
 

 



 ادحَق مَدمة

 أحٔددددد  ومددددد  وصدددددح   وآخددددد  حمّدددددد شدددددٔدٕ  ادرشدددددِغ وأؾوددددد  اهلدددددداة شدددددٔد ظدددددذ اهلل وصدددددذ افًددددد دغ رب هلل احلّدددددد

 .ـثرا  تسِٔام وشِم افدي  يود إػ ذيًت  وأؿ م شْت 

ـدددددد اف) اشددددددّ  ـت بدددددد  بدمنددددددق افي هريددددددة افُتدددددد  دار خمىوضدددددد ت مدددددد  ؾدددددد٘  وبًددددددد  مسددددددْد ترتٔدددددد  ذم افدددددددرار  ُوا

 بدددددد  ادسددددددْد  أح ديدددددد  ظددددددذ ؾٔدددددد  يَتكدددددد مل وهددددددو افدمنددددددَ  احلْدددددد ع ظددددددروة إلبدددددد ( اف خدددددد ر  أبددددددواب ظددددددذ أمحددددددد اإلمدددددد م

 فدددددددد ف  ظرضدددددددد  ـِددددددددام ـت بدددددددد  ذم ؾٖوردهدددددددد  ومٗفٍدددددددد  م ورشدددددددد  ِٓم افًِددددددددام  بحددددددددوث مدددددددد  يْ شدددددددد ٓ  مدددددددد  فُدددددددد  تًددددددددرض

 .مْ ش ة

 صدددددٔ  شدددددٔام وال احلْ بِدددددة  ظِدددددام  بدددددٖؿ م مْٓددددد  ـددددد   مددددد  وادٗفٍددددد ت  وافرشددددد   اف حدددددوث هددددد   مددددد  يدددددورد  مددددد  وأـثدددددر

ـددددد ) ـتددددد ب بددددد ف  ؾ تسددددد  وض َدددددتٓم وت مٔددددد   تّٔٔدددددة ابددددد  اإلشددددد م  جمِددددددا ومخسدددددغ م  دددددة بِددددد  حتددددد ( افددددددرار  افُوا

 ادٗفددددددد  هددددددد ا مددددددد  جمِددددددددا وأربًدددددددو  بودددددددًة افي هريدددددددة افُتددددددد  دار ذم وحٍددددددد  مْٓددددددد   افُثدددددددر فألشددددددد  ويددددددد  ؾَدددددددد ـ دددددددرا 

 بًددددددد افًدددددد ذ ادجِددددددد بًوددددددٓ  دمدددددد وز وؿددددددد أواخددددددر   أو أواشددددددى  مدددددد  وبًوددددددٓ  افُتدددددد ب أوا دددددد  مدددددد  بًوددددددٓ  احل ؾدددددد  

 افددددد   اف حدددددر هددددد ا مددددد  اشدددددتخرج  إٕدددددام ض ًدددددة افتددددد  ورشددددد  ِ  تّٔٔدددددة ابددددد  اإلشددددد م صدددددٔ  ـتددددد  مددددد  ـثدددددرا  وإ . اح  دددددة

 .مًْٔ  يْو  ال

 ذم ظثددددددرت ادتدددددد ود  افْ صدددددد  بٍِٓددددددة افسددددددِ  ظِددددددم إػ أتىِدددددد  ي ؾًدددددد  وـْدددددد   1321 شددددددْة مدددددد  األوػ مجدددددد د  وذم

ـددددد ) مددددد  واألربًدددددغ احلددددد د  ادجِدددددد  صدددددٔ  حٔددددد ة مددددد  بْدددددواح  أخّددددد  ظٔددددد   فنددددد هد مددددد ـرات ظدددددذ( افددددددرار  افُوا

 هددددددددد   وبًددددددددد  ترمجتددددددددد   ذم ادٗرخدددددددددو  وأخٍددددددددد  افُددددددددد ت و  ـت ٓددددددددد  مددددددددد  ظْٓددددددددد  يٌْددددددددد  ال اهلل رمحددددددددد  تّٔٔدددددددددة ابددددددددد  اإلشددددددددد م

 وبًودددددٓ  افًٍدددددع  واإلرصددددد د افًِّٔدددددة احلٔددددد ة ذم افًِدددددام  واجددددد  مددددد  ةافْ دددددو فًِدددددم افدددددوارث هددددد ا بددددد  ؿددددد م ظدددددام ادددددد ـرات

 .افَ هرة ذم افسشٔم ؿ ظة ذم مسجو  وهو فِنٔ  وؿ  ظام اآلخر

 ثددددددم افسشدددددٔم  ؿ ظدددددة ذم ح سدددددد  مددددددة ضدددددو  مًدددددد  ـددددد   افددددد   افٍٔدددددد ي أمحدددددد بددددد  إبددددددراهٔم خ دمددددد  ادددددد ـرات وـ تددددد 

 مًددددددد  يُدددددددو  أ  األمدددددددر بددددددد دئ ذم ومًْدددددددوا  اإلشدددددددُْدرية ذم األخضددددددد افدددددددزج إػ َِٕدددددددو  ظْددددددددم  دمندددددددق إػ رشدددددددوف  ـددددددد  

 .أحد



 مددددد  اـتسددددد  ب فندددددٔ  صدددددح ت  فىدددددو  وـ ت ٓددددد  وافٍهدددددح   افً مٔدددددة بدددددغ بٌِدددددة مُتوبدددددة افندددددٔ  خددددد دم ومددددد ـرات

 وؿدددددد( . 1) أمث فددددد  مسدددددتو  ظددددد  يرؾًددددد  مددددد  افٍهدددددح  افًربٔدددددة مُِدددددة فددددد  يُددددد  مل أنددددد  إال إيامٕددددد   وصدددددحة وصددددد ح  ظِّددددد 

 أصدددددح  ومل احلدددددغ  ذفددددد  ذم اجلّٓدددددور فٌدددددة ظدددددذ افوؿدددددو  ؾ  ددددددة مددددد  ذفددددد  ذم حددددد  هددددد  ـدددددام خٍ طددددد أ إبَددددد   ظدددددذ حرصددددد 

 افتدددددد  افت رخئددددددة ـ فٍ  دددددددة مْدددددد  ؾ  دددددددة ال افهددددددواب ؽددددددر ظددددددذ إبَدددددد    أل  افرشدددددد فة مدددددد  ؿِِٔددددددة واضدددددد م ذم اإلظددددددراب ؽددددددر

 صدددددددٔ  خددددددد دم أخٍددددددد ظ ظدددددددذ ب دح ؾيدددددددة حَٓددددددد  األم ٕدددددددة أظىٔددددددد  وهبددددددد ا افً مٔدددددددة  األفٍددددددد ظ ظدددددددذ ادح ؾيدددددددة مددددددد  توؿًتٓددددددد 

 .مْٓ  ؾ  دة ال خم فٍت  أل  ب إلظراب يتًِق ؾٔام حَٓ  فًِربٔة أدي  ـام تّٔٔة  اب  اإلش م

 احلددددددددوادث أوؿدددددددد ت تًٔددددددددغ ذم شدددددددٔام وال وضددددددددوح  ي يددددددددده  بدددددددام اددددددددد ـرات هدددددددد   مدددددددد  مواضددددددد  ظددددددددذ ظَِدددددددد  وؿدددددددد

 افًَددددددددود ذم( 744-704) ادَدددددددددد ظ ددددددددداهل د  بدددددددد  حمّددددددددد ظ دافِدددددددد  أبددددددددو ـت دددددددد  ممدددددددد  ذفدددددددد  مَت سدددددددد  أج مٓدددددددد   وتسددددددددّٔة

 واحلددددددد ؾ ( 739-665) األصددددددد ٔع افدددددددززاي حمّدددددددد ابددددددد  افَ شدددددددم افددددددددي  ظِدددددددم اددددددددٗرخ افًددددددد مل ظددددددد  َِٕددددددد  ومددددددد  افدريدددددددة

 .افًك ذف  أظ م م  وؽرمه ( 748 - 673) اف ه   ظثام  ب  أمحد ب  حمّد ظ دافِ  أيب افدي  صّس

 مل ضٍددددددوفت  ذم بخىدددددد  ـت تٓدددددد  افتدددددد  ٕسددددددختٓ  وفُدددددد  افسددددددْغ  ظؼددددددات ؿ دددددد  افرشدددددد فة هدددددد   أنؼدددددد أ  جيدددددد  وـدددددد  

 افًِّٔدددددددة ؾوا دددددددده  مددددددد  أرجدددددددو  حدددددد  وإحٔ  ٓددددددد   بْؼددددددده  درتؾ ددددددد  وجودهدددددد   ظدددددددذ اهلل ؾحّددددددددت اآل  إال يدددددددد  ذم تَدددددد 

 .ادوؾق واهلل وافت رخئة 

 اخلىٔ  افدي  حم 

 

 

 

 

                                                           
   يقذذ   ألمذذ   لسذذ     تصذذنة  تذذيلة  أنيذذ  عمذذ  م جيذذ  تكذذن  لذذم مذذ ا  لع مذذ  مذذن ألىمذذو  لشذذة  سذذة   فذذ  كتبيذذ  يكذذ ن  فقذذ  نظذذ  فيذذو  لقطذذ  ىذذ   - 1

 ( .م) تعمةق. ت  يخي 



 افرحٔم افرمح  اهلل بسم

 يًدددددددددفو   بددددددددرهبم ـٍددددددددروا افدددددددد ي  ثددددددددم وافْددددددددور  افيِددددددددامت وجًدددددددد  واألرض  افسدددددددداموات خِددددددددق افدددددددد   هلل احلّددددددددد

 أخٍْٔددددد  مددددد  ٕت ددددد  بددددد  ؿددددد فوا  اهلل أنددددد   مددددد  ات ًدددددوا  هلدددددم ؿٔددددد  وإذا خيَِدددددو   وهدددددم صدددددٔ   خيَِدددددو  ال آخٓدددددة دوٕددددد  مددددد  واختددددد وا

 آثدددددد رهم ظددددددذ وإٕدددددد  أمددددددة ظددددددذ آب  ٕدددددد  وجدددددددٕ  إٕدددددد  وؿدددددد فوا  هيتدددددددو   وال صددددددٔ   يًَِددددددو  ال آبدددددد ؤهم ـدددددد   أوفددددددو آب  ٕدددددد  ظِٔدددددد 

 .مَتدو 

 دامدددددد  مدددددد  دا ّددددددة صدددددد ة احددددددٖمو   ادهددددددىٍ  اهلل ظددددددذ وأـددددددرمٓم اخلِددددددق خددددددر ورشددددددوف   ظ ددددددد  ظددددددذ اهلل وصددددددذ

 :بًد أم  وافسْو   وافدهور ألج ما

 ريض تّٔٔدددددة بددددد  أمحدددددد افً ددددد س أبدددددو افددددددي  تَددددد  اإلشددددد م صدددددٔ  افً مدددددة اإلمددددد م افندددددٔ  بددددد  ؿددددد م ؾدددددٔام ؾهددددد  ؾٓددددد ا

 األحجدددددد ر بتُسدددددر وذفددددد  زم ٕددددد   وذم ؿ ِددددد  ـددددد ٕوا  افددددد ي  ظدددددْٓم  اهلل ريض افًِدددددام  مددددد  ؽدددددر  دو  بددددد  وتٍدددددرد ظْددددد  اهلل

 ويىِ دددددددو  بددددددد خلِو   ويِىخوهنددددددد  افْددددددد ور  هلددددددد  ويْددددددد رو  ويَّ ِوهنددددددد   هبددددددد   ـدددددددو ويتز ي وروهنددددددد   افْددددددد س ـددددددد   افتددددددد 

 بسو  هل  تًرض م  وأ  رسا  هل  أو ؾٔٓ  أ  ويًتَدو  ح ج  م  ؿو   ظْده 

 .اآلؾ ت م  آؾة ٍٕس  ذم أص بت  ؾً   أو بَ  

 أ  أو ذـدددددددر  ممددددددد  ر  ظْدددددددده  يًٍددددددد  أ  أو إتٔ هنددددددد   ظددددددد  افْددددددد س ويْٓددددددد  األحجددددددد ر  تِددددددد  ئًددددددد  افندددددددٔ  ؾؼدددددددع

 .افي  هب  حيس 

 ظِٔددددددد  اهلل صدددددددذ - افْ ددددددد  شدددددددًّ  ظْٓددددددد  اهلل ريض شدددددددِّة أم أ  حددددددددي  جددددددد   ؿدددددددد إٕددددددد : افْددددددد س بًددددددد  فددددددد  ؾَددددددد  

 إفٔٓدددددد  جدددددد   ـِددددددام وبَٔدددددد  حددددددرزا  وظَِددددددتٓام ظِددددددٔٓام وربىدددددد  وزيتوٕددددددة تْٔددددددة ؾٖخدددددد ت واف يتددددددو   بدددددد فتغ يَددددددرأ  - وشددددددِم

 ظددددد  ؾسدددددٖخٓ  - وشدددددِم ظِٔددددد  اهلل صدددددذ - اهلل رشدددددو  ذفددددد  ؾ ِددددد . اددددددرض ذفددددد  مددددد  ؾٔدددددزأ  ظِٔددددد  حتىددددد  مدددددرض بددددد  أحدددددد

 مًٍْدددددددددة  أو رسا  وؾٔددددددددد  إال بددددددددد ف  اهلل رشدددددددددو  ؿدددددددددرأ  مددددددددد : ؾَِددددددددد  واف يتدددددددددو   بددددددددد فتغ تَدددددددددرأ  شدددددددددًّت : ؾَ فددددددددد  ذفددددددددد  

 ظِٔددددددد  اهلل صدددددددذ - افْ ددددددد  هلددددددد  ؾَددددددد  . افْددددددد س بددددددد ف  وًٍٕددددددد  بددددددد   طْددددددد  وأحسدددددددْ  حدددددددرزا  ي وزيتوٕدددددددة تْٔدددددددة ؾًِّددددددد 

 ( .ب  اهلل فًٍْ  بحجر طْ  دـمأح أحس  فو: )- وشِم



 اهلل صدددددذ - اهلل رشدددددو  ظدددددذ مٍدددددس  وإؾددددد  خمتِدددددق  ـددددد ب آخدددددر  إػ أوفددددد  مددددد  ـِددددد  احلددددددي  هددددد ا: افندددددٔ  ؾَددددد  

 ؾدددددددٔام - وشدددددددِم ظِٔددددددد  اهلل صدددددددذ - افْ ددددددد  ظددددددد  وث ددددددد  صددددددد  وافددددددد   ظْٓددددددد   اهلل ريض شدددددددِّة أم وظدددددددذ - وشدددددددِم ظِٔددددددد 

 طدددددد  ظْددددددد أندددددد : )و. احلدددددددي ..( دظدددددد ي إذا مًدددددد  وأندددددد  يب   ظ ددددددد طدددددد  ظْددددددد أندددددد : )ؿدددددد   أندددددد  وجدددددد  ظدددددد  ربدددددد  ظدددددد  يددددددرو 

 بخَِددددددددد   تٍدددددددددرد افددددددددد   بددددددددد هلل طْددددددددد  وحيسددددددددد  إال أحددددددددددـم يّدددددددددوت  ال: )وؿددددددددد  ( . خدددددددددرا  ظ دددددددددد  يب ؾِدددددددددٔي  يب  ظ دددددددددد 

 افددددد  : }افدددددرمح  خِٔددددد  إبدددددراهٔم وؿددددددوتْ  إم مْددددد  ؿددددد   ـدددددام  ( وًٍٕددددد  رض  وبٔدددددد  صدددددٔ    يُددددد  ومل افًددددددم مددددد  وأوجدددددد 

 .ويسَغ يىًّْ  هو واف  . هيدي  ؾٓو خَِْ 

 ؾٓدددددد ا{ افدددددددي  يددددددوم خىٔ تدددددد  ي يٌٍددددددر أ  أضّدددددد  وافدددددد  . حيددددددغ ثددددددم ئّتْدددددد  وافدددددد  . ينددددددٍغ ؾٓددددددو مرضدددددد  وإذا

 ؾددددد٘  ب ألحجددددد ر  طْددددد  حيسددددد  مددددد  طْددددد   بددددد  افً دددددد حيسدددد  ر   ـددددد  مُِدددددوت بٔدددددد  افددددد   ادتًددددد    افُ دددددر افًيدددددٔم افددددرب

 افيددددددد  هبددددددد  أحسدددددددْوا  وؾدددددددّٔ  األحجددددددد ر ذم تًددددددد ػ اهلل ؿددددددد   ؿددددددددو افْددددددد ر  ؾدددددددٖدخِتٓم ب ألحجددددددد ر طدددددددْٓم أحسدددددددْوا  افٍُددددددد ر

: وؿددددددد  { واحلجدددددد رة افْددددددد س وؿودهدددددد  ٕددددددد را وأهِددددددُٔم أنٍسدددددددُم ؿددددددوا  آمْددددددوا  افددددددد ي  أهيدددددد  يددددددد : }دوٕدددددد  مددددددد  ظ دددددددوه  حتدددددد 

 أ  - وشددددددِم ظِٔدددددد  اهلل صددددددذ - افْ دددددد  أمددددددر وؿددددددد{ واردو  هلدددددد  أنددددددتم جٓددددددْم حهدددددد  اهلل دو  مدددددد  تً دددددددو  ومدددددد  إُٕددددددم}

 ـسدددددد وؿددددددد اف دددددو   مدددددد  هبددددد  اشددددددتجّروا: ؿددددد   بدددددد  هبددددد   طددددددُْم أحسددددددْوا  ؿددددد   مدددددد  أحجددددد ر  بث ثددددددة اف دددددو  مدددددد  يسدددددتجّر

 .ب فْ ر وحّرؿٓ  اف ٔ  حو  ظ دت حت  افي  هب  ُأحس  افت  األحج ر - وشِم ظِٔ  اهلل صذ - افْ  

 رافهددددددٌ اف دددددد ب داخدددددد  افدددددد   ادخِددددددق افًّددددددود ظْددددددد افْدددددد س يتًّددددددده  اف دددددددع مدددددد  ذـددددددر مدددددد  مجٔدددددد  أ  افنددددددٔ  ؾ ِدددددد 

 اإلمدددددد م افنددددددٔ  أخددددددو  ؾحدددددددثْ  ـسدددددد   إػ اخلددددددروج ذم اهلل واشددددددتخ ر وؿدددددد م ظِٔدددددد  ؾنددددددد افْ ؾدددددددإٔغ درب ظْددددددد افدددددد  

فًّود خيددددددددرج افنددددددددٔ  أ  افْدددددددد س ؾسددددددددّ  فُسدددددددد   ؾخرجْدددددددد : ؿدددددددد   تّٔٔددددددددة بدددددددد  اهلل ظ ددددددددد افدددددددددي  ذ  افَدددددددددوة  فُسددددددددا

 افًّددددددود فُٔسددددد ضدددددد ف  تّٔٔدددددة ابدددددد )  اف ِددددددا ذم وصدددددد ع ٕحدددددو   خرجْددددد  ؾِددددددام: ؿددددد  . ـثددددددر خِدددددق مًْدددددد  ؾددددد جتّ  ادخِدددددق 

 بٖؿوا  افْ س وضج  اف ِد  ذم افنٔى   ص ح( ادخِق

 وهددددددد ا( صدددددددجر يثّدددددددر وال ادىدددددددر  مددددددد يْ  ) يَدددددددو  وهددددددد ا  ( تىِددددددد  افٍٔجدددددددة ظدددددددغ بَٔددددددد  مددددددد ) يَدددددددو  هددددددد ا خمتٍِدددددددة 

 .ه ا ؽر صٔ   يَو  م  وـ   ( هل ا تًرض أ  بًد يٍِ  تّٔٔة اب  بَ  م : )يَو 

 ذم مْددددددد  يْددددددد هلم أ  خندددددددٔة افْددددددد س  ؽ فددددددد  ظْددددددد  رجددددددد  وؿدددددددد إال ظْدددددددد  إػ وصدددددددِْ  ؾدددددددام: افددددددددي  ذ  افندددددددٔ  ؿددددددد  

 .اخلرات بً  ـس  بس   يَْى  أو اآلؾ ت  م  آؾة أنٍسٓم



: ؿدددددد  . إفٔدددددد  يتَدددددددم مددددددْٓم أحددددددد جسدددددد ؾددددددام افهددددددْم  هدددددد ا دوُٕددددددم: احلّجدددددد ري  ظددددددذ وصددددددحْ  إفٔدددددد   ؾتَدددددددمْ : ؿدددددد  

{ زهوؿددددددد  ـددددددد   اف  ضددددددد  إ  اف  ضددددددد  وزهدددددددق احلدددددددق جددددددد  : }وؿِْددددددد  ؾٔددددددد   بْددددددد ورض مدددددددْٓم  ادًددددددد و  وافندددددددٔ  أنددددددد  ؾٖخددددددد ت

 خٍِدددددد  ؾوجدددددددٕ  ـسددددددٕ    حتدددددد  ب فضددددددب ؾٔدددددد  افْدددددد س وت بًْدددددد  ؾدددددددا   ٕحدددددد  ُٕددددددو  ر  مْدددددد  أحددددددد أصدددددد ب إ : وؿِْدددددد 

 .وٕه  صز ٕحو صْم ـ  ضو  مهّورة  جمسدة حج رة صّْغ

 وخيددددددرب ادخِددددددق  افًّددددددود يُسدددددد رجدددددد  فددددددديْ  أؿددددددم مهللا) افْددددددوو  افنددددددٔ  ؿدددددد  : افدددددددي  ذ  افنددددددٔ  وؿدددددد  

مددددددددد ت مددددددددد  ؾٓددددددددد ا( جدددددددددرو  ذم افددددددددد   افَدددددددددز  ومددددددددد  احلّدددددددددد  وهلل ؾُسدددددددددٕ  ( . افْدددددددددوو  أ ) افددددددددددي  حمٔددددددددد  افندددددددددٔ  ـرا

 .وحد  هلل واحلّد اخلر إال ذف  م  افْ س أص ب

 ؾه 

 ب ضدددددددة افُددددددد  مسدددددددجد ب٘شدددددددم ويًدددددددر  افً ؾدددددددغ ذم افِحدددددددم ؿ دددددددة خِددددددد  افددددددد   ادسدددددددجد ذم أ  افندددددددٔ  بِددددددد  ؿدددددددد

 أ  افْ س بغ ص ع وؿد شودا  

 اهلل  رشدددددو  يددددد : ؾَددددد   بدددددٖمور وحدثددددد  - وشدددددِم ظِٔددددد  اهلل صدددددذ - افْ ددددد  مْ مددددد  ذم رأ  اف مددددد   ؿدددددديم مددددد  إٕسددددد ٕ 

ددددددددد  هددددددددد ا: فددددددددد  ؾَددددددددد  . يهددددددددددؿوْٕ  ال حددددددددددثتْ  ب فددددددددد   افْددددددددد س حددددددددددث  إ  ٍّ  ظدددددددددذ دفدددددددددٔ  اف  ضدددددددددة هددددددددد   ذم افّٔدددددددددغ ـ

 ب فْددددد ر ذـدددددر ـدددددام ظِٔددددد  افْددددد س وإًُددددد  أصددددد ب   ومخدددددس  ـددددد موضددددد  ؾٔٓددددد  ؾ َددددد  ؾٌددددد ص  ؾٔٓددددد  ـٍددددد  وحددددد  صددددددؿ  

 مدددددددرة ؽدددددددر ؾسدددددددًّت  افددددددددي  ذ  افندددددددٔ  وأخدددددددو  مج ظتددددددد  ومًددددددد  إفٔٓددددددد  ؾىِددددددد  افندددددددٔ   ذفددددددد  ؾ ِددددددد  واالشتسدددددددَ    فددددددد 

 ـدددددد  يًِّدددددد  جدددددد   افّْحدددددد ت ؾدددددد٘  مُدددددد وب مهددددددْوع  مْحددددددوت  افُدددددد  هدددددد ا: ؿِدددددد  إفٔٓدددددد  ٕيددددددرت حدددددد : يَددددددو  حيدددددددث

 ومدددددد  ؾُسدددددده  اخلْكدددددد  موضدددددد  واإلهبدددددد م اإلهبدددددد م  مُدددددد   اخلْكدددددد   جيدددددد مًُوشدددددد  ؾ َدددددد  صددددددام   ـدددددد  ؾًِّدددددد  يّددددددغ

 .احلّد وهلل أثر وال ذـر هل  بَ 

 ؾه 

 شددددددس وظِٔٓدددددد  رضورة  إفٔٓدددددد  ادهددددددع ؾٔتوجدددددد  افْدددددد رٕ  مسددددددجد حمددددددراب وشدددددد  ذم ظئّددددددة ـ ددددددرة صددددددخرة وـ ٕدددددد 

 ؾ ٕنددددددَ  افسدددددد م ٔدددددد ظِ احلسددددددغ رأس ظِٔٓدددددد  حدددددد  أندددددد  افْدددددد س بددددددغ اشددددددتٍ ض وؿددددددد حوهلدددددد   ودرابدددددد ي  مرخدددددد  أشددددددود

 ذم وي َدددددو  افْددددد س  ؾٔددددد  جيتّددددد  ظٔدددددد دددددد ظ صدددددورا  يدددددوم دددددد شدددددْة ـددددد  ذم وهلددددد  افَٔ مدددددة  ؿ مددددد  ـِٓددددد  إندددددَ  متددددد  وأهنددددد  فددددد  



 ويدددددددظو  بدددددد خلِو   ويِىخوهندددددد  افْدددددد ور  هلدددددد  ويْدددددد رو  ويَ ِوهندددددد   هبدددددد  يتزـددددددو  األجدددددد م مدددددد  ؽددددددر  وذم افٔددددددوم ذفدددددد 

 ـ دددددددرة  مج ظدددددددة ذم افددددددددي  ذ  ومًددددددد  إفٔٓددددددد  وخدددددددرج افًَِدددددددة  مددددددد  احلجددددددد ري  ؾىِددددددد  افندددددددٔ   ذفددددددد  ؾ ِددددددد  ظْدددددددده  

 ظِٔدددددد   ِد : احلجدددددد ري  ظددددددذ وصدددددد ح ورمدددددد    ظْٓدددددد  افسددددددس وٕددددددت  حوهلدددددد   مدددددد  افدددددددراب ي  ؿِدددددد  هددددددو ظِّدددددد  ر  ؾددددددٖو 

 ٕحدددددد  أصدددددد بْ  ر  مددددددُْم أحددددددد أصدددددد ب إ : وؿدددددد   بًِْدددددد  ورضهبدددددد  افدددددددي  ذ  وأخددددددو  هددددددو ؾتَدددددددم ظْٓدددددد   ؾتددددددٖخروا

 ذفدددددد  ذم وٕدددددد   فدددددد  حٍددددددر ؿددددددد ـ ددددددر ظّددددددود رأس هدددددد  ؾدددددد٘ذا ظِٔٓدددددد   وحٍددددددروا احلجدددددد رو    ذفدددددد ظْددددددد إفٔدددددد  ؾتَدددددددم. ؿ ِدددددد 

 .ـِس  وأحرؿو  هبّٔة ظؼة أرب  ظذ ومحِو  ؾُسو   ادُ   

 هددددد ا ظدددددذ حىدددددو  احلسدددددغ رأس أ  افْددددد س بدددددغ وفدددددوح ادُددددد    هددددد ا ذم هددددد ا ظّددددد  افراؾودددددة بًددددد : افندددددٔ  ؿددددد  

 ادنددددددد هد ويًّدددددددرو  ادسددددددد جد خيربددددددو  أهندددددددم ظددددددد د م مددددددد  ؾوددددددةوافرا : ؿددددددد  . افْددددددد س جٓددددددد   بدددددد  يوددددددد  حتددددددد  احلجددددددر 

 ومل{ اآلخددددددر افٔددددددوم بدددددد هلل آمدددددد  مدددددد  اهلل مسدددددد جد يًّددددددر إٕددددددام: }شدددددد ح ٕ  اهلل ؿدددددد   وؿددددددد ادسدددددد جد  بخدددددد   ويًيّوهندددددد 

 ظِٔددددددددد  اهلل صدددددددددذ - افْ ددددددددد  وؿددددددددد  ( . هلل ادنددددددددد هد وأ : )ؿددددددددد   مددددددددد { هلل ادسددددددددد جد وأ } وؿددددددددد  ( . اهلل منددددددددد هد: )يَددددددددد 

 بْددددد  مندددددٓدا هلل بْددددد  مددددد : ؿددددد   مددددد ( اجلْدددددة ذم بٔتددددد  فددددد  اهلل بْددددد  ؿىددددد ة ـٍّحددددد  وفدددددو مسدددددجدا هلل بْددددد   مددددد: )- وشدددددِم

 .اجلْة ذم بٔت  ف  اهلل

 ذظٔددددددة زيدددددد رة افَ ددددددور زيدددددد رة: وؿدددددد  . ـثددددددرا  صددددددٔ   اجلددددددْس هدددددد ا مدددددد  وؿدددددد   ادُدددددد   هدددددد ا ذم جدددددد فس وهددددددو وتُِددددددم

  - وشددددددِم ظِٔددددد  اهلل صدددددذ - افْ ددددد  هبددددد  أمددددددر افتددددد  هددددد  افؼدددددظٔة ؾ ف يددددد رة ظْٓدددددد   مْٓددددد  اف دظٔدددددة واف يددددد رة هبددددد   مدددددٖمور

 أشتٌٍر أ  واشتٖذٕت  ي  ؾٖذ  أم  ؿز زي رة ذم ريب اشتٖذٕ : )ؾَ   أم  ؿز زار ؾٕ٘ 

ر ؾ فُددددد ؾر( . اآلخدددددرة تددددد ـرـم ؾ٘هنددددد  ؾ وروهددددد  افَ دددددور  زيددددد رة ظددددد  هنٔدددددتُم ـْددددد  ؾددددد٘ي ي  يدددددٖذ  ؾِدددددم هلددددد   ؿدددددز  يددددد ا

ر ؾٕ٘دددددد  ادددددددٗم  بخدددددد   فدددددد   يسددددددتٌٍر الو فدددددد  يدددددددظ  وال اآلخددددددرة  فٔتدددددد ـر  فدددددد   ويدددددددظ  اآلخددددددرة  بدددددد  فٔتدددددد ـر ؿددددددز  يدددددد ا

 .ظِٔ  افه ة جْس م  ؿز  زي رة ؾ٘  خر  ـ  م  ف  اهلل ويسٖ  ظِٔ   ويسحم ف  ويستٌٍر

 يًِدددددددددم - وشدددددددددِم ظِٔددددددددد  اهلل صدددددددددذ - افْ ددددددددد  وـددددددددد   أصدددددددددح ب  يًِدددددددددم - وشدددددددددِم ظِٔددددددددد  اهلل صدددددددددذ - افْ ددددددددد  وـددددددددد  

دددددد  وادسددددددِّغ  ادددددددٗمْغ مدددددد  افدددددددي ر أهدددددد  ظِددددددُٔم افسدددددد م: )ؿدددددد  ِٓم يَددددددو  أ  افَ ددددددور زاروا إذا أصددددددح ب  ّٕ  صدددددد   إ  وإ

 ال مهللا افً ؾٔددددددددة  وفُددددددددم فْدددددددد  اهلل وٕسدددددددٖ  وادسددددددددتٖخري   ادسددددددددتَدمغ ومددددددددُْم مْددددددد  اهلل ويددددددددرحم الحَددددددددو   بُدددددددم اهلل

 وشدددددِم ظِٔددددد  اهلل صدددددذ - ؿددددد   دوؿددددد فِّدددددٗم   حدددددق ـِددددد  ؾٓددددد ا( . وهلدددددم فْددددد  واؽٍدددددر بًددددددهم  تٍتّْددددد  وال أجدددددرهم حترمْددددد 



 اهلل رشدددددو  يددددد : ؿددددد فوا . ظدددددعّ  مًروضدددددة ظدددددعّ  صددددد تُم ؾددددد٘  اجلًّدددددة  وفِٔدددددة اجلًّدددددة يدددددوم ظدددددع افهددددد ة مددددد  أـثدددددروا: )-

 ظددددددددذ حددددددددّرم اهلل إ : )ؿدددددددد  . ًٕددددددددم: ؿدددددددد فوا  بِٔدددددددد   أي تَوفددددددددو : ؾَدددددددد   أرمدددددددد   وؿددددددددد ظِٔدددددددد  صدددددددد تْ  تًددددددددرض ـٔدددددددد 

 - وشددددددِم ظِٔدددددد  اهلل صددددددذ - افْ دددددد  أ  وصددددددحح  حددددددديث  افددددددز ظ ددددددد  ابدددددد رو  وؿددددددد( . األن ٔدددددد   حلددددددوم تٖـدددددد  أ  األرض

 حتددددد  روحددددد  ظِٔددددد  اهلل رد إال ظِٔددددد  ؾسدددددِم افددددددٕٔ  ذم يًرؾددددد  ـددددد   مدددددٗم  رجددددد  بَدددددز يّدددددر مدددددٗم  رجددددد  مددددد  مددددد : )ؿددددد  

 ( .افس م ظِٔ  يرد

 هلدددددد  افْددددد ر أو ِٓدددددد  بٖه االشدددددتٌ ثة أو ظْددددددده   افددددددظ   أو هبددددد   فِتددددددز  افَ دددددور تدددددد ار أ  ؾٓددددد  اف دظٔددددددة  اف يددددد رة وأمددددد 

دددددددج ظْدددددددده  يندددددددًِو  أو دراهدددددددم أو صدددددددّ  أو ـسدددددددوة أو زيددددددد  مثددددددد   اهلل صدددددددذ - افْ ددددددد  ؾددددددد٘  ظْدددددددده   يهدددددددِو  أو افُسُ

ددددددددج ادسدددددددد جد ظِٔٓدددددددد  وادتخدددددددد ي  افَ ددددددددور  زوارات اهلل فًدددددددد : )ؾَدددددددد   ذفدددددددد  مجٔدددددددد  ظدددددددد  هندددددددد  - وشددددددددِم ظِٔدددددددد  ( وافُسُ

 ظددددددد  أهنددددددد ـم ؾدددددد٘ي مسددددددد جد  افَ ددددددور تتخددددددد وا ؾدددددد  أال مسددددددد جد  افَ ددددددور يتخددددددد و  ـدددددد ٕوا  ؿددددددد ُِم ـدددددد   مددددددد  إ : )وؿدددددد  

ر مددددددد  إ : )وؿددددددد  ( ذفددددددد  ( مسددددددد جد أن ٔددددددد  ٓم ؿ دددددددور اختددددددد وا وافددددددد ي  أحٔددددددد    وهدددددددم افسددددددد ظة تددددددددرـٓم مددددددد  افْددددددد س ذا

 ؾٓددددددد  . مسدددددددجدا يتخددددددد  أ  ـدددددددر  وفُددددددد  ؿدددددددز   ألُبدددددددرز ذفددددددد  وفدددددددوال: ظْٓددددددد  اهلل ريض ظ  ندددددددة ؿ فددددددد  ؾًِدددددددوا  مددددددد  حيددددددد ر

 .ظْٓ  ْٓ   م بدظٔة افوج  ه ا ظذ اف ي رة

 ؾه 

 يًّيدددددددددم حجدددددددددر صدددددددددْم افىددددددددد حو  ؾدددددددددّراش ظْدددددددددد احددددددددد   ذم افْددددددددد رٕ  مسدددددددددجد ؿددددددددد ع افتددددددددد  افىددددددددد حو  حتددددددددد  وـددددددددد  

 ظْددددد يٌّىسددددو  حتدددد  بدددد  ؾٔددددٖتو  ادددددرض  بدددد  ضدددد   وؿددددد صددددٌر موفددددود ظْددددد  يُددددو  افْدددد س بًدددد  ؾُدددد   بدددد   ويستسددددَ 

 افدددددددددي  ذ  افنددددددددٔ  إفٔدددددددد  ؾخددددددددرج. ذفدددددددد  وؽددددددددر وحِددددددددو  خ دددددددد ا  افهددددددددْم ظْددددددددد وحيّىددددددددو  ؾٔنددددددددٍ   احدددددددد   ذم افهددددددددْم

 .مْ  افْ س أوالد وخِ  ؾُس  افدي  تَ  وأخو 

ِّق افًّود ف  يَ   افٍرم  ح رة ذم ظّود وـ    .مْ  افْ س وأراح ؾُس    ذـر ـام ح ف  وـ   ادخ

 ؾه 

ًدددددو  وؿدددددد رخددددد م حجدددددر حجددددد ري  أنددددد س مددددد  وـددددد   ّّ  افددددد  د  ذم دا دددددري  ؿددددددم  أثدددددر احلجدددددر وشددددد  وذم بَهددددددير  ؿ

 بٔوت ظذ ب  ِو ويدخ



 بدددددد  ويتزـددددددو  يَ ِوٕدددددد  افْدددددد س ؾٔ َدددددد  ٕ ددددددُٔم  ؿدددددددم موضدددددد  هدددددد ا: هلددددددم ويَوفددددددو  األشددددددوا  ذم وافسددددددًدا  افُددددددزا 

 افندددددددٔ  ؿددددددددام مددددددد  أصدددددددح ب  و ددددددد رب احلجدددددددر  ذفددددددد  ؾُسددددددد افندددددددٔ   ؾٖمسدددددددُٓم ذفددددددد   ألجددددددد  األمدددددددوا  ويًىدددددددوهنم

 .يضهم أ  خم ؾة

 ؾه 

. اشدددددّ  ظدددددذ اخلِٔددددد  شدددددامط مددددد  هددددد ا ج ددددد  ؿدددددد شدددددٔد  يددددد : فددددد   ؾَددددد  يددددد بس بخ ددددد  يومددددد  افندددددٔ  إػ إٕسددددد   وجددددد  

 هبددددد  اهلل أمدددددر افددددد   اخلِٔددددد  مِدددددة ومت بًدددددة اخلِٔددددد   ظِٔددددد  ـددددد   افددددد   افددددددي  إػ حددددد جت  أنددددد  ح جدددددة  بددددد  ي مددددد : فددددد  ؾَددددد  

 يىًدددددددم ـددددددد   وال افَددددددددس  هبددددددد ا أمدددددددر وال هددددددد ا  ظّددددددد  مددددددد  واخلِٔددددددد  اخل ددددددد   هبددددددد ا ح جدددددددة ي مددددددد  بّت بًتٓددددددد   حمّدددددددد أمدددددددة

 افٔٓدددددددود  صدددددددٓوة ؾٕ٘ددددددد  افَددددددددس وأمددددددد ( . شدددددددّغ بًجددددددد  ؾجددددددد   أهِددددددد  إػ ؾدددددددراغ: )تًددددددد   اهلل ؿددددددد     افِحدددددددم الإ ويودددددددٔ 

 ال : ؾَدددددد   ٕ ٔدددددد   شدددددد ًو  ؿّدشدددددد  افَدددددددس أ  حدددددددي  جدددددد  : فدددددد  ؾَٔدددددد  ظْدددددد  اهلل ريض اد دددددد ر  بدددددد  اهلل ظ ددددددد شدددددد   وؿددددددد

 .ٕ   ٕه  وال

 ؾه 

 ب فَدددددددد هرة دادندددددددد ه وأظيددددددددم تًئّٓدددددددد  و هدادندددددددد  إتٔدددددددد   ظدددددددد  يْٓدددددددد  ـدددددددد  ( 2) مكدددددددد ديدددددددد ر ذم افنددددددددٔ  وح ـدددددددد  

 ذـر م  مجٔ  ؾ٘  ظئم  أمر  ؾ٘ ( 3) احلسغ منٓد

                                                           
  لحذذ ف  عذذن  ل  يذذ   لعقذذ   كت بذذو مذذن 852 ذذذ848  ص 698 ذذذ696 ص فذذ   لمق سذذ   ليذذ    عبذذ  بذذن أحمذذ  بذذن دمحم هللا عبذذ  أبذذ   لحذذ ف  نقذذ  - 2

 705 سذن   مضذ ن ف  مص  إل   مشق من  إلسام شة  ة مس أن  غة ه (748 ذ672)  ل ىب  ع م ن بن أحم  بن دمحم هللا عب  أب   ل ةن شمس
 عمذذ  صصذذ     بذذن  لذذ ةن نجذذم   لق ضذذ  ىذذ  ة سذذمو بذذين  ألفذذ م  مشذذق ن  ذذ  إلذذ  فكتذذ   لج شذذنكة   بةبذذ س  لذذ ةن  كذذن  ألمةذذ  لذذ   أع   ذذو بسذذع ي 
 زيذن  لم لكيذ  ق ضذ  ب   سذ  مجمذس  لجمعذ  صذا  بعذ  لذو عقذ   لتذ ل   لةذ م  فذ   مضذ ن مذن   لعشذ ين  ل ذ ن   لخمذيس ةذ م  لقذ ى   ف صا  لب ي  
  لمعذ  ف  لحذبس إلذ   لفطذ  عةذ  لةمذ  نقذ   ذم أي مذ   بذ   فذ   حذبس عميو  م سم   لشة   أق م  لح كم   ى   لم ع  ى  فيو ك ن مخم ف بن  ل ةن
  ألمة   خ  707 سن   أل ل  بي  شي   ف .  نص  سن   بق   سجن عب  ل حمن   ل ةن  زين عب هللا  ل ةن ش ف  أخ  ه ى   لجب  بقمع  ب لج 
  بيذ  82  لجمعذ  ةذ م فخذ    لذك فذ   سذتي ن أن بعذ   لشذة   أخذ    لجذ   إلذ  بنفسذو  حضذ  مص   إل   لع   ممك عيس  بن مين   ل ةن حس م
 ب لقذ ى    شذقة   بذن بذ     لشذة   أقذ م.  غةذ ه  لمذ ض بحجذ  منيذ  ةتي بذ ن   لقضذ   ك ن من ظ   مج لس لو  عق ت. ب لقمع   لسمطن  ن    إل   أل ل

 ب حذ    لقذ  مةن  التح  يذ  فذ   تكمذم. خمذق عنذ ه  يجتمذ   لعمذم يقذ    بمصذ   أقذ م  شذ ما  ع مذ   لسذ    فك ن بإطاقو  مشق إل   ألخب     صمت
 أ ال  سذجن ه مصذ   مذن م حمذ  عمذ   ىذ  مذيس لخ ةذ م فذ     ه  م  لش م  با  إل  707 سن  ش  ل 68  أل بع ء مس ء  لب ي  عم  فيخ    ل ج   
  لحذبس صذ   حتذ   لخةذ  ف  ة غبيم فم ز ل  لصا    يضيع ن  ب لمي  مشتغمةن  لمح بيس   ج . ش  ل 69  لجمع  لةم   ل ةمم بح     لح كم بسجن
(  لت سذيم ق عذ ) يسذم   لذ   ى   لعمو  لقض   حبس إل  ىن  من نق  أنو   لظ ى   لحبس  عم   لمت    ن   ك     لم   س   لز  ي  من خة   فيو بم 
 منيذذ   ببذذ    حذبس  إلسذذكن  ي   إلذ   لب يذذ  عمذ   ل  لذذ  فيخ جتذو تظذذ ى      ذم  لسذذ   فذذ  إليذو ةذذ خم ن  أصذح بو  كذذ ن. سذن   نصذذ  سذن  فيذذو فمبذ 



 احلسدددددددغ  منددددددٓد ظْددددددد حيٍِددددددد  افّٔددددددغ أحددددددد ؽِددددددد  إذا حتدددددد  ذفدددددد   وأضدددددددً   ظْددددددد  يَدددددد م وافوددددددد   اف دددددددع مدددددد 

ٍددددددوا  إذا ـدددددد ٕوا  اتدددددد ًٓم ومدددددد  افسددددددِ  إ : وؿدددددد   وح فدددددد   بجْ بدددددد  ويُْددددددر  ذفدددددد  ظدددددد  يْٓدددددد هم افنددددددٔ  ؾُدددددد   ِّ  أحدددددددا ح

ِّيددددددوا  ٍِّوٕدددددد  افّٔددددددغ ظِٔدددددد  وؽ ٍددددددو  ومل وادْددددددز  ادحددددددراب بددددددغ حي ِِّ  اهلل ريض احلسددددددغ وأمدددددد : ؿدددددد   أثددددددر  أو ؿ ددددددور ظْددددددد حي

بًدددددة  اح  دددددة أوا ددددد  ذم ادًددددد  ادِددددد  بْ هددددد  افَددددد هرة ؾددددد٘  افَددددد هرة  إػ رأشددددد  محددددد  ؾدددددام ؿ تِددددد  وفًددددد  شدددددٍِ  وظددددد  ظْددددد   افرا

 رو  وؿدددددددد. ؿتددددددد  حٔددددددد  سدددددددغاحل جثدددددددة ودؾْددددددد  وشدددددددتغ  إحدددددددد  شدددددددْة ظ صدددددددورا  يدددددددوم ؿتددددددد  افسددددددد م ظِٔددددددد  واحلسدددددددغ

. ظْٓددددددد  اهلل ريض ؾ ضّدددددددة أمددددددد  ؿدددددددز ظْدددددددد اف َٔددددددد  ذم هبددددددد  ودؾددددددد  ادديْدددددددة إػ محددددددد  احلسدددددددغ رأس أ  ت رخيددددددد  ذم اف خددددددد ر 

 م  تغ ٕحو افَ هرة بْ ية وبغ احلسغ مَت  ؾ غ( . 4) هب  ودؾ  دمنق إػ مح  إٕ  يَو  افًِام  وبً 

تر مدددددد  ؾٕ٘دددددد . شددددددْة ومخسددددددغ  هدددددد ا ؾددددددٖج  وواشدددددد   وافُوؾددددددة اف كددددددة وبًددددددد بٌددددددداد  بًددددددد بْٔدددددد  افَدددددد هرة أ  ادتددددددوا

 . ه ا  م 

 افُتدددددد ب هدددددد ا وصددددددْ ( وافنددددددٓور األجدددددد م ؾودددددد  ذم ادنددددددٓور افًِددددددم) شددددددام  افدددددد   افُتدددددد ب صدددددد ح  ذـددددددر وؿددددددد

 شددددددْة أواخددددددر ذم مكدددددد مِددددددو  اف ٕ دؿددددددة اد حدددددددة ظ ٔددددددد بْددددددو بْدددددد   ادنددددددٓد هدددددد ا أ  ؾٔدددددد  ذـددددددر اهلل  رمحدددددد  افُ مدددددد  فِِّدددددد 

 منددددددٓد وهدددددد ا شددددددْة  ظؼددددددة أربدددددد  بْحددددددو ادنددددددٓد هلدددددد ا بْدددددد  ٓم بًددددددد ظ ٔددددددد بْدددددد  دوفددددددة اهلل وؿددددددرض ومخسددددددام ة  مخسددددددغ

 .احلسغ منٓد هو م  وادغ  افُ ب

 ح مدددددددد أبدددددددو افندددددددٔ  ؿددددددد   ظِٔددددددد   ـددددددد ٕوا  ومددددددد  مددددددد اه ٓم ذم وذم مندددددددٓور  افَدددددددداح ظ ٔدددددددد بْددددددد  ذم ذم افًِدددددددام  وـددددددد م

 .ادح  افٍُر وب ضْٓم افرؾ   ط هرهم: ايافٌ 

                                                                                                                                                                                                                        

 بذو   جتمذ  مك مذ    لقذ ى   إلذ   لشذة  ضذ  ب ستح بذ    أضذ   ه  شذ    لكذ ك مذن  لن صذ   لسذمط ن عذ   فممذ  مذ    غةذ  غذ     أنذو قت   بينو  أشي 
 لكش   لش مي   ل ي   إل   لسمط ن ق م فمم  ب لسمط ن   لك بع    جتم      ف   سكن  نزل إك  مو  ف   ز     لكب    لقض   بحض    س  ه  ح   و
 .768 سن   مشق إل   لشة  ع    ل حب  عن  لع  
 
نم  ة م    مقص    مع  ف  زين   لسة   مشي  يكن لم   3  ىذ 6672 سن  كتخ   عب  ل حمن  لبن ء ى   لو أح      
 
  سذمو كبةذ  مشذي  إلذ  منذو يفضذ  بذ    لشذم ل  ب لجذ     لش ق   لج    ممتق  قب   لشم ل بيقص  منو  لش ق   لج    ف  أمي  بن  مسج  ف   4

 . لسام عميو  لحسةن  أس بو  فن أنو يق ل قب    خمو ف   لحسةن مشي 
 



 حتدددد  ال أندددد  يٍتدددد  وـدددد   مكدددد  ديدددد ر ذم ظ ٔددددد بْدددد  زمدددد  ذم اهلل رمحدددد  مددددرزو  بدددد  ظددددثام  ظّددددرو أبددددو افنددددٔ  وـدددد  

 .أمرهم ذم يٌِ  وـ  . خٍِٓم يهذ وال ُٕ حٓم  وال ظ ٔد  بْ  ذب   

 افًِدددددام  ؾٖؾتددددد   مدددددْٓم  افددددد  د وأخددددد  ؿتددددد هلم ذم افًِدددددام  ؾسدددددٖ  ظِٔددددد   هدددددم ومددددد  حددددد هلم زُٕددددد  بددددد  افددددددي  ٕدددددور وبِددددد 

 وؾدددددت  ؾٌددددد اهم ظيدددددٔم  جدددددٔ  مًددددد  ومددددد  افددددددي  صددددد ح ؾسدددددر احلُددددد م  ظدددددذ وأث تددددد  حمددددد رض  بددددد ف  وـت ددددد  بددددد ف  

 .مْٓم اف  د

 ـددددددد ٕوا  وإٕدددددددام صددددددد حلغ  ـددددددد ٕوا  وأهندددددددم( 5) ؾ ضّدددددددة ذريدددددددة مددددددد  ذؾددددددد   ـددددددد ٕوا  ظ ٔدددددددد بْددددددد  أ  ييددددددد  اجلٓددددددد   وبًددددددد 

 مددددددد  ذفدددددد  ؿ ددددددد  وإالّ  افندددددد م إػ افدددددددرؾ  ضِدددددد  ظْدددددددهم ومددددددد  وٕهددددددرية  وإشدددددددامظِٔٔة ب ضْٔددددددة ؿرامىدددددددة م حدددددددة زٕ دؿددددددة

 ( .6) افٔوم إػ مك دي ر ذم وبَ ي هم افن م ذم افرؾ  يًر  ـ  

 إسدددددد   ؾ ٔددددددْام( . وأردب ديْدددددد ر ؾِدددددد  وشدددددد   فًدددددد  مدددددد  ـدددددد ) يْدددددد دو  وـدددددد ٕوا    افَكددددددي  بددددددغ ؿهددددددورهم وـ ٕدددددد 

 وإس   ظ  نة يًِ  مْٓم

 امددددددرأة إ : ادٌددددددريب ؿدددددد    ! ظِٔدددددد   أنُددددددرت مل: احلدددددد ـم فدددددد  ؾَدددددد   احلدددددد ـم  ظْددددددد إػ ؾتحدددددد مِوا  ظِٔدددددد   أنُددددددر مٌددددددريب

 يًِددددد  مددددد  ذا: حلددددد ـما فددددد  ؾَددددد  . ظدددددع هددددد   مددددد  يًِْٓددددد  شدددددًّت  ؾِدددددام إي  وأحسدددددْ  ربتْددددد  وؿدددددد ظ  ندددددة  اشدددددّٓ  جدددددد 

 !  إفٔ  مْ : ادٌريب ف  ؾَ  . أن  جد  امرأة يًِ  ذا أن   جد  امرأة

                                                           
 أم  ز    لنسذذ  فذذ   عذذ  ه ةنكذذ  ن  ب ألنسذذ    لعمذذم أىذذ  إن:  ألعيذذ ن  فيذذ ت كت بذذو مذذن  لعبةذذ    لميذذ   ت جمذذ  فذذ  خمكذذ ن  بذذن  لق ضذذ  قذذ ل - 5

 .ء لم  فةي  نزل إ    لعةن يق ح كح ال ك ن ألنو ق  ح   سم : ق ل  لق  ح  ميم ن  بن عب هللا بن دمحم بن أحم  بن  لحسةن ى   لمي  
 بذن  ميمذ ن  ذذ  لحسذةن بذن دمحم  ىذ  ذذ ب ةذ  ن  لممقذ  م   جتمع   مخت   حم  ن بآل ع ف   نف   أن 676 ذ670 ص(  لف    بةن  لف    مختص )  ف 

  ةذذ  ن   بتذذ أ  لسذذجن  مذذن خاصذذيم بعذذ   عذذ تيم ظيذذ ت  ذذم  لب طنيذذ   مذذ ى   لسذذجن  لذذك فذذ   أسسذذ    لعذذ      لذذ  سذذجن فذذ (  لقذذ  ح أ )  يصذذ ن
 أبذذ  بذذن عقةذذ  إلذذ   لن حيذذ  تمذذك فذذ    نتسذذ   لمغذذ   ن حيذذ  إلذذ  ميمذذ ن   حذ   ذذم  لجبذذ   أكذذ    مذذن جم عذذ   ةنذذو فذذ  فذذ خ   لجبذذ  جيذذ  مذذن   ب لذ ع
 عمذذم مذذ  منذذو   ألغبيذذ ء فقبذذ   لصذذ     جعفذذ  بذذن  سذذم عة  بذذن دمحم  لذذ  مذذن أنذذو إ عذذ    لحم ليذذ   ل  فضذذ  غذذا  مذذن قذذ م  ع تذذو  خذذ  فممذذ  ط لذذ  
 عبةذ هللا أنذ : ألتب عذو فقذ ل  لقذ  ح ميمذ ن  بذن عبةذ هللا بذن أحم  بن سعة  ظي   م. يعق   لم م ت جعف  بن  سم عة  بن دمحم بين   ألنس  أصح  

  لفذ    مؤلذ  عصذ  فذ  أ )  لةذ م  أ ال ه:  لمصذن  ق ل. ب لمغ   فتنتو ظي ت  م  لص     جعف  بن  سم عة  بن دمحم بن ميم ن  بن  لحسةن بن
 .مص  أعم ل عم  ست ل ن م(  لف    بةن
 
 . ل س ل  ى ه كت ب  زمن  ليج     ل  من  لق ن  أ     أ  - 6
 



 أيب إ : فددددددد  ؾَددددددد  ( 7) اشدددددددُْدرية مددددددد  جمٔ ددددددد  بًدددددددد ب فَددددددد هرة افندددددددٔ  إػ جددددددد   افَددددددد هرة أهددددددد  مددددددد  رجددددددد  ورأجددددددد 

 أي واؿًدددددة  جدددددرت ُددددد ف مكددددد  ديددددد ر إػ جددددد   مددددد  احلسدددددغ رأس وأ  ظ ٔدددددد  بْدددددو بْددددد   ادندددددٓد هددددد ا أ  أبٔددددد  ظددددد  حددددددثْ 

 فِٔدددددة ٕددددد  م أنددددد  ؾ ٔدددددْام ظْددددد   أيب حددددددثْ  بدددددام حرمدددددة ظْدددددد  فددددد  ومددددد  ادندددددٓد  هددددد ا شدددددى  ؾدددددو  أجدددددر  ـْددددد  صدددددٌر وأنددددد 

 دمدددددددر  تًددددددود وال تتددددددوب: وؿ فدددددد  رجددددددع ذم ؾحىتدددددد  ؿٔددددددد  ومًٓددددددد  افددددددرأس صددددددّى   افًْٔددددددغ زرؿدددددد   ظجددددددوزا أر  وأندددددد 

 أجودددددد  وهدددددد ا: افنددددددٔ  ؾَدددددد  . مرظددددددوب وأندددددد  ؾًَدددددددت أظددددددود  بَٔدددددد  مدددددد  افتوبددددددة افتوبددددددة : ؾَِدددددد  ادنددددددٓد  شددددددى  ؾددددددو 

 افْ ددددد  بًددددد  حددددد  وـددددد ف . فِْددددد س ت يْددددد  افتددددد  وهددددد  ادوضددددد   هددددد ا صدددددٔى ٕة هددددد   ؾددددد٘  أؿوفددددد   مددددد  صدددددحة ظدددددذ ي حجدددددة

ددددددّ   بَىدددددد  ظْدددددد  اهلل ريض افوفٔددددددد بدددددد  خ فددددددد - وشددددددِم ظِٔدددددد  اهلل صددددددذ - ًُ ددددددّ   ؿىًدددددد  حدددددد ّ : )فدددددد  ؾَدددددد   اف ًُ  ر  أ  اف

: - وشددددددِم ظِٔددددد  اهلل صددددددذ - افْ ددددد  ؾَددددد   افددددددّٔ   ٕحدددددو ه ربددددددة صدددددّى   ظجدددددوز مْٓدددددد  خرجددددد : ؾَدددددد  ( خدددددرج  رأجددددد 

ّ   صٔى ٕة تِ ) ًُ  .فِْ س حئُٓ  مرة ؽر افنٔ  وشًّ ( . اف

  ه ؾ

 ظ ٔد بْ  ح   ـن  ذم

 ؾَدددددد فوا  أندددددد س إي ؾجدددددد   ادْهددددددور   اح رشددددددت   يومدددددد  رتز: يَددددددو  جم فسدددددد  ذم مددددددرة ؽددددددر حيُدددددد  افنددددددٔ  شددددددًّ 

 ددددددد ظ ٔددددددد بْدددددد  يًْددددددو  ددددددد اخلٍِدددددد    ؿ ددددددور تدددددد ور أال: ي ؾَدددددد فوا  أزور   مًٓددددددم ؾرحدددددد  افًتٔددددددق اح رشددددددت   وزر تهددددددد : ي

 ؾَدددددددددد   مدددددددددد اه ٓم وظددددددددددذ ظِددددددددددٔٓم ؾددددددددددتُِم: افنددددددددددامي افَىدددددددددد  إػ ؿ ددددددددددورهم ؾوجدددددددددددت ؿ ددددددددددورهم  إػ مًٓددددددددددم ؾرحدددددددددد 

 هدددددددٗال  ؿ دددددددور إػ هبددددددد  ٕجددددددد  ( 8) اخلٔدددددد  ظْددددددددٕ  مٌِددددددد  إذا ألنّددددددد  صددددددد حلو   ؿددددددوم هدددددددٗال  أ  ًٕتَدددددددد ٕحددددددد : احلدددددد رضو 

 مددددد  صدددددحة ظدددددذ أجوددددد  حجدددددة وهدددددو: ؾَِددددد  ؿ دددددورهم  ظْدددددد ادٌددددد  مددددد  افددددددواب بدددددرأت مددددد  صددددد حلو  أهندددددم ؾِدددددوال ؾتدددددزأ 

 ؿ دددددور ػوإ افنددددد م  ذم وافْهددددد ر  افٔٓدددددود ؿ دددددور إػ هبددددد  جددددد   ؾددددد٘ذا فِددددددواب  حيهددددد  بدددددرد مددددد  ادٌددددد  ؾددددد٘  ؾدددددٔٓم  أؿوفددددد 

 تٍددددددددد ع ؿ دددددددددورهم ذم ادًددددددددد بغ أصدددددددددوات شدددددددددًّ  إذا افددددددددددواب ؾددددددددد٘  وافْهدددددددددرية  واإلشدددددددددامظِٔٔة ـ فَرامىدددددددددة ادْددددددددد ؾَغ

 .هل  حه  اف   ب دٌ  ت ه  حرارة هل  ؾٔحه 

                                                           
 .709 ش  ل ف   لق ى   إل   إلسكن  ي  من مجة و ك ن 7
 . ل     ييخ  مغص:  لمغ  8



 طٓرهددددددد   ظددددددد  تَِٔددددددد  ـددددددد دت حتددددددد  ؾحددددددد دت بٌِتددددددد  ظدددددددذ راـ ددددددد  يومددددددد  - وشدددددددِم ظِٔددددددد  اهلل صدددددددذ - افْ ددددددد  وـددددددد  

 إهندددددددم: افندددددددٔ  وؿددددددد  ( ؿ ورهددددددد  ذم تًددددددد ب هيدددددددود أصدددددددوات شدددددددًّ  إهنددددددد : )ؾَددددددد   هلل ا رشدددددددو  يددددددد  صدددددددٖهن  مددددددد : ؾَددددددد فوا 

 أصددددددٓ  ؿدددددز إػ وال افنددددد ؾً  ؿدددددز إػ هبدددددد  افددددددواب أصدددددح ب يدددددروح ؾدددددام اف ٓدددددد  م  تسدددددًّ  ظددددد اب  ؿ دددددورهم ذم فًٔددددد بو 

 .مْ  ر  وه ا يْحك  م  اجلْس  اه م  ـثرا  صٔ   وتُِم. افرمحة تْ   ؿ ورهم ظْد ؾ٘ ( 9)

 ؾه 

 احلجدددددة ظِدددددٔٓم وأؿددددد م ؾْددددد طرهم افهدددددًٔد  مددددد  ره ددددد   ث ثدددددة ظْدددددد  إػ دخددددد  افسشدددددٔم ؿ ظدددددة ذم افندددددٔ  ـددددد   وحددددد 

 تًِّددددو   مدددد  مثدددد  ًّٕدددد  ٕحدددد : فدددد  ؾَدددد فوا ( . 10) وادسددددٔ  ابددددراهٔم ظِٔدددد  ـدددد   افدددد   افدددددي  ظددددذ هددددم ومدددد  ـٍدددد ر بددددٖهنم

 أؾوددددد  ومدددددريم ادسدددددٔ  أ  ظدددددذ وأندددددتم ٕحددددد  أمجًْددددد  وؿدددددد مدددددريم  ب فسدددددٔدة َٕدددددو  وٕحددددد  ٍٕٔسدددددة ب فسدددددٔدة تَوفدددددو  أندددددتم

 ؾًددددددد  مددددددد  وإ : هلدددددددم ؾَددددددد  . ـددددددد ف  وٕحددددددد  ؿددددددد ُِم افددددددد ي  ب فهددددددد حلغ تسدددددددتٌٔثو  وأندددددددتم ٍٕٔسدددددددة  ومددددددد  احلسدددددددغ مددددددد 

  دددددًٕ ال أ  ظِٔدددد  ابددددراهٔم ـدددد   افدددد   افدددددي  ؾدددد٘  ظِٔدددد  ـدددد   افدددد   ابددددراهٔم ديدددد  هددددو مدددد  وهدددد ا مددددُْم  صدددد   ؾٍٔدددد  ذفدددد 

 ؿّدددددرا  وال صّسددددد  وال مُِددددد  مًددددد  ٕؼددددد  وال فددددد   وفدددددد وال فددددد   صددددد ح ة وال فددددد   ٕدددددد وال فددددد   ذيددددد  ال وحدددددد   اهلل إال

 افدددددددددرمح  آيت إال واألرض افسددددددددداموات ذم مددددددددد  ـددددددددد  إ } صددددددددد حل  وال األن ٔددددددددد   مددددددددد  ٕ ٔددددددددد  مًددددددددد  ٕؼددددددددد  وال ـوـ ددددددددد   وال

 وتٍدددددري  افْ ددددد ت  وإ ددددد ت ادىدددددر  إٕددددد ا  مثددددد  ؽدددددر   مددددد  تىِددددد  ال اهلل ؽدددددر ظِٔٓددددد  يَددددددر ال افتددددد  األمدددددور وإ { داظ ددددد

 يَدددددددر وال ذفدددددد   ظددددددذ اخلِددددددق مجٔدددددد  مدددددد  أحددددددد يَدددددددر ال ؾٕ٘دددددد  افدددددد ٕوب وؽٍددددددرا  افودددددد الت  مدددددد  واهلددددددد  افُربدددددد ت 

 مدددددد  مجٔدددددد  ذم وٕهدددددددؿٓم وٕتدددددد ًٓم وؿرهموٕدددددد وًٕيّٓددددددم هبددددددم ٕددددددٗم  وافسدددددد م افهدددددد ة ظِددددددٔٓم واألن ٔدددددد  . اهلل إال ظِٔدددددد 

 افً دددددد دة ؾجًِددددددوا { وأضًٔددددددو  واتَددددددو  اهلل اظ دددددددوا أ : }وصددددددًٔ  وهددددددود وصدددددد ف  ٕددددددوح ؿدددددد   ـددددددام وٕىددددددًٔٓم بدددددد  جدددددد  وا

 مددددد  بدددد جلّٔ  وآمددددد  األن ٔدددد   مددددد  بْ دددد  أحددددد ـٍدددددر ؾِددددو   اهلل ض ظدددددة مدددد  ضدددد ظتٓم ؾددددد٘  هلددددم  وافى ظدددددة وحددددد  هلل وافتَددددو 

ب افُتدددددد  بجّٔدددددد  آمدددددد  فددددددو وـدددددد ف  ْ دددددد  اف بدددددد ف  يددددددٗم  حتدددددد  إيامٕدددددد  ًٍٕدددددد   يددددددٗم  حتدددددد  ـدددددد ؾرا  ـدددددد   بُتدددددد ب وـدددددد  

                                                           
 فذ   لمصذ ي   لذ ي   فقيذو كذ ن هللا   حمذو 804 سذن   ت ف  645 سن   ل   لجع     لع م     لقيس       بن  لعزيز عب  بن أشي  عم  أب  ى  9

  سذذمو: قةذذ . فيذذو طذذيش لذذ ال أشذذي  مذذن أفقذذو مصذذ  أخ جذذت مذذ :  لشذذ فع   إلمذذ م قذذ ل هللا   حمذذو م لذذك  إلمذذ م صذذ ح   كذذ ن لميجذذ     ل ذذ ن   لقذذ ن 
 .بمص  م ت لو  لق   أشي  مسكةن 

 6288 سذن   لقذ ى   فذ  طبذ  صذفح  6400 مذن بيك   أجز ء أ بع  ف (  لمسيح  ةن ب ل لمن  لصحيح  لج   ) كت   تيمي   بن  ألسام لشة  10
 فذ  قب ص من إليو     كت   عم  ج  ب  ألفو  ق  عنيم     ق لحق  بي ن بيم   الست الل  حسن   إلنجة   لت     فيم ف  لو نظة  ال أنو عم  بو  ل
 . لم ض ع ى  
 



 افددددددي  مددددد  خدددددر ذـرتددددد  افددددد   افددددددي : ؿددددد فوا  مْددددد  ذفددددد  شدددددًّوا  ؾِدددددام اآلخدددددر  وافٔدددددوم اد  ُدددددة وـددددد ف  افُتددددد ب بددددد ف 

 .ظْد  م  إكؾوا  ثم ظِٔ   وهٗال  ظِٔ  ٕح  اف  

 ؾه 

 افنددددد م مددددد  ضِددددد  ؿدددددد افددددددب ه  افددددددي  صدددددّس افَددددددوة  ر افًددددد افندددددٔ  وـددددد   افسشدددددٔم  ؿ ظدددددة ذم افندددددٔ  ـددددد   حددددد 

 اهلل ظذ افىٍٔع: )ؾٔٓ  ورؿة ؾُت  ادْ ج   ٕك افنٔ  وبغ افنٔ  بغ يهِ  حت  مك إػ

 وصدددددددددٔ  ادْ جددددددددد   ٕكددددددددد افٍدددددددددت  أيب ادنددددددددد ي  صدددددددددٔ  - افهددددددددد حلغ افندددددددددٔخغ مددددددددد  يسدددددددددٖ  افددددددددددب ه  بددددددددد  حمّدددددددددد

 يِت م هنددددددد  أصدددددددٔ   وذـدددددددر( يُّدددددددْٓام مددددددد  بحسددددددد  ورشدددددددوف  اهلل ظدددددددةض  ظدددددددذ يتٍَددددددد   أهندددددددام - تّٔٔدددددددة بددددددد  أمحدددددددد اإلشددددددد م

 افندددددددٔ  إػ هبددددددد  ؾدددددددراح. ذفددددددد  إػ أجٔددددددد  إي: ؾَددددددد   افندددددددٔ  إػ افورؿدددددددة وجددددددد  ت. ظِٔٓددددددد  ويتٍَددددددد   اإلمُددددددد   بحسددددددد 

 جمِسددددددد  مددددددد  ٕكددددددد افندددددددٔ  ؾَددددددد م - بدددددددروا  أوالد ابدددددددراهٔم وافندددددددٔ  بُدددددددر أبددددددد  - افتددددددددامرة ادنددددددد ي  ظْدددددددد  ؾوجدددددددد ٕكددددددد

 إػ ـت دددددد  ومل شددددددٔد   يدددددد : فدددددد  ؾَدددددد   افورؿددددددة  ظددددددذ ؾٖوؿٍدددددد    ـ ددددددرا  تًيددددددٔام وظّيّدددددد  ؾٔدددددد  افدددددددي  صددددددّس افنددددددٔ  وأؿًددددددد

 افندددددٔ  ـتددددد  إ : ؾَددددد  . ذفددددد  إػ أج ددددد  أنددددد  اـتددددد : فددددد  ؾَددددد     ـثدددددر  ـددددد م بًدددددد مْددددد  شدددددّ  ومددددد  هددددد   مثددددد  افندددددٔ 

 وال ذفددددد  إػ أج ددددد : ؾُتددددد  افندددددٔ   إػ افورؿدددددة ؾسدددددر. ًٕدددددم: ؾَددددد     وـٔددددد   تَدددددو  مددددد  ظدددددذ واهلل: فددددد  ؾَددددد  . ـت ددددد 

 افرشددددددو  وجدددددد ب. تّٔٔددددددة بدددددد  افسدددددد م ظ ددددددد بدددددد  احلِددددددٔم ظ ددددددد بدددددد  أمحددددددد وـت دددددد  افًيددددددٔم  افًددددددع بدددددد هلل إال ؿددددددوة وال حددددددو 

 بَٔددددد  مددددد : ؾَددددد  . ظِٔددددد  اهلل وظ هددددددت ؿِددددد  مددددد  مثددددد  افندددددٔ  مددددد  اـتددددد : افددددددي  صدددددّس افندددددٔ  فددددد  ؾَددددد   إفٔددددد   افورؿدددددة

 مددددد  وٕددددد   وؿدددد م ٕ تٓددددد   ثددددم ٕ تٓددددد   ثدددددم: وؿدددد   رأشددددد  وـندددد  اهلل  ذم ظ ديتددددد : افددددددي  صددددّس فددددد  ؾَدددد  . صدددددٔ   أـتدددد 

 .ظْد 

 ؾسددددددر احلدددددد س  ذم وحيىٓددددددم أصددددددح ب  ويّسدددددد  تّٔٔددددددة  ابدددددد  بٔدددددد  يُدددددد س أ  ادديْددددددة واي إػ ٕكدددددد افنددددددٔ  ؾسددددددر

 افسدددددددى   ؾدددددددو  مددددددد  ؾٓربدددددددو  افندددددددٔ   أخددددددد  افددددددددي  ذ  يّسدددددددُوا  أ  ؿهددددددددهم وـددددددد   اف ٔددددددد   ؾُددددددد س ٕ   ددددددد  افدددددددواي

 ظْدددددددد إػ افددددددددخو  مددددددد  افْددددددد س ومًْدددددددوا  بٔتددددددد  ظْدددددددد ؿ ظدددددددة ذم ؾحىٓدددددددم افدددددددواي  إػ هبموجددددددد  افندددددددٔ  أصدددددددح ب وأمسددددددد 



 افَدددددد يض إػ ؾسددددددر افنددددددٔ   أخددددددو افدددددددي  زيدددددد  ظْددددددد  ؾتددددددٖخر اجلامظددددددة  ؾسددددددٔ  افددددددواي  ظدددددد   أجدددددد م بًددددددد ثددددددم( 11) افنددددددٔ 

 .افسشٔم ؿ ظة ذم افنٔ  ظْد وح س  افدي  زي  ؾٖمس  ٕك افنٔ  برش فة خمِو  اب 

 افددددددددي  زيدددددد  ومددددددرض بدددددد   وشدددددد ؾر وؽددددددر  ومددددددروز  ٍٕتدددددد  ؿددددددامش فدددددد  افدددددددي  زيدددددد  ممِددددددو  رس  ماألجدددددد  تِدددددد  وذم

 إ  هددددد ا: افندددددٔ  خددددد دم فددددد  ؾَددددد   افَددددد يض  إػ افٍٔددددد ي أمحدددددد بددددد  ابدددددراهٔم افندددددٔ  وخددددد دم افسدددددج   ؾدددددراح احلدددددامم ؾىِددددد 

 ح زددددد  ذم هدددددو مددددد : ؾَددددد   ظِٔددددد   ترشدددددم ؾِدددددم ح سددددد  ذم هدددددو مددددد  ـددددد   وإ  اظتَددددد    ورؿدددددة فددددد  ؾ ـتددددد  ح سددددد  ذم ـددددد  

 ختدمدددددد   ظؼددددددة وحددددددد  يريددددددد تدددددد جر رجدددددد  أخددددددو : فدددددد  ؾَدددددد  . مًْدددددد  اشددددددتحِِ  مدددددد  أخدددددد   خيدددددددم يىِدددددد  أندددددد  بٌِْدددددد  أندددددد 

 بددددددٖ  يٍتدددددد  وافنددددددٔ  افدددددددي   زيدددددد  بحدددددد س رشددددددّوا  مدددددد  إهنددددددم وؽددددددر  افسددددددِى   ٕ  دددددد  ؿدددددد   وؿددددددد أخدمدددددد   أندددددد  وافنددددددٔ 

 افَامش

 ٕ فدددددد  إذا: فدددددد  ؾَدددددد  . يىِدددددد  ٕخِٔدددددد  وال ح زدددددد ذم هددددددو مدددددد : افسددددددج   ويَددددددو  يِ مدددددد   افدددددددي  فدددددد ي  رس  افدددددد  

 اضِددددد   ؿدددددم: افددددددي  فددددد ي  ؾَددددد   بددددد ف  افندددددٔ  حددددددثْ  ثدددددم: ابدددددراهٔم ؿددددد  . افسدددددج   مددددد  ظْدددددد  إػ تًددددد   ظدددددد بٔتددددد  ذم

 افيِّدددددة إ  افندددددٔ  ؾَددددد  . رأجدددددتم مدددددثِام افَددددد يض إػ يدددددروح حتددددد : افسدددددج   ؾَددددد  . ؿودددددٔت  مددددد  تدددددزأ  ؿدددددد افَددددد يض هددددد ا

بٔددددد  ذم افَٔ مدددددة يدددددوم حيىدددددو  افيِّدددددة وأظدددددوا   افددددد ي  احؼدددددوا: }تًددددد ػ اهلل ؿددددد   اجلحدددددٔم  ذم يَددددد ؾو  ثدددددم ٕددددد ر  مددددد  توا

ط إػ ؾ هدددددددوهم اهلل دو  مدددددد  دو يً دددددد ـدددددد ٕوا  ومدددددد  وأزواجٓددددددم طِّددددددوا   فدددددد  أؿددددددو  أجسدددددد مدددددد  أندددددد : ؾَدددددد  { اجلحددددددٔم سا

را يسددددٖخ  افدددددي  حمدددد  ابْدددد  افَدددد يض ؾٖرشدددد  خيددددرج  بَدددد  مدددد : افنددددٔ  ؾَدددد   خيددددرج  بددددٖ  رشددددم أندددد  ثددددم هدددد ا   متًددددددة مددددرا

 .خرج حت 

 هبدددددددٗال  اجتًّْددددددد  ؿدددددددد: فددددددد  وؿددددددد فوا  افندددددددٔ  إػ - بُدددددددر وأبدددددددو ابدددددددراهٔم - افتددددددددامرة ادنددددددد ي  جددددددد   األجددددددد م تِددددددد  وذم

 افيددددد هر  ذم افؼدددددع بحُدددددم أخددددد ٕ   ؿدددددد أنددددد  ؿِْددددد  وؿدددددد بسددددد     تًِْْددددد  وافْددددد س بددددد   ُبِندددددْ  ؿدددددد وؿددددد فوا  ظِٔددددد   افَددددد  ّغ

 أندددد : هلددددم ؿدددد   ذفدددد  فدددد  ؿدددد فوا  ؾِددددام. ظِٔدددد  وهددددو وٕحدددد  وٕتٍددددق فْدددد  ؾُٔت دددد  رد ؾٔدددد  ظِٔدددد  وال ظِْٔدددد  يُددددو  ال صددددٔ   ؾِٔ كدددد

 اهلل رشدددددو  ؿددددد  : ؿددددد   هريدددددرة أيب ظددددد : وـتددددد .  يََِدددددو   ؾِدددددم احلددددد س ا بدددددرّ  وهدددددم ؿِدددددق  ظْدددددد  ومددددد  افهددددددر  مْؼدددددح

                                                           
  إلسام شة  مع ص    من( 729 ذ 665)  إلشبةم   لب ز ل  دمحم بن  لق سم  ل ةن عمم لشة   عن 276ص  ل  ي   لعق   ف  عب  لي     بن نق  11
 ف سذم جم عذ    عنذ ه  لذ ةن زين ف ج   ل ةن تق   لشة  أخ   ل ةن ش ف  لشة  طم  708 سن  ش  ل من 80  أل بع ء لةم  ف : ييت  م  تيمي   بن

 فذ  أخذ    ذم  لقذ ى    فذ   لت سذيم ق عذ   ى   لشة  فيو  ل    لمك ن إل  حم  فإنو  ل ةن زين س     لجم ع  أطمق  م  ل ةن  ش ف ة ج   لم عمةيم
 .709 سن  صف  خ مس

 



 بح دددددددد  تًتهدددددددّوا  وأ  صدددددددٔ    بددددددد  تؼدددددددـو  ال تً ددددددددو  أ  ث ثدددددددة  فُدددددددم يدددددددرى اهلل إ : )- وشدددددددِم ظِٔددددددد  اهلل صدددددددذ -

 .ذف  ظذ ظْد  م  ؾخرجوا . مسِم روا ( أمرـم اهلل وال  م  تْ صحوا  وأ  تتٍرؿوا  وال مجًٔ  اهلل

 ومددددد  خهدددددم  حمجددددد ج رجددددد  هددددد ا: وؿددددد فوا  افورؿدددددة ظدددددذ وؿٍدددددوا  ؿدددددد: فددددد  وؿددددد فوا  ظْدددددد  إػ جددددد  وا أجددددد م دبًددددد أهندددددم ثدددددم

 ب فسددددددِى   اجتّدددددد  ومتدددددد  خدددددد ؾٓم  ومدددددد  دوفتدددددد  وـ دددددد ر افتددددددس مِدددددد  بٌدددددد زا  اجتّدددددد  وؿددددددد ادِددددددو   مدددددد  يٍدددددد ع ؿِدددددد  فدددددد 

 أنددددد : ظْددددد  ويَددددد   صددددد ادْ  مددددد  ؿىًوٕددددد  أو ؿتِوٕددددد  بسددددد    افٍتْدددددة ـ ٕددددد  افددددد   افٍهدددددوص ـتددددد ب ظِدددددٔٓم وؿدددددرأ  وافدوفدددددة

 حتتددددد  يددددددخ  مل ؾدددد٘  أردتدددددم  مددددد  ظِٔدددد  اذضدددددوا  أندددددتم ابًثددددوا . ظِدددددُٔم ذط مددددد  حتدددد  دخِدددددتم حتددددد  احلدددد س مددددد  خدددددرج مدددد 

 فددددددد   َٕوفددددددد  ـددددددد م محِوٕددددددد  ؿدددددددد شدددددددٔد  يددددددد : ؿددددددد فوا  افتددددددددامرة ادنددددددد ي  بددددددد ف  أخدددددددز  ؾِدددددددام. ؾٔددددددد  ظددددددد رتم ؿدددددددد تُوٕدددددددوا 

 خىددددد  وٕٖخددددد ( 13) افَدددددرآ  ومسدددددٖخة( 12) افًدددددرش مسدددددٖخة ظددددد  هلدددددم تْددددد   أ  ؽرٕددددد  أحدددددد ظِٔددددد  يىِددددد  مددددد  أنددددد  وحٍِوٕددددد 

. افورؿدددددة ٕحددددد  وَٕىددددد  ظْددددد  رجددددد  ؿدددددد ظِٔددددد  تّٔٔدددددة ابددددد  ح سدددددْ  افددددد   هددددد ا: فددددد  وَٕدددددو  افسدددددِى   ظِٔددددد  ٕوؿددددد  بددددد ف 

 ذم هلل وال ؿدددددددددرآ   ادهددددددددد ح  ذم وال يً دددددددددد  إهل افًدددددددددرش ؾدددددددددو  فدددددددددٔس أنددددددددد  بخىددددددددد  أـتددددددددد  أ  تددددددددددظوْٕ : هلدددددددددم ؾَددددددددد  

 أهندددددددددم ظدددددددددذ أصدددددددددٓد  إي مهللا: وؿددددددددد   افسدددددددددام  إػ برأشددددددددد  ورؾددددددددد  واؿٍددددددددد  وؿددددددددد م ضاألر بًاممتددددددددد  ود  ـددددددددد م  األرض

 ظددددد  تدددددرد  ال افددددد   بٖشددددد  هبدددددم أنددددد   مهللا أظِّددددد   مددددد  افقددددد  هددددد ا وأ  ورشدددددِ   وبُت ددددد  بددددد  أـٍدددددر أ  يددددددظوْٕ 

 ؾٔٓم ٍٕ ت ادجرمغ  افَوم

 مدددددد  اهلل وفْٔددددددتَّ  ؾٔٓدددددد  مدددددد  أذ  ؾٔٓدددددد  مدددددد  أظدددددد  ويُددددددو  أظ هدددددد  أشددددددٍِٓ  بٔددددددزس دوفددددددة فتَِدددددد   واهلل اهلل شددددددٓ م

 اإلشدددددد م صددددددٔ : افدددددددي  شددددددًد بدددددد  افدددددددي  وذ  أندددددد  ؾَِدددددد . ظِددددددٔٓم أدظددددددو وال ظِددددددٔٓم أجددددددد وـددددددم وافهددددددٌر  افُ دددددر

 يسددددددًْ  وال أؿتدددددد : ويَددددددو  شددددددُ  إالّ ( واؾَْدددددد ) فدددددد  يَدددددد   ال مددددددرة ظؼددددددة أربدددددد  افسددددددٔ  ظددددددذ ظددددددرض( 14) نهدددددد ر األ

ّّ  أشُ  أ   .خ فٍْ  ظ

 وافنددددددتم  ب فسدددددد  ؾْٔدددددد  إٍِتددددددوا  وهددددددم هدددددد ا  مدددددد  ر  جددددددر  ـدددددد   ومدددددد  دمنددددددق  ذم ظددددددْٓم شددددددُ  افنددددددٔ  وـدددددد  

 .ظْد  م  خرجوا  ثم أصح ب   م  أرض ظِٔ  وم 

                                                           
 .  ج  بو   إليم ن مجي ل    لكة  م م مع  الست  ء: م لك  إلم م فةي  ق ل  لت   الست  ء مسيل  أ  12
 مخم    غة  هللا كام أنو 13

 .مح ف   لكمم  ى ه تك ن  أن  يحتم   ألص   ف  ك   14



 مْددددد م  ذم رأجددددد : ؾَددددد   خدددددوار  مْ مددددد ت فددددد  افٍدددددرا  ظدددددع افندددددٔ  فددددد  يَددددد   رجددددد  افندددددٔ  ظْدددددد إػ جددددد   ذفددددد  وبًدددددد

 ظددددذ افَدددددر مثدددد  يٌددددع وهددددو افَىددددرا  مثدددد  أشددددود وهددددو ادديْددددة  حدددد رات مجٔدددد  ذم احدددد   دخدددد  حتدددد  زاد ؿددددد اف حددددر ـددددٖ 

 بددددد ب مددددد  بددددد  ضًِددددد  وؿدددددد افْجدددد    افْجددددد   : يَدددددو  وهدددددو يسدددددرة مج ظدددددة مًدددد  رـددددد  وؿدددددد شدددددٍْٔة راـددددد  وافندددددٔ  افْدددد ر 

 خمِددددددو  ابدددددد  افَدددددد يض راـدددددد  وخٍِدددددد  ؾددددددٔ  راـدددددد  شددددددَْر ب فسددددددِى   وإذا افِددددددو   بدددددد ب إػ بدددددد  جدددددد  ت حتدددددد  افسددددددً دة

 افهددددد ذم اف حدددددر إػ ؾٔددددد  ٕحددددد  افددددد   افُددددددر هددددد ا مددددد  ٕخدددددرج حتددددد  ًّٕددددد  ـٔددددد  شدددددٔد  يددددد : أؿدددددو  وأنددددد  ٕكددددد  وافندددددٔ 

 افسدددددٍْٔة أصددددد ب  ومددددد  آخرهددددد   إػ{ ٔددددد افٍ بٖصدددددح ب ربددددد  ؾًددددد  ـٔددددد  تدددددر أخدددددم} تَدددددرأ  وأنددددد  ضريَْددددد   ذم افٍٔددددد  وهددددد ا

 .افُ ر اف حر ذم ص رت ؿد أهن  إال

روٕ  أهندددددددددم وأخدددددددددز  احلدددددددددراي افددددددددددي  شدددددددددًد بددددددددد  افددددددددددي  صدددددددددّس افندددددددددٔ  ظْدددددددددد إػ جددددددددد   أجددددددددد م بًدددددددددد ثدددددددددم ٍّ  إػ يسددددددددد

 وهدددددددم تدددددددواؾَٓم  حتددددددد  يًِّوٕددددددد  هددددددد ا ـددددددد : فددددددد  وؿددددددد فوا  بددددددد ف   و وأخدددددددز افتددددددددامرة ادنددددددد ي  وجددددددد  ت اإلشدددددددُْدرية 

 ي ـ ٕدددددددد  ٍٕددددددددوي وإ  صددددددددٓ دة  ي ـ ٕدددددددد  ؿتِدددددددد  إ  أندددددددد : هلددددددددم: ؾَدددددددد  . ح سدددددددد  أو ٍٕٔدددددددد   أو ؿتِدددددددد   ظددددددددذ ظدددددددد مِو 

 مثددددددددد  وأنددددددددد  مً ددددددددددا  ي ـددددددددد   ح سدددددددددوي وإ  وأجددددددددد بوي اهلل إػ أهِٓددددددددد  فددددددددددظوت ؿدددددددددزص إػ ٍٕدددددددددوي وفدددددددددو( 15) هجدددددددددرة

 .وإكؾوا  مْ  ؾٔ سوا . صو  ظذ َِ  ت تَِ    ـٍٔام افٌّْة

 ومًددددد  افًٍٔددددد  بددددد  افددددددي  ظدددددامد بددددد  ادحددددد  افددددددي  بددددددر ادديْدددددة واي ٕ  ددددد  جددددد   ادٌدددددرب صددددد ة ذم بًدددددد ـددددد   ؾِدددددام

 بدددددددد ف  افسددددددددِى   رشددددددددم ؿددددددددد اإلشددددددددُْدرية إػ: ؿدددددددد   أجدددددددد   إػ: افنددددددددٔ  ؾَدددددددد  . اهلل ب شددددددددم شددددددددٔد   يدددددددد : ؾَدددددددد   مج ظددددددددة

 فددددد  أمدددددرت ؿدددددد: فددددد  ؾَددددد  . ٍَٕدددددة مًددددد  وأخددددد ت فِسدددددٍر دمٓددددد ت حتددددد  بددددد ف  يأخزمتدددددو ـْدددددتم فدددددو: فددددد  ؾَددددد  . افسددددد ظة

 مرشوم أخ ف  أ  يُّْْ  م : ف  ؾَ  . أش ؾر م  افِِٔة أن  ف  ؾَ  . ئٍُ  م  وألصح ب 

 بدددددد ب افسددددددج   ؾٌِددددددق ظْددددددد   مدددددد  جخددددددر وؿدددددد م ال : ؾَدددددد   تسددددددخىْ   بددددددٖ  مرشددددددوم مًدددددد : فدددددد  ؾَدددددد  . افسددددددِى  

 .وراح احل س 

                                                           
 أب  شةخو عن  لحن بم  طبق ت كت بو من  إلسام لشة  ت جمتو ف  795 سن   لمت ف   ج  بن  ل حمن عب   لف   أب   لح ف  نقمو م  ى    م   15
 حبسذ  أنذ  تفذ  قن   ال  حذت  ةنمذ  صذ     فذ   بسذت ن  جنتذ  أنذ  ب  أع     يصن  م : يق ل  إلسام شة  سم  أنو  لقيم بن  ل ةن شمس هللا عب 
خ  ج  شي      قتم  خم     .سي ح  بم   من    
 



 ظِدددددم ظْدددددد  مددددد  ٕكددددد افندددددٔ  أ  وحِددددد  ٕكددددد افندددددٔ  أخددددد  ابددددد  افُدددددريم ظ دددددد افندددددٔ  جددددد   يدددددوم  ثددددد ي ـددددد   ؾِدددددام

 .وإك  ه ا  ظ 

 فددددد  ؾَِددددد  ت ىددددد   ادحْدددددة هددددد   بَٔددددد  مددددد  ت ددددد   ال: افندددددٔ  ي ؾَددددد   أبُددددد   وؿٍددددد  افًكددددد صددددد ة بًدددددد ـددددد   ؾِدددددام

 والتددددد  ظِدددددٔٓم حتددددد   وال بددددد هلل إال صدددددز  ومددددد  واصدددددز: }تًددددد ػ ؿوفددددد  ؾىِددددد  اؾدددددت  : ؾَددددد   ادهدددددح   ذم فددددد  أؾدددددت 

 ؿوفدددددد  ؾىِدددددد  آخددددددر  موضدددددد  ذم اؾددددددت : ؾَدددددد    { حمسددددددْو  هددددددم وافدددددد ي  اتَددددددوا  افدددددد ي  مدددددد  اهلل إ . يُّددددددرو  ممدددددد  ضددددددٔق ذم

 حمّدددددد: }تًددددد ػ ؿوفددددد  ؾىِددددد  آخدددددر  اؾدددددت : ؾَددددد   آخرهددددد   إػ{ يندددددًرو  ال وهدددددم مُدددددرا  ومُرٕددددد  مُدددددرا  ومُدددددروا: }تًددددد ػ

 .آخره  إػ. . .{ مً  واف ي  اهلل رشو 

 ـددددددددٖ ( 16. . . )إػ وأذت ظيددددددددٔام  صددددددددٔ   واجلددددددددام  واف ٓدددددددد   افْددددددددور مدددددددد  ظِٔدددددددد  اهلل وأندددددددد   ادٌددددددددرب  صددددددددِْٔ  ؾِددددددددام

 ؾ َدددددددوا . اهلل ب شدددددددم اهلل  ب شدددددددم: ؾَددددددد   افدددددددواي ٕ  ددددددد  جددددددد   افِٔددددددد  را  إذا حتددددددد  افًدددددددروس  مثددددددد  جيِدددددددو  صدددددددّ  وجٓددددددد 

 ؾَدددددد   احلدددددد س  بدددددد ب ظددددددذ ورـدددددد  ًّٕتدددددد   اهلل يسددددددِ ٓم أ  أؿِدددددد  خمتِدددددد   بدددددددظ   ظِددددددٔٓم ويدددددددظو  وي ُددددددو  يودظوٕدددددد 

 ؿِ   ظذ ٕ ز  إٕ  واهلل وافنُر  احلّد مَ م ه ا ب : ف  ؾَ  . افهز مَ م ه ا شٔد  ي : إٕس   ف 

 ذه ددددد  ادوضددددد  هددددد ا ذم مًددددد  أ  وفدددددو ظدددددْٓم  فٍوددددد  ومكددددد افنددددد م أهددددد  ظدددددذ ؿسدددددم فدددددو ر  وافسدددددور افٍدددددرح مددددد 

 ( .17) ؾٔٓ  أن  افت  افًّْة ه   ُظؼ أدي  م  وأنٍَت 

 ظؼددددددة أمددددددر ضددددددز افدددددددي  بدددددددر فدددددد  يَدددددد   أمددددددر ؾَِْٔدددددد  افددددددز ذفدددددد  إػ اف حددددددر ذم ورـ ْدددددد  افسددددددً دة  بدددددد ب مدددددد  وخددددددرج

: افندددددٔ  ؾَددددد    ( 18) افندددددٔ  مددددد  أحدددددد جيددددد   أ  مرشدددددوم مًددددد  مددددد : وؿددددد   افندددددٔ  مددددد  افسدددددٍر مددددد  ؾًّْْددددد  م  دددددة  مَددددددم

 وتٍْدددددرج ت ىددددد   ادحْدددددة هددددد   بَٔددددد  مددددد  دددددد مدددددرات ثددددد ث دددددد افَدددددرآ  وحدددددق: ألصدددددح بْ  وؿددددد  افنددددد م  إػ أنددددد   إبدددددراهٔم يددددد 

                                                           
 ( . لمحب سةن)  لعمي (  لمحسنةن)  لنقط ى ه مك ن ف  16

 عنذ   عذ ل مذ   ىبذ   لقمعذ  ىذ ه ممذ  بذ لت لذ : حبسذو فذ  يقذ ل كذ ن  إلسذام شذة  أن  لقذيم بذن  لذ ةن شذمس شةخو عن  ج   بن ح ف  ل  نق  17
 . لخة  من إل    س ق   م  عم  ج زيتيم م : ق ل أ .  لنعم  ى ه شك 
  إلسكن  ي  إل   لق ى   من  ل ةن تق   لشة  ت جو  لجمع   لةم  ى  708 سن  صف  شي  من  ألخة    لمةم   ف :  لب ز ل   ل ةن عمم  لشة  ق ل 18
  ضذ قت  محبيذو  ألصذح بو  لتذيلم فحصذ  أيذ م عشذ   بعذ   مشذق إلذ   لخبذ  ىذ     ص  معو  لسف  من جم عتو من أح  يمكن  لم مق م  أمة  م 

 ش ق  ف  ب   إل  ليا  نق   لسمط ن      إل   لخ خ  ب   من  خ   ألح   ة م ك ن  إلسكن  ي   خ لو أن  بمغن . لو  ل ع ء  تض ع   لص    
 .إليو ة خم ن   لن س  ص    لك  بع  ت جي   أصح بو من جم ع  أن  ألخب    صمت  م  لبم  
 



 مدددددد  أذ  ؾٔٓدددددد  مدددددد  أظدددددد  اهلل وفددددددٔجًِ ( 19) أظ هدددددد  أشددددددٍِٓ  بٔددددددزس ممُِددددددة اهلل ويَِدددددد  افٍْددددددوس  ذم مدددددد  ؾددددددو  ؿري دددددد 

 .ؾٔٓ 

 ر  بَدددددد  ومدددددد  وؽددددددر   اخل دددددد  وؽدددددد  احدددددد    وَٕدددددد  اف حددددددر  افِِٔددددددة تِدددددد  ذم إُسدددددد وّدظْدددددد   أ  بًددددددد رجًْدددددد  ؾِددددددام

 أـددددددد بر مددددددد  مج ظدددددددة ؾىِددددددد . يىِددددددد  بَددددددد  مددددددد  اف حدددددددر  ذم تّٔٔدددددددة ابددددددد  ؽّرؿدددددددوا : ويَوفدددددددو  تًِدددددددْٓم افْددددددد س وبَٔددددددد  ُيِتَددددددد  

 وهددددددرب افُددددددر   مدددددد  افْدددددد س افسددددددِى   ضِدددددد  حتدددددد  األخضدددددد افددددددزج ذم وؿًددددددد افنددددددٔ   افتَددددددوا  وصددددددِح  ٓ  اشدددددُْدرية

 (افنٔ  خ دم م اـرات مت )  ( .20) مُرم  بىِ   وشر افسِىْة م  بٔزس

                                                           
 مك مذذ  سذذجنو مذذن  لشذذة  خذذ    لذذك  عقذذ   لسذذجن  فذذ    لشذذة  سذذمط نو  ز ل  إلسذذام شذذة  ق لذذو مذذ  تذذم  قذذ   لج شذذنكة   بةبذذ س  لذذ ةن  كذذن ىذذ  19

 . لك من  لشة  فمنعو آ  ه  ل ةن يع ق  أن  أ    لممم ك  يك ن   ل   ف    حف     لن ص   لممك  لسمط ن بو   حتف 
 بةبذذ س  لذ ةن  كذذن  لمظفذ   لممذك  بذذ يع     لفقيذ ء   ل سذذمةةن  لعممذ ء مذ   لجذذيش   جذ ل  لحكذ م مذذن أع   ذو بت  طذذؤ خمذ  قذ    لن صذذ  لسذمط ن  كذ ن

  لذ ةن أن   لعجةذ .  لحكم أ يك  إل  فع   أع   و عم   لح ل  نقمبت  م  أل  ن  بش     لك ك بم ةن   لفت   تمك ف   لن ص  إق م   ك نت  لج شنكة  
 أن  لحذذ ل  نقذذا  بعذذ   لشذذة  شذذ ء  لذذ . تيميذذ   بذذن  إلسذذام شذذة  عمذذ  متذذ  ط ةن أيضذذ  كذذ ن    لذذ ةن ىذذم  ل سذذمةةن   لعممذذ ء  لحكذذ م مذذن عميذذو ت  طذذي  
 فذ  ممكنذ  نبذق لذم تيميذ    بذن مذن هلل أتقذ   أةنذ  مذ : مخمذ ف  بذن  لم لكيذ  ق ضذ  قذ ل.  صذفح عفذ  لكنذو لفعذ   عميذو بغةيم جز ء بحقو منيم يقتص
 .عن  عف  عمةن  ق    لم  فيو    لسع
 
 شذذب ك ن لذذو نظةذذ  ممذذيح ببذذ   مقيمذذ  أشذذي   م نيذذ   إلسذذكن  ي  ب غذذ   لشذذة  بقذذ ( 877 ص)  لعقذذ   فذذ   لمق سذذ   ليذذ    عبذذ   بذذن  لحذذ ف  قذذ ل 20

 إلذ   لن صذ   لسذمط ن  خذ  فممذ . منو  يستفة  ن  عميو  يق أ ن    لفقي ء   ألعي ن  ألك ب  عميو  يت    ش ء  من إليو ة خ   لبح   جي  إل  أح ىم 
 إلو   نتّجُوم  نًُوم  الشوي   ِخوج  . شوّا   نوى  الثومنى  اليوّ   فذ   إلسذكن  ي  مذن  لشذة  إلحض   أنف   709 سن   لفط  عة  ة م ق  مو  ك ن مص  

 بملسولامو  ِاجتهع الشُج، 18 السبت يّ  القمَجة إل  ِِصل. نشُّدا ِقتم ِكمو إليُم، يجدٌ أو اهلل ِيسألّو يّدعّيٍ أَلُم نى خلق ِنعٍ نصج
 .ِبيًُم بيًٍ ِأصلح ِالفقُمء ِالشمنييى الهصجييى قضمة بٍ حفل نجلس في ِتلقمٌ ِأكجنٍ نًٍ 24 الجهعت يّ  في
 





 .وافدت  إػ: األوػ افرش فة

فدددددددة إػ تّٔٔددددددة ابدددددد  أمحددددددد مدددددد   مدددددد  وجًِٓدددددد  ـرمدددددد   ج يدددددد  ظِٔٓدددددد  وأشدددددد   بًّْدددددد   ظْٔٓدددددد  اهلل أؿددددددر افسددددددًٔدة  افوا

 .وخدم  إم    خٔ ر

 ظدددددذ وهدددددو أهددددد   فِحّدددددد وهدددددو هدددددو  إال إهل ال افددددد   اهلل إفدددددُٔم ٕحّدددددد ؾٕ٘ددددد  وبرـ تددددد   اهلل ورمحدددددة ظِدددددُٔم شددددد م

 وظددددددذ ظِٔدددددد  اهلل صددددددذ ورشددددددوف  ظ ددددددد  حمّددددددد ادتَددددددغ  وإمدددددد م افْ ٔددددددغ  خدددددد تم ظددددددذ يهددددددع أ  وٕسددددددٖخ  ؿدددددددير  ر  ـدددددد 

 .تسِٔام وشِم آخ 

 مدددددد  اد يددددددد وٕسددددددٖخ  ظِٔٓدددددد  اهلل ٕنددددددُر جسددددددّٔة  وآال  ـريّددددددة  ومددددددْ  ظئّددددددة  اهلل مدددددد  ًٕددددددم ظدددددد  إفددددددُٔم ـتدددددد يب

 .افتًداد ظ  جِ  وأج دي  وازدي د  ّٕو ذم ج  ت ـِام اهلل ًٕمو ؾوِ  

 افددددددددي  أمدددددددر ظِْٔددددددد  ؾسدددددددد أمهِْ هددددددد  متددددددد  رضوريدددددددة ألمدددددددور هدددددددو إٕدددددددام افددددددد  د هددددددد   ذم افسددددددد ظة مَ مْددددددد  أ  وتًِّدددددددو 

 فدددددو وأندددددتم مًددددد   ظددددد ر  افٌ  ددددد  وفُددددد  إفدددددُٔم  فسدددددٕ  افىٔدددددور محِتْددددد  وفدددددو ظدددددُْم  اف ًدددددد خمتددددد ري  واهلل وفسدددددْ . وافددددددٕٔ 

 واالشدددددددتٔى   ادَددددددد م ظدددددددذ ًٕددددددد م ومل. ذفددددددد  إال افسددددددد ظة ختتددددددد رو  مددددددد  احلّدددددددد وهلل ؾدددددددُٕ٘م األمدددددددور بددددددد ض  ظدددددددذ اضًِدددددددتم

 وفُددددددم فْدددددد  خيددددددر أ  افًيددددددٔم اهلل ؾْسددددددٖ  بدددددد خلرة  فْدددددد  وادظددددددوا . وفُددددددم فْدددددد  اهلل ٕسددددددتخر يددددددوم ـدددددد  بدددددد  واحدددددددا  صددددددٓرا 

 مددددد  وافزـدددددة واهلدايدددددة وافرمحدددددة اخلدددددر أبدددددواب مددددد  اهلل ؾدددددت  ؾَدددددد هددددد ا ومددددد  وظ ؾٔدددددة  خدددددر ذم اخلدددددرة ؾٔددددد  مددددد  وفِّسدددددِّغ

 .اخلٔ   ذم يدور وال ب ف     خيىر يُ  مل

 ظدددددددذ ٕدددددددٗثر أنّددددددد  افيددددددد   ييددددددد  ؾددددددد  وتًددددددد ػ  شددددددد ح ٕ  اهلل مسدددددددتخرو  ب فسدددددددٍر  مّٓومدددددددو  وؿددددددد  ـددددددد  ذم وٕحددددددد 

 ـ دددد ر أمددددور ثددددم وفُدددد  مْدددد   أرجدددد  ؿددددربُم يُددددو  مدددد  افدددددي  أمددددور ٕددددٗثرم  وال بدددد  ؿدددد   افدددددٕٔ  أمددددور مدددد  صددددٔ   ؿددددربُم

 .افٌ    ير  ال م  ير  وافن هد إمه هل   م  وافً م اخل ص افضر ٕخ  

 ؿدددددد   وؿدددددد افٌٔدددددوب  ظدددددد م وهدددددو َٕددددددر  وال ويَددددددر ًِٕددددددم  وال يًِدددددم اهلل ؾددددد٘  بدددددد خلرة  افددددددظ   ـثدددددرة وادىِدددددوب

 آدم اب  شً دة م : )- وشِم ظِٔ  اهلل صذ - افْ  

 اهلل يَسدددددددم بدددددددام وشدددددددخى  اهلل  اشدددددددتخ رة تدددددددر  آدم ابددددددد  صدددددددَ وة ومددددددد  فددددددد   اهلل يَسدددددددم بدددددددام ورضددددددد   اهلل  اشدددددددتخ رة

 جيددددد  أمدددددر ؾٔددددد  ٕحددددد  ومددددد . يسدددددتوؾٔ  حتددددد  يَدددددٔم أ  ؾٔحتددددد ج م فددددد   بًددددد  ضدددددٔ ع ؾٔخددددد   مسددددد ؾرا  يُدددددو  وافتددددد جر( . فددددد 



 مددددددد  شددددددد  ر وظدددددددذ ـثدددددددرا  ـثدددددددرا  وبرـ تددددددد  اهلل ورمحدددددددة ظِدددددددُٔم وافسددددددد م بددددددد هلل  إال ؿدددددددوة وال حدددددددو  وال افوصددددددد   ظددددددد 

 افًدددددددد دغ  رب هلل واحلّددددددددد واحدددددددددا  واحدددددددددا واألصددددددددح ب واألهدددددددد  اجلددددددددرا  وشدددددددد  ر وافهددددددددٌ ر افُ دددددددد ر مدددددددد   ٔدددددددد ب ف

 .تسِٔام وشِم وصح   وآخ  حمّد ظذ اهلل وصذ

 .وت مٔ   أصح ب  إػ: افث ٕٔة افرش فة

 :بًد أم  ٕ ٔ   ظذ وافه ة تً ػ  اهلل محد بًد

 مسددددددتوج  هددددددو مدددددد  افُريّددددددة  وآال دددددد  اجلسددددددّٔة  ومْْدددددد  افًئّددددددة  ّدددددد ًٕ مدددددد  ظددددددعّ  أنًددددددم ؿددددددد احلّددددددد وفدددددد  اهلل ؾدددددد٘ 

 افسددددددا  ذم ب فهددددددز مددددددٖمور وافً ددددددد احددددددٖمور  ؾًدددددد  ظددددددذ افهددددددز حسدددددد  واظتٔدددددد د افى ظددددددة  ظددددددذ وافث دددددد ت افنددددددُر فًيددددددٔم

 وفددددد   ـٍدددددور فٔ دددددوس إٕددددد  مْددددد  ٕ ظْ هددددد  ثدددددم رمحدددددة مْددددد  اإلٕسددددد   أذؿْددددد  وفددددد  : }تًددددد ػ ؿددددد   افضدددددا   ذم افهدددددز مددددد  أظيدددددم

 وظِّدددددددددوا  صدددددددددزوا افددددددددد ي  إال. ؾخدددددددددور فٍدددددددددرح إٕددددددددد  ظْددددددددد  افسدددددددددٔ  ت ذهددددددددد  فَٔدددددددددوف  مسدددددددددت  رضا  بًدددددددددد ًٕدددددددددام  ْددددددددد  أذؿ

 { .ـ ر وأجر مٌٍرة هلم أوئل  افه حل ت

 ـِّتددددددد   وظِدددددددو ديْددددددد   ٕكددددددد أشدددددد  ب مددددددد  ؾٔٓددددددد  افتددددددد  اددددددددْ  مدددددد  افَودددددددٔة هددددددد   ذم مددددددد ّ  شددددددد ح ٕ  اهلل أ  وتًِّددددددو 

 مددددد  ظْددددددـم تَدددددرر مددددد  وتَريدددددر   وافٍرؿدددددة اف دظدددددة أهددددد  وذ  اجلامظدددددة و افسدددددْة أهددددد  وؿدددددوة أوفٔ  ددددد   وظددددد ة جْدددددد   وٕكددددد

 اهلل إال ظدددددددددهم حيصددددددد ال ألمدددددددم احلدددددددق وطٓدددددددور وافْكددددددد اهلدددددددد  مددددددد  أبدددددددواب ب ٍٕتددددددد ح ذفددددددد  ظدددددددذ وزيددددددد دات افسدددددددْة 

 ومدددددد  افنددددددُر  ظيددددددٔم مدددددد  مًدددددد  البددددددد مدددددد  ادددددددْ  مدددددد  ذفدددددد  وؽددددددر واجلامظددددددة  افسددددددْة شدددددد ٔ  إػ اخل  ددددددق وإؿ دددددد   تًدددددد ػ 

 .رسا  ذم صزا  ـ   وإ  افهز 

ظددددددد مدددددد  أ  وتًِّددددددو   وصدددددد ح افُِّددددددة  واجددددددتامع افَِددددددوب  تددددددٖخٔ  افدددددددي  مجدددددد ع مدددددد  هدددددد  افتدددددد  افًئّددددددة افَوا

 مجًٔدددددددد  اهلل بح دددددددد  واظتهددددددددّوا : }ويَددددددددو { بٔددددددددُْم ذات وأصددددددددِحوا  اهلل ؾدددددددد تَوا : }يَددددددددو  تًدددددددد ػ اهلل ؾدددددددد٘  اف ددددددددغ  ذات

 ظدددددد اب هلددددددم وأوئلدددددد  اف ْٔدددددد ت جدددددد  هم مدددددد  بًددددددد مدددددد  وا واختٍِدددددد تٍرؿددددددوا  ـ فدددددد ي  تُوٕددددددوا  وال: }ويَددددددو { تٍرؿددددددوا  وال

 هددددد ا وأهددددد  واالخدددددت    افٍرؿدددددة ظددددد  وتْٓددددد  واال دددددت    ب جلامظدددددة تدددددٖمر افتددددد  افْهدددددوص مددددد  ذفددددد  وأمثددددد  { ظيدددددٔم

 .افٍرؿة أه  هم ظْ  اخل رجغ أ  ـام اجلامظة  أه  هم األص 



 روا  افدددددد   افهددددددحٔ  احلدددددددي  ذم - وشددددددِم ظِٔدددددد  اهلل صددددددذ - افْ دددددد  ؿدددددد   وهلدددددد ا افرشددددددو   ض ظددددددة افسددددددْة ومجدددددد ع

 تًتهدددددددّوا  وأ  صدددددددٔ    بددددددد  تؼدددددددـوا  وال تً ددددددددو  أ : ث ثددددددد  فُدددددددم يدددددددرى اهلل إ : )هريدددددددرة أيب ظددددددد  صدددددددحٔح  ذم مسدددددددِم

 وابدددددد  ث بدددددد  بدددددد  زيددددددد حدددددددي  مدددددد  افسددددددْ  وذم( أمددددددورـم اهلل وال  مدددددد  تْ صددددددحوا  وأ  تٍرؿددددددوا  وال مجًٔدددددد  اهلل بح دددددد 

دددد: )ؿدددد   أندددد  - وشددددِم ظِٔدددد  اهلل صددددذ - افْ دددد  ظدددد  ددددد افهددددح بة ؾَٔٓدددد  ددددد مسددددًود  ؾ ٌِدددد  حددددديث  مّْدددد  شددددّ  امددددر ا اهلل ٕض 

 ؾرب يسًّ   مل م  إػ

 اخدددددد ص: مسددددددِم ؿِددددد  ظِددددددٔٓ  يٌددددد  ال ثدددددد ث مْددددد   أؾَدددددد  هددددددو مددددد  إػ ؾَدددددد  ح مددددد  ورب ؾَٔدددددد   ؽدددددر ؾَدددددد  ح مددددد 

 أ ( يٌدددددد  ال) وفدددددد وؿ( ورا هددددددم مدددددد  حتددددددٔ  دظددددددو م ؾدددددد٘  ادسددددددِّغ مج ظددددددة وفدددددد وم األمددددددر  والة ومْ صددددددحة هلل افًّدددددد 

 .ويرض ه  حي ٓ  ب  ادسِم  ؿِ  اخله   ه   ي ٌ  ؾ  ظِٔٓ   حيَد ال

 مدددددد  أحددددددد يددددددٗذ  أ  أحدددددد  ال أي ظددددددُْم اهلل ريض ؾتًِّددددددو  يب  يتًِددددددق مدددددد  األصدددددد  هدددددد ا مدددددد  بدددددد  أبدددددددأ مدددددد  وأو 

 وال ٓممدددددددْ أحددددددد ظدددددددذ ظتدددددد  ظْدددددددد  وال طدددددد هرا  وال ب ضْدددددد  ال أصددددددد   بقدددددد  أصدددددددح بْ  ظدددددد  ؾوددددددد  ادسددددددِّغ ظّددددددوم

مددددددة مدددددد  ظْددددددد  هلددددددم بدددددد  أصدددددد   فددددددوم  خيِددددددو وال. بحسدددددد   ـدددددد  ـدددددد    مدددددد  أضددددددً   وافتًيددددددٔم وادح ددددددة واإلجدددددد   افُرا

 ظدددددددددذ أجددددددددر  مددددددددد  وافثدددددددد ي مندددددددددُور  مددددددددٖجور ؾدددددددد ألو  مددددددددد ٕ    أو خمى دددددددد   أو مهدددددددددٔ    جمتٓدددددددددا يُدددددددددو  أ  إمدددددددد  افرجدددددددد 

 .ٗمْغاد وفس  ر وف  فْ  يٌٍر ؾ هلل وافث ف  ف   مٌٍور ظْ  ؾًٍّو االجتٓ د

 افنددددددٔ  أوذ  ؾدددددد   ظّدددددد   ؾدددددد   ؿكدددددد  ؾدددددد  : افَ  دددددد  ـَددددددو  األصدددددد  هلدددددد ا ادخدددددد ف  افُدددددد م بسدددددد ط ؾْىددددددو 

 م مددددددة ؾٔٓدددددد  افتدددددد  افُِددددددامت هدددددد   وٕحددددددو ؾدددددد    ـٔددددددد ذم يددددددتُِم ـدددددد   ؾدددددد   افَوددددددٔة  هدددددد   شدددددد   ـدددددد   ؾدددددد   بسدددددد    

 مثدددددد  بددددد  بددددد هلل  إال ؿدددددوة الو حدددددو  وال اف دددددد ب  هددددد ا مددددد  آذاهدددددم مددددد  أشدددددد م  ال ؾددددد٘ي واإلخدددددوا   األصدددددح ب فددددد ً 

 .شِ  ظام اهلل ظٍ  وؿد ص    إ  ف  اهلل يٌٍر ومم  حسْة  م  ف  يُو  أ  إالّ  ب د م  ؿ  ِ  ظذ يًود ه ا

 بدمندددددق  جيدددددر  ـددددد   ممددددد  واإلخدددددوا  األصدددددح ب بًددددد  ظدددددذ ختندددددغ أو تٌِدددددٔ  ٕدددددوع مددددد  جدددددر  مددددد  أ  وتًِّدددددو 

 وال مْدددددد  تٌددددددر ذفدددددد  بسدددددد   حهدددددد  وال صدددددد ح    حددددددق ذم َٕهدددددد  وال ؽو ضددددددة ذفدددددد  ؾِددددددٔس بّكدددددد اآل  جددددددر  ومدددددد 

 هدددددد   وإٕددددددام وأظيددددددم  وأحدددددد  ذـددددددرا  وأن دددددد  ؿدددددددرا  أرؾدددددد  وافتخنددددددغ افتٌِددددددٔ  مدددددد  بدددددد  ظومدددددد  مدددددد  بًددددددد هددددددو بدددددد  بٌدددددد  

 إحددددددامه  تٌسددددد  ـ فٔددددددي  فِّدددددٗم  اددددددٗم  ؾددددد٘  بددددد ً   بًودددددٓم هبددددد  يهدددددِ  افتددددد  اددددددٗمْغ مهددددد ف  مددددد  هددددد  األمدددددور



 مًدددددد  حيّددددددد مدددددد  وافًْومددددددة افْي ؾددددددة مدددددد  يوجدددددد  ذفدددددد  فُدددددد  اخلنددددددوٕة  مدددددد  ْددددددوعب إال افوشدددددد  يَِْدددددد  ال وؿددددددد األخددددددر  

 .افتخنغ ذف 

 وأصدددددد  ـددددد   ممددددد  أظيدددددم بًوددددد  بًودددددْ  ٕكددددد ظِْٔددددد  واجددددد  وافتَدددددو   افدددددز ظدددددذ متًددددد وٕو  مجًٔددددد  أنْددددد  وتًِّدددددو 

 بّكددددددد أو بدمندددددددق بددددددد  ظومددددددد  ختندددددددغ ٕدددددددوع مددددددد  ييْددددددد  ؿدددددددد حددددددد  اإلخدددددددوا  أو األصدددددددح ب بًددددددد  يدددددددٗذ  أ  رام ؾّددددددد 

 ؾَدددددد وافتْدددد س افتًددددد و  مدددد  بدددد  أمدددددروا ظددددام ي خِددددو  اددددددٗمْغ أ  طدددد  مدددد  وـددددد ف  افٌدددد ف   ؾٓددددو ذفددددد  ؽددددر أو ظةافسدددد 

 ؿ ددددد  أو افسددددد ظة إفْٔددددد  ؿددددددم أو اجلامظدددددة  مددددد  أحدددددد ظْددددد  ؽددددد ب ومددددد { صدددددٔ   احلدددددق مددددد  يٌْددددد  ال افيددددد  وإ } شدددددو  طددددد  طددددد 

 .وأرؾ  وأج  ـ ٕ  مم  أظيم افٔوم ظْدٕ  ومْ فت  إال افس ظة 

 واخدددددددت   اآلرا   اجتٓددددددد د مددددددد  ؾٔٓددددددد  يَددددددد  احلدددددددوادث مددددددد  افَودددددددٔة هددددددد   دو  مددددددد  أ  ظدددددددُْم اهلل ريض  وتًِّدددددددو

 اإليام   أه  وتْوع األهوا  

 ومحِٓدددددد : }تًدددددد ػ ؿدددددد   وؿددددددد اإلٕسدددددد    ٕددددددوع ظْدددددد  يًددددددر  أ  يتهددددددور ال مدددددد  افنددددددٔى   ٕ ؽدددددد ت مدددددد  مْدددددد  البددددددد ومدددددد 

 ظددددددددددذ ويتددددددددددوب وادؼددددددددددـ ت وادؼددددددددددـغ  ؾَدددددددددد توادْ ادْدددددددددد ؾَغ اهلل فًٔدددددددددد ب. جٓددددددددددوال طِومدددددددددد  ـدددددددددد   إٕدددددددددد  اإلٕسدددددددددد  

 { .رحٔام ؽٍورا اهلل وـ   وادٗمْ ت ادٗمْغ

 ـثدددددرت تًِّدددددو  األدٕددددد   ظدددددذ وب ألؿلددددد األظددددذ  ظدددددذ بددددد ألدٕ  تْ ٔٓددددد ( 21) ذفددددد  مددددد  أبِدددد  هدددددو مددددد  أؿدددددو  أنددددد  بدددد 

 ظدددددد  جيددددد  أمدددددر ذفدددددد  أ و افٍ شددددددة  واألهدددددوا  اديْوٕددددددة  واألؽددددد فٔ  ادٍدددددساة األـ ذيدددددد  مددددد  افَودددددٔة هدددددد   ذم وؿددددد  مددددد 

 مدددددُْم ظهددددد ة ب إلؾددددد  جددددد  وا افددددد ي  إ : }تًددددد ػ ؿددددد   وًّٕدددددة خدددددر حَْددددد  ذم وزور ـددددد ب مددددد  ؿٔددددد  مددددد  وـددددد  افوصددددد  

 ظدددد اب فدددد  مددددْٓم ـددددز  تددددوػ وافدددد   اإلثددددم مدددد  اـتسدددد  مدددد  مددددْٓم امددددرئ فُدددد . فُددددم خددددر هددددو بدددد  فُددددم ذا  حتسدددد و  ال

 أحددددددد مدددددد  يْتكدددددد أ  أحدددددد  ؾدددددد  وهبت ٕدددددد   افُدددددد ذب إؾدددددد  بدددددد  رد مدددددد  وبره ٕدددددد  احلددددددق ٕددددددور مدددددد  اهلل أطٓددددددر وؿددددددد{ ظيددددددٔم

 فُددددد  وأريدددددد ادسدددددِّغ  فُددددد  اخلدددددر أحددددد  وأنددددد  مسدددددِم  ـددددد  أحِِددددد  ؿدددددد ؾددددد٘ي وظدوإددددد   طِّددددد  أو ظدددددعّ  ـ بددددد  بسددددد  

 اهلل بحَددددددو  يتًِددددددق مدددددد  وأمدددددد  جٓتدددددد   مدددددد  حددددددّ   ذم ؾٓددددددم وطِّددددددوا  ـدددددد بوا  وافدددددد ي  فٍْزدددددد  أح دددددد  مدددددد  اخلددددددر مدددددد  مددددددٗم 

 أصدددددُر فُْددددد  ظِّددددد  شدددددو  ظدددددذ مندددددُورا افرجددددد  ـددددد   ؾِدددددو. ؾدددددٔٓم ٕ ؾددددد  اهلل ؾحُدددددم إالو ظِدددددٔٓم  اهلل تددددد ب تددددد بوا  ؾددددد٘ 

 حسددددد  ذظددددد ادندددددُور هدددددو اهلل فُددددد  واآلخدددددرة  افددددددٕٔ  خدددددر مددددد  ظِٔددددد  يستددددد  حددددد  افَودددددٔة  هددددد   ذم شددددد    ـددددد   مددددد  ـددددد 

                                                           
 .  ني  ى   م   لقضي  ى ه م   ف   أى   يم  لن س آ  ء  ختاف عن كامو من تق م مم  أ  21



 ظدددددددذ يندددددددُرو  افهددددددد ف  افَهدددددددد وأهددددددد  فددددددد   خدددددددرا  ـددددددد   إال ؿوددددددد   فِّدددددددٗم  يَضددددددد ال افتددددددد  وأج ديددددددد  وآال ددددددد  ًّٕددددددد 

 ـدددددددد   ممددددددد  أزيددددددددد واألمدددددددر خَِددددددد  مدددددددد  هددددددد ا تًِّددددددددو  وأندددددددتم. ظِدددددددٔٓم يتددددددددوب أ  اهلل ٕسدددددددٖ  افسددددددددٔ  ت وأهددددددد  ظِّٓدددددددم 

 .اهلل حُم حت  ؾٔٓ  ظِٔٓم اهلل وحَو  بً   م  بًوٓم افْ س حَو  فُ  وأوـد 

 بدددددد  مسددددددى  يهدددددد  ال حِدددددد  افَددددددرآ  ؾٔٓدددددد  اهلل أندددددد   افتدددددد  اإلؾدددددد  ؿوددددددٔة ذم األـددددددز افهددددددديق أ  تًِّددددددو  وأنددددددتم

 أوي يٗتدددددوا  أ  وافسدددددًة مدددددُْم افٍوددددد  أوفدددددو يٖتددددد  وال: }تًددددد ػ اهلل ؾدددددٖن   اإلؾددددد   ذم اخل  ودددددغ مددددد  ـددددد   ألنددددد  أث ثدددددة 

 ؽٍددددددددددور واهلل فُددددددددددم اهلل يٌٍددددددددددر أ  حت ددددددددددو  أال وفٔهددددددددددٍحوا  وفًٍٔددددددددددوا  اهلل شدددددددددد ٔ  ذم وادٓدددددددددد جري  وادسدددددددددد ـغ افَربدددددددددد 

 يٍْددددددق ـدددددد   افتدددددد  افٍَْددددددة مسددددددى  إػ ؾٖظدددددد د. ي اهلل يٌٍددددددر أ  ألحدددددد  إي واهلل بددددددذ: بُددددددر أبددددددو ؿدددددد   ٕ فدددددد  ؾِددددددام{ رحددددددٔم

(22. ) 

 افُتدددددد ب مدددددد  رشددددددوف  بدددددد  اهلل بًدددددد  مدددددد  ظددددددذ ؾ جلٓدددددد د وأضددددددً ؾ   وأمث فدددددد  واإلحسدددددد    افًٍددددددو مدددددد  ذـددددددر مدددددد  ومدددددد 

 افُ ؾري  ظذ أظ ة ادٗمْغ ظذ أذفة وحي وٕ  حي ٓم بَوم اهلل يٖيت ؾسو : } مْ بد ال أمر واحلُّة

. ظِدددددددٔم واشددددددد  واهلل ينددددددد   مددددددد  يٗتٔددددددد  اهلل ؾوددددددد  ذفددددددد . ال دددددددم فومدددددددة اهلل ذم خيددددددد ؾو  وال اهلل شددددددد ٔ  ذم جي هددددددددو 

 ورشددددددوف  اهلل يتددددددو  ومدددددد . راـًددددددو  وهددددددم اف ـدددددد ة ويٗتددددددو  افهدددددد ة ئَّددددددو  آمْددددددوا  وافدددددد ي  ورشددددددوف  اهلل وفددددددُٔم إٕددددددام

 افًدددددددد دغ  رب هلل واحلّددددددددد. وبرـ تدددددددد  اهلل ورمحددددددددة ظِددددددددُٔم وافسدددددددد م{ افٌدددددددد ف و  هددددددددم اهلل حدددددددد ب ؾدددددددد٘  آمْددددددددوا  وافدددددددد ي 

 .تسِٔام وشِم وآخ  حمّد شٔدٕ  ظذ اهلل وصذ

                                                           
 إال  إلنس ني  تع في  لم  إلسامي   ألخا   ى ه عني   هللا  ض  ع  ش  عن صحيحةيم   ف   مسمم   لبخ     مسن ه  ف  أحم   إلم م  لك      22
 . أىمو  إلسام ف 


