
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

سٜٚ اٌش١خ اٌؽٛعٟ فٟ 'أِب١ٌٗ' ٘زا اٌجضء وٍّٗ، ثغٕذٖ إٌٝ اثٓ شبراْ ِغٕذًا ػٓ اٌصبدق 

 .ػ١ٍٗ اٌغالَ ٚػٓ اٌصحبثخ

ٟٚ٘ أحبد٠ش ِّٛصػخ فٟ ِصبدس ػذ٠ذح وّٕبلت اثٓ شٙش آشٛة، ٚوزت 'ِؼبٟٔ األخجبس' ٚ 

'ػًٍ اٌششائغ' ٚ 'األِبٌٟ' ٌٍصذٚق، ٚ 'سٚظخ اٌٛاػظ١ٓ' ٌٍفزبي ا١ٌٕغبثٛسٞ، ٚ 'ثشبسح 

 .اٌّصؽفٝ' ٌش١ؼخ اٌّشرعٝ، ٌٍؽجشٞ

24ٌّجٍظ "ٚإٌّص اٌّؼزّذ ٕ٘ب ثىبٍِٗ، ٘ٛ ِب أٚسدٖ اٌش١خ اٌؽٛعٟ فٟ أِب١ٌٗ، فٟ ا ": 

 ثغُ اهلل اٌشحّٓ اٌشح١ُ

 :اثٓ شبراْ ثبألعب١ٔذ

 .ػٓ اٌض٘شٞ، ػٓ ػبئشخ

 .ٚػٓ أٔظ ثٓ ِبٌه، ػٓ اٌؼجبط ثٓ ػجذ اٌّؽٍت

 .ٚػٓ أثٟ ػجذ اٌٍَّٗ جؼفش ثٓ ِحّذ ػ١ٍّٙباٌغالَ، ػٓ آثبئٗ ػ١ٍُٙ اٌغالَ

إٌٝ فش٠ك ػجذ  وبْ اٌؼّجبط ثٓ ػجذ اٌّؽٍت، ٠ٚض٠ذ ثٓ لؼٕت جبٌغ١ٓ ِب ث١ٓ فش٠ك ثٕٟ ٘بشُ

َّ أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ ػ١ٍٗ  اٌؼّضٜ ثئصاء ث١ذ اٌٍَّٗ اٌحشاَ، إر أرْذ فبؼّخ ثٕذ أعذ ثٓ ٘بشُ ُا

 .اٌغالَ، ٚوبٔذ حبًٍِخ ثأ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ ػ١ٍٗ اٌغالَ ٌزغؼخ أشٙش، ٚوبْ ٠َٛ اٌزّبَ

أٞ لبي: فٛلفذ ثئصاء اٌج١ذ اٌحشاَ، ٚلذ أخز٘ب اٌؽٍك، فشِذ ثؽشفٙب ٔحٛ اٌغّبء، ٚلبٌذ: 

ًّ وزبة  ّٟ ِٓ أٔج١بئه، ٚثى ًّ ٔج سّة إّٟٔ ِؤٌِٕخ ثه، ٚثّب جبء ثٗ ِٓ ػٕذن اٌشعً، ٚثى

أٔضٌذ، ٚأّٟ ِصّذلخ ثىالَ جّذٞ إثشا١ُ٘ اٌخ١ًٍ، ٚأ ّٔٗ ثٕٝ ث١زه اٌؼز١ك، فأعأٌه ثحّك ٘زا 

َِٓ ثٕبٖ، ٚثٙزا اٌٌّٛٛد اٌزٞ فٟ أحشبئٟ اٌّزٞ ٠ىٍّّٕٟ ٠ٚؤٔغٕٟ ثحذ٠ضٗ، ٚأٔب ِٛلٕ خ أ اٌج١ذ ٚ

ّٟ ٚالدرٟ ّّب ٠ّغشد ػٍ  .ّٔٗ إحذٜ آ٠بره ٚدالئٍه ٌ

ّّب رىٍّّذ فبؼّخ ثٕذ أعذ، ٚدػذ ثٙزا اٌذػبء،  لبي اٌؼّجبط ثٓ ػجذ اٌّؽٍت ٠ٚض٠ذ ثٓ لؼٕت: ٌ

ُّ ػبدد اٌفزحخ،  سأ٠ٕب اٌج١ذ لذ أفزح ِٓ ظٙشٖ، ٚدخٍذ فبؼّخ ف١ٗ، ٚغبثذ ِٓ أثصبسٔب، ص

 .ٚاٌزضلذ ثئرْ اٌٍَّٗ رؼبٌٝ

ّْ رٌه ِٓ أِش اٌٍَّٗ فشِٕب أْ ٔ فزح اٌجبة ١ٌصً إ١ٌٙب ثؼط ٔغبئٕب، فٍُ ٠ٕفزح اٌجبة، فؼٍّٕب أ

 .رؼبٌٝ

 .ٚثم١ذ فبؼٌّخ فٟ اٌج١ذ صالصخ أ٠بَ ثٗ

ّٓ  .لبي: ٚأً٘ ِّىخ ٠زحّذصْٛ ثزٌه فٟ أفٛاٖ اٌغىه، ٚرزحّذس اٌّخذساد فٟ خذٚس٘



ّّب وبْ ثؼذ صالصخ أ٠بَ أفزح اٌج١ذ ِٓ اٌّٛظغ اٌزٞ وب ٔذ دخٍذ ف١ٗ، فخشجذ فبؼٌّخ لبي: فٍ

ّْ اٌٍَّٗ ػّض ٚجً اخزبسٟٔ ِٓ خٍمٗ، ٚفّعٍٕٟ ػٍٝ  ُّ لبٌذ: ِؼبشش إٌبط إ ّٟ ػٍٝ ٠ذ٠ٙب، ص ٚػٍ

ّّٓ ِعٝ لجٍٟ  .اٌّخزبساد ِ

ٚلذ اخزبس اٌٍَّٗ آع١خ ثٕذ ِضاحُ، فئّٔٙب ػجذد اٌٍَّٗ عّشًا فٟ ِٛظٍغ ال ٠حّت أْ ٠ؼجذ اٌٍَّٗ ف١ٗ إٌّب 

 .اظؽشاسًا

ػّشاْ ح١ش اخزبس٘ب اٌٍَّٗ، ٠ّٚغشد ػ١ٍٙب ٚالدح ػ١غٝ، فّٙضد اٌجزع ا١ٌبثظ ِٓ  ِٚش٠ُ ثٕذ

 .إٌخٍخ فٟ فالٍح ِٓ األسض حّزٝ رغبلػ ػ١ٍٙب سؼّجًب ج١ًٕب

َِٓ ِعٝ لجٍٟ ِٓ ٔغبء اٌؼب١ٌّٓ، أل   ًّ ٚإْ اٌٍَّٗ رؼبٌٝ اخزبسٟٔ ٚفّعٍٕٟ ػ١ٍّٙب، ٚػٍٝ و

أ٠بَ، آوً ِٓ صّبس اٌجٕخ ٚأٚسالٙب ّٟٔ ٌٚذُد فٟ ث١زٗ اٌؼز١ك، ٚثم١ُذ ف١ٗ صالصخ . 

 :فٍّب أسدُد أْ أخشَط ٌٚٚذٞ ػٍٝ ٠ذٞ ٘زف ثٟ ٘برٌف ٚلبي

ُّ األػٍٝ، ٚإّٟٔ خٍمزٗ ِٓ لذسرٟ، ٚػّض جالٌٟ، ٚلغػ ػذٌٟ،  ِٗ ػ١ًٍّب، فأٔب اٌؼٍ ١ّّ ٠ب فبؼّخ، ع

ّٛظذ إ١ٌٗ أِشٞ، ّٚٚلفزٗ ػٍٝ غبِط ػٍّٟ ، ٚاشزممُذ اعّٗ ِٓ اعّٟ، ٚأّدثزٗ ثأدثٟ، ٚف

َِٓ ٠ؤّرْ فٛق ث١زٟ، ٠ٚىغش األصٕبَ، ٠ٚش١ِٙب ػٍٝ ٚجٙٙب،  ٌَُِٚذ فٟ ث١زٟ، ٚ٘ٛ أٚي  ٚ

ّّذ  ٠ٚؼّظّٕٟ، ٠ّّٚجذٟٔ، ٠ٍٍّٕٟٚٙ، ٚ٘ٛ اإلِبَ ثؼذ حج١جٟ ٚٔج١ّٟ، ٚخ١شرٟ ِٓ خٍمزٟ ِح

 .سعٌٟٛ، ٚٚص١ّٗ، فؽٛثٝ ٌّٓ أحّجٗ ٚٔصشٖ، ٚا٠ًٌٛ ٌّٓ ػصبٖ ٚخزٌٗ، ٚجحذ حّمٗ

ّّب سآٖ أثٛ ؼبٌ ت عّشٖ، ٚلبي ػٍٟ: اٌغالَ ػ١ٍه ٠ب أثٗ، ٚسحّخ اٌٍَّٗ ٚثشوبرٗلبي: فٍ . 

ّّب دخً ا٘زّض ٌٗ أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ، ٚظحه فٟ  لبي: صُ دخً سعٛي اٌٍَّٗ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚ آٌٗ، فٍ

 .ٚجٙٗ، ٚلبي: اٌغالَ ػ١ٍه ٠ب سعٛي اٌٍَّٗ، ٚسحّخ اٌٍَّٗ ٚثشوبرٗ

ُّ رٕحَٕح ثئرْ اٌٍَّٗ رؼبٌٝ ٚلبي: 'ثغُ اٌ ُْ لبي: ص ُ٘  َٓ َْ، اٌَِّز٠ ُِِٕٛ ُّْؤ ٍَّٗ اٌشحّٓ اٌشح١ُ، َلْذ َأْفٍََح اٌْ

('َْ ُْ َخبِشُؼٛ ِٙ 1ِفٟ َصٍَبِر  .-إٌٝ آخش ا٠٢بد - (

 ُْ ُ٘ ٌَِْٚئَه  فمبي سعٛي اٌٍَّٗ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚ آٌٗ: لذ أفٍحٛا ثه، ٚلشأ رّبَ ا٠٢بد إٌٝ لٌٛٗ: 'ُأ

ْٚ َْ اٌِْفْشَد َٓ ٠َِشُصٛ َْ، اٌَِّز٠ َٛاِسُصٛ َْاٌْ َٙب َخبٌُِذٚ ُْ ِف١ ُ٘ َط  '. 

فمبي سعٛي اٌٍَّٗ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚ آٌٗ: 'أٔذ ٚاٌٍَّٗ أ١ِشُ٘، ر١ّشُ٘ ِٓ ػٍِٛه ف١ّزبسْٚ، 

 .'ٚأٔذ ٚاٌٍَّٗ د١ٌٍُٙ ٚثه ٠ٙزذْٚ

ّّٗ حّضح، فجّشش٠ٗ ثٗ ُّ لبي سعٛي اٌٍَّٗ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚ آٌٗ ٌفبؼّخ: 'ار٘جٟ إٌٝ ػ  .'ص

٠ّٚٗ؟  فمبٌذ: فئرا خشجُذ أٔب فّٓ ٠ش

ٗ٠ّٚ  .'لبي: 'أٔب ُاس

٠ّٚٗ؟  فمبٌذ فبؼّخ: أَٔذ رش

 .لبي: ٔؼُ



 .فٛظغ سعٛي اٌٍَّٗ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚ آٌٗ ٌغبٔٗ فٟ ف١ٗ، فبٔفجشْد ِٕٗ اصٕزب ػششح ػ١ًٕب

ّّٟ رٌه ا١ٌَٛ '٠َٛ اٌزش٠ٚخ  .'لبي: فغ

ّّب أْ سجؼْذ فبؼّخ ثٕذ أعذ سأْد ٔٛسًا لذ اسرفغ ٍّ إٌٝ ػٕبْ اٌغّبء فٍ ِٓ ػٍ . 

ّّؽْزٗ ثمّبٍغ، فجزش اٌمّبغ ُّ شّذْرٗ ٚل  .لبي: ص

ُّ جؼٍزٗ لّبؼ١ٓ، فجزشّ٘ب، فجؼٍزٗ  لبي: فأخزد فبؼّخ لّبؼًب ج١ّذًا، فشّذرٗ ثٗ، فجزش اٌمّبغ، ص

صالصخ فجزش٘ب، فجؼٍذ أسثؼخ ألّؽخ ِٓ ِسّق ِصش ٌصالثزٗ، فجزش٘ب، فجؼٍزٗ خّغخ ألّػ 

فجزش٘ب وٍّٙب، فجؼٍزٗ عّزًخ ِٓ د٠جبط ٚٚاحذًا ِٓ األدَ، فزّّؽٝ ف١ٙب، فمؽؼٙب د٠جبط ٌصالثزٗ، 

 .وٍّٙب ثئرْ اٌٍَّٗ

ِّٗ، ال رشّذٞ ٠ذٞ، فئّٟٔ أحزبط إٌٝ أْ ُاثصجص ٌشثٟ ثئصجؼٟ ُّ لبي ثؼذ رٌه: ٠ب ُا  .ص

 .لبي: فمبي أثٛ ؼبٌت ػٕذ رٌه: إٔٗ ع١ىْٛ ٌٗ شأْ ٚٔجأ

ّّب وبْ ِٓ غٍذ دخً سعٛي اٌٍَّٗ ّٟ ػ١ٍٗ  فٍ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚ آٌٗ ػٍٝ فبؼّخ، فٍّب ثصش ػٍ

اٌغالَ ثشعٛي اٌٍَّٗ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚ آٌٗ ظحه فٟ ٚجٙٗ، ٚأشبس إ١ٌٗ أْ ُخزٟٔ إ١ٌه، 

ّّب عم١زٕٟ ثبألِظ  .ٚاعمٕٟ ِ

 .لبي: فأخزٖ سعٛي اٌٍَّٗ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚ آٌٗ، فمبٌذ فبؼّخ: ػشفٗ ٚسّة اٌىؼجخ

ّّٟ ر ٌه ا١ٌَٛ ٠َٛ ػشفخ "رؼٕٟ أْ أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ ػ١ٍٗ اٌغالَ ػشف لبي: فٍىالَ فبؼّخ ع

 ."سعٛي اٌٍَّٗ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚ آٌٗ

ّّب وبْ ا١ٌَٛ اٌضبٌش، ٚوبْ اٌؼبشش ِٓ رٞ اٌحجخ، أّرْ أثٛ ؼبٌت فٟ إٌبط أرأًب جبِؼًب،  فٍ

ّّٛا إٌٝ ١ٌّٚخ اثٕٟ ػٍٟ ٍَ٘  .ٚلبي: 

مش ٚاٌغُٕ، ٚارخز ١ًٌّٚخ ػظ١ًّخلبي: ٚٔحش صالصّبئخ ِٓ اإلثً، ٚأٌف سأط ِٓ اٌج . 

ّّٛا، ٚؼٛفٛا ثبٌج١ذ عجؼًب، ٚادخٍٛا  ٍّٟ ٌٚذٞ فٍُٙ َِٓ أساد ِٓ ؼؼبَ ػٍ ٚلبي: ِؼبشش إٌبط أال 

ّْ اٌٍَّٗ شّشفٗ. ٌٚفؼً أثٟ ؼبٌت شّشف ٠َٛ إٌحش ٍّ، فئ  .ٚعٍّّٛا ػٍٝ ٌٚذٞ ػٍ

  

 :٘ٛاِش

1 -4ـ عٛسح اٌّؤِْٕٛ:  1 . 
 


