


  

                        

 

 



 

 



 

                                      
  ، سورة يونس(، سورة يونس(ٛ٘ٛ٘)اآلية )اآلية 

  
  

  

  

  

 

  

  

  

 
 

  

  

 978-977-90-4497-2 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

للياااارلول ااااارقلنولهااااا  ل ر  اااارللل

 
لعليناااارللكلنل اااار ريلااااار لع   اااار

 
لا شااا نلأااااللهلياااارللياااارلول  اااا ل

ل

لاهاارل ااولبرل  اارقلولاا لباا ل  رللل

 
لاهيااااارلبنااااارلأياااااولليااااارلوله ااااا لل

 
للنحظىلبف دلسلنجلنار لللر  ارلل

 
لنلصفرللنلق بللنللقررلوليخصرصرلل

 
لطااادل ااا لة ااا  لاااا ل  رللبليااارلول

 
لهولياااارل ااااارقلنولجتيناااار ل   ااااو

 
لبكلنلغرثليرلضرءلنلعيار لل ر  ارلل

 
لهولياااارلل يااااالنولجتيناااار ل   ااااو

 
لبكلنلغرثلملل ار لنجلحايوللل  ارللل

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



  

احلمد هلل الذى أضاء  الوواود وراور ال امس اة اداة لادام لوا   وواود 
والصاا ة والماا ى سياا  ساامد  و ءء اا  لااوا  احلمااد و وآااءح دار ا يااد و لاا  

ود وسيمرااء    اات عاابوحف وءااف مليااءاحف يااوى الااور الدكااا المااوود وكاا  بوصاا 
 ني .مجوني   ني ايرب الوءةأ وحف 

 ،ووود
امربغا  سياا  كاا   ماايف أيف يوااويف د اءآواءت دا ااف واسآمااءى  لاا  ودسااوت 

ذا إهللا ملسو هيلع هللا ىلص اءةمااايف اذا ذاااا ذكاااد رساااوت هللا  در  لصااا ة والآمااايمف سيمااا  و 
يف رساااوت هللا أوه وااا   ااات ألمااا   نااا  يوياااف إواشاااآء   عاااذكد رساااوت هللا ملسو هيلع هللا ىلص ءاااتّ 

 موود هللا سب ءن  وعوءه ويوآقد أيف رسوت هللا ساو أصا  سا   و ت ك  شئ  نوم
 وجمدم وسوءدع  د الدنمء واآلخدة .

ولذلك اءةمايف سيا  أاا  عقاديد ياذكد رساوت هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهآوا  وا  د كا  
أكثااد  اات سااآني  اادة  ة ذايف وإاء اا  وك كاا  صاا ة ادضااء ونواا  وكاا  يااوى ولمياا

ى  ماايف  اات أيف رسااوت هللا ي يغاا  ساات إدات اااوسااذا ا اا  ساات خااءرج الوبااء
يآاذكد  منء سرد ء أتع  سي  اةمايف أايى  ولادم إاةميمني واآء  ت ا واءت و 

شدا  مشم  سي  الوء رءت ا رضامة واحلمامة اما داد إايى س  وداية يف سذم ا أ
ايى ا  ااااادح اةماااايف ودسااااوت هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعقااااوى رسءيآاااا  لو اااا  هللا سيماااا  د سااااذم

ايى آاا  و مااداع  امحااء ويآهااذ  اات سااذم ا وعوظااف ءوءوعاا  ودسااوت هللا وع كااوا لو
سي  وسي  اقدا  اةميمني ادءاء أسمءل  و  وسي   أكرب يوسا ام  سي  نوم سمداً 



 

 



ايى وسا   ام د رساوت هللا كد ة هللا لاء د ساذم ا أورومة هللا الوربى سيم  الىت 
 .ملسو هيلع هللا ىلص 

ايى د لااادااا لراااء لوآءواااة ساااذم الدساااءلة  اااء يرآ اااد د ساااذم ا وااااد كاااءيف ا
ووض الوريقءت واةيوايت الىت يآاداواء الواواى  ات الراءس والاىت شا ر   اء   
يربغااا  ءاااوت  اااء ااااآو   ءآواااءت  ةولاااد الرباااوى ال اااديف ادأيااا  أنااا   ااات 

ءاةة ضاوع و  أعادكحف د  اد د ساذا اةو ويماة ا أيف أوني ليراءس  الواو  سي   
 . ت أ دسف

ءماء  ذكادى ياوى إواد عووب  أيف يبي  احلءت وبوض اةمايمني أيف يواويف 
و دع  ملسو هيلع هللا ىلص  وضا عمءؤت واسآوحءى وودت وانقمءى وعوممق وعبديا واهتءى وا  

خاااداج  اااات هآواااا   ولاااادم  اااات دا اااادة إه عووااااة و إوي ياااد ا  ااااد سرااااد وو ااااحف 
 ااا ووااود  اات اماا  سااذا ا ءآوااءت  اات دويف خ اامة  اات اةيااك الواا ى  ساا ىاإل
صاي  هللا سيما  وسيا   لا  الاربرة الواداى   مة ا س ى ووراث سيف سامد ا  ىا 

 اوت خة ا  ى: واد اسآردوا د دسواسف سي 
َّ ِبِدَع١ٍ َضالَي١ْ}} َّ ُن َِٚإ َُِحَدَث١ٍ ِبِدَع١ْ ،   َّ َّ ُن َُِٛز ، َفِإ َُِحَدَثاِت اأُل َٚ  ِِ َّاُن َّ ِبِدَع١ٍ َضالَي١َِْٚإ َّ ُن َِٚإ َُِحَدَث١ٍ ِبِدَع١ْ ،   َّ َّ ُن َُِٛز ، َفِإ َُِحَدَثاِت اأُل َٚ  ِِ َّاُن   11{{  َِٚإ

َٛ َزدٌّ  }}: : ٚقٛي٘ ٚقٛي٘  ُٗ ِ٘ َف َِٝظ ِفٝ ََا َي ََٖرا  َْا  َِِس ِٔ َأِحَدَخ ِفٞ َأ َٛ َزدٌََّ ُٗ ِ٘ َف َِٝظ ِفٝ ََا َي ََٖرا  َْا  َِِس ِٔ َأِحَدَخ ِفٞ َأ ََ  }}22..  

ااوات الويماء   ات أ الواو  أيف أوضا  أو   وحاوى البدساةادأي  أن   ت 
إلخااواا اةوءرضااني سااداسف هللا  مااآردا سياا  أاااوات احلوااءظ وا ااد ني اباا  أيف 

د أسااداض  وال ااديف ءاىت  يقوااأشادع د ذكااد أدلاة ا ءآوااءت  ةولااد الرباوى ا
                                                           

 روام أووداود والرمء ي واإل ءى أمحد ست سد ض وت سءرية. ٔ
 بهءرى ست سء  ة اهنع هللا يضرص م  ال ٕ



 

 



 .رأي   ت سو  احمحف حلديث البدسة اةميمني وسيمء حف وسء آحف وذلك ةء
  ااااااءت د اد نااااا :  الوياااااف أيف هللا   ااااااساااااذا                  

وأايى هللا س  أايى ا نآصاءرات الواربى والوااء ا الوظما  وأسظاف ساذم  ،اوداسمف[٘]
ب  كاا  نومااة وأصاا   سااو يااوى  اام د الدسااوت ملسو هيلع هللا ىلص  ناا  ساا ا ايى سياا  اإلقاا  
   : عواااءه أي اااءكااا  خاااة وااااءت هللا                                  

                                      [ٖٔٓ]والرومااااااة الااااااىت  ، ت سماااااادايف
 س  رسوت هللا ملسو هيلع هللا ىلص .ف هللا لء وني القيوب لأ

وا ءآوااءت  ةولااد الربااوى لاا  أصاا  كءل اامس د راووااة الرحااءر اإناا  كااءيف 
ملسو هيلع هللا ىلص يوظف يوى  ولدم وي ود هللا سيما  ويصاو   كماء واء  د احلاديث الصا م  

ُِٚي  }} :سرد ء سئ  ست صمءى يوى اإل رني اقءت  ّْ ِٛ َٜ ُِٚيَذاىَ   ّْ ِٛ َٜ ٍَ َذاىَ  ِِْص ِٚ ُأ ّْ ُبِعِجتُ َأ ِٛ َٜ َٚ  ، ِ٘ ٍَ ِدتُ ِفٝ ِِْص ِٚ ُأ ّْ ُبِعِجتُ َأ ِٛ َٜ َٚ  ، ِ٘ ِدتُ ِفٝ

ِ٘ َّ ِفٝيي َِ٘عًَيي َّ ِفٝيي {{َعًَيي
اااإذا كااءيف لمااوى امموااة كمااء د احلااديث الصاا م  ا اا   يف  دى  ،ٖ

سيمة الم ى خيق اما  وساو ع اديف لي  اءيف اوماف  لماوى الاذى ولاد اما  خاة 
 ا  ى ملسو هيلع هللا ىلص ؟

 إلوآمااءع  لاادم  لصاامءى وأنااآف  آويااويفاااإيف اماا  أيف الراات ملسو هيلع هللا ىلص اسآاا   و 
  ت وا سمءت الىت ي يوويحء ملسو هيلع هللا ىلص وسذا  ت البدع .وغةم  ت أنواع القد 

ه كموماة ا ءآواءت وسمئآا  و اء أنا  إيف ساذا يدواا أاءمواب سي  ذلك : 
  اوآحءديا   ب  أن  ملسو هيلع هللا ىلص اءآوا  وا  د صاورة الصامءى اءلوموماءت اةييقا   ماء 

 حبم  اوآحءدسف ونظدسف وأءوااف . ة د  وآوح لأل أيف سذا أى أ

                                                           

 ص م   ميف ست أيب اآءدة ا نصءرى. ٖ



 

 



 :  ولني ي هآويوا  ةولد ارقوتيف اةميمني ا إاإيف ام  : 
ه  ت يذكدسف  ولد رساوت إي يوونوا د ءءوة  وا   يف اةميمني ا أ

  وكدا ءعا   يف رساوت هللا ملسو هيلع هللا ىلص و  و ئ  ات ساةع  وءمءعا  و  و ائ  ات  وو اعا
ىب وااءص أ ا ااوت ساود وات  –سمرحف   عغم  أ ءى أهللا كءيف صورة ءمة  ء ي  

 :  ِبٓا٥ٓيا ضي ٠ زضيٍٛ ا     بٓا٥ٓيا ضي ٠ زضيٍٛ ا     أأ) نٓا ْعًيِ  ) نٓا ْعًي        َِٚغاشٜي٘ ) ٜعٓي٢ وصٚا ي٘ م نُيا ْعًُٗيِ      َٚغاشٜي٘ ) ٜعٓي٢ وصٚا ي٘ م نُيا ْعًُٗي

  ايطٛز٠ َٔ ايكسإٓ مايطٛز٠ َٔ ايكسإٓ م
ولوااات ةاااء ضاااوف اةمااايمويف وانآ اااد ومااارحف امحااا  لاااذم اةواااءا اضااايد 

اويوا  رءسبءت اموويف اةميمويف لاء وءوااء سيا   ء ادة الوياف  الويمء  اه أيف
واةوداااااة والقااااد يف والااااذكد والووااااد وال ااااود والصاااا ة سياااا  الراااات ملسو هيلع هللا ىلص وسياااا  

 .ع ويق الرءس و بمبحف د رسوت هللا 
 عوءه ....أسأت هللا 

سااحف و  اواا  م. خوانرااء اةماايمني ويبلااف وااني ايااولف إأيف امااا مشاا  
خااواا إذكااد نوماا  و ألوني  آوااءونني سياا  الاادواى و آخااوة  آااإوماارحف وأيف اويحااف 

ااءت : ااءت  الاذى أخدوا  أواو يويا   مجوني حبديث اةصايو  أاةميمني 
 : رسوت هللا 

{{  َّ َِّإ ِٝ  ِإ ُ٘ َعًَ َِٗذَت َِٜت َب َٕ ، َحت٢َّ ِإَذا َزَأ ٌْ َقَسَأ اِيُكِسآ ِِ َزُد ُِٝه ََا َأَخاُف َعًَ ََٛف  َِٝأِخ ُ٘ َعًَ َِٗذَت َِٜت َب َٕ ، َحت٢َّ ِإَذا َزَأ ٌْ َقَسَأ اِيُكِسآ ِِ َزُد ُِٝه ََا َأَخاُف َعًَ ََٛف  َٕ ِزِد٤ّا َأِخ ََٚنا َٕ ِزِد٤ّا ِ٘ ،  ََٚنا  ، ِ٘

ُٙ ِبايشِِّسِى " .  ََا ََٚز ِِٝف ،  ِٙ ِبايطَّ ََٚضع٢ َع٢ًَ َداِز  ، ِٙ ِِٗس ََٚزا٤َ َظ  ُٙ ََْبَر َٚ  ُ٘ ِٓ َِ َِْطًََخ  ِّ ا ُٙ ِبايشِِّسِى " . ِيإِلِضال ََا ََٚز ِِٝف ،  ِٙ ِبايطَّ ََٚضع٢ َع٢ًَ َداِز  ، ِٙ ِِٗس ََٚزا٤َ َظ  ُٙ ََْبَر َٚ  ُ٘ ِٓ َِ َِْطًََخ  ِّ ا ِيإِلِضال



 

 



 ٍَ ِّ ؟ َقا َِ َُِس ِٚ اِي َِٞ ، َأ َِٚي٢ ِبايشِِّسِى ايسَّا َُا َأ ُٗ ُّ ِ٘ ! َأ َّ ايًَّ َِْب َٜا  ٍَ ُقًُِت :  ِّ ؟ َقا َِ َُِس ِٚ اِي َِٞ ، َأ َِٚي٢ ِبايشِِّسِى ايسَّا َُا َأ ُٗ ُّ ِ٘ ! َأ َّ ايًَّ َِْب َٜا  ٌِ ايسَُّقًُِت :  ٌِ ايسَّ: " َب َِٞ: " َب َِٞا   ..44{{  ا

                                                       
             ..[[ٛٛ]ت سمدايف ]ت سمدايف   

 سمد  و وسي   ل  وص بة وسيف. وصي  هللا سي 
 سودية  ٖٛٗٔ ت صود  ٕٛاممم ة د يوى اإل رني اةوااق 

 . م دي  ٕٙٔٓ ت نوامرب  ٕٛ                                   
 
 
 

 الربيد : اممم ة ا حمءاظة الغدومة ،مجحورية  صد الودومة
 ٕٓٓٓ-ٓٗ-ٜٖٔ٘ٓٗ٘عيموويف : 

 WWW.Fawzyabuzeid.com : واا اإلنرتن 
 fawzy@Fawzyabuzeid.com :الربيد اإللمورتوا

fawzyabuzeid@hotmail.com, 
fwzyabuzeid48@gmail.com, 
fawzyabuzeid@yahoo.com 

                                                           

 (( ٖٖ٘اءت احلءاظ اوت كثة اسرءدم ومد )) اجمليد الثءا صو ة  ٗ



 

 



 
 
 
 



 

 



 
 
 
 
 

 الفصل األول

  



 

 



 الصية والبدعة 
 : س  اليديقة  المرة لغة
ساااارة رسااااوت هللا وساااا   :يف صااااوحءا د  وااااددات القااااد اااااءت ا  وشاااادسء :

  د والقبوت والدد.ى قديقآ  د الوو  وا أقديقآ  الىت كءيف يآ داسء . 
ن اء  إواداع يف اإل صاوحءا د  واددات القاد اءت الداغ  ا  البدسة لغة :

اااءد ال اائ وغااة إيف اسااآوم  د هللا عوااءه احااو إواا  اءآااذا  و  ااآاادا  و  ةصاارو
 .إ  هللو  ز ءيف و   وءيف ولمس ذلك  ةو   ءد ة ل

 ءدث سي  غة  ثءت أاءلبدسة لغة :ك  شئ 
ءي ءاداث  اإذاء  واليغاءت . سا  اقد اءت الرووى د هتاذي  ا  شدسء :

 يوت د سحد رسوت هللا ملسو هيلع هللا ىلص .
 تكصيه البدعة

 ه اممني ا رني : إواد امف الويمء  البدسة 
: البدسااااة واااادسآءيف : ودسااااة حممااااودم وودسااااة   ااااءى ال ااااءاو  اقااااءت اإل

 حممود و ء خءلف المرة احو  ذ وى.  ذ و   امء وااق المرة احو
ءابا  . ا اد ت ضاد يف . د  ر  اءى ال اءاو  وأخدج البمحقا  سات اإل

ءاادث د أو ساارة أو امجءسااء احااو ودسااة ال اا ل  و ااء أءاادث اااءلف كآااء   ااء أٌ 
نااا  نوااا  اساااف أءاااىت ا اااة   ااااءلف شااامئء  ااات ذلاااك احاااو حمد اااة غاااة  ذ و ااا  

كا   ءلا   ماآرد  ات ال ادع ايامس كا   ءلا   ماآرد  ات ال ادع ايامس "" :ص  د ال دع اقءت أسمء ل   ةالبدس
ليوم  و  ااد يواويف لواذر ااءى ااف د ليوم  و  ااد يواويف لواذر ااءى ااف د يف عدكحف يف عدكحف ولو ي يوم  و  الميف  ولو ي يوم  و  الميف    ةةوبدسوبدس



 

 



 .""و لوي  ي يبي  مجموحف سيف و و لوي  ي يبي  مجموحف سيف و أأا    ر  ا    ر  أأو ةء سو و ةء سو أأالوا  الوا  
 ءى الرت ذى سراد الوا ى سي  سرت اإل  واءت احلءاظ اوت الودىب د شدء

َُِحييَدَثاِت اأُل}}: سيا  ءااديث َٚ  ِِ َّيياُن َُِحييَدَثاِت اأُلِإ َٚ  ِِ َّيياُن {{  َُييِٛزَُييِٛزِإ
يف ا اادث سياا  أاسيمااوا سيموااف هللا  ٘

رادم احاذا  قا  ال حوة والوم   قآ ا  اإلص  ا  أاممني : حمدث لمس ل  
م ة سيا  الرظاة احااذ. وحمادث اما  الرظااةايواء يوا  سااو اةاداد وبدساة ال اا ل

ااءت : ولامس  مة الو    يو  ايمس اةداد و  ودساة ال ا ل  سرة ا يوء  وا 
  :هاقد ااءت هللا عواءدث وودسة و  ةورءمهء  و ني ليوظ حما دث والبدسة  ذ

                                 [ٕ] وااااءت سماااد ،ا نبماااء : ""  نومااانومااا    
ه إوامنء ياذى  ات البادع  اء خاءلف المارة وياذى  ات ا اد ت  اء دسا   ""البدسة البدسة 
 .ةض ل

ه إدىب وااواز اوآااداع  ااء اماا  خااة وزايدة ااا يف الواادم  باا  القااد أساذا واااد 
دض يف وي يواايف هللا ااادض سيااموف صااوى ر  ااءإ ":  ة ء ااأوااو أهللا اقااد اااءت 

 ااات وااا  اسااادا م    ساااءً أيف إءاااد آموم اااادو وا سيمااا  ااااأشااائ   مناااء امء اااإو   امء ااا
  اوااااءلف هللا ورتكحااااء اقااااءت هللا عوااااءه:  اوآاااادسوا واااادسءً                    

                                                    [ٕٚ]احلديد. 
يا  يف اآلإ ء   ص م  اأوو أاءت الدرااي  و ء اسآربية الص ءىب اميم  

هنااف اصاادوا لااء رضااوايف هللا واا  ولئااك الرااءس سياا  اوآااداع الدسبءنمااة  أي عواا  
هناف ي يداسوسااء ءاق رسءيآحاء وساذا يومااد   ادوسمة البدساة احلماارة  أساءعبحف سيا  

 .ي  واحف الص ءىب اميم  اءو ظءسد  ت نو اآلكمء س
                                                           

 روام أووداود والرمء ي واإل ءى أمحد ست سد ض وت سءرية. ٘



 

 



َّ ِبِدَع١ٍ َضالَي١ْ  }} ك احلديث ال ديف :  ء اةداد وقولة أو  َّ ِبِدَع١ٍ َضالَي١ُْن {{  ُن
ٙ: 

واةاداد وا  ا اد ت الاىت لامس ك  ؛خمصاوصُ  ساذا ساءىٌ  :اقد ااءت الراووى
 .ال ديوة  ء ي حد اء  لص ة اح  اةداد  لبدع

اةاداد  لبدسا  :  اء أءادث  :يثلي اد شادء  واءت احلءاظ اوت رو  ك
   اء  اء كاءيف لا  أصا   ات ال ادع يادت سيماأو   ص  ك ال اديوة يادت سيماأدمء   

 .لغةيف كءيف ودسة إو  ايمس وبدسة شدسءً 
َّ ِبِدَعي١ٍ َضيالَي١ْ     }} :احلءاظ اوات ءواد : اةاداد وقاوتواءت  َّ ِبِدَعي١ٍ َضيالَي١ْ   ُني {{  ُني

ءادث أ اء  ٚ
 .  يديق خءص و  سءى سيم و  دلم   ت ال دع و
 ؛لواااا  حماااادث ةكيمااااة عقآ اااا  مشااااوت ال اااا ل  ذاً إاحلااااديث اياااامس سااااذا 

 أريد و  ا صوص.و الوءى الذى أ ،و  سو  ت ابم  الوءى اةهصوص
واصااو ءااديث كاا  ودسااة ضاا ل  احلااديث الااذى روعاا  الماامدم سء  ااة 

 ن  اءت :أرض  هللا سرحء ست رسوت هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ََا   }} ََٖرا  َِِسَْا  ِٔ َأِحَدَخ ِفٞ َأ ََا ََ ََٖرا  َِِسَْا  ِٔ َأِحَدَخ ِفٞ َأ َٛ َزدٌََّ ُٗ ِ٘ َف َِٝظ ِفٝ َٛ َزدٌَّي ُٗ ِ٘ َف َِٝظ ِفٝ   88{{  َي

 :اءت اوت رو 
 و اد ال اءرع احاأيف ك  سم  لمس سيم  أسذا احلديث يدت  ريوا  سي  

 .أ دم احو غة  ددوديف ك  سم  سيم  أويدت  وحو   سي   ، ددود
                                                           

 روام أووداود والرمء ي واإل ءى أمحد ست سد ض وت سءرية. ٙ
 رمء ي واإل ءى أمحد ست سد ض وت سءرية.روام أووداود وال ٚ
 ص م  البهءرى ست سء  ة اهنع هللا يضر ٛ



 

 



سا ى واءسادة واءت احلءاظ اوت ءود سذا احلديث  ودود  ت أصوت اإل
اا    صاولأص   ات أيت  ء   ي حد ل  يف  ورءم  ت اخرتع ك الدإا م ت اواسد
 إلم .ييآو  

اوءنا  سارة   ت سذا اةريياق اوا  كثاة  ات الصا ءوة  وآحاءداهتف أ اوراً 
ورد   ابوت  ء كءيف  ات الوباءدة وا اة ويآواق  اا اة ادوع و  اءلوا الدسوت 

، احااذم ساارآ  وقديقآاا  الااىت سااءر سيمحااء خيوااءؤم وصاا ءوآ   ااء كااءيف خمءلوااء لااذلك
يف يوادض أيف  اء هادث اا  أ  رحاء الويماء  رضاوايف هللا سيامحف ااواف :وااآبس 

سياا  اواسااد ال ااديوة ونصوصااحء امااء شااحدت لاا  ال ااديوة  حلماات احااو ءماات 
وساااو البدساااة   قباااوت و اااء شاااحدت لااا  ال اااديو   ةهءلواااة والقاااب  احاااو اةاااددود

  إو  حمااد ً  مبااءر  سآ ةوت ودسااة ءماارة  اات ءمااث اليغاا ذ و اا  واااد يماامويف ااة
احااو ك الوااااا لاامس وبدسااة شاادسمة واا  سااو ساارة  مااآربية  ااء دا اا  شااواسد 

 .ال ديوة ع حد ل   لقبوت
 ءني اءت :  ذءسء وذلك سمد  و ملسو هيلع هللا ىلص نوم

{{  َِ َٚ َٖا  ُ٘ َأِدُس َٕ َي َٗا ، َنا ٌَ ِب ُِ ١َّٓ َفُع ١َّّ َحَط َّ ُض ِٔ َض َََِ َٚ َٖا  ُ٘ َأِدُس َٕ َي َٗا ، َنا ٌَ ِب ُِ ١َّٓ َفُع ١َّّ َحَط َّ ُض ِٔ َض َٗا الََ ٌَ ِب ُِ ِٔ َع ََ ٌُ َأِدِس  َٗا الِج ٌَ ِب ُِ ِٔ َع ََ ٌُ َأِدِس  ُُِج ُِٓك َٜ  ُُ ُِٓك َٜ     ِٔ َِ ِٔ َِ

ٌَ ِب ُِ ِٔ َع ََ ِِٚشُز  َٚ َٖا  ِِٚشُز  ِ٘ ِٝ َٕ َعًَ َٗا ، َنا ٌَ ِب ُِ ١ّ٦َِّ َفُع ١َّّ َض َّ ُض ِٔ َض ََ َٚ ٦ِّٝا ،  ِِ َش ِٖ ٌَ ِبُأُدِٛز ُِ ِٔ َع ََ ِِٚشُز  َٚ َٖا  ِِٚشُز  ِ٘ ِٝ َٕ َعًَ َٗا ، َنا ٌَ ِب ُِ ١ّ٦َِّ َفُع ١َّّ َض َّ ُض ِٔ َض ََ َٚ ٦ِّٝا ،  ِِ َش ِٖ َٗا َٗا ُأُدِٛز

ِٙ ال ِٔ َبِعِد ِٙ الَِ ِٔ َبِعِد ٦ِّٝاَِ ِِ َش ِٖ َِٚشاِز ِٔ َأ َِ  ُُ ُِٓك َٜ ٦ِّٝا  ِِ َش ِٖ َِٚشاِز ِٔ َأ َِ  ُُ ُِٓك َٜ    }}99  

وآااادا  ااااءت الراااووى ك شااادءة سيااا  صااا م   مااايف امااا  احلاااث سيااا  اإل
ساذا   قم  واةمآقب ءت ودرت احلمرءت والآ ذيد  ت ا   ةات وست الم

                                                           

 .ص م   ميف ست وديد وت سبدهللا  ٜ



 

 



يف اةاداد أو  } كا  حمد اة ودساة وكا  ودساة ضا لة  احلاديث صصامو اولا  ملسو هيلع هللا ىلص 
 . د ت البءقي  والبدع اةذ و ةو  ا

ان ء حء  وآحءد واساآربءط  ات اواساد ال ادع  ة أو اسآرءهنء يو سر   وست  
ه د  ا  إك اوآاداع ذاهتاء   ت أن اأ سارة ءمارة  ماآرداً  ىأ ،وسمو ء نصوص أ

ه  ااء إك اوآااداع ذاهتااء  و اات أن ااأ ساارة ساامئة  مااآرداً  ،ودسااءأال اادع كااءيف لاا  
 إمث  ت سم  لء.مثحء و إال ديوة كءيف سيم   معرود 

احاو ودساة  روادة لمس ك   ء ي يووي  الميف وي يوت د الصادر ا وت 
، واا  ااا  أيف يواادض  ااء أءاادث سياا  ءر سيمحااءة هاادى اويحااء وااا  اإلنوااساامئ

ى، أو أو سي  حمّدى احاو حماد   ،أدلة ال دع امء اشآم  سي   صي ة احو واو ٌ 
 ، أو سيااا   باااءح احاااو  باااءح، أو سيااا   رااادوب احاااوسيااا   وااادوم احاااو  وااادوم

 . ردوب، وليوسء   ءوف اةقءصد
 الويمء  البدسة إه مخمة أامءى:ووض ف ام واد

 أس  ال ي  وعويف الر و.كءلدد سي    واوبة:
كإءااااداث الااادور واةاااادارس ، وا ذايف سيااا  اةرااااء د، وصاااارا   و ردوواااة:

 إءمءيف ي يوحد د الصدر ا وت.
 ك خداة اةمءود وع ويق اةصءءف.  :ةو ودو 
 لآوسا د اةأك  واة دب.كء  و بءءة:

وي ع امي  أدلاة ال ادع الوء ااة  ،وساي  اء أءادث ةهءلواة المارة  اة:وحمد  
 سي   صي ة شدسمة. آوِ وي ه



 

 



 !!ايمم  ك  ودسة حمد ة
ولاو كااءيف ا  ااد كااذلك حلاادى مجااا أيب ووااد وسمااد وزيااد   القااد يف وَكْآباا  

 !د اةصءءف خواءً سي  ضمءس   وت الص ءوة القدا   
وحلاادى مجااا سمااد س الرااءس سياا  إ ااءى واءااد د صاا ة القمااءى  ااا اولاا : 

 !"  البدسة سذمنوم"
 !وحلدى الآصرمف د مجما الويوى الرءاوة

ولوو  سيمرء ءدب الووءر  لمحءى وا ااواس  اا ءادلف لراء  لدصاءص 
 !واةدااا والد  ت و اليمءرات والغواصءت وا سءقم 

 !وحلدى ا ذايف سي  اةرء د
 !واصءذ الدور واةدارس واإلسوءف ودور المآء   والموويف وحلدى
 كثة   يرآح  ....  وا  د

اماات مث امّااد الويمااء  رضاا  هللا ساارحف ءااديث كاا  ودسااة ضاا لة  لبدسااة 
الممئة، ويّصدح لذا القمد  اء وااا  ات أكاءود الصا ءوة والآاءووني  ات ا اد ت 

 و رحء :  ز ر  ملسو هيلع هللا ىلص الىت ي عوت د 
 .واءى و  أوو وود الصديق مجا القدايف  .ٔ
 .ست البم  واءى و  سمد وت ا يءب اص   قءى اوداسمف  .ٕ
 .وت يوى اممو  د سحد سثمءيف ذايف ا زايدة ا  .ٖ
 .وكءيف يويمحء ليرءس ين أسء سمد  سيأالىت  الص ة سي  الرت  .ٗ
ورمحااة هللا    اء زادم اواات  مااوود د الآ احد اقااد كااءيف يقاوت ووااد اولاا .٘



 

 



َٓا  }}: وودكءع  ِٔ َزبِّ َِ َٓا  ِٝ ُّ َعًَ َٓاايطَّال ِٔ َزبِّ َِ َٓا  ِٝ ُّ َعًَ  ي سر  أن  اءت:اقد رو ،  {{  ايطَّال
{{    ٍُ َُْكيٛ َّيا  ٍُ ِفٞ ايصَّال٠ِ ، َفُه َُْكٛ ََا  َِْدِزٟ  َّا ال  ٍُ  ُن َُْكيٛ َّيا  ٍُ ِفٞ ايصَّال٠ِ ، َفُه َُْكٛ ََا  َِْدِزٟ  َّا ال  َٓيا ،     ::  ُن ِٔ َزبِّ َِي َٓيا  ِٝ ُّ َعًَ َٓيا ،     ايطَّيال ِٔ َزبِّ َِي َٓيا  ِٝ ُّ َعًَ ايطَّيال

       ِ٘ ٍُ ايًَّي ٍَ َزُضيٛ ٌَ ، َفَكيا ََِٝها٥ِٝي ُّ َعًَي٢  ٌَ ، ايطَّيال ُّ َع٢ًَ ِدِبِسٜ ِ٘       ايطَّال ٍُ ايًَّي ٍَ َزُضيٛ ٌَ ، َفَكيا ََِٝها٥ِٝي ُّ َعًَي٢  ٌَ ، ايطَّيال ُّ َع٢ًَ ِدِبِسٜ ََٚذَنيَس    ايطَّال ََٚذَنيَس  ،   ،

َُّد َُّدايتََّش {{  ايتََّش
ٔٓ 

د  ملك  ااء زادوت الآ ااحد وكااذأد  زايدة سباادهللا واات سمااد البماامية .ٙ
وساو " لماك إوالدغباء  وا ة ومديك  لبمك وسوديك  : "بمة وقولالآي

 د ص م  البهءرى و ميف.  بموط
رووااة اقااد أخاادج البهااءرى ركااءيف الووبااة ا أ اسااآ ى اواات سبااءس   .ٚ

اوْاااُت  َساااتال وا اااد د جمماااا  الوباااة واامثمااا  اااذى واليااارباا د رت وال
  :َسب ءسٍ 

{{   ٍَ َٗا ، َفَكا َٕ ُنًَّ ُِ اأَلِزَنا َِٜطَتًِ  ١َُٜ ِٚ ََُعا  ٌَ ِِٝت ، َفَذَع ١ََٜ ِباِيَب ِٚ ََُعا َََع  ُ٘ َطاَف  َّ ٍَ َأ َٗا ، َفَكا َٕ ُنًَّ ُِ اأَلِزَنا َِٜطَتًِ  ١َُٜ ِٚ ََُعا  ٌَ ِِٝت ، َفَذَع ١ََٜ ِباِيَب ِٚ ََُعا َََع  ُ٘ َطاَف  َّ َأ

َٚ  ، ِٔ ِٝ َٓ ِٔ ايسُِّن ِٜ ََٖر  ُِ َِ َ ِطَتًِ ََٚي٘ : ِي  ، ِٔ ِٝ َٓ ِٔ ايسُِّن ِٜ ََٖر  ُِ َِ َ ِطَتًِ ِ٘   َي٘ : ِي ٍُ ايًَّي ِٔ َزُضيٛ َُٜه  ِِ ِ٘   َي ٍُ ايًَّي ِٔ َزُضيٛ َُٜه  ِِ َُا   َي ُٗ ُُ َُا َِٜطيَتًِ ُٗ ُُ ٍَ    َِٜطيَتًِ ٍَ  ؟ َفَكيا ؟ َفَكيا

ُِٗذّٛزا ََ ِِٝت  َٔ اِيَب َِ  ٤ِْٞ َِٝظ َش ١َُٜ َي ِٚ ُِٗذّٛزاََُعا ََ ِِٝت  َٔ اِيَب َِ  ٤ِْٞ َِٝظ َش ١َُٜ َي ِٚ  .{{  ََُعا
ىب أوسار سات خدج اليارباا د ا أادا ة سورة الوصد اب  الآود  :   ..88

  الداراا وكءن  ل  ص بة اءت : ة دير

{{   َٔ ٕ ٕ ايسدال ٕ َٔ نا ٕ ايسدال احدُٖا احدُٖا   قا حت٢ ٜكسأقا حت٢ ٜكسأاذا ايتكٝا مل ٜفرتاذا ايتكٝا مل ٜفرت  صحاب ايٓب٢ صحاب ايٓب٢ أأنا

  ..{{ْطٔ يف٢ خطس ْطٔ يف٢ خطس ٕ اإلٕ اإلإإخس ضٛز٠ ٚايعصس خس ضٛز٠ ٚايعصس ع٢ً اآلع٢ً اآل

 :عقبم  القرب ال ديف .ٜ
                                                           

 .سرت البمحق  الوربى ست سبدهللا وت  موود  ٓٔ
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 واضاوءً  ىب صءحل ااءت : أابا   ادوايف يو اء اوواد روا ً أاوت داوود اوت 
ذا سااو أوااو إعاادرى  ااء عصاارا . اااأسياا  القاارب الربااوى اقااءت  اادوايف   ووحاا

وي  ت   نواف وئا  رساوت هللا :ياوبأواو أنصءرى . اقءت ل  يوب ا أ
 .احلود
رووااة ركوااءت كماء اواا  سثمااءيف د أأيف يصاي  اةمااءاد الد سما   .ٓٔ

 د احلج   
 عصرىامور املصتحدثة يف بعض األ
راات ملسو هيلع هللا ىلص و  الصاا ءوة و  د رء  مااء   كثااةة ي يوويحااء الرماات المااوى اااد أءاا

ذلاك سيا  سابم   ات مجواني و أالآءووويف و  ءىت اتوووا الآءووني رض  هللا سارحف 
 اةثءت   احلصد:

مجااا الرااءس سياا  إ ااءى واءااد د  خااد اليماا   دا  صاا ة الآحوااد ووااد  .ٔ
  ني ال ديوني وغةمهء  ت اةمءود.د احلد ص ة الرتاوي  

 .وكهآف اةص ف امحء .ٕ
 د ص ة الرتاوي  والآحود. خآف القد يف ادا ة دسء  .ٖ
 .ندا  اةرءدى وقول : ص ة القمءى أ ووف هللا .ٗ
صاااامو لميااااة المااااءوا والو اااادويف أو الآءسااااا والو اااادويف  اااات شااااحد ص .٘

 يف د احلد ني وغةمهء  ت اةمءود.ر  ءيف  آف القد 
لوسمااة ، عوءمااد إامااءى : عوءمااد أه    ااة إيف الآوءمااد يرقمااف مالقااوت  .ٙ

ذااء  وصااوءت . احاا  سااذا الآقماامف وااء  د ءااديث أرووومااة ، وعوءمااد 



 

 



لآاءووني أو اتووا  الآاءووني أو ءد  ت الصا ءوة أو اأى سو اوت أشديف 
 أءد ا  مة ا رووة.

  ث :ه غة ذلك دمء   يآما اجملءت لذكدم إ
 .صصمو سمئءت لأل د  ةودوف والرح  ست اةرود  -
 .س  مةإوء وءت  -
 .يف ومجومءت لآ ومظ القد   -
 .يف ومظ القد و مءوقءت    -
 .. يف وعوزيا اموا   الو نمة د  ومظ القد  ةواخآآءى الدور   -
 .و وءع  دسوة وارشءد  -

 .. هنء  ت البدع احلمرةشمء   ذلك ار ت   نرود سذم ا  و ا
او  سذا ي يوويا  الراملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص و  أءاد  ات المايف، احا  يواويف اويراء لا  

 ودسة؟
 :ءآوءت  ةولد وإيف ي يوت د سحدم ملسو هيلع هللا ىلص اء 

 ااا  ا دلاااة ال ااادسمة والقواساااد  احاااو ودساااة، ولورحاااء ءمااارة  نااادراوحء
 ..    سآبااااءر أادادسااااء.... احااااي ودسااااة  سآبااااءر سمئآحااااء اإلوآمءسمااااة  ،الويمااااة

 .لووود أادادسء د الوحد الربوي
وك   ء ي يوات د الصادر ا وت لمئآا  اإلوآمءسماة لوات أاادادم  وواودة 

 و .ع كمء   او يوويف  ييو ً شدسءً  يف  ء عدّك   ت اة دوع احو   د 



 

 



 اءت اإل ءى ال ءاوي س :
و أ داً احو البدسة ال اءلة، و اء أ ء أءدث وخءلف كآء ً وسرة أو إمجءسءً 

 أءدث  ت ا ة وي اءلف شمئءً  ت ذلك احو ا مود، أ سا.
الماا ى والرااووي كااذلك واواات ا  ااة سياا   وواادى اإل ااءى الواا  واات سبااد
 ءوقءً.عقممف البدسة إه  ء أشد  إلم  س

اوا  خااة ع اامي  ا دلااة ال اادسمة وي يقصااد ةءدا اا  خمءلوااة ال ااديوة وي 
 ي آم  سي   رود احو  ت الديت.
، واا  سااو ي يووياا  الماايف لاامس سااو دلاام ً لاا واااوت اةآوصاا : إيف سااذا 

  ال اءرع ودساة سدى دلم  كمء   او  سي   ت  اءرس سياف ا صاوت، اقاد ذ ا
 اً اقءت سيم  الص ة والم ى:ووسد اءسيحء أود  ،ةاادى سر  

{{  َِ َٚ َٖا  ُ٘ َأِدُس َٕ َي َٗا ، َنا ٌَ ِب ُِ ١َّٓ َفُع ١َّّ َحَط َّ ُض ِٔ َض َََِ َٚ َٖا  ُ٘ َأِدُس َٕ َي َٗا ، َنا ٌَ ِب ُِ ١َّٓ َفُع ١َّّ َحَط َّ ُض ِٔ َض َٗا الََ ٌَ ِب ُِ ِٔ َع ََ ٌُ َأِدِس  َٗا الِج ٌَ ِب ُِ ِٔ َع ََ ٌُ َأِدِس  ِٔ ِج َِ  ُُ ُِٓك َٜ   ِٔ َِ  ُُ ُِٓك َٜ  

٦ِّٝا  ِِ َش ِٖ ٦ِّٝا ُأُدِٛز ِِ َش ِٖ   ..1111{{ُأُدِٛز

  

  

                                                           

 .ص م   ميف ست وديد وت سبدهللا  ٔٔ



 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 ًةـــوَد حِتيَّــيا َخرَي َمن جاَء الُوج

جاؤوا ِمن ُمرَسمنَي ِإىل اهُلدى ِبَك



 

 



 

 
 
 
 

 الفصل الثاىي

 



 

 



 دلة االحتفال باملولد اليبوى الشريفأ
 -ه:إدلة وعرقمف سذم ا 

  : ايكسإٓ ايهسِٜ: ايكسإٓ ايهسِٜأٚال أٚال 

  ثاْٝا : ايط١ٓ ايٓب١ٜٛثاْٝا : ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ

  ثايجا : االضتحطإثايجا : االضتحطإ

  زابعا: أقٛاٍ ايعًُا٤زابعا: أقٛاٍ ايعًُا٤

 دلة :ه ا إونرآق  عبءسء 
 -الكراٌ الكريه: -وال :أ

  وت وت الدلم  ا الدلم  ا     
 أيف الودح و  ملسو هيلع هللا ىلص  ييوب م د القد يف  ت اول  عوءه:

                                      [[٘ٛ٘ٛ]يونس]يونس  

ااااءهلل عواااءه أ اااد  أيف نوااادح  لدمحاااة ، والراااملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص أسظاااف رمحاااة، ااااءت هللا 
 عوءه:

                               [[ٔٓٚٔٓٚ] ا نبمء] ا نبمء..  

ويبيد سذا عومة ءرب ا  ة وعدمجءيف القد يف اإل اءى اوات سباءس رضاي هللا 
  }}سرحمء ، اقد روى أوو ال مخ ست اوت سبءس رضاي هللا سرحماء د اآلياة ااءت: 



 

 



ََُح َِٜعيِن   ِ٘ َُِت َِٚبَسِح  َٕ ِ٘ اِيُكِسآ ٌِ ايًَّ ِٓٞ ِبَفِض ََُحَِٜع َِٜعيِن   ِ٘ َُِت َِٚبَسِح  َٕ ِ٘ اِيُكِسآ ٌِ ايًَّ ِٓٞ ِبَفِض  . اءت هللا عوءه : {{  َّّدا َّّدا َِٜع

                               [[ٔٓٚٔٓٚ] ا نبمء] ا نبمء..  

خدج ا يم  واوت سمءكد ست أواءت المموق  د نوس اةدوا المءوق 
لقول  عواءه اا  وو ا  هللا ااءت ا ا  هللا   يف شدءأاوت سبءس رض  هللا سرحمء 

 اءت :  أن ووء  سر   سو الرت 
َُا  }} َّ َُاِإ َّ َِٗدا٠ْ  ِإ َُ  ١َُْ َْا َزِح َِٗدا٠َْأ َُ  ١َُْ َْا َزِح  . 1212{{  َأ

   :واول  عواءه                  [ٕٔٛ]وااءت صاءء   ،الآوواة
 ياةيف اآلأ شاك ك  :ال امخ ال ارقمي  يف يف  لقاد  أضوا  البمءيف د عومة القاد 

 ودح وااا  اااءل لواادح لااء،   ااد  هللاأالودميااة ع اام  الراات احااو رمحااة هللا الااىت 
د كاا  وااا  ود كاا  نومااة وسرااد كاا  ا اا  ولوراا  يآأكااد د كاا  يااوى   ييااوبٌ 

أنااا      راااني ود كااا  شاااحد الدوماااا لقاااوة اةرءسااابة و  ءظاااة الواااا ، و وياااوىٌ اإل
 أمحق. يغو  ست اةرءسبة ويودض سرحء د واآحء إ   غو ٌ 

  الدلم  الثءين  ت القد يف:الدلم  الثءين  ت القد يف:
 أيف هللا عوءه اءت:

                                                [ٕٔٓ]سود 
احااذا يظحااد  راا  أيف احلومااة د اااو أنبااء  الدساا  سياامحف الماا ى عثبماا  

واذكد اصاة  ام د سادد  ات  وذلك اقد  ب  هللا ابادم ال ديف ابادم ال ديف
                                                           

 .اةمآدرك سي  الص م ني ست أيب سديدة  ٕٔ



 

 



د سااااورة  نبمااااء  سياااامحف الماااا ى كقصااااة  ولااااد ساااامد   وساااا  سيماااا  الماااا ىا 
القصو و ث  ذلاك اصاة  ولاد سامد  ها  وات زكاداي سيمحماء الما ى د ساورة 
 اادم وسااورة  ت سماادايف وكااذلك اصااة  اام د  اادم واصااة  اام د سمماا  سيمحمااء 

ونقااوت وساا  يقآواا  الااذى يوواا  اةولااد  ،الماا ى د سااورع   ت سماادايف و اادم
 ؟ا الودم ج القد   اةرحإذءع وقدا ة اصة  ولد سمد  رسوت هللا سي  ا 

 سيا  ساذم الروماة   ءآواءت لاء د يف ن اود هللا عواءهأسذا يربغ  وسي  
وذلااك لااذكد اصااة  ولاادم وووثآاا  يااوى  ولاادم خءصااة وك كاا  وااا  وصااوة سء ااة 

أواا  ذلااك و اات  ،ووحااءدم ومشء ياا  وسااذم صااورة  اات الصااور اةوااربة ساات ال ااود
هللا و  سيا  الواءي  ولادم وواد  هللا و  سيا  الواءي  ولادم وواد    ه  ء  ت  ه  ء  ت  إإذا نظد  ذا نظد  إإو و   "" د:اءت احلءاظ اوت ءو

 ،  ""سظف الروف اةمآ قة لي ود واةمآووبة ليمدور واحلبور سظف الروف اةمآ قة لي ود واةمآووبة ليمدور واحلبور أأيف سذا اةم د يف سذا اةم د أأ
و  شاااك أنراااء الماااوى رمآاااءج إه عثبمااا  أائااادعرء منباااء م وأخباااءرم أشاااد  ااات 

 اءآمءو  سو ملسو هيلع هللا ىلص.
  الدلم  الثءلث  ت القد يف الودم:الدلم  الثءلث  ت القد يف الودم:

   الص ة والم ى اةييووني وقول  عوءه:أيف اةولد ال ديف يبوث سي

                                                   
                        [[٘ٙ٘ٙ]ا ء اب]ا ء اب  

و ء كءيف يبوث سيا  اةيياوب شادسءً احاو  يياوب شادسءً ، اواف ليصا ة 
بوية ، وإ دادات وية ، يمود القياف د حماداب البماءيف ساءو اً سات  ت اوا د ن

 عوداد   رسء و ظءسد أنوارسء.



 

 



 اليبوية الصية األدلة مً ثاىيًا:
  :: ت المرة ت المرة  الدلم  ا وتالدلم  ا وت

ءآواااااءت  ةولااااااد الربااااااوي ال ااااااديف عوباااااة ساااااات الواااااادح والماااااادور أيف اإل
  ةصيو  ملسو هيلع هللا ىلص واد انآوا و  الوءاد.

وااء  د البهااءري أناا  اوااف ساات أيب ااا  كاا  يااوى ا  رااني ومااب  اقااد 
 سآق  لثويبة وءريآ  ةء وّ دع  وو دة اةصيو  ملسو هيلع هللا ىلص.

 ويقوت د ذلك احلءاظ مشس الديت و وت  صد الديت الد  قي:

 

 

وساااذا ا ااارب روام البهاااءرى د الصااا م  د كآاااءب الرواااءح  ويقاااءً ونقيااا   
 ٚاحلءاظ اوت ءود د الواآ  وروام اإل اءى سبادالدزا  الصاروءين د اةصارف ج

 ات البداياة لد    واوت كثة د الماةة الربوياة واحلءاظ البمحقي د ا ٛٚٗص 
 ٖٗٔص  ٔواواااااات الااااااديبا ال اااااامبءين د ءاااااادا ق ا نااااااوار ج ٕٕٗص  ٔج

 ٔوالواء دى د لواة ا ءاا  ج ٕٜٔص ٜواحلءاظ البغوى د شادح المارة ج
، وسذم الدواية وإيف كءن   دسية إ  أهنء  قبولة  و  نق  البهاءرى ااء ٔٗص

حلوااااءظ لااااذلك ولووهنااااء د اةرءااااا  وا صااااء و   د واسآمااااءد الويمااااء   اااات ا
ساااآد ت  حلاااديث واااني احلااا ت واحلاااداى، وقااا ب الوياااف يودااااويف الواااد  د ا 

وا ءوااءى، وأ ااء انآوااءع الووااءر مسمااءاف اوماا  كاا ى وااني الويمااء  لاامس اةرءااا  
ساااذا حمااا  وماااي  ، وا صااا  امااا   اااء واااء  د الصااا م   ااات الآهوماااف سااات أيب 



 

 



 وت هللا ملسو هيلع هللا ىلصقءل  ويي  رس
  :: ت المرة ت المرة  الدلم  الثءينالدلم  الثءين

أنا  ملسو هيلع هللا ىلص كااءيف يوظاف يااوى  ولادم وي ااود هللا عواءه اماا  سيا  نومآاا  الوااربى 
وا  كا   وواود، وكاءيف يوارب  سيم  ، وعو ي  سيم   ماود ااذا الوواود، إذ أساود
يف رسااوت هللا ساات أيب اآااءدة أساات ذلااك الآوظاامف  لصاامءى كمااء وااء  د احلااديث 

ٍَ    }}ملسو هيلع هللا ىلص سئ  ست صوى يوى ا  رني؟ اقاءت:  ِْيِص ِٚ ُأ ّْ ُبِعِجُت َأ ِٛ َٜ َٚ  ، ِ٘ ُِٚيِدُت ِفٝ  ّْ ِٛ َٜ ٍَ  َذاَى  ِْيِص ِٚ ُأ ّْ ُبِعِجُت َأ ِٛ َٜ َٚ  ، ِ٘ ُِٚيِدُت ِفٝ  ّْ ِٛ َٜ َذاَى 

ِ٘ َّ ِفٝ َِ٘عًَ َّ ِفٝ {{َعًَ
ٖٔ. 

 آيوااة ولواات اةواا   ووااود ءآوااءت واا  إ  أيف الصااورة خموسااذا د  واا  اإل
د أو صاا ة سياا  قوااءى قوااءى أو اوآمااءع سياا  ذكااإسااوا  كااءيف ذلااك وصاامءى أو 

 ذءع مشء ي  ال ديوة.الرملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص أو 
  :: ت المرة ت المرة  الدلم  الثءلثالدلم  الثءلث

أيف الرملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص كاءيف ي ءاظ ارعباءط ال  اءيف  حلاوداث الديرماة الوظما  الاىت 
،   ااا  وانق ااا  ااااإذا واااء  ال  اااءيف الاااذي واوااا  امااا  كاااءيف ادصاااة لآاااذكدسء 

 ف خءص.وعوظمف يو حء  ويحء و ن  ظد 
   ملسو هيلع هللا ىلص سذم القءسدة وروم  كمء صدح د احلديث الص م :واد أص  

{{   ُّ َِّب َّ اي َّا َقِد ُّ َي َِّب َّ اي َّا َقِد ١ََٓ  َي َُِدٜ ١ََٓاِي َُِدٜ ِٔ َذِيَو ، َفَكاُيٛا :   اِي َٕ َعاُشَٛزا٤َ ، َفُط٦ًُِٛا َع َُٜصَُٛٛ َُٗٛد  َٝ ِٔ َذِيَو ، َفَكاُيٛا : ََٚدَد اِي َٕ َعاُشَٛزا٤َ ، َفُط٦ًُِٛا َع َُٜصَُٛٛ َُٗٛد  َٝ ََٚدَد اِي

ََُٛض٢   ِ٘ ُ٘ ِفٝ ُّ ايَِّرٟ َأِظَفَس ايًَّ ِٛ َٝ ََُٛض٢ ََٖرا اِي  ِ٘ ُ٘ ِفٝ ُّ ايَِّرٟ َأِظَفَس ايًَّ ِٛ َٝ ُّا ََٖرا اِي ُ٘ َ ِعِظٝ َُْصَُٛ  ُٔ َِْح َٚ  َٕ ِٛ ٌَ َع٢ًَ ِفِسَع ِٓٞ ِإِضَسا٥ِٝ ُّا ََٚب ُ٘ َ ِعِظٝ َُْصَُٛ  ُٔ َِْح َٚ  َٕ ِٛ ٌَ َع٢ًَ ِفِسَع ِٓٞ ِإِضَسا٥ِٝ ََٚب

                                                           

 نصءرى.ص م   ميف ست أيب اآءدة ا  ٖٔ



 

 



 ِ٘ ٍُ ايًَّ ٍَ َزُضٛ ُ٘ ، َفَكا ِ٘ َي ٍُ ايًَّ ٍَ َزُضٛ ُ٘ ، َفَكا َُُٛض٢   َي َِٚي٢ ِب ُٔ َأ َِْح َُُٛض٢ : "  َِٚي٢ ِب ُٔ َأ َِْح  " :َِ٘ ِٛ َََس ِبَص َّ َأ ِِ ُث ُِٓه ََِِ٘ ِٛ َََس ِبَص َّ َأ ِِ ُث ُِٓه َِ""}}1414..  

  :: ت المرة ت المرة  الدلم  الداواالدلم  الداوا
ُّ   }}يبخااذ  اات اولاا  ملسو هيلع هللا ىلص د ا اا  يااوى امموااة ، وسااّد  اا اايم:  ِ٘ ُخًِييَل آَد ُّ ِفٝيي ِ٘ ُخًِييَل آَد ِفٝيي

 ُّ ِ٘ ايطَّال ِٝ ُّ َعًَ ِ٘ ايطَّال ِٝ {{َعًَ
ع ديف ال  ءيف الذي  ب  أن   م د  ى نملسو هيلع هللا ىلص كءيف  ت ا نبماء   ٘ٔ

 سيمحف الم ى ، اومف  لموى الذي ولد ام  أا   الربمني وأشدف اةدسيني؟!
و  اآو سذا الآوظمف وذلك الماوى وومرا  وا  يواويف لا  خصوصاءً ولروسا  

ءت د ياوى اممواة، شاوداً ليروماة ، وإظحاءراً ة ياة كمء سو احلسمو ء  حمء عودر  
الرباااوة، وإءماااء  لي اااوادث الآءرامااااة ا ياااةة ذات اإلصااا ح اةحاااف د اتريااااخ 
اإلنمااءنمة ووبحااة الاادسد وصاا موة ا يااود كمااء يبخااذ عوظاامف اةوااءيف الااذي ولااد 

ماا  حلااف ، مث اماا  نااملسو هيلع هللا ىلص  اات أ ااد وربياا  سيماا  الماا ى الرااملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص وصاا ة ركوآااني وب
 اءت ل : أعدرى أيت صيم  ؟ اءت :  

اءت: صيم  وبما  حلاف ءماث ولاد سمما  ، كماء واء  د ءاديث شاداد 
وت أوس الذي روام الب ار وأوو يوي  واليارباين ، ااءت احلاءاظ اامثماي د جمماا 

، وااد نقا  ساذم الدواياة احلاءاظ  ٚٗص ٔال وا د : وروءل  روءت الصا م  ج
 وسو  سرحء. ٜٜٔص ٚجاوت ءود د الوآ  

 االشتحصاٌ: أدلة ثالثًا:
  الدلم  ا وت:الدلم  ا وت:

                                                           

 ص م  البهءرى ست اوت سبءس رضي هللا سرحمء. ٗٔ
 .ص م  البهءرى و ميف ست أيب سديدة  ٘ٔ



 

 



أيف اةولااد أ ااد اسآ ماار  الويمااء  واةماايمويف د مجمااا الااب د وواادى واا  
الومااا  د كااا  صاااقا احاااو  يياااوب شااادسءً ليقءسااادة اةاااأخوذة  ااات ءاااديث اوااات 

 اةواوف: موود 
ِ٘ َح  }} ِٓدَ ايًَّ َٛ ِع ُٗ ّٓا َف َٕ َحَط ُُٛ ُُِطًِ ُٙ اِي َُا َزآ ِ٘ َحَف ِٓدَ ايًَّ َٛ ِع ُٗ ّٓا َف َٕ َحَط ُُٛ ُُِطًِ ُٙ اِي َُا َزآ ٧َِّْف ِ٘ َض ِٓدَ ايًَّ َٛ ِع ُٗ ٦ِّّا َف ُٙ َض ِٚ ََا َزَأ َٚ  ، ْٔ ٧َِّْط ِ٘ َض ِٓدَ ايًَّ َٛ ِع ُٗ ٦ِّّا َف ُٙ َض ِٚ ََا َزَأ َٚ  ، ْٔ {{    َط

ٔٙ. 
  الدلم  الثءين:الدلم  الثءين:

أيف اةولااد ال ااديف ي ااآم  سياا  ذكااد  ولاادم ال ااديف و وو اعاا  وسااةع  
 :والآوديف و 

أولماااارء  اااااأ وريت  وداآااااا  و ياااااءلبني   اآاااادا  وااااا ، والآأساااااي مسمءلااااا ، 
   اةولد عبدي سذا اةو  متءى.واإلميءيف  وو اع  والآصديق آبايع ؟ وكآ

  الدلم  الثءلثالدلم  الثءلث
  لاا  سيمرااء وبمااءيف أوصااءا  الوء يااة الآواادض ةوءاأعاا  مدا  ووااض  ااء ااا

 ة:وأخ ا  الوءضي
ملسو هيلع هللا ىلص  لقصااء د ويدضاا  احلبماا  اةصاايو   واااد كااءيف ال ااودا  يواادويف إي

ت  دءا ، سميحف وا يحف سي  ذلاك  ليمباءت والصا ة، ااإذا كاءيف يدضا  سما
اوماااف   يدضااا  سمااات مجاااا مشء يااا  ال اااديوة ، اوااا  ذلاااك الآقااادب لااا  سيمااا  

 الم ى  سآو ب حمبآ  ورضءم.
  الدلم  الداوا: الدلم  الداوا: 

                                                           

 .روام اليرباين د ا وسر ست سبدهللا وت  موود  ٙٔ



 

 



أيف  وداااة مشء ياا  و وو اعاا  وإرسءصااءع  عمااآدس  كمااءت اإلميااءيف واا  سيماا  
 يباااوع سيااا  ءااا  امممااا  خيقاااء  ا باااة إذ اإلنماااءيفالصااا ة والمااا ى، وزايدة 

خ اا  أا ا   ات أكما  و  أمجا  و  أما  ءاء  واسآقاءدا و  وخيقء سيماء وس
ميااءيف  ييااو يف شاادسء امااء كااءيف يمااآدسمحمء وزايدة ا بااة وكمااءت اإل   ومشء ياا

 .احو  ييوب كذلك
  ::الدلم  ا ء سالدلم  ا ء س

 :أيف عوظمم  ملسو هيلع هللا ىلص   دوع
والواادح ومااوى  اام دم ال ااديف ةظحااءر الماادور وصاارا الااو  ف وا وآمااءع 

ذكد وإكداى الوقدا   ت أظحد  ظءسد الآوظمف واإلوآحاءج والوادح وال اود هلل، لي
وثاااا  سيماااا  أا اااا  الصاااا ة و اااء ساااادا  لديراااا  القااااوم ، و ااااء  اااات  واااا  سيمرااااء  اااات 

 والآميمف.
  الدلم  المءدس:الدلم  المءدس:

أيف اةولااد اشااآم  سياا  اوآمااءع وذكااد وصااداة و اادح وعوظاامف ليورااءب 
ءً ودمدوءاااة ، وااااد واااء ت اآل ر الرباااوي احاااو سااارة، وساااذم أ اااور  ييوواااة شااادس

 الص م ة لء و حلث سيمحء.
  الدلم  المءوا:الدلم  المءوا:

 وذلااك   اادوع سرااد  أيف ا ءآوااءت  ةولااد إءمااء  لااذكدى اةصاايو  ملسو هيلع هللا ىلص
، اأن  عدى أيف أكثد أسمءت احلج إمنء سي إءمء  لذكدايت   احودة د اإلس ى

ذو   اا  كيحااء ر ااي اممااءر والاااءلمااوي وااني الصااوء واةاادوة و  ؛و وااااف حممااودة



 

 



 ؛ذكداساااء وآودياااد ُصاااورسء د الواااااا هماااي اةمااايمويف ءاااوادث  ءضااامة ساااءوقة
 والدلم  سي  ذلك اول  عوءه:

                        [[ٕٕٚٚاحلجاحلج]] ، ، واول  عوءه ءوءية سات إواداسمف
    وإذءسم  سيمحمء الم ى:               [[ٕٕٔٛٔٛالبقالبق]دة]دة..  

 رابعًا: أقوال العلناء:

  أوً : اوت احلءاظ اوت ءود الومق ينأوً : اوت احلءاظ اوت ءود الومق ين
اااءت اإل ااءى احلااءاظ أووالو اا  أمحااد واات ءوااد الومااق ين: واااد ظحااد ي 

ُّ     }} :وسااو  ااء  باا  د الصاا م ني صدااا  سياا  أصاا   واا   َِّٓبيي َّ اي َّييا َقييِد ُّ   َي َِّٓبيي َّ اي َّييا َقييِد   َي

١ََٓ َُِدٜ ١ََٓاِي َُِدٜ َٕ َعاُشَٛزا٤َ ، َف  اِي َُٛ َُٜصٛ َُٗٛد  َٝ َٕ َعاُشَٛزا٤َ ، َفََٚدَد اِي َُٛ َُٜصٛ َُٗٛد  َٝ ُّ ايَّيِرٟ   ََٚدَد اِي ِٛ َٝي ََٖرا اِي ِٔ َذِيَو ، َفَكاُيٛا :  ُّ ايَّيِرٟ   ُط٦ًُِٛا َع ِٛ َٝي ََٖرا اِي ِٔ َذِيَو ، َفَكاُيٛا :  ُط٦ًُِٛا َع

 ٍُ ٍَ َزُضٛ ُ٘ ، َفَكا ُّا َي ُ٘ َ ِعِظٝ َُْصَُٛ  ُٔ َِْح َٚ  َٕ ِٛ ٌَ َع٢ًَ ِفِسَع ٞ ِإِضَسا٥ِٝ ِٓ ََٚب ََُٛض٢   ِ٘ ُ٘ ِفٝ ٍُ َأِظَفسَ ايًَّ ٍَ َزُضٛ ُ٘ ، َفَكا ُّا َي ُ٘ َ ِعِظٝ َُْصَُٛ  ُٔ َِْح َٚ  َٕ ِٛ ٌَ َع٢ًَ ِفِسَع ٞ ِإِضَسا٥ِٝ ِٓ ََٚب ََُٛض٢   ِ٘ ُ٘ ِفٝ َأِظَفسَ ايًَّ

 ِ٘ ِ٘ ايًَّ َِ٘  ايًَّ ِٛ َََس ِبَص َّ َأ ِِ ُث ُِٓه َِ َُُٛض٢  َِٚي٢ ِب ُٔ َأ َِْح  " :َِ٘ ِٛ َََس ِبَص َّ َأ ِِ ُث ُِٓه َِ َُُٛض٢  َِٚي٢ ِب ُٔ َأ َِْح  " :""}}
ٔٚ. 

ممآوءد  ر  او  ال ود سي   ء  ت  و  د يوى  وني  ت إسادا  نوماة أو ا
داا نقماة ويواءد د نظاة ذلاك الماوى  ات كا  سارة ، وال اود هلل هصا  مناواع 
الوبءدة كءلماوود والصامءى والصاداة وعا وة القاد يف وأي نوماة أسظاف  ات وادوز 

 دايف[ ت سمٗٙٔ] سذا الرملسو هيلع هللا ىلص نملسو هيلع هللا ىلص الدمحة د ذلك الموى، اءت عوءه:

                                                   

   نمءً: اوت احلءاظ و ت الديت المموقي: نمءً: اوت احلءاظ و ت الديت المموقي:
                                                           

 ص م  البهءرى ست اوت سبءس رضي هللا سرحمء. ٚٔ



 

 



واااءت المااموقي : واااد ظحااد ي صدااا  سياا  أصاا   خااد وسااو  ااء أخدواا  
ة  ااا أناا  اااد ورد أيف حمقااي ساات أنااس أيف الرااملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص سااّق ساات نوماا  ووااد الربااو مالب

ودم سبداةيي  سّق سر  د سءوا و دع ، والوقمقة   عوءد  ادة  نماة، ام ما  
ملسو هيلع هللا ىلص إظحااءر لي ااود سياا  إاااءد هللا إايم رمحااة ذلااك سياا  أيف الااذي اوياا  الرااملسو هيلع هللا ىلص 

 وآماءع  ليوءةني وع اديا   آا ، امماآ   لراء أي اءً إظحاءر ال اود  ولادم 
 ى اليوءى ورمو ذلك  ت وووم القد ت وإظحءر اةمدات.اإلخوايف وإقوء

   لثءً: اوت احلءاظ مشس الديت ام ري: لثءً: اوت احلءاظ مشس الديت ام ري:
واءت المموقي: مث رأي  إ ءى القدا  احلءاظ مشس الديت ام رى ااءت د  

 كآءو  اةمم  "سدف الآوديف  ةولد ال ديف"  ء نص :
ت : د وااااد رؤي أوواااا  وواااد  وعااا  د الراااوى اقمااا  لااا :  اااء ءءلاااك؟ اقاااء

الرااءر، إ  أناا  اوااف ساا  كاا  لميااة إ رااني، وأ ااو وااني أصاابوّي سااءعني  ااء  وقاادر 
وإيف ذلااك  سآااءاي لثويبااة سرااد ء و اادع  وااو دة –سااذا، وأشااءر واادأس أصاابو  

 الرملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص وةرضءسحء ل .
اإذا كءيف أووا  الوءاد الذي ن ت القد يف وذ   ووزي )د الراءر( وودءا  

د الراااملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص وااا ، اماااء ءاااءت اةمااايف اةوّءاااد  ااات أ اااة الراااملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص، يماااد لمياااة  ولااا
  ولدم، ويبذت  ء عص  إلم  ادرع  د حمبآ  ملسو هيلع هللا ىلص.

ولوماادي إمناااء يواااويف وااا اؤم  ااات اةااوه الوااادم أيف يدخيااا  وو اااي  وراااءت 
 الرومف.

  الديت الد  قي:الديت الد  قي:  مشس الديت وت  صدمشس الديت وت  صدراووءً: اوت احلءاظ راووءً: اوت احلءاظ 



 

 



واءت احلءاظ مشس الديت وت  صد الديت الد  قي د كآءوا  اةمام : واا 
 " ورد الصءدي د  ولد ااءدي":

واد ص  أيف أ  ا  اوف سر  سذاب الرءر د  ث  يوى ا  رني إلسآءاا  
  ويبة سدوراً  م د الرملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ، مث أن د:

 

 

  --خء مء : اوت ال مخ اوت عمممة :خء مء : اوت ال مخ اوت عمممة : 
   الصااداط اةمااآقمف قبوااة دار احلااديث :ءوااة ااآ ااءاااءت اواات عمممااة د كآ

ود سظامف أاد يووي  ووض الرءس ويوويف ل  ام   اةولد واصءذم  وذء اآوظمف  "
محااااد صااااءء  أ ااااءى . واااااذا اماااا  لإ  لدسااااوت هللا  حلماااات اصاااادم وعوظمماااا
لف ديراءر ورماو ذلاك اقاءت أنوق سي   ص ف أن  أ دا  اةذس  ست ووض ا 

يف زخدااااة اةصاااءءف أيف  ذسبااا  أالاااذس   اااا   نواااق اماااأا ااا   اااء أدسااا  احاااذا 
 ." ودوس 

 : اااء نصااا  ٕٖٔصاااو ة  ٖٕي اااء د الوآاااءوى اجملياااد أوااااءت اوااات عممماااة 
وااااااد روى د اة  واااااة المااااامءريت الاااااذيت يآآبواااااويف جماااااءلس الاااااذكد احلاااااديث  "

يف أاةواادوف اياااو أيف او اااء اوآمواااوا وواااض اليماااءه سيااا  صااا ة عياااوع  ااات غاااة 
ياة وكاذلك القاوت د لمم يآهذوا  ت ذلك سءدة راعبة ع ابة المارة الداعباة ي يواد 

 ".اةولد وغةم
  --سءدسء :اوت ال مخ اوت اموزى :سءدسء :اوت ال مخ اوت اموزى :



 

 



ن  ااءت سات اةولاد ال اديف أنق  صءء  المةة احليبمة ست اوت اموزى 
 ."أ ءيف د ذلك الوءى وو دى سءوية لرم  البغمة واةداى "أن  

  --اوت احلءاظ الوداا  :اوت احلءاظ الوداا  :سءووء : سءووء : 
ءذ الولمماة يف اصا"إنا  ااءت : أاقد وء  د شدح اةواسا  اليدنماة لي رااءا 

ه ذلااااك الواااادح إن ااااف إذا إ وااااءى اليوااااءى  مااااآ   د كاااا  وااااا  اوماااافقإل
يف أ  ااحد ال اديف و  ييا ى  ات كونا  ودسااةد ساذا ال والمادور لظحاور الرات 

 ".يوويف  ودوسء اوف  ت ودسة  مآ بة و  اد عوويف واوبة
      --  رء : اوت احلءاظ المهءوى :  رء : اوت احلءاظ المهءوى :

 -: أن  اءتوء  د المةة احليبمة 
منااء ءاادث ووااد مث إوه و ءااد  اات الماايف د القاادويف الث  ااة ا أوياا  ي يو

اياااءر واةاااديف يومياااويف اةولاااد ويآصاااداويف د سااا ى  ااات ساااء د ا سااا  اإلأ زات 
ظحاد سيامحف  ات ودكءعا  نواع الصداءت ويوآراويف وقادا ة  ولادم الوادم ويم  لمءلم

 ك  ا   سممف.
      -- ءى اوت سءوديت : ءى اوت سءوديت :اتسوء : اوت اإلاتسوء : اوت اإل
يف  ااات البااادع أاسياااف  "سيااا   ولاااد اوااات ءواااد  اااء نصااا  :   ااااءت د شااادء

ي اااء : أوااااءت    سمااا  اةولاااد ال اااديف  ااات ال اااحد الاااذى ولاااد اماااة ا ماااود
كمااا  أيوات و ا ااا  الصاااأ  اء وآماااءع لمااامءع اصاااة صاااءء  اةووااا ات سيمااا

 ". ت اةوو ات وكثدة الصداءت   ت ةء ي آم  سيمسظف القد أالآ مءت  ت 
  :  :      آوه ال وداوى  آوه ال وداوى ءى و ءى و: اوت اإل: اوت اإل  سءشداً سءشداً 



 

 



: واكدا اء ااذا  ٜٕ٘سا    صاو ة سيا   ء ادة الوواد اإل  اءت د كآءوا
وآحاءج لاذم الاذكدى احلبمباة يف نظحد  واءي الوادح واإلأن  هق لرء إاةولد الودم ا

  ةي اء د نواس الصاوأوااءت  "آواءت لاء  ات واآحاءرء ك  سءى وذلك   ءلقيوو
ومئة اذا الوءي وكذلك اةهيواءت امء ادم ادءاة ذا كءيف وروا الب د ادءني  "إ

ولادم وكا  امات ادءاة ولدم وك  احلماوا ت ادءاة ةبءاتت ادءة ةرةولدم وك  ال
 :؟ةولدم ةولدم ايمءذا متروو   ت الودح

وضءور ك   ء سبق دمء ذكد م  ت الوووم د   دوسمة اءآوء ت اةولاد 
ىت خي   ت اةروادات اةذ و اة الاىت اا  الربوي ال ديف إمنء سو اءآوء ع  ال

اإلنواااءر سيمحاااء ، أ اااء إذا اشاااآم  اةولاااد سيااا  شاااي  دماااء اااا  اإلنواااءر سيمااا   
كءخآ ط الدوءت  لرماء  وارعواءب ا د اءت وكثادة اإلساداف دماء   يدضا  وا  
صءء  اةولد ال ديف ملسو هيلع هللا ىلص، احذا   شك د  دمي  و رو  ةء اشآم  سيم   ات 
ا د ءت، لوت  دمي  ءمرئذ يوويف سءرضمءً   ذاعمءً كمء   او  سيا   ات أت ا  

 ذلك.



 

 



  

  

  

  

 

 ايفصٌ ايجايح

 



 

 



 حتفال باملولد اليبوى الشريفظواٍر مصاحبة لإل
  الظءسدة ا وه :الظءسدة ا وه :

  ::  شدا  احليوى وعوزيوحءشدا  احليوى وعوزيوحء  
اااءرب وا آااءوني ادءااء  اام د رسااوت هللا ا احليااوى وعوزيوحااء سياا  شاادا  

يف امحااااء إااااا –وسااااذا ا اااا  ساااات عر اااامر ءدكااااة الآوااااءرة وا اااادا  احلمااااءم  –ملسو هيلع هللا ىلص 
يف أو دم   يمااآيما الوقااة الااذى ميااد سيماا  الوااءى سااو وأ مااءسدة ووااربا  ااءقد 

ِٔ َأطِ }} :ي رتى اف سذم احليوى وسم  وقوت الرت ملسو هيلع هللا ىلص ِٔ َأطِ ََي ِِ      ََي ٠َّٛ َيي ًِي َُي١ّ ُح ُٙ ُيِك َِ َأَخيا ِِ      َعي ٠َّٛ َيي ًِي َُي١ّ ُح ُٙ ُيِك َِ َأَخيا َعي

ََيي١ِ رُُرَٜييَٜيي َٝا َّ اِيِك ِٛ َٜيي ََييَساّزا  ََيي١ِ ِم  َٝا َّ اِيِك ِٛ َٜيي ََييَساّزا   مي ااء امحااء صااية لألرءااءى وعبصاادة لألورااء  لااذأ. ، و 1818{{ِم 
غرماااااء  ق اةماااايمويف ا عاااا  سااااذم اةرءسااااابة ويآمااااءواةرءساااابة الودميااااة اوراااااد ء أت

آااءوني ا  إخااواهنفورومااة هللا سياامحف و مااءسدة  وا ماارويف ك سااذا اةماادايف  ااد ً 
 س ى وروء .ي ء  ت ءقمقة اإلأوالآوسوة سيمحف وسذا 

  ءسدة الثءنمة :ءسدة الثءنمة :الظالظ
  ع وم  احليوى سي  سمئة صور :ع وم  احليوى سي  سمئة صور :  --

يوااارتض الااابوض سيااا  احلياااوى الاااىت عآ اااو  د سمئاااة صاااور لي ماااوا ت 
نا    ه ال دك وسذا احف خءقئ  إوعبدى صرءى أوغةسء ويآ داويف ميف سذم 

نمااءيف  إولمماا  احليااوى أتخااذ شااو   وااويف شاادكءً اآ ةلمحااء  لوبااءدإءااد يآوواا  أ
كء اا    اواا   راا  شااائ أو ءمااوايف كء اا  أو قااة كء ااا  يظحااد امحمااء أس اااء  

وغاة ذا كءن  سذم الصور  اصة وعوضا د البموت إأ ء  ةالآرءس  اآوويف حمد 
                                                           

 الرتغم  د ا ء   ا سمءت واوت اموزي د الرب والصية ست أيب سديدة. ٛٔ



 

 



ذا كءناا  إأ ااء احليااوى الاىت عبكاا  ااا  كداسااة امحااء .و  ةاحاا   ودوساالمحااء إءءواة 
 اات  رااءظد و  رظااد أوماا   اات البمااوت  وأت اآل  لااة  اات  احليااوى  ماا  صااورة

مس شااوءر والربااءاتت وغةسااء ااا  اليبموااة الااىت خيقحااء هللا  اات غااة روح  كء 
 دخءت المدور سيمحف.قوءت وإهنء لآودي  ا وذلك  

  الظءسدة الثءلثة :الظءسدة الثءلثة :
  ن ءد: ن ءد: واإلواإل  اةواك اةواك   

 الرباوى ي ات ااادعباءسحف ايحاء سارد أأ ء اةواك  الىت يقاوى لاء ا باويف و 
 :  وسذا دمء سو  و  و ويوى ك كآ  المةة والمرة اةوآمدة

ساا ى سااو وساامد  احلماا ة وذساا  ساامد  سمااد اماامد  سمااد ةااء دخاا  اإل
يف ءممراء ؟ ااءت ويا  ااءت إيف  آراء و إلمارء سيا  احلاق أسيف واءت: ايرسوت هللا أو 

 ايف ندض   لدنمة د ديررء ؟
سمااد   ولااأف اةماايمني صااوني صااف د ه الووبااة وصااإسمااء ورااء نااذس  

يف أه إمحاااا ة وساااامد  رسااااوت هللا د الوساااار و  اااا  الصااااوءيف   ولااااأوالثااااءا د 
 .ه الووبةإوصيوا 

خادى سراد ء دخا  اةديراة أ ادة  واد عودر سذا اة حد  ا رسوت هللا 
وااادار    لاااداايت  ااا ف  وكبااا  ً  صااا و   اةديراااة كاااءيف  وكبااا  نااا  د دخولاااإوااا  

ه الووباة اقاد كاءيف وادويف راايت .اآ وا  كآا  الماةم إرااف ا  يبأا رااف وات 
ن  ةء اارتب ملسو هيلع هللا ىلص  ت اةديرة اءوي  سمد  سبدالدمحت وات ساوف وكاءيف اءد اء  ات أ

وااس وم ااء  كااءيف اااد واا د ال ااءى و واا  كااءرة وكااءيف  اات ضاامت سااذم الآوااءرة   
؟   يواويف ةديراة لاذم اامئاةعدخ  ااشرتاسء  ت ءي  اةيوك اقءت ايرسوت هللا أ



 

 



 .  اةيوك لبمحمء سمد  رسوت هللاسيءم ءيآني ومض  ت ءيأ. و 
سااايف وقماااءدة وديااادة وااات احلصااام  ا سااايم  و وحاااف أوااااد خدوااا  ابمياااة 

د نمااا  اماااء  ة الاااىت وساااد لاااء الوواااءر  ااات  عااا   قمواااءً    ااات او ااا سااابوني روااا ً 
: اااء  ً  ةقاا  الدساوت وديادخء أو  مآاء ايمااء اسرتضاوا الدساوت   لدساوت ءماءً 

مث اااااءت  ،د أ اااادك اي أ  ووااااددُ وَااااا :اقااااءت الدسااااوت  ة،وديااااد :؟ اااااءت اااات أناااا 
لااا  اقاااءت  ،سااايم  اي أ وواااد :ااااءت ، ااات أسااايف :ودمااات الدوااا ؟ ااااءت :الدساااوت

 ة:و اات  واا  مث اااءت وديااد ةساايف ودياادأا ،و رسااوت هللا : اات أناا ؟ اااءت ة:دودياا
 !!وهللا   يوويف ايرسوت هللا أعدخ  اةديرة سوذا؟  

 وني روااا ً وصاااف الماااب ةء اااد رحمااا  وصااارا  رحماااء راياااأوااااك سمء آااا  و 
د اةقد اااة والصاااوني  ةالدايااا صاااوني سااات المماااني وال ااامءت و  ااا  ساااو ءاااء  ً 

يحف أسااا  اةديراااة وظياااوا ساااء ديت ءاااىت اساااآقب ووااادمهء وخيوحماااء رساااوت هللا 
  إلن ءد اء يني.

 

 

 

وكااذلك رماات سرااد ء نواادح  هلل ورسااول  نواارب ساات ذلااك  ن ااءد القصااء د  
 واةواومد الديرمة واحلوممة .

  ::  الظءسدة الداووةالظءسدة الداووة
  --د اةولد :د اةولد :    القمءى سرد ذكد اذالقمءى سرد ذكد اذ  



 

 



  الوثاااة  ااات اةوءرضاااني ا ااامة القماااءى د اةولاااد سراااد ء يصااا  يمآ اااو
    قاا ً  ه ذكااد و دعاا  ملسو هيلع هللا ىلص سرااد ء ااور اةولااد ال ااديف لظاارحف ظرااءً إالقااءرئ 

ه اجملياس إيف الرات ملسو هيلع هللا ىلص يادخ  أل   ات الوياف أيف الراءس يقو اويف  وآقاديت   أص
يف البهااور أسااو  الظاات وبو ااحف اااةى وي يااد د عيااك الي ظااة  ماادم ال ااديف 

ه إنرااء نااربأ إواليماا  لاا  وكاا  سااذم الظرااويف   صيااد وبااءت سءااا   اات اةماايمني و 
واحلواف سيا   هللا  ت ك  ذلك ةء د ذلك  ت امدا ة سي   قاءى رساوت هللا 

  هللا إ  ضااءت  واارت وأ ااور الااربزخ   يويمحااء إوماادم ال ااديف  ااء   يوآقاادم 
  يف يقاءت د ءقاأ ات  وا   أكما  و أسيا   ات ذلاك و أالرات ملسو هيلع هللا ىلص وءه و سب ءن  وع

 .ان  ادج  ت اربم وه د  مدم د جميس كذا وكذا د سءسة كذا وكذأ
و قآ اا      قااة  قء اا ةءمااءة ودزخمااة كء ياا يناا  ملسو هيلع هللا ىلص ءااأنرااء نوآقااد إنوااف 
ءءة د  يوااوت هللا سااب ءن  ة الوء يااة الويمااء عوااويف روءااة ووالااة ساامعيااك احلمااء

رواح أيف   د جمءلس ا ة و  ءسد الرور والويف وكاذا أوعوءه و  ميآرا سيمحء 
يف الااادوح  دساااية عاااذس  أ ويغااا  :رني  ااات أعبءسااا  وااااد ااااءت  ءلاااكخياااو اةاااب 

رض رواح اةااااب رني د واااادزخ  اااات ا أ :ءمااااث شااااء ت واااااءت ساااايمءيف الودساااا 
 (.ٗٗٔلقمف صو ة عذس  ءمث شء ت )كذا د الدوح  وت ا

سا ى الراب   أد ساة  احلءاظ الاذست مسو   ت ذلك  ء ذكد يف ا إو  
ىب قءلا  ءماث ااءت سات أ( سرد عدمجاة سامد  ووواد وات ٔ٘ٔصو ة  ٔ)و  

اي  : }ذ ااءت إذاء  ورا  سمامس اديبآا  أاوت سبءس ومرمء رساوت هللا وياس و 
قا  اة ادكني ياوى كااذا   لناأيا  و موء ما   ادا ااأخربا أذاء  ساذا ووواد  اا ورب 
  د  قءد مااة ءوناا  لقاا  اة اادكني اأصااإالماا ى واااءت   وكااذا اماايف اااددى سيماا

 اا ث وساابوويف اأخااذ اليااوا  وماادم المماا  اقيواا  مث أخااذم  لمماادى اقيواا  



 

 



اااءت اووضاا  هللا  اات ياادى ورااءءني اقااة لمااء  ااا وربياا  و موء ماا  د امراا  
 .  ك   ت مثءرسء

وسااو شااحمد  اات  ةااء كءناا  روح ساامد  وووااد ةوداااة  هلل اساا  أاااءت 
 ااءكت الااىت امحااء ه ا إأسظااف ال ااحدا  اااد أسيااءم هللا ءديااة ا نياا   اااذسب  

 اات  اابحف وعمااآأنس لااف كماامد  رسااوت هللا وزووآاا  أذااء  وراا  سماامس اماات 
ا ا   ات سامد  أ ب أوه أيف عوي  سذم اة ية لمامد  رساوت هللا والاذى ساو 

يف أريا  وا  ساو ملسو هيلع هللا ىلص صاءء  الو ا  وواد هللا سيما  د  و  شاك و  ووود 
 .ر لة الوظممةسذم اة يرءت ووود 

ه متمااك كثااة  اات الرااءس لااذم الظااءسدة وساا  القمااءى سرااد إدى أوالااذى 
( سات  ٗٛ،ٖٛصاو ة  ٔوا   ذكد  م د الرت ملسو هيلع هللا ىلص  ء روام احليات د ساةع  )

 اااءى المااابو  يف اإلأءوااا  وو اااحف " :مااابو  ءماااث ااااءت اااءى عقااا  الاااديت الاإل
 اءى الصدصاءرى د ن اد  ر اد ااوت اإلأا ماوآما سرادم كثاة  ات سيماء  سصاد 

  دء  ملسو هيلع هللا ىلص : 

 

ناس كباة أُ  ءى المبو  واءى مجما  ت  جمليس ا ص  ورد ذلك اءى اإلا 
 .يسد ذلك اجمل

لاامس وواواا  و  ساارة  اااإذا سيماا  سااذا اااءسيف أيف القمااءى د اةولااد أو ً 
ى ذا وااء  الوصاا  الااذإمنااء ساا  ءدكااة يواارب لااء الرااءس ساات ااادءحف وساادورسف اااإو 

يف أء يآصاااور الماااء ا د عياااك الي ظاااة ه الااادنمإولاااد وخااادج  نااا  ملسو هيلع هللا ىلصأامااا  ذكاااد 



 

 



مادور واذلك الوادح وال لاذم الروماة امقاوى  ظحاداً  وسدوراً  الوويف كي  يحآ  ادءءً 
 .وربوزم سيم  الص ة والم ى

و  شااديوة و   ةاوآحءديااة حم ااة   ديرمااة واهنااء لمماا  سبااءد ةاحاا   مااأل
ء  اات يف واادت سااءدة الرااءس لااء اوويوسااأ  إكمااء يواارتى الاابوض و ااء ساا    ةساار

  سرد ذكد و دع . ب الآوظمف ل  ملسو هيلع هللا ىلص
  الظءسدة ا ء مة :الظءسدة ا ء مة :

  --ادسء  الغيو د  دح الرت ملسو هيلع هللا ىلص :ادسء  الغيو د  دح الرت ملسو هيلع هللا ىلص :
وااا    أيف اةاااءدءني ليدساااوت ملسو هيلع هللا ىلص يغاااءلويف د  دءااايااادى وواااض اةورتضاااني 
 ةالقد نماايت ا  دح  و م سب ءن  لا  د  ئاءت اآلو يدس  وو حف أهنف اد كءوز 

 ااو م ااار   الااذى ي اءقباا    اات   يواادف ااادر نبماا  و إو  يقااوت وااذلك 
  ا واااا اجملاااادد واااا  كااااءيف اءقباااا   ذااااة ةواءااااد  يااااةد               أو         

       ساب ءن  لا  الوواو اقاءت مو  ءىت د سآءو  ل  ملسو هيلع هللا ىلص ادى  و:       
                    [ٖٗ]هللامج   ء اءل  البوصةى رمحأو ء  ،الآووة  : 

 

 وصد  ءمءيف وت  و  اذ يقوت : 

 

م  ءد  وءراا  ر أأيف  و  وأوي  رد سي  سب    ءروى ست اوت الوءرض  



 

 



 رما  سيا  أسامدى ي ي متادح رساوت هللا ملسو هيلع هللا ىلص كماء اةرءى وود واءع  اقءت لا  ايد 
 :؟ اأوءو  نظمءً ء دة هللا 

 

 :عوءه  سظف  ت اولأو  و أرا  و أسرءك  دح ونقوت س   

                      [[ٗٗ]القيف]القيف  

أ  يآوادوم   ء يربغ  افأعبءس  ص ءو  و أو ت  آ دم ملسو هيلع هللا ىلص الوظممة أن  سيف 
 :اقءت ووصو    د  دء

{{  ُ٘ ََٚزُضُٛي  ِ٘ ِٔ ُقُٛيٛا : َعِبُد ايًَّ ََٚيِه  ، َِ َٜ ََِس  َٔ ََّصاَز٣ ِعَٝط٢ اِب َُا ُ ِطِسٟ اي ُ٘ال ُ ِطُسِْٚٞ َن ََٚزُضُٛي  ِ٘ ِٔ ُقُٛيٛا : َعِبُد ايًَّ ََٚيِه  ، َِ َٜ ََِس  َٔ ََّصاَز٣ ِعَٝط٢ اِب َُا ُ ِطِسٟ اي   1919{{  ال ُ ِطُسِْٚٞ َن

ي اويااوم أواات  اادم سيماا  الماا ى؟   قاادت الرصااءرى سممااأونقااوت كمااف 
 إاء وسبدوم  ت دويف هللا.

و ألاا  إسااو  يف واً أ اات يقااوت  وءااديثءً  ساا ى ااادميءً  أ ااة اإلوساا  يووااد د
 ؟ ت دويف هللا مسبد

َِ    }}: ذا اةداد  ت اول  إ َٜ ََيِس  َٔ ََّصاَز٣ ِعَٝط٢ اِب َُا ُ ِطِسٟ اي َِ  ال ُ ِطُسِْٚٞ َن َٜ ََيِس  َٔ ََّصاَز٣ ِعَٝط٢ اِب َُا ُ ِطِسٟ اي  {{ال ُ ِطُسِْٚٞ َن
ى   عباوا وعوبدون  كمء اوي  الرصءرى وومم  سيم  الم ى ولذلك اعباا أ

ُ٘  }} :رع  وقول سبء ىسيم  الص ة والم  ََٚزُضُٛي  ِ٘ ِٔ ُقُٛيٛا : َعِبُد ايًَّ ََُ٘ٚيِه ََٚزُضُٛي  ِ٘ ِٔ ُقُٛيٛا : َعِبُد ايًَّ   {{  ََٚيِه
 ع ااحدم: أشااحد أيف وا سباادم ورسااول ،واا  سيااف كاا   ماايف أيف يقااوت د 

                                                           

 .بهءرى ست سمد وت ا يءب ص م  ال ٜٔ



 

 



 اا  سيماا   لآوماا  لااء سياا  ألااء و   دءاايف هللا  الوبديااة سياا  الدسااءلة   اقاادى
 الدواى و ت أو  ذلك اءت البوصةى:

يف أى ااا   ااء شاائ   اات اةاادح اماا  حمآومااء  ل ااواور ال اادسم  واءااذر أ 
   الم ى.عقوت ام   ء اءل  الرصءرى د سمم  سيم

 واءت أي ء : 

  



 

 



 َوالُرسُن دوَن الَعرِش َلم ُيؤَذن َلُهِم

اُءـــــِلقٌد وـــِلَغرِيَك َموِعا ــحاش



 

 



  
  
  



 

 



 



 

 



 



 

 





 

 





 

 





 

 



 

 

 

 

 



 

 



بو حييفة اليعناٌ فى مدح شيد الوجود أماو قصيدة اإل
 ريفةة الشتروض عيد زيارة رشول اهلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

  شيدع علي وفا قصيدة العارف باهلل

 
 

  

 

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

 



 

 



 

  لإلماو أبي العسائهقصيدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 
 ألمري الشعراء أمحد شوقيقصيدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 املؤلف: فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد
  ى، ٜٛٗٔدأكآوو ٛٔنبذة: ولد ا ميآ  د

سا  ممم ة، ٖٚٙٔ ت ذى احلوة  ٘ٔاةوااق 
 دك  المرية، غدومة، ج ى ع، وءص  سي  
لممءنس كيمة دار الويوى  ت وء وة القءسدة 

ى، مث سم   لرتومة والآويمف ءىت وص  إه ٜٓٚٔ
 رص   ديد سءى  ديدية قريء الآويمممة، وعقءسد 

 ى.ٜٕٓٓسرة 
 ء ة ليدسوة الر ءط: يوم  ر ممء ليومومة الو

اةوءدى  ٘ٓٔشءرع  ٗٔٔو قدسء الد مم   ٕٕٗإه هللا  صد، واة حدة وداف 
مجما أرمء  اممحورية.، كمء يآووت  صد والدوت الودومة   لقءسدة، واء ادوع د

واإلس  مة لر د الدسوة اإلس  مة، وإءمء  اةُث  وا خ   اإلميءنمة؛  حلومة 
ضءاة إه الوآء ت ااءداة إلسءدة جمد اإلس ى،  ت واةوسظة احلمرة. سذا  إل

الآموم ت الصوعمة الوثةة والوسء ر اةآوددة ليم ءضدات والدروس واليقء ات 
سي  ال دا ر وا اداص اةدجمة، وأي ء  ت خ ت  واو  سي  شبوة اإلنرتن  

www.Fawzyabuzeid.com  وسو أءد أكرب اةوااا اإلس  مة ك
إضءاة عداث ال مخ الويم  الوء   سي   دى مخمة و   ني سءى  و  ووءرى 

    ، واد ًب إاآآءح واوحة ليمواا  ليغة اإلذميم ية.
 : يدسو إه نبذ الآوص  وا  اءت، والوم  سي  مجا  -ٔدساوع

الصف اإلس   ، وإءمء  روح اإلخوة اإلس  مة، والآهيو  ت ا ءقءد وا ءمءد 
هدص سي  عدومة أءبءو   لرتومة  -ٕغةسء  ت أ داض الروس، وا  دة وا  نمة و 

يوم  سي  عرقمة  -ٖالدوءمة الصءامة وود هتذي  نووسحف وعصومة ايولف.، 
الآصوف دمء شءو   ت  ظءسد وومدة ست روح الديت، وإءمء  الآصوف الميوك  اةب  

 سي  القد يف والمرة وسم  الص ءوة الوداى.
 اإلس    وبوث الدوح اإلميءنمة، ون د ا خ    سدا  : إسءدة اجملد

 اإلس  مة، وورتسمخ اةبءدئ القد نمة. 



 

 



  : في أرثع عشرح سلسلخفي أرثع عشرح سلسلخ  كتبةكتبة  011011قبئوخ الوؤلفبد :قبئوخ الوؤلفبد  
  ((55أوالً : فً تفسير القرآى الكرين )أوالً : فً تفسير القرآى الكرين )

 (،ٕ( نو اااااءت  ااااات ناااااور القاااااد يف )جٗٔ(، )ٔ( نو اااااءت  ااااات ناااااور القاااااد يف )جٗ)
( اآلداب القد نمة  ا خة الربية ٜٔط(، )ٕ)( أسدار الوبد الصءحل و وس ٛٗ)
( ،ٜٖ أسدار خية إوداسمف )( ،ٜٙعومة  ايت اةقدوني، ج )ٔ. 

  ((88ثبًيأً: الفقه )ثبًيأً: الفقه )
ط( )عادوف ٕ(  ء دة اةمايف واني الاديت و الوياف )٘) ،ط(ٕ( زاد احلءج واةوآمد )ٕ)

زاد  ( خمآصااادٗ٘) ( كماااف عواااويف داسماااءً سيااا  وصاااةة ،ٕ٘) ،إذميمااا ى وإندونممااا (
 ،( إكاااداى هللا لأل اااواتٕٚ)، مقاااة( الصااامءى شاااديوة وءقٔٚط(، )ٕاحلااءج واةوآماااد )

 .( د    الودح  لدمحة اةحداةٓٓٔ) ،( صمءى ا عقمء ٜ٘)
  ((0000ثبلثب : الحقيقخ الوحوذيخ: )ثبلثب : الحقيقخ الوحوذيخ: )

 ٔ( إشاادااءت اإلساادا  جٖٔط(، )ٖ( ءااديث احلقااء ق ساات ااادر ساامد ا   ااق )ٚ)
( واواااا  ٖٖ) ( الدمحااااة اةحااااداة،ٖٕط(، )ٕة )( الومااااء ت ا مدياااإٕط(، )ٕ)

( إشاادااءت ٖ٘ط( )عاادوف لإذميم يااة(، )ٕ) اةماايمني اةوءصااديت رمااو رسااوت هللا 
( امماءت ا مادى ظاءسدم ٘ٛ(  ا ا راني،)ٓٚ( الماداج اةراة، )ٔٙ، )ٕاإلسدا  ج
 ( شدف شحد شوبءيف.ٜٓ( كيمءت اةوداج،)ٚٛو قر ، )

  ((55خ: )خ: )راثعبً: هي أعالم الصىفيراثعبً: هي أعالم الصىفي
( ال ااامخ و سيااا  سااا    ساااةة ٖط(، )ٕ( اإل اااءى أواااو الوااا ا ف اجملااادد الصاااوك)ٔ)

( شااامخ اإلسااا ى المااامد ٘ٗ( اةااادىب الاااد ا المااامد أمحاااد البااادوى، )ٔٗوساااديدة، )
 ( ال ااااامخ الوء ااااا  المااااامد أواااااو احلمااااات ال اااااءذه،ٜ٘ط(، )ٕإواااااداسمف الدساااااوا  )

 ( اإل ءى أوو الو ا ف، سةة ءمءة.ٜٚ)
 ً ً خبهسب   ((77: الذيي والحيبح: ): الذيي والحيبح: )خبهسب

ط( ٖ( كماف هبكاك هللا )ٖٗ) ،ط(ٕ( إص ح ا اداد واجملآمواءت ك اإلسا ى )ٕٙ)
( ٓ٘ط() رتوف إذميم ى(، )ٕ( كونوا اد   مي   وني الرءس )ٜٖ) ) رتوف إذميم ى(،

( أ اااداض ا  اااة ٘ٚ( وراااو إسااادا م  ووساااد اآلخااادة، )ٚٙا اااءاي ال ااابءب اةوءصاااد، )
 ( اق  امواب )إوءوة أسئية اةواا(.ٕٜ، )(عر ي   واإٓٓٓٛ)ووصةة الربوة 

  ((77سبدسبً: الخطت اإللهبهيخ للوٌبسجبد: )سبدسبً: الخطت اإللهبهيخ للوٌبسجبد: )
( شحد شوبءيف و لمية ٛٔ( شحد رو  واإلسدا  واةوداج،)ٚٔ( اةولد الربوى، )ٙٔ)

( ٕٔ( احلااج و سمااد ا ضاا  ، )ٕٓ( شااحد ر  ااءيف و سمااد الويااد،)ٜٔالغواادايف، )
 .ط(ٖا ي  اإلاء مة جميد: اةرءسبءت الديرمة )( ٘٘) ااودة ويوى سءشورا ،

  ( ا شومة الربوية ليوصد.ٛٚ): : ((00سبثعبً: الخطت اإللهبهيخ العصريخ : )سبثعبً: الخطت اإللهبهيخ العصريخ : )
: الورأح الوسلوخ ) ًً ً : الورأح الوسلوخ )ثبهٌب ًً ً   ((33ثبهٌب

)عاادوف ( اةب رااءت القءنآااءت ٖٗ) إذميماا ى(، عاادوف) ط(ٕة القااد يف مماا  اإلميااءيف )( عدومااٜ)



 

 



 وامرس ك اإلس ى.( احل  ٗٚ) ط(،ٕ( اآءوى وء وة ليرمء )ٗٗ) إذميم ى(،
  ((0101ثبهٌبً: الطريق إلً هللا: )ثبهٌبً: الطريق إلً هللا: )

( قدياااق ٕ٘) ) عااادوف لألندونمااامة(،ط(ٕ( قدياااق الصاااديقني إه رضاااوايف رب الواااءةني )ٙ)
( س  ااااءت ٖٓ) ط(،ٕ( اجملءساااادة ليصااااوء  و اة ااااءسدة )ٕٛا بااااووني وأذوااحااااف، )

(  واة ٚ٘داا  الصءحلني، )(  ٕٖ) ( رسءلة الصءحلني،ٖٔالآوامق  س  الآ قمق، )
 ا باااااني و ر اااااة اةمرتشاااااديت امماااااء يييااااا  ك ياااااوى سءشاااااورا  ليقاااااءواو  ) قماااااق(،

( دسوة ال بءب الوصادية لإسا ى، ٜٚ( أءمت القوت،)ٗٙ) ( نواا  اةقدوني،ٓٙ)
 ،ٕ( جمءلس ع كمة الرووس جٜٛ،)ٔ( جمءلس ع كمة الرووس جٛٛ)

  ((77تبسعبً: األركبر واألوراد )تبسعبً: األركبر واألوراد )
( خمآصاد ٖٚ) ( أذكاءر ا وادار،٘ٔ،))عادوف إذميما ى وأندونمما ( ط(ٕٔ  الودج )(  وءعٛ)

 ط(،ٖ( أذكاااااااااااااااااااااءر ا وااااااااااااااااااااادار )صاااااااااااااااااااااغة()ٖٛ) ،ط(٘ واااااااااااااااااااااءع  الوااااااااااااااااااااادج )
( ٖٚ) ( نما  الآحاءا  لاورد القاد ا،ٙ٘ط(،)ٕ( أوراد ا خمءر )صديج وشدح()ٓٗ)

 وء ا ا ذكءر وا وراد،
  ((5500عبشراً: دراسبد صىفيخ هعبصرح: )عبشراً: دراسبد صىفيخ هعبصرح: )

( أوااواب القاادب ٕٔ( الصااوء  وا صااومء ،)ٔٔلصااوامة و احلمااءة اةوءصاادة، )( آٔ)
( اةرحج ٖٙ) )عدوف لإذميم ية،ط( ٖ( الصوامة ك القد يف والمرة )ٜٕو رءزت الآقدي ، )

( ٔ٘(  ااوازيت الصااءداني، )ٜٗ) ( الو يااة وا ولمااء ،ٕٗ) الصااوك واحلمااءة الوصاادية،
(  رحءج ٖٙ) ( سمءءة الوءراني،ٛ٘ كمآحء، )( الروس وصوحء وعٖ٘) الوآ  الوداءا،

( شداب ٚٚ) ( الويءاي الصمدانمة لألصومء ،ٛٙ( نممءت القدب، )٘ٙ)الواصيني،
 (  داب ا بني هلل.ٜٛ،)(  قء ءت اةقدوني.ٖٛ)أس  الوص ،

  ((44حبدي عشر: الفتبوي )حبدي عشر: الفتبوي )
 ،ٕ( اآاااءوى اورياااة جٓٛ،)ٔ( اآاااءوى اوريااة جٙٚ( اآااءوى وء واااة لي اابءب،)ٕٗ)
 ٗ( اآءوى اورية جٙٛ، )ٖاآءوى اورية ج (ٗٛ)

  ((22ثبًً عشر: أسئلخ صىفيخ )ثبًً عشر: أسئلخ صىفيخ )
 ( ناااااااااااااااور اماااااااااااااااواب سيااااااااااااااا  أسااااااااااااااائية ال ااااااااااااااابءب )عااااااااااااااادوف لإذميم ياااااااااااااااة(،ٕٚ)
 ( إشءرات الوءراني.ٜٜ) ( ا وووة الد نمة د ا سئية الصوامة،ٜٙ)

  ((22ثبلث عشر: حىاراد هع اآلخر )ثبلث عشر: حىاراد هع اآلخر )
 ةوءصاااااااااااااد،( ءاااااااااااااوارات اإلنماااااااااااااءيف إٛ( سااااااااااااابا ت غاااااااااااااة اةمااااااااااااايمني، )ٔٛ)
 ( أسئية ءدة ست اإلس ى واةميمني.ٜٗ)

  ((33راثع عشر: شـفبء الصذور: )راثع عشر: شـفبء الصذور: )
ط(، ٖ( و ء د اةب ت سراد اةاوت )ٚٗط(، )ٕ( س ج الدزا  لوي  ا رزا . )ٙٗ)
 ( و ء د الو   اإلاي، ٙٙ.)،( و دايت اةب ت د اآلخدةٕٙ)



 

 



 أين جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى حممد أبوزيد

 القءسااااادة ااءعف راف اةوآبة إسف

 ا زسد القء د ووسد شءرع ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ الوديب اجمليد  وآبة

 احلمني  مدايف الغ ى أى سو  ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ امردي  وآبة

 رهءيف،سءوديت ال مخ شءرع ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ اةقيف دار

 الدراسة اموودى صءحل ال مخ ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ الويف ووا ا  وآبة

  حلمني ا واءف سمءرة ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ الآوامقمة  وآبة

 احلمني  مود خيف الموييف زاء  ٕ ٖٜٕٕٔ٘ٚٗٚٔٓ احلمني أنوار  زار

  حلمني الودوى ءمت  مدايف ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ الو ي ية  وآبة
  لدراسة القء د ووسد شءرع ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ امممية الورويف

 مني حل احلمم  اة حد شءرع ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ احلممرمة  وآبة

 ا زسد خيف سب  و شءرع ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ القيوة  وآبة

 . نوممة الممدة  مدايف ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ الويف نوممة  وآبة

 شديف شءرع ٕ اليوا  سمءرة ٕٖٜٖٕٚٔٗ احلديث اةصدي اةوآ 

 اليو  وبءب البمآءيف شءرع ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ كم ا كء   ا دي 

 الداي  مدايف آ ديد،ال شءرع ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ اإلنمءيف دار  وآبة

 ءدب قيو   مدايف ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘  دووه  وآبة

 نصد  ديرة الرصد شءرع ،ٕٓٓٓ قمبة ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ نصد  ديرة  دووه

 المررتات ووار سده شءرع ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ اةصدية الرح ة

 الرتسءنة  دي خيف ءوءزي،. د ش ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ والآوزيا لير د س 

 ا زسد امء ا خيف ا عداك، درب ٜٕٚٚٗٓ٘ٓٓٔٓ ليرتاث ا زسدية اةوآبة

 ا زسد القء د ووسد شءرع ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ القدى أى  وآبة

   زسد الصرءدامة شءرع ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ احلديثة ا دومة اةوآبة

 امديدة  صد أ ني، أمحد.د شءرعٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ ال ديوة الدوضة  وآبة

 اإلسااااوردرية  

 وءد  يوف أ ءى الد  ، حمية ٕٜٕٕٛٓٓٙٗٔٓ سو  ك ك



 

 



 زغيوت صومة الد  ، حمية ٜٕٖٕٛٙٔٓٓٔٓ الثقءك اإلس    الوآءب

  صد حمياة دانمءت، الرت شءرع ٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٔٓ  وس  سومد و ك ك

  صد حمية دانمءت، الرت ش ٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ الصمءد  وآبة

 وءود سمدى إذءسم ، اة ةأمحد ٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘ سمبوي   وآبة

 ا ومض أمحد/ أ -الد   حمية ٖٖٕ٘٘٘ٗٛٛٔٓ ا ومض الو ك
 ا ااااااااءلمف  

 سي  الو ي  سبد  درسة  وار -ال اءزيق ------- و احلءاظ سبد ك ك

 الديت نور شءرع – ال اءزيق ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ سبءدة  وآبة

 البدوى الممد  مود أ ءى -قريء ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ اتج  وآبة

 الآوءرة كيمة أ ءى واةوآصف سومد شٜ -قريء ٓٗٓ-ٜٖٕٖٖ٘ٗ ةادو  وآبة

 سء  /أ المررتات، أ ءى المودايف شءرع - ال مخ كود ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٓٔٓ الآ ديد ك ك
 الم ى سبد أمحد

 اليوارى   مآ و   وار ومحءيف شءرع - اةرصورة ٖٕٕٕ٘٘ٛٓٓٔٓ امء وة ص ءاة  وآبة
 سيممءيف سمءد/أ

 وادى سءقف/أ ااءدى، ش سق ، س وة اةرصورة، ٜٕٙٗٔٗٔٓٓٔٓ اةحداة الدمحة  وآبة
 لقمءيف، اوت  درسة  وار الثءنوية شءرع -اةرصورة ٖٓ٘٘ٔٚ٘ٓٓٔٓ الثءنوية ص ءاة  وآبة

 أمحد الديت كمءت احلءج
 الموى أخبءر ص ءاة
 ا عدىب و احلءج

 سءي ص ح  درسة  وار -اةرصورة – قيهء ٜٕٕٗٗٚٚٔٗٔٓ
 قيهء كوودى أ ءى الآوءرية،

 ودودى غ اه محءدم أ -اءيد ٜٕٕٓٓٛٙٗٙٔٓ اإلميءيف  وآبة

 خةى و ءمت ح ال حدا ، المويس،ش ٜٜٕٕٓٗٓٙٚٔٓ الص ءاة ك ك

 اةح  الآوويت أ ءى سدايب امحد شءرع -سوسءج ٖٜٓ-ٜٜٕٖٕ٘ٚ الممءيف سبدالوآءح أو د

 القرءوى الدءمف دسب سمدي  مود أ ءى -ارء ٜٙٔٙٛٔ٘ٙٓٔٓ احلمت أوو ك ك

 الديس و احلءج -زير  الممدة ش - إسرء -القدااي ٜٗٙٙٛٙٛٓٓٔٓ إسرء -القدااي ك ك
 الروىب و ر  ءيف و وا سآءذ

 اةرم  الوءق  سبد و ءم  ك ك ٖٕٜٛٔٗٔٔٔٔٓ ةسرء ءم  ك ك
اادا ة . وميوات أي اءً رمء  اممحورياةخبءر واةوآبءت الوربى مأي ءً ودور ا سداى واممحورية وا  ا اصد - ةسرء الد د  مآ و  أ ءى

 www.fawzyabuzeid.com جماااء   ااات  وااااا ال ااامخنماااهة اليبءساااة  الوآااا  وعر يااا 
دار اإلمياءيف  قيبحء  ت الرءشاد:أو  ،لوآءب الودىب  واا ا www.askzad.comوسي   واا 
ف:  ،ٕٓ-ٕٕٕٓٗٔ٘٘ت:  ءااااااااااااادا ق اةواااااااااااااءدي  لقاااااااااااااءسدة، ٘ٓٔش ٗٔٔواحلماااااااااااااءة،

ٕٕ٘ٙٔٙٔٛ-ٕٓ 

http://www.askzad.com/


 

 



 ٘ اةقد ة
 ٔٔ الوص  ا وت: المرة والبدسة

 ٕٔ عقممف البدسة
 ٜٔ ووض ا  ور اةمآ د ة د سصد 

 ٖٕ الوص  الثءين: أدلة اإلءآوءت  ةولد الربوي ال ديف
 ٕٗ القدايف الودم ا دلة  ت و  :أ

 ٕٚ الربوية المرة ا دلة  ت  نمءً:
 ٖٓ ا سآ مءيف أدلة  لثءً:

 ٕٖ راووءً: أاوات الويمء 
 ٖٚ ة لإءآوءت  ةولد الربوىالوص  الثءلث: ظواسد  صءءب

 ٖٛ ا وه : شدا  احليوى وعوزيوحء  الظءسدة
 ٖٛ ع وم  احليوى سي  سمئة صور  -ة :الظءسدة الثءنم
 ٜٖ سدة الثءلثة : اةواك  واإلن ءدالظء

 ٔٗ : القمءى سرد ذكد اذ  د اةولد  الظءسدة الداووة
 ٖٗ الظءسدة ا ء مة : ادسء  الغيو د  دح الرت 

 ٚٗ اآوى دار اإلاآء  اةصدية د اإلءآوءت  ةولد الربوي
 ٖ٘ الوص  الداوا:  دا   نبوية

 ٗ٘ روضآ سرد زايرة  الرت ك  دح  ءرموة ىبأ ءى اصمدة اإل
 ٙ٘ لوءرف  هلل سمدي سيي واء اصمدة ا

 ٚ٘ اصمدة لإ ءى أيب الو ا ف 
 ٛ٘ اصمدة   ة ال ودا  أمحد شواي

 ٜ٘  نبذة خمآصدة ست اةبلف
 ٓٙ حء اء مة اةوآبءت ودور الر دوييم اء مة اةبلوءت
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