


 اآلثار الواردة عن أهل الشنة يف الصحابة
 من خالل كتب الرجال إىل نواية القرن الرابع

  
 د / ػاحل بٔ قُد ايعكٌٝ

 

 

 

إٕ اؿُد هلل مُددٙ ْٚشديعٝٓ٘ ْٚشديػؿوٙ ْٚعدٛهلل بداهلل َدٔ طدوٚا وْؿشدٓا َٚدٔ          

س٦ٝات وعُايٓا َٔ ٜٗدٙ اهلل ؾ٬ َـٌ ي٘ َٚٔ ٜـدًٌ ؾد٬ ٖدادٟ يد٘ ٚوطدٗد وٕ      

 ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚحدٙ ٫ طوٜو ي٘ ٚوطٗد وٕ قُدًا عبدٙ ٚاسٛي٘، وَا بعد :

: " إٕ ايعًُدددا٤ ٚا ددد١  جدددا٤ ٗ اؿددددٜ  ايدددبٟ اٚاٙ وبدددٛ ايددددادا٤ عدددٔ ايدددٓ     

ا٭ْبٝا٤، إٕ ا٭ْبٝا٤ مل ٜٛا ٛا دٜٓااًا ٫ٚ داًُٖا إِدا ٚا دٛا ايعًدِ ؾُدٔ وهدب بد٘       

، ٖدِ طداًْا وػد اس اسدٍٛ اهلل     ٚوجٌ ايعًُدا٤ ٚوع٬  (1)ؾكد وهب عٜ ٚاؾو"

;  قدداٍ ابددٔ َشددعٛد :  َددٔ نددإ َددٓهِ َياسددًٝا ؾًٝيدداض باػدد اس قُددد    

ؾإِْٗ نداْٛا وبدو ٖدبٙ ا٭َد١ قًٛبدًا، ،وعُكٗدا عًُدًا، ٚوقًدٗا أهًؿًا،ٚوقَٛٗدا          

ٚإقاَددد١ دٜٓددد٘  ٖددددًٜا، ٚوحشدددٓٗا حدددا٫ً، قَٛدددًا اهيدددااِٖ اهلل يؼددد ب١ ْبٝددد٘   

 دااِٖ ؾدإِْٗ نداْٛا عًد٢ امدد٣ إشديكِٝ       ؾداعوؾٛا مدِ ؾـدًِٗ ٚاأبعدِٖٛ ٗ      
(2).          

َٚدٔ بعددِٖ َدٔ و٥ُدد١ اييدابعٌ َٚدٔ سداا عًدد٢ َٓٗداجِٗ َدٔ ا٭٥ُد١ إظددٗٛأٜ          

بايؿـدددٌ ٚامَاَددد١ ٗ ايددددٜٔ ٚاييكددددّ ٗ ايعًدددِ ندددا٭ٚ اعٞ ٚاي دددٛاٟ َٚايدددو  

                                                 
 

، ٚوبٛ داٚد ٗ ايشٓٔ ٗ نياس ايعًِ باس اؿ  ع٢ً طًب ايعًِ، ٚايرتَبٟ ٗ 5/196اٚاٙ وٓد ٗ إشٓد  (1) 

نياس ايعًِ باس ؾـٌ ايؿك٘ ع٢ً ايعباد٠، ٚابٔ َاج١ ٗ َكد١َ سٓٓ٘ باس ؾـٌ ايعًُا٤ ٚاؿ  ع٢ً طًب ايعًِ 

 88حبإ ٗ ػ ٝ ٘ اقِ . ، ٚاب1/81ٔ

 4/38، ٚهللّ ايه٬ّ 419جاَع بٝإ ايعًِ ٚؾـً٘  (2)

 وسياهلل َظااى ٗ قشِ ايعكٝد٠ به١ًٝ ايدع٠ٛ

 ٗ اؾاَع١ امس١َٝ٬
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ٚايظاؾعٞ ٚوٓدد ٚإسد ام بدٔ ااٖٜٛد٘ ٚايب دااٟ َٚشدًِ ٚوبدٞ داٚد ٚايٓشدا٥ٞ         

ٖٔ ْع اهلل مِ بٌ نُاٍ ايعًِ ٚنُداٍ ايعُدٌ ،ؾهُداٍ ايعًدِ :      ٚمِٖٛ

اييؿكدد٘ ٗ ايدددٜٔ ٚبًددٛؽ ايػاٜدد١ ؾٝدد٘ ٚايؿٗددِ ايشددًِٝ، ٚنُدداٍ ايعُددٌ : ن وأدد٘    

ٚس٬َي٘ َٔ إعاػٞ ٚايبدع ؾزند  ْؿٛسدِٗ ٚطٗدوت قًدٛبِٗ ؾػددت وقدٛامِ       

 َهش٠ٛ بٓدٛا امدد٣ عًٝٗدا طدٛاٖد ايؼد ١ ٖدا ٜددعٛ إٍ ْعٗدا ٚا٫سديؿاد٠         

ييهدٕٛ ْااسدًا ٕدٔ     َٓٗا ٗ بٝإ عكٝد٠ وٌٖ ايشد١ٓ ٗ وػد اس اسدٍٛ اهلل    

بعدِٖ ٚسب٬ًٝ ٕٔ وااد اؿل ٚ٭جٌ ٖبا اوٜ  ْع وقدٛاٍ وٖدٌ ايعًدِ َدٔ وٖدٌ      

َدٔ هد٬ٍ ايهيدب إؼدٓؿ١ ٗ ايوجداٍ حيد٢        ايش١ٓ ٗ وػد اس اسدٍٛ اهلل   

ٌ ايشد١ٓ ٗ ايؼد اب١   ْٗا١ٜ ايكوٕ ايوابع ٚجعً  عٓٛاْ٘ : اٯ اا ايدٛااد٠ عدٔ وٖد   

َددٔ هدد٬ٍ نيددب ايوجدداٍ إٍ ْٗاٜدد١ ايكددوٕ ايوابددع، ٜٚعًددِ ايٓدداٚو ٗ نيددب         

 ايوجاٍ و١ُٖٝ ٖبا إٛؿٛع ٕا ٜاأٞ : 

د إٕ ايب   عٔ اٯ داا ٗ نيدب ايوجداٍ ٖدا ٜؼدعب عًد٢ ايباحد  ٭ْٗدا مل           1

أوأب ع٢ً إٛؿٛعات ٚمل أؼٓـ ؾُدع اٯ داا ٚايعٓاٜد١ بٗدا ؾاُعٗدا ٚأوأٝبٗدا       

 ا ٜشٌٗ ايٛػٍٛ إيٝٗا .  ٖ

 د ن و٠ اٯ اا إو١ٜٚ عٔ وٌٖ ايش١ٓ ؾٝٗا .  2

د أكدّ َ٪يؿٝٗا ٖا ٜكوبٗا َدٔ وػد اس اٯ داا ؾدابٔ سدعد ػداحب اي بكدات          3

 ايها٣ ٖٛ ٗ طبك١ امَاّ وٓد  .

د أعزٜز نيب ايعكٝدد٠ ؾٛجدٛد اٯ داا ٗ ايؼد اب١ عدٔ وٖدٌ ايشد١ٓ ٗ نيدب           4

 كٝد٠ ٜٚظٗد بؼ ١ َا ؾٝٗا . ايوجاٍ ٖا ٜعز  نيب ايع

ٚايعٓاٜدددد١ َٛؿددددٛع ايؼدددد اب١ ٚإبددددوا  وقددددٛاٍ ايشددددًـ ؾددددِٝٗ وَددددو َدددديعٌ       

ٚهؼٛػًا ٗ ٖبا ايزَإ ايبٟ ن و ؾٝ٘ ايٓٝدٌ َدِٓٗ، َٚعًدّٛ ن دو٠ اٯٜدات      

ٱ  چ ايدددٛااد٠ ٗ ؾـدددًِٗ ٚاي ٓدددا٤ عًدددِٝٗ َٚٓٗدددا قٛيددد٘ عدددز ٚجدددٌ :  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

 چٹ  ٹ  ڤ      ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ ٺ    ٺ 
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ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ . ٚقددداٍ :  100اييٛبددد١  ٜددد١  

.  74. ا٭ْؿدددداٍ  ٜدددد١  چائ  ائ   ەئ  ەئ     ىۉ  ې  ې  ې   ې  ى

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     چٚقدددداٍ:

ٱ  ٻ  چ  ، ٚقددداٍ :18ايؿددديي  ٜددد١   چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

ٻ  ٻ  پ ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پپ  پ  ٻ  

،ؾٗبٙ وهباا َٔ اهلل عز ٚجٌ َب١ٓٝ وْ٘ سب اْ٘ قد اؿدٞ عدٔ   23ا٭حزاس  چ

ٚغؿدو مدِ ٚوعدد مدِ َدٔ ايٓعدِٝ ٚاـد  ايهد   َدا ٫           وػ اس اسدٍٛ اهلل  

عٌ اوت ٫ٚ وهللٕ مسع  ٫ٚ ه و ع٢ً قًب بظدو َٚبٝٓد١ ػددقِٗ َدع اهلل عدز      

ٚا ٚمل ٜبددديٛا َٚددٔ ايٛاجددب عًدد٢ إدد٪َٔ إيكددٞ يوبدد٘ وٕ     ٚجددٌ ٚوْٗددِ مل ٜػدد  

ٜؼدددم هددا اهلل عددز ٚجددٌ ٚوٕ ٜكابًدد٘ بددايكبٍٛ ٚاييشددًِٝ ٚوٕ ّي ددٌ وَددوٙ ٚوٕ    

ٜٓيٗددٞ عددٔ ْٗٝدد٘ َٚددٔ ؼكٝددل َوؿددا٠ اهلل ٚاييشددًِٝ ـدداٙ ا بدد١ ٭ػدد اس        

ٚأعٛددُِٝٗ ٚاي ٓددا٤ عًددِٝٗ ْٚظددو ؾـددا٥ًِٗ ٚايددبس عددِٓٗ ٚوٕ ٫    اسددٍٛ اهلل 

 حد َِٓٗ بش٤ٛ َٚٔ وػٍٛ وٌٖ ايش١ٓ قبد١ وػد اس اسدٍٛ اهلل    ٜيعوض ٭

ٚاي ٓددا٤ عًددِٝٗ ٚنيددب وٖددٌ ايشدد١ٓ ًٖدد٠٤ٛ باي ٓددا٤ عًددِٝٗ قدداٍ اي  دداٟٚ ٗ         

 عكٝدأ٘ إظٗٛا٠ : 

٫ٚ ْؿدوٙ ٗ حدب وحدد َدِٓٗ ٫ٚ ْيداو َدٔ وحدد         ٚمب وػ اس اسدٍٛ اهلل  

٫ غددد  َدددِٓٗ ْٚدددبػب َدددٔ ٜبػـدددِٗ ٚبػددد  اـددد  ٜدددبنوِٖ ٫ٚ ْدددبنوِٖ إ  

.(1)ٚحبِٗ دٜٔ ٚإّإ ٚإحشإ ٚبػـِٗ نؿو ْٚؿام طػٝإ
  

 

ٚقدداٍ ابددٔ وبددٞ  َددٌٓ إددايهٞ : َٚددٔ قددٍٛ وٖددٌ ايشدد١ٓ وٕ ٜعيكددد إددو٤ ا بدد١    

ٚوٕ ٜٓظدو قاسدِٓٗ ٚؾـدا٥ًِٗ ّٚشدو عدٔ اـدٛض ؾُٝدا         ٭ػ اس ايٓ  

داا بٝدددِٓٗ ٚقدددد و ٓددد٢ اهلل عدددز ٚجدددٌ ٗ غددد  َٛؿدددع َدددٔ نيابددد٘  ٓدددا٤  وٚجدددب  

 .  (2)يظوٜـ إيِٝٗ َ بيِٗ ٚايدعا٤ مِاي

                                                 
 2/704(  ايعكٝد٠ اي  ا١ٜٚ بظوح ابٔ وبٞ ايعز اؿٓؿٞ 1)

 263( وػٍٛ ايش١ٓ 1)
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 فضائل الصحابة

ددد عددٔ عبددد اهلل قدداٍ :   إٕ اهلل اطًددع ٗ قًددٛس ايعبدداد ؾٛجددد قًددب قُددد هدد     

قًددٛس ايعبدداد ؾاػدد ؿاٙ يٓؿشدد٘ ٚابيع دد٘ بوسددايي٘  ددِ ْٛددو ٗ قًددٛس ايعبدداد بعددد  

قًب٘ ؾٛجد قًٛس وػد اب٘ هد  قًدٛس ايعبداد ؾاعًدِٗ ٚ اا٤ ْبٝد٘ ٜكداإًٔٛ عًد٢         

ٜٓ٘ ؾُا ا ٙ إشًُٕٛ حشدًٓا ؾٗدٛ عٓدد اهلل حشدٔ َٚدا ا ٙ إشدًُٕٛ سد٦ًٝا ؾٗدٛ         د

عٓد اهلل  س٤ٞ. قاٍ وبٛ بهددو بٔ عٝداغ : ٚوْدا وقدددٍٛ : قدد اوٚا وٕ ٜدددٛيٛا وبدا      

 . (1)بهو بعد اسٍٛ اهلل 

ددد عٔ اؿشٔ، عٔ وبٞ بو ٠ ا٭سًُٞ : وْ٘ دهٌ ع٢ً  ٜداد ؾكداٍ : إٕ َدٔ طدو      

ؾكدداٍ يدد٘ اسدده  ؾإْددو َددٔ نايدد١ وػدد اس قُددد،ؾكاٍ ٜددا    ايوعددا٤ اؿ ُدد١

يًُشًٌُ ٌٖٚ نإ ٭ػ اس قُدد نايد١ بدٌ نداْٛا يبابدًا بدٌ نداْٛا يبابدًا         

 . (2)ٚاهلل ٫ ودهٌ عًٝو َا نإ ٗ ايوٚح 

ددد عٔ وبٞ واان١ قاٍ : ػًٝ  َع عًٞ ايؿاو ٜدّٛ اؾُعد١ ؾًُدا قـد٢ ػد٬أ٘      

إهللا ػدداات عًد٢ حددا٥٘ إشدداد قٝددد  ٚؿدع ٜدددٙ عًدد٢ هدددٙ ن٦ٝبدًا حزٜٓددًا حيدد٢   

َٚدا اوٜد  وحددًا     اَي وٚ اقٌ قًب ٜدٙ  ِ قاٍ يكدد اوٜد  وػد اس قُدد     

ٜظددبِٗٗ ايٝددّٛ ٚيكددد اوٜدديِٗ ٜؼددب ٕٛ طددع ًا غدداًا ػددؿوًا قددد بدداأٛا هلل انعددًا     

. ددد عٔ وٜدٛس ايشد يٝاْٞ قداٍ : َدٔ وحدب وبدا بهدو ؾكدد وقداّ ايددٜٔ           (3)سادًا 

بٌٝ َٚددٔ وحددب ع ُددإ ؾكددد اسدديٓاا بٓددٛا اهلل  َٚددٔ وحددب عُددو ؾكددد وٚؿددي ايشدد 

                                                 
ٚاؿانِ ٗ إشيداى  368د  1/367، ٚايؿـا٥ٌ 6/84، ٚاٚاٙ وٓد ٗ إشٓد 2/443(إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 2)

 ٚػ  ٘ . 3/78

 1350اقِ  206د  205( َشٓد ابٔ اؾعد 3)

 2/87(ا٭ساَٞ ٚايه٢ٓ ٭بٞ وٓد 4)
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َٚٔ وحب عًًٝا ؾكدد اسيُشدو بدايعو٠ٚ ايدٛ ك٢ َٚدٔ وحشدٔ ايكدٍٛ ٗ وػد اس         

 .(1)ؾكد بو٤ٟ َٔ ايٓؿام اسٍٛ اهلل 

ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     چ د عٔ اؿهِ بٔ ٚٗ  قداٍ مسعد  ايشدددددٟ ٗ ٖدبٙ اٯٜدددد١      

 . (2) ، قاٍ : ِٖ وػ اس قُد59ايٌُٓ  چ   چڃ  ڃ  ڃ  چ

ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ د عٔ ٚنٝع، عدٔ سدؿٝإ ٗ قٛيد٘ أعداٍ :     

ددددد عددٔ وبددٞ عبددد اهلل   .  (3)، قدداٍ : ٖددِ وػدد اس قُددد  59ايُٓددٌ  چ   چچ

 ايػ٬بٞ قاٍ وْظدْٞ إس ام بٔ هًـ ايظاعو : 

 إْٞ اؿٝ  عًًٝا قد٠ٚ عًًُا    نُا اؿٝ  عيٝكًا ػاحب ايػاا

 (4)٘     َٚا اؿٝ  بكيٌ ايظٝخ ٗ ايداا ٚقد اؿٝ  وبا حؿؽ ٚطٝعي

     

 فضل أبي بكر وعمر
د عٔ وبٞ إس ام، عٔ واقِ بٔ طوحبٌٝ قاٍ ساؾوت َع ابٔ عباض َٔ إدٜٓد١  

ٕا َدوض َوؿد٘ ايدبٟ َدات ؾٝد٘       إٍ ايظاّ ؾشايي٘ ... ؾكاٍ : إٕ اسٍٛ اهلل 

ا اسدٍٛ  نٓا ٗ بٝ  عا٥ظ١ ؾكاٍ : ؾًٝؼٌ يًٓاض وبٛ بهدو ؾكايد  عا٥ظد١ : ٜد    

إٕ وبا بهو اجٌ حؼو ؾكاٍ : ابع ٛا إٍ عُدو ؾكداٍ عُدو : َدا نٓد  ٭أكددّ       

 (5)ٚوبٛ بهو حٞ ؾكدّ وبٛ بهو ؾؼ٢ً بايٓاض 

                                                 
 9/87( اي كات ٫بٔ حبإ 1)

 2/626( ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 2)

  2/213(  طبكات ا د ٌ ٭بٞ ايظٝخ 3)

 1/302( إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 4)

هلل٠ ٕ ايؿيٗا َا ٗ ايؼ ٝ ٌ : عٔ عا٥ظ١ وّ ، قٛي٘ : ؾكاٍ ابع ٛا إٍ عُو ... اٚا١ٜ طا1/451(إعوؾ١ ٚاييااٜخ 5)

إ٪ٌَٓ وٕ اسٍٛ اهلل ػ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ قاٍ ٗ َوؿ٘ : َوٚا وبا بهو ٜؼًٞ بايٓاض قاي  عا٥ظ١ قً  إٕ وبا 

بهو إهللا قاّ ٗ َكاَو مل ٜشُع ايٓاض َٔ ايبها٤ ؾُو عُو ؾًٝؼٌ ؾكاٍ َوٚا وبا بهو ؾًٝؼٌ يًٓاض قاي  

٘ إٕ وبا بهو إهللا قاّ ٗ َكاَو مل ٜشُع ايٓاض َٔ ايبها٤ ؾُو عُو ؾًٝؼٌ يًٓاض ؾؿعً  عا٥ظ١ ؿؿؼ١ قٛيٞ ي

حؿؼ١ ؾكاٍ اسٍٛ اهلل ػ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ َ٘ إْهٔ ٭ًْ ػٛاحب ٜٛسـ َوٚا وبا بهو ؾًٝؼٌ يًٓاض ... 

نُا قاٍ  ، ٚوٜـًا ٖٞ َٔ اٚا١ٜ وبٞ إس ام ايشبٝعٞ ٖٚٛ َديص1/313، ٚػ ٝي َشًِ 1/176ػ ٝي ايب ااٟ 

ٚمل ٜؼوح بشُاع٘ َٔ واقِ بٔ طوحبٌٝ ٚقد قاٍ ايب ااٟ ٗ اٚاٜي٘ عٔ واقِ  2/633ايبشٟٛ ٗ إعوؾ١ ٚاييااٜخ 
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د عٔ  نوٜا ٍَٛ ٯٍ طً ١ قاٍ : قاٍ وبٛ إعيُو :  س٦ٌ عًدٞ عدٔ وبدٞ بهدو     

ٚيكدد   ٚعُو ؾكاٍ : إُْٗا يؿٞ ايٛؾد ايشبعٌ إٍ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ َع قُد 

  (1)امِ َٛس٢ ي٘ ؾاع ِٝٗ قُد س

د عٔ عبد اهلل بدٔ ًَٝدٌ، عدٔ عًدٞ قداٍ : إٕ يهدٌ ْد  سدبع١ عظدو لٝبدًا َدٔ            

 .(2)وابع١ عظو لٝبًا َِٓٗ وبٛ بهو ٚعُو  وَي٘ ٚإٕ يٓبٝٓا 

د عٔ وبٞ عبٝد٠ عٔ عبد اهلل قاٍ : إٕ وؾدوض ايٓداض  ٬ د١ ايعزٜدز حدٌ أؿدوض       

، ٚإددوو٠ ايددت وأدد   21ٜٛسددـ  چ  ۇ  ۆ چ   ٗ ٜٛسددـ ؾكدداٍ ٫َووأدد٘:  

،ٚوبٛ بهو حٌ اسددددي ًـ 26ايكؼؽ  چ   ھھ  ھ        چؾكاي  ٭بٝٗا َٛس٢ 

 چ ڦڤ  ڦ  ڦ  چ  .   ددد عٔ عُوٚ بٔ دٜٓاا عٔ ابٔ عباض ٗ قٛي٘ : (3)عُو

. ددددد عددٔ وبددٞ ٖدد٬ٍ عددٔ اجددٌ وٚٓدد٘     (4)، قدداٍ : وبددٛ بهددو ٚعُددو 59 ٍ عُددوإ 

. دددد  (5)اٍ : احدِ اهلل وبدا بهدو ٚعُدو ٚوَوُٖدا سد١ٓ      لٝي، عٔ وْص بٔ َايو قد 

، قاٍ : وبٛ بهو ٚعُو 4ايي وِٜ  چ  ڻڻ  ڻ  چعٔ عهو١َ ٗ قٛي٘ : 

ٹ     چ.     ددد عٔ عاػِ ا٭حٍٛ عٔ وبٞ ايعاي١ٝ ٗ قٛيد٘:  (6)اؿٞ اهلل عُٓٗا

ٚػداحباٙ قداٍ : ؾدبنوْا هلليدو      ، قاٍ : ٖٛ اسٍٛ اهلل 6ايؿاؼ١  چٹ   

 .(7)ػدم وبٛ ايعاي١ٝ ْٚؼي  يً شٔ ؾكاٍ :

                                                                                                                   
، وٚ يعً٘ اييبص ع٢ً ايواٟٚ َا جا٤ ٗ ػ ٝي َشًِ 2/46بٔ طوحبٌٝ : ٚمل ٜبنو مساعًا َٓ٘ . اييااٜخ ايهب  

 عًٝ٘ ٚسًِ  إٍ وبٞ بهو وٕ ٜؼًٞ بايٓاض ؾاأاٙ ايوسٍٛ قاي  : ؾااسٌ اسٍٛ اهلل  ػ٢ً اهلل 1/311عٔ عا٥ظ١ 

ؾكاٍ إٕ اسٍٛ اهلل ػ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ  ٜاَوى وٕ أؼًٞ بايٓاض ؾكاٍ وبٛ بهو ٚنإ اج٬ً اقٝكًا ٜا عُو ػٌ 

 بايٓاض  قاٍ ؾكاٍ عُو وْ  وحل ببيو قاي  ؾؼ٢ً بِٗ وبٛ بهو أًو ا٭ٜاّ ... 

  2/845(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 1)

  2/845(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 2)

   3/254، اي بكات ٫بٔ سعد 371(   َشٓد ابٔ اؾعد 3)

  4/1568(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 4)

  1/480(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 5)

  1192( إعاِ ٫بٔ إكو٨ 3)

   3/1023(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 4)
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، 54إا٥ددد٠  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  چ عددٔ وبددٞ بظددو، عددٔ اؿشددٔ   ـ  

د عدٔ سدؿٝإ، عدٔ قدااس قداٍ : بػدب وبدٞ بهدو           (1)قاٍ وبٛ بهو ٚوػد اب٘  

 ددد عدٔ ٚا٥دٌ بدٔ داٚد، عدٔ اؿشدٔ قداٍ : قددَُٗا اسدٍٛ اهلل          (2)ٚعُو ْؿام 

ؿشدٔ قداٍ :  ٬ د١ ٫ ٜدوبعِٗ وحدد      د عدٔ ٚا٥دٌ، عدٔ ا     (3)ؾُٔ هللا ايبٟ ٜ٪هوُٖا

د عدٔ طدعٝب بدٔ حدوس قداٍ        (4)ٚوبٛ بهو ٚعُو اؿٞ اهلل عُٓٗا  وبدًا ايٓ  

قً  ٕايو بٔ َػدٍٛ وٚػدق قداٍ : وٚػدٝو عدب ايظدٝ ٌ وبدٞ بهدو ٚعُدو،          

. د عدٔ َشدوٚم،     (5)ؾٛ اهلل إْدٞ ٭اجدٛ يدو ٗ حبُٗدا َدا واجدٛ يدو ٗ اييٛحٝدد        

د عٔ ٓداد بدٔ  ٜدد       (6)ؾ١ ؾـًُٗا َٔ ايش١ٓ قاٍ : حب وبٞ بهو ٚعُو َٚعو

ؾٛجدت ٗ هلليدو ا٫هدي٬ف     ٜد عٔ وٜٛس قاٍ : إهللا بًػو اهي٬ف عٔ ايٓ  

د عدٔ ٓداد عدٔ هايدد         (7)وبا بهو ٚعُو ؾظد ٜدى ب٘ ؾإْ٘ اؿل ٖٚٛ ايشد١ٓ  

َدا ندإ عًٝد٘ وبدٛ بهدو ٚعُدو        قاٍ :  إْا يٓو٣ ايٓاسخ َٔ قٍٛ اسدٍٛ اهلل  
(8). 

اب قال قال األعمش : ما كنت أرى أن أعيش يف زمان أمسعهم ـ عن أيب شه
. ـ عـن ابـن عسـاس قـال قـال عمـ  :  (9)يفضلون فيه علياً على أيب بكـ  ععمـ  

ألن أقدم فيض ب عنقي عال يق بين ذلـ  مـن  أ أ ـيل  ن مـن أن أعمـ  علـى 

                                                 
  2/855( إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 5)

  3/28، وهباا ايكـا٠ 684و٨  (  إعاِ ٫بٔ إك6)

  2/683(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 7)

  2/684(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 8)

  2/244(  طبكات ا د ٌ ٭بٞ ايظٝخ 9)

، قاٍ طٝخ امس٬ّ ٗ َعٓاٙ : وٟ َٔ طوٜع١ ايٓ  ػ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ ايت 813د  2/812(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 1)

يبٜٔ بعدٟ وبٞ بهو ٚعُو ٚمبا نإ َعوؾ١ ؾـًُٗا ع٢ً َٔ بعدُٖا ٚاجبًا ٫ هٛ  وَو بٗا ؾإْ٘ قاٍ : اقيدٚا با

 4/435اييٛقـ ؾٝ٘ . ايؿيا٣ٚ 

  480، 1/456(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 1)

  1/480(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 2)

  2/764(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 3)
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دددد عددٔ وْددص وٕ عُددو بددٔ اـ دداس قدداٍ مددِ حددٌ وأدد٢         (1)قــوم فــيهم أبــو بكــ  

ٝؿ١ :  ٖدددبا وبدددٛ بهدددو ٖدددبا  ددداْٞ ا دددٌٓ إهلل ُٖدددا ٗ ايػددداا ٖٚدددٛ وٍٚ َدددٔ  ايشدددك

.   ددددد عددٔ عُددوٚ بددٔ َُٝددٕٛ، عددٔ عًددٞ قدداٍ : َددا نٓددا ْٓهددو ٚمددٔ        (2)وسددًِ

 .(3)وٕ ايشه١ٓٝ أٓ ل ع٢ً يشإ عُو  َيٛاؾوٕٚ وػ اس اسٍٛ اهلل 

ددد عٔ عاػِ، عٔ  ا قاٍ : نإ عبدد اهلل ى دب ٜٚكدٍٛ : إْدٞ ٭حشدب عُدو       

ٓٝدد٘ ًَددو ٜشددددٙ ٜٚكَٛدد٘ ٚإْددٞ ٭حشددب ايظددٝ إ ٜؿددوم َددٔ عُددو وٕ        بددٌ عٝ

ددددد عددٔ ايكاسددِ بددٔ عبددد ايددوٓٔ قدداٍ قدداٍ عبددد اهلل بددٔ  (4)ودددح حددد ًا ؾدد دٙ 

َشعٛد : نإ إس٬ّ عُو ؾي ًا ٚناْ  ٖاوأ٘ ْؼوًا ٚناْد  إَااأد٘ آد١    

يكددد اوٜيٓددا َٚددا ْشددي ٝع وٕ ْؼددًٞ بايبٝدد  حيدد٢ وسددًِ عُددو ؾًُددا وسددًِ عُددو     

 .  (5)ِٗ حي٢ أونْٛا ؾؼًٝٓا قاأً

ددد عٔ ػاحل بٔ نٝشإ عٔ وبٞ لٝب١ قاٍ : ٕدا وػدٝب عُدو قًد  ٚاهلل ٯأدٌ      

عًٝدًا ؾٮمسعدٔ َكاييد٘ ؾ دو  َدٔ إػيشدٌ ؾداطوم سداع١ ؾكداٍ هلل ْادبد١ عُدو            

عاأهد١ ٖٚدٛ ٜكدٍٛ :  ٚاعُدواٙ َدات ٚاهلل ْكدٞ اي دٛس َدات ٚاهلل قًٝدٌ ايعٝدب،           

    ٚ اعُدواٙ هللٖدب ٚاهلل عٛٗدا ٚلدا َدٔ طدوٖا ٚاعُدواٙ        وقداّ ايعدٛ  ٚوبدوو ايعٗدد 

هللٖددب ٚاهلل بايشدددد١ٓ ٚوبكدد٢ ايؿيٓدد١ قدداٍ عًددٞ اؿددٞ اهلل عٓدد٘ : ٚاهلل َددا قايدد        

 (6)ٚيهٓٗا قٛي  

دددد عدٔ وبدٞ سد١ًُ، عددٔ عا٥ظد١ وّ إد٪ٌَٓ وْٗدا قايدد  : َدا ناْد  َدٔ وَدد١ إ٫           

 .  (7)ٚؾٝٗا قد ٕٛ قاي  ٚناْٛا ٜوٕٚ وٕ عُو َٔ قد ٞ ٖبٙ ا٭١َ 

                                                 
  85(  إعاِ ٫بٔ إكو٨ 4)

  830، اقِ 1/151ابٔ قو  (  َعوؾ١ ايوجاٍ ٫بٔ َعٌ اٚا١ٜ 5)

  462د  1/461(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 6)

  1/462(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 7)

  3/250(  طبكات ابٔ سعد 8)

  1/82(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 1)

  2/255(  ايـعؿا٤ يًعكًٝٞ 2)
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عددٔ طدداام بددٔ طددددٗاس، عددٔ وّ وّددٔ وْٗددا قايدد  ٕددا طعددٔ عُددو : ايٝددّٛ ٖٚدد٢   ـ ـ

.  د عٔ طداام بدٔ طدٗاس قداٍ : نٓدا مددح : وٕ عُدو بدٔ اـ داس           (1)امس٬ّ 

  (2)ٜٓ ل ع٢ً يشإ ًَو 

 ؾـٌ ع ُإ بٔ عؿإ

د عٔ ْاؾع قاٍ : ٕا اسي ًـ ع ُإ بٔ عؿإ ون و ايٓاض ٗ هلليو ؾهدإ ابدٔ   

وٕ وبددا بهددو بعددد  ٜكددٍٛ : َددا نٓددا نيًددـ ٗ عٗددد اسددٍٛ اهلل عُددو ٜعاددب 

ٚوٕ عُددو بعددد وبددٞ بهددو ٚوٕ ع ُددإ بعددد عُددو َددا نيًددـ ؾُددا    اسددٍٛ اهلل 

 (3)إن ااِٖ ؾٝ٘ ٜعق ٗ اـ٬ؾ١ 

د عٔ ع ُإ بٔ عبد اهلل بٔ َٖٛب قاٍ : جا٤ اجٌ َٔ وٌٖ َؼو إٍ ابدٔ عُدو   

ظدٗدٖا،قاٍ ْعدِ ندإ ؼيد٘ ابٓد١      ؾكاٍ :  أعًِ وٕ ع ُإ أػٝدب عدٔ بددا ؾًدِ ٜ    

:  يو وجو اجدٌ طدٗد بدداًا     ؾُوؿ  ؾكاٍ ي٘ اسٍٛ اهلل  اسٍٛ اهلل 

ددد عٔ جابو قاٍ إِا ناْ  بٝع١ ايوؿٛإ بٝعد١ ايظداو٠ ٗ ع ُدإ     (4)ٚسُٗ٘ 

إٕ قيًٛٙ ٭ْاببِْٗ قداٍ ؾباٜعٓدداٙ    بٔ عؿإ هاػ١ ٕا احيبص قاٍ اسٍٛ اهلل  

 (5)يهٔ باٜعٓاٙ ع٢ً وٕ ٫ ْؿو ٚمٔ ويـ ٚ ٬مثا١٥  ٚمل ْباٜع٘ ع٢ً ايدُٛت ٚ

عٔ َ و بٔ عبد اهلل قاٍ يكٝ  عًًٝا بٗبا اؿزٜو ؾكاٍ يٞ : حب ع ُإ ب دا  ـ 

. د عدٔ عبدد     (6)بو عٓا ؾاعيبات إيٝ٘ ؾكاٍ يدٞ : وَدا إْد٘ ندإ وبوْدا ٚوٚػدًٓا       

ٚع ُدإ  ايوٓٔ بٔ ايظوٚد وٕ عًٞ بٔ وبٞ طايب قاٍ : إْدٞ ٭اجدٛ وٕ وندٕٛ وْدا     

                                                 
  2/794(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 3)

  1/456(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 4)

  119،  اقِ 2/61بٔ َعٌ، اٚا١ٜ ابٔ قو  (  َعوؾ١ ايوجاٍ 5٫)

  3/160(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 1)

 ٚقاٍ : ٫ٚ ٜيابع عًٝ٘  1/201(  ايـعؿا٤ يًعكًٝٞ 2)

  3/920(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 3)
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ى   چ ٖدددددٔ قددددداٍ اهلل :    اؿادددددو   چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   

47(1). 
 

 

 قٍٛ عبد اهلل بٔ َشعٛد ٗ ع ُإ : اسي ًؿٓا وؾـٌ َٔ ٚجدْا 

اٚاٙ عٓدد٘ وٚ ٚا٥ددٌ ٚايٓددزاٍ بددٔ سددا٠ ٚعبددد اهلل بددٔ سددٓإ ا٭سدددٟ ٚحاا دد١ بددٔ      

ٕدٜٓدد١ إٍ ٖٚددب اـزاعددٞ  ددددد عددٔ وبددٞ ٚا٥ددٌ وٕ عبددد اهلل بددٔ َشددعٛد سدداا َددٔ ا

ايهٛؾ١ مثاْٝا حٌ اسي ًـ ع ُإ بدٔ عؿدإ ؾ ُدد اهلل ٚو ٓد٢ عًٝد٘  دِ قداٍ        

وَا بعد ؾإٕ وَ  إد٪ٌَٓ عُدو بدٔ اـ داس َدات ؾًدِ ْدو َٜٛدا ون دو ْظدٝاًا           

َٔ ٦َٜٛب ٚإْدا اجيُعٓدا وػ دداس قُدد ؾًدِ ْداٍ عدٔ ه ْدا هللٟ ؾدٛم ؾباٜعٓدددا           

يٓدزاٍ بدٔ سدا٠ قداٍ قداٍ عبدد اهلل بدٔ        د عدٔ ا   (2)وَ  إ٪َٓدددٌ ع ُددددإ ؾبداٜعٛٙ   

َشعٛد حٌ اسي ًـ ع ُإ اؿدٞ اهلل عٓد٘ يكدد اسدي ًؿٓا وؾـدٌ َدٔ ٚجددْا        

 (3)ٚمل ْايٛا 

د عٔ عبد اهلل بٔ سٓإ ا٭سدٟ قداٍ ٕدا جدا٤ت بٝعد١ ع ُدإ قداٍ عبدد اهلل : َدا         

دددد عدٔ حاا د١ قداٍ مسعد  ابدٔ َشدعٛد ٜكدٍٛ حدٌ           (4)ويْٛا عٔ وعًد٢ مدبٟ ؾدٛم   

ٓددا ببٝعدد١ ع ُددإ : ٓددد اهلل ٚو ٓدد٢ عًٝدد٘  ددِ قدداٍ : َددا  يْٛددا عددٔ وعًدد٢  قدددّ عًٝ

 (5)ٖبٟ ؾٛم وٕ باٜعٓاٙ

د عٔ ٜع٢ً بٔ ايٛيٝد، عٔ جٓدس بدٔ عبدد اهلل وْد٘ دهدٌ عًد٢ حبٜؿد١ ؾكداٍ قدد         

سااٚا إٍ ٖبا ايوجٌ ٜعق ع ُإ قاٍ : ٜكيًْٛ٘ ٚاهلل قاٍ قً  ؾأٜ ٖٛ قداٍ :  

 ددد عٔ وبٞ ي٢ًٝ ايهٓدٟ قاٍ :  (6)ٗ ايٓااٗ اؾ١ٓ قاٍ قً  ؾأٜ ِٖ قاٍ : 

                                                 
، 518د  2/517، ٚاٚاٙ وٓد ٗ ؾـا٥ٌ ايؼ اب١ 4/165، اي كات ٫بٔ حبإ 2/856(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 4)

  2/573عبد اهلل ٗ ايش١ٓ  ٚابٓ٘

  554، ايش١ٓ يً ٬ٍ 2/761، إعوؾ١ ٚاييااٜخ 3/59(  طبكات ابٔ سعد 5)

  342، إعاِ ٫بٔ إكو٨ 2/760، إعوؾ١ ٚاييااٜخ 3/59(  طبكات ابٔ سعد 6)

  558، ايش١ٓ يً ٬ٍ 2/760، إعوؾ١ ٚاييااٜخ 3/59(  طبكات ابٔ سعد 1)

  557، ايش١ٓ يً ٬ٍ 2/761(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 2)

 َٔ طوٜكٌ  2/762(  اٚاٙ  ايبشٟٛ ٗ إعوؾ١ ٚاييااٜخ 3)
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اوٜدد  ع ُددإ وطددوف عًدد٢ ايٓدداض ٖٚددٛ قؼددٛا َددٔ ايددداا قدداٍ وٜٗددا ايٓدداض ٫     

أكيًْٛٞ ٚاسيعيبْٛٞ ؾٛاهلل ي٦ٔ قيًيُْٛٞ ٫ أؼًٕٛ ْٝعًا وبددًا، ٫ٚ ػاٖددٕٚ   

 چعدًٚا ْٝعًا وبدًا ٚيي يًؿٔ حي٢ أؼ ٚا ٖهبا ٚطبو بٌ وػابع٘ ٜدا قدّٛ   

ٻ  ٻ  ٿ    ٿٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٻ  

، قددداٍ ٚواسدددٌ إٍ عبدددد اهلل بدددٔ سددد٬ّ      89ٖدددٛد  چٿ  ٿ  ٹ       ٹ  

ؾشاي٘ ؾكاٍ ايهـ ايهـ ؾإْ٘ وبًؼ يو ٗ اؿا١ ؾددهًٛا عًٝد٘ ؾكيًدٛٙ ٖٚدٛ     

.         ددد عٔ إمساعٌٝ بٔ وبٞ هايد عٔ قٝص قاٍ قاٍ وبٛ سد١ًٗ َدٍٛ   (1)ػا٥ِ

يع ُددإ ٜددّٛ ايددداا : وْكاأددٌ ٜددا وَدد  إدد٪ٌَٓ ال قدداٍ : ٫ ٚاهلل ٫    ع ُددإ : قًدد  

 (2)وَوًا ؾاْا ػابو عًٝ٘  وقاأٌ ; قد ٚعدْٞ اسٍٛ اهلل 

ددد عددٔ  ٖدددّ اؾوَددٞ قدداٍ ه ددب ابددٔ عبدداض ؾكدداٍ : يددٛمل ٜ ًددب ايٓدداض بدددّ      

ددد عٔ  ٜاد بٔ وبدٞ ًَدٝي، عدٔ وبٝد٘، عدٔ        (3)ع ُإ يوَٛا باؿااا٠ َٔ ايشُا٤

اض قاٍ : يٛ وْع ايٓاض عًد٢ قيدٌ ع ُدإ يوَدٛا باؿاداا٠ نُدا اَدٞ        ابٔ عب

 (5)ددد عٔ ابٔ عٕٛ قاٍ : يبص ابٔ عُو ايداع ّٜٛ ايداا َوأٌ  (4)قّٛ يٛٙ

د عٔ و٢ٝ بدٔ سدعٝد قداٍ : ٕدا بًدؼ وبدا ٓٝدد ايشداعدٟ قيدٌ ع ُدإ بدٔ عؿدإ             

٢ قاٍ : هلل عًدٞ ندبا ٚندبا ٚهلل عًدٞ ندبا ٚندبا ٚعًدٞ وٕ ٫ وؿد و حيد         

 (6)ويكاٙ

ددد عددٔ ٓٝددد قدداٍ قًدد  ٭ْددص بددٔ َايددو :  ٜددزعِ ْدداض وٕ حددب عًددٞ ٚع ُددإ ٫   

 (7)هيُعإ ٗ قًب ٚاحد ؾكاٍ نببٛا ٚاهلل يكد ْع اهلل حبُٗا ٗ قًٛبٓا

                                                 
  2/699(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 4)

  3/1111(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 5)

  3/76(  طبكات ابٔ سعد 1)

   3/76(  طبكات ابٔ سعد 2)

  3/1000(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 3)

  1/67 (  إعاِ ٫بٔ ا٭عواب4ٞ)

  1/67(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 5)
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د عٔ و٢ٝ بٔ سعٝد قاٍ قاٍ عًٞ بدٔ حشدٌ : ٚاهلل َدا قيدٌ ع ُدإ عًد٢ ٚجد٘        

َدٔ  عدِ وْد٘ ندإ ٗ     ، د عٔ حؿؽ بٔ غٝاح قاٍ نإ طوٜو ٜكٍٛ :  (1)اؿل

ٛ ٕ وػد اس قُدد      ، قداٍ اي ً دٞ ؾ دد      ايظٛا٣ ه  َٔ ع ُإ ؾكدد هود

ب٘ عبد اهلل بدٔ داٚد اؾوَدٞ ؾكداٍ : احدِ اهلل ع ُدإ ٚاحدِ اهلل طدوٜهًا وْدا         

ددد عٔ طوٜو بدٔ عبدد اهلل قداٍ : قددّ ع ُدإ ٜدّٛ قددّ ٖٚدٛ          (2)وقٍٛ نُا قاٍ 

ددد عٔ ا٭عُع عدٔ طً د١   (3)إ٫ ٖهبا وؾـٌ ايكّٛ قاٍ ابٔ داٚد : ٚوْا ٫ وقٍٛ

  ٘ . ددددد عددٔ (  4)طً دد١ بددٔ َؼددوف قدداٍ : وبدد٢ قًدد  إ٫ حددب ع ُددإ اؿددٞ اهلل عٓدد

ايزٖوٟ قً  يشعٝد بٔ إشٝب : ٌٖ وْ  كاٟ نٝـ نإ قيٌ ع ُدإ َٚدا   

نإ طدإ ايٓداض ٚطداْ٘ ٚهبيد٘ وػد اس قُدد عًٝد٘ ايشد٬ّ ؾكداٍ يدٞ قيدٌ            

ٔ هبيدد٘ نددإ َعددبٚاًا ؾددبنواٙ    ع ُددإ ًََٛٛددًا َٚددٔ قيًدد٘ نددإ ٚإددا َٚدد      

 (5)ب ٛي٘

د عٔ عبد اهلل بٔ عهِٝ قاٍ : ٫ وعٌ ع٢ً دّ هًٝؿد١ وبددًا بعدد ع ُدإ ؾٝكداٍ      

ي٘ ٜا وبدا َعبدد وٚ وعٓد  عًد٢ دَد٘ ال ؾكداٍ إْدٞ وعدد هللندو َشدا٥ٚ٘ عْٛدًا عًد٢             

 (6)دَ٘ 

د عٔ ق ب١ بٔ ايع٤٬ قاٍ : أون  حدٜ  ؾـٌٝ بٔ عٝاض ٭ْد٘ ا٣ٚ وحادٜد    

ددد عٔ اي ٛاٟ قاٍ :  ٫ هيُع حب عًدٞ ٚع ُدإ     (7) ُإ بٔ عؿإ و ا٣ ع٢ً ع

 .(8)ٚع ُإ إ٫ ٗ قًٛس ْب٤٬ ايوجاٍ

                                                 
  7/214(  طبكات ابٔ سعد 6)

  3/163(  وهباا ايكـا٠ 7)

  4/1325( ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 8)

، ٚاٚاٙ ابٛ ْعِٝ ٗ 2/420، إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 401، 400، َشٓد ابٔ اؾعد 2/558(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 9)

  5/19اؿ١ًٝ 

  6/2250(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 1)

  1/231، إعوؾ١ ٚاييااٜخ 8/234، 76د  3/75(  اي بكات ٫بٔ سعد 2)

  431(  وهباا إهٌٝ َٔ أااٜخ ابٔ وبٞ هٝ ١ُ 3)

  7/32، ٚاٚاٙ وبٛ ْعِٝ ٗ اؿ١ًٝ 3/946، 2/419(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 4)
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دد عٔ وبٞ جعؿو امامشٞ قاٍ : ٫ هيُدع حدب عًدٞ ٚع ُدإ إ٫ ٗ قًدٛس ْدب٤٬       

ددد عٔ ٜزٜد بٔ وبٞ حبٝب قاٍ : وعِٛ َا وأد  ٖدبٙ ا٭َد١ بعدد ْبٝٗدا       (1)ايوجاٍ 

ٕ بددٔ عؿدإ، ٚؼددوٜكِٗ ايهعبد١، ٚوهددبِٖ اؾزٜدد١    د٬ح هدد٬ٍ : قيًدِٗ ع ُددا  

 . (3)بٔ عًٞ  (2)َٔ إشًٌُ  . قاٍ وبٛ سعٝد ابٔ ا٭عوابٞ : ٚقيٌ اؿشٔ

ددد عددٔ وٜددٛس ايشدد يٝاْٞ، عددٔ اَددوو٠ ع ُددإ ْا٥ًدد١ بٓدد  ايؿواؾؼدد١ قايدد  : إٕ        

      ٕ دددد عدٔ    (4)أكيًٛٙ وٚ أرتنٛٙ ؾإْ٘ نإ وٝد٢ ايًٝدٌ بونعد١ هُدع ؾٝٗدا ايكدو 

عبد ايوٓٔ قاٍ :  نٓ  جايشًا عٓد ايظع  ٚإٍ جٓب٘ إػد ٠ بدٔ   ايٓـو بٔ 

سددعٝد إهلل قدداٍ ايظددع  :  اؾددرتم ايٓدداض عًدد٢ وابددع ؾددوم :  قددب يعًددٞ َددبػب     

يع ُإ، ٚقب يع ُإ َبػب يعًٞ ٚقب مُدا ْٝعدًا َٚدبػب مُدا ْٝعدًا .      

ؾكداٍ  قاٍ قً  ٜا وبا عُوٚ َٚٔ وِٜٗ وْ  ال ؾـوس ع٢ً ؾ ب إػ ٠ بٔ سدعٝد  

مددبا . قدداٍ قًدد  قدددد عًُدد ، قددداٍ : وْددا ٖددددٔ وبُٗددا ْٝعددًا      وَددا إْددٞ كددايـ  

دد عدٔ قيددداد٠ قداٍ : ... ٫ غؿدو اهلل ٕدٔ ٫ ٜشدددديػؿو        .  ددد (5)ٜٚشدديػؿو مُدددا ْٝعدًا   

دددد عدٔ وبدٞ اجدا٤ قداٍ : ٜشدبٕٛ عًٝدًا ٖٚدٛ وٍٚ َدٔ           (6)مُا ٜعق عًٝددددًا ٚع ُدإ   

دددد عدٔ    (7)زاٍ ايشدٝـ عًد٢ وعٓداقِٗ إٍ ٜدّٛ ايكٝاَد١      ػ٢ً ٚقيًٛا ع ُإ ؾًدٔ ٜد  

ٖظاّ بٔ عو٠ٚ، عٔ وبٝ٘ قاٍ : واادٚا وٕ ٜؼًٛا ع٢ً ع ُإ ؾُٓعٛا ؾكداّ اجدٌ   

َٔ قوٜدددع ٜكاٍ وبٛ اؾٗددِ بٔ حبٜؿدددد١ ؾكداٍ إٕ ٜؼًدددٛا عًٝد٘ وٚ ٜددعٛٙ ؾكدد       

 .(8)ػ٢ً اهلل عًٝ٘ ٥٬َٚهي٘ 

                                                 
   2/419(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 5)

  (  نبا ٗ ايهياس ٚيعٌ ايؼٛاس اؿش6ٌ)

  3/903(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 7)

  2/632(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 8)

  4/181(  ايـعؿا٤ يًعكًٝٞ 1)

   2/192(  ايـعؿا٤ يًعكًٝٞ 2)

 19،  اقِ 2/25(  َعوؾ١ ايوجاٍ ٫بٔ َعٌ، اٚا١ٜ ابٔ قو  3)

  20،  اقِ 2/25(  َعوؾ١ ايوجاٍ ٫بٔ َعٌ، اٚا١ٜ ابٔ قو  4)
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ابدٔ وبدٞ ًَٝهد١ عبدد اهلل، ٚقٝدٌ يد٘ :        د عٔ عبد اؾباا بٔ ايٛاد قاٍ : مسع 

 .(1)نإ قُد بٔ وبٞ بهو ٖٔ قيٌ ع ُإ ؾكاٍ نببٛا ٚاهلل 

عٓدد ايؿديي إٍ وٖدٌ ايعايٝد١      د عٔ قُد بدٔ إسد ام قداٍ : بعد  اسدٍٛ اهلل      

عبد اهلل بٔ اٚاح١ بظ ًا بايؿيي ٚ ٜد بٔ حاا ١ إٍ وٖدٌ ايشداؾ١ً . قداٍ وسدا١َ     

اقٝدد١ ايددت ناْدد  عٓددد    عًدد٢ بٓدد  اسددٍٛ اهلل    : ؾاأاْددا اـددا حددٌ سددٜٛٓا  

دددددد عدددٔ  (2)هًؿدددق عًٝٗدددا َددع ع ُدددإ   ع ُددإ بدددٔ عؿدددإ ٚنددإ اسدددٍٛ اهلل   

ايظٝباْٞ قاٍ قاٍ إبدواِٖٝ : عًدٞ وحدب إيدٞ َدٔ ع ُدإ ٚ٭ٕ وهدو َدٔ ايشدُا٤          

 . (4( )3)وحب إيٞ َٔ وٕ وأٓاٍٚ ع ُإ بش٤ٛ

 ؾـٌ عًٞ بٔ وبٞ طايب

عُدو قداٍ : قداٍ عُدو ٭ػد اس ايظدٛا٣ هلل       د عدٔ قُدد بدٔ نعدب، عدٔ ابدٔ       

داٖددِ يددٛ ٚيٖٛددا ا٭ػددًٝع نٝددـ وًُددِٗ عًدد٢ اؿددل ٚإٕ ٓددٌ ايشددٝـ عًدد٢       

عاأك٘ قً  وأعًِ هلليو َٓ٘ ٫ٚ أشي ًؿ٘ قاٍ إٕ اسي ًـ ؾكد اسي ًـ َدٔ ٖدٛ   

ددد عٔ سدٌٗٝ عدٔ وبٝد٘ عدٔ وبدٞ      (5) ه  َق ٚإ وأوى ؾكد أوى َٔ ٖٛ ه  َق

 اس : يكد وع ٞ عًٞ بٔ وبٞ طايب  د٬ح هؼداٍ   ٖوٜو٠ قاٍ قاٍ عُو بٔ اـ

٭ٕ ٜهٕٛ يٞ هؼ١ً َٓٗا وحب إيٞ َٔ وٕ وع ٢ ٓو ايدٓعِ قٝدٌ َٚدا ٖدٞ ٜدا      

ٚسدهٓاٙ إشداد َدع     وَ  إ٪ٌَٓ ال قاٍ :  أزٚه٘ ؾاط١ُ بٓ  اسدٍٛ اهلل  

 .(6)وٌ ي٘ ؾٝ٘ َا وٌ ي٘ ٚايوا١ٜ ّٜٛ هٝا  اسٍٛ اهلل 

                                                 
  2/562بٔ ا٭عوابٞ (  إعاِ 5٫)

  3/160(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 6)

   8/393(  طبكات ابٔ سعد 7)

(  أكدِٜ عًٞ ع٢ً ع ُإ قٍٛ يبعب وٌٖ ايعًِ ٖٚٛ َوجٛح ٚسٝاأٞ اؿدٜ  عٓ٘ . قاٍ طٝخ امس٬ّ ابٔ أ١ُٝٝ 8)

بابٓيٝ٘ ٚطٗادأ٘ ي٘ باؾ١ٓ : ٚإعًّٛ َٔ ؾـا٥ٌ ع ُإ ٚقب١ ايٓ  ػ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ ي٘ ٚ ٓا٥٘ عًٝ٘ ٚؽؼٝؼ٘ 

ٚإاساي٘ إٍ َه١ َٚباٜعي٘ ي٘ عٓ٘ ٕا واسً٘ إٍ َه١ ٚأكدِٜ ايؼ اب١ ي٘ باهيٝااِٖ ٗ اـ٬ؾ١ ٚطٗاد٠ عُو 

ٚغ ٙ ي٘ بإ اسٍٛ اهلل ػ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ َات ٖٚٛ عٓ٘ ااض ٚوَ اٍ هلليو ٖا ٜٛجب ايعًِ ايك عٞ باْ٘ َٔ 

  6/268اؿٞ اهلل عِٓٗ ٚاؿٛا عٓ٘ . َٓٗا  ايش١ٓ نباا وٚيٝا٤ اهلل إيكٌ ايبٜٔ 

  5/1694(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 1)

  4/1496(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 2)
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د بٔ عبدد ايدوٓٔ بدٔ عدٛف عدٔ وبٝد٘ عدٔ عبدد         د عٔ ٓٝد بٔ ايكاسِ بٔ ٓٝ

، ٖددِ عظددو٠ َددٔ 10ايٛاقعدد١   چڭ  ۇ  چ  ايددوٓٔ بددٔ عددٛف ٗ قٛيدد٘

دددد عدٔ ايشددٟ عدٔ وبدٞ عبدد       (1)قوٜع نإ وٚمِ إسد٬ًَا عًد٢ بدٔ وبدٞ طايدب      

 ؾٝهِ ع٢ً إٓابو ال  اهلل اؾديٞ قاٍ قاي  يٞ وّ س١ًُ وٜشب اسٍٛ اهلل 

 ٝ ص ٜشدب عًدٞ َٚدٔ وبد٘ ؾاطدٗد وٕ اسدٍٛ اهلل       قاٍ قً  ٚو٢ْ هللاى ال قاي  ويد

   ٘ددددد عددٔ جددابو قدداٍ نٓددا عٓددد َعاٜٚدد١ ؾددبنو عًٝددا ؾاحشددٔ      (2)نددإ وبدد

هللنوٙ ٚهللنو ابٓ٘ ٚوَد٘  دِ قداٍ ٚنٝدـ ٫ وقدٍٛ ٖدبا مدِ ٖدِ هٝداا هًدل اهلل           

ددد عٔ وبٞ سعٝد اـداٟ قاٍ وَا إْدا نٓدا ْعدوف    (3)ٚعرت٠ ْبٝ٘ وهٝاا بٓٛ وهٝاا

ددد عدٔ سدعٝد بدٔ عؿد  حدد ق ٜعكدٛس،        (4)بٔ وبٞ طايب َٓاؾكٝٓا ببػـِٗ عًٞ

عٔ وبٝ٘ وٕ عبدد ايعزٜدز بدٔ َدوٚإ بعد  ابٓد٘ عُدو بدٔ عبدد ايعزٜدز إٍ إدٜٓد١            

ٜيددادس بٗددا ؾهيددب إٍ ػدداحل بددٔ نٝشددإ ٜيعاٖدددٙ ؾهددإ عُددو ىيًددـ إٍ   

عبٝد اهلل بٔ عبد اهلل ٜشُع َٓ٘ ايعًِ ؾبًؼ عبٝدد اهلل وٕ عُدو بدٔ عبدد ايعزٜدز      

ؽ عًٞ بدٔ وبدٞ طايدب ؾاأداٙ عُدو ؾكداّ ٜؼدًٞ ٚوا و عُدو ؾًدِ ٜداح حيد٢            ٜٓيك

سًِ َٔ انعديٌ  دِ وقبدٌ عًد٢ عُدو بدٔ عبدد ايعزٜدز ؾكداٍ َيد٢ بًػدو وٕ اهلل            

سدد ٘ عًدد٢ وٖددٌ بدددا بعددد وٕ اؿددٞ عددِٓٗ ال قدداٍ ؾعددوف عُددو َددا وااد ؾكدداٍ       

َعبا٠ إيٝو ٚاهلل ٫وعٛد. قاٍ ؾُا مسدع عُدوبٔ عبدد ايعزٜدز بعدد هلليدو هللاندوًا        

 .(5)عًًٝا إ٫ غ 

د عٔ عُ  بٔ اٚهللٟ وبٞ ندب  قداٍ : ه دب عًدٞ ؾك عدٛا عًٝد٘ ه بيد٘ ؾٓدزٍ         

ؾدهٌ ؾكداٍ : إِدا َ ًدٞ َٚ دٌ ع ُدإ َ دٌ  ٬ د١ و دٛاا ندٔ ٗ غٝـد١ وبدٝب            

ٚوٓو ٚوسٛد، َعِٗ ؾٝٗدا ندإ وسدد نًُدا وااد ٚاحددًا َٓٗدا اجيُعد  عًٝد٘         

                                                 
 . قاٍ ايعكًٝٞ : اؿشٔ بٔ عًٞ امُداْٞ فٍٗٛ وٜـًا ٫ ٜيابع ع٢ً حدٜ ٘ ٫ٚ ٜعوف إ٫ ب٘ .  1/235( ايـعؿا٤ يًعكًٝٞ 3)

  216(  إعاِ ٫بٔ إكو٨ 4)

   5/1824ٌ ٫بٔ عدٟ (  ايها1َ)

   5/1734، ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 3/1033، 1/300(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 2)

  1/568(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 3)
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ٝب ٜؿـد ٓا ٗ غٝـديٓا ٜدو٣    ؾًِ ٜ كِٗ ؾكاٍ يٮسٛد ٚا٭ٓو : إٕ ٖبا ا٭بد 

بٝاؿد٘ ; هًٝدا عٓد٘ نُٝدا  نًد٘  ددِ وندٕٛ وْدا ٚوْيُدا ؾًدْٛٞ عًد٢ ويٛاْهُددا           

ٚويٛاْهُددا عًدد٢ يددْٛٞ  . قدداٍ ؾ ًٝددا عٓدد٘ ؾًددِ ًٜب دد٘ وٕ ونًدد٘ . قدداٍ  ددِ نددإ  

نًُددا وااد ٚاحدددًا َُٓٗددا اجيُعددا عًٝدد٘ ؾًددِ ٜ كُٗددا ؾكدداٍ :  يٮٓددو إٕ ٖددبا  

ٙ ؾ ٌ عق نُٝدا  نًد٘  دِ وندٕٛ وْدا      ا٭سٛد ٜؿـ ٓا ٗ غٝـيٓا ٜو٣ سٛاد

ٚوْدد  ؾًددْٛٞ عًدد٢ يْٛددو ٚيْٛددو عًدد٢ يددْٛٞ . قدداٍ ؾرتندد٘ ؾًددِ ًٜب دد٘ وٕ ونًدد٘    

ؾكاٍ ؾًب   ِ قداٍ ٜدا وٓدو إْدٞ  نًدو قداٍ أدانًق ال قداٍ ْعدِ قداٍ : ؾ دٌ            

عددق وػددٛت  ٬ دد١ وػددٛات قدداٍ  ددِ قدداٍ : و٫ إِددا ونًدد  ٜددّٛ ونددٌ اي ددٛا           

: إِا ٖٚٓد  ٜدّٛ قيدٌ ع ُدإ قداٍ هلليدو  ٬ دًا،        ا٭بٝب د  ٬ ًا د  قاٍ ٚقاٍ عًٞ  

دددد عدٔ وبدٞ     (1)و٫ ٚإْٞ ٖٚٓد  ٜدّٛ قيدٌ ع ُدإ و٫ ٚإْدٞ ٖٚٓد  ٜدّٛ قيدٌ ع ُدإ          

اجا٤ قاٍ : ٜشبٕٛ عًًٝا ٖٚدٛ وٍٚ َدٔ ػد٢ً ٚقيًدٛا ع ُدإ ؾًدٔ ٜدزاٍ ايشددددٝـ         

ددد عٔ قُدد بدٔ إبدواِٖٝ بدٔ وبدٞ ايعٓدبص قداٍ        (2)ع٢ً وعٓاقِٗ إٍ ّٜٛ ايكٝاَدد١

مسع  وبا بهو بٔ عٝاغ ٜكدٍٛ : هد  ايٓداض َدٔ ٫ ىيًدـ ؾٝد٘ عًدٞ بدٔ وبدٞ          

 .(3)طايب

د عٔ و٢ٝ بٔ  دّ قاٍ ْاٚوْٞ إبواِٖٝ بٔ وبٞ بهو بٔ عٝاغ ٗ وّدا وؾـدٌ   

عًٞ وٚ ع ُإ ؾ ًع عب و ؾي انُٓا إيٝد٘ ؾكداٍ : عًدٞ، ؾكداٍ إبدواِٖٝ ٜدا وبدا        

 .(4)ؿٝإ ٜكٛي٘ بٝد أكٍٛ ٖبا ال قاٍ ْعِ وبٛى ٜكٍٛ ٖبا ٚمسع  س

ددد عددٔ ابٝعدد١ بددٔ ْاجددب، عددٔ عًددٞ قدداٍ : ٚإْدد٘ ًٜٗددو ٗ قددب َؿددوٙ َٚددبػب      

َؿوٙ وًُ٘ ع٢ً وٕ ٜبٗيق و٫ ٚإْدٞ يشد  بدٓ  ٫ٚ ٜدٛح٢ إيدٞ ٚيهدٔ وعُدٌ        

بهيدداس اهلل ; ؾُددا وَددوأهِ َددٔ طاعدد١ عددل ; عًددٝهِ طدداعت ؾُٝددا وحببدديِ   

ٗ َعؼد١ٝ،   ٚنوٖيِ، َٚا وَدوأهِ بد٘ وٚ غد ٟ َدٔ َعؼد١ٝ اهلل ؾد٬ طاعد١       

                                                 
  3/118(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 1)

 19،  اقِ 2/25(  َعوؾ١ ايوجاٍ ٫بٔ َعٌ، اٚا١ٜ ابٔ قو  2)

 ٓ٘ ، قٛي٘ : ه  ايٓاض وٟ ٗ  4/1342َ(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 3)

، نإ بعب وٌٖ ايعًِ ٜؿـٌ عًًٝا ع٢ً ع ُإ ٖٚٛ قٍٛ َوجٛح سٝاأٞ 4/1342(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 4)

 اؿدٜ  عٓ٘ 
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دددد عدٔ وبدٞ ايدب رتٟ عدٔ عًدٞ قداٍ :        (1)اي اع١ ٗ إعوٚف، اي اع١ ٗ إعوٚف

   ٙ دد عدٔ وبدٞ ايشدٛاا ايعددٟٚ قداٍ       (2)ًٜٗو ٗ اج٬ٕ قب َؿدوٙ َٚدبػب َؿدو

مسعدد  عًددٞ بددٔ وبددٞ طايددب ٜكددٍٛ : يٝ ددبق وقددٛاّ ٜدددهًٕٛ اؾٓدد١ ٚيٝبػـددق      

اٍ عًكُد١ : أدداٟ َدا َ دٌ     ددد عدٔ ايظدع  قداٍ : قد    (3)وقٛاّ ٜدهًٕٛ ببػـٞ ايٓاا

عًٞ ٗ ٖبٙ ا٭١َ ال قً  ٫ قاٍ َ ٌ عٝشد٢ بدٔ َدوِٜ وحبد٘ قدّٛ حيد٢ ًٖهدٛا        

   ٘ دد عدٔ عًكُد١ قداٍ : ًٖهد  ايظدٝع١ ٗ        (4)ٚوبػـ٘ قّٛ حيد٢ ًٖهدٛا ٗ بػـد

   .( 5)عًٞ نُا ًٖو ايٓؼاا٣ ٗ عٝش٢ بٔ َوِٜ

 ؾـٌ سًُإ َٚعا١ٜٚ اؿٞ اهلل عُٓٗا

  عٓدد عًدٞ اؿدٞ اهلل عٓد٘ ؾٛاؾكٓدا َٓد٘ طٝدب        د عٔ  اهللإ وبٞ عُو قاٍ : نٓ

ْؿددص ؾكًٓددا ٜددا وَدد  إدد٪ٌَٓ حددد ٓا عددٔ وػدد ابو ؾكدداٍ : عددٔ وٟ وػدد ابٞ       

وػ ابٞ . قًٓا: وػد ابو ايدبٜٔ اوٜٓداى     أشايْٛٞ نٌ وػ اس اسٍٛ اهلل 

أً ؿٗددِ قدداٍ وٜٗددِ ال قددايٛا سددًُإ قدداٍ هللاى عوً ددِ ع ًددِ ا٭ٍٚ ٚع ًددِ اٯهددو ٚقددوو  

ددد عٔ قُد بٔ ايشا٥ب عٔ وبدٞ ػداحل عدٔ ابدٔ     (6)ٯهونياس ا٭ٍٚ ٚنياس ا

 چ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چعبدددددداض ٗ ٖددددددبٙ اٯٜدددددد١ : 

وّ   ، قدداٍ : ؾهاْدد  إددٛد٠ ايددت جعددٌ اهلل بٝددِٓٗ أددزٚ  ايددٓ         7إُي ٓدد١ 

 . (7)حبٝب١ بٓ  وبٞ سؿٝإ ؾؼاات وّ إ٪ٌَٓ َٚعا١ٜٚ هاٍ إ٪ٌَٓ

 إ٪ٌَٓ اؿٞ اهلل عٓٗاؾـٌ عا٥ظ١ وّ 

د عٔ وبٞ بود٠ بٔ وبٞ َٛسد٢، عدٔ وبٝد٘ وبدٞ َٛسد٢ ا٭طدعوٟ قداٍ َدا وطدهٌ          

حدٜ  ق٘ ؾشايٓا عٓد٘ عا٥ظد١ إ٫ ٚجددْا عٓددٖا      عًٝٓا وػ اس اسٍٛ اهلل 

                                                 
  2/766(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 5)

  767، 2/702( إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 6)

  2/762(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 7)

  766، 2/702(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 3)

  2/342ا د ٌ ٭بٞ ايظٝخ (  طبكات 4)

  1/224(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 5)

   3/924(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 6)
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ددد عٔ وبٞ إس ام عدٔ عوٜدب بدٔ ٓٝدد قداٍ : ٚقدع اجدٌ ٗ عا٥ظد١         (1)َٓ٘ عًُا

    ٛ  حدًا وأكدع ٗ حبٝبد١ اسدٍٛ اهلل     ّٜٛ اؾٌُ ؾاأداٙ عُداا ؾكداٍ : وسده  َكب

.  (2)إْٗا يزٚجي٘ ٗ اؾ١ٓ
 

 

 ه٬ؾ١ اـًؿا٤ ايواطدٜٔ

د عٔ ٜزٜد بدٔ َعاٜٚد١ ايبهدا٥ٞ قداٍ : مسعد  حبٜؿد١ بدٔ ايُٝدإ ٜكدٍٛ : قدبب           

ؾاسي ًـ اهلل وبا بهو  ِ قبب وبٛ بهدو ؾاسدي ًـ اهلل عُدو     اسٍٛ اهلل 

ٞ بدٔ هدواغ عدٔ حبٜؿد١ قداٍ      دددد عدٔ ابعد    (3) ِ قبب عُوؾاسي ًـ اهلل ع ُاًْا

 .(4)قً  يعُو بإٛقـ َٔ اـًٝؿ١ بعدى قاٍ ابٔ عؿإ

ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  چ د عٔ ؾوات بٔ ايشا٥ب، عٔ َُٕٝٛ بٔ َٗوإ قاٍ ٗ قٛيد٘  

، قدداٍ : وسددو إيٝٗددا إٕ وبددا بهددو هًددٝؿت َددٔ      3ايي ددوِٜ  چڄ  ڄ  ڃ    

 .(5)بعدٟ

ڱ   ڱ    چقٛيد٘ :  د عٔ ؾوات بٔ ايشا٥ب عٔ َُٝدٕٛ بدٔ َٗدوإ ٗ     ڳ  ڳ  

، وبدٛ بهدو ٚعُدو اؿدٞ اهلل     4ايي وِٜ  چ  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

ددد عٔ سدؿٝإ قداٍ : ا٭َدوا٤ وبدٛ بهدو ٚعُدو ٚع ُدإ ٚعًدٞ ٚعُدو بدٔ           (6)عُٓٗا

ددد عٔ ٖظداّ بدٔ عُداا قداٍ : اـًؿدا٤ ايواطددٕٚ إٗددٜٕٛ ٔشد١         (7)عبد ايعزٜز

ِ   وبٛ بهو ٚعُو ٚع ُإ ٚعًٞ ٚعُو بٔ عبدد ايعز  ددد عدٔ    (8)ٜدز آد١ اهلل عًدٝٗ

                                                 
  3/195(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 1)

  2/580، إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 368، َشٓد ابٔ اؾعد 3/186(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 2)

  2/416(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 3)

   1/263يهاٌَ ٫بٔ عدٟ ، ا8/67(  اي كات ٫بٔ حبإ 4)

  2/731(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 5)

  2/732(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 1)

، ٚاٚاٙ ابٔ وبٞ حامت ٗ  داس 659، إعاِ ٫بٔ إكو٨ 2/827، إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 283(  َشٓد ابٔ اؾعد 2)

  2664ٚ2665ٚاي٬يها٥ٞ ٗ طوح وػٍٛ إعيكاد وٌٖ ايش١ٓ  191د  190ايظاؾعٞ 

  954(  إعاِ ٫بٔ إكو٨ 3)
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ٓٝد عٔ وْدص قداٍ اوٜد  طً د١ بدٔ عبٝدد اهلل بداٜع عًٝدًا ٗ حدع َدٔ حظدات            

.(2()1)إد١ٜٓ ٜع٢ٓ ٗ بعب حٝ إ إد١ٜٓ
 

 اـ٬ف بٌ ايؼ اب١

د عٔ طٗاس بٔ هدواغ بدٔ حٛطدب بدٔ وهدٞ ايعدٛاّ بدٔ حٛطدب قداٍ : وداند            

   ٚ ا قاسددٔ وػدد اس َددٔ وداندد  َددٔ ػدددا ٖددبٙ ا٭َدد١ ٖٚددِ ٜكٛيددٕٛ : اهللنددو

َدددا أاأًدددددـ عًٝددد٘ ايكًددددددٛس ٫ٚ أدددبنوٚا ايدددبٟ طددداو بٝدددِٓٗ       اسدددٍٛ اهلل 

د عددٔ قُددد بددٔ ايٓـددو قدداٍ : هللنددوٚا اهددي٬ف         (3)ؾي وطددٛا ايٓدداض عًددِٝٗ  

عٓدددد عُددددو بدددٔ عبددددد ايعزٜددددددز ؾكددداٍ : وَدددددو  وهدددو  اهلل      وػددد اس قُدددد  

 (4)وٜدٜهِ َٓ٘ َا أعًُٕٛ ويشٓيهِ ؾٝ٘

د بٔ بظو، عٔ وبٝ٘ قاٍ : س٦ٌ عُو بٔ عبد ايعزٜز عدٔ عًدٞ   د عٔ هايد بٔ ٜزٜ

ٚع ُددإ ٚاؾُددٌ ٚػددؿٌ َٚددا نددإ بٝددِٓٗ ؾكدداٍ : أًددو دَددا٤ نددـ اهلل ٜدددٟ     

ددددد عددٔ عبٝددد بددٔ عُدد  قدداٍ : وأدد٢    (5)عٓٗددا ٚوْددا ونددوٙ وٕ وغُددص يشدداْٞ ؾٝٗددا  

اج٬ٕ َٔ وٌٖ ايبؼو٠ ؾكا٫ : إٕ إهٛاْو َٔ وٌٖ ايبؼو٠ بع ْٛدا ْشدايو عدٔ    

وجًٌ عًٞ ٚع ُإ قداٍ َدا ج٦يُداْٞ إ٫ مدبا قدا٫ : ْعدِ ؾداَو غ٬َد٘         ٖبٜٔ اي

جئ    یىئ     ىئ  ىئ          ی  ی  ی  ېئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ  ؾدددودِٖ ٚقددداٍ وعًُٗدددِ وٕ

ددد عٔ وبٞ حبٝب١ ٍَٛ ي ً ١ قداٍ دهدٌ   (6)134ايبكو٠  چحئ  مئ  ىئ          يئ     

ب بد٘ ٚقداٍ إْدٞ    عُوإ بٔ طً ١ ع٢ً عًٞ بعدَا ؾوؽ َٔ وػ اس اؾٌُ ؾوح

 چې  ې  ې   ى       چ  ٭اجٛ وٕ هعًق اهلل ٚوباى َٔ ايدبٜٔ قداٍ اهلل   

                                                 
 .  7/2597(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 4)

(  عكٝد٠ وٌٖ ايش١ٓ ٗ اـًؿا٤ ايواطدٜٔ وِْٗ : وبٛ بهو  ِ عُو  ِ ع ُإ  ِ عًٞ  . قاٍ طٝخ امس٬ّ َبًٝٓا 5)

عُو  ِ ع ُإ  ِ  عكٝد٠ وٌٖ ايش١ٓ ؾِٝٗ : ٜ٪َٕٓٛ بإ اـًٝؿ١ بعد اسٍٛ اهلل ػ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ وبٛ بهو  ِ

 . 3/153عًٞ َٚٔ طعٔ ٗ ه٬ؾ١ وحد َٔ ٖ٪٤٫ ؾٗٛ وؿٌ َٔ ٓاا وًٖ٘ . ايؿيا٣ٚ 

 .  829، ايش١ٓ يً ٬ٍ 4/1350(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 6)

 . 7/372(  طبكات ابٔ سعد 7)

 .  7/382(  طبكات ابٔ سعد 1)

 .  2/709(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 2)
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، قدداٍ ٚاجدد٬ٕ جايشددإ عًدد٢ ْاحٝدد١ ايبشدداٙ ؾكددا٫ اهلل وعدددٍ َددٔ   47اؿاددو 

هلليو أكيًِٗ با٭َص ٚأهْٕٛٛ إهٛاًْا ع٢ً سدوا َيكدابًٌ ٗ اؾٓد١ ؾكداٍ عًدٞ      

نددٔ وْددا ٚطً دد١  قدداٍ  ددِ قدداٍ قَٛددا وبعددد واض ٚوسدد كٗا ؾُددٔ ٖددٛ إهللًا إٕ مل و

يعُدددوإ نٝدددـ وًٖدددو َدددٔ بكدددٞ َدددٔ وَٗدددات و٫ٚد وبٝدددو وَدددا إْدددا مل ْكدددبب     

واؿهِ ٖبٙ ايشٌٓ ٚمٔ ْوٜد وٕ ْاهدبٖا إِدا وهدبْاٖا كاؾد١ وٕ ٜٓيٗبٗدا      

ايٓاض ٜا ؾد٬ٕ اهللٖدب َعد٘ إٍ ابدٔ قوٚد١ ؾُدوٙ ؾًٝددؾع إيٝد٘ واؿد٘ ٚغًد١ ٖدبٙ            

ددد عٔ طً ١ بٔ و٢ٝ قداٍ  (1)ناْ  يوايشٌٓ ٜا ابٔ وهٞ ٚوأٓا ٗ اؿاج١ إهللا 

وهاْٞ وبٛ حبٝب١ قاٍ جا٤ عُوإ بٔ طً ١ إٍ عًٞ ؾكداٍ أعداٍ ٖآٖدا ٜدا ابدٔ      

وهددٞ ؾاجًشدد٘ عًدد٢ طٓؿشددي٘ ؾكدداٍ ٚاهلل إْددٞ ٭اجددٛا وٕ ونددٕٛ وْددا ٚوبددٛ ٖددبا   

ې  ې  ې  ې   ى     چ ٖٔ قاٍ اهلل  اؿاو  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

عددٍ َدٔ هلليدو ؾكداّ إيٝد٘ بداأد٘ ؾـدوب٘ ٚقداٍ         ،ؾكاٍ ي٘ ابٔ ايهٛا٤ : اهلل و47

دددد عدٔ ْعدِٝ بدٔ وبدٞ ٖٓدد قداٍ حدد ق         (2)وْ  ٫ وّ يو ٚوػ ابو أٓهوٕٚ ٖدبا 

ابعٞ بٔ حواغ قاٍ إْٞ يعٓدد عًدٞ جدايص إهلل جدا٤ ابدٔ طً د١ ؾشدًِ عًد٢ عًدٞ          

ؾوحب ب٘ عًٞ ؾكاٍ أوحب بٞ ٜا وَ  إ٪ٌَٓ ٚقد قيً  ٚايدٟ ٚوهدبت َدايٞ   

زٍٚ ٗ بٝ  إاٍ ؾاغد إٍ َايو ؾ بٙ ٚوَدا قٛيدو قيًد     قاٍ وَا َايو ؾٗٛ َع

ۋ  ۅ  ۅ  چ وبدددٞ ؾدددإْٞ واجدددٛ وٕ وندددٕٛ وْدددا ٚوبدددٛى َدددٔ ايدددبٜٔ قددداٍ اهلل      

،  ؾكاٍ اجٌ َٔ ُٖدإ 47اؿاو  چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   

وعٛا اهلل وعدٍ َٔ هلليو ؾؼاح عًٞ ػٝ ١ أداع٢ ما ايكؼدو قداٍ : ؾُدٔ هللاى    

ددد عٔ وبٞ ٓٝد٠ عًٞ بٔ عبد اهلل ايٛاعق قاٍ ٕدا  (3)إهللا مل ْهٔ مٔ وٚي٦و 

قدّ عًٞ ايهٛؾ١ واسٌ إٍ ابق طً ١ بدٔ عبٝدد اهلل ؾكداٍ مُدا ٜدا ابدق وهدٞ        

اْ ًكا إٍ واؿهُا ؾاقبـاٖا ؾإْٞ إِدا قبـديٗا يد٬٦ ٜي  ؿٗدا ايٓداض إْدٞ       

                                                 
 (  اْٛو اٯأٞ  3)

 اٯأٞ  (  اْٛو4)

 (  اْٛو اٯأٞ  1)
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ۋ  ۅ  ۅ  چ  ٭اجدددٛ وٕ وندددٕٛ وْدددا ٚوبٛنُدددا ٖدددٔ هللندددو اهلل ٗ نيابددد٘     

، قدداٍ اؿددااح ا٭عددٛا   47اؿاددو  چې  ې   ى      ۉ  ۉ  ې  ې 

امُداْٞ : اهلل وعدٍ َٔ هلليو ؾاهب عًٞ َاداَع  ٝابد٘ ٚقداٍ : ؾُدٔ ٫ وّ يدو      

ددددد عددٔ َٓؼددٛا عددٔ إبددواِٖٝ قدداٍ جددا٤ ابددٔ جوَددٛ  ٜشددياهللٕ عًدد٢ عًددٞ   (1)َددوأٌ

ؾاسدياؿاٙ ؾكدداٍ وَدا وػدد اس ايدب٤٬، ؾكدداٍ عًدٞ بؿٝددو ايدرتاس إْددٞ ٭اجددٛ وٕ      

ۋ  ۅ  ۅ  چ  ً ددد١ ٚايدددزب  َدددٔ ايدددبٜٔ قددداٍ اهلل ٗ حكٗدددِ :    وندددٕٛ وْدددا ٚط 

 .(2)47اؿاو  چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   

د  عٔ جعؿدو بدٔ قُدد، عدٔ وبٝد٘ قداٍ : قداٍ عًدٞ : إْدٞ ٭اجدٛ وٕ وندٕٛ وْدا             

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ ٚطً دد١ ٚايددزب  َددٔ ايددبٜٔ قدداٍ اهلل ٗ حكٗددِ : 

 (4( )3)47اؿاو  چې  ې  ې   ى   

                                                 
، َعوؾ١ عًّٛ اؿدٜ  5/218، اي كات ٫بٔ حبإ 1/210، ايـعؿا٤ يًعكًٝٞ 206د  3/205(  طبكات ابٔ سعد 2)

  137يً انِ 

   3/105(  طبكات ابٔ سعد 3)

   3/105(  طبكات ابٔ سعد 1)

قاٍ طٝخ امس٬ّ ابٔ أ١ُٝٝ : َٚٔ (  َٔ وػٍٛ اعيكاد وٌٖ ايش١ٓ امَشاى عُا طاو بٌ ايؼ اب١ اؿٞ اهلل 2)

وػٍٛ وٌٖ ايش١ٓ ٚاؾُاع١ : س١َ٬ قًٛبِٗ ٚويشٓيِٗ ٭ػ اس اسٍٛ اهلل ػ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ نُا ٚػؿِٗ اهلل 

ٚايبٜٔ جا٤ٚا َٔ بعدِٖ ٜكٛيٕٛ ابٓا اغؿو يٓا ٚمهٛآْا ايبٜٔ سبكْٛا بامّإ ٫ٚ ػعٌ ٗ  }ب٘ ٗ قٛي٘ أعاٍ 

... ٜٚكبًٕٛ َا جا٤ ب٘ ايهياس ٚايش١ٓ ٚامْاع َٔ ؾـا٥ًِٗ  {َٓٛا ابٓا إْو ا٩ٚف احِٝ  قًٛبٓا غ٬ً يًبٜٔ  

َٚواأبِٗ ... ّٚشهٕٛ عُا طاو بٌ ايؼ اب١ ٜٚكٛيٕٛ : إٕ ٖبٙ اٯ اا إو١ٜٚ ٗ َشا٥ِٚٗ َٓٗا َا ٖٛ نبس 

دٕٚ َؼٝبٕٛ ٚإَا فيٗدٕٚ َٚٓ٘ َا قد  ٜد ؾٝ٘ ْٚكؽ ٚغ  عٔ ٚجٗ٘ ٚايؼ ٝي َٓ٘ : ِٖ ؾٝ٘ َعبٚإٚ إَا فيٗ

 ك ٦ٕٛ ... 

ٚمِ َٔ ايشٛابل ٚايؿـا٥ٌ َا ٜٛجب َػؿو٠ َا ٜؼدا َِٓٗ إٕ ػدا حي٢ إْ٘ ٜػؿو مِ َٔ ايش٦ٝات َا ٫ ٜػؿو ٕٔ 

بعدِٖ ٭ٕ مِ َٔ اؿشٓات ايت ُ ٛ ايش٦ٝات َا يٝص ٕٔ بعدِٖ ... ِ ايكدا ايبٟ ٜٓهو َٔ ؾعٌ بعـِٗ قًٌٝ 

ـا٥ٌ ايكّٛ ٚقاسِٓٗ َٔ امّإ باهلل ٚاسٛي٘ ٚاؾٗاد ٗ سبًٝ٘ ٚاماو٠ ٚايٓؼو٠ ٚايعًِ ْزا َػُٛا ٗ جٓب ؾ

ايٓاؾع ٚايعٌُ ايؼاحل ...َٚٔ ْٛو ٗ س ٠ ايكّٛ بعًِ ٚبؼ ٠ َٚا َٔ اهلل ب٘ عًِٝٗ َٔ ايؿـا٥ٌ عًِ ٜكًٝٓا وِْٗ 

ٕٚ ٖبٙ ا٭١َ ايت ه  ا٭َِ ٚونوَٗا ه  اـًل بعد ا٭ْبٝا٤ ٫ نإ ٫ٚ ٜهٕٛ َ ًِٗ ٚوِْٗ ِٖ ايؼؿ٠ٛ َٔ قو

  156د  3/152ع٢ً اهلل . ايؿيا٣ٚ 
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 يواؾـ١ ٗ  عُِٗ وٕ عًًٝا ٜبع  قبٌ ّٜٛ ايكٝا١َنبس ا

د عٔ عُوٚ بٔ ا٭ػِ قاٍ قٌٝ يً شٔ بٔ عًٞ إٕ ْاسدًا َدٔ طدٝع١ وبدٞ اؿشدٔ      

عًٞ عًٝ٘ ايش٬ّ ٜزعُٕٛ وْ٘ داب١ ا٭اض ٚوْ٘ سٝبع  قبدٌ ٜدّٛ ايكٝاَد١ ؾكداٍ     

 : 

نببٛا يٝص وٚي٦و طٝعي٘ وٚي٦دو وعددا٩ٙ يدٛ عًُٓدا هلليدو َدا قشدُٓا َ ا د٘ ٫ٚ         

 .(1)ه ٓا ْشا٤ٙ  . قاٍ ابٔ سعد ٖهبا قاٍ عٔ عُوٚ بٔ ا٭ػِوْ

ددد عددٔ وبددٞ إسدد ام عددٔ عُددوٚ قدداٍ : دهًدد  عًدد٢ اؿشددٔ بددٔ عًددٞ ٖٚددٛ ٗ داا   

عُددوٚ بددٔ حوٜدد  ؾكًدد  يدد٘ إٕ ْاسددًا ٜزعُددٕٛ وٕ عًٝددًا ٜوجددع قبددٌ ٜددّٛ ايكٝاَدد١   

 .(2)ؾـ و ٚقاٍ سب إ اهلل يٛ عًُٓا هلليو َا  ٚجٓا ْشا٤ٙ ٫ٚ سآُٖا َ ا ٘

 بوا٠٤ عًٞ َٔ قيٌ ع ُإ اؿٞ اهلل عُٓٗا

د عدٔ ابدٔ وبدٞ يًٝد٢ قداٍ : مسعد  عًٝدا ٖٚدٛ عًد٢ بداس إشداد وٚ عٓدد وحاداا              

ايزٜ  ااؾعًا ػٛأ٘ : ايًِٗ إْٞ وبوو إيٝو َٔ دّ ع ُإ ؾبنو هلليو يعبد إًدو  

ددد عٔ وبدٞ جعؿدو ا٭ْؼدااٟ قداٍ : اوٜد  عًد٢        (3)بٔ َوٚإ ؾكاٍ َا وا٣ ي٘ هللْبًا

١َ سٛدا٤ ّٜٛ قيدٌ ع ُدإ قداٍ ٚاوٜيد٘ جايشدا ٗ ًٚد١ ايٓشدا٤ ٚمسعيد٘         عًٞ عُا

ددد عٔ وبٞ جعؿدو قُدد بدٔ    (4)٦َٜٛب ّٜٛ قيٌ ع ُإ ٜكٍٛ أبا يهِ سا٥و ايدٖو

عًٞ قاٍ : بع  ع ُإ إٍ عًدٞ ٜددعٛٙ ٖٚدٛ قؼدٛا ٗ ايدداا ؾداااد وٕ ٜاأٝد٘        

ٚ قاٍ ايًدِٗ ٫  ؾيعًكٛا ب٘ َٚٓعٛٙ قاٍ ؾ ٌ عُا١َ سٛدا٤ ع٢ً اوس٘ ٚقاٍ ٖبا و

 ٘ دددد عدٔ جعؿدو بدٔ بوقدإ      (5)واؿ٢ قيً٘ ٫ٚ  َو ب٘ ٚاهلل ٫ واؿ٢ قيً٘ ٫ٚ  َو بد

قدداٍ : حددد ق ااطددد بددٔ نشددٝإ وبددٛ ؾددزاا٠ ايعبشددٞ وٕ ع ُددإ بعدد  إٍ عًددٞ  

                                                 
  3/37(  طبكات ابٔ سعد 3)

ٚٗ  2/175، ٚاٚاٙ امَاّ وٓد ٗ ؾـا٥ٌ ايؼ اب١ 366، ٚابٔ اؾعد ٗ إشٓد 3/37(  طبكات ابٔ سعد 1)

  1/148إشٓد 

   3/78، طبكات ابٔ سعد 329(  َشٓد ابٔ اؾعد 2)

   3/27بكات ابٔ سعد (  ط3)

   65د  3/64(  طبكات ابٔ سعد 4)
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ٖٚدٛ قؼدٛا ٗ ايدداا وٕ ا٥دديق ؾكداّ عًدٞ يٝاأٝد٘ ؾكدداّ بعدب وٖدٌ عًدٞ حيدد٢          

يهيا٥دب ٫ ؽًدؽ إيٝد٘ ٚعًد٢ عًدٞ      حبش٘ ٚقاٍ و٫ أو٣ إٍ َا بٌ ٜدٜو َدٔ ا 

عُا١َ سدٛدا٤ ؾٓكـدٗا عًد٢ اوسد٘  دِ اَد٢ بٗدا إٍ اسدٍٛ ع ُدإ ٚقداٍ وهداٙ            

بايددبٟ قددد اوٜدد   ددِ هددو  عًددٞ َددٔ إشدداد حيدد٢ اْيٗدد٢ إٍ وحادداا ايزٜدد  ٗ   

سٛم إد١ٜٓ ؾاأاٙ قيً٘ ؾكاٍ ايًدِٗ إْدٞ وبدوو إيٝدو َدٔ دَد٘ وٕ وندٕٛ قيًد  وٚ         

 .   (2( )1)َا٭ت ع٢ً قيً٘

 وأٝب ايؼ اب١ ٗ ايؿـٌ ٚاـ٬ؾ١أ

قايد  ا٭ْؼداا َٓدا وَد       د عٔ  ا، عدٔ عبدد اهلل قداٍ : ٕدا قدبب اسدٍٛ اهلل       

َٚددٓهِ وَدد  قدداٍ ؾاأدداِٖ عُددو ؾكدداٍ : ٜددا َعظددو ا٭ْؼدداا ويشدديِ أعًُددٕٛ وٕ    

وَددو وبددا بهددو ٜؼددًٞ بايٓدداض قددايٛا بًدد٢ قدداٍ ؾدداٜهِ أ ٝددب          اسددٍٛ اهلل 

. ددددد عددٔ  (3)ٛا ْعددٛهلل بدداهلل وٕ ْيكدددّ وبددا بهددو ْؿشددددد٘ وٕ ٜيكدددّ وبددا بهددو ال قدداي 

سٌٗٝ بٔ وبٞ ػاحل، عدٔ وبٝد٘، عدٔ وبدٞ ٖوٜدو٠ قداٍ : نٓدا َعاطدو وػد اس          

ْكٍٛ ٚمٔ َيٛاؾوٕٚ : وؾـٌ ٖبٙ ا٭١َ بعد ْبٝٗا وبدٛ بهدو  دِ     اسٍٛ اهلل 

 .   (4)عُو  ِ ع ُإ  ِ ْشه 

وبددا بهددو  ددد عددٔ ْدداؾع، عددٔ ابددٔ عُددو قدداٍ : نٓددا ْعددد ٗ  َددإ اسددٍٛ اهلل   

ددددد عددٔ ْدداؾع قدداٍ : ٕددا اسددي ًـ ع ُددإ بددٔ عؿددإ  (5)ٚعُددو ٚع ُددإ  ددِ ْشدده 

ون و ايٓاض ٗ هلليو ؾهإ ابٔ عُو ٜعادب ٜكدٍٛ : َدا نٓدا نيًدـ ٗ عٗدد       

                                                 
   3/65(  طبكات ابٔ سعد 5)

(  وٌٖ ايش١ٓ ٜعًُٕٛ بوا٠٤ عًٞ اؿٞ اهلل عٓ٘ َٔ ايوؿ٢ بكيٌ ع ُإ اؿٞ اهلل عٓ٘ ؾـ٬ً عٔ إظاان١ ٗ 1)

عًٞ اؿٞ اهلل عٓ٘ : ٚقد قيً٘ ٜٚوٕٚ وٕ قي١ً ع ُإ إِا ِٖ َٔ إؿشدٜٔ ٗ ا٭اض، قاٍ طٝخ امس٬ّ ٗ بوا٠٤ 

حًـ اؿٞ اهلل عٓ٘ ٖٚٛ ايؼادم ب٬ ٌّ وْ٘ مل ٜكيٌ ع ُإ ٫ٚ َا٭ ع٢ً قيً٘ بٌ ٫ٚ اؿٞ بكيً٘ ٚنإ ًٜعٔ 

 قي١ً ع ُإ، ٚوٌٖ ايش١ٓ ٜعًُٕٛ هلليو َٓ٘ بدٕٚ قٛي٘ ؾٗٛ وأك٢ هلل َٔ وٕ ٜعٌ ع٢ً قيٌ ع ُإ وٚ ٜوؿ٢ ببيو . 

حد َِٓٗ ٗ دّ ع ُإ ٫ قيٌ ٫ٚ وَو بكيً٘ ٚإِا قيً٘ طا٥ؿ١ َٔ إؿشدٜٔ ٗ ٚقاٍ : هٝاا إشًٌُ مل ٜدهٌ ٚا

   4/322، 6/202ا٭اض َٔ وٚباغ ايكبا٥ٌ ٚوٌٖ ايؿً .. َٓٗا  ايش١ٓ 

  3/1101، 2/481، إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 1/454، إعوؾ١ ٚاييااٜخ 3/163، 2/198(  اي بكات ٫بٔ سعد 2)

، ٚقاٍ : ٖٚبا ٫ وعًِ قاي٘ عٔ سٌٗٝ عٔ وبٝ٘ عٔ وبٞ ٖوٜو٠ غ  عُو بٔ عبٝد 5/1719(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 3)

 . 2/632ٚإِا ٜو٣ٚ عٔ سٌٗٝ عٔ وبٝ٘ عٔ ابٔ عُو، إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 

 . 9/167(  اي كات ٫بٔ حبإ 4)
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ٚوٕ عُددو بعددد وبددٞ بهددو ٚوٕ    وٕ وبددا بهددو بعددد اسددٍٛ اهلل    اسددٍٛ اهلل 

 .(1)ع ُإ بعد عُو َا نيًـ ؾُا إن ااِٖ  ؾٝ٘ ٜعق ٗ اـ٬ؾ١

 .  أبو بكر ثه عنر قول علي رضي اهلل عنه : خري الناس بعد رسول اهلل 

د عدٔ سدٌٗٝ عدٔ وبٝد٘ عدٔ وبدٞ         د وبدٛ ٖوٜدو٠   1ٚقد اٚاٙ عٓ٘ عدد ن   َِٓٗ : 

ٖوٜددو٠ قدداٍ قدداٍ عًددٞ : هدد  ٖددبٙ ا٭َدد١ بعددد ْبٝٗددا وبددٛ بهددو ٚعُددو ٚيددٛ طدد٦    

ندداْٛا ٜددوٕٚ إِددا ٭ْبدداأهِ باي ايدد  .  قدداٍ عبددد اهلل بددٔ جعؿددو قدداٍ سددٌٗٝ : 

 . (2)ع٢ٓ ْؿش٘

ددد عٔ عُ  وبٞ ٬ٍٖ، عٔ ابٔ عباض قاٍ مسع  عًًٝا  عبد اهلل بٔ عباض د  2

ددد عدٔ عداَو    وبٛ ج ٝؿ١ د   3 (3)ٜكٍٛ ه  ٖبٙ ا٭١َ بعد ْبٝٗا وبٛ بهو  ِ عُو

عٔ وبٞ ج ٝؿ١ قاٍ قداٍ عًدٞ اؿدٞ اهلل عٓد٘ : هد  ٖدبٙ ا٭َد١ بعدد ْبٝٗدا وبدٛ           

ددد عدٔ عدٕٛ بدٔ وبدٞ ج ٝؿد١،         (4)٦  وهانِ باي اي  ؾعً بهو ٚعُو ٚيٛ ط

عٔ وبٝ٘ قاٍ : مسع  عًٞ بٔ وبٞ طايدب اؿدٞ اهلل عٓد٘ ٜكدٍٛ ٗ ايوحبد١ : إهللا      

ؾددإْٞ يددٔ ونددبس عًدد٢ اسددٍٛ اهلل ٚإهللا      حددد يهِ حدددٜ ا عددٔ اسددٍٛ اهلل    

ؾدددإْٞ اجدددٌ َهاٜدددد و٫    حدددد يهِ اؿددددٜ  ٫ اهللندددو ؾٝددد٘ اسدددٍٛ اهلل      

قدداٍ ؾددبنو وبددا بهددو ٚعُددو   ٭َدد١ َددٔ بعددد ْبٝٗددا  وهددانِ باؾـددٌ ٖددبٙ ا 

.(5)اؿٞ اهلل عُٓٗا
 

 
: د عٔ عبد اهلل بدٔ سد١ًُ قداٍ طدٗدت َدع عًدٞ اؾُدٌ          د عبد اهلل بٔ س١ًُ  4

ٚػؿٌ ؾكد مسعد  عًٝدًا اؿدٞ اهلل عٓد٘ ٜكدٍٛ : إٕ هد  ٖدبٙ ا٭َد١ بعدد ْبٝٗدا           

 .  (6)وبٛ بهو  ِ عُو

                                                 
 . 119،  اقِ 2/61(  َعوؾ١ ايوجاٍ ٫بٔ َعٌ، اٚا١ٜ ابٔ قو  5)

 . 4/1496(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 1)

 . 477، إعاِ ٫بٔ إكو٨ 8/402(  اي كات ٫بٔ حبإ 2)

، 596، إعاِ ٫بٔ إكو٨ 1/420إعاِ يإلمساعًٝٞ  1/264، إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 311(  َشٓد ابٔ اؾعد 3)

  1370ٚابٓ٘ عبد اهلل ٗ ايش١ٓ ح  833، ٚٗ إشٓد 44 41، 40، ٚاٚاٙ امَاّ وٓد ٗ ؾـا٥ٌ ايؼ اب١ 790

  1/304(   ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 4)

  1/58(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 5)
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بٔ َٝشدددو٠، عٔ ايٓزاٍ بٔ سدددا٠ قداٍ :   ددد عٔ عبد إًو د ايٓزاٍ بٔ سدددا٠  5

سددددُع  عًًٝا ع٢ً َٓا ايهددددٛؾدددد١ ٜكددددٍٛ : و٫ وْبد٦هِ غد  ٖدبٙ ا٭َد١ وبدٛ      

.(1)بهو ٚعُو
   

د عٔ وبٞ بددود٠ بٔ وبٞ َدٛسددد٢، عٔ وبٞ ٖد٬ٍ ايعهدٞ     وبٛ ٬ٍٖ ايعهٞ د  6

 ددب ايٓدداض  قدداٍ : نٓدد  جايشددًا إٍ جٓددب َٓددا عًددٞ بددٔ وبددٞ طايددب ٖٚددٛ ى    

: وبٛ بهو  دِ عُدو ؾبداأد٘ ؾكًد       ؾشُعي٘ ٜكٍٛ : ه  ٖبٙ ا٭١َ بعد ْبٝٗا 

 .( 2):    ِ وْ  ٜا وَ  إ٪ٌَٓ اي اي  ؾكاٍ ٫، ٫ٚ ايوابع

ددد عٔ  ٜد بٔ ٖٚب قاٍ مسع  عًٝدًا ٖٚدٛ عًد٢ إٓدا ٜكدٍٛ :        د  ٜد بٔ ٖٚب  7 

 دِ قداٍ : و٫ وْبد٦هِ غد       وبٛ بهو و٫ وْب٦هِ غ  ٖبٙ ا٭١َ بعد ْبٝٗا 

 . (3)ٖبٙ ا٭١َ بعد وبٞ بهو : عُو بٔ اـ اس، ٚيٛ ط٦  يكً  اي اي 

ددددد عددٔ ٖدداإٚ بددٔ سددًُإ َددٍٛ عُددوٚ بددٔ حوٜدد  قدداٍ    ددد عُددوٚ بددٔ حوٜدد    8

مسعدد  عُددوٚ بددٔ حوٜدد  ٜكددٍٛ : مسعدد  عًٝددًا ٜكددٍٛ عًدد٢ َٓددا ايهٛؾدد١ : هدد   

٘    ٖبٙ ا٭١َ بعد ْبٝٗا وبٛ بهو ٚاي اْٞ عُو ٚ  (4)يٛ وطدا٤ وهللندو اي ايد  هللنوأد

. 

ددد عٔ َٓبا اي ٛاٟ عٔ قُد بٔ  قُد بٔ اؿٓؿ١ٝد  10  (5)سٜٛد بٔ غؿ١ًد  9

بٔ اؿٓؿ١ٝ بٔ عًٞ بٔ وبٞ طايب قاٍ قًد  ٭بدٞ ٜدا وبد١ َدٔ وؾـدٌ ايٓداض بعدد         

قاٍ ٜدا بدق وٚ َدا أدداٟ وبدٛ بهدو ؾكًد  َٚدٔ بعددٙ قداٍ وٚ َدا أدداٟ              ايٓ  

ً  ٜا وب١ وْد  اي ايد  قداٍ وبدٛى اجدٌ َدٔ إشدًٌُ        عُو ؾ ظٝ  وٕ وساي٘ ؾك

 . (6)ي٘ َا مِ ٚعًٝ٘ َا عًِٝٗ 

                                                 
  977(  إعاِ ٫بٔ إكو٨ 1)

  3/1108(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 2)

  3/957(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 3)

  1/116(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 4)

 سٝاأٞ   1/302(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 5)

  501، إعاِ ٫بٔ إكو٨ 7/2491(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 6)
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دد عٔ وبٞ إس ام عٔ عبد ه  قاٍ مسع  عًًٝا ع٢ً إٓا ٜكدٍٛ   د عبد ه   11

 . (1): إٕ وؾـٌ ٖبٙ ا٭١َ بعد ْبٝٗا وبٛ بهو ٚبعد وبٞ بهو عُو

اٍ : هد  ٖدبٙ ا٭َددد١    د عٔ وبٞ إس ام، عٔ اؿااح، عٔ عًٞ ق   اؿااحد   12

 .  (2)بعد ْبٝٗا وبددٛ بددهو ٚعُددو ٚيٛ طددد٦  يشددُٝ  اي اي 

 د عبد ايوٓٔ بٔ عبد اهلل اؾٗق اؾديٞ ايهٛٗ، ابٔ ا٭ػبٗاْٞ  13

د عٔ حبٝب بٔ وبٞ ايعايٝد١ عدٔ عبدد ايدوٓٔ بدٔ ا٭ػدؿٗاْٞ قداٍ : اوٜد  عًٝدًا          

وبدٛ بهدو ٚهد  ايٓداض بعدد وبدٞ       ػعد إٓدا ؾكداٍ هد  ايٓداض بعدد اسدٍٛ اهلل       

د عٔ عبد هد ، عدٔ عًد٢ قداٍ      (3)بهو عُو ٚيٛ ط٦  وٕ ومسٞ اي اي  يشُٝي٘

: وٍٚ َددٔ ٜدهدددٌ اؾٓدددد١ َددٔ ٖددبٙ ا٭َدددد١ وبددددٛ بهددو ٚعُددو ٚإْددٞ ٕٛقددٛف َددع      

د عدٔ قدٝص اـدااٗ قداٍ مسعد  عًٝدا ٜكدٍٛ عًد٢ إٓدا :              (4)َعا١ٜٚ ٗ اؿشاس

بهدو ٚ ًد  عُدو  دِ يبشديٓا ؾيٓد١ ؾٗدٛ َدا طدا٤          ٚػد٢ً وبدٛ    سبل اسدٍٛ اهلل  

 .(5) اهلل

 قٍٛ عبد اهلل بٔ َشعٛد ٗ ع ُإ : اسي ًؿٓا وؾـٌ َٔ ٚجدْا 

اٚاٙ عٓدد٘ وبددٛ ٚا٥ددٌ ٚايٓددزاٍ بددٔ سددا٠ ٚعبددد اهلل بددٔ سددٓإ ا٭سدددٟ ٚحاا دد١ بددٔ  

دد عٔ عاػِ بٔ بٗدي١، عدٔ وبدٞ ٚا٥دٌ وٕ عبدد اهلل     وبٛ ٚا٥ٌ د   1ٖٚب اـزاعٞ 

ا َٔ إد١ٜٓ إٍ ايهٛؾ١ مثاْٝدا حدٌ اسدي ًـ ع ُدإ بدٔ عؿدإ       بٔ َشعٛد سا

ؾ ُددد اهلل ٚو ٓدد٢ عًٝدد٘  ددِ قدداٍ وَددا بعددد ؾددإٕ وَدد  إدد٪ٌَٓ عُددو بددٔ اـ دداس  

َات ؾًِ ْدو َٜٛدا ون دو ْظدٝاًا َدٔ ٦َٜٛدب ٚإْدا اجيُعٓدا وػد اس قُدد ؾًدِ            

يٓدزاٍ بدٔ   اد   2.  ( 6)ْاٍ عٔ ه ْا هللٟ ؾٛم ؾباٜعٓا وَ  إد٪ٌَٓ ع ُدإ ؾبداٜعٛٙ   

                                                 
، وهباا إهٌٝ َٔ أااٜخ ابٔ وبٞ هٝ ١ُ 7/2631، 6/2255، ايهاٌَ 391د  8/390(  اي كات ٫بٔ حبإ 1)

، ٚاٚاٙ امَاّ وٓد ٗ ؾـا٥ٌ 2/595، إعاِ يإلمساعًٝٞ 2/562، 58د  1/57، إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 169

  1393، 1380ابٓ٘ ٗ ايش١ٓ ح ٚ 909، 908ٚٗ إشٓد  128، 43ايؼ اب١ 

  3/130(  طبكات ا د ٌ ٭بٞ ايظٝخ 2)

  816د  2/815(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 3)

  1/131(  ايـعؿا٤ يًعكًٝٞ 4)

  7/337، ٚاي كات ٫بٔ حبإ 8/250(  اي بكات ٫بٔ سعد 5)

  554، ايش١ٓ يً ٬ٍ 2/761، إعوؾ١ ٚاييااٜخ 3/59(  طبكات ابٔ سعد 1)
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د عٔ عبد إًو بدٔ َٝشدو٠، عدٔ ايٓدزاٍ بدٔ سدا٠ قداٍ قداٍ عبدد اهلل بدٔ              سا٠

َشعٛد حٌ اسي ًـ ع ُإ اؿدٞ اهلل عٓد٘ يكدد اسدي ًؿٓا وؾـدٌ َدٔ ٚجددْا        

ددد عٔ ا٭عُع عدٔ عبدد اهلل بدٔ    د عبد اهلل بٔ سٓإ ا٭سدٟ     3  .( 1)ٚمل ْايٛا

عبددد اهلل : َددا ويْٛددا عددٔ وعًدد٢ سددٓإ ا٭سدددٟ قدداٍ ٕددا جددا٤ت بٝعدد١ ع ُددإ قدداٍ  

 .(2)مبٟ ؾٛم

ددد عٔ وبٞ إس ام عٔ حاا ١ قاٍ مسع  ابٔ َشعٛد ٜكٍٛ   د حاا ١ بٔ ٖٚب  4 

حٌ قدّ عًٝٓا ببٝع١ ع ُإ : ٓد اهلل ٚو ٢ٓ عًٝ٘  ِ قاٍ : َا  يْٛا عٔ وعًد٢  

. دددد عدٔ َػد ٙ، عدٔ إبدواِٖٝ قداٍ قداٍ اجدٌ مبدواِٖٝ :           (3)ٖبٟ ؾٛم وٕ باٜعٓاٙ

عًددٞ وحددب إيددٞ َددٔ وبددٞ بهددو ٚعُددو ؾكدداٍ يدد٘ إبددواِٖٝ وَددا إٕ عًٝددًا يددٛ مسددع     

دد عدٔ َٓؼدٛا   (4)ن٬َو ٭ٚجع ٚٗوى إهللا نٓيِ ػايشْٛٓا بٗبا ؾ٬ ػًشْٛا

َٓؼٛا بٔ عبد ايوٓٔ، عدٔ ايظدع  قداٍ وداند  ٔدص َا٥د١ َدٔ وػد اس         

 .(5)نًِٗ ٜكٛيٕٛ : وبٛ بهو ٚعُو ٚع ُإ ٚعًٞ اؿٞ اهلل عِٓٗ ايٓ  

ٞ بهو امبٍ قاٍ : قً  يً شٔ ٜا وبدا سدعٝد وبدٛ بهدو ندإ وؾـدٌ       د عٔ وب

وٚ عُو قاٍ وبٛ بهو، ٚعُو نإ ٜعوف ي٘ هلليو . قً  وعُو ندإ وؾـدٌ وٚ   

ع ُإ قاٍ عُو، ٚع ُإ ندإ ٜعدوف يد٘ هلليدو . قًد  ع ُدإ ندإ وؾـدٌ وٚ         

عًدد٢ قدداٍ ع ُددإ، ٚعًدد٢ نددإ ٜعددوف يدد٘ هلليددو . قًدد  وعًدد٢ نددإ وؾـددٌ وّ       

ٌ     َعا١ٜٚ ٚقاٍ ٚ د عدٔ وٝد٢ بدٔ سدعٝد قداٍ         (6)وٜدٔ َعاٜٚد١ َدٔ إٗداجؤٜ ا٭ٚيد

مسعدد  سددؿٝإ اي ددٛاٟ ٜكددٍٛ : دهًدد  ايبؼددو٠ ؾووٜدد  وابعدد١ و٥ُدد١ : سددًُٝإ         

اييُٝددٞ ٚوٜددٛس ايشدد يٝاْٞ ٚابددٔ عددٕٛ ٜٚددْٛص نددٌ ٜكددٍٛ : وبددٛ بهددو ٚعُددو        

ٚع ُإ ٚعًٞ . ؾوجع  عٔ قٛيٞ ؾكً  نُا قايٛا : وبٛ بهدو ٚعُدو ٚع ُدإ    

                                                 
  342، إعاِ ٫بٔ إكو٨ 2/760، إعوؾ١ ٚاييااٜخ 3/59كات ابٔ سعد (  طب2)

  558، ايش١ٓ يً ٬ٍ 2/760، إعوؾ١ ٚاييااٜخ 3/59(  طبكات ابٔ سعد 3)

  557، ايش١ٓ يً ٬ٍ 2/761(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 4)

   8/393(  طبكات ابٔ سعد 5)

  324(  إعاِ ٫بٔ إكو٨ 6)

  24د  9/23ٕ (  اي كات ٫بٔ حبا7)
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اهلل عددِٓٗ  . قدداٍ ايظددٝخ : ٚنددإ قٛيدد٘ : وبددٛ بهددو ٚعُددو ٚعًددٞ   ٚعًددٞ اؿددٞ 

 .(1)ٚع ُإ

دددد عٔ عبد ايو ام قاٍ : نإ سؿٝإ اي ٛاٟ ٜكدٍٛ : وبدٛ بهدو ٚعُدو ٚع ُدإ      

. د عٔ قبٝؼ١ قاٍ مسع  اي دٛاٟ ٜكدٍٛ : َدٔ قددّ عًٝدًا عًد٢ وبدٞ         (2) ِ ٜشه 

ٓؿعد٘ َدع هلليدو    بهو ٚعُو ؾكدد و ا٣ عًد٢ إٗداجؤٜ ٚا٭ْؼداا ٚوهداف وٕ ٫ ٜ     

 .(3)عٌُ

دد عٔ ع ا٤ بدٔ َشدًِ اـؿداف قداٍ قًد  يشدؿٝإ اي دٛاٟ : ٜدا وبدا عبدد اهلل َدا            

أكٍٛ ٗ اجٌ ٜكٍٛ : وبٛ بهو ٚعُو ه  َٔ عًٞ ٚيهق يعًٞ وطد حبدًا قداٍ   

ؾكدداٍ يددٞ : احددبا وٕ ٜهددٕٛ ٖددبا ايوجددٌ ٗ قًبدد٘ دغددٌ ويددا  إٍ طددوب١ ودا       

ِدا  عدِ إٕ ندإ ػدادقًا ؾإْد٘ وحدب       ََٛو يعًٗا أشًٗ٘ ؾٝ دو  َدا ٗ قًبد٘، إ   

قًَٛا هلل َٚٔ  عِ وٕ وبا بهو ٚعُو وأك٢ َٓ٘ ؾإٕ نإ ػادقًا ؾداحبِٗ إيٝد٘   

 .(4)وأكاِٖ هلل

د عدٔ ع دا٤ بدٔ َشدًِ قداٍ : قًد  يشدؿٝإ اي دٛاٟ اجدٌ ٜكددّ وبدا بهدو ٚعُدو              

ٚع ُإ إ٫ وْ٘ هد يعًٞ ٗ قًب٘ َا ٫ هد مِ قاٍ هللاى ٜوٜد وٕ ٜشدك٢ طدوب١   

ددددد عددٔ إبددواِٖٝ بددٔ ؾدد٬ٕ وٚ ؾدد٬ٕ بددٔ إبددواِٖٝ قدداٍ : وأٝدد   ( 5)حيدد٢ ٜشددًٗ٘ دٚا٤

سؿٝإ اي ٛاٟ ؾكً  وٜع وداند  ايٓداض ٜكٛيدٕٛ ؾكداٍ : وبدٛ بهدو ٚعُدو  دِ         

وأٝدد  طددوٜهًا ؾكًدد  وٜددع وداندد  ايٓدداض ٜكٛيددٕٛ ؾكدداٍ وبددٛ بهددو ٚعُددو  ددِ  

وأٝد  اؿشدٔ بدٔ ػداحل ؾكًد  وٜدع وداند  ايٓداض ٜكٛيدٕٛ ؾكداٍ عًدٞ . قدداٍ            

ً  وأٝ  سؿٝإ اي ٛاٟ ٚوأٝ  طوٜهًا ؾكا٫ : وبٛ بهدو ٚعُدو  . ؾكداٍ وَدا     ؾك

ددد عٔ إمساعٌٝ بدٔ هللبدإ اي دا٥ٞ قداٍ قداٍ اجدٌ يظدوٜو            أشُع ٜا عًٞ ٭هٝ٘ 

                                                 
  2/491(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 1)

  2/806(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 2)
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ٗ ط٤ٞ َٔ وَو وبٞ بهو ٚعُو ؾكاٍ َا عًُٓا بعًٞ حي٢ ػدعد إٓدا ؾكداٍ :    

   ٞ ندبب  قًٓدا يعًدٞ     ه  ٖبٙ ا٭١َ بعد ْبٝٗا وبٛ بهو ٚعُو ؾهٓدا ْكدٍٛ يعًد

 .  (1)ػدق 

ددد عددٔ وبددٞ ايؿدديي ْؼددو بددٔ إػدد ٠ قدداٍ سددؿٝإ بددٔ عٝٝٓدد١ : قٝددٌ يظددوٜو ؾددُٝٔ    

    ٕ  (2)ٜؿـٌ ع٢ً وبٞ بهو ٚعُو غ ُٖا ؾكاٍ إهللا ٜؿيـدي ٜكدٍٛ وه دا إشدًُٛ

د عٔ عباد وبٞ غشإ قاٍ قاٍ طدوٜو : َدا ٚجددْا وحددًا ٜؿـدٌ عًٝدا عًد٢ وبدٞ         

ٚؾد٬ٕ   (3)و َدِٓٗ َػد ٠ ٚوبدٛ اـ اٜدا    بهو ٚعُدو إ٫ َؿيـد ا ؾُٝدا سد٣ٛ هلليد     

 .  (4)ٚؾ٬ٕ

ؾاسددي ًـ  ددد عددٔ حؿددؽ بددٔ غٝدداح قدداٍ مسعدد  طددوٜهًا ٜكددٍٛ قددبب ايددٓ   

إشًُٕٛ وبا بهو ؾًٛ عًُٛا وٕ ؾِٝٗ وحددًا وؾـدٌ َٓد٘ نداْٛا قدد غظدْٛا  دِ        

اسي ًـ وبٛ بهو عُو ؾكاّ َا قاّ ب٘ َٔ اؿل ٚايعدٍ ؾًُا حـدوأ٘ ايٛؾدا٠   

ؾداجيُعٛا عًد٢ ع ُدإ     ٌ سدي١ ْؿدو َدٔ وػد اس ايدٓ       جعٌ ا٭َدو طدٛا٣ بد   

ؾًددٛ عًُددٛا وٕ ؾددِٝٗ وؾـددٌ َٓدد٘ ندداْٛا قدغظددْٛا قدداٍ عًددٞ ٚوهاْددٞ بعددب        

وػ ابٓا َٔ وٌٖ اؿدٜ  وْد٘ عدوض ٖدبا اؿددٜ  عًد٢ عبدد اهلل بدٔ إداٜدص         

ؾكاٍ عبد اهلل بٔ إداٜدص : وْد  مسعد  ٖدبا َدٔ حؿدؽ بدٔ غٝداح ال قداٍ قًد            

يبٟ وْ دل بٗدبا يشداْ٘ ؾدٛاهلل إْد٘ يظدٝعٞ ٚإٕ طدوٜهًا        ْعِ قاٍ : اؿُد اهلل ا

 .(   5)يظٝعٞ

د عدٔ وبدٞ ا٭ ٖدو قداٍ : مسعد  عبدد ايدو ام ٜكدٍٛ : وؾـدٌ ايظدٝ ٌ بيؿـدٌٝ            

عًٞ إٜاُٖا ع٢ً ْؿش٘ ٚيٛ مل ٜؿـًُٗا مل وؾـدًُٗا نؿد٢ بدٞ إ اا٤ وٕ وحدب     

                                                 
  3/160(  وهباا ايكـا٠ 1)

  351(  َشٓد ابٔ اؾعد 2)

 (  نبا ٗ وهباا ايكـا٠ ٚايؼٛاس : وبٛ اـ اس 3)

، ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 1/158، إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 351، َشٓد ابٔ اؾعد 161د  3/160(  وهباا ايكـا٠ 4)
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  2/194( ايـعؿا٤ يًعكًٝٞ 5)
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احل : ددد عٔ َؼعب بٔ إكداّ قداٍ : قداٍ اؿشدٔ بدٔ ػد     (1)عًٝا  ِ وهايـ قٛي٘

 .(   2)وحب مِ إهللا اجيُعٛا وٕ ٜبد٩ا ببنو وبٞ بهو ٚعُو اؿٞ اهلل عُٓٗا

د عٔ وبٞ حؿؽ قداٍ مسعد  وبدا داٚد قداٍ : َدا نيبد  عدٔ وحدد بايهٛؾد١ إ٫          

 ٘ دددد عدٔ َٛسد٢ بدٔ قُدد      (3)ٖٚٛ ٜؿـٌ وبا بهو ٚعُو ع٢ً عًٞ اؿٞ اهلل عٓد

بٙ ا٭َد١ بعدد   بٔ حبإ ٜكٍٛ : مسع  عبد ايدوٓٔ بدٔ َٗددٟ ٜكدٍٛ : وؾـدٌ ٖد      

ددد عٔ ٜٛسدـ بدٔ عُدوٚ قداٍ سد٦ٌ      (4)ْبٝٗا : وبٛ بهو  ِ عُو  ِ ع ُإ  ِ ٜكـ

َايددو بددٔ وْددص عددٔ عًددٞ ٚع ُددإ ال قدداٍ َددا وداندد  وحدددًا وقيدددٟ بدد٘ إ٫ ٖٚددٛ  

دددددد عددٔ َايددو بددٔ وْددص قدداٍ (5)ٜكدددّ وبددا بهددو ٚعُددو ّٚشددو عددٔ عًددٞ ٚع ُددإ

 ض بعدد اسدٍٛ اهلل   دهً  ع٢ً وبدٞ جعؿدو اـًٝؿد١ ؾكداٍ يدٞ َدٔ وؾـدٌ ايٓدا        

قاٍ ؾٗاِ عًٞ وَو مل وعًِ اوٜ٘ قاٍ قً  : وبٛ بهو ٚعُدو اؿدٞ اهلل عُٓٗدا    

ددد عٔ وبٞ بهو بٔ عٝداغ قداٍ قداٍ يدٞ     (6)قاٍ : وػب  ٚهللاى اوٟ وَ  إ٪ٌَٓ

ايوطٝد : ٜا وبا بهو نٝـ اسدي ًـ ايٓداض وبدا بهدو ايؼددٜل قًد  ٜدا وَد          

٪َٕٓٛ قداٍ ٚاهلل َدا  دأدق إ٫    إ٪ٌَٓ سه  اهلل ٚسه  اسٛي٘ ٚسه  إ

مثاْٝد١ وٜداّ ؾددهٌ عًٝد٘ بد٬ٍ ؾكداٍ        ع٢ُ قً  ٜا وَ  إ٪ٌَٓ َوض ايدٓ   

ٜدا اسددٍٛ اهلل َدٔ ٜؼددًٞ بايٓداض قدداٍ َدو وبددا بهدو ٜؼددًٞ بايٓداض ؾؼدد٢ً وبددٛ       

ٚسددده   بهدددو بايٓددداض مثاْٝددد١ وٜددداّ ٚايدددٛحٞ ٜٓدددزٍ ؾشددده  اسدددٍٛ اهلل   

دددد عدٔ ٖاطدِ    (7)اٍ بدااى اهلل ؾٝدو  ؾاعاب٘ ؾكد  إ٪َٕٓٛ يشهٛت اسٍٛ اهلل 

بددٔ اياٜددد، عددٔ وبددٞ ٜشدد  قدداٍ : َددا وداندد  وحدددًا إ٫ ٖٚددٛ ٜكدددّ وبددا بهددو      

                                                 
  373، إعاِ ٫بٔ إكو٨ 5/1949ٌ ٫بٔ عدٟ ( ايها1َ)

  1/159(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 2)

  1/172(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 3)

  1/121(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 4)

  1/467(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 5)

  921(  إعاِ ٫بٔ إكو٨ 6)

  4/1342(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 7)
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ٚعُدددو، ٚقددددد مسعددديِٗ ٜكٛيددددٕٛ : إٕ مدددبٙ ايظددددٝع١ َااقددد١ نُااقدددد١ ايٝٗددددٛد     

 .(1)ٚايٓؼاا٣

د عٔ َعُو قداٍ : سداي  ايزٖدوٟ عدٔ ع ُدإ ٚعًدٞ وُٜٗدا وؾـدٌ ال ؾكداٍ ايددّ           

اٍ ٚنإ ٜكدٍٛ وبدٛ بهدو ٚعُدو ٜٚشده  ٚقداٍ ابدٔ        ايدّ ع ُإ وؾـًُٗا، ق

وبٞ ايشوٟ ؾكً  يعبدد ايدو ام َدا اوٜدو وْد  ؾداب٢ وٕ ىاْدٞ، ٚقداٍ : ندإ          

سؿٝإ اي ٛاٟ ٜكٍٛ وبٛ بهدو ٚعُدو ٚع ُدإ  دِ ٜشده ،ٚقاٍ عبدد ايدو ام :        

ٚنإ َايو بٔ وْص ٜكٍٛ وبٛ بهو ٚعُو ٚع ُإ  دِ ٜشده ، ٚقداٍ ٚندإ     

ددد عددٔ وبددٞ   (2)بهددو ٚعُددو ٚع ُددإ  ددِ ٜشدده   ٖظدداّ بددٔ حشددإ ٜكددٍٛ : وبددٛ   

 اؾ اف قاٍ : 

   (3)ودان  ايظٝع١ ا٭ٍٚ ٚايػايٞ ؾِٝٗ ايبٟ ٜؿـٌ عًًٝا ع٢ً وبٞ بهو ٚعُو

   (3)ٚعُو

د عٔ وبٞ ْعِٝ قداٍ : مسعد  طدوٜو بدٔ عبدد اهلل ٜكدٍٛ : قددّ ع ُدإ ٜدّٛ قددّ           

ٔ  (4)ٖٚدٛ وؾـدٌ ايكددّٛ . قداٍ ابددٔ داٚد : ٚوْدا ٫ وقدٍٛ إ٫ ٖهددبا       ددد عددٔ وٓدد بدد

 ٖ ، وهاْٞ سًُٝإ قاٍ : يكٞ عبد اهلل بٔ َؼدعب ايدزب ٟ طدوٜهًا ؾكداٍ     

: بًػددق وْددو أٓدداٍ َددٔ وبددٞ بهددو ٚعُددو ؾكدداٍ طددوٜو ٚاهلل َددا وْدديكؽ ايددزب     

ؾهٝـ وْاٍ َٔ وبٞ بهو ٚعُدو قداٍ سدًُٝإ ؾدبنوت هلليدو ٕؼدعب ؾكداٍ :        

وبدٛ   دد عٔ حو١ًَ قاٍ مسع  ايظداؾعٞ ٜكدٍٛ :   (5)ْعِ قد نإ هللاى ؾاَـ٘ وبٞ

ددد قداٍ ابدٔ ا٭عوابدٞ     (6)وبٛ بهو ٚعُو ٚع ُإ ٚعًٞ ٜعق ٗ ايؿـٌ ٚاـ٬ؾد١ 

: مسع  عباسًا ٜكٍٛ مسع  وٓد بٔ حٓبٌ ٜكٍٛ : ٗ ايؿـٌ وبٛ بهدو ٚعُدو   

ٚع ُإ،ٚٗ اـ٬ؾ١ وبٛ بهو ٚعُو ٚع ُإ ٚعًٞ . قداٍ : ٚمسعد  وٝد٢ بدٔ     

                                                 
  1/234(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 1)

  2/806(   إعوؾ١ ٚاييااٜخ 2)
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  4/1325(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 4)
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    ٞ ٍ ابدٔ ا٭عوابدٞ :   د قدا   (1)َعٌ ٜكٍٛ ٗ اـ٬ؾ١ وبٛ بهدو ٚعُدو ٚع ُدإ ٚعًد

مسع  َ  ًا ٜكٍٛ مسع  قُد بدٔ َٓؼدٛا اي ٛسدٞ قداٍ ٭ٓدد بدٔ حٓبدٌ :        

بًػق وٕ قًَٛا ٜكٛيٕٛ : وبٛ بهو ٚعُو ٚع ُإ  ِ ٜشه . ؾكاٍ ٖدبا ند٬ّ   

 .(2)س٤ٛ

ددد عددٔ ايظددٝباْٞ قدداٍ قدداٍ إبددواِٖٝ : عًددٞ وحددب إيددٞ َددٔ ع ُددإ ٚ٭ٕ وهددو َددٔ    

(3)٤ٛايشُا٤ وحب إيٞ َٔ وٕ وأٓاٍٚ ع ُإ بش
 

د قاٍ ابدٔ قدو  : مسعد  وٝد٢     

بٔ َعٌ ٜكٍٛ : نإ وٝد٢ بدٔ سدعٝد ٜكدٍٛ : وبدٛ بهدو ٚعُدو ٜٚشده  ٚمل         

دددد عدٔ عبدد ايدو ام قداٍ : ندإ َايدو بدٔ         (4)ٜيهًِ بظ٤ٞ إ٫ ٖٚٛ ٜدٜٔ اهلل ب٘

 .(  5)وْص ٜكٍٛ : وبٛ بهو ٚعُو ٚع ُإ  ِ ٜشه 

وبٛ بهدو ٚعُدو ٚع ُدإ    د عٔ عبد ايو ام قاٍ : نإ ٖظاّ بٔ حشإ ٜكٍٛ : 

ددددد عددٔ َعُددو قدداٍ قدداٍ قيدداد٠ ٚمسددع قَٛددًا ٜؿـددًٕٛ عًٝددًا عًدد٢       (6) ددِ ٜشدده 

دددد قداٍ   (7)ع ُإ  ِ ؾػـب ٚقاٍ َا نإ ع٢ً ٖبا وٚيٝهِ ٜعدق وٖدٌ ايبؼدو٠   

ابٔ قو  : مسع  و٢ٝ بٔ َعٌ ٜكٍٛ مسع  ٜع٢ً بٔ عبٝد قداٍ : ندإ وبدٞ    

ددد قاٍ ابدٔ قدو  : مسعد  وٝد٢      (8)ٜكدّ عًًٝا ع٢ً وبٞ بهو ٚعُو ٖٚبا اوٜٞ

بٔ َعٌ ٜكٍٛ مسعد  عبٝدد اهلل بدٔ َٛسد٢ ٜكدٍٛ : َدا ندإ وحدد ٜظدو ٗ وٕ          

 . ( 9)عًًٝا وؾـٌ َٔ وبٞ بهو ٚعُو
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  2/859(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 2)

   8/393(  طبكات ابٔ سعد 3)

  880، اقِ 1/159(  َعوؾ١ ايوجاٍ ٫بٔ َعٌ اٚا١ٜ ابٔ قو  4)

  2/806(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 5)

  2/807(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 6)

  1055، اقِ 164د  163( َشٓد ابٔ اؾعد 7)

  881، اقِ 1/159و  (  َعوؾ١ ايوجاٍ ٫بٔ َعٌ اٚا١ٜ ابٔ ق8)

عٔ  9/556ا٣ٚ ايبٖ  ٗ ايش     (9)، 884د  883، اقِ 1/159(  َعوؾ١ ايوجاٍ ٫بٔ َعٌ اٚا١ٜ ابٔ قو  9)

عبٝد اهلل بٔ َٛس٢، حد ٓا َايو بٔ َػٍٛ عٔ عٕٛ بٔ وبٞ ج ٝؿ١ عٔ وبٝ٘ قاٍ : قاٍ عًٞ اؿٞ اهلل عٓ٘ : ه ْا 

ا .  ِ قاٍ : ٚاٚا١ٜ عبٝد اهلل َ ٌ ٖبا داٍ ع٢ً أكدّ٘ يًظٝ ٌ ٚيهٓ٘ بعد ْبٝٓا وبٛ بهو ٚعُو اؿٞ اهلل عُٓٗ
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د قاٍ ابٔ قو  : مسع  و٢ٝ بٔ َعٌ ٜكدٍٛ : َدٔ قددّ وبدا بهدو ٚعُدو ؾكدد        

ٞ وػاس َٚٔ وَشو عٓد عًٞ ٚع ُإ ؾكد وػاس ٚمٔ ْكددّ ع ُدإ عًد٢ عًد    
(1) 

 د قاٍ ٚنٝع : وهاْٞ قُد بٔ ايكاسِ بٔ ه٬د قاٍ مسع  ايعٝق ٜكٍٛ : 

ؼدح طوٜو ًَٜٛا ببػداد ٗ داا إٗدٟ بؿـا٥ٌ يعًدٞ بدٔ وبدٞ طايدب ؾدان و      

ؾًُددا قدداّ قدداٍ يدد٘ اجددٌ َددٔ ايهددٛؾٌٝ ٜددا وبددا عبددد اهلل ج٦دد  ايٝددّٛ بايدددا قدداٍ  

ٌ نإ ٜظب٘ بعُدو  َاهللا قاٍ بؿـا٥ٌ عًٞ قاٍ ؾهٝـ ٫ وؼدح بؿـا٥ٌ اج

دد قاٍ ايدااق ق : اهيًدـ قدّٛ    (2)بٔ اـ اس ؾاؾشدٚا ٚاهلل عًٝ٘ نًُا مسع

ببػدددداد َدددٔ وٖدددٌ ايعًدددِ ؾكددداٍ قدددّٛ ع ُدددإ وؾـدددٌ ٚقددداٍ قدددّٛ عًدددٞ وؾـدددٌ        

ؾي انُٛا إيٞ ؾشايْٛٞ عٓ٘ ؾاَشه  ؾكً  امَشاى عٓ٘ ه ،  دِ مل واد  

جددا٤ْٞ َشدديؿيًٝا ايشددهٛت ؾكًدد  دعٗددِ ٜكٛيددٕٛ ٗ َددا وحبددٛا، ؾدددعٛت ايددبٟ 

ٚقً  ي٘ ااجع إيِٝٗ ؾكٌ : وبٛ اؿشٔ ٜكٍٛ :  ع ُإ بٔ عؿدإ اؿدٞ اهلل عٓد٘    

ٖدبا قدٍٛ    وؾـٌ َٔ عًٞ بٔ وبٞ طايب باأؿدام ْاعد١ وػد اس اسدٍٛ اهلل     

     (3)وٌٖ ايش١ٓ ٖٚٛ وٍٚ عكد وٌ ٗ ايوؾب

                                                                                                                   
نإ ٜٓاٍ َٔ هؼّٛ عًٞ . قً  : يعٌ أكدّ٘ عًًٝا نإ ٗ وٍٚ وَوٙ  ِ أاس َٓ٘ ٕا ػي عٔ عًٞ وْ٘ قدّ وبا 

 ع ُإ  ِ ْشه  . بهو ٚعُو ٚحدٜ  ابٔ عُو. قاٍ : نٓا ْعد ٗ  َإ اسٍٛ اهلل  ػ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ وبا بهو ٚعُو ٚ

  886، 1/160( َعوؾ١ ايوجاٍ ٫بٔ َعٌ اٚا١ٜ ابٔ قو  1)

  3/163(  وهباا ايكـا٠ 2)

أؿـٌٝ وبٞ بهو  ِ عُو ع٢ً ع ُإ ٚعًٞ َيؿل عًٝ٘ بٌ و١ُ٥  270(  س٪ا٫ت ايشًُٞ يًدااق ق 3)

ِ ٖٚٛ َبٖب َايو ٚوٌٖ إد١ٜٓ ٚايًٝ  إشًٌُ إظٗٛأٜ بامَا١َ ٗ ايعًِ ٚايدٜٔ َٔ ايؼ اب١ ٚاييابعٌ ٚأابعٝٗ

بٔ سعد ٚوٌٖ َؼو ٚا٭ٚ اعٞ ٚوٌٖ ايظاّ ٚسؿٝإ اي ٛاٟ ٚوبٞ حٓٝؿ١ ٚٓاد بٔ  ٜد ٚٓاد بٔ س١ًُ ٚوَ امِ َٔ 

ايعوام ٖٚٛ َبٖب ايظاؾعٞ ٚوٓد ٚإس ام ٚوبٞ عبٝد ٚغ  ٖ٪٤٫ َٔ و١ُ٥ امس٬ّ ايبٜٔ مِ يشإ ػدم ٗ 

ٌٖ إد١ٜٓ ع٢ً هلليو ؾكاٍ َا ودان  وحدًا ٖٔ وقيدٟ بع ٜظو ٗ أكدِٜ وبٞ بو ا٭١َ ٚحه٢ َايو إْاع و

، َٓٗا  ايش١ٓ 4/421... ايؿيا٣ٚ يظٝخ امس٬ّ  .... ٚعُو ٖٚبا َشيؿٝب عٔ وَ  إ٪ٌَٓ عًٞ بٔ وبٞ طايب

  234د  8/223

ٌ ع٢ً أبدٜع َٔ هايـ ؾٝ٘ . َٚعوؾ١ ؾـًُٗا ع٢ً َٔ بعدُٖا ٚاجبًا ٫ هٛ  اييٛقـ ؾٝ٘ ٚو١ُ٥ امس٬ّ َيؿك

 بيؼوف  425، 4/435ايؿيا٣ٚ يظٝخ امس٬ّ 

َٚٔ وٌٖ ايش١ٓ َٔ ٜكٍٛ ٗ اييؿـٌٝ ع٢ً حدٜ  ابٔ عُو نٓا ن  بٌ ايٓاض ٗ  َٔ ايٓ  ػ٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٚسًِ ؾٓ   وبا بهو  ِ عُو بٔ اـ اس  ِ ع ُإ اؿٞ اهلل عِٓٗ اٚاٙ ايب ااٟ ٗ ػ ٝ ٘ نياس ؾـا٥ٌ 



   جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة                                             244

 مقتل احلسني

ح عدٔ ابدٔ   د عٔ و٢ٝ بٔ إمساعٌٝ بٔ سامل ا٭سدٟ قداٍ مسعد  ايظدع  ودد    

عُو : وْ٘ نإ َاي٘ ؾبًػ٘ وٕ اؿشدٌ بدٔ عًدٞ قدد أٛجد٘ إٍ ايعدوام ؾً كد٘        

ع٢ً َش ٠  ٬ ١ يٝايٞ ؾكاٍ ؤٜ أوٜد ال ؾكاٍ ايعوام ٚإهللا َعد٘ طدٛاب  ٚنيدب    

ؾكاٍ ٖبٙ نيبِٗ ٚبٝعيِٗ ؾكاٍ ٫ أاأِٗ ؾداب٢، قداٍ إْدٞ قدد و حددٜ ًا : إٕ      

هو٠ ؾاهيداا اٯهدو٠ ٚمل ٜدود ايددْٝا،     ؾ  ٙ بٌ ايدْٝا ٚاٯ جاٌٜ وأ٢ ايٓ  

٫ ًٜٝٗددا وحددد َددٓهِ وبدددًا َٚددا ػددوؾٗا اهلل    ٚإْهددِ بـددع١ َددٔ اسددٍٛ اهلل  

عٓهِ إ٫ يًبٟ ٖٛ ه  يهِ، ؾاب٢ وٕ ٜوجع ؾاعيٓك٘ ابٔ عُو ٚبه٢ ٚقداٍ  

ددد عٔ إبواِٖٝ بٔ َٝشدو٠ قداٍ مسعد  طاٚٚسدًا ٜكدٍٛ       (1)اسيٛدعو اهلل َٔ قيٌٝ

يظااْٞ حشٌ بدٔ عًدٞ ٗ اـدوٚ  ؾكًد  : يد٫ٛ وٕ      مسع  ابٔ عباض قاٍ : اس

ٜددزاٟ هلليددو بددٞ وٚ بددو يٓظددب  ٜدددٟ ٗ اوسددو ؾهددإ ايددبٟ اد عًددٞ وٕ قدداٍ :    

ي٦ٔ وقيٌ َهإ نبا ٚنبا وحب إيٞ َٔ وٕ أٓادْٞ ٜعق َهد١، قداٍ ابدٔ    

 .(3()2)عباض : ؾبيو ايبٟ س٬ بٓؿشٞ عٓ٘ 

                                                                                                                   
ؼ اب١ باس ؾـٌ وبٞ بهو ٚٗ اـ٬ؾ١ : ع٢ً حدٜ  سؿ١ٓٝ ه٬ؾ١ ايٓب٠ٛ  ٬ ٕٛ س١ٓ وٟ ٜكٛيٕٛ وبٛ بهو  ِ اي

 عُو  ِ ع ُإ  ِ عًٞ 

ٚع٢ً ٖبا ايكٍٛ امَاّ وٓد ٚغ ٙ قاٍ عبد اهلل ابٔ امَاّ وٓد : مسع  وبٞ آ٘ اهلل ٜكٍٛ ايش١ٓ ٗ اييؿـٌٝ 

ؿٞ اهلل عٓ٘ ٜكٍٛ : وبٛ بهو  ِ عُو  ِ ع ُإ ٚوَا اـ٬ؾ١ ؾٓبٖب إٍ ايبٟ ْبٖب إيٝ٘ َا اٟٚ عٔ ابٔ عُو ا

حدٜ  سؿ١ٓٝ ؾٓكٍٛ : وبٛ بهو ٚعُو ٚع ُإ ٚعًٞ ٗ اـًؿا٤ ؾٓشيعٌُ اؿدٜ ٌ ْٝعًا ٫ٚ ْعٝب َٔ ابع بعًٞ 

ش١ٓ يً ٬ٍ ، ٚاْٛو اي1400، اقِ 2/590يكوابي٘ ٚػٗوٙ ٚإس٬َ٘ ايكدِٜ ٚعدي٘ .... ايش١ٓ يعبد اهلل بٔ وٓد  

 .    404د  1/396

 ٚيٝص َع٢ٓ ٖبا أكدِٜ وحد غ  اي ٬ ١ ع٢ً عًٞ ٚإِا ٜشه  عٔ اييؿـٌٝ نُا جا٤ ٗ حدٜ  ابٔ عُو 

قاٍ طٝخ امس٬ّ ابٔ أ١ُٝٝ : ٚعًٞ وؾـٌ ْٗٛا ايبٜٔ باٜعٛا ؼ  ايظاو٠ بٌ ٖٛ وؾـٌ َِٓٗ نًِٗ إ٫ اي ٬ ١ 

غ  اي ٬ ١ بٌ ٜؿـًْٛ٘ ع٢ً ْٗٛا وٌٖ بدا ٚوٌٖ بٝع١ ايوؿٛإ ٚع٢ً  ؾًٝص ٗ وٌٖ ايش١ٓ َٔ ٜكدّ عًٝ٘ وحدًا

ايشابكٌ ا٭ٚيٌ َٔ إٗاجؤٜ ٚا٭ْؼاا َٚا ٗ وٌٖ ايش١ٓ َٔ ٜكٍٛ إٕ طً ١ ٚايزب  ٚسعدًا ٚعبد ايوٓٔ بٔ 

ِ عٛف وؾـٌ َٓ٘ بٌ غا١ٜ َا قد ٜكٛيٕٛ ايشهٛت عٔ اييؿـٌٝ بٌ وٌٖ ايظٛا٣ ٖٚ٪٤٫ وٌٖ ايظٛا٣ عٓدٖ

  4/396وؾـٌ ايشابكٌ ا٭ٚيٌ . َٓٗا  ايش١ٓ 
    

  1118د  3/1116(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 1)

  1/541(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 2)

 (  قٍٛ وٌٖ ايش١ٓ ٗ اؿشٌ اؿٞ اهلل عٓ٘ : وْ٘ قيٌ ًًََٛٛا طٗٝدًا ٚإٕ ايبٜٔ قيًٛٙ ناْٛا ٚإٌ َعيدٜٔ 3)
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 سب ايؼ اب١

أٓٛدوٚا ٗ ٖدبٙ ايٓادّٛ ٫ٚ أشدبٛا      د عٔ َُٕٝٛ ٜبنو عٔ ابٔ عبداض قداٍ : ٫  

 .(1)٫ٚ ػاديٛا وػ اس ايكدا وػ اس اسٍٛ اهلل 

 د عٔ به  بٔ ؾ ٚ  عٔ اياا٤ مسعي٘ ٜكٍٛ : ٫ أشبٛا وػد اس اسدٍٛ اهلل   

وؾـدٌ َدٔ عُدٌ وحددنِ       ٚايبٟ ْؿشدٞ بٝددٙ ٕكداّ وحددِٖ َدع اسدٍٛ اهلل       

  ٞ ٚطً دد١ وهددٞ ٚهًًٝددٞ   عُددوٙ و٫ ٚإٕ عًٝددًا وهددٞ ٚهًًٝددٞ ٚع ُددإ وهددٞ ٚهًًٝدد

ددد عٔ عاَو بٔ سعد قاٍ قدّ سعد َدٔ واض يد٘ ٚايٓداض    (2)ٚايزب  وهٞ ٚهًًٝٞ

عهددٛف وٚ فيُعددٕٛ عًدد٢ اجددٌ ٚإهللا ٖددٛ ٜشددب عًٝددًا ٚع ُددإ ٚطً دد١ ٚايددزب    

ؾٓٗدداٙ ؾهاْدد٘ وغددواٙ بٗددِ ؾكدداٍ َددا أوٜددد إٍ سددب وقددٛاّ هدد  َٓددو ييٓدديٌٗ وٚ   

; ؾددعا٤ َدا٤ ؾيٛؿدا  دِ ػد٢ً      ٭دعٕٛ عًٝو، ؾكاٍ إْد٘ يٝ دٛؾق ناْد٘ ْد      

انعدديٌ ٚقدداٍ : ايًددِٗ إٕ نددإ ٜشددب وقٛاَددًا سددبل مددِ َٓددو هدد  وسدد  و      

بشب٘ إٜاِٖ ؾااْٞ ب٘ ايػدا٠  ١ٜ ػعً٘  ٜد١ يًعدإٌ . قداٍ ؾ دو  غيٝد١ َدٔ داا       

ابٔ ؾ٬ٕ ْاد٠ ٫ ٜددود باسدددددٗا طد٤ٞ ؾيؿدوم ايٓداض عٓد٘ ؾاعًيد٘ بدٌ قددددٛا٥ُٗا         

اوٜد  ايٓداض ٜيبعْٛدددد٘ ٜكٛيدٕٛ : اسدددديااس اهلل يدو وبدا        ؾٛط٦ي٘ حي٢ طؿ٧ ٚوْا 

 .(3)إس ام

د عٔ َػد ٠ قداٍ : هدو  حًٓٛد١ ايهاأدب ٚجوٜدو بدٔ عبدد اهلل ٚعددٟ بدٔ حدامت            

ددد عدٔ إبدواِٖٝ بدٔ     (4)حي٢ ْزيٛا قوقٝشٝا٤ ٚقايٛا ٫ ْكِٝ ببًد ٜظيِ ؾٝ٘ ع ُإ

                                                                                                                   
ايت ٜاَو ؾٝٗا بكياٍ إؿاام يًاُاع١ مل أيٓاٚي٘ ؾإْ٘ اؿٞ اهلل عٓ٘ مل ٜؿوم ٚوحادٜ  ايٓ  ػ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ 

اؾُاع١ ٚمل ٜكيٌ إ٫ ٖٚٛ طايب يًوجٛع إٍ بًدٙ وٚ إٍ اي ػو وٚ إٍ ٜزٜد داه٬ً ٗ اؾُاع١ َعوؿًا عٔ أؿوٜل 

 إٍ هلليو ال  ا٭١َ ٚيٛ نإ طايب هلليو وقٌ ايٓاض يٛجب إجابي٘ إٍ هلليو ؾهٝـ ٫ ػب إجاب١ اؿشٌ

ٚيٛ نإ اي ايب مبٙ ا٭َٛا َٔ ٖٛ دٕٚ اؿشٌ مل هز حبش٘ ٫ٚ إَشان٘ ؾـ٬ً عٔ وسوٙ ٚقيً٘ . َٓٗا  

    586د  4/585ايش١ٓ 

  317د  1/316، طبكات ا د ٌ ٭بٞ ايظٝخ 8/3، اي كات ٫بٔ حبإ 5/1865(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 1)

   7/2649(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 2)

  484د  2/483عاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ (  ا1ٕ)

  50، اقِ 2/36(  َعوؾ١ ايوجاٍ ٫بٔ َعٌ، اٚا١ٜ ابٔ قو  2)
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ؾيد٘ غد  اجدٌ    َٝشو٠ قاٍ : َا اوٜ  عُو بدٔ عبدد ايعزٜدز ؿدوس وحددًا ٗ ه٬     

 .(1)ٚاحد أٓاٍٚ َٔ َعا١ٜٚ ؾـوب٘  ٬ ١ وسٛاٙ 

د عٔ عًٞ بٔ  ٜد قاٍ قاٍ يٞ سعٝد بٔ إشدٝب : قدٌ يكا٥ددى ٜكدّٛ ؾٝٓٛدو إٍ      

ٚج٘ ٖبا ايوجٌ ٚإٍ جشدٙ قداٍ ؾداْ ًل ؾٓٛدو ؾدإهللا اجدٌ وسدٛد ايٛجد٘ ؾادا٤         

ؾكاٍ اوٜ  ٚج٘  لٞ ٚجشدٙ وبدٝب ؾكداٍ إٕ ٖدبا سدب ٖد٪٤٫ ايدوٖ٘ طً د١        

زب  ٚعًٝا ؾٓٗٝي٘ ؾاب٢ ؾدعٛت عًٝ٘ قاٍ قًد  إٕ نٓد  ناهللبدا ؾشدٛد اهلل     ٚاي

 ٘ د قدداٍ وبددٛ وٓددد اؿددانِ ٗ     (2)ٚجٗددو ؾ وجدد  بٛجٗدد٘ قوحدد١ ؾاسددٛد ٚجٗدد

أوْدد١ وبددٞ اؾٗددِ ٜددْٛص بددٔ هبدداس ا٭سدددٟ : أوندد٘ وٝدد٢ بددٔ سددعٝد ٚعبددد   

ايددوٓٔ بددٔ َٗدددٟ ٚوحشددٓا ٗ أونُٗددا حدٜ دد٘ ٜكدداٍ نددإ ٜظدديِ ع ُددإ بددٔ   

ؾٗدٛ وٖدٌ    اهلل عٓ٘ َٚٔ سدددددددب وحدًا َدٔ وػد اس اسددددٍٛ اهلل     عؿإ اؿٞ

، قاٍ ايددااق ق  : قداٍ يدٞ وبدٛ جعؿدو قُدد بدٔ عبٝدد اهلل         (3)وٕ ٫ ٜو٣ٚ عٓ٘

بٔ طاٖو بٔ و٢ٝ بٔ اؿشٔ بٔ جعؿو بٔ اؿشدٌ بدٔ عبٝدد اهلل بدٔ اؿشدٌ      

        ٜ ٭ٜدداّ  بدٔ عًددٞ بدٔ اؿشددٌ بددٔ عًدٞ بددٔ وبدٞ طايددب د َٚددا اوٜدد  طدوٜؿًا وحؿدد

ايٓاض َٓ٘ د مسعي٘ ٜكٍٛ :  وهب بٝدٟ جدٟ طاٖو ٜ ٝـ بٞ ٗ إد١ٜٓ ؾ ٜدق   

ؾٝكددٍٛ ٖددبا إٓددزٍ نددإ يؿدد٬ٕ إٍ وٕ جددا٤ إٍ    دداا َٓددا ٍ وػدد اس ايددٓ  

َٓا ٍ هوب١ ؾكاٍ ٖبٙ إٓا ٍ أواٖدا هوابدًا، إِدا هوبٗدا سدب وػد اس اسدٍٛ        

بددٔ عبددد ايعزٜددز ٖددبا  كدد١   .  دددد قدداٍ ع ُددإ بددٔ سددعٝد : نددإ قُددد   (4)اهلل 

ه ًا ٚؾـ٬ً، هو  َٔ ايهٛؾد١ ٚقداٍ ٫ وقدِٝ    نإ وٓد بٔ ْٜٛص ٜبنو عٓ٘ 

ببًد ٜظيِ ؾٝ٘ وػ اس ايٓ  
(5). 

د عٔ اؿشٌ بٔ ايٛيٝدد قداٍ سداي  ا٭غـدـ عُدوٚ بدٔ ايٛيٝدد : ػٝدز طدٗاد٠          

 ال  َٔ ٜظيِ وػ اس ايٓ  

                                                 
   7/374(  طبكات ابٔ سعد 3)

   7/136(  طبكات ابٔ سعد 4)

  4/51، 3/109(  ا٭ساَٞ ٚايه٢ٓ ٭بٞ وٓد اؿانِ 5)

  482(  س٪ا٫ت ايشًُٞ يًدااق ق 1)

  6/2213، ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 814اَٞ (  أااٜخ ع ُإ بٔ سعٝد ايدا2)
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د قاٍ عباض مسع  و٢ٝ بٔ َعدٌ  (1)قاٍ : اْٛو وقٍٛ ٖٛ َ٪َٔ ؾاجٝز طٗادأ٘

َعٌ ٜكٍٛ أًٝد بٔ سدًُٝإ ندإ ببػدداد ٚقدد مسعد  َٓد٘ ٚندإ وعدو  يدٝص          

 ٖٛ بظ٤ٞ  

ٚٗ َٛؿع  هو : أًٝد بٔ سًُٝإ يٝص بظ٤ٞ قعد ؾٛم س ي َدع َدٍٛ ع ُدإ    

بددٔ عؿددإ ٚهللنددوٚا ع ُددإ ؾيٓاٚيدد٘ أًٝددد ٚنددإ ٜظدديِ ع ُددإ ؾكدداّ ايٝدد٘ َددٍٛ  

 ي ؾهشددو اجًدد٘ ؾووٜيدد٘ ّظددٞ عًدد٢  ع ُددإ ؾاهددبٙ ؾوَدد٢ بدد٘ َددٔ ؾددٛم ايشدد  

عؼا،  اد ابٔ ٓاد ٗ َٛؿع  هو قاٍ : مسع  و٢ٝ بٔ َعٌ ٜكٍٛ أًٝدد بدٔ   

سًُٝإ نإ نبابًا ٚنإ ٜظيِ ع ُإ بدٔ عؿدإ ٚندٌ َدٔ طديِ ع ُدإ وٚ       

دجاٍ ؾاسل ًَعٕٛ ٫ ٜهيب حدٜ د٘   طً ١ وٚ وحدًا َٔ وػ اس اسٍٛ اهلل 

 .(2)وْعٌٚعًٝ٘ يع١ٓ اهلل ٚا٥٬ٕه١ ٚايٓاض 

د عٔ عبد ايش٬ّ بٔ حوس قاٍ قًد  يظدوٜو ٖدٌ يدو ٗ و  يدو أعدٛدٙ قداٍ َدٔ         

ٖددٛ ال قًدد  َايددو بددٔ َػددٍٛ قدداٍ يددٝص يددٞ بددا  َددٔ و اٟ عًدد٢ عًددٞ ٚعُدداا بددٔ     

ددد عٔ عبد اهلل بٔ سدٛاا ايعٓداٟ قداٍ طدٗد اجدٌ عٓدد وبدٞ طدٗاد٠ ؾدود          (3)ٜاسو

ٚمل ال قداٍ ٭ْد٘ بًػدق    طٗادأ٘ ؾاأاٙ بعدد ؾكداٍ اددت طدٗادأٞ ال  قداٍ ْعدِ قداٍ       

. قدداٍ : َددا وْددا وأٓدداٍٚ إ٫ عُددو وٚ قدداٍ اْدو أيٓدداٍٚ وٚ أددبػب وػدد اس ايددٓ   

 .(5( )4)عُوٚ بٔ ايعاؾ قاٍ ؾٓعِ وَا إْٞ و ٜدى حبشًا حي٢ ؼدح أٛب١

                                                 
  5/1795(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 3)

  2/516، ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 2/66( أااٜخ و٢ٝ اٚا١ٜ ايدٚاٟ 4)

  4/1325، ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 3/160(  وهباا ايكـا٠ 5)

   3/1290(   ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 1)

ٍ ع٢ً ؾشاد ػاحبٗا ٚس٤ٛ سوٜوأ٘ نُا قاٍ (  سب وػ اس اسٍٛ اهلل ػ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ جو١ّ طٓٝع١ أد2)

امَاّ وٓد قاٍ عبد اهلل ساي  وبٞ عٔ اجٌ طيِ اج٬ً َٔ وػ اس ايٓ  ػ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ ؾكاٍ َا وااٙ ع٢ً 

َٚٔ ايٛاؿي ايبٌ ايبٟ ٫ ه٬ف ؾٝ٘ د٫ي١ ايٓؼٛؾ َٔ ايهياس ٚايش١ٓ ع٢ً حو١َ  782امس٬ّ . ايش١ٓ يً ٬ٍ 

 ػ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ ٚقد عق وٌٖ ايعًِ ظُع ايٓؼٛؾ َٔ ايهياس ٚايش١ٓ ايداي١ ع٢ً سب وػ اس اسٍٛ اهلل

، ٚؼوِٜ ايشب ٫ ْزاع ؾٝ٘ بٌ وٌٖ ايعًِ ٚإِا ايٓزاع ٗ أهؿ  ايشاس 571حو١َ ايشب . اْٛو ايؼااّ إشًٍٛ 

 ٔ ٚاٯ اا عِٓٗ ن  ٠  ؾؿٝ٘ ق٫ٕٛ ٭ٌٖ ايعًِ  ؾكد او٣ ن   َٔ وٌٖ ايعًِ نؿو ايشاس َٚوٚق٘ َٔ ايدٜ

ٚاو٣  هوٕٚ اييؿؼٌٝ ٗ ايشب ؾكايٛا َٓ٘ َا ٜؼٌ إٍ ايهؿو َٚٓ٘ َا ٫ ٜؼٌ إٍ ايهؿو ٚبٗبا هُع بٌ 

ايكٛيٌ ٖٚٔ ي٘ أؿؼٌٝ جٝد ٗ ٖبا طٝخ امس٬ّ ابٔ أ١ُٝٝ ؾكد قاٍ : ٚوَا َٔ سبِٗ سبًا ٫ ٜكدح ٗ عداييِٗ 
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 سب وبٞ بهو ٚعُو

د عٔ طوٜو عٔ ا٭جًدي : مسعٓدا وْد٘ َدا سدب اجدٌ وبدا بهدو ٚعُدو اؿدٞ اهلل           

ددد عٔ عبد إًو بٔ عُ  قداٍ : قداهللف ا ؼد١ٓ     (1)ٚ ؾكوًاعُٓٗا إ٫ َات قي٬ً و

ٜٗدّ عٌُ وابعدٌ سد١ٓ، ٚطديِ وبدٞ بهدو ٚعُدو اؿدٞ اهلل عُٓٗدا أٗددّ عُدٌ           

ددد عٔ  ا٥د٠ بٔ قدا١َ قاٍ قًد  ٕٓؼدٛا بدٔ إعيُدو : ايٝدّٛ ايدبٟ        (2)مثاٌْ س١ٓ

ُدو قداٍ   وػّٛ ؾٝ٘ وقع ٗ ا٭َوا٤ قاٍ ٫، قً  ؾاقع ؾُٝٔ ٜيٓاٍٚ وبدا بهدو ٚع  

ددد عٔ ا٭عُع قاٍ طٗد عٓد قااس بٔ د اا اجٌ ؾكاٍ ي٘ قدااس أدٍٛ   (3)ْعِ

هللٜٓو ايوجًٌ ؾاقبٌ طٗادأو ٚإ٫ ؾ٬ . ؾكاٍ ايوجٌ قدد أعًدِ وْدٞ ػدٛاّ قدٛاّ      

قدداٍ ػدددق  ٚيهددٔ إٕ أٛيٝدد  هللٜٓددو ايددوجًٌ ٜعددق وبددا بهددو ٚعُددو قبًدد           

   (4)طٗادأو ٚإ٫ ؾ٬ ؾٓٗب ايوجٌ

                                                                                                                   
اؾي وٚ ق١ً ايعًِ وٚ عدّ ايزٖد ٚمٛ ٖبا ؾٗبا ٖٛ ايبٟ ٜشي ل  ٫ٚ ٗ دِٜٓٗ َ ٌ ٚػـ بعـِٗ بايب ٌ وٚ

اييادٜب ٚاييعزٜو ٫ٚ مهِ بهؿوٙ َاود هلليو ٚع٢ً ٖبا وٌُ ن٬ّ َٔ مل ٜهؿوِٖ َٔ وٌٖ ايعًِ، ٚوَا َٔ 

وِْٗ يعٔ ٚقبي ؾٗبا قٌ اـ٬ف ؾِٝٗ يرتدد ا٭َو بٌ يعٔ ايػٜٝ ٚيعٔ ا٫عيكاد، ٚوَا َٔ جاٚ  هلليو إٍ وٕ  عِ 

 ااأدٚا بعد اسٍٛ اهلل عًٝ٘ ايؼ٠٬ ٚايش٬ّ إ٫ ْؿوًا ق٬ًًٝ ٫ ٜبًػٕٛ بـع١ عظو ْؿشًا وٚ وِْٗ ؾشكٛا عاَيِٗ  

ؾٗبا ٫ اٜب وٜـًا ٗ نؿوٙ ٭ْ٘ َهبس ٕا ْؼ٘ ايكو ٕ ٗ غ  َٛؿع َٔ ايوؿ٢ عِٓٗ ٚاي ٓا٤ عًِٝٗ بٌ َٔ 

إكاي١ وٕ ْك١ً ايهياس ٚايش١ٓ نؿاا وٚ ؾشام ٚوٕ ٜظو ٗ نؿو َ ٌ ٖبا ؾإٕ نؿوٙ َيعٌ ؾإٕ َـُٕٛ ٖبٙ 

ٚه ٖا ٖٛ ايكوٕ ا٭ٍٚ نإ عاَيِٗ  110 ٍ عُوإ  {نٓيِ ه  و١َ وهوج  يًٓاض  }ٖبٙ اٯ١ٜ ايت ٖٞ 

نؿااًا وٚ ؾشاقًا َٚـُْٛٗا وٕ ٖبٙ ا٭١َ طو ا٭َِ ٚوٕ سابكٞ ٖبٙ ا٭١َ ِٖ طوااٖا ٚنؿو ٖبا ٖا ٜعًِ 

س٬ّ ٚمبا ػد عا١َ َٔ ٚٗو عًٝ٘ ط٤ٞ َٔ ٖبٙ ا٭قٛاٍ ؾإْ٘ ٜيبٌ وْ٘  ْدٜل . ايؼااّ با٫ؿ واا َٔ دٜٔ ام

  587د  586إشًٍٛ 

  1/417(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 3)

  362(  إعاِ ٫بٔ إكو٨ 4)

، ٚاٚاٙ اي٬يها٥ٞ ٗ طوح وػٍٛ إعيكاد وٌٖ ايش١ٓ 2/815، ٚإعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 131(  َشٓد ابٔ اؾعد 1)

  1267د  7/1266

  3/28(  وهباا ايكـا٠ 2)
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 سب ع ُإ

  ٛ ٟ : قدداٍ وٝدد٢ وهددو  قيدداد٠ حٝددإ ا٭عددو  َددٔ اؿاددو٠ قًدد  مل       ددد قدداٍ ايبػدد

وهوجدد٘ قدداٍ ٭ْدد٘ هللنددو ع ُددإ قدداٍ عًددٞ  ددِ قًدد  يٝ ٝدد٢ َددٔ وهدداى قدداٍ           

 .     (  1)وػ ابٓا

ددد عددٔ عُددوٚ بددٔ عًددٞ قدداٍ سددددداي  عبددد ايددوٓٔ بددٔ َٗدددٟ عددٔ حدددٜ  وبددٞ        

ٕ وٝد٢  إسدددددوا٥ٌٝ ا٥٬ٕٞ ؾاب٢ وٕ ود ق ب٘ ٚقاٍ نإ ٜظددديِ ع ُإ ٚندا 

 .(3)ددد عٔ سعٝد بٔ وبٞ عوٚب١ قاٍ : َٔ سب ع ُإ اؾيكو(2)٫ ودح عٓ٘

ددددد عددٔ عبددد إًددو بددٔ وبدد٢  (4)ددد عددٔ قيدداد٠ قدداٍ : َددا سددب وحددد ع ُددإ إ٫ اؾيكددو

ْـدددو٠ عدددٔ وبٝددد٘ قددداٍ : نٓدددا بإدٜٓددد١ ؾشدددب اجدددٌ ع ُدددإ ؾٓٗٝٓددداٙ ؾًدددِ ٜٓيددد٘  

 .(5)ؾااعدت  ِ جا٤ت ػاعك١ ؾاحوقي٘ 

ع٢ً وبٞ بهو ٚعُو ٚهللَِٗ يًواؾـ١ ٚبدوا٤أِٗ ٖدا أزعُد٘     ٓا٤ وٌٖ ايبٝ  

 ؾِٝٗ 

سددبل  ٓددا٤ عًددٞ بددٔ وبددٞ طايددب عًدد٢ وبددٞ بهددو ٚعُددو اؿددٞ اهلل عددِٓٗ ٚقٛيدد٘    

 ٗ أوأٝب ايؼ اب١ ٗ ايؿـٌ . باُْٗا ه  ايٓاض بعد اسٍٛ اهلل 

د عٔ جعؿدو بدٔ قُدد، عدٔ وبٝد٘، عدٔ جدابو قداٍ : دهدٌ عًدٞ عًد٢ عُدو ٚقدد              

٢ً اهلل عًٝو ٚدعا ي٘، ؾُدا َدٔ ايٓداض وحدد وحدب إيدٞ وٕ       ساٞ ب ٛس ؾكاٍ ػ

ٍو عًٞ ٗ عُو وٜـًا :  (6)ويك٢ اهلل بؼ ٝؿي٘ َٔ ٖبا إشا٢  دد  ٚا٣ٚ قٛ

د وٜدٛس ٚعُدوٚ بدٔ دٜٓداا       3د  ٜد بدٔ عًدٞ .     2د عٕٛ بٔ وبٞ ج ٝؿ١ عٔ وبٝ٘ .   1

 . (7)د قُد بٔ عًٞ بٔ وبٞ طايب، ابٔ اؿٓؿ١ٝ 4ٚوبٛ جٗـِ  

                                                 
  164(  َشٓد ابٔ اؾعد 3)

  1/286(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 4)

  3/1232(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 5)

  7/1268، ٚاٚاٙ اي٬يها٥ٞ ٗ طوح وػٍٛ اعيكاد وٌٖ ايش١ٓ 1305(  إعاِ ٫بٔ إكو٨ 6)

  7/105(  اي كات ٫بٔ حبإ 7)

   2/745، إعوؾ١ ٚاييااٜخ 3/343، اي بكات ٫بٔ سعد 2/180(  ايـعؿا٤ يًعكًٝٞ 1)

  344د  3/343(  طبكات ابٔ سعد 2)
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 ٕ ٓٗدداٍ بددٔ عُددوٚ، عددٔ سددٜٛد بددٔ غؿًدد١ قدداٍ َددوات بٓؿددو َددٔ ايظددٝع١         ددد عددٔ ا

ٜيٓاٚيٕٛ وبا بهدو ٚعُدو اؿدٛإ اهلل عًُٝٗدا ٜٚدبنوُْٚٗا ٜٚٓكؼدُْٛٗا بػد         

ايبٟ ُٖا ي٘ وٌٖ ؾدهً  ع٢ً عًٞ بٔ وبٞ طايب اؿٛإ اهلل عًٝد٘ ؾكًد  : ٜدا    

وَدد  إدد٪ٌَٓ َددوات بٓؿددو َددٔ ايظددٝع١ ٜيٓدداٚيٕٛ وبددا بهددو ٚعُددو اؿددٛإ اهلل     

عًُٝٗا ٜٚبنوُْٚٗا بػ  ايبٟ ُٖا ي٘ وٌٖ ؾًد٫ٛ وْدو أـدُو مُدا َ دٌ ايدبٟ       

ِٖ عًٝ٘ مل ٜياووٚا ع٢ً هلليو ؾكاٍ عًٞ عًٝ٘ ايشد٬ّ :  وعدٛهلل بداهلل وٕ وؿدُو     

 ايبٟ وْا عًٝ٘ يعٔ اهلل َٔ وؿُو مُدا إ٫ اؿشدٔ اؾُٝدٌ وهدٛا اسدٍٛ اهلل      

٢ ٜدددٟ حيدد٢ دهددٌ ٚػدداحباٙ ٚٚ ٜددواٙ  ددِ ْٗددب داَددع ايعددٌ ٜبهددٞ قابـددًا عًدد  

إشاد ؾؼعد إٓا ٚقعد َيٓهوًا قابـًا ع٢ً ؿٝي٘ ٜٓٛو ؾٝٗدا ٖٚدٞ بٝـدا٤    

حيدد٢ اجيُددع إيٝدد٘ ايٓدداض  ددِ قدداّ ؾيظددٗد غ بدد١ َددٛجز٠ بًٝػدد١  ددِ قدداٍ : وٜٗددا     

ايٓاض َا باٍ قّٛ ٜبنوٕٚ سدٝدٟ قدوٜع ٚوبدٟٛ إشدًٌُ َدا وْدا عٓد٘ َيٓدزٙ         

ؾًددل اؿبدد١ ٚبددوو ايٓشدد١ُ وْدد٘ ٫ َٚٓدد٘ بددو٤ٟ ٚعًدد٢ َددا قددايٛا َعاقددب وَددا ٚايددبٟ 

عًد٢   وبُٗا إ٫ َ٪َٔ أكٞ ٫ٚ ٜبػـُٗا إ٫ َٓداؾل اد٤ٟ ػد با اسدٍٛ اهلل    

ايؼدددم ٚايٛؾددا٤ ٜدداَوإ ٜٚٓٗٝددإ ٜٚكـددٝإ ؾُددا ىايؿددإ ؾُٝددا ٜؼددٓعإ اوٟ       

ٜو٣ َ ٌ اوُٜٗا اوٜدًا ٫ٚ ودب ن بُٗدا     ٫ٚ نإ اسٍٛ اهلل  اسٍٛ اهلل 

وبددا بهددو  ًُٝٗددا ااض . وَددو اسددٍٛ اهلل  ٖٚددٛ ع وحددد ؾُـدد٢ اسددٍٛ اهلل  

ؾًُدا قدبب اهلل    اؿٞ اهلل عٓ٘ ؾؼ٢ً بايٓاض أشع١ وٜاّ ٗ حٝا٠ اسٍٛ اهلل 

أعددداٍ ْبٝددد٘ عًٝددد٘ ايشددد٬ّ ٫ٚٙ إ٪َٓدددٕٛ هلليدددو ٚؾٛؿدددٛا إيٝددد٘ ايزندددا٠ ٭ُْٗدددا   

َكرتْإ ٗ نياس اهلل أعداٍ وْدا وٍٚ َدٔ سدٔ هلليدو َدٔ بدق عبدد إ ًدب ٖٚدٛ           

وٕ وحدًا َٓا نؿاٙ هلليو ؾهدإ ٚاهلل هد  َدٔ بكدٞ ٚواوؾد٘      يبيو نااٙ ٜٛد يٛ 

 اوؾدد١ ٚاآدد٘ آدد١ ٚو بيدد٘ ٚاعددًا ٚوقدَدد٘ سددًٓا ٚإسدد٬ًَا طددبٗ٘ اسددٍٛ اهلل     

َٝها٥ٝددٌ عًٝدد٘ ايشدد٬ّ ٚبددإبواِٖٝ عًٝدد٘ ايشدد٬ّ عؿددًٛا ٚٚقددااًا ؾشدداا بشدد ٠      

حي٢ َـ٢ يشبًٝ٘ ٚٚيٞ ا٭َدو عُدو اؿدٞ اهلل عٓد٘ بعددٙ ؾاقداّ        اسٍٛ اهلل 

ٚػدداحب٘ ٜيبددع   ااُٖددا ناأبدداع ايؿؼددٌٝ و ددو وَدد٘      َٓٗددا  اسددٍٛ اهلل   عًدد٢

ٚنددإ اهلل طددؿٝكًا بايـددعؿا٤ ٚإشددانٌ ٚيًُدد٪ٌَٓ عْٛددًا ْٚاػددوًا يًًُٛددّٛ      
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عًدد٢ ايٛددامل ٫ أاهددبٙ ٗ اهلل يَٛدد١ ٥٫ددِ ؿددوس اهلل أعدداٍ بدداؿل عًدد٢ يشدداْ٘   

اهلل  ٚجعٌ ايؼدم َٔ طاْ٘ حي٢ نٓدا ْٛدٔ وٕ ًَهدًا ٜٓ دل عًد٢ يشداْ٘ وعدز       

بإسدد٬َ٘ امسدد٬ّ ٚجعددٌ ٖاوأدد٘ يًدددٜٔ قٛاَددًا ويكدد٢ اهلل أعدداٍ يدد٘ ٗ قًددٛس         

ظاٜددٌ عًٝدد٘  إدد٪ٌَٓ ا بدد١ ٚٗ قًددٛس إٓدداؾكٌ ايوٖبدد١ طددبٗ٘ اسددٍٛ اهلل 

ايش٬ّ ؾًٛا غًًٝٛا ْٚٛح عًٝد٘ ايشد٬ّ حٓكدًا َػياٚدًا ايؼدا ٗ طاعد١ اهلل وقدو        

ٚا قٓدا إـدٞ عًد٢ َ دٌ سدبًُٝٗا       يعٝٓ٘ ؾُٔ يهُا َ ًُٗا ا١ٓ اهلل عًُٝٗدا 

ؾإْ٘ ٫ ٜبًؼ َبًػُٗدا إ٫ بإأبداع   ااُٖدا ٚاؿدب مُدا ؾُدٔ وحبُٗدا ؾكدد وحدبق          

َٚددٔ وبػـددُٗا ؾكددد وبػـددق ٚوْددا َٓدد٘ بددو٨ ٚيددٛ نٓدد  أكدددَ  إيددٝهِ ٗ          

وَوُٖدا يعاقبد  عًد٢ ٖدبا وطدد ايعكٛبد١ ٚيهدٔ ٫ ٜٓبػدٞ قبدٌ اييكددّ و٫ َٚددٔ           

ؾعًٝ٘ َا ع٢ً إؿدرتٟ و٫ إٕ هد  ٖدبٙ ا٭َد١ بعدد      وٚأٝ  ب٘ بعد ايّٝٛ ٜكٍٛ ٖبا 

وبٛ بهو  ِ عُو  ِ اهلل أعاٍ وعًِ باـ  وقٍٛ قدٛيٞ ٖدبا ٚاسديػؿو     ْبٝٗا 

 .(1)اهلل يٞ ٚيهِ

ْٛوْدا ٗ وَوْدا ؾٛجددْا ايدٓ       د عٔ اؿشٔ قاٍ قاٍ عًٞ : ٕدا قدبب ايدٓ     

         ٍ  اهلل  قددد قدددّ وبددا بهددو ٗ ايؼدد٠٬ ؾوؿددٝٓا يدددْٝاْا َددٔ اؿددٞ اسددٛ

 .(2)يدٜٓٓا ؾكدَٓا وبا بهو

                                                 
، 2/445ٚاٯجوٟ ٗ ايظوٜع١  124د  122، اٚاٙ هٝ ١ُ ٗ ؾـا٥ٌ وبٞ بهو ايؼدٜل 168د  166(  أااٜخ ٚاس٘ 1)

ٔو بٔ عُاا٠ :7/1295ٚاي٬يها٥ٞ ٗ طوح وػٍٛ إعيكاد وٌٖ ايش١ٓ   قُد ايبهوٟ ; وهوج٘ ابٔ  ، ٚأابع اؿش

 كيؼوًا، ٚأابع إٓٗاٍ بٔ عُوٚ : 33، ٚايعظااٟ ٗ ؾـا٥ٌ ايؼدٜل 107قدا١َ ٗ َٓٗا  ايكاػدٜٔ 

عٔ حشٌ بٔ قُد اؿٓؿٞ،  ٓا و٢ٝ  239د عبد إًو بٔ عُ  ، اٚاٙ وبٛ ْعِٝ ا٭ػبٗاْٞ ٗ ؾـا٥ٌ اـًؿا٤  1

 عٔ سٜٛد بٔ غؿ١ً ب٘ ...  وبٛ سًُٝإ اؿٓؿٞ  ٓا عبد إًو بٔ عُ 

عٔ ٖاطِ بٔ َو د حد ٓا وبٛ ػاحل  4/166د وبٛ ايزعوا٤، وٚ  ٜد بٔ ٖٚب ، اٚاٙ ابٔ ا٭   ٗ وسد ايػاب١  2

 ايؿوا٤ حد ٓا وبٛ إس ام ايؿزااٟ حد ٓا طعب١ عٔ س١ًُ بٔ نٌٗٝ عٔ وبٞ ايزعوا٤ وٚ عٔ  ٜد بٔ ٖٚب وٕ سٜٛد ... 

عٔ وبٞ عبد اهلل قُد بٔ إبواِٖٝ ايبٛطٓاٞ قاٍ  ٓا وبٛ ػاحل ايؿوا٤  376ؿا١ٜ ٚاٚاٙ اـ ٝب ايبػدادٟ ٗ ايه

قبٛس بٔ َٛس٢ ... قاٍ اـ ٝب : قاٍ وبٛ عبد اهلل ايبٛطٓاٞ : ٖبا اؿدٜ  ايبٟ سكٓاٙ ٚاٜٚٓاٙ َٔ ا٭هباا 

إٍ حٝ  بًؼ َٔ ْكً٘  اي ابي١ ٭َا١ْ ٓاي٘ ٚ ك١ اجاي٘ ٚإأكإ   وٜ٘ ٚطٗوأِٗ ٗ ايعًِ ٗ نٌ عؼو َٔ وعؼااِٖ

 إٍ امَاّ امادٟ عًٞ بٔ وبٞ طايب اؿٞ اهلل عٓ٘ حي٢ ناْو طاٖد حٍٛ إٓا ٚعًٞ ؾٛق٘ 

ٚقٛاّ ايش١ٓ  2/443، ٚاٯجوٟ ٗ ايظوٜع١ 274د  1/273، ٚاٚاٙ اـ٬ٍ ٗ ايش١ٓ 3/167(  طبكات ابٔ سعد 2)

  2/347ا٭ػبٗاْٞ ٗ اؿا١ 
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د عٔ طكٝل بٔ س١ًُ قاٍ قٌٝ يعًدٞ بدٔ وبدٞ طايدب : اسدي ًـ عًٝٓدا قداٍ : َدا          

وسددي ًـ ٚيهددٔ إٕ ٜددود اهلل بٗددبٙ ا٭َدد١ هدد ًا هُعٗددِ عًدد٢ ه ٖددِ نُددا         

ددد عٔ ن   ايٓٛا٤ عدٔ وبدٞ سدوو١ : مسعد        (1)ْعِٗ بعد ْبِٝٗ ع٢ً ه ِٖ

ًدد٢ إٓددا : و٫ إٕ وبددا بهددو وٚاٙ َٓٝددب ايكًددب إ٫ إٕ عًٝددا عًٝدد٘ ايشدد٬ّ ٜكددٍٛ ع

ددد عٔ وبٞ عكٌٝ، عٔ اجدٌ قداٍ سد٦ٌ عًدٞ عدٔ وبدٞ        (2)عُو ْاػي اهلل ؾٓؼ ٘

بهو ٚعُدو ؾكداٍ : ناْدا إَداَٞ ٖدد٣ ااطددٜٔ َوطددٜٔ َؼدً ٌ َدٓا ٌ          

ددد عٔ سعٝد بٔ عُوٚ بدٔ سدؿٝإ عدٔ وبٝد٘ قداٍ :        (3)هوجا َٔ ايدْٝا ٔٝؼٌ

مل ٜعٗددد إيٝٓددا ٗ امَدداا٠   اهلل عٓدد٘ ؾكدداٍ إٕ اسددٍٛ اهلل  ه ددب عًددٞ اؿددٞ  

عٗدددا ؾاهددب بدد٘ ٚيهٓدد٘ او٣ اوٜٓدداٙ ٚاسددي ًـ وبددٛ بهددو ؾاقدداّ ٚاسدديكاّ  ددِ       

اسي ًـ عُدو ؾاقداّ ٚاسديكاّ حيد٢ ؿدوس ايددٜٔ ظواْد٘  دِ وٕ وقٛاَدا طًبدٛا           

ددد عٔ عبدد هد ، عدٔ عًدٞ قداٍ       (4)ايدْٝا ٜعؿٛا اهلل عُٔ ٜظا٤ ٜٚعبس َٔ ٜظا٤

 . (5)وحِ اهلل وبا بهو ٖٛ وٍٚ َٔ ْع  ايًٛحٌ: ٜ

د عٔ ٖظاّ بٔ عدو٠ٚ، عدٔ وبٝد٘، عدٔ عا٥ظد١ قايد  : هدو  وبدٞ طداٖوًا بشدٝؿ٘           

اانبددًا عًدد٢ ااحًيدد٘ إٍ هللٟ ايكؼدد١ ؾاددا٤ عًددٞ بددٔ وبددٞ طايددب ؾاهددب بزَدداّ        

 ال  ااحًي٘ ؾكاٍ : إٍ ؤٜ ٜا هًٝؿ١ اسٍٛ اهلل 

د وطدِ سدٝؿو ٫ٚ أؿاعٓدا بٓؿشدو     ّٜٛ وحد  وقٍٛ يو َا قاٍ يهِ اسٍٛ اهلل 

اهلل يدد٦ٔ وػددٝب ؾٝددو ٫ ٜهددٕٛ يإلسدد٬ّ بعدددى ْٛاَددًا وبدددًا ؾوجددع َٚـدد٢         ؾددٛ 

 .  (6)اؾٝع

ددد عددٔ عُددوٚ بددٔ َُٝددٕٛ، عددٔ عًددٞ قدداٍ : َددا نٓددا ْٓهددو ٚمددٔ َيددٛاؾوٕٚ           

ددددد عدٔ ومسدا٤ بدٔ      (1)وٕ ايشه١ٓٝ أٓ ل ع٢ً يشإ عُو وػ اس اسٍٛ اهلل 

                                                 
   2/183ايـعؿا٤ يًعكًٝٞ  ،4/1318(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 3)

   3/157(  طبكات ابٔ سعد 4)

  45، ٚاٚاٙ ايعظااٟ ٗ ؾـا٥ٌ ايؼدٜل 3/192(  طبكات ابٔ سعد 1)

  1/178( ايـعؿا٤ يًعكًٝٞ 2)

   3/176(  طبكات ابٔ سعد 3)

  2/791(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 4)
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 ا ٜكدٍٛ نٓد  إهللا مسعد  َدٔ اسدٍٛ اهلل       اؿهِ ايؿدزااٟ قداٍ مسعد  عًٝد    

حدٜ ا ٜٓؿعق اهلل َا طا٤ وٕ ٜٓؿعق ٚإ حد ق غ ٣ اسي ًؿي٘ ؾ دد ق وبدٛ   

بهو ٚػدم وبٛ بهو قاٍ قاٍ ايٓ  عًٝ٘ ايش٬ّ َدا َدٔ عبدد ٜدبْب ؾٝيٛؿدا      

 .(2)ؾٝ شٔ ايٛؿ٤ٛ  ِ ٜؼ٢ً انعيٌ  ِ ٜشيػؿو اهلل إ٫ غؿو ي٘

و بٔ قُد : إٕ يٞ جااًا ٜزعِ وْدو أداو َدٔ وبدٞ     د عٔ  ٖ  قاٍ قاٍ وبٞ ؾعؿ

بهددو ٚعُددو ، ؾكدداٍ جعؿددو : بددو٨ اهلل َددٔ جددااى ٚاهلل إْددٞ ٭اجددٛ وٕ ٜددٓؿعق 

اهلل بكدوابت َددٔ وبددٞ بهدو ٚيكددد اطدديهٝ  طدها٠ ؾاٚػددٝ  إٍ هددايٞ عبددد    

 .(3)ايوٓٔ بٔ ايكاسِ

 ٍ : د عٔ سؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ قاٍ حد ْٛا عٔ جعؿو بٔ قُد ٚمل ومسع٘ َٓ٘ قا

  (4) ٍ اسٍٛ اهلل  نإ  ٍ وبٞ بهو ٜدعٕٛ ع٢ً عٗد اسٍٛ اهلل 

د عدٔ عدو٠ٚ بدٔ عبدد اهلل بدٔ قظد  قداٍ : يكٝد  وبدا جعؿدو ٚقدد قؼدع  ؿدٝت              

ؾكدداٍ َددا يددو عددٔ اــدداس قدداٍ : قًدد  ونوٖدد٘ ٗ ٖددبا ايبًددد قدداٍ ؾاػددبؼ         

بايٛمسدد١ ؾددإْٞ نٓدد  وهـددب بٗددا حيدد٢ ؼددوى ؾُددٞ  ددِ قدداٍ : إٕ وْاسددًا َددٔ      

قوا٥هِ ٜزعُٕٛ وٕ هـاس ايً د٢ حدواّ ٚوْٗدِ سدايٛا قُدد بدٔ وبدٞ        ٓك٢ 

بهو وٚ ايكاسِ بٔ قُد ،قاٍ  ٖ  ايظو َٔ غد ٟ عدٔ هـداس وبدٞ بهدو      

ؾكدداٍ نددإ ىـددب باؿٓددا٤ ٚايهدديِ ؾٗددبا ايؼدددٜل قددد هـددب قدداٍ قًدد           

 .(5)ايؼدٜل قاٍ ْعِ ٚاس ٖبٙ ايكب١ً وٚ ايهعب١

ًٞ : ونإ َٓهِ وٌٖ ايبٝد  وحدد   د عٔ  ٖ  عٔ جابو قاٍ : قً   ُد بٔ ع

ٜزعِ وٕ هللْبدا َدٔ ايدبْٛس طدوى قداٍ ٫، قداٍ قًد  وندإ َدٓهِ وٖدٌ ايبٝد             

                                                                                                                   
 ٛس٢ عٔ إمساعٌٝ بٔ وبٞ هايد عٔ ايظع  وٕ عًًٝا ... ٚاٚاٙ عٔ عبٝد اهلل بٔ َ 462د  1/461(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 5)

  1/106(  ايـعؿا٤ يًعكًٝٞ 6)

، ٚاٚاٙ اي٬يها٥ٞ ٗ طوح وػٍٛ 38، ٚاٚاٙ ايدااق ق ٗ ؾـا٥ٌ ايؼ اب١ 2/556(  ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 1)

  2393إعيكاد وٌٖ ايش١ٓ 

  79ٚ  78 ، ٚاٚاٙ ايدااق ق ٗ ؾـا٥ٌ ايؼ اب2/556١(   ايهاٌَ ٫بٔ عدٟ 2)

   3/194(  طبكات ابٔ سعد 3)
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وحد ٜكو بايوجع١ قاٍ ٫، قً  ونإ َٓهِ وٌٖ ايبٝد  وحدد ٜشدب وبدا بهدو      

 .(1)ٚعُو  ال قاٍ : ٫ ، ؾاحبُٗا ٚأ٫ُٖٛا ٚاسيػؿو مُا

 ٚاسدٛي٘ َدٔ إػد ٠    د عٔ ن   بٔ إمساعٝدٌ قداٍ مسعد  وبدا جعؿدو : بدو٨ اهلل      

 .  (3(  )2)بٔ سعٝد ٚبٝإ ؾإُْٗا نببا عًٝٓا وٌٖ ايبٝ 

د عٔ سؿٝإ قاٍ قاٍ ابٔ ايشدُاى : وادت اؿدف ؾكداٍ يدٞ  ااا٠ بدٔ وعدٌ وهدٛ        

عبد إًو بٔ وعٌ : إهللا يكٝ  جعؿو بدٔ قُدد ؾاقو٥د٘ َدق ايشد٬ّ ٚقدٌ يد٘ :        

جعؿدو بدٔ قُدد ؾكًد  : يد٘ ٜدا       وهاْٞ ٗ اؾ١ٓ وْا وّ ٗ ايٓداا ال  قداٍ ؾًكٝد     

ابٔ اسدٍٛ اهلل وأعدوف  ااا٠ بدٔ وعدٌ ال قداٍ ْعدِ ااؾـدٞ هبٝد ، قداٍ قًد  :           

إْ٘ ٜكو٥و ايش٬ّ ٜٚكدٍٛ وهاْدٞ ٗ اؾٓد١ وْدا وّ ٗ ايٓداا ال  قداٍ ؾداهاٙ وْد٘         

ٗ ايٓاا، ِ قاٍ : ٚأعًِ َٔ ؤٜ عًُ  وْد٘ ٗ ايٓداا إْد٘ ٜدزعِ وْدٞ وعًدِ ايػٝدب        

عًِ ايػٝب إ٫ اهلل عز ٚجٌ ؾٗٛ ناؾو ٚايهداؾو ٗ ايٓداا،   َٚٔ  عِ وٕ وحدًا ٜ

قدداٍ ؾًُددا قدددَ  ايهٛؾدد١ جددا٤ْٞ َددع ايٓدداض ٜشددًُٕٛ عًددٞ ؾكدداٍ َددا ؾعًدد  ٗ  

 .(4)حاجت ال ؾاهاأ٘ َا قاٍ ؾكاٍ : إٕ ابٔ اسٍٛ اهلل اأك٢

د عٔ عُوٚ بٔ قٝص ا٥٬ٕٞ قاٍ مسع  جعؿو بدٔ قُدد ٜكدٍٛ : أداو اهلل ٖدٔ      

د عٔ ؾـٌٝ بٔ َو ٚم، عٔ إبواِٖٝ بٔ اؿشدٔ قداٍ   (5)ٚعُو أاو َٔ وبٞ بهو

قاٍ : دهدٌ عًدٞ إػد ٠ بدٔ سدعٝد ٚوْدا طداس ٚنٓد  ٚوْدا طداس وطدب٘ بوسدٍٛ             

ؾددبنو َددٔ قددوابت ٚطددبٗٞ ٚوًَدد٘ ٗ قدداٍ  ددِ هللنددو وبددا بهددو ٚعُددو       اهلل 

ؾًعُٓٗا ٚبو٨ َُٓٗا قداٍ قًد  ٜدا عددٚ اهلل وعٓددٟ ال قداٍ ؾ ٓكيد٘ هٓكدًا، قداٍ          

  قٛيو يًُػ ٠ ؾ ٓكي٘ هٓكدًا وهٓكيد٘ بدايه٬ّ وّ بػد ٙ ال قداٍ      ؾكً  ي٘ : واوٜ

                                                 
  68، ٚاٚاٙ ايدااق ق ٗ ؾـا٥ٌ ايؼ اب١ 7/315(  طبكات ابٔ سعد 4)

 (  ٗ ايـعؿا٤ : اؿدٜ   1)

  31ٚايًؿٜ ي٘، ٚاٚاٙ ايدااق ق ٗ ؾـا٥ٌ ايؼ اب١  4/180، ايـعؿا٤ يًعكًٝٞ 7/315(  اي بكات ٫بٔ سعد 2)

 ، ٚقٛي٘ اأك٢ : وٟ اسي دّ اييك١ٝ 672د  2/671(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 3)

:  6/260قاٍ اؿاؾٜ ايبٖ  ٗ ايش    69، ٚاٚاٙ ايدااق ق ٗ ؾـا٥ٌ ايؼ اب١ 8/118(  اي كات ٫بٔ حبإ 4)

 ٖبا ايكٍٛ َيٛاأو عٔ جعؿو ايؼادم ٚوطٗد باهلل إْ٘ يباا ٗ قٛي٘ غ  َٓاؾل ٭حد ؾكبي اهلل ايواؾـ١ 
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د عٔ ايؿـٌٝ بدٔ َدو ٚم قداٍ مسعد  اؿشدٔ بدٔ          (1)بٌ هٓكي٘ حي٢ وديع يشاْ٘

اؿشدددٔ ٜكدددٍٛ يوجدددٌ ٖدددٔ ٜػًدددٛ ؾدددِٝٗ ٚوهدددِ وحبْٛدددا هلل ؾدددإٕ وطعٓدددا اهلل    

ؾاحبْٛا ٚإٕ عؼٝٓا اهلل ؾابػـْٛا قاٍ ؾكاٍ ي٘ اجدٌ إْهدِ قوابد١ اسدٍٛ اهلل     

ٚوٖددٌ بٝيدد٘ ؾكدداٍ ٚوددو يددٛ نددإ اهلل َاْعددا بكوابدد١ َددٔ اسددٍٛ اهلل وحدددا بػدد   

طاعدد١ اهلل يٓؿددع بددبيو َددٔ ٖددٛ وقددوس إيٝدد٘ َٓددا وبددا ٚوَددا ٚاهلل إْددٞ ٭هدداف وٕ      

ٜـاعـ يًعاػٞ َٓا ايعدباس ؿدعؿٌ ٚإْدٞ ٭اجدٛ وٕ ٜد٪أ٢ ا شدٔ َٓدا وجدوٙ         

أوٜدٕٚ ٚمٔ ْوؿد٢  َوأٌ ًٜٚهِ اأكٛا اهلل ٚقٛيٛا ؾٝٓا اؿل ؾإْ٘ وبًؼ ؾُٝا 

ب٘ َٓهِ  ِ قاٍ يكد وسا٤ بٓا  با٩ْا إٕ نإ ٖدبا ايدبٟ أكٛيدٕٛ َدٔ دٜدٔ اهلل      

 ِ مل ٜ ًعْٛا عًٝ٘ ٚمل ٜوغبْٛا ؾٝ٘ . قاٍ ؾكاٍ ي٘ ايواؾـدٞ : ومل ٜكدٌ اسدٍٛ    

اهلل عًٝ٘ ايش٬ّ يعًٞ َٔ نٓ  ٫َٛٙ ؾعًدٞ َد٫ٛٙ ؾكداٍ وَدا ٚاهلل وٕ يدٛ ٜعدق       

ي مِ بدبيو نُدا وؾؼدي مدِ بايؼد٠٬ ٚايزندا٠       ببيو امَو٠ ٚايشً إ ٭ؾؼ

ٚػٝاّ اَـإ ٚحف ايبٝ  ٚيكاٍ مدِ وٜٗدا ايٓداض ٖدبا ٚيدٝهِ َدٔ بعددٟ ؾدإٕ         

ٚيدٛ ندإ ا٭َدو نُدا أكٛيدٕٛ إٕ اهلل       وْؼي ايٓاض نإ يًٓاض اسٍٛ اهلل 

ٚاسٛي٘ اهيااا عًٝا مبا ا٭َو ٚايكٝاّ بعد ايٓ  عًٝ٘ ايش٬ّ إٕ ندإ ٭عٛدِ   

وٕ ٜكدّٛ ؾٝد٘    ه ١٦ٝ ٚجوَدا إهلل أدوى َدا وَدوٙ بد٘ اسدٍٛ اهلل         ايٓاض ٗ هلليو

 .(2)نُا وَوٙ وٚ ٜعبا ؾٝ٘ إٍ ايٓاض

د عٔ ؾـٌٝ بٔ َو ٚم قاٍ سداي  عُدو بدٔ عًدٞ ٚحشدٌ بدٔ عًدٞ عُدٞ جعؿدو          

قً  : ٌٖ ؾٝهِ وٌٖ ايبٝد  إْشدإ َؿرتؿد١ طاعيد٘ أعوؾدٕٛ يد٘ هلليدو َٚدٔ مل         

 : ٫ ٚاهلل َا ٖدبا ؾٝٓدا َدٔ قداٍ     ٜعوف ي٘ هلليو ي٘ ؾُات َات َٝي١ جا١ًٖٝ ؾكا٫

ٖددبا ؾٝٓددا ؾٗددٛ نددباس . قدداٍ ؾكًدد  يعُددو بددٔ عًددٞ آددو اهلل إٕ ٖددبٙ َٓزيدد١    

وٚػ٢ إيٝد٘  دِ ناْد  يً شدٔ إٕ عًٝدا       أزعُٕٛ وْٗا ناْ  يعًٞ إٕ ايٓ   

وٚػدد٢ إيٝدد٘  ددِ ناْدد  يً شددٌ إٕ اؿشددٔ وٚػدد٢ إيٝدد٘  ددِ ناْدد  يعًددٞ بددٔ      

 ُد بدٔ عًدٞ إٕ عًٝدا وٚػد٢ إيٝد٘       اؿشٌ إٕ اؿشٌ وٚػ٢ إيٝ٘  ِ ناْ 

                                                 
  1455د  7/1454، ٚاٚاٙ اي٬يها٥ٞ ٗ طوح وػٍٛ إعيكاد وٌٖ ايش١ٓ ٚاؾُاع١ 4/180(  ايـعؿا٤ يًعكًٝٞ 5)

  7/1400، ٚاٚاٙ اي٬يها٥ٞ ٗ طوح وػٍٛ إعيكاد وٌٖ ايش١ٓ ٚاؾُاع١ 7/314(  طبكات ابٔ سعد 1)
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ؾكدددداٍ ٚاهلل ٕددددات وبددددٞ ؾُددددا وٚػدددد٢ عددددوؾٌ قاأًددددِٗ اهلل ٚاهلل إٕ ٖدددد٪٤٫ إ٫  

َيانًٕٛ بٓا ٖبا هٓٝص اـدو٩ َدا هٓدٝص اـدو٩ قداٍ قًد  إعًد٢ بدٔ هٓدٝص          

قاٍ ْعِ إع٢ً بدٔ هٓدٝص ٚاهلل يؿهدوت عًد٢ ؾواطدٞ طد٬ٜٛ وأعادب َدٔ قدّٛ          

 .(1)ع٢ً بٔ هٓٝصيبص اهلل عكٛمِ حٌ وؿًِٗ إ

ددد عددٔ وٝدد٢ بددٔ سددعٝد قدداٍ مسعدد  عًددٞ بددٔ حشددٌ ٚنددإ وؾـددٌ ٖددامشٞ           

وداني٘ ٜكدددٍٛ ٜا وٜٗا ايٓاض وحبْٛدا حدب امسددددددددددد٬ّ ؾُدا بددددوح بٓدا حدبهِ        

 .(2)حي٢ ػاا عًٝٓا عااا

د عٔ و٢ٝ بٔ سعٝد قاٍ قاٍ عًدٞ بدٔ حشدٌ وحبْٛدا حدب امسد٬ّ ؾدٛ اهلل َدا         

 .(3)حي٢ بػـيُْٛا إٍ ايٓاض اٍ بٓا َا أكٛيٕٛ 

د عٔ عبٝد اهلل بٔ عبد ايوٓٔ بدٔ َٖٛدب قداٍ جدا٤ ْؿدو إٍ عًدٞ بدٔ اؿشدٌ         

ؾددا ٓٛا عًٝدد٘ ؾكدداٍ َددا ونددببهِ َٚددا وجددوونِ عًدد٢ اهلل مددٔ َددٔ ػدداؿٞ      

 .(4)قَٛٓا ٚعشبٓا وٕ ْهٕٛ َٔ ػاؿٞ قَٛٓا

قداٍ   د عٔ َشعٛد بٔ َايو قاٍ قاٍ يٞ عًٞ بٔ حشٌ َدا ؾعدٌ سدعٝد بدٔ جدب      

قًدد  ػدداحل قدداٍ هللاى اجددٌ نددإ ّددو بٓددا ؾٓشدداي٘ عددٔ ايؿددوا٥ب ٚوطددٝا٤ ٖددا  

 (6()5)ٜٓؿعٓا اهلل بٗا إْ٘ يٝص عٓدْا َا ٜوَٝٓا ب٘ ٖ٪٤٫ ٚوطاا بٝدٙ إٍ ايعوام

                                                 
  65، ٚاٚاٙ ايدااق ق ٗ ؾـا٥ٌ ايؼ اب١ 7/319(  طبكات ابٔ سعد 1)

ٚوبٛ  3/500، ٚاـ٬ٍ ٗ ايش١ٓ 89وبٛ بظو ايد٫ٚبٞ ٗ ايبا١ٜ اي اٖو٠ ، ٚاٚاٙ 7/212(  طبكات ابٔ سعد 2)

  3/136ْعِٝ ٗ اؿ١ًٝ 

  212/ 7(  طبكات ابٔ سعد 3)

  7/212(   طبكات ابٔ سعد 4)

  7/214(  طبكات ابٔ سعد 5)

اٯ اا َٚا  (  قب١ وٌٖ ايبٝ  ٚ ٓا٩ِٖ ع٢ً وػ اس اسٍٛ اهلل ػ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ وَو ٚاٖو َٚظٗٛا ٖٚب6ٙ)

 حؼٌ بِٝٓٗ َٔ ا٫أؿام ٚاييزٚا  ٖا ٜظٗد بؼ ١ ٖبٙ ا ب١ ٚقٛأٗا 

َٚا أدعٝ٘ ايواؾـ١ ٚأزعُ٘ َٔ ايعدا٤ بٌ وٌٖ ايبٝ  ٚايؼ اب١ نبس ٚاٖو َٚعًّٛ وٕ ايواؾـ١ ِٖ وٌٖ 

 ايهبس ٚاييزٜٚو ِٖٚ وعِٛ وعدا٤ وٌٖ ايبٝ  

٫ ْكٌ ػ ٝي ٫ٚ دٜٔ َكبٍٛ ٫ٚ دْٝا َٓؼٛا٠ بٌ ِٖ وعِٛ قاٍ طٝخ امس٬ّ : ايواؾـ١ و١َ يٝص ما عكٌ ػوٜي ٚ

اي ٛا٥ـ نببًا ٚج٬ًٗ ٚدِٜٓٗ ٜدهٌ ع٢ً إشًٌُ نٌ  ْدٜل َٚوأد نُا دهٌ ؾِٝٗ ايٓؼ ١ٜ ٚاممساع١ًٝٝ 

ٚغ ِٖ ؾإِْٗ ٜعُدٕٚ إٍ هٝاا ا٭١َ ٜعادِْٚٗ ٚإٍ وعدا٤ اهلل َٔ ايٝٗٛد ٚايٓؼاا٣ ٚإظونٌ ٜٛايِْٛٗ ٜٚعُدٕٚ 

 ٍ ايؼدم ايٛاٖو إيٛاأو ٜدؾعْٛ٘ ٚإٍ ايهبس إ يًل ايبٟ ٜعًِ ؾشادٙ ٜكُْٝٛ٘ إ
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 وٌٖ ايبٝ 

  ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ چعٔ ايشدٟ عٔ وبدٞ َايدو عدٔ ابدٔ عبداض       ـ

  . (1)د، قاٍ : إٛد٠ ٭ٌٖ ق23ُايظٛا٣  چ

 ايكياٍ ٗ ّٜٛ اؾٌُ

ددد عددٔ حادد  بددٔ ايوبٝددع وٕ عُددوإ بددٔ حؼددٌ واسددً٘ اٍ بددق عدددٟ وٕ ا٥دديِٗ      

وْع َا ٜهْٕٛٛ ٗ َشادِٖ ٚهلليو عٓد ايعؼو ؾكِ قا٥ُدًا قداٍ ؾكداّ قا٥ُدًا     

ٜكدوو عًدٝهِ    ؾكاٍ واسدًق إيدٝهِ عُدوإ بدٔ حؼدٌ ػداحب اسدٍٛ اهلل        

ي ٚوًدـ بدداهلل ايدبٟ ٫ إيدد٘ إ٫   ايشد٬ّ ٚآدد١ اهلل ٚىدانِ وْددٞ يهدِ ْاػدد   

ٖٛ ٭ٕ ٜهٕٛ عبدًا حبظًٝا فدعًا ٜوع٢ وعٓدزا حـدٓٝات ٗ اوض جبدٌ حيد٢     

ٜداندد٘ إددٛت وحددب إيٝدد٘ َددٔ وٕ ٜوَددٞ ٗ وحددد َددٔ ايؿددوٜكٌ بشددِٗ وه ددا وٚ   

وػدداس ؾاَشددهٛا ؾددد٣ يهددِ وبددٞ ٚوَددٞ . قدداٍ ؾوؾددع ايكددّٛ ا٩ٚسددِٗ ٚقددايٛا     

يظد٤ٞ وبددًا ؾػددٚا     دع  ؿدٌ اسدٍٛ اهلل   دعٓا َٓدو وٜٗدا ايػد٬ّ ؾإْدا ٚاهلل ٫ ْد     

ّٜٛ اؾٌُ ؾكيٌ بظو ٚاهلل ن   حدٍٛ عا٥ظد١ ٦َٜٛدب سدبعٕٛ نًدِٗ قدد ْدع        

   (2)ايكوإ قاٍ َٚٔ مل هُع ايكوإ ون و

د عٔ عبد إًو بٔ َشًِ، عٔ وبٞ جوٚ إا ْٞ قداٍ : مسعد  عًٝدًا ٖٚدٛ ٜٓاطدد      

ٜكدٍٛ إْدو أكداأًق      ايزب  ؾكداٍ وْظددى اهلل ٜدا  بد  وَدا مسعد  اسدٍٛ اهلل       

 (3)ٚوْ  ٚامل قاٍ ب٢ً ٚيهق ْشٝ 

                                                                                                                   
ؾِٗ نُا قاٍ ؾِٝٗ ايظع  د ٚنإ َٔ وعًِ ايٓاض بِٗ د يٛ ناْٛا َٔ ايبٗا٥ِ يهاْٛا ٓوًا ٚيٛ ناْٛا َٔ اي   

 يهاْٛا أًا 

  4/471ٚمبا ناْٛا وبٗ  ايٓاض ٚوطدِٖ ؾو١ٜ . ايؿيا٣ٚ 

ٜ ايبٖ  آ٘ اهلل ٕا هللنو قٍٛ جعؿو بٔ قُد : بو٨ اهلل ٖٔ أاو َٔ وبٞ بهو ٚعُو . قاٍ : ٚػدم اؿاؾ

ٖبا ايكٍٛ َيٛاأو عٔ جعؿو ايؼادم ٚوطٗد باهلل إْ٘ يباا ٗ قٛي٘ غ  َٓاؾل ٭حد، ؾكبي اهلل ايواؾـ١ . ايش  

6/260  
 

   5/192(  طبكات ابٔ سعد 1)

  3/35، 2/300(  ايـعؿا٤ يًعكًٝٞ 2)
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 ايكياٍ ٗ ػؿٌ

د عٔ عُوٚ بٔ دٜٓددداا عٔ وبٞ جعؿو وْ٘ وهاٙ قاٍ وهاْٞ حو١ًَ َدٍٛ وسدا١َ   

قاٍ :  بع ق وسا١َ بٔ  ٜد إٍ عًٞ بدٔ وبدٞ طايدب  دِ قداٍ يدٞ : إْد٘ سٝشدايو         

ٜكدٍٛ يدو ٚاهلل يدٛ نٓد       عق ٜٚكٍٛ َا هًؿ٘ عق ال ؾاقو٥٘ ايشد٬ّ ٚقدٌ يد٘ :   

ٗ طدددم ا٭سددد ٭حببدد  وٕ ونددٕٛ َعددو ٚيهددٔ ٖددبا وَددو مل واٙ ؾاأٝدد  عًٝددًا 

 .(1)ؾاهاأ٘

د عٔ َُٝددددٕٛ قاٍ قاٍ ابدٔ عُدو : نؿؿد  ٜددٟ ؾًدِ وْددّ ٚإكاأدٌ عًد٢ اؿدل          

   (2)وؾـٌ

د عٔ اؿشٔ، عٔ ا٭حٓـ ٜعدق ابدٔ قدٝص قداٍ ٕدا قددّ عًدٞ ايبؼدو٠ ايي ؿد           

أوٜد قًد  ٖدبا ايوجدٌ     (3)٭ْؼوٙ ؾًكٝق وبٛ بهو٠ ؾكاٍ وبٝ٘ع٢ً سٝؿٞ ٯأٝ٘ 

ٜكددٍٛ : إهللا اييكدد٢ إشددًُإ    ٭ْؼددوٙ ؾكدداٍ ااجددع ؾددإْٞ مسعدد  اسددٍٛ اهلل      

 (4)بشٝؿُٝٗا ؾايكاأٌ ٚإكيٍٛ ٗ ايٓاا

د عٔ وٜٛس، عٔ قُد قاٍ ْب٦  وٕ سعدًا نإ ٜكٍٛ : جاٖدت إهلل وْا وعوف 

ي٘ عٝٓإ ٚيشإ ٚطؿيإ ٜكٍٛ ٖبا َ٪َٔ  اؾٗاد ٫ٚ وقاأٌ حي٢ ٜاأْٛٞ بشٝـ

   (5)ٖٚبا ناؾو

د عٔ ابٔ وبٞ ًَٝه١ قاٍ قاٍ عبد اهلل بٔ عُوٚ : َا يٞ ٚيؼؿٌ َا يٞ 

ٚيكياٍ إشًٌُ يٛددت وْٞ َ  قبً٘ بعظو سٌٓ وَا ٚاهلل ع٢ً هلليو َا 

ؿوب  بشٝـ ٫ٚ طعٓ  بوَي ٫ٚ اَٝ  بشِٗ َٚا اجٌ وجٗد َق َٔ اجٌ 

                                                 
   4/53، اي بكات ٫بٔ سعد  1/221(  إعوؾ١ ٚاييااٜخ 3)

    4/153(  اي بكات ٫بٔ سعد 4)

 (  نبا ٗ ا٭ػٌ  5)

  660(  إعاِ ٫بٔ إكو٨ 6)

  1/286(  إعاِ ٫بٔ ا٭عوابٞ 1)
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َٔ هلليو قاٍ ْاؾع حشدددبي٘ هللنو وْ٘ ندددداْ  بٝدٙ ايواٜدددد١  مل ٜؿعٌ ط٦ٝا

 (1)ؾكدّ ايٓدددداض َٓزي١ وٚ َٓزييٌ 

د عٔ وبٞ هًد٠ قاٍ قاٍ وبٛ ايعاي١ٝ ٕا نإ  َٔ عًٞ عًٝ٘ ايش٬ّ َٚعا١ٜٚ 

ٚإْٞ يظاس ايكياٍ وحب إيٞ َٔ اي عاّ اي ٝب ؾياٗزت ظٗا  حشٔ حي٢ 

ُا إهللا نا ٖ٪٤٫ نا ٖ٪٤٫ ٚإهللا ًٌٖ وأٝيِٗ ؾإهللا ػؿإ ٫ ٜو٣ طوؾاٖ

 ٤٫ ًٌٖ ٖ٪٤٫٪ٖ 

قاٍ ؾواجع  ْؿشٞ ؾكً  وٟ ايؿوٜكٌ وْزي٘ ناؾوا ٚوٟ ايؿوٜكٌ وْزي٘ 

 .(2)َ٪َٓا وٚ َٔ ونوٖق ع٢ً ٖبا ؾُا وَشٝ  حي٢ اجع  ٚأونيِٗ

د عٔ ايظع  قاٍ : نإ َشوٚم إهللا قٌٝ ي٘ وب ات عٔ عًٞ ٚعٔ َظاٖدٙ 

٦ًا َٔ َظاٖدٙ ؾاااد وٕ ٜٓاػ ِٗ اؿدٜ  قاٍ ٚمل ٜهٔ طٗد َع٘ طٝ

وهللنونِ باهلل واوٜيِ يٛ وْ٘ حٌ ػـ بعـهِ  يبعب ٚوهب بعـهِ 

ع٢ً بعب ايش٬ح ٜكيٌ بعـهِ بعـًا ؾيي باس َٔ ايشُا٤ ٚوْيِ أٓٛوٕٚ  ِ 

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  چ   ْزٍ َٓ٘ ٬َى حي٢ إهللا نإ بٌ ايؼؿٌ قاٍ

ڃ    ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ونإ هلليو حاجزًا   29ايٓشا٤  چچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ     چچ  چ

بعـهِ عٔ بعب قايٛا ْعِ، قاٍ ؾٛاهلل يكد ؾيي اهلل ما بابًا َٔ ايشُا٤ 

ٚإْٗا  ه١ُ ٗ إؼاحـ   ٚيكد ْزٍ بٗا ًَو نوِٜ ع٢ً يشإ ْبٝهِ  

 .(3)َا ْش ٗا ط٤ٞ

ػؿٌ ال قاٍ ْعِ ٚب٦ش  د عٔ ا٭عُع قاٍ : قً  ٭بٞ ٚا٥ٌ: وطٗدت 

  (4)ايؼؿٕٛ

                                                 
   88د  5/87(  طبكات ابٔ سعد 2)

  9/113(  طبكات ابٔ سعد 3)

، ٚاٚاٙ عٔ عااّ بٔ ايؿـٌ قاٍ حد ٓا ٓاد بٔ  ٜد، عٔ عاػِ قاٍ هللنو وٕ 200د  8/199( طبكات ابٔ سعد 1)

 َشوٚم بٔ ا٭جدع ...  ٚاٚاٙ عٔ عبد اهلل بٔ إداٜص قاٍ مسع  َ وؾًا ٜبنو عٔ عاَو قاٍ قاٍ يٞ َشوٚم ...  

  3/176، وهباا ايكـا٠ 8/216(  اي بكات ٫بٔ سعد 2)
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د عٔ عًٞ قاٍ : مسع  و٢ٝ ٚهللنو ي٘ وٕ عبد ايٛااح قاٍ : ساي  طعب١ عٔ 

اـوٚ  َع إبواِٖٝ ؾاَوْٞ ب٘ ؾاْهو هلليو و٢ٝ ٚقاٍ نإ طعب١ ٫ ٜو٣ 

اوٟ سؿٝإ ٫ٚ ٜو٣ اـوٚ  َع عًٞ ٜٚو٣ اـوٚ  َع إبواِٖٝ ! قاٍ عًٞ قً  

ٍ ٗ ٖبا ط٦ًٝا ال قاٍ مسعي٘ ٜكٍٛ : َا وداٟ يٝ ٢ٝ : مسع  وْ  طعب١ ٜكٛ

 .(1)وه اٚا وّ وػابٛا

د قاٍ ابٔ قو  : ٚمسع  و٢ٝ ٚساي٘ عبد ايٖٛاس بٔ باهللاّ ؾكاٍ : ٜا وبا 

 نوٜا نإ ٖٚب بٔ جوٜو ٜكٍٛ : إٕ إَو٠ عًٞ َٚعا١ٜٚ ناْ  ؾي١ٓ، قاٍ 

عٞ و٢ٝ بٔ َعٌ : قد نإ ٜكٍٛ ٖبا َٔ ٖٛ ه  َٓ٘ ٚون و نإ ا٭ٚ ا

 .   (3()2)ٜكٍٛ ٖبا ٚى ٧ ايؿوٜكٌ ْٝعًا ٚيهٔ ٫ ْكبٌ َٓ٘

 اـا١ُ

ٗ هياّ ٖبا ايب   وٓد اهلل ٚوطهوٙ ٚو ق عًٝ٘ َا ٖٛ وًٖ٘ ٚوِٖ 

 ايٓيا٥ف ؾٝ٘ َا ٜاأٞ : 

د ن و٠ اٯ اا ايٛااد٠ عٔ ايشًـ ٗ نيب ايوجاٍ ؾُٝا ٜيعًل بظإ  1

 ايؼ اب١ اؿٞ اهلل عِٓٗ .

ٔ َ٪يؿٞ نيب ايوجاٍ ؾبعـِٗ ٗ طبك١ َؼٓؿٞ نيب د قدّ ن   َ 2

 ايش١ٓ  ايشي١ إظٗٛا٠ .

                                                 
  100د  3/99(  ايـعؿا٤ يًعكًٝٞ 3)

  817، اقِ 149د  1/148عوؾ١ ايوجاٍ ٫بٔ َعٌ اٚا١ٜ ابٔ قو  (  4َ)

 (   ْٗٛا وٌٖ ايش١ٓ َٔ ايؼ اب١ ٚاييابعٌ ٜوٕٚ وٕ ايؼٛاس عدّ ايكياٍ، ؾ٬ ٜكاأٌ َع عًٞ ٫ٚ َع َعا١ٜٚ 5)

قاٍ طٝخ امس٬ّ ابٔ أ١ُٝٝ : َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ : نإ ايؼٛاس وٕ ٫ ٜهٕٛ قياٍ، ٚنإ أوى ايكياٍ ه ًا 

ً ا٥ؿيٌ، ؾًٝص ٗ ا٫قيياٍ ػٛاس، ٚيهٔ عًٞ نإ وقوس إٍ اؿل َٔ َعا١ٜٚ، ٚايكياٍ قياٍ ؾي١ٓ يٝص ي

بٛاجب ٫ٚ َشي ب ٚنإ أوى ايكياٍ ه ًا يً ا٥ؿيٌ َع وٕ عًًٝا نإ وٍٚ باؿل . ٖٚبا قٍٛ وٓد ٚون و 

بإحشإ ٖٚٛ قٍٛ عُوإ بٔ حؼٌ  وٌٖ اؿدٜ  ٚون و و١ُ٥ ايؿكٗا٤  ٖٚٛ قٍٛ ونابو ايؼ اب١ ٚاييابعٌ مِ

اؿٞ اهلل عٓ٘ ٚنإ ٢ٜٗٓ عٔ بٝع ايش٬ح ٗ هلليو ايكياٍ ٜٚكٍٛ : ٖٛ بٝع ايش٬ح ٗ ايؿي١ٓ ٖٚٛ قٍٛ وسا١َ بٔ  ٜد 

ٚقُد بٔ َش١ًُ ٚابٔ عُو ٚسعد بٔ وبٞ ٚقاؾ ٚون و َٔ بكٞ َٔ ايشابكٌ ا٭ٚيٌ َٔ إٗاجؤٜ ٚا٭ْؼاا 

 . ١4/448 اؿٞ اهلل عِٓٗ . َٓٗا  ايشٓ
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أعزٜز يهيب ايش١ٓ  د ٗ ْع   اا ايشًـ ٗ وػ اس اسٍٛ اهلل  3

 ٚأؼ ٝي ٕا ٜكع ؾٝٗا َٔ أؼ ٝـ وٚ ؼوٜـ .

 

 

  ٜٚكرتح ايباح  :

د ايعٓا١ٜ ون و بهيب ايوجاٍ ٚأٛسٝع ْ ام ايب   ؾٝٗا ٚأوأٝب َا ؾٝ٘  1

 اا ٗ ايعكٝد٠ .َٔ   

د أٛجٝ٘ ايب   إٍ نيب ايشٓٔ ٚإشاْٝد ٚغ ٖا َٔ نيب اؿدٜ   2

 ؾٝاُع َا ؾٝٗا َٔ   اا ٚوقٛاٍ ٭ٌٖ ايعًِ ٗ ايعكٝد٠ . 

د ايعٓا١ٜ ظُع   اا ايشًـ ايعكد١ٜ إشٓد٠ ٚأوأٝبٗا ٚدااسيٗا ٚؽوهٗا  3

 َٔ ناؾ١ ايهيب .

 ٚػ٢ً اهلل ٚسًِ ع٢ً قُد ٚع٢ً  ي٘ ٚاهلل إشيعإ ٫ٚ حٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل

 ٚػ ب٘ ...


