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, ٚاٌغٕخ ٌغخ ٚاططالحب, رؼش٠ف اٌحذ٠ش ٌغخ ٚاططالحب٘زا اٌجحش ٠جحش فٟ —خالطخ

 .ء حٛي رؼش٠فٙبٚاخزٍف اٌؼٍّب

اٌغٕخ  ,اٌحذ٠ش اٌّمطٛع ,اٌحذ٠ش اٌّٛلٛف,  اٌحذ٠ش اٌّشفٛع: اٌىٍّبد اٌّفزبح١خ
. اٌخجش ٚاألصش, اٌطش٠مخ

I. اٌّمذِخ 

ال يطلك الحديث على غيز الوزفىع , للعلواء في تعزيف الحديث ثالثت هذاهب

 .السنت في اللغت يُزاد بها عدة هعانيعند اطالق , إال بشزط التمييد

II. ٛاٌّمبٌخ عِٛض  

 .لبٌٛا ضذ اٌمذ٠ُ, ٠ٚغزؼًّ فٟ ل١ٍالٌخجش ٚوض١ش: ٌمذ ػشف اٌؼٍّبء اٌحذ٠ش فٟ اٌٍغخ

 :ٌٍؼٍّبء فٟ رؼش٠ف اٌحذ٠ش صالصخ ِزا٘ت: رؼش٠ف اٌحذ٠ش اططالًحب

 :ِز٘ت جّٙٛس اٌؼٍّبء -أ

ِٓ لٛي, أٚ فؼً, أٚ رمش٠ش, أٚ  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-٘ٛ ِب أُض١ف إٌٝ إٌجٟ : اٌحذ٠ش

ِخٍم١خ, أٚ طفخ ُخٍم١خ حم١مخً أٚ ُحىّبً, حزٝ اٌحشوبد ٚاٌغىٕبد فٟ ا١ٌمظخ ٚإٌّبَ, طفخ 

ٚ٘زا اٌزؼش٠ف ٠شًّ اٌحذ٠ش . ٚوزٌه ِب أض١ف إٌٝ اٌظحبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ ِٓ لٛي أٚ فؼً

 .اٌّشفٛع, ٚاٌحذ٠ش اٌّٛلٛف, ٚاٌحذ٠ش اٌّمطٛع

لًًٛل ٌٗ أٚ فؼاًل أٚ  -ٌُطٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚط-٘ٛ ِب أض١ف إٌٝ اٌشعٛي ": اٌحذ٠ش اٌّشفٛع"

 .رمش٠ًشا

  .٘ٛ ِب أض١ف إٌٝ اٌظحبثٟ سضٟ هللا ػٕٗ": اٌحذ٠ش اٌّٛلٛف"

ٓ ثؼذ اٌزبثؼ١ٓ": اٌحذ٠ش اٌّمطٛع" َِ  .٘ٛ ِب أض١ف إٌٝ اٌزبثؼٟ, أٚ 

 :اٌّز٘ت اٌضبٟٔ فٟ رؼش٠ف اٌحذ٠ش 

فؼً, أٚ  ِٓ لٛي, أٚ -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-اٌحذ٠ش ٘ٛ ِب أض١ف إٌٝ إٌجٟ : لبي أطحبثٗ

 .رمش٠ش, أٚ طفخ ِخٍم١خ أٚ ُخٍم١خ, ف١طٍك اٌحذ٠ش ػٍٝ اٌّشفٛع فمظ

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ -٘ٛ ِب أض١ف إٌٝ إٌجٟ : اٌحذ٠ش -فٟ رؼش٠ف اٌحذ٠ش-اٌّز٘ت اٌضبٌش 

 .لًًٛل ٌٗ أٚ فؼاًل  -ٚعٍُ

: ًل ٠طٍك اٌحذ٠ش ػٍٝ غ١ش اٌّشفٛع إًل ثششط اٌزم١١ذ, ف١مبي: ٚل١ً: لبي اٌحبفظ اٌغ١ٛطٟ

  -ِضاًل -ا اٌحذ٠ش ِٛلٛف ػٍٝ ػّش ٘ز

أْ .ٕٔزمً ثه إٌٝ رؼش٠ف ِظطٍح جذ٠ذ ٘ٛ اٌغٕخ, ٌمذ ػشفٕب اٌحذ٠ش فٟ اٌٍغخ ٚاًلططالح

 .٠شًّ اٌغّغ ػٍٝ لبطغ ِخبٌف ٌٍّؼمٛي

ًَ : ثّؼٕٝ" فُؼٍخ"ػٍٝ ٚصْ : اٌغٕخ فٟ اٌٍغخ ٓ عٕٕذ ااث ِِ ََ : ِفؼٌٛخ,  إرا أحغُٕذ اٌم١ب

 .ٚل١ً غ١ش رٌه. ػ١ٍٙب

 :ِٕٙب. ٌغٕخ فٟ اٌٍغخ ٠ُٚشاد ثٙب ػذح ِؼبٟٔرطٍك ا

ًً وبٔذ أٚ لج١حخً, ٠ٚشٙذ ٌٙزا اٌّؼٕٝ لٛي اٌشعٛي  -أ طٍٝ هللا -اٌطش٠مخ ٚاٌغ١شح حغٕخَ

ًَ : ))ػ١ٍٗ ٚعٍُ ِّ ًَ ثٙب ثؼذٖ, وزت ٌٗ ِضً أجش ِٓ ػ ِّ َّٓ فٟ ااعالَ عٕخً حغٕخً, فؼُ ٓ َع َِ
َ عٕخً ع١ئخً, ثٙب ثؼذٖ, وزت ػ١ٍٗ ثٙب, ًٚل ٠ٕمض ِٓ أجٛسُ٘ شٟء, ِٚٓ عٓ فٟ ااعال

ًَ ثٙب, ًٚل ٠ٕمض ِٓ أٚصاسُ٘ شٟء ِّ ٓ ػ َِ طٍٝ هللا -ح١ش أطٍك اٌشعٛي ((. ِضً ٚصس 

 .ػٍٝ اٌطش٠مخ اٌحغٕخ وّب أطٍمٙب ػٍٝ اٌطش٠مخ اٌّزِِٛخ(( عٕخ: ))وٍّخ -ػ١ٍٗ ٚعٍُ

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ -لبي سعٛي هللا : لبي -سضٟ هللا ػٕٗ-ٚػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ 

ٓ لجٍىُ شجًشا ثشجش, ٚرساًػب ثزساع, حزٝ ٌٛ دخٍٛا فٟ ُجحش : ))عٍُٚ ِِ َّٓ َعٕٓ اٌز٠ٓ  ٌززجؼ

, ًلرجؼزُّٛ٘ ؟: ))٠ب سعٛي هللا, ا١ٌٙٛد ٚإٌظبسٜ؟ لبي: لٍٕب((. َضتٍّ ْٓ َّ أخشجٗ ((. فَ

فىٍّخ عٕخ ٕ٘ب أطٍمذ ػٍٝ اٌّٛافمخ فٟ اٌّؼبطٟ ٚاٌّخبٌفبد, ٚاٌّشاد  .اٌجخبسٞ ِٚغٍُ

 .ِٓ ػٍّٙب ١ٌمزَذٜ ثٗ ف١ٙب((: ْ عٓ فٟ ااعالَ عٕخَ: ))ثمٌٛٗ

فالْ ِٓ أً٘ : رطٍك اٌغٕخ ٠ٚشاد ثٙب اٌطش٠مخ اٌّحّٛدح اٌّغزم١ّخ, ٌٚزٌه ٠مبي -ة

 .ِٓ أً٘ اٌطش٠مخ اٌّغزم١ّخ اٌّحّٛدح: اٌغٕخ, ِؼٕبٖ

طٍٝ هللا -ٚلذ ٚسدد وٍّخ عٕخ فٟ اٌحذ٠ش ٚأس٠ذ ثٙب اٌطش٠مخ, ٚرٌه فٟ لٛي اٌشعٛي 

ْٓ سِغَت ػٓ عٕزٟ, ف١ٍظ ِٕٟ: ))عٍُػ١ٍٗ ٚ َّ . جضء حذ٠ش أخشجٗ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ((. فَ

ٟٚ٘ رشًّ ااعالَ  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-فبٌّشاد ثبٌغٕخ فٟ ٘زا اٌحذ٠ش طش٠مخُ إٌجٟ 

, ٚأخاللًب, ٚآداثًب: ِٓ أٌٚٗ إٌٝ آخشٖ ًٍ  .ػم١ذحً, ٚػجبداٍد, ِٚؼبِالِد

ِ }: سح ٚاٌطش٠مخ اٌّزجؼخ, ِٕٚٗ لٌٛٗ رؼبٌٝرطٍك اٌغٕخ ٠ٚشاد ثٙب اٌؼبدح اٌّغزُ -جـ ُعَّٕخَ هللاَّ

ِ رَْجِذ٠اًل  ْٓ رَِ َذ ٌُِغَِّٕخ هللاَّ ٌَ َٚ  ًُ ْٓ لَْج ِِ ا  ْٛ َٓ َخٍَ َّٓ هللا رٌه فٟ : أٞ(. 62: األحضاة){ فِٟ اٌَِّز٠ َع

ًْ }: ٚلٌٛٗ رؼبٌٝ. ٚجذٚا: اٌز٠ٓ ٔبفمٛا األٔج١بء ٚأسجفٛا ثُٙ أْ ٠ُمزٍٛا أ٠ٓ عمفٛا, أٞ َٙ  فَ

٠ِٛاًل  ِ رَْح ْٓ رَِ َذ ٌُِغَِّٕخ هللاَّ ٌَ َٚ ِ رَْجِذ٠اًل  ْٓ رَِ َذ ٌُِغَِّٕخ هللاَّ َٓ فٍََ ١ٌِ َّٚ َْ إًِلَّ ُعَّٕخَ األَ ْٕظُُشٚ ِٓ : فبطش){ ٠َ

 .(43: ا٠٢خ

غ١ش أْ أً٘ اٌٍغخ ارفمٛا ػٍٝ أْ وٍّخ ُعٕخ إرا أطٍمذ أظشفذ إٌٝ اٌطش٠مخ أٚ اٌغ١شح 

 .ٞ غ١ش٘ب إًل ِم١ذحً اٌح١ّذح فمظ, ًٚل رغزؼًّ ف

 :اٌغٕخ فٟ اًلططالح

اخزٍف اٌؼٍّبء فٟ رؼش٠ف اٌغٕخ فٟ اًلططالح, ٚرٌه ٠شجغ إٌٝ اخزالف األغشاع اٌزٟ 

ػٕٛا ثبٌجحش ػٓ األدٌخ اٌششػ١خ, ٚػٍّبء : ار ٙٛا إ١ٌٙب فٟ أثحبصُٙ, فؼٍّبء أطٛي اٌفمٗ

ا٘زّٛا : ٚػٍّبء اٌفمٗ -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ا٘زّٛا ثٕمً ِب ُِٔغَت إٌٝ إٌجٟ : اٌحذ٠ش

ٍٖ : ثبٌجحش ػٓ األحىبَ اٌششػ١خ ِٓ , ِٚىشٚ ًٍ َِ ٌزٌه . فشٍع, ٚٚاجٍت, ِٕٚذٍٚة, ٚحشا

 .اخزٍف اٌّشاد ِٓ ٌفظ اٌغٕخ ػٕذ اٌؼٍّبء, ٚلذ ٠مغ اًلخزالف ث١ٓ ػٍّبء اٌطبئفخ اٌٛاحذح

 :اٌغٕخ فٟ اططالح اٌّحذص١ٓ: أًًٚل 

ِٓ  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-فذ إٌٝ إٌجٟ ٟ٘ ِب أضٟ: ر٘ت جّٙٛس اٌؼٍّبء إٌٝ أْ اٌغٕخ

ب, حزٝ اٌحشوبد  ًّ لٛي, أٚ فؼً, أٚ رمش٠ش, أٚ طفخ ِخٍم١خ أٚ ُخٍم١خ, حم١مخً أٚ حى

لجً اٌجَؼضخ أٚ ثؼذ٘ب,  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٚاٌغىٕبد فٟ ا١ٌمظخ ٚإٌّبَ, ٚوزٌه ع١شرٗ 

ثٙزا اٌّؼٕٝ ِشادفخٌ ٚاٌغٕخ . ٚوزا ِب أض١ف إٌٝ اٌظحبثخ أٚ اٌزبثؼ١ٓ ِٓ لٛي أٚ فؼً

ٌٍحذ٠ش ػٍٝ ِز٘ت جّٙٛس اٌّحذص١ٓ, فزشًّ اٌحذ٠َش اٌّشفٛع, ٚاٌحذ٠َش اٌّٛلٛف, 

ٚاٌىزبة (. اٌغٕٓ اٌىجشٜ)ٚاٌحذ٠َش اٌّمطٛع, ٠ٚشٙذ ٌٙزا أْ ااِبَ اٌج١ٙمٟ عّٝ وزبثٗ ثـ

 .٠شزًّ ػٍٝ األحبد٠ش اٌّشفٛػخ, ٚاألحبد٠ش اٌّٛلٛفخ, ٚاألحبد٠ش اٌّمطٛػخ

 :ٟٔاٌّز٘ت اٌضب

ِٓ لٛي, أٚ  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٟ٘ ِب أض١ف إٌٝ إٌجٟ : ر٘ت جّبػخ إٌٝ أْ اٌغٕخ

ب, حزٝ اٌحشوبد ٚاٌغىٕبد فٟ  ًّ فؼً, أٚ رمش٠ش, أٚ طفخ خٍم١خ أٚ خٍم١خ, حم١مخً أٚ حى

ا١ٌمظخ ٚإٌّبَ, أٚ ع١شرٗ, عٛاء وبْ رٌه لجً اٌجؼضخ أٚ ثؼذ٘ب, ٚاٌغٕخ ثٙزا اٌّؼٕٝ رىْٛ 

ع فمظ, فال رشًّ اٌّٛلَٛف ٚاٌّمطَٛع, ٟٚ٘ ثٙزا ِشادفخ ٌٍحذ٠ش ػٍٝ خبطخ ثبٌّشفٛ

 .اٌّز٘ت اٌضبٟٔ فٟ رؼش٠فٗ

 :اٌّز٘ت اٌضبٌش فٟ رؼش٠ف اٌغٕخ

ِٓ لٛي, أٚ فؼً, أٚ رمش٠ش, أٚ طفخ  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٟ٘ ِب أض١فذ إٌٝ إٌجٟ 

خٍم١خ أٚ خٍم١خ فمظ, ٟٚ٘ ثٙزا اٌّؼٕٝ ِشادفخٌ ٌٍحذ٠ش ػٍٝ اٌّز٘ت اٌضبٌش, فزشًّ 

 .اٌّشفَٛع فمظ, ًٚل ٠ذخً فٟ ٘زا اٌزؼش٠ف اٌحشوبد ٚاٌغىٕبد

 :ٚجٙخ ٔظش اٌّحذص١ٓ

-أخجش هللا  ااِبَ اٌٙبدٞ اٌزٞ -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٌمذ ثََحَش اٌّحذصْٛ ػٓ سعٛي هللا 

, : ػٕٗ أٔٗ أُعٛح ٌٕب ٚلُذٚح, فٕمٍٛا وً ِب ٠زظً ثٗ ِٓ -ػض ٚجً ًَ ع١شح, ٚخٍك, ٚشّبئ

ب ششػ١ًّب أَ ًل ًّ  .ٚأخجبس, ٚألٛاي, ٚأفؼبي, عٛاء أصجذ رٌه حى

 :اٌغٕخ فٟ اططالح اٌفمٙبء



ِٓ غ١ش افزشاع ًٚل ٚجٛة, أٚ ِب طٍُت  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ِب صجذ ػٓ إٌجٟ : لبٌٛا

ْ اٌّىٍف أْ ٠فؼٍٗ ًل ػٍٝ عج١ً اٌحزُ ٚاٌٛجٛة, ٠ٚضبة فبػٍٙب, ًٚل ٠ؼبلت ربسوٙب, َ

ًُ اٌٛاجَت ٚغ١َشٖ ِٓ األحىبَ اٌخّغخ ػٕذ اٌ ّٙٛس, أٚ األحىبَ اٌغجؼخ ػٕذ اٌحٕف١خ,  ٚرُمبثِ

طالق اٌغٕخ وزا, ٚطالق اٌجذػخ : "ٚلذ رطٍك ػٕذُ٘ ػٍٝ ِب ٠مبثً اٌجذػخ, ِٕٚٗ لٌُٛٙ

 ".وزا

 :اٌفمٙبء ٚجٙخ ٔظش

اٌزٞ ًل رخشط أفؼبٌٗ ػٍٝ اٌذًلٌخ ػٍٝ  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ثحش اٌفمٙبء ػٓ سعٛي هللا 

ٚجٛثًب, أٚ حشِخ, أٚ : حىُ ششػٟ, ٚاٌفمٙبء ٠جحضْٛ ػٓ حىُ اٌششع ػٍٝ أفؼبي اٌؼجبد

ػٍٝ ِب دي ػ١ٍٗ د١ًٌ ششػٟ, عٛاء : إثبحخ, أٚ غ١ش رٌه, ٚلذ رطٍك اٌغٕخ ػٕذ اٌفمٙبء

أٚ اجزٙذ ف١ٗ اٌظحبثخ  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٞ اٌىزبة اٌؼض٠ض, أٚ ػٓ إٌجٟ وبْ رٌه ف

و ّغ اٌّظحف, ٚحًّ إٌبط ػٍٝ اٌمشاءح ثحشف ٚاحذ, ٚرذ٠ٚٓ اٌذٚا٠ٚٓ, إٌٝ غ١ش 

 -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-وّب جبء رٌه فٟ حذ٠ش اٌِؼشثبع ثٓ عبس٠خ, ح١ش أِش . رٌه

 .ي ِمبثً اٌغٕخ اٌجذػخثبٌزّغه ثغٕزٗ ٚعٕخ اٌخٍفبء اٌشاشذ٠ٓ, ٚجغ

ب ثؼذ طالح  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٚػظٕب سعٛي هللا : ))ػٓ اٌؼشثبع ثٓ عبس٠خ لبي ًِ ٛ٠

إْ ٘زٖ : اٌَغذاح ِٛػظخً ث١ٍغخً, رسفذ ِٕٙب اٌؼ١ْٛ, ٚٚجٍذ ِٕٙب اٌمٍٛة, فمبي سجً

ٛدِّع, فّبرا رؼٙذ إ١ٌٕب ٠ب سعٛي هللا؟ لبي ُِ اٌطبػخ أٚط١ىُ ثزمٜٛ هللا, ٚاٌغّغ ٚ: ِٛػظخ 

ٓ ٠ِؼش ِٕىُ ٠شٜ اخزالفًب وض١ًشا, ٚإ٠بوُ ِٚحذصبِد األِٛس, فإٔٙب  َِ ٚإْ ػجًذا حجش١ًّب, فإٔٗ 

ضالٌخ, فّٓ أدسن رٌه ِٕىُ فؼ١ٍىُ ثغٕزٟ ٚعٕخ اٌخٍفبء اٌشاشذ٠ٓ اٌّٙذ١٠ٓ, ػضٛا 

: اٌحذ٠ش أخشجٗ أثٛ داٚد ٚاٌزشِزٞ, ٚاٌٍفظ ٌٍزشِزٞ, ٚلبي اٌزشِزٞ((. ػ١ٍٙب ثبٌٕٛاجز

فإْ وً ِحذصخ ثذػخ, ٚوً ثذػخ : ))ٚفٟ سٚا٠خ أثٟ داٚد. د٠ش حغٓ طح١ح٘زا ح

 ((. ضالٌخ

 :اٌغٕخ فٟ اططالح األط١١ٌٛٓ

 .ِٓ لٛي, أٚ فؼً, أٚ رمش٠ش -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٟ٘ ِب ُٔمً ػٓ إٌجٟ : لبٌٛا 

 :ٚجٙخ ٔظش األط١١ٌٛٓ 

ٞ ٠ضغ اٌمٛاػذ اٌّششع اٌز -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ثحش األط١ٌْٛٛ ػٓ سعٛي هللا  

ٌٍّ زٙذ٠ٓ ِٓ ثؼذٖ, ٠ٚج١ٓ ٌٍٕبط دعزَٛس اٌح١بح, فب٘زّٛا ثألٛاٌِٗ, ٚأفؼبٌِٗ, ٚرمش٠شارِٗ, 

ََ ٚرمشس٘ب  .اٌزٟ رضجذ األحىب

  اخزٍفذ ألٛاي اٌؼٍّبء فٟ اٌخجش ٚاٌفشق ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌحذ٠ش ٚاألصش ؟

 :ٌمذ اخزٍفذ وٍّخُ اٌؼٍّبء فٟ رٌه: أًٚل

ف اٌؼٍّبء اٌخجش فٟ ا  .أخجبس: ٘ٛ إٌجأ, ٚاٌ ّغ: ٌٍغخ ٚلبٌٛافؼشَّ

 :أِب فٟ اططالح اٌّحذص١ٓ

 -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-اٌحذ٠ش ِب جبء ػٓ إٌجٟ : ِشادف ٌٍحذ٠ش, ٚل١ً: لبي اثٓ ح ش

ااخجبسٞ, ٌّٚٓ : ٌزٌه ل١ً ٌّٓ ٠شزغً ثبٌزٛاس٠خ ِٚب شبوٍٙب. ِب جبء ػٓ غ١شٖ: ٚاٌخجش

 .اٌّحذس: ٠شزغً ثبٌغٕخ إٌج٠ٛخ

 .ث١ّٕٙب ػَّٛ ٚخظٛص ِطٍك, فىً حذ٠ش خجش ِٓ غ١ش اٌؼىظ: يٚلٟ

أِب  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-إٌٝ أْ اٌخجش ِب ٠ُشٜٚ ػٓ اٌشعٛي : ٚر٘ت فمٙبء ُخشاعبْ

 .ف١طٍمْٛ ػ١ٍٗ األصش -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ِب ٠شٜٚ ػٓ غ١شٖ 

٘زا : ١٠ذ, ف١مبيًل ٠طٍك اٌحذ٠ش ػٍٝ غ١ش اٌّشفٛع إًل ثششط اٌزك: لبي ااِبَ اٌغ١ٛطٟ

 .حذ٠ش ِٛلٛف ػٍٝ أثٟ ثىش

 .رؼش٠ف األصش: صب١ٔب

 .ػض٠ضٞ اٌذاسط ٌمذ ػشف اٌؼٍّبء األصش فٟ اٌٍغخ ٚفٟ اًلططالح

 :فأِب فٟ اٌٍغخ

 :اططالًحب 

أٚ ػٓ غ١شٖ,  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-٘ٛ ِب ٠ُشٜٚ ػٓ اٌشعٛي : ِز٘ت اٌّحذص١ٓ: أًٚل

-اعزذي اٌّحذصْٛ أْ أثب جؼفش اٌطحبٚٞ  ,ف١طٍك ػٍٝ اٌّشفٛع ٚاٌّٛلٛف ٚاٌّمطٛع

ٚاٌىزبة ٠شزًّ ػٍٝ اٌّشفٛع ٚاٌّٛلٛف (. ششح ِؼبٟٔ ا٢صبس)عٓ وزبثٗ  -سحّٗ هللا

 .ٚاٌّمطٛع

َْ : صب١ٔب ف١طٍك  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ِب ٠شٜٚ ػٓ غ١ش اٌشعٛي : ِز٘ت فمٙبء ُخشاعب

 .ػٍٝ غ١ش اٌّشفٛع

اٌخجش ِب ٠شٜٚ ػٓ إٌجٟ : اٌفمٙبء ٠مٌْٛٛ -ِٓ فمٙبء خشاعبْ-لبي أثٛ اٌمبعُ اٌفٛسأٟ 

ِب ٠شٜٚ ػٓ اٌظحبثخ, ٚػٍٝ ٘زا ف١طٍك األصش ػٍٝ : ٚاألصش -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-

 .اٌّٛلٛف ٚاٌّمطٛع, ًٚل ٠طٍك ػٍٝ اٌّشفٛع

فبٌحبطً ِٓ ٘زا إٔٔب ٔشٜ أٔٗ إرا أطٍمذ وٍّخ حذ٠ش أٚ عٕخ, أظشف رٌه إٌٝ اٌّشفٛع 

-أِب إرا أطٍك أحذّ٘ب ػٍٝ غ١ش ِب ٚسد ػٓ اٌشعٛي  -ٖ ٚعٍُطٍٝ هللا ػٍٟ-إٌٝ إٌجٟ 

حذ٠ش ِٛلٛف ػٍٝ أثٟ ثىش, أٚ عٕخ : ل١َُِّذ حزٝ ًل ٠مَغ ٌَجظ, ف١مبي -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

أِب اٌخجش ٚاألصش فىالّ٘ب ٠طٍك ػٍٝ ِب  -سضٟ هللا ػٕٗ-اٌخ١ٍفخ اٌشاشذ أثٟ ثىش اٌظذ٠ك 

 .أٚ ػٓ غ١شٖ -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-٠شٜٚ ػٓ اٌشعٛي 
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