ٠ِ

 1٘ٔ ٝح٤ًَُٖ٘ٔ ح٤ُِٖٔٔٔ ر٤ٖ حُٔزخٍُس -ٓ٘ *

 1٘ٔ ؿَٜ أر٢ َٜٓع -ٔ٘ *

 ٓٙٔ هِق رٖ أ٤ٓش َٜٓع -ٕ٘ *

 ٣ي ػ٠ِ حُؼخٙ رٖ ٓؼ٤ي رٖ ػز٤ي َٜٓع -ٖ٘ *

 ٓٙٔ حُِر٤َ

 ٔٙٔ حُ٘خّ أٗـغ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -ٗ٘ *

 ٔٙٔ ريٍ ه٤ِذ ك٢ ح٤ًَُٖ٘ٔ هظ٠ِ خءاُو -٘٘ *

* ٘ٙ- ٟ ََ ْٓ  ٖٙٔ حُٔطِذ ػزي ر٢٘ أَ

 ٝأٛلخرٚ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ اهخٓش -1٘ *

 ٗٙٔ ػ٬ػخ رزيٍ

 ٗٙٔ حُـ٘خثْ هٔٔش -1٘ *

 أٛلخرٚ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ حٓظ٘خٍس -2٘ *

 ٘ٙٔ ريٍ أُٓخٍٟ ك٢

 ؿٞحٍ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ كلع -ٓٙ *

 ٙٙٔ حُٔطؼْ

 ٙٙٔ ٛزَح ٓؼ٢٤ أر٢ رٖ ػوزش هظَ -ٔٙ *

 1ٙٔ حُٔي٣٘ش ا٠ُ رخَُٜ٘ حُز٘خٍس -ٕٙ *

 1ٙٔ ح٧ٓخٍٟ حكظيحء -ٖٙ *

 1ٙٔ حُؼزخّ حكظيحء -ٗٙ *

* ٙ٘-  ُّٖ  أر٢ ػ٠ِ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٓ

 1ٓٔ حَُر٤غ رٖ حُؼخٙ

 1ٓٔ أٗلْٜٔ ح٧ٓخٍٟ حكظيحء -ٙٙ *

 1ٔٔ رشحُٜلخ ٖٓ ريٍح ٜٗي ٖٓ ك٠َ -1ٙ *

 7ٕٔ صٚاط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ثؼبئؾخ -8ٓ** 

ّٟ ثفبهّخ سمٟ هللا ػّٕٙب -8ٔ**   7ٖٔصٚاط ػٍ

 7ٗٔ لذَٚ ص٠ٕت ثٕذ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اٌّذ٠ٕخ -8ٕ** 

 7ٙٔ اعالء ٠ٙٛد ثٕٟ ل١ٕمبع -8ٖ** 

 77ٔ ِمزً وؼت ثٓ األؽشف -8ٗ** 

 78ٔ غضٚح ثٕٟ إٌن١ش -8٘** 

 79ٔ غضٚح أؽذ -8ٙ** 

 ٝهؼش ك٢ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٍإ٣خ -1ٙ *

 12ٔ أكي

 1ٓٔ ُِلَد ح٫ٓظؼيحى -2ٙ *

 1ٓٔ حُٔ٘خكو٤ٖ ه٫ٌٕ -1ٓ *

 1ٔٔ حُزِٞؽ ٖٓ ك٢ حُوظخٍ ا١خهش -1ٔ *

ٓخس -1ٕ * َّ  1ٔٔ حُـزَ ػ٠ِ حُ

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٤ٓٝق شىؿخٗ أرٞ -1ٖ *

ِْٓٝ ٔ1ٖ 

 1ٖٔ حُٔؼًَش ريح٣ش ك٢ ح٤ًَُٖ٘ٔ حِٜٗحّ -1ٗ *

 1ٖٔ هللا ٖٓ أٓ٘ش حُوظخٍ ػ٘ي حُ٘ؼخّ -1٘ *

 1ٗٔ ػ٤َٔ رٖ ٜٓؼذ حٓظٜ٘خى -1ٙ *
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 1ٗٔ كِٔس حٓظٜ٘خى -11 *

 1ٙٔ رلِٔس ٤ًَٖ٘ٔحُ طٔؼ٤َ -11 *

 1ٙٔ رخُـ٘ش ٗلٔٚ ١َ٘٣ ٍؿَ -12 *

 11ٔ حُـ٤َٔ ك٘ظِش -1ٓ *

 11ٔ ح٤ُٜ٘ي أه٤ٖ رٖ ػَٔٝ -1ٔ *

 11ٔ حُـ٘ش أَٛ ٖٓ أ٤َّٛ -1ٕ *

 ٣ي ػ٠ِ هطؤ ك٣ٌلش ٝحُي ح٤ُٔخٕ ٓوظَ -1ٖ *

 12ٔ ح٤ُِٖٔٔٔ

 2ٓٔ ٝحٓظٜ٘خىٙ ح٠َُ٘ رٖ أْٗ حٓظزٔخٍ -1ٗ *

 ٣ٔ2ٓوخطَ ح٠ٍَُ أ٢ُٝ ٖٓ حُـٔٞف رٖ ػَٔٝ -1٘ *

 ٝاظ٬ٍ كَحّ رٖ ػَٔٝ رٖ هللا ػزي حٓظٜ٘خى -1ٙ *

 2ٖٔ ُٚ ح٬ُٔثٌش

 2ًٖٔلخكخ حُـ٘ش ك٢ كَحّ رٖ هللا ػزي ٣ٌِْ هللا -11 *

 ػٖ حُيكخع ك٢ ٝهخٙ أر٢ رٖ ٓؼي حٓظزٔخٍ -11 *

 2ٗٔ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢

 ػٖ حُيكخع ك٢ هللا ػز٤ي رٖ ١ِلش حٓظزٔخٍ -12 *

 2ٗٔ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢

 حُيكخع ك٢ ح٧ٜٗخ١ٍ ١ِلش أر٢ حٓظزٔخٍ -2ٓ *

 2ٙٔ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ػٖ

 21ٔ ٓز٤ِٚ ك٢ ٣وخطَ رٖٔ ٖٓ أػِْ هللا -2ٔ *

 21ِْٔٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ػٖ طوخطَ ح٬ُٔثٌش -2ٕ *

 ًَٝٔ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ َؿَف -2ٖ *

 21ٔ ٍرخػ٤ظٚ

 22ٔ حُـِٝ ك٢ خءحُ٘ٔ ٓ٘خًٍش -2ٗ *

 ٕٓٓ حُٔؼًَش رَرق ٓل٤خٕ أر٢ كَف -2٘ *

 ٕٔٓ حُٔؼًَش رؤخٍس َٜٗ -2ٙ *

 ٖٕٓ حُٔطِذ ػزي ر٘ض ٛل٤ش َؿَِيُ  -21 *

 ٕٗٓ هظ٬ْٛ ػ٠ِ ح٧ٜٗخٍ رٞح٢ً -21 *

 ٕٗٓ أكي ٜٗيحء ػ٠ِ ح٬ُٜس -22 *

 ٕٙٓ ٠ٓخؿؼْٜ ك٢ حُٜ٘يحء ىكٖ -ٓٓٔ *

 1ٕٓحُوزِش ؿٜش ٖٓ حُيكٖ ك٢ هَآٗخ ح٧ًؼَ طوي٣ْ -ٔٓٔ *

 1ٕٓ رخ٤ُٔق ح٠َُد أؿخىٝح ٍؿخٍ -ٕٓٔ *

 1ٕٓ حُٜ٘يحء ػيى -ٖٓٔ *

 حُٜ٘خىس ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ط٢ّ٘ٔ -ٗٓٔ *

 1ٕٓ أكي ك٢

 ػ٠ِ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ىػخء -٘ٓٔ *

 1ٕٓ حُو٘ٞص ك٢ ح٤ًَُٖ٘ٔ

 2ٕٓ ح٧ٓي كَٔحء ؿِٝس -ٙٓٔ *

 2ٕٓ أر٤ٚ ى٣ٖ ؿخرَ ه٠خء -1ٓٔ *

 ٕٕٔ ٌِٛذ اٌؾغٓ سمٟ هللا ػٕٗ -87** 

 ٖٕٔ  ثؾفقخصٚاط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -88** 

ػجذ هللا ثٓ أ١ٔظ عش٠خ ٚؽذٖ اٌٝ خبٌذ  -89** 

 ٕٗٔ ثٓ عف١بْ اٌٙزٌٟ

 ٕ٘ٔ غضٚح اٌشع١غ -9ٓ** 

 7ٕٔ صٚاط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ثؤَ عٍّخ -9ٔ** 

 9ٕٔ أً٘ اٌقفخ -9ٕ** 

 ٖٕٕ ٛٔخأفؾبة ثئش ِؼ -9ٖ** 

 ٣ّٞ ِٓلخٕ رٖ ٝكَحّ ك٤َٜس رٖ ػخَٓ هزَ -1ٓٔ *

 ٖٕٕ ٓؼٞٗش رجَ

 ٕٕٗ غضٚح ثذس اٌضب١ٔخ -9ٗ** 
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ؽىٜٛ ص٠ذ ثٓ ؽبسصخ ِٓ ص٠ٕت ثٕذ  -9٘** 

 ٕٕٗ عؾؼ ٚهاللٙب ِٕٗ

 ٕٕ٘ صٚاط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ثض٠ٕت ثٕذ عؾؼ -9ٙ** 

 ك٢ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٤ُٝٔش -2ٓٔ *

 ٕٕ٘ ر٣ِ٘ذ ُٝحؿٚ

 ٕٕٙ حُلـخد آ٣ش ٍِٗٝ -ٓٔٔ *

 1ٕٕ خرظ٣ِٝـٜ ٣ُ٘ذ ٓلخهَس -ٔٔٔ *

َش٠ِْغ١غ -97**  ُّ  7ٕٕغضٚح ثٕٟ اٌّقطٍك أٚ اٌ

 1ٕٕ حُٜٔطِن ر٢٘ ؿِٝس ك٢ حُٔ٘خكوٕٞ -ٕٔٔ *

 8ٕٕ ؽبدصخ اإلفه -98** 

 ٖٖٕ حُوخًك٤ٖ ػ٠ِ حُليّ  اهخٓش -ٖٔٔ *

 ٖٕٗ ش٠خصٚاط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ثُغ٠ٛ -99** 

 ٖٕ٘ غضٚح األؽضاة أٚ اٌخٕذق -ٓٓٔ** 

 حُو٘يم ٣للَ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -ٗٔٔ *

 ٖٕٙ حُٜوَس ٣ٌَٝٔ

 2ٖٕ ؿخرَ ١ؼخّ -٘ٔٔ *

 ٕٓٗ ح٧كِحد ٣ّٞ ح٤ُِٖٔٔٔ ٗؼخٍ -ٙٔٔ *

 ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ كٞح١ٍ حُؼٞحّ رٖ حُِر٤َ -1ٔٔ *

 ٕٓٗ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا

 ٕٔٗح٬ُٜس ػٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ح٤ًَُٖ٘ٔ اٗـخٍ -1ٔٔ *

 ٝىّ  ػزي رٖ ػَٔٝ ١خُذ أر٢ رٖ ػ٢ِ هظَ -2ٔٔ *

 ٕٕٗ حُؼخ١َٓ

 ػ٠ِ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ىػخء -ٕٓٔ *

 ٖٕٗ ح٧كِحد

 ٖٕٗ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٗؼ٤ْ طو٣ٌَ -ٕٔٔ *

 ٕٗٗح٤ًَُٖ٘ٔ روزَ ٣ؤط٢ ح٤ُٔخٕ رٖ ك٣ٌلش -ٕٕٔ *

 ٕ٘ٗ حُٜزخ ٣ٍق -ٖٕٔ *

 ٕٙٗ ح٧كِحد رؼي ٤ُِِٖٔٔٔ حُٔزخىٍس -ٕٗٔ *

 ٕٙٗ غضٚح ثٕٟ لش٠ظخ -ٔٓٔ** 

 ٕٙٗ هللا ٖٓ أَٓ ه٣َظش ر٢٘ ؿِٝ -ٕ٘ٔ *

 أٛلخرٚ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ كغ -ٕٙٔ *

 ٕٙٗ ه٣َظش ر٢٘ ؿِٝ ػ٠ِ

 1ٕٗ رخ٬ُٔثٌش ح٤ُِٖٔٔٔ آيحى -1ٕٔ *

 1ٕٗ ه٠٣َش ر٢٘ ك٢ ٓؼخً رٖ ٓؼي كٌْ -1ٕٔ *

 2ٕٗ ه٣َظش ر٢٘ كٔخٕ ٛـخء -2ٕٔ *

 2ٕٗ ٝحُزخُـ٤ٖ حُٜز٤خٕ ر٤ٖ حُظ٤٤ِٔ ػ٬ٓش -ٖٓٔ *

 2ٕٗ ه٣َظش ر٢٘ ٖٓ حُٔوخط٤ِٖ ػيى -ٖٔٔ *

 ٕٓ٘ه٣َظش ر٢٘ ٖٓ حَٓأس ػ٠ِ حُوظَ كي اهخٓش -ٕٖٔ *

 ر٤ٖ ٝأٓٞحُْٜ ه٣َظش ر٢٘ ٗٔخء شهٔٔ -ٖٖٔ *

 ٕٓ٘ ح٤ُِٖٔٔٔ

 ٝرٌخء ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ٓؼخً رٖ ٓؼي ٓٞص -ٖٗٔ *

 ٕٔ٘ ػ٤ِٚ أٓٚ

 ٕٕ٘ٓؼي ؿ٘خُس كَٔ ك٢ ح٬ُٔثٌش ٓ٘خًٍش -ٖ٘ٔ *

 ٖٕ٘ ٓؼخً رٖ ٓؼي ُٔٞص حُؼَٕ حٛظِحُ -ٖٙٔ *

 ٖٕ٘ خجش ُػَىً ُٚػش٠ْٕخ -ٕٓٔ** 

 ِٕٗ٘مزً أثٟ سافغ عالَّ ثٓ أثٟ اٌؾم١ك -ٖٓٔ** 

 ٕ٘٘ غضٚح ثٕٟ ٌؾ١بْ أٚ ػغفبْ -ٗٓٔ** 

 ٕٙ٘ ؽؼجخ اعالَ اٌّغ١شح ثٓ -٘ٓٔ** 

 ٕٙ٘ غضٚح اٌؾذ٠ج١خ -ٙٓٔ** 

 ٕٙ٘ حُلي٣ز٤ش ؿِٝس ك٢ ح٤ُِٖٔٔٔ ػيى -1ٖٔ *
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 1ٕ٘ حُل٤ِلش ١ً ٖٓ ُِؼَٔس ح٩كَحّ -1ٖٔ *

 1ٕ٘ هظخىس أر٢ ٤ٛي -2ٖٔ *

 ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ُِ٘ز٢ طـٔغ ه٣َٖ -ٓٗٔ *

 2ٕ٘ ٝأٛلخرٚ

 ح٤ٔ٤ُٖ ًحص ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ أهٌ -ٔٗٔ *

 ٕٓٙ ح٤ُُٞي رٖ هخُي ٣َ١ن ػٖ

ْ٘ظِش ػ٤َّ٘شُ  -ٕٗٔ *  ٕٓٙ حَُل

 كَٓخص ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ طؼظ٤ْ -ٖٗٔ *

 ٕٔٙ هللا

 ٕٕٙ حُ٘زٞس رزًَش حُٔخء طلـ٤َ -ٗٗٔ *

 ٖٕٙ حُ٘زٞس رزًَش حُطؼخّ طٌؼ٤َ -٘ٗٔ *

 أٛلخرٚ ٠ٜ٘٣ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -ٙٗٔ *

 ٖٕٙ رخ٤َُِ حُ٘خٍ ا٣وخى ػٖ

 ٖٕٙ ه٣َٖ ٝحكي هخءٍٝ رٖ ري٣َ -1ٗٔ *

 ٕٗٙ ػخٕ ٝحكي كلٚ رٖ ٌَُٓ -1ٗٔ *

 ٕٗٙ ػخُغ ٝحكي ٓٔؼٞى رٖ ػَٝس -2ٗٔ *

 حُ٘ز٢ ٍٍٓٞ حُوِحػ٢ أ٤ٓش رٖ هَحٕ -ٓ٘ٔ *

 ٕٙٙ ه٣َٖ ا٠ُ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ

 ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٍٍٓٞ ػلخٕ رٖ ػؼٔخٕ -ٔ٘ٔ *

 ٕٙٙ ه٣َٖ ا٠ُ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا

 1ٕٙ حَُٟٞحٕ ر٤ؼش -ٕ٘ٔ *

يّ  طوِّق -ٖ٘ٔ * ـَ  1ٕٙ حُز٤ؼش ػٖ ه٤ْ رٖ حُ

 1ٕٙ ح٧ًٞع رٖ ِٓٔش ر٤ؼش -ٗ٘ٔ *

 ػٖ ٗلٔٚ ٣زخ٣غ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -٘٘ٔ *

 1ٕٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ػؼٔخٕ

 2ٕٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ػَٔ ر٤ؼش -ٙ٘ٔ *

 2ٕٙ حُل٤٤ٖ٘ٔ اكيٟ ػ٠ِ حُز٤ؼش -1٘ٔ *

 ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٝػلٞ حُٔؼظي٣ٖ ح٤ًَُٖ٘ٔ أَٓ -1٘ٔ *

 1ٕٓ ػْٜ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا

 1ٕٔ رخُلي٣ز٤ّش حُٔطَ ٍِٗٝ -2٘ٔ *

 1ٕٔ ه٣َٖ ٝحكي ػَٔٝ رٖ ٤َٜٓ -ٓٙٔ *

 1ٕٕ حُِٜق ًظخد -ٔٙٔ *

 هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٣لخٝٝ ػَٔٝ رٖ ٤َٜٓ -ٖٙٔ *

 1ٖٕ حُِٜق ًظخرش ك٢ ِْٝٓ ػ٤ِٚ

 1ٖٕ حُِٜق ١َٝٗ -ٗٙٔ *

 هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ػٜي ك٢ هِحػش ىهٍٞ -٘ٙٔ *

 1ٕٗ ه٣َٖ ػٜي ك٢ رٌَ ر٢٘ ٝىهٍٞ ِْٝٓ ػ٤ِٚ

 1ٕٗ ػَٔٝ رٖ ٤َٜٓ رٖ ؿ٘يٍ أرٞ -ٙٙٔ *

 أّ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢  ظ٘خٍسحٓ -1ٙٔ *

 1ٕٙ ِٓٔش

 1ٕٙ ح٩كَحّ كي٣ش آ٣ش ٍِٗٝ -1ٙٔ *

 11ٕ حُ٘ـَس أٛلخد ُِٓ٘ش -2ٙٔ *

 11ٕ حُلي٣ز٤ش ِٛق اػَ حُلظق ٍٓٞس ٍِٗٝ -1ٓٔ *

 11ٕ كظق حُلي٣ز٤ش ِٛق -1ٔٔ *

 12ٕ حُوِحػ٢ ك٤ٜٖ ا٬ّٓ -1ٕٔ *

 ٓؼ٢٤ أر٢ رٖ ػوزش ر٘ض ًِؼّٞ أّ ٛـَس -1ٖٔ *

 1ٕٓ ٝٗٔٞس

َُ  ر٤َٜ أرٞ -1ٗٔ * ؼ ْٔ دٍ  ِٓ َْ  1ٕٔ َك

 8ٕٕ صٚاط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ثؤَ ؽج١جخ -7ٓٔ **

 8ٕٗ غضٚح رٞ لََشدٍ  -8ٓٔ** 

 11ٕ حُؼ٠زخء ػ٠ِ ط٘ـٞ ٤َسأٓ -1٘ٔ *
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 89ٕ غضٚح خ١جش -9ٓٔ** 

 12ٕ طخ٣ٍوٜخ -1ٙٔ *

 ػ٠ِ حُـلخ١ٍ ػَكطش رٖ ٓزخع حٓظو٬ف -11ٔ *

 12ٕ حُٔي٣٘ش

 ٠ِٛ هللا ٍَُٓٞ ٣َطـِ ح٧ًٞع رٖ ػخَٓ -11ٔ *

 2ٕٓ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا

 2ٕٓ رخُٜٜزخء ٍٝحُِ٘ -12ٔ *

 2ٕٔٛزخكخ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ اؿخٍس -1ٓٔ *

 2ٕٔ ح٧ًٞع رٖ ػخَٓ حٓظٜ٘خى -1ٔٔ *

 2ٕٕ حَُح٣ش ٣لَٔ ١خُذ أر٢ رٖ ػ٢ِ -1ٕٔ *

 2ٕٕح٤ُٜٞى١ َٓكزخ ٣وظَ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ػ٢ِ -1ٖٔ *

 ؿَف ك٢ ٣٘لغ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ُ٘ز٢ح -1ٗٔ *

 2ٕٗ ح٧ًٞع رٖ ِٓٔش

 2ٕ٘ حُٔظؼش ٌٝٗخف ح٤ِٛ٧ش حُُلَٔ طل٣َْ -1٘ٔ *

َّ٘لْ دٝؿَح ٓـلَ رٖ هللا ػزي -1ٙٔ *  2ٕ٘ حُ

 ٠ِٛ حُ٘ز٢ ١َٝٗ ػ٠ِ ه٤زَ ٣ٜٞى اهَحٍ -11ٔ *

 2ٕٙ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا

 21ٕ ح٧ٓٞى حَُؿَ -11ٔ *

 ٛل٤ش ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ حٗظَحء -12ٔ *

 21ٕ ٝطو٤٤َٛخ حٌُِز٢ ه٤ِلش رٖ ىك٤ش ٖٓ

 22ٕ ػظوٜخ ٛل٤ش َٜٓ -2ٓٔ *

 ٛل٤ش ٖٓ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ُٝحؽ -2ٔٔ *

 22ٕ ك٢٤ ر٘ض

 ٠ِٛ حُ٘ز٢َّ  ٣لَّ ح٧ٜٗخ١ٍ أ٣ٞد أرٞ -2ٕٔ *

 ٖٔٓ ػَٓٚ ٤ُِش ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا

 ٖٔٓ حُٔٔٔٞٓش حُ٘خس -2ٖٔ *

ّٓض حُظ٢ حَُٔأس ػٖ حُؼلٞ -2ٗٔ *  ُِ٘ز٢ حُْٔ ى

 ٕٖٓ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ

 ٖٖٓ حُلز٘ش ٖٓ ٜخؿ٣َٖٝحُٔ ؿؼلَ هيّٝ -2٘ٔ *

 ٖٗٓ ه٤زَ ٣ّٞ حُـ٘خثْ هٔٔش -2ٙٔ *

 ٖٗٓ حُوَر٠ ١ًٝ ْٜٓ -21ٔ *

 ٤ٗجخ ا٫ حُـ٘خثْ ك٢ ُِٔٞح٢ُ ْٜٓ ٫ -21ٔ *

 ٖ٘ٓ رخُٔؼَٝف

 ٖ٘ٓ حُوظخٍ ٣ٜ٘ي ُْ ُٖٔ حُـ٘خثْ ٖٓ ْٜٓ ٫ -22ٔ *

ٟ ٝحى١ ك٢ حُـخٍ حُـ٬ّ ظَٓو -ٕٓٓ * ََ  ٖٙٓ حُوُ

 ٖٙٓ ح٤ُٜ٘ي حُٜٔخؿَ ح٧ػَحر٢ -ٕٔٓ *

 رؼي ٝه٠خإٛخ حُلـَ ٬ٛس ػٖ ْٜٗٞٓ -ٕٕٓ *

 1ٖٓ حُْ٘ٔ ١ِٞع

 1ٖٓ هظخىس أر٢ ٠٤ٓؤس -ٖٕٓ *

 ٖٓٔ ٌٓش ٝأَٛ ػ١٬ رٖ حُلـخؽ -ٕٗٓ *

 ٖٔٔ حُٔي٣٘ش ا٠ُ ح٧ٝد -ٕ٘ٓ *

 ٓ٘لْٜ حُظ٢ حُٔ٘خثق حُٜٔخؿ٣َٖ ٍى -ٕٙٓ *

 ٖٔٔ ح٧ٜٗخٍ

 ٕٖٔ ه٤زَ رؼي حُظَٔ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ٗزغ -1ٕٓ *

َ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -1ٕٓ * ِّٓ  ر٢٘ أهخ ٣ئ

 ٕٖٔ ه٤زَ ػ٠ِ ح٧ٜٗخ١ٍ ػي١

 ٖٖٔ عش٠خ أثٟ ثىش اٌٝ ثٕٟ فََضاسح -ٓٔٔ** 

 ٖٖٔ اٌغش٠َّخ اٌٝ اٌُؾشلبد ِٓ ُع١ٕٙخ -ٔٔٔ** 

 **ٕٔٔ-  ّٓ  ٖٗٔ لزً ِغٍُ ثال رج١

 ٖ٘ٔخ ػجذ هللا ثٓ ؽزافخ اٌّغَّٟٙعِش٠ّ  -ٖٔٔ** 

 ٖٙٔ ع١ٍج١ت ٠غضٚ ِغ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٗٔٔ** 
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 7ٖٔ غضٚح راد اٌشلبع أٚ ٔغذ -٘ٔٔ** 

 1ٖٔ حُوٞف ٬ٛس -2ٕٓ *

 2ٖٔ ػيٝٙ ٖٓ ٗز٤ٚ ٣ؼْٜ هللا -ٕٓٔ *

 ٕٖٓ هللا ػزي ٖر ؿخرَ ؿَٔ -ٕٔٔ *

 ٕٖٔ حُظ٤ْٔ آ٣ش ٍِٗٝ -ٕٕٔ *

 ٕٖٗ ٝا٬ٓٓٚ أػخٍ رٖ ػُٔخٓش أَٓ -ٖٕٔ *

 ٕٖ٘ حُِٔحىط٤ٖ ٛخكزش -ٕٗٔ *

 9ٕٖ ػّشح اٌمنبء -ٙٔٔ** 

 ىهٍٞ ػ٘ي حُ٘ؼَ ٣٘٘ي ٍٝحكش رٖ هللا ػزي -ٕ٘ٔ *

 2ٕٖ ٌٓش ِْٝٓ ٤ِٚػ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢

 2ٕٖ حُؼيٝ ٩ٍٛخد حُوٞس حٓظؼَحٝ -ٕٙٔ *

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٣لٕٔٞ حُِٕٔٔٔٞ -1ٕٔ *

ِْٓٝ ٖٖٔ 

 ر٤ٔٔٞٗش ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ُٝحؽ -1ٕٔ *

 ٖٖٔحُو٠خء ػَٔس اػَ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ حُلخٍع ر٘ض

 ٕٖٖرخُؼٜي ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٝكخء -2ٕٔ *

 ٓغ حُٔطِذ ػزي رٖ كِٔس حر٘ش هَٝؽ -ٕٕٓ *

 ٖٖٖ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢

 ٖٖٗ ٔؼٟ إٌغبؽٟ -7ٔٔ **

 ُٖٖٗوزت إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اٌٝ اٌٍّٛن ٚاٌؾىبَ -8ٔٔ** 

 َٛهَ ا٠ُ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ًظخد -ٕٕٔ *

 ٖٖٗ حَُّٝ ِٓي

 ا٠ُ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ًظخد -ٕٕٕ *

 1ٖٖ حُلَّ ِٓي ًَٟٔ

 ا٠ُ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ًظخد -ٖٕٕ *

 1ٖٖ حُ٘ـخ٢ٗ

اعالَ ػّشٚ ثٓ اٌؼبؿ ٚخبٌذ ثٓ  -9ٔٔ **

 8ٖٖ ا١ٌٌٛذ ٚػضّبْ ثٓ هٍؾخ

ا١ٌٙٛد رغؾش إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -ٕٓٔ** 

 ٕٖٗ ٚعٍُ

 ٕٖٗ  ٔغبءٖاػزضاي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٕٔٔ** 

 ٗلٔٚ ػ٠ِ ٣لَّ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -ٕٕٗ *

 ٕٖٗ ٓخ٣ٍش ؿخ٣ٍظٚ

 ٠ِٛ حُ٘ز٢ ػ٠ِ ٝكلٜش ػخث٘ش طظخَٛ -ٕٕ٘ *

 ٖٗٗ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا

 ٖ٘ٗٗٔخءٙ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ طو٤٤َ -ٕٕٙ *

 ٖٔ٘ غضٚح ِئرخ -ٕٕٔ** 

 ٖٔ٘ ٓئطش ؿ٤ٖ أَٓحء طؼ٤٤ٖ -1ٕٕ *

 ٕٖ٘ ١خُذ أر٢ رٖ ؿؼلَ حٓظزٔخٍ -1ٕٕ *

 ٖٖ٘ ٍٝحكش رٖ هللا ػزي حٓظٜ٘خى -2ٕٕ *

 ٖٖ٘ ح٤ُُٞي رٖ هخُي آخٍس -ٖٕٓ *

 ٖٗ٘ هللا ٤ٓٞف ٖٓ ٤ٓق هخُي -ٖٕٔ *

 ٜٗيحء ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٗؼ٢ -ٕٖٕ *

 ٖ٘٘ ٓئطش

 ٖٙ٘ ه٣َذ ٝكظق هللا ٖٓ َٜٗ ٓئطش ؿِٝس -ٖٖٕ *

 1ٖ٘ حُٜ٘يحء ح٧َٓحء ٓ٘خٍُ -ٖٕٗ *

 2ٖ٘ؿؼلَ آٍ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ اًَحّ -ٖٕ٘ *

 ٣ُي ػ٠ِ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ كِٕ -ٖٕٙ *

 ٖٓٙ كخٍػش رٖ
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 ٖٔٙ غضٚح راد اٌغالعً -ٖٕٔ** 

 ٕٖٙعش٠خ أثٟ ُػج١ذح اٌٝ ع١ف اٌجؾش -ٕٗٔ** 

 ٕٖٙ ؼ ِىخفز -ٕ٘ٔ** 

 ٕٖٙ حُلظق ؿِٝس ٓزذ -1ٖٕ *

 ٖٖٙ طخ٣ٍوٜخ -1ٖٕ *

ِْظََؼشَ  أر٢ رٖ كخ١ذ خدًظ -2ٖٕ *  ٌٖٗٙٓش أَٛ ا٠ُ رَ

 ػٖ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ًظٔخٕ -ٕٓٗ *

 ٖ٘ٙ حُـِٝس أٛلخرٚ

ْٛ أر٢ حٓظو٬ف -ٕٔٗ *  ٖٙٙحُٔي٣٘ش ػ٠ِ لخ١ٍحُـ ٍُ

 رٖ هللا ٝػزي حُلخٍع رٖ ٓل٤خٕ أر٢ ا٬ّٓ -ٕٕٗ *

 ٖٙٙ أ٤ٓش أر٢

َّ  ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٍِٗٝ -ٖٕٗ *  رٔ

 1ٖٙ كَد رٖ ٓل٤خٕ أر٢ ٝا٬ّٓ ٕحُظَٜح

 1ٖٔ حُؼيٝ ٩ٍٛخد حُـ٤ٖ حٓظؼَحٝ -ٕٗٗ *

 ٌٓش ٣يهَ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -ٕ٘ٗ *

 1ٕٖ حُلَد رِزخّ

 1ٕٖحُٔٔخ٤ُٖٔ ٝطؤ٤ٖٓ حُٔلخٍر٤ٖ ػ٠ِ حُلَد -ٕٙٗ *

 حُلظق ٍٓٞس ٣وَأ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -1ٕٗ *

 1ٖٖ ٌٓش ىهُٞٚ ػ٘ي

 ٖٓ ٌٓش ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ىهٍٞ -1ٕٗ *

 1ٖٖ ًيحء

 1ٖٙٝحُٔلخٍر٤ٖ حَُٔطي٣ٖ رؼٞ ىّ اٛيحٍ -2ٕٗ *

 11ٖ أىٗخْٛ ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٠ِ ٣ـ٤َ -ٕٓ٘ *

 ك٤ٚ هللا ٍهٚ ٓخ ا٫ ٌٓش ك٢ حُوظخٍ كَٓش -ٕٔ٘ *

 11ٖ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ُ٘ز٤ٚ

 11ٖ ح٧ٛ٘خّ ٖٓ حُز٤ض طط٤َٜ -ٕٕ٘ *

 12ٖ حٌُؼزش كٞم ر٬ٍ أًحٕ -ٖٕ٘ *

 ىحهَ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٬ٛس -ٕٗ٘ *

 1ٖٔ حٌُؼزش

 ػ٘ي ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ هطزش -ٕ٘٘ *

 1ٖٖ حٌُؼزش

 1ٖٖ ح٧ٜٗخٍ ٝػع -ٕٙ٘ *

 1ٖ٘ ح٧ري ا٠ُ ٌٓش كَٓش -1ٕ٘ *

 1ٖٙ حُٔلَٓخص رؼٞ ر٤خٕ -1ٕ٘ *

 1ٖٙ رٌَ أر٢ ٝحُي هلخكش أر٢ ا٬ّٓ -2ٕ٘ *

 11ٖ حُلظق ٣ّٞ حُز٤ؼش -ٕٓٙ *

* ٕٙٔ- ٫ ٟ َِ  11ٖحُو٤خٓش ٣ّٞ ا٠ُ حُلظق رؼي حٌُؼزش طُـ

 ٣ّٞ ا٠ُ حُلظق رؼي ٛزَح ه٢ٌَُّٗ  ٣ُوظَ ٫ -ٕٕٙ *

 11ٖ حُو٤خٓش

 12ٖ حُلظق ٣ّٞ ح٬ُٜس -ٖٕٙ *

 12ٖ حُٔو٤ِٓٝش حَُٔأس ػ٠ِ حُلي اهخٓش -ٕٗٙ *

 2ٖٓ حُؼِٟ ٛيّ -ٕ٘ٙ *

خَ  -ٕٙٔ**  َّ  9ٖٓ عش٠َّخ خبٌذ اٌٝ ثٕٟ ُعز٠َْ

 2ٖٔ ح٧َٟٓ ظَه -ٕٙٙ *

 9ٖٖ غضٚح ؽ١ٕٓ -7ٕٔ** 

ّٝ  ح٩ػيحى -1ٕٙ *  2ٖٖ ُِؼي

 2ٖٗ أٗٞح١ ًحص -1ٕٙ *

 2ٖٗ ك٤ٖ٘ ك٢ حُلَد ٗؼخٍ -2ٕٙ *

 2ٖ٘ حُـخّٓٞ هظَ -1ٕٓ *

 2ٖ٘ حُـ٤ٖ كَحٓش -1ٕٔ *

 2ٖٙ رٌؼَطْٜ ح٤ُِٖٔٔٔ حؿظَحٍ -1ٕٕ *
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 21ٖٓؼٚ ٝهَِِّش ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ػزخص -1ٖٕ *

 ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ طل٣َٞ -1ٕٗ *

 22ٖ حُوظخٍ ػ٠ِ حُٔئ٤ٖ٘ٓ

 حُل٠ٜ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٢ٍٓ -1ٕ٘ *

 ٓٓٗ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٝؿٞٙ ك٢

 ٓٓٗرخَُٜ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ىػخء -1ٕٙ *

 ٔٓٗ ُِوخطَ حُوظ٤َ ِٓذ -11ٕ *

ّّ  ٗـخػش -11ٕ *  ٕٓٗ ٤ِْٓ أ

 ٕٓٗأ١ٝخّ ك٢ ح٧ٗؼ١َ ػخَٓ أر٢ حٓظٜ٘خى -12ٕ *

 كظ٠ حُلزخ٠ُ حُٔزخ٣خ اط٤خٕ ػٖ ح٢ُٜ٘ -1ٕٓ *

 ٖٓٗ ٠٣ؼٖ

 ٖٓٗ حُطخثق كٜخٍ -1ٕٔ *

 ٗٓٗ ح٬ْٜٓٓ رؼي حُؼز٤ي اػظخم -1ٕٕ *

 ٘ٓٗ حُطخثق ٖٓ لٍٞحُو -1ٖٕ *

 ُؼو٤ق ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ىػخء -1ٕٗ *

 ٘ٓٗ رخُٜيح٣ش

 ٘ٓٗ رخُـؼَحٗش حُـ٘خثْ هٔٔش -1ٕ٘ *

 ٙٓٗ حُؼطخء ٖٓ أ٤ٓش رٖ ٛلٞحٕ ٤ٜٗذ -1ٕٙ *

 ٙٓٗ حُؼطخء ٖٓ هِٞرْٜ حُٔئُلش ٤ٜٗذ -11ٕ *

 1ًِٜٓٗخ ه٤َ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ رَُٟ٘ -11ٕ *

 ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ػيٍ ك٢ حُطؼٖ -12ٕ *

 1ٓٗ ٗلخم

حُِٕ ا٬ّٓ -2ٕٓ * َٞ  1ٓٗ ا٤ُْٜ ٓزخ٣خْٛ ٍٝى َٛ

 ٓٔٗح٧ٜٗخٍ ٣ؼع ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -2ٕٔ *

 ٕٔٗ ٌٍٗٙ ػٖ ػَٔ ٓئحٍ -2ٕٕ *

 ٕٔٗ ػّشح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ اٌغؼشأخ -8ٕٔ** 

 ٗٔٗ ص٠بسح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص لجش أِٗ -9ٕٔ** 

عش٠خ ػٍٟ ثٓ أثٟ هبٌت اٌٝ هٟ  -ٖٓٔ** 

 ٘ٔٗ ٚاعالَ ػذٞ ثٓ ؽبرُ

 7ٔٗ اعالَ ٚاصٍخ ثٓ األعمغ -ٖٔٔ** 

 8ٔٗ غضٚح رجٛن -ٕٖٔ** 

 1ٔٗ طزٞى ؿِٝس ػٖ ح٩ػ٬ٕ -2ٖٕ *

 1ٔٗ حُـ٤ٖ طـ٤ِٜ ػ٠ِ حُلغ -2ٕٗ *

 2ٔٗ حُٜيهخص ك٢ حُٔئ٤ٖ٘ٓ حُٔ٘خكو٤ٖ ُِٔ -2ٕ٘ *

ََ  ٝأٛلخرٚ ٠ٓٞٓ أر٢ ٓئحٍ -2ٕٙ * ْٜ  2ٔٗ حُظَّ

 ٕٓٗ ٓ٘ش حُو٤ْٔ ٣ّٞ ُِٔلَ حُوَٝؽ -21ٕ *

 ػ٢ِ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ حٓظو٬ف -21ٕ *

 ٕٓٗ حُٔي٣٘ش ػ٠ِ ١خُذ أر٢ رٖ

 رخُزًَش ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ىػخء -22ٕ *

َْٜ ك٢  ٕٔٗ حُظَّ

 ٕٔٗ ػٔٞى ٓخء َٗد ػٖ ح٢ُٜ٘ -ٖٓٓ *

 ري٣خٍ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٓٞػظش -ٖٔٓ *

 ٕٕٗ ػٔٞى

 ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ حٓظٔوخء -ٕٖٓ *

 ٕٕٗ ٧ٛلخرٚ

٤ض رٖ ٣ُي هٍٞ -ٖٖٓ * ِٜ  ٖٕٗ حُٔ٘خكن حَُِّ

 رخُزًَش ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ٢حُ٘ز ىػخء -ٖٗٓ *

 ٕٗٗ حُطؼخّ ك٢

 أٛلخرٚ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ طل٣ٌَ -ٖ٘ٓ *

 ٕ٘ٗ ٗي٣يس ٣ٍق ٛزٞد ٖٓ

 ٕ٘ٗ طزٞى ػ٤ٖ -ٖٙٓ *
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 ٕٙٗطزٞى ؿِٝس ك٢ رخُـ٤ٖ ه٤ؼٔش أر٢ ُلٞم -1ٖٓ *

٤ًَِْيٍ ٛي٣ش -1ٖٓ * ُ ش أ َٓ ْٝ  هللا ٠ِٛ ُِ٘ز٢ حُـ٘يٍ ىَ

 ٕٙٗ ِْٝٓ ػ٤ِٚ

 ٬ٛس ٣يٍى ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -2ٖٓ *

 1ٕٗ ػٞف رٖ حَُكٔخٕ ػزي هِق ؿٔخػش حُلـَ

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ػ٠ِ ٣لي أ٣ِش ِٓي -ٖٓٔ *

ِْٓٝ ٕٗ1 

ٖ ٣يٙ حٗظِع َٖٓ ػ٠ِ حُؼوَ ارطخٍ -ٖٔٔ * َّٔ ٓ 

 1ٕٗ ػ٤َّ٘ظ٤ٚ كؤٓو٢ ػ٠ٚ

 ك٢ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ اهخٓش ٓيَّس -ٕٖٔ *

 1ٕٗ طزٞى ؿِٝس

 ٍُٝٓٞٚ هللا رآ٣خص حُٔ٘خكو٤ٖ حٓظِٜحء -ٖٖٔ *

 1ٕٗ ٝحُٔئ٤ٖ٘ٓ

 ّْٛ  ٖٓ ٣ِؼٖ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -ٖٗٔ *

 2ٕٗ رخؿظ٤خُٚ

 ٖٓٗ ح٠َُحٍ ٓٔـي ٛيّ -ٖ٘ٔ *

 ٖٔٗ حُٔي٣٘ش ا٠ُ ح٧ٝرش -ٖٙٔ *

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ز٢حُ٘ حُٔي٣٘ش أَٛ حٓظوزخٍ -1ٖٔ *

 ٖٔٗ حُٞىحع ػ٤٘ش ػ٘ي ِْٝٓ

 ٖٔٗ ُهِّلٞح ح٣ٌُٖ حُؼ٬ػش -1ٖٔ *

 ٖٙٗ ؽشٚه ٚفذ صم١ف -ٖٖٔ** 

 1ٖٗ حُٔـٌّٝ حؿظ٘خد -2ٖٔ *

 1ٖٗ أٗلْٜٔ ٖٓ حُوّٞ آخّ -ٕٖٓ *

 رٖ ػؼٔخٕ َه٣٢ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -ٕٖٔ *

 1ٖٗ حُؼخٙ أر٢

 رٖ هللا ُؼزي ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٝكخء -ٕٕٖ *

 1ٖٗ ٍِٓٞ رٖ أُر٢ّ 

 هللا ػزي ِْٓٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٍكٔش -ٖٕٖ *

 2ٖٗ ٍِٓٞ رٖ أر٢ّ  رٖ

 ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ حٓظـلخٍ -ٕٖٗ *

 2ٖٗ ح٢ُٜ٘ هزَ ُِٔ٘خكو٤ٖ

 9ٖٗ اِبسح أثٟ ثىش ػٍٝ اٌؾظ -ٖٗٔ** 

 ٓٗٗ ػبَ اٌٛفٛد -ٖ٘ٔ** 

 ٓٗٗ ط٤ْٔ ر٢٘ ٝكي -ٕٖ٘ *

 ٔٗٗ حُو٤َْْ يػز ٝكي -ٕٖٙ *

 ٕٗٗرٌَ رٖ ٓؼي ر٢٘ ٍٍٓٞ ػؼِزش رٖ ٟٔخّ -1ٕٖ *

 ٖٗٗ ٤ِٔٓٝٔش ك٤٘لش ر٢٘ ٝكي -1ٕٖ *

 ٖٗٗ حٌٌُحد ٤ِٔٓٔش ٍىس -2ٕٖ *

 ٘ٗٗ ح٤ُٖٔ ٖٓ ح٧ٗؼ٤٣َٖ ٝكي -ٖٖٓ *

 ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ رَٟ٘ ح٤ُٖٔ أَٛ هزٍٞ -ٖٖٔ *

 ٙٗٗ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا

 1ٗٗ ٗـَحٕ ٝكي -ٕٖٖ *

 1ٗٗ ٣ِٓ٘ش ٝكي -ٖٖٖ *

 1ٗٗ ىّٝ ٝكي -ٖٖٗ *

 1ٗٗ ػخَٓ ر٢٘ ٝكي -ٖٖ٘ *

 ر٢٘ ٖٓ ٝأٛلخرٚ هللا ػزي رٖ ١خٍم هيّٝ -ٖٖٙ *

 1ٗٗ ٣َرٞع رٖ ػؼِزش

 2ٗٗ أٓي ر٢٘ ٝكي -1ٖٖ *

 ٓ٘ٗ حُٔ٘ظلن ر٢٘ ٝكي -1ٖٖ *

 ٔ٘ٗ حُزـ٢ِ هللا ػزي رٖ ؿ٣ََ هيّٝ -2ٖٖ *



 8٘ٙ                                                               األٔج١بء أٔجبء خبرُ

 

 

ٕ رٖ حُلٌْ هيّٝ -ٖٓٗ * َِ  ٕ٘ٗ َك

 ٖ٘ٗ حُيح١ٍ أّٝ رٖ ط٤ْٔ هيّٝ -ٖٔٗ *

 ٘٘ٗثؼش خبٌذ ٚػٍٟ اٌٝ ّ٘ذاْ ثب١ٌّٓ -ٖٙٔ** 

ثؼش ِؼبر ثٓ عجً ٚأثٟ ِٛعٝ  -7ٖٔ** 

 ٙ٘ٗ األؽؼشٞ اٌٝ ا١ٌّٓ

 1ُ٘ٗٔؼخً ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٤ٛٝش -ٕٖٗ *

 1٘ٗ ٗلٔٚ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٗؼ٢ -ٖٖٗ *

٤َْٛزَش ٣زؼغ ١خُذ أر٢ رٖ ػ٢ِ -ٖٗٗ *  ح٤ُٖٔ ٖٓ ًُ

 1٘ٗ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ا٠ُ

 8٘ٗ ٚفبح اثشا١ُ٘ اثٓ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8ٖٔ** 

خ اٌٛداع -9ٖٔ**   ٓٙٗ ؽغَّ

 ُؤْ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ هَٝؽ -ٖ٘ٗ *

 ٗٙٗ حُوؼيس ١ً ٖٓ رو٤ٖ

 ٗٙٗ حُوَٝؽ ٝهض -ٖٙٗ *

 ٗٙٗ حُؼو٤ن ٝحى١ ك٢ ح٬ُٜس -1ٖٗ *

 ٘ٙٗ حُل٤ِلش ١ً ٖٓ ح٬ٛ٩ٍ -1ٖٗ *

 ٘ٙٗ حُٜي١ اٗؼخٍ -2ٖٗ *

 ٘ٙٗ حُُل٤ِلش ر١ٌ رٌَ أر٢ رٖ دمحم ُٓٞي -ٖٓ٘ *

 ٙٙٗ ك٠٤ظٜخ ك٢ ػخث٘ش ا٬ٍٛ -ٖٔ٘ *

 ٠ٓٞٓ ر٢ٝأ ١خُذ أر٢ رٖ ػ٢ِ هيّٝ -ٕٖ٘ *

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٝٓٞحكظٜٔخ ح٤ُٖٔ ٖٓ ح٧ٗؼ١َ

ٌَّش ِْٝٓ  ٙٙٗ رٔ

 1ٙٗ رخُز٤ض حُطٞحف -ٖٖ٘ *

 1ٙٗ حُٔوخّ هِق ًٍؼظ٤ٖ ٬ٛس -ٖٗ٘ *

 1ٙٗ ٝحَُٔٝس حُٜلخ ر٤ٖ حُٔؼ٢ -ٖ٘٘ *

 2ٙٗ حُظ٣َٝش ٣ّٞ -ٖٙ٘ *

 2ٙٗ حُِو٤ق ٓٔـي ك٢ ح٬ُٜس -1ٖ٘ *

 2ٙٗ ػَكش ٣ّٞ -1ٖ٘ *

 1ٓٗ رَ٘ٔس ػَكش هطزش -2ٖ٘ *

 1ٔٗ ٝحُؼَٜ حُظَٜ ٬ٛط٢ ر٤ٖ حُـٔغ -ٖٓٙ *

 ٣ّٞ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ اكطخٍ -ٖٔٙ *

 1ٔٗ ػَكش

 ٌُْ أًِٔض ح٤ُّٞ} طؼخ٠ُ: هُٞٚ ٍِٗٝ -ٕٖٙ *

 1ٕٗ ى٣ٌْ٘{

 1ٕٗ حُـَٝد رؼي ػَكش ٖٓ حُيكغ -ٖٖٙ *

 1ِٖٗٓىُلش ك٢ ٝحُؼ٘خء حُٔـَد ر٤ٖ حُـٔغ -ٖٗٙ *

ز٤ِضُ  -ٖ٘ٙ * َٔ  1ٖٗ رٜخ حُلـَ ٬ٛٝس رِٔىُلش حُ

 رؼي ِٓىُلش ٖٓ حُيكغ ك٢ ٓٞىس حٓظجٌحٕ -ٖٙٙ *

 1ٗٗ حُؤَ ٓـ٤ذ

َّٔ ٝحى١ ك٢ ح٠٣٩خع -1ٖٙ * َل ُٓ ٗ1ٗ 

 1ِْٗٗٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ حُوؼؼ٤ٔش ٓئحٍ -1ٖٙ *

 1ٗٗ ٠٘ٓ ٖٓ حُل٠ٜ حُظوخ١ -2ٖٙ *

 1٘ٗ حُؼوزش ؿَٔس ٢ٍٓ كظ٠ حُظِز٤ش -1ٖٓ *

 1ٙٗ حُؼوزش ؿَٔس ٢ٍٓ -1ٖٔ *

 ؿَٔس ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٢ٍٓ -1ٕٖ *

 1ٙٗ ٍحًزخ حُؼوزش

 11ٗ حُ٘لَ ٣ّٞ -1ٖٖ *

 ٔلِِّو٤ُِٖ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ىػخء -1ٖٗ *

ٖ٣َ ِّٜ  11ٗ ٝحُٔو

 11ٗ حَُّ٘لَ ٣ّٞ هطزش -1ٖ٘ *

 12ٗ ح٧ًزَ حُلؾ ٣ّٞ حُ٘لَ ٣ّٞ -1ٖٙ *
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 12ٗ حُلؾ ٓ٘خٓي أىحء ك٢ حُظ٤ٔ٤َ -11ٖ *

 12ٗ حُزُيْٕ ُلْ ٖٓ ح٧ًَ -11ٖ *

* ٖ12-  َُ  1ٓٗ خٟشح٩ك هزَ ح٧ٛـَ حُظلُِّ

 1ٓٗ ح٩كخٟش ١ٞحف -1ٖٓ *

 ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢َّ  حُؼزخّ حٓظجٌحٕ -1ٖٔ *

٠َ٘ ٤ُخ٢ُ رٌٔش حُٔز٤ض ك٢ ِٓ ٗ1ٓ 

 1ٔٗحُِٝحٍ رؼي حُظ٣َ٘ن أ٣خّ حُـَٔحص ٢ٍٓ -1ٕٖ *

 1ٔٗٝحُٞٓط٠ حُٜـَٟ حُـَٔس ػ٘ي حُيػخء -1ٖٖ *

 1ٔٗ حُظ٣َ٘ن أ٣خّ أ٢ٓٝ هطزش -1ٖٗ *

 ٓ٘خٓي ٖٓ ح٫ٗظٜخء رؼي رخ٧ْرطقِ  حٍُِ٘ٝ -1ٖ٘ *

 1ٕٗ حُلؾ

٠٘ ٖٓ حُُّ٘لٍٞ يرؼ رخ٧رطق حُؼَٜ ٬ٛس -1ٖٙ * ِٓٗ1ٕ 

 ُؼخث٘ش ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ إً -11ٖ *

 1ٖٗ حُظ٘ؼ٤ْ ٖٓ رؼَٔس

 ك٢ شُٜل٤َّ  ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ إً -11ٖ *

 1ٖٗ حُٞىحع ١ٞحف طَى

 1ٗٗ حُٞىحع ١ٞحف -12ٖ *

 1ٗٗ حُٔي٣٘ش ا٠ُ رخُؼٞىس ح٩ًٕ -2ٖٓ *

ْْ  َؿِي٣َ كي٣غ -2ٖٔ *  1ٗٗ ُه

 8٘ٗ ثَْؼُش أعبِخ ثٓ ص٠ذ -ٓٗٔ** 

ؽذ ٚفالرٗ ص٠بسح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ؽٙذاء أ -ٔٗٔ** 

 8٘ٗ ػ١ٍُٙ

 8ٙٗ ِشك سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٕٗٔ** 

 ٣َٔٝ إٔ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حٓظجٌحٗٚ -2ٕٖ *

 1ٙٗ ػخث٘ش ر٤ض ك٢

 11ِْٗٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ رخُ٘ز٢ حَُٔٝ حٗظيحى -2ٖٖ *

 11ٗ رخُٔخء حُل٠ٔ ارَحى -2ٖٗ *

 11ٗ ٗلٔٚ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٗؼ٢ -2ٖ٘ *

 ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ّ  ٤ّٛٝش -2ٖٙ *

 2ٓٗ ه٤َح رخ٧ٜٗخٍ

 حطوخً ػٖ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ٘ز٢حُ ٢ٜٗ -21ٖ *

 2ٓٗ ٓٔخؿي حُوزٍٞ

* ٖ21-  ُٖ  2ٔٗ رخُ٘خّ ٬ُِٜس رٌَ أر٢ طؼ٤٤

 ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ػخث٘ش َٓحؿؼش -22ٖ *

 2ٕٗ رٌَ أر٢ آخٓش ك٢

 ك٢ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ هَأ ٓخ آهَ -ٓٓٗ *

 2ٕٗ حُـٔخػش ٬ٛس

 ٣ظ٠ُٞ ٖك٤ٔ ٝحُؼزَّخّ ػ٢ٍِّ  ر٤ٖ حُظ٘خٍٝ -ٔٓٗ *

 2ٖٗ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ رؼي ح٧َٓ

 ًظخرش ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ طَى -ٕٓٗ *

 2ٖٗ ٤ٛٝظٚ

 ا٠ُ ِْٝٓ ٤ِٚػ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ اٗخٍس -ٖٓٗ *

 2ٗٗ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ رٌَ أر٢ حٓظو٬ف

 2٘ٗحُِيٝى ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ًَحٛش -ٗٓٗ *

 رٖ ٧ٓخٓش ِْٓٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ىػخء -٘ٓٗ *

 2٘ٗ ٣ُي

 2ِْ٘ٗٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٝٛخ٣خ آهَ -ٙٓٗ *

 رٌَ ٣ظٜيم ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -1ٓٗ *

 21ٗ ٓخُٚ

 أٛلخرٚ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ طٞى٣غ -1ٓٗ *

 21ٗ ٝحرظٔخٓش ر٘ظَس
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 21ِْٗٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٬ًّ آهَ -2ٓٗ *

ًُٚ رخُي٤ٗخ ػٜيٙ آهَ -ٓٔٗ * ُّٞ  21ٗ طٔ

 99ٗ ٚفبح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٠َٛ االص١ٕٓ -ٖٗٔ** 

 ٤١زش ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٗلْ -ٔٔٗ *

 22ٗ ح٣َُق

 ِْٓٓ٘ٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ طز٢ٌ ػخث٘ش -ٕٔٗ *

 حُ٘ز٢ ٓٞص ٖٓ ٓشحُٜي ػ٘ي رٌَ أر٢ ٛزَ -ٖٔٗ *

 ٓٓ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ

 ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٝكخس اػَ ٝػَٔ رٌَ أر٢ هطزش -ٗٔٗ *

 ٕٓ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا

 ٕٓ٘ كشحُو٬ أَٓ ك٢ حُظ٘خٍٝ -٘ٔٗ *

 ٘ٓ٘ ٓزخ٣ؼظٚ رؼي رٌَ أر٢ هطزش -ٙٔٗ *

 ٙٓ٘ رٌَ أرخ ٝحُِر٤َ ػ٢ِ ٓزخ٣ؼش -1ٔٗ *

 1ٓ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ طـ٤َٔ -1ٔٗ *

 ٤ٓٝ٘ٓ1ظخ ك٤خ ٤١ذ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -2ٔٗ *

 1ٓ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ز٢حُ٘ ًلٖ ٛلش -ٕٓٗ *

 هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ػ٠ِ ح٬ُٜس ٛلش -ٕٔٗ *

 2ٓ٘ ك٤ٚ هزٞ ح١ٌُ حٌُٔخٕ ك٢ ٝىك٘ٚ ِْٝٓ ػ٤ِٚ

 ِْٔٔ٘ٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ زَُو حَُِّْلي -ٕٕٗ *

 ٔٔ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ هزَ كَٕ -ٖٕٗ *

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ رخُ٘ز٢ ػٜيح حُ٘خّ آهَ -ٕٗٗ *

ِْٓٝ ٘ٔٔ 

 ٕٔ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ هزَ ٛلش -ٕ٘ٗ *

 ِْٕٔ٘ٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ أرخٛخ كخ١ٔش ٍػخء -ٕٙٗ *

 ك٢ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٝكخس أػَ -1ٕٗ *

 ٖٔ٘ أٛلخرٚ

 ٝىٍػٚ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٝكخس -1ٕٗ *

 ٖٔ٘ َٓٛٞٗش

 ٗٔ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٤َٓحع -2ٕٗ *

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ى٣ٖ رٌَ أر٢ ه٠خء -ٖٓٗ *

ِْٓٝ ٘ٔ2 

ٍْم١خففبد إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٗٗٔ**   9ٔ٘  اٌَخ

 2ٔ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ هخٓش -ٖٔٗ *

 ِْٕٓ٘ٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ًٍحػ٢ ٛلش -ٕٖٗ *

 ِْٕٓ٘ٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ هي٢ٓ ٛلش -ٖٖٗ *

 ٕٓ٘ٝػ٤٘ٚ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ كْ ٛلش -ٖٗٗ *

 ٕٔ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ رَ٘س ُٕٞ -ٖ٘ٗ *

 ٕٔ٘ حُ٘زٞس هخطْ ٛلش -ٖٙٗ *

 ٕٕ٘ ِْٝٓ ٤ٚػِ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٗؼَ ٛلش -1ٖٗ *

* ٖٗ1- َ ؿُّ ََ  ٖٕ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ طَ

 ٕٗ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٤ٗذُ  -2ٖٗ *

 ٕٗ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٤٘ٓش ٛلش -ٓٗٗ *

 ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ طًٞؤ ٛلش -ٔٗٗ *

 ٕ٘٘ ح٤ُ٘ٔش ك٢

 ٕٙ٘ ففبد إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اٌُخٍم١خ -٘ٗٔ** 

 ٕٙ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٬ًّ ٛلش -ٕٗٗ *

 ِْٕٙ٘ٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٟلي ٛلش -ٖٗٗ *

 1ِْٕ٘ٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ّ  ِٓحف ٛلش -ٗٗٗ *

 2ٕ٘ٗؼَ ُٚ ٣ٌٖ ُْ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -٘ٗٗ *
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 ِْٖٓ٘ٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ػطخّ ٛلش -ٙٗٗ *

 ٖٔ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ رٌخء ٛلش -1ٗٗ *

 ٖٖ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ كِٕ -1ٗٗ *

 ٖٗ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ طٞحٟغ -2ٗٗ *

 ٖٙ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ُٛي -ٓ٘ٗ *

 1ٖ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ُهُِن -ٔ٘ٗ *

 2ٖ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٍكٔش -ٕ٘ٗ *

 ٕٗ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٍكن -ٖ٘ٗ *

 ٖٗ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ِكِْ -ٗ٘ٗ *

 ٖٗ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ك٤خء -٘٘ٗ *

 ٗٗ٘حُ٘خّ أٗـغ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -ٙ٘ٗ *

 ٘ٗ٘ حُ٘خّ أٗـي ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -1٘ٗ *

 ٘ٗ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ُؿٞى -1٘ٗ *

ٍُ  ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -2٘ٗ *  ٙٗ٘حُ٘خّ أَْػيَ

 7ٗ٘ سلٝ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٙٗٔ** 

 9ٗ٘ اؽزغبَ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -7ٗٔ** 

 ٓ٘٘ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصلشاءح  -8ٗٔ** 

ففخ خطبة إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -9ٗٔ** 

 ٔ٘٘ ٚعٍُ فٛق إٌّجش

 ٔ٘٘ ٌزطٛعفالح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص فٟ ا -ٓ٘ٔ** 

ففخ ِٕجش سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -ٔ٘ٔ **

 ٗ٘٘ ٚعٍُ

 ٘٘٘ فَٛ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٟ اٌزطٛع -ٕ٘ٔ** 

ففخ لجّخ سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -ٖ٘ٔ** 

 7٘٘ ٚعٍُ

 7٘٘ ِخجبُء سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٗ٘ٔ** 

ففخ فشاػ إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -٘٘ٔ** 

 8٘٘ ٚعٍُ

ففخ ٚعبدح إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -ٙ٘ٔ** 

 9٘٘ ٚعٍُ

 9٘٘ َ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصففخ ٔٛ -7٘ٔ** 

 ٓٙ٘ ص١بة إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8٘ٔ** 

 ٓٙ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ُزخّ -ٓٙٗ *

 ٗٙ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٗؼَ ٛلش -ٔٙٗ *

 ٘ٙ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ُهلّخ -ٕٙٗ *

 ٘ٙ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ هخطْ ٛلش -ٖٙٗ *

 1ٙ٘ َِّْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ اُحٍ ٛلش -ٗٙٗ *

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ػٔخٓش ٛلش -٘ٙٗ *

ِْٓٝ ٘ٙ1 

 1ٙ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ طوُّ٘غ -ٙٙٗ *

 8ٙ٘ ص٠ٕخ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -9٘ٔ **

 1ٙ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ًلَ -1ٙٗ *

 2ٙ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٤١ذ -1ٙٗ *

 1ِْٓ٘ٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ه٠خد -2ٙٗ *

 1ٓ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ حٓظـٔخٍ -1ٓٗ *

 7ٔ٘  ٚػذح اٌؾشةعالػ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٓٙٔ** 

 1ٔ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ىٍع -1ٔٗ *

 1ِْٔ٘ٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٤ٓق ٛلش -1ٕٗ *

 1ٕ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٓـلَ -1ٖٗ *

 هللا ٠ِٛ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٍح٣ش ٛلش -1ٗٗ *

 1ٕ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ
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 1ِْٖ٘ٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ُٞحء ٛلش -1٘ٗ *

* ٗ1ٙ-  ُٖ ـَ ْل  1ِْٗ٘ٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ِٓ

 1ٗ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ػٜخ -11ٗ *

 7٘٘ عٍغخ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٔٙٔ **

 1٘٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ طَرغ -11ٗ *

 1ِْ٘٘ٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ حكظزخء -12ٗ *

ؤَس -1ٓٗ * ٌَ  1٘٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ طُ

 1ٙ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ حٓظِوخء -1ٔٗ *

 7ٙ٘ ففخ أوً إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٚهؼبِٗ -ٕٙٔ** 

 1ٙ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ أًَ ٛلش -1ٕٗ *

 11ِْ٘ٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ أىحّ ٛلش -1ٖٗ *

 هللا ٠ِٛ ز٢حُ٘ ا٠ُ حُِلْ ٖٓ ٢ٗء أكذ -1ٗٗ *

 12٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ

 ٖٓ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ُّ  أًِٚ ٓخ -1٘ٗ *

 َِ َٔ  12٘ حُؼَّ

 1ٓ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ١ؼخّ ٛلش -1ٙٗ *

 8ٕ٘ ؽشة إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٚؽشاثٗ -ٖٙٔ** 

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ َُٗد ٛلش -11ٗ *

ِْٓٝ ٘1ٕ 

 هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ا٠ُ حَُ٘حد أكذُّ  -11ٗ *

 1ٖ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ

 1٘٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ هيف ٛلش -12ٗ *

ًُ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٗٙٔ**   8٘٘ خ١

 8ٙ٘ ثغبي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -٘ٙٔ** 

ُش إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -ٙٙٔ**  ُّ  87٘ ُؽ

 88٘ اثً إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -7ٙٔ** 

 9ٓ٘ ِٕبئؼ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ اٌنؤْ -8ٙٔ** 

 9ٔ٘ غضٚاد إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -9ٙٔ** 

 9ٔ٘ ػّشاد إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -7ٓٔ** 

خ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -7ٔٔ**   9ٕ٘ ؽغَّ

 9ٕ٘ أً٘ ث١ذ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٚخبفزٗ -7ٕٔ** 

 2ٖ٘ ١خُذ أر٢ رٖ ػ٢ِ -2ٓٗ *

 2ٗ٘ ٝحُل٤ٖٔ حُلٖٔ -2ٔٗ *

 2ٙ٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ دمحم آٍ -2ٕٗ *

 97٘ د إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصصٚعب -7ٖٔ** 

 هللا ٢ٍٟ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أّ ه٣ِٞي ر٘ض هي٣ـش -2ٖٗ *

 21٘ ػٜ٘خ

 هللا ٢ٍٟ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أّ ُٓؼش ر٘ض ٓٞىس -2ٗٗ *

 21٘ ٜخػ٘

 22٘ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أّ ػخث٘ش -2٘ٗ *

* ٗ2ٙ-  ّّ  ٕٓٙ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ كلٜش حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ

 ٕٓٙ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ ِٓٔش أّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أّ -21ٗ *

 هللا ٢ٍٟ ؿلٖ ر٘ض ٣ُ٘ذ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أّ -21ٗ *

 ٖٓٙ ػٜ٘خ

 ٙٓٙ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ ؿ٣َ٣ٞش حُٔئ٤ٖ٘ٓ أّ -22ٗ *

 ٙٓٙ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ كز٤زش أّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أّ -ٓٓ٘ *

 ٙٓٙ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ ٛل٤ّش حُٔئ٤ٖ٘ٓ أّ -ٔٓ٘ *

 1ٓٙ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ ٤ٓٔٞٗش حُٔئ٤ٖ٘ٓ أّ -ٕٓ٘ *

 2ٓٙحُز٠ِخع ك٢ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ هٞس -ٖٓ٘ *
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 ٖٓ رؤًؼَ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ُٝحؽ -ٗٓ٘ *

 2ٓٙ ٗٔٞس أٍرغ

 أٜٓخص ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ أُٝحؽ -٘ٓ٘ *

 2ٓٙ حُٔئ٤ٖ٘ٓ

 ٓٔٙ اِبء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -7ٗٔ** 

 ٓٔٙ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ أّ حُوزط٤ش ٓخ٣ٍش -ٙٓ٘ *

 ٔٔٙ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ أ٣ٖٔ أّ -1ٓ٘ *

 ٕٔٙ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ ٍحكغ أّ ٠ِٔٓ -1ٓ٘ *

صٚعبد إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص اٌالرٟ هٍمٙٓ لجً  -7٘ٔ** 

 ٖٔٙ اٌذخٛي ثٙٓ

 ٖٔٙ َٗحك٤َ ر٘ض أ٤ٓٔش -2ٓ٘ *

 ٖٔٙ ح٬ٌُر٤ش حُـٕٞ حر٘ش -ٓٔ٘ *

 ٗٔٙ حٌُ٘ي٣َّش ه٤ْ ر٘ض ظ٤ِشهُ  -ٔٔ٘ *

 ِٗٔٙٓ خطجٙٓ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٌُٚ ٠َْؼِمْذ ػ١ٍٙٓ -7ٙٔ** 

 ٗٔٙػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ ١خُذ أر٢ ر٘ض ٛخٗت أّ -ٕٔ٘ *

ٓ ٚ٘جٓ أٔفغٙٓ ٌٍٕجٟ فٍٝ هللا  -77ٔ**  َِ

 ٘ٔٙ ػ١ٍٗ ٚعٍُ

 ٘ٔٙ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ ٣َٗي أّ -ٖٔ٘ *

 ٘ٔٙ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ ك٤ٌْ ر٘ض هُٞش -ٗٔ٘ *

ِٓ ُػشمٓ ػٍٝ إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -78ٔ** 

 ٘ٔٙ ٚعٍُ ٌٍضٚاط ثٙٓ

 هللا ٢ٍٟ حُٔطِذ ػزي رٖ كِٔس حر٘ش -٘ٔ٘ *

 ٘ٔٙ ػٜ٘ٔخ

 هللا ٢ٍٟ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أّ كز٤زش أّ أهض -ٙٔ٘ *

 ٘ٔٙ ػٜ٘ٔخ

 ٙٔٙ أٚالد إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -79ٔ** 

٠ٌََّ٘ ٝرٚ حُوخْٓ -1ٔ٘ *  ِْٙٔٙٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ُّ  ٣ُ

 2ٔٙ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ ٣ُ٘ذ -1ٔ٘ *

 ٕٓٙ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ ٍه٤ش -2ٔ٘ *

 ٕٔٙ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ ًِؼّٞ أّ -ٕٓ٘ *

 ٕٔٙ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ كخ١ٔش -ٕٔ٘ *

 ٕٕٙ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ -ٕٕ٘ *

 ٖٕٙ اخٛح إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ اٌشمبػخ -8ٓٔ** 

 ٖٕٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ حُٔطِذ ػزي رٖ كِٔس -ٖٕ٘ *

 ٖٕٙػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ح٧ٓي ػزي رٖ ِٓٔش أرٞ -ٕٗ٘ *

 ٕٗٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ٓظؼٕٞ رٖ ػؼٔخٕ -ٕ٘٘ *

 ٕٗٙ أػّبَ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8ٔٔ** 

 ٕٗٙ حُٔطِذ ػزي رٖ ١خُذ أرٞ -ٕٙ٘ *

 ٕٗٙ حُٔطِذ ػزي رٖ ُٜذ أرٞ -1ٕ٘ *

 ٕ٘ٙ حُٔطِذ ػزي رٖ كِٔس -1ٕ٘ *

 ٕ٘ٙ حُٔطِذ ػزي رٖ حُؼزخّ -2ٕ٘ *

 ٕ٘ٙ حُٔطِذ ػزي ر٘ض ٛل٤ش -ٖٓ٘ *

 ٕٙٙ أخٛاي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -8ٕٔ** 

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ أهٞحٍ حُ٘ـخٍ ر٘ٞ -ٖٔ٘ *

ِْٓٝ ٕٙٙ 

أَ ؽشاَ ٚأَ ع١ٍُ ِٓ ِؾبسَ إٌجٟ  -8ٖٔ** 

 7ٕٙ ملسو هيلع هللا ىلص

 8ٕٙ ِٛاٌٟ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -8ٗٔ** 

 1ٕٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ كخٍػش رٖ ٣ُي -ٕٖ٘ *
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 1ٕٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ٣ُي رٖ أٓخٓش -ٖٖ٘ *

َ٘شُ  -ٖٗ٘ * ـَ ْٗ  2ٕٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ حَُلخِى١ أ

 2ٕٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ػٞرخٕ -ٖ٘٘ *

 ٖٓٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ٍحكغ أرٞ -ٖٙ٘ *

 ٖٓٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ٍحكغ -1ٖ٘ *

 ٕٖٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ٍرخف -1ٖ٘ *

 ٖٖٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ حُلخ٢ٍٓ ِٓٔخٕ -2ٖ٘ *

 ٖٖٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ُٗوَحٕ -ٓٗ٘ *

يَْػْ -ٔٗ٘ *  ٖٗٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ُٓ

 ٖٗٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ٓل٤٘ش -ٕٗ٘ *

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٍحػ٢ ٠ِٔٓ أرٞ -ٖٗ٘ *

ِْٓٝ ٖٙ٘ 

 ٖ٘ٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ػ٤ٔذ أرٞ -ٗٗ٘ *

 ٖ٘ٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ حُوٜخ٤ٛش رٖ ر٤َ٘ -٘ٗ٘ *

 ٖٙٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ حُو٤ّخ١ -ٙٗ٘ *

 ٖٙٙ خذاَ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ األؽشاس -8٘ٔ** 

٢ٌَُُٜ ٓٔؼٞى رٖ هللا ػزي -1ٗ٘ *  ٖٙٙػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ حُ

 1ٖٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ٓخُي رٖ أْٗ -1ٗ٘ *

٢ّ  ٣ََٛس أرٞ -2ٗ٘ * ِٓ ْٝ  1ٖٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ حُيَّ

 1ٖٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ حُٔٔق أرٞ -ٓ٘٘ *

 2ٖٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ حُوِحػ٢ ٗخؿ٤شَ  -ٔ٘٘ *

 2ٖٙػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ح٢ِٔٓ٧ ًؼذ رٖ ٍر٤ؼش -ٕ٘٘ *

 ح٧ٜٗخ١ٍ ػزخىس رٖ ٓؼي رٖ ه٤ْ -ٖ٘٘ *

 2ٖٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ حُوٍِؿ٢

 هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ هخىّ ٣ٜٞى١ ؿ٬ّ -ٗ٘٘ *

 ٓٗٙ ِْٝٓ ػ٤ِٚ

أفؾبة أعشاس إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -8ٙٔ** 

 ٓٗٙ ٚعٍُ

 ٓٗٙ ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ كخ١ٔش -٘٘٘ *

 ٔٗٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ح٤ُٔخٕ رٖ ك٣ٌلش -ٙ٘٘ *

 ٕٗٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ٓخُي رٖ أْٗ -1٘٘ *

 ٕٗٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ؿؼلَ رٖ هللا ػزي -1٘٘ *

 ٕٗٙ ِئرٔٛ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -87ٔ** 

 ٕٗٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ٍرخف رٖ ر٬ٍ -2٘٘ *

ّّ  رٖ ػَٔٝ رٖ هللا ػزي -ٓٙ٘ *  هللا ٢ٍٟ ٌٓظّٞ أ

 ٖٗٙ ػ٘ٚ

 ٖٗٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ٓلٌٍٝس أرٞ -ٔٙ٘ *

 ٖٗٙ ُؽؼشاء إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -88ٔ** 

 ٖٗٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ػخرض رٖ كٔخٕ -ٕٙ٘ *

 ٗٗٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ٍٝحكش رٖ هللا ػزي -ٖٙ٘ *

 ٘ٗٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ح٧ًٞع رٖ ػخَٓ -ٗٙ٘ *

 ٘ٗٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ٓخُي رٖ ًؼذ -٘ٙ٘ *

 7ٗٙ ُوزّبة اٌٛؽٟ -89ٔ** 

 1ٗٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ١خُذ أر٢ رٖ ػ٢ِ -ٙٙ٘ *

 1ٗٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ػخرض رٖ ٣ُي -1ٙ٘ *

 1ٗٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ٓل٤خٕ أر٢ رٖ ٓؼخ٣ٝش -1ٙ٘ *

 هللا ٢ٍٟ َٓف أر٢ رٖ ٓؼي رٖ هللا ػزي -2ٙ٘ *

 2ٗٙ ػ٘ٚ

 2ٗٙ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ ك٤َٜس رٖ ػخَٓ -1ٓ٘ *
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 2ٗٙ ح٤ٓ٧ي١ ك٘ظِش -1ٔ٘ *

ِب اخزـ هللا ثٗ ٔج١ٗ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -9ٓٔ** 

 ٓ٘ٙ ٚعٍُ ِٓ اٌفنً

 هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ػ٠ِ حُٞك٢ ٣ٍِ٘ ٤ًق -1ٕ٘ *

 ٓ٘ٙ ِْٝٓ ػ٤ِٚ

 ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٓؼـِس حُوَإٓ -1ٖ٘ *

 ٔ٘ٙ حُوخُيس

 ا٠ُ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ رخُ٘ز٢ حُؼَٝؽ -1ٗ٘ *

 ٕ٘ٙ هللا ىٕٝ ٖٓ ٓٔظٟٞ أػ٠ِ

 ٖ٘ٙ ٗلخء ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٣ٍن -1٘٘ *

 ٌَُ ٣ظٟٞؤ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -1ٙ٘ *

 ٗ٘ٙ ٬ٛس

 ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ُِ٘ز٢ طلَ ٫ حُٜيهش -11٘ *

٥ُٚ ٫ٝ ٙ٘٘ 

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ر٤ض ر٤ٖ حَُٟٝش -11٘ *

 ٘٘ٙ ٝٓ٘زَٙ ِْٝٓ

 ِْٙ٘ٙٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ أػط٤ٜخ هْٔ -12٘ *

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ا٠ُ ٣٘ظ٢ٌ حُل٤ٞحٕ -1ٓ٘ *

ِْٓٝ ٙ٘ٙ 

 ؿٞحٓغ أٝط٢ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -1ٔ٘ *

 ٕ٘ٙ حٌُِْ

 1٘ٙهزَٙ ك٢ ك٢ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -1ٕ٘ *

 ح٬ُٜس طزِـٚ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -1ٖ٘ *

 1٘ٙ ػ٤ِٚ ٝح٬ُّٔ

 ػ٠ِ ح٬ُّٔ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٍى -1ٗ٘ *

 2٘ٙ حُٔٞص رؼي ػ٤ِٚ ِْٓ ٖٓ

 أ٤١ذ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ػَم -1٘٘ *

 2٘ٙ حُط٤ذ

 هِلٚ ٖٓ ٣َٟ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -1ٙ٘ *

 2٘ٙ أٓخٓٚ ٖٓ ٣َٟ ًٔخ

 ٫ٝ ػ٤٘ٚ ط٘خّ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -11٘ *

 ٓٙٙ هِزٚ ٣٘خّ

 ٓٙٙهللا ػٜٔش ك٢ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -11٘ *

 ٍرٚ ٣طؼٔٚ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -12٘ *

 ٔٙٙ ٣ٝٔو٤ٚ

 ط٘٘ن ٖٓ أٍٝ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -2ٓ٘ *

 ٕٙٙ ح٧ٍٝ ػ٘ٚ

 ٣ل٤ن ٖٓ أٍٝ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -2ٔ٘ *

 ٖٙٙ حُؼخ٤ٗش حُ٘لوش رؼي

 ٝأٍٝ ٗخكغ أٍٝ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -2ٕ٘ *

 ٗٙٙ ٓ٘لغ

 ٣يهَ ٖٓ أٍٝ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -2ٖ٘ *

 ٗٙٙ حُـ٘ش

 ػ٘ي ٧ٓظٚ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٗلخػش -2ٗ٘ *

 ٗٙٙ ٍرٚ

 طزؼخ ح٧ٗز٤خء أًؼَ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -2٘٘ *

 ٙٙٙ حُو٤خٓش ٣ّٞ

 1ٙٙ حٌُٞػَ -2ٙ٘ *

 1ٙٙ حُلٞٝ -21٘ *

 2ٙٙ حُ٘ز٤٤ٖ هخطْ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ دمحم -21٘ *

 1ٓٙ هللا ه٤َِ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ -22٘ *
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