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غذذذد ت  ،ميذذذر غذذذصّا سالذذذس اإلضذذذ٣و ًب اىبدٓيذذذ٘ اىبيذذذْزٗ  

الْسذذْا اىب١ميذذ٘ اساٍذذا لذذتم،ً اإلضذذ٣و، ّاذذتم،ه ا٤  ذذاو،   

ٛ  ،س اٌ اىبطالد اليبْٖ مدزض٘ الم،ناٛ ّمطذ ً القرذساٛ،    ،ّمأّٚ الغسغذا

إذ امد  ّل مدزض٘ ع،نٔ٘ ّاسغْٓ٘ ّاجتناعٔ٘  ،ّكبثل الؿُّق٘ سُٔ مس ،٘ ٍام٘

 ًب ذلك المَد.

 

فففففي اللففففف لال  فففففا  ،غكذذذذذه الؿذذذذذاا - :الصُّ

 .(1)ّالطرٔق٘ ،الُبُّ،٘ -ّاػدٓد القاٛ 

 . (2)الطْٓل الطَّْنك ،قال ال،ٔث: الؿُّقَّ٘ مً البئاٌ غبُ البَْ الْاضع

ّٖ ّقال  .  (3)مُب،َّل غَْ مْقع الؿُّقَّ٘ :ا٤َشٍس

  .(2)ّؾُّقَّ٘ اليطاٛ ،(1)ّؾُّقَّ٘ شمصو ،ّميُ ؾق٘ اىبَاجسًٓ

                                              
   .1/517اىبماله الْضٌٔب ( 1)

 .9/195لطاٌ المسب  (2)

   .2/540ستح البازٖ ( 3)
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 الصف تاريخ 

ّٖ  اىبطذالد  ُمذ١خََّّس  مُب،َّل ًب م اٌ :ويرادلبهالل لاالصطالح   ِعذدّ  ;اليَّبذْ

 .(3) ٍل ٢ّ ،لُ مأّٚ ٢ يبً ،سُٔ الغسغاٛ لُيصّل

ل:بدايالنشأةلالصيا
٘  الذذي  ىبذذا ّؾذذل   ،اىبدٓيذذ٘ مَذذاجساي إلَٔذذا مذذً م ذذ

ساضذترب،َه ا٤ىؿذاز    ،ّآَّٙ غذـب اىبَذاجسًٓ ّا٤ىؿذاز    ،غيٙ مطالدِ الػسٓف

 ،إ٢  ٌ اضتنساز ادسق اىبَاجسًٓ إفب اىبدٓي٘ ،ّغاطسٍّه  مْاهله ،ًب غْٔاَه

 عرب َبَْز مػ ،٘ اتم،ذق قبمٔػذ٘ ٍذ٢١ٛ اىبَذاجسًٓ الذرًٓ اسيذْا غٔذْاَه        

 ٔذث   ،ّقدمْا اىبدٓي٘ ٓسٓدٌّ اهلل ّزضْلُ ّالداز ا٦َّسٗ ،ّ مْاهله ّمتاعَه

=
                                               

 :ميَا ،ّزا ذيس ) ؾق٘ شمصو ( ًب عدٗ   اآث( 1)

       َّسجذُ الباذازٖ ًب ؾذهٔهُ     .ؾذق٘ شمذصو   ٌ اغً عباع زقٕ اهلل عيَنذا ؾذ،ٙ ؾذ٣ٗ ال طذْع نباعذ٘ ًب 

 .1/357ام،ٔراي 

  زضْل اهلل  $ :زقٕ اهلل عيَا عاٜػ٘ دٓث ٌ     ًب  زغذع   ، زغذع زيمذات   ،ؾ،ٙ ًب يطذْع ًب ؾذق٘ شمذصو

   .3/135 َّسجُ اليطاٜٕ ًب ضييُ  # ضالدات

 ٗ1/476 َّسجُ عبد السشاق ًب مؿيقُ  .ياٌ ١ٓذٌ ًب م ٘ ًب ؾق٘ شمصو زقٕ اهلل عيُ  ٌ  غا ضبرّز. 

 ييا مع زضْل اهلل $ :عً اغً عباع زقٕ اهلل عيَنا قال  سأمس غدلْ سيصعت لُ مً البري... ،ؾق٘ شمصوًب# 

 .2/57زقٕ ًب  َّباز م ٘  َّسجُ ا٤ش

 .2/104ّؾف ؾق٘ شمصو ًب يتاب  َّباز م ٘ ل٥شزقٕ  :ّاىُبس

   ا:ميَ ،ّزا ذيس ) ؾُّق٘ اليطاٛ ( ًب  يثس مً  دٓث( 2)

  الي   $ دٓث عبد اهلل غً عنس زقٕ اهلل عيَنا ٌ   مذً ؾذق٘ اليطذاٛ  يذُ  ٣ ذ٘       قطع ٓد زجل ضسق اسضذاي

 .2/145ّ هبد ًب مطيدِ  ،7/77ّاليطاٜٕ ًب ضييُ  ،4/136 َّسجُ  غْ ااّا ًب ضييُ #  ازاٍه

  عً غرريٗ امس ٗ الرمراع قالت:  ٕ ٍّذْ ٓػذري غٔذدِ     ،ؽبطذب  زبالطذ٘ ًب ؾذق٘ اليطذاٛ سطذنمت زضذْل اهلل       إىذ

 هبذد ًب مطذيدِ   سجذُ  َّ #  سرد  َب،ت الطذاع٘  ،ٓا  َٓا الياع إذا مسمته خبطف ٍَيا قسٓباي $ :سرال ،الٔطسٚ

 .24/204ًب اىبماله ال بري  ّالطرباىٕ ،6/379

 ّسٔذُ   : دٓث قؿ٘ إض٣و  غٕ الماف $     ٛ إىذٕ  جذست  غذا     ، َٓذا اليذاع   :ّقالذت  ،َّسجذت شٓيذب مذً ؾذق٘ اليطذا

 .22/430ماله ال بري  َّسجُ الطرباىٕ ًب اىب .# الماف غً السغٔع

 .329هله زضال٘ ًب  ٍل الؿق٘ ّ  ْا ;136زجهاٌ ال ق٘  ;10/386ستح البازٖ ;2/453ّساٛ الْسا  (3)
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 ،سيصلذْا اىبطذالد اليبذْٖ الػذسٓف     ،مل ػبد ال ثري ميَه م اىاي ٓأٌّّ إلُٔ

ّطذْل   ،ّاضتنسّا سُٔ إفب  ٌ  ْلت الرب،٘ إفب ال مب٘ اىبػذسس٘  ،ّاضتْطيِْ

ٍذذرِ اىبذذدٗ مل ٓػذذس   ذذد مذذً اىبذذ١زَّـب إفب  ٌ اىب ذذاٌ الذذرٖ ىذذصل سٔذذُ ٍذذ٢١ٛ   

٘   ا إلبذا غذذد  اذازٓال إطذ٣ق ا٢ضذذه ع،َٔذا غمذذد      ،لؿذهاغ٘ ٓطذنٙ الؿذذق٘  ّ الُب،ذ

 ٘  ،ّذلذك غمذد اهلالذسٗ غطذت٘ عػذس      ،ذبْٓل الرب،٘ مً غٔت اىبردع إفب ال مبذ

اىب ذذذاٌ اىبُب،ذذذل ًب ازبَذذذ٘  ،  ٔذذذث اذذذس  الذذذي  (1) ّ ضذذذبم٘ عػذذذس غذذذَساي

   ً ر ذلذك  ّميذ  ،الػنالٔ٘ ًب اىبطالد ) الرب،٘ ا٤ّفب ( م اىذاي ٤ّلٝذك اىبَذاجسٓ

 .(2)الْقت  ط،ق ع،ُٔ اضه الؿق٘

ٌ  غً عثناٌزّٚ البَٔرٕ عً  ٌ  يثذس  ىبذا : $ قذال  الٔنذا ٘  اىبَذاجسّ  ،غاىبدٓيذ

 ّمسذذذاٍه، اىبطذذذالد  اهلل زضذذذْل ىذذذصهله  ،مذذذأّٚ ٢ّ ااز هلذذذه ٓ ذذذً ّمل

 . (3)# غَهّٓأىظ  ،ػبالطَه س اٌ ،الؿق٘ ؾهاب 

ٕ    " :قال الرٍ  َّل ياىذت ًب يذال س،نذا   ،اىبطذالد  إٌ الرب،٘ قبذل  ٌ ذبذ

ُّْلت الرب،٘ غرٕ  اٌٜب الرب،٘ ا٤ع،ٙ م اٌ  ٍل الؿق٘  . (4). اٍذ" 

  :نهايالالصيا
إ٢  ٌ  ،مل اريس اىبؿذااز التازؽبٔذ٘ اذازٓال َّذسّص الؿذهاغ٘ مذً الؿذق٘       

عذذذذدااي مذذذذً الم،نذذذذاٛ  غذذذذاز إفب  ٌ اىتَذذذذاٛ الؿذذذذق٘ يذذذذاٌ مذذذذع غدآذذذذ٘ المَذذذذد 

 ٖ ٘    ; ٤ٌ اهلالذذسٗ إفب اىبدٓيذذ٘ قذذد اىرط   (5)الساغذذد  ٔذذذث  ،مذذت غمذذد سذذتح م ذذ

                                              
ٌ  ،1/23ؾذذهٔح الباذذازٖ   :اىُبذذس( 1) ٌ   ،يتذذاب اإلمبذذا ّؾذذهٔح مطذذ،ه   ;( 40 ذذدٓث ) ،غذذاب الؿذذ٣ٗ مذذً اإلمبذذا

 .( 525 دٓث ) ،مً الردع إفب ال مب٘ الرب،٘غاب ذبْٓل  ،يتاب اىبطاجد ّمْاقع الؿ٣ٗ ،1/374

  .102  صبتنع اىبدٓي٘ اىبيْزٗ ًب عَد السضْل ;1/257الطريٗ اليبْٓ٘ الؿهٔه٘ ( 2)

 .2/445الطيً ال ربٚ ل،بَٔرٕ ( 3)

  .453/ 2ّساٛ الْسا ( 4)

 .1/221ٍّْ ما زجهُ م١لف يتاب اىبدٓي٘ اليبْٓ٘ ( 5)
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٤ٌّ اسباجذذ٘ الذذع اسمذذت  ٍذذل الؿذذق٘      ;(1)#٢ ٍالذذسٗ غمذذد القذذتح   $ : قذذال

ُ   ،ل،ال،ْع سَٔا مً م٣شم٘ الي   ُ  ،ّالذتم،ه ميذ مل امذد مْجذْاٗ    ،َّّدمتذ

إقذذذاس٘ إفب  ٌ اهلل امذذذافب قذذذد سذذذتح ع،ذذذٙ   ،غمذذذد اىترالذذذُ إفب السسٔذذذق ا٤ع،ذذذٙ

   ٌ د الكذذذسّزٗ قاٜنذذذ٘ ٤يذذذل   ّمل امذذذ ،اىبطذذذ،نـب القتذذذْت، سذذذامتيٙ اىبطذذذ،نْ

 .الؿدق٘

 ٖ ّإلبذا   ،ٍذ٢١ٛ الرذْو إلبذا قمذدّا ًب اىبطذالد قذسّزٗ       $ :قال اغً ازبذْش

اضذتغيْا عذً ا،ذك     ، ي،ْا مً الؿدق٘ قسّزٗ، س،نا ستح اهلل ع،ٙ اىبطذ،نـب 

 .(2)#اسبال َّّسجْا 

ّققذت ع،ذٙ   ذسًٓ  غذازا إفب  ٌ      ،إ٢  ىُ ّمً ٣َّل اتبمٕ لتازٓال الؿذق٘ 

 .ْا مْجْآً غمد عَد الي   ٍل الؿق٘ ياى

ٕ  غيذت  ي،ثْو  و ىُ ىبا اصّص  ما زّٖ عً عنس غً اشبطاب  :ا٤ّل  ع،ذ

 ٓا ذا  ّما :قالْا ؟اَيْٝىٕ  ٢: سرال ،الؿق٘  ٍل إفب َّسصزقٕ اهلل عيَنا 

 :ٓرذذْل  اهلل زضذذْل مسمذذت إىذذّٕ ،ي،ثذذْو  و اصّجذذت :قذذال ؟اىبذذ١ميـب  مذذري

  .(3)# ّىط  بذ ض مري ٘الرٔام ْٓو ميرطع ّىطب ضبب يل $

 ،اىبطذالد  لُ  َّ،ٕما زّٖ عً ٍازٌّ السغٔد  ىُ ىبا قدو اىبدٓي٘  :ّالثاىٕ

  ٍذذل ع،ذذٙ غذذٕ ققذذْا :قذذال  ذذه ،ميذذربِ ّع،ذذٙ  اهلل زضذذْل قذذرب ع،ذذٙ سْقذذف

 ًب ،المرذل  ذاٍب ،جَٔي٘ مً ىؿس  غا ٓ يٙ زجلّياٌ مً  ٍ،َا  ،الؿق٘

 ًب الؿذق٘   ٍذل  مع ػب،ظ ّياٌ َُٓ ،ه،  تٙ ٓت ،ه ٢ ،سُٔ الياع ما مري

                                              
 ;( 2631 ذذدٓث ) ،غذذاب سكذذل ازبَذذاا ّالطذذري  ،يتذذاب ازبَذذاا ّالطذذري  ،3/1025زّاِ الباذذازٖ ًب ؾذذهٔهُ ( 1)

 ،سذتح م ذذ٘ ع،ذذٙ اإلضذ٣و ّازبَذذاا ّاشبذذري  غذذاب اىببآمذ٘ غمذذد   ،يتذاب اإلمذذازٗ  ،4/1488ّمطذ،ه ًب ؾذذهٔهُ  

 .( 1864 دٓث ) 

   .201ا،بٔظ إغ،ٔظ ( 2)

   .ٍرا ميرطع :ّقال ،غَرا ال،قِب 16/252ذيسِ اغً  الس ًب اىبطالب المالٔ٘ ( 3)
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  طياي جْاغاي سُٔ  جاب غٕٛ عً ضٝل إذا ّياٌ ، اهلل زضْل مطالد آَّس

ْ  ُ ذس  ّققْا ع،ذَٔه   س،نا ،مغسغاي ْ  :ّقٔذل  ،ىؿذس   غذ  سسسذع  ،اىبذ١ميـب   مذري  ٍذ

٘  اهلل عبذاا  غذـب  لٔظ إىُ ،السجل  َٓا :ّقال ،ز ضُ ُ  ّ مذ  ّغذـب  ّزعٔتذك  ،ىبٔذ

 قذذال ّقذذد ،جْاغذذاي ل،نطذذأل٘ سأعذذد ،عذذيَه ضذذاٜ،ك اهلل ّإٌ ،مذذري  َّ،ذذق اهلل

  ٌ عنذذس شبذذاع القذذسات غذذاطٞ ع،ذذٙ ضذذا،٘ قذذاعت لذذْ :اشبطذذاب غذذً عنذذس

ٙ  ،عيَا اهلل ٓطألُ ٌ  سب ذ ٘  مذري  زعذٔع  إٌ ىؿذس،   غذا  ٓذا : ّقذال  ،ٍذازّ  زعٔذ

ُ  سرذال  ،عنذس  اٍذس  مري ّاٍسٖ ،عنس ً  مذري  ّاهلل ٍذرا  :لذ  سذاىُبس  ،عيذك  مغذ

ٌ  سذدعا  ،هللا َّْل نذا  عنذا  ُاطأ٢ٌ ّعنس سإىك ،ليقطك  سَٔذا  ّٗسغُؿذ  ٍذازّ

 زجذل  إ٢  ىا ما :ىؿس  غْ سرال ،ىؿس  غٕ إفب ااسمٍْا :سرال ،آياز  ٣ اٜ٘

 يسجذذل ّػبم،ذذي ،ع،ذذَٔه ٓقسقَذذا ،سذذ٣ٌ إفب سااسمٍْذذا ،الؿذذق٘  ٍذذل مذذً

  .(1)ميَه

 .ّلدٚ التأمل ًب ٍرًٓ ا٤ سًٓ ٓتبـب عدو ا٢لتَنا ع،ٙ اىبساا

 ٍذذل $ اذذدل ع،ذذٙ  ٌ لقذذِب   ،ّآذذات طبت،قذذ٘سرذذد زّٖ غس : مذذا ا٤ ذذس ا٤ّل

إلبذا اىبذساا مذً يذاٌ جالطذاي ًب       ،لٔظ مساااي غاىبميٙ اىبؿط،ح ع،ُٔ# الؿق٘ 

 (3)ّ غذذْ ىمذذٔه ًب اسب،ٔذذ٘ ،(2)سرذذد زّاِ الطرباىذذٕ ًب اىبمالذذه ال ذذبري ،م اىَذا 

سػذاّزٍه   ،سْجد المباع ّعرذ٣ٔي ّاسبطذـب   ،قاو ع،ٕ سالاٛ الؿق٘$  :غ،قِب

 ْ سذذأاٙ $ غ،قذذِب:  (4)ّزّاِ اسبذذايه ًب اىبطذذتدز   ،#و عنذذسًب اذذصّٓأ  و ي،ثذذ

ىبا اصّص عنذس  $ غ،قِب:  (5)ّعيد البَٔرٕ ًب الطيً ال ربٚ ،#عنس اىبَاجسًٓ 

                                              
 .2/199ؾق٘ الؿقْٗ  ;10/10اىبيتُبه ًب اازٓال ا٤مه ّاىب،ْ  ٢غً ازبْشٖ ( 1)

 .ّزجالُ زجال الؿهٔح :4/272 هلٔثنٕ ًب صبنع الصّاٜدقال ا ،3/44 اىبماله ال بري ل،طرباىٕ (2)

   .2/34 ،ٔ٘ ا٤ّلٔاٛ ( 3)

 .3/153 اىبطتدز ( 4)

  7/63الطيً ال ربٚ ل،بَٔرٕ  (5)
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 الصف مكان 

ُ -غذذذً اشبطذذذاب  ا زقذذذٕ اهلل - و ي،ثذذذْو غيذذذت ع،ذذذٕ    -زقذذذٕ اهلل عيذذذ

ً     اٙ صب،طاي ًب مطالد زضْل اهلل  -عيَنا  ،غـب الرذرب ّاىبيذرب ل،نَذاجسٓ

، ًّب مؿذذذيف عبذذذد #سذذذدعْا لذذذُ غالربيذذذ٘  ،ريٍذذذهمل ٓ ذذذً ػب،ذذذظ سٔذذذُ م

 #. سالاٛ إفب  ؾهاغُ سدعْا لُ غالربي٘$ غ،قِب:  (1)السشاق

ّمع ٍرا ظبد  ٌ اسبذاسِب اغذً  الذس قذد   ذه ع،ذٙ السّآذ٘ الذع سَٔذا          

 .ذيس  ٍل الؿق٘ غأىَا ميرطم٘

 ٕ ساىبتأمذل ًب  َّبذاز الؿذق٘ ّ ٍ،ذَا ٓتذبـب لذُ  ٌ ج،ذْع         :ّ ما ا٤ س الثذاى

رْو ًب الؿق٘ ع،ٙ عَد ٍذازٌّ السغذٔد ّمذً غمذدِ مل ٓ ذً إ٢ مذً       ٢١ٍٛ ال

٢  ىَذه مذً  ٍ،ذَا     ،غاب التػبُ غأٍل الؿق٘ مذع ىٔذ٘ ا٢عت ذاع ًب اىبطذالد    

إذ مل امذد الذدّاسع ّالبْاعذث مْجذْاٗ ينذا ياىذت ًب        ،اىبرٔنـب سَٔا  غذداي 

ّاسبسف ع،ٙ ازب،ْع سَٔا  اؾل  ،ّم٣شم٘ م اٌ الؿق٘ ،عَد الي  

ينا  ٌ يتب الطري ّالرتاجه ّمذا  لذف ًب  ٍذل الؿذق٘ مل      ،ماىيا ٍراإفب ش

إقذاس٘ إفب  ٌ الؿذهاغ٘    ،اػس إفب  ىُ ىصهلا   د غمد المَذد اليبذْٖ الػذسٓف   

ّيثذذذست  ،الذذذرًٓ يذذذاىْا ًب الؿذذذق٘ َّسجذذذْا ميَذذذا غمذذذد  ٌ ستهذذذت القتذذذْت  

 !س ٔف ٓدَّ،َا مً جاٛ غمدٍه ،اشبريات

جَتذذذُ مذذذً  ارذذذع الؿذذذق٘ ًب مذذذ١َّس مطذذذالد الذذذي      

 الؿذذذق٘ َب،ذذذ٘ ًب مذذذ١َّس$ :قذذذال الراقذذذٕ عٔذذذا  .الػذذذنالٔ٘

الؿذذق٘ م ذذاٌ ًب مذذ١َّس   $ :ّقذذال اسبذذاسِب اغذذً  الذذس   .#(2)مطذذالد الذذي   

 .(3)#اىبطالد اليبْٖ مُب،ل

                                              
  .6/163مؿيف عبد السشاق  (1)

  .2/55مػازق ا٤ىْاز ( 2)

 .10/386ستح البازٖ( 3)
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 ٔذث   ،اغً جبري ّاغً الكٔاٛ إفب  ٌ مْقع الؿذق٘ َّذازص اىبطذالد    ّذٍب

 الؿذق٘  ّ ٍذل $ :(1)قال اغً الكذٔاٛ ًب اذازٓال م ذ٘ اىبػذسس٘ ّاىبطذالد اسبذساو      

 ّقب ذذ٘ ،اىبطذذالد َّذذازص غاىبدٓيذذ٘ ّالؿذذق٘ ، اهلل زضذذْل مطذذالد  ٍذذل ٍذذه

 مذا اغذً    ،اٍذ. ّمل ؼبدا اغذً الكذٔاٛ م اىَذا َّذازص اىبطذالد     .#اىبطالد ااَّل

    ُ  :(2)جبري سرد  دا م اٌ الؿق٘ ًب ز ،تُ عيد ّؾذقُ ل،ندٓيذ٘ اىبيذْزٗ غرْلذ

  ٔث لؿق٘ا ااز ع،ٙإلُٔ  ٓدَّل ،غمسسات ٓمسع مػسع ال الرسٓ٘ آَّس ًّب$

  ..اٍذ#الؿق٘ غأٍل اىبمسّسٌْ ّ ؾهاغَنا ّض،ناٌ عناز ياٌ

سرذذد ّؾذذف اوذذد قذذْل اغذذً جذذبري سٔنذذا ىر،ذذُ       ،ٍّذذرا الرذذْل سٔذذُ ىُبذذس  

إقذذاس٘ إفب  ىذذُ طبذذالف ل،يؿذذْف الؿذذسؼب٘    ،عيذذُ غأىذذُ ٍّذذه  (3)الطذذنَْاٖ

زّٚ البَٔرذٕ عذً    سرذد  ،الدال٘ ع،ٙ  ٌ  ٍل الؿق٘ ياٌ مرامَه ًب اىبطالد

ٌ  يثذس  ىبا $ :قال لٔناٌا غً عثناٌ ٘  اىبَذاجسّ ً  ّمل ،غاىبدٓيذ  ٢ّ ااز هلذه  ٓ ذ

 س ذذاٌ ،الؿذذق٘  ؾذذهاب ّمسذذاٍه ،اىبطذذالد  اهلل زضذذْل  ىذذصهله ،مذذأّٚ

 .(4)#غَه ّٓأىظ ،ػبالطَه

 :قذذال قطذذٌٔب غذذً اهلل عبذذد غذذً ٓصٓذذد عذذًّزّٚ اغذذً ضذذمد ًب الطبرذذات   

 س ذاىْا  ،هلذه  ميذاشل  ٢  اهلل زضذْل   ؾهاب مً ىاضاي الؿق٘  ٍل ياٌ $

 مذذأّٚ هلذذه مذذا ،سٔذذُ ُّٓب،ذذٌْ ،اىبطذذالد ًب  اهلل زضذذْل عَذذد ع،ذذٙ ٓيذذامٌْ

 .(5)# مريِ

سٔات،ذف غذاَّت٣ع اغذري اسبذاٌٜب      ، ما ذبدٓد مْقذع الؿذق٘ مذً اىبطذالد    

                                              
  .279الررب الػسٓف اازٓال م ٘ اىبػسس٘ ّاىبطالد اسبساو ّاىبدٓي٘ الػسٓق٘ ّ( 1)

 .145ز ،٘ اغً جبري ( 2)

 .2/545ّساٛ الْسا ( 3)

 .( 4135 دٓث )  ،2/445 زّاِ البَٔرٕ ًب الطيً ال ربٚ( 4)

 .1/255الطبرات ال ربٚ ٢غً ضمد( 5)
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ذلك  ٌ اىبطالد كبذت اْضذمتُ ًب    ،الػنالٕ  ٔث ياٌ  ٍل الؿق٘ ػب،طٌْ

٘ ّالػذنالٔ٘ غمذد   ٍذ. مً جَااذُ الث٣ ذ٘ الػذسقٔ٘ ّالغسغٔذ     7ضي٘  عَد الي  

  .غياُٜ ا٤ّل

ى:الصفةىفيىالبناءىاألولىللمدجدىالنبوي
ل:موقعلالصيا

م ذاٌ الُب،ذ٘ الذع يذاٌ      ،ارذع الؿذق٘ ًب ازبَذ٘ الػذنالٔ٘ مذً اىبطذالد      

لذذت الرب،ذذ٘ إفب ال مبذذ٘ ِّْسإىذذُ ىبذذا ُ  ،سَٔذذا اىبطذذ،نٌْ إفب غٔذذت اىبرذذدع ٓؿذذ،ٕ

سبذس ّاىبطذس مذً ازبَذ٘     ياٌ ٢ غد مً ىرل الُب،٘ الع  قٔنت لترٕ اىبؿذ،ـب ا 

  ٘ غٔذذذذد  ٌ اسباجذذذذ٘ إلَٔذذذذا إلٓذذذذْاٛ القرذذذذساٛ     ،الػذذذذنالٔ٘ إفب ازبَذذذذ٘ ازبيْغٔذذذذ

٘     ،ّاىبطايـب  ّجبت غراٍٛذا  سبرٔذت َب،ذ٘    ،ّإقامذ٘  َّذسٚ ًب ازبَذ٘ ازبيْغٔذ

ٌ  ،الرب،ذذذ٘ ا٤ّفب م اىذذذاي ٤ٍذذذل الؿذذذق٘   ،ّ ؾذذذبح ل،نطذذذالد ٤ّل مذذذسٗ َب،تذذذا

 . (1)ٓتْضطَنا ؾهً م ػْع

ّٕ  ًب الرب،ذذ٘ ٍذذرِ ياىذت $ :الذذرٍّ  اسبذذاسِب ٓرذْل    س،نذذا، اىبطذذالد يذال

ِّْلت    .(2)#الؿُّقَّ٘  ٍل م اٌ ا٤ّفب الرب،٘  اٌٜب غرٕ الرب،٘ ُ 

ّلتهدٓد م اٌ الؿق٘ ًب البياٛ ا٤ّل ع،ٔيا  ٌ ىمسع طْل اىبطالد مذً  

 .جيْغُ إفب يالُ  ٢ّي

غيذٙ زضذْل   $ :قذال  -  ذد سرَذاٛ اىبدٓيذ٘ الطذبم٘    -سمً َّازج٘ غً شٓذد  

اٍذ. ٍّْ الرٖ جصو غذُ اغذً   (3).#مطالدِ ضبمـب ذزاعاي ًب ضتـب  ّ ٓصٓد اهلل 

ّجمذذل قب،تذذُ إفب غٔذذت     ،مطذذالدِ مسغمذذاي  غيذذٙ زضذذْل اهلل   $ :اليالذذاز سرذذال 

.اٍذذذ. ّقذذد اَّتذذرب   #ّطْلذذُ ضذذبمـب ذزاعذذاي ًب ضذذتـب ذزاعذذاي  ّ ٓصٓذذد      ،اىبرذذدع

                                              
 .45-42عنازٗ اىبطالد اليبْٖ  ;71-68ذبرٔق اليؿسٗ  (1)

  .2/453ّساٛ الْسا ( 2)

 .1/334ٛ الْسا ّسا ;8/205اونْع ل،يّْٖ ( 3)
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الطذذنَْاٖ غيقطذذُ طذذْل اىبطذذالد مذذً ازبيذذْب إفب الػذذنال س ذذاٌ ضذذبمـب       

، إذ الذذرزاع ٓطذذاّٖ ىؿذذف مذذرت    (2)عبذذْ وبطذذ٘ ّ ٣ ذذـب مذذرتاي    :،  ٖ(1)ذزاعذذاي

 .ارسٓباي

ٍذذْ ا٤ضذذطْاى٘  ،ّع،ذذٙ ٍذذرا ٓ ذذٌْ مْقذذع اسبذذاٌٜب الػذذنالٕ ل،نطذذالد 

اشبامط٘ مً يالٕ  ضطْاى٘ الطٔدٗ عاٜػ٘ زقٕ اهلل عيَا، ٍّْ ما ٓذْاشٖ  

 .( 1اىُبس الػ ل )  ،مؿ٣ِ إفب غٔت اىبردع

ٕ - ٓسٍٗس  غٕ عً شغال٘ غًّ ضيد ا ُ  اهلل زقذ ًب ذبدٓذد مْقذع    -عيذ

ُ    مؿ،ٙ الذي    ٌ  $ :إفب غٔذت اىبرذدع قْلذ ٖ   مؿذ٣ِ  يذا ٙ  الذر ُ  ؾذ،  سٔذ

 َّ،ذف  الٔذْو  (3)اىبا،ق ا٤ضطْاٌ مْقع كعا  ٌ مطالدِ ًب الػاو إفب غالياع

ٙ  ،الػذاو  إفب ٕكبػ  ه ،َبَس  ٙ  ييذت  إذا  تذ ٌ  آل غذاب  مبيذ  ياىذت  عثنذا

 .(4)# اىبْقع ذلك قب،تُ

ٙ $ :غرْلُ طسٖاىب عيُ ّعرب  ٌ  غذاب  ٓذاي ضباذ ييذت  إذا  تذ  اىبمذسّع  عثنذا

 ًب ّ ىذذت ،ا٤مبذذً مي بذذك ع،ذذٙ ّالبذذاب ،الطذذ٣و ع،ٔذذُ جربٓذذل غبذذاب الٔذذْو

  .(5)# اىبْقع ذلك ًب قب،تُ ياىت ،اىبطالد ؾهً

ل:بناءلالصيا
 ،ابـب ليا يبا ضبق  ٌ الؿق٘ ٍٕ َب،٘ اىبطالد ًب قب،تُ إفب غٔت اىبرذدع 

ً س ،ىبطذالدِ  ّل مذسٗ   ليا غيذاٛ الذي     ّقد جاٛت السّآات اؿف –  ىذظ  مذ

ُ  ياٌ ،اليالاز غي مً اىبسغد  َّر ىبا  الي   ٌ -زقٕ اهلل عيُ  غبذل  سٔذ

                                              
 .343-1/341ّساٛ الْسا ( 1)

 .461/ 1مسآٗ اسبسمـب ( 2)

٘  ًب اىبتْضذط٘  ٓمذي  ،ٓطذازِ  جَ٘ عً اإلماو َبَس َّ،ف الع ٍٕ (3) ٘  ،السّقذ ٌ  اىبمسّسذ عاٜػذ٘ زقذٕ اهلل    غأضذطْا

 .92. ا،أـ اليؿسٗ عيَا

   .86 َّباز اىبدٓي٘ ٢غً شغال٘ ( 4)

 .  85التمسٓف قبا آىطت اهلالسٗ  (5)
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 ّغربذذْز ،سرطذذع غاليأذذل  الذذي  سذذأمس ،َّّذذسب اىبػذذسيـب قبذذْزغمذذ  ّ

 ّجم،ذْا  ،لُ قب،٘ اليال سؿقْا :قال ،سطْٓت ّغاشبسب ،سيبػت اىبػسيـب

 ًّب ،ّزسمْا جذدازِ قامذ٘ ّغذٔٝاي    ،ال،ؾب مً غاقُٔ اّغيْ ،(1)  الازٗ عكااأُ

 ّياٌ ،#ا دبْشٍ الػاٗ ياات ما اىبطالد جداز ياٌ$ :(2)الباازٖ ؾهٔح

٘  اسبذاٌٜب  عذس   ٘  لبيذ ُ  ،لبيذ ٌ  طْلذ ُ  ْاّجم،ذ  ،ًب ضذتـب ذزاعذاي   ذزاعذاي  ضذبمْ  لذ

 :قالْا ،س،نا غ ا اىبط،نٌْ اسبس ّاىبطس ،ّمل ٓ ً لُ ضرف ، غْاب  ٣ ٘

 جرّع مً ضْاز لُ سأقٔه ،ىمه :قال ،سُب،ل غاىبطالد  مست لْ ،اهلل زضْل ٓا

ّزسمذْا   ،ّاإلذَّذس  ّاشبؿذف  المذْاز   ع،َٔذا  طس ذت   ذه  ،غذر٘  غذر٘  الياذل 

 ٓ ذذف اىبطذذالد سالمذذل ،ا٤مطذذاز سأؾذذاغتَه ، ٔطاىذذُ ضذذبم٘  ذزع  ّ وبطذذ٘

ْ  ،اهلل زضذْل  ٓا :سرالْا ،غَه عذسٓؼ  $  :هلذه  سرذال  ،سطذـب  غاىبطذالد   مذست  لذ

ّياىذت   ،(4)#سذا٤مس  عالذل مذً ذلذك      ،َّّػذٔبات  (3)او ذ  ،يمسٓؼ مْضٙ

 ّ ضذبم٘   ،قب،تُ إفب غٔت اىبردع  ٔث اْجُ اىبط،نٌْ إلٔذُ ضذت٘ عػذس غذَساي    

 .(5)عػس غَساي 

 :مساحالالظ ا
 ،مل اػس السّآات إفب مطا ٘ الُب،ذ٘  ّ عذدا ؾذقْسَا مذً ا٤ضذطْاىات     

ع،ذٙ طذْل    ،ُإ٢  ىُ مً اىب١يد  ىَا ياىت كبتد مً غسق اىبطالد إفب مسغذ 

                                              
٘  غذذاب مرذدو الذي     ،3/1430 َّسجذُ الباذازٖ ًب ؾذهٔهُ    ( 1) ّمطذذ،ه ًب  ;( 3717 ذدٓث )   ،ّ ؾذذهاغُ اىبدٓيذ

 .( 524 دٓث )  ،غاب اغتياٛ مطالد الي   ،يتاب اىبطاجد ّمْاقع الؿ٣ٗ،1/373ؾهٔهُ 

 .( 475 دٓث )  ؟قدز يه ٓيبغٕ  ٌ ا ٌْ غـب اىبؿ،ٕ ّالطرتٗ ،يتاب الؿ٣ٗ ،1/188ؾهٔح الباازٖ ( 2)

 .1/223اليَآ٘ ًب مسٓب ا٤ س .ىبت قمٔف قؿري ٢ ٓطْل :الثناو (3)

ُ   ;( 5135 دٓث ) ،3/154زّاِ عبد السشاق ًب مؿيقُ  (4) ّالبَٔرذٕ ًب   ;( 38 ذدٓث )   ،1/31ّالذدازمٕ ًب ضذيي

 .2/542ا٢ٜل البيْٗ 

٘ ّاىبطذالد اسبذساو ّاىبدٓيذ٘    اذازٓال م ذ٘ اىبػذسس    ;71-64ذبرٔق اليؿسٗ  ;1/240الطبرات ال ربٚ ٢غً ضمد (5)

 .45-42عنازٗ اىبطالد اليبْٖ  ;1/335ّساٛ الْسا  ;267الػسٓق٘ 
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ّٓذريس إغذسأٍه زسمذت ًب مذسآٗ      ،غطْل ضتـب ذزاعاي : ٖ ،اسباٌٜب الػنالٕ

 ٌ ٍرِ الُب،٘ ياىت  ٣ ٘ ؾقْع مً ا٤عندٗ غ ل ؾذف اطذع    (1)اسبسمـب

ٖ    ،ضْازٖ ٤ٌ  ;ٍّذرا سٔذُ ُغمذد    ،(2)ٍّْ ما ذٍب إلُٔ الذديتْز  هبذد س ذس

بُ ع،َٔنذا ّؾذف   ّلم،ُ اغذت  ،السّآات التازؽبٔ٘ مل اريس ّؾقاي هلرِ الُب،٘

٘      ،الُب،٘ ازبيْغٔ٘ سالم،ٍْا ل،ػذنالٔ٘   ، ّ  ىَنذا اعترباٍذا مثذل الُب،ذ٘ ازبيْغٔذ

 ذذه  ،إقذذاس٘ إفب  ٌ الرب،ذذ٘ ىبذذا  ْلذذت إفب ال مبذذ٘ غرٔذذت ٍذذرِ الُب،ذذ٘ م اىَذذا

ّيذاٌ مذذا غذذـب   ،غئذت َب،ذذ٘  َّذسٚ ًب ازبَذذ٘ ازبيْغٔذ٘ غمذذس   ٣ ذ٘  ضذذاطـب    

 ،ـب ًب ازبَ٘ الػنالٔ٘  ٣ ٘، س،ْ ض،نيا غأٌ ؾقْع ا٤ضاط(3)الُب،تـب ز ب٘

    ٘ ّ ٔذذث إٌ غذذـب يذذل    ،ل ذذاٌ صبنذذْع ؾذذقْع ا٤ضذذاطـب ًب الُب،ذذتـب ضذذت

ّطذْل   ،سإٌ طْل الُب،ذتـب ضذٔ ٌْ ضذتـب ذزاعذاي     ،(4) ضطْاىتـب عػسٗ  ذزع

ّع،ُٔ سإٌ الس بذ٘ الذع غذـب     ،اىبطالد مً يالُ زبيْغُ ضبمٌْ ذزاعاي  ّ  قل

 .غمٔد ٍّرا ،الُب،تـب ضت ٌْ غمس  عػسٗ  ذزع سرٌب

َّاؾذ٘  ىَذا ياىذت     ،ُّٓبَس لٕ  ٌ الُب،٘ الػنالٔ٘ ياىت  قل مذً ذلذك  

ٍّٕ  ّل َب،٘ ُابيٙ ل،نطالد  ٔث مل ٓ ً اىبطالد  ،ًب غدآات غياٛ اىبطالد

إقذاس٘ إفب  ٌ غمذ  ا٤قذْال اػذري إفب  ٌ الُب،ذ٘ الػذنالٔ٘ مل        ،مُب،٣ي  ؾذ٣ي 

   ٘ ىبطذا ٘ ال ذبريٗ   ّع،ٔذُ سذ٣ ااعذٕ لبياَٜذا غَذرِ ا      ،اؾب إ٢ غمذد ذبْٓذل الرب،ذ

ّقذذد  ذذداٍا ضبنذذد إلٔذذاع سالم،ذذَا ؾذذقاي   ،( مذذرتاي مسغمذذاي 450الذذع اطذذاّٖ )

اىُبذس   ،ّا داي مذً الطذْازٖ  طذب زمسذُ الترذسٓ  ىبْقذع الؿذق٘ ًب اىبطذالد        

                                              
 .1/461مسآٗ اسبسمـب ( 1)

 .186اىبدَّل ٤هبد س سٖ  (2)

 .70ذبرٔق اليؿسٗ  ;79 َّباز اىبدٓي٘ ٢غً شغال٘  (3)

غذـب يذل    ،ْٖ مذً جذرّع الياذل   (  ٌ  ضطْاىات اىبطالد اليبذ  89ذيس اغً  الس اهلٔثنٕ ًب ذبق٘ الصّاز ف ) ( 4)

 . ضطْاىتـب عػسٗ  ذزع
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 .(. ٍّرا  قسب ا٤قْال 2الػ ل ) 

  ُ عنذذل ّلٔنذذ٘   ٌ الذذي   (1)ّيبذذا ١ٓٓذذد ذلذذك مذذا زّاِ مطذذ،ه ًب ؾذذهٔه

ًب الطذذذي٘ اشبامطذذذ٘ مذذذً  -زقذذذٕ اهلل عيَذذذا–شّاجذذذُ غصٓيذذذب غيذذذت جهذذذؼ 

 كذسٍا شٍذاٛ  ٣ اٜذ٘ زجذل      - ٖ قبذل البيذاٛ الثذاىٕ ل،نطذالد    - ،اهلالسٗ

ُ  - تٙ امت٥ت اسبالسٗ ّالؿُّق٘ ينذا ٓؿذف ذلذك  ىذظ       -زقذٕ اهلل عيذ

 ،يبذذذا ٓذذذدل ع،ذذذٙ  ٌ ٍذذذرِ الُب،ذذذ٘ مل ا ذذذً ّاضذذذم٘ جذذذداي       ،زاّٖ اسبذذذدٓث

 :سباسبطاب الترسٓ  ىطتطٔع  ٌ ىرْل

 ،ج،ذذذْع يذذذل غاؿذذذـب ؼبتذذذاص ىبذذذرت ّا ذذذد مسغذذذع ارسٓبذذذاي    إٌ مطذذذا ٘ 

 .( مرتاي مسغماي 150( غاـ ؼبتاجٌْ إفب ) 300 ّ)

    ٕ سإىَذا   ،ّالُب،٘ إٌ ياىت مً ؾف ّا د ع،ذٙ امتذداا اسبذاٌٜب الػذنال

  :ّغٔاىُ ،( مرتاي مسغماي150)  :اطاّٖ

طذذْل الُب،ذذ٘ ضذذتٌْ ذزاعذذاي     × و (  5عذذس  الُب،ذذ٘ عػذذسٗ  ذزع ) اطذذاّٖ    

  .و( 30)اطاّٖ 

ى:ومداحتكاى،الصفةىفيىالبناءىالثانيىمنىركدهى
سمصو  ،ًب الطي٘ الطاغم٘ ل،َالسٗ ّغمد مصّٗ َّٔرب قاق اىبطالد غاىبؿ،ـب

  .ع،ٙ شٓااٗ مطا تُ زضْل اهلل 

 ،زّٚ الرتمرٖ ّاليطاٜٕ ًب قؿ٘ إغساع عثنذاٌ ع،ذٙ اليذاع ٓذْو الذداز     

ٌ  عً  ام٘ غً  صٌ الرػريٖ  ٌ  ىػذديه  $  :قذال  –زقذٕ اهلل عيذُ   – عثنذا

ُ      ،غاهلل ّغاإلضذ٣و   :سرذال زضذْل اهلل    ؟ٍذل ام،نذٌْ  ٌ اىبطذالد قذاق غأٍ،ذ

٘  ،مً ٓػرتٖ غرم٘ آل س٣ٌ $  # ؟سٔصٓدٍا ًب اىبطالد خبري لُ ميَا ًب ازبيذ

 .(2)#...اسبدٓثساغرتٓتَا مً ؾ،ب مالٕ

                                              
  (.1428 دٓث )  ،غاب شّاص شٓيب غيت جهؼ ّىصّل اسبالاب ،يتاب الي ات ،2/1051ؾهٔح مط،ه ( 1)

ٌ    ،يتاب اىبياقذب  ،5/627زّاِ الرتمرٖ ًب ضييُ ( 2) ُ  3703 ذدٓث )   ،غذاب ًب مياقذب عثنذا ّاليطذاٜٕ   ;( ّ طذي

=
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سصٓذد ًب اىبطذالد مذً جَذ٘      ،ّقد كبت اْضم٘ اىبطذالد مذً  ذ٣ه جَذات     

 ّ  ،ّمذذذً جَذذذ٘ الغذذذسب عػذذذسًٓ ذزاعذذذاي  ، ّ  ضذذذطْاى٘ ،الػذذذسق عػذذذسٗ  ذزع

سأؾذبح   ،(1) ّ  زغع  ضطْاىات ،ّمً جَ٘ الػنال  زغمـب ذزاعاي ، ضطْاىتـب

، ّياىذذذت َب،تذذذُ ازبيْغٔذذذ٘ (2)اىبطذذذالد غمذذذد اْضذذذمتُ ماٜذذذ٘ ذزاع ًب ماٜذذذ٘ ذزاع

 ٔيذذرا   ٣ ذذ٘ ؾذذقْع مذذً ا٤ضذذطْاىات غ ذذل ؾذذف اطذذع ضذذْاز مذذً جذذرّع 

 .(3)اليال

سإىَذا غمذد    -ّالذع ياىذت مذأّٚ ٤ٍذل الؿذق٘      -الٔ٘  ما الُب،٘ الػذن 

 ٔذث  شٓ،ذت ازبذدزاٌ الث٣ ذ٘      ،التْضم٘  ؾبهت اتْضٌب الس ب٘ ) الؿهً (

ّا١َّس إفب  ذاٌٜب اىبطذالد    ،ّمً  ه ياٌ ٢ غد مً  ٌ اصال ٍٕ  ٓكاي ،عيَا

 .ّالرٖ غُمد عً مْقمُ ا٤ّل  زغمٌْ ذزاعاي ،الػنالٕ

ل زضْمات ربطٔطٔ٘ ل،نطذالد اليبذْٖ   ّقد قاو عدا مً ع،ناٛ ا٦ از غمن

إ٢  ٌ زضذذذْمَه اَّت،قذذذت ًب ّؾذذذف ّذبدٓذذذد مْقذذذع     ،ًب عَذذذد السضذذذْل  

  :ّذلك إفب  قْال ٍٕ ،الؿق٘

ٕ    :الرذذذْل ا٤ّل ٍّذذذْ قذذذْل   ،ارذذذع الؿذذذق٘ ًب الذذذسيً الػذذذنالٕ الغسغذذذ

ٕ  ،(4)يسٓطذذذْٓل  ،(6)ّالذذذديتْز ضذذذماا مذذذاٍس  ،(5)ّالذذذديتْز سسٓذذذد غذذذاسم

ىَه اَّت،قْا ًب عدا الطْازٖ مع ااقذاقَه ع،ذٙ   إ٢   (7)ّالديتْز  هبد زجب

=
                                               

  .( 3607 دٓث )  ،دغاب ّقف اىبطاج ،6/235ًب ضييُ

  .53عنازٗ اىبطالد اليبْٖ ( 1)

  .1/239الطبرات ال ربٚ ( 2)

 .22اىبطالد اليبْٖ غاىبدٓي٘ اىبيْزٗ ّزضْمُ ًب القً اإلض٣مٕ ٤هبد زجب ( 3)

  .57ىر٣ي عً عنازٗ اىبطالد اليبْٖ  ،1/9المنازٗ اإلض٣مٔ٘ اىبب سٗ ل سٓطْٓل ( 4)

  .66/ ٢1ٗ لقسٓد غاسمٕ المنازٗ المسغٔ٘ ًب عؿس الْ( 5)

  .1/37مطاجد مؿس ّ ّلٔا٠ٍا الؿاسبٌْ ( 6)

  .30اىبطالد اليبْٖ غاىبدٓي٘ اىبيْزٗ ّزضْمُ ًب القً اإلض٣مٕ  (7)
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 ٖ اىُبذس   ،سرذد جمذل يسٓطذْٓل هلذا اطذع ضذْاز       ، ىَا ؾف ّا د مً الطذْاز

اىُبذذس  .ًب  ذذـب جم،ذذَا الذذديتْز سسٓذذد غذذاسمٕ ضذذبع ضذذْاز    ،( 3الػذذ ل ) 

 ّ وبذذظ ضذذْاز  ،غٔينذذا جم،ذذَا الذذديتْز  هبذذد زجذذب  زغذذع  ،( 4الػذذ ل ) 

٘  ل ْىَذذا ٢ كبتذذد ٤يثذذس مذذ   ;ع،ذذٙ ا٤يثذذس  اىُبذذس  .ً ىؿذذف امتذذداا ا٤زّقذذ

  .( 5 الػ ل )

 ٕ ٕ     :الرذذْل الثذذاى ٍّذذٕ َب،ذذ٘   ،ارذذع الؿذذق٘ ًب الذذسيً الػذذنالٕ الػذذسق

 .( 6اىُبس الػ ل )  .(1)ٍّْ قْل ضبنْا ع ْؽ ،ؾغريٗ

٘  :الرْل الثالث ّكبتذد َب،تَذا مذً الػذسق      ،ارع الؿق٘ ًب ازبَ٘ الػذنالٔ

 ،(3)تْز الػذذَسّٖالذذدي ،(2)ٍّذذْ قذذْل الذذديتْز  هبذذد س ذذسٖ ،إفب الغذذسب

، ل ذذً س ذذسٖ  (5)ّالذذديتْز ضبنذذد إلٔذذاع   ،(4)ّالذذديتْز  طذذً الباغذذا  

     ٖ  ،ّالػَسٖ جم٣ ل،ُب،٘  ٣ ٘ ؾقْع مً الطذْازٖ غ ذل ؾذف اطذع ضذْاز

ًب  ـب جمل الذديتْز  طذً    ،( 7اىُبس الػ ل )  .مثل الُب،٘ ازبيْغٔ٘ : ٖ

   ٖ   مذذا ضبنذذد إلٔذذاع   ،( 8اىُبذذس الػذذ ل )   .الباغذذا هلذذا ؾذذقـب مذذً الطذذْاز

إ٢  ىُ جمل ىَآ٘ مْقذع الؿذق٘ مذً ازبَذ٘      ،سالم،َا ؾقاي ّا داي مً الطْازٖ

ّمل مبذذدٍا إفب اسبذذاٌٜب  ،الغسغٔذ٘ مذذا ٓذْاشٖ  ذذدّا اىبطذالد ا٤ّل مذذً الغذسب    

اىُبذذذذس   . ىذذذذُ جم،ذذذذَا ضذذذذبع ضذذذذْازٖ ٢ اطذذذذع      : ٖ ،الغسغذذذذٕ غمذذذذد التْضذذذذم٘   

 .( 9 ) الػ ل

                                              
   .27اىبطالد اليبْٖ غاىبدٓي٘ اىبيْزٗ  ;186اىبدَّل ( 1)

  .186اىبدَّل ٤هبد س سٖ ( 2)

  .58عنازٗ اىبطالد اليبْٖ ل،ػَسٖ ( 3)

ىرذ٣ي عذً عنذازٗ     ،138و ف  1968ٍذذ/ 1388زغٔذع ا٤ّل ضذي٘    ،26الطذي٘   ،المذدا الثالذث   ، اإلضذ٣و صب،٘ ميذرب ( 4)

 .61اىبطالد اليبْٖ 

  .46غْٔت الؿهاغ٘  ْل اىبطالد اليبْٖ الػسٓف حملند إلٔاع ( 5)
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ارذع الديذ٘   ّ ،ٍذٕ م ذاٌ الؿذق٘    (1) ٌ "ايذ٘ ا٤مذْات"   :الرْل الساغذع 

ّع،ٙ  ،يال مرؿْزٗ اسبالسٗ الػسٓق٘ ، ّع،ٙ مبـب الداَّل مً غاب جربٓل

  ٖ اىُبذذس ؾذذْزٗ " ايذذ٘  .(2)ٓطذذاز الذذداَّل مذذً غذذاب اليطذذاٛ، ٍّذذْ قذذْل اشبٔذذاز

 ا٤مْات "

٤ٌ ٍرا اىبْقع ياٌ َّازص اىبطالد مً جَتُ  ;٢ّ ؽبقٙ ُغمد ٍرا الرْل

ّ ّل اْضذذم٘  اَّ،ذذت  ،سَذذْ مذذْاشٖ سبالسااذذُ   ،الػذذسقٔ٘ ًب شمذذً الذذي   

اسبالسات ّم اٌ الدي٘ ًب اىبطالد ياىذت ًب عَذد عنذس غذً عبذد المصٓذص       

 ٍذ. 91ضي٘  -زقٕ اهلل عيُ-

ّٓم،ل الديتْز ضبند إلٔاع ٤ؾهاب ٍرا الرْل غأىُ زقبا  قٔنت ٍرِ 

الدي٘ ًب غبُ ضباذاٗ الؿق٘ عيد اْضم٘ اىبطالد اليبْٖ الػسٓف مً جَتذُ  

ا٤ سٓ٘ الع جم،ت ًب ضباذاٗ ضب،ذَا ا٤ّل عيذد    ّذلك مثل ا٤غْاب ،الػسقٔ٘

 .  (3)التْضمات

 ٔث  ، ما ا٤قْال الث٣ ٘ ا٤ّفب سإىَا ضب  اجتَاا ّز ٖ ٢ مطتيد هلا

ّالذذرٖ ٓرتجذذح عيذذدٖ  ٌ   ،مل اذذسا زّآذذات اؿذذف الُب،ذذ٘ الػذذنالٔ٘ ّذبذذدِّاٍا  

الؿذذق٘ ياىذذت كبتذذد ع،ذذٙ طذذْل اسبذذاٌٜب الػذذنالٕ مذذً غذذسقٕ اىبطذذالد إفب      

ّذلذك ل٥ضذباب    ،( 10اىُبذس الػذ ل )   ،ؿف ّا د مً ا٤ضذاطـب غ ،مسغُٔ

  :التالٔ٘

 ٌ يذذذل مذذذً ا ،ذذذه عذذذً مْقذذذع الؿذذذق٘  ذذذداٍا غاسبذذذاٌٜب     -1

ّ ْؿسٍا ًب   د زيئذُ الػذسقٕ  ّ الغسغذٕ     ، ّ م١َّسٗ اىبطالد ،الػنالٕ

                                              
 .تٔنرتايّازاقاعَا عبْ  زغمـب ضي ،ًب  اىٔ٘  متاز عسقاي ،مؿطب٘ مططهَا عبْ ا ي عػس مرتاي ط٢ْي :ٍٕ (1)

 .69اازٓال ممامل اىبدٓي٘ اىبيْزٗ قدمباي ّ دٓثاي ( 2)

 .47غْٔت الؿهاغ٘ ( 3)



 11 )29(العددىى-مجلةىمركزىبحوثىودراداتىالمدونةىالمنورة

 أصحاب الصف  

  .َّاؾ٘  ٌ عدا  ٍل الؿق٘ ًب اشآاا ،٢ مطْا لُ

متذذذذداا  ٌ الُب،ذذذذ٘ ًب البيذذذذاٛ ا٤ّل ل،نطذذذذالد ياىذذذذت ع،ذذذذٙ ا  -2

  .اسباٌٜب الػنالٕ

 ٌ مطذذا ٘ الُب،ذذ٘ ًب   ذذد زيذذي اىبطذذالد ٢ ٓقذذٕ غذذالغس      -3

مذرتاي   125سنطذا تَا ًب   ذد الذسييـب ارذدز غذذ       ،الرٖ مً  ج،ُ غئت الُب،٘

مع  ٌ عداٍه قد غ،ذ  ا٤زغمناٜذ٘    ،ٍّٕ ٢ ا قٕ إلقام٘ ماٜ٘ زجل ،(1)مسغماي

  .ًب آٌ ّا د

اسبذاٌٜب الػذنالٕ    ٌ جمل الُب،ذ٘  ٣ ذ٘ ؾذقْع ع،ذٙ امتذداا       -4

هلذذذا، إذ إىَذذذا اطذذذاّٖ مطذذذا ٘ الُب،ذذذ٘ ازبيْغٔذذذ٘      ٘مطذذذا ٘ يذذذبريٗ ٢  اجذذذ  

 .ّالع ٍٕ اىبرؿد ا٤ّل مً إقام٘ اىبطالد ،ل،نؿ،ـب

اقٔد اىبؿذااز التازؽبٔذ٘  ٌ ممُبذه مذً ىذصل الؿذق٘       

يذذاىْا مذذً سرذذساٛ اىبَذذاجسًٓ الذذرًٓ مل ػبذذدّا م اىذذاي  

 بذاي   ;ّ ٌ غم  ا٤ىؿاز ىصهلا ،ّ ٌ  ّل مً ىصهلا مَاجسّ م ٘ ،ٓيصلٌْ سُٔ

زمذه اضذتغياَٜه    ;ّمْاضاٗ إلَّْاىَه مذً  ٍذل الؿذق٘    ،ًب  ٔاٗ الصٍد ّالقرس

 . (2)عً ذلك لْجْا ااز هله ًب اىبدٓي٘

إٌ $  : ىذذُ قذذال -زقذذٕ اهلل عيذذُ-سمذذً عبذذد الذذسهبً غذذً  غذذٕ غ ذذس   

 .(3)# ؾهاب الؿق٘ ياىْا  ىاضاي سرساٛ

 مذذً ىاضذذاي الؿذذق٘  ٍذذل يذذاٌ$ :قذذال قطذذٌٔب غذذً اهلل عبذذد غذذً ٓصٓذذد عذذًّ

                                              
 متذاز عذس  مذا غذـب ا٤ضذطْاى٘       5× مرتاي  25طْل الُب،٘ ًب السيً الػنال الػسقٕ  ّ الػنال الغسغٕ اردز غذ ( 1)

 .مرتاي 125ّاسباٌٜب الػنالٕ = 

   .1/259الطريٗ اليبْٓ٘ الؿهٔه٘ ( 2)

 . ( 577 دٓث )  ،غاب الطنس مع الكٔف ّا٤ٍل ،يتاب مْاقٔت الؿ٣ٗ ،1/217الباازٖ ؾهٔح ( 3)
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ٌ  س ذاىْا  ،هلذه  مياشل ٢  اهلل زضْل  ؾهاب ٙ  ٓيذامْ  اهلل زضذْل  عَذد  ع،ذ

 (1)# مريِ مأّٚ هله ما سُٔ ُّٓب،ٌْ ،اىبطالد ًب.  

 إذا ميذذا السجذذل يذذاٌ$ :قذذال -زقذذٕ اهلل عيذذُ-ّعذذً ط،هذذ٘ اليكذذسٖ 

٘  قذدو  ٌ  ،اىبدٓيذ ُ  ع،ذذٙ ىذصل  عسٓذف  غَذا  لذذُ س ذا ً  مل ّإٌ ،عسٓقذ ُ  ٓ ذ  غَذذا لذ

 .(2)#الؿق٘ سيصلت، سردمت ،الؿق٘ ىصل سٓفع

 عًزّٖ ما  ،ّيبا ٓدل ع،ٙ  ٌ  ّل مً ىصل الؿق٘ اىبَاجسٌّ مً قسٓؼ

 ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ژ  :امذذافب قْلذذُ ًب عبذذاع اغذذً

ّ  ٍذه $ :صباٍذد  قالّ ،#الؿق٘  ؾهاب ٍه$ :قال ٘  قذسٓؼ  مَذاجس  مذع  غاىبدٓيذ

 . (3)#ع،َٔه غالؿدق٘  مسّا ، الي 

 ّا ،٘عً ينا زّٖ  ،ؾق٘ اىبَاجسًٓ :سرٔل ،ت إلَٔه الؿقّ٘لرلك ىطب

 سطذذذألُ ،اىبَذذذاجسًٓ ؾذذذق٘ ًب جذذذاٍٛه  اهلل زضذذذْل  ٌ $ ا٤ضذذذرع  غذذذًا

ُّ :إىطذذاٌ  اسبذذٕ ٍذذْ إ٢ إلذذُ ٢ اهلل$  : الذذي  قذذال ؟ عُبذذه الرذذسآٌ ًب آٓذذ٘  

 .(4)# ىْو ٢ّ ضي٘ اأَّرِ ٢ الرْٔو

مم،يـب  ْا ٓردمٌْ ع،ٙ الي   ه ىصل غَا الغسغاٛ مً الْسْا الرًٓ ياى

 .(5)إض٣مَه ّطاعتَه

 ٙ  ،مذً مَذاجسٖ م ذ٘ ّمريٍذا     ،لرا سأٍل الؿق٘ ٓيتنٌْ إفب قباٜل غذت

                                              
 .1/255الطبرات ال ربٚ ٢غً ضمد( 1)

 ّمل اإلضذذياا ؾذذهٔح  ذذدٓثٍذذرا  :ّقذذال ،3/16ّاسبذذايه ًب اىبطذذتدز    ;3/487 َّسجذذُ  هبذذد ًب مطذذيدِ   ( 2)

 .2/445ٚ ّالبَٔرٕ ًب الطيً ال رب ;15/77ّاغً  باٌ ًب ؾهٔهُ  ;ؽبسجاِ

 .1/293ستح الردٓس ;2/89الدز اىبيثْز  (3)

ّالطرباىذٕ   ;(4003 ذدٓث )  ،غاب  ّل يتاب اسبسّع ّالرذساٛات  ،يتاب المتق ،4/37زّاِ  غْ ااّا ًب ضييُ( 4)

 ّقذذد ٓطذذه مل زاّ سٔذذُ :6/321 قذذال اهلٔثنذذٕ ًب صبنذذع الصّاٜذذد  ،( 999 ذذدٓث ) ،1/334ًب اىبمالذذه ال ذذبري 

 اٍذ..زجالُ  رات :2/5اٍذ. ّقال الطْٔطٕ ًب الدز اىبيثْز.رات  زجالُ ّغرٔ٘ ،ّ ق

  .غاب ىْو السجال ًب اىبطالد ،يتاب الؿ٣ٗ ،1/169ؾهٔح الباازٖ ( 5)
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َّْسذا   ٓدل ع،ٙ ذلك  ٌ الي   ىبذا  $ قذال:   سمذً  غذٕ زاسذع     ،ّؾقَه غا٤

ّل ذً ا ،رذٕ    ،٢ :قذال  ، ٢  عق عً اغذي غذدو   :ّلدت ساطن٘  طياي، قالت

ّيذاٌ   ،ّا٤ّسذا   ،ٌ غمسِ مً سكذ٘ ع،ذٙ اىبطذايـب   ز ضُ، ّاؿدقٕ غْش

 ّ ًب  ،ضبتذذذاجـب ًب اىبطذذذالد ا٤ّسذذذا  ىاضذذذاي مذذذً  ؾذذذهاب زضذذذْل اهلل   

 ٍذل الؿذق٘،  ّ    :ٓمذي  –ّقال  غْ اليكس: مً الْزق ع،ذٙ ا٤ّسذا     ،الؿق٘

س،نذا ّلذدت  طذٔياي سم،ذت مثذل ذلذك        :قالذت  ،سقم،ت ذلذك  -ع،ٙ اىبطايـب

#(1). 

َّْسذذا : الِقذذسق  ٙ ّا٤َ ّخَسكخذذت  ،مذذً اليذذاع ّا٤َّذذ٣ٍب مذذً قباٜذذل غذذت مذذً 

 ٤ىَذذه يذذاىْا  ;ّاىبذذساا غَذذه  ٍذذل الؿذذق٘   :اإلغذذل إذا اقسقذذت، قذذال  غذذْ عبٔذذد   

 . (2)مً قباٜل غتٙ   ٣َّطاي

 ٘  ٌ  ٍذذل الؿذذق٘  (3)ّٓذذسٚ الػذذٔال ضبنذذد غذذساب ًب يتاغذذُ اىبدىٔذذ٘ اليبْٓذذ

 ٘ ل ىذذسجح  ٌ  ٍذذ$ : ٔذذث ٓرذذْل ،لٔطذذْا مذذً ا٤ىؿذذاز، ٢ّ مذذً مَذذاجسٖ م ذذ

  ٘  ّ  ،ّلٔطذْا مذً ا٤ىؿذاز    ،الؿق٘ ياىْا ٓيتنٌْ إفب قباٜل غمٔدٗ عذً اىبدٓيذ

 ما يْىَه لٔطْا مذً ا٤ىؿذاز، سذ٥ٌ ا٤ىؿذاز يذاىْا  ٍذل        ،مً اىبَاجسًٓ

ً  ،ّل ٍل غٔتُ ّعن،ُ ،اىبدٓي٘ آَّذٙ   ٤ٌ السضذْل   ;ٍّه لٔطْا مً اىبَذاجسٓ

ىؿذازٖ ل،نَذاجس   ّمً  رْق اىب١اَّذاٗ  ٌ ٓ قذل ا٤   ،غـب اىبَاجسًٓ ّا٤ىؿاز

 .(4)# قل قدز مً الرْت

إ٢  ٌ اىبتأمل ًب السّآات الطاغر٘ الع  ّزااَا ػبذد  ٌ  ٍذل الؿذق٘ مذع     

                                              
 ;(918 ذذدٓث ) ،1/311ّالطرباىذذٕ ًب اىبمالذذه ال ذذبري   ;(27227 ذذدٓث ) ،6/390 َّسجذذُ  هبذذد ًب مطذذيدِ  ( 1)

 .4/57نٕ ًب صبنع الصّاٜد ّ طيُ اهلٔث ،9/304ّالبَٔرٕ ًب الطيً ال ربٚ 

 .7/251لطاٌ المسب  ;2/478مسٓب اسبدٓث ٢غً ازبْشٖ ( 2)

 .1/223اىبدٓي٘ اليبْٓ٘ ًب سالس اإلض٣و ّالمؿس الساغدٖ ( 3)

 .1/223اىبدٓي٘ اليبْٓ٘ ًب سالس اإلض٣و ّالمؿس الساغدٖ  (4)
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٘  ،اَّذذت٣ع قباٜ،ذذَه  ،ّامذذدا مذذْاطيَه يذذاٌ غٔذذيَه عذذدا مذذً مَذذاجسٖ م ذذ

غذذل يذذاٌ  ،مل ٓذذ١اب غذذـب نبٔذذع اىبَذذاجسًٓ ّا٤ىؿذذاز ١ّٓٓذذد ذلذذك  ٌ الذذي  

٘  غٔذذيَه عذذدا الذذرًٓ آَّذذٙ الذذي    وبطذذٌْ مذذً  ،اطذذمـب زجذذ٣ي، ّقٔذذل: ماٜذذ

، ّٓذريس  (1)ّيذاٌ ذلذك قبذل مذصّٗ غذدز      ،ّوبطٌْ مً ا٤ىؿاز ،اىبَاجسًٓ

سيالد  ٌ يذثرياي   ،غٔيَه  مساٛ الرًٓ آَّٙ الي   (2)اغً ازبْشٖ ًب اىبيتُبه

 .ميَه يبً ذيسّا سٔنً ىصل الؿق٘

 ،ؿذق٘ ّاػري غم  اىبؿذااز التازؽبٔذ٘ إفب ىذصّل عذدا مذً ا٤ىؿذاز ًب ال      

زمذذه  ،ّمل ٓ ذذً ىذذصّهله إ٢  بذذاي سبٔذذاٗ الصٍذذد ّالقرذذس، ّمْاضذذاٗ إلَّذذْاىَه  

ٖ        ،اضتغياَٜه عً ذلك ّ الذُ  $ :ٓرذْل  غذْ ىمذٔه ًب اسنبذ٘  غذٕ ضذمٔد اشبذدز

 ،ّإٌ يذذاٌ  ىؿذذازٖ الذذداز; إلٓثذذازِ التؿذذرب    ،قسٓذذب مذذً  ذذال  ٍذذل الؿذذق٘   

 .(3)#ّاَّتٔازِ ل،قرس ّالتمقف

َٜه ظبد عدااي مذً  ٍذل الؿذق٘ مذً     ّغالسجْع إفب مً اعتيٙ غريس  مسا

، ّضذذ،ناٌ اهلذذرلٕ مطذذمْا غذذً اهلل ّعبذد  ،ٓاضذذس غذذًمَذاجسٖ م ذذ٘ يمنذذاز  

 عنذس،  ٕ َّذ  اشبطاب غً ّشٓد ،ضياٌ غً ّؾَٔب ،زغات غً ّغ٣ل ،القازضٕ

ّ از ٘ غً  ،ضمٔد اشبدزٖ ّٕ غ ،الرباٛ غً مالكيّمً ا٤ىؿاز:  ،ّمريٍه

 .(4)ّمريٍه ،ّ يُب،٘ غً  غٕ عامس ،اليمناٌ

ىى:ندبةىأهلىالصفة
ٓيطذذذب  ٍذذذل الؿُّذذذق٘ إفب اىب ذذذاٌ اىبُب،ذذذل ًب آَّذذذس اىبطذذذالد ينذذذا قذذذال    

                                              
  .1/238الطبرات ٢غً ضمد ( 1)

   .76 – 3/71اىبيتُبه ( 2)

   .1/369ّلٔاٛ  ،ٔ٘ ا٤( 3)

 .369-1/350 ،ٔ٘ ا٤ّلٔاٛ  ;3/19 اىبطتدز  ل،هايه( 4)
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 .(1)الراقٕ عٔا 

ٌ  غً عثناٌزّٚ البَٔرٕ عً  ٌ  يثذس  ىبذا $  :قذال  الٔنذا ٘  اىبَذاجسّ  ،غاىبدٓيذ

 ّمسذذذاٍه ،اىبطذذذالد  اهلل زضذذذْل ىذذذصهله  ،مذذذأّٚ ٢ّ ،ااز هلذذذه ٓ ذذذً ّمل

 .(2)# غَه، ّٓأىظ ػبالطَه س اٌ ،الؿق٘ ؾهاب 

٘  َّذذسص ّ غئذذت ؾذذق٘ ًب $ :مذذً مسضذذل اسبطذذً قذذال  (3) غذذْ ىمذذٔه ًب اسب،ٔذذ

 .#اىبطالد لكمقاٛ اىبط،نـب

قذذال  ،سغذذري ؾذذهٔح  (4) مذذا ىطذذبتَه إفب اؾذذطقاسَه ع،ذذٙ غذذاب اىبطذذالد    

ٌ  يذاىْا  ٤ىَذه  ;غذرلك  مسذْا  ىَهإ :قال مً ّ غمد$اسباسِب اغً  الس:   ٓؿذقْ

 .(5)#اىبطالد غاب ع،ٙ

ىى:حالىأهلىالصفة
 ،ّقذذٔق ًب اىب،ذذبظ ،ّمماىذذاٗ قاضذذٔ٘ ،ل الؿذذق٘ ًب سرذذس غذذدٓدعذذاؽ  ٍذذ

 إفب ٓذذأ٢ٌّّ  ،مل مب، ذذْا غذذٔٝاي مذذً  طذذاو الذذدىٔا   ، ّاىبطذذ ً ،ّاىبأيذذل

 غَذه  ىبذا  ؾذ٣اَه  ًب قٔذامَه  مً ّاَّس الياع ْا معؾ، إذا، مالإفب  ٢ّ ، ٍل

ٓػدٌّ اسبالس ع،ذٙ   ،صباىـب ٢١ٍٛ إٌ :ا٤عساب ٓرْل  تٙ ،اشبؿاؾ٘ مً

 ً ّيذذاٌ زقبذذا ٢    ي،ذذْا التنذذس  تذذٙ   سقذذت غطذذْىَه،   ،ازبذذْع غطذذْىَه مذذ

  كذس  ٢ّ ، ْغاٌ هله ػبتنع ّملٓأيل الْا د ميَه إ٢ التنسٗ  ّ التنساـب، 

قيمذذْا غالر،ٔذذل مذذً الطمذذاو،    ّمذذع ذلذذك ي،ذذُ    ،لْىذذاٌ ا٤طمنذذ٘ مذذًعيذذدٍه 

ً  سااَه ما ع،ٙ ؼبصىْا مل، ّّاشبػً مً الثٔاب غذل   ،متذاع الذدىٔا ّشٓيتَذا    مذ

                                              
 .2/453ّساٛ الْسا  ;2/55مػازق ا٤ىْاز  (1)

 .2/445الطيً ال ربٚ ل،بَٔرٕ ( 2)

 .1/340 ،ٔ٘ ا٤ّلٔاٛ ( 3)

  .2/50مػازق ا٤ىْاز ( 4)

 .141/ 1مردم٘ ستح البازٖ ( 5)
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 مئذاٛ مذً    ،ىقْضَه م١مي٘ ؾاغسٗ زاقذٔ٘ قاىمذ٘ قبذا قطذنُ اهلل هلذه     ياىت 

 سس ٌْ قبا  عدِ اهلل هله ًب المربٙ. ،التمقف

ڱ  ڱ  ژ لرا   يٙ اهلل عص ّجل ع،َٔه ًب يتاغُ المصٓص سرال: 

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     

. (1) ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ

 مً اىبَاجسًٓ سرساٛ :لقرساٛا غ٢١َٛ اىبساا$ :ّمريٍنا ّصباٍد ٖالطد قال

 ;غالريس اىبَاجسًٓ سرساٛ َّـ ّإلبا$ :ّقال الرسط  ،#ّمريٍه قسٓؼ

  زغمناٜ٘ مً عبْاي ّياىْا ،الؿق٘  ٍل ٍّه ،ضْاٍه ٍيا  ٓ ً مل ٤ىُ

 ٢ّ  ٍل هله ّما ، اهلل زضْل ع،ٙ سرساٛ ٓردمٌْ ياىْا  ىَه ّذلك زجل،

 . (2)#الؿق٘  ٍل :هله سرٔل ، اهلل زضْل مطالد ًب ؾق٘ هله سبئت ،مال

َّز ليذذا  غذذْ ٍسٓذذسٗ زقذذٕ اهلل عيذذُ      -عسٓذذف  ٍذذل الؿذذق٘   -ّلرذذد ؾذذ

ّقذذٔق  ،ّالقرذذس ،ّمذذريِ يبذذً ضذذ يَا مذذا ذبن،ذذِْ مذذً الؿذذرب ع،ذذٙ ازبذذْع    

 : ّمً ذلك ،اسبال

آهلل الذرٖ ٢ إلذُ إ٢ ٍذْ     $ :قذال  - عيُ اهلل زقٕ - ٍسٓسٗ َ غٕ عً* 

ّإٌ ييذت ٤غذد اسبالذس     ،ند غ بدٖ ع،ٙ ا٤ز  مً ازبْعإٌ ييت ٤عت

ُ       ،ع،ٙ غطي مً ازبْع  ،ّلرد قمدت ْٓمذاي ع،ذٙ طذسٓرَه الذرٖ ؽبسجذٌْ ميذ

سنس  ،ما ضألتُ إ٢ لٔػبمي ،سطألتُ عً آٓ٘ مً يتاب اهلل ،سنس  غْ غ س

مذا ضذألتُ إ٢    ،سطذألتُ عذً آٓذ٘ مذً يتذاب اهلل      ، ه مس غذٕ عنذس   ،ّمل ٓقمل

 ،ستبطذذه  ذذـب زآىذذٕ ، ذذه مذذس غذذٕ  غذذْ الراضذذه   ،ّمل ٓقمذذلسنذذس  ،لٔػذذبمي

لبٔك ٓا زضذْل   :ق،ت ،ٓا  غا ٍس : ه قال ،ّما ًب ّجَٕ ،ّعسع ما ًب ىقطٕ

                                              
 .273 :ضْزٗ البرسٗ( 1)

 .3/340  اقطري الرسط( 2)
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ٙ  :قذذال ،اهلل ٕ  ،سأضذذتأذٌ ،سذذدَّل ،ستبمتذذُ ،اسبذذق ّمكذذ سذذدَّل  ،سذذأذٌ لذذ

ٌ   :قذذالْا ؟مذً  ٓذذً ٍذرا ال،ذؾب    :سرذال  ،سْجذد لبيذاي ًب قذذدت    ّ  ، ٍذداِ لذك سذذ٣

 ،اسبذق إفب  ٍذل الؿذق٘    :لبٔك ٓا زضْل اهلل، قال :ق،ت ،غا ٍس  :قال ،س٣ى٘

 ٕ ٢ّ  ،٢ ٓذأٌّّ ع،ذٙ  ٍذل    ،ّ ٍذل الؿذق٘  قذٔاع اإلضذ٣و     :قذال  ،سااعَه لذ

ّمل ٓتيذاّل ميَذا غذٔٝاي،     ،إذا  اتُ ؾدق٘ غمث غَا إلذَٔه  ،٢ّ ع،ٙ   د ،مال

 ،سطاٛىٕ ذلذك  ،ّ غسيَه سَٔا ،ّ ؾاب ميَا ،ّإذا  اتُ ٍدٓ٘  زضل إلَٔه

ييت   ق  ىا  ٌ  ؾٔب مً ٍرا ال،ؾب  ،ّما ٍرا ال،ؾب ًب  ٍل الؿق٘ :ر،تس

ٕ  ،غذذسغ٘  ارذذْٚ غَذذا  س يذذت  ىذذا  عطذذَٔه، ّمذذا عطذذٙ  ٌ    ،سذذإذا جذذاٛ  مسىذذ

 ،غذذد ّمل ٓ ذذً مذذً طاعذذ٘ اهلل ّطاعذذ٘ زضذذْلُ      ،ٓذذب،غي مذذً ٍذذرا ال،ذذؾب   

ّ َّذرّا صبالطذَه مذً     ،سذأذٌ هلذه   ،ساضذتأذىْا  ،سذأقب،ْا  ،سأأتَه سدعْاَه

 :قذال  ،َّذر سذأعطَه   :قال ،لبٔك ٓا زضْل اهلل :ق،ت ،ٍس  غآا  :قال ،البٔت

ٚ    ،سالم،ذت  عطٔذُ السجذل    ،سأَّرت الردت  ذه ٓذسا ع،ذٕ     ،سٔػذسب  تذٙ ٓذسّ

سٔػذسب   ، ذه ٓذسا ع،ذٕ الرذدت     ،سٔػسب  تٙ ٓسّٚ ،سأعطُٔ السجل ،الردت

ّقذد زّٚ الرذْو    ، ه ٓذسا ع،ذٕ الرذدت  تذٙ اىتَٔذت إفب الذي         ، تٙ ٓسّٚ

َّ ،سْقمُ ع،ٙ ٓدِ ،َّر الردتسأ ،ي،َه  ،ٍس  غا :سرال ،ستبطه ،سيُبس إل

ؾذدقت ٓذا زضذذْل    :ق،ذت  ،ّ ىذت  ،غرٔذذت  ىذا  :قذال  ،لبٔذك ٓذا زضذْل اهلل    :ق،ذت 

سنذذا  ،سػذذسغت ،اغذسب  :سرذذال ،سرمذدت سػذذسغت  ،اقمذذد ساغذذسب :قذال  ،اهلل

 ،ّالذرٖ غمثذك غذاسبق مذا  جذد لذُ مطذ، اي        ،٢ :اغذسب  تذٙ ق،ذت    :شال ٓرْل

 .(1)# ّغسب القك،٘ ،ّمسٙ ،سهند اهلل ،أعطٔتُ الردتس ،سأزىٕ :قال

ز ٓذذذت ضذذذبمـب مذذذً  ؾذذذهاب    $ :قذذذال - عيذذذُ اهلل زقذذذٕ - ُّعيذذذ* 

                                              
ّ ؾذهاغُ ّرب،ذَٔه مذً     غاب ئف ياٌ عذٔؼ الذي     ،يتاب السقاق ،5/2370ًب ؾهٔهُ  الباازٖ زّاِ( 1)

 .( 6087 دٓث ) ،الدىٔا
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ٛ  ،الؿذذق٘ قذذد زغطذذْا ًب  ،ّإمذذا يطذذاٛ ،إمذذا إشاز ،مذذا مذذيَه زجذذل ع،ٔذذُ زاا

سٔالنمذُ   ،ّميَذا مذا ٓب،ذ  ال مذبـب     ،سنيَا ما ٓب،  ىؿف الطاقـب ، عياقَه

  .(1)# غٔدِ يسأٍ٘  ٌ اسٚ عْزاُ

ّإىٕ ٤َِّسُّ سٔنذا غذـب    ،لرد ز ٓتي$  :قال - عيُ اهلل زقٕ -ُ عي* ّ

َّ     ميرب زضْل اهلل  ٕ   ،إفب  الذسٗ عاٜػذ٘ مغػذٔاي ع،ذ سٔكذع   ،سٔالذٕٛ ازبذاٜ

 .(2)#ما غٕ إ٢ ازبْع ،ّما غٕ مً جيٌْ ،ّٓسٚ  ىٕ صبيٌْ ،زج،ُ ع،ٙ عيرٕ

مذه سَٔذا    ات ع،ذٕ  ٣ ذ٘  ٓذاو مل  ط   $  :قال -زقٕ اهلل عيُ-ّعيُ  *

َّ  غذْ   ،سالم،ت  ضرٌب ،سالٝت  زٓد الؿق٘ ،طماماي سالمل الؿبٔاٌ ٓيااٌّ ُج

 تذذٙ اىتَٔيذذا إفب  ،غذذل  ىذذته اوذذاىـب :ّ قذذْل ،سالم،ذذت  ىذذاآَه :قذذال ،ٍسٓذذسٗ

سذذدعا ع،َٔذذا  ٍذذل   ، اذذٙ غرؿذذم٘ مذذً  سٓذذد   سْاسرذذت زضذذْل اهلل   ،الؿذذق٘

ٕ    ،ٍّذذه ٓذذأي،ٌْ ميَذذا   ،الؿذذق٘ او  تذذٙ قذذ  ،سالم،ذذت  اطذذاّل يذذٕ ٓذذدعْى

 سالنمذُ زضذْل اهلل    ،ّلٔظ ًب الرؿم٘ إ٢ غٕٛ ًب ىْا ٕ الرؿم٘ ،الرْو

سْالرٖ  ،غاضه اهلل ،يل : ه قال لٕ ،سْقمَا ع،ٙ  ؾاغمُ ،سؿازت لرن٘

 .(3)#ىقطٕ غٔدِ ما شلت آيل ميَا  تٙ غبمت 

ّلذٔظ   ، أت اىبدٓي٘ $ :قال -زقٕ اهلل عيُ- سٖكالي ط،هّ٘عً  *

س ذاٌ غذٔي ّغٔيذُ يذل ٓذْو مذد        ،لؿق٘ مع زجذل سيصلت ًب ا ،لٕ غَا ممسس٘

قذذال زجذذل مذذً    ،ىؿذذسعاس،نذذا  ،ذات ٓذذْو سؿذذ،ٙ زضذذْل اهلل   ،مذذً كبذذس 

                                              
 .(431 دٓث ) ،غاب ىْو السجال ًب اىبطالد ،يتاب الؿ٣ٗ ،1/170ًب ؾهٔهُ  الباازٖ زّاِ( 1)

ّ ذ  ع،ذٙ    غذاب مذا ذيذس الذي       ،ل تاب ّالطي٘يتاب ا٢عتؿاو غا ،6/2670ًب ؾهٔهُ  الباازٖ زّاِ (2)

ّاىبَذذاجسًٓ  ااقذذاق  ٍذذل الم،ذذه ّمذذا اجتنذذع ع،ٔذذُ اسبسمذذاٌ م ذذ٘ ّاىبدٓيذذ٘ ّمذذا يذذاٌ غَذذا مذذً مػذذاٍد الذذي      

  .( 6893 دٓث )  ،ّاىبيرب ّالررب ّا٤ىؿاز ّمؿ،ٙ الي  

سكذل مذً  شّاا  ؾذهاب زضذْل      مذا غذاز  اهلل مذا    ذيذس  ،غاب اىبمالذصات  ،14/468زّاِ اغً  باٌ ًب ؾهٔهُ ( 3)

 .( 6533 دٓث )  ، اهلل
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ّربسقذذذت عيذذذا   ،  ذذذسق غطْىيذذذا التنذذذس   ،ٓذذذا زضذذذْل اهلل  : ؾذذذهاب الؿذذذق٘ 

 ،ّاهلل لذْ ّجذدت َّبذصاي    : ذه قذال   ،ساطذب  ،سؿمد زضْل اهلل  ،(1)اشبيف

ّمً  از  ذلذك   ،ادزيْا ى ه اْغ ٌْ  ٌإ ما  ،٤طمنت نِْ ; ّ سبناي

   ٌ ٘    ،مذذي ه  ٌ ٓذذسات ع،ذذٔ ه غازبقذذا  :قذذال  ،ّا،بطذذٌْ مثذذل  ضذذتاز ال مبذذ

 تذٙ   ،(2)ماليا طماو إ٢ الربٓس ،ّلٔ،٘ سن ثت  ىا ّؾا    اىٔ٘ عػس ْٓماي

 .(3)#ّياٌ َّري ما  ؾبيا ٍرا التنس  ،جٝيا إفب إَّْاىيا مً ا٤ىؿاز سْاضْىا

اَّذذل  ذيذذس ليذذا ىذذ  اهلل $  :قذذال -زقذذٕ اهلل عيذذُ – قتذذااٗ عذذًّ* 

ّياىْا ٓسقمٌْ  ٔاغَه  ،ّياٌ ػبتنع غَا سرساٛ اىبط،نـب ،ع،ٙ  ٍل الؿق٘

 ذديه ًب   ّ ٓذْو ٓغذدّ     ،ىذته الٔذْو َّذري     :سرذال  ،ل٢ْ ػبدٌّ زقاعاي ،اوأغ

٘  ،َّسٚ ّٓسّت ًب  ، ،٘ ّٓطذرت غٔتذُ    ،َّسٚأّٓذسات ع،ٔذُ غذ    ،ّاغدّ ع،ُٔ جقيذ

ىته  ٢ غل  :سرال الي   ،عبً ْٓمٝر َّري٢ غل  :قالْا ؟ينا اطرت ال مب٘

 .(4)# الْٔو َّري
ّيذذذاٌ مذذذً  ٍذذذل - عيذذذُ اهلل زقذذذٕ الطذذذ،نٕ عبذذذد غذذذً عتبذذذ٘ عذذذًّ *

س،رذذذد  ،س طذذذاىٕ َّٔػذذذتـب ،اضت طذذذٔت زضذذذْل اهلل  :قذذذال -الؿذذذق٘

 .(5)#ز ٓتي ّ ىا  يطٕ  ؾهاغٕ

ىى:نفقةىأهلىالصفة
                                              

 زاا  ٔاغاي امنل ميُ ياىْا ٓ،بطذْىَا. اليَآذ٘ ًب مسٓذب     ،ٍّْ ىْع م،ِٔب مً  زا  ال تاٌ ،نبع َّئف :فُي( اشُب1)

 .2/84ا٤ س 

 .1/117اليَآ٘ ًب مسٓب ا٤ س  . س ا٤زا  إذا اضْاَّ ّغ،  :الربٓس (2)

(، ّقذال: ٍذرا    4290،  ذدٓث ) 3/16(; ّاسبايه ًب اىبطتدز   16031 دٓث)  3/487ِ  َّسجُ  هبد ًب مطيد (3)

   .2/445; ّالبَٔرٕ ًب الطيً ال ربٚ 15/77; ّاغً  باٌ ًب ؾهٔهُ ؽبسجاِ ّمل اإلضياا ؾهٔح  دٓث

   .37الصٍد ٢غً  يبل ( 4)

ّ هبذذد ًب  ;( 4032 ذذدٓث )  ،غذذاب ًب لذذبظ الؿذذْع ّالػذذمس ،يتذذاب ال،بذذاع، 4/44زّاِ  غذذْ ااّا ًب ضذذييُ ( 5)

 .(17692 دٓث ) ،4/185مطيدِ 
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    ٛ ٢ّ عنذذل  ،ل٢ّ  ٍذذ ،٢ مذذال هلذذه  ،ىبذذا يذذاٌ  ٍذذل الؿذذق٘  ىاضذذاي سرذذسا

ٕ  ،ٓ تطبٌْ ميُ لٔمطذٕ ؾذْزٗ مػذسق٘ عذً      ;جاٛ مبد  الت اسل ا٢جتنذاع

   ٘  ، ؾذهاغُ ع،ذٙ البذذرل   سرذد  ذذث الذي     ،اوتنذع ا٤ّل ل،دّلذ٘ اإلضذ٣مٔ

ّياىذت ىقرذتَه    ،ّاضتكذاستَه  ،ّإيذساو  ٍذل الؿذق٘    ،ّاإلٓثذاز  ،ّالطااٛ

  :اتنثل ًب اىبْازا التالٔ٘

 :لالصدقال:الموردلاألول

ڌ  ژ   ال امافب:رس ،ع،َٔه الؿدق٘غ ١ميـباىب -عص ّجل  - اهلل  ث

ک  گ  گ  گ     کژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ڈڌ  ڎ     ڎ   ڈ

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    *گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  

﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸    ۓھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ

 ژ﮹  
 ٢ ياىْا ،الؿق٘  ؾهاب ٍه$ :الرسَبٕ يمب غً ضبند . قال(1)

 .(2)#عػاٜس ٢ّ غاىبدٓي٘ هله مياشل

  ٍسٓذذسٗ  غذذٕ مذذًس ،ٓسضذذل هلذذه غالؿذذدق٘ ي،نذذا  اتذذُ ّيذذاٌ الذذي  

ّ ٍل  :قال ،سااعَه لٕ ،اسبق إفب  ٍل الؿق٘$  : اهلل زضْل لٕ قال :قال

إذا  ،٢ّ ع،ذٙ   ذذد  ،٢ّ مذال  ،٢ ٓذأٌّّ ع،ذٙ  ٍذل    ،الؿذق٘  قذٔاع اإلضذ٣و   

ّمل ٓتيذذاّل ميَذذا غذذٔٝاي، ّإذا  اتذذُ ٍدٓذذ٘  زضذذل  ،ق٘ غمذذث غَذذا إلذذَٔه اتذذُ ؾذذد

 .(3)#ّ غسيَه سَٔا ،ّ ؾاب ميَا ،إلَٔه

 :ًب اىبطالد (4)ام،ٔق الريْ :ّمً ؾْز الؿدق٘

                                              
   .273 -272 :البرسٗ( 1)

  .2/89الدز اىبيثْز ( 2)

   .ضبق ربسػبُ( 3)

 .ّميُ قْلُ امافب: ) ّمً اليال مً ط،مَا قيْاٌ ااىٔذ٘ (  ، قياٛ ّقيْاٌ :نبمُ ،( الريْ: المرق قبا سُٔ مً السطب4)

=
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ٖ  مطذ،ن٘  غً ضبند مًجاٛت س سٗ ام،ٔق ا٤قياٛ ًب اىبطالد   ،ا٤ىؿذاز

ُ  ،مذرق مذً زطذب   غ جاٛ مالُ جّد ىباسإىُ   ذه   ،ضذازٓتـب  غذـب  اىبطذالد  ًب سالم،ذ

 ،لٔيذتُبه طمذاو  ٍذل الؿذق٘ غؿذْزٗ مطذتنسٗ       ;ٍرا ا٤مذس  اقرتت ع،ٙ الي  

ً ّ مسٍه غأٌ ٓسض،ْا  ،ذلك ساضتهطً الي     ّضذق  عػذسٗ  جذداا  يذل  مذ

ّذٍذذب اىبيذذاسرٌْ لٔقم،ذذْا  ،(1)ل،نطذذايـب اىبطذذالد ًب ٓم،ذذق ،غمذذرق التنذذس مذذً

  ٛ سذأىصل   ،اّٖٛالسطذب الذس   ،سؿذازّا ٓذأاٌْ غأقيذاٛ اسبػذف     ،مثل سم،ذَه زٓذا

 ُ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ژ :اهلل امذذذذافب سذذذذذَٔه قْلذذذذذ

ژ ا٦ٓ٘ ...ھ  ھ
 (2) . 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ  :ًب قْلُ امافب -زقٕ اهلل عيُ -سمً الرباٛ 

س اٌ  ،ييا  ؾهاب غبل ،ىصلت سٔيا ممػس ا٤ىؿاز$قال:  ژۀ

 ّياٌ السجل ٓأإ غالريْ ،السجل ٓأإ مً غب،ُ ع،ٙ قدز يثساُ ّق،تُ

س اٌ  ،ّياٌ  ٍل الؿق٘ لٔظ هله طماو ،سٔم،رُ ًب اىبطالد ،ّالريًْٓ

 ،سٔطرٌب مً البطس ّالتنس ،  دٍه إذا جاع  اٙ الريْ سكسغُ غمؿاِ

ٓأإ السجل غالريْ سُٔ  ،ّياٌ ىاع يبً ٢ ٓسمب ًب اشبري ،سٔأيل

  سأىصل اهلل امافب ،سٔم،رُ ،ّغالريْ قد اى طس ،ّاسبػف (3)الػبـ

  ڻڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںگ  گ   گ  ژ 

ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ
لْ  ٌ  :قال (4) 

 :قال ،مل ٓأَّرِ إ٢ ع،ٙ إمنا  ّ ٔاٛ ،  ديه  ٍدٖ إلُٔ مثل ما  عطاِ

=
                                               

 .15/204لطاٌ المسب 

  .2/457ا ّساٛ الْس( 1)

  .267 :ضْزٗ البرسٗ( 2)

  .7/44ّاَّْل غْ  الػالس غمكُ ًب غم . لطاٌ المسب  ،اشبػْى٘ :الػبـ (3)

  .267 :البرسٗ( 4)



 11ىدرادةىتاروخوةىتوثوقوةى-تاروخكاىأصحابكاى-الصفة

 .(1)#س يا غمد ذلك ٓأإ   دىا غؿاحل ما عيدِ 

 مس مً يذل  ذاٌٜب غريذْ      ٌ الي   $ :ّعً اغً عنس زقٕ اهلل عيَنا

 .(2)# دل،نطال

 اَّذذل ع،ٔيذذا زضذذْل اهلل $  :ّعذذً عذذْع غذذً مالذذك زقذذٕ اهلل عيذذُ قذذال  

سطمذذً غالمؿذذا ًب ذلذذك  ،ّقذذد ع،ذذق زجذل ميذذا  ػذذقاي  ،ّغٔذذدِ عؿذذا ،اىبطذالد 

إٌ زب  :ّقذال  ،لذْ غذاٛ زب ٍذرِ الؿذدق٘ اؿذدق غأطٔذب ميَذا        :ّقذال  ،الريْ

 .(3) # ٍرِ الؿدق٘ ٓأيل اسبػف ْٓو الرٔام٘

ٛ   - عيُزقٕ اهلل-ّياٌ مماذ غً جبل   ّ  ،ٓرْو ع،ٙ  ساضذ٘ ا٤قيذا

 .(4)ع،ٙ قطنتَا

ل:الهديال:الموردلالثان 
  .ّ غسيَه سَٔا ،إذا  اتُ ٍدٓ٘  زضل إفب  ٍل الؿق٘ ياٌ الي  

 ،اسبق إفب  ٍذل الؿذق٘  $ : اهلل زضْل لٕ قال :قال  ٍسٓسٗ  غٕ ًسم

٢ ّ ،٢ ٓذأٌّّ ع،ذٙ  ٍذل    ،ّ ٍذل الؿذق٘  قذٔاع اإلضذ٣و     :سااعَه لذٕ، قذال  

ّمل ٓتيذاّل ميَذا غذٔٝاي،     ،إذا  اتُ ؾدق٘ غمث غَا إلذَٔه  ،٢ّ ع،ٙ   د ،مال

                                              
 ذذدٓث  ،غذذاب ّمذذً ضذذْزٗ البرذذسٗ  ،يتذذاب اقطذذري الرذذسآٌ عذذً زضذذْل اهلل    ،5/218زّاِ الرتمذذرٖ ًب ضذذييُ ( 1)

(2987 ).  

 ،1/66ّالطرباىٕ ًب ا٤ّضٌب  ;( ّؾهه1522ُ دٓث ) ،اب الصياٗيت ،1/577زّاِ اسبايه ًب اىبطتدز ( 2)

  زجالُ زجال الؿهٔح. :3/77قال اهلٔثنٕ ًب صبنع الصّاٜد  ،( 187 دٓث ) 

 ;( 1608 ذذدٓث ) ،الؿذذدق٘غذذاب مذا ٢ ػبذذْش مذذً الثنذذسٗ ًب   ،يتذذاب الصيذذاٗ ،2/111زّاِ  غذْ ااّا ًب ضذذييُ   (3)

ُ   الؿذدق٘ غذاب اليَذٕ  ٌ ؽبذسص ًب     ،يتذاب الصيذاٗ   ،1/853ّاغً ماجُ ًب ضييُ   ;( 1821 ذدٓث )  ،غذس مالذ

(  ذذدٓث  ٢ّ أننذذْا اشببٔذذث ميذذُ ايقرذذٌْغذذاب قْلذذُ عذذص ّجذذل ) ،يتذذاب الصيذذاٗ ،5/43ّاليطذذاٜٕ ًب ضذذييُ 

 .ّؾههُ ،( 8310 دٓث ) ،يتاب القؿب ،4/472ّاسبايه ًب اىبطتدز   ;(2492)

 .1/516 ستح البازٖ ;104 َّباز اىبدٓي٘  (4)
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 .(1)#ّ غسيَه سَٔا ،ّ ؾاب ميَا ،ّإذا  اتُ ٍدٓ٘  زضل إلَٔه

 ،ّعبذً ًب  ٍذل الؿذق٘    ، كس زمكاٌ$  :قال ، ا٤ضرع غً ّا ،٘ عًّ

 ،سأَّذرِ  ،سؿنيا، س يا إذا  سطسىا  اٙ يل زجل ميا زج٣ي مً  ٍل الؿذق٘ 

 ذه  اذت    ،سأؾذبهيا ؾذٔاماي   ،سأات ع،ٔيا لٔ،٘ مل ٓأايا   ذد  ،اىط،ق غُ سمػاِس

سأَّربىاِ غالذرٖ يذاٌ    ،ساىط،ريا إفب زضْل اهلل ،س،ه ٓأايا   د ،ع،ٔيا الراٜ،٘

سنذا   ؟ٍذل عيذدىا غذٕٛ    ،سأزضذل إفب يذل امذس ٗ مذً ىطذاُٜ ٓطذأهلا       ،مً  مسىذا 

 ،ٓأيذذل ذّ يبذذد غرٔذت مذذيًَ امذذس ٗ إ٢  زضذذ،ت ارطذذه مذذا  مطذذٙ ًب غٔتَذذا مذذا 

ال،َه إىٕ  ضألك مً  :ّقال ،سدعا زضْل اهلل ،ساجتنمْا :سرال هله زضْل اهلل

س،ذذه ٓ ذذً إ٢    ،سإىَنذذا غٔذذد  ٢ مب، َنذذا   ذذد مذذري      ،سكذذ،ك ّزهبتذذك 

سْقذمت   ،سذأمس غَذا زضذْل اهلل    ،سإذا غػاٗ مؿ،ٔ٘ ّزمذف  ،ّمطتأذٌ ٓطتأذٌ

إىا ضأليا اهلل مً سك،ُ  :سرال ليا زضْل اهلل ،سأي،يا  تٙ غبميا ،غـب  ٓدٓيا

 .(2)# ّقد ذَّس ليا عيدِ زهبتُ ،سَرا سك،ُ ،ّزهبتُ

 :العطايال:الموردلالثالث

ُ        ياٌ الي     ،ٓيقق ع،ٙ  ٍذل الؿذق٘ مذً الغيذاٜه ّالقذٕٛ الذرٖ ٓأأذ

 .(3)ىبا ٓم،ه مً  اجتَه ّسرسٍه ;٢ّ ٓردو ع،َٔه   داي

عيَنذذا ٓط،بذذاٌ جذذاٛ ع،ذذٕ ّساطنذذ٘ زقذذٕ اهلل  ،ضذذ  ّىبذذا ّؾذذل ل،ذذي  

ّ اع  ٍذذل الؿذذق٘   ،ّاهلل ٢  عطٔ نذذا$  :َّاامذذاي ؽبذذدمَنا سرذذال الذذي     

ّ ىقذذق ع،ذذَٔه   ،ّل ذذي  غذذٔمَه  ،٢  جذذد مذذا  ىقذذق ع،ذذَٔه    ،اطذذْٚ غطذذْىَه 

 .  (4)#  اىَه...اسبدٓث 

                                              
   .بق ربسػبُض( 1)

 .2/22ّ غْ ىمٔه ًب اسب،ٔ٘  ;6/129 زّاِ البَٔرٕ ًب ا٢ٜل اليبْٗ( 2)

  .109زجهاٌ ال ق٘ ( 3)

 ،إضذذيااِ جٔذذد  :2/298قذذال اىبيذذرزٖ ًب الرتمٔذذب ّالرتٍٔذذب    .( 838 ذذدٓث )  ،1/106زّاِ  هبذذد ًب مطذذيدِ  ( 4)

=
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 ْٓو يلؾاز ػبسٖ ع،َٔه ًب  ،ىبا ستهت سد  ّمريٍا$ قال اغً  الس: 

   .(1)#ا يـب غـب كبس مً مد

ُ  - سٖيكذ ال ٘ط،هذ سمً  ٌ  $ :قذال  -زقذٕ اهلل عيذ  إذا ميذا  السجذل  يذا

٘  قذدو  ٌ  ،اىبدٓيذ ُ  ع،ذذٙ ىذصل  عسٓذف  غَذا  لذذُ س ذا ً  مل ّإٌ ،عسٓقذ ُ  ٓ ذ  غَذذا لذ

ٌ  الؿذق٘،  سيصلت سردمت ،الؿق٘ ىصل عسٓف ٖ  س ذا ً  ع،ٔيذا  ػبذس  زضذْل  مذ

 زضذْل  غيا سؿ،ٙ اشبيف، ّٓ طْىا ،ا يـب غـب كبس مً مد ْٓو يل  اهلل

 ٓذذا :ّيذذا٢ي مبٔيذذاي الؿذذق٘  ٍذذل ىذذاااِ ضذذ،ه س،نذذا ،زاليَذذا ؾذذ٣ٗ غمذذ   اهلل

  اهلل زضذْل  سنذال  ،اشبيف عيا ّربسقت ،التنس غطْىيا   سق ،اهلل زضْل

ٙ  ،اهلل سهند ،سؿمدِ ،ميربِ إفب ُ  ّ  يذ ٕ  مذا  الػذدٗ  ذيذس   ذه  ،ع،ٔذ ً  لرذ  مذ

ُ  لٕ ّما عػسٗ غكع ؾا   ّع،ٙ ع،ٕ  اٙ ّلرد :قال ، تٙ قْمُ  طمذاو  ّلذ

  اهلل زضذْل  طمذاو  :قال ؟الربٓس غٕٛ ّ ٖ : سب ٤غٕ ق،ت :قال ،الربٓس إ٢

 ،التنس طمامَه ّعُبه، ا٤ىؿاز مً ٢١ٍٛ إَّْاىيا ع،ٙ سردميا ،ا٤زا  كبس

ْ  ّاهلل ،سٔذذُ سْاضذْىا   ّل ذذً ،ميذذُ ٤غذبمت ه  ّال،هذذه اشببذص  ل ذذه  جذذد لذ

 ع،ٔذذُ ّٓذذسات ،جبقيذذ٘   ذذديه ع،ذذٙ ٓغذذدٚ  تذذٙ شماىذذاي اذذدزيْا  ٌ عطذذٙ

 غذل  :قذال  ؟الٔذْو  ذا   و َّري الْٔو  عبً ،اهلل زضْل ٓا :لْاسرا :قال ،غأَّسٚ

 زقذاب  غمكذ ه  ٓكذسب  ْٓمٝذر  ّ ىذته  متهذاغٌْ،  الٔذْو   ىذته  ،َّذري  الْٔو  ىته

 . (2)# متبامكٌْ :قال ، زاِ ،غم 

 .الضيالال:الموردلالرابع

=
                                               

 .ّزّااُ  رات

   11/287ستح البازٖ ( 1)

ّاغذً   ;ؽبسجذاِ  ّمل ،اإلضذياا  ؾذهٔح   ذدٓث  ٍذرا  :ّقذال  .( 4290 دٓث )  ،3/16ز  زّاِ اسبايه ًب اىبطتد (2)

  .( 6684 دٓث )  ،15/77 باٌ ًب ؾهٔهُ 
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ؼبذذذث  ؾذذذهاغُ زقذذذْاٌ اهلل ع،ذذذَٔه غاضتكذذذاس٘  ٍذذذل     يذذذاٌ الذذذي   

ُ  ،الؿذذذق٘ ٔيؿذذذسع السجذذذل غالسجذذذل، ّالسجذذذل  س ،يذذذلل ع،ذذذٙ  طذذذب قدزاذذذ

 .غمػاُٜ سٔتمػٙ ممَه ّٓبرٙ مً غرٕ سٔأإ الي   ،غالسج،ـب إفب عػسٗ

 الؿذق٘   ؾهاب ٌ  -زقٕ اهلل عيُ- غ س  غٕ غً السهبً عبد عً

 ،مذً يذاٌ عيذدِ طمذاو ا ذيـب     $  :قال مذسٗ  ّ ٌ الي   ،سرساٛ ىاضاي  ياىْا

٘     ،س،ٔذذذرٍب غثالذذذث  ٔذذذرٍب خبذذذامظ  ّ  س، ،ّمذذذً يذذذاٌ عيذذذدِ طمذذذاو  زغمذذذ

  .(1)# ضااع

س يذا   ،ييت مً  ٍذل الؿذق٘  $ :قال -زقٕ اهلل عيُ-ّعً  غٕ ذز 

 ،يؿذسع غسجذل  ٔسٔذأمس يذل زجذل س    ،إذا  مطٔيا  كسىا غاب زضذْل اهلل  

 الذي    ٙسٔذ١ا  ، ّ  قل ، ّ  يثس ،عػسٗ ،سٔبرٙ مً غرٕ مً  ٍل الؿق٘

ُ  ،غمػذذذذاُٜ مْا ًب ىذذذذا :قذذذذال زضذذذذْل اهلل   ،سذذذذإذا سسميذذذذا  ،سيتمػذذذذٙ ممذذذذ

 .(2)# اىبطالد

سذإذا   ، قبل  غْ ط،ه٘ذ ْٓمذاي  $  :قال -زقٕ اهلل عيُ- مالك غً  ىظّعً 

ٓرذذٔه غذذُ  ،ع،ذذٙ غطيذذُ سؿذذٔل مذذً  الذذس ، ؾذذهاب الؿذذق٘ ٓرذذسٟقذذاٜه  الذذي  

 ،لرد ز ٓت غسضْل اهلل مذا  مذاَبي   :سرال ،سسجع إفب  و ض،ٔه ،غطيُ مً ازبْع

ٕ س ،ىمه غٕٛ مً غمري :قالت ؟سَل عيد  مً غٕٛ ُ  :رال لذ ُ  ،اؾذيمٔ  ،سؿذيمت

س،نذا زآىٕذ الذي      :قذال  ىذظ   ،٢ّ ٓم،ه غك   ذد  ،سااع ى  اهلل ،اذٍب :سرال لٕ

، قْمْا :قال ،ىمه :ق،ت ؟ زض،ك  غْ ط،ه٘ :قال،    ٌ سأأذت   ،سرذاو ممذُ ضذبمْ

 ٘ ُ  ، غا ط،هذ ٛ ؾذيمياِ لذك      ،ٓذا ىذ  اهلل   :سرذال  ،سأَّرباذ ّاهلل مذا   ،إلبذا ٍذْ غٕذ

                                              
 ،( 3388 ذذدٓث )  ،غذذاب ع٣مذذات اليبذذْٗ ًب اإلضذذ٣و   ،يتذذاب اىبياقذذب  ،3/1312زّاِ الباذذازٖ ًب ؾذذهٔهُ  ( 1)

 .( 2057 دٓث )  ،ل إٓثازِغاب إيساو الكٔف ّسك ،يتاب ا٤غسغ٘ ،3/1627ّمط،ه ًب ؾهٔهُ 

  .1/352 َّسجُ  غْ ىمٔه ًب اسب،ٔ٘ ( 2)
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ُ   ،ٍ،ذه مذا عيذد     :سرذال  ،عيدىا ما عبتطَٔه ّياىذت عيذد  و ضذ،ٔه     ،سأأتذُ غذ

 : ذه قذال   ، ذه ّقذع ٓذدِ    ،سالم،ت امؿسٍا  تٙ اذأاو غذُ الطمذاو    ،ع ٘ الطنً

 تذذٙ  ،٢ ٓسعذذٙ   ذذد مذذيَه ع،ذذٙ   ذذد ،سالم،ذذْا ٓذذأي،ٌْ ،امذذالْا عػذذسٗ عػذذسٗ

 .(1)#  تٙ  ٍدت  و ض،ٔه زبرياىَا ،ّ سك،ْا ، ،ْا

اعذاىٕ  $  :مً  ٍل الؿق٘ قال ٌ زج٣ي  ،السهبً عبد غً ض،ن٘  غٕ عًّ

 :سرذذال ،سذذدَّ،يا ميصلذذُ ،ّزٍذذٌب ممذذُ مذذً  ٍذذل الؿذذق٘   ،إفب ميصلذذُ الذذي  

  ٘ ٘   : ذذه قذذال  ،سأاذذت غػذذٕٛ سذذأي،ِْ   ، طمنٔيذذا ٓذذا عاٜػذذ  ،شٓذذدٓيا ٓذذا عاٜػذذ

سالاٛت غرذدت   ،اضرٔيا ٓا عاٜػ٘ : ه قال ، قل مً ا٤ّل ٓطرياي سصاااَه غٔٝاي

 ذه قذال    ،سالاٛت غرمب مً لذؾب  ،ٜػ٘شٓدٓيا ٓا عا : ه قال ،سػسغْا ،مً لؾب

غذل ًب   :قذالْا  ،ّإٌ غذٝته ًب اىبطذالد   ،إٌ غٝته زقدمت ٍا ٍيا :زضْل اهلل 

 (2) تٙ إذا ياٌ الطهس يُبي ،سينيا ًب اىبطالد ،ساسجيا :قال ،اىبطالد

سذإٌ   ،ٍ را :ّٓرْل ،سإذا زجل ؼبسيي غسج،ُ ،سينت ع،ٙ غطي ،غطي

 . #(3)سإذا ٍْ زضْل اهلل  ٕز ض سسسمت :قال ،ٍرِ قالم٘ ٓبغكَا اهلل

ييذذذت مذذذً  ٍذذذل $ :قذذذال :-زقذذذٕ اهلل عيذذذُ- عذذذً ّا ،ذذذ٘ غذذذً ا٤ضذذذرع

ّؾيع سَٔا  ،س طسِ ًب الرؿم٘ ،غرسف ْٓماي سدعا زضْل اهلل  ،الؿق٘

 ذذه  ،(1) ذذه لبرَذذا  ،(6) ذذه ضقطذذقَا  ،(5) ذذه ؾذذيع سَٔذذا ّايذذاي    ،(4)مذذاٛ ضذذاياي 

                                              
 .( 284 دٓث )  ،25/114زّاِ الطرباىٕ ًب اىبماله ال بري ( 1)

 .منذُ مذً يثذسٗ ا٤يذل     :مميذاِ  ،إذا مذ٥ِ  تذٙ ٢ ٓطٔذق ع،ذٙ الذيقظ      ،يُبُ الطماو ّالػساب ٓ ُبذُ يُبذاي  (2)

 .7/457لطاٌ المسب 

  (. 19802 دٓث )  ،11/25 زّاِ عبد السشاق ًب مؿيقُ( 3)

 .2/351اليَآ٘ ًب مسٓب ا٤ س  . ٖ  از :غكه الطـب ّض ٌْ اشباٛ :ضاياي( 4)

   .2/1022اىبماله الْضٌٔب  .الدضه  ّ اضه ال،هه :الْا ( 5)

ً  :ّغمػذذذمَا ،، ّضغطذذذغَا َامطذذذمضزّٖ  (6) اذذذاص  ;2/165القذذذاٜق  .َّّ،ذذذٌب غمكذذذَا غذذذبم    ، ٖ زّاٍذذذا غالطذذذن

 .21/277المسّع
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 :سرذال  ،سالٝت غَذه  ،غسٍهسأاي غمػسٗ  ىت عا ،ذٍبا : ه قال ،(2)ؾميبَا

سذإٌ الربيذ٘ ايذصل مذً      ،٢ّ اأي،ْا مً  ع٣ٍذا  ،ّي،ْا مً  ضق،َا ،ي،ْا

 .(3)#سأي،ْا ميَا  تٙ غبمْا ، ع٣ٍا

ىى:رملىأهلىالصفة
يذاٌ اىبرؿذذد ا٤ّل ىبذذً ّسذذد اىبدٓيذ٘ اازيذذاي ّزاِٛ ا٤ٍذذل ّاىبذذال ّالذذْطً   

ً   ،ط،ب الم،ذه  :ٍْ َذل مذً مػذ اٗ    لٔي ;ّم٣شمذ٘ الذي     ،ّالتقرذُ ًب الذدٓ

ٓ،صمذذذُ ًب اسبكذذذس   ،ّٓتػذذذسع خبدمتذذذُ ،اليبذذذْٗ مذذذا ٓيقمذذذُ ًب آيذذذُ ّاىٔذذذاِ  

 .ّشٍد الدىٔا ،ّ لف القرس ،لرا زقٕ غالر،ٔل ،ّالطقس

ّىَنذتَه الذذرت    ،ّام،نذذُ ،اقَذه ال تذاب  يذاٌ غذذغ،َه  $ :قذال  غذْ ىمذذٔه  

 ،ًب َّ،ذذذذْااَه ٓذذذذريسٌّ اهلل امذذذذافب س ذذذذاىْا ،(4) # ّاذذذذسااِ ،غاشبطذذذذاب

ٌ ّٓرذ  ،ّٓؿ،ٌْ ُ   ،س٠ٌّ الرذسآ ٘   ،ّٓتدازضذٌْ آٓااذ ّيذاٌ   ،ّٓتم،نذٌْ ال تاغذ

ّٓ ،ف غم  الؿهاغ٘ مذً ؼبقُبَذه    ،ّٓم،نَه ،ػب،ظ إلَٔه زضْل اهلل 

 .ّٓم،نَه ا٤  او ،الرسآٌ

يذاٌ الذي     $ :قذال  -زقٕ اهلل عيُ-سمً عبد اهلل غً مغقل اىبصىٕ  

 ًبسرَذُ   :سرذال  ،ّيَّل غذُ زجذ٣ي مذً ا٤ىؿذاز     ،إذا ٍاجس   د مً المسب 

سْيذذل غذذٕ زجذذ٣ي مذذً   سَذذاجست إفب زضذذْل اهلل  ،ّ قسٜذذُ الرذذسآٌ ،الذذدًٓ

ُ   ،ّ قس ىٕ الرسآٌ ،الدًٓ ًبسقرَي  ،ا٤ىؿاز سذأج،ظ   ،ّييت  مذدّ ع،ٔذ

، سأضذترسُٜ   ْاٜالُ ًب ممُ اساات َّسص سإذا ، تٙ ؽبسص متٙ ؽبسص ،غباغُ

ُ   ،الدًٓ ًبّ ضألُ  ،الرسآٌ ُ اَّذل غٔ  سذإذا  ، تٙ ٓسجذع إفب غٔتذ اىؿذسست   ،تذ

=
                                               

 .3/206مسٓب اسبدٓث ٢غً ض٣و  .ٍّٕ اىبغسس٘ ،نبمَا غاىبرد ٘ :ميٓ (1)

  .3/32اليَآ٘ ًب مسٓب ا٤ س  .ّقه جْاىبَا ،زسع ز ضَا ّجمل هلا ذزّٗ : ٖ (2)

 .زجالُ مْ رٌْ :8/305قال اهلٔثنٕ ًب صبنع الصّاٜد  .( 16049 دٓث )  ،3/490زّاِ  هبد ًب مطيدِ ( 3)

 .1/342  ،ٔ٘ ا٤ّلٔاٛ (4)
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 .(1) # عيُ

ٍّذذْ ٓرذذسٟ  ع،ذذٙ زضذذْل اهلل  -زقذذٕ اهلل عيذذُ–ّقذذد مذذسَّ  غذذْ ط،هذذ٘ 

 . (2)مً ازبْع ّقد زغٌب ع،ٙ غطيُ  الساي ، ؾهاب الؿق٘ ضْزٗ اليطاٛ

 ًب جاٍٛه  اهلل زضْل  ٌ - عيُ اهلل زقٕ - ضرعا٤ غً ّا ،٘ عًّ

ُّ :إىطاٌ سطألُ اىبَاجسًٓ ؾق٘  اهلل$  : الذي   القذ  ؟ عُبذه  الرسآٌ ًب آٓ٘  

  .(3)# ىْو ٢ّ ضي٘ اأَّرِ ٢ الرْٔو اسبٕ ٍْ إ٢ إلُ ٢

ٕ  -ّعً  غٕ ضمٔد اشبدزٖ ُ  اهلل زقذ ج،طذت ًب عؿذاغ٘   $  :قذال  – عيذ

 ً ٖ      ،مً قمقاٛ اىبَذاجسٓ ّقذازٟ ٓرذس     ،ّإٌ غمكذَه لٔطذترت غذبم  مذً المذس

ت ضذ   ،س،نذا قذاو زضذْل اهلل     ،سراو ع،ٔيا ،إذ جاٛ زضْل اهلل  ،ع،ٔيا

إىذُ يذاٌ    ،ٓذا زضذْل اهلل   :ق،يذا  ،ما ييته اؿيمٌْ : ه قال ،سط،ه ،الرازٟ

سرذال زضذْل اهلل    :قذال  ،س يا ىطذتنع إفب يتذاب اهلل   ،قازٟ ليا ٓرس  ع،ٔيا

:        قذال  ،اسبند هلل الرٖ جمل مذً  مذع مذً  مذست  ٌ  ؾذرب ىقطذٕ ممَذه: 

 ، ذذه قذذال غٔذذدِ ٍ ذذرا   ،ّضذذطيا لٔمذذدل غيقطذذُ سٔيذذا   سال،ذذظ زضذذْل اهلل  

عذذسع مذذيَه  سنذذا ز ٓذذت زضذذْل اهلل  :قذذال ،ّغذذسشت ّجذذٍَْه لذذُ ،سته،رذذْا

 غػسّا ٓا ممػس ؾمالٔك اىبَاجسًٓ غاليْز  :سرال زضْل اهلل  ،مريٖ   داي

اذذذدَّ،ٌْ ازبيذذذ٘ قبذذذل  مئذذذاٛ اليذذذاع غيؿذذذف ٓذذذْو ّذا    ،التذذذاو ٓذذذْو الرٔامذذذ٘

 .(4)# وبطناٜ٘ ضي٘

                                              
   .1/264 َّباز اىبدٓي٘ ٢غً غبُ ( 1)

إضذيااِ   :8/307قذال اهلٔثنذٕ ًب صبنذع الصّاٜذد      ،( 3105 ذدٓث )   ،3/276زّاِ الطرباىٕ ًب اىبماله ا٤ّضذٌب  ( 2)

 .  طً

 .ضبق ربسػبُ( 3)

ـ  ،يتاب الم،ه ،3/323زّاِ  غْ ااّا ًب ضييُ ( 4)  ،3/96ّ هبذد ًب مطذيدِ    ;( 3666 ذدٓث )   ،غاب ًب الرؿذ

 .( 11934ث )  دٓ
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الؿذق٘ الرذسآٌ   ٓم،ه  ٍل  -زقٕ اهلل عيُ- الؿامت غً عبااّٗياٌ 

 سرذال   اهلل زضذْل  عيَذا  سطذأل  ،قْضذاي  مذيَه  زجذل  ُإلٔ سأٍدٚ ،ّال تاغ٘

 .(1)# ساقب،َا ىاز مً طْقاي غَا اطْق  ٌ ضس  إٌ$  :لُ

سمً عرب٘ غً  ،ّام،ه الرسآٌ ال سٓه ،ؼبثَه ع،ٙ ط،ب الم،ه ّياٌ 

 ،ّعبذذً ًب الؿذذق٘ َّذذسص زضذذْل اهلل  $ :قذذال -زقذذٕ اهلل عيذذُ -عذذامس 

سٔأإ ميذُ   ، ّ إفب المرٔق ، ٓ ه ؼبب  ٌ ٓغدّ يل ْٓو إفب غطهاٌ :سرال

ٓذا زضذْل اهلل عبذب     :سر،يا ،٢ّ قطع ز ه ،ًب مري إ ه ،(2)غياقتـب يْمآًّ

سٔم،ه  ّ ٓرس  آٓذتـب مذً يتذاب     ، س٣ ٓغدّ   ديه إفب اىبطالد :قال ،ذلك

 لذُ مذً   ّ زغذع َّذري   ،ّ ٣ه َّري لُ مً  ذ٣ه  ،اهلل عص ّجل َّري لُ مً ىاقتـب

 .(3)# ّمً  عدااًٍ مً اإلغل ، زغع

ّمذً  غذَسٍه  غذْ     ،ّقد اغتَس غم   ٍل الؿق٘ غالم،ه ّ قِب اسبدٓث

سرد زّٚ مً ا٤ اآث وبطذ٘ آ٢ع ّ ٣ اٜذ٘    ،-زقٕ اهلل عيُ-ٍسٓسٗ 

ّقذد   ،ّ  قُبَذه  ،سَْ  يثس الؿهاغ٘ زّآ٘ ل،هذدٓث  ،ّ زغم٘ ّضتـب  دٓثاي

 ،ّاغً  يبذل  ،قالُ ضمٔد غً  غٕ اسبطًّ ،  ٙ اليّْٖ اإلنباع ع،ٙ ذلك

ّالمساقذذذٕ ًب ا٤لقٔذذذ٘ ّمذذذريِ، ّاسنبذذذُ الذذذرٍ  ًب   ،ّابمَنذذذا اغذذذً الؿذذذ٣ت

 غْ ٍسٓسٗ   قِب مً زّٚ اسبذدٓث ًب  $ :سيرل عً الػاسمٕ ،طبرات اسبقاَب

٢ $ :قال  غْ ٍسٓسٗ :قال :ّزّٚ يَنظ عً عبد اهلل غً غقٔق :، قال#اٍسِ

ّذيذس  ٌ اغذً    ،#  قِب سبدٓثُ مي هلل  عسع   داي مً  ؾهاب زضْل ا

                                              
ّ هبذد ًب مطذيدِ    ;( 2157 دٓث )  ،غاب ا٤جس ع،ٙ ام،ٔه الرسآٌ ،يتاب التالازات ،2/730زّاِ اغً ماجُ ( 1)

 .( 22741 دٓث )  ،5/315

 .2/399الدٓباص ع،ٙ مط،ه  .المُبٔن٘ الطياو مً اإلغل :ٍّٕ غقتح ال اع ،اثئ٘ يْماٛ :يْمآًّ (2)

 .( 803 دٓث ) ،اب سكل قساٛٗ الرسآٌ ًب الؿ٣ٗ ّام،نُغ ،1/553زّاِ مط،ه ًب ؾهٔهُ ( 3)
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 . (1)#ّ ع،نيا حبدٓثُ ،إٌ ييتخ ٤لصميا$ :عنس قال ٤غٕ ٍسٓسٗ

ُ -ّقد ذبده  غْ ٍسٓسٗ  ّم٣شمتذُ   ،عذً ط،بذُ الم،ذه    -زقٕ اهلل عيذ

إى ذه ارْلذٌْ إٌ  غذا ٍسٓذسٗ ٓ ثذس اسبذدٓث        $ :سرال ،ّاعاُٜ لُ ،الي  

ًٓ ّا٤ىؿاز ٢ ؼبد ٌْ عً زضْل ّارْلٌْ ما غال اىبَاجس ،عً زضْل اهلل 

ّإٌ إَّذذْإ مذذً اىبَذذاجسًٓ يذذاٌ ٓػذذغ،َه   ،قبثذذل  ذذدٓث  غذذٕ ٍسٓذذسٗ  اهلل 

سأغذذَد إذا  ،ع،ذذٙ مذذلٛ غطذذي ّييذذت  لذذصو زضذذْل اهلل  ،ؾذذقق غا٤ضذذْاق

 ،ّيذاٌ ٓػذغل إَّذْإ مذً ا٤ىؿذاز عنذل  مذْاهله        ،ّ  قِب إذا ىطْا ،ماغْا

ٌ  عذٕ  ذـب   ،مذً مطذايـب الؿذق٘    ّييت امس  مط ٔياي ّقذد قذال    ، ٓيطذْ

ُ  زضذذْل اهلل  إىذذُ لذذً ٓبطذذٌب   ذذد  ْغذذُ  تذذٙ  قكذذٕ      $ :ًب  ذذدٓث ؼبد ذذ

ُ    ،مرالع ٍرِ ٕ    ،إ٢ ّعذٙ مذا  قذْل    ، ه ػبنذع إلٔذُ  ْغذ  ،سبطذطت لبذسٗ ع،ذ

سنذذا ىطذذٔت مذذً  ،مرالتذذُ نبمتَذذا إفب ؾذذدزٖ  تذذٙ إذا قكذذٙ زضذذْل اهلل 

 .(2)# ا،ك مً غٕٛ مرال٘ زضْل اهلل 

ُ  -د اهلل غذً مطذمْا   عب :ّمً ع،ناَٜا  ٓكاي ّيذاٌ   ،-زقذٕ اهلل عيذ

 .(3)ضبمـب ضْزٗ قس ت مً ًّب زضْل اهلل  :ٓرْل

 :ّيذذاٌ ٓرذذْل  ،ّمذذيَه  رٓقذذ٘ غذذً الٔنذذاٌ الذذرٖ اٍذذته غأ اآذذث القذذؿب    

 ;ّييذت  ضذألُ عذً الػذس     ،عذً اشبذري   ياٌ الياع ٓطذألٌْ زضذْل اهلل    $

 .(4)# طباس٘  ٌ ٓدزيي

                                              
 .2/271الرتاأب اإلاازٓ٘ ( 1)

  .( 1942 دٓث )  ،يتاب البْٔع ،2/721زّاِ الباازٖ ًب ؾهٔهُ ( 2)

 :ّقذال  ،( 2897 ذدٓث )   ،2/248ّاسبذايه ًب اىبطذتدز     ،( 3697 دٓث )  ،1/389زّاِ  هبد ًب مطيدِ ( 3)

 .سجاِؾهٔح اإلضياا ، ّمل ؽب

 ;( 3411 ذذدٓث )  ،غذذاب ع٣مذذات اليبذذْٗ ًب اإلضذذ٣و    ،يتذذاب اىبياقذذب  ،3/1319زّاِ الباذذازٖ ًب ؾذذهٔهُ  ( 4)

غاب ّجْب م٣شم٘ نباع٘ اىبط،نـب عيد َبَْز القذؿب ًّب يذل    ،يتاب اإلمازٗ ،3/1475ّمط،ه ًب ؾهٔهُ 

=
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اٗ مل ٓمصهله عً اىبػازي٘ ًب ل ً اىرطاع  ٍل الؿق٘ ل،م،ه ّالمبا

ساإلض٣و  ،ّغياٛ الدّل٘ اإلض٣مٔ٘ ،  داه اوتنع، ّاإلضَاو ًب ازبَاا

 ،ًب ضبٔل اهلل ـبغل ياىْا ياىبساغط ،ّمؿهف ّضٔف ،آً ّاّل٘

 ،ياىْا مً  ّل اىبطازعـب إلَٔا ،ضسٓ٘  ّ مصّٗ س ،نا جَص الي  

جل غاحملؿسًٓ ًب ضبٔل  تٙ ّؾقَه اهلل عص ّ ،سأغبَْا قْات الطْازٟ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ژ اهلل  ٔث قال عص مً قاٜل: 

(1)ژڻڻۀۀہہہہھ

مً  زغمناٜ٘ مً سرساٛ  ٍه  ٍل الؿق٘ ياىْا عبْاي $ :قال غم  اىبقطسًٓ

 ،ٓطتغسقٌْ  ّقااَه غالتم،ه ّازبَاا ،ٓط يٌْ ؾق٘ اىبطالد ،اىبَاجسًٓ

 . # (2) ّياىْا ؽبسجٌْ ًب يل ضسٓ٘ غمثَا زضْل اهلل

ّ   $ :قتذذااٗ قذذالّ سذذ٣ ٓطذذتطٔمٌْ   ، ؿذذسّا  ىقطذذَه ًب ضذذبٔل اهلل ل،غذذص

 .(3)# دبازٗ

 ٌ اىبْضذذسًٓ مذذً الؿذذهاغ٘    (4)ّٓذذريس اغذذً عطذذايس ًب اذذازٓال امػذذق    

ّجَذصٍّه ًب   ،سذا تن،ٍْه  ،ياىْا إذا  كس مصّ، عندّا إفب  ٍذل الؿذق٘  

  .ضبٔل اهلل

ً سااك َّّسٓه غ ،ؾقْاٌ غً غٔكاٛ :مثل ،لرا ياٌ ميَه الػَداٛ غبدز

ّ از ذذذ٘ غذذذً اليمنذذذاٌ    ،ّضذذذامل غذذذً عنذذذري   ،َّّبٔذذذب غذذذً ٓطذذذاع   ،ا٤ضذذذدٖ

ّميَه مً غَد  ، يُب،٘ الغطٔل :مثل ،ّميَه مً اضتػَد غأ د ،ا٤ىؿازٖ

=
                                               

  .( 1847 دٓث )  ، ال ّذبسٓه اشبسّص ع،ٙ الطاع٘ ّمقازق٘ ازبناع٘

  .273 :ْزٗ البرسٗض( 1)

 .1/265اقطري  غٕ الطمْا  ;1/259اقطري البغْٖ  ;1/133اقطري اليطقٕ  ;1/345ال ػاع ل،صطبػسٖ ( 2)

   .3/96اقطري الطربٖ  (3)

   .2/28اازٓال مدٓي٘ امػق ( 4)
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ّمذذذيَه مذذذً  ،ّ غذذذٕ ضذذذسؼب٘ الغقذذذازٖ ،جسٍذذذد غذذذً َّْٓ،ذذذد :مثذذذل ،اسبدٓبٔذذذ٘

 ،ّميَه مً اضتػَد غالٔنام٘ ،عبد اهلل ذٖ البالاآً :مثل ،اضتػَد غتبْ 

ىمه ٍ ذرا يذاىْا زٍباىذاي     ،ّشٓد غً اشبطاب ،ضامل مْفب  غٕ  رٓق٘ :مثل

 .(1)سسضاىاي ًب اليَاز ،ًب ال،ٔل

ّاذذس  ط،ذذب  ،(2)ّمذذً ٍيذذا ىطذذتيتأ  ٌ قمذذْا  ؾذذهاب الؿذذق٘ عذذً المنذذل  

ّازبَذذاا ًب ضذذبٔل   ،الذذسشق مل ٓ ذذً إ٢ ٤ىَذذه سسمذذْا  ىقطذذَه لط،ذذب الم،ذذه   

 .َّّدم٘ الي   ،اهلل

لذرا   ،ٌ ع،ٙ ّلٕ  مس اىبطذ،نـب  ٌ ٓتذْفب  مذسِ   ّمً ياٌ ٍرا غأىُ يا 

ُ    ،ّٓيقق ع،َٔه ،ٓتْفب غ١ّىَه ياٌ الي   ٍّذرا   ،ّٓرذدمَه ع،ذٙ آل غٔتذ

غذل   ،ّالكذسب ًب ا٤ز   ،عً اسيَه المنذل  ما ٓقطس ليا ض ْت الي  

  .ّاضتكاستَه ،ّاإلىقاق ع،َٔه ،ّ ث الؿهاغ٘ ع،ٙ إيسامَه

 ٍذل الؿذق٘ ع،ذٙ ع،ذٕ ّساطنذ٘      ًب قؿذ٘ إٓثذاز    –قال اسباسِب اغً  الذس  

ّآ ذس  ٍذل    $ :-زقٕ اهلل عيَنا  ٔينذا ط،بذا َّاامذاي مذً الطذ  الذرٖ جذاِٛ       

ع،ذٙ غذبع    ،ّقبٌب الطذي٘  ،٤ىَه ياىْا ّققْا  ىقطَه لطناع الم،ه ;الؿق٘

ّل يَه اغرتّا  ىقطذَه   ،٢ّ ًب عٔال ،٢ ٓسمبٌْ ًب يطب مال ،غطْىَه

 .(3)#مً اهلل غالرْت

                                              
   .1/264الطريٗ اليبْٓ٘ الؿهٔه٘ ( 1)

ٌ يذاىْا   ؾهاب الؿذق٘  ٓريس غم  اىبقطسًٓ  ٌ  (2) ٚ  ٓسقذاْ إ٢  ،غاليَذاز  -سّىُ لم،ذف اىباغذٔ٘  ٓ طذ  –اليذْ

ال ػاع ل،صطبػذسٖ   :اىُبس ،غل اىبػَْز مً  اهله  ىَه مل ٓ ْىْا ٓمن،ٌْ ، ىٕ مل  جد مطتيداي ىبا ذيسِّ

   .2/275اقطري الثم،   ;1/259اقطري البغْٖ  ;1/133اقطري اليطقٕ  ;1/345

ّ ىَه يذاىْا   ،ياىْا مً  ؾهاب الؿق٘ إفب  ٌ  ؾهاب غٝس ممْى٘ 4/211ّ غاز اىبردضٕ ًب البدٛ ّالتازٓال 

 . ٓسقهٌْ اليْٚ

   .11/124ستح البازٖ ( 3)
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 ،غذذأىَه أَٝذذْا لذذتم،ه الرذذسآٌ$ : ٍذذل الؿذذق٘رذذازٖ عذذً ّقذذال اىبذذ٣ ع،ذذٕ ال

 .(1)#لرتال  ٍل الطغٔاٌ ;ّاشبسّص ًب الطسآا

عذً اغذً لٔذٌْ التالٔذذ  مذً       (2)ّ ما ما ىر،ُ ال تاىٕ ًب الرتاأب اإلاازٓ٘

ّمل ٓػذتغ،ْا غغذري الذريس ّالق ذس ّالرمذْا ًب       ، ٌ  ٍل الؿذق٘ مل ٓتطذببْا  

ّ ٌ  ،ّ ؾهاغُ ٓطمنْىَه َه، ّالي  ّ ٌ الرساٛ ياىْا ؽبدمْى ،اىبطالد

ّإلبذا   ،ّمل ٓؿح  ىذُ  مذسٍه غالتطذبب    ،اس  التطبب طسٓر٘  قسٍا الي  

سَذرا قذْل ٓياقكذُ مذا جذاٛ ًب ا٤ اآذث الؿذهٔه٘ الذع          ، مسٍه غالتْيل

 .ّا٤يل مً عنل الٔد ،ّط،ب السشق ،ع،ٙ المنل  ث سَٔا الي  

ُ -سمذذً  غذذٕ ٍسٓذذسٗ    ٤ٌ  $ قذذال زضذذْل اهلل   :قذذال -زقذذٕ اهلل عيذذ

 ّ  ،سٔمطٔذذُ ،ؼبتطذذب   ذذديه  صمذذ٘ ع،ذذٙ َبَذذسِ َّذذري مذذً  ٌ ٓطذذأل   ذذداي 

  .(3)# مبيمُ

ما  يل   ذد قذٌب َّذرياي مذً      $:  قال -زقٕ اهلل عيُ –ّعً اىبرداا 

يذاٌ ٓأيذل    -ع،ٔذُ الطذ٣و  –ّإٌ ىذ  اهلل ااّا   ، ٌ ٓأيل مذً عنذل ٓذدِ   

 .(4)#مً عنل ٓدِ 

ُ زقذٕ اهلل -ّعً   ذٔه غذً  ذصاو     الٔذد   $ :قذال  عذً الذي     - عيذ

 .(5)#...اسبدٓث الم،ٔا َّري مً الٔد الطق،ٙ

                                              
   .9/428مسقاٗ اىبقاأح ( 1)

 .366- 1/365الرتاأب اإلاازٓ٘ ( 2)

ّمطذ،ه   ;( 1968 ذدٓث )   ،غاب يطب السجل ّعن،ُ غٔذدِ  ،يتاب البْٔع ،2/730زّاِ الباازٖ ًب ؾهٔهُ ( 3)

  .( 1042 دٓث )  ،غاب يساٍ٘ اىبطأل٘ ل،ياع ،يتاب الصياٗ ،2/721ًب ؾهٔهُ 

 (. 1966 دٓث )  ،غاب يطب السجل ّعن،ُ غٔدِ ،يتاب البْٔع ،2/730زّاِ الباازٖ ًب ؾهٔهُ ( 4)

 ;( 1361غذذاب ٢ ؾذذدق٘ إ٢ عذذً َبَذذس ميذذٙ،  ذذدٓث )      ،يتذذاب الصيذذاٗ  ،2/518زّاِ الباذذازٖ ًب ؾذذهٔهُ   (5)

ٙ    الٔذذد الم،ٔذذا  غٔذذاٌ  ٌ   غذذاب  ،يتذذاب الصيذذاٗ   ،2/717ّمطذذ،ه ًب ؾذذهٔهُ    ذذدٓث   ،َّذذري مذذً الٔذذد الطذذق،

( 1033 .)  
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    ٘  ٌ سرذس  ٍذل الؿذق٘ مل     (1)ّٓبـب ضبند غذساب ًب يتاغذُ اىبدٓيذ٘ اليبْٓذ

 :ٍٕ ،غل ٤مْز  ٣ ٘ ،ّيطب السشق ،ٓ ً لرمْاٍه عً المنل

ؽبسجذذٌْ ل،الَذذاا مذذع  ، ىَذذه يذذاىْا مذذساغطـب ًب ضذذبٔل اهلل  -1

 .يل ضسٓ٘  ّ مصّٗ

٘   ،مً قدو ميَه إلع٣ٌ إض٣مُ  -2  ،ّالتصّا مً الرذسآٌ ّالطذي

لٔيذال  ُبذاي  ّسذس مذً      ،سإىُ ػبمل غذغ،ُ الػذامل م٣شمذ٘ مطذالد زضذْل اهلل     

ٓمٔؼ ع،ٙ ال قذاع مذً    ،سَْ يطالب الم،ه اىبيرطع إفب ط،ب الم،ه ،الم،ه

 ّهلرا مب ً  ٌ ىمد الؿق٘ مدزض٘ ُغغل  ٍ،َا غط،ب الم،ه.  ، جل ذلك
٘    ِقؿخذذس ا  -3 ٢ اتذذٔح لذذُ   ،ىبذذدٗ الذذع مبكذذَٔا   ذذدٍه ًب اىبدٓيذذ

 الكسب ًب ا٤ز  ل، طب.
  ٍذذل مذذً اىبطذذ،نـب سرذذساٛ ّيذذاٌ$ :-زهبذذُ اهلل -قذذال اغذذً أنٔذذ٘   

ٌ  ّمريٍه الؿق٘ ٌ  عيذد  ٓ تطذبْ ٖ  ا٢يتطذاب  إم ذا  عنذا  ٓؿذدٍه  ٢ الذر

 عً اهلل ضبٔل ًب   ؿسّا إذا ّ ما ،ال طب مً اهلل إفب   ب  ّ  ّجب ٍْ

سذإٌ الغالذب يذاٌ    ... ّزضْلُ اهلل إفب  قسب ٍْ ما ٓردمٌْ اىْاس  ال طب

ع،َٔه اسباج٘ ٢ ٓرْو ما ٓردزٌّ ع،ٔذُ مذً ال طذب قبذا ؼبتذاجٌْ إلٔذُ مذً        

٢ّ مريٍذه مذً ٓتاذر مطذأل٘      ٍذل الؿذق٘   السشق.... ّمل ٓ ً ًب الؿذهاغ٘ ٢  

٢ غالصىبٔذذل ٢ّ مذذريِ   ،اليذذاع ٢ّ اإلسبذذاع ًب اىبطذذأل٘ غال دٓذذ٘ ّالػذذهاذٗ    

 . (2)#ؾياع٘ ّ سس٘ حبٔث ٢ ٓبتغٙ السشق إ٢ غرلك

٢١ٍٛ الرْو إلبذا قمذدّا ًب اىبطذالد    $ :ّقال اغً ازبْشٖ ًب ا،بٔظ إغ،ٔظ

س،نذذا سذذتح اهلل ع،ذذٙ اىبطذذ،نـب   ،ّإلبذذا  ي،ذذْا مذذً الؿذذدق٘ قذذسّزٗ  ،قذذسّزٗ

                                              
 .1/223اىبدٓي٘ اليبْٓ٘ ( 1)

   .11/46القتاّٚ  صبنْع (2)
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 .  (1)# اضتغيْا عً ا،ك اسبال َّّسجْا

اىبطذالد مذً مل     ىذصل ؾذق٘   ّٓريس الػذاط  ًب ا٢عتؿذاو  ٌ الذي     

 ٙ  ،عذاىتَه إع،ذٙ  ّ ذ   ؾذهاغُ    ،ػبد ّجَاي ٓ تطب غُ لرْت ٢ّ لطذ ي

ّ ذذذق ع،ذذذٙ الكذذذٔف إيسامذذذُ  ،٤ىَذذذه  قذذذٔاع اإلضذذذ٣و ;لذذذَٔهإ طذذذاٌ ّاإل

يذاىْا غذـب طالذب    ّمع ذلذك   : ه قال ،ّاإلىقاق ع،ُٔ  تٙ ػبد الطم٘ ّالسشق

مذً   ّيذاٌ مذيَه   ،سإىُ قؿس ىقطُ ع،ٙ ذلذك  ،ٍسٓسٗ ٕل،رسآٌ ّالطي٘ يأغ

ٌ   ،ٓتقسا إفب ذيس اهلل ّعباااُ مذصا   سذإذا مذصا زضذْل اهلل     ،ّقذساٛٗ الرذسآ

سؿذازّا   ، تٙ ستح اهلل ع،ٙ زضْلُ ّع،ٙ اىب١ميـب ،ّإذا  قاو  قاو ممُ ،ممُ

ّط،ذذب ل،نمذذاؽ  ،إفب مذذا ؾذذاز اليذذاع إلٔذذُ مريٍذذه يبذذً يذذاٌ ذا  ٍذذل ّمذذال  

سسجمذذْا إفب  ،٤ٌ المذذرز الذذرٖ  بطذذَه ًب الؿذذق٘ قذذد شال ;ّاربذذاذ اىبطذذ ً

سالذذذرٖ ذبؿذذذل  ٌ الرمذذذْا ًب الؿذذذق٘ مل ٓ ذذذً    ،ا٤ؾذذذل ىبذذذا شال المذذذاز  

 ُ إٌ ذلذذك  :٢ّ غيذذاٛ الؿذذق٘ ل،قرذذساٛ مرؿذذْااي حبٔذذث ٓرذذال     ،مرؿذذْااي ليقطذذ

  ُ إٌ اذذس   :٢ّ ٍذذٕ غذذسعٔ٘ اط،ذذب حبٔذذث ٓرذذال   ،ميذذدّب إلٔذذُ ىبذذً قذذدز ع،ٔذذ

 ،الؿذق٘   ٍلا٢يتطاب ّاشبسّص عً اىبال ّا٢ىرطاع إفب الصّآا ٓػبُ  ال٘ 

ّمل ٓثذاغس  ٍ،ذَا ٢ّ مريٍذه     ،ّالدلٔل مً المنذل  ٌ اىبرؿذْا غالؿذق٘ مل ٓذدو    

ّلْ ياٌ مً قؿد الػازع  بْت  ،٢ّ عنست غمد الي   ،ع،ٙ البراٛ سَٔا

 ذه غإقامتَذا ّاىب ذث سَٔذا عذً       ،ل اىْا ٍذه   ذق غقَنَذا  ٢ّي    ،ا،ك اسبال٘

 (2)اٍذ.يل غغل

ىى:هىلكمبأهلىالصفةىوتربوتىاهتمامىالنبيى
 ،ّٓم،نَذه  ،١ٓاىطذَه  ،يثرياي ما ػب،ذظ إفب  ٍذل الؿذق٘    ياٌ الي  

                                              
   .201ا،بٔظ إغ،ٔظ ( 1)

   .1/204ا٢عتؿاو ( 2)
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ل يَه  ،مع نبٔع  ؾهاغُ ، ٍّرا غأىُ (1)١ّٓاغَه ،ّٓسمبَه ،ّْٓجََه

ُ  حب ذذه قذذسغَه مذذً الذذي      يذذاٌ يذذثرياي مذذا ٓطَّ،ذذع ع،ذذٙ      ،ّجذذْازٍه لذذ

طاقذذ٘ غذذً  ّقذذد ز ٚ الذذي   ،سذذريٚ مذذيَه مذذا ٢ ٓذذساِ مذذً مريٍذذه  ،  ذذْاهله

ُ     ق ُ    سسيكذُ   ،ٔظ الغقذازٖ قذد ىذاو ع،ذٙ غطيذ  لذك  مذا $  :غسج،ذُ، ّقذال لذ

٘  ّهلرِ ٘  ٍذرِ  ،اليْمذ  ّمذس الذي     ،(2)# اهلل ٓبغكذَا   ّ ،اهلل ٓ سٍَذا  ىْمذ

  .(3)#إٌ القار عْزٗ$  :سرال ،ّقد اى ػف سارِ ،جبسٍد ًب اىبطالد

ّٓبػذسٍه   ،ق،ذْغَه  طٔذب ّٓ ،ْٓاضَٔه ًب سرسٍه ّغدٗ  اهله ّياٌ 

٘ ٓرذْل   ،لذْاسس ًب الذدىٔا ّا٦َّذسٗ   غاشبري ا ً  ّا ،ذ ييذت مذً سرذساٛ     :ا٤ضذرع  غذ

ئذف  ىذته    :قذال  ،ذات ٓذْو  سذأاٙ زضذْل اهلل    ،اىبط،نـب مذً  ٍذل الؿذق٘   

ّلبطذته  ىذْاع    ،سأي،ته  لْاٌ الطماو ،ّالصٓت الرب َّبصغمدٖ إذا غبمته مً 

 ،ْو َّذري غذل  ىذته الٔذ    :قذال  ،ذا  :ق،يا :قال ؟سأىته الْٔو َّري  و ذا  ،الثٔاب

ّلبطذذيا  ىذذْاع  ،سنذذا ذٍبذذت غيذذا ا٤ٓذذاو  تذذٙ  ي،يذذا  لذذْاٌ الطمذذاو   :قذذال ّا ،ذذ٘

 .(4)# ّزيبيا اىبسايب ،الثٔاب

 :سرذذال ،َّذذسص ع،ٔيذذا زضذذْل اهلل  $  :قذذال -زقذذٕ اهلل عيذذُ -ّعيذذُ 

٘   ،لتبػس سرساٛ اىبَاجسًٓ ٢  سالمذل الذي     ،إذ  قبل زجل ع،ُٔ غذازٗ  طذي

س،نذا   ، ٌ ٓأإ غ ٣و ٓم،ْ ي٣و الي  ٓت ،ه غ ٣و إ٢ ي،قتُ ىقطُ 

                                              
  .116زجهاٌ ال ق٘ ( 1)

ُ    ،يتاب ا٤اب ،2/1227زّاِ اغً ماجُ ًب ضييُ ( 2)  ;( 3723ٓث ) ذد  ،غاب اليَٕ عً ا٢قذطالاع ع،ذٙ الْجذ

  (.5550 دٓث ) ،12/359،ّاغً  باٌ ًب ؾهٔهُ ،( 7708 دٓث )  ،4/301ّاسبايه ًب اىبطتدز  

ّزّاِ الرتمذذرٖ ًب  ;غذذاب مذذا ٓذذريس ًب القاذذر  ،يتذذاب الؿذذ٣ٗ ،1/145ذيذذسِ الباذذازٖ ًب ؾذذهٔهُ ام،ٔرذذاي   (3)

ٌ  ،يتاب ا٤اب ،5/100ضييُ   ،4/40ّ غذْ ااّا ًب ضذييُ    ;( 2795 ذدٓث )   ،القاذر عذْزٗ   غاب ما جذاٛ ًب  

  .( 4014 دٓث ) ،غاب اليَٕ عً التمسٖ

 .2/23ّ غْ ىمٔه ًب اسب،ٔ٘  ;( 10322 دٓث )  ،7/283زّاِ البَٔرٕ ًب غمب اإلمباٌ ( 4)
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ُ  :قذذال ،اىؿذذسع ٓ،ذذٌّْ  لطذذيتَه ي،ذذٕ البرذذس   ،إٌ اهلل ٢ ؼبذذب ٍذذرا ّقذذسغ

 . (1)#يرلك ٓ،ْٖ اهلل امافب  لطيتَه ّّجٍَْه ًب الياز ،غ،طاىَا اىبسعٙ

ً ّعً  ٕ - عبذاع  اغذ  ٓذا   غػذسّا  $ :قذال   الذي    ٌ -عيَنذا  اهلل زقذ

 قبذا  زاقذٔاي  ،ع،ُٔ  ىته الرٖ اليمت ،ٙع  مع مً غرٕ سنً الؿق٘،  ؾهاب

 . (2)# الرٔام٘ ْٓو زسراٜٕ مً سإىُ ،سُٔ ٍْ

ٕ  - ضذمٔد   غٕ عًّ ُ  اهلل زقذ ً  - عيذ  غػذسّا ٓذا   $  :قذال   الذي   عذ

ادَّ،ٌْ ازبي٘ قبل  مئاٛ  ،ممػس ؾمالٔك اىبَاجسًٓ غاليْز التاو ْٓو الرٔام٘

 .(3)# الياع غيؿف ْٓو ّذا  وبطناٜ٘ ضي٘

 يذذاٌ الذذي  $  :قذذال – عيذذُ اهلل زقذذٕ-  غذذً ضذذازٓ٘ المسغذذا ّعذذً

لْ ام،نٌْ ما ذَّس ل ذه   :سٔرْل (4)ّع،ٔيا اسبْا ٔ٘ ،ؽبسص ع،ٔيا ًب الؿق٘

 .(5)# ّلٔقتهً ل ه سازع ّالسّو ،ما  صىته ع،ٙ ما شّٖ عي ه

ّقذد جذست امذْعَه ع،ذٙ َّذدّاٍه غمذد مذا         ،مذسٗ ع،ذَٔه   ّاَّل الي  

س،نذا مسذع زضذْل     ژڻ   ڻ    ڻ      ڱ  ڱ  ڱ   ںژ ىصل قْلُ امافب: 

ُ  ٙ  ٍذل الؿذق٘  سب ذ  ،غ ٙ ممَه ، ئيَه اهلل  ٢ $  :سرذال   ،غب اٜذ

٘   ٢ّ ٓدَّل ازبي٘ مؿّس ،ٓ،أ الياز مً غ ٙ مً َّػٔ٘ اهلل ّلذْ   ،ع،ذٙ ممؿذٔ

                                              
زّاِ  :10/261قذذذال اهلٔثنذذذٕ ًب صبنذذذع الصّاٜذذذد  .( 170 ذذذدٓث )  ،22/70زّاِ الطرباىذذذٕ ًب اىبمالذذذه ال ذذذبري  ( 1)

 .زجال   دٍا زجال الؿهٔحّ ،الطرباىٕ غأضاىٔد

 .( 16577 دٓث )  ،6/200ييص المنال  :اىُبس .زّاِ اشبطٔب ًب التازٓال( 2)

 .ضبق ربسػبُ( 3)

مكذذاع إفب زجذذل ٓطذذنٙ   ٍذذْ :ّقٔذذل ،ٓطذذنْىَا غَذذرا ا٢ضذذه  ،قٔذذل ٍذذٕ عنامذذ٘ ٓتمننَذذا ا٤عذذساب   :اسبْا ٔذذ٘ (4)

 .1/338اليَآ٘ ًب مسٓب ا٤ س  .٘ياٌ ٓتمنه ٍرِ المن ، ْا ا

زّاِ اهبذد ّزجالذُ    :10/261قال اهلٔثنٕ ًب صبنع الصّاٜد  .( 17201 دٓث )  ،4/128زّاِ  هبد ًب مطيدِ ( 5)

 .ّ رْا
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 .(1)# سٔغقس هله ،مل ارىبْا زباٛ اهلل غرْو ٓرىبٌْ

ّٓطذأل   ،  ذْاهله ّٓتقرد  ،ّياٌ ع،ُٔ الؿ٣ٗ ّالط٣و ٓسعاٍه غميآتُ

ُ -سمً  غٕ ٍسٓسٗ  ،عً ماٜبَه غٔيذا  ىذا  ّعذك ًب     $ :قذال  -زقٕ اهلل عيذ

مذً   ذظ القتذٙ     :سرذال  ، تذٙ اَّذل اىبطذالد    إذ جاٛ زضْل اهلل  ،اىبطالد

ٓذذا زضذذْل اهلل ٍذذْ ذا ْٓعذذك ًب جاىذذب    :سرذذال زجذذل ، ذذ٣ه مذذسات ،الدّضذذٕ

 ،ٕ ممسّسذاي سرال لذ  ،سْقع ٓدِ ع،ٕ ،سأقبل مبػٕ  تٙ اىتَٙ إلٕ ،اىبطالد

 .(2)# سيَكت

 ٙ  -عذص ّجذل  - ىذصل اهلل   ،ّىبا كبيٙ  ؾهاب الؿق٘ ضم٘ السشق ّالغيذ

﮶     ﮷     ﮵ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲     ﮳  ﮴ژ  :قْلذذُ

 .(3) ژ﮸   ﮹  

٘  المْاز  عيد ٓساٍه  الي  ياٌ$ :(4)قال  غْ ىمٔه ًب اسب،ٔ٘  الداعٔذ

ْ  مذا  إفب ،ع،َٔذا  ّاإلقبذال  ،الدىٔا كبي إفب  ،لبذاهله  ّ ؾذ،ح  ،حبذاهله   لٔذق  ٍذ

 ّا٤ىذذذْاز، البٔذذذاٌ ميذذذاسع مذذذً ع،ذذذَٔه ٓمذذذْا ّمذذذا غا٤ذيذذذاز، ا٢غذذذتغال مذذذً

ُ  ّٓطرتّ ٌْ ،ّا٤َّطاز اىبَالك مً غُ ّٓمؿنٌْ ً  ٓذسا  يبذا  ،إلٔذ ٕ  مذ  ا٤مذاى

 #ا٤ضساز ع،ٙ

 :سرذال  ،ازٍنذاي   ّ ،آيذازاي إىذُ اذس     :قٔذل ل،ذي     ،ّىبا اًْب زجل ميَه

ٙ  ؾ،ْا ،ئتاٌ $ ٖ   .(5)# ؾذا ب ه  ع،ذ مذع   ،ل ْىذُ ااَّذس   $ :قذال الطذااّ

                                              
  .( 798 دٓث )  ،1/489زّاِ البَٔرٕ ًب غمب اإلمباٌ ( 1)

ُ     ،يتاب الي ات ،2/253زّاِ  غْ ااّا ًب ضييُ ( 2)  ،غاب ما ٓ سِ مً ذيس السجل ما ٓ ذٌْ مذً إؾذاغتُ  ٍ،ذ

 .( 10990،  دٓث ) 2/540ّ هبد ًب مطيدِ  ;( 2174دٓث )  

 ذدٓث   ،7/286ّالبَٔرذٕ ًب غذمب اإلمبذاٌ     ;( ّؾذههُ  3663 ذدٓث )   ،2/483زّاِ اسبايه ًب اىبطتدز  ( 3)

 .7/352ّؾههُ الطْٔطٕ ًب الدز اىبيثْز  .1/338ّ غْ ىمٔه ًب اسب،ٔ٘ ;( 10331 )

 .1/341 ،ٔ٘ ا٤ّلٔاٛ ( 4)

(; 7654 ذذدٓث ) ،8/150ّالطرباىذذٕ ًب اىبمالذذه ال ذذبري   ;( 10405 ذذدٓث )  ،2/493ًب مطذذيدِ  زّاِ  هبذذد (5)

=
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  .(1)#ّمػازيتُ ل،قرساٛ سٔنا ٓأأَه مً الؿدق٘  ،ا،بطُ غالقرس َباٍساي

=
                                               

زجذال  زجالذُ   :10/240قذال اهلٔثنذٕ ًب صبنذع الصّاٜذد      .( 3516 ذدٓث )   ،3/271ّالبَٔرٕ ًب غمب اإلمباٌ 

 .ّقد ّ ق ،مري عاؾه غً غَدل٘ ،الؿهٔح

  .147زجهاٌ ال ق٘ ( 1)
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ىاألذكال
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 المصادرىوالمراجع

ا٦ اا ّاىبثاىٕ،  هبد غً عنسّ الكها  الػٔباىٕ، ذبرٔذق ا/ غاضذه    -1

 ٍذ1411السٓا ، الطبم٘ ا٤ّفب / سٔؿل ازبْاغسٗ، ااز السآ٘،

الينسٖ،ذبرٔذذق / ع،ذذٕ ضبنذذد  ٘ َّبذذاز اىبدٓيذذ٘ ٤غذذٕ شٓذذد عنذذس اغذذً غذذب  -2

 ٍذ1417اىدل ّٓاضـب ضمد الدًٓ غٔاٌ، ااز ال تب الم،نٔ٘، غريّت، 

 َّباز اىبدٓي٘ حملند غً  طً اغً شغال٘، نبع ّاْ ٔق ّازاضذ٘ / ؾذ٣ت    -3

 ٍذ 1424دٓي٘، الطبم٘ ا٤ّفب عبد المصٓص شًٓ ض٣م٘، مسيص حبْه ّازاضات اىب

 َّباز م ٘ ّما جاٛ سَٔا مً ا٦ از،  غْ الْلٔد ضبند غً عبذد اهلل غذً    -4

ٖ  ذبرٔذق/  ، هبد ا٤شزقٕ ، غذريّت  ل،يػذس،  ا٤ىذدلظ  م،هذظ، ااز  الؿذاحل  زغذد

  ٍذ.1416

 ضذذد الغاغذذ٘،  غذذْ اسبطذذً ع،ذذٕ غذذً ضبنذذد غذذً ا٤ ذذري، ذبرٔذذق / ع،ذذٕ       -5

 ا، ااز ال تب الم،نٔ٘، غريّت، لبياٌ.ضبند ممْ ، عاال  هبد عبد اىبْجْ

 ا٢عتؿاو،  غْ إضهاق الػاط ، اىب تب٘ التالازٓ٘ ال ربٚ، مؿس.  -6

ا٤ع٣و، شبري الدًٓ الصزي،ٕ، ااز الم،ه ل،ن٣ٓـب، الطبمذ٘ اشبامطذ٘    -7

 و1980

ل،نطَذس غذً طذاٍس اىبردضذٕ، م تبذ٘ الثراسذ٘ الدٓئذ٘،         البدٛ ّالتذازٓال  -8

 غْز ضمٔد.

عبذذد  ىبطذذالد اليبذذْٖ الػذذسٓف، حملنذذد إلٔذذاع   غٔذذْت الؿذذهاغ٘  ذذْل ا   -9

 ٍذ 1420الغي، اىبدٓي٘ اىبيْزٗ، الطبم٘ الساغم٘ 

حملنذذد مساكذذٙ الصغٔذذدٖ، صبنْعذذ٘ مذذً احملررذذـب، ااز    اذذاص المذذسّع  -10

 اهلدآ٘  

التازٓال ال بري، ضبند غذً إغذسأٍه الباذازٖ، ذبرٔذق/ الطذٔد ٍاغذه        -11

 البدّٖ، ااز الق س.
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ع،ٕ غً اسبطً غً ٍب٘ اهلل الػاسمٕ،  ٤غٕ الراضه اازٓال مدٓي٘ امػق -12

 و1995ذبرٔق / ضبب الدًٓ عنس غً مسام٘ المنس، ااز الق س، غريّت، 

اذذازٓال ممذذامل اىبدٓيذذ٘ اىبيذذْزٗ قذذدمباي ّ ذذدٓثاي، ٤هبذذد ٓاضذذـب اشبٔذذازٖ،   -13

ام،ٔذذذق/ عبٔذذذد اهلل ضبنذذذد  مذذذـب يذذذساٖ، مطذذذاغع غذذذسي٘ ااز الم،ذذذه، جذذذدٗ،        

 ٍذ 1411الطمْآ٘، الطبم٘ الثاىٔ٘ 

ازٓال م ذذذذ٘ اىبػذذذذسس٘ ّاىبطذذذذالد اسبذذذذساو ّاىبدٓيذذذذ٘ الػذذذذسٓق٘ ّالرذذذذرب  اذذذذ -14

، ٤غٕ البراٛ ضبند غً  هبد اغً الكٔاٛ اىب ٕ، ذبرٔق: عذ٣ٛ إغذسأٍه   الػسٓف

ا٤شٍذذسٖ، ّ مذذـب ىؿذذس ا٤شٍذذسٖ، ااز ال تذذب الم،نٔذذ٘، غذذريّت، لبيذذاٌ، الطبمذذ٘   

 ٍذ1418ا٤ّفب 

ً اسبطذـب غذً   غت،أـ ممامل ااز اهلالسٗ،  غذْ غ ذس غذ    ذبرٔق اليؿسٗ -15

عنذذذس اىبسامذذذٕ، ذبرٔذذذق / ا. عبذذذد اهلل غذذذً عبذذذد الذذذس ٔه عطذذذ٣ٌٔ، طبمذذذ٘ ٍدٓذذذ٘ 

 ٍذ1422اىبٔني،الطبم٘ ا٤ّفب 

اريسٗ اسبقاَب، يظ الذدًٓ ضبنذد الذرٍ ، ااز ال تذب الم،نٔذ٘،       -16

 غريّت، الطبم٘ ا٤ّفب.

، ضبند عبذد اسبذٕ ال تذاىٕ، ذبرٔذق / ا. عبذد اهلل      الرتاأب اإلاازٓ٘ -17

 سي٘ ااز ا٤زقه غً ا٤زقه، غريّت، لبياٌ، اشبالدٖ، غ

لمبذذد المُبذذٔه غذذً عبذذد الرذذْٖ اىبيذذرزٖ، ذبرٔذذق /     الرتمٔذذب ّالرتٍٔذذب  -18

 ٍذ1417إغسأٍه يظ الدًٓ، ااز ال تب الم،نٔ٘، غريّت، الطبم٘ ا٤ّفب 

ز اهلالذسٗ، نبذال الذدًٓ ضبنذد     االتمسٓف قبا  ىطت اهلالسٗ مً ممامل ا -19

اٌ الس ٔ،ذذٕ، طبمذذ٘ اازٗ اىب،ذذك عبذذد المصٓذذص   غذذً  هبذذد اىبطذذسٖ، ذبرٔذذق ا/ ضذذ،ٔن  

 ٍذ1426

، ٤غٕ الطمْا ضبند غً ضبند المنااٖ، ااز إ ٔاٛ اقطري  غٕ الطمْا -20

 الرتاه المسغٕ، غريّت.
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 ، ذبرٔق َّالد عبد السهبً المك، ااز اىبمسس٘، غريّت.اقطري البغْٖ -21

، لمبذد الذسهبً غذً ضبنذد الثمذال ، م١ضطذ٘ ا٤ع،نذٕ        اقطري الثمال  -22

 بْعات، غريّت.ل،نط

، لإلماو ضبند غً جسٓس الطربٖ، ااز الق س، غريّت، اقطري الطربٖ -23

 ٍذ1405

، ٤غذذذٕ عبذذذد اهلل ضبنذذذد غذذذً  هبذذذد الرذذذسط ، ااز   اقطذذذري الرذذذسط  -24

 الػمب، الراٍسٗ.

ارسٓب التَرٓب،  هبد غً ع،ٕ غً  الس المطر٣ىٕ، ذبرٔق / ضبنذد   -25

 ٍذ 1406عْام٘، ااز السغٔد، ضْزٓا، الطبم٘ ا٤ّفب /

، ٤غٕ القسص عبد السهبً غً ع،ٕ غً ازبْشٖ، ذبرٔذق /  ا،بٔظ إغ،ٔظ -26

 ٍذ1405ا. الطٔد ازبنٔ،ٕ، ااز ال تاب المسغٕ، غريّت، الطبم٘ ا٤ّفب 

ً  اَرٓب ال نذال ًب  مسذاٛ السجذال، نبذال     -27 ْ  الذدٓ  ْٓضذف  اسبالذاص   غذ

٘    ممذسّع  عذْاا  غػذاز  اىبصٖ،ذبرٔق / الذديتْز  ٘  م١ضطذ٘ السضذال٘، الطبمذ  الساغمذ

 ٍذ1406

الثرذذات،  غذذْ  ذذامت ضبنذذد غذذً  بذذاٌ البطذذع، ذبرٔذذق / الطذذٔد غذذسع   -28

 ٍذ 1395الدًٓ  هبد، ااز الق س، الطبم٘ ا٤ّفب /

ازبست ّالتمدٓل، عبد السهبً غً  غٕ  امت الساشٖ، ااز إ ٔاٛ الذرتاه   -29

 ٍذ 1271المسغٕ، غريّت، الطبم٘ ا٤ّفب 

30-   َ اىٕ، ااز ال تذاب   ،ٔ٘ ا٤ّلٔاٛ، ٤غٕ ىمٔه  هبد غً عبذد اهلل ا٤ؾذب

 ٍذ1405المسغٕ، غريّت، الطبم٘ الساغم٘ 

جذذ٣ل الذذدًٓ عبذذد الذذسهبً غذذً ال نذذال الطذذْٔطٕ، ااز   الذذدز اىبيثذذْز، -31

 و1993الق س، غريّت، 

الدٓباص ع،ٙ مط،ه ل،طْٔطٕ، ذبرٔذق:  غذٕ إضذهاق اسبذْٓي، ااز اغذً       -32
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 ٍذ  1416-الطمْآ٘  –عقاٌ، اشبرب 

از  ٍل الؿق٘، ل،هاسِب ضبند غً ًب غٔاٌ ىبرٗ مً  َّب زجهاٌ ال ق٘ -33

عبذذذد الذذذذسهبً الطذذذذااّٖ، ذبرٔذذذذق / مػذذذَْز غذذذذً  طذذذذً آل ضذذذذ،ناٌ، ّ هبذذذذد   

 ٍذ 1415الػرريات، ااز الط،ف، السٓا ، الطمْآ٘، الطبم٘ ا٤ّفب 

ز ،٘ اغً جبري، ٤غٕ اسبطـب ضبند  هبد غذً جذرب ال يذاىٕ، ارذدٓه      -34

 ريّت،الراٍسٗ.الديتْز / ضبند مؿطقٙ شٓااٗ، ااز ال تاب ال،بياىٕ، غ

زضال٘ ًب  ٍل الؿق٘ ّ  ْاهله، إلمساعٔل غً عبد اهلل ا٤ضذ دازٖ،   -35

ذبرٔق / مػَْز غً  طً آل ض،ناٌ، ّ  هبد الػرريات، ااز الط،ف، السٓذا ،  

 ٍذ، مطبْع مع زجهاٌ ال ق٘.1415الطمْآ٘، الطبم٘ ا٤ّفب 

، ٤غذذذٕ غ ذذذس  هبذذذد غذذذً عنذذذسّ غذذذً  غذذذٕ عاؾذذذه   الصٍذذذد ٢غذذذً  يبذذذل  -36

ذبرٔق / عبد الم،ٕ عبد اسبنٔد  امد، ااز السٓاٌ ل،ذرتاه، الرذاٍسٗ،    الػٔباىٕ،

 ٍذ1408الطبم٘ الثاىٔ٘،

ضذذيً اغذذً ماجذذُ، ٤غذذٕ عبذذد اهلل ضبنذذد غذذً ٓصٓذذد الرذذصّٓي، ذبرٔذذق /  -37

 ضبند س١اا عبد الباقٕ، ااز الق س، غريّت.

ضيً  غٕ ااّا، ٤غٕ ااّا ض،ٔناٌ غً ا٤غمث الطالطذتاىٕ، ذبرٔذق /    -38

 دًٓ عبد اسبنٔد، ااز الق س.ضبند ضبٕ ال

ضذذيً الرتمذذرٖ، ٤غذذٕ عٔطذذٙ ضبنذذد غذذً عٔطذذٙ الرتمذذرٖ، ذبرٔذذق /       -39

  هبد ضبند غايس، ااز إ ٔاٛ الرتاه المسغٕ، غريّت.

الطيً ال ذربٚ ل،بَٔرذٕ، ٤غذٕ غ ذس  هبذد غذً اسبطذـب غذً ع،ذٕ غذً            -40

مْضذذٙ البَٔرذذٕ، ذبرٔذذق / ضبنذذد عبذذد الرذذااز عطذذا، م تبذذ٘ ااز البذذاش، م ذذ٘    

 ٍذ1414 اىب سم٘،

ضيً اليطاٜٕ، ٤غٕ عبد السهبً  هبد غً غمٔب اليطاٜٕ، ذبرٔذق /   -41

عبذذذذذد القتذذذذذات  غذذذذذْ مذذذذذدٗ، م تذذذذذب اىبطبْعذذذذذات اإلضذذذذذ٣مٔ٘،  ،ذذذذذب، الطبمذذذذذ٘ 
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 ٍذ1406الثاىٔ٘،

ضذذذري  عذذذ٣و اليذذذب٣ٛ، ضبنذذذد غذذذً  هبذذذد الذذذرٍ ، ذبرٔذذذق/ غذذذمٔب      -42

ضذم٘  ا٤زى١ٍّب، ضبند ىمٔه المسقطْضٕ، م١ضط٘ السضذال٘، غذريّت، الطبمذ٘ التا   

 ٍذ 1413

، ل،ديتْز /  يسو قذٔاٛ المنذسٖ، م تبذ٘    الطريٗ اليبْٓ٘ الؿهٔه٘ -43

 ٍذ1418المبٔ اٌ، السٓا ، الطمْآ٘، الطبم٘ الثالث٘، 

44-  ٌ ، ٤غذذٕ غ ذذس  هبذذد غذذً اسبطذذـب غذذً ع،ذذٕ غذذً مْضذذٙ       غذذمب اإلمبذذا

البَٔرٕ، ذبرٔق / ضبند الطمٔد غطْٔىٕ شم،ْل، ااز ال تذب الم،نٔذ٘، غذريّت،    

 ٍذ 1410الطبم٘ ا٤ّفب 

ؾذذهٔح اغذذً  بذذاٌ،  غذذْ  ذذامت ضبنذذد غذذً  بذذاٌ غذذً  هبذذد التنٔنذذٕ           -45

البطع، ذبرٔق / غمٔب ا٤زىذ١ٍّب، م١ضطذ٘ السضذال٘، غذريّت، الطبمذ٘ الثاىٔذ٘،       

 ٍذ1414

46-  ٖ ، ٤غذذذٕ عبذذذد اهلل ضبنذذذد غذذذً إمساعٔذذذل الباذذذازٖ،    ؾذذذهٔح الباذذذاز

الثذذ٘ ذبرٔذق، ا. مؿذطق٘ آذب البغذا، ااز اغذً يذثري الٔنامذ٘، غذريّت، الطبمذ٘ الث         

 ٍذ1407

ؾهٔح مط،ه، ٤غٕ اسبطـب مط،ه غً اسبالاص الرػذريٖ الئطذاغْزٖ،    -47

 ذبرٔق / ضبند س١اا عبد الباقٕ، ااز إ ٔاٛ الرتاه المسغٕ، غريّت.

، ٤غٕ عبد اهلل ضبند غذً ضذمد غذً ميبذع البؿذسٖ،      الطبرات ال ربٚ -48

 ااز ؾااز، غريّت.

49-      ٘ اىبؿذسٓ٘ المامذ٘    المنازٗ المسغٔ٘ ًب عؿذس الذ٢ْٗ لقسٓذد غذاسمٕ، اهلٔٝذ

 و  1970ل، تاب، الراٍسٗ، 

50-   ٖ ميذذر إىػذذاُٜ  تذذٙ ىَآذذ٘ المؿذذس اىبن،ذذْيٕ،       عنذذازٗ اىبطذذالد اليبذذْ

 الراٍسٗ. –ل،ديتْز / ضبند ٍصاع الػَسٖ، ااز الراٍسٗ ل، تاب 
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51-  ٖ ، لبذذدز الذذدًٓ ضبنذذْا غذذً  هبذذد  عنذذدٗ الرذذازٖ غذذست ؾذذهٔح الباذذاز

 المٔي، ااز إ ٔاٛ الرتاه المسغٕ، غريّت.

اسبدٓث، ٤غٕ عبٔد الراضه غً ض٣و، ذبرٔق / ا. ضبند عبذد  مسٓب  -52

 ٍذ1396اىبمـب َّاٌ، ااز ال تاب المسغٕ، غريّت، الطبم٘ ا٤ّفب 

مسٓذذذب اسبذذذدٓث ٤غذذذٕ القذذذسص عبذذذد الذذذسهبً غذذذً ع،ذذذٕ غذذذً ضبنذذذد غذذذً   -53

ازبْشٖ، ذبرٔق/ ا. عبذد اىبمطذٕ  مذـب الر،مالذٕ، ااز ال تذب الم،نٔذ٘، غذريّت،        

 ٍذ.1405لبياٌ، الطبم٘ ا٤ّفب 

، حملنْا غً عنس الصطبػسٖ، ذبرٔق / ع،ٕ ضبنذد البالذاّٖ ّ   القاٜق -54

 ضبند إغسأٍه، ااز اىبمسس٘، لبياٌ، الطبم٘ الثاىٔ٘.

، ٤هبذذد غذذً ع،ذذٕ غذذً  الذذس المطذذر٣ىٕ، ذبرٔذذق / ضبذذب  سذذتح البذذازٖ -55

 الدًٓ اشبطٔب، ااز اىبمسس٘، غريّت.

 .ستح الردٓس، حملند غً ع،ٕ الػْياىٕ، ااز الق س، غريّت -56

ال ػاع، ٤غٕ الراضه ضبنْا غً عنذس الصطبػذسٖ، ذبرٔذق / عبذد      -57

 السشاق اىبَدٖ، ااز إ ٔاٛ الرتاه المسغٕ، غريّت.

، ىبؿذذطقٙ غذذً عبذذد اهلل الرطذذطيطٔي، ااز ال تذذب  يػذذف الُبيذذٌْ -58

 ٍذ1413الم،نٔ٘، غريّت، 

يػذذف احملالذذْب، لم،ذذٕ غذذً عثنذذاٌ ازب٣غذذٕ اهلالذذْٓسٖ، ازاضذذ٘ ا/      -59

، طبمذ٘ او،ذظ ا٤ع،ذٙ ل،ػذ١ٌّ اإلضذ٣مٔ٘، الرذذاٍسٗ،      إضذماا عبذد اهلذااٖ قيذدٓل    

 ٍذ. 1424

، لم٣ٛ الدًٓ ع،ٕ اىبترٕ غً  طاو الدًٓ اهليدٖ، ذبرٔق ييص المنال -60

 ٍذ1419/ ضبنْا عنس الدمٔاطٕ، ااز ال تب الم،نٔ٘، غريّت، الطبم٘ ا٤ّفب 

لطذذاٌ المذذسب، حملنذذد غذذً م ذذسو غذذً ميُبذذْز ا٤سسٓرذذٕ، ااز ؾذذااز،      -61

 ٘ ا٤ّفب. غريّت، الطبم
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، ل،ذذديتْز ضبنذذد لرنذذاٌ  صبتنذذع اىبدٓيذذ٘ اىبيذذْزٗ ًب عَذذد السضذذْل     -62

 ا٤عُبنٕ، ااز ا٢عتؿاو.

ااز السٓذاٌ ل،ذرتاه، ااز    اهلٔثنذٕ، لم،ذٕ غذً  غذٕ غ ذس      صبنع الصّاٜذد،  -63

 ٍذ1407ال تاب، الراٍسٗ، غريّت، 

64-  ٖ ، ااز الق ذذس، اونذذْع، ٤غذذٕ شيسٓذذا ضبذذٕ الذذدًٓ غذذً غذذسع اليذذّْ

 ٍذ 1417لطبم٘ ا٤ّفب غريّت، لبياٌ، ا

صبنْع القتاّٚ، ٤غٕ المباع  هبد غً عبد اسب،ٔه غً أنٔ٘، نبذع /   -65

 عبد السهبً غً قاضه اليالدٖ، م تب٘ اغً أنٔ٘، الطبم٘ الثاىٔ٘.

 و.1961اىبدَّل، ٤هبد س سٖ، اإلض يدزٓ٘   -66

، حملند ضبند  طً اىبدٓي٘ اليبْٓ٘ ًب سالس اإلض٣و ّالمؿس الساغدٖ -67

 ٍذ1415غريّت، الطبم٘ ا٤ّفب  -امػق، الداز الػامٔ٘–ر،ه غساب، ااز ال

مسآٗ اسبذسمـب  ّ الذس ٣ت اسبالاشٓذ٘ ّاسبذأ ّمػذاعسِ الدٓئذ٘، ل،ذْاٛ         -68

إغذذذسأٍه زسمذذذت غاغذذذا، مطبمذذذ٘ ااز ال تذذذب اىبؿذذذسٓ٘، الرذذذاٍسٗ، الطبمذذذ٘ ا٤ّفب   

 ٍذ1344

اىبطذذذتدز  ع،ذذذٙ الؿذذذهٔهـب، ٤غذذذٕ عبذذذد اهلل ضبنذذذد غذذذً عبذذذد اهلل        -69

اغْزٖ، ذبرٔق / مؿطقٙ عبد الرااز عطا، ااز ال تب الم،نٔ٘، اسبايه الئط

 ٍذ1411غريّت، الطبم٘ ا٤ّفب 

اىبطالد اليبْٖ غاىبدٓي٘ اىبيْزٗ ّزضْمُ ًب القً اإلض٣مٕ، ل،ديتْز /  -70

 ٍذ1420 – 1الراٍسٗ، ٍب /– هبد زجب ضبند ع،ٕ، الداز اىبؿسٓ٘ ال،بياىٔ٘ 

 يبل الػٔباىٕ، م١ضطذ٘   مطيد اإلماو  هبد، ٤غٕ عبد اهلل  هبد غً -71

 قسطب٘، مؿس.

، ٤غٕ القكل عٔا  غذً مْضذٙ غذً عٔذا  الٔهؿذ ،      مػازق ا٤ىْاز -72

 اىب تب٘ المتٔر٘، ّااز الرتاه.
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مػاٍري ع،ناٛ ا٤مؿاز، ٤غٕ  امت ضبنذد غذً  بذاٌ البطذع، ذبرٔذق       -73

 و 1959/و س٣ ٓػَنس، ااز ال تب الم،نٔ٘، غريّت، 

د اهلل غذً ضبنذد غذً  غذٕ غذٔب٘      مؿيف اغً  غذٕ غذٔب٘، ٤غذٕ غ ذس عبذ      -74

ال ذذًْب، ذبرٔذذق / ينذذال ْٓضذذف اسبذذْت، م تبذذ٘ السغذذد، السٓذذا ، الطبمذذ٘  

 ٍذ 1409ا٤ّفب 

مؿيف عبد السشاق، ٤غٕ غ س عبد السشاق غً ٍنذاو الؿذيماىٕ، ذبرٔذق     -75

 ٍذ 1403/  بٔب السهبً ا٤عُبنٕ، اىب تب اإلض٣مٕ، غريّت، الطبم٘ الثاىٔ٘ 

غذذً ع،ذذٕ غذذً  الذذس المطذذر٣ىٕ، ذبرٔذذق / ا.   اىبطالذذب المالٔذذ٘، ٤هبذذد -76

ضذذمد غذذً ىاؾذذس غذذً عبذذد المصٓذذص الػذذرتٖ، ااز الماؾذذن٘، ااز الغٔذذث، الطذذمْآ٘،  

 ٍذ1419الطبم٘ ا٤ّفب 

اىبماله ا٤ّضٌب، ٤غٕ الراضه ضذ،ٔناٌ غذً  هبذد الطرباىذٕ، ذبرٔذق /       -77

 ٍذ1415طازق غً عْ  اهلل، عبد احملطً غً إغسأٍه، ااز اسبسمـب، الراٍسٗ، 

، ٤غٕ الراضذه ضذ،ٔناٌ غذً  هبذد الطرباىذٕ، ذبرٔذق /       اىبماله ال بري -78

هبذذذدٖ غذذذً عبذذذد اؤذذذد الطذذذ،قٕ، م تبذذذ٘ الصٍذذذساٛ، اىبْؾذذذل، الطبمذذذ٘ الثاىٔذذذ٘  

 ٍذ1404

، إلغذذذسأٍه مؿذذذطقٙ،  هبذذذد الصٓذذذات،  امذذذد عبذذذد اىبمالذذذه الْضذذذٌٔب -79

 الرااز، ضبند اليالاز، صبنع ال،غ٘ المسغٔ٘، ااز الدعْٗ.

٤مه ّاىب،ْ ، ٤غذٕ القذسص عبذد الذسهبً غذً ع،ذٕ غذً        اىبيتُبه ًب اازٓال ا -80

 ٍذ1358ازبْشٖ، ااز ؾااز، غريّت، الطبم٘ ا٤ّفب 

، ٤غذذٕ الطذذمااات اىببذذاز  غذذً ضبنذذد ازبذذصزٖ، اليَآذذ٘ ًب مسٓذذب ا٤ ذذس -81

ذبرٔذذق / طذذذاٍس  هبذذذد الذذصاّٖ، ضبنذذذْا ضبنذذذد الطيذذاجٕ، اىب تبذذذ٘ الم،نٔذذذ٘،    

 ٍذ.1399غريّت، 

١لقـب ّآ ذذاز اىبؿذذيقـب، إلمساعٔذذل غاغذذا    مسذذاٛ اىبذذ ًب ٍدٓذذ٘ المذذازسـب   -82
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 و.1951البغدااٖ، ااز إ ٔاٛ الرتاه المسغٕ، غريّت، لبياٌ، 

ّسذذذذاٛ الْسذذذذا غأَّبذذذذاز ااز اىبؿذذذذطقٙ، ليذذذذْز الذذذذدًٓ ع،ذذذذٕ غذذذذً  هبذذذذد     -83

الطذذنَْاٖ، ذبرٔذذق / ضبنذذد ضبذذٕ الذذدًٓ عبذذد اسبنٔذذد، ااز ال تذذب الم،نٔذذ٘،     

 غريّت، لبياٌ.
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