


 مكانتهم ومنزلتهم ؛ آل البيت
 ونصرته واجلهاد معه ملسو هيلع هللا ىلصيف رعاية النيب  ودورهم

 

 عبد السالم بن حمسن آل عيسى

 ملواعـ به١ًٝ ايـع٠ٛ ٚأٍُٛ ايـٜٔاألهتاف ا

 اَع١ اإلهال١َٝ باملـ١ٜٓ ايٓب١ٜٛبازب

 اشبًل ػرل ع٢ً ٚايوالّ ٚايِال٠،  ايعاملني كب هلل اسبُـ

 ... ٚبعـ أمجعني ُٚشب٘ ي٘آ ٚع٢ً ضبُـ ْبٝٓا،  أمجعني

 ، اإلميإ أٌٖ قًٛب يف عع١ُٝ َٚها١ْ كؾٝع١ َٓني١ شلِ ملسو هيلع هللا ىلص يبٓاي بٝت آٍ ؾإٕ

 ضبُـ ايجكًني إىل اهلل أكهً٘ َٔ ٚػرل ، ايبٌل١ٜ علؾت َٔ ػرل آٍ ِٖٚ ال نٝـ

 قاٍ نُا ، ػٝاك َٔ ػٝاك َٔ ػٝاك َٔ ٚاػتاكٙ اهلل اُٛؿاٙ ايقٟ ٖٚٛ ، ملسو هيلع هللا ىلص

 نٓا١ْ َٔ قلٌٜٟا ٚاُٛؿ٢ ، إزلاعٌٝ ٚيـ َٔ ١ْنٓا اُٛؿ٢ اهلل إٕ : ملسو هيلع هللا ىلص

ٖاًِ بين َٔ ٚاُٛؿاْٞ ٖاًِ بين قلٍٜ َٔ ٚاُٛؿ٢
(1)

 . 

 ُش١ يف ًلط ملسو هيلع هللا ىلص ٚضببت٘ ، ضببت٘ يٛامّ َٔ ٚقلابت٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب آٍ ٚضبب١

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿ : تعاىل قاٍ نُااإلميإ،

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ۆ ۇ ﴿ :تعاىل ٚقاٍ ، ص24 : ١ايتٛبط ﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 . ص6 : األسنابط ﴾ ۅۋ ۋ ٴۇۈ ۈ ۆ

 نُا،  يعبـٙ ٚضببت٘ ، اهلل يلٓٛإ ايٛلٜل ٖٞ ،ٚاتباع١ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚضبب١

 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿:  تعاىل قاٍ

 . ص31 :آٍ عُلإ ط ﴾ چ چ
                                                           

 . (2276غ 4/1782اٙ َوًِ يف ايِشٝض )كٚ (1)

 : مقدمةةةةةة 
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ـَ عٔٚ ٘ٔ عِب ٣ّ بٔ اي١ً ـٔ آػْق ٖٚٛ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َع نٓا : قاٍ ٌٖٔا  بٔ ُعَُل ٔبٝ

٤ٛأب ٍَ ٜا : ُعُُل ي٘ ؾكاٍ، اٞيؼ ٘ٔ كُهٛ  َٔ إال ٤ًَٕٞ نٌ َٔ إيٞ أَسٗب ألْت;  اي١ً

َٕ ست٢;  بٝـٙ َْٞؿوٞ َٚاي٤قٟ ال » : ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾكاٍ ، َْٞؿوٞ ِٜٝو أَسٖب ٜأنٛ  َٔ إٜي

َُُل ي٘ ؾكاٍ.  « َْٞؿوٜو َٕ ؾإْ٘ : ع  ايٓيب ؾكاٍ ، َْٞؿوٞ َٔ إيٞ أَسٗب ألْت ٚاهلل;  اآل

َٕ »:  ملسو هيلع هللا ىلص َُُل ٜا اآل « ع
(1)

 . 

  َايو بٔ أْى كٚا١ٜ َٔ ايِشٝض يف ; ازب١ٓ ؿػٍٛ يف هبب ملسو هيلع هللا ىلص ٚضببت٘

  ؟ قا١ُ٥ ايواع١ َت٢ ; اهلل كهٍٛ ٜا : ؾكاٍ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أت٢ ايباؿ١ٜ أٌٖ َٔ كداٟل إٔ

  . هٛي٘ٚك اهلل أسب أْٞ إال ; شلا أعـؿت َا : قاٍ « ؟ شلا أعـؿت َٚا ، ًٜٚو » : قاٍ

: . قاٍ  « ْعِ »قاٍ : ؟ نقيو  ٚعبٔ : ؾكًٓا . « أسببت َٔ َع ْوإ » : قاٍ

ًـٜـٟا ؾلسٟا ٦َٜٕٛق ؾؿلسٓا
(2)

 . 

 ؾكاٍ ؟ بِٗ ًٜشل ٚملا قَٟٛا أسب كدٌ يف تل٣ نٝـ : ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب كدٌ ٚقاٍ

« أسب َٔ َع املل٤ » : ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب
(3)

 . 

  ، ٘قًب إىل ٚأسبِٗ ، إيٝ٘ ايٓاي أقلب َٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آٍ َٔ املؤَٕٓٛٚ

 ملسو هيلع هللا ىلص ضببت٘ ٕإ إف;  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ضبب١ َٔ دن٤ شلِ املؤَٓني ١ضبب إٔ ًو ٚال

 ٚقـ ، ضٜبػ َا ٚبػض ، حيب َا ٚضبب١ ، ألَلٙ ٚاالهتذاب١ ، طاعت٘ توتٛدب

 ، ٚضببتِٗ ، بِٗ ايعٓا١ٜ ع٢ً ٚسجِٗ ، ػرلٟا بٝت٘ بآٍ أَت٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أ٢ُٚ

 ، هدل٠ بٔ ٚسِني اأْ اًْٛكت : قاٍ سبإ بٔ ٜنٜـ ؾعٔ ; سكٛقِٗ ٚإعٛا٥ِٗ

  يكٝت يكـ : سِني ي٘ قاٍ إيٝ٘ دًوٓا ؾًُا ، أكقِ بٔ مٜـ إىل َوًِ بٔ ٚعُل

 ; أػٞ بٔا ٜا : قاٍ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ َٔ زلعت َا مٜـ ٜا سـثٓا ، نجرلٟا ػرلٟا مٜـ ٜا

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ َٔ أعٞ نٓت ايقٟ بعض ْٚوُٝت ، عٗـٟ ٚقـّ ، هين ندلت يكـ ٚاهلل
                                                           

 . 6257غ  6/2445كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (1)

 . 2639 غ 4/2032 ايِشٝض يف َٚوًِ ي٘ ٚايًؿغ 5815 غ 5/2282 ايِشٝض يف ايبؼاكٟ كٚاٙ (2)

 . 2640غ 4/2034، َٚوًِ يف ايِشٝض  5/2283كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (3)



 8ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيىىآلىالبوتى،ىمكانتهم

 َٜٟٛا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ قاّ : قاٍ ثِ ، تهًؿْٛٝ٘ ؾالال  َٚا ، ٛاؾاقبً سـثتهِ ؾُا

 ٚٚعغ ، عًٝ٘ ٚأث٢ٓ اهلل ؾشُـ ، ٚاملـ١ٜٓ َه١ بني اُُ٘ػ ٜـع٢ مبا٤ ػٛٝبٟا ؾٝٓا

 ٜأتٝين إٔ ًٜٛو،  بٌل أْا ؾإمنا ، ايٓاي أٜٗا أال ; بعـ أَا » : قاٍ ثِ ، ٚفنل

 اشلـ٣ ؾٝ٘،  اهلل نتاب اأٚشلُ ; ثكًني ؾٝهِ تاكى٠ ٚأْا ، ؾأدٝب كبٞ كهٍٛ

 ٚكغب ، اهلل نتاب ع٢ً ؾشح ، « ب٘ ٚاهتُوهٛا ، اهلل بهتاب ؾؼقٚا ، ٚايٓٛك

 يف اهلل أفنلنِ ، بٝيت أٌٖ يف اهلل أفنلنِ ، بٝيت ٚأٌٖ : قاٍ ثِ ، ؾٝ٘

 ؟ مٜـ ٜا بٝت٘ أٌٖ َٚٔ : سِني ي٘ ؾكاٍ ، بٝيت أٌٖ يف اهلل أفنلنِ ، بٝيت أٌٖ

 ُسلّ َٔ بٝت٘ أٌٖ ٚيهٔ ، بٝت٘ أٌٖ َٔ ْواؤٙ : قاٍ ؟ ت٘بٝ أٌٖ َٔ ْواؤٙ أيٝى

 ٚآٍ ، دعؿل ٚآٍ ، عكٌٝ ٚآٍ ، عًٞ آٍ : قاٍ ؟ ِٖ َٚٔ : قاٍ ، بعـٙ ايِـق١

ْعِ : قاٍ ؟ ايِـق١ سلّ ٖؤال٤ نٌ : قاٍ ، عباي
(1)

 . 

 ايِال٠ عٓـ عًِٝٗ بايِال٠ َلْاٝأ أْٓا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آٍ َٓني١ ععِٝ َٔٚ

  : ؾكًٓا عًٝٓا ػلز ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إٕ : قاٍ  عذل٠ بٔ نعب ؾعٔ ، ملسو هيلع هللا ىلص عًٝ٘

:  قٛيٛا » : قاٍ ؟ عًٝو ًِْٞ ؾهٝـ ، عًٝو ْوًِ نٝـ عًُٓا قـ ; اهلل كهٍٛ ٜا

،  صبٝـ محٝـ إْو إبلاِٖٝ آٍ ع٢ً ًُٝت نُا ضبُـ آٍ ٚع٢ً ضبُـ ع٢ً ٌُ ايًِٗ

 ـمحٝ إْو إبلاِٖٝ آٍ ع٢ً باكنت نُا ضبُـ آٍ ٚع٢ً ضبُـ ع٢ً باكى ايًِٗ

« صبٝـ
(2)

 . 

،  ايلاًـٕٚ اشبًؿا٤ َِٚٓٗ - ايِشاب١ ضبب١ ٚنقيو ، بٝت٘ آلٍ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚضبب١

 ٚإمنا ، ؾكط ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َٔ يكلابتِٗ يٝى;  - شلِ مجٝعٟا ٚعًُاؤٖا ، األ١َ ٚهًـ

 ، عٓ٘ ٚايـؾاع ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب يِٓل٠ ،ٚتٔشٝات ٚعٛا٤ ، بقٍ َٔ قـَٛٙ ملا أٜٟٔا

 . اإلهال١َٝ ايـٚي١ ثػٛك ٚمحا١ٜ ، أتباع٘ عٔ ،ٚايقٚؿ اإلهالّ كا١ٜ ٚكؾع

                                                           

 . 2408غ  4/1873كٚاٙ َوًِ يف ايِشٝض  (1)

 . 405 غ 1/305 ايِشٝض يف َٚوًِ ، ي٘ ٚايًؿغ ، 5996 غ 5/2338 ايِشٝض يف ايبؼاكٟ كٚاٙ (2)
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 ع٢ً ايـاي١ ٚاألػباك املٛاقـ َٔ عـؿٟا اهلل ًا٤ إٕ ايبشح ٖقا يف ٚهأٚكؿ

 ; ايِشاب١ ضبب١ ٚنقيو ، بٝت٘ آلٍ ٚهًِ ُٚشب٘ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ٢ًُ ايٓيب ضبب١

 تٛٓض ٚاييت ، شلِ مجٝعٟا ٚعًُا٥ٗا ، األ١َ ٚهًـ ، ايلاًـٕٚ اشبًؿا٤ َِٚٓٗ

 ، ٚػًؿٟا هًؿٟا ٚازبُاع١ ايو١ٓ أٌٖ قًٛب يف ايعع١ُٝ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آٍ ا١َْه

 ٖٚٞ،  ابتـاع ٚال غًٛ غرل َٔ ي٘ ٚتععُِٝٗ،  ملسو هيلع هللا ىلص بٓبِٝٗ إمياِْٗ َٔ تٓبع ٚاييت

 ايلاؾ١ٔ أنافٜب أٜٟٔا تؿٓـ ٖٚٞ ، يوٓت٘ ٚاتباعِٗ ي٘ طاعتِٗ َٔ أٜٟٔا ْابع١

  ايِشاب١ ظًِ ؾٝٗا ٜنعُٕٛ اييتٚ ، األ١َ هًـ َٔ بعـِٖ دا٤ َٚٔ ايِشاب١ ع٢ً

 عؿإ بٔ ٚعجُإ اشبٛاب بٔ ٚعُل بهل أبٛ ايجالث١ ايلاًـٕٚ اشبًؿا٤ َِٚٓٗ -

 - ِٗٝملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آلٍ ٚنلاٖٝتِٗ ٚبػ . 

 ٚايـؾاع ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َٓاُل٠ يف ايعع١ُٝ ايبٝت آٍ َٛاقـ ًا٤ إٕ ٚهأفنل

 أٌٖ نتب ٚتٗاٚك،  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ُشاب١ بٗا شلِ ًٗـ ٚاييت ٚأًٖ٘ اإلهالّ عٔ

 أساؿٜح َٔ ثبت َٚا،  ايكلآ١ْٝ باآلٜات فيو نٌ يف َوتـاٟل،  ٚازبُاع١ ايو١ٓ

 ايعٕٛ اهلل ٚأهأٍ،  ٚعًُا٥ٗا األ١َ هًـ عٔ دا٤ َٚا،  هرلت٘ ٚأػباك ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب

 ٖقا يف َٓٗذٞ ٚهٝهٕٛ،  ٚاشبٛأ اينيٌ عٔ ٜعؿٛ ٚإٔ،  ٚايوـاؿ ٚايتٛؾٝل

 : نايتايٞ ايبشح

نتب ايو١ٓ ٓٛع ايبشح َٔ ايكلإٓ ايهلِٜ ١ٚ املتعًك١ مبٛمجع املاؿ٠ ايعًُٝ -1

 ٚايتاكٜؽ ٚبعض املِاؿك األػل٣ ٚاهتٓباط ٚد٘ ايـالي١ َٓٗا .

بقيت دٗـٟ يف ٖقا ايبشح ع٢ً عـّ االهتـالٍ إال مبا ثبت َٔ اآلساؿٜح  -2

ٚاآلثاك َع فنل ربلجيٗا ٚاسبهِ عًٝٗا ؾُٝا عـا ايِشٝشني ،ٚقـ أفنل 

ؿ١ إفا كأٜت ٓلٚك٠ فنلٖا َع بٝإ ٓعؿٗا ، ٚقـ أٚكؿ بعض ايلٚاٜات ائعٝ

 ع٢ً اؾذلا٤اتِٗ . بعض ايِْٓٛ َٔ نتب املؼايؿني ٚاييت تلٗؿ

ايهًُات  ًٚلست ، املعلٚؾ١ غرل ٚاألَانٔ ، املٌٗٛكٜٔ غرل باألعالّ تعٖلؾ -3

 ايػلٜب١ بايلدٛع إىل املِاؿك املؼت١ِ .

 ف١ًٜت ايبشح ببعض ايؿٗاكي ائلٚك١ٜ . -4



 00ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيىىآلىالبوتى،ىمكانتهم

 بحح :خطٛ ال

 قوُت ايبشح إىل َكـ١َ،ٚمتٗٝـ ، َٚبشجني .

 .ٚػٛت٘ ، َٚٓٗر ايبشح ، ؾكـ فنلت ؾٝٗا أ١ُٖٝ املٛٓٛع ;  املقدوٛأَا 

 ت .ؾتٓاٚيت ؾٝ٘ ايتعلٜـ بآٍ ايبٝ;  التىّٗدٚأَا 

 ٚأَا املبشجإ ؾُٗا نايتايٞ :

ٚػًؿا٥٘ ايلاًـٜٔ  ملسو هيلع هللا ىلصعٓـ ايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلصَها١ْ آٍ بٝت ايٓيب  املبحح األٔه :

 ـ األ١َ ، ٚؾٝ٘ ثالث١ َٛايب :ٚهً

  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عٓـ ايبٝت آٍ َها١ْ املطمب األٔه :

  ايلاًـٜٔ اشبًؿا٤ عٓـ ايبٝت آٍ َها١ْ املطمب الجاٌ٘ :

  ٚعًُا٥ٗا األ١َ هًـ عٓـ ايبٝت آٍ َها١ْ املطمب الجالح :

 : َٛايب ثالث١ ٚؾٝ٘ ، َع٘ ٚازبٗاؿ ، ِْلت٘ يف ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آٍ ؿٚك : الجاٌ٘ املبحح

 . ايبعج١ قبٌ ب٘ ٚاٖتُاَِٗ ملسو هيلع هللا ىلص بايٓيب عٓاٜتِٗ املطمب األٔه :

 . اشلذل٠ ٚقبٌ ايبعج١ بعـ عٓ٘ ٚؿؾاعِٗ ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب ِْلتِٗ : الجاٌ٘ املطمب

 . املـ١ٜٓ إىل اشلذل٠ بعـ عٓ٘ ٚؿؾاعِٗ ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب ِْلتِٗ : الجالح املطمب

 . ايٓتا٥ر أِٖ ٚؾٝٗا اخلامتٛ :

 ٚامللادع املِاؿك ؾٗليثِ 

 : التعزٖف بآه البٗت:  دمتّٗ

 ف المػٕٙ :ٖالتعز

ٌُ ًِٖٕٛ ٚازبُع ، قلباٙ ٚفٚٚ ٘عٌرلُت : ايلدٌ أٖ ِٖالت ، ٚأٖاٍ ، ،ٜأ  ، ٚأ

َٖالت ٌَٖ ، مٚدت٘ ٚأًٖت٘ ايلدٌ ٚأٌٖ ٚأ ٌٖٔ ايلدٌ ٜٚأ ٌُٖ ٜأ  ، ٚٝأٖٛاٟل أٖاٟل َٜٚأ

ٖٖ  . تنٚز : أٟ ٌٚتأ

ٍُ  ايتكـٜل يف ؾِاكت ُٖن٠ ٤اشلا أبـيت ثِ،  أٌٖ:  أًُٗا;  أًٖ٘ : ايلدٌ ٚآ

ٚآػل آؿّ : قايٛا نُا أيؿٟا ايجا١ْٝ أبـيٛا اشلُنتإ تٛايت ؾًُا،  ٜأٞأٍ
(1)

 . 
                                                           

 َاؿ٠ أٌٖ . 254،  1/253يوإ ايعلب البٔ َٓعٛك  (1)
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 التعزٖف الصزع٘ :

 ، ايٌلع١ٝ ايِْٓٛ يف ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت بآٍ امللاؿ ذبـٜـ يف ايعًِ أٌٖ اػتًـ

 : ٖٚٞ أقٛاٍ عـ٠ فيو يف تعاىل اهلل كمح٘ سذل ابٔ اسباؾغ فنل ٚقـ

 ـق١ ،ِٖٚ بٓٛ ٖاًِ ، ٚبٓٛ املًٛب .الذبٌ شلِ ايِ أِْٗ ايقٜٔ -

 ، ٚفكٜت٘ . ملسو هيلع هللا ىلصأِْٗ أمٚاد٘  -

 ػا١ُ . ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  ١أِْٗ فك١ٜ ؾاط١ُ ابٓ -

أِْٗ مجٝع أ١َ اإلداب١ -
(1)

 . 

 ، ايِـق١ شلِ ذبٌ ال ايقٜٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت بآٍ امللاؿ إٔ تعاىل اهلل كمح٘ ٚكدض

 َٔ أػق سني  عًٞ بٔ يًشؤ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب يكٍٛ ًلس٘ يف تعاىل اهلل كمح٘ ٚقاٍ

:  « ايِـق١ ْأنٌ ال أْا ًعلت أَا ، نؽ نؽ »:  ؾٝ٘ يف ؾذعًٗا ايِـق١ متل

ايعًُا٤ أقٛاٍ َٔ األكدض ع٢ً املًٛب ٚبٓٛ ٖاًِ بٓٛ  ٖٓا باآلٍ امللاؿ
(2)

 . 

 بٔ املًٛب أػٝ٘ بٓٛ ِٖ املًٛب ٚبٓٛ ، َٓاف عبـ بٔ ٖاًِ بٓٛ ِٖ ٖاًِ ٚبٓٛ

 . ْٚٛؾٌ سلى عبـ : ُٖا ػلإآ أػٛإ ٚشلُا ، َٓاف عبـ

 : قاٍ َٛعِ بٔ دبرل عٔ ايبؼاكٟ كٚاٙ َا شٜ٘ٚلٚد ايكٍٛ ٖقا ٜؤٜـ ٚمما

 أعٛٝت ، اهلل كهٍٛ ٜا : ؾكًٓا ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ إىل عؿإ بٔ ٚعجُإ أْا ٌَٝت

 إمنا » : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ؾكاٍ ، ٚاسـ٠ مبٓني١ َٓو ِٖٚ ٚعبٔ ٚتلنتٓا املًٛب بين

 : دبرل قاٍ : ٚماؿ ، ْٜٛى سـثين : ايًٝح قاٍ . « ٚاسـ ٤ًٞ ًِٖا ٚبٓٛ املًٛب بٓٛ

 ، سلى عبـ : إهشام ابٔ ٚقاٍ ، ْٛؾٌ يبين ٚال ، سلى عبـ يبين ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٜكوِ ٚمل

 أػاِٖ ْٛؾٌ ٚنإ ، َل٠ بٓت عاته١ ٚأَِٗ ، ألّ ػ٠ٛإ ٚاملًٛب ، ٖٚاًِ

ألبِٝٗ
(3)

 . 

                                                           

 . (6357ًلغ سـٜح كقِ ) 11/160ؾتض ايباكٟ  (1)

 . (1491ًلغ سـٜح كقِ ) 3/354ؾتض ايباكٟ  (2)

 . 1242غ 3/1143شٝض كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِ (3)



 02ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيىىآلىالبوتى،ىمكانتهم

 ، ايِـق١ عًِٝٗ سلَت ٔايقٜ ِٖ ملسو هيلع هللا ىلص ضبُـ ٚآٍ : اهلل كمح٘ ت١ُٝٝ ابٔ ٚقاٍ

اهلل كمحِٗ ايعًُا٤ َٔ ٚغرلُٖا ، سٓبٌ بٔ ٚأمحـ ، ايٌاؾعٞ قاٍ ٖهقا
(1)

 . 

 ؾكط ِٖ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آٍ بإٔ معِ َٔ قٍٛ بٛالٕ ع٢ً ٜـٍ املتكـّ ٚاسبـٜح

 ;  ٚاسبوني اسبؤ ٖااٚابٓ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب اب١ٓ ؾاط١ُ ٚمٚدت٘ ، طايب أبٞ بٔ عًٞ

 ، ٚفكٜت٘ طايب أبٞ بٔ ٚعكٌٝ ، ٚفكٜت٘ طايب أبٞ بٔ دعؿل ايبٝت آٍ يف ؾٝـػٌ

 .  ٚفكٜت٘ املًٛب عبـ بٔ ٚايعباي

 ٚاألساؿٜح اآلٜات عًٝ٘ ؿيت نُا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آٍ يف ٜـػٌ نقيو

 ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ﴿ تعاىل يكٛي٘ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب مٚدات ايِشٝش١

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ

 . ص33 ، 32 :سناب األط ﴾ ک ک

 أٌٖ يف ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أمٚاز ؿػٍٛ يف ّْ ٖٚقا : تعاىل اهلل كمح٘ نجرل ابٔ قاٍ

 ; ٚاسـٟا قٛاٟل ؾٝ٘ ؿاػٌ ايٓنٍٚ ٚهبب ، اآل١ٜ ٖقٙ ْنٍٚ هبب ألْٗٔ;  ٖآٖا ايبٝت

ايِشٝض ع٢ً غرلٙ َع أٚ ، قٍٛ ع٢ً ٚسـٙ إَا
(2)

 . 

 ، ٚايهًيب ، ٚعٛا٤ ، ٚعهل١َ ، عباي ابٔ قاٍ : اهلل كمح٘ ايٌٛناْٞ ٚقاٍ

 ايٓيب مٚدات ٖٔ اآل١ٜ يف املقنٛكٜٔ ايبٝت أٌٖ إٕ : دبرل بٔ ٚهعٝـ ، َٚكاتٌ

 يكٛي٘ مٚدات٘ َٚوانٔ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت ايبٝت َٔ ٚامللاؿ : قايٛا ، ػا١ُ ملسو هيلع هللا ىلص

 ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ﴿:  تعاىل

 . ص34 : األسنابط ﴾ ڻ ں ں

 ٚكؿ َا : بٝت٘ آٍ يف ملسو هيلع هللا ىلص مٚدات٘ ؿػٍٛ ع٢ً ايـاي١ ١ايِشٝش ساؿٜحاأل َٚٔ

 ايٓاي ٚأسب ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب مٚز عا١ٌ٥ املؤَٓني أّ ؾٝٗا ت٢َُٗاٗت اييت اإلؾو ق١ِ يف
                                                           

 . 3/407صبُٛع ايؿتا٣ٚ  (1)

 . اآل١ٜ ﴾ ... چ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ : تعاىل قٛي٘ تؿورل 3/483 ايععِٝ ايكلإٓ تؿورل (2)



 (04) العدد -المنورة المدونة ودراسات بحوث مركز مجلةى03

 َٔ أتباعِٗ ًإٔ ٖٛ نُا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب املٓاؾكٕٛ ؾٝٗا ٚآف٣ ، علٓٗا يف إيٝ٘

 ََٔ ; املوًُني َعٌل ٜا » : َٓدلٙ ع٢ً ٖٚٛ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب قاٍ ؾكـ ; ٚايلاؾ١ٔ ايباط١ٝٓ

« بٝيت أٌٖ يف فاٙأ بًػين قـ كدٌ َٔ ٜعقكْٞ
(1)

 . 

ًٝب١ أبٞ ابٔ كٚاٙ َا ٚنقيو
(2)

 بٔ ػايـ إٔ : ًَٝه١ أبٞ ابٔ طلٜل َٔ 

 ْأنٌ ال ضبُـ آٍ إْا : ٚقايت ، ؾلؿتٗا ببكل٠ عا١ٌ٥ إىل بعح ايعاْ بٔ هعٝـ

« ايؿتض»  يف سذل ابٔ اسباؾغ إهٓاؿٙ ٔٚسٖو . ايِـق١
(3)

 . 

 : اسبذاب آ١ٜ ْٚنٍٚ ، بنٜٓب ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب مٚاز ق١ِ يف  َايو بٔ أْى سـٜح ٚيف

 عًٝهِ ايوالّ » : ؾكاٍ ، عا١ٌ٥ سذل٠ إىل ،ؾاًْٛلملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾؼلز : أْى قاٍ

اسبـٜح...  اهلل ٚكمح١ ايوالّ ٚعًٝو : ؾكايت ، « اهلل ٚكمح١ ايبٝت أٌٖ
(4)

 . 

 : قايت أْٗا ٚؾٝ٘،  عٓٗا اهلل كٓٞ عا١ٌ٥ كٚت٘ ايقٟ ايهوا٤ سـٜح ٚأَا

َلسٌ َلط ٚعًٝ٘ غـا٠ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ػلز
(5)

 ، عًٞ بٔ اسبؤ ؾذا٤ أهٛؿ ًعل َٔ 

 عًٞ دا٤ ثِ،  ؾأؿػًٗا ؾاط١ُ دا٤ت ثِ ، َع٘ ؾـػٌ اسبوني دا٤ ثِ ، ؾأؿػً٘

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ﴿ : قاٍ ثِ ؾأؿػً٘

ص33 :األسناب ط ﴾ ک
(6)

 ِٖ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آٍ إٕ قاٍ ملٔ سذ١ ؾٝ٘ ؾًٝى 

 قِل امللاؿ ٚيٝى بٝت٘ أٌٖ َٔ ٖؤال٤ إٔ امللاؿ ألٕ ; ؾكط اسبـٜح يف ٕٚاملقنٛك

 ايهوا٤ ٚسـٜح : تعاىل اهلل كمح٘ ت١ُٝٝ ابٔ اإلهالّ ًٝؽ قاٍ . عًِٝٗ ملسو هيلع هللا ىلص آي٘

 ، غرلِٖ َٔ ايبٝت أٌٖ يف بايـػٍٛ أسل ٚسوٟٝٓا ٚسوٟٓا ٚؾاط١ُ عًٟٝا إٔ ع٢ً ٜـٍ

 أْ٘ ع٢ً ٜـٍ ، « ٖقا َوذـٟ ٖٛ » : ايتك٣ٛ ع٢ً املؤهى املوذـ يف قٛي٘ إٔ نُا

                                                           

 . 2770غ 4/2129، َٚوًِ يف ايِشٝض  2518غ  2/942كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (1)

 . 36528غ  7/325ٓـ البٔ أبٞ ًٝب١ املِ (2)

 . ملسو هيلع هللا ىلص( باب ايِـق١ ع٢ً أمٚاز ايٓيب 1493لغ سـٜح )ً 3/355ؾتض ايباكٟ  (3)

 . 4515غ  4/1799كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (4)

 . 15/194َلسٌ أٟ ٢ًَٛ َٓكَٛ عًٝ٘ ُٛك كساٍ اإلبٌ . ًلغ ايٟٓٛٚ  (5)

 . 2424غ  4/1883كٚاٙ َوًِ يف ايِشٝض  (6)



 04ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيىىآلىالبوتى،ىمكانتهم

 اآل١ٜ ْنٍٚ عًٝ٘ ؿٍ نُا ايتك٣ٛ ع٢ً َؤهى أٜٟٔا قبا٤ َوذـ ٚإٔ بقيو أسل

 اآل١ٜ ْنٍٚ عًٝ٘ ؿٍ نُا بٝت٘ ٚأٌٖ آي٘ يف ؿاػالت أمٚاد٘ إٔ ٚنُا ، ٚهٝاقٗا

  َٛايٝٗٔ نإ ٚإٕ أُض بٝت٘ آٍ يف أمٚاد٘ ؿػٍٛ إٔ تبني ٚقـ ، ٚهٝاقٗا

 كاؾع أبا عٓٗا ْٚٗٝ٘ عا١ٌ٥ َٛال٠ بلٜل٠ ع٢ً ايِـق١ بـيٌٝ ٘آي َٛايٞ يف ٜـػًٔ ال

ايعباي َٛىل
(1)

 . 

 اسبؤ ع٢ً ملسو هيلع هللا ىلص آي٘ قِل َٓ٘ املكِٛؿ يٝى ايهوا٤ سـٜح إٔ ٜؤٜـ ٚمما

 بٔ سِني إٔ : ٚؾٝ٘ املتكـّ  أكقِ بٔ مٜـ سـٜح;   ٚعًٞ ٚؾاط١ُ ٚاسبوني

 ْواؤٙ أيٝى ؟ مٜـ ٜا ٘بٝت أٌٖ َٚٔ : ؾكاٍ ، هأي٘ أكقِ بٔ مٜـ عٔ ايلاٟٚ هدل٠

 . بعـٙ ايِـق١ لُّس َٔ بٝت٘ أٌٖ ٚيهٔ ، بٝت٘ أٌٖ َٔ ْواؤٙ قاٍ ؟! بٝت٘ أٌٖ َٔ

 قاٍ . عباي ٚآٍ ، دعؿل ٚآٍ ، عكٌٝ ٚآٍ ، عًٞ آٍ ِٖ : قاٍ ؟ ِٖ َٚٔ : قاٍ

ْعِ قاٍ ؟ ايِـق١ ُسلّ ٖؤال٤ نٌ
(2)

 . 

 ژ ڈ ڈ ڎ ﴿:  تعاىل اهلل قٍٛ تؿول يف كمح٘ ايكلطيب ٜٚكٍٛ

 َٔ ٜعٗل ٚايقٟ:  ص33 :األسناب  ط ﴾ ک ک ک ڑ ڑ ژ

;  يٝٛٗلنِ قاٍ ٚإمنا،  ٚغرلِٖ األمٚاز َٔ ايبٝت أٌٖ مجٝع يف عا١َ أْٗا اآل١ٜ

 املقنل ادتُع ٚإفا ، ؾِٝٗ ناْٛا ٚسوٟٝٓا ٚسوٟٓا ٚعًٟٝا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ألٕ

 ١ٜاآل ألٕ;  ايبٝت أٌٖ َٔ اينٚدات إٔ اآل١ٜ ؾاقتٔت،  املقنل غًب ٚاملؤْح

أعًِ ٚاهلل ايهالّ هٝام عًٝ٘ ٜـٍ ، شلٔ ٚاملؼاطب١ ؾٝٗٔ
(3)

 . 

 تل٣ نُا ٖٚقٙ : ايوابك١ اآل١ٜ تؿورل عٓـ « تؿورلٙ » يف ايوعٛؿ أبٛ ايعال١َ ٚقاٍ

 كأٟ ببٛالٕ قا١ٝٓ ، بٝت٘ أٌٖ َٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ْوا٤ نٕٛ ع٢ً ْرل٠ ٚسذ١ ، ب١ٓٝ آ١ٜ

 ، عًِٝٗ اهلل كٓٛإ ٚابُٓٝٗا ، ٚعًٞ ، بؿاط١ُ ايبٝت أٌٖ ربِِِٝٗ يف ايٌٝع١

                                                           

 . 22/461صبُٛع ايؿتا٣ٚ  (1)

 . 4تكـّ ربلجي٘ يف ْ  (2)

 . 14/183ايكلطيب تؿورل  (3)
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 ، َلدٌ َلط ٚعًٝ٘ غـ٠ٚ فات ػلز ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ إٔ َٔ ب٘ متوهٛا َا َاأٚ

 ثِ ، ؾٝ٘ ؿػً٘أؾ ٞعً دا٤ ثِ ، ؾٝ٘ ؾأؿػًٗا ؾاط١ُ ؾأتت ٚدًى ، هٛؿأ ًعل َٔ

ايلدى  عٓهِ يٝقٖب اهلل ٜلٜـ إمنا » : قاٍ ثِ ، ؾٝ٘ ؿػًُٗاأؾ ، ٚاسبوني اسبؤ دا٤

 ع٢ً إٔ َا عـاِٖ يٝوٛا إمنا ٜـٍ ع٢ً نِْٛٗ َٔ أٌٖ ايبٝت ال ; « أٌٖ ايبٝت

ّْ َكاب١ً يف يهْٛٗا بٗا ـٖاعُت ملا فيو ع٢ً ؿاليت٘ ؾلٓت ٚيٛ ، نقيو
(1)

 . 

 ، ٔخمفائْ الزاشدَٖ ، ملسو هيلع هللا ىلصعٍد الٍيب  ملسو هيلع هللا ىلصاملبحح األٔه : وكاٌٛ آه بٗت الٍيب 

 ، ٔفْٗ ثالثٛ وطالب : ٔصمف األوٛ

 : ملسو هيلع هللا ىلص لبٗت عٍد الٍيباملطمب األٔه : وكاٌٛ آه ا

 يف عع١ُٝ َها١ْ ، ،ٚقلابات٘ دات٘ٚٚم ، بٝت٘ أٌٖ ِٖٚ;  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب آلٍ إٕ

 اسبلْ أًـ سلِٜٟا ٚنإ ، ًـٜـ٠ ضبب١ َِٓٗ آَٔ َٔ ملسو هيلع هللا ىلص أسب ؾكـ;  قًب٘

;  ًِّٞٓٔبٔد ؾٛلٟ أَل يكلابت٘ ملسو هيلع هللا ىلص ٚسب٘ ، َِٓٗ ايهؿل ع٢ً نإ َٔ إميإ ع٢ً

 ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚأسب،  دٓو٘ ٚبين ُ٘ٔٔسَٚك قلابت٘ سب ع٢ً ٌٔبُٚد لٛٔٝؾ إْوإ ؾهٌ

 أف٣ ٚكؿ ، دٓاب٘ عٔ ٚايقٚؿ ، عٓ٘ ٚايـؾاع ، ِْلت٘ َٔ ب٘ قاَٛا ملا أٜٟٔا قلابت٘

 بايبـ٤ بعج٘ ملا ملسو هيلع هللا ىلص ْبٝ٘ تعاىل اهلل ٚأَل ، اهلل إىل بايـع٠ٛ قاّ سني عٓ٘ املٌلنني

 َٔ يًكلاب١ ملا ص214 : طايٌعلا٤ ﴾ ڇ ڇ ڇ ﴿ : تعاىل قاٍ قلابت٘ بـع٠ٛ

 . ؾٝٗا ٜٚٓذض ، ؿعٛت٘ يف ٜوتُل ست٢ َٚؤامكت٘ ، ايـاع١ٝ ِْل٠ يف نبرل ؿٚك

َِٜل٠ٜ أبٞ عٔ ايِشٝض يف ِْن٢ٜيِت مل٤ا : قاٍ َٖل  ﴾ ڇ ڇ ڇ ﴿ اآل١َٜٝ ٖقٙ أ

٘ٔ كهٍٛ ؿَعا ٌّا ملسو هيلع هللا ىلص اي١ً ِٜ َُعٛا ، قَل ِٖ ، ٜؾاِدَت ّٖ ؾَع ;  يؤٍَّٟ بٔ ٜنعٔب َبين ٜا » : ؾكاٍ ، َٚػ

ِْٔكقٚا ِْؿَوٝه ٜأ ِْٔكقٚا ; ٜنعٕب بٔ َٖل٠ٜ َبين ٜا ، ايٓٓاك٢ َٔ ِِٜأ ِِ ٜأ ِْؿَوٝه  َبين ٜا ، ايٓٓاك٢ َٔ ٜأ

ِْٔكقٚا;  ًَُى٣ عبـ ِِ ٜأ ِْؿَوٝه ِْٔكقٚا;  ََٓإف عبـ َبين ٜا ، ايٓٓاك٢ َٔ ٜأ ِِ ٜأ ِْؿَوٝه  َٔ ٜأ

٣ِ َبين ٜا ، ايٓٓاك٢ ِْٔكقٚا;  َٖاً ِِ ٜأ ِْؿَوٝه ٤ًٛٔٔباٞي عبـ َبين ٜا ، ايٓٓاك٢ َٔ ٜأ ِْٔكقٚا;  ُ  ٜأ
                                                           

 . 7/103تؿورل أبٞ ايوعٛؿ  (1)



 06ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيىىآلىالبوتى،ىمكانتهم

ِْؿَوٝه ١َُٝ ٜا ، ايٓٓاك٢ َٔ ِِٜأ ِْكٔقٟ;  ٜؾاط ًَِٝو ال ٜؾإْٚٞ ، ايٓٓاك٢ َٔ َْؿَؤو ٜأ ِِ ٜأ  َٔ يٝه

ٔ٘ ٕٖ غرل ، ا٦ًّٝ اي١ً ِِ أ َٗا َكمٟحا يٝه « ببالشلا هٜأُب٥ً
(1)

 . 

ٌََل ٜا» :  قاٍ أْ٘ كٚا١ٜ ٚيف ٣ٍ ََع ِِ اًَتُلٚا ٝقَلٜ ٘ٔ َٔ ٜأْٝؿَوٝه  ٝأغٓٔٞ ال;  اي١ً

ِِ ٘ٔ َٔ َعٓٝه ٤ًٛٔٔب عبـ بٓٔٞ ٜا،  ا٦ًّٝ اي١ً ِِ ٝأغٓٔٞ ال;  امٝل ٘ٔ َٔ َعٓٝه  ،  ا٦ًّٝ اي١ً

٤ًٛٔٔب عبـ بٔ عٖباَي ٜا ٘ٔ َٔ َعٜٓو ٝأغٓٔٞ ال;  امٝل ١ٖٝٝ ٜا ، ٦ًٝا اي١ً ١ُٜٖ ُٔؿ ٘ٔ كهٍٛ ع ;  اي١ً

٘ٔ َٔ َعٓٔو ٝأغٓٔٞ ال ١َُٝ ٜا،  ا٦ًّٝ اي١ً ٘ٔ كهٍٛ بٓت ؾأط  ٓٔٞأٞغ ال ٦ًٔٔت ٔبُا هًٔٝٓٔٞ;  اي١ً

٘ٔ َٔ عِٓٔو « ٦ًٝا اي١ً
(2)

 . 

 َٓ٘ َهاْتِٗ ع٢ً ٜـٍ َا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عٔ ٚكؿ ايقٜٔ ملسو هيلع هللا ىلص بٝت٘ ٚآٍ قلابت٘ َٚٔ

 : شلِ ٚسب٘ ملسو هيلع هللا ىلص

 أبٕ طالب : ملسو هيلع هللا ىلصعىْ  -0

 ، ايٓاي ػقي٘ سني ملسو هيلع هللا ىلص عٓ٘ ؿاؾعٛا ايقٜٔ بٝت٘ ٚآٍ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب قلاب١ َٚٔ

 ، ُٟٝاعع سبٟا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أسب٘ ايقٟ;  طايب أبٛ عُ٘ ، ايٓاي طلؿٙ سني ٚآٚٚٙ

 ب٘ ٚاعت٢ٓ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عٔ ٚؿاؾع ، ٚأًـ اسبب فيو ٜباؿي٘ طايب أبٛ نإ نُا

 ، ٚآمكٙ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ْاُل ايبعج١ ٚبعـ ، هٓٛات مثاْٞ ملسو هيلع هللا ىلص عُلٙ ٚنإ ، طؿٛيت٘ َٓق

 ست٢ عين ناع١ قلٍٜ مايت َا»  : ملسو هيلع هللا ىلص قاٍ ، قلٍٜ أف٣ َٔ نجرلٟا عٓ٘ ٚكؿ

« طايب أبٛ تٛيف
(3)

 ٚيقيو ، ًـٜـٟا أف٣ إٜقا٥٘ ع٢ً ؤدبل ٚال دبدي أْٗا أٟ . 

 ست٢;  شبـَت٘ ْؿو٘ ْقك ايقٟ عُ٘ ٖـا١ٜ ع٢ً ًـٜـٟا سلُٟا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب سلْ

 ؾٛدـ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب دا٤ٙ طايب أبا ايٛؾا٠ سٔلت ؾًُا ، ازب١ٓ يف كؾٝك٘ ٜهٕٛ

  ; عِ أٟ»  : ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾكاٍ ، املػرل٠ بٔ أ١َٝ أبٞ بٔ اهلل ٚعبـ ، دٌٗ أبا عٓـٙ

                                                           

 . 204غ 1/192كٚاٙ َوًِ يف ايِشٝض  (1)

 . ي٘ ٚايًؿغ 206غ 1/192 ايِشٝض يف َٚوًِ ، 2602 غ3/1012 ايِشٝض يف ايبؼاكٟ كٚاٙ (2)

.  خيلداٙ ٚمل ، ايٌٝؼني ًلط ع٢ً ُشٝض سـٜح ٖقا : ٚقاٍ 2/679 املوتـكى يف اسبانِ كٚاٙ (3)

ٚقاٍ ايٌٝؽ األيباْٞ :  350،  2/349ٓ٘ ايقٖيب ، ٚكٚاٙ ايبٝٗكٞ يف ؿال٥ٌ ايٓب٠ٛ ٚههت ع

 . 31إهٓاؿٙ دٝـ . ُشٝض ايورل٠ ايٓب١ٜٛ ْ 
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 : أ١َٝ أبٞ بٔ اهلل ٚعبـ دٌٗ أبٛ ؾكاٍ ، « اهلل عٓـ بٗا يو أساز ن١ًُ اهلل إال إي٘ ال قٌ

 ُٜٚٔعٝـاْ٘ ، عًٝ٘ ٜعلٓٗا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ٜنٍ ؾًِ ؟! املًٛب عبـ ١ًَ عٔ أتلغب

  ٜكٍٛ إٔ ٚأب٢ . املًٛب عبـ ١ًَ ع٢ً : نًُِٗ َا آػل طايب أبٛ قاٍ ست٢ ، املكاي١ بتًو

 يو ألهتػؿلٕ » : - عًٝ٘ ًٚؿك١ ي٘ ٚضبب١ ب٘ كمح١ - ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ؾكاٍ . اهلل إال إي٘ ال

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿ : تعاىل اهلل ؾأْنٍ ، « عٓو َِْ٘ٝأ مل َا

 ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 گ ک ک ک ﴿:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يلهٍٛ ؾكاٍ طايب أبٞ يف اهلل ٚأْنٍ ص113 :ايتٛب١ ط

 . ص56 :ايكِّ ط ﴾ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ

 : ملسو هيلع هللا ىلص املطمب بَ عبد محشٚ ملسو هيلع هللا ىلص عىْ -1

يف  أهًِ ؾكـ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عٓـ نبرل٠ َٓني١  املًٛب عبـ بٔ سبُن٠ نإ يكـ

،  ٚايٌلف ، ايعن َٔ ي٘ نإ ملا ; يًُوًُني عن إهالَ٘ يف ٚنإ ، ايـع٠ٛ بـا١ٜ

نإ  اشلذل٠ ٚبعـ ، ٚايٌذاع١ ، ايٌٗا١َ َٔ ب٘ ٜتُتع نإ ٚملا ، قلٍٜ يف ٚايوٝاؿ٠

 .، ٚهٝأتٞ ايهالّ عًٝ٘ إٕ ًا٤ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصكهٍٛ اهلل ي٘ ؿٚك ععِٝ يف ازبٗاؿ َع 

 ، ًٚـٜـ ضببت٘ ي٘ ، ملسو هيلع هللا ىلصعٓـ ايٓيب  ٚمما ٜـٍ ع٢ً ععِ َها١ْ محن٠ 

 سنْٟا ًـٜـٟا ، ملسو هيلع هللا ىلصّٜٛ أسـ ، َٚٓجٌ ب٘ املٌلنٕٛ سنٕ عًٝ٘ ايٓيب  أْ٘ ملا قتٌ 

ـُ املـ١ٜٓ إىل أسـ َٔ كدٛع٘ بعـ ملسو هيلع هللا ىلص َل ؾكـ  ع٢ً ٟابها٤ شلِ ؾوُع ، األِْاك ٚك٢ب

فيو  ؾبًؼ - يؿلاق٘ ٚأملٟا عًٝ٘ سنْٟا - « ي٘ البٛانٞ محن٠ ٚيهٔ » : ؾكاٍ ، قتالِٖ

ػرلٟا ، ْٚٗأٖ عٔ ايٓٝاس١ ملسو هيلع هللا ىلصاألِْاك ، ؾبهت٘ ْواؤِٖ ، ؾكاٍ شلِ ايٓيب 
(1)

 . 

                                                           

عٔ َعُل عٔ أٜٛب عٔ عهل١َ ، ٚعهل١َ  6694غ 3/561كٚاٙ عبـ ايلمام يف املِٓـ  (1)

قاٍ : سـثٓا  1227غ  3/63َله١ً ، ٚكٚاٙ ابٔ أبٞ ًٝب١ يف املِٓـ  ملسو هيلع هللا ىلصكٚاٜت٘ عٔ ايٓيب 

عٔ ابٔ عُل قاٍ : كدع كهٍٛ اهلل ، عٔ ْاؾع ، ثٓا أها١َ بٔ مٜـ، عبٝـ اهلل بٔ َٛه٢ 

َٔ  9/398، ٚأمحـ يف املوٓـ  1591غ  1/507يف ايوٓٔ  ٘ٚكٚاٙ ابٔ َاد.  ّٜٛ أسـ ملسو هيلع هللا ىلص

 إهٓاؿٙ سؤ َٔ أدٌ أها١َ بٔ مٜـ: طلٜل أها١َ بٔ مٜـ ٖٚٛ ايًٝجٞ ٚقاٍ ضبككٛ املوٓـ 

ؾٗٛ سؤ اسبـٜح ٚباقٞ كداي٘ ثكات كداٍ ايِشٝض ، ٚقاٍ األيباْٞ  -ايًٝجٞ ٖٚٛ  -

 . 1/265سؤ ُشٝض . ُشٝض هٓٔ ابٔ َاد٘ 



 08ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيىىآلىالبوتى،ىمكانتهم

 ،  محن٠ يعُ٘ ضببت٘ ؾلط َٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚيهٔ ،  ٚسٌٞ ٚأهًِ

 . ٚسٌٞ ٖٚٛ قاتً٘ ؤ١ٜك ٜوتٛٝع ٜهٔ مل ; قًب٘ ع٢ً  قتً٘ َِٝب١ ٚقع ًٚـ٠

 َٔ أٟ - ايٓاي كدع ؾًُا...  :  محن٠ َكتٌ ٜقنل ٖٚٛ  ٚسٌٞ قاٍ

 ػلدت ثِ ، اإلهالّ ؾٝٗا ؾٌا ست٢ مبه١ ؾأقُت ، َعِٗ كدعت - أسـ غن٠ٚ

 ، ايلهٌ ٜٗٝر ال إْ٘ : يٞ ؾكٌٝ ، هاٟلُك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ إىل ؾأكهًٛا ، ايٛا٥ـ إىل

 آْت»  : قاٍ ، كآْٞ ؾًُا ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ع٢ً قـَت ست٢ ، َعِٗ ؾؼلدت

 َا األَل َٔ نإ قـ : قًت«  ؟ محن٠ قاتٌ أْت»  : قاٍ . ْعِ : قًت « ؟ ٚسٌٞ

 قبض ؾًُا ، ؾؼلدت : قاٍ « ؟ عين ٚدٗو تػٝب إٔ توتٛٝع ؾٌٗ: »  قاٍ . بًػو

.اسبـٜح... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ
(1)

 . 

 :  بَ عبد املطمب العباس ملسو هيلع هللا ىلص عىْ -2

 ملسو هيلع هللا ىلص ؾكاٍ َٓ٘ َٓنيت٘ ٚبني ،  املًٛب عبـ بٔ ايعباي عُ٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚأسب

ُٓٛ ايلدٌ عِ إٕ : ايعباي عُ٘ ًإٔ يف اشبٛاب بٔ يعُل
(2)

أبٝ٘ 
(3)

 . 

 ظاٖل٠ َػؿل٠ ٚٚيـٙ ، يًعباي اغؿل ايًِٗ : ملسو هيلع هللا ىلص ؾكاٍ ، يًعباي ملسو هيلع هللا ىلص ٚؿعا

ٚٚيـٙ اسؿع٘ ايًِٗ ، فْبٟا التػاؿك ٚباط١ٓ
(4)

 . 

 يكٞ إفا قلٌٜٟا إٕ ، اهلل هٍٛك ٜا : ؾكاٍ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إىل دا٤ ايعباي إٔ ٚكٟٚ

 : قاٍ ، ْعلؾٗا ال بٛدٛٙ يكْٛا يكْٛا ٚإفا ، سؤ ببٌل يكِٖٛ بعٟٔا بعِٔٗ

 كدٌ قًب ٜـػٌ ال ، بٝـٙ ْؿوٞ ٚايقٟ : ٚقاٍ ، ًـٜـٟا غٔبٟا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾػٔب

                                                           

 . 5844غ 4/1495كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (1)

ُٛ أبٝ٘ : أٟ أًُُٗا ٚاسـ . يوإ ايعلب البٔ َٓعٛك  (2) ِٓ  . 7/425َاؿ٠ ُٓا / ُٔ

 . 1623غ 2/115ٚأبٛ ؿاٚؿ يف ايوٓٔ  983غ 2/676كٚاٙ َوًِ يف ايِشٝض  (3)

ٚقاٍ ُٚٞ اهلل : إهٓاؿٙ سؤ ، ٚايؿوٟٛ يف  2/934كٚاٙ أمحـ يف ؾٔا٥ٌ ايِشاب١  (4)

ُٚشش٘ األيباْٞ يف ُشٝض  3762غ 5/700، ٚايذلَقٟ يف ايوٓٔ  1/373املعلؾ١ ٚايتاكٜؽ 

 ٚقاٍ ايقٖيب يف هرل أعالّ ايٓبال٤ : إهٓاؿٙ دٝـ . 3/222هٓٔ ايذلَقٟ 
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ٚيلهٛي٘ هلل حيبهِ ست٢ اإلميإ
(1)

 ؾٝٗا اييت ٖٚٞ ، اسبـٜح َٔ األٚىل ٚازب١ًُ . 

 ايعباي َها١ْ ع٢ً ؿالي١ ؾٝٗا ألٕ ; اشبدل َٔ ايٌاٖـ ضبٌ ٖٚٞ ايعباي ًه٣ٛ

 قًب ٜـػٌ ال : ملسو هيلع هللا ىلص قٛي٘ ٖٚٞ َٓ٘ األػرل٠ ازب١ًُ يهٔ ٓعٝؿ١ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عٓـ

 يف ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آٍ ضبب١ َها١ْ ع٢ً ؿاي١ ٖٚٞ،  ُشٝش١ اخل ... اإلميإ كدٌ

ايـٜٔ
(2)

 . 

 :  أب٘ طالب ِا احلضَ ٔاحلضني ٔٔالدِىا عم٘ بَأابٍ فاطىٛ ملسو هيلع هللا ىلص ابٍتْ -3

 ؾاط١ُ عٝٓ٘ ٚقل٠ ، ابٓت٘ ٚسب١ُ ْوبٟا َٓ٘ ٚأقلبِٗ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آٍ َٚٔ

 ايلؤٚف أبٝٗا قًب يف َٚٛقعٗا َهاْٗا جيٌٗ ٚنٝـ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ بٓت

 ؾاط١ُ»  : ملسو هيلع هللا ىلص بكٛي٘ َٓ٘ ،َٚهاْتٗا قـكٖا ععِٝ ٚبني ، ملسو هيلع هللا ىلص أسبٗا ؾكـ ايلسِٝ

« أغٔبين أغٔبٗا ؾُٔ ، َين بٔع١
(3)

 . 

 عا١ٌ٥ عٔ : ايِشٝض ؾؿٞ ، َٓ٘ ٜٚـْٝٗا ، ٜٚكبًٗا ، حيبٗا ملسو هيلع هللا ىلص ٚنإ

 ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ٌَٞ ٌَٝتٗا نإٔ متٌٞ ؾاط١ُ أقبًت : قايت عٓٗا اهلل كٓٞ

 ... سلاي٘ عٔ أٚ ميٝٓ٘ عٔ أدًوٗا ثِ ، ابٓيت ٜا َلسبٟا : ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾكاٍ

اسبـٜح
(4)

 . 
                                                           

ٚٓعؿ٘  17515غ  29/56،57، ٚأمحـ يف املوٓـ  6/382كٚاٙ ابٔ أبٞ ًٝب١ يف املِٓـ  (1)

ٚكٚاٙ  ، ٓعٝـ إهٓاؿٙ : اهلل ُٚٞ ٚقاٍ 2/919 ايِشاب١ ؾٔا٥ٌ يف ٚكٚاٙ ، ايهتاب ضبككٛ

ايؿوٟٛ  ٚكٚاٙ ، 11 ْ َاد٘ ابٔ هٓٔ ٓعٝـ يف األيباْٞ ٚٓعؿ٘ ، 1/50 ايوٓٔ يف َاد٘ ابٔ

،  ُشٝض سؤ سـٜح ٖقا : اٍقٚ ، 5/652 ايوٓٔ يف ٚايذلَقٟ 1/270 اكٜؽٚايت علؾ١امل يف

 20/284ٚايٛدلاْٞ يف املعذِ ايهبرل  ، 506ٚٓعؿ٘ األيباْٞ يف ٓعٝـ هٓٔ ايذلَقٟ ْ

 . 4430يباْٞ يف ايوًو١ ائعٝؿ١ غ ، ٚٓعؿ٘ األ 4/85، ٚاسبانِ يف املوتـكى  672غ 

الَ٘ ع٢ً اسبـٜح : قًت ٚإهٓاؿٙ ٓعٝـ ، يهٔ قاٍ األيباْٞ يف ٌَها٠ املِابٝض يف ن (2)

 . 6147غ  1736، 3/1735ٗٞ ُشٝش١ . ازب١ًُ األػرل٠ َٓ٘ شلا ًٛاٖـ نجرل٠ ، ؾ

 . 2449غ 4/1903، َٚوًِ يف ايِشٝض  3556غ 3/1374كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (3)

 . 2450غ 4/1904، َٚوًِ يف ايِشٝض  3426غ3/1326كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (4)



 10ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيىىآلىالبوتى،ىمكانتهم

 ، ٚؿاٟل ، زلتٟا أًب٘ كأٜت َا : قايت عٓٗا اهلل كٓٞ عا١ٌ٥ عٔ كٚا١ٜ ٚيف

 ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ بٓت ؾاط١ُ َٔ ٚقعٛؿٖا قٝاَٗا يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بلهٍٛ ٖٚـٜٟا

 ، صبًو٘ يف ٚأدًوٗا ، ًٗاؾكٖب;  إيٝٗا قاّ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ع٢ً ؿػًت إفا ٚناْت

 يف ٚأدًوت٘ ، ؾكبًت٘ ; صبًوٗا َٔ قاَت عًٝٗا ؿػٌ إفا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚنإ

اسبـٜح ... صبًوٗا
(1)

 . 

 : وكاٌٛ احلضَ ٔاحلضني

 ٚاسبوني اسبؤ سؿٝـٜ٘ عٓٗا اهلل كٓٞ ؾاط١ُ ابين حيب ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚنإ

 ٚاسبوني اسبؤ إٕ : ملسو هيلع هللا ىلص ؾكاٍ ، قًب٘ يف َٓنيتُٗا ملسو هيلع هللا ىلص ٔٚبٖٝ ، عُٓٗا اهلل كٓٞ

ايـْٝا َٔ كحياْتاٟ
(2)

 . 

 ٚأسب ، ؾأسبُٗا أسبُٗا إْٞ ايًِٗ ، ابٓيت ٚابٓا ، ابٓاٟ ٖقإ : ملسو هيلع هللا ىلص ٚقاٍ

حيبُٗا َٔ
(3)

 . 

 : أب٘ طالب  وكاٌٛ عم٘ بَ

 طايب أبٞ سذل يف تلب٢ ،ايقٟ طايب أبٞ بٔ عًٞ عُ٘ ابٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚأسب

 َٔ ب٘ آَٔ َٔ أٍٚ  عًٞ ؾهإ ، ؾٝ٘ تلب٢ قـ قبً٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب نإ ايقٟ

                                                           

ٚايًؿغ ي٘ ،  3872غ  5/700ٚايذلَقٟ يف ايوٓٔ  5217غ 4/355كٚاٙ أبٛ ؿاٚؿ يف ايوٓٔ  (1)

 ، ٚقـ كٟٚ ٖقا اسبـٜح َٔ غرل ٚقاٍ ايذلَقٟ : ٖقا سـٜح سؤ غلٜب َٔ ٖقا ايٛد٘

ُٚشش٘ األيباْٞ يف ُشٝض هٓٔ ،  4/203ٚاسبانِ يف املوتـكى ، ٚد٘ عٔ عا١ٌ٥ 

 . 3/241ايذلَقٟ 

املِٓـ  يف ًٝب١ أبٞ ٚابٔ ، 5648 غ5/2234 ، 3543 غ3/1371 ايِشٝض يف اكٟايبؼ كٚاٙ (2)

 . 5568غ  403،  9/402محـ يف املوٓـ ، ٚأ 6/379

 3769غ  5/656ٚايذلَقٟ يف ايوٓٔ  32175غ 6/378كٚاٙ ابٔ أبٞ ًٝب١ يف املِٓـ  (3)

يذلَقٟ : ٖقا َٔ غرل قٛي٘ : ٖقإ ابٓاٟ ٚابٓا ابٓيت ٚقاٍ ا 3782غ 5/661ٚايًؿغ ي٘ ، 

ٚ أمحـ يف  3/224سـٜح سؤ ُشٝض ، ُٚشش٘ األيباْٞ يف ُشٝض هٓٔ ايذلَقٟ 

 ض .ٚقاٍ ضبككٛ ايهتاب : إهٓاؿٙ ُشٝ 23133غ 38/211املوٓـ 



 (04) العدد -المنورة المدونة ودراسات بحوث مركز مجلةى11

 إىل ايٓاي أقلب َٔ  عًٞ ؾهإ ، ؾاط١ُ ابٓت٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚمٚد٘ ، ايِبٝإ

 أال » : َٓ٘ تَ٘ٚٓني قـكٙ ي٘ َبٟٝٓا يعًٞ ملسو هيلع هللا ىلص قاٍ ، يٓؿو٘ ٚأسبِٗ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ

« َٛه٢ َٔ ٖاكٕٚ مبٓني١ َين تهٕٛ إٔ تل٢ٓ
(1)

 . 

 ، ٜـٜ٘ ع٢ً اهلل ٜؿتض كداٟل غـٟا ايلا١ٜ ٖقٙ ألعٛني » : ػٝدل ؾتض ّٜٛ ملسو هيلع هللا ىلص ٚقاٍ

« ٚكهٛي٘ اهلل ٚحيب٘ ٚكهٛي٘ اهلل حيب
(2)

 . 

« َٛالٙ ؾعًٞ َٛالٙ نٓت َٔ » : ملسو هيلع هللا ىلص ٚقاٍ
(3)

 َين أْت » : يعًٞ ملسو هيلع هللا ىلص ٚقاٍ . 

« َٓو ْاٚأ
(4)

 . 

 : ملسو هيلع هللا ىلص ابَ عي الٍيب  جعفز بَ أب٘ طالب -4

« ُٚػًكٞ َػًكٞ أًبٗت » : ي٘ َاؿسٟا  طايب أبٞ بٔ زبعؿل ملسو هيلع هللا ىلص قاٍ
(5)

 . 

 : سٍٖب رض٘ اهلل عٍّا ، ٔابٍتّا أواوٛ ملسو هيلع هللا ىلص وكاٌٛ ابٍتْ  -5

 قايت ، ٚبٓٝٗا ؾاط١ُ ابٓت٘ ملسو هيلع هللا ىلص أسب نُا ابٓتٗا ٚأسب ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أسبٗا

 - بـك أهل٣ أٟ - أهلاِٖ ؾـا٤ يف َه١ أٌٖ بعح امل : عٓٗا اهلل كٓٞ عا١ٌ٥
 ؾٝ٘ ٚبعجت ، مباٍ ايلبٝع بٔ ايعاْ أبٞ ؾـا٤ يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ بٓت مٜٓب بعجت

 : قايت ، عًٝٗا ب٢ٓ سني ايعاْ أبٞ ع٢ً بٗا أؿػًتٗا ػـجي١ ناْت شلا بكالؿ٠

 شلا تًٛكٛا إٔ كأٜتِ إٕ » : ٚقاٍ ، ًـٜـ٠ كق١ شلا كم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ كآٖا ؾًُا
                                                           

 . 2404 غ 4/1871 ايِشٝض يف َٚوًِ ، ي٘ ٚايًؿغ 3503غ 3/1359 ايِشٝض يف ايبؼاكٟ كٚاٙ (1)

 4/1871ٚايًؿغ ي٘ ، َٚوًِ يف ايِشٝض  3973غ 43/1542كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (2)

 . 1807غ

غ  2/569، ٚأمحـ يف ؾٔا٥ٌ ايِشاب١  32073غ 6/366كٚاٙ ابٔ أبٞ ًٝب١ يف املِٓـ  (3)

، ٚابٔ َاد٘ يف  641غ 1/71ٚقاٍ ُٚٞ اهلل : إهٓاؿٙ ُشٝض ، ٚكٚاٙ يف املوٓـ  959

يباْٞ يف ُشٝض ُٚشش٘ األ 3713غ 5/633، ٚايذلَقٟ يف ايوٓٔ 121غ 1/45ايوٓٔ 

 . 3/213هٓٔ ايذلَقٟ 

 . 2552غ 2/960كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (4)

 . 2552غ 2/960كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (5)



 12ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيىىآلىالبوتى،ىمكانتهم

 ، ؾأطًكٛٙ ، اهلل كهٍٛ ٜا ْعِ : ؾكايٛا ، « ؾاؾعًٛا َاشلا عًٝٗا ٚتلؿٚا ، أهرلٖا

 هبٌٝ خيًٞ إٔ ٚعـٙ أٚ ، عًٝ٘ أػق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ٚنإ ، شلا ايقٟ عًٝٗا ٚكؿٚا

 نْٛا : ؾكاٍ ، األِْاك َٔ ٚكداٟل ، ساكث١ بٔ مٜـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ٚبعح ، مٜٓب

درأٜ ببٛٔ
(1)

بٗا تأتٝا ست٢ ؾتِشباٖا، ، مٜٓب بهُا متل ست٢ 
(2)

 . 

 ، عُٓٗا اهلل كٓٞ ايلبٝع بٔ ايعاْ أبٞ بٓت أَا١َ مٜٓب ابٓت٘ اب١ٓ ايٓيب ٚأسب

 قتاؿ٠ أبٞ ؾعٔ ، ٚايلمح١ ٚايلأؾ١ ٚايٌؿك١ اسبٓإ َٔ نبرلٟا قـكٟا ؾأعٛاٖا

 بٓت مٜٓب بٓت أَا١َ ساٌَ ٖٚٛ ، ًِٜٞ ،نإ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ إٔ :  األِْاكٟ

محًٗا قاّ ٚإفا ، ٚٓعٗا هذـ ؾإفا ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ
(3)

 . 

 تْ أوّات املؤوٍني رض٘ اهلل عٍَّ :وكاٌٛ سٔجا  -6

فيو بٝإ تكـّ نُا ايٛاٖلات مٚدات٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آٍ َٚٔ
(4)

 .  

 يف ععِٝ ؿٚك شلٔ ٚنإ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب قًب يف كؾٝع١ َها١ْ ٕتبٛأ ٚايالتٞ

 ٚقـ ، قًب٘ ع٢ً ٚايولٚك ايؿلغ ٚإؿػاٍ ، ٚأسناْ٘ آالَ٘ ٚإفٖاب ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ِْل٠

 َها١ْ -اهلل  ًا٤ إٕ - ٚهأفنل،  شلٔ ٚضببت٘ ، َهاْتٗٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بني

 ٜتنٚز ٚمل تنٚدٗا اَلأ٠ أٍٚ ، ػًٜٛـ بٓت ػـجي١ ُاٖٚ ; ْوا٥٘ َٔ اَلأتني أععِ

 اييت،  عٓٗا اهلل كٓٞ ايِـٜل بهل أبٞ بٓت ٚعا١ٌ٥،  َاتت ست٢ غرلٖا عًٝٗا

 . اَٖل٢ِشََْٚ اَٖل٢ِشَه بني َٚات ، ٖاغرل بهلٟا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٜتنٚز مل
                                                           

،  ٜأدر يف ِٜب ايتٓعِٝ ٚٚاؿٟ ، ايتٓعِٝ عُل٠ سلاٍ ، َه١ أٚؿ١ٜ َٔ ٚاؿ ٖٛ : ايبالؿٟ قاٍ (1)

لاّ . َعذِ املعامل ازبػلاؾ١ٝ ٜكٛع٘ ايٛلٜل إىل املـ١ٜٓ ع٢ً عٌل٠ أنٝاٍ َٔ املوذـ اسب

 . 337يف ايورل٠ ايٓب١ٜٛ ْ 

ؿاٚؿ  ٚأبٛ ، ايهتاب ضبككا ُٚشش٘ طبتِلٟا 358 ، 2/357 ايٓب١ٜٛ ايورل٠ يف ٌٖاّ ابٔ كٚاٙ (2)

،  513 ، 2/512، ٚسوٓ٘ األيباْٞ يف ُشٝض هٓٔ أبٞ ؿاٚؿ  2692غ  3/63يف ايوٓٔ 

 . 1050غ 22/428ٚكٚاٙ ايٛدلاْٞ يف املعذِ ايهبرل 

 . 543غ 1/386، َٚوًِ يف ايِشٝض  494غ 1/193كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (3)

 . 14،  13( اْعل ْ 4)
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 : أً املؤوٍني خدجيٛ بٍت خٕٖمد رض٘ اهلل عٍّا ملسو هيلع هللا ىلص وكاٌٛ سٔجتْ

 ػًٜٛـ بٓت ػـجي١ ايعاق١ً ، ايلاًـ٠ ، ايباك٠ ، ايلسِٝ ، ايٛؿٚؿ ملسو هيلع هللا ىلص مٚد٘ ٖٚٞ

 َٓٗا ٚبٓات٘ بٓا٥٘أ مجٝع ٚنإ ، تٛؾٝت ست٢ عًٝٗا اَلأ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٜتنٚز مل اييت

ـٖ ملسو هيلع هللا ىلص بايٓيب آَٔ َٔ أٍٚ ٚناْت ، إبلاِٖٝ ه٣ٛ  ؾًُا ، ؾؤاؿٙ ٚثبت ، قُ٘ٚ

 :  ؾكاٍ إيٝٗا دا٤ ٚاشبٛف ايلعب ٚأُاب٘ ددلٌٜ عًٝ٘ ْٚنٍ ايٛسٞ ملسو هيلع هللا ىلص ٙأؾذ

 ، « ْؿوٞ ع٢ً ػٌٝت يكـ »:  شلا ٚقاٍ ، ٚيؿْٛٞ غْٛٛٞ أٟ ، « مًَْٛٞ »

 اهلل خينٜو َا ٚاهلل;  نال : ٚقايت ، كٚع٘ َٔ ٖٚـأت ، عٓٗا اهلل كٓٞ ؾػٛت٘

 ، ائٝـ ٚتكلٟ ، املعـّٚ ٚتهوب ، ٌٖايٜه ٚذبٌُ ، ايلسِ يتٌِ إْو،  أبـٟا

 قـ ٚنإ ْٛؾٌ بٔ ٚكق١ عُٗا ابٔ إىل ملسو هيلع هللا ىلص ب٘ ٚفٖبت ، اسبل ْٛا٥ب ع٢ً ٚتعٝني

 َا اإلظبٌٝ َٔ ؾٝهتب،  ايعدلاْٞ ايهتاب ٜهتب ٚنإ ، ازبا١ًٖٝ يف تِٓل

 ؾكاٍ ، أػٝو ابٔ َٔ ازلع;  عِ بٔا ٜا : ػـجي١ ي٘ ؾكايت ... تبٜه إٔ اهلل ًا٤

 ٖقا : ٚكق١ ؾكاٍ ، كأ٣ َا ػدل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ؾأػدلٙ ؟ تل٣ َافا ; أػٞ بٔا ٜا : ٚكق١ ي٘

 إف سٟٝا أنٕٛ يٝتين ، دقعٟا ؾٝٗا يٝتين ٜا ، َٛه٢ ع٢ً اهلل ْٖنٍ ايقٟ ايٓاَٛي

 كدٌ ٜأت مل ; ْعِ : قاٍ « ؟ ِٖ لدٞطبَأٚ » : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ؾكاٍ ، قَٛو خيلدو

َؤمكٟا ِْلٟا أِْلى َٜٛو ٜـكنين ٚإٕ ، ٛؿُٟع إال ب٘ د٦ت َا مبجٌ قط
(1)

 . 

 بعٌل عج١باي بعـ تٛؾٝت ست٢ عٓ٘ ،ٚتـاؾع ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب تؤامك ػـجي١ ٚظًت

 ُتِلٔغ َا : عٓٗا اهلل كٓٞ عا١ٌ٥ قايت . ب٘ ٖاٖلٔب ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب شلا ٚسؿغ ، هٓٛات

 نإ ٚيهٔ ، كأٜتٗا َٚا ، ػـجي١ ع٢ً غلت َا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ا٤ْو َٔ أسـ ع٢ً

 يف ٜبعجٗا ثِ،  أعٔا٤ ٜكٛعٗا ثِ ايٌا٠ فبض ٚكمبا ، فنلٖا ٜهجل ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب

 ، ػـجي١ إال اَلأ٠ ايـْٝا يف ٜهٔ مل نإٔ : ي٘ قًت ؾلمبا قايت ، ػـجي١ ُـا٥ل

ٚيـ َٓٗا يٞ ٚنإ ٚناْت ناْت إْٗا ؾٝكٍٛ
(2)

 . 
                                                           

 . 3607غ 3/1389كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (1)

 . 3غ 1/4كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (2)
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 وكاٌٛ عائصٛ بٍت أب٘ بكز الصدٖق رض٘ اهلل عٍّىا

 عٔ ، ملسو هيلع هللا ىلص إيٝ٘ ْوا٥٘ أسب َٔ ٚناْت ، غرلٖا بهلٟا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٜتنٚز ٚمل

 ، ؾأتٝت٘ : قاٍ ، ايوالهٌ فات دٍٝ ع٢ً بعج٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إٔ :  ايعاْ بٔ عُلٚ

  : قاٍ ؟ ايلداٍ َٔ : ؾكًت ، « عا١ٌ٥ »:  قاٍ ؟ إيٝو أسب ايٓاي أٟ : ؾكًت

اسبـٜح ....« أبٖٛا »
(1)

 . 

ايٛعاّ ها٥ل ع٢ً ايجلٜـ نؿٌٔ ٤ايٓوا ع٢ً عا١ٌ٥ ؾٌٔ : ملسو هيلع هللا ىلص ٚقاٍ
(2)

 . 

 ْٓنٍ َا اهلل ؾإٕ ، عا١ٌ٥ تؤفٟ ال : عٓٗا اهلل كٓٞ ه١ًُ أّ ينٚدت٘ ملسو هيلع هللا ىلص ٚقاٍ

ٖٞ غرلٖا َٓهٔ اَلأ٠ سباف يف ٚأْا ايٛسٞ عً
(3)

 . 

عٓٗا اهلل كٓٞ يعا١ٌ٥ عع١ُٝ َٓكب١ ٖقا ٚيف : اهلل كمح٘ سذل ابٔ قاٍ
(4)

 . 

 أْا أٜٔ » : ٜكٍٛ يٝتؿكـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ٕنا إٕ : عٓٗا اهلل كٓٞ عا١ٌ٥ ٚقايت

 اهلل قبٔ٘ َٜٛٞ نإ ؾًُا : قايت ، عا١ٌ٥ يّٝٛ اهتبٛا٤ّ « ؟ غـٟا أْا أٜٔ ؟ ايّٝٛ

بٝيت يف ٚؿؾٔ ، ٟل٢ِشََْٚ ٟل٢ِشَه بني
(5)

 . 

 يف ٚايتٛقرل اسبب َٔ نبرْل قـْك شلٔ نإ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب مٚدات بك١ٝ ٚنقيو

 مٚدات ألْٗٔ ٚفيو ; األ١َ َٔ َٚٓنيتٗٔ ٔقـكٖ تعاىل اهلل ٚبني ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب قًب

 ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿:  تعاىل قاٍ ، ٚأسبٗٔ أسببٓ٘ ايال٥ٞ ْبٝ٘

 ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب مٚدات َٓني١ ععِ بٝإ يف تعاىل ٚقاٍ ص6 :األسناب ط ﴾ ۅۋ ۋ

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص ٚؾات٘ بعـ ٚست٢ َٓ٘

 . ص53 :األسناب ط ﴾ جئ ی ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ
                                                           

 . 2384غ 4/1856، َٚوًِ يف ايِشٝض  4100غ 4/1584كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (1)

 . 2431غ 4/1886َٚوًِ يف ايِشٝض ،  3230غ 3/1252ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  كٚاٙ (2)

 . 3879غ 5/279، ٚايذلَقٟ يف ايوٓٔ  3564غ 3/1376كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (3)

 . 7/108ؾتض ايباكٟ  (4)

 . ي٘ ٚايًؿغ 2443 غ4/1893 ايِشٝض يف َٚوًِ ، 1323غ 1/468 ايِشٝض يف ايبؼاكٟ كٚاٙ (5)



 (04) العدد -المنورة المدونة ودراسات بحوث مركز مجلةى15

 وئ ەئ ەئ ﴿ : قاٍ ٚتعاىل هبشاْ٘ اهلل إٕ : اهلل ٘كمح ت١ُٝٝ ابٔ قاٍ

 ی ی ی ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 ، ٜؤفٜ٘ فيو ألٕ ; بعـٙ َٔ أمٚاد٘ تٓهض إٔ األ١َ ع٢ً ؾشلّ ، ﴾ جئ ی

يًشل١َ تععُٟٝا اهلل عٓـ ععُٟٝا ٚدعً٘
(1)

 . 

 ألَت٘ ُٚٚٝت٘ ، ٚأمٚاد٘ ، قلابت٘ ، مجٝعٟا بٝت٘ آٍ َٓني١ بٝإ يف ملسو هيلع هللا ىلص ٚقاٍ

 تاكى إْٞ » : ٚظًُِٗ ذبكرلِٖ، ٚعـّ ، ٚتٛقرلِٖ ، َٚٓنيتِٗ ، سكِٗ مبعلؾ١

 نتاب ، اآلػل َٔ أععِ أسـُٖا ; بعـٟ تًٔٛا ئ ب٘ متوهتِ إٕ َا ؾٝهِ

 ست٢ ٜؿذلقا ٚئ ، بٝيت أٌٖ ٚعذلتٞ ، األكض إىل ايوُا٤ َٔ ممـٚؿ سبٌ ; اهلل

ٖٞ ٜلؿا « ؾُٝٗا ربًْٛٞ نٝـ ؾاْعلٚا ، اسبٛض عً
(2)

 . 

 :مب الجاٌ٘ : وكاٌٛ آه البٗت عٍد اخلمفاء الزاشدَٖ املط

 ايلاًـٕٚ اشبًؿا٤ أؾًِٔٗ كأهِٗ ٚع٢ً  مجٝعٟا ايِشاب١ علف يكـ

 بٝت آلٍ عؿإ بٔ ٚعجُإ ، اشبٛاب بٔ ٚعُل ، ايِـٜل بهل أبٛ : املٗـٜٕٛ

 : َٚٓبع٘ ، ،َِـكٙ ععُٟٝا سبٟا ،ٚأسبِٖٛ ٚقـكِٖ ، َٓنيتِٗ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب

 اهلل يلهٍٛ ضببتِٗ َٚٔ ، شلُا ٚضببتِٗ ، ملسو هيلع هللا ىلص ٚكهٛي٘ باهلل ِإمياْٗ أٔاًل :

 . ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب حيبِٗ ملٔ ضببتِٗ ملسو هيلع هللا ىلص

 ، بإنلاَِٗ بٝت٘ أٌٖ يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ب١ُٝٛ ٚعًُِٗ اهتذابتِٗ ٔثاًٌٗا :

  ٚهأٚكؿ ، ،ٚظًُِٗ عًِٝٗ ايبػٞ ٚعـّ ، ٚتٛقرلِٖ ، سكِٗ َٚعلؾ١

 ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب يكلاب١ ايلاًـٜٔ اشبًؿا٤ ضبب١ َٔ منافز اهلل ًا٤ إٕ

 : شلِ ٚتٛقرلِٖ

                                                           

 . 2/120ملوًٍٛ ع٢ً ًامت ايلهٍٛ ايِاكّ ا (1)

ٚقاٍ ضبككٛا ايهتاب : سـٜح ُشٝض بٌٛاٖـٙ ،  212،  17/211كٚاٙ أمحـ يف املوٓـ  (2)

، ٚقاٍ : سـٜح سؤ غلٜب ، ُٚشش٘ األيباْٞ يف  3788غ 5/663ٚايذلَقٟ يف ايوٓٔ 

 . 1027غ 2/303، ٚأبٛ ٜع٢ً يف املوٓـ  3/226ُشٝض هٓٔ ايذلَقٟ 



 16ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيىىآلىالبوتى،ىمكانتهم

 : ٔتٕقريٓ هلي ملسو هيلع هللا ىلص أٔاًل : حمبٛ أب٘ بكز الصدٖق رض٘ اهلل عٍْ آله بٗت الٍيب

 ؾٗٛ ٚبلٖإ ؿيٌٝ إىل حيتاز ال أَل ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آلٍ  ايِـٜل ضبب١ إٕ

 ، ب٘ آَٔ َٔ أٍٚ نإ اإلهالّ ٚبعـ ، ازبا١ًٖٝ يف ُٚـٜك٘ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ُاسب

 ، بٓؿو٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عٔ ٜٚٓاؾض ٜـاؾع نإ ايقٟ ٖٚٛ ، قلٍٜ نقبت٘ سني ُٚـق٘

ـٖكَؿا٤ٔ أبٞ عٔؾ ، َٚاي٘ ـَ َدايّوا نٓت : قاٍ  اي ِٓ ٌَ إِف ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ع  َبهل٣ أبٛ ٜأقَب

َٜٛلٔف آػّقا ٘ٔ ب ِٛب ـ٣َ ست٢ َث ٘ٔ عٔ ٜأب َٖا » : ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾكاٍ، كٞنَبٔت ِِ أ ـِ َُأسبٝه  ؾٜك

َََل َِ ، « غا ِٝين نإ إْٞ : ٚقاٍ ، ؾَو٤ً ٤ٛأب بٔا ََٚبنَي َب  ، إيٝ٘ ٜؾٜأهَلِعُت ٤ًَْٞ اشٜب

ِٖ َُِت ث ُ٘ ، َْـ ِٕ ٜؾَوٜأٞيت ٖٞ ؾٜأَب٢ ، يٞ َِٜػؿَل أ ًُٞت ، عًٜ ِٜٝو ٜؾٜأقَب  اهلل َِٜػؿُل » : ؾكاٍ، إٜي

ِٖ ، ثالثٟا « َبهل٣ أَبا ٜا يو ٕٖ ث ََُل إ َّ ع ٍَ ؾٜأَت٢ ، َْـ ِٓن ٍَ ، َبهل٣ أبٞ ََ َِ : ؾَوٜأ  ٛأب أٖث

َِ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إىل ؾٜأَت٢ ، ال :ٜؾٜكايٛا ؟ َبهل٣ ٌَ ، ؾَو٤ً ُ٘ ؾَذَع َُٖعُل ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َٚد  ، َٜت

٘ٔ ع٢ً ؾَذَجا ، بٞهل٣ أبٛ ٜأًٜؿَل ست٢ ِٝ ٍَ ٜا : ؾكاٍ ، ُكٞنبَت ٘ٔ كُهٛ  نٓت أْا ٚاهلل ; اي١ً

َِ ٢ٔ أٞظًٜ ِٝ ٕٖ » : ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾكاٍ ، َٖلَت َ٘ إ ِِ َبَعَجين اي١ً ِٝٝه ِِؾٝكًٞ ، إٜي  ٚقاٍ ، نَقِبَت : ُت

ـََم:  بٞهل٣ أبٛ َٚاَهاْٞ ، ُ َٚ ٔ٘ ٘ٔ بَٓٞؿٔو ََاي َٚ ، ٌِ َٗ ِِ ؾ ُِْت  « ؟ َُاسٔبٞ يٞ تاكنٛ أ

٢ٔ ِٝ َٟ ؾُا.  َٖلَت َٖا ٝأٚف ـَ بِع
(1)

 . 

 ٜعكٌ ؾهٝـ ، املـ١ٜٓ إىل َٗادلٟا ػلز سني ايػاك يف ايٛسٝـ ُاسب٘ ٖٚٛ

 ٜتُٗ٘ نُا ؟!! ٚػًًٝ٘ ُـٜك٘ ب١ٚأس يكلاب١ ،ٚظاملٟا ناكٖٟا فيو بعـ ٜهٕٛ إٔ

 . ععِٝ بٗتإ ٖقا هبشاْو ، املبًٕٛٛ

 : ملسو هيلع هللا ىلصايجابت١ ٚايـاي١ ع٢ً ًـ٠ ضببت٘ يكلاب١ ايٓيب  َٚٔ َٛاقـ ايِـٜل 

َٔ عـّ  ي٘ باشبالؾ١ ، ؾكـ تأثل عًٞ  َٛقؿ٘ َٔ بٝع١ عًٞ بٔ أبٞ طايب  -1

ني ادتُعٛا يف ٌَاٚك٠ املٗادلٜٔ ٚاألِْاك ي٘ يف َباٜع١ أبٞ بهل باشبالؾ١ س

سٝح  ايعقك يف عـّ اْتعاك عًٞ  هكٝؿ١ بين هاعـ٠ ، ٚنإ يًِشاب١ 

ٚػٌٞ ايِشاب١ َٔ ايؿلق١ ٚاالػتالف .  ملسو هيلع هللا ىلصإْ٘ نإ ٌَٓػاٟل بتذٗٝن ايٓيب 
                                                           

 . 3461غ 3/1339ٟ يف ايِشٝض كٚاٙ ايبؼاك (1)
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 :  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب اب١ٓ ؾاط١ُ مٚدت٘ ٚؾا٠ بعـ  بهل ألبٞ ايبٝع١ دـؿ ملا  قاٍ ؾكـ

،  إيٝو اهلل هاق٘ ػرلٟا عًٝو ٓٔؿىْ ٚمل ، اهلل أعٛاى َٚا ؾًٔو علؾٓا قـ إْا

ٚيهٓو اهتبـؿت عًٝٓا باألَل
(1)

 ملسو هيلع هللا ىلص، ٚنٓا ْل٣ يكلابتٓا َٔ كهٍٛ اهلل  

، ؾًُا تهًِ أبٛ بهل قاٍ : ٚايقٟ  ِْٝبٟا ، ست٢ ؾآت عٝٓا أبٞ بهل 

أسب إيٞ إٔ أٌُ َٔ قلابيت ، ٚأَا ايقٟ  ملسو هيلع هللا ىلصْؿوٞ بٝـٙ يكلاب١ كهٍٛ اهلل 

ٛاٍ ؾًِ آٍ ؾٝ٘ عٔ اشبرل ، ٚمل أتلى أَلٟا ًذل بٝين ٚبٝٓهِ َٔ ٖقٙ األَ

: َٛعـى ايع١ٌٝ  ِٜٓع٘ ؾٝٗا إال ُٓعت٘ ، ؾكاٍ عًٞ  ملسو هيلع هللا ىلصكأٜت كهٍٛ اهلل 

يًبٝع١ ، ؾًُا ٢ًُ أبٛ بهل ايعٗل كق٢ املٓدل ، ؾتٌٗـ ،ٚفنل ًإٔ عًٞ ، 

ٚربًؿ٘ عٔ ايبٝع١ ، ٚعقَكُٙ بايقٟ اعتقك إيٝ٘ ، ثِ اهتػؿل . ٚتٌٗـ عًٞ ، 

بهل ، ٚسـخ أْ٘ مل حيًُ٘ ع٢ً ايقٟ ُٓع ْؿاه١ ع٢ً أبٞ ؾععِ سل أبٞ 

بهل ، ٚال إْهاكٟا يًقٟ ؾًٔ٘ اهلل ب٘ ، ٚيهٓا نٓا ْل٣ يٓا يف ٖقا األَل 

ِْٝبٟا ، ؾاهتبـ عًٝٓا ، ؾٛدـْا يف أْؿوٓا . ؾُول بقيو املوًُٕٛ ، ٚقايٛا 

قلٜبٟا سني كادع األَل املعلٚفأُبت ، ٚنإ املوًُٕٛ إىل عًٍّٞ 
(2)

 . 

َالعبت٘ اسبؤ بٔ عًٞ ، ٚنإ ًٜعب َع ايِبٝإ ، ٚٚٓع٘ ي٘ ع٢ً عاتك٘ ،  -2

ؾعٔ عكب١ بٔ اسباكخ 

(3)
قاٍ  -قاٍ : ٢ًُ أبٛ بهل ايعِل ثِ ػلز ميٌٞ  

بًٝاٍ ٚعًٞ ميٌٞ إىل  ملسو هيلع هللا ىلصبعـ ٚؾا٠ ايٓيب : ابٔ سذل : ماؿ اإلزلاعًٞ يف كٚا١ٜ 
                                                           

قاٍ ابٔ سذل كمح٘ اهلل : ٚامللاؿ باألَل اشبالؾ١ ، قاٍ : قاٍ املامكٟ : ٚيعٌ عًٟٝا أًاك إىل  (1)

بهل اهتبـ عًٝ٘ بأَٛك ععاّ ، نإ َجً٘ عًٝ٘ إٔ حئلٙ ؾٝٗا ٌٜٚاٚكٙ ، أٚ أْ٘  إٔ أبا

ايعقك ألبٞ بهل أْ٘ ػٌٞ َٔ أًاك إىل أْ٘ مل ٜوتٌلٙ يف عكـ اشبالؾ١ ي٘ أٚاٟل ، قاٍ : ٚ

ايتأػل عٔ ايبٝع١ االػتالف ملا نإ ٚقع َٔ األِْاك نُا تكـّ يف سـٜح ايوكٝؿ١ ؾًِ 

 . 495 ، 7/494ٜٓتعلٚٙ . ؾتض ايباكٟ 

 . 1759غ 3/1380 ايِشٝض يف َٚوًِ ، ي٘ ٚايًؿغ 3998غ 4/549 ايِشٝض يف ايبؼاكٟ كٚاٙ (2)

 ايكلًٞ ايٓٛؾًٞ ، أهًِ ّٜٛ ايؿتض . االهتٝعاب البٔ عكب١ بٔ اسباكخ بٔ عاَل بٔ ْٛؾٌ  (3)

 . 3/183عبـ ايدل 
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٢ً عاتك٘ ، ٚقاٍ : ؾلأ٣ اسبؤ بٔ عًٞ ًٜعب َع ايِبٝإ ، ؾشًُ٘ ع -دٓب٘ 

ًبٝ٘ بعًٞ ، ٚعًٞ ٜٔشو ال ملسو هيلع هللا ىلصًبٝ٘ بايٓيب  -أٟ أؾـٜ٘ بأبٞ  -بأبٞ 
(1)

 . 

 طايب أبٞ بٔ عًٞ ٚبني بهل أبٞ بني ايعالق١ سؤ ع٢ً ٜـٍ األثل ٖٚقا

 ٜٚـٍ ، اشبالؾ١ بهل أبٞ تٛيٞ ٚبعـ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚؾا٠ بعـ عُٓٗا اهلل كٓٞ

ّٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب يكلاب١ هلب أبٞ ضبب١ ع٢ً - سذل ابٔ قاٍ نُا - اأٜ
(2)

 . 

إٔ ٜعلؾٛا شلِ سكٛقِٗ ،  ملسو هيلع هللا ىلصٖٚٛ ُٜٛٞ ايٓاي بكلاب١ ايٓيب  ٚقاٍ ايِـٜل  -3

كقبٛا اٜٚتذٓبٛا اإلها٠٤ إيِٝٗ :  ملسو هيلع هللا ىلصٜٚعلؾٛا شلِ ؾًِٔٗ يكلابتِٗ َٔ ايٓيب 

ضبُـٟا يف أٌٖ بٝت٘
(3)

 . 

ٖٚقٙ ايِْٓٛ ايوابك١ ايجابت١ تـٍ ع٢ً ايعالق١ ايتاكخي١ٝ اسبو١ٓ بني 

 . ملسو هيلع هللا ىلصٚآٍ بٝت ايٓيب  ايِـٜل 

 :ٔتٕقريٓ هلي  ملسو هيلع هللا ىلصآله بٗت الٍيب  ثاًٌٗا : حمبٛ عىز بَ اخلطاب 

 احملب١ ع٢ً َب١ٝٓ عالق١ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آٍ َع  عُل عالق١ تناْ يكـ

;  َِٓٗ ٚايكلب ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آٍ تكلٜب ع٢ً سلِٜٟا ٚنإ،  ٚايتٛقرل ٚايتبذٌٝ

 أسب ألْت اهلل كهٍٛ ٜا : ُلع ي٘ قاٍ ايقٟ ملسو هيلع هللا ىلص ضبُـ ْٚبٝ٘ سبٝب٘ أسب١ ألِْٗ

 ست٢ بٝـٙ ْؿوٞ ٚايقٟ ال » : ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾكاٍ ْؿوٞ َٔ إال٤ ٤ًٞ نٌ َٔ إيٞ

 َٔ إيٞ أسب ألْت ٚاهلل;  اآلٕ ؾإْ٘ : عُل ؾكاٍ « ْؿوو َٔ إيٝو أسب أنٕٛ

« عُل ٜا اآلٕ » : ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾكاٍ،  ْؿوٞ
(4)

 . 

 ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آلٍ  عُل ضبب١ ُـم ع٢ً تٌٗـ اييت ايجابت١ املٛاقـ َٚٔ

 : سكٛقِٗ إعٛا٥ِٗ ع٢ً ٚسلُ٘ ، قًب٘ يف َهاْتِٗ ٚععِ
                                                           

 . 3349غ 3/1302ٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض ك (1)

 . 6/568ؾتض ايباكٟ  (2)

 . 3509غ 3/1361كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (3)

 . 7( تكـّ يف ْ 4)
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 ملسو هيلع هللا ىلصقٍٛ عُل بٔ اشبٛاب يًعباي بٔ عبـ املًٛب كٓٞ اهلل عُٓٗا عِ ايٓيب  -1

ؾٛاهلل إلهالَو ّٜٛ أهًُت نإ أسب إيٞ  ;يف عاّ ايؿتض : َٗاٟل ٜا عباي 

َو نإ َٔ إهالّ اشبٛاب يٛ أهًِ ، َٚا بٞ إال أْٞ قـ علؾت إٔ إهال

َٔ إهالّ اشبٛاب يٛ أهًِ ملسو هيلع هللا ىلصلهٍٛ اهلل يأسب 
(1)

 . 

إفا  ؾهإ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َٔ ٚقلب٘ ، ٚؾًٔ٘ ، َٓنيت٘ يًعباي ٜعلف  عُل نإ -2

إْا  ايًِٗ : ؾكاٍ املًٛب عبـ بٔ بايعباي اهتوك٢ ، ازبـب ٚأُابِٗ ايٓاي قشط

ؾٝوكٕٛ : قاٍ ، ْبٝٓا بعِ إيٝو ْتٛهٌ ٚإْا ، ؾتوكٝٓا بٓبٝو إيٝو ْتٛهٌ نٓا
(2)

 . 

:   قاٍ ، ايكٔا٤ يف عًُ٘ بوع١ طايب أبٞ بٔ يعًٞ  اشبٛاب بٔ عُل ًٗاؿ٠  -3

عًٞ أقٔاْا
(3)

 . 

يف ايعٛا٤ ع٢ً غرلِٖ ، ٚفيو سني ؾلض  ملسو هيلع هللا ىلصآلٍ بٝت ايٓيب  تؿٌٔٝ عُل  -4

ٖٚ أُشاب٘ ، ٚأٌٖ ايلأٟ ٚاملٌٛك٠ ،  ٕ ايـٚاٜٚٔ ، ؾكـ مجع ايعٛا٤ ، ٚؿ

،  فيو ٚيٞ إْو املؤَٓني أَرل ٜا بو : قايٛا ؟ َِٓٗ أْبـ مبٔ عًٞ أًرلٚا : ؾكاٍ

 ملسو هيلع هللا ىلصَِٚٓٗ َٔ قاٍ : أَرل املؤَٓني أعًِ . ؾكاٍ : ال ، ٚيهين أبـأ بلهٍٛ اهلل 

ثِ األقلب ؾاألقلب ، ؾٛٓع ايـٜٛإ ع٢ً فيو
(4)

 . 

كٓٞ اهلل عٓٗا : ٚاهلل َا َٔ أسـ  ملسو هيلع هللا ىلصيؿاط١ُ بٓت كهٍٛ اهلل  قٍٛ عُل  -5

ا َٔ أسـ أسب إيٝٓا بعـ أبٝو َٓوأسب إيٝٓا َٔ أبٝو ، َٚ
(5)

 . 
                                                           

، ٚايٛدلاْٞ يف  2/157،ٚايٛدلٟ يف ايتاكٜؽ  65-4/61كٚاٙ ابٔ ٌٖاّ يف ايورل٠ ايٓب١ٜٛ  (1)

 املٛايب يف سذل ابٔفنلٙ ٚ 35-5/31 ايٓب٠ٛ ؿال٥ٌ يف ٚايبٝٗكٞ ، 12-8/9 ايهبرل املعذِ

 َٔ َوٓـ إهشام بٔ كاٖٜٛ٘ ، ٚقاٍ ابٔ سذل : ٖقا سـٜح ُشٝض . 17/460ايعاي١ٝ 

 . 964غ 1/342كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (2)

،  6/138، ٚابٔ أبٞ أبٞ ًٝب١ يف املِٓـ  2/3398كٚاٙ ابٔ هعـ يف ايٛبكات ايهدل٣  (3)

 . 1/258 ٚايتاكٜؽ املعلؾ١ يف ٚايؿوٟٛ ، ايهتاب ضبككٛ ُٚشش٘ 11 ، 35/10 املوٓـ يف ٚأمحـ

ْعل عِلاشبالؾ١ . اٚإهٓاؿٙ ُشٝض  466 ، 1/465كٚاٙ ايؿوٟٛ يف املعلؾ١ ٚايتاكٜؽ  (4)

 . 213ايلاًـ٠ يًعُلٟ ْ 

ثٓا ضبُـ بٔ بٌل ْا عبٝـ اهلل بٔ عُل ـقاٍ : س 7/432كٚاٙ ابٔ أبٞ ًٝب١ يف املِٓـ  (5)

 . ٖٚقا اإلهٓاؿ ُشٝض . سـثٓا مٜـ بٔ أهًِ عٔ أبٝ٘ أهًِ عٔ عُل 
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، َِٚاٖلتِٗ ٚغبٛت٘ ، ٚهلٚكٙ  ملسو هيلع هللا ىلصايكلب َٔ آٍ بٝت ايٓيب  سب عُل  -6

، قاٍ :  ابٓت٘ أّ نًجّٛ ، ؾًُا تنٚدٗا  َٔ عًٞ  بقيو ، ؾكـ ػٛب 

نٌ هبب ْٚوب َٓكٛع إال  »ٜكٍٛ :  ملسو هيلع هللا ىلصأال تٗٓؤْٞ ؟! زلعت كهٍٛ اهلل 

ٝين ٚبني ْيب اهلل هبب ْٚوب، ؾأسببت إٔ ٜهٕٛ ب « هبيب ْٚويب
(1)

 . 

ٖٞ اهتؼالف عُل  -7 بٔ أبٞ طايب ع٢ً املـ١ٜٓ سني ػلٚد٘ َٓٗا ، ؾكـ  عً

اهتؼًـ عًٞ بٔ أبٞ طايب ع٢ً املـ١ٜٓ ثالخ  فنل املؤكػٕٛ إٔ عُل 

ايكاؿه١ٝ َٛقع١ يف ايؿلي يكتاٍ بٓؿو٘ باشبلٚز ِٖ سني : األٚىل ، َلات
(2)

  .

ايلّٚ َع املكـي بٝت ًُض يعكـ ايٌاّ يبالؿ ػلز سني : ٚايجا١ْٝ
(3)

:  ٚايجايج١ . 

سني ػلز يًٌاّ ه١ٓ هبع عٌل٠ َٔ اشلذل٠
(4)

 . 

تلًٝض عُل بٔ اشبٛاب عًٞ بٔ أبٞ طايب يًؼالؾ١ َٔ بعـٙ ، ؾهإ أسـ  -8

 ملسو هيلع هللا ىلصيًؼالؾ١ ، ٚقاٍ إٕ كهٍٛ اهلل  وت١ ايقٜٔ كًشِٗ عُل اياألُشاب 

تٛيف ٖٚٛ عِٓٗ كاض
(5)

 . 

 :ٔتٕقريٓ هلي  ملسو هيلع هللا ىلصآله بٗت الٍيب  جىاُ بَ عفاُ ثالجًا : حمبٛ ع

 هًؿٝ٘ بورل٠ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آٍ َع تعاًَ٘ يف  عؿإ بٔ عجُإ هاك

 ؾُشبت٘ ، عُٓٗا اهلل كٓٞ اشبٛاب بٔ ٚعُل ، ايِـٜل بهل أبٞ ، ايٌٝؼني

 ٜهٕٛ ال ٚنٝـ ، هًؿٝ٘ عٔ تكٌ ال شلِ ٚإدالي٘ ، ٚتٛقرلٙ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آلٍ
                                                           

ٚايٛدلاْٞ يف  1/146، ٚهعٝـ بٔ َِٓٛك يف ايوٓٔ  6/163كٚاٙ عبـ ايلمام يف املِٓـ  (1)

ٚاألثل  3/142، ٚاسبانِ يف املوتـكى  332 ، 6/331صبُع ايبشلٜٔ  ،املعذِ ايهبرل 

ٔ ْعل ؿكاه١ ْكـ١ٜ يف امللٜٚات ايٛاكؿ٠ يف ًؼ١ِٝ عُل ب. امبذُٛع طلق٘ سؤ يػرلٙ 

 . 232-1/229اشبٛاب يعبـ ايوالّ آٍ عٝو٢ 

 َٔ طلٜل هٝـ بٔ عُل . 2/381تاكٜؽ كٚاٙ ايٛدلٟ يف اي (2)

 يف ايبـا١ٜ ، ٚابٔ نجرل 2/348ابٔ األثرل يف ايهاٌَ ، ٚ 2/449كٚاٙ ايٛدلٟ يف ايتاكٜؽ  (3)

 . 7/57ٚايٓٗا١ٜ 

 َٔ طلٜل هٝـ بٔ عُل . 2/489اكخي٘ كٚاٙ ايٛدلٟ يف ت (4)

 . 567غ 1/396، َٚوًِ يف ايِشٝض  1328غ  1/469كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (5)



 (04) العدد -المنورة المدونة ودراسات بحوث مركز مجلةى21

 ب٘ يإلميإ ايوابكني أسـ ، ٚقـ نإ  ٚكهٛي٘ سبٝب٘ بٝت آٍ ِٖٚ شلِ ضببٟا

 ايقٜٔ املؤَٓني َٔ ٖادل َٔ َع اسبب١ٌ إىل ٖٚادل ، ٚآفٚٙ ، ايٓاي نقب٘ سني

 ٚيكـ ، نبرلٟا سبٟا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب حيب٘;  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َٔ قلٜبٟا ٚنإ ، قلٍٜ آفتِٗ

 ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب د٘مٚ ؾكـ ، ايِشاب١ َٔ أسـ ًٜٓ٘ مل ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َٔ ْٚوبٟا ًلؾٟا ْاٍ

بـك غن٠ٚ ّٜٛ ناْت اييت ٚؾاتٗا ٚبعـ ، كق١ٝ ابٓت٘
(1)

 ، نًجّٛ أّ ابٓت٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب مٚد٘ 

اشلذل٠ َٔ ثالخ ه١ٓ  تنٚدٗا
(2)

 ايوٝٛطٞ قاٍ . ايٓٛكٜٔ بقٟ  زلٞ ٚيقا . 

ايٓٛكٜٔ فا زلٞ ٚيقا ، غرلٙ ْيب بٓيت تنٚز أسـ ٜعلف ٚال : ايعًُا٤ قاٍ : اهلل كمح٘
(3)

 . 

 : ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت ٚآٍ  عجُإ بني ايعالق١ سؤ ع٢ً ٜٚـٍ عًٝ٘ ٚقؿت ٚمما

إقا١َ عًٞ بٔ أبٞ طايب كٓٞ اهلل عُٓٗا اسبـٚؿ ع٢ً َٔ اهتشكٗا بني ٜـٟ   -1

ٖٚٛ ٚايٞ ، ،ؾكـ ًلب ايٛيٝـ بٔ عكب١ بٔ أبٞ َعٝط اشبُل  عجُإ 

ع٢ً ايهٛؾ١ ، ؾ٢ًِ بايٓاي يف ايهٛؾ١ ايِبض أكبعٟا ، ثِ ايتؿت  عجُإ 

ِٗ ، ؾكاٍ : أمٜـنِ ، ؾلؾع فيو إىل عجُإ ، ؾأَل ب٘ إٔ جيًـ ، ؾكاٍ إيٝ

؟!  ٚفاى أْت ٚؾِٝ : قاٍ ، ؾادًـٙ سؤ ٜا قِ : اسبؤ البٓ٘ طايب أبٞ بٔ عًٞ

 بٌ عذنت ٖٚٚٓت ، قِ ٜا عبـ اهلل بٔ دعؿل ؾادًـٙ ، ؾكاّ : ؾكاٍ عًٞ 

ـٗ ٚعًٞ ، ؾذًـٙ دعؿل بٔ اهلل عبـ أَوو : ي٘ قاٍ ، أكبعني بًؼ ؾًُا ، ٜع
(4)

 . 

ٚزلع٘ ٚطاعت٘ ي٘ : يٛ هرلْٞ عجُإ  َبٟٝٓا َها١ْ عجُإ  قٍٛ عًٞ  -2

إىل ُلاك
(5)

يوُعت ي٘ ٚأطعت 
(6)

 . 
                                                           

 . 4/400االهتٝعاب البٔ عبـ ايدل  (1)

 . 507، 4/506االهتٝعاب البٔ عبـ ايدل  (2)

 . 148تاكٜؽ اشبًؿا٤ ْ  (3)

 . ايٌٝؼني ًلط ع٢ً ُشٝض إهٓاؿٙ : بايهتا اضبككٛ ٚقاٍ 1230غ 2/395 املوٓـ يف أمحـ كٚاٙ (4)

َُٔلاك : ب٦ل قـمي١ ، ع٢ً ثالث١ أَٝاٍ َٔ املـ١ٜٓ ع٢ً طلٜل ايعلام ، ٚقٌٝ ٖٛ َٛٓع  (5)

 . 3/399باملـ١ٜٓ . َعذِ ايبًـإ يٝاقٛت اسبُٟٛ 

ْعل ؾت١ٓ َكتٌ عجُإ بٔ عؿإ . اهٓاؿٙ ُشٝض ٚإ 7/523كٚاٙ ابٔ أبٞ ًٝب١ يف املِٓـ  (6)

 . 1/529حملُـ عبـ اهلل غبإ 
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َٔ أٌٖ َِل  ٚكؿ إٔ اشباكدني ع٢ً عجُإ  ٚيف ؾت١ٓ َكتٌ عجُإ  -3

قـَٛا ع٢ً عجُإ بٔ عؿإ ، ؾـعا باملِشـ ٚكؿ عًِٝٗ ًبِٗٗ ٚتُِٗٗ ، 

إفا كانب ٜتعلض شلِ ، ٜٚؿاكقِٗ ،  ;ؾبٝٓا ِٖ بايٛلٜل  ؾلدعٛا كآني ،

إىل  املؤَٓني أَرل كهٍٛ أْا : قاٍ ؟ يو َا : قايٛا ، ٜؿاكقِٗ ثِ ، إيِٝٗ ٜلدع ثِ

عاًَ٘ مبِل ، ؾؿتٌٛٙ ، ؾإفا ِٖ بايهتاب ع٢ً يوإ عجُإ ، عًٝ٘ ػامت٘ 

أقبًٛا إىل عاٌَ َِل إٔ ًِٜبِٗ أٚ ٜكتًِٗ ، أٚ ٜكٛع أٜـِٖ ٚأكدًِٗ ، ؾ

ست٢ قـَٛا املـ١ٜٓ ، ؾأتٛا عًٟٝا ؾكايٛا : أمل تل إىل عـٚ اهلل نتب ؾٝٓا 

بهقا ٚنقا ، ٚإٕ اهلل قـ أسٌ ؿَ٘ ، ؾكِ َعٓا إيٝ٘ ، ؾكاٍ : ٚاهلل ال أقّٛ 

َعهِ . قايٛا : ؾًِ نتب إيٝٓا ؟ قاٍ : ٚاهلل َا نتب إيٝهِ نتابٟا ، 

اًْٛكٛا إىل عجُإ ، ؾٓعل بعِٔٗ إىل بعض ، ٚػلز عًٞ َٔ املـ١ٜٓ ،ؾ

َٔ  كدًني تكُٝٛا إٔ : اثٓتإ إُْٗا : ؾكاٍ ، ٚنقا بهقا ؾٝٓا نتبت : ؾكايٛا

،  عًُت ٚال ، أًًَت ٚال ، نتبت َا ٖٛ إال إي٘ ال ايقٟ باهلل ميٝين أٚ ، املوًُني

:  قايٛا ، اشبامت ع٢ً اشبامت ٜٚٓكٍ ، ايلدٌ يوإ ع٢ً ايهتاب ٜهتب ٚقـ

ْكٔت ايعٗـ ٚاملٝجام ، ٚسِلٚٙ يف ايكِل قـ أسٌ اهلل ؿَو ، ٚ
(1)

 . 

َْ أٚي٦و اشباكدني ٚأُشاب ايؿت١ٓ ، ٚمل ٜوتذب  َلَٗؾؿٞ ايلٚا١ٜ إٔ عًٟٝا 

ٖٝ ، ٚكمبا نإ ػلٚد٘  ٔ شلِ بٛالٕ َا اؾذلٚٙ ع٢ً عجُإ ملٛايبِٗ ، ٚب

 فيو ؿيٌٝ ع٢ً طاع١ عًٞ ٚ، سبٝٓ٘ ؾلاكٟا ٚدبٓبٟا يؿتٓتِٗ  َٔ املـ١ٜٓ 

 ٚسؤ ايعالق١ بُٝٓٗا . ٕ يعجُا

، ٚنإ َع٘  نإ ممٔ ؿاؾع عٔ عجُإ بٔ عؿإ  إٔ اسبؤ بٔ عًٞ  -4

نٓا١ْ َٛىل  ، قاٍ يف ؿاكٙ اييت ساُلٙ ؾٝٗا أُشاب ايؿت١ٓ ، ٚدلغ 

عٔ عجُإ ، ؾًكٝٗا األًذل ، ؾٔلب ٚد٘  ٖؿُؿ١ٝ : نٓت أقٛؿ بِؿ١ٝ يذُل
                                                           

ْعل ؾت١ٓ َكتٌ عجُإ بٔ . اٚإهٓاؿٙ سؤ  169-168كٚاٙ ػًٝؿ١ بٔ ػٝاط يف ايتاكٜؽ ْ  (1)

 . 401-1/399عؿإ حملُـ عبـ اهلل غبإ 
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ٜؿٔشين ٖقا ايهًب ، قاٍ :  ْٚٞ ، ٚالٗؿُك: بػًتٗا ست٢ َايت ، ؾكايت 

األثل ...ٚنٓت ؾُٝٔ محٌ اسبؤ دلحيٟا 
(1)

ٚيف كٚا١ٜ إٔ اسبؤ نإ آػل  

َٔ ػلز َٔ عٓـ عجُإ
(2)

. ٚيٛ نإ بني عجُإ بٔ عؿإ ٚعًٞ بٔ أبٞ  

اٌُ ملا نإ بُٝٓٗا فيو ايتٛ، طايب نلا١ٖٝ ْٚناع ٚػِاّ ٚٓػا٥ٔ 

 ٝـ ٚاملٓاُل٠ .ٜٚايتٛاؿ ٚايتأ

ه البٗت عٍد بقٗٛ الضمف الصاحل ٔأئىٛ أِن الضٍٛ آلح : وكاٌٛ املطمب الجا

ٔاجلىاعٛ ٔوا ٔرد عٍّي وَ وٕاقف ٔأقٕاه دالٛ عمٜ حمبتّي 

 ٔتٕقريِي هلي . ملسو هيلع هللا ىلص آله بٗت الٍيب

 أبٞ طايب قٍٛ عبـ اهلل بٔ عُل كٓٞ اهلل عُٓٗا ٖٚٛ َكل بؿٌٔ عًٞ بٔ  -1

بٔ  َعا١ٜٚ َع قتاي٘ يف ، ليًش َٚٛاؾكت٘ ، كأٜ٘ ُٚٛاب ، َٛقؿ٘ هال١َ َٚبٟٝٓا

، ْٚـَ٘ يعـّ ٌَاكنت٘ عًٟٝا يف قتاي٘ َع َعا١ٜٚ : َا آه٢  أبٞ هؿٝإ 

ع٢ً ٤ًٞ نُا آه٢ أْٞ مل أقاتٌ َع عًٞ 
(3)

 . ٚيٛ نإ ابٔ عُل  

 ملا قاٍ فيو . ملسو هيلع هللا ىلصَبػٟٔا يعًٞ أٚ آٍ بٝت ايٓيب 

عـّ  ملا هأي٘ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ هؿٝإ عٔ هبب ٚقاٍ هعـ بٔ أبٞ ٚقاْ  -2

ألٕ تهٕٛ يٞ  ;٘ ًتُ٘ عًٞ بٔ أبٞ طايب : أَا َا فنلت ثالثٟا ؾًٔ أهٖب

ػ٤ًٜؿ٘ ، ٜكٍٛ ي٘  ملسو هيلع هللا ىلصل ايٓعِ ، زلعت كهٍٛ اهلل ُِٚاسـ٠ َٓٗٔ أسب إيٞ َٔ ُس

،  ٚايِبٝإ ايٓوا٤ َع ػًؿتين ، اهلل كهٍٛ ٜا : عًٞ ي٘ ؾكاٍ ، َػامٜ٘ بعض يف

،  َٛه٢ َٔ ٖاكٕٚ مبٓني١ َين تهٕٛ إٔ تل٢ٓ أَا » : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ي٘ ؾكاٍ
                                                           

تٌ عجُإ بٔ عؿإ ْعل ؾت١ٓ َك. اٚإهٓاؿٙ سؤ  7/237كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايتاكٜؽ ايهبرل  (1)

 . 1/354حملُـ عبـ اهلل غبإ 

ْعل ؾت١ٓ َكتٌ عجُإ بٔ عؿإ . اٚإهٓاؿٙ ُشٝض  174كٚاٙ ػًٝؿ١ بٔ ػٝاط يف ايتاكٜؽ ْ  (2)

 . 1/357حملُـ عبـ اهلل غبإ 

ع٢ً  ُشٝض ٚقاٍ ، 3/115 املوتـكى يف ٚاسبانِ ، 1/77 االهتٝعاب يف ايدل عبـ ابٔ كٚاٙ (3)

 . 427،  426ؾك٘ ايقٖيب ، ٚاْعل عِلاشبالؾ١ ايلاًـ٠ يًعُلٟ ْ ًلط ايٌٝؼني ٚٚا
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ألعٛني ايلا١ٜ كداٟل حيب  »، ٚزلعت٘ ٜكٍٛ ّٜٛ ػٝدل :  « إال أْ٘ ال ْب٠ٛ بعـٟ

 « عًٟٝا يٞ اؿعٛا » : ؾكاٍ ، شلا ؾتٛاٚيٓا قاٍ ، « ٚكهٛي٘ اهلل ٚحيب٘ ٚكهٛي٘ اهلل

 ْنيت ٚملا ، عًٝ٘ اهلل ؾؿتض ، إيٝ٘ ايلا١ٜ ٚؿؾع ، عٝٓ٘ يف ؾبِل ، أكَـ ب٘ ؾأتٞ

ؿعا كهٍٛ اهلل  ص61 :آٍ عُلإ ط ﴾ ەئ ەئ ائ ائ ى ﴿:  ٖقٙ اآل١ٜ

عًٟٝا ٚؾاط١ُ ٚسوٟٓا ٚسوٟٝٓا ، ؾكاٍ : ايًِٗ ٖؤال٤ أًٖٞ ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

 . 

ع٢ً دٓام٠ ، ثِ ٝقٓلب ي٘ بػًت٘  عٔ ايٌعيب قاٍ : ٢ًُ مٜـ بٔ ثابت  -3

يرلنبٗا ، ؾذا٤ ابٔ عباي كٓٞ اهلل عُٓٗا ؾأػق بلناب٘ ، ؾكاٍ مٜـ : 

، ؾكاٍ ٖهقا ْؿعٌ بايعًُا٤ ، ؾكٓبٌ مٜـ  ملسو هيلع هللا ىلصابٔ عِ كهٍٛ اهلل ػٌ عٓو ٜا 

َِٔلْا إٔ ْؿعٌ بأٌٖ بٝت ْبٝٓا ٜـ ابٔ عباي ٚقاٍ ، ٖهقا ٝأ
(2)

 . 

يف صبًو٘ ، ؾكاٍ ي٘ كٓٞ اهلل عُٓٗا إٔ اسبؤ بٔ عًٞ ؿػٌ ع٢ً َعا١ٜٚ  -4

ٚأَل ي٘ بجالمثا١٥ أيـ،  ملسو هيلع هللا ىلصَعا١ٜٚ : َلسبٟا ٚأٖاٟل بابٔ كهٍٛ اهلل 
(3)

 . 

مبا٥يت  ؾأدامُٖا ،  َعا١ٜٚ ع٢ً ٚؾـا عُٓٗا اهلل كٓٞ ٚاسبوني سبؤا إٔ -5

ـّ عٔطُتأيـ ، ٚقاٍ شلُا : َا أدام بُٗا أسـ قبًٞ ، ؾكاٍ اسبوني ، ٚمل   اأس

اأؾٌٔ َٖٓ
(4)

 . 

كمح٘ اهلل تعاىل يؿاط١ُ بٓت  (ٖع101ت )ٚقاٍ اشبًٝؿ١ عُل بٔ عبـ ايعنٜن  -6

ٌُ بٝت أسٗب ٚا ; ٜا اب١ٓ عًٞ : عًٞ بٔ أبٞ طايب  هلل َا ع٢ً ظٗل األكض أٖ

ٖٞ َٓهِ َٔٔ أٌٖ بٝٔتٞ إي  ٖٞ ، ٚأٜلْتِ أسٗب إي
(5)

 . 
                                                           

، ٚايقٖيب  3724غ  5/638، ٚايذلَقٟ يف ايوٓٔ  2404غ 4/1871كٚاٙ َوًِ يف ايِشٝض  (1)

 . 3/627يف تاكٜؽ اإلهالّ 

 . 2/360ايٛبكات ايهدل٣ البٔ هعـ  (2)

 . 8/140ايبـا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجرل  (3)

 . 8/139ا١ٜ البٔ نجرل ايبـا١ٜ ٚايٓٗ (4)

 . 388،  387،  5/333كٚاٙ ابٔ هعـ يف ايٛبكات ايهدل٣  (5)
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أُٗض :  (ٖع235ت )قٍٛ أبٞ بهل بٔ أبٞ ًٝب١ كمح٘ اهلل ُاسب املِٓـ  -7

، عٔ عًٞ ، عٔ أبٝ٘ ، عٔ عًٞ بٔ اسبوني : اينٖلٟ األهاْٝـ نِّٗا
(1)

 . 

ََ (ٖع321ت )قٍٛ أبٞ دعؿل ايٛشاٟٚ كمح٘ اهلل  -8 ايكٍٛ يف  َٔسَؤ ٜأ: ٚ

ٚأمٚاد٘ ايٛاٖلات َٔ نٌ ؿْى ، ٚفكٜت٘ املكـهني  ملسو هيلع هللا ىلصأُشاب كهٍٛ اهلل 

لئ َٔ ايٓؿامَٔ نٌ كدى ، ؾكـ َب
(2)

 . 

ٚنإ اإلَاّ أمحـ كمح٘ اهلل إفا دا٤ٙ ًٝؽ ، أٚ سـخ َٔ قلٍٜ ،أٚ  -9

األًلاف قـَِٗ بني ٜـٜ٘ ،ٚػلز ٚكا٤ِٖ
(3)

 . 

ٝت٘ قاٍ : ال ٜكاي بِٗ أسـٚنإ إفا ه٦ٌ عٔ عًٞ ٚأٌٖ ب
(4)

 . 

ٚادب ع٢ً نٌ َؤَٔ َٚؤ١َٓ ضبب١ :  (ٖع360ت )قٍٛ اآلدلٟ كمح٘ اهلل  -11

،  ٚفكٜت٘ ، ٚٚيـٙ ، طايب أبٞ بٔ عًٞ : ٖاًِ ٚبين ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ بٝت أٌٖ

،  ٚفكٜتُٗا ، ٚأٚالؿُٖا ، ٚاسبوني ، ٚاسبؤ ، ٚفكٜتٗا ، ٚٚيـٖا ، ٚؾاط١ُ

،   ٚفكٜت٘ ، ٚٚيـٙ ، ٚايعباي ، ٚٚيـٙ ٚمحن٠ ، ٜت٘ٚفك ٚٚيـٙ ، ايٛٝاك ٚدعؿل

 ، ٚإنلاَِٗ ، ضببتِٗ املوًُني ع٢ً ٚادب ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ بٝت أٌٖ ٖؤال٤

ٚسؤ َـاكاتِٗ ، ٚايِدل عًِٝٗ ، ٚايـعا٤ شلِ،ٚاستُاشلِ 
(5)

 . 

ٜعين أٌٖ  -ُٜٚشٗبٕٛ  كمح٘ اهلل : (ٖع728ت )قٍٛ ًٝؽ اإلهالّ ابٔ ت١ُٝٝ  -11

ٌَ بٝت كهٍٛ اهلل  - ُاع١ايٗو١ٖٓ ٚازب َِْٗ ملسو هيلع هللا ىلصأٖ ِٛ َٛي٤ ، ٚحيؿعٕٛ ؾِٝٗ  ٜٚت

ِٓ ملسو هيلع هللا ىلص١ُٖٝٚ كهٍٛ اهلل  ٝأفنُِّلنِ اهلل يف أٌٖ  »:  سٝح قاٍ ّٜٛ غـٜل ُػ

َٛي٤ٕٛ أمٚاَز كهٍٛ اهلل  « بٝٔتٞ َٖٗات املؤَٓني ملسو هيلع هللا ىلص، ٜٚت ٖٔ  أ ، ٜٚؤَٕٓٛ بأْٖٗ

ُّا ػـجي١ كٓٞ اهلل عٓٗا أمٚاُد٘ يف اآلػل٠ ّٗ ، ػِٛ ،  أنجل أٚالؿٙ ، أ
                                                           

 يف تلمج١ عًٞ بٔ اسبوني . 20/388تٗقٜب ايهُاٍ يًُنٟ  (1)

 . 553ًلغ ايعكٝـ٠ ايٛشا١ٜٚ البٔ أبٞ ايعن اسبٓؿٞ ْ  (2)

 . 2/524ايِٛاعل احمللق١  (3)

 . 1/453ايتبِل٠ البٔ ازبٛمٟ  (4)

 . ١5/2276 ايٌلٜع (5)
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ََٔ آَٔ ب٘ ٚعآـٙ ع٢ً أَلٙ  ٍٖٚ ،  ، ٚنإ شلا َٓ٘ املٓني١ ايعاي١ٝ ٚأ

ـٜٚل كٓٞ اهلل عٓٗا ـٜٚك١ بٓت ايِ ٞٗ  ٚايِ ٌُ  »:  ملسو هيلع هللا ىلص، اييت قاٍ ؾٝٗا ايٖٓٔب ؾٔ

، ٜٚتدٖلؤٕٚ َٔ  « عا١ٌ٥ ع٢ً ايٓوا٤ نؿٌٔ ايٖجلٜـ ع٢ً ها٥ل ايٛعاّ

، ٚطلٜك١ٔ ايٖٓٛاُب  اب١ٜ َٜٚوٗبَِْٛٗطلٜك١ ايلٚاؾض ايقٜٔ ُٜبػٕٔٛ ايِش

ٌَ ايبٝت بكٍٛ أٚ عٌُ ايقٜٔ ُٜؤفٕٚ أٖ
(1)

 . 

شلِ َٔ اسبكٛم َا  ملسو هيلع هللا ىلصٚنقيو آٍ بٝت كهٍٛ اهلل ٚقاٍ كمح٘ اهلل : 

ٕٖ اهلل دعٌ شلِ سك٦ا يف اشبُى ٚايؿ٤ٞ ، جيب كعاُٜتٗا ، ٚأَل بايِال٠ٔ  ؾإ

ٌٚ ع٢ً  قٛيٛا »:  ، ؾكاٍ يٓا ملسو هيلع هللا ىلصعًِٝٗ َع ايِال٠ٔ ع٢ً كهٍٛ اهلل  ُ ِٖ : اي٤ًٗ

ـْ ضبُـ ٚع٢ً آٍ ضبُـ، نُا ٤ًَُٝت ع٢ً آٍ إبلاِٖٝ ـْ صبٝ ،  ، إْٖو محٝ

، إْٖو  ٚباك٢ى ع٢ً ضبُـ ٚع٢ً آٍ ضبُـ نُا باَكنَت ع٢ً آٍ إبلاِٖٝ

ـْ ـْ صبٝ ِٖـق١.محٝ ـٕ ِٖ ايقٜٔ سُلَت عًِٝٗ اي ُٖ ٍُ ضب ، ٖهقا قاٍ  ٚآ

ُٔ سٓبٌ ٚغرُل ٞٗ ٚأمحـ ب ٖٞ  ُٖا َٔ ايعًُا٤ كمحِٗ اهللايٌاؾع ٕٖ ايٖٓٔب  ملسو هيلع هللا ىلص; ؾإ

ُٖـ »:  قاٍ ٢ٍ ضب ـٕ ٚال آل ُٖ ٌٗ حمل ِٖـق١ٜ ال َتٔش ٕٖ اي ، ٚقـ قاٍ اهلل تعاىل يف  « إ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ﴿:  نتاب٘

ِٖـق١ عًِٝٗ اهلل ٚسٖلّ ، ص33 : األسنابط ﴾ ک ايٓاي أٚهاُؾ ألْٖٗا ; اي
(2)

 . 

،  غرلِٖ ؾٝ٘ ٌٜلنِٗ ال األ١َ ع٢ً سكٟا ملسو هيلع هللا ىلص ضبُـ ٍآل إٔ كٜب ٚال : ٚقاٍ

ال ٜوتشك٘ ها٥ل بٕٛٛ قلٍٜ ٜٚوتشكٕٛ َٔ مٜاؿ٠ احملب١ ٚاملٛال٠ َا
(3)

 . 

ََشٖبُتِٗ  ملسو هيلع هللا ىلصٚنقيو أٌٖ بٝت كهٍٛ اهلل ٚقاٍ كمح٘ اهلل :   ،دبُب 

ٚكعا١ٜٝ سكِِّٗ ، َٚٛاالُتِٗ
(4)

 . 
                                                           

 . 254-2/243 ايعجُٝني ُاحل بٔ ضبُـ يًٌٝؽ ت١ُٝٝ ابٔ اإلهالّ يٌٝؽ ايٛاه١ٝٛ ايعكٝـ٠ ًلغ (1)

 . 408،  3/407صبُٛع ايؿتا٣ٚ  (2)

 . 4/599َٓٗاز ايو١ٓ ايٓب١ٜٛ  (3)

 . 28/491صبُٛع ايؿتا٣ٚ  (4)
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تٌ اسبوني ، أٚ : ٚأَا َٔ ق ١ً اسبوني بٔ عًٞ َتٜٚكٍٛ كمح٘ يف ٜق

، ٚايٓاي  أعإ ع٢ً قتً٘ ، أٚ كٓٞ بقيو ، ؾعًٝ٘ يع١ٓ اهلل ، ٚاملال٥ه١

أمجعني ، ال ٜكبٌ اهلل َٓ٘ ُلؾٟا ٚال عـاٟل
(1)

 . 

كمح٘ اهلل : ٚال ْٓهل ايُٛا٠ بأٌٖ  (ٖع774ت )ٚقاٍ اسباؾغ ابٔ نجرل  -12

فك١ٜ  ايبٝت ، ٚاألَل باإلسوإ إيِٝٗ ، ٚاسذلاَِٗ ، ٚإنلاَِٗ ، ؾإِْٗ َٔ

طاٖل٠ ، َٔ أًلف بٝت ٚدـ ع٢ً ٚد٘ األكض ، ؾؼلٟا ، ٚسوبٟا ، ْٚوبٟا ، 

; هُٝا إفا ناْٛا َتبعني يًو١ٓ ايٓب١ٜٛ ايِشٝش١ نُا نإ هًؿِٗ  ٚال

نايعباي ٚبٓٝ٘ ، ٚعًٞ ٚأٌٖ بٝت٘ ٚفكٜت٘ كٓٞ اهلل عِٓٗ أمجعني
(2)

 . 

إ َٓني١ يف بٝ كمح٘ اهلل (ٖع1357ت )ُـٜل سؤ ػإ  ضبُـ ايعال١َقٍٛ  -13

لنِ اهلل أفنِّ » : ملسو هيلع هللا ىلص: امللاؿ بكٍٛ ايٓيب  ٚٚدٛب ضببتِٗ ملسو هيلع هللا ىلصآٍ بٝت ايٓيب 

، امللاؿ بايتقنرل ؾِٝٗ ، سؿغ كتبتِٗ ، ٚتععُِٝٗ ، ٚسبِٗ  « يف أٌٖ بٝيت

،  اجملًى يف غرلِٖ ع٢ً ٚتكـميِٗ ، األ١َ يف عنِٖ ععِٝ ُٕٚٛ ، ايـٜٔ يف

كٝاّ ،ٚبقٍ األَٛاٍ شلِ ، ٚايهالّ ، ٚاشبٛاب ، ٚاملٌٞ ، ٚايكعٛؿ ، ٚاي

ِْٚلتِٗ يف َكاب١ً أعـا٥ِٗ ، ٚايتُوو بِٗ إٕ ناْٛا َٔ أٌٖ ايعًِ 

ٚايتك٣ٛ
(3)

 . 

ؾُشب١ : كمح٘ اهلل  (ٖع1376ت )قٍٛ ايٌٝؽ عبـ ايلمحٔ بٔ ْاُل ايوعـٟ  -14

ٚهٛابكِٗ .  ،ٚؾًِٔٗ ،َٔ ٚدٛٙ َٓٗا : أٚاٟل : إلهالَِٗ  ملسو هيلع هللا ىلصأٌٖ بٝت ايٓيب 

ٚاتِاشلِ بٓوب٘ . َٚٓٗا : ملا سح  ، ملسو هيلع هللا ىلصَٔ قلب ايٓيب  َٚٓٗا : ملا ٜتُٝنٕٚ ب٘

ٚكغب ؾٝ٘، عًٝ٘ 
(4)

 . 

                                                           

 . 4/846صبُٛع ايؿتا٣ٚ  (1)

 . 4/113ايٌٛك٣  ﴾قٌ الأهأيهِ عًٝ٘ أدلٟا  ﴿ىل تؿورل قٛي٘ تعا، لإٓ ايععِٝ كتؿورل اي (2)

 . 3/509ايـٜٔ اشبايّ  (3)

 . 121ايتٓبٝٗات ايًٛٝؿ١ ْ  (4)
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َٚٔ أٍُٛ كمح٘ اهلل :  (ٖع1421ت )ٚقاٍ ايٌٝؽ ضبُـ بٔ ُاحل ايعجُٝني  -15

،  يإلميإ حيبِْٛٗ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ بٝت آٍ حيبٕٛ أِْٗ ٚازبُاع١ ايو١ٓ أٌٖ

، ٚال ٜهلِْٖٛٗ أبـٟا ملسو هيلع هللا ىلصٚيًكلاب١ َٔ كهٍٛ اهلل 
(1)

 . 

مما تكـّ َٔ ايِْٓٛ ايجابت١ تبني بِٛك٠ ٚآش١ ٚد١ًٝ َٛقـ اشبًؿا٤ ٚ

ٚاملتكني َٔ  ٚاشبًـ املعتدلٜٔ ، َٔ املوًُني ، ايلاًـٜٔ ، ٚأ١ُ٥ ٚعًُا٤ ايوًـ

ٚتٛقرلِٖ ، ٚإدالشلِ ، ٚاعتكاؿ ؾًِٔٗ ،  ٖٚٛ : ضببتِٗ ، ملسو هيلع هللا ىلصآٍ بٝت ايٓيب 

 ملسو هيلع هللا ىلصي١ُٝٛ كهٍٛ اهلل  ، ٚإعٛا٥ِٗ سكٛقِٗ ملسو هيلع هللا ىلصٚعًٛ َٓنيتِٗ يكلابتِٗ َٔ ايٓيب 

نإ  ملسو هيلع هللا ىلصؾِٝٗ ، غرل إٔ ضببتِٗ ، ٚتٛقرلِٖ ، ٚتؿؼُِٝٗ فيو يكلاب١ كهٍٛ اهلل 

َٚٓنيت٘  ٚؾؼُ٘ ٚعلف ععِٝ قـكٙ ، ٚععُ٘ ، ، َٔ أسب٘ ملسو هيلع هللا ىلصنُا أَل ايٓيب 

عٓـ اهلل َٔ عـّ ايػًٛ يف تًو احملب١ مبا ٜؿٔٞ إىل إعٛا٤ احملبٛب ٦ًٟٝا َٔ 

ايػٝب ، ٚدًب ايٓؿع ، ٚؿؾع ائل مما ال ٜكـك عًٝ٘  َٔ عًِ ػِا٥ّ ايلب 

إال اهلل ، أٚ ُلف أٟ ْٛع َٔ أْٛاع ايعباؿ٠ ي٘ ، نايـعا٤ ، ٚايٓقك ، ٚايقبض ، 

تٛلْٚٞ ال : ملسو هيلع هللا ىلص قاٍ . ٚغرلٖا ، ٚاالهتعا١ْ ، ٚاالهتػاث١
(2)

ايِٓاك٣  أطلت نُا 

ابٔ َلِٜ ، ؾإمنا أْا عبـٙ ، ؾكٛيٛا عبـ اهلل ٚكهٛي٘
(3)

ٍ عبـ اهلل بٔ . ٚقا 

، ؾكًٓا : أْت هٝـْا ،  ملسو هيلع هللا ىلص: اًْٛكت يف ٚؾـ بين عاَل إىل كهٍٛ اهلل  ايٌؼرل 

ؾكاٍ ايوٝـ اهلل تباكى ٚتعاىل ، قًٓا : ٚأؾًٔٓا ؾٔاٟل ، ٚأععُٓا طٛاٟل ، ؾكاٍ : 

قٛيٛا بكٛيهِ ، أٚ ببعض قٛيهِ ، ٚال ٜوتذلٜٓهِ ايٌٝٛإ
(4)

 ملسو هيلع هللا ىلص. ٢ْٗٚ  

ألٕ فيو ٚه١ًٝ ٚفكٜع١  ;، ٚارباف فيو عاؿ٠ الم١َ  عٔ نجل٠ مٜاك٠ قدلٙ بعـ ٚؾات٘
                                                           

 . 244 ، 243/ 2ًلغ ايعكٝـ٠ ايٛاه١ٝٛ  (1)

اإلطلا٤ ٖٛ : املـغ بايباطٌ ، تكٍٛ أطلٜت ؾالْٟا َـست٘ ، ؾأؾلطت يف َـس٘ . ؾتض ايباكٟ  (2)

6/490 . 

 . 3261غ 3/1271يِشٝض كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ا (3)

ٚقاٍ ضبككاٙ : إهٓاؿٙ ُشٝض ع٢ً ًلط َوًِ ،  13596غ 21/216كٚاٙ أمحـ يف املوٓـ  (4)

 . 4021غ  3/912 ؿاٚؿ أبٞ هٓٔ ُشٝض يف األيباْٞ ُٚشش٘ 4806غ 4/254 ؿاٚؿ أبٛ ٚكٚاٙ
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ال تتؼقٚا قدلٟ عٝـٟا ، ًُٚٛا عًٞ ؾإٕ » :  ملسو هيلع هللا ىلصيعباؿ٠ ايكدل ، أٚ ايتدلى ب٘ ، قاٍ 

« ُالتهِ تبًػين سٝح نٓتِ
(1)

. ٚأٚكؿ ًٝؽ اإلهالّ ضبُـ بٔ عبـ ايٖٛاب  

دٓاب  ملسو هيلع هللا ىلصكمح٘ اهلل ٖقا اسبـٜح ذبت باب : َا دا٤ يف محا١ٜ املِٛؿ٢ 

ل َٔ املوا٥ٌ اييت تؤػق ٜنتٛسٝـ ، ٚهـ نٌ طلٜل ٌُٜٛ إىل ايٌلى ، َٚفاي

عٔ مٜاك٠ قدلٙ ع٢ً ٚد٘ طبِْٛ ، َع إٔ مٜاكت٘ َٔ  ملسو هيلع هللا ىلصَٔ اسبـٜح : ْٗٝ٘ 

أؾٌٔ األعُاٍ
(2)

 ضبقكٟا َٔ ارباف قدلٙ بعـ َٛت٘ َكِـٟا يًعباؿ٠ َٔ ملسو هيلع هللا ىلصٚقاٍ    

أٚ  ، اهلل ؿٕٚ َٔ ب٘ الهتػاث١ا أٚ االهتعا١ْ أٚ ، اهلل ؿٕٚ َٔ بـعا٥٘ إَا ، اهلل ؿٕٚ

دبعٌ  ايًِٗ ال» :  ملسو هيلع هللا ىلصُلف أٟ ْٛع َٔ أْٛاع ايعباؿ٠ ي٘ َٔ ؿٕٚ اهلل تعاىل ، قاٍ 

« َوادـ ِٗأْبٝا٥ قبٛك اربقٚا قَٟٛا اهلل يعٔ ، ٚثٟٓا قدلٟ
(3)

 ْبٝ٘ عٔ تعاىل ٚأػدل.  

 :  تعاىل قاٍ ، ٓلٟا أٚ ْؿعٟا يػرلٙ ميًو إٔ عٔ ؾٔاٟل ْؿعٟا ٚال ٓلٟا يٓؿو٘ ميًو ال أْ٘ ملسو هيلع هللا ىلص

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

،  ص188 :األعلاف  ط ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ٜا ؾاط١ُ » :  ملسو هيلع هللا ىلصيجُل٠ ؾؤاؿٙ ، ٚبٔع١ دوـٙ ايٛاٖل٠ ، ؾاط١ُ ابٓت٘  ملسو هيلع هللا ىلصٚقاٍ 

« ( هًٝين َٔ َايٞ َا ٦ًت ال أغين عٓو َٔ اهلل ٦ًٟٝا ملسو هيلع هللا ىلصبٓت ضبُـ ) 
(4)

. ٚيف  

َٔ ; ٕٛ ٜٚتٛهًٕٛ بػرل اهلل ُعـِع٢ً ايؿلم ائاي١، ٚايقٜٔ َٜ ٖقٙ ايِْٓٛ كٙؿ

، ٚقلابت٘ ، ٚأٌٖ بٝت٘ ، ٜٚعتكـٕٚ ؾِٝٗ  ملسو هيلع هللا ىلصاألْبٝا٤ ٚايِاسبني ، نايٓيب 

ائل، ٚايٓؿع ، ؾهٝـ ٜتؿل قٛشلِ ٖقا َع اآلٜات ايكلآ١ْٝ ، ٚاألساؿٜح ايٓب١ٜٛ 

                                                           

ُشش٘ ٚ 2042غ 2/218 ايوٓٔ يف ؿاٚؿ ٚأبٛ ، 7542غ 2/150 املِٓـ يف ًٝب١ أبٞ ابٔ كٚاٙ (1)

 . 4162غ 3/491، ٚايبٝٗكٞ يف ًعب اإلميإ  1/383األيباْٞ يف ُشٝض هٓٔ أبٞ ؿاٚؿ 

 . 267-261ؾتض اجملٝـ ًلغ نتاب ايتٛسٝـ  (2)

، ٚأمحـ  3/30، ٚابٔ أبٞ ًٝب١ يف املِٓـ  1588غ 1/406كٚاٙ عبـ ايلمام يف املِٓـ  (3)

٘ ايٌٝؽ األيباْٞ يف نتاب٘ ٚقاٍ ضبككٛٙ : إهٓاؿٙ قٟٛ ُٚشش 7358غ 12/314يف املوٓـ 

 . 25،  24ذبقٜل ايوادـ َٔ ارباف ايكبٛك َوادـ ْ 

 . 206غ 1/192، َٚوًِ يف ايِشٝض  2602غ 3/1012كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (4)
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إال اهلل ، ٚال ميًو املكلك٠ سبكٝك١ ايتٛسٝـ ٚاإلميإ ٖٚٞ : إٔ ايػٝب ال ٜعًُ٘ 

ايٓؿع ٚائل ٚايلمم ٚاإلسٝا٤ ٚاإلَات١ إال اهلل ، ٚال َتِلف يف ايهٕٛ إال اهلل ، 

ٚأْ٘ ال جيٛم ُلف أٟ ْٛع َٔ أْٛاع ايعباؿ٠ يػرل اهلل ٖٚٞ اسبكٝك١ اييت ٜهؿل 

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ﴿ : ؾٝٗا ،نُا قاٍ تعاىل َٔ دشـٖا أٚ ًو٤

  : تعاىل ٍاٚق ، ص65 : اينَلط ﴾ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

 حج يث ىث مث جث يت ىتمت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ﴿

 ٹ ٹ ٹ ﴿:  ، ٚقٛي٘ تعاىل ص110 :ايهٗـ ط ﴾ جس مخ حخ جخ مح جح مج

 . ص65 :ايٌُٓ ط ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

، ٌٔصزتْ ، ٔالدفاع عٍْ ،  ملسو هيلع هللا ىلصاملبحح الجاٌ٘ : دٔر آه البٗت يف العٍاٖٛ بالٍيب 

 ٔفْٗ ثالثٛ وطالب :، ٔاجلّاد وعْ 

 : ٔاِتىاوّي بْ قبن البعجٛ ملسو هيلع هللا ىلصطمب األٔه : عٍاٖتّي بالٍيب امل

 طؿٛيت٘ يف ، بعجت٘ قبٌ ملسو هيلع هللا ىلص ضبُـٟا ٚقلابت٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آٍ أسب يكـ

 آي٘ ؾُٔ ، ٚاإلنلاّ ، ٚايتٛقرل ، ٚايلعا١ٜ ، ايعٓا١ٜ َٛٓع َِٓٗ ٚنإ ًٚباب٘

 : ٚتٛقرلِٖ ٚسبِٗ كعاٜتِٗ أٚيٛٙ ايقٜٔ

 ؾكـ قاّ بايعٓا١ٜ ب٘ ، ; ملسو هيلع هللا ىلصدـ ايٓيب  ف ،ٔ عبـ َٓابعبـ املًٛب بٔ ٖاًِ  -1

هٓٛات هت ملسو هيلع هللا ىلص عُلٙ ٚنإ ، ١َٓآ أَ٘ ٚؾا٠ بعـ ٚكعاٜت٘
(1)

املًٛب  عبـ ٚعٓا١ٜ . 

َٓق ٚالؿت٘ ،  ملسو هيلع هللا ىلصؾٗٛ ايقٟ اعت٢ٓ بايٓيب ; ناْت قبٌ فيو أٜٟٔا  ملسو هيلع هللا ىلصبايٓيب 

ؾكـ اهتبٌل بٛالؿت٘ ، ٚيف ّٜٛ هابع٘ ػتٓ٘ ظُٚٓع ي٘ َأؿب١ ، ٚزلاٙ 

ضبُـٟا
(2)

سبٟا ًـٜـٟا ، ٜٚلم عًٝ٘ كق١  ملسو هيلع هللا ىلصٕ عبـ املًٛب حيب ايٓيب . ٚنا 

٘ ٜٚـْٝ٘ َُٓ٘بٚلٜكمل ٜلقٗا ع٢ً ٚيـٙ ، ٚنإ ُٜ
(3)

ٚنإ يعبـ املًٛب َؿلَ .  
                                                           

 . 1/105ٚايورل٠ ايِشٝش١ يًعُلٟ  1/222ايورل٠ ايٓب١ٜٛ البٔ ٌٖاّ  (1)

 1/27 اإلهالّ تاكٜؽ يف ٚايقٖيب ، 1/51 تٝعابٚااله ، 21/61 ايتُٗٝـ يف ايدل عبـ ابٔ كٚاٙ (2)

 . 294-289،  288،  1/148ٚسؤ إهٓاؿٙ ضبُـ كمم طلْٖٛٞ يف ُشٝض ايورل٠ ايٓب١ٜٛ 

 . 1/240ايورل٠ ايٓب١ٜٛ البٔ نجرل  (3)
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جيًى عًٝ٘ أسـ َٔ بٓٝ٘ إدالاٟل ي٘ ، ٚجيًوٕٛ  َ ي٘ يف ظٌ ايهعب١ الؿَلُٜ

 ، ؾٝذًى عًٝ٘ ، ؾٝأػقٙ أعُاَ٘ ملسو هيلع هللا ىلصسٍٛ املؿلَ ، ؾٝأتٞ كهٍٛ اهلل 

:  كٚا١ٜ ٚيف ، ًأْٟا ي٘ إٕ ؾٛاهلل ٖقا ابين ؿعٛا : املًٛب عبـ ؾٝكٍٛ ، عٓ٘ يٝؤػلٚٙ

بٌلف حيى إْ٘
(1)

طًب  يف َٜٟٛا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بعح املًٛب عبـ إٔ : كٚا١ٜ يف ٚدا٤ . 

 : ٜٚكٍٛ ٜلدبن ٖٚٛ ، بايبٝت ٜٛٛف املًٛب عبـ ؾذعٌ ، عًٝ٘ ؾأبٛأ ، ي٘ إبٌ

 ٖارب ردٓ ٔاصطٍع عٍدٙ ٖدا           دا ـــىـــحــــ٘ وـــبـــرب رد راك ٖا

ـْ دا٤ إٔ ًٜبح ؾًِ عًٝو  دنعت يكـ بين ٜا : ٚقاٍ ، ؾاعتٓك٘ ، ٚاإلبٌ ملسو هيلع هللا ىلص ضبُ

دنعٟا مل أدنع٘ ع٢ً ٤ًٞ قط ، ٚاهلل ال أبعجو يف ساد١ أبـٟا ، ٚال تؿاكقين 

بعـ ٖقا أبـٟا
(2)

ٚنإ  ست٢ تٛيف ، ملسو هيلع هللا ىلصٚاهتُلت نؿاي١ عبـ املًٛب يًٓيب .  

ملسو هيلع هللا ىلص بايٓيب طايب أبا ابٓ٘ ٚأ٢ُٚ ، هٓٛات مثإ ملسو هيلع هللا ىلص ٓيباي عُل
(3)

ٜـكى  مل ؾٗٛ . 

 ملسو هيلع هللا ىلص، ٚالًو إٔ ضببت٘ يًٓيب  ، ؾال ٜعتدل َٔ آٍ بٝت٘ املوًُني ملسو هيلع هللا ىلصْب٠ٛ ايٓيب 

 ناْت بـاؾع ازبب١ً ٚايكلاب١ ،ٚاألب٠ٛ ، ٚيٝى ضبب١ ؿ١ٜٝٓ يٓب٠ٛ أٚ كهاي١ .

، ٚايعٓا١ٜ ب٘  ملسو هيلع هللا ىلصيب ، قاّ بلعا١ٜ ايٓ ملسو هيلع هللا ىلصأبٛ طايب بٔ عبـ املًٛب عِ ايٓيب  -2

سبٟا ععُٟٝا ، ٚنإ ال ٜٓاّ إال  ملسو هيلع هللا ىلصبعـ ٚؾا٠ عبـ املًٛب ، ٚنإ حيب ايٓيب 

ز خيلد٘ َع٘ ، ٚنإ خيِ٘ بايٛعاّإىل دٓب٘ ،ٚإفا ػل
(4)

َٚٔ املٛاقـ  . 

، ٚعٓاٜت٘ ب٘ اُٛشاب٘ َع٘ يف هؿلٙ  ملسو هيلع هللا ىلصايـاي١ ع٢ً ضبب١ أبٞ طايب يًٓيب 

ٕ عُلٙ إّ ، ٖٚٛ غالّ ُػرل سٝح َع ععُا٤ قلٍٜ يًتذاك٠ إىل بالؿ ايٌا

                                                           

 اهلل  كمم َٗـٟ ٚقاٍ ، 1/315 َه١ أػباك يف ٚاألمكقٞ ، 1/223 ٌٖاّ البٔ ايٓب١ٜٛ ايورل٠ (1)

 إهٓاؿٙ سؤ . : ١ٜٛ1/116 يف ٤ٛٓ املِاؿك األ١ًُٝ يف ايورل٠ ايٓب

ٚأقٌ ؿكدات٘ أْ٘ ًِٜض يًٌٛاٖـ  ٚغرلٙ ٚاشبدل سؤ ، 1/112كٚاٙ ابٔ هعـ يف ايٛبكات  (2)

 . 301،  1/300ٚاملتابعات نُا قاٍ ضبُـ كمم طلْٖٛٞ يف ُشٝض ايورل٠ ايٓب١ٜٛ 

٤ٛٓ املِاؿك األ١ًُٝ ملٗـٟ كمم اهلل ٚايورل٠ ايٓب١ٜٛ يف  1/223ايورل٠ ايٓب١ٜٛ البٔ ٌٖاّ  (3)

 . 1/105، ٚايورل٠ ايِشٝش١ يًعُلٟ  116 ، 1/115

 . 1/242، ٚايورل٠ ايٓب١ٜٛ يف ٤ٛٓ املِاؿك األ١ًُٝ  1/242ايورل٠ ايٓب١ٜٛ البٔ نجرل  (4)



 32ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيىىآلىالبوتى،ىمكانتهم

نإ اث٢ٓ عٌل عاَا٠ ، ؾُلٚا يف طلٜكِٗ بايلاٖب حبرل٣ ، ايقٟ تٓبأ  ملسو هيلع هللا ىلص

ملا علف َٔ عالَات ْبٛت٘ نُا يف نتب أٌٖ ايهتاب ،  ; ملسو هيلع هللا ىلصبٓب٠ٛ ايٓيب 

ٖٚٞ ايك١ِ اييت علؾت عٓـ أٌٖ ايورل بك١ِ حبرل٣ ايلاٖب ، ٚاييت 

ٔ طلم ثابت١ ُٚشٝش١أٚكؿتٗا املِاؿك اسبـٜج١ٝ ٚايتاكخي١ٝ َ
(1)

. ٚهٝأتٞ إٕ  

بعـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ ٚايلعا١ٜ َٔ أبٞ طايب يًٓيب ًٝا٤ فنل املنٜـ َٔ َٛاقـ ايتأٜ

 ملسو هيلع هللا ىلصبعـ بعج١ ايٓيب  - نُا هٝأتٞ إٕ ًا٤ اهلل -ايبعج١ . َٚات أبٛ طايب 

ع٢ً ٖـاٜت٘ ٚإهالَ٘ ، يهٓ٘ َات ع٢ً  ملسو هيلع هللا ىلصبعٌل هٓٛات ، ٚسلْ ايٓيب 

 ملسو هيلع هللا ىلصٍ بٝت ايٓيب آ، ؾٗٛ يٝى َٔ  - ْعٛف باهلل َٔ فيو -غرل اإلهالّ 

 ، ٚايِال٠ عًِٝٗ . ، ٚايـعا٤ املوًُني ايقٜٔ ًٌُِٜٗ ايجٓا٤

يف  ملسو هيلع هللا ىلص، نإ كسُٟٝا ، ًؿٛقٟا بايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلصايعباي بٔ عبـ املًٛب عِ ايٓيب  -3

ؾكـ ثبت يف ايِشٝض إٔ قلٌٜٟا ملا بٓٛا ايهعب١  ;طؿٛيت٘ ، ًٚباب٘ قبٌ بعجت٘ 

:  ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب ايعباي ؾكاٍ ، اسبذاك٠ َعِٗ ٜٓكالٕ ايعباي ٚعُ٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب نإ

ٌِ ََُشِت،  األكض إىل ؾَؼٖل،  اسٔبَذاَك٠ٔ َٔ ٜٔكٜٝو كٜقَبٔتٜو ع٢ً إ٢ماَكٜى ادَع  ٜٚط

َُا٤ٔ إىل َعَٝٓاُٙ ِٖ ، ايٓو ـٖ ، « إ٢ماك٢ٟ ، إ٢ماك٢ٟ » : ؾكاٍ ، أٜؾاَم ث ٌَ ُٙ عًٝ٘ ؾ إ٢ماَك
(2)

  ،

ٚنإ فيو قبٌ ايبعج١ خبُى هٓٛات
(3)

 . 

، ٚتًتكٞ  ملسو هيلع هللا ىلص١ بٓت ػًٜٛـ األهـ١ٜ ايكل١ًٝ أّ املؤَٓني ، مٚز ايٓيب ػـجي -4

َع٘ يف ايٓوب يف ازبـ ايلابع قِٞ بٔ نالب ، ٚناْت فات ًلف 

َٚها١ْ عاي١ٝ يف قلٍٜ ، ٚكٟٚ أْٗا ناْت اَلأ٠ َٛهل٠ فات َاٍ ، 

                                                           

ٚقاٍ : سـٜح سؤ  5/590، ٚايذلَقٟ يف ايوٓٔ 7/327كٚاٙ ابٔ أبٞ ًٝب١ يف املِٓـ  (1)

، ٚاسبانِ يف املوتـكى  1/520إال َٔ ٖقا ايٛد٘ ، ٚايٛدلٟ يف ايتاكٜؽ  غلٜب ال ْعلؾ٘

، ُٚشش٘ األيباْٞ يف ؿؾاع عٔ اسبـٜح ايٓبٟٛ  2/25، ٚايبٝٗكٞ يف ؿال٥ٌ ايٓب٠ٛ  2/672

 . 72-62ٚايورل٠ ْ 

 . 340غ 1/267، َٚوًِ يف ايِشٝض  3617غ 3/1392كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (2)

 . 3/441ؾتض ايباكٟ  (3)



 (04) العدد -المنورة المدونة ودراسات بحوث مركز مجلةى33

باهت٦ذاكٖا َٔ ايلداٍ َٔ ٜٔاكب شلا باملاٍ ، ؾًُا  ;ٚناْت تٔاكب مباشلا 

َٔ ُـم سـٜج٘ ، ٚععِ أَاْت٘ ، ٚنلِٜ  ; ملسو هيلع هللا ىلصا بًػٗا عٔ ايٓيب بًػٗا َ

بعجت إيٝ٘ ، ؾعلٓت عًٝ٘ إٔ خيلز يف َاشلا إىل ايٌاّ تادلٟا َع  أػالق٘ ،

غالّ شلا ٜو٢ُ َٝول٠ ، ٚتعٛٝ٘ أؾٌٔ مما ناْت تعٛٞ غرلٙ َٔ ايتذاك ، 

ؾكبٌ فيو ، ٚػلز إىل ايٌاّ َع غالَٗا َٝول٠ ، ٚناْت ػـجي١ اَلأ٠ 

، ٚأَاْت٘ ،  ملسو هيلع هللا ىلص١ يبٝب١ ، ؾأػدلٖا َٝول٠ مبا كأ٣ َٔ ُـم ايٓيب سامَ

ؾأسبت٘ ، ٚعلٓت عًٝ٘ إٔ ٜتنٚز َٓٗا
(1)

َٔ ػـجي١  ملسو هيلع هللا ىلصٚػدل مٚاز ايٓيب .  

َٚا ٜتعًل ب٘ ٚإٕ نإ قـ ٚكؿ َٔ طلم ؾٝٗا ٓعـ إال إٔ سكٝك١ مٚاد٘ َٔ 

١ ثابت١ ػـجي١ قبٌ بعجت٘ ، ٚعـّ مٚاد٘ باَلأ٠ قبًٗا أٚ بعـٖا يف سٝاتٗا سكٝك

ع٢ً  ملسو هيلع هللا ىلص، قايت عا١ٌ٥ كٓٞ اهلل عٓٗا : مل ٜتنٚز ايٓيب  ال دـاٍ ؾٝٗا

ػـجي١ ست٢ َاتت
(2)

، ْٚنٍ عًٝ٘ ايٛسٞ ٚيٝى ي٘ مٚد١  ملسو هيلع هللا ىلص. ٚبعح ايٓيب  

غرلٖا
(3)

ملا تنٚدٗا مخو١ ٚعٌلٜٔ ه١ٓ ع٢ً قٍٛ  ملسو هيلع هللا ىلص. ٚنإ عُلٙ  

ازبُٗٛك
(4)

ه٣ٛ إبلاِٖٝ، فنٛكٟا ٚإْاثٟا  ملسو هيلع هللا ىلص. ٚنإ َٓٗا مجٝع ٚيـٙ  
(5)

  .

ػرل َعني ي٘ ع٢ً ايبعـ عٔ شلٛ قلٍٜ ،  ملسو هيلع هللا ىلصٚناْت ػـجي١ قبٌ بعج١ ايٓيب 

قبٌٝ ْنٍٚ  ملسو هيلع هللا ىلصؾكـ نإ  ;ٚيػِٖٛ ٚباطًِٗ ، ٚاالدتٗاؿ يف طاع١ كب٘ َٚٛالٙ 

عاؿ  ايٛسٞ عًٝ٘ ٜأتٞ غاك سلا٤ ، ؾٝتشٓح ، ٜٚتعبـ ؾٝ٘ ، ؾإفا أ٢َٔ ؾذل٠ ،

ماؿ يٝعاٚؿ ايتشٓحينٚدت٘ ايباك٠ ، ايتك١ٝ ، ؾتنٚؿٙ مبا حيتاز َٔ  ملسو هيلع هللا ىلص
(6)

  ،

                                                           

بأهاْٝـ  263 ، 1/262 نجرل البٔ ايٓب١ٜٛ ٚايورل٠ ، 1/244 ايٓب١ٜٛ ايورل٠ يف ٌٖاّ ابٔ كٚاٙ (1)

، ٚايورل٠ ايٓب١ٜٛ يف ٤ٛٓ  113،  1/112ْعل ايورل٠ ايٓب١ٜٛ ايِشٝش١ يًعُلٟ . آعٝؿ١ 

 . 152-1/147املِاؿك األ١ًُٝ 

 . 2436غ 4/1889كٚاٙ َوًِ يف ايِشٝض  (2)

 . 3غ 1/4يف ايِشٝض  كٚاٙ ايبؼاكٟ (3)

 ػـجي١ . ملسو هيلع هللا ىلصباب تنٜٚر ايٓيب  7/134ؾتض ايباكٟ  (4)

 . ملسو هيلع هللا ىلصباب تنٜٚر ايٓيب  7/137ؾتض ايباكٟ  (5)

 . 3غ 1/4كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (6)



 34ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصآلىالبوتى،ىمكانتهمىومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيى

 قبٌ ايبعج١ ٚبعـٖا  ملسو هيلع هللا ىلصٚيٛال عٓاٜتٗا ، ٚػـَتٗا ، ٚضببتٗا يلهٍٛ اهلل 

، ٚمل ٜتنٚز عًٝٗا اَلأ٠ غرلٖا  ملسو هيلع هللا ىلصملا أث٢ٓ عًٝٗا ايٓيب  -نُا هٝأتٞ  -

 . ايبعج١ بعـ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ِْل٠ يف َٛاقؿٗا فنل اهلل ًا٤ إٕ ٚهٝأتٞ . تٛؾٝت ست٢

 : املدٍٖٛ إىل اهلجزٚ ٔقبن البعجٛ بعد لْ ٌٔصزتّي ملسو هيلع هللا ىلص بالٍيب إمياٌّي : الجاٌ٘ املطمب

 إٔ بعـ ، ِْٚلٙ ، ٚآمكٙ ، ُٚـق٘ ، ب٘ آَٔ َٔ أٍٚ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت ٍآ َٔ نإ

 بٓنٍٚ اهلل إىل بايـع٠ٛ ملسو هيلع هللا ىلص ٜؤَل إٔ ٚقبٌ ، عًٝ٘ ( اقلأ ) هٛك٠ بٓنٍٚ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بعح

 ، تعاىل اهلل كمح٘ نجرل ابٔ قاٍ . اهلل إىل بايـع٠ٛ أَل إٔ بعـ ٚنقيو ، ( املـثل ) هٛك٠

املـثل هٛك٠ ْنٍٚ سبـٜح فنلٙ بعـ
(1)

 ٚبٗقا : ايٛسٞ ؾتٛك بعـ نإ ايقٟ ، 

سٌِ اإلكهاٍ إىل ايٓاي ،  - ص2 :املـثل ط ﴾ ۓ ے ﴿:  تعاىل قٛي٘ أٟ - األَل

ايٓب٠ٛ سًِت - ص1 : ايعًلط ﴾ ڇ ڇ چ چ چ ﴿ : تعاىل بكٛي٘ أٟ - ٚباألٍٚ
(2)

 . 

 ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عٔ ايـؾاع يف ٚد١ًًٝ ١ُٝعع َٛاقـ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آلٍ ٚنإ

 يف َٛاقؿِٗ َٚٔ . املـ١ٜٓ إىل اشلذل٠ ،ٚقبٌ بايـع٠ٛ ازبٗل بعـ اإلهالّ ؿٜٔ ٌْٚل

 : املـ١ٜٓ إىل ٖذلت٘ ٚقبٌ ، بعجت٘ بعـ َٚٓاُلت٘ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب تأٜٝـ

 :وٕقف خدجيٛ بٍت خٕٖمد أً املؤوٍني رض٘ اهلل عٍّا  -1

 ، ؾؤاؿٙ ؾجبتت سلا٤ بػاك عًٝ٘ ايٛسٞ ْنٍٚ بعـ ملسو هيلع هللا ىلص ب٘ آَٔ َٔ أٍٚ ؾهاْت

ـٖ ١ٌَٜ عٔؾ ، ٜكٝٓ٘ ٚماؿت ، كٚع٘ أتٖٚ ّٚ عا٥ٔ ٓٔنَي أ َٔ ٍُ:  قايت أْٗا امٝلِؤ ٖٚ ـَٔئ َا أ ٘ٔ ب  ب

٘ٔ كهٍٛ ٢ٞ َٔ ملسو هيلع هللا ىلص اي١ً ِٓأيَش١ٝ ايٗلِؤٜا اٞيِٛس ٢ّ يف اي ِٛ َٕ;  ايٓٓ  دا٤َِت إال ُكِؤٜا َٜل٣ ال ؾٜها

ٌَ ِِٓبض٢ ؾًٜل٢ َِج ِٖ ، اي   ؾٝ٘ ؾََٝتَشُٖٓح ، ٔسلا٤ٕ ٔبػاك٢ خٞيًٝٛ ٚنإ ، اشبال٤ إيٝ٘ سٚبَب ث

ـُ ٖٚٛ - َٞ - ايٓتَعٗب َٝأي َٚأت اي١ً ـَٔؿ ف ِٕ قبٌ ، اٞيع ِٓن٢َع أ ٘ٔ إىل ٜ ًِٖٔ ُٖٚؿ ، أ ِٖ ، ٔيقٔيٜو ََٜٚتَن  ث

ـٔجٜي١ٜ إىل ِٜلٔدُع ُٖٚؿ ػ ََٝتَن ُِٔجًٔٗا ؾ ُٙ ست٢، ٔي ُٙ ،ٔسلا٤ٕ غاك٢ يف ٖٚٛ اٞيشٗل دا٤َ  ، اٞيًُٜٝو ؾَذا٤َ

ٓٔٞ ، ؾٜأَػَقْٔٞ » : قاٍ ، « ٔبكاك٢ئ٣ أْا َا »:  قاٍ ، اٞقلٞأ ؾكاٍ ٤ٛ  َٓٚٞ بًَٜؼ ست٢ ؾَػ
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ِٗـ ِٖ ، اٞيذ ٓٔٞ ث ٓٔٞ ، ؾٜأَػَقْٔٞ ، ٔبكاك٢ئ٣ أْا َا : قًت ، اٞقلٞأ : ؾكاٍ ، أِكَهًٜ ٤ٛ  ؾَػ

١َٜٝ ْٔ ِٗـ َٓٚٞ بًَٜؼ ست٢ ايٓجا ِٖ، اٞيذ ٓٔٞ ث  ، ٔبكاك٢ئ٣ أْا َا : ؾكًت ، اٞقلٞأ : ؾكاٍ ، أِكَهًٜ

ٓٔٞ ؾٜأَػَقْٔٞ ٤ٛ ِٖ ، ايٓجأيَج١ٜ ؾَػ ٓٔٞ ث  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿ : ؾكاٍ ، أِكَهًٜ

٘ٔ كهٍٛ بٗا ؾَلَدَع،  « ص3-1طايعًل :  ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ملسو هيلع هللا ىلص اي١ً

ـُ ُٙ َِٜلد ـٕ بٓت َػـجٜي١ٜ ع٢ً ؾـػٌ ، ؾَؤاُؿ ًِٜٔ َٛ ًَْٚٛٔٞ » : ؾكاٍ ، عٓٗا اهلل كٓٞ ػ  ، َم

ًَْٞٔٛٚ ًَُٖٛٙ ، « َم ََٖب ست٢ ٜؾَن ـٔجٜي١ٜ ؾكاٍ ، ايٖلُٚع عٓ٘ ف َٖا ، شٜب   : اشٜبَبَل َٜٚأػَبَل

ـّا اهلل خٞين٢ٜٜو َا ٚاهلل ; نال : َػـجٜي١ٝ ؾكايت ، « َْٞؿوٞ ع٢ً َػٌُٝت يكـ »  ، أَب

ٌُ إْٖٜو َِ ٜيَتِ ٌُ ، ايٖلس ٌٖ ََٚتِشُ َّ ٞهوُبُتَٚ ، ايٜه َُِعـٚ ـَ ََٚتٞكلٟ ، اٞي ٖٝٔ  ٔعنُيَُٚت ، اي

َٛا٥ٔب ع٢ً ًٜٜٜٛكِت ، اسٜبٚل َْ ٘ٔ ٜؾاْ ٘ٔ أَتِت ست٢ ، َػـجٜي١ٝ ب ٢ٌ بٔ َٚكٜق١ٜ ب ـٔ بٔ َْٜٛؾ  بٔ أَه

ِٚ بٔ; ا اٞيعٖن٣ عبـ َِلٟأ ٚنإ ، َػـجٜي١ٜ ع َِٖل ا َٓ ١ٖٔٝ يف ت  ٜٞهُتُب ٚنإ ، اٞيَذأًٖ

ٖٞاٞيعِبَلا اٞيهَتاَب ١ٖٔٝ اإلظبٌٝ َٔ ؾَٝٞهُتُب ، ْٔ ْٔ ِٕ اهلل ًا٤َ َا باٞئعِبَلا  ، ٜٞهُتَب أ

َٞ قـ ٜنبرّلا ًِّٝؼا ٚنإ ِٚ بٔا ٜا : َػـجٜي١ٝ ي٘ ؾكايت ، َعُ  ، ٜأػٜٝو بٔا َٔ اِهُِع ع

٘ٔ كهٍٛ ؾٜأِػَبَلُٙ ؟ تَل٣ َاَفا ٜأػٞ بٔا ٜا:  َٚكٜق١ٝ ي٘ ؾكاٍ  ؾكاٍ ، كٜأ٣ َا ػَبَل ملسو هيلع هللا ىلص اي١ً

َُُٛي ٖقا : ٜق١َٝٚك ي٘ ٍَ ايقٟ ايٓٓا َِٝتين ٜا ، َُٛه٢ ع٢ً اهلل ْٖن َِٝتين ، دقع ؾٝٗا ٜي  ٜي

ُٕ َُٜو ُِٜؼلُدٜو إِف سٝ٘ا أٝنٛ ِٛ ٘ٔ كهٍٛ ؾكاٍ ، ق ِِ أٚطبلدٞ » : ملسو هيلع هللا ىلص اي١ً  : قاٍ « ؟! ٖ

ٌْ ٜٞأٔت مل;  ْعِ ٢ٌ قط٥ كُد ٘ٔ د٦َِت َا مب٢ِج َٟ إال ب ِٕ ، ُعٛؿ ـِكٞنٓٔٞ َٚإ َُٜو ُٜ ِٛ ٜ ُِ ِْ  ِلٜىأ

ِِّلا ِٖ ، َُؤٖمّكا ْ ٌَِب مل ث ِٓ ِٕ َٚكٜق١ٝ ٜ َٞ أ ُٛؾ١ ُٞ ٜٚؾَتَل ، ُت اٞيِٛس
(1)

 كٓٞ ػـجي١ ٚظًت.  

 ايو١ٓ يف تٛؾٝت ست٢ ٚربـَ٘ ، عٓ٘ ٚتـاؾع ، مكٙاٚتؤ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب تعني عٓٗا اهلل

 ، بل َٔ ي٘ قـَت ملا ; شلا ايقنل ؿا٥ِ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚنإ ، ايبعج٘ َٔ ايعاًل٠

 ْوا٤ َٔ أسـ ع٢ً غلت َا : عٓٗا اهلل كٓٞ عا١ٌ٥ قايت ، سوإٚإ ، َٚعلٚف

 ٜهجل ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب نإ ٚيهٔ ، كأٜتٗا َٚا ، ػـجي١ ع٢ً غلت َا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب

 ، ػـجي١ ُـا٥ل يف ٜبعجٗا ثِ ، أعٔا٤ ٜكٛعٗا ثِ ايٌا٠ فبض ٚكمبا ، فنلٖا
                                                           

 . 3غ 1/4ايِشٝض كٚاٙ ايبؼاكٟ يف  (1)



 36ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيىىآلىالبوتى،ىمكانتهم

 إْٗا : ؾٝكٍٛ ، ػـجي١ إال اَلأ٠ ايـْٝا يف ٜهٔ مل نإٔ : ي٘ قًت ؾلمبا : قايت

ٚيـ َٓٗا يٞ ٚنإ ، ٚناْت ناْت
(1)

 . 

 : وٕقف عم٘ بَ أب٘ طالب  -2

 ملسو هيلع هللا ىلص، ٚفيو َٔ ايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلص٢ يف سذل ايٓيب ألْ٘ تلٖب; ؾكـ نإ أٍٚ َٔ أهًِ 

يف بـا١ٜ  كْؿ زبٌُٝ أبٞ طايب ، ؾكـ نإ نجرل ايعٝاٍ قًٌٝ املاٍ ، ٚأهًِ 

ايـع٠ٛ إىل اهلل ، ؾعٔ ابٔ عباي كٓٞ اهلل عُٓٗا قاٍ : أٍٚ َٔ ٢ًُ عًٞ
(2)

 . 

عًٞ هًِأ َٔ أٍٚ : قاٍ  أكقِ بٔ مٜـ ٚعٔ
(3)

:  تعاىل اهلل كمح٘ نجرل ابٔ قاٍ . 

إٔ ػـجي١ أٍٚ َٔ  -أٟ يف ذبـٜـ أٍٚ َٔ أهًِ  -ٚازبُع بني األقٛاٍ نًٗا 

أهًِ َٔ ايٓوا٤ ، ٚأٍٚ َٔ أهًِ َٔ املٛايٞ مٜـ بٔ ساكث١ ، ٚأٍٚ َٔ أهًِ َٔ 

ٟا ؿٕٚ ايبًٛؽ ع٢ً املٌٗٛك ، ٚأٍٚ َٔ ؾإْ٘ نإ ُػرل; ايػًُإ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 أهًِ َٔ ايلداٍ األسلاك أبٛبهل ايِـٜل
(4)

ٚقاٍ ابٔ سذل كمح٘ اهلل : .  

ؾإٕ األُض يف هٔ عًٞ سني املبعح نإ عٌل هٓني
(5)

 . 
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 أكاؿ َٔ َٚواعـ٠ ، َه١ يف اإلهالّ بٌٓل ٜكّٛ نإ  إهالَ٘ ٚبعـ

 ٜوتكل ٚست٢ ، كب٘ كهاي١ ٜبًػ٘ ٢ست َع٘ ٚازبًٛي ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب يكا٤ ع٢ً اإلهالّ

 اهلل كٓٞ عٖباي٣ بٔا عٔ ،  ايػؿاكٟ فك أبٞ إهالّ ق١ِ ؾؿٞ . قًب٘ يف اإلميإ

٘ٔ قاٍ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َِبَعُح فكٍّ أَبا بًَٜؼ مل٤ا : قاٍ عُٓٗا َٛأؿٟ ٖقا إىل اكٜنِب : أٜلٔػٝ  ، اي

ِِ َِ يٞ ٜؾاعًٜ ٢ٌ ٖقا ٔعً ُِ ايقٟ ايٓلُد ُ٘ َٜنُع ٞٙ أْٖ َٜ٘ٔ ْٔب َُا٤ٔ َٔ اشٜبَبُل أٔتٝ  َٔ َٚازَلِع ، ايٓو

ٔ٘ ِٖ ، ٜقٛٔي ًَٜٜٛل ، ا٥ٔتٓٔٞ ث ُ٘ ست٢ اأٜلُؾ ٜؾاْ ََ ـٔ َُٔع ، ق ٘ٔ َٔ َٚه ِٖ ، ٜقٛٔي  ، فكٍّ أبٞ إىل كَدَع ث

ُ٘ : ي٘ ؾكاٍ َُُل َكٜأُٜت ٢ّ َٜأ ٌٚعل٢ ٖٛ َا ٚنالَٟا ، األػالم ٔبُٜهاك٢  َا : ؾكاٍ ، ٔباي

ٞٔٓ ُٓا ًَٜؿَٝت َٖٚؿ ، ُتٜأَكؿ َٔ ٌَ ، ؾَتَن َُ َّ ست٢ َا٤ْ ؾٝٗا ي٘ ١ًٟٖٓ َٚس ـٔ  ؾٜأَت٢ ، َه١ٜ٤ ق

ـَ ََُى ، امٜلِؤذ ُ٘ ٚال ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٜؾايَت ِٕ ٜٚنل٢َٙ ، ِٜعل٢ٝؾ ٍَ أ ُ٘ ست٢ عٓ٘ ِٜوٜأ  بِعُض أِؿَكٜن

٢ٌ ِٝ ٞٙ ؾَلآُٙ، اي١ً ُ٘ ؾَعَلَف ، عًٔ ُ٘ كآُٙ ؾًُا ، غل٢ْٜب أْٖ ٍِ ؾًِ ، تٔبَع ـْ ِٜوٜأ ِٓ ٚأس  ُُٗأَ

ُ٘ ٤ِٕٞ عٔ ُأسَب َُِبَض ست٢ ً ِٖ ، أ ٌَ ث َُ ُ٘ اِست ُٙ ٔقِلبَت ـٔ إىل َٚماَؿ ٌٖ ، اٞيُِؤذ  فيو ٜٚظ

َّ ِٛ ََِو٢ ست٢ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َٜلاُٙ ٚال اٞيٝ ٘ٔ إىل ؾَعاَؿ ، أ َِٔذٔع َُٖل ، َ ٘ٔ ؾ ٞٙ ب  : ؾكاٍ ، عًٔ

ََا ٍَ أ ٢ٌ ْا ِٕ ٔيًٓلُد َِ أ ُ٘ ِٜعًٜ ِٓن٢ٜي َ ، ُ٘ ََ ٘ٔ ؾقٖب ، ؾٜأٜقا ٍُ ال َع٘ ب ـْ ِٜوٜأ ُُٗا ٚأس ِٓ َٔ 

ُ٘ ٤ِٕٞ عٔ ُأسَب ُّ نإ إفا ست٢ ً ِٛ ٢ٌ عًٞ ؾَعاَؿ ، ايٓجأئح ٜ َّ ، فيو َِج  ، َع٘ ؾٜأٜقا

ِٖ ٓٔٞ أال:  قاٍ ث ـُٚث ََٜو ايقٟ َا ُتش ـَ ٓٔٞ إٕ : قاٍ ؟ أٞق َِٝت ٜٛ ـّا أِع ِٗ ََٔٝجاٟقا ، ع ٚ 

ٌَ ، ؾَعًُٞت ، يذلًـْين ٘ٔ كهٍٛ ٖٚٛ ، سٙل ؾإْ٘ : قاٍ ، ؾٜأِػَبَلُٙ ، ؾٜؿَع  ، ملسو هيلع هللا ىلص اي١ً

َُِبِشَت ؾإفا ِٜٝو أَػاُف ا٦ًّٝ كأٜت إٕ ؾإ٢ْٚٞ;  ؾاِتَبِعٓٔٞ أ ُُِت عًٜ  ، اٞيُا٤َ أك٢ُٜل نٜأْٚٞ ق

ِٕ ُِٝت ؾإ٢ َٔ ٌَ ست٢ ؾاِتَبِعٓٔٞ ، َ ـُِػ ـَِػًٞ ت ََ ، ٌَ ًَٜٜٛل ، ؾٜؿَع  ع٢ً ؿػٌ ست٢ َٜٞكؿُٛٙ ٜؾاْ

ٌَ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٜ٘ٔق َٔ ؾوُع ، َع٘ َٚؿَػ َِ ، ِٛي ُ٘ َٜٚأهًٜ َْ  : ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ي٘ ؾكاٍ ، َٜها

َِٜٛو إىل اِكدِع ِِ ٜق َٜٝو ست٢ ٜؾٜأِػٔبِلٖ َِلٟ َٜٞأت  ألُلػٔ بٝـٙ َْٞؿوٞ َٚاي٤قٟ قاٍ ، ٜأ

ِِ بني بٗا ِٗٝ َْ َِٗلا ـَ أت٢ ست٢ ؾَؼَلَز ، ٜظ َُِوذ ٘ٔ بٜأِع٢ًٜ ؾَٓاَؿ٣ ، اٞي ِٛت ـُ َُ َٗ ِٕ ٜأً   أ

َ٘ ال ٕٖ اهلل إال إٜي ـّاضٜب ٜٚأ ٘ٔ كهٍٛ ُٖ ِٖ ، اي١ً ُّ قاّ ث ِٛ ََٔلبُٛٙ ايٜك َِٓذعُٛٙ ست٢ ٜؾ  ٜٚأَت٢ ، ٜأ

ِِ : قاٍ، عًٝ٘ ؾٜأٜنٖب ، ايَعٖباُي ًِٜٜه َٚ ِِ َٕ ٜأٜيِوت ُ٘ َتِعًُٜٛ ٕٖ ، غٜؿاك٣ َٔ أْٖ  ٜطلَٜل ٜٚأ
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ِِ ِٖ ، َِٓٗ ٜؾٜأْٜكَقُٙ ؟! ايٌاّ إىل ٔتَذاك٢ن ـٔ َٔ عاَؿ ث َٗا ايَػ ََٔلبُٛٙ، مٔلِجًٔ  ََٚثاكٚا ، ٜؾ

عًٝ٘ ايَعٖباُي ؾٜأٜنٖب، إيٝ٘
(1)

 . 

 ﴾ ڇ ڇ ڇ ﴿ : اآل١ٜ عًٝ٘ ْنيت ملا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إٔ َٔ كٟٚ َا ٚأَا

مجع أٌٖ بٝت٘ ، ؾادتُع ثالثٕٛ ، ؾأنًٛا ، ًٚلبٛا ، ؾكاٍ شلِ  ص214طايٌعلا٤ : 

َٔ ُٜٔٔ عين ؿٜين ، َٚٛاعٝـٟ ، ٜٚهٕٛ َعٞ يف ازب١ٓ ،  »:  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

ُٚ٘ ًلٜو  -ؾكاٍ كدٌ  « يف أًٖٞ ؟ ٜٚهٕٛ ػًٝؿيت أْت ; : ٜا كهٍٛ اهلل  -مل ٜو

نٓت حبلٟا ، َٔ ٜكّٛ بٗقا ؟! قاٍ : ثِ قاٍ آلػل ، قاٍ : ؾعلض فيو ع٢ً أٌٖ 

: أْا بٝت٘ ، ؾكاٍ عًٞ
(2)

. ؾٗٛ أثل ٓعٝـ ، ٚيٛ ثبت يهإ َٓكب١ َٔ َٓاقب عًٞ  

  ٚايـؾاع عٓ٘ . ملسو هيلع هللا ىلصايهجرل٠ يف ِْل٠ ايٓيب 

 : ٔرض٘ اهلل عٍّا ملسو هيلع هللا ىلصىٛ بٍت رصٕه اهلل وٕقف فاط  -3

،  قلٍٜ أف٣ عٓ٘ ٜٚلؿ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عٔ ٜـاؾع ممٔ عٓٗا اهلل كٓٞ ناْت ؾكـ

،  ايبٝت عٓـ ًِٜٞ نإ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إٔ :  َوعٛؿ بٔ اهلل عبـ ؾعٔ ، هٓٗا ُػل َع

 بين دنٚك بو٢ً جي٤ٞ أٜهِ : يبعض بعِٔٗ قاٍ إف ، دًٛي ي٘ ٚأُشاب دٌٗ ٚأبٛ

 ، ؾٓعل ، ب٘ ؾذا٤ ، ايكّٛ أًك٢ ؾاْبعح ، هذـ إفا ضبُـ ظٗل ع٢ً ؾٝٔع٘ ، ؾالٕ

،  ٦ًٟٝا أغين ال أْعل ٚأْا ، نتؿٝ٘ بني ظٗلٙ ع٢ً ٚٓع٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب هذـ إفا ست٢

بعض ع٢ً يٛ ناْت يٞ َٓع١،قاٍ : ؾذعًٛا ٜٔشهٕٛ ، ٚحيٌٝ بعِٔٗ
(3)

  ،

ظٗلٙ ، ، ؾٛلست عٔ  ؾاط١ُ دا٤ت٘ ست٢ ، كأه٘ ٜلؾع ال هادـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٚكهٍٛ

                                                           

 . 2473غ 4/1924، َٚوًِ يف ايِشٝض  3648غ 2/1401كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (1)

ٚإهٓاؿٙ ٓعٝـ ئعـ ًلٜو بٔ عبـ اهلل ايٓؼعٞ ،  883غ 2/225كٚاٙ أمحـ يف املوٓـ  (2)

 ٚعباؿ بٔ عبـ اهلل األهـٟ نُا قاٍ احملكل .

قاٍ ابٔ سذل : َٔ ساٍ حيٌٝ بايؿتض ، إفا ٚثب ع٢ً ظٗل ؿابت٘ ، أٟ ٜجب بعِٔٗ ع٢ً  (3)

بعض َٔ امللغ ٚايبٛل ، قاٍ : ٚملوًِ َٔ كٚا١ٜ منلٜا ، ٚميٌٝ ، باملِٝ ، أٟ َٔ نجل٠ 

 . 1/350ٔشو ، ٚنقا يًُِٓـ َٔ كٚا١ٜ إهلا٥ٌٝ . ؾتض ايباكٟ اي
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اسبـٜح ...ؾلؾع كأه٘ ، ثِ قاٍ : ايًِٗ عًٝو بكلٍٜ ثالخ َلات 
(1)

قاٍ ابٔ  

يٌلؾٗا يف قَٛٗا  ;سذل كمح٘ اهلل : ٚؾٝ٘ ق٠ٛ ْؿى ؾاط١ُ اينٖلا٤ َٔ ُػلٖا 

ٗاْٚؿوٗا ، يهْٛٗا ُلست بٌتُِٗ ، ِٖٚ كؤٚي قلٍٜ ، ؾًِ ٜلؿٚا عًٝ
(2)

 . 

قلٍٜ ادتُعٛا يف اسبذل ٚعٔ ابٔ عباي كٓٞ اهلل عُٓٗا : إٔ املأل َٔ 

قـ كأٜٓا  ، ٚايعن٣ ،َٚٓا٠ ايجايج١ األػل٣ ، ْٚا١ً٥ ٚإهاف : يٛ ؾتعاقـٚا بايالت

ضبُـٟا ، يكـ قُٓا إيٝ٘ قٝاّ كدٌ ٚاسـ ، ؾًِ ْؿاكق٘ ، ست٢ ْكتً٘ ، ؾأقبًت 

، ؾكايت : ٖؤال٤  ملسو هيلع هللا ىلصؾاط١ُ كٓٞ اهلل عٓٗا تبهٞ ، ست٢ ؿػًت ع٢ً كهٍٛ اهلل 

تعاقـٚا عًٝو ، يٛ قـ كأٚى ، يكـ قاَٛا إيٝو ؾكتًٛى ، املأل َٔ قلٍٜ ، قـ 

 «أكٜين ٤ٟٛٓٚا  ;ٜا ب١ٝٓ  »ؾًٝى َِٓٗ كدٌ إال قـ علف ِْٝب٘ َٔ ؿَو ، ؾكاٍ : 

ؾتٛٓأ ، ثِ ؿػٌ عًِٝٗ املوذـ ، ؾًُا كأٚٙ ، قايٛا : ٖا ٖٛ فا ، ٚػؿٔٛا 

ؾعٛا أبِاكِٖ ، ٚهكٛت أفقاِْٗ يف ُـٚكِٖ ، ٚعكلٚا يف صبايوِٗ ، ؾًِ ٜل

ست٢ قاّ ع٢ً  ملسو هيلع هللا ىلصإيٝ٘ بِلٟا ، ٚمل ٜكِ إيٝ٘ َِٓٗ كدٌ ، ؾأقبٌ كهٍٛ اهلل 

كؤٚهِٗ ، ؾأػق قب١ٔ َٔ ايذلاب ، ؾكاٍ : ًاٖت ايٛدٛٙ ، ثِ سِبِٗ بٗا ، 

٢ سِا٠ إال ٝقتٌ ّٜٛ بـك ناؾلٟاؾُا أُاب كدال َِٓٗ َٔ فيو اسبِ
(3)

 . 

 : وٕقف جعفز بَ أب٘ طالب  -4

،  هٓني بعٌل َٓ٘ أهٔ ٚنإ ، عُٓٗا اهلل ٓٞك طايب أبٞ بٔ عًٞ أػٛ ٖٚٛ

ٚيكـ هاكع إىل اإلهالّ ، ؾهإ َٔ ايوابكني إيٝ٘ ، َٚٔ املٗادلٜٔ ايقٜٔ 

ٖادلٚا إىل اسبب١ٌ بوبب إٜقا٤ قلٍٜ شلِ
(4)

ٚنإ ي٘ َٛقـ ععِٝ أَاّ ،  

، ٚبٝإ َٓنيت٘ ٚقـكٙ ، ٚمجٌٝ  ملسو هيلع هللا ىلصايٓذاًٞ ًَو اسبب١ٌ يف ؿؾاع٘ عٔ ايٓيب 

                                                           

 . 1794غ 3/1418، َٚوًِ يف ايِشٝض  237غ1/94كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (1)

 . 1/352ؾتض ايباكٟ  (2)

 ٚسؤ إهٓاؿٙ ضبككٛا ايهتاب . 2762غ 4/486كٚاٙ أمحـ يف املوٓـ  (3)

 . 313،  1/312االهتٝعاب البٔ عبـ ايدل  (4)
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، ٚبٝاْ٘ سبكٝك١ يف بٝاْ٘ سبكٝك١ اإلهالّ ، ٚؾًٔ٘ ، ٚػرلٙ  ػِاي٘ ، ٚنقيو

االػتٝاك يف تالٚت٘  قبض َباؿ٥٘ ، ٚأؾعاٍ أًٖ٘ ، ٚأسؤ ايٌلى ٚ ًلٙ ، ٚ

ع٢ً ايٓذاًٞ اآلٜات َٔ ؾٛاتض هٛك٠ َلِٜ ٚاملتعًك١ بتٛٓٝض سكٝك١ املوٝض ، 

يقٟ ست٢ به٢ ايٓذاًٞ ٚأهاقؿت٘ ، ٚأنلّ املٗادلٜٔ ، ٚطلؿ ٚؾـ قلٍٜ ا

 . (1)دا٤ يٝوذلؿ املوًُني

 : عباس بَ عبد املطمب وٕقف ال -5

ٚيًُوًُني ، ٚتكـّ  ملسو هيلع هللا ىلصؾكـ نإ ع٢ً ايلغِ َٔ تأػل إهالَ٘ ضببٟا يًٓيب 

 ملسو هيلع هللا ىلصقبٌ ايبعج١ ، َٚٔ َٛاقؿ٘ بعـ بعج١ ايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلصفنل ٤ًٞ َٔ َٛاقؿ٘ َع ايٓيب 

قاَت  ، َٔ ؿؾاع ايعباي عٓ٘ سني َا تكـّ يف ق١ِ إهالّ أبٞ فك ايػؿاكٟ 

قلٍٜ ٜٔلبْٛ٘ ملا أعًٔ إهالَ٘ ، ٚفنلِٖ مبها١ْ قّٛ أبٞ فك ِٖٚ بٓٛ غؿاك ، 

ٚأِْٗ قاؿكٕٚ ع٢ً َٓع قٛاؾٌ قلٍٜ ايتذاك١ٜ إىل بالؿ ايٌاّ
(2)

َٚٔ َٛاقؿ٘ يف .  

بٝع١ ايعكب١ ايجا١ْٝ  ملسو هيلع هللا ىلصقبٌ اشلذل٠ إىل املـ١ٜٓ سٔٛكٙ َع ايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلصَٓاُل٠ ايٓيب 

، قاٍ نعب بٔ َايو  ملسو هيلع هللا ىلصع٢ً محا١ٜ ايٓيب  يٝتٛثل ٜٚتأنـ َٔ قـك٠ األِْاك

ثِ ػلدٓا إىل اسبر ،  : ... ملسو هيلع هللا ىلصٖٚٛ ٜقنل ػدل َباٜعتِٗ يًٓيب  األِْاكٟ 

ايعكب١ َٔ أٚهط أٜاّ ايتٌلٜل ، ؾًُا ؾلغٓا َٔ اسبر ،  ملسو هيلع هللا ىلصٚٚاعـْا كهٍٛ اهلل 

شلا ، ؾُٓٓا تًو اي١ًًٝ َع قَٛٓا يف  ملسو هيلع هللا ىلصٚناْت اي١ًًٝ اييت ٚاعـْا كهٍٛ اهلل 

، ْتوًٌ  ملسو هيلع هللا ىلصست٢ إفا ٢َٔ ثًح ايًٌٝ ػلدٓا يف كسايٓا ملٝعاؿ كهٍٛ اهلل كسايٓا ، 

توًٌ ايكٛا ، َوتؼؿني ، ست٢ ادتُعٓا يف ايٌعب عٓـ ايعكب١ ، ٚعبٔ ثالث١ 

ٚهبعٕٛ كداٟل ، َٚعٓا اَلأتإ َٔ ْوا٥ٓا : ْوٝب١ بٓت نعب أّ عُاك٠ ، ٚأزلا٤ 

 ملسو هيلع هللا ىلصتعل كهٍٛ اهلل بٓت عُلٚ بٔ عـٟ ٖٚٞ أّ َٓٝع ، ؾادتُعٓا يف ايٌعب ْٓ

                                                           

ٚإهٓاؿٙ  418-1/411ػدل ٖذل٠ املوًُني إىل اسبب١ٌ كٚاٙ ابٔ ٌٖاّ يف ايورل٠ ايٓب١ٜٛ  (1)

 . 1/174سؤ . أْعل ايورل٠ ايِشٝش١ 

(2 ْ )38 . 
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ست٢ دا٤ْا ، َٚع٘ عُ٘ ايعباي بٔ عبـ املًٛب ، ٖٚٛ ٦َٜٕٛق ع٢ً ؿٜٔ قَٛ٘ إال 

أْ٘ أسب إٔ حئل أَل ابٔ أػٝ٘ ٜٚتٛثل ي٘ ، ؾًُا دًى نإ أٍٚ َتهًِ 

ٚناْت ايعلب إمنا ٜوُٕٛ  -َعٌل اشبنكز  ايعباي بٔ عبـ املًٛب ، ؾكاٍ : ٜا

إٕ ضبُـٟا َٓا سٝح قـ :  -ٚأٚهٗا ٖقا اسبٞ َٔ األِْاك اشبنكز ػنكدٗا 

عًُتِ ، ٚقـ َٓعٓاٙ َٔ قَٛٓا ممٔ كأِٜٗ َجٌ كأٜٓا ؾٝ٘ ، ؾٗٛ يف عن َٔ قَٛ٘ ، 

َٚٓع١ يف بًـٙ ، ٚإْ٘ قـ أب٢ إال االعبٝام إيٝهِ ، ٚايًشٛم بهِ ، ؾإٕ نٓتِ 

تلٕٚ أْهِ ٚاؾٕٛ ي٘ مبا ؿعٛمتٛٙ إيٝ٘ ، َٚاْعٛٙ ممٔ ػايؿ٘ ، ؾأْتِ َٚا ذبًُتِ 

فيو ، ؾإْ٘ يف عن َٚٓع١ َٔ قَٛ٘ ٚبًـٙ . قاٍ : ؾكًٓا ي٘ : قـ زلعٓا َا قًت ، َٔ 

اسبـٜح... ؾتهًِ ٜا كهٍٛ اهلل ، ؾؼق يٓؿوو ٚكبو َا أسببت 
(1)

 . 

 : ملسو هيلع هللا ىلصوا رٔٙ وَ وٕقف محشٚ بَ عبد املطمب عي الٍيب  -6

عٓـ ايِؿا ، ؾآفاٙ  ملسو هيلع هللا ىلصإهالَ٘ ٖٚٛ : إٔ أبا دٌٗ َل بلهٍٛ اهلل  يف هبب

،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ٜهًُ٘ ؾًِ ، يـٜٓ٘ ايعٝب َٔ ٜهلٙ َا بعض َٓ٘ ْاٍٚ ، ًٚتُ٘

ؾوُعت فيو َٛال٠ يعبـ اهلل بٔ دـعإ ، ؾًُا أقبٌ محن٠ ، ٖٚٛ كادع َٔ قّٓ 

ي٘ ، ٖٚٛ َتًٛض قٛه٘ ، ٚنإ ال ٜعٛؿ إىل بٝت٘ ست٢ ٜٛٛف بايهعب١ ، ؾُل 

استٌُ محن٠ ، ؾ ملسو هيلع هللا ىلصمبٛال٠ عبـ اهلل بٔ دـعإ ، ؾأػدلت٘ بوب أبٞ دٌٗ يًٓيب 

ايػٔب ، ؾًُا ؿػٌ املوذـ ْعل إىل أبٞ دٌٗ دايوٟا يف ايكّٛ ، ؾأقبٌ عبٛٙ ، 

ست٢ إفا قاّ ع٢ً كأه٘ ، كؾع ايكٛي ، ؾٔلب٘ بٗا ، ؾٌذ٘ ًذ١ َٓهل٠ ، ثِ 

قاٍ ي٘ : أتٌتُ٘ ٚأْا ع٢ً ؿٜٓ٘ . ٚنإ ٖقا هبب إهالَ٘
(2)

 . 
                                                           

ٚسؤ إهٓاؿٙ ضبككا ايهتاب ، ٚأمحـ يف  ، 2/92كٚاٙ ابٔ ٌٖاّ يف ايورل٠ ايٓب١ٜٛ  (1)

،  1/562ٛدلٟ يف ايتاكٜؽ ايهتاب : سـٜح قٟٛ ، ٚاي اٚقاٍ ضبككٛ 97-25/89املوٓـ 

 . 2/417ٚايبٝٗكٞ يف ؿال٥ٌ ايٓب٠ٛ 

ًٚٝؽ ابٔ اهشام َبِٗ ، ٚقـ ٓعـ  361،  1/360كٚاٙ ابٔ ٌٖاّ يف ايورل٠ ايٓب١ٜٛ  (2)

،  2/673 ايِشاب١ َعلؾ١ يف ْعِٝ ٚأبٛ ، 1/549 ايتاكٜؽ يف ايٛدلٟ ٚكٚاٙ ، ايلٚا١ٜ احملككإ

 ٔ طلٜل ابٔ إهشام .نًِٗ َ 2/385ٚابٔ ازبٛمٟ يف املٓتعِ 



 42ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصآلىالبوتى،ىمكانتهمىومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيى

 ٔكاُ عمٜ الصزك : ملسو هيلع هللا ىلصالٍيب وٕقف أب٘ طالب بَ عبد املطمب عي  -7

،  طؿٛيت٘ َٓق ، ملسو هيلع هللا ىلص بايٓيب اعت٢ٓ ؾكـ ، طايب أبا عُ٘ ملسو هيلع هللا ىلص يٓبٝ٘ تعاىل اهلل ٖٝأ يكـ

،  ملسو هيلع هللا ىلصٚيف ًباب٘ ، ٚؿاؾع ْٚاؾض عٓ٘ بعـ بعجت٘ ، ٚظٌ َؤٜـٟا َٚٓاُلٟا يًٓيب 

ايهجرل َٔ  ملسو هيلع هللا ىلصمما ػؿـ عٓ٘ ; َٚوًٟٝا َٚؤْوٟا ي٘  ٟا عٓ٘ أف٣ املٌلنني ،ُٚآؿ

 ناْت تػٌاٙ بوبب إٜقا٤ قلٍٜ ، ٚتهقٜبِٗ ، ُٚـِٖ ،األسنإ اييت 

بٔ  اهلل عبـ قاٍ ، ملسو هيلع هللا ىلص ٚبأتباع٘ ب٘ ٚاهتٗنا٥ِٗ ٚهؼلٜتِٗ ، ؿعٛت٘ عٔ ٚإعلآِٗ

، ٚأبٛ بهل ، ٚعُاك ،  ملسو هيلع هللا ىلصكهٍٛ اهلل : : أٍٚ َٔ أظٗل إهالَ٘ هبع١  َوعٛؿ 

بعُ٘ ؾُٓع٘ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصؾأَا كهٍٛ اهلل  ;ٚأَ٘ زل١ٝ ، ُٚٗٝب ، ٚبالٍ ، ٚاملكـاؿ 

األثل ...أبٞ طايب 
(1)

ٚقايت أّ ه١ًُ ٖٚٞ تقنل هبب ٖذل٠ املوًُني إىل .  

، ٚؾتٓٛا ،  ملسو هيلع هللا ىلصاسبب١ٌ : ملا ٓاقت عًٝٓا َه١ ، ٚأٚفٟ أُشاب كهٍٛ اهلل 

ال ٜوتٛٝع ؿؾع  ملسو هيلع هللا ىلصٚكأٚا َا ِٜٝبِٗ َٔ ايبال٤ ٚايؿت١ٓ يف ؿِٜٓٗ ، ٚإٔ كهٍٛ اهلل 

اسبـٜح ...٘ ، ٚعُ٘ يف َٓع١ َٔ قَٛ ملسو هيلع هللا ىلصفيو عِٓٗ ، ٚنإ كهٍٛ اهلل 
(2)

 . 

َٚٔ َٛاقؿ٘ يف فيو : َا كٚاٙ عكٌٝ بٔ أبٞ طايب قاٍ : دا٤ت قلٍٜ إىل أبٞ 

ؾاْٗ٘ عٓا ، ؾكاٍ  طايب ، ؾكايٛا : إٕ ابٔ أػٝو قـ آفاْا يف ْاؿٜٓا ، َٚوذـْا ،

ؾاهتؼلدت٘  ، ؾاًْٛل : عكٌٝ قاٍ ، ملسو هيلع هللا ىلص مبشُـ ؾأتين اًْٛل ، عكٌٝ ٜا : طايب أبٛ

عكٌٝ يف ايعٗرل٠ ، يف ًـ٠ اسبل ، : ٝت ُػرل ، ؾذا٤ ب٘ أٟ ب: َٔ سؿٍ أٟ 

ؾًُا أتاِٖ ، قاٍ أبٛ طايب : إٕ  ، ؾذعٌ ًٜٛب ايؿ٤ٞ ميٌٞ ؾٝ٘ َٔ ًـ٠ اسبل

.  أفاِٖ عٔ ؾاْت٘ ، َٚوذـِٖ ، ْاؿِٜٗ يف تؤفِٜٗ أْو معُٛا قـ ٖؤال٤ عُو بين

 ايٛا : ْعِ .ببِلٙ إىل ايوُا٤ ، ؾكاٍ أتلٕٚ ٖقٙ ايٌُى ؟ ق ملسو هيلع هللا ىلصل ايٓيب ؾش٤ً

 قاٍ : ؾُا أْا أقـك ع٢ً إٔ أؿع فيو َٓهِ ع٢ً إٔ توتٌعًٛا َٓٗا ًع١ً . 
                                                           

 ٚإهٓاؿٙ سؤ نُا قاٍ احملكل . 3832غ 6/382كٚاٙ أمحـ يف املوٓـ  (1)

، ٚقاٍ 195،  194ذبكٝل ضبُـ محٝـ اهلل ْ ، كٚاٙ ابٔ اهشام يف ايورل٠ ايٓب١ٜٛ  (2)

ايهبرل  ، ٚكٚاٙ ايٛدلاْٞ يف املعذِ 170 بإهٓاؿ سؤ: ايعُلٟ يف ايورل٠ ايٓب١ٜٛ ايِش١ٝ 

 . 2/301، ٚؿال٥ٌ ايٓب٠ٛ  9/9، ٚايبٝٗكٞ يف ايوٓٔ ايهدل٣  19/89
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ؾكاٍ أبٛ طايب : ٚاهلل َا نقبٓا ابٔ أػٞ قط ، ؾاكدعٛا
(1)

ٚنإ ميـغ ايٓيب .  

 : َٚٔ ًعلٙ يف فيو قٛي٘ : ملسو هيلع هللا ىلص

مثاه الٗتاوٜ عصىٛ لألراون            ٔأبٗض ٖضتضقٜ الػىاً بٕجّْ 
(2)

 

 : ملسو هيلع هللا ىلصٍ يف ًعلٙ ، ِْل٠ يلهٍٛ اهلل ٚمما كٟٚ عٔ أبٞ طايب أْ٘ قا

 اــــــزاب دفٍٗـــــد يف التــــٜ أٔصــــــحت          ي ـــك جبىعّــٕا إلٗــمــَ ٖصــٔاهلل ل

 اـــــعٌٕٗ ـــــــْوٍز ـــٔقذاك ـــز بـــٔابص           أوزك وا عمٗك غضاضٛب فاصدع

 ٍاـأوٗ بــنت قــت ٔكٍــفمقد صدق          ح ــــك ٌاصــــت أٌــــ٘ ٔعمىـــــٔدعٕتٍ

 اـــــــــــــٛ دٍٖــــــــاُ الربٖـــــــز أدٖــــــــــخٗ           ْــــأٌبت ـــد عزفـــا قــــًت دٍٖـــــٔعزض

اـــذاك وبٍٗـــا لىًحــدتين صـــٕجل            بٛ ــــــــــذارٙ صـــــــٛ أٔ حــــــلٕال املالو
(3)

 

 إهشام نابٔ ٚاملػامٟ ايورل أُشاب كٚاٙ َا:  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ِْل٠ يف ؿَ٘ٛاق َٚٔ

 ايٌعب أؿػًِٗٚ ، املًٛب ٚبين ٖاًِ بين مجع طايب أبا إٔ َٔ : عكب١ بٔ َٚٛه٢

 ، َه١ يف اإلهالّ اْتٌاك كأٚا ملا ، قتً٘ قلٍٜ أكاؿت سُٝٓا ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب َٓاُل٠

 ع٢ً تّٓ ُشٝؿ١ قيوب ؾهتبٛا ، اسبب١ٌ َٔ املوًُني إكداع ع٢ً قـكتِٗ ٚعـّ

 ٜوًُٛا ست٢ ٜٓانشِٖٛ ٚال ، ٜعاًَِٖٛ ال إٔ املًٛب ٚبين ٖاًِ بين َكاطع١

 ايو١ٓ يف حمللّا َٔ ، هٓٛات ثالخ اسبِاك ٚاهتُل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ إيِٝٗ

ٓعٝؿ١ طلم َٔ كٜٚت ٚإٕ اسبِاك ق١ِ يف ٚايتؿاٌُٝ ، يًٗذل٠ ايوابع١
(4)

 إٔ إال 
                                                           

َٔ مٜاؿات ْٜٛى بٔ  136كٚاٙ ابٔ اهشام يف ايورل٠ ايٓب١ٜٛ ذبكٝل ضبُـ محٝـ اهلل ْ  (1)

، ٚايقٖيب يف  2/187، ٚايبٝٗكٞ يف ؿال٥ٌ ايٓب٠ٛ  12/176بهرل، ٚأبٛ ٜع٢ً يف املوٓـ

 . 1/147ايِشٝش١ ُٚشش٘ األيباْٞ يف ايوًو١ً  1/149تاكٜؽ اإلهالّ 

 . 963غ 1/342كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (2)

 َٔ غرل هٓـ . 136ضبُـ محٝـ اهلل ْ كٚاٙ ابٔ اهشام يف ايورل٠ ايٓب١ٜٛ ذبكٝل  (3)

، َٔ غرل هٓـ ، ٚابٔ هعـ يف ايٛبكات  434-1/430كٚاٙ ابٔ ٌٖاّ يف ايورل٠ ايٓب١ٜٛ  (4)

َٛقٛؾٟا  2/311ايبٝٗكٞ يف ؿال٥ٌ ايٓب٠ٛ َٔ طلٜل ايٛاقـٟ ٖٚٛ َذلٚى ، ٚ 1/209ايهدل٣ 

ٚإفا مل تجبت كٚا١ٜ يف تؿاٌُٝ ؿػٍٛ املوًُني ًعب أبٞ  : ع٢ً اينٖلٟ . قاٍ ايعُلٟ

 . 182،  1/181ؾإٕ أٌُ اسبـخ ثابت . ايورل٠ ايِشٝش١ يًعُلٟ  طايب ،



 44ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيىىآلىالبوتى،ىمكانتهم

َِٜل٠ٜ أبٞ ؾعٔ;  ايِشٝض يف ثابت اسبِاك ػدل أٌُ  َٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب قاٍ:  قاٍ  ُٖل

ـٔ ُٔ » : مب٢ّٓ٢ ٖٚٛ ايٖٓشل٢ ّٜٛ ايَػ َٕ َْش ـّا َْام٢يٛ ـٔ غ ِٝ ١َْٜ َبين خٜب  َتٜكاَهُٛا َسُٝح نَٓا

َِٖب فيو ٜعين ، « اٞيهٞؿل٢ ع٢ً ٕٖ ََٚفيٜو، اٞيَُش ٌّا أ ِٜ ١َْٜ ، قَل  ع٢ً ذٜباٜيٜؿِت َٚنَٓا

٣ِ َبين ٤ًٛٔٔب َبين أٚ ، ٤ًٛٔٔباٞيُ عبـ ََٚبين ، َٖاً ِٕ;  اٞيُ ِِ ال أ ُٖ ِِ ٚال ، َٜٓأنُشٛ ُٖ ُٜٔعٛ  َٜبا

ُُٛا ست٢ ِِ ِٜؤً ٢ٗ ِٝ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إٜي
(1)

 ، عٓ٘ ٜٚـاؾع ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٜٓاُل طايب أبٛ ٚظٌ . 

عاَٟا مخوني ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عُل ٚنإ ايبعج١ َٔ ايعاًل٠ ايو١ٓ يف تٛيف ست٢
(2)

 . 

 ع٢ً ميٛت إٔ أٚ ، طايب ٛأب ٜوًِ إٔ ٜٚلدٛ ، ٜأٌَ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚنإ

 ايٓيب َع ازب١ٓ بـػٛي٘ ايكٝا١َ ّٜٛ ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب ِْٚلت٘ ؿؾاع٘ أدل يٝٓاٍ ; اإلهالّ

 ؾكاٍ ، دٌٗ أبٛ ٚعٓـٙ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عًٝ٘ ؿػٌ ، ايٛؾا٠ طايب أبا سٔلت ؾًُا ، ملسو هيلع هللا ىلص

 أبٛ ؾكاٍ ، « اهلل عٓـ بٗا يو أساز ن١ًُ اهلل إال إي٘ ال قٌ ; عِ أٟ » : ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب

 ٜناال ؾًِ ؟ املًٛب عبـ ١ًَ عٔ أتلغب : طايب أبا اٜ : أ١َٝ أبٞ بٔ اهلل ٚعبـ دٌٗ

 : ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾكاٍ . املًٛب عبـ ١ًَ ع٢ً : ب٘ نًُِٗ ٤ًٞ آػل نإ ست٢ ٜهًُاْ٘

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿:  ْنٍؾٝأ ، عٓو َِْ٘ٝأ مل َا يو ألهتػؿلٕ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 گ گ گ گ ک ک ک ﴿:  ْٚنيت ، ص113 :ايتٛب١ ط ﴾ ڃ ڄ

 اإلميإ عٔ طايب أبا سذب ٚايقٟ ، ص56 : ايكِّط ﴾ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ

  ٖلٜل٠ أبٞ ؾعٔ ، قلٍٜ لَٙٝٚعُت إٔ َٔ ٚػٛؾ٘ ، ْؿو٘ يف األْؿ١ َٔ نإ َا ٖٛ

 ، « ايكٝا١َ ّٜٛ بٗا يو أًٗـ ; اهلل إال إي٘ ال قٌ » : يعُ٘ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ قاٍ : قاٍ

 ، عٝٓو ألقلكت ازبنع فيو ع٢ً محً٘ إمنا : ٕٜٛكٛي ; قلٍٜ تعرلْٞ إٔ يٛال : قاٍ

﴾ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ﴿ : اهلل ؾأْنٍ
(3)

 . 
                                                           

 . 1314غ 2/952 ايِشٝض يف َٚوًِ ، ي٘ ٚايًؿغ 1513غ 2/576 ايِشٝض يف ايبؼاكٟ كٚاٙ (1)

 . 1/183، ٚايورل٠ ايٓب١ٜٛ ايِشٝش١ يًعُلٟ  1/335ايورل٠ ايٓب١ٜٛ البٔ ٌٖاّ  (2)

 . 3188غ 5/341، ٚايذلَقٟ يف ايوٓٔ  25غ 1/55كٚاٙ َوًِ يف ايِشٝض  (3)
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 حيلى طايب أبٞ إىل ْعل املًٛب عبـ بٔ ايعباي إٔ َٔ كٟٚ َا ٜجبت ٚمل

 أَلت٘ اييت ايه١ًُ قاٍ يكـ ٚاهلل ، أػٞ بٔا ٜا : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يلهٍٛ ؾكاٍ ، ًؿتٝ٘

أزلع مل : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ؾكاٍ ، ٜكٛشلا إٔ
(1)

 بعـ تعاىل اهلل كمح٘ سذل ابٔ ٚقاٍ . 

 اسبـٜح ٖقا يعاكٓ٘ ُشٝشٟا طلٜك٘ نإ يٛ حٜاسبـ ٖٚقا : اسبـٜح شلقا فنلٙ

 أُض ٖٛ ايقٟ - عُ٘ يف ملسو هيلع هللا ىلص ًؿاعت٘ يف اآلتٞ اشبـكٟ هعٝـ أبٞ سـٜح أٟ -

  بعض مجع٘ دن٤ ع٢ً ٚٚقؿت : قاٍ ست٢ ... ِٜض ال أْ٘ عٔ ؾٔاٟل ، َٓ٘

  ، طايب أبٞ إهالّ ع٢ً ايـاي١ ايٛا١ٖٝ اآلساؿٜح َٔ ؾَٝ٘ا  جلأن ايلؾض أٌٖ

٤ًٞ فيو َٔ ٜجبت ٚال
(2)

 . 

 ، كعاٜت٘ بوبب طايب أبٞ عقاب َٔ ػؿـ اهلل إٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أػدل ٚقـ

 نإ ؾإْ٘ ؟ عُو عٔ أغٓٝت َا : ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب ايعباي قاٍ ؾكـ ; ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب ٚمحاٜت٘

 أْا ٚيٛال ، ْاك َٔ ٔاغٓش يف ٖٛ » : ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾكاٍ ، يو ٜٚػٔب حيٛطو

« ايٓاك َٔ األهؿٌ ايـكى يف يهإ
(3)

 . 

ـٕ أبٞ عٔٚ ٟٚ َهعٝ ـِك٢ ُ٘  اٞيؼ ُٙ َٚفٔنَل - ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب زلع أْٖ ـَ ِٓ ُ٘ ع ُٓ :  ؾكاٍ - َع

« ُ٘ ُ٘ يَع٤ً ِٜٓؿع ١ََٔ ّٜٛ ًَٜؿاَعيت َت ٌُ اٞيكَٝا َٔاغ٣ يف ٜؾِٝذَع ٘ٔ َِٜبًُؼ ايٓٓاك٢ َٔ َٓش ِٝ  َِٜػًٞ ٜنعَب

ََا َٓ٘ ُ٘ٔؿ ُِ سـثٓا.  « غ ٖٝٔ ٣ّ أبٞ بٔ سـثٓا َسَُن٠ٜ بٔ إِبَلا ٟٗ َسام َِٚكؿ ـَٖكا ـَ عٔ َٚاي  َٜنٜ

ّٗ َٓ٘ َتِػًٞ»:  ٚقاٍ بٗقا ٘ٔ أ ََأغ « ؿ
(4)

 . 

 قاٍ ، ي٘ إٜقاؤِٖ ؾاًتـ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ع٢ً قلٍٜ ادذلأت طايب أبٞ ٚؾا٠ بعـٚ

« طايب أبٛ تٛيف ست٢ عين ناع١ قلٍٜ مايت َا » : ملسو هيلع هللا ىلص
(5)

 . 

ٓعٝـ ؾٝ٘ كاٚ َبِٗ نُا قاٍ ابٔ نجرل يف  68،  2/67كٚاٙ ابٔ ٌٖاّ يف ايورل٠ ايٓب١ٜٛ  (1)

 . 1/184ْعل ايورل٠ ايِشٝش١ يًعُلٟ ا.  3/123ايبـا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ 

 . 7/195ؾتض ايباكٟ  (2)

. 3670غ 3/1408كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (3)

. 3672غ 3/1409كٚاٙ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض  (4)

 . 17( تكـّ يف ْ 5)
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ونصرتوم لى ودوادهم معى بعد اهلذرة إىل  ملسو هيلع هللا ىلص املطلب الجالح : إميانوم بالنيب

 : املدينة

 ٚشنط ، ايبعج١ قبٌ ملسو هيلع هللا ىلص ب٘ ايعٓا١ٜ يف ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آٍ َٛاقـ شنط تكسّ

 ، ٚتػًٝت٘ ، َٚٓاقطت٘ ، ايبعج١ بعس ب٘ باإلميإ;  ٚايٓب١ًٝ ايعع١ُٝ َٛاقؿِٗ

 اؾ١ًًٝ ٚاألعُاٍ ، ايعع١ُٝ ملٛاقـا ٖصٙ اغتُطت ٚيكس ، أسعاْ٘ َٔ ٚايتدؿٝـ

 بعس أظٚاد٘ َٔ أٚ ناْٛا قطابت٘ َٔ;  ايؿطؾا٤ األطٗاض ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آٍ َٔ

 َع دٗازِٖ يف تهشٝاتِٗ ٚظازت ، ٚعطاؤِٖ بصهلِ ظاز بٌ ، املس١ٜٓ إىل اهلذط٠

 هلل ٚإخالقِٗ ، اإلغالّ بسٜٔ ٜكِٝٓٗ ٚععِٝ ، إمياِْٗ قسم ٚظٗط ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب

 : تًو َٛاقؿِٗ َٔٚ ملسو هيلع هللا ىلص ٚضغٛي٘

 :  بمواقف علي بن أبي طال -1

َٛاقـ َؿٗٛز٠ ، ٚبطٛالت ٚتهشٝات عع١ُٝ يف َٓاقطت٘  نإ يعًٞ 

أثٓا٤ اهلذط٠ إىل املس١ٜٓ ٚبعسٖا ، ٖٚٞ زاي١ ع٢ً قسم إمياْ٘ ٜٚكٝٓ٘ ،  ملسو هيلع هللا ىلصيًٓيب 

 ، َٚٔ شيو : ملسو هيلع هللا ىلصٚؾس٠ قبت٘ هلل ٚضغٛي٘ 

 قطٜـ تآَطت سني ، املس١ٜٓ إىل اهلذط٠ ّٜٛ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾطاف يف َْٛ٘ : أواًل

 أساط ملا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إٔ ٚايػري٠ ، ايػ١ٓ نتب ضٚت ؾكس ، ملسو هيلع هللا ىلص قتً٘ ع٢ً

 إٔ  عًّٝا ٚأَط ، ملسو هيلع هللا ىلص خطز ، اهلذط٠ ي١ًٝ يف يٝكتًٛٙ زاضٙ املؿطنٕٛ

ؾطاؾ٘ يف ٜٓاّ
(1)

 . َْ٘ٛٚ  ع٢ً زاٍ بطٛيٞ عٌُ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾطاف يف 
                                                           

ازٙ احملككإ َٔ غري ططٜل ابٔ ٓٚسػٔ إغ 139-2/136ضٚاٙ ابٔ ٖؿاّ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ  (1)

، ط ٚبإغٓازٜٔ نعؿُٗا األضْؤ 5/301،  181-5/178ٖؿاّ ، ٚضٚاٙ أمحس يف املػٓس 

 ، َعُط أخربْا ايطظام عبس سسثٓا : ؾٝٗا قاٍ ٚاييت أمحس اإلَاّ ضٚا١ٜ نجري ْٚكٌ ابٔ

اؿسٜح قاٍ ابٔ  ...عجُإ اؾعضٟ إٔ َكػُّا َٛىل ابٔ عباؽ أخربٙ عٔ ابٔ عباؽ  أخربْٞ

ط يف ؼكٝل َػٓس أمحس : ٚٚقاٍ األضْؤ 2/239نجري : ٖٚصا إغٓاز سػٔ . ايػري٠ ايٓب١ٜٛ 

ٔ ايعُطٟ ايطٚا١ٜ . إغٓازٙ نعٝـ ثِ ْكٌ نالّ ايعًُا٤ يف تهعٝـ عجُإ اؾعضٟ ، ٚسٖػ

 . 1/210يٓب١ٜٛ ايكشٝش١ ايػري٠ ا
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 إٔ ٚضٟٚ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يطغٍٛ محا١ٜ بٓؿػ٘ ٚتهشٝت٘ ، ؾذاعت٘

 َٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب غطٚز عًُٛا عٓسَا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بساض احملٝطني املؿطنني

 ، ايهعب١ إىل ٚغشبٛٙ ، ٚنطبٛٙ ،  عًٞ ع٢ً قبهٛا ، بِٝٓٗ

تطنٛٙ ثِ غاع١ ٚسبػٛٙ
(1)

 ٖٛ اي١ًًٝ تًو يف شٖب ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إٔ ٚضٟٚ . 

 ع٢ً ٜكعس إٔ عًّٝا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚأَط ، ايهعب١ إىل  طايب أبٞ بٔ ٚعًٞ

 ، ماؽ َٔ نإ ايصٟ قطٜـ قِٓ يريَٞ ، ايهعب١ يٝكعس َٓهب٘

 ٚاْطًل ، ٚضَاٙ ٚنػطٙ ، ايكِٓ عًٞ ٚؾو ، سسٜس َٔ بأٚتاز َٚٛتس

أسس ٜطُٖا ٚمل ٚعًٞ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب
(2)

 . 

 مجٝعّا َٓٗا ايهرب٣ ؾٗٛزٙ ثبت ٚاييت ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب غعٚات يف َٛاقؿ٘ ثانيًا :

بٝت٘ ٌٖأ ع٢ً ؾٝٗا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب اغتدًؿ٘ ٚاييت تبٛى غع٠ٚ غ٣ٛ
(3)

 ، َٔٚ 

 : َاًٜٞ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب غعٚات يف َٛاقؿ٘

 مواقفى يف غسوة بدر : -1

ي٘ ٖٛ ٚايعبري بٔ ايعٛاّ ، ٚغعس بٔ أبٞ ٚقام يف  ملسو هيلع هللا ىلصبعح ايٓيب  -

 ملسو هيلع هللا ىلصْؿط َٔ ايكشاب١ ًٜتُػٕٛ خرب قطٜـ ، قبٌ إٔ ٜكٌ ايٓيب 

بسضّا ، ؾأقابٛا ضا١ٜٚ يكطٜـ ،ؾٝٗا أغًِ غالّ بين اؿذاز ، 

ؾأتٛا بُٗا ،  ّ بين ايعام بٔ غعٝس ،ٚعطٜض أبٛ ٜػاض غال
                                                           

ٚقاٍ : ٚسه٢ دطٜط ، ْٚكً٘ قؿٞ ايطمحٔ  3/49ضٚاٙ ابٔ اؾٛظٟ يف املٓتعِ  (1)

عٔ املٓكٛضؾٛضٟ يف نتاب٘ ضمح١ ايعاملني ، قاٍ  160املباضنؿٛضٟ يف ايطسٝل املدتّٛ م 

 ١ .َٗسٟ ضظم اهلل : ٚمل ْكـ ع٢ً َكسض ايطمح

صٖيب : ٚقشش٘ ، ٚقاٍ اي 2/5،  367،  2/366ضٚاٙ اؿانِ يف املػتسضى َٔ عس٠ ططم  (2)

 ٚنعؿ٘ 1/319ْعط ايػري٠ ايٓب١ٜٛ يف ن٤ٛ املكازض األق١ًٝ إغٓازٙ ْعٝـ ٚاملنت َٓهط . ا

 . 1/210ايعُطٟ يف ايػري٠ ايكشٝش١ 

ٚقاٍ ابٔ سذط ضمح٘ اهلل : ٚؾٗس املؿاٖس إال غع٠ٚ  2/497ايػري٠ ايٓب١ٜٛ البٔ أبٞ ؾٗب١  (3)

 . 2/507تبٛى . اإلقاب١ 
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،  قطٜـ غؿٗا٤ مٔ ؾكاال ، ٜكًٞ قا٥ِ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٚضغٍٛ ، ؾػأيُٖٛا

بعجْٛا ْػكِٝٗ َٔ املا٤ ، ؾهطٙ ايكّٛ خربُٖا ، ٚضدٛا إٔ ٜهْٛا 

ألبٞ غؿٝإ ، ؾهطبُٖٛا ، ؾًُا أشيكُٖٛا
(1)

مٔ ألبٞ : قاال  ، 

غذستٝ٘ ، ، ٚغذس  ملسو هيلع هللا ىلصؾرتنُٖٛا ، ٚضنع ضغٍٛ اهلل  غؿٝإ ،

ثِ غًِ ٚقاٍ : إشاقسقانِ نطبتُُٖٛا ، ٚإشا نصبانِ 

:  ملسو هيلع هللا ىلصتطنتُُٖٛا ، قسقا ، ٚاهلل إُْٗا يكطٜـ ، ؾكاٍ هلُا ايٓيب 

أخرباْٞ عٔ قطٜـ ، قاال : ِٖ ٚاهلل ٚضا٤ ٖصا ايهجٝب ايصٟ تط٣ 

: نِ ايكّٛ ؟ قاال :  ملسو هيلع هللا ىلصبايعس٠ٚ ايكك٣ٛ ، ؾكاٍ هلُا ضغٍٛ اهلل 

.اؿسٜح...نجري 
(2)

 . 

ايًٕٛ غٛزا٤ ٚناْت بسض غع٠ٚ ّٜٛ ايطا١ٜ  عًٞ محٌ َٔ ضٟٚ اَ -
(3)

 . 

ابتسا٤ ايكتاٍ مبباضظت٘ ٖٛ ٚمحع٠ بٔ عبس املطًب ٚعبٝس٠ بٔ  -

خكُ٘  اؿاضخ بٔ املطًب ، يجالث١ َٔ املؿطنني ، ؾكتٌ عًٞ 

بٔ ضبٝع١ نُا يف ضٚا١ٜ أبٞ زاٚز ؾٝب١
(4)

، ٚعٓس ابٔ إغشام إٔ  

ايٛيٝس بٔ عتب١ ايصٟ قتً٘ نإ خكِ عًٞ 
(5)

. قاٍ ابٔ سذط  
                                                           

 َاز٠ شيل . 5/55أٟ أدٗسُٖٚا . يػإ ايعطب البٔ َٓعٛض  (1)

ٚغٓسٙ َٓكطع َٔ ضٚا١ٜ عط٠ٚ بٔ ايعبري ،  308،  2/307ضٚاٙ ابٔ ٖؿاّ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ  (2)

ٚيٝؼ ؾٝ٘ شنط ، باب غع٠ٚ بسض  125،  12/124ٚضٚاٙ َػًِ يف ايكشٝض بؿطح ايٟٓٛٚ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصملٔ بعجِٗ ايٓيب 

 َٔ غري غٓس . 2/302ب١ٜٛ البٔ ٖؿاّ ٓايػري٠ اي (3)

،  719ح 2/297ٓس ) ايبشط ايعخاض ( ، ٚايبعاض يف املػ2665ح 3/52ايػٓٔ ضٚاٙ أبٛ زاٚز يف  (4)

باب يف املباضظ٠ ، ٚقاٍ ابٔ سذط :  2/507ٚقشش٘ األيباْٞ يف قشٝض غٓٔ أبٞ زٚاز 

 . 7/298ٖٚصا أقض ايطٚاٜات . ؾتض ايباضٟ 

َٔ ططٜل  2/32َعًكّا ، ٚضٚاٙ ايطربٟ يف تاضخي٘  319،  2/318بٔ ٖؿاّ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ال (5)

ْكاّل عٔ ابٔ إغشام ، ٚايصٖيب يف تاضٜذ  3/73ابٔ اغشام ، ٚايبٝٗكٞ يف زال٥ٌ ايٓب٠ٛ 

 َٔ غري غٓس . 2/57اإلغالّ 
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ألٕ عبٝس٠ ٚؾٝب١ ناْا ; ضمح٘ اهلل تعاىل : ٖٚٛ ايال٥ل باملكاّ 

ؾٝدني نعتب١ ٚمحع٠ ، غالف عًٞ ٚايٛيٝس ؾهاْا ؾابني
(1)

 . 

،  ملسو هيلع هللا ىلصاملؿطنني ّٜٛ بسض ، ٚنإ قطٜبّا َٔ ضغٍٛ اهلل  ٚقاتٌ  -

ٖٚٛ ،  ملسو هيلع هللا ىلص: يكس ضأٜتٓا ّٜٛ بسض ٚمٔ ًْٛش بطغٍٛ اهلل  قاٍ 

أقطبٓا إىل ايعسٚ ، ٚنإ َٔ أؾس ايٓاؽ ٦َٜٕٛص بأغّا
(2)

 . 

،  ايكؿطا٤ بٛازٟ ، اؿاضخ بٔ يًٓهط ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بأَط قتً٘ َٔ ضٟٚ َا -

بعس أغطٙ يف غع٠ٚ بسض
(3)

 . 

 مواقفى يف غسوة أحد :  -2

ايطا١ٜ بعس اغتؿٗاز ساٌَ ضا١ٜ املػًُني  َا ضٟٚ َٔ محً٘  -

َكعب بٔ عُري 
(4)

 . 

تسا٤ ايكتاٍ مبباضظ٠ بٝٓ٘ ٚبني ساٌَ يٛا٤ املؿطنني َا ضٟٚ َٔ اب -

طًش١ بٔ عجُإ ، ؾكتً٘ عًٞ 
(5)

 . 

سني ؾط َٔ ؾط َٔ املػًُني ، ٚقٝاَ٘ بػػٌ ايسّ  ملسو هيلع هللا ىلصثبات٘ َع ايٓيب  -

عٔ ٚدٗ٘ ايؿطٜـ ، ملا ؾر ٚدٗ٘ ، ٚغاٍ زَ٘ ، ؾهإ ٜكب 

ملسو هيلع هللا ىلصاملا٤ ع٢ً ٜس ؾاط١ُ ، ٚؾاط١ُ تػػٌ ايسّ عٔ ٚدٗ٘ 
(6)

 . 
                                                           

 ، باب قتٌ أبٞ دٌٗ .نتاب املػاظٟ  7/298ؾتض ايباضٟ  (1)

 قشش٘ احملككٕٛ .ٚ 2/81ضٚاٙ أمحس يف املػٓس  (2)

 َٔ غري إغٓاز . 2/347ضٚاٙ ابٔ ٖؿاّ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ  (3)

ٚيف إغٓازٙ غالّ بٔ أبٞ َطٝع ٜطٟٚ عٔ قتاز٠ ،  67ضٚاٙ خًٝؿ١ بٔ خٝاط يف ايتاضٜذ م  (4)

ٖٚٛ َطغٌ عٔ  261قاٍ ابٔ سذط : ثك١ ، يف ضٚاٜت٘ عٔ قتاز٠ نعـ . تكطٜب ايتٗصٜب م 

 . 2/381ايكشٝش١ يًعُطٟ  غعٝس بٔ املػٝب . ايػري٠

قاٍ ايعُطٟ بإغٓاز قشٝض يهٓ٘ َٔ َطاغٌٝ ايػسٟ .  7/281ضٚاٙ ايطربٟ يف ايتؿػري  (5)

 . 2/384ايػري٠ ايكشٝش١ 

 . 240ح 1/96ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (6)
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ي٘ يف آثاض املؿطنني بعس اْتٗا٤ ايكتاٍ ،  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  َا ضٟٚ َٔ بعح -

،  َه١ ٜطٜسٕٚ ؾإِْٗ ، اإلبٌ ٚاَتطٛا ، اـٌٝ دٓبٛا قس ناْٛا ؾإٕ

:  ملسو هيلع هللا ىلص قاٍ ، املس١ٜٓ ٜطٜسٕٚ ؾإِْٗ ، اإلبٌ ٚغاقٛا ، اـٌٝ ضنبٛا ٚإٕ

،  « ألْادعِْٗ ثِ ، ؾٝٗا إيِٝٗ ألغريٕ أضازٖٚا ي٦ٔ بٝسٙ ْؿػٞ ٚايصٟ »

ٚاَتطٛا اإلبٌ ،  ، ؾٛدسِٖ قس دٓبٛا اـٌٝ ، ؾدطز إيِٝٗ عًٞ

ٚتٛدٗٛا إىل َه١
(1)

 . 

بعس  اؾتؿاؤٙ َٔ املؿطنني بكتاهلِ بػٝؿ٘ ، ؾكس أعط٢ عًٞ  -

غع٠ٚ أسس ايػٝـ يعٚدت٘ ؾاط١ُ ضنٞ اهلل عٓٗا ٚقاٍ : ٖاى 

: ي٦ٔ نٓت  ملسو هيلع هللا ىلصايػٝـ ، ؾإْٗا قس ؾؿتين ، ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل 

بٔ سٓٝـ ، ٚأبٛ زدا١ْ ، يكس أداز غٌٗ  أدست ايهطب بػٝؿو ،

ٚعاقِ بٔ ثابت بٔ األقًض ، ٚاؿاضخ بٔ ايك١ُ
(2)

 . 

 : املوعد بدر غسوة يف الراية محلى من روي ما -3

 أيـ يف ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب خطز سٝح أضبع غ١ٓ أسس بعس ناْت اييت ٖٚٞ  -

غؿٝإ  بٛأ أخًـ سٝح ، قتاٍ ؾٝٗا ٜكع ٚمل ، أقشاب٘ َٔ ٚمخػُا١٥

املٛعس ، ٚعاز إىل َه١
(3)

 . 

 مواقفى يف غسوة اخلندق :  -4

َا ضٟٚ َٔ َباضظت٘ يؿاضؽ قطٜـ عُطٚ بٔ عبس ٚز سني اقتشِ  -

ؾكتً٘ اـٓسم ، ؾربظ ي٘ عًٞ 
(4)

 . 
                                                           

تاضخي٘  يف ٚايطربٟ ، ٕاحملككا ٚنعؿ٘ غٓس غري َٔ 3/136 ايٓب١ٜٛ ايػري٠ يف ٖؿاّ ابٔ ضٚاٙ (1)

 غشام .إَٔ ططٜل ابٔ  4/38َٔ ططٜل ابٔ اغشام ، ٚابٔ نجري يف ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  2/71

،  خيطداٙ ٚمل ، ايؿٝدني ؾطط ع٢ً قشٝض سسٜح ٖصا : ٚقاٍ 3/26 املػتسضى يف اؿانِ ضٚاٙ (2)

 َٔ ططٜل اؿانِ . 2/283ٚأقطٙ ايصٖيب ، ٚايبٝٗكٞ يف زال٥ٌ ايٓب٠ٛ 

 . 402،  2/401َٔ غري غٓس ، ٚاْعط ايػري٠ ايكشٝش١  2/402اٙ ابٔ غعس يف ايطبكات ضٚ (3)

 اـرب  ٖصا َٚجٌ ، ايهتاب قككا ٚنعؿ٘ 313 ، 3/312 ايٓب١ٜٛ ايػري٠ يف ٖؿاّ ابٔ ضٚاٙ (4)

 . 2/429، نُا قاٍ ايعُطٟ يف ايػري٠ ايكشٝش١  ال ٜتؿسز يف إثبات٘
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 مواقفى يف صلح احلديبة :  -5

 باٜع َٔ َع ايطنٛإ بٝع١ ٚباٜع ، اؿسٜب١ قًض سهط ممٔ  نإ -

١ٚمخػُا٥ أيـ : ضٚا١ٜ ٚيف ، ٚأضبعُا١٥ أيـ ِٖٚ ،  ايكشاب١ َٔ
(1)

 

األضض أٌٖ خري أْتِ : ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب هلِ قاٍ ٚايصٜٔ
(2)

  : ملسو هيلع هللا ىلص ٚقاٍ . 

 ايصٜٔ َٔ أسس ايؿذط٠ أقشاب َٔ اهلل ؾا٤ إٕ ايٓاض ٜسخٌ ال» 

« ؼتٗا باٜعٛا
(3)

 بني دط٣ ايصٟ ايكًض نتب ايصٟ ٖٛ ٚنإ . 

ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َٔ بأَط املػًُني ٚبني قطٜـ
(4)

 . 

 مواقفى يف غسوة خيرب :  -6

طا١ٜ ي٘ يف ؾتض سكٔ ْاعِ ، ٖٚٛ َٔ أق٣ٛ اي ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيبإعطا٤  -

ألعطني ايطا١ٜ ضداّل ٜؿتض » :  ملسو هيلع هللا ىلصسكٕٛ خٝرب ، ؾكس قاٍ ايٓيب 

، ؾبات  « اهلل ع٢ً ٜسٜ٘ ، حيب اهلل ٚضغٛي٘ ، ٚحيب٘ اهلل ٚضغٛي٘

ايٓاؽ ٜسٚنٕٛ
(5)

يًٝتِٗ أِٜٗ ٜعطاٖا ، ؾًُا أقبض ايٓاؽ غسٚا  

أٜٔ عًٞ بٔ » :  نًِٗ ٜطد٢ إٔ ٜعطاٖا ، ؾكاٍ ملسو هيلع هللا ىلصع٢ً ضغٍٛ اهلل 

 ؾكايٛا : ٖٛ ٜا ضغٍٛ اهلل ٜؿتهٞ عٝٓٝ٘ ، قاٍ :  « أبٞ طايب ؟

يف عٝٓٝ٘ ، ٚزعا  ملسو هيلع هللا ىلص، ؾأت٢ ، ؾبكل ضغٍٛ اهلل  « ؾأضغًٛا إيٝ٘» 

ي٘ ، ؾربأ ، ست٢ نإٔ مل ٜهٔ ب٘ ٚدع ، ؾأعطاٙ ايطا١ٜ ، ؾكاٍ 

ْؿص ا» أقاتًِٗ ست٢ ٜهْٛٛا َجًٓا ، ؾكاٍ : ; عًٞ : ٜا ضغٍٛ اهلل 

زعِٗ إىل اإلغالّ ٚأخربِٖ اضغًو ست٢ تٓعٍ بػاستِٗ ، ثِ  ع٢ً
                                                           

 . 1856ح 3/1484ضٚاٙ َػًِ يف ايكشٝض  (1)

 . 1856ح 3/1484َٚػًِ يف ايكشٝض  3923ح 4/1526ايكشٝض ضٚاٙ ايبداضٟ يف  (2)

 . 2496ح 4/1942ضٚاٙ َػًِ يف ايكشٝض  (3)

 . 1784ح 3/1411، َٚػًِ يف ايكشٝض  2581ح 2/977ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (4)

 ٜسٚنٕٛ : أٟ خيٛنٕٛ ٜٚتشسثٕٛ . (5)
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مبا جيب عًِٝٗ َٔ سل اهلل ؾٝ٘ ، ؾٛاهلل ألٕ ٜٗسٟ اهلل بو ضداّل 

« ٚاسسّا خري يو َٔ ُسُط ايٓعِ
(1)

ؾؿتض اهلل عًٝ٘: . ٚيف ضٚا١ٜ  
(2)

 . 

 مواقفى يف غسوة فتح مكة : -7

عٓ٘  ألبٞ غؿٝإ  بهط ، ٚعُط ، ٚؾاط١ُ  ٛضزٙ ، ٚنصيو أب -

قبٌ إغالَ٘ سُٝٓا دا٤ يٝذسز َعاٖس٠ قًض اؿسٜب١ ملا ْكهتٗا 

َباؾط٠  ملسو هيلع هللا ىلصقطٜـ ، ؾكس ٚضز أْ٘ قسّ املس١ٜٓ ، ؾًِ ٜتكٌ بايٓيب 

،  مجٝعّا ؾطزٚٙ ، عًٞ ثِ ؾاط١ُ ثِ ، ٚعُط بهط أبٞ إىل شٖب ٚإمنا

قاٍ ي٘ : أأْا أؾؿع يهِ إىل ضغٍٛ اهلل  ٚإٔ عُط بٔ اـطاب 

دس إال ايصض ؾاٖستهِ ب٘؟ ؾٛاهلل يٛ مل أ ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

 . 

 يًكبض ع٢ً املطأ٠ اييت بعجٗا ساطب بٔ أبٞ بًتع١  بعج٘  -

ٓٔٞ:  قاٍ ; بهتاب إىل أٌٖ َه١  ٘ٔ ضغٍٛ بَعَج  َٚايٗعَبرَي أْا ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ

َٗا ظٔع١َّٓٝ بٗا ؾإٕ خإر َضَٚن١َ َتأُتٛا ست٢ اَْطًُٔكٛا : » ؾكاٍ َٚامٔلِكَساَز  ََع

َٖبَٓا، «  َٓٗا ؾُدُصُٚٙ ٔنتاْب َٓا ٔبٓا تَعاَز٣ َؾَص  ايٖطَٚن١َ َأَتَٝٓا ست٢ َخًُٝ

ُٔ ؾإشا  َٔعٞ َا:  ؾكايت.  ائهَتاَب َأخٔطٔدٞ:  َؾُكًَٓا،  ٔبايٓعٔع١َٔٓٝ َْش

َٓا.  ٔنتإب َٔ ٖٔ:  َؾُكً ٖٔ أٚ ائهَتاَب َيُتدٔطٔد َٝ ًُٓٔك ُ٘.  ايجِّٝاَب َي  َؾَأخَطَدِت

َٗا َٔ ٘ٔ َؾَأَتَٝٓا،  ٔعكأق  أبٞ بٔ سأطٔب َٔ:  ؾٝ٘ ؾإشا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ب

                                                           

 . 2406ح 4/1872َٚػًِ يف ايكشٝض ،  3498ح  3/1357ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (1)

 . 2404ح 4/1871، َٚػًِ يف ايكشٝض  2812ح  3/1086ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (2)

 ايطظام  عبس ٚضٚاٙ ، َعًكّا غشامإ ابٔ ططٜل َٔ 55 ، 4/54 ايٓب١ٜٛ ايػري٠ يف ٖؿاّ ابٔ ضٚاٙ (3)

َٔ ططٜل َعُط قاٍ أخربْٞ عجُإ اؾعضٟ عٔ َكػِ عٔ ابٔ  376-5/374يف املكٓـ 

اٍ ابٔ سذط : ؾٝ٘ قؾٝ٘ عجُإ بٔ عُطٚ بٔ غاز ٖٚٛ اؾعضٟ ; ٚإغٓازٙ نعٝـ ، عباؽ 

َٔ ططٜل ابٔ إغشام ،  2/154، ٚضٚاٙ ايطربٟ يف ايتاضٜذ  386نعـ ايتكطٜب م

 ٚقشش٘ قككا ، ؾاألثط سػٔ يػريٙ بططٜكٝ٘ ٚاهلل أعًِ  5/8ٚايبٝٗكٞ يف زال٥ٌ ايٓب٠ٛ 

 . « غري٠ ابٔ ٖؿاّ »



 (04) العدد -المنورة المدونة ودراسات بحوث مركز مجلةى86

ِٔ امُلِؿٔطٔننَي َٔ ُأْإؽ إىل َبًَتَع١َ ُٓ ِِ ٔبُٖه١َ َٔ ُٖ  َأَٔط ٔبَبعٔض ُٜدٔبُط

ٌِ ال قاٍ، « ؟  سأطُب ٜا ٖصا َا: »  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾكاٍ،  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب  َتعَذ

ٖٞ ٍَ ٜا عًَ ٘ٔ ضُغٛ ـٕ َٔ اََطّأ نٓت إْٞ;  ايًٓ ِٜ ِٔ ٚمل ُقط  َٔ أُن

ِِ ٔٗ ُِْؿٔػ َٔ َٔ ََعَو َٔ إٚن أ ُُٗأدٔطٜ َٕ قَطاَباْت هلِ اِي ُُٛ  بٗا حِي

ِِ ٔٗ ًِٖٝٔ ِِ أ ُٗ َٛاَي َِ ٓٔٞ إِش ؾَأِسَبِبُت ٔبُٖه١َ َٚأ ِِ ايَٓٓػٔب َٔ ؾاَت ٔٗ ِٕ ؾٝ  أ

ِِ أِقَطَٓٔع ٔٗ ِٝ َٕ ّٜسا ٔإي ُُٛ  ٚال نِؿّطا شيو ؾَعًُِت َٚا،  قَطاَبٔتٞ حِي

ِِ قس إْ٘: »  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾكاٍ زٜٓٔٞ عٔ اِضٔتساّزا  ؾكاٍ، «  قَسَقُه

ٍَ ٜا زِعٓٔٞ:  ُعُُط ٘ٔ ضُغٛ ُ٘ ؾَأِنٔطَب ايًٓ َٗٔس إْ٘: »  ؾكاٍ.  ُعُٓك ،  بِسّضا ؾ

ٌٖ ِٜسٔضَٜو َٚا َ٘ يَع ٌٔ ع٢ً آطًََع  ايًٓ ِٖ ِِ َا اِعًُُٛا ؾكاٍ بِسٕض أ  ؾَكِس ٔؾ٦ِت

ِِ غَؿِطُت ُِْطٚ قاٍ ، « يُه  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ : ؾٝ٘ ََْٚعَيِت ع

ص١1 : طاملُتشٓ ﴾ پ پ پ
(1)

 . 

 قتًِٗ ايصٜٔ ، دصمي١ بين قت٢ً زٜات يسؾع ي٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بعح َٔ ضٟٚ َا  -

خطّأ  ايٛيٝس بٔ خايس
(2)

 بٔ ايٛيٝس خايس بعح قس ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚنإ . 

إىل بين دصمي١ ٜسعِٖٛ يإلغالّ عكب ؾتض َه١
(3)

، ؾًِ حيػٓٛا  

ّ ؾًُا قس ...إٔ ٜكٛيٛا أغًُٓا ، ؾذعًٛا ٜكٛيٕٛ : قبأْا ، قبأْا 

                                                           

 . 4608ح 4/1855ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (1)

بإغٓاز سػٔ إىل أبٞ دعؿط قُس بٔ عًٞ ايباقط  4/102ضٚاٙ ابٔ ٖؿاّ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ  (2)

ٖٚٛ ثك١ َٔ ايطابع١ ، ؾايػٓس َٓكطع ، ٚسهِٝ بٔ سهِٝ ؾٝذ ابٔ إغشام قاٍ عٓ٘ 

 176، ٚقاٍ ابٔ سذط : قسٚم . ايتكطٜب م  1/347ايصٖيب : سػٔ اؿسٜح . ايهاؾـ 

 ملسو هيلع هللا ىلصٔ سذط إىل ٖصٙ ايطٚا١ٜ ، ؾكاٍ : ٚظاز ايباقط يف ضٚاٜت٘ : ثِ زعا ضغٍٛ اهلل ٚقس أؾاض اب

خطز إىل ٖؤال٤ ايكّٛ ، ٚادعٌ أَط اؾا١ًٖٝ ؼت قسَٝو ، ؾدطز ست٢ اعًّٝا ، ؾكاٍ : 

 . 8/58دا٤ِٖ َٚع٘ َاٍ ، ؾًِ ٜبل هلِ أسس إال ٚزاٙ . ؾتض ايباضٟ 

سٓني  إىل اـطٚز قبٌ ، ؾٛاٍ يف َه١ ؾتض عكب نإ ايبعح ٖٚصا : اهلل ضمح٘ سذط ابٔ قاٍ (3)

 . 8/57 ايباضٟ ؾتض . ًًُِٜ ْاس١ٝ َٔ َه١ بأغؿٌ ٚناْٛا : قاٍ ، املػاظٟ أٌٖ مجٝع عٓس
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ايًِٗ أْٞ أبطأ إيٝو  » ٜسٜ٘ ، ؾكاٍ : ملسو هيلع هللا ىلص، ضؾع ايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلصع٢ً ايٓيب 

َطتني ، « مما قٓع خايس
(1)

 . 

 مواقفى يف غسوة حنني :  -8

 َع َٔ ثبت سني ؾط عٓ٘ ايٓاؽ ، ٚدطح  ملسو هيلع هللا ىلصثبات٘ َع ايٓيب  -

ٚنطب بهع١ عؿط٠ نطب١
(2)

 . 

ط٤ٞ يبالز ي٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بعح َٔ ضٟٚ َا : ثالجًا
(3)

 نإ ٟايص قُٓٗا هلسّ ، 

ٚخطب٘ ؾٗسَ٘ ، ايُؿًِؼ ٜػ٢ُ
(4)

 . 

 ٚنإ ، ايعػط٠ بػع٠ٚ مسٝت اييت ايػع٠ٚ ٖٚٞ : تبٛى غع٠ٚ يف َٛاقؿ٘ : رابعًا

 ٚد١ٗ ٚناْت ، ايجُاض ْهٛز ٚقت ٚيف ، اؿط ؾس٠ يف ؾٝٗا اـطٚز

 ؾٝٗا ٚايعسٚ ، مشااّل املس١ٜٓ عٔ نٝاّل 778 قطاب١ ايبعس ؾسٜس٠ اؾٝـ

 ؽاشٍ يصيو ، ايٓؿٛؽ ع٢ً ؾسٜسّا ؾٝٗا اـطٚز ؾهإ ، قٟٛ ؾطؽ

 چ چ ﴿ : عِٓٗ تعاىل اهلل قاٍ نُا ٚقايٛا ، إيٝٗا اـطٚز عٔ املٓاؾكٕٛ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿:  تعاىل ٚقاٍ ، ص81 :ايتٛب١ ط ﴾ ڇ ڇ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ص42 : ايتٛب١ط ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 قشاب١ َٔ ٚايٝكني اإلميإ أٌٖ نبك١ٝ  طايب أبٞ بٔ عًٞ نإٚ
                                                           

 . 4339ح 8/56ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض َع ؾتض ايباضٟ  (1)

 ٔ ابٔ سذط إغٓازٙ يف ؾتضٚسٖػ 347،  2/346نؿـ األغتاض يًٗٝجُٞ ، ضٚاٙ ايبعاض  (2)

 . 4323ؾطح ح 8/42ايباضٟ 

ط٤ٞ : قب١ًٝ عطب١ٝ قشطا١ْٝ ، ناْت َٓاظهلِ يف ايُٝٔ ثِ خطدٛا َٓٗا ، ْٚعيٛا مسريا٤  (3)

ٚؾٝس ظٛاض بين أغس ، ٚنإ هلِ دبال ط٤ٞ أدا ٚغ٢ًُ يف َٓطك١ سا٥ٌ . املعامل األثري٠ 

 . 176حملُس ؾطاب م 

 َٔ غري غٓس . 2/164يطبكات ابٔ غعس يف اٚ 3/984ضٚاٙ ايٛاقسٟ يف املػاظٟ  (4)
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 ايٓيب إٔ إال ايػع٠ٚ ٖصٙ يف ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َع يًدطٚز املػاضعني َٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب

  ايصٟ ٖٚٛ ، ٚسعٕ ،  ؾاغتِ ، بٝت٘ أٌٖ ع٢ً ٜػتدًؿ٘ إٔ أضاز ملسو هيلع هللا ىلص

 ؽًؿين ، اهلل ضغٍٛ ٜا : ٚقاٍ ، غعٚات٘ يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ عٔ ٜتدًـ مل

 َين تهٕٛ إٔ تطن٢ أَا»  : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ؾكاٍ ؟ ٚايكبٝإ ايٓػا٤ يف

« بعسٟ ْيب ال أْ٘ غري ، َٛغ٢ َٔ ٖاضٕٚ مبٓعي١
(1)

 . 

 ، اؿر يف ايٓاؽ يٝبًؼ يًٗذط٠ ايتاغع ايعاّ يف  ي٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بعح :خامصًا 

َٖ ايصٟ اؿر َٛغِ يف ٚشيو ، بطا٠٤ غٛض٠ قسض عًِٝٗ ٜٚعًٔ  عًٝ٘ طأ

 ايكسٜل بهط أبا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب
(2)

 بعجت :  طايب أبٞ بٔ عًٞ قاٍ . 

 ، َؤ١َٓ ْؿؼ إال اؾ١ٓ ٜسخٌ ال : - اؿر يف يًٓاؽ يٝبًػٗا أٟ - بأضبع

 إىل ؾعٗسٙ عٗس ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚبني بٝٓ٘ نإ َٚٔ ، عطٜإ بايبٝت ٜطٛف ٚال

ٖصا عاَِٗ بعس ٚاملػًُٕٛ املؿطنٕٛ حير ٚال ، َست٘
(3)

 . 

: بعجين  ي٘ إىل ايُٝٔ قانّٝا، ٚزاعّٝا ، قاٍ عًٞ  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيببعح  :شادشًا 

ىل ايُٝٔ ، ؾكًت : ٜا ضغٍٛ اهلل تبعجين إىل قّٛ أغٔ إ ملسو هيلع هللا ىلصضغٍٛ اهلل 

 َين ، ٚأْا ال أبكط ايكها٤ ، قاٍ : ؾٛنع ٜسٙ ع٢ً قسضٟ ، ٚقاٍ : 

تكض  ؾال اـكُإ إيٝو دًؼ إشا ; عًٞ ٜا ، قًب٘ ٚاٖس ، يػاْ٘ ثبت ايًِٗ »

بُٝٓٗا ست٢ تػُع َٔ اآلخط َا مسعت َٔ األٍٚ ، ؾإْو إشا ؾعًت شيو 

أٚ َا أؾهٌ عًٞ ، . قاٍ ؾُا اختًـ عًٞ قها٤ بعس  « ا٤تبني يو ايكه

قها٤ بعس
(4)

بايسع٠ٛ إىل اهلل ، ؾأغًُت ع٢ً ٜسٜ٘ أعساز  . ٚقاّ عًٞ  

ؾكس ثبت إٔ قب١ًٝ ُٖسإ أغًُت مجٝعٗا ع٢ً ٜسٜ٘ ، ؾهتب ، ٖا١ً٥ 

                                                           

 . 2404ح 4/1871، َٚػًِ يف ايكشٝض  4154ح 4/1602ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (1)

 . 4379ح 4/1710ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (2)

 ا ايهتاب .ٚقشش٘ قككٛ 594ح 2/32ضٚاٙ أمحس يف املػٓس  (3)

 .ٚسػٓ٘ قكل ايهتاب  2/699/700ضٚاٙ أمحس يف ؾها٥ٌ ايكشاب١  (4)



 89ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصآلىالبوتى،ىمكانتهمىومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيى

  ايػالّ : » ، ؾدط غادسّا ، ثِ ضؾع ضأغ٘ ، ٚقاٍ  ملسو هيلع هللا ىلصبصيو إىل ايٓيب

« ع٢ً ُٖسإ
(1)

  . 

بعس ٚؾات٘ ، ؾكس ٚضز إٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ،  ملسو هيلع هللا ىلصقٝاَ٘ بتػػٌٝ ايٓيب  :شابعًا 

 ٘ ايؿهٌ ، ٚقجِ ، ٚأغا١َ بٔ ظٜس ،ٝٚايعباؽ بٔ عبس املطًب ، ٚابٓ

ِٖ  ، ٚنصيو أٚؽ بٔ خٛيٞ األْكاضٟ  ملسو هيلع هللا ىلصٚؾكطإ َٛىل ضغٍٛ اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصأغٓس ايٓيب  ٚتهؿٝٓ٘ ، ٚإٔ عًّٝا  ملسو هيلع هللا ىلصايصٜٔ قاَٛا بتػػٌٝ ايٓيب 

ٚقجِ ٜكًبْٛ٘ َع٘ ، ٚنإ  ٚايؿهٌ ، ، إىل قسضٙ ، ٚنإ ايعباؽ

ٜٚسيه٘ بكُٝل  أغا١َ بٔ ظٜس ، ٚؾكطإ ٜكبإ املا٤ ، ٚعًٞ ٜػػً٘ ،

، ٜٚكٍٛ : بأبٞ أْت ٚأَٞ َا أطٝبو  ملسو هيلع هللا ىلصٜؿهٞ بٝسٙ إىل ضغٍٛ اهلل  ال

ملسو هيلع هللا ىلص زؾٓٛٙ ثِ ، ٚأْعيٛٙ ، قربٙ يف ْٚعيٛا ، ملسو هيلع هللا ىلص نؿٓٛٙ ثِ ، َٚٝتّا سّٝا
(2)

 . 

 : دعفر بن أبي طالب  موقف -2

 إىل ايػابكني َٔ نإ ٚأْ٘ ،  طايب أبٞ بٔ دعؿط َٛقـ شنط تكسّ

 ايٓذاؾٞ عٓس ايععِٝ ؿَ٘ٛق شنط ٚتكسّ ، اؿبؿ١ إىل ٖادط ، ٚممٔ اإلغالّ

اؿبؿ١ يف
(3)

 . 

                                                           

اهلل  ضغٍٛ بعجٓا : ٚؾٝ٘ ايكشٝض يف ايبداضٟ ضٚاٙ ايصٟ ايربا٤ ؿسٜح ؾطس٘ عٓس سذط ابٔ قاٍ (1)

اؿسٜح : أٚضز  ...َع خايس بٔ ايٛيٝس إىل ايُٝٔ ، ثِ بعح عًّٝا بعس شيو َهاْ٘  ملسو هيلع هللا ىلص

ٞ َٔ ططٜل أبٞ عبٝس بٔ أبٞ ايػؿط مساعًايبداضٟ ٖصا اؿسٜح كتكطّا ، ٚقس أٚضزٙ اإل

ِٖٝ بٔ ٜٛغـ ، قاٍ ٖٚٛ ايصٟ أخطد٘ ايبداضٟ َٔ ططٜل ؾعاز ؾٝ٘ ) قاٍ مسعت إبطا

ايربا٤ : ؾهٓت ممٔ عكب َع٘ ، ؾًُا زْْٛا َٔ ايكّٛ خطدٛا إيٝٓا ، ؾك٢ً بٓا عًٞ ، 

، ؾأغًُت  ملسو هيلع هللا ىلصٚقؿٓا قؿّا ٚاسسّا، ثِ تكسّ بني أٜسٜٓا ، ؾكطأ عًِٝٗ نتاب ضغٍٛ اهلل 

،  غادسّا خط ايهتاب قطأ ؾًُا ، بإغالَِٗ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ إىل عًٞ ؾهتب ، مجٝعّا ُٖسإ

 . 4349ؾطح سسٜح  8/66. ؾتض ايباضٟ  « ايػالّ ع٢ً ُٖسإ» ثِ ضؾع ضأغ٘ ، ٚقاٍ : 

ٚنعؿ٘ احملككإ ٚنعؿ٘ األيباْٞ يف  419 -4/415ضٚاٙ ابٔ ٖؿاّ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ  (2)

 . 125بٔ َاد٘ م انعٝـ غٓٔ 

 . 51، 50م  (3)



 (04) العدد -المنورة المدونة ودراسات بحوث مركز مجلةى:8

 عازٚا ست٢ ، باؿبؿ١ املٗادطٜٔ َٔ َع٘ َٚٔ  طايب أبٞ بٔ دعؿط ٚظٌ

 ثالث١ عسزِٖ ٚنإ ، اهلذط٠ َٔ ايػابع١ ايػ١ٓ يف خٝرب ؾتض سني ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إىل

 َٔ ٜكػِ ٚمل ، خٝرب غٓا٥ِ َٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب هلِ ؾكػِ ، ٚاَطأ٠ ضداّل ٚمخػني

ٜؿٗسٖا مل ممٔ غريِٖ ألسس غٓا٥ُٗا
(1)

 . 

: ٚناْت يف أضض ايبًكا٤ ؾطقٞ األضزٕ ع٢ً  ١يف غع٠ٚ َؤت  َٛقؿ٘ٚ

َػري٠ أسس عؿط نٝاّل دٓٛب َس١ٜٓ ايهطى
(2)

ايػ١ٓ ايجا١َٓ يًٗذط٠ يكتاٍ  يف 

دٝـ ايطّٚ َٚٔ ْاقطِٖ َٔ ايعطب ، ٚايصٟ تصنط املكازض إٔ عسزٙ بًؼ َا٥يت 

فالآدٝؿّا قٛاَ٘ ثالث١  ملسو هيلع هللا ىلصأيـ ، ٚبعح ايٓيب 
(3)

هلصا اؾٝـ  ملسو هيلع هللا ىلص، ٚعني ايٓيب  

،  قتٌ ؾإٕ ، طايب أبٞ بٔ ؾذعؿط ، قتٌ ؾإٕ ، ساضث١ بٔ ظٜس : ِٖ ايكاز٠ َٔ ثالث١

ْٚعاِٖ ، ضٚاس١ ، ٚاغتؿٗس ايكاز٠ ايجالث١ ضنٞ اهلل عِٓٗ مجٝعّا  ؾعبس اهلل بٔ

قبٌ إٔ ٜأتٝ٘ خربِٖ ، ٚعٝٓاٙ تصضؾإ ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 
(4)

 . ٚأب٢ً دعؿط بٔ أبٞ طايب  

أِْٗ ايتُػٛا  سػّٓا ، ٚقاتٌ ايطّٚ قتااّل ؾسٜسّا، ؾعٔ عبس اهلل بٔ عُط  بال٤ّ

بني  َا بهعّا ٚتػعني ، يف ايكت٢ً ، ؾٛدسٚٙ ٚيف دػسٙ دعؿط بٔ أبٞ طايب 

غٝـ ٚنطب١ ، ضَض طع١ٓ
(5)

،  ٚأَِٗ طايب أبٞ بٔ دعؿط أبٓا٤ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚٚاغ٢ . 

،  ايّٝٛ بعس أخٞ ع٢ً تبهٛا ال : ؾكاٍ ،  دعؿط َكتٌ َٔ أٜاّ ثالث١ بعس ؾذا٤ِٖ

ِٞ أخٞ ، قاٍ عبس اهلل بٔ دعؿط : ؾذ٤ٞ بٓا نأْٓا أؾُطر ازعٛا  ، ؾكاٍ :  يٞ ابَٓ

ؾؿبٝ٘  قُس أَا » : قاٍ ثِ ضؤٚغٓا ؾشًل ، باؿالم ؾذ٤ٞ ، « اؿالم يٞ زعٛاا »

، ثِ أخص بٝسٟ ؾأؾاهلا ، « عُٓا أبٞ طايب ، ٚأَا عبس اهلل ؾؿبٝ٘ َخًكٞ ُٚخًكٞ 
                                                           

 . 2967ح 4/1946، َٚػًِ يف ايكشٝض  2967ح 2/1142ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (1)

 . 237املعامل األثري٠ م  (2)

 َطغٌ عط٠ٚ بٔ ايعبري بإغٓاز سػٔ . َٔ 4/24ضٚاٙ ابٔ ٖؿاّ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ  (3)

 . 4013ح 4/1554ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (4)

 . 4012ح 4/1553يف ايكشٝض ضٚاٙ ايبداضٟ  (5)



 ;8ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصآلىالبوتى،ىمكانتهمىومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيى

قاهلا  « ايًِٗ اخًـ دعؿطّا يف أًٖ٘ ، ٚباضى يعبس اهلل يف قؿك١ ميٝٓ٘» ؾكاٍ : 

 ٚدعًت ُتِؿٔطُح ي٘ ، ؾكاٍ : ؾصنطت ي٘ ٜتُٓا ،  ثالخ َطاض ، قاٍ ؾذا٤ت أَٓا ،

« ايع١ًٝ ؽاؾني عًِٝٗ ، ٚأْا ٚيِٝٗ يف ايسْٝا ٚاألخط٠ ؟!» 
(1)

 . 

 : مواقف محسة بن عبد املطلب  -3

ايعٝل  ْاس١ٝ َٔ ايبشط غٝـ إىل غط١ٜ يف بسض غع٠ٚ قبٌ ي٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بعح : أواًل

بٔ يف ثالثني ضانبّا َٔ املٗادطٜٔ العرتاض عري يكطٜـ ، ؾًكٞ أبا دٌٗ 

ٖؿاّ بايػاسٌ يف ثالمثا١٥ ضانب ، ؾشذع بِٝٓٗ فسٟ بٔ عُطٚ 

اؾٗين ، ٚنإ َٛازعّا يًؿطٜكني ، ٚمل ٜكع قتاٍ بني ايؿطٜكني
(2)

 . 

يألغٛز بٔ عبس األغس املدعَٚٞ يف غع٠ٚ بسض  َا ضٟٚ َٔ قتً٘  : ثانيًا

ٚنإ ضداّل ؾطغّا غ٤ٞ اـًل ، ؾكاٍ : أعاٖس اهلل ألؾطبٔ َٔ 

ٚ ألٖسَٓ٘ ، أٚ ألَٛتٔ زْٚ٘ ، ؾًُا خطز خطز إيٝ٘ محع٠ بٔ سٛنِٗ ، أ

عبس املطًب ، ؾًُا ايتكٝا نطب٘ محع٠ ؾأطٔ قسَ٘ بٓكـ غاق٘ ، ٖٚٛ 

،  اؿٛض إىل سبا ثِ ، زَّا ضدً٘ تؿدب ظٗطٙ ع٢ً ؾٛقع ، اؿٛض زٕٚ

ست٢ اقتشِ ؾٝ٘ ، ٜطٜس إٔ ٜرب بُٝٝٓ٘ ، ؾكتً٘ محع٠ يف اؿٛض
(3)

 . 

 محع٠ ؾكتً٘ ضبٝع١ بٔ عتب١ ٚبني بٝٓ٘ مبباضظ٠ بسض ّٜٛ ايكتاٍ ابتسا٤ : ثالجًا
(4)

 . 

اقطـ  ؾًُا ، ي٘ ٚقتً٘ ، ايعع٣ عبس بٔ يػباع أسس غع٠ٚ يف  َباضظت٘ : رابعًا

املػًُٕٛ ٚاملؿطنٕٛ ّٜٛ أسس يًكتاٍ ، خطز َٔ قؿٛف املؿطنني 

بٔ  غباع بٔ عبس ايعع٣ اـعاعٞ ؾكاٍ : ٌٖ َٔ َباضظ ؟ ؾدطز إيٝ٘ محع٠
                                                           

 ا ايهتاب .ٚقشش٘ قككٛ 3/278س يف املػٓس ضٚاٙ أمح (1)

 َٔ غري غٓس .2/281ضٚاٙ ابٔ ٖؿاّ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ  (2)

 َٔ غري إغٓاز ٚنعؿ٘ قككا ايهتاب . 2/318ضٚاٙ ابٔ ٖؿاّ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ  (3)

 يؿٝب١ بٔ ضبٝع١ ّٜٛ بسض يف تكسَت اإلؾاض٠ إىل ؽطٜر ٖصا األثط يف شنط َباضظ٠ عًٞ  (4)

 . 59م 



 (04) العدد -المنورة المدونة ودراسات بحوث مركز مجلةى96

 اٗزَشبٔ أّ أمناض َكطع١ ايبعٛض ، أُتا عبس املطًب ، ؾكاٍ : ٜاغباع ، ٜا

قاٍ : ثِ ؾس عًٝ٘ ؾهإ نأَؼ ايصاٖب ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ٚضغٛي٘ 
(1)

 . 

ّٜٛ أسس بعس إٔ قاتٌ قتااّل ؾسٜسّا ، ٚنإ ٜكٍٛ  اغتؿٗازٙ  : خامصًا

ٚجيٍٛ يف َٝسإ ايكتاٍ ، ست٢ نُٔ ي٘ ٚسؿٞ اؿبؿٞ َٛىل دبري بٔ 

،   محع٠ زْا ؾًُا ، َٛادٗت٘ ٜػتطٝع ال ألْ٘ ; قدط٠ عٓس ٚاختبأ ، طعَِ

ضَاٙ عطبت٘ ، ؾٛنعٗا َابني غطت٘ ٚعاْت٘ ، ؾدطدت َٔ بني ٚضنٝ٘ ، 

بتشطٜض َٔ َٛالٙ دبري بٔ  ، ٚنإ قتٌ ٚسؿٞ ؿُع٠  ؾُات 

نإ قتٌ عُ٘ طع١ُٝ بٔ عسٟ بٔ اـٝاض ، ؾكاٍ ي٘  َطعِ ألٕ محع٠ 

تًت محع٠ بعُٞ طع١ُٝ ؾأْت سطدبري : إٕ ق
(2)

ملكتٌ  ملسو هيلع هللا ىلص. ٚسعٕ ايٓيب  

بسٚض  املس١ٜٓ إىل أسس َٔ ضدٛع٘ بعس ملسو هيلع هللا ىلص َط ؾكس ; ؾسٜسّا سعّْا محع٠ عُ٘

بٛانٞ  ٚيهٔ محع٠ ال» األْكاض ؾػُع هلِ بها٤ّا ع٢ً قتالِٖ ؾكاٍ : 

ؾبًؼ شيو األْكاض ، ؾبهت٘ ْػاؤِٖ ،  -سعّْا عًٝ٘ ٚأملّا يؿطاق٘  - « ي٘

خريّا ، ْٚٗأٖ عٔ ايٓٝاس١ ملسو هيلع هللا ىلصِ ايٓيب ؾكاٍ هل
(3)

 . 

 محع٠ يعُ٘ قبت٘ ؾطط َٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚيهٔ ،  ٚسؿٞ ٚأغًِ

 ، محع٠ قتٌ َكٝب١ ٚقع ٚؾس٠  ضؤ١ٜ ٜػتطٝع ٜهٔ مل قًب٘ ع٢ً 

 ؾًُا ... :  محع٠ َكتٌ ٜصنط ٖٚٛ  ٚسؿٞ قاٍ ، ٚسؿٞ ٖٚٛ قاتً٘

 ست٢ مبه١ تؾأقُ ، َعِٗ ضدعت - أسس غع٠ٚ َٔ أٟ - ايٓاؽ ضدع

 : يٞ ؾكٌٝ ، ضغاّل ؾأضغًٛا ، ايطا٥ـ إىل خطدت ثِ ، اإلغالّ ؾٝٗا ؾؿا
                                                           

 . 3844ح 4/1494ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (1)

 ل .املكسض ايػاب (2)

ٚقشش٘ احملككإ ، ٚعبس ايطظام يف املكٓـ  3/144ضٚاٙ ابٔ ٖؿاّ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ  (3)

ٚسػٔ  5563ح 9/398، ٚأمحس يف املػٓس  3/63، ٚابٔ أبٞ ؾٝب١ يف املكٓـ  3/561

 إغٓازٙ احملككإ .



 96ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصآلىالبوتى،ىمكانتهمىومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيى

 ؾًُا ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ع٢ً قسَت ست٢ ؾدطدت ، ايطغٌ ٜٗٝر ال إْ٘

  : قًت « ؟ محع٠ قاتٌ أْت » : قاٍ ، ْعِ : قًت « ؟ ٚسؿٞ آْت » : قاٍ ضآْٞ

 ؟ عين دٗوٚ تػٝب إٔ تػتطٝع ؾٌٗ قاٍ . بًػو َا األَط َٔ نإ قس

.اؿسٜح... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ قبض ؾًُا ، ؾدطدت : قاٍ
(1)

 . 

 : مواقف العباس بن عبد املطلب  -4

ٜٚساؾع عٓ٘  ، ، ٜٚعتين ب٘ ملسو هيلع هللا ىلصنإ ممٔ حيب ايٓيب  تكسّ إٔ ايعباؽ 

قبٌ اهلذط٠ إىل املس١ٜٓ
(2)

 إىل املس١ٜٓ : ملسو هيلع هللا ىلص. َٚٔ َٛاقؿ٘ بعس ٖذط٠ ايٓيب  

 مواقفى قبل إعالنى إشالمى : -1

 املؿطنني َع خطٚد٘ ٚنإ ، ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب َٓاقطت٘ يف ايعباؽ اغتُط اهلذط٠ ٚبعس

 إٔ اغتطعتِ َٔ : ملسو هيلع هللا ىلص قاٍ ؾكس ، َٓ٘ ْؿؼ طٝب غري َٚٔ ، إنطاّٖا بسض ّٜٛ

نطّٖا خطدٛا ؾإِْٗ ، املطًب عبس بين َٔ تأغطٚا
(3)

 ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إٔ آخط سسٜح ٚيف 

 هلِ ساد١ ال نطّٖا أخطدٛا ؾس ٚغريِٖ ، ٖاؾِ بين َٔ ضدااّل عطؾت إْٞ » : قاٍ

 بٔ ايبدرتٟ أبا يكٞ َٚٔ ، ٜكتً٘ ؾال ٖاؾِ بين َٔ أسسّا َٓهِ يكٞ ؾُٔ ، بكتايٓا

 اهلل ضغٍٛ عِ املطًب عبس بٔ ايعباؽ يكٞ َٚٔ ، ٜكتً٘ ؾال أغس بٔ اؿاضخ بٔ ٖؿاّ

« َػتهطّٖا خطز إمنا ؾإْ٘ ، ٜكتً٘ ؾال ملسو هيلع هللا ىلص
(4)

 ي٘ ٜٚؿٗس نعـ ؾٝ٘ ٚاؿسٜح . 

 ، ي٘ سٙٝٚتأٜ ، ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب  املطًب عبس بٔ ايعباؽ قب١ ٜؤٜس ٚمما . قبً٘ ايصٟ

 بٔ اؿذاز سسٜح ، إغالَ٘ ٜعًٔ إٔ قبٌ ، مبه١ ٖٚٛ ْبٛت٘ بكسم ٚاعرتاؾ٘

 بٔ اؿذاز قاٍ ، خٝرب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ اؾتتض ملا : قاٍ  َايو بٔ أْؼ ؾعٔ ، ٔعالط

  ، آتِٝٗ إٔ أضٜس ٚإْٞ ، أٖاّل بٗا يٞ ٚإٕ ، َااّل مبه١ يٞ إٕ ، اهلل ضغٍٛ ٜا : ٔعالط

 ، ؾا٤ َا ٜكٍٛ إٔ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ي٘ ؾأشٕ ؟! ؾ٦ّٝا قًت أٚ ، َٓو ًْت إٕ سٌ يف ؾأْا

                                                           

 . 3844ح 4/1495 ايكشٝض ضٚاٙ ايبداضٟ يف (1)

 . 43ْعط م ا (2)

 ا ايهتاب .ٚقشض إغٓازٙ قككٛ 676ح 2/97ضٚاٙ أمحس يف املػٓس  (3)

 ٚنعؿؿ٘ قككا ايهتاب . 2/324ضٚاٙ ابٔ ٖؿاّ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ  (4)



 (04) العدد -المنورة المدونة ودراسات بحوث مركز مجلةى96

 أؾرتٟ إٔ أضٜس ؾإْٞ عٓسى نإ َا يٞ امجعٞ : ؾكاٍ ، قسّ سني اَطأت٘ ؾأت٢

 : قاٍ ، أَٛاهلِ ٚأقٝبت ، اغتبٝشٛا قس ؾإِْٗ ، ٚأقشاب٘ قُس غٓا٥ِ َٔ

 اـرب ٚبًؼ ، ٚغطٚضّا ؾطسّا املؿطنٕٛ ٚأظٗط ، املػًُٕٛ ْكُعؾا ، مبه١ شيو ؾؿؿا

 ، اؾعضٟ عجُإ ؾأخربْٞ : َعُط قاٍ ، ٜكّٛ إٔ ٜػتطٝع ال ٚدعٌ ، ؾعكط ، ايعباؽ

 ، قسضٙ ع٢ً ؾٛنع٘ ، ؾاغتًك٢ ، قجِ : ي٘ ٜكاٍ ي٘ ابّٓا ؾأخص : قاٍ ، َكػِ عٔ

 . ضغِ َٔ بطغِ ِايٓع شٟ ْيب األؾِ األْـ شٟ ؾبٝ٘ قجِ سيب : ٜكٍٛ ٖٚٛ

 ، ب٘ د٦ت َا ًٜٚو : عالط بٔ اؿذاز إىل غالَّا أضغٌ ثِ : أْؼ عٔ ثابت قاٍ

 : يػالَ٘ عالط بٔ اؿذاز : قاٍ ، ب٘ د٦ت مما خري اهلل ٚعس ؾُا ؟ تكٍٛ َٚاشا

 ؾإٕ ، آلتٝ٘ بٝٛت٘ بعض يف يٞ ؾًٝدٌ : ي٘ ٚقٌ ، ايػالّ ايؿهٌ أبٞ ع٢ً اقطأ

 أبا ٜا أبؿط : قاٍ ، ايساض باب بًؼ ؾًُا ، غالَ٘ ؾذا٤ ، ٜػطٙ َا ع٢ً اـرب

 قاٍ َا ؾأخربٙ ، عٝٓٝ٘ بني َا ٌقٖب ست٢ ؾطسّا ايعباؽ ؾٛثب : قاٍ ، ايؿهٌ

اؿسٜح ... ؾأعتك٘ ، اؿذاز
(1)

 . 

 مواقفى بعد إعالنى إشالمى : -2

 َٛقؿ٘ قبٌ ٖذطت٘ إىل املس١ٜٓ : أواًل :

ط٠ ، ٚنإ خيؿٞ قبٌ غع٠ٚ خٝرب غ١ٓ غبع َٔ اهلذ أغًِ ايعباؽ 

ملسو هيلع هللا ىلصإغالَ٘ يٝأتٞ بأخباض قطٜـ يًٓيب 
(2)

 . 

 ذطت٘ إىل املس١ٜٓ :َٛاقؿ٘ بعس ٖ ثانيًا :

 :موقفى يف فتح مكة  -

 يؿتض ٚاملػًُٕٛ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب خطز سني ٚشيو ، اَٗادّط ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ع٢ً قسّ ؾكس

باؾشؿ١ ملسو هيلع هللا ىلص بايٓيب ؾايتك٢ ، َه١
(3)

 . 

                                                           

ٚقاٍ قككٛا ايهتاب : إغٓازٙ قشٝض ع٢ً ؾطط  401،  19/400ضٚاٙ أمحس يف املػٓس  (1)

 ايؿٝدني .

 . 2/124 األق١ًٝ املكازض ن٤ٛ يف ايٓب١ٜٛ ٚايػري٠ ، 2/476 يًعُطٟ ايكشٝش١ ايٓب١ٜٛ ايػري٠ (2)

 . 2/476َٔ غري غٓس ٚايػري٠ ايكشٝش١  61،  4/60ضٚاٙ ابٔ ٖؿاّ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ  (3)



 96ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصآلىالبوتى،ىمكانتهمىومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيى

 ٚق٠ٛ املػًُني إىل ٜٓعط ست٢ غؿٝإ أبٞ عبؼ ايؿتض عاّ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٙٚأَط

ّٕ ؾعٔ . قًب٘ اإلغالّ ؾٝسخٌ ، ٚعستِٗ ، دٓسِٖ  مٖلا : قاٍ أبٝ٘ عٔ عط٠ٚ بٔ َٖؿا

٘ٔ ضغٍٛ غاَض َّ ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ ِّٜؿا شيو ؾَبًََؼ ، ايَؿِتٔض عا َٕ أبٛ خَطَز ، قَط َٝا  ، َسطٕب بٔ غِؿ

ُِ ّٕ بٔ ََٚسهٝ ٌُ ، سَعا ِٜ َٕ َٚضَقا٤َ بٔ َٚبَس ُٔػٛ ًَِت ـََبَط َٜ ٘ٔ ٍٛضغ عٔ ا  َؾَأِقَبًٛا ، ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ

َٕ ٕٔ َٖط َأَتٛا ست٢ َٜٔػريٚ ِِ ؾإشا ، ايٖعَٗطا ٖ ٕٕ َٗا بٓٔرَيا ْٖ ُٕ نَأ  أبٛ ؾكاٍ ، عَطَؾ١َ ْرَيا

َٕ َٝا َٗا؟  ٖصٙ َا:  غِؿ ْٖ ُٕ يَهَأ ٌُ ؾكاٍ ، عَطَؾ١َ ْرَيا ِٜ ُٕ : َٚضَقا٤َ بٔ بَس  ، َعُٕطٚ َبين ْرَيا

َٕ أبٛ ؾكاٍ َٝا ٌٗ َعُْطٚ : غِؿ ِِ ، شيو َٔ أَق ٘ٔ ضغٍٛ سَطٔؽ َٔ ْاْؽ َؾَطآٖ  ، ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ

ِِ ُٖ ِِ ، َؾَأِزَضنٛ ُٖ ِِ َؾَأَتٛا ، َؾَأَخصٚ ٔٗ ٍَ ب ٘ٔ َضغٛ َِ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ َٕ أبٛ َؾَأغًَ َٝا  ؾًُا ، غِؿ

َٕ أَبا اِسبِؼ : يًَِعٖبأؽ قاٍ ، غاَض َٝا َِٓس غِؿ ِٓعَط ست٢ اؾبٌ خطِ ع ُٔنَي إىل َٜ  ، اِيُِػًٔ

ُ٘ ٌُ ؾَذَعًَِت، ايَعٖباُؽ ؾَشَبَػ  أبٞ ع٢ً َنتَٝب١ّ َنتَٝب١ّ مُتٗط ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َع َتُٗط اِيَكَبا٥

َٕ َُٖطِت ، ُغِؿٝا  يٞ َا : قاٍ ، غَؿاُض ٖصٙ قاٍ ؟ ٖصٙ َٔ : عٖباُؽ ٜا قاٍ ، َنتَٝب١ْ ؾ

ِٖ ، َٚئػَؿاَض ١َُٓ َٖطِت ث ِٝ ٌَ : قاٍ ، ُدٗ ِٖ ، شيو َِج ِٕ بٔ غِعُس َٖطِت ث ِٜ  ٌََِج ؾكاٍ ، ُٖص

ََٖطِت ، شيو ٚ ُِ ِٝ ٌَ ؾكاٍ ُغً َٗا َٜط مل َنتَٝب١ْ أِقَبًَِت ست٢ ، شيو َِج  َٔ : قاٍ ، َِجًَ

١َُٜ َع٘ ُعباَز٠َ بٔ غِعُس عًِٝٗ األْكاض ال٤ؤٖ قاٍ ؟ ٖصٙ  ٜا : ُعباَز٠َ بٔ َغعُس ؾكاٍ ، ايٓطا

َٕ أَبا َّ ، ُغؿَٝا ِٛ َٝ ُّ اي َٜٛ ١َُٔ َّ ، امَلًَِش ِٛ َٝ ٌٗ اي َٕ أبٛ ؾكاٍ ، ِعَب١ُايَه ُتػَتَش   : ُغؿَٝا

ُّ سٖبَصا ، عٖباُؽ ٜا ِٖ ، ايصَِّأض َٜٛ َٞ نٔتَٝب١ْ دا٤َِت ث ٖٔ ٚ ٌٗ ِِ ايَهَتا٥ٔٔب أَق ٔٗ ٘ٔ ضغٍٛ ؾٝ  ايًٓ

ُ٘ ، ملسو هيلع هللا ىلص ١َُٜ ، ََٚأقَشاُب ّٔ بٔ ايٗعَبرٔي َع ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َٚضا ٖٛا ٘ٔ ضغٍٛ َٖط ؾًُا ، ايَع  ٔبأٔبٞ ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ

َٕ ِِ : قاٍ ُغؿَٝا  ، ٚنصا ، نصا : قاٍ ؟ قاٍ َا : قاٍ ؟ ُعباَز٠َ بٔ َغعُس قاٍ َا َِِتعًَ أَي

ِٔ ، َغعْس نَصَب : ؾكاٍ ّْ ٖصا َٚئه َٜٛ ُِ ّْ ، ايَهِعَب١َ ؾٝ٘ اهلل ُٜععِّ َٜٛ  ؾٝ٘ ُتهَػ٢ َٚ

َََط : قاٍ ، ايَهِعَب١ُ ٘ٔ ضغٍٛ َٚأ ِٕ ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ ُ٘ ُتطَنَع أ َُٜت ٕٔ ضا اؿسٜح...  ٔباَؿُذٛ
(1)

 . 

 ايعباؽ ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ ؾأَط ، ؾرتزز ، يإلغالّ غؿٝإ أبا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ٚزعا

 أبٛ ٚأغًِ ، ؾؿعٌ ، ايتايٞ ايّٝٛ قباح يف ٚحيهطٙ ، خُٝت٘ إىل ٜأخصٙ بإٔ

                                                           

 . 4030ح 4/1559ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (1)



 (04) العدد -المنورة المدونة ودراسات بحوث مركز مجلةى96

 اغتعطض سٝح ، املػًُني ق٠ٛ ع٢ً ايعباؽ ٚأطًع٘ ، ايتايٞ ايّٝٛ يف غؿٝإ

 ست٢ ، ِبٗ يكطٜـ ٌَبٔق ال ٚأْ٘ ، املػًُني ق٠ٛ غؿٝإ أبٛ ؾأزضى ، أَاَ٘ اؾٝـ

 يكس ٚاهلل : قاٍ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ٚؾِٝٗ ٚاألْكاض املٗادطٜٔ نتٝب١ ب٘ َطت إشا

 إْٗا ، غؿٝإ أبا ٜا ٚحيو : ايعباؽ ؾكاٍ ، ععُّٝا ايّٝٛ أخٝو ابٔ ًَو أقبض

إشّا ؾٓعِ : قاٍ ، ايٓب٠ٛ
(1)

 . 

 موقفى يف غسوة حنني : -

سني ؾط يف األٚقات ايعكٝب١ ،  ملسو هيلع هللا ىلصممٔ ثبت َع ايٓيب  نإ ايعباؽ 

 ں ﴿ : بكٛي٘ ساهلِ تعاىل اهلل شنط نُا اهلعمي١ بِٗ ؼٌ إٔ ٚنازت ، املػًُٕٛ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ﴾ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

بٔ  غؿٝإ ٚأبٛ أْا ؾًعَت ، سٓني ّٜٛ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ َع ؾٗست :  قاٍ ص25 : ايتٛب١ط

ع٢ً بػ١ً  ملسو هيلع هللا ىلصٍٛ اهلل ، ؾًِ ْؿاضق٘ ، ٚضغ ملسو هيلع هللا ىلصاؿاضخ بٔ عبس املطًب ضغٍٛ اهلل 

ي٘ بٝها٤ ، أٖساٖا ي٘ ؾط٠ٚ بٔ ْؿاث١ اؾصاَٞ ، ؾًُا ايتك٢ املػًُٕٛ ٚايهؿاض ، 

قاٍ  ٜطنض بػًت٘ ٔقَبٌ ايهؿاض ، ملسو هيلع هللا ىلص٢ املػًُٕٛ َسبطٜٔ ، ؾطؿل ضغٍٛ اهلل ٖٚي

ٚأبٛ غؿٝإ ، أنٖؿٗا إضاز٠ أال تػطع  ملسو هيلع هللا ىلصعباؽ : ٚأْا آخص بًذاّ بػ١ً ضغٍٛ اهلل 

أٟ عباؽ ، ْاز أقشاب » :  ملسو هيلع هللا ىلص، ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص آخْص بطناب ضغٍٛ اهلل

                                                           

، َٔ ططٜل ابٔ  2/158ٚايطربٟ يف ايتاضٜذ ،  66-4/62ضٚاٙ ابٔ ٖؿاّ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ  (1)

اهلل بٔ عبٝس اهلل بٔ عباؽ ، ٖٚٛ نعٝـ نُا يف  غٓازٙ سػني بٔ عبسإغشام ، ٚيف إ

ٚقاٍ : ؾٗصا سسٜح  3/319ٚايطشاٟٚ يف َؿهٌ اآلثاض  ، 158تكطٜب ايتكطٜب م 

يف ، ٚايبٝٗكٞ  7264ح 8/12ٚايطرباْٞ يف املعذِ ايهبري ،  322َتكٌ اإلغٓاز قشٝض 

غشام نُا عٓس ايطربٟ ، ٚابٔ سذط يف املطايب ايعاي١ٝ إزال٥ٌ ايٓب٠ٛ َٔ ططٜل ابٔ 

 غشام بٔ ضا١ٜٖٛ ، ٚقاٍ : ٖصا سسٜح قشٝض .إَٔ َػٓس  17/459
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َُُط٠ٔ  قاٍ عباؽ : ٚنإ ضداّل قِّتّا ، ؾكًت بأع٢ً قٛتٞ : أٜٔ أقشاب  ،« ايٖػ

َُُط٠ ، قاٍ : ؾٛاهلل يهإٔ عطؿتِٗ سني مسعٛا قٛتٞ عطؿ١ ايبكط ع٢ً  ايٖػ

حٜاؿس ...أٚالزٖا ، ؾكايٛا : ٜايبٝو ، ٜايبٝو ، قاٍ : ؾاقتتًٛا 
(1)

 . 

، ٚػٗٝعٙ  ملسو هيلع هللا ىلصبعس ٚؾات٘  ملسو هيلع هللا ىلصبتػػٌٝ ايٓيب  قٝاَ٘ ٚٚيسٜ٘ ايؿهٌ ٚقجِ 

 . ٚزؾٓ٘ َع عًٞ بٔ أبٞ طايب ٚعسز َٔ ايكشاب١ 

 : موقف أبي شفيان بن احلارخ بن عبد املطلب  -5

ايطناع١ َٔ ٚأخٛٙ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عِ ابٔ ٖٚٛ
(2)

 َػًُّا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ع٢ً قسّ ، 

إغالَ٘ ٚسػٔ ؾأغًِ ، ٚاملس١ٜٓ َه١ بني ؾًكٝ٘ ، َه١ يؿتض ملسو هيلع هللا ىلص خطز عٓسَا
(3)

  .

 ٚععِٝ ، إمياْ٘ قسم ع٢ً زاٍ سٓني غع٠ٚ يف َٚؿٗٛز ععِٝ َٛقـ ي٘ ٚنإ

 ٚغؿٞ ، ايٓاؽ عٓ٘ ؾط سني ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َع ثبت ؾكس ، ملسو هيلع هللا ىلص ٚضغٛي٘ هلل قبت٘

 ثبات يف شيو تكسّ نُا ، بايػٗاّ ٚأَططِٖٚ ، املػًُني َعػهط املؿطنٕٛ

 : ؾكاٍ ، ضدٌ ٚغأي٘  عاظب بٔ ايربا٤ ٚعٔ.  ٦َٜٕٛص َع٘ املطًب عبس بٔ باؽايع

 ٚيهٓ٘ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ٚىل َا ، ٚاهلل ال : قاٍ ؟ سٓني ّٜٛ أؾطضمت ; عُاض٠ أبا ٜا

ُِٖ أقشاب٘ ؾبإ خطز  ؾًكٛا ، غالح نجري أٚ غالح عًِٝٗ يٝؼ ُسٖػطّا َٚأخٖؿاُؤ

 ، ضؾكّا ؾطؾكِٖٛ ، ْكط ٚبين ٖٛاظٕ عمج غِٗ هلِ ٜػكط ٜهاز ال ضَا٠ قَّٛا

 ع٢ً ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٚضغٍٛ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ إىل ٖٓاى ؾأقبًٛا ، خيط٦ٕٛ ٜهازٕٚ َا

 ، ؾٓعٍ ، ب٘ ٜكٛز املطًب عبس بٔ اؿاضخ بٔ ٚأبٛغؿٝإ ، ايبٝها٤ بػًت٘

« املطًب عبس ابٔ أْا النصب ايٓيب أْا»  : ٚقاٍ ؾاغتٓكط
(4)

 . 
                                                           

 . 1775ح 2/1398ضٚاٙ َػًِ يف ايكشٝض  (1)

 . 4/237االغتٝعاب البٔ عبس ايرب  (2)

 ٚسػٔ إغٓازٙ قككا ايهتاب . 4/61ب١ٜٛ ضٚاٙ ابٔ ٖؿاّ يف ايػري٠ ايٓ (3)

 . 1776ح 3/1400َػًِ يف ايكشٝض ،  2772ح 3/1071ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (4)
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 : طلب موقف عبيدة بن احلارخ بن امل -6

 قبٌ  إغالَ٘ ٚنإ ، غٓٛات بعؿط َٓ٘ أغٔ ٚنإ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عِ ابٔ

األضقِ أبٞ بٔ األضقِ زاض ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب زخٍٛ
(1)

 بعس َؿٗٛز٠ َٛاقـ ي٘ ٚناْت ، 

 : شيو ؾُٔ املس١ٜٓ إىل اهلذط٠

ي٘ أَريّا ع٢ً غط١ٜ قبٌ غع٠ٚ بسض يف غتني أٚ مثاْني َٔ  ملسو هيلع هللا ىلصبعح ايٓيب 

ؾتٓاٚؾٛا ،  ، قطٜـ َٔ ععُّٝا مجعّا ؾٝ٘ ؾًكٞ ، باؿذاظ َا٤ّ بًؼ ست٢ ، املٗادطٜٔ

ؾٛاٚض٢َ غعس بٔ أبٞ ٚقام ؾٝٗا بأٍٚ غِٗ يف غبٌٝ اهلل ، ثِ اْكط
(2)

 . 

يف غع٠ٚ بسض قبٌ ابتسا٤ ايكتاٍ ، يًٛيٝس بٔ عتب١ بٔ ضبٝع١ ،  َباضظت٘ 

٤ ؿطابايك َٚات ، املػًُني َعػهط إىل عبٝس٠ ٚاستٌُ ، قاسب٘ َُٓٗا نٌ ؾذطح

يف ططٜل ايعٛز٠ إىل املس١ٜٓ
(3)

بٔ ضبٝع١ ٙ عبٝس٠ ٖٛ عتب١ إٕ ايصٟ باضظ: ، ٚقٌٝ  

ُٗا ناْا نبريا ايػْٔأل
(4)

 . 

 :ما روي من موقف صفية بنت عبد املطلب رضي اهلل عنوا ومل يجبت  -7

 ايعٛاّ بٔ ايعبري أّ ٖٚٞ ، املطًب عبس بٔ محع٠ ؾكٝك١ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ع١ُ ٖٞ
(5)

  ،

 باملػًُني قطٜع١ بٓٛ غسضت ؾًُا ، املػًُني َع اـٓسم غع٠ٚ ؾٗست أْٗا ضٟٚ

 َعٗٔ  ثابت بٔ سػإ ٚنإ ، ؾاضع سكٔ يف قؿ١ٝ َع املػًُني ْػا٤ ناْت

 ؾكايت ، باؿكٔ ٜطٝـ ؾذعٌ ، ايٝٗٛز َٔ ضدٌ باؿكٔ ؾُط ، اؿكٔ يف

 ٚاهلل ٚإْٞ ، باؿكٔ ٜطٝـ تط٣ نُا ايٝٗٛزٟ ٖصا إٕ : ثابت بٔ ؿػإ قؿ١ٝ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ عٓا ؾػٌ ٚقس ، ٜٗٛز َٔ ٚضا٤ْا َٔ عٛضتٓا ع٢ً ٜسٍ إٔ ٘آَٓ َا
                                                           

 . 3/141االغتٝعاب البٔ عبس ايرب  (1)

 َٔ غري غٓس . 2/276ضٚاٙ ابٔ ٖؿاّ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ  (2)

 . 2/425ايػري٠ ايٓب١ٜٛ البٔ ٖؿاّ  (3)

 ّٜٛ بسض . عٓس شنط َباضظ٠ عًٞ  39ىل ؽطٜر اـرب يف م تكسَت اإلؾاض٠ إ (4)

 . 4/427االغتٝعاب البٔ عبس ايرب  (5)
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 ، املطًب عبس اب١ٓ ٜا يو اهلل ٜػؿط : سػإ قاٍ.  ؾاقتً٘ إيٝ٘ ْعٍاؾ ، ٚأقشاب٘

 عٓسٙ أض ٚمل ، شيو يٞ قاٍ ؾًُا : قايت ، ٖصا بكاسب أْا َا عطؾت يكس ٚاهلل

 بايعُٛز ؾهطبت٘ ، إيٝ٘ اؿكٔ َٔ ْعيت ثِ عُٛزّا أخصت ثِ ، استذعت ، ؾ٦ّٝا

األثط ... قتًت٘ ست٢
(1)

 . 

 :فاطمة رضي اهلل عنوا  ملسو هيلع هللا ىلصمواقف ابنة النيب  -8

، َٚالظَتٗا ي٘ بايطغِ َٔ ععِ ٍٖٛ  يف غع٠ٚ أسس ملسو هيلع هللا ىلصَطاؾكتٗا يًٓيب  -

، ٚإعُاهلِ ايكتٌ يف  ملسو هيلع هللا ىلصاملعطن١ ٚخًٛم املؿطنني إىل ضغٍٛ اهلل 

عِ االب١ٓ ايباض٠ دٓس املػًُني ، ٚؾطاض عسز َٔ املػًُني ، ٚناْت ْ

، ٚؾر ٚدٗ٘ ، ٚغاٍ زَ٘  ملسو هيلع هللا ىلصبأبٝٗا ايطسِٝ ايؿؿٛم عًٝ٘ ، ؾًُا دطح 

، ناْت ضنٞ اهلل عٓٗا ظٛاضٙ ، ؾػاضعت يتدؿٝـ َكاب٘ ،  ملسو هيلع هللا ىلص

َٚعاؾ١ دطاس٘ ، ؾهاْت تػػٌ ايسّ عٔ ٚدٗ٘ ، ٚعًٞ بٔ أبٞ طايب 

خصت ٜػهب هلا املا٤ باجملٔ ، ؾًُا ضأت إٔ املا٤ ال ٜعٜس ايسّ إال نجط٠ أ

ٌٔ ؾعٔ ، ايسّ ؾاغتُػو ، ٚأيككتٗا ، ؾأسطقتٗا ، دطٜس َٔ قطع١ ِٗ  بٔ غ

ِّ غِعٕس ٘ٔ ضغٍٛ ضِأٔؽ ع٢ً ُنٔػطِت مٖلا: قاٍ ايٓػأعٔس َِٝه١ُ ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ ،  اِيب

َٞ َٔ ُ٘ ُٚأِز ُٗ ُ٘ ُٚنٔػَطِت ، ِٚد َُٝت ٌّ ٚنإ ضَبأع ـُ عًٔ ِّ يف ٔباِيُا٤ٔ خِيَتًٔ ُٔذ  ، اِي

١َُُ َٚدا٤َِت ٘ٔ عٔ ٌُتِػٔػ ؾأط ٔٗ َّ ِٚد ١َُُ ضَأِت ؾًُا،  ايٓس  ضنٞ اهلل عٓٗا ؾأط

َّ ََُسِت نِجَط٠ّ اِيُا٤ٔ ع٢ً ٜٔعُٜس ايٓس َٗا سٔكرٕي إىل ع َٗا ، ؾَأِسَطَقِت  ع٢ً َٚأِيَكَكِت

٘ٔ ضغٍٛ دِطٔح ُّ ؾَطَقَأ ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ ايٓس
(2)

 . 
                                                           

ٚايطربٟ  ٚنعـ قككا ايهتاب ايطٚا١ٜ ، 318،  3/317ضٚاٙ ابٔ ٖؿاّ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ  (1)

ٚنعؿ٘  ، 44 ، 2/43غشام ، ٚضٚاٙ أبٛ ٜع٢ً يف املػٓس إَٔ ططٜل ابٔ  2/96يف تاضخي٘ 

 ايهتاب . قكل

 3/261، ٚايًؿغ ي٘ ، َٚػًِ يف ايكشٝض  2754ح 3/1066ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (2)

 . 1790ح
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سني  ألبٞ غؿٝإ  ، ٚعًٞ بٔ أبٞ طايب  ، ٚعُط ، ٚأبٛ بهط ضزٖا -

قبٌ ؾتض َه١ يٝذسز َعاٖس٠ قًض اؿسٜب١ٝ اييت ْكهٗا  دا٤ َػتؿؿعّا

بػعِٖٚ ٚشيو قبٌ  ملسو هيلع هللا ىلصيٝذٓب قطٜؿّا قٝاّ ايٓيب  املؿطنٕٛ ، ٚشيو

إغالَ٘
(1)

 . 

، قايت أّ  ملسو هيلع هللا ىلصعاّ ؾتض َه١ ، ٚقٝاَٗا غس١َ ايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلصَطاؾكتٗا يًٓيب  -

َٖبُت ٖا٧ْ بٓت أبٞ طايب ضنٞ اهلل عٓٗا : ٘ٔ ضغٍٛ إىل َش َّ ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ  عا

ُ٘ ، ايَؿِتٔض ََٛدِست ٌُ َؾ ١َُُ ، َِٜػَتػ ُ٘ ََٚؾاط َٓت  ،عًٝ٘ َؾَػًُُٖت:  قايت ، َتِػرُتُٙ اِب

ّٗ أْا:  ؾكًت؟  ٖصٙ َٔ:  ؾكاٍ ِّ َِطَسّبا:  ؾكاٍ ، َطايٕب أبٞ بٓت َٖا٧ْٕ أ  بُأ

٘ٔ َٔ ؾَطَؽ ؾًُا،  َٖا٧ْٕ َٞ ؾَك٢ًٖ قاّ ، ُغِػً َُاْ ًَِتشّؿا ضَنَعإت َث ِٕٛب يف َُ  ث

ِْكَطَف ًُاؾ،  َٚاسٕس ٍَ ٜا:  قًت ا ٘ٔ ضُغٛ َِ ايًٓ َٓٞ بٔا ظَع ُ٘ ُأ ٌْ أْٖ  قس ضُداّل َقات

ُ٘ َٕ أَدِطُت َِٝط٠َ بٔ ُؾال ٘ٔ ضغٍٛ ؾكاٍ ، ُٖب َْا قس» :  ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ ّٖ ٜا أَدِطٔت َٔ أَدِط  أ

ّٗ قايت ، « َٖا٧ْٕ نّش٢ َٚشاَى:  َٖا٧ْٕ أ
(2)

 . 

عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل ؾعٔ  ;ٚٚؾات٘  ملسو هيلع هللا ىلصأملٗا ، ٚسعْٗا ، ملطض أبٝٗا قُس  -

، ؾكاٍ  ملسو هيلع هللا ىلصعٓٗا قايت : أقبًت ؾاط١ُ متؿٞ ، نإٔ َؿٝتٗا َؿٞ ايٓيب 

، ثِ أدًػٗا عٔ ميٝٓ٘ أٚ عٔ مشاي٘ ، ثِ «  َطسبّا بابٓيت» :  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

أغط إيٝٗا سسٜجّا ؾبهت ، ؾكًت هلا : مل تبهني ؟ ثِ أغط إيٝٗا سسٜجّا 

، ؾػأيتٗا ؾهشهت ، ؾكًت : َا ضأٜت نايّٝٛ ؾطسّا أقطب َٔ سعٕ 

، ست٢ قبض  ملسو هيلع هللا ىلصعُا قاٍ ، ؾكايت : َا نٓت ألؾؿٞ غط ضغٍٛ اهلل 

، ؾػأيتٗا ، ؾكايت : أغط إيٞ : إٕ دربٌٜ نإ ٜعاضنين  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

ايكطإٓ نٌ غ١ٓ َط٠ ، ٚإْ٘ عاضنين ايعاّ َطتني ، ٚال أضاٙ إال سهط 

                                                           

 . 63ألبٞ غؿٝإ م  تكسَت اإلؾاض٠ يصيو يف ضز عًٞ  (1)

 . 336ح 1/498 ايكشٝض يف َٚػًِ ، ي٘ ٚايًؿغ 3000ح 3/1157 ايكشٝض يف ايبداضٟ ضٚاٙ (2)



 ;9ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصآلىالبوتى،ىمكانتهمىومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيى

أدًٞ ، ٚإْو أٍٚ أٌٖ بٝيت ؿاقّا بٞ ، ؾبهٝت ، ؾكاٍ : أَا تطنني إٔ 

يصيو ؾهشهت ، املؤَٓني ْػا٤ أٚ ، اؾ١ٓ أٌٖ ْػا٤ غٝس٠ ْٞتهٛ
(1)

 . 

 ؾكايت ، ٜتػؿاٙ دعٌ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ثكٌ ملا : قاٍ ،  َايو بٔ أْؼ ٚعٔ

 بعس نطب أبٝو ع٢ً يٝؼ : هلا ؾكاٍ ، أباٙ ٚانطب : عٓٗا اهلل ضنٞ ؾاط١ُ

 ايؿطزٚؽ د١ٓ ََٔ أبتاٙ ٜا ، زعاٙ ضبّا أداب ، أبتاٙ ٜا : قايت ، َات ؾًُا ، ايّٝٛ

 ، أْؼ ٜا : ؾاط١ُ قايت ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب زؾٔ ؾًُا ، ْٓعاٙ دربٌٜ إىل أبتاٙ ٜا ، َأٚاٙ

ايرتاب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ع٢ً ؼجٛا إٔ أْؿػهِ أطابت
(2)

 . 

 :أموات املؤمنني رضي اهلل عنون  ملسو هيلع هللا ىلصمواقف بعض زودات النيب  -9

 ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ْكط٠ يف عٓٗا اهلل ضنٞ خسجي١ املؤَٓني أّ َٛقـ شنط تكسّ

َٚؤاظضت٘
(3)

 ٖٓا ٚغأشنط ، املس١ٜٓ إىل اهلذط٠ قبٌ عٓٗا اهلل ضنٞ ٚتٛؾٝت ، 

 يف ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ظٚدات يبعض املكازض أٚضزتٗا اييت ٚايعع١ُٝ اهلا١َ املٛاقـ

 . املس١ٜٓ إىل اهلذط٠ بعس ، ملسو هيلع هللا ىلص ي٘ ٚخسَتٗٔ ، ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب َٚٓاقطتٗٔ ، دٗازٖٔ

 : ٗاعٓ اهلل ضنٞ ايكسٜل بهط أبٞ بٓت عا٥ؿ١ َٛقـ أواًل :

 ٚيست ، ايت١ُٝٝ ايكطؾ١ٝ عُٓٗا اهلل ضنٞ ايكسٜل بهط أبٞ بٓت عا٥ؿ١ ٖٞ

 ٚزخٌ ، غت بٓت ٖٚٞ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب تعٚدٗا ، مخؼ أٚ ، غٓٛات بأضبع ايبعج١ بعس

 ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٜتعٚز ٚمل ، يًٗذط٠ األٚىل ايػ١ٓ َٔ ؾٛاٍ يف ٚشيو ، تػع بٓت ٖٚٞ بٗا

غريٖا بهطّا
(4)

ٖٝ ، اعًٝٗ ٚأث٢ٓ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚاَتسسٗا   ، ايٓػا٤ غا٥ط ع٢ً ؾهًٗا ٔٚب

« ايطعاّ غا٥ط ع٢ً ايجطٜس نؿهٌ ايٓػا٤ ع٢ً عا٥ؿ١ ؾهٌ » : ملسو هيلع هللا ىلص قاٍ
(5)

 

                                                           

 . 2450ح 4/905 ايكشٝض يف َٚػًِ ، ي٘ ٚايًؿغ 3426ح 3/1326 ايكشٝض يف ايبداضٟ ضٚاٙ (1)

 . 4193ح 4/1619ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (2)

 . 24ْعط م ا (3)

 . 4/359اإلقاب١ البٔ سذط  (4)

 . 2431ح 4/1886، َٚػًِ يف ايكشٝض  3559ح 3/1375ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (5)



 (04) العدد -المنورة المدونة ودراسات بحوث مركز مجلةى6:

 قايت ، عا٥ؿ١ ّٜٛ بٗساٜاِٖ ٜتشطٕٚ ايٓاؽ نإ : عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ ٚقايت

 ٜتشطٕٚ ايٓاؽ إٕ ٚاهلل ، غ١ًُ أّ ٜا : ؾكًٔ ، غ١ًُ أّ إىل قٛاسيب ؾادتُع

ُُ ، عا٥ؿ١ تطٜسٙ نُا اـري ْطٜس إْاٚ ، عا٥ؿ١ ّٜٛ بٗساٜاِٖ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ طٟؾ

 غ١ًُ أّ شيو ؾصنطت ، زاض َا سٝح أٚ نإ سٝح إيٝ٘ ٜٗسٚا إٔ ايٓاؽ ٜأَط إٔ

 ، عين ؾأعطض ، شيو ي٘ شنطت إيٞ عاز ؾًُا ، عين ؾأعطض : قايت ، ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب

;  ٥ؿ١عا يف تؤشٜين ال ; غ١ًُ أّ ٜا»  : ؾكاٍ ، ي٘ شنطت ايجايج١ يف نإ ؾًُا

« غريٖا َٓهٔ اَطأ٠ ؿاف يف ٚأْا ايٛسٞ عًٞ ْعٍ َا ٚاهلل ؾإْ٘
(1)

 . 

 ، ٚضغٛي٘ هلل ٚقبتٗا ، إمياْٗا قسم ع٢ً زيٌٝ هلا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب قب١ إٔ ؾو ٚال

 َا نٌ عٓ٘ ٚزؾعٗا ، ٜٚطنٝ٘ حيب٘ َا ،ٚؾعٌ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب خس١َ ع٢ً ٚسطقٗا

 زاؾع٘ نإ ايصٟ اـطأ بعض عٓٗا اهلل ضنٞ َٓٗا ٚقع ٚضمبا ، ٜٚؤشٜ٘ ٜهطٖ٘

 ملسو هيلع هللا ىلص قاّ ٚضمبا ، ٜعصضٖا ملسو هيلع هللا ىلص ٚنإ ، ملسو هيلع هللا ىلص قُس يعٚدٗا قبتٗا ٚؾس٠ ، ايػري٠

 إٔ ؾو ٚال ، َٓٗا بسض َا ع٢ً ْٚاز١َ ، تا٥ب١ ؾتعٛز ، غط٦ٗا ٜؿعطٖا َا بؿعٌ

 غري ٚظٚدات٘ قطابت٘ ِٖ ايصٜٔ بٝت٘ ٍآٚ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب قشاب١ َٔ ٚغريٖا عا٥ؿ١

 سه١ُ ؾٝٗا أخطاؤِٖ ناْت ضمبا بٌ ، ريٚايتكك ٚايعيٌ اـطأ َٔ َعكَٛني

 َجٌ يف ملسو هيلع هللا ىلص قُس بٗسٟ ؾٝ٘ تكتسٟ ٚزضغّا يأل١َ تؿطٜعّا تهٕٛ يهٞ ٚشيو بايػ١

 . األسٛاٍ تًو

 : ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب ٚخسَتٗا قبتٗا ع٢ً ايساي١ اعٓٗ اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ َٛاقـ َٚٔ

ٚػٗٝعٖا ٖٞ ٚأمسا٤ بٓت أبٞ بهط ايطاس١ً  ملسو هيلع هللا ىلصَٛقؿٗا يف ٖذط٠ ايٓيب  -

 ملسو هيلع هللا ىلصَٚٔ ضاؾك٘ يف اهلذط٠ ، ؾًُا أشٕ اهلل تعاىل يٓبٝ٘  ملسو هيلع هللا ىلصيًٓيب ٚايطعاّ 

ٜك١ سِّٚقسٜك٘ اؿُِٝ ٚايس ايكِّباهلذط٠ إىل املس١ٜٓ أت٢ إىل بٝت قاسب٘ 

، ايصٟ نإ أٍٚ َٔ آَٔ ب٘  بهط ايكسٜل  عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا أبٛ

; َٓص إٔ بعج٘ اهلل بٓؿػ٘ َٚاي٘  ملسو هيلع هللا ىلصَٔ ايطداٍ األسطاض ، ْٚاقط ايٓيب 
                                                           

 . 3564ح 3/1376ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (1)



 6:ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصآلىالبوتى،ىمكانتهمىومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيى

:  بهط أبٛ ٚقاٍ ، نصب : ؾكًتِ ، إيٝهِ بعجين اهلل إٕ » : ملسو هيلع هللا ىلص ٍقا نُا

َطتني ، « قاسيب يٞ اتاضنٛ أْتِ ؾٌٗ ، َٚاي٘ بٓؿػ٘ ٚٚاغاْٞ ، قسم
(1)

  .

عٓس اهلذط٠  ملسو هيلع هللا ىلصْؿػ٘ ، ٚأٌٖ بٝت٘ ، َٚاي٘ يًٓيب  ٚقس ْصض أبٛ بهط 

ٖٟ قط إال ُٖٚا  إىل املس١ٜٓ ، قايت عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا : مل أعكٌ أبٛ

ططيف  ملسو هيلع هللا ىلصسٜٓإ ايسٜٔ ، ٚمل ميط عًٝٓا ّٜٛ إال ٜأتٝٓا ؾٝ٘ ضغٍٛ اهلل ٜ

ايٓٗاض بهط٠، ٚعؿ١ٝ ، قايت ضنٞ اهلل عٓٗا : ؾبُٝٓا مٔ دًٛؽ يف بٝت 

 ملسو هيلع هللا ىلصأبٞ بهط يف مط ايعٗري٠ ، قاٍ قا٥ٌ ألبٞ بهط : ٖصا ضغٍٛ اهلل 

َتكٓعّا قايت عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا : يف غاع١ مل ٜهٔ ٜأتٝٓا ؾٝٗا ، 

ي٘ أبٞ ٚأَٞ ، ٚاهلل َا دا٤ ب٘ يف ٖصٙ ايػاع١ إال  اٍ أبٛ بهط : ؾسا٤ؾك

، ؾاغتأشٕ ، ؾأشٕ ي٘ ، ؾسخٌ ، ؾكاٍ ايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلصأَط ، ؾذا٤ ضغٍٛ اهلل 

، ؾكاٍ أبٛ بهط : إمنا ِٖ أًٖو  « ز َٔ عٓسىٔطِخَأ» ألبٞ بهط :  ملسو هيلع هللا ىلص

ٍ أبٛ ، ؾكا « ؾإْٞ قس أشٕ يٞ يف اـطٚز» بأبٞ أْت ٜا ضغٍٛ اهلل ، قاٍ : 

 ، « ْعِ» :  ملسو هيلع هللا ىلصبهط : ايكشاب١ بأبٞ أْت ٜا ضغٍٛ اهلل ، قاٍ ضغٍٛ اهلل 

قاٍ أبٛبهط : ؾدص بأبٞ أْت ٜا ضغٍٛ اهلل إسس٣ ضاسًيت ٖاتني ، قاٍ 

أٟ  - اؾٗاظ أسح ؾذٗعْاُٖا : عا٥ؿ١ قايت ، « بايجُٔ » : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ

قطع١  بهط أبٞ بٓت أمسا٤ ؾكطعت ، دطاب يف غؿط٠ هلُا ٚقٓعٓا - أغطع٘

َٔ ْطاقٗا ، ؾطبطت ب٘ ؾِ اؾطاب ، ؾبصيو مسٝت شات ايٓطاقني
(2)

 . 

، ٚقٝاَٗا بػك٢ دطس٢ املػًُني ، عٔ  ملسو هيلع هللا ىلصؾٗٛزٖا غع٠ٚ أسس َع ايٓيب  -

:  قاٍ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عٔ ايٓاؽ اْٗعّ أسس ّٜٛ نإ ملا : قاٍ  َايو بٔ أْؼ

خسّ أض٣ ملؿُطتإ ٚإُْٗا ، غًِٝ ٚأّ ، بهط أبٞ بٓت عا٥ؿ١ ضأٜت ٚيكس
(3)

 

                                                           

 . 3461ح 3/1339ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (1)

 . 3692ح 3/1419ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (2)

َّ غٛقٗٔ : أٟ اـالخٌٝ اييت يف غٛقٗٔ . ؾتض ايباضٟ  (3)  . 6/78َخَس



 (04) العدد -المنورة المدونة ودراسات بحوث مركز مجلةى6:

ِٓٔكعإ ايكطب ، ٚقاٍ غريٙ تٓكالٕ ايكطب ع٢ً َتُْٛٗا ، ثِ  غٛقُٗا ، ُت

٦ٝإ ، ؾتؿطغاْ٘ يف تؿطغاْ٘ يف أؾٛاٙ ايكّٛ ثِ تطدعإ ، ؾتُآلْٗا ، ثِ ػ

أؾٛاٙ ايكّٛ
(1)

 . 

يف غع٠ٚ بين املكطًل ) املطٜػٝع ( ملسو هيلع هللا ىلصخطٚدٗا َع ايٓيب  -
(2)

ٚشيو إٔ ،  

ًػؿط أقطع بني ْػا٥٘ ، ؾأٜتٗٔ خطدت نإ إشا أضاز اـطٚز ي ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

عًٝٗا ايكطع١ أخطدٗا ، ٚنإ يف خطٚدٗا شيو ابتال٤ هلا َٔ اهلل ، سٝح 

يف أٌٖ بٝت٘ ، ٚأسب  ملسو هيلع هللا ىلصاتُٗٗا املٓاؾكٕٛ يف عطنٗا ، ٚآشٚا ضغٍٛ اهلل 

٘ٔ ضغٍٛ نإ:  قايت عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥َٔؿ١َؾعٔ  ، ايٓاؽ إيٝ٘  إشا ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ

ِٕ أَضاَز ٘ٔ بني أِقَطَع ّطاغَؿ خِيُطَز أ َٚأد ٖٔ، أِظ ُٗ ُٜٖت َٗا خَطَز ؾَأ ُُ ِٗ ،  َع٘ بٗا خَطَز غ

َٓا ؾَأِقَطَع َٓ ِٝ َٖا غَعا٠ٕ يف ب ُٔٞ ؾَدَطَز ، غَعا ِٗ ٍَ َا َبعَس َع٘ َؾَدَطدُت ، غ ِْٔع  أ

َْا ، اِيشَذاُب ٌُ ؾَأ َُ ٍُ ، ََٖٛزٕز يف أِس َِْع َْا ، ؾٝ٘ َٚأ ٘ٔ ضغٍٛ ؾَطَؽ إشا ست٢ َؾػِط  ايًٓ

٘ٔ َٔ ملسو هيلع هللا ىلص َٚت ٌَ تًَِو َغِع ََْْٛا،  َٚقَؿ َُس١َٜٔٓ َٔ ََٚز َٕ ، اِي ٌٔ َي١ًَّٝ آش ُُِت ، بايٖطٔسٝ  َؾك

ٌٔ آَشْٛا سني ََُؿُٝت،  بايٖطٔسٝ َٚظُت ست٢ َؾ ـَ َدا ِٝ  َؾِأْٞ َقَهُٝت ؾًُا ، اَؾ

ًُِت ٌٔ إىل َأقَب َُػُت ، ايٖطس  قس َأظَؿإض َدعٔع َٔ يٞ عِكْس ؾإشا ، َقِسضٟ َؾًَ

َُِػُت ، َؾَطَدعُت ، اَْكَطَع ٌَ ، اِبٔتَػاؤُٙ َؾَشَبَػين ، عِكٔسٟ َؾايَت َٔ َؾَأقَب  اٖيصٜ

َٕ ًَُٛا يٞ َِٜطَسًٛ َِٛزدٞ َؾاِسَت  أِضَنُب نٓت ايصٟ َبعرٔيٟ ع٢ً ؾَطَسًُُٛٙ ، َٖ

ِِ ُٖ ٚ َٕ َٔ مل خَؿاّؾا شاَى إِش ايَٓٓػا٤ُ ٚنإ ، ؾٝ٘ َأْٓٞ َِٜشػُبٛ ًِ ٖٔ ٚمل ، ِٜجُك ُٗ  ِٜػَؿ

ُِ َُا ، ايًِٓش َٔ َٚإْٖ ّٔ َٔ اِيُعًِك١َ ِٜأُنًِ ِٓهِط ؾًِ ، ايٓطَعا ُّ َِٜػَت ِٛ  ضَؾُعُٛٙ سني اِيك

ٌَ َِٛزٔز ثَك ًَُُُٛٙ ، اِيٗ ِّ َسسَٜج١َ َداض١َّٜ ُٚنُِٓت ، ؾاِسَت ٌَ ؾَبَعُجٛا ، ايٓػ َُ  اِيذ

                                                           

 3/1443ٚايًؿغ ي٘ ، َٚػًِ يف ايكشٝض  2724ح 3/1055ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (1)

 . 1811ح

) بني َه١ ٚاملس١ٜٓ ( ، ٚأًٖ٘  ٠ٔ ٚازٟ سٛض٠ ، أسس ضٚاؾس ٚازٟ غتاضاملطٜػٝع : دع٤ َ (2)

نِ بني دباٍ تٗا١َ ، ٚأًٖ٘ ايّٝٛ  80ٜكٛيٕٛ املطٜكع ، ٚبٝٓ٘ ٚبني غاسٌ ايبشط األمحط 

 بعٜاز٠ تٛنٝش١ٝ . 290تل ايبالزٟ م غًِٝ . َعذِ املعامل اؾػطاؾ١ٝ يف ايػري٠ يعا



 6:ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصآلىالبوتى،ىمكانتهمىومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيى

ََٛدِسُت ، َٚغاُضٚا َُٖط بِعَسَا عِكٔسٟ ؾ ـُ اِغت ِٝ ِِ َؾذ٦ُِت ، اِيذ ُٗ ِٓعَي َِٝؼ ، ََ  َٚي

ُُِت ، أَسْس ؾٝ٘ ََ ِٓعٔيٞ ؾَأ ٘ٔ نٓت ايصٟ ََ ُِٓت ، ب ِِ ؾَعَٓ ُٗ ٓٔٞ أْٖ َِٝؿكُسَْٚ  ، َغ

َٕ َِٝطدُعٛ َٓا ، إيٞ َؾ ِٝ َٟ َغًََبِتين َدايَػ١ْ أْا ؾَب َٓا ِٝ ُُِت ، ع ُٕ ٚنإ ، َؾٓ َٛا  بٔ قِؿ

ٌٔ ُُعٖط ٞٗ اِي ِٖ ايٗػًَُ ٞٗ ث َٛاْ ـٔ َٚضا٤ٔ َٔ ايٖصِن ِٝ ِٓعٔيٞ عَِٓس ؾَأِقَبَض ، اِيذ ََ ، 

َٛاَز ؾَطَأ٣ ٕٕ غ َِْػا ِٕ إ  ، اِيشَذأب قبٌ ََٜطاْٞ ٚنإ،  َؾَأَتاْٞ ، َْا٥

َِٝكِعُت ٘ٔ ؾاِغَت ُ٘ أَْاَر سني باِغٔتِطَدأع َٖا ؾٛط٧ ، َضاسًََت َٗا َٜس َِْطًََل ، َؾَطنِبُت  ؾا

َٓا ست٢ ايٖطاس١ًََ بٞ ُٜكُٛز ِٝ ـَ أَت ِٝ  ، ايٖعٗرَي٠ٔ ِمٔط يف ََُعٓطٔغنَي َْعُيٛا بِعَسَا اِيذ

ًَََٗو َٖٛي٢ ايصٟ ٚنإ ، ًََٖو َٔ ؾ ٘ٔ عبساإلؾو  ت ٍَ بٔ ُأبٍّٞ بٔ ايًٓ  ، غًُٛ

َٓا َِ ١ََٓ َؾَكس َُسٜ ُِٝت ، اِي ِّٗطا بٗا ؾاِؾَتَه َٕ ، ؾ ٍٔ َٔ ٜٔؿُٝهٛ  ، اإٔلِؾٔو َأقَشأب َقٛ

ـَ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َٔ أَض٣ ال أِّٞ َٚدٔعٞ يف َٜٚٔطُٜبٓٔٞ  َٓ٘ ٣أَض نٓت ايصٟ ايًٗط

ٌُ إمنا ، َأََطُض سني ُِ َٜسُخ ِٖ ، ؾَُٝػِّ ـَ » : ٜكٍٛ ث ِِ َنٝ  َأؾُعُط ال « ٔتٝه

ّٗ أْا َؾَدَطدُت، ََْكُٗت ست٢ شيو َٔ ٔبَؿ٤ٕٞ ٌَ َٔػَطٕض ُٚأ َٓأقٔع ٔقب ،  امَل

َْا ٌٕ إىل يٝاّل إال َْدُطُز ال َُتَبٖطُظ ِٕ قبٌ َٚشٔيَو ، َيٝ ـَ ْٖتٔدَص أ  َٔ قٔطّٜبا ايُهُٓ

ُٝٛٔتٓا َْا ، ُب ٍٔ ايَعَطٔب َأَُط ََٚأَُط َٚ َٓٗعٙٔ يف أٚ ، ايَبط١ِّٖٜٔ يف اأُل ًُِت،  ايٓت ّٗ أْا َؾَأقَب  ُٚأ

ِٕ أبٞ بٓت َٔػَطٕض َٗا يف ؾَعَجَطِت ، َُْٔؿٞ ُضٖ  ، َٔػَطْض تٔعَؼ:  ؾكايت ، َٔطٔط

َٗٔس ضداّل أَتُػبِّنَي ، ُقًٔت َا ٔب٦َؼ هلا ؾكًت ِٙ ٜا : ؾكايت ، َبسّضا ؾ ِِ ََٖٓتا  أَي

َُٔعٞ ٓٔٞ؟  قايٛا َا َتػ ٍٔ َؾَأخَبَطِت ٌٔ ٔبَكٛ  إىل ََطّنا َؾاظَزِزُت ، اإٔلِؾٔو َأٖ

ٖٞ زخٌ َبٝٔتٞ إىل َضَدعُت ؾًُا ، ََطٔنٞ ٘ٔ ضغٍٛ عًَ َِ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ  :  ؾكاٍ ؾَػًٖ

ـَ » ِِ َنٝ ِٕ:  ؾكًت « ؟ ٔتٝه ٟٖ إىل يٞ ا٥َص َٛ ِٕ أٔضُٜس ٔس٦ٕٔٓٝص ٚأْا:  قايت ، أَب  أ

َٔ ِٝٔك َُا َٔ اِيدَبَط أِغَت ٔٗ َٕ،  ٔقبًٔ ٘ٔ ضغٍٛ يٞ ؾَأٔش ُِٝت ، ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ ٟٖ ؾَأَت َٛ  ؾكًت ، أَب

٘ٔ َٜتَشٖسُخ َا ألَٞ : ١ُٖٝ ٜا:  ؾكايت ، ايٓاؽ ب ْٔٞ;  ُبٓ ِّٛ َٕ ِْؿٔػٔو ع٢ً ٖ  ، ايٓؿِأ

ٔ٘ َٛايًٖ َُا ؾ َِطَأ٠ْ ناْت يَكًٖ ٌٕ عَِٓس ٚٔن١ْ٦َٝ قٗط ا َٗا ُٜٔشٗبٗا ضُد  إال نَطا٥ُٔط َٚي

َٕ َٕ:  ؾكًت ، عًٝٗا أِنَجِط ٘ٔ ُغِبشا  : قايت ، بٗصا ايٓاؽ َٜتَشٖسُخ َٚيَكِس ايًٓ

١ًََِٝ ؾٔبٗت َِْع يٞ ِٜطَقُأ ال أِقَبِشُت ست٢ ايًٓ ٌُ ٚال ، ز ّٕ أِنَتٔش ِٛ ِٖ ، ٔبٓ  ، أِقَبِشُت ث
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٘ٔ ضغٍٛ ؾَسَعا ٖٞ ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ ١َََ ، طأيٕب أبٞ بٔ عًٔ ِٜٕس بٔ ُٚأَغا  اِغتًَِبَح سني ظ

ُٞ َُا اِيِٛس ُٖ ٘ٔ ٔؾطأم يف ِٜػَتٔؿرُي ًِٖٔ َٖا ، أ ١ََُ ؾَأ ُِ ٔبآئصٟ عًٝ٘ ؾَأَؾاَض ُأغا  يف ِٜعًَ

ٔ٘ ١ََُ ؾكاٍ ، هلِ اِيٛزِّ َٔ ِْؿٔػ ًَُِٖو : ُأغا ٍَ ٜا أ ٘ٔ ضُغٛ ُِ ٚال ، ايًٓ  إال ٚاهلل ِْعًَ

ِّٝطا َٖا ، خ ٞٗ َٚأ ٍَ ٜا : ؾكاٍ طأيٕب أبٞ بٔ عًٔ َِٝو اهلل ُٜهِِّٝل مل ، ٘ٔايًٓ ضُغٛ  ، عًَ

َٖا ٚايَِّٓػا٤ُ ٌِ ، نٔجرْي ٔغٛا ١ََٜ َٚغ ٘ٔ ضغٍٛ ؾَسَعا ، تِكُسِقَو اِيذأض  ، َبطَٜط٠َ ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ

 :  َبطَٜط٠ُ ؾكايت « ؟ َٜٔطٜبٔو ؾ٦ٝا ؾٝٗا َضَأٜٔت ٌٖ ; َبطَٜط٠ُ ٜا » :ؾكاٍ

ُ٘ َأَّطا َٓٗا ضأٜت إٕ باِيَشلِّ بَعَجَو َٚاٖيصٟ ال ُٔك  أْٗا َٔ َأنَجَط عًٝٗا َأِغ

ِّ َسسَٜج١ُ َداض١َْٜ ُّ ، ايٓػ ُٔ َؾَتِأتٞ ، اِيَعذنٔي عٔ تَٓا ُ٘ ايٖساد َّ ، َؾَتِأنًُ  ؾَكا

٘ٔ ضغٍٛ ٘ٔ َٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ َِٛ ٘ٔ عبس َٔ َؾاغَتِعَصَض ، َٜ ٍَ بٔ أَبٍّٞ بٔ ايًٓ  ؾكاٍ ، َغًٛ

٘ٔ ضغٍٛ ٌٕ َٔ َِٜعصُضْٔٞ َٔ » : ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ ُٙ َبًََػين َضد ٘ٔ ؟ ًَِٖٞأ يف أَشا َٛايًٖ ُُِت َا ؾ  َعً

ًِٖٞ ع٢ً ِّٝطا إال َأ ُُِت َا ضداّل شَنُطٚا ٚقس ، خ ِّٝطا إال عًٝ٘ َعً  نإ َٚا ، خ

ٌُ ًِٖٞ ع٢ً ِٜسُخ َّ ، « ََعٞ إال َأ ٍَ ٜا:  ؾكاٍ ، َُعإش بٔ غِعُس ؾَكا ٘ٔ ضُغٛ  ، ايًٓ

َٓااألٚؽ  َٔ نإ إٕ;  َٓ٘ أِعُصُضَى ٚاهلل أْا ُ٘ نَطِب ِٕ ، ُعُٓك  َٔ نإ َٚإ

َٓا ْٔ َٛا َٓا;  اِيدِعَضٔز َٔ إِخ ََِطَت َٓا، أ ًِ ََِطَى ؾٝ٘ ؾَؿَع َّ ، أ  ٖٚٛ ُعباَز٠َ بٔ غِعُس ؾَكا

ِٔ ، َقاّؿا ضداّل شيو قبٌ ٚنإ ، اِيدِعَضٔز َغُٝٓس ُ٘ ََٚيه ًََُِت  ، اِيَش١ُُٖٝ اِست

ُُِط نَصِبَت : ؾكاٍ ٘ٔ يَع ُ٘ ال;  ايًٓ َّؾَك ، شيو ع٢ً َتِكسُض ٚال،  تِكُتًُ  بٔ ُأغُِٝس ا

ُُِط نَصِبَت:  ؾكاٍ ، اؿهري ٘ٔ يَع ُ٘ ٚاهلل ، ايًٓ ٖٓ َِٓكُتًَ َٓاؾْل َؾإَْٖو،  ي َُ ٍُ  ُتَذاز

َٓاؾٔكنَي عٔ ُُ ٕٔ  ؾَجاَض ، اِي ُٗٛا ست٢، ٚاِيَدِعَضُزاألٚؽ اِيشٖٝا ٖ ٍُ ٘ٔ َٚضُغٛ  ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ

َِٓبٔط ع٢ً ٍَ ، اِيُ ِِ ، ؾََٓع ُٗ ُِٝت ، َٚغَهَت ، غَهُتٛا ست٢ ؾَدٖؿَه َِٛٞ َٚبَه َٜ 

َِْع يٞ ِٜطَقُأ ال ٌُ ٚال،  ز ّٕ َأِنَتش ِٛ َٓ َٟ عِٓٔسٟ ؾَأِقَبَض،  ب َٛا ُِٝت قس ، أَب  بَه

ٔٔ ِٝ ًََِٝت َّا ي ِٛ ٔٗ ست٢، َٜٚ ٕٖ أُظ َٓا:  قايت،  َنبٔسٟ َؾايْل اِيُبها٤َ أ ِٝ  ُُٖا ؾَب

ٕٔ َِْت إِش َأِبهٞ ٚأْا عِٓٔسٟ َدايَػا َِطَأ٠ْ اِغتِأَش ُِْت األْكاض ، َٔ ا ،  هلا َؾَأش

َٓا ، ََعٞ َتِبهٞ ؾَذًََػِت ِٝ ُٔ ؾَب ٘ٔ ضغٍٛ زخٌ إِش َنَصيَو ِم  ، ؾَذًََؼ ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ

ّٔ َٔ عِٓٔسٟ َِٜذًِؼ ٚمل ِٛ ٜ ٌَ ٌَ َا يٖف قٝ َٗا قٝ ِّٗطا ََهُح ٚقس ، قِبًَ  ُٜٛس٢ ال ؾ
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٤ِْٞ َؾِأْٞ يف إيٝ٘ َٖٗس:  قايت ، ؾ ِٖ ، ؾَتَؿ  ًََػينَب ؾإْ٘;  َعا٥َؿ١ُ ٜا »:  قاٍ ث

ِٕ ، ٚنصا نصا عِٓٔو َُٝبٓط٥ُٔو َبط١ّ٦َٜ ُنٓٔت َؾإ ِٕ ، اهلل َؾَػ ُِٔت ُنٓٔت َٚإ  َأمَل

َ٘ َؾاغَتِػٔؿٔطٟ بؿ٤ٞ ٘ٔ اعَتَطَف إشا ايَعِبَس ؾإٕ;  إيٝ٘ ُٚتٛٔبٞ ايًٓ ِٖ ٔبَصْٔب  ، تاَب ث

٘ٔ ضغٍٛ قَه٢ ؾًُا ، « عًٝ٘ اهلل تاَب ُ٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ  َا ست٢ ، َزَٔعٞ قًََل ََكاَيَت

ٍَ عِّٞ أٔدِب ألبٞ : ٚقًت ، َقطَط٠ّ َٓ٘ أٔسٗؼ ٘ٔ ضُغٛ  َا ٚاهلل : قاٍ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ

ٍُ َا َأزٔضٟ ٍٔ أُقٛ ٘ٔ ٔيطُغٛ ٍَ عِّٞ أٔدٝٔبٞ ألَٞ : ؾكًت ، ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ ٘ٔ ضُغٛ  ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ

ٍُ َا أِزٔضٟ َا ٚاهلل:  قايت ، قاٍ ٔؾُٝا ٍٔ أُقٛ ٘ٔ ٔيطُغٛ  ٚأْا:  قايت ، ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ

١َْٜ ٕٔ َٔ نٔجرّيا أِقَطُأ ال ِّٔايٓػ سٔسَٜج١ُ دأض  يكس ٚاهلل إْٞ:  ؾكًت ، اِيكِطآ

ُُِت ِِ عًٔ ِِ أُْٖه ٘ٔ َٜتَشٖسُخ َا مٔسِعُت ََٚقَط،  ايٓاؽ ب ِِ يف ٚ ُِْؿٔػُه ِِ ، أ  َٚقٖسِقُت

ٔ٘ ِٔ ، ب ِِ قًت َٚي٦ٔ ُ٘ ، بٔط١ْ٦َٜ إْٞ يُه ُِ ٚايًٖ  ُتكسُِّقْٛٔٞ ال ، يَبٔط١ْ٦َٜ إْٞ ِٜعًَ

ِٔ ، ٔبصٔيَو ِِ اِعرَتِؾُت َٚي٦ٔ َِٕط يُه ُ٘ ٔبأ ُِ ٚايًٖ  َا ٚاهلل،  يُتَكسُِّقِّٞ بٔط١ْ٦َٜ أِّٞ ِٜعًَ

ِِ يٞ أٔدُس ـَ أَبا إال َجاّل َٚيُه  ک ڑ ڑژ ژ ﴿ قاٍ إِش ُٜٛغ

ِٖ ص18 : ٜٛغـط ﴾ ک ک ک ِٖٛيُت ث ِٕ أِضُدٛ ٚأْا ، ٔؾطأؾٞ ع٢ً َؼ  ، اهلل ُٜرب٥َِّٓٔٞ أ

ِٔ ُِٓت َا ٚاهلل َٚئه ِٕ ظَٓ ٍَ أ ِٓٔع ّٝا ؾِأْٔٞ يف ٜ  َٔ ِْؿٔػٞ يف أِسَكُطٚألْا  ، ِٚس

ِٕ َِ أ ٕٔ ُٜتَهًٖ َِٔطٟ يف ٔباِيكِطآ ِٕ أِضُدٛ نٓت َٚئهِّٞ ، أ ٘ٔ ضغٍٛ َٜط٣ أ  ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ

ّٔ يف ِٛ ٓٔٞ ُضِؤٜا ايٓٓ ٘ٔ،  اهلل ُٜرب٥ُِّ َٛايًٖ َّ َا ؾ ُ٘ ضا ٌٔ َٔ أَسْس خَطَز ٚال ، ََِذًَػ  َأٖ

ِٝٔت ٍَ ست٢، ايَب ِْٔع ُٞ ٘عًٝ أ َِٛس  ، اِيرَبَسا٤ٔ َٔ َِٜأخُصُٙ نإ َا ؾَأَخَصُٙ ، اي

ََٝتَشٖسُض إْ٘ ست٢ ٌُ َٓ٘ ي ٕٔ َِج َُا ّٕ يف ايَعَطٔم َٔ اِيذ َٟ ؾًُا ، ؾإت َٜٛ  عٔ غطِّ

٘ٔ ضغٍٛ َٕ،  َٜهَشُو ٖٚٛ ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ ٍَ ؾَها ٖٚ ١َُٕ أ َِ َنً ِٕ بٗا تَهًٖ  :  يٞ قاٍ أ

َُسٟ َعا٥َؿ١ُ ٜا » َ٘ اِس ِّٞ يٞ ؾكايت،  « اهلل ٖطَأٔىب ؾَكِس;  ايًٓ َٔٞ:  أ  إىل قٛ

٘ٔ ضغٍٛ ُّ ال ٚاهلل ال:  ؾكًت ، ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ َ٘ إال َأمَحُس ٚال ، إيٝ٘ َأقٛ ٍَ ، ايًٓ  َؾَأَْع

ٍَ ؾًُا ص11 :ايٓٛض ط اآلَٜأت ﴾ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ تَعاَي٢ اهلل  َأَْع

ِٓٔؿ ٚنإ ،  ايٓكسُِّٜل َبهٕط أبٛ قاٍ ، َبَطا٤َتٞ يف ٖصا اهلل  ع٢ً ُلٜ

٘ٔ أَثاَث١َ بٔ َِػَطٔض ِْٔؿُل ال ٚاهلل:  َٓ٘ يَكَطاَبٔت  َبعَسَا أَبّسا ؾ٦ٝا َِػَطٕض ع٢ً أ



 (04) العدد -المنورة المدونة ودراسات بحوث مركز مجلةى8:

ٍَ ، يَعا٥َٔؿ١َ قاٍ ٘ٔ إىل ﴾ چ چ ڃ ڃ ﴿ تَعاَي٢ اهلل َؾَأَْع ِٛي  ژ ﴿ َق

;  ب٢ًَ:  بِهٕط أبٛ ؾكاٍ ص22 :ايٓٛض ط ﴾ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ

ِٕألسب  إْٞ ٚاهلل  ُِٜذطٟ نإ ايصٟ َِػَطٕض إىل ؾَطَدَع ، يٞ اهلل َِٜػؿَط أ

٘ٔ ضغٍٛ ٚنإ ، عًٝ٘ ٍُ ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ ََٓب ِٜػَأ ِٜ ـٕ بٓت ظ َِطٟ عٔ دِش  :  ؾكاٍ ، َأ

َُٓب ٜا » ِٜ ُِٔت َا ; ظ ِٜٔت َا ، َعً ٍَ ٜا : ؾكايت ، « ضَأ ٘ٔ ضُغٛ ُِعٞ َأِسُٞ ; ايًٓ  ، َغ

ُُِت َا ٚاهلل ، ََٚبَكطٟ ِّٝطا إال عًٝٗا َعً َٞ : قايت ، خ  ناْت يتاي َٖٚ

َٗا ، ُتَػاَٝٓٔٞ َُ ََٛضٔع اهلل ؾَعَك باِي
(1)

 . 

،  ؾّاٚضؤ ، يطٝؿّا نإ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إٔ ع٢ً زالي١ ايععِٝ اؿسٜح ٖصا ؾؿٞ

ضسُّٝا يف تعاًَ٘ َع عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا ، ٖٚٛ زيٌٝ ع٢ً أْٗا ناْت 

، ٚيهٔ ٖصا ايًطـ ٚايطأؾ١ تػري عٓس ايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلص٠ ضس١ُٝ ،كًك١ ي٘ باٖض

اهلل  أظٗط ست٢ ، ملسو هيلع هللا ىلص بؿطٜت٘ عهِ ; باإلؾو اتٗاَٗا َٔ أؾٝع َا بعس ملسو هيلع هللا ىلص

ٕ قًب٘ إىل طٗاض٠ ظٚد٘ ، ٚبطا٤تٗا مما أ، ٚاطُ ملسو هيلع هللا ىلصبطا٤تٗا ، ؾتبػِ هلا 

اهلل : ؾٛ ملسو هيلع هللا ىلصٜعًِ َٓٗا شيو بسيٌٝ قٛي٘  ملسو هيلع هللا ىلصضَاٖا ب٘ املٓاؾكٕٛ ، ٚإٕ نإ 

َا عًُت ع٢ً أًٖٞ إال خريّا ، يصيو اغتُطت عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا 

 ملسو هيلع هللا ىلصطاٖط٠ عؿٝؿ١ ، باض٠ ضس١ُٝ ، ست٢ تٛيف ايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلصطغٍٛ اهلل ظٚد١ ي

ٜك١ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا سِّطٖا ٜٚهؿٞ ايكِِّشطٖا َِْٚشيف بٝتٗا ، ٚبني َغ

إٔ اهلل تعاىل بطأٖا َٔ ايػ٤ٛ َٚا ضَٝت ب٘ ، ٚؾٗس بإمياْٗا ، ٚتٛعس َٔ 

 : تعاىل، قاٍ  قصؾٗا بصيو بايعصاب األيِٝ يف قطإٓ ٜت٢ً إىل قٝاّ ايػاع١

 ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 ص11 :ايٓٛض ط ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

بعٝب أٚ ْكل  ملسو هيلع هللا ىلصبصيو ضازعّا يهٌ َٔ تهًِ يف ظٚدات ايٓيب  ٚنؿ٢

; عٓٗا  اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ املؤَٓني أّ ايكسٜك١ ٚخاق١ ، َٚهإ ظَإ نٌ يف

                                                           

 . 2770ح 4/2136 ايكشٝض يف َٚػًِ ، ي٘ ٚايًؿغ 2518ح 2/944 ايكشٝض يف ايبداضٟ ضٚاٙ (1)



 9:ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصآلىالبوتى،ىمكانتهمىومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيى

ش٣ اهلل ، ٚآ ملسو هيلع هللا ىلصب ضغٛي٘ ب اهلل ، ٚنٖصألْ٘ بصيو ٜهٕٛ قس نٖص

َٔ ٜعصضْٞ َٔ ضدٌ قس  »يف ٖصا اؿسٜح :  ملسو هيلع هللا ىلصنُا قاٍ ،  ملسو هيلع هللا ىلصٚضغٛي٘ 

. ؾٌٜٛ ثِ ٌٜٚ ملٔ ضزز نالّ ٖصا املؤشٟ اـبٝح  « بًػين أشاٙ يف أٌٖ بٝيت

بٌ أمجع ايعًُا٤ ضمحِٗ اهلل قاطب١ ع٢ً  ، املٓاؾل ٚتبّا ي٘ إىل قٝاّ ايػاع١

ايصٟ شنط يف ٖصٙ  ، ٚضَاٖا مبا ضَٝت ب٘ بعس ٖصا إٔ َٔ غبٗا بعس ٖصا

ؾإْ٘ ناؾط اآل١ٜ ،
(1)

 . 

بتدٝري أظٚاد٘  ملسو هيلع هللا ىلصَط ايٓيب اختٝاضٖا اهلل ٚضغٛي٘ ، ٚايساض اآلخط٠ ، ملا ُأ -

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ﴿: يف قٛي٘ تعاىل 

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

 ص29 ، 28 : األسعاب ط ﴾ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

،  بٞ بسأ أظٚاد٘ بتدٝري ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ َطُأ ملا : عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ قايت

ؾكاٍ : إْٞ شانط يو أَطّا ؾال عًٝو إٔ تعذًٞ ست٢ تػتأَطٟ أبٜٛو . 

ٟٓ مل ٜهْٛا ٜأَطاْٞ بؿطاق٘ ، قايت : ثِ قاٍ : إٕ  قايت : ٚقس عًِ إٔ أبٛ

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ﴿: اهلل دٌ ثٓاؤٙ ٜكٍٛ 

 ۋ ٴۇ ۈ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 ﴾ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

ٟٖ أغتأَط ٖصا أٟ ؾؿٞ : قايت  ، اآلخط٠ ٚايساض ٚضغٛي٘ اهلل أضٜس ؾإْٞ ؟ أبٛ

َجٌ َا ؾعًت ملسو هيلع هللا ىلصقايت : ثِ ؾعٌ أظٚاز ضغٍٛ اهلل 
(2)

 . 

،  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾه٣ٛ ابتسا٤ نإ : ٚؾات٘ َطض يف ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بتُطٜض قٝاَٗا -

 اؿاز١ٜ ايػ١ٓ يف ، ايٛزاع سذ١ َٔ ملسو هيلع هللا ىلص عٛزت٘ بعس ، ؾٝ٘ َات ايصٟ َطن٘ يف

األٍٚ ضبٝع ؾٗط غط٠ يف أٚ قؿط ؾٗط َٔ بكني اٍيٝ يف ، اهلذط٠ َٔ عؿط٠
(3)

  .
                                                           

 . 3/276تؿػري ايكطإٓ ايععِٝ البٔ نجري  (1)

 . 1475ح 2/1103، َٚػًِ يف ايكشٝض  2336ح 2/871ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (2)

 . 4/385ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ، ابٔ ٖؿاّ  (3)



 (04) العدد -المنورة المدونة ودراسات بحوث مركز مجلةى::

ٚنإ ابتسا٤ ؾهٛاٙ يف بٝت ١َُْٛٝ بٓت اؿاضخ اهلالي١ٝ
(1)

ٚنإ ،  

يًؿا٠ املػ١َُٛ اييت أٖستٗا ي٘ ّٜٛ خٝرب ظٜٓب بٔ اؿاضخ اَطأ٠ غالّ بٔ 

أنًٗا  اييت ايًك١ُ يؿغ ملسو هيلع هللا ىلص أْ٘ ٚضز قس نإ ٚإٕ ، َطن٘ يف أثط َؿهِ

ايصضاع أخربت٘ أْٗا َػ١َُٛ ألٕ; َٔ ايصضاع 
(2)

:  عٔ أْؼ بٔ َايو ، ؾ 

 ، ؾأنٌ َٓٗا ، ؾذ٤ٞ بؿا٠ َػ١َُٛ ملسو هيلع هللا ىلصإٔ اَطأ٠ ٜٗٛز١ٜ أتت ضغٍٛ اهلل 

 ، قاٍ :  ، ألقتًو أضزت : ؾكايت ، شيو عٔ ؾػأهلا ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ إىل بٗا

هلٛات  يف أعطؾٗا ظيت ؾُا : أْؼ قاٍ ، « شيو ع٢ً يٝػًطو اهلل نإ َا »

ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ
(3)

ٜعرتٜ٘  نإ ملسو هيلع هللا ىلص أْ٘ أْؼ َٚطاز : اهلل ضمح٘ سذط ابٔ قاٍ . 

املطض َٔ تًو األن١ً أسٝاّْا
(4)

. ٚقايت عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا : نإ  

ظاٍ أدس ايطعاّ  َا ;ٜا عا٥ؿ١  »ٜكٍٛ يف َطن٘ ايصٟ َات ؾٝ٘ :  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

« ايصٟ أنًت غٝرب ، ؾٗصا أٚإ ٚدست اْكطاع أبٗطٟ َٔ شيو ايػِ
(5)

  .

؟  غسّا أْا أٜٔ ؟ غسّا أْا أٜٔ : ٜٚكٍٛ ، ٜػأٍ نإ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚدع اؾتس ٚملا

 عا٥َٔؿ١َ عٜٔطٜس ّٜٛ عا٥ؿ١ ، ؾأشٕ ي٘ أظٚاد٘ إٔ ٜهٕٛ سٝح ؾا٤ ، ؾ

ٕٖ : عٓٗا اهلل ضنٞ ٍَ أ ٘ٔ ضُغٛ ٍُ نإ ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ ٘ٔ يف َٜػَأ  ، ؾٝ٘ َاَت ايصٟ ََطٔن

َٔ »:  ٜكٍٛ َٔ ، غّسا أْا َأٜ َٕ ، عا٥َٔؿ١َ ّٜٛ ٜٔطُٜس « غّسا أْا َأٜ ُ٘ ي٘ ؾَأٔش َٚاُد  َأظ

ُٕ َٕ ، ؾا٤َ َسُٝح ُٜهٛ َٖا َاَت ست٢ عا٥َٔؿ١َ َبٝٔت يف ؾَها  : عا٥َٔؿ١ُ قايت ، ٔعَٓس

َُاَت ّٔ يف ؾ ِٛ َٝ ٖٞ ُٜسُٚض نإ ايصٟ اي ُ٘،  َبٝٔتٞ يف ؾٝ٘ عًَ ٕٖ اهلل ؾَكَبَه ُ٘ ٚٔإ  َضأَغ

ُ٘ َٚخاَيَط ، ََٚغشٔطٟ َْشٔطٟ َيَبنَي ِٖ ، ضٜٔكٞ ٔضٜك  بٔ ايطمحٔ عبس زخٌ قايت ث

                                                           

 ط .ش٘ اؿاؾغ ابٔ سذٚضٖد،  ملسو هيلع هللا ىلصباب َطض ايٓيب  8/129ؾتض ايباضٟ  (1)

ايكشٝش١  ايػري٠ ْعطاٚ ، ايبكطٟ اؿػٔ عٔ َطغاّل 2/200 غعس البٔ ايهرب٣ ايطبكات (2)

 . 2/553يًعُطٟ 

 . 2190ح 4/1721َٚػًِ يف ايكشٝض ،  2474ح 2/923ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (3)

 . 10/247ؾتض ايباضٟ  (4)

 . 4165ح 4/1611ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (5)



 ;:ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصآلىالبوتى،ىمكانتهمىومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيى

ُ٘ َبهٕط أبٞ َََع ٔٗ ٔغٛاْى ٚ ٘ٔ َٜػَت ٘ٔ ضغٍٛ إيٝ٘ ؾََٓعَط ، ب :  ي٘ ؾكًت ، ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ

٘ٔ ايطمحٔ َعبَس ٜا ايػِّٛاَى ٖصا َأعٔطٓٔٞ ُ٘ ، َؾَأعَطأْٝ ِٖ ، َؾَكٔهُُت ُ٘ ث  ، َََهػُت

ُ٘ ُِٝت ٍَ َؾَأعَط ٘ٔ ضُغٛ ٖٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ ٘ٔ ؾاِغَت قِسٔضٟ إىل تْٓٔسَُِػ ٖٚٛ ، ب
(1)

 . 

ٌَ : مٖلا قايت ٚيف ضٚا١ٜ َعا٥َؿ١َ ٘ٔ َٚاؾَتٖس ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َثك ُ٘ ب َٕ ََٚدع  اغَتِأَش

ُ٘ َٚاَد ِٕ يف َأظ ِٝيت يف مَيٖطَض أ ٕٖ ، َب ٔٔ بني ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾَدَطَز ، ي٘ َؾَأش ِٝ  َضدًَ

ٌٕ عٖبإؽ بني ، األضض يف ُٙضِدال َتدٗط ٘ٔ عبٝس ، قاٍ آخَط ََٚضد  : َؾَأخَبِطُت ايًٓ

٘ٔ َعبَس ٌُ َٔ : َأَتِسضٟ ؾكاٍ عٖبإؽ بٔ ايًٓ  : ٖٛ ، قاٍ : ال ؟ قًت اآلَخُط ايٖطد

ٗٞ ٕٖ َؼسُِّخ عٓٗا اهلل ضنٞ َعا٥َؿ١ُ َٚناَِْت ، َعً  زخٌ بعسَا قاٍ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أ

ُ٘ ُ٘ َٚاؾَتٖس ، َبَٝت ٖٞ َٖٔطٜكٛا » : ََٚدع ٌِ مل قَطٕب َغبٔع َٔ عًَ ِٚٔنَٝت ِؼًَ َٖٔأ  َيَعًٓٞ ، ُٗ

َُٗس ِٖ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َظٚٔز َؿِؿَك١َ ِكَهٕب يف ِدًَٔؼَُٚأ ، ايٓاؽ إىل َأع َٓا ، ث  َطؿِك

َٓا ُٜؿرُي َطؿَل ست٢ تًَِو عًٝ٘ ُْكٗب ِٝ ِٕ إَي ٖٔ قس أ ًُِت ِٖ ، ؾَع ايٓاؽ إىل خَطَز ث
(2)

 . 

ِّ ، ٚتطقٝ٘ ، قايت ضنٞ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصش ايٓيب ٚناْت ضنٞ اهلل عٓٗا تع

إشا اؾته٢ ْؿح ع٢ً ْؿػ٘ باملعٛشات ،  ملسو هيلع هللا ىلصإ ضغٍٛ اهلل عٓٗا : ن

َٚػض عٓ٘ بٝسٙ ، ؾًُا اؾته٢ ٚدع٘ ايصٟ تٛؾ٢ ؾٝ٘ طؿكت أْؿح ع٢ً 

عٓ٘ ملسو هيلع هللا ىلصْؿػ٘ باملعٛشات اييت نإ ٜٓؿح ، ٚأَػض بٝس ايٓيب 
(3)

 . 

ٚضأغ٘ بني غشطٖا ٚمطٖا ،  ملسو هيلع هللا ىلصٚؾطؾٗا اهلل تعاىل بكبض ْبٝ٘ 

:  عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ قايت ، ؾات٘ٚ قبٌ ملسو هيلع هللا ىلص ضغٛي٘ ٚضٜل ضٜكٗا بني ٚمجع

تٛيف يف بٝيت ، ٚيف َٜٛٞ ، ٚبني  ملسو هيلع هللا ىلصإٕ َٔ ْعِ اهلل عًٞ إٔ ضغٍٛ اهلل 

  ٖٞٚضٜك٘ عٓس َٛت٘ : زخٌ عًَ غشطٟ ٚمطٟ ، ٚإٔ اهلل مجع بني ضٜكٞ

،  ملسو هيلع هللا ىلصعبس ايطمحٔ بٔ أبٞ بهط ٚبٝسٙ ايػٛاى ، ٚأْا َػٓس٠ ضغٍٛ اهلل 
                                                           

 . 4185ح 4/1617ايكشٝض  ضٚاٙ ايبداضٟ يف (1)

ٚقاٍ ابٔ سذط : املؿٗٛض أْ٘  4/118امٔلِدَهب : قاٍ ابٔ َٓعٛض : امٔلطنٔ يػإ ايعطب  (2)

 . 1/301اإلْا٤ ايصٟ ٜػػٌ ؾٝ٘ ايجٝاب َٔ أٟ دٓؼ نإ . ؾتض ايباضٟ 

 . 4175ح 4/1614ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (3)



 (04) العدد -المنورة المدونة ودراسات بحوث مركز مجلةى6;

ايػٛاى ، ؾكًت : آخصٙ يو ؟ ؾأؾاض ؾطأٜت٘ ٜٓعط إيٝ٘ ، ٚعطؾت أْ٘ حيب 

بطأغ٘ إٔ ْعِ ، ؾتٓاٚيت٘ ؾاؾتس عًٝ٘ ، ٚقًت أيٝٓ٘ يو ؟ ؾأؾاض بطأغ٘ إٔ 

ُٙ ، ؾًٝٓت٘ ، ْعِ ََٖط  ، َا٤ ؾٝٗا ، عُط ٜؿو ، ُعًب١ أٚ ، ضن٠ٛ ٜسٜ٘ ٚبني ، َؾَأ

إي٘ إال اهلل ،  ال »ٜكٍٛ :  ؾذعٌ ٜسخٌ ٜسٜ٘ يف املا٤ ، ؾُٝػض بٗا ٚدٗ٘ ،

غهطات ، ثِ ْكب ٜسٙ ، ؾذعٌ ٜكٍٛ : ايًِٗ يف ايطؾٝل  إٕ يًُٛت

األع٢ً ، ست٢ قبض ، َٚايت ٜسٙ
(1)

 . 

 ايكطؾ١ٝ ايعاَط١ٜ ضنٞ اهلل عٓٗا : َٛقـ غٛز٠ بٓت ظَع١ بٔ قٝؼ ثانيًا :

 ، عٓٗا ؾتٛيف ، عُطٚ بٔ غٌٗٝ أخٛ عُطٚ بٔ ايػهطإ ؼت ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب قبٌ ناْت

 َع ٖٚادطت ، مبه١ خسجي١ بعس عٚدٗات اَطأ٠ أٍٚ ٚناْت ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾتعٚدٗا

أسٝاّْا ٚتهشه٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إىل تتٛزز ٚناْت ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب
(2)

 غٓٗا نربت ٚملا ، 

 ٜكػُ٘ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ نإ ايصٟ َٜٛٗا ٖٚبت ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ٜؿاضقٗا إٔ ٚخاؾت

 اهلل يطغٍٛ قبتٗا يؿس٠ ٚشيو ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١;  إيٝ٘ ْػا٥٘ ألسب هلا

ايٓب٠ٛ بٝت ؿاضق١مل ٚنطاٖٝتٗا ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

 نإ : قايت عٓٗا اهلل ضنٞ َعا٥َؿ١َ عٔ ، 

٘ٔ ضغٍٛ ٘ٔ بني أِقَطَع غَؿّطا أَضاَز إشا ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ ٖٔ ، َْػا٥ٔ ُٗ ُٜٖت َٗا خَطَز ؾَأ ُُ ِٗ  ، َع٘ بٗا خَطَز غ

ُِ ٚنإ ِّ َِٜكػ َِطَأ٠ٕ يُه ٖٔ ا ُٗ ِٓ َٗا َ ََ ِٛ َٗا ٜ ًََِٝت ٕٖ غري َٚي َِٛز٠َ أ ََِع١َ بٓت غ ََٖب ظ َٗا ِتٚ ََ ِٛ ٜ 

َٗا ًََِٝت ِٚٔز يَعا٥َٔؿ١َ َٚي ٘ٔ ضغٍٛ ضَنا بَصٔيَو َتِبَتػٞ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ظ ملسو هيلع هللا ىلص ايًٓ
(4)

 . 

َٛقـ أّ غ١ًُ ٖٓس بٓت أبٞ أ١َٝ املعطٚف بعاز ايطانب بٔ املػري٠  : ثالجًا

 : ايكطؾ١ٝ املدع١َٝٚ ضنٞ اهلل عٓٗا

دطح  ، ٞاملدعَٚ األغس عبس بٔ غ١ًُ أبٞ عُٗا ابٔ ؼت ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب قبٌ ناْت

اهلذط٠ َٔ أضبع غ١ٓ قؿط يف َٚات ، ايػع٠ٚ بعس دطس٘ اْتكض ثِ ، أسس غع٠ٚ يف
(5)

 . 
                                                           

 . 4184ح 4/1616ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (1)

 . 4/338اإلقاب١ البٔ سذط  (2)

 . 2/650ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ايكشٝش١ يًعُطٟ  (3)

 . 3/275 ٔ، ٚأبٛ زاٚز يف ايػٓ 2453ح 2/916ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (4)

 . 2/335اإلقاب١ البٔ سذط  (5)



 6;ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصآلىالبوتى،ىمكانتهمىومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيى

 بٔ عُط ملسو هيلع هللا ىلص، ؾًِ تتعٚد٘ ، ؾبعح ايٓيب  ؾًُا اْكهت عستٗا خطبٗا أبٛ بهط

 ٚأْٞ اَطأ٠ ، غري٣ اَطأ٠ أْٞ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ أخرب : ؾكايت ، خيطبٗا اـطاب

 ، غري٣ قٛيو أَا » : هلا قٌ : ملسو هيلع هللا ىلص ؾكاٍ . ٖسؾا أٚيٝا٥ٞ َٔ أسس ٚيٝؼ ، ١َٝٔبِكَُ

،  قبٝاْو ؾػتهؿني ، َكب١ٝ اَطأ٠ ْٞإ قٛيو ٚأَا ، غريتو ؾتصٖب ، اهلل ؾػأزعٛ

غا٥ب  ٚال ؾاٖس أٚيٝا٥و َٔ أسس ؾًٝؼ ، ؾاٖس أٚيٝا٥ٞ َٔ أسس يٝؼ إْ٘ قٛيو ٚأَا

، ؾعٚد٘ ملسو هيلع هللا ىلص، ؾكايت البٓٗا عُط : قِ ؾعٚز ضغٍٛ اهلل  « ٜهطٙ شيو
(1)

 . 

ٕ ألّ غ١ًُ ضنٞ اهلل عٓٗا َٛقـ ععِٝ يف قًض اؿسٜب١ زاٍ ع٢ً ٚنا

ٚضأؾتٗا  ملسو هيلع هللا ىلص، ٚع٢ً ضداس١ عكًٗا ، ٚقبتٗا يًٓيب  ملسو هيلع هللا ىلصععِ َهاْتٗا عٓس ايٓيب 

َٔ نتاب١ ايكًض بٝٓ٘ ٚبني قطٜـ ، قاٍ  ملسو هيلع هللا ىلصب٘ ٚؾؿكتٗا عًٝ٘ ، ؾبعس ؾطاؽ ايٓيب 

،  ضدٌ َِٓٗ قاّ َا ؾٛاهلل : ايطاٟٚ قاٍ ، اسًكٛا ثِ ، ؾامطٚا ، قَٛٛا : ألقشاب٘

ع٢ً ظٚدت٘ أّ  ملسو هيلع هللا ىلصست٢ قاٍ شيو ثالخ َطات ، ؾًِ ٜكِ َِٓٗ أسس ، ؾسخٌ ايٓيب 

؟  شيو أؼب ; اهلل ْيب ٜا : غ١ًُ أّ ؾكايت ، ايٓاؽ َٔ يكٞ َا هلا ؾصنط ، غ١ًُ

و ، ٚتسعٛ سايكو َِْسثِ ال تهًِ أسسّا َِٓٗ ن١ًُ ، ست٢ تٓشط ُب اخطز ،

٘ ، ٚزعا َِْسمط ُب ;أسسّا َِٓٗ ست٢ ؾعٌ شيو  ؾٝشًكو ، ؾدطز ، ؾًِ ٜهًِ

سايك٘ ؾشًك٘ ، ؾًُا ضأٚا شيو قاَٛا ، ؾٓشطٚا ، ٚدعٌ بعهِٗ حيًل بعهّا ، 

اؿسٜح ...ست٢ ناز بعهِٗ ٜكتٌ بعهّا غُّا 
(2)

 . 

: َٛقـ أّ سبٝب١ ض١ًَ بٓت أبٞ غؿٝإ قدط بٔ سطب ايكطؾ١ٝ األ١َٜٛ  رابعًا

 : ضنٞ اهلل عٓٗا

َٚات  ، بعس إٔ اضتس ظٚدٗا عبٝس اهلل بٔ دشـ ٚتٓكط ملسو هيلع هللا ىلص تعٚدٗا ايٓيب

ٚناْا بأضض اؿبؿ١ َع املٗادطٜٔ ايصٜٔ ٖادطٚا ؾطاضّا َٔ  ع٢ً ايٓكطا١ْٝ ،
                                                           

ٚقاٍ ابٔ سذط يف شنطٙ هلصا األثط : ٚأخطز ايٓػا٥ٞ بػٓس  6/81ضٚاٙ ايٓػا٥ٞ يف ايػٓٔ  (1)

،  116 م ايٓػا٥ٞ غٓٔ نعٝـ يف األيباْٞ ٚشنطٙ ، 4/459 اإلقاب١ . غ١ًُ أّ ٔع قشٝض

 ايهتاب : بعه٘ قشٝض . اٚقاٍ قككٛ 314-44/311ٚضٚاٙ أمحس يف املػٓس  117

 . 2581ح 2/978ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض  (2)



 (04) العدد -المنورة المدونة ودراسات بحوث مركز مجلةى6;

أش٣ قطٜـ هلِ ، ٚعكس ي٘ عًٝٗا ايٓذاؾٞ ، ٚأَٗطٖا أضبعُا١٥ زٜٓاض ، ٚبعح إيٝٗا 

ٔ : ؾطسبٌٝ بٔ سػ١ٓ ، ؾذا٤ بٗا ، ٚنإ شيو غ١ٓ غت َ ملسو هيلع هللا ىلصضغٍٛ اهلل 

اهلذط٠
(1)

ٚنإ ألّ سبٝب١ ضنٞ اهلل عٓٗا َٛقـ َؿٗٛز قبٌ غع٠ٚ ؾتض َه١  

،  ٚبطا٤تٗا َٔ ايهؿط ٚأًٖ٘ ، ٚٚال٥ٗا هلل ٚضغٛي٘ ، زاٍ ع٢ً قسم إمياْٗا

، ؾكس خطز ٚايسٖا أبٛ غؿٝإ قبٌ ؾتض َه١ إىل املس١ٜٓ  ملسو هيلع هللا ىلصٚقبتٗا يطغٍٛ اهلل 

يو قبٌ إغالَ٘ ، ؾسخٌ يٝذسز َعاٖس٠ قًض اؿسٜب١ اييت ْكهتٗا قطٜـ ، ٚش

، طٛت٘ عٓ٘ ،  ملسو هيلع هللا ىلصع٢ً ابٓت٘ أّ سبٝب١ ، ؾًُا شٖب يٝذًؼ ع٢ً ؾطاف ضغٍٛ اهلل 

:  قايت ؟ عين ب٘ ضغبت أّ ، ايؿطاف ٖصا عٔ بٞ أضغبت ، أزضٟ َا ; ب١ٝٓ ٜا : ؾكاٍ

، ٚأْت ضدٌ َؿطى لؼ ، ٚمل أسب إٔ ػًؼ  ملسو هيلع هللا ىلصبٌ ٖٛ ؾطاف ضغٍٛ اهلل 

ب١ٝٓ بعسٟ ؾط ٚاهلل يكس أقابو ٜا،قاٍ :  ملسو هيلع هللا ىلصع٢ً ؾطاف ضغٍٛ اهلل 
(2)

 . 

 : اخلامتة

 ا أِٖ ْتا٥ر ايبشح ٖٚٞ نُا ًٜٞ :ٚؾٝٗ

ٚع٢ً َٛايِٝٗ ، ِٖٚ  ِٖ ايصٜٔ سطَت عًِٝٗ ايكسق١ ، ملسو هيلع هللا ىلصإٔ آٍ بٝت ايٓيب  -1

، ٚيهٔ ايكسق١ مل ؼطّ  ملسو هيلع هللا ىلصبٓٛ ٖاؾِ ٚبٓٛ املطًب ، ٚنصيو أظٚاز ايٓيب 

،  طايب أبٞ بٔ عًٞ ؾكط بٝتاي آٍ ٚيٝؼ املػأي١ يف خالف ع٢ً َٛايٝٗٔ ع٢ً

 . ٚابُٓٝٗا اؿػٔ ٚاؿػني  ملسو هيلع هللا ىلصٚظٚدت٘ ؾاط١ُ اب١ٓ ايٓيب 

نإ حيب املؤَٓني ٚاملتكني َٔ آٍ بٝت٘ سبّا ؾسٜسّا ، ٚنإ  ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ايٓيب  -2

خكٛقّا َٔ ْاقط ، سطٜكّا ع٢ً إميإ ٚإغالّ َٔ بكٞ َِٓٗ ع٢ً ايؿطى 

 ٚاملػًُني . ملسو هيلع هللا ىلصَِٓٗ ايٓيب 

ناْٛا حيبٕٛ آٍ بٝت  ا بهط ، ٚعُط ، ٚعجُإ إٔ اـًؿا٤ ايطاؾسٜٔ أب -3

،  َٓ٘ َٚٓعيتِٗ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َٔ يكطابتِٗ ٚشيو ; ٜٚٛقطِْٚٗ ٜٚععُِْٛٗ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب
                                                           

 . 4/401االغتٝعاب البٔ عبس ايرب  (1)

ألبٞ  ٤ َٔ خرب ضز أبٞ بهط ٚعُط ، ٚعًٞ ، ٚؾاط١ُ ٖٚٛ دع 63تكسّ ؽطجي٘ يف م  (2)

 . غؿٝإ 



 6;ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصآلىالبوتى،ىمكانتهمىومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيى

ٜبازيِْٛٗ  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بٝت آٍ ٚنإ ، بِٗ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب يٛق١ٝ ; سكٛقِٗ ٜٚعطِْٛٗ

،  ايطاؾه١ َٔ شيو أْهط َٔ نتب بصيو ؾٗست ٚقس،  ٚايطاع١ ٚايٛال٤ اؿب

يػًـ ايكاحل َٔ ايكشاب١ ٚايتابعني َٚٔ دا٤ بعسِٖ َٔ ٚنصيو نإ ا

، ٚقازتِٗ إىل عكطْا اؿانط حيبِْٛٗ ،  ، ٚأ٥ُتِٗ عًُا٤ أٌٖ ايػ١ٓ

 ؾِٝٗ . ملسو هيلع هللا ىلصٜٚٛقطِْٚٗ ، ٜٚعطؾٕٛ هلِ سكِٗ ، ٚحيؿعٕٛ ٚق١ٝ ايٓيب 

إٕ قب١ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ ٚعًُا٥ِٗ ، ٚقازتِٗ ، ٚخًؿا٥ِٗ ناْت نُا   -4

،  ؾٝ٘ ايػًٛ إىل شيو ب٘ ٜؿهٞ ال إٔ ٚؾدُ٘ ، ٚععُ٘ ، سبَ٘أ َٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أَط

ٚإعطا٥٘ سكٛقّا َٔ سكٛم اهلل ، ؾهٝـ بايػًٛ ؾُٝٔ  ٚإخطاد٘ عٔ بؿطٜت٘ ،

،  ايٛسٞ ْٚعٍٚ ، اهلل َٔ ايكطب َٔ ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب َا ي٘ ٚيٝؼ ، َٓعي١ َٓ٘ أقٌ ٖٛ

 أّ َٔ غريِٖ . ملسو هيلع هللا ىلصٚقطب املال٥ه١ ، غٛا٤ نإ َٔ آٍ بٝت٘ 

َٔ غري  ملسو هيلع هللا ىلصٚاؾُاع١ حيبٕٛ املؤَٓني املتكني َٔ آٍ بٝت ايٓيب  إٔ أٌٖ ايػ١ٓ -5

 تؿطٜل بِٝٓٗ .

بطعاٜت٘  ٚقاَٛا ، ب٘ ٚاعتٓٛا ، نؿًٛٙ ايصٜٔ ِٖ بٝت٘ ٚآٍ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب قطاب١ نإ -6

 زٚض قبٌ ايبعج١ ، ٚناْٛا بعس ايبعج١ َٔ ايػابكني إىل اإلغالّ ، ٚنإ هلِ

، ٚبعس  أسعاْ٘ ٚؽؿٝـ ، ٚتػًٝت٘ ، عٓ٘ ٚايسؾاع ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ْكط٠ يف ععِٝ

 ، ٚأْؿػِٗ بأَٛاهلِ ٚنشٛا ، َع٘ ٚداٖسٚا ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ْاقطٚا املس١ٜٓ إىل اهلذط٠

 ، ٚضؾع ضا١ٜ اإلغالّ . ملسو هيلع هللا ىلصٚأًِٖٝٗ يف غبٌٝ اهلل ، ْٚكط٠ ْبٝ٘ قُس 

 ٜتكبً٘ إٔ تعاىل اهلل ٚأغأٍ ، ايبشح ٖصا يف نتابت٘ تٝػطت َا آخط ٖصا

 احملبني َٔ جيعًٓا ٚإٔ ، قاض٥٘ ب٘ ٜٓؿع ٚإٔ ، ِايهطٜ يٛدٗ٘ خايكّا جيعً٘ ٚإٔ

 ايصٜٔ ٚآي٘ قشابت٘ ٚظَط٠ ظَطت٘ يف حيؿطْا ٚإٔ ، بٗسٜ٘ املكتسٜٔ ، ملسو هيلع هللا ىلص قُس يٓبٝٓا

 إيٝ٘ ٜٚطزِٖ املػًُني ناٍ ٟٜٗس ٚإٔ ، َع٘ أْعٍ ايصٟ ايٓٛض ٚاتبعٛا ْٚكطٚٙ آٚٚٙ

 . نجريّا تػًُّٝا ِٚغً ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس ْبٝٓا ع٢ً اهلل ٚق٢ً ، مجٝاّل ضزّا

* * * 
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 فورس املصادر واملرادع

 ايكطإٓ ايهطِٜ -1

أخباض َه١ َٚا دا٤ ؾٝٗا َٔ اآلثاض ألبٞ ايٛيٝس قُس بٔ عبس اهلل بٔ أمحس األظضقٞ  -2

 1415َه١ املهط١َ ط/ ايػابع١  ،ؼكٝل ضؾسٟ ايكاحل ًَشؼ ـ َطابع زاض ايجكاؾ١ 

عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايرب  االغتٝعاب يف َعطؾ١ األقشاب ألبٞ عُط ٜٛغـ بٔ -3

ٖـ ؼكٝل عًٞ قُس َعٛض ٚعازٍ أمحس عبس املٛدٛز ـ زاض ايهتب 463ايكططيب ت 

 ٖـ1415ع١ًُٝ / بريٚت / ط األٚىل اي

اإلقاب١ يف متٝع ايكشاب١ يؿٗاب ايسٜٔ أبٞ ايؿهٌ أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط ايعػكالْٞ ت  -4

 ، َكطط زاض قازض َطبع١ ايػعاز٠  ،ٖـ 852

ايعخاض املعطٚف مبػٓس ايبعاض ألبٞ بهط أمحس بٔ عُطٚ بٔ عبس اـايل ايعتهٞ  ايبشط -5

 ، َؤغػ١ ايطغاي١ٖـ 1409ط / األٚىل  ،ٖـ ؼكٝل قؿٛظ ايطمحٔ ظٜٔ اهلل 292ايبعاض ت 

ٖـ زقل أقٛي٘ 774ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ يعُاز ايسٜٔ أبٞ ايؿسا٤ إمساعٌٝ بٔ نجري ايكطؾٞ ت  -6

 1405ايهتب ايع١ًُٝ / بريٚت ط األٚىل فُٛع١ َٔ ايعًُا٤ ـ زاض 

ايتاضٜذ ايهبري ألبٞ عبس اهلل قُس بٔ إمساعٌٝ بٔ إبطاِٖٝ ايبداضٟ اؾعؿٞ ؼكٝل  -7

 ، بريٚتايػٝس ٖاؾِ ايٓسٟٚ ط/ زاض ايؿهط 

يتٛظٜع زاض طٝب١ يًٓؿط ٚا ،ٖـ ؼكٝل أنطّ نٝا٤ ايعُطٟ 240ايتاضٜذ ـًٝؿ١ بٔ خٝاط ت  -8

 ٖـ1405/ ط ايجا١ْٝ 

ٖـ ؼكٝل َكطؿ٢ عبس ايٛاسس ـ زاض 597ط٠ ألبٞ ايؿطز عبس ايطمحٔ بٔ اؾٛظٟ ت ايتبك -9

 ٖـ 1390ايهتب / يبٓإ / ط األٚىل 

ايتُٗٝس ملا يف املٛطأ َٔ املعاْٞ ٚاألغاْٝس ألبٞ عُط ٜٛغـ بٔ عبس ايرب ايُٓطٟ ايكططيب  -11

قاف ؼكٝل َكطؿ٢ أمحس ايعًٟٛ ٚقُس عبس ايهبري ايبهطٟ ط / ٚظاض٠ عُّٛ األٚ

 ، املػطبٚايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ 

ٖـ ؼكٝل أبٞ قُس 1376ايتٓبٝٗات ايًطٝؿ١ يًؿٝذ عبس ايطمحٔ بٔ ْاقط ايػعسٟ ت  -11

 ٖـ1420، أنٛا٤ ايػًـ ، ط/ األٚىل أؾطف بٔ عبس املككٛز 

 ايكاٖط٠ / خايجطا زاض َهتب١ ، ايبداضٟ ايكٓٛدٞ خإ سػٔ قسٜل حملُس اـايل ايسٜٔ -12



 7;ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصآلىالبوتى،ىمكانتهمىومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيى

 1408بريٚت ط/ ايجا١ْٝ  ،زاض ايكًِ  ،يطمحٔ املباضنؿٛضٟ ايطسٝل املدتّٛ يكؿٞ ا -13

ٖـ ؼكٝل سبٝب ايطمحٔ 227ايػٓٔ يػعٝس بٔ َٓكٛض بٔ ؾعب١ اـطاغاْٞ املهٞ ت  -14

 ٖـ1405ع١ًُٝ / بريٚت / ط األٚىل زاض ايهتب اي ،األععُٞ 

 ٖـ 1412ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ايكشٝش١ ألنطّ نٝا٤ ايعُطٟ ـ َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ /ط  -15

 ،ٖـ ؼكٝل َكطؿ٢ ايػكا ٚآخطٕٚ 218ري٠ ايٓب١ٜٛ يعبس املًو بٔ ٖؿاّ اؿُريٟ ت ايػ -16

ٖـ ٚنصيو ؼكٝل 1375ؾطن١ َٚهتب١ َٚطبع١ َكطؿ٢ ايبابٞ اؿًيب / ط ايجا١ْٝ 

 ٖـ1409، َهتب١ املٓاض / ط األٚىل ُٖاّ عبس ايطسِٝ ٚقُس أبٛ قعًٝٝو 

ٖـ ؼكٝل َكطؿ٢ عبس 774طؾٞ ت ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ألبٞ ايؿسا٤ إمساعٌٝ بٔ نجري ايك -17

 ٖـ1403، زاض املعطؾ١ / بريٚت ايٛاسس 

زاض ايكًِ زَؿل ط/  ،ايػري٠ ايٓب١ٜٛ يف ن٤ٛ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ حملُس بٔ قُس أبٛ ؾٗب١  -18

 ٖـ1409األٚىل 

ٓؿط زاض إَاّ ايسع٠ٛ يً ،ايػري٠ ايٓب١ٜٛ يف ن٤ٛ املكازض األق١ًٝ ملٗسٟ ضظم اهلل أمحس  -19

 ٖـ١ْٝ1424 ٚايتٛظٜع / ط ايجا

 ٖـ1409 األٚىل /ط ايكًِ زاض ، ؾٗب١ أبٛ قُس حملُس ٚايػ١ٓ ايكطإٓ ن٤ٛ يف ايٓب١ٜٛ ايػري٠ -21

بٔ  عُط بٔ اهلل عبس ٚؼكٝل زضاغ١ ٖـ360 ت اآلدطٟ اؿػني بٔ قُس بهط ألبٞ ايؿطٜع١ -21

 ٖـ1432ُٝإ ايسَٝذٞ / ط ايجا١ْٝ غً

ٖـ 728س بٔ ت١ُٝٝ اؿطاْٞ ت ايكاضّ املػًٍٛ ع٢ً ؾامت ايطغٍٛ يؿٝذ اإلغالّ أمح -22

 ، زاض ابٔ سعّ / بريٚتؼكٝل قُس عبس اهلل عُط اؿًٛاْٞ ٚقُس نبري ؾٛزضٟ 

ُس بٔ ايكٛاعل احملطق١ ع٢ً أٌٖ ايطؾض ٚايهالٍ ٚايعْسق١ ألبٞ ايعباؽ أمحس بٔ ق -23

 ،ٖـ ؼكٝل عبس ايطمحٔ بٔ عًٞ ايرتنٞ ٚناٌَ اـطاط 973عًٞ بٔ سذط اهلٝجُٞ ت 

 ٖـ1417، ط / األٚىل يبٓإ  ،غاي١ َؤغػ١ ايط

 ٖـ1405، بريٚت زاض بريٚت يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،حملُس بٔ غعس بٔ َٓٝع  ٣ايطبكات ايهرب -24

ايهاٌَ يف ايتاضٜذ ألبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ أبٞ ايهطّ ايؿٝباْٞ املعطٚف بابٔ األثري  -25

 ٖـ1403، ط / ايطابع١ زاض ايهتاب ايعطبٞ  ،ٖـ  630اؾعضٟ ت 

ٖـ 235 ت ؾٝب١ أبٞ بٔ قُس بٔ اهلل عبس بهط ألبٞ ٚاآلثاض اآلسازٜح يف املكٓـ ايهتاب -26

 ٖـ1409يعًّٛ ٚاؿهِ ، ط / األٚىل َهتب١ ا ،تكسِٜ ٚنبط نُاٍ ٜٛغـ اؿٛت 
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ٖـ 405 ت اؿانِ اهلل عبس بٔ قُس اهلل عبس ألبٞ اؿسٜح يف ايكشٝشني ع٢ً املػتسضى -27

 ٖـ1411طب١ٝ ، بريٚت / ايهتب ايع زاض ،ؼكٝل َكطؿ٢ عبس ايكازض عطا 

ٖـ ؼكٝل فُٛع١ 241املػٓس يإلَاّ أمحس بٔ قُس بٔ سٓبٌ أبٛ عبس اهلل ايؿٝباْٞ ت  -28

 س احملػٔ ايرتنٞ ـ َؤغػ١ ايطغاي١َٔ ايعًُا٤ ـ تكسِٜ عبس اهلل بٔ عب

ٖـ ؼكٝل سبٝب ايطمحٔ 211املكٓـ ألبٞ بهط عبس ايطظام بٔ ُٖاّ ايكٓعاْٞ ت  -29

 ٖـ 1403ط / ايجا١ْٝ  ،ب اإلغالَٞ األععُٞ / تٛظٜع املهت

، ٖـ 852املطايب ايعاي١ٝ بعٚا٥س املػاْٝس ايجُا١ْٝ البٔ سذط أمحس بٔ عًٞ ايعػكالْٞ ت  -31

 ٖـ1419 األٚىل ط/ ، ايعاق١ُ زاض ايٓاؾط ، ايؿجطٟ ايععٜع عبس بٔ ْاقط بٔ غعس ؼكٝل

، ط/ األٚىل َؿل زاض ايكًِ ز ،املعامل األثري٠ يف ايػ١ٓ ٚايػري٠ حملُس قُس ؾطاب  -31

 ٖـ1411

ٖـ ؼكٝل محسٟ 360بٔ أمحس بٔ أٜٛب ايطرباْٞ ت  املعذِ ايهبري ألبٞ ايكاغِ غًُٝإ -32

 ٖـ1404، ط/ ايجا١ْٝ َهتب١ ايعٖطا٤ املٛقٌ  ،عبس اجملٝس ايػًؿٞ 

 ،املعطؾ١ ٚايتاضٜذ ألبٞ ٜٛغـ ٜعكٛب بٔ غؿٝإ ايؿػٟٛ ؼكٝل أنطّ نٝا٤ ايعُطٟ  -33

 ٖـ1410، ط / املٓٛض٠ َهتب١ ايساض باملس١ٜٓ 

 ، زاض ايهتب ، بريٚتٖـ ؼكٝل َاضغسٕ دْٛؼ 207املػاظٟ حملُس بٔ عُط ايٛاقسٟ ت  -34

 ،املٓتعِ يف تاضٜذ املًٛى ٚاألَِ ألبٞ ايؿطز عبس ايطمحٔ بٔ عًٞ بٔ قُس بٔ اؾٛظٟ  -35

 ٖـ1358زاض قازض ، بريٚت ، ط/ األٚىل 

ايسٜٔ قُس بٔ أمحس بٔ عجُإ ايصٖيب تاضٜذ اإلغالّ ٚٚؾٝات املؿاٖري ٚاألعالّ يؿُؼ  -36

 ٖـ1407، يبٓإ بريٚت ط/ األٚىل زاض ايهتاب ايعطبٞ  ،ؼكٝل عُط عبس ايػالّ تسَطٟ 

ٖـ َؤغػ١ ايهتب 310تاضٜذ األَِ ٚاملًٛى ألبٞ دعؿط قُس بٔ دطٜط ايطربٟ ت  -37

 ٖـ1407، ط/ األٚىل ايجكاؾ١ٝ 

ؼكٝل قُس ٖـ 911هط ايػٝٛطٞ ت تاضٜذ اـًؿا٤ ؾالٍ ايسٜٔ عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ ب -38

 قٞ ايسٜٔ عبس اؿُٝس

املهتب  ،ؼصٜط ايػادس َٔ اؽاش ايكبٛض َػادس حملُس بٔ ْاقط ايسٜٔ األيباْٞ  -39

 ٖـ1398، ط/ ايجايج١ اإلغالَٞ 

تؿػري أبٞ ايػعٛز املػ٢ُ إضؾاز ايعكٌ ايػًِٝ إىل َعاٜا ايكطإٓ ايهطِٜ ألبٞ ايػعٛز  -41

 ، زاض إسٝا٤ ايجطاخ / بريٚتٖـ 982عُازٟ ت قُس بٔ قُس بٔ َكطؿ٢ اي



 9;ىونصرتهىوالجهادىمعهىملسو هيلع هللا ىلصآلىالبوتى،ىمكانتهمىومنزلتهمىودورهمىفيىرعاوةىالنبيى

تؿػري ايؿٛناْٞ املػ٢ُ ؾتض ايكسٜط اؾاَع بني ؾين ايطٚا١ٜ ٚايسضا١ٜ َٔ عًِ ايتؿػري  -41

ؾطن١ َهتب١ َٚطبع١  ،ٖـ 1250حملُس بٔ عًٞ بٔ قُس ايؿٛناْٞ ايكٓعاْٞ ت 

 ٖـ1383، ط / ايجا١ْٝ َكطؿ٢ ايبابٞ اؿًيب مبكط 

 ،ٖـ 774عُاز ايسٜٔ أبٛ ايؿسا٤ إمساعٌٝ بٔ نجري ايكطؾٞ ت تؿػري ايكطإٓ ايععِٝ ي -42

 ، ؾباب األظٖطَهتب١ زاض ايرتاخ َٚهتب١ ايسع٠ٛ اإلغال١َٝ 

 ايؿطقإ ٚأسهاّ ايػ١ٓ َٔ تهُٔ ملا ٚاملبني ايكطإٓ ألسهاّ اؾاَع املػ٢ُ ايكططيب تؿػري -43

 / ايكاٖط٠ زاض ايؿعب ،ٖـ 671ألبٞ عبس اهلل قُس بٔ أمحس األْكاضٟ ايكططيب ت 

ٖـ 310حملُس بٔ دطٜط ايطربٟ ت ، تؿػري ايطربٟ املػ٢ُ داَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكطإٓ  -44

 ، زاض املعاضف / َكطؼكٝل قُٛز ؾانط 

ٖـ قسّ ي٘ 852تكطٜب ايتٗصٜب يًشاؾغ ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط ايعػكالْٞ ت  -45

 ٖـ1412يطؾٝس ، غٛضٜا ، ط/ ايطابع١ زاض ا ،قُس عٛا١َ 

ؼكٝل بؿاض ، ٖـ 742ٗصٜب ايهُاٍ يف أمسا٤ ايطداٍ ألبٞ اؿذاز ٜٛغـ املعٟ ت ت -46

 ٖـ1413، ط/ األٚىل َؤغػ١ ايطغاي١  ،عٛاز َعطٚف 

ايػالّ  يعبس اإلزاض١ٜ ٚغٝاغت٘ اـطاب بٔ عُط ؾدك١ٝ يف ايٛاضز٠ املطٜٚات يف ْكس١ٜ زضاغ١ -47

 ٖـ1423ألٚىل ط/ا، عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ ، اؾاَع١ اإلغال١َٝ  ،قػٔ آٍ عٝػ٢ 

زؾاع عٔ اؿسٜح ايٓبٟٛ ٚايػري٠ يف ايطز ع٢ً دٗاالت ايسنتٛض ايبٛطٞ يف نتاب٘ ؾك٘  -48

 ط يف ف١ً ايتُسٕ اإلغالَٞ بسَؿلْؿ ،حملُس ْاقط ايسٜٔ األيباْٞ ، ايػري٠ 

ٚثل أقٛي٘ ٚخطز سسٜج٘ ، ٖـ 458زال٥ٌ ايٓب٠ٛ ألبٞ بهط أمحس بٔ اؿػني ايبٝٗكٞ ت  -49

 ٖـ14089، ط/ األٚىل زاض ايطٜإ يًرتاخ  ،املعطٞ قًعذٞ ٚعًل عًٝ٘ عبس 

ايع١ًُٝ بريٚت ، زاض ايهتب  ،غًػ١ً األسازٜح ايكشٝش١ حملُس ْاقط ايسٜٔ األيباْٞ  -51

 ٖـ1405ط/ ايطابع١ 

ؼكٝل قُس ؾؤاز ، ٖـ 275غٓٔ ابٔ َاد٘ ألبٞ عبس اهلل قُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚين ت  -51

 ، زاض ايؿهط بريٚتعبس ايباقٞ 

ٖـ 279ايرتَصٟ ٖٚٛ اؾاَع ايكشٝض ألبٞ عٝػ٢ قُس بٔ عٝػ٢ ايرتَصٟ ت غٓٔ  -52

 ، بريٚتزاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ  ،ؼكٝل أمحس ؾانط ٚآخطٕٚ 

ؼكٝل ، ٖـ 275يػًُٝإ بٔ األؾعح أبٛ زاٚز ايػذػتاْٞ األظزٟ ت ، غٓٔ أبٞ زاٚز  -53

 ، ط/ زاض ايؿهطايسٜٔ عبس اؿُٝس  ٞقُس قٝ
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ٖـ ؼكٝل ؾعٝب األضْؤٚط 748حملُس بٔ أمحس بٔ عجُإ ايصٖيب ت  غري أعالّ ايٓبال٤ -54

 ٖـ 1413ٚقُس ْعِٝ ايعطقػٛغٞ ـ َؤغػ١ ايطغاي١ بريٚت ط/ ايتاغع١ 

بٔ إغشام بٔ ٜػاض  غري٠ ابٔ إغشام املػُاٙ بهتاب املبتسأ أٚ املبعح ٚاملػاظٟ حملُس -55

غات َعٗس ايسضا ،ٖـ ؼكٝل قُس محٝس اهلل تكسِٜ قُس ايؿاغٞ 151املطًيب ت 

 ٚاألعاخ يًتعطٜب

خطز أسازٜج٘ قُس ْاقط ، ٖـ 321ؾطح ايعكٝس٠ ايطشا١ٜٚ البٔ أبٞ ايعع اؿٓؿٞ ت  -56

 ٖـ1392، ط/ األٚىل املهتب اإلغالَٞ  ،ايسٜٔ األيباْٞ 

زاض ابٔ  ،ؾطح ايعكٝس٠ ايٛاغط١ٝ يؿٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ حملُس بٔ قاحل ايعجُٝني  -57

 ٖـ1432، ط/ ايجا١ْٝ اؾٛظٟ 

ؼكٝل قُس ايػعٝس ، ٖـ 458ؾعب اإلميإ ألبٞ بهط أمحس بٔ اؿػني ايبٝٗكٞ ت  -58

 ٖـ1410، ط/ األٚىل  زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت ،بػْٝٛٞ ظغًٍٛ 

ؼكٝل ، ٖـ 256قشٝض ايبداضٟ ألبٞ عبس اهلل قُس بٔ إمساعٌٝ ايبداضٟ اؾعؿٞ ت  -59

 ٖـ1407ايج١ ، ط/ ايجبريٚت ، زاض ايُٝا١َ  ،َكطؿ٢ زٜب ايبػا 

، ايكاٖط٠  ،زاض ابٔ ت١ُٝٝ يًطباع١ ٚايٓؿط  ،قشٝض ايػري٠ ايٓب١ٜٛ حملُس ضظم ططْٖٛٞ  -61

 ٖـ1410ط/ األٚىل 

،  األضزٕ ، عُإ ، اإلغال١َٝ املهتب١ ، األيباْٞ ايسٜٔ ْاقط حملُس ايٓب١ٜٛ ايػري٠ قشٝض -61

 ٖـ1421ط/ األٚىل 

َهتب  ،إؾطاف ظٖري ايؿاٜٚـ  ،حملُس ْاقط ايسٜٔ األيباْٞ ، قشٝض غٓٔ ابٔ َاد٘  -62

 ٖـ1408ايرتب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر 

 ،اختكط أغاْٝسٙ ظٖري ايؿاٜٚـ ، حملُس ْاقط ايسٜٔ األيباْٞ ، قشٝض غٓٔ أبٞ زاٚز  -63

 ٖـ1409، ط/ األٚىل املهتب اإلغالَٞ 

 ،اختكط أغاْٝسٙ ظٖري ايؿاٜٚـ ، حملُس ْاقط ايسٜٔ األيباْٞ ، قشٝض غٓٔ ايرتَصٟ  -64

 ٖـ1408ط/ األٚىل ، اإلغالَٞ  املهتب

، ٖـ 676ايسٜٔ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ ت  ٞقشٝض َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ ألبٞ ظنطٜا قٝ -65

 املطبع١ املكط١ٜ َٚهتباتٗا

ؼكٝل ، ٖـ 261قشٝض َػًِ ألبٞ اؿػني َػًِ بٔ اؿذاز ايكؿريٟ ايٓٝػابٛضٟ ت  -66

 ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ ، بريٚتقُس ؾؤاز عبس ايباقٞ 
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أؾطف ع٢ً طباعت٘ ٚايتعًٝل عًٝ٘ ، حملُس ْاقط ايسٜٔ األيباْٞ ، ٓٔ ابٔ َاد٘ نعٝـ غ -67

 ٖـ1408ط/ األٚىل ، املهتب اإلغالَٞ  ،ظٖري ايؿاٜٚـ 

أؾطف ع٢ً طباعت٘ ٚايتعًٝل عًٝ٘ ، نعٝـ غٓٔ ايرتَصٟ حملُس ْاقط ايسٜٔ األيباْٞ  -68

 ٖـ1408ط/ األٚىل ، املهتب اإلغالَٞ  ،ظٖري ايؿاٜٚـ 

، ط/ األٚىل َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ  ،ؾ١ ايطاؾس٠ ألنطّ نٝا٤ ايعُطٟ عكط اـال -69

 ٖـ1414

تطقِٝ ،  ٖـ852ؾتض ايباضٟ ؾطح قشٝض ايبداضٟ ألمحس بٔ عًٞ بٔ سذط ايعػكالْٞ ت  -71

 ف عبس ايععٜع بٔ باظ ، زاض ايؿهطإؾطا، قُس ؾؤاز عبس ايباقٞ 

زاض  ،ٖـ 1285ٝذ ت ؾتض اجملٝس ؾطح نتاب ايتٛسٝس يعبس ايطمحٔ بٔ سػٔ آٍ ايؿ -71

 ٖـ1397، ط/ ايػازغ١ ايؿهط 

عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ  ،حملُس بٔ عبس اهلل غبإ ايكبشٞ  ؾت١ٓ َكتٌ عجُإ بٔ عؿإ  -72

 ٖـ1424ط / ايجا١ْٝ  ،باؾاَع١ اإلغال١َٝ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ 

سكك٘ ، ٖـ 241ؾها٥ٌ ايكشاب١ ألبٞ عبس اهلل أمحس بٔ قُس بٔ سٓبٌ ايؿٝباْٞ ت  -73

َطنع ايبشح ايعًُٞ ٚإسٝا٤ ايرتاخ  ،أسازٜج٘ ٚقٞ اهلل بٔ قُس عباؽ ٚخطز 

 ٖـ1403، ط/ األٚىل داَع١ أّ ايكط٣  ،اإلغالَٞ 

ٜٔ عًٞ بٔ أبٞ بهط يٓٛض ايس، نؿـ األغتاض عٔ ظٚا٥س ايبعاض ع٢ً ايهتب ايػت١  -74

 ٖـ1404 ايجا١ْٝ ط/ ، ايطغاي١ َؤغػ١ ، األععُٞ ايطمحٔ سبٝب ؼكٝل ٖـ807 ت اهلٝجُٞ

زاض إسٝا٤  ،ٖـ 711يػإ ايعطب ألبٞ ايؿهٌ قُس بٔ َهطّ بٔ َٓعٛض األْكاضٟ ت  -75

 ٖـ1413، ط/ ايجايج١ ايرتاخ ايعطبٞ 

 ؼكٝل ٚزضاغ١ ، ٖـ 807فُع ايبشطٜٔ يف ظٚا٥س املعذُني يٓٛض ايسٜٔ اهلٝجُٞ ت  -76

 ٖـ1413ط/ األٚىل ، َهتب١ ايطؾس  ،عبس ايكسٚؽ بٔ قُس ْصٜط 

 مجع ٚتطتٝب  ،ٖـ 728ؿٝذ اإلغالّ أمحس بٔ ت١ُٝٝ اؿطاْٞ ت فُٛع ايؿتا٣ٚ ي -77

 ٖـ1424 املٓٛض٠ املس١ٜٓ ، ايؿطٜـ املكشـ يطباع١ ؾٗس املًو فُع ، قاغِ بٔ ايطمحٔ عبس

ؼكٝل عاَط ، َػٓس ابٔ اؾعس ألبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ اؾعس بٔ عبٝس اؾٖٛطٟ ايبػسازٟ  -78

 ـ1410ٖ، ط/ بريٚت ، َؤغػ١ ْازض  ،أمحس سٝسض 

، زاض املعطؾ١ ألبٞ زاٚز غًُٝإ ايؿاضغٞ ايبكطٟ ايطٝايػٞ ، َػٓس أبٞ زٚاز ايطٝايػٞ  -79

 بريٚت
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، ٖـ 307ت ، ألبٞ ٜع٢ً أمحس بٔ عًٞ بٔ املج٢ٓ املٛقًٞ ايتُُٝٞ ، َػٓس أبٞ ٜع٢ً  -81

 ٖـ1404، ط / األٚىل زَؿل ، زاض املإَٔٛ يًرتاخ  ،ؼكٝل سػني غًِٝ أغس 

زاض  ،ٖـ 626 ؾٗاب ايسٜٔ ٜاقٛت بٔ عبس اهلل اؿُٟٛ ت َعذِ ايبًسإ ألبٞ عبس اهلل -81

 ٖـ1404، بريٚت قازض 

زاض َه١ يًٓؿط  ،يعاتل بٔ غٝح ايبالزٟ ، َعذِ املعامل اؾػطاؾ١ٝ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ  -82

 ٖـ1402، ط/ األٚىل ٚايتٛظٜع 

 ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ ، بريٚتيعُط ضنا نشاي١ ، َعذِ املؤيؿني  -83

،  األقبٗاْٞ َٗطإ بٔ إغشام بٔ أمحس بٔ اهلل عبس بٔ أمحس ْعِٝ ألبٞ ، اب١ايكش َعطؾ١ -84

 ٖـ1419، ط/ األٚىل زاض ايٛطٔ ايطٜاض  ،ؼكٝل عازٍ ٜٛغـ ايععاظٟ 

ألبٞ ايعباؽ ؾٝذ اإلغالّ أمحس بٔ عبس اؿًِٝ بٔ ت١ُٝ اؿطاْٞ ، َٓٗاز ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ  -85

 ٖـ1406، ط/ األٚىل ب١ َؤغػ١ قطط ،ؼكٝل قُس ضؾاز غامل ، ٖـ 728ت 
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