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  العالهة الشٍخ تقدٌن
 حيٍى بن علً احلجوري

ٝإٔ ٓلًٔيح لٔي هلل ٝأٜٗي إٔ الاُٚ اال هللا حُ

 ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ أٓخ رؼي:

حَُٓخُش حٍرؼٕٞ كي٣ؼخً ك٢ حُٔـٔٞع ك٢ ٌٛٙ 

طِي حػظزخًٍٕٞ ٣ٝ٘زـ٢  اؿخرش حُيػٞسح٠ُ ١ؼخّ

حُيػٞسالٓؼ٤ٜش ك٤ٜخك٤َ٘ع هزٍٞ حُيػٞس ا٤ُٜخ 

كبٕ ٝؿيص ك٤ٜخرؼٞ حُٔؼخ٢ٛ كال٣َ٘ع هزُٜٞخ 

))ٝح٣ٌُٖ ال٣ٜ٘يٕٝ حٍُِٝ ٝاًح  ُوٍٞ هللا طؼخ٠ُ

َٓٝحرخُِـٞ َٓٝح ًَحٓخً((ٌٛحٝإ حػظٌٍ حُٔيػٞ 

ٍٝ ك٢ ًُي ٝك٢ حُيػٞس كؼٌٍٛخُيحػ٢ كالٓلٌ

                                 ٝاؿزظٜخ ك٠َ ٝحٓظلزخد ػ٠ِ حُو٤ٞى حًٌٍُٔٞٙ

 ٝهللا حُٔٞكن
 

 ًظزٚ ٣ل٠٤ رٖ ػ٢ِ حُلـ١ٍٞ

 ٖ حُٜـَسٖٓٗٗٔ/٘/2ك٢ 
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 املقدهة
إ حُلٔي هلل، ٗلٔيٙ ٝٗٔظؼ٤٘ٚ، ٝٗٔظـلَٙ، ٝٗؼًٞ رخهلل ٖٓ 

٠َُٓ ُٚ، ٖٝٓ ٍَٗٝ أٗلٔ٘خ ٖٝٓ ٤ٓجخص أػٔخُ٘خ،  ٖٓ ٣ٜيٙ هللا كال 

٠٣َِ كال ٛخى١ ُٚ، ٝأٜٗي إٔ ال اُٚ اال هللا، ٝأٜٗي إٔ ٓلٔيحً ػزيٙ 

.ٍُٚٞٓٝ 

 ْْ أَٗظُ َٝ َّٖ ااِلَ  ٞطُ ُٔ الَ طَ َٝ  ِٚ ُ٘ٞح حطوُٞح هللاَ ّكَن طُوَخطِ َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َٜخ حُ ﴿٣َخ أ٣َُّ

ُٕٔٞ﴾ ]آٍ ػَٔحٕ: ِِ ْٔ ُٕٓٔٓ. ] 

ُّ حطَّوُٞح  َٜخ حَُّ٘خ َهََِن ﴿٣َخ أ٣َُّ َٝ حِكَيٍس  َٝ  ٍْ ْٖ َْٗل ِٓ  ْْ ٌُ ١ٌِ َهَِوَ ْْ حُ ٌُ رَّ ٍَ

 َٕ آُُٞ َٔ ١ٌِ طَ حطَّوُٞح هللاَ حُ َٝ خًء  َٔ ِٗ َٝ ؼ٤َِحً  ًَ ٍَِؿخالً  خ  َٔ ُْٜ٘ ِٓ رَغَّ  َٝ َٜخ  َؿ ْٝ َُ َٜخ  ْ٘ ِٓ

ه٤ِزَخً﴾ ]حُ٘ٔخء: ٍَ َٕ َػ٤ٌَِْ  خ ًَ َّٕ هللاَ  َكخّ اِ ٍْ حألَ َٝ  ِٚ  [.ٔرِ

ُ٘ٞح حطَّ  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َٜخ حُ ٌُْ ﴿٣َخ أ٣َُّ ِِْق َُ ْٜ ِي٣َيحً * ٣َ َٓ الً  ْٞ هُُُٞٞح هَ َٝ وُٞح هللاَ 

حً  َُ ْٞ َُ كَ َُُُٓٞٚ كَوَْي كَخ ٍَ َٝ ْٖ ٣ُِطغ هللاَ  َٓ َٝ  ْْ ٌُ ُٗٞرَ ًُ  ْْ ٌُ َُ َْ لِ ـْ َ٣ َٝ  ْْ ٌُ خَُ َٔ أَْػ

خً﴾ ]حألكِحد: َٔ  [ .0ٔ-0َٓػِظ٤

 أٓخرؼي:

َٝٗ  ق كبٕ ه٤َ حُلي٣غ ًظخد هللا ٝه٤َ حُٜي١ ٛي١ ٓلٔي 

خًَٝ ٓليػش ريػشًَٝ ريػش ٟالُش ًَٝ ٟالُش ك٢ حألٍٓٞٓليػخطٜ

 حُ٘خٍ.

 ٝرؼي:
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كٌٜٙ ٍٓخُش )حألٍرؼ٤ٖ حُلٔخٕ ك٢ اؿخرش ىػٞس حإلهٞحٕ( ؿٔؼض 

ك٤ٜخ ٗلٞ أٍرؼ٤ٖ كي٣ؼخً رخإلٟخكش ا٠ُ رؼٞ ح٥ػخٍ ٝهي ػِوض ػ٠ِ 

رؼٞ حألكخى٣غ ريٕٝ طط٣َٞ َٓٔ ٝال طو٤َٜ ٓوَ ٌٝٛح ؿٜي حُٔوَ 

ُٚ هخُٜخًُٞؿٜٚ ح٣ٌَُْ ٝإٔ ٣٘لؼ٢٘ ٝأٓخٍ ح٠ُُٞٔ ػِ ٝؿَ إٔ ٣ـؼِ

رٚ ٣ّٞ ال٣٘لغ ٓخٍ ٝالرٕ٘ٞ االٖٓ أط٠ هللا روِذ ٤ِْٓ ًٔخ أٓؤُٚ 

ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ إٔ ٣ـلَ ٢ُ ُٝٞحُي١ ٝإٔ ٣َكٜٔٔخ ًٔخ ٍر٤خ٢ٗ 

 ٛـ٤َح، ٝحُلٔيهلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔ .

 ٝػ٠ِ آُـــٚ ٝٛلزٚ ِْٝٓ. ٠ِٛٝ هللا ػ٠ِ ه٤َ هِوٚ ٓلٔي،

 

 ًٝظزٚ/ أرٞ ػزيحَُكٖٔ

 ػزيهللا رٖ كَكخٕ رٖ ِٜٓق ر٤ٌَ حُؼظـــ٢ٔ

 آٗــــْ–ٓٔــــي حُٔ٘ش ٓي٣٘ـــش حَُ٘م 

ٗ٘٘٘ٗٓ /ٓٙ/ ٓٓ2ٙ0000ٕٕٓٗ00 

 

 

 

 (2ٕٕٓهخٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ هللا رَهْ) -ٔ 

 كيػ٘خ هظ٤زش ، ػٖ ٓخُي ػٖ آلخم رٖ أر٢ ١ِلش أٗٚ ٓٔغ أْٗ رٖ 

 هخٍ أْٗ   -ُطؼخّ ٛ٘ؼٚ م ، ٣وٍٞ : إ ه٤خ١خ ىػخ ٍٍٓٞ   ا ٓخُي

كَأ٣ظٚ ٣ظظزغ حُيرخء ٖٓ كٞح٢ُ حُوٜؼش هخٍ :  ق ، كٌٛزض ٓغ ٍٍٓٞ 

 ( ٕٔٗٓكِْ أٍُ أكذ حُيرخء ٖٓ ٣ٞٓجٌ. ٝأهَؿٚ ِْٓٔ)

 هُٞٚ: )إ ه٤خ١خً (  
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 (ُْ أهق ػ٠ِ أٓٔٚ  2ٕٙ٘٘هخٍ حُلخكع ك٢ حُلظق )ؽ  

 هُٞٚ:)كـؼَ ٣ظظزغ حُُيرخء(حُيرخء ٛٞ :ح٤ُوط٤ٖ،أٝحُوَع

 كٞحثي حُلي٣غٖٓ 

  قك٤ٚ طٞحٟغ حُ٘ز٢  

 ٝك٤ٚ:ٓئحًِش حُوخىّ 

 ٝك٤ٚ:ؿٞحُ أًَ ح٣َُ٘ق ١ؼخّ ٖٓ ىٝٗٚ.

 ٝك٤ٚ:٣ُخٍس حُلخَٟ ُِٔل٠ٍٞ ا٠ُ ر٤ظٚ.

ُٞ ىػ٤ض )) قٝك٤ٚ اؿخرش حُيػٞس ُٝٞ  ُْ طٌٖ ٤ُٝٔٚ ُوٍٞ حُ٘ز٢  

أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ٍهْ  ح ا٠ُ ًَحع أٝ ًٍحع ألؿزض((ػٖ أر٢ ٣ََٛس

( هخٍ حُلخكع:ك٤ٚ اؿخرش حُيػٞس ُٔخ هَ أ ًٝؼَ، ٝاًح ًخٗض 10ٔ٘)

 قىػٞس ٤ُٝٔش كبؿخرظٜخ ٝحؿزش،اال ُؼٌٍ ُلي٣غ حرٖ ػَٔ  إٔ حُ٘ز٢  
هخٍ:))اًح ىػ٢ أكيًْ ا٠ُ ٤ُٝٔٚ ك٤ِـذ((أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ٍهْ 

 (ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٕٖٗٔ(ٝك٢ ِْٓٔ)2ٕٗٔ(ِْٝٓٔ )02ٔ٘)

حُيػٞس كوي ػ٠ٜ  هللا ٍُٝٓٞٚ((هخٍ ح١ُٝٞ٘ ٖٝٓ ُْ ٣ـذ :))ا

 :ٝٗوَ حُوخ٢ٟ حالطلخم ػ٠ِ ٝؿٞد حإلؿخرش ك٢ ٤ُٝٔش حُؼَّ.ح . ٛـ

 ٖٝٓ كٞحثيٙ ٓ٘خُٝش ح٤٠ُٞف رؼ٠ْٜ رؼ٠خً ٓٔخ ٟٝغ ر٤ٖ أ٣ي٣ْٜ 

 ٝك٤ٚ ؿٞحُ طَى ح٤٠ُٔق حألًَ ٓغ ح٤٠ُق.

ا ٝك٤ٚ ٓ٘وزش ألْٗ رٖ ٓخُي  م ٝك٤ٚ حُلَٙ ػ٠ِ حُظؤ٢ٓ رخُ٘ز٢ 
 (ٕٙ٘/2ق)حُلظ

 (00ٔ٘هخٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ ، ٍهْ )-ٕ

كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق ، أهزَٗخ ٓخُي ، ػٖ حرٖ ٜٗخد ، ػٖ 

، أٗٚ ًخٕ ٣وٍٞ َٗ حُطؼخّ ١ؼخّ ح٤ُُٞٔش ا  حألػَؽ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس

٣ٝظَى حُلوَحء ، ٖٝٓ طَى حُيػٞس كوي ػ٠ٜ هللا ٣يػ٠ ُٜخ حألؿ٤٘خء 

( ٖٝٓ ُْ ٣ـذ حُيػٞس كوي ٍُٕٖٗٔٝٓٞٚ.ٝك٢ ُلع ُِْٔٔ رَهْ )

 ػ٠ٜ هللا ٍُٝٓٞٚ .  

هُٞٚ :٣يػ٠ ُٜخ حألؿ٤٘خء أ١ أٜٗخ طٌٕٞ َٗ حُطؼخّ اًح ًخٗض رٌٜٙ 

حُٜلش ٌُٜٝح هخٍ حرٖ ٓٔؼٞى اًح هٚ حُـ٢٘ ٝطَى حُلو٤َ أَٓٗخ إٔ 

 ال ٗـ٤ذ  
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حرٖ رطخٍ ٍكٔٚ هللا ٝاًح ٤ِٓ حُيحػ٢ ر٤ٖ حألؿ٤٘خء ٝحُلوَحء هخٍ : 

 كؤ١ؼْ ًال ػ٠ِ كيس ُْ ٣ٌٖ رٚ  رؤّ ٝهي كؼِٚ حرٖ ػَٔ 

ٝهخٍ :حُز٠٤خ١ٝ  ٍكٔٚ هللا ٖٓ ٓويٍٙ ًٔخ ٣وخٍ َٗ حُ٘خّ ٖٓ أًَ 

ٝكيٙ أ١ ٖٓ َْٗٛ ٝاٗٔخ ٓٔخٙ َٗح ُٔخ ًًَ ػوزٚ كٌؤٗٚ هخٍ َٗ 

٢ حُالّ ك٢ ح٤ُُٞٔش ُِؼٜي حُوخٍؿ٢ حُطؼخّ ح١ٌُ ٗؤٗٚ ًٌح ٝهخٍ حُط٤ز

 اً ًخٕ ٖٓ ػخىس حُـخ٤ِٛش إٔ ٣يػٞح حألؿ٤٘خء ٣ٝظًَٞح حُلوَحء 

 ٝهُٞٚ :٣يػ٠ حُن حٓظج٘خف ٝر٤خٕ ٌُٜٞٗخ َٗ حُطؼخّ

ٝهُٞٚ:ٖٝٓ طَى حُن كخٍ ٝحُؼخَٓ ٣يػ٠ أ١ ٣يػ٠ حألؿ٤٘خء ٝحُلخٍ  

إٔ حإلؿخرش ٝحؿزش ك٤ٌٕٞ ىػخإٙ ٓززخ ألًَ حُٔيػٞ َٗ حُطؼخّ 

 ا٣ٜ٘ي ُٚ ٓخ ًًَٙ حرٖ رطخٍ إٔ حرٖ كز٤ذ ٍٟٝ ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٝ
أٗظْ حُؼخٕٛٞ ك٢ حُيػٞس طيػٕٞ ٖٓ ال ٣ؤط٢ ٝطيػٕٞ  أٗٚ ًخٕ ٣وٍٞ

ٖٓ ٣ؤط٢ ٣ؼ٢٘ رخألٍٝ حألؿ٤٘خء ٝرخُؼخ٢ٗ حُلوَحء هُٞٚ َٗ حُطؼخّ ك٢ 

ٍٝح٣ش ِْٓٔ ػٖ ٣َْل٠َ٤ رٖ  ٣ْل٠َ٤ ػٖ ٓخُي رجْ حُطؼخّ ٝحألٍٝ 

ك٢ رو٤ش حُطَم هُٞٚ ٣يػ٠ ُٜخ حالؿ٤٘خء ك٢ ٍٝح٣ش  ٍٝح٣ش حألًؼَ ًٌٝح

ػخرض ٝحألػَؽ ٣ٔ٘ؼٜخ ٖٓ ٣ؤط٤ٜخ ٣ٝيػ٠ ا٤ُٜخ ٖٓ ٣ؤرخٛخ ٝحُـِٔش ك٢ 

ٟٓٞغ حُلخٍ ُطؼخّ ح٤ُُٞٔش كِٞ ىػخ حُيحػ٢ ػخٓخ ُْ ٣ٌٖ ١ؼخٓٚ َٗ 

رجْ  احُطؼخّ ٝٝهغ ك٢ ٍٝح٣ش حُطزَح٢ٗ ٖٓ كي٣غ حرٖ ػزخّ  

ُ٘زؼخٕ ٣ٝلزْ ػ٘ٚ حُـ٤ؼخٕ هُٞٚ حُطؼخّ ١ؼخّ ح٤ُُٞٔش ٣يػ٠ ا٤ُٚ ح

ٍٝح٣ش حرٖ ػَٔ  ٖٝٓ طَى حُيػٞس أ١ طَى اؿخرش حُيػٞس ٝك٢

حًٌٍُٔٞس ٖٝٓ ىػ٢ كِْ ٣ـذ ٝٛٞ طل٤َٔ َُِٝح٣ش حألهَٟ هُٞٚ كوي 

ػ٠ٜ هللا ٍُٝٓٞٚ .   ٌٛح ى٤َُ ٝؿٞد حإلؿخرش ألٕ حُؼ٤ٜخٕ ال 

٣طِن اال ػ٠ِ طَى حُٞحؿذ ٝٝهغ ك٢ ٍٝح٣ش الرٖ ػَٔ ػ٘ي أر٢ 

 حٗش ٖٓ ىػ٢ ا٠ُ ٤ُٝٔش كِْ ٣ؤطٜخ كوي ػ٠ٜ هللا ٍُٝٓٞٚ.  ػٞ

 (ٕ٘ٗ/  2) -الرٖ كـَ  -حٗظَ)كظق حُزخ١ٍ (

 

 (1ٕٙ٘هخٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ هللا ٍهْ)-ٖ

كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ر٘خٍ ، كيػ٘خ حرٖ أر٢ ػي١ ، ػٖ ٗؼزش ، ػٖ 

هخٍ : ُٞ  ق ػٖ حُ٘ز٢   ا٤ِٓٔخٕ ، ػٖ أر٢ كخُّ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس 
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٠ُ ًٍحع ، أٝ ًَحع   ألؿزض ُٝٞ أٛي١ ا٢ُ ًٍحع ، أٝ ًَحع ىػ٤ض ا

 ُوزِض. 

هخٍ :حُلخكع حرٖ كـَ ))هٚ حٌٍُحع ٝحٌَُحع رخ٤ًٌَُُـٔغ  ر٤ٖ 

 (ٖٕٙ/٘حأل٣َٖٓ  ((حُلظق)

 هُٞٚ  : )ًَحع (   

ر٠ْ حٌُخف ٝطول٤ق حَُحء ٝآهَٙ ػ٤ٖ ِٜٓٔش ٛٞ ٓٔظيم حُٔخم  

زوَ ٝحُـْ٘ رُِٔ٘ش ٖٓ حَُؿَ ٖٝٓ كي حَُٓؾ ٖٓ ح٤ُي ٝٛٞ ٖٓ حُ

حُٞظ٤ق ٖٓ حُلَّ ٝحُزؼ٤َ ٝه٤َ حٌَُحع ٓخ ىٕٝ حٌُؼذ ٖٓ حُيٝحد 

 ٝهخٍ حرٖ كخٍّ ًَحع ًَ ٢ٗء ١َكٚ 

 (ٕ٘ٗ/  2) -الرٖ كـَ  -حٗظَ كظق حُزخ١ٍ 

 َُِٚ َٔ ْٖ َك َٓ َؿَِّطُٞح  َٝ َّ٘خس ،  حع حُ ََ ًُ خء  َٔ ُُْؼَِ ٤َِٛ ح خ َٔ ْ٘ي َؿ ِٚ ِػ حى رِ ََ ُٔ ُْ ح َٝ
 ْٖ ِٓ حِكَ  ََ َٓ ِي٣َ٘ش َػ٠َِ  َٔ ُْ ح َٝ ٌَّش  َٓ غ ر٤َْٖ  ِٟ ْٞ َٓ  َٞ ُٛ َٝ  ، ْ٤ ِٔ ـَ ُْ حع ح ََ ًُ َػ٠َِ 

ِي٣َ٘ش  َٔ ُْ  ح

 (ٕ٘ٔ/  ٘) -حٗظَ )َٗف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ِْٓٔ(  

 

 (02ٔ٘هللا ٍهْ)  هخٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ  -ٗ

كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزي هللا رٖ ارَح٤ْٛ ، كيػ٘خ حُلـخؽ رٖ ٓلٔي هخٍ : 

هخٍ حرٖ ؿ٣َؾ ، أهز٢َٗ ٠ٓٞٓ رٖ ػوزش ػٖ ٗخكغ هخٍ : ٓٔؼض ػزي 

أؿ٤زٞح ٌٛٙ حُيػٞس اًح : ق ٣وٍٞ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا  م   هللا رٖ ػَٔ

َّ ىػ٤ظْ ُٜخ هخٍ ًخٕ ػزي هللا ٣ؤط٢ حُيػٞس ك٢ حُؼَّ ٝؿ٤َ حُؼ

ٝٛٞ ٛخثْ ٝك٢ ٍٝح٣ش اًح ىػ٢ أكيًْ ا٠ُ ح٤ُُٞٔش ك٤ِؤطٜخ..ٝأهَؿٚ 

 (رِلع اًحىػ٢ أكيًْ  ا٠ُ ٤ُٝٔش ك٤ِـذ 2ِْٕٗٔٓٔ رَهْ )

هُٞٚ :أؿ٤زٞح ٌٛٙ حُيػٞس ٌٝٛٙ حُالّ ٣لظَٔ إٔ طٌٕٞ ُِؼٜي ٝحَُٔحى 

٤ُٝٔش حُؼَّ ٣ٝئ٣يٙ ٍٝح٣ش حرٖ ػَٔ حألهَٟ اًح ىػ٢ أكيًْ ا٠ُ 

طوٍَ إٔ حُلي٣غ حُٞحكي اًح طؼيىص أُلخظٚ ٝأٌٖٓ  ح٤ُُٞٔش ك٤ِؤطٜخ ٝهي

كَٔ رؼ٠ٜخ ػ٠ِ رؼٞ طؼ٤ٖ ًُي ٣ٝلظَٔ إٔ طٌٕٞ حُالّ ُِؼّٔٞ 

 ٝٛٞ ح١ٌُ كٜٔٚ ٍح١ٝ حُلي٣غ كٌخٕ ٣ؤط٢ حُيػٞس ُِؼَّ ُٝـ٤َٙ.

 (ٕٙٗ/  2) -حرٖ كـَ  -حٗظَ كظق حُزخ١ٍ .
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 ُٚ ْٞ ٤َِْ : ) ق : هَ ش كَ َٔ ٤ُِ َٝ ْْ ا٠َُِ  ًُ ح ُىِػ٢َ أََكي ًَ َٜخ (اِ  ؤْطِ

 َٞ ُٛ  َْ َٛ  ْٖ ٌِ َُ َٝ  ، ِٚ ٍُٓٞ رِ ؤْ َٓ  ُ َّٚ اَل ِهاَلف ك٢ِ أَٗ َٝ َٛخ ،  ٍِ َ رُِل٠ُٞ ْٓ ِٚ حأْلَ ك٤ِ

ّق ك٢ِ  َٛ ِٚ ِهاَلف.هخٍ حإلٓخّ ح١ُٝٞ٘ : حأْلَ ْٝ َْٗيد ؟ ك٤ِ خد أَ ـَ َ ا٣ِ ْٓ أَ

 ٍٍ ح ٌَ و٢ُ رِؤَْػ ْٔ َ٣ ْٖ ٌِ ْٖ ُىِػ٢َ ، َُ َٓ  َّ ًُ ٝ َػ٤ْٖ َػ٠َِ  َْ ُ كَ َٛزَ٘خ أََّٗٚ ٌْ َٓ 

خَء هللاَّ طََؼخ٠َُ . َٗ  ْٕ َٛخ اِ َُ ًُ ٌْ َ٘ َٓ 

ش  َٔ ٤ُِ َٝ َٛزَ٘خ ك٢ِ  ٌْ َٓ ح  ٌَ َٛ ُْ٘يٝد .  َٓ حُؼَّخُِغ  َٝ ًِلَخ٣َش .   ٝ َْ ُ كَ حُؼَّخ٢ِٗ أََّٗٚ َٝ
ِش  َٔ ٤ُِ َٞ ًَ َٜخ  خ أََّٗ َٔ َلخرَِ٘خ : أََكيٛ ْٛ ِٕ أِلَ َٜخ ْؿ َٝ َٜخ  َٛخ كَل٤ِ خ َؿ٤َْ َّٓ أَ َٝ  ، ّ َْ ُُْؼ ح

حُؼَّخ٢ِٗ أَ  َٝ  ، ّ َْ ُُْؼ ّ ح َْ ُُْؼ خَْٗض ك٢ِ ح ًَ  ْٕ اِ َٝ َٜخ َْٗيد ،  َؿخرَش ا٤َُِْ َّٕ حإْلِ

ِش  َٔ ٤ُِ َٝ َؿخرَش ك٢ِ  ُؿٞد حإْلِ ُٝ خء َػ٠َِ  َٔ ُُْؼَِ ٢ حِطِّلَخم ح ِٟ ُْوَخ ََ ح َٗوَ َٝ حِؿزَش .  َٝ
ٍُٜٞ : اَل  ْٔ ـُ ُْ ح َٝ خُِي  َٓ  ٍَ َٛخ . كَوَخ ح َٞ ِٓ خ  َٔ حْهظََِلُٞح ك٤ِ َٝ  : ٍَ ّ . هَخ َْ ُُْؼ ح

َؿخرَش ذ حإْلِ ـِ َٜخ . طَ  ا٤َُِْ

َؿ٤َْٙ ،  َٝ  ّ َْ ْٖ ُػ ِٓ س  َٞ َّ َىْػ ًُ َؿخرَش ا٠َُِ  ذ حإْلِ ـِ َِٛ : طَ َْٛ حُظَّخ ٍَ أَ هَخ َٝ
ََِّٔق . ٍَ رَْؼٞ حُ ِٚ هَخ رِ َٝ 

 ْٕ َٜخ أَ ْ٘ ِٔ َٜخ كَ ْٝ َْٗير س أَ َٞ ْػ ُؿٞد اَِؿخرَش حُيَّ ُٝ َٜخ  و٢ُ رِ ْٔ حٍ حَُّظ٢ِ ٣َ ٌَ خ حأْلَْػ َّٓ أَ َٝ
َٜش  ْز ُٗ ٌُٕٞ ك٢ِ حُطََّؼخّ  َ٣ ْٖ َٓ َُٛ٘خَى   ٌُٕٞ َ٣ ْٝ َٜخ حأْلَْؿ٤َِ٘خء ، أَ ّٚ رِ ْٝ ٣َُو ، أَ

ِف  ْٞ ْٝ ٣َْيُػُٞٙ َُِو ظٚ ، أَ َٔ خَُ ـَ ُٓ  ِٚ ْٝ اَل ط٤َِِن رِ َؼُٚ ، أَ َٓ  ِٙ ٍِ ًَّٟ رُِل٠ُٞ ٣َظَؤَ

 ٌُٕٞ ْٕ اَل ٣َ أَ َٝ ُِٝٗٚ َػ٠َِ رَخ١َِ ،  ْٝ ٤َُُِؼخ ٍغ ك٢ِ َؿخٛٚ ، أَ َٔ ْٝ ُِطَ ٙ ، أَ َّ َٗ

 ْٖ ِٓ  َ ٌَ ْ٘ ُٓ حٕ َؿ٤َْ  َُٛ٘خَى  َٞ ٍ َك٤َ َٞ ُٛ  ْٝ ٣ََِ أَ ٕ َك َُ ْٝ كُ ْٜٞ أَ َُ ْٝ َ أَ ْٔ َه

َؿخرَش  ى حإْلِ َْ حٍ ك٢ِ طَ ٌَ ِٙ أَْػ ٌِ َٛ  َّ ٌُ ش . كَ ْٝ ك٠َِّ َٛذ أَ ًَ ْٝ آ٤َِٗش  ش أَ َٗ ٝ َُ ْل َٓ
ذ  ـِ ْْ طَ َُ ٢ّ ِّٓ ًِ ْٞ َىَػخُٙ  َُ َٝ  . ًُٚ َُ ٍ ا٠َُِ حُيَّحِػ٢ ك٤ََْظ ٌِ ْٕ ٣َْؼظَ حٍ أَ ٌَ ْٖ حأْلَْػ ِٓ َٝ

ذ اَِؿخرَ  ـِ ٍ طَ َّٝ س ػاََلػَش أ٣ََّخّ كَخأْلَ َٞ ْػ خَْٗض حُيَّ ًَ  ْٞ َُ َٝ ّق .  َٛ ظٚ َػ٠َِ حأْلَ

 ٙ ََ ٌْ حُؼَّخُِغ طُ َٝ ظََلّذ ،  ْٔ حُؼَّخ٢ِٗ طُ َٝ  ، ِٚ َؿخرَش ك٤ِ  حإْلِ

 (2ٗٔ/  ٘) -حٗظََٗف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ِْٓٔ ـ  

 

 ( 2ٖٓ٘هخٍ حإلٓخّ ِْٓٔ ٍكٔٚ هللا رَهْ) -٘
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َِشُ رْ   َٓ َْ ػ٠َِ٘ َك َكيَّ ٍي َٝ َّٔ َل ُٓ  ُٖ َُ ْر َٔ ٍذ َكيَّػ٠َِ٘ ُػ ْٛ َٝ  ُٖ َٗخ حْر ََ ُٖ ٣َْل٠َ٤ أَْهزَ

 ََ َٔ ِٖ ُػ ِٖ حْر ْٖ َٗخكٍِغ َػ َّٕ حَُّ٘ز٠َِّ م َػ ٍَ  -ق -أَ حٍع » هَخ ََ ًُ ْْ ا٠َُِ  ح ُىِػ٤ظُ ًَ اِ

 (ٖطويّ ٓؼ٠٘ ًَحع ػ٘يكي٣غ ٍهْ )«.كَؤَِؿ٤زُٞح 

 

 

 

 (0ٗٔ٘هخٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ هللا ٍهْ ) -ٙ

كيػ٘خ ٓٔيى ، كيػ٘خ ٣َْل٠َ٤ ػٖ ٓل٤خٕ ، هخٍ : كيػ٢٘ ٍٜٓ٘ٞ ، ػٖ  

هخٍ : كٌٞح حُؼخ٢ٗ ٝأؿ٤زٞح  ق ػٖ حُ٘ز٢ ا أر٢ ٝحثَ ، ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ

 حُيحػ٢ ٝػٞىٝح ح٣َُٔٞ. 

 

 هُٞٚ :كٌٞح حُؼخ٢ٗ أ١ حأل٤َٓ  : ٝهخٍ ٓل٤خٕ حُؼخ٢ٗ حأل٤َٓ  

 (0ٙٔ/  ٙ) -حرٖ كـَ ( -كظق حُزخ١ٍ ) حٗظَ

ٝأؿ٤زٞح حُيحػ٢ ٣َ٣ي ا٠ُ ٤ُٝٔش حُؼَّ ًٔخ  ق ٤ٖ هُٞٚ :هخٍ حرٖ حُظ

ح١ٌُ هزِٚ ٣ؼ٢٘ ك٢ طو٤ٜٚ حألَٓ اىٍ ػ٤ِٚ كي٣غ حرٖ ػَٔ 

رخإلط٤خٕ رخُيػخء ا٠ُ ح٤ُُٞٔش ٝهخٍ حٌَُٓخ٢ٗ هُٞٚ حُيحػ٢ ػخّ ٝهي 

 هخٍ حُـٍٜٔٞ طـذ ك٢ ٤ُٝٔش حٌُ٘خف ٝطٔظلذ ك٢ ؿ٤َٛخ..حٗظَ

 (ٕٗٗ/  2) -حرٖ كـَ  -كظق حُزخ١ٍ ) 

 

هُٞٚ: ػٞىٝح ح٣َُٔٞ أ١ ٍُٝٝح ح٣َُٔٞ ٌٝٛٙ ٖٓ كن حُِْٔٔ 

 ػ٠ِ حُِْٔٔ

 

 (ٓ٘ٔٔهخٍ حإلٓخّ ِْٓٔ ٍكٔٚ هللا ٍهْ) -0

 َُ ٤َْٛ ُُ َٝ ٝ حَُّ٘خهُِي  ٌَ ْٔ َػ َٝ ٤ْزَشَ  َٗ ُٖ أَر٠ِ  َِ ْر ٌْ ػََ٘خ أَرُٞ رَ ٍد هَخُُٞح  َكيَّ َْ ُٖ َك ْر

سَ  ََ ٣ْ ََ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  ِؽ َػ ََ ِٖ حألَْػ َٗخِى َػ ِِّ ْٖ أَر٠ِ حُ ُٖ ُػ٤َْ٤َ٘شَ َػ ُٕ ْر ْل٤َخ ُٓ ػََ٘خ    -َكيَّ

ِٚ حَُّ٘ز٠َِّ    - ا ٝ ٣َْزُُِؾ رِ ٌَ ْٔ ٍَ َػ هَخ َٝ ح٣َشً  َٝ ٍِ ٤ْزَشَ  َٗ ُٖ أَر٠ِ  َِ ْر ٌْ ٍَ أَرُٞ رَ  ق: هَخ
ِٖ حَُّ٘ز٠ِِّ  - ٌَ َػ ٤َْٛ ُُ  ٍَ هَخ ٍَ  - ق:  َٝ َٞ » هَخ ُٛ َٝ  ٍّ ْْ ا٠َُِ ١ََؼخ ًُ ح ُىِػ٠َ أََكُي ًَ اِ

 ٌْ خثِ َٛ َْ ا٠ِِّٗ  ٤َِْوُ ٌْ كَ خثِ َٛ.» 
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ح َُُٚ )   قهُٞٚ:  ًٍ ح ٌَ ُ ٣َوٍُٞ َُُٚ حِْػظِ ٌٍ َػ٠َِ أََّٗٚ ٞ ُٔ ْل َٓ خثِْ (  َٛ َْ : ا٢ِِّٗ  ٤َِْوُ كَ

ْْ ٣ُطَخُِْزُٚ رِخ َُ َٝ َق َُُٚ  َٔ َٓ  ْٕ ِ ِٚ ، كَب خ رَِلخُِ ًٓ اِْػاَل َٝ ُْٚ٘ و٢ََ َػ َٓ  ٍِ ُُْل٠ُٞ

 َْ ٤َُْ َٝ ُُْل٠ٍُٞ ،  ُٚ ح َٓ ِِ َُ ٍِ ُُْل٠ُٞ ١َخَُزَُٚ رِخ َٝ ق  َٔ ْٔ َ٣ ْْ َُ ْٕ ُُْل٠ٍُٞ ،ٝ اِ ح

 َ ًْ ُٓٚ حأْلَ َِ ِْ ََ اَل ٣َ ح َك٠َ ًَ ْٖ اِ ٌِ َُ َٝ س ،  َٞ ْػ ح ك٢ِ اَِؿخرَش حُيَّ ًٍ ٌْ ّ ُػ ْٞ َّٜ حُ

َِ ، رِِواَلفِ  ًْ ِى حأْلَ َْ ح ك٢ِ طَ ًٍ ٌْ ّ ُػ ْٞ َّٜ ٌُٕٞ حُ َ٣ َٝ  ُٚٓ َِ ِْ َ٣ ُ َّٚ ْلِطَ كَبِٗ ُٔ ُْ ح

َْ٘يَٗخ . ِٖ ِػ ٤ْ َٜ ْؿ َٞ ُْ ّق ح َٛ َ َػ٠َِ أَ ًْ  حأْلَ

 (ٓ٘ٔ/  ٗ) -حٗظََٗف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ِْٓٔ ـ    

 

 ( ٖٓٗٔهخٍ حإلٓخّ ِْٓٔ ٍكٔٚ هللا ٍهْ)  -1

ػَ  َكيَّ َٝ ٍّٟ ف  ِي ْٜ َٓ  ُٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ػََ٘خ َػْزُي حُ ؼ٠ََّ٘ َكيَّ ُٔ ُْ ُٖ ح ُي ْر َّٔ َل ُٓ ػََ٘خ  َ٘خ َكيَّ

ْٖ أَر٠ِ  ُٕ َػ ْل٤َخ ُٓ ػََ٘خ  ػََ٘خ أَر٠ِ هَخالَ َكيَّ ٍَ َكيَّ ٤ْ َٔ ُٗ ِٖ ِ ْر ُٖ َػْزِي هللاَّ ُي ْر َّٔ َل ُٓ
 ٍَ ْٖ َؿخرِ َِ َػ ر٤َْ ُِّ ِ  احُ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ْْ ا٠َُِ »   ق: هَخ ًُ ح ُىِػ٠َ أََكُي ًَ اِ

َى  ََ خَء طَ َٗ  ْٕ اِ َٝ  َْ خَء ١َِؼ َٗ  ْٕ ِ ْذ كَب ـِ ُ٤ِْ ٍّ كَ ؼ٠ََّ٘ . «١ََؼخ ُٔ ُْ ُٖ ح َِ حْر ًُ ٌْ َ٣ ْْ َُ َٝ «

 ٍّ  «ا٠َُِ ١ََؼخ

هخٍ: ح١ُٝٞ٘ ٍكٔٚ هللا ٝطلَٔ ٍٝح٣ش ؿخرَ ػ٠ِ ٖٓ ًخٕ ٛخثٔخ 

٣ٝئ٣يٙ ٍٝح٣ش حرٖ ٓخؿش ك٤ٚ رِلع ٖٓ ىػ٢ ا٠ُ ١ؼخّ ٝٛٞ ٛخثْ 

ك٤ِـذ كبٕ ٗخء ١ؼْ ٝإ ٗخء طَى ٣ٝظؼ٤ٖ كِٔٚ ػ٠ِ ٖٓ ًخٕ 

إٔ ٣وَؽ ٖٓ ٤ٛخٓٚ  ٛخثٔخ ٗلال ٣ٌٕٝٞ ك٤ٚ كـش ُٖٔ حٓظلذ ُٚ

ٌُُي ٣ٝئ٣يٙ ٓخ أهَؿٚ حُط٤خ٢ُٔ ٝحُطزَح٢ٗ ك٢ حأل٢ٓٝ ػٖ أر٢ 

 ق: ٓؼ٤ي هخٍ ىػخ ٍؿَ ا٠ُ ١ؼخّ كوخٍ ٍؿَ ا٢ٗ ٛخثْ كوخٍ حُ٘ز٢ 
ىػخًْ أهخًْ ٝطٌِق ٌُْ أكطَ ْٝٛ ٣ٞٓخ ٌٓخٗٚ إ ٗجض ٝك٢ 

 آ٘خىٙ ٍحٝ ٟؼ٤ق ٌُ٘ٚ طٞرغ ٝهللا أػِْ..

 (1ٕٗ/  2) -حرٖ كـَ  -حٗظَكظق حُزخ١ٍ  

 

 (ٖٔٗٔهخٍ حإلٓخّ ِْٓٔ ٍكٔٚ هللا ٍهْ)  -2

 ِٖ ٍّ َػ خ َ٘ ِٛ  ْٖ ُٖ ِؿ٤َخٍع َػ ُٚ ْر ػََ٘خ َكْل ٤ْزَشَ َكيَّ َٗ ُٖ أَر٠ِ  َِ ْر ٌْ ػََ٘خ أَرُٞ رَ َكيَّ

س  ََ ٣ْ ََ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  َٖ َػ ٣َِ ٤ ِٓ  ِٖ ِ  احْر ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ح ُىِػ٠َ »  - ق: هَخ ًَ اِ

ْذ  ـِ ُ٤ِْ ْْ كَ ًُ ْْ أََكُي ٤َِْْطَؼ ح كَ ًَ ْلِط ُٓ  َٕ خ ًَ  ْٕ اِ َٝ  َِّ َٜ ُ٤ِْ خ كَ ًٔ خثِ َٛ  َٕ خ ًَ  ْٕ ِ  «.كَب
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حهظِلٞح ك٢ ٓؼ٠٘ ك٤َِٜ هخٍ حُـٍٜٔٞ ٓؼ٘خٙ ك٤ِيع الَٛ حُطؼخّ 

رخُٔـلَس ٝحُزًَش ٝٗلٞ ًُي ٝأَٛ حُٜالس ك٢ حُِـش حُيػخء ٝٓ٘ٚ 

هُٞٚ طؼخ٠ُ َٝٛ ػ٤ِْٜ ٝه٤َ حَُٔحى حُٜالس حَُ٘ػ٤ش رخًَُٞع 

٣٘ظـَ رخُٜالس ٤ُلَٜ ُٚ ك٠ِٜخ ُٝظزَى أَٛ حٌُٔخٕ  ٝحُٔـٞى أ١

ٝحُلخ٣َٟٖ ٝأٓخ حُٔلطَ ك٢ حَُٝح٣ش حُؼخ٤ٗش أَٓٙ رخألًَ ٝك٢ حأل٠ُٝ 

ٓو٤َ ٝحهظِق حُؼِٔخء ك٢ ًُي ٝحألٛق ك٢ ٌٓٛز٘خ أٗٚ ال ٣ـذ حألًَ 

ك٢ ٤ُٝٔش حُؼَّ ٝال ك٢ ؿ٤َٛخ كٖٔ أٝؿزٚ حػظٔي حَُٝح٣ش حُؼخ٤ٗش 

ٛخثٔخ ٖٝٓ ُْ ٣ٞؿزٚ حػظٔي حُظ٣َٜق  ٝطؤٍٝ حأل٠ُٝ ػ٠ِ ٖٓ ًخٕ

رخُظو٤٤َ ك٢ حَُٝح٣ش حأل٠ُٝ ٝكَٔ حألَٓ ك٢ حُؼخ٤ٗش ػ٠ِ حُ٘يد ٝاًح 

ه٤َ رٞؿٞد حألًَ كؤهِٚ ُؤش ٝال طِِٓٚ ح٣ُِخىس ألٗٚ ٠ٔٔ٣ أًال 

ٌُٜٝح ُٞ كِق ال ٣ؤًَ ك٘غ رِؤش ٝألٗٚ هي ٣ظو٤َ ٛخكذ حُطؼخّ إٔ 

أًَ ُؤش ُحٍ ًُي حُظو٤َ حٓظ٘خػٚ ُ٘زٜش ٣ؼظويٛخ ك٢ حُطؼخّ كبًح 

ٌٌٛح َٛف رخُِؤش ؿٔخػش ٖٓ أٛلخر٘خ ٝأٓخ حُٜخثْ كال هالف أٗٚ 

ال ٣ـذ ػ٤ِٚ حالًَ ٌُٖ إ ًخٕ ٛٞٓٚ كَٟخ ُْ ٣ـِ ُٚ حألًَ ألٕ 

حُلَٝ ال ٣ـُٞ حُوَٝؽ ٓ٘ٚ ٝإ ًخٕ ٗلال ؿخُ حُلطَ ٝطًَٚ كبٕ 

ًخٕ ٣٘ن ػ٠ِ ٛخكذ حُطؼخّ ٛٞٓٚ كخالك٠َ حُلطَ ٝاال كبطٔخّ 

 (ٖٕٙ/  2) -َٗف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ِْٓٔ( ) ٝهللا أػِْ..حٗظَ ُّٜٞح

 

 

 (ٕٓٗٔهخٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ هللا ٍهْ) -ٓٔ

كيػ٘خ ٓلٔي ، كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ أر٢ ِٓٔش ، ػٖ حألُٝحػ٢ هخٍ : 

ا أهز٢َٗ حرٖ ٜٗخد هخٍ : أهز٢َٗ ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ إٔ أرخ ٣ََٛس  
ِْٔٔ ػ٠ِ حُِْٔٔ ٣وٍٞ : كن حُ ق: ، هخٍ : ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا 

هْٔ ٍى حُٔالّ ٝػ٤خىس ح٣َُٔٞ ٝحطزخع حُـ٘خثِ ٝاؿخرش حُيػٞس 

 ( ٕٕٙٔٝط٤ٔ٘ض حُؼخ١ْ.ٝأهَؿٚ ِْٓٔ رَهْ )

كن حُِْٔٔ ػ٠ِ حُِْٔٔ هْٔ ك٢ ٍٝح٣ش ِْٓٔ ٖٓ ٣َ١ن  ق هُٞٚ :

ػزي حَُُحم هْٔ طـذ ُِِْٔٔ ػ٠ِ حُِْٔٔ ُٝٚ ٖٓ ٣َ١ن حُؼالء 

حُِْٔٔ ػ٠ِ حُِْٔٔ  َس كنرٖ ػزي حَُكٖٔ ػٖ أر٤ٚ ػٖ أر٢ ٣َٛ
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ٓض ُٝحى ٝاًح حٓظٜ٘لي كخٜٗق ُٚ ٝهي طز٤ٖ إٔ ٓؼ٠٘ حُلن ٛ٘خ 

حُٞؿٞد هالكخ ُوٍٞ حرٖ رطخٍ حَُٔحى كن حُلَٓش ٝحُٜلزش ٝحُظخَٛ 

حرٖ  -إٔ حَُٔحى رٚ ٛ٘خ ٝؿٞد حٌُلخ٣ش ٝهللا أػِْ  حٗظَكظق حُزخ١ٍ 

 (ٖٔٔ/  ٖ) -كـَ 
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كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ حَُر٤غ ، كيػ٘خ أرٞ حألكٞٙ ، ػٖ حألٗؼغ  

رٔزغ  قأَٓٗخ حُ٘ز٢   ا ػٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ ٣ٞٓي هخٍ حُزَحء رٖ ػخُد 

ٜٝٗخٗخ ػٖ ٓزغ أَٓٗخ رؼ٤خىس ح٣َُٔٞ ٝحطزخع حُـ٘خُس ٝط٤ٔ٘ض 

حُؼخ١ْ ٝارَحٍ حُؤْ َٜٝٗ حُٔظِّٞ ٝاك٘خء حُٔالّ ٝاؿخرش 

ط٤ْ حٌُٛذ ٝػٖ آ٤ٗش حُل٠ش ٝػٖ ح٤ُٔخػَ حُيحػ٢ ٜٝٗخٗخ ػٖ هٞح

 ٝحُو٤ٔش ٝحإلٓظزَم ٝحُي٣زخؽ.

طخرؼٚ أرٞ ػٞحٗش ٝح٤ُ٘زخ٢ٗ ػٖ أٗؼغ ك٢ اك٘خء حُٔالّ 

 (ٕٙٙٓٝأهَؿٚ ِْٓٔ رَهْ)

 

  (0ٙٔ٘هخٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ هللا ٍهْ)    -ٕٔ

كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي ، كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ أر٢ كخُّ ، ػٖ أر٢ 

 ق هخٍ ىػخ أرٞ أ٤ٓي حُٔخػي١ ٍٍٓٞ هللا  َٜٓ رٖ ٓؼيكخُّ ػٖ 

ك٢ ػَٓٚ ًٝخٗض حَٓأطٚ ٣ٞٓجٌ هخىْٜٓ ٢ٛٝ حُؼَّٝ هخٍ َٜٓ 
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أٗوؼض ُٚ طَٔحص ٖٓ ح٤َُِ كِٔخ أًَ ق طيٍٕٝ ٓخ ٓوض ٍٍٓٞ هللا  

 (ٕٙٓٓٓوظٚ ا٣خٙ.ٝأهَؿٚ ِْٓٔ رَهْ )

هُٞٚ أرٞ أ٤ٓي ر٠ْ حُِٜٔس ٝكظق ح٤ُٖٔ ٜٓـَ أٓي ٝه٤َ رلظق 

ًَٝٔ ح٤ُٖٔ ٝحُٜٞحد حألٍٝ ٝحٓٔٚ ٓخُي رٖ ٍر٤ؼش  حُِٜٔس

حُٔخػي١ ٝه٤َ اٗٚ آهَ ٖٓ ٓخص ٖٓ حُزي٤٣ٍٖ ٓ٘ش ٓظ٤ٖ أٝ هْٔ 

 ٝٓظ٤ٖ ُٚ ػوذ رخُٔي٣٘ش ٝرـيحى

ًٝخٗض حَٓأطٚ أ١ حَٓأس أر٢ أ٤ٓي ٝحٜٓٔخ ٓالٓش حر٘ش  هُٞٚ:

ٝٛذ رٖ ٓالٓش رٖ أ٤ٓش هُٞٚ هخىْٜٓ ُلع حُوخىّ ٣وغ ػ٠ِ حًٌَُ 

ًُي هزَ ٍِٗٝ حُلـخد هُٞٚ ٢ٛٝ حُؼَّٝ أ١ ًٝخٗض  ٝحألٗؼ٠ ًٝخٕ

هخىْٜٓ حَٓأس أر٢ أ٤ٓي ٢ٛ حُؼَّٝ ٝهي َٓ إٔ حُؼَّٝ ٣طِن 

ػ٠ِ ًَ ٖٓ حُِٝؿ٤ٖ هخٍ ٛخكذ حُؼ٤ٖ ٍؿَ ػَّٝ ك٢ ٍؿخٍ 

ػَّ ٝحَٓأس ػَّٝ ك٢ ٗٔخء ػَّ هخٍ ٝحُؼَّٝ ٗؼض حٓظٟٞ 

خ ك٤ٚ حًٌَُٔ ٝحُٔئٗغ ٓخ ىحٓخ ك٢ طؼ٣َٜٔٔخ أٓخ اًح ػَّ أكيٛٔ

رخ٥هَ كخألكٖٔ أ١ ٣وخٍ َُِؿَ ٓؼَّ ألٗٚ هي أػَّ أ١ حطوٌ 

ػَٝٓخ هُٞٚ طيٍٕٝ ِٛٔس حالٓظلٜخّ ك٤ٚ ٓويٍس أ١ أطيٍٕٝ هُٞٚ ٓخ 

ٓوض أ١ حَٓأس أر٢ أ٤ٓي حُؼَّٝ هُٞٚ أٗوؼض ػ٠ِ ُلع حُـخثزش ٖٓ 

حُٔخ٢ٟ ٖٓ أٗوؼض ح٢ُ٘ء ك٢ حُٔخء ٣ٝوخٍ ١خٍ اٗوخع حُٔخء 

هُٞٚ كِٔخ أًَ أ١ حُ٘ز٢  ػ٤ٖ ِٜٓٔشٝحٓظ٘وخػٚ ٝٓخىطٚ ٕٗٞ ٝهخف ٝ

 قحُطؼخّ ٓوظٚ ا٣خٙ أ١ ٓوض ٗو٤غ حُ٘ز٢  



 04  األربعون احلسان يف إجابة دعوة اإلخوان

ٝك٤ٚ اؿخرش حُيػٞس ٝهي ًًَٗخ حالهظالف ك٤ٚ اًح ًخٗض ُـ٤َ 

حُؼَّ ٖٓ حُيػٞحص كوخٍ أرٞ ك٤٘لش ٝأٛلخرٚ ٝحُؼ١ٍٞ ٝٓخُي ٣ـذ 

اط٤خٕ ٤ُٝٔش حُؼَّ ٝال ٣ـذ اط٤خٕ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُيػٞحص ٖٝٓ ١َٗ 

 مٌٕٞ ٛ٘خى ٌَٓ٘ ٝهي ٍؿغ حرٖ ٓٔؼٞى ٝحرٖ ػَٔ  حإلؿخرش إٔ ال ٣

ُٔخ ٍأ٣خ طٜخ٣َٝ ًحص حألٍٝحف.. ػٔيس حُوخ١ٍ َٗف ٛل٤ق حُزوخ١ٍ 

- (ٕ2  /ٖ12) 

هخٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ هللا -ٖٔ

 (11ٙٙ(ٝ)ٓ٘ٗ٘(ٝ)1ٖٔ٘(ٝ)01ٍٖ٘هْ)

َلخَم  ْٓ ْٖ اِ ٍْ َػ ِٖ أََٗ خُِِي ْر َٓ ْأُص َػ٠َِ  ََ ٍَ هَ ُٖ ٣َْل٠َ٤ هَخ ػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر َكيَّ َٝ

خٍُِي  َٓ  َٖ َْ ْر َغ أََٗ ِٔ َٓ  ُ َّٚ َِْلشَ أَٗ ِٖ أَر٠ِ ١َ ِ ْر ِٖ َػْزِي هللاَّ ٍَ أَرُٞ  اْر ٍُ هَخ ٣َوُٞ

َِْلشَ  ِ ا ١َ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َص  ْٞ َٛ ْؼُض  ِٔ َٓ ٍْ هَْي  ٤َِْ ُٓ  ِّّ ِٚ َٟ  - ق ألُ َُِف ك٤ِ ِؼ٤لًخ أَْػ

 ٍَ ِؼ٤ َٗ  ْٖ ِٓ خ  ًٛ ح ََ َؿْض أَْه ََ . كَؤَْه ْْ ٠ٍْء كَوَخَُْض ََٗؼ َٗ  ْٖ ِٓ َْ٘يِى  َْ ِػ َٜ َٞع كَ ـُ ُْ ح

ْط٠ِ٘  ىَّ ٍَ َٝ ر٠ِ  ْٞ َّْٓظُٚ طَْلَض ػَ َّْ َى ِٚ ػُ َِ رِزَْؼ٠ِ ُُْوْز َٜخ كََِلَِّض ح ح َُ ًٍ خ َٔ ْص ِه ٌَ َّْ أََه ػُ

َِْظ٠ِ٘ ا٠َُِ َٓ ٍْ َّْ أَ ِٚ ػُ ِ   رِزَْؼ٠ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ َؿْيُص  - ق: ٍَ َٞ ِٚ كَ َْٛزُض رِ ٌَ ٍَ كَ هَخ

   ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ   ق: ٍَ ْْ كَوَخ ِٜ ُض َػ٤َِْ ْٔ ُّ كَوُ َؼُٚ حَُّ٘خ َٓ َٝ ِي  ـِ ْٔ َٔ ُْ خ ك٠ِ ح ًٔ َؿخُِ

 ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ َِْلشَ »  ق:  -ٍَ ََِي أَرُٞ ١َ َٓ ٍْ ٍَ «. أَ . كَوَخ ْْ ُِْض ََٗؼ ٍَ كَوُ » هَخ

 ٍّ ِ  كَوُ «. أَُِطََؼخ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ . كَوَخ ْْ َؼُٚ  -قُِْض ََٗؼ َٓ  ْٖ َٔ ٞح » ُِ ُٓ ٍَ «. هُٞ هَخ

ٍَ أَرُٞ  طُُٚ كَوَخ َْ َِْلشَ كَؤَْهزَ ْْ َكظ٠َّ ِؿْجُض أَرَخ ١َ ِٜ َٖ أ٣َِْي٣ ْٗطََِْوُض ر٤َْ ح َٝ ْٗطَََِن  كَخ

 ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍْ هَْي َؿخَء  ٤َِْ ُٓ  َّّ َِْلشَ ٣َخ أُ َْ  ق: ١َ ٤َُْ َٝ  ِّ خ رِخَُّ٘خ َٓ َْ٘يَٗخ  ِػ
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 ُْ ُُُُٓٞٚ أَْػَِ ٍَ َٝ  ُ ْْ كَوَخَُِض هللاَّ ُٜ ُٔ ٍَ  -ُْٗطِؼ َِْلشَ َكظ٠َّ َُو٠َِ  -هَخ ْٗطَََِن أَرُٞ ١َ كَخ

  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ِ   -قٍَ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ََ ِ   -قكَؤَْهزَ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ َؼُٚ َكظ٠َّ َىَهالَ كَوَخ َٓ

َِ »  - ق ُٓ  َّّ َْ٘يِى ٣َخ أُ خ ِػ َٓ  ٠ ِّٔ َُِٛ ٍْ ٤ْ .» ِٚ ََ رِ َٓ َ ِِ كَؤ ُُْوْز َُِي ح ٌَ كَؤَطَْض رِ

 ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  -ق ٍَ َّْ هَخ ْظُٚ ػُ َٓ َٜخ كَؤََى ٌَّشً َُ ٍْ ُػ ٤َِْ ُٓ  ُّّ ِٚ أُ ْص َػ٤َِْ ََ َٜ َػ َٝ كَلُضَّ 

 ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ِٚ ٍَ  - ق: ك٤ِ َّْ هَخ ٍَ ػُ ْٕ ٣َوُٞ ُ أَ خَء هللاَّ َٗ خ  ٍس » َٓ ََ َ٘ ْٕ َُِؼ ٌَ «. حْث

 َٕ ًِ َ ٍَ  كَؤ َّْ هَخ ُؿٞح ػُ ََ َّْ َه زُِؼٞح ػُ َٗ ُِٞح َكظ٠َّ  ًَ َ ْْ كَؤ ُٜ ٍس » َُ ََ َ٘ ْٕ َُِؼ ٌَ «. حْث

 ٍَ َّْ هَخ ُؿٞح ػُ ََ َّْ َه زُِؼٞح ػُ َٗ ُِٞح َكظ٠َّ  ًَ َ ْْ كَؤ ُٜ َُ َٕ ًِ َ ٍس » كَؤ ََ َ٘ ْٕ َُِؼ ٌَ «. حْث

ُؿالً أَ  ٍَ  َٕ ْزُؼٞ َٓ  ُّ ْٞ ُْوَ ح َٝ زُِؼٞح  َٗ َٝ  ْْ ُٜ ُِّ ًُ  ُّ ْٞ ُْوَ ََ ح ًَ ْٝ َكظ٠َّ أَ

.ٝأهَؿٚ ِْٓٔ رَهْ) َٕ خُٗٞ َٔ  ( ٕٓٗٓػَ

أّ ٤ِْٓ  ُٝؽاهُٞٚ :هخٍ أرٞ ١ِلش ٛٞ ٣ُي رٖ َٜٓ حألٜٗخ١ٍ  

ٝحُيس أْٗ ٝهي حطلوض حُطَم ػ٠ِ إٔ حُلي٣غ حًٌٍُٔٞ ٖٓ ٓٔ٘ي  ك

أْٗ ٝهي ٝحكوٚ ػ٠ِ ًُي أهٞٙ ألٓٚ ػزي هللا رٖ أر٢ ١ِلش كَٝحٙ 

ٓطٞال ػٖ أر٤ٚ أهَؿٚ أرٞ ٣ؼ٠ِ ٖٓ ٣َ١وٚ ربٓ٘خى كٖٔ ٝأُٝٚ ػٖ 

حُـٞع  قأر٢ ١ِلش هخٍ ىهِض حُٔٔـي كؼَكض ك٢ ٝؿٚ ٍٍٓٞ هللا  

ُِٜالس ك٤ٚ  ق: ٟٞغ ح١ٌُ أػيٙ حُ٘ز٢  حُلي٣غ ٝحَُٔحى رخُٔٔـي حُٔ

ك٤ٖ ٓلخَٛس حألكِحد ُِٔي٣٘ش ك٢ ؿِٝس حُو٘يم هُٞٚ ٟؼ٤لخ 

أػَف ك٤ٚ حُـٞع ك٤ٚ حُؼَٔ ػ٠ِ حُوَحثٖ ٝٝهغ ك٢ ٍٝح٣ش ٓزخٍى رٖ 

ك٠خُش ػٖ رٌَ رٖ ػزي هللا ٝػخرض ػٖ أْٗ ػ٘ي أكٔي إٔ أرخ ١ِلش 

ي رٖ ١خ٣ٝخ ٝػ٘ي أر٢ ٣ؼ٠ِ ٖٓ ٣َ١ن ٓلٔ قٍأٟ ٍٍٓٞ هللا  
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١ؼخّ  ق٣َ٤ٖٓ ػٖ أْٗ إٔ أرخ ١ِلش رِـٚ أٗٚ ٤ُْ ػ٘ي ٍٍٓٞ هللا  

كٌٛذ كؤؿَ ٗلٔٚ رٜخع ٖٓ ٗؼ٤َ رؼَٔ رو٤ش ٣ٞٓٚ ًُي ػْ ؿخء رٚ 

حُلي٣غ ٝك٢ ٍٝح٣ش ػَٔٝ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ ١ِلش ٝٛٞ أهٞ 

آلخم ٍح١ٝ كي٣غ حُزخد ػٖ أْٗ حػ٘ي ِْٓٔ ٝأر٢ ٣ؼ٠ِ هخٍ ٍأٟ 

٠طـؼخ ٣ظوِذ ظَٜح ُزطٖ ٝك٢ ٍٝح٣ش ٓ قهللا   أرٞ ١ِلش ٍٍٓٞ

٣ؼوٞد رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ ١ِلش ػ٘ي ِْٓٔ أ٠٣خ ػٖ أْٗ هخٍ ؿجض 

كٞؿيطٚ ؿخُٔخ ٓغ أٛلخرٚ ٣ليػْٜ ٝهي ػٜذ رط٘ٚ  قٍٍٓٞ هللا 

 رؼٜخرش كٔؤُض رؼٞ أٛلخرٚ كوخُٞح ٖٓ حُـٞع كٌٛزض  

 ا٠ُ أر٢ ١ِلش كؤهزَطٚ كيهَ ػ٠ِ أّ ٤ِْٓ كوخٍ َٛ ٖٓ ٢ٗء

٢ ٍٝح٣ش ٓلٔي رٖ ًؼذ ػٖ أْٗ ػ٘ي أر٢ ٗؼ٤ْ ؿخء أرٞ حُلي٣غ ٝك

: ١ِلش ا٠ُ أّ ٤ِْٓ كوخٍ أػ٘يى ٢ٗء كب٢ٗ ٍَٓص ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا 

ٝٛٞ ٣وَة أٛلخد حُٜلش ٍٓٞس حُ٘ٔخء ٝهي ٍر٢ ػ٠ِ رط٘ٚ  ق

كـَح ٖٓ حُـٞع هُٞٚ كؤهَؿض أهَحٛخ ٖٓ ٗؼ٤َ ك٢ ٍٝح٣ش ٓلٔي 

٠ُ ٜٗق ٓي ٖٓ أّ ٤ِْٓ ا رٖ ٣َ٤ٖٓ ػٖ أْٗ ػ٘ي أكٔي هخٍ ػٔيص

ٗؼ٤َ كطل٘ظٚ ٝػ٘ي حُٜٔ٘ق ٖٓ ٌٛح حُٞؿٚ ٖٝٓ ؿ٤َٙ ػٖ أْٗ إٔ 

أٓٚ أّ ٤ِْٓ ػٔيص ا٠ُ ٓي ٖٓ ٗؼ٤َ ؿَٗظٚ ػْ ػِٔظٚ ٝك٢ ٍٝح٣ش 

ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ػٖ أْٗ ػ٘ي أكٔي ِْٝٓٔ أط٠ أرٞ ١ِلش 

رٔي ٖٓ ٗؼ٤َ كؤَٓ رٚ كٜ٘غ ١ؼخٓخ ٝال ٓ٘خكخس ر٤ٖ ًُي الكظٔخٍ إٔ 

طؼيىص ٝإٔ رؼٞ حَُٝحس كلع ٓخ ُْ ٣للع ح٥هَ طٌٕٞ حُوٜش 
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٣ٌٖٝٔ حُـٔغ رؤٕ ٣ٌٕٞ حُ٘ؼ٤َ ك٢ حألَٛ ًخٕ ٛخػخ كؤكَىص رؼ٠ٚ 

٣ٝيٍ ػ٠ِ حُظؼيى ٓخ ر٤ٖ حُؼ٤ٜيس ٝحُوزِ  قُؼ٤خُْٜ ٝرؼ٠ٚ ُِ٘ز٢  

حُٔلظٞص حُِٔظٞص رخُٖٔٔ ٖٓ حُٔـخ٣َس ٝهي ٝهغ ألّ ٤ِْٓ ًل٢ ٢ٗء 

ُٔخ طِٝؽ ٣ُ٘ذ ر٘ض ؿل٘ي ه٣َذ ٖٓ ٌٛٙ حُوٜش  قٛ٘ؼظٚ ُِ٘ز٢  

ٖٓ طٌؼ٤َ حُطؼخّ ٝاىهخٍ ػَ٘س ػَ٘س ًٔخ ٤ٓؤط٢ ك٢ ٌٓخٗٚ ك٢ 

رٖ ٣َ٤ٖٓ ػٖ حح٤ُُٞٔش ٖٓ ًظخد حٌُ٘خف ٝٝهغ ػ٘ي أكٔي ك٢ ٍٝح٣ش 

ا٠ُ ٜٗق ٓي ٖٓ ٗؼ٤َ كطل٘ظٚ ػْ ػٔيص  كػٔيص أّ ٤ِْٓ  ا أْٗ

٣غ ٝحُوط٤لش ا٠ُ ػٌش ك٤ٜخ ٢ٗء ٖٓ ٖٓٔ كخطوٌص ٓ٘ٚ هط٤لش حُلي

حُؼ٤ٜيس ُٝٗخ ٝٓؼ٠٘ ٌٝٛح رؼ٤٘ٚ ٣ؤط٢ ُِٜٔ٘ق ك٢ حأل١ؼٔش  ٢ٛ

هُٞٚ ٝال طؼ٢٘ رزؼ٠ٚ أ١ ُلظ٢٘ رٚ ٣وخٍ الع حُؼٔخٓش ػ٠ِ ٍأٓٚ أ١ 

ػٜزٜخ ٝحَُٔحى أٜٗخ ُلض رؼ٠ٚ ػ٠ِ ٍأٓٚ ٝرؼ٠ٚ ػ٠ِ ارطٚ ٝٝهغ 

ك٢ حأل١ؼٔش ُِٜٔ٘ق ػٖ آٔخػ٤َ رٖ أر٢ أ٣ْٝ ػٖ ٓخُي ك٢ ٌٛح 

حُوزِ طلض ػٞر٢ ٍٝىط٢٘ رزؼ٠ٚ  وزِ رزؼ٠ٚ ٝىٓضحُلي٣غ كِلض حُ

طوٍٞ ىّ ح٢ُ٘ء ٣يٓٚ ىٓخ اًح أىهِٚ ك٢ ح٢ُ٘ء روَٜ ٝهٞس هُٞٚ 

آٍِٓي أرٞ ١ِلش كوِض ٗؼْ هخٍ رطؼخّ هِض  قكوخٍ ٢ُ ٍٍٓٞ هللا  

كْٜ إٔ  ق ُٖٔ ٓؼٚ هٞٓٞح ظخَٛٙ إٔ حُ٘ز٢ ق ٗؼْ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا  

ُٖٔ ػ٘يٙ هٞٓٞح ٝأٍٝ حٌُالّ  أرخ ١ِلش حٓظيػخٙ ا٠ُ ُِٓ٘ٚ كٌُِي هخٍ

٣وظ٢٠ إٔ أّ ٤ِْٓ ٝأرخ ١ِلش أٍٓال حُوزِ ٓغ أْٗ ك٤ـٔغ رؤٜٗٔخ 

ك٤ؤًِٚ كِٔخ َٝٛ  قأٍحىح ربٍٓخٍ حُوزِ ٓغ أْٗ إٔ ٣ؤهٌٙ حُ٘ز٢  
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حٓظل٢ ٝظَٜ ُٚ إٔ ٣يػٞ  ق ٍٝأٟ ًؼَس حُ٘خّ كٍٞ حُ٘ز٢ اأْٗ 

 ٤ُوّٞ ٓؼٚ ٝكيٙ ا٠ُ حٍُِٔ٘ ك٤لَٜ ٓوٜٞىْٛ ٖٓق : حُ٘ز٢  

إٔ ٣ٌٕٞ ًُي ػٖ ٍأ١ ٖٓ أٍِٓٚ ػٜي ا٤ُٚ اًح ٍأٟ  ا١ؼخٓٚ ٣ٝلظَٔ

ٝكيٙ ه٤٘ش إٔ ال ٣ٌل٤ْٜ ًُي  ق ًؼَس حُ٘خّ إٔ ٣ٔظيػ٢ حُ٘ز٢ 

ٝأٗٚ ال ٣ؤًَ ٝكيٙ  قح٢ُ٘ء ٛٞ ٖٝٓ ٓؼٚ ٝهي ػَكٞح ا٣ؼخٍ حُ٘ز٢  

: ٝهي ٝؿيص إٔ أًؼَ حَُٝح٣خص طوظ٢٠ إٔ أرخ ١ِلش حٓظيػ٠ حُ٘ز٢  

ٓؼ٤ي ػٖ أْٗ رؼؼ٢٘ أرٞ  كل٢ ٍٝح٣ش ٓؼي رٖك٢ ٌٛٙ حُٞحهؼش  ق

ألىػٞٙ ٝهي ؿؼَ ُٚ ١ؼخٓخ ٝك٢ ٍٝح٣ش ػزي  ق ١ِلش ا٠ُ حُ٘ز٢ 

حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ػٖ أْٗ أَٓ أرٞ ١ِلش أّ ٤ِْٓ إٔ طٜ٘غ 

ُ٘لٔٚ هخٛش ػْ أٍِٓظ٢٘ ا٤ُٚ ٝك٢ ٍٝح٣ش ٣ؼوٞد رٖ ػزي  ق: ُِ٘ز٢ 

كوخٍ َٛ ٖٓ هللا رٖ أر٢ ١ِلش ػٖ أْٗ كيهَ أرٞ ١ِلش ػ٠ِ أ٢ٓ 

ٝكيٙ  ق ٢ٗء كوخُض ٗؼْ ػ٘ي١ ًَٔ ٖٓ هزِ كبٕ ؿخءٗخ ٍٍٓٞ هللا 

أٗزؼ٘خٙ ٝإ ؿخء أكي ٓؼٚ هَ ػْٜ٘ ٝؿ٤ٔغ ًُي ػ٘ي ِْٓٔ ٝك٢ 

ٍٝح٣ش ٓزخٍى رٖ ك٠خُش حًٌٍُٔٞس إٔ أرخ ١ِلش هخٍ حػـ٤٘ٚ ٝأِٛل٤ٚ 

ك٤ؤًَ ػ٘يٗخ كلؼِض كوخُض أىع ٍٍٓٞ  ق ػ٠ٔ إٔ ٗيػٞ ٍٍٓٞ هللا 

ٝح٣ش ٣ؼوٞد رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ ١ِلش ػٖ أْٗ ػ٘ي ٝك٢ ٍ قهللا  

أر٢ ٗؼ٤ْ ٝأِٛٚ ػ٘ي ِْٓٔ كوخٍ ٢ُ أرٞ ١ِلش ٣خ أْٗ حًٛذ كوْ 

ه٣َزخ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا  هلبًح هخّ كيػٚ كظ٠ ٣ظلَم أٛلخرٚ ػْ حطزؼٚ 

كظ٠ اًح هخّ ػ٠ِ ػظزش رخرٚ كوَ ُٚ إ أر٢ ٣يػٞى ٝك٢ ٍٝح٣ش ػَٔٝ 
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 ٢ُ أرٞ ١ِلش  ٣ؼ٠ِ ػٖ أْٗ هخٍ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ ١ِلش ػ٘ي أر٢

رٖ ٣َ٤ٖٓ حٝػ٘ي حُٜٔ٘ق ٖٓ ٍٝح٣ش  ق: حًٛذ كخىع ٍٍٓٞ هللا 

كؤط٤ظٚ ٝٛٞ ك٢  ق ك٢ حأل١ؼٔش ػٖ أْٗ ػْ رؼؼ٢٘ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا

أٛلخرٚ كيػٞطٚ ٝػ٘ي أكٔي ٖٓ ٍٝح٣ش ح٠َُ٘ رٖ أْٗ ػٖ أر٤ٚ 

كوَ ُٚ إ ٍأ٣ض إٔ طـي١ ق  هخُض ٢ُ أّ ٤ِْٓ حًٛذ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا 

ػ٘يٗخ كخكؼَ ٝك٢ ٍٝح٣ش ػَٔٝ رٖ ٣ل٠٤ حُٔخ٢ُٗ ػٖ أر٤ٚ ػٖ أْٗ 

كخىػٚ هخٍ كـجظٚ  ػ٘ي حُزـ١ٞ كوخٍ أرٞ ١ِلش أًٛذ ٣خ ر٢٘ ا٠ُ حُ٘ز٢ 

كوِض ُٚ إٔ أر٢ ٣يػٞى حُلي٣غ ٝك٢ ٍٝح٣ش ٓلٔي رٖ ًؼذ كوخٍ ٣خ 

طل٠ل٢٘ كخىػٚ ٝال طيع ٓؼٚ ؿ٤َٙ ٝال  ق ر٢٘ حًٛذ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا 

ُإلٓظلٜخّ ٝك٢ ٍٝح٣ش ٓلٔي  هُٞٚ آٍِٓي أرٞ ١ِلش رِٜٔس ٓٔيٝىس

رٖ ًؼذ كوخٍ ُِوّٞ حٗطِوٞح كخٗطِوٞح ْٝٛ ػٔخٕٗٞ ٍؿال ٝك٢ ٍٝح٣ش 

٣ؼوٞد كِٔخ هِض ُٚ إ أر٢ ٣يػٞى هخٍ ألٛلخرٚ ٣خ ٛئالء طؼخُٞح ػْ 

أهٌ ر٤ي١ ك٘يٛخ ػْ أهزَ رؤٛلخرٚ كظ٠ اًح ىٗٞ أٍَٓ ٣ي١ كيهِض 

ٌُؼَس ٖٓ ؿخء ٓؼٚ هُٞٚ كوخٍ أرٞ ١ِلش ٣خ أّ ٤ِْٓ هي ٝأٗخ ك٣ِٖ 

رخُ٘خّ ٤ُْٝ ػ٘يٗخ ٓخ ٗطؼْٜٔ أ١ هيٍ ٓخ ٣ٌل٤ْٜ  قؿخء ٍٍٓٞ هللا 

كوخُض هللا ٍُٝٓٞٚ أػِْ ًؤٜٗخ ػَكض أٗٚ كؼَ ًُي ػٔيح ٤ُظَٜ 

حٌَُحٓش ك٢ طٌؼ٤َ ًُي حُطؼخّ ٝىٍ ًُي ػ٠ِ كط٘ش أّ ٤ِْٓ ٍٝؿلخٕ 

ُش كخٓظوزِٚ أرٞ ١ِلش كوخٍ ٣خ ػوِٜخ ٝك٢ ٍٝح٣ش ٓزخٍى رٖ ك٠خ

ٍٍٓٞ هللا ٓخ ػ٘يٗخ اال هَٙ ػِٔظٚ أّ ٤ِْٓ ٝك٢ ٍٝح٣ش ٓؼي رٖ 
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ٓؼ٤ي كوخٍ أرٞ ١ِلش اٗٔخ ٛ٘ؼض ُي ٤ٗجخ ٝٗلٞٙ ك٢ ٍٝح٣ش رٖ 

٣َ٤ٖٓ ٝك٢ ٍٝح٣ش ػَٔٝ رٖ ػزي هللا كوخٍ أرٞ ١ِلش اٗٔخ ٛٞ هَٙ 

خ٢ُٗ كوخٍ إ هللا ٤ٓزخٍى ك٤ٚ ٝٗلٞٙ ك٢ ٍٝح٣ش ػَٔٝ رٖ ٣ل٠٤ حُٔ

ٝك٢ ٍٝح٣ش ٣ؼوٞد كوخٍ أرٞ ١ِلش ح٣خ ٍٍٓٞ هللا اٗٔخ أٍِٓض أٗٔخ 

٣يػٞى ٝكيى ُْٝ ٣ٌٖ ػ٘يٗخ ٓخ ٣٘زغ ٖٓ أٍٟ كوخٍ حىهَ كبٕ هللا 

٤ٓزخٍى ك٤ٔخ ػ٘يى ٝك٢ ٍٝح٣ش ح٠َُ٘ رٖ أْٗ ػٖ أر٤ٚ كيهِض ػ٠ِ 

أّ ٤ِْٓ ٝأٗخ ٓ٘يٖٛ ٝك٢ ٍٝح٣ش ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ إٔ أرخ 

 ك٠لظ٘خ ُِٝطزَح٢ٗ ك٢ حأل٢ٓٝ كـؼَ ٢٘٤َٓ٣ ١ِلش هخٍ ٣خ أْٗ

 ٢ِٔٛ ٣خ أّ ٤ِْٓ ٓخ ػ٘يى ًٌح  ق رخُلـخٍس هُٞٚ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا

ألر٢ ًٍ ػٖ ح٢ٜ٘٤ٌُٔ٘ ُٝـ٤َٙ ِْٛ ٢ٛٝ ُـش كـخ٣ُش ِْٛ ػ٘يْٛ ال 

٣ئٗغ ٝال ٣ؼ٢٘ ٝال ٣ـٔغ ٝٓ٘ٚ هُٞٚ طؼخ٠ُ ٝحُوخث٤ِٖ إلهٞحْٜٗ ِْٛ 

ُٞٚ ٝػَٜص أّ ٤ِْٓ ػٌش ا٤ُ٘خ ٝحَُٔحى رٌُي ١ِذ ٓخ ػ٘يٛٔخ ه

هَؽ ٖٓ حُؼٌش ُٚ اىحٓخ ٝحُؼٌش ر٠ْ حُِٜٔٔش  كخىٓظٚ أ١ ٤َٛص ٓخ

ٝط٘ي٣ي حٌُخف اٗخء ٖٓ ؿِي ٓٔظي٣َ ٣ـؼَ ك٤ٚ حُٖٔٔ ؿخُزخ ٝحُؼَٔ 

ٝك٢ ٍٝح٣ش ٓزخٍى رٖ ك٠خُش كوخٍ َٛ ٖٓ ٖٓٔ كوخٍ أرٞ ١ِلش حهي 

ًخٕ ك٢ حُؼٌش ٖٓٔ كـخء رٜخ كـؼال ٣ؼَٜحٜٗخ كظ٠ هَؽ ػْ ٓٔق 

رٚ ٓزخرظٚ ػْ ٓٔق حُوَٙ كخٗظلن ٝهخٍ رْٔ هللا كِْ  ق ٍٓٞ هللا  ٍ

٣ٍِ ٣ٜ٘غ ًُي ٝحُوَٙ ٣٘ظلن كظ٠ ٍأ٣ض حُوَٙ ك٢ حُـل٘ش ٣ظ٤ٔغ 

ٝىػخ ك٤ٜخ رخُزًَش  ق ٝك٢ ٍٝح٣ش ٓؼي رٖ ٓؼ٤ي كٜٔٔخ ٍٍٓٞ هللا  
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ٝك٢ ٍٝح٣ش ح٠َُ٘ رٖ أْٗ كـجض رٜخ كلظق ٍرخ١ٜخ ػْ هخٍ رْٔ هللا 

زًَش ٝػَف رٌٜح حَُٔحى روُٞٚ ٝهخٍ ك٤ٜخ ٓخ ٗخء حُِْٜ أػظْ ك٤ٜخ حُ

هللا إٔ ٣وٍٞ هُٞٚ ػْ هخٍ حثٌٕ ُؼَ٘س كؤًٕ ُْٜ ظخَٛٙ أٗٚ  هيهَ 

ٍِٓ٘ أر٢ ١ِلش ٝكيٙ َٝٛف رٌُي ك٢ ٍٝح٣ش ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ 

ا٠ُ حُزخد كوخٍ ُْٜ حهؼيٝح  ق: ٠ِ٤ُ ُٝلظٚ كِٔخ حٗظ٠ٜ ٍٍٓٞ هللا  

ٔخ٤ٗش كٔخ ُحٍ كظ٠ ىهَ ػ٤ِٚ ٝىهَ ٝك٢ ٍٝح٣ش ٣ؼوٞد أىهَ ػ٠ِ ػ

ػٔخٕٗٞ ٍؿال ػْ ىػخ٢ٗ ٝىػخ أ٢ٓ ٝأرخ ١ِلش كؤًِ٘خ كظ٠ ٗزؼ٘خ 

حٗظ٠ٜ ٌٝٛح ٣يٍ ػ٠ِ طؼيى حُوٜش كبٕ أًؼَ حَُٝح٣خص ك٤ٜخ أٗٚ أىهِْٜ 

ػَ٘س ػَ٘س ٟٓٞ ٌٛٙ كوخٍ اٗٚ أىهِْٜ ػٔخ٤ٗش ػٔخ٤ٗش كخهلل أػِْ 

حُوَٙ هُٞٚ كؤًِٞح ك٢ ٍٝح٣ش ٓزخٍى رٖ ك٠خُش كٟٞغ ٣يٙ ٢ٓٝ 

ٝهخٍ ًِٞح رْٔ هللا كؤًِٞح ٖٓ كٞح٢ُ حُوٜؼش كظ٠ ٗزؼٞح ٝك٢ ٍٝح٣ش 

حرٖ  -كظق حُزخ١ٍ )حٗظَ رٌَ رٖ ػزي هللا كوخٍ ُْٜ ًِٞح ٖٓ ر٤ٖ..   

 (2ٓ٘-12٘-11٘/  ٙ) -كـَ (

 

هخٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ هللا  -ٗٔ

 (1ٖٔ٘(ٝ)ٔٗٔٙ(ٝ)ٍٕٓٙهْ)

٤ِٓٔخٕ هخٍ : كيػ٘خ كيػ٘خ أرٞ حُ٘ؼٔخٕ هخٍ : كيػ٘خ ٓؼظَٔ رٖ 

ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ رٌَ إٔ أٛلخد  أر٢ ، كيػ٘خ أرٞ ػؼٔخٕ ،

هخٍ : ٖٓ ًخٕ ػ٘يٙ ١ؼخّ  ق: حُٜلش ًخٗٞح أٗخٓخ كوَحء ، ٝإٔ حُ٘ز٢  
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حػ٤ٖ٘ ك٤ٌِٛذ رؼخُغ ٝإ أٍرغ كوخْٓ ، أٝ ٓخىّ ، ٝإٔ أرخ رٌَ 

ال رؼَ٘س هخٍ كٜٞ أٗخ ٝأر٢ ٝأ٢ٓ كق حؿخء رؼالػش كخٗطِن حُ٘ز٢  

أى١ٍ هخٍ ٝحَٓأط٢ ٝهخىّ ر٤٘٘خ ٝر٤ٖ ر٤ض أر٢ رٌَ ٝإ أرخ رٌَ 

ػْ ُزغ ك٤غ ٤ِٛض حُؼ٘خء ػْ ٍؿغ كِزغ  ق: حطؼ٠٘ ػ٘ي حُ٘ز٢  

كـخء رؼي ٓخ ٠٠ٓ ٖٓ ح٤َُِ ٓخ ٗخء هللا هخُض  ق: كظ٠ طؼ٠٘ حُ٘ز٢  

هخٍ أٝٓخ  -ُٚ حَٓأطٚ ٝٓخ كزٔي ػٖ أ٤ٟخكي ، أٝ هخُض ٤ٟلي

ـ٢ء هي ػَٟٞح كؤرٞح هخٍ كٌٛزض أٗخ ػ٤٘ظ٤ْٜ هخُض أرٞح كظ٠ ط

كخهظزؤص كوخٍ ٣خ ؿ٘ؼَ كـيع ٝٓذ ٝهخٍ ًِٞح ال ٤٘ٛجخ كوخٍ ٝهللا ال 

أ١ؼٔٚ أريح ٝح٣ْ هللا ٓخ ً٘خ ٗؤهٌ ٖٓ ُؤش اال ٍرخ ٖٓ أٓلِٜخ أًؼَ 

ٜٓ٘خ هخٍ ٣ؼ٢٘ كظ٠ ٗزؼٞح ٝٛخٍص أًؼَ ٓٔخ ًخٗض هزَ ًُي ك٘ظَ 

 ا٤ُٜخ أرٞ رٌَ حكبًح

ٜٓ٘خ كوخٍ : الَٓأطٚ ٣خ أهض ر٢٘ كَحّ ٓخ  ٢ٛ ًٔخ ٢ٛ ، أٝ أًؼَ

ٌٛح هخُض ال ٝهَس ػ٢٘٤ ٢ُٜ ح٥ٕ أًؼَ ٜٓ٘خ هزَ ًُي رؼالع َٓحص 

ٝهخٍ اٗٔخ ًخٕ ًُي ٖٓ ح٤ُ٘طخٕ ، ٣ؼ٢٘ ٤ٔ٣٘ٚ ، اكؤًَ ٜٓ٘خ أرٞ رٌَ 

كؤٛزلض ػ٘يٙ ، ًٝخٕ  قػْ أًَ ٜٓ٘خ ُؤش ػْ كِٜٔخ ا٠ُ حُ٘ز٢  

خ حػ٘خ ػَ٘ ٍؿال ٓغ ًَ ٍؿَ ر٤٘٘خ ٝر٤ٖ هّٞ ػوي ك٠٠ٔ حألؿَ كلَه٘

ْٜٓ٘ أٗخّ هللا أػِْ ًْ ٓغ ًَ ٍؿَ كؤًِٞح ٜٓ٘خ أؿٔؼٕٞ ، أٝ ًٔخ 

 هخٍ.

 ( 0ٕ٘ٓٝأهَؿٚ ِْٓٔ رَهْ )
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 هُٞٚ: كخهظزؤص أ١ حهظل٤ض ًٝخٕ حهظلخإٙ هٞكخ ٖٓ هٜخّ  

أر٤ٚ ألٗٚ ُْ ٣ٌٖ ك٢ حٍُِٔ٘ ٖٓ حَُؿخٍ ؿ٤َٙ أٝ ألٗٚ أٝٛخٙ رْٜ 

ْ حُـ٤ٖ حُٔؼـٔش ٌٕٝٓٞ حُٕ٘ٞ ٝكظق كوخٍ أ١ أرٞ رٌَ ح٣خ ؿ٘ؼَ ر٠

حُؼخء حُٔؼِؼش ٟٜٝٔخ أ٠٣خ هخٍ حرٖ هَهٍٞ ٓؼ٘خٙ ٣خ ُج٤ْ ٣خ ى٢ٗء 

ٝه٤َ حُؼو٤َ حُٞهْ ٝه٤َ حُـخَٛ ٖٓ حُـؼخٍس ٢ٛٝ حُـَٜ ٝحُٕ٘ٞ 

ُحثيس ٝه٤َ ٓؤهًٞ ٖٓ حُـؼَ ٝٛٞ حُٔو١ٞ ٝهخٍ ػ٤خٝ ٝػٖ رؼٞ 

ق حُظخء ح٤ُ٘ٞم ٣خ ػ٘ظَ رلظق حُؼ٤ٖ حُِٜٔٔش ٌٕٝٓٞ حُٕ٘ٞ ٝكظ

حُٔؼ٘خس ٖٓ كٞم ٝٛٞ حٌُرخد حألٍُم ٗزٜٚ رٚ طلو٤َح ُٚ ٝحألٍٝ ٛٞ 

 حَُٝح٣ش حٍُٜٔ٘ٞس هخُٚ ح١ُٝٞ٘

كـيع رلظق حُـ٤ْ ٝط٘ي٣ي حُيحٍ حُِٜٔٔش ٝك٢ آهَٙ ػ٤ٖ  هُٞٚ:

ِٜٓٔش أ١ ىػخ رخُـيع ٝٛٞ هطغ حألٗق أٝ حألًٕ أٝ حُ٘لش ٝٛٞ 

زؼي ُوُٞٚ كـيع رخألٗق أهٚ ٝه٤َ ٓؼ٘خٙ حُٔذ ٝهخٍ حُو١َز٢ ك٤ٚ حُ

ٝٓذ ٝهخٍ حرٖ هَهٍٞ ٝػ٘ي ح١َُُٝٔ رخُِح١ هخٍ ٝٛٞ ْٝٛ هخٍ 

ػ٠ِ حر٘ٚ ظ٘خ ٓ٘ٚ أٗٚ ك١َ ك٢ كن ح  حُو١َز٢ ًَٝ ًُي ٖٓ أر٢ رٌَ 

حأل٤ٟخف كِٔخ طز٤ٖ ُٚ إٔ ًُي ًخٕ ٖٓ حأل٤ٟخف أىرْٜ روُٞٚ ًِٞح ال 

٤٘ٛجخ ٝكِق إٔ ال ٣طؼٔٚ ٝه٤َ اٗٚ ٤ُْ ريػخء ػ٤ِْٜ اٗٔخ ٛٞ هزَ 

ُْ طظٜ٘ٞح رٚ ك٢ ٝهظٚ ٝهخٍ حُٔلخه٢ٔ اٗٔخ هخ١ذ رٌُي أِٛٚ ال  أ١

أ٤ٟخكٚ ٝ ٤٘ٛجخ ٜٓ٘ٞد ػ٠ِ إٔ كؼِٚ ٓلٌٝف ٝحؿذ كٌكٚ ك٢ 

حُٔٔخع ٝحُظوي٣َ ٛ٘خى هللا ٤٘ٛجخ ٤٘ٛٝجخ ىهَ ػ٤ِٚ كَف حُ٘ل٢ هُٞٚ 
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ٝأ٣ْ هللا ٓزظيأ ٝهزَٙ ٓلٌٝف أ١ ح٣ْ هللا ه٢ٔٔ ِٝٛٔطٚ ِٛٔس 

ي حألًؼ٣َٖ ٝحألَٛ ك٤ٚ ٤ٔ٣ٖ هللا ػْ َٝٛ ال ٣ـُٞ ك٤ٜخ حُوطغ ػ٘

ؿٔغ ح٤ٔ٤ُٖ ػ٠ِ أ٣ٖٔ ُٝٔخ ًؼَ حٓظؼٔخُٚ ك٢ ًالْٜٓ هللٞٙ رلٌف 

 حُٕ٘ٞ كوخُٞح ح٣ْ هللا

هُٞٚ :كوخٍ الَٓأطٚ أ١ كوخٍ أرٞ رٌَ حُِٝؿظٚ ٢ٛٝ أّ ػزي 

 حَُكٖٔ ٝأّ ٍٝٓخٕ هُٞٚ ٣خ أهض ر٢٘ كَحّ اٗٔخ هخٍ  

ش ٌٕٝٓٞ حُٜخء أكي ألٜٗخ ٣ُ٘ذ ر٘ض ىٛٔخٕ ر٠ْ حُيحٍ حُِٜٔٔ

 ر٢٘ كَحّ رٖ ؿْ٘ رٖ ٓخُي رٖ ً٘خٗش ًٔخ ًًَٗخٙ ػٖ ه٣َذ 

ٝهخٍ ح١ُٝٞ٘ :ٓؼ٘خٙ ٣خ ٖٓ ٢ٛ ٖٓ ر٢٘ كَحّ هُٞٚ ٓخ ٌٛح 

 حٓظلٜخّ ٖٓ أر٢ رٌَ ػٖ كخٍ حأل١ؼٔش

هُٞٚ كؤًَ ٜٓ٘خ أ١ ٖٓ حأل١ؼٔش هُٞٚ اٗٔخ ًخٕ ًُي ٖٓ ح٤ُ٘طخٕ  

هُٞٚ ػْ أًَ ٜٓ٘خ ُؤش ٣ؼ٢٘ ٤ٔ٣٘ٚ ٝٛٞ هُٞٚ ٝهللا ال أ١ؼٔٚ أريح 

 ٝطٌَحٍ حألًَ ٓغ أٗٚ ٝحكي ألؿَ حُز٤خٕ

  

ٖٓ كٞحثيحُلي٣غ إٔ ك٤ٚ إٔ حُُٞي ٝحألَٛ ٣ِِْٜٓ ٖٓ هيٓش 

ح٤٠ُق ٓخ ٣ِِّ ٛخكذ حٍُِٔ٘ ٝك٤ٚ إٔ حأل٤ٟخف ٣٘زـ٢ ُْٜ إٔ 

٣ظؤىرٞح ٣ٝ٘ظظَٝح ٛخكذ حُيحٍ ٝال ٣ظٜخكظٞح ػ٠ِ حُطؼخّ ىٝٗٚ ٝك٤ٚ 

حألًَ ٖٓ ١ؼخّ ظَٜص ك٤ٚ حُزًَش ٝك٤ٚ اٛيحء ٓخ طَؿ٠ رًَظٚ ألَٛ 

 (2٘-1٘/  1) -٤ق حُزوخ١ٍ ػٔيس حُوخ١ٍ َٗف ٛل)حُل٠َ  
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 (10ٖ٘هخٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ هللا) -٘ٔ

كيػ٘خ حرٖ أر٢ ٣َْٓ ، أهزَٗخ ٓلٔي رٖ ؿؼلَ ، أهز٢َٗ ك٤ٔي أٗٚ 

٣ز٢٘ رٜل٤ش كيػٞص ح٤ُِٖٔٔٔ ا٠ُ  ق٣وٍٞ هخّ حُ٘ز٢   ا ٓٔغ أٗٔخ

 ٤ُٝٔظٚ أَٓ رخألٗطخع كزٔطض كؤُو٢ ػ٤ِٜخ حُظَٔ ٝحأله٢ ٝحُٖٔٔ.

 (ِْٖ٘ٙٔٓٔ)ٝأهَؿٚ 

ِْ٘ض   ق :أهخّ حُ٘ز٢   ل٤َِّشَ رِ َٜ ِٚ رِ ِي٣َِ٘ش ػاَلػًخ ٣ُْز٠َ٘ َػ٤َِْ َٔ ُْ ح َٝ  ََ َٖ َه٤ْزَ ر٤َْ

ال  َٝ  ٍِ ْٖ ُهْز ِٓ َٜخ  َٕ ك٤ِ خ ًَ خ  َٔ ِٚ ، كَ ظِ َٔ ٤ُِ َٝ َٖ ا٠َُِ  ٤ ِٔ ِِ ْٔ ُٔ ُْ ُص ح ْٞ ُك٠َ٤ٍّ ، كََيَػ

 ْٔ َٖ حُظَّ ِٓ َٜخ  ُْو٠َِ ك٤ِ ُ ْٗطَخِع ، كَؤ ََ رِخأل َٓ ٍْ ، أَ خَْٗض َُْل ٌَ ِٖ ، كَ ْٔ َّٔ حُ َٝ حأله٢ِِ  َٝ  َِ

ْض  ٌَ َِ َٓ خ  َّٔ ِٓ  ْٝ َٖ ، أَ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َٜخِص ح َّٓ َٕ : اِْكَيٟ أُ ٞ ُٔ ِِ ْٔ ُٔ ُْ ٍَ ح ظَُٚ ، كَوَخ َٔ ٤ُِ َٝ

 ْْ َُ ْٕ اِ َٝ  ، َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َٜخِص ح َّٓ ْٖ أُ ِٓ  ٠َِٜ َٜخ كَ زَ ـَ ْٕ َك ٤ُُ٘ٚ ؟ كَوَخُُٞح : اِ ِٔ َ٣

 ٌَ َِ َٓ خ  َّٔ ِٓ  ٠َِٜ َٜخ كَ ْز ـُ يَّ ٣َْل َٓ َٝ ِْلَُٚ ،  َٜخ َه َُ ٠َّ١ َٝ  ََ طََل ٍْ خ ح َّٔ ٤ُُ٘ٚ ، كََِ ِٔ ْض ٣َ

ِّ . هخٍ حُِٜٔذ : ك٤ٚ ٖٓ حُلوٚ ؿٞحُ حُز٘خء  َٖ حَُّ٘خ ر٤َْ َٝ َٜخ  خَد ر٤ََْ٘ ـَ ُِْل ح

ك٠ حُٔلَ ًٔخ طَؿْ . ٝك٤ٚ : ؿٞحُ روخء حُٔٔخك٣َٖ ػ٠ِ حُؼخُْ 

 -طخٍ ٝحُِٔطخٕ ح٤ٓٞ٤ُٖ ٝحُؼالػش ، َٗف ٛل٤ق حُزوخٍٟ ـ الرٖ ر

(0  /ٕ00) 

 هُٞٚ:رخألٗطخع  ؿٔغ ٗطغ، ؿِي ٣ئًَ ػ٤ِٚ ًخُٔلَس ))حُلـَ 

 (2ٔ/  ٘) -َٗف حُزوخ١ٍ -حُٔخ١غ/ح٢ٍُِٗٞٛ ((
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 (2ٖٖ٘هخٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ هللا) -ٙٔ

ال ٣ؤًَ كظ٠ ٣ئط٠ ر٤ٌٖٔٔ ٣ؤًَ  م ػٖ ٗخكغ هخٍ ًخٕ حرٖ ػَٔ

ال طيهَ ٌٛح  ٓؼٚ كؤىهِض ٍؿال ٣ؤًَ ٓؼٚ كؤًَ ًؼ٤َح كوخٍ ٣خ ٗخكغ

٣وٍٞ حُٔئٖٓ ٣ؤًَ ك٢ ٓؼ٠ ٝحكي ٝحٌُخكَ ٣ؤًَ  ق  ػ٢ِ ٓٔؼض حُ٘ز٢

 (ٕٓٙٓك٢ ٓزؼش أٓؼخء.ٝأهَؿٚ ِْٓٔ رَهْ)

هُٞٚ :حُٔئٖٓ ٣ؤًَ ك٢ ٓؼ٢ ٝحكي ٝحٌُخكَ ٣ؤًَ ك٢ ٓزؼش أٓؼخء 

ؿٔغ ٓؼ٢ رٌَٔ ح٤ُْٔ ٝحُوَٜ ٢ٛٝ حُٜٔخ٣ٍٖ هخٍ حُوخ٢ٟ ه٤َ إ 

حُظٔؼ٤َ ٝه٤َ إ حَُٔحى إٔ  ٌٛح ك٢ ٍؿَ رؼ٤٘ٚ كو٤َ ُٚ ػ٠ِ ؿٜش

حُٔئٖٓ ٢ٔٔ٣ هللا ػ٘ي ١ؼخٓٚ كال ٣٘خًٍٚ ح٤ُ٘طخٕ ٝحٌُخكَ ال ٢ٔٔ٣ 

ك٤٘خًٍٚ هخٍ أَٛ حُطذ ٌَُ اٗٔخٕ ٓزؼش أٓؼخء حُٔؼيس ػْ ػالػش 

ٓظِٜش رٜخ ٍهخم ػْ ػالػش ؿالظ كخٌُخكَ َُ٘ٛٚ ٝػيّ ط٤ٔٔظٚ ال 

َٓء أكيٛخ  ٣ٌل٤ٚ اال ِٓئٛخ ًِٜخ ٝحُٔئٖٓ الهظٜخىٙ ٝط٤ٔٔظٚ ٣٘زؼٚ

( حُٔوظخٍ إٔ ٓؼ٘خٙ رؼٞ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٣ؤًَ ك٢ ٕٗ/  ٗٔهخٍ ح١ُٝٞ٘ )

ٓؼ٢ ٝحكي ٝإٔ أًؼَ حٌُلخٍ ٣ؤًِٕٞ ك٢ ٓزؼش أٓؼخء ٝال ٣ِِّ إٔ ًَ 

 ٘) -ٝحكي ٖٓ حُٔؼخء حُٔزؼش ٓؼَ ٓؼ٢ حُٔئٖٓ )حُي٣زخؽ ػ٠ِ ِْٓٔ (

 /ٔٓ1) 
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 (ٖٔ٘/  ٖهخٍ حإلٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ ك٢ ٓٔ٘يٙ ) -0ٔ

 

ػزي حُٜٔي كيػ٘خ كٔخى ػٖ ك٤ٔي ػٖ أر٢ حُٔظًَٞ ػٖ  كيػ٘خ 

ٝأٛلخرٚ َٓٝح رخَٓأس كٌرلض ُْٜ ٗخس  ق: : إٔ ٍٍٓٞ هللا   اؿخرَ

ٝحطوٌص ُْٜ ١ؼخٓخ كِٔخ ٍؿغ هخُض ٣خ ٍٍٓٞ هللا حٗخ حطوٌٗخ ٌُْ ١ؼخٓخ 

ٝأٛلخرٚ ًٝخٗٞح ال ٣زيإٕٝ  ق: كخىهِٞح كٌِٞح كيهَ ٍٍٓٞ هللا  

كؤهٌ حُ٘ز٢  م ُؤش كِْ ٣ٔظطغ إٔ ٤ٔ٣ـٜخ  قكظ٠ ٣زظية حُ٘ز٢  

ٌٛٙ ٗخس ًرلض رـ٤َ إً أِٜٛخ كوخُض حَُٔأس ٣خ ٗز٢ م كوخٍ حُ٘ز٢  

هللا اٗخ ال ٗلظْ٘ ٖٓ آٍ ٓؼي رٖ ٓؼخً ٝال ٣لظٕ٘ٔٞ ٓ٘خ ٗؤهٌ ْٜٓ٘ 

 ٣ٝؤهٌٕٝ ٓ٘خ 

طؼ٤ِن ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ : آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٍؿخُٚ 

كٖٔ ٍؿخٍ ِْٓٔ    -ٝٛٞ حرٖ ِٓٔش  - ػوخص ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ كٔخى

حُؼالٓش حُلـ١ٍٞ  ٝكوٚ هللا ٓ٘يٙ ٛل٤ق ٝٛٞ ك٢  ٤ٗو٘خهخٍ 

 ( ٕٔٗحُٜل٤ق حُٔٔ٘ي  ٤ُِ٘ن ٓوزَ حُٞحىػ٢ رَهْ )

 

  

 (ٕٖٖٖهخٍ أرٞ ىحٝى  ٍكٔٚ هللا )   -1ٔ

كيػ٘خ ٓلٔي رٖ حُؼالء أهزَٗخ حرٖ اى٣ٍْ أهزَٗخ ػخْٛ رٖ ٤ًِذ 

ك٢  قػٖ أر٤ٚ ػٖ ٍؿَ ٖٓ حألٜٗخٍ هخٍ هَؿ٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا  
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ٝٛٞ ػ٠ِ حُوزَ ٢ٛٞ٣ حُلخكَ أٝٓغ  ق ؿ٘خُس كَأ٣ض ٍٍٓٞ هللا  

ٖٓ هزَ ٍؿ٤ِٚ أٝٓغ ٖٓ هزَ ٍأٓٚ كِٔخ ٍؿغ حٓظوزِٚ ىحػ٢ حَٓأس 

ْ ٟٝغ حُوّٞ كؤًِٞح ك٘ظَ آرخإٗخ كـخء ٝؿ٢ء رخُطؼخّ كٟٞغ ٣يٙ ػ

٣ِٞى ُؤش ك٢ كٔٚ ػْ هخٍ أؿي ُلْ ٗخس أهٌص رـ٤َ  ق: ٍٍٓٞ هللا 

إً أِٜٛخ كؤٍِٓض حَُٔأس هخُض ٣خ ٍٍٓٞ هللا ا٢ٗ أٍِٓض ا٠ُ حُزو٤غ 

٣٘ظ١َ ٢ُ ٗخس كِْ أؿي كؤٍِٓض ا٠ُ ؿخٍ ٢ُ هي حٗظَٟ ٗخس إٔ 

كؤٍِٓض ا٢ُ رٜخ أٍَٓ ا٢ُ رٜخ رؼٜٔ٘خ كِْ ٣ٞؿي كؤٍِٓض ا٠ُ حَٓأطٚ 

أ١ؼ٤ٔٚ حألٓخٍٟ .ٝٛللٚ حألُزخ٢ٗ ٍكٔٚ هُٞٚ :  ق كوخٍ ٍٍٓٞ هللا

ػٖ ٍؿَ ٖٓ حألٜٗخٍ ٓزْٜ، ٝٓؼِّٞ إٔ ؿٜخُش حُٜلخرش ال طئػَ؛ 

ألْٜٗ ػيٍٝ ٝال ٣لظخؿٕٞ ا٠ُ طؼي٣َ ٖٓ رؼي ػ٘خء هللا ػِ ٝؿَ 

، ٝحُـٜخُش ك٢ ؿ٤َْٛ طئػَ ٝط٠َ،  ق: ػ٤ِْٜ ٝػ٘خء ٍُٓٞٚ  

ٝال طئػَ، ٝال ٣ؼ٢٘ ًْٜٞٗ ػيٝالً أْٜٗ ٓؼٜٕٞٓٞ، ٝك٤ْٜ ال ط٠َ 

كبٕ حُؼٜٔش ٤ُٔض ألكي اال ََُِٓ حٌَُحّ ػ٤ِْٜ حُٜالس ٝحُٔالّ، 

ٌُْٜٝ٘ ػيٍٝ ٝه٤خٍ ٣ؼظٔي ػ٠ِ ًالْٜٓ، ٣ٝؼٍٞ ػ٠ِ ٓخ ؿخء ػْٜ٘ 

ٖٓ حَُٝح٣ش، ًَٝ ٍحٝ ٖٓ حَُٝحس ىٕٝ حُٜلخرش الري ٖٓ ٓؼَكش كخُٚ 

ٜلخرش كبٕ حُٔـٍٜٞ ك٤ْٜ ك٢ ٖٓ حُؼوش ٝح٠ُؼق ٝؿ٤َ ًُي اال حُ

كٌْ حُٔؼِّٞ، ٌُٜٝح ال ٣ئػَ اًح ه٤َ: ػٖ ٍؿَ ٖٓ حألٜٗخٍ، أٝ ػٖ 

 ق :، أٝ ػٖ ٍؿَ ٖٓ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا   ق ٍؿَ ٛلذ حُ٘ز٢ 

َٗف ٖٓ٘ أر٢ ىحٝى ـ )  كبٕ ًُي ًخف ك٢ ػيحُظٚ ٝهزٍٞ هزَٙ حٗظَ
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 (0ٖٙ/  0ٔ) -ػزي حُٔلٖٔ حُؼزخى (

 

 (1ٍٔ٘٘كٔٚ هللا ) هخٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ   -2ٔ

كيػ٘خ أرٞ ٓؼَٔ ، كيػ٘خ ػزي حُٞحٍع ، كيػ٘خ أ٣ٞد رٖ أر٢ ط٤ٔٔش 

،  ا، ػٖ حُوخْٓ ، ػٖ ُٛيّ هخٍ : ً٘خ ػ٘ي أر٢ ٠ٓٞٓ حألٗؼ١َ 

ًٝخٕ ر٤٘٘خ ٝر٤ٖ ٌٛح حُل٠ ٖٓ ؿَّ اهخء كؤط٢ رطؼخّ ك٤ٚ ُلْ ىؿخؽ 

ٝك٢ حُوّٞ ٍؿَ ؿخُْ أكَٔ كِْ ٣يٕ ٖٓ ١ؼخٓٚ هخٍ حىٕ كوي ٍأ٣ض 

٣ؤًَ ٓ٘ٚ هخٍ ا٢ٗ ٍأ٣ظٚ أًَ ٤ٗجخ كوٌٍطٚ كلِلض إٔ ال  ق ٍٞ هللا ٍٓ

ك٢ ٗلَ ٖٓ  ق ا٢ٗ أط٤ض حُ٘ز٢   -آًِٚ كوخٍ حىٕ أهزَى ، أٝ أكيػي 

حألٗؼ٤٣َٖ كٞحكوظٚ ٝٛٞ ؿ٠زخٕ ٝٛٞ ٣ؤْ ٗؼٔخ ٖٓ ٗؼْ حُٜيهش 

 كخٓظلِٔ٘خٙ كلِق إٔ ال ٣لِٔ٘خ هخٍ ٓخ ػ٘ي١ ٓخ أكٌِْٔ ػ٤ِٚ ػْ أط٢ 

رٜ٘ذ ٖٓ ارَ كوخٍ أ٣ٖ حألٗؼ٣َٕٞ أ٣ٖ حألٗؼ٣َٕٞ  قٍٍٓٞ هللا 

هخٍ كؤػطخٗخ هْٔ ًٝى ؿَ حٌٍُٟ كِزؼ٘خ ؿ٤َ رؼ٤ي كوِض ألٛلخر٢ 

٤ٔ٣٘ٚ ال  ق :٤ٔ٣٘ٚ كٞهللا ُجٖ طـلِ٘خ ٍٍٓٞ هللا  ق ٢ٔٗ ٍٍٓٞ هللا 

كوِ٘خ ٣خ ٍٍٓٞ هللا اٗخ حٓظلِٔ٘خى  ق ٗلِق أريح كَؿؼ٘خ ا٠ُ حُ٘ز٢ 

ٗي ٤ٔٗض ٤ٔ٣٘ي كوخٍ إ هللا ٛٞ كٌِْٔ كلِلض إٔ ال طلِٔ٘خ كظ٘٘خ أ

ا٢ٗ ٝهللا إ ٗخء هللا ال أكِق ػ٠ِ ٤ٔ٣ٖ كؤٍٟ ؿ٤َٛخ ه٤َح ٜٓ٘خ اال 

أط٤ض ح١ٌُ ٛٞ ه٤َ ٝطلِِظٜخ.ٝأهَؿٚ ِْٓٔ ك٢ ٛل٤لٚ رَهْ 

(ٔ2ٗٙ) 
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 (2ٖٗ/ٗكخثيٙ  هخٍ حإلٓخّ حرٖ حُو٤ْ ٍكٔٚ ك٢ ُحى حُٔؼخى)

    ٠َٓ ٞ ُٓ ْٖ َكِي٣ِغ أَر٢ِ  ِٓ  : " ِٖ ِل٤َل٤ْ ّٜ ّٕ حُّ٘ز٢ِّ   اك٢ِ " حُ  ق: ََ

ِؼَيِس  َٔ ُْ ٠َُ َهل٤ٌِق َػ٠َِ ح ْٝ ١ٌْذ ك٢ِ حأْلَ ٍَ  ٍّ َٞ َكخ ُٛ َٝ َْ حُّيَؿخِؽ ..... ََ َُْل ًَ أَ

َص  ْٞ ّٜ ل٢ّ حُ َٜ ُ٣ َٝ  ٢ِّ٘ َٔ ُْ ح َٝ خِؽ  َٓ ٣ُِِي ك٢ِ حُّي َ٢ِِْ ٣ َُْو ِْ َؿ٤ُّي ح ٠َْٜ ُْ ٣َُِغ ح َٓ

 ّٔ ٣َُل خ َؿ٤ًّيح  َٝ ًٓ ُُّي َى َٞ ُ٣ َٝ  ََ َُْؼْو ١ ح ّٞ ٣ُوَ َٝ  َٕ ْٞ  ُٖ حُِّ

ْ٘لَُغ  حٌء ٣َ َٝ ُْ٘ٚ َى ِٓ َُْؼظ٤ُِن  ح َٝ ١ُٞرَشً  ٍُ  َّ أَهَ َٝ حًؿخ  َِ ِٓ  ُٖ َو ْٓ ُْ حُّي٣ِي أَ َُْل َٝ

٤ََِّ٘شٌ  ُٓ  ِْ ٠َْٜ ُْ ٣ََِؼشُ ح َٓ ٣ٍُِؾ  ح ََ ُْلَ ح َٝ ـ٤َِِظَشَ ...   ُْ ٣َخَف ح َّ حُ َٝ  َٞ ْر َّ حُ َٝ َْ٘ؾ  ُْوَُُٞ ح

ٌّ َُِط٤ٌق َؿ٤ٌّي .حٛـ رخهظٜخٍُِِطّ  َٜخ َى ْ٘ ِٓ ُُّي  َٞ ظَ ُٔ ُْ ُّ ح حُّي َٝ  ْزِغ 

 

 ( ٕٖٗ٘هخٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ هللا ) -ٕٓ

كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٤ٗزش هخٍ : أهز٢َٗ حرٖ أر٢ حُلي٣ي ، ػٖ  

هخٍ : ً٘ض أُِّ حُ٘ز٢  احرٖ أر٢ ًثذ ، ػٖ حُٔوز١َ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس 

آًَ حُو٤َٔ ، ٝال أُزْ حُل٣ََ، ٝال ٣وي٢٘ٓ ُ٘زغ رط٢٘ ك٤ٖ ال  ق: 

 كالٕ ، ٝال كالٗش

ٝأُٜن رط٢٘ رخُلٜزخء ٝأٓظوَة  حَُؿَ ح٣٥ش ٢ٛٝ ٓؼ٢ ٢ً 

 ٣٘وِذ ر٢

ك٤طؼ٢٘ٔ ٝه٤َ حُ٘خّ ُِٔٔخ٤ًٖ ؿؼلَ رٖ أر٢ ١خُذ ٣٘وِذ ر٘خ 

ك٤طؼٔ٘خ ٓخ ًخٕ ك٢ ر٤ظٚ كظ٠ إ ًخٕ ٤ُوَؽ ا٤ُ٘خ حُؼٌش ٤ُْ ك٤ٜخ 
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 ك٤ٜخ ٢ٗء ك٘٘ظوٜخ كِ٘ؼن ٓخ 

 -هُٞٚ ُ٘زغ رط٢٘ أ١ ألؿَ ٗزغ رط٢٘

 (2ٖٗ/  ٖٓ) -حٗظَػٔيس حُوخ١ٍ َٗف ٛل٤ق حُزوخ١ٍ  

حُؼٌش : هَرش ٛـ٤َس طظوٌ ٝػخء ُِٖٔٔ أٝ حُؼَٔ ٠ٛٝ رخُٖٔٔ 

 (1٘ٔ/  ٗ) -أهٚ )ٛل٤ق ِْٓٔ  (   

 

 (0ٕٙٔهخٍ حإلٓخّ أرٞ ىحٝى ٍهْ ) - ٕٔ

ػٖ ٓـخٛي كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ أر٠ ٤ٗزش كيػ٘خ ؿ٣ََ ػٖ حألػٖٔ  

ٖٓ حٓظؼخً رخهلل »  - قٍٍٓٞ هللا  هخٍ هخٍمػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ 

كؤػ٤ٌٝٙ ٖٝٓ ٓؤٍ رخهلل كؤػطٞٙ ٖٝٓ ىػخًْ كؤؿ٤زٞٙ ٖٝٓ ٛ٘غ 

ا٤ٌُْ ٓؼَٝكخ كٌخكجٞٙ كبٕ ُْ طـيٝح ٓخ طٌخكجٞٗٚ كخىػٞح ُٚ كظ٠ طَٝح 

( ٝٛٞ ك٢ حُٜل٤ق 0ٕٙ٘.ٝأهَؿٚ حُ٘ٔخث٢)«. أٌْٗ هي ًخكؤطٔٞٙ 

 ( 0ٖٙرَهْ ) ٓوزَ ٍكٔٚ هللا حُٔٔ٘ي٤ُِ٘ن

أ١: ٖٓ ُـؤ ا٤ٌُْ ٓٔظؼ٤ٌح رخهلّل كؤُـجٞٙ ٝأؿ٤َٝٙ، ٖٝٓ ٓؤٍ 

٤ٗجخ هلّل طؼخ٠ُ كؤػطٞٙ، ٖٝٓ ١ِزٌْ كؤؿ٤زٞح ىػٞطٚ، ٝ" ٖٓ ٛ٘غ 

حُٔؼَٝف حْٓ ؿخٓغ ٌَُ ٓخ  ٝا٤ٌُْ ٓؼَٝكخ " ٣ؼ٢٘: ه٤َحً ٝاكٔخٗخ، 

ّ، ًَٝ ٓخ ػَف ٖٓ ١خػش هللّا، ٝحُظوَد ا٤ُٚ، ٝحإلكٔخٕ ا٠ُ حُ٘خ

٘خص ٝحُٔوزلخص. ْٔ ل ُٔ  ٗيد ا٤ُٚ حَُ٘ع، ٠ٜٗٝ ػ٘ٚ ٖٓ حُ

هُٞٚ: " كٌخكجٞٙ" ٖٓ حٌُٔخكؤس ٣وخٍ: ًخكؤطٚ ٍٝؿٞص ٌٓخكؤطي، 
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أ١: ًلخ٣ظي، ْٝحِٛٚ: ٖٓ ًل٠ ٣ٌل٢ ٖٓ حُ٘خهٚ، َٗف أر٢ ىحٝى 

 (ٕٗٗ/  ٙ) -ُِؼ٢٘٤ 

 

 

 (ٖٗٗ٘هخٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ هللا ) -ٕٕ

يػ٘خ ٓل٤خٕ ، ػٖ حألػٖٔ ، ػٖ أر٢ كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ٣ٞٓق ، ك

هخٍ ًخٕ ٖٓ حألٜٗخٍ ٍؿَ ٣وخٍ اٝحثَ ، ػٖ أر٢ ٓٔؼٞى حألٜٗخ١ٍ 

ُٚ أرٞ ٗؼ٤ذ ، ًٝخٕ ُٚ ؿالّ ُلخّ كوخٍ حٛ٘غ ٢ُ ١ؼخٓخ أىػٞ 

هخْٓ هٔٔش  ق هخْٓ هٔٔش كيػخ ٍٍٓٞ هللا  ق: ٍٍٓٞ هللا  

 اٗي ىػٞط٘خ هخْٓ هٔٔش ٌٝٛح ٍؿَ هي قكظزؼْٜ ٍؿَ كوخٍ حُ٘ز٢  

طزؼ٘خ كبٕ ٗجض أًٗض ُٚ ٝإ ٗجض طًَظٚ هخٍ رَ أًٗض ُٚ.ٝأهَؿٚ 

( ِْٕٖٔٓٓٙ) 

 

هخٍ حإلٓخّ ح١ُٝٞ٘ ٍكٔٚ هللا  ..حٛـ إٔ حُٔيػٞ حًح طزؼٚ ٍؿَ رـ٤َ 

حٓظيػخء ٣٘زـ٠ ُٚ إٔ ال٣ؤًٕ ُٚ ٣ٜٝ٘خٙ ٝحًح رِؾ رخد ىحٍ ٛخكذ 

حُطؼخّ أػِٔٚ رٚ ٤ُؤًٕ ُٚ أٝ ٣ٔ٘ؼٚ ٝإٔ ٛخكذ حُطؼخّ ٣ٔظلذ ُٚ 

٣ؤًٕ ُٚ إ ُْ ٣ظَطذ ػ٠ِ ك٠ٍٞٙ ٓلٔيس رؤٕ ٣ئًٟ حُلخ٣َٟٖ إٔ 

أٝ ٤٘٣غ ػْٜ٘ ٓخ ٣ٌَٛٞٗٚ أٝ ٣ٌٕٞ ؿِٞٓٚ ٓؼْٜ ٣ٍِٓخ رْٜ 

َُٜ٘طٚ رخُلٔن ٝٗلٞ ًُي كخٕ ه٤ق ٖٓ ك٠ٍٞٙ ٢ٗء ٖٓ ٌٛح ُْ 
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٣ؤًٕ ُٚ ٣ٝ٘زـ٠ إٔ ٣ظِطق ك٠ ٍىٙ ُٝٞ أػطخٙ ٤ٗجخ ٖٓ حُطؼخّ إ 

  ًخٕ ٤ِ٣ن رٚ ٤ٌُٕٞ ٍىح ؿ٤ٔال ًخٕ كٔ٘خ

 (1ٕٓ/  ٖٔ) -َٗف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ِْٓٔ  حٗظَ  

 

 (ٙٙٗ٘هخٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ هللا ٍهْ ) -ٖٕ

كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ ٓلٔي ، كيػ٘خ ٣ؼوٞد رٖ ارَح٤ْٛ ، هخٍ : 

هخٍ أٗخ أػِْ  اكيػ٢٘ أر٢ ، ػٖ ٛخُق ، ػٖ حرٖ ٜٗخد إٔ أْٗ 

 حُ٘خّ رخُلـخد ًخٕ  

ػَٝٓخ ر٣ِ٘ذ  ق أر٠ رٖ ًؼذ ٣ٔؤ٢ُ٘ ػ٘ٚ أٛزق ٍٍٓٞ هللا  

حر٘ش ؿلٖ ، ًٝخٕ طِٝؿٜخ رخُٔي٣٘ش كيػخ حُ٘خّ ُِطؼخّ رؼي حٍطلخع 

ٝؿِْ ٓؼٚ ٍؿخٍ رؼي ٓخ هخّ حُوّٞ كظ٠ م  حُٜ٘خٍ كـِْ ٍٍٓٞ هللا 

ػْ ى ك٠٘ٔ ٤٘ٓٝض ٓؼٚ كظ٠ رِؾ رخد كـَس ػخث٘ش  ق هخّ ٍٍٓٞ 

ح ْٛ ؿِّٞ ٌٓخْٜٗ كَؿغ ٍٝؿؼض ظٖ أْٜٗ هَؿٞح كَؿؼض ٓؼٚ كبً

ٓؼٚ حُؼخ٤ٗش كظ٠ رِؾ رخد كـَس ػخث٘ش ًلَؿغ ٍٝؿؼض ٓؼٚ كبًح ْٛ 

هخٓٞح ك٠َد ر٢٘٤ ٝر٤٘ٚ ٓظَح ٝأٍُِٗ حُلـخد.ٝأهَؿٚ ِْٓٔ رَهْ 

(ٕٔٗ1) 

 هُٞٚ:حٍطلخع حُٜ٘خٍ ٝٛٞ أٍٝ ح٠ُل٠

 (1ٖٙ/  ٕ) -حرٖ كـَ ( -كظق حُزخ١ٍ ) حٗظَ 
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 ( ٔٓٔٗهخٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ هللا ٍهْ ) -ٕٗ

كيػ٘خ هالى رٖ ٣َْل٠َ٤ ، كيػ٘خ ػزي حُٞحكي رٖ أ٣ٖٔ ، ػٖ أر٤ٚ ،  

، كوخٍ : اٗخ ٣ّٞ حُو٘يم ٗللَ ، كؼَٟض ًي٣ش  اهخٍ أط٤ض ؿخرَح 

ٗي٣يس ، كـخإٝح حُ٘ز٢ : كوخُٞح : ٌٛٙ ًي٣ش ػَٟض ك٢ حُو٘يم ، 

رلـَ ، ُٝزؼ٘خ ػالػش أ٣خّ ،  كوخٍ : أٗخ ٗخٍُ ، ػْ هخّ ٝرط٘ٚ ٓؼٜٞد

ًؼ٤زخ أ٤َٛ ،  حُٔؼٍٞ ، ك٠َد ، كؼخى ق ال ٌٗٝم ًٝحهخ ، كؤهٌ حُ٘ز٢  

أٝ أ٤ْٛ ، كوِض : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، حثٌٕ ٢ُ ا٠ُ حُز٤ض ، كوِض الَٓأط٢ 

٤ٗجخ ٓخ ًخٕ ك٢ ًُي ٛزَ ، كؼ٘يى ٢ٗء ؟ هخُض  ق: : ٍأ٣ض رخُ٘ز٢ 

٘ض حُ٘ؼ٤َ ، كظ٠ : ػ٘ي١ ٗؼ٤َ ٝػ٘خم ، كٌرلض حُؼ٘خم ، ١ٝل

ؿؼِ٘خ حُِلْ ك٢ حُزَٓش ، ػْ ؿجض حُ٘ز٢ : ٝحُؼـ٤ٖ هي حٌَٗٔ ، 

ٝحُزَٓش ر٤ٖ حألػخك٢ هي ًخىص إٔ ط٠٘ؾ ، كوِض : ١ؼ٤ْ ٢ُ ، كوْ أٗض 

٣خ ٍٍٓٞ هللا ، ٍٝؿَ ، أٝ ٍؿالٕ ، هخٍ : ًْ ٛٞ ؟ كًٌَص ُٚ ، هخٍ : 

حُظٍ٘ٞ ،  ًؼ٤َ ٤١ذ ، هخٍ : هَ ُٜخ : ال طِ٘ع حُزَٓش ، ٝال حُوزِ ٖٓ

كظ٠ آط٢ ، كوخٍ : هٞٓٞح ، كوخّ حُٜٔخؿَٕٝ ٝحألٜٗخٍ ، كِٔخ ىهَ 

رخُٜٔخؿ٣َٖ ٝحألٜٗخٍ ،  ق ػ٠ِ حَٓأطٚ ، هخٍ : ٣ٝلي ، ؿخء حُ٘ز٢ 

 ٖٝٓ ٓؼْٜ ، هخُض : َٛ ٓؤُي ؟ هِض : ٗؼْ ، كوخٍ  

حىهِٞح ، ٝال ط٠خؿطٞح ، كـؼَ ٣ٌَٔ حُوزِ ، ٣ٝـؼَ ػ٤ِٚ حُِلْ 

ٍٞ اًح أهٌ ٓ٘ٚ ، ٣ٝوَد ا٠ُ أٛلخرٚ ، ػْ ، ٣ٝؤَ حُزَٓش ٝحُظ٘

٣ِ٘ع ، كِْ ٣ٍِ ٣ٌَٔ حُوزِ ٣ٝـَف ، كظ٠ ٗزؼٞح ، ٝرو٢ رو٤ش ، 



 25 األربعون احلسان يف إجابة دعوة اإلخوان  

 هخٍ : ٢ًِ ٌٛح ، ٝأٛي١ ، كبٕ حُ٘خّ أٛخرظْٜ ٓـخػش. 

 (  ٖٕ٘ٓٝأهَؿٚ ِْٓٔ رَهْ )

  

ُْلَؤّْ  َٜخ ح َ ك٤ِ َٔ ِْزَش اَل ٣َْؼ ُٛ ْي٣َش هِْطَؼش َؿ٤ِِظَش  ٌُ ُْ ح َٝ هُٞٚ: ًي٣ش: 

 (2ٖٖ/  1) - حُٔؼزٞى َٗف ٖٓ٘ أر٢ ىحٝى   ػٕٞ

  [ ُّ ٍُ رخٌَُٔ : حُلؤ َٞ ْؼ ِٔ ْوَسَ [ حُ َّٜ َد رٚ حُ ََ ٍَ ك٠َ َٞ ْؼ ِٔ ٌَ حُ كؤَه

 (0ٕ٘/  ٗ) -حٗظَحُٜ٘خ٣ش ك٢ ؿ٣َذ حألػَ 

َ٘ش . حُٜ٘خ٣ش  َٓ  ُٚ ّْ حُؼ٘خم : ٢ٛ حألٗؼ٠ ٖٓ أٝالى حُٔؼِ ٓخ ُْ ٣َظِ

 . ٖٔٔ/ٖك٢ ؿ٣َذ حألػَ 

ش : حُوِي  َٓ َْ حّ . حُٜ٘خ٣ش حُزُ ََ  .  ٕٔٔ/ٍٔ ٓطِوخً ، ٝؿٔؼٜخ رِ

ْي٣َشٌ (( ر٠ْ حٌُخف ٝآٌخٕ حُيحٍ ٝرخ٤ُخء  ًُ ْض  َٟ ََ ُٚ : )) َػ ْٞ هَ

َٜخ  َُ ك٤ِ َٔ ِٝ الَ ٣َْؼ َٖ حألٍ ِٓ ِْزَشٌ  ُٛ ٢َِٛ هِْطَؼشٌ َؿ٤ِِظَشٌ  َٝ حُٔؼ٘خس طَْلَض ، 

حُى  ََ ُٔ حُ َٝ  ، َ ْٓ ََّ َُّ حُ ُُِٚ طَ ْٛ ؼ٤ُذ (( أ ٌَ )) حُ َٝ  ، ُّ ْص طَُحرخً حُلَؤ ٍَ خ َٛ ُٛ٘خ : 

 ُٕ ٞ ٌُ ٍُ حَُّظ٢ ٣ خ ـَ )) حألَػَخك٢ُِّ (( : حألك َٝ  . )) ََ َ٤ ْٛ ْؼ٠َ٘ )) أ َٓ  َٞ ُٛ َٝ َٗخِػٔخً ، 

خَػشُ (( :  ـَ َٔ )) حُ َٝ ٞح .  ُٔ حَك َِ )) ط٠ََخَؿطُٞح (( : طَ َٝ  ، ٍُ َٜخ حُوِْي َػ٤َِْ

ُٚ (( : رلظق حُوخء حُٔؼـ َٔ )) حَُو َٝ َٞ رلظق ح٤ُْٔ .  ُٛ َٝ ُٞع ،  ـُ ٔش حُ

شُ ((  َٔ ٤َْٜ َؿْؼُض . ٝ)) حُزُ ٍَ َٝ ْٗوََِْزُض  لَؤُص (( : ح ٌَ ْٗ )) ح َٝ ُٞع ،  ـُ ٝح٤ُْٔ : حُ

 ُٖ )) حُيَّحِؿ َٝ ٢َٛ ، حَُؼَ٘خُم ، رلظق حُؼ٤ٖ .  َٝ ش  َٔ ْٜ ر٠ْ حُزخء ، طٜـ٤َ رَ

 ُّ ١ٌِ ٣ُْيَػ٠ حَُّ٘خ ُّ حَُّ ٍُ (( حُطََّؼخ ْئ ُّٔ )) حُ َٝ ٢َِٛ حَُّظ٢ أُِلَِض حُز٤ََْض :   : ))
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َٜخ ))اَُِ  ُُ ْٞ هَ َٝ َٜال (( أ١ْ طََؼخُُٞح .  )) َك٤َّ َٝ ٤ٍَِّٓش .  َٞ رخُلَخ ُٛ َٝ ِٚ ؛  رَي  ٤ْ َٝ ري 

 ، ْْ ل٤ِٜ ٌْ َٛخ الَ ٣َ َْ٘ي ١ٌِ ِػ َّٕ حَُّ َٜخ حْػظَوََيْص أ َّ زَّْظُٚ ، ألَٗ َٓ َٝ ْظُٚ  َٔ َٛ (( أ١ْ َهخ

طََؼخ٠َُ َٝ ْزَلخَُٗٚ  ُٓ َّ هللا  ََ ًْ خ أ َٓ َٜخ  َهل٢َِ َػ٤َِْ َٝ ظَْل٤َْض  ْٓ ُ  كَخ ِٚ َٗز٤َِّٚ  - ق:  -رِ

َن ؛  َٜ َن (( أ١ْ : رَ َٔ ِس . )) رَ ََ ِٛ ح٣٥ش حُزَخ َٝ ِس  ََ ِٛ ِس حُظَّخ َِ ـِ ْؼ ُٔ ِٙ حُ ٌِ ٛ ْٖ ِٓ

َي (( رلظق ح٤ُْٔ، أ١ْ :  َٔ )) َػ َٝ َم ، ػاَلع ُُـخٍص .  َِ ٍُ أ٠٣ْخً : رَ ٣ُوَخ َٝ

 ُّ٢ ـِ )) طَ َٝ كَشُ .  ََ ـْ ِٔ ْوَيَكشُ : حُ ِٔ حُ َٝ َِك٢ِ ؛  )) حْهَيك٢ (( أ١ْ : حْؿ َٝ َي .  َٜ هَ

ٌص ، ٝهللا أػِْ  (( أ١ْ  ْٞ َٛ َٜخ  ـ٤َََِخِٗ ُِ : 

 (1ٖٔ/  ٔ) -حٗظَ )٣ٍخٝ حُٜخُل٤ٖ )طلو٤ن حُيًظٍٞ حُللَ( .

 

 (2ٕٙهخٍ حإلٓخّ حُ٘ٔخث٢ ٍكٔٚ هللا ك٢ ػَٔ ح٤ُّٞ ٝح٤ُِٚ) -ٕ٘

ػََ٘خ  ٍَ : َكيَّ ػََ٘خ َػْزُي حألَْػ٠َِ ، هَخ ٍَ : َكيَّ ُٖ ٣َْل٠َ٤ ، هَخ ٣ََِّخ ْر ًَ َُ  ٢ِٗ ََ أَْهزَ

َُ رْ  ْ٘ ْٖ رِ ِٚ ، َػ ْٖ أَر٤ِ ٍَ ، َػ ٤َْٜ ُٓ  ْٖ ٍي ، َػ َّٔ َل ُٓ  ِٖ َِ ْر ٤َْٛ ُُ  ْٖ ٍٍ ، َػ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ  ُٖ

سَ  ََ ٣ْ ََ ُٛ َِ هُزَخٍء حَُّ٘ز٢َِّ اأَر٢ِ  ْٛ ْٖ أَ ِٓ  ٍِ خ َٜ ْٗ َٖ حألَ ِٓ  ٌَ ُؿ ٍَ ٍَ : َىَػخ  ،  ق هَخ

ِٚ َػ٤ََِْ٘خ ْٝ ٣ََي٣ْ ََ ٣ََيُٙ ، أَ َٔ َؿ َٝ  َْ خ ١َِؼ َّٔ َؼُٚ ، كََِ َٓ ْٗطََِْوَ٘خ  ِ  كَخ ُي هلِلَّ ْٔ َُْل ٍَ : ح هَخ

ََّ راَلٍَء  ًُ َٝ وَخَٗخ ،  َٓ َٝ َ٘خ  َٔ أ١ََْؼ َٝ ََٜيحَٗخ  َّٖ َػ٤ََِْ٘خ كَ َٓ  ، ُْ الَ ٣ُْطَؼ َٝ  ُْ ١ٌِ ٣ُْطِؼ حَُّ

الَ  َٝ  ، ٍٍ لُٞ ٌْ َٓ الَ  َٝ خكٍَت  ٌَ ُٓ الَ  َٝ ىٍَّع ،  َٞ ُٓ  ََ ِ َؿ٤ْ ُي هلِلَّ ْٔ َُْل ٍٖ أَْرالََٗخ ، ح َٔ َك

 ْٔ َُْل ُْ٘ٚ ، ح ـ٠ًْ٘ َػ ظَ ْٔ حِد ُٓ ََ َّ٘ َٖ حُ ِٓ و٠َ  َٓ َٝ  ، ِّ َٖ حُطََّؼخ ِٓ  َْ ١ٌِ أ١ََْؼ ِ حَُّ ُي هلِلَّ

 ََ ك٠ََّ َٝ  ، ٠ َٔ َُْؼ َٖ ح ِٓ  ََ َّٜ رَ َٝ الََُِش ،  َٖ ح٠َُّ ِٓ ََٛيٟ  َٝ  ، ١ِ َْ ُُْؼ َٖ ح ِٓ خ  َٔ ًَ َٝ  ،

.ٝحُلي٣غ  َٖ ٤ ِٔ َُْؼخَُ دِّ ح ٍَ  ِ ُي هلِلَّ ْٔ َُْل ِٚ طَْل٤٠ِالً ، ح ِْوِ ْٖ َه ِٓ  ٍَ ؼ٤ِ ًَ َػ٠َِ 
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رِلع ًخٕ  ا(ٖٓ كي٣غ أر٢ أٓخٓش  1٘ٗ٘زوخ١ٍ رَهْ )أهَؿٚ حُ

اًحٍكغ ٓخثيطٚ هخٍ ))حُلٔيهلل ًؼ٤َحًٓزخًٍخًك٤ٚ ؿ٤َ ٌٓل٢ 

ٝالٌٓلٍٞٝالٓٞىع ٝالٓٔظـ٢٘ ػ٘ٚ ٍر٘خ(( .حُ٘خٛي ٖٓ حُلي٣غ هُٞٚ 

 ىػخ ٍؿَ ٖٓ حألٜٗخٍ ٖٓ أَٛ هزخء حُ٘ز٤ن

 (ٕٕٙٔهخٍ :حإلٓخّ ِْٓٔ ٍكٔٚ هللا ٍهْ ) -ٕٙ

ػََ٘خ ٣َلْ  َُ َكيَّ خِػ٤ َٔ ْٓ ػََ٘خ اِ ٍَ هَخُُٞح َكيَّ ـْ ُٖ ُك حْر َٝ هُظ٤َْزَشُ  َٝ ُٖ أ٣ََُّٞد   -٠َ٤ ْر

 ٍَ ُٖ َؿْؼلَ َٞ حْر ُٛ سَ  -َٝ ََ ٣ْ ََ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ َُْؼالَِء َػ ِٖ ح ٍَ  أ اَػ ٞ ُٓ ٍَ  َّٕ

  ِ ٍَ  ق هللاَّ ضٌّ » هَخ ِٓ  ِْ ِِ ْٔ ُٔ ُْ ِْ َػ٠َِ ح ِِ ْٔ ُٔ ُْ  «.َكنُّ ح

َّٖ ٣َخ ُٛ خ  َٓ  ََ ٍَ  ه٤ِ ِ هَخ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ح َىَػخَى » ٍَ ًَ اِ َٝ  ِٚ ْْ َػ٤َِْ ِِّ َٔ ح َُو٤ِظَُٚ كَ ًَ اِ

ح  ًَ اِ َٝ ْظُٚ  ِّٔ َ كَ٘ َي هللاَّ ِٔ َْ كََل ح َػطَ ًَ اِ َٝ ْق َُُٚ  َٜ ْٗ َلَي كَخ َٜ ْ٘ ظَ ْٓ ح ح ًَ اِ َٝ كَؤَِؿْزُٚ 

خَص كَخطَّزِْؼُٚ  َٓ ح  ًَ اِ َٝ َٝ كَُؼْيُٙ  َِ ( ريٕٝ ٍٕٓٗٔٝٝحٙ حُزوخ١ٍ رَهْ)«.َٓ

 َٝ ْق ُُٚلع  َٜ ْٗ َلَي كَخ َٜ ْ٘ ظَ ْٓ ح ح ًَ  اِ

  

 (ٗٔٗ٘هخٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ هللا ٍهْ ) -0ٕ

كيػ٢٘ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ ، أهزَٗخ ٍٝف رٖ ػزخىس ، كيػ٘خ حرٖ  

، أٗٚ َٓ روّٞ ر٤ٖ  ا أر٢ ًثذ ، ػٖ ٓؼ٤ي حُٔوز١َ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس 

 ق: أ٣ي٣ْٜ ٗخس ٤ِٜٓش كيػٞٙ كؤر٠ إٔ ٣ؤًَ هخٍ هَؽ ٍٍٓٞ هللا  

أ١ :  ٖٓ حُي٤ٗخ ُْٝ ٣٘زغ ٖٓ حُوزِ حُ٘ؼ٤َ. هُٞٚ : ٗخس ٤ِٜٓش ،

٣ٞ٘ٓش ، ٝٓ٘ٚ ٣وخٍ : ٤ِٛض حُِلْ رخُظول٤ق : اًح ٣ٞٗظٚ ػ٠ِ ؿٜش 
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حُٜالف ، ٤ِٛٝض كالٗخ رخُ٘خٍ رخُظ٘ي٣ي ، ٝٓ٘ٚ هُٞٚ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ 

{حٗظَ ٍْ ٤َِِشُ َؿِل٤ ْٜ طَ َٝ  (0ٕٗ/  ٗٔ) - َٙٔ٘ٗف حُٔ٘ش . : }

 

حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ هللا ٍهْ  هخٍ حإلٓخّ—1ٕ

(ٕٙٗ٘(ٝ)ٖ٘0٘(ٝ)ٕٙٗٙ) 

كيػ٢٘ أرٞ ٗؼ٤ْ ر٘لٞ ٖٓ ٜٗق ٌٛح حُلي٣غ ، كيػ٘خ ػَٔ رٖ ًٍ 

ًخٕ ٣وٍٞ ٝآهلل ح١ٌُ ال اُٚ اال ٛٞ إ ا، كيػ٘خ ٓـخٛي إٔ أرخ ٣ََٛس 

ً٘ض ألػظٔي رٌزي١ ػ٠ِ حألٍٝ ٖٓ حُـٞع ٝإ ً٘ض ألٗي حُلـَ 

 ٠ِ ٣َ١وْٜ  ػ٠ِ رط٢٘ ٖٓ حُـٞع ، ُٝوي هؼيص ٣ٞٓخ ػ

ح١ٌُ ٣وَؿٕٞ ٓ٘ٚ كَٔ أرٞ رٌَ حكٔؤُظٚ ػٖ آ٣ش ٖٓ ًظخد هللا ٓخ 

ٓؤُظٚ اال ٤ُ٘زؼ٢٘ كَٔ ُْٝ ٣لؼَ ػْ َٓ ر٢ ػَٔ حكٔؤُظٚ ػٖ آ٣ش ٖٓ 

ًظخد هللا ٓخ ٓؤُظٚ اال ٤ُ٘زؼ٢٘ كَٔ كِْ ٣لؼَ ػْ َٓ ر٢ أرٞ حُوخْٓ  

م كظزْٔ ك٤ٖ ٍآ٢ٗ ٝػَف ٓخ ك٢ ٗل٢ٔ ٝٓخ ك٢ ٝؿ٢ٜ ػْ هخٍ أرخ 

 هِض ُز٤ي ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ حُلن ٠٠ٓٝ كظزؼظٚ كيهَ كخٓظؤًٕ َٛ

كؤًٕ ٢ُ كيهَ كٞؿي ُز٘خ ك٢ هيف كوخٍ ٖٓ أ٣ٖ ٌٛح حُِزٖ هخُٞح أٛيحٙ 

ُي كالٕ ، أٝ كالٗش هخٍ أرخ َٛ هِض ُز٤ي ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ حُلن ا٠ُ 

أَٛ حُٜلش كخىػْٜ ٢ُ هخٍ ٝأَٛ حُٜلش أ٤ٟخف حإلٓالّ ال ٣ؤٕٝٝ 

 ٓخٍ ، ٝال ػ٠ِ أكي اًح أطظٚ ٛيهش رؼغ رٜخ ا٤ُْٜ ُْٝ ا٠ُ أَٛ ، ٝال

٣ظ٘خٍٝ ٜٓ٘خ ٤ٗجخ ، ٝاًح أطظٚ ٛي٣ش أٍَٓ ا٤ُْٜ ٝأٛخد ٜٓ٘خ 
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ٝأًَْٜٗ ك٤ٜخ كٔخء٢ٗ ًُي كوِض ٝٓخ ٌٛح حُِزٖ ك٢ أَٛ حُٜلش ً٘ض 

أكن أٗخ إٔ أ٤ٛذ ٖٓ ٌٛح حُِزٖ َٗرش أطوٟٞ رٜخ كبًح ؿخء أ٢َٗٓ 

ِـ٢٘ ٖٓ ٌٛح حُِزٖ ُْٝ ٣ٌٖ ٖٓ كٌ٘ض أٗخ أػط٤ْٜ ٝٓخ ػ٠ٔ إٔ ٣ز

كؤط٤ظْٜ كيػٞطْٜ كؤهزِٞح كخٓظؤًٗٞح  ري ق١خػش هللا ١ٝخػش ٍُٓٞٚ  

كؤًٕ ُْٜ ٝأهٌٝح ٓـخُْٜٔ ٖٓ حُز٤ض هخٍ ٣خ أرخ َٛ هِض ُز٤ي ٣خ 

ٍٍٓٞ هللا هخٍ هٌ كؤػطْٜ هخٍ كؤهٌص حُويف كـؼِض أػط٤ٚ حَُؿَ 

ك٤َ٘د كظ٠ ٣َٟٝ ػْ ٣َى ػ٢ِ حُويف كؤػط٤ٚ حَُؿَ ك٤َ٘د كظ٠ 

ويف كظ٠ ٣َٟٝ ػْ ٣َى ػ٢ِ حُويف ك٤َ٘د كظ٠ ٣َٟٝ ػْ ٣َى ػ٢ِ حُ

ٝهي ١ٍٝ حُوّٞ ًِْٜ كؤهٌ حُويف كٟٞؼٚ  ق: حٗظ٤ٜض ا٠ُ حُ٘ز٢  

ػ٠ِ ٣يٙ ك٘ظَ ا٢ُ كظزْٔ كوخٍ أرخ َٛ هِض ُز٤ي ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ 

رو٤ض أٗخ ٝأٗض هِض ٛيهض ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ حهؼي كخَٗد كوؼيص 

كَ٘رض كوخٍ حَٗد كَ٘رض كٔخ ُحٍ ٣وٍٞ حَٗد كظ٠ هِض : ال 

أؿي ُٚ ٌِٓٔخ هخٍ كؤ٢ٍٗ كؤػط٤ظٚ حُويف كلٔي  ٝح١ٌُ رؼؼي رخُلن ٓخ

 هللا ٠ٔٓٝ َٝٗد حُل٠ِش..

ٝك٢ حُلي٣غ ٖٓ حُلٞحثي ٖٓ ػالٓخص حُ٘زٞس طٌؼ٤َ حُطؼخّ 

ٝحَُ٘حد رزًَظٚ ، ٝك٤ٚ ؿٞحُ حُ٘زغ ُٝٞ رِؾ أه٠ٜ ؿخ٣ظٚ أهٌحً ٖٓ 

ال أؿي ُٚ ٌِٓٔخً، ٝطو٣ََ حُ٘ز٢ّ ُٚ ػ٠ِ ؿٞحُٙ اهٍٞ أر٢ ٣ََٛس 

ظل٣َٔٚ، ٝحُـٔغ ر٤ٖ ًُي ٝر٤ٖ حألكخى٣غ حُٞحٍىس هالكخً ُٖٔ هخٍ ر

رخُِؿَ ػٖ حُ٘زغ ٣لَٔ حُِؿَ ػ٠ِ ٓظوٌ حُ٘زغ ػخىس ُٔخ ٣ظَطذ 
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ػ٤ِٚ ٖٓ حٌَُٔ ػٖ حُؼزخىس ٝؿ٤َٛخ، ٝكَٔ حُـٞحُ ػ٠ِ ٖٓ ٝهغ ُٚ 

ًُي ٗخىٍحً، ال ٤ٓٔخ رؼي ٗيس ؿٞع ٝحٓظزؼخى كٍٜٞ ٢ٗء رؼيٙ ػٖ 

 هَد.

هٜش أهَٟ ك٢ طٌؼ٤َ ح٣ََٛس  ٝهغ ألر٢«: حُلظق»ط٘ز٤ٚ: هخٍ ك٢ 

 حُطؼخّ ٓغ أَٛ حُٜلش.

  

أطض ػ٢ِّ ػالػش »هخٍ:  اأهَؽ حرٖ كزخٕ ػٖ أر٢ ٣ََٛس -2ٕ 

أ٣خّ ُْ أ١ؼْ، كـجض أ٣ٍي حُٜلش كـؼِض أٓو٢، كـؼَ حُٜز٤خٕ 

ّٖ أرٞ ٣ََٛس كظ٠ حٗظ٤ٜض ا٠ُ حُٜلش، كٞحكوض ٍٍٓٞ هللا   ٣وُٕٞٞ: ؿ

َ حُٜلش ْٝٛ ٣ؤًِٕٞ ـ  أط٠ روٜؼش ٖٓ ػ٣َي، كيػخ ػ٤ِٜخ أٛ ق

ٜٓ٘خ، كـؼِض أططخٍٝ ٢ٌُ ٣يػ٢ٗٞ كظ٠ هخٓٞح ٤ُْٝ ك٢ حُوٜؼش اال 

٢ٗء ك٢ ٗٞحك٤ٜخ، كـٔؼٚ كٜخٍ ُؤش كٟٞؼٜخ ػ٠ِ أٛخرؼٚ كوخٍ 

« ٢ُ: ًَ رخْٓ هللا، كٞح١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ ٓخ ُُض آًَ ٜٓ٘خ كظ٠ ٗزؼض

-ٕٖٗ/  ٗ) -ى٤َُ حُلخُل٤ٖ ُطَم ٣ٍخٝ حُٜخُل٤ٖ ()ح ٛـ. حٗظَ

ٖٖٗ ) 
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 (2ٖٖ٘هخٍ حرٖ ٓخؿٚ ٍكٔٚ هللا ٍهْ ) -ٖٓ

 

كيػ٘خ أر٣ًَٞذ:كيػ٘خ ٤ًٝغ،ػٖ ٛ٘خّ حُيٓظٞحث٢،ػٖ هظخىس ػٖ 

 هخٍ:ٛ٘ؼض ١ؼخٓخً كيػُٞص ٍٍٓٞ هللا آؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ،ػٖ ػ٢ِ 

كـخءكَأٟ ك٢ حُز٤ض طٜخ٣َٝ كَؿغ ٝأهَؿٚ حُ٘ٔخث٢ ٍهْ  ق

 (ٝآ٘خىٙ ٛل٤ق ٝٛللٚ حُؼالٓش حألُزخ٢ٖٖٗ٘٘)

 

ٚ:كَأٟ طٜخ٣َٝ كَؿغ ٣لْٜ ٖٓ حُلي٣غ حٕ ٝؿٞى حٌَُٔ٘ ك٢ هُٞ

 حُز٤ض ٓخٗغ ػٖ حُيهٍٞ ك٤ٚ 

ك٤ٚ أٗٚ ال ٣ـُٞ حُيهٍٞ ك٢ حُيػٞس ٣ٌٕٞ ك٤ٚ  هخٍ حرٖ رطخٍ: 

ٌَٓ٘ ٓٔخ ٠ٜٗ هللا ػ٘ٚ ٍُٝٓٞٚ  هِٔخ ك٢ ًُي ٖٓ اظٜخٍ ح٠َُٟ رٜخ 

ٝٗوَ ٌٓحٛذ حُويٓخء ك٢ ًُي ٝكخِٛٚ حٕ ًخٕ ٛ٘خى ٓلَّ ٝهيٍ 

ُحُظٚ كخُحُٚ كال رؤّ ٝحٕ ُْ ٣ويٍ ك٤َؿغ ٝهخٍ ٛخكذ حُٜيح٣ش ػ٠ِ ا

ال رؤّ إٔ ٣وؼي ٝ ٣ؤًَ اًح ُْ ٣ٌٖ ٣وظي١ رٚ كبٕ ًخٕ ٖٓٔ ٣وظي١ رٚ 

ُْٝ ٣ويٍ ػ٠ِ ٓ٘ؼْٜ ك٤ِوَؽ ُٔخ ك٤ٚ ٖٓ ٤ٖٗ حُي٣ٖ ٝكظق رخد 

حُٔؼ٤ٜش هخٍ ٌٝٛح ًِٚ رؼي حُل٠ٍٞ ٝحٕ ػِْ هزِٚ ُْ ٣ِِٓٚ حإلؿخرش 

 (ٕٔٗ/  ٔ) -َٗف ٖٓ٘ حرٖ ٓخؿٚ () حٗظَ..ًٌح ك٢ كظق حُزخ١ٍ
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 (ٖٖٓٙهخٍ حإلٓخّ رٖ ٓخؿٚ ٍكٔٚ هللا رَهْ) -ٖٔ

كيػ٘خ ػزي  حَُكٖٔ رٖ ػزي هللا حُـ١ٍِ:كيػ٘خ ػلخٕ رٖ ِْٓٔ 

ػ٘خ كٔخىرٖ ِٓٔش: كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ؿٜٔخٕ :كيػ٘خ ٓل٤٘ش حرٞ ػزي 

كٜ٘غ ُٚ ١ؼخٓخً،كوخُض ا حَُكٖٔ إٔ ٍؿالً ٟخف ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ،

ُٞىػٞٗخ حُ٘ز٢ كؤًَ ٓؼ٘خ كيػٞٙ كـخء كٟٞغ ٣يٙ ػ٠ِ :كخ١ٔش ك

ػ٠خىط٢ حُزخد كَأٟ هَحٓخً ك٢ ٗخك٤ش حُز٤ض،كَؿغ كوخُض كخ١ٔش 

ُؼ٤ِخ:حُلن،كوَ ُٚ:ٓخٍؿؼي ٣خٍٍٓٞ هللا ؟هخٍ اٗٚ ٤ُْ ٢ُ إٔ أىهَ ك

ر٤ظخًِٓٝهخً كٔ٘ٚ حألُزخ٢ٗ ٝآ٘خىٙ كٖٔ ٝهيهَؿٚ أكٔي رَهْ 

خ ( هَخ0ٖ٘٘(ٝأرٞ ىحٝى)2ٕٕٕٔ) َٔ ُٛ ُْزَخد  ١َِّ : ِػ٠َخَىطَخ ح َٛ ْٞ ـَ ُْ ٍَ ح

ِٚ .حٗظَ ْٖ َؿخِٗز٤َْ ِٓ زَظَخُٙ  َ٘  (ٖٔٗ/  ٔ) -َٗف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ِْٓٔ    َه

 

/  ٔهخٍ حإلٓخّ  أكٔي رٖ ك٘زَ ٍكٔٚ هللا ك٢ ٓٔ٘يٙ رَهْ) -ٕٖ

ٗٓٗ) 

ػ٘خ ٓلٔي رٖ ٓخرن ػ٘خ آَحث٤َ ػٖ حألػٖٔ ػٖ ٗو٤ن ػٖ    

أؿ٤زٞح حُيحػ٢ ٝال : ق ٍٍٓٞ هللا   هخٍ هخٍ اػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى

 طَىٝح حُٜي٣ش ٝال ط٠َرٞح ح٤ُِٖٔٔٔ

طؼ٤ِن ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ : آ٘خىٙ ؿ٤يٝٛلق آ٘خىٙ حُؼالٓش 

( ٝٛٞ ك٢ حُٜل٤ق حُٔٔ٘ي ُِؼالٓش 0٘ٔحألُزخ٢ٗ ك٢ حالىد حُٔلَى)

 (1ٖٖحُٞحىػ٢ رَهْ)
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/  ٕهخٍ حإلٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ ٍكٔٚ هللا ك٢ ٓٔ٘يٙ رَهْ ) -ٖٖ

ٙ1) 

 مػ٘خ ػلخٕ ػ٘خ كٔخى رٖ ٣ُي ػٖ أ٣ٞد ػٖ ٗخكغ ػٖ حرٖ ػَٔ   

 هخٍ : أؿ٤زٞح حُيػٞس اًح ىػ٤ظْ  ق ػٖ حُ٘ز٢ 

 طؼ٤ِن ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ : آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ

  

 (ٖٖٓٗهخٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ ٍكٔٚ هللا ٍهْ ) -ٖٗ

كيػ٢٘ آلخم رٖ َٜٗ ، كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػز٤ي ، كيػ٘خ أرٞ ك٤خٕ 

ك٢  هخٍ : ً٘خ ٓغ حُ٘ز٢  مح  ، ػٖ أر٢ ٍُػش ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس 

ىػٞس كَكغ ا٤ُٚ حٌٍُحع ًٝخٗض طؼـزٚ كْٜ٘ ٜٓ٘خ ٜٗٔش ٝهخٍ أٗخ 

٤ٓي حُوّٞ ٣ّٞ حُو٤خٓش َٛ طيٍٕٝ رٖٔ ٣ـٔغ هللا حأل٤ُٖٝ ٝح٥ه٣َٖ 

ُ٘خظَ ٣ٝٔٔؼْٜ حُيحػ٢ ٝطيٗٞ ْٜٓ٘ ك٢ ٛؼ٤ي ٝحكي ك٤زَْٜٛ ح

حُْ٘ٔ ك٤وٍٞ رؼٞ حُ٘خّ أال طَٕٝ ا٠ُ ٓخ أٗظْ ك٤ٚ ا٠ُ ٓخ رِـٌْ 

 أال ط٘ظَٕٝ ا٠ُ ٖٓ  

٣٘لغ ٌُْ ا٠ُ ٍرٌْ ك٤وٍٞ رؼٞ حُ٘خّ أرًْٞ آىّ ك٤ؤطٞٗٚ 

ك٤وُٕٞٞ ٣خ آىّ أٗض أرٞ حُزَ٘ هِوي هللا ر٤يٙ ٝٗلن ك٤ي ٖٓ ٍٝكٚ 

حُـ٘ش أال ط٘لغ ُ٘خ ا٠ُ ٍري أال ٝأَٓ حُٔالثٌش كٔـيٝح ُي ٝأٌٓ٘ي 

طَٟ ٓخ ٗلٖ ك٤ٚ ٝٓخ رِـ٘خ ك٤وٍٞ ٍر٢ ؿ٠ذ ؿ٠زخ ُْ ٣ـ٠ذ هزِٚ 
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ٓؼِٚ ، ٝال ٣ـ٠ذ رؼيٙ ٓؼِٚ ٜٝٗخ٢ٗ ، ػٖ حُ٘ـَس كؼ٤ٜظٚ ٗل٢ٔ 

ٗل٢ٔ حًٛزٞح ا٠ُ ؿ١َ٤ حًٛزٞح ا٠ُ ٗٞف ك٤ؤطٕٞ ٗٞكخ ك٤وُٕٞٞ ٣خ 

ح أٓخ ٗٞف أٗض أٍٝ حََُٓ ا٠ُ أَٛ حألٍٝ ٝٓٔخى هللا ػزيح ٌٍٗٞ

طَٟ ا٠ُ ٓخ ٗلٖ ك٤ٚ أال طَٟ ا٠ُ ٓخ رِـ٘خ أال ط٘لغ ُ٘خ ا٠ُ ٍري 

ك٤وٍٞ ٍر٢ ؿ٠ذ ح٤ُّٞ ؿ٠زخ ُْ ٣ـ٠ذ هزِٚ ٓؼِٚ ، ٝال ٣ـ٠ذ 

رؼيٙ ٓؼِٚ ٗل٢ٔ ٗل٢ٔ حثظٞح حُ٘ز٢  ك٤ؤط٢ٗٞ كؤٓـي طلض حُؼَٕ 

ك٤وخٍ ٣خ ٓلٔي حٍكغ ٍأٓي ٝحٗلغ ط٘لغ َٝٓ طؼطٚ.هخٍ ٓلٔي رٖ 

هُٞٚ كْٜ٘ ٜٓ٘خ  (2َٗٔؿٚ ِْٓٔ رَهْ )ػز٤ي ال أكلع ٓخثَٙ ٝأه

ٜٗٔش رخُِٜٔٔش ٝه٤َ رخُٔؼـٔش ٝه٤َ حُْٜ٘ حألًَ ٖٓ حُِلْ ٝأهٌٙ 

/  ٔ) -ٓويٓش حُلظق ()رؤ١َحف حألٓ٘خٕ ٝرخُٔؼـٔش رخألَٟحّ( حٗظَ

ٔ2ٗ) 

 

 

 ( 2ٗ/  ٙ) -هخٍ حإلٓخّ ح ُز٤ٜو٠ ك٢ ىالثَ حُ٘زٞس     -ٖ٘

ٗزؤٗخ حُلٖٔ رٖ أهزَٗخ أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ٓلٔي حُٔو١َء أ 

حُوخ٢ٟ كيػ٘خ  ٓلٔي رٖ آلخم حالٓلَح٢٘٣ كيػ٘خ ٣ٞٓق رٖ ٣ؼوٞد

ٓلٔي رٖ أر٢ رٌَ كيػ٘خ ػزي حألػ٠ِ رٖ ػزي حألػ٠ِ ػٖ حُـ٣ََٟ 

 هخٍ اػٖ أر٢ حٍُٞى ػٖ أر٢ ٓلٔي حُل٢َٓ٠ ػٖ أر٢ أ٣ٞد 

١ؼخٓخ ٝألر٢ رٌَ هيٍ ٓخ ٣ٌل٤ٜٔخ كؤط٤ظٜٔخ رٚ  ق: ٛ٘ؼض ُِ٘ز٢  
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حًٛذ كخىع ٢ُ رؼالػ٤ٖ ٖٓ أَٗحف حألٜٗخٍ ك٘ن  ق كوخٍ ح ُ٘ز٢ 

ًُي ػ٢ِ ٝهِض ٓخ ػ٘ي١ ٢ٗء أ٣ُيٙ كٌؤ٢ٗ طـخكِض هخٍ اًٛذ كخىع 

٢ُ رؼالػ٤ٖ ٖٓ أَٗحف حألٜٗخٍ كيػٞطْٜ كـخإٝح كوخٍ أ١ؼٔٞح كؤًِٞح 

كظ٠ ٛيٍٝح ػْ ٜٗيٝح أٗٚ ٍٍٓٞ هللا ٝرخ٣ؼٞٙ هزَ إٔ ٣وَؿٞح ػْ 

كخًَ ٖٓ ١ؼخ٢ٓ ًُي ٓخثش هخٍ حىع ٢ُ ٓظ٤ٖ هخٍ ًًَٝ حُلي٣غ هخٍ 

 ٝػٔخٕٗٞ ٍؿال ًِْٜ ٖٓ حألٜٗخٍ

 

 

 (2ٙ/  ٙهخٍ حإلٓخّ ِْٓٔ ٍكٔٚ هللا رَهْ ) -ٖٙ

 

٤ْزَخ٠ِِّٗ  َّ٘ ِٖ حُ ٍَ َػ ِٜ ْٔ ُٓ  ُٖ ػََ٘خ َػ٠ُِِّ ْر ٤ْزَشَ َكيَّ َٗ ُٖ أَر٠ِ  َِ ْر ٌْ ػََ٘خ أَرُٞ رَ َكيَّ

يِ  َٔ ُْ ٌّ رِخ ٝ َُ ٍَ َىَػخَٗخ َػ ِّْ هَخ َٛ ِٖ حألَ ٣َِِي ْر َ٣ ْٖ َد ا٤ََُِْ٘خ ػاَلَػَشَ َػ ََّ ٣َِ٘ش كَوَ

 ٍّ َٖ َػزَّخ ٌٍِى كََِو٤ُِض حْر طَخ َٝ  ٌَ ًِ زًّخ كَآ َٟ  ََ َ٘ ََ  مَػ ؼَ ًْ َ طُُٚ كَؤ َْ ـَِي كَؤَْهزَ ُْ َٖ ح ِٓ

  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ْْ هَخ ُٜ ٍَ رَْؼ٠ُ َُُٚ َكظ٠َّ هَخ ْٞ ُّ َك ْٞ ُْوَ الَ »  -ق : ح َٝ  ُُِٚ ًُ الَ آ

 ُٓ َِّ الَ أَُك َٝ  ُْٚ٘ ٠َٜ َػ ْٗ خ رُِؼَغ َٗز٠ُِّ «. ُٚ أَ َٓ  ْْ ِْظُ خ هُ َٓ  َْ ٍّ ٓزِْج ُٖ َػزَّخ ٍَ حْر كَوَخ

 ِ ِ  -ق -هللاَّ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ خ اِ ًٓ َِّ َل ُٓ َٝ ِلالًّ  ُٓ َْ٘ي  -: م ااِلَّ  َٞ ِػ ُٛ خ  َٔ ر٤ََْ٘

ٟ اِ  ََ أَسٌ أُْه ََ ْٓ ح َٝ ٤ُِِي  َٞ ُْ ُٖ ح َهخُُِي ْر َٝ  ٍّ ُٖ َػزَّخ َُ ْر ُْل٠َْ َْ٘يُٙ ح ِػ َٝ َٞٗشَ  ُٔ ٤ْ َٓ ًْ

حَى حَُّ٘ز٠ُِّ  ٍَ خ أَ َّٔ ٌْ كََِ ِٚ َُْل ٌٕ َػ٤َِْ ح َٞ ْْ ِه ِٜ َد ا٤َُِْ َِّ ََ هَخَُْض َُُٚ  -: م -هُ ًُ ْٕ ٣َؤْ أَ

 ٍَ هَخ َٝ ٌَقَّ ٣ََيُٙ  . كَ ذٍّ َٟ  ُْ ُ َُْل َٞٗشُ اَِّٗٚ ُٔ ٤ْ ُِْٚ ه٢َُّ » َٓ ًُ ْْ آ َُ ٌْ ح َُْل ٌَ َٛ .» ٍَ هَخ َٝ
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 ْْ ُٜ ُِٞح » َُ ًُ .» َُ ُْل٠َْ ُْ٘ٚ ح ِٓ  ََ ًَ َ هَخَُْض كَؤ َٝ أَسُ.  َْ َٔ ُْ ح َٝ ٤ُِِي  َٞ ُْ ُٖ ح َهخُُِي ْر َٝ

 ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ُْٚ٘ ِٓ  َُ ًُ ٠ٌْء ٣َؤْ َٗ ٠ٍْء ااِلَّ  َٗ  ْٖ ِٓ  َُ ًُ َٞٗشُ الَ آ ُٔ ٤ْ  : مَٓ

 هُٞٚ:)) حُوٞحٕ (( : ٓخ ٣ـؼَ ػ٤ِٚ حُطؼخّ

 هِض ٝحُ٘خٛي ٖٓ حُلي٣غ ىػخٗخ ػَّٝ رخُٔي٣٘ش

 

 (ْٖٕٗٗ)هخٍ حإلٓخّ أ رٞ ىحٝى ٍكٔٚ هللا رَه -0ٖ

كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ ٓلٔي حُ٘خهي كيػ٘خ كٔخى رٖ هخُي حُو٤خ١ كيػ٘خ  

ٓؼخ٣ٝش رٖ ٛخُق ػٖ ٣ْٞٗ رٖ ٤ٓق ػٖ حُلخٍع رٖ ٣ُخى ػٖ أر٢ 

ا٠ُ  ق: هخٍ ىػخ٢ٗ ٍٍٓٞ هللا اٍْٛ ػٖ حُؼَرخٝ رٖ ٓخ٣ٍش 

حُٔلٍٞ ك٢ ٠ٍٓخٕ كوخٍ ))ِْٛ ا٠ُ حُـيحء حُٔزخٍى ((.ٝٛللٚ 

 حُؼالٓش حألُزخ٢ٗ ٍكٔٚ هللا

ى ( ٍَ زَخ ُٔ ُْ ـََيحء ح ُْ  هُٞٚ:) ا٠َُِ ح

وَخٓٚ .:  َٓ ُ ٣َوُّٞ  ِٚ أِلََّٗٚ أ١َُِِْن َػ٤َِْ َٝ زَخف ،  َّٜ ًٍُٞ حُ ؤْ َٓ ـََيحء  ُْ ح َٝ 

٤َخّ  ِٛ ِٚ َػ٠َِ  ٟ رِ َّٞ خثِْ ٣َظَوَ َّٜ َّٕ حُ خُٙ َؿَيحء أِلَ َّٔ َٓ خ  َٔ َُْوطَّخر٢ُِّ : اَِّٗ ٍَ ح هَخ

ـَيَّٟ  ْٕ هَْي طَ ؤَ ٌَ َٜخٍ كَ َٜخ ، حَُّ٘ ََ ك٤ِ ٌَّ ح رَ ًَ ِٚ اِ د طَوٍُٞ َؿَيح كاَُلٕ َُِلخَؿظِ ََ َُْؼ ح َٝ

 ٠َٜ ْٗظَ ْ . حِ ْٔ َّ٘ ْهض ١ُُِٞع حُ َٝ ُلٍٞ ا٠َُِ  ُّٔ ْهض حُ َٝ ْٖ َُُيٕ  ِٓ َُِي  ًَ َٝ

 (0ٓٗ/  ٙ) -ػٕٞ حُٔؼزٞى َٗف ٖٓ٘ أر٢ ىحٝى  )حٗظَ
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 -رؼٞ حألػخٍ ك٢ اؿخرش حُيػٞس - 

 

 

 (0ٖٓ/ٕهللا)ؽهخٍ حإلٓخّ حُلخًْ ٍكٔٚ  -1ٖ

أهزَٗخ ٓلٔي رٖ ػ٢ِ رٖ ىك٤ْ ح٤ُ٘زخ٢ٗ ػ٘خ أكٔي رٖ كخُّ 

حُـلخ١ٍ ػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ ٝ هز٤ٜش هخال : ػ٘خ ٓل٤خٕ ػٖ ػطخء رٖ 

هخٍ : ىػخٗخ ٍؿَ ٖٓ  احُٔخثذ ػٖ أر٢ ػزي حَُكٖٔ ػٖ ػ٢ِ  

حألٜٗخٍ هزَ طل٣َْ حُؤَ كل٠َص ٛالس حُٔـَد كظويّ ٍؿَ كوَأ : 

ٕ { كخُظزْ ػ٤ِٚ كُِ٘ض : } ال طوَرٞح حُٜالس ٝ } هَ ٣خ أ٣ٜخ حٌُخكَٝ

 أٗظْ ٌٓخٍٟ كظ٠ طؼِٔٞح ٓخ طوُٕٞٞ { ح٣٥ش 

 ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق حإلٓ٘خى ٝ ُْ ٣وَؿخٙ  

ٝ ك٢ ٌٛح حُلي٣غ كخثيس ٜٓٔش ٝ ٢ٛ إٔ حُوٞحٍؽ ط٘ٔذ ٌٛح  

ىٕٝ ا حٌَُٔ ٝ ٌٛٙ حُوَحءس ا٠ُ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ

 ٜخ كبٗٚ ٍح١ٝ ٌٛح حُلي٣غ ؿ٤َٙ ٝ هي رَأٙ هللا ٓ٘

طؼ٤ِن حٌُٛز٢ ك٢ حُظِو٤ٚ : ٛل٤ق ٝحَُؿَ ٛٞ ػزيحَُكٖٔ رٖ 
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 ػٞف

 

 

 

 (ٗ٘/ ٘)ؽ -هخٍ حإلٓخّ أرٞ ٣ؼ٠ِ ٍكٔٚ هللا    -2ٖ

خٍى ،  َّٔ ُٖ َك ػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر ُٖ ُػْوزَشَ ، َكيَّ ُي ْر َّٔ َل ُٓ ػََ٘خ  َٗخ أَرُٞ ٣َْؼ٠َِ ، َكيَّ ََ أَْهزَ

حَٗ  َٞ ػََ٘خ أَرُٞ َػ َٖ ، َكيَّ َٔ َٕ حألَْػ خ َٔ ٤َِْ ُٓ ُص  ْٞ خ كََيَػ ًٓ َْ٘ؼُض ١ََؼخ َٛ  : ٍَ شَ ، هَخ

 ٍٕ خ َّٓ ٍُ َٝ  ، ٍَ ٍم َػخثِ َْ خًكخ َىَػخَٗخ َػ٠َِ ِػ َّٟ َٝ  َّٕ ٍَ : اِ ُ هَخ ُْ٘ٚ أََّٗٚ ـ٢َِ٘ َػ كَزََِ

ل٤ِ ًْ ٍَ : أَ ِٚ ، كَوَخ طُُٚ ا٤َُِْ ْٞ ٌَ َ٘ وََِشَ كَ ْٔ َٓ  َٖ هَزَشَ ْر ٍَ ٍَ : كََِو٤ُِض  ٍٞ ، هَخ ِٓ َي ، َكخ

 ٍُ َّْ طَوُٞ َي ، ػُ َٓ ََ ًْ َ حَِٗ٘خ كَؤ َٞ ْٖ اِْه ِٓ ٍي ، َىَػخَى أٌَم  َّٔ َل ُٓ ٍَ : ٣َخ أَرَخ  كََِو٤َُِٚ كَوَخ

 َّ َِ َٗ ظَُي ااِلَّ  ْٔ خ َػَِ َٓ  ِ هللاَّ َٝ خ  َٓ ٍٞ : أَ ِٓ ٍٕ َكخ خ َّٓ ٍُ َٝ  ٍَ ٍم َػخثِ َْ َػ٠َِ ِػ

ظَ  ْٔ ُٓ  ، َِ َِ َٔ ُْ ٣ََِغ ح َٓ ُْوُطُِٞد ،  َْ ح ٍِ ، حُطَّز٤َِؼِش ، َىحثِ ْٝ َِّ ِولًّخ رُِلوُِٞم حُ

خ٣َشَ. ٌَ ُِْل َِْض ح جِ ُٓ ح  ًَ ٍَ اِ َى َْ َُْو َؼ٢ُ ح ْٔ ؤَََّٗي طُ ًَ 

 

 (ٕٔٗ/  ٕ) ؽ -هخٍ حإلٓخّ حرٖ أر٢ ٤ٗزش ٍكٔٚ هللا -ٓٗ

ِٖ ُػز٤َِْي هللاِ ،  ْٖ َػ٢ِِِّ ْر ٍْ ، َػ ِٛ ْٖ أَر٢ِ َػخ َْ ، َػ ٣ٍِ ُٖ اْى ػََ٘خ حْر َكيَّ

 ُٖ ٍُ ْر خ َٔ ٍَ : َىَػخَٗخ ٣َ ََ هَخ َٔ َّٕ ُػ ٍَ : ا َِِد ، كَوَخ ـْ َٔ ُْ َْ٘ي ح ٍّ ِػ ٍَ ا٠َُ ١ََؼخ ٤ْ َٔ ُٗ

َُْوطَّخِد  َٖ ح .اْر ْْ ٌُ الَطِ َٜ ُؿٞح ُِ َُ َّْ حُْك ْْ ، ػُ ٌُ ِٓ ٍُ : حْرَيُإٝح رِطََؼخ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ 
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 (0ٓ٘/  0)ؽ -هخٍ حإلٓخّ حرٖ أر٢ ٤ٗزش  -ٔٗ

  ِٖ ِؼ٤ِي ْر َٓ  ْٖ ِٖ ، َػ َٔ ِٖ حألَْػ ٤ًٌِغ ، َػ َٝ ػََ٘خ  ٍَ :  َكيَّ ٍٝم ، هَخ َُ ْٔ َٓ

 ْْ َُ َٝ  ُّ ْٞ ُْوَ ََِد ح َ٘ حٍد ، كَ ََ َ٘ َّْ أَطَخَٗخ رِ َِْ٘خ ، ػُ ًَ َ ٍّ كَؤ ٌَ ا٠َُِ ١ََؼخ ُؿ ٍَ َىَػخَٗخ 

 ُ ُْ٘ض أََّٗٚ سً ظََ٘ ََ ٍِ ، َْٗظ خِػ َٓ  َٖ ٌَ ، ٣َْؼ٢ِ٘ حْر ٌْ ََ ا٢ََُِّ رَ ٍَ : كََ٘ظَ ْد ، هَخ ََ ْٗ أَ

وَظ٢َِ٘ َٓ 

 

 (ٖٓٔ/ 1ؽ)  -هخٍ حإل ٓخّ حرٖ أر٢ ٤ٗزش -ٕٗ

 : ٍَ ٣َُِخٍى ، هَخ ِٖ أَر٢ِ  ٣َِِي ْر َ٣ ْٖ َٕ ، َػ خ َٔ ٤َِْ ُٓ  ُٖ ِْ ْر ِك٤ ََّ ػََ٘خ َػْزُي حُ َكيَّ

ُٙ َػ٢ٌِِّ ،  ٌَ ظُُٚ ، كَؤََه ْٛ َِ ٌَ ٌٍ كَ أَطَخَٗخ رَِ٘ز٤ِ َٝ  ، ٍّ حٍع َىَػخَٗخ ُِطََؼخ ٍَ َِْ٘خ َػ٠َِ  َىَه

 َٔ ُُْل ُٖ ح َٕ حْر ٌُٞ َ٣ ْٕ ٢ أَ ـِ ْ٘زَ َ٣ : ٍَ ٌْ ٍَ أَرُٞ رَ ٍَ : هَخ هَخ َٝ َِرَُٚ ،  َ٘ ُٖ َػ٢ٍِِّ كَ ِٖ ْر ٤ْ

 ِٚ حرِ ََ َٗ  ْٖ ِٓ ْد  ََ ْٗ ح َٝ  ، ِٚ ِٓ ْٖ ١ََؼخ ِٓ  َْ ٌُ ِْ كَ ِِ ْٔ ُٔ ُْ َِْض َػ٠َِ أَِه٤َي ح ح َىَه ًَ  اِ

 

 

 

ك٢ حإلٓخّ ػزي حَُُحم حُٜ٘ؼخ ٢ٗ ٍكٔٚ هللا   ٝأهَؽ -ٖٗ

ػٖ ٓؼَٔ ػٖ أ٣ٞد ػٖ ػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ ػٖ  (1ٗٗ/  ٓٔ) ٜٓ٘لٚ

ا٠ُ ١ؼخّ ٝٛٞ ٣ؼخُؾ ٖٓ  مهخٍ ىٌػ٢ حرٖ ػزخّ ػطخء رٖ أر٢ ٍرخف 

أَٓ حُٔوخ٣ش ٤ٗجخ كوخٍ ُِوّٞ هٞٓٞح ا٠ُ أه٤ٌْ ٝأؿ٤زٞح أهخًْ 

 كخهَإٝح ػ٤ِٚ حُٔالّ ٝأهزَٝٙ أ٢ٗ ٓ٘ـٍٞ
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ك٢ ٜٓ٘لٚ ػزي حَُُحم حُٜ٘ؼخ٢ٗ ٍكٔٚ هللا  ٝأهَؽ حإلٓخّ-ٗٗ

ػٖ ٓؼَٔ ػٖ ؿؼلَ رٖ رَهخٕ هخٍ ىػخٗخ ٤ٕٓٔٞ  (0ٗ٘/  ٔرَ هْ)

رٖ َٜٓحٕ ػ٠ِ ١ؼخّ ٝٗٞى١ رخُٜالس كؤ٘خ ٝطًَ٘خ ١ؼخٓٚ كٌؤٗٚ 

كزيأ اٝؿي ك٢ ٗلٔٚ كوخٍ أٓخ ٝهللا ُوي ًخٕ ٗلٞ ٌٛح ػ٠ِ ػٜي ػَٔ 

 رخُطؼخّ

 

/  ٔحإلٓخّ ػزيحَُُحم حُٜ٘ؼخ٢ٗ ٍكٔٚ هللا  رَهْ ) ٝأهَؽ -٘ٗ

ػٖ ػخَٓ ػٖ أر٢ ػخْٛ حُؼز٢ٔ ػٖ ٣ٔخٍ رٖ ٤َٔٗ هخُٕ  (0ٗ٘

ػَٔ رٖ حُوطخد هخٍ ىػخٗخ ٣ٔخٍ ػ٠ِ ١ؼخّ كؤٍىٗخ إٔ ٗوّٞ ك٤ٖ 

ًخٕ ٣ؤَٓٗخ اًح ك٠َص حُٜالس اك٠َص حُٜالس كوخٍ إ ػَٔ 

 ٟٝٝغ حُطؼخّ إٔ ٗزيأ رخُطؼخّ

 

  

 حُوخطٔش

ٌٛح ٓخ ط٤َٔ ٢ُ ؿٔؼٚ ك٢ ٌٛٙ حَُٓخُش حُٔوظَٜس حُظ٢ أٓؤٍ هللا 
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ؼخ٠ُ إٔ ٣٘لؼ٢٘  ٝح٤ُِٖٔٔٔ رٜخٝ إٔ ٣ـؼِٜخ ك٢ ٓٞح٣ُٖ كٔ٘خط٢  ط

اٗٚ ؿٞحى ٣ًَْ ٝال أ٠ٔٗ إٔ  أطويّ رخٌَُ٘ حُـ٣َِ ٤ُ٘و٘خ حُؼالٓش 

أر٢ ػزي حَُكٖٔ ٣ل٢ رٖ ػ٢ِ حُلـ١ٍٞ ح١ٌُ طٌَّ رخُظوي٣ْ ٌُٜٙ 

 حَُٓخُش كـِحٙ هللا ه٤َحًٝكلظٚ ٖٓ ًَ ٓٞء ٌَٝٓٝٙ ًٌُٝي حٌَٗ

كوي ٝكوٚ هللا ٝػزظٚ  /ؿ٤َٔ رٖ ٓٔؼي ح٢ٌ٤ُِٔ حُٔزخٍىُألم حُلخَٟ 

 ٗز٢ٜ٘ رزؼٞ حُظ٘ز٤ٜخص حُط٤زش

ٖٓ ٛـَس حُ٘ز٢ ًٖٗٗٔٝخٕ حُلَحؽ ٜٓ٘خ ك٢ ؿَس ؿٔخى حأل٠ُٝ

  ق

آ -ٓي٣٘ش حَُ٘م –ًٓخٍ ٓٔـي حُٔ٘ش   –ح٤ُٖٔ                    

 ْٗ 

                 ٓٙٗ٘٘٘ٗٓ/ٓٓ2ٙ0 

 ٝحُلٔي هلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔ                         
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