
 

 

  FM 92ئيجعس جىن٘غٍ 

 ىطعظٌٞ جىْرٜ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ

 

 جىٓ٘وجُ أمػٍ ذيى ٝصيٜ عيٚ جىْرٜ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ

   8641فٜ جىعحً جىٖؿٍٛ 

 

 

 آغحٌ ؾرٍٝيٞس

 فٜ

 جىٍٓٞز جىَكَىٝس
 

 

 

 ئعىجو جالْطحي عرى هللا جىطحٍٕ
 

 

 

 

 

 
 قق٘ق جىطرع ىَِ ٝطرع



 

 

 

 

 

 ئٕــــــــــــــــــــــــىجء
 

 

 ئىٚ جىَالك جىعظٌٞ

 ٌٗـ جىقىِ ٗجىٍٗـ جالٍِٞ

 ْٞىّح ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓالً

 جىًٛ أقد أٍس ٍكَىج صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ

 ٗأقرطٔ أٍس ٍكَىج صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ٍقىٍس :

 
ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓالً ٕ٘ ْفيٍٞ جىٓفَحء ئىفٚ ج ٌا ذفحىقٍآُ ٗجنَٝفحُ   ٕٗف٘ َٗٝفٍ 

ٗقرٞرْففح ٍكَففى عيٞففٔ أفالففو جىصففالز ٗجىٓففالً   ٍٗففح ٍففِ ٍٓففيٌ ٝطففْعٌ  ٌٗفٞففن ّرْٞففح

 ذْعَس جىط٘قٞى ٗجىٖىجٝس ئال ٗىؿرٍٝو عيٞٔ جىٓالً عيٞٔ ٝى فٜ يىل   ٗأمرٍ ٍفِ يىفل

ٕ٘ ضعٖى ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓالً ذحىٍعحٝس ٗجىعْحٝس ىٓٞىّح ٌْ٘ه هللا صفيٚ هللا  ٗأعَن

) عرفى هللا   ذحىيةفس جىعٍذٞفس    عيٞٔ ْٗيٌ   ٗقفحه جىَيٓفٍُٗ أُ ميَفس ؾرٍٝفو ضعْفٜ

ٗأٍطفٔ جىٍَقٍ٘فس    صيٚ هللا عيٞٔ ْٗفيٌٗىؿرٍٝو عيٞٔ جىٓالً ٍكرس ٖىٝىز ىيْرٜ 

ّٗكِ ّرفحوه ْفٞىّح ؾرٍٝفو ّيفّ ٕفًٓ جىَكرفس ٗجىَف٘وز   ٕٗفًٓ صفيكحش ٍفِ قٞفحز 

ؾرٍٝففو عيٞففٔ جىٓففالً ٍٗٓففحَٕطٔ فففٜ جىٓففٍٞز جىْر٘ٝففس جىَٗففٍفس   ٗال ضفف٘فٜ ٕففًٓ 

ٍِٞ ٌٗٗـ جىقىِ ققٔ فٜ جىطعظٌٞ ٗجىطقىٍٝ  ّْح ىٌ ّؿَفع مفو جىصيكحش جىٍٗـ جال

جىْصفف٘٘ جىطففٜ ضطعيففن ذٖففًٓ جىٗهصففٞس جالَٝحّٞففس جىٌْ٘جّٞففس جىيففًٓ   ٗئَّففح ٕففًٓ 

  ئضحءجش ىرعض جىؿ٘جّد 

ّٗطَْٚ أُ ٝنُ٘ ىْح فٜ جىَٓطقرو ذكف٘ظ ٗوٌجْفحش ٍْ٘فعٔ عفِ أقرحذْفح ٍفِ مرفحٌ 

ٗجْففعس ذحىٓففٍٞز جىَٗففٍفس ٗذٓففٞى  جىَالتنففس جىَقففٍذِٞ ٗجىففًِٝ محّففص ىٖففٌ ئقح ففحش

 صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ  جىٍَْيِٞ 

 

 عرى هللا جىطحٍٕ ٍكَى أقَى

 ٍىٍٝ عحً ئيجعس جىن٘غٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓالً َٝٓٚ جىْحٍِ٘
عِ عحتٗس أً جىَإٍِْٞ أّٖح قحىفص: أٗه ٍفح ذفىٙء ذفٔ ٌْف٘ه ٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ 

ؤٝح جىصحىكس ففٜ جىْفً٘  فنفحُ ال ٝفٍٙ ٌؤٝفح هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ٍِ جى٘قٜ جىٍ

ئال ؾحءش ٍػو فين جىصرف  غٌ قرد ئىٞٔ جىهفالء  ٗمفحُ ٝهيف٘ ذةفحٌ قفٍجء  فٞطكْفع 

جىيٞفحىٜ يٗجش جىعفىو قرفو أُ ْٝفُى ئىفٚ إٔيفٔ  ٗٝطفُٗو ىفًىل  غفٌ  -ٕٗ٘ جىطعرفى  -فٞٔ 

ٍٝؾع ئىفٚ نىٝؿفس فٞطفُٗو ىَػيٖفح  قطفٚ ؾفحءٓ جىكفن ٕٗف٘ ففٜ  فحٌ قفٍجء  فؿفحءٓ 

فأنًّٜ فةطْٜ قطٚ ذيغ ٍْٜ جىؿٖى   :َيل فقحه: جقٍأ  قحه: )ٍح أّح ذقحٌٙء   قحهجى

غٌ أٌْيْٜ فقحه: جقٍأ  قيص ٍح أّح ذقفحٌٙء  فأنفًّٜ فةطْفٜ جىػحّٞفس قطفٚ ذيفغ ٍْفٜ 

جىؿٖى  غٌ أٌْيْٜ فقحه: جقفٍأ  فقيفص: ٍفح أّفح ذقفحٌٙء  فأنفًّٜ فةطْفٜ جىػحىػفس  غفٌ 

نيففن  نيففن جنّٓففحُ ٍففِ عيففن  جقففٍأ ٌٗذففل  أٌْففيْٜ فقففحه: أجقففٍأ ذحْففٌ ٌذففل جىففًٛ

ج مففًٍ.   فٍؾففع ذٖففح ٌْفف٘ه هللا صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ ٍٝؾففى فففإجوٓ  فففىنو عيففٚ 

نىٝؿس ذْص ن٘ٝيى ٌضفٜ هللا عْٖفح فقفحه: )ٍَيفّٜ٘ ٍَيفّٜ٘   فٍُيف٘ٓ قطفٚ يٕفد 

عْففٔ جىففٍٗى  فقففحه ىهىٝؿففس ٗأنرٍٕففح جىهرففٍ: )ىقففى نٗففٞص عيففٚ ّيٓففٜ   فقحىففص 

ح ٝهُٝففل هللا أذففىج  ئّففل ىطصففو جىففٍقٌ  ٗضكَففو جىنففو  ٗضنٓففد نىٝؿففس: مففال ٗهللا ٍفف

 .جىَعىًٗ  ٗضقٍٛ جىالٞى  ٗضعِٞ عيٚ ّ٘جتد جىكن

فحّطيقص ذٔ نىٝؿفس قطفٚ أضفص ذفٔ ٌٗقفس ذفِ ّ٘ففو ذفِ أْفى ذفِ عرفى جىعفُٙ  جذفِ عفٌ 

نىٝؿس  ٗمحُ جٍٍءج ضْصفٍ ففٜ جىؿحٕيٞفس  ٗمفحُ ٝنطفد جىنطفحخ جىعرٍجّفٜ  فٞنطفد ٍفِ 

ٍففح ٖففحء هللا أُ ٝنطففد  ٗمففحُ ٖففٞهح مرٞففٍج قففى عَففٜ  فقحىففص ىففٔ  جنّؿٞففو ذحىعرٍجّٞففس

نىٝؿففس: ٝففح ذففِ عففٌ  جْففَع ٍففِ جذففِ أنٞففل  فقففحه ىففٔ ٌٗقففس: ٝففح ذففِ أنففٜ ٍففحيج ضففٍٙ  

فأنرٍٓ ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ نرٍ ٍح ٌأٙ  فقحىفٔ ىفٔ ٌٗقفس: ٕفًج جىْفحٍِ٘ 

قٞح ئي ٝهٍؾل قٍ٘فل  جىًٛ ُّه هللا ذٔ عيٚ ٍْ٘ٚ  ٝح ىٞطْٜ فٖٞح ؾًى  ىٞطْٜ أمُ٘ 

فقحه ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ: )أٍٗهٍؾفٜ ٕفٌ   قفحه: ّعفٌ  ىفٌ ٝفأش ٌؾفو قف  

ذَػو ٍح ؾثص ذٔ ئال ع٘وٛ  ٗئُ ٝفىٌمْٜ ٍٝ٘فل أّصفٍك ّصفٍج ٍفإٌَج  غفٌ ىفٌ ْٝٗفد 

 .ٌٗقس أُ ض٘فٜ  ٗفطٍ جى٘قٜ
 

 فٜ ٌٍالحُ عيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو ءيقحذ ٝكطيوجىْرٜ صيعٌ 
مففحُ ٌْفف٘ه هللا صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ  :عففِ جذففِ عرففحِ قففحهٛ ٌٗٙ جالٍففحً جىرهففحٌ

أؾ٘و جىْحِ  ٗمحُ أؾ٘و ٍح ٝنُ٘ فٜ ٌٍالحُ قفِٞ ٝيقفحٓ ؾرٍٝفو  ٗمفحُ ٝيقفحٓ ففٜ 

مففو ىٞيففس ٍففِ ٌٍالففحُ فٞىجٌْففٔ جىقففٍآُ  فيٍْفف٘ه هللا صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ أؾفف٘و 

 .ذحىهٍٞ ٍِ جىٍٝف جىٍَْيس
 

 ٝعيٌ جىْحِ أٌٍ٘ وٌْٖٝ عيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو
مفحُ جىْرفٜ صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ ذفحٌَج  :عِ أذٜ ٍٕٝفٍز قفحهٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ 

ٍٝ٘ح ىيْحِ  فأضحٓ ؾرٍٝو فقحه: ٍح جنَٝحُ  قحه: )أُ ضإٍِ ذفح  ٍٗالتنطفٔ ٗذيقحتفٔ 

عفع   قفحه: ٍفح جنْفالً  قفحه: )جنْفالً: أُ ضعرفى هللا ٗال ضٗفٍك رٌْٗئ ٗضإٍِ ذحى

ز جىَيٍٗضفففس  ٗضصفففً٘ ٌٍالفففحُ   قفففحه: ٍفففح ذفففٔ  ٗضقفففٌٞ جىصفففالز  ٗضفففإوٛ جىُمفففح



جنقٓحُ  قحه: )أُ ضعرفى هللا مأّفل ضفٍجٓ  ففاُ ىفٌ ضنفِ ضفٍجٓ فاّفٔ ٝفٍجك   قفحه: ٍطفٚ 

جىٓحعس  قحه: )ٍح جىَٓإٗه عْٖح ذأعيٌ ٍِ جىٓفحتو  ْٗفأنرٍك عفِ أٖفٍج ٖح: ئيج 

ٗىىش ج ٍس ٌذٖح  ٗئيج ضطحٗه ٌعحز جنذو جىفرٌٖ ففٜ جىرْٞفحُ  ففٜ نَفّ ال ٝعيَٖفِ 

ال هللا   غٌ ضال جىْرٜ صيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ: أئُ هللا عْفىٓ عيفٌ جىٓفحعس. جٟٝفس  غفٌ ئ

   .)أوذٍ  فقحه: )ٌوٗٓ : فيٌ ٍٝٗج ٖٞثح  فقحه: )ًٕج ؾرٍٝو  ؾحء ٝعيٌ جىْحِ وٌْٖٝ

 ٍٝجفن جىْرٜ صيعٌ فٜ جالٍْجء ٗجىَعٍجؼ عيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو
 صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ قفحه: أُ ٌْف٘ه هللا :عِ أذٜ يٌ ٝكىظٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ 

)فففٍؼ عففِ ْففقى ذٞطففٜ ٗأّففح ذَنففس  فْففُه ؾرٍٝففو  فيففٍؼ صففىٌٛ  غففٌ  ٓففئ ذَففحء 

ًٍَُ  غٌ ؾحء ذطٓص ٍِ يٕفد  ٍَطيفٚء قنَفس ٗئَٝحّفح  فأفٍ فٔ ففٜ صفىٌٛ  غفٌ 

أ رقٔ  غٌ أنً ذٞىٛ فعٍؼ ذٜ ئىٚ جىَٓحء جىىّٞح  فيَح ؾثص ئىٚ جىَٓحء جىفىّٞح  قفحه 

فطف  قحه: ٍِ ًٕج  قحه: ٕفًج ؾرٍٝفو  قفحه: ٕفو ٍعفل أقفى  ؾرٍٝو ىهحَُ جىَٓحء: ج

قحه: ّعٌ  ٍعٜ ٍكَى صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ  فقحه: أٌْو ئىٞفٔ  قفحه: ّعفٌ  فيَفح ففطف 

عيّ٘ح جىَٓحء جىىّٞح  فايج ٌؾو قحعى  عيٚ َْٝٞٔ أْ٘وز  ٗعيٚ ٝٓفحٌٓ أْف٘وز  ئيج 

ذففحىْرٜ جىصففحىف ّظففٍ قرففو َْٝٞففٔ ضففكل  ٗئيج ّظففٍ قرففو ٝٓففحٌٓ ذنففٚ  فقففحه: ٍٍقرففح 

ٗجالذِ جىصفحىف  قيفص ىؿرٍٝفو: ٍفِ ٕفًج  قفحه: ٕفًج آوً  ٕٗفًٓ ج ْف٘وز عفِ َْٝٞفٔ 

ٗعِ َٖحىٔ ٌّٓ ذْٞٔ  فإٔو جىَِٞٞ ٍفٌْٖ إٔفو جىؿْفس  ٗج ْف٘وز جىطفٜ عفِ ٖفَحىٔ 

إٔو جىْحٌ  فايج ّظٍ عِ َْٝٞفٔ ضفكل  ٗئيج ّظفٍ قرفو ٖفَحىٔ ذنفٚ  قطفٚ عفٍؼ ذفٜ 

ح: جفففطف  )فقففحه ىففٔ نحَّٖففح ٍػففو ٍففح قففحه ج ٗه  ئىففٚ جىٓففَحء جىػحّٞففس  فقففحه ىهحَّٖفف

فيطف   قحه أّّ: فًمٍ: أّٔ ٗؾى فٜ جىَٓحٗجش آوً  ٗئوٌّٝ  ٍْٗ٘ٚ  ٗعٞٓفٚ  

ٗئذٍجٌٕٞ  صي٘جش هللا عيٌٖٞ  ٗىٌ ٝػرص مٞى ٍْحَىٌٖ   ٍٞ أّٔ يمفٍ: أّفٔ ٗؾفى آوً 

ذفحىْرٜ فٜ جىَٓحء جىىّٞح  ٗئذٍجٌٕٞ فٜ جىَٓحء جىٓحوْس  قحه أّّ: فيَح ٍٍ ؾرٍٝو 

صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ذاوٌّٝ  قحه: ٍٍقرفح ذفحىْرٜ جىصفحىف ٗج ل جىصفحىف  )فقيفص: 

ٍِ ًٕج  قحه: ًٕج ئوٌّٝ  غٌ ٌٍٍش ذَْ٘فٚ  فقفحه: ٍٍقرفح ذفحىْرٜ جىصفحىف ٗج ل 

جىصحىف  قيص: ٍِ ًٕج  قفحه: ٕفًج ٍْ٘فٚ  غفٌ ٍفٌٍش ذعٞٓفٚ  فقفحه: ٍٍقرفح ذفح ل 

حه: ٕففًج عٞٓففٚ  غففٌ ٍففٌٍش ذففاذٍجٌٕٞ  جىصففحىف ٗجىْرففٜ جىصففحىف  قيففص: ٍففِ ٕففًج  قفف

فقحه: ٍٍقرح ذحىْرٜ جىصحىف ٗجالذِ جىصحىف  قيص: ٍِ ًٕج  قحه: ًٕج ئذٍجٌٕٞ صفيٚ 

قففحه جذففِ ٖففٖحخ فففأنرٍّٜ جذففِ قففًُ: أُ جذففِ عرففحِ ٗأذففح قرففس  .(هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ

ج ّصففحٌٛ: محّففح ٝقفف٘الُ: قففحه جىْرففٜ صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ: )غففٌ عففٍؼ ذففٜ قطففٚ 

ْفَع فٞفٔ صفٍٝى ج قفالً   قفحه جذفِ قفًُ ٗأّفّ ذفِ ٍحىفل: قفحه ظٍٖش ىَٓفط٘ٙ أ

جىْرٜ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ: )فيٍا هللا عيٚ أٍطٜ نَٓفِٞ صفالز  فٍؾعفص ذفًىل  

قطٚ ٌٍٍش عيٚ ٍْ٘ٚ  فقحه: ٍح فٍا هللا ىل عيفٚ أٍطفل  قيفص: ففٍا نَٓفِٞ 

صالز  قحه: فحٌؾع ئىفٚ ٌذفل  ففاُ أٍطفل ال ضطٞفن يىفل  فٍجؾعْفٜ ف٘ضفع ٖفطٍٕح  

فٍؾعص ئىٚ ٍْ٘ٚ  قيص: ٗضفع ٖفطٍٕح  فقفحه: ٌجؾفع ٌذفل  ففاُ أٍطفل ال ضطٞفن  

فٍجؾعص ف٘ضع ٖفطٍٕح  فٍؾعفص ئىٞفٔ  فقفحه جٌؾفع ئىفٚ ٌذفل  ففاُ أٍطفل ال ضطٞفن 

يىل  فٍجؾعطٔ  فقحه: ٕٜ نَّ  ٕٜٗ نَُٓ٘  ال ٝرىه جىقف٘ه ىفىٛ  فٍؾعفص ئىفٚ 

  قطٚ جّطٖٚ ذٜ ٍْ٘ٚ  فقحه: ٌجؾع ٌذل  فقيص: جْطكٞٞص ٍِ ٌذٜ  غٌ جّطين ذٜ



ئىٚ ْىٌز جىَْطٖفٚ  ٗ ٗفٖٞح أىف٘جُ ال أوٌٛ ٍفح ٕفٜ  غفٌ أونيفص جىؿْفس  ففايج فٖٞفح 

 قرحٝو جىيإىإ  ٗئيج ضٍجذٖح جىَٓل

 ٝىعٌ ٗٝإٝى ٖحعٍ جىْرٜ صيعٌ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
 :ْيَس ذِ عرى جىٍقَِ ذِ ع٘ف ٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ عِ أذٜ

ح ٍٕٝفٍز: أّٗفىك هللا  ٕفو ْفَعص أّٔ َْع قٓحُ ذِ غحذفص ج ّصفحٌٛ ٝٓطٗفٖى أذف

جىْرٜ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ٝقف٘ه: ٝفح قٓفحُ  أؾفد عفِ ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا عيٞفٔ 

 .ْٗيٌ  جىيٌٖ أٝىٓ ذٍٗـ جىقىِ   قحه أذ٘ ٍٍٕٝز: ّعٌ

)أؾففد عففِ ٌْفف٘ه هللا  وجفففع عْففٔ ٗأؾففد جىنيففحٌ عيففٚ ٕؿففحتٌٖ ىففٔ ٗ صففكحذٔ  ٗ

  )ذٍٗـ جىقىِ  ٕ٘ ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓالً[ 

 ٍ٘جعٞى جىصالزىيْحِ ٝكىو  عيٞٔ جىٓالًو ؾرٍٝ
 :عِ جذِ ٖٖحخٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ 

أُ عٍَ ذِ عرى جىعُُٝ أنٍ جىصالز ٍٝ٘ح  فىنو عيٞفٔ عفٍٗز ذفِ جىُذٞفٍ ففأنرٍٓ: أُ 

جىَةٞفففٍز ذفففِ ٖفففعرس أنفففٍ جىصفففالز ٍٝ٘فففح  ٕٗففف٘ ذفففحىعٍجق  ففففىنو عيٞفففٔ أذففف٘ ٍٓفففع٘و 

أُ ؾرٍٝفو صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ ج ّصحٌٛ فقحه: ٍح ًٕج ٝفح ٍةٞفٍز  أىفّٞ قفى عيَفص 

ّففُه فصففيٚ  فصففيٚ ٌْفف٘ه هللا صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ  غففٌ صففيٚ  فصففيٚ ٌْفف٘ه هللا 

صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ  غفٌ صفيٚ  فصفيٚ ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ  غفٌ صفيٚ  

فصيٚ ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗفيٌ  غفٌ صفيٚ  فصفيٚ ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا عيٞفٔ 

ًج أٍفٍش   فقفحه عَفٍ ىعفٍٗز: جعيفٌ ٍفح ضكفىظ  أٗ ئُ ؾرٍٝفو ٕف٘ ْٗيٌ  غٌ قفحه: )ذٖف

أقحً ىٍْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ٗقص جىصالز  قفحه عفٍٗز: مفًىل مفحُ ذٗفٍٞ ذفِ 

أذٜ ٍٓع٘و ٝكىظ عِ أذٞٔ  قفحه عفٍٗز: ٗىقفى قفىغطْٜ عحتٗفس: أُ ٌْف٘ه هللا صفيٚ 

 ٍٖهللا عيٞٔ ْٗيٌ محُ ٝصيٜ جىعصٍ  ٗجىَّٗ فٜ قؿٍضٖح قرو أُ ضظ

 

 ٝكىو ىٞيس جىقىٌ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
 :أذٜ ْعٞى جىهىٌٛ فقيصٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ 

أال ضهٍؼ ذْح ئىٚ جىْهو ّطكفىظ  فهفٍؼ  فقفحه: قيفص: قفىغْٜ ٍفح ْفَعص ٍفِ جىْرفٜ 

صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ فٜ ىٞيس جىقىٌ  قحه: جعطنفى ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ 

فأضحٓ ؾرٍٝو فقحه: ئُ جىًٛ ضطيفد أٍحٍفل   عٍٗ ج ٗه ٍِ ٌٍالحُ  ٗجعطنيْح ٍعٔ 

فحعطنى جىعٍٗ ج ْٗ  فحعطنيْح ٍعفٔ  فأضفحٓ ؾرٍٝفو فقفحه: ئُ جىفًٛ ضطيفد أٍحٍفل  

قحً جىْرٜ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ نطٞرفح  صفرٞكس عٗفٍِٝ ٍفِ ٌٍالفحُ  فقفحه: )ٍفِ 

محُ جعطنى ٍع جىْرٜ صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ فيٍٞؾفع  ففاّٜ أٌٝفص ىٞيفس جىقفىٌ ٗئّفٜ 

ح ٗئّٖففح فففٜ جىعٗففٍ ج ٗجنففٍ  ٗفففٜ ٗضففٍ  ٗئّففٜ ٌأٝففص مففأّٜ أْففؿى فففٜ  ففِٞ ّٓففٞطٖ

ٍٗففحء   ٗمففحُ ْففقى جىَٓففؿى ؾٍٝففى جىْهففو  ٍٗففح ّففٍٙ فففٜ جىٓففَحء ٖففٞثح  فؿففحءش 

قُعس فأٍطٍّح  فصيٚ ذْح جىْرٜ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ قطٚ ٌأٝص أغٍ جىطِٞ ٗجىَحء  

 .ؤٝحٓعيٚ ؾرٖس ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ٗأٌّرطٔ  ضصىٝن ٌ
 

 ٝرٍٗ ذحىؿْس عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
 :عِ أذٜ يٌ ٌضٜ هللا عْٔ قحهٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ 



قحه ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ: )آضحّٜ آش ٍِ ٌذٜ  فأنرٍّٜ  أٗ قحه: ذٍّٜٗ  

أّٔ ٍِ ٍحش ٍِ أٍطٜ ال ٍٝٗك ذفح  ٖفٞثح ونفو جىؿْفس   قيفص: ٗئُ َّفٚ ٗئُ ْفٍق  

 قحه: )ٗئُ َّٚ ٗئُ ٍْق

 

 ٝكىو ٍ٘جقٞص جىكؽ عيٞٔ جىٓالًرٍٝو ؾ
 :قىغْٜ عنٍٍس: أّٔ َْع جذِ عرحِ ٌضٜ هللا عَْٖح ٝق٘هٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ 

ئّففٔ ْففَع عَففٍ ٌضففٜ هللا عْففٔ ٝقفف٘ه: ْففَعص جىْرففٜ صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ ذفف٘جوٛ 

جىعقٞن ٝق٘ه: )أضحّٜ جىيٞيس آش ٍفِ ٌذفٜ فقفحه: صفو ففٜ ٕفًج جىف٘جوٛ جىَرفحٌك  ٗقفو: 

 عٍَز فٜ قؿس

 

 ٝهرٍ جىْرٜ صيعٌ ذحىَعيٍ٘حش عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
 :عِ أّّ ٌضٜ هللا عْٔ قحهٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ 

ذعع جىْرٜ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ أق٘جٍح ٍفِ ذْفٜ ْفيٌٞ ئىفٚ ذْفٜ عفحٍٍ ففٜ ْفرعِٞ  

فيَح قىٍ٘ج: قحه ىٌٖ نحىٜ: أضقىٍنٌ  فاُ أٍّْٜ٘ قطٚ أذيةٌٖ عِ ٌْف٘ه هللا صفيٚ 

مْطٌ ٍْٜ قٍٝرح  فطقىً فأٍْ٘ٓ  فرَْٞح ٝكىغٌٖ عِ جىْرٜ صفيٚ  هللا عيٞٔ ْٗيٌ  ٗئال

هللا عيٞٔ ْٗيٌ ئي أٍٗإٗج ئىٚ ٌؾو ٌٍْٖ فطعْٔ فأّيًٓ  فقحه: هللا أمرٍ  ففُش ٌٗخ 

قففحه  -جىنعرففس  غففٌ ٍففحى٘ج عيففٚ ذقٞففس أصففكحذٔ فقطيففٌٕ٘ ئال ٌؾففال أعففٍؼ صففعى جىؿرففو 

ٜ صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ: ففأنرٍ ؾرٍٝفو عيٞفٔ جىٓفالً جىْرف -َٕحً: ففأٌجٓ آنفٍ ٍعفٔ 

أٌّٖ قى ىق٘ج ٌذٌٖ  فٍضفٜ عفٌْٖ ٗأٌضفحٌٕ  فنْفح ّقفٍأ: أُ ذيةف٘ج قٍْ٘فح  أُ ىقْٞفح 

ٌذْح  فٍضٜ عْح ٗأٌضحّح غٌ ّٓم ذعفى  ففىعح عيفٌٖٞ أٌذعفِٞ صفرحقح  عيفٚ ٌعفو  

 ٗيم٘جُ 

 .ٗذْٜ ىكٞحُ  ٗذْٜ عصٞس  جىًِٝ عص٘ج هللا ضعحىٚ ٌْٗ٘ىٔ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ

 

 ٝكحٌخ جىٖٞ٘و جىٓالً عيٞٔؾرٍٝو 
 :عِ عحتٗس ٌضٜ هللا عْٖحٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ 

أُ ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ىَح ٌؾع ًٝ٘ جىهْفىق  ٗٗضفع جىٓفالـ ٗج طٓفو  

فأضحٓ ؾرٍٝو ٗقى عصد ٌأْٔ جىةرحٌ  فقحه: ٗضعص جىٓالـ  ف٘هللا ٍفح ٗضفعطٔ  فقفحه 

ْٕح  ٗأٍٗأ ئىٚ ذْفٜ قٍٝظفس  قحىفص: ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ: )فأِٝ   قحه: ٕح 

   .فهٍؼ ئىٌٖٞ ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ

 وعحٍس جىَكرس عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
ٍٕٝففٍز ٌضففٜ هللا عْففٔ  عففِ جىْرففٜ صففيٚ هللا عيٞففٔ  ٌٗٙ جالٍففحً جىرهففحٌٛ عففِ أذففٜ

ٗضحذعففٔ أذف٘ عحصففٌ  عفِ جذففِ ؾفٍٝؽ  قففحه: أنرٍّفٜ ٍْ٘ففٚ ذفِ عقرففس  عففِ  .ْٗفيٌ

عففِ جىْرففٜ صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ قففحه: )ئيج أقففد هللا جىعرففى  ز ّفحفع  عففِ أذففٜ ٍٕٝففٍ

ّففحوٙ ؾرٍٝففو: ئُ هللا ٝكففد فالّففح فأقررففٔ  فٞكرففٔ ؾرٍٝففو  فْٞففحوٛ ؾرٍٝففو فففٜ إٔففو 

جىَٓحء: ئُ هللا ٝكد فالّفح ففأقر٘ٓ  فٞكرفٔ إٔفو جىٓفَحء  غفٌ ٝ٘ضفع ىفٔ جىقرف٘ه ففٜ 

 ج ٌا



 ٝٓيٌ عيٚ عحتٗس عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
 :عِ عحتٗس ٌضٜ هللا عْٖحٛ ٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌ

أُ جىْرٜ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ قحه ىٖح: )ٝح عحتٗفس  ٕفًج ؾرٍٝفو ٝقفٍأ عيٞفل جىٓفالً   

فقحىففص: ٗعيٞففٔ جىٓففالً ٌٗقَففس هللا ٗذٍمحضففٔ  ضففٍٙ ٍففح ال أٌٙ  ضٍٝففى جىْرففٜ صففيٚ هللا 

 .عيٞٔ ْٗيٌ

 ٝكىو قٍجءجش جىقٍآُ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
 :ٌضٜ هللا عَْٖح عِ جذِ عرحٌِٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ 

أُ ٌْففف٘ه هللا صفففيٚ هللا عيٞفففٔ ْٗفففيٌ قفففحه: )أقٍأّفففٜ ؾرٍٝفففو عيفففٚ قفففٍف  فيفففٌ أَه 

 أْطُٝىٓ  قطٚ جّطٖٚ ئىٚ ْرعس أقٍف

 ٝكالٍ ٍيل جىؿرحه ىيْرٜ صيعٌ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
عٍٗز: أُ عحتٗفس ٌضفٜ هللا عْٖفح َٗؼ جىْرفٜ صفيٚ هللا  ٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ عِ

حىص ىيْرٜ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗفيٌ: ٕفو أضفٚ عيٞفل ٝفً٘ أٖفى أّٖح ق :عيٞٔ ْٗيٌ قىغطٔ

ٍِ ًٝ٘ أقى  قحه: )ىقفى ىقٞفص ٍفِ قٍ٘فل ٍفح ىقٞفص  ٗمفحُ أٖفى ٍفح ىقٞفص ٍفٌْٖ ٝفً٘ 

جىعقرففس  ئي عٍضففص ّيٓففٜ عيففٚ جذففِ عرففى ٝحىٞففو ذففِ عرففى مففاله  فيففٌ ٝؿرْففٜ ئىففٚ ٍففح 

 أٌوش  فحّطيقففص ٗأّففح ٍَٖففً٘ عيففٚ ٗؾٖففٜ  فيففٌ أْففطين ئال ٗأّففح ذقففٍُ جىػعحىففد 

فٍفعص ٌأْٜ  فايج أّح ذٓكحذس قى أظيطْٜ  فْظٍش فايج فٖٞح ؾرٍٝو  فْفحوجّٜ فقفحه: 

ئُ هللا قى ْفَع قف٘ه قٍ٘فل ىفل  ٍٗفح ٌوٗج عيٞفل  ٗقفى ذعفع هللا ئىٞفل ٍيفل جىؿرفحه  

ىطأٍٍٓ ذَح ٖثص فٌٖٞ  فْحوجّٜ ٍيل جىؿرفحه  فٓفيٌ عيفٜ  غفٌ قفحه: ٝفح ٍكَفى  فقفحه: 

ٌٖ ج نٗفرِٞ  فقفحه جىْرفٜ صفيٚ هللا عيٞففٔ يىفل فَٞفح ٖفثص  ئُ ٖفثص أُ أ رفن عيفٞ

 ْٗيٌ: ذو أٌؾ٘ أُ ٝهٍؼ هللا ٍِ أصالذٌٖ ٍِ ٝعرى هللا ٗقىٓ  ال ٍٝٗك ذٔ ٖٞثح

 ىٔ ْطَحتس ؾْحـ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
 :ئْكحق جىٗٞرحّٜ قحه ٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ عِ أذٜ

ئىفٚ ْأىص ٌَ ذفِ قرفٕٞ عفِ قف٘ه هللا ضعفحىٚ: أفنفحُ قفحخ قْ٘فِٞ أٗ أوّفٚ  ففأٗقٚ 

 .عرىٓ ٍح أٗقٚ.  قحه: قىغْح جذِ ٍٓع٘و: أّٔ ٌأٙ ؾرٍٝو  ىٔ ْطَحتس ؾْحـ

 عيٞٔ جىٓالً جىصٌ٘ز جىكقٞقٞس ىؿرٍٝو
 :عِ عحتٗس ٌضٜ هللا عْٖح قحىصٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ 

ٍِ َعٌ أُ ٍكَىج ٌأٙ ٌذٔ فقى أعظٌ  ٗىنِ قى ٌأٙ ؾرٍٝفو ففٜ صفٌ٘ضٔ  ٗنيقفٔ 

 .ْحو ٍح ذِٞ ج فن

 

 ٝنٗى جالؾحذس ىيْرٜ صيعٌ الًعيٞٔ جىٓؾرٍٝو 
 عِ أٌّّٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ 

ذيفغ عرفى هللا ذفِ ْفالً ٍقفىً ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ  :ٌضٜ هللا عْفٔ قفحه

جىَىْٝففس  فأضففحٓ فقففحه: ئّففٜ ْففحتيل عففِ غففالظ ال ٝعيَٖففِ ئال ّرففٜ: ٍففح أٗه أٖففٍج  

ى ئىٚ أذٞٔ  ٍٗفِ جىٓحعس  ٍٗح أٗه  عحً ٝأمئ إٔو جىؿْس  ٍِٗ أٛ ٖٜء ُْٝى جى٘ى

أٛ ٖٜء ُْٝى ئىٚ أن٘جىفٔ  فقفحه ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ: )نرٍّفٜ ذٖفِ 

آّيح ؾرٍٝفو   قفحه: فقفحه عرفى هللا: يجك عفىٗ جىٖٞف٘و ٍفِ جىَالتنفس  فقفحه ٌْف٘ه هللا 



صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ: )أٍح أٗه أٍٖج  جىٓحعس فْحٌ ضكٍٗ جىْحِ ٍِ جىَٗفٍق ئىفٚ 

ٝأمئ إٔو جىؿْس فُٝحوز مرى جىك٘ش  ٗأٍح جىٗرٔ فٜ جى٘ىفى: جىَةٍخ  ٗأٍح أٗه  عحً 

فففاُ جىٍؾففو ئيج  ٗففٜ جىَففٍأز فٓففرقٖح ٍففحؤٓ مففحُ جىٗففرٔ ىففٔ  ٗئيج ْففرن ٍحؤٕففح مففحُ 

جىٗرٔ ىٖح   قحه: أٖٖى أّل ٌْ٘ه هللا  غٌ قحه: ٝح ٌْ٘ه هللا  ئُ جىٖٞ٘و قً٘ ذٖفص  

ٖف٘و ٗونفو عرفى هللا ئُ عيَ٘ج ذاْالٍٜ قرو أُ ضٓفأىٌٖ ذٖطفّٜ٘ عْفىك  فؿفحءش جىٞ

جىرٞص  فقحه ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ: )أٛ ٌؾفو ففٞنٌ عرفى هللا ذفِ ْفالً   

قحى٘ج: أعيَْح  ٗجذِ أعيَْح  ٗأنٍّٞح  ٗجذِ أنٍّٞح  فقحه ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞفٔ 

ْٗيٌ: )أفٍأٝطٌ ئُ أْيٌ عرى هللا   قحى٘ج: أعحيٓ هللا ٍفِ يىفل  فهفٍؼ عرفى هللا ئىفٌٖٞ 

أٖففٖى أُ ال ئىففٔ ئال هللا ٗأٖففٖى أُ ٍكَففىج ٌْفف٘ه هللا  فقففحى٘ج: ٖففٍّح  ٗجذففِ  فقففحه:

 .ٍّٖح  ٗٗقع٘ج فٞٔ

 ٍٍُٝ ىيْرٜ صيعٌ ذاقطٍجخ أؾئ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
 :عِ عحتٗس ٌضٜ هللا عْٖح قحىصٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ 

أقريص فح َس ضَٜٗ مأُ ٍٗٞطٖح ٍٜٗ جىْرٜ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ  فقفحه جىْرفٜ صفيٚ 

هللا عيٞٔ ْٗيٌ: )ٍٍقرح ذحذْطٜ   غٌ أؾيٖٓح عِ َْٝٞٔ أٗ عفِ ٖفَحىٔ  غفٌ أْفٍ ئىٖٞفح 

قفىٝػح فرنففص  فقيففص ىٖففح: ىففٌ ضرنففِٞ  غففٌ أْففٍ ئىٖٞففح قففىٝػح فالففكنص  فقيففص: ٍففح ٌأٝففص 

محىًٞ٘ فٍقح أقٍخ ٍفِ قفُُ  فٓفأىطٖح عَفح قفحه  فقحىفص: ٍفح مْفص  فٗفٜ ٌْف٘ه هللا 

يٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ فٓفأىطٖح  فقحىفص: أْفٍ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ  قطٚ قرض جىْرٜ صف

ئىٜ: )ئُ ؾرٍٝو محُ ٝعحٌضْٜ جىقفٍآُ مفو ْفْس ٍفٍز  ٗئّفٔ عحٌضفْٜ جىعفحً ٍفٍضِٞ  

ٗال أٌجٓ ئال قالٍ أؾيٜ  ٗئّل أٗه إٔو ذٞطٜ ىكحقح ذفٜ   فرنٞفص  فقفحه: )أٍفح ضٍضفِٞ 

 أُ ضنّٜ٘ ْٞىز إٔو جىؿْس  أٗ ّٓحء جىَإٍِْٞ  فالكنص ىًىل

 ٝأضٜ ىيْرٜ صيعٌ فٜ ٖنو ٌؾو عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
 :قىغْح أذ٘ عػَحُ قحهٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ 

أّرثص أُ ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓالً أضٚ جىْرٜ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ٗعْفىٓ أً ْفيَس  فؿعفو 

ٝكىظ غٌ قفحً  فقفحه جىْرفٜ صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ  ً ْفيَس: )ٍفِ ٕفًج   أٗ مَفح قفحه  

ٌٝ هللا ٍح قٓرطٔ ئال ئٝحٓ  قطٚ َْعص نطرفس قحه: قحىص: ًٕج وقٞس  قحىص أً ْيَس: ٗج

ّرٜ هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ذهرٍ ؾرٍٝو  أٗ مَح قحه  قحه: فقيص  ذٜ عػَحُ: ٍَفِ 

 .َْعص ًٕج  قحه: ٍِ أْحٍس ذِ َٝى

 ذحىؿْس ٕحٝرٍٗٝٓيٌ عيٚ نىٝؿس ٗ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
 :عِ أذٜ ٍٍٕٝز ٌضٜ هللا عْٔ قحهٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ 

ٝو جىْرٜ صيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ فقفحه: ٝفح ٌْف٘ه هللا  ٕفًٓ نىٝؿفس قفى أضفص  أضٚ ؾرٍ

ٍعٖح ئّحء فٞٔ ئوجً أٗ  عحً أٗ ٍٖجخ  فايج ٕٜ أضطفل ففحقٍأ عيٖٞفح جىٓفالً ٍفِ ٌذٖفح 

 .ٍْٜٗ  ٗذٍٕٗح ذرٞص فٜ جىؿْس ٍِ قصد ال صهد فٞٔ ٗال ّصد

 ٝهرٍ جىْرٜ صيعٌ عِ أفالو جىَالتنس عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
عِ ٍعحي ذِ ٌفحعس ذفِ ٌجففع جىٌُقفٜ  عفِ أذٞفٔ  ٗمفحُ أذف٘ٓ ً جىرهحٌٛ ٌٗٙ جالٍح

ؾحء ؾرٍٝو ئىٚ جىْرٜ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ فقحه: ٍح ضعىُٗ إٔفو  :ٍِ إٔو ذىٌ  قحه



ذىٌ فٞنٌ   قحه: )ٍِ أفالو جىَٓيَِٞ   أٗ ميَس ّكٕ٘ح  قحه: ٗمًىل ٍِ ٖٖى ذىٌج 

 .ٍِ جىَالتنس

 ذىٌ جىنرٍٙ ٝؿحٕى فٜ ٍعٍمس عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
عفِ جذفِ عرفحِ ٌضفٜ هللا عَْٖفح: أُ جىْرفٜ صفيٚ هللا عيٞفٔ ٌٗٙ جالٍحً جىرهفحٌٛ 

 ًٕج ؾرٍٝو  آنً ذٍأِ فٍْٔ  عيٞٔ أوجز جىكٍخ) :ْٗيٌ قحه ًٝ٘ ذىٌ

 ٝؿحٕى ٖٝ٘و ذْٜ قٍٝظس عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
عِ عحتٗس ٌضٜ هللا عْٖح قحىفص: أصفٞد ْفعى ٝفً٘ جىهْفىق  ٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ 

ٌؾو ٍِ قٍٕٝ  ٝقحه ىٔ قرفحُ ذفِ جىعٍقفس  ٌٍفحٓ ففٜ ج مكفو  فالفٍخ جىْرفٜ ٌٍحٓ 

صيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ نَٞفس ففٜ جىَٓفؿى ىٞعف٘وٓ ٍفِ قٍٝفد  فيَفح ٌؾفع ٌْف٘ه هللا 

صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ٍِ جىهْىق ٗضع جىٓالـ ٗج طٓو  فأضحٓ ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓفالً 

ح ٗضففعطٔ  جنففٍؼ ٕٗفف٘ ٝففْيض ٌأْففٔ ٍففِ جىةرففحٌ  فقففحه: ٗضففعص جىٓففالـ  ٗهللا ٍفف

ئىففٌٖٞ  قففحه جىْرففٜ صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ: )فففأِٝ   فأٖففحٌ ئىففٚ ذْففٜ قٍٝظففس  فأضففحٌٕ 

ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ فُْى٘ج عيٚ قنَٔ  فٍو جىكنٌ ئىٚ ْعى  قحه: ففاّٜ 

 .أقنٌ فٌٖٞ: أُ ضقطو جىَقحضيس  ٗأُ ضٓرٚ جىْٓحء ٗجىًٌٝس  ٗأُ ضقٌٓ أٍ٘جىٌٖ

عِ عحتٗس: أُ ْعىج قحه: جىيٌٖ ئّفل ضعيفٌ أّفٔ ىفّٞ أقفى  قحه ٕٗحً: فأنرٍّٜ أذٜ 

أقد جىٜ أُ أؾحٕىٌٕ فٞل  ٍِ قً٘ مًذ٘ج ٌْ٘ىل صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ٗأنٍؾف٘ٓ  

جىيٌٖ فاّٜ أظِ أّل قى ٗضعص جىكٍخ ذْْٞح ٗذٌْٖٞ  فاُ محُ ذقٜ ٍِ قٍخ قفٍٕٝ 

و ٖٜء ففأذقْٜ ىفٔ  قطفٚ أؾحٕفىٌٕ فٞفل  ٗئُ مْفص ٗضفعص جىكفٍخ فحفؿٍٕفح ٗجؾعف

ٍ٘ضٜ فٖٞح  فحّيؿٍش ٍِ ىرطٔ  فيٌ ٍٝعٌٖ  ٗفٜ جىَٓؿى نَٞس ٍفِ ذْفٜ  يفحٌ  ئال 

جىىً ٝٓٞو ئىٌٖٞ  فقحى٘ج: ٝح إٔو جىهَٞفس  ٍفح ٕفًج جىفًٛ ٝأضْٞفح ٍفِ قفرينٌ  ففايج ْفعى 

   .ٝةًٗ ؾٍقٔ وٍح  فَحش ٌضٜ هللا عْٔ

 عيٞٔ جىٓالً جىٓٞىز فح َس ضْعٜ جىْرٜ صيعٌ ىؿرٍٝو
أّففّ قففحه: ىَففح غقففو جىْرففٜ صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ ؾعففو  عففٌِٗٙ جالٍففحً جىرهففحٌٛ 

ٝطةٗحٓ  فقحىص فح َس عيٖٞح جىٓالً: ٗجمٍخ أذحٓ  فقحه ىٖح: )ىّٞ عيفٚ أذٞفل مفٍخ 

ذعى جىًٞ٘   فيَح ٍحش قحىص: ٝح أذطحٓ  أؾحخ ٌذح وعفحٓ  ٝفح أذطفحٓ  ٍفِ ؾْفس جىيفٍوِٗ 

ح جىٓفالً: ٝفح أّفّ  ٍأٗجٓ  ٝح أذطحٓ  ئىٚ ؾرٍٝفو ّْعفحٓ  فيَفح وففِ قحىفص فح َفس عيٖٞف

 .أ حذص أّيٓنٌ أُ ضكػ٘ج عيٚ ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ جىطٍجخ

 ٝهطرٍ جىْرٜ صيعٌ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
 :ٍٍٕٝز ٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ عِ أذٜ

أضٜ ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ىٞيس أٍْٛ ذٔ ذاٝيٞحء ذقىقِٞ ٍِ نَفٍ ٗىفرِ  

و: جىكَففى   جىففًٛ ٕففىجك ىييطففٍز  ىفف٘ أنففًش فْظففٍ ئىَٖٞففح  فأنففً جىيففرِ  قففحه ؾرٍٝفف

 .جىهٍَ  ٘ش أٍطل

 ٍٝٛ جىْرٜ صيعٌ ٍّٖ جىن٘غٍ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
ىَح عٍؼ ذحىْرٜ صفيٚ هللا عيٞفٔ  :عِ أّّ ٌضٜ هللا عْٔ قحهٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ 

ْٗيٌ ئىٚ جىَٓحء  قحه: )أضٞص عيٚ ٍّٖ  قحفطحٓ قرحخ جىيإىإ ٍؿ٘فح  فقيص: ٍح ٕفًج 

   قحه: ًٕج جىن٘غٍٝح ؾرٍٝو



 ٝ٘صٜ جىْرٜ صيعٌ ذحىؿحٌ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
عِ جىْرفٜ صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ  عِ عحتٗس ٌضٜ هللا عْٖح ٌٗٙ جالٍحً جىرهحٌٛ 

 قحه: )ٍح َجه ٝ٘صْٜٞ ؾرٍٝو ذحىؿحٌ  قطٚ ظْْص أّٔ ٌْٞ٘غٔ

 ٝرٍٗ جىْرٜ صيعٌ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
ه جىْرففٜ صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ: قففح :جذففِ عرففحِ قففحه ٌٗٙ جالٍففحً جىرهففحٌٛ عففِ

)عٍضص عيٜ ج ٌٍ  فأؾى جىْرٜ ٍَٝ ٍعٔ ج ٍس  جىْرٜ ٍَٝ ٍعٔ جىْيٍ  ٗجىْرفٜ َٝفٍ 

ٍعففٔ جىعٗففٍز  ٗجىْرففٜ َٝففٍ ٍعففٔ جىهَٓففس  ٗجىْرففٜ َٝففٍ ٗقففىٓ  فْظففٍش فففايج ْفف٘جو 

مػٍٞ  قيص: ٝح ؾرٍٝو  ٕإالء أٍطفٜ  قفحه: ال  ٗىنفِ جّظفٍ ئىفٚ ج ففن  فْظفٍش ففايج 

قفحه: ٕفإالء أٍطفل  ٕٗفإالء ْفرعُ٘ أىيفح قمفى جٌٍٖ ال قٓفحخ عيفٌٖٞ ٗال ْ٘جو مػٍٞ  

عففًجخ  قيففص: ٗىففٌ  قففحه: مففحّ٘ج ال ٝنطففُ٘ٗ  ٗال ٝٓففطٍقُ٘  ٗال ٝططٞففٍُٗ  ٗعيففٚ 

ن حٖس ذِ ٍكصِ فقحه: جوى هللا أُ ٝؿعيْٜ ٌٍْٖ  قفحه:  ٌذٌٖ ٝط٘ميُ٘   فقحً ئىٞٔ عم

وى هللا أُ ٝؿعيْفٜ ٍفٌْٖ  قففحه: )جىيٖفٌ جؾعيفٔ ٍففٌْٖ   غفٌ قفحً ئىٞففٔ ٌؾفو آنفٍ قففحه: ج

ن حٖس  )ْرقل ذٖح عم

 ؾرٍٝو ىيْرٜ صيعٌ  عيٞٔ جىٓالًَٝحٌجش 
أُ جىْرفٜ صفيٚ هللا عيٞفٔ  :عفِ جذفِ عرفحِ ٌضفٜ هللا عَْٖفحٌٗٙ جالٍحً جىرهفحٌٛ 

ْٗيٌ قحه: )ٝح ؾرٍٝو  ٍح َْٝعل أُ ضٌُّٗح أمػٍ ٍَح ضٌُّٗح   فُْىص: أٍٗفح ّطْفُه 

ىْٝح ٍٗفح نييْفح.  ئىفٚ آنفٍ جٟٝفس  قفحه: مفحُ ٕفًج جىؿف٘جخ ئال ذأٍٍ ٌذل ىٔ ٍح ذِٞ أٝف

 ىَكَى صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ 

 ٝؿيّ عيٚ عٍٖٔ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
 :ٌٗٙ جالٍحً ٍٓيٌ عِ ٝكٞٚ ٝق٘ه

ْأىص أذح ْيَس: أٛ جىقٍآُ أُّه قرو  قفحه: ٝفح أٖٝفح جىَفىغٍ  فقيفص: أٗ جقفٍأ  فقفحه: 

و  قحه: ٝفح أٖٝفح جىَفىغٍ  فقيفص: أٗ أقفٍأ  ْأىص ؾحذٍ ذِ عرىهللا: أٛ جىقٍآُ أُّه قر

قحه ؾحذٍ: أقىغنٌ ٍح قىغْح ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ  قفحه "ؾفحٌٗش ذكفٍجء 

ٍٖٖج  فيَح قالٞص ؾ٘جٌٛ ُّىص فحْطرطْص ذطِ جى٘جوٛ  فْ٘وٝفص  فْظفٍش أٍفحٍٜ 

ٗنييٜ ٗعِ َْٜٝٞ ٗعِ َٖحىٜ  فيٌ أٌ أقىج  غٌ ّ٘وٝفص  فْظفٍش فيفٌ أٌ أقفىج  غفٌ 

ص فٍفعص ٌأْٜ  فايج ٕ٘ عيٚ جىعٍٔ فٜ جىٖ٘جء )ٝعْٜ ؾرٍٝو عيٞفٔ جىٓفالً  ّ٘وٝ

فأنًضْٜ ٌؾيس ٖىٝىز  فأضٞص نىٝؿس فقيص: وغٍّٜٗ  ففىغٍّٜٗ  فصفر٘ج عيفٜ ٍفحء  

 فأُّه هللا عُ ٗؾو: أٝح أٖٝح جىَىغٍ  قٌ فأًٌّ  ٌٗذل فنرٍ  ٗغٞحذل فطٍٖ."

 

 ٝٗن صىٌ جىْرٜ صيعٌ أٗه ٍٍز عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
ٙ جالٍففحً ٍٓففيٌ عففِ أّففّ ذففِ ٍحىففلص أُ ٌْفف٘ه هللا صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ أضففحٓ ٌٗ

ؾرٍٝو صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ٕٗ٘ ٝيعد ٍع جىةيَحُ  فأنًٓ فصٍعٔ فٗن عِ قيرٔ  

فحْطهٍؼ جىقيد  فحْطهٍؼ ٍْٔ عيقس  فقحه: ًٕج قع جىٗٞطحُ ٍْفل  غفٌ  ٓفئ ففٜ 

  ٗؾفحء جىةيَفحُ ٝٓفعُ٘  ٓص ٍِ يٕد ذَحء ًٍَُ  غفٌ  ٍفٔ  غفٌ أعفحوٓ ففٜ ٍنحّفٔ

ئُ ٍكَىج قى قطو  فحْطقري٘ٓ ٕٗف٘ ٍْطقفع جىيفُ٘  قفحه  :ئىٚ أٍٔ )ٝعْٜ ظثٍٓ  فقحى٘ج

 .أّّ: ٗقى مْص أٌٙ أغٍ يىل جىَهٞ  فٜ صىٌٓ



 

 عيٞٔ جىٓالً جىْرٜ صيعٌ ٝصى ؾرٍٝو
 :ٌٗٙ جالٍحً ٍٓيٌ عِ ؾحذٍص أُ ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ قحه

ٍْ٘ففٚ ضففٍخ ٍففِ جىٍؾففحه  مأّففٔ ٍففِ ٌؾففحه ٖففْ٘ءز   عففٍا عيففٚ ج ّرٞففحء  فففايج

ٌٗأٝففص عٞٓففٚ ذففِ ٍففٌٍٝ عيٞففٔ جىٓففالً  فففايج أقففٍخ ٍففِ ٌأٝففص ذففٔ ٖففرٖح عففٍٗز ذففِ 

ٍٓع٘و  ٌٗأٝص ئذٍجٌٕٞ صي٘جش هللا عيٞٔ  فايج أقفٍخ ٍفِ ٌأٝفص ذفٔ ٖفرٖح صفحقرنٌ 

)ٝعْٜ ّيٓٔ  ٌٗأٝص ؾرٍٝو عيٞفٔ جىٓفالً  ففايج أقفٍخ ٍفِ ٌأٝفص ذفٔ ٖفرٖح وقٞفس"  

    ."ٝس جذِ ٌٍف  "وقٞس ذِ نيٞيس)ٗفٜ ٌٗج

 ٝطَػو ىيْرٜ صيعٌ فٜ أٖنحه جىٍؾحه عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
 ٌٗٙ جالٍحً ٍٓيٌ عِ  ٍٍٓٗقص

قحه قيص ىعحتٗس: فأِٝ ق٘ىٔ: أغٌ وّح فطىىٚ فنحُ قفحخ قْ٘فِٞ أٗ أوّفٚ ففأٗقٚ ئىفٚ 

 [ قحىص: ئَّفح يجك ؾرٍٝفو صفيٚ هللا عيٞف88ٔ - 9-/جىْؿٌ/ جٟٝس75عرىٓ ٍح أٗقٚ. ]

ْٗيٌ  محُ ٝأضٞٔ فٜ صٌ٘ز جىٍؾحه  ٗئّٔ أضحٓ فٜ ًٕٓ جىٍَز فٜ صفٌ٘ضٔ جىطفٜ ٕفٜ 

 .صٌ٘ضٔ  فٓى أفن جىَٓحء

 

 ٝكَو جىرٍٗٙ ىيْرٜ صيعٌ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
ٌٗٙ جالٍحً ٍٓيٌ عِ عرىهللا ذِ عٍَٗ ذِ جىعح٘ص أُ جىْرٜ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗفيٌ 

ِ مػٞفٍج ٍفِ جىْفحِ فَفِ ضرعْفٜ ضال ق٘ه هللا عُ ٗؾو فٜ ئذٍجٌٕٞ: أٌخ ئِّٖ أضفيي

[ جٟٝففس ٗقففحه عٞٓففٚ عيٞففٔ جىٓففالً: ئُ ضعففًذٌٖ 58-/ئذففٍجٌٕٞ/ جٟٝففس86فاّففٔ ٍْففٜ.]

[ فٍففع 881-/جىَحتىز/ جٟٝس7فاٌّٖ عرحوك ٗ ئُ ضةيٍ ىٌٖ فاّل أّص جىعُُٝ جىكنٌٞ ]

ٝىٝٔ ٗقحه "جىيٌٖ! أٍطٜ أٍطفٜ" ٗذنفٚ  فقفحه هللا عفُ ٗؾفو: ٝفح ؾرٍٝفو! جيٕفد ئىفٚ 

ل أعيففٌ  فٓففئ ٍففح ٝرنٞففل  فأضففحٓ ؾرٍٝففو عيٞففٔ جىصففالز ٗجىٓففالً فٓففأىٔ  ٍكَففى  ٌٗذفف

فأنرٍٓ ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗفيٌ ذَفح قفحه  ٕٗف٘ أعيفٌ  فقفحه هللا: ٝفح ؾرٍٝفو! 

 .جيٕد ئىٚ ٍكَى فقو: ئّح ٍْْضٞل فٜ أٍطل ٗال ّٓ٘ءك

 

 ٝعيٌ جىْرٜ صيعٌ جىصي٘جش جىهَّ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
 :ٍٗزعٌٗٙ جالٍحً ٍٓيٌ عِ 

أٍح ئُ ؾرٍٝو قى ُّه  فصيٚ ئٍحً ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ  فقفحه ىفٔ عَفٍ: 

جعيففٌ ٍففح ضقفف٘ه ٝففح عففٍٗز  فقففحه: ْففَعص ذٗففٍٞ ذففِ أذففٜ ٍٓففع٘و ٝقفف٘ه: ْففَعص أذففح 

ٍٓع٘و ٝق٘ه: َْعص ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ ٝقف٘ه "ّفُه ؾرٍٝفو ففأٍْٜ  

ٞص ٍعفٔ"  ٝكٓفد ذأصفحذعٔ فصيٞص ٍعفٔ  غفٌ صفيٞص ٍعفٔ  غفٌ صفيٞص ٍعفٔ  غفٌ صفي

 .نَّ صي٘جش

 ٗجىْرٜ صيعٌ عيٞٔ جىٓالً ٍيل ُْٝه ذكالٍز ؾرٍٝو
 :عِ جذِ عرحِص قحهٌٗٙ جالٍحً ٍٓيٌ 

ذَْٞح ؾرٍٝو قحعى عْى جىْرفٜ صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ  ْفَع ّقٞالفح ٍفِ ف٘قفٔ  فٍففع 

يفل  ٌأْٔ  فقحه: ًٕج ذحخ ٍِ جىَٓحء فطف جىًٞ٘  ىٌ ٝيطف ق  ئال جىٞفً٘  فْفُه ٍْفٔ ٍ



فقحه: ًٕج ٍيل ُّه ئىٚ ج ٌا  ىفٌ ْٝفُه قف  ئال جىٞفً٘  فٓفيٌ ٗقفحه: أذٗفٍ ذْفٌِ٘ٝ 

أٗضٞطَٖح ىٌ ٝإضَٖح ّرٜ قريل  فحضكس جىنطحخ ٗن٘جضٌٞ ٌْ٘ز جىرقٍز  ىِ ضقٍأ ذكفٍف 

 .ٍَْٖح ئال أعطٞطٔ

 ْٖٝٚ جىْرٜ صيعٌ ٍِ ىرّ جىكٍٍٝ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
 :َع ؾحذٍ ذِ عرىهللا ٝق٘هجىُذٍٞص أّٔ ْ ٌٗٙ جالٍحً ٍٓيٌ عِ جذٜ

ىرّ جىْرٜ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ٍٝ٘ح قرحء ٍِ وٝرحؼ إٔىٙ ىٔ  غٌ أٖٗل أُ ُّعفٔ  

فأٌْو ذٔ ئىٚ عٍَ ذِ جىهطحخ  فقٞو ىٔ: قى أٖٗل ٍح ُّعطٔ  ٝفح ٌْف٘ه هللا! فقفحه 

)ّٖفففحّٜ عْفففٔ ؾرٍٝفففو  فؿفففحءٓ عَفففٍ ٝرنفففٜ  فقفففحه: ٝفففح ٌْففف٘ه هللا! مٍٕفففص أٍفففٍج 

قحه )ئّٜ ىٌ أعطنٔ ىطيرٓٔ  ئَّح أعطٞطنٔ ضرٞعٔ  فرحعفٔ ذفأىيٜ ٗأعطٞطْٞٔ  فَح ىٜ  

 .وٌٌٕ

 ٝعحىؽ جىْرٜ صيعٌ ذحىٍقٞس عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
مفحُ ئيج  :عِ عحتٗس  َٗؼ جىْرٜ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ أّٖح قحىصٌٗٙ جالٍحً ٍٓيٌ 

 جٖطنٚ ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ٌقحٓ ؾرٍٝو  قحه: ذحٌْ هللا ٝرٍٝل  ٍِٗ مفو

  وجء ٝٗيٞل  ٍِٗ ٍٖ قحْى ئيج قٓى  ٍٖٗ مو يٛ عِٞ 

 

 ْٝقو جىرٍٗٙ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
نففٍؼ ٍعحٗٝففس عيففٚ قيقففس فففٜ  :عففِ أذففٜ ْففعٞى جىهففىٌٛ  قففحهٌٗٙ جالٍففحً ٍٓففيٌ 

جىَٓؿى  فقحه: ٍح أؾيٓنٌ  قحى٘ج: ؾيٓفْح ّفًمٍ هللا  قفحه: آ ! ٍفح أؾيٓفنٌ ئال يجك  

قفحه: أٍفح ئّفٜ أْفطكيينٌ ضَٖفس ىنفٌ  ٍٗفح مفحُ أقفى قحى٘ج: ٗهللا! ٍفح أؾيٓفْح ئال يجك  

ذَُْىطٜ ٍِ ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗفيٌ أقفو عْفٔ قفىٝػح ٍْفٜ  ٗئُ ٌْف٘ه هللا 

صيٚ هللا عيٞٔ ْٗفيٌ نفٍؼ عيفٚ قيقفس ٍفِ أصفكحذٔ  فقفحه "ٍفح أؾيٓفنٌ " قفحى٘ج: 

ح ؾيٓففْح ّففًمٍ هللا ّٗكَففىٓ عيففٚ ٍففح ٕففىجّح ى ْففالً  ٍٗففِ ذففٔ عيْٞففح  قففحه "آ ! ٍفف

أؾيٓنٌ ئال يجك " قحى٘ج: ٗهللا! ٍح أؾيْٓح ئال يجك  قحه "أٍح ئّٜ ىٌ أْطكيينٌ ضَٖفس 

 ."ىنٌ  ٗىنْٔ أضحّٜ ؾرٍٝو فأنرٍّٜص أُ هللا عُ ٗؾو ٝرحٕٜ ذنٌ جىَالتنس

 ُْٝه ذحىقٍآُ عيٚ جىْرٜ صيعٌ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
ٍآُ ٍففِ فصففو جىقفف :قففحه -ٌضففٜ هللا ضعففحىٚ عَْٖففح  -عففِ جذففِ عرففحِ  ٌٗٙ جىكففحمٌ

ُْٝىفٔ  -عيٞٔ جىٓالً  -فؿعو ؾرٍٝو  .جىًمٍ  ف٘ضع فٜ ذٞص جىعُز فٜ جىَٓحء جىىّٞح

   ٍٗٝضئ ضٍضٞال-صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ  -عيٚ جىْرٜ 

 ٍِ ٌَٗجء جىْرٜ صيعٌ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
قفحه ٌْف٘ه  :قفحه -ٌضٜ هللا ضعحىٚ عْفٔ  -ٌٗٙ جىكحمٌ عِ عِ أذٜ ْعٞى جىهىٌٛ 

ٍٗفِ إٔفو  .: )ٍَٗٝجٛ ٍِ جىٓفَحء: ؾرٍٝفو  ٍٗٞنحتٞفو-يٞٔ ْٗيٌ صيٚ هللا ع -هللا 

 ج ٌا: أذ٘ ذنٍ  ٗعٍَ

 عيٚ َِٝٞ ئٍْجفٞو عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
يمفٍ ٌْف٘ه هللا  :قحه -ٌضٜ هللا ضعحىٚ عْٔ  -ٌٗٙ جىكحمٌ عِ  أذٜ ْعٞى جىهىٌٛ 

فقحه: )ؾرٍٝفو عفِ َْٝٞفٔ  ٍٗٞنحتٞفو عفِ  .صحقد جىصٌ٘ -صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ  -

 ٓحٌٓٝ



 فٜ جىَْحً عيٞٔ جىٓالً جىْرٜ صيعٌ ٍٝٙ ؾرٍٝو
صفيٚ هللا عيٞففٔ  -نفٍؼ عيْٞفح ٌْف٘ه هللا  :ٌٗٙ جىكفحمٌ عفِ ؾفحذٍ ذفِ عرفى هللا قففحه

ئّفٜ ٌأٝفص ففٜ جىَْفحً مفأُ ؾرٍٝفو عْفى ٌأْفٜ  ٍٗٞنحتٞفو عْفى ) :ٍٝ٘ح فقحه -ْٗيٌ 

قفو فقفحه: جْفَع ْفَعس أيّفل  ٗجع .ٌؾيٜ  ٝق٘ه أقىَٕح ىصحقرٔ: جضفٍخ ىفٔ ٍفػال

عقو قيرل  ئَّح ٍػيل ٍٗػو أٍطل  مَػو ٍيل جضهً وجٌج  غفٌ ذْفٚ فٖٞفح ذٞطفح  غفٌ ؾعفو 

فٖٞح ٍأوذس  غٌ ذعع ٌْ٘ال ٝفىع٘ جىْفحِ ئىفٚ  عفحٌٍٖ  فَفٌْٖ ٍفِ أؾفحخ جىٍْف٘ه  

ٌٍْٖٗ ٍِ ضفٍك  ففح  ٕف٘ جىَيفل  ٗجىفىجٌ جنْفالً  ٗجىرٞفص جىؿْفس  ٗأّفص ٝفح ٍكَفى 

ونو جنْالً ونو جىؿْس  ٍٗفِ ونفو جىؿْفس جىٍْ٘ه  ٍِ أؾحذل ونو جنْالً  ٍِٗ 

 أمو ٍْٖح

 ٝهٍق جىصهٍ ذأصرعٔ عيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو
صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ  -قحه ٌْف٘ه هللا  :ٌٗٙ جىكحمٌ عِ  جذِ ذٍٝىز  عِ أذٞٔ قحه

: )ىَح جّطْٖٞح ئىٚ ذٞص جىَقىِ قحه ؾرٍٝفو ذاصفرعٔ  فهفٍق ذٖفح جىكؿفٍ  ٖٗفى ذفٔ -

 جىرٍجق

 

 ْٜ جىْرٜ صيعٌٝن عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
  -صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ  -ىَفح ٗىفى ئذفٍجٌٕٞ ذفِ جىْرفٜ  :ٌٗٙ جىكحمٌ عِ أّفّ قفحه

  جىٓالً عيٞل ٝح أذح ئذٍجٌٕٞ  :أضحٓ ؾرٍٝو  فقحه

 

 ٝرٍٗ جىْرٜ صيعٌ ذطٍٞجُ ؾعيٍ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
ىَفح أضفٜ ٌْف٘ه  :قفحه -ٌضفٜ هللا ضعفحىٚ عَْٖفح-عِ جىرٍجء ذِ عحَخ ٌٗٙ جىكحمٌ 

ئُ هللا  :قطففو ؾعيففٍ وجنيفٔ ٍففِ يىففل  فأضففحٓ ؾرٍٝففو فقففحه -صفيٚ  هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ -هللا 

   .ضعحىٚ ؾعو ىؿعيٍ ؾْحقِٞ ٍالٍؾِٞ ذحىىً  ٝطٍٞ ذَٖح ٍع جىَالتنس

 أٗه ٍِ صيٜ عيٚ ؾْحَز جىْرٜ صيعٌ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
ىَفح غقفو ٌْف٘ه  :قفحه -ٌضفٜ هللا ضعفحىٚ عْفٔ-عِ عرى هللا ذِ ٍٓع٘و ٌٗٙ جىكحمٌ 

فرنفٚ  ٗذنْٞفح   ٍفِ ٝصفيٜ عيٞفل ٝفح ٌْف٘ه هللا  :  قيْفح-صيٚ  هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ - هللا

ٍٖالً   يٍ هللا ىنٌ  ٗؾُجمٌ عِ ّرٞنٌ نٍٞج  ئيج  ٓيطَّٜ٘  ٗقْططَفّٜ٘  ) :ٗقحه

فففاُ أٗه ٍففِ  .ٗميْطَففّٜ٘  فالففعّٜ٘ عيففٚ ٖففيٍٞ قرففٍٛ  غففٌ أنٍؾفف٘ج عْففٜ ْففحعس

ٜي ؾرٍٝففو ٍٗٞنحتٞففو  ٜي ٗؾيٞٓفف ٜي نيٞيفف غففٌ ئْففٍجفٞو  غففٌ ٍيففل جىَفف٘ش ٍففع  ٝصففيٜ عيفف

ٜي ٌؾحه إٔو ذٞطفٜ  غفٌ ّٓفحؤٌٕ  غفٌ أونيف٘ج  .ؾْ٘و ٍِ جىَالتنس غٌ ىٞرىأ ذحىصالز عي

أف٘جؾففح أف٘جؾففح  ٗفففٍجوٙ  ٗال ضففإيّٜٗ ذرحمٞففس  ٗال ذٍّففس  ٗال ذصففٞكس  ٍٗففِ مففحُ 

فاّٜ أٖٖىمٌ عيٚ أّٜ قى ْفيَص عيفٚ ٍفِ  . حترح ٍِ أصكحذٜ فحذية٘ٓ ٍْٜ جىٓالً

 ْالً  ٍِٗ ضحذعْٜ عيٚ وْٜٝ ًٕج ًٍْ جىًٞ٘ ئىٚ ًٝ٘ جىقٞحٍسونو فٜ جن

 

 ٝقحضو ٍع عيٜ ذِ أذٜ  حىد عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 



صفيٚ  هللا عيٞفٔ -قفحه ىفٜ جىْرفٜ  :قفحه -ٌضٜ هللا ضعحىٚ عْفٔ-ٌٗٙ جىكحمٌ عِ عيٜ 
ٍع أقىمَح ؾرٍٝو  ٍٗع جٟنفٍ ٍٞنحتٞفو ٗئْفٍجفٞو  ٍيفل عظفٌٞ  :ٗ ذٜ ذنٍ -ْٗيٌ 

 .طحه  ٗٝنُ٘ فٜ جىصىٖٝٗى جىق

 

 ٝقحضو فٜ ذىٌ ذؿٕٞ ٍِ جىَالتنس عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
 :ٝهطفد جىْفحِ فقفحه -ٌضفٜ هللا ضعفحىٚ عْفٔ-ٌٗٙ جىكحمٌ عِ عيٜ ذِ أذفٜ  حىفد 

ذَْٞح أّح أٍطف ٍِ قيٞد ذىٌ  ئي ؾحءش ٌٝفف ٖفىٝىز ىفٌ أٌ ٍػيٖفح قف   غفٌ يٕرفص  غفٌ 

ريٖفح  غفٌ يٕرفص  غفٌ ؾفحءش ٌٝفف ؾحءش ٌٝف ٖىٝىز ىٌ أٌ ٍػيٖح قف  ئال جىطفٜ محّفص ق

فنحّفص جىفٍٝف ج ٗىفٚ ؾرٍٝفو  ّفُه ففٜ  .ٖىٝىز ىٌ أٌ ٍػيٖح ق  ئال جىطفٜ محّفص قريٖفح

ٗمحّففص جىففٍٝف جىػحّٞففس  .-صففيٚ  هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ -أىففى ٍففِ جىَالتنففس ٍففع ٌْفف٘ه هللا 

  -صفيٚ  هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ -ٍٞنحتٞو  ُّه فٜ أىى ٍفِ جىَالتنفس عفِ َٝفِٞ ٌْف٘ه هللا 

ٗمحّص جىٍٝف جىػحىػس ئٍْجفٞو  ُّه ففٜ أىفى ٍفِ جىَالتنفس  .ٗمحُ أذ٘ ذنٍ عِ َْٝٞٔ

فيَففح ٕففًُ هللا  .  ٗأّففح فففٜ جىَٞٓففٍز-صففيٚ  هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ -عففِ ٍٞٓففٍز ٌْفف٘ه هللا 

عيفٚ فٍْفٔ  فؿفٍش ذفٜ   -صيٚ  هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ -جءٓ  قَيْٜ ٌْ٘ه هللا ضعحىٚ أعى

  فأٍٓنْٜ  فيَح جْط٘ٝص عيٖٞح   عْص -عُ ٗؾو-ف٘قعص عيٚ عقرٜ  فىع٘ش هللا 

 .ذٞىٛ ًٕٓ فٜ جىقً٘ قطٚ جنطالد ًٕج ٍْٜ وٍح  ٗأٖحٌ ئىٚ ئذطٔ

 

 ٝطيع جىْرٜ صيعٌ عيٚ جىؿْسعيٞٔ جىٓالً  ؾرٍٝو
صفيٚ  هللا -قحه ٌْف٘ه هللا  :قحه -ٌضٜ هللا ضعحىٚ عْٔ-ٍٍٝز ٌٗٙ جىكحمٌ عِ أذٜ ٕ

فقفحه  .(أنً ؾرٍٝو ذٞىٛ  ففأٌجّٜ ذفحخ جىؿْفس جىفًٛ ضفىنو ٍْفٔ أٍطفٜ) :-عيٞٔ ْٗيٌ 

صفيٚ  هللا -أذ٘ ذنٍ: ٝح ٌْ٘ه هللا  ٗووش أّٜ مْص ٍعل قطفٚ أٌجٓ  فقفحه ٌْف٘ه هللا 
 أٍح ئّل أٗه ٍِ ٝىنئ ٍِ أٍطٜ) :-عيٞٔ ْٗيٌ 

 

 ذاْالً عٍَ عيٞٔ جىٓالً رٗحٌ ؾرٍٝوئْط
صفيٚ  -قفحه ٌْف٘ه هللا  :قفحه -ٌضٜ هللا ضعحىٚ عَْٖفح-عِ جذِ عرحِ ٌٗٙ جىكحمٌ 
قففى جْطرٗففٍ إٔففو جىٓففَحء  :ىَففح أْففيٌ عَففٍ  أضففحّٜ ؾرٍٝففو فقففحه) :-هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ 

 ذاْالً عٍَ

 ٝهرٍ جىْرٜ صيعٌ ذَقطو جىكِٓٞ عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
صففيٚ  هللا -أّٖففح ونيففص عيففٚ ٌْفف٘ه هللا  :يالففو ذْففص جىكففحٌظعففِ أً جىٌٗٙ جىكففحمٌ 
 .(قفحه: )ٍفح ٕف٘  .ٝفح ٌْف٘ه هللا  ئّفٜ ٌأٝفص قيَفح ٍْنفٍج جىيٞيفس :فقحىص -عيٞٔ ْٗيٌ 

قحىففص: ٌأٝففص مففأُ قطعففس ٍففِ ؾٓففىك قطعففص  .(قففحه: )ٍففح ٕفف٘  .قحىففص: ئّففٔ ٖففىٝى

ٞفٍج  ضيفى ٌأٝفص ن) :-صفيٚ  هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ -فقفحه ٌْف٘ه هللا  .ٗٗضعص ففٜ قؿفٍٛ

ف٘ىفىش فح َفس جىكٓفِٞ  فنفحُ ففٜ  .(فح َس ئُ ٖحء هللا  الٍفح  فٞنفُ٘ ففٜ قؿفٍك

-ففىنيص ٍٝ٘فح ئىفٚ ٌْف٘ه هللا  .-صفيٚ  هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ -قؿٍٛ مَح قحه ٌْ٘ه هللا 
  ف٘ضعطٔ فٜ قؿٍٓ  غٌ قحّص ٍْٜ جىطيحضس  فايج عْٞح ٌْف٘ه -صيٚ  هللا عيٞٔ ْٗيٌ 

فقيفص: ٝفح ّرفٜ هللا  ذفأذٜ  :ضٍٖٝقفحُ ٍفِ جىفىٍ٘ى  قحىفص -ٌصيٚ  هللا عيٞفٔ ْٗفي  -هللا 



  ففأنرٍّٜ أُ أٍطفٜ -صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ-قفحه: )أضفحّٜ ؾرٍٝفو  أّص ٗأٍفٜ ٍحىفل 

 فقحه: )ّعٌ  ٗأضحّٜ ذطٍذس ٍِ ضٍذطٔ قٍَجء !فقيص: ًٕج  .(ْطقطو جذْٜ ًٕج

 

 ٝرٍٗ جىْرٜ صيعٌ ذَقحً قَُز عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
ىَح أصٞد قَُز  ؾعو ٌْف٘ه  :ى ذِ عٍَ  عِ ٖٞ٘نٔ قحى٘جٍكَ ٌٗٙ جىكحمٌ عِ

غفٌ قفحه ىيح َفس  ٗىعَطفٔ  .(ىِ أمصحخ ذَػيل أذفىج) :ٝق٘ه -صيٚ  هللا عيٞٔ ْٗيٌ -هللا 

  -صفيٚ  هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ -أذٗفٍج  أضفحّٜ ؾرٍٝفو ) :-ٌضفٜ هللا ضعفحىٚ عَْٖفح-صيٞس 

جىَطيففد أْففى هللا   فففأنرٍّٜ أُ قَففُز ٍنطفف٘خ فففٜ إٔففو جىٓففَحٗجش  قَففُز ذففِ عرففى

  ٗأْى ٌْ٘ىٔ  

 

 ٝعؿد ٍِ جٍٍ ْعى ذِ ٍعحي عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
جىفًٛ ٌٍفٚ ْفعى ذفِ ٍعفحي ٝفً٘  :عِ عرى هللا ذِ معد ذِ ٍحىل أّٔ قحهٌٗٙ جىكحمٌ 

نفًٕح  :جىهْىق  قرحُ ذِ قّٞ ذِ جىعٍقس  أقى ذْٜ عحٍٍ ذِ ىإٛ  فيَح أصحذٔ قحه

غٌ عحٔ ْعى ذعى ٍح أصفحذٔ  .ٗؾٖل فٜ جىْحٌفقحه ْعى: عٍق هللا  .ٗأّح جذِ جىعٍقس

صفيٚ  هللا عيٞفٔ -ٌْٖ  ّك٘ج ٍِ ٍٖٖ  قطٚ قنفٌ ففٜ ذْفٜ قٍٝظفس ذفأٍٍ ٌْف٘ه هللا 
  غٌ جّيؿٍ ميَفٔ  فَفحش -صيٚ  هللا عيٞٔ ْٗيٌ -ٌٗؾع ئىٚ ٍىْٝس ٌْ٘ه هللا  .-ْٗيٌ 

فقفحه  -ٞفٔ ْٗفيٌ صفيٚ  هللا عي-ٌْف٘ه هللا  -صفيٚ  هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ -فأضٚ ؾرٍٝو  .ىٞال

فهفٍؼ جىْرفٜ  ٍِ ًٕج جىًٛ فطكص ىٔ أذ٘جخ جىَٓحء  ٗجٕطُ ىٔ عفٍٔ جىفٍقَِ  :ىٔ

  ئىٚ ْعى  ف٘ؾىٓ قى ٍحش  -صيٚ  هللا عيٞٔ ْٗيٌ -

 

 ٝأٍٍ ذِ ع٘ف ذحىصىقس عيٞٔ جىٓالًؾرٍٝو 
-عفِ ٌْف٘ه هللا  :عِ ئذٍجٌٕٞ ذِ عرفى جىفٍقَِ ذفِ عف٘ف  عفِ أذٞفٌٔٗٙ جىكحمٌ 

أّٔ قحه: )ٝح جذِ ع٘ف  ئّل ٍِ ج  ْٞفحء  ٗىفِ ضفىنو جىؿْفس  -ْٗيٌ  صيٚ  هللا عيٞٔ

قفحه: )ضطرفٍأ ٍَفح أّفص  ا هللا  قفحه: فَفح أقفٍ .(ئال َقيح  فأقٍا هللا ٝطيفن قفىٍٞل

فهفٍؼ جذفِ عف٘ف ٕٗف٘ ٖٝفٌ  .(قفحه: )ّعفٌ قحه: ٝح ٌْ٘ه هللا  ٍِ ميفٔ أؾَفع  .(فٞٔ

فٍ  -ٌصيٚ  هللا عيٞٔ ْٗي  -فأٌْو ئىٞٔ ٌْ٘ه هللا  .ذًىل ٍم فقحه: )أضحّٜ ؾرٍٝو فقفحه: 

جذِ ع٘ف فيٞالى جىالٞى  ٗىفٞطعٌ جىَٓفنِٞ  ٗىفٞع  جىٓفحتو  ٗىٞرفىأ ذَفِ ٝعف٘ه  

 فأّ ئيج فعو يىل محُ ضُمٞس ٍح ٕ٘ فٞٔ

 ٝرٍٗ جىْرٜ صيعٌ ذٓٞحوز أٗالوٓ ىيؿْسعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
صفيٚ  هللا عيٞفٔ -قفحه: )أضفحّٜ ؾرٍٝفو  -صيٚ  هللا عيٞٔ ْٗيٌ -عِ جىْرٜ  :عِ قًٝيس

-غٌ قفحه ىفٜ ٌْف٘ه هللا  .(ئُ جىكِٓ ٗجىكِٓٞ ْٞىج ٖرحخ إٔو جىؿْس :فقحه -ْٗيٌ 
  : ) يٍ هللا ىل  ٗ ٍل ٝح قًٝيس  -صيٚ  هللا عيٞٔ ْٗيٌ 

 

 ٝإٝى ٌأٛ جىكرحخعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
 صفيٚ  هللا-عيٚ ٌْف٘ه هللا  -صيٚ  هللا عيٞٔ ْٗيٌ -ُّه ؾرٍٝو  :عِ جذِ عرحِ قحه

 .جىٍأٛ ٍح أٖحٌ ئىٞٔ جىكرحخ :فقحه -عيٞٔ ْٗيٌ 



 

 جىْرٜ صيعٌ ٝهٍٞعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
صفيٚ  -عيفٚ ٍكَفى  -صيٚ  هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ -ُّٗه ؾرٍٝو  :عِ قرحخ ذِ جىًٌَْ قحه

أٛ ج ٍٍِٝ أقد ئىٞل: ضنُ٘ فٜ وّٞحك ٍع أصكحذل  أٗ ضٍو  :فقحه -هللا عيٞٔ ْٗيٌ 

ِ ؾْففحش جىْعففٌٞ: ٍففِ جىكففٌ٘ جىعففِٞ  ٗجىْعففٌٞ جىَقففٌٞ  ٍٗففح عيففٚ ٌذففل فَٞففح ٗعففىك ٍفف

فحْطٗحٌ أصكحذٔ  فقحى٘ج: ٝح ٌْ٘ه هللا  ضنفُ٘  جٖطٖص ّيٓل  ٍٗح قٍش ذٔ عْٞل 

ٍعْح أقد ئىْٞح  ٗضهرٍّح ذعٌ٘جش عىّٗح  ٗضىع٘ هللا ىْٞصٍّح عيفٌٖٞ  ٗضهرٍّفح ٍفِ 

 .(ال ضفطنيٌ ٝفح قرفحخ  : )ٍحىفل-صفيٚ  هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ -فقحه ٌْف٘ه هللا  .نرٍ جىَٓحء

فقرفو يىفل  .جنطفٍ قٞفع جنطفحٌ ىفل ٌذفل -صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ-فقيص: ٝح ٌْ٘ه هللا  

 ٍْٜ  

 

 ٝٓيٌ عيٚ ئذِ عرحِعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
قفحه: ذعفع جىعرفحِ  :َْعص أذٜ ٝقف٘ه :عيٜ ذِ عرى هللا ذِ عرحِ  قىغْٜ أذٜ قحه

صفيٚ  هللا -  فْحً ٌٗجءٓ  ٗعْى جىْرفٜ -صيٚ  هللا عيٞٔ ْٗيٌ -جذْٔ عرى هللا ئىٚ جىْرٜ 
فقففحه: )ٍطففٚ ؾثففص ٝففح  .-صففيٚ  هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ -ٌؾففو فحىطيففص جىْرففٜ  -عيٞففٔ ْٗففيٌ 

 .قفحه: ّعفٌ  ٌأٝفص ٌؾفال .(قفحه: )ٕفو ٌأٝفص عْفىٛ أقفىج  .قحه: ًٍ ْفحعس .(قرٞرٜ 

ّرٞفح   ٗىٌ ٍٝٓ نين ئال عمَٜ  ئال أُ ٝنفُ٘ -صيٚ  هللا عيٞٔ ْٗيٌ -قحه: )يجك ؾرٍٝو 

غففٌ قففحه: )جىيٖففٌ عيَففٔ جىطأٗٝففو  ٗفقٖففٔ فففٜ  .(ٗىنففِ ئُ ٝؿعففو يىففل فففٜ آنففٍ عَففٍك

 جىىِٝ  ٗجؾعئ ٍِ إٔو جنَٝحُ

 عيٞٔ جىٓالً جىْرٜ صيعٌ ٝطْ٘و ذؿرٍٝو
ٌمعطفٜ جىيؿفٍ  فصفيٚ  -صيٚ  هللا عيٞٔ ْٗيٌ -أّٔ صيٚ ٍع جىْرٜ  :أْحٍس ذِ عٍَٞ

فٓفَعٔ ٝقف٘ه:  .ٌمعطفِٞ نيٞيطفِٞ -ْفيٌ صفيٚ  هللا عيٞفٔ ٗ-قٍٝرح ٍْٔ  فصيٚ جىْرفٜ 

  أع٘ي ذفل -صيٚ  هللا عيٞٔ ْٗيٌ -)جىيٌٖ ٌخ  ؾرٍٝو  ٍٗٞنحتٞو  ٗئٍْجفٞو  ٍٗكَى 

 ٍِ جىْحٌ  غالظ ٍٍجش

 

 

 ٝكالٍ ىيْرٜ صيعٌ صٌ٘ز عحتٗس عيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو
قطٚ أضحٓ ؾرٍٝفو ذصفٌ٘ضٜ   -صيٚ  هللا عيٞٔ ْٗيٌ -عحتٗس: ٍح ضُٗؾْٜ ٌْ٘ه هللا 

ٗضُٗؾْفٜ ٗئّفٜ ىؿحٌٝفس عيفٜ قف٘ف  فيَفح ضُٗؾْفٜ أىقفٚ هللا  .ٗقحه: ٕفًٓ َٗؾطفل

 .عيٜ قٞحء ٗأّح صةٍٞز

 ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓالً ٝطيد ٍِ جىْرٜ صيعٌ ٍٍجؾعس قيصس
ففىنو  . ييفن قيصفس ذْفص عَفٍ -صيٚ  هللا عيٞٔ ْٗفيٌ -أُ جىْرٜ  :عِ قّٞ ذِ َٝى

ٗقحىففص: ٗهللا ٍففح  يقْففٜ عففِ  .عيٖٞففح نحالٕففح: قىجٍففس  ٗعػَففحُ جذْففح ٍظعففُ٘  فرنففص

: -عيٞفٔ جىٓفالً-فقفحه: )قفحه ىفٜ ؾرٍٝفو  -صفيٚ  هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ -ٗؾحء جىْرٜ  .ٖرع

 ٌجؾع قيصس  فاّٖح ص٘جٍس  ق٘جٍس  ٗئّٖح َٗؾطل فٜ جىؿْس 

 



 ْيٍٞ ىُٗجؼ َْٝد ذْص ؾكٕعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
أّفح  :-ْٗفيٌ صفيٚ  هللا عيٞفٔ-محّفص َْٝفد ذْفص ؾكفٕ ضقف٘ه ىيْرفٜ  :عِ عحٍٍ قفحه

غفٌ  .أعظٌ ّٓحتل عيٞل ققفحً  أّفح نٞفٍِٕ ٍْنكفحً  ٗأىفٍُِٖ ْفطٍجً  ٗأقفٍذِٖ ٌقَفحً 

ّي ٗؾو-ضق٘ه: َٗؾْٞل جىٍقَِ  ُي عيٞٔ جىصفالز -ٍِ ف٘ق عٍٖٔ  ٗمحُ ؾرٍٝو  -ع

قفى  .ٕ٘ جىٓيٍٞ ذًىل  ٗأّح جذْس عَطل  ٗىّٞ ىل ٍِ ّٓحتل قٍٝرس  ٞفٍٛ -ٗجىٓالً

ذْففص ؾكففٕ: أٍَٞففس ذْففص عرففى جىَطيففد ذففِ  يمففٍش فففٜ أٗه جىطٍؾَففس أُ أً َْٝففد

   -صيٚ  هللا عيٞٔ ْٗيٌ-ٕحٌٖ  ٕٜٗ عَس جىْرٜ 

 

 ٝكَو جالٍٍ جنىٖٜ ذطُٗٝؽ عػَحُعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
ىقفٜ  -صيٚ  هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ -أُ ٌْ٘ه هللا  :-ٌضٜ هللا ضعحىٚ عْٔ-عِ أذٜ ٍٍٕٝز 

قففحه: ذففأذٜ أّففص ٝففح  .(فقففحه: )ٍففح ٖففأّل ٝففح عػَففحُ  .عػَففحُ ذففِ عيففحُ ٕٗفف٘ ٍةَففً٘

ٌْ٘ه هللا ٗأٍٜ  ٕو ونو عيٚ أقى ٍِ جىْفحِ ٍفح ونفو عيفٜ  ض٘فٞفص ذْفص ٌْف٘ه 

ٌقَٖح هللا  ٗجّقطفع جىصفٍٖ فَٞفح ذْٞفٜ ٗذْٞفل ئىفٚ آنفٍ  -صيٚ  هللا عيٞٔ ْٗيٌ -هللا 

: )أضق٘ه يىل ٝح عػَفحُ  ٕٗفًج ؾرٍٝفو -صيٚ  هللا عيٞٔ ْٗيٌ-فقحه ٌْ٘ه هللا  .ج ذى

ّي ٗؾففو-ٝففأٍٍّٜ عففِ أٍففٍ هللا  -ٗجىٓففالًعيٞففٔ جىصففالز - ُي أُ أَٗؾففل أنطٖففح أً  -عفف

صفيٚ  هللا عيٞفٔ -فُٗؾفٔ ٌْف٘ه هللا  .(ميػً٘ عيٚ ٍػو صفىجقٖح  ٗعيفٚ ٍػفو عفىضٖح
  ئٝحٕح  -ْٗيٌ 

 

 ٝ٘صٜ ذإَٔٞس غالظ أٖٞحءعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
: )جقالففٍٗج -صففيٚ  هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ-قففحه ٌْفف٘ه هللا  :عففِ معففد ذففِ عؿففٍز قففحه

فيَح جٌضقفٚ جىىٌؾفس جىػحّٞفس قفحه:  .(فكالٍّح  فيَح جٌضقٚ وٌؾس قحه: )آٍِٞ .(ْرٍجىَ

فيَح ُّه  قيْح: ٝفح ٌْف٘ه هللا  ىقفى  .(فيَح جٌضقٚ جىىٌؾس جىػحىػس قحه: )آٍِٞ .()آٍِٞ

 -عيٞفٔ جىصفالز ٗجىٓفالً-قفحه: )ئُ ؾرٍٝفو  !َْعْح ٍْل جىًٞ٘ ٖٞثح ٍفح مْفح ّٓفَعٔ 

فيَفح ٌقٞفص  .(قيفص: )آٍفِٞ .ٌٍالحُ فيٌ ٝةيفٍ ىفٔ فقحه: ذعىج ىَِ أوٌك .(عٍا ىٜ

فيَففح ٌقٞففص  .(قيففص: )آٍففِٞ .جىػحّٞففس  قففحه: ذعففىج ىَففِ يمففٍش عْففىٓ فيففٌ ٝصففو عيٞففل

قيفص:  .جىػحىػس  قحه: ذعىج ىَِ أوٌك أذ٘جٓ جىنرٍ عْىٓ  أٗ أقىَٕح  فيٌ ٝىنالٓ جىؿْفس

 .()آٍِٞ

 

 عيٞٔ جىٓالً جىْرٜ صيعٌ ٍٝمد نيى ؾرٍٝو
صفيٚ  -أُ ٌْف٘ه هللا  :-ٌضٜ هللا ضعحىٚ عْفٔ-ى هللا ذِ ٍٓع٘و عِ عرٌٗٙ جىكحمٌ 
  فٓفحٌ -عيٞفٔ جىٓفالً-قفحه: )أضٞفص ذفحىرٍجق  فٍمرفص نيفى ؾرٍٝفو  -هللا عيٞٔ ْٗيٌ 

قحه: فٓحٌ ذْح فٜ أٌا  َس  .ذْح  ئيج جٌضيع جٌضيعص ٌؾالٓ  ٗئيج ٕر  جٌضيعص ٝىجٓ

رٍٝففو  ئّففح مْففح ّٓففٍٞ فففٜ فقيففص: ٝففح ؾ .ٍْطْففس  قطففٚ أفالففْٞح ئىففٚ أٌا فٞكففحء  ٞرففس

قفحه: ضيفل أٌا جىْفحٌ  ٕٗفًٓ  !أٌا  َس ٍْطْس  غٌ أفالْٞح ئىٚ أٌا فٞكحء  ٞرفس

قفحه:  فقحه: ٍِ ًٕج ٍعل ٝح ؾرٍٝو  .قحه: فأضٞص عيٚ ٌؾو قحتٌ ٝصيٜ .أٌا جىؿْس

فقيص: ٍفِ  .ٗقحه: ْو  ٍطل جىٍٞٓ .فٍقد ذٜ  ٗوعح ىٜ ذحىرٍمس .ًٕج أن٘ك ٍكَى



قففحه:  .-صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ-ٕففًج أنفف٘ك عٞٓففٚ ذففِ ٍففٌٍٝ  فقففحه: ٕففًج ٝففح ؾرٍٝففو 

قحه: ًٕج  فقحه: ٍِ ًٕج ٝح ؾرٍٝو  .فٍّٓح  فَٓعص ص٘ضح ٗضًٍٍج  فأضْٞح عيٚ ٌؾو

فقيص: ٍِ ٕفًج  .ٗقحه: ْو  ٍطل جىٍٞٓ .فٍقد ذٜ  ٗوعح ىٜ ذحىرٍمس .أن٘ك ٍكَى

قفحه: عيفٚ  قيص: عيٚ ٍِ محُ ضفًٍٍٓ ٗصف٘ضٔ  .فقحه: ًٕج أن٘ك ٍْ٘ٚ ٝح ؾرٍٝو 

قفحه: غفٌ ْفٍّح  فٍأْٝفح  .قفحه: ّعفٌ  قفى عفٍف يىفل ٍفِ قىضفٔ !قيص: عيٚ ٌذٔ  .ٌذٔ

-قفحه: ٕفًٓ ٖفؿٍز أذٞفل ئذفٍجٌٕٞ  قفحه: قيفص: ٍفح ٕفًج ٝفح ؾرٍٝفو  .ٍصحذٞف ٗض٘ءج

فففىّّ٘ح  فٍقففد ذففٜ  ٗوعففح ىففٜ  .قيففص: ّعففٌ   أضففىّ٘ ٍْٖففح -صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ

  فٍذطص جىىجذس ذحىكيقفس جىطفٜ ٝفٍذ  ذٖفح ذحىرٍمس  غٌ ٍالْٞح  قطٚ أضْٞح ذٞص جىَقىِ

ّي ٗؾفو-ج ّرٞحء  غٌ ونيص جىَٓؿى  فٍْٗش ىٜ ج ّرٞحء  ٍفِ ْفَٜ هللا  ُي ٍفٌْٖ  -عف

-ٍِٗ ىٌ ٌٝٓ  فصيٞص ذٌٖ  ئال ٕفإالء جىْيفٍ جىػالغفس: ئذفٍجٌٕٞ  ٍْٗ٘فٚ  ٗعٞٓفٚ 

ٗقففى  .ٕففًج قففىٝع ضيففٍو ذففٔ: أذفف٘ قَففُز ٍَٞففُ٘ ج عففٌ٘ .-عيففٌٖٞ جىصففالز ٗجىٓففالً

ٌضفٜ هللا ضعفحىٚ -أقحٗٝو أتَطْح فٞٔ  ٗقى أضٚ ذُٝحوجش ىٌ ٝهٍؾٖح جىٗفٞهحُ جنطييص 

 فٜ يمٍ جىَعٍجؼ  -عَْٖح

 ٝكىو ٍ٘جقٞص جىصي٘جشعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
ٌٗٙ جىْٓففحتٜ عففِ ؾففحذٍ ذففِ عرففى هللا أُ ؾرٍٝففو أضففٚ جىْرففٜ صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ 

ْٗيٌ نيئ ٗجىْفحِ  ٝعئَ ٍ٘جقٞص جىصالز فطقىً ؾرٍٝو ٌْٗ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ

نيى ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ فصيٚ جىظٍٖ قِٞ َجىص جىٗفَّ ٗأضفحٓ قفِٞ 

محُ جىظو ٍػو ٖهصٔ فصفْع مَفح صفْع فطقفىً ؾرٍٝفو ٌْٗف٘ه هللا صفيٚ هللا عيٞفٔ 

ْٗيٌ نيئ ٗجىْحء نيى ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ فصيٚ جىعصٍ غٌ أضحٓ قِٞ 

هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ نييفٔ ٗجىْفحِ نيفى  ٗؾرص جىَّٗ فطقىً ؾرٍٝو ٌْٗ٘ه

ٌْف٘ه هللا صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ فصفيٚ جىَةففٍخ غففٌ أضففحٓ قفِٞ  ففحخ جىٗففين فطقففىً 

ؾرٍٝو ٌْٗ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ نييفٔ ٗجىْفحِ نيفى ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا 

عيٞٔ ْٗيٌ فصيٚ جىعٗحء غٌ أضحٓ قِٞ جّٗن جىيؿٍ فطقىً ؾرٍٝو ٌْٗ٘ه هللا صفيٚ 

  عيٞٔ ْٗيٌ نيئ ٗجىْحِ نيى ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ فصيٚ جىةىجزهللا

 ٝرٍٗ جىْرٜ صيعٌ ذػ٘جخ ٍِ صيٚ عيٞٔ عيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
 :عرى هللا ذِ أذٜ  يكس عِ أذٞٔ ٌٗٙ جىْٓحتٜ عِ

أُ ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ؾحء يجش ًٝ٘ ٗجىرٍٗ ٍٝٙ فٜ ٗؾٖٔ فقحه ئّفٔ -

هللا عيٞٔ ْٗيٌ فقفحه أٍفح ٍٝضفٞل ٝفح ٍكَفى أُ ال ٝصفيٜ عيٞفل ؾحءّٜ ؾرٍٝو صيٚ 

أقى ٍِ أٍطل ئال صيٞص عيٞٔ عٍٗج ٗال ٝٓيٌ عيٞل أقفى ٍفِ أٍطفل ئال ْفيَص عيٞفٔ 

  عٍٗج 

 

 

 

 ٝكىو عىو أٝحً جىٍٖٗعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
أضفحّٜ ؾرٍٝفو  :جذِ عٞحِ عفِ جىْرفٜ صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ قفحه ٌٗٙ جىْٓحتٜ عِ

  حه جىٍٖٗ ضٓع ٗعٍُٗٗ ٍٝ٘ح عيٞٔ جىٓالً فق

 



 ٝطكىظ عِ جىؿْس ٗجىْحٌعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
 :أذٜ ٍٍٕٝز عِ ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ قحه ٌٗٙ جىْٓحتٜ عِ

ىَح نين هللا جىؿْس ٗجىْفحٌ أٌْفو ؾرٍٝفو عيٞفٔ جىٓفالً ئىفٚ جىؿْفس فقفحه أّظفٍ ئىٖٞفح -

ُضفل ال ٝٓفَع ذٖفح أقفى ئال ٗئىٚ ٍح أعىوش  ٕيٖح فٖٞح فْظٍ ئىٖٞفح فٍؾفع فقفحه: ٗع

ونيٖففح فففأٍٍ ذٖففح فكيففص ذحىَنففحٌٓ فقففحه جيٕففد ئىٖٞففح فففحّظٍ ئىٖٞففح ٗئىففٚ ٍففح أعففىوش 

 ٕيٖح فٖٞح فْظٍ ئىٖٞح فايج ٕٜ قفى قيفص ذحىَنفحٌٓ فقفحه: ٗعُضفل ىقفى نٗفٞص أُ ال 

ٝىنيٖح أقى قحه جيٕد فحّظٍ ئىٚ جىْحٌ ٗئىٚ ٍح أعىوش  ٕيٖح فٖٞفح فْظفٍ ئىٖٞفح ففايج 

عالففٖح ذعالففح فٍؾففع فقففحه ٗعُضففل ال ٝففىنيٖح أقففى فففأٍٍ ذٖففح فكيففص ٕففٜ ٍٝمففد ذ

ذحىٖٗ٘جش فقحه جٌؾع فحّظٍ ئىٖٞح فايج ٕٜ قى قيص ذحىٖٗ٘جش فٍؾع ٗقفحه ٗعُضفل 

 ىقى نٗٞص أُ ال ْٝؿ٘ ٍْٖح أقى ئال ونيٖح

 

 ٝنٗى ىيْرٜ صيعٌ ْكٍ جىٖٞ٘و ىٔعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
 :َٝى ذِ أٌقٌ قحه ٌٗٙ جىْٓحتٜ عِ

صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ ٌؾففو ٍففِ جىٖٞفف٘و  فحٖففطنٚ ىففًىل أٝحٍففح  فأضففحٓ ْففكٍ جىْرففٜ -

ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓالً  فقحه: ئُ ٌؾال ٍِ جىٖٞ٘و ْكٍك  عقى ىفل عقفىج ففٜ ذثفٍ مفًج 

ٗمففًج  فأٌْففو ٌْفف٘ه هللا صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ فحْففطهٍؾٕ٘ح فؿففٜء ذٖففح  فقففحً 

ل ىفًىل جىٖٞف٘وٛ  ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ مأَّح ّٗ  ٍِ عقحه  فَح يمٍ يى

 .ٗال ٌآٓ فٜ ٗؾٖٔ ق 

 

 ٝطكىظ عِ إَٔٞس عٍَ ذِ جىهطحخعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
عِ أذٜ ذِ معفد ٌضفٜ هللا ضعفحىٚ عْفٔ قفحه: قفحه ٌْف٘ه هللا صفيٚ ٌٗٙ جىطرٍجّٜ 

قحه ىٜ ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓالً ىٞرل جنْالً عيفٚ ٍف٘ش عَفٍ ٌضفٜ “هللا عيٞٔ ْٗيٌ: 

 هللا ضعحىٚ عْٔ 

 ٝٗٞى ذَ٘جقى  يكس ذِ عرٞى هللاً عيٞٔ جىٓالؾرٍٝو 
ٍْ٘ٚ ذِ  يكس عِ أذٞٔ قحه: ىَح محُ ٝفً٘ أقفى ؾعيفص ٌْف٘ه  ٌٗٙ جىطرٍجّٜ عِ

هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ عيٚ ظٍٖٛ قطٚ جْطقو ٗصحٌ عيٚ جىصهٍز ٗجْططٍ ٍفِ 

ٕفًج ؾرٍٝفو عيٞفٔ جىٓفالً “ٗأٍٗأ ذٞىٓ ئىٚ ٌٗجء ظٖفٍٛ  ” ٕنًج“جىٍَٗمِٞ فقحه: 

  ”  جك ًٝ٘ جىقٞحٍس فٜ ٕ٘ه ئال أّقًك ٍْٔأنرٍّٜ أّٔ ال ٍٝ

 

 عيٚ ٖنو جىُذٍٞ ذِ جىع٘جًعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
عففٍٗز قفحه: ّففُه ؾرٍٝففو صفيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ ٝفً٘ ذففىٌ عيففٚ  ٌٗٙ جىطرٍجّفٜ عففِ

  َْٞحء جىُذٍٞ ذِ جىع٘جً ٕٗ٘ ٍعطؿٍ ذعَحٍس صيٍجء  

 

 عيٚ ٖنو وقٞس جىنيرٜعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 



أّّ ٌضٜ هللا ضعحىٚ عْٔ أُ ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ   ٌٗٙ جىطرٍجّٜ عِ

قحه أّّ: ٗمحُ ” ٝأضْٜٞ ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓالً عيٚ صٌ٘ز وقٞس جىنيرٜ“محُ ٝق٘ه: 

 وقٞس ٌؾالً ؾَٞالً أذٞض 

 ٝق٘ه أّح ٍِ جىْرٜ صيعٌ ٗعيٜعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
ٓ قحه: ىَح قطفو ٍكَى ذِ عرٞى هللا ذِ أذٜ ٌجفع عِ أذٞٔ عِ ؾى ٌٗٙ جىطرٍجّٜ عِ

عيٜ ٌضٜ هللا ضعفحىٚ عْفٔ ٝفً٘ أقفى أصفكحخ ج ى٘ٝفس قفحه ؾرٍٝفو عيٞفٔ جىٓفالً: ٝفح 

ٌْ٘ه هللا  ئُ ًٕٓ ىٖٜ جىَ٘جْحز فقحه جىْرٜ صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ: ئّفٔ ٍْفٜ ٗأّفح 

  ٍْٔ  قحه ؾرٍٝو: ٗأّح ٍْنَح ٝح ٌْ٘ه هللا  

 

 ال ٝىنو ذٞطح فٞٔ ميرح أٗ صٌ٘زعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
أذٜ ٌجفع قفحه: ؾفحء ؾرٍٝفو ٝٓفطأيُ عيفٚ ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا  جىطرٍجّٜ عِ ٌٗٙ

عيٞٔ ْٗيٌ فأيُ ىٔ  فأذطأ عيٞٔ  ٗأنً ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ٌوجءٓ فقفحً 

فقفحه: أؾفو ” قى أيّفح“ئىٞٔ ٕٗ٘ قحتٌ ذحىرحخ  فقحه ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ: 

ٔ ميففد ٗال صففٌ٘ز  ف٘ؾففىٗج ؾففٍٗجً فففٜ ذعففض ٝفح ٌْفف٘ه هللا  ٗىنْففح ال ّففىنو ذٞطففحً فٞفف

ذٞ٘ضٌٖ  قحه أذ٘ ٌجفع: فأٍٍّٜ قفِٞ أصفركص فيفٌ أوى ذحىَىْٝفس ميرفحً ئال قطيطفٔ  ففايج 

ذحٍٍأز قحصٞس ىٖفح ميفد ْٝفرف عيٖٞفح فٍقَطٖفح فطٍمطفٔ ٗؾثفص ففأٍٍّٜ فٍؾعفص ئىفٚ 

 جىنيد فقطيطفٔ  فقفحه جىْفحِ: ٝفح ٌْف٘ه هللا  ٍفح ٝكفو ىْفح ٍفِ ٕفًٓ ج ٍفس جىطفٜ أٍفٍش

  ذقطيٖح  فأُّه هللا عُ ٗؾو: أٝٓأىّ٘ل ٍحيج أقو ىٌٖ قو أقو ىنٌ جىطٞرحش.  

 

 ٝالكل ىيْرٜ صيعٌعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
ٍفٍ ذفٜ “ؾحذٍ ذِ ٌٝحخ عِ جىْرفٜ صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ قفحه:  ٌٗٙ جىطرٍجّٜ عِ

  ”  ؾرٍٝو ٗأّح أصيٜ فالكل ئىٜ فطرَٓص ئىٞٔ

 

 حَُٝىـ قحٌغس ذِ جىْعَعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
جذِ عرحِ قحه: ٍفٍ قحٌغفس ذفِ جىْعَفحُ عيفٚ ٌْف٘ه هللا صفيٚ  ٌٗٙ جىطرٍجّٜ عِ

هللا عيٞٔ ْٗيٌ ٍٗعٔ ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓالً ْٝحؾٞٔ  فيٌ ٝٓيٌ  فقفحه ؾرٍٝفو صفيٚ هللا 

عيٞففٔ ْٗففيٌ: ٍففح ٍْعففٔ أُ ٝٓففيٌ   ئّففٔ ىفف٘ ْففيٌ ىففٍووش عيٞففٔ  غففٌ قففحه: أٍففح ئّففٔ ٍففِ 

ْٗففيٌ: "ٍٗففح جىػَففحُّ٘ "  قففحه: ٝيففٍ  جىػَففحِّٞ  فقففحه ٌْفف٘ه هللا صففيٚ هللا عيٞففٔ

جىْففحِ عْففل  ٞففٍ غَففحِّٞ  فٞصففٍُٞٗ ٍعففل  ٌَقٖففٌ ٌَٗق أٗالوٕففٌ عيففٚ هللا فففٜ 

جىؿْس  فيَح ٌؾع قحٌغس ْيٌ  فقحه ىٔ ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ: "أال ْفيَص 

قِٞ ٌٍٍش "  قحه: ٌأٝص ٍعل ئّٓحّحً فنٍٕص أُ أقطع قفىٝػل  قفحه: "فٍأٝطفٔ "  

حه: "يجك ؾرٍٝو صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ٗقى قحه" فأنرٍٓ ذَح قحه ؾرٍٝفو قحه: ّعٌ  ق

 عيٞٔ جىٓالً 

 

 عيٞٔ جىٓالً جىْرٜ صيعٌ ال ٝأمو جىػً٘ ىَْحؾحضٔ ىؿرٍٝو



أذٜ أٝ٘خ ج ّصحٌٛ أّٔ ؾحء ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ  ٌٗٙ جىطرٍجّٜ عِ

ٌٝففف جىػففً٘ فقففحه: ذٍَقففس ذقففٍ فٖٞففح غففً٘  ف٘ؾففى ٌْفف٘ه هللا صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ 

  "أنٍؾٖح" قحه: ىٌ ٝح ٌْ٘ه هللا  أقٍجً   فقحه: "ال  ٗىنِ ؾرٍٝو ْٝحؾْٜٞ"  

 

 ٝكد عيٜ ذِ أذٜ  حىدعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
جىالكحك ج ّصحٌٛ قحه: ىَفح ْفحٌ جىْرفٜ صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ  ٌٗٙ جىطرٍجّٜ عِ

ِ ونفو جىْهفو ئىٚ نٞرٍ ؾعفو عيٞفحً ٌضفٜ هللا ضعفحىٚ عْفٔ عيفٚ ٍقىٍطفٔ  فقفحه: "ٍف

فٖفف٘ آٍففِ"  فيَففح ضنيففٌ ذٖففح جىْرففٜ صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ ّففحوٙ ذٖففح عيففٜ ٌضففٜ هللا 

ضعحىٚ عْٔ  فْظٍ جىْرٜ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ئىٚ ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓالً فالكل  فقفحه 

ٌْفف٘ه هللا صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ: "ٍففح ٝالففكنل "  فقففحه: ئّففٜ أقرففٔ  فقففحه جىْرففٜ 

ؾرٍٝو ٝق٘ه ئّفٜ أقرفل"  قفحه: ٗذيةفص أُ ٝكرْفٜ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ىعيٜ: "ئُ 

 ؾرٍٝو  قحه: "ّعٌ  ٍِٗ ٕ٘ نٍٞ ٍِ ؾرٍٝو  هللا ضعحىٚ" 

 

 ٍٍضِٞ عيٞٔ جىٓالً جذِ عرحِ ٍٝٙ ؾرٍٝو
جذففِ عرففحِ قففحه: ٌأٝففص ؾرٍٝففو ٍففٍضِٞ  ٗوعففح ىففٜ ٌْفف٘ه هللا  ٌٗٙ جىطرٍجّففٜ عففِ

  صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ذحىكنَس ٍٍضِٞ  

 

 ٍ ىيْرٜ صيعٌ ذأُ ٝهطحٌ جىعرى جىٍْ٘هٝٗٞ عيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو
جذِ عرحِ ٝكىظ أُ هللا أٌْو ئىٚ جىْرٜ صيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ ٌٗٙ جىطرٍجّٜ عِ 

ٍينحً ٍِ جىَالتنس ٍفع جىَيفل ؾرٍٝفو عيٞفٔ جىٓفالً  فقفحه ىفٔ جىَيفل: ٝفح ٍكَفى ئُ هللا 

ٚ هللا عُ ؾو ٝهرفٍك ذفِٞ أُ ضنفُ٘ ّرٞفحً عرفىجً أٗ ّرٞفحً ٍينفحً  فحىطيفص ٌْف٘ه هللا صفي

عيٞٔ ْٗيٌ ئىٚ ؾرٍٝو محىَٓطٍٗٞ  فأٍٗفأ ئىٞفٔ أُ ض٘جضفع  فقفحه ٌْف٘ه هللا صفيٚ 

هللا عيٞٔ ْٗيٌ: "ذفو ّرٞفحً عرفىجً"  فَفح ٌؤٛ ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ أمفو 

 ٍطنثحً قطٚ ىكن ذٍذٔ 

 ٝىع٘ نذِ عرحِ ٍٍضِٞعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
 صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ  جذففِ عرففحِ قففحه: وعففح ىففٜ ٌْفف٘ه هللا ٌٗٙ جىطرٍجّففٜ عففِ

  فقحه: "ّعٌ جىطٍؾَحُ أّص"  ٗوعح ىٜ ؾرٍٝو ٍٍضِٞ  

 

 أفالو جىَالتنسعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
جذِ عرحِ ٌضٜ هللا ضعحىٚ عْٔ قفحه: قفحه ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا  ٌٗٙ جىطرٍجّٜ عِ

عيٞففٔ ْٗففيٌ: "أال أنرففٍمٌ ذأفالففو جىَالتنففس ؾرٍٝففو عيٞففٔ جىٓففالً  ٗأفالففو جىْرٞففِٞ 

فالفو ج ٝفحً ٝفً٘ جىؿَعفس  ٗأفالففو جىٗفٌٖ٘ ٖفٍٖ ٌٍالفحُ  ٗأفالفو جىيٞففحىٜ آوً  ٗأ

  ىٞيس جىقىٌ  ٗأفالو جىْٓحء ٌٍٍٝ ذْص عٍَجُ"  

  

 ٍٝؾٌ ئذيّٞعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 



جذِ عرحِ قحه: ؾفحء ؾرٍٝفو عيٞفٔ جىٓفالً ئىفٚ جىْرفٜ صفيٚ هللا  ٌٗٙ جىطرٍجّٜ عِ

  ففأٌجٓ جىؿَفحٌ  غفٌ أٌجٓ عيٞٔ ْٗفيٌ ىٍٞٝفٔ جىَْحْفل  ففحّيٍؼ ىفٔ غرٞفٍ  ففىنو ٍْفٚ

ؾَعحً  ٗأٌجٓ عٍفحش  فيَفح مفحُ عْفى جىؿَفٍز ّرفع ىفٔ ئذيفّٞ فٍٍفحٓ ذٓفرع قصفٞحش 

  فٓحل  غٌ ّرع ىٔ قطٚ يمٍ ؾٍَز جىعقرس فٓحل فًٕد   

 

 ٝٓيٌ عيٚ عٍَ ذِ جىهطحخعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
 جذِ عرحِ قحه: قحه ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ: "أضفحّٜ ٌٗٙ جىطرٍجّٜ عِ

ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓالً فقحه: أقٍب عٍَ جىٓالً ٗقفو ىفٔ: ئُ ٌضفحٓ قنفٌ  ٗئُ  الفرٔ 

  عُ"   

 

 ٖٝٗى ٗفحز جىْرٜ صيعٌعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
جذففِ عرففحِ قففحه: ؾففحء ٍيففل جىَفف٘ش ئىففٚ جىْرففٜ صففيٚ هللا عيٞففٔ  ٌٗٙ جىطرٍجّففٜ عففِ

ْٗيٌ فٜ ٍٍضفٔ جىفًٛ قفرض فٞفٔ فحْفطأيُ ٌٗأْفٔ ففٜ قؿفٍ عيفٜ  فقفحه: جىٓفالً 

ٌ ٌٗقَس هللا ٗذٍمحضٔ  فقفحه عيفٜ ٌضفٜ هللا ضعفحىٚ عْفٔ: جٌؾفع فاّفح ٍٗفح ٞو عيٞن

عْل  فقحه جىْرفٜ صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ: "أضفىٌٛ ٍفِ ٕفًج ٝفح أذفح قٓفِ  ٕفًج ٍيفل 

جىَ٘ش  جونو ٌجٖىجً"  فيَح ونو قحه: ئُ ٌذل عُ ٗؾو ٝقٍؤك جىٓالً  قحه: "أٝفِ 

ؼ ٍيل جىَ٘ش قطٚ ُّه عيٞفٔ ؾرٍٝو "  قحه: ىّٞ ٕ٘ قٍٝد ٍْٜ جُٟ  ٝأضٜ  فهٍ

ؾرٍٝو  فقحه ىٔ ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓالً ٕٗ٘ قحتٌ ذحىرحخ: ٍفح أنٍؾفل ٝفح ٍيفل جىَف٘ش   

قحه: جىطَٓل ٍكَى صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ  فيَح أُ ؾيٓح قحه ؾرٍٝو: ْالً عيٞفل ٝفح 

أذح جىقحٌْ  ًٕج ٗوجى ٍْٜ ٍْٗل  فريةْفٜ أّفٔ ىفٌ ٝٓفيٌ ٍيفل جىَف٘ش عيفٚ إٔفو ذٞفص 

  يٌ ذعىٓ  قرئ ٗال ٝٓ

 ٝعِٞ جىْقرحءعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
جذِ عٍَ قحه: ىَح أنً ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ جىْقرفحء  ٌٗٙ جىطرٍجّٜ عِ

قحه: "ال ٝؿىُ جٍٍؤ فٜ ّيٓٔ ٖٞثحً  ئَّح آنً ٍِ أٖحٌ ئىٞٔ ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓالً"  

 ٝريغ ْالً هللا عُ ٗؾو ىيْرٜ صيعٌ عيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
قطحوز ذِ جىْعَفحُ ذفِ َٝفى قفحه: قفحه ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا عيٞفٔ عِ  ٌٗٙ جىطرٍجّٜ

ْٗففيٌ: "أّففُه هللا ئىففٜ ؾرٍٝففو ذأقٓففِ ٍففح مففحُ ٝففأضْٜٞ صففٌ٘ز  فقففحه: ئُ جىٓففالً 

ٝقٍتففل جىٓففالً ٝففح ٍكَففى  ٗٝقفف٘ه: ئّفففٜ أٗقٞففص ئىففٚ جىففىّٞح أُ ضَففٌٍٛ ٗضنفففىٌٛ 

ٞرففٜ ٗضالففٞقٜ ٗضٗففىوٛ عيففٚ أٗىٞففحتٜ قطففٚ ٝكرفف٘ج ىقففحتٜ  ٗضٓففٖيٜ ٗضْ٘ففعٜ ٗضط

  عىجتٜ قطٚ ٝنٍٕ٘ج ىقحتٜ  فاّٜ ؾعيطٖح ْؿْح  ٗىٞحتٜ ٗؾْس  عىجتٜ" 

 ٝطَْٚ جىٓالً عيٚ ٍكَى ذِ ٍٓيَسعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
ٍكَفى ذفِ ٍٓفيَس قفحه: ٍفٌٍش ففايج ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا عيٞفٔ ٌٗٙ جىطرٍجّٜ عِ 

هللا  ْٗيٌ عيٚ جىصيح ٗجضعحً نىٓ عيٚ نى ٌؾو  فًٕرص فيٌ أىرع أُ ّحوجّٜ ٌْف٘ه

صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ  فقحه: "ٝح ٍكَى ذِ ٍٓيَس  ٍح ٍْعل أُ ضٓيٌ"  فقحه ٍكَفى 

ذِ ٍٓيَس: ٝح ٌْ٘ه هللا  ٌأٝطل فعيص ذًٖج جىٍؾو ٖفٞثحً ىفٌ ضيعيفٔ ذأقفى ٍفِ جىْفحِ 

فنٍٕص أُ أقطعل ٍِ قىٝػل  فَِ محُ ٝح ٌْ٘ه هللا  قحه: "محُ ؾرٍٝفو صفيٚ هللا 



َس ىففٌ ٝٓففيٌ  أٍففح ئّففٔ ىفف٘ ْففيٌ ىٍووّففح عيٞففٔ عيٞففٔ ْٗففيٌ ٗقففحه ٍففح ىَكَففى ذففِ ٍٓففي

جىٓالً  قحه: فَح قحه ىفل ٝفح ٌْف٘ه هللا  قفحه: "ٍفح َجه ٝ٘صفْٜٞ ذحىؿفحٌ قطفٚ مْفص 

 أّطظٍ أُ ٝأٍٍّٜ ذطٌ٘ٝػٔ"

 ىٌ٘قس ذِ ّ٘فو عيٞٔ جىٓالً ٗصى جىْرٜ صيعٌ ؾرٍٝو
جذففِ عرففحِ عففِ ٌٗقففس ج ّصففحٌٛ قففحه: قيففص: ٝففح ٍكَففى مٞففى  ٌٗٙ جىطرٍجّففٜ عففِ

ًٛ ٝأضٞففل   ٝعْففٜ ؾرٍٝففو عيٞففٔ جىٓففالً  فقففحه ٌْفف٘ه هللا صففيٚ هللا عيٞففٔ ٝأضٞففل جىفف

  ْٗيٌ: "ٝأضْٜٞ ٍِ جىَٓحء  ؾْحقحٓ ىإىإ ٗذح ِ قىٍٞٔ أنالٍ"  

 ٝأٍٍ ذقٍجءز ٌْ٘ز ىٌ ٝنِ  ذٜ ذِ معدعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
أذٜ قرس جىرىٌٛ قفحه: ىَفح أُ ىقفٜ جىْرفٜ صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ  ٌٗٙ جىطرٍجّٜ عِ

عد قحه: "ئُ ؾرٍٝو قى أٍٍّٜ أُ أقٍتل أىٌ ٝنِ جىًِٝ ميٍٗج. فقحه أذٜ: أذٜ ذِ م

  ٝح ٌْ٘ه هللا  أٗ قى يمٍش ْٕحك   قحه: "ّعٌ"  قحه: فرنٚ  

 

 عيٞٔ جىٓالً عحتٗس ضيهٍ ذٍؤٝس ؾرٍٝو
عحتٗس قحىفص: أعطٞفص نصفحالً ٍفح أعطٞطٖفح جٍفٍأز  ٍينْفٜ ٗأّفح  ٌٗٙ جىطرٍجّٜ عِ

صٌ٘ضٜ فٜ مئ فْظٍ ئىٖٞح  ٗذْٚ ذٜ ٗأّح ذْص ضٓفع ذْص ْص ِْْٞ  ٗأضحٓ جىَيل ذ

ِْْٞ  ٌٗأٝص ؾرٍٝفو ٗىفٌ ضفٍٓ جٍفٍأز  ٞفٍٛ  ٗمْفص أقفد ّٓفحتٔ ئىٞفٔ  ٗمفحُ أذفٜ 

أقد أصكحذٔ ئىٞٔ  ٍٗفٍا ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ ٍٍضفطٔ ٗىفٌ ضٗفٖىٓ 

  ٍٞٛ ٗجىَالتنس 

عيففٚ جىْرففٜ صففيعٌ فففٜ عيٞففٔ جىٓففالً عحتٗففس ضيهففٍ ذْففُٗه ؾرٍٝففو 

 ذٞطٖح
عحتٗففس قحىففص: أعطٞففص ْففرعحً ىففٌ ٝعطٖففح ّٓففحء جىْرففٜ صففيٚ هللا  ٌٗٙ جىطرٍجّففٜ عففِ

عيٞففٔ ْٗففيٌ  مْففص ٍففِ أقففد جىْففحِ ئىٞففٔ ّيٓففحً  ٗأقففد جىْففحِ ئىٞففٔ أذففحً  ٗضُٗؾْففٜ 

ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ذنٍجً  ٗىٌ ٝطُٗؼ ذنفٍجً  ٞفٍٛ  ٗمفحُ ؾرٍٝفو ْٝفُه 

ىةٍٞٛ  ٗمحُ ىٜ ٝفٍِ٘ٞ ٗىٞيطفِٞ  عيٞٔ ذحى٘قٜ ٗأّح ٍعٔ فٜ ىكحف  ٗىٌ ٝيعو يىل 

ٗمففحُ ىْٓففحتٔ ٝففً٘ ٗىٞيففس  ٗأّففُه فففٜ عففًٌ ٍففِ جىٓففَحء مففحو أُ ٖٝيففل ذففٜ فثففحً ٍففِ 

  جىْحِ  ٗقرض ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ ذِٞ ْكٍٛ ّٗكٍٛ  

 

 فٜ ٖنو وقٞسعيٞٔ جىٓالً عحتٗس ضٍٙ ؾرٍٝو 
حه: ْفَعص ْعٞى ذِ مػٞفٍ ٍف٘ىٚ عَفٍ ذفِ جىهطفحخ عفِ أذٞفٔ قف ٌٗٙ جىطرٍجّٜ عِ

عحتٗس ضق٘ه: ٌأٝص ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ قحتَحً ٍع صفحقد ففٍِ أذفٞض 

أنً ذَعٍفس فٍْٔ  فيَح أضفحّٜ قيفص: ٍفِ صفحقد جىيفٍِ   قفحه: "ٗقفى ٌأٝطٞفٔ "  

قيففص: ّعففٌ  قففحه: "ٍٗففِ ٝٗففرٖٔ "  قيففص: وقٞففس ذففِ نيٞيففس جىنيرففٜ  قففحه: "يجك 

 ئ ٗعيٞل ٗعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو  ٕٗ٘ ٝقٍتل جىٓالً"  قيص: ٗعيٚ ٍِ أٌْ

 عيٞٔ جىٓالً أً ْيَس ضٍٙ ؾرٍٝو
: مفحُ ٌْف٘ه هللا صففيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ ٝكففىظ قحىففص  أً ْفيَس ٌٗٙ جىطرٍجّفٜ عفِ

ٌؾففالً فقففحه: "ٝففح أً ْففيَس ٍففِ ٕففًج "  فقيففص: وقٞففس جىنيرففٜ  فيففٌ أعيففٌ أّففٔ ؾرٍٝففو 



أصفكحذٔ صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ قطٚ َْعص ٌْ٘ه هللا صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ ٝكفىظ 

 ٍح محُ ذَْٖٞح  قيص  ذٜ عػَحُ: ٍِ قىغل ًٕج   قحه: أْحٍس ذِ َٝى 

 ٝكىو قريس ٍٓؿى قرحءعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
جىَِٗ٘ ذْفص جىْعَفحُ قحىفص: ّظفٍش ئىفٚ ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا  ٌٗٙ جىطرٍجّٜ عِ

عيٞٔ ْٗيٌ قِٞ قىً ُّٗه ٗأّْ ًٕج جىَٓؿى ٍٓؿى قرحء  فٍأٝطٔ ٝأنً جىكؿفٍ أٗ 

قطٚ ٝصٍٖٓ جىكؿٍ  ٗأّظٍ ئىٚ ذٞحا جىطٍجخ عيٚ ذطْفٔ ْٗفٍضٔ  فٞفأضٜ جىصهٍز 

جىٍؾو ٍِ أصكحذٔ ٗٝق٘ه: ذأذٜ ٗأٍفٜ ٝفح ٌْف٘ه هللا  أعطْفٜ أميفل  فٞقف٘ه: "ال  

نً قؿٍجً ٍػئ"  قطٚ أْٓٔ  ٗٝق٘ه: "ئُ ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓفالً ٕف٘ ٝفإً جىنعرفس"  

  قحىص: فنحُ ٝقحه ئّٔ أقً٘ ٍٓؿى قرئ  

 

 ٝكالٍ قرض ذعض ج ٌٗجـالً عيٞٔ جىٓؾرٍٝو 
عِ ٍَّٞ٘س ذْص ْعى قحىص: قيص: ٝح ٌْ٘ه هللا  ٕو ٝأمفو أقفىّح ٕٗف٘ ؾْفد   قفحه: 

"ال ٝأمو قطفٚ ٝط٘ضفأ"  قحىفص: قيفص: ٝفح ٌْف٘ه هللا  ٕفو ٍٝقفى جىؿْفد   قفحه: "ٍفح 

أقد أُ ٍٝقى ٕٗ٘ ؾْد قطٚ ٝط٘ضأ ٗٝكِٓ ٗض٘ءٓ  ٗئّٜ أنٗفٚ أُ ٝطف٘فٚ ففال 

 ً" ٝكالٍٓ ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓال

 

 َْٝع جىصالز عيٚ جىَىُٝ٘عيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
عِ أّّ ٌضٜ هللا عْٔ أُ جىْرٜ صيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ أضفٜ ٌٗٙ جىكحفع جىًٌَْٛ 

ذؿْحَز ىٞصيٜ عيٖٞح قحه ٕو عيٞٔ وِٝ قحى٘ج ّعٌ فقحه جىْرفٜ صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ 

ففٜ  ئُ ؾرٍٝو ّٖحّٜ أُ أصيٜ عيٚ ٍفِ عيٞفٔ وٝفِ فقفحه ئُ صفحقد جىفىِٝ ٍفٍضِٖ

 قرٍٓ قطٚ ٝقالٚ عْٔ وْٝٔ

 

 ٝهحف جىنٍخ عيٚ جىْرٜ صيعٌعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
أذٜ ٍٍٕٝز ٌضٜ هللا عْٔ قفحه قفحه ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا  ٌٗٙ جىكحفع جىًٌَْٛ عِ

عيٞٔ ْٗيٌ ٍح مٍذْٜ أٍٍ ئال ضَػو ىٜ ؾرٍٝو فقفحه ٝفح ٍكَفى قفو ض٘ميفص عيفٚ جىكفٜ 

ج ٗىٌ ٝنِ ىٔ ٖفٍٝل ففٜ جىَيفل ٗىفٌ ٝنفِ جىًٛ ال َٝ٘ش ٗجىكَى   جىًٛ ىٌ ٝطهً ٗىى

 ىٔ ٗىٜ ٍِ جىًه ٗمرٍٓ ضنرٍٞج

 

 ٝرٍٗ ذيٞيس جىْصى ٍِ ٖعرحُعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
عحتٗفس ٌضفٜ هللا عْٖفح عفِ ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا عيٞفٔ  ٌٗٙ جىكحفع جىًٌَْٛ عِ

ْٗيٌ أّٔ قحه أضحّٜ ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓالً فقحه ىٜ ًٕٓ ىٞيفس جىْصفى ٍفِ ٖفعرحُ ٗ  

عطقففحء ٍففِ جىْففحٌ ذعففىو ٖففعٍ  ففٌْ ميففد ال ْٝظففٍ هللا فٖٞففح ئىففٚ ٍٗففٍك ٗال ئىففٚ فٖٞففح 

 ٍٗحقِ ٗال ئىٚ قح ع ٌقٌ ٗال ئىٚ عحق ى٘جىىٝٔ ٗال ئىٚ ٍىٍِ نٍَ

 ٝق٘و ّحقس جىْرٜ صيعٌعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
ٌٗٙ جىكحفع جىٖٞػَٜ عِ أّّ ذِ ٍحىل قفحه: ذَْٞفح أّفح أْفٍٞ ٍفع ٌْف٘ه هللا صفيٚ 

رطففص ذففٔ ٌجقيطففٔ ٍففِ غْٞففس ٌْٗفف٘ه هللا صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ ئي ٕ



ٍٝٓٞ ٗقىٓ  فيَح أْفٖيص  ذفٔ جىطٍٝفن ضفكل ٗمرفٍ فنرٍّفح ىطنرٞفٍٓ  غفٌ ْفحٌ ٌضف٘ز 

)أٛ: نط٘ز  غٌ ضكل ٗمرٍ  فنرٍّح ىطنرٍٞٓ  غٌ أوٌمْحٓ فقحه جىقفً٘: ٝفح ٌْف٘ه هللا 

و عيٞفٔ جىٓفالً  مرٍّح ىطنرٍٞك  ٗال ّىٌٛ ٌٍ ضكنص! فقحه: "قفحو جىْحقفس ىفٜ ؾرٍٝف

فيَح أْٖيصم جىطيَص ئىٜ فقحه: أذٍٗ ٗذٍٗ أٍطل أّفٔ ٍفِ قفحه: ال ئىفٔ ئال هللا ٗقفىٓ ال 

ٍٖٝل ىٔ ونفو جىؿْفس  فالفكنص ٗمرفٍش ٌذفٜ  غفٌ ْفحٌ ٌضف٘ز غفٌ جىطيفص ئىفٜ فقفحه: 

أذٍٗ ٗذٍٗ أٍطل أّٔ ٍِ قحه ال ئىٔ ئال هللا ٗقىٓ ال ٍٖٝل ىٔ ونفو جىؿْفس ٗقفى قفًٍ 

 ."الكنص ٗمرٍش ٌذٜ فيٍقص ذًىل  ٍطٜهللا عيٞٔ جىْحٌ  ف

 

 ٝؿيّ ٍع جىْرٜ صيعٌ ؾيٓس جىَكرسعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
جذِ عرحِ ٌضٜ هللا عَْٖح قحه: ؾيّ ٌْ٘ه هللا صفيٚ  ٌٗٙ جىكحفع جىٖٞػَٜ عِ

هللا عيٞٔ ْٗيٌ ٍؿيٓحً فأضحٓ ؾرٍٝو عيٞٔ جىٓالً فؿيفّ ذفِٞ ٝفىٛ ٌْف٘ه هللا صفيٚ 

ٌمرطفٜ ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ قفحه: ٝفح  هللا عيٞٔ ْٗيٌ ٗجضعحً ميٞٔ عيفٚ

 ٌْ٘ه هللا قىغْٜ عِ جنْالً  قحه ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗيٌ: 

جنْالً أُ ضٓيٌ ٗؾٖل   عُ ٗؾفو ٗأُ ضٗفٖى أُ ال ئىفٔ ئال هللا ٗقفىٓ ال ٖفٍٝل "

 ىٔ ٗأُ ٍكَىجً عرىٓ ٌْٗ٘ىٔ"  قحه: فايج فعيصم يىل فقى أْيَصم  قحه: "ففايج فعيفصَ 

يىل فقى أْيََص"  قحه: ٝح ٌْ٘ه هللا قىغْٜ عِ جنَٝحُ  قفحه: "جنَٝفحُ أُ ضفإٍِ 

ذح  ٗجىًٞ٘ جٟنٍ ٗجىَالتنس ٗجىنطحخ ٗجىْرِٞٞ ٗجىَ٘ش ٗجىكٞحز ذعفى جىَف٘ش ٗضفإٍِ 

ذحىؿْففس ٗجىْففحٌ ٗجىكٓففحخ ٗجىَٞففُجُ ٗضففإٍِ ذحىقففىٌ ميففٔ نٞففٍٓ ٖٗففٍٓ"  قففحه: فففايج 

فعيَص يىل فقى آٍَْص" قحه: ٝح ٌْ٘ه هللا قىغْٜ ٍح فعيصم يىل فقى آٍْصم  قحه: "فايج 

جنقٓحُ  قحه ٌْ٘ه هللا صيٚ هللا عيٞٔ ْٗفيٌ: "جنقٓفحُ أُ ضعَفو   مأّفل ضفٍجٓ 

فاُ ال ضٍجٓ فأّ ٍٝجك"  قحه: ٝفح ٌْف٘ه هللا فكفىغْٜ ٍطفٚ جىٓفحعس  قفحه ٌْف٘ه هللا 

هللا  ئُ هللا صففيٚ هللا عيٞففٔ ْٗففيٌ: "ْففركحُ هللا نَففّ ٍففِ جىةٞففد ال ٝعيَٖففِ ئال 

عْىٓ عيٌ جىٓحعس ُْٗٝه جىةٞع ٗٝعيٌ ٍح فٜ ج ٌقفحً ٍٗفح ضفىٌٛ ّيفّ ٍفحيج ضنٓفد 

 ىجً ٍٗح ضفىٌٛ ّيفّ ذفأٛ أٌا ضَف٘ش ئُ هللا عيفٌٞ نرٞفٍ  ٗىنفِ ئُ ٖفثص قفىغطل 

ذَعحىٌ ىٖح وُٗ يىل" قحه: أؾو ٝح ٌْ٘ه هللا فكىغْٜ  قفحه: قفحه: "ئيج ٌأٝفص ج ٍفس 

ص أصكحخ جىرْٞحُ ٝططحٗىُ٘ ذحىرْٞحُ  ٌٗأٝفص جىكيفحز ٌٗأٝ -أٗ ٌذٖح  -ٗىىش ٌذطٖح 

جىؿٞحى جىعحىس محّ٘ج ٌؤِٗ جىْحِ  فًىل ٍفِ ٍعفحىٌ جىٓفحعس ٍٗفِ أٖفٍج ٖح" قفحه: 

ٝد ٍَ  ."ٝح ٌْ٘ه هللا ٍِٗ أصكحخ جىرْٞحُ جىكيحز جىؿٞحى جىعحىس  قحه: "جىعم

 ٝطَػو فٜ ٖنو  ٍٝدعيٞٔ جىٓالً ؾرٍٝو 
ضٜ هللا عْٖح قحىص: ذفحش ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا أً ٕحّة ٌ ٌٗٙ جىكحفع جىٖٞػَٜ عِ

عيٞٔ ْٗيٌ ىٞيس أٍْٛ ذٔ فٜ ذٞطٜ  فيقىضٔ ٍِ جىيٞفو ففحٍطْع ٍْفٜ جىْفً٘ ٍهحففس أُ 

ٝنُ٘ عٍا ىٔ ذعض قفٍٕٝ فقفحه ٌْف٘ه هللا صفيٚ هللا عيٞفٔ ْٗفيٌ: "ئُ ؾرٍٝفو 

  عيٞٔ جىٓالً أضحّٜ فأنً ذٞىٛ فأنٍؾْٜ فايج عيٚ جىرٞص وجذس

 

 ٝيرّ عَحٍس قٍَجءً عيٞٔ جىٓالؾرٍٝو 
عحتٗفس قحىفص: ٌأٝفص ؾرٍٝفو عيٞفٔ جىٓفالً عيٞفٔ عَحٍفس  ٌٗٙ جىكحفع جىٖٞػَفٜ عفِ

 قٍَجء ٍٍنٖٞح ذِٞ مطيٞٔ



 جىهحضَس :

عِ عرى هللا ذفِ ٍٓفع٘و ٌضفٜ هللا عْفٔ أُ جىْرفٜ صفيعٌ ٌأٙ ؾرٍٝفو عيٞفٔ جىٓفالً 

ش  ٗىففٔ ْففطَحتس ؾْففحـ ٗفففٜ  ٞففٍ ٌٗجٝففس جىرهففحٌٛ: ٝطْففحغٍ ٍففِ ٌٝٗففٔ جىففىٌ ٗجىٞففحق٘

ٗأنٍؾففٔ جىْٓففحتٜ ذييففع ٝطْففحغٍ ٍْٖففح ضٖحٗٝففو جىففىٌ ٗجىٞففحق٘ش  ٗقففحى٘ج: جىطٖحٗٝففو 

  ج ٖٞحء جىَهطييس ج ى٘جُ محُ ٗجقفىٕح ضٖف٘جه ٗأصفئ ٍَفح ٖٝف٘ه جنّٓفحُ ٗٝكٞفٍٓ 

ٗفٜ ٌٗجٝس جالٍحً أقَى ذِ قْرو عِ عرى هللا ذِ ٍٓع٘و قحه: قحه ٌْ٘ه هللا صفيٚ 

 عيٞفٔ ْٗفيٌ ٗىفٔ ْفطَحتس ؾْفحـ ْٝطػفٍ ٍفِ هللا عيٞٔ ْٗفيٌ: ٌأٝفص ؾرٍٝفو صفيٚ هللا

  ٌٝٗٔ جىطٖحٗٝو جىىٌ ٗجىٞحق٘ش 

ٗجىطفٜ ضقفىً ٍفِ ئيجعفس ) ٝح ٌٝطْٜ ى٘ ٌٝٗس فٜ ؾْحـ ؾرٍٝو   ّٗهطٌ ذًٖٓ جىَىقس 

  ٕٗف٘  ٍِ أىكحُ ج ْطحي ّحصٍ عرى جىعُُٝ ٗأوجء ٍؿَ٘عس جىنف٘غٍ جىًٕرٞفٔ جىن٘غٍ

عفٍخ ٍػيَفح أٌٗو جىَطقفٜ ففٜ مْفُ ّ٘ى ٍِ جىطَْفٜ جىَٓفطكٞو ضعٍففٔ أْفحىٞد ىةفس جى

جىعَحه عِ فالحتو جىصىٝن قفىٝع عَفٍ ذفِ جىهطفحخ ٌضفٜ هللا عَْٖفح ٗجىفًٛ قفحه 

 : فٞٔ ) ٗووش ى٘ أّٜ ٖعٍز فٜ صىٌ أذٜ ذنٍ جىصىٝن  

 

 ؾْحـ ؾرٍٝو
 

 ٝح ٌٝطْٚ ى٘ ٌٝٗس فٚ ؾْحـ ؾرٍٝو

 ٌٝٗس فٚ ؾْحـ ؾرٍٝو 

 ذحىطقٚ جىي٘قٖح ٍَٖٗح قٞو

******** 

 ٗـ جالٍِٞٗقصٞىٙ فٚ جىٍ

 ٝح ٌفٞن ٍْ٘ٚ ٗٝحِْٞ

 ىٚ ٗصحىل ّكِ محِٝٓٞ

 ٍِ ٍىق٘ج فٚ جىًمٍ جىَرِٞ

 

 مٌ ضٌُٗ جىْرٜ فٚ قٍج

 ضَْع جىٌُٗ ٗجىٍَج

 ٗجىٍذح فٚ جىرٞع ٗجىٍٗج

 ٝح نيٞو جىْرٜ فٚ جىٍٓٙ

 

 ٝح قرٞد ىٚ قيد جىٍْ٘ه

 ٝح مطحخ جْرحخ جىُْٗه

 فٚ جىَٗحٕى ق  ال ضُٗه

 ٗفٚ ذىٌ مٌ ْٞيل ٝص٘ه

 

 ٍِ ٌخ جىَٓح ٝح قٍٝد

 ٍٗقحٍل عحىٚ َْٗح



 ال ٝصٞرل ؾ٘ى جٗ ظَح

 ْركحُ ٍِ ىٞل صََح

 

 ٝح ٌْ٘ه قٍآّح جىكنٌٞ

 ٗفقٞٔ جالٍس جىعيٌٞ

 ْٝصٍ جىَٓنِٞ ٗجىٞطٌٞ

 فٞٔ ٖرٔ جىْرٜ جىنٌٍٝ

 

 يمٍٓ  فٚ جىقٍآُ وٓ ٍ٘ؾ٘و

 ٍِ ٝكرٔ ْعٞى ٍٗٓع٘و

 ٗجالَٝحُ جىرٞٔ ال ذى

 ال ضكحمٚ ّيحق جىٖٞ٘و

 

 َطحىٍِ ٍقحً ؾرٍٝو جى

 صيٞص عيٚ جىْرٜ فٚ ٍْجى

 ْٗالً فٚ جالٌا قى يجى

 ٝريغ جىَٓحء فٜ جالٌضيحى 

 

 

 


