
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 القزقي / سعيد عبد الرمحن موسىد

 األستاذ املشارك يف احلديث وعمومه

 

  ول٘ح الشرٗعح ّالذراساخ اإلساله٘ح

 جـاهـعـح الـشـارلـح

8002/ 8002العام الجاهعٖ 



 ٔ 

 تسن اهلل الرحوي الرح٘ن
 األحادٗث الْاردج فٖ الطائفح الرٖ علٔ الحك

 جوع ّدراسح
 

ً٘اخف  أش حُظ٢ ػ٠ِ حُلن ًؼ٤شس ؿًذح، رِـض كذ حُظٞحطش، ٝهذ ؿخء رؼنٜخ ٓو٤ًذح رز٤ض حُٔوذط ٝكخد٣غ حُٞحسدس ك٢ حُيخثلحأل

ٝهذ ٝهلاض ػِا٠ سٝح٣اخص حُلاذ٣غ حٌُؼ٤اشس ٓزؼٞػاش كا٢ ًظاذ حُغاظش حُٔظ٘ٞػاش ػاٖ أسرؼاش ػؾاش              ٝرؼنٜخ ٓيِوًخ ر٤ض حُٔوذط، 

 سم٢ حهلل ػْٜ٘ أؿٔؼ٤ٖ. ،فلخر٤ًخ

إٔ حُيخثلش حُظ٢ ػ٠ِ حُلن ٢ٛ رز٤ض حُٔوذط ٝأً٘خف ر٤اض حُٔواذط، ػاْ أطزؼٜاخ     ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ أرًش حُشٝح٣خص حُظ٢ ط٘ـ ػ٠ِ 

 اال إٔ حُٔوقٞد أ٣ًنخ ر٤ض حُٔوذط، ك٤ِ٘ظزٚ حُوخسة ُزُي.رخُشٝح٣خص حُٔيِوش ػٖ ٛزح حُو٤ذ 

 

 أّاًل: األحادٗث الرٖ جاءخ هم٘ذج تث٘د الومذس، ّأوٌاف ت٘د الومذس:

 :الحذٗث هي رّاٗح أتٖ أهاهح الثاُلٖ  -أ

ِٝؿااااااااااااااااخدس    -ٔ سٝحٙ أرااااااااااااااااٞ ػزااااااااااااااااذ حُااااااااااااااااشكٖٔ ػزااااااااااااااااذ حهلل رااااااااااااااااٖ أكٔااااااااااااااااذ رااااااااااااااااٖ ك٘زااااااااااااااااَ 
(ٔ)

  

 

ٖٓ ٓغ٘ذ أر٤ٚ
(ٕ)

 ، هخٍ:

ٝؿذص ك٢ ًظخد أر٢ رخو ٣ذٙ، كذػ٢٘ ٜٓذ١ رٖ ؿؼلش حُشِٓا٢، كاذػ٘خ مأشس، ػاٖ حُؾا٤زخ٢ٗ     
(ٖ)

ٝحعأٚ ٣ل٤ا٠ راٖ أرا٢      ،

ضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢ ػِا٠ حُلان      : "الطا ػٔشٝ، ػٖ ػٔشٝ رٖ ػزذ حهلل حُلنش٢ٓ، ػاٖ أرا٢ أٓخٓاش، هاخٍ: هاخٍ سعاٍٞ حهلل       

ظخٛش٣ٖ، ُؼذْٝٛ هخٛش٣ٖ، ال ٣نشْٛ ٖٓ خاخُلْٜ اال ٓاخ أفاخرْٜ ٓاٖ ألٝحء    
(ٗ)

     ْ ًازُي". هاخُٞح: ٣اخ     كظا٠ ٣اؤط٤ْٜ أٓاش حهلل، ٝٛا

سعٍٞ حهلل! ٝأ٣ٖ ْٛ؟ هخٍ: رز٤ض حُٔوذط، ٝأً٘خف
(٘)

 ر٤ض حُٔوذط". 

ٝأخشؿٚ حإلٓخّ حُيزشح٢ٗ ك٢ ٓؼـٔٚ -ٕ
(ٙ)

 ، هخٍ:

حُزخه٢ حألر٢ٗ، ػ٘خ أرٞ ػ٤ٔش، ػ٤غ٠ رٖ ٓلٔذ رٖ اعلخم حُ٘لخط، ػ٘خ مأشس راٖ سر٤ؼاش، ػاٖ ٣ل٤ا٠       كذػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ػزذ

، هاخٍ: "ال طاضحٍ ىخثلاش    ، ػٖ ػٔشٝ رٖ ػزذ حهلل حُلنش٢ٓ، ػٖ أر٢ أٓخٓش حُزاخ٢ِٛ، ػاٖ حُ٘زا٢    (7)رٖ أر٢ ػٔشٝ حُؾ٤زخ٢ٗ

ٝأْٖٛٓ أٓظ٢ ػ٠ِ حُلن ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ ٖٓ ٣ـضْٝٛ، هخٛش٣ٖ، ال ٣نشْٛ ٖٓ ٗخ
(8)

ه٤اَ: ٣اخ   كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل، ْٝٛ ًازُي".   

 سعٍٞ حهلل! ٝأ٣ٖ ْٛ؟ هخٍ: "رز٤ض حُٔوذط".

                                                 

َٞؿذ ُٓٞذ ؿ٤ش ٓغٔٞع ٖٓ حُؼشد، ٝفٞسطٜخ: إٔ ٣ـذ كذ٣ًؼخ، أٝ ًظخًرخ رخو ؽخـ ربٔ) ع٘خدٙ، كِٚ إٔ ٣ش٣ٝٚ ػ٘ٚ ػ٠ِ ( حُٞؿخدس: ٢ٛٝ ٓقذس ُ

 عز٤َ حُلٌخ٣ش، ك٤وٍٞ: ٝؿذص رخو كالٕ: كذػ٘خ كالٕ، ٣ٝغ٘ذٙ، ٣ٝوغ ٛزح أًؼش ك٢ ٓغ٘ذ حإلٓخّ أكٔذ، ٣وٍٞ حر٘ٚ ػزاذ حهلل: "ٝؿاذص رخاو أرا٢:    

 كذػ٘خ كالٕ"، ٣ٝغٞم حُلذ٣غ. ُٝٚ إٔ ٣وٍٞ: "هخٍ كالٕ"، ارح ُْ ٣ٌٖ ك٤ٚ طذ٤ُظ ٣ْٞٛ حُِو٠.

ؿخصف رؼنْٜ كؤىِن ك٤ٚ: "كذػ٘خ" أٝ "أخزشٗخ" ٝحٗظوذ رُي ػ٠ِ كخػِٚ، ُٝٚ إٔ ٣وٍٞ ك٤ٔخ ٝؿذ ٖٓ طقا٤٘لٚ رـ٤اش خياٚ:    هخٍ حرٖ حُقالف: ٝ

 "رًش كالٕ"، ٝ "هخٍ كالٕ" أ٣ًنخ، ٣ٝوٍٞ: "رِـ٢٘ ػٖ كالٕ" ك٤ٔخ ُْ ٣ظلون أٗٚ ٖٓ طق٤٘لٚ، أٝ ٓوخرِش ًظخرٚ، ٝحهلل أػِْ.

 ٝح٣ش، ٝاٗٔخ ٢ٛ كٌخ٣ش ػٔخ ٝؿذٙ ك٢ حٌُظخد.هخٍ حرٖ ًؼ٤ش: ٝحُٞؿخدس ٤ُغض ٖٓ رخد حُش

ٗٚ ال ٣ـٞص، ُؼاذّ كو٤واش   ا -٤شْٛ ًٔخ هخُٚ ػ٤خكؿٝأٓخ حُؼَٔ رؤكخد٣غ حُٞؿخدس حػظٔخًدح ػ٤ِٜخ، ك٘وَ ػٖ ٓؼظْ حُٔلذػ٤ٖ ٝحُلوٜخء حُٔخ٤٤ٌُٖ ٝ

كؼ٤٤ٖ ك٢ أفاٍٞ حُلواٚ رٞؿاٞد حُؼٔاَ     حالطقخٍ ك٤ٜخ ًخُٔشعَ. ٝػٖ حُؾخكؼ٢ ٝىخثلش ٖٓ ٗظخس أفلخرٚ ؿٞحصٙ، ٝهيغ رؼل حُٔلوو٤ٖ حُؾخ

رٜخ ػ٘ذ كقٍٞ حُؼوش رٚ، ٝهخٍ: اٗٚ ُٞ ػشك ٓخ رًشٗخٙ ػ٠ِ ؿِٔش حُٔلذػ٤ٖ ألرٞٙ. ٝٛزح حُاز١ هياغ راٚ ٛازح حُٔلوان ٛاٞ حُقال٤ق حُاز١ ال         

ؽاشه حُشٝح٣اش ك٤ٜاخ. ٝحهلل    ك٢ ٛزٙ حألصٓخٕ حُٔظؤخشس ؿ٤شٙ، ألٗٚ ُاٞ طٞهاق حُؼٔاَ ػِا٠ حُشٝح٣اش الٗغاذ رخراٚ ُظؼازس          ًٔخ هخُٚ حرٖ حُقالف ٣ظـٚ

 أػِْ.

ٛا((  9ٕٓ، ٝحُلاخك  ؽأظ حُاذ٣ٖ ٓلٔاذ راٖ ػزاذ حُاشكٖٔ حُغاخخ١ٝ )ص:         7ٓٔٛا(( حخظقاخس ػِاّٞ حُلاذ٣غ، ؿ    77ٗص: حٗظش: حرٖ ًؼ٤ش )

، ٝحُغاا٤ٞى٢، طااذس٣ذ حُااشح١ٝ كاا٢ ؽااشف طوش٣ااذ  97ٕ-9ُٕ٘إلٓااخّ حُ٘اا١ٝٞ، ؿ  ؽااشف حُظوش٣ااذ ٝحُظ٤غاا٤ش ُٔؼشكااش عااٖ٘ حُزؾاا٤ش حُ٘ااز٣ش  

 .8ٖٕ-8ٕٔؿ  حُ٘ٞح١ٝ،

 .9ٕٙ/٘( حُٔغ٘ذ: ٕ)

ٌُ٘اٚ كا٢    .ٕٖٙ/ٕ: الراٖ ٓـاش   ( ًزح ك٢ حُٔغ٘ذ، ٝحُقٞحد: حُغ٤زخ٢ٗ أرٞ صسػش حُلٔق٢، ٝٛٞ ػوش، ٝسٝح٣ظٚ ػٖ حُقلخرش ٓشعِش. حُظوش٣اذ ٖ)

 .ٛزٙ حُشعخُش ُْ ٣شعَ، رَ أع٘ذ حُلذ٣غ ػٖ أر٢ أٓخٓش 

 .88٘ ؿ ( حُألٝحء: حُؾذس. ٓخظخس حُقلخف:ٗ)

 .8ٓ٘ؿكخىٚ ٝفخٗٚ، ٝرخرٚ ٗقش، ٝحٌُ٘ق رلظلظ٤ٖ: حُـخٗذ، ٝطٌ٘لٞٙ، ٝحًظ٘لٞٙ، ًٝ٘لٞٙ ط٤ًٌ٘لخ: أكخىٞح رٚ. ٓخظخس حُقلخف: ( ً٘لٚ: ٘)

 (.7ٖٙٗ. ف هْ )٘ٗٔ/8( حُٔؼـْ حٌُز٤ش: ٙ)

 .ٕٖٙ/ٕ( ٌٛزح ك٢ حُٔؼـْ، ٝحُقٞحد: حُغ٤زخ٢ٗ، حُظوش٣ذ الرٖ كـش،  7)

 .87ٙ، 8ٗٙ( ٗخٝأْٛ: ػخدحْٛ. ٓخظخس حُقلخف: 8)



 ٕ 

هخٍ ح٤ُٜؼٔا٢ كا٢ حُٔـٔاغ   
(ٔ)

ِٝؿاخَدس ػاٖ خاو أر٤اٚ، ٝحُيزشحٗا٢ ٝسؿخُاٚ ػواخص، ٝسٝحٙ حُٔقا٘ق كا٢ ٓغا٘ذ             : سٝحٙ ػزاذ حهلل 

(. ٝهخٍ حُؾ٤خ ٗخفش حُذ٣ٖ ك٢ حُغِغِش حُقل٤لش8ٙٓحُؾخ٤٤ٖٓ )
(ٕ)

٘ذ مؼ٤ق )أ١: ع٘ذ حُيزشح٢ٗ( ُـٜخُاش ػٔاشٝ   ع: ٝٛزح 

حُلنش٢ٓ. هخٍ حُزٛز٢ ك٢ ح٤ُٔضحٕ: ٓخ ػِٔض سٟٝ ػ٘ٚ عٟٞ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ػٔشٝ حُغ٤َّْزخ٢ٗ، ٝرًشٙ حراٖ كزاخٕ    رٖ ػزذ حهلل

ك٢ حُؼوخص ػ٠ِ هخػذطٚ حُظ٢ ُْ ٣ؤخز رٜخ ؿٜٔٞس حُؼِٔخء، ُٝزُي ُْ ٣ٞػوٚ حُلخك  ك٢ حُظوش٣اذ 
(ٖ)

أ١:ُا٤ٖ   ، ٝاٗٔاخ هاخٍ: ٓوزاٍٞ    

ْٖ ٤ُظ" حرٖ كـش حُٔوزٍٞ: ػشفحُلذ٣غ، ٝرو٤ش سؿخٍ حإلع٘خد ػوخص. أٛ(. هِض:  ك٤ٚ ٓخ  ُْٝ ٣ؼزض حُلذ٣غ اال حُو٤َِ، ٖٓ ُٚ َٓ

 ُِٝلذ٣غ ؽٞحٛذ. هِض: ٣ظشى كذ٣ؼٚ ٖٓ أؿِٚ".

 

 :الحذٗث هي رّاٗح أتٖ ُرٗرج  -ب

أخشؿٚ أرٞ ٣ؼ٠ِ ك٢ ٓغ٘ذٙ
(ٗ)

 ، هخٍ:

رٖ ػخفْ، كذػ٘خ اعٔخػ٤َ رٖ ػزخط حُلٔق٢، ػاٖ ح٤ُُٞاذ راٖ ػزاخد، ػاٖ ػاخٓش حألكاٍٞ،         كذػ٘خ أرٞ ىخُذ، ػزذ حُـزخس

، هخٍ: "ال طضحٍ ػقخرش ٖٓ أٓظا٢ ٣واخطِٕٞ ػِا٠ أراٞحد دٓؾان ٝٓاخ       ػٖ أر٢ فخُق حُخٞال٢ٗ، ػٖ أر٢ ٛش٣شس، ػٖ حُ٘ز٢ 

 ن ا٠ُ إٔ طوّٞ حُغخػش".كُٞٚ، ٝػ٠ِ أرٞحد ر٤ض حُٔوذط ٝٓخ كُٞٚ، ال ٣نشْٛ خزالٕ ٖٓ خخُلْٜ، ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ حُل

 سٌذ الحذٗث:

حُلذ٣غ رًشٙ ح٤ُٜؼ٢ٔ ك٢ حُٔـٔغ
(٘)

 ٓخ ؿخء ك٢ كنَ حُؾخّ، ٝهخٍ سٝحٙ أرٞ ٣ؼ٠ِ ٝسؿخُٚ ػوخص. أٛ(. ك٢ رخد: 

 

الحذٗث هي رّاٗح هرج تي وعة الثِزٕ -جـ
(6)

: 

أخشؿٚ حُيزشح٢ٗ ك٢ ٓؼـٔٚ -ٔ
(7)

 ، هخٍ:

حألسعٞك٢، ػ٘خ ػزخد راٖ ػّزاخد حُشِٓا٢، ػاٖ أرا٢ صسػاش حُّغا٤زخ٢ٗ،         سعٞك٢، ػ٘خ صًش٣خ رٖ ٗخكغأُلكذػ٘خ كق٤ٖ رٖ ٝٛذ ح

، ٣واٍٞ: "ال طاضحٍ   ػٖ أر٢ صسػش حُٞػال٢ٗ، ػاٖ ًش٣اذ حُغال٢ُٞ، هاخٍ: كاذػ٢٘ ٓاشس راٖ حُزٜاض١، أٗاٚ عأغ سعاٍٞ حهلل            

ي". هِ٘اخ: ٣اخ   ػ٠ِ حُلن ظاخٛش٣ٖ ػِا٠ ٓاٖ ٗاخٝأْٛ، ٝٛاْ ًخإلٗاخء را٤ٖ حألًِاش، كظا٠ ٣اؤط٢ أٓاش حهلل، ٝٛاْ ًازُ             ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ 

َُٓؾشِّهش.  سعٍٞ حهلل! ٝأ٣ٖ ْٛ؟ هخٍ: "رؤً٘خف ر٤ض حُٔوذط". هخٍ: ٝكذػ٢٘ إٔ حُشِٓش ٢ٛ حُشرٞس، رُي أٜٗخ ٓـشرش ٝ

 

ٖٝٓ ىش٣وٚ سٝحٙ حرٖ ػغخًش ك٢ طخس٣خ دٓؾن، هخٍ ك٢ حُٔـٔغ
(8)

 : ٝك٤ٚ ؿٔخػش ُْ أػشكْٜ.

ٝسٝحٙ ٣ؼوٞد رٖ عل٤خٕ حُلغ١ٞ
(9)

 :      ٖ ىش٣واٚ، سٝحٙ حراٖ ػغاخًش    ػاٖ صًش٣اخ راٖ ٗاخكغ راٚ. ٝٓا
(ٔٓ)

اال أٗاٚ هاخٍ: ػاٖ أرا٢      

َّٞد حرٖ ػغخًش سٝح٣اش أرا٢ ٝػِاش. ٝٝهاغ كا٢ حُظاخس٣خ: حراٖ ٝػِاش، ٝأراٞ          -ٝػِش ؽ٤خ ٖٓ ػي رذٍ أر٢ صسػش حُٞػال٢ٗ، َٝف

ٝػِش، رًشٙ حرٖ أر٢ كخطْ ك٢ ح٠ٌُ٘ ٖٓ حُـشف ٝحُظؼذ٣َ
(ٔٔ)

ش كوخٍ: حراٖ ٝػِاش حُاٞػال٢ٗ هاذّ ػ٤ِ٘اخ ٓاٖ ٓقاش ٣ش٣اذ ٓؼخ٣ٝا         . 

 ، كوخٍ: كذػ٢٘ ٓشس رٖ ًؼذ حُزٜض١، عٔؼض أر٢ ٣وٍٞ رُي.كضسٗخٙ

ٝهخٍ حُزخخس١
(ٕٔ)

: أرٞ ٝػِش حُؼـ٢ِ هذّ ػ٤ِ٘خ ًش٣ذ ٓقش ٣ش٣ذ ٓؼخ٣ٝش، كضسٗخٙ كوخٍ: ٓخ أدس١ ٓخ ػاذد ٓاخ كاذػ٢٘ ٓاشس     

 حُزٜض١..اُخ.

ٓخ ًش٣ذ حُغل٢ُٞ، كٜاٞ ًش٣اذ راٖ أرشٛاش راٖ حُقازخف، رًاشٙ حُزخاخس١ كا٢ حُظاخس٣خ          أٝ
(ٖٔ)

حراٖ أرا٢ كاخطْ كا٢ حُـاشف      ، ٝ

ٝحُظؼذ٣َ
(ٔٗ)

، ٝحُلخك  ك٢ حُظٜز٣ذ
(ٔ٘)

، ٝحإلفخرش
(ٔٙ)

ح٤ُٔخٕ، ٝأر٢ حُذسدحء، ٝأر٢ س٣لخٗاش،  ، ٝهخٍ أرٞ كخطْ: ٝػٖ كز٣لش رٖ 

                                                 

 .88ٕ/7( ٓـٔغ حُضٝحثذ ٝٓ٘زغ حُلٞحثذ: ٔ)

 .ٓٓٙ-99٘/ٗ( عِغِش حألكخد٣غ حُقل٤لش: ٕ)

 .79/ٕ( حُظوش٣ذ: ٖ)

 (.7ٔٗٙ. ف سهْ )ٕٖٓ/ٔٔ( ٓغ٘ذ أر٢ ٣ؼ٠ِ: ٗ)

 .ٓٙ/ٓٔ( ٓـٔغ حُضٝحثذ ٝٓ٘زغ حُلٞحثذ: ٘)

. ك٢ حٌُخف. أٛ(. ٝهخٍ: ًؼاذ راٖ ٓاشس، ٣ٝواخٍ: ٓاشس راٖ       : ٓشس رٖ ًؼذ، أٝ ًؼذ رٖ ٓشس حُزٜض١ٕ٘ٗ/ٕ( هخٍ حُلخك  حرٖ كـش ك٢ حُظوش٣ذ: ٙ)

 .ٗٗٔ/ًٕؼذ حُغ٢ِٔ، فلخر٢ عٌٖ حُزقشس، ػْ حألسدٕ. ٓخص ع٘ش رنغ ٝخٔغ٤ٖ. أٛ(. حُظوش٣ذ: 

 (.7٘ٗ. ف سهْ )8ٖٔ-7ٖٔ/ٕٓ( حُٔؼـْ حٌُز٤ش: 7)

 .89ٕ/7( ٓـٔغ حُضٝحثذ ٝٓ٘زغ حُلٞحثذ: 8)

 .99ٕ-98ٕ/ٕ( ك٢ حُٔؼشكش ٝحُظخس٣خ ُٚ: 9)

 .89ٖ/ٔطخس٣خ دٓؾن:  (ٓٔ)

 .ٕ٘ٗ/ٗ( حُـشف ٝحُظؼذ٣َ: ٔٔ)

 .79ح٢ٌُ٘: ك٢ ( ٕٔ)

 .ٖٕٔ/ٗ( حُظخس٣خ حٌُز٤ش: ٖٔ)

 .8ٙٔ/ٖ( حُـشف ٝحُظؼذ٣َ: ٗٔ)

 .ٖٖٗ/8( طٜز٣ذ حُظٜز٣ذ: ٘ٔ)

 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٖ( حإلفخرش ك٢ ط٤٤ٔض حُقلخرش: ٙٔ)



 ٖ 

ٝٓشس رٖ ًؼذ. سٟٝ ػ٘ٚ ع٤ِْ رٖ ػ٘ض، ٝػٞرخٕ رٖ ؽٜش، ٝأرٞ ٝػِش ؽ٤خ ٓاٖ ػاي..اُخ. ٝرًاشٙ حراٖ كزاخٕ كا٢ حُؼواخص       
(ٔ)

 ،

ٓؼشٝكٕٞ ٝرو٤ش سؿخٍ حإلع٘خد
(ٕ)

. 

 

 فَ٘ رّاٗاخ هطلمح، ّأخرٓ هم٘ذج تأُل الشام: ّٗح ّالحذٗث هي رّاٗح هعا ثاًً٘ا:

أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ فل٤لٚ -ٔ
(ٖ)

 ، هخٍ:

ػٖ ٣ٞٗظ، ػٖ حرٖ ؽٜخد، هخٍ: هخٍ ك٤ٔذ رٖ ػزذ حُشكٖٔ: عٔؼض ٓؼخ٣ٝش  كذػ٘خ حرٖ ٝٛذ، كذػ٘خ عؼ٤ذ رٖ ػل٤ش، هخٍ:

ٍ: "ٖٓ ٣شد حهلل رٚ خ٤ًشح ٣لوٜاٚ كا٢ حُاذ٣ٖ، ٝاٗٔاخ أٗاخ هخعاْ، ٝحهلل ٣ؼيا٢، ُٝاٖ طاضحٍ ٛازٙ           ، ٣وٞخي٤ًزخ، ٣وٍٞ: عٔؼض حُ٘ز٢ 

 حألٓش هخثٔش ػ٠ِ أٓش حهلل، ال ٣نشْٛ ٖٓ خخُلْٜ، كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل".

أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ فل٤لٚٝ -ٕ
(ٗ)

 ، هخٍ:

كٖٔ: أٗاٚ عأغ ٓؼخ٣ٝاش، ٣واٍٞ:     كذػ٘خ كزخٕ رٖ ٓٞع٠، أخزشٗخ ػزذ حهلل، ػٖ ٣ٞٗظ، ػٖ حُضٛش١، ػٖ ك٤ٔذ رٖ ػزاذ حُاش  

: "ٖٓ ٣شد حهلل رٚ خ٤ًشح ٣لوٜٚ ك٢ حُذ٣ٖ، ٝحهلل حُٔؼي٢، ٝأٗخ حُوخعْ، ٝال طضحٍ ٛزٙ حألٓاش ظاخٛش٣ٖ ػِا٠ ٓاٖ     هخٍ سعٍٞ حهلل 

 خخُلْٜ كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل، ْٝٛ ظخٛشٕٝ".

أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ فل٤لٚٝ -ٖ
(٘)

 ، هخٍ:

ٖ ؿخرش، هخٍ: كذػ٢٘ ػ٤ٔش رٖ ٛخٗت: أٗٚ عأغ ٓؼخ٣ٝاش ٣واٍٞ: عأؼض حُ٘زا٢      كذػ٘خ حُل٤ٔذ١، كذػ٘خ ح٤ُُٞذ، هخٍ: كذػ٢٘ حر

."٣وٍٞ: "ال طضحٍ أٓظ٢ أٓش هخثٔش رؤٓش حهلل، ال ٣نشْٛ ٖٓ خزُْٜ، ٝال ٖٓ خخُلْٜ، كظ٠ ٣ؤط٤ْٜ أٓش حهلل ْٝٛ ػ٠ِ رُي ، 

أٗاٚ عأغ ٓؼاخًرح، ٣واٍٞ: ٝٛاْ      هخٍ ػ٤ٔش: كوخٍ ٓخُاي راٖ ٣خاخٓش، هاخٍ ٓؼاخر: ٝٛاْ رخُؾاخّ، كواخٍ ٓؼخ٣ٝاش: ٛازح ٓخُاي ٣اضػْ             

رخُؾخّ
(ٙ)

. 

أخشؿٚ حُزخخس١ٝ -ٗ
(7)

 هخٍ: أ٣ًنخ، ،

كذػ٘خ اعٔخػ٤َ، كذػ٘خ حرٖ ٝٛذ، ػٖ ٣ٞٗظ، ػٖ حرٖ ؽٜخد، أخزش٢ٗ ك٤ٔذ، هخٍ: عٔؼض ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ عل٤خٕ ٣خيذ، 

، ُٝاٖ ٣اضحٍ أٓاش ٛازٙ حألٓاش      ، ٣وٍٞ: "ٖٓ ٣شد حهلل رٚ خ٤ًشح ٣لوٜٚ ك٢ حُذ٣ٖ، ٝاٗٔخ أٗاخ هخعاْ، ٣ٝؼيا٢ حهلل   هخٍ: عٔؼض حُ٘ز٢ 

ًٔخ كظ٠ طوّٞ حُغخػش، أٝ كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل".  ٓغظو٤

ٝأخشؿٚ ٓغِْ ك٢ فل٤لٚ -٘
(8)

 ، هخٍ:

ؿخرش، إٔ ػ٤ٔش رٖ ٛخٗت كذػٚ، هخٍ:  كذػ٘خ ٓ٘قٞس رٖ أر٢ ٓضحكْ، كذػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ كٔضس، ػٖ ػزذ حُشكٖٔ رٖ ٣ض٣ذ رٖ

، ٣وٍٞ: "ال طاضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢ هخثٔاش راؤٓش حهلل، ال ٣ناشْٛ ٓاٖ         عٔؼض ٓؼخ٣ٝش ػ٠ِ حُٔ٘زش، ٣وٍٞ: عٔؼض سعٍٞ حهلل 

 خزُْٜ أٝ خخُلْٜ، كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل، ْٝٛ ظخٛشٕٝ ػ٠ِ حُ٘خط".

)...( ٝكذػ٢٘
(9)

اعلخم رٖ ٓ٘قٞس، أخزشٗخ ًؼ٤ش رٖ ٛؾخّ، كذػ٘خ ؿؼلش )ٝٛٞ حرٖ رشهخٕ(، كذػ٘خ ٣ض٣ذ رٖ حألفْ، هاخٍ:   

ػ٠ِ ٓ٘زشٙ كذ٣ًؼخ ؿ٤اشٙ، هاخٍ    ، ُْ أعٔؼٚ سٟٝ ػٖ حُ٘ز٢ ذ٣ًؼخ سٝحٙ ػٖ حُ٘ز٢ هخٍ: عٔؼض ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ عل٤خٕ رًش ك

: "ٖٓ ٣شد حهلل رٚ خ٤ًشح ٣لوٜٚ ك٢ حُذ٣ٖ، ٝال طضحٍ ػقخرش ٖٓ حُٔغ٤ِٖٔ ٣وخطِٕٞ ػ٠ِ حُلن، ظخٛش٣ٖ ػِا٠ ٓاٖ   سعٍٞ حهلل 

 ٗخٝأْٛ ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش".

ٝٗخٝأْٛ: ػخدحْٛ
(ٔٓ)

. 

ٝأخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ -ٙ
(ٔٔ)

 ٍ:، هخ

ػ٘خ ػزذ حُشكٖٔ رٖ ٜٓذ١، ػٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ فخُق، ػٖ سر٤ؼش رٖ ٣ض٣اذ، ػاٖ ػزاذ حهلل راٖ ػاخٓش ح٤ُلقاز٢، هاخٍ: عأؼض         

ٚ    -، اال كذ٣ؼًخ ًخٕ ػ٠ِ ػٜذ ػٔش، ٝإ ػٔشٝٛٞ ٣وٍٞ: ا٣خًْ ٝأكخد٣غ سعٍٞ حهلل  ٓؼخ٣ٝش ٣لذع،  -سما٢ حهلل طؼاخ٠ُ ػ٘ا

 ، ٣وٍٞ: " ٖٓ ٣شد حهلل رٚ خ٤اشًح ٣لوٜاٚ كا٢ حُاذ٣ٖ". ٝعأؼظٚ ٣واٍٞ:       عٔؼض سعٍٞ حهللًخٕ أخخف حُ٘خط ك٢ حهلل، ػض ٝؿَ، 

                                                 

(ٔ )ٖ/ٕ77. 

 .8ٖٔ-7ٖٔ/ٕٓ( حٗظش: ٛخٓؼ حُٔؼـْ حٌُز٤ش: ٕ)

 (.7ٔ(. رخد ٖٓ ٣شد حهلل رٚ خ٤ًشح ٣لوٜٚ ك٢ حُذ٣ٖ. ف سهْ )ٖ. ًظخد حُؼِْ )9ٖ ( فل٤ق حُزخخس١:ٖ)

(  سهاْ  7( )ٔٗ)حألٗلاخٍ:   چ...پ  پ  پچ ( راخد هاٍٞ حهلل طؼاخ٠ُ:   7٘: ًظخد كشك حُخٔاظ ) 7ٕٔ/ٙ( فل٤ق حُزخخس١ ٓغ ؽشكٚ كظق حُزخس١: ٗ)

(ٖٔٔٙ.) 

 (.ٖٔٗٙسهْ )(. ف 8ٕ(. رخد )ٔٙ. ًظخد حُٔ٘خهذ )9٘ٙ: ( فل٤ق حُزخخس١٘)

(. 7ٗٙٓ(. ف سهاْ ) 9ٕ( )ٓٗحُ٘لاَ:  ) چې   ې  ېچ (. راخد هاٍٞ حهلل طؼاخ٠ُ:   97. ًظخد حُظٞك٤ذ )ٖٖٗٔٝأخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ فل٤لٚ: ؿ( ٙ)

 رخُغ٘ذ ٝحُٔظٖ ٗلغ٤ٜٔخ، اال أٗٚ هخٍ: "ٓخ ٣نشْٛ ٖٓ ًزرْٜ، ٝال ٖٓ خخُلْٜ..".

: "ال طاضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢ ظاخٛش٣ٖ      (. رخد هٍٞ حُ٘زا٢  9ٙرخٌُظخد ٝحُغ٘ش )(. ًظخد حالػظقخّ 9ٖٕ/ٖٔك٢ فل٤لٚ ٓغ ؽشكٚ حُلظق: )( 7)

 (.7ٖٕٔ(. ف سهْ )ٓٔػ٠ِ حُلن، ْٝٛ أَٛ حُؼِْ" )

 (.7ٖٓٔ(. ف سهْ )ٖ٘: "ال طضحٍ ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ ظخٛش٣ٖ )( رخد هُٞٚ ٖٖ: ًظخد حإلٓخسس )7ٙ-7٘/ 7فل٤ق ٓغِْ رؾشف ح١ُٝٞ٘: ( 8)

 (.7ٖٓٔ(. )7ٗٔ(، ٝٓخ هزِٚ )7٘ٔحألٍٝ، ٝٛٞ ك٢ فل٤ق ٓغِْ طلض سهْ )ٛزح ٓؼيٞف ػ٠ِ حإلع٘خد ( 9)

 .87ٙ، 8ٗٙٓخظخس حُقلخف:  (ٓٔ)

 (.7ٖٓٔ(. ف سهْ )ٖ٘: "ال طضحٍ ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ ظخٛش٣ٖ )( رخد هُٞٚ ٖٖ: ًظخد حإلٓخسس )7ٙ-7٘/ 7فل٤ق ٓغِْ رؾشف ح١ُٝٞ٘: ( ٔٔ)



 ٗ 

كٖٔ أػي٤ظٚ ػيخء ػٖ ى٤ذ ٗلظ كٜٞ إٔ ٣زخسى ألكاذًْ، ٝٓاٖ أػي٤ظاٚ ػياخء      "اٗٔخ أٗخ خخصٕ، ٝاٗٔخ ٣ؼي٢ حهلل، ػض ٝؿَ

 ال ٣ؾزغ". ٥ًَخٖٓ ؽشٙ، ٝؽشٙ ٓغؤُش، كٜٞ ً

، ال٣نشْٛ ٖٓ خخُلْٜ كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل، ْٝٛ ظاخٛشٕٝ ػِا٠   ال طضحٍ أٓش ٖٓ أٓظ٢ ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ حُلنٝعٔؼظٚ ٣وٍٞ:"

 حُ٘خط".

ٝأخشؿٚ أكٔذ أ٣نًخ -7
(ٔ)

  ، هخٍ:

ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ اعلخم، هخٍ أٗخ حرٖ ٤ُٜؼش ، ػٖ ؿؼلش رٖ سر٤ؼش، ػٖ سر٤ؼش رٖ ٣ض٣ذ، ػٖ ػخٓش رٖ ػزذحهلل ح٤ُلقاز٢. هاخٍ   

رٖ ػخٓش ح٤ُلقز٢، هخٍ عٔؼض ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ عل٤خٕ ٣واٍٞ:  حػزذحهلل: هخٍ أر٢: ًزح هخٍ: ٣ل٠٤ رٖ اعلخم، ٝاٗٔخ ٛٞ ػزذحهلل 

لْٜ، أٝ خازُْٜ كظا٠ ٣اؤط٢ أٓاش حهلل، ػاض      ُال طاضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢ ػِا٠ حُلان، ال ٣زاخُٕٞ ٓاٖ خاخ         " ، ٣واٍٞ: عٔؼض حُ٘زا٢  

 ٝؿَ".

 

ٝأخشؿٚ حإلٓخّ أكٔذ أ٣نًخ -8
(ٕ)

 ، هخٍ:

حُٜخد، ػٖ ػزذ حُٞٛخد رٖ أر٢ رٌش، ػٖ حرٖ ؽٜخد، ػٖ  ػ٘خ أرٞ عِٔش حُخضحػ٢، أٗخ ٤ُغ )٣ؼ٢٘: حرٖ عؼذ(، ػٖ ٣ض٣ذ رٖ

، ٣وٍٞ: "ٖٓ ٣شد حهلل رٚ خ٤شًح ٣لوٜٚ كا٢ حُاذ٣ٖ،    ك٤ٔذ رٖ ػزذ حُشكٖٔ، ػٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ عل٤خٕ، هخٍ: عٔؼض سعٍٞ حهلل

 حُلن". ُٖٝ طضحٍ ٛزٙ حألٓش أٓش هخثٔش ػ٠ِ أٓش حهلل، ال ٣نشْٛ ٖٓ خخُلْٜ كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل، ْٝٛ ظخٛشٕٝ ػ٠ِ

ٝأخشؿٚ حإلٓخّ أكٔذ أ٣نًخ -9
(ٖ)

 ، هخٍ:

ػ٘خ اعلخم رٖ ػ٤غ٠، هخٍ: ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ كٔضس، ػٖ ػزذ حُشكٖٔ رٖ ٣ض٣ذ رٖ ؿخرش إٔ ػ٤ٔش رٖ ٛخٗت كذػٚ، هخٍ عأؼض  

راؤٓش حهلل، ال   هخثٔاش   ، ٣واٍٞ: "ال ُظاضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢     ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ عل٤خٕ ػ٠ِ ٛزح حُٔ٘زش، ٣وٍٞ: عأؼض سعاٍٞ حهلل   

 ٣نشْٛ ٖٓ خزُْٜ، أٝ خخُلْٜ كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل، ػض ٝؿَ، ْٝٛ ظخٛشٕٝ ػ٠ِ حُ٘خط".

كوخّ ٓخُي رٖ ٣خخٓش حُغٌغ٢ٌ، كوخٍ: ٣خ أ٤ٓش حُٔئ٤ٖ٘ٓ! عٔؼض ٓؼخر رٖ ؿزَ، ٣وٍٞ: ْٝٛ أَٛ حُؾخّ، كوخٍ ٓؼخ٣ٝش ٝ سكغ 

 فٞطٚ: ٛزح ٓخُي ٣ضػْ أٗٚ عٔغ ٓؼخرًح: ْٝٛ أَٛ حُؾخّ.

٣نًخٝأخشؿٚ حإلٓخّ أكٔذ أ -ٓٔ
(ٗ)

 ، هخٍ:

ػ٘خ عا٤ِٔخٕ راٖ دحٝد، أٗاخ ؽاؼزش، ػاٖ أرا٢ ػزاذ حهلل حُؾاخ٢ٓ، هاخٍ: عأؼض ٓؼخ٣ٝاش ٣خياذ، ٣واٍٞ: ٣اخ أٛاَ حُؾاخّ! كاذػ٢٘                  

، هخٍ: "ال طضحٍ ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ ػ٠ِ حُلن ظخٛش٣ٖ، ٝا٢ٗ حألٗقخس١، هخٍ: هخٍ ؽؼزش ٣ؼ٢٘ )ص٣ذ رٖ أسهْ( إٔ سعٍٞ حهلل 

 ّ".ألسؿٞ إٔ طٌٞٗٞح ْٛ ٣خ أَٛ حُؾخ

أخشؿٚ حإلٓخّ أكٔذٝ -ٔٔ
(٘)

 ، أ٣نخ، هخٍ:

ػ٘خ ًؼ٤ش رٖ ٛؾخّ، هخٍ: ػ٘خ ؿؼلش، ػ٘خ ٣ض٣ذ رٖ حألفْ، هخٍ: عٔؼض ٓؼخ٣ٝاش راٖ أرا٢ عال٤خٕ رًاش كاذ٣ؼًخ سٝحٙ ػاٖ حُ٘زا٢،         

٤شًح ، كذ٣ؼًخ ؿ٤شٙ، إٔ حُ٘ز٢، ف٠ِ حهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ، هخٍ: "ٖٓ ٣شد حهلل رٚ خف٠ِ حهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ، ُْ أعٔؼٚ سٟٝ ػٖ حُ٘ز٢ 

 ٣لوٜٚ ك٢ حُذ٣ٖ، ٝال طضحٍ ػقخرش ٖٓ حُٔغ٤ِٖٔ ٣وخطِٕٞ ػ٠ِ حُلن ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ ٖٓ ٗخٝأْٛ ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش".

 :(ٙ)ٝأخشؿٚ أرٞ دحٝد حُي٤خُغ٢ ك٢ ٓغ٘ذٙ -ٕٔ

٣ؼ٢٘: ص٣ذ رٖ  -ٝػ٘خ ؽؼزش، ػٖ أر٢ ػزذ حهلل حُؾخ٢ٓ، عٔؼض ٓؼخ٣ٝش ٣خيذ، ٝٛٞ ٣وٍٞ: ٣خ أَٛ حُؾخّ! كذػ٢٘ حألٗقخس١

هخٍ: "ال طضحٍ ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ ٣وخطِٕٞ ػ٠ِ حُلن كظ٠ ٣ؤط٢ أٓاش حهلل ػاض ٝؿاَ، ٝاٗا٢ أسحًٔاْٞٛ ٣اخ       ، سعٍٞ حهلل إٔ -أسهْ

 أَٛ حُؾخّ".

 ، هخٍ:(7)ٝأخشؿٚ حُيزشح٢ٗ ك٢ ٓؼـٔٚ -ٖٔ

، ػاٖ ػزاذ حُٞٛاخد راٖ     كذػ٘خ ٓيِذ رٖ ؽؼ٤ذ حألصد١، ػ٘خ ػزذ حهلل رٖ فخُق، كذػ٢٘ ح٤ُِغ رٖ عاؼذ، ػاٖ ص٣اذ راٖ حُٜاخد     

ش، ػٖ حُضٛش١، ػٖ ك٤ٔذ رٖ ػزذ حُشكٖٔ رٖ ػٞف، هخٍ: عٔؼض ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ عل٤خٕ، ٣واٍٞ: عأؼض سعاٍٞ حهلل    أر٢ رٌ

" :ٍٞٗٔخ أٗخ هخعْ، ٣ٝؼي٢ حهلل".ا، ٣و 

، ٣وٍٞ: " ال طضحٍ ٖٓ ٛازٙ  ، ٣وٍٞ:" ٖٓ ٣شد حهلل رٚ خ٤شًح ٣لوٜٚ ك٢ حُذ٣ٖ" ، ٝعٔؼض سعٍٞ حهلل ٝعٔؼض سعٍٞ حهلل 

 ػ٠ِ أٓش حهلل، ال ٣نشْٛ ٖٓ خخُلْٜ كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل، ْٝٛ ظخٛشٕٝ ػ٠ِ حُلن". حألٓش أٓش هخثٔش

 ، هخٍ:(8)حُيزشح٢ٗ حإلٓخّٝأخشؿٚ  -ٗٔ

                                                 

 .97/ٗك٢ ٓغ٘ذٙ:  (ٔ)

 .ٔٓٔ/ٗك٢ ٓغ٘ذٙ: ((ٕ

  .ٔٓٔ/ٗغ٘ذٙ: ( ك٢ ٖٓ)

 .9ٖٙ/ٗك٢ ٓغ٘ذٙ:  (ٗ)

  .9ٖ/ٗ( حُٔغ٘ذ ٘)

 (.9ٕٗ. ف سهْ )9ٕ٘/ٔٝحٗظش: اطلخف حُخزشس حُٜٔشس رضٝحثذ حُٔغخ٤ٗذ حُؼؾشس:  89ٙ( حُٔغ٘ذ: ٙ)

 (.7٘٘. ف سهْ )9ٕٖ/9ٔ( حُٔؼـْ حٌُز٤ش: ٘)

 (.87ٓ.ف سهْ )7ٖٔ/9ٔ( ك٢ ٓؼـٔٚ حٌُز٤ش: (8



 ٘ 

حُغا٤ِل٢٘٤، هاخال: ػ٘اخ حراٖ     كذػ٘خ ػزذحُِٔي رٖ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌش، ػ٘خ أر٢. ف ٝكاذػ٘خ رؾاش راٖ ٓٞعا٠، ػ٘اخ ٣ل٤ا٠ راٖ اعالخم         

ػٖ ػزذحهلل رٖ ػخٓش ح٤ُلقز٢، هخٍ: عٔؼض ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ عل٤خٕ، ٣وٍٞ: ٤ُٜؼش، ػٖ ؿؼلش رٖ سر٤ؼش، ػٖ سر٤ؼش رٖ ٣ض٣ذ، 

 : " ال طضحٍ أٓظ٢ هخثٔش رخُلن، ٣وخطِٕٞ ٖٓ هخطِْٜ ٝكخسرْٜ ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش".هخٍ سعٍٞ حهلل 

 ، هخٍ:(ٔ)حُيزشح٢ٗ حإلٓخّ ٝأخشؿٚ -٘ٔ

اعلخم رٖ ادس٣ظ حألعاٞحس١، ػ٘اخ ٓلٔاذ     ارشح٤ْٛ رٖ حُٔغظٔش حُؼشٝه٢، ػ٘خ حُوخم٢، ػ٘خ حُـزٝػ٢كذػ٘خ ٓلٔذ رٖ ٓلٔذ 

أٜٗٔخ عٔؼخ ٓؼخ٣ٝش ػ٠ِ حُٔ٘زاش، ٝٛاٞ   رٖ حُلغٖ حُٔض٢ٗ، ػ٘خ ػخفْ رٖ سؿخء رٖ ك٤ٞس، ػٖ ػز٤ذ رٖ عؼذ، ٝحرٖ أر٢ ٓش٣ْ، 

، ٣وٍٞ: "ال طضحٍ ٖٓ أٓظ٢ أٓش هخثٔش، ال ٣نشْٛ ٖٓ خزُْٜ كظا٠ ٣اؤط٢ أٓاش حهلل، ٝٛاْ ظاخٛشٕٝ      ٣وٍٞ: عٔؼض سعٍٞ حهلل 

 خط".ػ٠ِ حُ٘

 سٌذ الحذٗث:

اعلخم رٖ ادس٣ظ حألعٞحس١، ٓظشٝى، ٓظْٜ رخٌُزد، ٝحرٖ أر٢ ٓش٣ْ: ٛٞ ٣ض٣ذ، أسعاَ ػاٖ ٓؼخ٣ٝاش، ُٝاْ أس      ك٢ اع٘خدٙ:

 طشؿٔش ُؼز٤ذ رٖ عؼذ ٛزح.

يزشح٢ٗٝأخشؿٚ حُ -ٙٔ
(ٕ)

 ، أ٣ًنخ، هخٍ:

حُلـاخؽ، ػ٘اخ ػزاذ حهلل راٖ ٓغاِْ راٖ       كذػ٘خ ارشح٤ْٛ رٖ ٗخثِش حألفزٜخ٢ٗ، ػ٘خ ع٤ِٔخٕ رٖ دحٝد حُؾخر٢ًٗٞ، ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ أرا٢  

: "ال ٣اضحٍ كا٢ ٛازٙ حألٓاش هاّٞ ٣واخطِٕٞ ػِا٠ أٓاش حهلل، ال         ٛشٓض، ػاٖ أر٤اٚ، هاخٍ: عأؼض ٓؼخ٣ٝاش، ٣واٍٞ: هاخٍ سعاٍٞ حهلل         

 ٣نشْٛ ػذحٝس ٖٓ ػخدحْٛ، ٝال ِخزالٕ ٖٓ خزُْٜ كظ٠ ٣ؤط٤ْٜ أٓش حهلل طؼخ٠ُ، ْٝٛ ػ٠ِ رُي".

يزشح٢ٗٝأخشؿٚ حُ -7ٔ
(ٖ)

 ، أ٣ًنخ، هخٍ:

ذػ٘خ ػزذ حهلل رٖ أكٔذ، ػ٘خ ػٔش رٖ اعٔخػ٤َ رٖ ٓـخُاذ، كاذػ٢٘ أرا٢، ػاٖ ر٤اخٕ، ػاٖ ها٤ظ، ػاٖ ٓؼخ٣ٝاش، هاخٍ: عأؼض            ك

 ، ٣وٍٞ: "ال طضحٍ أٓظ٢ ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ حُ٘خط كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل".سعٍٞ حهلل 

يزشح٢ٗٝأخشؿٚ حُ -8ٔ
(ٗ)

 ، أ٣ًنخ، هخٍ:

راٖ فاخُق، ػ٘اخ سر٤ؼاش راٖ ٣ض٣اذ، ػاٖ ػزاذ حُاشكٖٔ راٖ ػاخٓش             كذػ٘خ أرٞ ٣ض٣ذ حُوشحى٤غ٢، ػ٘خ أعذ رٖ ٓٞع٠، ػ٘خ ٓؼخ٣ٝش

، اال كاذ٣ًؼخ ٣ازًش ػِا٠    ز٢، هخٍ: عٔؼض ٓؼخ٣ٝش، ػ٠ِ حُٔ٘زش رذٓؾن، ٣وٍٞ: أ٣ٜخ حُ٘خط! ا٣خًْ ٝأكخد٣غ سعٍٞ حهلل لقح٤ُ

وٍٞ: "ٖٓ ٣شد ، ٣ًخٕ سؿاًل ٣خ٤ق حُ٘خط ك٢ حهلل، ػْ ا٢ٗ عٔؼظٚ ٣وٍٞ: أال ا٢ٗ عٔؼض سعٍٞ حهلل  ػٜذ ػٔش، كبٕ ػٔش 

، ٣وٍٞ: "ال طضحٍ أٓش ٓاٖ أٓظا٢ هخثٔاش ػِا٠ أٓاش حهلل ال ٣ناشْٛ ٓاٖ        حهلل رٚ خ٤ًشح ٣لوٜٚ ك٢ حُذ٣ٖ". أال ٝعٔؼض سعٍٞ حهلل 

 خخُلْٜ، ٝال ٖٓ خزُْٜ كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل، ْٝٛ ظخٛشٕٝ ػ٠ِ حُ٘خط".

يزشح٢ٗٝأخشؿٚ حُ -9ٔ
(٘)

 ، أ٣ًنخ، هخٍ:

خ ٓلٔاذ راٖ حُٔزاخسى حُقاٞس١، ػ٘اخ ػٔاشٝ راٖ ٝحهاذ، ػ٘اخ ٣اٞٗظ راٖ ٤ٓغاشس راٖ              كذػ٘خ حُلغ٤ٖ رٖ حُغا٤ٔذع حألٗياخ٢ً، ػ٘ا   

، ٣واٍٞ: "ٓاٖ ٣اشد حهلل راٚ خ٤اًشح ٣لوٜاٚ كا٢ حُاذ٣ٖ..."         كِزظ، هخٍ: عٔؼض ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ عل٤خٕ، ٣وٍٞ: عٔؼض سعاٍٞ حهلل  

ٖ خازُْٜ، كظا٠ ٣اؤط٢ أٓاش     ، ٣وٍٞ: "الطضحٍ ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ ػ٠ِ حُلان، ال ٣زاخُٕٞ ٓاٖ خاخُلْٜ، ٝال ٓا     ٝعٔؼض سعٍٞ حهلل 

 حهلل، ْٝٛ ظخٛشٕٝ ػ٠ِ حُ٘خط".

يزشح٢ٗٝأخشؿٚ حُ -ٕٓ
(ٙ)

 ، أ٣ًنخ، هخٍ:

كذػ٘خ ىخُذ رٖ هشس حألد٢ٗ، ػ٘خ ٓلٔذ رٖ ػ٤غ٠ رٖ حُيزخع، ػ٘خ حُوخعْ رٖ ٓٞع٠، كذػ٢٘ ػزذ حُشكٖٔ رٖ ٣ض٣ذ رٖ ؿخرش: 

" الطاضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢ هخثٔاش راؤٓش حهلل، ال       ، ٣واٍٞ:   إٔ ػ٤ٔش رٖ ٛخٗت كذػٚ أٗٚ عأغ ٓؼخ٣ٝاش، ٣واٍٞ: "عأؼض حُ٘زا٢      

 ٣نشْٛ ٖٓ خزُْٜ كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل، ْٝٛ ظخٛشٕٝ ػ٠ِ حُ٘خط".

يزشح٢ٗٝأخشؿٚ حُ -ٕٔ
(7)

 ، أ٣ًنخ، هخٍ:

كذػ٘خ ػٔشٝ رٖ اعلخم رٖ ارشح٤ْٛ رٖ حُؼالء، كذػ٢٘ أر٢. ف ٝكذػ٘خ ػٔخسس رٖ ٝػ٤ٔش حُٔقش١، ػ٘خ اعالخم راٖ صرش٣ان    

 حُلخسع، ػ٘خ ػزذحهلل رٖ عخُْ، ػٖ حُضر٤ذ١، ػ٘خ ٤ٔٗش رٖ أٝط: إٔ ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ عل٤خٕ ًخٕ ٣واٍٞ: حُلٔق٢، ػ٘خ ػٔشٝ رٖ 

ال طضحٍ ٖٓ أٓظ٢ أٓش هخثٔش ػ٠ِ أٓاش حهلل، ال ٣ناشْٛ ٓاٖ خاخُلْٜ، أٝخازُْٜ، كظا٠ ٣اؤط٢ أٓاش         ، ٣وٍٞ: "عٔؼض سعٍٞ حهلل 

 حهلل، ْٝٛ ظخٛشٕٝ ػ٠ِ حُ٘خط".

يزشح٢ٗٝأخشؿٚ حُ -ٕٕ
(8)

 ٍ:، أ٣ًنخ، هخ

                                                 

 (.89ٖ)سهْ . ف 8ٖٓ/9ٔ( ك٢ ٓؼـٔٚ حٌُز٤ش: (ٔ

 (.8ٓٔ. ف سهْ )ٖ٘ٗ/9ٔك٢ ٓؼـٔٚ حٌُز٤ش:  (ٕ)

 (.8ٗٓ. ف سهْ )8ٖ٘/9ٔك٢ ٓؼـٔٚ حٌُز٤ش:  (ٖ)

 (.8ٙ9. ف سهْ )7ٖٓ/9ٔك٢ ٓؼـٔٚ حٌُز٤ش:  (ٗ)

 (.9ٓٙ. ف سهْ )87ٖ-8ٖٙ/9ٔك٢ ٓؼـٔٚ حٌُز٤ش:  (٘)

 (.ٖ٘٘هْ )(. ٝأخشؿٚ حُٔق٘ق ك٢ ٓغ٘ذ حُؾخ٤٤ٖٓ. ف س899. ف سهْ )8ٖٖ/9ٔك٢ ٓؼـٔٚ حٌُز٤ش:  (ٙ)

 (. 9ٓٙ. ف سهْ )8ٖٙ/9ٔك٢ ٓؼـٔٚ حٌُز٤ش:  (7)

 (. 9ٓ٘. ف سهْ )8ٖٙ/9ٔك٢ ٓؼـٔٚ حٌُز٤ش:  (8)



 ٙ 

ٝكذػ٘خ حُلغ٤ٖ رٖ اعلخم حُظغظش١، ػ٘خ دك٤ْ، ػ٘خ ح٤ُُٞذ رٖ ٓغِْ، ػ٘خ ٓشٝحٕ رٖ ؿ٘خف، ػٖ ٣ٞٗظ رٖ ٤ٓغشس رٖ كِزظ، 

: "اٌْٗ طظلذػٕٞ أ٢ٗ ٖٓ آخاشًْ ٝكاخس،    ػٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ عل٤خٕ، هخٍ: ً٘خ ؿِٞعًخ ك٢ حُٔغـذ، ار خشؽ ػ٤ِ٘خ سعٍٞ حهلل 

ہ  ہ  ہ  ٛ  ٚ  ٛ  ٜ  ے   ے  ۓ  چ ػاْ ٗاضع رٜازٙ ح٣٥اش، كواخٍ:      -ًح" ٣ؼ٢٘: رؼنٌْ رؼناخً ؼ٢ٗٞ أك٘خدطظزٝا٢ٗ ٖٓ أٌُْٝ ٝكخًس، ٝ
طزاشف ػقاخرش ٓاٖ أٓظا٢ ٣واخطِٕٞ       (. ػاْ هاخٍ: "ال  7ٙ-٘ٙ آ٣اش  حألٗؼاخّ: )عاٞسس   چۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ   ۇئچكظ٠ رِؾ  چڭۓ  ڭ  ڭ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چ رُاي، ػاْ ٗاضع رٜازٙ ح٣٥اش:      ػ٠ِ حُلن ظخٛش٣ٖ" ال ٣زخُٕٞ ٖٓ خزُْٜ، ٝال ٖٓ خخُلْٜ كظ٠ ٣اؤط٢ أٓاش حهلل ػِا٠   

 (.ٙ٘ -٘٘ أ٣ش آٍ ػٔشحٕ:)عٞسس  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ

 غرٗة الحذٗث:

حُـٔخػش ٖٓ حُ٘خط ٝحُخ٤َ ٝحُي٤ش -رخٌُغش–ٝحُؼقخرش 
(ٔ)

. 

يزشح٢ٗٝأخشؿٚ حُ -ٖٕ
(ٕ)

 ، هخٍ:

ػزاذ حهلل   ٢رٖ عِٔش رٖ أرا٢ ًزؾاش، ػ٘اخ أراٞ دحٝد، ػ٘اخ ؽاؼزش، ػاٖ أرا         كذػ٘خ ٓلٔذ رٖ فخُق رٖ ح٤ُُٞذ حُّ٘شع٢، ػ٘خ حُلغ٤ٖ

إٔ  -هاخٍ ؽاؼزش: )٣ؼ٘ا٢: ص٣اذ راٖ أسهاْ(      –حُؾخ٢ٓ، هخٍ: عٔؼض ٓؼخ٣ٝش ٣خيذ، ٝٛٞ ٣وٍٞ: ٣خ أَٛ حُؾاخّ كاذػ٢٘ حألٗقاخس١    

]ٗخط[حُ٘ز٢، ف٠ِ حهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ، هخٍ: "ال ٣ضحٍ 
(ٖ)

ٝا٢ٗ ألظٌْ٘ ٣اخ أٛاَ    حهلل.ٖٓ أٓظ٢ ٣وخطِٕٞ ػ٠ِ حُلن كظ٠ ٣ؤط٤ْٜ أٓش  

 حُؾخّ".

 سٌذ الحذٗث:

هخٍ ح٤ُٜؼ٢ٔ ك٢ حُٔـٔغ: سٝحٙ أكٔذ
(ٗ)

ٝأراٞ ػزاذ حهلل حُؾاخ٢ٓ، رًاشٙ حراٖ أرا٢ كاخطْ، ُٝاْ ٣ـشكاٚ           .ٝحُيزشحٗا٢  ،ٝحُزضحس ،

 أكذ، ٝرو٤ش سؿخُٚ سؿخٍ حُقل٤ق.

 

، ّتأُدل الشدام،   س، ّأوٌداف ت٘دد الومدذس   هم٘دذج تث٘دد الومدذ    فٖ الطائفح الرٖ علٔ الحك غ٘ر : األحادٗث الرٖ جاءخثالثًا

 :ّإل٘ه طرق الحذٗث

 :الوغ٘رج تي شعثح الحذٗث هي رّاٗح  -أ

أخشؿٚ حإلٓخّ حُزخخس١ ك٢ فل٤لٚ -ٔ
(٘)

 هخٍ: ،

، هخٍ: "ال رٖ أر٢ حألعٞد، كذػ٘خ ٣ل٠٤، ػٖ اعٔخػ٤َ، كذػ٘خ ه٤ظ، عٔؼض حُٔـ٤شس رٖ ؽؼزش، ػٖ حُ٘ز٢ كذػ٘خ ػزذ حهلل 

 خٛش٣ٖ، كظ٠ ٣ؤط٤ْٜ أٓش حهلل، ْٝٛ ظخٛشٕٝ".٣ضحٍ ٗخط ٖٓ أٓظ٢ ظ

ٝأخشؿٚ حُزخخس١ -ٕ
(ٙ)

 هخٍ:أ٣ًنخ،  ،

، هاخٍ: "ال طاضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢      كذػ٘خ ػز٤ذ حهلل رٖ ٓٞع٠، ػٖ اعٔخػ٤َ رٖ ه٤ظ، ػٖ حُٔـ٤شس رٖ ؽؼزش، ػٖ حُ٘زا٢  

 ظخٛش٣ٖ كظ٠ ٣ؤط٤ْٜ أٓش حهلل، ْٝٛ ظخٛشٕٝ".

حُزخخس١ حإلٓخّ ٝأخشؿٚ -ٖ
(7)

 هخٍ:أ٣ًنخ،  ،

، ذػ٘خ ؽٜخد رٖ ػزخد، كذػ٘خ ارشح٤ْٛ رٖ ك٤ٔذ، ػٖ اعٔخػ٤َ، ػٖ ه٤ظ، ػٖ حُٔـ٤اشس راٖ ؽاؼزش، هاخٍ: عأؼض حُ٘زا٢       ك

 ٣وٍٞ: "ال ٣ضحٍ ٖٓ أٓظ٢ هّٞ ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ حُ٘خط كظ٠ ٣ؤط٤ْٜ أٓش حهلل".

ٝأخشؿٚ ٓغِْ ك٢ فل٤لٚ -ٗ
(8)

 هخٍ: ،

ذػ٘خ ٤ًٝغ ٝػزذس ًالٛٔخ ػٖ اعٔخػ٤َ راٖ أرا٢ خخُاذ. ف    ٝكذػ٘خ أرٞرٌش رٖ أر٢ ؽ٤زش، كذػ٘خ ٤ًٝغ. ف ٝكذػ٘خ حرٖ ٤ٔٗش، ك

ٝكذػ٘خ حرٖ أر٢ ػٔش )ٝحُِل  ُٚ(، كذػ٢٘ ٓشٝحٕ )٣ؼ٢٘: حُلاضحس١(، ػاٖ اعأخػ٤َ، ػاٖ ها٤ظ، ػاٖ حُٔـ٤اشس، هاخٍ: عأؼض          

 ، ٣وٍٞ: "ُٖ ٣ضحٍ هّٞ ٖٓ أٓظ٢ ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ حُ٘خط كظ٠ ٣ؤط٤ْٜ أٓش حهلل، ٝٛٞ ظخٛشٕٝ".سعٍٞ حهلل 

ٓلٔذ راٖ سحكاغ، كاذػ٘خ أراٞ أعاخٓش، كاذػ٢٘ اعأخػ٤َ، ػاٖ ها٤ظ، هاخٍ: عأؼض حُٔـ٤اشس راٖ ؽاؼزش، ٣واٍٞ:                 )...( ٝكذػ٤٘ٚ

 ، ٣وٍٞ رٔؼَ كذ٣غ ٓشٝحٕ عٞحء.عٔؼض سعٍٞ حهلل 

 ،هخٍ:(9)حإلٓخّ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ ٝأخشؿٚ -٘

                                                 

 . ٖٙٗ-ٖ٘ٗٓخظخس حُقلخف: (ٔ)

 (. 9ٙ7ٗ. ف سهْ )٘ٙٔ/٘ك٢ ٓؼـٔٚ حٌُز٤ش:  (ٕ)

 ك٢ حُٔيزٞع: "ٗخعخ" ٝٛٞ خيؤ ٗل١ٞ، ٝحُقٞحد: ٓخ أػزظ٘خٙ ألٗٚ حعْ ال ٣ضحٍ ٓشكٞع. (ٖ)

  .7(، ؿٓٔ، ٝحٗظش حُلذ٣غ ٓش هش٣ًزخ طلض سهْ )9ٖٙ/ٗذ: حُٔغ٘ (ٗ)

 (. ٖٓٗٙ(. ف سهْ )8ٕ( رخد )ٔٙ(. ًظخد حُٔ٘خهذ )ٕٖٙ/ٙفل٤ق حُزخخس١: )حُلظق:  (٘)

(. ف سهااْ ٓٔ: "ال طااضحٍ ىخثلااش ٓااٖ أٓظاا٢..)(. رااخد هااٍٞ حُ٘زاا٢ 9ٙ(. ًظااخد حالػظقااخّ رخٌُظااخد ٝحُغاا٘ش )9ٖٕ/ٖٔكاا٢ فاال٤لٚ )حُلااظق:  (ٙ)

(7ٖٔٔ .) 

 (.7ٗ٘9(. ف سهْ )9ٕ()ٓٗحُ٘لَ: ) چې   ې  ېچ ( رخد هٍٞ حهلل طؼخ97:٠ُ. ًظخد حُظٞك٤ذ )ٖٖٗٔك٢ فل٤لٚ:  (7)

(. ف سهاْ  ٖ٘: "ال طاضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢ ظاخٛش٣ٖ ػِا٠ حُلان.." )       (. راخد هُٞاٚ   ٖٖ. ًظخد حإلٓخسس )7/7٘فل٤ق ٓغِْ رؾشف ح١ُٝٞ٘:  (8)

(ٔ9ٕٔ.) 

 .ٕٗٗ/ٗ( حُٔغ٘ذ: 9)
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٠ حهلل ػ٤ِاٚ ٝعاِْ: "   ػ٘خ ٣ؼ٠ِ رٖ ػز٤ذ أرٞ ٣ٞعق، ػ٘خ اعٔخػ٤َ، ػٖ ه٤ظ، ػٖ ٓـ٤شس رٖ ؽؼزش، هخٍ، هخٍ سعٍٞ حهلل فِ

 ال ٣ضحٍ ٖٓ أٓظ٢ هّٞ ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ حُ٘خط كظ٠ ٣ؤط٤ْٜ أٓش حهلل، ْٝٛ ظخٛشٕٝ".

 ، أ٣ًنخ، هخٍ:(ٔ)حإلٓخّ أكٔذ ٝأخشؿٚ -ٙ

ػ٘خ ٣ض٣ذ، أٗخ اعٔخػ٤َ ٣ؼ٢٘: حرٖ أر٢ خخُذ، ػٖ ه٤ظ رٖ أر٢ كاخصّ، ػاٖ حُٔـ٤اشس راٖ ؽاؼزش، ػاٖ حُ٘زا٢، فا٠ِ حهلل ػ٤ِاٚ          

 ٖٓ أٓظ٢ ٣وخطِٕٞ ػ٠ِ حُلن ظخٛش٣ٖ كظ٠ ٣ؤط٤ْٜ أٓش حهلل، ػض ٝؿَ". ٝعِْ، هخٍ: "ال ٣ضحٍ ٗخط 

 ، أ٣ًنخ، هخٍ:(ٕ)حإلٓخّ أكٔذ ٝأخشؿٚ -7

ػ٘خ ٣ل٠٤، ػٖ اعٔخػ٤َ كذػ٢٘ ه٤ظ، هخٍ: عٔؼض حُٔـ٤شس راٖ ؽاؼزش، ٣واٍٞ: هاخٍ سعاٍٞ حهلل فا٠ِ حهلل ػ٤ِاٚ ٝعاِْ: "ُاٖ          

 ْٝٛ ظخٛشٕٝ". ٣ضحٍ أٗخط ٖٓ أٓظ٢ ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ حُ٘خط كظ٠ ٣ؤط٤ْٜ أٓش حهلل،

 ، هخٍ:(ٖ)ك٢ ٓؼـٔٚٝأخشؿٚ حُيزشح٢ٗ  -8

كذػ٘خ ٓؼخر رٖ حُٔؼ٠٘، ػ٘خ ٓغذد، ػ٘خ ٣ل٠٤، ػ٘خ اعٔخػ٤َ، ػ٘خ ه٤ظ، هخٍ: عٔؼض حُٔـ٤اشس راٖ ؽاؼزش، هاخٍ، هاخٍ سعاٍٞ حهلل       

 ف٠ِ حهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ: "ُٖ ٣ضحٍ ٗخط ٖٓ أٓظ٢ ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ حُ٘خط كظ٠ ٣ؤط٤ْٜ أٓش حهلل، ْٝٛ ظخٛشٕٝ". 

 ، أ٣ًنخ، هخٍ:(ٗ)ك٢ ٓؼـٔٚٚ حُيزشح٢ٗ ٝأخشؿ -9

كذػ٘خ ػز٤ذ رٖ ؿ٘خّ، ػ٘خ أرٞ رٌش رٖ أر٢ ؽ٤زش، ف ٝكذػ٘خ حُلغ٤ٖ رٖ اعلخم حُظغظش١، ػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ أر٢ ؽ٤زش، هاخال: ػ٘اخ   

ُٓغاٜش. ف ٝكاذػ٘خ ػزاذ حهلل راٖ أكٔاذ راٖ ك٘زاَ، كاذػ٢٘ أرا٢، ػ٘اخ ٣ؼِا٠ راٖ ػز٤اذ، ًِٜاْ ػاٖ:                   ٤ًٝغ، ٝأرٞ أعخٓش، ٝػِا٢ راٖ 

ٔخػ٤َ، ػٖ ه٤ظ، ػٖ حُٔـ٤شس رٖ ؽؼزش، هخٍ: هخٍ سعٍٞ حهلل ف٠ِ حهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ: "ال طضحٍ ٖٓ أٓظ٢ هّٞ ظخٛش٣ٖ كظ٠ اع

 ٣ؤط٤ْٜ أٓش حهلل، ْٝٛ ظخٛشٕٝ".

 ، أ٣ًنخ، هخٍ:(٘)ك٢ ٓؼـٔٚٝأخشؿٚ حُيزشح٢ٗ  -ٓٔ

ّٔخ٢ٗ، ػ٘خ ٛؾ٤ْ، ػٖ اعٔخػ٤َ رٖ أر٢ خخُذ، ػٖ ها٤ظ   ، ػاٖ حُٔـ٤اشس راٖ ؽاؼزش، هاخٍ،      كذػ٘خ أرٞ كق٤ٖ حُوخم٢، ػ٘خ حُِل

 هخٍ سعٍٞ حهلل، ف٠ِ حهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ: "ال طضحٍ ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ ػ٠ِ حُلن ظخٛش٣ٖ كظ٠ طوّٞ حُغخػش".

 ، أ٣ًنخ، هخٍ:(ٙ)ك٢ ٓؼـٔٚٝأخشؿٚ حُيزشح٢ٗ  -ٔٔ

 ٔ ـ٤اشس راٖ   كذػ٘خ ٓلٔذ رٖ حُلغ٤ٖ حألٗٔخى٢، ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ، ػ٘خ ٓشٝحٕ رٖ ٓؼخ٣ٝش، ػٖ اعٔخػ٤َ، ػٖ ه٤ظ، ػاٖ حُ

 ف٠ِ حهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ: "ال ٣ضحٍ ٗخط ٖٓ أٓظ٢ ظخٛش٣ٖ كظ٠ ٣ؤط٤ْٜ أٓش حهلل، ْٝٛ ظخٛشٕٝ". ،ؽؼزش، هخٍ، هخٍ سعٍٞ حهلل

 :هي رّاٗح عور تي الخطاب  ّالحذٗث -ب

 ، هخٍ:(7)أخشؿٚ أرٞ دحٝد حُي٤خُغ٢ ك٢ ٓغ٘ذٙ -ٔ

ٖ ع٤ِٔخٕ رٖ حُشر٤غ حُؼذ١ٝ، هاخٍ: ُو٤٘اخ ػٔاش، كوِ٘اخ ُاٚ:      كذػ٘خ أرٞ دحٝد، كذػ٘خ ٛٔخّ، ػٖ هظخدس، ػٖ ػزذ حهلل رٖ رش٣ذس، ػ

إ ػزذ حهلل رٖ ػٔشٝ كذػ٘خ رٌزح ٝ ًزح، كوخٍ ػٔش: ػزذ حهلل رٖ ػٔشٝ أػِْ رٔخ ٣وٍٞ، هخُٜخ ػالػاًخ، ػاْ ٗاٞد١ رخُقاالس ؿخٓؼاش،      

ٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢ ػِا٠     كخؿظٔغ ا٤ُٚ حُ٘خط، كخيزْٜ ػٔش، كواخٍ: عأؼض سعاٍٞ حهلل، فا٠ِ حهلل ػ٤ِاٚ ٝعاِْ، ٣واٍٞ: "ال طاضح        

 حُلن كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل".

 ، هخٍ:(8)ٝأخشؿٚ حُلخًْ ك٢ ٓغظذسًٚ -ٕ

كذػ٢٘ ٓلٔذ رٖ فخُق رٖ ٛخٗت، ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٓلٔذ رٖ ٣ل٠٤، ػ٘خ أرٞ ح٤ُُٞذ، ػ٘خ ٛٔاخّ، ػاٖ هظاخدس، ػاٖ حراٖ رش٣اذس، ػاٖ        

ف٠ِ حهلل ػ٤ِٚ ٝ عِْ: " ال طاضحٍ ىخثلاش ٓاٖ    ع٤ِٔخٕ رٖ حُشر٤غ، ػٖ ػٔش رٖ حُخيخد، سم٢ حهلل ػ٘ٚ، هخٍ: هخٍ سعٍٞ حهلل، 

 أٓظ٢ ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ حُلن كظ٠ طوّٞ حُغخػش".

ٛزح كذ٣غ فل٤ق حإلع٘خد، ُْٝ ٣خشؿخٙ، ٝهذ سٝحٙ ػٞرخٕ، ٝػٔشحٕ رٖ حُلق٤ٖ: ػاٖ سعاٍٞ حهلل، فا٠ِ حهلل ػ٤ِاٚ     ٝهخٍ: 

 ٝعِْ. ٝهذ أهشٙ حُزٛز٢، هخٍ: فل٤ق.

 ، أ٣نًخ هخٍ:(9)ٝأخشؿٚ حُلخًْ -ٖ

                                                 

 .8ٕٗ/ٗٙ: ( ك٢ ٓغ٘ذٔ)

 .ٕٕ٘/ٗ( ك٢ ٓغ٘ذٙ: ٕ)

 (.9٘9. ف سهْ )ٕٓٗ/ ٕٓ( حُٔؼـْ حٌُز٤ش: ٖ)

 (.9ٙٓ. ف سهْ )ٖٓٗ-ٕٓٗ/ ٕٓ( حُٔؼـْ حٌُز٤ش: ٗ)

 (.9ٙٔ. ف سهْ )ٖٓٗ/ ٕٓ( حُٔؼـْ حٌُز٤ش: ٘)

 (.9ٕٙ. ف سهْ )ٖٓٗ/ ٕٓ( حُٔقذس حُغخرن: ٙ)

، ٝهاخٍ ػوزاش: سٝحٙ أراٞ دحٝد    97ٗ7  سهْ 7ٗٔ/ٓٔشس رضٝح٣ذ حُٔغخ٤ٗذ حُؼؾشس: شس ح٤ُٜٔ. ٝحٗظش: اطلخف حُخ9/ٔٓغ٘ذ أر٢ دحٝد حُي٤خُغ٢:  (7)

حُي٤خُغ٢، ٝ أرٞ ٣ؼ٠ِ حُٔٞف٢ِ، ٝ حُلخًْ، ٝهخٍ: "فل٤ق حإلع٘خد، ُٝٚ ؽخٛذ ٓاٖ كاذ٣غ ٓؼخ٣ٝاش ٝطواذّ كا٢ حُٔ٘خهاذ، كا٢ راخد كناَ ٛازٙ           

   حألٓش" أٛ(. رَ ؽٞحٛذٙ ٓشص ٖٓ كذ٣غ ٓؼخ٣ٝش، سم٢ حهلل ػ٘ٚ.

 .9ٗٗ/ٗسى: حُٔغظذ (8)

 (.97ٗ8. ف سهْ )7ٗٔ،8ٗٔ/ٓٔٝحٗظش: اطلخف حُخ٤شس حُٜٔشس:  .ٓ٘٘/ٗك٢ ٓغظذسًٚ:  (9)
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ٗقش أكٔذ رٖ عَٜ حُلو٤ٚ، رزخخسٟ، أٗزؤ فخُق رٖ ٓلٔذ رٖ كز٤ذ حُلخك ، ػ٘خ ػزذ حهلل رٖ ػٔش راٖ ٤ٓغاشس،   أخزش٢ٗ أرٞ 

ػ٘خ ٓؼخر رٖ ٛؾخّ، كذػ٢٘ أر٢، ػٖ هظخدس، ػٖ أر٢ حألعٞد حُذ٢ِ٣، هخٍ: حٗيِوض أٗخ ٝصسػش رٖ مٔشس حألؽؼش١ ا٠ُ ػٔش رٖ 

خٍ: ٣ٞؽي أٗاخ ال ٣زوا٠ كا٢ أسك حُؼـاْ ٓاٖ حُؼاشد اال هظ٤اَ أٝ أعا٤ش         حُخيخد، سم٢ حهلل ػ٘ٚ، كِو٤٘خح ػزذ حهلل رٖ ػٔشٝ، كو

ِٚ،كوخٍ ُصسػش: ٣ظٜش حُٔؾشًٕٞ ػ٠ِ حإلعالّ، كوخٍ: ٖٓٔ أٗض؟ هخٍ: ٖٓ ر٢٘ ػخٓش رٖ فؼقؼش ، كوخٍ: الطوّٞ  ِٓ ٣ُلٌْ ك٢ َد

ُؼٔاش راٖ حُخياخد، سما٢     هخٍ: كزًشٗخ  -ٝػٖ ًخٕ ٣ُغ٠ٔ ك٢ حُـخ٤ِٛش-حُغخػش كظ٠ طذحكغ ٗغخء ر٢٘ ػخٓش ػ٠ِ ر١ حُخِقش،

حهلل ػ٘ٚ، ٣اّٞ حُـٔؼاش، كواخٍ: عأؼض سعاٍٞ حهلل، فا٠ِ حهلل ػ٤ِاٚ ٝآُاٚ ٝعاِْ، ٣واٍٞ: "ال طاضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢ ػِا٠ حُلان                 

 ٓ٘قٞس٣ٖ كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل"، هخٍ: كوخٍ: " فذم ٗز٢ حهلل، ف٠ِ حهلل ػ٤ِٚ ٝآُٚ ٝعِْ: ارح ًخٕ رُي ًخُز١ هِض".

 ػ٠ِ ؽشه ٓغِْ ٝ ُْ ٣خشؿخٙ، ٝ هذ أهشٙ حُزٛز٢. هخٍ حُلخًْ: ٛزح كذ٣غ فل٤ق

 ّالحذٗث هي رّاٗح عوراى تي الحص٘ي، رضٖ اهلل عٌَ: -جـ

 ،هخٍ:(ٔ)أخشؿٚ أرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ -ٔ

كذػ٘خ ٓٞع٠ رٖ اعٔخػ٤َ، كذػ٘خ كٔخد، ػٖ هظخدس، ػٖ ٓيشف، ػٖ ػٔشحٕ رٖ حُلق٤ٖ، هخٍ، هخٍ سعٍٞ حهلل، ف٠ِ حهلل 

ُْ حُذؿخٍ". ،ش ٖٓ أٓظ٢ ٣وخطِٕٞ ػ٠ِ حُلنػ٤ِٚ ٝعِْ: " ال طضحٍ ىخثل ُٛ  ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ ٖٓ ٗخٝأْٛ كظ٠ ٣وخطَ آخش

 :، هخٍ(ٕ)أ٣ًنخٝأخشؿٚ حإلٓخّ أكٔذ  -ٕ

، هخٍ: " ال طاضحٍ ىخثلاش ٓاٖ     ػ٘خ رٜض، ػ٘خ كٔخد رٖ عِٔش، أٗخ هظخدس، ػٖ ٓيشف، ػٖ ػٔشحٕ رٖ كق٤ٖ: إٔ سعٍٞ حهلل

 ". ؤط٢ أٓش حهلل طزخسى ٝطؼخ٠ُ، ٣ٝ٘ضٍ ػ٤غ٠ حرٖ ٓش٣ْأٓظ٢ ػ٠ِ حُلن ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ ٖٓ ٗخٝأْٛ، كظ٠ ٣

 ، أ٣نًخ، هخٍ:(ٖ)ٝأخشؿٚ حإلٓخّ أكٔذ -ٖ

ػ٘خ اعٔخػ٤َ، أٗخ حُـش٣ش١، ػٖ أر٢ حُؼالء رٖ حُؾخ٤ش، ػٖ ٓيشف، هخٍ: هخٍ ُا٢ ػٔاشحٕ: اٗا٢ ألكاذػي رخُلاذ٣غ ح٤ُاّٞ       

. ٝأػِْ أٗاٚ ُاٖ طاضحٍ ىخثلاش     َّخدٕٝؼخ٠ُ، ٣ّٞ حُو٤خٓش حُل٤ُ٘لؼي حهلل، ػض ٝؿَ، رٚ رؼذ ح٤ُّٞ. أػِْ إٔ خ٤ش ػزخد حهلل، طزخسى ٝط

، هاذ أػٔاش ٓاٖ     ٖٓ أَٛ حإلعالّ، ٣وخطِٕٞ ػ٠ِ حُلن، ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ ٖٓ ٗخٝأْٛ كظ٠ ٣واخطِٞح حُاذؿخٍ. ٝأػِاْ إٔ سعاٍٞ حهلل    

ؼاذٓخ ؽاخء حهلل إٔ   كظ٠ ٓن٠ ُٞؿٜٚ، حسطؤٟ ًَ حٓشٍة ر ،أِٛٚ ك٢ حُؼؾش، كِْ ط٘ضٍ آ٣ش ط٘غخ رُي، ُْٝ ٣٘ٚ ػ٘ٚ سعٍٞ حهلل 

 ٣شطج٢.

 غرٗة الحذٗث:

، أػٔش ىخثلش ٖٓ أِٛٚ ك٢ حُؼؾش، كِْ ط٘ضٍ آ٣ش ط٘غخ رُي، ُٝاْ ٣٘اٚ ػ٘اٚ سعاٍٞ      هٍٞ ػٔشحٕ رٖ كق٤ٖ إٔ سعٍٞ حهلل

 ، كظ٠ ٓن٠ ُٞؿٜٚ". حهلل

إٓ ٣لشٓاٚ.  ، ؿٔغ ر٤ٖ كؾ ٝػٔشس، ػْ ُاْ ٣٘اٚ ػ٘اٚ كظا٠ ٓاخص، ُٝاْ ٣٘اضٍ ك٤اٚ هاش          ٝك٢ حُشٝح٣ش حألخشٟ: إٔ سعٍٞ حهلل

_ ٝك٢ حُشٝح٣ش حألخشٟ )طٔظاغ ٝ  ٝك٢ حُشٝح٣ش حألخشٟ: ٗلٞٙ، ػْ هخٍ: هخٍ سؿَ رشأ٣ٚ ٓخ ؽخء _ ٣ؼ٢٘: ػٔش رٖ حُخيخد 

 . ٜخ سعٍٞ حهللحهلل_ ٣ؼ٢٘: ٓظؼش حُلؾ_ ٝأٓشٗخ رطٔظؼ٘خ ٓؼٚ(. ٝك٢ حُشٝح٣ش حألخشٟ: ٗضُض آ٣ش حُٔظؼش ك٢ ًظخد 

د ػٔش حُظٔظاغ راخُؼٔشس اُا٠ حُلاؾ ؿاخثض، ًٝازُي حُواشإٓ، ٝك٤اٚ: حُظقاش٣ق ربٌٗاخسٙ           ٝٛزٙ حُشٝح٣خص ًِٜخ ٓظلوش ػ٠ِ إٔ ٓشح

 .(ٗ)ٓ٘غ حُظٔظغ. ٝطؤ٣َٝ كؼَ ػٔش حٗٚ ُْ ٣شد اريخٍ حُظٔظغ، رَ طشؿ٤ق حإلكشحد ػ٤ِٚ  ػ٠ِ ػٔش رٖ حُخيخد

 ، أ٣نًخ، هخٍ:(٘)ٝأخشؿٚ حإلٓخّ أكٔذ -ٗ

ّٕ ػ٘خ أرًٞخَٓ، ٝػلخٕ، هخال: ػ٘خ كٔخد رٖ عِٔش، ػٖ هظخد ُٓيشف رٖ ػزذ حهلل رٖ حُؾخ٤ش، ػٖ ػٔشحٕ رٖ كق٤ٖ: أ س، ػٖ 

 ، هخٍ: " ال طضحٍ ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ ٣وخطِٕٞ ػ٠ِ حُلن، ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ ٖٓ ٗخٝأْٛ كظ٠ ٣وخطَ آخشْٛ حُٔغ٤ق حُذؿخٍ". حُ٘ز٢

 ، هخٍ:(ٙ)ٝأخشؿٚ حُلخًْ ك٢ ٓغظذسًٚ -٘

ذػ٘خ حُلـخؽ رٖ حُٜٔ٘اخٍ، ػ٘اخ كٔاخد راٖ عأِش، ػاٖ هظاخدس راٖ         أخزشٗخ أرٞرٌش رٖ اعلخم حُلو٤ٚ، أٗزؤ ػ٢ِ رٖ ػزذ حُؼض٣ض، ك

: " ال طاضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢ ٣واخطِٕٞ ػِا٠ حُلان         هخٍ سعاٍٞ حهلل  :، هخٍ دػخٓش، ػٖ ٓيشِّف، ػٖ ػٔشحٕ رٖ حُلق٤ٖ

 ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ ٖٓ ٗخٝأْٛ كظ٠ ٣وخطَ آخشْٛ حُٔغ٤ق حُذؿخٍ".

 ٝأهشٙ حُزٛز٢. ٛزح كذ٣غ فل٤ق ػ٠ِ ؽشه ٓغِْ، ُْٝ ٣خشؿخٙ،ٝهخٍ:  

 ، أ٣نًخ، هخٍ:(7)ٝأخشؿٚ حُلخًْ ك٢ ٓغظذسًٚ -ٙ

                                                 

 (.8ٕٗٗ(. ف سهْ)ٗ(. رخد ك٢ دٝحّ حُـٜخد)9، ًظخد حُـٜخد)8ٖٖ( عٖ٘ أر٢ دحٝد: ؿٔ)

 .9ٕٗ/ٗحُٔغ٘ذ:( ٕ)

 .ٖٗٗ/ٗك٢ ٓغ٘ذٙ:  (ٖ)

 .ٗٙٗ-ٓٙٗ/ٗرخد ؿٞحص حُظٔظغ . ٝحٗظش: ىشم حُلذ٣غ ك٢ ٙٗٗ/ٗؽشف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٓغِْ:  (ٗ)

 .7ٖٗ/ٗ( ك٢ ٓغ٘ذٙ: ٘)

 .7ٔ/ٕحُٔغظذسى:  (ٙ)

  .ٓ٘ٗ/ٗ( حُٔغظذسى: 7)
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كلذػ٘خٙ أرٞ ػزذ حهلل، ٓلٔاذ راٖ ػزاذ حهلل راٖ د٣٘اخس حُؼاذٍ، ػ٘اخ حُغاش١ راٖ خض٣ٔاش، ػ٘اخ ٓٞعا٠ راٖ اعأخػ٤َ، ٝكـاخؽ راٖ                 

ال طضحٍ ىخثلش ، هخٍ: " ، إٔ سعٍٞ حهللٜٓ٘خٍ، هخال: ػ٘خ كٔخد رٖ عِٔش، ػ٘خ هظخدس، ػٖ ٓيشف، ػٖ ػٔشحٕ رٖ حُلق٤ٖ 

 ٖٓ أٓظ٢ ٣وخطِٕٞ ػ٠ِ حُلن ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ ٖٓ ٗخٝأْٛ كظ٠ ٣وخطَ آخشْٛ حُٔغ٤ق حُذؿخٍ".

 ٛزح كذ٣غ فل٤ق ػ٠ِ ؽشه ٓغِْ، ُْٝ ٣خشؿخٙ، ٝهذ أهشٙ حُزٛز٢.ٝهخٍ: 

 ، هخٍ:(ٔ)ٝأخشؿٚ حُيزشح٢ٗ ك٢ ٓؼـٔٚ -7

ػ٘خ ٓلٔذ رٖ...، ػاٖ أرا٢ ٓغاؼٞد حُـش٣اش١،      كذػ٘خ أكٔذ رٖ حُؼ٢ِ حُذٓؾو٢، ػ٘خ ٛؾخّ رٖ ػٔخس، ػ٘خ اعٔخػ٤َ رٖ ػ٤خػ،

أػٔش ىخثلش ٖٓ أِٛٚ ك٢ حُؼؾاش   -ػٖ حرٖ حُؾخ٤ش، ػٖ ػٔشحٕ رٖ كق٤ٖ أٗٚ هخٍ: حػِْ إٔ سعٍٞ حهلل، ف٠ِ حهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ

: " ال طاضحٍ   . ٝهاخٍ سعاٍٞ حهلل   ، ُْٝ ط٘ضٍ آ٣ش ٗغخظٜخ كظ٠ طاٞك٢ سعاٍٞ حهلل   ٖٓ ر١ حُلـش، كِْ ٣٘ٚ ػٜ٘خ سعٍٞ حهلل

 حُذؿخٍ". (ٕ)ىخثلش ٖٓ أَٛ حإلعالّ ٣وخطِٕٞ ػ٠ِ حإلعالّ، ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ ٖٓ ٗخٝأْٛ كظ٠ ٣وخطِٕٞ

 ، أ٣نًخ، هخٍ:(ٖ)ٝأخشؿٚ حُيزشح٢ٗ -8

كذػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزذ حُؼض٣ض، ٝأرٞ ٓغِْ حٌُؾ٢، هخال: ػ٘خ كـخؽ رٖ حُٜٔ٘خٍ، ػ٘خ كٔخد رٖ عِٔش، أٗخ هظخدس، ػٖ ٓيشف، ػٖ 

، هخٍ: "ال طضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢ ٣واخطِٕٞ ػِا٠ حُلان، ظاخٛش٣ٖ ػِا٠ ٓاٖ ٗاخٝأْٛ كظا٠             ػٔشحٕ رٖ كق٤ٖ: إٔ سعٍٞ حهلل

 ٣وخطَ آخشْٛ حُٔغ٤ق حُذؿخٍ".

 

 : هي رّاٗح ثْتاى ّالحذٗث -د

أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ فل٤لٚ -ٔ
(ٗ)

 ، ٝهخٍ:

ٖ  كذػ٘خ عؼ٤ذ رٖ ٓ٘قٞس، ٝأرٞ حُشر٤غ حُؼظ٢ٌ، ٝهظ٤زش رٖ عؼ٤ذ، هخُٞح: كذػ٘خ كٔخد، )ٝٛٞ حرٖ ص٣اذ(،  أ٣اٞد، ػاٖ أرا٢     ػا

"ال طاضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢ ظاخٛش٣ٖ ػِا٠ حُلان،ال ٣ناشْٛ ٓاٖ           : هالرش، ػٖ أر٢ أعٔخء، ػٖ ػٞرخٕ، هخٍ: هخٍ سعاٍٞ حهلل 

 خزُْٜ، كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل ْٝٛ ًزُي". ٤ُٝظ ك٢ كذ٣غ هظ٤زش:)ْٝٛ ًزُي(.

ٝأخشؿٚ أرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ -ٕ
(٘)

 هخٍ: ،

: كاذػ٘خ كٔاخد راٖ ص٣اذ، ػاٖ أ٣اٞد،ػٖ أرا٢ هالراش، ػاٖ أرا٢ أعأخء،ػٖ            كذػ٘خ ع٤ِٔخٕ رٖ كشد،ٝٓلٔذ راٖ ػ٤غا٠، هاخال   

َٟٝ ُااا٢ حألسك كشأ٣اااض ٓؾاااخسهٜخ       ػٞراااخٕ، هاااخٍ، هاااخٍ سعاااٍٞ حهلل    : "إ حهلل صٟٝ ُااا٢ حألسك" أٝ هاااخٍ: " إ سرااا٢ َص

ٕ ال ٣ٌٌِٜٜخ ٝٓـخسرٜخ،ٝإ ِٓي أٓظ٢ ع٤زِؾ ٓخ صٟٝ ٢ُ ٜٓ٘خ، ُٝأػي٤ُض حٌُ٘ض٣ٖ حألكٔش ٝحألر٤ل، ٝا٢ٗ عؤُض سر٢ ألٓظ٢ أ

رغٍ٘ش ػخٍٓش، ٝال ٣غِو ػ٤ِْٜ ػذًٝح ٖٓ عٟٞ أٗلغْٜ، ك٤غظز٤ق ر٤نظْٜ، ٝإ سرا٢ هاخٍ ُا٢: ٣اخ ٓلٔاذ، اٗا٢ ارح هنا٤ض هناخء         

كبٗااٚ ال ٣ااشد، ٝال ُأٌِٜٛااْ رغاا٘ش ػخٓااش، ٝال أعااِو ػِاا٤ْٜ ػااذًٝح ٓااٖ عااٟٞ أٗلغااْٜ، ك٤غااظز٤ق ر٤نااظْٜ، ُٝااٞ حؿظٔااغ ػِاا٤ْٜ ٓااٖ  

"كظ٠ ٣ٌٕٞ رؼنْٜ ٣ُِٜي رؼنًخ، ٝكظ٠ ٣ٌٕٞ رؼنْٜ ٣غز٢ رؼنًخ، ٝاٗٔخ أخخف ػِا٠ أٓظا٢   أهيخسٛخ" _أٝ هخٍ: رؤهيخسٛخ_ 

حألثٔش حُٔن٤ِٖ، ٝارح ٝمغ حُغ٤ق ك٢ أٓظ٢ ُاْ ٣شكاغ ػٜ٘اخ اُا٠ ٣اّٞ حُو٤خٓاش، ٝال طواّٞ حُغاخػش كظا٠ طِلان هزخثاَ ٓاٖ أٓظا٢              

الػٕٞ ًِْٜ ٣ضػْ أٗٚ ٗز٢، ٝأٗخ خخطْ حُ٘ز٤٤ٖ، رخُٔؾش٤ًٖ، ٝكظ٠ طؼزذ هزخثَ ٖٓ أٓظ٢ حألٝػخٕ، ٝاٗٚ ع٤ٌٕٞ ك٢ أٓظ٢ ًزحرٕٞ ػ

 ال ٗز٢ رؼذ١، ٝال طضحٍ ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ ػ٠ِ حُلن".

 هخٍ أرٞ ػ٤غ٠: "ظخٛش٣ٖ"، ػْ حطلوخ: "ال ٣نشْٛ ٖٓ خخُلْٜ كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل".

 ، هخٍ:(ٙ)ٝأخشؿٚ حُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ -ٖ

راش، ػاٖ أرا٢ أعأخء حُشكزا٢، ػاٖ ػٞراخٕ، هاخٍ، هاخٍ          راٖ ص٣اذ، ػاٖ أ٣اٞد، ػاٖ أرا٢ هال       كٔخدكذػ٘خ هظ٤زش رٖ عؼ٤ذ، كذػ٘خ 

: "ال طاضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢ ػِا٠ حُلان        : "اٗٔخ أخخف ػِا٠ أٓظا٢ حألثٔاش حُٔنا٤ِٖ"، هاخٍ: ٝهاخٍ سعاٍٞ حهلل        سعٍٞ حهلل

 ظخٛش٣ٖ، ال ٣نشْٛ ٖٓ ٣خزُْٜ كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل". 

 فل٤ق. كغٖهخٍ أرٞ ػ٤غ٠: ٝٛزح كذ٣غ 

: " ال طضحٍ ىخثلش ٓاٖ   ٍ: عٔؼض ػ٢ِ رٖ حُٔذ٢٘٣، ٣وٍٞ: ٝرًش ٛزح حُلذ٣غ. ػٖ حُ٘ز٢عٔؼض ٓلٔذ رٖ اعٔخػ٤َ، ٣وٞ

 أٓظ٢ ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ حُلن"، كوخٍ ػ٢ِ: ْٛ أَٛ حُلذ٣غ.

  ، هخٍ:(7)ك٢ ٓغ٘ذٙ أكٔذحإلٓخّ  ٝأخشؿٚ -ٗ

                                                 

 (.ٕٔٔ. ف سهْ )ٕٔٔ-ٔٔٔ/8ٔ( حُٔؼـْ حٌُز٤ش: ٔ)

 ( ًزح ك٢ ٓؼـْ حُيزشح٢ٗ، ٝحُقٞحد: " ٣وخطِٞح ". ٓ٘قٞد رلزف حُٕ٘ٞ. ٝحهلل أػِْ.ٕ)

 (.8ٕٕ. ف سهْ )7ٔٔ، ٙٔٔ/8ٔ( ك٢ ٓؼـٔٚ حٌُز٤ش: ٖ)

(. ف ٖ٘( رخد هُٞاٚ، فا٠ِ حهلل ػ٤ِاٚ ٝ عاِْ: "ال طاضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢ ظاخٛش٣ٖ" )         ٖٖ. ًظخد حإلٓخسس )7/7ٗفل٤ق ٓغِْ رؾشف ح١ُٝٞ٘: (ٗ)

 (.9ٕٓٔسهْ )

 (.ٕٕ٘ٗ(.ف سهْ )ٔ(. رخد رًش حُلظٖ ٝ دالثِٜخ )9ًٕظخد حُلظٖ ٝ حُٔالكْ ) ٔٗٙعٖ٘ أر٢ دحٝد:  (٘)

 (.9ٕٕٕ(. ف سهْ )ٔ٘(. رخد ٓخ ؿخء ك٢ حألثٔش حُٔن٤ِٖ )ٖٗخد حُلظٖ ). ًظ٘ٓ٘-ٗٓ٘/ٗعٖ٘ حُظشٓز١:  (ٙ)

 .79ٕ/٘حُٔغ٘ذ:  (7)



 ٔٓ 

: "ال  عاٍٞ حهلل هخٍ، هاخٍ س  ػ٘خ ٣ٞٗظ، ػ٘خ كٔخد، ٣ؼ٢٘: حرٖ ص٣ذ، ػٖ أ٣ٞد، ػٖ أر٢ هالرش، ػٖ أر٢ أعٔخء، ػٖ ػٞرخٕ،

 طضحٍ ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ ػ٠ِ حُلن ظخٛش٣ٖ، ال ٣نشْٛ ٖٓ خزُْٜ كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل، ػض ٝؿَ".

 ، أ٣نًخ، هخٍ:(ٔ)أكٔذ ٝأخشؿٚ -٘

: "إ حهلل، ػ٘خ ع٤ِٔخٕ رٖ كشد، ػ٘خ كٔخد، ػٖ أ٣ٞد، ػٖ أر٢ هالرش، ػٖ أر٢ أعٔخء، ػٖ ػٞرخٕ، هخٍ: هاخٍ سعاٍٞ حهلل   

_أٝ هخٍ: "إ سر٢ صٟٝ ٢ُ حألسك_ كشأ٣ض ٓؾخسهٜخ ٝٓـخسرٜاخ، ٝإ ِٓاي أٓظا٢ عا٤زِؾ ٓاخ       ػض ٝؿَ، صٟٝ ٢ُ حألسك"،

ػ٤ِْٜ  ٣غِوصٟٝ ٢ُ ٜٓ٘خ، ٝا٢ٗ أػي٤ض حٌُ٘ض٣ٖ  حألكٔش ٝحألر٤ل، ٝا٢ٗ عؤُض سر٢ ألٓظ٢ إٔ ال ٣ٌِٜٞح رغ٘ش رؼخٓش  ٝال 

٢ ارح هنا٤ض هناخء كبٗاٚ ال ٣اشد". ٝهاخٍ      ػذًٝح ٖٓ عٟٞ أٗلغْٜ، ٣غظز٤ق ر٤نظْٜ، ٝإ سرا٢، ػاض ٝؿاَ، هاخٍ: ٣اخ ٓلٔاذ! اٗا       

٣ٞٗظ: "ال ٣شد، ٝا٢ٗ أػي٤ظي ألٓظي إٔ ال أٌِْٜٛ رغ٘ش رؼخٓش، ٝال أعاِو ػِا٤ْٜ ػاذًٝح ٓاٖ عاٟٞ أٗلغاْٜ ٣غاظز٤ق ر٤ناظْٜ،         

ُٝٞ حؿظٔغ ػ٤ِْٜ ٖٓ ر٤ٖ أهيخسٛخ" أٝ هخٍ: "ٖٓ رؤهيخسٛاخ" _"كظا٠ ٣ٌإٞ رؼناْٜ ٣غاز٢ رؼناًخ، ٝاٗٔاخ أخاخف ػِا٠ أٓظا٢           

ن٤ِٖ، ٝارح ٝمغ ك٢ أٓظ٢ حُغ٤ق ُْ ٣شكاغ ػاْٜ٘ اُا٠ ٣اّٞ حُو٤خٓاش، ٝال طواّٞ حُغاخػش كظا٠ ٣ِلان هزخثاَ ٓاٖ أٓظا٢             حألثٔش حُٔ

رخُٔؾش٤ًٖ، كظ٠ طؼزذ هزخثَ ٖٓ أٓظ٢ حالٝػخٕ، ٝاٗٚ ع٤ٌٕٞ ك٢ أٓظ٢ ًزحرٕٞ ػالػٕٞ، ًِْٜ ٣ضػْ أٗٚ ٗز٢، ٝأٗخ خخطْ حُ٘ز٤٤ٖ، 

 ن ظخٛش٣ٖ، ال ٣نشْٛ ٖٓ خخُلْٜ كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل، ػض ٝؿَ". ال ٗز٢ رؼذ١، ٝال طضحٍ ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ ػ٠ِ حُل

 

 رضٖ اهلل عٌِوا: ،هي رّاٗح جاتر تي عثذاهلل ّالحذٗث -ُـ

 ، هخٍ:(ٕ)أخشكٚ حإلٓخّ حُزخخس١، ك٢ فل٤لٚ -ٔ

 كذػ٘خ ح٤ُُٞذ رٖ ؽـخع، ٝٛخسٕٝ رٖ ػزذحهلل، ٝكـخؽ رٖ حُؾخػش، هخُٞح: كذػ٘خ كـخؽ، ٝٛٞ حراٖ ٓلٔاذ، ػاٖ أرا٢ ؿاش٣ؾ،     

، ٣واٍٞ: "ال طاضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢ ٣واخطِٕٞ ػِا٠         هخٍ: أخزش٢ٗ أرٞ حُضر٤ش، أٗٚ عٔغ ؿخرش رٖ ػزذحهلل، ٣وٍٞ: عٔؼض حُ٘زا٢ 

َّ ُ٘خ؟ ك٤وٍٞ: ال، إ  حُلن، ظخٛش٣ٖ ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش"، هخٍ:"ك٤٘ضٍ ػ٤غ٠ رٖ ٓش٣ْ، ف٠ِ حهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ، ك٤وٍٞ أ٤ٓشْٛ  ف

 ٛزٙ حألٓش".رؼنٌْ ػ٠ِ رؼل أٓشحء، طٌشٓش حهلل 

 ، هخٍ:(ٖ)ٝأخشؿٚ ٓغِْ ك٢ فل٤لٚ -ٕ

كذػ٢٘ ٛخسٕٝ رٖ ػزذحهلل، ٝكـخؽ رٖ حُؾخػش، هخال: كذػ٘خ كـخؽ رٖ ٓلٔذ، هخٍ حرٖ ؿش٣ؾ: أخزش٢ٗ أرٞ حُضر٤ش أٗٚ عأغ  

، ٣وااٍٞ: "ال طااضحٍ ىخثلااش ٓااٖ أٓظاا٢ ٣وااخطِٕٞ ػِاا٠ حُلاان، ظااخٛش٣ٖ اُاا٠ ٣ااّٞ  ٣وااٍٞ، عاأؼض سعااٍٞ حهلل  ،ؿااخرش رااٖ ػزااذحهلل

 خٓش".حُو٤

 ، هخٍ:(ٗ)ٝأخشؿٚ حإلٓخّ أكٔذ -ٖ

ٖٓ  ىخثلشكذػ٘خ ٓٞع٠، ػ٘خ حرٖ ٤ُٜؼش، ػٖ أر٢ حُضر٤ش، ػٖ ؿخرش، أٗٚ عٔغ حُ٘ز٢، ف٠ِ حهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ، ٣وٍٞ: "ال طضحٍ 

     ْ َّ ر٘اخ؟       أٓظ٢ ٣وخطِٕٞ ػ٠ِ حُلن، ظخٛش٣ٖ ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش". هاخٍ: " ك٤٘اضٍ ػ٤غا٠ راٖ ٓاش٣ ، ك٤واٍٞ أ٤ٓاشْٛ: طؼاخٍ، فا

 ال، إ رؼنٌْ ػ٠ِ رؼل أ٤ٓش، ٤ٌُشّ حهلل ٛزٙ حألٓش". ك٤وٍٞ:

 ، هخٍ:(٘)ٝأخشؿٚ أ٣نًخ حإلٓخّ أكٔذ -ٗ

 ال، ٣واٍٞ: " كذػ٘خ كـخؽ، كذػ٘خ حرٖ ؿش٣ؾ، أخزش٢ٗ أرٞ حُضر٤ش، أٗٚ عٔغ ؿخرش راٖ ػزاذحهلل، ٣واٍٞ: عأؼض سعاٍٞ حهلل      

 ٍ : "ك٤٘اضٍ ػ٤غا٠ راٖ ٓاش٣ْ، فا٠ِ حهلل ػ٤ِاٚ ٝعاِْ،        طضحٍ ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ ٣وخطِٕٞ ػ٠ِ حُلن، ظخٛش٣ٖ ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش"، هاخ

َّ ر٘خ؟ ك٤وٍٞ: ال، إ رؼنٌْ ػ٠ِ رؼل أٓشحء، طٌشٓش حهلل، ػضٝؿَ، ٛزٙ حألٓش".  ك٤وٍٞ أ٤ٓشْٛ: طؼخٍ، ف

 

 : هي رّاٗح جاتر تي سورج ّالحذٗث -ّ

 ، هخٍ:(ٙ)ٓغِْ ك٢ فل٤لٚ حإلٓخّأخشؿٚ  -ٔ

ذػ٘خ ٓلٔذ رٖ ؿؼلش، كذػ٘خ ؽؼزش، ػٖ عٔخى رٖ كشد، ػٖ ؿاخرش راٖ   ٝكذػ٘خ ٓلٔذ رٖ حُٔؼ٠٘، ٝٓلٔذ رٖ رؾخس، هخال: ك

 ، أٗٚ هخٍ: "ُٖ ٣زشف ٛزح حُذ٣ٖ هخثًٔخ، ٣وخطَ ػ٤ِٚ ػقخرش ٖٓ حُٔغ٤ِٖٔ كظ٠ طوّٞ حُغخػش".عٔشس، ػٖ حُ٘ز٢ 

 ، هخٍ:(7)حإلٓخّ أكٔذ ٝأخشؿٚ -ٕ

"ال ٣اضحٍ ٛازح حُاذ٣ٖ هخثٔاًخ، ٣وخطاَ ػ٤ِاٚ       كذػ٘خ أعٞد رٖ ػخٓش، كذػ٘خ ؽش٣ي، ػٖ عٔخى، ػٖ ؿخرش رٖ عٔشس، سكؼٚ، هخٍ: 

 ، كظ٠ طوّٞ حُغخػش".ػقخرش

 هخٍ ؽش٣ي: عٔؼظٚ ٖٓ أخ٤ٚ ارشح٤ْٛ رٖ كشد. هِض ُؾش٣ي: ػٖٔ رًشٙ ٛٞ ٌُْ أٗظْ؟ هخٍ: ػٖ ؿخرش رٖ عٔشس.

                                                 

 .78ٕ/٘حُٔغ٘ذ:  (ٔ)

 (.7ٕٗ(. ف سهْ )7ٔ) ( رخد ٗضٍٝ ػ٤غ٠ حرٖ ٓش٣ْ كخًًٔخ رؾش٣ؼش ٗز٤٘خ ٓلٔذٔ)ٕ . ًظخد حإل٣ٔخٖٙ/ٔفل٤ق حُزخخس١ ٓغ كظق حُزخس١:  (ٕ)

 (.9ٕٖٔ(. ف سهْ )ٖ٘: "ال طضحٍ ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ ظخٛش٣ٖ" )( رخد هُٞٚ ٖٖ. ًظخد حإلٓخسس )7/7٘فل٤ق ٓغِْ رؾشف ح١ُٝٞ٘:  (ٖ)

 .ٖ٘ٗ/ٖحُٔغ٘ذ:  (ٗ)

 .8ٖٗ/ٖك٢ ٓغ٘ذٙ:  (٘)

 (.9ٕٕٔ(. ف سهْ )ٖ٘: "ال طضحٍ ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ ظخٛش٣ٖ". )( رخد هُٞٚ ٖٖ. ًظخد حإلٓخسس )7/7٘فل٤ق ٓغِْ رؾشف ح١ُٝٞ٘:  (ٙ)

 .9ٕ/٘حُٔغ٘ذ:  (7)



 ٔٔ 

 ، هخٍ:(ٔ)أكٔذ ٝأخشؿٚ -ٖ

ٗاٚ هاخٍ: "ُاٖ ٣زاشف ٛازح      ، أكذػ٘خ ٓلٔذ رٖ ؿؼلش، كذػ٘خ ؽؼزش، ػٖ عٔخى رٖ كاشد، ػاٖ ؿاخرش راٖ عأشس، ػاٖ حُ٘زا٢       

ًٔخ ٣وخطَ ػ٤ِٚ ػقخرش ٖٓ حُٔغ٤ِٖٔ، كظ٠ طوّٞ حُغخػش".  حُذ٣ٖ هخث

 ، هخٍ:(ٕ)أكٔذ ٝأخشؿٚ -ٗ

ًٔخ كذػ٘خ ػزذ حُشكٖٔ، كذػ٘خ صحثذس، ػٖ عٔخى، ػٖ ؿخرش رٖ عٔشس، هخٍ: ُِٗزْجُض إٔ حُ٘ز٢  ، هخٍ: "ُٖ ٣زشف ٛزح حُذ٣ٖ هخث

 ّٞ حُغخػش".كظ٠ ٣وخطَ ػ٤ِٚ ػقخرش ٖٓ حُٔغ٤ِٖٔ كظ٠ طو

 ، أ٣نًخ، هخٍ:(ٖ)أكٔذ حإلٓخّٝأخشؿٚ  -٘

، عٔشسكذػ٘خ ٓلٔذ رٖ ػزذ حهلل حُضر٤ش١، ٝخِق رٖ ح٤ُُٞذ، هخال: كذػ٘خ اعشحث٤َ، ػٖ عٔخى رٖ كشد: أٗٚ عٔغ ؿخرش رٖ  

 : "ال ٣ضحٍ ٛزح حألٓش هخثًٔخ، ٣وخطَ ػ٤ِٚ حُٔغِٕٔٞ كظ٠ طوّٞ حُغخػش". ٣وٍٞ، هخٍ سعٍٞ حهلل

 

 ، هخٍ:(ٗ)كٔذ ك٢ حُٔغَ٘ذ ػٖ ٓؾخ٣خٚأزذ حُشكٖٔ، ػزذ حهلل رٖ أرٞ ػ ٝأخشؿٚ -ٙ

، أٗاٚ هاخٍ: "ال   ػاٖ سعاٍٞ حهلل    ٚكذػ٢٘ ٓلٔذ، كذػ٘خ ػٔشٝ، كذػ٘خ أعزخه، ػٖ عٔخى، ػٖ ؿخرش رٖ عٔشس، ػٖٔ كذػا 

 ٣ضحٍ ٛزح حُذ٣ٖ هخثًٔخ، ٣وخطَ ػ٤ِٚ ػقخرش ٖٓ حُٔغ٤ِٖٔ، كظ٠ طوّٞ حُغخػش".

 : رّاٗح سعذ تي أتٖ ّلاص هيّالحذٗث  -ح

 ، هخٍ:(٘)ٓغِْ ك٢ فل٤لٚ أخشؿٚ -ٔ

كذػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤، أخزشٗخ ٛؾ٤ْ، ػٖ دحٝد رٖ أر٢ ٛ٘ذ، ػٖ أر٢ ػؼٔخٕ، ػٖ عؼذ راٖ أرا٢ ٝهاخؿ، هاخٍ، هاخٍ سعاٍٞ       

 حهلل، ف٠ِ حهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ: "ال ٣ضحٍ أَٛ حُـشد ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ حُلن كظ٠ طوّٞ حُغخػش".

 غرٗة الحذٗث:

 : "ال ٣ضحٍ أَٛ حُـشد ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ حُلن كظ٠ طوّٞ حُغخػش".  هُٞٚإلٓخّ ح١ُٝٞ٘: هخٍ ح

: حُؼشد، ٝحُٔشحد رخُـشد: حُذُٞ حٌُز٤ش الخظقخفْٜ رٜخ ؿخُزاًخ، ٝهاخٍ ح٥خاشٕٝ:    حُـشدهخٍ ػ٢ِ حُٔذ٢٘٣: "حُٔشحد رؤَٛ 

حُٔوذط، ٝه٤َ: ْٛ أٛاَ حُؾاخّ، ٝٓاخ ٝسحء     حُٔشحد رٚ: حُوشد ٖٓ حألسك، ٝهخٍ ٓؼخر: ْٛ رخُؾخّ، ٝؿخء ك٢ كذ٣غ آخش: رز٤ض

 أٛ(.(ٙ)رُي. هخٍ حُوخم٢: ٝه٤َ: حُٔشحد رؤَٛ حُـشد: أَٛ حُؾذس ٝحُـِذ، ٝؿشد ًَ ؽ٢ء كذٙ"

 هي رّاٗح سلوح تي ًف٘ل، رضٖ اهلل عٌَ: ّالحذٗث -ط

 ، هخٍ:(7)حإلٓخّ حُ٘غخث٢ ك٢ ع٘٘ٚ أخشؿٚ -ٔ

رٖ فخُق راٖ فاز٤ق حُٔاش١،    حٝٛٞ حرٖ ٓلٔذ، هخٍ: كذػ٘خ خخُذ رٖ ٣ض٣ذ أخزشٗخ أكٔذ رٖ ػزذ حُٞحكذ، هخٍ: كذػ٘خ ٓشٝحٕ: 

ـُشؽ٢، ػٖ ؿز٤ش رٖ ُٗل٤ش، ػٖ عأِش راٖ ُٗل٤اَ حٌُ٘اذ١، هاخٍ:       هخٍ: كذػ٘خ ارشح٤ْٛ رٖ أر٢ ػزِش، ػٖ ح٤ُُٞذ رٖ ػزذ حُشكٖٔ حُ

ف، ٝهااخُٞح: ال ؿٜااخد: ٝهااذ ، كوااخٍ سؿااَ: ٣ااخ سعااٍٞ حهلل! أرحٍ حُ٘ااخط حُخ٤ااَ، ٝٝمااؼٞح حُغااال  ً٘ااض ؿخُغااًخ ػ٘ااذ سعااٍٞ حهلل  

رٞؿٜٚ، ٝهخٍ: "ًزرٞح، ح٥ٕ ح٥ٕ ؿخء حُوظخٍ، ٝال ٣ضحٍ ٖٓ أٓظ٢ أٓاش ٣واخطِٕٞ     ٝمؼض حُلشد أٝصحسٛخ، كؤهزَ سعٍٞ حهلل

ػ٠ِ حُلن، ٣ٝض٣ؾ حهلل ُْٜ هِٞد أهٞحّ، ٣ٝشصهْٜ ْٜٓ٘ كظ٠ طوّٞ حُغخػش، ٝكظ٠ ٣ؤط٢ ٝػذ حهلل، ٝ حُخ٤َ ٓؼوٞد ك٢ ٗٞحفا٤ٜخ  

٣ّٞ حُو٤خٓش، ٝٛٞ ٣ٞك٢ ا٢َُّ أ٢ٗ ٓوزٞك ؿ٤ش ِٓزغ، ٝأٗظْ طظزؼ٢ٗٞ أك٘خدًح  ٣نشد رؼناٌْ سهاخد رؼال، ٝػواش      حُخ٤ش ا٠ُ

 دحس حُٔئ٤ٖ٘ٓ حُؾخّ".

 ؿش٣ذ حُلذ٣غ:

أرحٍ حُ٘ااخط حُخ٤ااَ: حإلرحُااش رخُاازحٍ حُٔؼـٔااش: حإلٛخٗااش، أ١: أٛخٗٞٛااخ، ٝحعااظخلٞح رٜااخ، روِااش حُشؿزااش ك٤ٜااخ، ٝه٤ااَ: أسحد أٜٗااْ    

 ُلشد ػٜ٘خ، ٝأسعِٞٛخ.ٝمؼٞح أدحس ح

 : أ١: حٗون٠ أٓشٛخ، ٝخّلض أػوخُٜخ، كِْ ٣زن هظخٍ.أٝصحسٛخهذ ٝمؼض حُلشد 

 ٣ُٝض٣ؾ: ٖٓ أصحؽ: ارح ٓخٍ، ٝحُـخُذ حعظؼٔخُٚ ك٢ ح٤َُٔ ػٖ حُلن ا٠ُ حُزخىَ.

 ٝ حُٔشحد: ٤ٔ٣َ حهلل طؼخ٠ُ ُْٜ  أ١: ألؿَ هظخُْٜ.

 أ١: ؿٔخػخص ٓظلشه٤ٖ، هًٞٓخ رؼذ هّٞ، ٝحكذْٛ ك٘ذ. طظزؼ٢ٗٞ أك٘خدًح: رخُلخء ٝحُٕ٘ٞ ٝحُذحٍ حُِٜٔٔش 

: هخٍ ك٢ حُٜ٘خ٣ش: رنْ حُؼ٤ٖ ٝ كظلٜخ، أ١: أفِٜخ ٝٓٞمؼٜخ، ًؤٗٚ أؽخس رٚ اُا٠ ٝهاض حُلاظٖ إٔ    حُؾخّٝػوش دحس حُٔئ٤ٖ٘ٓ 

 . (ٔ)٣ٌٕٞ حُؾخّ ٣ٞٓجز آًٓ٘خ ٜٓ٘خ، ٝأَٛ حإلعالّ رٚ أعِْ

                                                 

 (.9ٕٕٙٔ. سهْ )ٗٓٔ/٘ك٢ حُٔغ٘ذ:  (ٔ)

 (.9ٖٕ٘ٔ. سهْ )9ٓٔ/٘ك٢ حُٔغ٘ذ:  (ٕ)

  .٘ٓٔ/٘حُٔغ٘ذ:  (ٖ)

 .98/٘: حُٔغ٘ذك٢  (ٗ)

 (.9ٕ٘ٔ(. ف سهْ )ٖ٘: "ال طضحٍ ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ ظخٛش٣ٖ )(. رخد هُٞٚ ٖٖ. ًظخد حإلٓخسس )7/77فل٤ق ٓغِْ رؾشف ح١ُٝٞ٘:  (٘)

 .7/77ؽشف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٓغِْ:  (ٙ)

 .ٔ. ًظخد حُخ٤َ، رخد/ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٕعٖ٘ حُ٘غخث٢:  (7)



 ٕٔ 

 ، هخٍ:(ٕ)حإلٓخّ أكٔذ  ٝأخشؿٚ -ٕ

ـُشؽا٢، ػاٖ ؿز٤اش        رٖ ٗخكغ، ػ٘خ اعٔخػ٤َكذػ٘خ حُلٌْ  رٖ ػ٤ّخػ، ػٖ ارشح٤ْٛ رٖ ع٤ِٔخٕ، ػٖ ح٤ُُٞذ حراٖ ػزاذ حُاشكٖٔ حُ

كوخٍ: ا٢ٗ عجٔض حُخ٤اَ، ٝأُو٤اض حُغاالف، ٝٝماؼض حُلاشد أٝصحسٛاخ.        ، رٖ ٗل٤ش: إٔ عِٔش رٖ ٗل٤َ أخزشْٛ أٗٚ أط٠ حُ٘ز٢

ىخثلااش ٓااٖ أٓظاا٢ ظااخٛش٣ٖ ػِاا٠ حُ٘ااخط، ٣شكااغ حهلل هِااٞد أهااٞحّ     : "ح٥ٕ ؿااخء حُوظااخٍ، ال طااضحٍ   هِااض: ال هظااخٍ. كوااخٍ حُ٘زاا٢  

ّٕ ػوش دحس حُٔئ٤ٖ٘ٓ حُؾاخّ، ٝحُخ٤اَ ٓؼواٞد     ك٤وخطِْٜٞٗ، ٣ٝشصهْٜ حهلل ْٜٓ٘ كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل، ػض ٝؿَ، ْٝٛ ػ٠ِ رُي، أال ا

 ك٢ ٗٞحف٤ٜخ حُخ٤ش ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش".

 ، هخٍ:(ٖ)حُيزشح٢ٗ ك٢ ٓؼـٔٚ ٝأخشؿٚ -ٖ

راٖ ػزاذ حُاشكٖٔ راٖ أرا٢      حلخم رٖ ارشح٤ْٛ رٖ صرش٣ن حُلٔق٢، ػ٘اخ حُؼزاخط راٖ اعأخػ٤َ، ػ٘اخ ٛاخٗت       كذػ٘خ ػٔشٝ رٖ اع

، ػٖ ػٔٚ ارشح٤ْٛ رٖ أر٢ ػزِش، ػٖ ح٤ُُٞذ رٖ ػزذ حُشكٖٔ، ػٖ ؿز٤ش رٖ ٗل٤ش، ػٖ عأِش راٖ ٗل٤اَ، هاخٍ: ً٘اض ؿخُغاًخ       ػزِش

ُِّٓزغ، ٝأٌْٗ ٓظ ػ٘ذ حُ٘ز٢ زؼا٢ أك٘اخدحًُ ٣ناشد رؼناٌْ سهاخد رؼال، ٝال٣اضحٍ ٓاٖ         ، كوخٍ: "٣ٞك٠ ا٢ُّ أ٢ٗ ٓوزٞك، ؿ٤ش 

أٓظ٢ ٗاخط ٣واخطِٕٞ ػِا٠ حُلان، ٣ٝض٣اؾ حهلل رٜاْ هِاٞد أهاٞحّ، ٣ٝاشصهْٜ حهلل ٓاْٜ٘ كظا٠ طواّٞ حُغاخػش، ٝكظا٠ ٣اؤط٢ ٝػاذ حهلل،                 

 .(ٗ)ٝحُخ٤َ ٓؼوٞد ك٢ ٗٞحف٤ٜخ حُخ٤ش ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش، ٝػوش دحس حُٔئ٤ٖ٘ٓ رخُؾخّ"

 غرٗة الحذٗث:

 ، كخُٔؼ٠٘: ؿ٤ش ٓخًغ.(٘)ٖ ُزغ  أ١: ٌٓغ، ٝرخرٚ: كْٜؿ٤ش ِّٓزغ: ٓ

 ، أ٣نًخ، هخٍ:(ٙ)حُيزشح٢ٗ ٝأخشؿٚ -ٗ

ح٤ُٔخٕ، ػ٘خ اعٔخػ٤َ رٖ ػ٤ّخػ، ػٖ ح٤ُُٞذ رٖ ػزذ حُشكٖٔ. ف. ٝكذػ٘خ رٌش رٖ عَٜ، ػ٘خ ػزذ حهلل  ٞكذػ٘خ أرٞ صسػش، ػ٘خ أر

ـُشؽا٢، ػاٖ    رٖ عحرٖ ٣ٞعق، ػ٘خ ػزذ حهلل رٖ فخُق حُلٔق٢، كذػ٢٘ ارشح٤ْٛ  ٤ِٔخٕ حألكيظ، ػٖ ح٤ُُٞذ رٖ ػزذ حُاشكٖٔ حُ

ٞ ؿز٤ش رٖ ُٗل٤ش، كذػ٢٘ عِٔش رٖ ٗل٤َ حُغ٢ٌٗٞ، هخٍ: د ، كظا٠ ًاخدص سًزظاخ١ طٔغاخٕ كخازٙ، كوِاض: ٣اخ         هللحص ٓاٖ سعاٍٞ   ٗا

ًَِض حُخ٤َ ٝ ُأُو٢ حُغالف، ٝصػْ أهٞحّ إٔ ال هظخٍ، كوخٍ: "ًزرٞح،ح٥ٕ ؿخء حُوظخٍ، ال طض حٍ ٖٓ أٓظ٢ أٓش هخثٔاش  سعٍٞ حهلل! ُطِش

ٍّ ظٜشٙ ا٠ُ ح٤ٔ٤ُٖ: "ا٢ٗ أؿذ ٗلاظ   ػ٠ِ حُلن ظخٛشس ػ٠ِ حُ٘خط، ٣ُض٣ؾ حهلل هِٞد هّٞ، هخطِْٞٛ ٤ُ٘خُٞح ْٜٓ٘". ٝهخٍ ٝٛٞ ٓٞ

حُشكٖٔ ٖٓ ٛخٛ٘خ، ُٝوذ أٝك٢ ا٢ُ ٌٓلٞص ؿ٤ش ِّٓزغ، ٝطظزؼ٢ٗٞ أك٘خدًح، ٝحُخ٤َ ٓؼوٞد ك٢ ٗٞحف٤ٜخ حُخ٤ش اُا٠ ٣اّٞ حُو٤خٓاش،    

 .(7)ؼخٕٗٞ ػ٤ِٜخ"ٝأِٜٛخ ٓ

 ؿش٣ذ حُلذ٣غ:

: ٖٓ ًلظٚ: مٔٚ ا٤ُٚ، ٝرخرٚ مشد، ٝكا٢ حُلاذ٣غ: " حًلظاٞح فاز٤خٌْٗ كابٕ ُِؾا٤خى٤ٖ       ٌٓلٞصهُٞٚ: "ٌٓلٞص ؿ٤ش ِٓزغ: 

)چٹ      ٹ  ڤ   ڤچخيلش" ٝحٌُلخص: حُٔٞمغ حُز١ ٣ٌلض ك٤ٚ ؽ٢ء  أ١: ٣نْ. ٝٓ٘ٚ هُٞٚ طؼخ٠ُ: 
كاخُٔؼ٠٘: أ١: ٓنأّٞ    (8

 ؿ٤ش ٓخًغ ك٤ٌْ.

 ، أ٣نًخ ٓخظقشًح، هخٍ:(9)ك٢ ٓؼـٔٚ حُيزشح٢ٗٝأخشؿٚ  -٘

كذػ٘خ ٝسد رٖ أكٔذ رٖ ُز٤ذ حُز٤شٝط٢، كذػ٘خ فلٞحٕ رٖ فخُق، ػ٘خ ح٤ُُٞذ رٖ ٓغاِْ، ػ٘اخ ٓلٔاذ راٖ ٜٓاخؿش، إٔ ح٤ُُٞاذ راٖ        

 .: "ػوش دحس حإلعالّ رخُؾخّ" كذّػٚ ػٖ ؿز٤ش رٖ ٗل٤ش، ػٖ عِٔش رٖ ٗل٤َ، هخٍ، هخٍ سعٍٞ حهلل حُشكٖٔػزذ 

 ، أ٣نًخ، هخٍ:(ٓٔ)حُيزشح٢ٗ ٝأخشؿٚ -ٙ

كذػ٘خأكٔذ رٖ ٣ل٠٤ رٖ كٔضس حُذٓؾو٢، كذػ٢٘ أر٢، ػٖ أر٤ٚ، كذػ٢٘ ٗقش رٖ ػِؤش، ٣شد حُلاذ٣غ اُا٠ ؿز٤اش راٖ ٗل٤اش،      

، ار ؿخءٙ سؿَ، كواخٍ: ٣خسعاٍٞ حهلل! إ حُخ٤اَ هاذ ُعا٤زض، ٝٝماغ        ػٖ عِٔش رٖ ٗل٤َ، هخٍ: ر٤٘ٔخ أٗخ ؿخُظ ػ٘ذ سعٍٞ حهلل

: "ًزرٞح، كخ٥ٕ ؿخء حُوظاخٍ، ٝال طاضحٍ    ف، ٝصػْ أهٞحّ إٔ ال هظخٍ، ٝإٔ هذ ٝمؼض حُلشد أٝصحسٛخ، كوخٍ سعٍٞ حهللحُغال

                                                                                                                                                                                

 )حُٜخٓؼ(. ٕ٘ٔ/ٕعٖ٘ حُ٘غخث٢ )حُٜخٓؼ(:  ((ٔ

 .ٗٓٔ/ٗك٢ حُٔغ٘ذ:  (ٕ)

 (. 7ٖ٘ٙ. ف سهْ )ٙ٘/7حُٔؼـْ حٌُز٤ش:  (ٖ)

ٓاٖ ىش٣ان آخاش     ٖٓٔ/ٔ، ٝكا٢  ٗٓٔ/ٔ( رٜزح حإلع٘خد ٝحُِل ، ٝسٝحٙ حرٖ ػغخًش ك٢ طخس٣خ دٓؾن 7٘ٝسٝحٙ حُٔق٘ق ك٢ ٓغ٘ذ حُؾخ٤٤ٖٓ ) (ٗ)

 ػٖ ٛخٗت رٚ.

 . 89٘ٓخظخس حُقلخف:  (٘)

 (.8ٖ٘ٙ. ف سهْ )ٖ٘-ٕ٘/7ك٢ حُٔؼـْ حٌُز٤ش:  (ٙ)

٣شكاغ حهلل  "، ٝػ٘اذ أكٔاذ:   ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔ، ٝٓاٖ ىش٣ان أكٔاذ أخشؿاٚ حراٖ ػغاخًش كا٢ طاخس٣خ دٓؾان:          ٖٕٓ(، ؿٕٓشص سٝح٣ش أكٔذ سهْ ) (7)

 ."هِٞد أهٞحّ ال ٣ض٣ؾ حهلل". هخٍ حرٖ ػغخًش: حُقٞحد: "هِٞد أهٞحّ

 .7ٖ٘ٓخظخس حُقلخف:  (8)

ٖٓ ىش٣ن ٛؾخّ رٖ ػٔخس ػٖ ح٤ُُٞذ رٚ، كازًشٙ، ٝسٝحٙ حُٔقا٘ق كا٢     ٗٓٔ/ٔ(. ٝسٝحٙ حرٖ ػغخًش: 9ٖ٘ٙ. ف سهْ )ٖ٘/7حُٔؼـْ حٌُز٤ش:  (9)

 ( ٓيٞاًل.٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٔ(، ٝحرٖ ػغخًش )9ٔٗٔٓغ٘ذ حُؾخ٤٤ٖٓ )

، ٝحُٔقا٘ق كا٢ ٓغا٘ذ    ٗ٘/ٗٙ حُ٘غخث٢ ك٢ حُغ٤ش ٖٓ حٌُزشٟ ًٔاخ كا٢ طللاش حالؽاشحف:     (، ٝسٝحٖٓٙٙ. ف سهْ )ٖ٘/7ك٢ حُٔؼـْ حٌُز٤ش:  (ٓٔ)

 (.ٕٕٗ٘حُؾخ٤٤ٖٓ: )



 ٖٔ 

ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ ٣وخطِٕٞ ك٢ عز٤َ حهلل، ال ٣نّشْٛ ٖٓ خخُلْٜ، ٣ض٣ؾ حهلل هِٞد هّٞ ٤ُشصهْٜ ْٜٓ٘، ٣ٝوخطِٕٞ كظ٠ طوّٞ حُغخػش، 

 حُخ٤ش كظ٢ طوّٞ حُغخػش، ٝال طنغ حُلشد أٝصحسٛخ كظ٠ ٣خشؽ ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ".ٝال ٣ضحٍ حُخ٤َ ٓؼوٞدًح ك٢ ٗٞحف٤ٜخ 

 ًٖ، صحاتٖ، ًزل الثصرج.ز. ّأتٍْ ُْ لرج تي إتاس تي ُالل الوتي لرج، عي أتَ٘  هعاّٗحّالحذٗث هي رّاٗح  -ٕ

 ، هخٍ:(ٔ)حُظشٓز١أخشؿٚ  -ٔ

: "ارح كغاذ   راٖ هاشس، ػاٖ أر٤اٚ، هاخٍ هاخٍ سعاٍٞ حهلل       دحٝد، كذػ٘خ ؽؼزش، ػٖ ٓؼخ٣ٝاش   ٞكذػ٘خ ٓلٔٞد رٖ َؿ٤ْالٕ، كذػ٘خ أر

أَٛ حُؾاخّ كاال خ٤اش كا٤ٌْ، ال طاضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢ ٓ٘قاٞس٣ٖ ال ٣ناشْٛ ٓاٖ خازُْٜ كظا٠ طواّٞ حُغاخػش". هاخٍ ٓلٔاذ راٖ                   

 اعٔخػ٤َ: هخٍ ػ٢ِ رٖ حُٔذ٢٘٣: ْٛ أفلخد حُلذ٣غ.

راٖ ػخراض، ٝػزاذ حهلل راٖ ػٔاشٝ. ٝٛازح كاذ٣غ كغاٖ         ػزذ حهلل رٖ كٞحُش، ٝحرٖ ػٔش، ٝص٣اذ   ػٖهخٍ أرٞ ػ٤غ٠: ٝك٢ حُزخد 

 فل٤ق.

 ، هخٍ:(ٕ)أخشؿٚ حإلٓخّ أكٔذ  -ٕ

: "ارح كغذ أَٛ حُؾخّ كال خ٤ش ك٤ٌْ، ٝال٣ضحٍ ٗخط  ػ٘خ ٣ض٣ذ، أٗخ ؽؼزش، ػٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ هشس، ػٖ أر٤ٚ، هخٍ هخٍ سعٍٞ حهلل

 ٖٓ أٓظ٢ ٓ٘قٞس٣ٖ، ال ٣زخُٕٞ ٖٓ خزُْٜ كظ٠ طوّٞ حُغخػش".

 ،أ٣نًخ،هخٍ:(ٖ)أكٔذ حإلٓخّٝأخشؿٚ  -ٖ

 . ، هخٍ: كذػ٢٘ ٓؼخ٣ٝش رٖ هشس، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ حُ٘ز٢ؽؼزشػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ عؼ٤ذ، ػٖ 

: "ارح كغذ أَٛ حُؾخّ كال خ٤اش كا٤ٌْ، ُٝاٖ    ، هخٍٝٓلٔذ رٖ ؿؼلش، كذػ٘خ ؽؼزش، ػٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ هشس، ػٖ أر٤ٚ، ػٖ حُ٘ز٢

 حُغخػش".طضحٍ ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ ٓ٘قٞس٣ٖ، ال ٣نشْٛ ٖٓ خزُْٜ كظ٠ طوّٞ 

 

 ، هخٍ:(ٗ)ٝأخشؿٚ حرٖ كزخٕ ك٢ فل٤لٚ -ٗ

، هخٍ: كذػ٘خ ٓلٔذ رٖ رؾخس، كذػ٘خ ٓلٔاذ راٖ ؿؼلاش، كاذػ٘خ ؽاؼزش، ػاٖ ٓؼخ٣ٝاش راٖ هاشس،          حُٜٔذح٢ٗأخزشٗخ ػٔش رٖ ٓلٔذ 

: " ال طااضحٍ ىخثلااش ٓااٖ أٓظا٢ ٓ٘قااٞس٣ٖ، ال ٣نااشْٛ ٓااٖ خازُْٜ ٓااٖ خاازالٕ  كظاا٠ طوااّٞ    ػاٖ أر٤ااٚ، هااخٍ، هااخٍ سعاٍٞ حهلل  

 .حُغخػش"

 ، هخٍ:(٘)ك٢ ٓؼـٔٚ حُيزشح٢ٗٝأخشؿٚ  -٘

، ػ٘خ أعذ رٖ ٓٞع٠. ف ٝكذػ٘خ ٓلٔذ راٖ حُ٘ظاش حألصد١، ػ٘اخ ػخفاْ راٖ ػِا٢. ف ٝكاذػ٘خ ٓلٔاذ راٖ          دحٝدكذػ٘خ حُٔوذحّ رٖ 

، هاخٍ: " ال   رٖ هشس، هخٍ: عٔؼض أر٢ ٣لذع ػٖ حُ٘ز٢حػزذٝط رٖ ًخَٓ، ػ٘خ ػ٢ِ رٖ حُـؼذ، هخُٞح: ػ٘خ ؽؼزش، ػٖ ٓؼخ٣ٝش 

 ٗخط ٖٓ أٓظ٢ ٓ٘قٞس٣ٖ، ال ٣نشْٛ ٖٓ خزُْٜ كظ٠ طوّٞ حُغخػش".٣ضحٍ 

 : عاهرّالحذٗث هي رّاٗح عمثح تي  -ن

 ، هخٍ:(ٙ)أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ فل٤لٚ -ٔ

كاذػ٘خ ػٔاشٝ راٖ كاخسع، كاذػ٢٘ ٣ض٣اذ راٖ أرا٢          ،كاذػ٘خ ػٔا٢ ػزاذحهلل راٖ ٝٛاذ     حُاشكٖٔ راٖ ٝٛاذ،     ػزذكذػ٢٘ أكٔذ رٖ 

١، هخٍ: ً٘ض ػ٘ذ ٓغِٔش رٖ ٓخِذ، ٝػ٘ذٙ ػزذ حهلل رٖ ػٔشٝ راٖ حُؼاخؿ، كواخٍ    كز٤ذ، كذػ٢٘ ػزذ حُشكٖٔ رٖ ؽٔخعش حُٜٔش

ػزذ حهلل: ال طوّٞ حُغخػش اال ػ٠ِ ؽشحس حُخِن، ْٛ ؽش ٖٓ أَٛ حُـخ٤ِٛش، ال ٣ذػٕٞ حهلل رؾ٢ء اال سدٙ ػ٤ِْٜ، كز٤٘ٔخ ْٛ ػِا٠  

 وخٍ ػوزش: ٛٞ أػِاْ. ٝأٓاخ أٗاخ كغأؼض سعاٍٞ حهلل     رُي أهزَ ػوزش رٖ ػخٓش، كوخٍ ُٚ ٓغِٔش: ٣خ ػوزش! حعٔغ ٓخ ٣وٍٞ ػزذ حهلل. ك

           ،٣وٍٞ: "ال طضحٍ ػقخرش ٖٓ أٓظ٢ ٣وخطِٕٞ ػ٠ِ أٓاش حهلل، هاخٛش٣ٖ ُؼاذْٝٛ، ال ٣ناشْٛ ٓاٖ خاخُلْٜ، كظا٠ طاؤط٤ْٜ حُغاخػش

 ْٝٛ ػ٠ِ رُي".

ؼوخٍ كزش ٖٓ حإل٣ٔخٕ اال كوخٍ:ػزذ حهلل: أؿَ، ػْ ٣زؼغ حهلل س٣لًخ ًش٣ق حُٔغي، ٓغٜخ ٓظ حُلش٣ش، كال طظشى ٗلغًخ ك٢ هِزٚ ٓ

 هزنظٚ، ػْ ٣زو٠ ؽشحس حُ٘خط، ػ٤ِْٜ طوّٞ حُغخػش".

 ، هخٍ:(7)ٝأخشؿٚ حُلخًْ ك٢ ٓغظذسًٚ -ٕ

      ّٕ كذػ٘خ أرٞ حُؼزخط، ٓلٔذ رٖ ٣ؼوٞد، ػ٘خ رلش رٖ ٗقش حُخٞال٢ٗ، ػ٘خ ػزذ حهلل رٖ ٝٛاذ، أخزشٗا٢ ػٔاشٝ راٖ حُلاخسع: أ

ّٕ ػزاذ حُاشكٖٔ راٖ ؽٔخعاش       كذػاٚ أٗاٚ ًاخٕ ػ٘اذ ٓغأِش راٖ ٓخِاذ، ٝػ٘اذٙ ػزاذ حهلل راٖ ػٔاشٝ راٖ              ٣ض٣ذ رٖ أر٢ كز٤اذ كذػاٚ أ

                                                 

 (.9ٕٕٔ، ًظخد حُلظٖ/ رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُؾخّ. ف سهْ )8٘ٗ/ٗ ك٢ ع٘٘ٚ ((ٔ

 .ٖ٘/٘. ًشس حُلذ٣غ ع٘ذًح ٝٓظً٘خ رذٕٝ ص٣خدس ٝال ٗوقخٕ ك٢ حُٔغ٘ذ: ٖٙٗ/ٖك٢ حُٔغ٘ذ:  (ٕ)

 .ٖ٘/٘ك٢ ٓغ٘ذٙ:  (ٖ)

. ًظخد حُؼِْ،رًش اػزخص حُ٘قاشس ألفالخد حُلاذ٣غ اُا٠ ه٤اخّ حُغاخػش. ف سهاْ        ٕٓٔ/ٔحإلكغخٕ رظوش٣ذ فل٤ق حرٖ كزخٕ رظشط٤ذ حرٖ رِزخٕ:  (ٗ)

(ٙٔ.) 

 (.٘٘. ف سهْ )7ٕ/9ٔحُٔؼـْ حٌُز٤ش ُٚ:  (٘)

 طضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢ ظاخٛش٣ٖ ػِا٠ حُلان...       ( رخد هُٞٚ ف٠ِ حهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ: "الٖٖ. ًظخد حإلٓخسس )7/7ٙفل٤ق ٓغِْ رؾشف ح١ُٝٞ٘:  (ٙ)

 (.9ٕٗٔ(. ف سهْ )ٖ٘)

 . ٙ٘ٗ/ٗحُٔغظذسى:  (7)



 ٔٗ 

حُؼخؿ، كوخٍ ػزذ حهلل: ال طوّٞ حُغخػش اال ػ٠ِ ؽشحس حُخِن، ْٛ ؽشٌّ ٖٓ أَٛ حُـخ٤ِٛاش، ال ٣اذػٕٞ حهلل رؾا٢ء اال سّدٙ ػِا٤ْٜ،     

كغأؼض   كوخٍ ػوزش: ٛٞ أػِاْ، أٓاخ أٗاخ    كز٤٘ٔخ ْٛ ػ٠ِ رُي أهزَ ػوزش رٖ ػخٓش، كوخٍ ٓغِٔش: ٣خ ػوزش! حعٔغ ٓخ ٣وٍٞ ػزذ حهلل،

، ٣وٍٞ: "ال طضحٍ ػقخرش ٓاٖ أٓظا٢ ٣واخطِٕٞ ػِا٠ أٓاش حهلل، هاخٛش٣ٖ ػِا٠ حُؼاذٝ، ال ٣ناّشْٛ ٓاٖ خاخُلْٜ كظا٠              سعٍٞ حهلل

 طؤط٤ْٜ حُغخػش، ْٝٛ ػ٠ِ رُي".

هِزاٚ ٓؼواخٍ كزاش ٓاٖ حإل٣ٔاخٕ      كوخٍ:ػزذ حهلل: أؿَ، ػْ ٣زؼغ حهلل س٣لًخ ًش٣ق حُٔغي، ٓغٜخ ٓظ حُلش٣ش، كال طظشى ٗلغًخ ك٢  

 اال هزنظٚ، ػْ ٣زو٠ ؽشحس حُ٘خط، ػ٤ِْٜ طوّٞ حُغخػش".

 كذ٣غ فل٤ق حإلع٘خد ٝ ُْ ٣خشؿخٙ. ٝهذ أهشٙ حُزٛز٢، ٝهخٍ: فل٤ق.

 ، هخٍ:(ٔ)ك٢ ٓؼـٔٚ حُيزشح٢ٗٝأخشؿٚ  -ٖ

ر٢ كز٤ذ، ػٖ حرٖ ؽٔخعش، كذػ٘خ أرٞ كز٤ذ ٣ل٠٤ رٖ ٗخكغ حُٔقش١، ػ٘خ عؼ٤ذ رٖ أر٢ ٓش٣ْ، أٗخ حرٖ ٤ُٜؼش، ػٖ ٣ض٣ذ رٖ أ

، ٣وٍٞ: "ال طضحٍ ٖٓ أٓظ٢ ػقخرش ٣وخطِٕٞ ػ٠ِ حُلان، هاخٛش٣ٖ ُؼاذْٝٛ، ٝال     ػٖ ػوزش رٖ ػخٓش، هخٍ: عٔؼض سعٍٞ حهلل

 كظ٠ طؤط٤ْٜ حُغخػش، ْٝٛ ػ٠ِ رُي". ػخدحْٛ ٣نشْٛ ٓؼخدحس ٖٓ

 هخٍ: أ٣ًنخ، ،(ٕ)حُيزشح٢ٗٝأخشؿٚ  -ٗ

ػ٘خ حرٖ ٝٛذ، أخزش٢ٗ ػٔشٝ رٖ حُلخسع، ػٖ ٣ض٣ذ رٖ أرا٢ كز٤اذ، إٔ ػزاذ    أكٔذ رٖ سؽذ٣ٖ، ػ٘خ أكٔذ رٖ فخُق،  كذػ٘خ

، ٣وٍٞ: "ال طضحٍ ػقخرش ٖٓ أٓظ٢ ٣وخطِٕٞ ػ٠ِ أٓش حُشكٖٔ رٖ ؽٔخعش كذػٚ ػٖ ػوزش رٖ ػخٓش، هخٍ: عٔؼض سعٍٞ حهلل 

 حهلل"، كزًش ٗلٞٙ.

 ها أفادذَ األحادٗث:

 أكخدص حألكخد٣غ ٓخ ٣ؤط٢:

 ػ٠ِ حُلن ٢ٛ ك٢ ر٤ض حُٔوذط ٝأً٘خف ر٤ض حُوذط.إٔ حُيخثلش حُظ٢ ال طضحٍ  -ٔ

، ا٠ُ أٜٗاْ أٛاَ حُؼِاْ ك٤اغ طاشؿْ ُٜازح       "ال طضحٍ ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ حُلن..." هذ رٛذ حُزخخس١  :  هُٞٚ -ٕ

: "ال طاضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢ ظاخٛش٣ٖ ػِا٠       ، روُٞاٚ: "راخد هاٍٞ حُ٘زا٢     (ٖ)حُلذ٣غ ك٢ ًظخد حالػظقخّ رخٌُظخد ٝحُغا٘ش 

ْٛ أَٛ حُؼِْ". ٝٓؼِّٞ إٔ كوٚ حُزخخس١ ك٢ طشحؿْ أرٞحرٚ، كٌخٕ ٓاخ رٛاذ ا٤ُاٚ كا٢ ٛازٙ حُظشؿٔاش ٛاٞ حُٔاشحد ٓاٖ          حُلن. ٝ

 حُيخثلش حُظ٢ ػ٠ِ حُلن.

ػْ هخٍ: عٔؼض ٓلٔذ رٖ اعٔخػ٤َ، ٛٞ حُزخاخس١، ٣واٍٞ:   .(ٙ)" كذ٣غ حُزخد(٘)حُظشٓز١ : "ٝأخشؽ(ٗ)هخٍ حُلخك  حرٖ كـش

أفالخد حُلاذ٣غ، ٝرًشا( أ١: حُزخاخس١ ( كا٢ ًظاخد خِان أكؼاخٍ حُؼزاخد ػواذ            ٣وٍٞ: عٔؼض ػ٢ِ رٖ حُٔذ٢٘٣، ٣وٍٞ: ْٛ 

حُٔزًٞسس ك٢ كذ٣غ "ال طضحٍ ىخثلش ٖٓ أٓظ٢"، ػاْ عاخهٚ،    : ْٛ حُيخثلشچڤ  ڤ  ڤ  ڤچكذ٣غ أر٢ عؼ٤ذ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ: 

حُلاخًْ كا٢ ػِاّٞ    ٝهخٍ: ٝؿخء ٗلٞٙ ػٖ أر٢ ٛش٣شس، ٝٓؼخ٣ٝش، ٝؿخرش، ٝعِٔش رٖ ٗل٤َ، ٝهشس رٖ ا٣خط. حٗظ٠ٜ. ٝأخاشؽ  

لذ٣غ كال أدس١ ٖٓ ْٛ؟ أٛ(. ٖٝٓ ىش٣ن ٣ض٣ذ رٖ ٛخسٕٝ ٓغؤُش: رغ٘ذ فل٤ق ػٖ أكٔذ: إ ُْ ٣ٌٞٗٞح أَٛ حُ (7)حُلذ٣غ

ٓغؤُش: ٝصػْ رؼل حُؾشحف أٗٚ حعظلخد رُي ٖٓ كذ٣غ ٓؼخ٣ٝش  ألٕ ك٤ٚ "ٖٓ ٣شد حهلل رٚ خ٤شًح ٣لوٜٚ ك٢ حُذ٣ٖ"، ٝٛٞ ك٢ 

إٔ ٖٓ ؿِٔاش حالعاظوخٓش إٔ ٣ٌإٞ حُظلواٚ       (8)العظوخٓش حُٔزًٞسس ك٢ حُلذ٣غ حُؼخ٢ٗؿخ٣ش حُزؼذ. ٝهخٍ حٌُشٓخ٢ٗ: ٣ئخز ٖٓ ح

ألٗٚ حألفَ هخٍ: ٝرٜزح طشطزو حألخزخس حُٔزًٞسس ك٢ كذ٣غ ٓؼخ٣ٝش، ألٕ حالطلخم الرذ ٓ٘ٚ  أ١: حُٔؾخس ا٤ُٚ روُٞٚ: "ٝاٗٔخ 

 أٗخ هخعْ ٣ٝؼي٢ حهلل، ػض ٝؿَ" أٛ(.

 أسرؼش أهٞحٍ: ك٢ طلغ٤ش حُيخثلش ٝرٜزح ٗخِـ ا٠ُ إٔ

 حُوٍٞ حألٍٝ: ْٛ أَٛ حُؼِْ، هخُٚ حُزخخس١.

 حُوٍٞ حُؼخ٢ٗ: ْٛ أَٛ حُلذ٣غ، هخُٚ ػ٢ِ رٖ حُٔذ٢٘٣، ٝحإلٓخّ أكٔذ.

 حُوٍٞ حُؼخُغ: هخٍ حٌُشٓخ٢ٗ: ٖٓ ؿِٔش حالعظوخٓش إٔ ٣ٌٕٞ حُظلوٚ.

 .، هخُٚ حُزخخس١چڤ  ڤ  ڤ  ڤچهخٍ ك٤ْٜ حهلل:  ثلش ْٛ حُز٣ٖيخحُ حُوٍٞ حُشحرغ: إٔ

                                                 

 (.8ٙ9. ف سهْ )ٖٗٔ/7ٔحُٔؼـْ حٌُز٤ش:  (ٔ)

 (.87ٓ. ف سهْ )ٖٗٔ/7ٔحُٔؼـْ حٌُز٤ش:  (ٕ)

 .9ٖٕ/ٖٔفل٤ق حُزخخس١ رؾشكٚ كظق حُزخس١:  (ٖ)

 .9ٖٕ/ٖٔكظق حُزخس١:  (ٗ)

(. ٝحٗظاش: حُلاذ٣غ ٓاٖ سٝح٣اش ػٞراخٕ. ف      9ٕٕٕ(. ف سهاْ ) ٘(. رخد ٓخ ؿخء ك٢ حألثٔش حُٔن٤ِٖ )ٖٗد حُلظٖ ). ًظخ٘ٓ٘-ٗٓ٘/ٗك٢ ع٘٘ٚ:  (٘)

 ( ك٢ ٛزح حُزخد ٖٓ حُزلغ.ٖسهْ )

( "رخد ال طضحٍ ىخثلاش ٓاٖ أٓظا٢ ظاخٛش٣ٖ كظا٠ ٣اؤط٤ْٜ       8ٙ( أخشؿٚ حُزخخس١: ك٢ ًظخد حالػظقخّ رخٌُظخد ٝحُغ٘ش )7ٖٔٔأ١: كذ٣غ سهْ ) (ٙ)

 .9ٖٕ/ٖٔ(. كظق حُزخس١: ْٓٔٝٛ ظخٛشٕٝ" )أٓش حهلل، 

 .ًٕظخد ٓؼشكش ػِّٞ حُلذ٣غ ُِلخًْ، ؿ (7)

(. ٝحٗظش: حُٔقذس حُغخرن. ٝحٗظاش حُلاذ٣غ كا٢ ٛازح حُزاخد ٓاٖ       ٘( ٖٓ حٌُظخد ٝحُزخد حُٔؾخس ا٤ُٜٔخ ك٢ حُظؼ٤ِن حُغخرن سهْ )7ٖٕٔف سهْ ) (8)

 (.ٗحُزلغ ٖٓ سٝح٣ش ٓؼخ٣ٝش سهْ )



 ٔ٘ 

خش حُضٓخٕ، ك٤ٌٞٗٞح أَٛ ػِْ ٝكذ٣غ ٝكوٚ ٝحعظوخٓش، ٝأٓاش ٝعايًخ  ار   آٝال ٣ٔ٘غ إٔ ٣زخسى حهلل ك٢ طِي حُيخثلش ك٢  :هِض

رؾخسس ا٠ُ أَٛ ر٤ض حُٔوذط ٝأً٘خف ر٤ض حُٔوذط، إٔ ٣ٌٞٗٞح ًازُي، كٜاَ ٣اذسًٕٞ     -إ ؽخء حهلل - ال ط٘خك٢ ر٤ٜ٘ٔخ، ٝطِي

ٞح أٗلغْٜ ُٚ ريِذ حُؼِْ حُ٘خكغ ٝحُلاذ٣غ ٝحُظلواٚ كا٢ د٣اٖ حهلل، ٝرازُي ٣غاظلوٕٞ       ٛزح حُٔؼ٠٘، ٝٛزح حُؾشف حُؼظ٤ْ؟ ك٤ٜ٤ج

 إٔ ٣ٌٞٗٞح أَٛ حعظوخٓش ٝأٓش ٝعيًخ. ٝإٔ ال ٣لشىٞح ك٢ د٣ْٜ٘؟ ٤ُ٘خُٞح رحى حُؾشف حُؼظ٤ْ؟.

ّٕ ٛزح حُذ٣ٖ ظخٛش أ٠ُ إٔ ٣ؤط٢ أٓش حهلل، ٝٛزٙ رؾخسس ُِٔئ٤ٖ٘ٓ رؤٕ أٓشْٛ ا٠ُ هٞس ٝػض -ٖ  -ًاَ ٓاخالهٞح  ػِا٠ حُاشؿْ ٓاٖ     -أ

   أ١: حُش٣ق حُظ٢ طوزل أسٝحف حُٔئ٤ٖ٘ٓ حُظ٢ ٝسدص ك٢ كذ٣غ ٓغِْ حُز١ ّٓش هش٣زًخ.ا٠ُ إٔ ٣ؤط٢ أٓش حهلل

: " هخٍ حُز٤ٜو٢ ٝؿ٤شٙ: حألؽشحه ٜٓ٘خ فـخس ٝهذ ٓن٠ أًؼشٛخ، ٜٝٓ٘خ ًزخس عظؤط٢، هِض: ٢ٛٝ (ٔ)هخٍ حُلخك  حرٖ كـش -ٗ

ً       (ٕ)حُظ٢ طنٜٔ٘خ كذ٣غ كز٣لش رٖ أع٤ذ ػ٘ذ ٓغِْ لخٓاَ حُٔاظْ،   خُ، ٝٛا٢: حُاذؿخٍ، ٝحُذحراش، ٝىِاٞع حُؾأظ ٓاٖ ٓـشرٜاخ 

ٝٗضٍٝ ػ٤غ٠ رٖ ٓش٣ْ، ٝخشٝؽ ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ، ٝحُش٣ق حُظ٢ طٜذ رؼذ ٓاٞص ػ٤غا٠، كظوازل أسٝحف حُٔائ٤ٖ٘ٓ، ٝهاذ      

ٗاٚ ال  كظ٠ ٣اؤط٢ أٓاش حهلل"، كابٕ ظاخٛش حألٍٝ أ     حعظؾٌِٞح ػ٠ِ رُي حُلذ٣غ "ال طضحٍ ىخثلش ٖٓ أٓظ٢ ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ حُلن

٣زو٠ أكذ ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ، كناًل ػٖ حُوخثْ رخُلن. ٝظخٛش حُؼخ٢ٗ: حُزوخء، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔشحد روُٞٚ: "أٓش حهلل": ٛزٞد 

ّٓاخ رؼاذ ٛزٞرٜاخ كاال ٣زوا٠ اال                طِي حُش٣ق، ك٤ٌٕٞ حُظٜاٞس هزاَ ٛزٞرٜاخ، كزٜازح حُـٔاغ ٣اضٍٝ حإلؽاٌخٍ رظٞك٤ان حهلل طؼاخ٠ُ. كؤ

 ٤ْٜ طوّٞ حُغخػش، ٝػ٠ِ ٛزح كآخش ح٣٥خص حُٔئرٗش رو٤خّ حُغخػش ٛزٞد طِي حُش٣ق" أٛ(.حألؽشحس، ٤ُٝظ ك٤ْٜ ٓئٖٓ، كؼِ

: هُٞاٚ: "كظا٠ ٣اؤط٢ أٓاش حهلل، ٝٛاْ ظاخٛشٕٝ"  أ١: ػِا٠ ٓاٖ خاخُلْٜ  أ١: ؿاخُزٕٞ. أٝ حُٔاشحد            (ٖ)هخٍ حُلاخك  حراٖ كـاش    -٘

 رخُظٜٞس: أْٜٗ ؿ٤ش ٓغظظش٣ٖ، رَ ٓؾٜٞسٕٝ، ٝحألٍٝ أ٠ُٝ.

ٓخ ٗوِٚ حراٖ رياخٍ ػاٖ حُيزاش١ كا٢ حُـٔاغ ر٤ٜ٘ٔاخ: إ ؽاشحس حُ٘اخط حُاز٣ٖ طواّٞ ػِا٤ْٜ حُغاخػش               (ٗ)رًش حُلخك  حرٖ كـش -ٙ

رٚ ىخثلش ٣وخطِٕٞ ػ٠ِ حُلن، ال ٣نشْٛ ٖٓ خخُلْٜ، ػاْ أٝسد ٓاٖ    ٣ٌٕٞٗٞ رٔٞمغ ٓخقٞؿ، ٝإٔ ٓٞمؼًخ آخش طٌٕٞ

ز٤ض حُٔوذط". ٝأىخٍ ك٢ طوش٣ش رُاي،  ٗلٞ كذ٣غ حُزخد. ٝصحد ك٤ٚ: "ه٤َ: ٣خ سعٍٞ حهلل! ٝأ٣ٖ ْٛ؟ هخٍ: ر (٘)كذ٣غ أٓخٓش

رُي، ٝرًشص إٔ حُٔشحد رؤٓش حهلل: ٛزٞد طِي حُش٣ق، ٝإٔ حُٔشحد رو٤خّ حُغخػش: عخػظْٜ. ٝإٔ حُٔشحد رخُز٣ٖ ٣ٌٕٞٗٞ رز٤ض 

حُٔوذط: حُز٣ٖ ٣لقشْٛ حُذؿخٍ ارح خشؽ، ك٤٘ضٍ ػ٤غ٠ اُا٤ْٜ، ك٤وظاَ حُاذؿخٍ، ٣ٝظٜاش حُاذ٣ٖ كا٢ صٓاٖ ػ٤غا٠، ػاْ رؼاذ           

 ٣ق حُٔزًٞسس، كٜزح حُٔؼظٔذ ك٢ حُـٔغ، ٝحُؼِْ ػ٘ذ حهلل طؼخ٠ُ أٛ(.حُش ٓٞص ػ٤غ٠ طٜذ

حُيخثلش حُظ٢ ػ٠ِ حُلن، هذ ٝسدص فلخطْٜ ك٢ حألكخد٣غ حُغخروش، ٝحألكخد٣غ ظخٛشس حُذالُش ػ٤ِٜخ، أٝؿضٛخ ك٤ٔخ  فلخص -7

:٢ِ٣ 

 ٝ ْٛ ظخٛشٕٝ. ،ٓش حهللأكظ٠ ٣ؤط٢  -أٝ خخُلْٜ، أٝ خزُْٜ  -اْٜٗ ظخٛشٕٝ ػ٠ِ ٖٓ ٗخٝأْٛ .أ 

ظخٛش٣ٖ  ُلن،٣وخطِٕٞ ػ٠ِ حٝك٢ سٝح٣ش:  ،٣ٝ٘ضٍ ػ٤غ٠ حرٖ ٓش٣ْ اْٜٗ ظخٛشٕٝ ػ٠ِ حُ٘خط كظ٠ ٣ؤط٢ أٓش حهلل،  .د 

 .ػ٠ِ ٖٓ ٗخٝأْٛ كظ٠ ٣وخطَ آخشْٛ حُذؿخٍ

اٜٗااْ أٓااش هخثٔااش رااؤٓش حهلل ال ٣نااشْٛ ٓااٖ خاازُْٜ، ٝال ٓااٖ خااخُلْٜ كظاا٠ ٣ااؤط٤ْٜ أٓااش حهلل ٝٛااْ ػِاا٠ رُااي. ٝكاا٢ سٝح٣ااش     .ؽ 

كواخٍ   رٖ ٣خخٓش حُغٌغ٢ٌ، كوخٍ: ٣خ أ٤ٓش حُٔئ٤ٖ٘ٓ! عٔؼض ٓؼاخر راٖ ؿزاَ ٣واٍٞ: ٝٛاْ أٛاَ حُؾاخّ،        كوخّ ٓخُي-ُٔؼخ٣ٝش

 ٓؼخ٣ٝش ٝسكغ فٞطٚ: ٛزح ٓخُي ٣ضػْ أٗٚ عٔغ ٓؼخرًح: ْٝٛ أَٛ حُؾخّ.

 ْٝٛ ػ٠ِ رُي. ،، ٝال ٣نشْٛ ٓؼخدحس ٖٓ ػخدحْٛ كظ٠ طؤط٤ْٜ حُغخػشهخٛش٣ٖ اْٜٗ ػقخرش ٣وخطٕٞ ػ٠ِ حُلن، ُؼذْٝٛ .د 

 فلخص حُيخثلش حُظ٢ ػ٠ِ حُلن، ٝإ ك٤ٜاخ رؾاخثش ُألٓاش، حهلل أعاؤٍ إٔ ٣ٞكوٜاخ، ٣ٝؼزظٜاخ، ٣ٝ٘قاشٛخ ٗقاشًح ٓائصسحً         اٜٗخ 

 . ٓز٤ً٘خ

 ٝك٢ كذ٣غ ٜٓ٘خ: ٝال طنغ حُلشد أٝصحسٛخ كظ٠ ٣خشؽ ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ. -8

 ٝك٢ حُلذ٣غ حُ٘قشس ألَٛ حُلذ٣غ ا٠ُ ه٤خّ حُغخػش. -9

 حُظخرؼ٤ٖ، ٝعِْ طغ٤ًِٔخ ًؼ٤شًح.ٝع٤ذٗخ ٓلٔذ ٝػ٠ِ آُٚ ٝفلزٚ  ٠ف٠ِ حهلل ػِٝ، ٝآخش دػٞحٗخ إٔ حُلٔذ هلل سد حُؼخ٤ُٖٔ

 

                                                 

 .8٘/ٖٔكظق حُزخس١:  (ٔ)

(. ف سهاْ  ٖٔ( رخد ك٢ ح٣٥خص حُظا٢ طٌإٞ هزاَ حُغاخػش )    ٕ٘. ًظخد حُلظٖ ٝأؽشحه حُغخػش )ٕٗ٘/9سٝح٣ظٚ ك٢ فل٤ق ٓغِْ رؾشف ح١ُٝٞ٘:  (ٕ)

(ٕ9ٓٔ.) 

 .9ٕ٘/ٖٔكظق حُزخس١:  (ٖ)

 حٗظش: حُٔقذس حُغخرن. (ٗ)

 حٗظش حُلذ٣غ حألٍٝ ٖٓ ٛزح حُزلغ. (٘)



 ٔٙ 

 الخاذوح

ؿٔغ ىشم كذ٣غ حُيخثلش ػ٠ِ حُلن ٝحُظ٢ رِـض ػٔخ٤ٖٗ سٝح٣ش طوش٣زًخ، ٝأعـَ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طٞفِض  -ٝحُلٔذ هلل –٤ٜٗض أ

 ٝ طخش٣ـ٢ ُِلذ٣غ: ،ا٤ُٜخ ٖٓ خالٍ ػ٢ِٔ

 ش حُٔ٘قٞسس، ٝإٔ ٝؿٞدٛخ ع٤غظٔش ا٠ُ ه٤خّ حُغخػش.طٞحطشص حألكخد٣غ ػٖ ٝؿٞد حُيخثل -ٔ

إ حُيخثلش حُظ٢ ػ٠ِ حُلن ٢ٛ رز٤ض حُٔوذط ٝأً٘خف ر٤ض حُٔوذط. ٣ٝذخَ مٖٔ رُي حُؾخّ ٝأِٛٚ، ًٔخ أكخدص سٝح٣اش   -ٕ

 ٓؼخ٣ٝش حُغخُلش حُزًش.

 ظخٛشس ػ٠ِ أػذحثٜخ سؿْ حُٔخخُق، ٝحُٔؼخد١، ٝحُٔ٘خٝة. -ربرٕ حهلل–إ ٛزٙ حُيخثلش ٓ٘قٞسس  -ٖ

 ػ٤ِٜخ، ٝاٜٗخ طلَٔ حُزؾخثش ألٓظ٘خ حٌُٔ٘ٞرش ك٢ ٛزح حُؼقش.رظخٛشٛخ إ ٛزٙ حُيخثلش ُٜخ فلخص، دُض حألكخد٣غ  -ٗ

 إ ٛزٙ حُيخثلش حُظ٢ ػ٠ِ حُلن ٣وخطِٕٞ ػ٠ِ حُلن، ظخٛش٣ٖ ػ٠ِ ٖٓ ٗخٝأْٛ كظ٠ ٣وخطَ آخشْٛ حُذؿخٍ. -٘

ٍ حُٔوذط ا٠ُ إٔ  حُذؿخٍ رز٤ض ع٤لخفشٛخأكخدص رؼل حألكخد٣غ إٔ ٛزٙ حُيخثلش ٢ٛ حُظ٢  -ٙ ك٤ٜاشد  ،  ػ٤غا٠  ٣٘اض

 .حُذؿخٍ ا٠ُ رخد ُُذ

إ أكخد٣غ حُيخثلش حُظ٢ ػ٠ِ حُلن طلَٔ رؾخثش حُ٘قش ُِٔغ٤ِٖٔ، ٝاْٜٗ ٓ٘قٞسٕٝ، ظخٛشٕٝ، ػ٠ِ أػاذحثْٜ، سؿاْ    -7

 حُٔخخُق، كال دحػ٢ ُِو٘ٞه ٝحُخنٞع ٝحُزٍ.

 ٕ خيؤ ك٢٘ٔ ٖٝٓ حُؾ٤يخٕ.ٛزح ٓخ كظق حهلل ػ٢ِ كبٕ ًخٕ فٞحرًخ كٖٔ حهلل، ٝحُلٔذ هلل، ٝإ ًخ

 ٝف٠ِ حهلل ػ٠ِ ع٤ذٗخ ٓلٔذ ٝػ٠ِ آُٚ ٝفلزٚ ٝحُظخرؼ٤ٖ، ٝحُلٔذ هلل سد حُؼخ٤ُٖٔ.



 ٔ7 

 الوصادر ّالوراجع
ٛا((،  8ٗٓطلخف حُخ٤شس حُٜٔاشس رضٝحثاذ حُٔغاخ٤ٗذ حُؼؾاشس، ُإلٓاخّ أكٔاذ راٖ أرا٢ رٌاش راٖ اعأخػ٤َ حُزٞفا٤ش١ )ص:             ا -ٔ

 ّ.998ٔٛ(، 9ٌٔٗٔٓظزش حُشؽذ، حُش٣خك،  ٝسك٤وٚ رٖ عؼذ، ػخدٍ طلو٤ن: أر٢ ػزذحُشكٖٔ

(، ٌٓظزش حُذسحعخص حإلعال٤ٓش/ دحس ٜٗنش 8ٕ٘ٛ(حإلفخرش ك٢ ط٤٤ٔض حُقلخرش، ُِلخك  أكٔذ رٖ كـش حُؼغوال٢ٗ )ص:  -ٕ

 ّ.97ٔٔػش ٝحُ٘ؾش، حُوخٛشس، خٓقش ُِيز

(، دحس حُ٘ؾاش  7ٔ٘-99ٗطخس٣خ دٓؾن ُإلٓخّ حُلخك  أر٢ حُوخعْ ػ٢ِ رٖ حُلغٖ راٖ ٛزاش حهلل حُٔؼاشٝف راخرٖ ػغاخًش)      -ٖ

 ٝحُظٞص٣غ/ ر٤شٝص/ ُز٘خٕ.

 حُظخس٣خ حٌُز٤ش ُإلٓخّ ٓلٔذ رٖ اعٔخػ٤َ حُزخخس١، دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤شٝص، ُز٘خٕ. -ٗ

(، دحس حُٔؼشكاش ُِيزخػاش ٝحُ٘ؾاش ٝحُظٞص٣اغ/ ر٤اشٝص/ ُز٘اخٕ،       8ٕ٘طوش٣ذ حُظٜز٣ذ، ُِلخك  حراٖ كـاش حُؼغاوال٢ٗ )ص:    -٘

ٔٗٔ7 /ٔ997.ّ 

 ٛ( )ٗغخش ٓقٞسس(.ًٖٖٖ٘ٔ رخُٜ٘ذ ذ(، ك٤ذسآرخد ح8ُٕ٘ص:  حرٖ كـش حُؼغوال٢ٗ، )طٜز٣ذ حُظٜز٣ذ، ُِلخك -ٙ

 ٛ(.7ًٖٖٔٔ رخُٜ٘ذ ذحُـشف ٝحُظؼذ٣َ، الرٖ أر٢ كخطْ، دحثشس حُٔؼخسف حُؼؼٔخ٤ٗش، ك٤ذسآرخد حُ -7

/ ٛاا(٘ٔٗٔعِغاِش حألكخد٣اغ حُقال٤لش، ُِؾا٤خ ٓلٔااذ ٗخفاش حُاذ٣ٖ حألُزاخ٢ٗ، ىزؼااش ٌٓظزاش دحس حُٔؼاخسف، حُش٣اخك،            -8

ٔ99ّ٘. 

(، طلو٤ان: ٓلٔاذ كائحد ػزاذحُزخه٢، دحساك٤اخء حُظاشحع حُؼشرا٢،        7ٕ٘عٖ٘ حرٖ ٓخؿٚ، ألر٢ ػزذحهلل ٓلٔذ حُوض٣ٝ٘ا٢ )ص:  -9

 ّ.97٘ٔر٤شٝص ، ُز٘خٕ، 

عٖ٘ حُظشٓز١)حُـخٓغ حُقل٤ق( ألر٢ ػ٤غ٠ ٓلٔذ رٖ ػ٤غ٠ حُظشٓز١، ىزؼش حُزخر٢ حُلِز٢ ٝأٝالدٙ، حُوخٛشس، ٓقاش   -ٓٔ

ٖٔ9٘ /)ٛٔ97٘.ّ 

ٔٔ-  ٝ (، دحس حرااٖ كااضّ، ر٤ااشٝص، حُيزؼااش حألُٝاا٠،    7ٕ٘د، ُغاا٤ِٔخٕ رااٖ حألؽااؼغ حُغـغااظخ٢ٗ حألصد١، )ص:   عااٖ٘ أراا٢ دح

ٔٗٔ9 /)ٛٔ998.ّ 

(، دحس حرااٖ كااضّ، ر٤ااشٝص، حُيزؼااش حألُٝاا٠،    ٖٖٓعااٖ٘ حُ٘غااخث٢، ألراا٢ ػزااذحُشكٖٔ أكٔااذ رااٖ ؽااؼ٤ذ حُ٘غااخث٢ )ص:     -ٕٔ

ٕٔٗٓ /)ٛٔ999.ّ 

(، 7ٖ9خٕ"، طشط٤ذ حأل٤ٓش ػاالء حُاذ٣ٖ حُلخسعا٢ )ص:   فل٤ق حرٖ كزخٕ حُٔغ٠ٔ "حإلكغخٕ ك٢ طوش٣ذ فل٤ق حرٖ كز -ٖٔ

 ّ.997ٔٛ(/ 8ٔٗٔ، ٖطلو٤ن: ؽؼ٤ذ حألسٗخإٝه، ٓئعغش حُشعخُش، ر٤شٝص، ه

حُؼخ٤ٗاااش، ٌٓظزاااش حُٔؼاااخسف، حُش٣اااخك،   فااال٤ق عاااٖ٘ حراااٖ ٓخؿاااٚ، ُِؾااا٤خ ٓلٔاااذ ٗخفاااش حُاااذ٣ٖ حألُزاااخ٢ٗ، حُيزؼاااش         -ٗٔ

)ٕٛٔٗ8/ٕٓٓ8ّ. 

ٛ((، طلو٤ن: ٓلٔذ كئحد ػزذحُزخه٢، دحس اك٤خء ٕٖٔٙ حُوؾ٤ش١، )ص:فل٤ق ٓغِْ، ُإلٓخّ ٓغِْ رٖ حُلـخؽ، أرٞ حُلغ -٘ٔ

 حُظشحع حُؼشر٢، ر٤شٝص، ُز٘خٕ.

 ّ.99٘ٔٛ(/ ٘ٔٗٔ، ٔه فل٤ق ٓغِْ رؾشف ح١ُٝٞ٘، ١ُِٝٞ٘، دحس أر٢ ك٤خٕ، -ٙٔ

طؼ٤ِوخص حُلاخك  ؽأظ حُاذ٣ٖ    غ ٓٔذ رٖ ؽٔظ حُلن حُؼظ٤ْ آرخد١ أر٢ دحٝد، ألر٢ حُي٤ذ ٓل ٖػٕٞ حُٔؼزٞد ؽشف ع٘ -7ٔ

 ّ.99٘ٔٛ(، ُ٘ٔٗٔو٤ْ حُـٞص٣ش، دحس حُلٌش ُِيزخػش ٝحُ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ ر٤شٝص، ُز٘خٕ، رٖ ح

ٛا(( ىزؼاش ٓلاذ حُاذ٣ٖ     8ٕ٘وال٢ٗ )ص:غكظق حُزخس١ ؽشف فل٤ق حُزخخس١، ألر٢ حُلنَ أكٔذ رٖ ػ٢ِ رٖ كـش حُؼ -8ٔ

ٝحإلسؽاخد، حٌُِٔٔاش   حُخي٤ذ، ح٤َُ٘ٔ، حُوخٛشس، ٓقاش. ٗؾاش ٝطٞص٣اغ سثخعاش ادحسس حُزلاٞع حُؼ٤ِٔاش ٝحإلكظاخء ٝحُاذػٞس         

 حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش.

ٛ(( رظلش٣ش حُلخكظ٤ٖ حُـ٤ِ٤ِٖ حُؼشحها٢  8ٓ7ٓـٔغ حُضٝحثذ ٝٓ٘زغ حُلٞحثذ، ُ٘ٞس حُذ٣ٖ، ػ٢ِ رٖ أر٢ رٌش ح٤ُٜؼ٢ٔ )ص: -9ٔ

 ٛ(.ٕٓٗٔٝحرٖ كـش، دحس حٌُظخد حُؼشر٢، ر٤شٝص، 

 ّ.9ٕٙٔٛ(، 8ٕٖٔص١، ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُؾئٕٝ حُٔيخرغ حأل٤ٓش٣ش، شحٓخظخس حُقلخف ُإلٓخّ حُ -ٕٓ

 ٛ(.ٖٖٗٔٛ((، ك٤ذس أرخد، حُٜ٘ذ، ٘ٓٗح٤ُ٘غخرٞس١ )ص: ِلخك  أر٢ ػزذ حهلل ٓلٔذ رٖ ػزذ حهلل حُلخًُْحُٔغظذسى،  -ٕٔ

 ٛ(.ٖٖٔٔٛ(( ىزؼش ٓقٞسس ػٖ ٗغخش حُٔيزؼش ح٤٘ٔ٤ُٔش، حُوخٛشس، ٕٔٗغ٘ذ حإلٓخّ أكٔذ رٖ ك٘زَ )ص: ٓ -ٕٕ

ٛا((، ػ٘خ٣اش   ٤ٕٔ٘٘ٔا٢ حُغأشه٘ذ١، )ص:  ظنَ راٖ رٜاشحّ حُ  غ٘ذ حُذحس٢ٓ، ألر٢ ٓلٔذ ػزذ حهلل رٖ ػزذ حُشكٖٔ رٖ حُلٓ -ٖٕ

 ّ.99ٙٔٛ(، 7ٔٗٔ، دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ٔحُؾ٤خ، ٓلٔذ ػزذ حُؼض٣ض حُخخُذ١، ه

ٛا(،  8ٓٗٔحُٔٞف٢ِ، طلو٤ان، كغا٤ٖ عا٤ِْ أعاذ، دحس حُٔاؤٕٓٞ ُِظاشحع، دٓؾان، ر٤اشٝص،         ٠، ألر٢ ٣ؼ٠ِر٢ ٣ؼِٓغ٘ذ أ -ٕٗ

ٔ988.ّ 

ٛا(،  ًٙٓٗٔظذ حُلاخك  حُخٔغاش، ُِزٞفا٤ش١، ىزؼاش ٓئعغاش حُٔؼاخسف،        ٓقزخف حُضؿخؿش ك٢ صٝحثذ حرٖ ٓخؿٚ ػ٠ِ -ٕ٘

ٔ98ٙ.ّ 



 ٔ8 

، دحس حُلٌاش ُِيزخػاش ٝحُ٘ؾاش، ر٤اشٝص، ُز٘اخٕ،      ٔٛ((، طلو٤ن: عؼ٤ذ ٓلٔاذ حُِلاخّ، ه  ٖٕٓٓق٘ق حرٖ أر٢ ؽ٤زش، )ص: -ٕٙ

ٔٗٔٗ ،)ٛٔ99ٗ.ّ 

٢، ٓيزؼااش حُضٛااشحء،  ٛاا((، طلو٤اان: كٔااذ١ حُغااِل   ٖٓٙحُٔؼـااْ حٌُز٤ااش، ُإلٓااخّ أراا٢ عاا٤ِٔخٕ أكٔااذ حُيزشحٗاا٢، )ص:       -7ٕ

 ّ، ٝصحسس حألٝهخف ٝىزؼظٚ دحس اك٤خء حُظشحع حإلعال٢ٓ، ىزؼش ػخ٤ٗش.98ٗٔحُـٜٔٞس٣ش حُؼشحه٤ش، 

 ٛ((، طلو٤ن: ٓلٔٞد ارشح٤ْٛ، دحس اك٤خء حُظشحع حُؼشر٢، ر٤شٝص، ُز٘خٕ.ٖٓٙحُٔؼـْ حُقـ٤ش، ُِيزشح٢ٗ، )ص:  -8ٕ

 حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤شٝص، ُز٘خٕ.ٝٓ٘ولش رذحس ، ٓقش، ٝىزغ ىزؼش ؿذ٣ذس يحُٔٞىؤ ُإلٓخّ ٓخُ -9ٕ

ٓؼشكش ػِّٞ حُلذ٣غ ُإلٓخّ أر٢ ػزذ حهلل ٓلٔاذ راٖ ػزاذ حهلل حُلاخك  ح٤ُ٘غاخرٞس١، دحس اك٤اخء حُؼِاّٞ، ر٤اشٝص، حُيزؼاش           -ٖٓ

 ّ.98ٙٔٛ(، ٙٓٗٔحأل٠ُٝ 

 

 


