


 
 اخلامت النبوي الشريف

 ةمعلم من معامل الدولة النـبويـ
 القسم الثاني

 

 أمحد بن صاحل الصواب الرفاعي.  د

 عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف اؾاَع١ اإلغ١َٝ٬

١  قػِ ايكها٤ ٚايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ ايؿطٜع١ نًٝ

 

إٔ ٚقؿٓا ع٢ً قؿات اـامت ايٓبٟٛ َٔ سٝح ٚ غبل

،  ؾل شيو اـامتٚ،  شيو اـامت املعسٕ املكٓٛع َٓ٘

 . ؾهٌ اـامت ايٓبٟٛ، ٚ ْكؿ٘، ٚ قاْع٘ٚ

ٖٞ ٚ يعًٓا ْكـ يف ٖصا املبشح ع٢ً قهٝــ١ ٖا١َ َتعًك١ بصيو اـامتٚ

 ؟ َا قؿ١ شيو ايًبؼ؟ ٚ ًٜبؼ خامت٘ ملسو هيلع هللا ىلص نإ ايٓيب أٜٔ

 ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب يبؼ ٜجبتٕٛ ايعًِ أٌٖ أنجط إٔ هس املػأي١ ٖصٙ يف ايباسح إٕ

يًدامت
(1)

قاٍ ابٔ .  ضمحِٗ اهلل يف أٟ ٜس نإ شيو ايتدتَِع اخت٬ؾِٗ  

 ٚاختًؿت،  اـامت ملسو هيلع هللا ىلص ٚيبؼ: »  ملسو هيلع هللا ىلص ايكِٝ عٓس ن٬َ٘ ع٢ً ٬َبؼ ايٓيب

« ايػٓس قشٝش١ ٚنًٗا ؟ ُٜػطاٙ أٚ ميٓاٙ يف نإ ٌٖ ا٭سازٜح
(2)

 . 

يف ايٝػاض ؾاختًؿت يف ٚ أَا ايتدتِ يف ايُٝنيٚ: »  ٜٚكٍٛ ابٔ عبس ايرب

شيو قٍُٛ عٓس أٌٖ ، ٚ عٔ أقشاب٘ بعسٙ، ٚ ملسو هيلع هللا ىلصشيو اٯثاض عٔ ايٓيب 

« ايعًِ ع٢ً اإلباس١
(3)

 . 
                                              

 يًدامت . ملسو هيلع هللا ىلص( غٝأتٞ يف ْٗا١ٜ املطًب ايجايح َٔ ٖصا املبشح بعض َا اغتسٍ ب٘ َٔ أْهط يبؼ ايٓيب 1)

 . 1/139( ظاز املعاز 2)

 . 111-17/109ٝس ٫بٔ عبس ايرب ( ايت3ُٗ)

 ختته النب  

 يف مييبه ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلصابٔ سذط ضمحِٗ اهلل اٯثاض يف ؽتِ ايٓيب ٚ ٚقس اغتكك٢ ابٔ ضدب

يف ٜػاضٙٚ يف ميٝٓ٘
(1)

 . 

َبتس٥ا  ملسو هيلع هللا ىلصا َٔ ا٭سازٜح اييت ٚضز ؾٝٗا ؽتِ ايٓيب ٚغأغٛم ططًؾ

 : ؾُٔ شيو يف ميٝٓ٘ ملسو هيلع هللا ىلص با٭سازٜح اييت ٚضز ؾٝٗا ؽتِ ايٓيب

يبؼ خامت ؾه١ يف  ملسو هيلع هللا ىلصعٓس َػًِ إٔ ايٓيب سسٜح أْؼ بٔ َايو  أواًل :

نإ هعٌ ؾك٘ مما ًٜٞ نؿ٘ ؾٝ٘ ؾل سبؿٞ ميٝٓ٘
(2)

 . 

أْ٘  بإٔ أنجط َٔ ضٚٚٙ عٔ ايعٖطٟ مل ٜصنطٚا ؾٝ٘:  ْٚٛقـ

ؽتُ٘ يف ميٝٓ٘
(3)

 . 

 ملسو هيلع هللا ىلص ٓيباي إٔ عٓس ايبداضٟضنٞ اهلل عُٓٗا سسٜح عبس اهلل بٔ عُط  ثانًيا :

،  يبػ٘ إشا نؿ٘ بطٔ يف ؾك٘ ٚدعٌ،  شٖب َٔ خامتًا اقطٓع

 ٚأث٢ٓ،  اهلل ؾشُس،  املٓرب ؾطقٞ،  شٖب َٔ خٛاتِٝ ايٓاؽ ؾاقطٓع

 ؾٓبص ؾٓبصٙ، «  أيبػ٘ ٫ ٚإْٞ،  اقطٓعت٘ نٓت إْٞ: »  ؾكاٍ عًٝ٘

اي٢ُٓٝ ٜسٙ يف قاٍ إ٫ أسػب٘ ٫ٚ:  دٜٛط١ٜ قاٍ.  ايٓاؽ
(4)

 . 

نإ ٜتدتِ  ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ايٓيب   ضٚا١ٜ ابٔ عُطيف ٚقس ضدح ابٔ سذط

يف ميٝٓ٘
(5)

 . 
                                              

 . 340-10/338، ؾتح ايباضٟ  169 -144( أسهاّ اـٛامت م 1)

. قشٝح َػًِ َع ؾطح  2094( أخطد٘ َػًِ يف نتاب ايًباؽ ٚايع١ٜٓ باب يف خامت ايٛضم ؾك٘ سبؿٞ بطقِ 2)

باب قؿ١ خامت ايٓيب ، . ٚقس ٚضز عٔ أْؼ ؽتِ ايٓيب يف ميٝٓ٘ عٓس ايٓػا٥ٞ يف نتاب ايع١ٜٓ  14/61ايٟٓٛٚ 

عٔ أْؼ إٔ ايٓيب نإ ٜتدتِ يف  10/503، ٚعٓس ايرتَصٟ يف ايؿُا٥ٌ  8/554غٓٔ ايٓػا٥ٞ  5212بطقِ 

أْؼ عٔ ميٝٓ٘ . قاٍ أبٛ عٝػ٢ : ٖصا سسٜح غطٜب ٫ ْعطؾ٘ َٔ سسٜح غعٝس بٔ أبٞ عطٚب١ عٔ قتاز٠ عٔ 

 ايٓيب إ٫ َٔ ٖصا ايٛد٘ .

 . 156-155( أسهاّ اـٛامت م 3)

 . 10/338 ايباضٟ ؾتح . 5876 بطقِ نؿ٘ بطٔ يف اـامت ؾل دعٌ َٔ باب ايًباؽ نتاب يف ايبداضٟ ( أخطد4٘)

ٚقـٍٛ دٜٛط١ٜ : ٫ٚ أسػب٘  . عكب سسٜح ابٔ عُط  339-10/338( قاٍ ابٔ سذط ضمح٘ اهلل يف ؾتح ايباضٟ 5)

.  ٖصا يف إ٫ ايٝسٜٔ أٟ َٔ اـامت َٛنع ايبداضٟ يف ٜكع مل:  ضٚاٜت٘ يف شض أبٛ قاٍ» إ٫ قاٍ : يف ٜسٙ اي٢ُٓٝ : 

 ايٓاؽ ٚعٌُ،  وؿع٘ مل أْ٘ ع٢ً ٜسٍ ٘ــــخ٬ؾ ع٢ً ايطٚاٜات ٚتٛاط٪،  دٜٛط١ٜ ب٘ هعّ مل:  ايساٚزٟ ٚقاٍ

 = َٔ ؾٝ٘ ايعٔ ؾإٕ َتعكب ٚن٬َ٘:  -ابٔ سذط  - قًت.  احملؿٛظ أْ٘ ع٢ً ٜسٍ ايٝػاض يف اـامت يبؼ ع٢ً
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ٜتدتِ  ضأٜت ابٔ عباؽ :  َا ضٚاٙ ايكًت بٔ عبس اهلل بٔ ْٛؾٌ قاٍ ا :ثالًث

«ضأٜت ضغٍٛ اهلل ٜتدتِ يف ميٝٓ٘ : »  ٫ إخـاي٘ إ٫ قاٍٚ يف ميٝٓ٘
(1)

 . 

ٜتدتِ بُٝٝٓ٘ ملسو هيلع هللا ىلصنإ ايٓيب  قاٍ َا ضٚاٙ عبس اهلل بٔ دعؿط  ا :رابًع
(2)

 . 

نإ  ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ايٓيب  بٔ عبس ايطمحٔ ضمح٘ اهلل ١َا ضٚاٙ أبٛ غًُ : خامًسا

ًٜبؼ خامت٘ يف ميٝٓ٘
(3)

 . 
                                                                                                          

 بٔ اؿػٔ عٔ اإلمساعًٝٞ ٚأخطد٘،  إبطاِٖٝ بٔ َػًِ عٔ غعس بٔا أخطد٘ ٚقس،  اضٟايبد ؾٝذ َٛغ٢ =

 ٖٚهصا.  ايُٝين ٜسٙ يف يبػ٘ بأْ٘ ٚدعَا،  دٜٛط١ٜ عٔ ن٬ُٖا،  أمسا٤ بٔ قُس بٔ اهلل عبس عٔ غؿٝإ

 َٔ متاـا اؽاش قك١ يف عُط بٔا عٔ ْاؾع عٔ عُط بٔ اهلل عبٝس عٔ خايس بٔ عكب١ ططٜل َٔ َػًِ أخطز

:  بًؿغ ْاؾع عٔ عكب١ بٔ َٛغ٢ ططٜل َٔ غعس بٔاٚ ايرتَصٟ ٚأخطد٘،  ايُٝين ٜسٙ يف ٚدعً٘ ٚؾٝ٘،  شٖب

 يف اـامت ٖصا اؽصت نٓت ْٞإ » : ؾكاٍ . املٓرب ع٢ً دًؼ ثِ ، ميٝٓ٘ يف ب٘ ؾتدتِ ، شٖب َٔ خامتًا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب قٓع

،  ا٭ثبات ايجكات أسس عكب١ بٔ َٚٛغ٢.  يًبؼ ضاؾع ملسو هيلع هللا ىلص يؿع٘ َٔ قطٜح ٖٚصا.  اؿسٜح ْبصٙ ثِ،  « ميٝين

 بٔ ايععٜع عبس ططٜل َٔ زاٚز ٚأبٛ،  ي٢ًٝ أبٞ بٔ ايطمحٔ عبس بٔ قُس ططٜل َٔ عسٟ بٔا أخطد٘ َا ٚأَا

 بٔا ٚضٚاٙ:  بعسٙ زاٚز أبٛ قاٍ ؾكس ٜػاضٙ يف ٜتدتِ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب نإ عُط بٔا عٔ ْاؾع عٔ ن٬ُٖا ٚازز أبٞ

 أخ٬م نتاب يف ايؿٝذ أبٛ أخطدٗا قس إغشام بٔا ٚضٚا١ٜ.  اْت٢ٗ ميٝٓ٘ يف ْاؾع عٔ ظٜس بٔ ٚأغا١َ إغشام

 ْاؾع سسٜح يف ايٝػاض ضٚا١ٜ إٔ ؾعٗط ، اأّٜه غعس بٔ قُس ٚأخطدٗا . أغا١َ ضٚا١ٜ ٚنصا ، ططٜك٘ َٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب

 بػٓس ا٭ٚغط يف ايطرباْٞ أخطز ٚقس،  ايُٝني ض٣ٚ ممٔ اسؿًع ٚأيني اعسّز أقٌ اأّٜه ضٚاٖا َٚٔ،  ؾاش٠

 نتاب يف ايؿٝذ أبٛ ٚأخطز،  ميٝٓ٘ يف ٜتدتِ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب نإ قاٍ عُط بٔا عٔ زٜٓاض بٔ اهلل عبس عٔ سػٔ

 سسٜح يف ايُٝني ضٚا١ٜ ؾطدشت مٛٙ عُط بٔا عٔ غامل عٔ بهط أبٞ بٔ خايس ضٚا١ٜ َٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أخ٬م

 َٔ تُٖٛ٘ ؾهأْ٘،  ايٝػاض يف يتدتِا ع٢ً ايعٌُ إٔ ٟايساٚز زع٣ٛ ٚأَا: » ثِ قاٍ .  « اأّٜه عُط بٔا

 عٔ دا٤ ؾإْ٘ ; ْعط ٚؾٝ٘،  املس١ٜٓ أٌٖ عٌُ أْ٘ ؾعٔ،  املس١ٜٓ أٌٖ عٌُ ٜطدح ٖٚٛ،  يًتدتِ َايو اغتشباب

 « . ٢ايُٝٓ يف ايتدتِ ٚغريِٖ املس١ٜٓ أٌٖ َٔ بعسِٖ ٚايتابعني ايكشاب١ َٔ دِ ٚمجع ٚعُط بهط أبٞ

عٕٛ املعبٛز  4223اـامت باب َادا٤ يف ايتدتِ يف ايُٝني أٚ ايٝػاض بطقِ  ( أخطد٘ أبٛ زاٚز يف غٓٓ٘ يف نتاب1)

 5/423ؼؿـ١ ا٭سٛشٟ  1742ٚايرتَصٟ يف نتاب ايًباؽ باب َادا٤ يف يبؼ اـامت يف ايُٝني بطقِ  11/194

 .ْٚكٌ عٔ ايبداضٟ قٛي٘ : سسٜح قُس بٔ إغشام عٔ ايكًت بٔ عبس اهلل سسٜح سػٔ قشٝح 

، ٚايرتَصٟ يف  8/556غٓٔ ايٓػا٥ٞ  5219ٓػا٥ٞ يف نتاب ايع١ٜٓ باب َٛنع اـامت َٔ ايٝس بطقِ ( أخطد٘ اي2)

، ٚيف ايػٓٔ يف نتاب ايًباؽ باب  10/502ايؿُا٥ٌ احملُس١ٜ باب َا دا٤ إٔ ايٓيب نإ ٜتدتِ يف ميٝٓ٘ 

ح ؾ٤ٞ ضٟٚ عٔ ايٓيب ٚقاٍ : قاٍ قُس بٔ إمساعٌٝ : ٖصا أق 1744َادا٤ يف يبؼ اـامت يف ايُٝني بطقِ 

 . 5/424ايكشٝح َع ؼؿ١ ا٭سٛشٟ يف ٖصا ايباب . اؾاَع 

،  11/193عٕٛ املعبٛز  4220( ضٚاٙ أبٛ زاٚز يف نتاب اـامت باب َا دا٤ يف ايتدتِ يف ايُٝني أٚ ايٝػاض بطقِ 3)

يف نتاب ايع١ٜٓ ٚايٓػا٥ٞ  503-10/502ٚايرتَصٟ يف ايؿُا٥ٌ باب َا دا٤ إٔ ايٓيب نإ ٜتدتِ يف ميٝٓ٘ 

ح غٓٔ ايٓػا٥ٞ ٚقشش٘ ا٭يباْٞ يف قشٝ 8/556غٓٔ ايٓػا٥ٞ  5218باب َٛنع اـامت َٔ ايٝس بطقِ 

 . 5218بطقِ  3/386
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ميٝٓ٘ يف ٜتدتِنإ  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إٔ  اهلل عبس َا ضٚاٙ دابط بٔ:  سادًسا
(1)

 . 

نإ ٜتدتِ يف ميٝٓ٘ ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ايٓيب  ابٔ عُط  َا ضٚاٙ:  اسابًع
(2)

 . 

نإ ٜتدتِ يف ميٝٓ٘ ملسو هيلع هللا ىلصٓيب إٔ اي عًٞ  َا ضٚاٙ:  اثامًن
(3)

 . 

 ضنٞ اهلل عُٓٗا عُطٚ أبا بهطٚ ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ايٓيب   َا ضٚاٙ ابٔ عباؽ:  تاسًعا

ناْٛا ٜتدتُٕٛ يف أمياِْٗ
(4)

 . 

 أبٞ ابٔ ضأٜت:  قاٍ ١َا أخطد٘ ايرتَصٟ َٔ ططٜل محاز بٔ غًُ:  عاشًرا

 ضاؾع أبٞ اغِٚ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ َٛىل ضاؾع أبٞ بٔ اهلل عبٝس ٖٛ) ضاؾع

 بٔ اهلل عبس ضأٜت:  ؾكاٍ شيو عٔ ؾػأيت٘ ميٝٓ٘ يف ٜتدتِ (أغًِ

 ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب نإ:  دعؿط بٔ اهلل عبس ٚقاٍ،  ميٝٓ٘ يف ٜتدتِ دعؿط

ميٝٓ٘ يف ٜتدتِ
(5)

 . 
                                              

ٚشنط  503-10/502( أخطد٘ ايرتَصٟ يف ايؿُا٥ٌ احملُسٜـ١ باب َا دا٤ يف إٔ ايٓيب نإ ٜتدتِ يف ميٝٓ٘ 1)

. ٚيف بعض ططق٘  150يني . ٚنعؿ٘ يف أسهاّ اـٛامت م  إٔ يف غٓس اؿسٜح 10/339اؿاؾغ يف ايؿتح 

ٚنعـ  2/205بٔ اؾٛظٟ يف ايعًٌ املتٓا١ٖٝ إٔ ايٓيب نإ ٜتدتِ يف ميٝٓ٘ ٚقبض ٚاـامت يف ميٝٓ٘ . شنطٙ ا

 . 409-10/407ٚنعؿ٘ . ٚاْعط ؽطه٘ يف املطايب ايعاي١ٝ  5/153ضداي٘ ٚأٚضزٙ اهلٝجُٞ يف فُع ايعٚا٥س 

هلٝجُٞ يف نتاب ايًباؽ باب َا دا٤ يف اـامت ٚقاٍ : ضٚاٙ ايطرباْٞ يف ا٭ٚغط ٚضداي٘ ثكات . ( أخطد٘ ا2)

 إٔعُط  ابٔ عٔ ايُٝني يف اـامت يبؼ يف دا٤ َا باب ايًباؽ نتاب يف ايرتَصٟ عٓس ٚٚضز . 5/153 ايعٚا٥س فُع

 يف اـامت ٖصا اؽصت نٓت إْٞ ؾكاٍ املٓرب ع٢ً دًؼ ثِ ميٝٓ٘ يف ب٘ ؾدتِ شٖب َٔ خامتًا قٓع ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب

 ابٔٚ دعؿط بٔ اهلل عبسٚ دابطٚ عًٞ عٔ ايباب ٚيفايرتَصٟ :  قاٍ. ثِ  خٛاتُِٝٗ ايٓاؽ ْٚبص ْبصٙ ثِ ميٝين

 . 422-5/421. ؼؿ١ ا٭سٛشٟ  قشٝح سػٔ سسٜح عُط ابٔ سسٜح عٝػ٢ أبٛ قاٍ.  أْؼٚ عا٥ؿ١ٚ عباؽ

عٕٛ  4220باب َا دا٤ يف ايتدتِ يف ايُٝني أٚ يف ايٝػاض بطقِ  ،اـامت  نتاب ( أخطد٘ أبٛ زاٚز يف غٓٓ٘ يف3)

غٓٔ ايٓػا٥ٞ  5218، ٚايٓػا٥ٞ يف غٓٓ٘ نتاب ايع١ٜٓ باب َٛنع اـامت َٔ ايٝس بطقِ  11/193املعبٛز 

،  94بطقِ  10/502. ٚايرتَصٟ يف ايؿُا٥ٌ احملُـس١ٜ باب َا دا٤ يف إٔ ايٓيب نإ ٜتدتِ يف ميٝٓ٘ 8/556

 تهعٝـ ابٔ اؾٛظٟ ي٘ . 150امت م سهاّ اـٛٚشنط يف أ

 11815بطقِ  11/305،  11/233. ٚعٓس ايطرباْٞ يف املعذِ ايهبري  4/1511( أخطد٘ ابٔ عسٟ يف ايهاٌَ 4)

: ضٚاٙ ايطرباْٞ َٔ ططٜكني نعٝؿني . ٚقاٍ يف  5/153ٚبًؿغ نإ ايٓيب ٜتدتِ يف ميٝٓ٘ . قاٍ يف اجملُع 

 غٓسٙ يني .: يف  339-338/  10ايؿتح 

 ٖصاْكٌ عٔ ايبداضٟ : . ٚ 1744( أخطد٘ ايرتَصٟ يف نتاب ايًباؽ باب َا دا٤ يف يبؼ اـامت يف ايُٝني بطقِ 5)

. ٚأخطد٘ ايٓػا٥ٞ يف نتاب ايع١ٜٓ بابا َٛنع اـامت  5/424. ؼؿ١ ا٭سٛشٟ  ايباب ٖصا يف ضٟٚ ؾ٤ٞ أقح

.  ٜعٜس سسثٓا:  قاٍ( 1746)بطقِ ( 1/204)املػٓس  يف أمحس. ٚ 8/556. غٓٔ ايٓػا٥ٞ  5219َٔ ايٝس بطقِ 

 . عؿإ سسثٓا:  قاٍ (1755( )1/205) ٚيف
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 نإ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إٔ:  َا أخطد٘ ايطرباْٞ عٔ أبٞ أَا١َ  احلادي عصر :

ميٝٓ٘ يف ٜتدتِ
(1)

 . 

 . ميٝٓ٘يف  ملسو هيلع هللا ىلصٖصا فٌُ َا ٚضز يف ؽتِ ايٓيب 

يًدامت  شنطْا عس٠ أسازٜح تسٍ ع٢ً يبؼ ايٓيب غبل إٔ

 ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  ٚضزت أسازٜح أخط٣ تسٍ ع٢ً ؽتِ قس، ٚ يف ميٝٓ٘

 : َٔ شيوٚ يف ٜػــاضٙ

أؾاض إىل ، ٚ يف ٖصٙ ملسو هيلع هللا ىلصنإ خامت ايٓيب :  قاٍ َا ضٚاٙ أْؼ  : أواًل

اـٓكط
(2)

َٔ ٜسٙ ايٝػط٣ 
(3)

 . 

نإ ٜتدتِ يف  ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ايٓيب   تعاىل عُٓٗاَا ضٚاٙ ابٔ عُط ضنٞ اهلل ثانًيا :

ٜػاضٙ
(4)

 . 

،   عُط ابٔ عٔ ؾاش٠ ايطٚا١ٜ ٖصٙ : بإٔ اؿسٜح ٖصا ْٛقـ ٚقس

احملؿٛظ عٔ ، ٚ ض٣ٚ ايُٝني ا ممٔأيني سؿًع، ٚ اَٚٔ ضٚاٖا أقٌ عسّز

إٔ ايٓيب نإ ٜتدتِ يف ميٝٓ٘  ابٔ عُط
(5)

 . 

نإ ًٜبؼ خامت٘ يف  ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ايٓيب َا ضٚاٙ أبٛ غعٝس اـسضٟ  ثالًثا :

ٜػاضٙ
(6)

 . 
                                              

ٚؾٝ٘ دعؿط بٔ ايعبري ٖٚٛ  5/153. قاٍ يف اجملُع  7953بطقِ  10/291( أخطد٘ ايطرباْٞ يف املعذِ ايهبري 1)

 نعٝـ .

 . 4/233قبع ايكػط٣ . يػإ ايعطب ( اـٓكط بهػط ايكاز ٚؾتشٗا اإل2)

َػًِ  ع٢ً ايٟٓٛٚ ؾطح 2095 بطقِ ايٝس َٔ اـٓكط يف اـامت يبؼ يف باب ٚايع١ٜٓ ايًباؽ نتاب يف َػًِ ( أخطد3٘)

 . 69-12/68ؾطح ايػ١ٓ  3147،  3146. ٚايبػٟٛ يف نتاب ايًباؽ باب َٛنع اـامت بطقِ  14/61-62

.  11/194عٕٛ املعبٛز  4221ايٝػاض بطقِ  ( ضٚاٙ أبٛ زاٚز يف نتاب اـامت باب َادا٤ يف ايتدتِ يف ايُٝني أ4ٚ)

 قس تهًِ ؾٝ٘ . -ٖٚٛ أسس ضٚا٠ اؿسٜح  -قاٍ ابٔ ضدب : ٚايكاغِ 

 . 3/301، إضٚا٤ ايػًٌٝ  339-10/338( ؾتح ايباضٟ 5)

-8/367. ؾعب اإلميإ  5949( أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ؾعب اإلميإ يف ؾكٌ يف ايٝس اييت هعٌ ؾٝٗا اـامت بطقِ 6)

، ٚشنط ابٔ سذط إٔ يف غٓسٙ يني .  11ٚيف اؾاَع يف اـامت ضقِ  4/143ايػٓٔ ايهرب٣ ٚيف  8/367-368

ٚأخطد٘ ايرتَصٟ يف غٓٓ٘ َكتكطا ع٢ً شنط اؿػٔ اؿػني يف نتاب ايًباؽ باب َادا٤ يف يبؼ اـامت 

غعس . ٚأخطز مٛٙ ابٔ  424-5/423ٚقاٍ : ٖصا سسٜح سػٔ قشٝح . ؼؿ١ ا٭سٛشٟ  1743يف ايُٝني بطقِ 

: أخطد٘  10/327، قاٍ اؿاؾغ يف ايؿتح  4/226، ٚايطشاٟٚ يف ؾطح َعاْٞ اٯثاض  1/471يف ايطبكات 

 ُس عٔ أبٝ٘ ٖٚصا َطغٌ أٚ َعهٌ .ابٔ غعس َٔ ططٜل دعؿط بٔ ق

ختننننننننته 
 ملسو هيلع هللا ىلص الننب 

 يف يسنننن   
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 َٔ خامتًا ؽتِ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ إٔ:  أبٝ٘ عٔ قُس بٔ دعؿطَا ضٚاٙ  رابًعا :

،  يبػ٘ ؾُا ؾطَاٙ ، ايبٝت إىل ضدع ست٢ خٓكطٙ ع٢ً اي٢ُٓٝ ٜسٙ يف شٖب

،  ايكسٜل بهط أبا ٚإٕ،  ٜػاضٙ يف ؾذعً٘،  ٚضم َٔ خامتًا ؽتِ ثِ

ٜػاضِٖ يف ٜتدتُٕٛ ناْٛا  اسػّٝٓٚ ، اسػّٓٚ ، اعًًّٚ ، عُطٚ
(1)

 . 

 ملسو هيلع هللا ىلصٚبٓا٤ ع٢ً َا غبل َٔ ايطٚاٜات يف ؽتِ ايٓيب 

 ملسو هيلع هللا ىلصاختًؿت ٚدٗات ْعط ايعًُا٤ يف ايٝس اييت ًٜبؼ ايٓيب 

 ٚأَا: »  َػًِ يف ؾطح قشٝح قاٍ ايٟٓٛٚ.  اـامت بٗا

 ٖصإ ؾٝ٘ دا٤ ؾكس ايٝػط٣ أٚ اي٢ُٓٝ ايٝس يف ايتدتِ

اؿسٜجإ
(2)

« شإقشٝ ُٖٚا،  
(3)

 . 

 ؾكاٍ.  امجّٝع ٚايٝػاض ايُٝني يف ؽتُ٘ قح قس: »  ايػٓسٟ ٜٚكٍٛ

 ٚقاٍ.  أٚىل بٗا ٚايُٝني ظ١ٜٓ ٭ْ٘ ; أؾهٌ ٚايُٝني ايٛدٗإ هٛظ:  بعهِٗ

 يف أ٫ًٚ ؽتِ أْ٘ ايهعٝؿ١ ايطٚاٜات بعض يف دا٤ ملا ايُٝني بٓػذ:  آخطٕٚ

;  ايٝػاض تطدٝح َع ٛدٗنياي ٜط٣ َٔ َِٚٓٗ.  ايٝػاض يف سٛي٘ ثِ،  ايُٝني

 ٚقت اـامت أخص ٜهٕٛ ايٝػاض يف ايتدتِ نإ إشا ٭ْ٘ أٚ اؿسٜح هلصا إَا

 ٚايٛد٘.  ايُٝني يف ايتدتِ نإ إشا َا غ٬ف،  بايُٝني ٚايٓعاع ايًبؼ

« ايٛدٗني ظٛاظ ايكٍٛ
(4)

 . 

 َٓ٘ ثابت ٚايٝػاض ايُٝني يف اـامت يبؼ: »  ٚقاٍ يف ايعطف ايؿصٟ

« ا٭ٚي١ٜٛ يف ٚاـ٬ف
(5)

 . 
                                              

ٚنعؿ٘ قكل ايهتاب . ٚقاٍ  339باب يف شنط خامت٘ بطقِ  2/254( ضٚاٙ أبٛ ايؿٝذ يف أخ٬م ايٓيب ٚآزاب٘ 1)

 : يف غٓسٙ يني . 10/339تح يف ايؿ

بٔ  أْؼ ٚسسٜح . ايٝػط٣ ايٝـس َٔ اـٓكط إىل ٚأؾاض ٖصٙ يف ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب خامت نإ َػًِ يف  أْؼ سسٜح ( ٜككس2)

 . يبؼ خامت ؾه١ يف ميٝٓ٘ ؾٝ٘ ؾل سبؿٞ نإ هعٌ ؾك٘ مما ًٜٞ نؿ٘ ملسو هيلع هللا ىلصعٓس َػًِ إٔ ايٓيب  َايو 

 . 14/62( ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ 3)

 . 4/178ػٓسٟ ع٢ً ابٔ َاد٘ ؾطح اي( 4)

 . 3/255( ايعطف ايؿصٟ 5)

اجلنع بني 
األدلنننننننن  
الننرا ديف يف 
صف  ختنته  

 ملسو هيلع هللا ىلص النننب 
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 ٚيف اي٢ُٓٝ ايٝس يف ب٘ ٜتدتِ نإ ملسو هيلع هللا ىلص أْ٘ ٚدا٤: »  قاٍ يف ايرتاتٝب

« ايٝػاض يف أْ٘ أخط أسازٜح
(1)

 . 

ايعًُا٤ يف ا٭سازٜح ايٛاضز٠ يف ايٝس اييت ؽتِ  تًدٝل آضا٤ ٚميهٔ

 : إىل ث٬ث١ آضا٤ ملسو هيلع هللا ىلص ؾٝٗا ايٓيب

 هاب عُا ٚضز َٔٚ ٜسٙ ايٝػط٣ ؽتِ يف ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ايٓيب 

 : بأَٛض بُٝٝٓ٘ ؽتُ٘

،  نعٝؿ١ اؾ١ًُ سٝح َٔ ايُٝني يف ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؽتِ أسازٜح إٔ : األول األمر

أثبت نُا ْكٌ شيو عٔ اإلَاّ أمحسٚ إٔ ايتدتِ يف ايٝػاض أق٣ٛٚ
(2)

  .

 يف قٌٝ: »  ؾكاٍ يف تطدٝح ايتدتِ بايٝػاضقس عًً٘ يف عٕٛ املعبٛز ٚ

 ايتٓاٍٚ وكٌ ايٝػاض يف إن إشا اـامت إٕ ايٝػاض يف ايتدتِ تطدٝح

« ؾٝٗا ٚنع٘ ٚنصا بايُٝني َٓٗا
(3)

 . 

 غبل مما عطؾت: »  ؾكاٍ ٚقس أداب ا٭يباْٞ عُا ْكٌ عٔ أمحس

 ؾُا،  ايهجري٠ ا٭سازٜح بتًو ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عٔ ثابت باي٢ُٓٝ ايتدتِ إٔ

 أضاز أْ٘ ع٢ً قٍُٛ ايتهعٝـ َٔ أمحس اإلَاّ عٔ امل٪يـ ٘ـــْكً

 يف ٚضٚزٙ َع شيو تهعٝـ ؾإٕ ٚإ٫،  ؾٝ٘ ع١ً ٛمـك اَعّٝٓ اسسّٜج

 عٔ قسٚضٙ ٜػتبعس مما كتًؿ١ ططم َٔ قشٝش١ أسازٜح مخػ١

«  أمحس اإلَاّ
(4)

 . 

إٔ ايتدتِ يف ايؿُاٍ ٖٛ آخط ، ٚ إٔ ايتدتِ يف ايُٝني َٓػٛر األمر الثاني :

 يف ميٝٓ٘ ٖٛ خامت ايصٖب ملسو هيلع هللا ىلصؾاـامت ايصٟ يبػ٘ ايٓيب ،  ا٭َطٜٔ

َٔ  خامتًااؽص  ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ايطغٍٛ ضنٞ اهلل عُٓٗاعُط  ؿسٜح ابٔ

،  ؾاؽص ايٓاؽ خٛاتِٝ َٔ شٖب،  شٖب ؾهإ ًٜبػ٘ يف ميٝٓ٘
                                              

 . 1/180( ايرتاتٝب 1)

 . 162-161،  144( أسهاّ اـٛامت م 2)

 . 11/194( عٕٛ املعبٛز 3)

 . 3/304( إضٚا٤ ايػًٌٝ 4)

 : األول الرأي
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ؾططح ايٓاؽ .  ا٫ أيبػ٘ أبّس: »  قاٍٚ ملسو هيلع هللا ىلص ؾططس٘ ضغٍٛ اهلل

« خٛاتُِٝٗ
(1)

اؿسٜح ٖصا: »  بػٟٛاي قاٍ.  
(2)

 أَطٜٔ ع٢ً ٜؿتٌُ 

 ٚقاض،  ايصٖب امتــخ يبؼ : دهناـأح:  بعس َٔ ؾُٝٗا اؿهِ تبسٍ

 يف اـامت يبؼ : والثاني،  ايطداٍ سل يف ايتشطِٜ إىل ٘ـؾٝ اؿهِ

« ايٝػاض يف يبػ٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َٔ ا٭َطٜٔ آخط ٚنإ،  ايُٝني
(3)

 . 

ٚممٔ شٖب إىل ايكٍٛ بٓػذ أسازٜح ايتدتِ بايُٝني أبٛ عٛا١ْ يف 

 ميٝٓ٘ يف ٘خامت يبؼ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إٔ املب١ٓٝ ا٭خباض بٝإ» َػٓسٙ ؾكس بٛب 

« َٓػٛر ميٝٓ٘ يف يبػ٘ إٔ ع٢ً ايساٍ ٚاـرب نؿ٘ باطٔ يف ؾك٘
(4)

 . 

 يف يبػ٘ ايصٟ بإٔ ا٭سازٜح ٖصٙ بني هُع بأْ٘ ايبٝٗكٞقس شنط ٚ

 يف يبػ٘ ٚايصٟ،  عُط بٔا سسٜح يف ب٘ قطح نُا ايصٖب خامت ٖٛ ميٝٓ٘

 بأْ٘ يتكطٜحا ؾٝٗا اييت أْؼ عٔ ايعٖطٟ ضٚا١ٜ ٚأَا.  ايؿه١ خامت ٖٛ ٜػاضٙ

 ي٘ ٚقع ايعٖطٟ إٔ تكسّ ؾكس أـخط ؾهأْٗا ٘ـميٝٓ يف ٚيبػ٘ ؾه١ نإ

 نإ ايصٟ أْ٘ ضٚاٜت٘ يف ٚقع ٚأْ٘،  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ططس٘ ايصٟ اـامت يف ِٖٚ

 ؾايصٟ ٖصا ؾع٢ً شٖب َٔ نإ ايصٟ أْ٘ غريٙ ضٚا١ٜ يف ايصٟ ٚإٔ ؾه١ َٔ

ايصٖب ٖٛ ميٝٓ٘ يف يبػ٘ نإ
(5)

 . 

٘ اهلل بعس إٔ غام ا٭سازٜح يف ؽتِ ايٓيب يف ضمح ابٔ سذط ٚقس شنط

 يبؼ ملسو هيلع هللا ىلص بأْ٘بني ا٭سازٜح  مجعإٔ بعض أٌٖ ايعًِ  ؽتُ٘ يف ٜػاضٙٚ ميٝٓ٘

 ايؿٝذ أبٛ أخطد٘ مبا ي٘ ٚاغتسٍ،  ٜػاضٙ إىل سٛي٘ ثِ ميٝٓ٘ يف أ٫ًٚ اـامت

 ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إٔ عُط بٔا عٔ ْاؾع عٔ عطا٤ بٔ اهلل عبس ضٚا١ٜ َٔ عسٟ بٔاٚ

 قح ؾًٛ: »  ثِ عكب ع٢ً شيو بكٛي٘.  ٜػاضٙ يف سٛي٘ ْ٘إ ثِ ميٝٓ٘ يف ؽتِ
                                              

 . 10/331ؾتح ايباضٟ  5866بطقِ  47( أخطد٘ ايبداضٟ يف نتاب ايًباؽ باب 1)

 .( ٜككس سسٜح ابٔ عُط ايػابل 2)

 . 58-12/57( ؾطح ايػ١ٓ يًبػٟٛ 3)

 . 5/258( َػٓس أبٞ عٛا١ْ 4)

 . 371،  8/366ب اإلميإ يًبٝٗكٞ ( ؾع5)
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 ططٜل َٔ غعس بٔ ٚأخطز،  نعٝـ غٓسٙ ٚيهٔ،  يًٓعاع اقاطّع يهإ ٖصا

 ؽتِ ثِ ايصٖب خامت٘ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ططح:  قاٍ أبٝ٘ عٔ قُس بٔ دعؿط

 ايبػٟٛ مجع ٚقس،  َعهٌ أٚ َطغٌ ٖٚصا ٜػاضٙ يف ؾذعً٘،  ٚضم َٔ خامتًا

 شيو ٚنإ ٜػاضٙ يف ؽتِ ثِ ميٝٓ٘ يف أ٫ًٚ ؽتِ ٚأْ٘ بصيو ايػ١ٓ ؾطح يف

« ا٭َطٜٔ آخط
(1)

 . 

:  عٔ ن٬َ٘ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ ايتدتِ يف ايُٝني َٓػٛر ابٔ ضدب ٜٚكٍٛ

;  ايصٟ ضٚاٙ ايرتَصٟ ضنٞ اهلل عُٓٗايف سسٜح ابٔ عُط  ٖـصا إمنا ٜتأت٢ٚ» 

نإ  ٫ ضٜب إٔ ٖصا، ٚ ْعع٘يف خامت ايصٖب قبٌ  إٔ شيو نإ ؾــإٕ ؾٝ٘

.  بايؿه١ نُــا ٚقع ايتكطٜح ب٘ يف سسٜح ابٔ عُط ٚأْؼ  قبٌ ؽتُ٘

خامت٘ ايصٟ اغتُط  يف ٖصٙ إمنا ٜطٜس ملسو هيلع هللا ىلصنإ خامت ايٓيب :  قٍٛ أْؼٚ

ٚقس دا٤ ايتكطٜح بإٔ ؽتُ٘ يف ٜػاضٙ نإ .  ٖٛ ايؿه١ٚ يبػ٘ ست٢ َات

يكاؾ٬ْٞ عٔ عبس اهلل بٔ آخط ا٭َطٜٔ يف سسٜح ضٚاٙ غًُٝإ بٔ قُس ا

ْ٘ إثِ ،  نإ ٜتدتِ يف ميٝٓ٘ ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ايٓيب   عطا٤ عٔ ْاؾع عٔ ابٔ عُط

 ٚأبا بهط ملسو هيلع هللا ىلصض٣ٚ ٚنٝع بإغٓــازٙ عٔ ابٔ غرئٜ إٔ ايٓيب ٚ سٛي٘ إىل ٜػاضٙ

ايتدتِ يف :  قاٍ ٚنٝع.  يف ٜػاضِٖ ناْٛا ٜتدتُٕٛ عجُإ ٚ عُطٚ

«ايُٝني يٝؼ بػ١ٓ 
(2)

 . 

 نُا ٚضز عٔ ايبداضٟ تدتِ يف ايُٝنياي تطدٝح ضٚا١ٜ

سٝح قاٍ يف ايتدتِ يف ايُٝني عٓس سسٜح عبس اهلل بٔ 

«ضٟٚ يف ٖصا ايباب  أقح ؾ٤ٞ ٖصا: »  دعؿط
(3)

ؾطٚا١ٜ  

أقحٚ أنجط ملسو هيلع هللا ىلصايتدتِ يف ميني ايٓيب 
(4)

 . 
                                              

 . 340-10/339( ؾتح ايباضٟ 1)

 . 163-162( أسهاّ اـٛامت م 2)

 . 5/424( غٓٔ ايرتَصٟ َع ؼؿ١ ا٭سٛشٟ 3)

 . 3/299 ، إضٚا٤ ايػًٌٝ 8/186ٝح ، َطقا٠ املؿات 10/339( ؾتح ايباضٟ 4)

 النننننننننرأي

 : الثنننننن   
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يف ؽتُ٘ أيف  ا٭سازٜح اخت٬ف عٔ ظضع١ أبا غأيت:  سامت أبٞ بٔا قاٍ

 ميٝٓ٘ يف ٚيهٔ،  ٖصا ٫ٚ ٖصا ٜجبت ٫:  ؾكاٍ ؟ ٙميٝٓ٘ أقح أّ يف ٜػاض

أنجط
(1)

 . 

 ٚتبع٘ ايرتَصٟ ؾطح يف ايعطاقٞ ايعٜٔ اؿاؾغ قاٍ: »  ٚيف ؾٝض ايكسٜط

 ايكشاب١ َٔ تػع١ ضٚا١ٜ َٔ ايُٝني يف ايتدتِ ٚضز : سذط ابٔ اؿاؾغ تًُٝصٙ

 ػْ٘ؿ ايعطاقٞ ْكٌ عًٝ٘ ٜعهط يهٔ قا٫ٙ نصا ث٬ث١ ضٚا١ٜ َٔ ايٝػاض ٚيف

 . سطٜح بٔ ٚعُطٚ عُط ٚابٔ ا٭ضبع١ اـًؿا٤ عٔ ايٝػاض يف ايتدتِ

 أسل ٚاي٢ُٓٝ ايباب ٖصا يف ؾ٤ٞ أقح ايُٝني يف ايتدتِ: ٚ ايبداضٟ قاٍ

« ي٘ أثط ٫ ايطٚاؾض ؾعاض قاض ٚنْٛ٘ بايع١ٜٓ
(2)

 . 

 ايتدتِ بعهِٗ ضدح » : ؾكاٍ بايُٝني ايتدتِ تطدٝح املعبٛز عٕٛ يف ٚعًٌ

 آي١ ايٝػاض ٚبإٔ ، ٚاإلنطاّ بايع١ٜٓ أسل ٚايُٝني ظ١ٜٓ بأْ٘ : ًٌٚع ايُٝني يف

« ايٓذاغ١ تكٝب٘ إٔ عٔ ايُٝني يف نإ إشا اـامت ؾٝكإ ا٫غتٓذا٤
(3)

 . 

٫ َطدح ٭سسُٖا ع٢ً ، ٚ ٫ تعاضض بني ٖصٙ ا٭سازٜح

ايُٝني  يف ٜتدتِ ؾهإ ، ا٭َطٜٔ ؾعٌ ملسو هيلع هللا ىلص أْ٘ ؾٛاظ ; ا٭خط٣

ٚيٝؼ يف ؾ٤ٞ َٓٗا َا ،  ُا اتؿلسػب ايٝػط٣ أخط٣ٚ َط٠

ٚاسس َُٓٗا اإلقطاض ع٢ً، ٚ املسا١َٚ ا ع٢ًٜسٍ قطًو
(4)

 . 

،  ايُٝني يف ايتدتِ دٛاظ ع٢ً ا٤ــايؿكٗ أمجع : َػًِ ؾطح يف ايٟٓٛٚ قاٍ

 أؾهٌ أٜتُٗا ٚاختًؿٛا،  َُٓٗا ٚاسس٠ يف نطا١ٖ ٫ٚ ايٝػاض يف دٛاظٙ ٚع٢ً

ايٝػاض يف جريٕٚٚن ايُٝني يف ايػًـ َٔ نجريٕٚ ؾتدتِ
(5)

 . 
                                              

 . 340-10/339، ؾتح ايباضٟ  1/481( عًٌ اؿسٜح 1)

 . 201-5/200( ؾٝض ايكسٜط 2)

 . 11/193( عٕٛ املعبٛز 3)

 . 1/292. ٚاْعط مٛٙ يف ايػري٠ ٫بٔ سبإ  3/304، إضٚا٤ ايػًٌٝ  8/186( َطقا٠ املؿاتٝح 4)

. ؾتح  11/193ٛز مٛٙ يف عٕٛ املعب، ٚ 421-5/420، ؼؿ١ ا٭سٛشٟ  62-14/61( ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ 5)

 . 10/340ايباضٟ 

 النننننننننرأي

 : الث لنننننن 
 



 04 لنبويةالخاتم النبوي الذريف معلم من معالم الدولة ا

 بني بصيو ٚمجعٛا ا٭َطٜٔ اغتٛا٤ إىل طا٥ؿ١ ٚدٓشت: »  قاٍ يف ايؿتح

 ايُٝني يف ايتدتِ باب تطدِ سٝح زاٚز أبٛ أؾاض شيو ٚإىل ا٭سازٜح كتًـ

 ايٟٓٛٚ ْٚكٌ.  تطدٝح بػري شيو يف اخت٬ؾٗا َع ا٭سازٜح أٚضز ثِ ٚايٝػاض

 ايؿاؾع١ٝ عٓس ٜعين ؾٝ٘ نطا١ٖ ٫ٚ:  قاٍ ثِ اؾٛاظ ع٢ً اإلمجاع ٚغريٙ

 يف ايتدتِ ا٭َطٜٔ آخط نإ:  ايبػٟٛ ٚقاٍ.  ا٭ؾهٌ يف ا٫خت٬ف ٚإمنا

 خباضاإل بٌ َطازٙ شيو ٚيٝؼ ايٓػذ ظاٖطٙ بإٔ ايطربٟ ٚتعكب٘،  ايٝػاض

« ااتؿاًق بايٛاقع
(1)

 . 

 (ايكػري اؾاَع ؾطح) يف ايًٝح أبٛ ايؿكٝ٘ ٚغ٣ٛ » : ايكاضٟ عُس٠ يف قاٍ

« ايطٚاٜات ٫خت٬ف اؿل ٖٛ أقشابٓا بعض ٚقاٍ ٚايٝػاض ايُٝني نيب
(2)

 . 

 ملسو هيلع هللا ىلص عٓ٘ قح قس أْ٘ ايكٍٛ ٚمج١ً» :  قاٍ ا٭يباْٞ يف إضٚا٤ ايػًٌٝ

 ملسو هيلع هللا ىلص أْ٘ ع٢ً شيو يف ا٭سازٜح اخت٬ف ؾٝشٌُ ايٝػاض ٚيف ايُٝني يف ايتدتِ

 ؾٝ٘ ىري ايصٟ املباح ا٫خت٬ف َٔ ؾٗٛ تاض٠ ٖٚصا تاض٠ ٖصا ٌـٜؿع نإ

« إاإلْػ
(3)

 . 

 ايككس باخت٬ف ىتًـ شيو إٔ يٞإ شٖب ابٔ سذط

 نإ ٚإٕ،  أؾهٌ ؾايُٝني ب٘ يًتعٜٔ ايًبؼ نإ ؾإٕ

 تٓاٚي٘ ٚوكٌ ؾٝٗا ناملٛزع ٭ْ٘ ; أٚىل ؾايٝػاض ب٘ يًتدتِ

 ايُٝني يف ايتدتِ ٜٚرتدح ؾٝٗا ٚنع٘ ٚنصا بايُٝني َٓٗا

 يف نإ إشا اـامت ؾٝكإ ا٫غتٓذا٤ آي١ ايٝػاض ٭ٕ ;َطًكا

 مبا ايٝػاض يف ايتدتِ ٜٚرتدح ايٓذاغ١ تكٝب٘ إٔ عٔ ايُٝني

ايتٓاٍٚ َٔ إيٝ٘ أؾطت
(4)

 . 
                                              

-5/420، ؼؿ١ ا٭سٛشٟ  2/526، ايتٝػري  62-14/61. ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ  340-10/339( ؾتح ايباضٟ 1)

 . 10/339 . ؾتح ايباضٟ 11/193، ٚمٛٙ يف عٕٛ املعبٛز  421

 . 22/37( عُس٠ ايكاضٟ 2)

 . 3/304( إضٚا٤ ايػًٌٝ 3)

 . 340-10/339ايباضٟ ( ؾتح 4)

  النننننننننرأي
 : الرابنننننننع
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 ن٬ّ ابٔ سذط إٔ ايتدتِ بايُٝني ٚقس تعكب ايعٝين يف عُس٠ ايكاضٟ

 إٔ ٜعٗط ٚايصٟ:  بعهِٗ ٚقاٍ: »  ىتًـ باخت٬ف ايككس ؾكاٍ ايٝػاضٚ

 أؾهٌ ؾايُٝني ب٘ يًتعٜٔ ايككس ٕنا ؾإٕ ايككس باخت٬ف ىتًـ شيو

 َٔ أٚىل نإ ٖصا ا٤ـإخؿ:  قًت.  اْت٢ٗ أؾهٌ ؾايٝػاض ب٘ يًتدتِ نإ ٚإٕ

 ًٜٝل ٫ َهطٚٙ يًع١ٜٓ ايتدتِ إٔ ٚاؿاٍ ايتؿكٌٝ ٖصا أٜٔ َٚٔ ظٗٛضٙ

« شنطْاٙ نُا سهِ يصٟ إ٫ اَطًًك أٚىل تطن٘ بٌ يًطداٍ
(1)

 . 

إ٫  يًدامت ملسو هيلع هللا ىلصتٕٛ يبؼ ايٓيب ؾُٝا غبل شنطْا إٔ أنجط أٌٖ ايعًِ ٜجب

مل ًٜبؼ  ملسو هيلع هللا ىلصاييت ظاٖطٖا إٔ ايٓيب ٚ إٔ ٖٓاى بعض ا٭سازٜح اييت ٚضزت

،  أداب ايعًُا٤ عٔ ٖصٙ ا٭سازٜح ٚقس،  أٚ أْ٘ ْبصٙ بعس يبػ٘ ي٘،  اـامت

قس ْبص  ملسو هيلع هللا ىلصططؾا َٔ تًو ا٭ســازٜح اييت ٚضز ؾٝٗا إٔ ايٓيب  يعًٓا ْصنطٚ

 : اؾٛاب عٓٗا ؾُٝا ًٜٞٚ ًٜبؼ اـامت٫  نإ ملسو هيلع هللا ىلصأٚ أْ٘ ،  ططح خامت٘ٚ

 سسثين:  َٔ ططٜل ابٔ ؾٗاب ايعٖطٟ قاٍ َػًِٚ َا ٚضز عٓس ايبداضٟ -1

َّ خامتًا ملسو هيلع هللا ىلصأْ٘ ضأ٣ يف ٜس ضغٍٛ اهلل  أْؼ بٔ َايو  ا َٔ ٚضم ٜٛ

ؾططح ،  يبػٖٛاٚ ثِ إٕ ايٓــاؽ اقطٓعٛا اـٛاتِٝ َٔ ٚضم،  اٚاسّس

تُِٝٗؾططح ايٓاؽ خٛا،  خامت٘ ملسو هيلع هللا ىلصضغٍٛ اهلل 
(2)

 . 

 :  َٓٗا ٚقس أداب ايعًُا٤ عٔ ٖصا اؿسٜح بعس٠ أدٛب١

ٖصا غًط : »  قاٍ ابٔ عبس ايرب.  إٔ ٖصا ِٖٚ َٔ ابٔ ؾٗاب اجلواب األول :

«إش املعطٚف أْ٘ إمنا ْبص خامت ايصٖب  عٓس أٌٖ ايعًِ
(3)

 . 

 ِٖٚ ٖصا:  اؿسٜح أٌٖ مجٝع قاٍ ايكانٞ قاٍ: »  ٚقاٍ ايٟٓٛٚ

 ٚاملعطٚف،  ايٛضم خامت إىل ايصٖب خامت َٔ ؾِٖٛ،  ابــؾٗ بٔا َٔ

،  ؾه١ خامت ملسو هيلع هللا ىلص اؽاشٙ ؾٗاب بٔا ططٜل غري َٔ أْؼ اتـضٚاٜ َٔ
                                              

 . 22/37( عُس٠ ايكاضٟ 1)

َٚػًِ يف نتاب ايًباؽ ٚايع١ٜٓ  10/331ؾتح ايباضٟ  5866بطقِ  47( أخطد٘ ايبداضٟ يف نتاب ايًباؽ باب 2)

 . 14/60ؾطح ايٟٓٛٚ  . قشٝح َػًِ َع 2091باب يف ططح اـٛامت بطقِ 

 . 3/650( ؾتح ايرب 3)



 03 لنبويةالخاتم النبوي الذريف معلم من معالم الدولة ا

 ٞباق يف َػًِ شنطٙ نُا ايصٖب خامت ططح ٚإمنا،  ٜططس٘ ٚمل

« ا٭سازٜح
(1)

 . 

ٜٚسٍ ع٢ً ِٖٚ ابٔ ؾٗاب َا ضٚاٙ ايبداضٟ يف : »  قاٍ ابٔ ايكِٝ

 ملسو هيلع هللا ىلص عٔ ْاؾع عٔ ابٔ عُط إٔ ضغٍٛ اهلل َٔ سسٜح عبٝس اهلل قشٝش٘

 ايٓاؽ ؾاؽصٙ،  نؿ٘ ؾذعٌ ؾك٘ مما ًٜٞ،  َٔ شٖب خامتًااؽص 

إٔ ايصٟ  ؾٗصا ٜسٍ ع٢ً"أٚ ؾه١  َٔ ٚضم خامتًاٚاؽص ،  ؾط٢َ ب٘

اغتُط  ٜسٍ ع٢ً إٔ خامت ايؿه١. ٚ ٖٛ خامت ايصٖب ملسو هيلع هللا ىلصططس٘ ايٓيب 

ا قسّض عجُإ ٚ عُطٚ يبػ٘ بعـسٙ أبٛ بهط، ٚ ٚمل ٜططس٘،  يف ٜسٙ

 أبٛ سسثٓا:  قاٍ َعُط بٔ قُس أخربْا:  ٚقاٍ ايٓػا٥ٞ.  َٔ خ٬ؾت٘

 اهلل ضغٍٛ إٔ : عُط بٔا عٔ ْاؾع سسثٓا:  قاٍ ظٜاز بٔ املعُط عٔ عاقِ

 خٛاتِٝ ؾؿت أقشاب٘ ضآٙ ؾًُا،  أٜاّ ث٬ث١ شٖب َٔ خامتًا يبؼ ملسو هيلع هللا ىلص

،  ؾه١ َٔ غامت أَط ثِ،  ؾعٌ َا ْسضٟ ؾ٬،  ب٘ ؾط٢َ،  ايصٖب

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ سـٜ يف ٚنإ ، « اهلل ضغٍٛ قُس » ؾٝ٘ ٜٓكـ إٔ ؾأَط

،  َات ست٢  عُط ٜس ٚيف ، اتـَ ست٢  بهط أبٞ ٜس ٚيف ، َات ست٢

 ايهتب عًٝ٘ نجطت ؾًُا،  عًُ٘ َٔ غٓني غت  عجُإ ٜس ٚيف

 قًٝب إىل ا٭ْكاضٟ ؾدطز ، ب٘ ىتِ ؾهإ ، ا٭ْكاض َٔ ضدٌ إىل ٘ـزؾع

 ؾٝ٘ ْٚكـ َجً٘ غامت ؾأَط،  ٜٛدس ؾًِ ؾايتُؼ،  ؾػكط  يعجُإ

 عٔ ْاؾع عٔ ًٝحاي. ٚيف ايكشٝشني َٔ سسٜح  « اهلل ضغٍٛ قُس» 

 هعٌ ؾهإ،  شٖب َٔ خامتًا اقطٓع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ إٔ اهلل عبس

 ع٢ً دًؼ إْ٘ ثِ،  ايٓاؽ ؾكٓع،  يبػ٘ إشا نؿ٘ باطٔ يف ؾك٘

 َٔ ؾك٘ ٚأدعٌ،  اـامت اٖص أيبؼ نٓت إْٞ:  ؾكاٍ ؾٓعع٘ املٓرب

.  خٛاتُِٝٗ ايٓاؽ ؾٓبص.  اأبّس أيبػ٘ ٫ ٚاهلل:  قاٍ ثِ ب٘ ؾط٢َ،  زاخٌ

«ي٘ ططم عسٜس٠ يف ايهتابني ٚ ؾٗصا اؿسٜح َتؿل عًٝ٘
(2)

 . 
                                              

 . 60/ 14( ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ 1)

 . 187-11/186( تٗصٜب ايػٓٔ ٫بٔ ايكِٝ 2)
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،  مل ٜهٔ َٔ ؾه١ ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  إٔ اـامت ايصٟ ض٢َ ب٘ اجلواب الثاني :

 اهلل ضغٍٛػ٘ ؾًعٌ ٖصا ٖٛ ايصٟ يب إمنا نإ َٔ سسٜس عًٝ٘ ؾه١ٚ

َّ ملسو هيلع هللا ىلص يعٌ ٖصا اـامت املططٚح ٖٛ اـامت ايصٟ نإ ، ٚ ا ثِ ططسٜ٘ٛ

٫ ًٜبػ٘ نُا قاٍ اإلَاّ أمحسٚ ىتِ ب٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب
(1)

 . 

اؽصٚا  ٜعٔ أْ٘ غ١ٓ َػ١ْٛٓ ؾإِْٗ إمنا نإ ي٬٦ إٔ ططس٘ ي٘ الثالث :

 ٫ غ١ٓٚ بططس٘ أْ٘ يٝؼ مبؿطٚع يبػ٘ ؾتبني اـٛاتِٝ ملا ضأٚٙ قس

ع٢ً أقٌ اؾٛاظ بكٞٚ
(2)

 . 

 ا يًٓاؽ عٓس اقطٓاعِٗي٘ نإ ظدّط ملسو هيلع هللا ىلصقس أدٝب بإٔ ططس٘ ٚ الرابع :

يهٔ ٖصا ، ٚ ايطع١ٝ باإلَاّٚ املؿهٍٛ بايؿانٌ اـٛاتِٝ ي٬٦ ٜتؿب٘

يبػ٘ يػري اإلَاّ ٜعٛز إىل نطا١ٖٝ
(3)

 . 

يٓٗٝ٘ عٔ شيو إٔ ططس٘ ي٘ بػبب ْكـ ايٓاؽ ع٢ً ْكؿ٘ اخلامس :
(4)

 . 

يًدامت  ملسو هيلع هللا ىلص٫ ًٜعّ َٔ ططح ايٓيب  غبل َٔ ا٭ٚد٘ٚع٢ً نٌ َا 

َّ  . ؾإٕ ٖصا كايـ يٮسازٜح ايكشٝش١ اغتسا١َ ططس٘ اٜٛ

غريٖا َٔ ٚ َا شنطٙ ايٟٓٛٚ َٔ اؾُع بني ضٚا١ٜ ايعٖطٟ السادس :

 بٔا سسٜح تأٍٚ َٔ َِٚٓٗ: »  ايطٚاٜات ا٭خط٣ يف اؿسٜح سٝح قاٍ

 خامت ؼطِٜ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أضاز ملا:  ؾكاٍ ايطٚاٜات ٚبني بٝٓ٘ ٚمجع ؾٗاب

 يف ايٓاؽ أضاٙ،  ايؿه١ خامت يبؼ ؾًُا،  ؾه١ خامت اؽص،  ايصٖب

 ٚأعًُِٗ،  ايصٖب خامت ططح ثِ،  إباست٘ يٝعًُِٗ ; ايّٝٛ شيو

 ؾططح قٛي٘ ؾٝهٕٛ ايصٖب َٔ خٛاتُِٝٗ ايٓاؽ ؾططح،  ؼطمي٘

 يف ٚيٝؼ ايكشٝح ٖٛ ايتأٌٜٚ ٖٚصا ايصٖب خٛامت أٟ خٛامتِٗ ايٓاؽ

« ميٓع٘ َا اؿسٜح
(5)

 . 
                                              

 . 58-57( أسهاّ اـٛامت 1)

 . 60( أسهاّ اـٛامت م 2)

 . 60( أسهاّ اـٛامت م 3)

 . 60( أسهاّ اـٛامت م 4)

 . 14/60( ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ 5)
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َٔ  خامتًااؽص  ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ضغٍٛ اهلل  ضنٞ اهلل عُٓٗاَا ٚضز عٔ ابٔ عُط  -2

،  َٔ شٖب ؾاؽص ايٓاؽ خٛاتِٝ،  نإ ؾك٘ يف باطٔ نؿ٘، ٚ شٖب

َٔ  خامتًااؽص ، ٚ ؾططح ايٓــاؽ خٛاتُِٝٗ،  ملسو هيلع هللا ىلصؾططس٘ ضغٍٛ اهلل 

«٫ ًٜبػ٘ ٚ ؾهإ ىتِ ب٘،  ؾه١
(1)

 . 

 : ع٢ً أٚد٘ ()٫ٚ ًٜبػ٘ ُا٤ يف اؾٛاب ع٢ً ٖصٙ ايًؿع١ٚقس اختًـ ايعً

،  شنط ا٭يباْٞ نُا بايؿصٚش اؿهِ ع٢ً ٖصٙ ايًؿع١ اجلواب األول :

سهِ عًٝٗا بايؿصٚش، ٚ ؾكس قشح اؿسٜح زٕٚ ٖصٙ ايًؿع١
(2)

  ،

تٛاتط عٔ ايٓيب يف  ؾكس،  ايكشٝح ايجابت ايؿاش ٫ ٜعاضضٚ

 . ايكشٝشني أْ٘ نإ ًٜبؼ اـامت

 ًٜبؼ ملسو هيلع هللا ىلصؾهإ ايٓيب  ايًبؼ ىتًـ باخت٬ف ا٭سٛاٍ إٔ اجلواب الثاني :

 بعس أسٝاْا ٘ـًٜبػ ٚنإ: »  ٫ ًٜبػ٘ أسٝاْا قاٍ ايػٓسٟ، ٚ اأسٝاّْ

« ا٭ٚقات غايب يف ًٜبػٗا ٫ٚ اؾٛاظ يبٝإ شيو
(3)

 . 

أٟ إشا يبؼ ايٓيب  - يبػ٘ إشا ٚنإ: »  ٚقاٍ يف َطقا٠ املؿاتٝح

 ٜٓاؾٝ٘ ؾ٬ ايسٚاّ ٚد٘ ع٢ً ًٜبػ٘ نإ َا بأْ٘ عاضإؾ ؾٝ٘ -اـامت 

 ٚنإ،  ؾه١ َٔ خامتًا اؽص ايٓيب ٕأ أٜهًا عٓ٘ ايؿُا٥ٌ يف ٚضز َا

 ايساي١ ايطٚاٜات ٚبني بٝٓ٘ اؾُع ٚٚد٘ َريى قاٍ.  ًٜبػ٘ ٫ٚ ب٘ ىتِ

،  ساٍ (ًٜبػ٘ ٫ٚ) مج١ً إٔ:  ٖٛ امتـاـ ًٜبؼ نإ ملسو هيلع هللا ىلص أْ٘ ع٢ً

  أْ٘ ع٢ً ٜسٍ ٫ ٖٚٛ،  ايًبؼ عسّ ساٍ يف ب٘ ىتِ نإ أْ٘ ؾٝؿٝس

  ; ايهرب ٚتطى ايتٛانع إظٗاض ؾٝ٘ ايػط ٚيعٌ اَطًًك ًٜبػ٘ ٫
                                              

. ٚيف باب  8/561ٓػا٥ٞ . غٓٔ اي 5233( ضٚاٙ ايٓػا٥ٞ يف نتاب ايع١ٜٓ باب ْعع اـامت عٓس زخٍٛ اـ٤٬ بطقِ 1)

ٚايرتَصٟ يف ايؿُا٥ٌ احملُس١ٜ باب َادا٤  582-8/581غٓٔ ايٓػا٥ٞ  5307ططح اـامت ٚتطى يبػ٘ بطقِ 

ؾكس « ٫ٚ ًٜبػ٘ » . ٚقشش٘ ا٭يباْٞ زٕٚ قٛي٘  10/501. ؼؿ١ ا٭سٛشٟ  87يف شنط خامت ضغٍٛ اهلل بطقِ 

 . 3/389ؿصٚش . قشٝح غٓٔ ايٓػا٥ٞ سهِ ع٢ً ٖصٙ ايًؿع١ باي

 . 3/389 ايٓػا٥ٞ غٓٔ قشٝح . ؿصٚشباي ايًؿع١ ٖصٙ ع٢ً سهِ ؾكس « ًٜبػ٘ ٫ٚ » قٛي٘ زٕٚ ا٭يباْٞ ( ٚقشش2٘)

 . 8/581ؾ١ٝ ايػٓسٟ ع٢ً ايٓػا٥ٞ ( سا3)
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 هعٌ إٔ ٚهٛظ.  ٚخ٤٬ٝ تهرب عٔ ىًٛ ٫ ايًبؼ ساٍ يف اـتِ ٭ٕ

 ًٜبػ٘ ٫ أْ٘:  ٚاملطاز (ب٘ ىتِ) قٛي٘ ع٢ً اَعطًٛؾ (ًٜبػ٘ ٫ٚ) قٛي٘

 ا٫ستٝاز نطٚض٠ ا٭ٚقات بعض يف بٌ ٚايسٚاّ ا٫غتُطاض غبٌٝ ع٢ً

 سذط ابٔ ٚأغطب،  ا٭سازٜح بعض يف َكطح ٖٛ نُا ب٘ يًدتِ إيٝ٘

:  اؿٓؿٞ ٚقاٍ.  يٓؿٝ٘ وتاز ٫ بعٝس اـتِ ساٍ ٚيبػ٘:  قاٍ سٝح

 ٚنإ،  ٚاؿهاّ يًػ٬طني ٜهٕٛ نُا خامت٘ ٜتعسز إٔ هٛظ

 أْ٘ إ٫ ًادس بعٝس بأْ٘ ايعكاّ ٚتعكب٘،  بعض زٕٚ ابعّه َٓٗا ًٜبؼ

 ع٢ً ٜسٍ َا ٚغٝأتٞ،  ي٘ اَتعسّز ٜتدصٙ إٔ ؾٝبعس يًشاد١ ٜتدص إمنا

«ًِ أع ٚاهلل ايتعسز ؼكل
(1)

 . 

 ٕ أسسُٖا ًٜبػ٘خامتا ملسو هيلع هللا ىلصوتٌُ إٔ ٜهٕٛ يًطغٍٛ  اجلواب الثالث :

ٜهٕٛ اـامت ، ٚ املطاغٌٝٚ ٖٛ يطبـع ايهتب، ٚ اٯخط ٫ ًٜبػ٘ٚ

،  ؾه١ عًٝ٘ ًَٟٛ سسٜس َٔ إن ايصٟ اـامت شيو ٖٛ ًٜبػ٘ ٫ ايصٟ

،  نُا قــاٍ اإلَاّ أمحس ؾًعٌ ٖصا ٖٛ ايصٟ يبػ٘ َٜٛا ثِ ططس٘

نُا يف سسٜح ابٔ عُط  ٫ ًٜبػ٘ٚ يعٌ ٖصا ٖٛ ايصٟ نإ ىتِ ب٘ٚ

ضنٞ اهلل عُٓٗا
(2)

 . 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ٜهٔ مل:  قاٍ ضنٞ اهلل عُٓٗا عُط ابٔ عٔ ايبعاض ض٣ٚ -3

  عُط ع٢ً أبإ قسّ ست٢ خٛاتُِٝٗ ًٕٜٛبػ،  عُط ٫ٚ بهط أبٛ ٫ٚ

ًٜبػْٛٗا ٫ٚ،  ٜتدصْٚٗا ناْٛا إٔ بعس
(3)

 . 
                                              

 . 8/178( َطقا٠ املؿاتٝح 1)

 . 60-57أسهاّ اـٛامت م ( 2)

ٔ عُط عٔ ابٔ عُط يف َػٓس عبس اهلل بٔ عُط . َٔ سسٜح غامل ب 6025بطقِ  12/261( ضٚاٙ ايبعاض يف َػٓسٙ 3)

 عُط ابٔ عٔ هلٝع١ ابٔ غري ايكشٝح بطداٍ 13124بطقِ  12/282مٛٙ يف املعذِ ايهبري  ايطرباْٞ ٚض٣ٚ

،  انتاّب ٜطبعٕٛ ٫ٚ ، اـٛامت ًٜبػٕٛ عُط ٫ٚ بهط أبٛ ٫ٚ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ٜهٔ مل : قاٍ عُٓٗا تعاىل اهلل ضنٞ

 شيو عٓس طٛابع ، ؾاؽص هلا لس َا بأؾٝا٤ إيٝٓا تهتب إْو:  عُط إىل غؿٝإ أبٞ بٔ ظٜاز نتب ست٢

 . ب٘ ؾطبع خامتًا
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 ايكشٝش١ يٮسازٜح كايـ ٚقس أداب ايعًُا٤ عٔ ٖصا اؿسٜح بأْ٘

ضٚا١ٜ ا٭ثباتٚ
(1)

 . 

 ًٜبؼ خامت٘ ؾٝ٘ ؾٗٛ ٚأَا ا٭قبع ايصٟ نإ ايٓيب

:  قاٍ  أْؼ عٔ ايبداضٟ قشٝح يف شيو ٚضز نُا اـٓكط

ا ْكّؿ ؾٝ٘ ْكؿٓاٚ خامتًا اؽصْا إْا : قاٍ خامتًا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٓعق »

«ؾإْٞ ٭ض٣ بطٜك٘ يف خٓكطٙ :  قاٍ ؾ٬ ٜٓكـ عًٝ٘ أسس
(2)

 . 

أؾاض ٚ يف ٖصٙ ملسو هيلع هللا ىلصنإ خـامت ايٓيب : »  قــاٍ ٚعٓس َػًِ عٔ أْؼ 

«إىل اـٓكط َٔ ٜسٙ ايٝػط٣ 
(3)

 . 

ايطدٌ يف دعٌ خامت  ٚشنط ايٟٓٛٚ إمجاع املػًُني ع٢ً إٔ ايػ١ٓ

 يف ايطدٌ خامت دعٌ ايػ١ٓ إٔ ع٢ً املػًُٕٛ ٚأمجع: »  اـٓكط سٝح قاٍ

 . أقابع يف خٛاتِٝ تتدص ؾإْٗا املطأ٠ ٚأَا،  اـٓكط

 ؾُٝا ا٫َتٗإ َٔ أبعس أْ٘ اـٓكط يف نْٛ٘ يف ٚاؿه١ُ:  قايٛا

 أؾػاهلا َٔ تتٓاٚي٘ عُا ايٝس ٜؿػٌ ٫ ٘ـٚ٭ْ،  اططًؾ يهْٛ٘ ;بايٝس ٜتعاط٢

 هلصا تًٝٗا ٚاييت ايٛغط٢ يف دعً٘ يًطدٌ ٜٚهطٙ.  اـٓكط غري ٬فغ

« تٓعٜ٘ نطا١ٖ ٢ٖٚ،  اؿسٜح
(4)

 . 

عٓسٙ أنجط  نإ ملسو هيلع هللا ىلص ٜط٣ مجٗٛض أٌٖ ايعًِ إٔ ايٓيب

يف قؿ١ اـامت :  ايؿكٌ ايجاْٞ قس غبل يفٚ َٔ خامت

يف املعسٕ ايصٟ قٓع َٓ٘ اـامت :  املبشح ا٭ٍٚ ايٓبٟٛ يف

هلا  ملسو هيلع هللا ىلصاييت قح يبؼ ايٓيب ، ٚ َٔ شيو ٤ؾٞشنط .  ايٓبٟٛ
                                              

: ضٚاٙ ايبعاض ٚضداي٘ ضداٍ ايكشٝح إ٫ ابٔ هلٝع١ ٚإٕ نإ سػٔ  5/152( قاٍ اهلٝجُٞ يف اجملُع ايعٚا٥س 1)

عُط إٔ ايٓيب ًٜبؼ اـامت . فُع اؿسٜح ٚيهٓ٘ مل وتٌُ ٖصا َٓ٘ ملا خايـ ا٭ثبات ايصٜٔ ضٚٚا عٔ ابٔ 

 . 6/524، غبٌ اهلس٣ ٚايطؾاز  5/152ايعٚا٥س 

 . 10/337. ؾتح ايباضٟ  5874بطقِ ( أخطد٘ ايبداضٟ يف نتاب ايًباؽ باب اـامت يف اـٓكط 2)

ٟٓٛٚ ؾطح اي 2095( أخطد٘ َػًِ يف نتاب ايًباؽ ٚايع١ٜٓ باب ايٓٗٞ عٔ ايتدتِ يف ايٛغط٢ ٚاييت تًٝٗا بطقِ 3)

 . 14/260ع٢ً َػًِ 

 . 22/35. ٚاْعط : عُس٠ ايكاضٟ  62-14/61( ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ 4)

اإلصبع اليت 
 يضع النب  

خ متننننه  ملسو هيلع هللا ىلص

 : فينننننننن   
 

تعننننننننن د 
خننننننراتيه 

 : ملسو هيلع هللا ىلصبننن  ال
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 ملسو هيلع هللا ىلصمل ٜػتُط يف ٜسٙ بٌ ططس٘ ٚ َٓٗا ٖٞ خامت ايصٖب

 . ٚخامت اؿسٜس املًٟٛ عًٝ٘ ؾه١،  خامت ايؿه١ٚ

نإ ي٘ عس٠ خٛاتِٝ ايعٝين يف  ملسو هيلع هللا ىلصٚممٔ شنط َٔ ايعًُا٤ إٔ ايٓيب 

ايكاضٟ عُس٠
(1)

مت اـا إٔ ايطٚاٜات بني مجع بصيوٚ ايباضٟ ؾتح يف سذط ابٔٚ 

ايطٚاٜات ا٭خط٣ إٔ اـامت َٔ سسٜس ًَٟٛ عًٝ٘ ؾه١ٚ َٔ ايؿه١
(2)

 . 

 إٔ ؾٝشتٌُ اـامت قؿ١ يف ايطٚاٜات اختًؿت ٚقس» :  قاٍ يف عٕٝٛ ا٭ثط

 شٖب َٔ ٚخامت،  ؾه١ َٔ خامت ي٘ نإ كسؾ،  َتعسز٠ خٛامت هٕٛـت

« اهلل ضغٍٛ قُس ْكؿ٘ بؿه١ ًَٟٛ سسٜس ٚخامت،  ططس٘ ثِ يبػ٘
(3)

 . 

ؾل  ىل شيو شٖب ابٔ بطاٍ عٓسَا مجع بني ايطٚاٜات يف َعسٕٚإ

ٚايػٝٛطٞ،  ابٔ سذط، ٚ نصا اهلٝجُٞٚ اـامت ايٓبٟٛ
(4)

شنط نُا ،  

ٖٛ ، ٚ اٯخط ٫ ًٜبػ٘ٚ ٕ أسسُٖا ًٜبػ٘خامتا ملسو هيلع هللا ىلصيًطغٍٛ  ابٔ ضدب إٔ

املطاغٌٝٚ يطبـع ايهتب
(5)

 . 

ا٭قٌ ًٜبؼ اـامت يف ٜسٙ  يف ملسو هيلع هللا ىلص نإ ايٓيب

ايؿطٜؿ١
(6)

 ٚاختًؿت،  اـامت ملسو هيلع هللا ىلص ٚيبؼ: »  ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ.  

 ٚنًٗا ؟ ُٜػطاٙ أٚ ميٓاٙ يف نإ ٌٖ ا٭سازٜح ٚاختًؿت

« ايػٓس قشٝش١
(7)

 . 

َع إٔ ايٓيب ، ٚ مما ٜسٍ ع٢ً شيو ؾ٤ٞ َط َعٓا يف املبشح ايػابل ٚقس

إىل ٚنع شيو اـامت  ملسو هيلع هللا ىلص إ٫ أْ٘ قس وتاز ًٜبؼ خامت٘ يف ٜسٙ ايؿطٜؿ١ ملسو هيلع هللا ىلص
                                              

 . 22/33( عُس٠ ايكاضٟ 1)

 . 10/334( ؾتح ايباضٟ 2)

 . 2/417( عٕٝٛ ا٭ثط 3)

 ؾدطٚ ًػٝٛطٞي َاد٘ ابٔ غٓٔ ؾطح،  10/335، ؾتح ايباضٟ  9/131( ؾطح ابٔ بطاٍ ع٢ً قشٝح ايبداضٟ 4)

 . 3/282، ايػري٠ اؿًب١ٝ  6/524 ، غبٌ اهلس٣ ٚايطؾاز 11/184، عٕٛ املعبٛز  1/260ٟ يسًٖٛا اؿػٔ

 . 60-57أسهاّ اـٛامت م ( 5)

 . 3/71( ٚؾٝات ا٭عٝإ 6)

 . 1/139( ظاز املعاز 7)

صنننننن    
اخلنننننننن   
الببننننننري 
 : وم  مننننه
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ٕ ٜعٗس يبعض ايكشاب١ عؿغ شيو اـامت يف ساٍ ؾها،  ٚخًع٘ َٔ ٜسٙ

اييت ٫ ًٜبػٗا ع٢ً ايكٍٛ بتعسز  ملسو هيلع هللا ىلصأٚ سؿغ خٛاتِٝ ايٓيب ،  يـ٘ ملسو هيلع هللا ىلصخًع٘ 

 ٚتتُجٌ ١َُٗ قاسب اـامت ايٓبٟٛ أٚ أَٝٓــ٘ يف سؿغ اـامت.  ملسو هيلع هللا ىلص خٛاتُٝ٘

ٚطًب٘ يًدـامت  إضازت٘ عٓس ملسو هيلع هللا ىلص إعــاز٠ اـامت إىل ايٓيبٚ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ًعٗاخ إشا

ملسو هيلع هللا ىلص تِ ايهتب ايكازض٠ عٔ ايٓيبخ ٚأٜهًا
(1)

 . 

 ملسو هيلع هللا ىلصايكشاب١ ايصٜٔ عٗس إيِٝٗ ايٓيب  ٚيعًٓا ْكـ يف ٖصا املبشح ع٢ً

 ملسو هيلع هللا ىلصؾكس ثبت إٔ ايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلصأٚ قاَٛا غتِ بعض نتب٘  ملسو هيلع هللا ىلصعؿغ خامت٘ 

َٔ خ٬ٍ تتبع ، ٚ اـتِ ب٘ٚ عؿغ خامت٘  بعض ايكشاب١ عٗس إىل

ايكشاب١ ناْٛا ٜكَٕٛٛ لس إٔ ايطٚاٜات تصنط أضبع١ َٔ  ايطٚاٜات يف شيو

 : ِٖٚ بتًو املُٗـ١

،  أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب بٔ عبس املطًب بٔ ٖاؾِ بٔ عبس َٓاف -1

،  ملسو هيلع هللا ىلصابٔ عِ ضغٍٛ اهلل ،  ايكطؾٞ اهلامشٞ املهٞ املسْٞ ايهٛيف

ؾهإ أسب َا ٜٓاز٣ ،  أبا تطاب ملسو هيلع هللا ىلصٚنٓاٙ ضغٍٛ اهلل ،  ٚأبـٛ ايػبطني

،  ايؿٛض٣ أقشاب ايػت١ ٚأسس ، باؾ١ٓ طٜٔاملبؿ ايعؿط٠ أسس ٖٚٛ ، إيٝ٘ ب٘

ؾٗس املؿاٖس نًٗا ٚمل ٜتدًـ إ٫ يف تبٛى ،  ٚأسس اـًؿا٤ ايطاؾسٜٔ

َّ ضغٍٛ اهلل  ًَْذِ بايهٛؾ١،  خًؿ٘ يف أًٖ٘ ملسو هيلع هللا ىلصؾإ َُ  قتً٘ عبس ايطمحٔ بٔ 

يف ضَهإ غ١ٓ أضبعني َٔ اهلذط٠
(2)

 ملسو هيلع هللا ىلصؾكس ٚضز أْ٘ ختِ غامت ايٓيب .  

ابٓ٘ٚ بٔ غًِٝ ط بٔ َعا١ٜٚ٭مح نُا يف نتاب ايٓيب
(3)

 . 
                                              

ا ؾدّكقس خكل  ملسو هيلع هللا ىلص. ٫ٚ ؾو إٔ ٖصا ايتٓعِٝ َعًِ َٔ َعامل اإلزاض٠ ايٓب١ٜٛ ؾٗٛ  1/178( ايرتاتٝب اإلزاض١ٜ 1)

ؽكٝل يًعٌُ اإلزاضٟ ايصٟ ٜكّٛ ب٘ املٓٛط ب٘ شيو ايعٌُ  -٫ٚ ؾو  -ٖٚصا ، بعٝٓ٘ ؿؿغ شيو ايعٌُ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصباإلناؾ١ إىل أْ٘ قاؾع١ ع٢ً غري ايعٌُ ٚعسّ تعطً٘ عٓس اْؿػاٍ ايٓيب 

ٜب ا٭مسا٤ تٗص( ، 91/ 4أغس ايػاب١ )( ، 2/507( ، اإلقاب١ )308/ ١1 ايكؿ٠ٛ )ـ( ، قؿ3/26ا٫غتٝعاب )( 2)

 . (1/344ٚايًػات )

ي٘ ٫ٚبٓ٘ ؾعٝـٌ ٚقاٍ : ٚنتب ايهتاب عًٞ بٔ أبٞ  ملسو هيلع هللا ىلصٚشنط ابٔ ا٭ثري ْل نتاب ايٓيب  1/68( أغس ايػاب١ 3)

 . 209بطقِ  1/399َعطؾ١ ايكشاب١  أبٞ طايب ٚختِ ايهتاب غامت ضغٍٛ اهلل ، نُا شنطٙ أبٛ ْعِٝ يف
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ايسَّٚغَٞعٝكٝب بٔ أبٞ ؾاط١ُ  -2
(1)

قٌٝ َعٝكب بٝا٤ ٚاسس٠، ٚ 
(2)

 سًٝـ،  

مشؼ عبس بٔ أ١َٝ بين
(3)

اقسمّي أغًِ،  
(4)

 يف اؿبؿ١ إىل ٖٚادط،  

قسّ ع٢ً ايٓيب :  قٌٝ، ٚ بعسٖا َٚا ابسّض ٚؾٗس،  املس١ٜٓ إىل ثِ،  ايٓاؽ

ٖٛ يف خٝربٚ َٔ اؿبؿـ١ يف ايػؿٝٓتني ملسو هيلع هللا ىلص
(5)

قس نإ ع٢ً خامت ، ٚ 

ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 
(6)

  عُط، ٚ ع٢ً ايؿ٤ٞ أبٛ بهط ايكسٜل  ٚاغتعًُ٘،  

املاٍ بٝت ع٢ً
(7)

 . 

 ؾسٟٚٚ  اـطاب بٔ عُط ؾأَط،  ٖٛ املؿٗٛضٚ اؾصاّ أقاب٘

يًبػ٘ ـامت  قس أْهط بعض ايعًُا٤ شيو، ٚ املطض ؾتٛقـ باؿٓعٌ

  مما ٚنإ ب٘ نإ أٚ،  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بعس شيو أقاب٘ يعً٘، ٚ ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

تٛنً٘ يك٠ٛ;  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب خكا٥ل َٔ شيو نإ أٚ،  َٓ٘ ٜعس٣ ٫
(8)

  .

ٖـ40غ١ٓ ٚقٌٝ،  ٖـ35غ١ٓ  عجُإ خ٬ؾ١آخط  يف ٚؾات٘ ٚناْت
(9)

 . 
                                              

، غري  199، تاضٜذ خًٝؿ١ بٔ خٝاط م  4/116طبكات ابٔ غعس  ، 8/52( اْعط تطمجت٘ يف : ايتاضٜذ ايهبري 1)

، تٗصٜب ايتٗصٜب  6/130، اإلقاب١  4/116، ا٫غتٝعاب  4/464أغس ايػاب١ ،  2/491أع٬ّ ايٓب٤٬ 

، املكباح املهٞ  3/316، املعاضف  193، ؽطٜر ايس٫٫ت م  3/268، ايهاٌَ يف ايتاضٜذ  10/254

 . 108 3/71، ٚؾٝات ا٭عٝإ  108 /2، تٗصٜب ا٭مسا٤ ٚايًػات  351،  4/334، تاضٜذ زَؿل  1/186

 . 3/90( ايهاٌَ 2)

 . 1/186، املكباح املهٞ  193، ؽطٜر ايس٫٫ت م 4/464، أغس ايػاب١  4/116( ا٫غتٝعاب 3)

 . 108/ 2تٗصٜب ا٭مسا٤ ٚايًػات  ، 3/316، املعاضف  2/491( غري أع٬ّ ايٓب٤٬ 4)

،  6/130، اإلقاب١  4/116، ا٫غتٝعاب  4/464ٚأْهط ؾٗٛزٙ بسضا ، أغس ايػاب١  2/491ّ ايٓب٤٬ ( غري أع5٬)

،  3/316، املعاضف  193، ؽطٜر ايس٫٫ت م 3/268، ايهاٌَ يف ايتاضٜذ  10/254تٗصٜب ايتٗصٜب 

 . 2/108تٗصٜب ا٭مسا٤ ٚايًػات  ، 1/186املكباح املهٞ 

 . 1/81 بايٛؾٝات . ايٛايف 1/128( ظاز املعاز 6)

،  4/464، أغس ايػاب١  108/ 2، تٗصٜب ا٭مسا٤ ٚايًػات  2/491، غري أع٬ّ ايٓب٤٬  4/116( ا٫غتٝعاب 7)

، املكباح املهٞ  3/316ف ، املعاض 193، ؽطٜر ايس٫٫ت م 6/130، اإلقاب١  3/268ايهاٌَ يف ايتاضٜذ 

1/186 . 

ت ، ؽطٜر ايس٫٫ 268،  6/130، اإلقاب١  2/491ري أع٬ّ ايٓب٤٬ ، غ 1/54، ايتُٗٝس  4/116( ا٫غتٝعاب 8)

 . 1/186، املكباح املهٞ  193ت مايس٫٫

، اإلقاب١  4/116، ا٫غتٝعاب  4/464أغس ايػاب١ ،  2/491، غري أع٬ّ ايٓب٤٬  4/116( طبكات ابٔ غعس 9)

 . 1/186، املكباح املهٞ  3/316ف ، املعاض 193، ؽطٜر ايس٫٫ت م  6/130
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ايٓػا٥ٞ ٚ أبٞ زاٚز َا ٚضز عٓس ملسو هيلع هللا ىلصسؿع٘ ـامت ايٓيب  ٜٚسٍ ع٢ً

 عًٝ٘ ًَٟٛ سسٜس َٔ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ خامت نإ:  قاٍ  بَٝعٝكعٔ 

 ع٢ً  بَٝعٝك ٚنإ:  اٍـٚق،  ٟٜس يف نإ ؾطمبا:  قاٍ،  ؾه١

عًٝ٘ اأَّٝٓ نإ أْ٘ ٜعين ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ خامت
(1)

 . 

عبس ٜػٛخ بٔ ٖٚب بٔ عبس  امس٘ٚ عبس اهلل بٔ ا٭ضقِ بٔ أبٞ ا٭ضقِ -3

ملسو هيلع هللا ىلصدسٙ نإ خاٍ ايٓيب ،  َٓاف بٔ ظٖط٠ بٔ ن٬ب ايكطؾٞ
(2)

  ،

 إيٝ٘ أَٔ اغتهتب٘ ملاٚ ، ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب ايطغا٥ٌ اب١نت ع٢ً املٛاظبني َٔ نإٚ

ٜكط٩ٙ  ٫ٚ ، ىتُ٘ إٔ ٜأَطٙ املًٛى بعض إىل نتب إشا ؾهإ ، ب٘ ٚثلٚ

٭َاْت٘ عٓسٙ
(3)

 . 

ابٔ ،  أبٛ ضبعٞ،  ا٭غٝسٟ ايتُُٝٞ ضباح بٔ قٝؿٞ بٔ ايطبٝع بٔ سٓع١ً -4

سهِٝ ايعطب يف اؾا١ًٖٝ أر أنجِ بٔ قٝؿٞ
(4)

ٖٛ أسس ايصٜٔ ، ٚ 
                                              

. ٚنصا  11/191. عٕٛ املعبٛز  4218(أخطد٘ أبٛ زاٚز يف نتاب اـامت باب َا دا٤ يف خامت اؿسٜــس بطقِ 1)

. غٓٔ ايٓػا٥ٞ َع ؾطح ايػٝٛطٞ  5220ايٓػا٥ٞ يف ايع١ٜٓ باب يبؼ خامت سسٜس ًَٟٛ عًٝ٘ بؿه١ بطقِ 

. ٚٚضز  3/1059ٔ ايٓػا٥ٞ ٚقس نعـ اؿسٜح ا٭يباْٞ ؾًِ ٜصنطٙ يف قشٝح غٓ.  8/556ٚساؾ١ٝ ايػٓسٟ 

، طبكات  8/276املكٓـ  25641، َكٓـ ابٔ أبٞ ؾٝب١ بطقِ  2/940مٛٙ يف َعطؾ١ ايكشاب١ ٭بٞ ْعِٝ 

 . 1/2/163 غعس ابٔ

، املدتكط ايهبري ٫بٔ  33-4/32، اإلقاب١  1/381، ا٫غتٝعاب  4/336، تاضٜذ زَؿل  3/69( أغس ايػاب١ 2)

 . 2/127، املٛاٖب ايًس١ْٝ  139-138/ 1، املكباح املهٞ  238م  ، تاضٜذ ايكهاعٞ 111مجاع١ م 

، املكباح املهٞ  33-4/32، اإلقاب١  1/381، ا٫غتٝعاب  4/336، تاضٜذ زَؿل  3/69( أغس ايػاب١ 3)

اْعط : .  ايهرب٣ غٓٓ٘نتاب آزاب ايكانٞ باب اؽاش ايهتاب يف  يف ايبٝٗكٞ. ٚقس أخطد٘  1/138-139

. ٚشنطٙ يف  4748بطقِ  10/108، ٚايطرباْٞ يف املعذِ ايهبري  10/126ع اؾٖٛط ايٓكٞ ايػٓٔ ايهرب٣ َ

 ايهبري يف ايطرباْٞ ضٚاٙٚقاٍ ؾٝ٘ :  686يف نتاب ايعًِ باب يف نتاب ايٛسٞ بطقِ  1/382فُع ايعٚا٥س 

قاٍ يف . ٚ سامت ٚأبٛ َعني ابٔ ٚٚثك٘ ظضع١ ٚأبٛ املسٜين ٚابٔ ايبداضٟ نعؿ٘ ا٭بطف ايؿهٌ بٔ غ١ًُ ٚؾٝ٘

 ؾإْ٘ إغشام ابٔ عٓع١ٓ أدٌ َٔ نعٝـ غٓس ٖصا: ٚ قًت: » عكب غٝاق٘ هلصا اؿسٜح  8/254إضٚا٤ ايػًٌٝ 

 يف اؿاؾغ قاٍ ؾكس,  ب٘ ٜتؿطز مل أْ٘ ايعاٖط يهٔ,  نعٝـ ٖٛٚ ايطاظ٣ ٖٛ محٝس بٔ قُس. ٚ َسيؼ

...  ايعبري بٔ دعؿط بٔ قُس عٔ غشامإ بٔ قُس ططٜل َٔ ايبػٟٛ أخطزٚ» :   اإلقاب١ َٔ ا٭ضقِ تطمج١

 « . أعًِ اهلل. ٚ عٓ٘ غهت ملا اــأٜه ايبػٟٛ عٓس سـمحٝ بٔ قُس ؾٝ٘ نإ يٛ ٘ــأْ ب٘ ايعٔ. ٚ ؾصنطٙ

-15/322، تاضٜذ زَؿل  43/ 2اإلقاب١ ،  139-1/138، ا٫غتٝعاب  1/289، أغس ايػاب١  3/92ايجكات ( 4)

329 . 
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ايهاتب سٓع١ً:  ٘ي ٜكاٍٚ،  ملسو هيلع هللا ىلصٛا يًٓيب نتب
(1)

 ْٚعٍ ايكازغ١ٝ ؾٗس،  

َعا١ٜٚ خ٬ؾ١ يف َٚات،  ايهٛؾ١
(2)

 قس شنط بعض ايعًُا٤ إٔ ايٓيب. ٚ 

ٙعٓس خامت٘ ٜهع نإ ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

 . 

هلِ عؿغ  ملسو هيلع هللا ىلصِٖ ايصٜٔ ٚقؿت ع٢ً عٗس ايٓيب  ٖ٪٤٫ ايكشاب١ ا٭ضبع١

 . اـتِ ب٘ٚ خامت٘

ايٓبٟٛ يف عس٠ أٚد٘ َٔ أٚد٘ ٜػتعٌُ اـامت  ملسو هيلع هللا ىلصنإ ايٓيب 

يعًٓا ْكـ يف ٖصا املبشح ع٢ً ، ٚ إزاضت٘ يًسٚي١ اإلغ١َٝ٬

 اييتٚ ٜػتعٌُ خامت٘ ؾٝٗا ملسو هيلع هللا ىلصبعض اجملا٫ت اييت نإ ايٓيب 

 : َٔ أبطظٖا

عٓس  سسٜح أْؼ بٔ َايو  يًتعٜٔ ب٘ ؾؿٞ يبػ٘ يًدامتٚ ملسو هيلع هللا ىلصؽتُ٘  -1

نإ  ؿٞؾٝ٘ ؾل سب يبؼ خامت ؾه١ يف ميٝٓ٘ ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ايٓيب  َػًِ

هعٌ ؾك٘ مما ًٜٞ نؿ٘
(4)

 . 

.  ايععُا٤ٚ إىل املًٛى ملسو هيلع هللا ىلصٚاملهاتبات ايكازض٠ عٔ ايٓيب  املداطبات -2

ٖصا ايٛد٘ َٔ أٚد٘ اغتعُاٍ اـامت ايٓبٟٛ نإ ٖٛ ايػبب يف اؽاش ٚ

يسعٛتِٗ إىل  يف كاطب١ املًــٛى اغتعٌُ اـامت ابتسا٤ ملسو هيلع هللا ىلص اـامت ؾايٓيب

 إٔ أضاز ملسو هيلع هللا ىلص ٓيباي إٔ  َايو بٔ أْؼ عٔؾعٓس ايبداضٟ  اإلغ٬ّ

 انتاّب ٜكبًٕٛ ٫ إِْٗ:  ي٘ ؾكٌٝ،  ا٭عادِ َٔ أْاؽ أٚ ضٖط إىل ٜهتب

 ضغٍٛ قُس»  ْكؿ٘،  ؾه١ َٔ خامتًا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾاؽص،  خامت عًٝ٘ إ٫

 يف أٚ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إقبع يف اـامت ببكٝل أٚ بٛبٝل ؾهأْٞ،  « اهلل
                                              

،  237 م ايكهاعٞ تاضٜذ ، 2/43 اإلقاب١ ، 139-1/138 ا٫غتٝعاب ، 1/289 ١ايػاب أغس ، 3/92 ايجكات( 1)

 . 329-15/322، تاضٜذ زَؿل  1/82املكباح املهٞ 

 . 329-15/322، تاضٜذ زَؿل  2/43اإلقاب١ ،  139- 1/138، ا٫غتٝعاب 3/92ايجكات ( 2)

 َٔ شنط شيو بػٓسٙ .ٚمل أقـ ع٢ً  . 1/178، ايرتاتٝب اإلزاض١ٜ  4/244( ايعكس ايؿطٜس 3)

. قشٝح َػًِ بؿطح  2094( أخطد٘ َػًِ يف نتاب ايًباؽ ٚايع١ٜٓ باب يف خامت ايٛضم ؾك٘ سبؿٞ بطقِ 4)

 . 14/61ايٟٓٛٚ 

جمنننننننن    
اسنننننتعن ل 

 ملسو هيلع هللا ىلص النننننب 

اخلننننننننن   
 الببنننننري :

 



 43 لنبويةالخاتم النبوي الذريف معلم من معالم الدولة ا

نؿ٘
(1)

 ض٠ َٓ٘ إىل أٚي٦و املًٛىىتِ ايهتب ايكاز ملسو هيلع هللا ىلصؾهإ ايٓيب .  

ايط٩غا٤ٚ
(2)

 . 

 املًٛى إىل نتب٘ ٜبعح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ نإ ٚقس: »  ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ

 مبهُْٛ٘ بهتاب ضغ٫ًٛ ٜؿاؾ٘ ٜهٔ ٚمل،  سذت٘ بٗا ٚتكّٛ ٚغريِٖ

َّ ايهتاب ٜسؾع بٌ ملسو هيلع هللا ىلص سٝات٘ َس٠ يف ٖصا دط٣ ٫ٚ،  قط  ٜٚأَطٙ اكتٛ

 ٘ـبػريت ايعًِ ٭ٌٖ هطٚض٠باي َعًّٛ ٖٚصا إيٝ٘ املهتٛب إىل بسؾع٘

« ٚأٜاَ٘
(3)

 . 

 عباؽ ابٔ عٔ غعس ابٔ ض٣ٚ: »  ايطؾازٚ ٜٚكٍٛ يف غبٌ اهلس٣

 يف بعهِٗ سسٜح زخٌ عُطٚ عٔ دعؿط عٔ ؾٝب١ أبٞ ٚابٔ ٚمجاع١

 غت غ١ٓ اؿذ١ شٟ يف اؿسٜب١ٝ َٔ ضدع ملا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ إٔ بعض

 انتّب يِٝٗإ ٚنتب،  اإلغ٬ّ إىل ٜسعِٖٛ املًٛى إىل ايطغٌ أضغٌ

َّ إ٫ انتاّب ٜكط٩ٕٚ ٫ املًٛى إٕ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ٜا:  ي٘ ؾكٌٝ  اكتٛ

 قُس،  أغطط ث٬ث١ ْكؿ٘ ؾه١ َٔ خامتًا ٦َٜٛص ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ؾاؽص

 يف ٚشيو ٚاسس ّٜٛ يف ْؿط غت١ ؾدطز،  ايهتب ب٘ ؾدتِ،  اهلل ضغٍٛ

 ايصٜٔ ايكّٛ بًػإ ٜتهًِ َِٓٗ ضدٌ نٌ ٚأقبح،  غبع غ١ٓ احملطّ

« إيِٝٗ بعح
(4)

 . 

َٓٗا ، ٚ يبعض تًو ايهتب ملسو هيلع هللا ىلصٚقس ٚضز ايتكطٜح غتِ ايٓيب 

إىل ٖطقٌ ععِٝ ايطّٚ ملسو هيلع هللا ىلصنتـاب ايٓيب 
(5)

 دٝؿطإىل  ملسو هيلع هللا ىلصنتاب٘ ، ٚ 

 بعحعٓسَا  اإلغ٬ّ إىل ٜسعُٖٛا عُإ ًَٞه اؾًٓس٣ ابين ٚعبس
                                              

 . 7/157قشٝح ايبداضٟ  5872( أخطد٘ ايبداضٟ يف نتاب ايًباؽ باب ْكـ اـامت . بطقِ 1)

ـامت ايٓبٟٛ ٚي٬غتعاز٠ اْعط : فُٛع١ ايٛثا٥ل ايػٝاغ١ٝ (اْعط بعها َٔ املهاتبات يف امل٬سل ٜٚعٗط ؾٝٗا ا2)

 حملُٛز ؾٝت خطاب . ملسو هيلع هللا ىلصيًعٗس ايٓبٟٛ ٚاـ٬ؾ١ ايطاؾس٠ يـ ز . قُس محٝس اهلل ، ٚغؿطا٤ ايٓيب 

 . 174( ايططم اؿه١ُٝ م 3)

 . 11/344( غبٌ اهلس٣ ٚايطؾاز 4)

 . 17/210زَؿل  . ٚمٛٙ يف تاضٜذ 2/85، املكباح املهٞ  8/67( ؾتح ايباضٟ 5)
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 َٔ ُٖٚا ُٝٗاإي مثإ غ١ٓ ايكعس٠ شٟ يف ايعام بٔ عُطٚ ملسو هيلع هللا ىلص طغٍٛاي

ايهتاب ٚختِ نتابا إيُٝٗا َع٘ ٚنتب دٝؿط َُٓٗا ٚاملًو ا٭ظز
(1)

  ،

نصا نتاب٘ إىل ٖٛش٠ بٔ عًٞ اؿٓؿٞٚ
(2)

 . 

مل ٜكتكط اغتعُاٍ اـامت .  ايعكٛزٚ يبعض ايكشـ ملسو هيلع هللا ىلصختِ ايٓيب  -3

بٌ نإ  ملسو هيلع هللا ىلصاملداطبات ايكازض٠ َٓ٘ ٚ ايٓبٟٛ ع٢ً ختِ املهاتبــات

٭َإ نُا يف ايعكٛز نعكٛز ا ٜػتعٌُ اـامت يف تٛثٝل بعض أٜهًا

َعا١ٜٚ بٔ محط٭ ملسو هيلع هللا ىلصنتاب ايطغٍٛ 
(3)

 . 

 خامت ملسو هيلع هللا ىلصنإ يف ٜس ضغٍٛ اهلل ضنٞ اهلل عُٓٗا : ٜكٍٛ ابٔ عُط 

ايكشـ ب٘ ىتِ نإ ؾه١ َٔ خامتًا ٚاقطٓع ؾٓعع٘،  شٖب َٔ
(4)

  .

ىتِ بعض ايهتب ايكازض٠ َٓ٘ يف ا٭عطٝات  ملسو هيلع هللا ىلصنُا نإ ايٓيب 

 ا٭قطع إٔ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ قاسب اؿٓع١ًٝ بٔ غٌٗاييت ٜعطٝٗا ؾعٔ 

،  هلُا ب٘ ٜهتب إٔ َعا١ٜٚ ؾأَط،  اؾ٦ّٝ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ غأ٫ ٚع١ٓٝٝ

 َا:  ؾكاٍ،  ع١ٓٝٝ ؾأَا،  إيُٝٗا بسؾع٘ ٚأَط،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ٚختُ٘

 ٚنإ،  عُاَت٘ يف ٚعكسٙ،  ؾكبً٘،  ب٘ أَطت ايصٟ ؾٝ٘:  ؾكاٍ ؟ ؾٝ٘

 ؾٝٗا َا أزضٟ ٫ قشٝؿ١ أمحٌ:  ؾكاٍ ا٭قطع ٚأَا،  ايطدًني أسًِ

 ٚخطز،  بكٛهلُا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ َعا١ٜٚ ؾأخرب،  املتًُؼ نكشٝؿ١

 ايٓٗاض أٍٚ يف املػذس باب ع٢ً َٓار ببعري ؾُط سادت٘ يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ
                                              

،  355،  3/352، ؾطح املٛاٖب  269-2/267، عٕٝٛ ا٭ثط  1/226، طبكات ابٔ غعس  3/693( ظاز املعاز 1)

 . 11/365، غبٌ اهلس٣  4/423ْكب ايطا١ٜ 

 . 2/297( املكباح املهٞ 2)

عًٞ بٔ أبٞ  ٚشنط ابٔ ا٭ثري ْل نتاب ايٓيب ي٘ ٫ٚبٓ٘ ؾعٌٝ ٚقاٍ : ٚنتب ايهتاب 1/68( أغس ايػاب١ 3)

 . 209بطقِ  1/399َعطؾ١ ايكشاب١  طايب ٚختِ ايهتاب غامت ضغٍٛ اهلل ، نُا شنطٙ أبٛ ْعِٝ يف

يف  8633بطقِ  5/257، ٚأبٛ عٛا١ْ يف املػٓس  6646:  طقِب 6/371 ا٭ٚغط َعذُ٘ يف يطرباْٞ( أخطد٘ ا4)

 . إقبع٘ يف ٚيبػ٘ ٘ؾك ٚقؿ١ اـامت ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب هلا اؽص اييت ايع١ً بٝإنتاب ايًباؽ يف 
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 ؟ ايبعري ٖصا قاسب أٜٔ:  ؾكاٍ َهاْ٘ يف ٖٚٛ ايٓٗاض آخط يف ب٘ َط ثِ

،  اقشاّس ضنبٖٛاا ، ايبٗا٥ِ ٖصٙ يف اهلل اتكٛا : ؾكاٍ . ٜٛدس ؾًِ ؾابتػٞ

،  ٜػٓٝ٘ َا ٚعٓسٙ،  اؾ٦ّٝ غأٍ َٔ إْ٘ آْؿا ناملتػدط مساْا ٚنًٖٛا

:  قاٍ ؟ ٜػٓٝ٘ َٚا اهلل ضغٍٛ ٜا:  ايٛاـــق.  دِٗٓ مجط َٔ ٜػتهجط ؾإمنا

« ٜعؿٝ٘ أٚ ٜػسٜ٘ َا
(1)

 . 

 َػًِ بٔ اؿاضخ ؾعٔ;  ختِ بعض ايهتب بايٛقا٠ ملسو هيلع هللا ىلص نُا أْ٘

 بعسٙ َٔ ي٘ ٠بايٛقا انتاّب ي٘ نتب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ إٔ أبٝ٘ عٔ ايتُُٝٞ

عًٝ٘ ٚختِ ا٭َط اهلل ٫ٚٙ َٔ إىل
(2)

 . 

 َٔ شيو، ٚ ملسو هيلع هللا ىلصعٓسٙ  بٝإ أْ٘ َطغٌ َٔ، ٚ ملسو هيلع هللا ىلصايتعطٜـ بطغٍٛ ايٓيب  -4

َٔ َه١ إىل   بعٜٓب يعٜس بٔ ساضث١ يإلتٝإ خامت٘ ملسو هيلع هللا ىلصإعطا٤ ايطغٍٛ 

املس١ٜٓ
(3)

 . 

تٛنٝش٘ ٜهاس٘ ٚإ يف ملسو هيلع هللا ىلصؾكس نإ ايٓيب .  ايتؿبٝ٘ باـامتٚ ايتُجٌٝ -5

ٜػتدسّ بعض ايٛغا٥ٌ املتاس١ يتكطٜب ايكٛض٠  بعض ا٭َٛض يًكشاب١

نُكساض ايطٜاح ايصٟ  ملسو هيلع هللا ىلص تؿبٝٗ٘ بعض ا٭َٛض غامت٘ َٔ شيوٚ هلِ
                                              

 شٚات املط٤ تعاٖس تطى عٔ ايعدط شنطابٔ سبإ يف قشٝش٘ يف ، ٚ 17625بطقِ  165/ 29( أخطد٘ أمحس 1)

. ٚأخطد٘ يف فُع ايعٚا٥س  2/302. اإلسػإ بتكطٜب قشٝح ابٔ سبإ  545بطقِ  إيٝٗا باإلسػإ ا٭ضبع

 قاٍٚ،  ايكشٝح ضداٍ ٚضداي٘ أمحس ضٚاٙ يف نتاب ايعنا٠ باب َا دا٤ يف ايػ٪اٍ ٚقاٍ : 3/256-257

، ٚشنطٙ بسٕٚ شنط اـتِ ايطرباْٞ يف املعذِ  ايبداضٟ ؾطط ع٢ً قشٝح إغٓازٙ:  ا٭ضْ٪ٚط ؾعٝب

 ٚسس ايكسق١ َٔ ٜعط٢ َٔ بابيف يف غٓٓ٘ يف نتاب ايعنا٠  ز، ٚمٛٙ أبٛ زاٚ 5620بطقِ  6/97ايهبري 

 . 25-24/ 5عٕٛ املعبٛز  1626بطقِ  ايػ٢ٓ

. ٚي٬غتعاز٠ اْعط : فُٛع١ ايٛثا٥ل ايػٝاغ١ٝ يًعٗس  93/ 6، اإلقاب١  5/2487َعطؾ١ ايكشاب١ ٭بٞ ْعِٝ  (2)

 . حملُٛز ؾٝت خطاب ملسو هيلع هللا ىلصايٓبٟٛ ٚاـ٬ؾ١ ايطاؾس٠ يـ ز . قُس محٝس اهلل ، ٚغؿطا٤ ايٓيب 

 اٙضٚشنط أْ٘  11/466ؾاز. ٚيف غبٌ اهلس٣ ٚايط 1/158، شخا٥ط ايعكيب  1/59( يف ايصض١ٜ ايطاٖط٠ يًس٫ٚبٞ 3)

يف اجملُع  اهلٝجُٞ قاٍ،  432-22/431اْعط : املعذِ ايهبري يًطرباْٞ.  ايكشٝح بطداٍ - ايبعاضٚ ايطرباْٞ

،  34-1/33ضٚاٙ ايطرباْٞ يف ايهبري ٚا٭ٚغط ٚضٚاٙ ايبعاض ٚضداي٘ ضداٍ ايكشٝح ، ايتاضٜذ ايكػري  9/213

 . 3196، سٝا٠ ايكشاب١ ٭بٞ ْعِٝ م  654-1/653، غري٠ ابٔ ٖؿاّ  3/148تاضٜذ زَؿل 
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 أضغٌ َا":  قاٍ ملسو هيلع هللا ىلصؾكس ٚضز عٔ ابٔ عباؽ إٔ ايٓيب  أضغٌ ع٢ً قّٛ عاز

« ٖصا خامتٞ قسض إ٫ ايطٜح َٔ عاز ع٢ً
(1)

 . 

 إٔ اؿاد١ َٔ أؾؿل إشا ملسو هيلع هللا ىلصؾكس نإ ،  با٭َط ملسو هيلع هللا ىلصتصنري ايٓيب  -6

تًو اؿاد١ ب٘ يٝتصنط خٝطا خامت٘ أٚ إقبع٘ يف ضبط ٜٓػاٖا
(2)

 . 

 يف ضبط ٜٓػاٖا اؿاد١ َٔ أؾؿل إشا نإ: »  قاٍ يف ؾٝض ايكسٜط

 يف أٚ) أْج٢ ٖٚٞ املكباح يف نُا ٚايكاز اـا٤ بهػط( خٓكطٙ

 ؾا٤ إشا اهلل َٔ ٝإٚايٓػ ٚايصنط،  ب٘ يٝتصنطٖا( اـٝط خامت٘

 ْكب ٭ْ٘ ;ا٭غباب َٔ غبب اـٝط ٚضبط،  أْػ٢ ؾا٤ ٚإشا،  شنط

 ايعاملني ضب زبطٙ َٛنٛع غبب ؾٗصا ْػٞ َا شنط ضآٙ ؾإشا،  ايعني

« ا٭غباب نػا٥ط يعبازٙ
(3)

 . 

ـامت٘  ملسو هيلع هللا ىلصاغتعُاٍ ايٓيب  ٖصا ٖٛ فٌُ َا ٚقؿت عًٝ٘ يف أٚد٘

 . ايؿطٜـ

                                              
ٚسػٔ  15954بطقِ  308-3/306. ٚأخطد٘ يف املػٓس  3/602عُاٍ . شنطٙ يف نٓع اي 2/660ايتٝػري  (1)

ا ٚقاٍ قشٝح اإلغٓاز ع٢ً ؾطط عٔ ابٔ عباؽ َٛقًٛؾ 2/455إغٓازٙ احملكل . ٚشنطٙ يف املػتسضى 

 غعٝس ٚعٔ 7/131 ْعِٝ أبٛ ضٚاٙ، ٚ 179-1/178ٔ َٓسٙ يف ايؿٝدني ٚمل ىطداٙ ، ٚشنطٙ يف ايتٛسٝس ٫ب

:  ضقِ اؾاَع سسٜح نعٝـ يفنعؿ٘ ا٭يباْٞ . ٚ َُٕٝٛ بٔ قُٛز ب٘ تؿطز ايجٛضٟ سسٜح َٔ غطٜب دبري بٔ

  أخطد٘.  نعٝـ:  9/410. ٚقاٍ يف ايػًػ١ً  4417بطقِ  419،  9/410يف ايػًػ١ً ايهعٝؿ١ . ٚ 4994

 ،  عُطٚ بٔ املٓٗاٍ عٔ ، ا٭عُـ عٔ ، غؿٝإ سسثٓا : ايبٓا َُٕٝٛ بٔ قُٛز عٔ (7/131) اؿ١ًٝ يف ْعِٝ أبٛ

:  قًت.  « قُٛز ب٘ تؿطز،  ايجٛضٟ سسٜح َٔ غطٜب» :  ٚقاٍ.  َطؾٛعا عباؽ ابٔ عٔ،  دبري بٔ غعٝس عٔ

 عُط ٔاب عٔ،  فاٖس عٔ،  َػًِ عٔ،  ؾهٌٝ ابٔ ططٜل َٔ سامت أبٞ ابٔ ٚض٣ٚ.  تطمج١ ي٘ أدس ٚمل

 ؾُطت،  اـامت َٛنع َجٌ إ٫ بٗا ًٖهٛا اييت ايطٜح َٔ عاز ع٢ً اهلل ؾتح َا» :  ٚيؿع٘; مٛٙ ب٘ اَطؾّٛع

 عاز َٔ اؿانط أٌٖ شيو ضأ٣ ؾًُا،  ٚا٭ضض ايػُا٤ بني ؾذعًتِٗ ٚأَٛاهلِ َٚٛاؾِٝٗ ؾشًُتِٗ ايباز١ٜ بأٌٖ

 غهت.  « اؿانط٠ أٌٖ ع٢ً َٚٛاؾِٝٗ از١ٜايب أٌٖ ؾأيكت،  ممططْا عاضض ٖصا:  قايٛا ؾٝٗا َٚا ايطٜح

ُّ ؾإٕ ; ايؿسٜس نعؿ٘ يعٗٛض ٚنأْ٘ ، 4/412 تؿػريٙ يف نجري ابٔ عًٝ٘  ، ا٭عٛض نٝػإ ابٔ ٖٛ ٖصا اَػً

( ، 2/ 205ٚ 3/161/1 ايهبري املعذِ يف ايطرباْٞ أخطد٘ ططٜك٘ َٚٔ.  « تطنٛٙ» :  املػين يف ايصٖيب قاٍ

 . 1/247 ٖطاؾٛا يف املكسغٞ ايػين ٚعبس

 إبطاِٖٝ بٔ بؿطشنطٙ يف تطمج١  2/287. ٚيف يػإ املٝعإ  1/302، عٕٝٛ ا٭خباض  1/343( اجملطٚسني 2)

 2/467ٚشنط إٔ شيو َٔ املٛنٛعات ، ْٚكٌ يف ايتٝػري بؿطح اؾاَع ايكػري  املؿًٛز ايبكطٟ ا٭ْكاضٟ

 أبٞ سامت أْ٘ قاٍ : سسٜح باطٌ . عٔ

. ٚشنط ططق٘ ٚبني ن٬ّ ايعًُا٤ ؾٝٗا ٚأْٗا نًٗا َٛنٛعـ١ أٚ نعٝؿ١ . ٚمٛٙ  104-5/103ؾٝض ايكسٜط  (3)

 . 442-1/441يف ْاغذ اؿسٜح َٚٓػٛخ٘ ٫بٔ ؾاٖني 
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قس ٜهٕٛ  ملسو هيلع هللا ىلصٔ ايٓيب إٕ تٛثٝل ايهتب ايكازض٠ ع

 . ٖصا ٖٛ ايػايب يف ايهتب ايكازض٠ عٓ٘ٚ باـامت ايٓبٟٛ

يف َهإ ٫ ٜٛدس ؾٝ٘ َع٘  ملسو هيلع هللا ىلصيهٔ قس ٜهٕٛ ايٓيب ٚ

سؿغ ٚ بتٛثٝل أٜهًاٜٗتِ  ملسو هيلع هللا ىلصؾهإ ايٓيب ،  خامت٘ ايؿطٜـ

 . ملسو هيلع هللا ىلصايهتب ايكازض٠ َٓ٘ 

ا أسٝاّْ ختِ بعؿطٙ ىتـِ ب٘ نتاب٘ إشا مل ٜهٔ َع٘ خامت ملسو هيلع هللا ىلصؾهإ 

 قاسب أنٝسض بٔ ٖٚب بٔ و٢ٝ بٔ عُطٚ عٔؾ;  يف أسٝإ أخط ١أٚ بطٝٓ

 أنٝسض ابٔ إىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ نتب:  قاٍ دسٙ عٔ أبٝ٘ عٔ اؾٓسٍ ز١َٚ

بعؿطٙ ؾدتُ٘ خامت٘ َع٘ ٜهٔ ٚمل
(1)

 . 

 بٔا يف تطمج١ ٖٚب بٔ أنٝسض ز١َٚ عٔ اإلقاب١ يف نُا شنط

 بٔ عُطٚ لططٜ َٔ أنٝسض بٔ ٖٚب بٔ ٝٞو بٔ عُطٚ تطمج١ يف عػانط

 نتب:  قاٍ دسٙ عٔ أبٝ٘ عٔ ٖٚب بٔ و٢ٝ بٔ عُطٚ عٔ اؿػٔ بٔ قُس

بط١ٓٝ ؾدتُ٘ خامت٘ َع٘ ٜهٔ ٚمل أبٞ إىل ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب
(2)

 . 
                                              

 10/589ٚبعٛث٘ َٚطاغ٬ت٘  ملسو هيلع هللا ىلص( أخطد٘ يف نٓع ايعُاٍ يف نتـاب ايػعٚات َٔ قػِ ا٭ؾعاٍ باب غعٚات٘ 1)

. ٚيف أططاف ايػطا٥ب  4/1880َعطؾ١ ايكشاب١  ، ٚيف 30329بطقِ  10/632. ٚأٜها يف  30281بطقِ 

 ؾدتُ٘ ٦َٜٛص خامت ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب ٜهٔ ؾًِ ز١َٚ أنٝسض إىل نتابا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب نتب:  سسٜح 4/362ٚا٭ؾطاز 

 بٔ و٢ٝ ض٣ٚ 3/405. ٚيف أغس ايػاب١  و٢ٝ بٔ قُس بٔ إمساعٌٝ عٔ املباضى بٔ اهلل عبس ب٘ تؿطز.  بعؿطٙ

 َع٘ ٜهٔ ٚمل انتاّب أبٞ إىل نتب ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إٔ:  دسٙ عٔ أبٝ٘ عٔ ؾٓسٍا ز١َٚ قاسب املًو عبس بٔ ٖٚب

 أخطد٘،  دسٙ عٔ أبٝ٘ عٔ ٖٚب بٔ عُطٚ بٔ إبطاِٖٝ عٔ قُس بٔ ايػ٬ّ عبس ٚضٚاٙ.  بعؿطٙ ؾدتُ٘ خامت

 ٚابٔ،  ايعجُاْٞشنطٙ يف تطمج١ عبس املًو بٔ أنٝسض ز١َٚ عٔ  4/191يف اإلقاب١ . ٚ ْعِٝ ٚأبٛ َٙٓس ابٔ

  بٔ ٖٚب بٔ و٢ٝ عٔ اؿػني بٔ قُس بٔ قُس بٔ عُطٚ عٔ غ٬ّ بٔ ْكط بٔ َٛغ٢ ططٜل َٔ ايكشاب١ يف ٙسَٓ

.  بعؿطٙ ؾدتُ٘ خامت َع٘ ٜهٔ ٚمل انتاّب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ نتب قاٍ دسٙ عٔ أبٝ٘ عٔ أنٝسض بٔ املًو عبس

 بٔ غعس ططٜل َٔ خطزٚأ ٙ ،َٓس بٔا شنطٙ» قاٍ :  ايهًيب ٖٚب أبٛيف تطمج١  7/215ؾٝ٘ أٜها يف ٚ

 اهلل ضغٍٛ نتب:  قاٍ دسٙ عٔ أبٝ٘ عٔ ايهًيب ٖٚب بٔ و٢ٝ عٔ ا٭غًُٞ قُس بٔ إبطاِٖٝ عٔ ايكًت

 ٚشنطٙ قاٍ بعؿطٙ هلِ ؾدتُ٘ خامت َع٘ ٦َٜٛص ٜهٔ ٚمل ايعًِ َٔ هلِ أَإ ؾٝ٘ انتاّب أنٝسض ٯٍ ملسو هيلع هللا ىلص

 ٚؾٝ٘ اؾٓسٍ ز١َٚ قاسب املًو عبس أْ٘ ْعِٝ أبٛ ٚازع٢،  ٖٚب بٔ و٢ٝ عٔ سبإ بٔ إغشام عٔ ايٛاقسٟ

،  8/10، يػإ املٝعإ  4/229اْعط : ايهعؿا٤ يًعكًٝٞ .  « ايكٛاب ٖٛ قٛي٘ ٚأظٔ ا٭ثري بٔا ضزٙ ٚقس،  ْعط

 . 1/179، ايرتاتٝب اإلزاض١ٜ  63/352 ، 46/458 ، 37/6تاضٜذ زَؿل 

 . 3/330( اإلقاب١ 2)

 عنل النب  

ه نإذا لنن ملسو هيلع هللا ىلص

يرجننننننننن  
 : اخلنننننن  
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 ـتِ ايطني اؽص َٔ أٍٚإٔ  ا٭عؿ٢ قبح يف ايكًكؿٓسٟٚشنط 

مبا ٚضز  قس ضزٙ ايهتاْٞ يف ايرتاتٝب اإلزاض١ٜٚ اـطاب بٔ عُط ايهتاب

ُا غبلن ملسو هيلع هللا ىلص عٔ ايٓيب
(1)

 . 

،  بٌ عس٠ خٛاتِٝ خامتًا ملسو هيلع هللا ىلصإٔ شنطْا إٔ يًٓيب ٚ غبل

 ملسو هيلع هللا ىلصيف ٜس ضغٍٛ اهلل  قس بكٞ اـامت ايطمسٞ يًسٚي١ ايٓب١ٜٛٚ

شيو اـامت  قس عس املاٚضزٟ ضمح٘ اهلل، ٚ ملسو هيلع هللا ىلصست٢ ٚؾات٘ 

ٜكٍٛ ؾٝ٘ عٓس ن٬َ٘ ع٢ً  سٝح ملسو هيلع هللا ىلصَٔ تطن١ ايطغٍٛ 

 ؾًبػ٘ اـامت أَا: »  بعس ٚؾات٘ آيت٘ٚ ملسو هيلع هللا ىلصضسٌ ضغٍٛ اهلل 

 ست٢  عجُإ ثِ عُط ثِ بهط أبٛ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ بعس

 عٓ٘ قبض َا ؾطح ؾٗصا،  هسٙ ؾًِ ب٦ط يف ٜسٙ َٔ غكط

« ٚتطنت٘ قسقت٘ َٔ اهلل ضغٍٛ
(2)

 . 

ضنٞ اهلل قاٍ ايٟٓٛٚ يف ؾطح َػًِ عٓس ن٬َ٘ ع٢ً سسٜح ابٔ عُط 

 َٔ ٚضم ؾهإ يف ٜسٙ ثِ نإ يف ٜس خامتًااؽص  ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ايطغٍٛ  عُٓٗا

 بٌ ٚضثت٘ إىل اـامت يسؾع ٚضخ يٛ شإ ٛضخُٜ مل ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب... : »  أبٞ بهط

 يًُػًُني قسق١ ايهطٚض١ٜ آثاضٙ َٔ ٚمٖٛا ٚايػ٬ح ٚايكسح اـامت نإ

َّ أْؼ عٓس ايكسح ؾذعٌ،  املكاحل َٔ ضأ٣ سٝح ا٭َط ٚاىل ٜكطؾٗا  اإنطا

 ْاؽ عٓس ا٭ثاخ باقٞ ٚدعٌ،  ميٓع٘ مل ب٘ ايتربى أضاز َٚٔ ـسَت٘ ي٘

 ؾإْٗا هلا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب اؽصٙ اييت يًشاد١ عٓسٙ اـامت ٚاؽص،  َعطٚؾني

« ايجايح ثِ ايجاْٞ اـًٝؿ١ ثِ بعسٙ اـًٝؿ١ يف َٛدٛز٠
(3)

 . 

 ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب زضع َٔ شنط َا باب ٚيف ؾتح ايباضٟ عٓس قٍٛ ايبداضٟ

 ايػطض» :  شيو َٔ بعسٙ اـًؿا٤ اغتعٌُ َٚا ٚخامت٘ ٚقسس٘ ٚغٝؿ٘ ٚعكاٙ

                                              
 . 1/179( ايرتاتٝب اإلزاض١ٜ 1)

 . 297م  ٟهاّ ايػًطا١ْٝ يًُاٚضز( ا٭س2)

 . 14/58( ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ 3)

مصري خ   
 ملسو هيلع هللا ىلص الننننب 

 : بع  وف تنه 
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 َٔ بٝس تطى بٌ َٛدٛز٠ بٝع ٫ٚ ٜٛضخ مل ملسو هيلع هللا ىلص أْ٘ تجبٝت ايرتمج١ ٖصٙ َٔ

 بعس قاٍ ٚهلصا،  ٚقػُت يبٝعت اَرياّث ناْت ٚيٛ،  ب٘ يًتربى إيٝ٘ قاض

« قػُت٘ تصنط مل مما شيو
(1)

 . 

 ابٔ عٔؾ،  بعس ٚؾات٘ ملسو هيلع هللا ىلصٚقس ٚضز عٓس ايبداضٟ َا قاض إيٝ٘ خامت ايٓيب 

،  ؾه١ أٚ شٖب َٔ خامتًا اؽص ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ إٔ ضنٞ اهلل عُٓٗا عُط

 ؾاؽص، «  اهلل ضغٍٛ قُس»  ؾٝ٘ ْٚكـ،  نؿ٘ ًٜٞ مما ؾك٘ ٚدعٌ

 .  « اأبّس أيبػ٘ ٫» :  ٚقاٍ،  ب٘ ض٢َ اؽصٖٚا قس ضآِٖ ؾًُا،  َجً٘ ايٓاؽ

  عُط ابٔ قاٍ.  ايؿه١ خٛاتِٝ ايٓاؽ ؾاؽص،  ؾه١ َٔ خامتًا اؽص ثِ

 عجُإ ثِ عُط ثِ بهط أبٛ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بعس اـامت ؾًبؼضنٞ اهلل عُٓٗا : 

 ؼأضٜ ب٦ط يف عجُإ َٔ ٚقع ست٢
(2)

 . 

 خامت٘ يسؾع ٚإ٫ ٜٛضخ ٫ ملسو هيلع هللا ىلص أْ٘ عُط بٔا سسٜح ٚيف: »  قاٍ ابٔ سذط

 َاٍ َٔ اؽص اـامت ٜهٕٛ إٔ ؾٛاظ ْعط ٚؾٝ٘،  ايٟٓٛٚ قاٍ نصا يًٛضث١

 ايصٟ امتاـ سؿغ ٚؾٝ٘،  ي٘ قٓع ؾُٝا ب٘ يٝٓتؿع يإلَاّ ؾاْتكٌ،  املكاحل

 املاٍ ٜػري إٔ ٚؾٝ٘،  ٘ـــإقبع َٔ ايهبري ْعع٘ إشا أَني ٜس ؼت ب٘ ىتِ

 عح ٚؾٝ٘ اـري أٌٖ أثط َٔ نإ إشا غُٝا ٫ٚ،  طًب٘ ٌُُٜٗ ٫ ناع إشا

« ؾٝ٘ عٝب ٫ ايتؿهط ساٍ بايؿ٤ٞ ايٝػري ايعبح إٔ ٚؾٝ٘،  غٝأتٞ
(3)

 . 

 اـامت شيو سَٕٜٛػتد  عجُإٚ عُطٚ بهط أبٛ اـًؿا٤ ٖ٪٤٫ ٚنإ

بٗا اختكٛا اييت خٛامتِٗ إىل باإلناؾ١
(4)

ىتِ   ايكسٜل بهط أبٛ ؾٗصا ، 

 اغتدًـ ملا  بهط أبا إٔ  أْؼ عٔ ايبداضٟ ض٣ٚؾكس  باـامت ايٓبٟٛ
                                              

(1 )6/246 . 

 بؿتح أضٜؼ ب٦ط. ٚ 331-10/330ؾتح ايباضٟ  5866( أخطد٘ ايبداضٟ يف نتاب ايًباؽ باب خامت ايؿه١ بطقِ 2)

 غكط ٖاب٦ط ٚيف،  قبا٤ َػذس َٔ بايكطب سسٜك١ يف ٖٞ ععِٝ ٚظٕ امل١ًُٗ ٚبايػني ايطا٤ ٚنػط اهلُع٠

، عُس٠ ايكاضٟ  10/331،  7/44. ؾتح ايباضٟ  املس١ٜٓ آباض َٖٔٚٛ   عجُإ أقبع َٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب خامت

1/147-148 . 

 . 10/334( ؾتح ايباضٟ 3)

 . 3/347،  2/346،  201-1/200( ايطٜاض ايٓهط٠ 4)
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 ٚنإ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب غامت ٚختُ٘ ، ايهتاب ٖصا ي٘ ٚنتب ، ايبشطٜٔ إىل بعج٘

غطط ٚاهلل،  ططغ ٚضغٍٛ،  غطط قُس:  أغطط ث٬ث١ اـامت ْكـ
(1)

 . 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ خامت ٚعًٝ٘:  قٛي٘: »  قاٍ ايعٝين يف ؾطح غٓٔ أبٞ زاٚز

 عُا ايٓاظطٜٔ ٚميٓع،  ٜكْٛ٘ ايهتاب خامت ٭ٕ،  ٚع٬َت٘،  طابع٘:  أٟ

« باطٓ٘ يف
(2)

 . 

 ٚنإ ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  امتغ ؽتِ إٔ عُط  أٜهًاٚقس ثبت يف ايكشٝح 

« اهلل ضغٍٛ قُس»  ْكؿ٘ ؾه١ َٔ
(3)

 يبؼ عجُإ  أٜهًانُا ثبت ،  

أٜهًايًدامت ايٓبٟٛ نُا يف ايكشٝح 
(4)

 . 

  أْؼ يٓا ٜٚبني ، ايب٦ط يف غكط ست٢  عجُإ ٜس يف اـامت بكٞ ٚقس

  أْؼ ؾعٓس ايبداضٟ َٔ سسٜح;  عٓ٘ ٚايبشح اـامت ايٓبٟٛ نٝاع قك١

 ٜس ٚيف،  بعسٙ  بهط أبٞ ٜس ٚيف،  ٜسٙ يف ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب خامت نإ:  قاٍ
                                              

 َٚا ٚخامت٘ س٘ٚقس ٚغٝؿ٘ ٚعكاٙ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب زضع َٔ شنط َا ( أخطد٘ ايبداضٟ يف نتاب ؾطض اـُؼ باب1)

 بعس ٚغريِٖ أقشاب٘ ٜتربى مما ٚآْٝت٘ ْٚعً٘ ؾعطٙ َٚٔمما مل ٜصنط قػُت٘  شيو َٔ بعسٙ اـًؿا٤ اغتعٌُ

 . 6/525، غبٌ اهلس٣ ٚايطؾاز  6/244ؾتح ايباضٟ  3106. بطقِ  ٚؾات٘

 .  6/232( ؾطح ايعٝين ع٢ً أبٞ زاٚز 2)

يف  ْعِٝ أبٛ ضٟٚ نُا . 331-10/330 ايباضٟ ؾتح 5866 بطقِ ايؿه١ خامت باب ايًباؽ نتاب يف ايبداضٟ ( أخطد3٘)

 نؿ٢»  ْكؿ٘ خامت ي٘ نإ  عُط إٔ 221م زَؿل تاضٜذيف  عػانط ، ٚابٔ 1/229 ايكشاب١ َعطؾ١

ايعاؾط٠ ،  َٔ ثك١ ايعبريٟ ، ٖٚٛ بهاض بٔ ايعبري بني إعهاٍ ْعِٝ أبٞ عٓس إغٓازٙ ٚيف،  « ٚاععًا باملٛت

بايكٟٛ ،  يٝؼ:  اؿانِ اـتًٞ ، قاٍ إبطاِٖٝ بٔ إغشام عػانط ابٔ عٓس ٚؾٝ٘ اـطاب بٔ عُط ٚبني

 بٔ قُس بني إعهاٍ ، ٚؾٝ٘ 1/180 ا٫عتساٍ َٝعإ.  بايكٟٛ يٝؼ:  ايساضقطين نعٝـ ، ٚقاٍ:  َط٠ ٚقاٍ

،  ـنعٝ ؾا٭ثط.  اـطاب بٔ عُط ، ٚبني (504) تل ايعاؾط٠ َٔ أٖٚاّ ي٘ قسٚم ايعػك٬ْٞ ، ٖٚٛ املتٛنٌ

 يف ٜتدتِ نإ  أْ٘ 333م ا٭ؾطاف أْػابيف  ، ٚايب٬شضٟ 3/330 ايطبكاتيف  غعس اب٣ٔ ضٚنُا 

ايطابع١ ،  َٔ ثك١ اؿػني ، ٖٚٛ بٔ عًٞ بٔ قُس ٭ٕ َٓكطع ثكات ، يهٓ٘ ضداي٘ عٓسُٖا ٚغٓسٜٙػاضٙ ، 

 املكٓـيف  ؾٝب١ أبٞ ابٔٚ،  478،  1/477 ايطبكاتيف  غعس ابٔض٣ٚ . ٚ نعٝـ ؾا٭ثط.   عُط ٜسضى مل

 ضٚا١ٜ َٔ ثكات ، ٚيهٓ٘ ضداي٘ ؾٝب١ أبٞ ابٔ عٓس ٚإغٓازٙ.   اهلل يكٞ ست٢ ٜتدتِ مل  عُط إٔ 5/206

املػٝب ،  بٔ غعٝس ططٜل َٔ نصيو غعس ابٔ ٚضٚاٙ.  َٓ٘ مساع٘ يف اختًـ ٚقس عُط عٔ املػٝب بٔ غعٝس

  عُط إٔ ٖٛ بصيو املطاز ، ٚيعٌ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب متغا  عُط ؽتِ َٔ ايكشٝح يف ثبت َا ىايـ ا٭ثط ٖٚصا

 . ب٘ خام ي٘ خامتًا ٜتدص ب٘ ، ٚمل َػتكٌ غامت ٜتدتِ مل

. تاضٜذ ايطربٟ  331-10/330ؾتح ايباضٟ  5866( أخطد٘ ايبداضٟ يف نتاب ايًباؽ باب خامت ايؿه١ بطقِ 4)

 . 1/94َآثط ا٭ْاق١  ، 1/28سعّ  ، دٛاَع ايػري٠ ٫بٔ 2/250، ايجكات ٫بٔ سبإ  4/281-283
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.  أضٜؼ ب٦ط ع٢ً دًؼ  عجُإ نإ ؾًُا،   بهط أبٞ بعس  عُط

 أٜاّ ث٬ث١ ؾاختًؿٓا:  قاٍ.  ؾػكط،  ب٘ ٜعبح ؾذعٌ،  اـامت ؾأخطز:  قاٍ

هسٙ ؾًِ ايب٦ط ؾٓعح عجُإ َع
(1)

 . 

 ؾٓعح  عجُإ َع أٜاّ ث٬ث١ ؾاختًؿٓا:  قٛي٘: »  قاٍ ابٔ سذط يف ايؿتح

،  - َٓٗا ٚايطًٛع ايب٦ط إىل ٚايٓعٍٚ ٚايطدٛع ايصٖاب يف أٟ - لسٙ ؾًِ ، ايب٦ط

 قاٍ.  عًٝ٘ ْكسض ؾًِ أٜاّ ث٬ث١  عجُإ َع ؾطًبٓاٙ غعس بٔا ضٚا١ٜ يف ٚٚقع

 خامت يف نإ مما ؾ٤ٞ ايػط َٔ ملسو هيلع هللا ىلص خامت٘ يف نإ:  ايعًُا٤ بعض

 ؾكس ملا ٚعجُإ،  ًَه٘ شٖب خامت٘ ؾكس ملا غًُٝإ ٭ٕ ;  غًُٝإ

 شيو ٚنإ،  اـاضدٕٛ عًٝ٘ ٚخطز،  ا٭َط عًٝ٘ ْتكضا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب خامت

ايعَإ آخط إىل ٚاتكًت قتً٘ إىل أؾهت اييت ايؿت١ٓ َبسأ
(2)

 . 

 ايبشح هب ناع إشا املاٍ ٜػري إٔ اؿسٜح َٔ ٜ٪خص:  بطاٍ بٔا قاٍ

 عا٥ؿ١ عكس ناع ملا شيو ملسو هيلع هللا ىلص ؾعٌ ٚقس تؿتٝؿ٘ يف ٚا٫دتٗاز،  طًب٘ يف

 . قاٍ نصا سٚد ست٢ طًب٘ ع٢ً اؾٝـ ٚسبؼ

 اييت ايعع١ُٝ بايؿا٥س٠ شيو أثط ظٗط ؾكس عا٥ؿ١ عكس ؾأَا ; ْعط ٚؾٝ٘

 ؾعٌ ٚأَا،  غريٙ عًٝ٘ ٜكاؽ ؾهٝـ ايتُِٝ ضخك١ ٖٚٞ،  عٓ٘ ْؿأت

 بايؼ إمنا أْ٘ ٜعٗط ايصٟ ٭ٕ ;شنط ملا أق٬ً ب٘ ا٫ستذاز ٜٓٗض ؾ٬ عجُإ

،  ب٘ ٚختِ ٘ٚاغتعًُ،  يبػ٘ قس ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أثط ٘ـيهْٛ عًٝ٘ ايتؿتٝـ يف

ُّ اقسّض ايعاز٠ يف ٜػاٟٚ شيو ٌــَٚج  خامت غري نإ يٛ ٚإ٫ املاٍ َٔ اععٝ
                                              

. ؾتح ايباضٟ  5879بطقِ  ؟ ( أخطد٘ ايبداضٟ يف نتاب ايًباؽ باب ٌٖ هعٌ ْكـ اـامت ث٬ث١ أغطط1)

10/341 . 

 قشٝح ، ٚإ٫ زيٌٝ إىل وتاز  غًُٝإ خامت يف نإ مما ؾ٤ٞ ايػط َٔ ملسو هيلع هللا ىلص خامت٘( َا شنط َٔ إٔ يف 2)

 َكسَتِٗ يف أد٤٬ خًؿا٤ بعسٙ دا٤ بٌ  عجُإ بكتٌ تهع مل ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب خ٬ؾ١ ٭ٕ ;ؾا٥س٠  ٫ٚ ؾٝ٘ عرب٠ ؾ٬

بصيو ،  عابٛٙ  عجُإ ع٢ً اـاضدني إٔ تبني َػٓس٠ ضٚا١ٜ ع٢ً أقـ ٚمل.  عُٓٗا اهلل ضنٞ َعا١ٜٚ ثِ عًٞ

قتً٘ ،  عٔ اإلَاّ ، ؾه٬ً ع٢ً اـطٚز ٜٛدب َا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب خامت نٝاع يف ٚيٝؼ.  ب٘ عًٝ٘ خطٚدِٗ ٚغٛغٛا

ٍّ َا ع٢ً أقـ مل تكسّ ؾهُا اـامت ، ٚإ٫ بهٝاع عًٝ٘ خطٚدِٗ غٛغٛا أِْٗ قّح إٕ ٖصا .  شيو ع٢ً ٜس

 . 123-1/121اْعط : ؾت١ٓ َكتٌ عجُإ 
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 اييت ٦١ْٛامل قسض إٔ ٜعًِ ٚبايهطٚض٠،  شيو بسٕٚ بطًب٘ ٫نتؿ٢ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب

 ععِٝ قؿت٘ اقتهت يهٔ اـامت ق١ُٝ ع٢ً تعٜس ايج٬ث١ ا٭ٜاّ يف سكًت

 ؾعٌ َٔ إٔ ٚؾٝ٘:  قاٍ.  ٍاملا ٜػري َٔ ناع َا نٌ عًٝ٘ ٜكاؽ ؾ٬،  قسضٙ

.  هلِ بعا٥ب شيو ٚيٝؼ،  بأٜسِٜٗ ٜهٕٛ َٚا غٛاتُِٝٗ ايعبح ايكاؿني

،  ؾهط عٔ ٜٓؿأ إمنا َجًِٗ َٔ شيو ٭ٕ ; نصيو نإ ٚإمنا:  قًت

 ب٘ ٜعبح قٛي٘ َع٢ٓ:  ايهطَاْٞ قاٍ.  اـري يف ٖٞ إمنا ٚؾهطتِٗ

 ٚإمنا،  ايعبح قٛض٠ ٚشيو ؾٝٗا ٜسخً٘ ثِ إقبع٘ َٔ ىطد٘ أٚ وطن٘

 . ا٭َٛض يف طٙتؿهُّ عٓس شيو ايؿدل ٜؿعٌ

 إٔ أٜاّ ١ـث٬ث بعس ؾٝ٘ ٜٓذح ٚمل اؾ٦ّٝ طًب َٔ إٔ ٚؾٝ٘:  بطاٍ بٔا قاٍ

 بٗا ٜكع سس ايج٬خ ٚإٔ،  اّعَهِّ ايج٬خ بعس ٜهٕٛ ٫ٚ،  ٜرتن٘ إٔ ي٘

 ٢عً ٬َبػِٗ ٚيباؽ ايكاؿني آثاض اغتعُاٍ ٚؾٝ٘ املطًٛبات تعصض يف ايعصض

« بٗا ٚايتُٝٔ ايتربى د١ٗ
(1)

 . 

،  إٔ ايصٟ أغكط اـامت ٖٛ عجُإ  ايػابك١ ٜٚعٗط يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ

 عُط بٔؾعٔ ا;  يف ضٚا١ٜ ملػًِ إٔ ايصٟ أغكط٘ ٖٛ َعٝكٝب  يهٔ ٚضزٚ

 اؽص ثِ،  أيكاٙ ثِ شٖب َٔ خامتًا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب اؽص:  قاٍضنٞ اهلل عُٓٗا 

 ع٢ً أسس ٜٓكـ ٫:  ٚقاٍ « اهلل ضغٍٛ قُس»  ؾٝ٘ ْٚكـ،  ٚضم َٔ خامتًا

 ايصٟ ٖٚٛ نؿ٘ بطٔ ًٜٞ مما ؾك٘ دعٌ يبػ٘ إشا ٚنإ.  ٖصا خامتٞ ْكـ

أضٜؼ ب٦ط يف َعٝكٝب َٔ غكط
(2)

 . 

 غكط ايصٟ ٖٚٛ) ؾٝٗا اييتٚ قاٍ يف ايؿتح عٓس ن٬َ٘ ع٢ً ضٚا١ٜ َػًِ

أٟ يف  - غكٛط٘ ْػب١ إٔ ع٢ً ٜسٍ ٖٚصا: »  (أضٜؼ ب٦ط يف َعٝكٝب َٔ

 طًب٘ عجُإ ٚإٔ بايعهؼ أٚ،  فاظ١ٜ ْػب١ إــعجُ إىل -سٜح ايبداضٟ س
                                              

، عٕٛ  2/131. ٚايػٝٛطٞ يف اـكا٥ل  6/525ٚشنط مٛٙ يف غبٌ اهلس٣ ٚايطؾاز  10/342( ؾتح ايباضٟ 1)

 . 184-11/183املعبٛز 

 اهلل ضغٍٛ قُس ْكؿ٘ ٚضم َٔ خامتًا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب يبؼ بابيف نتاب ايًباؽ ٚايع١ٜٓ  ( أخطد٘ َػًِ يف قشٝش2٘)

 . 14/58قشٝح َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ .  2091بطقِ  بعسٙ َٔ ي٘ اـًؿا٤ ٚيبؼ
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،  ب٘ ٜعبح ؾ٤ٞ يف َؿهط ٖٚٛ ، ٜسٙ يف ٚاغتُط ، اؾ٦ّٝ ب٘ ؾدتِ َعٝكٝب َٔ

،  أْؼ ؿسٜح املٛاؾل ٖٛ ٚا٭ٍٚ.  َٓ٘ ؾػكط إيٝ٘ ضزٙ أٚ ايب٦ط يف ؾػكط

 يف ٚقاٍ سٜحاؿ ٖصا ْاؾع عٔ ظٜاز بٔ املػري٠ ططٜل َٔ ايٓػا٥ٞ أخطز ٚقس

 َٔ ضدٌ إىل زؾع٘ عًٝ٘ نجطت ؾًُا عًُ٘ َٔ غٓني غت عجُإ ٜس ٚيف آخطٙ

 ؾايتُؼ ؾػكط يعجُإ قًٝب إىل ا٭ْكاضٟ ؾدطز ب٘ ىتِ ؾهإ ا٭ْكاض

« ٜٛدس ؾًِ
(1)

 . 

 عٔ ايبداضٟ قشٝح ٚيف: »  ٚيف خ٬ق١ ايٛؾا بأخباض زاض املكطؿ٢

 ٚيف،  بعسٙ بهط أبٞ ٜس يفٚ،  ٜسٙ يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ خامت نإ:  قاٍ أْؼ

 أضٜؼ ب٦ط ع٢ً دًؼ عجُإ نإ ؾًُا:  قاٍ،  بهط أبٞ بعس عُط ٜس

 عجُإ َع أٜاّ ث٬ث١ ؾاختًؿٓا:  قاٍ.  ؾػكط ب٘ ٜعبح ؾذعٌ اـامت ؾأخطز

 أْ٘ ُاعٓٗ اهلل ضنٞ عُط بٔا عٔ َػًِ قشٝح ٚيف.  لسٙ ؾًِ ايب٦ط ؾٓعح

 ع٢ً بَٝعٝك َٔ أٚ عجُإ َٔ غكط عٓ٘ ظباي١ ب٫ٚٔ.  َعٝكٝب َٔ غكط

 إىل زؾع٘ عجُإ ع٢ً نجطت ملا ايهتب إٔ عٓ٘ ٘ؾب بٔاٚ ٚيًٓػا٥ٞ،  ايؿو

 يتُؼاٚ ، ؾٝٗا ؾٛقع يعجُإ قًٝب إىل ؾدطز ب٘ ىتِ ؾهإ ا٭ْكاض َٔ ضدٌ

 « . ا٭عِ باملع٢ٓ بصيو املٗادطٟ ٜٛقـ قس يهٔ زٚغٞ َعٝكٝبٚ ٜٛدس ؾًِ

 ٚقٛع تأضٜذ ايٓػا٥ٞ ضٚا١ٜ يٓا تبنيٚأَا ٚقت غكٛط اـامت ايٓبٟٛ ؾ

 بعس ٚقع ْ٘أ أٟ،  يف ٜس عجُإ غت غٓني نإ اـامت ايٓبٟٛ ٚإٔ،  اـامت

 . غٓني بػت اـ٬ؾ١  عجُإ تٛيٞ

 يبؼ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ إٔ ضنٞ اهلل عُٓٗا عُط ابٔ ٔؾعٓس ايٓػا٥ٞ ع

،  ب٘ ؾط٢َ ، ايصٖب خٛاتِٝ ؾؿت أقشاب٘ ضآٙ ؾًُا ، أٜاّ ث٬ث١ شٖب َٔ خامتًا

 قُس»  ؾٝ٘ ٜٓكـ إٔ ؾأَط،  ؾه١ َٔ غامت أَط ثِ،  ؾعٌ َا ْسضٟ ؾ٬

 بهط أبٞ ٜس ٚيف،  َات ست٢ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ٜس يف ٚنإ، «  اهلل ضغٍٛ

،  عًُ٘ َٔ غٓني غت عجُإ ٜس ٚيف،  َات ست٢ عُط ٜس ٚيف،  َات ست٢
                                              

 . 6/525غبٌ اهلس٣ ٚايطؾاز  . ٚمٛٙ يف 10/332( ؾتح ايباضٟ 1)
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 ، ب٘ ىتِ ؾهإ،  ا٭ْكاض َٔ ضدٌ إىل زؾع٘،  ايهتب عًٝ٘ نجطت ؾًُا

 ؾأَط،  ٜٛدس ؾًِ ؾايتُؼ،  طـؾػك،  يعجُإ قًٝب إىل ا٭ْكاضٟ ؾدطز

« اهلل ضغٍٛ قُس»  ؾٝ٘ ْٚكـ،  َجً٘ غامت
(1)

 . 

 إٔ ؾأَط،  ؾه١ َٔ غامت - ملسو هيلع هللا ىلصأٟ ايٓيب  - أَط ثِ: »  ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ

،  َات ست٢ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ سـٜ يف ٚنإ،  « اهلل ضغٍٛ قُس»  ؾٝ٘ ٜٓكـ

 ٜس ٚيف،  َات ست٢  عُط ٜس ٚيف،  اتـَ ت٢س  بهط أبٞ ٜس ٚيف

 َٔ ضدٌ إىل ٘ـزؾع ايهتب عًٝ٘ نجطت ؾًُا ، عًُ٘ َٔ غٓني غت  عجُإ

،  ؾػكط ،  يعجُإ قًٝب إىل ا٭ْكاضٟ ؾدطز ، ب٘ ىتِ ؾهإ ، ا٭ْكاض

« اهلل ضغٍٛ قُس ؾٝ٘ ْٚكـ َجً٘ غامت ؾأَط،  ٜٛدس ؾًِ ؾايتُؼ
(2)

 . 

يف غ١ٓ  إٔ غكٛط اـامت ايٓبٟٛ سسخغريٙ ٚ ٚقس شنط ايطربٟ

ٖـ30
(3)

 يف اـامت نإ: »  ٖـ30يف أسساخ غ١ٓ  تاضى٘ ٜكٍٛ ايطربٟ يف،  

 بٔ عُط ٚيٞ ثِ،   اهلل قبه٘ ست٢ ب٘ ٜتدتِ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ إقبع

 بٔ عجُإ بعسٙ َٔ ٚيٞ ثِ،  اهلل قبه٘ ست٢ ب٘ ٜتدتِ ؾذعٌ،  بعس اـطاب

 ؾكعس،  يًُػًُني اؾطّب باملس١ٜٓ اب٦ّط ؾشؿط،  غٓني غت ب٘ ؾتدتِ،  عؿإ

 َٔ اـامت ؾاْػٌ بإقبع٘ ٜٚسٜطٙ،  باـامت ٜعبح ؾذعٌ،  ايب٦ط ضأؽ ع٢ً

 ؾًِ،  املا٤ َٔ ؾٝٗا َا ْٚعسٛا ايب٦ط يف ؾطًبٛٙ،  ايب٦ط يف ؾٛقع،  إقبع٘

ُّ َا٫ً ؾٝ٘ ؾذعٌ ، عًٝ٘ ٜكسضٚا ًّ يصيو ٚاغتِ ، ب٘ دا٤ ملٔ اععٝ ،  اؾسّٜس اغ

 ع٢ً ؾه١ َٔ خًك٘،  َجً٘ آخط خامت ي٘ ؾكٓع أَط اـامت َٔ ؼ٦ٜ ؾًُا

،  ًٖو ست٢ إقبع٘ يف ؾذعً٘ ، اهلل ضغٍٛ قُس عًٝ٘ ْٚكـ ، ٚؾبٗ٘ َجاي٘

« أخصٙ َٔ ٜسض ؾًِ،  ٜسٙ َٔ اـامت شٖب قتٌ ؾًُا
(4)

 . 
                                              

غٓٔ ايٓػا٥ٞ َع ؾطح ،  5232ـ٤٬ بطقِ (أخطد٘ ايٓػا٥ٞ يف نتاب ايع١ٜٓ باب ْعع اـامت عٓس زخٍٛ ا1)

 . 3/1061ْٞ يف قشٝح غٓٔ ايٓػا٥ٞ ٚقس قشش٘ ا٭يبا 561-8/560ايػٝٛطٞ ٚساؾ١ٝ ايػٓسٟ 

 . 187-11/186( تٗصٜب ايػٓٔ ٫بٔ ايكِٝ 2)

، َآثط  1/28سعّ  ، دٛاَع ايػري٠ ٫بٔ 251- 2/250، ايجكات ٫بٔ سبإ  283-4/281( تاضٜذ ايطربٟ 3)

 . 1/94 ا٭ْاق١

٫بٔ  ٚايٓٗا١ٜ ايبسا١ٜ،  ٫3/11بٔ ا٭ثري  ايتاضٜذ يف ايهاٌَ،  10/332، ٚمٛٙ يف ؾتح ايباضٟ  4/281-283( 4)

 . 7/155نجري 
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 : أهم نتائج البحث

 : يف ختاّ ٖصا ايبشح ميهٔ إٔ نًل إىل أِٖ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ

 اإلزاض٠ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ٚ ايػٝاغ١ َٔ ضغّٛ امت ايٓبٟٛ ٜعترب ضمّساـا -1

ُِّعََٚ ي٘ أ١ُٖٝ ، ٚ ١ٜ٫َّٚٝ١ ؾطٜؿ١ غِٓ، ٚ ا َٔ َعامل ايسٚي١ ايٓب١ٜٛباضّظ اً

ُّ، ٚ ملسو هيلع هللا ىلصنتابات ايطغٍٛ ٚ نرب٣ يف كاطبات ا ا ممّٝعقس يكٞ تٓعٝ

ٜا َٔ غٝس ايبؿط١ٜ بطظ شيو يف عس٠ دٛاْب مت ايتٓبٝ٘ عًٝٗا يف ثٓا

 . ايبشح

يف  ملسو هيلع هللا ىلصا عٓس ا٭َِ ايػابك١ قبٌ بعج١ ايٓيب َٛدّٛز نإ اـامت -2

يًدامت ٖٛ إضازت٘ ايهتاب١  ملسو هيلع هللا ىلصنإ غبب اؽاش ايٓيب ، ٚ َهاتباتِٗ

ٚنإ شيو يف أٚاخط ايػ١ٓ ،  إىل ًَٛى ايعامل يسعٛتِٗ إىل اإلغ٬ّ

 . ايػازغ١ َٔ اهلذط٠

إٕ ٚ،  اـامت ايٓبٟٛ بصنط اغِ قاْع ٫ تػعؿٓا ايطٚاٜات ايكشٝش١ -3

 ٚضز يف بعض ايطٚاٜات َا ٜسٍ ع٢ً إٔ قاْع اـامت ٖٛ خايس بٔ 

،  يعٌ ا٭ضدح إٔ قٓع شيو اـامت نإ يف املس١ٜٓ، ٚ غعٝس بٔ ايعام

 خٛامت َتعسز٠ َكٓٛع١ َٔ َعازٕ َتٓٛع١ َٔ ايصٖب ملسو هيلع هللا ىلصقس يبؼ ايٓيب ٚ

 . غريٖاٚ ايؿه١ٚ

 ملسو هيلع هللا ىلصَتعسز بتعسز خٛامت ايٓيب  بٟٛاملعسٕ املكٓٛع َٓ٘ ؾل اـــامت ايٓ -4

أنجط ايطٚاٜات تسٍ ، ٚ آَ٘ َا نإ سبؿًّٚ ؾُٓ٘ َا نإ َٔ ايؿه١

إٔ ؾك٘ ، ٚ نإ هعٌ ؾل خامت٘ مما ًٜٞ نؿ٘ ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  ع٢ً إٔ

أقطب َا ٜهٕٛ إىل ا٫غتساض٠ نُا ٜعٗط يف قٛض ، ٚ ابازّٜ نإ

غٍٛ قُس ض»  ْكـ ؾل اـامت ايٓبٟٛ نإ، ٚ ملسو هيلع هللا ىلصَهاتبات ايٓيب 

عٔ إٔ ٜٓكـ أسس ع٢ً ْكـ  ملسو هيلع هللا ىلص٢ْٗ ايٓيب  ٚقس،  يف ث٬ث١ أغطط« اهلل 

 . متٝعٙ عٔ غريٙٚ ملسو هيلع هللا ىلصؾٗٛ ع١َ٬ ميتاظ بٗا  قؿت٘ٚ امس٘ ٭ٕ ؾٝ٘ ;خامت٘
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مل ٜهٔ شيو ايًبؼ زا٥ُا بٌ ، ٚ ٜػاضٙٚ يف ميٝٓ٘ اـامت ملسو هيلع هللا ىلصيبؼ ايٓيب  -5

 ايٓيب ٜعٗس عؿغ خامت٘ ٚنإ،  ٜٓعع خامت٘ أسٝاْا ملسو هيلع هللا ىلصنإ ايٓيب 

 . اغريُٖٚ  َعٝكٝبٚ إىل بعض ايكشاب١ نعًٞ

 اـامت اغتعُاٍ اـامت يف أٚد٘ عس٠ يعٌ َٔ أُٖٗا ملسو هيلع هللا ىلصاغتعٌُ ايٓيب  -6

 يف بعض ايكشـ ٚأٜهًا ملسو هيلع هللا ىلص املهاتبات ايكازض٠ َٓ٘ٚ يف املداطبات

إىل أبٞ أبهط ثِ  ملسو هيلع هللا ىلصبعس ٚؾا٠ ايٓيب  قس اْتكٌ اـامت ايٓبٟٛ، ٚ ايعكٛزٚ

سٙ إىل إٔ غكط يف ب٦ط أضٜؼ بعس غت بكٞ يف ٜٚ  ثِ عجُإ عُط

 . غٓٛات َٔ خ٬ؾت٘ 
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للخامت وبعض الكتب ةصور فوتوغرافي
(1)
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( يًٛقٛف ع٢ً املهاتبات ٚاملداطبات ٚايٛثا٥ل ايكازض٠ َٔ ايٓيب ٚايٛاضز٠ إيٝ٘ اْعط : فُٛع١ ايٛثا٥ل 1)

حملُٛز ؾٝت خطاب ،  ملسو هيلع هللا ىلصطاؾس٠ يـ ز. قُس محٝس اهلل ، ٚغؿطا٤ ايٓيب ايػٝاغ١ٝ يًعٗس ايٓبٟٛ ٚاـ٬ؾ١ اي

 هلل بٔ قُس اؿذًٝٞ .ز. عبس ا.ايسٜٛإ ايٓبٟٛ ايؿطٜـ يـ أ
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 راجعـادر واملـرس املصـفه

إؼاف املٗط٠ بايؿٛا٥س املبتهط٠ َٔ أططاف ايعؿط٠ ، يًشاؾغ أبٞ ايؿهٌ أمحس بٔ عًٞ  - 4

ٖـ( ، ؼكٝل : مجاع١ َٔ ايعًُا٤ ، طبع : ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ 852بٔ سذط ايعػك٬ْٞ )ت ا

 ٖـ .1415اإلغ١َٝ٬ ، باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ . ايطبع١ ا٭ٚىل : 

 بٔ ٖٚب بٔ عًٞ بٔ قُس ايؿتح أبٛ ايسٜٔ تكٞي ا٭سهاّ عُس٠ ؾطح ا٭سهاّ إسهاّ - 4

 ؾٝذ ٢َكطؿ:  ، ؼكٝـل (ٖـ702 ت) ايعٝس زقٝل بابٔ املعطٚف،  ايكؿريٟ َطٝع

 . ٖـ1426 - 1، ط ايطغاي١ َ٪غػ١:  ْؿط،  غٓسؽ َسثطٚ َكطؿ٢

أسهاّ اـٛامت َٚا ٜتعًل بٗا ٭بٞ ايؿطز عبس ايطمحٔ بٔ أمحس بٔ ضدب ايبػسازٟ  - 8

 -ٖـ ، ؼكٝل : ز . عبس اهلل بٔ أمحس ايططٜكٞ ، َهتب١ املعاضف 795اؿٓبًٞ ت 

 ٖـ .1412 -1ايطٜاض ، ط

ت ايس١ٜٝٓ ، ٭بٞ اؿػٔ عًٞ بٔ قُس بٔ سبٝب املاٚضزٟ ، ا٭سهاّ ايػًطا١ْٝ ٚاي٫ٜٛا - 0

ٖـ( ، خطز أسازٜج٘ ٚعًل عًٝ٘ : خايس عبس ايًطٝـ ايػبع ايعًُٞ ، ْؿط : زاض 450)ت 

 ايهتاب ايعطبٞ .

 اهلل عبس أبٛ ايعضعٞ أٜٛب بهط أبٞ بٔ قُس٫بٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ  ايص١َ أٌٖ أسهاّ - 4

 زاض - يًٓؿط ضَاز٣:  ْؿط،  ايعاضٚضٟ ٝلتٛؾ ؾانط - ايبهطٟ أمحس ٜٛغـ:  ؼكٝل

 . 1997ّ -ٖـ  1418،  ا٭ٚىل ايطبع١،  بريٚت - ايسَاّ - سعّ ابٔ

،  ايؿٝذ بأبٞ املعطٚف ا٭قؿٗاْٞ دعؿط بٔ اهلل عبس قُس أبٞ يًشاؾغ ٚآزاب٘ ايٓيب أخ٬م - 4

 -2ايكاٖط٠ ، ط -ؼكٝل : عكاّ ايسٜٔ غٝس ايهابطٞ ، ايساض املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ 

 ٖـ .1413

 أمحس بٔ عًٞ بٔ قُس بٔ عًٞ بٔ محس٭ ايػُاع املتبا١ٜٓ با٭ضبعني اإلَتاعا٭ضبعني  - 4

 إمساعٌٝ سػٔ قُس سػٔ قُس عبساهلل أبٞ:  ؼكٝل،  ايعػك٬ْٞ ايهٓاْٞ

 . 1997،  ا٭ٚىل ايطبع١،  بريٚت - ايع١ًُٝ ايهتب زاض:  ْؿط،  ايؿاؾعٞ

ٖـ( ، 1420يػبٌٝ ، حملُس ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ )ت إضٚا٤ ايػًٌٝ يف ؽطٜر أسازٜح َٓاض ا - 3

 - بريٚت ، ايطبع١ ايجا١ْٝ -بإؾطاف : قُس ظٖري ايؿاٜٚـ ، طبع : املهتب اإلغ٬َٞ 

 ٖـ .1405
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ا٫غتٝعاب يف َعطؾ١ ا٭قشاب ، ٫بٔ عبس ايرب ٜٛغـ بٔ عبس اهلل بٔ قُس ايُٓطٟ )ت  - 3

ٖـ . 1412بريٚت ، ايطبع١ ا٭ٚىل :  - ٖـ( ؼكٝل : عًٞ ايبذاٟٚ ، طبع : زاض اؾ463ٌٝ

 -ٚايطبع١ بٗاَـ اإلقاب١ . ٚطبع١ أخط٣ ؼكٝل : عازٍ َطؾس ، ْؿط : زاض ا٭ع٬ّ 

 ٖـ .1423 -ا٭ضزٕ ، ايطبع١ : ا٭ٚىل 

،  ا٭ثـري بابٔ ايؿٗـري اؾـعضٟ قُس بٔ عًٞ اؿػٔ ٭بٞ ، ايكشاب١ َعـطؾ١ يف ايػاب١ أغـس - 44

 ايكاٖط٠ . -ايبٓا ، ٚقُس عاؾٛض ، طبع : زاض ايؿعب ٖـ( ؼكٝل : قُس 630)ت 

ٖـ( 852اإلقاب١ يف متٝٝع ايكشاب١ ، يًشاؾغ أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط ايعػك٬ْٞ )ت  - 44

طبع١ زاض ٖـ . ٚ 1412 -1بريٚت ، ط -، طبع : زاض اؾٌٝ  ايبذاٟٚ قُس عًٞ:  ؼكٝل

، ٚعًٞ َعٛض ، طبع : بريٚت ، زضاغ١ ٚؼكٝل : عازٍ عبس املٛدٛز  -ايهتب ايع١ًُٝ 

 ٖـ .1415ايطبع١ ا٭ٚىل : 

 ايهتب زاض:  ْؿط،  طاٖط املكسغٞ بٔ قُس ايؿهٌ بٞ٭ ٚا٭ؾطاز ايػطا٥ب أططاف - 44

 . ايع١ًُٝ

ا٫قتهاب يف ؾطح أزب ايهتاب ٭بٞ قُس عبس اهلل بٔ قُس بٔ ايػٝس ايبطًٝٛغٞ ت  - 48

 ٖـ .1420 - 1بريٚت ، ط  -ٖـ ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ  521

بٔ ؼكٝل : قُس  ٖـ(774بٞ ايؿسا٤ إمساعٌٝ بٔ عُط بٔ نجري )ت يبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ، ٭ا - 40

 َهتب١ ايؿ٬ح .ٚاؾسٜس٠ ،  َطبع١ ايؿاحل، طبع :  عبس ايععٜع ايٓذاض

بًٛؽ املطاّ َٔ أزي١ ا٭سهاّ ، ٭بٞ ايؿهٌ أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط ايعػك٬ْٞ ، )ت  - 44

 ٖـ .1415: طبع١  - بريٚت -ٖـ( طبع : زاض ايؿهط852

تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ يًػٝس قُس َطته٢ اؿػٝين ايعبٝسٟ ، ؼكٝل :  - 44

َكطؿ٢ سذاظٟ ، ضادع٘ : عبس ايػتاض أمحس ؾطاز بإؾطاف : ؾ١ٓ ؾ١ٝٓ َٔ ٚظاض٠ 

 ٖـ1306 -املطبع١ اـري١ٜ  -اإلضؾاز ، َطبع١ سه١َٛ ايهٜٛت . ٚايطبع١ : ا٭ٚىل 

 ٚا٭ع٬ّ ٭بٞ عبس اهلل قُس بٔ أمحس بٔ عجُإ ايصٖيب تاضٜذ اإلغ٬ّ ٚٚؾٝات املؿاٖري - 44

بريٚت ،  -ٖـ( ، ؼكٝل : ز . عُط عبس ايػ٬ّ تسَطٟ . زاض ايهتاب ايعطبٞ 748)ت 

 ّ .1987 -ٖـ1407ايطبع١ : ا٭ٚىل ، 

 زاض:  ْؿط دعؿط أبٛ ايطربٟ دطٜط بٔ ُسحمل ٚاملًٛى ا٭َِ تاضٜذتاضٜذ ا٭َِ ٚاملًٛى  - 43

 . 1407،  ا٭ٚىل ايطبع١،  بريٚت – ايع١ًُٝ ايهتب
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ٖـ ، ؼكٝل : ز . مجٌٝ بٔ عبس اهلل 454تاضٜذ ايكهاعٞ حملُس بٔ غ١َ٬ ايكهاعٞ ت  - 43

 ٖـ .1415املكطٟ ، ْؿط : داَع١ أّ ايكط٣ ، 

، ؼكٝل :  ٖـ(256ٌ ايبداضٟ )ت ـــعبس اهلل قُس بٔ إمساعٝايتاضٜذ ايهبري ، ٭بٞ  - 44

 هط ، بريٚت .ٖاؾِ ايٓسٟٚ ، طبع : زاض ايؿ

ٖـ( طبع : زاض ايهتب 463تاضٜذ بػساز ، ٭بٞ بهط أمحس بٔ عًٞ اـطٝب ايبػسازٟ )ت  - 44

 ايع١ًُٝ ، بريٚت ، يبٓإ .

 َٔ بٓٛاسٝٗا ادتاظ أٚ ا٭َاثٌ َٔ سًٗا َٔ ٚتػ١ُٝ ؾهًٗا ٚشنط زَؿل َس١ٜٓتاضٜذ  - 44

 بٔ اهلل ٖب١ ابٔ ػٔاؿ بٔ عًٞ ايكاغِ أبٞ اؿاؾغ ايعامل اإلَاّ تكٓٝـ ، ٚأًٖٗا ٚاضزٜٗا

 زاض،  ؾريٟ عًٞ:  ٚؼكٝل زضاغ١،  ٖـ571 ت عػانط بابٔ املعطٚف ايؿاؾعٞ اهلل عبس

 . ٚايتٛظٜع ٚايٓؿط يًطباع١ ايؿهط

ٖـ( 1353ؼؿ١ ا٭سٛشٟ بؿطح داَع ايرتَصٟ ، حملُس بٔ عبس ايطمحٔ املباضنؿٛضٟ )ت  - 48

ٚاـكا٥ل املكطؿ١ٜٛ ٭بٞ َٚع٘ ؾؿا٤ ايػًٌٝ يف ؾطح نتاب ايعًٌ ٚايؿُا٥ٌ احملُس١ٜ 

 ٖـ .1421- 2بريٚت ، ط  -عٝػ٢ ْؿػ٘ ، طبع : زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ 

 ٚايكٓا٥ع اؿطف َٔ ملسو هيلع هللا ىلصع٢ً َانـإ يف عٗس ضغٍٛ اهلل  ايػُع١ٝ ايس٫٫ت ؽطٜر - 40

:  ْؿط ، عباؽ إسػإ : ؼكٝل ، ٖـ789 ت اـعاعٞ َػعٛز بٔ قُس بٔ يعًٞ ايعُا٫تٚ

 ٖـ .1405 - 1بريٚت ، ط -اإلغ٬َٞ ايػطب زاض

ايرتاتٝب اإلزاض١ٜ ٚايعُا٫ت ٚايكٓاعات ٚاملتادط ٚاؿاي١ ايع١ًُٝ اييت ناْت ع٢ً عٗس  - 44

بٔ عبس ايهبري  اؿٞ عبس ًؿٝذتأغٝؼ املس١ْٝ اإلغ١َٝ٬ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ايع١ًٝ ي

 بريٚت . -سػٔ دعٓا ٜٚطًب َٔ قُس أَني زَر :  ايٓاؾط،  ايهتاْٞ

ربٟ ـطٜط ايطـط قُس بٔ دـبٞ دعؿ، ٭ طإٓ(ـري ايطربٟ )داَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ آٟ ايكـتؿػ - 44

،  ا٭ٚىل:  ايطبع١ يطغاي١ا َ٪غػ١:  ْؿط،  ؾانط قُس أمحس:  ؼكٝلٖـ( . 310)ت 

 . 2000ّ - ٖـ1420

ٖـ( ، 774تؿػري ايكطإٓ ايععِٝ ، يًشاؾغ أبٞ ايؿسا٤ إمساعٌٝ بٔ نجري ايسَؿكٞ )ت  - 44

 ٖـ .1401غ١ٓ ايٓؿط :  - بريٚت -ايؿهط  ْؿط : زاض

، يًشاؾغ أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط  يف ؽطٜر أسازٜح ايطاؾعٞ ايهبري ايتًدٝل اؿبري - 43

،  املٓٛض٠ باملس١ٜٓ : طبع ، املسْٞ ايُٝاْٞ ٖاؾِ اهلل عبس : ؼكٝل ، ٖـ(852 )ت ايعػكـ٬ْٞ

 ٖـ .1384طبع١ عاّ : 
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عُط ٜٛغـ بٔ عبس اهلل بٔ عبس ايرب  ٞب، ٭ غاْٝسايتُٗٝس ملا يف املٛطأ َٔ املعاْٞ ٚا٭ - 43

عبس ايهبري بٔ قُس َٚكطؿ٢ بٔ أمحس ايعًٟٛ ، :  ، ؼكٝل ٖـ(463)ت  ايكـططيب

 . ٖـ1387 - املػطب -ٚظاض٠ عُّٛ ا٭ٚقاف ٚايؿ٪ٕٚ اإلغ١َٝ٬ طبع : ايبهطٟ ، 

طبع : زاض ،  ٖـ(676بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ )ت  و٢ٝ٭بٞ ظنطٜا تٗصٜب ا٭مسا٤ ٚايًػات ،  - 84

 ّ .1996ايطبع١ ا٭ٚىل :  - بريٚت -ايؿهط 

ٖـ( ، طبع : زاض 852تٗصٜب ايتٗصٜب ، يًشاؾغ أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط ايعػك٬ْٞ )ت  - 84

 ٖـ .1413ايطبع١ ايجا١ْٝ :  - بريٚت -سٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ إ

تٗصٜب ايهُاٍ يف أمسا٤ ايطداٍ ، ٭بٞ اؿذاز ٜٛغـ بٔ عبس ايطمحٔ املعٟ )ت  - 84

ايطبع١ ا٭ٚىل :  - بريٚت -( ؼكٝل : بؿاض عٛاز َعطٚف ، طبع : َ٪غػ١ ايطغاي١ ٖـ742

 ّ .1980-ٖـ1400

ٖـ( سككــ٘ ٚقسّ ي٘ : عبس ايػ٬ّ ٖاضٕٚ 370تٗصٜب ايًػ١ حملُس بٔ أمحس ا٭ظٖطٟ )ت  - 88

زٟٚ ٚآخطٕٚ ، ْؿط : ايساض املكط١ٜ ععبس ايػ٬ّ غطسإ ، ٚأمحس عبس ايعًِٝ ايب. ٚز

 ؿط .يًتأيٝـ ٚايٓ

:  ْؿط املٓاٟٚ ايط٩ٚف عبس ايسٜٔ ظٜٔ اؿاؾغ إلَاّي ايكػري اؾاَع بؿطح ايتٝػري - 80

 . ٖـ1408 - 3ط،  ايطٜاض - ايؿاؾعٞ اإلَاّ َهتب١

ٖـ( ، ؼكٝل : 354ايجكات ، ٭بٞ سامت قُس بٔ سبإ بٔ أمحس ايبػيت ايتُُٝٞ )ت  - 84

 ٖـ .1395ىل : ايطبع١ ا٭ٚ - بريٚت -ؾطف ايسٜٔ أمحس ، طبع : زاض ايؿهط 

اؾاَع ايكشٝح )غٓٔ ايرتَصٟ( ، يإلَاّ أبٞ عٝػ٢ قُس بٔ عٝػ٢ ايرتَــصٟ ، )ت  - 84

ايطبع١  - بريٚت -ٖـ( ؼكٝل : أمحس قُس ؾانط ، طبع : زاض ايهتب ايع١ًُٝ 279

 ٖـ .1408ا٭ٚىل : 

ِِٚدِطزٟ ايبٝٗكٞ عًٞ بٔ اؿػني بٔ أمحس بهط ٞ٭ب اـامت يف ؾاَعا - 84 ـُػَط ،  ـٖ 458 ا

 . ٖـ1407،  باهلٓس بَٛباٟ - ايػًؿ١ٝ عُط ، ايساض عًٞ عُطٚ ؼكٝل

 قُس:  ؼكٝلٖـ ، 458ت  ايبٝٗكٞ اؿػني بٔ أمحس بهط ٞب٭ اإلميإ ؿعباؾاَع ي - 83

 ٖـ .1410 - 1، ط  بريٚت - ايع١ًُٝ ايهتب زاض:  ْؿط،  ظغًٍٛ بػْٝٛٞ ايػعٝس

،  ٖـ(327 )ت ٞايتُُٝ ايطاظٟ زضٜؼإ بٔ سقُ سامت أبٞ بٔ ايطمحٔ عبسي ، ٚايتعسٌٜ اؾطح - 83

 ّ .1952 -ٖـ 1371ايطبع١ ا٭ٚىل :  - بريٚت -طبع : زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ 
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 ا٭ْسيػٞ سعّ بٔ غعٝس بٔ أمحس بٔ عًٞ سعّ ٫بٔ أخط٣ ضغا٥ٌ ٚمخؼ ايػري٠ دٛاَع - 04

 . 1900ّ،  1 ، ط َكط – املعاضف زاض:  ْؿط،  عباؽ إسػإ:  لٝك، ؼ ايعاٖطٟ

 املسْٞ ايػٓسٟ اهلازٟ عبس بٔ ُسق اؿػٔ ٞب٭ ٟايبداض قشٝح ع٢ًٟ ايػٓس ساؾ١ٝ - 04

 بريٚت . - ايؿهط زاض:  ْؿط،  اؿٓؿٞ

ٖـ( طبع : زاض ايهتاب 430س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤ ، ٭بٞ ْعِٝ أمحس بٔ عبس اهلل ا٭قبٗاْٞ ، )ت  - 04

َكط غ١ٓ  - ٖـ . تكٜٛط عٔ َطبع١ ايػعاز1405٠ايطبع١ ايطابع١ :  - بريٚت -ايعطبٞ 

 ّ 1932 -ٖـ1351

ت )ٞ ايػٝٛط بهط أبٞ ايطمحٔ عبس ايسٜٔ د٬ٍ ايؿهٌ ٞب٭ ايهرب٣ اـكا٥ل - 08

 . 1985ّ - ٖـ1405،  بريٚت - ايع١ًُٝ ايهتب زاض : ْؿط (ٖـ911

،  ٖـ(852 )ت ايعػك٬ْٞ سذط بٔ عًٞ بٔ أمحس يًشــاؾغ ، اهلسا١ٜ أسازٜح ؽطٜر يف ايسضا١ٜ - 00

 ايطبع١ : بسٕٚ . - بريٚت -، طبع : زاض املعطؾ١  ايُٝاْٞ املسْٞ عبس اهلل ٖاؾِؼكٝل : 

ت  ايػٝٛطٞ بهط أبٞ ابٔ عبسايطمحٔ:  اؿذاز امل٪يـ بٔ َػًِ قشٝح ؾطح ايسٜباز - 04

،  1اـرب ، ط -ٖـ . سكل أقً٘ ٚعًل عًٝ٘ : أبٛ إغشام اؿٜٛين ، زاض ابٔ عؿإ 911

 ّ . 1996-ٖـ1416

 َكط . -ُس أبٛ ايؿهٌ إبطاِٖٝ ، زاض املعاضف زٜٛإ اَط٨ ايكٝؼ . ؼكٝل : ق - 04

- 7بريٚت ، ط -زٜٛإ ا٭عؿ٢ . ؾطح ٚتعًٝل قُس قُس سػني ، َ٪غػ١ ايطغاي١  - 04

 ّ .1927ؾٝٓا  -ّ ، ٚؼكٝل : ضٚزيـ دابط 1983

 َٝدا٥ٌٝ ؼكٝل ٖـ448 ت ايكاب٧ احملػٔ بٔ ٬ٍٖ اؿػني ٞب٭ اـ٬ؾ١ زاض ضغّٛ - 03

 . 1986ّبريٚت ،  - يعطبٞا ايطا٥س زاض:  ْؿط،  عٛاز

ظاز املػري يف عًِ ايتؿػري ، ٭بٞ ايؿطز عبس ايطمحٔ بٔ عًٞ بٔ قُس بٔ اؾٛظٟ )ت  - 03

ٖـ( ؼكٝل : قُس ظٖري ايؿاٜٚـ ، ٚؾعٝب ، ٚعبس ايكازض ا٭ضْ٪ٚط ، طبع : 597

 . ٖـ1404ايطبع١ ايجايج١ :  - بريٚت -املهتب اإلغ٬َٞ 

 غعس بٔ أٜٛب بٔ بهط أبٞ بٔ قُس اؾٛظ١ٜ قِٝ ب٫ٔ ايعباز خري ٖسٟ يف ظاز املعاز - 44

اإلغ١َٝ٬ ،  املٓاض َهتب١ - ايطغاي١ ، بريٚت َ٪غػ١:  ْؿط (ٖـ751 ت) ايسٜٔ مشؼ

 . 1994ّ/ ٖـ1415،  27 ايطبع١،  ايهٜٛت
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ٖـ( 1182غبٌ ايػ٬ّ ؾطح بًٛؽ املطاّ ، يٮَري قُس بٔ إمساعٌٝ ايكٓعــاْٞ ايُٝين )ت  - 44

بريٚت ، ايطبع١ ايطابع١ :  -ايععٜع اـٛيٞ ، طبع : زاض إسٝا٤ ايرتاخ  عبس ؼكٝل : قُس

 ٖـ .1379

 ٚأؾعاي٘ ْبٛت٘ ٚأع٬ّ ؾها٥ً٘ ايعباز ، ٚشنط خري غري٠ ٚايطؾاز ، يف اهلس٣ غبٌ - 44

ٖـ ، ؼكٝل َكطؿ٢ 942ت  ايؿاَٞ ايكاؿٞ ٜٛغـ بٔ ُسحمل ٚاملعاز املبسأ يف ٚأسٛاي٘

 ٖـ .1418 -عبس ايٛاسس ٚغريٙ ، ايكاٖط٠ 

 ايسٜٔ ْاقط ُسع٢ً ا٭١َ ، حمل ٧غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١ ٚاملٛنٛع١ ٚأثطٖا ايػٝ - 48

 ٖـ .1412 - ، ايطبع١ ا٭ٚىل يًطبع١ اؾسٜس٠ ايطٜاض - املعاضف َهتب١:  ْؿط،  ا٭يباْٞ

 اهلازٟ عبس بٔ قُس ايػٓسٟ ؾطح َٚع٘ ٖـ273 ت ايكعٜٚين ٜعٜس بٔ حملُس َ٘اد ابٔ غٓٔ - 40

بريٚت ، تٛظٜع : زاض  -، ؼكٝل : خًٌٝ َإَٔٛ ؾٝشا ، زاض املعطؾ١  (ٖـ1138 ت) ايػٓسٟ

 ٖـ .1418- 2ايطٜاض ، ط  -امل٪ٜس 

،  ٖـ(275اْٞ ا٭ظزٟ )ت ــــأبٞ زاٚز غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح ايػذػتغٓٔ أبٞ زاٚز ، يإلَاّ  - 44

 ايسٜٔ عبس اؿُٝس ، طبع : زاض ايؿهط . ٞؼكٝل : قُس قٝ

ٖـ( ؼكٝل : 385إلَاّ أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ عُط ايساضقطين )ت غٓٔ ايــساضقطين ، ي - 44

 ّ 1966-ٖـ1386بريٚت . غ١ٓ :  -ايػٝس عبس اهلل ٖاؾِ ايُٝاْٞ ، طبع : زاض املعطؾ١ 

 اؾٖٛط شًٜ٘ ٚيف ، (ٖـ458ت ) ايبٝٗكٞ عًٞ بٔ اؿػني بٔ أمحس بهط ٞب٭ ايهرب٣ ايػٓٔ - 44

 زا٥ط٠ فًؼ:  ْؿط،  ايرتنُاْٞ بابٔ ؿٗرياي املاضزٜين عجُإ بٔ عًٞ ايسٜٔ ع٤٬ي ايٓكٞ

 . ٖـ1344 - ا٭ٚىل:  ايطبع١،  آباز سٝسض ببًس٠ اهلٓس يف ايها١ٓ٥ ايٓعا١َٝ املعاضف

:  ؼكٝل ٖـ(458 )ت ، ايبٝٗكٞ عًٞ بٔ اؿػني بٔ أمحس بهط أبٞ يإلَاّ ، ايهرب٣ ايػٓٔ - 43

 ٖـ .1414طبع١ ا٭ٚىل : اي - بريٚت -قُس عبس ايكازض عطا ، طبع : زاض ايهتب ايع١ًُٝ 

ٖـ( َع ؾطح 303غٓٔ ايٓػا٥ٞ ، ٭بٞ عبس ايطمحٔ أمحـس بٔ ؾعٝب بٔ عًٞ ايٓػا٥ٞ )ت  - 43

 - املعطؾ١ زاض:  ْؿط،  ايرتاخ ؼكٝل َهتب:  لٝكايػٝٛطٞ ٚساؾ١ٝ ايػٓسٟ ، ؼ

 . ٖـ1414 - ١ايجايج ايطبع١ ببريٚت

ٖـ( سكل ْكٛق٘ 748 )ت غري أع٬ّ ايٓب٤٬ ، ٭بٞ عبس اهلل قُس بٔ أمحس ايصٖيب - 44

:  طبع ، ٚغريِٖ ايعطقػٛغٞ ْعِٝ ٚقُس ، ا٭ضْا٩ٚط ؾعٝب : عًٝ٘ ٚعًل أسازٜج٘ ٚخطز

 ٖـ .1402، ايطبع١ ا٭ٚىل  - بريٚت -َ٪غػ١ ايطغاي١ 
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 ؼكٝل (ٖـ1044 ت) اؿًيب ايسٜٔ بطٖإ بٔ عًٞي املإَٔٛ ا٭َني غري٠ يف اؿًب١ٝ ايػري٠ - 44

 ٖـ .1400،  بريٚت - املعطؾ١ زاض:  ْؿط

،  (ٖـ213 ت) املعاؾطٟ اؿُريٟ أٜٛب بٔ ٖؿاّ بٔ املًو عبس ٖؿاّ ٫بٔ ايٓب١ٜٛ ايػري٠ - 44

 ٖـ .1411 - بريٚت - اؾٌٝ زاض:  ْؿط،  غعس ٚف٩ايط عبس ط٘:  ؼكٝل

 ت) ايعضقاْٞ ٜٛغـ بٔ ايباقٞ عبس بٔ ُسحمل َايو اإلَاّ َٛطأؾطح ايعضقاْٞ ع٢ً  - 48

 ٖـ .1411بريٚت ،  - ايع١ًُٝ ايهتب زاض:  ْؿط١ٜ ، ، طبع باملطبع١ اـري (ٖـ1122

 ؾعٝب:  ؼكٝلٖـ ، 516ايبػٟٛ ت  َػعٛز بٔ اؿػنيأبٞ قُس  يإلَاّ ، ايػ١ٓ ؾطح - 40

 - 2، ط بريٚت ـ زَؿل -اإلغ٬َٞ املهتب:  ْؿط،  ايؿاٜٚـ ظٖري قُس - ا٭ضْا٩ٚط

 . ٖـ1403

، زاض ايهتب  ٖـ676 غ١ٓ ٛؾ٢املت ايٟٓٛٚ ؾطف بٔ ظنطٜا بٞؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ ٭ - 44

 ٖـ .1415 - 1بريٚت ، ط -ايع١ًُٝ 

 ايبهطٟ بطاٍ بٔ املًو عبس بٔ خًـ بٔ عًٞ اؿػٔٞ ٭ب ايبداض٣ قشٝح ؾطح - 44

 - ايطؾس َهتب١:  ْؿط،  إبطاِٖٝ بٔ ٜاغط متِٝ أبٛ:  ؼكٝلٖـ ، 449ت  ايكططيب

 . 2003ّ - ٖـ1423 ، ايجا١ْٝ:  ايطبع١،  ايطٜاض/  ايػعٛز١ٜ

ٖـ ، َهتب١  827ح قشٝح َػًِ ٭بٞ عبس اهلل قُس بٔ خًؿ١ ا٭بٞ املايهٞ ت ؾط - 44

 ايطٜاض ، بسٕٚ تاضٜذ . -طرب١ٜ 

بريٚت ، َٚهتب١  -ؼكٝل : سامت قاحل ايهأَ ، عامل ايهتب  ،ؾعطا٤ َكًٕٛ  - 43

 ّ .1987 -1بػساز ، ط -ايٓٗه١ ايعطب١ٝ 

،  (ٖـ911ت )ايػٝٛطٞ  طبه أبٞ بٔ ايطمحٔ عبس ايسٜٔ ٬ٍؾ،  ايؿطٜؿ١ ايؿُا٥ٌ - 43

 . ٚايتٛظٜع يًٓؿط ايعًِ طا٥ط زاض:  ْؿط،  باسبٝؿٞ عبٝس بٔ سػٔ:  ؼكٝل

ٖـ( 354قشٝح ابٔ سبإ ، ٭بٞ سامت قُس بٔ سبإ بٔ أمحس ايبػيت ايتُُٝٞ ، )ت  - 44

 ّ .1993-ٖـ 1414،  2بريٚت ، ط–ؼكٝل : ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚط ، طبع : َ٪غػ١ ايطغاي١ 

بٞ بهط قُس بٔ إغشام بٔ خعمي١ ايّػًُٞ ايٓٝػــابٛضٟ )ت قشٝح ابٔ خعمي١ ، ٭ - 44

 - بريٚت -قُس َكطؿ٢ ا٭ععُٞ ، طبع : املهتب اإلغ٬َٞ . ٖـ( ، ؼكٝل : ز311

 ٖـ .1412ايطبع١ ايجا١ْٝ : 
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ٖـ( 256اضٟ اؾعؿٞ )ت ٞ عبس اهلل قُس بٔ إمساعٌٝ ايبدقشٝح ايبداضٟ ، يإلَاّ أب - 44

يبٓإ ، ايطبع١  - بريٚت -: زاض ابٔ نجري ، ٚزاض ايُٝا١َ ؼكٝل : َكطؿ٢ ايبػا ، طبع 

 ّ .1987 -ٖـ 1407ايجايج١ : 

 ٖـ(261)ت ايٓٝػابٛضٟ طٟ ـــَػًِ بٔ اؿذاز ايكؿٝقشٝح َػًِ ، يإلَاّ أبٞ اؿػني  - 48

 بريٚت . -إسٝا٤ ايرتاخ زاض ، طبع :  ؼكٝل : قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ

ٖـ( ، 597طز عبس ايطمحٔ بٔ عًٞ بٔ اؾـٛظٟ )ت قؿ٠ٛ ايكؿ٠ٛ ، ؾُاٍ ايسٜٔ أبٞ ايؿ - 40

ايطبع١  - بريٚت -ؼكٝل : إبطاِٖٝ ضَهإ ، ٚغعٝس ايًّشاّ ، طبع : زاض ايهتب ايع١ًُٝ 

 ّ .1989 -ٖـ 1409ا٭ٚىل : 

ايطبكات ايهرب٣ ، ٭بٞ عبس اهلل قُس بٔ غعس بٔ َٓٝع ايعٖطٟ ايبكطٟ ، )ت  - 44

 ٖـ .١1388 عاّ : طبع - بريٚت -ٖـ( طبع : زاض قازض 230

 :  ؼكٝل ٖـ(240 )ت ايعكؿطٟ ايًٝجٞ خٝاط بٔ خًٝؿ١ عُط ٭بٞ ، خٝاط بٔ خًٝؿ١ طبكات - 44

 ايطٜاض . -أنطّ نٝا٤ ايعُطٟ ، طبع : زاض طٝب١ . ز

اهلٓسٟ ،  ايهؿُريٟ ؾاٙ َععِ ابٔ ؾاٙ أْٛض ُسحمل ايرتَصٟ غٓٔ ؾطح ايؿصٟ ايعطف - 44

 . ا٭ٚىل ايطبع١،  ٚايتٛظٜع يًٓؿط نش٢ َ٪غػ١ لٝسقتؾانط ،  أمحس قُٛزؼكٝل : 

ٖـ ، ؼكٝل : ز . َؿٝس قُس 328ٔ قُس بٔ عبسضب٘ ا٭ْسيػٞ ت ايعكس ايؿطٜس ٭محس ب - 43

 ٖـ .1404 - 1بريٚت ، ط -قُٝش١ ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ 

 بٔ إزضٜؼ بٔ قُسأبٞ سامت  بٔ ايطمحٔ عبس قُس أبٛ سامت أبٞ ٫بٔ اؿسٜح عًٌ - 43

، ؼكٝل : فُٛع١ َٔ ايباسجني بإؾطاف : ز . غعس بٔ عبس اهلل  327 ت ايطاظٟ َٗطإ

 ٖـ .1427 -1اؿُٝس ، ز . خايس بٔ عبس ايطمحٔ اؾطٜػٞ . ط

 خًٌٝ:  ؼكٝل،  اؾٛظٟ بٔ عًٞ بٔ ايطمحٔ عبسي ايٛا١ٖٝ ا٭سازٜح يف املتٓا١ٖٝ ايعًٌ - 34

 ٖـ .1403،  ا٭ٚىل ايطبع١،  بريٚت - ايع١ًُٝ ايهتب زاض:  ْؿط،  املٝؼ

بٔ  اهلل ٚقٞ : ؼكٝل ٖـ(241 )ت ايؿٝباْٞ سٓبٌ بٔ أمحس يإلَاّ ، ايطداٍ َٚعطؾ١ ايعًٌ - 34

ايطبع١  - ايطٜاض -، زاض اـاْٞ  - بريٚت -قُس عباؽ ، طبع : املهتب اإلغ٬َٞ 

 ّ .1988 -ٖـ 1408ا٭ٚىل : 

س ايعٝين عُس٠ ايكاضٟ ؾطح قشٝح ايبداضٟ يًع١َ٬ بسض ايسٜٔ أبٞ قُس قُٛز بٔ أمح - 34

 بريٚت . -، زاض ايؿهط ( ٖـ855 ت) 



 (83) العدد -مجلة مركز بحوث ودرادات المدينة المنورة 30

عٕٛ املعبٛز ؾطح غٓٔ أبٞ زاٚز ، ٭بٞ ايطٝب قُس مشؼ اؿل ايععِٝ آبازٟ ، طبع :  - 38

ٖـ ، ٚبٗاَؿ٘ ؾطح اؿاؾغ ابٔ قِٝ 1410ايطبع١ ا٭ٚىل :  - بريٚت -زاض ايهتب ايع١ًُٝ 

 اؾٛظ١ٜ .

ايؿتح قُس بٔ قُس بٔ قُس بٔ  عٕٝٛ ا٭ثط يف ؾٕٓٛ املػاظٟ ٚايؿُا٥ٌ ٚايػري ٭بٞ - 30

 ٖـ( ، سكل ْكٛق٘ ٚخطز أسازٜج٘ ٚعًل عًٝ٘ : 734غٝس ايٓاؽ ايٝعُطٟ املكطٟ )ت 

 -املس١ٜٓ ، زاض ابٔ نجري  -ايسٜٔ َػتٛ ، زاض ايرتاخ  ٞز. قُس ايعٝس اـططاٟٚ ، قٝ

 زَؿل .

املكطٜـ١ طبع :  ٖـ ؼكٝل : ؾ١ٓ بساض ايهتب276ت  ايسٜٓٛضٟ قتٝب١ بٔعٕٝٛ ا٭خباض ٫ - 34

 ّ .1996،  2، ط َطبع١ زاض ايهتب املكط١ٜ بايكاٖط٠

ؼكٝل : ،  ٖـ(276)ت ايسٜٓٛضٟ قُس عبس اهلل بٔ َػًِ بٔ قتٝب١  ٛأبغطٜب اؿسٜح ،  - 34

 ٖـ .1397:  ايطبع١ ا٭ٚىل - بػساز -، طبع : َطبع١ ايعاْٞ  ٟضاهلل اؾبٛ عبس .ز

أبٞ ايؿهٌ أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط ؾتح ايباضٟ بؿطح قشٝح ايبداضٟ ، يًشاؾغ  - 34

ٖـ( ، ضقِ نتب٘ ٚأبٛاب٘ ٚأسازٜج٘ : قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ . قاّ 852ايعػك٬ْٞ )ت 

،  اـطٝب ايسٜٔ قب قكٞ : ضادع٘ ، اـطٝب ايسٜٔ قب : ػاضب٘ ٚتكشٝح بإخطاد٘

 ٖـ .1409 -2ط -زاض ايطٜإ يًرتاخ 

ري ايٓصٜط ، يعبس ايط٩ٚف املٓاٟٚ ، ؾٝض ايكسٜط ؾطح اؾاَع ايكػري َٔ أسازٜح ايبؿ - 33

 - ـ1415ٖ ا٭ٚىل ايطبع١،  يبٓإ - بريٚت،  ايع١ًُٝ ايهتب زاضٖـ( ، ْؿط : 1031)ت 

1994ّ . 

، ْػد١  ٖـ(817س ايسٜٔ قُس بٔ ٜعكٛب ايؿريٚظ آبازٟ )ت ايكاَٛؽ احملٝط ، جمل - 33

كط١ٜ ايعا١َ يًهتاب ٖـ ، اهل١٦ٝ امل1301َكٛض٠ عٔ ايطبع١ ايجايج١ يًُطبع١ ا٭َري١ٜ غ١ٓ

 ٖـ .1400

ٖـ( ، 630ايهاٌَ يف ايتاضٜذ ٫بٔ ا٭ثري عع ايسٜٔ عًٞ بٔ قُس بٔ عبس ايهطِٜ )ت  - 34

 اهلل عبس:  ، ؼكٝل 2ط:  ٖـ ، ايطبع1415١ - بريٚت - ايع١ًُٝ ايهتب زاض:  ايٓؿط زاض

 . ايكانٞ

،  ٖـ(365 عبس اهلل بٔ عسٟ اؾطداْٞ )تايهاٌَ يف نعؿا٤ ايطداٍ ، ٭بٞ أمحس  - 34

 . ٖـ1409جايج١ : ايطبع١ ايبريٚت ،  - زاض ايؿهطو٢ٝ كتاض غعاٟٚ ، طبع : ؼكٝل : 
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بٔ  إلمساعٌٝ ، ايٓاؽ أيػ١ٓ ع٢ً ا٭سازٜح َٔ اؾتٗط عُا اإليباؽ َٚعٌٜ اـؿا٤ نؿـ - 34

ٖـ( ؼكٝل : أمحس ايك٬ف ، طبع : َ٪غػ١ ايطغاي١ 1162قُس ايعذًْٛٞ اؾطاسٞ )ت 

 ٖـ .١1405 ايطابع١ : ايطبع - بريٚت -

 اهلٓسٟ املتكٞ ايسٜٔ سػاّ بٔ عًٞ ايسٜٔ ع٤٬اٍ يٚا٭ؾع ا٭قٛاٍ غٓٔ يف ايعُاٍ نٓع - 38

 َ٪غػ١:  ْؿط،  ايػكا قؿ٠ٛ - سٝاْٞ بهطٟ:  ل، ؼكٝ (ٖـ975 ت) ؾٛضٟ ايربٖإ

 . 1981ّ/ٖـ1401،  اـاَػ١ ايطبع١،  ايطغاي١

 زاض:  ْؿط،  (ٖـ711ت ) املكطٟ ؾطٜكٞاإل َٓعٛض بٔ َهطّ بٔ ُسحمل ايعطب يػإ - 30

 . ا٭ٚىل ايطبع١،  بريٚت - قازض

،  ٖـ(852 )ت ايعػك٬ْٞ سذط بٔ عًٞ بٔ أمحس ايؿهٌ أبٞ ايسٜٔ يؿٗاب ، املٝعإ يػإ - 34

،  بريٚت - يًُطبٛعات ا٭عًُٞ َ٪غػ١:  ْؿط،  اهلٓس - ايٓعا١َٝ املعطف زا٥ط٠:  ؼكٝل

 ّ .1986 -ٖـ1406،  ايجايج١ ايطبع١

 أمحس ايػتاض عبس:  ؼكٝل ايكًكؿٓسٟ اهلل عبس بٔ محس٭ اـ٬ؾ١ َعامل يف ١قْاا٭ َآثط - 34

 . 1985ّ - ايجا١ْٝ:  ايطبع١،  ايهٜٛت - ايهٜٛت سه١َٛ َطبع١، ْؿط :  ؾطاز

،  ٖـ(807)ت  اهلٝجُٞ بهط أبٞ بٔ عًٞ ايسٜٔ ْٛض يًشاؾغ ، ايؿٛا٥س َٚٓبع ايــعٚا٥س فُــع - 34

 ٖـ .1414بريٚت ،  -سضٜٚـ ، زاض ايؿهط يًطباع١ ٚايٓؿط ؼكٝل : عبس اهلل قُس اي

 فُٛع ؾتا٣ٚ ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ، يؿٝذ اإلغ٬ّ أمحس بٔ عبس اؿًِٝ بٔ  - 33

ٖـ( مجع ٚتطتٝب : عبس ايطمحٔ بٔ قُس بٔ 728بٔ ت١ُٝٝ اؿطاْٞ )ت اعبس ايػ٬ّ 

 . ايكاٖط٠ -قاغِ ايٓذسٟ ، ٚابٓ٘ قُس ، ْؿط : َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ 

ٖـ( ، 456احمل٢ً ، ٭بٞ قُس عًٞ بٔ أمحس بٔ غعٝس بٔ سعّ ا٭ْسيػٞ ايعاٖطٟ )ت  - 33

 بريٚت . -سٝا٤ ايرتاخ ، طبع : زاض اٯؾام اؾسٜس٠ إؼكٝل : ؾ١ٓ 

ٖـ(  666كتاض ايكشاح ، حملُس بٔ أبٞ بهط بٔ عبس ايكــازض ايطاظٟ املتٛؾ٢ بعس )  - 444

بريٚت ، ايطبع١ اؾسٜس٠ :  -ْاؾطٕٚ  ؼكٝل : قُٛز خاطط ، طبع : َهتب١ يبٓإ

 ّ .1995 -ٖـ 1415

ت )بٔ مجاع١ ايعبس ايععٜع بٔ قُس بٔ إبطاِٖٝ ، املدتكط ايهبري يف غري٠ ايطغٍٛ  - 444

 ٖـ .1413 - 1عُإ ، ط -، ؼكٝل : غاَٞ َهٞ ايعاْٞ ، زاض ايبؿري  (ٖـ767
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َٚع٘ أدٛب١  َطقا٠ املؿاتٝح ؾطح َؿها٠ املكابٝح يعًٞ بٔ غًطإ قُس ايكاضٟ - 444

اؿاؾغ ابٔ سذط ع٢ً ضغاي١ ايكعٜٚين ، قسّ ي٘ َؿيت ظس١ً ٚايبكاع ايػطبٞ ايؿٝذ : 

 ّ .1994 -ٖـ1414بريٚت ،  -خًٌٝ املٝؼ ، زاض ايؿهط 

ًشاؾغ أبٞ عبس اهلل قُس بٔ عبس اهلل اؿانِ املػتسضى ع٢ً ايكشٝشني ، ي  - 448

 ؼكٝل : َكطؿ٢  َٚع٘ ن٬ّ ايصٖيب يف ايتًدٝل ، ٖـ(405ايٓٝػابٛضٟ )ت 

 -ٖـ 1411بريٚت ، ايطبع١ ا٭ٚىل :  -عبس ايكازض عطا ، طبع : زاض ايهتب ايع١ًُٝ 

1990. ّ 

 :  ؼكٝل،  اؿٓعًٞ ضاٖٜٛ٘ بٔ كًس بٔ إبطاِٖٝ بٔ غشامَػٓس ابٔ ضا١ٜٖٛ إل  - 440

 - 1، ط املٓٛض٠ املس١ٜٓ - اإلميإ َهتب١:  ْؿط،  ايبًٛؾٞ اؿل عبس بٔ ايػؿٛض عبس.  ز

 ٖـ .1412

 ،  (ٖـ316 ت) ينٜٝغؿطااإل إغشام بٔ ٜعكٛب عٛا١ْ أبٞ إلَاّي عٛا١ْ أبٞ َػٓس  - 444

 ٖـ .1419 -1، ط بريٚت - املعطؾ١ زاض:  ْؿطؼكٝل : أمئ عاضف ايسَؿكٞ ، 

ٖـ( ؼكٝل : 241َػٓس اإلَاّ أمحـس ، ٭بٞ عبس اهلل أمحس بٔ سٓبــٌ ايؿٝباْٞ )ت   - 444

 - ايكاٖط٠ ، ٚطبع١ زاض اؿسٜح–ططب١ أمحس قُس ؾانط ، طبع : َ٪غػ١ ق

 ٖـ .1416ايكاٖط٠ ، ايطبع١ ا٭ٚىل : 

ٖـ( 840َكباح ايعداد١ يف ظٚا٥س ابٔ َاد٘ ، ٭محس بٔ أبٞ بهط ايهٓاْٞ )ت   - 444

ايطبع١ ايجا١ْٝ :  - بريٚت -ؼكٝل : قُس املٓتك٢ ايهؿٓاٟٚ ، طبع : ، زاض ايعطب١ٝ 

 ٖـ .1403

،  ٚعذُٞ عطبٞ َٔ ا٭ضض ًَٛى إىل ٚضغً٘ ا٭َٞ ايٓيب نتاب يفاملكباح املهٞ   - 443

:  ؼكٝل.  (ٖـ1381 )ت.  ا٭ْكاضٟ سسٜس٠ بٔ أمحس بٔ عًٞ بٔ قُس اهلل عبس ٞب٭

 . ٖـ1405،  بريٚت -ايهتب  عامل:  ْؿط،  ايسٜٔ ععِٝ قُس

ٖـ(  770املكباح املٓري يف غطٜب ايؿطح ايهبري ٭محس بٔ قُس بٔ عًٞ ايؿٝـــَٛٞ )ت   - 443

َكط ، ٚطبع١  -٘ : َكطؿ٢ ايػكا ، َطبع١ َكطؿ٢ ايبــابٞ اؿًيب ٚأ٫ٚزٙ قشش

 بريٚت . -ٖـ ، ْؿط : املهتب١ ايع١ًُٝ 1323ب٫ٛم غ١ٓ  -املطبع١ ا٭َري١ٜ 

ٖـ( ؼكٝل : سبٝب ايطمحٔ 211املكٓـ ، يعبس ايطظام بٔ ُٖاّ ايكٓعاْٞ )ت   - 444

 - بريٚت -املهتب اإلغ٬َٞ تٛظٜع :  - نطاتؿٞ -ا٭ععُٞ ، طبع : اجملًؼ ايعًُٞ 

 ٖـ .1403ايطبع١ ايجا١ْٝ : 



 34 لنبويةالخاتم النبوي الذريف معلم من معالم الدولة ا

ؼكٝل :  ٖـ(235)ت ايعبػٞ ًشاؾغ عبس اهلل بٔ قُس بٔ أبٞ ؾٝب١ املكٓـ ، ي  - 444

 -دس٠ ، َ٪غػ١ عًّٛ ايكطإٓ  -قُس عٛا١َ ، ْؿط : زاض ايكب١ً يًجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ 

 ٖـ .1427 - 1زَؿل ، ط

، ؼكٝل : ز  ثطٚت  (ٖـ276ت ) بٔ َػًِ املعاضف ٫بٔ قتٝب١ أبٞ قُس عبس اهلل  - 444

 . 4ايكاٖط٠ ، ط  -عهاؾ١ ، ْؿط : زاض املعاضف 

ـك٘ ايكانٞ أبٛ احملاغٔ ٜٛغـ بٔ َٛغ٢ اؿٓؿٞ َٔ ، املعتكط َٔ املدتكط   - 448

َٔ نتاب َؿهٌ اٯثاض  (ٖـ474)ت كتكط ايكانٞ أبٛ ايٛيٝس ايبادٞ املايهٞ 

ايكاٖط٠ ،  - املتٓيب بريٚت ، َهتب١ - ، ْؿط : عامل ايهتب (ٖـ321 )تاٟٚ شيًط

 زَؿل . -َهتب١ غعس ايسٜٔ 

 :  ؼكٝل،  (ٖـ360ت ) ايطرباْٞ أمحس بٔ غًُٝإ ايكاغِ ٞب٭ ا٭ٚغط املعذِ  - 440

 زاض:  ْؿط،  اؿػٝين إبطاِٖٝ بٔ احملػٔ عبس ،  قُس بٔ اهلل عٛض بٔ طاضم

 ٖـ . 1415،  ايكاٖط٠ - اؿطَني

،  ٖـ(626 )ت اؿُٟٛ اهلل عبس بٔ ٜاقٛت اهلل عبس أبٞ ايسٜٔ ٗـابيؿ ، ايبًــسإ َعذــِ  - 444

 ايطبع١ بسٕٚ . - بريٚت -طبع : زاض ايؿهط 

 غامل بٔ ق٬ح:  ؼكٝلٖـ ، 351 ت اؿػني أبٛ قاْع بٔ ايباقٞ عبسي ايكشاب١ َعذِ  - 444

 ٖـ .1418،  املٓٛض٠ املس١ٜٓ - ا٭ثط١ٜ ايػطبا٤ َهتب١:  ْؿط،  املكطاتٞ

:  ؼكٝل ٖـ(360 )ت ايطرباْٞ أٜٛب بٔ أمحس بٔ غًُٝإ ايكاغِ ٭بٞ ، بريايه املعذِ  - 444

ايطبع١  - املٛقٌ - محسٟ بٔ عبس اجملٝس ايػًؿٞ ، طبع : َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ

 ٖـ .1404ايجا١ْٝ : 

املعذـِ ايٛغٝـط ، أؾطف ع٢ً ايطبع َٔ فُع ايًػ١ ايعطبٝـ١ : ؾعبإ عبس ايعاطٞ   - 443

، مجاٍ َطاز سًُٞ ، َهتب١ ايؿطٚم ايسٚي١ٝ ، ايطبع١  عط١ٝ ، أمحس ساَس سػني

 ٖـ .1425ايطابع١ 

 ،  (ٖـ430 )تَعطؾ١ ايكشاب١ ٭محس بٔ عبس اهلل بٔ أمحس املعطٚف بأبٞ ْعِٝ   - 443

 ٖـ .1422 - 1بريٚت ، ط –ؼكٝل : قُس سػٔ ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ 

بٔ قسا١َ املكسغٞ ٛؾل ايسٜٔ أبٞ قُس عبس اهلل بٔ أمحس بٔ قُس املػين ، مل  - 444

 ٖـ .1405بريٚت ، ايطبع١ ا٭ٚىل :  - ، زاض ايؿهط ٖـ(620)ت
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 ،  ايػاقٞ زاض : ْؿط ، عًٞ دٛاز ايسنتٛض تأيٝـ ، اإلغ٬ّ قبٌ ايعطب تاضٜذ يف املؿكٌ - 444

 . ٖـ1422 - 4ط 

 قُس ايػ٬ّ عبس:  لٝك، ؼ ظنطٜا بٔ ؾاضؽ بٔ أمحس اؿػنيٞ بَكاٜٝؼ ايًػ١ ٭ - 444

 . 1979ّ - ٖـ1399:  ايطبع١،  ايؿهط زاض:  ْؿط،  ٖاضٕٚ

 -ٖـ( طبع١ زاض ايؿعب 808َكس١َ ابٔ خًسٕٚ يعبس ايطمحٔ بٔ قُس بٔ خًسٕٚ )ت  - 448

 ايكاٖط٠ . بسٕٚ تاضٜذ ايطبع .

، ؼكٝل :  (ٖـ923ت )املٛاٖب ايًس١ْٝ باملٓح احملُس١ٜ ٭محس بٔ قُس ايكػط٬ْٞ  - 440

 .قاحل أمحس ايؿاَٞ ، ْؿط : املهتب اإلغ٬َٞ 

ٖـ( 762ْكب ايطا١ٜ ٭سازٜح اهلسا١ٜ ، ٭بٞ قُس عبس اهلل بٔ ٜٛغـ ايعًٜعٞ )ت  - 444

 . ٖـ1357 : ايٓؿط غ١ٓ - ايكاٖط٠ - اؿسٜح زاض : طبع ، ايبٓٛضٟ ٜٛغـ قُس : ؼكٝل

تأيٝـ َكطؿ٢ املٛغٟٛ ٚأٚزٜت بسضإ ، إميإ ايػاَطا٥ٞ ، ْؿط : اؾاَع١ ، ايٛثا٥ل  - 444

 ّ .1979بػساز ،  –املػتٓكط١ٜ 

ت  خًهإ بٔ بهط أبٞ بٔ قُس بٔ أمحس ايسٜٔ مشؼ ايعباؽٞ بٚؾٝات ا٭عٝإ ٭ - 444

 . بريٚت – قازض زاض:  ْؿط،  عباؽ إسػإٖـ ، ؼكٝل : 681

 

 


