
 

 
 بسن اهلل الرمحي الرذٓن

 الرجدددددمم نّالدددددًّ  بددددد٘ الىسدددددمٚ احلمددددده لبددددددَ ال اللدددددم ت اللمٛددددد      دددددن  ى ْبددددددَ : 

ز ٌِدددّ  دددمه   للدددّا الدددهوٓم ِالدددهْي ه لالدددٍه لً ١  لددددَ  ١ البددددَ ِذدددهُ ١الدددرْ  لددددَ      34شالىسدددمٚ:

هُ ِاسّلدددَ  الددٍم ٖ  ىحددٔ نمٛبدددٍم لددي  دد  ل ددرُِ ِبدد٢ٚ ِل ددر ا ددم رْي ه ِلالددٍه لً  مددها   دد           

لالددرا ا رسددبت ِسددٓه اللددم ت ه هددب٘ البدددَ ِسددبن  بٓددَ ِ  بدد٘ الدددَ ِهددر َ ِالدد ْي ا  لددٌّن            

  بإذسمً لمجلت.

للددددم بلدددده : ملددددإً اللّ ددددٗ الراٌىددددٗ ِاللبمموٓددددٗ ِالةددددبٓ ٓٗ ِالةددددٍّٓوٓٗ السددددمبلٗ ِال٢ذلددددٗ          

مً ا سددددبمت ِالبربالٓددددٗ احلمكددددرٖ  بدددددٍم ِلددددم الم بدددددٍم ل مْدددده الددددٓ موٓٗ  ٍددددها        ددددٗ   دددد

ِ ل لدددٗ لندددهالٍن    ْدددىٍن ِ كددد٢عن ِ ندددّاٍٛن  دددي  ْدددىٍن احلىٓددد  ِ  ددد ٓ  نبدددّبٍن   ل م ٛدددَ      

ِ لملٓمددددَ ا٣سمسددددٓٗ ال ددددراٚ مللدددده ذددددمِلّا    ٍددددّ  ا٧سدددد لمما ا مكددددٔ ِا١سدددد  ٢م ا هْدددده  

ملةددد  الدددهْي  دددي ذٓدددمٖ ا سدددبمت السٓمسدددٓٗ ِا٧ج مم ٓدددٗ ِا٧ن ةدددم ْٗ ِا بلٓدددٗ ِا٥ً  لدددهلّا       

ِا  ا ِا   ا دددراٖٚ  بددد٘ البددددَ  لدددم  بإو دددما لذ ملدددَ ِالدددرْل َ   نددد  الددد٠ًِ الل ّ ْدددٗ  مدددم        

مللددد   لددد  لِ  ا٣بةدددما ِمجم  دددَ ِلْددددصهُ ِ املدددع  ىدددَ لةدددها ملرْددده لسدددلّ ٕ اٛدددٓ   ىسدددٓ       

البدددربالٓت ا٧وهِوٓسدددٓت نبٓ دددٗ ودددّا ندددمل  لمجددده الددد ٕ ندددمم : الددددرْ ٗ بهْبدددٗ  دددي ال  دددمٖ ِل اٚ    

احلدددخ لالدددٍر  جيدددّ    مجٓدددع لْدددمه السدددىٗ ٌِددد ا ـدددمل  ِلددددم  للّلددددَ  لدددم :   ا ىمسددد  ْةدددس ِ

ز ثدددن ندددمم بلددده  لددد  سدددّ  ل اٚ لىمسددد  احلدددخ   مجٓدددع لْدددمه ا٣الدددٍر       197شال لدددرٖ:  للبّلدددم  

شال لدددرٖ:  ثدددن لملٓددددّا لدددي ذٓددد  لملدددم  الىدددم   ا لبّلدددم  ٌِددد ا ـدددمل  لْددددم للّلددددَ  لدددم : 

ملددإ ا لملددد ن    ٗ  مددم ٌددّ للبددّه   ال  مسدد  ِللّلدددَ  لددم :      ز لٕ لددي لا   رملددم  ْددّه  رملدد   199
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ز لٕ مب  ل ددٗ لٓب ٍددم ِللّلدددَ  لددم :    198شال لددرٖ:  لددي  رملددم  ملددم  رِا البدددَ  ىدده ا  ددلر احلددراه      

          ِا  ددرِا البدددَ   لْددمه للددهِ ا  ملمددي  لحدد    ْددّلت ملدد٢  ثددن  بٓددَ ِلددي  دد نر ملدد٢  ثددن  بٓددَ  ددي

كدددّا  بددد٘ ا٣لدددٗ ا٧سددد٢لٓٗ و دددمة ا سدددبن بمل دددمملرٖ بددد  و دددمة ال دددمملر    ز ِ ر03شال لدددرٖ: ا لددد٘ 

بم سددبمٗ ِ  دددٌّن     لدد   حدددٗ لوددَ  سدددملس ل بدددّل لدد  ًِ ملٓدددَ الددر م لدددع لوددَ ـمل دددٗ للّلددددَ       

١ِ  ٩ى ردددّا ا  دددر م  ذ ددد٘ ْددد٠لي ٣ِلدددٗ ل٠لىدددٗ نددد  لدددي ل دددر ٗ ِلدددّ ل ح ددد  ن ١ِ     لدددم : 

٠لي نددد  لدددي ل دددرب ِلدددّ ل حددد  ن لِلٜددد  ْددده ًّ      ٪ى ردددّا ا  دددر ت ذ ددد٘ ٠ْلىدددّا ِلل ددده لددد 

ز 221شال لدددرٖ:  الىدددما ِالبددددَ ْددده ّ    ا ىدددٗ ِا   دددرٖ بإ ودددَ ِْددد ت اْم دددَ لبىدددم  للبددددٍن ْ ددد  رًِ  

الٓددددّه لذدددد  ل ددددن ال ٓ ددددم  ِ لددددمه الدددد ْي لِ ددددّا ال  ددددمل ذدددد  ل ددددن    اللددددمه ا  ةددددّ  ب ْددددٗ 

 لددي الدد ْي لِ ددّا ال  ددمل لددي ندد ب ن     ِ لددمل ن ذدد  عددن ِامةددىم  لددي ا ٠لىددم  ِامةددىم      

ز لٕ ِاحلراٛدددر لدددي لٌددد  ال  دددمل الددد ْي  ٍدددّ ِا لِ  ىةدددرِا ن ددد  وسددد  الٍّٓ ْدددٗ ب ل دددٗ     5ش ا مٛدددهٖ: 

ملددده ّ ٍن ٌددد ُ  هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن ٓسددد٘  بٓدددَ السددد٢ه ِن ددد  وسددد  الىةدددراوٓٗ ب ل دددٗ  مددده  

كدددّا  بددد٘ ا سدددبمت لْددددم   دددّٖ    الدددر ٖ  دددي الدددهْي ا٧سددد٢ه نةّهدددم   الةدددّاٖ ال موٓدددٗ ِ ر 

لىددع  لدده  ال ِجددم  ِ ددّ  لدد  ا دد٠ ٕ     دددٓٓ  للددر الى ددمة ِ ّسددٓع للددر ال وددم ِو ددرُ ِ  دد             

ل١ِ ُ بددت ا٣لددٗ ثددن ِنلددة الّانلددٗ الدددٍم لٗ لبمدد اٌمت ا٧سدد٢لٓٗ الددم ذسدد  بٍددم ا سددبمًّ لىدد             

ملدددددٗ  ةدددددّا سدددددمل ٗ ٌِدددددٔ  لملدددددٗ الىدددددٗ ِ ِ  ب ذددددده ا سدددددمجه  لل  دددددم   هددددد٢ٖ ا         

ِنب ٍماجدددمم ِبلددد  وسدددمٚ ِ ىدددة لدددي ا سددد ى رْي لددددٍ ُ الّانلدددٗ ِ  ل  دددمت الدددٜٓم  ىٍدددم للبمدددٔ   

ب وٍدددم الدددم ١ ى ددد٘  بددد٘ ا سدددبمت ب ٢ودددَ ِكددد٢لَ ِب وٍدددم ن دددٗ  ملسدددم  ِ رْدددمت لهْمودددٗ ا سدددبمت   

  بددمت لددد لذدده   1426مجددم ٕ ا٣ندد ٖ   18لددي ن دد  الٍٓددّ  ِالبددربالٓت ا٣ل  ددٓت ِ  لٓبددٗ ا٧ثددىت       

ال ٓددددمٌٓت لً لولدددد  لدددددَ ذددددهْ  له ِانددددٗ برِاْددددٗ الددددهاان د   سددددىىَ ملبىدددد  رُ  لحدددد٢ٓ لب دددد   
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ِو دددرا لبلبدددن ِا صا  بددد٘ البدددربالٓت لجدددراٚ ال  دددم ِ  ٓددده الةدددٍّٓوٓت ا بلدددّوت ثدددن وددد  ر بلدددهُ وددد  

  ٣وٍددم اِاْددٗ لبددٔ  اِ    سددىىَ ثددن لنددّام اللبمددمٚ لددي لٌدد  ا دد اٌمت ا   لددٗ ١ ٣وىددم للبددهًِ لدددٍم بدد      

هدددما   رندددم ِلسدددمل  ِوّاملددد  لبمسدددبمت   ملٍدددن  ْدددىٍن احلىٓددد    ندددرًِ  ّْبدددٗ بددد٢  و دددما ١ِ  

اسددد ى ما لدددي  بمدددمٍٛن لددددٍ ُ ال رْلدددٗ ا ركدددٓٗ ملةدددما  مجم دددم لِ ل بدددَ ِ  دددم لو رودددم ِلو دددرِا         

بلدددد  ال لةدددد م  احلمهددددبٗ ل لدددددٍن   ا دددد اٌمت   بلدددد  ا سددددمٛ  ال ر ٓددددٗ .ِالبدددددَ ا ّملدددد      

     رْ  احل  ِ   هراط لس لٓن . ِالدٍم ٕ

    َ  مه جنٓس بي لٓمًّٓ

 ٌد. 1426مجم ٙ ا٣ن ٖ  19سمااوخ لٓبٗ ال ب مٚ 

 

 ( 388/هد:1* و  الهاا ن د   سىىَ ) جد:

. ذدددهثىم لبدددّ ب دددر الىٓسدددمبّإ )ثىدددم( لمحددده بدددي لىةدددّا )ثىدددم( لبدددّ لمحددده الددد ب ٕ )ثىدددم(     1491

له ِانددٗ ِ موددة  دد٠ه لً اسددّم البدددَ هددب٘ البدددَ  بٓددَ ِسددبن      الّلٓدده بددي مجٓددع ه ذددهثد جدده ٔ  ددي   

 .  (1)ل ً لدٍم لً  ٠ه لٌ   ااٌم

 (5034/هد:16* نمم ا٧لمه ابي       جملع ا سموٓه ِالسىي )جد: 

. ذددهثىم لبددّ ولددٓن )ثىددم( الّلٓدده بددي   دده البدددَ بددي مجٓددع ال ٌددرٕه ذددهثد جدده ٔ  ددي له             14071

ث ا٣وةددمإه ِ ددمً اسددّم البدددَ هددب٘ البدددَ  بٓددَ ِسددبن ْ ِاٌددم     ِانددٗ بىددة   دده البدددَ بددي احلددما  

                                                 

( ِلمحدددده 591(. نددددمم ـرجددددَ نددددهٕ بددددي لىةددددّا بددددي سددددٓه ال ددددّإ:  سددددىم ُ كددددلٓ  لنرجددددَ لبددددّ  اِ  )     1)
(  دددي الّلٓددده بدددَه نبدددة: جدددهٖ الّلٓددده ٌدددٔ لٓبددد٘ 313جد:/هدددد:1ا دددّ ٕ   ال رلٓددد  ) ( ِابدددي405/هدددد:6)جدددد:

 ( .634/هد:2بىة لمل  ١  لراه ال لرْمت )جد:
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ذدددت  هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبنِْسدددمٍٓم ال دددٍٓهٖه ِ مودددة نددده مجلدددة اللدددراًه ِ دددمً اسدددّم البددددَ 

ندد ا بددهاا نملددة لدددَ:  دد  ً لددٔ ملدد نرد للدد  ل إِ جرذددم ن ِللددر  لركددم ن للدد  البدددَ ٍْددهٕ           

      ً للرٌددم  هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن  اسددّم البدددَ   لددٔ الددٍم ٖ. نددمم: ل ً البدددَ ٍْددهٕ لدد  الددٍم ٖله ِ ددم

لً  دد٠ه لٌدد   ااٌددمه ِ ددمً لدددٍم لدد٠ ًه ِ موددة  دد٠ه لٌدد   ااٌددم ذ دد٘  ددها  بٍٓددم جماْددٗ ِندد٢ه            

لدددٍم  موددة  بر ٍمددم ملل ٢ٌددم    لددماٖ  مددره مللٓدد  لدددَ:  ً له ِانددٗ ندده ن بدددٍم ن٢لٍددم ِجماْ ٍدددمه             

اْ ٍددم ملل ٢ٌددم ِ وٍمددم ٌربددمه ملدد  ٘ بٍمددم     مللددمه   الىددم  مللددمم:  ً له ِانددٗ  ددها  بٍٓددم ن٢لٍددم ِجم    

.اِاُ لبدددّ  اِ   دددي   مدددمً ه  دددي ِ ٓدددع ه  دددي الّلٓددده  (2)ملةدددب ٍممه مل مودددم لِم لةدددبّبت بم هْىدددٗ  

بددَ . ِ ددي احلسددي بددي محددم  ه  ددي  مدده بددي ملدددٓ ه  ددي الّلٓدده ه  ددي   دده الددرمحي بددي ندد٢ ه  ددي     

 .(4) ي له ِانٗ .نمم الٓ ىم: ِإِ  ي   ه الرمحي ه  ي لبَٓ ه (3)له ِانٗ 

ذددهثىم لبددّ ولددٓنه ذددهثىم الّلٓددهه ذددهثد جدده ٔ له لبددٔ  دد اه ِانددٗ بىددة   دده البدددَ بددي احلددماث            

 ا٣وةماْٗه ِ موة نه نرل  اللراً.

نه للرٌم لً  د٠ه لٌد   ااٌدم ِ دمً لددٍم لد٠ ً ه ِ مودة  د٠ه          هب٘ اهلل  بَٓ ِسبن.  مً الىيب 14072

 .(5)لٌ   ااٌم

 ( . 205لي الرذَ ب م اجملٍّ  هد: 4 سىىَ )جد:* و  ا٧لمه لبٔ  اِ   

                                                 

( ه ِاِاُ 326( ذددددهْ  انددددن )  135-134جد:/هددددد:25(. ٌدددد ُ الرِاْددددٗ  ىدددده ال رباوددددٔ   ا لحددددن ال دددد   )     2)
 (.3/130ل ربٙ )جد: (ه ِال ٍٓلٔ   السىي ا405/هد:6ا٧لمه لمحه بم سىه )جد:

 (.13/110(. نملدَ ا  ٕ   حت ٗ ا٣الراا )4) بمل ل لملٗ الىسمٚل.  –(. اِاُ لبّ  اِ    الة٢ٖ 3)
 ( ه ٌِّ ـ ةر لم ن بدَ.327( ه ذهْ  انن )25/135(. لنرجَ ال رباؤ )5)
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ذددهثىم   مددمً بددي لبددٔ الددٓ ٗ ذددهثىم ِ ٓددع بددي ا ددراة ذددهثىم الّلٓدده بددي   دده اهلل بددي مجٓددع ذددهث د       

هدددب٘ اهلل  بٓدددَ جددده ٔ ِ  ددده الدددرمحي بدددي نددد٢  ا٣وةدددمإ  دددي له ِاندددٗ بىدددة وّملددد  لً الدددىيب     

ً لددٔ   ال دد ِ للدد  للددر  لركددم ن للدد    ددم ندد ا بددهاا نملددة: نبددة لدددَ: ْددم اسددّم البدددَ اٛدد    ِسددبن

البددددَ  لدددم  لً ْدددر ند الدددٍم ٖه ندددمم: ندددرٕ   بٓ ددد  ملدددإً البددددَ  ددد  ِجددد  ْر نددد  ال دددٍم ٖه ندددمم:   

هدددب٘ اهلل  بٓدددَ مل مودددة  سدددم٘ ال دددٍٓهٖه نملدددة: ِ مودددة نددده ندددرل  اللدددراً ملمسددد   وة الدددىيب     

لددددٍم ِجماْدددٗ مللملدددم   لددددٍم ندددمم: ِ مودددة  بدددر  ن٢لدددم  (6)لً    ددد     ااٌدددم ل٠ ودددم ملددد  ً   ِسدددبن

 لٍٓددم بملبٓدد  مل ممٌددم بل ٓ ددٗ لدددٍم ذ دد٘ لم ددة ِ ٌ ددم مل هدد س  مددر مللددمه   الىددم  مللددمم: لددي  ددمً           

  ىهُ لي ٌ ْي  بن لِ لي ااٌمم ملبٓحٝ بٍمم مل لر بٍمم ملةب م مل موم لِم لةبّل بم هْىٗ.

٠ ً لدددٍم لٓح مددع  لً    دد     ااٌددم ل٠ وددم( ملٓدد    هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن  نددمم ال ددماة: )نّلدددَ: الددىيب    

وسدددمٚ احلدددٔ ملٓةدددبت للٍدددم ِ دددمً للرٌدددم لً  ددد٠ه لٌددد   ااٌدددم مل مودددة  ددد٠هه  مدددم ْدددهم  بٓدددَ اِاْدددٗ  

 الهاان د.

)نّلدددددَ: مل موددددم لِم لةددددبّل بم هْىددددٗ( نددددمم احلددددمملأ   ا٧هددددمبٗ بلدددده ولدددد  ذددددهْ  لبددددٔ  اِ     

        ّ ل وددة لددٔ   ِلنرجددَ ابددي السدد ي لددي  رْدد   مدده بددي ملدددٓ  ِل  ددَ لوٍددم نملددة: ْددم اسددّم البدددَ لدد

مل دد ِ  لل ددن ملمركددة لرْددد ن ِ اِْددة جددرـ ن ملبلدد  البدددَ لً ْددر ند ال ددٍم ٖه نددمم: ْددم له          

هدددب٘ اهلل ِاندددٗ انلدددهٕ   بٓ ددد  ملدددإً البددددَ سدددٍٓهٕ  لٓددد  الدددٍم ٖ   بٓ ددد  ِ دددمً اسدددّم البددددَ      

ْ ِاٌددم   بٓ ٍددم ِجلدد  لدددٍم ل٠ وددم ْدد٠ ً لدددٍم نددمم: ِ ددمً لدددٍم ندد٢ه ِجماْددٗ ملددهبر ٍمم          بٓددَ ِسددبن 

لملدددم  لٍٓدددم مل ممٌدددم ملل ٢ٌدددم ملبمدددم لهددد س  مدددر ندددمم: ِالبددددَ لدددم  لدددة ندددراٖٚ ندددملم له ِاندددٗ       مل

ال ماذددٗ ملددهن  الددهاا ملبددن ْددر الددٜٓم ملددهن  ال ٓددة ملددإ ا ٌددٔ لب ّملددٗ   ن ٓ ددٗ   جموددمت ال ٓددةه          
                                                 

 (. ِ  وس ٗ : مل٠ٓ ً.6)
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مللددمم: هددهل البدددَ ِاسّلدددَ ثددن هددله ا ىددرب ملدد  ر ا ددرب ِنددمم  بددٔ بٍمددم ملدد  ٘ بٍمددم ملس لدددٍمم               

  ٢ٌم مل لر بٍمم ملةب م.ملمنرا لوٍمم ن

* ِلنرجدددَ لبدددّ  اِ  لْددددم بسدددىهُ ال دددمؤ ندددمم: ِا٣ِم لل ندددمم  مددده بدددي ال ددددٓ  لذددده اِاٖ         

ْ ِاٌددم   بددددٓ ٍم  ِجلدد   لدددٍم ل٠ وددم ْدد٠ ً لدددٍم       هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن  ال ددمؤ : ِ ددمً اسددّم البدددَ    

    ا.ِللرٌم لً  ٠ه لٌ   ااٌمه نمم   ه الرمحي: مل وم الْة ل٠ وٍم الٓ م 

نددمم ال ددماة: ٌِدد ا احلددهْ  ْددهم  بدد٘ جددّا   لملددٗ ا ددرلٖ لبىسددمٚه ِللددم  ىدده احلى ٓددٗ ملحددم            

لددع ال راٌددٗه ِنددمم   ال ددهاٛع: ِ دد ا ا ددرلٖ  ةددبس ل٨لملددٗ   ا مبددٗ ذ دد٘ لددّ للددة الىسددمٚ جددم            

ِْى  ددٔ لً  لددّه ِسدد ٍي  ددم إِ  ددي  مٛ ددٗ اكددٔ البدددَ  ىٍددم لوٍددم للددة وسددّٖ   هدد٢ٖ اللةددر         

نملددة ِسدد ٍي ِللددة له سددبمٗ وسددمٚ ِنملددة ِسدد ٍي ٣ًِ ل ىدد٘ ذملدددٍي  بدد٘ السدد  ٌِدد ا          ِ

لسدددد  لدددددٍم  ١ لً مجددددم  ٍي ل رٌِددددٗ  ىددددهوم ِ ىدددده ال ددددممللٔ لسدددد ر ٗ  حمم ددددٗ الرجددددمم.     

ِْدددرِٙ    لددد  لذم ْددد  ل دددي  بددد   مودددة   اب دددهاٚ ا٧سددد٢ه ثدددن وسددد ة بلددده  لددد . او ٍددد٘.    

ا لددمه ملددم     بدد٘  ّوٍددم لىسددّنٗ برِاْددم  ولبدددٍم  ددي        ِندده ل ددمم ابددي الدددٍممه ال دد٢ه    لدد       

ا سددد هاب ِ دددي   دددمل ا٥ثدددما ممددده ِ دددي لبدددٔ  اِ   دددهْ  له ِاندددٗ ثدددن لجدددمل  ىٍدددم ثدددن ندددمم  

بلدده   ةددٓ  ا٣جّبددٗ ِل ددي ْ لدد٘ ال دد٢ه بلدده ٌدد ا    لددٓت الىمسدد     ١ بدده   ا  ددمٚ الىسدد  لىددَ        

مً  ّودددَ لدددم   لبدددٔ  اِ  ِهدددرٓس ابدددي ن  دددٗ  ِ  ْ رلددد    الىسددد   ١ لدددم   دددر بلددددٍن لدددي  ل ددد  

هدد٢ٖ ا دددرلٖ   بٓ ٍدددم لملدددد  لددي هددد٢ ٍم   ذحر ٍدددم ِهددد٢ ٍم   ـدده ٍم لملدددد  لدددي هددد٢ ٍم      

 ً لذدددمت  هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبنبٓ ٍدددم ْلدددد ا  اٛدددٗ الدددم   دددًّ   ال ٓدددة ِاِٙ ابدددي ن  دددٗ  ىدددَ 

ذددهْ  لدددَ ِابددي ذ ددمً ِلنددرل لددم   ددًّ      هدد٢ٖ ا ددرلٖ    البدددَ   لالدده ل ددمً   بٓ ٍددم  بمددٗه ِ     

لدددي ِجدددَ ابٍدددم ٌِدددٔ   نلدددر بٓ ٍدددم ِللبدددّه لً ا  دددهب ١ ْسدددع ا مم دددٗ ِ ددد ا نلدددر بٓ ٍدددم ِلالدددهُ   
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 بمددٗ ١ِ ى دد٘ لددم ملٓددَ ِب لددهْر ال سددبٓن ملددإً لددم ْ ٓدده وسدد  السددىٓٗ ٌِددّ ١ ْسدد ب ه  راٌددٗ ال رددرْن       

م لً ودددد ٌمت     لدددد  ملددددإً ا لةددددّ    ال لدددد  بدددد  ال ى ْددددَ ِلرجلٍددددم    ندددد٢ا ا٣ِ  ١ِ  بٓىدددد

ا  دددمب احلددد  ذٓددد   مً.اٌدددد. ِندددمم اللدددمإ   الدددرة الىلمْدددٗ: ندددمم   الدددرة اجملمدددع: مللبدددي )لٕ         

 مٛ ددٗ ِله سددبمٗ(  دد ل  ذددت  موددة مجددم  ٍي لسدد ر ٗ ثددن وسدد  ا١سدد ر مله لنددّم: ا٣ ٍددر           

.ِللم لً ال راٌدددٗ  مّلدددٗ  بددد٘  ٍدددّاٌي ِندددرِجٍي ِا دددّا   بددد٘  سددد ٌي   بٓدددّ ٍي. اٌدددد      

لددم اسدد هم بٍدد ا احلددهْ  بلدد  اللبمددمٚ  بدد٘ جددّا   لملددٗ ا ددرلٖ الىسددمٚ ِالرجددمم مل دد  هددرٓسه         

ِِجددَ اس ه١لدددٍن بٍدد ا احلددهْ  لوددَ  ددمً لدددٍم لدد٠ ً ْدد٠ ً لدددٍم ِ ددمً لدددٍم ندد٢ه ِجماْددٗه ململ ددمٌر        

لوٍدددم  مودددة  ددد٠ه ل٠ وٍدددم ِن٢لٍدددم لدددع ا ماْدددٗه نبدددة: ِ  ا١سددد ه١م و دددر ملدددإً احلدددهْ  ١  دددهم      

  ب٘  لمل ٍم  ْمٌمم بّجَ لي ِجُّ اله١لٗ ِ مٌر احلمم لّ سبن مل   ذلٓ  بم١س ه١م.

* ندددمم ال دددٓ  ملدددما بدددي  مددده ال دددمٌرٕ ا دددهؤ     مبدددَ لجندددس ا سدددم ٔ   ا مدددع بدددت هددد م        

 :37السملع ِالّا ٔ هد:

    ٓ   ِاِٙ ابدددي لمجدددَ لدددي ذدددهْ  جدددمبر: ل ١  ددد٠لي الدددرلٖ اجددد٢ه ١ِ ملدددمجر ل٠لىدددمل ٌِدددّ كدددل

 ملمببددَ: لهددبّا ِااٚ  دد  بددر ِملددمجر ل ِلدد ٌمت لملدد  اكددٔ اهلل  ىددَ: ١  ةددس الةدد٢ٖ نبدد           

ا ى لددد    ا لمهدددٔه للدددم ا  ةددد  بمللحدددمت ِال دددرب ا  ٍملددد   بددد٘ جٍدددم  الّ دددمٛ   دددمً           

لسددد رلم عدددم ل١ِه ملٍددد ا ١  ددد٢ه ملٓدددَ. ِاِٙ لبدددّ  اِ   دددي له ِاندددٗ بىدددة وّملددد  ا٣وةدددماْٗ لً        

للرٌددم لً  دد٠ه لٌدد   ااٌددم ِهددررَ ابددي ن  ددٗ ٌِدد ُ لْدددم ِانلددٗ         ِسددبنهددب٘ اهلل  بٓددَ  الددىيب 

 ذمم ١ و   عم ملٓ    ل  مبي  مً ل بٍم   ال د  ِالهْموٗ.

نبددة لوددم  مدده جنددٓس: ملإلملددٗ له ِانددٗ ال ددٍٓهٖ لٌدد   ااٌددم نةّهددٓٗ عددم ِ  ددرْ  عددم لددي               

بب ددددة   ال ددددد   ملدددد٢ ْلددددم   بٍٓددددم ن ٌددددم ِ ً بب ددددة لددددم هددددب٘ اهلل  بٓددددَ ِسددددبناسددددّم اهلل 
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ِالهْموددٗ. ملددإً السددٓهٖ  مٛ ددٗ ِن ٌددم لددي للٍددم  ا دد٠لىت اكددٔ اهلل  ددىٍي ٌِددي لملددد  لددي له           

 ِانٗ   ْ لبي  ل  لٕ  لملٗ لٌ  الهاا. ٌِ ا ٌّ ن٢هٗ ٌ ا ال ر .

هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِ  ببدددّمل ا دددراه ١بدددي ذحدددر  اللسدددل٢ؤ :  دددي لبدددٔ ٌرْدددرٖ ندددمم: ندددمم اسدددّم اهلل    

ّا الرجدددمم لِعدددم ِالدددرٌم انرٌدددم ِنددد  هددد ّا الىسدددمٚ انرٌدددم ِالدددرٌم   : نددد  هددد  ِسدددبن

 لِعم. اِاُ لسبن ِلبّ  اِ  ِال ل ٕ ِالىسمٛٔ.اٌد.

* ِ  ا  د لي   مت احلىمببٗ لب ٓ  ا٧لمه لّمل  الهْي لبٔ  مه   ه البدَ بي لمحه بي نهالٗ 

 (.34/هد:2)جد:

ملددر  ١ِ ومملبددٗ   نددّم  ملددٗ ال لٍددمٚه ِنددمم لبددّ       ِللددم ا ددرلٖ ملدد٢ ْةددس لً ْدد ل بٍددم الرجدد   ددمم          

ثددّا: ١   ددم ٖ  بدد٘ لددي هددب٘ نب ٍددم ٌِددّ نٓددم  نددّم ا  وددٔه ِنددمم بلدد  لهددرمبىم: جيددّ  لً              

 ددد٠ه الرجدددمم   ال اِْدددس ِ  دددًّ ِااٌٚدددن  دددم إِ  دددي له ِاندددٗ بىدددة   ددده البددددَ بدددي احلدددماث لً   

ٍم ِللرٌددم لً  دد٠ه لٌدد   ااٌددم. اِاُ    جلدد  لدددٍم ل٠ وددم ْدد٠ ً لددد     هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن  اسددّم البدددَ  

 لبّ  اِ  ٌِ ا  مه   الرجمم ِالىسمٚ.

: ل ١  دد٠لي الددرلٖ اجدد٢ ل. ٣ِوٍددم ١  دد٠ ً لبرجددمم ملبددن جيدد       هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن  ِلىددم نددّم الددىيب   

لً  دددد٠لٍن  ددددمجملىًّ. ِذددددهْ  له ِانددددٗ   ددددم ل ً لدددددٍم لً  دددد٠ه وسددددمٚ لٌدددد   ااٌددددم  دددد ل  اِاُ   

 ٖ جيددمت ن ّلدددٍم ِلددّ   ْدد  ر  لدد  لدد لت محدد  ا ددرب  بٓددَ ٣وددَ ل ً لدددٍم لً  دد٠ه        الددهاان د ٌِدد ُ  ْددم 

  ال ددراٛ  بددهلٓ  لودددَ جلدد  لددددٍم ل٠ وددم ِا٣ اً   ددم ْ دددرب   ال ددراٛ  ١ِ نددد٢ا   لوٍددم ١  ددد٠لٍن        

  ال دددراٛ  ٣ًِ  ةدددٓ   لددد  بدددمل اِْس ِاالددد اط   نرٌدددم حت دددن ىدددمل  ا٣هدددّم ب ددد   لٓددد   

   لٓددَه ِلددّ نددها ث ددّ   لدد  ٣ه ِانددٗ ل ددمً نمهددم بٍددم بددهلٓ  لوددَ ١ ْ ددرب ل  ٌددم      ملدد٢ جيددّ  ا ةدد 

 لي الىسمٚ ل اً ١ِ  نملٗ مل     بم٧لملٗ ١ن ةمهٍم بم٣ اً ِا٧نملٗ.
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 ( لم وةَ: 593/هد:1* ِ  ال رة الة   لي   مت ا مل ٓٗ )جد:

  ددرُ ذددمم ا١ن ددهاٚ )ِحتلدد     )ِالددر َ( لٕ ا٧لددمه ) سدد٢ه( ملدد٢  ةددس نبدد   ددمملر ِلددّ   ْلبددن ْ        

   ّاٖ( مل٢  ةس نب  الرلٖ ١ِ نى ٘ ل    ِلّ ان هٙ بٍمم ل بدٍمم.

 ( لم وةَ:199/هد:2* ِ  ذبٓٗ اللبممٚ )جد:

ندددمم ا٧لدددمه سدددٓ  الدددهْي لبدددٔ ب دددر  مددده بدددي لمحددده ال مسدددٔ الل دددمم: ١ِ  ةدددس  لملدددٗ ا دددرلٖ         

جيددّ   لمل ٍددم   هدد٢ٖ ال اِْددس   ا      . ِذ ددٔ  ددي لبددٔ ثددّا ِابددي جرْددر ال ددربٕ: لوددَ       (8)لبرجددمم

 ْ ي ٌىمب نماٞ ن ٌم. ِ ل  نب  الرجمم.

 (.254/هد:4* ِ  اجملمّب )جد:

ندددمم ا٧لدددمه ال دددٓ  لبدددّ  سدددر  ال ددد ا ٕ : ١ِ جيدددّ  لبرجددد  لً ْةدددبٔ نبددد  ا دددرلٖ  دددم اِٙ        

ا دددرلٖ  مللدددمم: ١  ددد٠لي هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبنجدددمبر اكدددٔ البددددَ  ىدددَ ندددمم: ن  ىدددم اسدددّم البددددَ   

اجدد٢. ملددإً هددب٘ نب ٍددم ِ  ْلبددن ثددن  بددن ل لددَ ا٧ ددم ٖ ٣ً  بٍٓددم للددماٖ  ددهم  بدد٘ لوٍددم الددرلٖ ملبددن       

ْلدد ا   هدد٢ َ نب ٍددم ١ِ ةددّ  هدد٢ٖ الرجدد  نبدد  ا ى دد٘ ا  دد    ددّا  لً ْ ددًّ الددرلٖ ١ِ           

 ه٢ٖ ا ى ٘ نب  ا ى ٘  ّا  لً ْ ًّ ا  لّه اج٢ ِا٧لمه الرلٖ.

 ىِّٕ امحَ البدَ   اجملمّب:نمم ا٧لمه ال

)ال ددرة( ذددهْ  جددمبر اِاُ ابددي لمجددَ ِال ٍٓلددٔ بإسددىم  كددلٓ  ِا  دد  لهددرمبىم  بدد٘ لوددَ ١            

ةددّ  هدد٢ٖ اجدد  بددملخ ١ِ هدديب نبدد  الددرلٖ ذ ددمُ  ددىٍن اللمكددٔ لبددّ ال ٓددمت ِالل ددهإ ١ِ             

ٚ   نى دد٘ نبدد  الددرلٖ ١ِ نى دد٘  ددم   ددرُ ا ةددى . ِ ةددس هدد٢ٖ ا ددرلٖ نبدد  ا ى دد٘ ِسددّا         

لىدددع  لملدددٗ ا دددرلٖ لبرجددددمم هددد٢ٖ ال دددر  ِال اِْدددس ِسددددمٛر الىّاملددد ه ٌددد ا لددد ٌ ىم ِلدددد ٌمت          
                                                 

 مللمم: ١  ٠ه ا رلٖ اج٢. دَ (.  م إِ جمبر اكٔ البدَ  ىَ نمم: ن  ىم اسّم الب8)
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مجدددمٌ  اللبمدددمٚ لدددي السدددب  ِا بددد  امحٍدددن البددددَ ِذ دددمُ ال ٍٓلدددٔ  دددي ال لٍدددمٚ السددد لٗ مللٍدددمٚ  

ا هْىددٗ ال ددمبلت ٌِددّ لدد ٌمت لملدد  ِلبددٔ ذىٓ دددٗ ِسدد ٓمً ِلمحدده ِ اِ  ِنددمم لبددّ ثددّا ِا  ودددٔ            

 ةدددس هددد٢ٖ الرجدددمم ِااٌٚدددم ذ دددمُ  دددىٍن اللمكدددٔ لبدددّ ال ٓدددمت ِالل دددهإ ِندددمم  ِابدددي جرْدددر: 

ال دددٓ  لبدددّ ذملددده لددد ٌمت ال لٍدددمٚ  مملدددٗ لودددَ ١  ةدددس هددد٢ٖ الرجدددمم ِااٌٚدددم  ١ لبدددم ثدددّا ِالبددددَ    

ل بدددن. ندددمم لهدددرمبىم: ملدددإً هدددب٘ نبددد  ا دددرلٖ ِ  ْلبدددن لوٍدددم الدددرلٖ ثدددن  بدددن ل لدددَ ا٧ دددم ٖ بددد٢       

اجددد  نبددد  نى ددد٘ لِ نى ددد٘ نبددد  نى ددد٘ ِ  ْلبدددن لودددَ   نددد٢ا  دددم   دددرُ ا ةدددى  ِ ً هدددب٘

 نى ٘ ثن  بن ل لَ ا٧ م ٖ.

 ( لم وةَ:398/هد:2* ِ  ال ٓمً   ل ٌمت ا٧لمه ال ممللٔ )جد:

ملددرب: ) لملدددٗ ا ددرلٖ( ١ِ جيدددّ  لً   دددًّ ا ددرلٖ  لملدددم لبرجدد ه ١ِ لب ى ددد٘ ِبدددَ نددمم  ملدددٗ ال لٍدددمٚ      

ٕ: جيدددّ  لً   دددًّ  لملدددم لبرجددد    ال اِْدددس   ا   ِندددمم لبدددّ ثدددّا ِا  ودددٔ ِ مددده بدددي جرْدددر ال دددرب 

 ْ ي نماٞ ن ٌمه ِ ل  نب  الرجمم.

ل.ملبدددّ ندددهلىمٌي  (9): ل لندددرٌِي لدددي ذٓددد  لندددرٌي البددددَ  هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن  لٓبىدددم: نّلددددَ 

ندددمم: ل ١  ددد٠ه الدددرلٖ اجددد٢ ل.ملدددإً   هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبنمللبىدددم لدددم وٍٓىدددم  ىدددَ. ِإِ لً الدددىيب  

 ِ   ْلبددن  ملدددٍم ثددن  بددن ل ل ددَ ا٧ ددم ٖ ٣ً  بٍٓددم للددماٖ  ددهم  بدد٘  ّوٍددم الددرلٖ ملبددن             هددب٘ نب ٍددم 

 ْل ا   ا١ٛ ممه بٍم.

 

                                                 

(   بدددمل الةددد٢ٖه ِ  دددرُ الددددٍٓ مٔ   نمدددع    5115(. لنرجدددَ  دددي ابدددي لسدددلّ    ددده الدددر ال   ا ةدددى  )هدددد:     9)
( ِوسدد َ لب راوددٔ   ال دد   ِنددمم اجملدددَ اجددمم الةددرٓس. نددمم ابددي ذحددر   الهااْددٗ           38/هددد:2ال ِاٛدده )جددد: 

 ( ِ  لجهُ لرملّ م.171/هد:1)جد:
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 الىةّ  الل لٓٗ الهِام    هه لسمِاٖ الىسمٚ لبرجمم

 بسن اهلل الرمحي الرذٓن

م ٖ ا ةبرت. للم احلمه هلل ال اللم ت ِالة٢ٖ ِالس٢ه  ب٘ و ٓىم  مه ِ ب٘ الَ ِهر َ الل

 بله:

ملٍدددد ُ لابلددددًّ ذددددهْ م ِ ْددددم ٖ   لسددددمٛ  الىسددددمٚ ه مجل ٍددددملي لةددددم ا ذهْ ٓددددٗ ـ ب ددددٗ   

ل  ددددًّ  اِسددددم  ملددددٗ ِ  ددددم  ٌملددددٗ لىسددددمٛىم ا سددددبمم  ِالددددمبم ىم ا ٠لىددددم  نةّهددددم      

ا لمٌددده الهْىٓدددٗ ِا دددهاا  ا٧سددد٢لٓٗ  ملٍدددهوم ا دددم  بملران دددم    ذ دددأ اللدددراً ال دددرْنه         
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 ُ ا٣ابلدددًّ لسمسدددم ِورباسدددم عدددي   ذٓدددم ٍي ِسدددا اجمل مدددع ا  لددده  ا ددد اٌمت ِ     ِل  دددًّ ٌددد

 (Liberalisme)اللةددددر الددددراٌي ِا سدددد ل   ا  ددددرًّ بملدددده مْم  ا٧حلم ْددددٗ ل دددد  ال ررْرْددددٗ       

ِ بددددٍم  ٍددددها    ةرٛددددٗ ا ددددرلٖ  بدددد٘ ابٍددددم    (Emansipasi)ِمل ددددرٖ لسددددمِاٖ الىسددددمٚ لبرجددددمم  

 .  بَٓ ِسبنهب٘ اهللِالرْل َ ِ لملٓن و َٓ 

ملإذٓددمٚ  ددم للٓددة لددي السددىي الى ّْددٗ ِ  ددّٖ    لددم   دد  لددي ال ددرْلٗ اللراوٓددٗ ل  ددمت ٌدد ُ            

ا٣ابلدددت ذدددهْ م ِل دددربب بددد  لس  دددٍه ِلذددد خ ن بدددٍم بدددم م  اْدددم  لدددي اللدددراً ال دددرْن ِ  مسددد   

ل الىةددددّ  الل لٓصددددٗ الددددهِامص  بدددد٘  ددددهه لسددددمِاٖ الىسددددمٚ   اللبمددددمٚ ا٣جدددد٢ٚ عددددم ِ ٓ ٍددددم:  

 ِاحلمه هلل ال اللم ت. ل. لبرجمم

 ال ل  :  مه جنٓس بي لٓمًّ

 

 

 

 مخ  لي اْم  ا٣ذ مه   الىسمٚ ِ  مس ٌم

 بسن اهلل الرمحي الرذٓن

 

1.             ْددم لٍْددم الددىيب ندد  ٣ ِاجدد  ِبىم دد  ِوسددمٚ ا دد٠لىت ْددهوت  بددٍٓيص لددي
 ج٢بٓددد ٍي  لددد  ل وددد٘ لً ْلدددرملي ملددد٢ ْددد٠ ْي ِ دددمً اهلل ن دددّاا اذٓمدددم   

 ز.59ل: شا٣ذ ا



 

 13 

 ل ِاجددد            ا دددرا  ب بمدددٗ ا٣ ِاد للٍدددم  ا ددد٠لىت ال دددمٌرا  اكدددٔ اهلل  دددىٍي ه ِل دددأ الددد ِد
لٕ ْسددهلي  ْددهوته  لسدد ي لوددة ِ ِجدد  ا ىددٗ     الب ددٗ ْ بدد   بدد٘ الدد  ر ِا٣و دد٘ه نددمم  لددم :       

ٍددد . ِْدددرنته ِلهددد  ا٧ ودددمٚ ال لدددرله ْلدددمم لبمدددرلٖ   ا  م ال دددّل  دددي ِجٍٍدددم: ل وددد٘ ثّبددد   دددي ِج    
مجدددع  ج٢بٓددد ٍيِا دددرا    ا٥ْدددٗ ال ر دددٗ: ْ   دددت ِجدددٌٍّي ِلبدددهاوٍي لٓمٓصددد ً  دددي ا٧لدددمٚ ِاللٓىدددم . 

جب ددمل ٌِددّ ال ددّل الدد ٕ ْسدد  مجٓددع ال ددهً. نددمم الددٍمل: ٌددّ   اا ْب ردد  بددَه ِنٓدد : ٌددّ ا بر ددٗ             

بٍددم ا ددرلٖ.   ِ دد  لددم ْ  ددٔ سددمٛر ال ددهً. ِ  ا ٢لددت: ا ٢بٓددمت مجددع جب ددمل ٌِددٔ ا دد٢ٖٚ الددم   ددم         
٘ل ودد        .ّص مبلىدد٘ اللددرل سددم را لبدد وّل لمذٓددم ل٦ثددمه     ن ددّاالمللدد    دددٓ  مبلىدد٘ لنددرل لددي الددهو

ْدددرذن   دددم ُ ِْب ددد  بٍدددن ِلدددي امح دددَ  لدددم  لودددَ     اذٓمدددمْ  دددر  دددي  دددمل ِلودددمل لدددم ملدددرصط لىدددَ. 
 (.303/هد:2ْ ب ٍن لم ١ ْ ٓلًّ. )  س  اْم  ا٣ذ مه: جد:

2.    ّا لدددي لبةدددماٌن ِـ  دددّا ملدددرِجٍن  لددد  ل  ددد٘     نددد  لبمددد٠لىت ْ دصددد
عددن  ً اهلل ندد   مبددم ْةددىلًّ. ِندد  لبم٠لىددم  ْ ددددي لددي لبةددماٌي         
ِـ  دددددي ملدددددرِجٍي ١ِ ْ دددددهْي  ْىددددد ٍي  ١ لدددددم  ٍدددددر لىٍدددددم ِلٓددددددربي  
خبمدددرٌي  بددد٘ جٓدددّبٍي ١ِ ْ دددهْي  ْىددد ٍي  ١ ل لدددّل ٍي لِ ابدددمٍٛي لِ ابدددمٚ     

ِ بدددد  ندددّاوٍي لِ بدددد لندددّا ٍي لِ  بلدددّل ٍي لِ لبىدددمٚ بلدددّل ٍي لِ  ندددّاوٍي ل 
وسددمٍٛي لِ لددم لب ددة ل ددموٍي لِ ال ددمبلت ندد  لِلددٔ ا٧ابددٗ لددي الرجددمم لِ        
ال  دددد  الدددد ْي   ْ ٍددددرِا  بدددد٘  ددددّاا  الىسددددمٚ ١ِ ْدددددربي ب اجبددددٍي   
لدددٓلبن لدددم ى دددت لدددي  ْىددد ٍي ِ ّبدددّا    اهلل مجٓلدددم لٍْدددم ا ٠لىدددًّ للب دددن       

 (31-30شالىّا: .   برًّ 
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دددّا ْ           َندد ص بةددرُ مبلىدد٘ ن دددَ ِو  سددَ ِا ددرا  بددَ   ا٥ْددٗ:  دد ص الى ددر  مددم ١ ـدد   لٓددَ خب ددد
نددددمم بلدددد   ِـ  ددددّا ملددددرِجٍن   ا٣ا  لِ بةددددرُ    جٍددددٗ لنددددرٙ ِ ددددهه الى ددددر مبدددد ٚ اللددددت.  

ا  سدددرْي: ا دددرا  سددد ٌم لدددي الى دددر  لٍٓدددم لٕ الى دددر  لٙدددمللّاا ه ِندددمم انرًِ:ا دددرا  ذ  ٍدددم لدددي         
ٓس لدددم   دددرُ اللدددر يب لً ا مٓدددع لدددرا  ٣ً الب دددأ  دددمه ملٓ بدددمت سددد ٌم  دددي ا٣بةدددما          ال و٘.ِالةدددر

ا ددربٖ اللبددن   ندد   مبددم ْةددىلًّ   لٕ ل ٍددر للبددّبٍن ِلولدد٘ لددهْىٍن    ل  دد٘ عددن ِذ  ٍددم لددي ال ودد٘.  

اللدددّٕ الددد ٕ ْةددد     بدددّا ي ا٣الدددٓمٚ ِْ  ددد   نمٛبدددٍم ملدددمهلل نددد   مبدددم ْةدددىلًّ  بدددٓن  بمدددم  ملصدددم       
 مدددمم ِبّا ىٍدددم ١   ددد٘  بٓدددَ نمملٓدددٗ ٌِدددّ ِ ٓددده الدددهْه  دددي ىدددمل  للدددر اهلل لِ ْلةدددَٓ   ب دددّاٌر ا٣

ال ْىددٗ لددم   دد ْي بددَ ا ددرلٖ  ددم ٖ لددي ال ٓددمل ِاحلبددٔ ِن ٌمددم الددم ْل ددرب              ْىدد ٍي   اا  ددمل امرلددم   
ل لدددم   ددة احلمجددٗ     ٍدددّاُ  مل ٓددمل ِا ددددم     ١ لددم  ٍدددر لىٍددم     ىددَ    لموىددم بب دددأ ال حمٓدد     

نددمم ابددي  دد  : ا مددر مجددع     خبمددرٌي  ِال ردد  الددم ١   ددي  ن ددمُٟ ِنٓدد  ا ددرا  بددَ: الّجددَ ِال  ددمً       

ْلددد الىرددّا   جٓددّبٍي  مخددما ٌِددّ لددم ىمددر بددَ لٕ ْ  دد٘ بددَ الددرل  ٌِددٔ الددم ْسددمٍٓم الىددم  ا لددموع        
ِالةدددددهِا ِا دددددرا  بددددددرل الىسدددددمٚ خبمدددددرٌي  بددددد٘ جٓدددددّبٍي لً ْ  دددددت اِٟسدددددٍي ِل ىدددددمنٍي         

ِ  اللدددر يب: ال لددد  ٌدددّ الددد ِد ِالسدددٓه      بلدددّل ٍي  هِاٌي ب ددد  لدددم ملٍٓدددم لدددي  ْىدددٗ ِذبدددٔ   ِهددد
الةددد    ال  ددد   احلمجدددٗ  ا٧ابدددٗ  ْلدددد ا٧لدددمٚ ِا دددّاإ   لدددم لب دددة ل دددموٍي    ددد٢ه اللدددرل 

 دددٍّٖ ١ِ لٕ   ْ بلدددّا. ِللىددد٘ ا٥ْدددٗ لً ا٣  دددمم الددد ْي ١ ْلرملدددًّ ال      ْ ٍدددرِا  الددد ٕ   ْ بدددخ احلبدددن  
ْددددها ًّ للددددمؤ ا ددددى  لةدددد رٌن ١ ذددددرد لددددي  بددددهاٚ ال ْىددددٗ للددددملٍن. )  سدددد  اْددددم  ا٣ذ ددددمه;        

 (.114/هد: 2جد:

3.    الرجدددمم نّالدددًّ  بددد٘ الىسدددمٚ مبدددم ملدصددد  اهلل بلددددٍن  بددد٘ بلددد  ِمبدددم
لو لدددّا لدددي للدددّاعن ململةدددمحلم  نمو دددم  ذممل دددم  لب ٓدددمت مبدددم ذ دددأ اهلل  

رٌِي   ا دددددددمجع ِال٢ ددددددٔ  ددددددمملًّ و ددددددّ ٌي ملل ددددددٌّي ِاٌحدددددد   
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ِاكدددربٌّي ملدددإً ل لدددى ن ملددد٢    دددّا  بدددٍٓي سددد ٢ٓ  ً اهلل  دددمً  بٓدددم         
 ز.34شالىسمٚ:     ا 

     ٚالرجددمم نّالددًّ  بددد٘ الىسددم      ٘الرجدددمم عددن  اجدددٗ اللّالددٗ  بددد٘ وسددمٍٛن    ددد  ْ ٍي ِا٣ندد   بددد
ٍ   مبددم ملددد  اهلل بلدددٍن  بدد٘ بلدد  ِمبددم لو لددّا لددي للددّاعن         لْددهٍْي  ن اهلل لددي الللدد   بسدد مت لددم لددىر

ِال دددهب  ِنةدددٍن بدددَ لدددي ال سدددمت ِا٧و دددمل ملٍدددن ْلّلدددًّ  بددد٘ الددد٠ًِ الىسدددمٚ  مدددم ْلدددّم الددد١ّٖ  بددد٘    

ململةدددمحلم  نمو دددم   الر مْدددم بدددمحل أ ِالر مْدددٗ ِ دددهب  ال ددد٠ًِ ِلددد ل   دددموّا ومملددد ٕ ا٣لدددر  بدددٍٓي.   
 سدددٍي   نٓ دددٗ ململةدددمحلم  ل ٓلدددم  هلل ٣ِ ِاجٍدددي ذممل دددم  ٣و  ذممل دددم  لب ٓدددمت مبدددم ذ دددأ اهلل  

ِال٢ دددٔ  ل ِاجٍدددي   دددأ اهلل  ْدددمٌي ـ  دددي لو سدددٍي  دددي ال مذ دددٗ ِللدددّام ل ِاجٍدددي  دددي ال  ددد ْر   
  ددددددرٌِي اهلل  ملل ددددددٌّي  اسدددددد ل٢ٌٚي  بددددددٓ ن ِ ةددددددٓموٍي ٣ِالددددددر ن   دددددمملًّ و ددددددّ ٌي  
اٌحدددرِا لددددمجل ٍي ِمجدددم ٍي. ندددمم نمٌددده: ١     ِاٌحدددرٌِي   ا ددددمجع   ِنّملدددٌّي ِ ٓدددهُ  

 ِاكدددربٌّي   بددد٘ ملدددرا. ِاذددده. ِندددمم سدددلٓه بدددي جددد   : اعحدددر ٌحدددر ا مدددمب.     ددددمجلٌّي 
ملدددإً ل لدددى ن ملددد٢  ب مسدددّا  رْلدددم      ملدددإً ل لدددى ن ملددد٢    دددّا  بدددٍٓي سددد ٢ٓ      كدددربم نددد  الدددمٛي   

ملدددإً اهلل ل بددد٘ لدددى ن ِل دددرب ملددد٢   بمدددٌّي ملٓى ةدددر عدددي لدددى ن.    ً اهلل  دددمً  بٓدددم  ددد  ا  ٧ْددد اٍٛي 
 (.140/ هد:١1بي جرْر ال ربٕ ; جد:)ـ ةر   س  ال ربٕ 

     ٚالرجددمم نّالددًّ  بدد٘ الىسددم          .َنددّاه بىددمٚ ل مل ددٗ لددي اللٓددمه  بدد٘ ال ددٔٚ ِا١سدد  ها  بددملى ر ملٓدد

ال ددددمٚ لب لبٓدددد  ِلددددم لةددددهاْٗ   مبددددم ملددددد  اهلل  نددددمم ابددددي   ددددم : الرجددددمم للددددراٚ  بدددد٘ الىسددددمٚ.  
ٌدددّ الةدددهال   ِمبدددم لو لدددّا      لددد  ِال  ددددٓ  بم٧لملدددٗ ِا ٍدددم  ِلبددد  ال ددد٢ل ِ مدددمم الللددد  ِنددد   

لٕ الىسددددمٚ الةددددمحلم     ْددددىٍي ل ٓلددددم  ٣ ِاجٍددددي لِ  ململةددددمحلم  نمو ددددم   ِالى لدددٗ ا سدددد مرٖ  
لٕ حت دددأ  بمدددم ندددمل  دددي  بدددن  ِجٍدددم ملٓدددهن     ذممل دددم  لب ٓدددمت  ل ٓلدددٗ هلل   ذددد  ل ِاجٍدددي 

لٕ   دددأ اهلل ِا مْ دددَ  مبدددم ذ دددأ اهلل     لددد  هدددٓموٗ و سدددٍم ِذ دددأ لملدددَ ِبٓ دددَ ِذ دددأ لسدددرااُ  
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ِال٢ ددددٔ  ددددمملًّ   لِ بدددد لرُ لبىسددددمٚ لً ْ لددددي الدددد ِد ِـ  ىددددَ. ملمددددم لةددددهاْٗ لِ مبلىدددد٘ الدددد ٕ       
ٌددد ُ لودددّاب  ملل دددٌّي ِاٌحدددرٌِي   ا ددددمجع ِاكدددربٌّي  نٓددد : ا دددّا ٌىدددم الدددٓلت  و دددّ ٌي 

  الى ددّ  ا  ٓدد  ِاعحددراً   لددي    ْددمت ا ددرلٖ   ا و دد    بدد٘  ِجٍددم ٌِددٔ  بدد٘ لرا ددمت: بددملّ أ         
ملٓمددم ٌددّ لالدده لىددَ ِالدددرل ملٓمددم ٌددّ لالدده ِل دد٘ او ٍددة  ددي الى ددّ  بّجددَ لددي ال   ْددمت   ْ لدده    لددم         
 بلدددهُ ِاعحدددراً ٌىدددم ٌدددّ  دددرب لددددمجل ٍم. ِنٓددد :  دددرب ا مدددمب   ا كدددمجلٍم ِالددددرل نددد  لدددربة     

بددٓ  لدددَ لً ٠ْ ٍْددم بٍحددراً ١ِ    لٕ   ا ل م ددة ا ددرلٖ  ِجٍددم مل   ملددإً ل لددى ن ملدد٢    ددّا  بددٍٓي سدد ٢ٓ     
 (.140/هد: 1كرل.)  مل ال سٍٓ  للبّه ال ى ْ  ١بي ج ٕ ال بيب; جد:

4.     ِا  بلدددم  ْ بةدددي ب و سدددٍي ث٢ثدددٗ ندددرِٚ ١ِ ـددد  عدددي لً ْ ددد مي لدددم
نبددد  اهلل   لاذدددملٍي  ً  دددي ْددد٠لي بدددمهلل ِالٓدددّه ا٥ندددر ِبلدددّل ٍي لذددد      

الددد ٕ  بدددٍٓي بدددم لرِا   بدددر ٌي    لددد   ً لاا ِا  هددد٢ذم ِعدددي ل ددد  
 ز.228شال لرٖ:  ِلبرجمم  بٍٓي  اجٗ ِاهلل   ْ  ذ ٓن 

    ِِٚا  بلدددم  ْ بةدددي ب و سدددٍي ث٢ثدددٗ ندددر     ًلٕ الّاجدددمت  بددد٘ ا  بلدددم  احلراٛدددر ا دددهنّم بٍدددي ل
ْى  ددرً لددهٖ ث٢ثددٗ ل ٍددما  بدد٘ نددّم ال ددممللٔ ِلملدد ه لِ ثدد٢ث ذددٓ   بدد٘ نددّم لبددٔ ذىٓ ددٗ ِلمحددهه            

ٚ  بلدده او ٍددمٚ  دده ٍمه ٌِدد ا   ا ددهنّم بٍددمه للددم ندد  ا ددهنّم بٍددم ملدد٢  ددهٖ  بٍٓددمه       ثددن   دد ِد  ً الددم 
 ١ِ ـددد  عدددي لً ْ ددد مي لدددم نبددد  اهلل   لاذدددملٍي    .ملمدددم ل دددن  بدددٍٓي لدددي  دددهٖ  للّلدددَ  لدددم : 

لٕ ١ ْ دددمة لبم بلدددم  لً ى دددت لدددم   لاذدددملٍي لدددي ذ ددد  لِ ذدددٓ  اسددد لحم١   اللدددهٖ ِ ب دددم١ حلددد       
لٕ  ً  دددي ذلدددم ل٠لىدددم  بدددمهلل ِى دددت لدددي        ً  دددي ْددد٠ليص بدددمهلل ِالٓدددّه ا٥ندددر        الرجلدددٗ  الددد ِد

 لمبددَ. ٌِدد ا  ٍهْدده عددي ذ دد٘ ىددربً بددمحل  لددي ندد   ْددم ٖ ١ِ ولةددمً ٣وددَ للددر ١ ْلبددن  ١ لددي جٍدد ٍي          
   ِبلددددّل ٍي لذدددد  بددددر ٌي    لدددد   ً لاا ِا  هدددد٢ذم   لٕ ِل ِاجٍددددي لذدددد  بٍددددي   الرجلددددٗ لددددي
 ِْخ ل٤جموددددمت   ا    دددىل   دددده ٍي ِ دددمً ال ددددر  لدددي الرجلددددٗ ا٧هددد٢ة ١ ا٧كددددرااه ٌِدددد ا       ال ددد 
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لٕ ِعدددي  بددد٘ الرجدددمم لدددي احلددد  ل ددد  لدددم   ِعدددي ل ددد  الددد ٕ  بدددٍٓي بدددم لرِا   ال ددد٢ل الرجلدددٔ. 
ِلبرجدددمم  لبرجدددمم  بدددٍٓي بدددم لرِا الددد ٕ للدددر  لدددم  بدددَ لدددي ذسدددي الل دددرٖ ِ دددرب الددددراا ِ دددُّ       

لٕ ِلبرجددمم  بدد٘ الىسددمٚ لٓدد ٖ ٌِددٔ ملٓمددم للددر  لددم  بددَ لددي اللّالددٗ ِا٧و ددمل ِا٧لددرٖ            بددٍٓي  اجددٗ  
  . ً ل دددرل ن  ىددده اهلل ل لدددم ن  ِِجدددّل ال م دددٗ ملٍدددٔ  اجدددٗ   بٓددد  ١   دددرْ  للّلدددَ  لدددم :  

لٕ نملددمت ْىدد لن الددي  ةددمُ ذ ددٓن   للددرُ ِ  ددرْلَ. )هدد ّٖ ال  مسدد  ممدده بددي           ِاهلل   ْدد  ذ ددٓن  

 (.146-145/ هد: 1بّؤ ; جد: بٔ الةم

    ِعددي ل ددد  الدد ٕ  بدددٍٓي    ٖلددي ا١سددد م مب ِذسددي ا لمالدددر   ٗاجدد    ال رالدددٗ ِنٓدد : ا٧و دددمل  
 (.81/ هد:1ِنٓ :  ًّ ال ٢ل بٓهُ. )  مل ال سٍٓ  للبّه ال ى ْ  ١بي ج ٕ ال بيب; جد:

 ِلبرجدددمم  بدددٍٓي  اجدددٗ    ١ِ ْ   ددده الىدددهل لبىسدددمٚ    دددهُ لبرجدددمم   ْدددهٌن  بدددٍٓي للّلدددَ  لدددم :     
 (.110ملٓ رُ  ر ٍم لبرجمم  ًِ الىسمٚ. )نمْٗ ال ٓمً; هد:

5.       ١ِ   مىدددّا لدددم ملدددد  اهلل بدددَ بلدددد ن  بددد٘ بلددد  لبرجدددمم وةدددٓمت الدددم
ا  سدددد ّا ِلبىسددددمٚ وةددددٓمت الددددم ا  سدددد  ِاسدددد لّا اهلل لددددي ملدددددبَ  ً اهلل  

 ز.32شالىسمٚ:   مً ب   الٔٚ  بٓمم 

 ...١ِ   مىدددّا ٍم لً الىسدددمٚ نبدددي: لٓ ىدددم اسددد ّْىم لدددع الرجدددمم   ا ددد اث ِالدددما ىمٌن   ا٥ْدددٗه سددد  

  ال ددد ِ ملى لدددة وٍٓدددم  دددي  لددد  ٣ً ذىدددٍٓي ا   بددد٘ ذ دددن ال دددرْلٗه ملٓدددهن    الىٍدددٔ ذدددد ـمل دددٗ           
ا٥ْددددٗه لٕ لددددي ا٣جددددر ِاحلسددددىم   لبرجددددمم وةددددٓمت الددددم ا  سدددد ّا ... ا٣ذ ددددمه ال ددددر ٓٗ  بددددٍم 

ا١  سددددمل. )  ددددمل ال سددددٍٓ  للبددددّه ال ى ْدددد  ١بددددي جدددد ٕ ال بدددديب;    ِنٓدددد : لددددي ا دددد اث ِْددددر ُ ل ددددأ 
 (.  140-139/هد:1جد:
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 ا٣ابلًّ ذهْ م   ندمْم الىسمٚ

 بسن اهلل الرمحي الرذٓن

ٌِددّ نددماد ا سددحه ِندده اندد با الرجددمم لددع الىسددمٚ        هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن   ددع الددىيب   .1

ل رْددد ه  بدددٓ ي  مملدددم  ال رْددد   لاسددد  نرً ملبدددٓ  ل دددي لً حتللدددي ا   ال رْددد  مللدددمم: 
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لنرجددَ لبددّ مل موددة ا ددرلٖ  بةدد  بم ددهاا ذ دد٘  ً ثّبددَ لٓلبدد  بم ددهاا لددي لةددّنٍم بددَل.     

 (.231/ هد:1 اِ  لي اِاْٗ لبٔ لسٓه. )مجع ال ّاٛه; جد:

ل ىرصدددٔ  دددمً   دددٔ   ال رْددد  ِللملدددَ الدددرلٖ ه مللدددمم عدددم:  هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبنلً الددىيب   .2

لنرجددَ ا ْددي لددي  . ل  ٌّددم ملإوٍددم ج صددماٖل ال رْدد  ِاسددع ه مللددمم:  ه مللملددة:  ددي ال رْدد ل  

 (.231/ هد:1اِاْٗ لو . )مجع ال ّاٛه; جد:

لنرجدددَ  اِ  لدددي  لً   دددٔ الرجددد  بدددت ا دددرل ت.    هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن  وٍددد٘ اسدددّم اهلل   .3

 (.231/هد:1اِاْٗ ابي  مر. )مجع ال ّاٛه; جد:

لددددمم اجدددد : ْددددم اسددددّم اهلل  ً الرل ددددٔ ه مل ل١ ىبددددًّ لذدددده ن بددددملرلٖ  ١ لددددع  ٕ  ددددرهل .4

. لااجدددع ملردددخ لدددع الرل ددد لنرجدددة ذمجدددٗ ِ ودددٔ نددده ا    دددة   جدددٓ   ددد اه ندددمم:  

 (.230/هد:1لنرجَ ال  مإ ِلسبن لي اِاْٗ ابي   م  لرملّ م. )مجع ال ّاٛه; جد:

لاس ّهدددّا بملىسدددمٚ نددد اه ملدددإوٍي نبلدددي لدددي  :  هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبنندددمم اسدددّم اهلل  .5

ٔٚ   الددددبع ل ددد٢ُ ملدددإً  ٌ دددة  لٓمدددَ  سدددر َ ه ِ ً  ر  دددَ   ْددد م   كدددبع ِ ً ل دددّد الددد

لنرجدددَ ال دددٓ مً لدددي اِاْدددٗ لبدددٔ ٌرْدددرٖ. )ل ددد مٖ ا ةدددمبٓس;    ل دددّد ملمس ّهدددّا بملىسدددمٚل.  

 (.967/هد:2جد:

ل  وددٔ ٣ب دد  ا ددرلٖ  ددرد لددي بٓ ٍددم ةددرص  ْبددٍم   دد ّ       :  هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن  نددمم الددىيب   .6

ِسدددا ِالةددد   بددددل  لدددي اِاْدددٗ له سدددبمٗ. )مجدددع ال ّاٛددده;    لنرجدددَ ال رباودددٔ   ا٣  ِجٍدددم ل.

 (.349هد:
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 هددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن نملددة السدددٓهٖ له سددبمٗ اكدددٔ اهلل  ىٍددم :  ىدددة  ىدده اسدددّم اهلل      .7

ل ِ ىددهُ لٓمّوددٗ مل ن دد  ابددي له ل  ددّه ِ لدد  بلدده لً للروددم بمحلحددمل ملددهن   بٓىددمه مللددمم:         

ل ْ ةددددروم ١ِ ْلرملىددددم ه نددددمم:    مللبىددددم: ْددددم اسددددّم اهلل للددددٓ  ل مدددد٘ ١   اج ح ددددم لىددددَ له  

لنرجددددددَ ال لدددددد ٕ ِلبددددددّ  اِ . )مجددددددع ال ّاٛدددددده; لمللمٓددددددمِاً لو مددددددم لسدددددد مم   ةددددددروَ ل. 

 (.231/هد:1جد:

ل  ددد   دددت ندددمم:  هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن دددي لبدددٔ لّسددد٘ اكدددٔ اهلل  ىدددَ لً اسدددّم اهلل   .8

 اِ  لنرجدددَ لبدددّ  اوٓدددٗ ِا دددرلٖ   ا اسددد ل ر  ملمدددرص  بدددمجملب   ددد ا ِ ددد ا ْلدددد  اوٓدددٗ ل. 

 (.84/ هد:3ِال ل ٕه ِنمم: ذهْ  ذسي هرٓس. )ال نٓمت; جد:

جددددمل     هددددب٘ اهلل  بٓددددَ ِسددددبننملددددة  مٛ ددددٗ اكددددٔ اهلل  ىٍددددم: بٓىمددددم اسددددّم اهلل   .9

هددب٘ اهلل  بٓددَ  ا سددحه  نبددة الددرلٖ لددي ل ْىددٗ  رملدد     ْىددٗ عددم   ا سددحه مللددمم الددىيب       

ٗ       : ِسددبن ِال دد      السددمحه ملددإً بددد      ل ْددم لٍْددم الىددم  اوٍددّا وسددمٚ ن  ددي لدد   ال ْىدد

لنرجددَ ابددي لمجددَ.   سددراٛٓ    ْبلىددّا ذ دد٘ لدد   وسددمٌٟن ال ْىددٗ ِ دد   ِا   ا سددحه ل.    

 (.85/ هد:3)ال نٓمت; جد:

ل الدددهوٓم ل دددمب ِنددد  ل م ٍدددم ا دددرلٖ الةدددمحلٗ  ندددمم:  هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن ً اسدددّم اهلل  .10

 (.41/ هد:3ال نٓمت; جد:لنرجَ لسبن ِالىسمٛٔ ِابي لمجَ لي اِاْٗ  مٛ ٗ. )ل.
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ل ١ ـددد  ١لدددرلٖ لً  ةدددّه ِ ِجٍدددم الدددمٌه  ١   : هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن ندددمم اسدددّم اهلل  .11

لنرجدددَ ال  دددمإ ِالب دددأ لددددَ ِلسدددبن ِن ٌمدددم لدددي اِاْدددٗ   بإ ودددَ ١ِ  ددد  ً   بٓ دددَ  ١ بإ ودددَ ل.

 (.57/ هد:3لبٔ ٌرْرٖ. )ال نٓمت; جد:

مللملدددة: ْدددم اسدددّم اهلل لودددم ِاملدددهٖ الىسدددمٚ   هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبنجدددمٚ  الدددرلٖ    الدددىيب  .12

 لٓدد  ٌدد ا ا ٍددم     ددَ اهلل  بدد٘ الرجددمم ملددإً ْةددٓ ّا لجددرِا ِ ً ن بددّا  ددموّا لذٓددمٚ  ىدده           

ابٍددن ْر نددًّ ِ ددي لل ددر الىسددمٚ ولددّه  بددٍٓن ه ملمددم لىددم  لدد   ه نددمم: نددمم اسددّم اهلل             

  املددم  لددَ  ل لبب ددٔ لددي للٓددة لددي الىسددمٚ لً  م ددٗ الدد ِد ِا      :  هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن  

لدددي اِاْدددٗ ابدددي   دددم .   ـ ةدددرااِاُ ال ددد اا ٌ ددد ا ْلدددهم  لددد  ِنبٓددد  لدددى ي لدددي ْ لبدددَل.   

 (.53/ هد:3)ال نٓمت; جد:

: لٕ الىدددم   هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن نملدددة  مٛ دددٗ اكدددٔ اهلل  ىٍدددم; سددد لة اسدددّم اهلل     .13

ه نبددة: ملدد ٕ الىددم  ل  ددن ذلددم  بدد٘ الرجدد     ل  ِجٍددم لل  ددن ذلددم  بدد٘ ا ددرلٖ  ه نددمم:   

 (.53/ هد: 3اِاُ ال  اا ِاحلم ن ِ سىم  ال  اا ذسي. )ال نٓمت; جد: ل للَ لنمم:   ه

ل   ا اسدد   وة الددرلٖ لذدده ن    ا سددحه ملددد٢     :  هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن   نددمم اسددّم اهلل    .14

 (.337 / هد:9لنرجَ ال  مإ لي اِاْٗ لبٔ سم  . )مل س ال مإ; جد: ىلٍم ل. 

ة سدددّ ٖ بىدددة  للدددٗ لددد٢ٓ ملراٌدددم  مدددر مللرملٍدددم    نملدددة  مٛ دددٗ اكدددٔ اهلل  ىٍدددم: نرجددد   .15

 هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن  مللدددمم:  وددد  ِاهلل ْدددم سدددّ ٖ لدددم   دددت  بٓىدددم ملرجلدددة    الدددىيب        

ملددد  ر   لددد  ٌِدددّ   ذحر دددٔ ْ ل ددد٘ ِ ً   ْدددهُ للرندددم ملددد و م  بٓدددَ ملرملدددع  ىدددَ ٌِدددّ        
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لنرجددددَ ال  ددددمإ. )ملدددد س ال ددددمإ;  ل ندددده ل ً اهلل ل ددددي لً  ددددرجي حلددددّاٛح ي ل. ْلددددّم: 

 (.337/ هد: 9:جد

ل  ب ددددن ااب ِ ب ددددن لسددددّٜم  ددددي ا ٓ ددددَ ه :  هددددب٘ اهلل  بٓددددَ ِسددددبنندددمم اسددددّم اهلل   .16

ِا٣لددد  ااب ِالرجددد  ااب  بددد٘ لٌددد  بٓ دددَ ِا دددرلٖ اا ٓدددٗ  بددد٘ بٓدددة  ِجٍدددم ِِلدددهُ ه     

لنرجدددَ ال  دددمإ لدددي اِاْدددٗ ابدددي  مدددر. )ملددد س    مل ب دددن ااب ِ ب دددن لسدددّٜم  دددي ا ٓ دددَ ل.  

 (.277/ هد:3ال مإ; جد:

  ا ٍددم ه مللددمم:   هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن   ددٗ اكددٔ اهلل  ىٍددم: اسدد   وة الددىيب     نملددة  مٛ .17

 (.75/ هد:6لنرجَ ال  مإ. )مل س ال مإ; جد:ل جٍم  ي احلخ ل 

مللملددة:  هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن   ددي ل ددمٚ اكددٔ اهلل  ىٍددم: لً الددرلٖ سدد لة اسددّم اهلل       .18

 ِج ٍدددم ه لمل هددد  ملٓدددَ  ْدددم اسدددّم اهلل  ً ابدددىم لهدددمب ٍم احلةددد ٗ ه مل مددد ل الدددلرٌم ِ ودددٔ   

اِاُ ال  ددددمإ ِابددددي لمجددددَ.   ددددرُ السددددٓه  ل للددددي اهلل الّاهددددبٗ ِا س ّهددددبٗ ل. ه مللددددمم: 

  مه ههْ  ذسي نمً اللىّجٔ ال  مإ     مبَ لذسي ا٣سّٖ  مبم ث ة   الىسّٖ ل.

ل ْدددم ندددمم:  هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن ِ دددي السدددٓهٖ  مٛ دددٗ اكدددٔ اهلل  ىٍدددم لً اسدددّم اهلل    .19

اِاُ الىسدددمٛٔ ِالب دددأ لددددَ ِابدددي  ِ لدددرا  الددد وّل ملدددإً عدددم لدددي اهلل  مل دددم ل.   مٛ دددٗ  ْدددمب 

 لمجَ ِابي ذ مً   هرٓرَ.

 بددد٘ ابىدددٗ لبردددمً ملم  ددد    هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن  لدددة لوسدددم ْلدددّم:  نددد  اسدددّم اهلل    .20

ل وددم  لددي للددم ْر  ددًّ     ىددهٌم ثددن كددر  مللملددة:    دددر  ْددم اسددّم اهلل  ه مللددمم:       
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مللملدددة: ْدددم اسدددّم اهلل اهلل ل بدددٍن ل ددد  ا بدددّب  بددد٘ ا٣سدددرٖ له ال ردددر ا٣نددددر   سددد ٓ  

ثدددن  دددم  ملددددر ه مللملدددة لددددَ  ل البدددٍن اجلبدددٍم لدددىٍن له  ا ب اهلل لً جيلبدددد لدددىٍن ه مللدددمم:  

ل لوددة لددي  ل دد  لِ لددن  لدد  ه مللددمم عددم ل دد   لدد ه مللملددة: ا ب اهلل لً جيلبددد لددىٍنه نددمم:        

  ِجددة   ددم ٖ بددي الةددملة ملر  ددة     نددمم: نددمم لودد : مل  ا٣ِلددت ِلسددة لددي ا٥نددرْي له    

ال رددر لددع بىددة نر ددٗ ملبمددم ن بددة ا  ددة  اب ٍددم ملّنةددة بٍددم ملسددل ة  ىٍددم ملمم ددة.            

/ 6لنرجددَ ال  ددمإ لددي اِاْددٗ   دده اهلل بددي   دده الددرمحي ا٣وةددمإ  ددي لودد . )ملدد س ال ددمإ; جددد:          

 (.76هد: 

  ْدددهٌم   دد ّ  لٓددَ لددم  بلددٔ      هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن    ً ملم مددٗ  بٍٓددم السدد٢ه ل ددة الددىيب       .21

لددي الرذدد٘ ِبب ٍددم لوددَ جددمُٚ انٓدد  ملبددن  ةددم ملَ ملدد  ر   لدد  للمٛ ددٗ ملبمددم جددمٚ لنرب ددَ         

 ل  بدد٘ ل مو مددم له   مٛ ددٗ نددمم: ملحمٚوددم ِندده لندد وم لدددمجلىم ملدد ٌ ىم ولددّه ه مللددمم:          

ل ل١ ل ل مددم  بدد٘  ملحددمٚ ملللدده بددد ِبٓىٍددم ذ دد٘ ِجدده  بددر  نهلٓددَ  بدد٘ ب ددده مللددمم:         

م لددددمجل مم لِ لِْ مدددم    ملراالددد مم ملسددد رم ث٢ثدددم  نددد  الدددم سددد ل  مم  ه   ا لنددد ذ 

لنرجددَ  ِث٢ثددت ِامحددها ث٢ثددم ِث٢ثددت ِ ددربا لابلددم ِث٢ثددت ملٍددّ ندد  ل مددم لددي نددم ه ل.        

 (.506/ هد:9ال  مإ لي اِاْٗ  بٔ اكٔ اهلل  ىَ. )مل س ال مإ; جد:

لددم لً ٌىدده بىددة    ددٗ نملددة: ْددم اسددّم اهلل  ً لبددم سدد ٓمً اجدد  الددرٓس ِلددٓ  ْل ددٓد            .22

ل نددد ٕ لدددم ْ  ٓددد  ِِلدددهب   ْ  دددٓد ِِلدددهٕ  ١ لدددم لنددد   لىدددَ ٌِدددّ ١ ْلبدددنه مللدددمم:      

 (.507/ هد:9لنرجَ ال  مإ لي اِاْٗ  مٛ ٗ. )مل س ال مإ; جد:بم لرِا ل.
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ِنددمم  ل ندد  وسددمٚ ا دد  ا٧بدد  وسددمٚ نددرْ  له      : هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن  نددمم اسددّم اهلل   .23

 رُ ِلا ددمُ  بدد٘  ِد    ا  ْددهُ.    وسددمٚ نددرْ  لذىددمُ  بدد٘ ِلددهُ   هدد     ا٥نددر: هددما  

 (.511/ هد:9لنرجَ ال  مإ لي اِاْٗ لبٔ ٌرْرٖ. )مل س ال مإ; جد:

 هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن   ددي السددٓهٖ   مٛ ددٗ اكددٔ اهلل  ىٍددمه نملددة:  لددة اسددّم اهلل        .24

 اِاُ احلم ن ِنمم: ٌ ا ذهْ  هرٓس ا٧سىم . ل احلممه ذراه  ب٘ وسمٚ للمله: 

ل الىسددمٚ  ددّاٖ ِ ً ا ددرلٖ ل  ددرد لددي بٓ ٍددم ِلددم      : اهلل  بٓددَ ِسددبن هددب٘ نددمم اسددّم اهلل   .25

بٍدددم بددد   ملٓس  دددرملٍم ال دددٓ مًه ملٓلدددّم:  وددد  ١ ذدددرصْي ب ذددده  ١ ل ح   دددَ ِ ً ا دددرلٖ        

ل بدد   ثٓمبٍددم ملٓلددمم: لْددي  رْددهْي  ه مل لددّم: ل ددّ  لرْدددم لِ لالددٍه جىددم ٖ لِ لهددبٔ         

  ٓ اِاُ ال رباودددٔ لدددي اِاْدددٗ ابدددي   ٍدددم ل. لسدددحه ِلدددم   ددده  الدددرلٖ ابٍدددم ل ددد  لً  ل دددهُ   ب

 (.227/ هد:1لسلّ  ِ سىم ُ ٌ ُ ذسي. )ال نٓمت; جد:

الىسدددمٚ نملدددة الدددراٖ جبٓبدددٗ   وصٍدددم لدددي وسدددمٚ    هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن  دددم بدددمْع اسدددّم اهلل   .26

لدددر مللملددة: ْددم ودديب اهلل  وددم  ددد٩    بدد٘ ابمٛىددم ِلبىمٛىددم ِل ِاجىددم ملمددم ـدد  لىددم لددي للددّاعن             

لنرجدددَ لبدددّ  اِ  لدددي اِاْدددٗ سله.)ل ددد مٖ ا ةدددمبٓس; لر دددمت    بىدددَ ِ ٍهْىدددَ ل.ل ا ه ندددمم: 

 (.1951/هد:1جد:

ل   ا هدددبة ا دددرلٖ مخسدددٍم ِذةدددىة ملرجٍدددم   : هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن ندددمم اسدددّم اهلل   .27

اِاُ  ابدددي ذ دددمً   هدددرٓرَ لدددي  ِل م دددة بلبدددٍم  نبدددة لدددي لٕ لبدددّال ا ىدددٗ الدددمٚ  ل. 

 (.52د:/ ه3اِاْٗ لبٔ ٌرْرٖ. )ال نٓمت ; جد:
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ل ل دددم ندددمم:  هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن  دددي السدددٓهٖ  مٛ دددٗ اكدددٔ اهلل  ىٍدددم لً اسدددّم اهلل    .28

الددرلٖ ِكددلة ثٓمبٍددم   ندد  بٓددة  ِجٍددم مللدده ٌ  ددة سدد  لددم بٓىٍددم ِبددت اهلل  دد  ِجدد      

 (.136/ هد:3)ملٓ  اللهْر; جد:ل. 

٠ ٕ ذدد  ل ا ددرلٖ ١  دد٠ ٕ ذدد  اهلل  لددم  ذ دد٘  دد   : هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن نددمم اسددّم اهلل   .29

اِاُ ال رباوددٔ بإسددىم  جٓدده    ِجٍددم  بددَ لددّ سدد عم ٌِددٔ  بدد٘  ٍددر ن ددمت   ذىددع و سددٍم ل.       

 (.58/هد:3لي اِاْٗ  ْه بي لانن. )ال نٓمت; جد:

ل لددم اسدد  م  ا دد٠لي بلدده  لددّٙ اهلل ندد ا لدددَ لددي  ِجددٗ    : هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن نددمم الددىيب  .30

نسددن  بٍٓددم لبر ددَ ِ ً نددمل  ىٍددم     هددمحلٗ  ً للرٌددم ل م  ددَ ِ ً و ددر  لٍٓددم سددرص َ ِ ً ل     

/ 2اِاُ ابدددي لمجدددَ لدددي اِاْدددٗ لبدددٔ للملدددٗ. )ل ددد مٖ ا ةدددمبٓس; جدددد:وةدددر َ   و سدددٍم ِلملدددَ ل.

 (.3097هد:

ل  ً ا ددرلٖ   ا نرجددة لددي بٓ ٍددم ِ ِجٍددم  ددماُ للىٍددم     : هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن  نددمم الددىيب   .31

اِاُ ل. ددد  لبددد    السدددممٚ ِ ددد  الدددٔٚ لدددر   بٓدددَ نددد  ا دددي ِا٧وددد  ذ ددد٘  رجدددع     

ال رباودددٔ   ا٣ِسدددا ِاِا دددَ ثلدددم   ١ سدددّْه بدددي   ددده الل ْددد  لدددي اِاْدددٗ ابدددي  مدددر. )ال نٓدددمت;           

 (.59/هد:3جد:

ل ١ ـددد  ١لدددرلٖ  ددد٠لي بدددمهلل لً  ددد  ً   بٓدددة  ِجٍدددم  : هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبنندددمم الدددىيب  .32

ً ٌِددّ  ددماُ ١ِ  ددرد ٌِددّ  ددماُ ١ِ   ٓددع ملٓددَ لذددها ١ِ  لدد م ملراالددَ ١ِ  دددربَ ملددإً  ددم   

ٌددّ ل بددن ملب   ددَ ذ دد٘  ركددَٓ ملددإً ن دد  مل ٍددم ِولمددة ِن دد  اهلل  دد اٌم ِلملبددخ ذح ٍددم        
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اِاُ احلددم ن ِنددمم: هددرٓس   ١ِ  ثددن  بٓددَ ِ ً ٌددّ   ْددر  مللدده لبب ددة  ىدده اهلل  دد اٌم ل.      

 (.57/هد:3ا٧سىم لي اِاْٗ للم  بي ج  . )ال نٓمت; جد:

ا   دد ٍت لددي   بٓددَ ِسددبن هددب٘ اهلل   نددمم ابددي   ددم  اكددٔ اهلل  ىٍمددم: للددي اسددّم اهلل        .33

اِاُ ال  ددددمإ ِلبددددّ  اِ  ِال لدددد ٕ الرجددددمم بملىسددددمٚ ِا   دددد ٍم  لددددي الىسددددمٚ بملرجددددمم. 

 (.103/ هد:3ِالىسمٛٔ ِابي لمجَ ِال رباؤ. )ال نٓمت; جد:

 دددي لبدددٔ ٌرْدددرٖ اكدددٔ اهلل  ىدددَ لرملّ دددمه ندددمم: جٍدددم  ال ددد   ِالددددلٓ  ِا دددرلٖ احلدددخ       .34

 لي اِاْٗ لبٔ سبمٗ. 298/ هد:2 ; جد:لنرجَ همذمت السىي الة ِاللمرٖ. 

  ا لاا  لً ىددرد لنددرب    هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن  نملددة  مٛ ددٗ اكددٔ اهلل  ىٍددم:  ددمً الددىيب       .35

ملدد نرب بىىددم   ندد ِٖ    هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن بددت وسددمُٚ ملدد ْ ٍي ىددرد سددٍمٍم نددرد بٍددم الددىيب      

وددد م بلددده لدددم ل  هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن  ن اٌدددم مل دددرد ملٍٓدددم سدددٍمٔ مل رجدددة لدددع الدددىيب      

 (.77/هد:6ال  مإ. )مل س ال مإ; جد: لنرجَاحلحمل.

ْسدد ؤ بددر اُٚ ِلوددم    هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن  نملددة  مٛ ددٗ اكددٔ اهلل  ىٍددم: الْددة الددىيب       .36

لو دددر    احل  دددٗ ْبل دددًّ   ا سدددحه ذ ددد٘ ل دددًّ لودددم الدددم لسددد ه ملمندددهاِا ندددها ا ماْدددٗ     

 (.326/هد:9 مإ; جد:اِاُ ال  مإ. )مل س الاحلهْ ٗ السي احلرْةٗ  ب٘ البٍّ. 

 ددددمً ْ٪ ددددرد ا٣ب ددددما ِاللّا دددد  ِ ِا  ا ددددهِا   هددددب٘ اهلل  بٓددددَ ِسددددبن  ً اسددددّم اهلل  .37

ِاحلددددٓ    اللٓددددهْي مل لددددم احلددددٓ  ملٓل دددد لي ا ةددددب٘ ِالددددٍهً   ددددّٖ ا سددددبمت نملددددة      
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لنرجدددَ ل ملب لرٌدددم لن ٍدددم لدددي ج٢بٓددد ٍي ل.   ذدددهاٌي:  ً   ْ دددي عدددم جب دددمل  ه ندددمم:   

 (.319/هد:4ٗ. )الرة السىٗ: جد:ال ٓ مً لي اِاْٗ له   ٓ

لدددم لذدددهث الىدددم   دددىلٍي     هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن  نملدددة  مٛ دددٗ: لدددّ ل اب اسدددّم اهلل     .38

لنرجددَ ال ددٓ مً لددي اِاْددٗ  مٛ ددٗ. نددمم احلددمملأ:      ا سددحه  مددم لىلددة وسددمٚ بددد  سددراٛٓ .     

 .(320/هد:4ٌِ ا ِ ً  مً لّنّملم ذ مَ ذ ن الرملع ٣وَ ١ ْلمم بملرلٕ. )الرة السىٗ; جدد:

الرجدد  ْبدد      هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن  ددي لبددٔ ٌرْددرٖ اكددٔ اهلل  ىددَ نددمم: للددي اسددّم اهلل       .39

اِاُ لبدددّ  اِ  ِالىسدددمٛٔ ِابدددي لمجدددَ ِابدددي ذ دددمً     ل  سدددٗ ا دددرلٖ ِا دددرلٖ  بددد   ل سدددٗ الرجددد .   

 (.104/ هد:3هرٓرَ ِاحلم ن. ِنمم:  ب٘ الرط لسبن. )ال نٓمت; جد:

هدددب٘ اكدددٔ اهلل  ىٍمدددم لوٍدددم جدددمٚ     الدددىيب  دددي له محٓددده الدددرلٖ لبدددٔ محٓددده السدددم هٕ  .40

ل ندده  بمددة لودد    مللملددة: ْددم اسددّم اهلل  وددٔ لذددمت الةدد٢ٖ للدد ه نددمم:       اهلل  بٓددَ ِسددبن 

حتددد ت الةددد٢ٖ للدددٔه ِهددد٢     بٓ ددد  نددد  لدددي هددد٢     ذحر ددد ه ِهددد٢        

ذحر ددددد  نددددد  لدددددي هددددد٢      اابه ِهددددد٢      ااب نددددد  لدددددي هددددد٢      

ندددمم:   لسدددحه نّلددد  نددد  لدددي هددد٢     لسدددحهٕ ل.  لسدددحهنّل ه ِهددد٢    

ملددد لر  ملدددىيب عدددم لسدددحه   لنةددد٘ الدددٔٚ   بٓ ٍدددم ِل بمدددَ ِ مودددة  ةدددبٔ ملٓدددَ ذ ددد٘        

اِاُ لمحددددده ِابدددددي ن  دددددٗ ِابدددددي ذ دددددمً   هدددددرٓرٍمم. )ال نٓدددددمت;  للٓدددددة اهلل  ددددد  ِجددددد . 

 (.25/هد:1جد:



 

 28 

٘ لِ   لكدددر هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن  دددي لبدددٔ سدددلٓه ا دددهإ ندددمم: ندددرد اسدددّم اهلل     .41

ل ْدددم لل دددر الىسدددمٚ  ةدددهني ملدددإؤ لاْددد  ي مل دددر    ا ةدددب٘ ملمدددر  بددد٘ الىسدددمٚه مللدددمم: 

ل    ددرً البلددي ِ   ددرً الل دد ه    مللبددي: ِْددن ْماسددّم اهلل  ه نددمم:    ل  ددر لٌدد  الىددما ل.   

نبددي: ِلددم لددم الْددة لددي ومنةددم   لدد  ِ ْددي ل ٌددمت لبددمت الرجدد  احلددم ه لددي  ذددها ي له    

ل للدددٓ  الدددٍم ٖ ا دددرلٖ ل ددد  وةددد  الدددٍم ٖ  ه ندددمم:  ولةدددمً  ْىىدددم ِ لبىدددم ْدددم اسدددّم اهلل

ل ملدد ل  لددي ولةددمً  لبددٍم ه للددٓ    ا ذمكددة    ةدد  ِ      نبددي: ببدد٘ ه نددمم:   الرجدد   ه 

اِاُ ال  ددمإ )هددرٓس ال  ددمإ;   ل ملدد ل  لددي ولةددمً  ْىٍددم ل.  نبددي: ببدد٘ ه نددمم:   ةددن  ه 

 (.64/هد:1جد:

42.     ّ هدددب٘ اهلل م اهلل  دددي   ددده اهلل بدددي   دددم  لودددَ ندددمم: نسددد ة ال دددم   بددد٘  ٍددده اسددد

ِالىددم  للددَ مللددمه نٓملددم  دد٢ّْ  ددّا     هددب٘ اهلل  بٓددَ ِسددبن ملةددب٘ اسددّم اهلل    بٓددَ ِسددبن 

لددي سددّاٖ ال لددرٖه ثددن ا ددع ا ّ ددم  دد٢ّْ ثددن املددع مللددمه نٓملددم  دد٢ّْ ٌِددّ  ًِ اللٓددمه ا٣ِم          

ثددن ا ددع ا ّ ددم  دد٢ّْ ٌِددّ ًِ الر ددّب ا٣ِم ثددن سددحه ثددن نددمه مللددمه نٓددمه  دد٢ّْ ٌِددّ  ًِ        

ا٣ِم ثدددن ا دددع ا ّ دددم  ددد٢ّْ ٌِدددّ ًِ الر دددّب ا٣ِم ثدددن سدددحه ثدددن اوةدددرا ِنددده       اللٓدددمه

ل  ً ال ددم  ِاللمددر اْ ددمً لددي اْددم  اهلل ١ ىسدد مً  ددّ  لذدده       ةبددة ال ددم ه مللددمم:   

ندددملّا: ْدددم اسدددّم اهلل الْىدددمب  ىمِلدددة الدددٜٓم  ١ِ حلٓم دددَ ملدددإ ا الْددد ن  لددد  ملدددم  رِا اهلل له  

ْددة ا ىددٗ لِ لاْددة ا ىددٗ مل ىمِلددة  ىلددّ ا      ل  وددٔ الٌدد ا ثددن الْىددمب   ل لددةه مللددمم:    

ِلددّ لن  ددَ ٣ بددة لىددَ لددم بلٓددة الددهوٓمه ِالْددة الىددما ملبددن لا  ددملّٓه لى ددرا نددا ِالْددة    

نٓدد : ْ  ددرً بددمهلله   ل ب  ددرٌي له نددملّا:   ْددم اسددّم اهلل  ه نددمم:    ل  ددر لٌبددٍم الىسددمٚ له   

ٌ   ندددمم:  ر ثدددن ال  ل ْ  دددرً الل ددد  ِْ  دددرً ا٧ذسدددمً لدددّ لذسدددىة     ذدددهاٌي الددده
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اِاُ ال  دددمإ. )هدددرٓس ال  دددمإ;  لىددد  الدددٜٓمه نملدددة: لدددم الْدددة لىددد  نددد ا ندددا ل.    

 (.261-260/هد:3جد:

 هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن ) دددي  مدددر بدددي ا٣ذدددّ ( الدددٍه  ذحدددٗ الدددّ اب لدددع اسدددّم اهلل      .43

نددملّا: ْددّه احلددخ   ل لٕ ْددّه لذددره  له  ملرمدده اهلل ِلثىدد٘  بٓددَ ِ  ددر ِِ ددأ ثددن نددمم ث٢ثددم:       

ً  لددمٚ ن ِللددّال ن ِل راكدد ن  بددٓ ن ذددراه ذ رلددٗ ْددّل ن ٌدد ا       لملددإا٣ ددربه نددمم:  

  ببدده ن ٌدد ا   الددٍر ن ٌدد ا ل١ ١ جيددد جددمً  ١  بدد٘ و سددَ ١ِ جيددد ِالدده  بدد٘ ِلددهُ       

١ِ ِلدده  بدد٘ ِالددهُ ل١  ً ا سددبن لنددّ ا سددبن ملبددٓ  ـدد   سددبن لددي لنٓددَ الددٔٚ  ١ لددم        

ن اِٟ  للددّال ن ١   بمددًّ ١ِ  لذدد  لددي و سددَ ل١ ِ ً  دد  ابددٔ   ا مٌبٓددٗ لّكددّب ل دد    

  بمددًّ ندد  ابددٔ   ددم  ملإوددَ لّكددّب  بددَ ل١ ِ ً  دد   ه   ا مٌبٓددٗ لّكددّب ِلِم  ه         

لكددع لددي  ه ا مٌبٓددٗ  ه احلددماث بددي   دده ا  بددمت ِ ددمً لس كددلم   بددد لٓدد  ملل ب ددَ       

ٌدد ْ  ل١ ِاس ّهددّا بملىسددمٚ ندد ا ملددإوٍي  ددّاً  ىدده ن لددٓ  ذب ددًّ الددٜٓم ندد   لدد          

ْدد  ت ب مذ ددٗ ل ٓىددٗ ملددإً مللبددي ملددمٌحرٌِي   ا دددمجع ِاكددربٌّي كددربم ندد             ١ لً

لددربة ملددإً ل لددى ن ملدد٢    ددّا  بددٍٓي سدد ٢ٓ ل١ ِ ً ل ددن  بدد٘ وسددمٛ ن ذلددم ِلىسددمٛ ن         

 بددٓ ن ذلددم مل لددم ذل ددن  بدد٘ وسددمٛ ن ملدد٢ ْددّ ت ملرالدد ن لددي   رٌددًّ ١ِ ْدد  ً              

 لددددددٍٓي    سددددددّ ٍي   بٓددددددّ  ن  ددددددي   رٌددددددًّ ل١ ِ ً ذلٍددددددي  بددددددٓ ن لً حتسددددددىّا    

 (.33/هد:1لنرجَ ال ل ٕ ِلب ٓ ت  ُّ  ي ابي  مر. )مجع ال ّاٛه; جد:ِ لملٍيل.

 دددي الرجددد  جيددده ال بددد  ١ِ   هدددب٘ اهلل  بٓدددَ ِسدددبن  دددي  مٛ دددٗ نملدددة: سدددٜ  اسدددّم اهلل   .44

ل ١ ه ِ ددي الرجدد  ْددرٙ لوددَ ندده اذدد بن ِ  جيدده ببدد٢ه نددمم:      ل ْ  سدد  لْدد  ر اذ ٢لددمه نددمم:  
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ل نملددة له سددبمٗ: ْددم اسددّم اهلل ٌدد   بدد٘ ا ددرلٖ  ددرٙ  لدد  نسدد   ه نددمم:       نسدد   بٓددَ له 

 (.74/ هد:1اِاُ ال ل ٕ . )سىي ال ل ٕ; جددولن  ً الىسمٚ اللمٛ  الرجمم ل.

 ل   مبٗ ٌ ُ الىس ٗ ا هْهٖ ّْه الس ة 

 ٌد1426انر مجم ٙ ال موٓٗ 

 لد 2005ا ّس ّ   6

 احلمه هلل ال اللم ت 

 

ٓس: ملإلملددٗ له ِانددٗ ال ددٍٓهٖ لٌدد   ااٌددم نةّهددٓٗ عددم ِ  ددرْ  عددم لددي           نبددة لوددم  مدده جندد    

ملدددد٢ ْلددددم   بٍٓددددم ن ٌددددم ِ ً بب ددددة لددددم بب ددددة   ال ددددد   هددددب٘ اهلل  بٓددددَ ِسددددبناسددددّم اهلل 

ِالهْموددٗ. ملددإً السددٓهٖ  مٛ ددٗ ِن ٌددم لددي للٍددم  ا دد٠لىت اكددٔ اهلل  ددىٍي ٌِددي لملددد  لددي له           

 . ٌِ ا ٌّ ن٢هٗ ٌ ا ال ر .ِانٗ   ْ لبي  ل  لٕ  لملٗ لٌ  الهاا

نبددة لوددم  مدده جنددٓس: ملإلملددٗ له ِانددٗ ال ددٍٓهٖ لٌدد   ااٌددم نةّهددٓٗ عددم ِ  ددرْ  عددم لددي               

ملدددد٢ ْلددددم   بٍٓددددم ن ٌددددم ِ ً بب ددددة لددددم بب ددددة   ال ددددد   هددددب٘ اهلل  بٓددددَ ِسددددبناسددددّم اهلل 

ي له ِالهْموددٗ. ملددإً السددٓهٖ  مٛ ددٗ ِن ٌددم لددي للٍددم  ا دد٠لىت اكددٔ اهلل  ددىٍي ٌِددي لملددد  لدد          

 ِانٗ   ْ لبي  ل  لٕ  لملٗ لٌ  الهاا. ٌِ ا ٌّ ن٢هٗ ٌ ا ال ر .

نبددة لوددم  مدده جنددٓس: ملإلملددٗ له ِانددٗ ال ددٍٓهٖ لٌدد   ااٌددم نةّهددٓٗ عددم ِ  ددرْ  عددم لددي               

ملدددد٢ ْلددددم   بٍٓددددم ن ٌددددم ِ ً بب ددددة لددددم بب ددددة   ال ددددد   هددددب٘ اهلل  بٓددددَ ِسددددبناسددددّم اهلل 
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ي للٍددم  ا دد٠لىت اكددٔ اهلل  ددىٍي ٌِددي لملددد  لددي له      ِالهْموددٗ. ملددإً السددٓهٖ  مٛ ددٗ ِن ٌددم لدد    

 ِانٗ   ْ لبي  ل  لٕ  لملٗ لٌ  الهاا. ٌِ ا ٌّ ن٢هٗ ٌ ا ال ر .  

نبددة لوددم  مدده جنددٓس: ملإلملددٗ له ِانددٗ ال ددٍٓهٖ لٌدد   ااٌددم نةّهددٓٗ عددم ِ  ددرْ  عددم لددي               

ال ددددد   ملدددد٢ ْلددددم   بٍٓددددم ن ٌددددم ِ ً بب ددددة لددددم بب ددددة   هددددب٘ اهلل  بٓددددَ ِسددددبناسددددّم اهلل 

ِالهْموددٗ. ملددإً السددٓهٖ  مٛ ددٗ ِن ٌددم لددي للٍددم  ا دد٠لىت اكددٔ اهلل  ددىٍي ٌِددي لملددد  لددي له           

 ِانٗ   ْ لبي  ل  لٕ  لملٗ لٌ  الهاا. ٌِ ا ٌّ ن٢هٗ ٌ ا ال ر .  

 

 

 


