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إزض ػشُػ اىشزَِ ىَ٘د عؼذ ثِ ): )اىسذٌث اىغبثغ ٕزا اىجسث ٌجسث فً—خالطخ

. ((ٍؼبر

  .عؼذ ثِ ٍؼبر، ىَ٘د، إزض ػشػ اىشزَِ، اىغبثغاىسذٌث : االفززبزٍخاىنيَبد 

 

I. اىَقذٍخ 

 

.  ((إزض ػشُػ اىشزَِ ىَ٘د عؼذ ثِ ٍؼبر: ))اىسذٌث اىغبثغ اىزؼشف ػيى

 

II. اىَقبىخ ٍ٘ض٘ع 

 

طيى هللا ػئٍ قبه سع٘ه هللا : قبه سضً هللا ػْٔػِ خبثش : رخشٌح اىسذٌث

. سٗآ اىجخبسي ٍٗغيٌ(( إزض ػشػ اىشزَِ ىَ٘د عؼذ ثِ ٍؼبر: ))ٗعيٌ

ٍْب : األٗط ٗاىخضسج، فقبىذ األٗط: افزخش اىسٍبُ ٍِ األّظبس: ٗػِ أّظ قبه

عؼذ ثِ ٍؼبر، ٍْٗب : زْظيخ ثِ اىشإت، ٍْٗب ٍِ إزضَّ ىٔ ػشػ اىشزَِ: غغٍو اىَالئنخ

ُ أثً األقير، ٍْٗب ٍِ أخٍضد شٖبدرٔ ثشٖبدح سخيٍِ ػبطٌ ثِ ثبثذ ة: ٍِ زَزٔ اىذثش

. خضٌَخ ثِ ثبثذ

ىٌ ٌدَؼٔ  ٍْب أسثؼخ خَؼ٘ا اىقشآُ ػيى ػٖذ سع٘ه هللا : ٗقبىذ اىخضسخٍُ٘

سٗآ أث٘ ٌؼيى فً . صٌذ ثِ ثبثذ، ٗأث٘ صٌذ ٗأثً ثِ مؼت ٍٗؼبر ثِ خجو: غٍشٌٕ

(. اىظسٍسخ)، ٗزغْٔ األىجبًّ فً (اىَغْذ)

طيى هللا ػئٍ قبه سع٘ه هللا : قبه سضً هللا ػْٔاىخذسي ٗػِ أثً عؼٍذ 

بً فً ف٘ائذٓ (( ػض ٗخوإزضَّ اىؼشػ ىَ٘د عؼذ ثِ ٍؼبر ٍِ فشذ اىشة : ))ٗعيٌ َّ سٗآ ر

(. اىظسٍسخ)ٗطسسٔ األىجبًّ فً 

ٕزا اىزي رسّشك ىٔ : ))قبه طيى هللا ػئٍ ٗعيٌٗػِ اثِ ػَش ػِ سع٘ه هللا 

ٌّ ضَخ ثٌ فُشج اىؼشػ، ٗفُزِسذ ىٔ أث٘اة ا ىغَبء، ٗشٖذٓ عجؼُ٘ أىفًب ٍِ اىَالئنخ، ىقذ ُض

. ، ٗطسسٔ األىجبًّ(اىغِْ)ٗاىْغبئً فً ( اىَغْذ)سٗآ أزَذ فً ((. ػْٔ

ٌّٕ: ٗخٔ اإلشنبه فً اىسذٌث ٗا اإلشنبه فً ٕزا اىْض، ٗصػَ٘ا أّٔ ٌدت هفز٘

و ػئٍ عؼذ ػْذ ٍ٘رٔ َِ ، أٗ أّٔ ػجبسح ػِ رأٌٗئُ ثسَو اىؼشػ ػيى أّٔ اىغشٌش اىزي ُز

ٗمو ٕزا ثؼٌٍذ ال رسزَئ اىْظ٘ص اىنثٍشح اى٘اسدح فً رىل، مَب أّٔ ال . اىفشذ ٗاىغشٗس

. ٍبَّغ ال ػقاًل ٗال ششًػب، ٗال ىغخً ٍِ إسادح اىَؼْى اىظبٕش ٍِ اىسذٌث

اىؼشػ خيق هلل ٍغّخش إرا (: "عٍش أػالً اىْجالء)فً  -سزَٔ هللا-قبه اىزٕجً 

شبء أُ ٌٖزض إزض ثَشٍئخ هللا، ٗخؼو فٍٔ شؼً٘سا ىست عؼذ، مَب خؼو رؼبىى شؼً٘سا فً 

. طيى هللا ػئٍ ٗعيٌخجو أزذ ثسجٔ اىْجً 

ٗاألٗىى إخشاؤٓ ػيى ظبٕشٓ، (: "ششذ اىغْخ)فً  -سزَٔ هللا-قبه اىجغ٘ي 

ٗال ٌُْنش إزضاص ٍب ال سٗذ ((. أُزذ خجو ٌسجْب ّٗسجٔ: ))ح ٗاىغالًػئٍ اىظال-ٗمزىل ق٘ىٔ 

ٗأث٘ ثنش  طيى هللا ػئٍ ٗعيٌفٍٔ ثبألّجٍبء ٗاألٗىٍبء، مَب إزض أزذ ٗػئٍ سع٘ه هللا 

. ٗػَش ٗػثَبُ، ٗمَب اضطشثذ األعط٘اّخ ػيى ٍفبسقزٔ

ه رىل ػيى أُ اىَشاد ثٔ اعزجشبس زَيخ اىؼشػ ٗفشزٌٖ، فال  ّٗ ثذ ىٔ ٍِ ٍِٗ رأ

إزض : ، ٗىٍظ((إزض ػشػ اىشزَِ: ))دىٍو ػيى ٍب قبه، فإُ ظبٕش اىسذٌث ٌخبىفٔ؛ ففٍٔ

زَيخ اىؼشػ، فَب اىزي ٌيدئْب إىى اىزأٌٗو ٍغ إٍنبٍّخ إٍشاسٕب ػيى ظبٕشٕب، مَب مبُ 

". أٍّشٕٗب مَب خبءد: "عيف األٍخ ٌق٘ىُ٘ فً ثبة اىظفبد
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