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. اٌغخش٠خ ٚاٌغّض ٚاٌٍّض، ٚاٌصذ :اٌىٍّبد االفززبح١خ

 

I. اٌّمذِخ 

 

ب ثعذ  ِّ اٌحّذ هلل ٚاٌّصالح ٚاٌّغالَ عٍٝ سعٛي هللّا، ٚعٍٝ آٌٗ ٚصحجٗ ِٚٓ ٚاالٖ، أ

ٌَ ِٓ هللا ع١ٍَه ٚسحّخٌ ِٕٗ ٚثشوبد، ِٚشحجبً ثه فٟ عٍغٍخ اٌذُّسٚط  أخٟ اٌطَّبٌت، عال

 ًّ َٓ أْ رجَذ ف١ٙب و ، آ١ٍِ ّٟ سح ع١ٍه فٟ إطبس ِبدَّح اٌغ١شح إٌج٠ٛخ، ٌٙزا اٌفصً اٌذِّساع اٌّمشَّ

زعخ ٚاٌفبئذح، ُّ  االرٙبِبد اٌجبطٍخ ٌصذ إٌبط عٓ اٌشعٛي فٟ ٘زا اٌذسط ٔزعشف عٍٝ اٌ

 .ٚاٌزعبٌٟ عٍٝ اٌّؤ١ِٕٓ ، ٚاٌغّض، ٚاٌٍّض،اٌّغخش٠خ، ٚاالعزٙضاء، ٚاٌضحهٚ

II. اٌّمبٌخ ِٛضٛع  

ٓ رٍه االرّٙبِبد  :اٌزٟ ارّٙٛ٘ب ٌٍٕجٟ ِِ

َٙب }: رٌه ٔضي لٛي هللا رعبٌٝ ثبٌجْٕٛ، ٚفٟ -صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-ارّّٖٙٛ  لَبٌُٛا ٠َب أ٠َُّ َٚ
ٌْ  اٌَِّزٞ ْجُٕٛ َّ ْوُش إََِّٔه ٌَ ِٗ اٌزِّ َي َع١ٍَْ ٌْ }: ٜ لٌُٛٙٚحىٝ عُٕٙ رعبي .{ُٔضِّ ْجُٕٛ َّ ٌَ ُ َْ إَِّٔٗ ٠َمٌُُٛٛ َٚ} ،

ِخ َسثِّهَ }: رعبٌٝ ٚلذ أجبثُٙ هللا َّ َْٔذ ثِِْٕع ب أَ َِ  ٍْ ْجُٕٛ َّ ٓ - .{ثِ ِِ ٚاٌّجْٕٛ رخبف إٌبط 

ٓ ٚساء ٘زٖ اٌزّٙخ اٌىبرثخ؟ .-ِخبٌطزٗ ِِ  إراً ِب ٘ٛ اٌٙذف 

ْْ }:  اٌٝرٌه ٔضي لٛي هللا رع ثبٌغِّحش، ٚفٟ -صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-ارّّٖٙٛ  َعِججُٛا أَ َٚ
ِْٕزسٌ  ُِ  ُْ ََ٘زا َعبِحٌش َوزَّاةٌ  َجبَءُ٘  َْ ٌَْىبفُِشٚ لَبَي ا َٚ  ُْ ُْٕٙ َْ إاِل َسُجالً }} ِِ ْْ رَزَّجِعُٛ َْ إِ ٛ ُّ لَبَي اٌلَّبٌِ َٚ 

ْغُحٛساً  ٓ اٌّغبحش .{َِ ِِ  .ٚإٌبط ٠خبفْٛ 

، ثعذ -١ٌٗ ٚعٍُصٍٝ هللا ع-إٌٝ سعٛي هللا  اجزّبع لش٠ش ٌصّذ أً٘ اٌّٛعُ عٓ االعزّبع

ٚلذ أظٍُّٙ . ٚث١ْٓ أثٟ طبٌت إٌٝ طش٠ك ِغذٚد اٌجٙش ثبٌذعٛح، ٚٚصٛي اٌّفبٚضبد ث١ُْٕٙ

خ ٚعال١ٔخ إٌٝ اإلعالَ -ٚعٍُ صٍٝ هللا ع١ٍٗ-ِٛعُ اٌحّج، ٚاٌشعٛي  ِّ . ثذأ ٠ذعٛ إٌبط عب

صٍٝ هللا ع١ٍٗ -جٙٛدُ٘، ٌٍٛلٛف فٟ ٚجٗ اٌشعٛي  فبجزّعٛا ٌزٛح١ذ وٍّزُٙ ٚرٕغ١ك

  .ٚدعٛرٗ -ٚعٍُ

٠ب ِعشش لش٠ش، إٔٗ لذ حضش ٘زا  :إٌٝ ٘زا االجزّبع، ٚلبي ٌُٙ ٚلذ دعب ا١ٌٌٛذ ثٓ اٌّغ١شح

 ّْ ش صبحجىُ ٘زا، فأجّعٛا ف١ٗ  اٌّٛعُ، ٚإ ِْ ٚفٛد اٌعشة عزمذَ ع١ٍىُ ف١ٗ، ٚلذ عّعٛا ثأ

ًْ  فأٔذ: لبٌٛا. ٚاحذاً، ٚال رخزٍفٛا ف١ىّزة ثعضىُ ثعضبً، ٠ٚشّد لٌٛىُ ثعضٗ ثعضبً  سأ٠بً  . فم

ٌمذ سأ٠ٕب  .ِب ٘ٛ ثىب٘ٓ! ال ٚهللا: لبي. وب٘ٓ: ٔمٛي: لبٌٛا. ثً أٔزُ فمٌٛٛا أعّعْ : لبي

! ٘ٛ ثّجْٕٛ ِب: لبي. ِجْٕٛ: فٕمٛي: لبٌٛا. اٌىٙبْ، فّب ٘ٛ ثضِضِخ اٌىب٘ٓ ٚال عْجعٗ

. شبعش: فٕمٛي :لبٌٛا. ِب ٘ٛ ثخٕمٗ ٚال رخبٌجٗ ٚال ٚعٛعزٗ. ٌمذ سأ٠ٕب اٌجْٕٛ ٚعشفٕبٖ

. ِٚمجٛضٗ ِٚجغٛطٗ سجضٖ ٚ٘جضٖ، ٚلش٠ضٗ،: ٌمذ عشفٕب اٌّشعش وٍّٗ! ِب ٘ٛ ثشبعش :لبي

اٌّغحبس ٚعحشُ٘، فّب  ٌمذ سأ٠ٕب! ِب ٘ٛ ثغبحش: لبي. عبحش: فٕمٛي: لبٌٛا! فّب ٘ٛ ثشبعش

ّْ ٌِمٌٛٗ: فّب ٔمٛي؟ لبي: لبٌٛا. ٘ٛ ثٕفضُٙ ٚال عمذُ٘ ّْ أصٍٗ ٌغذق ٚهللا، إ ... ٌحالٚح، ٚإ

ٓ ٘زا ش١ئبً إالّ عشف أٔٗ ثبطًِٚب أٔزُ ثمبا ِِ  ٓ١ٌ . ّْ عبحش، : ألشة اٌمٛي ف١ٗ ألْ رمٌٛٛا ٚإ

اٌّشء ٚصٚجٗ، ٚث١ٓ اٌّشء ٚعش١شرٗ،  ٠فّشق ث١ٓ اٌّشء ٚأث١ٗ، ٚث١ٓ اٌّشء ٚأخ١ٗ، ٚث١ٓ

 .فزفّشلٛا عٕٗ ثزٌه

أسٔب : ا٢ساء اٌزٟ لبٌذ ثٙب لش٠ش، لبٌٛا ٌٗ أْ ا١ٌٌٛذ ٌّب سّد وً: ٚرزوش ثعض اٌشٚا٠بد

 .فلً ٠فىش حزٝ أثذٜ ٌُٙ سأ٠ٗ اٌغبثك .أٍِٟٙٛٔ حزٝ أفّىش ف١ٗ: فمبي ٌُٙ. لٌٛه

ٓ اٌمشآْ ِِ ٓ عٛسح  ٚف١ٗ أٔضي هللا رعبٌٝ عّذ عششح آ٠خ  ِِ ، ٚف١ٙب لٌٛٗ (اٌّذصش)اٌىش٠ُ، 

ْٓ }: رعبٌٝ َِ َٚ ِح١ذاً  َرْسِٟٔ  َٚ ُذٚداً  َ*َخٍَْمُذ  ّْ َِ بالً  َِ ٍُْذ ٌَُٗ  َٓ ُشُٙٛداً * َٚجَع ث١َِٕ َّْٙذُد ٌَُٗ  * َٚ َِ َٚ

١ِٙذاً  ّْ ْْ أَِص٠َذ * رَ ُع أَ َّ َُّ ٠َْط َْ * صُ ُ َوب ِ٘مُُٗ َصعُٛداً * ٠٢برَٕب َع١ِٕذاً  َوال إَِّٔٗ لَذََّس * َعأُْس َٚ َش  ُ فَىَّ إَِّٔٗ

 * ًَ ًَ َو١َْف لَذََّس * َو١َْف لَذََّس  فَمُزِ َُّ لُزِ َُّ َٔلََش * صُ َُّ َعجَظَ * صُ ثََغَش  صُ َُّ أَدْ * َٚ اْعزَْىجََش صُ َٚ * ثََش 

ََ٘زا إاِل ِعْحشٌ   ْْ ٌْجََشِش * ٠ُْؤصَُش  فَمَبَي إِ ُي ا ْٛ ََ٘زا إاِل لَ  ْْ ِٗ * إِ  .{َعمَشَ  َعأُْص١ٍِ

صٍٝ -ِىخ اٌّىشِخ، ٌٍزحز٠ش ِٓ اٌشعٛي  صُ ثعذ ارّفبلُٙ، لبِٛا ثزٛص٠ع فَِشق عٍٝ ِذاخً

ٗ أثٛ: ِٕٗ ٚوبْ عٍٝ سأط اٌّحزِّس٠ٓ. -هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ ّّ ٚلذ أّدٜ عٍُّٙ ٘زا إٌٝ . ٌٙت ع

ٓ رٌه اٌّٛعُ ثأِش سعٛي هللا  عىظ ِب وبٔٛا ٠ش٠ذْٚ؛ فمذ صذسد اٌعشة صٍٝ هللا -ِِ

 .اٌعشة ، ٚأزشش ِرْوشٖ فٟ ثالد-ع١ٍٗ ٚعٍُ

ٓ لش٠ش عججبً فٟ إعالَ ثعض ِِ اٌعشة، ِٚٓ رٌه لصخ إعالَ اٌطّف١ً  ٚوبْ ٘زا اٌّٛلف 

ٓف. -سضٟ هللا عٕٗ-ثٓ عّشٚ اٌّذٚعٟ  ِِ صٍٝ هللا -االعزّبع إٌٝ سعٛي هللا  لذ حّزسٖٚ 

فٖٛ ِٕٗ، حزٝ ٚضع لطٕبً فٟ-ع١ٍٗ ٚعٍُ ّٛ ْْ ٠غّع والَ سعٛي هللا  ، ٚخ -أر١َْٔٗ ِخبفخ أ

ّٓ هللا رعبٌٝ. -صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ ٓ اٌشعٛي  ٌٚى ِِ صٍٝ هللا ع١ٍٗ -أساد ٌٗ اٌخ١ش، فغّع 

 .ِٗلِٛٗ ثئعال ؛ فىبْ عججبً فٟ إعالِٗ ٚإعالَ-ٚعٍُ

ٌٚىٕٗ ٌّب جبء . -ٚ٘ٛ اٌصبدق األ١ِٓ- ثبٌىزة، -صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-ارّٙبَ اٌشعٛي 

 .حبي اٌّجط١ٍٓ فٟ وً صِبْ ِٚىبْ ٚ٘ىزا. ثبٌحك، ٚٔٙبُ٘ عٓ عجبدح األصٕبَ، وّزثٖٛ

ْْ ٠طفئٛا ٔٛس هللا ثألٛاٌُٙ ٚأفعبٌُٙ، ُ }: لبي هللا رعبٌٝ ٠ش٠ذْٚ أ ٠َأْثَٝ هللاَّ َٚ َُّ ْْ ٠ُزِ َُٔٛسُٖ   إاِلّ أَ

 َْ ٌَْىبفُِشٚ ْٛ َوِشَٖ ا ٌَ صٍٝ هللا ع١ٍٗ -اٌزّّٙخ فٟ حمّٗ  ٚلذ رَوش اٌمشآْ اٌىش٠ُ عُٕٙ ٘زٖ .{َٚ

ََ٘زا َعبِحٌش َوزَّاةٌ }: ، ح١ش لبي هللا رعبٌٝ-ٚعٍُ  َْ ٌَْىبفُِشٚ لَبَي ا ََ٘زا } ،{َٚ  ْْ َٓ َوفَُشٚا إِ لَبَي اٌَِّز٠ َٚ
َْ  رََشاُٖ إاِلَّ إِْفٌه افْ  ٌَ آَخُشٚ ْٛ ِٗ لَ أََعبَُٔٗ َع١ٍَْ َٚ}. 

َٟ }: عُٕٙ لبي هللا رعبٌٝ. ارّّٖٙٛ ثبإلر١بْ ثبألعبط١ش ِٙ َٙب فَ َٓ اْوزَزَجَ ١ٌِ َّٚ لَبٌُٛا أََعبِط١ُش األ َٚ  ٍَٝ ّْ رُ

أَِص١الً  َٚ ِٗ ثُْىَشحً   .{َع١ٍَْ

ٓ ِِ ٓ عٕذ اٌجَشش، ١ٌٚظ  ِِ ّْ اٌمشآْ  ُُ }:  رعبٌٝعٕذ هللا رعبٌٝ، لبي هللا ٚلبٌٛا ثأ ٌَمَْذ َْٔعٍَ َٚ
 ُْ ُ َّٙ ِٗ  أَٔ َْ إ١ٌَِْ ٍِْحُذٚ ُْ اٌَِّزٞ ٠ُ ُٗ ثََشٌش ٌَِغب ُّ ب ٠َُعٍِّ َّ َْ إَِّٔ ٌٓ  ٠َمٌُُٛٛ ج١ِ ُِ ٌّٟي  ٌْ َعَشثِ ََ٘زا ٌَِغب َٚ ٌّٟي  ِّ  .{أَْعَج

: رخز٠ً اٌّغ١ٍّٓ، ٚر١٘ٛٓ لٛاُ٘ اٌّع٠ّٕٛخ، لبي رعبٌٝ: اٌّغخش٠خ، اٌٙذف ِٕٙب -1

{ َّٓ َوَزٌَِه فَزَ َٚ َُ ُ ثِأَْعٍَ ْٓ ث١ََِْٕٕب أ١ٌَََْظ هللاَّ ِِ  ُْ ِٙ ُ َع١ٍَْ َّٓ هللاَّ َِ َُ٘ؤالِء  ُْ ثِجَْعٍض ١ٌَِمٌُُٛٛا أَ ا ثَْعَضُٙ

 َٓ بِوِش٠  .{ثِبٌشَّ

ّْ اِشأح لبٌذ ٌٍشعٛي : ٚسٜٚ اإلِبَ اٌجخبسٞ : ، عبخشح ِغزٙضئخ-صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-أ

: فأٔضي هللا رعبٌٝ. ثه ِٕز ١ٌٍز١ْٓ أٚ صالصبً إٟٔ ألسجٛ أْ ٠ىْٛ ش١طبٔه لذ رشوه، ٌُ أسٖ لشَ 

َحٝ } اٌضُّ ًِ إَِرا َعَجٝ* َٚ ا١ٌٍَّْ َٚ...} .

ّْ أثب جًٙ لبي ِغزٙضئبً : ٚسٜٚ اٌجخبسٞ ٓ عٕذن، فأِطش : أ ِِ ْْ وبْ ٘زا ٘ٛ اٌحك  اٌٍُّٙ إ

ٓ اٌغّبء، أٚ ائزٕب ثعزاة أ١ٌُ ِِ َُّ }: فٕضي لٌٛٗ رعبٌٝ. ع١ٍٕب حجبسح  ُ إِْر لَبٌُٛا اٌٍَّٙ َٚ  َْ ْْ َوب إِ

 ٍُ ِٚ اْئزَِٕب ثَِعَزاٍة أ١ٌَِ بِء أَ َّ َٓ اٌغَّ ِِ ِطْش َع١ٍََْٕب ِحَجبَسحً  ِْ ِْٕذَن فَأَ ْٓ ِع ِِ ٌَْحكَّ  َٛ ا ُ * ََ٘زا ُ٘ َْ هللاَّ ب َوب َِ َٚ
 َْ ُْ ٠َْغزَْغفُِشٚ ُ٘ َٚ  ُْ ثَُٙ َعزِّ ُِ  ُ َْ هللاَّ ب َوب َِ َٚ  ُْ ِٙ َْٔذ ف١ِ أَ َٚ  ُْ ثَُٙ . {١ٌَُِعزِّ

2-  ًّ ض ٚاٌ ّْ َْ }: لبي رعبٌٝ. ِض ٚاٌّضحهاٌغ ُٕٛا ٠َْضَحُىٛ َِ َٓ آ َٓ اٌَِّز٠ ِِ ٛا َوبُٔٛا  ُِ َٓ أَْجَش َّْ اٌَِّز٠ إِ

 * َْ ُضٚ َِ ُْ ٠َزََغب ِٙ ٚا ثِ شُّ َِ إَِرا  َٚ * َٓ ١ِٙ ْٔمٍََجُٛا فَِى ُُ ا ِٙ ٍِ ْ٘ ْٔمٍََجُٛا إٌَِٝ أَ إَِرا ا َٚ} .

ُ٘، غّضٖٚ ثجعض اٌمٛي ثشجبالد لش٠ش فٟ اٌِحجش، فٍّب لبسة -صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ -ِٚشّ 

ب ٚاٌزٞ ْٔفغٟ ث١ذٖ! ٠ب ِعشش لش٠ش: ))صالس ِشاد، فمبي ٌُٙ َِ ، !((ٌمذ جئزُىُ ثبٌزَّْثح! أ

ٓ ٘زا اٌّٛلف فضعبً شذ٠ذاً  ِِ . ففضعٛا 

ال ٔشضٝ ثّجبٌغخ : -صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-لبي اٌّششوْٛ ٌٍٕجٟ . االعزعالء ٚاٌزىجّش -3

ال رَْطُشِد }: فٕضي لٛي هللا رعبٌٝ! اثبً؛ فبطشْدُ٘ عٕهُص١ٙجبً، ٚثالالً، ٚخت: أِضبي ٘ؤالء َٚ
 َِ ب  َِ َٚ ٍء  ْٟ ْٓ َش ِِ  ُْ ِٙ ْٓ ِحَغبثِ ِِ ب َع١ٍََْه  َِ  َُٗٙ ْج َٚ  َْ ِّٟ ٠ُِش٠ُذٚ ٌَْعِش ا َٚ ٌَْغَذاِح  ُْ ثِب ُ َْ َسثَّٙ َٓ ٠َْذُعٛ ْْ اٌَِّز٠

َٓ اٌلَّبيِ  ِِ  َْ ُْ فَزَُىٛ ٍء فَزَْطُشَدُ٘ ْٟ ْٓ َش ِِ  ُْ ِٙ َٓ ِحَغبثَِه َع١ٍَْ ١ ِِ} .

: ِوجبس اٌّغزٙضئ١ِٓ

. األعٛد ثٓ عجذ اٌّطٍّت ثٓ أعذ -1

. األعٛد ثٓ عجذ ٠غٛس اٌض٘شٞ -2

. ا١ٌٌٛذ ثٓ اٌّغ١شح اٌّخضِٟٚ -3

. اٌعبصٟ ثٓ ٚائً اٌغّٟٙ -4



سْي َكهْيزِإ ٍيَك }: وقد ًزل فٍهن قىل هللا تعالى ٍْيٌَكااَك الْيوُم َّنا كَك َك ، والىلٍد بي الوغٍرة هى {إًِإ

-وٌُم را أبى هسعىد  .هحود، وأُمترا؟ وأًا كبٍر قرٌش وسٍّدهاأٌٌزل على : القا ل

ٍْيي -عورو بي عوٍر الثق ً : فأًزل هللا تعالى. سٍد ثقٍف؟ وًحي عظٍوا القرٌ 

ٍنٍل } ظِإ ٍْييِإ عَك ٌَك َك يَك الْيقَكرْي لٍل هِإ جُم لَكى  َك ا الْيقُمرْي ىُم عَك لَك هَك َك قَكالُمىا لَكىْي  ًُمزِّز ي كبا   .{وَك وهِإ

ي أٌياًا   : الوس هز ٍِإ

ّٟ ثٓ خٍفأثٛ جًٙ، ٚأَ  ٠ّخ ثٓ خٍف، ٚإٌّضش ثٓ اٌحبسس، ٚاألخٕظ ثٓ شش٠ك، ٚأث
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