
اٌطشٌمخ اٌذٍِٚخ اٌخٍٛرٍخ 

ِصطفً ِحّٛد / اٌّىزجخ اٌطٙطبٌٚخ ٌغٍذي اٌذوزٛس 

 ِمبالد ثأصٛاد صٛفٍخ

 

 اٌغالَ ػٍٍىُ ٚسحّخ اهلل ٚ ثشوبرٗ

 ..... .ثغُ اهلل اٌشحّٓ اٌشحٍُ.........

 ......ٚ. ..ٌحظخ ِٓ فعٍه.........

 

  )أٌخصبئص أٌّحّذٌخ ( 

 

  :اصطالحًرؼشٌف 

أٌخصبئص ً٘ ِب اخزص اهلل رؼبًٌ ٔجٍٗ صٍى اهلل ػٍٍٗ ٚعٍُ ٚفعٍٗ ثٗ ػًٍ 

 َ ٚوزا عبئش اٌجشش ال ٚاٌظاٌصالح ٚاٌشعً ػٍٍُٙ األٔجٍبءعبئش 

 

 األٔجٍبء ثٙب سعٛي اهلل صٍى اهلل ػٍٍٗ ٚعٍُ ػٓ ثمٍخ أفشدأٌخصبئص اٌزً 

 ٚاٌّشعٍٍٓ صٍٛاد اهلل ٚعالِٗ ػٍٍُٙ أجّؼٍٓ

 ثٙب سعٛي اهلل صٍى اهلل ػٍٍٗ ٚعٍُ ػٓ أفشد اٌخصبئص اٌزً اٌؼٍّبءٚلذ لغُ 



  :  إًٌ ػذح أٔٛاعاٌغالَ ٚاٌصالح ٚاٌّشعٍٍٓ ػٍٍُٙ األٔجٍبءثمٍخ 

 ِب أخزص ثٗ فً رارٗ فً أٌذٍٔب  :ٚي ألإٌٛع أ ******

  اَخشحِب اخزص ثٗ فً رارٗ فً : إٌٔٛع اٌثبًٔ*******

 ِب اخزص ثٗ فً أِزٗ فً اٌذٍٔب: إٌٛع اٌثبٌث  ******

  اَخشحِب اخزص ثٗ فً أِزٗ فً :إٌٛع اٌشاثغ *****

 

 ِب اخزص ثٗ صًٍ اهلل ػٍٍٗ ٚعٍُ ِٓ اٌخصبئص فً اٌذٍٔب: ٚيألإٌٛع أ 

 

  :ٍِٚثبقػٙذ  ( 1 )

 ٚاٌّشعٍٍٓ ِٓ ٌذْ آدَ إٌى األٔجٍبءأخز اهلل ػض ٚجً اٌؼٙذ ٚاٌٍّثبق ػٍى جٍّغ 

 ٌّب آرً اهلل أحذُ٘ ِٓ وزبة ٚحىّخ ٚثٍغ أي ِجٍغ ثُ ثؼث اٌغالَػٍغً ػٍٍُٙ 

ٌّٕؼٗ ِب ٘ٛ فٍٗ ِٓ ال اٌشعٛي ِحّذ صٍى اهلل ػٍٍٗ ٚعٍُ ٌٍؤِٕٓ ثٗ ٌٍٕٚصشٔٗ ٚ

 اٌؼٍُ ٚإٌجٛح ِٓ إرجبػٗ ٚٔصشرٗ 

وّب أِشُ٘ أْ ٌأخزٚا ٘زا اٌٍّثبق ػٍى أُِّٙ ٌئٓ ثؼث ِحّذ صٍى اهلل ػٍٍٗ ٚعٍُ 

 ُٚ٘ أحٍبء ٌٍؤِٕٓ ثٗ ٌٍٕٚصشٔٗ 

لبي رؼبًٌ ٚإر أخز اهلل ٍِثبق إٌجٍٍٓ ٌّب آرٍزىُ ِٓ وزبة ٚحىّخ ثُ جبءوُ سعٛي 

 ٚأخزرُ ػًٍ رٌىُ إصشي لبٌٛا أألشسرُِصذق ٌّب ِؼىُ ٌزؤِٕٓ ثٗ ٌٚزٕصشٔٗ لبي 

  ( ِؼىُ ِٓ اٌشب٘ذٌٓ ٚإٔبألشسٔب لبي فبشٙذٚا 

 صٍٛاد اهلل  األٔجٍبءفبٌشعٛي ِحّذ خبرُ ا" -سحّٗ اهلل-لبي اٌحبفظ اثٓ وثٍش 

ػظُ اٌزي ٌٛ ٚجذ فً أي ػصش ألِبَ أإلٚعالِٗ ػٍٍٗ دائّب إٌى ٌَٛ اٌذٌٓ ، ٚ٘ٛ ا

 وٍُٙ ، ٌٚٙزا وبْ إِبُِٙ ٌٍٍخ األٔجٍبءٌىبْ ٘ٛ اٌٛاجت اٌطبػخ اٌّمذَ ػًٍ 

 "عشاء ٌّب اجزّؼٛا ثجٍذ اٌّمذط إلا

 

  سعبٌخ ػبِخ ( 2) 

ٌشعٍْٛ إٌى ألٛاُِٙ  ٚاٌغالَ اٌصالحػٍٍُٙ -  ٚاٌشعً اٌغبثمْٛ األٔجٍبءوبْ 

 : خبصخ وّب لبي رؼبًٌ

 (ٌمذ أسعٍٕب ٔٛحب إًٌ لِٛٗ)

 (ٚإٌى ػبد أخبُ٘ ٘ٛدا )

  ( ٚإٌى ثّٛد أخبُ٘ صبٌحب )

  ( ٌٚٛطب إر لبي ٌمِٛٗ )

  ( ٚإٌى ِذٌٓ أخبُ٘ شؼٍجب)

ٚأِب ٔجٍٕب صًٍ اهلل ػٍٍٗ ٚعٍُ فشعبٌزٗ ػبِخ ٌجٍّغ إٌبط ػشثُٙ ٚػجُّٙ  **

 ٚأٔغُٙ ٚجُٕٙ ٚ٘زا ِٓ خصبئصٗ صٍى اهلل ػٍٍٗ ٚعٍُ



 :لبي اهلل رؼبٌى

  (وبفخ ٌٍٕبط ثشٍشا ٚٔزٌشاال ِٚب أسعٍٕبن إ) 

  (سحّخ ٌٍؼبٌٍّٓال ِٚب أسعٍٕبن إ) 

  ( ٍِؼبجلً ٌب أٌٙب إٌبط إًٔ سعٛي اهلل إٌٍىُ  )

ٚإر صشفٕب إٌٍه ٔفشا ِٓ اٌجٓ ٌغزّؼْٛ اٌمشآْ فٍّب حعشٖٚ لبٌٛا  )ٚلبي رؼبًٌ 

  (أٔصزٛا فٍّب لعً ٌٚٛ إًٌ لُِٛٙ ِٕزسٌٓ

أػطٍذ خّغب : "أْ إٌجً صٍى اهلل ػٍٍٗ ٚعٍُ لبي- سظً اهلل ػٕٗ -ٚػٓ جبثش 

سض ِغجذا ألٔصشد ثبٌشػت ِغٍشح شٙش ، ٚجؼٍذ ًٌ أ : ٌُ ٌؼطٙٓ ٔجً لجًٍ

 فً ٌصً ، ٚأحٍذ ًٌ اٌغٕبئُ ٌُٚ اٌصالحٚطٙٛسا ، فأٌّب سجً ِٓ أِزً أدسوزٗ 

حذ لجًٍ ، ٚأػطٍذ اٌشفبػخ ، ٚوبْ إٌجً ٌجؼث إًٌ لِٛٗ خبصخ ٚثؼثذ ألرحً 

 . " إًٌ إٌبط ػبِخ

 

 : ٔجٛح خبرّخ  ( 3 )

ِٓ سحّخ اهلل رؼبٌى ثؼجبدح إسعبي ِحّذ صٍى اهلل ػٍٍٗ ٚعٍُ إٌٍُٙ ، ِٚٓ **

  .  ٚاٌّشعٍٍٓ ثٗ ٚإوّبي اٌذٌٓ اٌحٍٕف ٌٗاألٔجٍبءرششٌفٗ ٌٗ خزُ 

ٚلذ أخجش اهلل رجبسن ٚرؼبٌى فً وزبثٗ ٚسعٌٛٗ صًٍ اهلل ػٍٍٗ ٚعٍُ فً اٌغٕخ 

ٔجً ثؼذٖ ٌٍؼٍُ اٌؼجبدح أْ وً ِٓ أدػً ٘زا اٌّمبَ ثؼذٖ فٙٛ ال اٌّزٛارشح ػٕٗ أٔٗ 

 وزاة أفبن دجبي

لبي رغبًٌ ِب وبْ ِحّذ أثب أحذ ِٓ سجبٌىُ ٌٚىٓ سعٛي اهلل ٚخبرُ إٌجٍٍٓ ٚوبْ 

  (اهلل ثىً شئ ػٍٍّب

 

 : ِّٚب ٌذي ػًٍ ٘زٖ اٌخصٛصٍخ ِٓ اٌغٕخ

إْ ِثًٍ : ػٓ أثً ٘شٌشح سظً اهلل ػٕٗ أْ سعٛي اهلل صٍى اهلل ػٍٍٗ ٚعٍُ لبي

ِٛظغ ٌجٕخ ِٓ ال  ِٓ لجًٍ وّثً سجً ثًٕ ثٍزب فأحغٕٗ ٚأجٍّٗ إاألٔجٍبءِٚثً 

ٚظؼذ ٘زٖ اٌٍجٕخ ؟ ال ٖ:صاٌٚخ فجؼً إٌبط ٌطٛفْٛ ثٗ ٚ ٌؼججْٛ ٌٗ ٌٚمٌْٛٛ 

  " فأٔب اٌٍجٕخ ٚأٔب خبرُ إٌٔجٍٍٓ

فأٔب ِٛظغ :" لبي سعٛي اهلل صٍى اهلل ػٍٍٗ ٚعٍُ :  ، لبي فحذٌثٗٚصاد ِغٍُ 

  " األٔجٍبءاٌٍجٕخ جئذ فخزّذ 

 

  :سحّخ ِٙذاٖ ( 4 )

 ػبِخ ِؤ ٌٍخالئكسعٌٛٗ صٍى اهلل ػٍٍٗ ٚعٍُ سحّخ - رجبسن ٚرؼبٌى-أسعً اهلل**

 سحٍّب ثبٌّؤٍِٕٓ خبصخ فّٓ لجً سءٚفبُِٕٙ ٚوبفشُ٘ ٚأغُٙ ٚجُٕٙ ، ٚجؼٍٗ 

 ِٚٓ سد٘ب ٚجحذ٘ب خغش اٌذٍٔب ٚاَخشحاٌشحّخ ٚشىش إٌؼّخ عؼذ فً اٌذٍٔب 



 ٚاَخشح

  ( سحّخ ٌٍؼبٌٍّٓال ِٚب أسعٍٕبن إ )لبي رؼبًٌ 

 

 : صحبثٗألإِٔخ  ( 5 )

ثٍٓ أصحبثٗ  أوشَ اهلل رجبسن ٚرؼبٌى ٔجٍٗ ِحّذ صٍى اهلل ػٍٍٗ ٚعٍُ فجؼً ٚجٛدٖ

ُِ اٌغبثمخ حٍث ػزثٛا فً حٍبح ألحصً ٌجؼط أ  ِبثخالفإِٔخ ٌُٙ ِٓ اٌؼزاة ، 

 .أٔجٍبئُٙ ،

 األػشاةصحبثٗ وزٌه ِٓ اٌفزٓ ٚاٌحشٚة ٚاسرذاد ِٓ اسرذ ِٓ ألٚوبْ إِٔخ 

  اٌمٍٛة ٚٔحٛ رٌه ِّب أٔزس ثٗ صشٌحب ٚٚلغ ثؼذ ٚفبرٗٚاخزالف

 

 : اٌمغُ ثحٍبرٗ صٍى اهلل ػٍٍٗ ٚعٍُ ( 6 )

ألغُ اهلل رجبسن ٚرؼبًٌ ثأشٍبء وثٍشح ِٓ ِخٍٛلبرٗ اٌذاٌخ ػًٍ وّبٌٗ ٚػظّزٗ 

 ٌٍؤوذ اٌّؼًٕ فً ٔفٛط اٌّخبطجٍٓ

ثٍّٕب ٔجذٖ عجحبٔٗ .فألغُ رؼبًٌ ثبٌشّظ ٚاٌمّش ٚاٌفجش ٚاٌغّبء ٚغٍش رٌه 

ٌؼّشن إُٔٙ ٌفً )ثبٌشعٛي حٍث ٌمٛي جً شأٔٗ ال  ِٓ اٌجشش إثأحذٚرؼبًٌ ٌُ ٌمغُ 

 (عىشرُٙ ٌؼّْٙٛ

ٚفً اٌٍمبء اٌمبدَ ٔىًّ ثمٍخ ٘زٖ اٌخصبئص 


