
 



 

  ايكسإٓ 
 عًٝو حح١ يو أٚ

تأيٝف 

حمُد بٔ  أمحد بٔ حمُد ايعُازٟ 

عضٛ ايدع٠ٛ ٚاإلزغاد بٛشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ 

 باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

  َٛقع املؤيف ع٢ً اإلْرتْت

http://www.alammary.net 

 نرتْٚٞ إلايربٜد ا

Alammary4@hotmail.com 

 مجٝع احلكٛم يهٌ َطًِ 

 



 

ََاِيٍو اأَلِغَعِس٣َِف     ِٔ َأِب٢  ٍََع » : َقا

»

. إٕ عسفت٘ايكسإٓ حح١ يو

  

. إٕ مل تعسف٘ٚحح١ عًٝو

.ايكسإٓ حح١ يو إٕ حفظت٘

  

ِٔ َثاِبٍتٚ ِِٜد ِب ِٔ َش ٍََع »   َقا

                           



 

»

.إٕ أعسضت عٓ٘ٚحح١ عًٝو 

 ايكسإٓ حح١ يو إٕ قسأت٘

 

[–

 ِٔ ًَِِٖٟٞأِب َع ١َََ اِيَبا ََا ٍَ   ُأ ملسو هيلع هللا ىلص: َقا

رواه «»

مسلم

ِٔ ََِطُعٍٛد َعِبِد اهلِل َع  ِٔ ٍُ ِب »ملسو هيلع هللا ىلص: َُٜكٛ

                           

 



 
»

ٍُِسٚ ِٔ َع ِ٘ ِب ِٔ َعِبِد ايًَ ٍَ َع ملسو هيلع هللا ىلص: َقا

.ٚحح١ عًٝو إٕ أعسضت عٔ قسا٤ت٘

[

.ايكسإٓ حح١ يو إٕ تًٛت٘ ٚفُٗت٘

                           



 
.حح١ عًٝو إٕ تًٛت٘ ٚمل تفُٗ٘ ٚ

 

ِٔ َأِب٢ َضِعٍٝد اِيُخِدِز٣  ٍََٚع »: َقا

»«

»

 .ٚتدبست٘ايكسإٓ حح١ يو إٕ قسأت٘ 

 

.ٚ حح١ عًٝو  إٕ قسأت٘  ٚتسنت  تدبسٙ

.  ايكسإٓ حح١ يو إٕ قسٟ عًٝو ٚأْصت ي٘

                           




 
 . إٕ قسٟ عًٝو ٚمل تٓصت ي٘ٚ حح١ عًٝو

 .ايكسإٓ حح١ يو إٕ عًُت ب٘

ََٕو  َُِعا ِٔ َض َٛاِع ِب َٓ ِٔ اي ٍََع »  َقا

»

                           



 
.ٚ حح١ عًٝو إٕ تسنت ايعٌُ ب٘

ِٔ َأِب٢ َضِعٍٝد اِيُخِدِز٣   ٍََٚع »: َقا

»«

»

.ايكسإٓ حح١ يو إٕ تعًُت٘  ٚعًُت٘ يًٓاع

                           




 

 ٚ َٕ َُا ِٔ ُعِج » َع

»

. ٚحح١ عًٝو إٕ مل تعًُ٘ ايٓاع

                           



 

.ايكسإٓ حح١ يو إٕ آَٓت ب٘ نً٘ 

 .ٚحح١ عًٝو إٕ آَٓت ببعض٘ ٚتسنت بعض٘

.ٚاتبعت حمهُ٘  مبتػابٗ٘ايكسإٓ حح١ يو إٕ آَٓت



 

.اتبعت َتػابٗ٘ٚحح١ عًٝو إٕ 

ِٔ َعا٥َِػ١َ  َٗا ََٚع ِٓ َٞ اهلُل َع :َقاَيِت َزِض



. ايكسإٓ حح١ يو  إٕ ذنست ب٘ فترنست

                           



 

ٚحح١ عًٝو إٕ  مل تترنس

 .ايكسإٓ حح١ يو  إٕ حهُت ب٘ بني ايٓاع

.حهُت بػريٙٚحح١ عًٝو إٕ 

 .طًبت ايتحانِ إيٝ٘ايكسإٓ حح١ يو إٕ



 

طًبت ايتحانِ إىل غريٙٚحح١ عًٝو إٕ



 

.ايكسإٓ حح١ يو إٕ اتبعت٘ ٚحدٙ 

 

. إٕ اتبعت َع٘ غريٙعًٝوٚحح١ 

 .ايكسإٓ حح١ يو إٕ اتبعت٘ يف َعسف١ اهلل ٚدٜٓ٘ ْٚبٝ٘

:قاٍ مسعتٚعٔ جابس 

ِٔ َأِبٞ ٖسٜس٠َ  ََٚع  :

                           




 

 . يف َعسف١ اهلل ٚدٜٓ٘ ْٚبٝ٘ايػٝطإ اتبعتٚ  تسنت٘ٚحح١ عًٝو إٕ

ايعكٌ يف َعسف١ اهلل ٚدٜٓ٘ ْٚبٝ٘ ٚاتبعت ٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘

.ٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت اهل٣ٛ يف َعسف١ اهلل ٚدٜٓ٘ ْٚبٝ٘

                           



 

 . يف َعسف١ اهلل ٚدٜٓ٘ ْٚبٝ٘ايسأٟٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت 

ٍُِسٚ  ِٔ َع ِٔ َعِبِد اهلِل ِب ٍَََٚع :َقا

                           



 
 

ٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت أقٛاٍ ٚأفعاٍ ٚضري ايصاحلني َٔ ايعًُا٤ 

.ٚايعباد يف َعسف١ اهلل ٚدٜٓ٘ ْٚبٝ٘

ِٔ َأِب٢ َضِعٍٝد اِيُخِدِز٣  ٍََٚع »:َقا

»«

»

                           




 
 يف  ايطاد٠ ٚايهربا٤ أ قٛاٍ ٚأفعاٍ ٚضري  ٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت

.َعسف١ اهلل ٚدٜٓ٘ ْٚبٝ٘

 يف َعسف١ اهلل ٚدٜٓ٘ اآلبا٤ أ قٛاٍ ٚأفعاٍ  ٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت

.ْٚبٝ٘

يف َعسف١ اهلل ٚدٜٓ٘  َا عًٝ٘ أنجس ايٓاع حح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت ٚ

 .ْٚبٝ٘

ََاِيٍو   ِٔ َِْظ ِب ِٔ َأ  َٚع

                                                           



 

يف َعسف١ اهلل ٚدٜٓ٘  َا عًٝ٘ أنجس املطًُني ٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت

.ْٚبٝ٘

 َٕ َٝا ِٔ َأِب٢ ُضِف ١ََٜ ِب ِٚ ََُعا  ِٔ ٍََٚع »: َقا

» 

ُِِسٚ ِٔ َع ِٔ َعِبِد اهلِل ِب ٍَََٚع : َقا

 يف َعسف١ اهلل ٚدٜٓ٘ زأٟ املتكدَني ال زٚاٜتِٗٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت 

ْٚبٝ٘

                           



 

 .يف َعسف١ اهلل ٚدٜٓ٘ ْٚبٝ٘زأٟ املتأخسٜٔ ٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت  

ٍَ ِٔ َأِب٢ َضِعٍٝد اِيُخِدِز٣ َقا »: ََٚع

»«

»

يف َاعًٝ٘ ايطٛا٥ف ٚاألحصاب اإلضال١َٝ ٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت 

 .َعسف١ اهلل ٚدٜٓ٘ ْٚبٝ٘

                           




 

ٜٚدعٕٛ أتباعِٗ إىل عدّ اإلميإ مبايٝظ يف نتب احلصب ٚإٕ نإ حكّا

 

ِٔ َأِب٢ َضِعٍٝد اِيُخِدِز٣  ٍََٚع »: َقا

»«

»

ِٔ َعَباٍع .  ايػري٠ٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت ِٔ اِب ٍَ َع َكاَنِت اْمَرَأٌة :َقا

َلْو َرََجُْت َأَحدًا بَِغْْيِ  ):ُتْظِهُر ِِف اإِلْساَلم ِ اْلُسْوَء َفَقاَل اْلّنَبُِّي 

                           




 

 َرَواُه اْلُبَخاِري. (َب ِّيّنٍَ  َلَرََجُْت َ ِ هِ 

 .ٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت احلُاع

  

ََاِيٍو   َٔ َِْظ ِب ِٔ َأ ٍَََٚع َجا٤َ:َقا







ِٔ اِيَخَطابِِ ََُس ِب ٍَ  يف ُصًِحِ  احلدٚعٔ ُع  :ٜب١ِٝ َقا

                           




 

يف َعسف١ اهلل نسأٜت ٚمسعت ٚذقت ٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت احلظ 

.ٚدٜٓ٘ ْٚبٝ٘

 

 ٜٛحٞ إىل اتباع٘ ايبدع ٚ ايػسى ٚايهفس بصٛت ٜطُعْٛ٘ فايػٝطإ

  .بآذاِْٗ

.يف صٛز٠ َٔ ٜعبدٕٚ أٜٚعظُٕٛ فريْٚ٘ بأعِٝٓٗ ٜٚظٗسهلِ

 

                           



 

 .ٚجيعٌ يًػسى ٚايهفس ٚايبدع عٓدِٖ ذٚقّا

 . يف َعسف١ اهلل ٚدٜٓ٘ ْٚبٝ٘ايرٚمٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت 

 

 . َعسف١ اهلل ٚدٜٓ٘ ْٚبٝ٘ايكٛاعد ايعكًٝ٘ يفٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت 

 

. َعسف١ اهلل ٚدٜٓ٘ ْٚبٝ٘ املعاْٞ ايًػ١ٜٛ يفٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت

 



 
: ٚجٌٗ ٖؤال٤

  

 

:  ٚأزضٌ ايسضٌ

.ٚقد ٢ْٗ اهلل عٔ تكدِٜ املع٢ٓ ايًػٟٛ ع٢ً ايٓص ايػسعٞ



 

. يف َعسف١ اهلل ٚدٜٓ٘ ْٚبٝ٘ ايكٝاعٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت

 

 

.ٚ الٜتبع ايكٝاع َع ٚجٛد ايٓص إالصاحب ٣ٖٛ

 . غسٜع١ َٔ قبًٓاٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت



 

 

ِٔ َثاِبٍت ِ٘ ِب ٍَٚ َعِبِد ايًَ : َقا





ِ٘ ِٔ َعِبِد ايًَ ِٔ َجاِبِس ِب َٕ: ٚ َع َأ





َعسف١ اهلل ٚدٜٓ٘ ْٚبٝ٘ املراٖب يف ٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت

                           



 

 

ِٔ َأِب٢ َضِعٍٝد اِيُخِدِز٣ ٚ ٍََع » :َقا

»«

»

ٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ ٚاتبعت ايسؤ٣ ٚاألحالّ ٚايهساَات يف َعسف١ اهلل 

.ٚدٜٓ٘ ْٚبٝ٘

عسف١ َٔ َػا٥خ ايطسم ايصٛف١ٝ مل األٚيٝا٤ ٚاتبعت ٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘ 

.اهلل ٚدٜٓ٘ ْٚبٝ٘

                           




 

  

فٛد

ٚضٛاع

ٜٚػٛث

ٜٚعٛم

ْٚطس

.َٚٔ عظِ ايصاحلني َٔ  فت١ٝ ايهٗف بٓٛا عًِٝٗ َطحدّا ٚعبدِٖٚ

ِٔ َعا٥َِػ١َٚ َٗاَع ِٓ َٞ اهلُل َع َٗا َزِض ِٓ َٞ اهلُل َع َزِض







 

ِٔ َٗا  َعا٥َِػ١ََٚ َع ِٓ َٞ اهلُل َع َزِض

 

طًبت نػف ايػٝب ملعسف١  ٚ يف  ايتعسف ع٢ً ايػٝب ٚحح١ عًٝو إٕ تسنت٘

 .ايسٜاض١ ٚاجملاٖد٠ اهلل ٚدٜٓ٘ ْٚبٝ٘ عٔ طسٜل

                           



 


