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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 المقدمــــــــــة

 الحمد هلل رب العالمٌن :
والصالة والسالم على اشرف المرسلٌن نبٌنا محمد بن 

 عبدهللا وعلى آله وصحبه أجمعٌن .
وهب نبٌنا : محمد صل الذي  هللمد أما بعد : الح        

القدرات والمعجزات والحكمة والسٌرة  هللا علٌه وسلم .
الحسنة . وسخر له ما فً السموات واألرض . لٌؤدي 
الرسالة وٌنشر اإلسالم والسالم وٌوحد األلوٌة هلل 

 الواحد األحد  .
هذا الملخص عن سٌرة  جمع وتنظٌملقد تم         
 برزولقد  لقبٌلة بنً تمٌم . هم()رضً هللا عن الصحابة

والصحابٌات  الصحابة من والعدٌد الكثٌر قبٌلةال من
 الصحابً أشهرهم من وكان عنهم هللا رضً الكرام
 قٌس ه . وأٌضا  عن هللا رضً حابس بن األقرع الجلٌل

 أهل )سٌد محمد النبً أسماه الذي المنقري عاصم بن
الجمٌع فً ٌر على تعاون أتقدم بالشكر والتقد( . الوبر

 المعلومات . نقل عملٌة 

 وهللا ولً التوفٌق .        
 

 العٌونً عبدالعزٌز العبدالرحمن الٌحٌى الناصر الٌحٌى
 الناصر التمٌمً

 2222 -11 -22 
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األقرع بن حابس المجاشعً أوال :
 :  التمٌمً

 
 فٟ اٌؼشة عبداد ع١ًٍ أؽذ اٌصؾبثٟ

 ٚأؽذ لٍٛثُٙ اٌّإٌفخ ِٚٓ ٚاإلعالَ اٌغب١ٍ٘خ

 اإلعالَ لجً اٌّؾٙٛس٠ٓ اٌؼشة ٚلعبح ؽىبَ

 عبء ؽزٝ ِٛعُ وً فٟ اٌؼشة ث١ٓ ٠ؾىُ وبْ

 أؽذ ٠ُٚؼذ اٌمّبس ؽشَ ِٓ أٚي ٚ٘ٛ اإلعالَ

 ع١شح

 اٌصؾبثٟ
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 إٌجٟ ئٌٝ ٚفذ اٌّؾٙٛس٠ٓ اٌؼشة فشعبْ

 فزؼ ِؼٗ ٚؽٙذ ئعالِٗ ٚؽغٓ ٚأعٍُ ملسو هيلع هللا ىلص

 ٚلبرً )ٚاٌطبئف( –ؽ١ٕٓ  ٚغضٚح -)ِىخ 

 أٔفبي ِٓ ملسو هيلع هللا ىلص (إٌجٟ) ٚأػطبٖ ٌٛاءٖ رؾذ

 (ا١ٌٌٛذ ثٓ خبٌذ) ِغ لبرً صُ )ؽ١ٕٓ( غضٚح

 ػٍٝ وبْ وّب اٌّشرذ٠ٓ ظذ (ا١ٌّبِخ) فٟ

 فزٛؽبد فٟ اإلعال١ِخ اٌغ١ٛػ ِمذِخ

 ٚؽٙذ ؽغٕ ب ثالء   ف١ٙب ٚأثٍٝ (اٌؼشاق)

 . )ٚخشاعبْ( -)فبسط(  ثالد فزٛؽبد

 : جٗــٔغ
َؾّذ ثٓ ػمبي ثٓ ظؽبث ثٓ األلشع  ثٓ ُِ

َغبؽغ ثٓ ُعف١َبْ  ثٓ ِبٌه ثٓ داسَ ثٓ ُِ

 ِش ثٓ ر١ُّ ِٕبح ص٠ذ ثٓ ِبٌه ثٓ ؽٕظٍخ

َغبؽؼٟ ُّ  ٟ .اٌز١ّّ اٌؾٕظٍٟ اٌذاسِٟ اٌ
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 : اٌغب١ٍ٘خ فٟ ٗــؽبٌ
 ٚأئّزُٙ ٚفشعبُٔٙ اٌؼشة عبداد ٠ؼزجش ِٓ

 ث١ٓ ٠ؾىُ ٍِىب   ٚوبْ اٌغب١ٍ٘خ فٟ ٚؽىّبئُٙ

 . ِٕبفشرُٙ فٟ إٌبط

 ثٓ األلشع وبْ): ثىبس ثٓ اٌضث١ش لبي 

 .( اٌغب١ٍ٘خ فٟ ٍِىب   ؽبثظ

 أٚي أٔٗ):  اٌّذائٕٟ ػٕٗ ٚروش ِٓ 

 .( اٌغب١ٍ٘خ فٟ اٌمّبس ؽشَ

 اٌمّبس ؽشَ ِٓ ٚي)أ:  اٌمٍمؾٕذٞ لبي 

 صُ اٌز١ّّٟ ؽبثظ ثٓ األلشع اٌغب١ٍ٘خ فٟ

 .( ثزمش٠شٖ اإلعالَ عبء

 اٌغب١ٍ٘خ فٟ األلشع ئٌٝ زؾبوُعبء ٠ لذ

 لج١ٍخ ع١ذ ٚ٘ٛ (اٌجغٍٟ هللا ػجذ ثٓ شعش٠)

 (اٌىٍجٟ األؽٛؿ   ثٓ اٌفشافصخ)ٚ (ثغ١ٍخ)

 فمبي اٌمعبػ١خ (وٍت ثٕٟ) لج١ٍخ ع١ذ ٚ٘ٛ

 :  عش٠ش
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 رُصشع ا١ٌَٛ أخٛن ٠ُصشع ئْ  ألشع ٠ب ؽبثظ ثٓ ألشع ٠ب

 :أ٠عب   ٚلبي

 أثبوّب ٚعذرُُٗ  أثٟ ئْ  أخبوّب أٔصشا   ٔضاس اثٓ ٠ب

 

 األث١بد ٘زٖ أْ:  اٌغٕذعبٟٔ لبي 

 لبي ٚأٔٗ ثغ١ٍخ ؽبػش (خضبسَ ثٓ ٌؼّشٚ)

 : األلشع فٟ
 رُصشع ا١ٌَٛ أخٛن ٠ُصشع ئْ  ألشع ٠ب ؽبثظ ثٓ ألشع ٠ب

 ِٚفضع ػّضٖ ِٓ ثبرؿ   فٟ  فأعّغ ٔضاسا   اٌذَّاػٟ أٔب ئٟٔ

 

 لبي ٚلذ األؽٙش ٘ٛ (ٌغش٠ش) أٔٙب األٚي اٌمٛي

 (ع١ج٠ٛٗ)ٚ (٘ؾبَ اثٓ)ٚ (ئعؾبق اثٓ: ) ثٗ

 ()اٌّشصثبٟٔٚ

 (األلشع) فٕفشٖ):  اٌغٕذعبٟٔ لبي 

 .( اٌىٍجٟ) ٔفش ٌٚٛالُ٘ )سث١ؼخ(ٚ (ثّعش)

  أْ األلشع فؾىُ) :  اٌجالرسٞ لبي 

 ٚأْ ِؼذ ثٓ ٔضاس ثٓ أّٔبس أثُٛ٘ ثغ١ٍخ

 ِٓ أؽشف ٔضاس ٚأْ ِؼذ ثٓ لعبػخ
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 ِٓ أؽشف ٔضاس ثٕٟ أخظ ٚأْ لعبػخ

 .( لعبػخ أفعً

 

 ٚسئبعزٗ : ؽىّزٗ عبٔت ئٌٝ
 اٌؾشٚة ١ِذاْ فٟ ثطال   غبػب  ؽ فبسعب   وبْ

 . اٌفشعبْ ٠مٛد

 اٌؼشة لبدح أؽذ أٔٗ:  ؽج١ت اثٓ روش 

 . ٚأوضش فبسط   أٌف ٠مٛدْٚ اٌزٞ

 لجً ٚغبسرٗ غضٚارٗ أخجبس

 : اإلعالَ
 ٖأٔصشف ٌّب):  لبي ػج١ذح أثٛ ِبسٚا 

 أٌفٟ عّغ (اٌضبٟٔ اٌىالة) ٠َٛ ِٓ األلشع

 ػٍٝ ثُٙ ٚأغبس (ر١ُّ ثٕٟ) ِٓ ِمبرً

 (ا١ٌّٓ) أً٘ ِٓ أخالغ ٚف١ٙب (ٔغشاْ)

 عبدح ِٓ (ٚاألؽؼضبْ ٚخضؼُ ؽ١ّش) ِٓ
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 ثٓ ل١ظ ثٓ األؽؼش) ّٚ٘ب (وٕذح) لج١ٍخ

 ٙضَف ٚأخٖٛ( اٌىٕذٞ عجٍخ ثٓ ٠ىشة ِؼذ

 ُِٕٙ ٚغُٕ ؽبثظ( ثٓ األلشع) عّؼُٙ

 . ( ٚعجٝ

 ٚاٌّغبؽؼٟ اٌجؼ١ش ٠مٛي : 
 ٚخضؼّب ٚاألؽؼض١ٓ وٍغ رٚٞ  رذاسوذ ؽزٝ اٌخ١ً ثطْٛ ظشثٕب

 

 (ٔغشاْ) أً٘ ف١ٙب ٘ضَ ٌٗ أخشٜ غبسح   ٟٚف

 لبَ صُ ٚعجبُ٘ (ِزؽظ) ِٓ (اٌغٛف) ٚأً٘

 ثُٙ ٚأٚلغ (ّ٘ذاْ)ٚ (وٕذح) لجبئً ثّٙبعّخ

 .  ف١ُٙ ٚأصبة

 ٚالْ ثبأللشع ِفزخشا  :  اٌفشصدق لبي 

 أخذ (ؽبثظ ثٕذ ١ٌٍٝ) ٟ٘ ألث١ٗ عذرٗ

 غبٌت) ٚاٌذٖ خبي األلشع ٠ٚىْٛ )األلشع(

 :( صؼصؼخ ثٓ
ٛٔب َّ ِْ ٌِ  َع ِٗ  ا١ٌَّبٟٔ َٕغشا أٍَِ٘ َٚ   ُْ َٔغشا ٌُِٚٗ رَُذ٠َّش ٌَُ أَسض   َٚ مب ُِ 

خزٍَِفِ  ُّ غُ  األَصٛادِ  ثِ َّ عطَُٗ  رَغ  لبئٍُِٗ اٌَصٛدَ  ٠َفمَُٗ  ال اٌمَطب َوِشص    َٚ

ِٓ  ٌِٛاءَ  َّ٘ضٚا فَِضػٛا ئِرا ٔبَدٚا  ؽبثِظ   اِث ُٗ  َوش٠ّب   َٚ ُّ َؽّبئٍُِٗ َخ١ َٚ 
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ًَ  أَسٜ َْ  أَ٘ أَدَسنَ   ثِبٌُعؾٝ اٌَىٛاِوتَ  َٔغشا َٚ ُِٙ ًَّ  ف١ ٌُٗ ِٚرش   ُو ِٚ  ٠ُؾب

َصجَّؼَ  َٚ  ًَ اٌَغٛفُ  اٌَغٛفِ  أَ٘ َٚ   ٓ ِِ ًِ   آ ض ِّ اٌَذ٘شُ  اٌَذثب ثِ َٚ   ُ  ثاَلثٍُِٗ َع

 ًَّ َْ  َػٍٝ فَظَ َ   َّ٘ذا َٛ٠  ُُ ُ٘ أَصبئٍُِٗ ظَُٙشُٖ  ُٔؾٛط   ثَِٕؾظِ   أَرب َٚ 

ِوَٕذحُ  ال  َؽف١ظَخ   را ٌَُُٙ ٠َزُشن ٌَُ َٚ ؼماِل   َٚ ؼبلٍُِٗ أُث١َؾذ ئاِّل  َِ َِ 

 

 : ئعالِٗ لصخ
 لذِٛا فٍّب ِؼُٙ وبْ ر١ُّ ٚفذ لذَ ٌّب

 . اٌّذ٠ٕخ

 ٠ب ٔبدٜ ؽ١ٓ (ؽبثظ ثٓ األلشع: ) لبي 

 . اإلعالَ سعٛي ئ١ٌُٙ فخشط (ِؾّذ)

 ثؾبػشٔب عئٕب (ر١ُّ) ِٓ ٔبط ٔؾٓ:  لبٌٛا

 . ٚٔفبخشن ٌٕؾبػشن ٚخط١جٕب

 ِب صً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ إٌجٟ:  فمبي 

 ٌٚىٓ أِشٔب ثبٌفخبس ٚال ثؼضٕب ؾؼشثبٌ

 . ٘برٛا

 ٌؾبة (ؽبثظ ثٓ األلشع: ) فمبي ُِٕٙ 

 . ٚلِٛه فعٍه فبروش فالْ ٠ب لُ
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 خٍمٗ خ١ش عؼٍٕب اٌزٞ هلل اٌؾّذ:  فمبي 

 خ١ش فٕؾٓ ٔؾبء ِب ف١ٙب ٔفؼً أِٛاال ٚآربٔب

 ٚأوضشُ٘ ػذدا أوضشُ٘ األسض أً٘ ِٓ

 ثمٛي ف١ٍأد لٌٕٛب ػ١ٍٕب أٔىش فّٓ عالؽب

 ِٓ أفعً ٘ٛ ٚثفؼبي لٌٕٛب ِٓ أؽغٓ ٘ٛ

 . فؼبٌٕب

 صً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ   هللا سعٛي:  فمبي

 (األٔصبسٞ ؽّبط ثٓ ل١ظ ثٓ ٌضبثذ)

 . (صبثذ) فمبَ فأعجٗ لُ إٌجٟ خط١ت ٚوبْ

 ٗث ٚأعزؼ١ٓ أؽّذٖ هلل اٌؾّذ:  فمبي 

 ئٌٗ ال أْ ٚأؽٙذ ػ١ٍٗ ٚأرٛوً ثٗ ٚأؤِٓ

 أْ ٚأؽٙذ ٌٗ ؽش٠ه ال ٚؽذٖ هللا ئال

 اٌّٙبعش٠ٓ دػب ٚسعٌٛٗ ػجذٖ (ؾّذا  ِ)

 ٚأػظُ ٚعٛ٘ب إٌبط أؽغٓ ػّٗ ثٕٟ ِٓ

 اٌزٞ هلل ٚاٌؾّذ فأعبثٖٛ أؽالِب إٌبط

 ٌذ٠ٕٗ ٚػضا سعٌٛٗ ٚٚصساء أٔصبسٖ عؼٍٕب
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 ئٌٗ ال) أْ ٠ؾٙذٚا ؽزٝ إٌبط ٔمبرً فٕؾٓ

 ِٚبٌٗ ٔفغٗ ِٕب ِٕغ لبٌٙب فّٓ (هللا ئال

 هللا فٟ سغّٗ ٚوبْ لبرٍٕبٖ أثب٘ب ِٚٓ

 هللا ٚأعزغفش ٘زا لٌٟٛ ألٛي ١ٕ٘ب ١ٍٕبػ

 . ٚاٌّإِٕبد ٌٍّإ١ِٕٓ

 ٌشعً (ثذس ثٓ اٌضثشلبْ: ) فمبي ُِٕٙ 

 فعٍه ف١ٙب رزوش أث١برب فمً لُ فالْ ٠ب

 . لِٛه ٚفعً

 فمبي :  
 اٌشثغ ٠مغُ ٚف١ٕب اٌشؤٚط ٔؾٓ... ٠ؼبدٌٕب ؽٟ فال اٌىشاَ ٔؾٓ

 

 اٌمضع إٔظ٠ ٌُ ئرا اٌغذ٠ف ِٓ... وٍُٙ اٌّؾً ػٕذ إٌبط ٚٔطؼُ

 

 ٔشرفغ اٌفخش ػٕذ وزٌه ئٔب... أؽذ ٌٕب ٠أثٝ فال أث١ٕب ئرا

 

 ثٓ ثؾغبْ) ػٍٟ اإلعالَ سعٛي:  فمبي 

 . فؾعش (صبثذ

 ٚلبي  : 
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 ٚاٌؼٛد اٌؼٛد ٘زا ئٌٝ رجؼضٛا أْ ٌىُ آْ لذ

 .  اٌّغٓ اٌغًّ

 فأعجٗ صُ (هللا سعٛي) ٌٗ:  فمبي . 

  فأعّؼٗ لٍذ ِب أعّؼٕٟ:  فمبي . 

  (ؽغبْ: ) فمبي : 
 

 ٚؽبظش ِؼذ ِٓ ػبد سغُ ػٍٝ... ػٕٛح ٚاٌذ٠ٓ هللا سعٛي ٔصشٔب

 

 اٌصٛادس اٌٍمبػ وأفٛاٖ ٚغؼٓ... ِؾبؽٗ اٌّخبض واثضاؽ ثعشة

 

 اٌخٛادس ا١ٌٍٛس ِضً ٌٕب ثعشة... ؽؼبثٗ اعزمٍذ ٠َٛ أؽذا ٚعً

 

 اٌؼغبوش ث١ٓ اٌّٛد ٚسد غبة ئرا... اٌٛغٝ ؽِٛخ فٟ اٌّٛد ٔخٛض أٌغٕب

 

 لب٘ش غغبْ عزَ ِٓ ؽغت ئٌٝ... ٕٚٔزّٟ ١ٓاٌذاسػ ٘بَ ٚٔعشة

 

 اٌّمبثش أً٘ خ١ش ِٓ ٚأِٛارٕب... اٌؾصٝ ٚغئ ِٓ خ١ش ِٓ فأؽ١بؤٔب

 

 ِٕبفش ِٓ ً٘ ثبٌخ١ف١ٓ إٌبط ػٍٝ... رىشِب لٍٕب هللا ؽ١بء فٍٛال

 

 . (ؽبثظ ثٓ األلشع) فمبَ
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 عئذ ٌمذ (ِؾّذ) ٠ب ٚهللا ئٟٔ:  فمبي 

 ؽؼشا لٍذ لذ ٘إالء ٌٗ عبء ِب ألِش

 . عّؼٗفأ

  ٘بد:  لبي . 

 فمبي : 
 

 اٌّىبسَ روش ػٕذ خبٌفٛٔب ئرا... فعٍٕب إٌبط ٠ؼشف و١ّب أر١ٕبن

 

 وذاسَ اٌؾغبص أسض فٟ ١ٌظ ٚأْ... ِؼغش وً ِٓ إٌبط سؤٚط ٚأٔب

 

 (ؽغبْ) ٠ب لُ اإلعالَ سعٛي:  فمبي  

 . فأعجٗ

 فمبي : 
 اٌّىبسَ روش ػٕذ ٚثبال ٠ؼٛد... فخشوُ ئْ رفخشٚا ال داسَ ثٕٟ

 ٚخبدَ ظئش ث١ٓ ِٓ خٛي ٌٕب... ٚأٔزُ رفخشْٚ ػ١ٍٕب جٍزُ٘

  غ١ٕب وٕذ ٌمذ (اإلعالَ سعٛي: ) فمبي 

 وٕذ ِب ِٕه ٠زوش أْ (داسَ ثٕٟ) أخب ٠ب
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 سعٛي) فىبْ (ٔغٖٛ لذ إٌبط أْ رشٜ

 ( .ؽغبْ) لٛي ِٓ ػ١ٍّٙب أؽذ (هللا

 : لٌٛٗ ئٌٝ (ؽغبْ) سعغ صُ
 

 اٌّىبسَ روش ثؼذ ِٓ سدافزٕب... ٚاٌؼٍٝ اٌّغذ ِٚٓ ٍٔزُ ِب ٚأفعً

 

 اٌّمبعُ فٟ رمغّٛا أْ ٚأِٛاٌىُ... دِبئىُ ٌؾمٓ عئزُ وٕزُ فاْ

 

 ثذاسَ إٌجٟ ػٕذ رفخشٚا ٚال... ٚأعٍّٛا ٔذا هلل رغؼٍٛا فال

 

 اٌصٛاسَ ثبٌّش٘فبد سؤٚعىُ ػٍٝ... أوفٕب ِبٌذ اٌج١ذ ٚسة ٚئال

 

 . (ؽبثظ ثٓ األلشع) فمبَ

 األِش ٘زا ِب أدسٞ ِب ٘إالء ٠ب:  فمبي 

 صٛرب أسفغ خط١جُٙ فىبْ خط١جٕب رىٍُ

 صٛرب أسفغ ؽبػشُ٘ فىبْ ؽبػشٔب ٚرىٍُ

صً هللا  (إٌجٟ) ئٌٝ دٔب صُ لٛال ٚأؽغٓ

 ػ١ٍٗ ٚعٍُ .

 ٚأٔه (هللا ئال ئٌٗ ال أْ أؽٙذ):  فمبي 

 .( هللا سعٛي)



 ٕٙمن  ٘ٔالصفحة 

 

 ( صً هللا ػ١ٍٗ هللا سعٛي: ) فمبي

 ( .٘زا لجً وبْ ِب ٠عشن الٚعٍُ )

 

َّْ : ] رؼبٌٝ لٌٛٗ ٔضي ر١ُّ ٟثٕ ٚفذ ٚفٟ  ئِ

 َٓ ْٓ  ٠َُٕبُدَٚٔهَ  اٌَِّز٠ َساءِ  ِِ ٌُْؾُغَشادِ  َٚ ُْ  ا ُ٘  اَل  أَْوضَُش

 َْ  {ٗا٠٢خ  اٌؾغشاد[ }٠َْؼمٍُِٛ

 

 ٠زؼٍّْٛ ِذح ثبٌّذ٠ٕخ ٚثمٛا اٌمَٛ أعٍُ صُ

 ئٌٝ اٌخشٚط أسادٚا صُ ٚاٌذ٠ٓ (اٌمشآْ)

صً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  (إٌجٟ) فأػطبُ٘ لُِٛٙ

 . ٚوغبُ٘

 

 

 

 

 



 ٕٙمن  ٙٔالصفحة 

 

 : هللا سعٛي ِغ ؽ١برٗ ِٓ ِٛالف
 

  ِٗٚػٕذ روشٖ عجك ٚلذ ٚلِٛٗ ٘ٛ لذ 

 . ئعالِٗ

  صً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ( هللا سعٛي) ِغ ؽٙذ 

 ( .اٌطبئف)ٚ (ؽ١ٕٕب)ٚ (ِىخ) فزؼ

  لبي (اٌخذسٞ عؼ١ذ أثٟ) ؽذ٠ش ٓػ  :

 ا١ٌّٓ ِٓ ثز٘ج١خ (إٌجٟ) ئٌٝ (ػٍٟ) ثؼش

 ثٓ األلشع) أؽذُ٘ أسثؼخ ث١ٓ فمغّٙب

 .( ؽبثظ

 

 ِٓ ( صً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُإٌجٟ) ٚأػطٝ

 ؽبثظ ثٓ األلشع) اٌؼشة فٟ ؽ١ٕٓ غٕبئُ

 ( .اإلثً ِٓ ِبئخ) (اٌز١ّّٟ

 ثؼط ئٌٝ رؾ١ش صؾ١ؾخ أؽبد٠ش 

 ( صً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ .إٌجٟ) ِغ ِٛالفٗ



 ٕٙمن  8ٔالصفحة 

 

  َِٟٕص ُُ  َؽذَّ ١ِ٘ ُٓ  ئِْثَشا صََٕب َُِٛعٝ ْث َُ  َؽذَّ  َِ٘ؾب

 ُٓ َّْ  ٠ُُٛعفَ  ْث َٓ  أَ ُْ  ُعَش٠ْظ   اْث ُ٘ ْٓ  أَْخجََش ِٓ  َػ  اْث

١ٍََْىخَ  أَثِٟ ُِ  َّْ ِ  َػْجذَ  أَ َٓ  هللاَّ ث١َْشِ  ْث ُْ  اٌضُّ ُ٘  أَْخجََش

 ُ ََ  أََّٔٗ ْٓ  َسْوت   لَِذ ُ   ثَِٕٟ) ِِ ١ ِّ ٟ   َػٍَٝ (رَ  إٌَّجِ

 ًَّ ُ  َص ِٗ  هللاَّ َُ  َػ١ٍَْ َعٍَّ َٚ . 

   َشْ  (ثَْىش   أَثُٛ: ) فَمَبي  ِ ٌْمَْؼمَبعَ ) أَ َٓ  ا  ْث

ْؼجَذِ  َِ  ِٓ  . َساسح(صُ  ْث

   َشُ : ) لَبي َّ شْ  ًْ ( ثُػ  ِ َٓ  اأْلَْلَشعَ ) أَ  ْث

 . (َؽبثِظ  

   َب (ثَْىش   أَثُٛ: ) لَبي  . ِخاَلفِٟ ئاِلَّ  أََسْددَ  َِ

   َشُ :  لَبي َّ ب ُػ بَس٠َب ِخاَلفَهَ  أََسْددُ  َِ َّ  فَزَ
ب اْسرَفََؼذْ  َؽزَّٝ َّ ُٙ ارُ َٛ  . َرٌِهَ  فِٟ فَََٕضيَ  أَْص

 [َٙب ٠َب َٓ  أ٠َُّ ُٕٛا اٌَِّز٠ َِ ٛا اَل  آ ُِ  َؽزَّٝ[ رُمَذ 

ْٔمََعذْ   . ا

 ٞسلُ ؽذ٠ش - اٌّغبصٞ وزبة - اٌجخبس 

ٗٓٔ8 } . 



 ٕٙمن  0ٔالصفحة 

 

  صََٕب ِْ  أَثُٛ) َؽذَّ ب َّ َ١ٌْ ْٓ  ُؽَؼ١ْت   أَْخجََشَٔب (ا  َػ

  ٞ ِش ْ٘ صََٕب اٌضُّ خَ  أَثُٛ َؽذَّ َّ ُٓ  َعٍَ ِٓ  َػْجذِ  ْث َّ ْؽ  اٌشَّ

 َّْ َٟ  (َُ٘ش٠َْشحَ  أَثَب) أَ ُ  َسِظ ُْٕٗ  هللاَّ ًَ :  بيَ لَ  َػ  لَجَّ

ِ  َسُعٛيُ ) ًَّ  (هللاَّ ُ  َص ِٗ  هللاَّ َُ  َػ١ٍَْ َعٍَّ َٚ ( َٓ ٌَْؾَغ  ا

 َٓ ٟ   ْث َْٕذُٖ  (َػٍِ ِػ ُٓ  اأْلَْلَشعُ ) َٚ  َؽبثِظ   ْث

 ُّٟ ِّ ١ ِّ ب (اٌزَّ َّْ  (اأْلَْلَشعُ ) : فَمَبيَ  َعبٌِغ   ٌِٟ ئِ

ْٓ  َػَؾَشح   ٌَذِ  ِِ َٛ ٌْ ب ا ٍْذُ  َِ ُْ  لَجَّ ُٙ ْٕ ا ِِ  فََٕظَشَ  أََؽذ 

 ِٗ ِ  َسُعٛيُ ) ئ١ٌَِْ ًَّ  (هللاَّ ُ  َص ِٗ  هللاَّ َُ  َػ١ٍَْ َعٍَّ َٚ  َُّ  صُ

ْٓ :  لَبيَ  ُُ  اَل  َِ ُُ  اَل  ٠َْشَؽ  . ٠ُْشَؽ

 {ٞسلُ ؽذ٠ش - اٌذة وزبة - اٌجخبس 

ٖ٘٘0 } . 

  ذُ ) أَْخجََشَٔب َّّ َؾ ُِ  ُٓ ِٓ  ٠َْؾ١َٝ ْث ِ  َػْجذِ  ْث  هللاَّ

 ُّٞ  . ا١ٌََّْٕغبثُِٛس

   َصََٕب:  لَبي ُٓ  َعِؼ١ذُ ) َؽذَّ َُ  ٟأَثِ  ْث ْش٠َ َِ. ) 

   َْٔجَأََٔب لَبي ُٓ  َُِٛعٝ أَ خَ  ْث َّ  . َعٍَ



 ٕٙمن  8ٔالصفحة 

 

  َصَِٕٟ:  لَبي ًِ  َػْجذُ ) َؽذَّ ٌَْغ١ٍِ ُٓ  ا ١ْذ   ْث َّ  (ُؽ

 ْٓ ِٓ ) َػ َٙبة   اْث ْٓ  (ِؽ ْ   أَثِٟ) َػ ٟ   ِعَٕب َؤٌِ  (اٌذُّ

 ْٓ ِٓ ) َػ َّْ  (َػجَّبط   اْث ِ  َسُعٛيَ ) أَ  َصٍَّٝ (هللاَّ

 ُ ِٗ  هللاَّ َُ  َػ١ٍَْ َعٍَّ َٚ  ََ  . لَب

   َمَبيَ ف  : َّْ َ  ئِ ُْ  َوزَتَ  رََؼبٌَٝ هللاَّ ٌَْؾظَّ  َػ١ٍَُْى  . ا

   َاأْلَْلَشعُ : ) فَمَبي  ُٓ ُّٟ  َؽبثِظ   ْث ِّ ١ ِّ ًُّ  (اٌزَّ  ُو

  َ ِ  َسُعٛيَ  ٠َب َػب  . فََغَىذَ  هللاَّ

   َفَمَبي  : ْٛ ٍْذُ  ٌَ ُْ  لُ َعجَذْ  ََٔؼ َٛ ٌَ  َُّ ا صُ  اَل  ئِر 

 َْ ُؼٛ َّ اَل  رَْغ َٚ  َْ ُ  رُِط١ُؼٛ ٌَِىَّٕٗ اِؽَذح   خ  َؽغَّ  َٚ َٚ . 

  {ٟاٌؾظ ِٕبعه وزبة - إٌغبئ - 

 . { 8ٖٕ٘ ؽذ٠ش

   َصََٕب:  لَبي ُْ ) َؽذَّ صََٕب (َػفَّب ١َْ٘ت  ) َؽذَّ ُٚ.) 

   َصَِٕٟ:  لَبي  ( .ػمجخ ثٓ ِٛعٝ) َؽذَّ

   َخَ  أَثُٛ) َؽذَّصَِٕٟ:  لَبي َّ ُٓ  َعٍَ  َػْجذِ  ْث

 ِٓ َّ ْؽ ِٓ  (اٌشَّ ِٓ  اأْلَْلَشعِ ) َػ ُ  (َؽبثِظ   ْث  أََّٔٗ



 ٕٙمن  ٕٓالصفحة 

 

ِ  َسُعٛيَ ) َدَٜٔب ًَّ  (هللاَّ ُ  َص ِٗ  هللاَّ َُ  َػ١ٍَْ َعٍَّ َٚ  ْٓ ِِ 

َساءِ  ٌُْؾُغَشادِ  َٚ  . ا

   ََسُعٛيَ ) ٠َب:  فَمَبي  ِ ُْ  (هللاَّ  َسُعٛيُ  ٠ُِغْجُٗ  فٍََ

 ِ ًَّ  هللاَّ ُ  َص ِٗ  هللاَّ َُ  َػ١ٍَْ َعٍَّ َٚ . 

   ََسُعٛيَ ) ٠َب:  فَمَبي  ِ َّْ  أاََل  (هللاَّ ِذٞ ئِ ّْ  َؽ

  ٓ َّْ  َص٠ْ ئِ َٚ   ِ ٓ   َٟر  . َؽ١ْ

   ََسُعٛيُ  : فَمَبي  ِ ُ  َصٍَّٝ هللاَّ ِٗ  هللاَّ َُ  َػ١ٍَْ َعٍَّ َٚ 

ب َّ خَ  أَثُٛ َؽذَّسَ  َو َّ ُ  َرانَ ) َعٍَ ًَّ  َػضَّ  هللاَّ َع َٚ. ) 

 .{ٕٕٗ٘ٔ سلُ ؽذ٠ش - أؽّذ ِغٕذ}

  َِٟٕص ذُ ) َؽذَّ َّّ َؾ ُِ  ُٓ صََٕب (ثَؾَّبس   ْث  َؽذَّ

َْٕذس  ) صََٕب (ُغ ْٓ  (ُؽْؼجَخُ ) َؽذَّ ذِ ُِؾَ )  َػ َّّ  ِٓ  أَثِٟ ْث

 . (٠َْؼمُٛةَ 

   َْؼذُ :  لَبي ِّ ِٓ  َػْجذَ ) َع َّ ْؽ َٓ  اٌشَّ  أَثِٟ ْث

ْٓ  (ثَْىَشحَ  ِٗ  َػ َّْ  أَث١ِ َٓ  اأْلَْلَشعَ ) أَ  ( .َؽبثِظ   ْث

   َلَبي (  ٟ ًَّ  (ٌٍَِّٕجِ ُ  َص ِٗ  هللاَّ َُ  َػ١ٍَْ َعٍَّ ب َٚ َّ  ئَِّٔ

اقُ  ثَب٠ََؼهَ  ٌَْؾِغ١ظِ  ُعشَّ ْٓ  ا ِِ ( َُ ِغفَبسَ  أَْعٍَ َٚ 



 ٕٙمن  ٕٔالصفحة 

 

َض٠َْٕخَ َٚ  أَْؽِغجُُٗ  ُِ ١ََْٕٙخَ  َٚ ُع َٚ  ُٓ  ٠َْؼمُٛةَ  أَثِٟ اْث

 . (َؽهَّ 

   َلَبي ( : ُّٟ ًَّ  (إٌَّجِ ُ  َص ِٗ  هللاَّ َُ  َػ١ٍَْ َعٍَّ َٚ 

ْْ  أََسأ٠َْذَ  َْ  ئِ ُُ ) َوب ِغفَبسُ  أَْعٍَ َض٠َْٕخُ  َٚ ُِ َٚ 

أَْؽِغجُُٗ  ١ََْٕٙخُ  َٚ ُع ا (َٚ ْٓ  َخ١ْش  ُ   ثَِٕٟ) ِِ ١ ِّ  (رَ

ثَِٕٟ) ش   َٚ ِِ َْ ) (أََعذ  َٚ ) (َػب َغطَفَب  َخبثُٛا (َٚ

َخِغُشٚا َٚ . 

   َلَبي  : ُْ  . ََٔؼ

   َاٌَِّزٞ:  لَبي ِٖ  َْٔفِغٟ َٚ ُْ  ث١َِِذ ُٙ  ٌََخ١ْش   ئَِّٔ

 ُْ ُٙ ْٕ ِِ . 

  {ٞؽذ٠ش - إٌّبلت وزبة - اٌجخبس  

 . { ٕٖٗ٘ سلُ

  لٍٛثُٙ اٌّإٌفخ ِٓ عشلٚصف األ
 

 ٓاٌّإٌفخ وبٔذ:  لبي (ػجبط اثٓ) ػ 

 :  ُِٕٙ سعال ػؾش خّغخ لٍٛثُٙ



 ٕٙمن  ٕٕالصفحة 

 

 ٛؽشة ثٓ عف١بْ أث . 

 ؽبثظ ثٓ األلشع . 

 اٌفضاسٞ ؽصٓ ثٓ ػ١١ٕخ . 

 ًاٌؼبِشٞ ػّشٚ ثٓ ع١ٙ . 

 

 : اٌصؾبثخ ِغ ؽ١برٗ ِٓ ِٛالف
 

 ثٓ خبٌذ) ِغ (ؽبثظ ثٓ األلشع) ؽٙذ 

 ِؼٗ ٚؽٙذ (اٌؼشاق) أً٘ ؽشة (ا١ٌٌٛذ

 ثٓ خبٌذ) ِمذِخ ػٍٝ ٚوبْ (األٔجبس) فزؼ

 ػٍٝ (ػبِش ثٓ هللا ػجذ) ٚاعزؼٍّٗ (ا١ٌٌٛذ

 فأص١ت (خشاعبْ) ئٌٝ ع١شٖ ع١ؼ

 صِٓ فٟ ٚرٌه ٚاٌغ١ؼ ٘ٛ (ثبٌغٛصعبْ)

 ( .ػضّبْ)



 ٕٙمن  ٖٕالصفحة 

 

 ٓأْ (اٌغٍّبٟٔ ػّشٚ ثٓ ػج١ذح) ػ 

 (ثىش أثب) اعزمطؼب (األلشع) ٚ (١١ٕخ)ػ

 . أسظب

 (إٌجٟ) وبْ ئّٔب ػّش ٌّٙب:  فمبي 

 فبعٙذا ا٢ْ فأِب اإلعالَ ػٍٝ ٠زأٌفىّب

 . اٌىزبة ٚلطغ عٙذوّب

 ئٌٝ (ؽبثظ ثٓ األلشع) سعب 

 خ١ً عش٠ذح فٟ األؽٕف ثؼضٗ (اٌغٛصعبْ)

 اٌز٠ٓ اٌضؽٛف ِٓ ثم١ذ وبٔذ ثم١خ ئٌٝ

 اٌّغٍّْٛ فغبي فمبرٍُٙ (األؽٕف) ٘ضُِٙ

 أظفش صُ فشعبُٔٙ ِٓ فشعبْ فمزً عٌٛخ

 . ٚلزٍُٛ٘ فٙضُِٛ٘ ثُٙ اٌّغ١ٍّٓ هللا

 ٘زٖ ٚرغّٝ (اٌزّش ٚػ١ٓ األٔجبس) فزؼ 

 : اٌؼ١ْٛ راد اٌغضٚح

 (األٔجبس) ئٌٝ رؼج١زٗ ػٍٝ (خبٌذ) عبس 

 ٚوبْ (ؽبثظ ثٓ األلشع) ِمذِزٗ ٚػٍٝ



 ٕٙمن  ٕٗالصفحة 

 

 (عبثبغ) صبؽت (ؽ١شصاد) (ثبألٔجبس)

 فمإٚا ؽزٝ ثبٌٕجبي ٚسؽمُٛ٘ فؾبصشُ٘

 اإلثً ظؼبف ٔؾش صُ ػ١ٓ أٌف ُِٕٙ

 ٚعبص ثٙب سدِٗ ؽزٝ اٌخٕذق فٟ ٚأٌمب٘ب

 اٌّغٍّْٛ فبعزّغ فٛلٙب ٚأصؾبثٗ ٘ٛ

 (ؽ١شصاد صبٌؼ)ٚ اٌخٕذق فٟ ٚاٌىفبس

 ػٓ ٌُٙ ٠ٚخٍٟ ثّإِٔٗ ٠ٍؾمٖٛ أْ ػٍٝ

 . ؽبر٠ٚٗ ثّٙٓ ف١ٙب ِٚب اٌجٍذ

 أوضش فٟ (ا١ٌٌٛذ ثٓ خبٌذ) صؾت 

 وزٌه ٚؽبسن اٌشدح أ٠بَ (ثب١ٌّبِخ) ِؼبسوٗ

 ثالء ف١ٙب ٚأثٍٝ (اٌؼشاق) ؽشٚة فٟ

 . ؽغٕب

 

 : ٗــرٓبـــٚف



 ٕٙمن  ٕ٘الصفحة 

 

  ٟ(خشاعبْ) ِذْ ِٓ (ثغٛصعبْ) رٛف 

 (ػفبْ ثٓ ضّبْػ) اٌخ١ٍفخ صِٓ فٟ ٚرٌه

 . ٘ـٖٔ ػبَ ػٕٗ هللا سظٟ

  فٟ ئعزؾٙذ أٔٗ (اٌؾبغجٟ اٌشظٟ) روش 

 أثٕبئٗ ِٓ ػؾشح ِغ (ا١ٌشِٛن) ِؼشوخ

 هللا سظٟ (اٌخطبة ثٓ ػّش) خالفخ فٟ

 . ػٕٗ

 

 اٌؾّذ هلل

 سة اٌؼب١ٌّٓ

 دائّب  ٚأثذا  

 

 
 . بج١ذ٠اٚو ِٛلغ :اٌّشعغ 

 

 

 



 ٕٙمن  ٕٙالصفحة 

 

 
 جمعه ونقله توثٌقا :

 بن ٌحٌى بدالرحمنعبدالعزٌز بن ع
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 2828800200واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

  وموتنا ٌكرمنا وإٌا كم
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


