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321321--  
  

على  رتعىن مامه،ىوا شار ى س هلل نى وهمو شعاىهم على   ىه هلل اضتمد 
 ... أشاله رنه  ن موره شخَته شضعه،و شهبه،و

 ... شارصبلة شارسبلم عل  خَت رنلو شأم عه،و
ه،و شهبه،ىوا نىعددمحم   شإ هم أىل حضسعوا ش وضن جتلِّى  مىوره شنىن

شآرىىو شبىىو وا ش ىىن اىيىىدىل هبدمىىو إم مىىوم ارىىدمنا شعلعنىىه  ا ىى  أرتاىىُت 
 ... آ ُت آ ُت اي رب اراهظتُت.

 شبادا
فقىىد مسىى  منىىَت  ىىن اظتسىىلمُت أش عنهنىىوا أش ع هنىىلوا عىىن ارقعىىهم 

ظته فع ه  ىن  نىهفن رتىة رنىه ُب  ابرسنن ارنهبية ارىت نن ه رنه رنول هللا 
دمعه شاآلخىىسة فقصىىددمحم هبىىسه ارسنىىهرة عىىسمَت إخوامنىىه اظتسىىلمُت ارىىدمن شارىى

ٌت رنىىىه عن ىىىه ر ىىىدة حهاينىىىه إرع ىىىه ش ىىىد أرتاىىىُت هبىىىسه ارسىىىنن ارىىىىت ال  ىىى
  سمنهىه حبسب  نهفا ه شأ ساض ه إم ثبلثة أ سهم :

 
شىىى  ارسىىنن اربلحقىىة ابرصىىلوات اظت يوبىىة اظتاسشضىىة علعنىىه نىىوا  

ممىىىه ذمىىىسدمحم فعمىىىه شرد عىىىىن ....  شهبىىىه إدتىىىهم ارصىىىبلة ا    لعىىىة أش بادمىىىة
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 .رنول هللا 

إم هللا عاىهم ر  ىة  شى  ارسنن ارىت مهن ميقىسب هبىه رنىول هللا 
ُب رفاة اظتقهم شبلوغ اردراة اراظم  عند هللا ع هرك شعاىهم شىى  ال  ىٌت 

و أش مس ىىى  إم أش لتظىىى  ب ىىىاهعي عن ىىىه ظتىىىن أراد أن م ىىىون ُب  اعيىىىو 
 درايو ُب انة ارناع .

شىىاقة ت يىىو شرزتىىة تىىىل  ليىىو  شىىى  ارسىىنن ارىىىت  ىىد  ه ارنىى  
مقض  هللا هبه عتى  اضتىوا،و شمسفىن هبىه عىن   ارنىوازل شلتقىر عتى  اظتىساد بىل 
شكتاىىىل ارىىىدمعه مل ىىىه  ىىىو  أ ىىىسى  شرىىىىن إشىىىهر   إذا أ ىىىهعوا اضت عىىىب ُب 

   : وهمو شعاهمننيو نس  ورو ن

                   ((٘ٗ٘ٗ  )ارنور)ارنور  

 ...ف نعئهً ظتن داشم عل  ارامل هبسه ارسنن 
شعمىىل هبىىه ُب شوصىىو شدعىىه إرع ىىه أىلىىو ش ىىن ..  فأحعهىىىه ُب ماسىىو

 ...حورو 
 ش وىب عت  رتعاًه شحسن  آب.

أن مىىدخلنه شارقىىهر،ُت شاراىه لُت هبىىسه ارسىىنن أرتاىىُت  أنىأل هللا 
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 : نعددمحم    ولُب 
ٔ 


ٕ

شبىىل  هللا شنىىل  شابرك علىى  نىىعددمحم   م ىىن اعتىىدىل شآرىىو  ىىوس 
شأبىىىوهبو  صىىىهبعى ارىىىدا  شمىىىل  ىىىن هبىىى  ا يىىىدىل آ ىىىُت اي رب اال يىىىدا 
 اراهظتُت.
 ىىٜٖٗٔ ن باس  ٙاظتوافر ا مٕٚٔٓ ن أميوبس  ٕٚاصتماة 

 

 

 ارانوان ارربمدىل: اصتمعزة ى ػتهفظة ارغسبعة
 ٕٓٓٓ- ٓٗ -ٜٖٔ٘ٓٗٗت : 
 WWW.Fawzyabuzeid.com :  و ن اإلمًتمت

 fawzy@Fawzyabuzeid.com :اإلرع ًتشىن ارربمد 

fawzyabuzeid@hotmail.com 
fawzyabuzeid@yahoo.com 

fawzyabuzeid48@gmail.com 

                                                           
 .رشاه ارطرباين ُب األشنط عن أمس بن  هرك  ٔ
 .لعة األشرعه  أليب ماع  عن أيب ىسمسة رشاه ارطرباين ُب األشنط ا شح ٕ
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شسع ٌّا شر ن ال  ٌت عنو ألي نهرك ُب  سمىر  درس درسىسا ار
 اضىىىىن ارنقىىىىهط علىىىى  اضتىىىىسش  حىىىىىت ال ـتيلىىىى م ا شأرددمحم فعىىىىو أنهللا 

  اظىىىىى شأنعلىىىىى ا ألن  اظىىىىى  خبلفىىىىىهت اظتسىىىىىلمُت بسىىىىى ب ارا ىىىىىهداتا 
  ه ارصىىىلوات ا نىىى أش خىىىهرج اظتسىىىهاد اإن مىىىهن ُب اظتسىىىهاد اطتبلفىىىهت
 اظتسنودمحمت.

رىىىعس ىنىىىهك خىىىبلٌ  ُب  - شاضتمىىىد هلل -شارصىىىلوات اظتاسشضىىىهت 
رأىل ب صىىَتعو ارنورامعىىة  - شىىىو اضتىىسمي علعنىىه - رنىىول هللا ش شىىأ،ها 

ره ُب أمىىو ال مسىىيطعن أحىىٌد  ىىن األُ ىىة   مىىه بلىى   ىىد اشاإلعته ىىهت ارسابمعىىة
فىأراد دي ارصىبلة ممىه من غى ا عقوىل هللا شاطت و  شاإلخىبلص هللا أن مى  

 ...أن مسي مل رنه أرتاُت ارصبلة 
 ... أش علور هبه ااريت عس ر ارصبلة افوضن رنه ارسنن ارلواحر

 شرشىل ُب ذرك عن رب ارازة ع هرك شعاهم:
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ٖ

 :فُع مل
 .ابريطو   -
 .لىشارنواف  -
 ... ننىىشارس  -

 !!  ببلة اراسمضة اريت م دم ه ارا د هللم مل 
 .شىسه دمحمحعة

 شارنهحعة اأُلخسىل:
  د م ون ارا د را  هً ُب اريقسب إم هللاا شأن م ون رو  نزرىٌة علعِّىو

 بُت ارصهضتُت  ن ع هد هللاا شىسا ال م ون إال ابضتدمث ارقدن :

ٗ

ػت يىىىو شرضىىىهها شاراىىىوز ابرىىىدراهت  نىىى عل اريقىىىسب إم هللا رنعىىىلإذاً 
خهبىىىة ارىىىيت مىىىهن ش  اىىىىو اإلمنىىىهر  ىىىن ارنوافىىىل ااروى عىىىة ارالعىىىة عنىىىد هللا
 لتسص علع ه رنول هللا.

                                                           
  سند أيب مال  اظتوبل  عن أمس هنع هللا يضر ٖ
 بوعى ار وهري شابن ح هن شار ع ق  عن أيب ىسمسة هنع هللا يضر ٗ
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   :فقىىهلىىىسه اضتقعقىىة  شرىىسرك شض ىىى هللا                
              ((ٜٜٚٚ) اإلنسا) ظتهذا؟ اإلنسا 

                                  ((ٜٜٚٚ) اإلنسا) هرسي مسمد ف اإلنسا
اظتقىىىهم ادمىىىودا شارىىىسي مسمىىىد أن م ىىىون  ىىىن بىىىهحب اضتىىىوض اظتىىىورشدا 
ىىىى   شارىىىىسي مسمىىىىد أن منىىىىهل ار ىىىىاهعة ارُاظمىىىى  مىىىىوم ارىىىىدمنا فالعىىىىو اريأنِّ

 ُب ارنوافل اريت مهن ميقسب هبه رسب اراهظتُت. ابضت عب 
شىنىىىىهك موافىىىىل  ىنىىىىهك موافىىىىل الحقىىىىة ابرصىىىىبلة إلممىىىىهل ارصىىىىبلةا

ابر عاعىىة ارصىىوعوة  اميىىهبن فع ىىه ح عىىب هللا ش صىىطاهه ارليقىىسب إم هللا
 اارواردة عنوا شخهبة  ن ادققُت ارىسمن   ىوا على  ىىسا اظتىن و األ ىُت

   ٍُت عند رب اراهظتُتا ألن ى ال  ذا وا شعسفوا.   قهمفوبلوا إم
 شأوا أن ىنىىهك مىىوازل مياىىسض عتىىه اإلمسىىهن ُب ماسىى شرأىل ارنىى  

 :ض عته اصتمهعةعياس 
هبىىه عىىن اراىىسد أش عىىن  ؼتصوبىىة مسفىىن هللا  شحتيىىهج إم بىىلوات

شلُتقىىر عتىى  ارساىىه ا شىىى  ارىىيت  ااصتمهعىىة ارانىىه ا شمسىىي عب عتىى  ارىىدعه 
م عىو رنسىيود  ه ُب ارنىوازل ارىيت عل   مسمع ه ارسنن اريت أمزعته هللا 
 ه بعن ه.مم  إذاً ارسنن ثبلثةا عنزل بنه أفساداً شرتهعهت
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 مٕٚٔٓ/ٛ/ٖىى  ٖٛٗٔ ن ذي ارقادة  ٔٔاظتاهدي  ٘
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ابن عمس أخسج ار وهرىل شارًت سىل عن 
  هل:أمو رض  هللا عن مه 
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هىه عىسشي أبىى  األحهدمىث ُب ذرىك عىن  شأرضاهنع هللا يضرارسعدة عه، ة 
نىىين ط ارسىىهدة اراق ىىه  األاىىبل ا أن  ن ىىه نىىنٌن اا ش ن ىىه رنىىول هللا 

اظت مىىدة أخىىسشىه  ىىن حىىدمث  فهرسىىنن ىىَت   مىىدةا    مىىدةا ش ن ىىه نىىننٌ 
 ارسعدة عه، ةا  هرت:


ٚ

  عن مه  هل:شُب رشامة أخسىل البن عمس رض  هللا


ٛ

ىنىىىىهك راشمىىىىة ُأخىىىىسىل رلوىىىىدمث عسشمىىىىو ش ع ىىىىسةا  فهرسىىىىنن اظت مىىىىدة
 فقهرت:ع سة رماةا  يتنارسعدة عه، ة إبث



                                                           
 مٕٚٔٓ/ٛ/ٖىى  ٖٛٗٔ ن ذي ارقادة  ٔٔاظتاهدي  ٙ
 ض  هللا عن مهاه ن ارًت سي عن عه، ة ر  ٚ
 بوعى ار وهري شارًت سي عن ابن عمس رض  هللا عن مه ٛ
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ٜ

ُب حدمنىىىىو  ش ىىىىهل فىىىىع   ىىىىى  ارسىىىىنن اظت مىىىىدة ارلواحىىىىرا  ىىىىىسه
 اصته ن:

ٔٓ

شإفتىىه  انٌة   مىىدةُنىى عىىن رنىىول هللا  همل مىىسد فع ىىشبىىبلة اراصىىس 
 :ا  هل ر  ب فعو

ٔٔ

 شُب رشامة أخسىل:


ٕٔ

 ننٌن  َت   مدة. رباة   ل اراصس ى فهرسمايُتا أش األ
اظتىساىب اراق عىة اظتايمىدة رىعس عنىدىه رشاعىب فىنن   ل اظتغىسب ش 
ممسىىى د  صىىىس  اظتغىىىسبا شرىىىسرك ؾتىىىد اظتسىىىهاد ارُاظمىىى  ُب بلىىىددمحم    ىىىل

 مقيىدشنارسعدة زمنب ش س د نعددمحم اضتسىُت ش سى د ارسىعد ار ىدشيا 
ن غىىىسب مقعمىىىو ظتىىىساىب ارُاظمىىى ا ف م ىىىسد أن مىىى ذن اظتىىى ذن رصىىىبلة اظتاب

                                                           
 بوعى  سل  شأيب داشد عن عه، ة اهنع هللا يضر ٜ
 بوعى  سل  شارًت سي عن أم ح ع ة اهنع هللا يضر ٓٔ
 اه ن ارًت سي شأيب داشد عن ابن عمس رض  هللا عن مه ٔٔ
 ننن أيب داشد عن عل  بن أيب  هرب هنع هللا يضر ٕٔ
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 .ارصبلة عق  ه   هشسة
ا مقىىول شاردعىىُتش ىىه ارىىسمايُت   ىىل بىىبلة اظتغىىسب؟ ىىىهعُت ارىىسمايُت 

 :هنع هللا يضرفع مه نعددمحم أمس 


ٖٔ

 شُب رشامة أخسىل:

ٔٗ

 .شارسواري ماٍت األعمدة
ر ىىن د أن مصىىل    ىىل اظتغىىسب ُمصىىل  رماىىُت خاعايىىُتا مىىمُس  هرىىسيف
 رصىىبلة ه ىىة اإلمنيظىىسشن ع ىىس د ىىه،ر   ىىل  اآلناظتسىىهاد باىى  ؾتىىد ُب 

رعسىىىىت شاردة ُب ارسىىىىنة علىىىى  ىىىىىسه  !اظتغىىىىسبا فمىىىىن أمىىىىن أعىىىىوا بىىىىسرك؟
ألن ش ىىت ( ه()اظتغىىسب اىىوىسٌة فهريقطوىىى) شرد ُب األثىىس: ىىد اإل ىىبل ا ش 

اظتغىىسب  صىىَتا فن ىىه أن مسىىهر  ُب اراسمضىىةا أش مصىىل  رمايىىُت خاعايىىُت 
 ٍب مقوم إم اراسمضة.

                                                           
 ار وهري ش سل  عن أمس هنع هللا يضر ٖٔ
  سند أزتد شار وهري ش سل  بصع  أخسىل عن أمس هنع هللا يضر ٗٔ
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ة ارا ىىه  ن  ة اظتغىىسب ارق لعىىةا شُنىىن  ة اراصىىسا شُنىىن  فع ىىون عنىىددمحم ُنىى
 ن عمل هبه فلو أاسىىه شمورىىها ش ىن مل مامىل  اارق لعةا ننٌن  َت   مدة

 شرىعس علعىو ذمىٌب شال إٍبٌ ُب ااىًتض علعىو ن مامل هبىه شال م  هبه ال من َ 
ا  ن أد اىه فلىو ارنىوابا ش ىن إم هللا  عسم ها ألن ارنوافل مل ه ر ع ة

ىىىه فلىىعس علعىىو عقىىهبا شإفتىىه  ىىد منىىيقي أاىىسه  ىىن اظت يوبىىة شال  امل م دِّ
 .موم رقه  هللا  اكتدشن رو  ه مُ مل بو ىسه ارصلوات موم اضتسهب

 :ركعتا سنة الفجر

د بىىىبلة دمحمفلىىىة مىىىهن لتىىىسص علع ىىىه ارنىىى  ارصىىىلوات آَمىىى  ىىىن ىىىىسه
 آمىىد اظت مىىدا شرىىسرك  ىىهل  ف ىى   ىىن اظت مىىدات ر ن ىىهرماىيت ارا ىىسا 
 ُب ىهعُت ارسمايُت:

ٔ٘

  هرت: شرشىل ار عوهن شأزتد شأبوداشد عن عه، ة 


حسمصهً حسبهً ات هً على  بىبلة بلوات ريب شعسلعمهعو علعو شمهن 
ىىىىى  ارنهفلىىىىة علع ىىىىه  ارا ىىىىسا شرىىىىسرك  ىىىىن دتىىىىهم حسبىىىىو رماىىىىيت نىىىىنة 

                                                           
 بوعى  سل  شارًت سي عن عه، ة اهنع هللا يضر ٘ٔ
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 .يت عُ د ىل باد ش ي ه رو فهت اإلمسهن أداؤىهاروحعدة ار
ألمىىىىىو رىىىىىو أن اإلمسىىىىىهن دخىىىىىل اظتسىىىىى د شأ ىىىىىه وا بىىىىىبلة اصتمهعىىىىىة 

ارى ا  أن ميا  ىل بىبلة ارنهفلىة هاىسده ٍب  فبل ماال ممىه مااىلا ص ىرل
 :ىسا ؼتهرٌ  رل دي ارن ويا رقورو ر ن ملور ابصتمهعةا 

ٔٙ

 . ال هما شارنهفلة فبل عصى ارنوافل  هظته أُ عمت ارصبلة
إ ىه أن م دم ىه عقىب ارصىبلة   هشىسًةا شإ ىه أن صى ى فنذا بىل  ار

نُلىىث نىىهعة مىى دي منيظىىس حىىىت ُع ىىس  ار ىىمسا شباىىد شىىسش  ار ىىمس ب
 شىىىىسا  ىىىسىب ار ىىىهفا  شاإل ىىىهم أزتىىىد بىىىن حن ىىىلنىىىنة ارا ىىىسا  رمايىىىه

 ه.مرض  هللا عن 
 قهال:شناه األ س فشاإل هم  هرك شاإل هم أبو حنعاة 

بنُلىىث لٌّ ارنهفلىىة حىىىت   ىىل بىىبلة ارظ ىىس م دم ىىه شرىىو ُب ش ىىت ِحىى
 ش ي ه.أداؤىه باد اريت نت ن نهعةا ف سه ارنهفلة اروحعدة 

حضىىىىست إم اظتسىىى د ش ىىىد أ عمىىىىت بىىىبلة ارظ ىىىىسا شمل  رىىىور ىىىن 
دالً  ىن أن ُأبىل  رمايىُت ُأبىلع ه باىد ارصىبلةا ف ى اُأبل  ارسنة ارق لعىة
ا إذا منىىىُت ُأبىىىل  أرباىىىة أاال ىىى  نىىىت رماىىىهتش بادمىىىة ُأبىىىل  أرباىىىةا 
 .شرعس ُب ذرك ش  

                                                           
 بوعى  سل  شارًت سي عن أيب ىسمسة هنع هللا يضر ٙٔ
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أدا، ىه باىىد فو ىىه  حضىىسة ارنىى  ة اروحعىىدة ارىيت أابح ن  ر ىن ارُسىى
 أل،ه ننة   مدة ال من غ  عسم ه ار ي ة. اى  ننة ببلة ارص ى

أن ؿتىسص  ل هللا نعددمحم رنىو ف سه بلوات ارنوافل اريت حسص 
 . ن زاد فلو اظتزمد عند هللا ش ثٍت ع سا اشرتلي ه ع سة أش علع ها 

مقىىسأ ُب نىىنة ارا ىىس باىىد اراهحتىىة بسىىورة )ار ىىهفسشن( ُب  شمىىهن 
 ارسماة األشم ش ) ل ىو هللا أحد( ُب ارسماة ارنهمعة.
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اريت لتسص أىل ارقىسب على  اريقىسب هبىه إم هللاا شؾتىد  ارسننأ ه 
اراىىهرفُت شارصىىهضتُت شاظتسمىىدمن ارصىىهد ُت مواه ىىون علع ىىه علىى  ارىىدشاما 

 ع ىون  ه أحعهدمحمً حىىت النينهدمحمً حبضسة ارن  عسم ا... شإن مهن  ن ىدم   
 مهراسمضة.
أعىسك  مىل مىوما ر ىن كتىب أنارضو    حهفظ عل  ببلةأُ   نبًل أدمحم
حىىىت ال عي ىىهبو  ىىن اراسمضىىةا ش نل ىىه  عىىهم مىىل فىىًتةا مو ىىهً  ىىىسه ارصىىبلة 

حىىىت م ىىون ىنىىهك فىىسٌ  بىىُت ارنهفلىىة شبىىُت اراسمضىىةا فهراسمضىىة عتىىه  اارلعىىل
لتىىىهشل  شر ىىىن اارىىدشام شارنهفلىىىة م دم ىىىه اإلمسىىىهن شرعسىىت بصىىىاة ارىىىدشام

ًة شم ىىه هً ا ملمىىه رأىل  ىىن ماسىىو خا ىىدا،مىىهً شأبىىداً أن مياهىىىد ماسىىو علع ىىه
   هالً عل  هللا ع هرك شعاهم.اش 

د أن ملوىىىر مىىىن مُس وات ارىىىيت من غىىى  أن لتىىىهفظ علع ىىىه  ىىىأشل ارصىىىل
بىبلة ارقعىهما شبىبلة ارقعىهم   ؛شأىل  اعيو شارصىهضتُت  ىن أ يىو ابرن  

   ىه رلو عب دمحمفلة:مهمت ُب أشل أ س                              
  ((ٜٜٚٚ) اإلنىىسا) ه هللا ٍب فسضىى  اإلنىىسا  :رىىو خصوبىىعة رىىو                   

                 :األ ىىىس ىنىىىه فىىىسض                        
                                 )اظتز ل()اظتز ل(. 
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   د أن م ىىون  اىىو؟ اال ىى  هللا  اىىو ُب ماىىس ارسىىورة:مىىمُس  ارىىسيش 
                                                           

                 ((ٕٕٓٓ)اظتز ىىىل)د أن م ىىىون  اىىىك مىىىس مُ  ارىىىسي ىىىن  اىىىك؟  اظتز ىىىل
بىىد  عىىهابلً أش آاىىبًلا ماىىٍت ُب ز همىىك أش  ىىن باىىدك إم  عىىهم ارسىىهعةا ال

مظىىىىسشا إم شا اشرىىىسرك  ىىىىهل  ىىىن  عىىىىهم ارلعىىىىلا  أن م ىىىون رىىىىو مصىىىىعب
 ارًت عب:

ٔٚ

م ىون رىك حىىت  !اإايك أن حتسم ماسك  ن ىىسا األ ىسا شرىو رماىة
  س  هً:  عهم ُب ارلعلا ش هل 

 ىىن  ىى ل   ش ىىن سىىيمسمن شادىىهفظُت علع ىىها اظتماىىٍت اراىىهدة  شدأب
شُب ماىس ارو ىت  ا   عط س اصتس   ىن األ ىساضفبادم  شُب عصسم ا 

فع ه  غاسٌة رلسموبا شفع ه مدخل اإلمسهن ُب  قه هت أىل ار مهل  ىن 
 .ارصهضتُت  ن نعد األشرُت شاآلخسمن 

    ىدح  ىىن مقىىوم هبىىسه ارصىىبلة ش ىىهل ُب شىىأ، :  شهللا      
                                                           

  ا   ارطرباين عن ابن ع هس رض  هللا عن مه ٚٔ
 بن رابح هنع هللا يضرننن ار ع ق  شارًت سي عن ببلل  ٛٔ
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                  ((ٔٙٔٙ)ارسىىىىى دة)ال مواىىىىىد أحىىىىىٌد  ىىىىىن   ميلىىىىىسذ  ارسىىىىى دة
إال إذا  ىىىهم منىىىها  هللا ُب ُاىىىنى  اشال كتىىىد ارلىىىسة ُب  اىىى  ارنىىىوم اابرنىىىوم

   ارظىىبلم شارنىىهس معىىهم:                            ((ٔٚٔٚ)ارىىسارايت)ارىىسارايت 
  : ارنوما شر نو  قد ىة ارنىومشاعت و  رعس                      

نى وهمك  ىه ع ىددمحمك اد ارقعهم تدا  ارنوافل مقورون: ماٍت ب ارسارايت(ارسارايت(ٛٔٛٔ))
ا  ُب  هعة ارال  ار  ىَت حر ع هدعكا شمسيغاسشن  ن رؤمة اريقصَت

شُب شبىعة ن ُب ىسه ارطهعة شُب ىسه ارا هدةا ن أماس   أ،   قصسممسش 
نول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  هل: اربمل علعو ارسبلم رس 

ٜٔ. 
 :شببلة ارقعهم ش ي ه م دأ  ن باد ببلة ارا ه ا  هل 

ٕٓ

أن مصىىل  ارقعىىهما ر ىىن  باىىد أن ُمصىىل  اإلمسىىهن ارا ىىه  مُ ىىهح رىىو
رضىه  هللاا شعلى   يهباىة  ُبارصوهبة اراق ه  ارن  ه  مهن حسب   زا،ىد 

 ح عب هللا ش صطاهها فقهل باض  :




                                                           
 رشاه اضتهم  ُب اظتسيدرك شار ع ق  ُب شاب اإلنتهن شارطرباين ُب األشنط عن ن ل بن ناد ٜٔ
  ا   ارطرباين ش اسفة ارصوهبة أليب ماع  ٕٓ
 ننن ارنسه،  ش سند أزتد عن عمسش بن ع سة هنع هللا يضر ٕٔ
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 عىن شر ىن مسىأرونُب أشل ارلعىلا  ماٍت مل م ياوا تدا، ه فوسىب
مسىمعو  شىىو  ىه ااىو  ارلعىل اآلخىس فأخربى  ارن  أمىو اأحب األش هت

 ش ت ارسوسا شىو ارنُلث األخَت  ن ارلعل.
أمضىىهً رسىىه،لو عىىن أفضىىل أش ىىهت ارلعىىل؟  ىىهل:  ش ىىهل 
  ٕٕ. 

بىُت مىدي اإلمسىهن ش عهم ارلعل ال م ًتط رو ببلةا اظت   أن لتععو 
أش مىىىهن ُب   ىىىهىداتا أش   اف ىىىسُب أش مىىىهن  ا ىىىوالها إن مىىىهن ُب ذمىىىس

دمحمفىىىىىىىٍن رىىىىىىىو شرلمسىىىىىىىلمُت  ُب  لىىىىىىىب علىىىىىىى مىىىىىىىهن ُب جتلعىىىىىىىهتا أش مىىىىىىىهن 
 لىىىب )) شأرضىىىهه مقىىىول: هنع هللا يضرشاظتسىىىلمهتا فقىىىد مىىىهن اإل ىىىهم ار ىىىهفا  

شرىىسرك عنىىد ه ذىىىب رىىزايرة نىىعددمحم أزتىىد بىىن (( ارالىى  خىىٌَت  ىىن ارنوافىىل
ىس رلضىع   حن ل ُب بغداد شضهفو رعلةا شمهن  ن عىهدة اظتضىع  أن لتضِّ
 سيهً شإبسمقهً  ن اظته  حىت إذا  هم ُب ارلعل ميوضأ شُمصل ا شمهن  ىن مل 

 هن إرتهعهً عه هً.مُق  ارلعل ال مادشمو  ن ارصهضتُتا شىسا م
ضىىط ن شأخىىس ميملمىىل علىى  فساشىىو ا  ار ىىهفا  ارا ىىه  ٍب شبىىل  

بنىة أزتىد امقظهً حىت ش ت ارا سا شمل مُق  رلوضىو  شال رلصىبلةا شمهمىت 
 بىىىىىىىىن حن ىىىىىىىىل فقع ىىىىىىىىةا ش ىىىىىىىىن منىىىىىىىىسة حىىىىىىىىدمث أبع ىىىىىىىىه عىىىىىىىىن ار ىىىىىىىىهفا 

 مهمت عسا  و.

                                                           
  سند أزتد شابن ح هن شارنسه،  عن أيب ذر  ٕٕ
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 هرىت: رأمىُت  ؟شُب ارص هح  هل عته أبوىه:  هذا رأمُت ُب ار ىهفا 
سه اطتىىبلل؟  هرىىت: فعىىو ثىىبلث خىىبلل رعسىىت ُب ارصىىهضتُتا  ىىهل: ش ىىه ىىى

 ىهم رصىبلة ارا ىس بىدشن شضىو ا األشم: مل مُق  رصىبلة ارقعىهما شارنهمعىة: 
  نه رو ارطاهم أمل منَتاً!!.ه  د  ظت  شارنهرنة: 

شمىىىهموا ماسفىىىون ارصىىىهضتُت شأع ىىىه  ارصىىىهضتُت بقلىىىة ارطاىىىهما ف ىىىهموا 
اظتسىىهمُت شاديىىهاُت ش اقىىسا  ارماىىٍت مأمىىل  -ة ل ىى  فه ىىأمْ  مقورىىون فىىع  :

 ىسه ا فال منهم إال إذا  ل ىو ارنىوم أي اشمو     ل ة اشمبل    ضسشرة -
 مهموا لتس و،ه علع  .  اريتأشبه  ارصهضتُت 
 ىىهل عتىىه: مسىىأل ار ىىهفا  ف ىىو أعلىى   زتىىد بىىن حن ىىل أفهإل ىىهم 

 :  بنيت عقول عنك مسا شمسا شمساا فقهلاهوساوا فقهل رو: 
شفقىىىٍت هللا عاىىىهم فوللىىىُت ُب ىىىىسه ارلعلىىىة  ه،ىىىة فقىىىد  :أماااألول  ى

!!ا أم مىىه أشم؟!! دا،مىىهً عنىىددمحم  هعىىدة  سىىأرة فق عىىة مل ىىه  ُىى  اظتسىىلمُت
 (  اطتَت اظتيادي رلغَت أفضل  ن اطتَت رئلمسهن ُب ماسوعقول: )

أمنا مل هللُت عل  شضو،  حىت بىبلة ارا ىس ش ين فن :ةللثألني أمألو
 ىىن أشىى ن بطنىىو  ىىن زاد ارصىىهضتُت  ىىؤل اضت مىىه  أن ة: شتاىىُت  ىىن شارنهرنىى

عونىىىى  ُب زادك أمىىىىو زاد حىىىىبلل شرىىىىسرك أدمحم أا ش هللا  ل ىىىىو إنتىىىىهدمحمً شح مىىىىة
 هدمحمً شح مة.نتش اُت ر   نتؤل هللا  ل  إ

ار ىىىهىد أن  عىىىهم ارلعىىىل رىىىعس شىىىس هً فعىىىو ارصىىىبلةا ر ىىىن ال لتىىىسم 
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  عنىىىىهً عظىىىىع   شرىىىىو رمايىىىىُتا فقىىىىد  ىىىىهل  ااإلمسىىىىهن ماسىىىىو  ىىىىن بىىىىبلة
 فضل مه:

ٕٖ

شاأل ىىىس رىىىعس  !شإم  ىىىىت اريسىىىوم ؟ !رمايىىىُت؟عىىىن بىىىبلة أما ىىىز 
  : تمىىىىىىدمنه                                             

                     ا ظتىىىىهذا ؿتىىىىسم أمىىىىت ال زرىىىىت فع ىىىىه ((  نىىىىون  نىىىىون)اظت)اظت
ش ىىىىن  اش ىىىىن رنىىىىول هللا ا ىىىىن ىىىىىهعُت ارىىىىسمايُت رن ىىىىون  ىىىىن هللاأماسىىىىنه 

 ؟!! ارصهضتُت  ن ع هد هللا 
 هنع هللا يضرحت ىىى  ارسىىىعدة عه، ىىىة دأبىىىو ُب ىىىىسه ارسماىىىهت ممىىىه  مىىىهن 
 شأرضهىه:

ٕٗ

 شُب رشامة أخسىل را د هللا بن ع هس رض  هللا عن مه:

ٕ٘

                                                           
 د شابن  هاة عن أيب ناعد اطتدري هنع هللا يضرننن أيب داش  ٖٕ
 ار وهري ش سل  عن عه، ة اهنع هللا يضر ٕٗ
 ننن أيب داشد عن ابن ع هس رض  هللا عن مه ٕ٘
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منىىه أبىىو ارسايضىىة ارقدنتىىة شاضتدمنىىة مل ىىها فال   نىىعددمحم رنىىول هللا 
حىىىىت ال ُمصىىىهب  بىىىسمايُت خاعايىىىُتا ن أشالً بىىىد أن ُمسىىىوِّ  أن اإلمسىىىهن ال

 اب د عضل ا شباد ذرك مطوِّل  ه م ه ا فهراضىبلت ع ىون  ىد دتسمىت
ا ٍب متىي  بصىبلة مطولشار سامُت شاألشردة نسىل فع ه اردما ٍب باد ذرك 

 ببلة ارقعهم عنده ممه عقول ارسعدة عه، ة: شمهن اروعسا 


ٕٙ

هإل ىىىهم اصتنعىىىد مىىىهن ُمصىىىل  مىىىل رعلىىىة ففىىىنذا أردُت ارىىىزايدة أزمىىىدا 
ا أرى  رماىةمىل رعلىة ثبلذته،ة رماةا شارسعدة راباىة ارادشمىة مهمىت عصىل   

يب  ذرىىك؟  هرىىت: حىىىت مُ ىىهى  رنىىول هللا  شعنىىد ه ُنىىئلت: ملَ عاالىى 
ا ! ىسأٌة ُب أ ىىيت فالىت  ىىه مل ماالىو راىىهر  ا عىه  مىىوم ارقعه ىة شمقىىول: األم

 ف همت ىسه معي ه ُب ىسا األ س.
شمىىىٌل مصىىىل  علىىى   ىىىدر  ابل ماىىىًتض علىىى  باضىىىنه ُب ىىىىسا األ ىىىسفىىى

 احضىىىوره  ىىىن هللاا شبىىىاه،و  ىىىن  ىىىوالها ش ىىىه دام ىنىىىهك إ  ىىىهٌل علىىى  هللا
ُب  نهاىىهة  ىىواله ع ىىهرك ًن شعلىىسٌذ ُب اظتنهاىىهةا فىىبل مىىًتك ىىىسا اظتقىىهم ار ىىس 

 هل:  عن شتسه بن اندب شعاهما 

ٕٚ. 

                                                           
 ار وهري ش سل  عن عه، ة اهنع هللا يضر ٕٙ
 رشاه ارطرباين شأبو مال  ٕٚ
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 آدابها:

ارنعىىة   ىىل ارنىىوما ظتىىه رشاه ارنسىىه،  شابىىن  هاىىو عىىن أيب ارىىدراد  عنىىو  .ٔ
  :هل 

 
أن مسيايى بىبلة ارلعىل بىسمايُت خاعايىُت ٍب مصىل  باىدقته  ىه شىه   .ٕ

حسىنة  ياهدرىة األرمىهن خهشىاة  سىيوفهة  وبىورة ابهلل ببلة  وملة 
 اه  ُب حدمث ارسعدة عه، ة اهنع هللا يضر ُب اضتدمث ارصوعى. ها مم

 رو أن مصل   نٌت  نٌت شأن مصل  أرباهً أرباهً شمتي  بوعس. .ٖ
 ساعىىىىىهة  ه ىىىىىة اإلمسىىىىىهن شانىىىىىياداده شىىىىىىو ميغىىىىىَت بيغىىىىىَت ارظىىىىىسش   .ٗ

 من.شاألحوال حىت ال م ر األ س عل  اراهبد
 :أن ارنى  عىن أمىس ش د رشىل ار وىهرىل ش سىل  



 
: شُب ار وهرىل ش سل  عن عه، ة  هل 
 
:  ىهل :  ىهل  شرشىل  سل  عن أيب ىسمسة 
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                                      ((ٔٛ٘ٔٛ٘)ار قسة)ار قسة  

إذا مهن  د أشعس   ل ارنوم فهألشم أن مسيايى ببلعو بسماة شاحىدة  .٘
ج آخىىىس رماىىىة ُب ارىىىوعس ارىىىسي بىىىبله   ىىىل ارنىىىوم ٍب منىىىوي هبىىىه ازدشا 

مي  ىىىد  ىىىه شىىىه  هللا ا شباىىىد فسا ىىىو  ىىىن   ىىىده ماىىىود فعىىىوعس خيه ىىىه 
 رصبلة ارلعل.

 ببل ه ُب رتهعة اه،زة. .ٙ

ب سىىس  عسكتىىوز أن مقىىول: ارىىوِ ش ىىه اظتو ىى  ابرنسىى ة رصىىبلة ارىىوعس؟ 
وعس  ىىىن ارسىىىنن بىىىبلة ارىىىارىىىَوعس باىىىيى ارىىىواشا ش ا شكتىىىوز أن مقىىىول: ارىىىواش

أحعىىهدمحمً  األح ىىهبألن منىىَتاً  ىىن  ااظت مىىدةا شفع ىىه حىىدمث أراىىوا أن عاىىوه
س ُب ىسه ارصبلةا  هل   :مُقصِّ

ٕٛ

شبنهً  عل  ىسا اضتىدمث ااىل أاب حنعاىة ارىوعس شااىب شر ىن بقعىة 
  مىىدةا رقىىول علىىّ    األ،مىىة شباىى  أبىىوهب أيب حنعاىىة  ىىهروا: إمىىو نىىنة

مىىسم هللا شا ىىو : 


ٕٜ 
                                                           

 . سند أزتد شأبوداشد شاضتهم  عن بسمدة بن اضتصعب  ٕٛ
 رنسه،  شارًت سيأخساو أزتد شا ٜٕ
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ا شأ ىىىل ارىىىوعس رماىىىة ش وضىىىاو باىىىد بىىىبلة نىىىنة ارا ىىىه  إم ارا ىىىس
س شاحىىىدة باىىىد رماىىىىت ارسىىىنة اظت مىىىدة ارىىىىت عسىىىم  ار ىىىانا شأمنىىىس ارىىىوع

 احدىل ع سة رماة أش ثبلث ع سة رماة
 هل أليب أمىوب األمصىهري :  شرشي أن ارن  

ٖٓ 
بي ىىى د  اىىىهً   عصىىىلع  كتىىىوز أنأن عصىىىلعو ثبلثىىىةا شارنبلثىىىة  ع ىىىوزف
 ىىل أش عصىىلع   رمايىىُت شعسىىل  ٍب حٌب بواحىىدةا فبي ىى دمنا  أششاحىىدا 
ىت ال م ىىون ىنىىهك   ىىقة حىى اشمىىل ىىىسا شارد عىىن رنىىول هللا اىىىسا   ىىهح

 .بد  ن اروعس العل  أ يوا ر ن 
 :ش ىت مصل  اروعس؟  هل 

ٖٔ

فىنذا بىلعت ارىوعس باىد ببلة عصلع ه   ل ارا س ى  اروعسا آخس 
 :ن ُأبلعو  سًة اثمعة   ل ارا س؟  هل أارا ه  ف ل كتوز ببلة 

 شأااىىل ممىىه فاىىل ارصىىدمر ال كتىىوز ع ىىسار ارىىوعسا فمىىهذا مااىىل؟ م
                                                           

 ننن أيب داشد شارنسه،  عن أيب أموب األمصهري هنع هللا يضر ٖٓ
 ار وهري ش سل  عن ابن عمس رض  هللا عن مه ٖٔ
 اه ن ارًت سي شأيب داشد عن  لر بن عل  هنع هللا يضر ٕٖ
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مهن أيخس ماسو ابضتزما ف هن مصل  ارىوعس باىد   هنع هللا يضرا فهرصدمر اراهرش 
ارا ىىىه ا شمىىىهن نىىىعددمحم عمىىىس مىىى خس ارىىىوعس إم  ىىىه   ىىىل ارا ىىىسا ف ىىىهموا 

عقوم   ىل ارا ىسا شُمصىل   ىه نىم خس اروعس ماٍت ف ومو أبوهب عزنتةا 
 ععسس ٍب متي  ابروعس.

 و ُب  نهاىهةحوال  ن هللا  ىه كتالىنعددمحم أبو ب س مهن عنده  ن األ
دا،مىىىة ععهمعىىىة شىىىى ودمة  ىىىن  ىىىوالها فعو ىىىى  أن أيخىىىسه  ىىىور ار ىىىى ود 

ارنهفلة باىد بىبلة   ديعشم ذن ارا س فبل م دي  ه علعو  ن دمحمفلة هللا ف
 .ارا ه    هشسة
 ؿتن؟ ش هذا ماال

إذا منىىُت  ىىد بىىلعُت ارىىوعسا فهرسىىهدة ارصىىهضتُت  ىىهروا: إذا  مىىَت 
 ىن  واحدةل ا فأب وت ارسماة اررصبلة ارلعل فُأبل  رماة شاحدة شأن

رىىوعسا حىىىت أعمىىل اب خىىي ٍب أ اُأبىىل   ىىه أشىىه ٍب ة شىىانا ارسماىىة ارواحىىد
 :حبدمث ارسنول 

ٖٖ

 شاضتدمث اآلخس:

                                                           
 ار وهري ش سل  عن ابن عمس رض  هللا عن مه ٖٖ
 اه ن ارًت سي شأيب داشد عن  لر بن عل  هنع هللا يضر ٖٗ
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 .أرتن بُت اضتدمنُت
مىىت ُب ارلعىىل شبىىلعتا فىىبل ش  افىىنذا ُنىى   علىى   شبىىلعت ارىىوعس

ُمسىىس فعمىه شرد عىىن  ىنىهكش  انىىاة ُب ارىدمنألن ىنىهك ُأبىل  شعىساً آخىىسا 
 .نعد األشرُت شاآلخسمن

 فمن أمن أيٌب اطتبل ؟
 ! ن ضعر األُفر   -
عون أ،ىىىىى  أش اصتُ ىىىىىهل ارىىىىىسمن مىىىىىد   ! ش ىىىىىن أمصىىىىىه  اظتيالمىىىىىُت  -

 يالمُتا شمسمد أن كُترب ارنهس عل  ارىسأي ارىسي ماسفىوا ر ىن 
َتةا شمىل ىىسا شارد عىن رنىول  ور ممه مسىل فع ىه شنىاة م ىاأل

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
ش د رأىل أمنس ارسىل   ىن األ،مىة أن ىىسا ارىسأي رىعس هلىزم ألمىو 
 ىىد ث ىىت أدمحم أاب ب ىىس شعمىىس مىىهدمحم مقو ىىهن رلي  ىىد باىىد ارىىوعس  ىىن مقىى  

 فللمي  ىىىىىد اطتعىىىىىهر ارىىىىىوعس بسماىىىىىة  ناىىىىىسدة شاىىىىىه  ؿتىىىىىوه عىىىىىن ارنىىىىى  
 سى ُت.بُت اظت
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و منوللسنةومألويلي:

. أن مقسأ ُب ببلة ارىوعس بسىورة األعلى  شار ىهفسشن شاإلخىبلص ٔ
  ن اظتاوذعُت عل   ه أخساو أزتد شابن دشاد شاضتهم  شابن  هاة.

 ىىسأ بىىدال  ىىن األعلىى  بسىىورة )ارقىىدر( ممىىه أن رىىو  ش ىىد شرد أن 
 أن مقسأ هه شه  فهأل س شانن.

  ىىل بىىبلة ارصىى ى إن ذمىىسه ظتىىه .  ىىن عىىسك ارىىوعس فالعىىو  ضىىهؤه ٕ
أخساىو أبىىو داشد شاضتىهم  عىىن عطىه   ىىهل: 

. 
  ىىىل ارسمىىىو  باىىىد ارقىىىسا ة شكتىىىوز باىىىد . كتىىىوز ارقنىىىوت ُب ارىىىوعس ٖ

 ارسفن  ن ارسمو  شاريسمعن شاريومعد.
ظتىه  عس ُب رتهعة إال ُب ر ضهن عند األ،مة األرباىة. ال مصل  ارو ٗ

 رشاه ابن ح هن شارطرباين عن اهبس.
. مسن رئل هم شاظتناسد اصت س ابرقنوت ممه مسن فعو رفن ارعىدمن ٘

   سو يُت شبطو،مه رلسمه .
.  ن ارسنة أن مقول باد ببلة اروعس "ن وهن اظتلك ارقىدشس" ٙ

 .، ة شارسشح" رن و ه عن ارن  ثبلث  ساتا متيم ه بقورو "رب اظتبل
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أن ار ىىهب األعظىى  رلىىدخول  مىىهن  ىىن ىىىدي نىىعددمحم رنىىول هللا ش 
 ة ابب ارصد ة.باد ارصبل عل  هللا 
أش  ىن  اعلى  األ نعىه  ه مظن ارى ا  أمىو  هبىسشابب ارصد ة ره 

مىىهن    ا ىى  اظتميل ىىهت شاظتُقينعىىهت ش ىىه شىىهبو ذرىىكا ر ىىن رنىىول هللا 
بىد ةا شع سىمك ُب شاىو  رؤل ىةا ف اىل ار لمىة ارطع ىة ات ة عه ةرزتة 

 أخعك بد ة.
على  عطىهايها أن  من غ  علعنه أن ماالىو شى ساً هلل  شم  و إم أ س
علعىو شى س هللا  ع ىباىد مىل  اهبىلو عيوىسكا فش اإلمسهن إذا أبى ى ش 

أش  اُب ارعىىدمن أش ار ىىل  اصىىل حتىىسك ُب أعضىىه،وا إن مىىهن ُب األبىىهبن
 :شمل اظتاهبلا فقهل  اأش ُب ارسراعُت الُتُب ارسا

ٖ٘

شرشىل ارطىىرباين شاضتىىهم  شأزتىىد شارًت ىىسي شارنسىىه،  شأبىىوداشد عىىن 
أيب أ ه ىىة أن هللا عاىىهم  ىىهل ُب حىىدمث  دنىى : 

                                                           
 بوعى  سل  شار ع ق  عن أيب ذر هنع هللا يضر ٖ٘
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 شاظتقصود رماهت ارضو .ا 
شرشىل أزتد شابن ح هن شأبو مال  عن ع دهللا بىن عمىسش رضى  هللا 

عن مىىىىه: 

 : " 

 
  هل ملسو هيلع هللا ىلص:شم  عددىه؟   ماٍت  اصلا شنبل 

ٖٙ

اد شارالىىى  اضتىىىدمث  ىىىه ز  ا اهبىىىل اصتسىىى  عىىىددىه ثبلذته،ىىىة شنىىىيُت
 ىن ىى ال    اصىلمىل شأث ت شأم د ذركا ف ع  ُأخسج عىن   اعل  ذرك

: بىد ة؟ خا ىى  رنىىه األ ىىس فقىىهل 
. 

 ىى س هللا علىى  مامىىة حتسمىىك األعضىىه  فلمىىهذا مصىىل  ارضىىو ؟ رن
اظت ىومة ارىيت ع ىوِّ  ا أمن !!من فع ون  لععن ه ت س  ن مقول رل   شع

 شمع  مُوضن فع ه؟!!. ؟!! ش ن أمن أيت زمي ه؟!!اظتاهبل
: عنىدك رىو مقورىونإمسهن رُم ة فقط ارزمت اظتواود ُب ل عند ه مق

                                                           
 بوعى  سل  شابن ح هن عن عه، ة اهنع هللا يضر ٖٙ
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 إالشرىعس رىو عىبلجا  اشال ماىس  نت ى  افبل مسيطعن أن مُننع ه اخ ومة
سىىىى نهتا ر ىىىىىن ىىىىىىل مسىىىىىيطعن أحىىىىىٌد أن لتضىىىىىس زميىىىىىهً شُم ىىىىىوِّ  ىىىىىىسا اظت

 ال مواد. !!؟اظتاصل
 ر ىىن  ىىد ها األ ىىسأ،ىىه عىىداشي ىىىسا  مقورىىونحقىىن اآلن  مواىىدرهىىه 

اظتاهبىىل مل ىىه ا ف ىىسه !!األ ىىس ممىىه مىىهناىىود مالعزمىىد عىىن نىىية أشىى سا ش 
 من فع ون.  عيوسك ت س  ن مقول رل   

ا  ىىهذا ال م ىىل شال نتىىلارنظىىس  !اراىىُت عيوىىسك ُب ارد عقىىة مىى   ىىسة؟
لتىهفظ على  بىبلة  مىهن رىسرك  ة ارُضو ا كتزئ عن ذرك ملو؟ ببل

 ر ن ممه  لنه ُب ار دامةا  هروا:ارضو ا ش 


ٖٚ

دش ىىهًا ال ىىه مهراسمضىىةا أمىىت عصىىل  ارضىىو  جتبل فىىاظت ىى  أن عني ىىو 
ش يضىهمقهً ا ف ىل ع قى    مو ىهً مأن اه ك ضىع    هىسة شحدثت هسش 

الا  !!مىىىك مل عصىىىل  ارضىىىو  شُعظ ىىىس ىىىىسا ارضىىىعر ُب شاىىىو ارضىىىع ؟أل
 ل ىسا ارعوم أاهزة  ن ىسه ارصبلةا شال    لة ُب ذرك.اار ن ا
صتمهعىة ارىسي اري ىدد مههردمن لتيهج إم ىىسه ار عاعىةا شال مسمىد ف

 اظتسلمُت ش َت اظتسلمُت. شو ىوا اردمنا ششو ىوا بورعو أ هم

                                                           
  سند أزتد شارًت سي عن أيب ناعد اطتدري هنع هللا يضر ٖٚ
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 ىىن ارقىىسآنا شأخىى  اىىه  رىىزايرٌبا ىىىل أ ىىول ارعىىو   أدمحم أ ىىسأ شردي 
شأالس أ ه و عهبسىهً  !عن  سا ة شردي؟ ش ناٍتملَ اه ين ُب ىسا ارو ت 

أحسىىن  ىىن ىىىسه األشراد  بىىك ك اظتىى  ن عىىفىىسح أخ!! ظتىىهذا؟! إن ش  مو ىىهً 
لى  ارىدشاما  ىهل ع ابشّ  ىىهشّ  ا شأمت  أ ور تن علقى  أخىهك بواىومل ه
: 

ر  هشىىىة شارسىىىمهحة عقهبلىىىو هبىىىه اب اُب هللا ُب شاىىىو أخفنظىىىسة فقىىىط 
ا ف ىىسا ىىىو اعتىىدي ُب  سىى د رنىىول هللا نىىنة  أحسىىن  ىىن اعي ىىه 
 اإلنبل   ار سًن.
ل  ارضىىو  رمايىىُتا شأحعىىهدمحمً مىىهن أحعىىهدمحمً مصىى  هللا  نىىعددمحم رنىىول

شأحعىىهدمحمً ذتهمعىىةا شمل مىىزد عىىن ارنمهمعىىةا شإن   اه أرباىىهًا شأحعىىهدمحم نىىيةمصىىلع 
أدمحم فىىاثىٍت ع ىسة رماىةا مىهن ُب باى  ارىسشاايت ارضىاعاة أمىو بىىل  حىىت 

 . ه ععس س ُأبل 
شأدمحم علىى  نىى عل اظتنىىهل ُب اعتىىدي ارىىسي أنىىَت علعىىو  ىىوال عمىىسيا  

شأمىىوي ُب أعوضىىأ شُأبىىل  رمايىىُتا ُب ارصىى هح شأدمحم خىىهرج راملىى  منىىت 
 ىن حتعىة  ا ىن نىنة اروضىو  انىنة ارُضىو ماس  أن ىىهعُت ارىسمايُت قتىه 

اروضىىىو   :فقىىىد  عىىل أن ااظتسىى دا شأخىىسج علىىى  ىىىسا األنىىىهس  يوضىى 
                                                           

 اصته ن ار  َت رلسعو   عن ابن عمس رض  هللا عن مه ٖٛ
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 ا فأزتل  ا  نبلح ا شرن م لاٍت ذرك ش  .نبلح اظت  ن
عةا إم   ل ارظُ ىس بنُلىث شش ي ه  ن باد  لو  ار مس بنُلث نه

بىل  هللا علعىو نىهعةا ف ىسه بىبلة ارُضىو  ارىيت مىهن نىعددمحم رنىول هللا 
 مواهب علع ه عل  اردشام.شنل  

شارامىل شىه ا فلىو أخىسُت راحىة ع ىس د ىه،ر  اماسض أمٍت أعمل
شعوضىىأُت شبىىلعت رمايىىُت نىىنة اروضىىو  شحتعىىة اظتسىى د شنىىنة ارضىىو ا 

ىىىط حىىىه فىىبلأ ىىىىسه إم ف ىىى  حتيىىىهج  !!اثمعىىىة؟ يت  ىىسةيل شعاعىىىد يل حعىىىومعن ِّ
 لتهفظ عل  ببلة ارضو .مهن   ألن رنول هللاار عاعة 

شال  ا ىىىن ارصىىىهضتُت عىىىسك  عىىىهم ارلعىىىل شرىىىسرك مل مسىىىمن عىىىن أحىىىد
 إال رضسشرة عقيض  ىسا األ س. اببلة ارضو 

شأمىىىوي ُب  لىىى  أن ُأبىىىل  رمايىىىُت نىىىنة ارضىىىو  شحتعىىىة اظتسىىى د 
 ىىىىن باضىىىى  ا شعنىىىىد اإل ىىىىهم ار ىىىىهفا  شنىىىىنة اروضىىىىو ا فآخىىىىس ارنبلثىىىىة 

 شارسهدة اضتنهبلة كتوز عادد ارنعة ُب مل ببلة.
أ،ىى   ىىهروا كتىىوز رتىىن معىىة بىىبلة اراسمضىىة مهراصىىس  ىىنبلً  ىىن حىىىت 

 سىىىيوب شر ىىىن ىىىىسا نىىىنيوا فيقىىىول: مومىىىت ُأبىىىل  اراصىىىس  ىىىن نىىىنيوا 
لىىة ر  ىهر ارسىن فقىطا ر ىن ار ى هب من ىط شمصىل ا أش إن مىهن ُب ع 

 .ا ألن اردمن ُمسسه ش  فلعس فع 
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شلتسىىىىىن أن مقىىىىىسأ ُب باىىىىى  رماه ىىىىىه بىىىىىى )ار ىىىىىمس شضىىىىىوهىه( ش 
 )ارضو  شارلعل إذا ن  ( ضتدمث عق ة بن عه س عند اضتهم  ش َته.
ممه لتسن أن مدعو بادىه هىه أخساىو ابىن ارسىٍت عىن بى عب ُب 

رلعلىىة عنىىو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: عمىىل ارعىىوم شا
 ٍب مدعو هه م مو. 

أ ىه ارسىنة اظت مىىدة شارىيت اال ىىه اإل ىهم أبىو حنعاىىة شاا ىةا ماىىٍت ال 
عصىسدمحم ف   ببلة اراعدا ألن منَت  ن ش هبنه مي ىهشمون ُب  امن غ  عسم ه

شال مصىىل   اشمسىى س  ىىوال ارلعىىل شمنىىهم شال مصىىل  ارُصىى ى حهضىىساً  اىىىسا
شاا ىىة عنىىد أيب ىىى  ر ىىن ا !!اراعىىدا شعسىىأرو ظتىىهذا؟ مقىىول رىىك إ،ىىه نىىنة

حنعاة عل   ن جتب علعىو اصتماىة شفىسض ماهمىة عنىد أزتىد شنىنة   مىدة 
 عند ار هفا  ش هرك 

رتىىىو   نإذا مهمىىىت اظتسىىىهاد ال عسىىى  سىىىيو ة شبىىىبل ه ُب اطتىىىبل 
فلمىهذا أعسمىو شأذىىب أُلبىل  ُب  نا شر ن إذا مهن اظتس د مسىاظتصلُت
ُب نىهحة أيٌب  -بس ب ضعر األفىر  –با  ارنهس ُب عصسدمحم ! اطتبل ؟

اطتىىبل   !!أ ىىهم اظتسىى د شمقىىول: ىىىسا خىىبل  شمصىىل  فعىىوا  ىىهذا فالىىت؟
                                                           

 رشاه اضتهم  شابن خزنتة عن أيب ىسمسة  ٜٖ
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ماٍت ارصوسا ا شارصوسا  ماٍت أرض ر لعة مقعة رعس فع ىه فضىبلت شال 
ارق عىلا شىىسا عنىد ه ال مسىن اظتسى دا شر ىن  اال أشعه   ن ىىسؾتهنة ش 

 أشم.  ف و ااظتس د  واود شم َت
اظتسىهاد اظتُاىد ة أشم  ىن ارصىبلة ُب أن  رأمو هنع هللا يضرشاإل هم ار هفا  

ىىىىىز ش اىىىىىسشش ش ىىىىىهىس شفعىىىىىو شنىىىىىه،ل  اىىىىىىسه األ ىىىىىهمنا ألن اظتسىىىىى د غت  
 .ا شمضمن مظهفيواظتساشحش شاري ععاهت  صوتاار

إذا مىىهن  -ممىىه اعاىىر األ،مىىة اراق ىىه   -ارصىىبلة عىى دىل ُب اطتىىبل  
فنوىىىىسج إم ىىىىىسه ارصىىىىوسا ا أش  ااظتسىىىى د ال م اىىىى  شرىىىىواردمحم بىىىىوسا 

شاىىىهىز نىىىيهد أش  لاىىىب رايضىىى  م ىىىَتا فنصىىىل  فعىىىو ألمىىىو  اىىىد ارىىىواردمحم 
ا ُب اظتس د رلصبلة إذا مهن عتن   هن ُ اىدشحورو نورا شختسج ارنسه  

يوىىىىسج ارنسىىىىه  حىىىىىت  ىىىىَت ُب اطتىىىىبل  ابرصىىىىوسا  فإذا مهمىىىىت ارصىىىىبلة ش 
اىىد رصىىبلة اظتُ ن ه ىىاظت ىىن ُب اهمىىب  ا شمقاىىناظتيط ىىسات رع ىى دن اطتىىَت

 .اراعد
مزمىىد فع مىه أن اإلمسىىهن ا بىبل آذان أش إ ه ىة بىبلة اراعىد رمايىىُتش 
باىد ع  ىَتة اإلحىسام ش  ىل ارقىسا ةا ُب ارسماىة األشم ع  َتات  م رب ن ن

ذمعىوا ة فهبلا ش ن مل ع  َتة مسفىن ارعىدمن عنىد أُ شبُت اري  َتة شاري  َت 
 شبُت اري  َتات  هذا مقول؟

نى وهن هللا شاضتمىد هلل شال إرىو إال هللا )ارالمه   ىهروا مقىول: با  
ا أ و ُت ال لتاظ ىىهاظتىى باىى ألن مقوعتىىه ا ىىساً شباىى  األ،مىىة  (شهللا أمىىرب
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 اف ىىسا اىىه،زشىىىسا كتىىوزا أش مقوعتىىه ُب نىىسها  شمُسددىىىه ارنىىهس  ىىن خلاىىوا
    ن خلا .شر ن رعس ىسا األحسن ألمٍت ُأعلِّ 

رىو مىهن لتاىظ ش ىه ععسىس  ىن ارقىسآنا  اقسأ اراهحتةمباد اري  َتات 
ارغهشىعةا شإذا مل نىورة شُب ارنهمعىة  ُب ارسماة األشما مقسأىهنورة األعل  
))شرد أن ارنىى  مىىهن مقىىسأ ُب ارسماىىة األشم:  فقىىد م ىىن لتاظ مىىه          

         ))  :شُب ارنهمعىىىىىىة((             )) شىىىىىىىسا  اف ىىىىىىسا شارد
 شارد.

)): ُب ارسماىة األشم قسأمهن منة ارُص ى  ممه شرد أمو ُب نُ           
       ))  :شُب ارنهمعىىة((             ))اشُب اظتغىىسب مىىسرك ا 

   : ىىىىىىىن ال لتاىىىىىىىظر ىىىىىىىن شىىىىىىىىسا ظتىىىىىىىن لتاىىىىىىىظا                      
 .اظتز ل(اظتز ل(ٕٕٓٓ))

شباىىىىىد أن ُمصىىىىىل  ارسماىىىىىة األشم م ىىىىىربِّ ُب ارسماىىىىىة ارنهمعىىىىىة ستىىىىىس 
ع  ىىىَتات   ىىىل  ىىىسا ة اراهحتىىىة شارسىىىورةا شإذا مل ملوىىىر اإلمسىىىهن ابإل ىىىهم 
مىىهموا ُمصىل  شحىىدها شإذا مىىهن ُب بعيىىو مصىىل  ىىىو شزشايىىو شأشالدها فىىنذا  

 .ه د بلوا ُمصل  هاسد
شش ي ىىه  ىىىن باىىىد شىىىسش  ار ىىىمس حىىىت   ىىىل بىىىبلة ارظ ىىىس بنُلىىىث 

اصتمهعىىة ف  ىىه شمامىىتا  تإذا ضتقىىا عسم ىىهُب ىنىىهك عُىىسٌر  لىىعسف نىىهعةا
 جتىىد بىىلِّ فىىنذا مل  ىىن أىىىل بعيىىكا  صىىلع ه ُب رتهعىىةعلوىىر هبىىه فليُ شإن مل 
إن مىىىهن ععىىىد اراطىىىس أش ععىىىد  اصىىىل  بىىىبلة اراعىىىدعا شاظت ىىى  أن هاىىىسدك
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 . أش ُب اظتُصل  األضو  ُب بعت هللا 
 :ةن  ش ن ارسُ 

 خط ة اراعد ممه شرد عىن ارنى   رعسيمن إم اظتصل  أن كتلس 
فعىىو اإلمسىىهن هللا  ياىىسِّغ ار س ىىه ا شخهبىىة أمىىو مىىوٌم األفهضىىل شأبىىوهبو 

ا فقىد فع اعو أمو نعنهل فضل غتلس ارال ا شمسيق ل مو و ه لس على 
ع ىىىهدة نىىى اُت نىىىنةا  شإن  ىىىل خىىىٌَت  ىىىن ))غتلىىىس علىىى  :شرد ُب األثىىىس أن

أنىيايى ارعىوم هبىسا ا،لىسا شأدمحمل  ( فع اى  أنرعل ه  عهم ش،هرىه بىعهم(
 ىسه ارطهعة شىسه ارا هدة.

 ؟أش بادىه ببلة اراعد   لة ن  نُ ىنهك ىل 
إذا دخلىىىىت ر ىىىىن ة   لعىىىىة شال بادمىىىىة رصىىىىبلة اراعىىىىدا ش ن  مل مىىىىسد ُنىىىى

 ىن إذا دخلىت   ل بىبلة اراعىد باىًتة ُأبىل  حتعىة اظتسى دا شراظتس د 
   ل ارصبلة   هشسة فبل أبل  حتعة اظتس د.

شإفتىىىه منىىىهدي اظتىىى ذن أش  ارىىىعس عتىىىه أذان شال إ ه ىىىةبىىىبلة اراعىىىد ش 
 ثبلث  سات. اارصبلة اه اة اارصبلة اه اة ا َته: ارصبلة اه اة
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 :مالحظات

:  منىىدب احعىىه  رعلىىيت اراعىىدمن بطهعىىة هللا عاىىهم رقورىىو  .ٔ
ٗٓ. 

 مندب رلمصل  ارغسل شاريطعب شاريزمن .ٕ
مندب أن أيمل   ىل خسشاىو رصىبلة ععىد اراطىس شأ ىه مىوم األضىو   .ٖ

 فعندب حخَت األمل حىت مسان  ن ارصبلة.
شىىىعئهً  ن ىىىه فىىىبل ع  ىىىَتات اراعىىىد ارزا،ىىىدة ُب ارصىىىبلة نىىىنة فلىىىو عىىىسك  .ٗ

 مسىىىىىىى د رلسىىىىىىى و شإن مىىىىىىىسه عسم ىىىىىىىها شرىىىىىىىو شىىىىىىىك ُب اراىىىىىىىدد بىىىىىىىٌت
 عل  األ ل. 
 من غىىىىىىى  حضىىىىىىىور خط ىىىىىىىة اراعىىىىىىىد شال مًتم ىىىىىىىه اإلمسىىىىىىىهن فن،ىىىىىىىه  ىىىىىىىن .٘

 شاه،س اإلنبلم. 
مسىىن افييىىهح اطتط ىىة ابري  ىىَت عىىن اصتم ىىور شمسيوسىىن اصتمىىن بىىُت  .ٙ

 اضتمد شاري  َت ُب افييهح اطتط ة.
 بادىه.م سه ارينال   ل ببلة اراعد ش  .ٚ
اري  َت ُب ععد اراطس  ن رؤمة اعتبلل إم ببلة اراعد ا أ ىه ُب ععىد  .ٛ

األضىىو  فع ىىرب  ىىن بىى ى مىىوم عسفىىة شخصوبىىهً باىىد ارصىىلوات إم 
                                                           

 بن  هاة عن أيب أ ه ةرشاه ارطرباين شا ٓٗ
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عصىىىس آخىىىس أايم اري ىىىسمر ) رابىىىن مىىىوم ععىىىد األضىىىو ( ظتىىىىه شرد ُب 
 اضتدمث 

  اري  َت هه مسمان بو أماس ن.مسن   هرمة ارنسه  رلساهل ُب .ٜ
إذا عصىىهد  مىىوم اراعىىد مىىوم رتاىىة فنىى دي بىىبلة اراعىىد شبىىبلة  .ٓٔ

اصتماىىىىة  اىىىىهً ا فصىىىىبلة اراعىىىىد ابي هاىىىىهً باسحىىىىة اظتسىىىىلمُت ا شبىىىىبلة 
 اصتماىىىىىة أل،ىىىىىه فسمضىىىىىةا شاراعىىىىىد نىىىىىنة شال ع طىىىىىل ارسىىىىىنة اراسمضىىىىىة

 شال دتنا ه.

ل اصتلسىىىة بىىىُت ارسماىىىهت ا ارىىىًتاشمى: رتىىىن عسشلتىىىو شىىىى  ُب األبىىى
شعساىىن عسىىمعي ه إم  ىىه أخساىىو ار ع قىى  ُب ارسىىنن ار ىىربىل عىىن عه، ىىة 

اهنع هللا يضر : 

 
 شعسم  أمضهً ارقعهم أل،ه  ن  عهم ارلعل شاحعهؤه شُب اضتدمث:

ارلعل بل م ا  باضو شإن  ىلا مل شال م ًتط ُب ارقعهم انيغسا   
                                                           

 .رشاه ارطرباين ُب األشنط شارصغَت عن أيب ىسمسة  ٔٗ
 رشاه ارس اة ٕٗ
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شش ي ىه  ىىه بىىُت ارا ىىه  شارىىوعسا شىى  نىىنة   مىىدة ابعاىىه  رتعىىن اظتىىساىب 
 رلساهل شارنسه  رتعاهًا ش د ح   اإل هم ارنوشي اإلرته  عل  ذرك.

شعىىىىن أيب حنعاىىىىة أن عه، ىىىىة اهنع هللا يضر مهمىىىىت عىىىى م ارنسىىىىه  ُب ر ضىىىىهن 
 عطوعهً شعقوم ُب شنط ارص .

ظتىىىىىىه أخساىىىىىىو   نىىىىىىعددمحم رنىىىىىىول هللا ىه بىىىىىىبل  ى رىىىىىىًتشاماشبىىىىىىبلة 
أن  ار عوهن شأزتد شارنسه،  عن عه، ة اهنع هللا يضر شعن اهبس بىن ع ىدهللا 

بىىل  ارىىًتشامى ُب اظتسىى د شبىىل  بصىىبلعو دمحمس منىىَت ٍب بىىل   ارنىى  
 ن ارقهبلة ف اىسش ٍب اايماىوا  ىن ارلعلىة ارنهرنىة فلى  متىسج إرىع   ا فلمىه 

بىىنعا   فلىى  نتناىىٍت  ىىن اطتىىسشج ر ىى  إال أين  أبىى ى  ىىهل:    ىىد رأمىىت
خ ىىعت أن ماىىىسض علىىع  وا شُب رشامىىىة زمىىد بىىىن اثبىىت: 

  
بىىىىبلة شع ىىىون باىىىد  اضىىىهنشمى خصوبىىىعة ر ىىىى س ر ارىىىًت ابىىىبلة 
باىىد مىىل رمايىىُت أش أربىىن رماىىهت  بصىىبلة ارىىًتاشمى ألمىىو ارا ىىه ا ششُتعىىت

أش  اا ماىىىٍت كتلىىىس مسىىى ىإلمسىىىهن مُىىىسّشِح عىىىن ماسىىىو باىىى  ار ىىى  افىىىنن 
..  أش مصىىل  علىى  حضىىسة ارنىى  اأش مقىىسأ  ىىه ععسىىس  ىىن ارقىىسآن امسىىيغاس

علىىى   ارامىىىلُب  اً سىىىيمس ال مظىىىل  حىىىت  فىىَُتّشِح عىىىن ماسىىىو باىىى  ار ىىى  
 :رقورو  اشحىت ال نت ل اردشاما
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ممىه اىه    ىه ذتىهن رماىهتاروارد عنو أمىو بىبل   نعددمحم رنول هللا 
ُب حدمث اهبس شعه، ة شأيب بن مابا ش ن ىنه  سر اراق ىه  أن ارسىنة 

 وبُب ارًتشامى ى  ارسماهت ارنمهمعةا ش ه زاد ف و  سي
ابىن ع ىهس رضى  هللا  نشأخسج ار ع ق  شع د بن زتعد شارطرباين ع

عن مىىه : 

 
ش ىىد هىىل ارنىىهس أحىىساًر ُب ىىىسه ارصىىبلة حىىىت رتا ىى  عمىىس علىى  

هرئ شاحىىد ر ىىهن إين أرىل رىىو رتاىىت ىىى ال  علىى   ىى" ىىهرئ شاحىىد فقىىهل: 
ش ىىد خىىسج رعلىىة أخىىسىل باىىد  "أ نىىل ٍب عىىزم ف ما ىى  علىى  أيب بىىن ماىىب
شارىىىىت  "مامىىىة ار دعىىىة ىىىىسه "ذرىىىك شىىىى  مصىىىلون بصىىىبلة  ىىىهر،   فقىىىهل: 
 منه ون عن ه أفضل  ن اريت مقو ون .

ش د شرد بوعوهً عن ارسه،ل بن مزمد مهموا مقو ون ُب ع د عمىس 
  َت اروعسُب ر ضهن با سمن رماة أي  هب طبن اطت

شأخسج  هرك شار ع قى  عىن مزمىد بىن ر ىهن : 
 

 ارن   هل:شُب اضتدمث : 
                                                           

 ار وهري ش سل  عن عه، ة اهنع هللا يضر ٖٗ
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عضىىىىوا )نةا شمل مُقىىىىل نة شاطتلاىىىىه  ارساشىىىىدمن عتىىىى  ُنىىىىُنىىىى رىىىىو هرن فىىىى
شارنىىوااز ماىىٍت األنىىنهن  س(عضىىوا علع ىىه ابرنوااىى)شر ىىن  ىىهل:  (علع مىىه
ارساشىدمن نىنة شاحىدةا شرعسىت نة اطتلاىه  نيو شنُ في ون نُ  اشاألضساس

  شأبىوهب رنىول هللا ُب ز همىو ع ىسمن نىعددمحم عمىس بىل  ننيُتا رسرك 
   .شمل ماًتض أحٌد  ن ارماة

شأمنىس أىىىل ارالىى  على   ىىه رشي عىن عمىىس شعلىى  " ىهل ارًت ىىسي : 
ا شىىىو  ىىول ارنىىوري "أ،ىىه ع ىىسشن رماىىة ش َتقتىىه  ىىن أبىىوهب ارنىى  

 شبن اظت هرك شار هفا  شأزتد شداشد ارظهىسي شاضتناعة.
 لنه: شال مزال ارامهل على  ذرىك ُب أمنىس األ صىهر شاأل ىهرع  شُب 

 ىسا. اضتسم اظت   شاظتدين إم مو نه
بىىىىل رشي زايدة عىىىىن ارا ىىىىسمن شذرىىىىك ُب  ىىىىول داشد بىىىىن  ىىىىعس : 
"أدرمىىت اظتدمنىىة ُب ز ىىن أابن بىىن عنمىىهن شعمىىس بىىن ع ىىدارازمز شارنىىهص 

 "مصلون نيه شثبلثُت رماة شموعسشن بنبلث
 ىىىىهل ارنىىىىوشي: شارسىىىى ب ُب ذرىىىىك أن أىىىىىل   ىىىىة مىىىىهموا مطوفىىىىون 

ه سىة ا فىأراد أىىل ابر ا ة بُت مل عسشلتيُت شال مطوفون باد ارًتشلتىة اطت

                                                           
 ننن ارًت سي شأيب داشد عن اراسايض بن نهرمة هنع هللا يضر ٗٗ
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اظتدمنىىة  سىىهشا   ا ف الىىوا   ىىهن مىىل  ىىوا  أربىىن رماىىهتا شهبىىسا زاد 
 عل  ارا سمن نية ع سة رماة.

رماىهت كتىوزا أش مصىل  ع ىسمن  فعو ناةا مصىل  ذتىهنفهأل س  اً إذ
أش مزمىىد عىىن ذرىىك كتىىوزا أش مُىىنقي عىىن ذرىىك كتىىوزا ماىىسض أمىىٍت   اكتىىوز
 رك.ذفبل ش   ُب ط غت داً فصلعُت أرباهً فقُب موم منُت 

رتهعىىىىة رأىل  اشار ىىىىعا   ارغىىىىزايل رزتىىىىة هللا علعىىىىوا مىىىىهن ح عمىىىىهً 
 :مقىول باضى  باضى   مقىول: مصىل  ذتىهين فقىطا ش  اُب اظتسى د ؼتيلاُت

شدمداًا فسى وا إرعىو فقىهل  خيبلفهً ااخيلاوا  ن باض   ش مصل  ع سمنا 
ن بىىبلة أن عغلقىىوا اظتسىى د شال داعىى  رصىىبلة ارىىًتاشمىا أل أرىلأدمحم عتىى : 

ةا شاطتىىبل  ارىىسي بعىىن   م ىىَتة  ىىن ار  ىىه،سا ف ىىل ُب ن  ارىىًتاشمى مل ىىه ُنىى
 !!.ن عل ارسنة عسع  وا م َتة  ن ار  ه،س؟

 !طعنمل شاحد مصل   ه مسيإذاً  
 !فأدمحم أرمد أن ُأبل  ذتهمعة فقط فبل  همن

شأن يل بوا مأن أ ول رو ىىسا ا شال فبل  همنشآخس مسمد أن م مل 
ألمىو ىىسا لُتىدث فينىة بىُت األُ ىة ادمدمىةا اب ىل!! ألن الو ش ه عامل مسدا 
ممىىل حىىىت  ه،ىىة رماىىةا  ىىن  نىىه ٍب  ىىهم شاحىىد  نىىه شأصىىل  ذتهمعىىةا معنىىد ه 

 !!م ون ارقهض  رعو   إن مهمىت ىىسه ارصىبلة  ق ورىة أش  ىَت  ق ورىة؟
 !!ىل مواد أحٌد  نه  او ىسا اريومعل؟
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 ! ن أراد أن مزمد فلعزمدرسرك 
   ُب ىسه األ ور؟!هذا ميو   شظت

ارىىسي أشىىهن اإلنىىبلم ُب ىىىسا ..... !! اريانُّىىت فىىبل شىىأن رنىىه هبىىسا 
 راصس اضتدمث.ا

 :إضاءة

 :ببلة ارًتاشمى. ٔ
م ون فع ه عسشلتةا فنسّشِح فع ه بُت مىل رمايىُت  ألموشت ه ارًتاشمى ا

 .أش بُت مل أربن رماهت
راىددا ُب ارىز ن اراهضىل عسىهعدى  على  نىبل ة اارًتاشمى شمهمت 

أن باىىد  نمعاعىىة اضتسىىهبا ف ىىهموا مالمىىو   نأل،ىى  مىىهموا أُ عىىُت شال ماسفىىو 
ا حىىت : ارصبلة شارسبلم علعك اي أشل خلىر هللا نبلً  رمايُت مقورونأشل 

ارصىىبلة  ىىوعت : ن مىىساا شعنىىد ه مسىىمن رىىو و قباىىة مماسفىىوا اراىىد ا شباىىد األر 
على  ،همىة ط فقىن هبقى  رمايى ماس  أمىوشارسبلم علعك اي خهًب ُرنل هللا 

 هبه ارادد. ماسفونببلة ارًتاشمىا ف همت ىسه عبل هت 
 !!ىسا مل مسدفلمهذا أيٌب  ن مقول: 

 !!ىل ارصبلة عل  رنول هللا مل عسد؟
  : مقىىىىىىىىىىولإذا مىىىىىىىىىىهن هللا                                 
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                                           ((٘ٙ٘ٙ)األحىىىىىزاب)شإذا   األحىىىىىزاب
ن ى  عىن ارصىبلة علعىو باىد اب ارصبلة علعو ُب ارصىبلةا ف ىل مأش مهن 
 !!.ارصبلة؟

  )) ىىىن باضىى    ىىىسا ة  انيوسىىنوارتهعىىة ُأخىىىسىل              )) 
 ا ش هروا:باد مل أربن رماهت ثبلث  سات

 ك؟!!ُب ذرفمهذا ا !رننهل ثواب  سا ة ارقسآن ملو
   !  شىل  سا  ه ثبلث  سات م ون فع ه   سب أم خسهرة؟

 !مل منوذركا شر نو  مل ماال وبوعى أما ذرك عن نوم شارن  مل
األبىىىىل ُب األشىىىىعه  )شعنىىىىددمحم ُب علىىىى  ارىىىىدمن: فلمىىىىهذا ال ماال ىىىىه 
 !! ه دام مل مسد فعو ،ٌ  ف و   هحٌ  (اإلابحة  ه مل م ن ىنهك ، ٌ 

ميىهب هللاا أش مصىلون على  رنىول هللاا هرنهس عند ه مقىسأشن  ىن  ف
ا أش مياقىىىىىون علىىىىى  دعىىىىىه  ا أش مسىىىىى وون هللا أش مسىىىىىيغاسشن هللا 

 ش  ؟!! ال.مدعون بوا ف ل ُب ذرك 
 ماط  درنًه؟بُت مل أربن رماهت  ىل مهن 

 !ال مل مسد ىسا أمضهًا ر ن ىل فعو  همن؟
 !ف سا  نل ىسا
 !!ممن مقسأشن ارقسآن  اهً   افمن مُلق  درنهً 
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 .شمل ىسا عسشمى اممن مس وون
ارىسي أن م ىسب  لىعبلً  ىن اظتىه ا أش ارسي مسمىد  مسشح عن ارنهسا

شىىاس بصىىدا  فقىىهم ارىىسي ا أش مسمىىد أن مغسىىل شا ىىو ألمىىو أحىىس ابرنىىوم
 اشمى عىىن ارىىناساشت ىىه عىىس ششضىىن  لعىىل  ىىن اظتىىه  علىى  رأنىىوا مىىل ىىىسه 

 .شمسيغلو ُب  هعة هللا 
شمصسفوا ارنهس عن ىها  اُت ارنهس فع هف سه أ وٌر ال من غ  أن ميان  

 !مل ماال ه حب ة أن ارن  
مل مصىىل  بىىبلة ارىىًتاشمى هبىىسه ار عاعىىة مل ىىه علىى   فىىنن ارنىى  

رضىىوان  امل ىىه شاردة عىىن ارصىىوهبة األاىىبل ش باضىى ه ممىىه م دم ىىه اآلنا 
 هللا ع هرك شعاهم علع  .

فقىىىد مىىىهموا علىىى  ع ىىىد عمىىىس بىىىن اطتطىىىهب منيظىىىسشن بىىىُت ارسماىىىهت 
هقىىدار  ىىه مىىسىب ارساىىل  ىىن اظتسىى د إم )نىىلن( شىىىو  وضىىن ابظتدمنىىة 
 سىىهفيو  ىىدر بىىبلة أربىىن رماىىهتا شرىىو أن مصىىمت أش مىىسمس عسىى عوهً أش 

  لعبًل أش  سآدمحمً أش ؿتوه ُب  دة اميظهره بُت ارسماهت .
. ارنهبت أن ببلة ارًتاشمى ابظتسى د أفضىل ألن ذرىك  ىه فالىو ٕ
ابرنىىىهس شىىىى   ىىىن باىىىده نىىىنة اطتلاىىىه   رعىىىهم بىىىل  ارىىىًتاشمى ارسنىىىول 
 ارساشدمن.

ر ىىن اظت ىى ور عنىىد  هرىىك شباىى  األحنىىه  شباىى  ار ىىهفاعة أن 
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األفضىىىىل بىىىىبل ه ُب ار عىىىىت رلوىىىىدمث ارنهبىىىىت: 
ٗ٘ 

صتم ور على  أن أفضىلعة بىبلة ارنهفلىة ُب ار عىت ؼتصىوص بغىَت شا
 ىىىه شىىىسعت فعىىىو اصتمهعىىىة  ىىىن ارنوافىىىل مهراعىىىد  ىىىنبًلا فىىىنن بىىىبلىه )أي 
ارنهفلىىة اراه ىىة( رتهعىىة ُب بعيىىو تىلىىو أش  ىىَتى  حصىىل ارنىىواب ابصتمهعىىة 

 فضل ارسىهب إم اظتس د. لشمل لتص
 ىىىىن . انىىىىيوب ارىىىى ا  رلقىىىىهرئ أن مقىىىىسأ مىىىىل رعلىىىىة ؿتىىىىو اىىىىز  ٖ

 ارنبلثُت از اً  ن ارقسآن حىت متي  ُب آخس رعلة انيوسهدمحم أش انيو هاب 
 شنئل اإل هم أزتد ع  مقسأه اإل هم ُب ر ضهن فقهل: 

 .. "ىسا عندي عل   در م هط ارقوم " 
شىىىو ارىىسأي اراىىدل ارونىىط ارىىسي مياىىُت األخىىس بىىو علىى  أال ع ىىون 

 !َت  مأمعنةشال ارسمو  شال ارس ود بغ!! ..ارقسا ة ) ىظس ة( 
 :فقد  هل 

ٗٙ 

                                                           
 بوعى ار وهرىل ش سل  عن زمد بن اثبت ٘ٗ
 بوعى ار وهرىل ش سل  عن أىب  بلبة. ٙٗ
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                 )اظتاهرج()اظتاهرج(
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 متهيد

 ُىىسب ارصىىىهضتُت  ىىىن هللاا شدشام ارسىىى عنة   ىىه زرنىىىه م  ىىى  أنىىىسار
علع   شارسضه هه  ض  ش د ر هللاا شاألحوال ارىيت مضىسعون فع ىه ُب مىل 
أ ىىىٍس إم هللاا علىىى  ،ىىىو  ىىىه نىىىن و عتىىى  نىىىعددمحم رنىىىول هللاا فعاع ىىىون د،مىىىهً 
شأبىىداً ُب خىىٍَت شىنىىه ا شُب عهفعىىة  ىىن مىىل أمىىوا  ارىى بل ا حىىىت مىىهن مقىىول 

 ن هللا رو مال  اظتلوك  ه ؿتن فعو صتهرىدشدمحم علعىو  أحدى : ))ؿتن ُب حهلٍ 
 ابرسعو (( أي ضتهربودمحم علعو ابرسعو .

  حىىىىهعت  مقىىىىىول فعىىىىىو رهبىىىىى :                            
                                  ((ٜٜٚٚ)ارنول)ارنول. 

ىلاىىهً شال ازعىهً شال أينىىهً شال ف ى  أىىل اضتعىىهة ارطع ىةا فىىبل ماسفىون 
ا ملَ؟ ألن ارنى   نو هًا شإفتىه دا،مىهً شأبىداً ُب عىُت ارقىسب  ىن ارقسمىب 

   عل م ىىىى  شعل منىىىىه  ىىىىه من غىىىى  أن ماالىىىىو عنىىىىد ارنىىىىوازلا شارنىىىىوازل ىىىىى
األحىىىىداث ارىىىىيت عنىىىىزل ابإلمسىىىىهنا شلتيىىىىهج فع ىىىىه إم  ىىىىسب ارقسابىىىىة  ىىىىن 

  ت شاآلن؛ أن هب ر ن إعتعة.ارسزتنا رع    عنو  ه ش ن فعو ُب ارو 
 هرىىىب ارنىىىهس مل ىىىأ إم األنىىى هب اضتسىىىعة شار  ىىىسمةا فىىىبل كتىىىدشن 
اىيىىىىىداً ا شال لتصىىىىىلون علىىىىى   ىىىىىه مسمىىىىىدشنا فُعصىىىىىع    ممىىىىىه  ىىىىىهل هللا ُب 

                                                           
 مٕٚٔٓ/ٓٔ/٘ىى  ٜٖٗٔ ن ػتسم  ٗٔاهدي اظت ٚٗ
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  اإلمسىىىىهن ار اعىىىىد عىىىىن ارىىىىسزتن:                            
                                                  )اظتاهرج()اظتاهرج(. 

ش د شسحنه  ن   ل ارسنن ارلواحر اريت ال ِ ٌت عن ه ظتىن أراد أن 
مُىي  ارصىبلةا شارسىنن ارىيت ميقىسب هبىىه ارا ىد إم  ىواله رعنىهل ُ سبىو شػت يىىو 
شرضىىهها شارلعلىىىة باضىىل هللاا شبربمىىىة نىىعددمحم رنىىىول هللاا م ىىسح تنىىىلوب 

ش  س ىىىط نىىىنن ارنىىىوازل ارىىىيت عنىىىزل ابإلمسىىىهن؛ أي إمسىىىهن ُب مىىىل  نىىى ل
 أحداث اإلمسهنا اريت مياسض عته شىو ُب عهمل األموان.
ا شكتما ىىىه  ىىىول فمىىىه  ىىىن حهدثىىىة إال شعتىىىه ُنىىىن ة نىىىن  ه اضت عىىىب 

 ارسعدة عه، ة اهنع هللا يضر:


شَحزِبَىىُو ماىىٍت أفزعىىوا شمىىل دمحمزرىىة عتىىه بىىبلةا شرعسىىت بىىبلة شاحىىدة 
 شال ىعئة شاحدةا ف ل دمحمزرة عته ببلة.

إذا حتىىَت  اظتىىس  ُب أ ىىسا شال مىىدري أم مىىه األب ىىى رىىوا شال األبىىوب 
روا أش رهه رو شر نعوا مأن مهن عنده بنت شعقدم عته ُخط هبا فالى  أم ى  

وافىىر؟! شؿتىىن ال مسىىي طن ارغعىىبا شال مالىى  ارغعىىب إال هللاا شارنىىهس ال م
مظ ىىسشن بظىىواىسى ا ألن   نىىون نىىسا،سى  ال مطلىىن علعىىوا شرهىىه ميزر ىى  

                                                           
  ا   ارصوهبة شاه ن ار عهن عن حسماة بن ارعمهن هنع هللا يضر ٛٗ
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ار ىىهب شميقىىسبا ظتىىه مالىى  أمىىٍت ُأح ىىوا شىىىو مُىى طن ابر لعىىة  ىىَته!!ا ش ىىد  
 منُس ىسا األ س ُب ىسا ارز هن.

نىىهً شلُتىىب ا ىىسأة  يدمنىىة شمىىسرك اإلدمحمثا عالىى  أن ىىىسا ار ىىهب دمِّ 
في ىىدىه نىىدرت ح ههبىىها ش ناىىت   عها ىىها شدا،مىىهً دتسىىك  سىى وي ه 
شحُتىىىسك رسىىىه،ها شدتسىىىك ب يىىىهب دمىىىٍت ُب مسىىىهرىها شابرقىىىسآن بعمعن ىىىها 
شُعظ ىىىس أ،ىىىىه شرعِّىىىىٌة  ىىىىن أشرعىىىىه  هللا ارصىىىهضتُتا ظتىىىىهذا؟ ا ىىىىسا اً عتىىىىسا اراىىىىىت 

 رعوط  ه!!ا شىسا  ه لتدث ُب مل ز هن ش  هن. 
بدا يل نىاس شال أعلى  ىىل  صىلويت ُب اإل ه ىة أم ُب ارسىاس؟! أش 
أدمحم أعمىىل ُب عمىىل شبىىدا يل عمىىٌل آخىىسا شميوىىَت  اظتىىس  أم مىىه خىىٌَت رىىو؟! 
أمقع  ُب عملىو ارىسي ىىو فعىو اآلن شرهىه فعىو ضىعٌر ُب األرزا ا أم منيقىل 

 إم اآلخس شال مال  عل  ارعقُت  هذا نع ون ُب عه  ة أ سه؟!.
ل ىىسه ىىىل ىنىىهك فعنىه  ىىن ال مياىىس ض عتىه ُب حعهعىىو؟! أبىىداً أ ىوٌر  نىى

ا شأخىىسج رُب اراىىزة بىىل ىىى  علىى  ارىىدشاما فمىىهذا مااىىل؟ أخىىسج ارنىى  
 :ع هرك شعاهم مل راهالت ىسه األ ة  ن ىسه اضتَتةا فقهل 



                                                           
  سند أزتد شاضتهم  عن ناد بن أيب ش هص هنع هللا يضر ٜٗ
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 ُب أي ش   ارساهدة؟ ُب االنيوهرةا شرسرك  هل ملسو هيلع هللا ىلص:

فمن اني هر فقد انياهد آبرا  أىل اظت ىورة أرتاىُتا ف أمىو رىعس 
 رابًل شاحداً شر نو رتلة راهل ُب رالا ألمو اني هرى .

مقىىول فعىىو نىىعددمحم اىىهبس بىىن  شبىىل األ ىىس أن نىىعددمحم رنىىول هللا 
 ع د هللا هنع هللا يضرا شامظس باُت بصَتعك إم ىسه ارا هرة:



مُالمنه اإلنىيوهرة رؤل ىس ممىه مُالمنىه ارسىورة  ىن ارقىسآنا  مهن 
ابنيمسار مُالم   االنيوهرةا حىت ال منسىوىه ُب أي أ ىس  سفىة عىٍُت شال 

 أ ل.
 :مع  مسيوَت اي رنول هللا؟  هل ش 

                                                           
  ا   ارطرباين ش سند ار  هب عن أمس هنع هللا يضر ٓ٘
 بوعى ار وهري شارًت سي عن اهبس بن ع د هللا هنع هللا يضر ٔ٘
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شىىى   ماىىٍت اإلنىىيوهرة ال جتىىوز ُب اراسمضىىةا ر ىىن ع ىىون ُب دمحمفلىىةا
 ببلة  سيو ة عند اصتم ور

 بساعو: ي حد ده سٍب مدعو بادقته بدعه  اإلنيوهرة ار 
)ارل ىىى  إين أنىىىيوَتك بالمىىىك شأنىىىيقدرك بقىىىدرعكا شأنىىىأرك  ىىىن 

شعالىى  شال أعلىى ا شأمىىت عىىبل م فضىىلك اراظىىع ا فنمىىك عقىىدر شال أ ىىدرا 
شمىىسمس ىىىسا األ ىىس شىىىو  -ارغعىىوبا ارل ىى  إن منىىت عالىى  أن ىىىسا األ ىىس 

 ىىنبلً ارسىىاس إم مىىساا أش شىىىو ارامىىل ُب مىىساا أش زشاج ابنىىيت فبلمىىة  ىىن 
خىىىٌَت يل ُب ارىىىدمن شارىىىدمعه شاآلخىىىسة فه ىىىدره شمسىىىسه يل شابرك يل -فىىىبلن 

شىىىٌس يل ُب  -ه  ىىىسًة اثمعىىىة شمىىىسمس  -فعىىىوا شإن منىىىت عالىىى  أن ىىىىسا األ ىىىس 
ارىىدمن شارىىىدمعه شاآلخىىىسةا فه  ضىىو عىىىٍتا شا  ضىىىٍت عنىىو شاميىىىب يل اطتىىىَت 
ىىٍت بىىوا شبىىل  هللا علىى  نىىعددمحم   شعلىى  آرىىو شبىىو و  حعىىث مىىهنا شرضِّ

 شنل  (

                                                           
 بوعى ار وهري شارًت سي عن اهبس بن ع د هللا هنع هللا يضر ٕ٘
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ابألُ ىة مل مطهر نىه حباىظ ارىدعه ا شرىسرك االىو  ش ن رزتة ارنى  
مقىىسأه  ىىن شر ىىة أش  ىىن   باىىد ارصىىبلةا ظتىىهذا؟ حىىىت مسىىيطعن اإلمسىىهن أن

 األ س  همة اريعسَت. ميهب أش  َتها فقد مس س 
أن ع ىىىىون رماىىىىىيت االنىىىىيوهرة باىىىىىد بىىىىىبلة  شانيوسىىىىن ارنىىىىى  

ارا ه ا عل  أن م ون ارا د  د  ض  ىسه ارلعلة ُب  نهاهة هللاا شماىع  
مسز ىو هنىهم بىه  ُب علىك  ذمس هللاا فصاه  ل و  ن  والها فلال هللا 

     رو عن أ سها شكُتل  عنو حَتعو.ارلعلة م
 :شاالنيوهرة رعس شسٌط فع ه ارسؤاي

ألن منىىىَتاً  ىىىىن ارنىىىىهس مظىىىىن أن االنىىىىيوهرة ال بىىىىد عتىىىىه  ىىىىن ارىىىىسؤاي 
ارصهضتةا الا بل ماق  ه شسح ارصدرا فنذا ام سح ارصىدر ألي أ ىس  ىن 

 .األ سمن أ    فعو
فقد  هل شإذا مل من سح ارصدر ُأمسرىه ثبلث رعهل إم ن ن رعهلا 

 :رسعددمحم أمس بن  هرك هنع هللا يضر 

 ..! انيوس هللا عاهم إم ن ن
 بو بدرك إرعو. ٍب افال  ه م سح هللا 

                                                           
 عمل ارعوم شارلعلة البن ارسٍت عن أمس هنع هللا يضر ٖ٘
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 :شىنهك أ ٌس اوىسي ال بد  ن إمضهحو ُب ىسه ارنقطة
ف سط االنيوهرة اريت ماق  ه انينهرة؛ أن مىدخل ارا ىد إم بىبلة 

 ىىو إم أ ىىس  ىىن األ ىىسمنا ألن ىىىسا خطىىأ مقىىن فعىىو  قلاالنىىيوهرة شال نتعىىل ب
منَت  ن اطتلرا فعسيوَت شمسمد أن عقن االنيوهرة عل   ه مسمدها ر ىن 

هرة شىىس  ه أن مسىىلِّ  األ ىىس ظتىىوالها شمتيىىهر  ىىه  ضىى  بىىو هللا اىىل االنىىيو
 شعبل.

فمن ار دامة رعس رو رأٌيا شال إبساٌر عل  ف سة أش عل  أ ىسا بىل 
 .مُاوض األ س هلل 

آايٌت اثبيىٌة  اعنىة   هذا مقسأ ُب آايت اإلنيوهرة؟ مل لتدد ارنى  
    ىىن جتهربىىو ُب االنىيوهرةا شعسم ىىه  طلقىةا ر ىىن ارسىل  ارصىىه  باضى

را ىى آايتا فسىعدي  -شؿتن مسىياعد  ىن جتىهرب ارصىهضتُت شاظتيقىُت  -
ىىىى أن مقىىىسأ اإلمسىىهن ُب ارسماىىىة األشم باىىىد  ع ىىد ارقىىىهدر اصتىىعبلين هنع هللا يضر را 
اراهحتىىىة آبمىىىة ارُ سنىىى ا شُب ارسماىىىة ارنهمعىىىة باىىىد اراهحتىىىة آبخىىىس آميىىىُت  ىىىن 

 نورة ار قسة.
د ه شاد ارنى  ملسو هيلع هللا ىلص مُى ثس دش ىهً ُب شبا  ارسل  ارصه  اخيهر عن

ارنوافىل األمعىدة  نىىل ُنىنة ارُصىى ى شُنىنة اإلحىسام شُنىىنة ارطىوا ا  ىىسا ة 
) ىىل اي أم ىىه ار ىىهفسشن( ُب ارسماىىة األشما شاإلخىىبلص ُب ارسماىىة ارنهمعىىةا 
 ش ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهل: مقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعس علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ذرىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكا

))فنقىىسأ ُب ارسماىىة األشم:                  ))  :شُب ارسماىىة ارنهمعىىة
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((             )). 
 شباض    هل: 

مقىىىىسأ آايت االنىىىىيوهرة اظتواىىىىودة ُب ميىىىىهب هللاا فنقىىىىسأ ُب ارسماىىىىة 
  األشم:                                                 

                                                      
       ((ٖٖٙٙ)األحىىىىزاب)شمقىىىىسا ُب ارسماىىىىة ارنهمعىىىىة:  األحىىىىزاب                    

                                                   
                                     )ارقصي()ارقصي(. 

شمىهن  ىن ُمم ىل ارصىهضتُت  -شنعدي اإل هم  صطا  ار  ىسي هنع هللا يضر 
رتىىن بىىُت اضتسىىنعُتا  ىىهل مقىىسأ ُب ارسماىىة األشم:  -ش ىىن أ طىىهب ارز ىىهن 

) ل اي أم ه ار هفسشن( شبادىه: )ش ه مىهن ظتى  ن شال    نىة( إم آخسىىها 
متلىر  ىه م ىه  ة ارنهمعة: ) ل ىو هللا أحد( شبادىه )شربىك شمقسأ ُب ارسما

 شمتيهر( إم آخسىه.
مىىل ىىىسا ااي ىىهد  ىىن ارسىىل  ارصىىه ا شر ىىن ممىىه  لىىت: مل مىىسد 

مىىىىي ُب حتدمىىىىد آايت  -ألمىىىىو مىىىىهن ارط عىىىىب األعظىىىى   -عىىىىن اضت عىىىىب 
باعن ها فًتك رلم  نُت األ ىس   ىهحا شخهبىة أمىو مالى  أن ىنىهك منىَت  ىن 

ال لتاىىىىظ ىىىىىسه اآلايتا شرهىىىىه باضىىىى   ال لتاىىىىظ إال فهحتىىىىة اظتىىىى  نُت  ىىىىد 
ار يىىىىهبا ف ىىىىسه ع اعىىىىوا فىىىىهأل س لتيىىىىهج إم ارُعسىىىىسا شدمننىىىىه   ىىىىٍت علىىىى  

 اريعسَت شعل  ارُعسس.
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ىىىىل  -نىىىعدي ػتىىىى  ارىىىىدمن بىىىىن اراىىىسيب هنع هللا يضر شأرضىىىىهه  شمىىىىهن  ىىىىن ُمم 
 :أضه  انيوهرة ُأخسىل -األ طهب 

باىىىىدها شأدمحم أنىىىىَت علع ىىىىه ش  ىىىى  علع ىىىىه منىىىىٌَت  ىىىىن ارصىىىىهضتُت  ىىىىن 
شاضتمىىىىد هللا شىىىىى  أن ُمصىىىىل  اإلمسىىىىهن بىىىىبلة االنىىىىيوهرة مىىىىل بىىىى هح 

 شمقول:

. 
شمظىىساً ألين   ىىغول أعىىدد ارنىىوااي ُب رمايىىُت فقىىطا فىىأموي بىىبلة 
ُنىىىىىنة ارُضىىىىىو ا شُنىىىىىنة االنىىىىىيوهرةا شُنىىىىىنة اروضىىىىىو ا شحتعىىىىىة اظتسىىىىى دا 

 ه  باد ارصبلة.شأبلع    ن باض  ا شأزمد ابردع
اظت ى  أين أنىىيوَت هللا مىل مىىوم على  ىىىسا ارعىوم شعلىى  ىىسه ارلعلىىةا 
شىىىىسا ،ىىىو انىىىيو و ىىىىسا ارساىىىل ارصىىىه ا ش  ىىى  علعىىىو ارصىىىهضتون  ىىىن 
باىىىىىدها مسىىىىىأل هللا أن م ىىىىىون  ىىىىىن   أرتاىىىىىُتا شىىىىىىسه ىىىىىى  االنىىىىىيوهرة 

 ار سععة.
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 :تنبيه

نىىو شىىىسا  ىىه أ لىىب  ىىن األح ىىة أن منوىىىوا ع -انىىي د  ُب عصىىسدمحم 
ار دععىىىة ارىىىىت مل عىىىسد ُب ميىىىهب منىىىٌَت  ىىىن االنىىىيوهرات   -شلتىىىسرشا  نىىىو 

 :شالننة بل شفع ه  ه متهر   قصود ار س  ار سم 
فمن مسيوَت عل   س وة فنذا عوا ت عتسه ارنهحعة ع ىون مىساا 

 شإذا عوات رلنهحعة اأُلخسىل ع ون مسا.
 !!ش ن    ن مسيوَت هللا عل  اظتصو 

نذا  ىهرت ُب ا ىة عاىه ل شإذا  ىهرت ُب ش ن    ن مطَت زته ىة فى
 اصت ة اأُلخسىل مي ه، !!ا شىسا فال اصتهىلعة دته هً.

ش ىىىن    ىىىن مىىىسىب إم راىىىل أش ا ىىىسأة شمطل ىىىون  نىىىو أن مقىىىسأ عتىىى  
اران ىهن باىىد شىىسب ارق ىوة ارىىيت فعىىوا فعقىول عتىى : أدمحم أرىل اطتطىىوط مىىسا 

 شمسا شمسا.
 !!ش ن    ن مضسب ارس ل

 !!شش ارود هش ن م 
فىىنن مىىل ذرىىك  ىىن عمىىل .. شار ىى  شاظتنىىدلسرك ار وع ىىعنة شمىى

 . ار عطهن رعضل ارنهس عن ن عل هللا شموردى  اظت هرك
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 أسئلة عن االستخارة:

 ىن ماىىيى اظتصىىو  رىىَتىل آايت  اعنىةا إذا مىىهن  ىىن ابب ارياىىهؤل 
  هؤم  ن ميهب هللا. شر ن ال مي ه، ا ألمو ال من غ  اري

شىىىىىسا ال ماالىىىىو إال  ىىىىن شبىىىىلوا إم  سحلىىىىة  اعنىىىىة  ىىىىن ارصىىىىبلح 
هللاا ألمىىو عنىىد ه ماىىيى اظتصىىو  فنمىىو ماىىيى ع ىىوا،عهًا ر ىىن شارُيقىى   ىىن 

ايى اظتصىىو  فنمىىو ُمسىىيايى شتىىه، ا شؿتىىن مل يارساىىل ارصىىه  عنىىد ه مسىى
 مصل إم ىسه اضتهرة.

 ىن ارصىهضتُت مقىول رسرك عند ه مهن مسىب أحد اظتن سمن رسال 
رو: انيايى اظتصو ا شىسا ردي علعكا شارساىل ارصىه  عنىد ه مااىل 
ىىىسا األ ىىس ف ىىو  ىىيم ن  ىىن ىىىساا ر ىىن أدمحم شأمىىت  ىىهذا مصىىنن ُب ىىىسا 
األ ىىس؟! فىىبل كتىىوز أن أنىىيايى اظتصىىو  شأاىىد آمىىة ال عىىسش ٍت فأ ضىىب 
علىىى  ميىىىهب هللاا شبىىىسرك أمىىىون  ىىىد أدخلىىىت ماسىىى  فعمىىىه ال من غىىى  أن 

 .ُب اإلنتهن ب يهب هللا أفالو 
ر ىىىىىن ارصىىىىىهضتون مصىىىىىلون إم حهرىىىىىة مسىىىىىيود و،ه  ىىىىىن اظتن ىىىىىسمن 
شاصتهحىىدمنا شم ىىون  ا ىىه ارقىىدرة اإلعتعىىة علىى  عطومىىن ميىىهب هللا ظت ىىعئة 

  ارصىىىهضتُتا ألمىىىو مل ماىىىد عتىىى    ىىىعئة إال  ىىىول هللا:                 
            ((ٖٖٓٓ)اإلمسهن)اإلمسهن. 
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ممىىىىىه شرد ُب االثىىىىىس: ))مىىىىىسب اظتن مىىىىىون شرىىىىىو بىىىىىد وا(( ف ىىىىىسه 
ا شعنددمحم ش ه،ن منَتة ُب اريىهرماا شباى  شاوذة شدال رعس فع ه فصهل

ارنىىىىهس اآلن   ىىىىغورون ابألبىىىىساج ارىىىىيت ُب ارصىىىىو  شا،ىىىىبلتا ف عىىىى  
نىىل باضىى   ُب م ىىون بىىسج م ىىًتك فعىىو عىىدة  بلمىىُت  ىىن ارنىىهسا شمل ىى   

حظ ىى  ُب ىىىسا ارعىىوم؟!! مىىل ىىىسه األ ىىور ررتىىهً ابرغعىىبا شممىىه  عىىل فع ىىه 
 ))مسب اظتن مون شرو بد وا((.

أن ماعىد  اطتلعاة اظتايصى  ارا هنى  رزتىة هللا علعىوا شمسىأل هللا 
 ارغَتة اإلنبل عة ُب ماوس ح ه نه مهرغَتة اريت مهمت عند اظتايص .

عه ورمىىة ُب عسمعىىه اآلنا شمهمىىت  ا ىىسأة  سىىلمة مهمىىت ُب بلىىد اشت ىىه
اتباة رلسشما شرطم ه رال ُب ارسو  عل  شا  ها فقهرت: شا ايصىمهها 

 فقهل عته: دع  اظتايص  منااك.
رال  ن اراسب اظتواودمن مقىل األ ىس إم اطتلعاىةا فقىهل اطتلعاىة: 
ا زِّشا اصتعوش فوراً رنُن د ىسه اظتسأةا ف ا  اظتن مُت  هروا رو: اضتىسب 

ان ُب ىسا ارز نا اميظس رز ن ارانب شاريُتا فقهل عت : ش ىه رلانىب ال عن
 شاريُت ش ه ؿتن فعو اآلن؟!!.

ف   ىىز اصتىىعه شذىىىب شفىىيى ار لىىدا ٍب  ىىهل: أمىىن اظتىىسأة؟ ف ىىه شا 
بىىىوا فقىىىهل عتىىىه: اُرطمعىىىو ممىىىه  ن  ىىىن رطمىىىك؟ ف ىىىه شاهبىىىها ش ىىىهل عتىىىه: أمىىى



 

 

 

 

 

 

 

 

}}}}}{{{{{{{{{{}}}}}{{{{{}}}}}{{{{}{{}}}}}{{{{{{}}}}}}{{{{}{{}}}}}{{{{{{}}}}}{{{{{{}}}}}}}}}}}{{{{{ 



              :              :    5555

م اىىى  ىىىىساا  رطمىىىكا فلطميىىىوا فقىىىهل عتىىىه: ارطمعىىىو  ىىىسة اثمعىىىةا فقهرىىىت:
حسى  أين  شىسفت بلقه،ىك اي أ ىَت اظتى  نُتا أل،ى  مىهموا غُتملىىُت ابألدب 

 اراهيل.
 ار هعس أبو دتهم بقصعدة عظعمة ش هل فع ه: فمدحو

فىىىىهرين ع  خسافىىىىهتا شأمضىىىىهً ُأرمىىىىد أن أقتىىىىس ُب آذام ىىىى  ب ىىىى     
ار  هبا شىى   ني ىسة اىداً ُب بىبلددمحم ش َتىىها فىنذا أراد شىهب  شخهبة

أن متطب بنيهً مقول رىو شاحىد  ىن ىى ال  اظتن مىُت ىىهت يل اشت ىه شانى  
 أ  ه ألحسب رك ؾتم ها شىل ؾتم ه ميوافر  ن ؾتمك أم ال.

شلتسىىب رىىو حسىىهب اصتُم ىىلا شحسىىىهب اصتُم ىىل ارنىىهس ىىى  ارىىىسمن 
 سا شىىىىسا اضتىىىس  مسىىىهشي مىىىسااعملىىىوها ماىىىٍت ىىىىسا اضتىىىس  مسىىىهشي مىىى

ٍب مقول رو: ىسه ار نىت دمحمرمىة شال عصىلى  اىكا شارايىهة اأُلخىسىل عصىلى 
  اك!!.

ا ىسا ار بلم ال شأن رو ابرغعب اإلعت  ارسي ال مالمىو إال هللا 
شارسي عنان  ا  أش ال عنان  ا  ف    هبلة رلي دمل شاريغعىَت إذا بىدرُت 

 ش َتُت  ن ارلطع  اطت َت.
عقعةا شأدمحم  َتت أحىوايل  ىن اضتضىسة ارالعىةا فُعغَتىىه هللا  د ع ون 

 :عل  !ا فقد مهن أبوهب رنول هللا مقورون ذرك 
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))إين ألعلىىىى  حىىىىهيل  ىىىىن هللا ُب ُخلىىىىر زشاىىىىيت(( إذا عغىىىىَتت ىىىىى   
فىىأمون أدمحم  ىىد عغىىَتت  ىىن هللاا شإذا اىيىىدت فىىأمون  ىىد اىيىىدمت  اىىوا 

ى هللا رىىو مىىل شىى  ا شإذا مل فىىنذا أبىىلى اإلمسىىهن  ىىه بعنىىو شبىىُت هللاا أبىىل
ىس فعىو  ىد  ُمصلى من  وا فزشايو عيمىسد علعىو رعين  ىوا رعاىس   ىه ارىسي  صِّ

  ن هللاا ر ن ؿتن  َت  ني  ُت عتسه األ ور!!.
حىىىت أن حسىىهب ارىىن   ماالومىىو ُب عسىىمعة اظتوارعىىدا فعسىىأرو ىىىل 
ىو  ورود أم  ورودة ألحسب رك ارن   ريسمعو اإلن  اصتعد؟!! شىىسه 

 ابردمن. اريمسكاودة ش ني سة  ن با  اظتد عُت  و 
هللا شاالنىىىى  ارىىىىسي نىىىىُعل مٍت بىىىىو هللا  يوَتر ىىىىن األفضىىىىل أن أنىىىى

نع ون األمسب شاألرعر شاألفضل إن شه  هللاا شىسا ىو األب ىىا فلىو 
أن هللا رز ىىٍت بورىىد ف مىىهذا ُأشتعىىو؟ أنىىيوَت هللا شىىىو نىىعويهر يل األفضىىل 

 ىسا األ س. شاألحسن شاألمق  شاألعق  ُب

 !عن  َتهاالنيوهرة كتوز أن ُمصل  أحٌد 
شر ىىن األش ىىن أن مصىىلع ه اظتىىس  عىىن ماسىىوا شال  ىىهمن أن مصىىلع ه 
 ىىَته عنىىوا شهللا مسمىىد أن ع ىىون بىىبلة االنىىيوهرة بىىُت ارا ىىد شبىىُت ربىىوا 

 فلمهذا آٌب بوانطة بابلن أش عبلن؟!!.
 شتاي  عن أحٍد  ن ارصوهبة  هل ضتضسة ارن  انيوس يل؟! ىل
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الا ماسض أمٍت ُب مىوم  ىن األايم ش اىت ُب شر ىة شُب شىدة شأرمىد 
 ضىىىىىىىىى اأن أنىىىىىىىىىيوَت شأدمحم  ىىىىىىىىىَت  سىىىىىىىىىيطعن أن ُأبىىىىىىىىىل ا شأدمحم  ىىىىىىىىىَت  يو 

إذا ش ىن  فاىل حضىسة ارنى ا ف ىهن  شال أنيطعن اروضو ا فأفاىل ممىه
 ُب أ ٍس مقول:

فىىىأدمحم ذاىىىىب ظتصىىىلوة شال أنىىىيطعن أن أحتىىىس ك ىنىىىه أش ىنىىىهك فمىىىهذا 
 ا اردعه ا حىت شرو مهن بغَت شضو !أفال؟ أدعو هبس

 .فهظت   أن أصتأ ُب مل األ ور إم حضسة هللا 

 ! لنه ن ن  سات
يىهج رئلعىهدةا شر ىن فنذا ام سح بدري أل ٍس  ىن أشل  ىسة فىبل حت

فىىُأمسر رلمىىسة ارنهمعىىةا فىىنذا مل  ارسىى ن  ىىسات إذا مل مظ ىىس يل شىى   مقعىىٍتا
 عظ س ُب اظتسة ارنهمعةا أععدىه رلمسة ارنهرنةا شى سا.

شُب اراىىىىهدة عظ ىىىىس  ىىىىن اظتىىىىسة األشما ب ىىىىسط أن ال أمىىىىون  ىىىىوّ ن 
 ماس  عل  أ س أمعد أن مظ س ُب ىسه اإلنيوهرةا ر ن ُأنىل  األ ىس هلل

. 
                                                           

 اه ن ارًت سي ش سند ار زار عن عه، ة اهنع هللا يضر ٗ٘
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اصتمىىىن بىىىُت االنىىىيوهرة  ىىىن هللا شاالني ىىىهرة  ىىىن ارنىىىهس  ىىىن دتىىىهم 
 :اصتمن بُت  سُب ارسنة ا ممه رشىل  يهدة عن رنول هللا 

٘٘. 
فأني ىىَت شىىعو ا أش  ىىن  شأدمحم  ىىوال عمىىسي أرتىىن بىىُت اضتسىىنعُتا

أعون ى  فعىىو ارصىىبلحا شىىىسا ابرنسىى ة أل ىىوري اإلعتعىىة شاأُلخسشمىىةا شمىىسرك 
 أنيوَت.

أ ه ابرنس ة رؤل ور اضتعهععة فىدا،مهً أني ىَت فع ىه أىىل اطتىربة فع ىها 
شاني ىىَت اني ىىهرة ابرغىىةا فانىىد ه مومىىُت أن أشىىًتي نىىعهرة   نىىُت ثبلثىىة 

األفضىىل شاأل نىىلا شععىىوب ىىىسا أش أرباىىة أشىى س أنىىأل أىىىل اطتىىربة عىىن 
شؽتعىىىزات ىىىىساا ألمىىىٍت ال أعىىىس ا إم أن  ىىىهروا يل: اشىىىًتي نىىىعهرة مىىىساا 
ف ل شاحد مهن رو رأيا ش هروا ع ىًتي ىىسه ارسىعهرة ألن عتىه  طىن  عىهر 
ىنىىها شإذا أردت أن ع عا ىىه عُ ىىه  بسىى ورة شم ىىون نىىاسىه اعىىدا ف ىى ال  

 أىل اطتربة. 
! رىعس رىو شىأن هبىسا األ ىسا شر ن ىل أنىأل ُب ذرىك عىهمل دمىن؟!

شى ىساا  ىىنبلً مومىىت بنىىه  بعىىتا فمىىن أني ىىَت؟ اطتىىربات اعتندنىىعةا شإذا  
 مهن يل  ضعة ُب اد مةا فمن أني َت؟ اده ُت األعقعه ا ر   أعس .

                                                           
 رشضة اراقبل  البن ح هن ٘٘
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فنذا ُشفقت شنأرت أىل ارقضه  فىأمون  ىد ُشفقىت أل،ىه نىي ون 
شم ُب ىىىسا اني ىىهرة بىىوعوة بىىدشن عاىىب شال عنىىه ا أل،ىى  اردراىىة األ

 األ سا فدا،مهً ع ون االني هرة ألىل اطتربة.
فنذا احي ت االني هرة ُب أ ىس نىلوم ا أش ُب أ ىٍس دمعىوي شأرمىد 
أن أنىىىىينَت تىىىىىل ار صىىىىَتةا أل،ىىىى  م ىىىىون عتىىىى  حمعىىىىد إعتىىىى  ُب ار صىىىىَتةا 

 فأني َت ارصهضتُت شأنيوَت رب اراهظتُت.
مىه  ىن  ن ىن شاحىدا شُب ارغهرب م ون اإلثنُت ُب اجتىهه شاحىدا أل،

 شىسا ابرنس ة ربلنيوهرة شاالني هرة.
 !شاالني هرة  نل االنيوهرة

ألن ىنهك منٌَت  ن األح هب مسي َتين شىو مسمىدين أن ُأشىَت على  
األ س ارسي مسمدها فأحهشل إ نهعو فبل مقينن أبداًا شُب ارن همة أ ىول رىو: 

و مل أيت رعسي ىَتا أمت عسمىد األ ىس اراىبلين فهفالىوا شمني ى  األ ىس!! ألمى
شر ن اه  حىت مقول: أدمحم أفال ىسا األ س بنه  على  رأي ار ىعا فىبلنا 
ألمىىو مسمىىد أن مُتىىسج ماسىىو  ىىن ىىىسه ارىىدا،سةا شمايمىىد علىى  رمىىٍن   ىىُتا 

 !! ر ن األ س رعس مسرك
فهألنىىهس أن ال م ىىون رىىك ىىىوىل ُب ىىىسا األ ىىس ال  ىىن  سمىىب شال 

    ن باعد.
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رسابينا شاريأمعد اإلعت  ارسي أم د هللا بو اظتسنلُتا ش ا ى  اإلع هز ا
ا شىىىىسه اظتا ىىىزات ع ىىىون مىىىل اظتىىى  نُت  نىىىس آدم إم خيىىىهم ارن عىىىُت 

خهبىىىة ابألم عىىىه ا شار سا ىىىهت خهبىىىة ابألشرعىىىه ا ر ىىىن ىنىىىهك  ا ىىىزات 
 ؽتيد ة بُت األم عه  شبُت حىت عه ة اظت  نُت!.
ُب اراصىور اربلحقىة ذىىب  فأيُّ    ن  ىن األ ى  ارسىهبقة أش حىىت

إم بىىوسا ا شفقىىد اظتىىه ا فىىدرعل عظمىىة األروىعىىة  واىىود ش ىىَت  اقىىودا 
شعسىىىيطعن أن عقد ىىىو ألي  واىىىودا درعىىىٌل حىىى ٌّا معىىى ؟ ُعصىىىل  رمايىىىُتا 
شعىدعو هللا شارسىىمه  بىىوو شرىىعس فع ىىه شى   أبىىداًا في ىىد ارسىىمه  ش ىىد 

سمىدا شابريودمىد عل د ت ابرغعوم شمزل اظتطس ممه عسمىدا ُب اظت ىهن ارىسي ع
 ارسي حد دعو.

أرىىىعس ىىىىسا درعىىىٌل  سىىىيمس علىىى  ارقىىىدرة اإلعتعىىىة؟!! شىىىىل مسىىىيطعن 
 أحٌد أن ماًتض علعو حىت  ن اظتاهبسمن؟!! ال.

ى  بناوا اظتطىس ارصىنهع ا ر نىو ُ  لِّى  اىداًا شع ىهرة عىن  لعىل 
 ن ارسذاذ ال مُغٍت شال مسمن  ن او ا ر ن عند ه أيٌب أمس بىن  هرىك 

ا شمىىىىهن عنىىىىده حدمقىىىىة ابر صىىىىسة شمهمىىىىت عُنمىىىىس ُب اراىىىىهم  ىىىىسعُت   ىىىىل هنع هللا يضر
اعتندنة اروراثعة!!ا شذىب إرعىو ارقىعِّ  شىىو اظت ىس  على  اضتدمقىة ش ىهل 
رىو: اي بىوهيب رنىول هللاا أششىك ارىزر  على  اصتاىه ا  ىهل: شملَ؟  ىهل: 
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 ىه   مل مُاد عنددمحم  طسة  ه  شاحىدةا  ىهل: شملَ ملْ عن  ىٍت  ىن   ىل؟ أعنىدك
م اىى  شضىىو  راىىٍل شاحىىد؟  ىىهل: ماىى ا فيوضىىأ شبىىل  رمايىىُتا شارسىىمه  
بىوٌوا شإذا ابرسىىمه  عيل  ىىد ابرغعىوم شمنىىزل اظتطىىسا شباىد أن امي ىى  اظتطىىس 
 هل: اي  بلما  هل ر عىكا  ىهل: امظىس إم أمىن شبىل اظتىه ؟ فأخىس اورىة 
حول اضتدمقة شىو عل  فىسٍسا ش ىهل: اي نىعدي مىأن اظتطىس مالى  حىدشد 

 ضنها فل  عنزل  طسة  ه  شاحدة عل  أرض اصتَتان!!.أر 
!!ا شىىىىىسه اشت ىىىىه بىىىىبلة  ا ىىىىه خىىىىط نىىىىَت  ىىىىن  لىىىىك اظتلىىىىوك 

االنيسىىىىىقه ا شىىىىىىسه  يهحىىىىىىة ر ىىىىىل  ىىىىى  ٍن أايً مىىىىىىهنا حىىىىىىت شرىىىىىو مطىىىىىىر 
ابر ىى هدعُت ارعىىوم شمل مااىىل ارطهعىىهت باىىدا فعأخىىس ىىىسه ارصىىبلحعةا إن  

أي   ىىىىىهنا شر ننىىىىىه ال مىىىىىهن ُب أفسمقعىىىىىه أش ُب آنىىىىىعه أش ُب أشرشاب أش ُب 
 .إال  لعبل مسيود  ه

ها شاصتزا،ىىىىىس ،شر ىىىىىن ىنىىىىىهك بُلىىىىىدان منىىىىىَتة مهرسىىىىىاودمة مسىىىىىيود و 
ها شؿتىىن أمضىىهً بىىلعنه بىىبلة االنيسىىقه  عىىدة  ىىسات عنىىد ه  ،مسىىيود و 

 مهن ارنعل فعو ااه . 
بىىبلة االنيسىىقه  شاردة عىىن األم عىىه  ارسىىهبقُتا ف ىىهموا مصىىلو،ه 

ا ا شىىىى  نىىىنة شرعسىىىت بواا ىىىة ل هللا ىىىى  شُأؽت ىىى ا ششاردة عىىىن رنىىىو 
فسات موم مهن متطب عل  اظتنرب ف ىه  راىٌل ش ىهل: اي رنىول هللا ىلىك 

ؾتىد  طىسة  ىه  شاحىدةا فسفىن نىعددمحم رنىول  ماىد ارزر  شىلك ارضس  شمل
 هللا مدمو ش هل:
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ُب اضتهل ه ست ار مس نه اة شام    اظتطىس ر ى  عاىس  أن 
إنتهمك لُتسِّك األموانا ف ل األموان عيوسك هبمىة أىىل اإلنتىهن إذا مىهموا 

 ا رسرك نن  رنه ملسو هيلع هللا ىلص ببلة االنيسقه .عل  بلة حبضسة ارسزتن 
 مع  ع د ىل ببلة االنيسقه ؟

رنىىىىهس رىىىىوارى  بىىىىوسا  فعوساىىىىون رلصىىىىوسا  مل ىىىى ا إذا مىىىىهن ا
ارساىىىهل شارنسىىىىه  شاألشالد ش ا ىىىى   واشىىىىع   مل ىىىىها شمتساىىىىون ضىىىىهرعُت 

 :وات، ُت  ي يلُتا فأى  ش   اريوبةا ألمو شرد أم

                                                           
 ار وهري ش سل  عن أمس هنع هللا يضر ٙ٘
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دعىىىهى  نىىىعددمحم  ونىىى  إم اريوبىىىة رتعاىىىهًا شباىىىد اريوبىىىة مىىىزل اظتىىىه ا 
سرك ال بىد شأن متساىوا دمحمد ىُت ات، ىُت أذرىة خهضىاُت رااىُت رزتىة رب شر

 .اراهظتُت 
شزايدة ُب اريضىىىىىس   ىىىىىهل ارسىىىىىهدة األاىىىىىبل : ماس ىىىىىوا بىىىىىُت األشالد 
شاأل  ىىهتا حىىىت م  ىى  األشالدا فعميىىد ار  ىىه  إم ارسىىمه  فىىَتزت   هللا 
  هبىىسا ار  ىىه ا شحىىىت اضتعىىوادمحمت ماس ىىوا بىىُت ارصىىغهر شار  ىىهرا فىىأى  شىى 

 .اريضس  شاريوبة إم هللا 
شمصىىلون رمايىىُت نىىنة االنيسىىقه ا شكتىىوز أن مصىىلوا فىىىسادىلا أي  
مل شاحد هاسدها شكتوز أن مصلون رتهعةا شكتىوز أن ُمصىل  ارساىهل ُب 
  ىىىىهن رتهعىىىىةا شكتىىىىوز أن ُعصىىىىل  ارنسىىىىه  ُب   ىىىىهن رتهعىىىىةا شكتىىىىوز أن 

 ن ع  ىَتاتا مصلون عل  ىعئة ببلة اراعىد فع ىربشا ُب ارسماىة األشم نى
شُب ارنهمعىىة ستىىس ع  ىىَتاتا شكتىىوز أن مصىىلوىه بىىدشن ع  ىىَتا شكتىىوز عتىى  
باىىد ارقعىىهم  ىىن ارسمىىو  دعىىه  ارقنىىوتا شكتىىوز أن ال مىىدعواا اظت ىى  أ،ىى  

                                                           
 رلسمس نديا شذمسه ارقس   ُب عاسَتهعن عو ارغهفلُت تحهدمث نعد اظتسنلُت  ٚ٘
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 ... م نسشا  ن اردعه  ُب ارس ود
 ألمو ممه  هل ملسو هيلع هللا ىلص:

شكتىىىىوز باىىىىد بىىىىبلة رمايىىىىُت أن مصىىىىلوا رمايىىىىُت ُأخىىىىسمُتا شرمايىىىىُت 
بىىىىُت مىىىىل رمايىىىىُتا شإذا مل منىىىىزل اظتطىىىىس  أخىىىىسمُتا شر ىىىىن مىىىىدعون هللا 

م ىىسرشا ارصىىبلةا فىىنذا مل منىىزل م سرشىىىه  ىىسة أخىىسىل حىىىت مسىىي عب هللا 
 . عت 

ش ىىن ادهنىىن اإلنىىبل عة اظتواىىودة ُب بىىوسا  بىىبلد اظتغىىسب اراىىسيب 
اصتزا،س شاظتغسب ش هيل ش ورميهمعها فهرصوسا  اريت ُب شنط   مس ن ه ُب 

  ه،ل اشت ه ارطوار  شى    ه،ل عسبعة أمضىهًا ىى ال   ىن ػتهنىن   دا،مىهً 
و حبعىىىهة األعقعىىىه ا مىىىأ،ىىى  ميوشتىىىون ُب بىىى ٍّ  ىىىن ارصىىىغس اريقىىىوىل شميا دش 
ه عىىن اظتاهبىى ا شموملىون بىىو راىٌل  ىىن ارصىىهضتُت مسبعىو علىى  ععنىىوا شم اىدُ 

 ظتهذا؟
 .حىت إذا أرادشا اإلنيسقه  مسيسقون بو فعسقع   هللا  

 ظتهذا؟
ألن نىىىعددمحم عمىىىس هنع هللا يضر ظتىىىه حىىىدث اصتاىىىه  ُب عصىىىسه أعىىى  بسىىىعددمحم 

 ارا هس ع  ارن  ش هل:
                                                           

 بوعى  سل  شأيب داشد عن أيب ىسمسة هنع هللا يضر ٛ٘
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 شنعددمحم ارا هس باد أن  د وا  هل:

 

 بدأ ابريوبة ارنصوحة شاردعه  فنزل اظته .
إذاً فصبلة االنيسقه  أمرب درعل علم  شعمل  حى  على  ارىدشام 
علىىىىى   ىىىىىدرة  ىىىىىن مقىىىىىول رل ىىىىى   مىىىىىن فع ىىىىىونا شعلىىىىى  بىىىىىد  ارىىىىىدمن 

  ا ف ىىىىسا درعىىىىل  لمىىىىوسا شمسا ىىىىة  واىىىىودة  ىىىىَت  اقىىىىودة ألي اإلنىىىىبل
 إمسهن.

ش نىىىىل بىىىىبلة االنيسىىىىقه  بىىىىبلة االنىىىىيغهثة ابهلل ُب أي أ ىىىىس مُلىىىى  
ابظتىىس ا فىىنذا انىىيغهث ارا ىىد ُب أي أ ىىس فىىنن هللا مُغعنىىو ممىىه مُغعىىث ع ىىهده 
عنىد اصتاىىه  ابظتطىىسا فُعغعنىو عنىىد ارىىدعه  بيوقعىر ارساىىه ا شارنصىىس علىى  

  مقىىىىىىول:  قعىىىىىىر مىىىىىىل  ىىىىىىه م ىىىىىىه ا ألن هللا األعىىىىىىدا ا شحت        
                   ((ٕٕٙٙ)ارنمل)ارنمل 

                                                           
 بوعى ابن خزنتة شابن ح هن عن عمسبن اطتطهب هنع هللا يضر ٜ٘
 مقلو اضتهفظ اراسقبلين ُب ارايىا شارزبَت بن ب هر ُب األمسهب ٓٙ
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 أسئلة عن صالة االستسقاء

شر ىىىىن مُغىىىىَت شضىىىىن  -رىىىىعس خلىىىىن  بلبسىىىىو  -ارىىىى ا  انىىىىيوب 
مااىىىىىل ُب  بلبىىىىىس اإلحىىىىىسام عنىىىىىد   بلبسىىىىىوا معىىىىى ؟ ماىىىىىٍت ملىىىىى س ممىىىىىه

اإلضط ه ا مل س  نبًل شهلا فُعوىوِّل  ىه مىهن على  ارعمىُت فع الىو على  
ارعسىىهرا ش ىىه مىىهن علىى  ارعسىىهر كتالىىو علىى  ارعمىىُتا رااعىىهً  ىىن هللا حتومىىل 

 األحوالا شىسا رئل هما شكتوز رآلخسمن أمضهً أن ماالوا  نلو.
 مالحظات:

رعىىىىل أش ،ىىىىهر  ىىىىه عىىىىدا  جتىىىىوز بىىىىبلة االنيسىىىىقه  ُب أي ش ىىىىت  ىىىىن .ٔ
)أش ىىىهت ارن ىىى  اظت سشىىىىة( عنىىىد باضىىى  ا شخىىىَت أش ه ىىىه  نىىىل ش ىىىت 

 ببلة اراعد عند ارعاه  ار مس رػته أش رػتُت أشل ارن هر.
متطب اإل هم ُب ارنهس باد ارصبلة موط ة اراعىدا شإن شىه  مىرب ُب  .ٕ

اطتط ة مهراعد شإن شه  عسكا شكتال أمنس اطتط ة دعه  ش نوات شعوبىة 
 غاهرا شانيغهثة شانًتحه ه شإدمحمبة إم هللا عاهم.شاني

كتىىىىوز رسىىىى هن   ىىىىة شاظتدمنىىىىة شبعىىىىت اظتقىىىىدس أال متساىىىىوا ُب ىىىىىسه  .ٖ
ارصىىىىبلة إم ارصىىىىوهري رربمىىىىىة اظتسىىىىهاد ارنبلثىىىىىةا شكتىىىىوز أن متىىىىىسج 
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ار ا  رلصوهرىل شمصل  ار ا  ُب ىسه اظتسهاد رتاهً رلوىَت ىنىه 
 شىنهك.

ومعة اإلعتعة اريت حتدث ُب ار ون شال  ه ة رئلمسىهن األحداث ار 
هبىىها  ىىن أن اإلمسىىهن درنىى ه علمعىىهًا شأبىى وت األربىىهد شعلىى  ارالىىك 
عين أ هبه   ل ش وع ها ر ن ال  ه ىة رل  ىسمة حىىت أعظى   ىن أشعىوا ارقىوة 

 اردمعومة شاراظمة ارالمعة عل  دفا ه.
نعصىىع    مهإلعصىىهر ارىىسي ىىىب  علىى  أ سم ىىها شىىى  مالمىىون أمىىو 

إعصىىىىىهرا شمسىىىىىمومو ابنىىىىى ا ر ىىىىىن ىىىىىىل انىىىىىيطهعوا أن مدفاومىىىىىو؟! ىىىىىىل 
 انىىىىىىيطهعوا أن مقللىىىىىىىوا اطتسىىىىىىىه،س؟! رهىىىىىىىه شر ىىىىىىن أ ىىىىىىىل ارقلعىىىىىىىلا ر ىىىىىىىن 

 ال  ه ة عت  هبسا!!.
ىه ريقس  أععن  ا شىىو مىو   ىن  شىسه مهمت ععِّنة بعنة مسم   هللا إايِّ

فمىه األنىلوة  األنلوة اريت نعي  هبىه ارقضىه  على  أ سم ىه إن شىه  هللاا
ارىيت نىىعي  هبىىه ارقضىىه  علىى  أ سم ىه؟ ىىىسه األنىىلوة مهألعهبىىَت شارىىسايح 

  شُمضه  إرع ه ارزالزلا شني ون مل ه ىنهك:                     
  ((٘ٓ٘ٓ)  ارن)  أمن عهداً ارنهمعة؟ ى  اظتوبوفة ُب ارقىسآن ابرياصىعلا فمىن ش  ارن

 ارسي نتلك ارطه ة عل  دفا ه؟ 
 واد  َت ارسي نوسىه.ال م
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علعنىه أن ميوا ىو إرعىىو إذا حىدثت  نىل ىىسه األحىىوال فمىهذا مااىل؟ 
 حىت مدفن عنه  نل ه.

ارظىىىواىس ار ومعىىىة مهطتسىىىو  شار سىىىو  مين ىىىأ هبىىىه علمىىىه  ارالىىىك 
  ل حدشث ه باًتةا فنذا اه  ارقمىس بىُت ار ىمس شاألرض شم ىون ذرىك 

 ابرن هرا فعودث ار سو  رل مس.
ض بىىىىىُت ار ىىىىىمس شارقمىىىىىس فعوىىىىىدث خسىىىىىو  شإذا اىىىىىه ت األر 
 ارقمسا شىسا م ون رعبًل.
رُعوسانه  ن دا،سة اريومىُتا شدا،ىسة اطتىسشج  شنعددمحم رنول هللا 

عن ارادارة اإلعتعةا فاند ه  ىهت ابنىو إبىساىع  ُمسىات ار ىمسا فقىهروا: 
 :ذرك ألن إبساىع   د  هتا فقهل 

رُعوسج ىىسه اراقه،ىد اراهنىدة  ىن األ ىةا شعظىل أ ىة اراقه،ىد اضتق ىة 
 ارصهضتة ر ل ز هن ش  هن.

إذا حىىىىدث ىىىىىسا األ ىىىىس ف ىىىىو مىىىىسمس ممىىىىه حىىىىسردمحم ارقىىىىسآن أمىىىىو  ىىىىن 
اظتىىسةا ش ىىن عبل ىىهت ارسىىهعةا ماىىٍت  ىىن اصتىىه،ز أن عقىىوم ارسىىهعة ُب ىىىسه 

  ارابل ىىىىىىىىهت ارىىىىىىىىيت ذمىىىىىىىىست ُب ارقىىىىىىىىسآن:                       

                                                           
 بوعى ار وهري شارنسه،  عن مقعن بن  سسشح هنع هللا يضر ٔٙ
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                                 )اري ومس()اري ومس(  

  شمسرك  ن ارابل هت:                               
                           )اإلماطهر()اإلماطهر(. 

ار وىىهر عيا ىىس اآلن آبابر ار ىىًتشل  ىىن حتي ىىها ش ىىهز   عاىى  ش ىىَته 
ش ىىَتها شارا ىىهر عطلىىتا شىىىسا  ىىه حىىدث اآلنا ف عىى  ُعطلىىت اآلن؟ 
ماٍت األرض ارصهضتة رئلؾتىهب ماملىون عتىه ربىط   ىهم  حىىت ال عُن ىبا 

با شرىىسرك عملعىىة ارىىسبط ف ىىسا عاطعىىل اإلؾتىىهب رىىؤلرض ارصىىهضتة رئلؾتىىه
حىىسام إال إذا  ىىسر ارط عىىب أن بىىوة األُمنىى  ُب خطىىسا ر ىىن  ىىَت ذرىىك 

 حسام.
ظتىىهذا؟ أل،ىىىه  ىىد ع ياىىى  بنبلثىىة أشالد أش أرباىىىةا ر ىىن إذا  ىىىهعوا ُب 
حهدث  نبًل شعسمد أن عُن ب  سًة اثمعةا فمهذا عااىل؟! فهألفضىل اراطىسة 

 اإلعتعة.
رلمىى  ن علىى  أن ارسىىهعة  ىىىسه األ ىىور عنىىد ه حتىىدث ع ىىون درىىعبلً 

علىىى  األبىىىوابا فالعىىىو أن مل ىىىأ إم هللاا شمضىىىس  إم هللاا شمسفىىىن أمُّىىى  
 ارضساعة إم  واله ع هرك شعاهم.
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 اصت ىىىىىىهلشـتىىىىىىسج علىىىىىى  اراىىىىىىور إم ارصىىىىىىبلةا شال مااىىىىىىل مىىىىىى ا  
اظتواودمن ُب ارُقسىلا عنىد ه لتىدث شى   رلقمىس متساىون ش ا ى  األشاين 

مي  !! ف ىىسه اهىلعىىةا ش واىىود إم ش ينىىه شمطس ىىون علع ىىها شمطوفىىون  ىىس 
ىسا ُب با  ار بلدا حب ة أن مسان ارقمىس  ىسًة اثمعىةا شال أعلى   ىن أمىن 
أعىوا هبىىه شم ىسشىه ُب بىىبلددمحم؟!! فى بلددمحم   ىىد اإلنىبلم ارىىيت م ىست ارالىى  

 شاإلنتهنا فنسمد إزارة ىسه اراهدات ،ه،عهً.
ذىىىب إم  ش ىد حىدث  ىن  ىدة  سم ىىة خسىو  رلقمىس شمل أر أحىداً 

اظتسىىهاد شبىىل ا شىىىسه ىىى  ارطه ىىة ارىىيت أرمىىد أن أُم ىىو علع ىىها اظتاىىسشض 
أن ضتظىىة مسىىو  ار ىىمس أش خسىىو  ارقمىىس ـتىىسج شمصىىل  رتهعىىة أش 

ظ ىىس ار ىىىمس أش ارقمىىس  ىىىسة اثمعىىةا شم نىىىس  ىىىن فىىسادىل إم أن مني ىىى  شع
 ارضساعة شاالبي هل شاردعه .

سموعىهتا ماىٍت شارصبلة ع هرة عىن رمايىُتا شر ىن مزمىد ُب عىدد ار
اظتاسشض ُب ارصبلة رمو  شاحدا فن ال ُب مىل رماىة رمىوعُتا أش ثبلثىة 
أش أرباىىة إم نىى اةا شباىى  األ،مىىة  ىىهل: إم عسىىن رموعىىهتا ب ىىسط أن 

دعىىه ا مىىهرقنوتا شأرمىىن شأ ىىوم  ىىسة  اريىىهم م ىىون بىىُت مىىل رمىىو  شارسمىىو 
 ا شى سا.اثمعة شأدعو هللا 

ا فىىنذا أردت اريقصىىَت ة هللا شارسمىىو  شارقنىىوت انىىي بلابً رسزتىى
 م ا  رموعُتا شرو رمات رموعهً شاحداً فبل  همن حىت ال م ون إرزا  .

ا شمل ىه بىوعوةا رىسرك شمل ىسه بع  شاردة عىن رنىول هللا 
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 كتب أن ماس  ىسه األ ور ألن ارنهس مسوا ىسا األ س.
 إضاءة

 ىىن اعسىىه  ارنقهفىىةا شرشاىىهن ارسنىىه،ل  -اظت ىى لة ُب عصىىسدمحم ىىىسا 
إال أن األُ عىة اردمنعىة  -ارالمعة اراهرعىةا شمنىسة ار يىب ششنىه،ل اإلعىبلم 

ُب عصىىىىىسدمحم زادت عىىىىىن اضتىىىىىدا شىىىىىىسا ار ىىىىىبلم ع ىىىىىهىدشه  ىىىىىن  ُىىىىىىبلب 
اردرانىىىىهت ارُالعىىىىها ش ىىىىبلب ار لعىىىىهت اآلنا  ىىىىهذا ماىىىىس  ُب دمنىىىىو؟ ال 
شىىىىى  ا ألمىىىىىو ال مسىىىىىمن درنىىىىىهً ُب ارىىىىىدمنا شال مواىىىىىد عىىىىىدرمس دمىىىىىن ُب 

انىياداد أن مسىمن درس على  ُب  سى دا أش أن اظتدارسا شرعس عنىده 
مسىىمن بىىسدمحم و دمىىٍت ُب اريلعازمىىونا أش حىىىت علىى  اراىىعس بىىوكا ششنىىه،ل 
اريوابىلا ر نىو مىىسىب إم ارنهحعىة اأُلخىىسىل على  اراىىورا ف عى  مسىىمن 
عىىىن ارىىىدمن؟! أش  ىىىن أمىىىن ماىىىس  ارىىىدمن؟!! أمىىىت كتىىىب أن عاىىىس  أشاًلا 

 مك أمت اظتسئول:شعُاسِّ  ابنكا شعُالِّمو عل  ارعقُت أل

  ن اظتسئول عن عالع  ى ال  األشالد اردمن؟ أمت: 
                           ((ٙٙ)اريوسًن)أمن نعأخس ىسه؟ اريوسًن 

 رن ماسف ه  ن أحد.
شا ىىه شاه  ىىه حىىدثت شا اىىة  ىىن فىىًتة  سم ىىةا ف نىىهك ا ىىسأة عىىوُب ز 

                                                           
 ار وهري ش سل  عن ابن عمس رض  هللا عن مه ٕٙ
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 قهروا:  د  ضت عد ه شزش اوىه!!اردشرةا ف
فلىى  ماىىد أحىىٌد ماىىس  شىىعئهً عىىن ىىىسا ارىىدمن!!ا أمىىن األرباىىة أشىى ٍس 
شع ىىسًا؟ ال أحىىد ماىىس  ىىىساا ف ىى  أش روىىىه بىىسأم   أن ارىىسح   ىىد انىىيربأا 

 ش ه دام ارسح   د انيربأ عيزشج عل  اراور!!.
بىىىد شأن مىىىي  علمعىىىهًا  ش ىىىد شىىىسحنه  ىىىن   ىىىل أن انىىىيربا  ارىىىسح  ال

شارالى  اضتىىدمث مقىول: إن بصىىمة ذََمىىس ارساىل عظىىلُّ أرباىة أشىى س شع ىىسة 
أايم ُب فىىسج اظتىىسأةا فىىبل مصىىى أن عيىىزشج بساىىل آخىىس إال باىىد أن عىىىزشل 

 ىسه ار صمة األشما شارال  أث ت ذرك ُب أ سم ه شرعس عنددمحم.
لتيىهج أن  فهألُ عة زادت عن اضتدا فالع   هه مل ا ى  هللاا فهرىدمن

ماسفىىو ارنىىهسا  ىىن ارىىسي مسىىمن خط ىىة اصتماىىة  ىىن شىى هبنه؟  لعىىلا فىىنذا 
ذىىىب رُعصىىل  مىىسىب باىىد إ ه ىىة ارصىىبلةا شىىىو بىىسرك مل مسىىمن شىى  ا 
أىلنه مهموا فبلحُت شر ىن    ىن منىسة شتىه  خط ىة اصتماىة مصى ى ارواحىد 
 ىىىن   عهظتىىىهًا ألمىىىو مسىىىمن خط ىىىة اصتماىىىة راىىىدة نىىىنوات ُب  وضىىىوعهت 

 درس  ن ىنه شدرس  ن ىنه فعص ى عهظتهً.ؼتيلاة  ن 
شر ىىن ىىى ال  ار ىى هب ال مسىىمن ارواحىىد  ىىن   خط ىىة رتاىىىةا شال 

قىىة علازمومعىىة دمنعىىةا شال شىى    ىىن ذرىىكا فمىىن أمىىن ماىىس  لدرسا شال ح
ىسا ارىدمن؟!! شإذا ع لى  ُب ارىدمن مُتع ىل إرعىك أمىو عىهمل شر نىو ال ماىس  

وا ا شىىىسه آفىىة اراصىىس؛ األ عىىة شىىعئهًا  ىىن ارىىداخل مهر هرومىىة  ناوخىىة ابعتىى
 اردمنعة اظتيا عة ُب مل اظتسيوايت شُب مل ارط قهت.
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فبل بىد أن مني ىو عتىسه اصتز،عىةا شلتىهشل أي شاحىد  نىه ُب أي   ىهن 
كتلىىىس فعىىىو أن ماىىىيى  وضىىىو  دمىىىٍت حىىىىت عُنىىىَت  ىىىن حورىىىك فعىىىوا شرىىىعس 
 فسضا شر ن اعيربىه دردشة ُب ىسا اظتوضو ا شعس   ارنهس شىعئهًا شرىو

 :أي حدمثا حىت ع ون  د أدمت شعئهًا  هل 

بىىىىىىبلة اطتسىىىىىىو  شار سىىىىىىو    نىىىىىىل باضىىىىىى مها شر ىىىىىىن بىىىىىىبلة 
أل،ىىىه  اطتسىىىو أل،ىىىه ابرن ىىىهر في ىىىون ارقىىىسا ة نىىىسمةا شبىىىبلة  ار سىىىو 

ن إايمىىىه  ارنىىىهس ابرلعىىىل  ىىىد م ىىىون ابرلعىىىل فىىىهرقسا ة ع ىىىون ا سمىىىةا شأل
 : كتىىوز أن مصىىل  مىىل إمسىىهن هاىىسده حىىىت عني ىى  بىىابا فقىىهل ارالمىىه

 ىسه األز ة.
شىىىىسا  ىىىه  -إذا حىىىدثت أي هىىىهىسة  ىىىن ىىىىسه ارظىىىواىس ارط عاعىىىة 

شارىىىىزالزل شاراوابىىىى  شاراعضىىىىهدمحمت  اَتبىىىىهمهإلع  –مغاىىىىل ارنىىىىهس عنىىىىو 
ا شأي هىىهىسة  ىىن ىىىسه ارظىىواىس اظتسع ىىة  ىىهذا مااىىل؟  شارسىىعول شاضتسا،ىىر

مىىىوين رلط عاىىىة  سعىىىبا  ىىىن أ ىىىس   ُمصىىىل  علىىى  اراىىىور ىىىىسه ارصىىىبلةا أي
؟ هللاا فمىىىىهذا مااىىىىل؟ مل ىىىىأ إم هللا فنصىىىىل  رىىىىوا شرىىىىعس ُب ارىىىىسي مىىىىسده

اطتسو  شار سو  فقطا شر ن ُب أي أ س   عا   َت عهديا فنساىن 
 .إم هللا 

رىىسي مدفاىىو عنىىه؟ ارصىىبلةا أش حسمىىر ا نىىعل دمحمزلا شنىىعٌل عىىسما  ىىه
                                                           

 بوعى ار وهري شارًت سي عن ع د هللا بن عمسش رض  هللا عن مه ٖٙ
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األخىىس ابألنىى هب أمضىىهً  ال  ىىدر هللا شلتىىس  ار لىىد مل ىىها  ىىهذا مااىىل؟  ىىن
 ُمصل  هللا شى سا.

مل اظتظهىس ارط عاعىة ارىيت عا ىز  ىوادمحم عىن دفا ىه فالعنىه ُب شىأ،ه 
ميىوم ذرىك  أن مصل  عته بىبلة اطتسىو  شار سىو  رىدفا ها شهللا 

 .هنو شمس و ش درعو 
ؿتىىىن مل م لىىى    لىىى  اصتمهعىىىة األمىىىهبس مسىىىعددمحم عمىىىس هنع هللا يضر شأرضىىىهها 

عت  حهٌل  ن هللاا فلمه حدث زرزال ُب اظتدمنة اظتنورة ضىسب ف  ال  مهن 
نىىعددمحم عمىىس األرض بُدر عىىو ش ىىهل عتىىه: )) ىىسِّي شانىى ٍت فىىنين أعىىدل علىى  

 ىن ىى ال  اآلن؟! علعنىه ؿتىن أمىن ش ه سك(( فس ن ارزرىزال ُب اضتىهل!!ا 
 أن مل أ إم هللا.

فهرصىىىىهضتون ميو مىىىىون ُب  سىىىىهر ار ىىىىونا شُب ذات عىىىىهم مل أيت 
وا فسىب ارنهس رسعددمحم عمسش بن اراهصا ش ىهروا رىو: ارنعىل ال ،عل ههارن

 !! أيٌب إال إذا ائنه باسشس شزمنهىه شأرقعنه هبه ُب ارنعل
 فقىىهل عتىى : ال كتىىوز ىىىسا ُب اإلنىىبلما شأرنىىل إم عمىىسا فقىىهل رىىو:

سنىهرة ش ىهل رىو: اااىل بفأرنل نعددمحم عمىس رىو أفلوت إذ فالت ذركا 
شبداًل  ن أن عُلق  ابراىسشس ارقى  هبىسه ارسنىهرة ُب اإلحياهل ُب  عاهدها 

 ارنعلا شارسنهرة مهمت ع  هً ش  يوٌب فع ه:
))بسمميحرلا نمحرلا هللا ا  ن ع د هللا عمىس أ ىَت اظتى  نُت إم معىل  
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 صسا إن منت جتسي  ن عندك فبل حهاة رنه بكا شإن منت جتىسي  ىن 
 عند هللا فسس عل  بسمة هللا((
حىت عُسنل رو رنهرة؟! شعٌ   سمب ر ىن ىى ال   شىل ارنعل إمسهن

 .  عت  أحوال ال مالم ه إال هللا 
فىىىأرق  عمىىىسش بىىىن اراىىىهص ابرسنىىىهرةا شرىىىعس ُب ارنعىىىل  طىىىسة  ىىىه ا 
ش قعىىىهس ،ىىىس ارنعىىىل مىىىهن عنىىىد ارسشضىىىة ُب ارقىىىهىسةا شاظتقعىىىهس  ىىىنوا  
اداًا شُب ارعوم ارنهين شادشا أن اظتقعىهس  ىد ارعاىن نى اة ع ىس ذراعىهً!ا 

ن أمن أعىت ىىسه اظتعىهه؟!! ف ى ال  راىهل مقورىون فىع  : ))إن هلل راىهل  
إذا  ىىىىهل أحىىىىدى  فاىىىىل(( ار ىىىى   ارىىىىسي مقورىىىىو مناىىىىسها ألن هللا أعطىىىىهه 

 ارقدرة عل  ذركا مهنع هللا يضر شأرضهى .
 أسئلة عن صالة الكسوف واخلسوف:

ع ىىىىىه آايٌت ػتىىىىىددة شال عىىىىىددا فيقىىىىىسأ فع ىىىىىه  هشىىىىىئت  ىىىىىن مل مىىىىىسد ف
اآلايتا أش إن مهن اإل هم فعقسأ  ه م ه  ألن ارنى  ملسو هيلع هللا ىلص مل لتىددىها ف ى  
 ايوحةا اظت   أن عنوي بىبلة رماىيت نىنة اطتسىو  هلل عاىهما أش رماىيت 
نىىىنة ار سىىىو  هلل عاىىىهما أش منىىىوي بىىىبلة رمايىىىُت هلل إن مل مسىىىيطن أن 

 ي ىسه ارنعة.منو 
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اراىىُت ا،ىىسدة شارالىىك اآلن  ياقىىُتا ألن علىى  ارالىىك شبىىل اآلن 
إم د ىىة ابرغىىة فعقىىول: نىىعظ س عنىىدم  خسىىو  مىىوم مىىسا شارسىىهعة مىىساا 
شنىىعظ س علىىى  بىىبلد مىىىسا شبىىبلد مىىىساا شمظ ىىس بد ىىىةا فىىههلل أعىىىه،  هبىىىسه 
ارد ىة ر ى  م ىون أ لىك رنىه ُب ىىىسا األ ىسا فىبل مياىب اظتسىلمُت ُب مىىل 
أؿته  اراهملا فهظت هن ارسي ىو فعو ىو ارسي م دي ىسه ارصبلة إن شىه  

 هللا رب اراهظتُت.
ر ن أدمحم أ ول أن ىسه بلوات عسمي ه ارنىهسا نىنٌن أ ه ىه ارنىهسا 

 :ش د  هل 

ُب بىبلة  ارنىهس أمن اإل هم ارسي اه  ُب موم خسو  ارقمىس شم  ىو
: أم ىىىه ارنىىىهس ارعىىىوم نىىىعودث خسىىىو  ُب ارسىىىهعة مىىىسا  ىىىه،بل ارا ىىىه 

شنُنصىىل  بىىبلة اطتسىىو  ارسىىهعة مىىساا شنىىن يمن ُب اظتسىى د شُمصىىل  
ذرىىىىكا شر ىىىىن   عسمىىىىوا رمايىىىىُت شىعئىىىىي   مىىىىسا شمىىىىسا؟!! دمحمدر  ىىىىن مااىىىىل 

ارنهسا شمل ماد ىنهك  اسفة هبسه األ ىورا ر ىن أدمحم أرمىد أن عاىس  ارنىهس 
 إم هللا. ونأن ىنهك آمة  ن آايت هللا فَتاا

                                                           
 ارزىد ار  َت رل ع ق  عن ابن ع هس رض  هللا عن مه ٗٙ
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جتىىىىوز ُب ار عىىىىىتا شجتىىىىىوز ُب اظتسىىىىى دا شجتىىىىىوز ُب اطتىىىىىبل ا شجتىىىىىوز 
 رتهعة ُب ار عت  ن أىل بعيتا  نل أي ببلة. فسادىلا شجتوز

ومالحظألت:
بىىبلة ار سىىو  رمايىىهن شإن شىىه  بىىل  أمنىىس  نىىٌت  نىىٌت بىىُت مىىل  .ٔ

ببلة ش ه بادىه دعه  أش  سا ة ا ٍب مسىيمس ُب ارىدعه  باىد ارصىبلة 
 حىت عن ل  ار مس.

رىىعس عتىىسه ارصىىبلة آذان شال إ ه ىىة شر ىىن منىىهدىل: )ارصىىبلة اه اىىة(  .ٕ
 ثبلاثً.

 ىىىهم باىىىد ارصىىىبلة خط يىىىُت مهصتماىىىة مىىىسمس فع ىىىه ابرق ىىىور متطىىىب اإل .ٖ
شاضت ىىىىس شارن ىىىىىس شارقعه ىىىىىة شأشىىىىىساط ارسىىىىىهعة ا شمىىىىىدعو إم اريوبىىىىىة 
شاالنىىيغاهر شارساىىو  إم هللاا شباىى  اراق ىىه  ال م ىىًتط اطتط ىىة ُب 

 ىسه ارصبلة شرعس عل  اظتناسد خط ة.
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ددمحم ع ىىد هللا بىىن ع ىىىهس ن شمىىهن نىىعو ارصىىبلة ارىىيت لتىىسص علع ىىه ارصىىىهضت
رض  هللا عن مىه مصىلع ه مىل مىوم  ىسةا بىُت آذان ارظ ىس شبىبلة ارظ ىسا 
شمنىىىَت  ىىىن ارصىىىهضتُت إم ش ينىىىه ىىىىسا مصىىىلع ه مىىىل رعلىىىة رتاىىىة ُب رتهعىىىةا 
شباضىىى   مصىىىلع ه مىىىوم اصتماىىىة فعىىىسىب إم اظتسىىى د    ىىىساً   ىىىل  ىىىسآن 

 اصتماة شمصلع ه.
ارصىىهضتُت لتىىهفظون  ىىىسه ارصىىبلة مسىىمو،ه بىىبلة ارصىىهضتُتا ألن

علع ها ال،  رأش فع ه عاسمو ار سبا شإذىهب اعتموم شارغموما شعصىاعة 
ار ىىه نا شمقىىه  ارىىناسا شارصىىاه  شارنقىىه ا فانىىد ه م ىىون عنىىد اإلمسىىهن  
مىىىدر شىىىى  ش ىىى  شُمصىىىل  ىىىىسه ارصىىىبلةا فُعصىىى ى باىىىدىه بىىىهُبا ىىىىسه 

 ارصبلة عسم  ببلة اريسهبعى.
رل دا،د  نىل بىبلة اريسىهبعى"ا  هل أبوعنمهن اضتَتي: " ه رأمت 

ش ىىىد شرد أ،ىىىه شنىىىعلة   اىىىسة رلىىىسموب  اساىىىة رل ىىىسشب  عسىىىسة رلاسىىىَت 
 مقض  هللا هبه اضتهاهت شم  ن هبه ارسشعهت شمسًت هبه اراورات.
 شىسه ارصبلة شب  هبه نعددمحم رنول هللا عمو ارا هس ش هل:
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باىى  ارصىىهضتُت االوىىىه ُب مىىل أنىى و   ىىسةا إ ىىه رعلىىة اصتماىىة ُب 
  ىىىل بىىىبلة اصتماىىىةا فياطىىى  رشحهمعىىىة ال مالىىى   رتهعىىىة أش فىىىسادىلا شإ ىىىه

 . داىه إال هللا 
ششبىىىا ه نىىىعددمحم رنىىىول هللا رسىىىعددمحم ارا ىىىهس ممىىىه شرد ُب ار يىىىب 
ارصىىىوعوةا شىىىى  عتىىىه ىعئيىىىُتا شرىىىسرك أدمحم عنىىىد ه منىىىت أبىىىلع ه منىىىت 

 أبل  رمايُت ابعتعئة األشما شرمايُت ابعتعئة ارنهمعة.
بىىىبلة ارىىىسمايُت شمُ ىىىرب باىىىد أن منىىىوي اإلمسىىىهن  لهليئاااةول  ى:

                                                           
 ننن أيب داشد شابن  هاة عن ع د هللا بن ع هس رض  هللا عن مه ٘ٙ
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هللا شاضتمىىىد هلل شال إرىىو إال هللا شهللا أمىىىرب( ستىىىس ع ىىىسة  نىىى وهنمقىىول )
 ىىىسةا شمقىىىسأ اراهحتىىىة شنىىىورةا شمسمىىىنا شباىىىد عسىىى عوهت ارسمىىىو  م سرىىىىه 
شمقوعتىىىه ع ىىىس  ىىىساتا شباىىىد ارقعىىىهم  ىىىن ارسمىىىو  شارىىىدعه  مقوعتىىىه ع ىىىس 

شبىىُت   ىىساتا ٍب مسىى د شباىىد عسىى عوهت ارسىى ود مقوعتىىه ع ىىس  ىىساتا
ارسىى دعُت باىىد ارىىدعه  ارىىوارد مقوعتىىه ع ىىس  ىىساتا شُب ارسىى دة ارنهمعىىة 
باىىىد عسىىى عوهت ارسىىى ود م سرىىىىه ع ىىىس  ىىىساتا ش  ىىىل أن مقىىىوم رلسماىىىة 
ارنهمعىىىة مقوعتىىىه ع ىىىس  ىىىسات أش   ىىىل اري ىىى د ُب ارسماىىىة ارنهمعىىىةا فع ىىىون 
 غتموع ه ُب ارسمايُت  ه،ة شستسون شُب األربن رماهت ثبلذته،ة عس عوة.

وز أن أبىىلع ه رمايىىُت رمايىىُتا شكتىىوز أن أبىىل  األربىىن رماىىهت كتىى
 يوابىىلة بىىدشن ع ىى د أشنىىطا شكتىىوز أن أبىىل  األربىىن رماىىهت بي ىى د 
أشنىىىطا شإذا مهمىىىت ابرن ىىىهر مصىىىلع ه نىىىساًا شإذا مهمىىىت ابرلعىىىل مصىىىلع ه 

 ا ساً.
هللا  نى وهنباد ع  َتة اإلحساما مقىول اإلمسىهن ) لهليئةوللثألنية:

إرو إال هللا شهللا أمرب( ستىس ع ىسة  ىسةا ٍب  ىسا ة اراهحتىة شاضتمد هلل شال 
شنىورةا ٍب أمىسر اريسىى عوهت ع ىس  ىىسات   ىل ارسمىو ا شىىىسه بىدالً  ىىن 
ارا ىىس عسىى عوهت اظتىىسمورة ُب اعتعئىىة األشم   ىىل ارقعىىهم رلسماىىة ارنهمعىىة أش 
  ىىىىىىىل اري ىىىىىىى دا ٍب مسىىىىىىىي مل ه ممىىىىىىىه ذمىىىىىىىسدمحم ُب اعتعئىىىىىىىة األشما شىىىىىىىىسه 

  ن اراوام أل،ه ن لة ابرنس ة عت . مسيوسن ه دا،مهً 
شانيوسىىن ارسىىهدة ارالمىىه  أن مقىىسأ اإلمسىىهن باىىد اراهحتىىة ارسىىور 
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اريت فع ه آاثر م ومة ظتزمد فضىل ها فنقىسأ  ىنبلً ُب ارىسمايُت األشرعىُت نىورة 
مىىسا مصىىا ه ُب ارسماىىة األشم شمصىىا ه ُب ارسماىىة ارنهمعىىةا شُب ارىىسمايُت 

ا أراد اريواعىى  فلعقىىسآ آبايت فع ىىه فضىىلا  األخىىسمُت نىىورة ارىىدخهنا شإذ
))مأن مقسأ ُب ارسماة األشرىة بسىورة                     ))  شُب ارسماىة

))ارنهمعىىة نىىورة                       ))   شىىىسه  ىىهل فع ىىه ارنىى  بىىل
 هللا علعو شنل :

))شمقسأ ُب ارسماة ارنهرنة                  ))  شمقسأ ُب ارسماة
))ارساباة              )) .شاأل س  ايوح 

فع ىب على  األح ىة أن م ىون عتى  مصىعب  ىن ىىسه ارصىبلةا شرىىو 
ألن  ُب مىىل شىى س  ىىسةا شال عنسىىوىها ش ىىن مصىىلع ه مىىل أنىى و  فعىىه ىنىىهها

  ن و ارصهضتُت. اىس
شرو بىبلىه اإلمسىهن ُب بعيىو ف ىسا أفضىل حىىت ال ملاىت مظىس  ىن 
حورىىىوا ألن ارىىىناس   عاي ىىىه حتىىىب  ىىىن ارنىىىهس أن عُنىىىٍت علع ىىىها فلىىىو رآه 
باىى  ارنىىهس نىىعننون علعىىوا شرىىو أع ىىب بناسىىو نعضىىعن عملىىو بسىى ب 
 ارا با ر ن إذا بلعي ه ُب اظتس د شمل م اس يب أحد ف سا أفضل.

  ىىن ارصىىىهضتُت مىىهن لتىىىسص علىى  ااىىل ارو ىىىت ارقصىىَت بىىىُت منىىَت
                                                           

 اه ن ارًت سي ش سند أزتد عن أمس هنع هللا يضر ٙٙ
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 ر عت ...اظتغسب شارا ه  ُب بعت هللاا باعداً عن األشالد شا
شانيوسىىن حضىىسة ارنىى  أن مقضىى  اإلمسىىهن ىىىسا ارو ىىت ارقصىىَت 

 :ُب رابط  ن هللا 

 :اظتغسب نت رماهتا ممه  هل فُعصل  باد 

شباىىد ذرىىك مصىىل  أربىىن رماىىهت بىىبلة اريسىىهبعىا إذا انىىيطه  أن 
ة ف سا خىَتا شإذا بىبلىه رعلىة اصتماىة فقىط مصلع ه رعليت اإلثنُت شاصتما

ف ىىىىسا خىىىىىَتا اظت ىىىىى  أن كتال ىىىىىه ُب ابرىىىىىوا شنع ىىىىى د ُب ماسىىىىىو ارصىىىىىاه ا 
شنع ىىى د ُب ماسىىىو ارقىىىسب  ىىىن هللاا شنع ىىى د ُب ماسىىىو شم ىىىاس أن هللا 

ارىىدشام إن شىىه   لُتسمىىو شموا ىىو شمنصىىسها ش اىىو ُب مىىل ش ىىت شحىىُت علىى 
ة ارىىىىسمن مىىىىسى ون رلىىىىداير شؿتىىىىن دا،مىىىىهُ موبىىىى  األح ىىىىهللا رب اراىىىىهظتُتا 

 !!اظتقدنةا شمقول عت : ارصبلة ىنهك هه،ة أر  رماة فعمه نواه
ا فالعىىك أن عقضىى  ارو ىىت  ىىه بىىُت اظتغىىسب شارا ىىه  ُب اظتسىى دا 

فىىهمظس مىى  شإايك أن ماوعىىك مىىل رعلىىة أن ُعصىىل  أربىىن رماىىهت اريسىىهبعىا 

                                                           
 بوعى  سل  شارًت سي عن أيب ىسمسة هنع هللا يضر ٚٙ
 اه ن ارًت سي شامن  هاة عن أيب ىسمسة هنع هللا يضر ٛٙ
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 :نيوصل  ن األاس عل  ذركا  هل 

شارصىىبلة ُب أي  سىى د با ىىسةا في ىىون ارصىىبلة ُب ار عىىت اضتىىسام 
 هلعون ببلةا فع ب أال عاوعك ُب األراض  اظتقدنة.

شىنىىىه كتىىىب أن جتاىىىل بىىى هح مىىىوم اصتماىىىة إم اصتماىىىة هللا فن ىىىه أن 
لمسىىى دا أش عىىىسىب رلمسىىى د عصىىىل  اريسىىىهبعى ُب اظتنىىىزل ٍب عىىىسىب ر

  شعصىىلع ه ىنىىهكا شع ىىون  ىىد ت رناسىىك ممىىه  ىىىهل هللا:            
        ((ٔٔٓٔٔٓارار  )قىىىسة)شرىىىن جتىىىد شىىى   عقد ىىىو أفضىىىل  ىىىن ذرىىىكا فلىىىو  قىىىسة

 شاهب اإلمسهن عل  ذرك م ون  د     عل   ن و ارصهضتُت.
 دعاؤها:

د اإل هم ارطرباين ُب رشاميو : ش د زا

                                                           
 ننن ابن  هاة ش سند أزتد عن اهبس هنع هللا يضر ٜٙ
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 ٍب مزمد باد ذرك  ه شه   ن دعه  هه أقتو.

 :أسئلة عن صالة التسابيح

 ال  همن ُب ذركا فهأل س  ايوح: 
                        ((ٔٙٔٙ)اريغهبن)اريغهبن. 

ؿتىىن موبىى  ابرصىىبلة علىى  ارنىى  ُب بقعىىة ارعىىوما شموبىىع   ابرامىىل 
 موم اصتماة حبدمث ارن  ملسو هيلع هللا ىلص:

 شُب رشامة أخسىل:
                                                           

 ارًت عب ُب فضه،ل األعمهل البن شهىُت عن أيب ىسمسة هنع هللا يضر ٓٚ
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عقىىوم باىىد بىىبلة اراصىىس حىىىت ُعصىىل   فنوبىى  األح ىىهب دا،مىىهً: ال
علىى  ارنىى  ذتىىهمون  ىىسةا حىىىت عامىىل ابضتىىدمث شم ىىون رىىك ع ىىهدة ذتىىهمون 

 عه هً.
شانيوسىىن ارالمىىه  بىىعغة )ارل ىى  بىىل شنىىل  شابرك علىى  نىىعددمحم 

 ارصىىىلوات  شعلىىى  آرىىىو شبىىىو و شنىىىل ( شؿتىىىن منىىىه مسيوسىىىن  ىىىسا ة 
غىسب شارا ىه ا أش ا أش  ه بُت اظتٕٚارازا،    ل ببلة اصتماة ئل هم أيبر

 باد ارا ه ا شمسيطعن أن ؾتمن اضتسهن مل ه.
شكتىىب أن مُىىدخل اآلل ُب ارصىىبلة  ىىن حضىىسة ارنىى ا حىىىت مامىىل 

 ابرن و ارصوعىا أل،  شنعلينه ضتضسة ارن :

 

 
مقىىن ُب شىىدة أش شر ىىة ُب  فضىىل هللا علعنىىه أن اإلمسىىهن اظتسىىل  ال

                                                           
 رشاه ابن ب  وال ُب ارقسبة عن أيب ىسمسة هنع هللا يضر ٔٚ
 ارايوحهت ارسابمعة ُب ارصبلة عل  خَت ارربمة رئل هم ا،دد    هض  أبو ارازا،  ٕٚ
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أي ز ىىىهن أش   ىىىهن إال شعل مىىىو حضىىىسة ارنىىى  أن ُمصىىىل  بىىىبلة اضتهاىىىةا 
فنذا بل   ببلة اضتهاة ُب أي ز هن ش  ىهن ألي شىدة فىس ج هللا شىدعوا 

 ش ض  هللا حهايو.
 ببلة اضتهاة ع هرة عن رمايُت  هل فع مه ملسو هيلع هللا ىلص:

إذاً  ىىن عوضىىأ فأحسىىن اروضىىو ا ٍب بىىل  رمايىىُت مل لتىىدث ماسىىو 
 .ُب أي أ س اني هب رو هللا  فع مه ب    شدعه هللا 

أعيربىىه اريلعاىون اظت هشىس فصبلة اضتهاىة دا،مىهً  ىن اظتسىلمُتا شأدمحم 
ظتلىىك اظتلىىوك ُب أي ش ىىتا ىىىسا اريلعاىىون اشتىىو علعاىىون اإل هثىىة ارسابمعىىةا 
ألين أرمىد  ىن مغعنىىٍتا ش ىن منقىسين  ىىن ارور ىة ارىيت أدمحم فع ىىها ش ىن مىىدفن 

  عىىىٍت ار ىىىدة ارىىىيت ش اىىىت فع ىىىها  ىىىن نتلىىىك ذرىىىك؟ ارىىىسي مقىىىول:     
                     ((ٕٕٙٙاا)رنمل)رنمل. 

إذا ش اىىىىت ُب أي شر ىىىىة فالعىىىىك فىىىىوراً ابروضىىىىو  شبىىىىبلة رمايىىىىُت 
شادعىىىىوا هللاا إذا دعىىىىوت ابرىىىىدعه  ارىىىىسي أعطىىىىهه حضىىىىسة ارنىىىى  رلساىىىىل 
األعم  شعضع  علعىو  ىه شىئت فىبل تسا اىه  راىل ضتضىسة ارنى  ُمى   
بصسها مأن اه عو  عهه بعضه  أش زر ه  شمل م ن عته عىبلج حعنئىسا ف ىه  

                                                           
  صن  ابن أيب شع ة شاظتطهرب اراهرعة البن ح س ٖٚ
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 :  و ذىهب بصسها فقهل رو ضتضسة ارن  م

 شال  طسات شال ش   أبداً!! عملعهتأبصس بدشن 
ا ر ىىن ... باىى  ارغىىهفلُت مقورىىون إن هللا شىىاهه بربمىىة حضىىسة ارنىى 

ذىىىب راىىل رسىىعددمحم عنمىىهن ُب  صىىلوة رىىوا شمىىهن نىىعددمحم عنمىىهن ش ي ىىه 
أ ىىَتاً رلمىى  نُتا ف ىىىهن اضتهاىىب نتنىىىن ىىىسا ارساىىل  ىىىن ارىىدخول ظتقهبلىىىة 

عددمحم عنمىىهنا شحىىهشل  ىىساراً شمل مسىىيطنا فوىىسج ىىىسا ارساىىل ش هبىىل ُب نىى
راشي اضتدمثا ف  ه رو  ىه حىدثا   سمقو نعددمحم عنمهن بن حنع  

 فقهل رو:

                                                           
 دال،ل ارن وة رل ع ق  شاردعه  رلطرباين عن عنمهن بن حنع  هنع هللا يضر ٗٚ
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إذا مل أمن أحاظ اردعه  أنيطعن أن أدعو تي دعه ا أش أضىع  
 تس  ن ذرك ملو. دعه  آخس إم اردعه ا فبل

ىىىىسه ارصىىىبلة شاردة عىىىن رنىىىول هللاا شىىىى  مهمىىىت عىىىدة ارصىىىوهبة 
األابل  ُب مىل  و ى   ىن اظتوا ى ا ش ىد ح عنىه   ىل ذرىك عىن ارساىل 
ارسي مهن خهراىهً ُب جتىهرة  ىن اظتدمنىة إم ارطىه،  هاىسدها ش هبلىو  ىه ن 
 سمىىرا فأخىىس  ىىه  اىىو شأراد  يلىىوا فقىىهل رىىو: أمىىت أخىىست مىىل  ىىه  اىى  

ذا عسمد  يل ؟!  هل: مل  ه  اك بهر يلا شر ن ال بد  ىن  يلىكا فلمه
                                                           

 نع  هنع هللا يضر دال،ل ارن وة رل ع ق  شاردعه  رلطرباين عن عنمهن بن ح ٘ٚ
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فقهل رو: دعٍت أبل  رمايُتا شُب أثنه  ارصىبلة شتىن بىواتً مقىول: دعىو 
اي عدش هللاا شُب ارسمو  شتىن  ىسة أخىسىل: دعىو اي عىدش هللاا شُب اري ى د 
شتن  سة اخسىل: دعو اي عدش هللاا شباد أن امي    ن ببلعوا رأىل راىبلً 

نىىع ا شارسىىع  علعىىو أثىىس ارىىدم شارساىىل ارقىىه ن  قيىىولا فقىىهل رىىو:   اىىو
 ىىن أمىىت؟ فقىىهل: أدمحم َ لَىىك  ىىىن ارسىىمه  ارساباىىةا شعنىىد ه انىىىيغنت ابهلل 

    ىىهل:  ىىن مغعىىث ع ىىدي فىىبلن ترض مىىساا فقلىىت: أدمحم اي ربا ف ىى 
بقيلىىىك شأدمحم ُب  وضىىىا  فقلىىىت: دعىىىو اي عىىىدش هللاا شىىىى   بقيلىىىك شأدمحم ُب 

فقلت دعو اي عدش هللاا شى   بقيلك شأدمحم عل  ابب ىىسا ارسمه  األشم: 
 اظت هن فقلت: دعو اي عدش هللا.

 !ىسه ببلة اضتهاة
ش ىىىه دام ىىىى  بىىىبلة اضتهاىىىة فن،ىىىه حتيىىىهج إم اإلضتىىىهح ُب ارىىىدعه ا 
فع وز رو أن مقنت باد ارقعهم  ن رمو  ارسماة ارنهمعةا شملىى ابرىدعه  ُب 

ن ربىو شىىو نىهادا شمىدعو مىسرك ارس ود ألمو أ سب  ه م ون ارا د  ى
ا ال مىىدعو هبىىه أي باىىد امي ىىه  ارىىسمايُتا ف ىى  بىىبلة مل ىىه دعىىه  هلل 

ع د ُب شدة إال شماهه هللاا شش هه هللاا شحقر رو مل  ه م يغعو  واله اىل 
 ُب عبله.

شاآلاثر ارىىىىواردة عىىىىن ارصىىىىهضتُت ش ىىىىَتى  ُب ىىىىىسا اظتقىىىىهم ُب ىىىىىسه 
 ارصبلة حتيهج إم دششامن منَتة.

 مه جتوز ببلة اضتهاة اماساداً جتوز ُب رتهعة م م   األ س.شم
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ظتىىىن مىىسمب ذم ىىىهًا أش  ىىىسه بىىبلة انىىىين  ه أبىىوهب رنىىول هللا 
مقىىىىىن ُب إٍب م ىىىىىَتا فالعىىىىىو أن مغيسىىىىىل أش ميوضىىىىىأ ٍب ُمصىىىىىل  رمايىىىىىُت هللا 

 :ا  هل بادقته هه شرد عن رنول هللا  شمسيغاس هللا 

ماٍت اراسار  ىن ارقيىل شىىو م ىَتة  ىن ار  ىه،سا شرىسرك مىهن آابؤدمحم 
ة مقورون مل ى  ُب ماىٍس شاحىد: ))أنىيغاس هللا شنلانه ارصه  باد ارصبل

اراظىىع  ارىىسي ال إرىىو إال ىىىو اضتىى  ارقعىىوم شأعىىوب إرعىىو(( ثىىبلث  ىىساتا 
ظتهذا؟ أل،  ماملون ابضتدمثا شىسا  ن ادهننا شر ن ىه اخياىت اآلنا 

 .اظتي ددمنشه ست اظتسهشئا شارس ب 
مىىهن ارنىىهس باىىد بىىبلة ارُصىى ى شباىىد بىىبلة اظتغىىسب مصىىلون علىى  

 رن  ع س  ساتا عمبًل ابضتدمث:ا

                                                           
 اضتهم  ُب اظتسيدرك شار ع ق  عن ع د هللا بن  ساود هنع هللا يضر ٙٚ
  ا   ارطرباين شارصبلة عل  ارن  البن أيب عهب  عن أيب اردردا  هنع هللا يضر ٚٚ
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فعأٌب ى ال  شمقورون: ىسا مل مسدا ن أن اضتدمث شاضى!! شارنهس 
اىى   ىىن  ىىن   ىىه ل ارىىدمعه باضىى    ىىهل: نىىأ وعته ُب  سمقىى  باىىد خسش 

اظتسىىى دا فيأععىىىو   ىىىهمل ال عىىىد عتىىىه شال حىىىد عتىىىه في ىىىغلوا ىىىىسا م لمىىىو  
ملمىىةا شىىىسا مُقىىيُّ علعىىو  صىىة فعنسىى ا ر ىىن ارسىىل  مىىهموا حسمصىىىُت 

 مقوروىه.باد أن عل  أن ال متساوا  ن اظتس د إال 
فلمىىهذا ال مقىىول باىىد ارصىىبلة: ))أنىىيغاس هللا اراظىىع  ارىىسي ال إرىىو 

رعىىو(( ثىىبلث  ىىساتا ظتىىهذا ال جتىىددشا ىىىسه إال ىىىو اضتىى  ارقعىىوم شأعىىوب إ
 ارُسن ة شعاملون هبه؟! ش ن مل مسيطن عواعو اصتمهعة علع ه مقوعته بناسو.
أدمحم عند ه ُأبل  إ ه هً ُب اظتس د ارىسي أ ىه   أ ىول باىد ارصىبلة 

اضتى  ارقعىوم  ىىو ال إرىو إال ارىسي عل  اراور  ا  : )مسيغاس هللا اراظىع 
هعىىةا شباىىدىه ممىىه مىىهن مقىىول نىىلانه ارصىىه : شميىىوب إرعىىو( بلسىىهن اصتم

 :))اي أرح  ارسازتُت ارزتنه(( ثبلث  ساتا ألمو  د شرد فع ه حدمث


سد أبىداًا أل،ى  مىهموا فمهذا باد ذرك؟ فهرسل  مل مقورىوا شىعئهً مل مى
شىعٌا أزىىسيا فلى  ماالىوا شىعئهً  واال ميوسمون نتعنىهً أش مسىهراً إال إذا نىأر

 إال بُسن ةا ف هموا  ي اُتا ش د شرد فع ه حدمث:

                                                           
 شاب اإلنتهن رل ع ق  ٛٚ
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ر ن اه   وم  ناوا اطتىَتا رىسرك  ىه اظتىهمن عنىد أ،مينىه ار ىسام أن 
 ماعد ىسه ارسنن  سة اثمعة ُب  سهاددمحم؟!!.

اإلمسىىهن إذا أذمىىب بىىسمب م ىىَت علعىىو أن مسىىهر   فصىىبلة اريوبىىة أن
 إم اال يسىىىهلا أش إم اروضىىىو ا ٍب ُمصىىىل  رمايىىىُت هللا ٍب مقىىىول باىىىدقته

: ))أنىىيغاس هللا اراظىىع  ارىىسي ال إرىىو إال ىىىو اضتىى  ارقعىىوم ثىىبلث  ىىسات 
 شأعوب إرعو((.

نىىه اظت ىىهما ماإلمسىىهن اظتىى  ن ميا  ىىد ماسىىو هبىىه علىى  ارىىدشاما إخوا
   هللا أيعع   ُأدمحمٌس منَتشن شخهبة ارسعدات شعقىول رىو: أدمحم ار سام أمس 

خسات  ن بعيتا أش أدمحم رطمت عل  شا ى ا أش أدمحم بىسختا أش فالىت  
مىىسا شمىىساا فمىىهذا أفاىىل؟ فنلقن ىىه اريوبىىة ارنصىىوحة شىىى : ))عُ ىىُت إم هللا 
لىى  عشرااىىت إم هللا شمىىد ُت علىى   ىىه  لىىُت شعلىى   ىىه فالىىُتا شعز ىىُت 

أل،ىىه  - ذمىىٍب أبىىداً(( ٍب مقىىول عتىىه: علعىىك أن عيط ىىسي أمىىٍت ال أعىىود إم
شعغيسىل  شُعصىل  رمايىُتا شباىدىه  ىويل:  -ش ات ُب م َتة  ن ار  ىه،س 

))أنىىىيغاس هللا اراظىىىع  ارىىىسي ال إرىىىو إال ىىىىو اضتىىى  ارقعىىىوم شأعىىىوب إرعىىىو(( 
 ثبلث  ساتا ف سه ببلة اريوبة شال  ٌت رنه عن ه أبداً.

 سنية صالتها:

  هل: رصدمر عن أيب ب س ا
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 .ٜٚآل عمسان(آل عمسان())
بلاىظ:  عنىو  ش د أخساو اإل هم أزتد شاألرباة عن أيب ب ىس 

 كيفيتها:

سا ة شبىىبلة اريوبىىة رمايىىهن شكتىىوز أن ع ىىون أربىىن شمل مىىسد مىىي بقىى
خهبة فع ه إال أن باض   اخيهر ارقىسا ة ابآلايت ارىىت عىسمس فع ىه اريوبىة  

  مآمة اضتدمث ارسهبرا شآمة                               
  ((ٖٖ٘٘)ارز س)شؿتوىه. ارز س 

شباىىد ارصىىبلة مىىدعو شمسىىيغاس شىىىو علىى  السىىيو عضىىسعهً شخعاىىةا 
 ا شمىىدعوا هىىه رشاه اضتىىهم  عىىن اىىهبس  شم ىىسر انىىيغاهر خيىىهم ارصىىبلة

: عنىىو 

                                                           
 رشاه أبو داشد شارنسه،  شابن  هاة شارًت سي شار ع ق  شابن ح هن ٜٚ
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 ظتن مسرىه :  ا فقد  هل ارن   
 شاريوبىة هبىىسه ارصىىبلة  ساىىوة ر ىل ذمىىب مىىرب أش بىىغس إن شىىه  هللا
 ه دام  د حتقر فع ه شسط ارنىدم  ىن عىدم ارامىد شاإلبىسار شاإلنىي هبة 

 هلل.

  نىىىىىىعددمحم رنىىىىىىول هللا عل منىىىىىىه أمنىىىىىىه مامىىىىىىل دا،مىىىىىىهً بقىىىىىىول هللا:     
               ((ٚٚ ) إبساىع ) شىو أن اإلمسهن م  س هللا عل  مامو إبساىع

 .دش هًا فاند ه مهمت حععو أي مامة م  س هللا
شمع  مهن ملسو هيلع هللا ىلص م  س هللا؟ ب     ن اثنُتا إ ىه أن ُمصىل  بىبلة 
اشت ىىه بىىبلة ار ىى سا أش مسىى د نىى دة ار ىى سا شعنىىد ه  ىىن  علعىىو هللا 
شفُيوت   ة شى س هللا هبىسمن األ ىسمنا شىىو داخىل   ىة نى د نى دة 

 ارُ  س عل  ه س بغليو اريت مهن مسم  ه.
نىىة عمىىو أم ىىىهم  شمهمىىت عسىى ن شعنىىد ه دخىىل   ىىة ذىىىب إم اب

 روار اضتسم   هشسًةا شمهن  د ُأنسي بو  ن بعي ها شذمست:


                                                           
 ل  عن أم ىهم  اهنع هللا يضرار وهري ش س ٓٛ
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بىىىل  ذتىىىهين رماىىىهت شىىى ساً هلل علىىى  مامىىىة دخىىىول ار عىىىت اضتىىىساما 
شرسرك أ ل ه رمايىُت شأ صىهىه ذتىهين رماىهت إذا مىهن عنىدي ش ىتا فىنذا 
أمىىىس ٍت هللا تي مامىىىة  ىىىن ارىىىنا ا أبىىىل  ىىىىسه ارصىىىبلة حنىىىعهً بسىىىعددمحم 

 رنول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
بسىىى دة ارُ ىىى سا  م ىىى س هللا  فىىىنذا مل عسىىىااو ارصىىىبلة ف ىىىهن

فعسىى د نىى دة شاحىىدةا مسىى دة ارىىيبلشةا مي  ىىو اإلمسىىهن فع ىىه رلق لىىة 
شمس د ن دة شاحدةا شرو مهن رام هً فعس د ُب   همو شمنوٍت  لىعبًلا 

 شم  س هللاا شمقول: هللا أمرب شمس د ٍب مقول: هللا أمرب شمقوم.
رلوىسج حىىت ال  حىت أن با  األ،مة ععسَتاً على  اظتسىلمُت شرفاىهً 

: رعس شىس هً فع ىه عن ن دة ار  س م ون ىنهك ُعسٌر ألي  سل   هروا
 اروضو ا فمهذا م ون اراسر باد ذرك؟!!.

شتىىىن أن أبىىىو ا ىىىل ُ طاىىىت رأنىىىوا شمىىىهن ُب  نىىىعددمحم رنىىىول هللا 
 . زشة بدرا فس د فوراً هلل 

شمهمىىت  -شىىىو ُب اظتدمنىىة أرنىىل رىىو نىىعددمحم علىى  أن   علىىة  مىىدان 
دخلىىىت فىىىوراً ُب اإلنىىىبلما فسىىى د ُشىىى ساً هللا  - ىىىَتة ُب ارىىىعمن   علىىىة م

شرأىل راىىىبلً علىىى  ىعئىىىة  ىىىَت  ع ىىىةا فسىىى د شىىى ساً هلل أن هللا عهفىىىهه ؽتىىىه 
 ابيل  ىسا بوا شفع ه دعه  ممه  هل ملسو هيلع هللا ىلص:
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شر ىىىن ارُسىىىن ة ُب ارىىىدعه  أن ال ُأشتىىىن ىىىىسا ارساىىىل حىىىىت ال أؤذمىىىوا 
فلو أشتايو فقد آذميوا شمسرك ال أفيى فم  شماس  أمٍت أع لى  فع ىكُّ 

 . ُب ماسو فعوزنا ألن ىسا ش   بعٍت شبُت ريب
ر ن نعددمحم رنول هللا زاد عن ذرك ف هن مس د شى ساً هللا فىنذا 
أعيىىىٍت أي مامىىىة ُب ماسىىى  أش ُب أىلىىى  أش ُب شرىىىدي أش ُب بعىىىيتا نىىىواٌ  
مامىىىة  ىىىن ماىىى  ارىىىدمعه أش مامىىىة  ىىىن ماىىى  اآلخىىىسةا فمىىىهذا أفاىىىل؟ ُأبىىىل  
رمايىىُت شىى ساً هللا فىىنذا منىىت ال أ لىىك ارصىىبلة أنىى د نىى دة شىى س هلل 

 شعل  أي حهرة. عل  أي شضن 
 ىىنبًل: منىىت ُب ارامىىل ش ىىهل رىىك ز علىىك: اي فىىبلن  ىىربشك اه عىىك 
عس عىىىىةا فالىىىى  اراىىىىور اظتاىىىىسشض أن عسىىىى د شىىىى ساً هللا حىىىىىت شرىىىىو علىىىى  

    ي ىىىك!ا حىىىىت عظىىىل  ىىىن أىىىىل اظتزمىىىد:                    
 .فيظل  ُب  زمد  ن خَت هللا شفضل هللا شمسم هللا  ((ابساىع ابساىع ٚٚ))

ن ِ ىىن اري ىىهر ارىىسي عنىىد ه لتسىىب حصىىعليو شخزاميىىو شبضىىهعيو َ ىى
ُمصل  رمايُتا أش مس د ن دة شى س هلل على   ىه مسى و ارعىوم؟!! شَ ىن 
ِ ن اظتزارعُت ارسي عند ه مُدخل ادصول ُب ار عت ُمصل  رمايُت شى ساً 
 هلل؟!! ميمٌت  أن مط ر ىسه ارسنن اظتنسعةا شاظتاسشض أن مامل ه ملنه.

                                                           
 اه ن ارًت سي شابن  هاة عن أيب ىسمسة هنع هللا يضر ٔٛ
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بىىسمايُت   ك  ىن ارىىدمعه أش اآلخىسة فىىوراً ع ى س هللا أي خىَت اىىه
 .ُنن ة ار  سا أش ن دة ار  س هلل 

ش د انيوسن با  األ،مىة اخىساج ارصىد ة  ىن بىبلة ار ى س أش 
 ن دة ار  س ظتن مسيطعن ذرك.

أعطىىىىهدمحم اإلفىىىىهدة  إذا ضىىىىه   نىىىىك شىىىى  ا فىىىىنن حضىىىىسة ارنىىىى  
:  فقهل ارسلعمةا 

ٕٛ. 
ٍب مزمىىىىد  ىىىىه أخساىىىىو ارطىىىىرباين : 

 
ٍب مزمىىد  ىىه شىىه  ؽتىىه م مىىو  ىىن ارىىدعه  نىىوا  ُب ارسىى ود أش باىىد 

 اري  د.
فمهذا مااىل؟ أن مساىن إم هللاا فُنصىل  رمايىُت هلل ع ىهرك شعاىهما  

 ُب اردعه . شأحدد ارضهرة

                                                           
 أخساو ابن أيب شع ة شاضتهم  عن ابن عمس ٕٛ
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ماسض أمٍت ضهعت  ٍت حهايت ُب   ىهن شال أنىيطعن أن ُأبىل ا 
 فأميا  ابردعه ا شه سد أن أبدأ اردعه  مسي عب هللا يل.

ماسض أمٍت فقىدُت شىعئهً ذتعنىهً شنىيأخس ش يىهً  ىومبًلا فالى   أن أ ىسأ 
نورة )مىس(  ىن ارىدعه ا فالى  اراىور ممىه شرد ُب باى  األثىس: ))إن هلل 

 عهحُت كتماون األىل عل  أىل ه((. بل، ة ن
شاي ح ىىىىىىسا رىىىىىىو اإلمسىىىىىىهن عون ىىىىىىل إم هللا ابرنىىىىىى  األ ىىىىىىُتا ش عىىىىىىهر 

 :ارصهضتُتا فقد  هل 

 

 شُب رشامة أخسىل:شأرٍض فبلة ماٍت بوسا ا 

ار ىىون ملىىو  لىى   رنىىود إعتعىىة حُتىىسك األشىىعه  شعُاعىىدىه إم أىل ىىها 
فىىىههلل ماطعنىىىه ارىىىىدرس حىىىىت ماىىىىس  أن ىىىى ال   بل، ىىىىة هللاا شىىىى  ارىىىىسمن 
نتىىىؤلشن ار وىىىهرا شارصىىىوهريا شارقاىىىهرا شاأل طىىىهر ر ىىى  مناىىىسشن   ىىىعئة 

                                                           
 اظتطهرب اراهرعة البن ح س شارطرباين عن ع د هللا بن  ساود هنع هللا يضر ٖٛ
  ا   ارطرباين عن عي ة بن  زشان هنع هللا يضر ٗٛ
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 .ارق هر  ارواحد
ىىسه ارصىىبلة ىى  رلضىىهرة شىى  ار ىى   ارىسي مضىىعن  ىن اإلمسىىهن 
معامه مهن ا شاآلبر: شىو اعتهرب نىوا  مىهن ع ىداً رئلمسىهن أش شرىداً رىو 

 شملور ابعتهرب: اريه،و شاظتاقود شارس ُت شاألنَت.
شال تس  ىىن ع ىىسار ارصىىبلة  ىىسات  ىىن ارصىىد ة أمضىىهً فن،ىىه دتوىىر 

 شع ل  اظتأ ولاطتطهاي شعطا   ضب ارسب 

ممىه   شى  ألىل ارقسبا ألمو دا،مهً لتىهفظ على  اروضىو ا  ىهل 
 شرد ُب با  األثس:

مقورون أن ىسا اضتدمث ضاع ا شر ن عند ارصهضتُت  وٌي أل،ى  
مناسشمىىىىىوا فهرصىىىىىهضتُت لتىىىىىهفظون دا،مىىىىىهً علىىىىى  اروضىىىىىو ا فقىىىىىد شرد أن: 

وا نىبلٌح ))اروضو  نبلح اظت  ن(( فدا،مهً نت   شىو لتمل نىبلحو  اى
ضىىىىد ار ىىىىعطهنا شرىىىىسرك  ىىىىن ضىىىىمن  ىىىىه لتقىىىىر رئلمسىىىىهن اظتىىىىوت علىىىى  

 ألمس بن  هرك هنع هللا يضر: ار  هدة  ورو 
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 شضو ا ممه  هل اضتدمث: ش ن منهم عل 

شعن ع د هللا بن عمسش رضى  هللا عن مىه  ىهل: ))األرشاح عاىسج ُب 
 ه إم ارسمه  في  س ابرس ود عند اراسشا فمىن مىهن  ىهىسا نى د  نه 

 عند اراسشا ش ن رعس بطهىس ن د باعدا عن اراسش((.
فمن دمحمم عل    هرة أذن هللا رسشحو أن عُاسج إرعىوا شنىعددمحم رنىول 
هللا عنىىىد ه مىىىهن منىىىهم مىىىهن منىىىهم علىىى  شضىىىو ا رىىىسرك ال بىىىد رلمىىى  ن أن 

 رعدخل ُب ىسا األ س.لتهفظ عل  اروضو   در االنيطهعةا 
فىىنذا عوضىىأا علعىىو أن ُمصىىل  رمايىىُت ُنىىنة اروضىىو ا شباىىد ارىىسمايُت 

 .مدعو هللا 
ُب رحلىىة اظتاىىساج دخىىل اصتنىىةا شباىىد أن عىىهد  نىىعددمحم رنىىول هللا 

  هل ر بلل أ هم ارنهس مل  :

                                                           
 بن ح سا ش سند أيب مال  اظتوبل  عن أمس هنع هللا يضراظتطهرب اراهرعة ال ٘ٛ
 بوعى ابن ح هن شارطرباين عن ابن عمس رض  هللا عن مه ٙٛ
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 شُب رشامة أخسىل:

ماىٍت أدمحم شتاىىُت بىىوت مالعىك شأمىىت دت ىى  ُب اصتنىةا ىىىسه اظت ىىعة 
 اراظعمة شاريت عته ش ٌن  ونعق .

فطهظتىىىىه أدمحم علىىىى  شضىىىىو  شاىىىىه ين اظتىىىىوت ُب أي ش ىىىىت فسىىىىأ وت 
شىى عداًا شرىىو فتىىُت فسىىعأذن هللا رسشحىى  ان عاىىسجا شنىىيأععٍت ه ىىهىد  ىىن 

ن اطتىسارات ارىيت ُب ارىدمعها شأمضىهً أمىون ُ سىلوهً اظتؤل األعلى ا شرىعس  ى
  بقول هللا:                             ((ٕٕٗٗ)اضت س)اضت س  . 

فلىىسرك اظتىى  ن دا،مىىىهً لتىىسص علىى  اروضىىىو ا شنىى وهن هللا نىىىلانه 
ارسهبقُت  ن عدم شفسة اظته ا ش ن عدم شفسة األدشات ارصوعة اراصىسمة 

 ام اظته ا مهموا لتهفظون عل  ذرك.اظتُعسسة النيود
                                                           

 ار وهري ش سل  عن أيب ىسمسة هنع هللا يضر ٚٛ
  صن  ابن أيب شع ة شارطرباين عن بسمدة بن اضتصعب هنع هللا يضر ٛٛ
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شؿتىىن  ىىن شاىىود ارسىىو هدمحمت ُب مىىل زتىىهما شاظتعىىهه عنىىزل شال حتيىىهج 
ا شر ىىن ارنىىهس عي هنىىل عىىن عناعىىس شىىس  هللاا  ظتىىن موضىى  أش  ىىن مصىىبُّ

 !!.شاريأن  حب عب هللا ش صطاهه 
أرأمي   هذا عاال بنه ارناس؟!  هذا ع لانه ىسه اراملعة؟! مقول يل 

أذىب رلاملا شىل مل فًتة نأخلن اصتورب؟ أ ىول رىو: ال  أحدى : أدمحم
ختلن اصتوربا شر ن ار سو عل  شضىو  ُب ارصى هحا شا سىى علعىو فقىط 
عند اروضو  ُب اراملا ف   رعست عق ةا شارامل  هر هً بو  ه  نىهخنا 
 ماٍت األ ور أب وت  عسسة رلم  ن أن م ق  عل    هرة عل  اردشام.

  مىىىىىدخل ُب  ىىىىىول هللا: شرىىىىىسرك ال بىىىىىد رلمىىىىى  ن أن           
                        ((ٕٕٕٕٕٕ)ار قىىىسة)شعنىىىد ه  ىىىدح هللا  سىىى د  ار قىىىسة

   ُ ىىه ا هىىهذا  ىىدح أىلىىو؟                                 
           ((ٔٓٛٔٓٛ)اريوبىة)هعة ارسمن رعس صتدران اظتس دا شر ن اصتم اريوبىة

 فعو لت ون أن ميط سشا ابنيمسار.
 ىىه ارىىسي كتالىىك أخىى  اظتسىىل  شح عىى  اظتىى  ن عىىسف  حسانىىة هللا 
ركا شحاظ هللا رك على  ارىدشام باىدم اروضىو   ىن اإل  ىهن؟!! فىدا،مهً 
اظتىى  ن لتىىهفظ علىى  ارط ىىهرةا فيوىىهفظ علىى  ارنضىىهرة شع ىىون ُب حاىىظ 

  هللاا شهللا م ىىىىىىىون  اىىىىىىىك ممىىىىىىىه  ىىىىىىىهل:                         
         ((ٙٗٙٗ) مون) مون. 

شارط ىىىور ىنىىىه م ىىىمل اروضىىىو  شاال يسىىىهل ش ىىىه جتىىىوز بىىىو ارصىىىبلة  
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 مهريعم ا

ا شأ ىسدمحم هبىها شمنىَت  ىن ُنن ة مهن نت   علع ه نىعددمحم رنىول هللا 
زرىىىو ال مىىىًتك إذا مىىىهن خهراىىىهً  ىىىن  ن ارنىىىهس عسموىىىىه اآلنا فقىىىد مىىىهن 

اظتنزل حىت مودعو بصبلة رمايُتا مودِّ  اظتنزل شرىعس أىىل اظتنىزل!ا شإذا 
 ران إم اظتنزل مسيق لو بصبلة رمايُت.

شإذا ذىىىىب إم أي   ىىىهنا مىىىأن دعىىىوه رتهعىىىة رلطاىىىهما فىىىأشل  ىىىه 
مدخل ىسا اظت هن مصىل  رمايىُتا شعنىد ه مغىهدر اظت ىهن مصىل  رمايىُتا 

ا ف لمىىه حىىل  ُب   ىىهن مصىىل  رمايىىُتا شملمىىه شىىى  بىىبلة اضتىىهلِّ اظتسحتىىل
 رنه ؿتن:  هدر اظت هن أي مسحتل  نو أمضهً مصل  رمايُتا  هل 

فعىىو رمايىىُت نتناهمىىك  ىىن  ىىداخل ارسىىو ا  إذا دخلىىت   ىىهدمحمً فصىىلِ 
 .فعو رمايُت نتناهمك  ن ؼتهرج ارسو  شإذا ارحتلت  ن   هن فصلِ 

بىىل  ارىىسمايُت األشرعىىُت أل نىىن ماسىى  حباىىظ هللا  ىىن ارسىىو  شأدمحم أف
!  هش  ُب ارطسمر ارسي أ  ى  فعىوا فىأدمحم ال أعلى   ىهذا ُب ىىسا ارطسمىر؟

                                                           
 ل ع ق  عن أيب ىسمسة هنع هللا يضراخ هر ارصبلة را د ارغٍت اظتقدن ا ششاب اإلنتهن ر ٜٛ
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إذا رم ىىت  وابىىىلة أش نىىىعهرٌبا فىىىبل أعلىى   ىىىهذا ُب ارطسمىىىر؟! حىىىىت أ،ىىى  
مقورىىىىون رنىىىىه اآلن: احىىىىسر خطىىىىأ ارغىىىىَتا فقىىىىد أمىىىىون  هشىىىىعهً ُب  سمقىىىى  
ارصوعىا شأيٌب شوي بقصىد أش بغىَت  صىد مامىل يل عملعىة عضىعاٍتا 

 .ف سه األ ور حتيهج إم اضتاعظ 
بىىىسمايُتا شإذا فمىىىهذا أفاىىىل؟ إذا منىىىُت خهراىىىهً  ىىىن ار عىىىت أشدِّعىىىو 

دخلت ار عتا ف دالً  ن أن أنيق لو هاهرك شه ىهمل أنىيق لو بىسمايُتا 
 احا شجتال ُب ارصدشر ام ساح.رش فُي دئ األ ورا شعسمى األ

رىىىىو أن إمسىىىىهن مهمىىىىت زشايىىىىو  يضىىىىهمقةا فىىىىأشل  ىىىىه مىىىىدخل مقىىىىول 
ارسىىبلم علىىىع  ا شُمصىىل  رمايىىىُتا فىىبل بىىىد أن متىىسج  ىىىه فع ىىه  ىىىن ضىىىعر 

 و باد ذرك رن حتدث بعن مه   همل.ش َتها شأهن أم
فسىىىعددمحم رنىىىول هللا عل منىىىه أن مصىىىل  رمايىىىُت امسا ىىىهً حىىىىت رل عىىىت 
 ارسي أدمحم ذاىب إرعوا فُأبل  رمايُت ُب ار دامة شرمايُت ُب ارن همة.

فعمىىه أخساىىو  إذا أراد ارسىىاس بىىل  رمايىىُت ش ىىهل  فقىىد مىىهن 
ارطىىرباين عىىن اظتطاىى  بىىن  قىىدام: 

 
شرشىل ارطرباين عن ع دهللا بن  ساود  ىهل: 
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س  صىىد اظتسىى د شبىىل  رمايىىُت فقىىد إذا عىىهد  ىىن ارسىىا شمىىهن 
 :أخىىسج ار ىىعوهن عىىن اىىهبس بىىن ع ىىدهللا 

 
شأخسج ارطرباين عن فضهرة بن ع عد  هل: 

 
  ىىهل:  شأخىىسج أبىىو مالىى  شاضتىىهم  شار ىىزار عىىن أمىىس بىىن  هرىىك 



ُب ز هن نعددمحم رنول هللاا شاراصور اريت باده مهموا ػتهفظُت على  
فسىىىعددمحم أبىىىو حنعاىىىة ارنامىىىهن هنع هللا يضر شأرضىىىهها  ىىىن أمىىىو إ ىىىهم عظىىىع   ذرىىىكا

مقىىول: عالمىىُت  نهنىىك اضتلىىر ُب اضتىىو  ىىن حىىبل ا فعقىىول: دخلىىُت ُب 
 ٌت ألحلر فهجت ت رغىَت ارق لىة فقىهل يل اضتىبل : اجت ىو إم ارق لىةا  ىهل: 
ا  ٍب  ىىددُت رىىو اىىهم  األمسىىسا فقىىهل: ىىىهِت األنتىىن أشاًلا  ىىهل: فسىى تُّ

ا فأمت ُب اضتىو شال بىد شأن عُلى ا  ىهل:  لىُت: ب ى   ؟ حتلىر يل هل: ر ِّ
 هل: أعسا   أمىت؟! ألن اراىسا عُت ماهبىلونا  لىُت: شملَ؟  ىهل: ارُنسىك 
ال ُم ًتط فعوا ف سا ُمسك ع هدة شال كتب فعو اراصهلا  هل: فهمي عىُت 
 ن حبل يت شقتمُت أن أ   ا  ىهل: أمىن عىسىب؟  لىُت: أ  ى ا  ىهل: 

رمايىىُت ُب اظت ىىهن أشالً ٍب ا  ىى ا  ىىهل: فأدرمىىُت أمىىو رىىعس حىىبل   بىىلِّ 
عىىهديا فقلىىُت: ؽتىىن عالمىىت؟  ىىهل:  ىىن  ىىهششسا ش ىىهششس مىىهن علمعىىس 
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 نعددمحم ع د هللا بن ع هسا شمهن أعل  ارُالمه  ُب   ة.
فهضتبل  ماسو مسمد ظتن حلر عنده أن ُمصل  عنده رمايُتا شىىسه  

 ارصه .مهمت ىعئة اضتبل  ُب عصس ارسل  
شرىىسرك شرد أن حضىىسة ارنىى  مىىهن ال مىىسىب إم  ىىوم رىىزاير   شال 
مىىًتك اظتنىىزل إال باىىد أن ُمصىىىل  فعىىوا ظتىىهذا؟ أل،ىىى  مىىهموا مسمىىدشن ذرىىىكا 
فعقورىىون: زددمحم  ىىن اطتىىَت اي رنىىول هللاا شاطتىىَت م ىىون بىىزايدة ارصىىبلة  ىىن 

 .رنول هللا 
دىها حىىت شرىو ف سه أمضهً  ن ارسنن اظتنسعة اريت ؿتيهج أن مسىياع

أدمحم دخلىىىُت  نىىىزيلا فىىىأدمحم أحيىىىهج رلوضىىىو  أُلاىىىدد م ىىىه  ا ألن اروضىىىو  
كُتىىدد ارن ىىهطا شُأبىىل  رمايىىُت هللا فلىىو منىىُت  هضىى هً فىىنن  ىىه  اروضىىو  

عطا  ارغضىىبا شرىىو ع لمىىُت باىىد ذرىىك نىىع ون ار ىىبلم بس ِّىىة شماو ىىة نىى
 ش ه نوىل ذركا ألن اإلمسهن  نه لتيهج إم ذرك.

شبىىىدأُت بىىىسمايُت ُب اظت يىىىب   ىىىل بدامىىىة أي شرىىىو ذى ىىىُت راملىىى  
عملا أفبل كُتن ٍت هللا ارزرل ُب ىسا ارامىل؟! شرىو أراد أحىد أن مصىنن يل 

مضىن يل شر ىة ر ى  مغ ىٍت أن   عدة فسع  ا ه هللا يلا شرو أراد أحد 
 فع ه فسعُ عن ه هللا يلا ظتهذا؟ ألمٍت بدأُت ابهلل ن وهمو شعاهم.

ارىىيت عل م ىىه رنىىه نىىعددمحم رنىىول هللا شىىى  ف ىىسه ىىى  ارُسىىن ة ارطع ىىة 
بىىبلة اضتىىهلِّ اظتسحتىىلا ممىىه عل منىىه أمضىىهً ُب عىىبلشة ارقىىسآنا فقىىد  عىىل رىىو: 
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 َأيُّ اأَلْعَمهِل َأْفَضُل؟ فَقهَل ملسو هيلع هللا ىلص:

اضتىىهل اظتسحتىىل ىىىو ارىىسي مني ىى   ىىن خيمىىة فع ىىدأ ُب خيمىىة ادمىىدة 
فىىوراًا شرىىسرك ؿتىىن مااىىل ذرىىكا ف م ىىسد أن ُأ،ىى  اطتيمىىةا شأمي ىى   ىىن 

سةا ر ى  دعه  ارقسآن فأبدأ عل  اراور بقسا ة اراهحتة ش ىه ععسىس  ىن ار قى
أمىىىون  ىىىد دخلىىىُت ُب اضتىىىهلِّ اظتسحتىىىل ارىىىسي أثىىىٍت علعىىىو ارنىىى  ملسو هيلع هللا ىلصا فىىىبل 

 أ ول: أبدأ  داًا بل بادىه عل  اراور.

 : َأم ُو  هلَ  َعن ابِن َع  هسٍ 

                                                           
 اضتهم  ُب اظتسيدرك شارًت سي عن ابن ع هس رض  هللا عن مه ٜٓ
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. 

أخساو ارًت سي ُب اه او ا شارطرباين ش َتقته ا ش د  هل اظتنىسري 
:  ىىس  أنىىهمعد ىىىسا اضتىىدمث اعىىدة ا ش ينىىو  سمىىب اىىداً ا شمىىسرك  ىىهل 

 ابن منَت .
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 تنبيه مهم:

اة بىىُت باىى  ارنىىهس  ىهمل مىىسمسه ُب ىىىسه ارسنىىهرة  ىىن ارنوافىىل ار ىىه،
 َت  ه ذمسدمحمه فأمنسه إ ه بدعة أش  َت اثبت  ن اروا ة ارالمعة مصىبلة 
ارس ه،ىىىب شراىىىب شؿتوىىىىه  ىىىن بىىىلوات اظتنهنىىى هت ارىىىىت اخًتع ىىىه باىىى  

 ارنهسا فلنبلحظ ذرك.
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 املؤلف: فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد
 ما ٜٛٗٔأميوبس ٛٔ م سة: شرد فضعليو ُب

ىى ابصتمعزةا ٖٚٙٔ ن ذىل اضت ة  ٘ٔاظتوافر 
 سمز ارسنطةا  سبعةا ج م  ا شحصل عل  
رعسهمس ملعة دار ارالوم  ن اه اة ارقهىسة 

ما ٍب عمل ابرًتبعة شاريالع  حىت شبل إم ٜٓٚٔ
 نصب  دمس عهم هدمسمة  نطه اريالعمعةا شعقهعد 

 م.ٜٕٓٓننة 
 ماعة اراه ة رلدعوة ارن هط: مامل ر،عسه رل 

ش قسىه ارس،عس   ٕٕٗإم هللا هصسا شاظت  سة بس   
رتعن أؿته  اصتم ورمة.ا ممه  اظتاهدىل ابرقهىسةا شعته فسش  ُب ٘ٓٔشهر   ٗٔٔ

مي ول هصس شاردشل اراسبعة شاإلنبل عة رن س اردعوة اإلنبل عةا شإحعه  اظتُنل 
. ىسا ابإلضهفة إم ار يهابت شاألخبل  اإلنتهمعة؛ ابضت مة شاظتوعظة اضتسنة

اعتهدفة إلعهدة غتد اإلنبلما  ن اريس عبلت ارصوععة ار نَتة شارونه،ط اظتياددة 
رلموهضسات شاردرشس شارلقه ات عل  ار سا،ط شاأل ساص اظتدغتةا شأمضه  ن 

شىو أحد أمرب  www.Fawzyabuzeid.comخبلل  و او عل  ش  ة اإلمًتمت 
بو شاهرىل إضهفة عساث ار عا ارالم  ار ه ل عل   دىل اظتوا ن اإلنبل عة َب اب

 ستسة شثبلثُت عهم  ضتا ش د ًب إفييهح شاا ة رلمو ن ابرلغة اإلؾتلعزمة.
 :مدعو إم م س ارياصب شاطتبلفهتا شارامل عل  رتن  -ٔدعىوعو

ارص  اإلنبل  ا شإحعه  رشح اإلخوة اإلنبل عةا شاريولي  ن األحقهد 
لتسص عل  عسبعة  -ٕألدمحممعة ش َتىه  ن أ ساض ارناسا شاألحسهد شاألثسة شا

مامل  -ٖأح هبو ابرًتبعة ارسشحعة ارصهفعة باد  سمب ماون   شعصاعة  لوهب .ا 
عل  عنقعة اريصو  ؽته شهبو  ن  ظهىس باعدة عن رشح اردمنا شإحعه  اريصو  

 ارسلوم  اظت ٌت عل  ارقسآن شارسنة شعمل ارصوهبة ار سام.
 هدة ا،د اإلنبل   ب اث ارسشح اإلنتهمعةا شم س األخبل  ىدفو : إع

 اإلنبل عةا شبًتنعا اظت هدئ ارقسآمعة. 
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   كتاب في أرتع عشرج سلسلحكتاب في أرتع عشرج سلسلح  401401: : قائمح المؤلفاخ قائمح المؤلفاخ  
  ((88أوالً : فى تفسير القرآن الكريم )أوالً : فى تفسير القرآن الكريم )

( ماوىىىىىهت  ىىىىىن مىىىىىور ارقىىىىىسآن ٗٔ(ا )ٔ( ماوىىىىىهت  ىىىىىن مىىىىىور ارقىىىىىسآن )جٗ)
( اآلداب ٜٔط(ا )ٕ)  ش ونىىىىىىى ( أنىىىىىىىسار ارا ىىىىىىىد ارصىىىىىىىهٛٗ)(إ)ج

 ا( أنىىىىىىىىىىسار خلىىىىىىىىىىة إبىىىىىىىىىىساىع  ٖٜا )ارقسآمعىىىىىىىىىىة  ىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىَت ارربمىىىىىىىىىىة 
ا ٕ( عاسىىىىىىَت آايت اظتقىىىىىىسبُتا جٕٓٔ).ٔ( عاسىىىىىىَت آايت اظتقىىىىىىسبُتا جٜٙ)
 ( ح مىىة رقمهن شبس ارواردمن.ٖٓٔ)

(  ه،دة اظتسىل  بىُت ارىدمن ٘) ط(إ( زاد اضتهج شاظتايمس )ٕ): : ((99ثاويأً: الفقه )ثاويأً: الفقه )
( مع  ع ون داععهً عل  بصَتة ٕ٘) اط( )عسا  إؾتلعزىل شإمدشمعس (ٕش ارال  )

( ٕٚ)ا ( ارصعهم شسماة شحقعقةٔٚط(ا )ٕ( ؼتيصس زاد اضتهج شاظتايمس )ٗ٘) ا
 ا ( بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعهم األعقعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه ٜ٘) اإمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىسام هللا رؤل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوات

 ( ننن اعتدىل.ٗٓٔا )( دال،ل اراسح ابرسزتة اظت داةٓٓٔ)
( حىىدمث اضتقىىىه،ر عىىن  ىىىدر نىىىعد ٚ): : ((4444ثالثاااا : الققيقاااح المقم ياااح: )ثالثاااا : الققيقاااح المقم ياااح: )

( ار مىىىىىهالت ٕٕط(ا )ٕ) ٔ( إشىىىىىسا هت اإلنىىىىىسا  جٖٔط(ا )ٖاطتبل،ىىىىىر )
( شااب اظتسلمُت اظتاهبسمن ؿتو ٖٖ( ارسزتة اظت داةا)ٖٕط(ا )ٕادمدمة )
ا ٕ( إشىىىىىسا هت اإلنىىىىىسا  جٖ٘ط( )عىىىىىسا  رئلؾتلعزمىىىىىة(ا )ٕ) رنىىىىىول هللا 

اصتمىىىىهل ادمىىىىدىل هىىىىهىسه  (٘ٛا )( اثىن اثنىىىىُتآٚ( ارسىىىىساج اظتنىىىىَتا )ٔٙ)
 ( شس  ش س شا هن.ٜٓ) ( جتلعهت اظتاساجاٚٛ) شاب نوا

( اإل ىىىىىهم أبىىىىىو اراىىىىىزا،  ا،ىىىىىدد ٔ): : ((66راتعااااااً: الاااااه أعااااا   ال ااااا فيح: )راتعااااااً: الاااااه أعااااا   ال ااااا فيح: )
 ( ار ىىىىىىىىىىىىعا   علىىىىىىىىىىىى  نىىىىىىىىىىىىبل و نىىىىىىىىىىىىَتة شنىىىىىىىىىىىىسمسةاٖط(ا )ٕارصىىىىىىىىىىىىوَب)

( شعا اإلنبلم ارسعد إبساىع  ٘ٗ( اظتسىب ارسابىن ارسعد أزتد ار دشىلا )ٔٗ)
( ٜٚ( ار ىىعا ار ه ىىل ارسىىعد أبىىو اضتسىىن ار ىىهذما)ٜ٘ط(ا )ٕو   )اردنىى

 اإل هم أبو ارازا، ا نَتة حعهة.
( إبىىىىبلح األفىىىىساد شا،يماىىىىهت َب ٕٙ): : ((77خاالساااااً: الاااا يه والقياااااج: )خاالساااااً: الاااا يه والقياااااج: )

 ط( ) ىىىىىىىىىىًتا  إؾتلعىىىىىىىىىىزىل(اٖ( معىىىىىىىىىى  لت ُّىىىىىىىىىىك هللا )ٖٗط(ا )ٕاإلنىىىىىىىىىىبلم )
(  ضىىهاي ٓ٘(ا )ط() ىىًتا  إؾتلعىىزىلٕ( مومىىوا  ىىسآدمحم نت ىى  بىىُت ارنىىهس )ٜٖ)

( أ ىىىساض األ ىىىة ٘ٚ( بنىىىو إنىىىسا،عل ششعىىىد اآلخىىىسةا )ٚٙار ىىى هب اظتاهبىىىسا )
 ( فقو اصتواب )إاهبة أنئلة اظتو ن(.ٕٜعنزمل  و ن(ا )ٖٓٓٓٓ)شبصَتة ارن وة 

 ( اظتورىىىىد ارن ىىىىوىلاٙٔ): : ((77سادساااااً: الاإلااااة اللمااليااااح للمىاسااااثاخ: )سادساااااً: الاإلااااة اللمااليااااح للمىاسااااثاخ: )
رعلىىىة ارغاىىىسانا ( شىىى س شىىىا هن ش ٛٔ( شىىى س راىىىب شاإلنىىىسا  شاظتاىىىساجا)ٚٔ)
 ( اضتىىىىىىىو ش ععىىىىىىىد األضىىىىىىىو إٓ( شىىىىىىى س ر ضىىىىىىىهن ش ععىىىىىىىد اراطىىىىىىىسا)ٜٔ)
 ط(.ٖ) اطتطب اإلعته عة غتلد: اظتنهن هت اردمنعة( ٘٘( اعت سة شموم عهشورا ا )ٕٔ)
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013013    :            :            اطتهدتىةاطتهدتىة    

  ( األشاعة ارن ومة رلاصس.ٛٚ)  ::((44: الاإلة اللمااليح الع ريح : ): الاإلة اللمااليح الع ريح : )نهباهً 
ط( )عىىسا  ٕعىىل اإلنتىىهن )( عسبعىىة ارقىىسآن صتٜ): : ((11ثاالىاااًً:: الماارأج المساالمح )ثاالىاااًً:: الماارأج المساالمح )

( فيىىىىىىهشىل اه اىىىىىىة ٗٗ)عىىىىىىسا  إؾتلعىىىىىىزىل(ا )( اظت  نىىىىىىهت ارقهميىىىىىىهت ٖٗإؾتلعىىىىىىزىل(ا )
 ( اضتب شاصتنس َب اإلنبلم.ٗٚط(ا )ٕرلنسه )

(  سمىر ارصىدمقُت إم رضىوان رب اراىهظتُت ٙ): : ((4141ثاالىاً: الإلريق إلاى :: )ثاالىاً: الإلريق إلاى :: )
( ا،هىىىىىدة ٕٛ(  سمىىىىر اد ىىىىوبُت شأذشا  ىىىى ا )ٕ٘ط() عىىىىسا  رؤلمدشمسىىىىعة(ا)ٕ)

 ( عبل ىىىىىىىىهت اريوفعىىىىىىىىر ألىىىىىىىىىل اريوقعىىىىىىىىرآٖط(ا )ٕرلصىىىىىىىىاه  ش اظت ىىىىىىىىهىدة )
( حتاىىىىة اد ىىىىُت ش نوىىىىة ٚ٘(  سا ىىىى  ارصىىىىهضتُتا )ٕٖ( رنىىىىهرة ارصىىىىهضتُتا )ٖٔ)

( موافىىىىل ٓٙ) اظتسًتشىىىىدمن فعمىىىىه مطلىىىىب َب مىىىىوم عهشىىىىورا  رلقىىىىهش    )حتقعىىىىر(ا
 بلما( دعىىىىىىوة ار ىىىىىى هب اراصىىىىىىسمة رئلنىىىىىىٜٚ( أحسىىىىىىن ارقىىىىىىولا)ٗٙاظتقىىىىىىسبُتا )

 إ( غتهرس عزمعة ارناوس جٜٛا)ٔ( غتهرس عزمعة ارناوس جٛٛ)
ط( )عىىىسا  إؾتلعىىىزىل ط( )عىىىسا  إؾتلعىىىزىل ٕٕٔٔ(  اىىىهعى اراىىىسج )(  اىىىهعى اراىىىسج )ٛٛ)): : ((77تاساااعاً: ااركاااار وااوراد )تاساااعاً: ااركاااار وااوراد )

( ( ٖٖٛٛ))  ط(اط(ا٘٘( ؼتيصىىىس  اىىىهعى اراىىىسج )( ؼتيصىىىس  اىىىهعى اراىىىسج )ٖٖٚٚ( أذمىىىهر األبىىىسارا )( أذمىىىهر األبىىىسارا )٘ٔ٘ٔشأمدشمعسىىى (ا)شأمدشمعسىىى (ا)
( ( ٙ٘ٙ٘))  ط(اط(إٕ( أشراد األخعىىهر )ختىىسمو ششىىسح()( أشراد األخعىىهر )ختىىسمو ششىىسح()ٓٗٓٗط(ا)ط(ا)ٖٖأذمىىهر األبىىسار )بىىغَت()أذمىىهر األبىىسار )بىىغَت()

  ااط(ط(ٕٕ))( اه ن األذمهر شاألشراد( اه ن األذمهر شاألشرادٖٖٚٚمعل اري هىن ابرورد ارقسآىنا )معل اري هىن ابرورد ارقسآىنا )
( ارصىىىىىوفعة ش اضتعىىىىىهة ٓٔ): : ((6644عاشااااراً: دراسااااااخ صااااا فيح العاصااااارج: )عاشااااراً: دراسااااااخ صااااا فيح العاصااااارج: )

( أبىىىىواب ارقىىىىسب ش نىىىىهزل اريقسمىىىىبا ٕٔ( ارصىىىىاه  شاألبىىىىاعه ا)ٔٔاظتاهبىىىىسةا )
( اظتىىىىىىن و ٖٙط( )عىىىىىسا  رئلؾتلعزمىىىىىةا )ٖ( ارصىىىىىوفعة َب ارقىىىىىسآن شارسىىىىىىنة )ٜٕ)

(  ىىىوازمن ارصىىىهد ُتا ٜٗ( اروالمىىىة شاألشرعىىىه ا )ٕٗشاضتعىىىهة اراصىىىسمةا )ارصىىىوَب 
( نىىعهحة اراىىهرفُتا ٛ٘( ارىىناس شبىىا ه شعزمعي ىىها )ٖ٘( اراىىيى اراسفىىهىنا )ٔ٘)
( اراطىىىىىهاي ارصىىىىىمدامعة ٛٙ( مسىىىىىمهت ارقىىىىىسبا )٘ٙ(  ن ىىىىىهج اروابىىىىىلُتا)ٖٙ)

  ُت هلل.( آداب ادٜٛ(  قه هت اظتقسبُت.ا)ٖٛا)( شساب أىل اروبلٚٚرؤلباعه ا)
( فيىهشىل فورمىة ٙٚ( فيهشىل اه اة رل ى هبا)ٕٗ): : ((66حادى عشر: الفتاوى )حادى عشر: الفتاوى )

( فيىىىهشىل فورمىىىة ٙٛا )ٖ( فيىىىهشىل فورمىىىة جٗٛ) إ( فيىىىهشىل فورمىىىة جٓٛا)ٔج
 ( مسأرومك.ٔٓٔا )ٗج

 ( مىىور اصتىىواب علىى  أنىىئلة ار ىى هبٕٚ): : ((33ثاااوى عشاار: أساافلح صاا فيح )ثاااوى عشاار: أساافلح صاا فيح )
 معىىىىىىىىىة ُب األنىىىىىىىىئلة ارصىىىىىىىىىوفعةا( األاوبىىىىىىىىة ارسابٜٙ) إؾتلعزمىىىىىىىىىة(ا )عىىىىىىىىسا  ط(ٕ)
 ( إشهرات اراهرفُت.ٜٜ) 

 ( نىىى االت  ىىىىَت اظتسىىىىلمُتأٛ): : ((33ثالاااار عشاااار: حاااا اراخ الااااع ا خاااار )ثالاااار عشاااار: حاااا اراخ الااااع ا خاااار )
 ( أنئلة حسة عن اإلنبلم شاظتسلمُت.ٜٗ) ( حوارات اإلمسهن اظتاهبسإٛ)

( عىىىبلج ارىىىسزا  رالىىىىل األرزا . ٙٗ): : ((11راتاااع عشااار: شاااوفا  ال ااا ور: )راتاااع عشااار: شاااوفا  ال ااا ور: )
( ب ىىىىسايت اظتىىىى  ن ُب ٕٙط(ا )ٖد اظتىىىىوت )( ب ىىىىه،س اظتىىىى  ن عنىىىىٚٗط(ا )ٕ)

 ( ب ه،س اراضل اإلعت ا ٙٙاآلخسةا.)
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014014    :            :            اطتهدتىةاطتهدتىة    

 أين جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى حممد أبوزيد

 ارقهىىىىىىسة اعتهع  ر   اظت ي ة إن 

 األزىس ارقه،د اوىس شهر  ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ اراسيب ا،لد   ي ة

 ُتاضتس  عدان ارغبلم أم نو  ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ اصتندي   ي ة

 رلتهناعهبدمن ار عا شهر  ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ اظتقط  دار

 اردرانة اصتااسىل به  ار عا ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ ار ل  اوا ن   ي ة

 ابضتسُت األش ه  عمهرة ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ اريوفعقعة   ي ة

 اضتسُت  س د خل  ارسومل  ز ه  ٕ ٖٜٕٕٔ٘ٚٗٚٔٓ اضتسُت أموار ابزار

 ابضتسُت ارادشىل حسن  عدان ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ ارازمزمة   ي ة
 ابردرانة ارقه،د اوىس شهر  ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ اصتمعلة ارانون

 ابضتسُت اضتسعٌت اظت  د شهر  ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ اضتسعنعة   ي ة

 األزىس خل  ع و   شهر  ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ ارقلاة   ي ة

 . ماعسة ارسعدة  عدان ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ ارال  ماعسة   ي ة

 شسم  شهر  ٕ ارلوا  عمهرة ٕٖٜٖٕٚٔٗ اضتدمث اظتصسي اظت يب

 ارلو  ب هب ار سيهن شهر  ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ معبلىن مه ل األدمب

 ارد    عدان اريوسمسا شهر  ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ اإلمسهن دار   ي ة

 حسب  لات  عدان ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘  دبوم   ي ة
 مصس  دمنة ارنصس شهر  إٓٓٓ  ع ة ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ مصس  دمنة  دبوم

 ارسنًتال اوار عدم شهر  ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ سمةاظتص ارن ضة

 ارًتنهمة دمحمدي خل  ح هزيا. د ش ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ شاريوزمن رلن س ىبل

 األزىس اصته ن خل  األعساكا درب ٜٕٚٚٗٓ٘ٓٓٔٓ رلًتاث األزىسمة اظت ي ة

 األزىس ارقه،د اوىس شهر  ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ ارقسىل أم   ي ة

 ابألزىس ارصنهد عة شهر  ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ اضتدمنة األدبعة اظت ي ة

 اصتدمدة  صس أ ُتا أزتد.د شهر ٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ ار سماة ارسشضة   ي ة

 اإلنىىىى ندرمة  
 اهد  طا  أ هم ارس لا ػتطة ٕٜٕٕٛٓٓٙٗٔٓ نودمحم م ك
 ز لول باعة ارس لا ػتطة ٜٕٖٕٛٙٔٓٓٔٓ ارنقهَب اإلنبل   ار يهب
  صس ػتطىة دامعهلا ىبارن شهر  ٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٔٓ  ون  ناعد   م ك

  صس ػتطة دامعهلا ارنىب ش ٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ ارصعهد   ي ة

 اهبس نعدىل إشتهععلا اظت َتأزتد ٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘ نع ومو   ي ة

 األبع  أزتد/ أ -ارس ل ػتطة ٖٖٕ٘٘٘ٗٛٛٔٓ األبع  ار  ك
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015015    :            :            اطتهدتىةاطتهدتىة    

 األ ىىىىىىىهرع   

 عل  ارازمز دع   درنة روار -ارز هزمر -------   اضتهفظ ع د م ك

 اردمن مور شهر  – ارز هزمر ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ ع هدة   ي ة

 ار دشىل ارسعد  س د أ هم - نطه ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ اتج   ي ة

 اري هرة ملعة أ هم شاظتايص  ناعد شٜ - نطه ٓٗٓ-ٜٖٕٖٖ٘ٗ  سبة   ي ة

 نه  /أ ارسنًتالا أ هم ارسودان شهر  - ار عا ماس ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٓٔٓ اريوسمس م ك
 ارسبلم ع د دأزت

 ارطوارىل   سي ا  روار اع هن شهر  - اظتنصورة ٖٕٕٕ٘٘ٛٓٓٔٓ اصته اة بوهفة   ي ة
 نلعمهن عمهد/أ

 اعتهدىلا ش عقلا عزبة اظتنصورةا ٜٕٙٗٔٗٔٓٓٔٓ اظت داة ارسزتة   ي ة
 شفدىل عه  /أ

 مهنارق ابن  درنة روار ارنهمومة شهر  -اظتنصورة ٖٓ٘٘ٔٚ٘ٓٓٔٓ ارنهمومة بوهفة   ي ة
 أزتد اردمن ممهل اضتهج

 ارعوم أخ هر بوهفة
 األعسىب   اضتهج

 نهمل ببلح  درنة روار -اظتنصورة –  لوه ٜٕٕٗٗٚٚٔٗٔٓ
  لوه موبسىل أ هم اري هرمةا

 بسبسىل  زام زتهده أ -فهمد ٜٕٕٓٓٛٙٗٙٔٓ اإلنتهن   ي ة

 خَتىل   حسن ح ار  دا ا ارسومساش ٜٜٕٕٓٗٓٙٚٔٓ ارصوهفة م ك

 اظت ٌت اري ومن أ هم عسايب ازتد شهر  -نوىهج ٖٜٓ-ٜٜٕٖٕ٘ٚ ارسمهن ع دارايهح شالدأ

 ارقنهشىل ارسحع  ع د نعدي  س د أ هم - نه ٜٙٔٙٛٔ٘ٙٓٔٓ اضتسن أبو م ك

 ارسمس   اضتهج -زمنب ارسعدة ش - إننه -ارقسااي ٜٗٙٙٛٙٛٓٓٔٓ إننه -ارقسااي م ك
 ارنوىب   ر ضهن   شاألنيهذ

  سي ا  أ هم اظتنس  اراه   ع د   حسٌت م ك ٖٕٜٛٔٗٔٔٔٔٓ إبننه حسٌت  كم
 األ صس - إبننه ارس د

معن أمضهً بدشر األىسام شاصتم ورمة شاألخ هر شاظت ي هت ار ربىل ر
غتهدمحم مسوة ارط هعة  ار يب شعنزمل سا ة شنت ن أمضهً  أؿته  اصتم ورمةا
شعل   و ن ا  www.fawzyabuzeid.com  ن  و ن ار عا

www.askzad.com ر يهب اراسىب و ن ا. 

حدا،ر اظتاهدي  ٘ٓٔش ٗٔٔدار اإلنتهن شاضتعهةا ارنهشس:أش 
 ٕٓ-ٕٕٛٔٙٔٙ٘ :  إٓ-ٕٕٕٓٗٔ٘٘ت:  ابرقهىسةا

http://www.askzad.com/
http://www.askzad.com/
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 تمَّ بحمد هللا تعالى و توفيقه


