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ْ  ظعىفاٞ وةفٛ    بعس أُ ٔقف   إىل املسٍٖٛ  ِاجط الٍيب   ، يف ٔجفْ زعٕهف

ٛ حتفٜ أضغفمٕا إىل   املسٍٖف إُ ٔصفن إىل  مٕا بأصخابْ ٔأِسضٔا زوفْ ، ٔوفا   ةٌَّ٭ٔ

 هّسٖسّا ٖقٕلُٕ فْٗ :  ٖثطب أِن

ْ أٔ لٍػريُ ٍَّجٮِطدٯتٮْ أٔ َلٍَُّماهٳَقي باهلل لتٮػٳِقا ٌٮٌَّةي آٖٔتي صاحبٍا ، ِٔإإٌٲ))

  (1).ػاٞكي ((ٌةي ٌٔػتبٗح تإلٗةي بأمجعٍا ، حتٜ ٌقتن وقاهم

ٗطففٛ ٔاسبففصض فةففإٌا ٥ ٖبٗتففُٕ إ٥  ٔأصففخابْ جاٌفف  اسَب أخففص الففٍيب 

ْ  لػ٦ح با ٔكفاُ مجاعفٛ وفَ الصفخابٛ ٖتٍفأبُٕ عمفٜ       ،  ٥ٔ ٖصفبخُٕ إ٥ فٗف

  (2).باغتىطاض حطاغٛ الٍيب 

ٔيف ِففصٓ الوففطٔيت الفف  هّففسز بقففاٞ ايتىففي ا٫غفف٦و٘ ازبسٖففس أشُ اهلل  

 ،(3)غففبخاٌْ لمىػففمىل بالقتففاه لمففسفاس عففَ أٌطػففّي وففَ اشبطففط ا ففس  بّففي

                         
. ٔكفاُ الةتفاب وٕجّفّا إىل عبفس اهلل بفَ أبف٘ ضأؽ املٍفافقل بصفطتْ          3/156غٍَ أب٘ زأز باب خف  الٍريفري    (1)

 ظعٗي ٖثطب يف شلك الٕقت .

حيفطؽ لف٦ّٗ ، حتفٜ ٌفعه : ))ٔاهلل ٖعصفىك وفَ الٍفاؽ ((         ضٔٝ الرتوصٙ عَ عاٟؿٛ قالت : كاُ ضغفٕه اهلل   (2)

ضأغْ وَ القبٛ فقاه : أّٖا الٍاؽ اٌصطفٕا عين فقس عصفىٍٜ اهلل عفع ٔجفن . جفاوي الرتوفصٙ       فأخطج الٍيب 

 .  2/130أبٕاب التطػري 

. اٌوط غٕضٚ اسبج  چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  : جاٞ ا٫شُ يف القتاه بقٕلْ هعاىل (3)

 .12/46هطػري القططيب عٍس هطػري ِصٓ ا٩ٖٛ 
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ؿفطكل ٔالّٗفٕز ٔاملٍفافقل بقفٕٚ     ٫ؾفعاض امل  بإضغفاه الػفطاٖا    فبسأ الفٍيب  

املػففمىل ٔقففسضهّي عمففٜ صففس أٙ اعتففساٞ ٖتعطتففُٕ لففْ ، ٔهّسٖففس قففطٖـ يف    

، ٔاختبففاض قففٕٚ القباٟففن  التجاضٖففٛ إىل الؿففاً وصففسض وطٔهّففا الطٟٗػفف٘ قٕافمففّا

 . .ا ٗطٛ باملسٍٖٛ، ٔضبألٛ كػبّا باملٕازعٛ أٔ ا الطٛ 

وفَ أِفسافّا ، فقفس حفال       حققت الػفطاٖا ٔالزفعٔاق قبٗفن بفسض كفثرياّ     

٘ ؿفطٚ  تأكف  القباٟفن املٍ  قبٗمفٛ جٍّٗفٛ    الٍيب  أزضك ظعىفاٞ  ، ٔاملسٍٖفٛ   غطبف

وةففٛ أُ دبففاضهّي الطٟٗػففٗٛ أصففبخت يف خطففط فصففاضٔا ٖأخففصُٔ اسبٗطففٛ       

 كمىا اقرتبٕا وَ املٍطقٛ . 

ً خفطج ضغفٕه   623ٔيف مجازٝ ا٩خطٚ وفَ الػفٍٛ الثاٌٗفٛ لمفّجطٚ املٕافف       

عفرتا  قافمفٛ كفبريٚ خطجفت وفَ وةفٛ       ٔمخػفل وقفاه٦ّ ٥   واٟٛ يف اهلل 

إىل شٙ  إىل الؿففاً بقٗففازٚ أبفف٘ غففطٗاُ بففَ حففطب ، حتففٜ إشا ٔصففن الففٍيب      

فأقفاً فّٗفا وفسٚ ٔازس خ٦ فا     إىل الؿفاً ،  القافمٛ دبأظق أُ  هبل لْ (1)ٚط٭ٗٯؿ٭العٮ

ٛ  ط٭ىٯبين وسجل  ٔحمطاِٞي وَ بين ت٭ف  القافمٛف ،   ورتقبفّا عفٕزٚ   (2)ٚ ٔضجفي إىل املسٍٖف

   ٔبعس وسٚ أضغن طمخٛ بَ عبٗس اهلل ٔغعٗس بَ ظٖس ٖتخػػاُ خ ِا.

أقاوت القافمٛ يف الؿاً إىل ٌّاٖفٛ ؾفعباُ ، وفي ادبّفت إىل وةفٛ ، ٔملفا       

ٖٔػفأه  ، أبٕ غطٗاُ ضٟٗؼ القافمٛ ٖتخػؼ ا٧خباض اقرتبت وَ اسبجاظ صاض 

أصففخابْ وففَ لقفف٘ وففَ الطكبففاُ ، فأبمزففْ بعريففّي أُ ضبىففسّا قففس اغففتٍطط       

 ٛ ً  لمقافمف ل٬ٖقففاس بّففا ، ا٩ُ ٖرتصففسُٔ عٕزهّفا  ، ٔأٌّفي  ِٔفف٘ شاِبفٛ إىل الؿففا

                         
شٔ العؿريٚ : وٕتي بٍٗبي عٍس وٍعه اسباج ، لٗؼ بٍّٗا ٔبل البمس إ٥ الططٖ  ، ِٔ٘ أٔه قطٝ ٍٖبي الٍدفن افا    (1)

 .111،  6/110، ٔوعجي وعامل اسبجاظ  389، 4/388ٖم٘ ٍٖبي البخط. الػىّٕزٙ: 

 .  2/9، ابَ غعس  2/236ابَ ِؿاً  (2)
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اشبطط بففي بففَ عىففطٔ الزطففاضٙ إىل وةففٛ ٖبمففش قففازٚ قففطٖـ       ري٭ففىٯفأضغففن ت٭

 . (1)٫ٌقاشِا ٍجسٚا س  بعريِي طالبّا وٍّي ال

عاهةٛ بٍت عبس املطمف  يف املٍفاً أُ    قبن ٔصٕه الٍصٖط إىل وةٛ ضأقٔ

بأعمٜ صفٕهْ ، أ٥ اٌطفطٔا   حتٜ ٔق  با٧بطح وي صطر ن عمٜ بعري ضاكبّا أقب

ض ملصففاضعةي يف وفف٦ف ، فففاجتىي الٍففاؽ إلٗففْ ، وففي زخففن املػففجس س٭ٖففا آه ُغفف

بفْ بعفريٓ عمفٜ  ّفط الةعبفٛ ، وفي        ٔقف  ٔالٍاؽ ٖتبعٌٕفْ ، فبٍٗىفا ِفي حٕلفْ     

ٓ بْ بعفري  ٔق ض ملصاضعةي يف و٦ف ، وي س٭ُغصطر مبثمّا ، أ٥ اٌططٔا ٖا آه 

أبفف٘ قبففٗؼ ، فصففطر مبثمففّا ، وففي أخففص صففدطٚ فأضغففمّا فأقبمففت    جبففنعمففٜ 

فىفا بقف٘ بٗفت     هطتتت ٔاٌتؿطق أجعا٣ِإّٙ حتٜ إشا كاٌت بأغطن ازببن ه

 .   قطعٛ وٍّإق وةٛ ٥ٔ زاض إ٥ زخمتّا وَ بٗ

أوففط ِففصٓ الط٣ٖففا يف وةففٛ حتففٜ ذبففسوت بففْ قففطٖـ يف أٌففسٖتّا ،       فؿففا

س ، حتٜ قاه لْ أبٕ جّن وػتّعّٟا : ٖفا بفين   ٔأصاب العباؽ بػببّا أشٝ ؾسٖ

!!! لقففس عبففس املطمفف  أوففا ضتففٗتي أُ ٖتٍبففأ ضجففالةي حتففٜ هتٍبففأ ٌػففا٣كي      

 وف٦ف ، فػفٍرتبك بةفي ِفصٓ     ظعىت عاهةٛ يف ض٣ٖاِا أٌْ قاه : اٌططٔا يف

، فففإُ ٖففك حقففّا وففا هقففٕه فػففٗةُٕ ، ٔإ٥ ٌةتفف  عمففٗةي كتابففّا    الففث٦ف

 أٌةي أكصب أِن بٗت يف العطب . 

ي بفَ عىفطٔ الزطفاضٙ ،    ري٭ف ىٯٔيف الًٕٗ الثالث وَ ض٣ٖا عاهةٛ ، أقبفن ت٭ 

ٕٲه ضحمْ ، ٔؾف ٲ قىٗصفْ ،    ِٕٔ ٖصطر يف بطَ الٕازٙ ٔاقطّا عمٜ بعريٓ قس ح

                         
 .   2/421، الط ٙ  2/12، ابَ غعس  2/244ابَ ِؿاً  (1)
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أوففٕالةي وففي أبفف٘ غففطٗاُ قففس   (1)ٛى٭ففٗٯطٳٛ المَّى٭ففٗٯطٳٖٔقففٕه : ٖففا وعؿففط قففطٖـ المَّ

 .  (2)زٕفعط   ا ضبىس يف أصخابْ ٥ أضٝ أُ هسضكِٕا الزٕف ال

ٔأعاُ قّٕٖي تفعٗطّي ، ٔمل   (3)،يف ٖٕول أٔ و٦وٛفتجّع الٍاؽ غطاعّا 

وَ أؾطافّي غٕٝ أب٘    خٕفّا وَ ض٣ٖا عاهةٛ ، ٔبفين عفسٙ   أحس ٖتدم  

 .  (4)فمي خيطج وٍّي أحس

ٔأضاز أوٗففٛ بففَ خمفف  القعففٕز ٧ُ غففعس بففَ وعففاش قففاه لففْ ٖٕوففّا مبةففٛ :       

، ، قاه : مبةٛ ؟ قاه لْ : ٥ أزضٙهمٕك ٖقٕه : إٌّي قا مسعت ضغٕه اهلل 

فطعس لصلك أوٗٛ ٔقاه : ٔاهلل ٥ أخطج وَ وةٛ أبسّا ، فمي ٖفعه بفْ أبفٕ جّفن     

 .  (5)حتٜ خطج وعّي

العبففاؽ بففَ عبففس  وففٍّي بففين ِاؾففي عمففٜ اشبففطٔج   ضجففا٥ّ وففَ  ٔأكطِففٕا 

املطمفف  ٌٕٔفففن بففَ اسبففاضف ٔطالفف  بففَ أبفف٘ طالفف  ٔعقٗففن بففَ أبفف٘ طالفف            

 .  (6)ٔغريِي

ٔبعس أُ دبّعق قطٖـ لمدطٔج هصكطٔا وا كاُ بٍّٗي ٔبل بفين بةفط   

وَ كٍاٌٛ وَ اسبطب ، ٔخافٕا أُ هريطبّي ِفصٓ القباٟفن وفَ اشبمف  إُ ِفي      

أُ هبفسٝ  في   ٔكاز شلك ا٧وط أُ ٖثٍّٗي عَ اشبفطٔج لف٥ٕ    ، خطجٕا إىل بسض

ٔكاُ وَ أؾطايت كٍاٌٛ ٔقفاه  في : أٌفا    ، إبمٗؼ يف صٕضٚ غطاقٛ بَ والك 

 .  (7)جاضٱ لةي وَ أُ هأهٗةي كٍاٌٛ وَ خمطةي بؿ٘ٞ هةطُِٕ

                         
 المطٗىٛ : ِ٘ العري ال  ذبىن املػك ٔالعٍ  ٔغريِىا لمتجاضٚ .  (1)

 .3/19باختصاض ٔهصطيت ، ٔاملػتسضك  247 – 2/245ابَ ِؿاً  31-2/29الٕاقسٙ  (2)

 .2/30الٕاقسٙ  (3)

 . 2/257ابَ ِؿاً  (4)

 وَ ٖقتن ببسض .  كتاب املزاظٙ باب شكط الٍيب  5/91صخٗح البداضٙ  (5)

أُ أبا جّفن أؾفاض عمفّٗي ِٔفي يف وفط الوّفطاُ        4/9ٔضٔٝ ابَ غعس  3/105أصن اشب  يف ز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘  (6)

 أُ خيطجِٕي وعّي خٕفّا عمٜ ا٥ٔ٧ز ٔا٧ِن فطجعٕا إلّٗي فأخطجِٕي . 

 .   2/250ابَ ِؿاً  (7)
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ٔعفسز   (2)ٔو٠فٛ ففطؽ    (1)طك جٗـ املؿفطكل يف ألف  ضجفن   عٍس شلك ذب

ّي أبففٕ ععٖففع بففَ ٖتلففٕأٖقففٕزِي أبففٕ جّففن بففَ ِؿففاً ٔحيىففن  وففَ ا٫بففن كففبري 

، (3)عىري ٔالٍريط بَ اسباضف ٔطمخٛ بَ أب٘ طمخٛ ٔكمّي وَ بين عبس الساض

وط الوّطاُ عبفط  في   حتٜ إشا ٔصمٕا إىل ، ٔالسفٕيت  ، ٔوعّي القٗاُ(3)الساض

الثففاٌ٘ حتففٜ إشا الٗففًٕ أبففٕ جّففن بففَ ِؿففاً عؿففطّا وففَ ا٫بففن ، وففي اٌطمقففٕا يف 

عبففط  ففي ( 5)عبففط  ففي أوٗففٛ بففَ خمفف  هػففعّا ، ٔيف ُقسٖففس ( 4)عػففطأُصففمٕا إىل 

، وفي وفالٕا وفَ قسٖفس إىل وٗفآ عبفٕ البخفط أقفاوٕا بّفا           ّاغّٗن بَ عىطٔ عؿط

فٍخط  ي عتبٛ بَ ( 6)فٍخط  ي ؾٗبٛ بَ ضبٗعٛ هػعّا وي أصبخٕا بازبخطٛ ٖٕوّا

 .(7)ّابَ ضبٗعٛ عؿط

ٛ   الٍيب ٔحتٜ شلك الٕقت مل ٖبمش   ،ؾ٘ٞ وَ أوط املؿفطكل أٔ القافمف

ٖتخػػفاُ خف  القافمفٛ    المفصَٖ أضغفمّىا   طمخٛ بَ عبٗس اهلل ٔغعٗس بَ ظٖس ف

عمٜ كؿس ازبّين فأجاضِىا  ، فٍع٥(8)ٔص٦ إىل التجباض وَ أض  اسبٕضاٞ

                         
 .   2/255ّاز ٔالػري ، باب ا٫وساز بامل٦ٟةٛ يف غعٔٚ بسض ، ٔابَ ِؿاً ، ازب 3/1383وػمي  (1)

 .3/32، ٔز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘  2/312ابَ ِؿاً  (2)

 .  2/15، ٔابَ غعس 289 - 2/288ابَ ِؿاً  (3)

كفي افاه    80عػطاُ: بريي العل ٔغفةُٕ الػفل ، بمفسٚ عفاوطٚ هقفي عمفٜ ططٖف  وةفٛ املسٍٖفٛ ، عمفٜ بعفس             (4)

، هؿففتّط بةثففطٚ آباضِففا ، كاٌففت لففبين املصففطم  وففَ خعاعففٛ ، ٥ٔ هففعاه وعطٔفففٛ بامسّففا حتففٜ الٗففًٕ.  وةففٛ 

 .6/99، ٔوعجي وعمي اسبجاظ  4/387الػىّٕزٙ 

كفي افاه    130كي ، ميط عمٜ بعفس   150قسٖس: بالتصزري ، ٔاز كبري كثري القطٝ ٔالعُٕٗ ٔاملعاضس ، طٕلْ  (5)

إىل املسٍٖفٛ ، ِٔفصا ازبفعٞ وٍفْ ِفٕ املفطاز ٍِفا ،  كفاُ فٗفْ قطٖفٛ            ااه وةٛ حٗث ٖقطي الططٖ  املتجْ وٍّفا 

 فىا بعسِا. 7/96، وعجي وعامل اسبجاظ  4/429عاوطٚ. الػىّٕزٙ 

ازبخطٛ : بالريي وي الػةُٕ  ، ٖٔقاه  ا : وّٗعٛ كعمقىٛ أٔ لطٗطٛ ، قطٖفٛ هقفي عمفٜ ططٖف  وةفٛ املسٍٖفٛ ،        (6)

وصفط ٔالؿفاً  إُ مل ميفطٔا عمفٜ املسٍٖفٛ ، ِٔف٘ ا٩ُ خطبفٛ         كي وفَ وةفٛ .  ِٔف٘ وٗقفاق أِفن      173عمٜ بعس 

اسبجففاج ٔالففعٔاض.  الػففىّٕزٙ   لففٗؼ فّٗففا إ٥ بعففر ا٩وففاض الباقٗففٛ ، بففين فّٗففا وفف٤خطّا وػففجس كففبري لطاحففٛ        

 .  2/122، وعجي وعامل اسبجاظ  4/205

 .  3/109ز٥ٟن الٍبٕٚ  (7)

، كاٌفت عفاوطٚ كفثريٚ املفعاضس ، ِٔف٘ الٗفًٕ خطبفٛ لفٗؼ          اسبٕضاٞ: بمسٚ غاحمٗٛ ااه ٍٖبي ، قطب بمفسٚ أً جل  (8)

 .76،  3/75فّٗا إ٥ بعر ا٩واض . وعجي وعامل اسبجاظ 
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حتفٜ وفطق العفري ، ِٔىفا ٍٖوفطاُ       ٔبقٗفا عٍفسٓ   فأجاضِىا ٔأٌع ىا يف خباٞ ،

إلّٗا، ٔجعن أِن العري ٖقٕلُٕ : ٖا كؿس ِن ضأٖت أحسّا وَ عٗفُٕ ضبىفس ؟   

فٗقٕه : ٔأٌٜ لعُٕٗ ضبىس يف التجباض ، فمىا ضاحت العري ، باها حتٜ أصبخا 

وي خطجا لٗد ا الٍيب 
(1)  . 

ٔعسٙ  (2)ؼ بَ عىطٔب٭ػٯقس اغتبطأ خ ِىا ، فأضغن ب٭ ٍيب ٔكاُ ال

ٛ   ٔعسٙ ابَ أب٘ العغباٞ  ، فػفاضا حتفٜ أهٗفا حٗفّا وفَ       ٖتػفقطاُ أخبفاض القافمف

جٍّٗفففٛ قطٖبفففّا وفففَ غفففاحن البخفففط فػفففألِٕي عفففَ العفففري ٔعفففَ دبفففاض قفففطٖـ    

 الفٍيب  ٍفسب  ف، (3)ٔأخف آ  فطجعا إىل الٍيب  بقطب ٔصٕ ا ،فأخ ِٔىا 

ٛ فىفَ كفاُ  ّفطٓ حاتفطّا فمريكف       ب٭ف مٳَط: )) إُ لٍفا  ٔقفاه ٔج لمدفط املػمىل 

وففَ بعففر وٍففاط   ضٔاحمففّي فاغففتأشٌْ بعففر الصففخابٛ أُ  مبففٕا    (4)وعٍففا ((

ٔاغففتأشٌتْ أً ٔضقففٛ بٍففت عبففس اهلل بففَ اسبففاضف يف       (5)املسٍٖففٛ فمففي ٖففأشُ  ففي   

، وفي   (6) ((قطٙ فإُ اهلل عفع ٔجفن ّٖفسٙ لفك ؾفّازٚ     اشبطٔج وعْ فقاه  ا: )) 

ٔوعْ و٦مثاٟٛ ٔبريفعٛ عؿفط    ، (7)الػبت الثاٌ٘ عؿط وَ ضورياًُٖٕ   جخط

ً ، (8)ضج٦ّ وَ أصخابْ  ٔاغتعىن عمٜ الص٦ٚ بالٍاؽ عبس اهلل ابَ أً وةتفٕ

                         
 .  20-1/19الٕاقسٙ  (1)

 ٔيف ضٔاٖٛ الٕاقسٙ ٔابَ إغخا  بػبؼ ٔيف ضٔاٖٛ وػمي ٔأب٘ زأز بػٗػٛ ، ٔصفخح ا٧ٔه الفصِيب ٔغفريٓ اٌوفط     (2)

 . 1/411ؾطح العضقاٌ٘ عمٜ املٕاِ  

 . 3/103ز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘  (3)

 كتاب ا٫واضٚ ، باب وبٕق ازبٍٛ لمؿّٗس .  3/1510صخٗح وػمي  (4)

 أصن اشب  يف املطجي الػاب  .  (5)

 . 6/405وػٍس ا٫واً أمحس  (6)

: خطج ًٖٕ ا٥وٍل لثىاُ لٗاه خمُٕ وَ ضورياُ ٔقاه أبٕ جعطط الطف ٙ   2/251ٔقاه ابَ ِؿاً  2/12ابَ غعس  (7)

 : ٔخطج ف فٗىا بمزين عَ غري ابَ ِؿاً ف لث٦ف خمُٕ وَ ضورياُ . الط ٙ 

إىل بسض اخت٦فّا كبريّا اٌوط هطصٗن شلك يف ؾفطح العضقفاٌ٘ عمفٜ     اختم  العمىاٞ يف عسز وَ خطج وي الٍيب  (8)

 .  409، 1/408عمٜ املٕاِ  
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ٔاغتعط  ازبٗـ فطز وَ مل  (1)هٕق إىل ب٠ط أب٘ عٍبٛ  ٔصن، ٔملا  وةتًٕ

ٔوففَ ِفف٥٤ٞ عبففس اهلل بففَ عىففط ٔالفف اٞ بففَ  ، وففَ عىففطٓ ٖٚبمففش اشباوػففٛ عؿففط

 فأجفاظٓ   فبةٜ عىري  .  ٔعىري بَ أب٘ ٔقاص (3)ٔظٖس بَ وابت (2)عاظب

 (4) . 

ع  بَ عىري، ٔلٕاٞ صملالمٕاٞ العاً  أعطٜا٧لٕٖٛ ، ف ٔٔظس ضغٕه اهلل 

ػفعس بفَ وعفاش، ٔجعفن عمفٜ      لٔلفٕاٞ ا٧ٌصفاض    ، عم٘ بَ أبف٘ طالف   املّاجطَٖ ل

بفَ عىفطٔ ازبّفين    بػفبؼ  أضغفن  ٔ، (5)ٛ الٍجاضٙعص٭عٯبَ أب٘ ص٭ ؼٗق ٤خطٚامل

ْ  ٔعففسٙ بففَ أبفف٘ العغبففاٞ ازبّففين    اٌطمفف  شٗؿففْ جّففٛ بففسض  ٔ (6)ط٦ٟففي أواوفف

حففل شلففك قففا٦ّٟ     ٔزعففا ضغففٕه اهلل  ، ٔفطغففل   (7)غففبعل بعففرياّ  ٖعتقبففُٕ 

)) المّي إٌّي حطاٚ فامحمّي ، المّي إٌّي عطاٚ فاكػّي ، المفّي إٌّفي جٗفاس    

 سبف  باملػفمىل  طٚ بحطٚ الٕٔيف ،  (9)ملسٍٖٛاٌق   وَفدطجٕا   (8) فأطعىّي ((

                         
   . ٌعه بالبقي عٍس بٕٗق الػقٗا ، ٔا٧وط قطٖ أُ الٍيب  1/21ٖصكط الٕاقسٙ  (1)

 كتاب املزاظٙ باب عسٚ أصخاب بسض. ، 5/93البداضٙ  (2)

 ، ٔالٕاقسٙ بأمت وَ ضٔاٖٛ املػتسضك. 3/421املػتسضك  (3)

 . 3/188املػتسضك  (4)

، وعاشأُ لٕاٞ اشبعضج وي اسبباب بَ املٍصض ٔلٕاٞ ا٧ٔؽ وي غعس بَ  2/14، ٔضٔٝ ابَ غعس  2/251ابَ ِؿاً  (5)

 أُ لٕاٞ ا٧ٌصاض كاُ وي غعس بَ عبازٚ .  6/92، ٔضٔٝ ا ٗثى٘ يف ايىي وعاش

أٌْ قسوّىا أواوْ قطٖبا وَ الصططاٞ ، ٔاملتٕاف  وي وٍط  ا٧حساف وا  2/256ٔعٍس ابَ ِؿاً  1/22الٕاقسٙ  (6)

 وا أٔضزٓ الٕاقسٙ ٔاهلل أعمي.  

تقبفُٕ بعفريّا ،   : كفاُ ضغفٕه اهلل ٔعمف٘ بفَ أبف٘ طالف  ٔوطوفس بفَ أبف٘ وطوفس الزٍفٕٙ ٖع            2/251قاه ابَ إغفخا   (7)

،  عَ عبفس اهلل بفَ وػفعٕز  قفاه : ٔكفاُ عمف٘ ٔأبفٕ لبابفٛ ظوٗمف٘ ضغفٕه اهلل            3/20ٔضٔٝ اسباكي يف املػتسضك 

 .2/21ٔاٌوط الٕاقسٙ 

 .   2/26كتاب ازبّاز ، باب فرين الػطٖٛ ربطج وَ العػةط ، ٔالٕاقسٙ  3/181أبٕ زأز  (8)

، ميط بالقطب وَ وٍاظه بين زٍٖاض ، ٍٖٔػف  إلفّٗي. اٌوفط الػفىّٕزٙ     الٍق : ِٕ ططٖ  وطتٕح يف اسبطٚ الزطبٗٛ  (9)

 . 9/78، ٔوعجي وعامل اسبجاظ  4/502
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الصفخابٛ ضتف٘ اهلل عفٍّي حفل      ٔجفطأٚ فطفطح  ضجفن صفاح  ظبفسٚ     باملػمىل

: ج٠ت ٧هبعفك ٔأصفٗ  وعفك ، فقفاه لفْ الفٍيب        ، فقاه لطغٕه اهلل ضأٔٓ

: ففاضجي فمفَ ٌػفتعل مبؿفطك ، وفي هفابي       أه٤وَ باهلل ٔضغٕلْ ؟ قاه: ٥، قفاه 

، ٍِٔففاك أزضكففْ   (2)َٛطففٗٯَموففي عمففٜ شٙ اسبُ   ،(1)ٗفف قٳالع٭عمففٜ غففريٓ  الففٍيب 

 ْ ٔقفاه : ففاضجي    ، فقفاه لفْ كىفا قفاه أٔه وفطٚ ، ففطزٓ الفٍيب        الطجن ٌطػف

ُ  فمفففَ أغفففتعل مبؿفففطك ، وفففي هفففابي الفففٍيب   ٥ٔق بفففُأ غفففريٓ حتفففٜ إشا كفففا

هف٤وَ بفاهلل    :كىا قاه أٔه وفطٚ    أزضكْ الطجن فقاه لْ الٍيب ،(3)ازبٗـ

مفٜ  ع بعفس شلفك   ٔوطٔا  ،(4) فاٌطم  : فقاه لْ الٍيب  ،ٔضغٕلْ ؟ قاه :  ٌعي 

رياق د٭، وففي عمففٜ صٮفف  (2)ٗؼ اسبىففاًىٳفف، وففي عمففٜ َغ(1)نَمفف، وففي عمففٜ و٭(5)بففاُطٯهٮ

                         
ٔازٙ العقٗ  : وَ أؾّط أٔزٖٛ املسٍٖٛ ، دبطٙ املٗآ فْٗ يف وٕاغي ا٧وطفاض ، ٔ ف  صفّٗطا ، ٖقفسً وفَ جٍفٕب        (1)

٘ بفٕازٙ بطخفاُ قفطب وٍطقفٛ القبمفتل ، وفي       املسٍٖٛ ، ٖٔػري ااه جبن عري ، مب٦ُٗ عبٕ الؿط  ، حتٜ ٖمتقف 

ٖػري اا٥ّ حتٜ ٖمتق٘ بٕازٙ قٍاٚ ، القازً وَ ؾطق٘ املسٍٖٛ مبةاُ ٖػىٜ صبىي ا٧غٗاه يف وٍطقٛ ظغابفٛ .   

 قفاه : مسعفت ضغفٕه اهلل     ٔقس ٔضز يف فريمْ أحازٖث عسٚ ، وٍّا وا ضٔآ البداضٙ عَ عىط بفَ اشبطفاب   

ٌ٘ المٗمٛ آق وَ ضبف٘ فقفاه : صفن يف ِفصا الفٕازٙ املبفاضك (( . البدفاضٙ ، بفاب قفٕه          بٕازٙ العقٗ  ٖقٕه : )) أها

 فىا بعسِا . 4/7، ٔٔفاٞ الٕفا  183، ٔاٌوط : ذبقٗ  الٍصطٚ ،  2/556العقٗ  ٔاز وباضك  الٍيب 

 سزٓ الفٍيب  كي ، ٔفّٗا املةاُ الصٙ ح 12شٔ اسبمٗطٛ: قطٖٛ غطب٘ املسٍٖٛ ، هبعس عَ املػجس الٍبٕٙ حٕال٘  (2)

   ٙٔوعجفي   4/244وٗقاهّا ٧ِن املسٍٖٛ ، ٔقس بين عمْٗ وػجس ٖعطيت مبػجس شٙ اسبمٗطٛ.  اٌوط الػفىّٕز ،

 .  3/49وعامل اسبجاظ

أ٥ٔق ازبٗـ : ٖٔقاه شاق ازبٗـ ، ِٔ٘: أض  ضبجطٖٛ وػتٕٖٛ هتدممّا صبطاق غٕٗه تفعٗطٛ ، ٔوفَ أؾفّط     (3)

ٙ   أؾففّط أٔزٖتّففا ٔازٙ أبفف٘ كففبري ، هقففي عمففٜ ططٖفف       اسبمٗطففٛ.   اٌوففط   الففصاِ  وففَ املسٍٖففٛ إىل وةففٛ بعففس ش

 .  10،  الططٖ  الٍبٕٙ إىل بسض لمسكتٕض غمٗىاُ الطحٗم٘ ص4/217الػىّٕزٙ 

كتفاب ازبّفاز ٔالػفري ، بفاب      3/1449، ٔ أصفن اشبف  يف صفخٗح وػفمي     3/535الطبقاق الةطٝ ٥بَ غعس  (4)

 كطاِٛ ا٥غتعاٌٛ يف الزعٔ بةافط . 

الريففي وففي الػففةُٕ ٔاز ٖقاغففي شاق ازبففٗـ املففاٞ وفَ ضأؽ املططحففاق ، ٖقففي عمففٜ ططٖفف  الففصاِ  وففَ   هطبفاُ : ب  (5)

كففي ، وفي ٖتجفْ جٍٕبفاّٰ حتفٜ ٖفسفي يف ومفن ، ِٔففٕ ا٩ُ        24املسٍٖفٛ إىل وةفٛ ، ٖٔبعفس أٔلفْ عفَ املسٍٖفٛ وػفافٛ        

 .1/17، وعجي وعامل اسبجاظ  4/181قاحن لٗؼ بْ ظضاعٛ. الػىّٕزٙ 
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ٗ٭ ،  (6)َٕٛكٍٮ، وي عمٜ ؾ٭ف  (5)اٞح٭ٔالطَّ جٲ، وي عمٜ َف (4)الٛٗ٭، وي عمٜ الػَّ (3)اًى٭ال

ٕ   (7)ٗٛبٯالُو  حتٜ إشا كإٌا بعط ٍفاؽ  ٓ عفَ ال لقٕا ضج٦ّ وَ ا٧عفطاب ، فػفأل

ٛ  ، فقفاه لفْ   فمي  فسٔا عٍفسٓ خف اّ      عمفٜ ضغفٕه اهلل   يٯمِّ: غ٭ف  بعفر الصفخاب

قاه : أٔ فٗةي ضغٕه اهلل ؟ قالٕا : ٌعي ، فػمي عمٗفْ ، وفي قفاه : إُ كٍفت     

ضغٕه اهلل فأخ ٌ٘ عىا يف بطفَ ٌفاق  ِفصٓ ، قفاه لفْ غفمىٛ بفَ غف٦وٛ بفَ          

٘ٲ فأٌا أخ ك بصل  اهلل ٔقـ : ٥ هػأه ضغٕه ك ، ٌعٔق عمّٗا ، ٔأقبن عم

 ــــــــــــ
، ٔاز ٖػٗن وَ الػطٕح ازبٍٕبٗٛ الزطبٗٛ زبباه قسؽ ، قمٗفن العضاعفٛ ، لفْ ضٔاففس كفثريٚ وٍّفا:       ومن: بطتختل  (1)

ٔازٙ الططٖـ ٔٔازٙ ازبطط ٔٔازٙ هطباُ ٔٔازٙ غىٗؼ اسبىفاً ٔغريِفا ، ٖقفي عمفٜ ططٖف  الفصاِ  وفَ املسٍٖفٛ         

 .8/260، وعجي وعامل اسبجاظ  4/482كي ، . الػىّٕزٙ  42إىل وةٛ عمٜ بعس 

بالعل املّىمٛ ، عمٜ ٔظُ أوري، ٔتبطْ البعر بالزل املعجىٛ ، أحس ا٧ٔزٖٛ الف  هطففس ٔازٙ ومفن وفَ      عىٗؼ (2)

الٍاحٗففٛ الزطبٗففٛ ، هتةففُٕ وٗاِففْ وففَ الػففٗالٛ ٔالتٗففٗؼ ٔصففدرياق الٗىففاً ، قمٗففن العضاعففٛ ٖةثففط فٗففْ ؾففجط   

، وعجفي   4/392،  الػىّٕزٙ كي هقطٖبّا 43الػٗالٛ ، ٖقي عمٜ ططٖ  الصاِ  وَ املسٍٖٛ إىل وةٛ عمٜ بعس 

 .6/259وعامل اسبجاظ 

صفدرياق الثىفاً بالريففي ٔالتدطٗف : صفدرياق غففٕزاٞ وطهطعفٛ ، كاٌفت  هقففي عمفٜ ميفل الططٖفف  الفصاِ  وففَ           (3)

، الططٖفف   4/190املسٍٖففٛ إىل وةففٛ ، بٍٗىففا ابتعففس عٍّففا الططٖفف  الٗففًٕ ، ٔصففاضق هففطٝ وففَ بعٗففس. الػففىّٕزٙ   

 .20الٍبٕٙ إىل بسض  ص

الػففٗالٛ : بففالتدطٗ  كػففخابٛ ، ِفف٘ أٔه وطحمففٛ وففَ وطاحففن الططٖفف  بففل املسٍٖففٛ ٔوةففٛ ، هبعففس عففَ املسٍٖففٛ    (4)

كي ، ٔقس كاٌت قطٖٛ عاوطٚ وإِٔلفٛ إىل أُ ذبفٕه عٍّفا الططٖف       3كي  ، ٔعَ صدرياق الثىاً  47وػافٛ 

 .4/261جاظ ، ٔوعجي وعامل اسب 20، الططٖ  الٍبٕٙ إىل بسض  ص 4/332إىل الططٖـ. الػىّٕزٙ 

الػٗالٛ ٍٖٔتّ٘ عٍفس املٍصفطيت ، طٕلفْ حفٕال٘      َفج الطٔحاٞ: ِٕ ٔاز تٗ  يف أٔلْ ، ٔاغي يف أٔغطْ ، ٖبسأ و (5)

 .23، الططٖ  الٍبٕٙ إىل بسض  ص 4/414كي .  الػىّٕزٙ 25

ؾفففٍٕكٛ: بفففالطتح وفففي الريفففي وفففي الػفففةُٕ ، جبفففن بعفففس ؾفففطيت الطٔحفففاٞ بقمٗفففن ، ٔقٗفففن: ِفففٕ الفففٕاز الفففصٙ           (6)

 .28، الططٖ  الٍبٕٙ إىل بسض  ص 5/98، وعجي وعامل اسبجاظ  4/345. .الػىّٕزٙ بقطبْ

العط  ِٕ: أٔه اٌعطاج الططٖ  ، ٔالوبٗٛ بالريي : ؾجطٚ هؿبْ القتازٚ ٖػتون بّا، ٔعط  الوبٗفٛ : وٕتفي عمفٜ     (7)

هأخففص غففٗ   ج الطٔحففاٞ جٍٕبففّاميففل الففصاِ  وففَ املسٍٖففٛ إىل وةففٛ ،  ٔشلففك أُ الططٖفف  بعففس أُ هّففب  وففَ  ففف  

، الططٖف  الٍبفٕٙ    4/372، حتٜ هسٔض ٌاحٗٛ الزطب ، فأٔه وا ٖةُٕ وٍفْ ِفٕ عفط  الوبٗفٛ. الػفىّٕزٙ      ازببن

 .25إىل بسض  ص
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أفخؿفت عمفٜ الطجفن ،    : وفْ ،   فط٘ بطٍّا وٍك غدمٛ ، فقاه ضغٕه اهلل 

 . (1) ٔأعط  عَ غمىٛ

 ىفا ٖػفتقٗاُ   ا ؾفٍّا  أوا بػبؼ ٔعسٙ ، فاٌطمقفا حتفٜ ٌفع٥ بفسضّا فأخفص     

عىطٔ ازبّين عمٜ املاٞ ، فػىعا جاضٖتل عمٜ املاٞ هطال   ، ٔصبسٙ بَ فْٗ

عمّٗا ، فقالت  فا : إافا العفري غفسّا أٔ بعفس غفس        إحساِىا ا٧خطٝ بسضِي  ا

سٙ : صسقت ، وي خمك بٍّٗىا ، فمىا مسي صبفأعىن  ي وي أقريٗك . قاه 

حتففٜ لقٗففآ بعففط  الوبٗففٛ فففأخ آ     بػففبؼ ٔعففسٙ شلففك اٌطمقففا إىل الففٍيب  

الطٔحفاٞ   عٍس ب٠فط  غريٓ جّٛ بسض ، ٔيف الططٖ  ٌعه  . فتابي الٍيب  (2)اشب 

ٍِٔاك ضز أبا لبابٛ ٔاغتعىمْ عمٜ املسٍٖفٛ ، وفي هفابي غفريٓ حتفٜ       (3) ج (ػ٭جٯ)غ٭

ٖفٛ ٖطٖفس   اِظهطك ططٖ  وةٛ ٖػاضّا ٔادبْ ميٍّٗا عمٜ الَّ (4)يتط٭ص٭ٍٯإشا كاُ بامُل

 ٔازٙ  قطفففففففففففففيٌاحٗفففففففففففففٛ وٍّفففففففففففففا  يفٔبعفففففففففففففس أُ غفففففففففففففاض  ،(5)بفففففففففففففسضّا

ي اٌصف   ، وي غفاض عمفٜ املريفٗ  وف     (1)طاِٞطٔوريٗ  الصَّ (7)اظٖٛبل الَّ (6)قاُحٯضٮ

                         
 .2/46، الٕاقسٙ   2/252اٌوط  ابَ ِؿاً  (1)

 بتصطيت .  1/40الٕاقسٙ  (2)

 الب٠ط ٥ هعاه وٕجٕزٚ ٔوعطٔفٛ حتٜ ا٩ُ.  (3)

كي ، ٔهػىٜ ا٩ُ املػفٗجٗس ، كاٌفت    81لطاٞ ، بمسٚ عاوطٚ هبعس عَ املسٍٖٛ وػافٛ املٍصطيت:  بالريي ٔفتح ا (4)

كاٌت إحسٝ ا طاق ا اوٛ يف الططٖ  وا بل وةٛ ٔاملسٍٖٛ ، ٔوٍّا ٖتططس الططٖف  قفسميّا إىل ففطعل ٖتجفْ     

،  8/287ا٧ٔه جٍٕبففّا إىل وةففٛ، ٖٔتجففْ ا٩خففط غطبففّا إىل بففسض ٔاملٍففاط  ا ٗطففٛ بّففا. وعجففي وعففامل اسبجففاظ      

 .31،  30ٔالططٖ  الٍبٕٙ إىل بسض ص

 . 2/251ابَ ِؿاً  (5)

ٔازٙ ضحقاُ : بالريي وي الػةُٕ ، ٔاز كبري هٍخسض بعر غٕٗلْ وَ غفطب جبفن ا٧ؾفعط )الطقفطٚ( ، ميفط بفْ        (6)

 .34،  33، الططٖ  الٍبٕٙ إىل بسض ص 4/288الططٖ  الٍبٕٙ إىل بسض يف بعر وطاحمْ. الػىّٕزٙ 

أض  وٍبػطٛ بٗرياٞ ٔاغعٛ يف ٔازٙ الصططاٞ بل املٍصطيت ٔضٖي املػتعجمٛ ، متط بّا عفسٚ أٔزٖفٛ وٍّفا     الٍاظٖٛ: (7)

ط ٔاملفففطر وٍّففا ٔازٙ الطٔحفففاٞ ٔٔازٙ ضحقففاُ ٔا٧ؾفففاع  ٔٔازٙ ازبفف٘ ٔغريِفففا ، ٔهةثففط فّٗفففا أؾففجاض الػفففى     

 .32ض ص ، الططٖ  الٍبٕٙ إىل بس 4/492، ٔكاُ الططٖ  الٍبٕٙ ميط بؿىا ا.  الػىّٕزٙ  ٔاسبطون
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ِٔ٘ قطٖٛ بفل جفبمل غفأه عفَ جبمّٗفا       (2)طاِٞط،فمىا اغتقبن الصَّ اٌص  وٍْ

وففا امسّىففا ؟ فقففالٕا : ٖقففاه ٧حففسِىا ِففصا وػففمح ٔل٪خففط : ِففصا طبففط٢ ،    

ٔغأه عَ أِمّىا فقٗن : بٍٕ الٍفاض ٔبٍفٕ حفطا  بطٍفاُ وفَ غطفاض ، فةطِىفا        

ّ  ضغففٕه اهلل  ىا فرتكّففا ٔاملففطٔض بٍّٗىففا ، ٔهطففاٞه بأمساّٟىففا ٔأمسففاٞ أِمفف

فىؿفففٜ فٗفففْ  (3)اُط٭فٳفففش٭ ٙعمفففٜ ٔاز بٗػفففاض ٔغفففمك شاق الفففٗىل ضغفففٕه اهلل 

 . (4) هٕق وي وػافٛ 

ٔبٍٗىا كاُ جٗـ وةٛ ٖتخطك عبٕ بسض كاُ أبٕ غطٗاُ ٖٕاصن غريٓ 

 .حبصض ٔهطق  

هقفسً أبفٕ غفطٗاُ     (5)ؼ ٔعفسٙ وفاٞ بفسض   ب٭ػٯف ٔيف الًٕٗ الثاٌ٘ وَ ٔصفٕه ب٭  

فقففاه يففسٙ بففَ عىففطٔ : ِففن أحػػففت أحففسّا ؟    العففري حففصضّا حتففٜ ٔضز املففاٞ  

ٌف٘ ضأٖفت ضاكفبل أٌاخفا إىل ِفصا التفن وفي        أفقاه : وا ضأٖت أحسّا أٌةفطٓ إ٥  

فففأهٜ أبففٕ غففطٗاُ وٮٍاخّىففا فأخففص وففَ أبعففاض  .اغففتقٗا يف ؾففَ  ىففا وففي اٌطمقففا

ع٦ٟف  ٖثفطب ، فطجفي إىل    ٔاهلل بعريّٖىا فطتْ فإشا فْٗ الٍٕٝ ، فقاه : ِصٓ 

بففسضّا ّا ضكففاهادبففآ القافمففٛ عبففٕ الػففاحن غطبففّا ، ، ٔحففٕه  ػففطعّاوأصففخابْ 

 ــــــــــــ
وةاُ تٗ  وَ ٔازٙ الصفططاٞ ذبفٗ  بفْ ازببفاه وفَ حافتٗفْ ، ميفط بفْ الططٖف  املتجفْ وفَ املسٍٖفٛ إىل بفسض ،               (1)

 .36، الططٖ  الٍبٕٙ إىل بسض ص 4/475ٖٔبسأ املريٗ  وَ املػتعجمٛ إىل الصططاٞ . اٌوط الػىّٕزٙ 

إىل شفففطاُ يف  ٔالففعضٔس ، عففسه عٍففْ الففٍيب الصففططاٞ: هأٌٗففث ا٧صففطط ، قطٖففٛ أٔ ٔاز كففثري العٗففُٕ ٔالٍدففن     (2)

 .39. الططٖ  الٍبٕٙ إىل بسض ص4/356وػريٓ إىل بسض ، ٔغمةْ يف ضجٕعْ.  الػىّٕزٙ 

ٖٔتطفطس وٍفْ ططٖف      -ِف٘ ضٖعفْ    -شفطاُ/ بطتح أٔلْ ٔكػط واٌْٗ ، ٔاز صزري ٍٖتّ٘ أع٦ٓ بثٍٗفٛ بفل جفبمل     (3)

، وعجففي  40، الططٖفف  الٍبففٕٙ ص 4/281سض. الػففىّٕزٙ يف ططٖقففْ إىل بفف صففع  إىل بففسض  ، غففمةْ الففٍيب 

 .3/257وعامل اسبجاظ 

 .   253 - 2/252ابَ ِؿاً  (4)

 . 1/40الٕاقسٙ  (5)
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أفمفت وفَ قبريفٛ املػفمىل ،     حتٜ إشا اجتاظ املٍطقفٛ أٖقفَ أٌفْ     (1)عمٜ ٖػاضٓ،

القففٗؼ إىل قففطٖـ خيفف ِي بٍجففاٚ العففري ٖٔففأوطِي      ٢فأضغففن قففٗؼ بففَ اوففط  

  (2)بالطجٕس

قفٕه  ٛ ٔالف  ٖ َطف خٯٔصمت ضغالٛ أب٘ غطٗاُ إىل جفٗـ املؿفطكل ِٔفي بازبُ   

فّٗا : إٌةي إافا خفطجتي لتىٍعفٕا عريكفي ٔضجفالةي ٔأوفٕالةي فقفس ظباِفا         

فٍقفٗي عمٗفْ   اهلل فاضجعٕا ، فقفاه أبفٕ جّفن : ٔاهلل ٥ ٌطجفي أبفسّا حتفٜ ٌفطز بفسضّا         

ٔ  عٮو٦وّا ، فٍٍخط ازُب ُ     ض ٌٔطعفي الطعفاً ،  ، ٌػفق٘ اشبىفط ، ٔهعفعيت عمٍٗفا القٗفا

  .  (3)ُ ّٖابٌٍٕا أبسّا بعسِأٖػىي بٍا العطب ٔمبػريٌا ٔمجعٍا ف٦ ٖعالٕ

حمٗ  بين ظِطٚ قاه  ي : ٖا بين ظِطٚ قس ظبٜ   ٖط٭لةَ ا٧خٍؼ بَ ؾٮ

اهلل لةي أوٕالةي ٔخمك لةي صاحبةي طبطوٛ بَ ٌٕفن ، ٔإاا ٌططمت 

لتىٍعٕٓ ٔوالْ ، فاجعمٕا جبٍّا ب٘ ٔاضجعٕا فإٌْ ٥ حاجٛ لةي بفأُ ربطجفٕا   

 .(4)طٛخٯ أبا جّن ، فطجعٕا وَ ازُبيف غري تٗعٛ ٥ وا ٖقٕه ِصا ، ٖعين

ٔأضازق بٍٕ ِاؾي الطجٕس وعّي فاؾتس عمّٗي أبٕ جّن ، ٔقفاه : ٔاهلل ٥  

 .(5)هطاضقٍا ِصٓ العصابٛ حتٜ ٌطجي

حتفٜ إشا كفإٌا بفا٧بٕاٞ عبفط  في ٌبٗفْ       ، وػريِا إىل بسضقطٖـ ٔهابعت 

ازبٗـ ٔعبفط   ٔوٍبْ ابٍا اسبجاج عؿطّا ، ٔيف الططٖ  بل ا٧بٕاٞ ٔبسض هٕق 

                         
 .  2/24ٔ  2/13، ٔابَ غعس  1/41، ٔالٕاقسٙ  2/257ابَ ِؿاً  (1)

 .  2/13ابَ غعس  (2)

 .  2/424ٔالط ٙ  2/13ٔاٌوط أٖريّا ابَ غعس  2/257ابَ ِؿاً  (3)

 .   2/14، ٔاٌوط ابَ غعس 1/44، ٔالٕاقسٙ 2/258ابَ ِؿاً  (4)

. إ٥ أُ طال  بَ أب٘ طال  ضجي وفي وفَ ضجفي بعفس ضبفأضٚ بٍٗفْ ٔبفل بعفر القفًٕ           3/108ز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘  (5)

 . 2/258ٖتّىُٕ فّٗا بين ِاؾي أٌّي وي ضبىس. ابَ ِؿاً 
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عبفط  في أبفٕ الفبدرتٙ      (1)، ٔعمفٜ وفاٞ بفسض    ي العباؽ بَ عبفس املطمف  عؿفطاّ   

 . (2)هػعّا يف الًٕٗ الصٙ ٖمْٗازبىخ٘ وقٗؼ  ؿطّا ، كىا عبط  يع

اُ أهآ اشب  بإف٦ق القافمفٛ ٔوػفري قفطٖـ    فطشفبعس أُ ٌعه يف  أوا الٍيب 

، خابٛ كطِٕا القتفاه ُ مجاعٛ وَ الصإىل بسض ، فاغتؿاض أصخابْ ، ٔكا

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ  ِٔففي الففصَٖ ٌففعه فففّٗي قٕلففْ هعففاىل :     

چڳ  ڳ  ڳ   
، ّا ؾفجاعاّ إ٥ أُ كباض قازٚ املػمىل ٔقطفٕا وٕقطف    .(3) 

فقس قاً أبٕ بةط فقاه ٔأحػَ ،وي قاً عىط فقاه ٔأحػَ ، وي قاً املقفساز  

هلل فففٍخَ وعففك ، ٔاهلل ٥ : اوففر ملففا أضاك اضغففٕه اهللبففَ عىففطٔ فقففاه : ٖففا  

ٌقٕه كىا قالت بٍٕ إغطاٟٗن ملٕغٜ : )) اشِ  أٌت ٔضبفك فقفاه٦ إٌفا ِاٍِفا     

 وقففاهمُٕ ، فففٕ ألةففَ اشِفف  أٌففت ٔضبففك فقففاه٦ إٌففا وعةىفف   (4) قاعففسُٔ ((

زبالفسٌا وعفك وفَ زٌٔفْ حتفٜ       (5)ازى٭ف ك الزٳطٯلصٙ بعثك باسب  لفٕ غفطق إىل بٳف   ا

 ٔاأؾفري  وفي قفاه   ٓ قٕلْ ٔزعا لْ خبفري ،  ٔغطٲ  ٔأؾط  ٔجْ الٍيب (6).هبمزْ

٘ٲ أّٖففا الٍففاؽ  ، ِٔففٕ ٖطٖففس أُ ٖعففطيت وٕقفف  ا٧ٌصففاض ، الففصَٖ ميثمففُٕ         عمفف

                         
 اٞ الصٙ صاضق عٍسٓ املعطكٛ  .أٙ: إحسٝ ا٩باض املٕجٕز يف بسض ; ٥ أٌْ امل (1)

 .  3/109ز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘  (2)

 .  7/26، ٔ 6/73، ٔصبىي العٔاٟس  2/604. ٔاٌوط ز٥ٟن الٍبٕٚ ٧ب٘ ٌعٗي 5غٕضٚ ا٧ٌطاه ، آٖٛ:  (3)

 .  25غٕضٚ املاٟسٚ ، آٖٛ:  (4)

ٚٳ ع٭َمففٜ ال  (5) ٍٯُطففص٭ ٔ٭اِلُق  ْ٘ َ٭ ح٭ِمفف ٗٯ ًٱ ب٭فف ٕٯتٳففيٱ َقففسٳٖيٱ و٭عٯُمففٕ ٘ل لٳِمب٭خٯففِط اِلففَأحٯى٭ِطو٭ املعففامل ازبزطافٗففٛ الففٕاضزٚ يف  . ػَّففاحٳِن الؿَّففطٯقٳ

 .52/  1 -الػريٚ الٍبٕٖٛ 

، كتفاب املزففاظٙ   5/93. ٔأصففن اشبف  يف الصففخٗخل ، اٌوفط البدففاضٙ   1/48، ٔالٕاقفسٙ   2/253ابفَ ِؿففاً   (6)

كتففاب ازبّففاز ٔالػففري بففاب   3/1403ٔوػففمي  ( .9ا٧ٌطففاه آٖففٛ ) چ.....ٱ  ٻ  ٻچ بففاب قففٕه اهلل هعففاىل : 

 .2/149غعٔٚ بسض .  ٔبطك الزٳىاز: بمس يف الٗىَ تطبْ املقساز وث٦ّ لبعس املػافٛ. اٌوط وعجي البمساُ 
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ٔفطففَ إىل شلففك  (1)ا٧غمبٗففٛ ، ٔبٗعففٛ العقبففٛ ٥ همففعوّي بالقتففاه خففاضج زٖففاضِي  

فقفاه : ٔاهلل لةأٌفك هطٖفسٌا ٖفا ضغفٕه اهلل؟        قاٟس ا٧ٌصاض غعس بَ وعفاش 

ك ، ٔؾففّسٌا أُ وففا ج٠ففت بففْ ِففٕ  : قففس آوٍففا بففك ٔصففسقٍا قففاه : أجففن . فقففاه

، ٔأعطٍٗاك عمٜ شلك عّٕزٌا ٔوٕاوٗقٍا عمٜ الػىي ٔالطاعٛ ، ففاور  اسب 

ٖا ضغٕه اهلل ملا أضزق ، فٍخَ وعفك ، ففٕ الفصٙ بعثفك بفاسب  لفٕ اغتعطتفت        

بٍففا ِففصا البخففط فدريففتْ شبريففٍآ وعففك ، وففا ربمفف  وٍففا ضجففن ٔاحففس ، ٔوففا     

  يف المقاٞ ، لعن سٮ ٱ يف اسبطب ، صٮٌٔا غسّا ، إٌا لصٮٌةطٓ أُ همقٜ بٍا عس

 . (2)بٍا عمٜ بطكٛ اهلل فػطٯ اهلل ٖطٖك وٍا وا هقط بْ عٍٗك

ٔعفسٌ٘  بقٕه غعس وي قاه : غرئا ٔأبؿفطٔا ففإُ اهلل قفس     الطغٕه  طَّغٮ

 .(3)هلل لةأٌ٘ أٌوط إىل وصاضس القًٕإحسٝ الطاٟطتل ٔا

 وفي  (4)طإىل بسض فػمك عمٜ وٍاٖا ا٧صفافٳ اُ شفطوَ غريٓ  وي هابي الٍيب 

عمٜ ميٍٗفْ وفي ٌفعه قطٖبفّا وفَ       (6)اٍَُّاسَب كثٗ ٔهطك  (5)ٛبَّسَّاعب  وٍّا إىل ال

                         
 .1/48، الٕاقسٙ 2/253اٌوط ابَ ِؿاً  (1)

ػففمي أُ . ٔعٍففس و 3/106. ٔضٔاٖففٛ وقاضبففٛ يف ز٥ٟففن الٍبففٕٚ لمبّٗقفف٘   49-1/48، الٕاقففسٙ  2/253ابففَ ِؿففاً  (2)

 إاا ٖعطيت عَ غعس بَ وعاش .  1/248القاٟن شلك غعس بَ عبازٚ ، قاه ابَ غٗس الٍاؽ : 

 .2/14، ابَ غعس  1/49، الٕاقسٙ  2/253ابَ ِؿاً  (3)

ا٧صافط: هثٍٗفٛ ا٧صفطط ، ِٔف٘ صبىٕعفٛ جبفاه صفزريٚ متٗفن إىل المفُٕ ا٧صفطط ، هقفي بطفطيت ضٖفي شففطاُ وفَ                (4)

 .1/107، ٔوعجي وعامل اسبجاظ  42ص الزطب. الططٖ  الٍبٕٙ

السبٛ: بطتح أٔلْ ٔهؿسٖس واٌْٗ ، الةثٗ  وَ الطون ، ٔقاه ابَ إغخا : وي اعب  إىل بمس ٖقاه لْ السبٛ، ٔلعفن   (5)

ٔلعن ِصٓ البمسٚ مسٗت باغي الةثٗ  الطوم٘ الٕاقي بالقطب وٍّا ، هقي السبفٛ بفل ا٧صفافط ٔبفسض. الػفىّٕزٙ      

 .205، وعجي وعامل اسبجاظ   4/275

اسبٍاُ: بالطتح ٔالتدطٗ  ، أٔ بالطتح ٔالتؿسٖس ، ِٕٔ كثٗف  وفَ الطوفن عوفٗي كازببفن ، ٖقفي عٍفس العفسٔٚ          (6)

 .42، الططٖ  الٍبٕٙ إىل بسض ص 4/250السٌٗا ، ٥ٔ ٖعاه وعطٔفّا بّصا ا٥غي. الػىّٕزٙ 
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ْ      ٔضكفف  ضغففٕه اهلل   .(1) بففسض ،  ِففٕ ٔأبففٕ بةففط الصففسٖ  ضتفف٘ اهلل عٍفف

 فػفألْ الفٍيب    (2)٥غتةؿايت املٍطقٛ ، حتفٜ ٔقف  عمفٜ ؾفٗذ وفَ العفطب      

ٔأصخابْ ٔوا بمزْ عٍّي ، فقاه الؿٗذ : ٥ أخ كىا عَ قطٖـ ٔعَ ضبىس 

هٍفا أخ ٌفاك ، قفاه:    إشا أخ   ضغفٕه اهلل حتٜ رب اٌ٘ اَ أٌتىا ، فقفاه  

ٔأصففخابْ  ّا؟ قففاه : ٌعففي : قففاه الؿففٗذ : فإٌففْ بمزففين أُ ضبىففس    أٔ شاك بففصاك

كصا ، فإُ كاُ صس  الصٙ أخ ٌ٘ فّي الًٕٗ مبةفاُ  ٔخطجٕا ًٖٕ كصا 

اُ الففصٙ بففْ املػففمىُٕ ، ٔبمزففين أُ قطٖؿففّا خطجففٕا ٖففًٕ   كففصا ٔكففصا لمىةفف

كصا ٔكصا ، ففإُ كفاُ الفصٙ أخ ٌف٘ صفسقين فّفي الٗفًٕ مبةفاُ كفصا          

 : ضغفٕه اهلل وي قاه : اَ أٌتىا ؟ فقاه لمىةاُ الصٙ بْ قطٖـ ، ٔكصا 

عبَ وَ واٞ ، وي ضجي إىل أصخابْ ، ٔالؿٗذ ٖقفٕه : وفا وفَ وفاٞ ؟ أوفَ وفاٞ       

 ؟ (3)العطا  

عم٘ بَ أب٘ طال  ٔالعبري بفَ العفٕاً ٔغفعس بفَ      املػاٞ بعث الٍيب ٔيف 

العففسٔ،  وففَ الصففخابٛ إىل وففاٞ بففسض ٖمتىػففُٕ لففْ أخبففاض   يف ٌطففط أبفف٘ ٔقففاص 

ٔ ٕٖػففتق فٕجففسٔا عمففٜ املففاٞ غمىاٌففاّ  ا اوففٍل وٍّىففا ٔفففط  ُ املففاٞ لقففطٖـ فأخففص

 قاٟي ٖصم٘ فقفا٥ : عبفَ غفقاٚ قفطٖـ،     ، فػألِٕىا ٔضغٕه اهلل  الباقُٕ

فةففطٓ القففًٕ شلففك ٔضجففٕا أُ ٖةٌٕففا ٧بفف٘ غففطٗاُ فريففطبِٕىا حتففٜ اتففطط  

وَ ص٦هْ  الز٦واُ أُ ٖق٥ٕ : عبَ ٧ب٘ غطٗاُ ، فرتكِٕىا ، ٔملا فطغ 

قففاه : إشا صففسقاكي تففطبتىِٕىا ، ٔإشا كففصباكي هطكتىِٕففا ، صففسقا     

                         
 .   2/254ابَ ِؿاً  (1)

 .1/50الٕاقسٙ  ،2/255ٖقاه امسْ: غطٗاُ الريىطٙ. اٌوط ابَ ِؿاً  (2)

 .1/248، عُٕٗ ا٧وط  1/50،  الٕاقسٙ  2/254ابَ ِؿاً  (3)
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عَ قطٖـ قا٥ : ِي ٔاهلل ٔضاٞ ِصا  ٔاهلل إٌّىا لقطٖـ ، وي غأ ىا الٍيب 

ًٕ ؟ قفا٥:  : كفي القف   الةثٗ  الصٙ بالعفسٔٚ القصفٕٝ ، فقفاه  ىفا الفٍيب      

ي ؟ قا٥ : ٥ ٌسضٙ ، قاه : كي ٍٖخفطُٔ كفن ٖفًٕ ؟    كثري ، قاه : ٔوا عسهّ

: القفففًٕ فٗىفففا بفففل   ٖٕوفففّا هػفففعّا ٖٕٔوفففّا عؿفففطّا ، فقفففاه ضغفففٕه اهلل    :قفففا٥

قفا٥ : عتبفٛ    ، وي قاه  ىا : فىَ فّٗي وَ أؾطايت قفطٖـ :  التػعىاٟٛ ٔا٧ل

بفَ ِؿفاً ٔأوٗفٛ    بَ ضبٗعٛ ٔؾٗبٛ بَ ضبٗعٛ ٔأبٕ البدرتٙ بفَ ِؿفاً ٔأبفٕ جّفن     

ِففصٓ وةففٛ ألقففت إلففٗةي أففف٦ش   : ، فقففاه ضغففٕه اهلل  ٔغريِففي بففَ خمفف 

 .(1) كبسِا

ّٛٔيف همففك المٗمففٛ أٌففعه اهلل عففع ٔجففن وطففطّا كففاُ عمففٜ املػففمىل         ضمحفف

 املؿطكل ٔكاُ عمٜ،مٕبّئعبس  ي ا٧ض ، ٔضب  بْ عمٜ ق ،ِي بْط٭ََّّط

 . (2)ٔاب٦ّ ؾسٖسّا أعاقّي عَ التقسً 

شٗؿفْ لٗػفب  املؿفطكل إىل وفاٞ بفسض        ٔيف الًٕٗ التال٘ هقفسً الفٍيب  

وففاٞ وففَ وٗففآ بففسض ، فقففاه    ٔهٔحيففٕه بٗففٍّي ٔبففل ا٥غففت٦ٗٞ عمٗففْ ، فٍففعه أ  

 أً ِفٕ  ضغٕه اهلل أضأٖت ِصا املٍعه أوٍع٥ّ أٌعلةْ اهلل اسبباب بَ املٍصض : ٖا

الطأٙ ٔاسبطب ٔاملةٗسٚ ؟ قاه : بن ِٕ الطأٙ ٔاسبطب ٔاملةٗسٚ ، قفاه : ٖفا   

ضغٕه اهلل فإُ ِصا لٗؼ مبٍفعه ، ففاٌّر بالٍفاؽ حتفٜ هفأه٘ أزٌفٜ وفاٞ وفَ         

القًٕ فٍٍعلْ ٌٔزٕض وا ٔضاٞٓ وَ القم  ، وي ٌبين عمٗفْ حٕتفّا ففٍى٨ٓ وفاٞ وفي      

                         
 3/1404، ٔبعر اشب  يف صخٗح وػفمي  53-1/52، الٕاقسٙ  2/15بتصطيت ، ابَ غعس  2/255ابَ ِؿاً  (1)

 .  3/24كتاب ازبّاز ٔالػري باب غعٔٚ بسض ، ٔز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘ 

 .  3/110ٔز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘  2/259ٔابَ ِؿاً  2/15ابَ غعس ، 1/54أصن اشب  عٍس الٕاقسٙ  (2)
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: لقس أؾطق بالطأٙ ،   هللٌقاهن القًٕ فٍؿطب ٥ٔ ٖؿطبُٕ ، فقاه ضغٕه ا

 . (1)باببازبٗـ ٔصٍي وا أؾاض بْ اسب فٍّر الٍيب 

، قفاه غفعس بفَ وعفاش : ٖفا ٌفيب اهلل       اغتقط املػمىُٕ يف املةفاُ   ٔبعس أُ

ففإُ  ضكاٟبفك وفي ٌمقفٜ عفسٌٔا      عٍفسك ٌٔعفس  أ٥ ٌبين لك عطٖؿفّا هةفُٕ فٗفْ    

ت ا٧خففطٝ ٔإُ كاٌففأععٌففا اهلل ٔأ ّطٌففا عمففٜ عففسٌٔا كففاُ شلففك وففا أحببٍففا   

جمػت عمٜ ضكاٟبك فمخقت مبَ ٔضاٌٞا وَ قٕوٍا ، فقس ربم  عٍك أقفٕاً  

ٕا أٌك همقٜ حطبّا وا ربمطفٕا  ٖا ٌيب اهلل وا عبَ بأؾس لك حبّا وٍّي ، ٔلٕ  ٍ

       ، ميٍعففففك اهلل بّففففي ٍٖاصففففخٌٕك ٔ اِففففسُٔ وعففففك ، فففففأوٍٜ عمٗففففْ     عٍففففك

يف  (3)عطٖؿففّا وففَ جطٖففس بٍففٜ املػففمىُٕ ٔ (2)خففريّا ، ٔزعففا لففْ خبففري  ضغففٕه اهلل

وي أصفخابْ إىل    وؿٜ الطغٕهٔوةاُ وطهطي ٖؿطيت عمٜ غاحٛ املعطكٛ ، 

ُ    غاحٛ املعطكٛ ، ٔجعن ٖريي ٖسٓ  ، ِفصا  عمٜ ا٧ض  ٖٔقفٕه : ِفصا وصفطس فف٦

 . (4) ضغفففٕه اهللوصفففطس فففف٦ُ ، قفففاه : فىفففا وفففا  أحفففسِي عفففَ وٕتفففي ٖفففس    

ٖٔبةفف٘ حتففٜ ٖففسعٕ  همففك المٗمففٛ قاٟىففّا ٖصففم٘ إىل جففصس ؾففجطٚ بففاق الففٍيب 

ْ بٍٗىففا غؿفف٘ الصففخابٛ الٍعففاؽ   (5)أصففبح ، ٔأخففصٔا وففَ  (6)أوٍففٛ وٍففْ غففبخاٌ

 الطاحٛ قػطّي . 

                         
 .  2/15، ابَ غعس  3/427، املػتسضك  2/259، ابَ ِؿاً 54-1/53الٕاقسٙ  (1)

 .  2/440، ٔهاضٖذ الط ٙ  2/260ابَ ِؿاً  (2)

 .2/15ابَ غعس  (3)

 ض . ، كتاب ازبّاز ٔالػري ، باب غعٔٚ بس 3/401اشب  يف صخٗح وػمي  (4)

 . 49،  3/39، ٔز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘  1/125اشب  يف وػٍس ا٫واً  (5)

 .  2/15، ٔابَ غعس  3/118اشب  يف ز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘  (6)
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أوا قطٖـ فقريت لٗمتّا يف وعػةطِا بالعسٔٚ القصٕٝ ، وي أقبمت يف 

قفاه : المفّي ِفصٓ     الصباح ، ٌٔعلت وفَ الةثٗف  إىل الفٕازٙ ، فمىفا ضآِفا      

زك ٔهةفففصب ضغفففٕلك ، المفففّي  قفففطٖـ قفففس أقبمفففت خب٦ّٟٗفففا ٔفدطِفففا ذبفففا 

  (1) .ّي الزساٍٚٳلصٙ ٔعسهين ، المّي أحٯفٍصطك ا

ٗعففٛ عمففٜ بٳٛ بففَ ض٭ب٭ففتٯعٮ  ضأٝ الطغففٕهبٍٗىففا قففطٖـ هٍففعه وففَ الةثٗفف   ٔ

مجففن أمحففط فقففاه : إُ ٖةففَ يف أحففس وففَ القففًٕ خففري فعٍففس صففاح  ازبىففن   

 . (2)ا٧محط إُ ٖطٗعٕٓ ٖطؾسٔا

از بفَ  ٕ٭، فىط بػ٭ (3)ٔبٗسٓ قسحٖعسه صطٕيت املػمىل ،   ٔبسأ الطغٕه

ٜ  ٛ حمٗف  بفين عفسٙ ، ِٔفٕ     َِّٖعَغ الصف  فطعفَ يف بطٍفْ بالقفسح،      وتقفسً عمف

جعففتين ٔقففس بعثففك اهلل بففاسب  ضغففٕه اهلل أٔ ٔقفاه : اغففتٕ ٖففا غففٕاز فقففاه : ٖففا 

عَ بطٍْ ٔقاه : اغتقس ، فاعتٍقْ   ٔالعسه فأقسٌ٘ ، فةؿ  ضغٕه اهلل

ٜ : وفا محمفك ع   ٔقبفن بطٍفْ ، فقفاه     : ِفصا ٖفا غفٕاز ؟ قفاه ٖفا ضغففٕه اهلل      مف

حريط وا هفطٝ ، ففأضزق أُ ٖةفُٕ آخفط العّفس بفك أُ ميفؼ جمفسٙ جمفسك،          

  (4).خبري فسعا لْ الٍيب 

وفَ هعفسٖن الصفطٕيت أوفط أصفخابْ أ٥ حيىمفٕا عمفٜ         ٔملا اٌتّفٜ الفٍيب    

، ٥ٔ  (1)قاه : إشا أكثبٕكي فعمٗةي بالٍبفن  ٔ،  (5)املؿطكل حتٜ ٖأوطِي

                         
 .   1/252، ٔعُٕٗ ا٧وط  2/260ابَ ِؿاً  (1)

ٓ .ٔكفاُ عتبفٛ   ، مبعٍفا  1/117، ٔاشبف  يف وػفتسضك ا٫وفاً أمحفس      1/252، ٔعٗفُٕ ا٧وفط    2/261ابَ ِؿفاً   (2)

 اَ ٖطٝ الطجٕس إىل وةٛ ٔكاز أُ ٍٖجح ل٥ٕ ك ٖاٞ أب٘ جّن ٔغطٔضٓ كىا غٗأه٘.

 .4/20القسح : الػّي الصٙ ٖطوٜ بْ عَ القٕؽ  الٍّاٖٛ (3)

 .  2/15، ٔابَ غعس 57-1/56 ٙ، ٔاٌوط الٕاقس 2/266ابَ ِؿاً  (4)

 .   2/266ابَ ِؿاً  (5)
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ػٕٗيت حتٜ ٖزؿٕكي ، ٌّٔاِي عَ قتفن ضجفاه وفَ قفطٖـ ٔقفاه      ل٥ٔ هػمٕا ا

      ٕ كطِفّا ٥   ا ي: إٌ٘ قس عطفت أُ ضجا٥ّ وفَ بفين ِاؾفي ٔغريِفي قفس أخطجف

حاجٛ  ي بقتالٍا ، فىَ لق٘ وٍةي أحفسّا وفَ بفين ِاؾفي فف٦ ٖقتمفْ ، ٔوفَ        

لق٘ أبا البدرتٙ بَ ِؿاً ف٦ ٖقتمْ ، ٔوَ لق٘ العباؽ بفَ عبفس املطمف  عفي     

  (2).ف٦ ٖقتمْ فإٌْ إاا أخطج وػتةطِّا هلل ضغٕه ا

إىل العطٖـ وفي أبف٘ بةفط ٖفسعٕ ضبفْ ٖٔقفٕه : المفّي إٌف٘          ٔضجي الٍيب 

ٔقفاً غفعس بفَ     ، (3) المّي إُ هؿفأ ٥ هعبفس بعفس الٗفًٕ     أٌؿسك عّسك ٔٔعسك 

  .حيطغٌْٕ  عمٜ باب العطٖـ  وعاش يف مجاعٛ

َ ِٔ  ازبىخ٘ لمتعفطيت  أوا قطٖـ فبعس أُ أخصق وٕقعّا بعثت عىري ب

حٕه العػةط وي ضجي إلّٗي فقاه :  ْعمٜ جٗـ املػمىل، فساض عىري بططغ

أٔ ٍٖقصفُٕ ، ٔلةفَ أوّمفٌٕ٘ أٌوفط ألمقفًٕ       ٦مثاٟٛ ضجفن ٖعٖفسُٔ قمف٦ّٗ   وِي 

كىففل أٔ وففسز ؟ فريففطب يف الففٕازٙ حتففٜ أبعففس فمففي ٖففط ؾفف٠ّٗا فطجففي إلففّٗي      

 ،ٖـ الب٦ٖفا ذبىفن املٍاٖفا   وعؿفط قفط   فقاه : وا ٔجسق ؾ٠ّٗا ٔلةين ضأٖفت ٖفا  

ٖثفففطب ذبىفففن املفففٕق الٍفففاقي ، قفففًٕ لفففٗؼ وعّفففي وٍعفففٛ ٥ٔ ومجفففأ إ٥   ٌٕاتفففح

 ــــــــــــ
، ٔغفٍَ أبف٘ زأز    2/266باب التخطٖر عمٜ الطو٘ . ٔاشب  عٍس ابفَ ِؿفاً    ، ازبّاز ٔالػري 4/64البداضٙ  (1)

 ازبّاز باب يف غن الػٕٗيت عٍس المقاٞ . 3/118

عفَ   : ٔإافا ٌّفٜ ضغفٕه اهلل     2/270، قاه ابَ ِؿفاً  3/57ٔاٌوط ز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘ ،  2/269ابَ ِؿاً  (2)

ِٕٔ مبةٛ ٔكفاُ ٥ ٤ٖشٖفْ .. ٔكفاُ افَ قفاً يف        قتن أب٘ البدرتٙ ٧ٌْ كاُ أك  القًٕ عَ ضغٕه اهلل

 . أوط الصخٗطٛ ... ((

 ، التطػري ، غٕضٚ اقرتبت الػاعٛ. 6/179البداضٙ  (3)
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غٕٗفّي ، ٔاهلل وا أضٝ أُ ٖقتن ضجفن وفٍّي حتفٜ ٖ٭قت٭فن ضجف٦ّ وفٍةي ، ففإشا        

 .(1) ضأٖةيا ٔٯفط٭أصابٕا وٍةي أعسازِي فىا خري العٗـ بعس شلك 

َ ضبٗعفٛ فقفاه : ٖفا أبفا     فمىا مسي حةٗي بَ حعاً شلك وؿفٜ إىل عتبفٛ بف   

ِففن لففك إىل أُ ٥ هففعاه  الٕلٗففس إٌففك كففبري قففطٖـ ٔغففٗسِا ٔاملطففاس فّٗففا ،    

قفاه : ٔوفا شلفك ٖفا حةفٗي ؟ قفاه : هطجفي        .هصكط فّٗا خبري إىل آخط الفسِط  

بالٍاؽ ٔذبىن أوط حمٗطك عىطٔ بَ اسبريطو٘ ، قاه : قس فعمت ، إافا ِفٕ   

ففإٌ٘ ٥   (2)اسبٍومٗفٛ   ابفَ   حمٗط٘ فعم٘ عقمفْ ، ٔوفا أصفٗ  وفَ والفْ ، ففأق      

ً ، وفي قفاً عتبفٛ    أوط الٍاؽ غريٓ ، ٖعين أبا جّن بَ ِؿا (3)أخؿٜ أُ ٖؿجط

، فقففاه : ٖففا وعؿففط قففطٖـ ، إٌةففي ٔاهلل وففا هصففٍعُٕ بففأُ  بففَ ضبٗعففٛ خطٗبففّا

همقفٕا ضبىفسّا ٔأصففخابْ ؾف٠ّٗا ، ٔاهلل لف٠َ أصففبتىٕٓ ٥ ٖفعاه الطجفن ٍٖوففط يف       

ن ابفَ عىفْ ، أٔ ابفَ خالفْ ، أٔ ضجف٦ّ وفَ       ٔجْ ضجن ٖةفطٓ الٍوفط إلٗفْ ، قتف    

عؿريهْ ، فاضجعٕا ٔخمٕا بل ضبىس ٔبل غاٟط العطب ، ففإُ أصفابٕٓ ففصاك    

 . (5)هطٖسُٔ وٍْ وا  (4)الصٙ أضزمت ٔإُ كاُ غري شلك ألطاكي ٔمل هعطتٕا

                         
 .  3/64ٔز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘  2/16، ابَ غعس  1/62، ٔاشب  عٍس الٕاقسٙ  2/261ابَ ِؿاً  (1)

وػفمىّا. اٌوفط ابفَ      وعػةط املػمىل ٔقاهن وي الٍيب ٔيف ِصٓ ا٧وٍاٞ اعباظ عبس اهلل بَ غّٗن بَ عىطٔ إىل

 . 2/332ِؿاً 

 : ٔاسبٍومٗٛ : أً أب٘ جّن ، ِٔ٘ أمساٞ بٍت طبطبٛ أحس بين ٌّؿن بَ زاضً ... 2/262قاه ابَ ِؿاً  (2)

 . 1/475ٖؿجط : ؾجط أوط الٍاؽ : اتططب ٔهٍاظعٕا فْٗ . الٕغٗ  : ج  (3)

( ٔلعن املعٍٜ : مل هبمزٕا وٍفْ وفا   600/  ٧2وط ، هصسٝ لْ ، اٌوط ) الٕغٗ  : ج هعطتٕا : وَ قٕ ي : هعط  ا (4)

 أضزمت . 

ٔيف ضٔاٖفٛ البّٗقف٘ : أُ عتبفٛ قفاه  في : إُ كفاُ ِفصا الطجفن ومٗةفّا            3/65، ز٥ٟن الٍبفٕٚ   2/262ابَ ِؿاً  (5)

ٕا أحػف  إلفّٗي حتفٜ ٖصفٗبٕا     كٍتي يف ومك أخٗةي ، ٔإُ كاُ ٌبّٗا مل هقتمٕا الٍيب فتػبٕا بْ ، ٔلَ ربمصف 

 .  3/111أعسازكي ٥ٔ آوَ أُ هةُٕ السٖطٚ عمٗةي فخػسٓ أبٕ جّن عمٜ وقالتْ  الس٥ٟن 
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زضعّا لفْ فقفاه لفْ : ٖفا     ١ّٖٗ  فٕجسٓاٌطم  حةٗي بَ حعاً إىل أب٘ جّن 

حفل   (1)غمين بةصا ٔكصا فقفاه : اٌفتطذ ٔاهلل غ٭فخٯطٓ   أبا اسبةي إُ عتبٛ أض

ي حتففٜ حيةففي اهلل بٍٍٗففا ٔبففل   ضأٝ ضبىففسّا ٔأصففخابْ، كفف٦ ٔاهلل ٥ ٌطجفف  

، ٔوا بعتبٛ وا قاه ، ٔلةٍْ قس ضأٝ أُ ضبىسّا ٔأصخابْ أكمٛ جعٔض ضبىس

 .(2) ٔفّٗي ابٍْ فقس ربٕفةي عمْٗ 

ا حمٗطفك ٖطٖفس أُ   وي بعث أبٕ جّن إىل عاوط بَ اسبريطو٘ : فقفاه : ِفص  

ططهففك ٔوقتففن أخٗففك ، ٖطجفي بالٍففاؽ ٔقففس ضأٖفت وففأضك بعٍٗففك فقففي فاٌؿفس خ   

وففي صففطر : ٔا عىففطآ ! ! ٔا   عجٗعهففْ ؿفف  فةاسبريففطو٘ فقففاً عففاوط بففَ   

ٜ   عىففطآ !!  اسبففطب، ٔمل ٖأخففصٔا    فاغففتثاض محٗففٛ املؿففطكل ، فععوففٕا عمفف

 ل٤ٗلف   ٔأضٝ اهلل غبخاٌْ كفن فطٖف  يف ٌوفط ا٩خفط قمف٦ّٗ      ،(3)بٍصٗخٛ عتبٛ

ٖٔففٍعي عمففٜ وففَ أضاز ، بٗففٍّي عمففٜ اسبففطب ، فٍٗففتقي اففَ أضاز ا٥ٌتقففاً وٍففْ  

 .(4) إمتاً الٍعىٛ عمْٗ

 ٔكفاُ ضجف٦ّ ؾطغفّا غف١ٗ     -س املدعٔوف٘  ٔهقسً ا٧غفٕز بفَ عبفس ا٧غف    

قففا٦ّٟ ٔاهلل ٧ؾففطبَ وففَ حٕتففّي أٔ ٧ِسوٍففْ أٔ ٧وففٕهَ زٌٔففْ ،      - اشبمفف 

فقطي ضجمفْ فٕقفي عمفٜ  ّفطٓ ، وفي       فدطج إلْٗ محعٚ بَ عبس املطم  فريطبْ

  (5).حبا إىل اسبٕ  حتٜ اقتخي فْٗ ، فاهبعْ محعٚ فقريٜ عمْٗ يف اسبٕ 

                         
الػفخط : الطٟفٛ ، ٖقفاه لمجبفاُ ، اٌفتطذ غفخطٓ ، أٙ وف٨ اشبفٕيت جٕففْ فاٌتطدفت ضٟتفْ حتفٜ ضفعفت القمفف  إىل               (1)

 اسبمقًٕ ، لػاُ العطب وازٚ )غخط( . 

 .264-2/263ابَ ِؿاً  (2)

 املطجي الػاب  ٌطػْ. (3)

 . 2/319، ابَ ِؿاً  1/68الٕاقسٙ  (4)

 ، ٔفْٗ : فةاُ أٔه قتٗن . 3/66، ز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘  2/264ابَ ِؿاً  (5)
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ٔهقسً عتبٛ بَ ضبٗعٛ بل أخْٗ ؾٗبٛ ٔابٍْ الٕلٗس فطم  املباضظٚ ، فدفطج  

إلّٗي و٦وٛ وَ ؾباب ا٧ٌصاض ، ِٔي عٕيت ٔوعفٕش ابٍفا اسبفاضف ، ٔعبفس اهلل     

 .بَ ضٔاحٛ

، وا وَ ا٧ٌصاض ، قالٕا : أكطاٞ كطاًتي ؟ قالٕا : ضِ  قالٕا : وَ أٌ 

 َ ٛ  لٍا بةي وف ، ىفس أخفطج إلٍٗفا أكطاٌٞفا وفَ قٕوٍفا      ، وفي ٌفازٔا : ٖفا ضب   حاجف

٘      : قي ٖا عبٗسٚ بَ   ضغٕه اهللفقاه  ، اسباضف ، قفي ٖفا محفعٚ ، قفي ٖفا عمف

 ِ ً    فمىا زٌٕا وٍّي قالٕا : وَ أٌتي ؟ ففأخ ٔ ، ي ، فقفالٕا : ٌعفي أكطفاٞ كفطا

ضظ محففعٚ ؾففٗبٛ ، ٔبففاضظ عمفف٘   اضظ عبٗففسٚ ٔكففاُ أغففَ القففًٕ عتبففٛ ، ٔبففا    فبفف

ْ    قتفن  ٔعمف٘ ف ، فأوفا محفعٚ   الٕلٗس اختم  عبٗفسٚ  ٔ،كفن ٔاحفس وٍّىفا صفاحب

ٛ  ٔعتبٛ بٍّٗىا تطبتل  ، فةفط محفعٚ    كن وٍّىا أصاب وباضظٓ شفطاح بمٗزف

فقفاه : ألػفت    ٔاحفتى٦ عبٗفسٚ إىل الفٍيب      (1)عمْٗفأجّعا ٔعم٘ عمٜ عتبٛ 

فقاه عبٗسٚ : لٕ كاُ أبٕ طال  حٗفّا لعمفي    . سّا ٖا ضغٕه اهلل ؟ قاه : بمٜؾّٗ

 أٌا أح  مبا قاه وٍْ حٗث ٖقٕه : 

 (2)ٌٔصِن عَ أبٍاٍٟا ٔاسب٦ٟن  ٌٔػمىْ حتٜ ٌصطس حٕلْ         

وي ظح  املؿطكُٕ عمٜ املػمىل ٔزٌفا بعريفّي وفَ بعفر ٔاغفتطتح أبفٕ       

 ي ٔآهاٌا مبا ٥ ٖٮعطيت ا لمطحٍ٭عٮَطِقجّن قا٦ّٟ : المّي َأ
 

 . (1)، المّي اٌصط خري السٍٖل (3)الزساٚ ْٳٍٳحٯَأَف

                         
، ٔابففَ  3/72، ٔز٥ٟففن البّٗٗقفف٘  9/131، ٔغففٍَ البّٗقفف٘  2/265، ٔابففَ ِؿففاً  69-1/68اٌوففط الٕاقففسٙ  (1)

ازبّاز ف باب املباضظٚ ،عفَ عمف٘ قفاه : فأقبفن محفعٚ إىل عتبفٛ ،         3/119أب٘ زأز بٍخٕٓ . ٔيف غٍَ  2/23غعس 

ٔأقبمت إىل ؾٗبٛ ٔاختم  بل عبٗسٚ ٔالٕلٗس تطبتاُ ، فأودَ كن ٔاحس وٍّىفا صفاحبْ ... اسبفسٖث قفاه ابفَ      

 ، ٔالثبت عمٜ أُ محعٚ قتن عتبٛ ، ٔأُ عمّٗا قتن الٕلٗس ، ٔأُ عبٗسٚ باضظ ؾٗبٛ.  2/24غعس 

 .  3/188املػتسضك  (2)

 .  5/431، ٔوػٍس ا٫واً أمحس  2/268ابَ ِؿاً  (3)
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يف وفٕاقعّي ٖصفسُٔ ِجىفاق     ٕاوبتٔ ٌطص املػمىُٕ ٔصٗٛ ضغٕه اهلل ٔ

يف  املؿفففطكل املت٦حقفففٛ ٖٕٔقعفففُٕ بّفففي خػفففاضاق فازحفففٛ ، ٔالطغفففٕه       

، كأٌؿفسك عّفسك ٔٔعفس   العطٖـ ٖسعٕ ضبْ ٖٔتريطس إلْٗ ٖٔقٕه : المفّي إٌف٘   

 ً فأخفص أبفٕ بةفط بٗفسٓ فقفاه : حػفبك ٖفا        ،  (2)المّي إُ هؿأ ٥ هعبس بعس الٗفٕ

  (3).ضغٕه اهلل أسبخت عمٜ ضبك

خطفف  خطقفٛ يف العففطٖـ وففي اٌتبففْ فقففاه :   ٔضٔٝ ابفَ ِؿففاً : أُ الففٍيب  

أبؿط ٖا أبا بةفط أهفاك ٌصفط اهلل ِفصا ج ٖفن آخفص بعٍفاُ فطغفْ ٖقفٕزٓ عمفٜ           

 .(4)وٍاٖآ الٍقي

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  چ  :  يف الفسضس ٖٔقفٕه  ِٕٔ ٖثف   اهلل ضغٕهوي خطج 

 چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  
ٔأخص حطٍٛ وفَ اسبصفباٞ فاغفتقبن     (5)

: ؾففاِت الٕجففٕٓ ، ٔضوففٜ بّففا يف ٔجففِّٕي فىفف٨ق أعٗففٍّي     قطٖؿففّا وففي قففاه  

،  (7)ٔأصففسض أٔاوففطٓ بالريففز  عمففٜ املؿففطكل ٔقففاه : ؾففسٔا    .  (6)ٔأفففٕاِّي

ٖقاهمفّي الٗفًٕ ضجفن فٗقتفن صفابطّا ضبتػفبّا وقفب٦ّ        ٔالصٙ ٌطؼ ضبىس بٗسٓ ٥ 

  .غري وسبط ، إ٥ أزخمْ اهلل ازبٍٛ

 ــــــــــــ
 .  3/79ز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘  (1)

 ، كتاب التطػري ف غٕضٚ )اقرتبت الػاعٛ (. 6/179البداضٙ  (2)

 البداضٙ ، املطجي الػاب  .  (3)

 .   2/267ابَ ِؿاً  (4)

 ضٙ ، املطجي الػاب  .، ٔاٌوط  البدا46-45غٕضٚ القىط ، ا٩ٖتاُ  (5)

 . 6/78، ٔصبىي العٔاٟس  3/79، ٔز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘  2/268اشب  يف ابَ ِؿاً  (6)

 . 2/268ابَ ِؿاً  (7)



رةكز بحوث ودرادات المدينة المنومرجلة م                               106                                           

فقاه عىري بَ اسبىاً ٔيف ٖسٓ متطاق ٖأكمَّ : بذ بذ ، أفىا بٗين ٔبل 

ْ أُ أزخن ازبٍٛ إ٥ أُ ٖقتمين ٥٤ِٞ ،  ، وي قصيت التىطاق وَ ٖسٓ ٔأخص غفٗط

ا ضغٕه اهلل ، وا ٖريخك الطبَّ ٔقاه عٕيت بَ اسباضف : ٖ . (1)فقاهن حتٜ قتن

ْ     وَ عبفسٓ ؟ قفاه : غىػفْ ٖفسٓ يف العفس      ، ٔ حاغفطّا ، فٍفعس زضعفّا كاٌفت عمٗف

 .  (2).فقصفّا وي أخص غٗطْ فقاهن حتٜ قتن

     ٔ احفس ، ٌٔعلفت امل٦ٟةفٛ    ٔمحن املػمىُٕ عمفٜ املؿفطكل محمفٛ ضجفن 

 ، ، ٔهقاهففن وعّففي ، ٔألقففٜ اهلل الطعفف  يف قمففٕب املؿففطكل (3) هثبففت قمففٕبّي

، ٔأخفففصٔا بفففالططاض ، ٔاملػفففمىُٕ ٔامل٦ٟةفففٛ خمطّفففي فتريعريفففعت صفففطٕفّي 

 ٖقتمُٕ ٖٔأغطُٔ . 

: بٍٗىفا  أب٘ ظٮوٗن اسبٍط٘ عَ ابَ عباؽ قاهضٔٝ ا٫واً وػمي بػٍسٓ عَ 

مسفي تفطبٛ    ِط ضجفن وَف املؿفطكل أواوْف إشٯ    و٭ف يف َأ وَ املػمىل ٖٕو٠ص ٖؿفتس   ضجنٱ

ه :    ٔصٕق٭ٕ  فٕقْ ، بالػ ًٮعٮٗٯف ح٭ ًٯسٳِقف َأالطفاضؽ ٖقٕف أواوْف  ، فٍوفط إىل املؿفطك    ٔ

ٔجّْف كريفطبٛ الػٕف  ،      َّأٌطْ ٔؾٮ يطٳوػتمقّٗا ، فٍوط إلْٗ فإشا ِٕ قس خٮ طَّفد٭

ه اهلل        طَّري٭ففخٯاف فقففاه :   لففصلك أمجففي ، فجففاٞ ا٧ٌصففاضٙ فخففسف بففصلك ضغفٕف

سٓ عفَف أبف٘ف زأز  (4)صففسقت شلففك وفَف وففسز الػففىاٞ الثالثفٛف . ٔضٔٝ ابفَف إغففخا  بػفٍف

                         
، كتففاب ا٫وففاضٚ بففاب وبففٕق ازبٍففٛ   3/1510، ٔأصففن اشبفف  يف وػففمي  2/267،  ابففَ ِؿففاً  2/52ابففَ غففعس  (1)

 لمؿّٗس . 

 .   2/268ابَ ِؿاً  (2)

بففَ ِؿففاً عففَ بعففر أِففن العمففي قففاه : كاٌففت غففٗىا امل٦ٟةففٛ ٖففًٕ بففسض عىففاٟي بٗريففّا قففس أضخِٕففا عمففٜ     ضٔٝ ا (3)

 ّففٕضِي إ٥ ج ٖففن فإٌففْ كاٌففت عمٗففْ عىاوففٛ صففططاٞ ، ٔيف صبىففي العٔاٟففس عففَ ابففَ عبففاؽ : كاٌففت غففٗىا      

 .   6/327امل٦ٟةٛ ًٖٕ بسض عىاٟي غٕز 

بامل٦ٟةففٛ يف غففعٔٚ بففسض ، ٔضٔٝ اسبففاكي بػففٍسٓ يف   كتففاب ازبّففاز ٔالػففري ، بففاب ا٫وففساز    3/1384وػففمي  (4)

املػتسضك عَ جعطط بَ ضبىٕز بَ ضبىس بَ غمىٛ ا٧ؾّم٘ فصكط اسبسٖث ٔفْٗ قاه حٕٖط  : ٔلقس ؾفّسق  

بسضّا وي املؿطكل فطأٖت ع ّا، فطأٖت امل٦ٟةٛ هقتن ٔهأغط بل الػىاٞ ٔا٧ض  ، فقمت : ِصا ضجفن اٍفٕس   

3/492 . 
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اظٌ٘ ، قاه : إٌ٘ ٧هبي ضج٦ّ وَ املؿطكل ًٖٕ بفسض ٧تفطبْ إش ٔقفي ضأغْف قبفن      امل

 . (1)أُ ٖصن إلْٗ غٗط٘ فعطفت أٌْ قس قتمْ غريٙ

اقٛ بَ والك ف  ط٭ٔملا ضأٝ إبمٗؼ ف ٔكاُ قس ضاف  املؿطكل ف يف صٕضٚ غٮ  

ک    ک  ک  ک  چ : وا ٖطعن امل٦ٟةٛ باملؿطكل فط ٌٔةك عمٜ عقبٗفْ ، ٔقفاه  

چڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڳگ     گ  گ گ  
(2) . 

حففأه أبففٕ جّففن ملمىففٛ صففطٕفْ ٔالصففىٕز أوففاً املػففمىل ، فجعففن ٖؿففجي  

٥ ّٖعوٍةي خص٥ُ غطاقٛ إٖاكي فإٌْ كاُ عمٜ وٗعاز  :أصخابْ ٍٖٔازّٖي 

وي ضبىس ، ٥ٔ ّٖٕلٍةي قتن عتبٛ ٔؾٗبٛ ٔالٕلٗس فإٌّي قس عجمٕا فٕ ال٦ق 

ل ضجف٦ّ قتفن ضجف٦ّ وفٍّي،     بفاه ، فف٦ ألطف   ٌقفطٌّي بازب ٔالععٝ ٥ ٌطجي حتفٜ  

فففِٕي غففٕٞ صففٍٗعّي وففَ وطففاضقتّي إٖففاكي   ٔلةففَ خففصِٔي أخففصّا حتففٜ هعطل 

 .(3) ٔضغبتّي عَ ال٦ق ٔالععٝ

ٔأحفاطٕا بفْ سبىاٖتفْ،    وٍّي ابٍْ عةطوٛ ،  قٕؤْوبت وعْ مجاعٛ وَ 

ٛ  ِٓجًٕ املػمىل بسز ِفص لةَ  ِىفا  ، ٔهقفسً إلٗفْ ؾفاباُ أٌصفاضٖاُ     اسبىاٖف

ْ  ٕحىٮاش بَ عططاٞ ٔوعاش بَ عىطٔ بَ ازَبوع فريفطبآ حتفٜ   ، ٔكاٌا ٖرتصفساٌ

 .جّٛ كن ٔفط أصخابْ وَ حٕلْ يف ،  (4)قت٦ٓ

                         
 .   2/274ابَ ِؿاً  (1)

، ٔصبىفي العٔاٟففس   3/279، ٔز٥ٟفن الٍبففٕٚ لمبّٗقف٘    2/309وفَ غففٕضٚ ا٧ٌطفاه. ٔاٌوفط ابففَ ِؿفاً      48وفَ ا٩ٖفٛ    (2)

6/77   . 

 .   6/77صبىي العٔاٟس  (3)

فأخ آ فقاه : أٖةىا قتمْ ؟ قاه كن ٔاحس وٍّا أٌا قتمْ ، فقاه : ِن وػفختىا    ضغٕه اهللوي اٌصطفا إىل  (4)

٥ : ٥ ، فٍوط يف الػٗطل فقاه : ك٦كىا قتمْ ، غمبْ ملعفاش بفَ عىفطٔ بفَ ازبىفٕح ، اشبف        غٗطٗةىا ؟ قا

، كتففاب فففط    4/112، ٔأصففن اشبفف  يف صففخٗح البدففاضٙ    91-1/87عٍففس الٕاقففسٙ وففَ طففط  وتعففسزٚ     

 اشبىؼ، باب وَ مل خيىؼ ا٧غ٦ب ، ٔوَ قتن قت٦ّٗ فمْ غمبْ.
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صض بَ ظٖاز  البمٕٙ أبا البدرتٙ ٖقاهن وفي ظوٗفن لفْ ، فقفاه لفْ      جلى٭ٔلق٘ اُل

قس ٌّاٌا عَ قتمك ، قاه : ٔظوٗم٘ ؟ قفاه : ٥ ٔاهلل    ايصض : إُ ضغٕه اهلل

إ٥ بفك ٔحفسك ،فقفاه : ٥      ضغفٕه اهلل َ بتفاضك٘ ظوٗمفك وفا أوطٌفا     وا عبف 

ٌفا ِٔفٕ مجٗعفّا ، ٥ ذبفسف عفين ٌػفاٞ وةفٛ أٌف٘ هطكفت          أٔاهلل إشُ ٧وٕهَ 

 ظوٗم٘ حطصّا عمٜ اسبٗاٚ ، وي ٌاظه ايصض ِٕٔ ٖطدبع: 

 أٔ ٖطٝ غبٗمْ ٕقحتٜ مي  ظوٗمْ  حطٚلَ ٖػمي ابَ 

عثففك بففاسب  لقففس جّففسق ٔالففصٙ بفقففاه :  فقتمفْ ايففصض وففي أهففٜ الففٍيب  

  (1) .ط فآهٗك بْ فأبٜ إ٥ أُ ٖقاهمين فقاهمتْ فقتمتْعمْٗ أُ ٖػتأغ

  ٔجعن ازبطاح ٔالس أب٘ عبٗسٚ ٖتعط  ٥بٍْ ٖٔطٖس قتمْ ، ٔأبٕ عبٗفسٚ 

 . (2)حيٗس عٍْ ، فمىا أكثط قصسٓ أبٕ عبٗسٚ فقتمْ

ىل ٔزعفا عبففس الففطمحَ بفَ أبفف٘ بةففط الصفسٖ  ٔكففاُ ٖٕو٠ففص وؿففطكّا إ   

ا بٍطػفك  ٍف وتع)):   ال اظ فقاً إلْٗ ٔالسٓ الصسٖ  لٗباضظٓ ، فقاه لفْ الفٍيب  

  (4).ٔمحن عىط بَ اشبطاب عمٜ خالْ العاص بَ ِؿاً فقتمْ. (3)((ٖا أبا بةط

بػففٗطْ حتففٜ اٌقطففي يف ٖففسٓ ، فأعطففآ   ٔقاهففن عةاؾففٛ بففَ ضبصففَ  

 .  (5)جص٥ّ وَ حط  فصاض يف ٖسٓ غٗطّا أبٗر ط٦ّٖٕ الٍيب 

ِٔفٕ  ىفي الزٍفاٟي أوٗفٛ بفَ خمف  ِٔفٕ         ٔضأٝ عبس الطمحَ بفَ عفٕيت   

ٔاق  وي ابٍْ عم٘ ف ٔكاُ بٍّٗىا وعطفٛ يف ازباِمٗٛ ف، فقاه : ِن لفك يفٲ ؟    

                         
 . .  6/85، ٔصبىي العٔاٟس  2/270ابَ ِؿاً  (1)

 ، بتصطيت .   3/264اشب  يف املػتسضك  (2)

 بتصطيت .   3/474املػتسضك  (3)

 .  2/277اشب  يف ابَ ِؿاً  (4)

 .   3/98، ٔز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘  2/277ابَ ِؿاً  (5)
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فأٌفا خفري لفك وفَ ِفصٓ ا٧زضاس الفف  وعفك ، قفاه : ٌعفي ِفا  اهلل إشّا ، فطففطح          

فدفطج حتفٜ   ا٧زضاس ٔأخص بٗسٓ ٖٔس ابٍفْ إىل جبفن لٗخفطظٓ ، فأبصفطٓ بف٦ه ،      

ٔق  عمٜ صبمؼ وَ ا٧ٌصاض فقفاه : أوٗفٛ بفَ خمف  ٥ ظبفٕق إُ ظبفا ،قفاه        

عبففس الففطمحَ : فدففطج وعففْ فطٖفف  وففَ ا٧ٌصففاض يف آواضٌففا ، فمىففا خؿففٗت أُ    

ٖمخقٌٕا خمطت  ي ابٍْ ٧ؾزمّي فقتمٕٓ وفي أبفٕا حتفٜ ٖتبعٌٕفا ، ٔكفاُ ضجف٦ّ       

مٗفْ ٌطػف٘ ٧وٍعفْ،    وق٦ّٗ فمىا أزضكٌٕا ، قمت لْ : ابطك ف ك ، فألقٗفت ع 

 .  (1)فتدممٕٓ بالػٕٗيت وَ ذب  حتٜ قتمٕٓ

أغفطٓ ،  ٔأحفس ا٧ٌصفاض ٖ  ٔوط وصع  بَ عىري بأخْٗ أب٘ ععٖع بَ عىفري  

فقاه : وصع  ل٨ٌصاضٙ : ؾفس ٖفسٖك بفْ ، ففإُ أوفْ شاق وتفاس لعمفّا هطسٖفْ         

وٍك ، فقفاه أبفٕ ععٖفع : ٖفا أخف٘ ِفصٓ ٔصفاهك بف٘ ، فقفاه لفْ وصفع  : إٌفْ             

 .  (2)أخ٘ زٌٔك

يف العفطٖـ ٔغفعس بفَ وعفاش      ٖأغفطُٔ ، ٔضغفٕه اهلل   بسأ الصخابٛ ٔملا 

يف ٔجففْ غففعس  قففاٟي عمففٜ بابففْ حيطغففْ وتٕؾففخّا غففٗطْ ، ضأٝ ضغففٕه اهلل   

: ٔاهلل لةأٌفك ٖفا غفعس      ضغٕه اهللالةطاِٗٛ ملا ٖصٍي الٍاؽ ، فقاه لْ 

ٔه ٔقعفٛ  ، كاٌفت أ  ضغٕه اهللهةطٓ وا ٖصٍي القًٕ ، قاه : أجن ، ٔاهلل ٖا 

٘ٲ وفَ اغفتبقاٞ    إأٔقعّا اهلل بأِن الؿطك ، فةفاُ ا٫ودفاُ يف القتفن أحف       لف

 .  (3)الطجاه

                         
، كتففاب الٕكالففٛ ، بففاب إشا ٔكففن املػففمي حطبٗففّا يف زاض      3/129، ٔالبدففاضٙ  2/271اشبفف  يف ابففَ ِؿففاً    (1)

 اسبطب بتصطيت . 

 .   1/265، ٔعُٕٗ ا٧وط   2/288ابَ ِؿاً  (2)

 .   1/257، ٔعُٕٗ ا٧وط   2/268ابَ ِؿاً  (3)
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يف القتمففٜ ، أبفٕ جّففن  أُ ٖمففتىؼ  ضغففٕه اهللٔملفا اٌتّففت املعطكففٛ أوفط   

عت ضجمف٘ عمفٜ   قاه عبس اهلل بَ وػعٕز : فٕجسهْ بآخط ضو  فعطفتفْ ، فٕتف  

 ْ ، قفاه : ٔمبففاشا أخعاٌفف٘ ؟!! أ  أخففعاك اهلل ٖفا عففسٔ اهلل  ِففن ، وففي قمفت :  عٍقف

َ الفساٟطٚ الٗففًٕ ؟ قمفت : هلل ٔلطغففٕلْ ،   ملف وفَ ضجففن قتمتىفٕٓ ؟ أخ ٌفف٘    أعىفس 

ِفصا   ضغفٕه اهلل فقمفت : ٖفا     ضغفٕه اهلل قاه : وي اجتعظق ضأغْ وي ج٠ت بْ 

آهلل الففصٙ ٥ إلففْ غففريٓ ،   ضغففٕه اهلل  ضأؽ عففسٔ اهلل أبفف٘ جّففن ، فقففاه :   

 .  (1)لصٙ ٥ إلْ غريٓ ، فخىس اهللقمت : ٌعي ، ٔاهلل ا

ةففاُ وطهطففي يف و ّيبففسفٍعمففٜ الؿففّساٞ ٔأوففط   ضغففٕه اهلل صففمٜ وففي 

 ٙ ٔكفاُ   فططحفٕا يف قمٗف  ،  ، أوفا قتمفٜ املؿفطكل    بعٗسّا عَ صبطٝ الفٕاز

يف ٔجفْ    ضغٕه اهللمىا غخ  إىل القمٗ  ٌوط وَ بٍّٗي عتبٛ بَ ضبٗعٛ ، ف

 لٌْٕ ، فقاه : ٖا أبا حصٖطٛ لعمك قفس  ابٍْ أب٘ حصٖطٛ فإشا ِٕ ك٠ٗ  قس هزري

زخمك وَ ؾأُ أبٗفك ؾف٘ٞ ، فقفاه : ٥ ٔاهلل ٖفا ضغفٕه اهلل ، وفا ؾفةةت        

، أعطيت وَ أب٘ ضأّٖا ٔحمىّا ٔفريف٦ّ يف أب٘ ٥ٔ يف وصطعْ ، ٔلةٍين كٍت 

فةٍت أضجٕا أُ ّٖسْٖ شلك إىل ا٫غ٦ً ، فمىا ضأٖت وا أصابْ ٔشكطق وا 

  (2).ٔقاه لْ خريّا فسعا لْ الٍيب . شلك واق عمْٗ وَ الةطط أحعٌين 

ٍٖففازّٖي بأمسففاّٟي ٔأمسففاٞ    ٔجعففنعمففٜ فففي القمٗفف     ٔقفف  الففٍيب  وففي 

، ٖا ف٦ُ بَ ف٦ُ ، ٖٔا ف٦ُ بَ ف٦ُ ، أٖػطكي أٌةفي أطعفتي اهلل   آباّٟي

ٔضغٕلْ ، فإٌا قس ٔجسٌا وفا ٔعفسٌا ضبٍفا حقفّا، فّفن ٔجفسمت وفا ٔعفس ضبةفي          

                         
، كتفاب املزفاظٙ ف      5/94، ٔأصمْ يف البدفاضٙ   2/615ٔز٥ٟن الٍبٕٚ ٧ب٘ ٌعٗي  277،  2/275اٌوط ابَ ِؿاً  (1)

 باب قتن أب٘ جّن . 

 .   3/224ي يف املػتسضك ، ٔأخطجْ اسباك 2/282ابَ ِؿاً  (2)
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    ٕ ي وفَ أجػفاز ٥ أضٔاح  فا ؟ فقفاه     مِّف َةه اهلل وفا هٮ حقّا ؟ فقفاه عىفط : ٖفا ضغف

  (1).: وا أٌتي بأمسي ملا أقٕه وٍّي  ضغٕه اهلل

ِٔةففصا اٌتّففت املعطكففٛ بّعميففٛ غففاحقٛ لمىؿففطكل ، ٔبٍصففط وففبل     

لمىففف٤وٍل ، ٔاغتؿفففّس يف ِفففصٓ املعطكفففٛ أضبعفففٛ عؿفففط ضجففف٦ّ ، غفففتٛ وفففَ       

 املّاجطَٖ ِٔي : 

 .(2)العِطٙ ري بَ أب٘ ٔقاصى٭عٮ  .1

 طٔ اشبعاع٘ . ىٯشٔ الؿىالل بَ عبس ع٭ .2

 .  العسٔٙ ريَةعاقن بَ البٮ .3

 .ي وٕىل عىط بَ اشبطاب ج٭ّٯوٳ .4

 . الطّطٙبٗرياٞ صطٕاُ بَ  .5

سٚ بَ اسباضف بَ املطم  ، قطي ضجمْ عتبٛ بفَ ضبٗعفٛ أوٍفاٞ املبفاضظٚ ،     ٗٯب٭عٮ .6

فخىمفففْ ازبفففٗـ جطحيفففّا حتفففٜ وفففاق يف ططٖففف  العفففٕزٚ ، ٔزففففَ بفففٕازٙ     

 .  الصططاٞ

 اٌٗٛ وَ ا٧ٌصاض ِٔي : ٔمث

 طٔ بَ عٕيت.ىٯوَ بين ع٭ غعس بَ خٗثىٛ .1

 وَ بين عىطٔ بَ عٕيت. وبؿط بَ عبس املٍصض. .2

  وَ بين اسباضف بَ اشبعضج.ي خٮػٯبَ ُفا ٖعٖس بَ اسباضف .3

  وَ بين غمىٛ ري بَ اسبىاً ى٭عٮ .4

                         
 ، كتاب املزاظٙ ، باب قتن أب٘ جّن .  5/97اشب  يف صخٗح البداضٙ  (1)

 باغي عاوط بَ ٔقاص .    10/408شكط يف كٍع العىاه (2)
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 وَ بين حبٗ .ٜ مَّع٭ضافي بَ امُل .5

 . وَ بين الٍجاض.حاضوٛ بَ غطاقٛ بَ اسباضف  .6

  ي بَ والك بَ الٍجاض.ٍٯوَ بين َغعٕيت بَ اسباضف . .7

  .(1)ي بَ والك بَ الٍجاضٍٯوَ بين َغ ش بَ اسباضفٕلع٭وٮ .8

ٔ  ُ البفاقُٕ ، ٔكفاُ أٔه    طٲَٔفف  (2)قتن وَ املؿطكل غبعُٕ ٔأغط غفبعٕ

اُ بَ عبفس اهلل اشبعاعف٘ ، فقفالٕا لفْ     ىػٮٗٯوَ قسً وةٛ مبصاب قطٖـ اسَب

بففٛ بففَ ضبٗعففٛ ، ٔؾففٗبٛ بففَ ضبٗعففٛ ٔأبففٕ اسبةففي بففَ  وففا ٔضاٞك ؟ قففاه : قتففن عت

   ُ ٛ   ِؿاً ٔأوٗٛ بَ خم  ... ٔجعن ٖعس أؾطايت قفطٖـ ، قفاه صفطٕا ،  بفَ أوٗف

ِٕٔ قاعس يف اسبجفط ، ٔاهلل إُ ٖعقفن ِفصا فاغفألٕٓ عفين . فقفالٕا : وفا فعفن         

ط ، ٔقفس ٔاهلل ضأٖفت أبفآ    جٯصطٕاُ بَ أوٗٛ ؟ قاه : ِا ِٕ شاك جالػّا يف اسبٳ

  (3).قت٦ ٔأخآ حل

همقت وةٛ أٌباٞ ا عميٛ الػاحقٛ كالصاعقٛ ، حتفٜ إُ أبفا  ف  وفاق     

  (4).جععّا بعس غبي لٗاه

فقفس أضغففن بؿفريَٖ إىل أِفن املسٍٖففٛ ، عبفس اهلل بفَ ضٔاحففٛ       أوفا الفٍيب   

ٛ    ،  (5)بؿريّا إىل العالٗٛ  (1)ٔظٖس بَ حاضوٛ عمٜ ٌاقتفْ القصفٕاٞ إىل أِفن الػفافم

 ىػمىل.ٖبؿطٌّٔي بٍصط اهلل لم

                         
 .   5/111، ٔاٌوط صخٗح البداضٙ  1/284، ٔعُٕٗ ا٧وط  2/354ابَ ِؿاً  (1)

 اب املزاظٙ . ، كت 5/100، ٔصخٗح البداضٙ  2/362ابَ ِؿاً  (2)

، أٌّفي بريفعٛ ٔأضبعفُٕ ، ٔشكفط يف      3/123ٔشكط ابَ إغخا  أُ القتمٜ مخػُٕ ، ٔضٔٝ البّٗق٘ يف الس٥ٟن 

ا٧غفطٝ   2/251وٕتي آخط كإٌا أضبعفٛ ٔأضبعفل أغفريّا ٔأضبعفٛ ٔأضبعفل قتف٦ّٗ ، ٔيف غفٍَ غفعٗس بفَ وٍصفٕض           

 ٔاحس ٔغبعُٕ ٔالقتمٜ هػعٛ ٔغتُٕ . 

 .  3/116ٔز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘  ، 2/289ابَ ِؿاً  (3)

 . 2/289ابَ ِؿاً  (4)

 .   2/19العالٗٛ ِ٘: قباٞ ٔخطىٛ ٔٔاٟن ٔٔاق  ٔبٍٕ أوٗٛ بَ ظٖس ٔقطٖوٛ ٔالٍريري . ابَ غعس  (5)
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كاشبفٛ ، ٔملفا   املسٍٖفٛ بإؾفاعاق   ٔكاُ الّٕٗز ٔاملٍافقُٕ قفس أضجطفٕا يف   

ضأٝ أحس املٍافقل ظٖفس بفَ حاضوفٛ ضاكبفّا القصفٕاٞ قفاه : لقفس قتفن ضبىفس ،          

ِٔصٓ ٌاقتفْ ٌعطفّفا ، ِٔفصا ظٖفس ٥ ٖفسضٙ وفا ٖقفٕه وفَ الطعف  ، وفا جفاٞ إ٥            

   (2).وٍّعوّا

ٛ عبس اهلل ٔق   ٔظٖفس بفَ حاضوفٛ عٍفس املصفمٜ يف       بَ ضٔاحٛ يف أِن العالٗف

فبؿفففطاِي بٍصفففط اهلل املػفففمىل  املػفففمىُٕ  اأِفففن الػفففافمٛ ، ٔالتففف  حٕ ىففف 

  (3) .عسز وٍّي  ٔأغطاملؿطكل ض٣ٔؽ ٔقتن،  ٔغ٦وٛ ضغٕه اهلل 

فقفس أقفاً ببفسض بعفس اٌتّفاٞ املعطكفٛ و٦وفٛ أٖفاً ، ٔيف همفك            أوا الفٍيب 

بأُ ٖفطز ازبىٗفي وفا بأٖفسّٖي      يب الطرتٚ ٔقي خ٦يت حٕه الزٍاٟي ، فأوط الٍ

  بأحةاً الزٍاٟي ٔكٗطٗٛ هٕظٖعّا.، وي ٌعه الٕح٘ فطعمٕا

ٔ      ٔبعس و٦وٛ أٖفاً اٌطمف     الزٍفاٟي ،  شٗؿفْ عبفٕ املسٍٖفٛ ٔوعفْ ا٧غفطٝ 

اضف بفففَ الٍريفففط حاوفففن لفففٕاٞ   ٔعٍفففسوا ٔصفففن إىل الصفففططاٞ أوفففط بقتفففن اسبففف    

ٞ ا وريفٗ  ٔملفا خفطج وفَ     ،املؿفطكل   بفل املريفٗ   ، ٌفعه عمفٜ كثٗف     لصفططا

 . (4)ٔالٍاظٖٛ فقػي الزٍاٟي بل املػمىل عمٜ الػٕاٞ

عقبٛ بَ أب٘ وعٗ  أحس أؾس الٍفاؽ عفسأٚ   أوط بقتن عٍس عط  الوبٗٛ  ٔ

 .  (5)هلل ٔلطغٕلْ

 ــــــــــــ
 .   2/284ابَ ِؿاً  (1)

 .  3/132ز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘  (2)

 بتصطيت .  4/74املػتسضك  (3)

 بٍخٕٓ  .  6/305غٍَ البّٗق٘ ، ٔاشب  يف  2/286ابَ ِؿاً  (4)

 . 2/286ابَ ِؿاً  (5)
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ٔعمفٜ ضأغفّي    ٠ٌٍّٖٕفْ بفالطتح   لاملػمىبعر ٔملا ٔصن إىل الطٔحاٞ همقآ 

الفصٙ أ طفطك ٔأقفط     ٖفا ضغفٕه اهلل اسبىفس هلل    الصٙ قاه: أغٗس بَ حريري 

عٍٗففك ، ٔاهلل ٖففا ضغففٕه اهلل وففا كففاُ ربمطفف٘ عففَ بففسض ٔأٌففا أ ففَ أٌففك همقففٜ  

عففري ، ٔلففٕ  ٍٍففت أٌففْ عففسٔ وففا ربمطففت ، فقففاه العففسّٔا ، ٔلةففَ  ٍٍففت أٌّففا 

  (1) .))صسقت (( :ضغٕه اهلل 

ٔقاه غمىٛ بَ غ٦وٛ : وا الصٙ ه٠ٌٍٍّٕا بْ ؟ فٕ اهلل إُ لقٍٗفا إ٥ عجفاٟع   

، وفي قفاه : أٙ ابفَ      ضغفٕه اهلل املعمقٛ فٍخطٌاِا ، فتبػفي   صمعّا كالبسُ

 .  (2)أخ٘ أٔل٠ك امل٨

ٝ   ضغٕه اهللزخن ٔ ً  املسٍٖٛ ووططّا وٍصٕضّا قبن ٔصٕه ا٧غفط ، (3)بٗفٕ

 .بْ الصسٖ   قس خافْ العسٔ ٔعع

عمفففٜ  ٔظعّفففي الفففٍيب إىل املسٍٖفففٛ ٔطٝ ٔصفففن ا٧غففف ٔيف الٗفففًٕ التفففال٘  

ٖةطوٌّٕي حتٜ إُ بعريفّي  ّا ، فةاُ الصخابٛ ٔأٔصٜ بّي خري ، أصخابْ

  .(4) ضغٕه اهللاشببع عى٦ّ بٕصٗٛ ٓ ريٖأكن التىط ٖٔقسً ٧غكاُ 

قاه أبٕ بةط : ٖا ٌيب اهلل ِي بٍٕ ، ف ّيأصخابْ فٗ وي اغتؿاض الٍيب 

العي ٔالعؿريٚ ، أضٝ أُ هأخص وٍّي فسٖٛ ، فتةُٕ لٍا قٕٚ عمٜ الةطاض، 

: وا هطٝ ٖا ابَ   ضغٕه اهللفقاه  .٬غ٦ً عػٜ اهلل أُ ّٖسّٖي لٔ

وا أضٝ الصٙ ضأٝ أبٕ بةط ٔلةين  ضغٕه اهلل: ٥ ٔاهلل ٖا  اهاشبطاب ، ق

أضٝ أُ متةٍا فٍريطب أعٍاقّي ، فتىةَ عمّٗا وَ عقٗن فٗريطب عٍقْ، 

ٔمتةين وَ ف٦ُ ) ٌػٗبّا لعىط ( فأتطب عٍقْ ، فإُ ٥٤ِٞ أٟىٛ الةطط 

فأٌعه اهلل بقٕه أب٘ بةط ٔقبن وٍّي الطساٞ،   ٔصٍازٖسِا ، فأخص الٍيب

                         
 . 3/133، ز٥ٟن الٍبٕٚ  1/116الٕاقسٙ  (1)

 .  4/459، ٔهاضٖذ الط ٙ  2/286ابَ ِؿاً  (2)

 .  2/287، ابَ ِؿاً  1/119الٕاقسٙ  (3)

 بتصطيت .  2/288، ٔابَ ِؿاً  1/119اشب  يف الٕاقسٙ  (4)
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ې    ېۈ  ۈ           ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ : غبخاٌْ

ۈئ    ۈئ  ېئ ېئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ەئى  ى   ائ  ائ  ەئ

حب   خب  مب    جبىئ  يئ  مئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ  حئ

 .(1) چىب  يب

ٔوففَ مل  ،(2)أضبعففٛ آ٥يت ألفف  زضِففي إىل  ٔكففاُ الطففساٞ ٖففرتأح وففا بففل    

زفففي إلٗففْ عؿففطٚ أ٥ٔز وففَ ا٧ٌصففاض ٖعمىّففي الةتابففٛ فففإشا    وففاهٖةففَ عٍففسٓ 

 .  (3)ح٭صٳقٕا فّٕ فسا٣ٓ

املطم  عمٜ عسز وَ ا٧غطٝ فأطمقّي بسُٔ فساٞ وٍّي :  ضغٕه اهلل ََّٔو٭

٘ ععٔصٗط٘ بَ أب٘ ضفاعٛ ، ٔأبٕ ، ط  ٍبَ ح عمٜف ختٍْف أب٘ف     ََّٔو٭ف  ، (4)ٚ ازبىخف

بؿط  أُ خيم٘ غبٗن ظٍٖ  ، ٔكاٌت قس بعثت يف فساْٟ مباه فْٗف قف٦زٚ   العاص 

ه  فمىفا ضآِفا    ، ، كاٌت خس ٛ أزخمتّا بّا عمٜ أب٘ العاص حل بٍٜ عمّٗفا  ضغٕف

ض ٲ  ا ضقٛ ؾسٖسٚ ، ٔاغتأشُ أصخابْ يف إط٦  أب٘ العفاص فقفالٕا : ٌعفي      اهلل

   (5).فأطمقٕٓ ، ٔضزٔا عمّٗا الصٙ  ا ضغٕه اهللٖا 

ٔبعس اٌقرياٞ الزعٔٚ ٌعلت غٕضٚ ا٧ٌطاه هتخسف عفَ أِفي ا٧حفساف الف      

ِفففصٓ  ٔهفففبل ا٧ِفففسايت الٍبٗمفففٛ الففف  خفففا  الفففٍيب   ، جفففطق يف املعطكفففٛ 

جففٛ إلٗففْ وففَ قففٕاٌل اسبففطب     هففبل وففا متففؼ اسبا  ، كىففا ٧جمففّااملعطكففٛ 

                         
، كتفاب ازبّفاز ٔالػفري ، بفاب      3/1385ٌطفاه. ٔ اشبف  يف صفخٗح وػفمي     وَ غفٕضٚ ا٧  69-68-67ا٩ٖاق  (1)

 بتصطيت .   3/243، ٔوػٍس ا٫واً أمحس  2/329ا٫وساز بامل٦ٟةٛ يف غعٔٚ بسض ، ٔاملػتسضك 

 ، كتاب ازبّاز ، باب يف فساٞ ا٧غري باملاه  .  3/139، ٔأبٕ زأز  2/306ابَ ِؿاً  (2)

 .   1/286وط ، ٔعُٕٗ ا٧ 2/22ابَ غعس  (3)

 .   2/304ابَ ِؿاً  (4)

 ٔغريٓ .   324ف  236-3/23، ٔاملػتسضك  297/ 2ابَ ِؿاً  (5)
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ِصٓ املطحمٛ حتٜ متتاظ حطٔبّي ، خاصٛ بعس زخٕه السعٕٚ ا٫غ٦وٗٛ ٔالػمي

، ٢ ي التطٕ  يف ا٧خ٦  ٔالقٗي ٔاملبفاز  ةُٕٔب أِن ازباِمٗٛ ، ٖٔعَ حط

ٔهعفففمل املؿفففطكل ٔالّٗفففٕز ٔا٧غفففطٝ حتفففٜ ٖعفففٕزٔا إىل ا٥غتػففف٦ً لمخففف       

بطريفن  ٔهٕتح أٔاصط الصمٛ القٕٖٛ بل املف٤وٍل ٔهفصكطِي   ، ٔالسخٕه فْٗ 

 اهلل عمّٗي مبا أ٥ِٔي وَ الٍعي ٔأٖسِي بْ وَ الٍصط . 

  مساٞ ا٧غطٝ ٔالقتمٜ وَ املؿطكل:املمخ  ا٧ٔه: أ

  أ٥ّٔ: قتمٜ املؿطكل:

املؿففّٕض بففل أِففن العمففي أُ قتمففٜ املؿففطكل يف بففسض غففبعُٕ ٔأغففطاِي     

  ٙ بػفٍسٓ عفَ الف اٞ بفَ عفاظب ضتف٘ اهلل        (1)غبعُٕ أٖريّا ، فقفس ضٔٝ البدفاض

عمفٜ الطوفاٚ ٖفًٕ أحفس عبفس اهلل بفَ جفبري فأصفابٕا          قاه: جعن الٍيب عٍّىا 

ٖففًٕ بففسض  املؿففطكل ٔأصففخابْ أصففابٕا وففَ   عل ، ٔكففاُ الففٍيب  وٍففا غففب 

ٔبٍخففٕٓ ضٔٝ وػففمي عففَ ابففَ     أضبعففل ٔواٟففٛ : غففبعل أغففريّا ٔغففبعل قتفف٦ّٗ.    

ی  ی  چ  ضتف٘ اهلل عٍّىفا ، ٔإىل ِفصا ا٫ؾفاضٚ بقٕلفْ هعفاىل:       (2)عباؽ

چی  جئ  حئ  مئ  
أٙ: قس أصبتي ًٖٕ بفسض وثمف٘ وفَ اغتؿفّس وفٍةي       .(3) 

الؿّساٞ يف أحس غفبعل. إ٥ أُ أعفساز القتمفٜ ٔا٧غفطٝ مل      ًٖٕ أحس، ٔكاُ

، حتفٜ قفاه ابفَ إغفخا  : "فجىٗفي       هةتىن غبعل عٍس أِن املزفاظٙ ٔالػفري  

، ٔضٔٝ البّٗقف٘ يف  (4)وَ أحص٘ لٍا وَ قتمٜ قطٖـ ًٖٕ بسض مخػُٕ ضجف٦ّ " 

بػٍسٓ عَ وٕغٜ بَ عقبفٛ ففصكط اسبفسٖث ٔفٗفْ قفاه: "ٔقتفن وفَ         (5)الس٥ٟن

ٔضٔٝ  ٔأضبعُٕ ضج٦ّ ، ٔأغفط وفٍّي هػفعٛ ٔو٦وفُٕ".     ٛ ًٖٕ بسض هػعاملؿطكل

بػٍسٓ ُ عطٔٚ فصكط اسبسٖث ٔفْٗ قاه: "ٔكاُ وَ قتن ًٖٕ بسض ٔأغط وفَ  

                         
 ، كتاب املزاظٙ ، باب غعٔٚ أحس.  5/100البداضٙ  (1)

 كتاب ازبّاز ٔالػري ، باب ا٫وساز بامل٦ٟةٛ يف غعٔٚ بسض . 3/1384وػمي  (2)

 . وَ غٕضٚ آه عىطاُ 165وَ ا٧ٖٛ  (3)

 .   2/362بَ ِؿاً ا (4)

 .  3/123ز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘  (5)
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ٔلعفن اشبف٦يت اسباصفن عٍفس أِفن الػفري        (1)املؿطكل مثاٌٗٛ ٔمثاٌل ضج٦ّ".

فمل قفاه اسبفا  اكتىاه العسز عٍس غطز ا٧مساٞ ، يف أعسازِي ٖعٕز إىل عسً 

لةَ ٥ ٖمعً وَ وعطفٛ أمساٞ وفَ قتفن عمفٜ التعفٗل أُ ٖةٌٕفٕا      بَ حجط: "ا

 (2)".مجٗي وَ قتن

                         
 . 3/280املطجي الػاب   (1)

 .  1/445ؾطح العضقاٌ٘ عمٜ املٕاِ   (2)
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ّإلٔكككائمةٜنككك٘ئقتلكككةٛئم  كككٙئئ

املؼككش كئ نككةئعككةٛئنيككذئاقككًئئئئ

ئ:(1)ٍؼةو

ئمًئقينئنبذئمشعئقًئنبذئميةف

 حيظ ٘ئقًئأقٕئطفٔةٌئقًئحشبئ. -1

 ئ.،ح ٔفئهلهاحلةسثئقًئاحلطشمٕ -2

 ح ٔفئهله.ئنةمشئقًئاحلطشمٕئئ، -3

 هلهئ.ئننريئقًئأقٕئننريئ،ئمْىل -4

 ّلذئننريئقًئأقٕئننريئ. -5

 نبٔذٗئقًئطعٔذئقًئالعةصئ.ئ -6

 قًئطعٔذئقًئالعةصئ.ئالعةصئ -7

 نقب٘ئقًئأقٕئمعٔطئقًئأقٕئننشّئ.ئ -8

 ن ب٘ئقًئسقٔع٘ئقًئنبذئمشعئ. -9

ػٔب٘ئقًئسقٔع٘ئقكًئنبكذئمشكعئئئئ -10

 .ئ

 الْلٔذئقًئن ب٘ئقًئسقٔع٘ئ.ئ -11

نةمشئقًئنبذئاهلل،ئح ٔفئهلهئ -12

 مًئقينئأمنةسئقًئقغٔضئ.

                                                 
ر شتئيفئٍزائامل خك ئمكةئىق كُئاقكًئٍؼكةوئنكًئئئئئئئئ(1)

،ئ363-2/355اقككًئإطككخةائّمككةئاطكك ذس ُئن ٔككُئئ

ّأٍن ككذئر ككشئالظككةٜبئقككًئأقككٕئالظككةٜبئيفئالق  ككٙئئ

نككككًئئ2/360ألٌئالكككشاعمئ نككككةئىقككك ئاقككككًئٍؼكككةوئئئئ

الضٍكككشٖئأىكككُئمكككًئأطككك هئّحظكككًئإطككك مُ،ئ نكككةئئ

 .ر شئمًئأقَهئاقًئٍؼةوئألةٍٛهأٍن ذئ

ٍّبئقكًئاحلكةسث،ئح ٔكفئهلكهئئئئئ -13

 مًئقينئأمنةسئقًئقغٔضئ.ئ

مكًئئنةمشئقًئصٓذئ،ئح ٌٔفئهلكهئئ -14

 الٔنًئ.ئ

ئّمًئقينئىْف ئقًئنبذئميةف

 احلةسثئقًئنةمشئقًئىْف ئ.ئ -15

 طعٔن٘ئقًئنذٖئقًئىْف ئ.ئ -16

ّمًئقينئأطذئقًئنبذئالعضٚئقًئ

ّٕئ ئُمَص

صمع٘ئقًئاألطْدئقًئاملط كبئقكًئئئ -17

 أطذئ.ئ

 احلةسثئقًئصمع٘ئ.ئ -18

 نقٔ ئقًئاألطْدئقًئاملط بئ.ئ -19

العكككككةصئقكككككًئٍةػكككككهئ،ئأقكككككْئئئئ -20

 البخرتٖ.

 ىْف ئقًئخْٓ ذئقًئأطذئ.ئ -21

ح ٔككفئهلكهئمككًئئئن بك٘ئقككًئصٓكذ،ئئ -22

 .ئئالٔنً

 ننريئ،ئمْىلئهلهئ.ئ -23

ّٕئ: ئّمًئقينئنبذئالذاسئقًئُمَص

 اليطشئقًئاحلةسث.ئئ -24

صٓذئقًئُمَ كٔ ئمكْىلئننكريئقكًئئئئئ -25

هئقكككًئنبكككذئميكككةفئقكككًئنبكككذئئئٍةػككك

 .ئالذاس

ُِٔئقًئصٓذئقًئم ٔ ئ.ئ -26  ُىب
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نبٔككذئقككًئطكك ٔطئ.ئح ٔككفئهلككهئئئ -27

 مًئمٔعئ.ئ

ِٔهئقًئُمشَّ ئّٗمًئقينئَت

 قًئَنِنشّ.ئئننريئقًئنجنةٌ -28

 نجنةٌئقًئمةلائقًئنبٔذئاهلل.ئ -29

ِٔذئاهللئقًئنجنةٌئ.ئ -30  مةلائقًئُنَب

ننشّئقًئنبذئاهللئقكًئُعكِذنةٌئئئ -31

 .ئ

ََٓقَظ ئ٘ئقًئمشّٗمًئقينئخمضّوئقًئ

َنِنككشّئقككًئٍؼككةوئقككًئاملغككريٗ،ئئئئ -32

 أقْئعَ .ئ

 العةصئقًئٍؼةوئقًئاملغريٗ.ئئ -33

ٓضٓذئقًئنبذئاهللئ،ئح ٔفئهلكهئئ -34

 مًئقينئمتٔهئ.

ح ٔكفئئئألػكعشٖئ،ئأقْئمظكةف ئائ -35

 .ئهله

 حشم ٘ئقًئننشّئ،ئح ٔفئهلهئ.ئ -36

مظعْدئقًئأقٕئأمٔ٘ئقكًئاملغكريٗئئئ -37

 .ئ

 أقْئمٔعئقًئالْلٔذئقًئاملغريٗئ.ئ -38

أقككككْئمككككٔعئقككككًئالفة ككككُئقككككًئئ -39

 املغريٗ.

 سفةن٘ئقًئأقٕئسفةن٘ئقًئنةٜز.ئ -40

امليككككزسئقككككًئأقككككٕئسفةنكككك٘ئقككككًئئئئ -41

 .ئئ(1)نةٜز

                                                 
 أقْئامليزسئقًئأقٕئسفةن٘.ئ1/150نيذئالْامذٖئئ(1)

نبكككذئاهللئقكككًئامليكككزسئقكككًئأقكككٕئئئ -42

 .ئ(2)سفةن٘

األطكككذئقكككًئئاألطكككْدئقكككًئنبكككذئئ -43

 ٍ لئ.ئ

 حةعبئقًئالظةٜبئقًئنْميش.ئئ -44

نككككككْميشئقككككككًئالظككككككةٜبئقككككككًئئئ -45

 .ئئ(3)نْميش

ًئئئئئئ -46 كفئهلكهئمك ،ئحٔ  ٌٔة ئطكف ننشّئقًك

ٛئ.  طٕ

قًئطفٔةٌ،ئح ٔفئهلكهئئئ(4)عةقش -47

 مًئطٕٛئ.ئ

حزٓفككك٘ئقكككًئأقكككٕئحزٓفككك٘ئقكككًئئئئئ -48

 املغريٗئ.ئ

ٍؼككككةوئقككككًئأقككككٕئحزٓفكككك٘ئقككككًئئ -49

 املغريٗئ.ئ

 صٍريئقًئأقٕئسفةن٘ئ.ئ -50

 الظةٜبئقًئأقٕئسفةن٘ئ.ئئ -51

 ٜزئقًئالظةٜبئقًئنْميشئ.ئنة -52

 ننري،ئح ٔفئهلهئمًئطٕٛئ.ئ -53

 خٔةس،ئح ٔفئهلهئمًئالقةسٗئ.ئ -54

َِهئقًئننشّئقًئ قًئئٍَُصٔ ّمًئقينئَط

ئ عبئقًئلؤٖ

ُُئقًئاحلجةجئقًئنةمش.ئ -55  مَيب

                                                 
 نبذئاهللئقًئأقٕئسفةن٘.ئ1/150نيذئالْامذٖئئ(2)

نكككْميشئقكككًئنةٜكككزئقكككًئئئئئ18151نيكككذئالْامكككذٖئئئ(3)

 ننشاٌ.

 عبةس.ئ1/151نيذئالْامذٖئئ(4)



                                                  111                                                         النص التاريخي الموثق لغزوة بدر الكبرى     

 

 العةصئقًئميّبُئقًئاحلجةجئ.ئ -56

 ىبُٔئقًئاحلجةجئقًئنةمشئ.ئ -57

 أقْئالعةصئقًئمٔعئقًئنذٖ.ئ -58

ئنةصهئقًئأقٕئنْفئقًئُضبريٗ -59

 .ئ

 احلةسثئقًئميبُئقًئاحلجةجئ.ئ -60

نةمشئقًئأقٕئنكْفئقكًئضكبريٗئئئئ -61

 .ئ

ِٔ ئّمًئقينئُعَنمئقًئَنِنشّئقً قًئئٍَُص

ئ عبئقًئلؤٖ

ٍِب.ئئ -62 َّ  ُأمّٔ٘ئقًئخ فئقًئ

 ن ٕئقًئأمٔ٘ئقًئخ فئ.ئ -63

َٔشئقًئَلْراٌئ.ئ -64  أّغئقًئِمِع

 طربٗئقًئمةلائ،ئح ٔفئهلهئ.ئ -65

ئّمًئقينئنةمشئقًئلؤٖ

هئمعةّٓ٘ئقكًئنكةمشئ،ئح ٔكفئهلكئئئئ -66

 مًئقينئنبذئالقٔعئ.ئ

معبككذئقككًئٍّككبئ،ئح ٔككفئهلككهئئئئ -67

ئمًئقينئ  بئقًئنْفئ.ئ

ئثةىًٔة:ئأطشٚئاملؼش ك

ق ككعئنككذدئأطككشٚئاملؼككش كئ نككةئئ

عككككةٛئنيككككذئاقككككًئٍؼككككةوئث ثكككك٘ئّطكككك كئئ

أطكككككككريًا،ئٍّكككككككزِئمةٜنككككككك٘ئقتلكككككككةَٜهئئ

 ّأحظةقَه

ئمًئقينئٍةػهئقًئنبذئميةفئ:

َنقٔكككك ئقككككًئأقككككٕئطةلككككبئقككككًئنبككككذئ .1

 املط ب.ئئ

 ًئنبذئاملط ب.ئىْف ئقًئاحلةسثئق .2

 ن ب٘ئ،ئح ٔفئهلهئمًئقينئفَشئ.ئ .3

ئّمًئقينئاملط بئقًئنبذئميةف

 الظةٜبئقًئنبٔذئقًئنبذئٓضٓذ.ئ .4

 .ئئ(1)ىعنةٌئقًئَنِنشّئقًئن قن٘ .5

 نقٔ ئقًئننشّئ،ئح ٔفئهلهئ.ئ .6

 متٔهئقًئننشّئ،ئح ٔفئهله.ئ .7

 ّلذئمتٔهئقًئننشّئ.ئ .8

ئّمًئقينئنبذئمشعئقًئنبذئميةف

 ب.ئننشّئقًئأقٕئطفٔةٌئقًئحشئ .9

َِّعضٗئقًئأقٕئننشّ.ئئ .10  احلةسثئقًئأقٕئ

أقكككْئالعكككةصئقكككًئالشقٔككك ئقكككًئنبكككذئئئئئ .11

 العضٚئ.ئ

 .أقْئالعةصئقًئىْف ئقًئنبذئمشع .12

 ئهلهح ٔفئأقْئسٓؼ٘ئقًئأقٕئننشّ،ئ .13

 ننشّئقًئاألصسائ،ئح ٔفئهله.ئ .14

قكككككًئئ(2)نقبككككك٘ئقكككككًئنبكككككذئاحلكككككةسث .15

 احلطشمٕئ،ئح ٔفئهله.ئ

 خةلذئقًئأطٔذئقًئأقٕئالعٔ ئ.ئ .16

ظكككككةٌسئ،ئئمكككككْىلئٓئ(3)أقكككككْئالَعكككككشٓض .17

 العةصئقًئأمٔ٘ئ.ئ

                                                 
 .ئنبٔذئقًئننشّئ1/138نيذئالْامذٖئئ(1)

 احلةسث.ئنيذئالْامذٖئنقب٘ئقًئ(2)

يفئقعككضئاألصككْلئ نككةئيفئحةػككٔ٘ئاقككًئٍؼككةوئئئئ(3)

 :ئ"أقْئالغشٓض".ئقةلغكئاملَجن٘.ئ2/367
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ئّمًئقينئىْف ئقًئنبذئميةف

 نذٖئقًئاخِلٔةسئقًئنذٖئقًئىْف ئ.ئ .18

نجنكككةٌئقكككًئنبكككذئمشكككعئقكككًئأخكككٕئئ .19

قككًئعككةقشئ،ئئح ٔككفئهلككهئئئئ(1)َغككِضّاٌ

 مًئقينئمةصٌ.ئ

 أقْئثْسئ،ئح ٔفئهلهئ.ئ .20

 ىبَةٌئ،ئمْىلئهلهئ.ئ .21

ّٕ ئّمًئقينئنبذئالذاسئقًئُمَص

 أقْئنضٓضئقًئننريئقًئٍةػه.ئ .22

 األطْدئقًئنةمشئ،ئح ٔفئهلهئ.ئ .23

 نقٔ ئ،ئح ٔفئهلهئمًئالٔنًئ.ئ .24

ٚئقًئّمًئقينئأطذئقًئنبذئالُعضَّ

ئمصٕ

 الظةٜبئقًئأقٕئُحبٔؽئقًئاملط ب.ئئ .25

 .ئئ(2)احلةسثئقًئنةٜزئقًئنجنةٌ .26

 طةملئقًئمّشةخئ،ئح ٔفئهلهئ.ئ .27

 نبذئاهللئقًئُحنٔذئقًئصٍري.ئ .28

ئّمًئقينئخمضّوئقًئََٓقظ٘ئقًئُمشَّٗ

 قًئاملغريٗ.ئخةلذئقًئٍؼةوئ .29

 أمٔ٘ئقًئأقٕئحزٓف٘ئقًئاملغريٗئ.ئ .30

 الْلٔذئقًئالْلٔذئقًئاملغريٗئ.ئ .31

 نجنةٌئقًئنبذئاهللئقًئاملغريٗ.ئئ .32

 صٔفٕئقًئأقٕئسفةن٘ئقًئنةقذ. .33

                                                 
 نيذئالْامذٖئ:ئ"اقًئأخٕئن ب٘ئقًئغضّاٌ".ئ(1)

:"احلككةسثئقككًئنةٜككزئقككًئئئئئ1/140نيككذئالْامككذٖئئئ(2)

 أطذ".

 قًئأقٕئسفةن٘ئقًئنةقذ.ئئ(3)أقْئامليزس .34

 نبذئاهللئقًئأقٕئالظةٜبئقًئنةقذ.ئ .35

 املط بئقًئَحِيَطبئقًئاحلةسث.ئئ .36

 هلهئ.ئخةلذئقًئاألن هئ،ئح ٔفئ .37

 مٔعئقًئالظةٜبئ.ئ .38

َِهئقًئننشّئقً ئّمًئقينئَط

 ِٔ ئقًئ عبئٍَُص

َِٔشٗئقًئطعٔذ.ئ .39 ََّدان٘ئقًئُضَب  أقْئ

فككككشّٗئقككككًئمككككٔعئقككككًئنككككذٖئقككككًئئئئئ .40

 .ئ(4)حزاف٘

 حيظ ٘ئقًئمبٔص٘ئقًئحزاف٘.ئ .41

 .ئ(5)احلجةجئقًئاحلةسثئقًئمٔع .42

ُِٔئقًئاحلجةجئ.ئ .43  أط هئمْىلئُىَب

ّمًئقينئمجمئقًئننشّئقًئ

ئٔ ئقًئ عبٍَُص

 بذئاهللئقًئُأقٕئقًئخ ف.ئن .44

أقكككْئنكككضٗئننكككشّئقكككًئنبكككذئاهللئقكككًئئ .45

 .ئئ(6)نجنةٌ

 الفة ُئ،ئمْىلئأمٔ٘ئقًئخ فئ.ئ .46

ِٔشئقًئٍّب.ئ .47 ٍِبئقًئُنَن َّ 

 سقٔع٘ئقًئَدسَّاجئقًئالَعِيَبع.ئئ .48

                                                 
 .2/365ّٓشّٚئامليزسئ.ئاقًئٍؼةوئئ(3)

 نيذئالْامذٖئ:ئ"قًئمٔعئقًئحزاف٘".ئ(4)

 ذئالْامذٖئ:ئ"قًئطعذ".نيئ(5)

:"ننكككري"ئقكككذلئنجنكككةٌئئ397يفئىظككبئمكككشٓؽئصئئ(6)

 ّلع ُئالصْاب.
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ّٕئقًئخ فئ.ئ .49  ننشّئقًئُأَق

ٍِهئقًئنبذئاهللئ،ح ٔفئهلهئ.ئ .50  أقْئُس

 ِىِظطةغئ،ئمْىلئألمٔ٘ئقًئخ فئ.ئ .51

 وئأمٔ٘ئقًئخ فئ.ئأقْئساف ئ،ئغ  .52

ّٖ ئّمًئقينئنةمشئقًئُلَؤ

 طَٔ ئقًئننشّئقًئنبذئمشع.ئئ .53

 نبذئقًئصمع٘ئقًئمٔع.ئ .54

 نبذئالشمحًئقًئميؼْٛئقًئّمذاٌئ.ئ .55

 حبٔبئقًئعةقشئ.ئ .56

 الظةٜبئقًئمةلائ.ئ .57

ئّمًئقينئاحلةسثئقًئفَش

َٔ ئ.ئ .58  الطفٔ ئقًئأقٕئُمي

 ن ب٘ئقًئننشّئقًئَعِخَذوئ.ئ .59

 ػةف ئ،ئح ٔفئهلهئمًئالٔنًئ.ئ .60

 ٔ ئ،ئح ٔفئهلهئمًئالٔنًئ.ئػف .61

ئّمًئقينئتٔهئقًئمشٗ

 مظةف ئقًئنٔةضئقًئصخشئ. .62

ئعةقشئقًئالضقريئ،ئح ٌٔفئهلهئ.ئ .63
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ئامل خ ئالجةىٕ:ئخشاٜطئالغضّٗ:

ّعٔؼككُئمككًئاملذٓيكك٘ئإىلئقككذسئئئئاخلشٓطكك٘ئاألّىل:ئتككبكئطشٓكك ئالككي ئئئ -

 ّاملْام ئاليتئمشئقَة.

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

 ئ
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ئ

عككٔؽئاملؼككش كئمككًئمبكك٘ئإىلئقككذسئئاخلشٓطكك٘ئالجةىٔكك٘:ئتككبكئطشٓكك ئئ -

 ّاملْام ئاليتئمشئقَة.
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