


 املباركة النبوية املدينة أمساء
 املطهرة والسنة الكريم القرآن ضوء يف

 

 احلمدان أمحد بن مروان . د
 ٚايػ١ٓ ايهتاب عًّٛ يف َػاعس أغتاش

 ايهط١َ مبه١ ، ايكط٣ أّ ظاَع١

 

 ايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً ضغٍٛ اهللٚاؿُس هلل ضب ايعاملني 

املٝاَني ،  ، ٚقشابت٘ ايػط مجعنيأي٘ آق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً 

 ...أَا بعس ٚغًِ تػًُّٝا نجريّا إىل ّٜٛ ايسٜٔ ، 

، ٚسبٗا ٚايؿٛم  فإٕ فهٌ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ع٢ً غا٥ط ايبًسإ شا٥ع َؿٗٛض

،  ٚزاض ٖذطت٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيبْفؼ إىل  ١ٗٞ اؿبٝبإيٝٗا فطْب َٓعٛض ، ف

 ٚأغاؽ زٚيت٘ ، َٚػهٓ٘ َٚجٛاٙ .،  َٚهإ إقاَت٘

اهلل تعـاىل إٔ وـببٗا إىل أقشـابـ٘ ا ـٚزع ، عبٗا ملسو هيلع هللا ىلص أَط ايٓيبٚقس 

ٚقششٗا ٚباضى يٓا  أٚأؾس يٝٓا املس١ٜٓ نشبٓا َه١إايًِٗ سبب : »  فكاٍ

 . (1)« َٚسٖا يف قاعٗا

 أْ٘ إشا قسّ َٔ غفط أغطع مٖٛا . يًُس١ٜٓ ملسو هيلع هللا ىلصٚنإ َٔ َعاٖط سب٘ 

(2)تدسضا إىل فٓعط غفط َٔ قسّ إشا نإ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إٔ » :  أْؼ ض٣ٚ فكس
 

                                              
،  5222،  1756،  3633، ٚايبداضٟ يف قشٝش٘ بطقِ  1580َتفل عًٝ٘ ; أخطد٘ َايو يف املٛطأ بطقِ ( 1)

 . 2444ِ ، َٚػًِ بطق 5895،  5245

)دسضات( : قاٍ اؿافغ ابٔ سذط : )زضدات بفتض امل١ًُٗ ٚايطا٤ بعسٖا دِٝ مجع زضد١ نصا يألنجط ٚاملطاز ( 2)

ططقٗا املطتفع١ ٚيًُػتًُٞ زٚسات بفتض امل١ًُٗ ٚغهٕٛ ايٛاٚ بعسٖا ١ًَُٗ مجع زٚس١ ٖٚٞ ايؿذط٠ ايعع١ُٝ 

ض ُسايساٍ نُا ٚقع يف ٖصا ايباب ٖٚٛ مجع ُدٚيف ضٚا١ٜ إمساعٌٝ بٔ دعفط عٔ محٝس دسضات بهِ اؾِٝ ٚ

بهُتني مجع دساض ٚقس ضٚاٙ اإلمساعًٝٞ َٔ ٖصا ايٛد٘ بًفغ دسضإ بػهٕٛ ايساٍ ٚآخطٙ ْٕٛ مجع دساض 

ٚي٘ َٔ ضٚا١ٜ أبٞ نُط٠ عٔ محٝس بًفغ دسض قاٍ قاسب املطايع دسضات أضدض َٔ زٚسات َٚٔ زضدات قًت 

 . 3/620ٖٚٞ ضٚا١ٜ ايرتَصٟ( فتض ايباضٟ 

 مقدمةةةةةة   
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(1)ضاسًت٘ أٚنع املس١ٜٓ
(2)« سبٗا َٔ سطنٗا زاب١ ع٢ً نإ ٚإٕ ، 

 . 

 عطف يف ٚدٗ٘ ايبؿط إال;  ع٢ً املس١ٜٓ قط ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  ؾطفأَٚا 

 . (3)ٚايفطح

ايؿٛم إىل ٖصٙ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٜػتٛيٞ ع٢ً قًٛب املؤَٓني يف نٌ بكاع ف

 بًس اؿبٝب١ بأضٚاسِٗ ، فٗٞ اؿبٝ ايسْٝا ، فإيٝٗا تٗفٛ ْفٛغِٗ ، ٚؼٔ

 َٚجٛاٙ .َٚٗادطٙ ،  ملسو هيلع هللا ىلص

قًٛبٓا ٚقًٛب  َٚٔ َٓطًل ٖصا اؿب ايصٟ أغأٍ اهلل تعاىل إٔ ٜعٜسٙ يف

،  املباضن١ ايٓب١ٜٛ املس١ٜٓ أمسا٤ تتبعب ايبشح ٖصا يف أتؿطف إٔ أسببت ; املػًُني

ٚأضز ايباطٌ ايصٟ ال هٛظ ; ، ٚأْب٘ ع٢ً ايهعٝف ،  َٓٗاٚأبني ايكشٝض 

َهاْتٗا  َع ٜتٓاغب ٚال ، بٗا ًٜٝل ال هلا ؾتٗطا غِا نٌ سٝانٗا عٔ شٚزأل

ايعع١ُٝ ، ٚخاق١ اغِ ٜجطب سٝح شاع اغتعُاي٘ ٚاْتؿط ، ٚؾاع بني ايٓاؽ 

 عاَتِٗ ٚخاقتِٗ ٚاؾتٗط ، ست٢ ؾاع بني بعض أٌٖ ايعًِ ٚاملعطف١ !

ىتاض يًُس١ٜٓ أمجٌ األمسا٤ اييت تًٝل بٗا ، ٢ٜٗٓٚ إٔ  ملسو هيلع هللا ىلصٚقس نإ 

نإ وب  ملسو هيلع هللا ىلصملا فٝ٘ َٔ َع٢ٓ ايتجطٜب ٚايًّٛ ، ٚألْ٘ تػ٢ُ بٝجطب ; 

األمسا٤ اؾ١ًُٝ ٜٚأَط بٗا ٢ٜٗٓٚ عٔ األمسا٤ ايكبٝش١ ٜٚهطٖٗا ٜٚػريٖا ، 

 . نجرّيا َٔ أمسا٤ قشابت٘  ملسو هيلع هللا ىلصفكس غري 

أمجٌ األمسا٤ هلصٙ املس١ٜٓ ايعع١ُٝ :  ملسو هيلع هللا ىلصَٚٔ ٖٓا نإ اختٝاض ايٓيب 

;  ٚطاب١ ، طٝب١ : ٜػُٝٗا إٔ أَطٙ عاىلت اهلل إٕ بٌ ، ٚاملس١ٜٓ ، ٚطٝب١ ، طاب١

 يطٝبٗا ، ٚطٝب شنطاٖا ، ٚنجط٠ خرياتٗا ٚبطناتٗا .
                                              

(1) « ُ٘ َِٚنَع َضأسًََت ِٟ َأِغَطَع « َأ ُ٘ َعًََٗ: أ ًََُ ِٟ َس ُ٘ َأ ُ٘ َضأنُب َِٚنَع ََٚأ  ٔ٘ ٔٝ ََِؿ ِٟ َأِغَطَع ٔفٞ  ََٚنَع اِيَبٔعرُي َأ  ٍُ ِٝٔط ا َُٜكا ٢ ايٖػ

َٚاإٔل ََِدُكْٛم ٔباِيَبٔعريايٖػٔطٜٔع ،  ،  3/620، ٚفتض ايباضٟ  1/45 ايفا٥ل يف غطٜب اؿسٜح: ْعط ا،  َٜهاُع 

 . 8/337ٚؼف١ األسٛشٟ 

، ٚابٔ سبإ  12158ٚقشش٘ ، ٚأمحس يف املػٓس بطقِ  3363، ٚايرتَصٟ بطقِ  1753أخطد٘ ايبداضٟ بطقِ  (2)

 . 2737 بطقِ يأليباْٞ ايرتَصٟ قشٝض ْعطاٚ ، 4248 ايهرب٣ ايػٓٔ يف ٚايٓػا٥ٞ ، 2710 بطقِ قشٝش٘ يف

 . 10/495 13166أخطد٘ ايطرباْٞ يف ايهبري بطقِ  (3)
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ٚايصٟ ٜٓبػٞ إزضان٘ ، ٚايتٓبٝ٘ عًٝ٘ ، إٔ املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ ، ال تعين 

ٜجطب ، ٚال تػاٜٚٗا ، أٚ متاثًٗا ; ألٕ يهٌ َُٓٗا خكا٥كٗا اـاق١ ، 

إيٝٗا ، ٚتبسيت أسٛاهلا ،  ملسو هيلع هللا ىلصألٕ طبٝع١ ٜجطب قس تػريت بعس ٖذط٠ ايٓيب 

فٛدب تبسٌٜ امسٗا ٜجطب ، ٚتػٝري أٚقافٗا ، يتتٓاغب َع فها٥ًٗا ، 

ٚخرياتٗا ، ٚبطناتٗا ايهجري٠ ، ألْٗا مل تعس ٜجطب اييت ناْت تتكف 

بكفات َعطٚف١ عٓس ايعطب ، َٓٗا : أْٗا ناْت تعطف بأٚب٧ أضض اهلل ، 

 ١ًٝ اـريات .ٚناْت َّٗسا يًش٢ُ ، َٚػهّٓا يًٝٗٛز ... قً

(1)خاق١ املعاقطٜٔ ايهتاب َٔ - ٚاملعطف١ ايعًِ أٌٖ بعض ٜعٍ مل ٚملا
 - 

ٜػتعًُٕٛ يف نتبِٗ َػ٢ُ ٜجطب ، ٜٚطًكٕٛ يف قانطاتِٗ ْعت ٜجطب 

ع٢ً املس١ٜٓ املؿطف١ ، ٚدب ايتٓبٝ٘ ع٢ً خطأ شيو ، ٚبٝإ ضزٙ باؿذ١ 

 ٚايربٖإ ، ٚبٝإ ٚد٘ اؿل يف شيو .

خسّ ٖصا املٛنٛع ٚعح فٝ٘ أٚ زضغ٘ أٚ تهًِ ٚسٝح مل أدس َٔ 

عًٝ٘ ، أٚ ْكض أمسا٤ املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ َٔ ايسخٌٝ ، ٚاملطزٚز ، ٚايهعٝف ، 

سٝح اَتألت نتب ايتفػري ، ٚنتب ؾطٚح اؿسٜح ، ٚنتب ايػري٠ ، 

بٌ ٚيف  -ٚنتب ايفك٘ بأمسا٤ نجري٠ يًُس١ٜٓ ال قش١ هلا ، ٚال زيٌٝ عًٝٗا 

أسببت إٔ أغِٗ  -٢ٓ ، ٚتهاضب يف أٚد٘ ايهبط بعهٗا تٓاقض يف املع

بٗصٙ ايسضاغ١ اؾاز٠ ; ألشٚز عٔ املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ نٌ اغِ ال ًٜٝل بٗا ، َبّٝٓا 

،  عًٝٗا زيٌٝ ال اييت األمسا٤ عٔ ٚأَٝعٙ ، أمسا٥ٗا َٔ قض َا ْفػ٘ ايٛقت يف

َع بٝإ أٚد٘ نبط ٖصٙ األمسا٤ ، ٚتٛنٝض َعاْٝٗا ، خس١َ يًهتاب 

 ، ٚايػ١ٓ املطٗط٠ .ايععٜع 
                                              

بطاِٖٝ إ، يًسنتٛض أمحس  ملسو هيلع هللا ىلصْعط ع٢ً غبٌٝ املجاٍ : نتاب : َه١ ٚاملس١ٜٓ يف اؾا١ًٖٝ ٚعٗس ايطغٍٛ ا (1)

، ٚغريٖا ، فايباسح ٜػُٞ املس١ٜٓ بٝجطب يف مجٝع  431،  421،  408،  404،  403،  401ايؿطٜف ، م 

، ٚنتاب  216،  180،  178،  9، ماملٛانع َٔ نتاب٘ ، ٚنتاب : كتكط ايػري٠ ألبٞ اؿػٔ ايٓسٟٚ 

 . ٚغريٖا نجري 212،  205،  203،  175،  78خامت ايٓبٝني ألبٞ ظٖط٠ : م 
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ٚختاَّا أؾري إىل إٔ نجريّا َٔ ايعًُا٤ أخصٚا أنجط ٖصٙ األمسا٤ 

يًُس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ اقتباغّا َٔ آٜات ايكطإ ايهطِٜ ، ٚمما ٚضز يف أسازٜح 

، ٚمما ٚضز عٓس أٌٖ ايهتاب ،  ، َٚٔ أقٛاٍ قشابت٘  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

ٝٝع يصيو ، فاختًط ايكشٝض َٔ ٖصٙ األمسا٤ بايهعٝف ٚاملطزٚز زٕٚ مت

ع٢ً َا فٝ٘ َٔ قعٛب١  -فهإ ٚادّبا عًٞ إٔ أخٛض غُاض ٖصا املٝسإ 

يهجط٠ ٖصٙ األمسا٤ ٚتؿعبٗا َٔ ْاس١ٝ ، ٚاالنططاب يف  -ٚعكبات 

 نبطٗا َٔ ْاس١ٝ أخط٣ .

ٚاهلل تعاىل أغأٍ إٔ ٜعٝٓين يف عًُٞ ٖصا ٚإٔ ٜهتب يٞ ايتٛفٝل 

ٚإٔ ٜٓفع بٗصا ايبشح  ٚايػساز ، ٚإٔ هعً٘ خايّكا يٛدٗ٘ ايهطِٜ ،

ناتب٘ ، ٚقاض٥٘ ، ٚغاَع٘ ، ْٚاقسٙ باؿل ، ٚنٌ َٔ ٚقٌ إيٝ٘ ، إْ٘ 

 ٚيٞ شيو ٚايكازض عًٝ٘ .

 : الكريم القرآن يف الثابتة النبوية املدينة أمساء : ّأوال

مل ٜكتكط اغِ املس١ٜٓ يف ايكطإٓ ع٢ً اغِ ٚاسس ، بٌ 

:  قطوّا نإ َا َٓٗا ، نجري٠ َتعسز٠ بأمسا٤ تػُٝتٗا ٚضز

ناملس١ٜٓ ٜٚجطب ، َٚٓٗا َا نإ غري قطٜض ; نٛقف أٚ 

 إؾاض٠ : نايساض ، ٚاإلميإ ، َٚسخٌ قسم .

ٚيٛ تتبعٓا ٖصٙ األٚقاف ٚاألمسا٤ املصنٛض٠ يًُس١ٜٓ يف ايكطإٓ 

يٛدسْاٖا نًٗا ؼٌُ َعاْٞ مج١ًٝ طٝب١ ، تًٝل بٗصٙ املس١ٜٓ املباضن١ ، إال 

شاْ٘ ْػب٘ إىل أٌٖ ايٓفام ، ٚمل ٜٓػب٘ إىل اغِ ٜجطب ; فإٕ املٛىل غب

 ے ھ ھ ھ ﴿املؤَٓني ، ٚال إىل ْفػ٘ غبشاْ٘ فكاٍ تعاىل : 

 . ص13طاألسعاب :  ﴾ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

ٖٚصا نإ يف َعطض سسٜح ايكطإٓ عٔ املٓافكني ٚخبح طٜٛتِٗ ، 

 َٚهطِٖ باملؤَٓني . ٚفهض أغطاضِٖ ، ٚبٝإ غدطٜتِٗ

 متهيةةةةةةةد  
 



 09 المباركة النبوية المدينة أسماء

ط أمسا٤ نجري٠ يًُس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ أخصّا َٔ ٚقس تٛغع أٌٖ ايتفػري يف شن

َعاْٞ ايكطإٓ ايهـطِٜ ، أقابـٛا يف نجري َٓٗا ، ٚمل ٜٛفكٛا يف بعهٗا ، 

ٚغٓتتبع مبؿ١٦ٝ اهلل يف ٖصٙ ايسضاغ١ مجٝع األمسا٤ اييت شنطٖا ايعًُا٤ 

أخصّا َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ْٚبني َعاْٝٗا ، ٚمنٝع ايكشٝض َٓٗا َٔ 

تسٍ ع٢ً املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ نجط٠ أمسا٤ اإلؾاض٠ إىل إٔ  َعايهعٝف ٚاملطزٚز ، 

 . نُا ٖٛ َعًّٛ ؾطف املػ٢ُ

بًػين إٔ » :  قاٍأْ٘ ري بٔ بهاض عٔ ايكاغِ بٔ قُس بايعض٣ٚ فكس 

 . (1)«يًُس١ٜٓ أضبعني امسّا 

 . (2)ايٟٓٛٚ : ال ٜعطف يف ايبالز أنجط أمسا٤ َٓٗا َٚٔ َه١ قاٍ

مل أض أنجط َٔ أمسا٤ ٖصٙ ايبًس٠  »:  ايكاؿٞ يف غبٌ اهلس٣قاٍ ٚ

 . (3)« ايؿطٜف١

مل تػِ املس١ٜٓ يف ايكطإٓ إال  ايصٟٖٚصا ٖٛ االغِ ايعًِ 

ب٘ قطاس١ ، ٚيٝؼ يًُس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ غري ٖصا االغِ ايكطٜض 

يف ايكطإٓ ايععِٝ ، سٝح شنط اغِ ٜجطب سها١ٜ عٔ 

 املٓافكني ، ٚايصٜٔ يف قًٛبِٗ َطض .

 : ايكطإٓ ايهطِٜ باملس١ٜٓ يف أضبع١ َٛانع يفب٘ ٚقس ٚضز تػُٝتٗا 

 ڤ ﴿ : يف قٛي٘ تعاىلقطاس١ َٔ اهلل غبشاْ٘ يف غٛض٠ ايتٛب١  : األولاملوضع 

 چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ

 . ص101ايتٛب١ : ط ﴾ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ

 چ چ چ ﴿ : يف غٛض٠ ايتٛب١ أٜها يف قٛي٘ تعاىل : الثانياملوضع 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 . ص120ايتٛب١ : ط ﴾ ڑ ژ ژ
                                              

 . 2/295، ٚغبٌ اهلس٣ ٚايطؾاز  6/101فتض ايباضٟ : ، ٚاْعط  1/125تاضٜذ املس١ٜٓ  (1)

 . 1/57فٝض ايكسٜط : ، ٚاْعط  9/155ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ  (2)

 . 2/61از غبٌ اهلس٣ ٚايطؾ( 3)

تسةةةةةني ه  
 ب ملدينةةةةة   
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 ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿ : يف غٛض٠ األسعاب يف قٛي٘ تعاىل : الثالث املوضع

 ۉ ۉ ۅ ۅ (1)ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 . ص60األسعاب : ط ﴾ ائ ى ى ې ې ې ې

  يف قٛي٘ تعاىل :سها١ٜ عٔ املٓافكني يف غٛض٠ املٓافكٕٛ  : الرابعاملوضع 

 گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ﴿

 . ص8افكٕٛ : املٓط ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

ٚع٢ً ٖصا فًِ ٜجبت يف ايكطإٓ نً٘ تػ١ُٝ املس١ٜٓ املٓٛض٠ بػري اغِ 

املس١ٜٓ ، ٚباقٞ األمسا٤ اييت أخصٖا املفػطٕٚ أٚقاف ، ٚيٝػت أمسا٤ ، أٚ 

 أِْٗ اغتكٖٛا اقتباّغا ٚيٝػت بايٓل .

سها١ٜ عٔ املٓافكني  ايععِٝ غِ ٜجطب يف ايكطإٓاٚضز 

يف غٛض٠ هطِٜ نً٘ ، َٔ ايكطإٓ اييف َٛنع ٚاسس 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ﴿:  قاٍ تعاىلسعاب األ

 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲

 . ص13األسعاب : ط ﴾     ﯀﯁ ﮿ ﮾ ﮽

أٟ قّٛ َٔ َٛت٢  ﴾ ے ھ ﴿» قاٍ ايبكاعٞ يف ْعِ ايسضض : 

ايكًٛب َٚطناٖا ، ٜطٛف بعهِٗ ع٢ً بعض ، عسيٛا عٔ االغِ ايصٟ 

١ َع سػٓ٘ ، إىل االغِ ايصٟ ناْت ، َٔ املس١ٜٓ ٚطٝب ملسو هيلع هللا ىلصٚمسٗا ب٘ ايٓيب 

تسع٢ ب٘ قسمّيا َع استُاٍ قبش٘ باؾتكاق٘ َٔ ايجطب ايصٟ ٖٛ ايًّٛ 

 . (2)«ٚايتعٓٝف ; إظٗاّضا يًعسٍٚ عٔ اإلغالّ 

 :  تفػريٙ يف دطٜط ابٔ ٜكٍٛ ، أعٝاِْٗ ٚبٝإ ، بايطا٥ف١ املطاز ؼسٜس ٚيف

ُٞٓأعبساهلل بٔ ١ : املطاز بايطا٥ف»  ،  قشاب٘ ، نصا قاٍ ايػسٟبٔ غًٍٛ ٚأ ب
                                              

،  املٓافكٕٛ : قاٍ ، ضظٜٔ بٞأ عٔ ٟضٚ نُا ٚاسس ٤يؿٞ ايجالث١ األٚقاف إٔ ع٢ً ايتفػري أٌٖ » : ايكططيب قاٍ (1)

تفػري  « .ٚاسس . ٜعين أِْٗ مجعٛا ٖصٙ األؾٝا٤  ٤ٚاملطدفٕٛ يف املس١ٜٓ ِٖ ؾٞ، ٚايصٜٔ يف قًٛبِٗ َطض 

 . 4/423فتض ايكسٜط يًؿٛناْٞ : ، ٚاْعط  14/218ايكططيب 

 . 21/159ضٚح املعاْٞ : ٚاْعط  6/83ْعِ ايسضضيف تٓاغب اآلٜات ٚايػٛض يًبكاعٞ ( 2)

تسةةةةةني ه  
 بيثةةةةةة    
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يف مجاع١ َٔ َٓافكٞ  ١سس بين ساضث; أ ٖٛ أٚؽ بٔ قٝعٞ:  ٚقاٍ األنجط

ضأؽ املٓافكني ٖٛ  بٞأألٕ عبساهلل بٔ ; ٚايعاٖط َا قاي٘ ايػسٟ ،  قَٛ٘

 . (1)« ايصٟ ٜسعٛ أٌٖ ٜجطب نًِٗ

ٚأقٌ تػُٝتٗا بٝجطب ٜطدع إىل ضدٌ َٔ ايعُايٝل ْعهلا فػُٝت ب٘ ٜكاٍ 

 ب بٔ قا١ْٝ بٔ َٗالبٌٝ .ي٘ ٜجط

ٚقس ْكٌ ابٔ سذط عٔ ايعداز يف كتكطٙ ، ٚايبهطٟ يف َعذِ َا 

بٔ  عٝل بٔ عٌٝ بٔ َٗالٌٜ بٔ قا١ْٝ بٔ ٜجطب باغِ ٜجطب مسٝت أْٗا : اغتعذِ

إضّ بٔ غاّ بٔ ْٛح ; ألْ٘ أٍٚ َٔ غهٓٗا بعس ايعطب ، ْٚعٍ أخٛٙ خٝبٛض 

 خٝرب فػُٝت ب٘ .

ملا أًٖو اهلل قّٛ عاز » أٌٖ ايعًِ : ٚقس شنط قكتِٗ مجاع١ َٔ 

بٔ  ٖصٌٜ بٔ ٜجطب ٚغاض ، بايطا٥ف ٚقّٛ ، مبه١ قّٛ فٓعٍ ، ايكبا٥ٌ تفطقت

إضّ ٚقَٛ٘ فٓعيٛا َٛنع املس١ٜٓ ، فاغتدطدٛا ايعٕٝٛ ، ٚغطغٛا ايٓدٌٝ ، 

ٚغاضت ،  ٚأقاَٛا ظَاّْا فأفػسٚا فأًٖهِٗ اهلل تعاىل ، ٜٚبػت ايٓدٌٝ

 . (2)«ع فبٓاٖا ايعٕٝٛ ست٢ َط بٗا تب

ٚإْا يٓتػا٤ٍ فٓكٍٛ : ٌٖ أقٌ ٖصٙ ايتػ١ُٝ ػعٌ ٖصا االغِ َكبٛاّل يف 

 إٔ ٜطًل ع٢ً املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ ؟!

 ٚاؾٛاب : ال بهٌ تأنٝس يألغباب اآلت١ٝ :

إٔ ٖصا االغِ شنط يف ايكطإٓ ع٢ً يػإ املٓافكني ، ٚايصٜٔ يف قًٛبِٗ  -9

ايصّ ، ٚمل ٜصنط يف َطض ، سها١ٜ عِٓٗ ، ٚقس شنط يف َعطض 

 َعطض املسح .
                                              

 . 4/379ٚفتض ايكسٜط  21/159ٚضٚح املعاْٞ  3/624ٚاْعط ابٔ نجري  10/151تفػري ايطربٟ ( 1)

ٚفتض ،  21/159ٚضٚح املعاْٞ ،  3/624ٚابٔ نجري ،  14/218ٚتفػري ايكططيب ،  4/89فتض ايباضٟ : ْعط ا( 2)

 . 4/379ايكسٜط 
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شنط ٖصا االغِ َط٠ ٚاسس٠ يف َكابٌ شنط اغِ املس١ٜٓ أضبع َطات ;  -9

، مساٖا ب٘ غبشاْ٘ ; يٝؼ سانّٝا  ايصٟ دا٤ امسّا قطوا َٔ اهلل 

 . (1)عٔ أسس

بٔ  ٜجطب ٖٛ ، ايعُايك١ َٔ نافط يطدٌ ٜعٛز قسِٜ بٝجطب تػُٝتٗا أقٌ -9

ايٓب١ٜٛ إٔ تػ٢ُ باغِ نافط أفػس يف األضض ٖٛ قا١ْٝ ٚتٓعٙ املس١ٜٓ 

ٚقَٛ٘ فأًٖهِٗ اهلل ْٚعع خريات بالزِٖ ، فأَط اهلل ْبٝ٘ بتػٝري امسٗا 

بتػُٝتٗا ب٘ ، سٝح  ملسو هيلع هللا ىلصإىل طٝب١ ، فػُاٖا اهلل طٝب١ ، ٚأَط ْبٝ٘ 

 إيٝٗا ، ْٚعٚي٘ بٗا . ملسو هيلع هللا ىلصطابت ملكسّ ايٓيب 

ٚخرياتٗا ، ٚبطناتٗا ; ملا  َع٢ٓ ايتجطٜب ال ٜتٓاغب َع املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، -9

يف ٖصا االغِ َٔ ايًّٛ ، ٚايفػاز ، ٚايٓفٛض ، ايصٟ أضؾسْا ايؿاضع إىل 

 . (2)ايبعس عٓ٘

يف زاضغ١ تػُٝتٗا ٜجطب ْٚفطزٙ مببشح خام  سهِ ٚغٓتهًِ عٔ

 قاز١َ إٕ ؾا٤ اهلل .

 : ( الكريم القرآن يف علميتها يف املختلف ) النبوية املدينة مساءأ : ثانيا

 ې ې ﴿َأخٛش َٔ قٛي٘ تعاىل : االغِ ٖٚصا 

 . ص9ط اؿؿط :  ﴾ ائ ائ ى ى

فابتٖٓٛا َٓاظٍ ،  ملسو هيلع هللا ىلصَس١ٜٓ ايطغٍٛ ،  اؽصٚا املس١ٜٓ: » قاٍ ابٔ دطٜط 

 . (3)«َٔ قبًِٗ  ٚاإلميإ باهلل ٚضغٛي٘

األْكاض  ِٖ » : بكٛي٘ ١ٜاآل ٖصٙ تفػري عٓس االغِ ٖصا ايبػٟٛ شنط ٚقس

 . (4)« ساض أٟ املس١ٜٓ اؽصٖٚا زاض اهلذط٠ ٚاإلميإاي اطٓٛاتبٛؤا ايساض تٛ
                                              

 . املعذِ املفٗطؽ أليفاظ ايكطإٓ ايععِٝ ، ) ّ ز ٕ(: اْعط ( 1)

 . 4/89، ٚفتض ايباضٟ  2/347، ٚايطٚض األْف  9/155ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ : اْعط ( 2)

 . 22/524تفػري ايطربٟ ( 3)

 . 8/325تفػري ايبػٟٛ ( 4)

تسةةةةةني ه  
 ب لةةةةةةةةد    
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 . (1)« ٜعين : زاض اهلذط٠ ، ٖٚٞ املس١ٜٓ »قاٍ ابٔ اؾٛظٟ : 

أٟ : غهٓٛا زاض اهلذط٠ َٔ قبٌ املٗادطٜٔ ٚآَٓٛا : »  ابٔ نجري ٚقاٍ

 . (2)«قبٌ نجري َِٓٗ 

 فطاهلل بٔ دع املس١ٜٓ َٔ سسٜح عبس تاضٜذيف  ايُٓريٟ ١ابٔ ؾبٚقس ض٣ٚ 

 . (3)« مس٢ اهلل املس١ٜٓ ايساض ٚاإلميإ» :  قاٍ أْ٘

ْكاض ايصٜٔ ال خالف إٔ ايصٜٔ تب٤ٛٚا ايساض ِٖ األ: »  ايكططيب قاٍ

 . (4)«اغتٛطٓٛا املس١ٜٓ قبٌ املٗادطٜٔ إيٝٗا 

(5)ايٟٓٛٚ : َِٓٗ ايعًُا٤ َٔ مجاع١ « ضايسا » اغِ شنط ٚقس
(6)ٚايعضنؿٞ ، 

  ،

(7)ألْٛاضا َؿاضم يف عٝاض ٚايكانٞ
(8)ايفتض يف سذط بٔٚا ، 

(9)ٚايػُٗٛزٟ ، 
  ،

 . (10)ٚاأليٛغٞ يف تفػريٙ ضٚح املعاْٞ

(11)« بٗا غتكطاضالٚا فألَٓٗا ضايسا ٚأَا » : َػًِ ع٢ً ؾطس٘ يف ايٟٓٛٚ قاٍ
 . 

ٚقس ض٣ٚ ايػٝٛطٞ يف ايسض املٓجٛض عٔ ظٜس بٔ أغًِ َطفّٛعا : إٔ يًُس١ٜٓ 

 . (12)«ض ايسا» عؿط٠ أمسا٤ ٚشنط َٓٗا : 

،  غتكطاض بٗامسٝت ب٘ ألَٓٗا ٚاال ٞ يف غبٌ اهلس٣ أْٗاؿكااي شنطٚ

زاض » يف ٚقف ايساض :  ثِ شنط هلا أمسا٤ أخط٣،  ١قٚمجعٗا ايبٓا٤ ٚايعط
                                              

 . 7/407، تفػري ايكؿريٟ  8/190، أنٛا٤ ايبٝإ  10/249ٝط ايبشط احمل:  ، ٚاْعط 6/8ظاز املػري ( 1)

 . 8/68تفػريابٔ نجري ( 2)

 . 4/89فتض ايباضٟ :  ، ٚاْعط 1/162تاضٜذ املس١ٜٓ ( 3)

 . 18/20تفػري ايكططيب ( 4)

 . 8/4ٚاجملُٛع ،  9/155ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ : اْعط ( 5)

 . 234عالّ ايػادس م ( إ6)

 . 1/394ع٢ً قشاح اآلثاض َؿاضم األْٛاض ( 7)

 . 4/89فتض ايباضٟ : اْعط ( 8)

 . 1/5 خالق١ ايٛفا بأخباض زاض املكطف٢( 9)

 . 8/229ايػعٛز  ٛ، ٚأب 22/160ضٚح املعاْٞ : اْعط ( 10)

 . 8/4اجملُٛع : ٚاْعط ،  5/46ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ ( 11)

 . 8/106ايسض املٓجٛض :  اْعط (12)
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،  زاض ايػال١َ،  زاض ايفتض،  زاض ايػ١ٓ،  زاض اإلميإ،  زاض األخٝاض،  األبطاض

 . (1)« زاضاهلذط٠

 ى ې ې ﴿تعاىل : َٔ قٛي٘ أٜها ٖٚٛ َأخٛش 

 . ص9ط اؿؿط :  ﴾ ائ ائ ى

مس٢ اهلل املس١ٜٓ باإلميإ ألْٗا َعٗطٙ » يف تفػريٙ :  قاٍ ايبٝهاٟٚ

 . (2)«ٙ َٚكري

ٗا ايساض ٥مساأ َٚٔ : » َؿاضم األْٛاض ٚقاٍ ايكانٞ عٝاض يف

 . (3)«ٚاإلميإ

مس٢ املس١ٜٓ ألْٗا زاض اهلذط٠ َٚهإ ظٗٛض » قاٍ ايعكؿطٟ : ٚ

 . (4)« اإلميإاإلميإ ب

ٚقٌٝ مس٢ املس١ٜٓ » ٚقس شنط تػُٝتٗا باإلميإ أبٛ ايػعٛز سٝح قاٍ : 

(5)« املٗادطٜٔ ٖذط٠ قبٌ َٔ : أٟ ، قبًِٗ َٔ َٚٓؿأٙ َعٗطٙ يهْٛٗا باإلميإ
 . 

غبٌ )ٚقطح بٗصا ايكاؿٞ يف .  (6)ٚشنطٙ األيٛغٞ أٜها يف تفػريٙ

 . (7)ٚعسٙ َٔ أمسا٥ٗا (اهلس٣ ٚايطؾاز

ازع٢ بعهِٗ إٔ اإلميإ َٔ أمسا٤ املس١ٜٓ » فكاٍ :  ابٔ سذطسٙ ٚاغتبع

ُ٘ َٚايٖطأدض،  ٖٚٛ بعٝس ْٖ َٔ َأ ِّ ٤ُٖٛٚا » ُن َّ ََِع٢َٓ « َتَب ِٚ َئع ٌَٔ َأ  ََِشُصٚف َِْكب٘ َعا

ِٚ،  َٚاِعَتَكُسٚا ََٚتِكٔسٜطٙ ٕٖ َأ ِِ ٔفٞ ُثُبٛت٘ ٔئؿٖس٠ٔ اإٔلمَيإ َأ ُ٘ ُقًُٛبٗ ْٖ ِِ َأَساَط َنَأ ٔٗ  ٔب

ِِ ُٗ ْٖ ُ٘،  ََْعُيُٛٙ ََٚنَأ ُِ َٚايًٖ  . (8)« َأِعًَ
                                              

 . 3/239 ، ٚاْعط ْعِ ايسضض يًبكاعٞ 2/66غبٌ اهلس٣ ٚيطؾاز ( 1)

 . 1/120تفػري ايبٝهاٟٚ ( 2)

 . 1/394َؿاضم األْٛاض ع٢ً قشاح اآلثاض ( 3)

 . 4/83ايهؿاف يًعكؿطٟ( 4)

 . 8/229تفػري أبٞ ايػعٛز  (5)

 . 22/160اْعط ضٚح املعاْٞ  (6)

 . 2/66اْعطغبٌ اهلس٣ ٚايطؾاز  (7)

 . 4/89فتض ايباضٟ ( 8)

تسةةةةةني ه  
 ب إلميةةةةة    
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 :  قاٍ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ إٔ  ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح ي٘ ٜٚؿٗس غِاال ٖصا ٜؤٜسٚ

 . «إىل املس١ٜٓ نُا تأضظ اؿ١ٝ إىل دشطٖا  (1)ٝأضظياإلميإ  إٕ» 

 . (2)ع٢ً املس١ٜٓ« زاض اإلميإ  : » غَِٚٔ ايعًُا٤ َٔ أطًل ا

 ڑ ژ ژ ﴿:  َأخٛش َٔ قٛي٘ تعاىل االغِٖٚصا 

 . ص80ط اإلغطا٤ :  ﴾ ک ک ک ک ڑ

َسخٌ قسم : املس١ٜٓ ، ْعيت سني أَط » قاٍ ايبػٟٛ : 

 . (3)« ملسو هيلع هللا ىلصباهلذط٠ 

(4)(ٚايطؾاز اهلس٣ غبٌ) قاسب غِاال ٖصا شنط ٚقس
(5)ٚايعضنؿٞ ، 

  ،

 . (7)ٚغريِٖ (6)ٚايػًٗٝٞ

أزخًين املس١ٜٓ » ٚقض عٔ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا أْ٘ قاٍ : 

 . (8)«ٚأخطدين َٔ َه١ 

 ٚأخطز ايعبري بٔ بهاض يف أخباض املس١ٜٓ عٔ ظٜس بٔ أغًِ قاٍ : 

دعٌ اهلل َسخٌ قسم املس١ٜٓ ، ٚكطز قسم َه١ ، ٚغًطاّْا ْكرّيا » 

 . (9)«األْكاض 
                                              

: بفتض أٚي٘ ُٚغُهٕٛ اهلُع٠ ٚنػط ايطا٤ ٚقس ُتهِ بعسٖا ظاٟ ، ٚسه٢ ابٔ ايتني عٔ بعهِٗ فتض  « ٜأضظ» ( 1)

ُٖٛ ايكٛاب ، ٚسه٢  : أٟ إْٗا  «نُا تأضظ اؿ١ٝ إىل ُدشطٖا  »غريٙ نُٗا ، ٚ ايطا٤ ٚقاٍ إٕ ايهػط 

ميإ اْتؿط يف نُا تٓتؿط َٔ ُدشطٖا يف طًب َا تعٝـ ب٘ فإشا ضاعٗا ؾ٤ٞ ضدعت إىل ُدشطٖا نصيو اإل

 . 4/89فتض ايباضٟ .  املس١ٜٓ

 . 2630، ٚايرتَصٟ بطقِ  147، َٚػًِ بطقِ  1777َتفل عًٝ٘ أخطد٘ ايبداضٟ بطقِ ( 2)

 . 8/325تفػري ايبػٟٛ  (3)

 . 2/66يطؾاز اغبٌ اهلس٣ ٚ:  اْعط (4)

 . 234إعالّ ايػادس م :  اْعط (5)

 . 2/347ايطٚض األْف :  اْعط (6)

 . 2/71غبٌ اهلس٣ ٚايطؾاز :  اْعط (7)

 . 17/535ٟ عٔ ابٔ ظٜس ، تفػري ايطربٟ ، ٚأخطد٘ ايطرب 9/428املٓجٛض  ايسض (8)

 . 4/89فتض ايباضٟ : اْعط  1/162تاضٜذ املس١ٜٓ  (9)

تسةةةةةني ه  
مبةةةةةةةد   
  لصةةةةةةد   
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إٔ  أٟ  ٚقس بني ابٔ نجري إٔ ٖصا ايكٍٛ ٖٛ أؾٗط األقٛاٍ ٚأقشٗا 

 . (1)ٛ اختٝاض ابٔ دطٜطَسخٌ قسم املس١ٜٓ ، ٖٚ

ٚأؾب٘ ٖصٙ األقٛاٍ : »  -بعس شنطٙ ألقٛاٍ املفػطٜٔ  - ايطربٟ قاٍ

َُِسخٌ  بايكٛاب يف تأٌٜٚ شيو ، قٍٛ َٔ قاٍ : َع٢ٓ شيو : ٚأزخًين املس١ٜٓ 

َُِدطز قسم،  قسم  . ٚأخطدين َٔ َه١ 

 ٱ ﴿:  ألٕ شيو عكٝب قٛي٘،  ٚإمنا قًٓا شيو أٚىل بتأٌٜٚ اآل١ٜ

 ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ع٢ً أْ٘ َع٢َٓ بصيو أٌٖ َه١ ; فإش ،  . ٚقس زيًٓا فُٝا َه٢ ﴾ ٺ ڀ

نإ شيو عكٝب خرب اهلل عُا نإ املؿطنٕٛ أضازٚا َٔ اغتفعاظِٖ 

ٖٝٓا،  يٝدطدٛٙ عٔ َه١ ملسو هيلع هللا ىلصضغٍٛ اهلل  إش نإ اهلل قس أخطد٘ ،  نإ ب

.  ﴾ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ﴿:  َٓٗا ، إٔ قٛي٘

ِٖ اييت ايبًس٠ َٔ ىطد٘ إٔ يف يٝ٘إ بايطغب١ ي٘ َٓ٘ أَط بإخطاد٘  املؿطنٕٛ ٖ

َُِدطز قسم َُِسخٌ قسم،  َٓٗا   . (2)ٚإٔ ٜسخً٘ ايبًس٠ اييت ْكً٘ اهلل إيٝٗا 

 گ گ گ گ ک ک ﴿: أخّصا َٔ قٛي٘ تعاىل 

 . ص97طايٓػا٤ :  ﴾ ڳ ڳ

،  ٚايكططيب ، ٚايجعًيب ، ايبػٟٛ : َِٓٗ املفػطٜٔ َٔ مجاع١ شنط فكس

 . (3): إٔ املطاز بأضض اهلل املس١ٜٓ ٚاـاظٕ

أمل  : أٟ ، املس١ٜٓ ﴾ گ گ گ گ ک ﴿ بكٛي٘ املطاز » : ايكططيب قاٍ

!  ٜػتهعفهِ نإ ممٔ ٚايتباعسقازضٜٔ ع٢ً اهلذط٠  َتُهٓني تهْٛٛا

 . (4)« باملعاقٞ فٝٗا ٜعٌُ اييت ضضاأل ٖذطإ ع٢ً زيٌٝ اآل١ٜ ٖصٙ ٚيف
                                              

 . 17/535، ٚتفػري ايطربٟ  3/624اْعطتفػري ابٔ نجري ( 1)

إنافتُٗا إىل ايكسم َسح هلُا ، : »  1/135ع قاٍ ايٛاسسٟ يف تفػريٙ ايٛدٝ، ٚ 17/535( تفػري ايطربٟ 2)

 « .ٚنٌ ؾ٤ٞ أنفت٘ إىل ايكسم فٗٛ َسح 

 . 2/158 اـاظٕ ٚتفػري ، 14/148 ايكططيب تفػريٚ ، 2/356 ايجعاييب تفػريٚ 1/121 ايبػٟٛ تفػري ْعط( ا3)

 . 14/148 اْعط تفػري ايكططيب( 4)

تسةةةةةني ه  
 أ ض  هلل  بةةة
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(1)تفػريٙ يف ايجعًيب ْكٌ ٚقس
:  قاٍ عطا٤ عٔ املعاْٞ ضٚح يف األيٛغٞٚ ، 

 . (2)«أضض اهلل تعاىل املس١ٜٓ » 

،  (4)، ٚقاسب )عط ايعًّٛ( (3)ٚقس شنط شيو ابٔ اؾٛظٟ يف تفػريٙ

 . (5)ٚقاسب )ايًباب(

: ٚايكٛاب إٔ املس١ٜٓ دع٤ َٔ أضض اهلل ، ٚسكط اآل١ٜ باملس١ٜٓ  قًت

 ٚاهلل أعًِ .ض ٚيٝؼ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ زيٌٝ ٜك،  ل فٝ٘ ْعطٝتهٝ

ٌٓ بًس غري بًس ايفت١ٓ » قاٍ ابٔ عاؾٛض :  ٕٓ اـطٚز إىل ن ٚظاٖط اآل١ٜ أ

ٍٓ قٛي٘ :  ٕٓ  ص100طايٓػا٤ :  ﴾ وئ ەئ ەئ ائ ﴿ٜعٓس ٖذط٠ ، يهٔ ز أ

َٓا ٖذط٠ املؤَٓني  املككٛز اهلذط٠ إىل املس١ٜٓ ٖٚٞ اييت ناْت ٚادب١ ، ٚأ

ٕٓ ايٓ يب ٚفطٜكّا َٔ املؤَٓني ، إىل اؿبؿ١ فكس ناْت قبٌ ٚدٛب اهلذط٠ ; أل

 . (6)« ناْٛا بعُس مبه١

قٌٝ املطاز بٗصٙ » ٚإىل ايعُّٛ شٖب ايؿٛناْٞ يف تفػريٙ سٝح قاٍ : 

،  ايػبب غكٛم ال ايًفغ بعُّٛ اعتباضّا« األضض املس١ٜٓ ٚاألٚىل ايعُّٛ 

 يًٗذط٠ تكًض األضض بكاع َٔ بكع١ نٌ باألضض فرياز،  اؿل ٖٛ نُا

 . (7)َٓٗا اهلذط٠ ٜٓبػٞ أضض نٌ األٚىل األضضب ٜٚطاز،  إيٝٗا

 ص .1ط ايبًس :  ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿أخصّا َٔ قٛي٘ تعاىل : 

 ؾطفت٘ ايصٟ ايبًس بٗصا ضبو يو وًف أٟ » : ايٛاغطٞ قاٍ

 . (8)« - ٜعين املس١ٜٓ -ٚبربنتو َٝتا ،  اسًّ فٝ٘ َهاْو
                                              

 . 1/405اؾٛاٖط اؿػإ : ْعط ( ا1)

 . 22/160ح املعاْٞ ضٚ: اْعط ( 2)

 . 2/90ظاز املػري : ْعط ( ا3)

 . 1/416عط ايعًّٛ : اْعط ( 4)

 . 5/320ايًباب : اْعط ( 5)

 . 4/14ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط ( 6)

 . 4/379فتض ايكسٜط : اْعط ( 7)

طاز ٚامل : »ٚقاٍ ايكانٞ عٝاض  3/287، ٚغبٌ اهلس٣ ٚايطؾاز  20/60ٚتفػري ايكططيب  1/33ايؿفا : اْعط ( 8)

بايبًس عٓس ٖؤال٤ َه١ ، ٚقاٍ ايٛاغطٞ أٟ وًف يو بٗصا ايبًس ايص٣ ؾطفت٘ مبهاْو فٝ٘ سٝا ٚبربنتو 

 « . َٝتا ٜع٢ٓ املس١ٜٓ ٚاألٍٚ أقض ألٕ ايػٛض٠ َه١ٝ

تسةةةةةني ه  
 ب لبلةةةةةةةد  
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ايطربٟ ، ٖٚصا نعٝف دسًّا ; بٌ َطزٚز ; ضزٙ ؾٝذ املفػطٜٔ ابٔ دطٜط 

أقػِ ٜا قُس بٗصا » ٚبني إٔ املطاز بايبًس َه١ املهط١َ ، سٝح قاٍ : 

 . (1)«ايبًس ٖٚٛ َه١ ، ٚنصيو قاٍ أٌٖ ايتأٌٜٚ 

 ٚقس تبع ايطربٟ يف شيو مجٗٛض املفػطٜٔ .

ٖٞ َه١ ، أمجع عًٝ٘ ، أٟ : أقػِ بايبًس اؿطاّ » قاٍ ايكططيب : 

قاٍ ايٛاغطٞ : أٟ مًف يو ايصٟ أْت فٝ٘ يهطاَتو عًٞ ٚسيب يو ، ٚ

بٗصا ايبًس ايصٟ ؾطفت٘ مبهاْو فٝ٘ سّٝا ، ٚبطنتو َٝتّا ٜعين املس١ٜٓ ، 

 . (2)«ٚاألٍٚ أقض ألٕ ايػٛض٠ ْعيت مبه١ باتفام 

 . (3)املفػطٜٔ مجٝع قٍٛ يف َه١ ٖٞ ايبًسٚقس دعّ اـاظٕ بإٔ 

يبًس إٕ املطاز با» يف ضزٙ ع٢ً ايٛاغطٞ يف قٛي٘ :  -ٚقاٍ ايؿٛناْٞ 

ٖٚٛ َع نْٛ٘ خالف إمجاع املفػطٜٔ ; َسفٛع يهٕٛ : »  -« املس١ٜٓ 

 . (4)«ايػٛض٠ َه١ٝ ال َس١ْٝ 

 عًٍٛ سٙٚقٖٝ -َه١ املؿطف١  - اؿطاّ بايبًس غبشاْ٘ املٛىل أقػِٚقس 

(5)أًٖ٘ بؿطف املهإ ؾطف بإٔ ٚإؾعاضّا ، فهً٘ ملعٜس إظٗاضّا ; فٝ٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ
 . 

 ک ک ک ک ڑ ﴿:  قٛي٘ تعاىلأخصا َٔ 

 . ص5طاألْفاٍ : .  ﴾ ڳ ڳ گ گ گ گ

،  َٚػهٓ٘ َٗادطٙ ألْٗا ; املس١ٜٓ َٔ أٟ : املفػطٕٚ قاٍ

أٚ املطاز ،  ختكام ايبٝت بػانٓ٘اب٘ ن اختكاقٗاف

 . (6)بٝت٘ بٗا
                                              

 . 24/429تفػري ايطربٟ ( 1)

 . 20/60تفػري ايكططيب ( 2)

 . 6/256تفػري اـاظٕ ( 3)

 . 4/379فتض ايكسٜط : اْعط ( 4)

 . 5/399تفػري ايبٝهاٟٚ : اْعط  (5)

 . 14/148، ٚتفػري ايكططيب  2/356ٚتفػري ايجعاييب  1/121تفػري ايبػٟٛ : اْعط ( 6)

تسةةةةةني ه  
ببيةةةةةةةةة  

   ملسو هيلع هللا ىلص ل سول 
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:  َعٓاٙ:  قاٍ بعهِٗ فإٕ،  ﴾ ک ک ﴿:  قٛي٘ ٚأَا »قاٍ ابٔ دطٜط : 

 ڑ ﴿:  بع٠ أبٞ ابٔ عٔفطٟٚ :  وشي قاٍ َٔ شنط ، ثِ (1)« املس١ٜٓ َٔ

 . بسض إىل املس١ٜٓ:  ﴾ ک ک ک ک

 :  قٛي٘ يف دعفط بٔ عباز بٔ قُس أخربْٞ،  قاٍ دطٜر ابٔ عٔٚ

 . (2)بسض إىل املس١ٜٓ َٔ:  ، قاٍ ﴾ گ ک ک ک ک ڑ ﴿

 َكاّ ٖٛ ﴾ ک ک ﴿ إٔ ٚايعاٖط» ٚقاٍ أبٛ سٝإ يف ايبشط احملٝط : 

 ٚفٝ٘،  َه١:  ٚقٌٝ،  ب٘ ٚكتك١ َٗادطٙ األْٗ;  املس١ٜٓ:  ٚقٌٝ،  غهٓاٙ

 َٔ اـطٚز إىل فكطف٘ بسض إىل خطٚد٘ عٔ إخباض ٖصا إٔ ايعاٖط ألٕ;  بعس

 . (3)« بعاٖط يٝؼ َه١

(4)« فٝٗا بٝت٘ أٚ َٚػهٓ٘ َٙٗادط ألْٗا املس١ٜٓ ٜعين » : ايبٝهاٟٚ ٚقاٍ
 . 

ٖٛ  اإلخطاز بٗصا املطاز : املفػطٜٔ مجٗٛض قاٍ » : تفػريٙ يف اـاظٕ ٚقاٍ

(5)« ١باملسٜٓ بٝتو َٔ باـطٚز ضبو أَطى نُا َٚعٓاٙ بسض إىل املس١ٜٓ َٔ خطٚد٘
 . 

،  ْفػٗا املس١ٜٓ أٚ باملس١ٜٓ بٝت٘ ٜطٜس ﴾ ک ک ﴿ : قٛي٘ » : ايطاظٟ ٚقاٍ

 . (6)« ألْٗا َٛنع ٖذطت٘

قاي٘ «  ٜجطب « » املس١ٜٓ »ٜطٜس َٔ  ﴾ ک ک ﴿ٚقٛي٘ : : ايجعاييب  ٚقاٍ

ُٗ ُِ  . (7)ٛضاُؾ

عٔ قُس بٔ عباز بٔ دعفٕط املدعَٚٞ يف » يف املػاظٟ : ايٛاقسٟ ٚض٣ٚ 

 . (8)« َٔ املس١ٜٓ: قاٍ  ﴾ ک ک ﴿: قٛي٘ 
                                              

 . 13/394تفػري ايطربٟ ( 1)

 . 13/394املطدع ايػابل ( 2)

 . 6/35ايبشط احملٝط  (3)

 . 2/366تفػري ايبٝهاٟٚ  (4)

 . 2/162تفػري اـاظٕ  (5)

 . 7/366( تفػري ايطاظٟ 6)

 . 2/96تفػري ايجعاييب اؾٛاٖط اؿػإ ( 7)

 . 1/132َػاظٟ ايٛاقسٟ ( 8)
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 املس١ٜٓ أٚ باملس١ٜٓ أٚ ملسو هيلع هللا ىلص َػهٓ٘ بايبٝت ٚاملطاز »ٚقاٍ األيٛغٞ : 

،  بصاى ٚيٝؼ َه١ ب٘ املطاز إٔ بعهِٗ ، ٚظعِ ملسو هيلع هللا ىلص َجٛاٙ ألْٗا;  ْفػٗا

،   َٓ٘ بٛسٞ نإ أْ٘ إىل إؾاض٠ ٚتعاىل غبشاْ٘ ايطب إىل اإلخطاز ٚإناف١

 . (1)« ملسو هيلع هللا ىلص نُريٙ إىل ٚإنافت٘ ايطب شنط يطف ىف٢ ٚال

فٗٞ  ملسو هيلع هللا ىلصإٕ األٚىل يف َع٢ٓ اآل١ٜ : إٔ املككٛز بٗا سذطات ايٓيب :  قًت

 . (2)ملسو هيلع هللا ىلصبٝت٘ ، ٚأَا املس١ٜٓ املٓٛض٠ فٗٞ بًسٙ ، َٚسٜٓت٘ 

،  عًُا يًُس١ٜٓ امساإٔ ٜعس  ال ٜكًضَٔ ْاس١ٝ أخط٣ فإٕ ٖصا االغِ ٚ

 ، ٚبٗصا ٜعٗط إٔ ٜٚٓسضز ؼت٘ ملسو هيلع هللا ىلص ألْ٘ يف سكٝك١ األَط ٜطدع إىل بًس ايٓيب

يف  األْٗإىل بعض ;  بعهٗا ٜطدعأنجطٖا أٚقاف َتساخ١ً ;  ٖصٙ األمسا٤

 . ُٗا أٚقاف ٚيٝػت أمسا٤عَع

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ﴿أخصا َٔ قٛي٘ تعاىل : 

 حئ یجئ ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 . ص41ٓشٌ : طاي ﴾ ىئ مئ

ايطربٟ  دطٜط ابٔ املفػطٜٔ ؾٝذ : َِٓٗ املفػطٜٔ َٔ مجع شيو شنط فكس

،  َه١ أٌٖ ظًُِٗ قُس أقشاب ٖؤال٤ » : قاٍ أْ٘ قتاز٠ عٔ بػٓسٙ ض٣ٚ سٝح

ثِ بٛأِٖ اهلل ،  َِٓٗ باؿبؿ١ طٛا٥ف ؿل ست٢ زٜاضِٖ َٔ فأخطدِٖٛ

 . ا َٔ املؤَٓنياّضٚدعٌ هلِ أْك،  املس١ٜٓ بعس شيو فذعًٗا هلِ زاض ٖذط٠

 . : املس١ٜٓ قاٍ ﴾ ىئی ىئ ىئ ېئ ﴿ عٔ ايؿعيبٚ

: ِٖ قّٛ ٖادطٚا إىل ضغٍٛ اهلل  قاٍ ضنٞ اهلل عُٓٗا عٔ ابٔ عباؽٚ

 . (3)« ٚظًُِٗ املؿطنٕٛ،  َٔ أٌٖ َه١ بعس ظًُِٗ ملسو هيلع هللا ىلص

 . (4)ٚقس ضدض ابٔ دطٜط ٖصا ايكٍٛ ٚاختاضٙ ع٢ً بك١ٝ األقٛاٍ
                                              

 . 7/18ضٚح املعاْٞ ( 1)

 . 6/35ٚايبشط احملٝط ،  7/18، ٚ ضٚح املعاْٞ  2/366تفػري ايبٝهاٟٚ : اْعط ( 2)

 . 13/394تفػري ايطربٟ ( 3)

 . املطدع ايػابل ْعط( ا4)

تسةةةةةني ه  
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،  (3)، ٚايٓشاؽ (2)، ٚايبػٟٛ (1)يبٚإىل تكسِٜ ٖصا ايكٍٛ شٖب ايكطط

(4)ٚايبٝهاٟٚ
(5)اؾٛظٟ ٚابٔ ، 

(6)ٚايطاظٟ ، 
(7)نجري ٚابٔ ، 

(8)ٚايػٝٛطٞ ، 
  ،

 ، ٚغريِٖ . (9)ٚايؿٛناْٞ

 . (10)«َبا٠٤ سػ١ٓ ٖٚٞ املس١ٜٓ » قاٍ ايبٝهاٟٚ : 

:  ٚقٌٝ.  املس١ٜٓ:  ٚقتاز٠،  ٚايؿعيب،  عباؽ ابٔ قاٍ» ٚقاٍ ابٔ نجري : 

 بني َٓافا٠ ٚال» . ثِ مجع بني ايكٛيني بكٛي٘ :  فاٖس قاي٘،  طٝباي ايطظم

 يف َٓٗا خرّيا اهلل فعٛنِٗ ٚأَٛاهلِ َػانِٓٗ تطنٛا فإِْٗ،  ايكٛيني

 ٚنصيو،  َٓ٘ ي٘ خري ٖٛ مبا اهلل عٛن٘ هلل ؾ٦ّٝا تطى َٔ فإٕ،  ايسْٝا

 اضٚافك،  ايعباز ضقاب ع٢ً ٚسهُِٗ ايبالز يف هلِ اهلل َهٔ فإِْٗ;  ٚقع

 . (11)« إَاَا يًُتكني َِٓٗ ٚنٌ،  سهاَا أَطا٤

 . (12)ٚشنطٙ املٓاٟٚ يف فٝض ايكسٜط

:  أٟ » : فكاٍ اآل١ٜ تفػري يف عًٝ٘ اؾعا٥طٟ بهط أبٛ ايؿٝذ اقتكط ٚقس

 . (13)«زاّضا سػ١ٓ ٖٞ املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ  يٓٓعهلِ

ٚقس أؾاض ايكاؿٞ إىل ٚد٘ تػ١ُٝ املس١ٜٓ عػ١ٓ ; ٚشيو الؾتُاهلا 

 . (14)ع٢ً اؿػٔ اؿػٞ ٚاملعٟٓٛ
                                              

 . 14/148تفػري ايكططيب: اْعط ( 1)

 . 8/325تفػري ايبػٟٛ : ( اْعط 2)

 . 2/213َعاْٞ ايكطإٓ يًٓشاؽ : اْعط ( 3)

 . 1/120تفػري ايبٝهاٟٚ : اْعط ( 4)

 . 2/90ظاز املػري : اْعط ( 5)

 . 366/  7ايطاظٟ تفػري :  ( اْعط6)

 . 3/624تفػري ابٔ نجري : اْعط ( 7)

 . 9/46تفػري ايسض املٓجٛض : اْعط ( 8)

 . 379/  4يكسٜطفتض ا:  ( اْعط9)

 . 1/120تفػري ايبٝهاٟٚ ( 10)

 . 3/624تفػري ابٔ نجري ( 11)

 . 6/264فٝض ايكسٜط  (12)

 . 2/301 أٜػط ايتفاغري( 13)

 . 2/71غبٌ اهلس٣ ٚايطؾاز ( 14)
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 املطهرة : السنة يف النبوية املدينة أمساء

َٔ : ٝب بهػط ايطا٤ َؿسز٠ ، ٚقٌٝ َٔ ايطِّ ١ٚطٝب

ايطٝب بفتض ايطا٤ َؿسز٠ ، ٚنػط ايٝا٤ َؿسز٠ مبع٢ٓ 

 . ايطاٖط ، ـًٖٛا َٔ ايؿطى ، ٚتطٗريٖا َٓ٘

 ملسو هيلع هللا ىلصعت ايٓيب قاٍ : مس  مسط٠ بٔ دابط ايطرباْٞ َٔ سسٜح ض٣ٚ فكس

 . (2)« طٝب١ (1)أَطْٞ إٔ أمسٞ املس١ٜٓ إٕ اهلل » :  ٍٛكٜ

 اهلل ضغٍٛ مسعت : قاٍ  مسط٠ بٔ دابط سسٜح َٔ أمحس اإلَاّ ٚض٣ٚ

 . (3)« طٝب١ املس١ٜٓ مس٢ ٚتعاىل تباضى اهلل إٕ» :  ٍٛكٜ ملسو هيلع هللا ىلص

 سسٜح يف- عٓٗا اهلل ضنٞ قٝؼ بٓت فاط١ُ سسٜح َٔ ٚغريٙ َػًِ ٚض٣ٚ

(4)« املس١ٜٓ ٜعين ، طٝب١ ٖصٙ ، طٝب١ ٖصٙ ، طٝب١ ٖصٙ » : ملسو هيلع هللا ىلص ٛي٘ق - اؾػاغ١
 . 

 ٚض٣ٚ اإلَاّ أمحس يف َػٓسٙ عٔ فاط١ُ بٓت قٝؼ ضنٞ اهلل عٓٗا : 

َٓا ِٔ:  َفُكًِ َِْت ََ ٍَ َأ َْا:  َقا ٍُ َأ ََا;  ايٖسٖدا َٗا اأَلِضَض َغَأَطُأ ٔإِّٞ َأ َِٝط ُنًٖ  ََٖه١َ َغ

َِٝب١َ ٍَ ََٚط ٍُ َفَكا ٘ٔ َضُغٛ ُٔنَي ََِعَؿَط َٜا َأِبٔؿُطٚا: »  ملسو هيلع هللا ىلص ايًٖ ُُِػًٔ  ٖصٙ طٝب١  اِي

 . (5)«ايسداٍ  -ٜعين  -ال ٜسخًٗا 

عُٓٗا  اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ عٔ َطزٜٚ٘ ٚابٔ ، اْٞٗاألقب ْعِٝ أبٛ اٙٚضٚ

طٝب١ ، َٚٔ قاٍ ٜجطب فًٝػتػفط اهلل  ال تسعٖٛا ٜجطب ، فإْٗا »بًفغ : 

                                              
 . يف بعض ايٓػذ بًفغ : )طٝب١( ، ٚيف أخط٣ : )طاب١( ، ٚيف ثايج١ : )طابا(( 1)

ٚععاٙ يًطرباْٞ  1694، ٚأٚضزٙ ايػٝٛطٞ يف اؾاَع ايكػري بطقِ  1954أخطد٘ ايطرباْٞ يف ايهبري بطقِ ( 2)

، ٚقشش٘ األيباْٞ يف قشٝض  34808، ٚنٓع ايعُاٍ بطقِ  1694ٚنعف٘ ، ٚاْعط فٝض ايكسٜط بطقِ 

 . 1723اؾاَع ايكػري بطقِ 

 « . سسٜح قشٝض» ، ٚقاٍ ؾعٝب األضْؤٚط يف تعًٝك٘ ع٢ً املػٓس :  20854أخطد٘ أمحس بطقِ ( 3)

 . 2942أخطد٘ َػًِ بطقِ ( 4)

، ٚابٔ سبإ بطقِ ،  4258، ٚايٓػا٥ٞ يف ايهرب٣ بطقِ  27390،  27372،  27146أخطد٘ أمحس بطقِ ( 5)

 . 964ٚايطرباْٞ يف ايهبري بطقِ  6789

تسةةةةةني ه  
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 . (1)« ٖٞ طٝب١،  ٖٞ طٝب١،  ثالخ َطات ، ٖٞ طٝب١

َٔ قاٍ ٜجطب َط٠ فًٝكٌ : املس١ٜٓ » قاٍ :   غعس بٔ أبٞ ٚقامٚعٔ 

 . (2)« عؿط َطات

ٚايطاب ٚايطٝب يػتإ مبع٢ٓ ، ٚاؾتكاقُٗا َٔ ايؿ٤ٞ ايطٝب ، ٚقٌٝ : 

 يطٗاض٠ تطبتٗا ، ٚقٌٝ يطٝبٗا يػانٓٗا ، ٚقٌٝ َٔ طٝب ايعٝـ بٗا .

ََط إٔ ُت» قاٍ ابٔ األثري :  ِٝب١َ ٚطاب١َ ، ُٖٚا َٔ ايطِّٝب أ ٢ُٖ املس١ُٜٓ َط َػ

٢ُٖ ب٘ ،  ألٕ املس١ٜٓ نإ امُسٗا َٜجٔطَب ، ٚايٖجِطب : ايَفػاز ، ف٢َٗٓ إٔ ُتَػ

َِٝب١ ٚمٖساٖا ِٕٝب تأُْٝح ُٖٚا ، ٚطاب١َ ، َط :  ٚقٌٝ . ايطِّٝٔب مبع٢ٓ ، ََٚطإب ، َط

ـًُُٛٔقٗا َٔ اي  . (3)«ؿِّطى ، ٚتطٗريٖا َٓ٘ ٖٛ َٔ ايطِّب مبع٢ٓ ايطاٖط ; 

ايطٝب ٖٚٛ  مسٝت طاب١ ٚطٝب١ َٔ:  قاٍ ايعًُا٤» ٚقاٍ ايٟٓٛٚ : 

: ٚقٌٝ ، َٔ طٝب ايعٝـ :  ٚقٌٝ،  ايطاٖط ـًٛقٗا َٔ ايؿطى ٚطٗاضتٗا

، غتكطاض بٗا َٓٗا ٚيالٚمسٝت ايساض أل، َٔ ايطٝب ٖٚٛ ايطا٥ش١ اؿػ١ٓ 

 . (4)« ٚاهلل أعًِ

بعض أٌٖ ايعًِ : ٚيف طٝب تطابٗا ٖٚٛا٥ٗا زيٌٝ ٚقاٍ » قاٍ ابٔ سذط : 

ؾاٖس ع٢ً قش١ ٖصٙ ايتػ١ُٝ ; ألٕ َٔ أقاّ بٗا هس َٔ تطابٗا ٚسٝطاْٗا 

 . (5)«ضا٥ش١ طٝب١ ال تهاز تٛدس يف غريٖا 

ٜكٍٛ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ مسعت ايٓيب  بٔ مسط٠  ؿسٜح دابط

 . (6)« إٕ اهلل تعاىل مس٢ املس١ٜٓ طاب١» 
                                              

فٝض ايكسٜط : ، ٚاْعط  8/106، ايسض املٓجٛض  2077أخطد٘ أبٛ ْعِٝ األقبٗاْٞ يف أخباض أقبٗإ بطقِ ( 1)

 . 3/296، ٚغبٌ اهلس٣ ٚايطؾاز  6/156

 . 1350أخطد٘ ايعكًٝٞ يف ايهعفا٤ ايهبري بطقِ ( 2)

 . 3/333ايٓٗا١ٜ يف غطٜب اؿسٜح ( 3)

 . 5/46ع٢ً َػًِ ، ٚاْعط ؾطح ايٟٓٛٚ  8/4اجملُٛع ( 4)

 . 4/89فتض ايباضٟ ( 5)

 . 4260قِ ، ٚايٓػا٥ٞ يف ايهرب٣ بط 20141، ٚأمحس بطقِ  673أخطد٘ َػًِ بطقِ( 6)

تسةةةةةني ه  
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َٔ  »قاٍ :  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  : إٔ ايربا٤  ٔ سسٜحض٣ٚ أمحس ٚغريٙ َٚقس 

 . (1)« ٖٞ طاب١،  ٖٞ طاب١،  مس٢ املس١ٜٓ ٜجطب فًٝػتػفط اهلل 

 املس١ٜٓ فكاٍ :  ملسو هيلع هللا ىلصشنط عٓس ضغٍٛ اهلل » ٚعٔ دابط بٔ مسط٠ قاٍ : 

 . (2)«قاٍ دابط : ٚأْا أمسع٘ « إٕ اهلل تباضى ٚتعاىل ٖٛ مس٢ املس١ٜٓ طاب١ » 

َٓا: »  قاٍعٔ أبٞ محٝس ايػاعسٟ  َػًِضٟ ٚداٚقس ض٣ٚ ايب ًِ  َََع َأِقَب

ِّ ِٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٖٓٔب َٓا َسٖت٢ َتُبَٛى َٔ َُٔس١َٜٔٓ َع٢ًَ َأِؾَطِف ٍَ اِي  . (3)« َطاَب١ْ َٖٔصٙٔ:  َفَكا

ٚض٣ٚ ايساضَٞ بػٓسٙ عٔ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا أْ٘ غأٍ نعب 

ب : لسٙ يف ايتٛضا٠ ؟ فكاٍ نع ملسو هيلع هللا ىلصنٝف ػس ْعت ضغٍٛ اهلل » األسباض : 

،  بايؿاّ ًَه٘ ٜٚهٕٛ ، طاب١ إىل ٜٚٗادط ، مبه١ ٜٛيس اهلل عبس بٔ قُس

األغٛام ، ٚال ٜهاف٧ بايػ١٦ٝ ايػ١٦ٝ ،  ٚيٝؼ بفشاف ٚال قداب يف

،  ٚنــطا٤ غــطا٤ نٌ يف اهلل وُسٕٚ ، اؿُازٕٚ أَت٘ ، ٜٚػفط ٜعفٛ ٚيهٔ

ٜٚأتعضٕٚ يف ٜٚهــربٕٚ اهلل ع٢ً نٌ لس ، ٜـٛنــؤٕٚ أطــطافـِٗ ، 

أٚغاطِٗ ، ٜكفٕٛ يف قالتِٗ نُا ٜكفٕٛ يف قتاهلِ ، زِٜٚٗ يف 

 . (4)«َػادسِٖ نسٟٚ ايٓشٌ ، ٜػتُع َٓازِٜٗ يف دٛ ايػُا٤ 

عاّ  ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ : خطدٓا َع ضغٍٛ اهلل  ٚيف سسٜح أبٞ محٝس ايػاعسٟ 

َٓهِ  أسب فُٔ َتعذٌ إْٞ » : قاٍ ملسو هيلع هللا ىلص أْ٘ : ٚفٝ٘ ... ايكط٣ ٚازٟ د٦ٓا سني تبٛى

                                              
،  1652بطقِ « َٔ قاٍ يًُس١ٜٓ ٜجطب فًٝػتػفط اهلل  »، ٚأبٜٛع٢ً يف َػٓسٙ بًفغ :  1450اخطد٘ أمحس بطقِ ( 1)

ي٘ ثكات ٚشنطٙ ايػٝٛطٞ يف ايسض ٚععاٙ المحس ٚأبٞ ٜع٢ً ٚقاٍ : ٚضدا 3/303ٚشنطٙ اهلٝجُٞ يف اجملُع 

، ٚايفتين يف  40سذط اْعط ايكٍٛ املػسز م  ٚضزٙ ابٔ 2/220ٚأٚضزٙ ابٔ اؾٛظٟ يف املٛنٛعات  5/188

ٚنعف٘  1/165، ٚابٔ ؾب٘ يف تاضٜذ املس١ٜٓ  344ٚايطٜٚاْٞ يف َػٓسٙ بطقِ  1/76تصنط٠ املٛنٛعات 

 . 12410األيباْٞ يف نعٝف اؾاَع ضقِ 

ٖٚصا إغٓاز ، ٚسػٓ٘ األيباْٞ يف ايػًػ١ً ايكشٝش١ فكاٍ : : قشٝض يػريٙ  3/247أخطد٘ أبٛ ٜع٢ً يف َػٓسٙ ( 2)

 . 5/98سػٔ 

، ٚقس تطدِ ايبداضٟ يف قشٝش٘ : ) باب املس١ٜٓ  4160،  1773،  1411َتفل عًٝ٘ ، أخطد٘ ايبداضٟ بطقِ ( 3)

 . 23652، ٚأمحس يف املػٓس بطقِ  1392طاب١( ، ٚأخطد٘ َػًِ بطقِ 

، ٚقشش٘ سػني  164قِ بط 1/151، ٚاألقبٗاْٞ يف زال٥ٌ ايٓب٠ٛ  8بطقِ  1/17أخطد٘ ايساضَٞ يف غٓٓ٘ ( 4)

 . 8س يف تعًٝك٘ ع٢ً غٓٔ ايساضَٞ غًِٝ أغ
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ٚخطدٓا َع٘ ، ست٢ إشا أٚف٢  ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ٜتعذٌ فًٝفعٌ قاٍ : فدطز ضغٍٛ اهلل 

(1)« ٚمب٘ وبٓا ُأُسس ٖصا : قاٍ ُأُسّسا ضأ٣ فًُا ، طاب١ ٖصٙ : قاٍ املس١ٜٓ ع٢ً
 . 

َٔ طٝب : يطٝبٗا يػانٓٗا ، ٚقٌٝ ; ٚمسٝت طاب١ » :  طيبقاٍ ايكط

تهاز  ال ، طٝب١ ضا٥ش١ ْٗاٚسٝطا تطبتٗا َٔ هس بٗا أقاّ َٔ : ٚقٌٝ ، بٗا ايعٝـ

ٚأٟ طٝب هسٙ املكِٝ بٗا أطٝب َٔ َؿاٖس٠ قربٙ : تٛدس يف غريٖا ، قًت 

ربٙ ضٚن١ َٔ ــٚنٝف ال ٚبني قربٙ َٚٓ،  أطٝب َٔ تطبت٘ طْٝب فٌٗ،  ملسو هيلع هللا ىلص

 . (2)« ملسو هيلع هللا ىلصايهطِٜ  فاعترب بٗصا طٝب ايرتب١ اييت نُت دػسٙ ؟! ضٜاض اؾ١ٓ

 . ا ضا٥ش١ التٛدس يف غريٖاَٚٔ خكا٥كٗا طٝب ضوٗا ، ٚيًعطط فٝٗ

 َٚا أسػٔ قٍٛ أبٞ عبساهلل ايعطاض :

 ينهاــــــاب نســــــول اهلل طــــــــب رســــــبطي

 (3)ملندل الرطباكافور ماما الاملسك  فنا

، « إٕ اهلل أَطْٞ إٔ أمسٞ » ٚيف ضٚا١ٜ : « إٕ اهلل مس٢ » قاٍ املٓاٟٚ : 

مبٓع « املس١ٜٓ طاب٘ » ٗاض تػُٝتٗا ٚال تعاضض ; ألٕ املطاز أْ٘ أَطٙ بإظ

قطفٗا ، ٚيف بعض ضٚاٜات ايبداضٟ طاب١ بايتٜٓٛٔ ظعًٗا ْهط٠ ، ٖٚٞ 

تأْٝح طاب َٔ ايطٝب ٚأقًٗا طٝب١ ، قًبت ايٝا٤ أيّفا يتشطنٗا ٚاْفتاح َا 

; الغتعُاٍ ايجطب يف َع٢ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصقبًٗا ٚنإ امسٗا ٜجطب فهطٖ٘ ايٓيب 

ب١ يتطٝٝب َهاْٗا بايسٜٔ أٚ ـًٛقٗا َٔ ايكبض ، فبني إٔ اهلل مساٖا طا

ايؿطى ٚتطٝبٗا َٓ٘ ، أٚ يطٝب ضا٥شتٗا ٚأَٛضٖا نًٗا ، أٚ ؿًٍٛ ايطٝب 

، أٚ يهْٛٗا تٓفٞ خبجٗا ٜٚبك٢ طٝبٗا أٚ يػري شيو ،  ملسو هيلع هللا ىلصبٗا ٖٚٛ املكطف٢ 

ٚتػُٝتٗا يف ايتٓعٌٜ )ٜجطب( ٚقٛي٘ يف سسٜح ٖصٙ ٜجطب باعتباض َا عٓس 

 . (4)«١ٜ غابل ع٢ً ايتػ١ُٝ املٓافكني أٚ ْعٍٚ اآل
                                              

 . 3437، ضقِ  423، َٚػًِ  1872ِ ، ٚضق 1481ضقِ  2/155( َتفل عًٝ٘ ، أخطد٘ ايبداضٟ 1)

 . 23/249، ، ٚضٚح املعاْٞ  14/148 تفػري ايكططيب: اْعط ( 2)

 . 2/71غبٌ اهلس٣ ٚايطؾاز  : اْعط( 3)

 . 6/238فٝض ايكسٜط ( 4)
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ايعًُا٤ َٔ تٛغع يف شنط أمسا٥ٗا املؿتك١ َٔ ايطٝب ، فكس  َٚٔ

،  طا٥ب: َِٚٓٗ َٔ مساٖا  -بايتا٤ املفتٛس١  -ت طاب:  ٗا٥مساشنطٚا يف أ

،  َطٝب١: َِٚٓٗ َٔ مساٖا ; بايٝا٤ بسٍ اهلُع٠ ،  طاٜب: َِٚٓٗ َٔ مساٖا 

 . (1)يف اؾُٝعٚاملاز٠ ٚاسس٠ 

غِ املؿٗٛض ايصٟ تهطض يف ٦َات األسازٜح االٖٛ ا ٖٚص

بُٝٓت شيو يف ثٓاٜا ٖصا ايبشح ،  ايٓب١ٜٛ ايكشٝش١ نُا

يف : ا ب٘ يف ايكطإٓ ايهطِٜ يف أضبع١ َٛانع ٚدا٤ َكطّس

 . (2)ايتٛب١ ، ٚاألسعاب ، ٚاؿؿط ، نُا تكسّ شنطٙغٛض٠ 

 ملسو هيلع هللا ىلصإيٝٗا ايٓيب  ع٢ً ايبًس٠ املعطٚف١ ، اييت ٖادط،  غِ ايعًِٚاملس١ٜٓ اال

ٚإشا أضٜس غريٖا بًفغ ،  فإشا أطًكت تبازض إىل ايفِٗ أْٗا املطاز،  ٚزفٔ بٗا

، فٗٞ  ١املس١ٜٓ فالبس َٔ قٝس ، ٚشيو نايبٝت إشا أطًل ٜطاز ب٘ ايهعب

ؾتكاق٘ َٔ َسٕ باملهإ إشا أقاّ ب٘ ، ٖٚٞ َػتٛ َٔ انايٓذِ يًجطٜا ، ٚ

ٗا ايػبار ، ٚنإ امسٗا قبٌ ٚايػايب ع٢ً أضن،  األضض هلا نٌٝ نجري

ٚقٌٝ مسٝت بٝجطب ،  شيو ٜجطب ، ٜٚجطب اغِ ملٛنع َٓٗا مسٝت نًٗا ب٘

ٚايصٟ  ، شيو غري ٚقٌٝ ، ْعهلا َٔ أٍٚ ألْ٘ ْٛح بٔ غاّ بٔ ضّإ ٚيس َٔ قا١ْٝ بٔا

َس١ٜٓ  يف ٜهٕٛ مناإ أْ٘ خربُٚأ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب مببعح بؿط سني األنرب عٖبُت بٓاٖا

 . (3)يٝٗاإطٝب١ ، ٚطاب٘ ، ٚاملس١ٜٓ بعس ٖذطت٘  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب ثِ مساٖا ،  ٜجطب

ٚاملس١ٜٓ ٖٞ االغِ ايعًِ بايػًب١ نُا ٜكاٍ : ابٔ عُط ، ٚابٔ عباؽ 

يًعًِ املعطٚف ، ٚايهتاب يػٝبٜٛ٘ ، فاملس١ٜٓ ٖٞ ايعًِ ايػايب ايصٟ تهطض 

ٚاْتؿط  ٚشاع ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب يػإ ع٢ً هطٟ ٚنإ ، نجرّيا ٚايػ١ٓ ايكطإٓ يف

، ٚاْتؿط ع٢ً أيػ١ٓ ايتابعني َٚٔ تبعِٗ إىل  أيػ١ٓ قشابت٘ ايهطاّ ع٢ً 

 َٜٛٓا ٖصا .
                                              

 . 2/71غبٌ اهلس٣ ٚايطؾاز : اْعط ( 1)

 . َٔ ٖصا ايبشح 94م : اْعط ( 2)

 . 5/231، عُس٠ ايكاضٟ  4/89فتض ايباضٟ : اْعط  (3)

تسةةةةةني ه  
 ب ملدينةةةةة   
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املس١ٜٓ عًِ ع٢ً ايبًس٠ املعطٚف١ اييت ٖادط إيٝٗا ايٓيب » قاٍ ابٔ سذط : 

، فإشا  ﴾ ک ڑ ڑ ژ ژ ﴿ٚزفٔ بٗا ، قاٍ تعاىل :  ملسو هيلع هللا ىلص

فال بس َٔ  أطًكت تبازض إىل ايفِٗ أْٗا املطاز ، ٚإشا أضٜس غريٖا بًفغ املس١ٜٓ

 . (1)«قٝس ، فٗٞ نايٓذِ يًجطٜا 

يف ٚقف  غِ ايصٟ نإ هطٟ ع٢ً أيػ١ٓ ايكشاب١ ٖٛ االاملس١ٜٓ ٚ

ْٛضز  إٔ بعس يصيو أَج١ً ٚغٓصنط ، إيٝٗا ٚاإلؾاض٠ ، عٓٗا ٚاؿسٜح ، املس١ٜٓ

إسكا١ٝ٥ بعسز األسازٜح اييت ٚضز فٝٗا اغِ املس١ٜٓ يف نتب ايػ١ٓ املؿٗٛض٠ 

 ت١ ، َٚٛطأ َايو ، َٚػٓس أمحس ، ٚغٓٔ ايساضَٞ :ٖٚٞ ايهتب ايػ

 ( َط٠ .580غِ املس١ٜٓ يف قشٝض ايبداضٟ أنجط َٔ )اٚضز  (1

 ( َط٠ .300ًِ أنجط َٔ )ـــــغِ املس١ٜٓ يف قشٝض َػاٚضز  (2

 ( َط٠ .100ٞ زاٚز أنجط َٔ )ــٔ أبـغِ املس١ٜٓ يف غٓاٚضز  (3

 ط٠ .( 100َصٟ أنجط َٔ )ــٔ ايرتَـغِ املس١ٜٓ يف غٓاٚضز  (4

 ( َط٠ .130ا٥ٞ أنجط َٔ )ـــٔ ايٓػـغِ املس١ٜٓ يف غٓاٚضز  (5

 ( َط٠ .90بٔ َاد٘ أنجط َٔ )أ ـغِ املس١ٜٓ يف غٓاٚضز  (6

 ( َط٠ .1300ت١ أنجط َٔ )ـتب ايػــغِ املس١ٜٓ يف ايهاٚضز  (7

 ( َط٠ .2130ع١ أنجط َٔ )ـب ايتػتغِ املس١ٜٓ يف ايهاٚضز  (8

( ٖٛ االغِ ايعًِ  غِ ) املس١ٜٓي١ ٚانش١ ع٢ً إٔ ٖصا االٖٚصا ٜسٍ زال

ٚنإ ،  اغايّب ملسو هيلع هللا ىلصيًُس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ املباضن١ ، ايصٟ نإ ٜصنطٙ ايٓيب 

عٓس  ٖٚٛ ايصٟ ناْٛا ٜػُٕٛ املس١ٜٓ ب٘،  هطٟ ع٢ً أيػ١ٓ ايكشاب١ 

 ايتشسخ عٓٗا .

 َٔ ايهتب ايػت١ : صٙ األسازٜحأَج١ً هل فُٝا ٜأتٞٚ

َّ : »  غعا٠ فكاٍنإ يف ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ايٓيب :  سسٜح أْؼ  أواًل : ا إٕ أقٛا
                                              

 . 4/89فتض ايباضٟ ( 1)
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; ا إال ِٖٚ َعٓا فٝ٘ ا ٚال ٚازَّٜا غًهٓا ؾعّب، خًفٓا  باملس١ٜٓ

 . (1)«سبػِٗ ايعصض 

فآخ٢ ايٓيب  املس١ٜٓقسّ عبس ايطمحٔ بٔ عٛف :  قاٍ سسٜح أْؼ  ثانيًا :

بٝٓ٘ ٚبني غعس بٔ ايطبٝع األْكاضٟ فعطض عًٝ٘ إٔ ٜٓاقف٘ أًٖ٘  ملسو هيلع هللا ىلص

باضى اهلل يو يف أًٖو َٚايو زيين ع٢ً :  َٚاي٘ فكاٍ عبس ايطمحٔ

 . (2)... اؿسٜحايػٛم 

فأؼفتٓا بططب ، : زخًٓا ع٢ً فاط١ُ بٓت قٝؼ  سسٜح ايؿعيب قاٍ : ثالثًا

فػأيتٗا عٔ املطًك١ ، ٚأغكتٓا غٜٛل غًت ، ٜكاٍ ي٘ ضطب ابٔ طاب 

إٔ أعتس  ملسو هيلع هللا ىلصا فأشٕ يٞ ايٓيب ا أٜٔ تعتس ؟ قايت طًكين بعًٞ ثالّثثالّث

: قايت . إٕ ايكال٠ داَع١ : فٓٛزٟ يف ايٓاؽ : أًٖٞ قايت يف 

فهٓت يف ايكف املكسّ : قايت ، فاْطًكت فُٝٔ اْطًل َٔ ايٓاؽ 

 ملسو هيلع هللا ىلصفػُعت ايٓيب : قايت ، ٖٚٛ ًٜٞ املؤخط َٔ ايطداٍ ، َٔ ايٓػا٤ 

إٕ بين عِ يتُِٝ ايساضٟ ضنبٛا يف : ٖٚٛ ع٢ً املٓرب ىطب فكاٍ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إىل أْعط فهأمنا : قايت ، فٝ٘ ٚظاز اؿسٜح ٚغام ... ايبشط

 . (3)املس١ٜٜٓعين « طٝب١  ٖصٙ: » ٚأ٣ٖٛ مبدكطت٘ إىل األضض ٚقاٍ 

َٓص قسّ  ملسو هيلع هللا ىلصَا ؾبع آٍ قُس :  قايت اسسٜح عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗ رابًعا :

 . (4)ا ست٢ قبضَٔ طعاّ بط ثالخ يٝاٍ تباّع املس١ٜٓ

فٓعٍ يف  املس١ٜٓ ملسو هيلع هللا ىلصٍ اهلل قاٍ : قسّ ضغٛ سسٜح أْؼ بٔ َايو  خامًسا :

فأقاّ فِٝٗ أضبع ، يف سٞ ٜكاٍ هلِ بٓٛ عُطٚ بٔ عٛف ، عًٛ املس١ٜٓ 

ٚا َتكًسٜٔ غٝٛفِٗ ، ؤثِ أضغٌ إىل بين ايٓذاض فذا ، عؿط٠ ي١ًٝ

ع٢ً ضاسًت٘ ٚأبٛ بهط  ملسو هيلع هللا ىلصفهأْٞ أْعط إىل ضغٍٛ اهلل : فكاٍ أْؼ 
                                              

 . 2764، ٚابٔ َاد١ بطقِ  2510، ٚأبٛ زاٚز بطقِ  2839أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘ بطقِ ( 1)

 . 6548طقِ ، ب 13/146. ، ٚايبعاض يف َػٓسٙ  3937بطقِ  ، 5/88أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘ ( 2)

 . 7574ٚ 5235أخطد٘ َػًِ يف قشٝش٘ بطقِ( 3)

 . 7633، َٚػًِ بطقِ  6454ٚ  5416أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘ بطقِ ( َتفل عًٝ٘ ، 4)
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ٚنإ  َٚأل بين ايٓذاض سٛي٘ ست٢ أيك٢ بفٓا٤ أبٞ أٜٛب، ضزف٘ 

 . (1)ٜكًٞ سٝح أزضنت٘ ايكال٠ ملسو هيلع هللا ىلصضغٍٛ اهلل 

 أْكاب ع٢ً: »  ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ : قاٍ ضغٍٛ اهلل   ٖطٜط٠ أب٢سسٜح  سادًسا :

 . (2)« ايسداٍ ٚال ايطاعٕٛ ٜسخًٗا ال َال٥ه١ املس١ٜٓ

 ٜكٍٛ :  قاٍ : مسعت ضغٍٛ اهلل  سسٜح غفٝإ بٔ أبٞ ظٖرٕي  سابًعا :

،  أطاعِٗ َٚٔ بأًِٖٝٗ فٝتشًُٕٛ ، ٜبػٕٛ قّٛ فٝأتٞ ، ايُٝٔ تفتض »

،  ٜبػٕٛ قّٛ فٝأتٞ ، ايؿاّ ٚتفتض ، ٜعًُٕٛ ناْٛا يٛ هلِ خري ٚاملس١ٜٓ

،  ٜعًُٕٛ ناْٛا يٛ هلِ خري ٚاملس١ٜٓ ، أطاعِٗ َٚٔ بأًِٖٝٗ فٝتشًُٕٛ

،  أطاعِٗ َٚٔ بأًِٖٝٗ فٝتشًُٕٛ ، ٜبػٕٛ قّٛ فٝأتٞ ، ايعطام ٚتفتض

  (3)« ُٕٛٚاملس١ٜٓ خري هلِ يٛ ناْٛا ٜعً

:  املس١ٜٓ: قاٍ ضدٌ َٔ ايٝٗٛز بػٛم  قاٍ سسٜح أبٞ ٖطٜط٠  ثامنا :

.  فًطُ٘ ٜسٙ األْكاض َٔ ضدٌ فطفع ، ايبؿط ع٢ً َٛغ٢ اقطف٢ ٚايصٟ

 ملسو هيلع هللا ىلصفصنط شيو يطغٍٛ اهلل  ؟ ملسو هيلع هللا ىلصتكٍٛ ٖصا ٚفٝٓا ضغٍٛ اهلل : قاٍ 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿:  قاٍ اهلل » :  فكاٍ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

فإشا أْا مبٛغ٢ ٘ ، فأنٕٛ أٍٚ َٔ ضفع ضأغ ص68طايعَط :  ﴾ ٹ

نإ  أٚ ، قبًٞ ضأغ٘ أضفع أزضٟ فال ، ايعطف قٛا٥ِ َٔ بكا١ُ٥ آخص

َٚٔ قاٍ أْا خري َٔ ْٜٛؼ بٔ َت٢ فكس ،  ممٔ اغتج٢ٓ اهلل 

 . (4)«ب نص
                                              

 . ، ٚايًفغ ملػًِ 1201َٚػًِ بطقِ  428َتفل عًٝ٘ ; أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘ بطقِ ( 1)

، ٚأخطد٘ َايو يف املٛطأ بطقِ  3416َٚػًِ بطقِ  1880تفل عًٝ٘ ; أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘ بطقِ َ( 2)

1582 . 

 . ، ٚايًفغ يًبداضٟ 3431َٚػًِ بطقِ  1875َتفل عًٝ٘ ; أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘ بطقِ ( 3)

، ٚابٔ  « ٔ قشٝضسسٜح سػ» ، ٚقاٍ :  3245ايرتَصٟ بطقِ ، ٚ 3414ايبداضٟ يف قشٝش٘ بطقِ أخطد٘ ( 4)

 . 1987، ٚقشش٘ األيباْٞ يف قشٝض ايرتَصٟ بطقِ  7311، ٚابٔ سبإ بطقِ  4274بطقِ  َ٘اد
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ٍَ  َإَْٔؼسسٜح  : تاسًعا ٘ٔ :  َقا ٍُ ايًٖ ٍَ َضُغٛ َُٔس١َُٜٓ : » ملسو هيلع هللا ىلصَقا ٍُ  اِي َٗا ايٖسٖدا َِٜأٔتٝ

ٍُ َٗا ايٖسٖدا َِٜكَطُب َٗا َفاَل  َُاَل٥َٔه١َ َِٜشُطُغَْٛ َٝٔذُس اِي ٍَ  . َف ُٕ  :َقا َٚاَل ايٖطاُعٛ

ِٕ َؾا٤َ ايًٓ  . (1)«٘ ٔإ

ََُط بٔ اهلل عبس سسٜح : عاشًرا ٍَ عُٓٗا اهلل ضنٞ ُع َٕ » : َقا ٍُ َنا ٘ٔ َضُغٛ  ملسو هيلع هللا ىلص ايًٖ

َٛ َُٜك٢ِّ ُٖ َٚ ٌْ ِٔ َُِكٔب َُٔس١َٜٔٓ ٔإَي٢ ََٖه١َ َٔ ٘ٔ َع٢ًَ اِي ُِٝح َضأسًَٔت َٕ َس ُ٘ َنا ُٗ .  َِٚد

ٍَ ََْعَيِت:  َقا  ٔ٘ ص115:  ايبكط٠ط.  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿:  َٚٔفٝ
(2) . 

 

 

 

 

 

                                              
 . 2242، ٚايرتَصٟ بطقِ  7134أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘ بطقِ ( 1)

 . 419، ٚايٓػا٥ٞ بطقِ  2958، ٚايرتَصٟ بطقِ  1646أخطد٘ َػًِ بطقِ ( 2)


