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 االىداء

 رسول هللاسيدنا لى إ

 سوة الصالحة صاحب الأ القدوة الحسنة و 

 ن الكريم  والسنة النبوية المطيرةالمعجزة الخالدة القرآ

  سالم في المالحم في آخر الزماناإلر فييا بانتصار التي بش  

 والى صحابتو الكرام رضي هللا عنيم جميعا الذين نقموا لنا الشريعة بأمان

الدين  هذا مسؤولية الدفاع عن الأمةلى الطميعة المباركة التي ستحمل عن إ

ــجال ل   مل في كالبعث ــىمو وتأو  ــيال في آخـ ــر الزمـ ــ ــ  انـ

 لييم جميعا ىذا البحث سائال الحق تبارك وتعالىإاىدي 

ــيجعم أن   ــ ــو خالصــ ــا لوجيــ ــ ــ و نعم المولى ونعم وابتغاًء لمرضاتو إن   و الكريمـ

 النصير.
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 مقدمةال

  نطاق البحث وتحميل المصادر
الحمػػػ  ب ال المػػػولمصف كاللػػػ ع كالاػػػ ـ رسػػػ  عػػػولـ المااػػػسصف كرسػػػ   لػػػ  كلػػػح   

     أجممصف . امو  م  . . 
إفَّ هللا لمػػول  ألػػلؿ ال ػا ف الجػػا ـ جمسػػل كاحػ ع  لػػ  الاػػمول الػ لرو فػػن لصسػػل ال ػ ا  ػػـ ألللػػ  رسػػ  فػ

ًمو كمو أللؿ قامو مف  رول  ل ًمػو لححػ او كالكقػو عل رسػ  مػ    ػ و كر ػا ف اللبن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ملجَّ 
  .(ٔ)ٱ{}:قوؿ لمول  الل

ّف لػػحو ل ااػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ػػ ص ص الحػػاص ا ال اامولػػل كل ػػس موجػػول رػػف ااػػكؿ هللا لػػػس   كا 
 كلػـ روواقػ  فػن اػوا كال حبػال فػوطسع رسػ  أاػ ول رسر  كاسـ ككوف ملهـ مف الـل الااكؿ ملسو هيلع هللا ىلص

لوحل الللصل ااكفػا فػن كلػؾل بػ رول اللبػن لػس   ابن هللا رل  ككوف ابف ر وسالللكؿل 
 . وللو    ول صف هللا رسر  كاسـ ل 

لم ػػس  هػػول؛ ا ال  ولاكارػل كالاػػموع ممػف  ػػول كا الللل ػس ال ػػا فال رحػس ال ػػكؿ فػن أاػػ ول لػلكؿ ك 
رسػػ   رابػ كأاػ سل  حػكا و أك كقػو عمػف عػ ؿ   لكاقػع الحػن الػكص لػلؿ ال ػا ف الجػا ـ لم جػػا

 .ملسو هيلع هللا ىلص اللبن 
 . ل جلهو  عوبمل غصا الافع؛ اّلهو حكم  الللكؿ ابل فن اللحوبن كقكؿ 
 
 
 
 
 
 

 

 . ٙٓٔاكاع االااال   رل (  ٔ)

 



 

 

 

ـ أاػػ ول لجبػػ  الج صػػا مػػف المسمػػول فػػن  ػػل  ألػػكاع المسػػكـل كملهػػو رسػػأاامػػل االاػػ مرل  ف ك  
الكص ب أ باكارو  ملواقل ال ربمهو ااـل كال صجممهو كلولل فسػـ صػلؿ صلمػك ك لطػكا حلػ   الللكؿ

 الله     المآؿ  ل  الحوؿ اللن لك رسصهول اآلف. 
ال رمكػف ممافػل لواػصا اآلرػل  كف ك  الجػا ـ بروف ابل اللػلكؿ طا ػق قػك  فػ  فهػـ ممػولن ال ػا فك 

لمػف أاا   مػاا مهمػوأالملورل  أاػ ول اللػلكؿ   ً ل كلكلؾ ر  لكلهوكبروف ابل ل لكاقملهوالكقكؼ رس  
 مػػف كالكلػكؿ اللػ ا جنل اػػصا  كمااق ػل االاػ منل الل ػػا ع ا خألػ ممافػلك  الجػػا ـل لواػصا ال ػا ف
ػاضض  لمػػو ك  ولافقل ػ اللػوس أعػك  فػن كارواػػل  االاػ ـ حكمػل  لػ  كلػؾ كاال لػػس   رسػ  اللبػن ر 

 قػوؿ : لػػس  هللا رسرػ   كاػػسـ ابػف اػػسكؿ ابػف أبػػنّ  ربػػ هللا للوػوؽأف ر لػػس اأس ا هللا رسرػ  كاػسـ 
: مػو اأصػ  أحػً ا ل ػكؿاف اّلػ  ملسو هيلع هللا ىلص أاا  اللػوس  ؛ٔ()؟(دمحما ر لػس ألػحو   أفَّ  ككصف صلحّ و اللػوس)

أص قػػكـ كهللا ل ػػ  كفػ   رسػػ  المسػػكؾ ": ل ك عػػا ر ػكؿرحػل أحػػً ا كحػلّض ألػػحولض محمػػ   محمػً ا
قرلػػا ككاػػػا  كاللجو ػػنل كهللا  ف اأصػػػ  مسجػػػو قػػم رمظمػػػ  ألػػحو   مػػػو رمظػػػـ  ككفػػ   رسػػػ 
 .ٕ() دمحما" ألحول دمحم

  
 
 
 
 
 
 

 

الجػومع اللػحرا الممػاكؼ  لػحرا البعػواصل لح صػق: دمحم ل لػػ(ٕٙ٘(البعػواص؛ دمحم بػف  اػمورصس ) ٔ)
ماػػسـ؛  ؛ٖٛٔ/ ٗل  ـٕٔٓٓلبلػوفل   –بصػػاك  ل ل  اا طػػكؽ اللجػوع ٔط للصػا بػف لولػػا اللولػا ل

لػػحرا ماػػػسـل لح صػػق: دمحم فػػلا  ربػػ  ال ػػوقنل  اا الجلػػل المسمرػػػلل ل  لػػػ(ٕٔٙجػػو) ) ماػػسـ بػػف الح
 ـ .ٜٜٛٔ/ ٗل ـٜٜٔٔلبلوفل  –بصاك   لٔط
  .ٜ٘ٔ/ ٖ لحرا البعواص البعواصل (  ٕ)

 



 

 

 

مػو صبػصف ألمرػل  -ابػن هللا رلػ - لممػا بػف العطػول -ابػن هللا رلػ - كفن جكال ابػف ر ػوس
ف ػوؿ " رػف اػا اعػل ؼ اامػلل  ابػن هللا رلػ ممافل ابل الللكؿ: ك األ  رما بػف العطػول 

اامل كلبصهو كاح  كقبسلهو كاحػ ع؟ ف ػوؿ: رػو أمصػا المػلملصف  لػو ألػلؿ رسصلػو  كصف لعلسف لك  ل : 
ل  ارككف  م لو أقكاـ ر الكف ال ا ف كال صػ اكف فػرـ لػلؿ فركػكف  ال ا ف ف األو ل كرسملو فرـ للؿل كا 

 .ٔ() "لهـ فر  اأص فإكا كوف لهـ فر  اأص اعلسوكا فإكا اعلسوكا اقللسكا
ركػكف ك ًو مرسػ  فهمػ  فهمػًو لػحرحًو اػسرلمول  افل أا ول الللكؿ ل مصف ال وائ لجلول هللا مم فَّ كا

لسػػؾ   ػػ  ولجهػػس ك    اافهػػوـككّبػػ لكلػػكال لػػكا المسػػـ لللػػ  ااقػػ اـ رسػػ   لػػصاع مػػف كلػػول ابػػ ل
 ككوف ابف رما ٕ()العكاا)
 
 

 

المحاا  ل(لػٕٗ٘  ) اال لان لموـ بف الاحمف رب  بف غولل بف الحق رب  دمحم أبك؛  رطرل بف   (ٔ)
 – المسمرػل الجلػل  اا ٔل ط دمحم  ال ػوفن ربػ  الاػ ـ ربػ : المح ق لجلول المل لالكجصل فن لواصا ا

 الما  لن أحم  بف  دمحم بف رسن بف أحم  الوبس أبكابف حجا ل . ٕٔ/ ٔ  لػ ٕٕٗٔ -   بصاك 
 ابػف  اا: اللو ػال  االرس دمحم الحكرـ رب : المح قل ااا ول بروف فن المجولل (لػٕ٘ٛ: الملكف )

  .ٜٚ/ ٔ ـٜٜٚٔل ٔالممسجل المابرل الامك رلل طل الجكلص
كػػس مػف عػػا) رسػ  االمػػوـ الحػق الػػكص الو ػ  الجمورػػل رسرػ  راػػم  عواجرػول اػػكال كػػوف  : (  العػكاا)ٕ)

العػاك) فػن أرػػوـ اللػحو ل رسػ  اا مػػل الاا ػ صف؛ أك كػوف  مػػ لـ رسػ  اللػو مصف بإحاػػوفل كاا مػل فػػن 
المػلملصف رسػػن ابػن هللا رلػػ  جمورػل ممػػف كػوف ممػػ  فػػن ف أكؿ مػف عػػا) رسػ  أمصػػا ل  كا  كػس لمػػوف

ل ف ػػػولسهـ رسػػػن  كألهػػـػ قػػولكا: أعطػػػأ رسػػػن فػػن اللحكػػػرـ  ك حكػػـػ الاجػػوؿ كال حكػػـػ  ال هللا حػػال لػػػوصفل
كطملػػكا فػػػن ر مػػوف ابػػن هللا رلػػ  لححػػ او اللػػن رػػػ كلو  ل ابػػن هللا رلػػ   ػػوللهاكاف م ولسػػل  ػػ ص ع

العكاا) فن االموملل  ك جكلكا أف  لب رل  ككول  لوصفرسر ل كطملكا فن ألحول الجمس كألحول 
ربػ ا أك حػاال أك  االمػوـ كلـ أ ػ  اللػوس قػكال  ول رػوسل كجػكلكا أف ركػكف  لجكف االمومل فن غصا قا ش

 نبػا  ال هاالولن .)صلظا :كلـ ال و سكف بلجوصا لوحل الجبصاع كلعسص   فن اللوا ل ل طرول أك قا  و
/ ٔ الحسبػػن ملااػػلل ٔلط كاللحػػس المسػػسل (لػػػٛٗ٘ ) أحمػػ   كػا أبػػ  بػػف  ـالجػػا  ربػػ  بػػف دمحم الوػلا
ٔٔٗ – ٔٔٚ . )

 



 

 

 

لللػ  فػن الجوػوا فجمسكلػو هػـ الطس ػكا  لػ   رػو   لّ  "ابن هللا رلهمو صاالـ  ااا عسػق هللا كقػوؿ: 
ال صعسػك  وحػو فػػن مجػوؿ رسػكـ ال ػا ف عولػػلل كرسػكـ ال ػا مل رومػل مػػف ل ك  ٔ()"رسػ  المػلملصف
 كا عرػػل اللػػن حػػ    فػػن لمػػف الااػػكؿ ملسو هيلع هللا ىلص فهػػػأممافػػل ااحػػ او اللك  ل لػػكا المسػػـ االقل ػػوس مػػف
ررػػػل الاػػػو  ع حػػػصف لػػػلكؿ ممافػػػل ااحػػػكاؿ االجلمو ك مػػػف ملػػػو ا الاػػػصاع اللبكرػػػل مهػػػـملػػػ ا 

ممافػػل أحػكاؿ الصهػػك  كالللػػوا  فػن جل ػػاع المػػال كقػ  لػػلكؿ ال ػػا فل  ك كل ل ااحكػوـ الل ػػا مرل
 لس ػػا ف المكبػكررل الكحػ ع ممافػػل ك ل لمػصف رسػ  فهػـ اآلرػػو  اللػن للحػ و رػػلهـ أك لػا  رسػصهـ

 .   آعا   مل  للؿ مو أكؿ ابمب الجا ـ
فػػن  سمػله  ال ا لػنل لأا عرػل  اااػػللال ػ ص ع  لحوجػمكبػكع لكاللػػكا الفػن سجلو ػل لكالػكص  رػولن  

لمومس اللبػن ملسو هيلع هللا ىلص مػع ألػس الجلػول كالملػوف صف كالم ػاكصف رسػ  بػكل  اللابرػل العولػل اللػن لس ولػو 
لاؿ لػػك  مػػوالمجلمػػع الم ػػولن ااكؿ الػػكص بهػػو بلػ   كاللػػن م ػػا ف اػػل المػف ابػػ  عػػ ؿ الػػ  و ك 
؛ كاّف رسػـ ااػػ ول اللػلكؿ صلمسػػق  كلػول هللا لمػػول ل ؿ ال  ػا ل أف للػػس لم سػ  ال مػل اللػن لحػػوك 

 لكالف اال لغوؿ  ولمسكـ ال اررلؼ كس رسـ   اؼ ملمس  ا  ك   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٙٔ/ ٜ لحرا البعواص البعواصل (  ٔ)

 



 

 

 

مف أفبس ال ابو  رلػ  هللا  اػ حول  كلمػول  لمػف لػسح  لصلػ  ل كلػو  اػا ال  كالمػرش فػن  
مف هللا لمول  أف رككف رمسلػو ماػولمل فػن ع مػل لػكا كلف كلول هللا لمول  كاللمسق    ل فأاجك 

  المسػـ الجسصػس ل كلسكلػكؿ  ول حػو  مسمرػل لػحرحل ال مػ  المػله  اللحسصسػن لساكارػو  اللػػن كا 
 فن  لورو الملو ا كالمااجع اللن ارلم    رسصهو فن  لورو فلكؿ ااطاكحل .

ؿ كعولمػػل لبػػمل  ألػػـ مال ػػل رسػ  م  مػػلل كلمهصػػ ل كعماػػل فلػك  االطاكحػػلك جػول  عطػػل  
للػو   ال حػول للوكلػػ  فػن اللمهصػ  لما وػػًو ااػ ول اللػلكؿ كل ػػأل  ل ك عللػ  الولػػس ااكؿ 

لطػػكا ل كككامللوػػولهـ  كجهػك  المسمػػول فػنكفكا ػػ  ل  لػػ للػر  ممافل ك أاػ ول اللػػلكؿلللػوكؿ رسػػـ 
ػو الولػس ال ػولن فكػوف رػف  الصهػك  مػف عػ  ؿ ماكرػو   مع  اااػل كلػول الكاحػ ص  لمككجػو ل كامَّ

أا ول الللكؿ مف الممول ع حل  الج ل ك لحػ    فػن الولػس ال ولػو رػف الللػوا  مػف عػ ؿ 
ماكرػػو  أاػػ ول اللػػلكؿ كجػػ الهـ ال وطػػس فػػن الل سصػػو كالم ولسػػل لكأفػػا    الولػػس الاا ػػع لسحػػ صو 

لػػحوبل  ابػػن هللا رػػف الملػػوف صف مػػف عػػ ؿ ماكرػػو  أاػػ ول اللػػلكؿ كأكالػػـ لااػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كل
رػػػلهـ  وال ػػػورو  كاااجػػػوؼ كاللػػػآما لكللوكلػػػ  فػػػن الولػػػس العػػػومس كااعصػػػا الحػػػ صو رػػػف 
الم ػاكصف مػف عػ ؿ ماكرػو  أاػ ول اللػلكؿل كمكػوبالهـ كلػ لـ رػف الحػقل كرػ ا هـ ل اػػ ـ 

 كقلولهـ لسماسمصف . 
مو فرمػػو صلمسػػق كػػسّض اللػمك و  كالممكقػػو  اللػن كاجهللػػن عػػ ؿ ال حػو كالجلو ػػل كالاػرمػع ك 

 لـ لكلصسهو  وبس هللا لمول  فولحم  ب أكآل كاعا . لجف بلكفصا  مض الملو ا كالمااجع 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 تحميل المصادر: 
كمػػف أجػػس الكلػػكؿ  لػػ  لػػ ؼ ال حػػو كولػػ  االاػػلمولل  ػػوب جػػسَّ كرػػ  ل ك كلو ػػ  الجػػا ـ  ػػـ  

  رمػػل كالمااجػػع الح ص ػػل كلػػن ارلمػػ   فػػن كلو ػػل لػػك  ااطاكحػػل رسػػ  الم صػػ  مػػف الملػػو ا ال
 كوآللن ك حال ألمصلهو كم   االفو ع ملهو:  

 أاػػ ول لػػلكؿ اآلرػػو  ال ا لرػػل كػػوف  رػػف ال اااػػل  مكبػػكع لمػػو كػػوفكلػػل لواػػصا ال ػػا ف الجػػا ـ:   -ٔ
ملهػػػو ل كلػػػول جػػػومع البرػػوف فػػػن لأك ػػػس  ص ال ػػػا ف ل  ولمػػأ كا ك  اللواػػػصارسػػػ  كلػػػل  ارلمو لػػو

كالػػكص أفػػ    ـ( ٕٕٜلػػػ /ٖٓٔل بػػف جا ػػا الطبػػاص )  لػػكص لػػلو االماػػم  )لواػػصا الطبػػاص( 
  ) ال غػػكص لواػػصالك  كاللػػ  اكاػػع ملػػو ا اللواػػصا  ولمػػأ كا كوفػػل االطاكحػػلملػػ  فػػن فلػػكؿ 

 رػػوً حوك  ل مػ لـ كمػػف كاللػو مصف اللػػحو ل مواػاص  رػف ملػػلو  فرػ  ل ػػسكالػكص (ـٕٕٔٔ/ لػػٓٔ٘
 محسػ ل   ال ا لػن الػلص لكبػرا فػن فكاللجس الغمكض رف روا    اسكلإب ؿاااقك  مف لسلحرا
  لواػػصا  كال غػػكص»:لرمرػػل بػػفا رلػػ  قػػوؿلالػػكص  اللػػحل رسصهػػو الغولػػل كاآل ػػوا اللبكرػػل  واحو صػػو
ككػػكلؾ  «المبل رػػل كاآلاال المكبػػكرل ااحو صػػو رػػف لواػػصاع لػػوف لجلػػ  ال مػػولبن مػػف معللػػا

 ال ا ػػن البػػف ك صػػا ـالمظػػر ال ػا ف لواػػصافبػػ  رػػف  ل كوفػػل االطاكحػلأفػ    ملػػ  فػػن فلػػكؿ 
 البػمرول ك الاكارػو  كلجلػل ل ولمػأ كا ملورػلال مػف ملػلو   ػ  املػول لمػو (ـٖٙٛٔ/ لػٗٚٚ )

 كقوؿ رل   ل ل ملو ا مف كاآل وا ااحو صو مف الج صا رس  لواصاال لكا احلك كق   الملكاع

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 لواػصالو صػكا   ػـ مػوـلال مملولػو صػككا  ػـ اآلرػلل صػككال  ٔ()م سػ  لمػم رسػ  صللػف لػـ: الاػصكطن 
 مػو كػس صػككا كأحرولػوً  كاللػو مصفل ابػن هللا رػلهـ اللػحو ل أقػكاؿ مف أك الالل مف أك ال ا ف مف
  . كغصالو  االااا صسرو  رف ابلم ك  أحكوـ أك قبورو مف  وآلرل صلمسق
ـ(ل كلػػحرا ٛٙٛلػػػ/ٕٙ٘كفػػن م ػػ ملهو لػػحرا البعػػواص )  كلػػل الحػػ صو اللبػػكص ال ػػا ف:  -ٕ

جمػػوع االمػػل رسػػ  لػػحلهمو كالهمػػو الػػا كلػػوبصف  مػػ  كلػػول هللا ـ( ال ٖٚٛلػػػ/ٕٔٙماػػسـ ) 
كال راوكا أص  وحو اللا   رل مو صعػا) الحػ صو ملهمػو كلػكلؾ ارلمػ لهمو فػن كػس فلػكؿ  لمول 

ل كاللامكصلكاللاػػو نلكأبن  اك ل ككػوف حجػػـ  اا طاكحػلل ل لمػػو كلػل الاػػلف ااابمػل البػػف موجػ
ع ماكرػػو  ااػػ ول اللػػلكؿ اللوا عرػػل رػػؿ ال ػػولن لكال ولػػو ل كالاا ػػع كلجماالفػػو ع كبصػػاا فػػن الولػػك 

   رلمو لو رس  الح صو اللبكص ال ا ف.اللن لعص مكبكرو  الولكؿ ال
لمو كول  ال ااال لعلص  ماحسل الاػصاع اللبكرػل المطهػاع كأحػ ا هول كػوف ال بػ  مػف  :الاصاع كلل  -ٖ

دمحم ربػػ  المسػػػؾ  نبػػأبػػف ل ػػػوـ  ل اللبكرػػل ال لالاػػػصاعكملهػػو كلولاالرلمػػو  رسػػ  كلػػػل الاػػصا ل 
 عللوا لاصاع دمحم بف ااحوؽ بفاـ( ل كلن ٕٛٛلػ/ٕٛٔالحمصاص ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

   ٕط كاللكل ػػػػع لسل ػػػا طص ػػػل  اا ل الاػػػ مل اػػػومن لح صػػػقل  ك صػػػا ابػػػف لواػػػصا لح صػػػق م  مػػػل
. ٜٔ / ٔ  ل  ـ ٜٜٜٔ - لػٕٓٗٔ

 



 

 

 

 
"لا  الممػو  فػػن ككلػولا عرػل المومػلل أهػو مسص ػل  واع ػوا كالمػػو ع اللـ( ككلّ ٛٙٚلػػ/ٔ٘ٔراػوا)  

لهػػػ ص اللبػػػكص ( كلػػػول  ػػػومس فػػػن اـٖٗٓٔ/لػػػػٔ٘ٚلػػػ ص عصػػػا الم ػػػو "ل البػػػف قػػػرـ الجكل ػػػل) 
كالمغػػولصل كمللوػػػ  مػػػف الو هػػول الم ػػػهكا ف ا ػػػلها  ػػولمسـ الكااػػػعل كالل بػػػ  مػػف ح ػػػو ق الاػػػصاع 

ك صػا أبػن الوػ ال رمػو   بػفض كالاػصاع اللبكرػل الارلم ل  فن  مض  لورػو فلػكؿ اا طاكحػل ل  اللبكرل
  ع ملهو. كلـ لعس  الولكؿ ال   ل ااعصاع مف االفو ـ(ٕٖٚٔلػ/ٗٚٚال صف بف اامورصس ) 

ػ كملهػػػو: كلػػل اللػػػأا خ المػػوـ  -ٗ  ٖٓٔ)  الطبػػػاص ا خ الااػػس كالمسػػػكؾ( لػػدمحم بػػػف جا ػػا أكلػػول )لػػ
كرمػكؿ رسرػػ  فػن  اااػػل االاػػ من ل ا خ أالملػػو ا المملمػ ع فػػن اللػ ألػـمػػف  ( ل كلػكـٖٕٜ/لػػ
 الحكلرػو  ا خ ل ا االاػ ـل كقػ  علػص قاػمًو كبصػاًا مػف كلو ػ  لساػصاع اللبكرػلل كال ػع مػله   أل

ال  لجلػػ فػن اػػا  أحػ او الاػػصاع اػلل  اػػلل. كارلمػػ  رسػ  ابػػف  اػحوؽل ك مػػض مػلاعن الاػػصاعل 
صهػػلـ بل ػػػ  الاكارػػػو  مػػػف حصػػػو اللػػػحل كالبػػػمف بػػػس راػػػكقهو  أاػػػولص لو لواكػػػًو لس ػػػوائ مهمػػػل 

الحاػف رػل الػ صف رسػن بػف  نبػأاا صػا ل  بػفض ا خ ل الأككلول الجومػس فػن اللػل  اللح صق كاللاجرا
 ا عن رم ً أـ( ل ككف اكارول  لللس  ال  لٖٖٕٔلػ/ ٖٓٙ ص ولن )  ابن الجـا ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ا خ االاػػػ ـ ككفرػػػو  ألػػػل فبػػػ  رػػػف باكارػػػل الحػػػ صو ل كرمطػػػن اأرػػػ  فػػػن  مػػػض ااحػػػ او  
لػػكا ا ػػلمس  كقػػ  ل(ـٖٔ٘ٔ/لػػػٛٗٚالم ػػولصا كاارػػ ـ" ل ػػمس الػػ صف دمحم بػػف أحمػػ  الػػكلبن) 

رػ ع فػن الاػصاع  كلو ػ  مػف كلػل الكلبن جمع كل ملسو هيلع هللا ىلصالااكؿ  مغولص ك لاصاع اللبكرلل ارس  الجلول 
ل كالػػكلبن مػػلاه م ػػهكا كلػػك محػػ ول  بػػ ل ك  ػػلل ككلو ػػ  مبلػػن رسػػ  لظػػوـ ككّ  هػػواللبكرػػلل 
ككلػول  جمرمهػو مورػ ا الولػس ااكؿ االطاكحلفكول  االفو ع مل  كابحل فن فلكؿ  الحكلرو 

الاػصاعل  فػن ( ككلو ػلـٖٚٚٔ/لػػٗٚٚ) بػف ك صػا  الوػ ال  اػمورصس  لسحوفظ أبن  الب ارل كاللهورل
  كقػػ  علػػص جػػللًا كبصػػاًا مػػف كلو ػػ  لػػكا لساػػصاع اللبكرػػل كلػػك صك ػػق لرظرمػػل كلػػ  فصهػػو جهػػك  

ؿ رسرػػ  فػػن كرمػػكّ  ل كمػػف كلػػل الحػػ صو كاللػػااجـ لممسكمولػػ    ػػكس م و ػػا مػػف ملػػو ا الاػػصاع
رػػ ا الولػػس مو االطاكحػػلكابػػحل فػػن جمرػػع فلػػكؿ فكولػػ  االفػػو ع ملػػ    اااػػل الاػػصاع اللبكرػػل

    .ااكؿ 
ككلػل اللػااجـ ك صػاع كلمػس مػف أ ػهالو: كلػول "الط  ػو  الجبػا " البػف  لااجـ الاجوؿ كالط  و :  -٘

( ل ككلػول ـٕٔٛٔ/لػػ ٔٛٙعسجػوف )  بفض ( الاارروفكلول )كفرو   ك(ل ـٖٓٛٔ/لػٖٕٓام )
 ككلول "االلو ل(. ـٖٛٗٔ/لػٛٗٚ"اصا أر ـ الل  ل" لسكلبن) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

كق  أف   ملهػو فػن لاجمػل اػصا  (ـٕ٘ٗٔ/لػٕ٘ٛ) الما  لن فن لمصصل اللحو ل "البف حجا  
   .اللحو ل ابن هللا رلهـ كلااجـ ال علرو  اللن كا   فن فلكؿ االطاكحل

كلػل الجغاافرػل كالبسػ اف: كقػ  أفػػ   مػف كلػل الجغاافرػل كالبسػػ اف فػن فلػكؿ اا طاكحػل جمرمهػػو  -ٙ
ااػلمجـ  مػوممجػـ  سلما ف  وامول ال    كالمكاقع اللػن كا   فػن  لورػو االطاكحػل كأباللػو كلػولل
لػػػ( ل ككلػػػول  ٚٛٗ)  اال لاػػنل ػػل ال كػػاص ربػػ  الم لمبػػ  هللا بػػف الػػ    كالمكاقػػع أاػػمولمػػف 

  مػػػضسل رػػػف ممسكمػػػو  موّلػػ  فض لعػػػاااالسػػكلػػػػ( ل  ٕٙٙ)ممجػػـ البسػػػ اف( لرػػوقك  الحمػػػكص ) 
كالػػكص ال راػػلطرع أص  وحػػو أك  ااس أف راػػلغلن رلهمػػو  الملمس ػػل  ولمكبػػكع مػػوجفكاا لالمػػ ف

  .لاملهمو كالمومهمو الكااع 
 المراجع:
لراػصا الجػا ـ الػاحمف فػن لواػصا كػ ـ الملػوف لـ االفو ع مف  مض المااجع كفن م  ملهو كلػول  
لمواػػا لارػو  ال ا لرػػل ا دمحم اػػص  طلطػوكصلػاللواػصا الكاػػرم ك  لمبػ  الػاحمف بػػف لولػا الاػػم صل

المملمػ  رسػ  ماكرػو  للحصسػن لكل ػل اككلػول اللواػصا الملصػا مف ع ؿ ماكرو  اا ول اللػلكؿل 
كالػػكص  رواػػصف بػػف   ػصا بػػف حكمػػ ل الماػػبكا مػػف اللواػػصا  ولمػأ كاك أاػ ول اللػػلكؿ فػػن لواػصا  

 رملم  الاكارو  اللحرحل كالااجحل فن لواصا  فكل 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

اللػػحرا الماػػل  مػػف أاػػ ول اللػػلكؿ لم بػػس بػػف      الاكارػػو  ككػػكلؾ كلػػولأاجػػع  لرػػ   كا لمػػ 
ملػوـ بػف ل اللػحرا مػف أاػ ول اللػلكؿك  كالكص اللػـل لػحل الاكارػل فػن كلو ػ  للو ص الكا رن 
لمبػ  هللا بػػف  أاػ ول اللػػلكؿ كأ الػو فػن لواػصا ال ػػا ف الجػا ـلك حػػو فػن  الحمصػ اف ربػ  المحاػف

كلػػول اللاكسػػػن اارػػ ـ الػػػكص أفػػ   ملػػػ   لمل ػػلا لػػػ مض للػػػااجـ  بػػاالرـ الػػكلصبن كفػػػن مااجػػع ا
 . اللااجـ  فن  لورو ااطاكحل

                                                   الرسائل والطاريح الجامعية: 

للولػػػؾ ااػػػو س كأطػػػوا ا للوكلػػػ  رسػػػـ ااػػػ ول اللػػػلكؿ مػػػف الجولػػػل ال ػػػارن اللواػػػصاص كالو هػػػن 
ممػػو  الػػ كلكاا  ل أ طاكحػػلكالػػ ح  كلػػل مطبكرػػل فأ ػػا   لػػ  ط مولهػػو م ػػس ك اااػػو  ح ص رػػل 

ك المحػػاا فػػن أاػػ ول اللػػلكؿ  الػػ صف دمحم الا ػػص ؛ ل أاػػ ول اللػػلكؿ كأ الػػو فػػن برػػوف الللػػكص
 . لعول  بف اسرموف المل لن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 تمييدال
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 




















 


























 

              



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 التمييد
 :النزول لغة واصطالحاً  تعريف عمم أسباب

 أواًل: أسباب النزول لغة: 
 اػػػبل اللػػػلكؿ ماكػػػل  بػػػوفن صلػػػألف مػػػف كسملػػػصف لمػػػو )الاػػػبل كاللػػػلكؿ(    

ال ك  
ػػػػكا فػػػػػإفّ  المػػػػػاا   ػػػػػولممل   صكجػػػػػ  لمبصػػػػػا لغػػػػػكص ماكػػػػػل بسوػػػػػظ )أاػػػػػ ول اللػػػػػلكؿ(ل كلػ

 .(ٔ) السغكص اا ول الللكؿ لك ممل  لكا اللاكصل موا اً 
}   لمػػول :كمػػف كلػػؾ قكلػػػل ٕ() الحبػػس الاػػبل فػػن السغػػػلمػػف ممػػولن ك 

 

 اا ال ػهولل  م ػػقل  لاػ ول اللػػلكؿ كأ الػو فػػن برػوف الللػػكص ( الا ػص ؛ رمػو  الػػ صف دمحمل أٔ)
 . ٚٔص ـلٜٜٜٔ

لػ(ل ممجـ م وصرس السغػلل ٜٖ٘صلظا: ابف فواس؛ أبك الحاصف أحم  بف فواس بف لكا و ) (  ٕ)
؛ الااغػل ٙ٘ٗـل صٜٙٛٔل ملاال الااوللل بصاك  ل ٕلح صق: للصا رب  المحاف اسطوفل ط
لػ(ل الموا ا  فن غا ل ال ا فل لح صق: دمحم اص  ٕٓ٘بف دمحم ) االوهولن؛ أبك ال واـ الحاصف 

؛ اللمع ػػػػاص؛ أبػػػك ال واػػـػ جػػػػوا هللا محمػػػك  بػػػف رمػػػػا ٕٕٓكر لػػػنل   اا الممافػػػلل بصػػػاك  ل ص
ل  اا الجلل المسمرلل بصػاك  ل ٔلػ(ل أاوس ال  غلل لح صق: دمحم  واس رصكف الاك ل طٖٛ٘) 
ل ل لاػػػػوف المػػػػاللػػػػ(ٔٔٚ)  كػػػػـا اافا  ػػػن الملػػػػاصدمحم بػػػف م ؛ف ملظػػػػكا؛ ابػػػٕٖٗ/ٔـل ٜٜٛٔ

بصػ ص؛ دمحم مالبػػ  ٜٓٔٔ/ٖ ملػال لالممػواؼ اا   لح صػق: ربػ  هللا رسػن الجبصػا ك عػػاكفل ؛ اللَّ
لػػػػ(ل لػػػو) المػػػاكس مػػػف جػػػكالا ال ػػومكسل لح صػػػق: ربػػػ  الاػػػلوا أحمػػػ  فػػػاا)ل ٕ٘ٓٔالحاػػصلن ) 
  . ٖٚ/ٖـل ٜ٘ٙٔالجك    مط مل الجك  ل



 

 

 

الاػػػبل الحبػػػس كالاػػػمول الاػػػ ف أص ك ٔ() {
 .ٕ() فسرم   ح   فن ا و  لر طع أص لرم  الحبس حل  صل طع فرمك  معلل و

ػػػّوس   فػػػن لػػػلكؿكال  الحػػػ ال  –السغػػػل: لبػػػكط ال ػػػنل ككقكرػػػ ل كلػػػلؿ مػػػف رسػػػك   لػػػ  اض
 ٗ(){} :ك كلػػ  لمػػول .  الحػػس  كاللػلكؿ أربػػوً 

ل ر وؿ: للؿ ف ف  ولم صلل أص حسَّ بهو ٗ(){  .حسَّ
 
 
 
 
 
 

 

 ٘ٔالح : اآلرل:(  ٔ)

لػػ(ل جػومع البرػوف رػف لأك ػس ٖٓٔصلظا لواصا اآلرل: الطباص؛ أبك جموا دمحم بػف جا ػا ) (  ٕ)
ل لجػػػا لسط ورػػػل كالل ػػػا ل ال ػػػولاعل ٔ ص ال ػػػا فل لح صػػػق: ربػػػ  هللا بػػػف ربػػػ  المحاػػػف اللاكػػػنل ط

الكاػػػػرم فػػػػن لواػػػػصا ال ػػػػػا ف المجصػػػػ ل لح صػػػػق: رػػػػو ؿ أحمػػػػ  ربػػػػػ  ؛ الكاحػػػػ صل ٛٚٗ/ٙٔـل ٕٔٓٓ
ال اطبػػن؛ أبػػك ربػػ  هللا  .ٕٕٙ/ٖل ٜٜٗٔل  اا الجلػػل المسمرػػلل بصػػاك  ل ٔعػػاكفل طالمكجػك  ك 

الجػومع احكػوـ ال ػا ف كالمبػصف لمػو لبػمل  مػف الاػلل ك ص لػػ(ل ٔٚٙدمحم بف أحم  بف أبن  كا ) 
ـل ٕٙٓٓل ملااػػػل الااػػػوللل بصػػػػاك ل ٔل لح صػػػق: ربػػػ  هللا بػػػف ربػػػ  المحاػػػف اللاكػػػنل طالواقػػػوف
ٔٗ/ٖٖٙ . 

لػػػ(ل اللػحوا لػػو) السغػل كلػػحوا المابرػلل لح صػػق: ٖٜٖلاص؛  اػمورصس بػػف حمػو  ) الجػك (  ٖ)
؛ ابػػف ملظػػػكال ٜٕٛٔ/ٗـل ٜٜٓٔل  اا المسػـػ لسم صػػصفل بصػػاك ل ٗأحمػػ  ربػػ  الغوػػكا رطػػوال ط

ال ومكس المحرمل ل لػ(ٚٔٛمج  ال صف دمحم بف رم كل )  ؛ الوصاكل  و ص؛ٜٜٖٗ/ٙلاوف المالل 
 . ٕٙٓٔص ـلٕ٘ٓٓ لل ملاال الااوللل بصاك ٛط كانللح صق: دمحم لمرـ الماقا

 . ٚٚٔاللوفو : اآلرل:(  ٗ)



 

 

 

ــ ــ ــطالحًا:ًا: ثاني ــزول اصـــ ــباب النـــ قػػػػػو ً :  لػػػػػػ(ٜٔٔ)   ٔ()كقػػػػػ  رافػػػػػ  الاػػػػػصكطن أســـ
مػػػػو لللػػػػ  اآلرػػػػل أك "ف ػػػػوؿ:  ٕ() فػػػػ  اللاقػػػػولنكراّ ل"ألػػػػ  مػػػػو لللػػػػ  اآلرػػػػل أرػػػػوـ كقكرػػػػ "

كلػػػػكا اللما ػػػػػف ألػػػػـ مػػػػػف ل ٖ()"اآلرػػػػو  ملح  ػػػػل رلػػػػػ  أك مبصلػػػػل لحكمػػػػػ  أرػػػػوـ كقكرػػػػػ 
ل لما ػػػػف الاػػػػصكطنل كمػػػػو ألػػػػ  صلبػػػػمف حػػػػ ك ًا لااػػػػـ ممػػػػولـ لػػػػكا االلػػػػط ا ب قػػػػل

  رملػػػن الحو  ػػػل اللػػػن كقمػػػ  فػػػن لمػػػف اللبػػػن لػػػس  و قكلػػػ  )مػػػو لللػػػ  اآلرػػػل( فإّلػػػأّمػػػ
ػػػػو بػػػػػػ مض  هللا رسرػػػػػ  كاػػػػػسـ اػػػػػكال كولػػػػػ  كاقمػػػػػل حػػػػػوؿ رسػػػػػق البرػػػػػوف االلهػػػػػن رسصهػ

ػػػػػن ػ ػػػػ  لسلبػ ػ ػػػػلااًل كجػػ ػ ػ ػػػػػ  اػ ػػػػػو ل أـ كولػػ ػػػػػولجكال  اآلرػػ ػ ػػػػػو   ػ ػػػػػل أك اآلرػػ ػ ملسو هيلع هللا ىلص فلللػػػػػػػ  اآلرػ
 قكؿ أك كسّ ل أص : الملوال
 
 
 

 

 لاالل ػوف  فػن رسػـك ال ػػا فلػػ(ل ٜٔٔأبػك الوبػس جػ ؿ الػ صف ربػ  الػاحمف بػػف أبػن  كػا ) (  ٔ)
  .ٕٛٓ/ٔ) . (ل مجمع المسؾ فه  لط ورل الملحف ال ا فل الممسجل المابرل الامك رلل

لعػا)  كسرػػل ألػػكؿ الػ صفل كرمػػس بهػػو  لاقػولن مػػف رسمػػول االلػا  ملػػا(  دمحم ربػ  المظػػرـ الل ٕ)
 صلظػػػػػال اللاكسػػػػػن؛ عصػػػػػا الػػػػػ صف .لػػػػػػٖٚٙٔكلػػػػػكفن  ول ػػػػػولاع رػػػػػوـ  لم ااػػػػو لمسػػػػػـك ال ػػػػػا ف كالحػػػػػ صو

ل ـٕٕٓٓلبلػػػوفل  –ل  اا المسػػـػ لسم صػػػصفل بصػػػاك  ٔٔقػػػومكس اللػػػااجـل ط ل اارػػػ ـلػػػ(ٜٖٙٔ) 
ل  اا الممافلل ٔكال اا فن أرروف ال اف الاا ع ر ال طالمار سن؛ صكافل ل ا الجكالا ؛ ٕٓٔ/ٙ

ممجـ المللوصف الممولا ف فن ل  صكاف؛ دمحم عصا امبوف؛ ٕٖٔٔ/ٕـل ٕٙٓٓلبلوفل  -بصاك  
  ػػػوالـ المعطكطػػػػل كالمو ػػػػك ع كمػػػػوط ع ملهػػػػو أك ح ػػػػق  مػػػػ  كفػػػػولهـل  .  ل مطبكرػػػػو  المسػػػػؾ فهػػػػ  

 .ٕٗٙ/ٕل  ـٕٗٓٓالكطلرلل الا وضل 
لػ(ل ملولس المافوف فن رسـك ال ا فل لح صق: فكال أحم  ٖٚٙٔ؛ دمحم رب  المظرـ ) اللاقولن (ٖ)

 . ٜٛ/ٔ ـلٜٜ٘ٔل  اا الجلول المابنل بصاك ل ٔلمالنل ط



 

 

 

كقػػػػ  لجػػػػكف لػػػػك  الكاقمػػػػل علػػػػكمل  بػػػػ  ل (ٔ)فمػػػػس لػػػػلؿ   ػػػػأل  قػػػػا ف رلػػػػ  كقكرػػػػ  
ػػػػػأللؿاالقللػػػػػػوؿل كػػػػػػوعل ؼ ااكس كالعػػػػػػلا) حلػػػػػػ  أك ػػػػػػؾ الوا  ػػػػػػوف رسػػػػػػ    هللا ٕ()فػ

} لمػول :

}()ٖ. 
ل  ٗ() كمػػػػػو لللػػػػػ  اآلرػػػػػل أك اآلرػػػػػو  ملح  ػػػػػل رلػػػػػ  أك مبصلػػػػػل لحكمػػػػػ  أرػػػػػوـ كقكرػػػػػ  

 كالمػػػػػاا  بهػػػػػكا اللما ػػػػػف كقػػػػػكع حو  ػػػػػل فػػػػػن لمػػػػػف اللبػػػػػن ملسو هيلع هللا ىلصل أك لكجرػػػػػ  اػػػػػلاؿ  لرػػػػػ 
ػػػوً لرػػػػػل أك  رػػػػػػو  لػػػػػلؿ هللا لمػػػػػػول   أك ل ملسو هيلع هللا ىلص ػ ػػػػلل أك جكا ػػ ػػػًو للسػػػػػػؾ الحو  ػ ػ رػػػػػف كلػػػػػػؾ  برولػ
"لك مو للؿ قا ف   أل  كق  كقكر  كحو  ل أك الاؿ"كقصس: لالالاؿ

 ل ٘()
 
 
 

 

ل  اا ٔل طمػف عػ ؿ الجلػل اللاػمل  المل لن؛ عول  بف اسرموفل المحاا فن أا ول الللكؿ(  ٔ)
 .   ٗ٘ٔ/ٔ لػلٕٚٗٔابف الجكلصل الممسجل المابرل الامك رلل 

  ـلٕٕٓٓل ملاال الجلل ال  وفرلل بصاك ل ٔل طل ل ول الل كؿ فن أا ول الللكؿالاصكطن(  ٕ)
  .ٓٙص
 . ٖٓٔ-ٔٓٔ ؿ رمااف: اآلرل: (  ٖ)
 . ٜٛ/ٔ اللاقولنل ملولس المافوف فن رسـك ال ا فل (ٗ)

ل ملال ل مكل ل كل لٔٔـ(ل م وحو فن رسـك ال ا فل طٜٜٜٔلػ/ٕٓٗٔال طوف؛ ملوع )  ( ٘)
 . ٗٚـل صٕٓٓٓ



 

 

 

ػ ػ ممافػػػػل مػػػػو لللػػػػ  اآلرػػػػل  اػػػػب   ملبػػػػملل لػػػػ  أك مجص ػػػػل " ٔ() حن اللػػػػولاكقػػػػوؿ لػػ
"رلػػػػ  أك مبصلػػػػل لحكمػػػػ  أرػػػػوـ كقكرػػػػ 
مػػػػو لػػػػلؿ قػػػػا ف   ػػػػأل  " : ٖ()كقػػػػوؿ ال طػػػػوفل ٕ()
كأف رسػػػـ أاػػػػ ول اللػػػلكؿ لػػػك مػػػو لللػػػ  اآلرػػػػل أك  ٗ()ؿ"كقػػػ  كقكرػػػ  كحو  ػػػل أك اػػػلا

اػػػػػبل  كممػػػػو اػػػػبق صلبػػػػصف أفّ لاآلرػػػػو  ملح  ػػػػل رلػػػػ  أك مبصلػػػػل لحكمػػػػ  أرػػػػوـ كقكرػػػػ 
 الللكؿ ر للا رس  أما ف:

ــدىما: ــ ػػػػواص   مػػػػػػو اك كأف لحػػػػػػ و حو  ػػػػػػل فصلػػػػػػلؿ ال ػػػػػػا ف    ػػػػػػألهو  أحـ  كماػػػػػػسـ البعػػ

 لمو للل  ىهمارضي هللا ع رف ابف ر وس موكغصال
 
 
 
 

 

طػ ع مل حػػا فػػن  ػػل  المسػػـك (  لػ حن اللػػولا رػػولـ  اػػ من لبلػولن كػػوف كااػػع ال  وفػػل كاالٔ)
ل ٕصكاػف؛ دمحم عصػا امبػػوفل للمػل اارػ ـ لسلاكسػػنل ط . صلظػا:ػلػػٚٓٗٔاالاػ مرل اغلصػس رػوـ 
ل بصاك ل  ابع ااكؿ ؛ صكاف ر   الجكالا فن رسمول الالمار سن. ٕٕٗ/ٔـل ٕٕٓٓ اا ابف حـل
ل ا الجكالا كال اا فن أررػوف ال ػاف الاا ػع ر ػال  كلك كصس رس  كلول لمف ال اف العومس ر ا

 .٘٘ٛٔ/ٕـل ٕٙٓٓلبلوفل  -ل  اا الممافلل بصاك  ٔط
ل  اا المسػػػـػ لسم صػػػػصفل ٕٗلػػػػ(ل م وحػػػػو فػػػن رسػػػػـك ال ػػػا فل طٚٓٗٔاللػػػولا؛ لػػػػ حن )  (  ٕ)

 .ٗ٘ـل صٕٓٓٓبصاك ل 
ـل غػو ا ملػػا ٕٜ٘ٔكلػ   ملػا رػوـ   اررػل ملػسا كرػولـ جسصػس ال طػوف ( ال ػصخ ملػوع عسصػسٖ)
لػكفن   ـ  ل  الممسجل المابرل الامك رل لسل ا س فن م اااهو ككسرولهو كل  مللوو  ر عٖٜ٘ٔالل 
رسمػػػول كموكػػػاكف رػػػافلهـل  .   ل  اا ال ػػػكاؼل ال ػػػولاعل : المجػػػككل؛ دمحمل ـل صلظػػػأٜٜٜرػػوـ 
 . ٙٛٚ/ٕمللوصف الممولا فل صكافل ممجـ ال .ٚٗٗ/ٔـل ٕٜٜٔ

 . ٗٚال طوفل م وحو فن رسـك ال ا فل ص(  ٗ)



 

 

 

ْا }  أ ْلػػكض ل ؾ  ك  ػػصا  بضصف  ر  ض   {اْا ْقػػػا 
رػػػو )عػػػا) ااػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حلػػػ  لػػم  اللػػػوو فهلػػف (ٔ)

ػػػػولكا مػػػػػف لػػػػػكا فػػػػػوجلممكا  لرػػػػػ  ف ػػػػػوؿ ( لػػػػػ وحو  أاأصػػػػػلـ  ف أعبػػػػػالجـ أف عػػػػػر  ) :ف ػ
 :سرػػػؾ كػػػك و قػػػػوؿرمػػػػو جابلػػػو  :قػػػولكا ( لعػػػا) مػػػف اػػػوا لػػػكا الجبػػػػس أجلػػػلـ ملػػػ قن

ل ػػػو لػػػؾ مػػػو جممللػػػو :  قػػػوؿ أبػػػك لهػػػل ( لفػػػإلن لػػػكصا لجػػػـ بػػػصف صػػػ ص رػػػكال  ػػػ ص )
  .ٖ(){}ٕ() قكل  لمول  : فللؿ ل ال لهكا  ـ قوـ 

ــاني: ــ ػػػسـ   والث رػػػػف ال ػػػػػنل فصلػػػػلؿ ال ػػػػػا ف  أف ر اػػػػػأؿ ااػػػػكؿ هللا لػػػػػس  هللا رسرػػػػ  كاػػ
ل االصلػػػػوـ كرػػػػف العمػػػػا كالمراػػػػا كمػػػػو فػػػػن االاػػػػ سل رػػػػف معولطػػػػببرػػػػوف الحكػػػػـ فرػػػػ  

ال صػػػ عس كرػػػف المحػػػرض كغصالػػػو مػػػف االاػػػ سل اللػػػن لػػػلؿ فصهػػػو قػػػا ف صبػػػصف حكمهػػػول ك 
أاػػػ ول    ال ػػػا ف مػػػف أحػػػكاؿ ككقػػػو ع اامػػػـ الغػػػوباعل افَّ فػػػن أاػػػ ول اللػػػلكؿ مػػػو قّلػػػ
اف لجػػػػكف الكاقمػػػػل  مػػػػ  ك ال ػػػػا ف   ػػػػأل  أرػػػػوـ كقكرػػػػ   مػػػػف اللػػػػلكؿ لعػػػػلص  مػػػػو لػػػػلؿ
ػػػػ اػػػػػروؽ اآلرػػػػػو  اللػػػػػن لاػػػػػبق ل ك بصف لوظػػػػػن اآلرػػػػػل اللوللػػػػػلق مػػػػػوال م ػػػػػل كركػػػػػكف لكافػ

 مكبع
 
 
 

 

 . ٕٗٔ:  رل ال ماال(  ٔ)
؛ ك لظػػا اػػبل اللػػػلكؿ: ٕٜٔ/ٔلػػحرا ماػػسـ  ماػػسـل.ٕٓٚٔلػػحرا البعػػواصل صالبعػػواصل ( ٕ)

اكارل ب ا ال صف أبن  –لػ(ل أا ول للكؿ ال ا ف ٛٙٗالحاف رسن بف أحم  بف دمحم )  كالكاح ص؛ أب
ل  اا ٔلػػػػػػػػػػ(ل لح صػػػػػػػػػػق: مػػػػػػػػػولا رواػػػػػػػػػػصف الوحػػػػػػػػػػسل طٜٕ٘ا دمحم بػػػػػػػػػػف ربػػػػػػػػػ  هللا اااغرػػػػػػػػػػولن ) للػػػػػػػػػ
لػػ(لاللحرا الماػػل  ٕٕٗٔالػكا رن؛ م بػس بػف لػو ص ) ؛ ٓ٘ٚل ص ـل ٕ٘ٓٓالا ػوضل لالمرمػوف

  .ٕٕٚل صـٕٗٓٓل ٕمف أا ول الللكؿل مكل ل للمول اا ا لل ط
 . ٔاكاع الما   رل (  ٖ)



 

 

 

كالػػػكص صلحػػػاا فػػػن اػػػبل اللػػػلكؿ ألػػػ  مػػػو لللػػػ  "  قػػػوؿ الاػػػصكطنلٔ()اللػػػلكؿ كلل مػػػ  
فػػػػن لواػػػػصا  فػػػػن اػػػػكاع الوصػػػػس مػػػػف أف  اآلرػػػل أرػػػػوـ كقكرػػػػ  لصعػػػػا) مػػػػو ككػػػػا  الكاحػػػ ص

 ػػػنلل بػػػػس كلػػػؾ لػػػرس مػػػف أاػػػػ ول اللػػػلكؿ فػػػن  فػػػػإفَّ  ٕ()اػػػببهو قلػػػل قػػػ كـ الح  ػػػل
كبلػػػول  لك مػػػك  لكرػػػو  للػػػك مػػػف االع ػػػوا رػػػف الكقػػػو ع الموبػػػرلل كػػػككا قلػػػل لػػػكا

 . ٖ()" البص  كلحك كلؾ
 

 

 .ٛٓٔٔ/ٕ ال ا ف للكؿ ولأا  فن المحاا لالمل لن( ٔ)
 .ٖٚٚصلظا الكاح صل أا ول الللكؿل ص(  ٕ)
 .   ٜٕٓ-ٕٛٓ/ ٔ.الاصكطن ل االل وفل ٖٔصل ول الل كؿ فن أا ول الللكؿ الاصكطن ل (  ٖ)



 

 

 

 نشأة عمم أسباب النزول
 لالمسػػػػقحػػػػصف لػػػػلؿ جبا ػػػػس رسػػػػ  الااػػػػكؿ ملسو هيلع هللا ىلص فػػػػن غػػػػوا حػػػػاال  لػػػػ ا اػػػػكاع 

ػػػسـ   رسرػػػػػ  هللا لػػػػػس  كحػػػػػصف أمػػػػػا هللا اػػػػػ حول  كلمػػػػػول  لبرػػػػػ  ػ ػػػػو  ػػػػػأف رلػػػػػ ع  كاػ  مػ
ػػػسـ   صػػػػػلمال ػ ػػػػ  كاػػ ػػػػس  هللا رسرػ  كأف رمسػػػػػػف الػػػػػ ركع  لػػػػػػ  االاػػػػػ ـ امل ػػػػػػس الااػػػػػكؿ لػػ

اامػػػػػا فػػػػػ رو اللػػػػػوس  لػػػػػ  االاػػػػػ ـل كأقبػػػػػس مػػػػػف أاػػػػػسـ مػػػػػلهـ رسػػػػػ  ال ػػػػػا ف الجػػػػػا ـ 
لحوظػػػػ  كلػػػػ با  ٔ()صلسكلػػػػ  حػػػػق الػػػػل كع ك جلممػػػػكف فػػػػن  اا اااقػػػػـ بػػػػف أبػػػػن اااقػػػػـ

 ػػػػكس أ   اػػػػسر ل المابرػػػػل فػػػػإفْ  رولػػػػ  ككػػػػولكا راًبػػػػو عسًلػػػػو روهمػػػػكف ال ػػػػا ف  م لبػػػػ  ال
رسػػػػصهـ مملػػػػ  أك غمػػػػض رسػػػػصهـ مامػػػػ  اػػػػأؿ  مبػػػػهـ  مًبػػػػول ف ػػػػ  ركػػػػكف أحػػػػ لـ 

كبهػػػػكا لػػػػ اؾ أف  رسػػػػصهـ اػػػألكا الااػػػػكؿ ملسو هيلع هللا ىلص فبصلػػػػ  لهػػػػـ س  أرسػػػـ مػػػػف اآلعػػػػا فػػػػإف أ ػػػػك
اللػػػػحو ل ابػػػػكاف هللا ككػػػػوف  رسػػػػكـ ال ػػػػا ف ل ػػػػأ  ملػػػػك كقػػػػ  م كػػػػا فػػػػن االاػػػػ ـ

ػػػػػا  ػ ػػػػػكف ال ػ ػ ػػػػصهـ صلمسمػ ػ ػػػػػػاؼ رسػػ ػػػػػـ رمػ ػ ػػػػػوفهلل كلػ ػ ػػػػػلهـ ف م ػ ػ ػػػػػ ك فال رػ ػ ػػػػػػل  فَّ ا للػ أغسػ
 اللحو ل
 

 

 لاااقػػـػ بػػػف أبػػػن اااقػػـػ كااػػػم  ربػػػ  ملػػػوؼ بػػػف أاػػػ  بػػػف ربػػػ  هللا بػػػف رمػػػا بػػػف معػػػػلـك (ٔ)
ل ككػوف رسػ  اللػوو عوػ  اللبػن ملسو هيلع هللا ىلص فػن  اا   مكػلأل ل أحػ  الاػو  صف ااكلػصفالمعلكمن ال ا ن
لػػ كلػك ابػػف ٖ٘ ػػه  بػ اال ااػلممس  اللبػػن ملسو هيلع هللا ىلص رسػ  اللػ قو ل لػكفن اػػلل ل مػف ر ػ ل قػا ش

ممافػل  للػػ(ٖٓٗأبك لمرـ االبهولن؛ أحم  بف رب  هللا بف أحم  ) عمس ك مولصف؛ صلظا: 
-ٕٕٖ/ٔ لالا ػػوض لٔف صكاػػف المػلالصل  اا الػػكطف لسل ػال طاللػحو لل لح صػق: رػػو ؿ بػ

االاػلرمول فػن ممافػل للػػ(ٖٙٗابف رب  البا؛ أبك رما صكاف بف ربػ  هللا ال اطبػن ). ٕٖٗ
. ٔٚ-ٓٚص لـٕٕٓٓل ٔاالػػػػػػػػحولل لح صػػػػػػػػق: رػػػػػػػػػو ؿ ما ػػػػػػػػ ل  اا اارػػػػػػػػػ ـل ااا فل ط

ـ اللػػ  لل لح صػػػق: اػػصا أرػػ ل  لػػػ(ٛٗٚالػػكلبن؛  ػػمس الػػ صف دمحم بػػف أحمػػ  بػػػف ر مػػوف ) 
 . ٓٛٗ-ٜٚٗ/ٕ ل ـٜٜٙٔل ٔٔ مصل ااالولكطل ملال الااوللل بصاك ل ط



 

 

 

أ كا  الجلو ػػػػػل ك  ال ػػػػػاالع كالجلو ػػػػػل كف ال رمافػػػػ كف أمصػػػػػ كاكػػػػػول ابػػػػن هللا رػػػػػلهـ 
لهػػػػولـ رػػػػف كلو ػػػػل  أف الااػػػػكؿ لػػػػس  هللا رسرػػػػ  كاػػػػسـ  ك  لٔ()لػػػػـ لجػػػػف ملػػػػكافاع رلػػػػ لـ

لػػػػػل رلػػػػػن غصػػػػػا ال ػػػػػا ف ال لجلبػػػػػكا رلػػػػػنل كمػػػػػف ك) ػػػػػنل غصػػػػػا ال ػػػػػا ف   كلػػػػػ  ملسو هيلع هللا ىلص:
فسرمحػػػػ ل كحػػػػ  كا رلػػػػنل كال حػػػػا)ل كمػػػػف كػػػػكل رسػػػػن  ملممػػػػ ا فسصلبػػػػكأ م مػػػػ   مػػػػف 

كػػػوف " ابػػػن هللا رلػػػ  قػػػوؿ: ٖ()مػػػف ابػػػف ماػػػمك ل ف ع ػػػرل أف صسلػػػ س  غصػػػا ٕ()(اللػػػوا
الاجػػػػػس ملػػػػػو  كا لمسػػػػػـ ر ػػػػػا  رػػػػػو  لػػػػػـ صجػػػػػوكللف حلػػػػػ  رمػػػػػاؼ ممػػػػػولصهف كالممػػػػػس 

 كاك  أبك رب . ٗ()"بهف
 
 
 

 

 - لػػػػٕٗٗٔل ٕٔط ل اااػػو  فػػػن رسػػـك ال ػػػا فل اػػػسرموف بػػػف الػػاحمف ربػػػ  بػػف فهػػػ ؛ الاكمػػن( ٔ)
 .  ٖٖل صـٖٕٓٓ

 .  ٜٕٕٛ/ ٗلحرا ماسـ  ماسـل( ٕ)

مػف أجػوبا  الهػكلنل أبػك ربػ  الػاحمفرب  هللا بف مامك  بف غوفس بػف حبصػل أبك رب  الاحمف  (ٖ)
كقابو مف ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلك مف ألس مكلل كمف الاػو  صف  لػ  االاػ ـل  ر  اللحو ل كفب  هـ 

صلظػػػا: ابػػػف ح ػػوف؛ دمحم بػػػف حػػػولـ ال اػػػلن  .لػػػٕٖلػػػكفن اػػػلل  كأكؿ مػػف جهػػػا   ػػػاالع ال ػػا ف  مكػػػل
ل  اا الجلل ٔاع وال لح صق: بكااف الللوكصل طا خ اللحو ل الكصف اكص رلهـ األلػ(ل ٖٗ٘) 

. ابػػف ربػػ  ٘ٙٚٔ/ٖ. أبػك لمػػرـل ممافػػل اللػحو لل ٜٗٔص ـلٜٛٛٔلبلػػوفل  -المسمرػلل بصػػاك  
  .ٚٓٗالبال االالرمول فن ممافل اللحولل ص

مكاػػػكرل  –رواػػػصف؛ حكمػػػ  بػػف   ػػػصال اللواػػصا اللػػػحرا ؛ ٗٚ/ٔجػػػومع البرػػوف ل (  الطبػػاص ٗ)
ل  اا المػػػآ ا لسل ػػػا كاللكل ػػػع كالط ورػػػلل الم صلػػػل ٔل ط-اللواػػػصا  ولمػػػأ كا اللػػػحرا الماػػػبكا مػػػف

 ٔٔ/ٔ ـلٜٜٜٔ -لػ ٕٓٗٔل الملكاع



 

 

 

ػػػػػسم  ػػػػػولكا  ٔ()نالػػػػػػػاحمف الاػػ ػ ػػػػػـ كػ ػػػػػو: ألهػػ ػػػػػولكا ر ا كللػػ ػػػػػكصف كػػ ػػػػػ  لو الػػ ػػػػػوؿ: "حػػ قػػ
فكػػػػولكا  كا لمسمػػػػكا ر ػػػػا  رػػػػو  لػػػػـ صعسوكلػػػػو حلػػػػ  رمسمػػػػكا  راػػػػل ا كف مػػػػف اللبػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص

رسػػػـ أاػػػ ول اللػػػػلكؿ ل كرمػػػ  ٕ() مػػػو فصهػػػو مػػػف الممػػػس فلمسملػػػو ال ػػػػا ف كالممػػػس جمرًمػػػو"
ال ػػػا ف الجػػػا ـ لػػػػلؿ   ؛ حصػػػػو  فّ مػػػف المسػػػكـ اللػػػػن اال طػػػْ   ػػػول ا ف الجػػػػا ـ ملػػػك للكلػػػ

ًمو ملسو هيلع هللا ىلصرس  اللبن   كقامو ٖ()ملجَّ
 
 
 
 

 

ل مػػػف أكال  ٔ) (  أبػػك ربػػ  الػػاحمف الاػػسمن ربػػػ  هللا بػػف حبصػػل بػػف ابرمػػل م ػػػائ الجكفػػلل االمػػوـل المسػـػ
قػػ   ل ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصكالػ ص رسملػن ال ػا فل ككػوف مػف ألػحوابػن هللا رػلهـ جمرمػول قػوؿ اف  اللػحو ل
قاأ ال ا فل كجك  ل كمها فر لأعك ال االع رابو  رف: ر موفل  مكل   فن حروع اللبن ملسو هيلع هللا ىلص كاف غلا مم ل

 كراض رسر : الحافل كالحاػصف ابػن هللا رلهمػو.ابن هللا رلهـل  كرسنل كل  ل كأبنل كابف مامك 
ل  لػػػػ(ٜٚ٘ف أبػػك الوػػػا) ربػػ  الػػاحمف بػػف رسػػن بػػف دمحم ال غػػ ا ص ) ابػػف الجػػكلص؛ جمػػوؿ الػػ صصلظػػا: 

ل لح صػػػق: دمحم ربػػػ  ال ػػػو ا رطػػو كملػػػطو  ربػػػ  ال ػػػو ا رطػػػول  اا  الملػػلظـ فػػػن لػػػوا خ المسػػػكؾ كاامػـػ
-ٕٚٙ/ ٗاػػػصا أرػػ ـ اللػػػ  ل ؛ الػػكلبنل ٔٓٔ/ٚ لـٕٜٜٔل ٔلبلػػػوفل ط –الجلػػل المسمرػػػلل بصػػاك  

لػ(ل غورل اللهورل فػن ٖٖٛبف دمحم بف دمحم ال م  ن ال وفمن )  ابف الجلاص؛  مس ال صف دمحم؛ ٕٕٚ
 .ٖٔٚ-ٖٓٚ/ٔـلٕٙٓٓ لبلوفل -ل  اا الجلل المسمرلل بصاك  ٔط  و  ال االل ط

ابػف ك صػا؛ رمػو  الػػ صف أبػن الوػ ال  اػمورصس بػف رمػا ال ا ػػن ؛ ٗٚ/ٔالطبػاصل جػومع البرػوف  (ٕ)
ل  اا طص ػػػػػل لسل ػػػػػا ٕف دمحم الاػػػػػ ملل طاػػػػػومن بػػػػلواػػػػػصا ال ػػػػػا ف المظػػػػرـل لح صػػػػػق:  للػػػػػ(ٗٚٚ) 

 .ٛ/ٔ ـلٜٜٜٔالا وضل -كاللكل عل الممسجل المابرل الامك رل 
( أللؿ  فمل كاح عل  ل  الامول ال لرو فن لصسل ال  ال  ـ للؿ ملواقو  حال الملولا ل ماع  مػ  ٖ)

 (ٜٚٗ/ ٖٓلو) الماكس اللبص صل أعا . )



 

 

 

فػػػػن مػػػػ    بػػػػع كر ػػػػا ف اػػػػلل  ػػػػـ  لٔ()مػػػػف  رولػػػػ  ل ًمػػػػو لححػػػػ او كالكقػػػػو ع 
ك رمػػػػ   ولػػػػ لصس  لابطػػػ   ػػػػولحكا و كاااػػػػ ول العولػػػػل فػػػػن ك صػػػا مػػػػف اػػػػكا  ك رولػػػػ 

هـ كعصػػػػالـ كاػػػػمو لهـ كلػػػػوط  ػػػػ  ملػػػػسحل لكالحجػػػػل كعوطػػػػل  ػػػػ  الم ػػػػكؿ كالبػػػػمو ا
كلػػػػ ا فػػػػن كلػػػػؾ كسػػػػ  رػػػػف احمػػػػل كااػػػػمل بهػػػػـ ركػػػػو كف صسماػػػػكلهو  ولصػػػػ  ك اكلهػػػػو 

لػػػػلكؿ مػػػػف فاػػػػكاع ال  ػػػػاع لللػػػػ   بػػػػمل ك مػػػػولصف لجمػػػػو فػػػػن لاػػػػع اػػػػلصف !ٕ() ػػػػولمصف
ف مػػػػػ ع لػػػػػلكؿ الػػػػػكح  رسػػػػػ  ا  ك ل صكمػػػػػو ٕٔ ػػػػػهاال  ٔٔاػػػػػلكا ل  ٜالػػػػػكح  المػػػػػ لن: 

مػػػػػػ ع لػػػػػػلكؿ ك  ر ػػػػػػا ف رومػػػػػػو رسػػػػػ  كجػػػػػػ  الل ا ػػػػػلااػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل كولػػػػػػ     ػػػػػل ك 
ال  لٖ()أرػػػػػكاـ  ٓٔكمػػػػػ ع لػػػػلكؿ الػػػػػكح  فػػػػػ  الم صلػػػػػل  لرومػػػػػو ٖٔالػػػػكح  فػػػػػ  مكػػػػػل 

جممػػػ  بػػػػصف  ٗ()كمػػػو لجػػػ  فاقػػػو بصلهػػػو كبػػػصف اػػػكاع االمػػػوـ اللػػػن لللػػػ   فمػػػل كاحػػػ ع
ك رػػػػو  ل ػػػػا ع  لمػػػػو لػػػػلؿ فػػػػن م ػػػػو ئ الاػػػػلل ال ولرػػػػل لسهجػػػػاع كآرػػػػو  لحك ػػػػس ال بسػػػػل

 ف  عا ال ا فلكـ امبوف كبص
 
 
 

 

 ل ال ػػولاعللرمرػل ابػف مكل ػل ل ٔك ااػحوؽ الحػك لنل طل لح صػق: أبػػفبػو س ال ػا فل (  ابػف ك صػأ)
 . ٘ٚٔلػل  صٙٔٗٔ

 . ٖٗٓ/ ٔملولس المافوف فن رسـك ال ا ف اللاقولنل (  ٕ)

لػػػ(ل لواػصا م ولػػسل ٓ٘ٔم ولػس؛ أبػك الحاػػف م ولػس بػػف اػسرموف بػف   ػػصا اال ص البسعػ  )  (ٖ)
)مػف كػػ ـ  ٖٕٚ/٘لػػل ٖٕٗٔ ل  اا  حرػػول اللػااول بصػاك لٔلح صػق: ربػ  هللا محمػك   ػحول ل ط

(ل البالػوف فػن ػلٜٗٚاللاك ن؛ ب ا ال صف دمحم بف بهو ا بف رب  هللا ) ك لظا أربو:  المح ق(.
؛ ٕٕٛ/ٔل ال ػػػػولاعل مكل ػػػل  اا اللػػػااول ( .  )ل دمحم أبػػػك الوبػػػس  بػػػػاالرـرسػػػـك ال ػػػا فل لح صػػػػق: 

 .  ٕٛٙ/ٔالاصكطنل االل وف فن رسـك ال ا فل

 .  ٖٓٗ/ ٕلس المافوف فن رسـك ال ا ف ملواللاقولنل (  ٗ)



 

 

 

}لػػلكال رسػػػ  االطػػ ؽ كلػػػك  رػػل:  
اللػػػن كا  ألهػػو لللػػ  قبػػس كفولػػ  لػػػس   ٔ() { 

كفػػػػػن ال ػػػػػا ف  رػػػػػو  ك صػػػػػاع لللػػػػػ  رسػػػػػ  اػػػػػبل أك  ٕ()هللا رسرػػػػػ  كاػػػػػسـ بلاػػػػػع لرػػػػػولن
أج ػػػػػال  كا جهػػػػػس اػػػػػببهو ال رمػػػػػاؼ حكمهػػػػػول رسػػػػػ  مػػػػػو اػػػػػرألن برولػػػػػ  فػػػػػن أاػػػػػ ول 

فػػػن البػػػ ّض فصهػػػول حلػػػ  لػػػلؿ فػػػن  ػػػألهو  -ملسو هيلع هللا ىلص ؿل فكػػػـ مػػػف قبػػػرل لكقَّػػػف  اللبػػػناللػػػلك 
ػػػػ ل فكػػػػوف مػػػػو لػػػػلؿ فصهػػػػو ل ا ػػػػًاا  ػػػػوفًرول كحكًمػػػػو رػػػػو الً  ل ال راػػػػلطرع أحػػػػ   قػػػػا ف ص ْلس 

ػػػػسمصف  الّ  ػػػػع الماػػ ػػػػػ  كالابػػػػػػ   ػػػػػػ  ا  ل كال راػػ ػػػػػاكصفل ل ك قبكلػ ػػػػ   الم ػ ػػػػاّ  رسػػػػػػ   ػػ ػ الػ
ل كا  طػػػػػوالً ك حػػػػػض حجػػػػػ  الم طسػػػػػصف؛  ح وًقػػػػػو ل ألػػػػػلؿ ال ػػػػػا ف جمسػػػػػل  ٖ()لس وطػػػػػس سحػػػػػقّض

ر ػػػا ف  بػػػع ك  كاحػػػ ع  لػػػ  الاػػػمول الػػػ لرو فػػػن لصسػػػل ال ػػػ ال  ػػػـ ألػػػلؿ  مػػػ  كلػػػؾ فػػػن
 لٗ()الل

 
 
 
 
 
 
 

 

 .  ٕٔٛ اآلرلاكاع ال  اع (  ٔ)

 .ٜٖٛ/ٔ رواصفل اللحرا المابكا؛ ٛٙ /٘جومع البروف ل ( الطباصٕ)
-لػػػٜٔٗٔل لالملػػوا  اا لٕل ط اااػػو  فػن رسػػـك ال ػا ف ل(لػػٕٙٗٔ  ) كػػا دمحم  اػمورصس؛( ٖ)

 . ٖٖ-ٕٖل صـٜٜٜٔ

 . ٘ٔٔ/ ٘ٔجومع البروف ل الطباص (ٗ)



 

 

 

اػػصاع   ككولػػ ٔ(){}قػوؿ لمػػول :ك  
: {كقػػوؿ لمػول  اللطبصػػق الممسػن لس ػػا فلاللبػػن ملسو هيلع هللا ىلص اػصاع 

}(ٕ). 
ككػػػػػوف لػػػػػػحو ل ااػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ػػػػػػ ص ص الحػػػػػػاص ا ال اامولػػػػػل كل ػػػػػػس موجػػػػػول رػػػػػػف ااػػػػػػكؿ 

 رسػػػػػصهـ رسػػػػػػ  لووبػػػػػػس فرمػػػػػو بصػػػػػػلهـ فػػػػػػن ابػػػػػػكاف هللا هـ مكولػػػػػػولهللا لػػػػػس  رسرػػػػػػ  كاػػػػػسـ كاف 
ابػػػػػن هللا رلػػػػ  قػػػػوؿ: أعػػػػػك  ٖ()رػػػػػف رػػػػ ص بػػػػف حػػػػولـككمػػػػو جػػػػول  م ػػػػو صا مػػػػو روهمػػػػكف ملػػػػػ ل

حلػػػػػػػ  كػػػػػػػػوف  مػػػػػػػض السصػػػػػػػس لظػػػػػػػا فسػػػػػػػـ راػػػػػػػلبصلول فسمػػػػػػػػو  أاػػػػػػػك    كر ػػػػػػػوالً  أبػػػػػػػرض   رػػػػػػػ ص ر ػػػػػػػوالً 
 ف كاػػػػػػػو ؾ  ًكا لمػػػػػػػا ض أف )ألػػػػػػ ا قػػػػػػػوؿ: رػػػػػػػو ااػػػػػػػكؿ هللا جمسػػػػػػػ  لحػػػػػػػ  كاػػػػػػػو لن ف ػػػػػػػوؿ: 

ككػػػػػوف مػػػػػػلهـ مػػػػػف الـل الااػػػػػكؿ لػػػػػػس   ٗ()(بػػػػػرض كاااػػػػػػك  لحػػػػػ  كاػػػػػو لؾكػػػػػوف العػػػػػرم اا
 هللا رسر  كاسـ كلـ روواق  فن اوا كال 

 
 
 
 

 

 .  ٖٖ رل  الواقوفاكاع (  ٔ)

 .  ٙٓٔ  رل االااالاكاع (  ٕ)

 اللبػن رسػ  قػ ـ طا ػف أ ػو ركلػ  فمهػوجا مػف ال الطػو ن اػم  بػف هللا ربػ  بػف حػولـ بف ر ص (ٖ)
 ابػػن هللا رلػػػ  اللػػػ صق  كػػا أبػػن رسػػػ  قػػ ـل ك اػػػ ع اػػلل مػػف  ػػػم وف فػػن كاػػػسـ رسرػػ  هللا لػػس 
 قكمػ  فػن  ػا ووً  اػص اً  ككػوف اأرػ  كحاػف االاػ ـ سػ ر ب بكلػ  الػا ع مػف قكمػ  كملػع قكم   ل قو 
  عػس مػو: قػوؿ ألػ  رلػ  هللا ابػن حػولـ بػف رػ ص رف اك  لكا موً  فوب ً  لالجكال حوبا عطص وً 
. صلظػا: ابػف ربػ  البػال االاػلرمول لػػٚٙمػو   ولجكفػل اػلل ل  لصهػو أ ػلوؽ كألػو  الّ  قم ل ع   كق 
 .ٕٙٔ-ٕٕٔ/ٚ. ابف حجال االلو ل ٓٔ-ٚ/ٗابف اا صال أا  الغو ل  ؛ٛٛ٘-ٚٚ٘ص
 . ٕٙ/ ٙلحرا البعواص  البعواصل (ٗ)



 

 

 

أاػػػػػػػ ول اللػػػػػػػلكؿ كمػػػػػػو كػػػػػػػوف صاافػػػػػػق أحػػػػػػػكاؿ الػػػػػػػكحن ممػػػػػػو لػػػػػػػـ ص اكػػػػػػػ   حبػػػػػػال فػػػػػػػوطسع رسػػػػػػ 
: "جولاػػػػػػ  ٔ()ماػػػػػػاكؽ  قػػػػػػوؿ فػػػػػػن المسػػػػػـ كف ػػػػػػ  فػػػػػػن الػػػػػ صف كلػػػػػػؾ أكجػػػػػ  مسجػػػػػػل اآلعػػػػػاكفل كػػػػػػس  
فوالعػػػػػػػوك صػػػػػػػػاكص الاجػػػػػػػسل كاالعػػػػػػػوك صػػػػػػػػاكص  -الغػػػػػػػ صا- فكجػػػػػػػ لهـ كوالعػػػػػػػػوك ألػػػػػػػحول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

الػػػػػػػاجسصفل كاالعػػػػػػػػوك صػػػػػػػػاكص الم ػػػػػػػػاعل كاالعػػػػػػػوك صػػػػػػػػاكص المو ػػػػػػػػلل كاالعػػػػػػػػوك لػػػػػػػك لػػػػػػػػلؿ  ػػػػػػػػ  ألػػػػػػػػس 
ٱ}قػػوؿ لمػػول :  ٕ()اااض الػػ الـ"

 ال   كم حظل ملك السبلو  لحلو)  ل   ل أع لكا المسـ  فّ  ٖ(){ٱٱٱٱ
 
 
 
 
 
 

 

لػػ. ٖٙلػكفن اػلل  مااكؽ بف رب  الاحمف الهم الن أبك رو  ل مف ر ػو  ألػس الجكفػل كقػاا هـ (ٔ)
لػػ(ل ط  ػو  الو هػولل لح صػػق: ٙٚٗال ػصاالص؛ أبػن  اػحوؽ  بػػاالرـ بػف رسػن بػف صكاػػف ) صلظػا: 

 ؛ الػػكلبنل لػػككاع الحوػػػو لٜٚل صـٜٓٚٔاا ػػ  المابػػػنل بصػػاك  ل  حاػػوف ر ػػوسل ) . (ل  اا ال
الػػػكافن للػػػ(ٗٙٚاللػػو ص؛ لػػ ا الػػػ صف عسصػػس بػػف أص ػػؾ ) ؛ ٜٗ/ٔ  اا الجلػػل المسمرػػلل بصػػاك 

 لٔ ولكفرػػو ل لح صػػق: أحمػػ  ااالػػولكط كلاكػػػن ملػػطو ل  اا  حرػػول اللػػااو المابػػنل بصػػػاك  ل ط
  . ٕٕ٘/ٕ٘ل ـٕٓٓٓ
لػػ(ل كلػول الط  ػو  الجبػا ل لح صػق: رسػن ٖٕٓ  بػف ملرػع الللػاص ) ابف ام ؛ دمحم بف اػم (ٕ)

؛ ابػػف راػػػوجال لػػوا خ م صلػػل  م ػػػق ٜٕٙ/ٕـل ٕٔٓٓل مكل ػػل العػػػولجنل ال ػػولاعل ٔدمحم رمػػال ط
لػول اللػوكعل لح صػق: طػواؽ دمحم ربػ  المػلمـل  .  ل  اا ابػف عسػ كفل ؛ ابف الجكلصل ٙ٘ٔ/ٖٖ

 .ٕ٘ٔ/ٔ اااكل ا لل
 .  ٚٔ  رل  الار اكاع (  ٖ)



 

 

 

ااكلػػػػػ  اللػػػػػن قػػػػػػوـ رسصهػػػػػول كلكػػػػػكا لبػػػػػػ أ المسػػػػػكـ بجل  ػػػػػو  ملواقػػػػػػل ال لحمػػػػػس ااػػػػػمًو رمصللػػػػػػول  
 كلكػػػػػػكا رسػػػػػػـ أاػػػػػػػ ول اللػػػػػػلكؿ بػػػػػػػ أ باكارػػػػػػو  ملواقػػػػػػػل ال ربػػػػػػمهو ااػػػػػػػـل كال صجممهػػػػػػو كلػػػػػػػولل
فسػػػػـ صػػػػلؿ صلمػػػػػك ك لطػػػػكا حلػػػػػ  اللهػػػػ   ػػػػػ  المػػػػآؿ  لػػػػ  الحػػػػػوؿ اللػػػػن لػػػػػك رسصهػػػػو اآلفل كلل ػػػػػع 
أاػػػػػػػ ول اللػػػػػػػػلكؿ فػػػػػػػػن كلػػػػػػػػل اللواػػػػػػػػصا كالحػػػػػػػ صو كالاػػػػػػػػصاع كالجلػػػػػػػػل اللػػػػػػػػن لعللػػػػػػػػ   مسػػػػػػػػـ 

لساػػػػػػصكطنل كالل ػػػػػػول ملهػػػػػػػو  "ل ػػػػػػول الل ػػػػػػػكؿ"لسكاحػػػػػػ صل ك "أاػػػػػػػ ول اللػػػػػػلكؿ"اػػػػػػ ول اللػػػػػػلكؿ كػػػػػػػأ
ل ل ككلػػػػؾ لركػػػػكف الػػػػابم بػػػػصف اػػػػبل لػػػػػلكؿ مػػػػو لػػػػاَّ اػػػػل   ل كلػػػػـ صعلسػػػػف المسمػػػػول فػػػػػن لػػػػ حَّ

اآلرػػػػػػػو  كااحػػػػػػػ او كالكقػػػػػػػػو ع  مبلر ػػػػػػػو رسػػػػػػػػ  أاػػػػػػػس اػػػػػػػػسرمل مػػػػػػػف لػػػػػػػػحل الاػػػػػػػبلل كاللػػػػػػػػوؿ 
الػػػػػػكصف  ػػػػػػػول كا الللل ػػػػػػػسل  ابػػػػػػػن هللا رػػػػػػػلهـ اػػػػػػل   اكارػػػػػػػًلل كممافلػػػػػػ   اارػػػػػػػًل مػػػػػػػف اللػػػػػػحو ل

رافػػػػػػػػػػكا أاػػػػػػػػػػ ول اللػػػػػػػػػػلكؿل كالظػػػػػػػػػػاكؼ اللػػػػػػػػػػػن قصسػػػػػػػػػػ  فصهػػػػػػػػػػو ااحو صػػػػػػػػػػو ال كلرػػػػػػػػػػلل ك ػػػػػػػػػػػه كا ك 
و اللػػػػػػن قبػػػػػػ  فصهػػػػػػو الااػػػػػكؿ ملسو هيلع هللا ىلص   بػػػػػػول أك اػػػػػػفَّ فصهػػػػػػو اػػػػػللل فأغلػػػػػػولـ كلػػػػػػؾ رػػػػػػف الحػػػػػكا 

 .ٔ()ك صا ممو احلو)  لر  الملأعاكف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  اا: ٔط ألػػكؿ الو ػػػ  الػػكص ال راػػع الو رػػ  جهسػػػ ل رػػكض بػػف لػػػومن بػػف ررػػوضالاػػسمن؛ (  ٔ)
 . ٘ص  ـ ٕ٘ٓٓ - لػ ٕٙٗٔ الامك رلل المابرل الممسجل - الا وض الل ما لل



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 الفصل الول 

 وطرائقصيغ و  أسباب النزولعمم 

 تو وفوائدهمعرف 

 تطوره وجيود العمماء في 

 ويتضمن مبحثين

 وطرقيا وفوائدىا أسباب النزولمعرفة صيغ حث االول: المب

 أسباب النزول      صيغ -1

 طرائق معرفة أسباب النزول-2

 فوائد معرفة اسباب النزول-3

 سباب النزولعمم ا تدوين المبحث الثاني:          

 مرحمة إفراد أسباب النزول بالتأليف-1

 رض كتاب الواحدي انموذجا  ع-2

 يثأسباب النزول في العصر الحد-3

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 




















 


























             



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 الفصل الول
 تومعرفوطرق صيغ و  أسباب النزولعمم 
 تطوره وجيود العمماء فيوفوائده  

 وطرقيا وفوائدىا أسباب النزولمعرفة صيغ المبحث االول: 
 أسباب النزول :صيغ  -1
للا حو ر واع الااكص  رس  الللكؿ ابل بروف لر  الاكارو  الملمس ل فنلملم  
 .ٔ()كاكا  الابل رحلمسمو اك الكابا لصول 

 مو كوف للًو لا حًو فن الاببرل كل  لكالوف: :اوال
كمو فن قكل   لل فرلاا بسوظ الابلٕ()أف ر كؿ الااكص: ابل للكؿ لك  اآلرل كك

{لمول : 
. 

(ٖ){ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. ٔٗٔ  م وحو فن رسـك ال ا ف صل ل حن اللولا صلظا: ( ٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ ال ا ف للكؿ أا ول فن المحاا لالمل لن( ٕ)
 . ٖٛاكاع المو  ع: اآلرل: ( ٖ)



 

 

 

 
 :ٖ()لك  اآلرل فن اللجو ن ٕ()للل  قوؿ: ابن هللا رل   ٔ()رب  هللا بف اللبصافمف 

أف رألن الااكص  وول لم برل ل أك }{
ااكؿ هللا  فَّ  كمو فن لك  الاكارل )  اعسل رس  مو ع الللكؿ  م  ككا حو  ل أك الاؿل

 : ألـ لامع مو ٗ()ملسو هيلع هللا ىلص قوؿ لام 
 
 
 
 

 

ا لها  ول جورل  أكؿ مكلك  كل  ف  االا ـ  م  الهجاع ( رب  هللا بف اللبصا بف المكاـ ااا صٔ)
ككول  ل  مع اامك صف كقو ع لو سل الله    لس  كلس    لػ ٗٙبكرع ل   ولع فل ال  كك اع الم و عل 
ابف اا صا الجػػػػلاص؛ رل  ؛ٕٓٗ-ٜٜٖمولل ص. صلظا: ابف رب  البال االالراب  هللا رل 

أا  الغو ل فن ممافل اللحو لل لح صق: رسن للػ(ٖٓٙال صف أبك الحاف رسن بف دمحم ال ص ولن ) 
-ٕٔٗ/ٖل  ـٜٜٙٔل ٔدمحم ممكض كرو ؿ أحم  رب  المكجك ل  اا الجلل المسمرلل بصاك  ل ط

 .ٗ٘ٔ-ٚٗٔ/ٙ؛ ابف حجال االلو لل ٕ٘ٗ
ل لح صق: حاف رب  ل الالف الجبا لػ(ٖٖٓرب  الاحمف أحم  بف  مصل )  ( اللاو ن؛ أبكٕ)

 الطباصل جومع البروف ؛ٗٛ/ٓٔل ـٕٔٓٓبصاك ل  –ملاال الااولل ل ٔل طالملمـ  سبن
.ٛٓٔالاصكطنل ل ول الل كؿل ص ؛ٕٓٙ/ٛ
 كلـ صهوجال كال ل  كأحاف  ل  الماسمصف ـس( اللجو ن مسؾ الح  ل اام  ألحمل كوف ممف أاٖ)

. صلظا: ابف الرلل فهك لو من كق  لكفن فن حروع اللبن ملسو هيلع هللا ىلص فلس  رسر   وللوس ل ع الغو ل
؛ ابف حجال ٖٗٗ-ٕٛٗ/ٔ؛ الكلبنل اصا أر ـ الل  لل ٕٕ٘/ٔاا صال أا  الغو لل 

.ٜٜٖ-ٜٖٙ/ٔااللو ل 
  الم  ل ككوف أح  الل  ول ( ام  بف ر و ع بف  لرـ االلوا ل اص  العلا)ل ركل  أ و اولـل  هٗ)

 فنككوف م لهاا  ولجك  لك كأبك  كج  ل ككوف رحمس اارل االلوا ف  الممواؾل لكفن ب لا  
؛ ابف رب  البال االالرمولل ٖٜٖ/ٖلػ. صلظا: ابف ام ل الط  و  الجبا  ٙٔالل  ال وـ
. ٔٗٗ/ٕ؛ ابف اا صال أا  الغو ل ٕٓٛص



 

 

 

رف أ قوؿ أبك الح ول؟ صا   رب  هللا بف أبنل قوؿ: ككا كككال ف وؿ ام  بف ر و ع: 
ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل ككوف ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كألحو   رموكف رف ألس  كالوال فموو رل   رل 

}هللا رل كجس: ٔ()الجلوبصف كالم اكصفل فأللؿ

 )ٱ{ 
(ٕ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٖٕاللحرا المال  مف أا ول الللكؿ ص الكا رنل ؛ٙ٘/ ٚالالف الجبا  ل للاو نا( ٔ)
.ٜٓٔاكاع ال  اع: اآلرل: ( ٕ)



 

 

 

 :ٕ()ل كمو فن قكل  لمول ٔ() اللبن ملسو هيلع هللا ىلص رف ككا فللل  اآلرلأك ا  س  
 } 

 رفٗ()اك  رس مل}(ٖ)
 قوؿ:  أل  ابن هللا رل  بف مامك   رب  هللا
 
 
 
 

 

 ل أع ؽ اللبنلػ(ٜٖٙ)   االوهولن ؛ رب  هللا بف دمحم بف جموا االوهولن ( أبك ال صخٔ)
ل ـٖٜٜٔل ال اا الملا ل السبلولرلل ٕلح صق: رلوـ ال صف اص  الل و طنل ط ك  ا  ل ملسو هيلع هللا ىلص
.  ٕٗص
ربوا ح ر ل  فن ( ٕ) لك  اآلرل مو صلجا العو بصف فن  أف الاكا الملجسوصف لبروف مو لص ل  كا 

أبس  لجال ك ا رهـ أرظـ ا عل كق  حك   مض المح  صف أف أقكاؿ المعلسوصف فن الاكا بسغ  
  ل   مولرل ر ا كمو ل قكؿل فولظا  ل  لكا الوبكؿ الوواغ كاللمل الموطس رف اللوعل  م  أف
رسمكا أف هللا ا حول  ق  االأ ا  مسم ل كلـ رطسع رسر  ألبرول ل كال أكف لهـ  ولالاؿ رل  كال 

فرو ب المجل حصو لبس  أقكاؿ ألس الوبكؿ  ل  لكا الح  الكص لـ لبسغ   ال حو رف ح ر ل ل
؛ كولنال ك صلظا:  كال  مب  فن غصا لك  الماألل ممو أكف هللا  ولج ـ فر ل كلـ رالأ ا  مسم .

ل فلا ال  صا الجومع بصف فلن الاكارل كال اارل مف رسـ  لػ(ٕٓ٘ٔدمحم بف رسن بف دمحم ) 
 لجلل اللح صق كال حو المسمن ب اا الكفولل ) . (ل ل  اللواصال لح صق: رب  الاحمف رمصاع

ٖ/ٖٕ٘. 
. ٘ٛاكاع االااال: اآلرل: ( ٖ)
حروع اللب  ملسو هيلع هللا ىلص كاك  ل كل  فن ل كر و لـأح  رسمول الجكفالهم الن  ( رس مل بف قرس اللعمنٗ)

كللسمك  اكف الجكفلل كغلا عاااوف مع رسن ابن هللا رل  الح صو رف اللحو ل ك ه  لوصف
؛ أبك لمرـ ٜٚال صاالصل ط  و  الو هولل ص  لػ. صلظا:ٕٙلكفن الل  رس  ص  ابف مامك 

لبلوفل  – اا الجلل المسمرلل بصاك  ل ٔااللوهولنل حسرل ااكلرول كط  و  االورولل ط
ـل ماكل المسؾ ٜٜٚٔل ٔ؛ الكلبنل ط  و  ال االل لح صق: أحم  عوفل طٜٛ/ٕـل ٜٛٛٔ

. ٜٕ/ٔفرلس لس حكو كال اااو  االا مرلل الا وضل 



 

 

 

اللبن ملسو هيلع هللا ىلص فن حاول كلك ملجئ رس  راصلل  ك ما الصهك ل ف وؿ  مبهـ  مع  بصلو ألو
ل مض: اسك  رف الاكال كقوؿ  مبهـ: ال رال بسجـ   نل لجالكل ل ف ولكا: اسك ل 
فاألك  رف الاكال فأماؾ اللبن ملسو هيلع هللا ىلص فسـ صا  رسصهـ  ص ول فمسم  أل  صكح   لر ل ف م  

{الكحنل قوؿ: (ٔ)سمو للؿم ومن ف
(ٕ){  . 

مو كوف محلمً  لساببرل كاما  عا كلك بروف مو لبملل  اآلرل مف ااحكوـل  :ثانيا
ل فن ككال أك ر كؿ: أحال لك  اآلرل كلكاع كلؾ أف ر كؿ الااكص: للل  لك  اآلر

فهك  اللرغل لحلمس الاببرل كلحلمس ممل   عا كلك أف مو ككا   لللل  فن ككا
 .ٖ()الااكص  اعس فن ممل  اآلرل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اللامكص؛ دمحم بف ررا  بف اكا  ؛ ٕٕ٘ٔ/ٗ؛ لحرا ماسـل ٚٛ/ٙلحرا البعواص ( ٔ)
اكؼ  الف اللامكصل لح صق: أحم  دمحم  وجا ك عاكفل لػ(ل الجومع اللحرا الممٜٕٚ) 
ٖ٘ٓ-ٖٗٓ/٘ ـلٜٚٚٔل مط مل ملطو  ال وبن الحسبنل ملال ٕط
. ٘ٛاكاع االااال: اآلرل: ( ٕ)
.ٔٛال طوفل م وحو فن رسـك ال ا فل ص( ٖ)



 

 

 

 (ٖ)اج  مف االلوا فن  ا   ٕ()قوؿ: عولـ اللبصال (1)ككمو اك  راكع بف اللبصا 
ل ف وؿ (ااق رو لبصال  ـ أااس المول  ل  جواؾ): مف الحاعل ف وؿ اللبن ملسو هيلع هللا ىلص
ف كوف ابف رملؾل فلسكف كج  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل  ـ قوؿ: اااللواص: رو ااكؿ هللال 

ل (ااق رو لبصال  ـ اح س المول حل  صاجع  ل  الج ال  ـ أااس المول  ل  جواؾ)
  اللبن ملسو هيلع هللا ىلص لسلبصا ح   فن لكاالكر
 
 
 
 

 

  ك رب  هللا بف اللبصا كأمهمو أامول بل  أبن  كا أحعبف اللبصا بف المكاـ ال ا ن أ ع( راك ٔ)
 لكفن لكوف رولمو  ول صفل لولحو كا مول لـ ص عس فن  ئ مف الولف لللالو هول الا مل  ولم ص

ل م ولصا لػ(ٖٗ٘حولـ دمحم بف أحم  بف ح وف ال الن )  كأبصلظا: ابف ح وف؛  لػ.ٜٜالل 
ل  اا الجلل المسمرلل ٔرسمول ااملوال لح صق: مج ص بف مللكا بف اص  ال كا ل ط

ابف الجكلص؛ جموؿ ال صف أبك الوا) رب  الاحمف بف رسن ؛ ٕٛـل ص ٜٜ٘ٔلبلوفل  –بصاك  
لول اللوكعل لح صق: طواؽ دمحم رب  الملمـل  .  ل  اا ابف   لػ(ٜٚ٘بف دمحم ال غ ا ص ) 
لػ(ل اللككاع ٘ٙٚ؛ الحاصلن؛ أبك المحواف دمحم بف رسن المسكص ) ٖٜٕ/ٔ عس كفل اااكل ا ل

ح صق: افم  فكلص رب  المطسلل ) .  (ل مكل ل العولجنل  ممافل اجوؿ الجلل الم اعل ل
 .ٛ٘ٔٔ/ٕال ولاعل 

( أبك رب  هللا اللبصا بف المكاـ بف عك س  اا ا  ص ال ا ن اللحوبن ال جوعل أح  الم اع ٕ)
ا ف  ولجللل كأكؿ مف اسَّ ارو  فن االا ـ  اعا لو ر كلك ابف رمل اللبن ملسو هيلع هللا ىلص أاسـ كل   لالم  َّ

قلس  ابف جامكل غصسل صـك  لك ه  ب اا كأح ا كغصالمو ل كوف اا مو  أك عوماًو فن االا ـلالل
؛ ٙٔٔ-ٗٓٔ/ٔ ممافل اللحو لابك لمرـل  صلظا:. لػل بكا ص الا وع فن ال لاعٖٙالجمس الل

.ٖٕ-ٚٔ/ٗ؛ ابف حجال االلو ل ٖٔٔ-ٖٚٓ/ٕابف اا صال أا  الغو ل 
 . ٖٚٓ/ ٕ لاوف المال . صلظا: ابف ملظكا ل   ل  الاهس (  مجواص المول مف الحاااٖ)



 

 

 

االلواصل كوف أ وا رسصهمو  أما لهمو فر  املل قوؿ  ٔ()لا ا الحكـ حصف أحوظ 
} :ٕ()للل  فن كلؾ اللبصا: فمو أحال لك  اآلرو   الّ 

(ٖ){. 
 

 طرق معرفة أسباب النزول: -2
مْ   ضل   اف الطا ق ْرا الل س ل ك   اللػلكؿ أا ول اضف لم  حض ابن هللا  رف اللحو ل اللَّ
ل كقكؿ اللحوبن فن  نل الكصف رولاكا للكؿ ال ا ف ككقوكا رس  أا ول للكل  رلهـ

فْ  قصس مو: "ٗ()مف لكا المسـ مف المافكع رم  حكمًول قوؿ ابف الل ا  لواصا أف مض
لضؾ   فإّلمو مال  ح صو اللحوبن   ض ض  صعبا  رل للكؿ  ابل لمسقص لواصا فضن ك 
  لحك أك اللحوبن
 
 

 

صلظا: ابف  . أص أغببل  كسمل أحوظل  ك لغب   أص الاجس لحوظ اللن اامكا : المحوظو ( ٔ)
. ٕٗٗ/ ٚ لاوف المال  ملظكال

؛ الكاح صل أا ول ٖٓٛٔ-ٜٕٛٔ/ٗ.ماسـل لحرا ماسـل ٙٗ/ٙالبعواصل لحرا البعواص ( ٕ)
. ٕٖٓللكؿ ال ا فل ص

. ٘ٙاكاع اللاول: اآلرل:( ٖ)
أح  الوب ل الم  مصف فن اللواصا ل ن ال صف أبك رماك ر موف بف رب  الاحمف ال هالكاص ( ٗ)

لػ. ٖٗٙككول  ل  م واكل فن رسـك ر ص ع لكفن ب م ق الل  كالح صو كالو   كرسـ الاجوؿ
 بف أام  المكن الروفمن؛ أبن دمحم رب  هللا؛ ٖٓٗٔ/ٗصلظا: الكلبنل لككاع الحوو ل 

ما ع الجلوف كرباع الر ظوف فن ممافل مو رملبا مف حكا و اللموفل لح صق: عسصس ل  لػ(ٛٙٚ) 
؛ ابف ك صال ط  و  ٗٛ/ٗ ـٜٜٚٔل ٔلبلوفل ط –مللكال  اا الجلل المسمرلل بصاك  

 ـلٕٗٓٓلصبرول  -ل  اا الم اا االا منل بلغولص ٔ: رب  الحورظ مللكال طال وفمرلل لح صق
ٕ/ٕٚٛ .



 

 

 

لضؾ  ولاكارل  كال رحس ال كؿ فن أا ول للكؿ الجلول  الّ " الكاح ص: قوؿ للو كمفل ٔ()"ك 
الطسلل كالاموع ممف  ول  الللل س ككقف رس  ااا ولل ك حو رف المسـ كج َّ فن 

ق   ْسـا لكا فضن المض وا كص لسجولس  ولكرص  فن ال اع كا  ك   ٖ()ل كقوؿ الحوجـٕ()" وللوا لمض
 كا أعبا اللحوبن الكص  ه  الكحن كالللل س رف  رل مف ال ا ف "فن "رسكـ الح صو": 

 ل ٗ()ل "  ح صو ماهو لللْ  فن ككال فإلّ ألّ 
 
 
 
 
 
 

 

م  مل رسـك للػ(ٖٗٙابف الل ا؛ أبك رماك ر موف بف رب  الاحمف ال هالكاص )  ٔ()
.ٓ٘ل ص ـٜٙٛٔالح صول لح صق: لكا ال صف رلال  .  ل  اا الوكال  م قل 

.ٜٙالكاح صل أا ول للكؿ ال ا فل ص( ٕ)
ْر  بف لمرـ بف الحكـل أ ب ك رب  هللا بف ا ٖ() ك  ْم   وب كاضصاْبف م ح مَّ  بف ح  ْرا  بّضّن اللَّ وجضـ البَّ  ) لبرع اْلح 
ول  ر   كؿ:  لالموـل الحوفظل اللوق ل الم ملل  صخ المح  صفل لوحل الللولصف ل( لػ٘ٓٗ  اب  م 

عْمس م ل  أ ل  هللا أ ف ص ْال قلضن حاف اللللصفل فبسغ  للولرو  فضن أ ص ص اللَّوس ألوو ك  ا  ـل ك  ْمل  ل 
وفضظ الَّكضصلج ْلل صو ك رسم . اْلح  ف للولرو  فضن الح  ض ابف رب  الهو ص؛ أبن رب  صلظا:  ال  رْال ْغل  ر 

لح صق: أجـا ط  و  رسمول الح صول ملاال الااوللل ل (ػلٗٗٚهللا دمحم بف أحم  اللولحن ) 
ـ الل ب قل بصاك ل ط باالر ؛ ابف ٜٖٓٔ/ٖ؛ الكلبنل لككاع الحوو  ٖٕٚ/ٖل  ـٜٜٙٔل ٕالبكا ن كا 

لبلوفل  –ل  اا ال  و ا االا مرلل بصاك  ٔالمصلافل لح صق: رب  الولوا أبك غ عل طحجال لاوف 
 .ٕٚ٘/ٚـل ٕٕٓٓ
ممافل رسـك الح صول لح صق: للػ(٘ٓٗ؛ أبك رب  هللا دمحم بف رب  هللا اللراوبكاص )  الحوجـ( ٗ)

ل ط ل بصاك  ٔأحم  بف فواس اسـك . ٜٗٔـل صٖٕٓٓلبلوفل  –ل  اا ابف حـل



 

 

 

 الق هللا كقس"رف  رل مف ال ا ف ف وؿ:  ٕ(): األ  ربص ع الاسمولنٔ()كقوؿ ابف اصا ف
 .ٖ()"مسمكف فرمو أللؿ هللا مف ال ا فا ا ًا كلل الكصف ر

 مف ابف ر وسفكلهكا كا  الكرص  لمف قوؿ فن ال ا ف أك أا ول للكل   غصا رسـل 
ل   مف ككّ مو رسملـ فإلّ  قوؿ: قوؿ ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )ال كا الح صو  الّ  ابن هللا رلهمو

ل ا ف مف غصا رسـ فسصلبكأ م م   رسنَّ ملمم ًا فسصلبكأ م م ع مف اللوال كمف ككل رس  ا
كا كوف طا ق ل ٗ()مف اللوا(  كا 
 
 
 

 

ف اصا ف االلواص أبك  كا بف أبن رماعل مكل  ألس بف مولؾل   ل مأمكفل  موـ ك صا ( دمحم بٔ)
صلظا: ابف ام ل الط  و   لػ.ٓٔٔالل   ول لاع المسـ كالكاعل م هكا بلمبصا الالرول لكفن

؛ ابف رب  الهو صل ط  و  رسمول ٙٔٙ/ٕ؛ ابف الجكلصل لول اللوكع ٕٜٔ/ٜالجبا ل 
. ٔ٘ٔ/ٔالح صول 

ع بف رماك  كر وؿ ابف قرس بف رماك الاسمولن الماا صل أاسـ قبس كفوع اللبن ملسو هيلع هللا ىلص  اللصف ( ربص ٕ)
ل مط مل مجسس ٔصلظا: ابف ح وفل ال  و ل ط لػ.ٖٚلػ كقصس ٕٚالل   ولجكفل كلـ صس  ل لكفن

افل . الحاصلنل اللككاع  ممٜٖٔ/٘ـل ٖٜٚٔال كفل  - ا اع الممواؼ الم مولرلل حص ا  و  
. ٓ٘/ٔ؛ الكلبنل لككاع الحوو ل ٖٕٔٔ/ٕاجوؿ الجلل الم اعل 

لػ(ل الف امص  بف مللكال ٕٕٚ. امص  ابف مللكا ) ٖٕٔ/ٕأبك ربص ل فبو س ال ا ف ( ٖ)
ل  اا اللمص رن لسل ا كاللكل عل الممسجل المابرل ٔلح صق: ام  بف رب  هللا  ؿ ح مص ل ط

أبن  ص ل؛ أبك  كا رب  هللا بف دمحم ابف  باالرـ  ؛ ابف٘ٛٔ/ٔـل ٖٜٜٔالا وضل  –الامك رل 
ل الوواكؽ الح ص ل لسط ورل ٔلػ(ل المللفل لح صق: أاومل بف  باالرـ بف دمحمل طٖٕ٘) 

. ٕٗ/ٓٔـل ٕٛٓٓكالل ال ال ولاعل 
مال  االموـ أحم  بف حلبسل لح صق:  مصل ل لػ(ٕٔٗابف حلبس؛ أحم  بف دمحم ال ص ولن )  ٗ()

. أبك رمس ؛ أحم  بف ٘٘ٔ/٘ل  ـٕٔٓٓل ٔاكفل ملاال الااوللل بصاك ل طااالولكط ك ع
ل ٔلػ(ل مال  أبن رمس ل لح صق: اا و  الحق اا اصل طٖٚٓرسن بف الم ل  المكلسن ) 
 ٓٔ/ٖـل ٜٛٛٔ اا ال بسل لس  وفل االا مرلل ج عل 



 

 

 

   كا اك  ابل فإلّ  ابن هللا رلهـ ممافل أا ول الللكؿ الل س اللحرا رف اللحو ل
الللكؿ رف اللحوبن كلاَّ ككول  لرغل  لا حل فن الاببرل فهك م بكؿل كحكم  

قكؿ اللحوبن فرمو ال مجوؿ ل جلهو  فر   افّ  حكـ الح صو المافكع  ل  اللبن ملسو هيلع هللا ىلص؛
  حكم  حكـ المافكع  ل  اللبن ملسو هيلع هللا ىلص.

كق  للولع المسمول فن قكؿ اللوحل: "للل  لك  اآلرل فن ككا" لس "ابف لرمرل:  قوؿ
 ل أص المافكع  ل  اللبن ملسو هيلع هللا ىلص _ كمو لك ككا الابل أللل  اجس –صجاص مجا  المال  

فولبعواص ص عس  فن المال ل كغصا  ال  لأك صجاص مجا  اللواصا مل  الكص لرس  مال 
ل بع ؼ مو  كا ككا  كغصا  ص عس  فن الماولص  رس  لكا االلط ا كمال  أحم 

فولحولس أف قكؿ ل ٔ()"هـ ص عسكف م س لكا فن المال هـ كسّ اب ًو للل  ر    فإلّ 
غل لا حل فن الاببرل فهك فن حكـ المافكع اللحوبن فن ابل الللكؿ  كا كوف  لر

كا كوف  وللرغل المحلمسل فهك فن حكـ المكقكؼ كأمو قكؿ اللو من ل  ل  اللبن ملسو هيلع هللا ىلصل كا 
  أربًو كلجلّ  وً الاصكطن مافكر رّ    كوف  وللرغل اللا حل ف    فن ابل الللكؿ فإفْ 

 مااسل كق  ر بس  كا لا المال   لر ل 
 
 
 
 
 
 

 

ـ بف رب  الا ـ الحاالن ) ٔ) مجمكع الولوك ل للػ(ٕٛٚ(ابف لرمرل؛ ل ن ال صف أحم  بف رب  الحسر
لح صق: روما الجلاا كألكا ال ولل  اا الكفول لسط ورل كالل ا كاللكل عل جمهكا ل ملا المابرل 

 .ٕٛٔ/ٖٔلـٕ٘ٓٓل ٖالمللكاعل ط -



 

 

 

كارلب   مااس  عا  ابن هللا رلهـ  مف أ مل اللواصا اآلعكصف رف اللحو ل ككوف
 .ٔ()كلحك كلؾ

 :فوائد معرفة اسباب النزول  -3

ال مهمل ال ا ف للكؿ أا ول ممافل  كاف للمول  هللا لج ـ المل ّبا رلهو رالغلن ال ج  
 : ل ملهوٕ()هكا المسـ فكا   ك صاعل

رس  فهم  فهمًو لحرحًو لمول  صف ال وائ لجلول هللا أف ممافل أا ول الللكؿ ل م أوال:
ر مصف رس  فهـ اآلرلل ك  فع ك  المسـ  ولابل ص كاو المسـ  ولمابَّل مًول ككلؾ أفَّ راس

ممافل ابل " :اال كوؿ رلهول كرك ف الغمكض الكص ركللف لواصالول كقوؿ ابف لرمرل
 قوؿكلهكا ل ٖ()"ـ  ولمابلالللكؿ رمصف رس  فهـ اآلرل فإف المسـ  ولابل صكاو المس

فآؿ ااما بلو  ل  "الكاح ص رف ابل لألرو  كلول أا ول للكؿ ال ا ف لسملمسمصف: 
 فو ع المبل  صف  مسكـ الجلولل   ولل مو أ للؿ فر  مف ااا ولل  ك لن أكف  مو صجل 

لوع ممافل لولصس اآلرل كقل  ػالكقكؼ رسصهو كأكل  مو للاؼ الملورل  لصهو؛ المل
 : ٘()ابف  قصق المص  قوؿك لٗ()" كف الكقكؼ رس  قللهو كبروف للكلهومف سهول ابص
 
 

 

 .ٜكل ول الل كؿل ص ٜٕٓ/ٔاالل وف فن رسـك ال ا ف ( ٔ)
. ٓٔٔ /ٔ ملولس المافوف فن رسـك ال ا فاللاقولنل ( ٕ)
 .ٔٛٔ/ٖٔلولوك ل مجمكع ا( ٖ)
. ٜٙ-ٜ٘الكاح صل أا ول للكؿ ال ا فل ص( ٗ)
ل ن ال صف دمحم بف رسن بف كلل ال  صاص رماؼ  وبف  قصق المص   موـ فن الو   كاالكؿ ( ٘)

لػ. صلظا: ابف رب  الهو صل ٕٓٚمل ف فن الح صو لكل  ال بول  ملا لكفن  ول ولاع الل 
لػ(ل فكا  الكفرو  كالكصس  ٗٙٚدمحم بف  وجا ) ؛ الجلبن؛ ٕ٘ٙ/ٗط  و  رسمول الح صول 

؛ ابف ك صال ط  و  ٕٗٗ/ٗرسصهول لح صق:  حاوف ر وسل  .  ل  اا لو ال بصاك ل 
 .ٜ٘ٛ/ٕ ال وفمرلل



 

 

 

 .ٔ()"بروف ابل اآلرل طا ق قكص فن فهـ ممولن الجلول المل ل"
ا  حوظ كلول هللا ثانيًا: كجس ألهو ل راّض  وابم ااحكوـ  ولحكا  افَّ  ؛كل   بّض   مملو  رلَّ

 . ٕ()اال ااا الممسكمل كلاكصللوكاا عوص كاالملل كاامكلل راور  رس  
ممافل كج  الحكمل ال ور ل رس  ل ا ع الحكـل كمف الممسكـ أف للوؾ مف  ثالثًا:

اآلرو  مو رلمل فهـ الماا  ملهول كر ع العطأ فن لواصالو فن حوؿ الجهس  أا ول 
لحا ـ كمو فن  للكلهول فصل ا  الملمف  رمولول كلاكؽ الجوفا  ل  االرموف كاللل صق

 .ٖ()العما كمو للؿ فر 
: مو مملو   ٗ()ال وفمن االموـ قوؿ رّمو روص   ظولا  الحلا.  فع لكلـ الحلال رابعًا:

{ :فن قكل  لمول 

 

لػ(ل  حكوـ ااحكوـ  اا رم ع ااحكوـل  ٕٓٚابف  قصق المص ؛ ل ن ال صف دمحم بف رسن ) ( ٔ)
. ٖٗٙـل صٜٜٗٔلل ال ولاعل ل مكل ل الالٔلح صق: أحم  دمحم  وجال ط

  .ٖٔٔ/  ٔملولس المافوف فن رسـك ال ا ف اللاقولن ل ( ٕ)
.  ٜٓٔ/  ٔملولس المافوف فن رسـك ال ا ف اللاقولن ل ٖ()
و ضل بف رب  صلض   بف ل و ـ بف رب  اْلمطسل   وفعبف  الم وسبف  دمحم بف   ا س( ٗ) بف الاَّ

وفضمضنل كلك أكؿ مف أظها ألكؿ رسـ الو   كل  ف   أح  اا مل ااابمل المطسبن أ ب ك رب  هللا ال َّ
غلع كحمس ملهو طو   ل  مكل كل أ  ول و رل كلمسـ ال ما كالواكارل: لو   رس  مولؾ  ولم صلل 

العطصل ال غ ا ص؛ أبن صلظا:  .لػ(ٕٗٓروـ ) ككلل  ل   غ ا  مالصف لـ قل  ملا كلكف  بهو
لأا خ م صلل الا ـل لح صق:   وا ركا  مماكؼل  اا للػ(ٖٙٗ كا أحم  بف رسن بف  وب  ) 
-ٔٚ؛  ال صاالصل ط  و  الو هولل صٗٔٗ-ٕٜٖ/ٕل ـٕٔٓٓل ٔالغال االا منل بصاك ل ط

  .ٓٔٔ-ٚٔ/ٔ؛ ابف ك صال ط  و  ال وفمرل ٖٚ



 

 

 

{()ٔ. 
الجووا لّمو حامكا مو أحس هللا كأحسكا مو حـا هللال ككولكا رس  المبو ع كالمحو عل  فّ   

بل لغابهـل فكأل  قوؿ: ال ح ؿ  ال مو حاملمك ل كال حااـ  ال مو فجول  اآلرل ملوق
 أحسسلمك ل لولال ملللل مف ر كؿ: ال لأجس الصكـ ح كع ل فل كؿ : ال  جس الصكـ  الّ 

قوؿ: ال  الغاض المبو ع ال اللون كاال  و  رس  الح ر لل فكأل  لمول لك  الح كع.
حـ العلل ا كمو ألس لغصا هللا   ل كلـ ر ل  حااـ  ال مو أحسسلمك  مف المصلل كال ـ كل

  .ٕ()حس مو كاال ل  ك ال ل     و  اللحا ـ ال    و  الحس
المباع بعلكص الابل ال  ممكـ  رل  مف صا  أفّ  لعلرص الحكـ  ولابلل: خامساً 
}  رو  الظهوا فن موللا اكاع المجو لل كلن قكل  لمول : م وؿ كلؾ: ٖ()السوظ

 

.٘ٗٔاكاع االموـ: اآلرل: ( ٔ)
المافوف فن رسـك ال ا ف  ملولس ؛ اللاقولنل ٖٕ/ٔ البالوف فن رسـك ال ا ف اللاك نل( ٕ)
ٔ/ٕٔٔ.
ملولس المافوف فن ؛ اللاقولنل ٓٔٔ-ٛٓٔ/ٔ االل وف  فن رسـك ال ا فصلظا: الاصكطنل ( ٖ)

.ٙٛ -ٖٛ/ٔ  رسـك ال ا ف



 

 

 

ك ولاجكع  ل   ٔ() }
 اببهو أف أكس بف اللوم ملو ا أا ول الللكؿ كاللن للوكل  لك  ال للل كبصل  

كالحكـ الكص لبملل  لك   لٖ()مس لظولا مف لكجل  عكلل بل   ابن هللا رل  (ٕ)
  ال رمكف ممافل الم لك  بهكا الحكـ أك ال روس رسر   ال  كا ألّ  كاآلرو  عوص بهمو 
 رسـ الابلل كب كف 

 
 
 
 
 

 

 . ٗل  ٖل  ٕاكاع المجو لل: اآلرو : ( ٔ)
مف بلن رماك بف ركؼ مف العلا) أعك ر و ع بف اللوم   ( أكس بف اللوم  بف قرسٕ)

كل   فن ع فل ر موف بف رووف كلكف   ولم صلل الم ول  كسهو مع ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا ك  ه  ب ا 
أا  ؛ ابف اا صال ٕ٘. صلظا: ابف ح وفل م ولصا رسمول ااملوال صعمس ك مولكف الل

؛ الكلبنل لجا   أامول اللحو لل ) .  (ل  اا الممافل لسط ورل كالل ال ٖٗٔ/ٔ الغو ل
.ٖٙ/ٔلوفل لب -بصاك  

بف ألـا االلوا ل العلاجرل لحوبرل لن  كقصس عكلل بل  مولؾ بف  مس ل ( عكلل بل   مس لٖ)
ُ قَْىَل الهتِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجَها َوتَْشتَِكي  َسِمعَ قَدْ } قكل  لمول اللن ظولا ملهو لكجهو فللؿ فصهو اَّلله

َ َسِميٌع بَِصيٌر ) ُ يَْسَمُع تََحاُوَركَُما إِنه اَّلله ِ َواَّلله كلكجهو لك  [ل ٔالمجو لل  رل اكاع ]ٱ{ (1إِلًَ اَّلله
؛ ابف رب  البال االالرمولل ٖٖٓٔ/ٙلحو ل . صلظا: أبك لمرـل ممافل الأكس بف اللوم 

 .ٖٓٗ/ٖٔ؛ ابف حجال االلو ل  ٖٜٛص



 

 

 

قوائ كلول هللا ل كحل  رل ا ٔ()رف بروف الحكـاآلرل ممطسل   ممافل الابل لم
كلول اب ل فروهم  فهمًو  رس   لصاع مفك لمواا رس  رسـ ك اارل  أا ول الللكؿ؛ اك 

لحرحًو اسرمًول أمو  كا لـ ركف رس  ممافل كبصلل مف لسؾ ااا ول فابمو فهم  رس  
مو ل س  للو كلؾ  م وؿك لغصا مو ق لض  مل ل فرككف ق  أعطأ مف حصو أاا  اللكال
} ل كلك قكل  لمول :ال ا ف المظرـ رف الجولل ال صلن رل  المال قبس االا ـ

 }  
للل  ال طوؿ رو ع فهك  اآلرل (ٕ)

ال رال رـ فهمهو فهمًو لحرحًو  ال فن بكل ممافل ابل العككلو  صلو فن الجولسرل ك 
 ٖ()الباال وفن "لحرح " مف ح ص جول فن ابل للكلهول مو اكا  البعواص  ككموللكلهول 

 ٗ()ل فأللؿ"كولكا  كا أحامكا فن الجولسرل ألكا البص  مف ظها )أل  قوؿ: ابن هللا رل  
 هللا 
 
 
 
 
 

 

 . ٜٗ/ٔ ملولس المافوف فن رسـك ال ا فاللاقولنل ٔ()
.  ٜٛٔ : اآلرل: اكاع ال  اع( ٕ)
 ه  أح ا كمو  م لو مع اللبن ملسو هيلع هللا ىلص اك  أج ا  ( الباال بف رولل بف الحواو بف ر ص االلواصٖ)
ا خ اللحو لل ألابف ح وفل  ػ. صلظا:لػٕٚالل  بهو مو ك اكف الجكفل  ف    مو ل ح صوم
 . ٜٔ٘/ٔ؛ ابف حجال االلو لل ٓٛ؛ ابف رب  البال االالرمولل صٕٗص
؛ ك لظا فن ابل للكؿ اآلرل الكاح صل أا ول للكؿ ال ا فل ٕٙ/ٙالبعواصل لحرا البعواص ( ٗ)

ل ف ااا ولل لح صق: رب  الحكرـ دمحم االرس؛ ابف حجال المجول فن بروٖٙٔ-ٕٙٔص
 .٘٘ٗ/ٔـل ٜٜٚٔل الممسجل المابرل الامك رلل الجكلصل  اا ابف ٔط



 

 

 

}{()ٔ. 
 و رل  المسمول الكصف أفا كا مللوو  عولل  مسـك كلظاًا المرل المسـ  أا ول الللكؿ ف   لح
ج ؿ ك ل ٖ() "البالوف فن رسـك ال ا ف"فن كلو    ٕ()ال ا فل كفن م  ملهـ االموـ ب ا ال صف اللاك ن

ككس الكصف ألوكا كل ًو فن رسـك ال ا ف مف ل  ٗ()"االل وف فن رسـك ال ا ف"فن كلو    ال صف الاصكطن
لًو رف )رسـ أا ول الللكؿ( فن مللوولهـل م س رب  المظرـ الممولا ف عللكا فلً  عو

 ل ٘()"ملولس المافوف"اللاقولن فن 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . ٜٛٔ  رل  ال  اعاكاع ( ٔ)
ب ا ال صف دمحم بف بهو ا بف رب  هللا اللاك ن اللاكن االس الملاص المكطف رولـ  ولو   ( ٕ)

لػ. صلظا: ابف حجال ال اا ٜٗٚولاع الل كاالكؿ كالح صو ل  مللوو  ر ع لكفن  ول 
ابف لغاص ؛ ٜٖٚ/ٖـل ٖٜٜٔالجوملل فن أرروف المو ل ال ومللل ) .  (ل  اا الجصسل بصاك ل 

اللجـك اللالاع ل(ػلٗٚٛبا ص؛ جموؿ ال صف أبك المحواف صكاف بف لغاص با ص االو كن ) 
 -لل المسمرلل بصاك  فن مسكؾ ملا كال ولاعل لح صق: دمحم حاصف  مس ال صفل  اا الج

 . ٕٚ٘/ٛ؛ ابف الممو ل  كاا  الكلل ٖٓٔ/ٕٔل  ـٕٜٜٔل ٔلبلوفل ط
.ٖٗ-ٕٕ/ٔ البالوف فن رسـك ال ا ف اللاك نل ( صلظا:ٖ)
  كمو  م لو. ٜٛٔ/ٔل االل وف فن رسـك ال ا ف لساصكطن الاصكطنل ( صلظا:ٗ)
.ٖٔٔ-ٜٛ/ٔل ملولس المافوف لسلاقولن اللاقولنل ( صلظا:٘)



 

 

 

كل حن اللولا فن كلو   ل ٕ()  كأاسك  " ػفن كلو   "ال ا ف المجص  للل س ٔ()كدمحم رلع  اكلع
ل كغصالـ ٗ()" فم وحو فن رسـك ال ا "ل كال صخ ملوع ال طوف فن كلو   ٖ()"م وحو فن رسـك ال ا ف"

 كلبكا فن رسـك ال ا ف. الممولا ف ممفمف المسمول 
 المبحث الثاني

 سباب النزولعمم ا تدوين
ب ارول  ااكل   ولكحن االهن الكص كوف صللؿ    جبا س  رسـ أا ول الللكؿ ملك اال م

ل أك الاؿ  رس  اللبن ملسو هيلع هللا ىلص   ا حو  ل لح و رل كجسالمولمصف  رسر  الا ـ مف الّ 
آرو  مف  راأؿل أك م ولل  ل وؿل أك  كورل لافع فصللؿ الكحن لبروف لكا ااما الطوائ 

 ل فكول  حرول  ملسو هيلع هللا ىلص لاجمل فمسرل ٘()ال ا ف لبروف حكمهو أك لحكوصلهو أك  لكوالو
 
 
 
 
 

 

اولـ فن لأارس حلل  ن كل  فن لوبسسن فساطصلص( دمحم رلع  اكلع  وحو كملاه كمكاكرٔ)
كلول فن اللواصا رام   ملهو ل كق  اجف غصا ماعل ل  ر ع مللوو ٖٜٙٔاالال  ؿ روـ

صكافل للمل اار ـ لسلاكسنل  . صلظا:ػلٗٓٗٔالل  لكفن ب م ق"اللواصا الح صو" 
  .ٜٕ٘ٓ/ٕ لل ر   الجكالاالمار سن؛ ٜٙٔ/ٕ
ال ا ف المجص  للل س  كأاسك  ل ) .  (ل مل كاا   لػ(ل ٗٓٗٔ اكلع؛ دمحم رلع )  ( صلظا:ٕ)

.ٕٕٗ - ٕٚٔصبصاك ل  –المكل ل الملا لل لص ا 
 .٘٘ص لم وحو فن رسـك ال ا فاللولال  ( صلظا:ٖ)
 . ٜٗ-ٔٚص لم وحو فن رسـك ال ا فال طوفل  ( صلظا:ٗ)
) . (ل ال اا لػ(ل اللحا ا كالللك ال ٖٜٖٔطولا بف دمحم اللكلان ) ابف رو كا؛ دمحم ال( ٘)

  . ٙٗ/ ٔل ـٜٗٛٔاللكلارل لسل ال لكلسل 



 

 

 

 ابن هللا رلهو:  (1)رو  ل فاـ الململصحرل لس ا ف الجا ـل ف   كوف ملسو هيلع هللا ىلص كمو قول  رل  
فّ أك كوف قا لو رم ن رس  اااض لٕ()(كوف عس   ال ا ف) اللحو ل ابكاف هللا  ل كا 

فمافكا أا ول الللكؿل كأ اككا مو ملسو هيلع هللا ىلص كالكحن صللؿ رسر  اللبن  لوحبكارسصهـ أجممصف 
فرحوظ كلؾ  ٖ()أحوط  ول ا ف مف ظاكؼ كم  او ل لمصف رس  فهـ ك صا مف اآلرو 

مف ألحول اللبن ملسو هيلع هللا ىلص كرككف كلؾ مف جمسل المسـ الكص لس ك  رف لبصهـ ملسو هيلع هللا ىلص   مف حبا 
لجل  صلمصل  أل  أما حو و رم    كحن  لهن صللؿل كرحوظ فن الل كال حصو لـ لجف 

رال ع سص  ـابن هللا رله فوللحو ل لالجلو ل  لكاؾ أاسك ًو مالممً  لمومل اللوس
ال سصسل فكس ارلمو لـ رس  مسجولهـ فن الحوظل  ال اللوا أمصكف ال ر الكف كال ركلبكف 
رف كلؾ حولهـ فن الجولسرل ف   حوظكا ألاوبهـل كملوقبهـل  كقكع  ألهـ فر ل كربا
 فكول  ل كأ موالـل كعطبهـ

 
 
 
 

 

رو  ل بل  أبن  كا الل صق أف   لاول الماسمصف كأرسمهف  ول صف كاا لل أـ الململصف ( ٔ)
صلظا: ابف ح وفل  لػ.ٛ٘فص  الل كلك  كلن  كا للكجهو اللبن ملسو هيلع هللا ىلص فن الالل ال ولرل  م  الهجاع

اللاك ن؛ ب ا ال صف ؛ ٜٛٔ؛ ابف رب  البال االالرمولل صٕٔٓلوا خ اللحو ل ص
لػ(ل االجو ل الصاا  مو اال اكل  رو  ل رس  اللحو لل لح صق كلعا  : افم  فكلص ٜٗٚ) 

 . ٖ٘ – ٖٗل ص ـٕٔٓٓل مكل ل العولجنل ال ولاعل ٔرب  المطسلل ط
؛ الطباالن؛ أبك ال واـ اسرموف بف أحم  ٜٗٔ-ٛٗٔ/ٔٗ موـ أحم مال  اال أحم ل ٕ()

ل  اا الحامصف ٔلػ(ل الممجـ ااكامل لح صق: طواؽ بف ركض هللا بف دمحمل طٖٓٙ) 
  . ٖٓ/ٔـل ٜٜ٘ٔلسط ورل كالل ا كاالر فل ال ولاعل 

  )مف ك ـ المح ق(. ٚ/ ٘م ولس لواصا  بف اسرموف ل ( م ولسٖ)



 

 

 

لكاررل أكررل لك  الل كا الحوفظل مه ًا آلص الككا الحكرـل ككول  لك  ال سكل ا
لضن اللحو ل  ابكاف هللا رسصهـ  بهكا المسـ ر  كل   ل ٔ()ملسو هيلع هللا ىلص  لح صو اللبن الجا ـ

ال ا ف رلورًل فو  ل؛ ككلؾ حاًلو ملهـ رس  فهـ ال ا فل كابم اآلرو   أا وبهو اللن 
ا الممل ل ك افع اال كوؿ ـض جمع  ل لللْ  فصهو ممو صكبّض مف  كل   باع فن لكا المس

ال   ابن هللا رل   رف رسن بف أبن طوللككمو اكص ؛ ابن هللا رلهـ اللحو ل
 ف ابن كلل لن قسً و  ؟كأصف للل  ؟كق  رسم  فرـ  أللل  كهللا مو للل   رل  الّ  "قوؿ:

ل كقوؿ فن ح صو  عا كلك رس  الملبا: "اسكلن فكهللا ال ٕ()ر كاًل كلاوًلو ا كاًل"
ـ كاسكلن رف كلول هللا فكهللا مو مف  رل  ال كألو أرسـ لاألكلن رف  نل  ال أعبالج

كالللكص فن كلؾ ك صاع كسهو ل ب   لٖ()"أبسصس للل  أـ بلهوا أـ فن اهس أـ فن جبس
اللحو ل ابكاف هللا رسصهـ لـ ركلوكا  حوظ للكص ال ا ف الجا ـ فحال بس  أفّ 

  عط ل عطبهو فابن هللا رل   ك قوؿ ابف مامك ل حوظكا ممهو رسكم  كممواف 
كقوؿ فن ح صو  لٗ()" لن مف أرسمهـ  كلول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص-كهللا ل   رسـ ألحول اللبن"

كالكص ال  ل  غصا  مو أللل  اكاع مف كلول هللا  ال ألو أرسـ أصف أللل  كال  " عا 
 أللل  
 
 
 

 

 ااا  ال حكو الل الا وال المومل ٕل طلػ(ل الح صو كالمح  كف ٖٓٗٔ)  دمحم ( أبك للك؛ دمحمٔ)
-ٜٗـل صٜٗٛٔالا وضل  -المسمرل كاالفلول كال ركع كاالا و ل الممسجل المابرل الامك رل 

٘ٓ.  
. ٗٓٔ/ ٔالمجول فن بروف ااا ول ابف حجال ( ٕ)
.  ٜٜ٘/ ٛا ال واص فلل ابف حجا ؛ ٜٖٛ/ ٕٗ م ق  م صلل لوا خل ( ابف راوجاٖ)
 . ٙٛٔ/ ٙالبعواصل لحرا البعواص ( ٗ)



 

 

 

هللا ملن لبسغ    رل مف كلول هللا  ال كألو أرسـ فرـ أللل  كلك أرسـ أح ا أرسـ  كلول
 .ٔ()"االبس لاكب   لر 

كبال مف اللحو ل ابكاف هللا رسصهـ ممف لهـ رسـ كاكارل اا ول للكؿ ال ا ف 
مف  الـكأـ الململصف رو  ل  ابن هللا رلهول كغص رضي هللا عىهما ر وس ابف كملهـ 

فكا أا ول ملسو هيلع هللا ىلص لحو ل ااكؿ هللا   الللكؿ لارو ل كمكابع الكصف  ه كا الللل سل كرا 
ممف  ول كا الللل س ككقوكا رس  ل  لكا المسـ قو ـ  رس  الاكارل كالاموع للكلهو؛ افّ 
كل س لكا المسـ  طا ق اللس ن كالحوظ فن الل كا فكوف اللو مكف ر ل كف  ٕ()ااا ول

كلك رحل   رل  الّ  مو أللؿ هللا "أل  قوؿ ٖ()مف الحاففألحول اللبن ملسو هيلع هللا ىلص اعك المسـ 
  صا  ل  لمسـ ركلك  لٗ()"أف رمسـ فرـ أللل  كمو أاا  بهو

 
 
 

 

 .ٖٜٔٔ/ٖماسـل لحرا ماسـ ( ٔ)
. ك لظا م  مل ابف حجافن كلو   المجول فن بروف ااا ول ٜٙالكاح صل أا ول الللكؿل ص( ٕ)

. ٘٘ص
ـ ككول  أم  عصاع مكالع امكل  ل   بف  وب  االلواص  ( أبك امص  الحاف بف راوا ال لاصٖ)

كل   ولم صللل ل لو من جسصسل كوف  موـ ألس ال لاع كحبا االمل فن لمل  لالململصف أـ اسمل
ك ل فن كلف رسن بف أبن طولل كاكف ال لاع. كرظم  لصبل  فن ال سكل فكوف ص عس 

أبك  لػ. صلظا:ٓٔٔالل احم  هللا  ل لكفنرس  الكالع فرأمالـ ك لهولـل ال صعوؼ فن الحق لكمل
. الكلبنل ط  و  ال اال ٚٛ؛ ال صاالصل ط  و  الو هولل ص ٖٔٔ/ٕاكلرول لمرـل حسرل ا

ٔ/ٗٙ .
ل المكاف و  ؛ ال وطبنلٜٚ/ٖٔ؛ ابف لرمرلل مجمكع الولوك  ٕٙٚ/ٔ أبك ربص ل فبو س ال ا ف( ٗ)

ل  اا ابف رووف لسل ا كاللكل عل الممسجل ٔلح صق: أبك ربص ع م هكا بف حاف  ؿ اسموفل ط
.ٖ٘ٔ/ ٗـل ٜٜٚٔالع بال  -ل المابرل الامك ر



 

 

 

اكاع كل مصك رأعككف  ابن هللا رلهـكا لها ل مض اللحو ل الللكؿل  رسـ أا ول
كل مصك  لا بف  ابن هللا رل   باللـ رب  هللا بف مامك أك   لٔ()رلهـ ك اككف رسمهـ

 ل ٖ()كأبك كا س   صق بف اسمل ٕ()حبرش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. ٖٚ - ٕٖ ل ص اااو  فن رسـك ال ا فل الاكمنصلظا: ( ٔ)
كوف فوبً  رولمو  ول ا ف كالمابرل اكف  ( لا بف حبرش ااا ص أ اؾ الجولسرل كال لح ل ل ٕ)

الملص؛ جموؿ ال صف أبك الحجو)  لػ. صلظا:ٚٛالل  لكفن الجكفل كروش مو ل كر اكف الل
لػ(ل لهكصل الجموؿ فن أامول الاجوؿل لح صق:   وا ركا  ٕٗٚالاحمف ) صكاف بف رب  
؛ مغسطوص؛ ر ل ال صف بف قسرم ٖٖ٘/ٜـل ٜٚٛٔل ملاال الااوللل بصاك ل ٕمماكؼل ط
لػ(ل االلو ل  ل  ممافل المعلسف فصهـ مف اللحو لل لح صق: رل  الماان ك عاكفل  ٕٙٚ) 

.  ٛٓ٘/ٔل اللككاع  ممافل اجوؿ الم اع لحاصلنا؛ ٕٕٕ/ٔمط مل الا  ل )الا وض ل  .  (ل 
رولـ  ولح صو اكف الجكفل ككوف  را  ل  لح لل( أبك كا س   صق بف اسمل أ اؾ اللبن ملسو هيلع هللا ىلص ك ٖ)

ابف أبن حولـ؛ أبك دمحم رب  الاحمف بف أبن حولـ الاالص  لػ. صلظا:ٖٛالل  مف ر و لول لكفن
الهل ل  - مل مجسس  ا اع الممواؼ الم مولرلل حص ا  و  ال كف الجاا كاللم صسل مطل لػ(ٕٖٚ) 
؛ ابف الجكلصل لول ٕٗٔ؛ ابف ح وفل م ولصا رسمول ااملوال صٖٔٚ/ٗل ـ ٖٜ٘ٔل ٔط

 .ٓٔ٘/ٕاللوكعل 



 

 

 

كل مصك   ابن هللا رل  ل كغصالـل كرب  هللا بف ر وسٔ()كاااك  لل بف قرسكرس م
  لٖ()ابوا ل كرطول بف أبنٕ()امص  بف جبصا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

كوف رولـ الجكفل فن رلا  ( اااك  بف صل   بف قرس اللعمن كوف لكامو قكامًو ف صهًو لال ا ٔ)
لبعواصل اللوا خ الجبصال لح صق: لو ـ الل كصل  .  ل  ا اع الممواؼ ا لػ. صلظا:٘ٚالل  لكفن

؛ ابف ح وفل م ولصا رسمول ااملوال ٜٗٗ/ٔلػل ٖٓٙٔالم مولرلل حص ا  و  ال كفل 
لهكصل للػ(ٕ٘ٛبف حجا؛  هول ال صف أحم  بف رسن بف حجا الما  لن ) ؛ إٙٔص

.ٖٚٔ/ٔل  ل ملاال الااولل( .  )اللهكصلل لح صق:  باالرـ الل بق كرو ؿ ما  ل 
أح  المسمول فن  ( امص  بف جبصا بف ل وـ مكل  بلن أا  مف ر و  المكصصف كف هول اللو مصفٕ)

؛ الحاصلنل ٖٔٚ/ٕصلظا: ابف عسجوفل كفرو  اارروفل  لػ.ٜٗقلس  الحجو) الل  اللواصا
ف أحم   مس ال صف دمحم بف رسن ب؛ ال اك ص؛ ٙٚ٘/ٔاللككاع  ممافل اجوؿ الم اعل 

 . ٔٛٔ/ٔل ـٖٜٛٔل ٔط  و  المواا فل  اا الجلل المسمرلل بصاك  ل طل لػ(ٜ٘ٗ) 
( رطول بف أبن ابوا مكل   ؿ أبن ع رـل مف او ا  اللو مصف فن مكل فن الو   كالكاع كوف ٖ)

لػ. صلظا: ابف ٖٓٔلػ كقصس ٕٓٔلكفن الل  أاك  أركا أ س أرا)  ـ رمن فن  عا رما 
؛ ابف الجكلصل ٜٙ؛ ال صاالصل ط  و  الو هولل ص ٙٓٔل ااملوال صح وفل م ولصا رسمو
 . ٖٓ٘/ٔلول اللوكعل 



 

 

 

 كغصالـل كأـ الململصف رو  ل ٕ()كطوككس بف كراوف الرمولنل ٔ()بف جبااكمجول  
لبصال كأبن اسمل بف رب  كل مصكلو كمااكؽل كراكع بف ال ابن هللا رلهو

كاف ماكرو  اا ول الللكؿ كول  مف بمف ماكرو  الس الح صو  ل كغصالـٖ()الاحمف
  وكلو   ملسو هيلع هللا ىلص كلل ااكؿ هللا ق ك   ملسو هيلع هللا ىلص ره  اللبن فنالل ك ف رس  لحك مح ك  ككوف 

 ل ٘()ألس الرمف ل  ٗ()لمماك بف حـل
 

 

 ( مجول  بف جبا مكل  رب  هللا بف الاو ل رولـ فن اللواصا كالو   مع الكاع كاللل  كالم و عٔ)
؛ الملصل لهكصل ٜٙلػ. صلظا: ال صاالصل ط  و  الو هولل ص ٖٓٔلػ كقصس ٕٓٔلكفن الل 
؛ اا ل   كص؛ أحم  بف دمحم )مف رسمول ال اف الحو ص ر ا لجاص(ل ط  و  ٕٕٛ/ٕٚالجموؿل 

ل مكل ل المسـك كالحكـل الم صلل الملكاعل ٔالمواا فل لح صق: اسرموف بف لولا العلصل ط
 .ٔٔـل صٜٜٚٔ

الل  لكفن( طوككس بف كراوف الهم الن العكاللن مف ف هول ألس الرمف كر و لـ كعروا اللو مصف ٕ)
؛ ٖ/ٗ؛ أبك لمرـل حسرل ااكلرول ٜٓ٘/ٕصلظا: ابف عسجوفل كفرو  اارروفل  لػ.ٔٓٔ

 .٘ٙٚ/ٕالحاصلنل اللككاع  ممافل اجوؿ الم اعل 
. لػٗٓٔالل  لكفن( أبك اسمل بف رب  الاحمف بف ركؼ مف أفوبس قا ش كر و لـ كف هوللـ ٖ)

؛ ابف حجال لهكصل ٖٙ/ٔ ؛ الكلبنل لككاع الحوو لٔٙصلظا: ال صاالصل ط  و  الو هولل ص
 . ٖٔ٘/ٗاللهكصلل 

( رماك بف حـل بف ل   االلواص  ه  العل ؽ كلك ابف عمال ر اع االممس  ااكؿ هللا لس  ٗ)
ـ رس  لجااف كلك ابف ا ع ر اع الل  . صلظا: ابف ح وفل لأا خ لػٔ٘الل  لكفنهللا رسر  كاس

 .  ٜٖ٘/ٚحجال االلو لل ؛ ابف ٓٓ٘؛ ابف رب  البال االالرمولل صٗٚٔاللحو لل ص
. الطباالنل ٙٓٔ/ٕصلظا لص كلول ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ل  ألس الرمف: ابف ح وفل ال  و  ( ٘)

 –ل المكلل االا منل بصاك  ٕااحو صو الطكاؿل لح صق: حم ص رب  المجص  الاسونل ط
حصفل لح صق . الحوجـ اللراوبكاصل المال اؾ رس  اللحرٖ٘ٔ-ٖٖٔـل صٜٜٛٔ م قل 

-ٓ٘٘/ٔـل ٜٜٚٔل  اا الحامصف لسط ورل كالل ال ال ولاعل ٔكلمسصق: م بس الكا رنل ط
ٕ٘٘.



 

 

 

ابن هللا  ل كفن ره  اللحو لٔ() أف ركلبكا ابن  و  رلهـ ابن هللا اللحو ل اماك 
كلو ًو فن  أف لكوع بهرمل ـ  ابن هللا رله ٕ()الس بف مولؾ كلل أبك  كا ف   رلهـ
ل كاالما  الحوؿ ككلؾ رس  لحك فا صل حل  جول العسرول رما بف رب  ٖ()االموـ
 س  الم صلل أبن  كا بف ل  رومس  كقوبر  رككلل رس  اأس المو ل ااكل   المل ل
 فوجل   فإلن عو   اكس  ملسو هيلع هللا ىلص الظا مو كوف مف ح صو ااكؿ هللا" :ٗ()حـل دمحم بف
 
 
 
 
 

 

ق  كا  ككا  فن ح صو أبن لا اع ابن هللا  فواان  ( أبك  و  الرمولن ر وؿ أل  كسبن كر وؿ ألٔ)
ال رمب   جالو(ل ف وؿ أبك  حصف ككا ح امل مكلل ف وؿ: )ال صعلس  ع لهو ك رل  رف اللبن ملسو هيلع هللا ىلص

 أا  الغو ل صلظا: ابف اا صال  ل ف وؿ: )اجلبكا ابن  و (. و : اجلل لن رو ااكؿ هللا
.ٖٔٗ/ٕٔ؛ ابف حجال االلو لل ٙٚٔ/ٕ؛ الكلبنل لجا   أامول اللحو ل ٙٓٙ/ٕ
 لحوبن ر ا الصف( ألس بف مولؾ بف اللبا االلواص العلاجن عو ـ ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ع م  ٕ)

لػ كقصس غصا كلؾ. صلظا: ابف اا صال أا  الغو لل ٖٜكقصس  لػٕٜالل   ول لاع م هكا لكفن
لهكصل ااامػػول كالسغػو ل  اا ل لػ(ٙٚٙاللككص؛ محصن ال صف رحص  بف  اؼ ) ؛ ٜٕٗ/ٔ

.  ٖٕٗ/ٜ؛ كاللو صل الكافن  ولكفرو ل ٕٚٔ/ٔ .  (  الجلل المسمرلل )بصاك 
؛ ابف موج ؛ أبك رب  هللا دمحم بف صل   ٛٔٔ-ٚٔٔ/ٕالجلول: لحرا البعواص  صلظا لص( ٖ)

ال لك لنل الف ابف موج ل  .  ل لح صق: دمحم فلا  رب  ال وقنل مط مل  اا  حرول الجلل 
 . ٓٗٔ-ٖٛٔ؛ الطباالنل ااحو صو الطكاؿل ص٘ٚ٘/ٔالمابرلل 

مف او ا  اللو مصفل قوبن الم صلل  أبك  كا بف دمحم بف رماك بف حـل العلاجن االلواص( ٗ)
لػ. صلظا: ككرع؛ دمحم بف عسف ابف حروف ٕٓٔكأمصالو   لها  ولم و ع كاللهج ل لكفن الل 

. ابف أبن ٖٜلػ(ل أع وا ال بوعل لح صق: دمحم ام  السحوـل  .  ل رولـ الجللل ص ٖٙٓ) 
  .ٔٙ٘/٘؛ ابف ح وفل ال  و  ٖٖٚ/ٜحولـل الجاا كاللم صسل 



 

 

 

ف ػو  أف ركلل ل  مو رل  رماع بل  رب  الاحمػكأكلل ٔ()"المسـل ككلول المسمول
ول  فن كككلؾ كلل  ل  رم لٖ()ا الل صقل كال واـ بف دمحم بف أبن  كٕ()االلوا ل

 .ٗ()ول الللاص ػبف  ها  أمهو  الم ف ااا مرل بجمع الح صول كممف كلل  لر  بكلؾ
 
 
 
 
 

 

؛ الماكلص؛ أبك رب  ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٕ؛ ابف ام ل الط  و  الجبا ل ٖٚٔ/ٔاامنل الالفل ال ( ٔ)
ل  اا المولمل ٔلػ(ل الاللل لح صق: رب  هللا بف دمحم ال لصاصل طٖٜٕهللا دمحم بف للا ) 
 .ٕٓٔـل صٕٔٓٓلسل ا كاللكل عل الا وضل 

اول اللو مصف ف صهلل رولمل ( رماع بل  رب  الاحمف بف أام  بف لاااع  مف بلن اللجوا اص ع لٕ)
ابف  لػ. صلظا:ٜٛ ولح صو لحب  رو  ل أـ الململصفل كأعك  الح صو رلهو. لكفص  الل

؛ كحولل؛ رما ابو )  ٕٙ/ٖٕ؛ اللو صل الكافن  ولكفرو ل ٘ٗٗ/ٓٔام ل الط  و ل 
لػ(ل أر ـ اللاول فن رولمن المال كاالا ـل  .  ل ملاال الااوللل بصاك ل ٛٓٗٔ
ٖ/ٖ٘ٙ.
 رو  ل ل أ  م  قلس أبر  فن حجا رمل  أـ الململصفال واـ بف دمحم بف أبن  كا الل صق ( ٖ)

فن الح صو كرم  مف او ع  كوف ف صهو  مومو مجله ا كارو روب ا   ل حجلل ابن هللا رلهو
؛ الملصل لهكصل ٖٛٔ/ٕلػ. صلظا: أبك لمرـل حسرل ااكلرولل ٚٓٔاللو مصف فن لمول  لكفن الل 

.ٖٛٚٔ/ٖ؛ الحاصلنل اللككاع  ممافل اجوؿ الم اعل ٕٚٗ/ٖٕ الجموؿل
 مف بلن للاع بف ك ل مف قا شوبف  هول   المماكؼ  دمحم بف ماسـ بف ربص  هللاأبك  كا ( ٗ)

لػ. ٕٗٔككوف ف صهًو فوبً  لكفن الل  كرم  أكؿ مف  كف الح صو مف أحوظ ألس لمول  لسالف
. ابف ٖٙ؛ ال صاالصل ط  و  الو هولل ص ٚٛال صصلظا: ابف ح وفل م ولصا رسمول ااملو

. ٕٖٔ/ٖٔك صال الب ارل كاللهورلل 



 

 

 

ول ك وع كلؾ فن الط  ل اللن لسن ػأقبس المسمول رس  كلو ل الالف كل ك له حصلهوكمف 
لوحل الاصاع  وؽػبف  احدمحم  مكلل ك  ٔ() ػجا  رب  المسؾ بفاصل فكلل ػػط  ل اللل
  ل ٖ()الابرع بف لبراك   ولم صللل ٕ() بف ألس ؾػمولاالموـ ك 
 
 
 
 
 
 
 

 

( رب  المسؾ بف رب  المل ل بف جا   مكل  أمرل بف عول  بف أاص  ال ا ن مف ف هول ألس مكل ٔ)
صلظا: ابف الجكلصل المللظـ  لػ.ٓ٘ٔكقاا هـ ممف جمع كللف كحوظ ككاجا لكفن الل 

؛ الحاصلنل اللككاع  ممافل اجوؿ الم اعل ٖٙٔ/ٖفرو  اارروفل ؛ كابف عسجوفل ك ٕٗٔ/ٛ
ٕ/ٔٓٙٛ.
 ل موـ  اا الهجاع أح  اا مل ااابمل كرام  ( مولؾ بف ألس بف مولؾ بف أب  روما االل حنٕ)

. لػٜٚٔل وع اللو مصف كجسل الو هول كاللولحصف لوحل كلول المكطأ لكفن الل امف او ا  
؛ ابف فاحكف؛  باالرـ بف لكا ال صف المولجن ٖٖٗ/ٔلوكع ل صلظا: ابف الجكلصل لول ال

لػ(ل ال ص و) المكلل فن ممافل أرروف رسمول المكللل لح صق: مأمكف بف محصن ال صف ٜٜٚ) 
؛ ابف رب  الهو صل ط  و  ٗٗـل صٜٜٙٔلبلوفل –ل  اا الجلل المسمرلل بصاك  ٔالجّلوفل ط

 . ٕٖٔ/ٔرسمول الح صول 
الام ص ال لاص كوف روب ا مجول ا قوؿ الاامهاملص لك أكؿ مف للف  ( الابرع بف لبراٖ)

ر ل ال صف  ؛ مغسطوصلٖٗٓ/ٙصلظا: أبك لمرـل الحسرلل  لػ.ٓٙٔالجلل  ول لاع لكفن الل 
ل  جموؿ لهكصل الجموؿ فن أامول الاجوؿل لح صق: رو ؿ بف دمحم كأاومل  لػ(ٕٙٚبف قسرم ) 
؛ حوجن عسرول؛ ٖٔٗ/ٗـل ٕٔٓٓرل كالل ال ال ولاعل ل  اا الوواكؽ لسط ؤبف  باالرـل ط

لػ(ل ك ف الظلكف رف أاومن الجلل كالولكف ل  اا  حرول ٚٙٓٔملطو  بف رب  هللا ) 
. ٖٚٙ/ٔاللااو المابنل )بصاك  ل  .  ( ل 



 

 

 

 ولجكفل   ٖ() ول لاعل كاوروف ال كاص   ٕ()كحمو  بف اسمل ل ٔ()كامص  بف أبن راك ل 
  ٗ()ااكلارنرب  الاحمف بف رماك ك 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( امص  بف أب  راك ل كااـ أب  راك ل مهااف مكل  بل  ر كا مف ف هول ألس ال لاعٔ)
كقصس  لػٙ٘ٔلكفن الل ف الالف اللبكرل كل  فن حروع ألس بف مولؾ كحووظهـ كأكؿ مف لل

؛ الكلبنل ٖٓٙ/ٙ؛ ابف ح وفل ال  و ل ٘ٙ/ٗلػ. صلظا: ابف أبن حولـل الجاا كاللم صسل ٚ٘ٔ
ل ٔلح صق: غلرـ ر وس غلرـ كأرمف ا ملل طلكلصل لهكصل الجموؿ فن أامول الاجوؿل 

. ٜٕ/ٗ ـلٕٗٓٓل اكؽ الح ص ل لسط ورل كالل ال ال ولاعوالو
 ا لها  وللل  كالم و ع مولن ال لاع كأح  حوو  الح صو ( حمو  بف اسمل بف  صلوا ال لاصٕ)

. ٜٛ/ٖٔ؛ اللو صل الكافن  ولكفرو ل ٜٕٗ/ٙ. صلظا: أبك لمرـل الحسرلل لػٚٙٔلكفن الل 
 .ٖ٘ٚ/ٔالحاصلنل اللككاع  ممافل اجوؿ الم اعل 

مف الحوو  المل لصف كالو هول فن ال صف ممف لـل الح صو  ص( اوروف بف امص  بف مااكؽ ال كا ٖ)
صلظا: أبك لمرـل حسرل ااكلرولل  لػ.ٔٙٔلكفن  ول لاع الل  كالو   ككاظل رس  الكاع كالم و ع

 .ٜٖٓ/ٔ؛ ابف رب  الهو صل ط  و  رسمول الح صول ٚٔ٘/ٔ لاممولنل االاولل؛ اٖٙ٘/ٙ
  موـ ألس ال وـ فن الو   كالح صو رماك االكلارن( رب  الاحمف بف رماك بف رحم  بف رب  ٗ)

؛ ٙٚلػ. صلظا: ال صاالصل ط  و  الو هولل صٚ٘ٔ الل لكفن ببصاك  ككوف روب ًا لال ًا كارو
الم وس أحم  بف دمحم  كأب؛ ابف ل   الحلبسن؛ ٕٔٓٔ/ٕالحاصلنل اللككاع  ممافل اجوؿ الم اعل 

ل فن ملوقل االموـ أبن رماك ااكلارنمحواف الماورن ل لػ( ٓٚٛبف أحم  ال م  ن ) 
لح صق كلمسصق:  كصل أاا فلمط مل ررا  ال وبن الحسبنل ملا. 



 

 

 

 لٖ() ولرمف كجا ا بف رب  الحمص  ٕ()بكاامل كممما  ٔ()ـ بف   صاكل ر  ول وـل
ككوف ممظـ لك  المللوو  كالمجومرع ربـ الح صو ل ٘()بعاااوف ٗ()كابف الم واؾ 

فن مكطأ ااموـ مولؾ كا  كاللو مصف كمو  ابن هللا رلهـ  ال ا ف كفلوك  اللحو ل
 أحو صو . كافا   ٙ()بف ألس
 
 
 
 
 

 

مف مل ل  الكااطصصف كجسل م وصعهو ممف ك ا  رلوصل   ( ل رـ بف   صا بف ال واـ الاسمنٔ)
واصا ل  كلول الالف فن الو   ككلول اللقوؿ ابف الل رـ ل  مف الجلل   وآل وا كجمم  ل ع وا

لػ. صلظا: ابف الل رـ؛ ل أبك الوا) دمحم بف  احوؽ المماكؼ ٖٛٔككلول ال االا  لكفن الل 
لجّ  ل ح كؽ الط ع محوكظل لسمح قل  –لػ(لالوهاا ل لح صق: ابو ٖٓٛ ولكااؽ ) 
.ٕٗٙ/ٖٔ؛ ابف ك صال الب ارل كاللهورلل ٕٖٚ/ٖٓ؛ الملصل لهكصل الجموؿل ٕٗٛص
الا ـ بف رب  ال  كس مكل    ول لاع اكف الرمف كبهو لكفن الل  ما بف اا   مكل  رب مم( ٕ)

؛ ٘/ٚ؛ الكلبنل اصا أر ـ الل  لل ٗٛٗ/ٚلػػ. صلظا: ابف ح وفل ال  و ل ٖ٘ٔق أك ٕ٘ٔ
. ٜ٘ٙٔ/ٖالحاصلنل اللككاع  ممافل اجوؿ الجلل الم اعل 

لػ. ٛٛٔلكفن الل  اط الببن الجكفن لل س الاص كقوبصهو   ل( جا ا بف رب  الحمص  بف ق  ٖ)
؛ ٖٔٔ/ٕ؛ الكلبنل لكلصل اللهكصلل ٘ٓ٘/ٕصلظا: ابف أبن حولـل الجاا كاللم صسل 

  .ٓٙ/ٔٔاللو صل الكافن  ولكفرو ل 
( رب  هللا بف الم واؾ مكل  بل  حلظسل مف ألس ماك أح  اال مل ف هو ككارو كرسمو كفب  ٗ)

؛ ٜٗصاالصل ط  و  الو هولل ص. صلظا:ال كقبا  بهص  لػٔٛٔالل ك جورل كلج ع لكفن 
. ٖٛٛ/ٔٔالعطصل ال غ ا صل لوا خ م صلل الا ـ 

 .ٕٗٗ( أبك الللكل الح صو كالمح  كفل ص٘)
.ٖٖٛصل ـٜٛٛٔل مكل ل كل لل ملال ٕالالل قبس الل ك فل طل العطصل؛ دمحم رجو)( ٙ)



 

 

 

 ل كلن كلل لبـ أحو صو ااكؿ هللأ()فن مللوو  عوللل فألو  الماولص  ملسو هيلع هللا ىلص اللبن
كاللو مصف لجمع فصهو أحو صو  ابن هللا رلهـ  أاولص لو عولرل مف فلوك  اللحو ل ملسو هيلع هللا ىلص

كمال  ف ف  لكس لحوبنل كلك كول  فن مكابرع معلسول لح  ااـ مال  ف ف
لػ(ل ٕٗٓ)  ٕ()الطرولان كلككال كأكؿ مف ألف الماولص  أبك  اك  اسرموف بف  اك  

  ٖ()  بف حلبسمال  ااموـ أحم  كمو رم
 

 

للظا  ل  أحو صو كس لحوبن رس  ح عل مف غصا ا و( كر ل  بهو الجلل اللن جمم  فصهٔ)
؛ ٖٛ-ٖٚابف الل ال م  مل رسـك الح صول ص مكبكرو  ااحو صو كأبكابهو. صلظا:

لػ(ل فلا المغصو   اا ألورل الح صول  ٕٜٓالاعوكص؛  مس ال صف دمحم بف رب  الاحمف ) 
ل مكل ل  اا الملهو) ٔلح صق: رب  الجا ـ بف رب  هللا العبصا كدمحم بف رب  هللا  ؿ فهص ل ط

 ٚ٘ٔ/ٔ ل لػ ٕٙٗٔالا وضل  -كل عل الممسجل المابرل الامك رل لسل ا كالل
مف ك وا حوو  الح صو كالطرولان لا ل  ( أبك  اك  اسرموف بف  اك  بف الجواك  مكل  قا شٕ)

الاممولن؛ أبك امص  رب  لػ. صلظا: ٕٗٓلكفن الل  كلن اللن لجكف فكؽ الممومل ل  الطرولال 
االاولل لح صق: رب  هللا رما ال واك صل  اا الجلوفل بصاك  ل(لػٕٙ٘الجا ـ بف دمحم اللمرمن ) 

؛ الحاصلنل اللككاع  ممافل اجوؿ ٖٔ٘/ٔ؛ الكلبنل لككاع الحوو ل ٜٔ/ٗل  ـٜٛٛٔل ٔل ط
.  ٖٗٙ/ٔالجلل الم اعل 

أحم  بف دمحم بف حلبس بف ل ؿ ال ص ولنل أح  أ مل المكالل ااابمل فن الو  ل كل  ب غ ا  ( ٖ)
لػ كلك  موـ حجل فن الح صو ل  المال  ربـ مو ر وال ااابمصف ألف ح صول لكفن ٗٙٔالل 

لػ(ل ٕٙ٘لػ. صلظا: ابف أبن رمس ؛ أبك الحاصف دمحم بف الواال الحلبسن ) ٕٔٗب غ ا  الل 
ط  و  الحلوبسلل لح صق: رب  الاحمف بف اسرموف الم رمصفل اامولل المومل ل حلووؿ  ماكا 

؛ ابف الجكلص؛ جموؿ ال صف ٛ/ٔـل ٜٜٜٔس الممسجل المابرل الامك رلل مو ل روـ رس  لأار
لػ(ل ملوقل االموـ أحم  بف حلبسل لح صق: ٜٚ٘أبك الوا) رب  الاحمف بف رسن بف دمحم ) 
ل لجا لسط ورل كالل ا كاللكل ع كاالر فل ال ولاع؛ ابف ٕرب  هللا بف رب  المحاف اللاكنل ط

 .ٖٕ/ٔحجال لهكصل اللهكصلل 



 

 

 

جمع للالل اا مل الح صو ل ك ٔ()ل وع اللو مصف أكف  لسؾ الماولص  كأكامهواكلك مف 
ك كلك   أاولص  ل كككاكا طاقًو ك صاع لجس ح صو صلمكف بهو جهوبكع لكا المسـل مف 
ممافل اللحرا مف البمصف  ـ اأ   مض اا مل أف رللوكا فن الح صو اللحرا 

موـ ماسـ لػ(  ـ االٕٙ٘)  موـ البعواص كلؾ اال ف مل ككوف أكؿ مف للف
  ـ ظها  الجلل ااابمل مال ل رس  اابكال كالف أبن  اك  الاجالولن لػ(ٕٔٙ) 

 لػ( كابف موج ٖٖٓ)  لػ(ل كاللاو نٜٕٚ)  أبن ررا  اللامكصك لػ( ٕ٘ٚ) 

أا ول الللكؿ ال ا لن مب ك ل فن  طكف المللوو  البعمل  ماكرو ك ( لػ ٖٕٚ) 
 فاا  لكا المسـ  مللوو  عولل   . جول  ماحسل حل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لػ(ل علو ص مال  االموـ أحم ل ٔٛ٘صلظا: أبك مكا  الم صلن؛ دمحم بف رما بف أحم  ) ( ٔ)
ـ. كحوجن ٕٚٓٓلبلوفل  -ل  اا ال  و ا االا مرلل بصاك  ٔلح صق: دمحم لولا المجمنل ط
ل ٘؛ المماص؛ أجـا برولل  حكو فن لأا خ الالل الم افلل طٖٛٙ/ٔعسرولل ك ف الظلكفل 
. ٕٖٔكـل الم صلل الملكاعل صمكل ل المسـك كالح



 

 

 

 مرحمة إفراد أسباب النزول بالتأليف -1
 : المللوو  اللن أفا   أا ول الللكؿ   كس مال س لن ّف 
 .لػ(ٚٔٔ )ٕ()رف مرمكف بف مهااف ٔ())لولصس اا ول الللل س( معطكط -أ
 .لػ(ٖٕٗ ) ٗ()لمسن بف الم صلنٖ()مو ك  )أا ول الللكؿ(   -ل
 
 
 
 
 
 

 

.ٓٛ/ٔالمجول فن بروف ااا ول لمب  الحكرـ دمحم االرس  صلظا: م  مل مح ق كلول( ٔ)
( أبك أصكل مرمكف بف مهااف الاق  ف ر  مف ال بوع االكطف الاقل االممس  رما بف رب  ٕ)

؛ ٖٛٗ/ٜبا  . صلظا: ابف ام ل الط  و  الجلػٚٔٔالمل ل رس  عااجهو كقبو هو لكفن الل 
 .ٗٛٔ/ٚ؛ ابف الجكلصل المللظـ ٖٖٙ/ٔٙابف راوجال لوا خ م صلل  م ق 

لػ(ل مولوا الامو ع كمل وا الارو ع فن ٜٛٙطوش كباص لا  ؛ أحم  بف ملطو  ) صلظا: ( ٖ)
ل ط ؛ حوجن ٜٖٗ/ٕـل ٜ٘ٛٔ لبلوفل -ل  اا الجلل المسمرلل بصاك  ٔمكبكرو  المسـك
ل ؛ الٙٚ/ٔعسرولل ك ف الظلكفل  لح صق: رب  الج وا  لكجنل ل صق بف حافل أبج  المسـك

؛ الكلصبن؛ رب  ٖ٘/ٕـل ٜٛٚٔا و  ال كمنل  م قل  وفل كاال لكوال  .  ل مل كاا  كلااع ال
مجسل  -مجسل ال حكو االا مرل ل أا ول الللكؿ كأ الو فن لواصا ال ا ف الجا ـهللا بف  باالرـل 

ل الممسجل ااا  ال حكو المسمرل كاالفلول كال ركع كاالا و  كا ل لل ا رف الا وال المومل ال 
.ٜٓٔل ص ٖٛلػل الم   ٗٔٗٔالمابرل الامك رلل 

 ) ( أبك الحاف رسن بف رب  هللا بف جموا ال لاص  موـ رلا  فن الح صو كرسس  لكفن اللٗ)
 ل ؛ الكلبنل لككاع الحووٚٚ/ٕابف رب  الهو صل ط  و  رسمول الح صول  . صلظا:ػ (لٖٖٗ
.ٕٕٓٔ/ٕ؛ الحاصلنل اللككاع  ممافل اجوؿ الجلل الم اعل ٕٛٗ/ٕ



 

 

 

لسمح و ال وبن رب  الاحمف  ()ال لص كااا ول اللن للؿ مف أجسهو ال ا ف   -)
فن لحك م ل جلل  ّل    ٕ()قوؿ ابف   ككاؿلػ(ٕٓٗ ) ٔ()بف دمحم بف ررا  بف فطرس

 ل كالجلول مو ك . ٖ()كلصف
و   كرم  كل لػ(ٛٙٗ )حم  الكاح ص أ)أا ول الللكؿ( ابن الحاف رسن بف    - 

 .  ٗ()أج ا الجلل الل واًا كل اكاًل ق رمو كح ص و
 
 
 
 
 
 
 
 

 

رولـ  وللواصا ( رب  الاحمف بف دمحم بف ررا  بف فطرس أبك المطاؼ ال اطبن المولجن ٔ)
ابف   ككاؿ؛ أبك ال واـ عسف بف رب  المسؾ ابف  . صلظا:ػلٕٓٗلكفن الل  كالح صو كالاجوؿ
ل  اا الجلول الملاصل ال ولاعل ٔالرـ اابرواصل طلػ(ل اللسلل لح صق:  با ٛٚ٘مامك  ) 
(ل  لػٖٜٚ م   بف رب  هللا بف الحاف المول ن ) ؛ الل  ولنل أبك الحاف ٙٙٗ/ٕـل ٜٜٛٔ
ل  اا اآلفوؽ الج ص عل ٘أك لوا خ قبوع اال لسل ط ول الم سرو فرمف رالحق ال بول كالولر الماق
.ٕ٘ٛ/ٔ فل ؛ ال اك صل ط  و  المواا ٚٛ ـل صٖٜٛٔبصاك ل 

( أبك ال واـ عسف بف رب  المسؾ بف مامك  بف   ككاؿ االل لان مح و كملاه لكفن الل ٕ)
؛ ابف عسجوفل كفرو  ٗٛٔابف فاحكفل ال ص و) المكللل ص . صلظا:ػ(لٛٚ٘ )  ٓلكفن الل
.ٜٕٕ/ٖٔ؛ اللو صل الكافن  ولكفرو ل ٕٓٗ/ٕاارروفل 

.ٛٙٗ/ٕابف   ككاؿل اللسلل ( ٖ)
؛ ٜ؛ الاصكطنل ل ول الل كؿل صٕٓٓ/ٔابف حجال المجول فن بروف ااا ولل  صلظا:( ٗ)

.ٙم  مل مح ق كلول أا ول للكؿ ال ا ف لسكاح صل ص



 

 

 

ابن المظوا دمحم بف أام   ٔ()مطبكع )أا ول الللكؿ كال لص الواقولرل(   -ق
 لػ(.ٚٙ٘)  ٕ()المااقن الحلون الحكرمن

ابن جموا دمحم بف رسن بف ٖ())أا ول الللكؿ رس  مكلل  ؿ الااكؿ( مو ك  -ك
 (.لػٛٛ٘)  ٗ() ها   كل

 (.لػٜٚ٘)  ٙ()ابن الوا) ابف الجكلص  ٘())أا ول الللكؿ(   -ل
 

 

أا ول الللكؿ كال لص الواقولرلل لح صق: رلوـ لػ(ل ٚٙ٘صلظا: المااقن؛ دمحم بف أام  ) ( ٔ)
أا ول الللكؿ كأ الو فن ؛ الا ص  ل ـٕٚٓٓل مكل ل الا  ل الا وضل ٔأحم  أحم  غولـل ط

.  ٚٓٔـل صٜٜٜٔبروف الللكص ل  اا ال هولل  م قل  .   ل 
لػ. ٚٙ٘أبك المظوا دمحم بف أام  بف الحكرـ المااقن الحلون الكارظ رولـ مواا لكفن الل ( ٕ)

؛ ٘ٗٔ/ٕ؛ اللو صل الكافن  ولكفرو ل ٘ٗ/ٕ٘صلظا: ابف راوجال لوا خ م صلل  م قل 
.ٕٛٛ/ٖفل الروفمنل ما ع الجلو

صلظا: حال ال صف؛ رب  الالاؽ دمحم حاصفل لواصا ال ا ف الجا ـ ابن حملع ال مولن ( ٖ)
. ٛ٘لػل صٕٓٗٔل مط مل الهو صل  صاافل ٔلػ(ل طٛٗٔ) 
اللواصا ك أح  رسمول ال رمل فن الو    كل المولل االن دمحم بف رسن بف  ها   ( أبك جمواٗ)

. صلظا: ابف حجال مصلاف لػٛٛ٘لكفن الل  االا لكل  م واكل فن االكؿ كال  كاللحك
.ٕٓٔ/ٕل ل رل الموافصفل ؛ ال غ ا صٔٛٔ/ٔالاصكطنل  غرل الكروعل  ؛ٜٖٛ/ٚاالرل اؿل 

ل ٙٚ/ٔصلظا: حوجن عسرولل ك ف الظلكفل ( ٘)  .ٗ٘/ٕ؛ ال لكجنل أبج  المسـك
 و ملاه كوف ك صا جموؿ ال صف أبك الوا) رب  الاحمف بف رسن بف الجكلص ف ر  مواا مح( ٙ)

لػ. صلظا: الكلبنل المعللا المحلو)  لر  مف ٜٚ٘الللولصف فن معلسف المسـك لكفن الل 
لػ(ل لح صق: ملطو  جكا ل ) . (ل مط مل اللموفل  غ ا ل ٖٚٙلأا خ ابف ال بص ن ) 

لػ(ل المالوو   مف كصس لوا خ  غ ا  ٜٗٚ؛ ال مروطن؛ أحم  بف أص ؾ بف رب  هللا ) ٕ٘ٓ/ٕ
لػ(ل لح صق: قرلا أبك فاال ) . (ل  اا الجلول المابنل بصاك  ل ٖٗٙاللجوا)  البف
لػ(ل الكصس رس  ط  و  الحلوبسلل لح صق: ٜ٘ٚ؛ ابف اجل؛ رب  الاحمف بف أحم  ) ٘٘ٔص

.ٛ٘ٗ/ٕـل ٕ٘ٓٓل مكل ل المبركوفل الا وضل ٔرب  الاحمف بف اسرموف الم رمصفل ط



 

 

 

لػ(. كلك معللا كلول ٜٔٙ) ٔ()اال نلسمسؾ اللولا ا)أا ول للكؿ اآلص(   -ا
 .ٕ()الكاح ص
 ٖ())رجو ل الل كؿ فن أا ول الللكؿ( ابن  احوؽ  باالرـ بف رما الجمباص    -ط
الكاح صل فحكؼ أاولص   كلـ صل   لػ( ككا الاصكطن أل  اعللا  مف كلولٕٖٚ) 

 .ٗ() رسر   ص وً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بف دمحم بف قاا أاا ف لوحل  م  كوف  جورًو روقً  المسؾ اللولا لولا ال صف محمك  ( ٔ)
؛ ابف ك صال ٛٓٔ/ٕ٘لػ. صلظا: اللو صل الكافن  ولكفرو ل ٚٔٙمح ًو لسمسمول لكفن الل 
.ٕٕٔ/ٙ ل اللجـك اللالاع؛ ابف لغاص با صٔٓٔ/ٚٔالب ارل كاللهورلل 

 .ٛٓٔ( الا ص ل أا ول الللكؿ كأ الو فن بروف الللكصل صٕ)
ـ الجمباص رولـ  ول االا  مف ف هول ال وفمرل لكفن الل بالوف ا( ٖ) ـ بف رما بف  باالر ل صف  باالر
ل لػ(ٔٚٚالا كن؛ لو) ال صف أبك للا رب  الكلول بف رسن بف رب  الجوفن ) لػ. صلظا: ٕٖٚ

ط  و  ال وفمرل الجبا ل لح صق: محمك  دمحم الطلوحن كرب  الولوا دمحم الحسكل ) . (ل  اا  حرول 
؛ ابف لغاص با صل اللجـك  ٓ٘/ٔ؛ ابف حجال ال اا الجوملل ٜٖٛ/ٜل   ل المابرلل ال ولاعالجل
  .ٕٛٔ/ٜاللالاعل 
.ٜٛٔ/ٔالاصكطنل االل وف فن رسـك ال ا فل ( ٗ)



 

 

 

بف االبف الولرا: فعا ال صف أحم  بف رسن  ٔ())ابل الللكؿ فن لبسر  الااكؿ( - 
  .لػ(٘٘ٚ)  ٕ()أحم  الجكفن

 ٗ()لمسن بف  هول ال صف حاف بف دمحم الهمكالن ٖ())ااولل فن أا ول الللكؿ( -ؾ

 .لػ(ٙٛٚ) 
 (.لػٕ٘ٛ) لسحوفظ ابف حجا الما  لن   ٘()ف ااا ول()المجول فن برو -ؿ
 
 
 
 
 
 

 

 . ٜٓٔالا ص ل أا ول الللكؿ كأ الو فن بروف الللكصل ص( ٔ)
 ص الحلونل ال هصا  وبف الولرا( فعا ال صف أبك طولل أحم  بف رسن بف أحم  الجكفن ال غ ا ٕ)

لػ(ل صلظا: اللو صل أرروف الملا ٘٘ٚمف ف هول الحلورل ل  لظـ كل ا لكفن الل) 
لػ(ل ٘ٚٚ؛ ابف أبن الكفول الحلون؛ محصن ال صف أبك دمحم رب  ال و ا بف دمحم ال ا ن ) ٜٕ٘/ٔ

لجا لسط ورل ل ٕالجكالا المبص ل فن ط  و  الحلورلل لح صق: رب  الولوا دمحم الحسكل ط
؛ ابف لغاص با صل اللجـك اللالاعل ٖٕٓ/ٔـل ٖٜٜٔكالل ا كاللكل ع كاالر فل ال ولاعل 

ٔٓ/ٕٖٕ. 
 للكؿ أا ول فن المحاا ل المل لن ؛ٕٛ/ٔالمجول فن بروف ااا ول  م  مل مح ق كلول( ٖ)

. ٕٗ/ٔل   ال ا ف
 للولصف  الهل  كلكفن بهو ل  بف دمحم الحاصلن الهمكالن اوفا  ل ( رسن بف  هول ال صف حافٗ)
اللاكسنل  ؛ٕ٘ٚ/ٔ. صلظا: ال غ ا صل ل رل الموافصفل ػلٙٛٚكالوواارل لكفن الل  ولمابرل 

.ٜٕٗ/ٗاار ـل 
 ( مف اكاع اللاول. صلظا: م  مل مح ق كلولٛٚكلك مطبكع كلجّل  لـ صلم  كلس فر  اآلرل )( ٘)

 .ٕٙٔ/ٔ المجول فن بروف ااا ول



 

 

 

لس وبن ل ف ال صف رب  الاحمف بف  ٔ())م   الاحمف فن أا ول للكؿ ال ا ف( -س
 .لػ(ٙٚٛ)  ٕ()رسن بف  احوؽ اللمرمن ال ااص العسصسن الم  ان ال وفمن

 .(لػٜٔٔ )لسحوفظ ج ؿ ال صف الاصكطن   ٖ() كؿ فن أا ول الللكؿ(ل)ل ول ال -ؼ
   ٗ()() ا و  الاحمف اا ول الللكؿ كاللاخ المل و   كلجك   ال ا ف -ص

لػ(.ٜٓٔٔ)  ٘()لمطرل هللا بف رطرل البالولن ال وفمن ااجهكاص 

 

ا ول الللكؿ لسجمباص. صلظا: الاعوكص؛  مس ال صف دمحم بف رب  الاحمف ( كلك لظـ أ)
؛ ٜ٘/ٗ ـلٕٜٜٔل  اا الجصسل بصاك ل ٔ(ل البكل ال مع الس ال اف اللواعل طػلٕٜٓ) 

.ٜٜ/ٔ؛ كحوللل ممجـ المللوصفل ٖٔٗاا ل   كصل ط  و  المواا فل ص
اللمرمن العسصسن ال وفمن مواا كمح و  احوؽ  فرب  الاحمف بف رسن ب ( ل ف ال صف أبك الوا)ٕ)

اا ل   كصل ط  و  ؛ ٜ٘/ٗصلظا: الاعوكصل البكل ال معل  .ػلٙٚٛكأ صل لكفن الل 
.ٖٖ٘/ٔ؛ ال غ ا صل ل رل الموافصفل ٖٔٗالمواا فل ص

كلك مطبكع ر ع ط مو  كم هكا ج ًا.( ٖ)
ل  .  ل كالممابل(ل ممجـ المطبكرو  المابرل ػلٖٔ٘ٔ( ااكرس؛ صكاف الروف ااكرس) ٗ)

.ٖٓٛ/ٕ؛ كحوللل ممجـ المللوصفل ٖٙٙ/ٔ للػٓٔٗٔمط مل بهمفل قـل 
مف ألس أجهكا  ح    اً با ا كوف  ف ر رولـ مواا  ( رطرل هللا بف رطرل البالولن ال وفمن٘)

لػ(ل ٕٙٓٔالماا ص؛ دمحم عسصس بف رسن )  . صلظا:ػلٜٓٔٔقا  ملا لكفن  ول ولاع الل
؛ ٕ٘ٙ/ٖ اف ال ولن ر ال  .  ل  اا الجلول االا منل ال ولاعل اسؾ ال اا فن أرروف ال

لػ(ل رجو ل اآل وا فن اللااجـ كااع وال لح صق: ٕٓٗٔالجبالن؛ رب  الاحمف بف حاف ) 
ـل ٜٜٛٔل مط مل  اا الجلل الملا لل ال ولاعل ٔرب  الاحرـ رب  الاحمف رب  الاحرـل ط

.٘ٙٙ/ٔ؛ ال غ ا صل ل رل الموافصفل ٖ/ٕ



 

 

 

 

 كتاب الواحدي انموذجا   عرض  -ٕ
أبك الحاف رسن بف رم   كلول أا ول للكؿ ال ا ف االـ فن لكا المسـ لمللو  االموـ 

أص – لـ أراؼ لك  اللا ل" :  ٔ()قوؿ ابف عسجوف الكاح ص اللراوبكاصل دمحمبف  أحم 
 ـ كج   لك  اللا ل  ل   لٕ() ل  أص  نل لنل كال ككالو الاممولن -الكاح ص

 بف مهاعل ككا   الكاح  بف ال صف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عسجوف أح  اا مل الوب ل   باالرـ المماكؼ  وبف (  مس ال صف أبك الم وس أحم  بف دمحم بفٔ)
الا كنل ط  و  ال وفمرل لػ. صلظا: ٔٛٙلكفن الل  فن ال وـ كالاو ع المسمول لكل  ال بول

. ٜٛ/ٕ؛ ابف لغاص با صل الملهس اللوفن ٛٛ٘/ٚٔابف ك صا الب ارل كاللهورل ؛ ٖٖ/ٛالجبا  
) االا ـ أبك ام  رب  الجا ـ بف دمحم بف مللكا اللمرمن الاممولن الماكلص صس ل   كاـ ( لوٕ)

؛ ٜٕٓ/ٖلػ. صلظا: ابف عسجوفل كفرو  اارروفل ٕٙ٘ال صف  ف ر   وفمن حوفظ لكفن الل 
.٘ٙ/ٜٔ؛ اللو صل الكافن  ولكفرو ل ٛٔٔ/ٜٖالكلبنل لأا خ االا ـل 



 

 

 

اع بف أّف الكاح  لك ابف ال صف بف مه ٖ()كككا ابف الجسبن لٕ() "ٔ()أبك أحم  لماكاص 
المواا اللحكص أالوك رلا  االموـ المللف "رف الكاح ص:  قوؿ الحمكصل ٗ()قبورل

ككاح   لا  ألوق ل و  كأروـ   و   فن اللحلصس فأل ف االكؿ رس  اا مل كطوؼ 
فن لحلصس  كاوفا فن طسل الوكا   كالـل مجولس ال مسبن ...رس  أر ـ اامل

كقم   ...٘()كاللل صا كس االحاوف فن ال حو كأحاف ...كأعك فن اللللصف ...اللواصا
 ل فو ع 
 
 

 

لوو  فن السغل كاا ل بف رب  هللا بف امص  الماكاص ل  مل أبك أحم  الحاف ( اا صل الم ملٔ)
؛ ابف عسجوفل كفرو  ٜٔٔ/ٕصلظا: الحمكصل ممجـ اا  ولل  لػ.ٕٖٛلكفن الل كاام وؿ
لػ .ٖٚٛكق  ككا كفول  الل ٜٜٔ/ٗ؛ ابف لغاص با صل اللجـك اللالاعل ٖٛ/ٕاارروفل 

.ٖٗٓ/ٖابف عسجوفل كفرو  اارروفل ( ٕ)
أ صل رولـ  وللال كأع وا المال لكفن الل  لكا ل وـ بف دمحم بف الاو ل الجسبن( أبك المٖ)

رب  الاحمف بف دمحم بف لػ. صلظا: اال واص؛ كموؿ ال صف أبك الباكو  ٕٙٓلػ كقصس الل ٕٗٓ
ل لح صق:  باالرـ الاوماا نل لللل اال ول فن ط  و  اا  وللػ(ل ٚٚ٘)  ربص  هللا االلواص

؛ الحمكصل ممجـ اا  ولل ٘ٚـل ص ٜ٘ٛٔااا فل  –وال ااا فل اللاقول ل مكل ل الملٖط
ل  اا الا  ل ٔ؛ أبك ل  ؛  كال ط  و  اللاوبصفل طٙٛ/٘؛ الاممولنل االاولل ٜٕٚٚ/ٙ

.ٚٗـل صٜٚٛٔالا وضل 
لال مم  كالرمف  للػ(ٕٗٓ أبك الملكا ل وـ بف دمحم بف الاو ل الجسبن )صلظا: ابف الجسبن؛ ( ٗ)

.ٗٔٚ-ٖٔٚ/ٕـل ٜٛٛٔل مكل ل اللهبل المابرلل ٔل طلوجن حافل لح صق: االجبص
 كاف بف امص  الرملن صلظا: الحمصاص؛ ل لّ ا رف ااما:  ضكا  حو رل .اللل صا: اللولرشل ( ٘)
 حاصف بف رب  هللا المماصل لح صق:  مس المسـك ك كال ك ـ المال مف الجسـكل لػ(ٖٚ٘ )

حم  بف دمحم ؛ الوصكمن؛ أٖٖٚٙ/ٓٔـل ٜٜٜٔل بصاك  ل مولا اا الوكا المل ٔك عاكفل ط
.ٖٕٚـل صٜٚٛٔل  .  ل مكل ل لبلوفل بصاك ل المل وا الملصالػ(ل ٓٚٚ)  بف رسن



 

 

 

كا رسر  كبسغكا محس االفو ع أكالل ا س الصف كلعا)    طو ول مف اا مل اممكا مل  كقا 
ل ٔ()"ـككوف ح ر و  كس احلااـ كا رظو لكاالجااـ لكروش الصف مسحكظو  مصف االرلال
 كل  مللوو  أعا   ٕ()كجصلكال لكالكارمل ال ارم للف الكاح ص اللوواصا ال   ل

ككلول  كلول اللحبصا فن ااامول الحال  ككلول ال ركا  ككلول المغولص ملهو 
ككوف لظوـ ل ٗ()لل ا لسل ا س م ع كرظـ  أل  لٖ()االغاال فن االراال ككل و ك صاع

 :  كق  قصس فر  لركام  كرمظم  ككوف ح ر و  والحلااـ كاالرظوـ ٘()المسؾ
ول   ػ قػ  جمػع اْلم  احض كؼ  ولكاح ص  ػـ فضن ك  ْما  رولملو اْلم 

()ٙ 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٓٙٙٔ/ٗالحمكصل ممجـ اا  ولل ( ٔ)
. ٖٓٗ/ٛٔ. الكلبنل اصا أر ـ الل  لل ٖٖٓ/ٖصلظا: ابف عسجوفل كفرو  اارروفل ( ٕ)

.ٔٓٔ/ٕٓفرو ل اللو صل الكافن  ولك 
.ٜٕ٘/ٖٔ؛ الكلبنل لوا خ ا الا ـل ٓٙٙٔ/ٗالحمكصل ممجـ اا  ولل ( ٖ)
.ٖٔٗ/ٛٔالكلبنل اصا أر ـ الل  لل ( ٗ)
( الكل ا قكاـ ال صف أبك رسن الحاف بف رسن بف  احوؽ الطكان مف أ ها الكلاال فن الملا ٘)

ف أ هالو اللظومرل فن الملا الاسجكقنلراؼ  ولم الل كالل ا كال رولل بل  الم ااس كم
ابف عسجوفل كفرو  اارروف  ؛ٕٖٓ/ٙٔابف الجكلصل المللظـ  لػ. صلظا:٘ٛٗ غ ا  لكفن الل 

.ٜٖٓ/ٗالا كنل ط  و  ال وفمرل الجبا   ؛ٕٛٔ/ٕ
لـ الل ض للوحل لكا البص ل كلجف ككا  أغسل مف لاجـ لسكاح صل صلظا: الحمكصل ممجـ ( ٙ)

.٘ٗٔ/ٕ؛ الاصكطنل  غرل الكروعل ٕٓٔ/ٕٓن  ولكفرو ل . اللو صل الكافٓٙٙٔ/ٗاا  ول 



 

 

 

ربـ أج ا مو قصس فضن لواصا اآلرل مف  مف ا ها مللوول  ككلول اا ول الللكؿ
 . ابل اللػلكؿ

أكبا الكاح ص االا ول اللن  رل   ل  لألصف كلو   فن لمف ك ا فر  العكض فن  
ااع اا رول كاعل ؽ الجكل كلول هللا رس  غصا رسـل كالاـ ألس   ولجهولل كاعل

فؾل كل    ل  ال وع المله  الاسرـ فن  ااال كلول هللا م صاًا  ل  أفَّ أكؿ مو صجل كاال
رس  ال ااس لس ا ف لك ممافل أا ول الللكؿ اللن ال رمكف ممافل لواصا اآلرل  ال 

ا رس  الللل س ككقوك  ا ولكقكؼ رسصهول كمو ل   رس  كجكل الاكارل كالاموع ممف  ول ك 
كلل  ل ككلو   لكا أج أ()أا ول للكؿ ال ا ف الجا ـ مف ألحول ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ق ْ  ارلل   ض ض ألس  ْسـ كالمعللصفل ك  أا ول الللكؿ  صكرًو كالل واًا كل اكاًل ب ْصف  ألس المض
ْسـ ق رمًو كح ص وً    . ٕ()المض
ر ل   – ككلوبن لكا للول الكاح صأ ها كلول فن لكا الوف اآلف ك" قوؿ الاصكطن: 

 صلمصل رسر   أمكا: -ل ول الل كؿ فن أا ول الللكؿ 
 أح لو: االعللوا.
 ...ف   حك  ل و ا  ك صاع رس  مو ككا الكاح ص ل  ولصهو: الجمع الج صا

 
 
 
 
 
 

 

كمو  م لو. ٖٜصلظا م  مل الكاح ص لجلو   أا ول الللكؿ ص( ٔ)
؛ ابف حجال المجول فن بروف ااا ول ٕٛصلظا: اللاك نل البالوف فن رسـك ال ا فل ص( ٕ)
ٔ/ٕٓٓ.



 

 

 

و الكاح ص كأمّ  ... ول هو: رلك  كس ح صو  ل  معاج  مف ألحول الجلل المملباع
ر ـ المسـ  معا) الح صو ف   ؾ أف  مع اللطك س الو  ل كفر إو بفلواع صكا  الح ص

رلك   ل  أح  الجلل أكل  مف رلك   ل  لعا   الكاح صل ل هالهو كارلمو لو كاككف 
 ـ ال؟كلواع صكا   م طكرًو ف  ص اص لس ل   الو  أ لاالوس  لصهو

 اا مهو: لمصصل اللحرا مف غصا ل كالم بكؿ مف الما ك .
 الجمع بصف الاكارو  الملم  ع.عوماهو: 

 .ٔ()" او اهو: للحرل مو لرس مف أا ول الللكؿ
فحكؼ لػ( كلول الكاح ص ٕٖٚ)  باالرـ بف رما الجمباص   بالوف ال صف كاعللا

 . ٕ()أاولص   كلـ صل  رسر   ص و
حظ  كلول أا ول الللكؿ لحموـ الكاح ص  ملورل كبصاع مف  كا الل ال كظها كق  

لمهو لح صق أحم  ل ا كرملول  ول قل كقسل أ لح ر و  ك  ل كل  ر ععفن ط مو  ر 
للوؾ لح ر و  املول  بلعا   ااحو صو كبروف  اجلهو مف حصو ك ل  ٖ()االعطول

ل كلح صق مولا  ٗ()ككموؿ  اصكلن لغسكؿ لح صق رلوـ الحمص افاللحل كالبمف ك
 رواصف الوحس الكص 

 
 
 
 

 

.ٓٔ-ٜل ول الل كؿ فن أا ول الللكؿل ص ٔ()
 .ٜٛٔ/ٔن رسـك ال ا فل الاصكطنل االل وف ف( ٕ)
ـ.ٜٜٙٔل  اا الجلول الج ص ل ٔلح صق: أحم  ل ال ط لسكاح ص أا ول للكؿ ال ا ف صلظا:( ٖ)
ل  اا ٕل طرلوـ بف رب  المحاف الحمص افلح صق:  لسكاح ص أا ول للكؿ ال ا ف صلظا:( ٗ)

ل ٔلغسكؿل طكموؿ  اصكلن لح صق:  لسكاح ص أا ول للكؿ ال ا ف؛ ك ـٕٜٜٔ ال موـل لاالل ا
ـ.ٜٜٔٔلبلوفل  – اا الجلل المسمرلل بصاك  



 

 

 

لجلول مع لاجمل  لحر ـ كالاكاع كبروف حوؿ املول بلعا   ااحو صو الكاا ع فن ا
ّل  ح ق كلول الكاح ص رس  اكارل لسمصك  ال صخ أبن  المجاكحصف كالجكابصف ملهـل كا 

لن اموع كومس مف االموـ الكاح صل لػ( ك ٜٕ٘) ٔ()للا دمحم بف رب  هللا اااغرولن
المجول فن بروف  ل  االموـ الحوفظ ابف حجا الما  لن حصلمو ألف كلو   لوق  ارلم ك 

 . ٕ()ااا ول 
 : أسباب النزول في العصر الحديثمؤلفات  -3

 :كمو فن المللوو  اللولرل  وللللصف أا ول الللكؿح ص ل  أفا   مللوو 
 ٗ()لس صخ رب  الولوا ال وبن ٖ()(أا ول الللكؿ رف اللحو ل كالمواا ف) -ٔ
 كلك كلول ملكام الحجـ جمع فر  مللو   للػ(ٖٓٗٔ) 
 
 
 

 

مف لكاحن  مف ألس أاغروف ف ر   وفمنّ  دمحم بف رب  هللا بف أحم  اااغرولنأبك للا ( ٔ)
؛ ٕٖ/ٖلػ. صلظا: الاممولنل االاولل ٜٕ٘الل  الل س  ل  لراوبكا كلكفن بهو للراوبكا

 .ٛٗ٘/ٕ صال ط  و  ال وفمرلل ؛ ابف كٛٓٔ/ٙالا كنل ط  و  ال وفمرل الجبا ل 
.ٚ-ٙم  مل المح قل أا ول للكؿ ال ا ف لسكاح صل ص ( ٕ)
ل ل أا ول الللكؿ رف اللحو ل كالمواا فلػ(ٖٓٗٔ)  ( ال وبن؛ رب  الولوا رب  الغلنٖ)

.ـٖٕٓٓ ل  اا الا ـل ملالٔلعا   ك اا: أحم  رب  الالاؽ ال كاصل ط
فن ملا ل  ك صا   ملهكاب كل  صخ أللاص رولـ  ول االا   رب  الولوا رب  الغلن ال وبن ( ٗ)

الم كلل؛ أحم ل كصس  لػ. صلظا:ٖٓٗٔلكفن الل  مف المللوو  فن ال االا  كاللواصا كغصالو
لاال لأ وظل؛  ؛ٕٙٔـل صٜٜٛٔالامك رلل  –ل  اا الملواع لسل ا كاللكل عل ج ع ٔاار ـل ط

ل  اا لو ال بصاك ل ٔس لجلول اار ـ لسلاكسن(ل طكالمولا؛ دمحم ا وضل  لموـ اار ـ )كص
. ٖ٘ٙ/ٔصكافل ممجـ المللوصف الممولا فل ؛ ٓٙٔـل صٜٜٜٔ



 

 

 

كمو أل  ق ـ ل كارو  أا ول الللكؿل كجس ارلمو   رس  الكاح ص كالاصكطنا 
كق  ل كلول االل وف لساصكطنلجلو     كار  أا ول الللكؿل كق  أفو  فن كلؾ مف 

 ط ع ر ع ط مو .

  ٔ()(جومع الل كؿ فن أا ول الللكؿ ك اا  رولهو) -ٕ
صهو ممل  أا ول ل ب أ كلو    م  مل بصف فلػ(ٙٔٗٔ)  ٕ()صالبف عسرول رسصك 

الللكؿ كفكا  لو ك مض ال كار  الملمس ل بهول  ـ  اع فن جمع أا ول الللكؿ 
ب كف أاولص ل مال ل رس  لالصل اكا ال ا ف كق  ارلم  فن كلؾ رس  كلول 
الكاح صل كرب    ولل س مف ) ل ول الل كؿ( لساصكطن. ككلل اللواصال كفن 

لهو مف البمصف كق  اقللا رس  جمم  لهك  ااا ول لـ رواؽ بصف اللحرا م
فن اآلرل كااحكوـ   كف لمحرصل مع ككا أقكاؿ المواا ف مف جمع مو فن الجلل
 .ل ط ع بجل صفالمالل طل ملهو  أ للهو

 
 
 
 
 
 

 

مطو ع اال موعل  لٔل جومع الل كؿ فن أا ول الللكؿ ك اا  رولهول طرسصكص عسرول؛ رسصكص( ٔ)
لػ.ٗٓٗٔالا وضل 

اللواصا كرسـك ال ا ف كغصالو رسصكص عسرول رسصكص رولـ اكاص كل  فن حموع ل  مللوو  فن ( ٕ)
ـ فن ح س ال ركعللػ. صلظا: ٙٔٗٔلكفن الل   كولك؛ دمحم محمك ل ابف عسرول رسصكص...رول

 مكقع أح ول الجسلوكرلل
 



 

 

 

الجومع بصف اكارو  الطباص  لاهصس الكلكؿ  ل  ممافل أا ول الللكؿ)-ٖ
لس صخ عول  رب   ٔ()(طنكالاصك  لكابف ك صا لكال اطبن لكاللراوبكاص كابف الجكلص 

فولمللف لـ ر للا رس  الاكارو  اللحرحل ف م لػ( ٕٓٗٔ)  ٕ()الاحمف المؾ
 الكاح ص. االموـ وللراوبكاص قل   بس جمع كس مو ككا  للاللل ك 

لػ ٕٕٗٔ)  لم بس بف لو ص الكا رن ٖ()(اللحرا المال  مف أا ول الللكؿ)-ٗ
كال   رس  لالصل اكا كلك  حو معللا عا) فر   مض أا ول الللكؿ  (

ال ا فل كق ـ ل   م  مل قلصاع ككا فصهو ألمرل أا ول الللكؿ ك مض قكار لو 
 ل كق  ط ع ر ع ط مو . وعللوا
 
 
 
 
 
 
 

 

ل  اا ٕطلػ(ل لاهصس الكلكؿ  ل  ممافل أا ول الللكؿل ٕٓٗٔالمؾ؛ عول  رب  الاحمف ) ( ٔ)
ـ.ٕٓٓٓالممافل لسط ورل كالل ال بصاك ل 

ارلل   وللألصف  لػلٕٖٙٔروـ  ( عول  بف رب الاحمف المؾ مف ألس المسـ كالوبسل كل  ب م قٕ)
صلظا:   كل  لػ.ٕٓٗٔ مض المكاكرو  لكفن الل  كأر ّ  فن مكبكرو  ر  ل كاللح صق
اآللككل 

ل مكل ل ٕلػ(ل اللحرا المال  مف أا ول الللكؿل طٕٕٗٔالكا رن؛ م بس بف لو ص ) ( ٖ)
ـ.ٕٗٓٓللمول اا ا لل 



 

 

 

 ٕ()لس كلكا دمحم دمحم دمحم اولـ محراف ٔ()(فلا الاحمف فن أا ول للكؿ ال ا ف)-٘
للكؿ طس ًو ل اقللا المللف رس  ككا اكارل كاح ع فن أا ول اللػ(ٕٕٗٔ) 

 كلـ ر ا  ل   اجل الاكارو  مف حصو اللحل كالبمف. ل عللوال

 كلك ل لػ(ٕ٘ٗٔ)  ٗ()الباالرـ دمحم المسن ٖ()(لحرا أا ول الللكؿ)-ٙ
محوكلل جو ع الالعاا) الاكارو  اللحرحل فن أا ول الللكؿ مف الملو ا 

 االسرلل مع لمصصل اللحرا كالبمصف فصهو.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ل  اا اافوؽ المابرلل ٔ( محراف؛ دمحم دمحم دمحم اولـل فلا الاحمف فن أا ول للكؿ ال ا فل طٔ)
ـ.ٜٜٜٔال ولاعل 

اصا كل  فن محوفظل ال اقرل  ملا ل  مللوو   محراف أللاص رولـ  ول االا  كاللو ( دمحم اولـٕ)
س فن جوممو   ر   لكفن  ملا الل  لػ. صلظا: ٕٕٗٔر   فن اللواصا كال اْاا  كغصالول ك اَّ

ملل     كل ال االا  ال ا لرل 
ل اا ال سـ لسط ورل كالل ا ل ٔلحرا أا ول الللكؿل طل لػ(ٕ٘ٗٔ باالرـ دمحم ) ؛ المسن( ٖ)

.ـٖٕٓٓ لاكا و - م ق 
ـ دمحم رسن ااطاش الجلصلن رولـ كعطصل اعلص فن رسـ الح صو كل  فن كوا اارن ( ٗ)  باالر

لػ اال ا فن ااا ف كرمس فن كلااع ااكقوؼ فن الممسجل ااا لرل ل  ٖٚٚٔفن فساطصف روـ  
لػ. صلظا:   كل ٕ٘ٗٔلللكؿ لكفن الل مللوو  ر ع كلحرا الاصاع اللبكرل كلحرا أا ول ا

 اآللككل 



 

 

 

 

الجلول رف للكؿ ال ا ف  ؿض كَّ و فن ألدمحم دمحم عسرولل لح ّ  ٔ()(ال ا ف مع للكؿ) -ٚ
مف حصو المكوف كاللموفل كأكؿ مو للؿ ك عا مو للؿل ككرورل االللاؿ كطا  ل  
حال  كلكا الكحنل كق  اعلص ممظـ الجلول بككا أا ول الللكؿ كالبهو 

ف صفل  ـ ااا ول مكبكرولهول فب أ بككا ااا ول اللن ل كا حكؿ مكاقف الملو
اللن ل كا حكؿ مكاقف الصهك  كالللوا  كالجووال  ـ مو  اا حكؿ أحكوـ  اررلل 
أك م و ئ اجلموررل أك اروارلل كلككا. ك ككا ااا ول ب كف أاولص  كال ر صا 

  ل  المااجعل كلـ صككا فن كلو   الملو ا اللن اجع  لصهو.

  العولق حسكع ل لح و فر  رف لس كلكا حمو  رب ٕ()(أا ول للكؿ ال ا ف) -ٛ
ا خ أا خ أا ول الللكؿ كملو الو كملول  المللوصف فن الح صو كاللواصا كاللأل

 صف. فن راض أا ول الللكؿ كالح صو رلهو ل كر ع لكا الجلول فن جل 

لملوـ بف رب  المحاف الحمص اف حلس  (أا ول الللكؿ كأ الو فن اللواصا)-ٜ
لػ مف كسرل ألكؿ ال صف  ولا وضل جوممل  ٙٓٗٔالل     رس   اجل الموجالصا

االموـ دمحم بف امك  االا مرلل ل ع لك  الااولل فن مجس صفل للوكؿ فصهو ألمرل 
 أا ول الللكؿ كقكار لو كأ الو فن اللواصال كاعلص ال اـ ااجبا مف الااولل 

 
 
 
 
 
 

 

.ـٜٔٚٔ ل ملالمكل ل اللهبلل  مع للكؿ ال ا فل دمحم دمحم؛ عسرول( ٔ)
 ملال-أاصكط ل مكل ل الطسرملل ال ا فل  .  ل أا ول للكؿ حمو  رب  العولق؛ حسكع( ٕ)

.ـٜٓٛٔ



 

 

 

فل حال لالصل اكا ال ا  بككا اللحرا كالبمصف مف أا ول الللكؿ مال و 
مملم ا فن كلؾ رس  كلوبن "أا ول الللكؿ" لسكاح ص "كل ول الل كؿ" لساصكطنل 

اللحرا مف )ل ط ع ملهو جلل ٔ()مع لعا   مو ككا  مف ااا ول كالحكـ رسصهو
 .ٕ()(أا ول الللكؿ
 فواس أبن رس لل كلكلمب  الاحرـ  (أا ول للكؿ ال ا ف:  ااال كلحسصس)-ٓٔ

فن االس ااولل لوؿ بهو  اجل كلك  كؿل حو فن  قو ق رسـ أا ول اللل 
  ٖ().ـٜٜٓٔالموجالصا فن كسرل ال ا مل  ولجوممل ااا لرل روـ 

لاسرـ بف رص  اله لن كدمحم بف مكا   ؿ  ٗ()()االالرمول فن بروف ااا ول-ٔٔ
للال كلك أكؿ مكاكرل رسمرل ح ص رل مح  ل فن أا ول الللكؿل    ل 

 مجس ا .
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - ٚٚٔل ص ٖٛصبنل أا ول الللكؿ كأ الو فن لواصا ال ا ف الجا ـل الم   الكلصلظا: ( ٔ)
ٜٔٚ.
ل ملاال الا وف ٔ( الحمص اف؛ رلوـ بف رب  المحافل اللحرا مف أا ول الللكؿل طٕ)

ـ.ٜٜٜٔلسط ورل كالل ا كاللكل عل الممسجل المابرل الامك رلل الا وضل
. ٜٓ – ٓٛ/ٔا ول المجول فن بروف اا م  مل مح ق كلول صلظا:( ٖ)
ل  اا ٔ( اله لن؛ اسرـ بف رص ل ك ؿ للا؛ دمحم بف مكا ل االالرمول فن بروف ااا ولل طٗ)

لػ.ٕ٘ٗٔابف الجكلصل الممسجل المابرل الامك رلل 



 

 

 

عول  بف ل ٔ()(فن أا ول للكؿ ال ا ف مف ع ؿ الجلل اللاملالمحاا )-ٕٔ
لنل كلك فن االس ااولل لوؿ بهو  اجل ال كلكاا  مف جوممل دمحم  اسرموف المل 
 .ل ا فن مجس صف بف امك 
 كلكاا  ل  أطاكحل ال ا ف الجا ـ(ل أاولص لو كأ الو فن لواصا"أا ول الللكؿ )-ٖٔ
  جوممل أـ ال ا ل كلكج   مكلبلهو الماكل ل جممل اهسل ل  ـ بهو  ل صخ بف سل

 ـ.ٖٜٛٔروـ  مطبكرل  والاللاس

ل جممًو (أا ول الللكؿ الكاا ع فن جومع البروف ل موـ ابف جا ا الطباص )-ٗٔ
 كلكاا  أر لو حاف بف دمحم بف رسن   ولل البسكط ل  أ طاكحلكلعا جًو ك ااالل 

.ٕ()لػ٘ٔٗٔل طلرل  ولا وضمجس ا ل مكجك ع فن مكل ل المسؾ فه  الك  ٖفن 
  ولاكارل كلجف فر   والجلهو  ال كؿ رحس كالب َّ مف ال كؿ بإفَّ لكا المسـ  صف ف 

كج  لال رسمهو ك  رف ك ح كا ااا ولل رس  ككقوكا الللل سل  ول كا ممف اللحرحل
  كقكؿ ٖ()لرغل مح  ع اا ول الللكؿ

 
 
 
 
 

 

ل  اا ابف الجكلصل الممسجل المابرل ٔالمل لن؛ عول  بف اسرموفل المحاا فن أا ول الللكؿل ط( ٔ)
 .لػٕٚٗٔالامك رلل 

الكلصبنل أا ول الللكؿ  ؛ٜٓ – ٓٛ/ٔالمجول فن بروف ااا ول  صلظا: م  مل مح ق كلول( ٕ)
.ٜٚٔ - ٚٚٔل ص ٖٛكأ الو فن لواصا ال ا ف الجا ـل الم   

ل ٕل طألكاع اللللصف الملمس ل بلواصا ال ا ف الجا ـبف اسرموف بف لولال ماور  الطروا؛ ( ٖ)
 فن المحاا؛ المل لنل ٔٙٔ-ٓٙٔص  لػلٖٕٗٔك رلل  اا ابف الجكلصل الممسجل المابرل الام

.ٕٓٔ/ٔ ال ا ف للكؿ أا ول



 

 

 

 ل جلهو  عوبمل غصا الللكؿ أا ول الافع؛ افَّ  حكم  الللكؿل ابل فن اللحوبن
مو رسملـ فإل  مف ككل رسنَّ ملمم ًا فسصلبكأ  )ال كا الح صو  الّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قوؿ:  كافَّ ااكؿ

 كال ٔ()م م ع مف اللوال كمف ككل رس  ال ا ف مف غصا رسـ فسصلبكأ م م   مف اللوا(
 للكلهول اّل  ابل كبروف لهولقل رس  الكقكؼ  كف  اآلرل مف لواصا ممافل رمكف
فَّ ٕ()اآلرل فهـ رس  كرمصف ال ا ف ممولن فهـ فن قكص طا ق  ااا ول ابم ل كا 
أا ول الللكؿ االال الؿ كمف فكا    كاالككوالو صل ص ال  اهكلل حوظهو  ولماب و 
لمول :  هللا فأللؿ لكجهو ملهو ظولا اللن عكلل بل   مس ل  كمو فن حو  لاللوا عن 
{  } 
  صجل أف لحوجـ اكارولكالكص  اللوا خ االا من ل فهك أل ؽ ماكرو  رالل  الصهوٖ()

ل افَّ للوؾ اكارو  ل عس محوجمل ألس الح صو لسالل اللبكرل بلوسض طا  ل اللوا عرل 
وا ل كلك رسـ لاا م ال ا ف  مب  كمو اف للوؾ رسـ المل لفن لسل ر ص ع الماسـ

ب مضل كل  جكالل ر ص عل ملهو لاا م اآلرو  فن الاكاع الكاح عل كلاا م الاكا كسهو 
مف حصو لكافق عولمل الاكاع مع فولحل الاكاع اللن لسصهول كمف حصو لكافق 

 مكبكرو  
 
 
 
 
 
 

 

 .٘٘ٔ/٘ أحم ل مال  االموـ أحم ( ٔ)
.ٜٙ-ٜ٘صلظا: الكاح صل أا ول الللكؿل ص( ٕ)
 .ٔاكاع المجو لل  رل ( ٖ)



 

 

 

{: كس اكاع مع الملوا ل اللوا عرل لهول كمو فن قكل  لمول 
فولملوا ل اللوا عرل لهك   }(ٔ)

ركل ل به ؼ قلس  حل  ال صهوجا كل ك    ملسو هيلع هللا ىلص وللبن  اآلرل مكا قا ش فن  اا الل كع
كقبس غلكع أح  أص  م  الاو ع ر ا مف   ا خ للكؿ اكاع االووؿ  م  غلكع ب اأكل

لملوا ل ال فولملوا ل الللل سرل للو ملأعاع رف ٕ()امبوف لسالل ال ولرل مف الهجاع
ل أص أف  مبو رسـ الملوا ل كرسـ أا ول الللكؿ رسموف ركم ف  مبهمول ك ا عرلأالل

كمف ع ؿ  ااال رسـ أا ول الللكؿ ل مسـ أا ول الللكؿرسـ الملوا ل لك المكمس ل
ربا مااحس  اللوا عرل لج  االللموـ العوص لسمسمول    كحالهـ رس  لحاص ماكرول  

حكومو ف هرل كر و  رل أ  ال ا كمللو  ول ااال كاللمحرص الل  لبل  رس  ماكرول  
ماسمصف الصكـ مف ع ؿ كممولجو  اروارل كاجلموررل كرم   المككجًو لممولجل كاقع ال

 الكقو ع الم وبهل فن رلا الللل س.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٖٓاكاع االووؿل اآلرل ( ٔ)
باالرـ الاصاع اللبكرلل لحل  لػ(ٕٛٔابف ل وـ؛ رب  المسؾ )  :صلظا( ٕ)  صق: ملطو  الا و كا 

 .ٗٛٗ/ٕل لبلوف –اابرواص كرب  الحورظ ال سبنل ) . (ل  اا  حرول اللااو المابنل بصاك  



 

 

 

 

 الفصل الثاني
 الييود من خالل مرويات

 أسباب النزول
 

 ويتضمن أربعة مباحث:
 

 المبحث االول: أثر الدعوة االسالمية

 عمى الييود 

 المبحث الثاني: التحريف وكتمان الحق

 وافتراء الباطل  دينا لمييود 

الثالث:الييود يكيدون لممسممين ويحرضون العداء  المبحث
 لمحاربتيم

المبحث الرابع:الييود يكثرون االسئمة والجدال ويتعممون السحر 
 ويعممون بو

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 




















 


























 

            



 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 الفصل الثاني
 الييود من خالل مرويات اسباب النزول

المكال كوف رحس  للهـ فإفَّ مع ل الاموكرل ال  رمل ك ال رولو   الصهك رل مفال رولل ل ّم  
راكلكف فصهو  ابل كوالـ كفا هـ  بهـ أصلمو حسكال كلمابكا لل مل ألس ال    اللن

فاو لـ فن  لاااض كا  ورلهـ لسولف كالاكا س كأجس أمكاؿ اللوس  ول وطس كفاو لـ كا 
}قوؿ هللا لمول  رلهـ: 

}()ٔ. 
اّسم رسصهـ مف راكمهـ اكل المكال  ل   فكوف ر ول هللا رل كجس رسصهـ  أفْ     

} قوؿ لمول :ل صكـ ال رومل
كالواارلل ٖ()فاسم هللا رسصهـ اآل كا صف كال وبسصصف ٕ(){

 الملا صف 
 

 .ٗٙ( اكاع المو  ع ل  رل ٔ)
 . ٚٙٔ( اكاع اارااؼل  رل ٕ)
ؽ. ـ لح  ق بل اآل كا صف فن ره  المسؾ ااجكف  ٕٔٚ( كقع الصهك  االااا صسصكف فن الل ٖ)

لكل  لبكعك للا الماش الجس الن ال وبسن فن  ؽ . ـ ٘ٓٙفن روـ ك ؾ   كا ل ال ولن مس
المااؽل كفن ره   بسغ  ال كلل أكجهول كحولف المسؾ الصهك ص صكاقرـ  ال أف الم قو  بصلهمو 
ل لكا  رل مو حوكؿ صكاقرـ اللعسص مف الحسف مع جوا  ال كص؛ فجا  لبكعك للا حمسل 

لحهول كاقلو  المسؾ الج ص  صهكرو كصفل كحو صل ل كأاكوف حكم ل راكا ل حولا فصهو ال  سل كف
الا ـ _  موحاؽ لركس اسرموف بف  اك  _ رسصهل ك ؽ . ـ ٙٛ٘كأ ااؼ  كلل   ل   وبس روـ 

ال بول رس  ممسجل صهككال ك ما أكا سرـ كالممب  كاال وا الصهك  كاسبهـ مسجهـل فألسجهـ لـ ك 
 ل  المااؽ لـ أغسبرل مو ل    فن ال  سل كق  اوقهـ ألف صهك ص  ٓ٘ك ا لـ كاب  حكالن 

الجس الصكف مكبسصف  ولح ص  كاالوو   ل  أاابن المااؽل كملك كلؾ اللموف لواق  بلك  ااا صس 
كاالما  لك   كل للكا فن ألحول اااضل كاال ا جمورو  ملهـ فن الحجول كملا كغصالو

 



 

 

 

 فسمو لكل   كح ص ًو ل اكف ر ص علق رمًو    ا والك لصصف  ـ الاكموف الك لصصف كاللل
 راش الاكموفل أااس جر و كقها الصهك  قل   ٔ()أ ا ولكس
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لس  ول المولمرل الل كعصلظا: ) اكؿ.كلكا لك الل مصا ا  ؽ. ـ. ٗٓ٘ال كلل حل  روـ 
المكاكرل المرااع فن اا روف كالمكالل ل الجهلن حمو  بف مولع.     ااؼل االا من

 للػ ٕٓٗٔ لٗل ط  كاللكل ع كالل ا لسط ورل المولمرل الل كع  اا: اللو ال كااحلال الممولاع
    ـ  ل  رلالو ا خ االا من مف رهأمكجل الل؛ الماصاص؛ احم  مممكال ٜٜٗ/ ٔ

ل أحم  بف  باالرـ بف دمحم؛ الحم ؛ ٜٔص  للػٚٔٗٔ مماكؼل غصا: اللو ال ٔل طالحوبا
 . (ٜٚص  ل عل مل بفا  اا لٔل ط ملطسحو  فن كلل الم و  

 ح   كر ا ف اللأح  أ وطاع الاـك حكـ أ اكا ولسكفن  مض الملو ا  لو ا ولكسكرام  ( ٔ)
كفن  ـٙٚا ولرل كل  فن م صلل اكمو روـ صلولركو االصلح ا مف مالكطلل ا ـ(ٖٛٔ-ٚٔٔ)

ـ  م  حال االما  رومصفل كل   بس  ر   ٖ٘ٔره   احق اللما  الصهك ص فن أكا سرـ روـ 
لحكل   ل   اللن الصهك  الكصف ل كا حلوهـ مو ر وال مف للف مسصكف صهك ص ك ما أكا سرـ

. صلظا: ل  الحجول كالرمف كملاؽ الصهك  لو مصف رس  كجكلهـ  مبهـ كلس  كلواّ أط ؿ 
لوا خ معللا ال كؿل  للػ(٘ٛٙ)   أبك الوا) غا غكا كس بف ألاكف المسطنابف المباص؛ 
ـل ٜٜٗٔلبلوفل  –ل  اا الاا   السبلولنل الحولمرل ٕل طألطكف لولحولن الراكرنلح صق: 
ان مبااطكا ل الاكمولرل الارواالا خ أل؛ اللولاص؛ اص  أحم  رسنل ٕٔٔ – ٕٓٔص

 .ٕٓٚ-ٕٚٗل صـٜٜٔٔل  اا اللهبل المابرلل ال ولاعل ٕكالحبواصل ط



 

 

 

 مكولهو م صلل    كبل ٔ()كل ا  ا كل ـ أكا سرـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ؽ. ـ  ٖٓٓٓالل   ح ك بلص  أكا سرـ )ال  س(  لاامهو ال  رـ أاض كلموفكول  فساطصف ( ٔ)
رسصهو الصهك    رو ع اللبن  اك   رسر   ارطا  ؽ. ـ ٓٓٓٔروـ   ح ك رس  ص  الجلمولصصفل ك 
  رو ع )لبكعك للا( ف ماكلو  ال وبسصكف .  ـ احلسهو  الا ـ رسر  الا ـ كعسو  ابل  اسرموف
االاكل ا الم  كلن كعسو  الاكموف الاسكقصكف  احلسهوؽ. ـ  ٕٖٖفن الل لك للكا كأ و كا الصهك 

قوـ ـل  ٖ٘ٔـ كفن روـ  ٙٙالكصف  عس  فساطصف كاو ا ال وـ لح  اسطلهـ. فن روـ 
ـ  ٖٙٙلػ/ ٘ٔكفن الل   سرـل كقلس كل ا   الصهك ل مصا أكا باالمبااطكا الاكمولن )ل ا وف( 

رما بف العطول  العسرول لمكل  الجصكش االا مرل مف فلا ال  س ك    ال وـ فن ره 
ا خ أمكجل الل. )الماصاص؛ احم  مممكال كظس  ال  س رابرل  ا مرلابن هللا رل  

االللالص ل المكل ل  ل كلول الجلاكلن رس    كلاالا من مف ره    ـ  ل  رلالو الحوبا
 (.ٛٗٗص  لhttp://www.waqfeya.com/book.php?bid=4985الكقورل 



 

 

 

 ل ل  فن   وع اااض كلوجا  كل ككوف لكا  عا ره  الصهك   وساطصف ٕ(()ٔ) صسرول
} رل كجس: كقوؿ هللال ٖ()ل  ص ال جمورل ملهـ 

 

مو امص   صسرول  واـ  ولصهو كلك ااـ م صلل بص  الم  سل قصس: مملو  بص  هللال كقصس:  لّ : (  صسرولٔ)
 ال كاص؛ أبك ربص  رب  هللا بف رب  المل ل اال لان :اصلظ.  صسرول بف  ـا بف اوـ بف لكا

لػ(ل ممجـ مو االمجـ مف أامول ال    كالمكابعل لح صق: ملطو  الا ول ٚٛٗ) 
ممجـ  ؛روقك  بف رب  هللا ابك رب  هللاالحمكص روقك ؛ٕٚٔ/ٔ) . (لرولـ الجللل بصاك ل 
ال غ ا ص؛ لون ال صف رب  الملمف  ؛ صلظا:ٖٜٕ/ٔـل ٜٚٚٔالبس افل  اا لو ال بصاك ل 
ط ع رس  أامول اامكلل كال  وعل لح صق: رسن اال(ل ماال  لػٜٖٚبف رب  الحق الحلبسن ) 

 . ٖٛٔ/ٔـل ٕٜٜٔل  اا الجصسل بصاك ل ٔدمحم البجوكصل ط
ل  اا ال اكؽل ال ولاع ٔ( صلظا: الماصاص؛ رب  الكلولل مف لـ الصهك ؟ كمو لن الصهك رل؟ ل طٕ)

 .ٕٕ-ٕٓ ـل صٜٜٜٔ اا الاارل لٔألكا؛ احم  فلا ل لوا خ الصهك ل ط ؛ـٕٛٓٓل 
   :) الحاف أبك ال صف لكا ال وفمن الحالن أحم  بف هللا رب  بف رسنالامهك ص؛ ( ٖ)

لػل ٜٔٗٔل بصاك  لالمسمرل الجلل  اا ل ٔل ط كفول الكفول  أع وا  اا الملطو   ل (لػٜٔٔ
ٔ/ٕٔٛ.  



 

 

 

}()ٔ.
ااكؿل لـ جولك   طهـ هللا رس  بل   ااا صس  م   فاو لـالكصف اس مف فّ   

ال ا ف الجا ـ فن اكاع ال  اعل رل  راب  ل لل ال لوؿ الكص  اا  لـككا لكق  كجلك  
قو   أر ا هـل مو ص ؿ رس  أف بل  « جولك »بصف طولك  قو   بل   ااا صسل كبصف 

{ قكل  لمول :فن  ل كمو ااا صس كولكا قبس كلؾ م هكا ف مهلكمصف مف أر ا هـ

{()ٕ. 
ـ لجولك  مهلكمصف لل مل ابطالهـ هـ كولكا قبس قلولهألّ اآلرل لال ؿ    اللل كمف 

ل  موواقل أبلو هـ  لمول  هللا ال   م  أف لوبكا كألوبكال ك  ل  العاك) رف  روالـل كا 
}: لمول  قكل كمو فن  رس  أر ا هـ لـللا 

 

  ٛ-ٗ( اكاع االااالل  رل ٔ)
 . ٕٙٗ  اكاع ال  اع  رل( ٕ)



 

 

 

(ٔ){.
ال لا   لهـ رسر  الا ـ ل كاسرموفرسر  الا ـ طولك ل ك اك ك م  حكـ     

ممسجلهـل كرل اسطولهـ كأم لـ هللا ع ل   وامكاؿ الكفصاعل ك ولبلصف الج صاعل كجمسهـ 
}ل  لمول : ك كمو فن ق أج ا مف أر ا هـ ر  ا كقكع

  م  لكا المه  الكص  اـ للول  مولصف الللك  ل }(ٕ)
الل  -رسر  الا ـ -ف م  مك  اسرموفل حرولهـ اساسل مف المآا  كاللك و  أل ح 
قامصف: ممسجل صهككا فن الجلكلل كممسجل  رس ام  ممسجلهـ ؽ. ـ ل ا  ول ق   ٜ٘ٚ

مسؾ الل مل الكص « لحوبصف» ااا صس فن ال موؿل كاالمالو فن لااع كللاع حل  غلا 
الل رسصهو قب  ك  كا صفل ممسجل  ااا صس اا مسؾ« الحوا ل»رامر  الملاعكف 

   ممسجل رس« بعلللا»قبس غلك بعلللا  أج ا مف مو ل الل كقب   ؽ. ـ ٕٔٚ
فن اااا للول عماصف  مك كاك  ـ .ؽ. ٛٛ٘قهـ أاوا   ل   وبس الل ول كاٖ()صهككا
ؽ. ـ ل ا  ول كب لكا صلجو اكف مف  ٖٛ٘الل « رو كا  ل   روالـ ماع أعا ل   ـ الل
 ألبرول هللا لكا و ك م  قلسهـ   م   فاو لـ ال ولنل ك ج ص 
 
 
 
 
 
 

 

   .   ٕٔ٘ل  ٕٓ٘اكاع ال  اع  اآلصلوف( ٔ)
 . ٙاكاع ااااال  رل ( ٕ)
 .ٜٚٗ/ ٗٔ  جومع البروف  لالطباص  صلظا:( ٖ)



 

 

 

 رسصهـهللا لمول  اسم  را  رسر  الا ـقلس ر لهـحوكلكم رسصهمو الا ـ -كرحص 
كوف فن ال   صف مف رما ل حصف اقلحـ ك  ـ ٓٚالاكموف   رو ع لررمهـل لرطس الل 

ل أاكاا أكا سرـ رس  اأس جر  ل  م  أف ب أ  الم صلل لمول  مف ألكاؿ الحلوا
قكا أحا أل ا أما  أف احاقكا كالهبكا كاقلسكال فأمكاؿ الصهك  كأراابهـ ح ؿ لجـل كق  ك 

بس  ر   ال لس  مف الصهك  مسصكف قلصسل كبس  ر   اااا  لحك ك  ممب  الصهك  ك ماك ل
فسـ ل ـ لهـ قو ملل كملقكا فن اااض  ا مملؽل كال طع  ابالـ ل مو ل ألف أاصا

    بص  ل ك ٔ()ا خ االااا صسصصف كأملألله  للمول  كالواقكا فن جمرع     هللا ك 
 . ٕ()فمما  الماسمكف  أما ابن هللا رل   رما بف العطول الم  س عاا و ال  ع فل

: ك صاا فن اااض كأف الم لك  مف قكل  لمول  ا فاو   ااا صس كبلأح و       
كممو ص ؿ رس  ل مو لكأبال مالصف ح و فصهمو االفاو  ملهـ لّ  {}

{لمول :   قكل ملهـ أف لكا االفاو  ق  لجاا 
 ـ  م   م ل اللبن لس  هللا  (ٖ) {

  رسر  كاسـ
 
 
 
 

 

 ال ولاع –ملا لهبل  اا ٔلط الجا ـ لس ا ف الكارم اللواصا لاص  دمحم ؛طلطوكصصلظا: ( ٔ)
 .ٖٔٓ – ٜٕٙ / ٛـ ل ٜٜٚٔ

دمحم رب  هللا  لػ(ل ممولـ الللل سل لح صق:ٙٔ٘( ال غكص؛ محن الالل الحاصف بف مامك  ) ٕ)
 .ٙٚ/٘ـل ٜٜٛٔل  اا طص ل لسل ا كاللكل عل الا وضل ٔاللما ك عاكفل ط

 . ٚٙٔاكاع اارااؼ ( ٖ)



 

 

 

 ص عل بإقومل الكح ع جمجلمع ج ص  كأمل  ا مرل  أاا  قكار كلجال  ال  ص ال 
كلـ  كاللظومرل بصف الماسمصفل ب أ بللظرـ ر قول   غصاالماسمصف لكالاروارل لالم  رل

  . الصهك  فم   ممهـ ممول ع قاا لهـ فصهو الللا كالعصا 
 

   : كألـ بلك  لك  الممول ع
سماسمصف  ف صهك  بل  ركؼ أمل مع الململصفل لسصهك   صلهـ كل .ٔ

   .  صلهـ مكالصهـ كألواهـل كككلؾ لغصا بل  ركؼ مف الصهك 
ف رس  الصهك  لو لهـل كرس  الماسمصف لو لهـك  .ٕ  . ا 
ف بصلهـ الللا رس  مف حوال ألس لك  اللحرول .ٖ    . كا 
ف بصلهـ الللا كالللحرلل كالبا  كف اال ـ .ٗ   . كا 
ل  لـ رأ ـ امال  حسرو  .٘   . كا 
ف الللا لسمظسكـ .ٙ   . كا 
فّ  .ٚ   . الصهك  صلو كف مع الململصف مو  امكا محوابصف كا 
ّف ص ال حااـ جكفهو الس لك  اللحرول .ٛ   . كا 
ل  مو كوف بصف ألس لك  اللحرول مف ح و أك ا لجوا صعوؼ  .ٜ كا 

ل  دمحم ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  . فاو   فإّف ما    ل  هللا رل كجسل كا 
ل  ال لجوا قا ش كال مف للالو .ٓٔ   . كا 
ف ب .ٔٔ ل ـ ص الكا  رس  كس ألوس حللهـ    صلهـ الللا رس  مف   

 . مف جولبهـ الكص قبسهـ
ل  ال رحكؿ لكا الجلول  كف ظولـ أك   ـ .ٕٔ   . كا 

 
 



 

 

 

كبإبااـ لك  الممول ع لوا  الم صلل كبكاحصهو  كلل لوفكعل الجسمل كالاسطوف الغولل 
 .ٔ() فصهو لسماسمصف

 كال  ر ا االول بصف ـ  صف ا ـ ك  الللكص كابحل ال اللل فن بروف أف االا كل
:الحكرـ الككا فن جول كق   روف المعلسوصف فن اا

 ()ٕ 
  لك ف  جول لمو غصامعسلصف الصهك  كوف الاما الماسمصف مكقف مف الاغـ كرس 
 . كلؾ  م  الماسمصف مف مكاقوهـ كق  لبصف مف ع ؿ اللحرولل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

أبك الولا دمحم بف دمحم الرمماص  ؛ابف اص  اللوس؛ ٓ٘ٔ-ٚٗٔ/ٕاللبكرل  ( ابف ل وـل الاصاعٔ)
المص  العطااكص  لح صق:  . دمحمل ل رصكف اا ا فن فلكف المغولص كال مو س كالاصالػ(ٖٗٚ) 

 .ٕٖٓ-ٖٛٔ/ٔكمحصن ال صف مالكل ) . (ل مكل ل  اا اللااول الم صلل الملكاعل 
  .  ٔٙ  اآلرل االلووؿ اكاع( ٕ)



 

 

 

 المبحث االول
 أثر الدعوة االسالمية عمى الييود

بص   أل  حا لًو رس   ا ـ الصهك  كأّل  ااكؿ هللا لّس  هللا رسر  كاسـكوف 
   ااكؿ هللا فع   ٕ()أعاجكا الّ  أرسمكـ ف وـ رب  هللا بف لكا و) :ف وؿ (ٔ)الم ااس

كأطممهـ مف المّف كالاسك   للّس  هللا رسر  كاسـ فلو    ب صل  ك مو ألمـ هللا رسصهـ
ال كـ رمافكف مو أراؼ  فّ ا  سهـ لمـ ك الّ  :قوؿ ل  ااكؿ هللالّ أكظسسهـ    مف الغموـ ألمسـ 

أجا   :قوؿ ؟فمو رملمؾ أل  :هـ حا كؾ قوؿلولؾ كلملؾ لمبصف ف  اللكااع كلجلّ  فوفَّ 
 .ٖ()( ؼ قكم  كرا  أف صل مكؾ كراسمكا فأاسـع
 
 
 
 
 
 

 

 .(ٖٔٔ/ ٕاللهورل فن غا ل الح صو كاا ا ل  اا صا ابف) .  البص  الكص ص ااكف فر   (ٔ)
ف مف أح وا الصهك ل كلـ ركف ( رب  هللا بف لكا و ااركا مف بلن  مس ل بف الوطصكف كوٕ)

  أاسـ كقصس أل  أاسـ كأال  كقصس لـ راسـ. لَّ   ولحجول فن لمول  أح  أرسـ  وللكااع مل ل ر وؿ 
الم ا لص؛ ل ن ال صف أحم  بف رسن الحاصلن  ؛ٔٙٔ/ٕصلظا: ابف ل وـل الاصاع اللبكرل 

اؿ كاامكاؿ كالحو ع كالملوعل لح صق: دمحم لػ(ل  ملوع اااموع  مو لسلبن ملسو هيلع هللا ىلص مف ااحك ٘ٗٛ) 
ابف حجال  ؛ٖٓٚ/ٗٔ ـلٜٜٜٔل  اا الجلل المسمرلل بصاك ل ٔرب  الحمص  اللمرانل ط

 .ٕٙٔ-ٕٗٔ/ٙ االلو ل
 .  ٜٖٗ/ ٔ لوا خ العمرسال روابكاصل ( ٖ)



 

 

 

ن ل م  ـ اللبن ملسو هيلع هللا ىلص الم صلل فألو  راأل  رف أ رولل ف وؿ:  لّض ٔ()بف ا ـ هللا رب كلمو بس  
لبنل مو أكؿ أ ااط الاورل؟ل كمو أكؿ طموـ رأجس   او سؾ رف   و ال رمسمهف  الّ 
 (أعبالن    جبا س  لوو) ل  أبر  أك  ل  أم ؟ قوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ألس الجلل؟ كمو  وؿ الكل  صللع 

أمو أكؿ أ ااط الاورل فلوا )قوؿ ابف ا ـ: كاؾ ر ك الصهك  مف الم  كلل قوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 
لح الـ مف الم اؽ  ل  المغالل كأمو أكؿ طموـ رأجس  ألس الجلل فل و ع كب  الحك ل 

كا ابق مول الماأع مول الاجس كأمو الكل  فإكا اب ق مول الاجس مول الماأع للع الكل ل كا 
رو ااكؿ هللا:  ف  قوؿ: أ ه  أف ال  ل   ال هللال كألؾ ااكؿ هللال قوؿ (لللر  الكل 
فواألهـ رلنل قبس أف رمسمكا بإا منل فجول  الصهك  ف وؿ اللبن  ٕ()الصهك  قكـ به 

قولكا: عصالو كابف عصالول كأفبسلو كابف  ( بف ا ـ فركـ؟أص اجس رب  هللا)ملسو هيلع هللا ىلص: 
ل  قولكا: أروك  هللا مف كلؾ (أاأصلـ  ف أاسـ رب  هللا بف ا ـ)أفبسلول ف وؿ اللبن ملسو هيلع هللا ىلص: 

هللا ف وؿ: أ ه  أف ال  ل   ال هللا  ل فعا)  لصهـ رب  ل ف ولكا: م س كلؾ( فأرو  رسصهـ)
 كأف دمحما ااكؿ 

 
 
 

 

 ( رب  هللا بف ا ـ بف الحواو االااا صسن  ـ االلواص ركل  أ و صكاف كلك مف كل  صكافٔ)
فسمو  ام  فن الجولسرل حلصفاكوف ك  كوف أح  أح وا الصهك  فن الم صلل بف رم كل رسصهمو الا ـلا

صلظا: ابف رب  لػ. ٖٗ رب  هللا لكفن  ولم صلل فن ع فل مموكرل الل أاسـ امو  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
؛ الكلبنل لجا   ٕ٘ٙ/ٖ؛ ابف اا صال أا  الغو ل ٖٚٗالبال االالرمول فن ممافل االحولل ص

 .ٖ٘ٔ/ٔأامول اللحو ل 
( ب ْه : جمع بهك  مف بلول الم ولغل كلك ك صا الجكل.صلظا: ابف اا صال اللهورل فن غا ل ٕ)

 .ٕ٘ٗ/ٗاللبص صل لو) الماكس ؛ ٖٛٙ/ٔ؛ ابف ملظكال لاوف المال ٘ٙٔ/ٔالح صو 



 

 

 

 . ٔ() كل  أعوؼ رو ااكؿ هللامو هللال قولكا:  الو كابف  الول كلل لك ل قوؿ: لكا 
لمو أاسـ رب  هللا بف ا ـ ك مس ل بف  ل قوؿ: "ابن هللا رلهمو رف ابف ر وسك 
صهك  ممهـل فآملكا الل كمف أاسـ مف ٗ()كأا  بف ربص  لٖ()كأاص  بف امرل لٕ()امرل

 ااعكا فر ل قول  أح وا كل قكا كاغبكا فن االا ـل ك 
 
 
 
 

 

العولق الملجن البلاا؛ أبك  كا أحم  بف رما بف رب  ؛ ٕٖٔ/ٗلحرا البعواص  ٔ()
ل مكل ل المسـك ٔال  البلاال لح صق: رو ؿ بف ام ل طملػ(ل ال حا اللعوا المماكؼ  ٕٜٕ) 

 .ٗ٘ٔ/ٖٔـل ٕ٘ٓٓكالحكـل الم صلل الملكاعل 
أف  ا ـ  مس ل بف امرلل كأا  بف امرلل كأا  بف ربص   لمو كوف رف ح صو ابف الهص وفل  ٕ()

ـ قبس االا ـل فسمو كول  السصسل ل كأل  كوف رمسمهـ    اح  صهك  ال وـ ـك اللبن لّس  َّللاَّ رسر  كاس
اللن فن ل حهو فلا قا ظل قوؿ لهـ للالل ال   ل: رو مم ا صهك ل  ل  كَّللاَّ لساجس اّلكص كوف 

كلف للو ابف الهص وفل فول كا َّللاَّ كال مك ل فأبكا رسصهـل فللؿ ال   ل  ل  اللبن لّس  َّللاَّ رسر  كاسـ 
بصلمو ااكؿ َّللاَّ لّس  َّللاَّ رسر  كاّسـ مع ألحو    ك امع كقع لمسصف عسو ل ف وؿ: لكا ك مكال فأاس

 مس ل بف امرل ص  الن بإا ـ ا حوللل لكفن أاص  بف امرل ك مس ل بف امرل فن حروع اللبن لس  
و ل فن االل؛  ٜٚ/ ٔ االالرمول فن ممافل االحول ابف رب  البا ل  صلظا:  )هللا رسر  كاسـ.
 ( .ٙٗٔ/ ٛ لٕٙٓ/ ٔ لمصصل اللحو ل 

أا  مف الصهك  أاسـ كحاف  ا م ل لكفن فن حروع اللبن لس   :  بف امرل ال اظن كقصسص( أاٖ)
ل ٕٕٓ/ٔابف اا ال أا  الغو ل  ؛ٕ٘ص لابف رب  البال االالرمول هللا رسر  كاسـ. صلظا:

 .ٚٙٔل ٛٓٔ/ٔ ابف حجال االلو ل ؛ٖٕٚ
: أبك لمرـل ممافل اللحو ل مف الصهك  الكصف ااسمكا كحاف  ا مهـ . صلظا( أا  بف ربص  ٗ)
ابف حجال  ؛ٖٕٓ/ٔل  ابف اا صال أا  الغو ل ٙٙص لابف رب  البال االالرمول ؛ٜٕٙ/ٔ

 .ٜٓٔ/ٔ االلو ل



 

 

 

صهك ل ألس الجوا ملهـ: مو  مف  دمحم كال ال م   ال  ااالول كلك كولكا مف أعروالو مو 
}: هللا لمول  ٔ()لاككا  صف   و هـ ككلبكا  ل  غصا . فأللؿ

اج ف  كلـ راسـ مف بلن اللبصا  الّ . ٕ(){
  ٖ()كلمو رومصف بف رمصا بف كمل

 
 
 
 
 
 
 

 

الاهصسن؛ أبك ال واـ رب  ؛ ٜٔٙ/٘ الطباصل جومع البروف؛ ٕٙٓ/ٕابف ل وـل الاصاع اللبكرل ( ٔ)
لػ(ل الّاكض اا ل ف فن  اا الاصاع اللبكرل البف ل وـل لح صق: رب  الاحمف ٔٛ٘الاحمف ) 
؛ ابف ك صال لواصا ال ا ف ٖٓٙ/ٗ ـلٜٚٙٔل  اا الجلل االا مرلل ملال ٔالككصسل ط
 .٘ٓٔ/ٕالمظرـ 

 . ٖٔٔاكاع   ؿ رمااف  رل  ( ٕ)
و لل أاسـ فأحال مول . كوف مف ك وا الّلحل بف كمل ل أبك كمل الّلبصاصّ  ( رومصف بف رمصاٖ)

كلـ رحال مول  مف بلن الّلبصا غصا ل كغصا أبن امص  بف رماك بف كللل فأحالا أمكالهمول 
أف رومصف بف كمل ل ن أ و لصس  رب  الّاحمف بف كملل كرب  َّللاَّ بف مغّوسل كلمو ص كروفل ك 

أّف ل ك فأرطولمو لوبحوف وال: لـ لج  رل  اللبّن لس  َّللاَّ رسر  ك ل  كاسـ مو رحمسلو رسر ل 
اللبّن لس  َّللاَّ رسر  ك ل  كاسـ قوؿ لرومصف: ألـ لا  ل  ابف رمؾ رماك بف جحوشل كمو لـّ 

صلظا: ابف رب     مف قلس ؟ فجمس رومصف لاجس جم  رس  أف ر لس رماك بف جحوش ف لس . 
لو ل اال؛ ابف حجال ٖٗٗ/٘؛ ابف اا صال أا  الغو ل ٓٚٚ-ٜٙٚالبال االالرمولل ص 

ٔٔ/ٖٚٛ-ٖٜٚ. 



 

 

 

ل كرل مو  ٖ() ل فأحالا أمكالهموٕ()كأبك ام  بف كلل ٔ()ابف رـ رماك بف جحوش
ر كؿ للها   الصهك  كوف الاجس مفالل ا  ال ركع االا مرل فن الم صلل الملكاع 

اابل  كلمف بصلهـ كبصل  ابوع مف الماسمصف: أ ب  رس  ال صف الكص أل  رسر  كلككص ق
 فإف  -كاسـ  لس  هللا رسر  -كمو رأماؾ    لكا الاجس رملكف محمً ا 

 
 
 
 
 
 

 

ال لج كل   كهللا اللبصا بل  مم ا رو كلك ال و س: كمل بف رماك بف جحوش بف رماك( ٔ)
أقال مل  الاورل أاق  رس  ظها لكا البص  فأ ل  رسر  لعاع فأقلس  بهو فلهولـ ا ـ بف 
م كـ فملك  كلم  رماك بف جحوش لص حا) اللعاع كأعبا هللا جس كر  ااكل  ف وـ فسمو 

ج لـ ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قوؿ البف رومصف: ألـ لا  ل  ابف رمؾ رماك بف جحوش كمو لـ    مف أ
فجمس لاجس مف قرس ر اع  لولصا رس  أف  قلسن؟ ف وؿ ابف رومصف: ألو أجورك  رو ااكؿ هللا

   لس ل فاا بكلؾ. ر لس رماك بف جحوشل ف لس ل  ـ جول ابف رومصف  ل  اللبن ملسو هيلع هللا ىلص فأعبا 
ل ٖلػ(ل المغولصل لح صق: مواا ف جكلسل طٕٚٓالكاق ص؛ دمحم بف رما بف كاق  ) صلظا: 

؛ ابف ٕٓٓ-ٜٜٔ/ٖ اللبكرلاصاع ؛ ابف ل وـل الٖٚ/ ٔـل ٜٗٛٔ-لػٗٓٗٔرولـ الجللل 
 . ٜٖٚ/ٔٔااللو ل حجال 

اك  الاجسصف: رومصف لـ راسـ مف بلن اللبصا ك  ( أبك ام  بف كلل اللباص لا ل  ل  اللبصإ)
صلظا: ابف رب  البال االالرمولل حال أمكالهمو. أ بف رماك بف كمل كأبن ام  بف كللل ف

 .ٜٕ٘-ٜٕٗ/ٕٔااللو ل ؛ ابف حجال ٖٙٔ/ٙأا  الغو ل ؛ ابف اال صال ٛٔٛص
اكا البروف فن لواصا لػ(ل ٖٚٔٔ؛ البااكص؛  امورصس ح ن ) ٖٖٚ/ٔ ( الكاق صل المغولصٖ)

 .ٚٔٗ/ ٜػل لػٖٖٓٔ(ل المط مل الم مولرلل ال ا فل ) . 



 

 

 

}قكل  لمول : ٔ()للؿفكال رومسكل    ولباأما  حقل فكولكا رأماكف اللوس 
}()ٕ. 
قوؿ: أعَّا   ابن هللا رل   ابف مامك كمف الصهك  مف أاسـ كلسا  ا م  كمو اك  

ـ عا)  ل  الماج ل فإكا اللوس صللظاكف  لصسل ل ع الم ولل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ااكؿ هللا 
 (س اا روف أح  صككا هللا فن لك  الاورل غصاكـمف أل  ل  لرس)الل ع ف وؿ: 

} هللا رل كجس: ٖ()فأللؿ

 

 .ٕٕ٘/ٔف ااا ولالمجول فن برو  لابف حجا ؛ٕٙٔالكاح صل أا ول الللكؿل ص( ٔ)
 .ٗٗ( اكاع ال  اع  رل ٕ)
أبك دمحم رب  الاحمف بف أبن حولـ الاالص  ابف أبن حولـل؛ ٜٖٔ/٘( أبك رمس ل مال  أبك رمس  ٖ)
لً ا رف ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاللحو ل كاللو مصفل لح صق: أام  لواصا ال ا ف المظرـ ما ل لػ(ٕٖٚ) 
؛ ٖٛٚ/ٖل ـٜٜٚٔالا وضل  -ل مكل ل للاا ملطو  ال ولل مكل المكامل ٔالطصلل طدمحم 

لػ(ل الج ف كالبروفل لح صق: االموـ أبك دمحم ٕٚٗال مسبن؛ أبك  احوؽ أحم  بف دمحم اللراوبكاص ) 
ابف بس وف؛ ر ل ؛ ٕٖٔ/ٖ لـٕٕٓٓلبلوفل  -رول اللااو المابنل بصاك  ل  اا  حٔبف رو كال ط

لػ(ل لحرا ابف ح وف بلالصل ابف بس وفل لح صق:  مصل اااللكطل ٜٖٚال صف رسن الوواان ) 
 .ٜٛٔ-ٜٚٔ/ٗ ـلٖٜٜٔل ملاال الااوللل بصاك ل ٕط



 

 

 

 } 
الم هكا رف  ك صا مف المواا ف أف لك  اآلرو  للل  فرمف  مف مف أح وا ك  ٕ().ٔ()

ل كمب  هللا بف ا ـ كأا  بف ربص  ك مس ل بف امرل كأاص  بف امرل ألس الجلول
كغصالـل أص: ال رالكص مف ل  ـ ككالـ  ولكـ مف ألس الجلول ]كللالل الكصف أاسمكال 
كلهكا قوؿ لمول : }لراكا اكال{ أص: لراكا  كسهـ رس  ح  اكالل بس ملهـ الملمف 

ل كلهكا قوؿ لمول : }مف ألس الجل ول[ أمل قو مل{ أص: قو مل  أما هللال كملهـ المجـا
رملن مال رمل }صلسكف  رو  هللا  لول السصس   قو مل فهن مطرمل ل ار   مل مل لبن هللال 

 . ٖ()كلـ راج كف{ أص: ر كمكف السصسل كرك اكف اللهج ل ك لسكف ال ا ف فن لسكالهـ

ف   اْلم  كا  لَّل  ك  ـ  الكّض س ْصهض اضب ْ  ر  لضؾ  لص اآلرل الاو  ل: }ب  ل  مضف  َّللاَّض ك  ل ل  ك   ول كا  ضغ ب  ْاك 
ْكا  و ر ل  لضؾ   ضم  قّض ك  ْصاض اْلح  ْ ل س كف  اللَّبضصّضصف   ضغ  ر  كف   آر و ض َّللاَّض ك  ول كا ر ْكو ا  ـْ ك    ضأ لَّه 

 
 
 
 
 
 
 

 

  .٘ٔٔ – ٖٔٔ ل اآلرو   ؿ رماافاكاع   (ٔ)
اكارل ابف مامك  ابن هللا رل   م  ككا اقكاؿ  الطباص جا ا بف جموا أبك االموـ كاعلوا( ٕ)

أكل  ااقكاؿ بلأك س اآلرل قكؿ مف قوؿ: رلن بكلؾ ل كع ال ا ف فن ل ع  فَّ المسمول كقوؿ: " 
 .   ٜٛٙ/٘ جومع البروف لالطباص ". صلظا:الم ول؛ الهو ل ع ال رلسصهو أح  مف ألس الجلول

 . ٘ٓٔ/ ٕ.المظرـ ا فال  لواصا لابف ك صا  (ٖ)



 

 

 

} ول كا ر ْمل   كف  ك  ك 
ْف أ ْلسض اْلجضل ولض  ٔ() اًل مض ك  كا ا  { كالبمصا ااجع  رملن الصهك  ك م لو: }ل ْرا 

كاف ال صف االا من لواخ لجمرع .ٕ()  لصهـ أص: ملهـ مف كوا  دمحم كملهـ مف  مف
رب  هللا بف ا ـ كألحو  ل  وللبّن ملسو هيلع هللا ىلص  قومكا   اا م    مف اا روف الاو  ل فمل مو
أاسمكال  االبس كأل ولهو  م مو ـك ل فمظمكا الاب  ككالكا لحرسر  الا ـ ك اا ع مكا 

لس  هللا  و ل كص رس  لكا كلكا كقولكا لسلبنّ فألكا كلؾ رسصهـ الماسمكفل ف ولكا:  لّ 
}: هللا لمول  ٖ()رسر  كاسـ  ف اللكااع كلول هللا ف رلو فسلممس بهول فأللؿ

}()ٗ. 
ك عس  مض الصهك  فن االا ـ كلك صاجكا راض ال لرو كلرس رف  رموف كقلورل  

أاسـ اجس مف الصهك  فكلل ابن هللا رل  أّل  قوؿ:  ٘()كمو اك  أبك امص  الع اص 
 ف )ف وؿ: أقسلنل ف وؿ:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ككل   كل ولـ  والا ـل فأل  اللبّن  لكمول  ل لا 

 ل ف وؿ:  لن لـ ألل فن (االا ـ ال ر وؿ
 
 
 
 
 

 

 . ٕٔٔ رل   ؿ رماافاكاع ( ٔ)
 .ٖٛٚ/ ٕ)ك ـ المح ق( المجول فن بروف ااا ول ابف حجا ل   (ٕ)
 . ٜٕ٘/ٔف ااا ولابف حجال  المجول فن برو؛ ٜٚٔالكاح صل أا ول الللكؿل ص( ٖ)
 . ٕٛٓ رل اكاع ال  اع ( ٗ)
مف فب ل اللحو ل كمف المك ا ف فن  ( أبك امص  ام  بف مولؾ بف  ص وف العلاجن الع اصل٘)

ابف رب  البال االالرمولل  لػ. صلظا:ٗٚاكارل الح صو  ه  العل ؽ كمو  م لول لكفن الل 
 ٗٗ/ٔ؛ الكلبنل لككاع الحوو  ٖٛٔ/ٙ؛ ابف اا صال أا  الغو لل ٘ٔٛص



 

 

 

 ؾ     اْ رو صهك ص  ف االا ـ ر  ) ككل صل ف وؿ: لكمولن ل صلن لكا عصًاال أكلل  لاص 
}ل قوؿ: كللل : ٔ()(كالكلل لكالوبل لالاجوؿ كمو لا ؾ اللوا عبو الح ص 

 
}()ٕ.  

كلحكمل الرمسمهو ااّل هللا لمول  كلامل احمل ال واص رل كجس  م و   كلراصا أا ول 
لمو لوجا  ل   -ملسو هيلع هللا ىلص  -لمول  لبر  أما هللا ه ارل لهـ كمو لمك   رسر  لوكاهـ ال

فلس  لحك  أف رال بس بص  الم  سل فواح  الصهك  ككوف أج ا ألسهو الصهك  الم صلل
رحل أف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بص  الم  س الل ر ا  هًاا أك ا مل ر ا  هًاا ككوف ااكؿ هللا 

}هللا لمول :  ٖ()لحك الجم لل فأللؿ صلكج 

كوف أكؿ مو لاخ مف ال ا ف ال بسلل ف ٗ(){
 ف وؿ الاوهول مف اللوس

 
 
 
 
 
 

 

لمكلل ل اٖ؛ ابف الجكلصل لا  الماصا فن رسـ اللواصال طٔٓ٘الكاح صل أا ول الللكؿل ص ( ٔ)
ل ككولن ا ؛ ٜٕٖ/ٗٔ؛ ال اطبنل الجومع احكوـ ال ا ف ٓٔٗ/٘ـل ٖٜٛٔاالا منل بصاك ل 

 .ٖٕ٘/ ٖفلا ال  صا ل 
 ٔٔ رلاكاع الح  ( ٕ)
ل ابف ك صا ؛ٓ٘ٔ-ٜٗٔصأا ول الللكؿ ؛ الكاح صل ٜ٘ٙ-ٛ٘ٙ/ٕجومع البروف  ل( الطباصٖ)

 .  ٕٕٔ/ ٔ رواصفل اللحرا المابكا؛ ٛ٘ٗ/ٔ لواصا ال ا ف المظرـ
 . ٗٗٔ  رلاكاع ال  اع ( ٗ)



 

 

 

: فصهـ ؟ قوؿ هللا لمول ٔ()مو كاللـ رف قبسلهـ اللن كولكا رسصهو -كلـ الصهك   - 
{

}االول مف كلؾ الصهك  ل فأللؿ هللا لمول : ك ( ٕ){
 ل   -ملسو هيلع هللا ىلص  -صهك  الم صلل كللوا  لجااف كولكا صاجكف أف رلسن اللبّن أف ك  ٖ(){

كلؾ رسصهـل فص اكا مل  أف صكاف هـ رس   قبسلهـ فسمو لاؼ هللا ال بسل  ل  الجم ل  قّ 
} :هللا لمول  ٘()ل فأللؿٗ() صلهـ

 

؛ اللحوس؛ أبك ٕٛٗ/ٔ؛ ابف أبن حولـل لواصا ال ا ف المظرـل ٓ٘ٗ/ٕل ( الطباصل جومع البروفٔ)
لػ(ل اللواخ كالملاكه فن كلول هللا رل كجس ٖٖٛجموا أحم  بف دمحم بف  امورصس ) 

ل ملاال ٔ حـل طكاعل ؼ المسمول فن كلؾل لح صق: اسرموف بف  باالرـ بف رب  هللا ال
 .٘٘ٗ/ٔـل ٜٜٔٔالااوللل بصاك ل 

 .ٕٗٔ رل  اكاع ال  اع( ٕ)
 .٘ٔٔ رل  اكاع ال  اع( ٖ)
الل كؿ  ل؛ الاصكطنل ل وٕٙٙ/ٔ؛ ال غكصل ممولـ الللل س ٚٗٔالكاح صل أا ول الللكؿل ص ( ٗ)

 .ٕ٘ص
ف حجا ل ؛ اب  ٕٓٔ/ ٛٔا خ االا ـ أل؛ الكلبن ل   ٕٙ٘/ ٕجومع البروف  ل( الطباص ٘)

اللحرا المابكا مف ل  رواصف بف   صا بف حكم ؛  ٕٖٚ/ ٔالمجول فن بروف ااا ول 
 .   ٕٕ٘/ ٔاللواصا  ولمأ كا 



 

 

 

}(ٔ) . 
ل كمولؾ بف اللصفل ككلل بف ٕ()كمل بف اا اؼ: الكس صهك  الم صللكأّف  
؛ كللوا  ألس لجااف؛ عولمكا الماسمصف فن ال صفل ٖ()هككالكأبن رواا بف أعطلص

ب صف هللا لمول  مف غصالول ف ول  الصهك : لبصلو مكا  أفبس  هو أحق  كس فاقل للرـ ألّ 
االبرولل ككلوبلو اللكااع أفبس الجللل ك صللو أفبس اا روفل ككوا   مرا  كااللجصس 

وا : لبصلو ررا  أفبس االبرول ككلوبلو االلجصس أفبس كدمحم كال ا ف كقول  اللل
 الجلل ك صللو 

 
 
 
 
 

 

 .ٕٓٔاكاع ال  اع  رل ( ٔ)
كمل بف اا اؼ الطو ن  ورا صهك صل أم  مف بلن اللبصا ككوف اص ًا فصهـ  ك صا الهجول  ( ٕ)

ااكؿ لس  هللا رسر  دمحم بف ماسمل كالطًو مم  مف لسماسمصف ك بل بلاول الماسمصف فأما ال
لػ. صلظا: الطباصل لوا خ الااس كالمسكؾل لح صق: دمحم أبك الوبس ٖااللوا ف لسك  لرً  روـ 

لػ(ل ممجـ ٖٗٛ؛ المالبولن؛ دمحم بف رمااف ) ٚٛٗ/ٕل  اا الممواؼ  ملال ٕ باالرـل ط
ـل ٕٜٛٔجلل المسمرلل بصاك ل ل  اا الٕال ماالل للحرا كلمسصق: ؼ . كالككل ط

 .ٕٖٙ/٘؛ ابف ك صال الب ارل كاللهورل ٖٖٗص
الم اكع لااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل كألحو   ابن هللا رلهـل كولكا   ص ص  الاوللـصهك  ك ال( للالل أح وا ٖ)
صلظا: ابف ل وـل . رك اكف ااا سل لااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رس  كج  اللمل  كالملو  كالجوا كولكاك 

 .ٛ-٘/٘؛ ابف ك صال الب ارل كاللهورل ٖٙٔ-ٓٙٔ/ٕالاصاع اللبكرل 



 

 

 

كقوؿ كس كاح  مف الوا  صف لسململصف: ككلكا رس   ل فبس اا روف ككوا   دمحم كال ا فأ
}لمول :  كقوؿ هللأ() صللو ف   صف  ال كلؾ ك ركلـ  ل   صلهـ

ككوف لسصهك    س لجواص فن الم صلل  .ٕ(){
ف ا ع قكافس كاف  مف  لا  ك  قا ظل كاللبصا فن صكـ كاح   لصهك   ٗ()كأكارو  ٖ()ا 

سمكف: لك كول  فصهو ألكاع مف البّل كأكررل الطصل كالجكالا كأململ ال حال ف وؿ الما
 فأللؿ هللا ل ٘()لك  اامكاؿ للو لل ّك لو بهو فألو لولو فن ابصس هللا

 
 
 
 
 
 

 

ابف حجال المجول فن ؛ ٘٘ٔ/ٔ؛ ال غكصل ممولـ الللل س ٛٗٔالكاح صل أا ول الللكؿ ص ( ٔ)
 .ٖٓٛ/ٔف ااا ولبرو
 .ٖ٘ٔاكاع ال  اع  رل ( ٕ)
ل كلمو  فل م هكاع رل  المال فن ال وـ مف أرموؿ  م قل كلن قل ل ككاع حكاا (   ْلا  :ٖ)

مف المااؽ لم   ألس ال وـ ق ـ رس  الماسمصف كلـ للكؿ ابن هللا رل  اوا عول  بف الكلص  
ب لا ل فبور كا ألسهو حل  لولحكلـ رس  أف صلّ كا رف كس حولـ  صلواا كجا ل حلطلل 

صلظا: الحمكص  لػ.ٖٔكافللا الماسمكف جمرع أاض حكااف كغسبكا رسصهو كقل كل ككلؾ فن الل 
 . ٔٗٗ/ ٔممجـ البس اف ل 
( أكارو  بس ع فن أطااؼ ال وـ كلام  أكاع كلجوكا أاض البس ول كرّموف. صلظا: ال كاصل ٗ)

؛ ال غ ا صل ماال  االط ع ٖٓٔ/ٔ؛ الحمكصل ممجـ البس اف ٖٔٔ/ٔممجـ مو االمجـ 
فن الاصاع اللبكرلل لػ(ل ممجـ الممولـ الجغاافرل ٖٔٗٔ؛ ال   ص؛ رولق بف غصو ) ٚٗ/ٔ
 .ٕٔـل صٕٜٛٔل  اا مكل لسل ا كاللكل عل مكل المكاملل ٔط
 . ٚٙٔ/ٜٔاللواصا الجبصا الاالص. ( ٘)



 

 

 

كقوؿ أرطصلجـ ا ع  رو  لن عصا  لٔ(){ }: لمول 
 .ٕ()لجـ مف لك  الا ع ال كافس

وفق  مبهـل ككول  قا ظل كاللبصا فن الجولسرل  كا كوف لوس مف الصهك  أاسمكا كلك 
 مف ٖ()قلس اجس مف بلن قا ظل اج  مف بلن اللبصا قلس    كأعك  صل  مو ل كاق

كا قلس اجس مف بلن اللبصا اج  مف قا ظل لـ ر لس    كأرطن  صل  الصف  لمال كا 
كلـ  كا و مف لمال ككول  اللبصا حسوول ااكس ككولكا أجبا كأ اؼ مف قا ظل

حسوول العلا)ل ف لس اجس مف اللبصا اج  مف قا ظل كاعللمكا فن كلؾل ف ول  بلك 
اللبصا:  لو كأللـ كلو الطسحلو فن الجولسرل رس  أف ل لس ملكـ كال ل لسكا ملول كرس  

 أف 
 
 
 

 

 .ٚٛ  رلاكاع الحجا ( ٔ)
؛ ال اطبنل الجومع ٕٔٗ/ٗلا  الماصا  ؛ ابف الجكلصلٓٙٗالكاح صل أا ول الللكؿل ص( ٕ)

 .ٖٓ٘/ٕٔاحكوـ ال ا ف 
( للا ٘ٙٔق ا حجم   مض الممولا ف   حكالن )  ألس الحجولل ك ( الكاق: الكف لورًو رلٖ)

كرل  الجمهكا  رل  الحلورل كصسك جااـ( ٜ٘ٔ) فحكالن ل أمو كلل للا (ٕٓ٘كقصس)
كصسك جااـ. صلظا: الم ا لصل ااكلاف كااجروؿ ال اررلل لح صق: اسطوف بف  (ٓٓ٘.ٖٓٔ)

 ؛ٓٛـل صٕٚٓٓلبلوفل  -صاك   مرلل بال  اا ال  و ا االٔلسصس بف رص  الماموال ط
س؛ فوللال المكوصصس كااكلاف االا مرل كمورمو لهو فن اللظوـ الملاصل لاجمل: كومس للل

دمحم؛ رسن جمملل المكوصصس ؛ ٜٚل صٜٓٚٔالماسنل ) . (ل الجوممل ااا لرلل رموفل 
 ح ؽ؛ دمحم؛ ٔٗـل صٕٔٓٓل ال  س لسل ا كاالر فل ال ولاعلٕكالمكال ف ال اررلل ط

ل مكل ل الجصس ٔل حن بف حافل االربوحو  الملا ل لسم وصرس كالمكوصصس كااكلافل ط
 .ٕٗٔ-ٕٓٔل صـٕٚٓٓالج ص ل  للمولل 



 

 

 

ك صللو مو ل كاق فلحف لمطركـ كلؾل  -كالكاق الكف لورو  - صلجـ الكف كا و 
نل كللـ فمسلمك  فن الجولسرل الكـ ك الـ كقسسلو ف هالمكلول ف ول : العلا): لكا  

كلحف كأللـ الصكـ  عكع ك صللو ك صلكـ كاح ل كلرس لجـ رسصلو فبس؛ ف وؿ الملوف كف: 
لس   -؛ كقوؿ الماسمكف: ال بس  ل  اللبن ٔ()الطس كا  ل  أبن با ع الجولف اااسمن

  أبن با ع لرحكـ بصلهـل ف وؿ: أرظمكا فأب  الملوف كف كالطس كا  ل -هللا رسر  كاسـ 
الس مل: رملن الا كعل ف ولكا: لؾ ر اع أكاقل قوؿ: الل بس مو ل كاق  صلنل فإلن 

ف لوا  ال ا ظن قلسللن اللبصال فأبكا  ٕ()أعوؼ  ف لوا  اللبصاص قلسللن قا ظلل كا 
{ :هللا لمول  ٖ()أف رمطك  فكؽ ر ا أكاق كأب  أف رحكـ بصلهـل فأللؿ

 

 رو  اللبن لس   ل  لر  صللوفاكف  فرمو ( أبك با ع اااسمن أح  الجهوف الكصف ر بكف بصف الصهك ٔ)
ال مسبنل  . صلظا:  كلؾ فأجول  لر  كأاسـَّللاَّ رسر  كاّسـ  ل  االا ـ فأب .  ـ كسم  ابلو  فن 

االلو ل فن لمصصل  ؛ابف حجالٖٔٓ ؛ الكاح صل أا ول الللكؿل صٖٖٛ/ٖالج ف كالبروف 
 .ٕٖ/ ٚاللحو ل 

لوفا  الاجس ملوفاع:  كا قوبصل .كلّوا  كألوا   كا حكـ ل   ولغس لل كلك مف لوفا: حوجـ  ر وؿ ( ٕ)
اللمع اصل أاوس  ؛ٖٗٛ/ٕلاصل اللحوال مو ع )لوا(ل الجك  . صلظا:الملوفاع كلن المووعاع

؛ اللبص صل لو) الماكس ٜٜٗٗ/ٙابف ملظكال لاوف المالل مو ع )لوا( ؛ٕٜٕ/ٕال  غل 
ٔٗ/ٕٚٓ. 
ال غكصل ممولـ  ؛ٖٔٓص أا ول الللكؿ الكاح ص ل  ؛ٖٖٛ-ٖٖٚ/ٖال مسبنل الج ف كالبروف ( ٖ)

 .ٖٕٗ/ٕ الللل س



 

 

 

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -ل ف رو اللبن ٔ()}
أ اكو أ وجمول )البلر :  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كولف أاسـ  ل  االا ـل فأب  فوللاؼل ف وؿ اللبن 

ل فأ اكو  فسـ صلاال    حل  اللاؼ كأاسـل كأما (   ف جوكل ر  ل ككا لـ راسـ أب افإلّ 
 .(ٕ)(أال  ف كولف أاسـ ق  أاسـ)ملو رو فلو  :  -ملسو هيلع هللا ىلص  - اللبن
الصهك  كقوؿ: رو مم ا  قا  و بب ال ف  ـ الم صلل جمع -ملسو هيلع هللا ىلص  -لمو ألول ااكؿ هللا ك 

م س مو للؿ   ا ش صكـ ب ال كأاسمكا قبس أف صللؿ  كـ مو للؿ  الصهك  احكاكا مف هللا
  هللا  لركـل ف ولكا: رو بهـل ف   رافلـ ألن لبّن مااسل لج كف كلؾ فن كلو كـ كره

ال رسـ لهـ  ولحالل فألب  فصهـ فاللل أمو  ٖ()دمحمل ال رغاَّّلؾ ألؾ ل ص  قكًمو أغموًاا
 كهللا لك قولسلوؾ

 
 
 
 

 

 .  ٓٙاكاع اللاول  رل  ( ٔ)
لػ(ل لواصا الا ص الجبصال جمع كلك صق ٕٛٔ( الا ص الجبصا؛  امورصس بف رب  الاحمف ) ٕ)

ل  ـٖٜٜٔملال  -ل  اا الكفول لسط ورل كالل ال المللكاع ٔك ااال: دمحم رطو صكافل ط
 أا ول الللكؿ ؛ الكاح ص ل ٖٖٛ-ٖٖٚ/ٖ؛ ال مسبنل الج ف كالبروف ٕٛٓ-ٕٚٓص
لػ(ل ٓٛٛحوص رما بف رسن ال م  ن الحلبسن )  ابف رو ؿ؛ ااا) ال صف أبك؛ ٖٔٓص

ل  اا ٔالس ول فن رسـك الجلولل لح صق: رو ؿ أحم  رب  المكجك  كرسن دمحم ممكضل ط
 . ٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٙل ـٜٜٛٔالجلل المسمرلل بصاك ل 

صلظا: الجكلاصل ( ااغموا: جمع غما  ولبـل كلك الجولس الغا الكص لـ صجال اامكا. ٖ)
؛ ٖ٘ٛ/ٖاللهورل فن غا ل الح صو كاا ا ؛ ابف اال صا ل ٖٚٚ-ٕٚٚ/ٕاللحوا لو) السغل 
 .ٕٚ٘/ٖٔاللبص صل لو) الماكس 



 

 

 

}هللا لمول :  ٔ()و لحف اللوسل فأللؿلماف  ألّ  
}()ٕ. 

ف ولكا: رو أ و ال واـ لاألؾ رف أ رول فإف أجبللو فصهو  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ل  اللبّن  كاأقبسك 
ال ملوؾل أعبالو مف الكص رألرؾ مف الم  كل؟ فإل  لرس مف لبّن  ال رألر  مسؾ مف 

الكص  ولااولل  ولكحّن فمف لوح ؾ؟ قوؿ: "جبا س" قولكا: كاؾ  -رل كجس  -رل  اب  
 صللؿ  ولحال ك ول لوؿل كاؾ ر ّكلو لك قس  مركو صس الكص صللؿ  ولمطا كالاحمل

}ل فأللؿ هللا لمول : ٖ()ال ملوؾ
}()ٗ . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

لػ(ل الالفل لح صق: دمحم ركاملل ٕ٘ٚأبك  اك ؛ اسرموف بف اا مو اال ص الاجالولن ) ( ٔ)
ال غكصل ؛ ٜٖٕ/٘؛ الطباصل جومع البروف ٘ٙٔ/ٖـل ٜٜٛٔل ملاال الا وفل بصاك ل ٔط

 .ٖٔ/ٕلل س ممولـ الل
 .ٕٔ اكاع  ؿ رمااف  رل( ٕ)
 ل مكل ل ابف لرمرلل ال ولاعلٕل لح صق: حم ص رب  المجص  الاسونل طالممجـ الجبصا ل( الطباالنٖ)

 . ٖٖٔ-ٕٖٔأا ول الللكؿل ل الكاح ص ؛ٖ٘ٓ/ٗ أبك لمرـل حسرل ااكلرول ؛ٙٗ-٘ٗ/ٕٔ
 .ٜٚ رل اكاع ال  اع ( ٗ)
 



 

 

 

 كوفككوف  مض اللحو ل صلغ   الصهك  فن م اااهـ ك  ركف االح وا ل ا ـ ف
لمما بف العطول ابن هللا رل  أاض  أرس  الم صللل كممالو رس  م ااس الصهك ل 

كل   لن الصهك   -ابن هللا رل   - ف وؿ : كوف  كا أل  أاب  رألصهـ كرامع ملهـلك 
كااع فأرجل مف مكاف ل ال ا ف اللكااعل كمكاف ل اللكااع ال ا فل ف ولكا: رل   ااالهـ الل

رورما مو أح  أحّل  لصلو ملؾل قس : كلـ؟ قولكا: الؾ لألصلو كلغ ولول قس :  لمو 
أجنل ارجل مف لل صق كلول هللا  مب   مًبو كمكاف ل اللكااع ال ا فل كمكاف ل 

عسف ظهاصل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صكـ  ك مّا ااكؿ هللا ال ا ف اللكااعل فبصلمو ألو رل لـ كا  
: أل  كـ  وب كمو أللؿ رسركـ لهـ  قس ك ف ولكا:  ف لكا لوح ؾ ف ـ  لر ل فوللو   لر  

  كـ هللا فأعباك . ف ولكا: أل  ومف كلول ألمسمكف أل  ااكؿ هللا؟ ف وؿ اص لـ: ق  ل
كؿ هللا قوؿ: ف س : فأل  ألسجهـ  ف كللـ اص لو فأعبا ل ف وؿ اص لـ:  لو لمسـ أل  اا

 ـ لـ لل مك ل قولكا:  ف للو ر ًكا مف الم  كل كاسمو مف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -  ااكؿ هللا لمسمكف ألّ 
الم  كلل ف س : مف ر ككـل كمف اسمكـ؟ قولكا: ر كلو جبا س كلك مسؾ الوظوظل 

كا: مركو صس كلك مسؾ الاأفل كالسصف كالغسظل كاآللوا كالل  ص ؛ قس : كمف اسمكـ؟ قول
كاللراصا قس : فإلن أ ه  مو رحس لجبا س أف رمو ص اسـ مركو صسل كمو رحس لمركو صس 
لهمو جمرًمو كمف ممهمو أر ال لمف رو كا كاسـ لمف  أف راولـ ر ك جبا سل كا 

  ـ قم  ف عس  العكعل اللن  عسهو ااكؿ هللا لٔ()اولمكا
 
 
 
 

 

ابف ال رـ؛  مس ؛ ٕٗٔ/ٔ ال غكصل ممولـ الللل س؛ ٖ٘ٔ-ٖٖٔالكاح صل أا ول الللكؿل ص( ٔ)
ل ل ارل الحروا  فن أجك ل الصهك  كالللوا  لػ(لٓ٘ٚال صف دمحم بف أبن  كا اللارن ) 

 .ٜٖٚ-ٜٖٙـل صٜٜٙٔل  اا ال سـل  م قل ٔلح صق: دمحم أحم  الحو)ل ط



 

 

 

قس : بس   ؟فوال بسلن ف وؿ: رو ابف العطول أال أقالؾ  رو  للل  رسن - ملسو هيلع هللا ىلص - 
} قكل  لمول : ٔ()ف اأ

}()ٕ . 
كؿ الصهك ل فإكا السطصف العبصا ق  : كالكص  م ؾ  ولحق مو ج    ال أعباؾ   ٖ()قس 

قوؿ رما: فس   اأصللن أ ّ  فن  صف هللا مف حجا. كقول  الصهك :  ف  لا  لن  ولعبا
 .ٗ()جبا س ر كلو أما أف صجمس اللبكع فصلو فجمسهو فن غصالول فأللؿ هللا لك  اآلرل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ككػػوف  اػػلسـل كلػؾ للكلهػػو حصل ػػك كلػكا لػػك المملمػػ أف اللبػن ملسو هيلع هللا ىلص قػػاأ اآلرػػل ا ا ل ػكؿ الصهػػك  كال ر(ٔ)
اللبن ملسو هيلع هللا ىلص لمو قوؿ ل  رب  هللا بف ا ـ  ف جبا س ر ك الصهك  ل  رسر  اآلرل مككاا لػ  اػبل للكلهػو 

. ٙٙٔ/ ٛفلا ال واص ل ابف حجا  . صلظا :كهللا أرسـ
 . ٜٜل ٜٛلوف صاكاع ال  اع اآل( ٕ)
ال مػولع أف صلمػ   الاػبلل فركػكف قػ  ك ف لكا ال كؿ ل ا رف الصهك  ا رس ل ؿ اف الاكاصلصف (  ٖ)

ل أاػ ول اللػػلكؿ .صلظػػا : الكاحػ ص ل   حػ و مػاع مػع اللبػػن ملسو هيلع هللا ىلص كمػاع مػع رمػػا ابػن هللا رلػ 
ل )ك ـ المح ق( . ٜٕ لٕٛالحمص اف لح صق:رلوـ 

 . ٜٕٛ/ٔ ن بروف ااا ولالمجول ف؛ ابف حجال ٜٖٕ/ٔ الج ف كالبروف ل( ال مسبنٗ)



 

 

 

ك  لواو ك صاا ق  كج  مف صه  عس أبك  كا الل صق ابن هللا رل  بص  الم ااس كلمو
ل كوف مف رسمو هـ كأح والـل كمم  حبا ٔ()اجلممكا  ل  اجس ملهـ ر وؿ ل  فلحوص

ر وؿ ل  أ رع. ف وؿ أبك  كا ابن هللا رل  لولحوص: كرحؾ رو فلحوصل الق هللا 
كأاسـل فكهللا  لؾ للمسـ أف دمحما ااكؿ هللال ق  جولكـ  ولحق مف رل  هللال لج كل  

اللكااع كااللجصس! قوؿ فلحوص: كهللا رو أ و  كال مو بلو  ل  هللا مف  مكلك و رل كـ فن
لّ  لو رل  اغلرولل كلك كوف ف ال كا     لصلو لو صا! كمو للباع  لر  كمو صلباع  لصلول كا 

رلو غلرو مو اال اض ملو كمو صلرـ لوح كـ! صلهوجـ رف الابو كرمطصلو ! كلك كوف رلو 
ك  كا فبال كج  فلحوص بابل   ص عل كقوؿ: فغبل أب غلرو مو أرطولو الابو!

كالكص لوان بص  ل لكال المه  الكص بصللو كبصلؾ لباب  رل ؾ رو ر ك هللا! فكلل 
فلحوص  ل  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ف وؿ: رو دمحمل الظا مو للع بن لوح ؾ! ف وؿ ااكؿ هللا 

ف وؿ: رو ااكؿ هللال  ف ر ك هللا قوؿ قكال  (مو حمسؾ رس  مو للم ؟)ملسو هيلع هللا ىلص ابن  كا: 
رظرمول لرـ أف هللا ف صا كألهـ رل  أغلرول! فسمو قوؿ كلؾ غبب  ب ممو قوؿل 

 فباب  كجه . فجح  كلؾ فلحوص كقوؿ: مو قس  
 
 
 
 
 
 

 

مف ااح وا الكصف رواحكف  مو رلصبكف مف ال لرو رس  مو الصهك  ك  كأح وا ل( فلحوصل مف رسمؤ)
اللبكرل اصاع ل الابف ل وـ ؛ ٕٖٛ/ٔ مغولص الكاق صصلظا:  .ل لكا لسلوس مف الب لل

 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٗاكض االف ال؛ الاهصسنل ٕٛٓ-ٕٚٓ/ٕ



 

 

 

}: هللا ل واؾ كلمول  ٔ()كلؾ! فأللؿ
}()ٕ . 

كوف رسمول بلن اااا صس صبعسكف  مو رل لـ مف المسـ ك لهكف المسمول اف رمسمكا ك  
ل قوؿ: ابن هللا لمول  رلهمو سمف ابف ر وف ل ك لظولاكف  ولللاٖ()اللوس  ص و

كوف كا ـ بف ل   حسصف كمل بف اا اؼل كأاومل بف حبصلل كلوفع بف أبن لوفعل 
ك حاص بف رماكل كحصن بف أعطلل كافورل بف ل   بف اللوبك ل رألكف اجوال مف 
لهـ: االلوال ككولكا صعولطكلهـل صلللحكف لهـ مف ألحول ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل فر كلكف 
 ال للو كا أمكالجـ فإلو لع   رسركـ الو ا فن كلوبهول كال لاواركا فن اللو ل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

؛ ال غكصل ٜٕٚ-ٕٛٚ/ٙ الطباصل جومع البروف؛ ٕٛٓ-ٕٚٓ/ٕرل ابف ل وـل الاصاع اللبك ( ٔ)
 .ٜ٘ٙ-ٛ٘ٙ/ٔال ككولنل فلا ال  صا ؛ ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٕممولـ الللل س 

 .ٔٛٔ رل اكاع  ؿ رمااف( ٕ)
 .ٖٚٗ/ٗ ال ا المل كا ؛ الاصكطنلٜٔ٘/ٖابف أبن حولـل لواصا ال ا ف المظرـ ( ٖ)



 

 

 

}فصهـ:  لمول  هللا ٔ()فأللؿ لفإلكـ ال ل اكف مو رككف 

}()ٕ .
ااكؿ    جمورل ملهـألف ألواهـ ف لكك صالاغـ مف أقكالهـ كأفمولهـ ال وطسل كولكا

مف كلل؟ قوؿ: الل ف ولكا: لس رس  أكال لو للالل  لهللا  ملسو هيلع هللا ىلص   أطوولهـ كقولكا: رو دمحم
كوا رلو  ولسصسل  كهص لهـل مو مف كلل لممس   وللهوا  الّ  كالكص لحسف    مو لحف  الّ 
كول  الصهك  ر  مكف لبرولهـ رلسكف ك  كوا رلو  وللهوا كمو مف كلل لممس   ولسصس  الّ 
 بهـل كر ابكف قابولهـل ك لرمكف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الاصكطنل ال ا المل كا ؛ ٖٛ-ٖٚ/ٕالماصا ؛ ابف الجكلصل لا  ٕٗ/ٚ ( الطباصل جومع البروفٔ)
ل ماكل لجا لس حكو ٔفن اللواصا  ولمأ كال لح صق: رب  هللا بف رب  المحاف اللاكنل ط

االلكان؛  هول ال صف محمك  ؛ ٖٙٗ/ٗ لـٖٕٓٓكال اااو  المابرل كاالا مرلل ال ولاعل 
ل  اا ( . )ع الم ولنل  لػ(ل اكا الممولن فن لواصا ال ا ف المظرـ كالإٓٚٔال غ ا ص ) 

 .ٖٓ/٘ لبلوفل - حرول اللااو المابنل بصاك  
 .ٜٖ - ٖٚاكاع اللاول اآلرو  ( ٕ)



 

 

 

}لمول : هللا ٔ()أللؿفكككبكا  أل  ال كلكل لهـ
}()ٕ . 

رحا  الصهك  اللوس  رس  مو  لولـ هللا مف فبس ل مف أجس ألهـ لراكا ملهـ؟ فكصف ك  
} رلهـ هللا لمول كقوؿ ل ال رحا كف  ؿ  باالرـ

كلحف  باالرـ   لولـ الجلولٖ(){
 ل مو أكح   لصهـ ممو لـ ركفٗ()كالحكمل كمكا  كالّلبكا كاو ا مو  لولـ مف الجلل

 .  كلوً و م اكًلا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

؛ اللمع اصل الج وؼل ٖٖٕ/ٕ؛ ال غكصل ممولـ الللل س ٕٜٕالكاح صل أا ول الللكؿ ص( ٔ)
 .ٜٗ/ٕ؛ ابف الجكلصل لا  الماصا ٜٓ/ٕ
 .ٜٗ اآلرل اكاع اللاول( ٕ)
 .ٗ٘ لاآلر اكاع اللاول( ٖ)
هو لطسق رس  الو   كالمسـ  ول صف كرس  مو صلوع مف مكرظل كلحكلو ( الحكمل: الاللل كقصس:  لّ ٗ)

ل ص الاواص م  مل فلا  لابف حجا .االلو لك كرس  الحكـ  ولحق كرس  الوهـ رف هللا كااكل  
 . ٕ٘ٙ/ ٔ ـلٕ٘ٓٓل  اا طص لل الا وضل ٔل طأبك قلص ل لظا دمحم الووا وبنال واصل لح صق: 



 

 

 

 
 المبحث الثاني

 التحريف وكتمان الحق وافتراء الباطل  دينا لمييود 
كوف الصهك  رالولحكف رس  ااكس كالعلا) بااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قبس م م  ل فسمو  م   هللا 

ل ك  ا ٔ()مف المال كواكا   ل كجح كا مو كولكا ر كلكف فر ل ف وؿ لهـ مموك بف جبس
 : رو مم ا صهك ل ٕ()بف الباال بف مماكا

 
 
 
 

 

بف رو ك العلاجن االلواص  ه  الم  ل كب اال ككوف  مومو  بف رماك بف أكس( مموك بف جبس ٔ)
ـ  اْلم   ل    َّ لَّ   ص  ول  ص ْكـ  ابولرول قوؿ ل  اللبن ملسو هيلع هللا ىلص: )رو مموكل كهللا  لن أح ؾ(ل كقوؿ اللبن ملسو هيلع هللا ىلص: ) ض س م 

ْلك ع ( أ  لض بضا  ر وم  ل ككوف مموك اج  طكاال أبرضل حاف ال غال رظرـ اْل ض ل  قضصس  بض  ا ج  ْطك ع  ك  ْص بضع 
المصلصفل مجمكع الحوجبصفل جم ا قططول أاسـ كل   مولن ر اع اللل كروش  بمو ك   صف 

لػ كقبا   ٛٔاللل كاال ه  لك كابل  فن طوركف رمكاسل كألصل  ابل  رب  الاحمف قبس  الل 
-ٚٛٔ/٘؛ ابف اال صال أا  الغو ل ٙٗ٘-ٜٖ٘/ٖام ل الط  و  الجبا    ولغكا. صلظا: ابف

 .ٕٙٓ-ٕٕٓ/ٓٔ؛ ابف حجال االلو ل ٜٓٔ
 ه     ا بف الباال بف مماكا بف لعا بف علاول االلواص العلاجنل مف بلن اسمل( ٕ)

: )رو بلن اسملل مف الم  ل كب اال كأبك  أح  الل  ول لصسل الم  ل. كلك الكص قوؿ ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
اص كـ؟( قولكا: الج  بف قرسل رس  بعس فر . ف وؿ: " كأص  ال أ ك  مف البعس؟ بس اص كـ 
اابرض الجم    ا بف الباال(ل كأف اللبن ملسو هيلع هللا ىلص أل   ل  صهك رل بعصبا  وعل فسمو أجس ااكؿ هللا 

  الكااع لعبالن ألهو مامكمل " ف وؿ   ا: كالكص أجامؾل ملسو هيلع هللا ىلص ل مل قوؿ: " اافمكا أص ركـ فإف لك
ل   كج   كلؾ مف أجسلنل فمو ململن أف ألوظهو  ال ألن كال  أف أ غض  لرؾ طمومؾل 

صلظا: أبك لمرـل ممافل اللحو ل فمو    ا بف الباال بف مماكال كأما بهو اللبن ملسو هيلع هللا ىلص ف لس . 
 .ٖٔٛ-ٖٓٛ/ٔابف اا صال أا  الغو ل  ؛ٗٛ-ٖٛمولل صابف رب  البال االالر ؛ٖٚٛ/ٔ



 

 

 

 
ال كا هللا كأاسمكال ف   كللـ لالولحكف رسصلو  دمحم كلحف ألس  اؾل كلعباكللو أل  
م مكول كللوكل  للو  لول ل فكولكا ر كلكف:  ّف لبرو اآلف م م   ق  أظس لمول ل 

ـا ٔ()ر لسجـ قلس رو  ااكل  مف قا ش كال ملو ل كواكا  فسمو  مو هللا لمول  ككا  لٕ()كا 
ل ف وؿ ا ـ بف م كـ أح  بلن اللبصا: مو {}  . ر كؿ هللا: 

هللا لمول  فن كلؾ مف  ٖ()جوللو   نل لماف ل كمو لك  ولكص كلو لككا  لجـل فأللؿ
}قكلهـ: 

}()ٗ. 
ككوف ابمل أامال كقولكا  غصاكا لول اللبّن  ملسو هيلع هللا ىلص  فن كلوبهـ كجمسك    ـ ا ًطو طكر ل
 الحوبهـ كأل ورهـ: الظاكا  ل  لول اللبّنل الكص 

 
 
 
 

 

( فن حبامك  أموجف ق رمل "حبامرل كاب رل"ل للال  ل  رو  كأف بهو قبا لك  رسر  ٔ)
ل  اا ٕالا ـل كمف   وا قـك رو .) دمحم بصكم  مهااف ل  اااو  فن لوا خ المال ال  رـ ل ط

 (.ٕٛٔالممافل الجوممرلل ص 
ف بهو أابع م ل ألف رمك  مف حجواعل كلكر(  ـا كا  الممو  ٕ) لهو جصاكف بف ل  وؿ  لهو  م قل كا 

ام  بف رو ل فاّمص   وام  جصاكف. كر وؿ  ف  ـا كا  الممو  بلر  أبصف مف الرمفل كبهكا 
؛ ٓٗٔ/ٔصلظا: ال كاصل ممجـ مو االمجـ  .الّلر  اكف  ـا بف اوـ بف لكال فاّمص    

 .ٕٕالحمصاصل اكض الممطوال ص
؛ ابف ك صال لواصا ال ا ف ٖٕٚ/ٕ؛ الطباصلجومع البروف ٜٙٔ/ٕابف ل وـل الاصاع اللبكرل  ٖ()

 . ٕٖٙ/ٔالمظرـ 
 . ٜٛ( اكاع ال  اع اآلرل ٗ)



 

 

 

ص  مو فن  عا اللموفل لرس ر    لم  لكال ككول  لحح وا كالمسمول مأجسل مف او ا 
َـّ غصاكا فللؿ قكل  لمول :  ٔ()الصهك ل فعوفكا أف صكلبكا مأجسلهـ  ف بصَّلكا اللولل فمف   

{
}()ٕ. 

ل  رس  ااكل  كال ر مسّضمكل  كال كق  لكر  هللا لمول  الكصف ركلمكف الجلول الكص ألل  
: }صل اكل  كال صبصلكف أحكوم  لسلوس  ولطا  كاال مو  مف احمل  ل قوؿ لمول 

}()ٖ . 
كقكل  ٗ()-ملسو هيلع هللا ىلص -دمحم  ااكؿ هللا للل  فن رسمول ألس الجلول ككلمولهـ  رل الاجـ كأما

}لمول : 

 

 .ٕٔٚ/ٔ؛ ابف حجال  المجول فن بروف ااا ولٜٕٔ( الكاح صل أا ول الللكؿل صٔ)
 .ٜٚ( اكاع ال  اع  رل ٕ)
 .ٜ٘ٔ( اكاع ال  اع  رل ٖ)
لػ(ل ال حا ٕٖٚ؛ أبك حروف اال لان؛ دمحم بف صكاف ) ٘٘ٔل أا ول الللكؿل ص ( الكاح صٗ)

ل  اا الجلل المسمرلل ٔالمحرمل لح صق: رو ؿ أحم  رب  المكجك  كرسن دمحم ممكضل ط
 .ٔٔٗ/ٔ؛ ابف حجال  المجول فن بروف ااا ولٖٖٙ/ٔـل ٖٜٜٔلبلوفل  -بصاك  



 

 

 

للل  فن الاول الصهك  كرسمو هـل كولكا  ٔ(){
لهـل رلصبكف مف أل ورهـ اله ارو كالوبكؿل ككولكا صاجكف أف رككف اللبّن الم مكو م
 -فسمو  مو مف غصالـ عوفكا كلول مأجسلهـ كلكاؿ ا والهـل فمم كا  ل  لول دمحم 

فغصاكلو  ـ أعاجكلو  لصهـل كقولكا: لكا لم  اللبن الكص صعا) فن  عا اللموفل  -ملسو هيلع هللا ىلص 
ال ر    لم  لكا اللبّن الكص  مكل فإكا لظا  الاوسل  ل  اللم  الملغصا كج ك  

كاعككا رسر  طممو   - ملسو هيلع هللا ىلص  -ف  صل مكل  ككلمكا ااـ دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لول دمحم معولًوو ل
 . ٕ()قسر  فهك ال مف ال سصس

لس   -كألحو   فكولكا رمافكف ااكؿ هللا  كامو ململن ألس الجلول رب  هللا بف ا ـ 
رماؼ أح لـ كل    كا ا   مع  بلمل  كلول  ك م   فن كلوبهـ كمو -هللا رسر  كاسـ 

لس   -الغسموف؛ قوؿ رب  هللا بف ا ـ ابن هللا رل : الو أ ّ  ممافل بااكؿ هللا 
ملن  وبلنل ف وؿ ل  رما بف العطول ابن هللا رل : ككصف كاؾ  -هللا رسر  كاسـ 

لؾ رو ابف ا ـ؟ قوؿ: الن أ ه   أف محمً ا ااكؿ هللا ح  و ر صًلول كألو ال أ ه  بك
 رس  ابلنل الن ال أ اص مو أح و اللاولل ف وؿ رما: كف ؾ هللا 

 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٗٚٔ( اكاع ال  اع  رل ٔ)
 . ٚ٘ٔ؛ الكاح صل أا ول الللكؿل صٚٗ/ٕ ف كالبروف ( ال مسبنل الجٕ)



 

 

 

}ل كقوؿ هللا لمول : ٔ()رو ابف ا ـ
}()ٕ  . 

} كككلؾ للؿ فن أح وا الصهك  قكل  لمول : 
 الكص  لولـ هللا لجلمولهـ المسـ   ٖ(){

 قوؿ ماكاف بف  لٗ()لمول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ل لح صق: رسن دمحم ممكض ٖ٘ٚالاماقل ص؛ أبك السصو للا بف دمحم ) ( ٔ) لػ(ل  حا المسـك
لبلوفل  – اا الجلل المسمرلل بصاك   لٔكرو ؿ رب  المكجك  كلكا و رب  المجص  اللكلنل ط

بصلن؛  مس ال صف دمحم بف أحم  ال ا ؛ ٕ٘ٔ؛ الكاح صل أا ول الللكؿل صٙٙٔ/ٔ ـلٖٜٜٔ
لػ( ل الااا) الملصا فن االرولل رس  ممافل  مض ممولن ك ـ ابلو الحكرـ ٜٚٚالعطصل ) 

 ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٔ ـلٔٛٛٔالعبصال مط مل بكالؽ )اامصا ل(ل ملال 
 . ٙٗٔ( اكاع ال  اع  رل ٕ)
 .ٛٛٔ( اكاع  ؿ رمااف  رل ٖ)
المصلن؛ ب ا ال صف ؛ ٖٕٙصل أا ول الللكؿل ص؛ الكاح ٕٕٔ/ٖ( ال مسبنل الج ف كالبروف ٗ)

لػ(ل رم ع ال واص  اا لحرا البعواصل لح صق: رب  هللا ٘٘ٛمحمك  بف أحم  الحلون ) 
 .ٕٗٓ-ٖٕٓ/ٛٔ ـلٕٔٓٓلبلوفل  –ل  اا الجلل المسمرلل بصاك  ٔمحمك  دمحم رمال ط



 

 

 

 ل  ابف ر وس ف س: ل ف كوف كس امائ ملو ٕ()ل لبكا   اافع : اكلل رو اافعٔ()الحكـ 
فاا  مو أل   كأحل أف رحم   مو لـ رومسل ممك و للمكبفَّ أجممكفل ف وؿ ابف ر وس 

س الجلولل  ـ ل  لك  اآلرل فن أل : مو لجـ كلهك  اآلرل؟  لمو أللل رضي هللا عىهما
}: رضي هللا عىهماابف ر وس 

 

م لن كلن الع فل فن بف الحكـ ابف أبن الموص ابف أمرل أبك رب  المسؾ اامكص ال ( ماكافٔ)
فن امبوف كل    و أك  ح   كالكف الل  كالكف   عا الل أابع كالصف كمو  الل عمس

؛ ابف راوجال لأا خ م صلل ٚٗ-ٜٖ/ٚ. صلظا: ابف ام ل الط  و  الجبا   ال ل ب  ل  لح ل
 .ٜٖٔ-ٖٛٛ/ٓٔ؛ ابف حجال االلو ل ٕٓٛ-ٕٕٗ/ٚ٘ م ق 

ل  ككا فن كلل الالل. صلظا: الكلبنل لكلصل اللهكصلل ( اافع الم لن بكال ماكاف بف الحكـ ٕ)
؛ ابف حجال لهكصل اللهكصل ٓٚٗ/ٔ؛ الحاصلنل اللككاع فن ممافل اجوؿ الم اعل ٕٕٓ/ٖ
ٔ/٘ٛٙ. 
 ابن هللا رل   (  ف اجوال مف الملوف صف كوف رملكا رف اللعسف لككا ككا  أبك امص  الع اصٖ)

الكص  م   أف الماا  مف أجول مف  ن هللا رل  اب فن ابل للكؿ اآلرل كفن ح صو بف ر وس
الصهك   غصا مو ا س رل  ككلمكا مو رل لـ مف كلؾ كرمكف الجمع  أف لجكف اآلرل للل  فن 
الوا  صف ممو كبهكا أجول ال اطبن كغصا  كحك  الواال ألهو للل  فن قكؿ الصهك  لحف ألس 

فللل  كرحبكف أف رحم كا  مو   -ملسو هيلع هللا ىلص – الجلول ااكؿ كالل ع كالطورل كمع كلؾ ال ر اكف  دمحم
ق أعا  رف جمورل مف اللو مصف لحك كلؾ كاجح  ا لـ رومسكا كاك  بف أبن حولـ مف طا 

 .  ٖٖٕ/ ٛفلا ال واص ل ابف حجا  . صلظا:الطباص



 

 

 

 ل{
غصا ل كأاك  أف ق  كقوؿ ابف ر وس: األهـ اللبن ملسو هيلع هللا ىلص رف  نل فكلمك ل  رو  كأعباك   

أعباك   مو األهـ رل  كاالحم كا بكلؾ  لر ل كفاحكا  مو ألكا مف كلمولهـ  رو ل مو 
 .ٕ()األهـ رل 

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -كككاؾ لمو جول اجس مف الصهك  ر وؿ ل  مولؾ بف اللصفل فعولـ اللبّن 
ع رس  مكا  أمو لج  فن اللكااع أف هللا ف وؿ ل  اللبّن ملسو هيلع هللا ىلص: )أل  ؾ  ولكص أللؿ اللكاا 

ص غض الحبا الامصف؟(ل ككوف حبًاا امصلول فغبل كقوؿ: كهللا مو أللؿ هللا رس    ا 
مف  نلل ف وؿ ل  ألحو   الكصف مم : كرحؾل كال رس  مكا ؟! ف وؿ: كهللا مو أللؿ 

}هللا لمول :  ٖ()هللا رس    ا مف  نلل فأللؿ

  }()ٗ.  
 
 
 
 
 
 

 

 . ٛٛٔل  ٚٛٔاكاع  ؿ رمااف االصلوف  ( ٔ)
؛ الطباصل جومع ٖٕٗٔ/ٗحرا ماسـل ل ماسـل؛٘ٗٗ-ٗٗٗ/ٗمال  االموـ أحم  أحم ل ( ٕ)

 .ٜٕٙ-ٕٛٙ؛ الكاح صل أا ول الللكؿل صٖ٘ٓ/ٙالبروفل 
؛ ٕٖٗٔ/ٗ؛ ابف أبن حولـل لواصا ال ا ف المظرـ ٜٖٗ-ٖٜٖ/ٜ( الطباصل جومع البروف ٖ)

 .ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٙ؛ الاصكطنل ال ا المل كا ٛٙٔ/ٗال مسبنل الج ف كالبروف 
 .ٜٔ( اكاع االموـ  رل ٗ)



 

 

 

ؿ جبس بف أبن ق صا كامكؿ بف ل   ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رو دمحم أعبالو مل  الاورل  ف أكرا
}هللا لمول   ٔ()ل فأللؿ كل  لبرو كمو ل كؿل فإلّو لمسـ مل  لن

كقوؿ ابف  لٕ(){
راأؿ الصهك  رف الاورل اعل واا لسلبن ملسو هيلع هللا ىلص كرمسلكل  فن  لمو هـ لر لسمكا مف لوكاهـ : ٖ()رو كا

مف اللظا فن ل ؽ ال ركع الدمحمرلل كللالل لـ لظصا الالهـ رف ألس  مو را  أف صعولطهو
ل كأمو الاؿ الململصف فوّلهـ راألكف رف أحكالهو كألكالهول كللالل لـ الكصف ٗ()رف الاكاالجهف ك 

}فن قكل  لمول : 

 

؛ ال مسبنل الج ف كالبروف ٗٓٙ/ٓٔ؛ الطباصل جومع البروف ٕٛٔ/ٕل الاصاع اللبكرل ( ابف ل وـٔ)
 .ٜٔٔ؛ الاصكطنل ل ول الل كؿل صٖٚٛ؛ الكاح صل أا ول الللكؿل صٖٖٔ/ٗ
 .ٚٛٔ( اكاع اارااؼ  رل ٕ)
( دمحم الطولا بف رو كا ا رس المولصف المولجصصف بلكلسل ك صخ جومع الل لكلل كفاكر  بلكلس ٖ)

؛ كحوللل ٗٚٔ/ٙلػ. صلظا: اللاكسنل اار ـ ٖٜٖٔ وللواصا كاالكؿ كالو   لكفن روـ  رولـ
؛ لك هض؛ رو ؿل ممجـ المواا ف مف ل ا االا ـ حل  الملا ٖٖٙ/ٖممجـ المللوصف 
؛ صكاف ل ممجـ المللوصف ٔٗ٘ـل صٜٛٛٔل ملاال لك هض ال  وفرلل لبلوفل  ٖالحوبال ط
 .ٕٛٙ/ٕالممولا ف 

 .ٗٔٔ-ٖٔٔ/ٕٕكا ل اللحا ا كالللك ال  ( ابف رو ٗ)



 

 

 

ل كراألكف رلهو مح ل ٔ() { 
لممافل المغص و ل كللالل لهكا رف اال لغوؿ بكلؾ كمو فن الح صو: أف اج  اأؿ 
ااكؿ هللا: مل  الاورل؟ ف وؿ اللبن ملسو هيلع هللا ىلص: )موكا أر    لهو؟( ف وؿ الاجس: كهللا رو 
ااكؿ هللا مو أر    لهو ك صا ل ع كال لكـ اك  أل  أحل هللا كااكل . ف وؿ 

 . ٕ()ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )أل  مع مف أحبب (

لككا لج كف ح  اللالن )مجسك ال ف رولـ ملسو هيلع هللا ىلصل ف وؿ:  ٖ()حممواللبن ملسو هيلع هللا ىلص صهك ص مرس  ماض 
أل  ؾ  وب الكص أللؿ ) ل قولكا: لمـل ف رو اج  مف رسمو هـل ف وؿ: (فن كلو كـ؟

قوؿ: الل كلكال ألؾ ل  للن  ( اللكااع رس  مكا ل ألككا لج كف ح  اللالن فن كلو كـ
ل  ك ا فن أ اافلول فكلو  كا أعكلو ال ا ف لاكلو ل بهكا لـ أعباؾل لج   الاجـل كلج

كا أعكلو البمصف أقملو رسر  الح ل قسلو: لمولكا فسلجلمع رس   نل ل رم  رس   كا 
ال ا ف كالكبرعل فجمسلو اللحمرـل كالجس  مكوف الاجـل ف وؿ ااكؿ هللا لس  هللا رسر  

  فاجـل فأللؿ هللا رل كجس: ل فأما  (السهـ  لن أكؿ مف أحرو أماؾ  ك أمولك ) كاسـ: 
{

 

 .ٛٔ( اكاع ال كا   رل ٔ)
الف اللامكص  اللامكصل؛ٕٖٕٓ/ٗلحرا ماسـ  ماسـل؛ٕٔ/٘لحرا البعواص البعواصل ( ٕ)
ٗ/ٜ٘٘. 
صلظا: ابف الجكلصل غا ل  ( محمـ أص ماك  الكج ل حمم  لحمرمو: طس  كجه   ولوحـ.ٖ)

؛ ابف ملظكال لاوف ٗٗٗ/ٔفن غا ل الح صو  اللهورل ؛ ابف اا صالٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٔالح صو 
 .ٕٔ/ٖٖ؛ اللبص صل لو) الماكس ٓٔٓٔ/ٕالمال 



 

 

 

}()ٔ. 
ف أفلوجـ  ولاجـ - ملسو هيلع هللا ىلص -ر كؿ: ا لكا دمحما   ل فإف أماكـ  وللحمرـ كالجس  فعكك ل كا 

}:هللا لمول  ٕ()فوحكاكال فأللؿ

} لٖ(){ 

 

 .ٔٗ  رلاكاع المو  ع ( ٔ)
الف أبن  أبك  اك ل؛ٕٖٚٔ/ٖماسـ لحرا  ماسـل؛ٜٔٗ-ٜٛٗ/ٖٓمال  االموـ أحم  أحم ل ( ٕ)

 . ٖٗٗ-ٖٖٗ؛  الكاح صل أا ول الللكؿل صٙٓٔ-٘ٓٔ/٘ اك  
 .ٗٗ  رلاكاع المو  ع ( ٖ)



 

 

 

 } لٔ(){

}()ٕ .   
لل  اجس مف الصهك  كاماأعل ف وؿ  ":   قو  ابن هللا رل ٖ()لا اع كأب كككلؾ اك   

 مبهـ ل مض: اكلبكا بلو  ل  لكا اللبنل فإل  لبن  مو  وللعوصفل فإف أفلولو  ولرو 
ل قسلو: فلرو لبن مف ألبرو ؾل قوؿ: فألكا اللبن  كف الاجـ قبسلولول كاحلججلو بهو رل  هللا

ملسو هيلع هللا ىلص كلك جولس فن الماج  فن ألحو  ل ف ولكا: رو أ و ال واـل مو لا  فن اجس كاماأع 
أل  كـ  وب ) للرو؟ فسـ ركسمهـ كسمل حل  أل  بص  م اااهـل ف وـ رس  ال ولل ف وؿ:

قولكا: ( اللكااع رس  مف لل   كا أحلف؟ الكص أللؿ اللكااع رس  مكا  مو لج كف فن
 كاللجبر : أف رحمس اللالروف رس  حموال كل وبس أقوصلهمول  - رحمـل ك ج  ل ك جس 

 
 
 
 
 
 

 

 .٘ٗ  رلاكاع المو  ع ( ٔ)
 .ٚٗ  رلاكاع المو  ع ( ٕ)
أاسـ روـ عصبا ك ه لو مع ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ـ للم  لوحل ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( أبك لا اع ال كان ٖ)

لػ ٚ٘ حاف ااع ؽ لكفن الل لالم و ع كالككا ك صا فكوف أج ا اللحو ل ح ص ول ككاظل رسر 
؛ ابف ٕٕ-ٕٔابف ح وفل م ولصا رسمول ااملوال ص  لػ. صلظا:ٜ٘ أربو لػ كقصسٛ٘ سكقص

الكلبنل المبا فن  ؛ٜٔ/ٔابف رب  الهو صل ط  و  رسمول الح صو ؛ٖٖٔ/ٙاا صال أا  الغو ل 
 -ل  اا الجلل المسمرلل بصاك  ٔبف  اصكلن لغسكؿل طادمحم الامص   عبا مف غبال لح صق:

 ٙٗ/ٔل ـٜ٘ٛٔلبلوفل 



 

 

 

الل  عل  ٔ()قوؿ: كاك   ول ملهـل فسمو ا   اللبن ملسو هيلع هللا ىلص اك ل ألظ    - كرطوؼ بهمو
 رسر  كاسـ: جـل ف وؿ اللبن لس  هللاف وؿ: السهـ  ك ل  للول فإلو لج  فن اللكااع الا 

قوؿ: لل  كك قاا ل مف مسؾ مف مسككلول فأعا رل   ( فمو أكؿ مو االعللـ أما هللا؟)
الاجـل  ـ لل  اجس فن أااع مف اللوسل فأاا  اجم ل فحوؿ قكم   كل ل كقولكا: ال 
 وؿ صاجـ لوحبلو حل  لجنل  لوح ؾ فلاجم ل فولطسحكا رس  لك  الم ك ل بصلهـل ف

لمول   قكل  فصهـ ٕ() للؿك فأما بهمو فاجمول ( فإلن أحكـ  مو فن اللكااع) اللبن ملسو هيلع هللا ىلص: 
:{

}()ٖ".  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ل اللهورل فن غا ل الح صو  اا صا( ألّظ    الل  ع: أص ألا فن الال  كأللم   ّرو . صلظا: ابف ٔ)
؛ اللبص صل لو) الماكس ٖٛٓٗ/٘؛ ابف ملظكال لاوف المال مو ع )لظظ( ٕٕ٘/ٗكاا ا 
ٕٓ/ٕٚٔ.  
لػ(ل المللفل لح صق: حبصل الاحمف اارظمنل ٕٔٔالللمولن؛ رب  الالاؽ بف لموـ ) ( ٕ)

؛ ابف ل وـل الاصاع اللبكرل ٖٛٔ-ٖٚٔ/ٚـل ٖٜٛٔل المكلل االا منل بصاك ل ٕط
 .ٚٔٗ-ٙٔٗ/ٛ الطباصل جومع البروف؛ ٛٓٔ-ٚٓٔ/٘الف أبن  اك   أبك  اك ل؛ٖٕٔ/ٕ
 .ٗٗ  رلاكاع المو  ع ( ٖ)



 

 

 

 كا حوب  ملهـ اماأع  اللن لرس لهو الس فن ال صف الهـ لصهك ا كمف رو ا  
أعاجكلو مف البص ل فسـ صلاجسكلو كلـ ر وابكلو كلـ صجوممكلو فن البصك ل فا س ااكؿ 

} –رل كجس  -هللا  ٔ()رف كلؾ فأللؿ -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 

}()ٕ . 
فبس  كلؾ الصهك  ف ولكا: مو صا   لكا  (اللكوااللمكا كس  نل  ال )ف وؿ ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 . ٖ()الاجس أف ص ع مف أمالو  ص ول  ال عولولو فر 
كول  الصهك  ال لألك مو      رس  الماسمصفل كولكا ر كلكف: رو ألحول دمحمل  ل  ك 

 ر كلكف:  كا أل  الاجس ك  ٗ()كهللا مو رحس لجـ أف لألكا لاولكـ  ال مف كج  كاح 
} ٘()جول الكل  أحكؿ. فللل  اماأل   واكل

 

؛ الكاح صل أا ول الللكؿل ٚ٘-ٙ٘/ٖالف أبن  اك   أبك  اك ل؛ٕٙٗ/ٔلحرا ماسـ ماسـل ( ٔ)
 .ٜٓٔص
 .ٕٕٕ رل  اكاع ال  اع ٕ()
/ ٔلواصا  ل ابف ك صا؛  ٕٙٗ/ ٔ لحرا ماسـ  ماسـل؛ ٖٙ٘/ ٜٔمال  أحم  أحم ل ( ٖ)

ٖٗٛ. 
 .  ٛ٘ٓٔ/ ٕ لحرا ماسـ  ماسـل؛ ٜٕ/ ٙ لحرا البعواص  البعواصل ٗ()
 ؛ٔٙٔ/ ٕ الج ف كالبروف رف لواصا ال ا ف  لال مسبن    ؛ٕٔٗ/ ٗ جومع البروف  ل( الطباص ٘)

 . ٜٛ٘/ ٔلواصا ال ل اابف ك ص



 

 

 

أقبسل )ٕ()ملارل الكل  رملن بكلؾ مكبع ا   الحاو حصو     ٔ(){
  .   ٖ()(كأ بال كالق ال بال كالحربل
ال ركو  رمرش  ٗ() كول  الماأع مف لاول االلوا لجكف م  كمف رو ا  الجولسرل 
روش لهو كل  أف لهكّض  ل فسمو أجسص  اللبصا كوف فصهـ مف أبلول  لهو كل  فلحسف ل ف

}هللا لمول :  ٘()االلوال ف ولكا: ال ل ع أبلوللول فأللؿ
}(ٙ) 

 . فمف  ول لحق بهـ كمف  ول  عس فن االا ـ
ق ـ ااكؿ ا وطصس كالظلكف اللن لرس لهو ال   ارن ك جمسكلهو  صلو فسمو ك لكاا كف ا
صهك  ل كؿ:  لمو لك  ال لرو ا مل  الؼ اللل  لمو رمكل اللوس الالم صلل ك  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 

 فن اللوا لجس ألف الل مف أروـ ال لرو صكـ
 
 
 

 

 .  ٖٕٕ  رلاكاع ال  اع ( ٔ)
 .ٕٜٔالكاح صل أا ول الللكؿل ص( ٕ)
 . ٜٛٔ/ ٛ الالف الجبا  لسلاو ن اللاو نل ( ٖ)
صلظا: اللمع اصل الوو ق فن غا ل  ( الم   : اللن ال رمرش لهو كل  كوف كلؾ قبس االا ـ.ٗ)

 س؛ اللبص صل لو) الماك ٜٛ/ٗ صو ؛ ابف اا صال اللهورل فن غا ل الحٕٔٗ/ٖالح صو 
٘/ٕٗ. 
ل لحرا ؛ ابف بس وفٚ٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٗ الطباصل جومع البروف؛ ٜٕٙ/ٖالف ابن  اك  أبك  اك ل ( ٘)

 .ٓٔٙ-ٜٓٙ/ٔف ااا ولابف حجال  المجول فن برو؛ ٕٖ٘/ٔ لحرا ابف ح وف
 . ٕٙ٘ اكاع ال  اع  رل( ٙ)



 

 

 

لمو لن ا مل أروـ  هللا  ٔ() ـ صل طع المكالل فأللؿ كاح  فن اللوا مف أروـ اآلعاعل كا 
} لمول :

}()ٕ  . 
فف رسـ ألس الجلول اف مو بصف طافن جهلـ ماصاع أابمصف روًمو  :ؿ  ق و ر  َّوس اْبف م 

قولكا: لف لمّكل فن اللوا  اّل مو كج لو فن اللكااعل فإكا كوف صكـ ال رومل اقلحمكا فن 
اللوال فاواكا فن المكال حل  اللهكا  ل  ا   ا كفصهو  جاع اللقكـل  ل   عا صكـ مف 

: رو أر ال هللا لرملـ ألكـ لف لمكبكا فن اللوا  ال ااروـ المم ك عل ف وؿ لهـ عللل اللوا
دمحم رسر  الل ع  للبر  لمول  هللا قوؿ  ـ ٖ()أروًمو مم ك عل ف   ال ب  الم   ك  ن ااب 

 }ٗ() :كالا ـ كلمف مم  مف الململصف
}()٘. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٖٕٚ/ٔف ااا ولفن بروابف حجال  المجول  ؛ٖٓٔ-ٜٕٔالكاح صل أا ول الللكؿل ص( ٔ)
  . ٓٛاكاع ال  اع  رل ( ٕ)
ابف  ؛ٖٔٔ-ٖٓٔ؛ الكاح صل أا ول الللكؿل صٙ٘ٔ/ٔ لواصا ال ا ف المظرـابف أبن حولـل ( ٖ)

 .ٕٗٚ-ٖٕٚ/ٔف ااا ولحجال  المجول فن برو
 ؛ ابف ك صالٛٗٔ/ٔابف أبن حولـل لواصا ال ا ف المظرـ ؛ ٗٛٔ/ٕ اللبكرل اصاعال ل ( ابف ل وـٗ)

 . ٖٚٓ/ٔلواصا ال ا ف المظرـ  ك صال
 .٘ٚ رل اكاع ال  اع ( ٘)



 

 

 

 
  المبحث الثالث

 الييود يكيدون لممسممين ويحرضون العداء لمحاربتيم
هـ لـ كرومسهـ  ولحال  كالطصل كلجلّ  لكأمكالهـ لرس   صلهـ أمف الااكؿ ملسو هيلع هللا ىلص الصهك 

} ملهـ فن ال ا ف قوؿ لمول :لمول    الممومسل كق  حكا هللا اكا لكر  ّ 

}()ٔ . 
 اسمف قبصسل مو ص ؿ رس  كلؾ: الغػػ ا كالعرولل لول م لمل لهـ فظها مف كسّض  فّ كا

رف الم صلل   ٖ()كبلن اللبصال ٕ()رسصهـ فأجس  بلن قصل وع ااكل  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رل كجس 
كحوال صهك  عصبا حل  االاسمكا ل  كلولحك ل  ـ أكل   ٗ()ن قا ظلاللبكرل كقلس بل

اعاجف الصهك  ) ف وؿ ااكؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص:   م  عروللهـ  بإعااجهـ مف جل اع المال
 كالللوا  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٕٛل  رل المو  ع( اكاع ٔ)
 .ٕٕٖ-ٖٛٔ/٘الب ارل كاللهورل  ابف ك صال؛ ٖ٘-ٓ٘/ٖابف ل وـل الاصاع اللبكرل ( ٕ)
 .ٜٗ٘-ٖٖ٘/٘الب ارل كاللهورل  ابف ك صال؛ ٕٔٓ-ٜٜٔ/ٖابف ل وـل الاصاع اللبكرل ( ٖ)
 كمو  م لو. ٓٚ/ٙالب ارل كاللهورل  ابف ك صالكمو  م لو؛  ٕٗٗ/ٖللبكرل ابف ل وـل الاصاع ا ( ٗ)



 

 

 

العسرول رما بف العطول ابن هللا  فلوك ٔ()(ماسموً  مف جل اع المال حل  ال أ ع  الّ  
.ٕ()لمال ملهـاا جل اع طهّ ك  كؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلصااكلرل رل  

الم صلل لولح  بلك اللبصا رس  أف ال ر ولسك  كال ر ولسكا مم ل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كلمو ق ـ اللبن 
م اكصف ب اا كظها رس  ال -ملسو هيلع هللا ىلص  -كقبس ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلؾ ملهـل فسمو غلا ااكؿ هللا 

قول  بلك اللبصا: كهللا  ل  اللبن الكص كج لو لمل  فن اللكااع ال لا  ل  اارلل فسمو غلا 
كالململصفل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أح ا كلـل الماسمكف ل بكا المه  كأظهاكا الم اكع لااكؿ هللا 

كقوؿ الموااكف: ( ٖ) ـ لولحهـ رف الج ل مف الم صلل -ملسو هيلع هللا ىلص  -فحولالـ ااكؿ هللا 
}للل  لك  اآلرل فن بلن اللبصا 

}()ٗ .  
لّ ك  ل   لر  كك ف لموقلسل االبرول لمكا   لس الااكؿ ملسو هيلع هللا ىلص فأكح  هللاك ألس غ ا  هـا 

 ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصرل مو عا)  ٘()غ الـ
 
 
 
 
 
 

 

 .٘ٛٗ/ٖالف ابن  اك   أبك  اك ل ؛ٖٛٛٔ/ٖماسـ لحرا ماسـل ( ٔ)
 . ٙٛٗ/ٖماسـ لحرا ماسـل ( ٕ)
 . ٘ٙٙ( الكاح صل أا ول الللكؿل صٖ)
 .ٕ( اكاع الح ا  رل ٗ)
 ملوع ؛ الم ا لصل ٗٚ/ٗب ارل كاللهورل ؛ ابف ك صال الٖٖٚ- ٖٖٙ/ ٔمغولص ل ال( الكاق ص ٘)

 . ٕٙٗ -ٓٙٗ/ ٔ لوا خ العمرس؛ ال روابكاصل ٜٓٔ-ٛٛٔ/ٔاااموع 



 

 

 

كول  رس  اأس الل أ ها مف "قوؿ راكع: ل مف بلن اسرـ  لصهـ فن  رل الاجسصف 
: قلس اجس مف ٖ()كالجسبن لٕ()مجول  كركامل ف   اك   لٔ()"كقمل ب ال قبس أح 
كبصف قكمهمو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ف بلن اسرـل كبصف اللبّن اجسصف م -ملسو هيلع هللا ىلص  -ألحول ااكؿ هللا 

 لكرما لكمم  أبك  كا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ل فأل  اللبّن لمكا رلل فجول قكمهمو رطسبكف ال ر
كرب  الاحمف بف ركؼ ابكاف هللا رسصهـ أجممصفل ف عسكا  لكطسحل لكرسنّ  لكر موف

لهـ فن ر سهمول ف ولكا: لمـ رو أ و ال واـ رس  كمل بف اا اؼ كبلن اللبصا رالمص
كلمطرؾ الكص لاأللول فجسس  لق   ف لؾ أف لألصلو كلاأللو حوجلل اجسس حل  لطممؾ

لك كألحو  ل فع   مبهـ ب مض كقولكا:  لكـ لـ لج كا محمً ا أقال مل  اآلفل فمف 
ش بف بف جحو كرظها رس  لكا البص  فرطاا رسر  لعاعل فصا حلو مل ؟ ف وؿ رما 

 كمل: ألول فجول  ل  احو رظرمل لرطاحهو رسر ل
 
 
 
 
 

 

 . ٛٛ/ ٘لحرا البعواص البعواصل ( ٔ)
ولـ ابف ر وس ابن هللا رل ( ركامل بف رب  هللا مكل  ٕ) صال  فن أ لس  باباصل  ض  ل   ب  ر  اللَّْواض

أبك لمرـل حسرل ؛ ٖ٘ٛ/ٕالجبا  ابف ام ل الط  و  ا: صلظ لػ كقصس  م  كلؾ.ٚٓٔلكفن الل 
 .ٖٔٓ/ٔ ابف الجكلصل لول اللوكع ؛ ٕٖٙ/ٖ ااكلرول

دمحم بف الاو ل بف   ا بف رماك الجسبن ركل   أبن اللبال كوف رولمو  وللواصا كألاول  ( ٖ)
جبا  لػ. صلظا: ابف ام ل الط  و  الٙٗٔالمالل كأحو ص هـل كأرومهـ لكفن  ولجكفل الل 

؛ ٜٖٓ/ٗ؛ ابف عسجوفل كفرو  اارروف ٕٓٚ/ٚ؛ ابف أبن حولـل الجاا كاللم صس ٛٚٗ/ٛ
 .ٛٗٔ/ٙالكلبنل اصا أر ـ الل  ل 



 

 

 

 -فعا) ااكؿ هللا  فأماؾ هللا لمول  ص  ل كجول جبا س رسر  الا ـ كأعبا  بكلؾل 
} :هللا لمول  ٔ()كأللؿ -ملسو هيلع هللا ىلص 

هـ حل  لللكا رس  ف ولسل ٕ(){
 بلك اللبصا فجس   الا ا -أص –الحس ل  لهـ مو أقس  االبس  الّ  الج ل كرس  أف
قس  االبس مف أململهـ كأبكال بصكلهـ كع بهو ككولكا صعابكف بصكلهـ كاحلمسكا مو أ

فصه مكلهو فرحلمسكف مو كاف هـ مف ع بهو ككوف ج للـ كلؾ أكؿ ح ا اللوس  ل  
ككوف بلك اللبصا مف ا م مف أا وط بلن  ااا صس لـ رلبهـ ج ل ملك كلل  ٖ()ال وـ

هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  فسكال مو كلل هللا رسصهـ هللا الج ل رس  بلن  ااا صس فسكلؾ أج لـ ااكؿ 
 مف الج ل لمكبهـ فن ال لرو كمو ركب 

 
 
 
 
 
 

 

؛ الكاح صل ٖٕٔ-ٕٕٛ/ٛ الطباصل جومع البروف؛ ٓٓٔ-ٜٜ/ٖابف ل وـل الاصاع اللبكرل ( ٔ)
؛  ٛٚ/ ٕاالا ـ  لوا خ؛ الكلبن ل  ٕٛ/ ٖ؛ ال غكصل ممولـ الللل س ٖٓٗأا ول الللكؿل ص

 .ٖٕٛ -ٕٕٛ/ٗٔاللواصا الكارم ل لطلطوكص ا
 .ٔٔ  رلاكاع المو  ع ( ٕ)
ب ه ـْ  كلؾ كلكال الج لل رسصهـ كلل ق  ا حول  هللا ككوف( ٖ) كَّ ْلرو فضن ل م   فن ح ا أكؿ ككولكا ال  

 أفّ  ككلؾ رلاآل لك  فسر اأ  ول وـ المح ا أفّ   ؾّ  مف: ر وس ابف قوؿل  ال وـ  ل  ح اكا ال لرو
 أاض  ل »: ف وؿ أصف؟  ل : قولكا. «اعاجكا»: صكم ك لهـ :قوؿ كاّسـ رسر  هللا لّس  اللبنّ 
ؿض  ا حول  هللا فأللؿ ل«المح ا ْ اض  اض كَّ ؛ ال غكصل ٕٛٙ/ ٜ الج ف كالبروف لال مسبنصلظا:  .اْلح 

 .ٜٙ/ٛممولـ الللل س 



 

 

 

} لمول : هللا ٔ()بلك قا ظل فأللؿ 

 

}()ٕ .  
كلحللكا فن حلكلهـ أما   طع  للمو للؿ ببلن اللبصا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ااكؿ هللا  كأفَّ 

حااقهول لرم  رو  "فجلع أر ال هللا رل  كلؾ كقولكا: لر طع لمس هـ  والاض لعصسهـ كا 
الم ما كقطع اللعصس؟ كلس كج   لا   الل ال أفمف الل ا ر ا ال جا  دمحم ألؾَّ 

فكج   -ملسو هيلع هللا ىلص  -فرمو لرم  أل  أللؿ رسرؾ الواو  فن اااض؟ ف ّق كلؾ رس  اللبّن 
الماسمكف فن ألواهـ مف قكلهـ كع كا أف رككف كلؾ فاوً ال كاعلسوكا فن كلؾل ف وؿ 

 هللا  ٖ()مكال فأللؿ  ممو أفول هللا رسصلو. كقوؿ  مبهـ: بس اقط مبهـ: ال ل طمكا فإلّ 
 
 
 
 
 
 

 

 ال روابكاصل لوا خ العمرس؛ ٔٚ/ٛـ الللل س ؛ ال غكصل ممولٚ٘ٙصأا ول الللكؿل  الكاح صل( ٔ)
ٔ/ٗٙٔ. 
 .ٙ - ٕاكاع الح ا اآلرو  ( ٕ)
 . ٜٗ/ ٛال ا المل كا فن اللواصا  ولمأ كا الاصكطن ل ( ٖ)



 

 

 

. " ٔ(){}ل واؾ كلمول : 
لل رً و لمف له  رف قطم  كلحسر  لمف قطم ل كأعبا أف قطم  كلاك  بإكف هللا 

عولل فأرطو  هللا  رولو كعل  بهو  ملسو هيلع هللا ىلص صس بلن اللبصا لااكؿ هللافكوف لع ل لمول 
ـ  اض ح    مف ق ْبسض  ل و ض سَّ اْلغ  كلـ ل حض
}لمول :  ف وؿ ٕ()

 غصا قلوؿ ل ٖ(){
 فأرط  اللبن  ملسو هيلع هللا ىلص  أج الو المهوجا ف 

 
 
 
 
 

 

 .٘ رل اكاع الح ا ( ٔ)
ماأعل غلا لبن مف االبرولل ف وؿ ل كم : ال صل ملن اجس ق  مسؾ  بع ا) :( قوؿ ااكؿ َّللاَّض  ملسو هيلع هللا ىلصٕ)

كلك صا   أف صبلن بهول كلمو صبفل كال  عا ق  بل  بلرولول كلمو صافع ا وهول كال  عا ق  ا لا  
كلك مللظا كال لو "ل قوؿ: " فغلا فأ ل  لس ا ل حصف ل ع الملال أك  -أك عسوو   -غلمو 

رسر   قا  و مف كلؾل ف وؿ لس مس: أل  مأمكاعل كألو مأمكال السهـل اح اهو رسن  ص ول فح ا 
حل  فلا هللا رسر  "ل قوؿ: " فجممكا مو غلمكال فأقبس  اللوا للأجس ل فأب  أف لطمم ل ف وؿ: 
فركـ غسكؿل فسص ورملن مف كس قبصسل اجسل ف ورمك ل فسل   ص  اجس بص  ل ف وؿ: فركـ الغسكؿل 

ؿل أللـ غسسلـ فسل ورملن قبصسلؾل ف ورمل  "ل قوؿ: " فسل   بص  اجسصف أك    لل ف وؿ: فركـ الغسك 
"ل قوؿ: " فأعاجكا ل  م س اأس   اع مف كللل قوؿ: فكبمك  فن الموؿ كلك  وللمص ل فأقبس  
اللوا فأجسل ل فسـ لحس الغلو ـ اح  مف قبسلول كلؾ  أف هللا ل واؾ كلمول  اأ  بمولو كرجللول 

 .ٖٙٙٔ/ٖلحرا ماسـ ؛ ٙٛ/ٗصلظا: لحرا البعواص  (.فطصبهو للو
 .ٙ رل  اكاع الح ا( ٖ)



 

 

 

ـ ملهو لاجسصف مف االلوا كولو ككص حوجل لـ ر اـ اح  مف مهو بصلهـ كقاَّ كقاّ 
 .ٔ()االلوا غصالمو

ل  صكملو لكا كالصهك  رحابكف أر ال االا ـ لمحوابل الماسمصف ملك ظهكا االا ـ  
كلهكا االما عا) كمل بف اا اؼ فن  ا مصف ااجً و مف الصهك   ل  مكل  م  كقمل 

ك ل بكا المه  الكص كوف بصلهـ كبصف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أ ح  لرحولوكا قا ً و رس  ااكؿ هللا 
كللل  الصهك  فن  كا قا شل ف وؿ  ٕ()فللؿ كمل رس  أبن اوروف -ملسو هيلع هللا ىلص  -ااكؿ هللا 

ألس مكل:  لكـ ألس كلولل كدمحم لوحل كلولل كال لأمف أف رككف لكا مكًاا ملكـل 
}فإف أا   أف لعا) ممؾ فواج  لهكصف الللمصف ك مف بهمو فكلؾ قكل : 

لصجنل ملكـ    كف كملو    كف فسلسلؽ أج و لو  ـ قوؿ كمل الس مكل:  {
  ولجم لل فلمول  ال البص  للجه ّف رس  قلوؿ

 
 
 
 
 
 

 

؛ ٖٔٙ-ٖٛ٘/٘الللمولنل المللف  رب  الالاؽ ؛ٚ٘ٔ/ ٖ الف أبن  اك  أبك  اك ل ( ٔ)
الجوممل االا مرلل الم صلل ل ٔالمكاجن؛ دمحم بف دمحمل ماكرو  االموـ الللاص فن المغولصل ط

  .ٖٙٔ-ٖٔٔ/ٔـل ٕٗٓٓالملكاعل 
ح  لرمول قا ش كوف مف ( أبك اوروف لعا بف حال بف أمرل بف رب   مس بف رب  ملوؼل إٔ)

الملوك صف لس ركع االا مرلل أاسـ لصسل فلا مكلل  ه  حلصلًو كالطو ف مع ااكؿ هللا لس  هللا 
ل  ه  فلكا ال وـ فن ع فل أبن  كا كرما ابن لجااف رس  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  كالك رسر  كاسـل 
ظا: أبك لمرـل ممافل اللحو ل لػ كلك ابف  موف ك مولصف. صلٖٔل لكفن الل هللا رلهـ
 .ٕٔٗ/ٖٕ؛ ابف راوجال لوا خ  م ق ٖٔٛ؛ ابف رب  البال االالرمولل صٜٓ٘ٔ/ٖ



 

 

 

دمحمل فومسكا كلؾل فسمو فاغكال قوؿ أبك اوروف لجمل:  لؾ امال ل اأ الجلولل كلمسـ  
كلحف أمصكف ال لمسـل فأصلو أل   طا ً و كأقال  ل  الحق؟ ألحف أـ دمحم؟ ف وؿ كمل: 

رسّن  صلكـل ف وؿ أبك اوروف: لحف للحا لسحجص  الجكمولل كلا صهـ المولل  ارابكا
كل اص البصفل كلوؾ المولنل كللس الاحـل كلمما بص  ابلول كلطكؼ   ل كلحف 
ل ك صللو ال  رـ ك صف دمحم  ل كدمحم فواؽ  صف   و  ل كقطع الاحـل كفواؽ الحـا ألس الحـا

}هللا لمول :  ٔ()بر  ممو لك رسر ل فأللؿالح صو؛ ف وؿ كمل: أللـ كهللا أل    ا

فسمو اجمكا  ل  قكمهـ قوؿ لهـ رملن كمً و كألحو   اآلرلل  . ٕ(){
قكمهـ:  ف محمً ا صلرـ أل  ق  للؿ فركـ ككا كككال ف ولكا: ل ؽ كهللال مو حمسلو رس  

ابن -ٗ()ل ككولكا صهجكف الماسمصف ف   اك  كمل بف مولؾٖ() كلؾ  اّل  غب  كحا  
 أف كمل بف اا اؼ الصهك ص كوف  ورًاا ككوف  -هللا رل  
 
 
 
 

 

؛ ابف ك صال الب ارل ٖٕ٘/ٕ؛ ال غكص ل ممولـ الللل س ٘ٙ٘/ٕ( الطباص ل لوا خ الااس كالمسكؾ ٔ)
 . ٛ/ ٗكاللهورل 

 .ٔ٘( اكاع اللاول  رل ٕ)
؛ ال غكصل ممولـ ٖٜٕ؛ الكاح صل أا ول الللكؿل صٕٖٛ-ٕٕٚ/ٖ( ال مسبنل الج ف كالبروف ٖ)

 .٘٘/٘؛  االلكانل اكا الممولن  ٛ/ ٗ؛ ابف ك صال الب ارل كاللهورل ٖٕ٘/ٕالللل س 
( كمل بف مولؾ بف أبن بف كمل بف ال صف مف العلا) ركل  أ و رب  هللا كقصس أبك رب  الاحمف ٗ)

فن ع فل رسن بف أبن طولل ابن هللا رل   م  أف كف  كلك  ورا ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كمو 
 لا . كلك أح  الا مصف الكصف  ورمكا  ولم  ل. صلظا: ابف رب  البال االالرمول فن ممافل 

 .ٜٕٗ/ٜ؛ ابف حجا االلو ل ٕٕ٘/ٗ؛ ابف اا صال أا  الغو ل ٕ٘ٙاالحولل ص



 

 

 

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -كرحاض رسر  كووا قا ش فن  ما ل كلمو ق ـ اللبّن  - ملسو هيلع هللا ىلص -صهجك اللبّن 
 -الم صلل كألسهو أع طل ملهـ الماسمكف كملهـ الم اككف كملهـ الصهك ل فأاا  اللبّن 

أف راللسحهـ كسهـل فكوف الم اككف كالصهك  صلككل ل ك لككف ألحو   أ    –ملسو هيلع هللا ىلص 
}هللا:  ٔ() وللبا رس  كلؾل كفصهـ أللؿ -ملسو هيلع هللا ىلص  -اك ل فأما هللا لمول  لبر  ا

}()ٕ.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لػ(ل ٛ٘ٗأحم  بف الحاصف ) ل البصه ن؛ أبك  كا  ٛٙٗ-ٙٚٗ/ٖالف أبن  اك  أبك  اك ل ( ٔ)
ل  اا الجلل ٔ ال س اللبكع كممافل أحكاؿ لوحل ال ا ملل لح صق: رب  الممطن قسمجنل ط

؛ الم ا لصل ٖ٘ٗ/ ٔ؛ ابف ك صا ل اللواصا ٜٛٔ-ٜٚٔ/ٖـل ٜٛٛٔلبلوفل  -المسمرلل بصاك  
 .ٜٚٔ-ٛٚٔ/ٕٔ ملوع اااموع 

 . ٙٛٔ( اكاع  ؿ رمااف  رل ٕ)



 

 

 

 
 أل  قوؿ: ما  وس بف  ٔ()كمف عبو ط مهـ    واع الولف ل ف   اك  ل   بف أاسـ

فن الجولسرلل رظرـ الجوا   ص  البغف رس  الماسمصف ( ٕ)ككوف  صعو ق  راو -قرس 
مف ااكس كالعلا)  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لحول ااكؿ هللا   ص  الحا  لهـل فمّا رس  لوا مف أ

فن مجسس ق  جممهـ صلح  كف فر ل فغوظ  مو اأ  مف جمورلهـ كألولهـ كل ا كا  
بصلهـ فن االا ـ  م  الكص كوف بصلهـ فن الجولسرل مف الم اكعل ف وؿ: ق  اجلمع مح 

اجلممكا بهو مف قااال فأما  و  و مف بهك  ال   ل ال كهللا مو للو ممهـ  كا  ٖ()بلن قصسل
  ٗ()الصهك  كوف مم ل ف وؿ: ارم   لصهـ فوجسس ممهـل  ـ ككالـ بصكـ   موو

 

  بف أاسـ أح  م ولصا اللو مصف كوف كال   مكل  لمما بف العطول ابن هللا ( أبك رب  هللا ل ٔ)
لػ. صلظا: ابف ح وفل م ولصا رسمول ٖٙٔرل ل  موـ فن اللواصا كالح صو لكفن الل 

 ٙٚٔ/ٔ؛ ال اك صل ط  و  المواا ف ٕٔ/ٓٔ؛ الملصل لهكصل الجموؿ ٗٓٔااملوال ص
. صلظا: ابف ملظكإ) فَّ بضا  كأ ا  ؛ الوصاكل  و صل ال ومكس ٜٜٕٗ/ٗل لاوف المال ( راو: ك 

 .ٖٔٔٔالمحرمل ص
( قصسل: أـ ااكس كالعلا) كلن قصسل بل  اااقـ بف رماك بف جولل بف رماك مل  رول لكجل ٖ)

ل رسن  بف أحم  احوا ل بف  مس ل بف رماك بف مل  رول كال  ااكس كالعلا). صلظا: ابف حـل
ل ٘ألاول المالل لح صق: رب  الا ـ دمحم لواكفل ط لػ(ل جمهاعٙ٘ٗبف امص  اال لان ) 
؛ الحمكصل الم لبل مف كلول جمهاع اللالل ٕٖٖـل صٕٜٛٔ اا الممواؼل ملال 
؛ ٕٕٕل صٜٚٛٔلبلوفل  -ل ال اا المابرل لسمكاكرو ل بصاك  ٔلح صق: لوجن حافل ط
 .ٕٖٗ/ٓٔالمصلنل رم ع ال وائ 

لا)ل فسمو الل كا اقللسكا قلوال   ص ا كلباكا جمرمول ( صـك  موو صكمو اقللس  فر  ااكس كالعٗ)
ككوف الظوا فر  صكم ك لحكس رس  العلا) ل ككوف رس  ااكس صكم ك حبصا بف اموؾ 
اا هسنل أبك أاص  بف حبصا؛ كرس  العلا) رماك بف اللمموف البروبنل ف ل  جمرمول 

؛ ابف ٕٗٓ/ٕلاصاع اللبكرل ككول  قبس الهجاع اللبكرل بعمس الكا . صلظا: ابف ل وـل ا
لػ(ل  صكاف ٛٓٛ؛ ابف عس كف؛ رب  الاحمف ) ٓٗ٘-ٖٛ٘/ٔاا صال الجومس فن اللوا خ 
كالبابا كمف رولالـ مف ككص ال أف ااجبال لح صق:  كالمجـالمبل أ كالعبا فن لأا خ المال 
 .ٖٚٗ-ٖٙٗ/ٕـ ل ٕٓٓٓل ل بصاك عسصس  حو عل ) . (ل  اا الوكا 



 

 

 

 
كمو كوف فر ل كأل  لـ  مض مو كولكا ل وكلكا فر  مف اا موال ككوف  موو صكًمو 
اقللس  فر  ااكس كالعلا)ل ككوف الظوا فر  لحكس رس  العلا)ل فومس فلجسـ ال كـ 

أح  بلن  ٔ()رل  كلؾل فللولركا كلووعاكا حل  لكا ل اج ف مف الحصصف أكس بف قرظن
أح  بلن اسمل مف العلا) فل وكال كقوؿ  ٕ()حوا ل مف ااكسل كج وا بف لعا

ل كغبل الوا  وف جمرًمو كقوال: ٖ()أح لمو للوح  :  ف     كهللا ا  لهو اآلف جكرل
 ق  فمسلول 
 
 
 
 
 
 
 

 

ل  ( أكس بف قرظنٔ) بف رماك بف ل   االلواص ااكان  ه  أح ا لك كابلو : ك و ل كرب  َّللاَّ
ل  اّلكص قوؿ  فَّ بصكللو ركاع. صلظا: ابف رب  البال  كر وؿ:  ف أكس بف قرظن كوف ملوف ول كا 

؛ اللككصل لهكصل ااامول كالسغو  ٕٖٙ/ٔ؛ ابف اا صال أا  الغو ل ٛ٘االالرمولل ص
 .ٖٔٔ/ٖل ؛ ابف حجال االلو ٖٖٓ/ٔ
( ج وا بف لعا بف أمرل الاسمن االلواص  ه  ب اًا كأح ًا كمو  م لو مف الم ول  ككوف أح  ٕ)

؛ الكلبنل ٚٔٔلػ. صلظا: ابف رب  البال االالرمول ل صٖٓالا مصف لصسل الم  ل لكفن الل 
 .ٙٗٔ/ٕ؛ ابف حجال االلو ل ٘ٚ/ٔلجا   أامول اللحو ل 

ّل  ج ص  ال لا. كر وؿ: ف ف فن لكا ااما جكعل  كا أعك فر  ( الجكع: ال لا رام  جكرو؛ اٖ)
ـ أر لولو جكرلل أص أكؿ مو صبل أ فصهو.  كا طو   حال بصف قـك ف وؿ  مبهـ:  ف   ل ح ص و. كا 

؛ اللبص صل لو) الماكسل ٙٚ٘/ٔ؛ لاوف المال ٕٛٔ/ٔصلظا: اللمع اصل أاوس ال  غل 
ٕٓ/ٕٗٚ. 



 

 

 

ر كـ الظولاع كلن حاعل فعاجكا  لصهو فولبم  ااكس كالعلا) الا ا الا ال مك 
 - مبهو  ل   مض رس   ركالـ اللن كولكا رسصهو فن الجولسرلل فبس  كلؾ ااكؿ هللا 

فعا)  لصهـ فرمف مم  مف المهوجا ف حل  جوللـ ف وؿ: )رو مم ا الماسمصفل  -ملسو هيلع هللا ىلص 
أف أجامكـ هللا  والا ـل كقطع    رلكـ أما ب رك  الجولسرل كألو بصف أظهاكـ  م  

الجولسرل كألف بصلكـل فلاجمكف  ل  مو كللـ رسر  كوواا؟ هللا هللا( فماؼ ال كـ ألَّهو 
ل كرولق  مبهـ ٔ()للغل مف ال رطوف ككص  مف ر كلـل فأل كا الا ا مف أص صهـ ككبكا

هللا رل كجس:  ٕ()وممصف مطرمصفل فأللؿا  -ملسو هيلع هللا ىلص  - مبول  ـ اللافكا مع ااكؿ هللا 
} لٖ(){}

 رملن  ااكس كالعلا)  {
 
 
 
 
 

 

  ال نل ركال  االلاوف ص ر   لر  أك صاا  مل  ككقول المو ال كمل  لجبكع م س الكقول لجكف رلا( ٔ)
صلظا: اللمع اصل الوو ق فن غا ل  لوـا لبكع. رولـ لوكعل كلجسّ  جكا  كبكعل كلجسّ  لجسّ  قصس:
لاوف ؛ ابف ملظكال ٙٗٔ-٘ٗٔ/ٗ؛ ابف اا صال اللهورل فن غا ل الح صو ٕٕٗ/ٖالح صو 
 .ٖ٘ٔٛ-ٖٗٔٛ/٘المال 

؛ ابف الملكا؛ ٜٕٙ-ٕٚٙ/٘؛ الطباصل جومع البروف ٕٙٓ-ٕٗٓ/ٕل الاصاع اللبكرل ( ابف ل وـٕ)
لػ(ل كلول لواصا ال ا فل لح صق:ام  بف دمحم ٖٛٔأبك  كا دمحم بف  باالرـ اللراوبكاص ) 

؛ الاهصسنل الّاكض اا ل ف ٖٖٔ-ٖٔٔ/ٔـل ٕٕٓٓل  اا المآ ا ل الم صلل اللبكرلل ٔالام ل ط
ٗ/ٖ٘ٛ-ٖٙٓ. 
 .ٓٓٔ ؿ رمااف اآلرل ( اكاع ٖ)



 

 

 

قوؿ  {}رملن  واو كألحو    {}
لس  هللا رسر   -: فمو كوف  عص أحّل  لصلو مف ااكؿ هللا ٔ()جوبا بف رب  هللا

صكًمو أق ا كال  فأكمأ  لصلو بص  ل فكوولو كألسا هللا لمول  مو بصللول فمو اأص  قم -كاسـ 
ل ككوف الصهك  ألس فللل ك ك كف لكروللكف ٕ()أكحش أكاًل كأحاف  عًاا مف كلؾ الصكـ

كوف الحجو) بف الماسمصف رف  صلهـ ف   اك  ابف ر وس ابن هللا رلهمو أل :
كللالل كولكا مف الصهك  ص وطلكف  -ككهمس بف أبن الح صق كقرس بف ل    ٖ()رماك

 لكلـ رف لوًاا مف االلوا لرول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( جوبا بف رب  هللا بف رماك االلواص العلاجن مف ف هول اللحو ل كمح  صهـل غلا لامل ٔ)
لػ كل   بع كلامكف الل. ٛٚر اع غلكع مع ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لكفن  ولم صلل  م  أف رمن الل 

؛ ابف ٖٗ/ٔحوو ل ؛ الكلبن لككاع الٚٔصلظا: ابف ح وفل م ولصا رسمول ااملوال ص
 .ٕٔٔ/ٕحجال االلو ل 

 . ٜٕٙ-ٕٚٙ/٘؛ الطباصل جومع البروف ٕٙٓ-ٕٗٓ/ٕابف ل وـل الاصاع اللبكرل ( ٕ)
( الحجو) بف رماك مف بلن اللبصا مف أح وا الصهك  كمف الكصف للبكا الم اكع ل ا ـ كألس . ٖ)

 (.ٜٕٛ/ ٖ)ابف ك صال الب ارل كاللهورل 



 

 

 

اكل ؾ  ٕ()كامص  بف عص مل ٔ()ف وؿ افورل بف الملكا كرب  هللا بف جبصا - صلهـ 
اللوا: اجللبكا للالل الصهك  كاحكاكا للكمهـ كم وطللهـ ال روللككـ رف  صلكـل فأب  

}هللا لمول :  ٖ()أكل ؾ اللوا  اّل م وطللهـ كم لملهـل فأللؿ

صهك  كالم اكصف كرألكلهـ ككوف رب  هللا بف أبّن كألحو  ل صلكلكف ال لٗ(){
هللا لمول  لك   ٘()فأللؿ -ملسو هيلع هللا ىلص  -الظوا رس  ااكؿ هللا   واع وا ك اجكف أف رككف لهـ

 اآلرللله  الململصف رف م س فمسهـ.
 
 
 
 
 

 

بف اللمموف االلواص أعك عّكا  بف جبصال  ه  الم  ل كب اال كاال ه  ( رب  َّللاَّ بف جبصا ٔ)
 أح ل ككوف أمصا الّاموع صكم كل أف الم اكصف لمو الهلمكا كلب   الّاموع لرأعككا مف الغلرملل 
فلهولـ رب  َّللاَّ بف جبصال فمبكا كلاكك  فوال ه  رب  َّللاَّ صكم ك. صلظا: ابف ام ل الط  و  

 .ٚ٘-ٙ٘/ٙ؛ ابف حجال االلو ل ٜٗٔ/ٖ؛ ابف اا صال أا  الغو ل ٕٗٗ-ٓٗٗ/ٖالجبا  
ن  هللا  رل  مف االلوا قلس فن ب ا ل مع ٕ) عكال  ااابمل ر ا اجً   ( امص  بف عص مل ا بض

بضصسض َّللاَّض أ ْمك ا    {المهوجا ف ك االلوا كللؿ فصهـ قكل  لمول :  ْف ر ْ ل س  فضن ا  ب ْس  ك ال  ل   كل كا لضم 
كف   ل جضْف ال  ل ْ م ا  ( أص: ال لاّمكلـ  ولمكل ل كقكلكا لهـ: ٗ٘ٔ) اكاع ال  اع  رل   } أ ْحر ول  ك 
 ( . ٛٚ/ ٖ)ابف رو ؿ ل الس ول فن رسـك الجلول  ال ه ال ااحرولل .

؛ الكاح صل أا ول الللكؿل ٙٗ/ٖ؛ ال مسبنل الج ف كالبروف ٖٙٔ/٘( الطباصل جومع البروف ٖ)
 .ٙٚٙ/ٕ؛ ابف حجال المجول فن بروف ااا ولٕٕٗ-ٖٕٕص
 . ٕٛ( اكاع  ؿ رمااف  رل ٗ)
؛ ال غكصل ممولـ الللل س ٕٕٗ؛ الكاح صل أا ول الللكؿل صٚٗ/ٖ( ال مسبنل الج ف كالبروف ٘)
ٕ/ٕ٘ . 



 

 

 

كالصهك  ألس الجكل كالمكا كالحصس ف    لكاطأ ملهـ ا لو ر ا حبًاا مف صهك  عصبا 
ل مض: ا عسكا فن  صف دمحم أكؿ اللهوا  ولساوف  كف كقا  را للل كقوؿ  مبهـ 

االرل و ل كاجواكا    فن  عا اللهوا كقكلكا:  لو لظالو فن كلبلو ك وكالو رسموللو 
فكج لو محمً ا لرس بكلؾ كظها للو كك   ك ط ف  صل ل فإكا فمسلـ كلؾ  ؾ ألحو   

ف رف  صلهـ  ل   صلكـل فن  صلهـل كقولكا:  لهـ ألس كلول كلـ أرسـ    ملول فصاجمك 
}هللا لمول :  ٔ()فأللؿ

 . لصفكأعبا    لبر  محمً ا  ملسو هيلع هللا ىلص كالململٕ(){
ّف الصهك  أعبو اامـ طكرل كأا الـ اجرل كولكا صعوطبكف ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  وللكا ل   ٖ()كا 

ر ل كف اللل رص بلكا ل الج ـل فإكا أاا كا أف ر كلكا: اامع للول قولكا: اارلول ك كاكف 
 كأف المال كولكا  ٗ() ولاركللل كالطمف

 
 
 
 
 

 

؛ ابف حجال ٚٔ٘/ٕ؛ أبك حروف اال لانل ال حا المحرم ٖٖٕ( الكاح صل أا ول الللكؿل صٔ)
 .ٕٓٓ-ٜٜٔ/ٖ؛ االلكانل اكا الممولن ٜٗٙ-ٖٜٙ/ٕااا ولالمجول فن بروف 

 .ٕٚ( اكاع  ؿ رمااف  رلٕ)
اَّا  ل ْكاض  ًل أعوو  ك ل ك اا   االلا  ك اَّ  العبا ل ْكاض ًل أص الا  كأظها  غصا . ٖ) ( ] كا  [ ك ا   : ك 

؛ الوصاكل  و صل ٖٕٛٗ-ٕٕٛٗ/ٙ؛ ابف ملظكال لاوف المال ٖٕٕ٘/ٙالجكلاصل اللحوا 
 . ٕٖٗٔل ومكس المحرمل صا
ل  اا طص ل ٕ( صلظا: ابف ك صال لواصا ال ا ف المظرـل لح صق: اومن بف دمحم الا ملل طٗ)

؛ المصلنل رم ع ال وائ ٖٖٚ/ٔـل ٜٜٜٔالا وضل  –لسل ا كاللكل عل الممسجل المابرل الامك رل 
لل لسط ورل ل  اا الااوٖلػ(ل اللواصا الكارمل طٖٔٗٔ؛ طلطوكص؛ دمحم اص  ) ٕٔٔ/ٛٔ

 .ٖٛٓ/ٔـل ٜٚٛٔكالل ال ملال 



 

 

 

أرجبهـ  -لس   هللا رسر  كاسـ  –صهك  ر كلكلهو لسلبن صلجسمكف بهول فسمو امملهـ ال
ل و( فن ك ـ الصهك  ا  و قبرًحو ف ولكا:  لو كلو لاّل محمً ا اا ا فوآلف  كلؾ ككوف )ا ارض

فر كلكف: رو دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أرسلكا الاّل لدمحم ال  مف ك مهـل فكولكا رألكف لبن هللا 
ل و( كربحككف ف ابن هللا رل  -وطف بهو اجس مف االلوا كلك ام  بف ر و ع )ا ارض

ككوف روافو بسغل الصهك  كقوؿ: رو أر ال هللا رسركـ لملل هللا كالكص لوس دمحم بص   ل ف  -
}هللا لمول :  ٔ()فأللؿ امملهو مف اجس ملكـ ابابف رل   ف ولكا: ألالـ ل كلكلهو ل ؟

فله  هللا لمول    ٕ(){
الململصف أف صلسوظكا بهول كلك كوف قل لـ حالًو  ممولًو فن معولول الصهك  كأمالـ أف 

اارلول  هللا رسر  كاسـ رالب لكا بهو لوظل أعا  كق  كوف الماسمكف ر كلكف لسلبن لس 
 مف المااروعل كر ل كف بهو الظالول كال ر ل كف  ال الممل  الحاف.

كالصهك  ال صاقبكف فن ملمف  ال  كال كمل كال لمف عولطهـ طمألصلل كال أملل  ككمو اكص 
 قو  : كوف بصلن كبصف اجس مف  ٖ()اا مو بف قرس

 
 
 
 
 
 

 

؛ ابف حجال ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٔ؛ ال غكصل ممولـ الللل س ٜٖٔ( الكاح صل أا ول الللكؿل ص ٔ)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٔالمجول فن بروف ااا ول

 . ٗٓٔ( اكاع ال  اع  رل ٕ)
 الل ر اع فن ( اا مو بف قرس بف مم ص كال بف مموكرل الجل صل ق ـ رس  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصٖ)

ـ لكفن الل  ؛ ابف رب  ٖ٘لػ. صلظا: ابف ح وفل لوا خ اللحو لل صٓٗكف  كل ع ككوف ا راه
 .ٜٕٗ/ٔ؛ ابف اا صال أا  الغو ل ٔٚالبال االالرمولل ص



 

 

 

 ف وؿ: )لؾ بصلل؟( قس : الل ف وؿ الصهك  أاضل فجح لنل ف  مل   ل  اللبّن ملسو هيلع هللا ىلص
هللا رل  ٔ()لسصهك ص: )ألحسف(ل قس  رو ااكؿ هللا:  كف رحسف فصكلل  مولنل فأللؿ

}كجس 
رب  هللا     ف وؿ: فّن كهللا للل ل كرف  ٕ(){

بف مامك   قوؿ: قوؿ ااكؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص )مف حسف رس  رمصف لك فصهو فوجا لر طع بهو 
ل فولصهك  ألس الجكل كالبه   كوالـ ٖ()ك رسر  غب وف(موؿ امائ ماسـ ل ن هللا كل

ل  بهو  ـ أكواكا  مران رسر  الا ـ اغـ اآلرو  كالممجلا  اللن كلجكصبهـ االبرول 
الاغـ مف اآلرو  كممجلع ال ا ف العول ع ك   ك ف هللا لمول  رس  ال ا كا كواا  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
}الللوا  للؿ قكل  لمول : كفن الصهك  ك لحا وهـ ك وطسهـ 

}(ٗ  ). 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

؛ الطباصل جومع البروف ٕٚ/ٗالف أبن  اك   أبك  اك ل؛ٚ٘ٔ/ٖٙمال  االموـ أحم  أحم ل ( ٔ)
٘/٘ٔٚ. 
 .ٚٚل ( اكاع  ؿ رمااف  رٕ)
 .ٕٕٔ/ ٔلحرا ماسـ ماسـل ( ٖ)
 . ٜٓ( اكاع  ؿ رمااف   رل ٗ)



 

 

 

ل ٔ()رس  كوالـ  م   رمولهـ بلمل  كلول ل  ـ ال ا كا كوًاا بإقوملهـ -ملسو هيلع هللا ىلص  -كواكا  دمحم 
كالصهك  رو لهـ ال غبول ك ص لهـ الم اكع كال حلول كرل مو كوف اجوؿ مف الماسمصف 
ْسف فن الجولسرل فلهولـ هللا  صكالسكف اجوال مف الصهك ل لمو كوف بصلهـ مف الجكاا كالحض

}: ٕ()رل كجس  كأللؿ

}()ٖ . 
عولل  ل بصهو ب طولل  صلهولـ رف م وطللهـ لعكؼ الوللل رسصهـل ك طولل الاجس 

ال كل اللن لسن  طل  الهـ رال طلكف أما  كرطسمكف مل  رس  مو ال رطسع رسر  
ال رألكلكـ {}غصالـ  ـ بصف المسل فن اللهن رف م وطللهـل ف وؿ جس ككا  

ل ٗ()مصفع وال أص ال ر لاكف كال صلاككف جه لـ فرمو صكا جـ ال ا كالكقرمل فن الماس
 قصس لمما بف العطول

 
 
 
 
 

 

؛ ابف الجكلصل لا  ٛٔٔا ول الللكؿ  ص أ؛ الكاح ص ل ٛٓٔ/ٖ( ال مسبنل الج ف كالبروف ٔ)
 .ٜٖٚ/٘؛ ابف رو ؿل الس ول فن رسـك الجلول ٜٔٗ/ٔالماصا 

؛  ابف الملكال كلول لواصا ٜٓٚ/٘؛ الطباصل جومع البروف ٕٚٓ/ٕ( ابف ل وـل الاصاع اللبكرل ٕ)
 .ٙٔٙ/ٔ؛ ال ككولنل فلا ال  صا ٖ٘ٗ/ٔال ا فل 

 .ٜٔٔ-ٛٔٔ( اكاع  ؿ رمااف  رل ٖ)
  .ٜ٘/ٕ( ال غكصل ممولـ الللل س ٗ)



 

 

 

ابن هللا رل   ف للو غ مو مف ألس الحصاع حوفظو كول و فسك العكل  كول و قوؿ ق   
ل فون لكا اا ا مع لك  اآلرل  لصس رس  أف ٔ()العك   كف  طولل مف  كف الململصف

ط ع ألس الكمل ال صجكل  الممولهـ فن الجلو ل اللن فصهو االطولل رس  الماسمصف كا
رس   كاعس أمكالـ اللن صع   أف رو كلو  ل  اار ال مف ألس الحال كلهكا قوؿ 

}ال ص ركف جه لـ فن مبالجـ كفاو كـ {}لمول : 
 {}كع أص: ظها  الم ا {}لملكا ب لجـ رف  صلكـ  {

}مف الم اكع كالعرولل  {} ٕ() ول لرمل كالكقرمل فن الماسمصف
.{}ٖ()أص: ر مو  الصهك  فن ر اكلهـ {

هالو صكـ كبمكا الاـ فن حوكلكا قلس اللبن لس  هللا رسر  ك اسـ   و ماا  أ 
ال و  حل  قوؿ اللبن لس  هللا رسر  ك اسـ اـ الململصف رو  ل ابن هللا رلهو )رو 
 رو  ل مو ألاؿ أج  ألـ الطموـ الكص أجس  بعصبال فهكا أكاف كج   ال طوع أبهاص مف 

 
 
 
 
 
 

 

لػ(ل ٕٙٚ؛ ابف قلص ل؛ أبك دمحم رب  هللا بف ماسـ ال صلكاص ) ٕٚٗ/ٛ( ابف أبن  ص لل المللف ٔ)
؛ الطباصل لأا خ ٖٗ/ٔـل ٜٜٙٔلل الملا لل ال ولاعلرصكف ااع وال ) . (ل مط مل  اا الج

 .ٖٗٚ/ٖ؛ ابف أبن حولـل لواصا ال ا ف المظرـ ٕٕٓ/ٗالااس كالمسكؾل 
 .ٖٛٚ/ٖ؛ الاصكطنل ال ا ٓٔٚ/٘( الطباصل جومع البروف ٕ)
ل  اا ال سـ ل ٔ( الكاح ص ل الكجصل فن لواصا الجلول المل لل لح صق: لوكاف ر لوف  اك صل طٖ)

 . ٕٕٛـل ص ٜٜ٘ٔ م قل بصاك ل  -ل ومرل ال اا ا



 

 

 

}ٱٱ  قوؿ لمول :لمول كقلسهـ الملمم  لس روع  ل  هللا ٔ()كلؾ الاـ(
 } ()ٕ.  

كقولكا: صلرـ دمحم أل  أكلن مو أكلن فن لكابعل كل  لاع لاكعل فأص  مسؾ أفبس مف 
لكال رحا كف اللبن دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص رس  مو  لو  هللا مف فبس  مف اللبّكع اللن فبس  هللا 

قكل  لمول :  ٖ()غصالـل فللؿرلكجس بهول ك ّاؼ بهو المالل  ك  لولو اج  ملهـ  كف 
{

}()ٗ. 
ل : مو لا  لهكا الاجس لمل  ال كقو -ملسو هيلع هللا ىلص  -كقوؿ الجسبن: "رصا  الصهك  ااكؿ هللا 

 اللاول كاللكوال كلك كوف لبرو كمو لرـ ل غس  أما اللبكع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ٗٙ/ٖالمال اؾ رس  اللحرحصف  الحوجـ ل؛ٜ/ٙلحرا البعواص البعواصل ( ٔ)
 .ٕٔ( اكاع  ؿ رمااف  رل ٕ)
/ ٔ؛ ابف الجكلصل لا  الماصا فن رسـ اللواصا ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٚ( صلظا: الطباصل جومع البروف ٖ)

ٕٗٓ    
 .ٗ٘( اكاع اللاول  رل ٗ)



 

 

 

}هللا لمول :  ٔ()رف اللاولل فأللؿ 
}()ٕ. 

قول  الصهك  لك كوف لبن ل غس  أما اللبكع رف اللاولل فحا ك  رس  ك اع لاو   ك 
رملن  ولحكمل اللبّكع {}فأجكبهـ هللا لمول  ف وؿ: 

فأعبالـ  مو كوف ل اك  كاسرموف مف اللاولل فكّبعهـ لكلؾل فأقا   {}
 ٖ()ألف اماأعل    مو ل مها ل -رسر  الا ـ -الصهك  أّل  اجلمع رل  لبن هللا اسرموف

ل كقوؿ لهـ ٘()ل كرل   اك  مو ل اماأع فسـ لملمهـ اللبكع رف كلؾٗ()كا ممو ل اا ل
 : ألف اماأع رل  اجسل كمو لااكؿ هللا لّس  هللا رسر  كاّسـ

 
 
 
 
 
 

 

؛ أبك حروف اال لانل ٙ٘ٗ؛ الكاح صل أا ول الللكؿل صٜٕٖ/ٖلج ف كالبروف ( ال مسبنل أ)
 . ٜ٘ٔ/ٚ؛ االلكانل اكا الممولن ٜٖٚ/ٙال حا المحرم 

 .ٖٛ( اكاع الار   رل ٕ)
كا ا    لصهو ( مها ل: المها الل اؽل ٖ) ر وؿ: مها  الماأع كأمهالهول  كا جمس  لهو مهاال كا 

؛ ابف اا صال اللهورل فن ٕٔٛ/ٕلاصل اللحوا لو) السغل . صلظا: الجك مهالول كلك الل اؽ
 .ٕٙٛٗ/ٙ؛ ابف ملظكال لاوف المال ٖٗٚ/ٗغا ل الح صو 

؛ ابف ٕ٘ٗ/ٔ( الاا ل الجوا ل الممسككل اللن للعك لسجموع. صلظا: اللمع اصل أاوس ال  غل ٗ)
 .ٖٔ/ٕٔ؛ اللبص صل لو) الماكسٕٔٓٓ/ٖملظكال لاوف المال مو ع )ااا( 

 .  ٖٔٔ/ ٕل  صكاف المبل أ كالعبا ابف عس كف  ؛٘ٔ/ٕ الب ارل كاللهورلف ك صال اب( ٘)



 

 

 

رل  ااكؿ هللا لّس   ٔ()اماأع رل   اجس أج ا أك لاع لاكع؟ ككوف صكم ك لاع لاكع 
ل قوؿ: "قوؿ اسرموف بف  اك  ابن هللا رل  رف أبن لا اعل ك ٕ()هللا رسر  كاّسـ فاكلكا

فن ابصس هللال رسصهمو الا ـ: اطكفف السصسل  مو ل اماأعل لس  كس اماأع غ مو ر ولس 
ف وؿ ل  المسؾ: قس  ف  ول هللال فسـ ر س كلانل فأطوؼ بهفل كلـ لس  ملهف  ال اماأع 

  .(ٖ)(لك قوؿ:  ف  ول هللا لـ رحلول ككوف أاج  لحوجل )للف  لاوف" قوؿ اللبن ملسو هيلع هللا ىلص: 
ألكا ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فا كلمو حولا ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صهك  قا ظل  ح   كر ا ف لصسل

 اللسا رس  مو لولا رسر   عكالهـ
 
 
 
 
 

 

( قوؿ ابف ك صا: )ال ع ؼ أل ل رسر  الل ع كالا ـل لكفن رف لاع كلف؛ رو  ل بل  أبن ٔ)
 كا الل صق اللرمرلل كحولل بل  رما بف العطول الم كرلل كأـ حبص ل امسل بل  أبن اوروف 

ل اامكرلل كل لل بل  جحش ااا رلل كأـ اسمل لل  بل  أبن أمرل لعا بف حال بف أمر
المعلكمرلل كمرمكلل بل  الحواو اله لرلل كاك ع بل  لممل الموما لل كجك ا ل بل  الحواو 
بف أبن بااا الملطس رلل كلورل بل  حصن بف أعطل اللبا ل االااا صسرل الهواكلرلل ابن 

وف؛ كلمو موا ل بل   ممكف ال  طرل الملا ل مف ككاع هللا رلهف كأابولف. ككول  ل  اا ل
ألللول كلن أـ كل    باالرـل رسر  الا ـل كا حولل بل   ممكف ال اظرلل أاسم   ـ أرل هول 

أص بال رسصهو ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الحجول  –فسح    ألسهول كمف اللوس مف صلرـ ألهو حجب  
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٛ ارل كاللهورل . ابف ك صال الب-كالعكلو لكجل 

 .ٜٕٖ/ٖ؛ ال مسبنل الج ف كالبروف ٗٗٔ( أبك حملع ال مولنل لواصا ال ا ف الجا ـل صٕ)
 . ٕٙٚٔ/ٖلحرا ماسـ  ماسـل؛ٜٖ/ ٚ لحرا البعواصالبعواصل ( ٖ)



 

 

 

مف أاض ال وـ  ٔ()بلن  اللبصا رس  أف راصاكا ال   عكالهـ  ل  أكارو  كأا حو 
فأبكا  ٕ()فأب  أف رمطصهـ كلؾ ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اّل أف صلللكا رس  حكـ ام  بف مموك

بف رب  الملكا ككوف ملولحو لهـل اف ررول  كمول   ٖ()ل و ل كقولكا:أااس  لصلو أ و
ككل   كول  رل لـ ف م   ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فألولـ ف ولكا: رو أ و ل و ل مو لا  أللؿ رس  
حكـ ام  بف مموك فأ وا أبك ل و ل بص   رس  حس   أّل  الك ا ف  لومسكال قوؿ أبك ل و ل: 

 كااكل ق  عل  هللا  نمف مكولهمو حّل  راف  أل كهللا مو لال  ق موص
 
 
 
 

 

( أا حو كر وؿ لهو ا حول أربو م صلل فن الغكا مف ااا ف قال بص  الم  س امص  فرمو قصس ٔ)
؛ ٘ٙٔ/ٔمولؾ بف أافع   بف اوـ بف لكا. صلظا: الحمكصل ممجـ البس اف  أا حو بف 

لػ(ل   وا ال    كأع وا الم و ل ) . (ل  اا ٕٛٙال لك لن؛ لكا و بف دمحم بف محمك  ) 
 . ٛٗٙ-ٚٗٙ/ٕ؛ ال غ ا صل ماال  االط ع ٕٗٔلو ال بصاك ل ص

رس  ص  ململ بف رمصا لمو ( ام  بف مموك بف اللمموف االلواص ااكان اا هسن أاسـ ٕ)
أااس  اللبن ملسو هيلع هللا ىلص  ل  الم صلل رمسـ الماسمصفل كبإا م  أاسـ جمرع قكم  فكوف مف أرظـ اللوس 
باكل فن االا ـ  ه  ب اًا كأح  كالعل ؽل لكفن  م  غلكع قا ظ   اهـ ألو   فن غلكع 

؛ ابف رب  البال االالرمولل ٕٔٗٔ/ٖلػ. صلظا: أبك لمرـل ممافل اللحو ل ٘العل ؽ الل 
 .ٜٕٔ/ٔ؛ الكلبنل لجا   أامول اللحو ل ٔٙٗ/ٕ؛ ابف اا صال أا  الغو ل ٕٚٚص
( أبك ل و ل لواكف بف رب  الملكا االلواص مف بلن ركؼ بف مولؾ معلسف فن اام   ه  ٖ)

فن فن ع فل رس  بف الم  ل كلـ ر ه  ب اا ككاؾ اف الملطو  ملسو هيلع هللا ىلص االعسو  رس  الم صلل لك 
؛ ابف ٖٕٗ/ٖلػ. صلظا: ابف ام ل الط  و  الجبا  ٓ٘أب  طولل ابن هللا رل  كقصس  م  
؛ ابف حجال االلو ل ٕٓٙ/ٙ؛ ابف اا صال أ ا  الغو ل ٛٗٛربا البال االالرمولل ص

ٕٔ/٘ٚٓ. 



 

 

 

}قكل  لمول :  ٔ()فسّمو للؿ 
مو كال .  ف   لوا  رس  اوا ل مف اكااص الماج  كقوؿ: كهللا ال أككؽ طموٕ(){

 اا و حّل  أمك  أك صلكل هللا رسّن فمكو ا مل أروـ ال صككؽ فصهو طمومو كال  اا و 
ـّ لول هللا رسر ل ف صس ل : رو أ و ل و ل ق  لصل رسرؾ. قوؿ: ال  حّل  عّا مغمّرو رسر   

ـّ قوؿ كهللا ال أحّس لوان حّل  رككف ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لك الكص رحّسلن فجول  فحس  بص   ل  
أبك ل و ل:  ف مف لموـ لكبلن أف ألجا  اا قكمن اللن ألب  فصهو الكللل كأف ألعسع 

 . ٖ()مف مولنل ف وؿ ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )صجل ؾ ال سو  ف لل ق (
 ولم صللل ف ولكا:  ف االبرول  لمو  م كا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ككوف الصهك  رحا كف م وـ اللبن 

 ل فإف كل  لبرو فولحق بهو فإلؾ  ف عاج   لصهو ل قلوؾٗ() وـ ول
 
 
 
 

 

للل س ؛ ال غكصل ممولـ الٕٚٗ/ٖ؛ ابف ل وـل الاصاع اللبكرل ٜٓ٘/ٕ( الكاق صل المغولص ٔ)
 .ٓٛ/ٙ؛ ابف ك صال الب ارل كاللهورل ٖٚٗ/ٖ
 .ٕٚ( اكاع االووؿ  رل ٕ)
 .ٖٛٗ-ٖٚٗ/ٖ؛ ال غكصل ممولـ الللل س ٖٚٗ-ٖٙٗ/ٗ( ال مسبنل الج ف كالبروف ٖ)
( ر كؿ ابف ك صا ف  لواصا  رف لكا الح صو المكككا الك  اكا  البصه   )كفن لكا االالو  ٗ)

و  ا ف اللبن ملسو هيلع هللا ىلص غل  ؛ لظا. كااظها أف لكا لرس  لحرا لبكؾ امل وال ل كل  لمول : )ر و أ ص ه 
ل كف   ضوّللَّض  صف  ال  ص ْلمض (ل كقكل  لمول : )ق ولضس كا الَّكض واض ف  اْلج وَّ ـْ مض صف  ص س كل ك  ل كا ق ولضس كا الَّكض صف   م   ك ال  ضوْلص ْكـض الَّكض

اَّ  و ح  اّضم كف  م  اض ك ال ر ح  لَّ  اآلعض ل ول  ح  صف  أ كل كا اْلجض ف  الَّكض قّض مض صف  اْلح  صل كف   ض كل    ك ال ص  ض ا  ـ  َّللاَّ  ك ا 
ـ ممف قلس ألس ملللل مف ألحو  ل  (ل كغلالو لر لص ك لل  ا كف  وغض ْف ص    ك ل ـْ ل  ْل  ل  ر  ر ْمط كا اْلجض

 .ٔٓٔ/٘لواصا ال ا ف المظرـ ل كهللا أرسـ(. صلظا: ابف ك صا 



 

 

 

}هللا لمول :  ٔ()ك ملو  ؾل فكقع كلؾ فن قس   لمو رحل مف  ا مهـل فأللؿ 

}()ٕ. 
 ك كوف الصهك  كالملوف كف صللوجكف فرمو بصلهـ  كف  ك لككف الململصف   ل  الكاو س

الململصفل ك لظاكف  ل  الململصف ك لغوملكف  أرصلهـل فإكا اأ  الململكف لجكالـ 
عكاللو الكصف عاجكا فن الااارو قلس أك مك  قولكا:  مو لاالـ  اّل كق  بسغهـ رف أقابو لو كا 

أك ملص ل أك لل ملل فر ع كلؾ فن قسكبهـ كرحللهـل ف  صلالكف ككلؾ حل  ر  ـ 
ألحوبهـ كأقابوللـل فسّمو طوؿ كلؾ كك ا  ككا  ل  ااكؿ هللا لّس  هللا رسر  كاّسـ 

 ٖ()اسمصف فسـ صللهكا رف كلؾل كرو كا  ل  ملوجولهـل فأللؿفأمالـ أاّل صللوجكا  كف الم
}هللا ا حول  كلمول : 

}()ٗ. 
  
 
 
 
 
 
 

 

؛ الكاح صل أا ول الللكؿل ٕٗ٘/٘؛ البصه نل  ال س اللبكع ٓٔ٘/ٚٔالطباصل اللواصا ( ٔ)
 .ٜٖ٘/ٚ؛ الاهصسنل اكض االف ٓٛٗ-ٜٚٗص
 .ٚٚ-ٙٚ( اكاع االااال  رل ٕ)
 . ٛٗٙ؛ الكاح صل أا ول الللكؿل صٕٚ٘/ٜ( ال مسبنل الج ف كالبروف ٖ)
 .ٛ( اكاع المجو لل  رل ٗ)



 

 

 

كرف أـ الململصف رو  ل ابن هللا رلهول قول : جول لوس مف الصهك   ل  اللبن لس  
ف ولكا: الاوـ رسرؾ رو أ و ال واـل ف س : الاوـ رسركـل كفمس هللا  كـ  هللا رسر  كاسـل

كفمس. ف وؿ اللبن ملسو هيلع هللا ىلص: )رو رو  لل  ف هللا ال رحل الوحش(ل ف س : رو ااكؿ هللال 
ألا  لا  مو ر كلكف؟ ف وؿ: )ألا  لا للن أا  رسصهـ مو ر كلكفل أقكؿ: رسركـ( كللؿ 

}قكل  لمول  
}()ٔ. 

ع ألحو  ل  ك كرف ألس بف مولؾ ابن هللا رل  أف لبن هللا ملسو هيلع هللا ىلص بصلمو لك جولس م 
أل  رسصهـ صهك صل فاسـ رسصهـل فا كا رسر ل ف وؿ لبن هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )لس ل اكف مو قوؿ؟( 
قولكا: اسـ رو ااكؿ هللا. قوؿ: )بس قوؿ: اأـ رسركـل أص لاأمكف  صلكـ( ف وؿ اللبن 

: ) كا اسـ رسركـ أح  مف ألس ملسو هيلع هللا ىلص: )أقس  اأـ رسركـ؟( قوؿ: لمـ. ف وؿ اللبن ملسو هيلع هللا ىلص
 . ٕ()الجلول ف كلكا كرسرؾ(. أص: رسرؾ مو قس 

ككوف لوس مف ف اال الماسمصف صعباكف الصهك   أع وا الماسمصف ك كالسكلهـ  
 فرلصبكف بكلؾ مف  موالـل فلهولـ هللا ل واؾ كلمول  رف

 
 
 
 
 

 

؛ ابف الجكلصل لا  ٜٗٙ؛ الكاح صل أا ول الللكؿل صٔٚٗ-ٓٚٗ/ٕٕ( الطباصل جومع البروف ٔ)
 .ٕٖٔ/ٕٓ؛ ال اطبنل الجومع احكوـ ال ا ف ٜٛٔ/ٛالماصا 

؛ ابف بس وفل لحرا ابف ٖٚٗ/ٕٕ؛ الطباصل جومع البروف ٜٖٛ/ٖٔ( البلاال ال حا اللعوا ٕ)
 .ٕٙ٘/ٕح وف 



 

 

 

}فصهـ قكل  لمول :  ٔ()كلؾ كللؿ 
}()ٕ  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . ٛٙٙص؛ الكاح صل أا ول الللكؿل ٜٜٕ/ٜ( ال مسبنل الج ف كالبروف ٔ)
 .ٖٔ( اكاع المملحلل  رل ٕ)



 

 

 

 المبحث الرابع
 الييود يكثرون االسئمة والجدال
 ويتعممون السحر ويعممون بو

ف اللبن ملسو هيلع هللا ىلصل قوؿ: لمو  م لن الصهك  ألس ج اؿ كم كوباع كالصكرلكف لسحق كالصل مكل  كا 
. ككوف ااكؿ ٔ()هللا لمول  بااولل  ب   بهو كارول كراف  أف مف اللوس مف رككبلن

}هللا لمول   ٕ()هللا ملسو هيلع هللا ىلص صهول قا  و كالصهك  كالللوا ل فأللؿ
}()ٖ.    

كؿ هللا ف   اك  ابف  احوؽ ال   أل  اافمل مو اممكا ب م ل  ملسو هيلع هللا ىلص لولبك  الم ال  
: أبك رواا بف أعطلل كلوفع بف أبن لوفعل كرولا -أص مف الصهك   –ملسو هيلع هللا ىلص لوا ملهـ 

لاا بف أبن  لاال كأ رعل فاألك  رمف صلمف    مف  بف أبن رولال كعول ل كل  ل كا 
 الااسل ف وؿ ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: للمف 

 
 
 
 

 

؛ الكاح صل أا ول ٜٗ/ٗ( اكا  الحاف ال لاص ماا ؛ صلظا: ال مسبنل الج ف كالبروف ٔ)
؛ أبك حروف اال لانل ال حا المحرم ٜٖٙ/ٕ؛ ابف الجكلصل لا  الماصا ٖٔ٘الللكؿل ص

ٗ/ٖٕٔ. 
؛ الوعا الاالص؛ دمحم ٜٖٙ/ٕ؛ ابف الجكلصل لا  الماصا ٖٔ٘( الكاح صل أا ول الللكؿل ص ٕ)

ل  اا ٔلػ(ل موولرا الغصل الم لها  وللواصا الجبصال طٗٓٙبف رما ال هصا بعطصل الاص ) 
؛ الاصكطنل ل ول الل كؿل ٔ٘/ٕٔـل ٜٔٛٔالوكا لسط ورل كالل ا كاللكل عل بصاك ل 

 .٘ٓٔص
 .ٚٙ( اكاع المو  ع  رل ٖ)



 

 

 

} وب 
. فسمو ككا ررا  بف ما ـ ٔ(){

هللا لمول   ٕ() ل كقولكا: ال للمف  مرا  بف ما ـ كال  مف  مف   . فأللؿجح كا لبكل
 }فصهـ: 

} ()ٖ . 
و اكا  رب  هللا بف مامك ل قوؿ: بصلمو ألو أم ن مع اللبن ملسو هيلع هللا ىلص فن كمف اا سلهـ م

مم ل فما بلوا مف الصهك ل ف وؿ  مبهـ  ٘()الم صللل كلك صلككأ رس  راصل ٗ()عال
ل مض: اسك  رف الاكا؟ كقوؿ  مبهـ: ال لاألك ل ال صجنل فر    نل لجالكل ل ف وؿ 

  مبهـ: للاألل ل ف وـ اجس 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٖٙٔ( اكاع ال  اع  رل ٔ)
؛ الكاح صل الكارم ٖٛ٘-ٖٚ٘/ٛ؛ الطباصل جومع البروف ٕٙٔ/ٕلبكرل ( ابف ل وـل الاصاع الٕ)

 .ٖٗٚ-ٖٖٚ/ٗ؛ الاهصسنل اكض االف ٖٕٓ/ٕفن لواصا ال ا ف المجص  
 .ٜ٘( اكاع المو  ع  رل ٖ)
 . ٖٚٗ/ ٔ لاوف المال . صلظا:ابف ملظكا ل اللعا ل: اله ـك  ( العاال: ب  المماافلٗ)
امول ممو ال صلب  رسر  العكص. صلظا: اللمع اصل الوو ق ( راصل: جا  ع مف اللعس. كلن ال٘)

؛ ابف ملظكال ٖٕٗ/ٖ؛ ابف اا صال اللهورل فن غا ل الح صو ٖٔٗ/ٕفن غا ل الح صو 
 .ٖٛٙ/ٖ؛ اللبص صل لو) الماكس ٖٜٕٙ/ٗلاوف المال 



 

 

 

 
ملهـل ف وؿ رو أ و ال واـ مو الاكا؟ فاك ل ف س :  ل  صكح   لر ل ف م ل فسمو الجس  

}ل للؿ قكل  لمول : ٔ()رل 
}()ٕ . 
صلولاكف الم اكصفل كأف قا  و األكا الصهك  رف ككف الصهك  ألس كلول لجلهـ  كمع

   ٖ() نل  راألكف    ااكؿ هللا لس  هللا رسر ل ف م   قا ش  اللبا بف الحواو
  
 
 
 

 

لحرا ماسـ  ماسـل؛ٖٚ/ٔلحرا البعواص  البعواصل؛ٗ٘ٔ/ٗمال  االموـ أحم  أحم ل ( ٔ)
 ٖٗٓ/٘الف اللامكص  اللامكصل؛ٕٕ٘ٔ/ٗ
 .٘ٛ( اكاع االااال  رل ٕ)
لػ(  ل مف بلن رب  ال اال مف ٕ( اللبا بف الحواو بف رس مل بف كس ع بف رب  ملوؼ)  ٖ)

قا ش: لوحل لكال الم اكصف بب ال كوف مف  جموف قا ش ككجكلهول كمف  روطصلهو ل ل  
صاع "ل كلك ابف عولل اللبن لّس  هللا اط ع رس  كلل الواس كغصالـل قاأ لوا عهـ فن " الح

رسر  كاسـ كلمو ظها االا ـ االما رس  ر ص ع الجولسرل ك ك  ااكؿ هللا لّس  هللا رسر  
كاسـ ك صاال ككوف  كا جسس اللبن لّس  هللا رسر  كاسـ مجساو لسلككصا  وّللَّ لمول  كاللحكصا مف 

جسس اللبا  م   فح و قا  و  أع وا  م س مو ألول اامـ العولرل مف ل مل هللا جس كر ل
اول روال كر كؿ: ألو أحاف مل  ح ص و!  لمو رألركـ دمحم  أاوطصا ااكلصف  مسكؾ فواس كاالـ كا 
ك ه  كقمل " ب ا " مع م اكن قا شل فأاا  الماسمكفل كقلسك   وا صس )قال الم صلل(  م  

لػ(ل ٕ٘ٗو من ال غ ا ص ) ابف حبصل؛ أبك جموا دمحم الهصلظا:  .اللاافهـ مف الكقمل
. ٚٚٔالمحبال لح صق:  صسلع لصعلف  لصلال ) . (ل  اا اافوؽ الج ص عل بصاك ل ص

لػ(ل ألاول اا ااؼل لح صق: دمحم حمص  هللال ) . (ل  اا ٜٕٚال  كاص؛ أحم  بف رحص  )
 .ٕٚٗ/ ٖ اار ـل للاكسن؛ اٚٗٔ-ٙٗٔ/ٔالممواؼل ملال 



 

 

 

 
ل ف ولكا لهـ: اسكلـ رف دمحمل ٕ() ل  أح وا صهك   ولم صلل ٔ()كر  ل بف أبن ممرم

رل لـ رسـ مو لرس كلوكا لهـ لول ل كأعباكلـ   كل ل فإلهـ ألس الجلول ااكؿل ك 
رل لو مف رسـ االبرولل فعاجو حل  ق مو الم صللل فاألكا أح وا صهك  رف ااكؿ هللا 
ملسو هيلع هللا ىلصل ككلوكا لهـ أما  ك مض قكل ل كقوال:  لكـ ألس اللكااعل كق  ج لوجـ للعباكلو رف 

ف أعباكـ لوحبلو لكال قوؿ: ف ول  لهـ أح وا صهك : اسك  رف   و لأماكـ بهفل فإ
ف لـ رومس فولاجس مل كؿل فاكا فر  اأركـ: اسك  رف فلرل كلبكا  بهف فهك لبن مااسل كا 
فن ال لا ااكؿل مو كوف مف أمالـ فإل  ق  كوف لهـ ح صو رجصل. كاسك  رف اجس 

 طكاؼل بس  م واؽ اااض كمغوابهول مو 
 
 
 
 
 
 

 

لػ(   كأـ ٕف أبن رماك بف أمرل بف رب   مس بف رب  ملوؼ )  ( ر  ل بف أبن ممرم أ وف بٔ)
ر  ل  ملل بل  كسصل بف ابرمل كر  ل لكا ر ك ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قوؿ راكع بف اللبصا األ  رب  

ن فن حجا هللا بف رما رف أ   مو للم  الم اككف بااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قوؿ بصلمو لك ملسو هيلع هللا ىلص رلس
الجم ل  ك أقبس ر  ل بف أبن ممرم فكبع  ك   فن رلق ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فعل   عل و   ص ا فأقبس 
أبك  كا ابن هللا رل  حل  أعك  ملك   ف فم  رل  كقوؿ أل لسكف اج  أف ر كؿ ابن هللا كلمو 

ف وؿ ل  كق  أما فر  بكلؾ رو دمحم ألو عولل  كوف صـك ب ا أاا ر  ل ف لس  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لباا
مف قا ش قوؿ لمـ قوؿ فمف لسلبرل  م ص قوؿ اللوا فسكلؾ رام  لبرل المرم بف أبن ممرم 

ابف اا صال الجومس فن  ؛ٛٗٔ-ٚٗٔ/ٔ. صلظا: ال  كاصل ألاول اا ااؼ  لبرل اللوا .
   .ٓٙ-ٜ٘/ٕٓاللو صل الكافن  ولكفرو  ؛ ٜ٘٘/ٔاللوا خ 

 .ٕٗ٘/ٕابف ك صال الب ارل كاللهورل ( ٕ)



 

 

 

ف لك لـ كوف لبل ؟ كاسك  رف الاكا مو لك؟ فإف أعباكـ بكلؾل فإل   لبن فول مك ل كا 
صعباكـل فهك اجس مل كؿل فوللمكا فن أما  مو ب ا لجـل فأقبس اللبا كر  ل حل  
ق مو مكل رس  قا شل ف وال: رو مم ا قا ش: ق  ج لوجـ  ولس مو بصلكـ كبصف دمحمل ق  

ل ف ولكا: رو أمالو أح وا صهك  أف لاأل ل رف أمكال فأعباكلـ بهول فجولكا ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
دمحم أعبالول فاألك  رمو أماكلـ   ل ف وؿ لهـ ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  )أعباكـ غ ا  مو األلـ 
رل ( كلـ رال ف فوللافكا رل ل فمكو ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمس ر اع لصسلل ال رح و هللا 

أاجف ألس مكلل كقولكا:   لر  فن كلؾ كحرول كال رألر  جباا صس رسر  الا ـل حل 
كر لو دمحم غ ال كالصكـ عمس ر اع ق  أل حلو فصهو ال صعبالو   نل ممو األلو  رل ل 
كحل  أحلف ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مكو الكحن رل ل ك ق رسر  مو صلجسـ    ألس مكل.  ـ 

ااكؿ ل كاف ٔ()جول  جباا صس رسر  الا ـل مف هللا رل كجسل  اكاع ألحول الجهف
ل رملن دمحمًا ألَّؾ ٕ(){}هللا ملسو هيلع هللا ىلص افللا الاكاع ف وؿ: 

أص ممل اًل ال  ٖ(){}ااكؿ ملنل لح ر ًو لمو األك  رل  مف لبكل  
 اعل ؼ فر 

 
 
 
 
  

 

 

؛ الاصكطنل ال ا المل كا ٖٖٔ/ٗ؛ ابف ك صال الب ارل كاللهورل ٖٗٔ/٘ٔ( الطباصل جومع البروف ٔ)
ٜ/ٜٗٚ-ٗٛٓ. 
 .ٔ( اكاع الجهف  رل ٕ)
 .ٕ-ٔ( اكاع الجهف  رل ٖ)



 

 

 

كفصهو  ٕ()روجس ر ك ل فن ال لرول كالمكال فن اآلعاع ٔ(){}
ممولبل   رو  رس  حلل  رسصهـ كعبا مو األك  رل  مف أما الولرل كالاجس الطكاؼل 

 ٖ(){}كقكؿ هللا رل كجس 
()ٗ. 

 ل  الم صلل ألو  أح وا الصهك  ف ولكا: رو  دمحم بسغلو رلؾ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فسمو لوجا ااكؿ هللا  
أفلملصلو أـ قكمؾ؟ ف وؿ: )ك  ق  رلص (ل  {}ألؾ ل كؿ: 
: ألا  للسك فرمو جولؾ ألو ق  أكلصلو اللكااع كفصهو رسـ كس  نل؟ ف وؿ ااكؿ هللا قولكا
)لن فن رسـ هللا ا حول  قسصسل كل    لوجـ هللا لمول  مو  ف رمسلـ    اللوملـ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -
 ل ف ولكا: رو دمحم٘()  (

 

 .ٕ( اكاع الجهف  رل ٔ)
الاصا كالمغولص المماكؼ  اصاع لػ(ل ٔ٘ٔ( ابف ااحوؽ؛ دمحم بف ااحوؽ بف راوا المطسبن ) ٕ)

. ابف  ٖٕٓ-ٕٔٓـل صٜٛٚٔل  اا الوكال بصاك ل ٔابف ااحوؽل لح صق: اهصس لكوال ط
؛ البصه نل  ال س ٗٗٔ-ٖٗٔ/٘ٔ؛ الطباصل جومع البروف ٖٕٖ-ٕٖٔ/ٔل وـل الاصاع اللبكرل 

 . ٕٔٚ-ٕٓٚ/ٕاللبكع 
 . ٘ٛاكاع االااال   رل ( ٖ)
 ولم صلل ماع  ولرل كمو للل  رسر   مكل  اآلرل لك ككف للل  رسر  ق  رك  ( أف الاكاع كسهو مكرلٗ)

ابف  . صلظا:قبس كلؾل أك أل  للؿ رسر  الكحن  أف صجصبهـ رمو األكا  وآلرل المل  ـ  للالهو رسر 
ا الاكارل ااكل  لحبكا ابف مامك .  ٗٔٔ/٘ ال ا ف المظرـلواصا  ل ك صا ابن هللا  كلاجَّ
  اامل مف لس ن لحرا البعواص  ول بكؿل كلاجرح  رس  مو لاَّ فن ال للل  ـ لمو رسر رل 
 . غصا 
 ٕٖٔ/ ٚالج ف كالبروف رف لواصا ال ا ف لال مسبن  ؛ ٘ٗ٘/ ٚٔجومع البروف  .( الطباص ٘)

/ ٘لواصا ال ل ابف ك صا ؛ٜٔ٘/ ٖاللواصا لال غكص  ؛ ٖٙٗ صأا ول الللكؿ ؛الكاح ص ل 
ٔٔ٘. 



 

 

 

فكصف صجلمع لكا  ٔ(){}كصف للرـ لكا؟ أل  ل كؿ:  
}هللا لمول :  ٕ()رسـ قسصس كعصا ك صا؟ فأللؿ

}()ٖ. 
مكل  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قوؿ: كل  قو مو رل  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فجول حبا مف  ٗ()كرف  ك وف

أح وا الصهك  ف وؿ: الا ـ رسرؾ رو دمحم ف فمل   فمل كو  رلاع ملهو ف وؿ: لـ 
امو      ل فملن؟ ف س : أال ل كؿ رو ااكؿ هللال ف وؿ الصهك ص:  لمو ل رك   وام  الكص

 ألس . ف وؿ ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  ) ف اامن دمحم الكص امولن    ألسن(ل
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٜٕٙ( اكاع ال  اع  رل ٔ)
؛ ال غكصل ٘٘٘-ٗ٘٘؛ الكاح صل أا ول الللكؿل صٗٚ٘-ٖٚ٘/ٜٔ( الطباصل جومع البروف ٕ)

 .ٓٓٔ/ٕٔ؛ اآللكانل اكا الممولن ٕٜٕ/ٙممولـ الللل س 
 .ٕٚ( اكاع ل موف  رل ٖ)
اع ( ابك رب  هللا  ك وف بف ص ْج   مكل  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلك مف حمصا مف الرمف كقصس مف ألس الّاا ٗ)

كلك مكبع بصف مكل كالم صلل ألو   ا ول فو لاا  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأرل   كلـ صلؿ مم  اواًا 
لػ. صلظا: ابف رب  ٗ٘كحباًا  ل  أف لكفن ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ل اكف ال وـ كلكفن  حمص الل 

 .ٛٛ/ٕال االلو ل ؛ ابف حجٓٛٗ/ٔ؛ ابف اا صال أا  الغو ل ٛٓٔالبال االالرمولل ص



 

 

 

ف وؿ الصهك ص: ج   أاألؾل ف وؿ ل  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  )أصلومؾ  نل  ف ح  لؾ؟(   
س(  ف وؿ الصهك ص: ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مك  مم ل ف وؿ:  )ا ٔ()قوؿ: أامع  أكلنل فلك 

أصف رككف اللوس صكـ لب ؿ اااض غصا اااض كالاموكا ؟ ف وؿ ااكؿ هللا لس  هللا 
رسر  كاسـ: )لـ فن الظسمل  كف الجاا( قوؿ: فمف أكؿ اللوس  جولع؟ قوؿ:  )ف اال 

حصف ص عسكف الجلل؟ قوؿ:  )ل و ع كب   ٕ()المهوجا ف(  قوؿ الصهك ص: فمو لحولهـ
: فمو غكاللـ رس    الو؟ قوؿ:  )صلحا لهـ  كا الجلل الكص كوف رأجس ل قوؿٖ()اللكف(

مف أطاافهو(  قوؿ: فمو  اابهـ رسر ؟ قوؿ:  )مف رصف فصهو لام  اسابر (  قوؿ: 
ل ق . قوؿ: كج   أاألؾ رف  نل ال رمسم  أح  مف ألس اااض  ال لبن أك اجس 

لن. قوؿ: ج   أاألؾ رف أك اج ف. قوؿ:  )صلومؾ  ف ح  لؾ؟(  قوؿ: أامع  أك
الكل ؟ قوؿ: )مول الاجس أبرضل كمول الماأع ألوال فإكا اجلممول فم  ملن الاجس 
كا ر  ملن الماأع ملن الاجسل  ل و بإكف هللا(. قوؿ  ملن الماأعل أككاا بإكف هللال كا 

لؾ للبنل  ـ اللاؼ فكلل.  الصهك ص: ل   ل ق ل كا 
 
 
 

 

( اللك : لك البال فن اااض  مك  أك ح ص ع أك غصا كلؾ. صلظا: ابف اا صال اللهورل فن ٔ)
؛ اللبص صل لو) الماكسل ٕٙٔ؛ الوصاكل  و صل ال ومكس المحرمل صٖٔٔ/٘غا ل الح صو 

٘/ٕٔٚ. 
ـ لالممس فن غصا الووجهل. صلظا: إ) بف اا صال اللهورل ( اللحول: طافل الووجهلل كالجمع اللحف  

؛ اللبص صل لو) الماكسل ٕٔٗ/ٔ؛ ابف ملظكال لاوف المال ٕٛٔ/ٔفن غا ل الح صو 
ٕٖ/ٕ٘. 
( كب  كس  نل كاط ل كالل و ع لك طاؼ الجب  كلك أطصبهو كالماا   وللكف الحك . صلظا: ابف ٖ)

 ل المط ملٔ؛ اللككصل  اا لحرا ماسـل طٜٖٔ/ٗاا صال اللهورل فن غا ل الح صو 
 .ٕٕٚ/ٖـل ٜٕٜٔالملا ل  واللال ال ولاعل 



 

 

 

:  )ل   األلن لكا رف الكص األلن رل ل كمو لن رسـ   نل مل ل ف وؿ ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ككوف الصهك   رك اكف االا سل رس  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لمو فن لوكاـ  .ٔ()حل  ألولن هللا   (

قوؿ: أل  اللبن لس  هللا  ٕ()مف حصا  ك ؾ كلمو لـ فر  مف  وطسل فمف ل   بف أاقـ
ك  ف وؿ: رو أ و ال واـل ألا  للرـ أف ألس الجلل رأجسكف فصهو رسر  كاسـ اجس مف الصه

كر ابكف؟ كقوؿ الحو  :  ف أقا لن بهك  علمل . قوؿ: ف وؿ ااكؿ هللا لس  هللا 
رسر  كاسـ:  )بس  كالكص لوان بص  ل  ف أح لـ لرمط  قكع مو ل اجس فن المطمـ 

الكص رأجس كر ال لجكف ل   كالم ال كال هكع كالجموع(. قوؿ: ف وؿ ل  الصهك ص: فإف
الحوجل. قوؿ: ف وؿ ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  )حوجل أح لـ راؽ رورض مف جسك لـ م س ا ا 

 .ٖ()الماؾل فإكا ال طف ق  بما(
كمف حا لـ ككبالـ راألكف الااكؿ ملسو هيلع هللا ىلص  ك جصبهـ  مو صكافق اللكااع لجّلهـ الرالجصبكفل 

 امك  ابن هللا رل ل قوؿ: جول حبا مففمف رب  هللا بف م
 
 
 
 
 

 

؛ الطباالنل الممجـ الجبصا ٘ٓٔ/ٓٔ؛ البلاال ال حا اللعوا ٕٕ٘/ٔلحرا ماسـ ماسـل ( ٔ)
 .ٔٗٗ-ٓٗٗ/ٙٔ؛ ابف بس وفل لحرا ابف ح وف ٖٜ/ٕ
ؿ الجكفل ( ل   بف أاقـ بف ل   االلواص العلاجن غلا مع ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا ع ر اع غلكع لل ٕ)

لػ. صلظا: أبك لمرـل ممافل ٛٙكاكف بهو ك ه  مع رسن ابن هللا رل  لوصفل لكفن الل 
 .ٕٖٗ/ٕ؛ ابف اا صال أا  الغو ل ٕٚٗ؛ ابف رب  البال االالرمولل صٙٙٔٔ/ٖاللحو ل 

لػ(ل اللل ل لح صق: ٖٕٗ؛ للو ؛ للو  بف الااص الجكفن ) ٛٔ/ٕٖمال  االموـ أحم  أحم ل ( ٖ)
ـل ٜ٘ٛٔل  اا العسوول لسجلول االا منل الجك  ل ٔمف بف رب  الج وا الوا كا نل طرب  الاح
 .ٗٗٗ-ٖٗٗ/ٙٔ؛ ابف بس وفل لحرا ابف ح وف ٖٚص



 

 

 

ااح وا  ل  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ف وؿ: رو دمحم  لو لج : أف هللا صجمس الامكا  رس   ل ع  
كااابصف رس   ل عل كال جا رس   ل عل كالمول كال ا  رس   ل عل كاو ا 

 حل  ب   لكاجك  لل ر و الع  ق رس   ل عل فر كؿ ألو المسؾل فبحؾ اللبن ملسو هيلع هللا ىلص
}ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  ٔ()ل كؿ الحبال  ـ قاأ

}()ٕ . 
أف ال ا ف ل ؽ مو قول  لكا الحبا مف أمكا ال روملل كأف الصهك  رمسمكف ل ؽ اللبن 
ملسو هيلع هللا ىلص كل ؽ مو أعبا   ل  ـ رككبكف رس  هللال كرككبكف ااكل  ملسو هيلع هللا ىلصل فوّف هللا جّس فن 
 ر   كومس اللوو  كفن قها  لجمرع المعسكقو  الجبصا فن كال  كفن أامو   كفن
لوول  الكص مف رظمل  ككبا و   أف اااض ق بل  صكـ ال رومل كالامكا  مطكرو  
برمصل  كمف كبا و   أف كاار  كاع الامكا  كاااض كمف رظمل  ككبا و   أف 
لكالن الم و  بص   ف  صللافكف  ال  م ص ل  كال صلحاككف كراكلكف  اّل بإاا ل  كح ر ل 

 مسؾ م ال كال لبن مااس ألهو كس لول كموؿ الجبا ول اللن ال رمسمهو  ال لك ال
كج ؿ ككبا ول كرظمل فهن  وبلل ل  كل  مف لسؾ اللول أجسهو كأجمسهو كمف كبا و   
أف الم و ا  كسهو اللو اع مف ألس الامكا  كاااض كسهو الم لك  ملهو لجبصا  

جاام  ج ل  كا   كلمظرم  كا 
 
 
 
 

 

؛ البلاال ال حا ٕٙٔ/ٙلحرا البعواص  البعواصل؛ٓٚ-ٜٙ/ٙمال  االموـ أحم  أحم ل ( ٔ)
 .ٜٕٗ/ٕٓ؛ الطباصل جومع البروف ٖٗٔ/ٗاللعوا 

 .ٚٙ ( اكاع اللما  رلٕ)



 

 

 

ل كأف هللا لمول  ر  ا ٔ()ا كولل ع كغصالوكلهكا كوف اللجبصا  مواا لسم و ا  الج و 
ل كقوؿ: هللا ٕ()رس  ق ض اااض كجمرع مو فصهو مف الع  ق أص  ل  ر  بهو    ال 

وك ا ض  {}لمول   م  قوؿ ااكؿ َّللاَّض  ملسو هيلع هللا ىلص  ر ْطكضص هللا رل كجس الاَّ
كف    َـّ صكـ اْل ض  بّضا  كف  أ ْصف  اْلم ل ج  سضؾ  أ ْصف  اْلج  َّوا  ك ل فَّ بص   اْلر ْمل     َـّ ر كؿ ألو اْلم  لض   َـّ ر ْأع  ر وم 

كف   بّضا  كف  أ ْصف  اْلم ل ج  سضؾ  أ ْصف  اْلج  َّوا  ولض ض   َـّ ر كؿ ألو اْلم  م  صف   ض ض ر ْطكضص اْا ا بض
()ٖ . 

ف ولكا: لف للو ابؾل فإفَّ هللا أللؿ لمل  فن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -للبن كجول لوس مف الصهك   ل  ا
اللكااعل فأعبالو مف أص  نل لك؟ كمف أص جلس لك؟ مف كلل لك أـ لحوس أـ 

 فبل؟ كلس رأجس كر ال؟ كممف كاو ال لرو
 
 
 
 
 
 

 

لػ(ل لراصا الجا ـ الاحمف فن لواصا ك ـ الملوف ٖٙٚٔ( الام ص؛ رب  الاحمف بف لولا ) ٔ)
ل ملاال الااوللل ٔالمماكؼ بلواصا الام صل لح صق: رب  الاحمف بف مم  السكرحقل ط

 .ٗٗ٘ـل صٕٕٓٓبصاك ل 
الكاح ص احم  .  )كلكا الج ـ فر  لأك س كلك اجلهو  مف ٜٛ٘( الكاح صل أا ول الللكؿل صٕ)

ل    ص ْكـ  هللال قوؿ ابف ر وس ابن هللا رلهمو فن لواصا قكل  لمول : } رمًو ق ْ ب  مض ك اْا ْاض  ج 
لض  روم  { اْل ض صلض ض ر مض رَّو   بض ْطكض {: ق  ق ض ااابصف كالامكا  جمرمو برمصل  ألـ لامع أل  قوؿ: }م 

 .ٕٙٗ/ٕٓع البروف رملن: اااض كالامكا  برمصل  جمرمو. صلظا: الطباصل جوم
الف أبن  اك   أبك  اك ل؛ٜٕٗٔ/ٕموج    بفالف   بف موج ل؛ٕٛٗٔ/ٗلحرا ماسـ ماسـل ( ٖ)
٘/ٕٗٔ. 



 

 

 

}هللا ل واؾ كلمول   ٔ()كمف صكا هو؟ فأللؿ 
}()ٕ. 

لك  الاكاع كلن لا ل هللا عوللل كاف هللا لمول  ل  مسؾ الاموكا  كاااض كمف 
فصهف كلك المللاؼ فصهـل كلكل عول هـل كاالقهـ كم  الـل كماعالـ كماصالـ 

بص  ل  كمسؾ ل  كم اكف ل   ولمبك رل كمطرمكف ل  صكـ كملافهـ كمو ر ول كالجمرع ر
ال رومل كلك ل واؾ كلمول  لرس ل  لظصا كال م واؾ فن رظمل  ككبا و   قوؿ لمول : 

{
 .(ٗ){}.  كقوؿ لمول : (ٖ){

  فَّ هللا لمول  لك الاص  المظرـ الكص ال لظصا ل  كال  بر  ل  كأف جمرع اا رول
ككبلن ابف   ـ : قوؿ هللا: ) كقوؿ اللبن  ملسو هيلع هللا ىلص ٘()مابك ل ل  فكصف رككف ل  ملهو كل ! 

 روص فلرـ ألن ال أق ا أف  كلـ ركف ل  كلؾل ك لملنل كلـ ركف ل  كلؾل فأمو لجكص  
 أرص   كمو كوفل كأمو

 
 
 
 
 
 

 

؛ الاصكطن لال ا المل كا ٔٚٗ؛  الكاح ص لأا ول الللكؿ ص ٛٛٙ/ ٕٗ( الطباص ل اللواصا ٔ)
 .ٔٚٙ/ ٛفن اللواصا  ولمأ كا 

  . ٗ-ٔ( اكاع االع ص  اآلرو  ٕ)
 .ٔٓٔالموـ  رل ( اكاع اٖ)
 .ٜٛ-ٛٛ( اكاع ما ـ  رل ٗ)
 .ٜٖٙ/ٔ( ابف ك صال لواصا ال ا ف المظرـ ٘)



 

 

 

ك قوؿ ااكؿ هللا  ٔ()( لم   روصل ف كل  لن كل ل فا حولن أف ألعك لوح ل أك كل ا 
مم  مف هللا  لهـ صجمسكف ل  لس  هللا رسر  ك اسـ أل  :  )ال أح  ألبا رس  أك  ا

كوف الصهك  ر كلكف: ر ل  ا ابف هللال ك كوف للوا  ( ٕ)كل ا كلك صالقهـ كرموفصهـ(
المال ر كلكف: الم  كل بلو  هللا كفصهـ  لكف: المارا ابف هللال ككوف م اككلجااف ر ك 
 (ٗ){}قكل  لمول :  ٖ()للؿ
 . 
مو ل و سن لكا ال كؿ مف رسـ فسجهسهـ  وب كرظمل  قولكا كلؾ كال اا فهـ الكصف  

ل ألهـ فرمو ٘()مبكا قبسهـ رس  م س الكص لـ رسر  الصكـ كبا  كسملهـ اللن قولكلو
هلالج لج  هـ ر كلكف رف غصارسـ بس رف جهس ملهـ   ر كلكف كرومسكف م طسكف معط كف فإل

 .ٙ()   كلمول  هللا رمو ر كلكف رسكا كبصاال كل  ا  اامو
  
 
 
 
 
 

 

 .ٕٓ-ٜٔ/ٙلحرا البعواص البعواصل ( ٔ)
 .   ٕٓٙٔ/ ٗ لحرا ماسـ ماسـل ( ٕ)
؛ ابف حجال المجول فن ٔٗٔ/ٔ؛ ال غكصل ممولـ الللل س ٙٗٔ( الكاح صل أا ول الللكؿ ص ٖ)

 .ٖٙٙ/ٔبروف ااا ول
 . ٙٔٔاع ال  اع  رل ( اك ٗ)
 .ٚٗٔ/٘ٔ( الطباصل جومع البروف ٘)
 . ٕٓٔ/ٚٔ( الطباصل جومع البروف ٙ)



 

 

 

اّلهـ  ٔ()كاف هللا لمول  ام  الصهك  المغبكل رسصهـ كمو جول فن اكاع الوولحل
 رمافكف الحق كالرممسكف    

أل  حبا مف ااح وا  ل   الجهلرل قول : ٕ()ككمو جول فن اكارل قلصسل بل  لرون
 ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ف وؿ: رو دمحمل لمـ ال كـ

أللـل لكال ألكـ ل اككفلقوؿ:)ا حوف هللال كمو كاؾ؟(ل قوؿ: ل كلكف  كا حسولـ كالجم لل 
قول : فأمهس ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ص و  ـ قوؿ: ) ل  ق  قوؿ: فمف حسف فسرحسف بال الجم ل( 

قوؿ: رو دمحمل لمـ ال كـ أللـل لكال ألكـ لجمسكف ب ل ال قوؿ:)ا حوف هللال كمو كاؾ؟(   ـ
قوؿ: ل كلكف مو  ول هللا ك   ل قوؿ: فأمهس ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ص و  ـ قوؿ: ) ل  ق  قوؿل 

ل  ـ لرـ الصهك  اف مكا  رسر  ٖ() فمف قوؿ مو  ول هللا فسرولس بصلهمو  ـ    (
}ا ـ كوف صلظا ال  هللا رلكجس كقوؿ هللا لمول  فن كلو   المل ل: ال

 

؛ ابف ك صال لواصا ال ا ف المظرـ ٘٘/ٔ؛ ال غكصل ممولـ الللل س ٙٛٔ/ٔ( الطباصل جومع البروف ٔ)
ٔ/ٕٔٗ . 
ل اللحو ل ( قلصسل بل  لرون الجهلرلل كول  مف المهوجاا  اا كؿ. صلظا: أبك لمرـل ممافٕ)
 .ٖٓٔ/ٗٔ؛ ابف حجال االلو ل ٖٖٜ؛ ابف رب  البال االالرمولل صٕٖٚٗ/٘
؛ الطباالنل الممجـ الجبصا ٖٙٗ/ٗ؛ اللاو نل الالف الجبا  ٖٗ/٘ٗمال  االموـ أحم  أحم ل ( ٖ)

ٕ٘/ٖٔ-ٔٗ. 



 

 

 

}()ٔ . 
  كلظا أال لجسـ هللا كللظا  لر   ف كل  لبّرو كمو كسم  مكا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ك قولكا لسلبّن 

ك م  أف  ٕ()  لر ؟ فإلو لف للمف لؾ حل  لومس كلؾل ف وؿ: )لـ صلظا مكا   ل  هللا(
بّصف هللا لمول   ال س كموؿ ق ال  كرسم  كحكمل  كلممل  ممو لك محاكسل ال م  ببروف 
ألكاع كحر  كك م   ل  ألبرو   مف الّلمـ الاكحرلل اللن اعلّص بهو االبرول كالّااس مف 

وسل كأكبا أف الكحن  ل  الّلبن لّس  هللا رسر  كاّسـ  ول ا ف الم لمس رس  او ا الل
ال اا ع اللن للسا ال  ا كله صهـ  ل  الحق كلك م س الكحن  ل  االبرول الاو  صف  

} ٖ()كأللل 
}(ٗ ). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٖٗٔ( اكاع اارااؼ  رل ٔ)
 .ٖ٘ٚ( الكاح ص ل أا ول الللكؿ ص ٕ)
؛ اللمع اصل ٕٓٓ/ٚ؛ ال غكصل ممولـ الللل س ٜٚ٘الللكؿل ص( صلظا: الكاح صل أا ول ٖ)

 .ٜٕٚ/ٚ؛ ابف الجكلصل لا  الماصا ٕٕٗ-ٕٔٗ/٘الج وؼل 
 .ٔ٘( اكاع ال كا   رل ٗ)



 

 

 

كالماا   ولكحن لوللو الكحن فن الملوـ أك مف كاال حجول كمو كسـ مكا  أك صااس 
ل كاف الصهك  ٔ()ااكال كجباا صس فصكحن كلؾ الااكؿ  ل  المااس  لر  بإكل  مو ر ول

}ٱكالماسمصف لمو للؿ قكل : - ملسو هيلع هللا ىلص - لمكا اللبّن 
 } ()ٕ. 

لس  هللا  -اللبن  كقولكا: كصف لل ع اج  ال ص اص مو رومس   ل فو ل  كلؾ رس  
}هللا لمول :  ٖ()فأللؿ-رسر  كاسـ 

فسمو اممهو الململكفل قولكا: للص ًو  ٗ(){
}قكل  لمول : ٘()ما  ًول لكا لؾ رو ااكؿ هللال فمو للو؟ فللؿ

 

؛ االلكانل اكا ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٛ اكا البروف؛ البااكصل ٓٗ٘/ٕٓ( الطباص ل جومع البروف ٔ)
 . ٗ٘/ٖٔالممولن 

 .ٜ( اكاع ااح وؼ  رل ٕ)
؛ ابف الجكلصل لا  الماصا ٛٓٙ؛ الكاح صل أا ول الللكؿل صٕٗ/ٜالج ف كالبروف ( ال مسبنل ٖ)
 .ٜٕ٘/ٜٔ؛ ال اطبنل الجومع احكوـ ال ا ف ٛٔٗ/ٚ
 .ٕ-ٔ( اكاع الولا  رل ٗ)
؛ ابف رطرلل المحاا ٛٓٙ؛ الكاح صل أا ول الللكؿل صٖٗ/ٜ( ال مسبنل الج ف كالبروف ٘)

 .ٛٙٙ/ٚالكجصل 



 

 

 

فماف  هللا لمول  مو رومس    ك ولململصف . ٔ(){
 . ٕ()كالجوفا ف

ّلمو حا ا كك باا كلسلمجصل لجف اجك ل كاف اا سلهـ لرا  لممافل الحق كال ور  كا 
الااكؿ ملسو هيلع هللا ىلص للبروف الحق الكص الل س فر  كال ا حجل رسصهـ ككولكا مالما ف 

لس  هللا  - وا سلهـل ف   اك  ابف ر وس ابن هللا رلهمو أف الصهك  أل  اللبن 
فاأل  رف عسق الامكا  كاااض ف وؿ: )عسق هللا اااض صكـ ااح   -رسر  كاسـ 
 لصفل كعسق الج وؿ صكـ ال   ول كمو فصهف مف الملوفعل كعسق صكـ ااابمول ال جا كاال

كالمول كعسق صكـ العمرس الامولل كعسق صكـ الجممل اللجكـ كال مس كال ما(ل قول  
الصهك :  ـ موكا رو دمحم؟ قوؿ:) ـ االك  رس  الماش( ل قولكا: ق  ألب  لك لمم   ـ 

}: ٖ()غبً و   صً ال فللل  - ملسو هيلع هللا ىلص -االااال فغبل ااكؿ هللا 

}()ٗ . 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٙ-٘( اكاع الولا  رل ٔ)
 .ٛٙٙ/ٚ( ابف رطرلل المحاا الكجصل ٕ)
؛ ٜٖٙ-ٖٛٙ/ٕ؛ الحوجـل المال اؾ رس  اللحرحصف ٖٖٛ-ٕٖٛ/ٕٓ( الطباصل جومع البروف ٖ)

 .ٕٛٙ-ٕٚٙالكاح صل أا ول الللكؿل ص
 .ٜٖ-ٖٛ( اكاع ؽ  رل ٗ)



 

 

 

ل قوؿ: كول  صهك  ل كؿ  ف ألسؾ لهـ لبن ٔ()رف  وب  بف الحواو االلواص ك  
ل فبس  كلؾ اللبن ملسو هيلع هللا ىلصل ف وؿ: )ككب  صهك  مو مف لامل  صق  لغصال قولكا: لك لض ّض

}هللا رل كجس  ٕ()صعس هو هللال فن  طف أم   ال أل    نل كامص (ل فأللؿ

}()ٖ. 
الصهك  ركص كف ال ا كالصلكاركف  وص رمس صلكص ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلكلؾ احاكا  ككوف

 لر  ل كلـ  كافأل -ملسو هيلع هللا ىلص  -صع ـ ااكؿ هللا   صهك ال مف غ ـ ك كوف  –ملسو هيلع هللا ىلص  -ااكؿ هللا 
كر ع أالوف مف م ط ل فأرطولو  - ملسو هيلع هللا ىلص -صلالكا    حل  أعك م وطل اأس اللبّن 

ل  ـ  اهو فن ٗ()الصهك  فاحاك  فصهول ككوف الكص لكل  كلؾ لبص  بف اارلـ الصهك ص
 ب ا لبلن لا ق ر وؿ لهو كاكافل فماض

 
 
 
 

 

(  وب  بف الحواو بف  وب  بف الج س االلواص كر وؿ ابف حوا ل  ه  ب اًال رم  فن ٔ)
؛ ٗٓٔ؛ ابف رب  البال االالرمولل صٛٚٗ/ٔف. صلظا: أبك لمرـل ممافل اللحو ل الملا ص

 . ٖٙ/ٕ؛ ابف حجال االلو ل ٖٛٗ/ٔابف اا صال أا  الغو ل 
؛ الكاح صل أا ول ٕٛ-ٔٛ/ٕ؛ الطباالنل الممجـ الجبصا ٛٚٗ/ٔ( أبك لمرـل ممافل اللحو ل ٕ)

 .ٜٗ/ٕٓ؛ ال اطبنل الجومع احكوـ ال ا ف ٜٕٙالللكؿل ص
 .ٕٖ( اكاع اللجـ  رل ٖ)
. صلظا: ابف ام لك ( لبص  بف اارلـ مف صهك  بلن لا ق ٗ)  كوف أرسمهـ  ولاحا كالامـك

لػ(ل الم لو  مف ٜٚٚالحسبن؛ ب ا ال صف  الحاف بف رما )  ؛ٙٚٔ-٘ٚٔ/ٕ الط  و  الجبصا
 -الح صول ال ولاع ل  اا ٔاصاع الملطو  ملسو هيلع هللا ىلصل لح صق: ملطو  دمحم حاصف الكلبنل ط

 .ٖٕٛ/ٔل ٜٜٙٔملال 



 

 

 

كالل ا  ما اأا  كلبو الل أ هال ص ا  أل  رألن اللاول كال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ااكؿ هللا  
ف م   ٔ()ل كجمس صككل كال ص اص مو راا ل فبصلمو لك لو ـ كا  صكـ  ك ألو  مسجوفرألصهف

أح لمو رل  اأا  كاآلعا رل  اجسر ل ف وؿ الكص رل  اأا : مو  وؿ الاجس؟ قوؿ: 
ل قوؿ: كمو الطل؟ قوؿ: احال قوؿ: كمف احا ؟ قوؿ: لبص  بف اارلـ  ٕ()طل

 ٗ()وؿ: كأصف لك؟ قوؿ: فن جّف ق لٖ()الصهك صل قوؿ: ك ـ ط  ؟ قوؿ:  م م كم وطل
رو رو  ل ) ف وؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص  -. فولل   ااكؿ هللا  ٙ()فن ب ا كاكاف  ٘()طسمل لح  ااركفل
 أمو  ما  أف هللا

 
 
 

 

 رم ع ال واص؛ المصلنل ٙٚٔ/ٕالط  و  الجبصا  صلظا: ابف ام للمو جبا س كمركو صسل ( ٔ)
ٕٔ/ٗٔٙ. 
 ل( " مطبكل " أص ماحكال كلكا  ولطل رف الاحا لوول اًل  ولبال كمو كلكا  ولاسرـ رف الس ر ٕ)

لػ(ل اللهورل فن غا ل ٙٓٙبف دمحم الجلاص ) ابف اا صا؛ مج  ال صف أبك الامو ا  الم واؾ 
  .ٓٔٔ/  ٖ«طبل»الح صو كاا ال مو ع: 

 ل( م م كم وطل " الم وطل: لن ال ما الكص را م مف الاأس كالسحرل رل  اللاا ا  ولم مٖ)
  .ٖٖٗ/  ٗ« م م»الماجع الاوبقل  ول المرـ مع ال صفل مو ع: 

 لابف اا صا .ل كلك الغ ول الكص رككف فكق ( جف طسمل ككا " الجف: كرول الطسع لسلعسٗ)
ـ مع الوولل مو ع:   ٖٕٗ/  ٔل ٕٛٚ/  ٔ« جوف »اللهورل فن غا ل الح صو كاا ال  ول الجر

. 
. ( الااركفل: لعاع للاؾ فن أاوس الب ا  كا حوا ل فإكا أاا كا لل رل الب ا جسس المل ن رسصهو٘)

 .ٖ٘ٔ/٘ٔصلظا: المصلنل رم ع ال وائ 
بف اأبك ربص  رب  هللا ل صلظا: ال كاص؛ ف   كا بل  لا ق مف االلوامف لوحرل الم صلل ب ا ( ٙ)
لػ(ل ممجـ مو االمجـ مف أامول ال    كالمكابعل لح صق: ٚٛٗبف رب  المل ل اال لان ) ا

 .ٔٔٙ/ٕملطو  الا ول ) . (لرولـ الجللل بصاك ل 



 

 

 

 
فللحكا مول  ابن هللا رلهـ كرموا بف رواا لكاللبصا لل  ـ  مو رسرو(أعبالن ب ا ن 

ل  ـ افمكا اللعاع كأعاجكا الجّفل فإكا فر  م وطل ٔ()لسؾ الب ا كأل  ل ورل الحلول
كا فر  كلا مم ك  فر   ح   ر اع ر  ع مغاكلع  والبال  اأا  كأالوف م ط ل كا 

ل فجمس كسمو قاأ  رل الحس  ر  عل  حصف احال  الصهك  هللا لمول  الممككلصف (ٕ)فأللؿ
ااعصاعل ف وـ كألمو ل م مف ر وؿل  عول حل  الحس  الم  ع -ملسو هيلع هللا ىلص  -ككج  ااكؿ هللا 

 اـ هللا أاقرؾ مف كس  نل صلكرؾ كمف حوا  ) كجمس جبا س رسر  الا ـ ر كؿ:
لس  هللا  -ل ف ولكا: رو ااكؿ هللا أك ال لأعك العبصو فل لس ؟ ف وؿ(كرصفل هللا ر ورؾ
 لكا مف حسـك  ٖ()(أمو ألو ف    وولن هللا كأجا  أف أ صا رس  اللوس  ا ا) :-رسر  كاسـ 
ملسو هيلع هللا ىلص الاحمل المه اع لسمولمصفل كلجف الصهك  ملألس الاحا فن لوكاهـ فكولكا  ااكؿ هللا

 ف ال روطصف كولكا صلمسمكل  كرممسكف    فمف ابف ر وس ابن هللا رلهمو أل  قوؿ: 
رالاقكف الامع مف الامولل فصجنل أح لـ  كسمل حق فإكا جاَّل مف أح لـ الل ؽ 

 كالعككلوقسكل اللوسل فأ ابلهول ممهو ا مصف كك ل كك
 
 
 
 
 

 

ظا: صل  فل ع الب ا لك موللو اللوقع المجلمع : المول اللوقع كلك المجلمعل"( ل ورل الحلول " الل عٔ)
  ٛٓٔ/  ٘« ل ع» اللهورل فن غا ل الح صو كاا ال  ول اللكف مع ال وؼل مو ع:  لابف اا صا

 اللك ل (لػٓ٘ٗ  ) ال غ ا صل ال لاص حبصل بف دمحم بف دمحم بف رسن الحاف أبك ؛الموكا ص( ٕ)
 بصاك  - المسمرل الجلل  اا لٔل طالاحرـ رب  بف الم لك  رب  ابف الاص : المح قل كالمصكف 
 .ٙٓ٘/ ٛ المظرـ ال ا ف لواصال ابف ك صا ؛ٖٖٚ/ٙل  لبلوف/ 
 .ٖ٘ٔ/٘ٔ؛ المصلنل رم ع ال واص ٗ٘ٚ-ٖ٘ٚالكاح صل أا ول الللكؿل ص ( ٖ)



 

 

 

 
 
 كاك فل فوطسع رس  كلؾ اسرموفل فأعكلو ف فلهو لح  الجاان؛ فسمو مو  اسرموف  

قوـ  رطوف  ولطا ق ف وؿ: أال أ لجـ رس  كلل اسرموف الملرع الكص ال كلل ل  م س ؟ 
 ٕ()فللواعل  اامـ فأللؿل ٔ()قولكا: لمـ قوؿ: لح  الجاان فأعاجك ل ف ولكا: لكا احا

} هللا ركا اسرموف

 

فن راؼ ال اع معلص  كس أما  صعو  اب   ك لعصس رس  ك ( الاحا رمو عون كلط ف اب   ٔ)
ا ًق  ك ر     ل ل  ّضا  فن ااب اف كال سكلك ا  مجا  اللمكر  كالع اع غصا ح ر ل  ك  ج  لرلا ـ ك 

لػ(ل الجوفنل ٕٓٙابف ق امل؛ مكفق ال صف رب  هللا بف أحم  الم  ان الحلبسن )  ظا:صل
ل لجا لسط ورل كالل ا كاللكل ع كاالر فل ٔ بف رب  المحاف اللاكنل طلح صق: رب  هللا
ل «احا»كلول الاصفل مو ع: لوصكمنل المل وا الملصال ا ؛ٖٖٔ/٘ـل ٜٜٚٔملال 
حكؿ  لظاص .٘ٓٗ ول الاالل فلس الاصفل ص   للوصاكل  و صل ال ومكس المحرم؛ إٓٔص

فلا المجص   اا كلول لػ(ل ٕ٘ٛٔ)  رب  الاحمف بف حاف ؿ ال صخ؛ : مكبكع الاحا
ل ـٕٜٛٔبصاك ل  – م ق ل مكل ل  اا البروفل ٔلح صق: رب  ال و ا ااالولكطل طاللكحص ل 
 .   ٖٙٔ-ٖٗٔص
؛  ٜٕٔ/ ٕالمال اؾ رس  اللحرحصف ل  لحوجـ ا ؛  ٘ٔٗ/ ٕجومع البروف  ل( الطباص ٕ)

.   ٖٙٓ/ ٔ المجول فن بروف ااا ول ؛ ابف حجا ل  ٕٖ صأا ول الللكؿ  الكاح ص ل 
 . ٕٗٔ/ ٔفلا ال  صا  ل ل ككولنا



 

 

 

}()ٔ. 
سل االبرول ألس الجكل كالبه  كالغ ا كالمكا كالحصس قلصج لـ  الصهك كاف الملل ع لاصاع 

كأجسل الاح  كلك الابو كالا و أعبو اامـ طكرل كأا الـ اجرل كأ م لـ مف الاحمل 
كأقابهـ مف الل مل رو لهـ ال غبول ك ص لهـ الم اكع كال حلول بص  الاحا كالجكل 
كالحصس ال صاكف لمف عولوهـ فن كوالـ كلجكصبهـ االبرول حامل كال صاقبكف فن ملمف 

لمف كاف هـ حق كال  و ل كال لمف  واكهـ رل لـ ر ؿ كال للول كال  ال كال كمل كال 
لمف عولطهـ طمألصلل كال أملل كال لمف االممسهـ رل لـ للرحل بس أعب هـ أر سهـ 
كأحكقهـ أغ هـ كاسرـ اللولرل كحو و  أف صكج  بصلهـ لرس بصهك ص رس  الح ر ل 

 هـ اجرل لحصلهـ لملل كل وللـ أبصق العسق ل كاا كأظسمهـ بصكلو كألللهـ أفلرل كأكح
حالهـ رس   ر و  الحاكل ك الواو  فن ك  ٕ()طصا   موالـ الغبل ك  والـ الم  

} قوؿ لمول  : اااض

 

 . ٕٓٔ رل اكاع ال  اع ( ٔ)
  .  ٕٕٚل صٛ ص لكالللوا  الصهك  أجك ل فن الحروا   ارلل لقرـ ابف( ٕ)



 

 

 

مو مأف ممظـ اآلرو  اللن للجسـ رف الصهك  جول   لرغل المبواع.ك ٔ(){
  بإصكا هـ كقلولهـ لسماسمصف .روص  ألهـ ارالماكف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٗٙ رل اكاع المو  ع ( ٔ)



 

 

 

 

 الفصل الثالث : النصارى من خالل
 مرويات أسباب النزول

 :ويتضمن مبحثين
 المبحث االول

 بولس وتحريف االنجيل والجذور

 الوثنية لعقيدة  التثميث النصرانية

 بكلس ك لحا ف االلجصس -1

 الجككا الك لرل لم ص ع  الل سصو الللاالرل -2

 اللألر  كالل سصو رل  الللوا  -3

فن ال رولل الللاالرل الب ع الغسك ك -4

 المبحث الثاني

 لروموتحقق الوعد وانتصارا بحيرا الراىببشرى 

 ومناظرات نصارى نجران والمباىمة عمى الفرس

  حصاا الاالل  ا   -1

ـ رس  الواس -2  لح ق الكر  كالللواالاك

 ملوظاا  للوا  لجااف كالم ولس -3

 

 

 

 

 
 
 
 
 




















 


























 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثالث 
 النصارى من خالل مرويات أسباب النزول
ػ ػ ػ ػ ػػػػكا الصهك رػ ػػػػلل اّف بلػػػػػن  اػػػػػاا صس حافػػ ػػػػ ا  لسصهك رػػ ػػػػاالرل املػ ل الػػػػػ صف الػػػػػػكص  ّف الللػ

ألللػػػػ  هللا لمػػػػول  رسػػػػ  مكاػػػػ  رسرػػػػ  الاػػػػ ـ كبػػػػ لكا اللػػػػكااع فأااػػػػس هللا لبرػػػػ  رراػػػػ  
رسرػػػ  الاػػػ ـ  لػػػصهـ ملػػػححًو لمػػػو حافػػػك  كلرحػػػس لهػػػـ  مػػػض الطص ػػػو  اللػػػن حامػػػ  

}. قػػػوؿ لمػػػول : ٔ()رسػػػصهـ كم  ػػػاًا  ػػػدمحم ملسو هيلع هللا ىلص ااػػػكاًل رػػػألن مػػػف  مػػػ  

}()ٕ. 
ػػػػأ فرػػػػػػ   ٖ()مػػػػػأعكك مػػػػػف ااػػػػػػـ قا ػػػػػل اللولػػػػػاعكالللػػػػػاالرل  المكػػػػػوف الػػػػػػكص كلػػػػػ  ك ل ػ

الماػػػرا رراػػػػ  ابػػػف مػػػػا ـ رسرػػػ  الاػػػػ ـل ككػػػوف الصهػػػػك  راػػػمكل  رراػػػػ  اللولػػػػاصل 
ػػػػػاص( ػػػػو للػ ػػػػل )لػػ ػ ػػػػػف كسمػ ػػػػأعككع مػ ػ ػػػػػا كفلأك مػ ػػػػ  اللولػ ػػػػػا  كال ورػػ ػػػػػل لمصصػ كلػػػػػػن كسمػ

حل وا فن السغل المباالرل  ل كق ٗ()كا 
 
 
 

 

ل مكل ػػػػػػل اللهبػػػػػػػل ٓٔالماػػػػػػرحرلل ط -ـ(ل م والػػػػػػػل اا رػػػػػػوفٕٓٓٓ ػػػػػػسبن؛ أحمػػػػػػ  ) ( صلظػػػػػػا: ٔ)
 .ٗٚ-ٔٚ ل ـٜٜٛٔالملا لل ال ولاعل 

 .ٙ( اكاع اللفل  رل ٕ)
لػ (ل المطسع رس  أبكال الم لعل لح صق: ٜٓٚن) ( ال مسن؛ ابك رب هللا دمحم بف ابن الولا الحلبسٖ)

 .ٖٓٔ/ٔلػ ل ٔٓٗٔل المكلل االا منل بصاك ل ٔدمحم   صا اال لبنل ط
-ٕٛٗـل ٜٜٔٔل  اا اللوػػػو سل الجك ػػػ ل ل ٖ( اا ػػػ ا؛ رمػػػا اػػػسرموفل ال رومػػػل اللػػػغا ل طٗ)

ٕٜٗ. 



 

 

 

ول بلػػػػػن  اػػػػػاا صسل كلوػػػػػوعا ال ورػػػػػ   ػػػػػ ل لوػػػػوعا الماػػػػػرا بهػػػػػكا الس ػػػػػل لكورػػػػػل لمسمػػػػػ 
ػػػػوا   ػ ػػػػػا فل ك ولللػ ػػػػػاكفصف  وللولػ ػػػػواكا ممػ ػ ػػػػػف  ٔ()فلػ ػػػػػو مػػ ػػػػػوؿ ااػػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )مػ كقػ

 . ٕ()مكلك  صكل   ال رس  الوطاعل فأبكا  صهك ال  أك صللاال  أك رمجاول (
ػػػػػاع لػػػػػػػن االاػػػػػػػ ـ ػػػػ  ٖ()كالوطػػ ػ ػػػػػا  جمسػػ ػػ ػػػػاالرلل كللَّ ػ ػػػػػن الللػػ ػػػػػ عكؿ فػػ ػػػػا الػػ ػ ػػ ل كالللل 

 .ٗ()لروللاا
ككولػػػ  طو وػػػػل مػػػف بلػػػػن  اػػػاا صس ص بلػػػػكف  ػػػػا مل اللػػػكااع كر ػػػػاكف بلبػػػكع رراػػػػ  ابػػػػف 

مػػػا ـ رسرػػػ  الاػػػػ ـ كلم ر لػػػ  فػػػن لسػػػػؾ ال ػػػا ملل كمػػػو قػػػػوؿ ال ػػػا ف الجػػػا ـ 

اللػػػػن  فولطو وػػػػل اللػػػػن  ملػػػػ  لػػػػن الللػػػػوا  كالطو وػػػػل ٘()
كوػػػا  لػػػن الصهػػػك ل كمػػػو صػػػلاؿ  مػػػض  مػػػف اللػػػوس رمػػػ  الللػػػاالرل  صلػػػو اػػػموكرو لولرػػػو 
لس رولػػػػل الصهك رػػػػل اػػػػو  و رسػػػػ  االاػػػػ ـ ك لرمػػػػكف أف اا رػػػػوف    ػػػػل أ رػػػػوف الصهك رػػػػل 

 كالللاالرل كاالا ـ كررا  رسر  الا ـ مف بلن  ااا صسل 
 
 
 
 

 

جلػػػول  ػػػولمابنل اػػػكا ول ل  اا الٔ( الاػػ و؛ أحمػػػ  رسػػػنل الب ارػػػل كاللهورػػػل امػػػل بلػػػن  اػػػاا صسل طٔ)
 .ٜٔٔـل ٕٗٓٓ

 .ٜ٘-ٜٗ/ٕ( البعواصل لحرا البعواص ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ؛ البااكصل اكا البروف فن لواصا ال ا فل  ٖٔ/ٛ( المصلنل رم ع ال وائ ٖ)
 .  ٓٗٗٗ/  ٚ( ابف ملظكال لاوف المال ٗ)
 .ٗٔ( اكاع اللفل  رل ٘)



 

 

 

كر ػػػكؿ ملػػػ  رػػػف رراػػػ   ٔ()كلػػػو ع ل ػػػا مل مكاػػػ  رسرػػػ  الاػػػ ـل كلػػػرس بلواػػػخ لهػػػو
ػػػػػومكس أك االبرػػػػػػول مػػػػػػو ج ػػػػػػ   رسرػػػػػػ  الاػػػػػػ ـ: "ال لظلػػػػػػكا  لػػػػػػن ج ػػػػػػ  ال ػػػػػػض اللػ

ػػػػػس" ػػػػػػس اجمػػ ػػػػػل أكال ٕ()ال ػػػػػػػض بػ ػ ػػػػػو  الصهك رػ ػ ػػػػػػم ال  ولػػػػػػػو لهمػ ػػػػػوف ف ػ ػػػػػوف ا لػػ ػ ل كاا رػ
ل ٖ()كاالاػػػػ ـ  عػػػػػاا كقػػػػػ  لاػػػػخ الػػػػػ صف ااعصػػػػػا الػػػػػ صف ااكؿ الػػػػكص حػػػػػاؼ مػػػػػف قبػػػػػس

}كقوؿ لمول : 

  }()ٗ . 
كلػػػػـ صػػػػككاكا رراػػػػ ؛ افَّ رراػػػػ ل رسرػػػػ  الاػػػػ ـل ألػػػػلؿ رسرػػػػ  االلجصػػػػس فرػػػػ  مػػػػكارظ 

 كلاقر و  كقسصس مف اللحسصس كاللحا ـل كلك
 
 
 
 
 
 
 

 

لػ(ل معللا ٖٛٓٔن الهل ص الحلون )  ( الجصاالكص؛ دمحم احم  هللا بف عسصس الاحمف الم مولٔ)
ل كلااع ال ػ كف االاػػ مرل ٔ ظهػوا الحػػقل لح صػق كاعللػػوا: دمحم أحمػ  ربػػ  ال ػو ا مسجػػوكصل ط

 .ٖٔٔلػل ٘ٔٗٔالممسجل المابرل الامك رلل  -كااكقوؼ كال ركع كاالا و  
 .ٛٔ – ٚٔ/  ٘(  لجصس مل  ٕ)
أحمػ  بػف أبػن  كػا بػف فػاا االلػواص العلاجػن أبػك ربػ  هللا دمحم بػف   مس الػ صف ( ال اطبن ؛ٖ)

ظهػػػوا محواػػف االاػػػ ـل  ٔٚٙ)   لػػػ(ل االرػػ ـ  مػػػو فػػن  صػػػف الللػػوا  مػػف الواػػػو  كااكلػػوـ كا 
 ٜٚٗ- ٛٚٗل  اا اللااو المابنل ال ولاعل ٔالمح ق:  . أحم  حجولص الا ول ط

 . ٖٓل  ٜٕ( اكاع االح وؼ اآلصلوف ٗ)



 

 

 

 .ٔ()م  مكا ملمـ ل ا مل اللكااعل فولمم ع لك اللكااع؛ فسهكا قولكا: أللؿ مف   
كلمػػػو افػػػع هللا الماػػػرا رسرػػػػ  الاػػػ ـ مػػػف بػػػػصف أصػػػ ص الصهػػػك   لػػػػ  الاػػػمول كمػػػو لػػػػك  

}ملػػاا فػػن ال ػػا ف 

}()ٕ. 
ككػػػػػولكا ملماػػػػػكصف بػػػػػ صف رراػػػػػ  رسرػػػػػ  الاػػػػػ ـ  مػػػػػ  مػػػػػو افػػػػػع  لػػػػػ  الاػػػػػمول  حػػػػػ   

قػػػوؿ ااػػػكؿ ل ٖ()فول اػػمكا  مػػػ  كلػػػؾ  ػػصف  اػػػلل  ػػػـ كقػػػع بصػػلهـ كبػػػصف الصهػػػك  حػػػالك  
افلاقػػػػػ  الصهػػػػػك  رسػػػػػ   حػػػػػ   كاػػػػػ مصف فاقػػػػػلل كافلاقػػػػػ  الللػػػػػوا  ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  )

 رس  ا للصف كا مصف فاقلل كالكص لوان بص   للولاقف أملن رس    و
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . ٕٖٓ/ ٚرـ ( ابف ك صال لواصا ال ا ف المظٔ)
 .ٛ٘ٔل ٚ٘ٔ( اكاع اللاول  رلٕ)
لػػ(ل الل لػػصا فػػن الػ صف كلمصصػػل الواقػػل ٔٚٗ( اااػوااصصلن ؛ أبػػك المظوػا طػػولا بػػف دمحم ل )  ٖ)

لػ ٖٓٗٔل رولـ الجللل لبلوفل ٔاللوجرل رف الواؽ الهولجصفل المح ق: كموؿ صكاف الحك ل ط
 .ٔ٘ٔـل ٖٜٛٔ -



 

 

 

قصػػػػس: رػػػػو ااػػػػكؿ «  مكف فػػػػن اللػػػػواكاػػػػ مصف فاقػػػػل كاحػػػػ ع فػػػػن الجلػػػػلل كا للػػػػوف كاػػػػ 
 .ٔ()(الجمورل هللال كمف لن؟ قوؿ: 

 المبحث االول 
 بولس وتحريف االنجيل والجذور

 الوثنية لعقيدة  التثميث النصرانية 
 بولس و تحريف االنجيل: -1
 ف الحػػػػ صو رػػػػف لػػػػأا خ الللػػػػوا  صكاجػػػػ  م ػػػػكسل االل طػػػػوع اللػػػػوا عن كلػػػػن المػػػػ ع   

الاػػػػ ـ  لػػػ  ملللػػػف ال ػػػاف ال ػػػولن مػػػف المػػػػر   ال اللػػػن لم ػػػل افػػػع الماػػػرا رسرػػػ  
صكجػػػػ  بػػػػصف صػػػػ ص الللػػػػوا  اػػػػك  كلػػػػول "أرمػػػػوؿ الااػػػػس" الػػػػكص لحػػػػ و كول ػػػػ  فػػػػن 
أكلػػػػ  رمػػػػف صػػػػلرـ ألهػػػػـ ل مصػػػػك الماػػػػرا حػػػػ ص ًو محػػػػ ك ًال  ػػػػـ علػػػػص   رػػػػل كلو ػػػػ  

كأرمولػػػػ ل كمػػػػع كلػػػػػؾ فػػػػإف الممسكمػػػػو  رػػػػػف بػػػػكلس لل طػػػػػع  ٕ()بػػػػػكلسلسحػػػػ صو رػػػػف 

 

 }: اللوػاؽ  هللا لمػػول  كـكقػػ  .   ٓٚ/ ٛٔالممجػـػ الجبصػا  للطباالػن ( أ)
 [.ٜ٘ٔاآلرل  ل{ ]االموـ

 ولكؿ ك س    الللوا   ولااػكؿ رسػ  الػاغـ مػف ألػ   ( بكلس أك بكلص كوف اام  فن الصهك رلٕ)
لـ ركف مف ل مصك المارال كلـ ل ب  ل  الرل المارا رسر  الا ـ فن حرولػ ل كقػ  كػوف بػكلس 
صهك رػو صكلولرػػًو فػػن ب ارػػل أمػػا  مػػف أ ػػّ  اللػوس ابػػطهو ًا كلمػػكص ًو ال ػػوع الماػػرا رسرػػ  الاػػ ـل 

 ر  بكلس كلك فن طا     ل   م ق  أف المارا ق  كرل مو كوف فن لحك ال   صف مف رما  ا
كأمػا   ول ورػ  كلبسرػػ   -ظهػا لػ  ر ظػل فػن رمػك  مػف لػكا ككلػػؾ  مػ  افػع الماػرا  اػ ع اػلصف 

كبكلؾ ألػ ا بػكلس مػف أجبػا الػ روع فأعػك رطػكؼ الػ    ك ل ػئ الجلػو س  -ااولل   ل  اامـ 
( ٗٔـل كللاػل  لرػػ  )٘ٙاػلل  ك س ػن العطػل كركلػل الااػو س حلّػ  قلػس فػن ابػطهو  لصػاكف 

ااولل مف أاووا المه  الج ص  لم  مل اًا ا راًو لسم و   كالل ا مو  الللاالرل المحافل. صلظا: 
ؿ  صكا الػػػ ؛ ك سرػػػوـ جػػػرمس ل قلػػػل الحبػػػواعل لاجمػػػل: لكػػػن لجصػػػل محم ػػػك  ك عػػػا فل ل  اا  كض

ل المكاػػػكرل ؛ الجهصلػػػن؛ مػػػولع بػػػف حمػػػو ٕٓٚ-ٜٕٗ/ٔٔـل ٜٛٛٔلبلػػػوفل  -الجصػػػسل بصػػػاك  
ل  اا اللػػ كع المولمرػػل لسط ورػػل كالل ػػا ٗالمراػاع فػػن اا رػػوف كالمػػكالل كااحػػلال الممولػػاعل ط

؛ اػػػػػمووف؛ كومػػػػػسل ماػػػػػػرحرل  ػػػػػ  ماػػػػػػرال  اا ٚٙ٘-ٙٙ٘/ٕلػػػػػػػل ٕٓٗٔكاللكل ػػػػػعل الا ػػػػػوضل 
 



 

 

 

اكمػػػػػول كاالع لػػػػ  مػػػػػف ااػػػػو س بػػػػػكلس ااابػػػػع ر ػػػػػاع  قبػػػػس مكلػػػػ   مػػػػػ   كلػػػػكل 
اللػػػػن فصهػػػػو   ػػػػواا  قسصسػػػػل لعػػػػص بػػػػكلس مػػػػف لوحرػػػػل لأا عرػػػػل  ال ألهػػػػو  ػػػػ   عولرػػػػل 
ػػػػػػ ـ  ػػػػػ  الاػ ػ ػػػػػرا رسرػ ػ ػػػػػك الماػ ػ ػػػػػـ ل مصػ ػ ػػػػػكصف لػ ػ ػػػػػكاا صف الػ ػ ػػػػػف الحػ ػ ػػػػػو  رػ ػ ػػػػػف الممسكمػ مػػ

ك مػػػػ  أف كػػػػوف الصهػػػك  صللظػػػػاكف م ػػػػ ـ الماػػػرا المللظػػػػا المل ػػػػك الػػػػكص  لٔ()الح ر صػػػكف 
كااعل فسمػػػػػو جػػػػػول الماػػػػػرا رسرػػػػػ  الاػػػػػ ـ ك و ػػػػػا ب ركلػػػػػ  لولبػػػػػك ل   ػػػػػا   ػػػػػ  اللػػػػػ

وًقػػػػػو  و  رَّل  لض ػػػػا  بػػػػػكلس اللَّْلػػػػا الض كا رػػػػكا  ألػػػػ  عػػػػػكلهـل كرلػػػػ  كلو ػػػػػ  رسرػػػػ  الاػػػػػ ـل أ ْظه 
ل و و   ف   ل     ْفا 
وف   ٕ() ك  ر و ظولمو غو مو م غبو لسمارا كق بكلس  ك   ص ه ك ض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٕٓ-ٚٔالوبصسل ل ال ولاع) . (ل 
ل مكل ػل أبػكال ٗط كالللػاالرلل العسف؛ امك  بف رب  المل ػلل  اااػو  فػن اا رػوف الصهك رػل( ٔ)

 .ٔٚٔ ـلٕٗٓٓ-لػٕ٘ٗٔ الاسفل الا وضل الممسجل المابرل الامك رلل
 .ٕٔٔ/  ٖ٘( ابف لرمرلل مجمكع الولوك  ٕ)



 

 

 

لماػػػرا كطػػػػوؼ  ػػػ  فػػػن الػػػ     ػػػـ اجمػػػ  حلػػػػ  حسػػػق اأس ابػػػف أعرػػػ  حػػػصف  مػػػف  و 
ل كقلػػػس جمورػػػل مػػػف ألػػػحول رراػػػ  رسرػػػ  الاػػػ ـ  ػػػـ قػػػوؿ لسصهػػػك   ف كػػػوف ٔ()مػػػو 

الحػػػق مػػػع رراػػػ  ف ػػػ  كوالػػػو  ػػػ  كاللػػػوا ملػػػصالو فػػػإلن أحلػػػوؿ كأبػػػسهـ حلػػػ  صػػػ عسكا 
ػػػػوؿ لسللػػػػػوا  لك صػػػػػ  مػػػػػف  ػػػػ  اللػػػػػاال ف ػ اللػػػػػوا كأظهػػػػػا الل امػػػػػل ككبػػػػػع رسػػػػػ  اأاػ

 أف للللػػػا كقػػػػ  لبػػػ  فػػػػأ عسك  الجلراػػػل  ػػػػـ  عػػػس بصلػػػػو الاػػػمول لراػػػػ  لػػػؾ لك ػػػػل  ال
اػػػلل ال صعػػػػا) ملػػػػ  لػػػػر  كال لهػػػػواا حلػػػػ  لمسػػػػـ االلجصػػػػس  ػػػػـ عػػػػا) كقػػػػوؿ لك صػػػػ  أف 
ػػػػػس  ػػػػػ  ااػ ػػػػػ  أحػ ػػػػػكلس الماػػػػػػرحرلل كألػ ػػػػػ  بػ ػػػػػ قك  كأحبػػػػػػك  كا رػ هللا قبػػػػػػس لكبلػػػػػػؾ فلػ
كحػػػػكاا ن رراػػػػ  الماػػػػرال " مػػػػ  كلػػػػول الماػػػػرا رػػػػف المػػػػولـل البػػػػـ  لػػػػ  ل مصػػػػك  

ل كلل ػػػػس فػػػػن الػػػػ    كلجػػػػـ ٕ()صسػػػػل ابلجالػػػػول  ػػػػـ لرػػػػـ ألػػػػ  ااػػػػكؿ مػػػػ سهـكحكاا رػػػػ   ح
رػػػف عػػػػاك) بػػػػكلس  لػػػ  أكابػػػػو أف ابػػػػطا لسمكالمػػػػل بػػػصف ر و ػػػػ  العػػػػ ص الملل ػػػػاع 
فػػػػػن االمبااطكا ػػػػػل الاكمولرػػػػػل كر صػػػػػ ع العػػػػػ ص اللػػػػػن لػػػػػو   بهػػػػػو راػػػػػكع الماػػػػػرال 

را لووقػػػػػػو كال ػػػػػػع الماػػػػػ ٖ()فومللجػػػػػ   رػػػػػكع اللكحصػػػػػػ   وللظا ػػػػػو  الوساػػػػػػورل االغا  رػػػػػل
 لصس س رس  الللوا   صلهـ فأح و لهـ م وال  غولرل كك ا  الب ع فن 

 
 
 
 
 

 

 . ٕ٘٘/ٕ( ابف ك صال الب ارل كاللهورل ٔ)
 .ٗٗٔـل ٜٜ٘ٔل  اا ال سـل  م قل ٔ( الطهطوكص؛  دمحم رل ل الللاالرل فن المصلافل طٕ)
 ٕٔٗٔل  اا الملوال ال ولاعل ٕأحم ؛  باالرـ عسصسل محوباا  فن م والل اا روفل ط ( صلظا:ٖ)

 .ٜٔـل ٕٜٜٔ -لػ 



 

 

 

ػػػػو الهـ ػ ػ ػػػػو الهـ كر ػ ػ ػ ػػػػػن ارل ػ ػ ػػػػوا  فػ ػ ص  ٔ()الللػػ ػػػػ ض ػ ػ ػػػػػن  ضأ ْصػ ػ ػ ػػػػو ضسض الَّلض ػ ػ ػ ل  الاَّا  ػػػػوحض ػ ػ ػ ػػػػػك ل  كلػػ
صػػػػػل ه ـْ  ػػػػو  ض ػ ػػػػ   بضه  ػ ًرو أ ْفا  ػػػػػ   ـْ بض ػػػ ػ ػ ع  ل ه  ْصػػػػػو  اْبل ػػػػػ   ػػػػػوا   ح  اللَّل 
ل  ػػػػػـ مبػػػػػ   لػػػػػ  بصػػػػػ   ٕ()

عسف رسػػػػصهـ لاػػػػطكاا كرسمػػػػ  أف رراػػػػ  كمػػػػا ـ كااللػػػػ  كػػػػولكا    ػػػػػل الم ػػػػ س  كااػػػػل
 ػػػـ لكجػػػ   لػػػ  الػػػػاكـ كرسمهػػػـ ال لػػػك  كاللواػػػك  كقػػػػوؿ لػػػـ ركػػػف رراػػػ  بػػػػإلس كال 
بجاػػػـ كلجلػػػ  ابػػػػف هللا كرسػػػـ كلػػػػؾ اجػػػ  ر ػػػػوؿ لػػػ  رم ػػػكل  ػػػػـ  رػػػو اجػػػػ  ر ػػػوؿ لػػػػ  
لػػػػلالل مسجػػػو ف ػػػػوؿ لػػػػ   ف االلػػػ  لػػػػـ صػػػػلؿ كال صػػػلاؿ رراػػػػ  فسمػػػػو ااػػػلمكف مػػػػلهـ  رػػػػو 

ال   ػػػل كاحػػػ ا كاحػػػ ا كقػػػوؿ لجػػػس كاحػػػ  مػػػلهـ ألػػػ  عوللػػػلن فل ػػػع كػػػس كاحػػػ  طو وػػػل 
ل كلوػػػػظ البلػػػػكع ممػػػػاكؼ فػػػػن الوكػػػػا الصهػػػػك صل كقػػػػ   ٖ()مػػػػف اللػػػػوس فػػػػوعلسوكا كاقللسػػػػكا

أطسػػػق رسػػػ  ك صػػػػا ف ألهػػػـ أبلػػػػول هللال لجػػػف ظهػػػا لسجسمػػػػل موهػػػكـ البلػػػػكع الح ر رػػػل فػػػػن 
ػػػػلل اللػػػػػ ٗ()ماا ػػػػػع الوكػػػػػا الصكلػػػػػولن فػػػػػن طااػػػػػكس ػػػػو  المعلسوػػ ػػػػلًا لس  وفػ ن كولػػػػػ  ماكػ

كلكػػػػػكا لبصلػػػػػ  اف ر صػػػػػ ع  ٘()كملهػػػػػو ل ػػػػػس بػػػػػكلس ك صػػػػػاًا ممػػػػػو أ عسػػػػػ  فػػػػػن الللػػػػػاالرل
 اللجا 

 

ل  اا المػ لن لسل ػػا كاللكل ػعل جػػ عل ٕ( ابػف لرمرػلل جػػومع الااػو سل لح صػق: دمحم ا ػػو  اػولـل طٔ)
 .ٕٓٙ/ٔلػل  ٘ٓٗٔ

 .ٕٔٔ/ٖ٘( ابف لرمرلل مجمكع الولوك  ٕ)
 . ٖٛ/ٗلل س ( ال غكصل ممولـ اللٖ)
( طااكس م صلل  ول وـ بصف ألطوجرل كحسل ر ّ هو لها البا افل قصس امص   طااكس بف الاـك ٗ)

بػف الروػل بػف اػوـ بػف لػكا رسرػ  الاػ ـل كبهػو قبػا العسروػل المػأمكف الم واػن. صلظػا: الحمػػكصل 
صل ؛ ال غػػػػػ ا ٕٕٓ-ٜٕٔ؛ ال لك لػػػػػنل   ػػػػوا الػػػػ    كأع ػػػػػوا الم ػػػػو ل ٜٕ-ٕٛ/ٗممجػػػـػ البسػػػػ اف 
 .ٖٛٛ/ٕماال  االط عل 

ل  اا الجلػػل ٔلػػػ(ل الماػػرا فػػن ال ػػا ف كاللػػكااع كااللجصػػسل طٙٓٗٔ( العطصػل؛ ربػػ  الجػػا ـ ) ٘)
اارظمػػػػن؛ دمحم بػػػرول الػػػػاحمفل  اااػػػو  فػػػػن الصهك رػػػل كالماػػػػرحرل ؛ ٖٗٔـل ٜ٘ٙٔالح ص ػػػلل 

ل ـٖٕٓٓضل الا ػػػػو -ل مكل ػػػل الا ػػػ  لو ػػػػاكفل الممسجػػػل المابرػػػل الاػػػمك رل ٕكأ رػػػوف الهلػػػ ل ط
 .ٙ٘؛ امووفل  مارحرل    مارال ٕٚٗ



 

 

 

أمػػػػا لجػػػػو ا  رسػػػػ  االرمػػػػوف  ػػػػ  الك لرػػػػو  ال  رمػػػػل الاػػػػو  ل لسماػػػػرحرلل كرلػػػػ  ل ػػػػس  
ػػػػػس العػػػػػػػ ص  ػػػػػف أجػ ػػػػػ  مػ ػػػػػرا  وللجاػ ػػػػػ لـ فػػػػػػن الماػ ػػػػػ   ممل ػ ػػػػػومع  مػ ػػػػػكلس كالمجػ بػ

 مارا كرو ص عطورو ال  ا ل.كالغوااف لرمك  ال
كرحػػػػوكؿ الللػػػػػوا  لألػػػػػصس فكػػػػػاع ألكلرػػػػػل الماػػػػػرا كا لػػػػػو  لػػػػػ  الماػػػػػرا كل مصػػػػػك ل 

ػػػػكا رلػػػػ مو كلبػػػػكا  لػػػػ  اأس ككمػػػػكا ف جلػػػػكل الهلػػػػ   كلبا ػػػػل بػػػػكلس ملهػػػػو كالهػػػػـ   لض  
مػػػػف الرػػػػل الاػػػػكوف رمبػػػػ كف  لهػػػػًو معسلػػػػًو ص ركلػػػػ  اػػػػسروولولو المكلػػػػك  مػػػػف رػػػػكاالل 

جاػػػػ لـ االلػػػػ  فػػػػكلن فػػػػن اللػػػػصفل ككػػػػكا كاػػػػلصف لكلػػػػؾ كمػػػػف ال  ػػػػا الػػػػكصف قصػػػػس بل
 كلكالكلن كغصالـل كأمو

لهًو ح ر روً   .ٔ()االل  باكماصكس ف   قصس رل : كوف  لاولًو ح ر رًو كا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لػػػػػ(ل الم و ػػػ  الك لرػػػػل فػػػن ال رولػػػػل الللػػػػاالرلل ٕٖ٘ٔ( صلظػػػا: الللصػػػػا؛ دمحم طػػػولا البصاكلػػػػن ) ٔ)
 .ٙ٘-ٚٗلح صق: دمحم رب  هللا ال اقوكصل ) . (ل  اا اللحكع لسل ال ال ولاعل 



 

 

 

 :الجذور الوثنية لعقيدة  التثميث النصرانية  -ٕ
رمل ػػػػػ  الهلػػػػػك  بلجاػػػػػ  أحػػػػػ  اآللهػػػػػل كل ػػػػػ رـ لواػػػػػ  كبرحػػػػػل فػػػػػ ال رػػػػػف اللػػػػػوس مػػػػػف 

طص ػػػل كر ػػػكؿ البككصػػػكف رػػػف بػػػككا بلاكػػػ  لسوػػػا كس كمجص ػػػ   لػػػ  الػػػ لرو مػػػف أجػػػس الع
عطورػػػػو بلػػػػن االلاػػػػوف ك ػػػػ و هـ كػػػػن صبػػػػا هـ مػػػػف كلػػػػكبهـل ك ل ػػػػس رػػػػلهـ ال لػػػػوص 
الػػػػػكص راػػػػػلح كل  كاػػػػػكالـ مػػػػػف ال  ػػػػػا الػػػػػكصف ارل ػػػػػ  أل ػػػػػورهـ ألهػػػػػـ  لهػػػػػل لجاػػػػػ   

العػػػػولق كولػػػػ  ل ككمػػػػو ارل ػػػػ  الللػػػػوا   ػػػػأف الماػػػػرا االبػػػػف لػػػػك ٔ()لمغوػػػػاع العطورػػػػو
الك لرػػػو  قػػػػ  ارل ػػػػ   مػػػػف قبػػػس فػػػػن  لهلهػػػػو الملجاػػػػ ع ف ػػػ  جػػػػول فػػػػن كلػػػػل الهلػػػػك  
كا ػػػلو ابػػػف االلػػػ  مػػػف المػػػكاال  روػػػوجنل كلػػػك ااقلػػػكـ ال ػػػولن مػػػف ال ػػػولكو الم ػػػ سل 
عسػػػػػق الاػػػػػػموكا  كاااض  مػػػػػو فصهػػػػػػول كلػػػػػك رلػػػػػػ لـ ااكؿ كاآلعػػػػػال كفػػػػػػن كلػػػػػػوبهـ 

ػػػػ ػػػػػكف: "ألػػ ػػػػك  أاجػ ػػػػوؿ للسمصػػ ػػػػلو قػػ ػػػػػ رهول الم ػػػػػػ س أّف كا ػػ ػػػػسّض المعسكقػػػػػػو  كمبػ و ال  كػػ
ػػػػصلصكف …عس ػػػػػ  االلاػػػػػوف فػػػػػورافلنل ألػػػػػو الملػػػػػكا كالعػػػػػولق ل لاػػػػػوف. كرمل ػػػػػ  اللػ

أف اال لػػػـ صعسػػػػق  ػػػص ًول كأف االبػػػػف اللك ػػػػك المكلػػػك  مػػػػف رػػػػكاال عسػػػق كػػػػس  ػػػػنل. 
كفػػػػن لػػػػسكا  الوػػػػاس ال امػػػػل  ر كلػػػػكف: " لػػػػ  أ امػػػػل  أقػػػػ ـ لػػػػسكالنل فهػػػػك عػػػػولق 

كف  لػػ  اابػػػ ل كلػػػك الحكػػرـ ال ػػػكص عػػػولق الاػػػمول كػػس  ػػػنل ممػػػو لػػك كػػػوف كمػػػو اػػػرك
كال ػػػػمس كال مػػػػا كاللجػػػػكـ كم سػػػػ  رمل ػػػػ  اآل ػػػػكا كف فػػػػن االبػػػػف ال كا"لػػػػاك ؾ"ل ككػػػػكا 

 مللهك"أ كلن"ل ك "اللكصكف"
 
 
 

 

ل ٔ٘ٔ ؛  ػسبنل الماػرحرلل ٖٛ-ٜٕل ص( صلظا: الللصال الم و   الك لرل فن ال رولل الللاالرلٔ)
ٔ٘ٛ. 



 

 

 

كغصالمػػػو كم سػػػ  فػػػن اللػػػااو الملػػػاص ال ػػػ رـ أف االلػػػ  "ألػػػكـ" عسػػػق كػػػس  ػػػنل حػػػن  
و صلكػػػػسل ككػػػػس مػػػػو رح ػػػػ  أك بكااػػػػطل الجسمػػػػل اللػػػػن عس ػػػػ  كػػػػس قػػػػك  الحرػػػػوعل ككسمػػػػ

 .ٔ()ركال  االلاوف
ػػػػكا  ػػػػولل كلػػ ػػػػ  ااكؿ كاآلعػػػػػػا كاالػػػػػف كالرػػ ػػػػرا  أّلػ ػػػػو  الماػػ ػػػػو فػػػػػن الرػػ ككلػػػػػف صكحلػػ
ػػػػ ع اللػػػػػن رمل ػػػػػػ كف  ػػػػلهـ الملجاػ ػػػػك لصصف  لهػ ػػػًو مػػػػػع كلػػػػػػف الػ ػ ػػػػوبق لمومػ كلػػػػػف صلطػ
أللصلهػػػػو كأبػػػػ صلهو  ك جػػػػول فػػػػن كلو ػػػػو  الهلػػػػك  رػػػػف بػػػػككا: لػػػػك االػػػػف كالرػػػػولل لػػػػرس 

ال اللهػػػػػولل كلػػػػػك الػػػػػال المولػػػػػؾ ال ػػػػػو ا اابػػػػػ صل كم سػػػػػ  قصػػػػػس فػػػػػن لكجػػػػػك   ابلػػػػػ ال ك 
ل كمػػػػػف ٕ()اللكػػػػػصف كالكلػػػػػل كاامػػػػػل  كلكس المػػػػػ رك "االػػػػػف كالرػػػػػول"ل كغصػػػػػالـ ك صػػػػػا

ػػػػ رولو   ػػػػل مػػػػػػف لسػػػػػػؾ الػػ ػػػػ ع ملحكلػػ ػػػػملو  ال ال ػػػػػػكؿ أف الل سصػػػػػػو ر صػػ كلػػػػػػؾ كّسػػػػػػ  ال راػػ
 الك لرػػػػل اللػػػػن بػػػػس  رػػػػف الوطػػػػاعل كابلمػػػػ   رػػػػف لػػػػ ص اللبػػػػكا  كربػػػػ   غصػػػػا هللا
المظػػػػػرـ ل كلػػػػػ ؽ هللا المظػػػػػرـ كلػػػػػك صعبالػػػػػو رػػػػػف ملػػػػػ ا الجوػػػػػا الػػػػػكص كقػػػػػع  ػػػػػ  

}الللوا  فر كؿ: 
}()ٖ. 

 
 
 
 
 
 

 

 .ٕٓٔ-ٜٔٔ( صلظا: الللصال الم و   الك لرل فن ال رولل الللاالرلل ٔ)
 . ٕٔٔ-ٕٓٔ ( صلظا: الللصال الم و   الك لرل فن ال رولل الللاالرل ل ٕ)
 .ٖٓ( اكاع اللك ل  رل ٖ)



 

 

 

ػػػػصَّف  العطػػػػول م ػػػػوبهل الللػػػػوا  مػػػػف كػػػػوف قػػػػبسهـ الػػػػكصف  ر كلػػػػكف  فَّ لالهػػػػل أبلػػػػول  ب 
ل  ػػػػػـ لكالػػػػػ  االاػػػػػلمولو  ٔ()مػػػػػف ك لصػػػػػن الصكلػػػػػوف كالاكمػػػػػوف كغصػػػػػالـ مػػػػػف الػػػػػك لصصف

ػػػػك  ال رو ػػػػو أرطػػػػػ  لػػ ػػػػو ممػػ ػػػػرل كالهل رػػػػػل كغصالػػ لػػػػػػل  مػػػػػػ ا  ول  وفػػػػػو  ااعػػػػػػا  كولووااػػ
 -رسرػػػ  الاػػػػ ـ-ك لرػػػول عػػػا) بهػػػو رػػػػف ألػػػكلهو اللػػػن جػػػػول بهػػػو رراػػػ  ابػػػػف مػػػا ـ 

حلػػػػ  قصػػػػػس:  ف أاكػػػػػوف "الماػػػػػرحرل الج صػػػػػ ع كر و ػػػػػ لو كلػػػػػسكالهو ك ػػػػػمو الو لػػػػػأ ا  
رسرػػػػػ  -أك لحػػػػ ا  مػػػػػف ال رولػػػػل الك لرػػػػػل اللػػػػػن كولػػػػ  اػػػػػو  ع قبػػػػػس ظهػػػػكا الماػػػػػرا 

مػػػف  رػػػوللهـ الك لرػػػلل فػػػػأقالهـ ل أك فػػػن أرومػػػ . كقػػػ  ل سهػػػو الململػػػػكف الجػػػ   -الاػػػ ـ
رسصهػػػػو الجلراػػػػػلل  ػػػػـ لبللهػػػػػو كجمسلهػػػػو امػػػػػكلا لأك سرػػػػل مسو ػػػػػل لابػػػػصهـ كلسػػػػػ س رسػػػػػ  

ػػػػولرـ ٕ()غصػػػػػػالـ" ػ ػػػػو ع ااقػ ػ ػػػػصف ر ػ ػ ػػػػلوـ كبػ ػػػػوف كاالػػ ػ ػػػػو ع ااك ػ ػ ػػػػصف ر ػ ػػػػػاؽ بػػ ػػػػو الوػ ػ ل كمػ
 ل كرس  لكا فهـ صلرمكف أف هللاٖ()ال   ل
 
 
 
 

 

حبػواا  ال ػاؽ اا لػ  ؛ رلػوكا؛ دمحم أبػك المحواػفل ممػولـ ٖٓٔ( صلظا:  سبنل الماػرحرلل ٔ)
؛ ل ا؛ رب  المجص  حوم ل ٕٚٔ-ٕٙٔـل ٜٚٛٔل  اا اللهبل المابرل ل بصاك ل ٕال  رـل ط

ل ط ل  اا الملػواع ل ٕالا  الجمصس رس  الم ككصف فن االا ـ مف ال ا ف كاللكااع كااللجصس كالمسـػ
أ ا المسس ؛ لكفن؛ رب  ال و ا بف دمحم رطول ٖٚـل  ٖٕٓٓ -لػ  ٕٗٗٔملال  –المللكاع 

ل الجوممػػػػل االاػػػ مرل  ولم صلػػػػل ٙكاللحػػػس ال  رمػػػل فػػػػن  مػػػض الوػػػاؽ المللاػػػػ ل  لػػػ  االاػػػ ـل ط
 .٘٘ـل  ٕٗٓٓ-قٕٗٗٔالملكاعل 

ل ٕموهكمػػػ  كأل افػػػػ  ككاػػػو س  كاػػػبس مكاجهلػػػػ ل ط -( اللمسػػػل؛رسن بػػػف  بػػػاالرـ الحمػػػػ ل اللللػػػصإ)
 .ٙ٘ٔلل . الللصال الم و   الك لرل فن ال رولل الللاالرٕٕلػل ٜٔٗٔ

لػ(ل الل  ـ كالاجمرلل مجسل الجوممل االا مرلل  ولم صلل الملػكاع ٚٓٗٔ( اله لن؛ ل ن ال صف ) ٖ)
 .ٕٔلػل ٜٖٛٔل الالل ال ولرلل ٘الم    -



 

 

 

ػػػػكا ك  ػػػػػكف رسػػ ػػػػو ر كلػ ػػػػول  هللا رمػػ ػػػػل لمػػ ػػػػول   ولػػػػػػو    ػػ بصػػػػػػاال كلػػػػػػكا لػػػػػػك ال ػػػػػػاؾ لمػػ
}المحػػضل كقػػػ  ككػػػاهللا لمػػػول  كلػػؾ رػػػلهـ كا  رسػػػصهـ   كلػػػ  لمػػول : 

}()ٔ. 
هللا لمػػػػول  لسللػػػػػوا  رػػػػف ال ػػػػػكؿ  ولل سصػػػػو كلألرػػػػػ  أحػػػػػ   كلػػػػكا له صػػػػػ  كلحػػػػكصا مػػػػػف 

}ممػػػ  جػػػسَّ فػػػن رػػػ   كمػػػف لألرػػػ  الماػػػرا رسرػػػ  الاػػػ ـ  كقكلػػػ  لمػػػول  
لػػػكا مػػػف أظهػػػا اللػػػوو  اللوفرػػػل ل لهرػػػل لحوجػػػل اآلجػػػس  لػػػ  مػػػو صػػػ عس فػػػن  {

 .ٕ()جكف  لمو رالسـل مف كلؾ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . ٙٚ – ٕٚ( اكاع المو  ع  رل ٔ)
 .ٔٚٔ/ ٕ( ابف لرمرلل  الجكال اللحرا  ٕ)



 

 

 

ع اللجاػػػػ  أمػػػػا لجػػػػو ا  رسػػػػ  االرمػػػػوف  ػػػػ  الك لرػػػػو  ال  رمػػػػل كلكػػػػكا لبصلػػػػ  اف ر صػػػػ 
ػػػػػرا  ػػػػو  ل لسماػػػػػػرحرلل كرلػػػػػػ  ل ػػػػػػس بػػػػػػكلس كالمجػػػػػػومع  مػػػػػػ   ممل ػػػػػػ لـ فػػػػػػن الماػ الاػػ

  وللجا  مف أجس الع ص كالغوااف لرمك  المارا كرو ص عطورو ال  ا ل.
 التأليو والتثميث عند النصارى:  -3

الماػػػرال  ك لػػػـ رمبػػػ   كاحػػػ  مػػػلهـل لػػػـ ركػػػف أحػػػ ًا مػػػف ل مصػػػك الماػػػرا رمل ػػػ  ألكلرػػػل 
بػػػػس كسهػػػػـ كجمرػػػػع ممولػػػػاص الماػػػػرا رسرػػػػ  الاػػػػ ـ مػػػػو كػػػػولكا رمل ػػػػ كف اال بلبكلػػػػ ل 
بصلمػػػو لعسػػػك االوجصػػػس مػػػػف  لصػػػس كابػػػا صػػػلهض فػػػػن    ػػػو  ألكلرػػػل الماػػػرا اال فػػػػن 
ااػػػو س بػػػكلسل كأف الماػػػرا لػػػـ صػػػ ع قػػػم ألػػػ  لػػػك الماػػػرا المللظػػػال كلػػػـ ر ػػػس رػػػف 

فلسػػػػؾ لغػػػػل لػػػػـ صبػػػػ أ فػػػػن ااػػػػلع امهو اػػػػك  الماػػػػرحصصف الػػػػكصف لواػػػػ   لػػػػ  ابػػػػف هللا... 
ل كاف موهػػػػكـ "ابػػػػف هللا" ل ػػػػع مػػػػف رػػػػولـ الوكػػػػا الصكلػػػػولنل ٔ()لػػػػأ اكا  ول  وفػػػػل الصكلولرػػػػل

كأف بػػػػكلس لػػػػك أكؿ مػػػػف ااػػػػلممس الجسمػػػػلل ككولػػػػ   حاػػػػل لغػػػػل الماػػػػرا )ربػػػػ  هللا( 
ػػػػو الصكلولرػػػػػػل  ػػػػػل servantكلاجملهػػ ػػػػػ لهو  ولجسمػػػػػػل الصكلولرػ ػػػػػس أك   paisل فأبػ مملػػػػػػ  طوػ

ػػػػ   مػػػػػف الػػػػػك لصصف ػػػًو  لػػػػػ  الملللػػػػػا ف الجػ ل ككػػػػػوف المال ػػػػػوا ال ػػػػػوبكص  ٕ()عػػػػػو ـ ل ابػػ
 صله  رف ل ـ المموب 

 
 
 
 

 

: ربػػػػ  الحسػػػرـ محمػػػك ل ) . (ل المكل ػػػػل ( جلصبصػػػا؛  ػػػواؿل الماػػػرحرل ل ػػػػألهو كلطكالػػػول لاجمػػػلٔ)
 .ٜٖ بصاك ل  -الملا لل لص ا 

.  ػػػسبن؛ الكؼل رػػػو ألػػػس الجلػػػول لمػػػولكا  لػػػ  كسمػػػل ٜٖ( جلصبصػػال الماػػػرحرل ل ػػػألهو كلطكالػػػول ٕ)
 .ٕٚٚ-ٕٙٚـل ٜٗٚٔل مكل ل االلال ملال ٔاكاللط



 

 

 

الك لرػػػلل ك ػػػا  لحك سهػػػو مػػػف ر ػػػو ع ال ػػػرطوف  لػػػ  ر ػػػو ع االلػػػ  الحػػػقل كػػػن صهجػػػػا  
كلكػػػػكا  ٔ()ال ػػػمل عطورػػػػو قس ػػػػ ل كراػػػػهس رسرػػػػ  غ ػػػروف المموبػػػػ  اللػػػػن لمػػػػك  االرو لػػػػو

لملللػػػػػا كبصػػػػا فػػػػػاؽ فػػػػػن المكػػػػوف كالمبػػػػػمكف بػػػػػصف الللػػػػاالرل كبػػػػػصف مػػػػػو ال صجػػػػ  ا
كػػػوف رمل ػػػ   مػػػف قبػػػسل كركػػػكف كلػػػؾ ا رػػػ  فػػػن الل ػػػوا الللػػػاالرل ك ػػػا  المح  ػػػكف 
 ػػػػأف لاػػػػال لػػػػك  اافكػػػػوا كػػػػوف رػػػػف طا ػػػػق طااػػػػكس اللػػػػن كولػػػػ  م ااػػػػل كبػػػػا  

 .ٕ()لح ل االغا  نل كل أ فصهو بكلسل كالمكا  لمولرمهو رسر 
الممل ػػػ ا  الك لرػػػل  لػػػ  الللػػػاالرل ح ر ػػػل اػػػوطمل كول ػػػمس كػػػػوف  كلمػػػو كػػػوف لاػػػال

ػػػػول كؿ: "ل ػػػػػ  لل مػػػػػػ   ال بػػػػػ  أف لملػػػػػػاؼ بهػػػػػو  مػػػػػػض ااقػػػػػ ـ الجا  ػػػػػػل المللػػػػػول  ػػ
ألػػػػكؿ الماػػػػرحرل ال و مػػػػلل فكجػػػػ لهو مطو  ػػػػل لممظػػػػـ الػػػػ رولو  الك لرػػػػل ال  رمػػػػلل كال 

ؽ  ػػػػكسرل ركػػػػو  صكجػػػػ  فػػػػاؽ بػػػػصف لػػػػك  الػػػػ رولو  الك لرػػػػل كبػػػػصف الماػػػػرحرل اػػػػك  فػػػػاك 
  ارطل فن االاـ أك اللكاع " كر كؿ  عاكف: " ف االرل و   أف المارا لك 

 
 
 
 
 
 

 

؛ رػ لل الماػرحرل أبك  كا؛ ٕٚ-ٚٙ( صلظا:  سبنل حكاا لا ا بصف رب  هللا كرب  المارال ٔ)
؛  سبنل ٕٜٔ-ٜٔٔل صلػٛٔٗٔمكل ل كل لل ال ولاعل  ) . (لالح ل اللن جول بهو المارال 

 .ٖٛ المارحرلل 
؛ ٓ٘ٔ؛  ػسبنل الماػرحرلل صٖٚٔ( صلظا: الللصال الم و ػ  الك لرػل فػن ال رولػل الللػاالرلل صٕ)

 .٘ٔٗ-ٗٔٗل ٜٜٕل ٕٕٛاارظمنل  اااو  فن الصهك رل كالمارحرل كأ روف الهل ل ص



 

 

 

هللا أك لػػػػك ابػػػػػف هللا أك لجاػػػػ  فرػػػػػ  هللا لراػػػػ  اػػػػػك  عاافػػػػل مػػػػػف عاافػػػػو  الػػػػػك لصصف 
 .ٔ()كأاوطصالـ ااكل " 

فمػػػلؿ بػػػػكلس الماػػػػرا رػػػف الصهػػػػك  كجمسػػػػ  ماػػػػرحرول ككلػػػؾ لراػػػػلطرع أف صجمػػػػس مػػػػف 
ػػػػولـ االلػػػػػ  الػػػػػكص لجاػػػػػ  ػػػًو مػػػػػف أجػػػػػس عػػػػػ ص المػ ػ ػػػػسل فو رػ ػػػػـ لػ ل كفػػػػػن لػػػػػك  ٕ() ػ

ػػػػولـ كسػػػػػ ل كملػػػػػو اع  مولمرػػػػػل  رػػػػػكع الماػػػػػرال كل ػػػػػس بػػػػػكلؾ  الم ػػػػػواا   رػػػػػكع  لػػػػػ  المػ
اللكحصػػػػػ  فػػػػػن  رولػػػػػل بلػػػػػن  اػػػػػاا صس  لػػػػػ  الل سصػػػػػول كقػػػػػوؿ  ألكلرػػػػػل الماػػػػػرا كألكلرػػػػػل 

كاعلػػػػاع قلػػػػل الوػػػػ ال لسلجوصػػػػا رػػػػف عطورػػػػو ال  ػػػػا فػػػػن االوجصػػػػس … الػػػػاكا ال ػػػػ س
لػػػػػككا أف ألػػػػػػـ ااغػػػػػااض اللػػػػػن ظهػػػػػػا مػػػػػف أجسهػػػػػو الماػػػػػػرا ابػػػػػف مػػػػػػا ـ أك  كاللػػػػػن

لػػػػك أف ركوػػػػا ب مػػػػ  العطص ػػػػل اللػػػػن االجبهػػػػو   ـ  -رسػػػػ  لرمهػػػػـ  -الماػػػرا ابػػػػف هللا 
كاللػػػػن الل سػػػػ   طا ػػػػق الكاا ػػػػػل  لػػػػ  جمرػػػػع لاػػػػس ل كألػػػػ  لػػػػػسل  -رسرػػػػ  الاػػػػ ـ  -

  ل كال ػػػػػا ف صػػػػػا  رسػػػػػ  لػػػػػكٖ() ولومػػػػسل فح ػػػػػق بػػػػػكلؾ ألػػػػػـ غػػػػػاض ظهػػػػػا مػػػػػف أجسػػػػػ 
}الوا ػػػل كأف العطص ػػػػل ال رحمػػػس كلا لػػػػو غصػػػا م لافهػػػػول قػػػوؿ لمػػػػول :

 

؛ أبػػك  كػػال الماػػرحرل ٖٚل ٚٙ( صلظػا:  ػػسبنل حػػكاا لػػا ا بػػصف ربػػ  هللا كربػػ  الماػػرال صٔ)
؛ العطصػلل الماػرا فػن ال ػا ف ٕ٘ٔ ؛  ػسبنل الماػرحرلل ٜٖٔ الح ل اللن جول بهو الماػرال 

-ٜٔ؛ ااطصػال ر و ػ  الللػوا  المكحػ صف بػصف االاػ ـ  كالماػرحرلل ٖٚٔ كاللكااع كااللجصسل 
ٕٓ. 
 .ٗٔٔالمارحرل ل   -(  سبنل م والل اا روفٕ)
( الاحصسػن؛ حمػػك  بػف أحمػػ ل المسمولرػل كمكقػػف االاػ ـ ملهػػول مجسػل الجوممػػل االاػ مرلل  المػػ   ٖ)

 .ٖٖٗلػل ٕٕٗٔل ٖٗل الالل ٘ٔٔ



 

 

 

كأف   ـ رسرػػ  الاػػ ـ قػػ  ألػػول  لػػ  (1){
هللا لمػػػول  كااػػػلغوا مػػػف عطص لػػػػ  اللػػػن االجبهػػػو  ك أجػػػس مػػػػف ال ػػػجا فغوالػػػو هللا لػػػػ ل 

. كقكلػػ  ٕ(){}كقػوؿ لمػول : 
}لمول : 

}()ٖ. 
 لػػػػػ  ل ػػػػػض الل سصػػػػػو كملوق ػػػػػل  ٗ()كفػػػػػن لواػػػػػصا  لهػػػػػك  اآلرػػػػػل صػػػػػكلل ابػػػػػف رو ػػػػػكا

الللػػػػوا  فػػػػن الموػػػػولرـ المعلسوػػػػل اللػػػػن أرطكلػػػػو لسل سصػػػػو: ك ػػػػا  أف "الل سصػػػػو ألػػػػس 
فػػػن ر صػػػ ع الللػػػوا  كسهػػػـل كلجػػػلهـ معلسوػػػكف فػػػن كروصلػػػ "ل كلػػػكلؾ جػػػول فػػػن ال ػػػا ف 

 "   ل" فن لرغل عبا مبل أ محككؼ لرلسا لجس
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٛٔ( اكاع فوطا  رل ٔ)
 .ٖٚ( اكاع ال  اع  رل ٕ)
 .ٕٚٔ-ٔٚٔ( اكاع اللاول  رل ٖ)
 . ٛ٘-ٗ٘/ ٙللك ا ( صلظا: اللحا ا كالٗ)



 

 

 

}مػػػو رلػػػػسا ل ػػػػ صا  مػػػف مػػػػكالبهـ فػػػػن الل سصػػػول اػػػػكال أف اآللهػػػػل    ػػػل  

أك أف  ٔ(){ 
}رراػػ  كأمػػ   لهػػصف مػػع هللا 

فػولمجمكع    ػل: "كػس كاحػ   ٕ(){ 
ػػػػل  ػػػػ  أك الحػػػػػػ   ال   ػػ ػػػػ  كاحػػ ػػػػل  لػ ػػػػلهـ ر كلػػػػػكف:  ف مجمػػػػػػكع ال   ػػ ػػػػ ل كلجػػ ػػػػلهـ  لػػ مػ

علسوػػػػػلل فمػػػػػلهـ مػػػػػف صػػػػػا  أف للػػػػػوؾ فلػػػػػوا  لهػػػػػو كاحػػػػػ ا" ل فممػػػػػولن الل سصػػػػػو  كف م
   ػػػل  لهػػػلل كمػػػلهـ مػػػف صػػػا  أف ال   ػػػل  لػػػ  كاحػػػ ل كمػػػلهـ مػػػف صػػػا  أف هللا جػػػكلا 

 كاح  ب   ل أقولرـل  م  كلؾ لطكا  الللاالرل كل مب 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. ٗٚل ٖٚاكاع المو  ع اآلصلوف(  ٔ)
. ٚٔٔل  ٙٔٔاكاع المو  ع اآلصلوف (  ٕ)



 

 

 

ػػػػل  ػػػػػاؽ الرم كبرػػ ػػػػػـ ااا ػػػػػػكككس اآلفل كاللاػػػػػػطكا ل ٔ() لػػػػػػ  فػ ػػػػػـ ٕ()كلػ ل كالجو س رػػػػػػل كلػ
ؼ مػػػػكالبهـ فػػػػػن الل سصػػػػول مػػػػػع الوػػػػوقهـ  ػػػػػول كؿ  ػػػػػ ل الجو كلرػػػػؾل بلػػػػػول رسػػػػ  اعػػػػػل 

}كل ػػض البلػػكع صلطسػػق مػػف قكلػػ  لمػػول : 

لػػل ض  ػػبهل الللػػوا  فػػن أف  ٖ(){
 المارا ابف بل "فولبلكع مللووعل الالحولل الولولل كاالحلرو)ل

 
 
 
 
 

 

: )كلـػ فاقػل  ( الرموق ل صلابكف  ل  رم كل الالوكص. ككػوف اال ػو  ول اػطلطصلرل. ٔ) ر ػكؿ ابػف حػـل
ل  رف رظرـ كقولكا:  ف المارا لك هللا كأف هللا لمو . .  لوفا  الم س كالحس ملوفاع كح ل لومل

كوالـ مو  كلسل كأف المولـ   ن    ل أروـ    م با كالوسػؾ  ػ  مػ با  ـػ قػوـ كاجػع كمػو كػوف 
ل الولػػػػس فػػػن المسػػػػس كأف هللا لمػػػول  رػػػو  محػػػػ  و كأف المحػػػ و رػػػػو  قػػػ رمو(.  صلظػػػا:  ابػػػػف حػػػـل

ل اك كاالكال كاللحسل لح صق: دمحم  باالرـ للا كرب  الاحمف رمصاعل ) . (ل  اا الجصػسل بصػ
ٔ/ٔٔٔ-ٕٔٔ. 
( اللاطكا ل صلابكف  ل  لاطكال ر كلكف  ف هللا لمول     ل أ رول أل كابف كاكا ال  س كسهو ٕ)

لاػوف لػوـ كسػ ل كلػرس أحػ لمو غصػا  لـ للؿل كأف ررا  ابػف مػا ـ رسصهمػو الاػ ـ  لػ  لػوـ كسػ  كا 
االلاػوف كلـػ  اآلعا. كأف االلاوف مف ررا  ابف ما ـ لك الكص لػسل كقلػسل كأف مػا ـ كلػ  

لسػ  االلػ ل كأف هللا لمػول  لػك الػػكص كلػ  االلػ ل ككولػ  لػك  الواقػػل فػن المكلػس كالمػااؽ كفػػواس 
ل الولس فن المسس كاالكال كاللحسل   .ٔٔٔ/ٔكعاااوف. صلظا: ابف حـل

 . ٔٚٔاكاع اللاول  رل   (ٖ)



 

 

 

ػػػػػك    ػ ػ ػػػػلسـل لػػ ػ ػ ػ ػػػػػكع لاػ ػ ػ ػػػػػول . كالبلػ ػ ػ ػػػػػػف هللا لمػ ػ ػػػػػو  رػػ ػ ػ ػػػػػل لسمعسكقػ ػ ػ ػػػػػوؿل كالممو سػ ػ ػ كااللولػ
ػػػػػكعل  ػ ػػػػل  ول اللػ ػ ػػػػل ااػػ ػ ػ ػػػػػك ا  لحكمػ ػػػػػكلن لسمكجػػ ػ ػػػػولكف كػ ػ ػػػػػس قػػ ػ ػػػػلحر  ؛ اّف اللاػ ػ الماػػ

رسػػػ  لػػػكاـل الحرػػػوعل كفصهػػػو الولػػػوؿ المكلػػػك  رػػػف كاللػػػوس رطسبكلهػػػو لػػػكلؾل كل رولػػػل 
 .ٔ()أبر ل كفصهو أف االبف ممو س ابر  فأبك  ممو س ل  ال محولل"

ػػػػل لػػػػػػـ هللا كرراػػػػػػ   ػػػػ  فػػػػػن    ػػ ػػػػ  أك كاحػػ ػػػػل فػػػػػن كاحػػ ػػػػوا  أف هللا    ػػ ػػػػ  الللػػ رمل ػ
ػػػػو بػػػػػػصف ٕ()كالػػػػػاكا ال ػػػػػ سل أك اال كاالبػػػػػف كالػػػػػاكا ال ػػػػػ س ل كال صػػػػػلاؿ الجػػػػػ ؿ قو مػ

بػػػػػصف  -رسصهمػػػػػو الاػػػػػ ـ  -لرل حػػػػػكؿ الماػػػػػرا رراػػػػػ  ابػػػػػف مػػػػػا ـ الطكا ػػػػػف الللػػػػػاا
}قػػػوؿ لمػػػول :  ٖ()ككلػػػ   لاػػػولو أك صجمػػػع بػػػصف ال لكلرػػػل كاللواػػػكلرل

أص فػػوعلسف ألػػس اللمػػوف كمػػف  ٗ(){
مػػػف الصهػػػػك   لػػػػ  كلػػػػ  للرػػػل كااػػػػلماكا رسػػػػ  كوػػػػالـ كرلػػػػو لـ   مػػػ لـ فرػػػػ  فمػػػػف قو ػػػػس

تعااااالً هللا كقػػػػوبسهـ  عػػػػاكف فػػػػن الجوػػػػا ف ػػػػولكا لػػػػك هللا كقػػػػوؿ  عػػػػاكف لػػػػك ابػػػػف هللا 

 كقوؿ هللا لمول : عما يقىلىن علىا كبيرا 
 
 
 
 

 

 . ٛ٘-ٗ٘/ ٙ( صلظا: ابف رو كال اللحا ا كالللك ا ٔ)
ل  اا ٕٖلػػ(ل فػن ظػ ؿ ال ػػا فل طٖٙٛٔ؛ قطػل؛ اػػص  )  ٖٕٙ/ ٔال ػ صا ( ال ػككولنل فػلا ٕ)

ل  اا ٔ؛ العػػكلن؛ دمحم رسػن ل ح ر ػػل رراػػ  الماػػرال طٕٙٙ/ ٘ـل ٖٕٓٓال ػاكؽل ال ػػولاعل 
 .ٖٕـل ٜٜٓٔالو ا لسل ا كاللكل عل ااا فل 

رسرػ   وللواػك  _رراػ _ كأف رراػ  _  مػض فػاؽ الللػوا  أف ال لػك  _هللا_ حػسَّ  رمل ػ ( ٖ)
ـ  ولكحنل كلواكلرل رل مو لسل  دمحم.)الحم ؛  الا ـ_ كوف ل  طبرملوف: اللكلرل لمو كوف صلجس

 (. ٕٗ  ل عل مل بف  اا لٔل طالم و   كلل فن ملطسحو ل أحم  بف  باالرـ بف

 .ٖٚ( اكاع ما ـ  رل ٗ)



 

 

 

{

كقػػػػوؿ: اللبػػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص )مػػػػػف  ػػػػػه  أف ال  لػػػػػ   ال هللا كحػػػػػ   ال  ػػػػػا ؾ لػػػػػ ل كأف دمحما   ٔ(){
ربػػػػ   كااػػػػكل ل كأف رراػػػػ  ربػػػػ  هللا كااػػػػكل  ككسملػػػػ   أل ولػػػػو  لػػػػ  مػػػػا ـ كاكا ملػػػػ  

. ك مػػػػػف ٕ()ل حػػػػق كاللػػػػوا حػػػػق أ عسػػػػ  هللا الجلػػػػل رسػػػػ  مػػػػو كػػػػوف مػػػػف الممػػػػس(كالجلػػػػ
 ٖ()الماػػػػسمكف  ػػػػػأف رراػػػػ  رسرػػػػػ  الاػػػػػ ـ لػػػػك ربػػػػػ هللا كااػػػػػكل  كابػػػػف أملػػػػػ  ككسملػػػػػ 

 مل  كللالل لـ  ٗ()أل ولو  ل  ما ـ كاكا
 
 
 
 
 
 

 

اكاع اللاول   رل
 .ٚ٘/ٔاسـ ؛ماسـل لحرا م٘ٙٔ/ٗ( البعواصل لحرا البعواص ٕ)
( الجسمػل لػن اللجػػك فل كلػك الممبػا رلػػ  فػن االلػػط ا بػػ)كف(ل فػإط ؽ الجسمػػل رسػ  اللجػػك ف ٖ)

مجػولل كلملػػن أ ػػا كسمػػل هللا كلمسػػق ال ػػ اعل كأف ال ػػا ف حكػػ  لػػكال ممػػو صػػ ؿ رسػػ  أف لػػكا مػػف 
 .ٕ٘/ ٙالجسمو  االلجصسرل. صلظا: ابف رو كال اللحا ا كالللك ا 

عػػلل كالمػال لاػمن الػػلوس اكحػو كالػلوخ اكحػػول كاف لػكصف الكلػوصف )الجسمػػل ( الػاكا  مملػ  اللوٗ)
كالػاكا(  كقمػو فػن االلجصػس أك فػن كػ ـ الحػكاا صف كلػوو لمراػ  رسرػ  الاػ ـل ككولػو موهػػكمصف 
فن لغل المعوطبصف صكم كل غصا أل  مع اللمف كقع اللحا ف فن فهمهمول كال ػا ف بػككالمو صلكػ  

ل ػكؿ  ػأف رراػػ  ابػف هللا أك أف هللا حػس فرػ ل كلجػف الللػوا   بػػ لهـ  ألهمػو ال صل رػوف  لػ  ا
 .ٖ٘/ ٙغسكا فن اللأك سل كغصاكا الممولن. صلظا: ابف رو كال اللحا ا كالللك ا 



 

 

 

اللػػػوجكف الم ػػػوبكف المل ػػػ كف المللػػػػكاكف كمػػػف عػػػولوهـ فػػػن  ػػػػنل مػػػف لػػػك  ال صػػػػك  
ػػػػوفاكف  ػػػػوا فهػػػػػـ الجػ ػػػػوا ال هػ ػػػػرـ الج ػ ػػػػ لـ الحكػػػػػرـ المسػ ػػػػ  لكرػ ػػػػولكف الجػػػػػولسكف كقػ البػ

 ٕ(){ } ٔ()  كلػػ 
}رسرػػػ  الاػػػ ـ:  -كر ػػػكؿ هللا لمػػػول  معوط ػػػو رراػػػ  بػػػف مػػػا ـ 

}()ٖ. 
كلبػػػػػروع االلجصػػػػػػسل كال طػػػػػػوع اػػػػػػل  ل كرػػػػػػ ـ ممافػػػػػػل أ ػػػػػػا اللجصػػػػػػس رراػػػػػػ  رسرػػػػػػ  
ػػػػ   ػ ػػػػرا رسرػ ػ ػػػػع الماػ ػػػػ  افػػ ػ ػػػػ ك ف م و ػػػػػػاع  مػ ػ ػػػػكا  وللػ ػ ػػػػـ رمللػ ػػػػوا  لػػ ػ الاػػػػػػ ـ كافَّ  الللػ
الاػػػ ـل كللػػػأعالـ فػػػػن اللػػػ ك ف جمػػػػس ك صػػػاًا مػػػػف االوجصػػػس لظهػػػػال كال رمػػػاؼ رسػػػػ  

عػػػػك  ممسكمولػػػػ ؟ كأف االوجصػػػػس المكجػػػػك ع لػػػػرس ملهػػػػو الر ػػػػصف كولبهػػػػول كال مػػػػف أصػػػػف أ
ػػػػكا   ػػػػػنل ملاػػػػػكل  لػػػػػ  رراػػػػػ  رسرػػػػػ  الاػػػػػ ـل كافَّ ألػػػػػحول لسػػػػػؾ االوجصػػػػػس لراػ
 مملكمصف فكقمكا فن أعطول ك صاعل كاكل فهـل كغصا كلؾ مف المكااض اللن 

 
 
 
 
 

 

 .ٖ٘ٗ-ٕ٘ٗ/  ٕ( ابف ك صال الب ارل كاللهورل ٔ)
. ٖٚاكاع ما ـ   رل (  ٕ)

 . ٚٔٔ -ٙٔٔ( اكاع المو  ع   رل  ٖ)



 

 

 

لمػػػػػاض لس  ػػػػػػال ممػػػػػػو جمػػػػػػس ال رولػػػػػػل المملمػػػػػ ع رسػػػػػػ  م ػػػػػػس لسػػػػػػؾ الجلػػػػػػل المسص ػػػػػػل 
 لٔ()ك  رولػػػػػل مال كػػػػػػل معلسػػػػػل اللاكصػػػػػػلل كمػػػػػو لػػػػػػك حػػػػػوؿ الللػػػػػػاالرل واعطػػػػػول لبػػػػػػ 

كااللجصػػػػس  ملللػػػػل مػػػػو صل ػػػػػس مػػػػف أقػػػػكاؿ االبرػػػػول كاػػػػػصالـل كر ػػػػع فػػػػن كلػػػػؾ اللػػػػػا 
ػػػػ صهـ الجلػػػػػػول ٕ()كالعطػػػػػػأ ػػػػكا  أصػػ ػػػػّ لكا كلػػػػػػول هللا كغّصػػػػػػاك  ككلبػػ ػػػػول بػػ ل كافَّ ألػػػػػػس الجلػػ

لمملػػػاؼ بهػػػو ااػػػػمر و كقػػػولكا لػػػك مػػػف رلػػػ  هللا لر ػػػلاكا  ػػػ   ملػػػو قسػػػر  كاف االوجصػػػس ا
لػػػ   الجلػػػػو س الللػػػػاالرل  ّلمػػػػو أقػػػػا  فػػػػن رهػػػػ  ملػػػػأعا رػػػػف الماػػػػرا رسرػػػػ  الاػػػػ ـ 
 م ػػػو  الاػػػلصفل كاعلصػػػا  مػػػف بػػػصف م ػػػو  االوجصػػػس اللػػػن كولػػػ  ملل ػػػاع فػػػن أصػػػػ ص 
الللػػػوا  صكم ػػػك.  ػػػـ  ف لاػػػ ل لػػػك  االوجصػػػس لجولبصهػػػو لػػػـ ل بػػػ  رػػػف طا ػػػق رسمػػػن 

ل  مللػػػس  لػػػ  كولبصهػػػولكأفَّ العػػػ ؼ قػػػ  كقػػػع لطمػػػ ف الػػػلوس  لرػػػ ل فهػػػن لػػػـ لػػػاك   اػػػ
أربػػػو بػػػػصف الل ػػػػو  الغػػػػابصصف فػػػن أاػػػػمول  مػػػػض لػػػػلالل الجػػػولبصف مػػػػف رككلػػػػكف؟ كفػػػػن 

 ؟ٖ()أص رلا كولكا
 
 
 
 
 
 

 

 . ٕٖ٘  فن اا روف الصهك رل كالللاالرلل ( العسفل  اااؤ)
( صلظا: ابف لرمرلل الجكال اللحرا لمف ب ؿ  صف المارال لح صق: رسن بف حاف بف لولا ٕ)

ل  اا المولػػػمل لسل ػػا كاللكل ػػػعل ٕكربػػ  المل ػػػل  بػػاالرـ الماػػػكا كحمػػ اف بػػػف دمحم الحمػػ افل ط
 .ٖٛ/ٖـل ٜٜٜٔالا وضل  -الممسجل المابرل الامك رل 

لػ(ل الاصاع اللبكرل ٖٗٛٔ؛ الا ورن؛ ملطو  )  ٖٗٔ/ ٕصلظا:ابف ك صا ل الب ارل كاللهورل ( ٖ)
 .٘ٔ-ٗٔلػل ٕٜٖٔ م قل  - اكس كربالالمكلل االا منل بصاك  



 

 

 

كال أ ؿ رسػػػػػػ  كلػػػػػػؾ مػػػػػػف قػػػػػػكؿ أحػػػػػػ  ال اػػػػػػس: "صل غػػػػػػن أف صللػػػػػػولؿ االلاػػػػػػوف رػػػػػػف 
ػػػػو ع ػػػػرا  كػػػػػس لػػػػػااحلل فإلَّػػػػػ  ال كجػػػػػك  لسمػ ػػػػول فػػػػػن اػػػػػصاع الماػ  محوكلػػػػػل كبػػػػػع كلػ
المسمرػػػػػل اللػػػػػػن لاػػػػػور  رسػػػػػػ  لح صػػػػػػق لػػػػػكا الغػػػػػػاضل كاارػػػػػػوـ اللػػػػػن لػػػػػػ كا حكلهػػػػػػو 

 . ٔ()الممسكمو  ال لل   رف عماصف صكمو"
 في الديانة النصرانية: البدع الغمو و -4

رَّػػػولـ لهػػػػ   اللَّلػػػوا  أج ػػػا غسػػػػك ا فػػػن االرل ػػػو ا  كاارمػػػػوؿ مػػػف اػػػو ا الّطكا ػػػػفل كا 
}مػػػول : قػػوؿ لل ٕ()هللا لمػػول  رػػػف الغسػػػّك فػػػن ال ػػػا ف

أص ال لجػػوكلكا الحػػػّ  فػػػن . ٖ(){
ػػػػل الّ ػػػوع الحػػػّقل كال لطػػػػاكا مػػػف أمػػػالـ بلمظرمػػػػ  فل ػػػول غكا فرػػػ  حلػػػػ  لعاجػػػك  مػػػف حصّض

 اللبكَّع  ل  م وـ
 
 
 
 
 

 

 غولص؛ دمحم جمصس كأحم ؛ عسصس  باالرـ كرب  الكلول؛ أحم ل ملػوظاع بػصف االاػ ـ كالللػاالرلل( ٔ)
الممسجػػل  -  ال حػكو المسمرػل كاالفلػػول كالػ ركع كاالا ػو ل الا ػوض ل الا واػل المومػل ال ااإل ط

 .ٜٕٗ-ٖٜٕ ـل ٕٜٜٔالمابرل الامك رلل 
( ابػف لرمرػػلل اقلبػول اللػػااط الماػل رـ لمعولوػػل ألػػحول الجحػرـل لح صػػق: لولػا ربػػ  الجػػا ـ ٕ)

 .ٖٜٕ/ٔالم سل ) . (ل مكل ل الا  ل الا وضل 
 . ٔٚٔ( اكاع اللاول  رل ٖ)



 

 

 

االلهرَّػػػػلل كمػػػػو لػػػػلملـ فػػػػن الماػػػػرال كلػػػػك لبػػػػنم مػػػػف االبرػػػػول فجمسلمػػػػك   لًهػػػػو مػػػػف  
 .ٔ() كف هللا

كللصجػػػل لسغسػػػػك ألػػػػ ا رلػػػػ لـ ل ػػػػ رس لسال ػػػػوف كاجػػػػوؿ الجلراػػػػل كال  ػػػػل الممرػػػػول بهػػػػـ 
ػػػػ ػػػػل رػ ػػػػأماكفل ك لهػػػػػكف لرو ػ ػػػػـ صلجسمػػػػػكفل كرػ ػػػػـ صلرمػػػػػكف ألهػ ف هللا لمػػػػػول ل كلهػػػػػـ فهػ

الاػػػػسطل المطس ػػػػل فػػػػن الػػػػ صفل فرحسػػػػػكف كرحامػػػػكفل بػػػػس كرغوػػػػاكف لسمػػػػكلل كالمجػػػػػـا 
ػػػػ صف فػػػػػػن اااض  ػػػػلل كرملحػػػػػكف لسمجػػػػػػامصف كالمواػ ػػػػوجا  مجػػػػػا  حبػػػػػػكا  لسجلراػ كالوػ

ػػػػول   ٕ()لػػػػػككؾ الغوػػػػػػااف ػػػػوؿ هللا لمػػ ػػػػل! كقػػ ػػػػو الجلػػ ػػػػـ بهػ ػػػػملكف لهػػ ػػػػـ ربػػ ػػػػصف ألهػ لارمػػ
}رلهـ: 

كبػ أ  للل ػا البػ ع  (3){
ػػػػػو - ػ ػ ػػػػ أ  - ٗ()الهاط ػ ػ ػ ػ ػػػػصفل كبػ ػ ػ ػ ػػػػورل الل سص صػ ػ ػ ػ ػػػػومو  الوساػ ػ ػ ػ ػػػػوا ل كاالل اػ ػ ػ ػ ػػػػ  الللػ ػ ػ ػ رلػ

 

 .ٜ٘ٔ/ ٖ صال لواصا ال ا ف المظرـ ( ابف كٔ)
( لػػػككؾ الغوػػػااف كولػػػ  ر ػػػواع رػػػػف أعلػػػوـ ممبػػػوع مػػػف ال و ػػػػو أك مػػػف ممّ سػػػن المجمػػػع الجلاػػػػن ٕ)

الجػػو كلركن كلمّكػػػف م للصهػػو مػػػف االروػػول الجل ػػػّن أك الجومػػس مػػػف الم ػػول كلطهصػػػا  مػػف العطورػػػو 
: أبػػػػػك للػػػػػاع؛ دمحم كالػػػػكلكل كالحلػػػػػكؿ رسػػػػػ  الموػػػػػك الػػػػكص صعكلػػػػػ   عػػػػػكؿ جّلػػػػػل الاػػػػمول. صلظػػػػػا

؛ ٕٚٔـل ٜٙٙٔل  اا الوكػػا المابػػنل ال ػػولاعل ٖلػػػ(ل محوبػػاا  فػػن الللػػاالرلل طٜٖٗٔ) 
 .ٕ٘٘  المارحرل ل   - سبنل م والل اا روف

 .ٕٚ( اكاع الح ص   رل ٖ)
( الهاط ػػػل الب رػػػل فػػػن الػػػػ صفل ألػػػسهو صكلػػػولن )لضااػػػرس( كمملولػػػػو ااعػػػك كاللماػػػؾ. كلػػػن مػػػػف ٗ)

ابمػػػػػو قػػػػػولكا لال ػػػػػل كلػػػػػوحبهو لاطػػػػػكقن. صلظػػػػػا: ال اػػػػػلولنل  طػػػػػاس ملػػػػػطسحو  الللػػػػػوا  ك 
؛ ٖٜٙ-ٖٜ٘ـل ٜٚٛٔـ(ل محػػػػػػرم المحػػػػػػػرمل ط ج صػػػػػػػ عل مكل ػػػػػػل لبلػػػػػػػوفل بصػػػػػػػاك ل ٖٛٛٔ) 

ـل ٕٜٜٔل  اا المسػػػـػ لسم صػػػػصفل بصػػػػػاك ل ٚماػػػػمك ؛ جبػػػػاافل الاا ػػػػ  ممجػػػـػ لغػػػػكص رلػػػػاصل ط
ل رػػولـ الجلػػلل ٔل طلػػػ(ل ممجػـػ السغػل المابرػػل الممولػػاعٕٗٗٔ؛ رمػال أحمػػ  معلػػوا ) ٖٛٛ
 .ٖٖٕٗ/ٖلػل ٜٕٗٔال ولاعل 



 

 

 

لظهػػػػا  اػػػػػبل االبػػػػطهو  فػػػػن الغػػػػػال ك اػػػػبل الل ػػػػػوا  ٔ()الالبلػػػػل رلػػػػ  ااا اػػػػػصصف
الاػػػػػػرمو فػػػػػػن ال ػػػػػػالصف العػػػػػومس كالاػػػػػػو س كالل ػػػػػػا  الللػػػػػػاالرل حصلػػػػػػكاؾ الواػػػػػو ل ك 

حلػػػػ  رلػػػػ  المػػػػال الػػػػكصف كػػػػوف مػػػػلهـ الغاواػػػػلل كالملػػػػوكاع فػػػػن ال ػػػػوـ كالمػػػػااؽ كألػػػػس 
فمػػػف ال ػػػع الماػػػرا كػػػوف ململػػػو كمػػػف كوػػػا  ػػػ  كػػػوف  لجػػػااف كاػػػكالـ ممػػػف ارلل كلػػػول

المػػػػولمصف    الّ أّلػػػػكػػػوفاا فػػػػإف الماػػػرا لػػػػـ راػػػف الل سصػػػػو كال ػػػكؿ  واقػػػػولرـ كال ال ػػػكؿ  
ل ٕ()اللممصػػػػػ  كالكال اػػػػف ااػػػػلح ؿ العلل ػػػػا كغصػػػػا  مػػػػػف المحامػػػػو  كال لػػػػاؾ العلػػػػوف 

كا كل  اح لـ كل ك   ا 
 
 
 

 

فاقل فن الم لاقػس لمػاؼ  واا اػرل لكّحػ  كلن   الملاصّ « أا كس»لـ أل وع « ااا اصصف»(ٔ)
ل كلملػاؼ  مبك رػل الماػرا لػ  رػّل كجػّسل كال ل ػكؿ  ػص و مّمػو ر ػكؿ الللػوا  فػن ابكبصلػػ  لمػول  هللا

ململػػل  مػو فػػن  لجصسػ  جوحػػ ع لمػو ر كلػػ  الللػوا  اػػك   كلػلمف بلبّكلػ ل فإّلهػػو لماػؾ بػػ صف الماػرا
فػإف لكّلصػ  فػإّف رسرػؾ   ـػ »مػف المػاّجا المم ػكؿ أّف الّلبػن ملسو هيلع هللا ىلص  ّلمػو رلػ  لػك  الواقػل   كلػ : ك كلػؾل 
فإّلهػو لػن ال و مػل  وللكحصػػ  اللاػبّن فػن المػولـ الماػػرحّن الػكص لللرمػ  ال كلػل البصللطّرػػل « ااا اػصصف
 ربػػ  بػػف رسػػن؛  الحاػف اللػػ كص أبػػك. صلظػػا :  «لاقػػس»ظمػ ل اللػػن كػػوف رسػػ  اأاػهو ال رلػػا الم
ل   م ػػػق – ك صػػا ابػػف  اال  ٕٔطل  اللبكرػػػل الاػػصاع ل(لػػػٕٓٗٔ: الملػػكف ) الػػػ صف فعػػا بػػف الحػػن
.٘ٔٗ  ل لػ ٕ٘ٗٔ - ر اع ال ولرل :الط مل
سا اللممصػ  أك اللغطػرسل ككلػػؾ ( مػف موهكمػو  اللللػصا ال  رمػل لملًرػو كال لػلاؿ لاػلع ـل ملػطٕ)

حصلمو رغّطس الطوس لغصاا فن مول ق  لس  رسر  ال ارس فأل ا م واكو. كرل  الللوا  أف 
اكف فن اف مل  مل  لك  ال مصاع باكا ل فن رّ  المال للاالرول حل  لرمّم  أكل ؾ الكصف صلللَّ

ـ  م لو  ر ف  ع ـ  أص مول ص رك فر  اجس ال صف ب ركا  صل  كؿ الممّم  فن الللاالرلبلغطراه

: ابف لرمرلل ظاصل مف اللللصا.ك جلل مف الم ص ع الللاالرل ك  ط كس الللاالرلالمف  ال ح ك 
 ٜٖٔ  لأبك للاعل  محوباا  فن الللاالرل؛ ٖٛٗ/ٖالجكال اللحرا لمف ب ؿ  صف المارا 

 . ٓ٘ٔ   لالللصال الم و   الك لرل فن ال رولل الللاالرل ؛ٓٗٔ –



 

 

 

 
هػػػػػاك  طفػػػػأل  رسرػػػػ  اػػػػػ مل أرػػػػوـل لػػػػ غك  فػػػػػن مػػػػول لهػػػػـ ر ػػػػػوؿ لػػػػ : المممػػػػك ص لر 

بػػػػكلؾل كر كلػػػػكف: لػػػػكا طهػػػػكا مكػػػػوف العلػػػػوفل فػػػػإكا فمسػػػػكا كلػػػػؾ قػػػػولكا: اآلف لػػػػوا 
} هللا لمػػػػول : كقػػػوؿ لٔ()حً ػػػػوللػػػاالًرو 
كال اللػػػػ ع  لػػػػ  الم ػػػػاؽ ل  ٖ()فطػػػػاع االاػػػػ ـ اللػػػػن فطػػػػا اللػػػػوس رسصهػػػػوٕ(){
ػػػػػوك  ػػػػػوا ك ااحكال العػػ ػ ػػػػػس ال ػ ػ ػػػػوك اللمو صػ ػ ػ ػػػػػاؾ كالعػ ػ ػػػػػف  كف هللا كال ال ػ ػػػػو مػػ ػ ػ ػػػػوف أابو ػ ػ ػ ال ػ

ػػػػو بصف مػػػػػف االبرػػػػػول كاللػػػػػولحصف كغصػػػػػالـ كاػػػػػلالهـ كاللػػػػػسصل ك رػػػػػو ل المػػػػػكل  كالغػ
}حصػػػػو قػػػوؿ هللا لمػػػػول  رػػػلهـ:  الحػػػكا   كال الال ولرػػػل

}()ٗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٕٕٕ/ٔالكاح صل اللواصا الكارم ؛ ٕٙٔ/ٔالاماقل صل  حا المسـك صلظا: ( ٔ)
 .ٖٛٔاكاع ال  اع   رل ( ٕ)
 ل(لػػٗٓٔ: الملػكف ) المعلكمػن ال ا ػن المكػن اللػو من جبا بف الحجو) أبك؛ مجول   صلظا:  (ٖ)

 للالح ص ػػ االاػػ من الوكػػا  اأطل  اللصػػس أبػػك الاػ ـ ربػػ  دمحم الػػ كلكا :المح ػػقل  مجولػػ  لواػصا
. ٕٗٔ  ل ـ ٜٜٛٔ - لػ ٓٔٗٔ ملال
 . ٕٚاكاع الح ص  جلل مف  رل ( ٗ)



 

 

 

 
 لـكال مػػػو رسرػػػ  الاػػػ ـ كلػػػـ راػػػلهو الماػػػرا كغصػػػا كلػػػؾ مػػػف الملكػػػاا  اللػػػن أحػػػ   

 لػػػـبػػػس رومػػػل مػػػو  رسرػػػ  الاػػػ ـ الاػػػلل اللػػػن لاػػػسمكلو مػػػف ااػػػس الماػػػرارسرػػػ  لػػػن 
ـ عماػػػػصف صكمػػػػػو هرسرػػػػ  مػػػػف الاػػػػلف أمػػػػكا مح  ػػػػل مبل رػػػػل  مػػػػ  الحػػػػكاا صف كلػػػػكم

لػػػػكا لػػػػـ راػػػػػل   ـ رصػػػػ ا صػػػػكـ العمػػػػرس كالجممػػػػل كالاػػػػب  فػػػػإفّ للمػػػػف الابرػػػػع كالعػػػػوك
 الماػػػػرا كال أحػػػػ  مػػػػف الحػػػػػكاا صف ككػػػػكلؾ رصػػػػ  المػػػػر   كالغطػػػػػوس كغصػػػػا كلػػػػؾ مػػػػػف

 الحاالرػػػػل ال ل قولرػػػػل ٔ()مػػػػو ابل رلػػػػ  لر لػػػػل لّ  كلمظرمػػػػ  ـ  بػػػػس رصػػػػ  اللػػػػسصللأررػػػػو 
 هن اللن أظها  اللسصل كللم  لكق  ظهكا فأـ قاطلطصف 

 
 
 
 

 

فػن  مػض  قاػطلطصف  ػولن ال اػطلطصلرلأبػك قاػطف  أح  مسكؾ الػاـكهو للكج ( لر لل الحاالرلٔ)
أاووا  لسلص  مف     حااف ككول  للاالرل فسمو كل  لهو مل  قاػطلطصف المػكككا لمسـػ الوساػول 

 أـ المسؾ لر لل . ككلب س  مض ال ئ  ل  الللاالرل اللن أم  رسصهوكبها فصهو كلوا فر  مص
الع ػػػ ل اللػػػن لػػػسل رسصهػػػو الملػػػسكل لهػػػو ككجػػ كا   ال مومػػػل للػػػال  وكأمػػػا    لػػ  بصػػػ  الم ػػػ س
حلػػػ  رظمػػػػكا لسػػػػؾ الع ػػػ لل كغ ػػػػكلو  ولػػػػكلل ل ألػػػػ  مػػػػو ماػػػهو كك رولػػػػل  ال رػػػػكفن ك لرمػػػكف 

كلر لػػل لػػن اللػػن ال ػػآ  ب رػػل    ػػكسهو كقبسكلػػوكالالػػئل كمػػف  ػـػ العػػككا اللػػس ولو  كلباكػػكا 
كلراػػل لو سػل ملعافػػل  الماػرا ألػ  صلرمػػكف  كلـػ لملػػسكلاقبػا  رسػ  كبلػػ لػس وف الللػوا ل 

 ػػـػ أمػػا   ػػػأف لكبػػػع قمومػػػل البسػػػ  ل كراػػمكلهو ال رومػػػلل رملػػػكف اللػػػن ر ػػـك جاػػػ  الماػػػرا ملهػػػو
كػػػكلؾ حلػػػ  فػػػلا رمػػػا بػػػف ككلواػػل  كقوككاالػػػ  رسػػػ  اللػػػعاع اللػػػن لػػػن قبسػػػل الصهػػػك  فسػػـػ صػػػلؿ 

بصػػػػ  الم ػػػػ س فكػػػػلس رلهػػػػو ال مومػػػػل با ا ػػػػ  كطهالػػػػو مػػػػف ااع ػػػػوو  ابػػػػن هللا رلػػػػ  العطػػػول
كاالجػػوسل كلػػـػ ربػػػع الماػػػج  كااللػػػو كلجػػػف أمومهػػو حصػػػو لػػػس  ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لصسػػػل االاػػػاال 

 لٖٔٔ,ٗٔٔ/ ٕ  الب ارػػػػػل كاللهورػػػػػػلصلظػػػػػػا: ابػػػػػف ك صػػػػػػال  ااقلػػػػػ .  الماػػػػػػج   والبرػػػػػول كلػػػػػك 
 .ٓٛٔ لٕٓٔ,ٕٔٔ



 

 

 

بػػػ ع ككػػػكلؾ الغصػػػا كلػػػؾ مػػػف ب   ػػػل قػػػاكف ك ككلػػػؾ  مػػػ  الماػػػرا كالحػػػكاا صف   رصػػػ ا 
لبرػػػػػػول ـ جمسكلػػػػػو اػػػػػػلل ك ػػػػػا مل فصهػػػػػػو  ػػػػػنل رػػػػػػف االكلػػػػػل ال ػػػػػػكالصف اللػػػػػن رلػػػػػػ 

رسرػػػػ   مػػػػف  مػػػػ لـ ال صل سكلػػػػ  ال رػػػػف الماػػػػرا ك كالحػػػكاا صف كك صػػػػا ممػػػػو فصهػػػػو ابلػػػػ ر
رسػػػػػ  الاػػػػػلل كال ػػػػػا مل اللػػػػػن كػػػػػوف رسصهػػػػػو  رككلػػػػػكا سػػػػػـكال رػػػػػف الحػػػػػكاا صف ف الاػػػػػ ـ

ػػػػػ  الاػػػػػػ ـ ك  ػػػػػكا موالماػػػػػػرا رسرػ ػػػػػصف االّ لػ ػػػػػ  ل ك ٔ()كػػػػػػكل بػ ػػػػواكا رسػ ػ ػػػػوا  لػ ػ ف الللػ ا 
ػػػػوا  مػػػػػكلل الػػػػػاكـ الم ػػػػػاكصف ال أف الػػػػػاكـ لػػػػػواكا رسػػػػػ    أص لاكمػػػػػ   صػػػػػف الللػ

 رسرػػػ  الاػػػػ ـ فػػػإف أكل ػػػؾ غصػػػاكا  ػػػا مل  صػػػف الماػػػراالللػػػوا  كلػػػـ للللػػػا الػػػاكـ 
 صلػػػػػو مػػػػػف  صػػػػػف لهػػػػػـ ماػػػػػلب لصف بهػػػػػو مػػػػػو ااػػػػػلب لك  مػػػػػف  ػػػػػاا ع الم ػػػػػاكصف كاكبػػػػػكا 

ل كظسمػػػػكا الو ػػػػػل ال سصسػػػػل ال وقرػػػػػل ٕ()صف كالم ػػػػػاكصف ك صػػػػف الللػػػػػوا  ب الو اػػػػول كاللػػػػو
ا   كمػػػػػلهـ الولرػػػػػل الػػػػػكصف جػػػػػول ككػػػػػالـ فػػػػػن ال ػػػػػا ف مػػػػػف المكحػػػػػ صف  ولل لصػػػػػس كالل ػػػػػ

 الجا ـ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . ٜٖٗ -ٖٚٗ/  ٖالجكال اللحرا ابف لرمرل ل  صلظا:( ٔ)
ل جوممػػل االمػػوـ دمحم بػػػف ٕ ال لمػػواض الم ػػػس كالل ػػسل لح صػػق: دمحم ا ػػو  اػػػولـل طابػػف لرمرػػلل ( ٕ)

 .ٕٖٙ/٘ـل ٜٜٔٔامك  االا مرلل الممسجل المابرل الامك رلل 



 

 

 

 حادثة اصحاب الكيف:
مػػػف االاػػػػ سل اللػػػػن لللػػػػ  فصهػػػػو  رػػػػو  قا لرػػػػل لػػػػا  رسػػػػ  الاػػػػو سصف قلػػػػل الػػػػحول   

ـ( قػػػػػ  ٜٕٗ-ٕٗٗ) ٔ()الجهػػػػػف ل ك ككػػػػػا  مػػػػػض المػػػػػلاعصف أفَّ االمبااطػػػػػكا فصسصػػػػػ س
 مػػػػ ع مػػػػف الػػػػلمفل  ك  رػػػػن  لػػػػ   اػػػػبق قاػػػػطلطصف  ولػػػػ عكؿ  لػػػػ  ال رولػػػػل الللػػػػاالرل

كال مػػػػػ   ٕ() صػػػػػف الللػػػػػاالرل فأجػػػػػول كلػػػػػاؾ مػػػػػو كػػػػػوف رسرػػػػػ  مػػػػػف مػػػػػكالل اللػػػػػوب صف
رسػػػ  كلػػػؾ ك صػػػػا مػػػف ألػػػػس ممسجلػػػ  فػػػػآؿ كلػػػؾ  لػػػػ   لحػػػلبهـ كاعػػػػل ؼ كسمػػػلهـ فػػػػن 

 مف ٖ()ال رولل ككوف فرمف عولو  رسر   طا ق
 

 

ألس  رابنل كق  أحاف  ل  الللوا  كقصس  لَّ  ـ( كرام  أربو فصسصل ٜٕٗ-ٕٗٗ( فصسص س )ٔ)
 عػس فػػن ال رولػػل الللػاالرلل عػػا) رسرػػ  أحػػ  قػكا   كلػػك  قصػػكس ككقمػ  بصلهمػػو ممػػواؾ اللهػػ  

ـ. صلظا: ابف اا صال الجومس فن ٜٕٗ م لس فصسص س كللك    قصكس امبااطكاًا رس  ال    الل 
؛ اللولػػاصل لػأا خ االمبااطكا ػػل ٕٚٔ-ٕٙٔ؛ ابػف المبػػاصل معللػا الػ كؿل ٕٔ٘/ٔاللػوا خل 
 .ٖٖٙ الاكمولرلل 

ل كلك  الم صػ ع لبللػن رسػ  ٕ) ( مكالل اللوب صصف لـ الك لصكف كلـ الكصف رمب كف الجكاجل كاللجـك
ابم الجكف كالواو  كحكا و المولـ ااابن  ل  االجااـ المسكرلل كلك مكلل ك لن ق رـ معولف 

ول كالمااػػسكف. صلظػػا: الماػػػمك صل مػػاك) الػػكلل كممػػػو ف لم صػػ ع اللكحصػػ  اللػػػن جػػول بهػػو االلبرػػػ
-ٕٚٗ/ٕـل ٖٜٚٔل  اا الوكال بصػاك ل ٘الجكلال لح صق: دمحم محصن ال صف رب  الحمص ل ط

لػػ(ل أحكػوـ ال ػا فل لح صػق: ربػ  الاػ ـ دمحم ٖٓٚ؛ الجلوص؛ أحم  بف رسػن الػاالص ) ٕٛٗ
. الاػووا لن؛  ػمس ٖ٘-ٕ٘/ٔـ(ل ٜٜٗٔل  اا الجلػل المسمرػلل )بصػاك  ل ٔرسن  ولصفل ط

لػػػ(ل لكامػػػع االػػكاا البهرػػػل كاػػكاطع اااػػػااا ٛٛٔٔالػػ صف دمحم بػػف أحمػػػ  بػػف اػػػولـ الحلبسػػن ) 
ل ملاال العوف صف كمكلبلهول)  م قل ٕاا ا ل ل اا ال اع المبرل فن ر   الواقل المابرلل ط

 .ٕٗ-ٖٕ/ٔـ(ل ٕٜٛٔ
مللػػل كل ػػ ـ رلػ  الػػاـك كالجمػػع  طواقػػل.  ( ال طا ػق: ال و ػػ  الحػػوكؽ  ػػولحال كأمكالػو كلػػك ككٖ)

؛ ابػف اا صػال اللهورػل فػن غا ػل الحػ صو ٙ٘/ٕصلظا: اللمع اصل الوو ق فن غا ػل الحػ صو 
 .ٕٔ/ٓٔ؛ اللبص صل لو) الماكس ٖ٘ٔ/ٔ



 

 

 

ل مسػػػؾ  اقصػػػكس ف لػػػس فصسصػػػ س كااػػػلكل  رسػػػ  المسػػػؾ ٔ() طواقلػػػ  كر ػػػوؿ لػػػ   اقصػػػكس 
اػػػػللصف كلل ػػػػع الللػػػػوا  ف لػػػػس مػػػػلهـ م لسػػػػػل رظرمػػػػل كملػػػػ  لػػػػال الولرػػػػل ألػػػػػحول 

كلػػػن رسػػػػ  لحػػػك ألػػػػف  ٕ()الجهػػػف كلػػػـ فػػػػن جبػػػس مػػػػف ج ػػػوؿ الػػػػاكـ  م صلػػػل أفاػػػػرس
كااع ملهػػػػػول ككولػػػػػ  لػػػػػك  الم صلػػػػػل رسػػػػػ   حػػػػػا الػػػػػاكـ ف مػػػػػ  ال حػػػػػا رلهػػػػػو كعابػػػػػ  

حول الجهػػػف كالػػػاقرـ ملهػػػول للػػػولع اللػػػوس فػػػن ألػػػ كأحػػػ    م صلػػػل رسػػػ  لحػػػك مصػػػس
كمكابػػػػمهـ ألػػػػـ ألػػػػحول الػػػػاقرـ أـ لػػػػلالل غصػػػػالـ؟ كاف م صلػػػػل أفاػػػػرس لػػػػن م صلػػػػل 

 ل كرمكف أف رككف هللا رلٗ()ألحول الجهف 
 
 
 

 

ـ(ل أكؿ مػف ابلجػػا رمسرػل االال لػوؿ الجمػػورن لسللػوا  كفػن رلػػا  ٕٔ٘-ٜٕٗ(  ر صػكس )ٔ)
ـ. ٕٔ٘الجرش الاكمولن كقلسهـ المبااطكالـ  ر صكس الل  عا) رسر  ال كط كلمكلكا مف احق

؛ ٕٚٔ-ٕٙٔ ؛ ابػػػف المبػػػػاصل معللػػػا الػػػػ كؿل ٖٖٔصلظػػػا: الماػػػػمك صل الللبرػػػ  كاال ػػػػااؼل 
 .ٖ٘ٙ-ٖٖٙ اللولاصل لأا خ االمبااطكا ل الاكمولرلل 

( أفارس أك أفاكس بس  ب غػكا طااػكس  كف عسػص  ال اػطلطصلرل مػف جهػل  ػ   ااامػفل ر ػوؿ ٕ)
؛ ال غػػػػػ ا صل ماالػػػػػ  ٖٕٔ/ٔألهػػػػو بسػػػػػ ع ألػػػػػحول الجهػػػػف. صلظػػػػػا: الحمػػػػػكصل ممجػػػـػ البسػػػػػ افل 

لػ(ل الاكض ٜٓٓ؛ الحمصاص؛ أبك رب  هللا دمحم بف رب  هللا بف رب  الملمـ ) ٔٓٔ/ٔاالط ع 
ل ملااػػل لولػػػا لس  وفػػػلل بصػػػاك ل ٕالممطػػوا فػػػن عبػػػا ااقطػػوال لح صػػػق:  حاػػػوف ر ػػػوسل ط

 .ٜٗ/ٔـل ٜٓٛٔ
 رسـػ  لػ  المػ عس لالوػاال ر مػوف ط / دمحمصف محمك  دمحمصلظا:   . كصسك ملا ٜٓٙ.ٔ=المصس   
.ٖٜٗ الما خ   اا ٗطل كالبص ل الجغاافرو
/ ٙ؛ ال مسبػػنل الج ػػف كالبرػػوف رػػف لواػػصا ال ػػػا ف  ٓٔ-٘/ٕ( الطبػػاصل لػػأا خ الااػػس كالمسػػكؾ ٗ)

 .ٕٚٚ-ٕٗٚ/ٔ؛ ابف اا صال الجومس فن اللوا خ ٚٗٔ



 

 

 

ػػػػل   ػ ػػػػصجمسهـ  رػ ػػػػـ كلػػ ػػػػل لهػػ ػػػػموؿ لّجامػػ ػػػػل بس ال ػػ ػ ػػػػكا  الجهػػػػػػف ماػ ػػػػـ لػػ كجػػػػػػس عسػػػػػػق لهػػ
ػٔ()لسمػػػولمصف ككرورػػػػل  لكااا ال ػػػمس رػػػػف كهوهػػػػـ فػػػن حػػػػوؿ طسكرهػػػو كغاكبهػػػػو ػ   ل  كقػػ

}أعبػا هللا رػػل كجػػس رػػف كلػؾ   كلػػ : 

}()ٕ. 
ػػػػػال   ػػػػألكا  الاػػػػػػكقل بػ ػػػًول فػػ ػ ػػػػـ طمومػػ ػػػػلاص لهػػ ػػػػـ لر ػػ ػػػػ   االػػ ػػػػهـ كممػػ ػػػػكا  مبػػ ك م ػػ

 االمػػػػ ل  ػػػػـ ال مػػػػك  حلػػػػ  لػػػػواكا  لػػػػ  المغػػػػواعل فممػػػػ  أمػػػػالـ رسػػػػ  ال ػػػػكـل كبلػػػػن 
ػػػػ ال رسػػػػػػ  بصػػػػػػ  هللا  ٖ()رسػػػػػ  المغػػػػػػواع ماػػػػػػج  رلػػػػػػس  فرػػػػػػ  ػػػػوا  االرلػػ ل كأاا  الللػػ

 ول  قلل ألحول الوصس. لمول  فك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 .ٖٗٔل الللبر  كاال ااؼل ( المامك صٔ)
 .ٚٔ( اكاع الجهفل  رل ٕ)
لػػػػ(ل لػػػوا خ ٕٜٕ( الرم ػػكبن؛ أحمػػػ  بػػف أبػػػن رم ػػكل بػػػف جموػػػا بػػف كلػػػل بػػف كابػػػا )   مػػ  ٖ)

 .ٖٚٔ/ٔـل ٖٛٛٔالرم كبنل ) . (ل مط مل با سل لص فل 



 

 

 

 حادثة الفيل:
لػػػػك  الحو  ػػػػػل لللػػػػػ  فصهػػػػو اػػػػػكاع مػػػػػف ال ػػػػػا ف لػػػػككا ممولػػػػػا هو رظمػػػػػل هللا لمػػػػػول  

 كلممل  رسصهـ فن  فع ر ك لو س رسصهـ كا و ل   م  أْف رجلكا رف ل    
اجػػػػػس مػػػػػف صهػػػػػك  لجػػػػػااف لكػػػػػوف ك ػػػػػككا اف الجػػػػػككا اللأا عرػػػػػل لهػػػػػك  الحو  ػػػػػل الػػػػػ  

بلػػػػػك   لصهػػػػػو لػػػػػرً ل فصجػػػػػاكف فصهػػػػػو مػػػػػف المػػػػػول أج ػػػػػا ممػػػػػو صعلػػػػػهول بػػػػػرمل صعػػػػػا) 
لـ  كاػػػًو حلػػػ   عػػػس رسػػػ  كص لػػػػكاس ك فاػػػوا أبػػػ فوجلممػػػ  للػػػوا  لجػػػااف ف لسػػػكلـ

ككػػػػوف لهػػػػك  ف ػػػػك   لرػػػػ  مػػػػو ألػػػػصل  ػػػػ ل فعػػػػا)  لػػػػ  ألػػػػس لجػػػػااف فحولػػػػالـ  ػػػػـ 
ال ػػػػػا  ل  رولػػػػ لـ فسمػػػػو لمكػػػػػف مػػػػلهـ أكقػػػػػع بهػػػػـ كلػػػػـ مغلػػػػػاكف فسػػػػـ صػػػػػل  مػػػػلهـ  الّ 

مبػػػػهـ  وللجو ػػػػن كممػػػػ  االلجصػػػػس قػػػػ  أحػػػػاؽ أج ػػػػا ل فسمػػػػو ا   اػػػػول  فكولػػػػل فسحػػػػق  
ػػػػرمف ػػػػ  اػػػػػولًو رحمػػػػػس فصهػػػػػو الاجػػػػػوؿ  لػػػػػ  الػ  مسػػػػػؾ الػػػػػاكـ بػػػػػكلؾ كااػػػػػل ر  مػػػػػف جهلػ

لػػػػلمول رسػػػػ  رسػػػػكع مػػػػف ال سػػػػرس فػػػػن كلراػػػػل   فواػػػػلجمع مسػػػػؾ الػػػػرمف ابالػػػػل كبلػػػػ
م سػػػػ   غمػػػ افل فو ػػػلغس ببلو هػػػػو ر ػػػا اػػػلصفل فسمػػػػو ألمهػػػو اأ  اللػػػوس  ػػػػص ًو لػػػـ صػػػاكا

ككلػػػػل  لػػػػ  اللجو ػػػػن  لػػػػن قػػػػ  بلصػػػػ  لػػػػؾ قػػػػمل كأاا  لػػػػاؼ حجػػػػو) المػػػػال  لصهػػػػو 
كلراػػػػل لػػػػـ صػػػػبف م سهػػػػو لمسػػػػؾ كػػػػوف قبسػػػػؾ كلاػػػػ   مللػػػػ  حلػػػػ  ألػػػػاؼ  لصهػػػػو حػػػػ  

ػػػػػل  فَّ ل كا   ٔ()المػػػػػػال ػػػػػك  الجلراػػػػػػل العاراػ ػػػػػن بلػػػػػػول لػ ػػػػػس الػػػػػػرمف فػ ػػػػػل ااػػػػػػلكؿ ألػ أبالػ
 كاعالـ
 
 
 
 
 
 

 

: لػ(ل ااكا سل لح صقٜٖ٘أبك ل ؿ الماكاص؛ الحاف بف رب  هللا بف اهس )  لحك صلظا: ( ٔ)
 .ٖٖ-ٕٖـل ٜٚٛٔل  اا ال  صا لس  وفل كالمسـك االا مرلل طلطول ٔدمحم الاص  الككصسل ط



 

 

 

لػػػ  لطسػػػع ال ػػػمس ر طػػػع فصهػػػو ألكارػػػو مػػػف الاػػػعا ككػػػوف مػػػف لػػػأعا رػػػف الممػػػس ح 
صػػػػ   كجمػػػػس صل ػػػػس  لصهػػػػو مػػػػف قلػػػػا بس ػػػػرس اعومػػػػو كأحجػػػػواا كأملمػػػػل رظرمػػػػل كاكػػػػل 
فصهػػػػو لػػػػػس ولو مػػػػػف كلػػػػل كفبػػػػػل كجمػػػػػس فصهػػػػو ملػػػػػوبا مػػػػػف رػػػػو) كابلػػػػػكس كجمػػػػػس 

 .ٔ()االوورهو رظرمو ج ا كالاورهو  ولاا
فسمػػػو لحػػػػ    المػػػػال  كلػػػػول أبالػػػل  لػػػػ  اللجو ػػػػن غبػػػػل اجػػػس مػػػػف كلولػػػػل فعػػػػا) 

ألػػػ  ال سػػػرس ف مػػػ  فرػػػ  أص أحػػػ و حصػػػو ال صػػػاا  أحػػػ   ػػػـ عػػػا) فسحػػػق الجلػػػولن حلػػػ  
عبا أبالػػػل بػػػكلؾ ف ػػػوؿ مػػػف لػػػلع لػػػكا ف صػػػس لػػػ  لػػػلم  اجػػػس مػػػف ألػػػس فػػػأ   ل أابػػػ 

لػػػكا البصػػػ  الػػػكص لحجػػػ  المػػػال  مكػػػل لمػػػو اػػػمع   كلػػػؾ ألػػػؾ لا ػػػ  أف للػػػاؼ حػػػ  
لػػػس فغبػػػل أالمػػػال  لػػػ  بصلػػػؾ لػػػكا فغبػػػل فجػػػول ف مػػػ  فصهػػػو أص ألػػػ  لػػػرس لػػػكلؾ  

 فلهرػػػأ    ػػػـ أمػػػا الح  ػػػلل رلػػػ  كلػػػؾ كحسػػػف لراػػػصاف  لػػػ  البصػػػ  حلػػػ  صه مػػػ  أبالػػػل
كلجهػػػل   ػػػـ اػػػوا كعػػػا) ممػػػػ   ولوصػػػس فسمػػػو لػػػلؿ أبالػػػػل  ػػػولمغمس  مػػػو اجػػػ  مػػػػف 
الح  ػػػل ر ػػػوؿ لػػػ  اااػػػك  بػػػف مولػػػك  رسػػػ  عصػػػس لػػػ  حلػػػ  اللهػػػ   لػػػ  مكػػػل فاػػػوؽ 
سل بػػػػف  لرػػػ  أمػػػكاؿ لهومػػػل مػػػػف قػػػا ش كغصػػػالـ كألػػػول فصهػػػػو مػػػو لن  مصػػػا لمبػػػ المط

 كلك ٕ()لو ـ
 
 
 

 

 .ٓٗٔ/ٖ ابف ك صال الب ارل كاللهورل ؛ٕ٘ٗ/ٔالاهصسنل اكض االف ( ٔ)
ل بػػف قلػن بػػف كػ ل جػػ  ااػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( أبػك الحػػواو ربػ  المطسػػل بػػف لو ـػ بػػف ربػ  ملػػوؼٕ)

المطسػػل ل ػػل غسػػل رسرػػ ل لرػػرـ قػػا ش فػػن الجولسرػػلل كأحػػ  اػػو ا  المػػال ااػػم   ػػص ل كربػػ  
رػوق ل كا ألػوع كلجػ عل فلػرا الساػوفل حوبػا  كم  مصهـ. مكل   فن الم صلل كمل ػأ   مكػل. كػوف

ال سلل أح   قكم  كافمكا مػف  ػأل ل فكولػ  لػ  الاػ ورل كالافػو عل مػو   مكػل كلػ  مو ػل كر ػاكف 
ابػف اا صػال الجومػػس فػن اللػػوا خ  ؛ٕٔ٘-ٕٙٗ/ٕلااػس كالمسػػكؾ ا خ اأاػلل. صلظػا: الطبػػاصل لػ

 .ٖٕ٘/ٔا خ العمرس أال روابكاصل ل ؛ٖ٘٘-ٜٗ٘/ٔ



 

 

 

صكم ػػػك كبصػػػا قػػػا ش كاػػػص لو فهمػػػ  قػػػػا ش ككلولػػػل كلػػػكصس كمػػػف كػػػوف بػػػكلؾ الحػػػػـا  
  لولػػػ   ػػػـ رافػػػكا ألػػػ  ال طوقػػػل لهػػػـ  ػػػػ  فلاكػػػكا كلػػػؾ ك مػػػو أبالػػػل حلوطػػػل الحمصػػػػاص 

 ػػػـ قػػػس لػػػ  اف المسػػػؾ  ل لػػػ  مكػػػل كقػػػوؿ لػػػ  اػػػس رػػػف اػػػص  ألػػػس لػػػكا البسػػػ  ك ػػػا وهـ
لهػػػ ـ لػػػكا البصػػػ  فػػػإف لػػػـ لمابػػػكا للػػػو  كلػػػ  ر ػػػكؿ  لػػػن لػػػـ    لحػػػابكـ  لمػػػو ج ػػػ  

للن  ػػ  فسمػػػو  عػػس حلوطػػػل أ حػػال فػػ  حوجػػػل لػػن بػػػ مو كـ فػػإف لػػك لػػػـ صػػا  حابػػػن فػػ
مكػػػل اػػػأؿ رػػػف اػػػص  قػػػا ش ك ػػػا وهو ف صػػػس لػػػ  ربػػػ المطسل بػػػف لو ػػػـ فجػػػول  ف ػػػوؿ 

كهللا مػػػػو لا ػػػ  حابػػػ  كمػػػػو للػػػو بػػػػكلؾ  :مػػػو أمػػػػا   ػػػ  أبالػػػل ف ػػػػوؿ لػػػ  ربػػػ المطسل :لػػػ 
صػػػ  هللا الحػػػااـ كبصػػػ  عسصسػػػ   بػػػاالرـ رسرػػػ  الاػػػ ـ أك كمػػػو قػػػوؿ فػػػإف مػػػف طوقػػػل لػػػكا ب

ل رملمػػػػ  ملػػػػ  فهػػػػك حامػػػػ  كبصلػػػػ  كاف صعػػػػس بصلػػػػ  كبصلػػػػ  فػػػػكهللا مػػػػو رلػػػػ لو  فػػػػع رلػػػػ 
ف ػػػػوؿ لػػػػ  حلوطػػػػل فػػػػولطسق ممػػػػن  لرػػػػ  فإلػػػػ  قػػػػ  أمالػػػػن أف  لرػػػػ   ػػػػؾ فػػػػولطسق ممػػػػ  
ػػػػ  لـربػػػػػ المطسل فػػػػػأكف لػػػػػ  أبالػػػػػػل قػػػػػوؿ ككػػػػػوف ربػػػػػػ المطسل أكاػػػػػـ اللػػػػػوس كأرظمهػػ
كأجمسهػػػـ فسمػػػػو ا   أبالػػػػل أجسػػػػ  كأجامػػػػ  رػػػػف أف صجساػػػػ  لحلػػػػ  ككػػػػا  أف لػػػػاا  الح  ػػػػل 
 لصجساػػػػ  ممػػػػػ  رسػػػػػ  اػػػػا ا مسجػػػػػ  فلػػػػػلؿ أبالػػػػل رػػػػػف اػػػػػا ا  فجسػػػػس رسػػػػػ   اػػػػػوط 

ف ػػػوؿ لػػػ  كلػػػؾ  ل ػػػـ قػػػوؿ للاجمولػػػ  قػػػس لػػػ  حوجلػػػؾ لكأجساػػػ  ممػػػ  رسرػػػ   لػػػ  جول ػػػ 
و لػػػن فسمػػػو قػػػوؿ لػػػ  المسػػػؾ مػػػو لن  مصػػػا ألػػػوبه ناللاجمػػػوف ف ػػػوؿ حػػػوجلن أف صػػػا  رسػػػ

قػػػوؿ أبالػػػل للاجمولػػػ  قػػػس لػػػ  ل ػػػػ  كلػػػ  أرجبللػػػن حػػػصف اأصلػػػؾ  ػػػـ قػػػ  للػػػػ    لكلػػػؾ
فرػػػؾ حػػػػصف كسمللػػػػن ألجسملػػػن فػػػػن مػػػػو لن  مصػػػا ألػػػػبلهو لػػػػؾ كللػػػاؾ بصلػػػػو لػػػػك  صلػػػػؾ 

 ك صف
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ف ػػػػػوؿ لػػػػػ  ربػػػػػ المطسل  لػػػػػن ألػػػػػو ال  ل  و ػػػػػؾ قػػػػػ  ج ػػػػػ  ال مػػػػػ  ال لجسملػػػػػن فرػػػػػ  
ف لسبصػػػػ  ابػػػػو اػػػػرملم   ػػػػوؿ مػػػػو كػػػػوف لرمللػػػػع ملػػػػن قػػػػوؿ ألػػػػ  ككاؾ فػػػػا  ف لاالبػػػػس كا 

رسػػػػػ  ربػػػػػ المطسل  بسػػػػػ   فسمػػػػػو اللػػػػػافكا رلػػػػػ  اللػػػػػاؼ ربػػػػػ المطسل  لػػػػػ  قػػػػػا ش 
فػػػػأعبالـ العبػػػػػا كأمػػػػػالـ  ػػػػػولعاك) مػػػػػف مكػػػػػل كاللحػػػػػال فػػػػػن الس الج ػػػػػوؿ  ػػػػػـ قػػػػػوـ 
ػػػػ  لوػػػػػا مػػػػػف قػػػػػا ش صػػػػػ ركف هللا  ػػػػل كقػػػػػوـ ممػ ػػػػل  ػػػػػول الجم ػ ربػػػػػ المطسل فأعػػػػػك  حس ػ

ػػػػػ   ػػػػػول  كرالللػػػػػػاكل  رسػػػػػػ  أبالػػػػػػل كجلػ ػػػػػك  حس ػػػػػػل  ػ ػػػػػ المطسل كلػػػػػػك  عػ كقػػػػػػوؿ ربػ
 :  ٔ()الجم ل

 ؾػفوملع ح ل احس             لع ػػرم المب   اللـ  فّ            
 كمحولهـ غ كا محولؾ           ف لسصبهـ  ػػػال رغسب            
 قبسللو فأما مو ب ا لؾك            ـ  ػػ  لواكهػ ف كل            

 ػػػل  ػػػػول الجم ػػػل كالطسػػػػق لػػػك كمػػػػف ممػػػ  مػػػػف قػػػا ش  لػػػػ   ػػػـ أااػػػس ربػػػػ المطسل حس
 ػػػمف الج ػػػػوؿ صلحػػػالكف فصهػػػػو صللظػػػاكف مػػػػو أبالػػػػل فورػػػس فسمػػػػو ألػػػ ا أبالػػػػل لهرػػػػأ 

كبػػػابكا الوصػػػس لر ػػػكـ فػػػأب  فبػػػابكا اأاػػػ    لكربػػػ  جر ػػػ  للػػػ عكؿ مكػػػل كلرػػػأ فصسػػػ 
لر ػػػكـ فػػػػأب   ٕ()لهػػػػـ فػػػن مااقػػػػ  فبلغػػػك  بهػػػػوف  ػػػولطبال ف لر ػػػػكـ فػػػأب  فػػػػو عسكا محػػػوج

 لهك  ااجمو  ل  الرمف ف وـ صهاكؿفكج
 
 

 

؛ ٚ٘ٔ-ٜٖٔ/ٕ ا خ الااػس كالمسػكؾأالطباصل ل؛ ٚ٘-ٗٗ/ٔابف ل وـ الاصاع اللبكرل : صلظا( ٔ)
 .ٕٗٔ-ٖٛٔ/ٖابف ك صال الب ارل كاللهورل 

ف: جمػع محجػفل كلػن رلػو ممكجػل كقػ  صجمػس فػن محػوجك  ( الّطبال ف:  ل  ممكجػل مػف ح صػ .ٕ)
صلظػا:  بّلغك : أص  اطك   ولح ص  الكص فن لسؾ المحػوجف.ك ااّق : أاوس  طل . . كمطافهو ح ص 

لػػػػ(ل اػػبس الهػػ   كالا ػػػو  فػػن اػػػصاع عصػػا الم ػػػو ل ٕٜٗاللػػولحن ال ػػومن؛ دمحم بػػػف صكاػػف ) 
 .ٕٕٚ/ٔ ـلٜٜٚٔ) . (ل المجسس اارس  لس لكف االا مرلل ال ولاعل 



 

 

 

ككجهػػػك   لػػػ  ال ػػػوـ فومػػػس م ػػػس كلػػػؾ ككجهػػػك   لػػػ  الم ػػػاؽ فومػػػس م ػػػس كلػػػؾ ككجػػػك   
ػػػػػل فبػػػػػػاؾ ػػػػػوطصف ل لػػػػػػ  مكػ ػػػػػوؿ العطػػ ػػػػػا أم ػ ػػػػػف ال حػ ػػػػػاا مػ ػػػػػصهـ طصػ  ٔ()كأااػػػػػػس هللا رسػ

مػػػع كػػػػس طػػػو ا ملهػػػو    ػػػػل أحجػػػوا رحمسهػػػو حجػػػػا فػػػن مل ػػػوا  كحجػػػػااف  ٕ()كالبساػػػوف
ف ػػػػػػوؿ  ٖ()لمػػػػػػ س ال للػػػػػصل مػػػػػػلهـ أحػػػػػػ ا  ال لسػػػػػػؾفػػػػػن اجسرػػػػػػ  أم ػػػػػػوؿ الحمػػػػػػص كا

}: لمول 
}()ٗ. 

لمػػػػػو أاا  هللا أف صهسػػػػػؾ ألػػػػػحول الوصػػػػػػس  مػػػػػو رسػػػػػصهـ طصػػػػػػاا أل ػػػػػ   مػػػػػف ال حػػػػػػا ك 
أم ػػػػػوؿ العطػػػػػوطصف كػػػػػس طصػػػػػا ملهػػػػػو رحمػػػػػس    ػػػػػل أحجػػػػػوا حجػػػػػا ف فػػػػػن اجسرػػػػػ  

فجػػػػول  حلػػػ  لػػػو  رسػػػػ  الكاػػػهـ  ػػػػـ لػػػوح  كأل ػػػػ   :كحجػػػاا فػػػن مل ػػػػوا  قػػػوؿ
) مػػػػف  بػػػػا  كال مػػػو فػػػػن اجسصهػػػػو كملوقصالػػػػو فمػػػػو ر ػػػػع حجػػػا رسػػػػ  اأس اجػػػػس اال عػػػػا 

عػػػا) مػػػف الجولػػػػل اآلعػػػا ك مػػػػو هللا ا حػػػو  ػػػػ ص ع  ر ػػػع رسػػػ   ػػػػنل مػػػف جاػػػػ    الّ 
ل ك  صػػػػ  ال سػػػػرس الػػػػ  لمػػػػف  ابػػػػػن فبػػػػاب  الحجػػػػواع فلا لهػػػػو  ػػػػ ع فػػػػألسجكا جمرمػػػػػو

 جمورل الصهو  مو كالكصأكؿ عسوول بلن الم وس  الم وس الاووا
 
 
 
 

 

/ ٕاللهورػػل فػػن غا ػػل الحػػ صو كاا ػػاابػػف اال صػػال  . صلظػػا: ػػ    ػػكؾ الاػػم افل ( العطػػوطصفٔ)
ٖٙٚ. 
 ٖٚٔ/ ٙٔلو) الماكس . صلظا : اللبص ص ل  لب   ملا عوا) ال ولاعصكوف  ( أص حل البساوفٕ)
. 
 . ٓٗٔ/ٖ ابف ك صال الب ارل كاللهورل ؛ٕ٘ٗ/ٔالاهصسنل اكض االف ( ٖ)

 . ٘-ٔس  رل اكاع الوص( ٗ)



 

 

 

 مػػػ  أْف رسػػػـ ااػػػ    والػػػو مػػػف ألػػػس المػػػـل كالحػػػـل كالمسػػػـ فل بػػػكلو حجػػػاا حجػػػاا ك  
 .ٔ() ومالو
 

 المبحث الثاني
 وتحقق الوعد بحيرا الراىببشرى  

 مناظرات و وانتصارالروم عمى الفرس 
 نصارى نجران والمباىمة 

 :بحيرا الراىببشرى -1

كولػػػ  الللػػػاالرل حصلػػػكاؾ  صلػػػًو رولمرػػػًو ملل ػػػاًا فػػػن ك صػػػا مػػػف ال  ػػػوعل ككػػػوف أج ػػػالـ 
طرػػػػل فػػػػن  اػػػػرو اللػػػػغا  ك ػػػػاؽ أكاك ػػػػول كالممولػػػػؾ اللو مػػػػل ألػػػػس االمبااطكا ػػػػل البصلل

كممسجػػػػػل  ٕ()لهػػػػو فػػػػن ال ػػػػػوـ كملػػػػال كغصػػػػػا اللو مػػػػل لهػػػػػو كممسجػػػػل  جاػػػػػكـ  ولح  ػػػػل
ػػػػػس  ػػػػكوفل  اّل ألػػ ػ ػػػػو س كالاػ ػ ػػػػل الجلػ ػ ػػػػػؾ ل سص رػ ػػػػـ الممولػػ ػ ػػػػػ  ممظػ ػػػػولمااؽل ككولػ ػ ػػػػػاع  ػ الحصػ

 الممسجل البصللطرل ف   كوف ك صا
 
 
 
 

 

؛ ٚ٘ٔ-ٜٖٔ/ٕ ا خ الااػس كالمسػكؾأالطباصل ل؛ ٚ٘-ٗٗ/ٔابف ل وـ الاصاع اللبكرل : صلظا( ٔ)
 .ٕٗٔ-ٖٛٔ/ٖابف ك صال الب ارل كاللهورل 

ل ٕ) ( ممسجػل أجاػـك كلػن فػن الح  ػل ظهػا  فػن أكا ػس أرػوـ الللػاالرل لاػ ل  لػ  رولػملهو أجاػـك
مػػر   فػػ عسكا فػػػن الللػػاالرل. صلظػػا: رسػػن؛ جػػػكا  كقػػ  كػػوف مسككهػػو ك لصػػصف  لػػػ  ال ػػاف الاا ػػع لس

ل اور   جوممل  غ ا  رس  ل ا ل ٔلػ(ل المولس فن لأا خ المال قبس االا ـل طٚٓٗٔ) 
 .ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٖلػل ٖٓٛٔمل كاا  ال ا ف الابنل 



 

 

 

ػػػػػ صصف  ػػػػػكا ككػػػػػػوف الجمل ٔ()مػػػػػػلهـ أا اػػػػػػصصف لكحصػ ػػػػػواع المظمػػػػػػ   ظهػ ػػػػػع صللظػػػػػػا ال  ػ رػ
 (3)طولػػػػػل كأبػػػػ عػػػػػا) فسمػػػػو ٕ()الللػػػػػوا   حصػػػػاا الاالػػػػػل اللبػػػػن الج صػػػػ ل كمػػػػػف أكل ػػػػؾ

 كأعػػػػك  لػػػػ  فػػػػاؽ  كاػػػػسـل رسرػػػػ  هللا لػػػػس  هللا ااػػػػكؿ للمػػػػ  الماػػػػصا أاا ك  ال ػػػػوـل  لػػػػ 
 لمػػػوكقصػػػس: ا لػػػو ر ػػػاع اػػػللل ك  اػػػلصف لاػػػع كاػػػسـ رسرػػػ  هللا لػػػس  هللا كلااػػػكؿ ممػػػ ل
 لػػػػكممل فػػػػن  حصػػػػاا لػػػػ  ر ػػػػوؿ االػػػػل كبهػػػػو ال ػػػػوـل أاض مػػػػف  لػػػػا   الاكػػػػل لػػػػلؿ
  لرػػػػ  رلػػػػصا االػػػػل اللػػػػكممل بلسػػػػؾ صػػػػلؿ كلػػػػـ الللػػػػاالرلل فػػػػن رسػػػػـ كا ككػػػػوف لػػػػ ل
 كلول كبهو رسمهـل
 
 
 
 

 

ل لػػوا خ الللػػػاالرل كاال ػػـػ المظػػرـل مجسػػػل البرػػػوفل للػػ ا رػػػف المللػػػ   ٔ) ( فػػواع؛ دمحم طػػػولا ألمػػـػ
 .ٙٔل صٜ٘ٔل الم   االا من

مع رم  أبك  لمو اوفاااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اجلمع ب( االل مف ألس  لا  كوف مف رسمول الللاالرلل ٕ)
 لػول اللػوكعل الجػكلصابػف  ؛ٛٚ-ٖٚ كالمغولصل ال وـ. صلظا: ابف ااحوؽل الاصاال   طولل
 .  ٘ٗٙ-ٕٗٙ/ٔ ابف حجال االلو ل ؛ٕٗ-ٖٕ/ٔ
رـػ  بػف ربػ  ملػوؼ ال ا ػن الهو ػمنل رب  ملوؼ بف رب  المطسل بف لو ـػ كاام  ( أبك طوللٖ)

ال  رسػػن ابػػػن هللا رلػػ ل ك كػػػوف مػػف أ طػػػوؿ بلػػن لو ػػـػ ك اللبػػن ملسو هيلع هللا ىلص ككوفسػػػ  كمابرػػ  كملولػػػا لك 
مصػا  كالاو هـل كمف العط ول الم  ل اا وعل  رو  اللبن ملسو هيلع هللا ىلص  لػ  االاػ ـ فػومللع عكفػو مػف أف ل

ْبػ )اآلرػل  لللػ  المال بلاك   صف   و  ل ككر  بللال  كحموصلػ ل كفرػ  ػْف أ ْحب  لَّػؾ  ال ل ْهػ ضص م   ( ض
صلظػػا: ابػػػف اػػمص  اال لاػػن؛ ابػػك الحاػػف رسػػن بػػف مكاػػػ  لػػكفن قبػػس الهجػػاع بػػ  و اػػلكا ؛ 

ل ػكع الطػػال فػن لػػوا خ جولسرػل المػػالل لح صػق: للػػا  ربػ  الػػاحمفل ) . (ل لػػ(ل ٘ٛٙ) 
-ٖٚٓ/ ٙٙ؛ ابف راوجال لأا خ م صلل  م ق ٖٓٗ-ٖٖٚااا فل  -ل ااقل ل رموف مكل 
  .ٖٔٓ-ٜٜٕ/ٔلوا خ العمرس ؛ ال روا  كاصل ٖ٘ٗ



 

 

 

 ااػػػكؿ رسػػػ  اأ   الَّػػػ ككلػػػؾ ك صػػػاًال طمومػػػوً  لهػػػـ لػػػلع  حصػػػاا ا لػػػـ فسمػػػو. صلكاا كلػػػ  
 ملػػػ ل قا  ػػػوً   ػػػجاع ظػػػس فػػػن لللػػػكا حلػػػ  أقبسػػػكا  ػػػـ ال ػػػكـل بػػػصف مػػػف لظسسػػػ  غمومػػػلً  هللا
 مػػػػف  لػػػػصهـ فلػػػػلؿ بهػػػػول ااػػػػلظس حلػػػػ  أغلػػػػولهو للػػػػا  كقػػػػ  ال ػػػػجاع  لػػػػ  فلظػػػػا
 جمػػػػػػس كاػػػػػسـل رسرػػػػػ  هللا لػػػػػػس  هللال ااػػػػػكؿ  حصػػػػػاا اأ  فسمػػػػػػو ك رػػػػػولـل لػػػػػكممل 
ل  لػػػػول  مػػػػف صجػػػػ لو كػػػػوف جاػػػػ   مػػػػف أ ػػػػرول  لػػػػ  ك لظػػػػا  ػػػػ ص اً   لحظػػػػوً  صسحظػػػػ 
 رػػػػف كاػػػػسـل رسرػػػػ  هللا لػػػػس  اللبػػػػنل أؿاػػػػ كلواقػػػػكال الطمػػػػوـ مػػػػف ال ػػػػكـ فػػػػاغ فسمػػػػو
  ػػػـ لػػول ل مػػػف رلػػ   لمػػػو مكاف ػػل  حصػػاا فكجػػػ لو كلكمػػ  ر ظلػػػ  فػػن حولػػػ  مػػف أ ػػرول
 الغػػػ ـ لػػػكا مػػو: طولػػػل أبػػػن لممػػ   حصػػػاا قػػػوؿ  ػػـ كلورػػػ ل بػػػصف اللبػػكع عػػػولـ  لػػػ  لظػػا
 أعػػػػن ابػػػػف فإلػػػػ : قػػػػوؿ. حرػػػػوً  أبػػػػك  ركػػػػكف  أف صل غػػػػن مػػػػو: قػػػػوؿ. ابلػػػػن: قػػػػوؿ  ؟ملػػػػؾ
 صهػػػك ل رسرػػػ  كاحػػكا بسػػػ ؾ  لػػػ   ػػ  ااجػػػع لػػػ ق ل: قػػوؿ.  ػػػ  حبسػػػ   كأمػػ أبػػػك  مػػو 
ل رظػػػػرـ  ػػػػأف لػػػػ  كػػػػو ف فإلػػػ   ػػػػاًال لص غلػػػػ  رافػػػػ  مػػػو ملػػػػ  كرافػػػػكا اأك  لػػػػ ف فػػػكهللا
ػػػػػسـ رسرػػػػػػ  هللا لػػػػػػس ل كرػػػػػػاؼ اللبػػػػػػن ٔ()مكػػػػػػل أق مػػػػػػ  حلػػػػػػ  رمػػػػػػ   ػػػػػػ  فعػػػػػػا)  كاػ

كحػػػػكا  مػػػػف أف صػػػػاا  الصهػػػػك ل فكػػػػوف أكؿ مػػػػف ل ػػػػاؼ  كرظَّمػػػػ ل كأكلػػػػ   ػػػػ  رمػػػػ ل
كلػػػك غػػػ ـ  كاػػػسـ رسرػػػ  هللا لػػػس  بالرػػػل اللبػػػن رسرػػػ  الاػػػ ـ لػػػحول رراػػػ مػػػف أ

كلمػػػػو  مػػػػو هللا دمحمًا  ملسو هيلع هللا ىلص فكػػػػوف مػػػػف  مػػػػف  ػػػػ  صػػػػلمف  ػػػػوب كم  كلػػػػ  ككل ػػػػ  كااػػػػس  
رسػػػػ  الكجػػػػ  الحػػػػق فكػػػػولكا لػػػػـ ال ػػػػوع كػػػػس لبػػػػن رسػػػػ  كجػػػػ  اااض  ك قػػػػ  لػػػػ قكا 

كلػػػػ    ـ رسػػػػػ  االطػػػػ ؽ الػػػػػكص الااػػػػكؿ اللبػػػػن اامػػػػػن المابػػػػن عػػػػولـ الااػػػػػس كاػػػػص  
  رولـ  ل  اللل صق بجمرع الحق فكولكا أكل   كس لبن مف أمل 

 
 
 
 

 

؛ ٖٓٔ-ٕٛٔ/ٔابػف اػم ل الط  ػو  الجبػا   ؛ٛٚ-ٖٚ كالمغػولصل ابف ااحوؽل الاػصا صلظا:( ٔ)
 . ٔٗٗ-ٖ٘ٗ/ٖابف ك صال الب ارل كاللهورل 



 

 

 

الػػػكصف صلرمػػػػكف ألهػػػػـ رسػػػ  مسلػػػػ  كطا  لػػػػ  ممػػػػو قػػػ  حافػػػػكا كبػػػػ لكا  ػػػـ لػػػػك لػػػػـ ركػػػػف  
 ػػػػنل مػػػػف كلػػػػؾ لجػػػػوف قػػػػ  لاػػػػخ هللا  ػػػػا مل جمرػػػػع الااػػػػس  مػػػػو  مػػػػو هللا  ػػػػ  دمحما  

الػػػػػكص ال صبػػػػ ؿ كال رغصػػػػا  لػػػػ  قرػػػػػوـ الاػػػػورل كال صػػػػلاؿ قو مػػػػػو  ملسو هيلع هللا ىلص  مػػػػف الػػػػ صف الحػػػػق
ػػػػواؽ اااض  ػ ػ ػػػػػحو   م ػ ػ ػػػػلا هللا الػ ػ ػ ػػػػكا فػ ػ ػ ػػػػػف فسهػ ػ ػػػػػس  صػ ػ ػػػػػ  كػ ػ ػػػػولاا رسػ ػ ػ ػػػػػكاا ظػ ػ مللػ
ػػػػع الػػػػػػ كؿ ككاػػػػػػاكا كاػػػػػػا   ػػػػـ جمرػ ػػػػع الممولػػػػػؾ ك الػػػػػػ  لهػػ ػػػػولكا جمرػػ ػػػػو كأحلػػ كمغوابهػ

ل كألو ػػػػػ  فػػػػػن اػػػػػبصس هللا كمػػػػػو أعبػػػػػالـ بػػػػػكلؾ ٔ()كقلػػػػػاكا قرلػػػػػا كغلمػػػػػكا كلكللمػػػػػو
}ـ رػػػل كجػػس فػػن قكلػػػ : لبػػصهـ رػػف ابهػػ

}()ٕ. 
فسهػػػػكا لمػػػػو كػػػػولكا لػػػػـ المػػػػلملصف  ولماػػػػرا ح ػػػػو طػػػػا كا الللػػػػوا  مػػػػف  ػػػػ   ال ػػػػوـ   

كملػػػػا  لكللصجػػػػل الملػػػػ ا  الوػػػػلا االاػػػػ من فػػػػن ال ػػػػوـٖ()كألجػػػػللـ  لػػػػ  ال اػػػػطلطصلرل
 كمو  كااللمو كوف رلا العسوول

 
 
 
 
 

 

 .ٛٗ/ٕف المظرـ ( ابف ك صال لواصا ال ا ٔ)
 . ٘٘( اكاع اللكا  رل ٕ)
( قاطلطصلرل: كوف اامهو بللطرل فلللهو قاػطلطصف ااجبػال كبلػ  رسصهػو اػكاال كاػّمولو  واػم ل ٖ)

كلوا  رولمل الاـك البصللطصلصصفل كاامهو الطلبكؿل كفصهو الجلراػل ااا كككاػرل ال ػاقرل. 
؛ ٕٜٓٔ/ٖماالػػػػػػػ  االطػػػػػػػ ع  ؛ ال غػػػػػػػ ا صلٖٛٗ-ٖٚٗ/ٗصلظػػػػػػا: الحمػػػػػػػكصل ممجػػػػػػـػ البسػػػػػػػ اف 
 . ٖٛٗ-ٔٛٗالحمصاصل الاكض الممطوال 



 

 

 

الاا ػػػػ صف ابػػػػن هللا رػػػػلهـ حػػػػػوف   ولم قػػػػو  مػػػػع الللػػػػػوا ل ككػػػػوف صلعسػػػػس لػػػػػك   
الولػػػػػكا كقوػػػػػو  رمسرػػػػػل حػػػػػكؿ مكقػػػػػف االاػػػػػ ـ مػػػػػف الللػػػػػاالرل كالللػػػػػوا . كأبػػػػػال 
م ػػػػوؿ رسػػػػ  لػػػػك  الكقوػػػػو  كقوػػػػل العسروػػػػل رمػػػػا بػػػػف العطػػػػول ابػػػػن هللا رلػػػػ  فػػػػن 

عػػػػا  كػػػػوف ل ك (ٔ)ف كلراػػػػل ال رومػػػػل كلجل ػػػػ  اللػػػػ ع فصهػػػػوبصػػػػ  الم ػػػػ سل كمكقوػػػػ  مػػػػ
كالللػػػػػوا  العػػػػػككا قبػػػػػكا قولػػػػس هللا الصهػػػػػك  ملسو هيلع هللا ىلص أف قػػػػػوؿ: ) مػػػػو لجسػػػػػـ  ػػػػػ  ااػػػػػكؿ هللا 

 .  ٕ()( البرو هـ ماوج  ال ص  صف  صلوف  واض المال

 

 

 

 

 

 

 

( اػػوا العسروػػل رمػػا بػػف العطػػول ابػػن هللا رلػػ  حلػػ  لػػولا للػػوا  بصػػ  الم ػػ س كا ػػلاط ٔ)
رسصهـ  ج ل الاـك رس    و  ـ  عسهو  ك  عس الماػج  مػف ال ػول الػكص  عػس ملػ  ااػكؿ هللا 

ّلػ  لبَّػ  حػػصف  عػس بصػ  الم ػػ س فلػس  فرػ  لحرػػل الماػج   محػػاال ملسو هيلع هللا ىلص لصسػل االاػاال . كر ػػوؿ  
 اك  رسر  الا ـل كلس   ولماسمصف فر  ل ع الغ اع مف الغ  ف اأ فن ااكلػ   اػكاع ص كفػن 
ال ولرل  اكاع بلن  ااا صسل  ـ جول  ل  اللعاع فواػل ّؿ رسػ  مكولهػو مػف كمػل ااح ػوا كأ ػوا 

   ف وؿ بولص  الصهك  .  ـ جمس الماج  فن قبسػن بصػ  رسر  كمل أف صجمس الماج  مف كاا
الم  س كلك المماص الصـك  ـ ل س اللاال مف اللعاع فن طاؼ ا ا   كق و ػ ل كل ػس الماػسمكف 
مم  فن كلؾل كاّعا ألس ااا ف فن ل س   صلهول كق  كولػ  الػاـك جمسػكا اللػعاع ملبسػل؛ اّلهػو 

اقػػل حربػلهو للس ػػ  فػن اللػػعاعل ككلػؾ مكوفػػأع لمػػو قبسػل الصهػػك ل حلػ  أف المػػاأع كولػ  لااػػس ع
كولػ  الصهػك  رومسػ   ػػ  ال مومػل كلػن المكػػوف الػكص كولػ  لػسبكا فرػػ  الملػسكل فجمسػكا صس ػػكف 
رسػ  قبػػا  ال مومػل فحجػػس كلػػؾ اػمن كلػػؾ المكبػػع ال مومػل كالاػػحل لػػكا االاـػ رسػػ  الجلراػػل 

 كمو  م لو(. ٘٘ٙ/ٜاللهورل اللن بلولو الللوا  للوؾ . )صلظا: ابف ك صال الب ارل ك 
لػػ(ل المكطػأل لح صػق: دمحم فػلا  ربػ  ال ػوقنل ) . (ل  اا  حرػول ٜٚٔ( مولؾ؛ مولؾ بف ألػس ) ٕ)

 .ٜٖ٘/ٓٔ؛ الللمولنل المللف ٕٜٛ/ٕـل ٜ٘ٛٔلبلوفل  -اللااو المابنل بصاك  



 

 

 

قػػػػ  أعبػػػػا :  "كال صػػػػلاؿ االاػػػػ ـ كألسػػػػ  فػػػػكقهـ  لػػػػ  صػػػػكـ ال رومػػػػل ك ٔ()قػػػػوؿ ابػػػػف ك صػػػػا
اللػػػػػو ؽ الملػػػػػ كؽ  ملسو هيلع هللا ىلص أملػػػػػ  اػػػػػرولحكف ال اػػػػػطلطصلرل كراػػػػػلوص كف مػػػػػو فصهػػػػػو مػػػػػف 

 اامكاؿ كر لسكف الاكـ م لسل رظرمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٜٗ-ٛٗ/ٕ( لواصا ال ا ف المظرـ ٔ)



 

 

 

}ل كلهػػػكا قػػػوؿ لمػػػول : ٔ()جػػػ ا لػػػـ صػػػا اللػػػوس م سهػػػو كال صػػػاكف  مػػػ لو لظصالػػػو 

 

هللا رلػ : ألػ  اػمع اللبػن ملسو هيلع هللا ىلص ر ػكؿ: ) للوػلحف  رف رب  هللا بف   ا الع ممن رف أبر  ابػن( ٔ)
ال اطلطصلرلل كللمـ اامصا أمصالول كللمـ الجرش كلؾ الجرش (. قوؿ: ف رولن ماسمل بف ربػ  
المسؾل فاأللن فح  ل ل فغلا ال اطلطصلرل. كا س رب  هللا بف رماك ابف الموص: أص الم صللصف 

كمرػػل؟ فػ رو ربػػ  هللا  لػػل كؽ لػ  حسػػقل فػػأعا) ملػ  كلو ػػول قػػوؿ: لوػلا أكال: ال اػػطلطصلرل أك ا 
ػػ ضس ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أص المػػ صللصف  بصلمػو لحػف حػػكؿ ااػكؿ هللا لػس  هللا رسػػ  كاػسـ لكلػلل  ك ا 
 لولا أكال: قاطلطصلرل أك اكمرل؟ ف وؿ ااػكؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ) م صلػل لاقػس لوػلا أكالل رملػن قاػطلطصلرل

؛ ٘ٛ٘-ٗٛ٘/ٗ؛ الحػػػػػػػػوجـل الماػػػػػػػػل اؾ ٕٚٛ/ٖٔك ٕٕ/ٗٔ(. صلظػػػػػػػػا: ماػػػػػػػػل  االمػػػػػػػػوـ أحمػػػػػػػػ  
؛ كق  لح ق الولا ككلل هللا لمول  فلحهو لسماسمصف رس  ٜٕٔ-ٕٛٔ/ٙالهص منل مجمع اللكا   

ل الكص ل ل  ولوولا لولح  ال اطلطصلرلل فن -احم  هللا لمول  -ص  الاسطوف الم مولن دمحم الوولا
ـ( أص  م  ل ا  و  مولن مو ػل اػلل مػف كرػ  اللبػن ن كلحػف لللظػا لػ ؽ ٖ٘ٗٔلػٚ٘ٛالل )

؛ ٜٗ/ٙٔالكر  اآلعا ا كط اكمو اف  ول هللا لمول . صلظا: ابػف لغػاص بػا صل اللجػـك اللالػاع 
لػػػ(ل بػ ا ع الللػكا فػػن كقػو ع الػ لكال لح صػػق: دمحم ٖٜٓابػف  رػوس ؛ دمحم بػػف أحمػ  الحلوػن ) 

؛ الملػػػومن؛ ربػػػ  ٖٙٔ/ٕلػػػػل ٜٖ٘ٔراػػػ و فل ڤ -ل  اا الل ػػػا فاالػػػل  ػػػلوصلا ٔ ل طملػػػطو
لػػ(ل اػمم اللجػـك المػكالن فػن أل ػول ااكا ػػس ٔٔٔٔالمسػؾ بػف حاػصف بػف ربػ  المسػؾ المكػػن ) 

ل  اا الجلػػػل المسمرػػػػلل ٔكاللػػػكالنل لح صػػػػق: رػػػو ؿ أحمػػػػ  ربػػػ  المكجػػػػك  كرسػػػن دمحم ممػػػػكضل ط
: )) ف هللا لك  لػػػػن اااض أص بػػػمهو كجممهػػػػو فاأصػػػػ  ؛ كقػػػوؿ نٜٚ/ٗلػػػػػل ٜٔٗٔبصػػػاك ل 

 .ٕٕ٘ٔ/ ٗم واقهو كمغوابهو كأف أملن اصبس  مسجهو مو لكص لن ملهو((؛ لحرا ماسـ 



 

 

 

ككػػػكلؾ فمػػػس  مػػػف كوػػػا  ولماػػػرا مػػػف الصهػػػك  أك غػػػ  فرػػػ  أك أطػػػاا  مػػػف  ٔ(){
ػػػػل ااصػػػػػ ص رػػػػػف  لالػ ػػػػك اامػػػػػكاؿ كا  الللػػػػػوا  رػػػػػكبهـ فػػػػػن الػػػػػ لرو  ول لػػػػػس كالاػػػػػبن كأعػ

}اآلعػػاع رػػػكابهـ أ ػػ  كأ ػػق  الممولػػؾ كفػػن الػػػ اا
 }()ٕ. 

أص فػن  ٖ(){} 
الػػػ لرو كاآلعػػػاع فػػػن الػػػ لرو  ولللػػػا كالظوػػػػا كفػػػن اآلعػػػاع  ولجلػػػو  المولرػػػو   ػػػـ قػػػػوؿ 

ل أص لػػػكا الػػػكص قللػػػػلو ٗ(){}لمػػػول : 
رسرػػػػؾ رػػػػو دمحم فػػػػن أمػػػػا رراػػػػ  كمبػػػػ أ مػػػػر    ككرورػػػػل أمػػػػا  لػػػػك ممػػػػو قولػػػػ  لمػػػػول  

   لرػػػػؾ كلّللػػػػ  رسرػػػػؾ مػػػػف السػػػػكا المحوػػػػك  فػػػػ  ما ػػػػل فرػػػػ  كال  ػػػػؾ كمػػػػو قػػػػوؿ كأكحػػػػو
}لمول  فن اكاع ما ـ 

 

 .ٙ٘-٘٘( اكاع  ؿ رمااف  رل ٔ)
 .ٖٗ( اكاع الار   رل ٕ)
 .ٚ٘( اكاع  ؿ رمااف  رل ٖ)
 .ٛ٘( اكاع  ؿ رمااف  رل ٗ)



 

 

 

}ل  كقػوؿ لمػول :  ٔ(){
فػػن قػػ اع هللا  {}ل ٕ(){

}ال أـ بػػػس حصػػػو عس ػػػ  مػػػف غصػػػا أل ك  {}حصػػػو عس ػػػ  مػػػف غصػػػا أل 
فولػػػكص عسػػػق   ـ رسرػػػ  الاػػػ ـ مػػػف غصػػػا أل كأـ   {

ف جػػػػول أ رػػػػول البلػػػػكع  قػػػو ا رسػػػػ  أف صعسػػػػق رراػػػػ  رسرػػػػ  الاػػػ ـ مػػػػف غصػػػػا  أل كا 
فػػػػن رراػػػػ  لجكلػػػػ  معسكقػػػػو مػػػػف غصػػػػا أل فوػػػػن   ـ رسرػػػػ  الاػػػػ ـ  ػػػػولطا ق ااكلػػػػ  

لػػػػػؾ  وطػػػػس كفػػػػػن  رػػػػػك  البلػػػػػكع لمراػػػػ  رسرػػػػػ  الاػػػػػ ـ أ ػػػػػ  كممسػػػػكـ  واللوػػػػػوؽ أف ك
 ط لػػػػو كأظهػػػػا فاػػػػو ا كلجػػػػّف الػػػػال جػػػػّس ج لػػػػ  أاا  أف رظهػػػػا ق الػػػػ  لعس ػػػػ  حػػػػصف 
عسػػػق   ـ رسرػػػػ  الاػػػ ـ مػػػػف غصػػػا ككػػػػا كال أل ػػػ  كعسػػػػق حػػػكال مػػػػف ككػػػا  ػػػػ  أل ػػػػ  
كعسػػػػق رراػػػػػ  رسرػػػػػ  الاػػػػػ ـ مػػػػف أل ػػػػػ   ػػػػػ  ككػػػػػا كعسػػػػق   رػػػػػل البا ػػػػػل مػػػػػف ككػػػػػا 

 .ٖ()كأل  
 :تحقق الوعد وانتصارالروم عمى الفرس -2

غسبػػػػلهـ ك الل رػػػػو بػػػػصف أكارػػػػو  ك لػػػػا  ك  كالوػػػػاس الػػػػاكـ بػػػػصف مماكػػػػل حػػػػ   رلػػػػ مو 
ػػػػسمكف كل ػػػػػن الم ػػػػػاككف ألػػػػػػحول  ػػػػ  الماػ ػػػػوا قػػػػػا ش ككالػ ػػػػكلؾ كوػ فػػػػػواس فوػػػػػاا بػ

ملسو هيلع هللا ىلص كقػػػػولكا  لكػػػػـ ألػػػس كلػػػػول كالللػػػػوا  ألػػػس كلػػػػول كلحػػػػف أمصػػػكف كقػػػػ  ظهػػػػا  اللبػػػن
ػػػػو  عكاللػػػػػو مػػػػػػف  ػػػػـ أف قولسلمكلػػ لكػػ ػػػػكالكـ مػػػػػف ألػػػػػػس الجلػػػػػول كا  ألػػػػػس فػػػػػػواس رسػػػػػ   عػػ
 فّ للظهاْ 
 
 
 

 

 .ٖ٘-ٖٗ ـ  رل ( اكاع ما ٔ)
 .ٜ٘( اكاع  ؿ رمااف  رل ٕ)
 .ٜٗ-ٛٗ/ٕ( ابف ك صاللواصا ال ا ف المظرـ ٖ)



 

 

 

} رسػركـ فػػأللؿ هللا لمػػول : 

}()ٔ. 
فعػػػػػا) أبػػػػػك  كػػػػػا اللػػػػػ صق  لػػػػػ  الجوػػػػػوا ف ػػػػػوؿ أفػػػػػاحلـ  ظهػػػػػكا  عػػػػػكالكـ رسػػػػػػ    

هللا أرصػػػػػلكـ فػػػػػكهللا لرظهػػػػػاف هللا الػػػػػاكـ رسػػػػػ  فػػػػػواس   عكاللػػػػػو فػػػػػ  لواحػػػػػكا كال ر ػػػػػافّ 
ف ػػػوؿ  ف ػػػوؿ كػػكب  رػػػو أ ػػػو فبػػػصس ٕ()أعبالػػو بػػػكلؾ لبصلػػػو ن ف ػػػوـ  لرػػ  أبػػػن بػػػف عسػػػف
 لملػػػػؾ ٗ()ر ػػػػا ق  ػػػػص ٖ()ألوح ػػػػؾ :لػػػػ  أبػػػػك  كػػػػا الػػػػ  أجػػػػكل رػػػػو رػػػػ ك هللا ف ػػػػوؿ

 كر ا ق  ص
 
 
 
 
 
 

 

 . ٚ-ٔاكاع الاـك  رل ( ٔ)
ل ا اا صـك ب ال قلسػ  كوف أ   اللوس رس  اللبن ملسو هيلع هللا ىلصأبن بف عسف بف كلل الجمحن ال ا نل ( ٕ)

اللبصػاصل أبػك ربػ  هللا  ؛ٖٗ/ٕابػف اػم ل الط  ػو  الجبػا   صلظػا:ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بص   صػـك أحػ . 
ل ٖلػ(ل لال قا شل لح صػق: لروػن باكفلاػوؿل طٖٕٙالململ بف رب  هللا بف الململ ) 

 .ٚٙٔ-ٙٙٔ/ٖابف الجكلصل المللظـ ؛ ٖٚٛـل ٕٜٛٔ اا الممواؼل ال ولاعل 
؛ ابػػف ٔٔٗ/ٖل الحػ صو . صلظػا: اللمع ػػاصل الوػو ق فػن غا ػػ( الملوح ػل: المعػوطاع كالمااللػػل.ٖ)

 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٗ؛ اللبص صل لو) الماكس ٕٚ/ ٘اا صال اللهورل فن غا ل الح صو
. صلظػػػا: ابػػػف اا صػػػال اللهورػػػل فػػػن غا ػػػل الحػػػ صو كلػػػن اللوقػػػل ال ػػػو لق  ػػص جمػػػع قسػػػكص ( ٗ)
 .ٕٓٔ/ٛٔ؛ اللبص صل لو) الماكس ٕٕٖٚ/٘؛ ابف ملظكال لاوف المال ٓٓٔ/ٗ



 

 

 

ف ظهػػػػػا  فػػػػػواس غامػػػػػ   لػػػػػ   ملػػػػن فػػػػػإفْ   ظهػػػػػا  الػػػػػاكـ رسػػػػػ  فػػػػػواس غامػػػػػ  كا 
مػػػػو فػػػأعبا  ف ػػػػوؿ مػػػو لكػػػكا ككػػػا   لّ  ملسو هيلع هللا ىلص  ػػػ و اػػػلصف  ػػػـ جػػػول أبػػػػك  كػػػا  لػػػ  اللبػػػن

فعػػػا) أبػػػك  اللاػػػع فلاصػػػ   فػػػن العطػػػا كمػػػو   فػػػن ااجػػػسال بػػع مػػػو بػػػصف الػػػ  و  لػػػ  
 كػػػا فس ػػػن أبرػػػو ف ػػػوؿ لمسػػػؾ لػػػ م  ف ػػػوؿ ال لمػػػوؿ ألاصػػػ ؾ فػػػن العطػػػا كأمػػػو ؾ فػػػػن 

فظهػػػػا  الػػػػاكـ  لٔ()ااجػػػػس فوجمسهػػػػو م ػػػػل قسػػػػكص  لػػػػ  لاػػػػع اػػػػلصف قػػػػوؿ قػػػػ  فمسػػػػ 
رلػػػػ  الللػػػػػوا  ك  ػػػػن كاػػػػػا   كػػػػػوف كلػػػػؾ صكمػػػػو م ػػػػػهك اك رسػػػػ  فػػػػواس قبػػػػػس كلػػػػؾ 
ػػػػككا كجصك ػػػػػ  حػػػػػو ا ف ال صػػػػػ ػػػػ  عابلهػػػػػو الػػػػػاكـ كأعػ ػػػػلمكف ك   لػػػػػـ قػ ػػػػوكا رلػ  اكف مػ

حكالػػػسهـ كاػػػبكا كااا هػػػـ كلاػػػوللـ فكػػػوف لػػػكا مػػػف غسػػػل الػػػاكـ لوػػػواس ككػػػوف كلػػػؾ 
 ٕ() ككولػػػػ  الكقمػػػل بػػػصف أكارػػػو  ك لػػػػا   غسػػػل فػػػواس لسػػػاكـ  مػػػ  لاػػػع اػػػلصف مػػػػف

مػػػػػػف كجػػػػػػك   رجػػػػػػول ال ػػػػػػا ف الجػػػػػػا ـ:  لح صػػػػػق الغصػػػػػػل المعبػػػػػػا  ػػػػػػ  رػػػػػػف الػػػػػػاكـل ك 
مغص ػػػػو  اػػػػػسوو فػػػػن الماػػػػل بسل ككقػػػػكع اا ػػػػػرول كمػػػػو أعبػػػػا لمومػػػػػول االع ػػػػوا رػػػػف ال

كمػػػػف لػػػػك  ااع ػػػػوا الغصبرػػػػل: لل مػػػػل الػػػػاكـ أمػػػػوـ الوػػػػاسل  ػػػػـ الللػػػػوا الػػػػاكـ رسػػػػ  
الوػػػاسل ككلػػػؾ فػػػن حػػػ ك   بػػػع اػػػلكا  مػػػف  ػػػ و  لػػػ  ر ػػػال كمػػػو أعبػػػا ال ػػػا فل 

ـ( أحػػػػال  ٕٚٙـ( ب بػػػػع اػػػػلصف فػػػػن اػػػػلل ) ٕٕٙف مػػػػ  لػػػػلكؿ اػػػػكاع الػػػػاكـ اػػػػلل )
 رظرـلاقس 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٖٓٓ/ٙ؛ ابف ك صال لواصا ال ا ف المظرـ ٔ٘ٗ/ٛٔ لبروفصلظا: الطباصل جومع ا( ٔ)
 .ٖٖٓ- ٖٓٓ/ٙصلظا: ابف ك صال لواصا ال ا ف المظرـ ( ٕ)



 

 

 

الػػػػػاكـ أكؿ للػػػػػا حواػػػػػـ لسػػػػػاكـ رسػػػػػ  الوػػػػػاسل فػػػػػن لصلػػػػػك ل رسػػػػػ  لهػػػػػا  جسػػػػػلل  
ػػػػل  ػ ػ ػػػػػا  أباك ػ ػػػػػن كاػػ ػػػػػطلطصلرلل كل ػػ ػ ػػػػوالـ ال اػ ػ ػػػػػف حلػػ ػػػػكلؾ مػػ ػ ػ ػػػػػاس لػ ػػػػػحل الوػػ كالاػػ

ـ( رسػػػػػ  صػػػػػ  كلػػػػػ  :  ػػػػػصاكر ل كلػػػػػكا مػػػػػو أّاعػػػػػ  ال ػػػػػا ف قبػػػػػس  ٕٛٙملػػػػار  اػػػػػلل )
 .  ٔ()كقكر  فن مطسع اكاع الّاكـ المّكرل

 : ٕ()والمباىمةمناظرات نصارى نجران  -3
ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ل كفػػػػصهـ أابمػػػػل ر ػػػػػا  قػػػػ ـ كفػػػػ  لجػػػػاافل ككػػػػولكا اػػػػلصف ااج ػػػػػًو رسػػػػ 

ااابمػػػل ر ػػػا    ػػػل لوػػػا  لػػػصهـ صػػػلكؿ أمػػػالـ ؛ فولموقػػػػل  اجػػػً  مػػػف أ ػػػاافهـل كفػػػن
ػػػػ   أمصػػػػػا ال ػػػػػكـ كلػػػػػوحل م ػػػػػكالهـ الػػػػػكص ال رلػػػػػ اكف  ال رػػػػػف اأرػػػػػ ل كااػػػػػم  ربػ

 احسهـ كاام  كلوحلالمارال كالاص   مومهـ 
 
 
 
 

 

 . ٕٜٛٔ/ ٖ اللواصا الكارمل للحصسن صلظا: ا( ٔ)

س  هللا ب ْهً  أص: لمل ل ك ولس ال ـكٕ)  مبهـ  مبًو كل ولسكا كابلهسكا: ل رلكال  ( الب ْهس: السمفل كب ه 
كالبهػػس كاالبلهػوؿ فػػن الػ رول االالااػػوؿ ل ف لػػًو: أص الرللػ  لسػل: الم رلػلل ر ػػوؿ:  ولسػ الم و
بضصف  }كاللبػػاع؛ لحػػك قكلػػ  رػػل كجػػس:  فرػ ل س ػػ  الج ػػوكض ػػس لَّْمل ػػل  َّللاَّض ر  ل ْجم  ْبل هضػػْس ف  أف مملػػ  ك ل {  ػػَـّ ل 

اعلسوػػػكا فػػػػن  ػػػػنل  الم ولسػػػل فػػػػن السغػػػل: الػػػػ رول  ولسملػػػل بلبػػػػاع كاجلهػػػػو  أف صجلمػػػع ال ػػػػـك  كا
ل لمول  أف رحس لملل  كر كبل   ولجوكل مف الوا  صف ملطحبصف أبلوللـ كلاوللـ فص ركف هللا

صلجبػاكف رػف  اػسؾ ال ػا ف الجػا ـ لػكا اااػسكل الم ولسػل فػن مجو لػل الم ػاكصف الم طسػصف الػكصف
: لظاص .كظهكا الحق لهـ قبكؿ الحقل كرلاكف رس   وطسهـ كب لهـ مع قروـ الحجل رسصهـل

الاػػػػمصف الحسبػػػن؛ أحمػػػػ  بػػػف صكاػػػػف  ؛ٖٙالااغػػػل االػػػوهولنل الموػػػػا ا  فػػػن غا ػػػػل ال ػػػا فل 
ل  اا ل ) . (لػ(ل ال ا الملكف فن رسـك الجلول المكلكفل لح صق: أحم  دمحم الّعااطٙ٘ٚ) 

  .ٕٛٛ-ٕٚٛ/٘ الس ول فن رسـك الجلول لرو ؿابف ؛ ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٖال سـل  م قل 



 

 

 

مػػػػػومهـ كلػػػػػوحل  م اااػػػػػهـل  ااْصهػػػػـل كأبػػػػػك حوا ػػػػػل بػػػػػف رس مػػػػػل أاػػػػ وهـ كحبػػػػػالـ كا 
ػػػػف رسمػػػػػ  فػػػػػن  صػػػػلهـل ككولػػػػػ  مسػػػػػكؾ ا  ػػػػػا ؼ فػػػػصهـ ك اس كلػػػػػبهـ حلػػػػػ  ح   ككػػػػوف   

ف ػػػ مكا رسػػػ  ااػػػكؿ  .ٔ()الػػػاكـ قػػػ   ػػػافك  كمكلػػػك  كبلػػػكا لػػػ  الجلػػػو س لمسمػػػ  كاجلهػػػو  
ػػػػػاا  ا ماػػػػػج   حػػػػػصف لػػػػػس  الملػػػػػاك عسػػػػػك  لهللا ملسو هيلع هللا ىلص ب  ػػػػول الحض ػػػػصهـ  رػ ل ج ػػػػػػول ٕ()رسػ

ر ػػػػػكؿ مػػػػف ا لػػػػـ مػػػػف ألػػػػػحول  لٖ()سحػػػػواو بػػػػف كمػػػػلبكأا رػػػػل فػػػػن جمػػػػوؿ اجػػػػػوؿ 
كقػػػػػ  حولػػػػػ  لػػػػػ لهـ ف ػػػػػومكا فلػػػػػسكا فػػػػػن  ااػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: مػػػػػو اأصلػػػػػو كفػػػػػ ًا مػػػػػ سهـل
ػػػػػوؿ ػػػػػكلـ): ااػػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ماػػػػػػج  ااػػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل ف ػ ػػػػػاؽ. (ل رػ ػػػػػ  الم ػػ ػػػػسكا  لػ ػ  فلػ

قػػػػولكا: رراػػػػ ؛  (ل مػػػػف لػػػػك؟)لػػػػككا لػػػػوحبلو؟ ف ػػػػوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص: مػػػػو  ػػػػألؾ لسلبػػػػنف ػػػػولكا 
. قػػػولكا: فهػػػس اأصػػػ  م ػػػس (أجػػػْس !  لػػػ  ربػػػ  هللا)ملسو هيلع هللا ىلص: اللبػػػن  لػػػلرـ ألػػػ  ربػػػ  هللال ف ػػػوؿ

   ؟  ـ عاجكا مف رل  ل فجول ررا  أك ألب    
 
 
 
 
 
 

 

 .ٕٕٕ/ٕللبكرل الاصاع ا لبف ل وـا( ٔ)
: اللمع ػاصل أاػػوس ال  غػػل ظػػاصل .كلػػن بػال مػػف بػاك  الػػرمف ملمػاع : موػػا  حبػاع( الحبػاا ٕ)
 . ٛٓ٘/ٓٔاللبص صل لو) الماكس  ؛ٚٛٔ/ٔ؛ ابف الجكلصل غا ل الح صو ٗٙٔ/ٔ

سحواو بف كمل فعك مف ال حطولرل كلـ: بلك بسحػواو بػف كمػل بػف رمػاك بػف رّسػل بػف جسػ  ب( ٖ)
ال س  ػل ص؛ أبػك الم ػوس أحمػ   ؛ٖٙٓ/ٕا: ابف عس كفل  صكاف المبل أ كالعبال صلظ بف مكح .ا
لػػػػ(ل لػػػ ا اار ػػػ  فػػػن لػػػلورل االل ػػػول ) . (ل  اا الجلػػػل الملػػػػا لل ٕٔٛبػػػف رسػػػن ) ا

ل ٛل طممجػػـػ ق و ػػس المػػػال ال  رمػػل كالح ص ػػػل؛ كحولػػػل؛رما ابػػو ل ٕٖٚ/ٔـل ٕٕٜٔال ػػولاعل 
 .ٕٓٔ/ٔـل ٜٜٚٔملاال الااوللل بصاك ل 



 

 

 

}: قػػػس لهػػػـ  كا ألػػػكؾ: ٔ()ف ػػػوؿ جبا ػػػس ملسو هيلع هللا ىلص  ػػػأما ابلػػػو الاػػػمرع المسػػػرـل 
فكسػػـ و ل  لػػ   عػػا اآلرػػل ٕ(){

ػػػػػ ػػػػػص  كالموقػػػػػػل ااػػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ف ػ ػػػػس الاػ ػ ػػػػػكؿ  هللا لػ ػػػػو ااػ ػ ػػػػػسـ:  وؿ لهمػ ػػػػػ  كاػ هللا رسرػ
 رولكمػػػػو  كػػػػكبلمول ملمكمػػػػو مػػػػف االاػػػػ ـ)ل ف ػػػػوال: قػػػػ  أاػػػػسملو قبسػػػػؾل قػػػوؿ: (أاػػػسمو)

كلػػػػػ ًا  ل قػػػػوال:  ف لػػػػـ ركػػػػػف رراػػػػ (ب كلػػػػ ًال ر و لجمػػػػو اللػػػػػسصلل كأجسجمػػػػو العلل ػػػػػا
ػػػًو فػػػػن رراػػػػ ل ف ػػػػوؿ لهمػػػػو اللبػػػػن لػػػػس  هللا رسرػػػػ   ب فمػػػػف أبػػػػك ؟ كعولػػػػمك  جمرمػ

قػػػػولكا : بسػػػػ  ! قػػػػوؿ:  (ألاػػػػلـ لمسمػػػػكف ألػػػػ  ال ركػػػػكف كلػػػػ   ال كر ػػػػ   أ ػػػػو ؟): كاػػػػسـ
قػػػولكا: بسػػػ ! قػػػػوؿ  (لمسمػػػكف أف ابلػػػو قػػػّرـ رسػػػ  كػػػػس  ػػػنل رحوظػػػ  ك القػػػ  ؟ ألاػػػلـ)
ابلػػػو لػػػكَّا رراػػػػ   فػػػإفّ )قػػػولكا: الل قػػػوؿ:  (رراػػػ  مػػػف كلػػػؾ  ػػػص ًو؟ فهػػػس رمسػػػؾ): 

وكابلػػػو ال رأجػػػػس كال ر ػػػال كال ر حػػػػ فػػػن الػػػػاحـ كصػػػف  ػػػػولل ل قػػػولكا: بسػػػػ  ! قػػػػوؿ: ( ض
حمسلػػػػ  أمػػػػ  كمػػػػو لحمػػػػس المػػػػاأع  ػػػػـ كبػػػػمل  كمػػػػو لبػػػػع  ألاػػػػلـ لمسمػػػػكف أف رراػػػػ )

و؟ المػػػػاأع كلػػػػ لول  ػػػػـ غػػػػكص كمػػػػو رغػػػػك   (اللػػػػبنل  ػػػػـ كػػػػوف رطمػػػػـ كر ػػػػال كر حػػػػ ض
فاػػػكلكال فػػػأللؿ هللا رػػػل كجػػػػس  (لرمػػػلـ؟ فكصػػػف ركػػػكف لػػػػكا كمػػػو)قػػػولكا: بسػػػ ! قػػػوؿ: 

ككػػػػوف كفػػػػك لـ . ٖ()ك مػػػػولصف  رػػػػ  ملهػػػػو فػػػػصهـ لػػػػ ا اػػػػكاع  ؿ رمػػػػااف  لػػػػ   بػػػػمل
 رس  اللبن ملسو هيلع هللا ىلص فن الالل

 
 
 

 

 .ٕٕٛ/ٕ؛ الاصكطنل ال ا المل كا ٓٙٗ/٘ الطباصل جومع البروف( ٔ)
 . ٜ٘  رلرمااف   ؿ اكاع( ٕ)
؛ ال غكصل ممولـ الللل س ٕٛٔ-ٕٚٔ؛ الكاح صل أا ول الللكؿل ٗٚٔ/ٙ الطباصل جومع البروف( ٖ)
ٕ/٘. 



 

 

 

 ػػػػـ أمػػػػا هللا ل ٕ()كرلػػػ  الػػػػ مض فػػػػن الاػػػػلل المو ػػػاع لسهجػػػػاع لٔ()اللواػػػمل مػػػػف الهجػػػػاع 
رراػػػ  رسرػػػػ  الاػػػ ـ   مػػػ  قرػػػػوـ  لمػػػول  ااػػػكل  ملسو هيلع هللا ىلص أف ص ولػػػػس مػػػف جو لػػػ  فػػػػن  ػػػأف

ككلػػػػػؾ )كالبػػػػػاالصف الاػػػػػوطمل؛   وا لػػػػػل الكابػػػػػحل الحجػػػػػل رسرػػػػػ ل كظهػػػػػكا الحػػػػػق لػػػػػ 
كأبلػػػػو هـ  ػػػػـ صػػػػػ ركف هللا   ػػػػأف رحبػػػػا لػػػػك كألسػػػػ  كأبلػػػػول ل كلػػػػـ رحبػػػػاكف  ػػػػألسهـ

ال لػػػػ  مػػػػف الم ولسػػػػػل  مػػػػع أفّ ل ٖ()(لمػػػػول  أف صلػػػػلؿ ر كبلػػػػ  كلمللػػػػ  رسػػػػػ  الجػػػػوكبصف
كلػػػػؾ ألػػػػـ فػػػػػن  ص ولسػػػػػ  افّ  للبػػػػصف اللػػػػو ؽ مػػػػػف الجػػػػوكل كلػػػػك صعػػػػػلص  ػػػػ  ك مػػػػف

  لػػػػ   حولػػػػ  كااػػػػلر ول   لػػػػ ق ل كأجمػػػػس لكورػػػػل  ولمػػػػ ك كأكفػػػػا  بػػػػاااا ال اللػػػػل رسػػػػ  
 .ٗ()   لك لم  الم ولسل

رسرػػػ  الاػػػ ـ   ػػػـ أجػػػ  اػػػ حول  كلمػػػول  لػػػ ؽ مػػػو قلػػػ  كأعبػػػا  ػػػ  مػػػف أمػػػا رراػػػ 
ػػػػًو  ػػػػوا  كغصػػػػػالـل مبصلػػ ػػػػ  الللػ ػػػػو صّ ررػ ػػػػ ل ال مػ ػػػػ اؿ فرػ ػػػػك الحػػػػػق الػػػػػكص ال جػ ػػػػ  لػ كألػ

حلكلرػػػػػلل كألػػػػػ  لػػػػػك المل ػػػػػل فػػػػػن ألػػػػػ  لػػػػػك الملوػػػػػا   ولابكبرػػػػػل الماػػػػػلحق ل اػػػػػ حول 
كفػػػػػن علػػػػػوـ اآلرػػػػػو  لػػػػػ   هللا لمػػػػػول  للػػػػػوا  لجػػػػػااف  لػػػػػ بصا . مسجػػػػػ ل الحكػػػػػرـ فػػػػػن

الحػػػػق  مػػػػ مو لبػػػػصف لهػػػػـ فػػػػن لػػػػك  اآلرػػػػو  البصلػػػػو   البػػػػولصف  ف لػػػػـ أرابػػػػكا رػػػػف
ال وطػػػس كقػػػكلهـ الوواػػػ ل مبصلػػػًو ألػػػ  رسػػػرـ بهػػػـل  اللػػػن اػػػممكلو فسػػػـ صاجمػػػكا رػػػف  صػػػلهـ

 رحلصهو رسصهـ هـ  نلل بسال صعو  رسر  مف أرمول
 
 
 

 

 .ٜٕٙ/ٚ ل الب ارل كاللهورل( ابف ك صأ)
 .ٜ٘ٙ/ٕ الكلبنل لوا خ االا ـ؛ ٕٙٔ/ٕابف اا صال الجومس فن اللوا خ ( ٕ)
  .ٜٛٙلراصا الجا ـ الاحمفل  الام صل( ٖ)
 . ٔٛٔ/ٕاآللكانل اكا الممولن ( ٗ)



 

 

 

ػػػػوا  ل ك ٔ() ػػػػػـ صجػػػػػػول هـ بهػػػػػو  ػػػػول  لبرػػػػػ  ملسو هيلع هللا ىلص أف ص ولػػػػػػس للػ ػػػػ  أمػػػػػا هللا لمػػ لجػػػػػػااف  قػػ
لػػػـ ر بسػػػكا الحػػػق الػػػكص جػػػول  ػػػ  مػػػف ك أمػػػا رراػػػ  رسرػػػ  الاػػػ ـ  فػػػن كاحصلمػػػو جػػػو ل
}  ػػػوؿ لمػػول :ل فكألػػػاكا رسػػ   ػػػوطسهـ كبػػػ لهـ رلػػ  هللا لمػػػول 

}()ٕ . 
 كقػػػػوؿ لمسػػػػن -ابػػػػن هللا رػػػػلهـ - الحاػػػػف كالحاػػػػصف كفوطمػػػػل فأعػػػػك اللبػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص بصػػػػ 

الللػػػػوا ل كقػػػػولكا:  : ال ملػػػػول فعػػػا) ممهػػػػـل فسػػػػـ صعػػػا) صكم ػػػػك   -ابػػػن هللا رلػػػػ   –
ػػػػػن  ػػػػك اللبػػ ػ ػػػػكا لػ ػ ػػػػػكف لػ ػػػػػوؼ أف ركػػ ػػػػو لعػ ػ ػػػػػكع اللبػػػػػػػن  ل كلػػػػػػرس- ملسو هيلع هللا ىلص - لػ  -ملسو هيلع هللا ىلص  - رػ

ل ف ػػػػػوؿ اللبػػػػن لػػػػػس  هللا لػػػػػك عاجػػػػػكا )رسرػػػػػ  كاػػػػػسـ:  كغصالػػػػول فلعسوػػػػػكا رلػػػػػ  صكم ػػػػػك 
أمالػػػو  ػػػـ لألرػػػؾ  مػػػو لا ػػػ  أف  ف ػػػولكا: رػػػو أ ػػػو ال واػػػـ!  رلػػػو للظػػػا فػػػن ٖ() (لالحلاقػػػكا

ػػػػْكا س  اأصهػػػػـل  ولموقػػػػلل ككػػػػوف كا  لومػػػػس فرمػػػػو  ركللػػػػو  لرػػػػ ل  ػػػػـ اللػػػػافكا رلػػػػ ل  ػػػػـ ع 
الللػػػوا  ل ػػػ  رػػػافلـ أف  ف ػػػولكا: رػػػو ربػػػ  الماػػػرا مػػػوكا لػػػا ؟ ف ػػػوؿ: كهللا رػػػو مم ػػػا

 دمحمًا للبنم 
 
 
 
 

 

؛ الاػػػم صل ٘٘/ٕ ال ػػػا ف المظػػرـ لواػػصال ابػػف ك صػػػا؛ ٚٙٗ/٘ الطبػػػاصل جػػومع البرػػػوفظػػا: صل( ٔ)
  .ٜٛٙلراصا الجا ـ الاحمفل 

 .  ٖٙ-ٜ٘  رل ؿ رمااف اكاع ( ٕ)
 .ٚٙٙ/ٕ؛ ابف أبن حولـل لواصا ال ا ف المظرـ ٔٚٗ/٘ البروف الطباصل جومع( ٖ)



 

 

 

كل ػػػػ  رسمػػػػلـ ألػػػػ  مػػػػو الرػػػػف  مااػػػػسل كل ػػػػ  جػػػػولكـ  ولولػػػػس مػػػػف عبػػػػا لػػػػوح كـل 
لػػػػ  . ل  ال لػػػوؿ مػػػػلكـ  ف فمسػػػػلـ قػػػكـ لبرػػػػًو قػػػم ف  ػػػػن كبصػػػػالـ كال لبػػػ  لػػػػغصالـل كا 

جػػػػول الموقػػػػل كالاػػػػص  فػػػػن  ػػػػؾ مػػػػف ر صػػػػ لهـ فملػػػػ مو  فظهػػػػا اللػػػػا   رسػػػػصهـ الهػػػػـ
ر رلػػػػػو ل ف ػػػػوؿ أحػػػػ لمو: ال لومػػػػػس؛  لػػػػوح و لجػػػػااف  لػػػػػ  ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صا ػػػػ اف أف
ر بلػػػو مػػػف  مػػػ لول قػػػوال:  لػػػو لمطرػػػؾ  فػػػكهللا لػػػ ف كػػػوف لبرػػػًو ف رّلػػػو ال لوسػػػا لحػػػف كال

ػػػػ ف   مػػػػػو اػػػػػألللو كأ مػػػػػو مملػػػػػو اجػػػػػً  أمصلػػػػػًول كال ل مػػػػػو مملػػػػػو ػػػًول ف ػػػػػوؿ: ا مػ ال أمصلػػ
ملسو هيلع هللا ىلص ف ػػػوؿ: قػػػـ رػػػو أ ػػػو  ممكػػػـ اجػػػً  أمصلػػػًو حػػػقَّ أمػػػصفل فوال ػػػاؼ لػػػ  ألػػػحول اللبػػػن

لػػػكا أمػػػصف )هللا رسرػػػ  كاػػػسـ:  ! فسمػػػو قػػػوـ قػػػوؿ ااػػػكؿ هللا لػػػس ٔ()ربصػػػ ع بػػػف الجػػػااا
 رس  أف ل  رسصهـ فلولحك  رس  لسال.ٕ()(لك  اامل
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ػػػا ف ٔ) ( أبػػك ربصػػػ ع رػػوما بػػػف ربػػ  هللا بػػػف الجػػااا بػػػف لػػ ؿ الوهػػػاص ال ا ػػنل أحػػػ  الم ػػاع الم  َّ
 ولجلػػػلل ل  ػػػ  ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمػػػصف اامػػػلل كلػػػ   مكػػػلل كلػػػك مػػػف الاػػػو  صف  لػػػ  االاػػػ ـل ك ػػػه  

اللػػغا   ػػػموالل كالػػػل لسػػػ     وا الػػ روا ال ػػػومرلل كبسػػػ  الوػػاا   ػػػاقو ك اػػػرفػػػل لالم ػػول  كسهػػػو
الماا طصف كالمموؿل كلمس      قسكل اللوس لاف ػ  كألولػ  كلكابػم ل لػكفن ابػن هللا رلػ  اػلل 

ابػػف اا صػػػال أاػػػ  الغو ػػػل  ل صلظػػػا:فػػػن ااا ف لػػػ  طػػػوركف رمػػػكاس ك فػػف فػػػن غػػػكا براػػوفٛٔ
 .٘ٔ٘-ٛٓ٘/٘؛ ابف حجال االلو ل ٛٔ-٘/ٖالل  ل ؛ الكلبنل اصا أر ـ ٕٛٔ-ٕ٘ٔ/ٖ
 .ٕٛٛٔ/ٗماسـ ؛ماسـل لحرا ٔٚٔ/٘لحرا البعواص البعواصل ( ٕ)



 

 

 

سَّل و رجل  ال االـ فون الماكضألوًول فم  مولصف  الح 
(ٔ())ٕ. 

 : لػػػػ  لجػػػػااف ف ػػػػػولكا هللا رسرػػػػ  كاػػػػسـ المغصػػػػاع بػػػػف  ػػػػم ل لػػػػس  ااػػػػكؿ هللا  مػػػػوك  
أاأصػػػػ  مػػػػػو ل ػػػػػالكف رػػػػػو أعػػػػ  لػػػػػواكف كمكاػػػػػ  قبػػػػػس رراػػػػ   كػػػػػكا ككػػػػػكا فاجمػػػػػ  
ػػػػول  ػ ػ ػػػػػمكف  والبرػػ ػ ػػػػولكا راػػ ػ ػ ػػػػـ كػ ػ ػ ػػػػػالهـ ألهػػ ػ ػػػػوؿ أال أعبػػ ػ ػ ػػػػػكؿ هللا ف ػ ػ ػػػػػؾ لااػػ ػ ػػػػػككا  كلػػ ػ فػ

 .ٖ() كاللولحصف قبسهـ
ػػػً ا لللػػػػػوا  لجػػػػػااف كقػػػػ   ككلػػػػػل كاػػػػػسـ رسرػػػػ  هللا لػػػػػس  فلػػػػولحهـ ٗ()كلػػػػػل ملسو هيلع هللا ىلص رهػ
كللجػػػػػااف فجػػػػول فرػػػػ :)  كالحا ػػػػل كالاػػػػموحل المػػػػ ؿ قمػػػػـ مػػػػف قمػػػػل رم ػػػػس رهػػػػ ا لهػػػػـ

كحو ػػػػصلهـ جػػػػكاا هللا ككمػػػػل دمحم اللبػػػػن ااػػػػكؿ هللال رسػػػػ  ألواػػػػهـ كمسػػػػلهـ...  لػػػػ  أف 
 هللال ككمل اللبن أبً ا حل  رألن هللا قوؿ: كرس  مو فن لك  اللحرول جكاا 

 
 
 

 

حسػػسل كلػػػن بػػاك  الػػرمفل كال لاػػم  حسػػػل  ال أف لجػػكف  ػػكبصف مػػف جػػػلس  موػػا  جممهػػو( الحسػػل: ٔ)
صو ابػف اا صػػال اللهورػل فػن غا ػل الحػػ  ؛ٖٕٛ/ٔصلظػا: ابػف الجػػكلصل غا ػل الحػ صو  كاحػ .
 .ٕٕٖ/ٕٛ؛ اللبص صل لو) الماكس ٕٖٗ/ٔ
   .ٚ-ٙ/ٖ ال مسبنل الج ف كالبروف ؛ٗٚٔ-ٕٚٔ/٘ ( الطباصل جومع البروفٕ)

ال مسبنل  ؛ٕٚٓٗ/ٚ؛ ابف أبن حولـل لواصا ال ا ف المظرـ ٔٗٔ/ٖٓأحم ل مال  االموـ أحم  ( ٖ)
 (ول ربػ  هللا كربػ  الػاحمف كالحػواو  ف عصػا اااػم)قػوؿ اللبػن ملسو هيلع هللا ىلص:  . ٖٕٔ/ٙالج ف كالبروف 

 [.ٚٗٔ/ ٜٕ أحم   االموـ مال ]
ابػػػػف ح صػػػػ ع؛ دمحم بػػػػف رسػػػػن بػػػػف أحمػػػػػ  ؛ ٖٛٓ-ٖٚٓ/ٔصلظػػػػا: ابػػػػف اػػػػم ل الط  ػػػػو  الجبػػػػا  ( ٗ)

لػ(ل المل وا المبن فن كلول اللبن اامن كااس   ل  مسكؾ اااض مف ٖٛٚااللواص ) 
-ٜٙٔ/ٕـل ٜ٘ٛٔرػػػولـ الجلػػػلل بصػػػاك ل ل ٕرابػػن كرجمػػػنل لح صػػػق: دمحم رظػػػرـ الػػ صفل ط

ٜٔٛ. 



 

 

 

}: كقػػػػػوؿ لمػػػػول  ٖ() ٕ()ككػػػػػكلؾ كلػػػػل لللػػػػػوا  لغسػػػػل .ٔ()( ػػػػأما   ف للػػػػحكا

}()ٗ . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٕ المل وا المبنل ابف ح ص ع؛ ٜٕٗ/ٔابف ام ل الط  و  الجبا  ( ٔ)
 .ٖٚٗ/ٙ اللولحن ال ومنل ابس اله   كالا و ؛ ٖٕٚ/ٔابف ام ل الط  و  الجبا  ( ٕ)
كبػصف  كلػل الػاـك كبلسؾ الممول ع الامحل  قطع االاػ ـ اللػسل بػصف أكل ػؾ المػال الملللػا ف (ٖ)

لػس احلػـا  ل لجفال صلرل لمف اولمك  ككوكا رل  اللن ر ل ؾ ممهو فن الحالل  م  مو بمف الحا ل
؟ كػ !! فػػإلهـ اػاروف مػػو  ألػس الجلػول مػػو رسػصهـ مػػف كاجػلل كلػػس أللػوكا الػ صف الػػكص ارػ  كممهػـػ

لاػػن )المللبػػ ل( ااحػػكا راػػور كف رسػػ    ػػموؿ ال ػػكاا  فػػن جلػػكل الجل ػػاعل كمػػو كػػولبكا اااػػك  الم
فاػوا  لػػصهـ فػػن طا  ػ   لػػ  الػػرمف ... لمومػػو كمػو فمػػس للػػوا  لغسػػل فػن لأصصػػ لـ ماػػصسمل الجػػكال 

ألػػػ  لبػػػن!!.. كلػـػ ركػػػف اامػػػا  رمولػػو مػػػلهـ بهػػػك  اللبػػكا  اللا وػػػل كلجلػػػ   -لػػػك اآلعػػا -حػػصف ا رػػػ 
 فػػن اااػػل لعسصػس  الػػ صف رمػػو صلظػا:  االرولػل رسػػ  حػال االاػػ ـ  ػػأص اػ ا كمػػع أص حسصػػف  .

. ٖٕٙ -ٕٕٙل  لػ ٕ٘ٗٔل بصاك   اللوو س  اال  ٕطل الاصاع
  . ٗٔاكاع اللف  رل  ( ٗ)



 

 

 

اكـ الػػػػ أاػػػػ ف ٔ()بػػػػغوطا كأمػػػػو أكؿ أاػػػػ ف للػػػػاالن صل ػػػػع اللبػػػػن ملسو هيلع هللا ىلصل فهػػػػك ال ػػػػ رس
 كال ع ك صا مفل  ٕ() فن ال اطلطصلرل

 
 
 
 
 
 

 

ل autocratorك لمػػو لما ػػل اكلككاالػػػكا  بػػغوطا الاكمػػن اااػػ فل كر ػػوؿ: ااػػػم : لغػػوطا (ٔ)
  لػػ  كلػك أاػ ف مػف ك ػػوا الػاـك أاػسـ رسػ  صػػ   حرػل ابػن هللا رلػ ل لمػػو أااػس  ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

صَّػا ل واػ  كأظهػا  اػ م  ف لسػك ل ككػوف كلػؾ فػن اػلل  لػػ. صلظػا: ابػف ح ػوفل ال  ػػو  ٙلاقػس كغ 
حمصػػػػ  هللا؛ دمحم . ٖٓٚ-ٜٖٙ/٘. ابػػػف حجػػػال االلػػػو ل ٙ٘/ٖ. ابػػػف اا صػػػال أاػػػ  الغو ػػػل ٚ/ٕ
ل  اا اللوػػو سل ٙلػػ(ل مجمكرػػل الك ػو ق الارواػػرل لسمهػ  اللبػػكص كالع فػل الاا ػػ عل طٕٗٗٔ) 
 .٘ٔٔل  لػٚٓٗٔك ل بصا 
قرلا أ و اوروف رمو اأؿ  ـ قاأ كلول ااكؿ هللا لس  هللا رسر  ك اسـ  ـ ع  ب حرػل  فاأؿ (ٕ)

الجسبػن كقػػوؿ  لػن أرسػـػ أف لػػوح كـ لبػن مااػػس كألػ  الػػكص كلػػو لللظػا  كلجػػ   فػن كلوبلػػو كلجػػف 
ككا لػ  أمػا أعوؼ الاـك رس  لوان كلك ال كاؾ ال ل مل  كلجف اكلل  ل  بغوطا ااا ف فو

لوح كـ كالظا موكا ر كؿ فجول  حرل كأعبا  ممو جول    مف ااكؿ هللا لس  هللا رسر  ك اسـ 
 لػ  لاقػػس ك مػو صػػ رك  لرػ  ف ػػوؿ بػػغوطا لػوح ؾ كهللا لبػػن مااػس لمافػػ   لػول  كلجػػ   فػػن 
كلوبلو  وام   ـػ  عػس فػأل    رو ػو كولػ  رسرػ  اػك ال كلػ س  رو ػو بربػول  ـػ أعػك رلػو  كعػا) 

لػػن رسػ   الػاـك كلػـػ فػن الجلراػػل ف ػوؿ لسػػاـك  لػ  قػػ  ألولػو كلػػول مػف أحمػػ  صػ رك فرػػ   لػ  هللا كا 
أ ػه  أف ال  لػػ   ال هللا كأف دمحم ربػػ   كااػكل  فك بػػكا  لرػػ  ك  ػل اجػػس كاحػػ  كبػابك  حلػػ  قلسػػك  
 كهللا فاجػع  حرػل  لػ  لاقػس كأعبػا  العبػا قػوؿ قسػ  لػؾ  لػو لعػوفهـ رسػ  ألواػلو فبػغوطا كػػوف

والػوهولن؛ أحمػ  بػف أبػك لمرم. ٚ/ٕابف ح وفل ال  و   . صلظا:مل  قكال كأجكل رل لـ ـأرظ
ل  اا ٕ ال ػػػس اللبػػػكعل لح صػػق: دمحم اكاس قسمػػػ  جػػػن كربػػ  البػػػا ر ػػػوسلط ربػػ  هللا بػػػف أحمػػ  ل
 .ٙٛٗ/ٙابف ك صال الب ارل كاللهورل  .ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٔـل ٜٙٛٔ-لػٙٓٗٔاللوو سل بصاك ل 



 

 

 

) لمػػػول : الللػػػوا  الػػػكصف بسغػػػلهـ الااػػػولل بػػػ كف مكالػػػع الػػػ صف الج صػػػ  ل قػػػوؿ 

)()ٔ 
أص الػػػكصف لرمػػػكا ألهػػػـ للػػػوا  مػػػف أل ػػػوع الماػػػرا كرسػػػ  ملهػػػو)  لجصسػػػ  فػػػصهـ مػػػك ع 
ل اػػػػ ـ كألسػػػػػ  ل كمػػػػو كاؾ  ال لمػػػػػو فػػػػػن قسػػػػكبهـ  ك كػػػػػولكا رسػػػػػ   صػػػػف الماػػػػػرا مػػػػػف 

:كمػػو قػػوؿ لمػػول  احمػػلالاأفػػل ك ال

 كفن كلوبهـ: مف بابؾ رس  ع ؾ اارمف فأ ا ل ٕ()
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .٘ٛ-ٕٛرل اكاع المو  ع ل  (  ٔ)
 . ٕٚاكاع الح ص   رل (  ٕ)



 

 

 

}عػػػػ ؾ ااراػػػػا. كلػػػػرس ال لػػػػوؿ م ػػػػاكرو فػػػػن مسػػػػلهـل كلهػػػػكا قػػػػوؿ لمػػػػول : 
 ػػػأف فػػػصهـ المسػػػـ كالم ػػػو ع كاللكابػػػعل  ػػػـ  {

لمػػػول : } كلػػػوهـ  والل رػػػو  لسحػػػق كال ورػػػ  كاالللػػػوؼل ف ػػػوؿ
أص ممػػو رلػػ لـ مػػف ال  ػػواع  {

أص مػػػع مػػف ر ػػػه   لػػػحل  {}ب م ػػل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
لػػػػـ صػػػػا   ػػػػ  جمرػػػػع الللػػػػوا  الهػػػػـ فػػػػن رػػػػ اكلهـ الماػػػػسمصف ل ك  ٔ()لػػػػكا ك ػػػػلمف  ػػػػ 

حػػػػػااؽ كػػػػولصهك  فػػػػػن قػػػػػلسهـ الماػػػػػسمصف كأاػػػػػالـ كلعا ػػػػل    لػػػػػـ  كلػػػػػ ـ ماػػػػػوج لـ كا 
ملػػػػوحوهـل ال كاللل كال كاامػػػػػل لهػػػػػـل بػػػػس اآلرػػػػػل فػػػػػرمف أاػػػػسـ مػػػػػلهـ م ػػػػػس اللجو ػػػػػن 

 .ٕ()كألحو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ ٖ ال ا ف المظرـ لواصا لابف ك صا(ٔ)
 . ٘ٛ/ ٖلواصا ال غكص (  ٕ)



 

 

 

اف ماكرػػػػو  ااػػػػ ول اللػػػػلكؿ اللػػػػن لعػػػػص الللػػػػػوا  اقػػػػس ممػػػػو جػػػػول رػػػػف الصهػػػػػك ل 
افَّ احلجػػػػوؾ الللػػػػوا   ولماػػػػسمصف أقػػػػس الَّهػػػػـ كػػػػولكا رمر ػػػػكف فػػػػن أطػػػػااؼ الجل ػػػػاع 

الللػػػػاالرل لػػػػن  رولػػػػل ألػػػػس ال ػػػػوـل كمػػػػو كولػػػػ  ملل ػػػػاع بػػػػصف   ػػػػوـ  ك كولػػػػ  كفػػػػن ال
كاللػػػػػن  ال  و ػػػػػس اللػػػػػن لمػػػػػرش رسػػػػػ  لعػػػػػكـ ال ػػػػػوـ كرسػػػػػ  الطػػػػػاؼ ال ػػػػػمولن لسمػػػػػااؽ

ػػػػػف عػػػػػػػ ؿ ل ػػػػػصا مػػ ػػػػو اللللػػ ػ ػػػػػ ع ر ػػػػػػػج عسهػ ػػػػػرل  مصػػ ػػػػػآال ارواػػ ػػػػػاكـ لمػػ ػػػػػل الػػ ع حككمػػ
محوابػػػػػل لاالػػػػػ اؼل ف ػػػػػ  كولػػػػػ  ل غػػػػػن مػػػػػف كاال كلػػػػػؾ كاػػػػػل المػػػػػال  لػػػػػ  لػػػػػوهو 

 . ٔ() الواس  ا ا ال صف أر ا هو
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   المابن الوكا  اا ٔل طمكل كالم صلل فن الجولسرل كره  الااكؿ ملسو هيلع هللا ىلص ل   باالرـ أحم ؛ ال ا ف ( ٔ)
ٜٔ٘.  



 

 

 

 

 الفصل الرابع 
 سباب النزولأالمنافقون من خالل مرويات  

 
 ويتضمن أربعة مباحث:

 
 المبحث االول 

 الملوف كف الحول ج ؿ كعلوـ  ك رملابكف رس  لكل ع الل قو  
 كرالهل كف  ولملل قصف

 المبحث الثاني

 ر ال الملوف صف لسماسمصف ك كالـ فن 

 غلكع بلن الملطسق للاع أر ا هـ ك كالـ فن

 المبحث الثالث 

 اعل ؽ الملوف صف لحو  ل االفؾ كاللبا ل ال ا لرل العول ع

 المبحث الرابع 

  كاالملوف صف فن غلكع لبكؾ كالعوكلـ ماج ا لسبااا  ولماسمصف 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 




















 


























 

            



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 الفصل الرابع

 باب النزولالمنافقون من خالل مرويات اس
 ف هللا رػػػػل كجػػػػػس عسػػػػػق الاػػػػػمكا  كاااض  ػػػػػولحق كعسػػػػػق العسػػػػػق لرمبػػػػػ ك ل كأمػػػػػالـ 
 ػػػأف ر رمػػػػكا حرػػػػولهـ رسػػػػ  االرمػػػػوف الحػػػق الػػػػكص قومػػػػ  رسرػػػػ  الاػػػػمكا  كاااضل كال 
ركػػػػكف االرمػػػػوف ح ػػػػو حلػػػػ  ركػػػػكف قو مػػػػو رسػػػػ  اللػػػػ ؽ الم لبػػػػن ل عػػػػ ص اللػػػػوـ 

للػػػػػو قل لسااػػػػػكؿ لػػػػػس  هللا ب رػػػػػل كجػػػػػس  وطلػػػػػو كظػػػػػولاال كالم لبػػػػػن لسملو مػػػػػل ا
رسرػػػػ  كاػػػػسـ فػػػػن جمرػػػػع ااحػػػػكاؿل ك ػػػػ  لاػػػػم  ال  ػػػػا ل  ولحرػػػػوع المبلرػػػػل رسػػػػ  الحػػػػق 
ػػػػػل  ػ ػػػػػوؽل كاف ملللػ ػػػػػكل كاللوػػ ػػػػػـ كالجػػ ػػػػػولا الظسػػ ػػػػػس مظػػ ػػػػػن كػػ ػػػػػك لعلوػػ ػػػػػ ؽل كرل  ػػ كاللػػ
اللػػػػ ؽ "لمصػػػػل ألػػػػس اللوػػػػوؽ مػػػػف ألػػػػس االرمػػػػوفل كاػػػػكوف الجلػػػػوف مػػػػف ألػػػػس اللصػػػػاافل 

ػػػػّؾ ااحػػػػػكاؿل ك  حػ ػػػػوؿل كم  الحومػػػػػس رسػػػػػ  اقلحػػػػػوـ االػػػػػكاؿل كال ػػػػػػول فهػػػػػك اكا اارمػ
الػػػػكص  عػػػػس ملػػػػ  الكالػػػػسكف  لػػػػ  حبػػػػاع كص الجػػػػ ؿل كلػػػػك أاػػػػوس بلػػػػول الػػػػػ صفل 

الر ػػػػصفل ك اجلػػػػ  لولرػػػػل ل اجػػػػل اللبػػػػكع اللػػػػن لػػػػن أافػػػػع الػػػػ اجو ل  ٔ()كرمػػػػك  فاػػػػطوط
 كمف ماوجلهـ فن

 
 
 
 

 

لا: مجلمع ألس  حكؿ جومم . كالواطوط مجلمع ألس ( الواطوط: بص  مف  مال كفاطوط المٔ)
الجكاع حكالن ماج  جمورلهـ. ر وؿ: للالل ألس الواطوط. كفن الح صو: )رسركـ  ولجمورل فػإف صػ  
هللا لمول  مع الواطوط( كالواطوط فن كػ ـ المػال لػك الم صلػل كلػكلؾ قصػس لملػا فاػطوط كمملػ  

مول  مع الاكا  اارظـ كمع ألس ااملوا كأف مػف  ػك العبا أف ص  هللا مع الواطوط أص أف هللا ل
رلهـ كفواقهـ فن الاأص فسرس رس  الحق . صلظا: بػف فػكاؾ ؛ أبػك  كػا دمحم بػف الحاػف االلػواص 

 –لرولـ الجلل ٕلػ(ل م كس الح صو كبرول ل لح صق :مكا  دمحم رسن ل ط ٙٓٗاالبهولنل )  
 . ٖٔٚ/ ٚمال  ؛ ابف ملظكا ل لاوف ال ٖٕٖـ ل ٜ٘ٛٔبصاك  ل 



 

 

 

ػػػػ ر صف "  ػػػػوجف اللػ ػػػػوا  لػػػػػػ  ماػ ػػػػو  لجػػػػػاص المصػػػػػكف كاالهػ ل ػػػػػ  ل ػػػػػاا فػػػػػػن  لٔ()الجلػ
ػػػػػس محك ػ ػ ػػػػوفل كرمػ ػ ػ ػػػػػق  ولساػػ ػ ػ ػػػػػلل كلطػ ػ ػػػػ صق  ول سػػ ػ ػ ػ ػػػػوف للػ ػ ػ ػػػػػا مل أّف االرمػػ ػ ػ ػػػػو  ال ػ ػ ػ مػػ

 ػػػػولجكااال كأف للولػػػػؾ ر قػػػػل لػػػػ ـل قكرػػػػل بػػػػصف الظػػػػولا كال ػػػػوطفل فمػػػػو كقػػػػا فػػػػػن 
ػػػػغل  كا  ػ ػػػػ  مبػػ ػ ػػػػػن الجاػػ ػػػػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )أال  ّف فػػ ػ ػػػػو قػػ ػ ػػػػػكااال كمػػ ػػػػػ  الجػػ ػػػػػا رسػػ ػػػػػل ظهػػ ال سػػ

ف فا   فا  الجا  كس ل أال كلن   .ٕ()ال سل(لسح ل لسا الجا  كس ل كا 
 ف بسرػػػل االاػػػػ ـ  ولملػػػػوف صف  ػػػػ ص ع جػػػػّ ًا؛ اّلهػػػـ ملاػػػػكبكف  لرػػػػ ل كلػػػػـ أرػػػػ ال  فػػػػن  

الح ر ػػػلل صعاجػػػػكف ر اكلػػػ  فػػػػن كػػػس  ػػػػأف رظػػػف الجولػػػػس ألػػػ  رسػػػػـ كلػػػ ال كلػػػػك 
غورػػػػل الجهػػػػس كاالفاػػػػو ل فكػػػػـ مم ػػػػس ل اػػػػ ـ لػػػػ مك ؟ل ككػػػػـ حلػػػػف قسمػػػػكا أاواػػػػ  

ػػػػـ طماػػػػك ؟ل ككػػػػـ بػػػػابكا  م س  مػػػػوكؿ الّ ػػػػ   فػػػػن ألػػػػكؿ غاااػػػػ  كعابػػػػك  ؟ل ككػػػػـ ر 
لر سمكلػػػػول فػػػػ  صػػػػلاؿ االاػػػػ ـ كألسػػػػ  مػػػػلهـ فػػػػن محلػػػػل كبسرػػػػلل كال صػػػػلاؿ رطاقػػػػ  مػػػػف 

ػػػػسحكف  ػػػػكلؾ ملػػ ػػػػـ بػ ػػػػاّ ل ل صلرمػػػػػػكف ألهػػ ػػػػ  اػ ػػػػاّ ل  مػػ ػػػػبههـ اػػ ل }ٖ() ػ
}()ٗ . 

 ػػػػلل كأبهػػػػل صلمػػػػلل ك لمػػػػوظـ بهػػػػو كمػػػػلهـ مػػػػف العػػػػك المسػػػػـ حافػػػػل صلأجػػػػس بهػػػػو كا لص  
 ل ك حال  رموف المب ٘()ص رك اللوس  ل  هللا كروا لك مل 

 
 

 

رػػوؾ لاػػلمصفل طٔ) ل  اا الجلػػل المسمرػػػلل ٔ( ابػػف ال ػػرـل مػػ اا) الاػػولجصف بػػصف ملػػػولؿ  رػػوؾ لمبػػ  كا 
 .ٜٕٚ/ٕلبلوفل  -بصاك  

؛ماػػسـل لػػحرا ماػػسـ ٕٓ/ٔ؛البعػػواصل لػػحرا البعػػواص ٕٖٗ/ٖٓ( أحمػػ ل ماػػل  االمػػوـ أحمػػ  ٕ)
ٖ/ٕٜٔٔ . 

 .ٖٚٚ/ٔ( ابف ال رـل م اا) الاولجصف ٖ)
 .ٕٔل  اع  رل ( اكاع اٗ)
ل ٕلػػػ(ل فػػرض ال ػ صا  ػػاا الجػػومع اللػػغصال طٖ٘ٓٔ( الملػوكص؛ دمحم المػػ رك  مبػػ  الػالؼ ) ٘)

 . ٜٔٗ/ٕـل ٕٜٚٔلبلوفل  - اا الممافلل بصاك  



 

 

 

كممافلػػػ  ركػػػكف عكفػػػ  أف ركػػػكف مػػػف ألػػػػس لػػػك  الط  ػػػلل كلهػػػكا ا ػػػل  عػػػكؼ اػػػػو ع  
ػػػػو  صهو رسػػػػػ  ألواػػػػػػهـ أف رككلػػػػػكا مػػػػػػلهـل فكػػػػػوف رمػػػػػػا ر ػػػػػكؿ لحكروػػػػػػل  ٔ()اامػػػػػل كاػػ

اػػػػكؿ هللا مػػػػع ال ػػػػكـ ؟ فر ػػػػكؿ: الل ابػػػػن هللا رلهمػػػػو: "لو ػػػػ لؾ هللال لػػػػس اػػػػمولن ا 
ل كل ػػػػ   عوػػػػن رسػػػػػ  ك صػػػػا مػػػػف الماػػػػسمصف حػػػػوؿ  مػػػػػض  ٕ()كال ألكػػػػن  مػػػػ ؾ أحػػػػ ًا"

الملػػػػوف صف فػػػػن ال ػػػػػ رـ كالحػػػػ صول كمػػػػو كػػػػػوف جمورػػػػل فػػػػن أرػػػػػوـ اللبػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص مللاػػػػػبكف 
لػػػ  مسلػػػػ ل كلػػػـ فػػػن ال ػػػوطف مػػػػف مػػػا ع الملػػػوف صفل كاللبػػػن لػػػػس  هللا   لػػػ  لػػػحبل  كا 

اػػسـ ال رمسػػـ بهػػـل قػػوؿ لمػػول : }رسرػػ  ك 

}()ٖ . 
رسػػػ  اػػػػص  ال  ػػػا أف ال رمسػػػػـ بػػػ مض الملػػػػوف صف كلػػػـ ممػػػػ  فػػػن الم صلػػػػل فػػػإكا جػػػػول  

 .ٗ() الكا ل ف واكل  أف صعو  الملوف كف رس  المسمول مف أمل 
 
 
 
 
 

 

ل حسصػف االلػوال لػحوبن جسصػس مػف الاػو  صفل -ابػن هللا رلػ -( حكرول بف الرموف الم ان ٔ)
روػػػل ابػػن الػػ  رلػػ  لػػوحل اػػا اللبػػن ملسو هيلع هللا ىلص فػػػن كأبػػك  لػػحوبن أربػػول اال ػػه   أحػػ ل كػػوف حك

لػػ . صلظػا: ٖٙالملوف صفل لـ رمسمهـ أح  غصا ل لكفن فن أكؿ ع فل رسن ابن هللا رل  اػلل 
؛ ابف حجال االلو ل ٛٓٚ-ٙٓٚ/ٔ؛ ابف اا صال أا  الغو ل ٖٛٔابف رب  البال االالرمولل 

ٕ/ٜٗٙ-ٜٗٚ. 
 .ٖٛٛ/ٔ ( ابف ال رـل م اا) الاولجصفٕ)
 .ٔٓٔ( اكاع اللك ل  رل ٖ)
 . ٖٖٗ/ٗٔ( الكلبنل اصا أر ـ الل  ل ٗ)



 

 

 

ــًة: ــ ــاق لغ ل كاللوػػػػقل ٔ()لػػػػوفقل ملوف ػػػػلل كلووقػػػػًو كلػػػػك م ػػػػلق مػػػػف لوف ػػػػول الصابػػػػكع النفــ
قػػػػوؿ لمػػػػول : } ٕ() الطا ػػػػق اللوفػػػػكل كالاػػػػال فػػػػن االاض اللوفػػػػػك فرػػػػ 

}()ٖ. 
  جحػػػػا ر ػػػوؿ لػػػ : اللوف ػػػػولل ك عػػػا ر ػػػوؿ لػػػػ : ال ولػػػمولل فػػػإكا طسػػػػل كاف الصابػػػكع لػػػ
قلػػػع فعػػػا) مػػػف اللوف ػػػولل كػػػكا الملػػػوفق صعػػػا) مػػػف االرمػػػوف مػػػػف  ٗ()مػػػف ال ولػػػمول

كلػػػػوفق فػػػػن الػػػػ صف: اػػػػلا كوػػػػا ل كأظهػػػػا  رمولػػػػ ل  ل٘()غصػػػػا الكجػػػػ  الػػػػكص صػػػػ عس فرػػػػ 
اللوػػػقل كقػػػ  كاػػػمن الملػػػوفق ملوف ػػػًو؛ اّلػػػ  راػػػلا كوػػػا  كرغص ػػػ ل ف ػػػ    ولػػػكص صػػػ عس 

لجػػػػػاا فػػػػػن ال ػػػػػا ف الجػػػػػا ـ كالحػػػػػ صو ال ػػػػػا ف ككػػػػػا )اللوػػػػػوؽ(ل كمػػػػػو للػػػػػاؼ ملػػػػػ  
 . ٙ()اامًو كفمً  

 
 
 
 

 

 .ٛٓ٘ٗ/ٙ؛ ابف ملظكال لاوف المال ٕٚٗ/ٕ( ابف الجكلصل غا ل الح صو ٔ)
 .ٕٓ٘( الااغل االلوهولنل الموا ا  فن غا ل ال ا فل ٕ)
 .ٖ٘( اكاع االلموـ  رل ٖ)
ع صعػا) لػاال الجحػا  ـػ راػ   ػ  فـػ اآلعػا مػف قػكلهـ ( ال ولمول:  لمو قصػس لػ  كلػؾل اّف الصابػك ٗ)

 . ٜٖ٘/ ٓٔقلع الجسـ  ول ـ  كا املح    ؛ ابف ملظكا ل لاوف المال 
؛ المصلػنل رمػ ع ٕٜٗ/ٗ؛ أبك حروف اال لاػنل ال حػا المحػرم ٚٚٛ( ابف فواسل مجمس السغلل ٘)

 . ٕٚٔ/ٔال وائ 
؛ ٜٛ/٘لهورل فن غا ل الح صو كاا ػا ؛ ابف اا صال الٓٙ٘ٔ/ٗ( صلظا: الجكلاصل اللحوا ٙ)

 .ٖٖٗ/ٙ؛ اللبص صل لو) الماكس ٜٓ٘ٗ-ٛٓ٘ٗ/ٙابف ملظكال لاوف المال 



 

 

 

ــطالحاً  ــاق اصــ ــ ــا النف ــ  ٔ() : فهػػػػك اظهػػػػوا االرمػػػػوف  ولساػػػػوف ككلمػػػػوف الجوػػػػا  ول سػػػػلوأمَّ
فجممػػػ  لػػػػول اللوػػػوؽ كالجوػػػػا كالجػػػػكل كالمعو رػػػل كالجػػػػبف كغصالػػػػول فكوػػػ   ػػػػ  مػػػػف 

كوػػػا  كرظهػػػا  رمولػػػ ل كلػػػك ااػػػـ  اػػػ من لػػػـ لمافػػػ  المػػػال   ػػػال كلػػػك الػػػكص راػػػلا
ف كوف ألس  فن السغل مماكفوً   .ٕ() ولممل  المعلكص    كا 

ــان ــاق نوعـــ : لوػػػػػوؽ أجبػػػػػا كلػػػػػك لوػػػػػوؽ االرل ػػػػػو ل كلوػػػػػوؽ ألػػػػػغا كلػػػػػك اللوػػػػػوؽ النفـــ
 الممسن.

اللوػػػوؽ ااجبػػػػا كلػػػك: أف رظهػػػػا االلاػػػػوف االرمػػػوف  ػػػػوبل كم  كلػػػ ل ككل ػػػػ ل كااػػػػس ل 
ل كرظهػػػػػا لسماػػػػػسمصف ٖ()اآلعػػػػػال ك ػػػػػ طف مػػػػػو صلػػػػػوقض كلػػػػػؾ كسػػػػػ  أك  مبػػػػػ  كالصػػػػػكـ

 رمولػػػػػ   ػػػػػوب كم  كلػػػػػ  ككل ػػػػػ  كااػػػػػس  كالصػػػػػكـ اآلعػػػػػا فرملػػػػػـ بػػػػػكلؾ  مػػػػػ  كمولػػػػػ  
ػػػػ ا   ػ ػػػػولاًا فػػػػػػن رػ ػ ػػػػ ا ظػ ػػػػكال الموجػػػػػػسل كرلػػ ػ ػػػػػف ال لػػػػػػس كالمػ ػػػػلعسص مػ ػػػػ  ك ػػ كرابػػ
الماػػػػسمصفل كرحاػػػػل رسػػػػ  ألػػػػ  مػػػػلهـل كلػػػػك فػػػػن ح ر ػػػػل أمػػػػا ل ملاػػػػسخ مػػػػف الػػػػ صف 

كل  ػػػ ل ال صػػػلمف  ػػػوبل كال  ك مػػػ  الػػػكص ألللػػػ  رسػػػ  ااػػػكل ل فسػػػرس ممػػػ  كسػػػ ل مكػػػ
 مف االرموف  نلل كلكا اللووؽ

 
 
 
 
 

 

لػػػ(ل اللما وػػو ل  ط ج صػػ عل مكل ػػل لبلػػػوفل ٙٔٛ( الجاجػػولن؛ رسػػن بػػف دمحم بػػف رسػػن الػػػل ف ) ٔ)
 .ٕ٘ٙـل ٜ٘ٛٔبصاك ل 

 ..ٕٜٖ/ٔ( الاووا لنل لكامع االكاا البهرل ٕ)

لػ( ل جومع المسـك كالحكـل لح صق:  مصل ٜ٘ٚحلبسن؛ رب  الاحمف بف احم  )  ( ابف اجل الٖ)
باالرـ  وجسل ط  . ٔٛٗ/ٕـ ٜٜٜٔل ملاال الااوللل بصاك ل ٛااالولكط كا 



 

 

 

صكجػػل للػػػوح   العسػػػك  فػػػن اللػػػوال بػػػس لػػك فػػػن الػػػ اؾ اااػػػوس ملهػػػو } 
ك أرظػػػـ كوػػػاًا مػػػف لػػػوحل ل  كلػػػ ٔ(){

ػػػػػلبصف ػ ػػػػػا الماػ ػ ػػػػػا الكابػ ػػػػػك  لٕ()الجوػػ ػ ػػػػوا الصهػ ػ ػ ػػػػػ  أح ػ ػ ػػػػػكف  لػ ػ ػػػػوف كف صجساػ ػ ػ ػػػػوف الملػ ػ ػ ككػ
قػػوؿ لمػػول : }  ٖ()فراػػعاكف مػػف ال ػػا ف

كالعطػػول لجمرػػع مػػف أظهػػا االرمػػوف مػػف  ٗ(){
ػػػػ  أف رمل ػػػػػس أكامػػػػػا كلػػػػػول هللا  محػػػػػق كملػػػػػوفق ل الَّػػػػػ   كا أظهػػػػػا االرمػػػػػوف ف ػػػػػ  للمػ

 ل .لمو
كأمػػػو اللوػػػػوؽ االػػػػغال أك اللوػػػػوؽ الممسػػػػن: فهػػػػك لػػػػاؾ المحوفظػػػػل رسػػػػ  أمػػػػكا الػػػػ صف 
اػػػاال كماارولهػػػو رسلػػػول فر ػػػ   فػػػن لػػػكا اللوػػػوؽ ااجبػػػال  ك فرػػػ  معولوػػػل ال ػػػكؿ لسكاقػػػع 
كلجلػػػ  لػػػرس فػػػن االرل ػػػو ؛ كلػػػكلؾ ال صللػػػوف  مػػػع ألػػػس اللكحصػػػ  كاالرمػػػوف كال صعػػػا) 

ػػػػلحق الكر ػػػػوف راػػ ف كػػ ػػػػ صفل كا  ػػػػوح   رػػػػػػف الػػ ػػػػػوؽ ٘()صػػػػػػ  كاػػػػػػو ا الممولػػػػػػنلػػ ل كاللوػ
االػػػػػغا كاػػػػػصسل ككا مػػػػػل  لػػػػػ  اللوػػػػػوؽ ااجبػػػػػال كمػػػػػو أف الممولػػػػػن با ػػػػػ  الجوػػػػػػال 

 فكمو ص ع   رس  مف ألّا رس  المملرل
 
 
 

 

 . ٘ٗٔ( اكاع اللاول ل  رل ٔ)
ل مكل ل الاكا ص لسلكل ػعل جػ عل ٗ( بمصا ل؛ ر موف جمملل م عس ل ااال الم ص ع االا مرلل طٕ)

 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ ـلٖٕٓٓ
 . ٚٔٗ/ ٘( صلظا: ال اطبنل الجومع الحكوـ ال ا ف  ٖ)
 .  ٓٗٔ( اكاع اللاول ل  رل ٗ)

 .ٖٛٗ( بمصا لل م عس ل ااال الم ص ع االا مرلل ٘)



 

 

 

أف ر اػػػػسل االرمػػػػوف رلػػػػ  المػػػػك ل كػػػػكلؾ صع ػػػػ  رسػػػػ  مػػػػف ألػػػػا رسػػػػ  اللوػػػػوؽ أف  
ػٔ()راػػػسل االرمػػػوفل فرلػػػصا ملوف ػػػًو عوللػػػوً  ػ س  هللا رسرػػػ  ل  كقػػػ  حػػػكا ملػػػ  اللبػػػن لػ

كا كرػػػػ   كاػػػسـ فػػػن أحو صػػػػو ك صػػػاع ك كلػػػ : ) رػػػػل الملػػػوفق  ػػػ و:  كا حػػػػ و كػػػكلل كا 
كا ا ػػػلمف عػػػوف( ل فهػػػك  علػػػوؿ لوػػػوؽل كلػػػوحبهو  ػػػبر   ولملػػػوف صف فػػػػن ٕ()أعسػػػفل كا 

فػػػن لػػػك  العلػػػوؿ مػػػف الجػػػكل كل ػػػػض المهػػػ  كعسػػػف الكرػػػ  كالعرولػػػلل كلجّلػػػ  لػػػػرس 
ػػػ ػػػػو ًال ]كفرػػػػػ   لصػػػػػس رسػػػػػ  أف اللوػػ وؽ صلػػػػػ مض ك ل ػػػػػملل كمػػػػػو أف رسػػػػػ  كوػػػػػالـ ارل ػ

االرمػػػػػوف كك  ػػػػػمل ك ل ػػػػػ  ك ػػػػػػل صل ف ػػػػػمل اللوػػػػػوؽ كسهػػػػػػو مػػػػػف الجػػػػػكل كالعرولػػػػػػل 
كالجػػػػػكا كالغػػػػػ ا كالا ػػػػػول كطسػػػػػل المسػػػػػـ لر ػػػػػوؿل كحػػػػػل الا واػػػػػل كالم ػػػػػصعلل كمػػػػػكا ع 

لػػػس  هللا رسرػػػ  -الوجػػػوا كالللػػػوا  فمػػػف االجبهػػػو كسهػػػو ككػػػوف فػػػن قس ػػػ  غػػػس  لسلبػػػن 
ػػػػورو ل أك ر-كاػػػػػػسـ ػػػػػف قبػػ ػػػػػف ل أك حػػػػػػا) مػ ػػػػػ  أف  صػ ػػػػػا محلاػػػػػػل أك رمل ػ ػػػػػكـ غصػ لػ

الللػػػوا  أك الصهػػػك   صػػػف مسػػػرا كرمصػػػس  لػػػصهـل فهػػػكا كومػػػس اللوػػػوؽل كألػػػ  فػػػن الػػػػ اؾ 
اااػػػوس مػػػف اللػػػوال فػػػإف كػػػوف فرػػػ   ػػػم ل مػػػف لوػػػوؽ اارمػػػوؿ فسػػػ  قاػػػم مػػػف الم ػػػ  

ل كػػػػػوف ااػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال صكاجػػػػػ  الملػػػػػوف صف  لػػػػػا ا ٖ()حلػػػػػ  صػػػػػ رهو ك لػػػػػكل ملهػػػػػو[
لمػػػػػو ر ػػػػصا  لػػػػػصهـ  وامػػػػواع الممسكمػػػػػل رسػػػػ  اػػػػػبصس ال ػػػػ كؿل كال راػػػػػمصهـ  أاػػػػمو هـل كا 

 اللكا لل ككوف حكرول ابن هللا رل  ر كؿ:  ف اللووؽ  لمو كوف
 
 
 
 

 

 . ٖٜٗ-ٕٜٗ/ٕ( ابف اجل ل جومع المسـك كالحكـل ٔ)
فرػػ  علػػسل مػػلهف كولػػ  فرػػػ  ( كقكلػػ  ملسو هيلع هللا ىلص: )أابػػع مػػف كػػف فرػػػ  كػػوف ملوف ػػو عوللػػول كمػػف كولػػػ  ٕ)

كا عولـػ  كا رولػ  غػ ال كا  كا ح و ككلل كا  علسل مف اللووؽ حل  ص رهو:  كا اللمف عوفل كا 
 . ٛٚ/ٔ؛ماسـل لحرا ماسـ ٙٔ/ٔفجا(. البعواصل لحرا البعواص 

 .ٖٖٙ/ٔٔ( الكلبنل اصا أر ـ الل  ل ٖ)



 

 

 

رسػػػ  رهػػػػ  ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كمػػػػو كػػػوف  مػػػػ  لمولػػػػ  فهػػػػك "كوػػػا  مػػػػ  االرمػػػػوف" كمملػػػػ   
 لػػػػـ رككلػػػكا أاػػػسمكال  لمػػػو كػػػولكا رظهػػػػاكف لػػػكا: أف الملػػػوف صف فػػػن لمػػػف ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ػػػػوع اامػػػػػػا  ػػػػ   ػ ػػػػو الصػػػػػكـ كقػ ػػػػو ال فأمػ ػػػػًول كراػػػػػاكف الجوػػػػػا ارل ػػ ػػػػوًل كلووقػ االاػػػػػ ـ ا ػ
 كالل ال فمف لوفق ملهـ فهك مال ؛ افَّ لووق  كوا أح     م  قبكؿ ال صف .

لَّمػػػو كػػػوف الملػػػػوفق فػػػن لمػػػوف ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص م رمػػػًو ر  سػػػ  كوػػػػا  ااكؿ فسػػػـ صل ػػػػوبهو كا 
ػػػػػف  ػػػػػاك  مػػ ػػػػو أظهػ ػ ػػػػػس مػ ػػػػألوهـل كر بػ ػ ػػػػوف صلػ ػ ػػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص كػػ ػػػػـ؛ افَّ اللبػ ػ ػػػػػف الحكػ ػػػػو اعلسػ ػ لمػ كا 
االاػػ ـل كلػػػك ظهػػػا مػػػلهـ ع فػػػ ل كأمػػػو  مػػػ   فمػػػف أظهػػػا  ػػػص ًو فإلػػػ  صلاعػػػك  ػػػ ل كال 

ل كألػػػػـ مػػػػو رمصػػػػل الملػػػػػوف صف  ٔ()صلػػػػاؾ لملػػػػسحل اللػػػػألفل لمػػػػ ـ االحلرػػػػو)  لػػػػ  كلػػػػؾ
ػػػػو قػػػػػوؿ لمػػػػػول  : االعػػػػػل  ؼ بػػػػػصف الظػػػػػولا كال ػػػػػوطف ل كبػػػػػصف الػػػػػ رك  كالح ر ػػػػػل كمػ
أف لػك  اآلرػل لللػ  فػن  ٕ(){}

ػػػػػول لػػػػػػولهـ ػػػػػف  ٖ()ألػػػػػػس اللوػػػػػػوؽل كأف لػػػػػػك  اللػ ػػػػول  رػ ػػػػػؾ لّ ػػػػػػ  هللا لمػػ ل كرسػػػػػػ  كلػ
 كل  لمول : }الملوف صف  

 

 .ٖٛٗ-ٖٚٗ( بمصا لل م عس ل ااال الم ص ع االا مرلل ٔ)
 . ٛع ال  اع  رل ( اكا ٕ)
 .ٕ٘ٚ/ٔ( الطباصل جومع البروف ٖ)



 

 

 

ل كمهمػػػػو لاػػػػلا الملػػػػوف كف بػػػػػلص ٕ()ال ػػػػاعأص العػػػػواجكف مػػػػف الػػػػ صف ك  (ٔ){
ػػػّ  لسمػػػػػلمف اف رحػػػػس بهػػػػػـ كبعبػػػػو اػػػػػاا الـ ككولػػػػ  اػػػػػكا ال ػػػػػا ف  االرمػػػػوفل فػػػػػ  بػ
ك رولػػػػ  الم لرػػػػل لبػػػػػصف  اػػػػو س الملػػػػػوف صف كأااجروهـلحلػػػػ  لللػػػػ  فػػػػػصهـ اػػػػكاع لحمػػػػػس 

ع ػػػػػل ماػػػػل ع ال عصػػػػػا رلػػػػػ لـ  ااػػػػمهـ العػػػػػوص كلااػػػػـ لهػػػػػـ أعػػػػػل  لػػػػكاعل ألهـ
 .ٖ()لمو لـ لكا    أح ـل كأ  وا    ر كؿكال ف   لهـ كال رسـل كا  

ػػػػػػل  ػػػػػوملل كالع ػ ػػػػػس اللػػ ػػػػػبههـ  وللمو صػػ ػػػػػ  لل ػػ ػ ػػػػػك ل حلػ ػػػػػول   ع كالجمػػ ػػػػػامصهـ  ػػ ػػػػػـ لػػ  ػػ
الماػػػػػل عل كللػػػػػوهـ  ػػػػػػولجبف كالوػػػػػلع كسمػػػػػو لجػػػػػػس لػػػػػك ل أك رسػػػػػ  لػػػػػػرحلل اك 
لحػػػػاؾ  ػػػػنلل مػػػػع أفَّ ظػػػػػولالـ العػػػػ اعل كأجاػػػػومهـ الطػػػػػكاؿ المػػػػااضل اللػػػػن لاػػػػػا 

}ل قكلػػػػ  لمػػػػول : ٗ() ف أ بػػػػّن بػػػػف اػػػػسكؿ لػػػػلؿاللػػػػوظا ف كفػػػػ  ربػػػػ  هللا بػػػػ

}(٘) . 
ككػػػػوف ربػػػػ  هللا ابػػػػف أ بػػػػّن بػػػػف اػػػػسكؿ اجػػػػ  جاػػػػرمو لػػػػبرحو فلػػػػرحو كلػػػػق الساػػػػوفل 

 أجاومهـ {}فإكا قوؿ امع اللبن ملسو هيلع هللا ىلص ل كل  
 
 
 
 
 

 

 . ٚٙ( اكاع اللك ل  رل ٔ)
 .ٖ٘ٗ( بمصا لل م عس ل ااال الم ص ع االا مرلل ٕ)
 . ٖ٘ٙ/ ٕٕ( الطباص ل جومع البروف ٖ)

؛ الكاح صل اا ول الللكؿ ٕٖٓ/ٜ؛ ال مسبنل الج ف كالبروف ٕ٘ٙ/ٕٕ( الطباصل جومع البروفل ٗ)
ٖٙٚ-ٙٚٚ . 
 .  ٗكاع الملوف كف   رل ( ا٘)



 

 

 

 
 
ػػػػػوفل  ػػػػػو أاكاال كلػػػػػػرس فػػػػػػ  أجػػػػػػكافهـ ارمػ ػػػػػسل لراػػػػػػ  فصهػ  ع ػػػػػػل ال لاػػػػػػمع كال لم ػ
ر ػػػػكؿ  كا لػػػػو   ملػػػػو  فػػػػن الماػػػػكا اك أفسلػػػػ   ا ػػػػل اك  {}

أل ػػػ   بػػػػولل ظلػػػػكا ألمػػػػو صػػػػاا كف بػػػػكلؾ ممػػػو فػػػػن قسػػػػكبهـ مػػػػف الارػػػػل كقػػػػ  للػػػػوكؿ 
ال ػػػػا ف أكل ػػػػؾ اللوػػػػا للػػػػوكال اكلرػػػػو ككلػػػػف أع قهػػػػـ كلػػػػوو مطو  ػػػػول كلػػػػك  اآلرػػػػو  
ػػػػ ػػػػو لمػػػػػػف مبػػػػػ  كلمػػ ف كلظو الػػػػػو ربػػػػػػاع رومػػػػػل  ػػػػػػومسلل كالمككجػػػػػو عولػػػػػػ ال  وعلػ
صجػػػػنل مػػػػف لػػػػكا اللػػػػلف الػػػػ  صػػػػكـ ال رومػػػػلل قػػػػ  جػػػػول كلػػػػف الملػػػػوف صف للحػػػػكصا 
ػػػػػصهـ  اػػػػػػبل الغػػػػػػاكا اك الغوسػػػػػػل كلصل ػػػػػػ   ػػػػػولبهـ ك اكلػػػػػػكا  لػ الماػػػػػػسمصف  اف رػػػػػػأملكا جػ

 .ٔ()الماسمكف  الـ كغ الـ كلسحكاملهـ أصلمو كج كا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لػػ(ل لواػصا م ولػس ٓ٘ٔ( م ولس بف اسرموف ؛ أبك الحاػف م ولػس بػف اػسرموف اال ص البسعػن ) ٔ)
لػػػػل ٖٕٗٔل  اا  حرػػػول اللػػػااول بصػػػاك ل ٔبػػػف اػػػسرموفل لح صػػػق: ربػػػ  هللا محمػػػك   ػػػحول ل ط

٘/ٖٔٙ-ٖٔٚ. 



 

 

 

 
 

 المبحث االول  
 المنافقون أصحاب جدل وخصام

 زيع الصدقاتو يعترضون عمى تو  
 ويستيزئون بالمتصدقين 

كحػػػّكا  ٔ()حػػػّكا ال ػػػا ف الجػػػا ـ مػػػف اللوػػػوؽ كبػػػصف لػػػوو  الملػػػوف صف فػػػن  رػػػو  ك صػػػاع 
الااػػػكؿ ملسو هيلع هللا ىلص املػػػػ  مػػػػف اللوػػػوؽ كقػػػػوؿ: ) ّف أعػػػػكؼ مػػػػو أعػػػوؼ رسػػػػركـ  مػػػػ ص  ملػػػػوفق 

ل مغػػػػا ملطسػػػػق الساػػػػوف لجّلػػػػ  جولػػػػس ال سػػػػل كالممػػػػسل فواػػػػ  الم صػػػػ ع ٕ()رسػػػرـ الساػػػػوف(
ػػػػػـ  ػ ػػػػػوؿ ااػػػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ) لكػ ػ ػػػػػوفل قػ ػػػػػـ الساػػ ػػػػػا رسػػ ػ ػػػػػن الجػػػػػػػ ـ ك صػ ػ ػػػػػا  فػ ػػػػػوس بل مػػ لسلػػ
ّلمػػػػو ألػػػػو   ػػػػال كلمػػػػس  مبػػػػكـ أف ركػػػػكف ألحػػػػف  حجلػػػػ  مػػػػف  مػػػػضل  لعللػػػػمكفل كا 
فإلمػػػو أقبػػػن بصػػػلكـ رسػػػ  لحػػػك مػػػو أاػػػمع مػػػلكـل فمػػػف قبػػػص  لػػػ  مػػػف حػػػق أعرػػػػ  

 ٖ()هػػػلـ رػػػألن بهػػػو صػػػكـ ال رومػػػل( ػػػص ول فػػػ  رأعػػػك ل فإّلمػػػو أقطػػػع لػػػ  قطمػػػل مػػػف لػػػوا ج
كقػػػػ  كا   الاػػػػلل  ػػػػوللهن رػػػػف كلػػػػؾ أربػػػػو فػػػػن أحو صػػػػو ملمػػػػ  عل ف ػػػػ  قػػػػوؿ اللبػػػػن 

ل كرػػػػػف لػػػػػك  ٗ()ملسو هيلع هللا ىلص: )مػػػػف ظسػػػػػـ قصػػػػ   ػػػػػبا مػػػػػف اااض طكقػػػػ  مػػػػػف اػػػػػ ع أابػػػػصف(
 العلكمو  اك  اللحوبن

 

 .  ٖٚٚ/ٔ( ابف ال رـ ل م اا) الاولجصف ل ٔ)

ل ل  ٖٕٚ/ٛٔجبصا  ( الطباالن ل  الٕ) / ٔ؛  الهص من ل مجمع اللكا    ٔٙٔ/ٕ؛ البصه ن ل الّ م 
ٔٛٚ . 
؛ الطباالػػػنل الممجػـػ الجبصػػػا ٖٔ/ٜ؛ البػػػلاال ال حػػا اللعػػوا ٜٕٛ/ٔ( أحمػػ ل ماػػل  االمػػػوـ أحمػػ  ٖ)

ٔٛ/ٕٖٚ. 
؛ ]كفػن حػ صو  عػا قػوؿ  ٖٕٔٔ/ٖ؛ماسـل لحرا ماسـ ٖٓٔ/ ٖ( البعواصل لحرا البعواص ٗ)

أك فػن -:)أرظـ الغسػكؿ رلػ  هللا كااع مػف اااض لجػ كف الػاجسصف جػوا ف فػن اااض اللبن ملسو هيلع هللا ىلص
فر طػػع أحػػ لمو مػػف حػػظ لػػوح   كاارػػول فػػإكا اقلطمػػ  طكقػػ  مػػف اػػ ع أابػػصف  لػػ  صػػـك -الػ اا

 [ . ٜٜٕ/ٖ؛ الطباالنل الممجـ الجبصاٜٗٗ/ٕٛال رومل( صلظا:أحم ل مال  االموـ أحم  



 

 

 

أحػػػػ   ابػػػػن هللا رلػػػػ  افَّ علػػػػكم  حػػػػ    لهػػػػـ مػػػػع ٔ()الجسصػػػس  قلػػػػو ع بػػػػف اللممػػػػوف 
ػػػػصال  ػػػػك أبصػػػػػاؽ   ػػػػػال ك  ػ ػػػػـ: بلػ ػػػػوؿ لهػ ػػػػو ر ػ ػػػػوف ألػػػػػس بصػػػػػ  ملػ ػػػػوؿ:  كػ الملػػػػػوف صف قػ

ل ككػػػوف   ػػػػصا اجػػػ  ملوف ػػػػو ر ػػػكؿ ال ػػػػما صهجػػػك  ػػػػ  ألػػػحول ااػػػػكؿ هللا ٕ()كم  ػػػا
ملسو هيلع هللا ىلص  ػػػـ صلحسػػػ   مػػػض المػػػال  ػػػـ ر ػػػكؿ: قػػػوؿ فػػػ ف كػػػكا ككػػػكال فػػػإكا اػػػمع ألػػػحول 

ػػػػكا العبصػػػػػول ااػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلػػػػػؾ ال ػػػػػما  ػػػػكا ال ػػػػػما  اّل لػ ػػػػو ر ػػػػػكؿ لػ ػػػػولكا: كهللا مػ قػ
كقػػػػولكا: ابػػػػف اابصػػػػاؽ قولهػػػػول قػػػػوؿ: ككػػػػولكا ألػػػػس بصػػػػ  حوجػػػػل كفوقػػػػلل فػػػػن الجولسرػػػػل 

 كاالا ـل ككوف اللوس  ّلمو طمومهـ  ولم صلل اللما كال مصال ككوف الاجس
 
 
 
 
 
 
 

 

ممػوف بػف ل ػ  بػف رػوما الظ وػاصل أبػك رمػاك العلاجػن االلػواصل لػحوبن جسصػس ( قلو ع بف اللٔ)
أعك أبن امص  الع اص ام ل  ه  الم  ل كب اًا كأحػ ًا كالم ػول  كسهػو مػع ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. كلػكفن 

؛ ابػف ربػ  البػال االاػلرمول ٖٖٕٛ/ٗالل   و كر ا ف. صلظا: ابػك لمػرـل ممافػل اللػحو ل 
 .ٕٖٚ-ٖٓٚ/ٗ؛ ابف اا صال أا  الغو ل ٚٔٙ-ٙٔٙ
(   ا بف الحواو كلك أبصاؽ بف رماك االلواص الظواص  ه  أح ا كأعكا  م  ا ك  صال كأمو ٕ)

  ػصا لػك ال ػورا ككػوف ملوف ػو صهجػك اللػحو ل ككػولكا ألػس حوجػل فاػاؽ   ػصا مػف افورػل ابػف 
عرػ    ػا لوػوؽ. صلظػا: الطبػاصل ل    ار   ـ اال  فن  ها ابرع ااكؿ الل أابع كلـػ صػككا ا

 . ٜٓ/ ٓٔ؛ اللو صل  الكافن  ولكفرو  ٕ٘/٘؛ ابف اا صال أا  الغو ل ٛ٘ٗ/ٚجومع البروف 



 

 

 

الاجػػػػس ل ابلػػػػوع ٕ()مػػػػف ال ػػػػوـ مػػػػف الػػػػ امؾ ٔ() كا كػػػػوف لػػػػ  راػػػػوا ف ػػػػ م  بػػػػوفطل 
ػػػػومهـ اللمػػػػػا كال ػػػػػمصال ف ػػػػػ م   ػػػػ ل كأّمػػػػػو المرػػػػػوؿ فإّلمػػػػػو طمػ ملهػػػػػو فعػػػػػص بهػػػػػو لواػ

   ٖ()بوفطل مف ال وـ فوبلوع رمن افورل بف ل  
لػػػػ ل كفػػػػن الم ػػػػابل اػػػػ ا ك اع كاػػػػصفل  ٗ()حمػػػ  مػػػػف الػػػػ امؾ فجمسػػػػ  فػػػػن م ػػػابل

فمػػػػ ص رسرػػػػػ  مػػػػػف لحػػػػػ  البصػػػػػ ل فل بػػػػ  الم ػػػػػابلل كأعػػػػػك الطمػػػػػوـ كالاػػػػػ ال فسمػػػػػو 
رمػػػػن افورػػػلل ف ػػػػوؿ: رػػػػو ابػػػػف أعػػػن  لػػػػ  قػػػػ  رػػػ ص رسصلػػػػو فػػػػن لصسللػػػػو  ألػػػ ا ألػػػػولن

لػػػك ل فل بػػػ  م ػػػابللو فػػػكلل  طموملػػػو كاػػػ حلو. قػػػوؿ: فلحااػػػلو فػػػن الػػػ اا كاػػػأللو 
 ف صس للو: ق  اأصلو بلن أبصاؽ االكق كا فن لك  

 
 
 

 

( البػػوفطل كالبػػػووط الػػكص صجسػػػل المصػػاع كالملػػػوع  لػػ  المػػػ فل كالمكػػواص الػػػكص ركػػاص ااحمػػػوؿل ٔ)
كالل ػ  كغصالمػو . صلظػا: ابػف ككولكا صكم ك قكمو مف اال وط رحمسكف المصاع  ل  الم صلل الػ قصق 

. ٜٕٙ٘/ٗ؛ ابػػػػف ملظػػػػكا ل  لاػػػػوف المػػػػػال ٜ٘-ٜٗ/ٖاا صػػػػال اللهورػػػػل فػػػػن غا ػػػػل الحػػػػ صو 
 .٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٜٔاللبص صل لو) الماكس 

(  امػػق: الػػ امق لغػػػل فػػن الػػػ امؾ كلػػك الػػػ قصق المحػػكا. صلظػػػا: ابػػف الجػػػكلصل غا ػػل الحػػػ صو ٕ)
وصاكل  ػػػػو صل ال ػػػػومكس المحػػػػرمل ؛ الٖٛٙٔ-ٖٚٙٔ/ٕ؛ ابػػػف ملظػػػػكال  لاػػػػوف المػػػػال ٖٖٗ/ٔ
ٜٖٛ. 
( افورل بف ل   بف روما بف اكا  بف كملل كلك ظوا بف العلا) بف رماك بف مولؾ بف أكس ٖ)

االلواّص الظواّصل رـػ قلػو ع بػف الّلممػوف كلػك الػكص اػاؽ بلػك أبصػاؽ اػ ح  كطمومػ . صلظػا: 
ابػػػػف حجػػػػال االلػػػػو ل  ؛ٕٔٛ/ٕ؛ ابػػػػف اال صػػػال أاػػػػ  الغو ػػػػل ٖٕٔابػػػف ربػػػػ  البػػػػال االاػػػػلرمول 

ٖ/ٖ٘ٛ-ٖٜ٘. 
: الغافػل . صلظػػا: اللمع ػاصل أاػوس ال  غػل ٗ) ؛ ابػف الجػػكلصل ٓٓ٘/ٔ( الم ػابلل  ػولولا كالبـػ

 .٘٘ٗ/ٕ؛ ابف اا صال اللهورل فن غا ل الح صو ٕٗ٘/ٔغا ل الح صو 



 

 

 

السصسػػػلل كال لػػػا  فرمػػػػو لػػػا   ال رسػػػ   مػػػػض طمػػػومكـل قػػػوؿ: ككػػػػوف بلػػػك أبصػػػاؽ قػػػػولكا 
ل اجػػػػس ملػػػػو ٔ()فػػػػن الػػػػ اا: كهللا مػػػو لػػػػا  لػػػػوح كـ  اّل لبصػػػػ  بػػػف اػػػػهسكلحػػػف لاػػػػأؿ 

ػػػػوؿ: ألػػػػػو أاػػػػػاؽ؟ فػػػػػكهللا  ػػػػرو  كقػ ػػػػ  اعلػػػػػاط اػ اػػػػػ ـل فسمػػػػػو اػػػػػمع لبصػ لػػػػػ  لػػػػػ ا كا 
لصعػػػولطلكـ لػػػكا الاػػػصف أك للبصػػػلف لػػػك  الاػػػاقلل قػػػولكا:  لرػػػؾ رلهػػػو أصهػػػو الاجػػػس فمػػػو 

لػػػن رمػػػن:  ألػػػ   لػػػوحبهول فاػػػأللو فػػػن الػػػ اا حلػػػ  لػػػـ ل ػػػؾ أّلهػػػـ ألػػػحوبهول ف ػػػوؿ
رػػػو ابػػػف أعػػػن لػػػك ألصػػػ  ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فػػػككا  كلػػػؾ لػػػ ل قػػػوؿ قلػػػو ع: فألصػػػ  ااػػػػكؿ 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ف سػػػػ :  ف ألػػػػس بصػػػػ  ملػػػػو ألػػػػس جوػػػػولل رمػػػػ كا  لػػػػ  رمػػػػن افورػػػػل بػػػػف ل ػػػػ  
فل بػػػػكا م ػػػػابل لػػػػ ل كأعػػػػككا اػػػػ ح  كطمومػػػػ ل فسصػػػػا كا رسصلػػػػو اػػػػ حلول فأّمػػػػو الطمػػػػوـ 

للػػػو فرػػػ ل ف ػػػوؿ اللبػػػن ملسو هيلع هللا ىلص: )اػػػآما فػػن كلػػػؾ(ل فسمػػػو اػػػمع بلػػػك أبصػػػاؽ ألػػػكا  فػػ  حوجػػػل
فكسمػػػك  فػػػن كلػػػؾل فػػػوجلمع فػػػن كلػػػؾ لػػػوس  ٕ()اجػػػ  مػػػلهـ ر ػػػوؿ لػػػ : أاػػػصا بػػػف رػػػاكع

مػػػف ألػػػس الػػػ اال ف ػػػولكا: رػػػو ااػػػكؿ هللا  ف قلػػػو ع بػػػف اللممػػػوف كرمػػػ  رمػػػ ا  لػػػ  ألػػػس 
 لااقل مف غصا بصلل كال  ب ل قوؿبص  ملو ألس  ا ـ كل ال صامكلهـ  و

 
 
 
 
 

 

ا ( لبص  بف اػهس االلػواص لػ  ككػا فػن حػ صو قلػو ع بػف اللممػوف فػن قلػل ابػف أبصػاؽ لمػو لاػبك ٔ)
{ ااقلهـ  ل  لبص ل فأللؿ هللا لمول  فر : }

[ فبػػػاأ  هللا ممػػػو ل كلػػػ  رسرػػػ  بلػػػػك أبصػػػاؽ . صلظػػػا: أبػػػك لمػػػرـل ممافػػػل اللػػػػحو ل ٕٔٔ]اللاػػػول: 
 .ٖٗٛ/ٜ؛ ابف حجال االلو ل ٔٗٙبال االالرمولل ؛ ابف رب  الٕٕٕٗ/٘
( أاػصا بػف رػاكع بػف اػكا  بػف الهصػ ـ بػػف ظوػا االلػواص الّظوػاصل  ػه  أحػ ا كالم ػول   مػػ لول ٕ)

؛ ابػػػػف اال صػػػػال أاػػػػ  الغو ػػػػػل ٔ٘-ٓ٘كاال ػػػػه  بلهوكلػػػػ . صلظػػػػا: ابػػػػف ربػػػػ  البػػػػػال االاػػػػلرمولل 
 .ٛٚٔ-ٚٚٔ/ٔ؛ ابف حجال االلو ل ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٔ



 

 

 

قلػػػػو ع: فألصػػػػ  ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فكسملػػػػ ل ف ػػػػوؿ: )رمػػػػ    لػػػػ  ألػػػػس بصػػػػ  ككػػػػا مػػػػلهـ  
 اػػػ ـ كلػػػ ا لػػػامصهـ  ولاػػػاقل رسػػػ  غصػػػا  بػػػ  كبصلػػػل(ل قػػػوؿ: فاجمػػػ ل كلػػػك    

ولن رمػػػػن ألػػػػن عاجػػػػ  مػػػػف  مػػػػض مػػػػولن كلػػػػـ أجسػػػػـ ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فػػػػن كلػػػػؾل فألػػػػ
افورػػل ف ػػػوؿ: رػػػو ابػػػف أعػػن مػػػو لػػػلم ؟ فأعبالػػػ   مػػو قػػػوؿ لػػػن ااػػػكؿ هللا لػػػس  هللا 

ال ػػػػا ف } ٔ()رسرػػػػ  كاػػػػسـل ف ػػػػوؿ: هللا الماػػػػلموفل فسػػػػػـ صسبػػػػو أف لػػػػلؿ

 

؛ ابػػف راػػوجال لػػوا خ ٕٙٗ-ٜ٘ٗ/ٚ؛ الطبػػاصل جػػومع البرػػوف ٕٚٗ-ٕٗٗ/ ٘لامػػكص ( اػػلف الٔ)
 ٕٕٚ-ٕٔٚ/ٜٗ م ق 



 

 

 

فسمػػػو لػػػلؿ ال ػػػا ف ألػػػ  ااػػػكؿ هللا  ٔ(){
رمػػػػػن  ولاػػػػػ ال ككػػػػػوف  ملسو هيلع هللا ىلص  ولاػػػػ ا فػػػػػا    لػػػػػ  افورػػػػػلل ف ػػػػػوؿ قلػػػػػو ع: لمػػػػػو ألصػػػػػ 

ػػػػلل ككلػػػػػػ  أا   اػػػػػػ م  مػػػػػػ عكال ٕ() ػػػػػػصعو قػػػػػػ  راػػػػػػو ػػػػػ  ٖ()فػػػػػػن الجولسرػػ ػػػػو ألصلػ ل فسمػػ
ػػػػو ابػػػػػػف أعػػػػػنل لػػػػػػك فػػػػػن اػػػػػػبصس هللال فمافػػػػػ  أف  اػػػػػػ م  كػػػػػػوف   ولاػػػػػ ا قػػػػػػوؿ: رػ
لػػػحرحول فسمػػػو لػػػلؿ ال ػػػا ف لحػػػق   ػػػصا  ولم ػػػاكصفل فلػػػلؿ رسػػػ  اػػػ فل بلػػػ  اػػػم  

هللا } ٘()فأللؿ ٗ()بف امرل

 

 .ٖٔٔ-٘ٓٔ( اكاع اللاول  اآلرو  ٔ)
( راػول  ولاػصف المهمسػلل أص كبػػا كأاػف مػف راػو ال بػػصل  كا صػ سل ك ولممجمػل أص قػس  لػػا  ٕ)

ا ػػػػل الحػػػػ صو ؛ ابػػػػف اا صػػػػال اللهورػػػل فػػػػن غٕٕ٘ٗ/ٙكبػػػمف. صلظػػػػا: الجػػػػكلاصل اللػػػحوا 
 .ٜٜٕٗ/ٗ؛ ابف ملظكال لاوف المال ٖٕٛ/ٖ
( الػ عسل  وللحا ػؾ: المصػل كالغػػش كالواػو ل رملػن أف  رمولػ  كػػوف فرػ  لوػوؽ.صلظا:ابف اال صػػا ل ٖ)

 .ٕٔٗ/ ٔٔ؛ ابف ملظكا ل  لاوف المال  ٛٓٔ/ ٕاللهورل فن غا ل الح صو كاا ا  
بف أبن طسحل المب اص ال ا ن أاسم   ( ا فل بل  ام  االلوا ل ااكارل أـ بلن طسحلٗ) -

لػ(ل المحبال لح صق: ٕ٘ٗروـ الولا. صلظا: ابف حبصل؛ أبك جموا دمحم الهو من ال غ ا ص ) 
أبػػك ال واػػـ  ؛ ابػػف   ػػككاؿ؛ٓٔٗ صسػػلع لصعػػلف  ػػلصلال ) . (ل  اا اافػػوؽ الج صػػ عل بصػػاك ل 

صػق: محمػك  مغػػااكصل الغػكامض كالمبهمػو ل لح  لػػ(لٛٚ٘عسػف بػف ربػ  المسػؾ بػف ماػػمك  ) 
؛ ابػػػػػػػػف الحجػػػػػػػػال االلػػػػػػػػو ل ٜ٘ٗ-ٖٜٗ-/ٕـل ٜٜٗٔل ل  اا االػػػػػػػػ لس العبػػػػػػػػاالل جػػػػػػػػ عٔط
ٔٗ/ٗٚٚ. 
؛ ابػف راػػوجال ٕٙٗ-ٜ٘ٗ/ٚ؛ الطبػػاصل جػومع البرػوف ٕٚٗ-ٕٗٗ/ ٘( صلظػا: اػلف اللامػكص ٘)

 .  ٔٚ؛ الاصكطن ل ل ول الل كؿ ٕٕٚ-ٕٔٚ/ٜٗلأا خ  م ق 



 

 

 

}()ٔ. 
 أبرػػػػو  مػػػػف  ػػػػمال فأعػػػػك   ٕ()فسمػػػػو لػػػػلؿ رسػػػػ  اػػػػ فل امولػػػػو حاػػػػوف بػػػػف  وبػػػػ  

احسػػػػ  فكبػػػػمل  رسػػػػ  اأاػػػػهو  ػػػػـ عاجػػػػ   ػػػػ  فامػػػػ   ػػػػ  فػػػػن اا طػػػػال  ػػػػـ قولػػػػ : 
ألػػػ ص  لػػػن  ػػػما حاػػػوف؟ مػػػو كلػػػ  لػػػألصلن بعصػػػا فطا لػػػ ل فسحػػػق  ولطػػػو ف فػػػ عس 

ػػػًو ل راػػػػػاؽ ملػػػػػ ل فكقػػػػػع رسرػػػػػ  فمػػػػػو ل ف ولػػػػػ  قػػػػػا ش: كهللا مػػػػػو روػػػػػواؽ دمحمًا مػػػػػف بصلػػ
 .  ٖ()ألحو   أح  فر  عصا

كأف  مػػػػػض ألػػػػػس الل ػػػػػ  كاللوػػػػػوؽ صػػػػػلهـ اللػػػػػو ؽ اامػػػػػصف لػػػػػوحل العسػػػػػق المظػػػػػػرـ 
ػػػػػ   ػػػػػل قواػػػػػػرل للبػػػػػػئ رمػػػػػػو الطػػػػػػك  رسرػ ااػػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مػػػػػػ ـ المػػػػػػ ؿ فعوط ػػػػػػ  بسهجػ

  رػػػف لػػػ ص االاػػػ ـ كلمولرمػػػ  الاػػػومرل بصلمػػػو اللبػػػن اػػػا ال  مػػػف الح ػػػ  كالغػػػس كال مػػػ
لػػػػػصف-ملسو هيلع هللا ىلص ر اػػػػػـ  ػػػػو ـ ح  ل ف ػػػػػوؿ: ٗ()جػػػػػول ربػػػػػ  هللا ابػػػػػف كص العكرلػػػػػاع اللمرمػػػػػن-غلػ

 ار ؿ رو ااكؿ هللال ف وؿ: )ك سؾل كمف  رم ؿ  كا لـ 
 

 

 . ٙٔٔ - ٘ٔٔ( اكاع اللاول اآلرو  ٔ)
( حاػوف بػػف  وبػػ  بػػف الملػػكا العلاجػػن االلػػواصل أبػػك الكلصػػ ل لػػحوبن جسصػػسل  ػػورا اللبػػن ٕ)

لػػ( كلػػك ٗ٘ملسو هيلع هللا ىلصل كلػك أحػػ  المعبػامصف الػػكصف أ اكػكا الجولسرػػل كاالاػ ـل لػػكفن  ولم صلػل اػػلل )
 ؛ ابػف راػوجال لػأا خٚٙٔ-ٖٙٔابف مو ل كر ا ف اػلل. صلظػا: ابػف ربػ  البػال االاػلرمولل 

 .ٜ-ٙ/ٕ؛ ابف اا صال أا  الغو ل ٖ٘ٗ-ٖٛٚ/ٕٔ م ق 
لػ(ل لظـ ال اا فن للوال اآلرو  ٘ٛٛ( ال  ورن؛ بالوف ال صف أبك الحاف  باالرـ بف رما ) ٖ)

 .ٕٜٖ/٘كالاكال ) . (ل  اا الجلول االا منل ال ولاعل 
  أربػػول ف صػػس ( ربػ  هللا بػػف كص العكرلػػاع كقصػس كك العكرلػػاع اللمرمػػنل كقػ  اعلسػػف فػػن ااػمٗ)

حاقكص بف للصا كقصس: لوفع كقصس رب  هللال اأس فاقل العكاا) قلس صـك اللهاكاف. صلظا: ابف 
؛ ابػػف ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٕ؛ ابػػف اال صػػال أاػػ  الغو ػػل ٕٚ٘-ٕ٘٘/ٕ  ػػككاؿل الغػػكامض كالمبهمػػو  

 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٖك  ٘ٓ٘-ٗٓ٘/ٕحجال االلو ل 



 

 

 

أرػػػػ ؿ(ل قػػػػػوؿ رمػػػػػا بػػػػػف العطػػػػػول ابػػػػػن هللا رلػػػػػ :  رلػػػػػن أبػػػػػال رل ػػػػػ ل قػػػػػوؿ 
: ) رػػػػ ل فػػػػإف لػػػػ  ألػػػػحو ول رح ػػػػا أحػػػػ كـ لػػػػ ل  مػػػػع لػػػػ ل ل كلػػػػروم  مػػػػع ملسو هيلع هللا ىلص

فػػػ   ٔ()لػػػروم ل رماقػػػكف مػػػف الػػػ صف كمػػػو رمػػػاؽ الاػػػهـ مػػػف الامرػػػلل صلظػػػا فػػػن قػػػكك 
   ٕ()صكج  فر   نلل  ـ صلظا فن للس 

فػػ  صكجػػػ  فرػػ   ػػنلل  ػػػـ صلظػػا فػػػن  ٖ()فػػ  صكجػػ  فرػػػ   ػػنلل  ػػػـ صلظػػا فػػن الػػػوف 
 ل  صلهـ٘()ل ق  ابق الواو كال ـف  صكج  فر   نل ٗ()لبر 
 
 
 

 

/ ٗال صا ل اللهورػل فػن غا ػل الحػ صو كاا ػا  ( ال كك: ا ش الاهـل كاح لهو: قكع. صلظا: ابف أ)
ٕٛ. 
( للس  الاهـ لللر ل  كا جمس  ل  لل  كر وؿ لساهـ أكؿ مو ر طع: قطعل  ـ صلح  ك با  ٕ)

فرام  با ول  ـ ر ـك فرام  ق حول  ـػ صػااش ك اكػل للػس  فراػم  اػهمو. صلظػا: ابػف اال صػال 
 .ٚٙل ٕٓ/٘اللهورل فن غا ل الح صو كاا ا  

الػػوف : الالػػػوؼ كلػػػن الم  ػػػل اللػػػن لسػػػك  فػػػكؽ للػػػس الاػػػهـ  كا الكاػػػا ل كجممػػػ  الػػػف. ( ٖ)
 .ٕٓٔ/ ٜصلظا: ابف ملظكال لاوف المال  

( لبر  :امن لبرو لج اع الباص كاللح ل فكأل  جمػس لبػكا. كلبػن الػاما: مػو فػكؽ الم ػ ض ٗ)
 . ٖٖٔ/ ٘ٔمف ل ا . صلظا: ابف ملظكال لاوف المال  

الاػ ـ  غلػػل كعػػاك) الاػهـ  كا امػػو  ااـ قػكص الاػػور  فألػػول مػو امػػو  فلوػػك ( أص صعاجػكف مػػف ا٘)
ملػ   اػارل  حصػو ال رمسػق  ولاػهـ كال   ػنل ملػ  مػف المامػ   ػنل فػإكا الػلمس الاامػن اػػهم  
كجػ   كلـػ صجػ  الػكص امػػو  فصلظػا فػن الاػهـ لرمػػاؼ لػس ألػول أك أعطػأ فػػإكا لـػ صػا  رسػق فرػػ  

لػػ  كلػؾ أ ػػوا   كلػ  )اػػبق  ػنل مػػف الػ ـ كال غصػػا  ظػف ألػػ  لػ ـ رلػػ   كالوػاض ألػػ  ألػو  ل كا 
الوػاو كالػ ـ( أص: جوكللمػػو كلـػ صلمسػق فرػػ  ملهمػو  ػنل. صلظػػا: ابػف حجػال فػػلا ال ػواص   ػػاا 
 –لػحرا البعػػواصل لح صػق: ربػػ  المل ػػل بػف ربػػ  هللا بػػف  ػولل ) . (ل  اا الممافػػلل بصػػاك  

 .ٜٕٗ/ٕٔلبلوفل 



 

 

 

اجػػػػػس  حػػػػػ   ص رػػػػػ ل أكقػػػػػوؿ:   صرػػػػػ ل م ػػػػػس  ػػػػػ ص المػػػػػاأعل أك قػػػػػوؿ: م ػػػػػس ال بػػػػػمل  
ػػػػػ ا ا ػػػػػوس( ٔ()لػ ػػػػػف اللػػ ػػػػل مػػ ػ ػػػػصف فاقػػ ػ ػػػػػ  حػػ ػػػػػكف رسػػ ػػػػػف ٕ()صعاجػػ ػػػػػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص  : ) ف مػػ ل كقػػ
لػػػػػكا قكمػػػػػو ر ػػػػػاأكف ال ػػػػػا ف ال صجػػػػػوكل حلػػػػػوجالـ ر لسػػػػػكف ألػػػػػس االاػػػػػ ـ  ٖ()ب بػػػػػئ

 ك وفل رماقكف مف االا ـ كمو رماؽ ك  ركف ألس اا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

؛ ابف ٕٙٗ/ٔ. صلظا: اللمع اصل الوو ق فن غا ل الح صو ( ل ا ا: أص: لاجا) لجئ كلكللٔ)
 .ٕٔٔ/ ٕ؛ ابف اال صال اللهورل فن غا ل الح صو ٖٖٖ/ٔالجكلصل غا ل الح صو 

 .ٚٔ/ ٜ( البعواصل لحرا البعواص ٕ)
( الب بػػػئ: االلػػػسل كحكػػػ   مبػػػهـ ب بػػػ لل صا ػػػ  ألػػػ  صعػػػا) مػػػف لاػػػس  كر  ػػػ . صلظػػػػال ٖ)

؛ ابف ملظكال لاوف ٜٙ/ٖصال اللهورل فن غا ل الح صو ؛ ابف اا ٓٙ/ٔالجكلاصل اللحوا 
 .ٕٔٗ٘/ٗالمال  



 

 

 

 
فرػػػػػ  قكلػػػػػ   ٕ()ل فلػػػػػلؿ ٔ() الاػػػػػهـ مػػػػػف الامرػػػػػلل لػػػػػ ف أ اكػػػػػلهـ اقلسػػػػػلهـ قلػػػػػس رػػػػػو ( 

لمػول : }
كمػػػف الملػػػوف صف رمصػػػل رسرػػػؾ فػػػن قاػػػـ اللػػػ قو   كا  فاقلهػػػو ك لهمػػػؾ  ٖ(){

ّلمػػػو صلكػػػػاكف لحػػػظ ألواػػػهـ  ل كلهػػػػكا ٗ()فػػػن كلػػػؾ كلػػػـ الملهمػػػػكف كال صلكػػػاكف لسػػػ صف كا 
ف لـ رمطكا رغببكف    ف أرطكا مف اللكوع ابكا كا 

 

قػػلسهـ  كا ك ػػػاكا كامللمػػكا  ولاػػػ ا كاالمابػػكا لسلػػػوسل كلػـػ لجػػػف لػػك   الممػػػولن   -ملسو هيلع هللا ىلص –( أ ػػوا ٔ)
ف ػولسهـ حلػ   -ابػن هللا رلػ -مكجك ع حصف ملع مف قلسهـل كأكؿ مو لجـ كلؾ فن لموف رسػن 

:  رلػن رػو ااػكؿ هللا أقلػس لػكا الملػػوفق. -ابػػن هللا رلػ -ا مػلهـل كرلػ مو قػوؿ رمػا قلػس ك صػاً 
قلػػػػػس  -ملسو هيلع هللا ىلص –: )ممػػػػوك هللا أف صلحػػػػػ و اللػػػػوس ألػػػػػن أقلػػػػس ألػػػػحوبن(.  لمػػػػػو لػػػػاؾ   -ملسو هيلع هللا ىلص –ف ػػػػوؿ

ا رلػػ  المػػكككا؛ اّلػػ  لػـػ ركػػف أظهػػا مػػو راػػل ؿ  ػػ  رسػػ  مػػو كاال  فسػػك قلػػس مػػف ظػػولا  اللػػ 
اللوس قبس االحكوـ أما االا ـ كااكع  فن ال سكل لوالـ رف ال عكؿ فن االا ـل كأمو  م   

ف  صجكل لاؾ قلولهـ  كا أظهاكا اأصهـل كعاجكا مػف الجمورػلل كعػولوكا اا مػل مػع ال ػ اع  -ملسو هيلع هللا ىلص –
ل  ا ػو  الاػواص ل ػػاا لػػػ(ٖٕٜرسػ  قلػولهـ. صلظػا: ال اط لن؛ ػػهول الػ صف أحمػ  بػف دمحم ) 

 .ٛ٘-ٚ٘/ٙلػل ٕٕٖٔملال  –ل المط مل الجبا  اامصا لل بكالؽ ٚلحرا البعواصل ط
 . ٔٗٚ/ٕ؛ماسـل لحرا ماسـ ٖٚٔ/ٗ( البعواصل لحرا البعواص ٕ)

 . ٛ٘( اكاع اللك ل   رل ٖ)
: فػن العػكاا) ( رػف راػصا بػف رمػاكل قػوؿ: قسػ  لاػهس بػف حلصػفل لػس اػمم  اللبػن ملسو هيلع هللا ىلص ر ػكؿٗ)

 ػص و؟ قػػوؿ: اػػممل  ر ػكؿل كألػػك  بصػػ   قبػػس المػااؽ: )صعػػا) ملػػ  قػـك ر ػػاأكف ال ػػا فل ال صجػػوكل 
لػااقصهـل رماقػػكف مػف االاػػ ـ مػاكؽ الاػػهـ مػف الامرػػل( العػاك) ملػػ  كمػف غصػػا أف صعلػوا  صلػػو 
لللػػوا   رسػ   صػػف االاػ ـ كأف العػػكاا)  ػػا الوػاؽ المبل رػػل مػف اامػػل الدمحمرػػل كمػف الصهػػك  كا

كاف رما ابن هللا رل  ل  ل  فن ال صف ال ركلو  فن اللم صس  ظولا الحوؿ كلك بس  الم هك  
بلم صس  الغورل فن الم و ع كالل  ف كالكاع حل  صعلبا  وطف حول . ]لمسصق ملطو  ال غول فلا 

 (.ٕٖٓ/ ٕٔال واص 



 

 

 

: أ ػػػػه  اػػػمم  مػػػػف اللبػػػػن -ابػػػػن هللا رلػػػ -قػػػػوؿ أبػػػك اػػػػمص  العػػػ اص  (.ٔ)الواػػػهـ 
قػػػػػلسهـل كألػػػػػو ممػػػػػ ل كجػػػػػنل  ولاجػػػػػس رسػػػػػ  -ابػػػػػن هللا رلػػػػػ -ل كأ ػػػػػه  أف رسرػػػػػو ملسو هيلع هللا ىلص

 .  ٕ()اللم  الكص لمل  اللبن ملسو هيلع هللا ىلص
ػػػػلولاؽ رسػػػػػ   ػػػػو  : ) ف أملػػػػػن اػ ػػػػ  اللبػػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص قػ ػػػػو بصلػ فػػػػػولطاا ق ك صػػػػػاع ك ملواقػػػػػل كمػ

: رػػػػو ااػػػػكؿ هللا مػػػػف  ػػػػ و كاػػػػ مصف فاقػػػػل كس هػػػػو فػػػػن اللػػػػوا  اّل فاقػػػػل كاحػػػػ ع(ل قصػػػػس
كمػػػػف لػػػـ صهػػػلـ بب ارػػػػل الطا ػػػق فسػػػف رلػػػػس  ٖ()لػػػـ؟ قػػػوؿ: )مػػػو ألػػػػو رسرػػػ  كألػػػحوبن(

 لػػػػ  اللهورػػػػلل كال راػػػػل رـ االرمػػػػوف  اّل  ػػػػول كؿ كالممػػػػس كاللرػػػػل المكاف ػػػػل لساػػػػللل فمػػػػف 
 مػػػػػف بساػػػػػول  كرػػػػػاؼ   س ػػػػػ  كلػػػػػ ؽ كلػػػػػؾ  ممسػػػػػ ل فلسػػػػػؾ المػػػػػاكع الػػػػػك    اللػػػػػن ال 

كلػػػػـ رمػػػػاؼ   س ػػػػ ل كلػػػػـ رلػػػػ ق   ممسػػػػ  لػػػػـ ر بػػػػس بساػػػػول  الولػػػػوـ لهػػػػول كمػػػػف قػػػػوؿ 
 .ٗ()مل ل ككوف فن اآلعاع مف العواا ف 

ككػػػوف اللبػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص صلحػػػػا  ألػػػػس الحوجػػػػل فػػػػن قاػػػػمل  لسلػػػػ قو  فبصلمػػػػو كػػػػوف ملسو هيلع هللا ىلص ر اػػػػـ 
 لػ( جول  اج ف فاأال ل فألم  فصهمو  لا لٛصكـ الولا)
 
 
 
 
 
 

 

 . ٗٙٔ/ٗ( ابف ك صال لواصا ال ا ف المظرـ ٔ)

 .ٚٔ/ ٜلبعواص ( البعواصل لحرا إ)
لػػػ(ل البػ ع كاللهػػن رلهػول لح صػػق: رمػاك ربػػ  ٕٙٛ( ابػف كبػػوا؛ دمحم بػف كبػػوا ال اطبػن ) ٖ)

/ ٖٔ؛ الطباالػػنل الممجػـػ الجبصػػا ٜٙٔ-ٛٙٔـل ٕٛٓٓل مكل ػػل ابػػف لرمرػػلل ٖالمػػلمـ اػػسرـل ط
 .ٕٚٓ/ٔ؛ الحوجـل المال اؾ رس  اللحرحصف ٖٓ
 .ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٙ( ابك لمرـ ل حسرل ااكلرول ٗ)



 

 

 

 لهمػػػو: )مػػػو  ػػػ لمول كلجػػػف ال حػػػق فصهػػػو لغلػػػنل كال ل ػػػكص كلػػػك  ل ف ػػػوؿ: اللبػػػن ملسو هيلع هللا ىلص 
 .ٔ()مكلال(

ػػػػػف  ػ ػ ػ ػػػػػلا ـل كالطمػ ػ ػ ػػػػػكلصف المػػ ػ ػ ػػػػػلهلالل كلػػ ػ ػ ػػػػػػعا ل كاالاػػ ػ ػ ػػػػػوف صف الاػ ػ ػ ػػػػػسحل الملػػ ػ ػ ػػػػػف أاػػ ػ ػ كمػػ
ػػػػول ربػػػػػ  الػػػػػاحمف بػػػػػف   ولمللػػػػػ قصفل ف ػػػػػ  حػػػػػّو ااػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسػػػػػ  اللػػػػػ قلل فجػ

 مػػػولن  مولرػػػل  الؼ ج لػػػؾ بللػػػػوهو رػػػكؼ  أابمػػػل  الؼ  الػػػـ كقػػػوؿ: رػػػػو ااػػػكؿ هللا
فوجمسهػػػػػو فػػػػػن اػػػػػبصس هللال كأماػػػػػك  للػػػػػوهو لمرػػػػػولنل ف ػػػػػوؿ ااػػػػػكؿ هللا  لػػػػػس  هللا 
رسرػػػػ  كاػػػػسـ: ) ػػػػواؾ هللا لػػػػؾ فرمػػػػو أرطصػػػػ  كفرمػػػػو أماػػػػك (ل ف ػػػػواؾ هللا فػػػػن مػػػػوؿ 
ربػػػػ  الػػػػاحمف حلػػػػػ  ألػػػػ  عسػػػػف امػػػػػاألصف صػػػػكـ مػػػػػو ل فبسػػػػ   مػػػػف مولػػػػػ  لهمػػػػو مو ػػػػػل 

 مو ػػػػػل  ٕ()ابػػػػػف المجػػػػػ ف م ػػػػػك رولػػػػػـ بػػػػػف رػػػػػ صكاػػػػػلصف ألػػػػػف  الػػػػػـل كللػػػػػ ؽ صك 
 لػػػوع مػػػف لمػػػا كقػػػوؿ: رػػػو ااػػػكؿ  ٖ()كاػػػق مػػػف لمػػػال كجػػػول أبػػػك ر صػػػس االلػػػواص 
ػػػػول حلػػػػػ   ػػػػولجا ا المػ ػػػػّا  ػ ػػػػّ  لصسلػػػػػن أجػ لسػػػػػ  لػػػػػورصف مػػػػػف لمػػػػػال فأماػػػػػك  هللا بػ

 ػػػػوآلعال فػػػػػأما  ااػػػػػكؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  أف صل ػػػػا  فػػػػػن اللػػػػػ قو ل  أحػػػػ لمو السػػػػػن كألصلػػػػػؾ
 الملوف كف كقولكا: مو أرط  رب  الاحمف فسمللـ
 
 

 

 .ٛٔٔ/ٕ؛أبن  اك ل الف أبن  اك  ٙٛٗ/ٜٕأحم ل مال  االموـ أحم   ٔ()
( رولػـػ بػػف رػػػ ّص اػػص  بلػػن المجػػػ فل  ػػه  بػػ اا كأحػػػ ا كالعلػػ ؽل كالم ػػول  كسهػػػول لػػكفن اػػػلل ٕ)

؛ ابػػف ٗٚ٘لػػ كقػػ  بسػ  قا  ػػو مػػف ر ػا ف كمو ػػل اػػلل. صلظػا: ابػػف ربػػ  البػال االاػػلرمولل ٘ٗ
 .ٚٛٗ-٘ٛٗ/٘حجال االلو ل ؛ ابف ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٖاا صال أا  الغو ل 

( أبك ر صس مف ف اال الماسمصف مف االلوا كاام  ح حوو أح  بلن ألصف االاا نل حسصف بل  ٖ)
رمػاك ابػػف رػػكؼ كلكالػػكص لمػػل  الملػػوف كف لمػػو جػػول  لػػوع مػػف لمػػا لػػ قل. صلظػػا: ابػػف ربػػ  

-ٗ٘ٗ/ٕٔ؛ ابػػػف حجػػال االلػػػو ل ٕ٘ٔ/ٙ؛ ابػػػف اا صػػال أاػػػ  الغو ػػل ٕٖٛالبػػال االاػػلرمول 
ٗ٘٘ . 



 

 

 

ف كػػػػوف هللا كااػػػػكل  غلصػػػػصف رػػػػف لػػػػوع أبػػػػن ر صػػػػسل كلجّلػػػػػ    كرولػػػػـ  ال ا ػػػػولل كا 
}قكلػػػ  لمػػػول :( ٔ)فلػػػلؿ  أحػػػّل أف صػػػككا لواػػػ  فاػػػعاكا كبػػػحككا مػػػلهـ

}()ٕ.  
 المبحث الثاني

 عداء المنافقين لممسممين ودورىم في نصرة اعدائيم
 ىـ(5ودورىم في غزوة بني المصطمق سنة) 

هللا رػػػلهـ مػػػف م ػػػاكن قػػػا ش فػػػن مكػػػػل ل ػػػ  رػػػول  ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلػػػحوبل  ابػػػن 
ػػػػػسكؿ  ػػػػػ ال ربػػػػػػ  هللا ابػػػػػػف ابػػػػػػن بػػػػػػف اػ كرلػػػػػػ  لجالػػػػػػ  الػػػػػػ  الم صلػػػػػػل ملسو هيلع هللا ىلص لولػػػػػػ   المػ
كالػػػػحو   الملػػػػوف كف ملػػػػك اارػػػػوـ ااكلػػػػ  لسهجػػػػاع ف ػػػػ  اك  أاػػػػومل بػػػػف ل ػػػػ  ابػػػػن 

ػػػػل ف كرػػػػػػل ػػػػوا رسػػػػػ  قطروػ ػػػػو )أفَّ ااػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اكػػػػػل رسػػػػػػ  حمػ ل كأا ؼ ٖ()هللا رلهمػ
أاػػػومل ابػػػػف ل ػػػػ  كاال  رمػػػك  اػػػػم  بػػػػف ر ػػػو ع فػػػػن بلػػػػن الحػػػواو ابػػػػف العػػػػلا) قبػػػػس 
كقمػػل بػػ ال قػػوؿ: حلػػػ  مػػا  مجسػػس فرػػػ  ربػػ  هللا بػػف أبػػن بػػػف اػػسكؿ ككلػػؾ قبػػػس أف 

ربػػػػ  هللا بػػػػف أبػػػػػنل فػػػػإكا فػػػػن المجسػػػػس أعػػػػػ ط مػػػػف الماػػػػسمصف كالم ػػػػػاكصف  ٗ()راػػػػسـ
 رب ع ااك وف كالصهك  كالماسمصفل كفن

 
 
 

 

  . ٕٖٖ/ ٛ؛ ابف حجا ل فلا ال واص ٕ٘٘الكاح ص ل أا ول الللكؿ    ٔ()
 . ٜٚ( اكاع اللك ل اآلرل ٕ)

( ف كرل أص مف للع ف ؾ كلن بس ع م هكاع رس  ماحسلصف مػف الم صلل)رجوجػل( غ ػوا. )عمػا( ٖ)
 . ٚ٘ٔ/ٕٔغط . صلظا: اللككصل  اا لحرا ماسـ 

 .ٖٕٗٔ-ٕٕٗٔ/ٖاسـ ؛ لحرا مٜٖ/ ٙ( لحرا البعواص ٗ)



 

 

 

ال ا ػػػػلل عمػػػػػا  ٕ()فسمػػػػػو غ ػػػػص  المجسػػػػس رجوجػػػػػل ٔ()س ربػػػػ  هللا بػػػػػف اكاحػػػػلالمجسػػػػ 
ربػػػ  هللا بػػػػف أبػػػػن ألوػػػ  با ا ػػػػ ل  ػػػػـ قػػػوؿ: ال لغبػػػػاكا رسصلػػػػول فاػػػسـ ااػػػػكؿ هللا لػػػػس  
هللا رسرػػػ  كاػػػسـ رسػػػصهـل  ػػػـ كقػػػف فلػػػلؿ فػػػ رولـ  لػػػ  هللال كقػػػاأ رسػػػصهـ ال ػػػا فل ف ػػػوؿ 

ممػػػو ل ػػػػكؿل  ف كػػػوف ح ػػػػو  ربػػػ  هللا بػػػف أبػػػػن بػػػف اػػػػسكؿ: أصهػػػو المػػػػال  لػػػ  ال أحاػػػػف
فػػػ  للكلػػػو  ػػػ  فػػػن مجساػػػلول ااجػػػع  لػػػ  احسػػػؾ فمػػػف جػػػولؾ فوقلػػػص رسرػػػ ل ف ػػػوؿ 
ربػػػ  هللا بػػػف اكاحػػػل: بسػػػ  رػػػو ااػػػكؿ هللا فوغ ػػػلو  ػػػ  فػػػن مجولاػػػلول فإلػػػو لحػػػل كلػػػؾل 

ل فسػػػػـ صػػػػلؿ اللبػػػػن ٖ()فواػػػػلل الماػػػػسمكف كالم ػػػػاككف كالصهػػػػك ل حلػػػػ  كػػػػو كا صل ػػػػوكاكف 
لػػػ  اػػػكلكال  ػػػـ اكػػػل اللبػػػن ملسو هيلع هللا ىلص  ابلػػػ  فاػػػوا حلػػػ   عػػػس رسػػػ  اػػػم  ملسو هيلع هللا ىلص صعوبػػػهـ ح

صا ػػػ   -بػػػف ر ػػػو عل ف ػػػوؿ لػػػ  اللبػػػن ملسو هيلع هللا ىلص: " رػػػو اػػػم  ألػػػـ لاػػػمع مػػػو قػػػوؿ أبػػػك ح ػػػول؟ 
قػػػوؿ: كػػػكا ككػػػكا "ل قػػػوؿ اػػػم  بػػػف ر ػػػو ع: رػػػو ااػػػكؿ هللال ارػػػف  -ربػػػ  هللا بػػػف أبػػػن 

 ؾ الجلولرل  كالوا رل ل فكالكص أللؿ رسر
 
 
 

 

( رب  هللا بف اكاحل بف  مس ل بػف امػائ ال ػرس بػف رمػاك بػف امػائ ال ػرس بػف مولػؾ االلػواص ٔ)
العلاجػػّنل ال ػػػورا الم ػػػهكا ركلػػػ  أ ػػو دمحم ل  كلػػػك أحػػػ  الل  ػػػول اال لػػن ر ػػػا مػػػف االلػػػوا. 

الط  ػػو   لػػػ. صلظػا: ابػف اػم  لٛك ػه  بػ اا كأحػ ا كالعلػ ؽ كالح صبرػػل كعصبػا كاال ػه   مللػل 
 . ٕٚ/ ٗ؛ابف حجا ل  االلو ل فن لمصصل اللحو ل ٓٙٗ/ ٖالجبا  

. ٜٖٔ/ ٕ(  المجوجل لن   واع الغ وا.صلظا: ابف ملظكا ل لاوف المال ٕ)
ل وؿض . ال وبن رروض بف مكا  بف رروض بف رماكف الرحلبن ٖ) ( صل وكاكف أ ص صللولبكف لضْس ض

 -المكل ػػل الملر ػػػل ٔالػػػكاا رسػػ  لػػحوا اآل ػػوال طلػػػ( ل م ػػواؽ اٗٗ٘الاػػبلنل أبػػك الوبػػس )  
 .  ٖ٘ٔ/ ٔال ولاعل -لكلسل ك اا اللااو



 

 

 

رسػػػػ  ٔ()ل ػػػ  جػػػول هللا  ػػػػولحق الػػػكص ألػػػػلؿ رسرػػػؾل كل ػػػ  الػػػػطسا ألػػػس لػػػػك  ال حصػػػاع  
ل فسمػػػػػو أبػػػػػ  هللا كلػػػػػؾ  ػػػػػولحق الػػػػػكص أرطػػػػػوؾ هللا ٕ()أف صلكجػػػػػك  فرملػػػػػبك   ولملػػػػػو ل

 .  ٗ() فكلؾ فمس    مو اأص ل فموو رل  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص( ٖ() اؽ بكلؾ
لػػػػػ(ل كقلػػػػػس هللا  ػػػػ  لػػػػلو ص  كوػػػػػوا قػػػػا شل ككػػػػػوف ٕ بػػػػ اًا)فسمػػػػو غػػػػلا ااػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

الملػػػوف كف مػػػع الماػػػسمصف حلػػػ  فػػػن الجهػػػو  لجػػػف الاػػػللهـ للطػػػق ك مػػػو لج ػػػف رػػػف 
قسػػػػكل عسػػػػ  مػػػػف االرمػػػػوف ف ػػػػ  الهػػػػـ الملػػػػوف كف ااػػػػكؿ هللا لػػػػس  هللا رسرػػػػ  كرسػػػػ  
هللا٘()ؿ لػػػػ  كاػػػػسـ فػػػػن قطروػػػػل حمػػػػاال ف ػػػػ    صػػػػكـ بػػػػ ا ل فػػػػأج اكا فػػػػن كلػػػػؾل فػػػػألل 

}كجسرل

 

( ال حصاع: م صلل الااكؿ ملسو هيلع هللا ىلصل كلك للغصا ال حاع كالمال لامن الم ف كال ا  ال حوا. صلظا:ابف ٔ)
 . ٓٓٔ/ ٔاال صال اللهورل فن غا ل الح صو كاا ا  

رمسجػػػك ل ككػػػػولكا راػػػمكف الاػػػص  المطػػػوع: مملػػػػ و؛ اّلػػػ  رملػػػل  وللػػػػو) ( رملػػػبك  أص راػػػك ك  ك ٕ)
 .ٙٓٙ/ ٔكالممو ـ لصجوف المالل. صلظا: ابف ملظكا ل لاوف المال  

 .٘ٙٗ/ ٕ(  اؽ بكلؾ أص غص   . صلظا: ابف اال صا ل اللهورل فن غا ل الح صو كاا ا  ٖ)
 .ٕٚٙ-ٕٙٙل ؛ الكاح صل أا ول الللكؿٜٖ/ ٙ( البعواصل لحرا البعواص ٗ)
؛ المصلنل رم ع ٔ٘ٔ/ٕ؛ ابف ك صال لواصا ال ا ف المظرـ ٔ٘ٙ/ٔ( صلظا: اللمع اصل الج وؼ ٘)

 .ٚ/٘ٔال واص 



 

 

 

صعػػػكفل كلػػػك  أص:{}ف ػػوؿ لمػػػول :ٔ(){
لػػػ ل لػػػػسكا  هللا كاػػػ م  رسرػػػػ ل رػػػف جمرػػػػع كجػػػك  العرولػػػػل فػػػن أ ال اامولػػػػل  لبا ػػػل

}كقاػػـ الغلرمػػل كغصػػا كلػػؾ  ػػـ قػػوؿ لمػػول :
اػػكؿ هللا كلػػكا له صػػ   ػػ ص  ككرصػػ  أجصػػ  كقػػوؿ ا {

لػػػس  ب رسرػػػ  كاػػػسـ: )ال أرػػػافف أحػػػ كـ رػػػألن صػػػكـ ال رومػػػل رحمػػػس  ػػػوع لهػػػو  غػػػولل 
ػػػػص ول قػػػػػ  بسغلػػػػػػؾ. كال  فصلػػػػػو ص: رػػػػػو دمحمل رػػػػػو دمحمل فػػػػػأقكؿ: ال أمسػػػػػؾ لػػػػػؾ مػػػػػف هللا  ػ
أرػػػافف أحػػػ كـ رػػػألن  صػػػكـ ال رومػػػل رحمػػػس جمػػػ  لػػػ  اغػػػولل فر ػػػكؿ: رػػػو دمحمل رػػػو دمحم. 

ل قػػػ  بسغلػػػؾ. كال أرػػػافف أحػػػ كـ رػػػألن صػػػكـ ال رومػػػل فػػػأقكؿ: ال أمسػػػؾ لػػػؾ مػػػف هللا  ػػػص و
رحمػػػػس فااػػػػو لػػػػ  حمحمػػػػلل صلػػػػو ص: رػػػػو دمحمل رػػػػو دمحم. فػػػػأقكؿ: ال أمسػػػػؾ لػػػػؾ مػػػػف هللا 

مػػػػف أ ـل  ٕ() ػػػػص ول قػػػػ  بسغلػػػػؾ. كال أرػػػػافف أحػػػػ كـ رػػػػألن صػػػػكـ ال رومػػػػل رحمػػػػس ق ػػػػمو
 . ٖ() صلو ص: رو دمحمل رو دمحم. فأقكؿ: ال أمسؾ لؾ مف هللا  ص ول ق  بسغلؾ(

 
 
 
 
 
 
 

 

 .  ٔٙٔ( اكاع  ؿ رمااف اآلرل ٔ)
؛ ابف اا صال اللهورل فن ٕٙٗ/ٕ( ال  ع الجسك  الرو ال . صلظا: ابف الجكلصل غا ل الح صو ٕ)

 .ٕٔ/ٕٕالماكس  ؛ اللبص صل لو)٘ٙ/ٗغا ل الح صو 
 .ٖٕٓ/ٙ؛ الطباصل جومع البروف ٖٗٔ/ٔ( صلظا: البلاال ال حا اللعوا ٖ)



 

 

 

ػػػػػل  ػ ػػػػػ :ابف السلبرػ ػ ػػػػػوؿ لػ ػ ػػػػػف اال  ر ػ ػػػػػػ  مػػ ػػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اجػ ػػػػػلممس ااػ ػ ػػػػػو ااػ ػػػػػػ   ٔ()كلمػػ رسػ
اللػػػ قلل فجػػػول ف ػػػوؿ: لػػػكا لجػػػـ كلػػػكا ألػػػ ص لػػػن. ف ػػػوـ ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسػػػ  الملبػػػػا 
ف ػػػػوؿ: )مػػػػو  ػػػػوؿ المومػػػػس ل م ػػػػ  فصجػػػػنل فر ػػػػكؿ: لػػػػكا لجػػػػـ كلػػػػكا ألػػػػ ص لػػػػن. أفػػػػ  

أبرػػػػ  كأمػػػػػ  فصلظػػػػػا أصهػػػػػ    لرػػػػ  أـ ال؟ كالػػػػػكص لوػػػػػس دمحم بصػػػػػ   ال  جسػػػػس فػػػػػن بصػػػػػ 
رػػألن أحػػػ  مػػلكـ ملهػػػو   ػػػنل  اّل جػػول  ػػػ  صػػػكـ ال رومػػل رسػػػ  اقبلػػػ   ف كػػوف  مصػػػاا لػػػ  

  طرػػػػ  ( ٕ)اغػػػولل أك   ػػػاع لهػػػو عػػػكاال أك  ػػػوع لرمػػػا(  ػػػـ افػػػع ص رػػػ  حلػػػ  اأصلػػػو روػػػاع
 .ٖ() ـ قوؿ: )الّسهـ لس بسغ (؟    و

ابػػػػن هللا رلػػػػ :  م لػػػػن ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لػػػػ  الػػػػرمفل فسمػػػػو  ٗ()بػػػػسكقػػػػوؿ ممػػػػوك بػػػػف ج 
 اا  أااس فن أ اص فا   ل ف وؿ: )أل اص لـ  م    لرؾ؟ ال

 
 
 
 

 

اكوف اللول الم لوع مف فكؽل ك م لو  ول ٔ) ( ابف السلبرل قصس: اام  رب  هللال كالسلبرل  بـ ال ـل كا 
لل قل. صلظا: أبك مكح عل ملاكل  ل  بل  للل  طف مف اال  االممس  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رس  ا

؛ اللػككص ل لهػكصل اااػمول ٜٖٖ/ٙ؛ ابػف اال صػال أاػ  الغو ػل ٖ٘ٙٓ/ٙلمػرـل ممافػل اللػحو ل 
 .ٖٔٓ/ ٕكالسغو  

؛ ابف ٕٔٙ/ٖ( المواع البروض كاللموصا: اللبصرض. صلظا: ابف اا صال اللهورل فن غا ل الح صو ٕ)
 .ٜٖٓٓ/ٗملظكال لاوف المال 

 .ٖٙٗٔ/ ٖ؛ماسـل لحرا ماسـ ٕٛ/ ٜ( البعواصل لحرا البعواص ٖ)
( ممػػػوك بػػػػف جبػػػػس بػػػػف رمػػػػاك بػػػػف أكس االلػػػػواصل العلاجػػػػنل أبػػػػك ربػػػػ  الػػػػاحمفل مػػػػف أررػػػػوف ٗ)

اللػػحو لل  ػػػه  بػػػ اا كمػػو  مػػػ لول ككػػػوف  لرػػػ  المللهػػ  فػػػن المسػػـػ  واحكػػوـ كال ػػػا فل لػػػكفن رػػػوـ 
؛ ٜٓٔ-ٚٛٔ/٘؛ ابف اا صال أا  الغو ل ٖ٘ٙ-ٓ٘ٙلػ. صلظا: ابف رب  البال االالرمول ٛٔ

 .ٕٙٓ-ٕٕٓ/ٓٔابف حجال االلو ل 



 

 

 

{ لهػػػكا للػػػصبف  ػػػص و  غصػػػا  كلػػػن فإلػػػ  غسػػػكؿل } 
 .ٔ()  ركلؾل فومض لممسؾ(

اػػػ ـ امػػػلح قس ػػػ  ح ػػػً ا كلمػػػو اللػػػ اؼ قػػػكـ ربػػػ هللا بػػػف أبػػػن بػػػف اػػػسكؿ رلػػػ   لػػػ  االض
اػػػػػ ـل قػػػػوؿ ابػػػػػف أبػػػػن ابػػػػػف اػػػػسكؿ كمػػػػػف  كرػػػػ اكع ك غًبػػػػول كاأ  قكمػػػػػ  أبػػػػكا  اّل االض

ل ف ػػػورمكا الااػػػكؿ لػػػس  ٕ()ممػػػ  مػػػف الم ػػػاكصف كربػػػ ع ااك ػػػوف: لػػػكا أمػػػا قػػػ  لكجػػػ 
ػػػػول ػػػػ  كواًلػػ ػػػػسمكال ك عػػػػػس فرػػ ػػػػسـ رسػػػػػ  االاػػػػػػ ـ فأاػػ ػػػػ  كاػػ  ملػػػػػًاا رسػػػػػ  اللوػػػػػػوؽ هللا رسرػ

 . ٖ()كالح   كالم اكع 
ف ممػػػو رمصػػػل اػػػسكؾ المػػػلمف اف لػػػ  حولػػػل كاحػػػ ع ككجػػػ  كاحػػػ  مػػػع كػػػس اللػػػوسل فػػػ   كا 
صلسػػػػكف بلغصػػػػا ااحػػػػكاؿ كاال ػػػػعوصل ف ػػػػ  كلػػػػف اللبػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص كا الػػػػكجهصف  ألػػػػ  مػػػػػف 

مػػػف  ػػػػا اللػػػوس رلػػػػ  هللا   ػػػا عسػػػق هللا صػػػػكـ ال رومػػػلل قػػػوؿ ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )لجػػػ كف 
 . ٗ()لمول  صكـ ال رومل كا الكجهصف: الكص رألن للالل بكج ل كللالل بكج (

 
 
 
 
 

 

 .ٕٛٔ/ ٕٓ؛ الطباالنل الممجـ الجبصا ٖٔٙ/ ٖ( اللامكصل الف اللامكص ٔ)
ص ص بف أبن للػا؛  أبػك ربػ   لكج  (ٕ) : أص ق  االما ف  طمع فن  لالل  كلغصصا  . صلظا: الح مض

حرحصف البعػواص كماػسـ لػػ( ل لواػصا غا ػل مػو فػن اللػٛٛٗهللا دمحم بف فلكا بف رب  هللا )  
. ٖٖٛل ٜٜ٘ٔ – ٘ٔٗٔال ولاع  -ل مكل ل الالل ٔللح صق: لبص ع دمحم امص  رب  المل لل ط

. ٖٕ٘-ٕٔ٘/ٕ؛ ابػػػػػػف الملػػػػػػكال كلػػػػػػول لواػػػػػػصا ال ػػػػػػا ف ٜٖ/ ٙ( البعػػػػػػواصل لػػػػػػحرا البعػػػػػػواص ٖ)
 .   ٖٙٔ/ٔالطباالنل الممجـ الجبصا 

؛اللامػكصل اػلف اللامػػكص ٜٛ٘ٔ/ ٗ ؛ماػسـل لػحرا ماػسـٛٚٔ/ٗ( البعػواصل لػحرا البعػواص ٗ)
ٗ/ٖٚٗ. 



 

 

 

 
ػػػً ا فػػػػن اللػػػػّ  رػػػػف  ككػػػػوف ربػػػػ هللا بػػػػف ابػػػػن رحػػػػل الصهػػػػك ل ك ػػػػكالصهـ كلػػػػـ رػػػػأؿ جهػ
ػػػػ   ػ ػػػػور لهـل كقػػ ػ ػػػػػك  كماػ ػػػػػف الصهػ ػػػػػكل رػ ػػػػسمصفل كالػػ ػ ػػػػل الماػ ػ ػػػػػق جمورػ ػػػػػ ـل كلوا ػ اػ االض

اػػػػ ـل كلجػػػػف رػػػػف طا ػػػػق اللاػػػػػلا ظهػػػػا  مكاقوػػػػ  العبص ػػػػل فػػػػن ممو  الػػػػ  لػػػػػ ركع االض
كاللوػػػػوؽل ككػػػػوف اللبػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص ر وبػػػػس ر اكلػػػػ   ػػػػولموك كاللػػػػوا كالحسػػػػـ؛ كاف ربػػػػ هللا بػػػػف 
ػػػػ   ػػػػوف ملسو هيلع هللا ىلص رحاػػػػػف  لرػػ ػػػػوف صفل فكػ ػػػػو مػػػػػف الملػ ػػػػ  أركاًلػ اػػػػػ ـل كلػ ػػػػوف ر ظهػػػػػا االض ابػػػػػن كػ

ػػػػولموك كاالض  ػػػػولل   ػػ ػػػػوؿل كر وبػػػػػس  اػػ ػػػػوؿ كالومػػ حاػػػػػوف فػػػػػػن رػػػػػ ع مكاقػػػػػػفل ملهػػػػػػو  ولم ػ
 ػػػػوورل  لسصهػػػػك   بلػػػػك قصل ػػػػوع  رلػػػػ مو ل بػػػػكا المهػػػػ   مػػػػ  بػػػػ ا  ك ػػػػف رػػػػكاع امػػػػاأع 

ل فاػػػػوا  لػػػػػصهـ ٔ()مػػػػف الماػػػػسمصف فػػػػن الاػػػػكؽل ك  لػػػػس اجػػػػس للػػػػالو مػػػػف الماػػػػسمصف
ػػػػهًاا مػػػػػف  ااػػػػػكؿ َّللّا ملسو هيلع هللا ىلص صػػػػػكـ الاػػػػػب  لسللػػػػػف مػػػػػف  ػػػػػكاؿل رسػػػػػ  اأس ر ػػػػػا ف  ػ

ػػػػكلهـل فحولػػػػػالـ الهجػػػػػاع ل كحولػػػػػالـ عم ػػػػلكا فػػػػػن حلػ اػػػػػل ر ػػػػػا صكًمػػػػػول كلحّلػ
أ ػػػ  الحلػػػوال كقػػػكؼ َّللّا فػػػن قسػػػكبهـ الارػػػلل فلللػػػكا رسػػػ  حكػػػـ ااػػػكؿ َّللّا لػػػػس  
ػػػكال ككػػػولكا اػػػ ممو ل م ولػػػسل ف ػػػوـ  لػػػ  اللبػػػن لػػػػس   و  لّض هللا رسرػػػ  كاػػػسـ فػػػأما بهػػػـ ف ك 

ل أحاػػػف فػػػن هللا رسرػػػ  كاػػػسـ ربػػػ  هللا بػػػف أ بػػػن حػػػصف أمكلػػػ  َّللّا مػػػلهـل ف ػػػوؿ: رػػػو دمحم
مػػػػكالنل فأ طػػػػأ رسرػػػػ  ااػػػػكؿ َّللّا ملسو هيلع هللا ىلصل ف ػػػػوؿ: رػػػػو دمحمل أحاػػػػف فػػػػن مػػػػكالنل فػػػػأراض 
رلػػػػ ل فأ عػػػػس ص رػػػػ  فػػػػن جصػػػػل  اع اللبػػػػن ملسو هيلع هللا ىلصل كقػػػػوؿ: كَّللّا ال أااػػػػسؾ حلػػػػ  لحاػػػػف 

 ل ق  ملمكلنٕ()فن مكالن أابع مو ل حواال ك   مو ل  ااع
 
 

 

؛ الم ا ػػػلصل ٕٖٓ-ٜٖٔ/٘؛ ابػػف ك صػػػال الب ارػػل كاللهورػػػل ٔ٘/ ٖ( ابػػف ل ػػػوـ ل الاػػصاع اللبكرػػػل ٔ)
 .ٖٚٗ/ٛاملوع اااموع 

( الحواا : لك الكص ال  اع ل  ل كال ااع : لك ال س ال اع . صلظا: ابف قلص لل أبك دمحم رب  هللا ٕ)
لػػػ(. أ ل الجولػلل لح صػػق: دمحم الػ النل  ملااػػل الااػوللل بصػػاك  ٕٙٚبػف ماػػسـ الػ صلكاص ) 

 .ٕ٘/٘؛ اللولحن ال ومنل ابس اله   كالا و  ٗٛٔ-ٖٛٔ) . ( ل 



 

 

 

ػػػػػا كاااػػػػػػك  ل  ػػػػػ  مػػػػػػف ااحمػ ػػػػػال أع ػ ػػػػػ عل  لػػػػػػن كهللا امػ ػػػػػ لـ فػػػػػػن غػػػػػػ اع كاحػ حلػ
ل كأمػػػػػػالـ أف صعاجػػػػػكا مػػػػػػف الم صلػػػػػل كال صجػػػػػػوكاك  ٔ()الػػػػػ كا ال فػػػػػكلبهـ اللبػػػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص لػػػػػ 

بهػػػػػول فعاجػػػػػكا  لػػػػػ  أكارػػػػػو  مػػػػػػف أاض ال ػػػػػوـل كقػػػػػ ض مػػػػػلهـ أمػػػػػكالهـل كعمػػػػػػس 
 .ٕ()غلو مهـ لسكا  َّللّا كا م  رسر  
ػ ػ ػ ػ ول  مػػػػػاض ال سػػػػػل الػػػػػكص صل ػػػػػػأ رلػػػػػ  كػػػػػس   ػػػػػػـ كاف الملػػػػػوف صف لػػػػػـ راػػػػػلطمصكا اعوػػ

ػػػػل  ػ كارػ ػػػػل الاػػػػػػكلل كا  كارػػ ػػػػػالكا فػػػػػػن االاجػػػػػػوؼ كا  ػػػػكـ بػ ػػػػصهـ قػػ ػػػػروفل كفػػ كفاػػػػػػكؽ كرلػػ
ااجوكصػػػػػل اللػػػػػن لوػػػػػ  فػػػػػن ربػػػػػػ  الجمورػػػػػلل كل لػػػػػس فػػػػػصهـ اكا االقػػػػػ اـل ككػػػػػػولكا 
صللهػػػلكف فػػػاص الحػػػال كال لػػػوؿ فصػػػكرمكف كػػػس بػػػوا كمواػػػ ل كلػػػك   رػػػل لللػػػ  فػػػن 

} اػػػلالـل مهػػػػ  ع لهػػػـ قػػػوؿ هللا لمػػػول :الملػػػوف صف كو ػػػول حػػػولهـل لولجػػػل 

{()ٖ. 
ملػػػػوف صف مػػػػف رافػػػػ  هللا بهػػػػـ ككػػػػولكا رحسوػػػػكف لػػػػ  كلػػػػـ ككػػػػوف اللبػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص رمسػػػػـ مػػػػف ال

ل كقػػػ  عػػػػكؿ ٗ()كػػػوكبكف ككػػػوف ر بػػػس مػػػػلهـ ر لصػػػلهـ كركػػػس اػػػاا الـ  لػػػػ  هللا  لمػػػول 
الملػػػوف كف الماػػػػسمصف فػػػػن أحػػػػا) المكاقػػػػفل بلػػػػأ صالـ رسػػػػ  البػػػػموولل كاػػػػحبهـ  سػػػػو 

 جرش الماسمصفل الكص عا) لسلل ص لسم اكصف
 
 
 
 

 

 .  ٓٛٗ/ٕ؛ الطباصل لوا خ الااس كالمسكؾ ٕ٘/ ٖ( ابف ل وـ ل الاصاع اللبكرل ٔ)

 .ٖٚٔ/ٖ؛ ابف الجكلصل المللظـ ٔٛٗ/ٕ( الطباصل لوا خ الااس كالمسكؾ ٕ)
 . ٓٙ( اكاع االحلال اآلرل ٖ)
 . ٖٚٚ/ٚ( ابف لرمرلل مجمكع الولوك ٗ)



 

 

 

ابػػػػن هللا رلػػػػ  قػػػػػوؿ:) لمػػػػو عػػػػا) اللبػػػػػن  ٔ()بػػػػػ كمػػػػو صػػػػاكص الحػػػػػ و  ل ػػػػ  بػػػػف  و 
لػػػػػ(ل اجػػػػع لػػػػوس ممػػػػف عػػػػا) ممػػػػ ل ككػػػػوف ألػػػػحول اللبػػػػن ٖملسو هيلع هللا ىلص  لػػػػ  غػػػػلكع أحػػػػ )

ػػػػلؿ قكلػػػػ  لمػػػػول :  ٕ()ملسو هيلع هللا ىلص فػػػػاقلصف: فاقػػػػل ل ػػػػكؿ: ل ػػػػولسهـل كفاقػػػػل ل ػػػػكؿ: ال ل ػػػػولسهـل فل 
{

فاجػػػػع ربػػػ  هللا بػػػف أبػػػن كألػػػحو   كلرمهػػػـ  ػػػػأف   ٖ(){
ل ٗ(){ال لػػوؿ لػػػف ر ػػػع !!! كاحلجػػػكا الواػػػهـ  ػػػأكل  اااػػػ ول }

كجلػػػػ  الم ػػػػاكصف قػػػػ  جػػػػولكا مػػػػف  ػػػػ    مصػػػػ ع صلحاقػػػػكف رسػػػػ  الماػػػػسمصف  اػػػػبل مػػػػو 
ألػػػصل مػػػػف أ ػػػػاافهـ صػػػكـ بػػػػ ال كلػػػػـ أبػػػموؼ الماػػػػسمصف كأف ااػػػػكؿ هللا لػػػػس  هللا 
ػػػػػوؿ  ػػػػػل قػ ػػػػػااؼ الم صلػ ػػػػو فػػػػػػن أطػ ػ ػػػػػكؿ قػػػػػػا ش كللكلهػ ػػػػػمع بكلػ ػػػػػو اػ ػػػػػسـ لمػ ػػػػػ  كاػ رسرػ

فػػػػن ك ػػػػول اػػػػرون  سمػػػػول  لسماػػػػسمصف: ) لػػػػن قػػػػ  اأصػػػػ  كهللا عصػػػػاال اأصػػػػ    ػػػػاا كاأصػػػػ 
كاأصػػػ  ألػػػن أ عسػػػػ  صػػػ ص فػػػػن  اع حلػػػصلل فأكللهػػػػو  ولم صلػػػلل فػػػػإف اأصػػػلـ أف ل رمػػػػكا 

  ولم صللل كل ركلـ
 
 
 

 

( ل ػ  بػػف  وبػػ  بػف البػػحوؾ بػػف لػػككاف االلػواص اللجػػواصل أبػػك اػمص  كأبػػك عواجػػلل لػػحوبن ٔ)
ل لػكفن اػلل  لػػ. صلظػا: ابػف ربػ  ٘ٗم هكال كوف ركلل الكحنل ككوف مػف الاااػعصف فػن المسـػ

؛ ابػف حجػػال االلػػو ل ٖٛٗ-ٖٙٗ/ٕا صػػال أاػ  الغو ػػل ؛ ابػف إٚٗ-ٕ٘ٗالبػال االاػػلرمول 
ٗ/ٖٚ-ٚٚ. 
 . ٖٚ-ٕٚ؛ اللحرا المال  مف أا ول الللكؿ    ٛٙٔ-ٚٙٔ( الكاح صل أا ول الللكؿ  ٕ)
 .  ٛٛ( اكاع اللاول   رل ٖ)
؛ ابف ملظكال لاوف المال ٖٜٙ/ٖ( أاكاهـ: أص ا لـ  ل  كوالـ. صلظا: الجكلاصل اللحوا ٗ)
 .ٖٙٔ/ٙٔلبص صل لو) الماكس ؛ الٛٔٚٔ-ٚٔٚٔ/ٖ



 

 

 

ف لػػػػـ  عسػػػكا رسصلػػػػو قولسلػػػػولـ فصهػػػػو(   حصػػػو لللػػػػكال فػػػػإف أقػػػػومكا أقػػػومكا   ػػػػا م ػػػػوـل كا 

 صػػػا  اأرػػػػ  فػػػػن ل ككػػػوف اأص ربػػػػ  هللا بػػػف أبػػػػن بػػػػف اػػػسكؿ مػػػػع اأص ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصٔ()
ػػػػوؿ مػػػػػف  ػػػػوؿ اجػ ػػػػوف ااػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ركػػػػػا  العػػػػػاك)ل ف ػ ػػػػصهـل ككػ كلػػػػػؾل كأاّل صعػػػػػا)  لػ
الماػػػػسمصفل ممػػػػػف أجػػػػػـا هللا  ول ػػػػهو ع صػػػػػكـ أحػػػػػ  كغصػػػػا ل ممػػػػػف كػػػػػوف فولػػػػ  بػػػػػ ا رػػػػػو 
ااػػػكؿ هللا اعػػػا) بلػػػو  لػػػ  أرػػػ ا لو ال صػػػاكف ألػػػو جبلػػػو رػػػلهـ كبػػػمولول ف ػػػوؿ ربػػػ  هللا 

: "رػػػو ااػػػكؿ هللا أقػػػـ  ولم صلػػػل ال لعػػػا)  لػػػصهـل فػػػكهللا مػػػو عاجلػػػو بػػػف أبػػػن بػػػف اػػػسكؿ
ملهػػػو  لػػػ  رػػػ كلو قػػػمل  ال ألػػػول ملػػػو كال  عسهػػػو رسصلػػػو  ال ألػػػبلو ملػػػ ل فػػػ رهـ رػػػو 
ف  عسػػػػكا قػػػػولسهـ الاجػػػوؿ فػػػػن كجههػػػػـ  ااػػػكؿ هللال فػػػػإف أقػػػومكا أقػػػػومكا   ػػػػا محػػػ س كا 

ف اجمػػػػػكا اج مػػػػػكا عػػػػػو بصف كمػػػػػو كامػػػػػولـ اللاػػػػػول كاللػػػػػبروف  ولحجػػػػػواع مػػػػػف فػػػػػكقهـ كا 
جػػػولكا" فسػػػـ صػػػلؿ اللػػػوس بااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  حلػػػ  عػػػا) فػػػن ألػػػف مػػػف ألػػػحو  ل حلػػػ  

بػػػصف الم صلػػػػل كأحػػػ ل العػػػػكؿ رلػػػػ  ربػػػ  هللا بػػػػف أبػػػن بػػػػف اػػػػسكؿ  ٕ() كا كػػػولكا  ول ػػػػكط
ب سػػػو اللػػػوس كقػػػػوؿ: "أطػػػورهـ كرلػػػػولنل مػػػو لػػػ اص رػػػػ ـ ل لػػػس ألواػػػػلو لهلػػػو أصهػػػػو 

 مػػػػ  مػػػػف قكمػػػػ  مػػػػف ألػػػػس اللوػػػػوؽ كالا ػػػػلل كالػػػػ مهـ ربػػػػ  هللا اللػػػػوس"ل فاجػػػػع  مػػػػف ال
 قوؿ: "رو قكـ أككاكـ هللا أال لعكلكا قكمكـ كلبركـ ٖ()بف رماك بف حااـ

 

البصه ػػنل  ال ػػس ؛  ٖٛٚٔ/ ٕ؛ الػػ اامن ل اػػلف الػػ اامن  ٜٜ/ ٖٕاالمػوـ احمػػ  ل ماػػل  أحمػػ  ٔ()
 .ٕٕٗ/ٖاللبكع 
( ال ػػكط الجػػاص مػػػاع  لػػ  الغورػػل كلػػػك فػػن االػػػس ماػػوفل مػػف اااض رمػػػ كلو الوػػاس كولمصػػػ اف ٕ)

؛ ابػػف ملظػػكال لاػػوف المػػػال ٜٓ٘/ٕكلحػػك . صلظػػا: ابػػف اا صػػال اللهورػػل فػػػن غا ػػل الحػػ صو 
 .ٕٚٗ/ٜٔ؛ اللبص صل لو) الماكس ٖٕٓٙ/ٗ
( رب  َّللاَّ بف رمػاك بػف حػااـ بػف  مس ػل بػف حػااـ االلػواّص العلاجػّن الّاػسمن ل كالػ  جػوبا ابػف ٖ)

ربػ  َّللاَّ الّلػحوبن الم ػهكال ممػػ ك  فػن ألػس الم  ػػل كبػ ال ككػوف مػػف الل  ػولل كاال ػه   أحػػ ل 
 صو جوبا: ل صلن اللبّن لس  َّللاَّ رسر  كاّسـ ف وؿ: )رو جوبال مو لن أااؾ كاك  الّلامكص مف ح

ل قلس أبنل كلاؾ  صلول كرروال. ف وؿ: )أال أعباؾ مو كّسـ َّللاَّ أح ا  ملكااا( ؟ ف س : رو ااكؿ َّللاَّ
قػم  اّل مػف كاال حجػػولل ككّسـػ  أ ػػوؾ كووحػو(ل  قػوؿ: )رػػو ربػ صل اػػسلن أرطػؾ ...( الحػػ صو ل 

رماك بف الجمكال كرب  َّللاَّ بف رماك بف حااـل كولو ق  حوا الاصس رف قبالمول ككولو فن كأّف 
 



 

 

 

رلػػػ  مػػػف حبػػػا رػػػف رػػػ كلـ" ف ػػػولكا: "لػػػك لمسػػػـ ألكػػػـ ل ػػػولسكف لمػػػو أاػػػسملوجـل كلجلػػػو  
ػػػػكا  ال االللػػػػػػاا ػػػػ ل كأبػػ ػػػػكا رسرػػ ػػػػو االملػ ػػػػوؿ: "فسمػػ ػػػػوؿ"ل قػػ ػػػػ  ركػػػػػػكف قلػ ؼ ال لػػػػػا  ألػػ

ػػػػػ " ػ ػػػػػلكـ لبرػ ػػػػػرغلن هللا رػػ ػ ػػػػػ ال هللال فاػ ػ ػػػػػ كـ هللال أرػ ػػػػػوؿ: "أ مػػ ػ ػػػػػلهـ"ل قػ ػػػػػلهـ ٔ()رػػ ػ ل كلجػ
ّلمػػػػو الػػػػكص لػػػػ لـ رػػػػف االلبػػػػموـ الػػػػ  ر كلػػػػكف  ػػػػأفكالهـ مػػػػو لػػػػرس فػػػػن قسػػػػكبهـ ل كا 
ل كقػػػ  بصلػػػ  هللا لمػػػول    كلػػػ : }ٕ()كلو ػػػل الماػػػسمصف لػػػك كوػػػالـ كلوػػػوقهـ

 

قبػػا كاحػػ  ممػػو صسػػن الاػػصسل فحوػػا رلهمػػو فكجػػ ا لػـػ صلغصػػاا كألهمػػو مولػػو  ػػوامسل ككػػوف أحػػ لمو 
كبػػع صػػػ   رسػػ  جاحػػػ  فػػػ فف كلػػك كػػػكلؾل فأمرطػػ  صػػػ   رػػػف جاحػػ ل  ػػـػ أااػػس  فاجمػػػ  كمػػػو 

لصف اّ  كأابمكف الل.كقوؿ جوبا: حّكل  أبن ل فمو ألكا  مل   ص و  ال كول ل ككوف بصف الكق
. ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٖ ػػػماا  مػػػػف لحصلػػػػ  كولػػػػ  مّاػػػػلهو اااض. صلظػػػا: ابػػػػف اا صػػػػال أاػػػػ  الغو ػػػػل 

 .ٖ٘ٓ-ٖٗٓ/ٙ؛ ابف حجال االلو ل ٕٖٗ/ٔالكلبنل اصا أر ـ الل  ل 
؛ ابف ك صال الب ارل كاللهورل ٕٗٗ/٘؛ الاهصسنل اكض االف ٛٙ/ٖ( ابف ل وـل الاصاع اللبكرل ٔ)
٘/ٖٜٗ-ٖ٘ٓ . 

؛ ابػػف ك صػال لواػػصا ال ػػا ف ٖٕٖ/ٙ؛ الطبػػاصل جػومع البرػػوف ٛٙ/ٖ( ابػف ل ػػوـل الاػصاع اللبكرػػل ٕ)
 .ٓٙٔ/ٕالمظرـ 



 

 

 

}()ٔ  . 
ػػػػلهـ: }ر   كل ػػػػػػكف    ػػػػول  رػػ ػػػػوؿ هللا لمػ ػػػػـ ر كلػػػػػػكف ال ػػػػػػكؿ كال رمل ػػػػػ كف لػػػػػػحل ل كقػػ كألهػ

ـ{ كملػػػ  قػػػكلهـ } ػػػن ق س ػػػكبضهض ػػػْرس  فض ػػػو ل  ـ م  هض الض ػػػأ ْفك  { مػػػع ارل ػػػو   ض
 رسػػػػ  لػػػػكا الجػػػػـا الملػػػػوف صف اف ال لػػػػوؿ كػػػػو ف ال محولػػػػلل فسػػػػـ رموق ػػػػ  ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 المظرـل كلعكصس الماسمصف.
ػػػػـ   لػػػس اللبػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص ل  مػػػػو  لػػػػصهـ دمحم  هض مّض كرلػػػ مو ل ػػػػض صهػػػػك  بلػػػن اللبػػػػصا المهػػػػ  به 

 -رػػػػػأمالـ  ػػػػػولعاك) مػػػػػف جػػػػػكاا  كبسػػػػػ  ل ف مػػػػػو  لػػػػػصهـ ألػػػػػس اللوػػػػػوؽ  ٕ()بػػػػػف ماػػػػػسمل
و لػػػػف لاػػػػسمكـل  ف ق ػػػػكلسلـ أف ا بلػػػػكا كلملمػػػػكا فإلػػػػ -كرسػػػػ  اأاػػػػهـ ربػػػػ  َّللّا بػػػػف أ بػػػػن 
ف أ عاجلـ عاجلو ممكـل  قولسلو ممكـل كا 

 
 

 

 .   ٚٙٔ( اكاع  ؿ رماافل اآلرل ٔ)
 لنل ( دمحم بػف ماػػسمل بػػف اػػسمل بػػف عولػػ  بػػف رػ ص ااكاػػّن االلػػواّص ل أبػػك ربػػ  الػػاحمف المػػٕ)

حسصػف بلػن ربػ  اا ػهسل كلػػ  قبػس ال م ػل  ػو للصف كر ػا ف اػػلل كلػك ممػف اػمن فػن الجولسرػػل  
ل  دمحما ل  أل    ه  ب اا كلحل اللبن لس  َّللاَّ رسر  ك ل  كاسـ لك كأكال   : جموػال كربػ  َّللاَّ
سرػ  ك لػ  كام ل كرب  الاحمفل كرمال كأف دمحم بف ماػسمل قػوؿ: أرطػولن ااػكؿ َّللاَّ لػس  َّللاَّ ر

كاسـ اروو ف وؿ: )قولس    الم اكصف مو قولسكال فإكا اأص  أملن ربال  مبهـ  مبو فو      
أحػ ا فوبػػال  ػػ  حلّػػ  صلكاػػال  ػػـّ اجسػػس فػػن بصلػػؾ حلّػػ  لألرػػؾ صػػ  عوط ػػل أك ملّرػػل قوبػػرل(  
فومػسل مػػو   ولم صلػل فػػن لػوا اػػلل اػ  كأابمػػصفل كلػك ابػػف اػ ع كاػػ مصف اػلل. صلظػػا: أبػػك 

؛ ابػػػف اا صػػػال أاػػػ  ٖٗٙ؛ ابػػػف ربػػػ  البػػال االاػػػلرمول ٔٙٔ-ٙ٘ٔ/ٔمافػػػل اللػػػحو ل لمػػرـل م
 .ٛٓٔ-ٙٓٔ/٘الغو ل 



 

 

 

ف ك ػػػػ  رل مػػػػل الصهػػػػك ل كلوبػػػػككا ااػػػػكؿ َّللّا ملسو هيلع هللا ىلص بػػػػل ض المهػػػػ ل فعػػػػا)  لػػػػصهـ حلػػػػ   
لػػػػلؿ بهػػػػػـ كحولػػػػػالـل ف ػػػػكؼ هللا فػػػػػن قسػػػػػكبهـ الارػػػػلل كأج لػػػػػـ اللبػػػػػن لػػػػػس  هللا 

 .ٔ() ل  ال وـرسر  كاسـ كعاجكا  ل  عصبال كملهـ مف اوا 
 :  ودور المنافقين فيياغزوة بني المصطمق 

صلظػػػػا الملػػػػوف كف  لػػػػ  المكواػػػػل اآللرػػػػل كاللػػػػن الللػػػػل فصهػػػػو كاللػػػػ ؾ فعػػػػا) فػػػػن 
غػػػػػلكع بلػػػػػن الملػػػػػطسق رػػػػػ   كبصػػػػػا مػػػػػف الملػػػػػوف صف مػػػػػع الماػػػػػسمصفل ككػػػػػوف رغسػػػػػل 
ػػػػسمصف  ػػػػّلهـ لمػػػػػو اأكا اطػػػػػاا  الللػػػػػا لسماػ رسػػػػػصهـ اللعسػػػػػف فػػػػػن الغػػػػػلكا  الاػػػػػو  لل لجػ

كال ػػػػػواع الملػػػػػبرل كلمل ػػػػػق كحػػػػػ ع الماػػػػػسمصفل فلم ػػػػػس  ٕ()ا طمًمػػػػػو فػػػػػن الغلرمػػػػػلعاجػػػػػك 
{بهـ قكل  لمول : 

 }( ) . 
ف ػػػػ  كجػػػػػ كا مللواػػػػػو لس ػػػػػا فأ ػػػػػواكا االال ػػػػوؾ ال ػػػػػ ص  فػػػػػن لػػػػػوكؼ الماػػػػػسمصف كمػػػػػو 

ككػػػوف مملػػػو لػػػوس مػػػف اارػػػاال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اك  ل ػػػ  بػػػف أاقػػػـ قػػػوؿ: غلكلػػػو مػػػع اللبػػػن 
ككلػػػػػو لبلػػػػػ ا المػػػػػولل ككػػػػػوف اارػػػػػاال راػػػػػ  كلول فراػػػػػبق ااراابػػػػػن ألػػػػػحو   فػػػػػرمح 

 الحكض ك جمس حكل  الحجواع ك جمس
 
 
 
 
 

 

؛ المصلنل ٖٚ٘-ٖ٘٘/٘؛ ابف ك صال الب ارل كاللهورل ٕٕٓ-ٕٓٓ/ٖ( ابف ل وـ ل الاصاع اللبكرل ٔ)
 . ٖٗ/ٕٔرم ع ال وائ 

 . ٛٓٗ/ٕ( المماصل الاصاع اللبكرل اللحرحل ٕ)

 . ٚٗ ( اكاع اللك ل  رلٖ)



 

 

 

رسرػػػػػػ  حلػػػػػ  صجػػػػػػنل ألػػػػػحو  ل ككػػػػػػوف ااػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مػػػػػػ  الوػػػػػااغ مػػػػػػف  ٔ()اللطػػػػػع 
الغػػػػػػلك م رمػػػػػػو رسػػػػػػ  الما اػػػػػػرعل ككا   كاا ع اللػػػػػػوسل كمػػػػػػع رمػػػػػػا ابػػػػػػف العطػػػػػػول 

رسػػػػ   ٖ()ل فػػػػول حـ لػػػك كاػػػػلوف بػػػف كبػػػػا الجهلػػػنٕ()أجصػػػا ر ػػػػوؿ لػػػ  جهجػػػػو  الغوػػػواص 
للػػػوال كلػػػاه جهجػػػو : رػػػو مم ػػػػا المػػػولل فػػػوقلل ل فلػػػاه الجهلػػػن: رػػػو مم ػػػا اا

ػػػػو بػػػػػصف أظهػػػػػاكـ؟  ركلػػػػػو  المهػػػػػوجا ف. ف ػػػػػوؿ ااػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )أبػػػػػ رك  الجولسرػػػػػل كألػ
 ل كبس  كلؾ رب  هللا بفٗ()فإلهو ملللل(

 
 
 
 

 

( اللطػػػع: لػػػػك اا رػػػـػ اك حلػػػػصا ملاػػػػك) عصكطػػػػ  اػػػػصكا. صلظػػػػا: ابػػػػف ملظػػػػكال لاػػػػوف المػػػػال ٔ)
 ٕٕٙ/ٕٕ؛ اللبص صل لو) الماكس ٚٙٚ؛ الوصاكل  و صل ال ومكس المحرم ٔٙٗٗ-ٓٙٗٗ/ٙ
( جهجػو  بػػف اػػمص  الغوػػواّص.  ػػه  برمػػل الابػػكاف  ولح صبرللألػ  قػػ ـ فػػن لوػػا مػػف قكمػػ  صا ػػ كف ٕ)

مع ااكؿ َّللاَّ لّس  َّللاَّ رسر  كاسـ المغالل فسمو أاسـ قوؿ: لرأعك كػّس اجػس االا ـل فحباكا 
ملكـ بص  جسرا  ل فككا الح صو فػن  ػاب  قبػس أف راػسـ حػ ل اػ ع  ػرو  فسمػو أاػسـ لـػ راػللـ 
حسػل  ػوعل كرػوش جهجػو   لػ  ع فػل ر مػوفل فػػاك  رػف ابػف رمػال قػوؿ: قػ ـ جهجػو  الغوػػواّص 

بػال فأعػك رلػو  فكاػالو. فمػو حػوؿ رسػ  جهجػو  الحػكؿ حلػ  أااػس  لػ  ر مػوف كلػك رسػ  المل
؛ ابف اا ال أا  ٖٓٔ-َّٜٕٔللاَّ فن ص   ااجسل فمو  ملهو. صلظا: ابف رب  البال االالرمولل 

 . ٓٙٔ-ٜ٘ٔ/ٔٔ؛ اللو صل الكافن  ولكفرو  ٙٚ٘-ٗٚ٘/ٔالغو ل 
الحواو بف العلا)ل ر كؿ: كّلو  ( الوف بف كباع أك كبال كقصس الوف بف لرـ الجهلّنل حسصف بلنٖ)

مع اللبّن لّس  َّللاَّ رسرػ  كاػسـ فػن غػلاع بلػن الملػطسقل ككػوف  ػموالو رػو مللػكا أمػ ل كلػك 
؛ ٕٚٙ/٘اّلػكص لػػولع جهجػو  الغوػػواّص رسػ  المػػول فػوقلل .  صلظػػا: ابػف اػػم ل الط  ػو  الجبصػػال 

 .. ٓٙ٘-ٜ٘٘/ٕ؛ ابف اا ال أا  الغو ل ٕٖٓابف رب  البال االالرمولل 

؛اللامػػكصل اػػلف اللامػػكص ٜٜٛٔ/ٗ؛ماػػسـل لػحرا ماػػسـ ٗ٘ٔ/ٙ( البعػواصل لػػحرا البعػػواص ٗ)
٘/ٗٔٚ. 



 

 

 

أبػػػن بػػػف اػػػسكؿ كرلػػػ   الػػػم مػػػف قكمػػػ ل فػػػصهـ ل ػػػ  بػػػف أاقػػػـ غػػػ ـ حػػػ و قػػػوؿ: أك  
 لػػػػول كهللا مػػػػو لحػػػػف كلػػػػـ  اّل كمػػػػو قػػػػػوؿ قػػػػ  فمسكلػػػػول قػػػػ  لوفاكلػػػػو ككو اكلػػػػو فػػػػن   

ل أمػػػػو كهللا لػػػػ ف اجملػػػػو  لػػػػ  الم صلػػػػل لصعػػػػاجف اارػػػػػل ٔ()ااكؿ: اػػػػمف كس ػػػػؾ رأجسػػػػؾ
ملهػػػػػو ااكؿل  ػػػػػـ أقبػػػػػس رسػػػػػ  مػػػػػف حبػػػػػا  ف ػػػػػوؿ لهػػػػػـ: لػػػػػكا مػػػػػو فمسػػػػػلـ  ألواػػػػػكـل 
أحسسلمػػػػكلـ    كػػػػـل كقواػػػػملمكلـ أمػػػػكالجـل أمػػػػو كهللا لػػػػك أماػػػػكلـ رػػػػلهـ مػػػػو  أصػػػػ ركـ 

غصػػػا  ااكػػػـل فػػػأعبا ل ػػػ  بػػػف أاقػػػـ رمػػػ   ػػػولعبال فػػػأعبا رمػػػ  ااػػػػكؿ  للحكلػػػكا  لػػػ 
   ٕ()هللا ملسو هيلع هللا ىلص كرل   رمال ف وؿ رما: ما ر و  بف   ا

 
 

 

( امف كس ؾ رأجسؾ: م س رابن ق رـ ربال لاكل الجلال ؛ قصس  فَّ أكؿ مف قوؿ كلؾ حوـل ابف ٔ)
 الملكا الحمولنل كقصس  فَّ لاجس مف طاـ كسل صابر  اجول اللص     فبا  فجوع صكمو فك ل

لػ(ل أم وؿ المالل لح صق: ٛٙٔرسر  حل  افلاا . صلظا: الببن؛ الموبس بف دمحم )  لحك 
؛ أبػػك لػػ ؿ ٔٙٔ-ٓٙٔـل ٖٜٛٔلبلػػوفل  -ل  اا الاا ػػ  المابػػنل بصػاك  ٕ حاػوف ر ػػوسل ط

ل  اا ٔالماػكاصل جمهػاع اام ػوؿل لح صػػق: دمحم ربػ  الاػ ـ كدمحم اػػمص  بػف  اػصكلن لغسػػكؿل ط
؛ ال مػػػػػػولبنل  مػػػػػوا ال سػػػػػػكل فػػػػػػن ٜٕٗ-ٕٛٗ/ٔـل ٜٛٛٔلبلػػػػػػوفل  -اك  الجلػػػػػل المسمرػػػػػػلل بصػػػػػ

ـل ٜ٘ٛٔالمبوؼ كالملاكلل لح صق: دمحم أبك الوبس  باالرـل ) . (ل  اا الممواؼل ملال 
ٖٜٖ-ٖٜٗ . 
( ر و  بف   ا بف كقش بف لغ ل بف لركاال بف رب  اا هس ككا  مكاػ  بػف ر  ػل فػرمف  ػه  ٕ)

كلك ابف عمس كأابمصف اللل ككوف ممف قلس كمػل بػف اا ػاؼل ب اال قوؿ: كاال ه   ولرمومل 
كقول  رو  ل ابن هللا رلهو:    ل مف االلوا لـ ركف أح  رملّ  رسصهـ فب  كّسهـ مف بلن 
ربػ  اا ػهس: أاػػص  بػف حبػػصال كاػم  بػػف ممػوكل كر ػػو  بػف   ػػال كفػن اللػػحرا رػف رو  ػػل 

سـ امع لك  ر ػو  بػف   ػال ف ػوؿ: )السَّهػـّ ااحـػ ابن َّللاَّ رلهو أف اللبن لّس  َّللاَّ رسر  كا
ر ػػو ا ... ( الحػػػ صول كلػػ  ككػػػا فػػن اللػػػحرا مػػف حػػػ صو ألػػس أّف ر ػػػو  بػػف   ػػػا كأاػػص  بػػػف 
حبػصا عاجػو مػف رلػ  اللبػن لػّس  َّللاَّ رسرػ  كاػسـ فػن لصسػل مظسمػلل فأبػول  رلػو أحػ لمول 

؛ ٓ٘ٔ-ٜٗٔ/ٖاػػ  الغو ػػػل فسمػػو افلاقػػو أبػػول  رلػػو كػػّس كاحػػػ  ملهمػػو. صلظػػا: ابػػف اا صػػال أ
 .ٜٗ٘-ٚٗ٘/٘؛ ابف حجال االلو ل ٖٓٗ-ٖٖٚ/ٔالكلبنل اصا أر ـ الل  ل 



 

 

 

فسر لسػػػػػ . ف ػػػػػوؿ: )فكصػػػػػف رػػػػػو رمػػػػػا  كا لحػػػػػ و اللػػػػػوس أف دمحما ر لػػػػػس ألػػػػػحو  ؟ الل 
ل كلجػػػػف أّكف  ولاحصػػػػس(ل ككلػػػػػؾ فػػػػن اػػػػورل لػػػػػـ ركػػػػف صالحػػػػس فصهػػػػػول فوالحػػػػس اللػػػػػوس

فحرػػػو ل كقػػػوؿ: ل ػػػ  احػػػ  فػػػن اػػػورل ملكػػػاع؟ ف ػػػوؿ لػػػ :  ٔ()فس رػػػ  أاػػػص  بػػػف حبػػػصا
)أك مػػو بسغػػػؾ مػػػو قػػػوؿ لػػػوح كـ؟( صا ػػػ  ابػػػف أبػػػنل ف ػػػوؿ: كمػػػو قػػػوؿ؟ قػػػوؿ: لرػػػـ ألػػػ  
 ف اجػػػػػع  لػػػػػ  الم صلػػػػػل لصعػػػػػاجف اارػػػػػل ملهػػػػػو ااكؿل قػػػػػوؿ: فألػػػػػ  رػػػػػو ااػػػػػكؿ هللال 

قػػػػوؿ: رػػػػو ااػػػػػكؿ هللال  لعاجػػػػ  ملهػػػػو  ف  ػػػػ  ل لػػػػك كهللا لػػػػكلصس كألػػػػ  المل ػػػػلل  ػػػػـ
ف قكمػػػػ  لصلظمػػػػكف لػػػػػ  العػػػػال لصلكجػػػػػك ل  اافػػػػق  ػػػػ ل فػػػػػك هللا ل ػػػػ  جوللػػػػو هللا  ػػػػػؾل كا 
فإلػػػ  صػػػا  ألػػػؾ ااػػػلسبل  مسجػػػول  ػػػـ م ػػػ   وللػػػوس صػػػكمهـ كلػػػؾ حلػػػ  أماػػػ ل كلصسػػػلهـ 
حلػػػػ  ألػػػػ ال كلػػػػ ا صػػػػكمهـ كلػػػػؾ حلػػػػ   كلهػػػػـ ال ػػػػمسل  ػػػػـ لػػػػلؿ  وللػػػػوسل فسػػػػـ 

 ومو. فمس كلؾ؛صسب كا أف كج كا مس اااضل فكقمكا لر
 
 
 
 
 
 
 

 

( أاص  بف الحبصا بف اموؾ بف رلرؾ االلواص اا هسن. ركل  أ و رحص ل كأ و رلرؾ. ككوف ٔ)
أبك  حبصا فواس ااكس كا راهـ صـك  موول ككوف أاص  مف الاو  صف  ل  االا ـل كلػك أحػ  

 ول لصسل الم  ػلل ككػوف  اػ م  رسػ  صػ  ملػمل بػف رمصػا قبػس اػم  بػف ممػوكل كاعلسػف فػن الل 
 هك   ب اال قوؿ ابف ام : كوف  ا وو كوم  ك عػ  ااػكؿ َّللاَّ لػّس  َّللاَّ رسرػ  كاػسـ بصلػ  كبػصف 
ل   بف حوا لل ككوف ممف  ب  صـك أح ل كجاا حصل ك ا ع جااحو  كوف أبك  كا ال ر ّ ـ أح ا 

؛ الػكلبنل ٕٕٗ-ٕٓٗ/ٔللوا رس  أاص  بف حبػصا. صلظػا: ابػف اا صػال أاػ  الغو ػل مف اا
 . ٖٚٔ-ٔٚٔ/ٔ؛ ابف حجال االلو ل ٖٖٗ-ٖٓٗ/ٔاصا أر ـ الل  ل 



 

 

 

لر ػػػغس اللػػػوس رػػػف الحػػػ صول أمػػػو ابػػػف أبػػػن فسمػػػو رسػػػـ أف ل ػػػ  بػػػف أاقػػػـ بسػػػ  العبػػػا  
جػػػػول  لػػػػ  ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل كحسػػػػف  ػػػػوب مػػػػو قسػػػػ  مػػػػو قػػػػوؿل كقػػػػوؿ مػػػػف حبػػػػا مػػػػف 
االلػػػوا: رػػػو ااػػػكؿ هللال راػػػ  أف ركػػػكف الغػػػ ـ قػػػ  أكلػػػـ فػػػن ح ص ػػػ ل كلػػػـ رحوػػػظ 

ق ل قػػػوؿ ل ػػػ : فألػػػوبلن لػػػـ لػػػـ رلػػػبلن م سػػػ  قػػػمل فجساػػػ  مػػػو قػػػوؿ الاجػػػسل فلػػػ 
{هللا لمػػول :  ٔ()فػػن بصلػػنل فػػأللؿ

 

-ٗٓٙ/ٕ؛ الطبػاصل لػػأا خ الااػس كالمسػػكؾ ٖ٘ٓ-ٕٖٓ/ٖ( صلظػا: ابػف ل ػػوـل الاػصاع اللبكرػػل ٔ)
-ٕٛٔ/ٛلواػػػصا ال ػػػا ف المظػػػػرـ ؛ ابػػػف ك صػػػال ٚٚٙ-ٔٚٙ؛ الكاحػػػ صل أاػػػ ول اللػػػلكؿل ٜٓٙ
ٕٜٔ. 



 

 

 

  ( فأااػػس  لػػّن ااػػكؿ هللا لػػس  هللا رسرػػػ  }(
كاػػػسـ ف األػػػو رسػػػّنل  ػػػـ قػػػوؿ:  ف هللا قػػػ  لػػػ قؾ ل ككػػػوف ربػػػ  هللا بػػػف ربػػػ  هللا بػػػف 
أبػػػن اجػػػ  لػػػولحو مػػػف اللػػػحو ل ااعرػػػوال فلبػػػاأ مػػػف أبرػػػ ل ككقػػػف لػػػ  رسػػػ   ػػػول 
الم صلػػػلل كااػػػلس اػػػرو ل فسمػػػو جػػػول ابػػػف أبػػػن قػػػوؿ لػػػ : كهللا ال لجػػػكل مػػػف لهلػػػو حلػػػ  
رػػػأكف لػػػػؾ ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل فإّلػػػ  المل ػػػػل كألػػػػ  الػػػػكلصسل فسمػػػو جػػػػول اللبػػػػّن ملسو هيلع هللا ىلص أكف لػػػػ ل 

)  فعس  ابصس . )   
اػػػػكؿ هللا لػػػػس  كأااا هللا لمػػػػول  الماػػػػسمصف مػػػػف أحػػػػ  رلػػػػوع الملػػػػوف صف فسمػػػػو كػػػػوف ا  

لوجػػػػ  ا ػػػػا  هللا رسرػػػ  ك اػػػػسـ قػػػال الم صلػػػػل كلػػػك قوفػػػػس مػػػػف غػػػلكع بلػػػػن الملػػػطسق
 ػػػ ص ع لجػػػو  أف لػػػػ فف الااجػػػل ف ػػػػوؿ ااػػػكؿ هللا لػػػػس  هللا رسرػػػ  ك اػػػػسـ  م ػػػ  لػػػػك  
الػػػا ا لمػػػك  ملػػػوفق فسمػػػػو قػػػ ـ الم صلػػػل فػػػػإكا ملػػػوفق رظػػػرـ مػػػػف الملػػػوف صف قػػػ  مػػػػو  

 .ٗ()اللوبك ل كلكا الملوفق لك افورل بف ل   بف ٖ()
 
 
 
 
 

 

 . ٛ – ٔ( اكاع الملوف صف اآل رو   ٔ)
؛ الكاح صل ٛٓٙ/ٕ؛ الطباصل لوا خ الااس كالمسكؾ ٖ٘ٓ/ٖ( صلظا: ابف ل وـل الاصاع اللبكرل ٕ)

 .ٕٛ/ٕ؛ ابف اا صال الجومس فن اللوا خ ٙٚٙأا ول الللكؿل 
؛ الم ا ػػػلصل املػػػوع اااػػػموع ٔٙ/ٗكع ؛ البصه ػػػنل  ال ػػػس اللبػػػٕ٘ٗٔ/ ٗ( ماػػػسـل لػػػحرا ماػػػسـ ٖ)

ٖٔ/ٖٔٚ. 
( افورل بف ل   بف اللوبك  أح  بلن قصل وع ككوف رظرمًو مف رظمول صهك  ككهوًو لسملوف صف مو  ٗ)

؛ ٕٙٙ/ٔ؛ ال غكصل ممولـ الللل س ٕٕٚ/ٔلػ. صلظا: ابف   ككاؿل الغكامض كالمبهمو  ٙالل 
 .ٚٛٔ-ٙٛٔ/ٙابف ك صال الب ارل كاللهورل 



 

 

 

 
 المبحث الثالث

 اختالق المنافقين لحادثة االفك والتبرئة القرآنية الخالدة
اعلسػػػػق ربػػػػ  هللا بػػػػػف ابػػػػن بػػػػف اػػػػػسكؿ اأس اللوػػػػوؽ حو  ػػػػل االفػػػػػؾ كاك) لهػػػػو لرمبػػػػػا 
ػػػػو فػػػػػن لػػػػػػ ا  مػػػػػف كبػػػػػا كحاػػػػػػ  لسااػػػػػكؿ لػػػػػس   هللا رسرػػػػػػ  كاػػػػػسـ ف ػػػػػػ  اكص  رمػ

رو  ػػػػل لك) اللبػػػػػن ـّ المػػػػلملصف الحو  ػػػػل رػػػػف ا ٔ()البعػػػػواص كماػػػػسـ فػػػػن لػػػػحرحصهمو
ملسو هيلع هللا ىلص قولػػػػ : "كػػػػوف ااػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  كا أاا  أف صعػػػػا) اػػػػػواا أقػػػػاع بػػػػػصف لاػػػػو  ل فػػػػػأصلهف 
عػػػا) اػػػهمهو عػػػا) بهػػػو ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ممػػػ "ل قولػػػ  رو  ػػػل: "فػػػأقاع بصللػػػو فػػػن غػػػلكع 

ؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ككلػػػػػؾ  مػػػػػ مو ألػػػػػػلؿ فعػػػػػا) فصهػػػػػو اػػػػػهمنل فعاجػػػػػػ  مػػػػػع ااػػػػػك  ٕ() غلالػػػػػو
ل كألػػػػلؿ فرػػػػ  ماػػػػصالول حلػػػػ   كا فػػػػاغ ااػػػػكؿ ٖ() الحجػػػػولل فألػػػػو أحمػػػػس فػػػػن لػػػػك جن

هللا ملسو هيلع هللا ىلص مػػػف غػػػلك  كقوػػػػسل ك لكلػػػو مػػػف الم صلػػػػل  كف لصسػػػل  ولاحصػػػس ف مػػػػ  حػػػصف  كلػػػػكا 
  ولاحصػػػػسل فم ػػػػػص  حلػػػػػ  جػػػػوكل  الجػػػػػرشل فسمػػػػػو قبػػػػػص  مػػػػف  ػػػػػألن أقبسػػػػػ   لػػػػػ 

 الاحصس فسما 
 
 
 
 
 

 

 .  ٖٕٓٔ-ٜٕٕٔ/ ٗ؛ ماسـل لحرا ماسـ ٕٓٔ-ٙٔٔ/٘بعواصل لحرا البعواص ( الٔ)

( لػػػن غػػػػلكع بلػػػػن الملػػػػطسقل كلمػػػػاؼ  غػػػػلكع الما اػػػرع. صلظػػػػا: ابػػػػف ل ػػػػوـ ل الاػػػػصاع اللبكرػػػػل ٕ)
 .ٗٙ-ٖٙ/ٗ؛ البصه نل  ال س اللبكع ٔٔٙ/ ٕ؛ الطباصل لأا خ الااس كالمسكؾ ٖٓٔ/ٖ
 ول رول كلحك ل صكبع رس  ظها ال مصا صاكل فر   ( الهك ): ماكل اللاول محمس ل  ق ل لالاٖ)

؛ ابػػػف ملظػػػكال لاػػػوف المػػػال ٖٓ٘/ٔاللاػػول لركػػػكف أاػػػلا لهػػػف. صلظػػػا: الجػػكلاصل اللػػػحوا 
 .ٕٗٚ/ٙ؛ اللبص صل لو) الماكس ٖٔٙٗ-ٖٓٙٗ/ٙ



 

 

 

قػػػػػ  ال طػػػػػع فاجمػػػػػ  فوللماػػػػػ  ر ػػػػػ ص  ٔ()لػػػػ اص فػػػػػإكا ر ػػػػػ ص مػػػػػف جػػػػػلع ظوػػػػوا 
الػػػكصف كػػػولكا صاحسػػػكف لػػػػن فحمسػػػكا لػػػك جن فاحسػػػػك   ٕ() فح اػػػلن ابلغػػػول  كأقبػػػس الػػػػالم

رسػػػ   مصػػػاص الػػػكص كلػػػ  أاكػػػلل كلػػػـ رحاػػػبكف ألػػػن فرػػػ ل قولػػػ  ككولػػػ  اللاػػػػول  ك 
مػػػػف الطمػػػػوـل فسػػػػـ  ٖ() رػػػػأجسف المس ػػػػل السحػػػػـ  ّلمػػػػو كلػػػػـ رغ ػػػػهف كاؾ عوػػػػوؼ لػػػػـ صهػػػػبسف

ل ككلػػػػ  جوا ػػػػل ح ص ػػػػل الاػػػػفل  ٗ()راػػػػللكا ال ػػػػكـ   ػػػػس الهػػػػك ) حػػػػصف احسػػػػك  كافمػػػػك 
ف م ػػػػكا الجمػػػػس كاػػػػواكا ل ككجػػػػ   ر ػػػػ ص  مػػػػ  مػػػػو ااػػػػلما الجػػػػرشل فج ػػػػ  ملػػػػوللهـ 

 كلرس بهو  اع كال مجصل ل فلرمم  ملللن الكص
 
 
 
 

 

؛ ٜٕٙ/ٔ( الجػػػػػلع: لػػػػػك العػػػػػال الرمػػػػػولن. صلظػػػػػا: ابػػػػػف اا صػػػػػال اللهورػػػػػل فػػػػػن غا ػػػػػل الحػػػػػػ صو ٔ)
 .ٖٗٗ/ٕٓ؛ اللبص صل لو) الماكس ٜٓٚس المحرمل الوصاكل  و صل ال ومك 

( الػالم مػػف الاجػػوؿ مػػو  كف الم ػاع مػػف الاجػػوؿل كال لجػػكف فػػصهـ امػاأعل كمػػلهـ كػػوف أبػػك مكلك ػػل ٕ)
مػػػكل  ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ككػػػوف ر ػػػػك   مصػػػا رو  ػػػل ابػػػن هللا رلهػػػػو. صلظػػػا: الجػػػكلاصل اللػػػػحوا 

 . ٜ٘ٗ/ٛ؛ ابف حجال فلا ال واص ٖٕٛ/ ٕل الح صو ؛ ابف اا صال اللهورل فن غا ٕٛٔٔ/ٖ
ل ر ػػػوؿ لبسػػػ  السحػػـػ  كا ك ػػا كاكػػػل  مبػػػ   مبػػػو. كلػػـػ ٖ) ( لػـػ صهػػػبسف: أص لػػـػ رك ػػػا رسػػصهف السحػػـػ

رغ هف السحـ: أص لـ رك ا. المس ل: أص البسغػل ملػ  كلػك ال سصػس مػف ااجػس. صلظػا: الااقاػطن؛ 
غا ل الح صول لح صق: دمحم رب  هللا ال لوصل لػ(ل ال ال س فن ٕٖٓأبك دمحم ال واـ بف  وب  ) 

؛  ٕٚٓ/ٚٔ؛ المصلػػػػػػػنل رمػػػػػػػ ع ال ػػػػػػػػواص ٔٔٔٔ/ٖـل ٕٔٓٓل مكل ػػػػػػػل المبركػػػػػػػوفل الا ػػػػػػػػوضل ٔط
 .ٜٖٖ/ٙال اط لن:  ا و  الاواص 

( كأّلهو لعول جامهو  حصو  فَّ الكصف رحمسكف لك جهو ال فػاؽ رلػ لـ بػصف كجك لػو فرػ  كر مػ ل ٗ)
ككلػػ  جوا ػل ح ص ػل الاػفل أص ألهػو مػػع لحوفلهػو لػغصاع الاػف فػػكلؾ كلهػكا أا فػ  كلػؾ   كلهػو: 

 .ٓٙٗ/ٛأبس  فن عولهو. ابف حجال فلا ال واص 



 

 

 

جمػػػػكف  لػػػػن فبصلػػػػو ألػػػػو جولاػػػػل فػػػػن كلػػػػ  فرػػػػ  ل كظللػػػػ  أفَّ ال ػػػػكـ اػػػػرو  كلن ل فصا  
مػػػػف  ٕ()قػػػػ  رػػػػاس ٔ()ملللػػػػن غسبللػػػػن رصلػػػػن فلمػػػػ  ل ككػػػػوف لػػػػوكاف بػػػػف الممطػػػػس 

فألػػػػػ ا رلػػػػػ  ملللػػػػػنل فػػػػػاأ  اػػػػػكا   لاػػػػػوف لػػػػػو ـل فألػػػػػولنل  (لٖ)كاال الجػػػػػرش فػػػػػو ل 
 فمافلن حصف ا لنل كق  كوف صاالن قبس أف

 
 
 
 
 
 

 

( لوكاف بف الممطس بف ابرمل بف علارن بف محوال بف ماع بف فول  ابف كككاف بف  مس ل  بف ٔ)
رع ك ػه  مػػع اػسرـ الاػػسمنل  ـػ الػػكككالنل ركلػ  أ ػػو رمػاكل  أاػػسـ قبػس الما اػػرع ك ػه  الما اػػ

ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص العل ؽ كالم ول  كسهو  ككوف رس  اوقل جرش ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ل ككوف عصاا فوب  
 جورو  ط ل كقوؿ لوكاف: كَّللاَّ مو ك و  كلف أل   قّم ل كأ لػ  رسرػ  ااػكؿ هللا لػس  هللا 

س فن غلكع أامصلرل  هص ال الل لاع ر اع فن رسر  كاسـ ف وؿ: " مو رسم  مل   ال عصاا "ل قل
ع فل رما ابن هللا رلهـ جمرمو.   صلظا: ابف رب  البا ل االالرمول فن ممافل االحول  

/ ٕ؛ الػػػكلبن ل اػػػصا أرػػػ ـ اللػػػ  ل ط الااػػػولل  ٖٔ/ ٖ؛ابػػف اال صػػػا ل أاػػػ  الغو ػػػل   ٕ٘ٚ/ ٕ
 .ٖٚ٘-ٖٙ٘/ ٖ؛ابف حجا ل  االلو ل فن لمصصل اللحو ل   ٙٗ٘-٘ٗ٘
( رػػػاس: اللمػػػا س لػػػك لػػػلكؿ الماػػػوفا  عػػػػا السصػػػس لللػػػل لسلػػػـك كاالاػػػلااحل. صلظػػػا: الجػػػػكلاصل ٕ)

؛ الوصاكل  ػو صل ال ػػومكس ٕٙٓ/ ٖ؛ ابػف اا صػال اللهورػل فػػن غا ػل الحػ صو ٜٛٗ/ٖاللػحوا 
 . ٚ٘٘المحرمل 

واص؛ أبك  كا ؛ اال ٖٓ-ٜٕ( فو ل :  ولل  ص  اوا  عا السصس. صلظا: ابف قلص لل أ ل الجوللل ٖ)
لػػ(ل اللالػػا فػن ممػػولن كسمػػو  اللػوسل لح صػػق: حػولـ لػػولا البػػومفل ٕٖٛدمحم بػف ال واػـػ ) 

 . ٗٚ/ٕـل ٕٗٓٓل  اا ال  و ا لسط ورل كالل ا كاللكل عل  م قل ٖط



 

 

 

ػػػػػلر ظ   واػػػػػػلاجور   ػػػػػول رسػػػػػػنل فواػ ػػػػػصف رافلػػػػػػنل فع ٔ()ربػػػػػػال الحجػ  ٕ()مػػػػػػا حػ
ػػػػػػن ػػػػػو ركسملػػ ػ ػػػػػوبنل ككهللا مػػ ػ ػػػػػػن بجس ػػ ػػػػػا  ٖ()كجهػػ ػ ػػػػػل غصػػ ػ ػػػػػ  كسمػػ ػ ػػػػػمم  ملػػ ػ ػػػػػل كال اػػ ػ كسمػػ

ااػػػػػلاجور ل حلػػػػػ  ألػػػػػوه ااحسلػػػػػ  فػػػػػكطئ رسػػػػػ  صػػػػػ لو فاكبلهػػػػػول فػػػػػولطسق ر ػػػػػك  بػػػػػن 
ل فهسػػػػؾ ٘()فػػػػن لحػػػػا الظهصػػػػاع ٗ() الااحسػػػل حلػػػػ  ألصلػػػػو الجػػػػرش  مػػػػ  مػػػػو لللػػػػكا مػػػػكغا ف

 .ٙ()بف اسكؿمف لسؾ فن  ألنل ككوف الكص لكل  كبا  رب  هللا بف أبن 
  
 
 
 

 

لػػو  لرػػ  ااجمػػكف. صلظػا: ابػػف اا صػػال اللهورػػل فػػن غا ػػل الحػػ صو ٔ) ( ااػلاجع: أص قػػوؿ:  لػػو ب كا 
 .ٜٖٖ/ٙل  ا و  الاواص ؛ ال اط لنٕٕٓ/ٕ
؛ ابف حجال ٚٚ/ٕ( فعما  كجهن: أص غطصل . صلظا: ابف اا صال اللهورل فن غا ل الح صو ٕ)

 ٖٙٗ/ٛفلا ال واص 

( ربا   لرغل المبوارل    ػواع  لػ  ألػ  ااػلما ملػ  لػاؾ المعوط ػل. صلظػا: ابػف حجػال فػلا ٖ)
 . ٖٙٗ/ٛال واص 

و سػػل. صلظػػا: اللمع ػػػاصل الوػػو ق فػػن غا ػػل الحػػػ صو ( مػػكغا ف: كاللغػػك ا اللػػلكؿ فػػػن كقػػ  ال ٗ)
 .ٖٛٙ/ٗٔ؛ اللبص صل لو) الماكس ٖٙٗ/ٛ؛ ابف حجال فلا ال واص ٖٚ/ٗ
( لحػا الظهصػػاع: لػػك حػصف لبسػػ  ال ػػمس مللهولػػو مػف االالوػػوعل كأّلهػػو كلػس   لػػ  اللحػػال كلػػك ٘)

ل لاوف المال ؛ ابف ملظكإٚ/٘أرس  الل ا. صلظا: ابف اا صال اللهورل فن غا ل الح صو 
 .٘ٛٔ/ٗٔ؛ اللبص صل لو) الماكس ٖٗٙٗ/ٙ
( ال ع ؼ بصف ألس المسـ  ولاػصا أف الػكص بػ أ بػككا االفػؾ ككػوف صجمػع ألسػ  كرحػ  هـ ربػ  هللا ٙ)

بف أبن بف اسكؿ   ل ككج  العبصو ر ك هللا ابف أبن مللواػو فلػلوس مػف كػال اللوػوؽ كالحاػ  
لك ػر ل كر ػرم  ك كرمػ ل ك جممػ  كرواقػ ل ككػوف الكص بصف بسكر  فجمػس راػلحكن االفػؾل كرا

 . ٜٙٔ/ ٚٔألحو   صل ابكف     لر . صلظا: الطباصل جومع البروف 



 

 

 

ف ػػػػ ملو الم صلػػػػلل فو ػػػػلجص  حػػػػصف قػػػػ ملو الم صلػػػػل  ػػػػهاال كاللػػػػوس روربػػػػكف فػػػػن قػػػػكؿ 
فػػػػػن كجمػػػػػن ألػػػػػن ال  ٕ()ل كلػػػػػك صا بلػػػػػنٔ()ألػػػػػس االفػػػػػؾ كال أ ػػػػػما   ػػػػػنل مػػػػػف كلػػػػػؾ

أرػػػػاؼ مػػػػف ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص السطػػػػف الػػػػػكص كلػػػػ  أا  ملػػػػ  ل  ّلمػػػػو صػػػػ عس ااػػػػػكؿ هللا 
سـ  ػػػـ ر ػػػكؿ: "كصػػػػف لػػػركـ؟ " فػػػكاؾ صابصلػػػن كال أ ػػػػما  ول ػػػا حلػػػ  عاجػػػػ  ملسو هيلع هللا ىلصل فراػػػ

كلػػػػػك ملباللػػػػػول كال  (لٗ)كعاجػػػػػ  ممػػػػػن أـ ماػػػػػطا قبػػػػػس الملولػػػػػع ٖ()  مػػػػػ مو ل هػػػػػ 
  ٘() لعا)  الَّ لر   ل  لصسل ككلؾ قبس أف للعك الجلف

 

 

لػ  أبػكص كال  -ابن هللا رلهو –( رف الاص ع رو  ل ٔ) ل كق  الله  الح صو  ل  ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كا 
؛ الطبػاصل لػأا خ الااػس ٖٔٔ/ٖللبكرػل صػككاكف لػن قسػر  كال ك صػاا. صلظػا: ابػف ل ػوـل الاػصاع ا

 . ٖٔٙ/ٕكالمسكؾ

( كل   كا ا لجص  احملن كلطف بنل فسـ رومس كلؾ بنل فن  ككاص لسؾ  بع كر ا ف لصسل ل ٕ)
فػألكا  كلػؾ ملػ ل كػوف  كا  عػػس رسػن كرلػ ص أمػن لمابػلنل قػػوؿ: )كصػف لػركـ" ال صل ػ  رسػػ  

؛ اللػػػككصل  ػػػػاا ٜٕٕٔ/ٗا ماػػػسـ ؛ لػػػحرٖٔٔ/ٖكلػػػؾ(. صلظػػػا: ابػػػف ل ػػػوـل الاػػػصاع اللبكرػػػل 
 .ٙٓٔ/ٚٔلحرا ماسـ 

( ل ػ  المػا ض:  كا بػاأ كأفػوؽ ككػوف قا ػل المهػ   ػولماضل كلـػ صاجػع  لرػ  كمػوؿ لػحل  كقكلػػ . ٖ)
؛ ٔٔٔ/٘؛ ابف اا صال اللهورػل فػن غا ػل الحػ صو ٖٔٓ/ٕصلظا: اللمع اصل أاوس ال  غل 
 .   ٕٗ٘ٔالوصاكل  و صل ال ومكس المحرمل 

لػػػػػع: المكابػػػػػػع اللػػػػػػن صلعسػػػػػػ  فصهػػػػػػو ل بػػػػػول الحوجػػػػػػل كاحػػػػػػ لو مللػػػػػػع كم مػػػػػػ . صلظػػػػػػا: ( الملوٗ)
؛ ابػػف ٕٔٗ/ٕ؛ ابػف الجػكلصل غا ػػل الحػ صو ٖٛٗ/ٖاللمع ػاصل الوػو ق فػػن غا ػل الحػػ صو 
 .     ٘ٙ/٘اا صال اللهورل فن غا ل الح صو 

ل ككلػو قكمػػو ( الجلػف: جمػع كلصػػفل المكػوف الاػػولا كأاا    ػ  للػػو المكػوف الممػػ  ل بػول الحوجػػل٘)
لمو كلو لكلل فن  رابو ال للعك فن بصكللو لك  الجلف اللن للعكلو ااروجـل لموفهو كلكالهول كا 

؛ ٜٖٔٗ/٘؛ ابف ملظكال لاوف المال ٕٖٔ/ٖفاا الم صلل. صلظا: ابف ل وـل الاصاع اللبكرل 
 .٘ٙٗ/ٛابف حجال فلا ال واص 



 

 

 

قا  ػػػػو مػػػػػف بصكللػػػػول كأمالػػػػػو أمػػػػا المػػػػػال ااكؿ فػػػػن الللػػػػػل  ككلػػػػو للػػػػػأك   ػػػػػولجلف أف 
بػػػػف أ و ػػػػل بػػػػف  ٕ()لكابلهػػػػو ماػػػػطأ()لو رلػػػػ  بصكللػػػػول فولطس ػػػػ  ألػػػػو كأـ ماػػػػطاللعػػػػك

ر ػػػو  بػػػف المطسػػػلل فأقبسػػػ  ألػػػو كبلػػػ  أبػػػن الػػػـ قبػػػس بصلػػػن حػػػصف فاغلػػػو مػػػف  ػػػأللول 
 ماطا" ف س  لهو: ٗ()ف ول : "لمس ٖ() فم ا  أـ ماطا فن ماطهو

 
 
 
 
 
 
 
 

 

رب  ملوؼ كأمهو ا طل بل  لعا بػف (  أـ ماطا اسم  بل  أبن الـ ألرس بف المطسل بف ٔ)
ـ عولل أبن  كا الل صق .  صلظا ابف ام  ل الط  و  الجبصا  ؛ ٕٚٔ/ٓٔروما بف ام  بف لر

 .ٕٓ٘-ٜٔ٘/ٗٔ؛ ابف حجال االلو ل ٖٖٛ/ ٚابف اا صال أا  الغو ل 
لػػ( فػن ع فػل ر مػػوفل ٖٗ( ماػطا: ل ػل كااػم  رػكؼ ركلػ  أ ػو ر ػػو  كقصػس: أ ػو ربػ  هللال ) ٕ)

. صلظػا: أبػك ٖٚوؿ: رػوش  لػ  ع فػل رسػن ابػن هللا رلػ  ك ػه  ممػ  لػوصف كمػو  اػلل كر ػ
؛ ابف اال صػا ؛ ابػف ٛٓٚ؛ ابف رب  البال االالرمول ٕ٘ٔٙ-ٕٗٔٙ/٘لمرـل ممافل اللحو ل 
 .  ٓٗٔ-ٜٖٔ/ٓٔحجال االلو ل 

ف ؛ ابٜ٘ٔٔ/ٖ( الماط: أجارل مف لكؼ أك علل كوف صلللا بهو. صلظا: الجكلاصل اللحوا ٖ)
 .ٚٛٙ؛ الوصاكل  و صل ال ومكس المحرم ٖٛٔٗ/ٙملظكال لاوف المال 

( لمػس: صػػلمس  كا ر ػا كالكػػل لكجهػ  كلػػك  رػول رسرػػ   ػوله ؾ. صلظػػا: ابػف الجػػكلصل غا ػػل ٗ)
؛ اللبصػػ صل لػػو) المػػاكس ٜٓٔ/ ٔ؛ ابػػف اا صػػال اللهورػػل فػػن غا ػل الحػػ صو ٛٓٔ/ٔالحػ صو 
ٔ٘/ٗٛٔ-ٕٗٛ . 



 

 

 

أكلػػػـ لاػػػػممن  ٕ() قولػػػ : "أص لللػػػو  ٔ()"بػػػ س مػػػو قسػػػ  ألاػػػػبصف اجػػػ  قػػػ   ػػػه  بػػػػ اا 
مػػػو قػػػوؿ؟ " قسػػػ : "كمػػػوكا قػػػوؿ؟ "فػػػأعباللن   ػػػكؿ ألػػػس االفػػػؾل فػػػول    مابػػػو  لػػػػ  
مابػػػػنل فسمػػػػو اجمػػػػ  رسػػػػ  بصلػػػػن فػػػػ عس ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ػػػػـ قػػػػوؿ: )كصػػػػف لػػػػركـ؟( 
قسػػػػ : ألػػػػػأكف لػػػػػن أف  لػػػػن أبػػػػػكص؟ قولػػػػػ : كألػػػػو حصل ػػػػػك أا ػػػػػ  أف ألػػػػر ف العبػػػػػا مػػػػػف 

ملسو هيلع هللا ىلص فج ػػػ  أبػػػػكص ف سػػػػ  امػػػن: "رػػػػو أملػػػو  مػػػػو صلحػػػػ و  قبسهمػػػول فػػػػأكف لػػػن ااػػػػكؿ هللا
اللػػػوس"ل ف ولػػػ : "رػػػو بلرػػػل لػػػكلن رسرػػػؾل فػػػكهللا ل سمػػػو كولػػػ  امػػػاأع قػػػم كبػػػص ل رلػػػ  
ػػػػ  لحػػػػػ و  ػػػػ حوف هللا! كقػ ػػػػو"ل "قسػػػػػ : اػ ػػػػو بػػػػػاا ا  ال ك ػػػػػاف رسصهػ ػػػػو كلهػ اجػػػػػس رحبهػ

 مػػػػػع كال  لػػػػنٖ()اللػػػػوس بهػػػػكا؟  قولػػػػػ : "ف كصػػػػ  لسػػػػؾ السصسػػػػػل حلػػػػ  ألػػػػ ح  ال صاقػػػػػأ
 اجلحس بلكـ

 
 
 
 

 

ب اال ك ل   كلؾ كبكحو قلل حوطل بف أبن بسلمػل رلػ مو كلػل  لػ  ( مل  ل رظرمل لمف  ه  ٔ)
ألس مكل صعبالـ أف ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صا   أف رغلككـ فن روـ فلا مكلل كك ػف أمػا  كارلػكا  لػ  
ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ممو للع "كفصهو قوؿ رماابن هللا رل : "رو ااكؿ هللا  رلن أبال رلػق لػكا 

ملوفق"ل ف وؿ ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )ق   ه  ب اا كمو ص ا ؾ لمس هللا اطسع رس  مػف  ػه  بػ اال قػوؿ: ال
 (.ٜ٘/ٗارمسكا مو   لـ ف   غوا  لجـ(. )لحرا البعواص 

( أص لللو : كلولا اللكف كلاكف كلبـ الهول اآلعاع كلاكف كمملولو: أص رو لػك ل كقصػس مملػو : ٕ)
لاػػب   لػ  قسػػل الممافػػلل  مكوصػ  اللػػوس ك ػاكالـ. صلظػػا: ابػف الجػػكلصل غا ػػل رػو بسهػػول كألهػو 
؛ ابػف ملظػكال لاػوف ٕٓٛ-ٜٕٚ/٘؛ ابف اا صال اللهورل فن غا ػل الحػ صو ٕٓ٘/ٕالح صو 
 .٘ٔٚٗ/ٙالمال 

؛ ابف اا صال اللهورػل فػن ٖ٘/ٔ( ال صاقأ: أص ال صل طع كال راكف . صلظا: الجكلاصل اللحوا ٖ)
 . ٕٓ٘-ٜٕٗ/ٔ؛ اللبص صل لو) الماكس ٕٛٗ/ٕغا ل الح صو 



 

 

 

 ػػػـ ألػػػ ح  أ كػػػن". ك رػػػو ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسػػػن بػػػف أبػػػن طولػػػلل كأاػػػومل بػػػف ل ػػػػ   
ابػػػػن هللا رلهمػػػػو حػػػػصف ااػػػػلسبو الػػػػكحن رال ػػػػصالمو فػػػػن فػػػػااؽ ألسػػػػ ل قولػػػػ : فأمػػػػو 
ص أاػػػػومل بػػػػف ل ػػػػ  فأ ػػػػوا رسػػػػ  ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ولػػػػكص رمسػػػػـ مػػػػف بػػػػاالع ألسػػػػ ل ك ولػػػػك
رمسػػػـ مػػػف لواػػػ  لهػػػػـ مػػػف الػػػك  ف ػػػػوؿ: "رػػػو ااػػػكؿ هللا لػػػػـ ألسػػػؾ كال لمسػػػـ  اّل عصػػػػاا"ل 
ف  كأمػػػو رسػػػن بػػػف أبػػػن طولػػػل ف ػػػوؿ: "لػػػـ ربػػػصق هللا رسرػػػؾ كاللاػػػول اػػػكالو ك صػػػال كا 
لاػػػأؿ الجوا ػػػل للػػػ قؾ"ل فػػػ رو ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص با ػػػػاع ف ػػػوؿ: "طػػػأص با ػػػاع لػػػس اأصػػػػ  

قولػػػػ  لػػػػ  با ػػػػاع: "كالػػػػكص  م ػػػػؾ  ػػػػولحق  ف اأصػػػػ   مػػػف  ػػػػنل صا  ػػػػؾ مػػػػف رو  ػػػػل؟ "
رسصهػػػو أج ػػػا مػػػف ألهػػػو جوا ػػػل ح ص ػػػل الاػػػف للػػػوـ رػػػف رجػػػصف  ٔ()رسصهػػػو أمػػػاا أغملػػػ 
ل فلأجسػػػػ " قولػػػػ : ف ػػػوـ ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسػػػ  الملبػػػػال فواػػػػلمكا ٕ()ألسهػػػو فلػػػػألن الػػػ اجف

 كلػػػػك رسػػػ  الملبػػػػا: مػػػف ربػػػػ  هللا بػػػف أبػػػػن ابػػػف اػػػػسكؿل قولػػػ : ف ػػػػوؿ ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
)رػػػػو مم ػػػػا الماػػػػسمصف مػػػػف رمػػػػكالن مػػػػف اجػػػػس بسػػػػ  أكا  فػػػػن ألػػػػس بصلػػػػنل فػػػػكهللا مػػػػو 
رسمػػػػ  رسػػػػ  ألسػػػػن  ال عصػػػػاال كل ػػػػ  ككػػػػاكا اجػػػػ  مػػػػو رسمػػػػ  رسرػػػػ   ال عصػػػػاال كمػػػػو 
كػػػػوف صػػػػػ عس رسػػػػ  ألسػػػػػن  ال ممػػػػنل ف ػػػػػوـ اػػػػم  بػػػػػف ممػػػػوك االلػػػػػواص ف ػػػػوؿ: "ألػػػػػو 

 أركاؾ مل  رو ااكؿ
 
 
 
 
 

 

؛ ابف ٚٗٓٔ/ٖٔ( أغمل  رسصهو: أص أرصبهو    كأطمف    رسصهو . صلظا: الجكلاصل اللحوا ٔ)
 .     ٛ٘-ٚ٘/ٛٔ؛ اللبص صل لو) الماكس ٖٙٛ/ٖاا صال اللهورل فن غا ل الح صو  

  غصػا ال ػوع مػف كػس مػو رػألف ( ال اجف: لن ال وع اللن رمسوهو اللوس فن ملوللهـل كقػ  ر ػع رسػٕ)
؛ ابػػػػف ٕٓٔ/ٕالبصػػػك  مػػػف الطصػػػا كغصالػػػػو. صلظػػػا: ابػػػف اا صػػػال اللهورػػػػل فػػػن غا ػػػل الحػػػ صو 

 .ٚٓ٘/ٖٗ؛ اللبص صل لو) الماكس ٖٖٔٔ/ٕملظكال لاوف المال 



 

 

 

ػػػػو هللا  ػػػػو العػػػػػػلا) أماللػػ ػػػػوف مػػػػػػف  عكاللػ ف كػػ ػػػػ ل كا  ػػػػوف مػػػػػػف ااكس بػػػػػػابلو رل ػ   ف كػ
فومسلػػػػو أمػػػػاؾ". ف ػػػػوـ اػػػػم  بػػػػف ر ػػػػو ع كلػػػػك اػػػػص  العػػػػلا)ل ككػػػػوف اجػػػػً  لػػػػولحول 

الحمرػػػػػلل ف ػػػػػوؿ لاػػػػػػم  بػػػػػف ممػػػػػوك: "كػػػػػكب  لممػػػػػا هللا ال ل لسػػػػػػ ل  ٔ()كلجػػػػػف اجلهسلػػػػػ 
كل ف ػػػوؿ كالل ػػػ ا رسػػػ  قلسػػػ "ل ف ػػػوـ أاػػػص  بػػػف حبػػػصا كلػػػك ابػػػف رػػػـ اػػػم  بػػػف ممػػػو

لاػػػػم  بػػػػف ر ػػػػو ع: "كػػػػكب  لممػػػػا هللا لل لسلػػػػ  فإلػػػػؾ ملػػػػوفق لجػػػػو ؿ رػػػػف الملػػػػوف صف"ل 
ػػػػػس  هللا  ػػػػػكال كااػػػػػػكؿ هللا لػػ ػػػػػكا أف ر للسػ ػػػػػوف ااكس كالعػػػػػػلا)ل حلػػػػػػ  لمػ ػػػػػوا الحرػ ف ػ
رسرػػػػ  كاػػػػسـ قػػػػػو ـ رسػػػػ  الملبػػػػػال فسػػػػـ صػػػػػلؿ ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صعوبػػػػػهـ حلػػػػ  اػػػػػكلكال 

ال صاقػػػػأ لػػػػن  مػػػع كال أجلحػػػػس بلػػػكـل  ػػػػـ  كصػػػػ  كاػػػك ل قولػػػػ  ك كصػػػ  صػػػػكمن كلػػػؾل 
لصسلػػػػن الم بسػػػػل ال صاقػػػػأ لػػػػن  مػػػػع كال أجلحػػػػس بلػػػػكـل كأبػػػػكاص رظلػػػػوف أف ال كػػػػول فػػػػولق 
ػػػػػف  ػػػػػاأع مػ ػػػػػلأكل  رسػػػػػػن امػ ػػػػو أ كػػػػػػنل ااػ ػػػػػ ص كألػػ ػػػػػوف رلػ ػػػػػو لمػػػػػػو جولاػ كبػػػػػػ صل فبصلمػ
االلػػػوال فأكلػػػ  لهػػػول فجساػػػ  ل كػػػنل قولػػػ : فبصلػػػو لحػػػف رسػػػ  كلػػػؾل  عػػػس رسصلػػػو 

 فاػػػسـ  ػػـ جسػػػسل قولػػ : كلػػػـ صجسػػػس رلػػ ص ملػػػك مػػو قصػػػس لػػن مػػػو قصػػػسل ااػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
كقػػػػ  لبػػػػو  ػػػػهاا ال صػػػػكح   لرػػػػ  فػػػػن  ػػػػألن   ػػػػنلل   فل ػػػػه  ااػػػػكؿ هللا لػػػػس  هللا 
رسرػػػ  كاػػػسـ حػػػصف جسػػػسل  ػػػـ قػػػوؿ: )أمػػػو  مػػػ  رػػػو رو  ػػػل فإلػػػ  قػػػ  بسغلػػػن رلػػػؾ كػػػكا 

ػػػػكلل ف ف كلػػػػػػ  ألممػػػػػػ  بػػ ػػػػصبا ؾ هللال كا  ػػػػل فاػػ ػػػػإف كلػػػػػػ  با  ػػ ػػػػكال فػػ ػػػػلغواص هللا ككػ واػػ
كلػػػكبن  لرػػػ ل فػػػػإف المبػػػ   كا ارلػػػاؼ بػػػػكلل  ػػػـ لػػػولل لػػػػول هللا رسرػػػ (ل قولػػػ : فسمػػػػو 
قبػػػػػ  ااػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص م وللػػػػػ ل قسػػػػػص  ممػػػػػن حلػػػػػ  مػػػػػو أحػػػػػس ملػػػػػ  قطػػػػػاعل ف سػػػػػ  

 ابن: أجل رلن ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل فرمو
 
 
 

 

( اجلهسل  الحمرل: أص حمسل  االول كالغبل رس  الجهس. صلظا: ابف اا صال اللهورل فن غا ل ٔ)
 .ٖٖٕ/ٖٔ؛ المصلنل رم ع ال واص ٗٔٚ/ٔ؛ ابف ملظكال لاوف المال ٕٕٖ/ٔالح صو 



 

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصل ف سػػػػ  امػػػػن: أجصبػػػػن رلػػػػن قػػػػوؿل ف ػػػػوؿ: كهللا مػػػػو أ اص مػػػػو أقػػػػكؿ لااػػػػكؿ هللا 
ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل ف ولػػػػ : كهللا مػػػػو أ اص مػػػػو أقػػػػكؿ لااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل ف سػػػػ ل كألػػػػو جوا ػػػػل 
ح ص ػػػل الاػػػف ال أقػػػاأ ك صػػػاا مػػػف ال ػػػا فل  لػػػن كهللا ل ػػػ  رافػػػ  ألكػػػـ قػػػ  اػػػمملـ بهػػػكا 

كهللا رمسػػػػـ  -فػػػػإف قسػػػ  لجػػػػـ:  لػػػن با  ػػػػل حلػػػ  ااػػػػل ا فػػػن لوكاػػػػكـل كلػػػ قلـ  ػػػػ ل 
 -هللا رمسػػػػػـ ألػػػػن با  ػػػػػل  -كلػػػػ ف ارلافػػػػػ  لجػػػػـ  ػػػػأما -ال للػػػػػ قكلن  -ألػػػػن با  ػػػػل 
لػػػن كهللا مػػػو أجػػػ  لػػػن كلجػػػـ مػػػ    ال كمػػػو قػػػوؿ أبػػػك صكاػػػف  -لللػػػ قكللن  }كا 

ػٔ() { ػ طجم  رسػػػػ  ل قولػػػػ :  ػػػػـ لحكلػػػػ  فوبػػ
فاا ػػػػنل قولػػػػ : كألػػػػو كهللا حصل ػػػػك أرسػػػػـ ألػػػػن با  ػػػػلل كأف هللا مبا ػػػػن بباا لػػػػنل كلجػػػػػف 
كهللا مػػػػو كلػػػػ  أظػػػػػف أف صلػػػػلؿ فػػػػػن  ػػػػألن كحػػػػن صلسػػػػػ ل كل ػػػػألن كػػػػػوف أح ػػػػا فػػػػػن 
لواػػػػن مػػػػف أف صػػػػلجسـ هللا رػػػػل كجػػػػس فرػػػػ   ػػػػأما صلسػػػػ ل كلجلػػػػن كلػػػػ  أاجػػػػك أف صػػػػا  

با لػػػػػن هللا بهػػػػو". قولػػػػػ : فػػػػػكهللا مػػػػػو ااـ ااػػػػػكؿ هللا ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فػػػػػن اللػػػػػكـ الرػػػػػو ص
ملسو هيلع هللا ىلص مجساػػػ ل كال عػػػػا) مػػػػف ألػػػػس البصػػػ  أحػػػػ ل حلػػػػ  ألػػػػلؿ هللا رػػػل كجػػػػس رسػػػػ  لبرػػػػ  
ملسو هيلع هللا ىلصل فأعػػػك  مػػػو كػػػوف رأعػػػك  مػػػف الباحػػػول رلػػػ  الػػػكحنل حلػػػ   لػػػ  لصلحػػػ ا ملػػػ  م ػػػس 

ػػػػو  مػػػػػف   ػػػػػس ال ٕ()الجمػػػػػوف  ػػػػػكؿ الػػػػػكص ألػػػػػلؿ رسرػػػػػػ ل مػػػػػف المػػػػػاؽ فػػػػػن الصػػػػػكـ ال ػ
قول :فسمػػػػو اػػػػاص رػػػػف ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلػػػػك ربػػػػحؾل فكػػػػوف أكؿ كسمػػػػل لجسػػػػـ بهػػػػو أف 
قػػػوؿ: )أ  ػػػاص  رػػػو رو  ػػػلل أمػػػو كهللا ف ػػػ  بػػػاأؾ هللا(ل ف ولػػػ  لػػػن أمػػػن: قػػػكمن  لرػػػ ل 

 ف س : كهللا ال
 
 

 

 ٛٔ( اكاع صكافل اآلرل: ٔ)

( الجمػوف: لػك السللػػل اللػغوا كقصػس حػػل صلعػك مػف الوبػػل أم ػوؿ السللػل. صلظػػا: ابػف الجػػكلصل ٕ)
؛ ابػف ملظػكال لاػوف ٖٔٓ/ٔ؛ ابف اا صال اللهورل فن غا ل الحػ صو ٘ٚٔ/ٔغا ل الح صو 
 .ٜٛٙ/ٔالمال 



 

 

 

{رػػػػل كجػػػػس:  هللا ٔ()أقػػػكـ  لرػػػػ ل كال أحمػػػ   ال هللا لػػػػك الػػػػكص باألػػػن قولػػػػ : فػػػأللؿ 

}()ٕ . 
لللػػػ  فػػػػن بػػػػاالع أـ المػػػػلملصف رو  ػػػػل ابػػػػن هللا رلهػػػػو فرمػػػػو قػػػػكف   ػػػػ  كأف هللا     

 ل كمو{}ا ا لوا  رل  ككا ل ف وؿ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

؛ الطبػػػاص ل جػػػػومع ٖٕٙٔ/ ٗ؛ماػػػػسـل لػػػحرا ماػػػػسـ  ٙٚٔ/ ٖ( البعػػػواصل لػػػػحرا البعػػػواص  ٔ)
 .ٕٕٖ؛الكاح ص ل أا ول الللكؿ  ٖٕٓ/ ٚٔالبروف  

 . ٕٓ-ٔٔ( اكاع اللكا اآلرو ٕ)



 

 

 

جمػػػػػع كأ( ٔ)اػػػػ ا لواػػػػ  رلػػػػػ  ككػػػػا مػػػػو كلػػػػػو   ػػػػ  الم ػػػػاككف مػػػػػف اللكجػػػػل كالكلػػػػ  
المسمػػػػػول قوط ػػػػػل رسػػػػػ  أف مػػػػػف اػػػػػل اـ المػػػػػلملصف رو  ػػػػػل ابػػػػػن هللا رلهػػػػػو كػػػػػوفا 

كقػػػػ  كوػػػػا لللػػػػا ا ال ػػػػا ف الجػػػػا ـ ببااللهػػػػو ال طمرػػػػل بػػػػلص ال ػػػػا ف  ٕ()ممولػػػػ  لس ػػػػا ف
لػػػػػوا كػػػػػوفاا مالػػػػػ ا بإجمػػػػػوع  -كالمرػػػػػوك  ػػػػػوب -المل ػػػػػلل فسػػػػػك ل ػػػػػكؾ فصهػػػػػو  لاػػػػػوف 

ػػػػػسمصف ػػػػػاأ صك (  ٖ)الماػػ ػػػػل: بػػ ػ ػػػػل  أابمػػ ػ ػ ػػػػّاأ هللا أابمػ ػ ػػػػ  بػػ ػ ػػػػػوف كقػػ ػ ػػػػػ  الاػػػػػػػ ـ بساػ ػػػػػػف رسرػػ اػ
ل كبػػػاأ مكاػػ  رسرػػػ  الاػػػ ـ مػػف قػػػكؿ الصهػػػك  فرػػػ  ٗ(){{ال ػػول 

 ل كبّاأ ما ـ بإلطوؽ كل لو٘() ولحجا الكص كلل ب ك  
 
 
 
 

 

؛ الاػػصكطنل االجسصػس فػػن ااػلل وط الللل ػػسل لح صػػق: ٓ٘ٗ-ٜٗٗ/ٙ( الاػهصسنل الػػاكض االػف ٔ)
 .ٜٓٔـ(ل ٜٔٛٔل  اا الجلل المسمرلل) بصاك  ل ٔل طاصف ال صف رب  ال و ا الجولل

 . ٕٖ/ٙ( ابف ك صال لواصا ال ا ف المظرـ ٕ)

؛ المااقػن؛ ل ػف الػ صف ابػك الوبػس ربػ  الػاحرـ بػف حاػصف ٖٗٙ/٘( اللككصل  اا لػحرا ماػسـ ٖ)
 -لػػ(ل طػػاا الل ا ػل فػػن  ػاا الل ا ػػلل ) . (ل  اا  حرػول اللػػااو المابػنل بصػػاك  ٙٓٛ) 
 .ٖٕ٘/ٖٔ؛ المصلنل رم ع ال واص ٜٙ/ٛلبلوفل 

 .ٕٙ( اكاع صكافل  رل ٗ)
( رػف أبػػن لا ػػاع رػف اللبػػن ملسو هيلع هللا ىلص قػػوؿ: ) كولػػ  بلػك  اػػاا صس رغلاػػسكف رػااعل صلظػػا  مبػػهـ  لػػ  ٘)

 مضل ككوف مكا  ملسو هيلع هللا ىلص رغلاس كح  ل ف ولكا: كهللا مو رملع مكا  أف رغلاس مملو  ال أل    ال 
ل ماع رغلاسل فكبع  ك   رسػ  حجػال فوػا الحجػا ب ك ػ ل فعػا) مكاػ  فػن   ػا ل ر ػكؿ: فكل

 كبن رو حجػال حلػ  لظػا  بلػك  اػاا صس  لػ  مكاػ ل ف ػولكا: كهللا مػو  مكاػ  مػف  ػأسل كأعػك 
 ك ػ ل فطوػػق  ػولحجا بػػابو( ف ػػوؿ أبػك لا ػػاع: كهللا  لػ  للػػ ل  ػػولحجال اػلل أك اػػ ملل بػػابو 

 (.ٕٚٙ/ٔ؛ماسـل لحرا ماسـٗٙ/ٔا البعواص  ولحجا. )البعواصل لحر



 

 

 

 {حػصف لػو   مػف حجالػػو 
اللػػػ ر ل بلػػػ  اللػػػ صق حبص ػػػل ك بػػػّاأ  ٔ(){ 
اـ المػػػػلملصف رو  ػػػػل ابػػػػن هللا لمػػػػول  حبصػػػػل هللال المبػػػػاأع مػػػػف فػػػػكؽ اػػػػ ع اػػػػمكا  

. ٕ()رلهػػػػػو بهػػػػػك  اآلرػػػػػو  المظػػػػػوـل فػػػػػن كلو ػػػػػ  الممجػػػػػلل الملسػػػػػك رسػػػػػ  كجػػػػػ  الػػػػػ لا
{لمول :كقكل  

ػػػػػلملصف  ٖ(){ ػػػػأف أـ المػػ ػ ػػػػػن  ػػ ػػػػػكف فػ ػػػػو ال لمسمػػ ػ ػػػػػكف مػ أص ل كلػػ
 لمػػػو كػػػوف لصلػػػول فكصػػػػف كلحاػػػبكف كلػػػؾ راػػػصاا اػػػه  كلػػػك لػػػـ لجػػػػف لكجػػػل اللبػػػن ملسو هيلع هللا ىلص

كلػػػػػن لكجػػػػػل اللبػػػػػن اامػػػػػن عػػػػػولـ االبرػػػػػول كاػػػػػص  المااػػػػػسصف؟ فمظػػػػػرـ رلػػػػػػ  هللا أف 
ر ػػػػػوؿ فػػػػػن لكجػػػػػل ااػػػػػكل  مػػػػػو قصػػػػػس! فػػػػػإّف هللا اػػػػػ حول  كلمػػػػػول  رغػػػػػوا لهػػػػػكال كلػػػػػك 

ل كلمػػػو ٗ()اػػػ حول  كلمػػػول  ال ر ػػػ ا رسػػػ  لكجػػػل لبػػػن مػػػف االبرػػػول كلػػػؾ حو ػػػو ككػػػ 
كف لػػػػكا فػػػػن اػػػػص ع لاػػػػول االبرػػػػول كلكجػػػػل اػػػػص  كلػػػػ    ـ لػػػػـ ركػػػػف كلػػػػؾل فكصػػػػف ركػػػػ
 رس  االط ؽ فن ال لرو

 
 
 
 

 

 .ٖٓ-ٜٕ( اكاع ما ـ  رل ٔ)
 .ٛٚٗ/ٔ؛ ال روابكاصل لأا خ العمرس ٕٔٛ/ٗ( اللمع اصل الج وؼ ٕ)
 .٘ٔ( اكاع اللكا اآلرل ٖ)
( رف اسرموف بف قللل قوؿ: امم  ابف ر وس ابن هللا رل ل راأؿ كلك  ل  جلل الجم ل رف ٗ)

[ قػوؿ: " أمػػو  لػػ  لػـػ ركػف  ولللػػول كلجػػف كولػػ  لػػك  ٓٔو{ ]اللحػػا ـ: قػكؿ هللال لمػػول : }فعوللولمػػ
لعبػا اللػػوس ألػػ  مجلػكفل ككولػػ  لػػك  لػ ؿ رسػػ  اابػػروؼ.  ـػ قػػاأ: } لػػ  رمػس غصػػا لػػولا{ 

 .ٖٓٗ/ ٕٔ[ "  الطباص ل جومع البروف  ٙٗ]لك : 



 

 

 

ػػػػػك رلػػػػػػ  هللا رظػػػػػػرـ كفػػػػػػن  ٔ()كاآلعػػػػػػاع؟  ػػػػػول : كلحاػػػػػػبكل  لصلػػػػػػو كلػ كلهػػػػػػكا قػػػػػػوؿ لمػ
اللػػػحرحصف ) ّف المبػػػػ  لصػػػػلجسـ  ولجسمػػػػلل مػػػػو صلبػػػػصف مػػػو فصهػػػػول صهػػػػكص بهػػػػو فػػػػن اللػػػػوال 

 .( ٕ)أ م  مو بصف الم اؽ كالمغال(
اػػػطا فػػػرمف عػػػوض فػػػػن حو  ػػػل االفػػػؾل حسػػػف أبػػػك  كػػػا ابػػػػن هللا فسمػػػو عػػػوض م 

: ٖ()رلػػػ  أال رحاػػػف  لرػػػ  كمػػػو كػػػوف رحاػػػف فػػػن الاػػػوبق فمول ػػػ  اّبػػػ  رػػػل كجػػػس كألػػػلؿ
{

}()ٗ . 
قػػػػوؿ أبػػػػك  كػػػػا: "بسػػػػ  كهللا رػػػػو ابلػػػػو  ّلػػػػو للحػػػػل أف لغوػػػػا للػػػػو" كرػػػػو  لػػػػ   مػػػػو كػػػػوف  

 ل ككػػػػػوف ااػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اػػػػأؿ ل لػػػػػل بلػػػػػ  جحػػػػػش رػػػػف أمػػػػػاص ف ػػػػػوؿ: رػػػػػو٘()رلػػػػلع
ل لػػػل مػػػػو رسمػػػػ  ممػػػو اأصػػػػ ؟ ف ولػػػػ : رػػػػو ااػػػكؿ هللا أحمػػػػن اػػػػممن ك لػػػػاصل كهللا 

 ل ٙ()مو رسم  رسصهو  اّل عصاال كلن اللن كول  لاومصلن
 
 
 
 

 

 . ٕٛ/ٙ( ابف ك صال لواصا ال ا ف المظرـ ٔ)
 .ٜٕٕٓ/ٗسـل لحرا ماسـ ؛مآٓٔ/ٛ( البعواصل لحرا البعواص ٕ)
 .ٖٕٙٔ/ ٗ؛ماسـل لحرا ماسـ  ٖٛٔ/ ٛ( البعواصل لحرا البعواص  ٖ)
 . ٕٕ( اكاع اللكال اآلرل: ٗ)
؛اللامػػػػػكصل اػػػػػلف ٚٓٔ/ٙ؛البعػػػػػواصل لػػػػػحرا البعػػػػواص ٕٖٚ/ٓٗ( أحمػػػػ ل ماػػػػػل  االمػػػػػوـ أحمػػػػ  ٘)

 ٕٖٖ/٘اللامكص 

لطػػػوكللن فػػػن الحظػػػكع رلػػػ  . ( لاػػػومصلن أص لمػػػولصلن كلوػػػوعالنل كلػػػك موورسػػػل مػػػف الاػػػمك: أص ٙ)
 .٘ٓٗ/ ٕصلظا: ابف اال صا ل اللهورل فن غا ل الح صو كاا ا  



 

 

 

ل ككولػػػػػ  امػػػػػػاأع ربػػػػػ  هللا بػػػػػػف أبػػػػػن ملوف ػػػػػػل ممػػػػػ ل فلػػػػػػلؿ ٔ()«فملػػػػػمهو هللا  ػػػػػػولكاع
{ رملػػػن ربػػػ  هللا بػػػف ابػػػن { رملػػػن امػػػاأع ربػػػ  هللا بػػػف ابػػػن }ال ػػػا ف }
{ رملػػػػن { رملػػػػن ربػػػػ  هللا بػػػػف ابػػػػن الماألػػػػ  }}

ػػػػػل { رملػػػػػػن اللبػػػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص }رو  ػػػػػػل كألكا) اللبػػػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص } { رملػػػػػػن لمو  ػ
ل قػػػػوؿ لمػػػػول : }ٕ()كألكا) اللبػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص

}()ٖ . 
ػػػػاضض  رسػػػػػ  الل ػػػّسـ أف ر لػػػػس اأس اللوػػػػػوؽ ابػػػػف أبػػػػػّن كلمػػػػو ر  بػػػػن لػػػػّس  هللا رسرػػػػػ  كاػ

 مػػػػ  مػػػػو كػػػػػو  ص صػػػػا فللػػػػل بػػػػػصف المهػػػػوجا ف كااللػػػػوا قػػػػػوؿ اللبػػػػن لػػػػّس  هللا رسرػػػػػ  
؟!!  ػػػـ كػػػػوف مػػػف المػػػػلمف ٗ()كاػػػّسـ: )ككصػػػف صلحػػػػّ و اللػػػوس أف دمحما ر لػػػػس ألػػػحو  (

المػػػػلمف اللػػػػػو ؽ ربػػػػػ  هللا بػػػػف ربػػػػػ  هللا بػػػػػف أبػػػػػّن أف جػػػػول  لػػػػػ  اللبػػػػػن لػػػػػس  هللا 
رػػػ  كاػػػسـ رمػػػاض رسرػػػ  قلػػػس أبرػػػ  ف ػػػوؿ لػػػ : )ال بػػػس للاّفػػػق  ػػػ ل كلحاػػػف لػػػحبل  رس

مػػػو  اـ بصللػػػو( كلػػػوا مػػػف أمػػػا اأس اللوػػػوؽ ألػػػ  كسمػػػو أبػػػ   لكلػػػو مػػػف ألػػػكاف اللوػػػوؽ 
المػػػ  قكمػػػ  كرلوػػػك ل ف ػػػوؿ: لػػػّس  هللا رسرػػػ  كاػػػّسـ )كصػػػف لػػػا  رػػػو رمػػػا؟ أمػػػو كهللا 

لصػػػكـ   لسػػػ  ل لسلػػػ (!! ف ػػػػوؿ لػػػك قلسلػػػ  صػػػكـ قسػػػ  لػػػن اارػػػ   لػػػ  الػػػفل لػػػك أمالهػػػو ا
 رما ابن

 
 
 
 

 

؛ماػػػػسـل لػػػػحرا ماػػػػسـ ٖٚٔ/ ٖ؛البعػػػػواصل لػػػػحرا البعػػػػواص ٜٔٗ/٘( اللػػػػلمولنل الملػػػػلف ٔ)
ٗ/ٕٕٜٔ. 
 . ٓٛٗ-ٚ٘ٗ/ٛ( صلظا: ابف حجال فلا ال واص ٕ)

 .ٕٙ( اكاع اللكا اآلرل ٖ)
 .ٜٜٛٔ/ٗ؛ماسـل لحرا ماسـ ٗ٘ٔ/ٙ( البعواصل لحرا البعواص ٗ)



 

 

 

ػػػّسـ أرظػػػػػـ باكػػػػػل   هللا رلػػػػ : قػػػػػ  كهللا رسمػػػػػ  امػػػػػا ااػػػػػكؿ هللا لػػػػػّس  هللا رسرػػػػػ  كاػػ
ػػػػّل ألػػػػػحول ٔ()مػػػػف أمػػػػاص!! ا بػػػػػصف أف صلحػػػػ و اللػػػػوس رػػػػػف ح  ل كالوػػػػػاؽ كبصػػػػا جػػػػ  

محمػػػ   محمػػػً ال  ك لّكػػػ كف رسػػػ  كلػػػؾ بساػػػوف قو ػػػ لـ ااجبػػػا أبػػػن اػػػوروف: مػػػو اأصػػػ  
ػػػً ا رحػػػػػل أ ػػػً اأحػػ ػػػً ا كحػػػػػلّض ألػػػػػحولض محمػػػػػ   محمػػ ل كقػػػػػكؿ رػػػػػاكع بػػػػػف ماػػػػػمك  ٕ()حػػ

ال  وػػػػػن  لػػػػػ  ألػػػػػس قػػػػػا ش: أص قػػػػػكـ كهللا ل ػػػػػ  كفػػػػػ   رسػػػػػ  المسػػػػػكؾ ككفػػػػػ   رسػػػػػ  
قرلػػػال ككاػػػا ل كاللجو ػػػػنل كهللا مػػػو اأصػػػػ   مسجػػػو قػػػػم رمظمػػػ  ألػػػػحو   مػػػو رمظػػػػـ 

ل  كبػػػػػصف أف صلحػػػػػ و  ٖ()دمحما -لػػػػػس  هللا رسرػػػػ  كرسػػػػػ   لػػػػػ  كاػػػػسـ  -ألػػػػحول دمحم 
 لوس أف محمً ا ر لس ألحو   .ال

 ف قلػػػػس الملػػػػوف صف كاال لػػػػولهـ فرػػػػ  ملػػػػسحل ظػػػػولاع لسماػػػػسمصفل كلطهصػػػػا للػػػػػوهـ 
مػػػف أف للػػػ س  لرػػػ  رلولػػػا اللعػػػكصس كاالفاػػػو ؛ لجػػػف لمػػػو كػػػوف فػػػن كلػػػؾ لػػػل ال  ػػػل 

لػػػػس   - ولماػػػػسمصف كلاع ل ولػػػػل الاػػػػكل رػػػػلهـ  حصػػػػو صلل ػػػػا فػػػػن اللػػػػوس أف اللبػػػػ  
صف رملل ػػػػػكف  صلػػػػػ   ول لػػػػػس فألػػػػػ ا اللغوبػػػػػ  رػػػػػف رمومػػػػػس الػػػػػك -هللا رسرػػػػػ  كاػػػػػسـ 

قػػػػلسهـ ملػػػػسحل أرسػػػػ  كأكلػػػػ  مػػػػف الملػػػػولا ااعػػػػا  اللػػػػ  للػػػػأل  مػػػػف اال لػػػػولهـل 
كمػػػػع   ػػػػول الملػػػػػوف صف فرػػػػ  مػػػػف الموواػػػػػ  المح  ػػػػل مػػػػو ال صلكػػػػػا  روقػػػػسل  ال أف فػػػػػن 

 ال بول رسصهـ موا ع لوكؽ موا ع   و هـ؛ لكا اقلب  حكمل الملطو 
 
 
 

 

؛ ابػػػف اا صػػػػال ٓٚٙ-ٜٙٙ/ٕٕ؛ الطبػػػػاصل جػػػومع البرػػػوف ٖ٘ٓ/ٖ( ابػػػف ل ػػػوـل الاػػػصاع اللبكرػػػل ٔ)
 .ٛٛٔ-ٚٛٔ/ٙ؛ ابف ك صال الب ارل كاللهورل ٕٛ/ٕالجومس فن اللأا خ 

 ػس ؛ ال غػكصل ممػولـ الللل ٕٕٔ/ٕ؛ ال مسبػنل الج ػف كالبرػوف ٔٛٔ/ٖ( ابف ل وـل الاصاع اللبكرل ٕ)
 .ٙٓ٘/٘؛ ابف ك صال الب ارل كاللهورل ٓٙ/ٕ؛ ابف اا صال الجومس فن اللوا خ ٖٕٛ/ٔ
 .ٗٓٔ/ٗ؛ البصه نل  ال س اللبكع ٜ٘ٔ/ٖ( البعواصل لحرا البعواص ٖ)



 

 

 

ػػػػػغا   - ملسو هيلع هللا ىلص -  ػػػػ ع اللػ ػ ػػػػػ   ولمواػ ػػػػ ع المظمػ ػ ػػػػ فع المواػ ػ ػػػػػوفق فػػػػػػػن ٔ()أف لػ ل كاف الملػ
 ػػػػػؾ  كلػػػػػا    كحصػػػػػاع كمػػػػػو كلػػػػػو  ااػػػػػكؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص   )م ػػػػػس الملػػػػػوفق كم ػػػػػس ال ػػػػػوع 

ل  لك  ماع( ٕ()المو اع  . ٖ()بصف الغلمصف لمصا  ل  لك  ماع كا 
ول فسمػػػو كػػػوف الصػػػكـ الػػػكص كلمػػػو مػػػاض ربػػػ  هللا بػػػف أبػػػن كػػػوف ااػػػكؿ هللا رمػػػك   فصهػػػ

مػػو  فرػػػ   عػػس رسرػػػ  ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلػػك صجػػػك  بلواػػ  ف ػػػوؿ: )قػػػ  لهصلػػؾ رػػػف حػػػلّض 
؟  ػػػـ قػػػوؿ: رػػػو ااػػػكؿ هللا ٘(): قػػػ  أ غبػػػهـ أاػػػم  بػػػف لاااع فمػػػو لومػػػ ٗ()صهػػػك (ل ف ػػػوؿ

لػػػػرس لػػػػكا الحػػػػػصف رلػػػػول لػػػػك المػػػػػك  فوحبػػػػا غاػػػػسنل كأرطلػػػػػن قمرلػػػػؾ الػػػػػكص 
رػػػ  كلػػػس رسػػػن كااػػػلغوا لػػػنل فومػػػس كلػػػؾ  ػػػ  ااػػػكؿ هللا لػػػس  صسػػن جسػػػ ؾ فكولػػػن ف
 ل رف ابف ر وس قوؿ: امم  رما بفٙ()هللا رسر  كاسـ

 
 
 

 

سن دمحم دمحم لأمصا الململصف الحاف بف رسن بف أبن طولل ابن هللا رل ٔ)  ( اللَّ َّبن؛ ر 

 . ٖٓٛـ ل  ٕٗٓٓ -لػ  ٕ٘ٗٔرلل ملال اا اللكل ع كالل ا االا مٔط
( المو اع: أص الملا  ع بصف قطرمصفل ال ل اص أصهمو لل ع. صلظا : ابف اال صا ل اللهورل فن غا ل ٕ)

 . ٕٖٛ/ ٖالح صو كاا ا  
 .  ٕٙٗٔ/ ٗ؛ماسـل لحرا ماسـ ٜٜ/ٜ( أحم ل مال  االموـ أحم  ٖ)
 .٘ٙ/ ٗ( صلظا: ابف ك صا ل الاصاع اللبكرل ٗ)
ص: لػس  غػض أاػم  بػف لاااع لومػػ  فػن  فػع المػك  رلػ ؟! كالػػ  ملػوفق مػا ض ال سػلل فهػػكا ( أ٘)

 لك ال  ا المح ك  مف الو   كالوهـ رل   .

 كمو أل   ال كلاع رل  عبال       لجس  نل مف اآلفو  م لك   
 فإف أل  اسم  مف اآلفو  أجممهو    فأل  رل  لموـ اللاع محلك . 
 (.  ٖٗ/ٚ امورصسل لواصا ال ا ف الجا ـ )الم  ـ؛ دمحم أحم   
؛ ابف ك صال الب ارػل ٕٙٛ-ٕ٘ٛ/٘؛ البصه نل  ال س اللبكع ٚ٘ٓٔ/ٖ( صلظا: الكاق صل المغولص ٙ)

 .ٜٓ/ٕ؛ الم ا لصل املوع االاموع ٕٛٔ/ٚكاللهورل 



 

 

 

العطػػػول ابػػػن هللا رلػػػ  ر ػػػكؿ: لمػػػو مػػػو  ربػػػ  هللا بػػػف أبػػػن بػػػف اػػػسكؿل  رػػػن لػػػ   
ف سػػػ : رػػػو ااػػػكؿ  ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لرلػػػسن رسرػػػ ل فسمػػػو قػػػوـ ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك بػػػ   لرػػػ ل

هللا أللػػسن رسػػػ  ابػػػف أبػػػنل كقػػ  قػػػوؿ صػػػكـ كػػػكا: كػػػكا ككػػكال قػػػوؿ: أرػػػ   رسرػػػ  قكلػػػ ل 
فل اػػػـ ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كقػػػػوؿ: )أعػػػا رلػػػػن رػػػو رمػػػا( فسمػػػػو أج ػػػا  رسرػػػػ  قػػػوؿ: ) لػػػػن 
عصػػػػا  فػػػػوعلا ل لػػػػػك أرسػػػػـ ألػػػػػن  ف ل   رسػػػػ  الاػػػػػ مصف رغوػػػػا لػػػػػ  لػػػػل   رسصهػػػػػو( 

 ملسو هيلع هللا ىلصل  ػػػـ اللػػػػاؼل فسػػػـ رمكػػػػو  اّل راػػػصاال حلػػػػ  لػػػػلؿ قػػػوؿ: فلػػػػس  رسرػػػ  ااػػػػكؿ هللا
{قكل  لمول : 

{
()ٔ . 

ككسػػػػػـ  لٕ()ااػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كهللا كااػػػػػكل  أرسػػػػػـ قػػػػوؿ: فمجبػػػػػ   مػػػػػ  مػػػػػف جاألػػػػػن رسػػػػ 
ااػػػػكؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  فرمػػػػو فمػػػػس  مبػػػػ  هللا ابػػػػف أبػػػػن ف ػػػػوؿ: )كمػػػػو رغلػػػػن رلػػػػ  قمرلػػػػػن 

 .ٖ()كل لن مف هللا؟ كهللا  لن كل  أاجك أف راسـ    ألف مف قكم (
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 .  ٗٛ( اكاع اللك ل اآلرل ٔ)

الطبػػػاصل جػػومع البرػػػوف  ؛ٖٓٔ/٘؛اللامػػكصل اػػػلف اللامػػكص ٜٚ/ٕ( البعػػواصل لػػحرا البعػػػواص ٕ)
ٔٔ/ٕٙٔ. 
؛ ال غػػػكصل ممػػػػولـ الللل ػػػػس ٜٕٗ؛ الكاحػػػ ص أاػػػػ ول اللػػػػلكؿ ٜٚ/ٕ٘( ال مسبػػػنل الج ػػػػف كالبرػػػػوف ٖ)
ٗ/ٕٛ . 



 

 

 

 المبحث الرابع 
 واتخاذىم لػ(ٜلل لبكؾ )ادورالمنافقين في غزوة  

 مسجدا لمضرار بالمسممين 
ػػػػوف صف لجػػػػػف أقػػػػػس  رػػػػػ  ا مػػػػػف غػػػػػلكع بلػػػػػن  (ٔ) ػػػػػواؾ فػػػػػن غػػػػػلكع لبػػػػػكؾ  مػػػػػض الملػ

الملػػػػطسقل الّف الملػػػػوف صف صلظػػػػاكف  لػػػػػ  رػػػػ ع الػػػػاكـ كرػػػػػ  لـ كقػػػػ  عسػػػػ  قسػػػػػكبهـ 
مػػػف االرمػػػوف  ػػػوف هللا لمػػػػول  مولػػػؾ المسػػػؾ جػػػّس فػػػػن رػػػ   لولػػػا ااػػػكل  لػػػػس  هللا 

:)أكلصػػػػ  عماػػػػو لػػػػـ صػػػػللهف لبػػػػن كػػػػوف قبسػػػػن: للػػػػا   ولارػػػػلل رسرػػػػ  كاػػػػسـ  ال و س
فصارػػػػػل ملػػػػػن المػػػػػ ك رػػػػػف ماػػػػػصاع  ػػػػػهال كجمسػػػػػ  لػػػػػن اااض ماػػػػػج ا كطهػػػػػكاال 
كأحسػػػػ  لػػػػن الغلػػػػو ـ كلػػػػـ لحػػػػس احػػػػ  كػػػػوف قبسػػػػنل ك م ػػػػ   لػػػػ  ااحمػػػػا كاااػػػػك ل 
كقصػػػػس لػػػػن: اػػػػس لمطػػػػ ل فوعل ألهػػػػو  ػػػػوورل املػػػػنل كلػػػػن لو سػػػػل مػػػػلكـ  ف  ػػػػول هللا 

 .ٕ()ر اؾ     ص و( مف ل ن هللا ال
كرلػػػ مو قوبػػػس أبػػػك اػػػوروف لاقػػػس اػػػأل  لاقػػػس رػػػف اللبػػػن ملسو هيلع هللا ىلص ف ػػػوؿ: فهػػػس قػػػولسلمك  أك 
قػػػولسجـ؟ قسػػػ : لمػػػـل قػػػوؿ: فكصػػػف كولػػػ  حابػػػ  كحػػػابكـ؟ قسػػػ : كولػػػ   كال كاػػػجوالل 

 ص اؿ رسصلو الماعل كل اؿ رسر  ااعا ل  ـ لجكف الموق ل
 
 
 
 

 

( لبػكؾ : بػػصف الحجػا كأكؿ ال ػػوـ  كلػػك حلػف  ػػ  رػصف كلعػػس كحػػو م صلاػل  لػػ  اللبػػنل ملسو هيلع هللا ىلصل ٔ)
رسرػػ  الاػ ـل كػػولكا فصهػػو كلـػ ركػػف  ػػمصل كر ػوؿ  ف ألػػحول ااركػل الػػكصف  مػػو  لػصهـ  ػػمصل 

ّلمػػػو كػػػوف مػػػػف مػػػ صف. ) ال كػػػاص ل ممجػػػـػ مػػػو ااػػػلمجـ مػػػػف ااػػػمول الػػػػ     رسرػػػ  الاػػػ ـ مػػػػلهـل كا 
 (.  ٗٔ/ ٕ؛الحمكص ل ممجـ البس اف  ٖٖٓ/ ٔكالمكابع  

 .ٕٕٗ/ٖ٘( أحم ل مال  أحم  ٕ)



 

 

 

 ل ك قػػػػكؼ هللا لمػػػػول ٔ() مسػػػػؾ مكبػػػػع قػػػػ من لػػػػولصفلهػػػػـ ف ػػػػوؿ لاقػػػػس صك ػػػػؾ أف ر 
 الااكؿ ملسو هيلع هللا ىلص.  فن قسكل الاكـ كلـ ر ابكا جرش  الارل

: عاجػػػػكا  لػػػ  ال ػػػػوـ رػػػوـ لبػػػػكؾ فػػػن له ػػػػوف الحػػػال رسػػػػ  مػػػو رمسػػػػـ هللا ٕ()قػػػوؿ قلػػػو ع
مػػػػف الجهػػػػ ل ألػػػػوبهـ فصهػػػػو حلػػػػ  أف الػػػػاجسصف ر ػػػػ وف اللمػػػػاع بصلهمػػػػول ككػػػػوف اللوػػػػا 

اللمػػػػػاع بصػػػػػلهـل رملػػػػػهو لػػػػكال  ػػػػػـ ر ػػػػػال رسصهػػػػػول  ػػػػـ رملػػػػػهو لػػػػػكال  ػػػػػـ صلػػػػ اكلكف 
 .ٖ()ر ال رسصهول  فلول هللا رسصهـ كأقوسهـ مف غلكلهـ

ػػػػهـ  ػػػػوا ك لػػػػػوؿ المػػػػػال  مبػ ػػػػػ    بلػػػػػن االػ ػػػػبكف جض كقػػػػػوؿ  مػػػػػض الملػػػػػوف بف  ألحاػ
 ػػػػـ ارلػػػػكاكا لسااػػػػكؿ لػػػػس  هللا رسرػػػػ   ٗ() مبػػػػًو ؟ كهللا لجػػػػألكـ لػػػػألكف غػػػػ ًا م ػػػػاَّلصف

فػػػػن غػػػػلكع لبػػػػكؾ: مػػػػو  ٘()ف اجػػػػً  مػػػػف الملػػػػوف صف قػػػػوؿ لمػػػػكؼ بػػػػف مولػػػػؾكاػػػػسـل كأ
 ل اا لو
 
 

 

 .٘ٗ/ٗ(  البعواصل لحرا البعواص ٔ)
بػف رل ػل الحػوفظ الم مػل أبػك العطػول الا كاػن ال لػاص البػا ا ( قلو ع بف  رومل بػف قلػو ع ٕ)

لػػػ( قػػوؿ قلػػو ع: مػػو اػػػمم  أكلػػوص قػػم  ػػص و  ال كرػػو  قسبػػنل كقػػوؿ ابػػػف ٚٔٔااجمػػ  المواػػا ) 
اػػصا ف: قلػػو ع أحوػػظ اللػػوسل كقػػوؿ أحمػػ  بػػف حلبػػس: قلػػو ع رػػولـ  وللواػػصا . صلظػػا: ابػػف اػػم ل 

. الػػػػكلبنل اػػػػصا أرػػػػ ـ ٕٕٖ-ٕٖٔ/٘ ػػػػو  ؛ ابػػػػف ح ػػػػوفل ال ٖٕٓ-ٕٕٛ/ٜالط  ػػػو  الجبصػػػػا 
 .ٜٕٙ/٘الل  ل 

 . ٕٕٛ/ ٗ( ابف ك صا ل لواصا ال ا ف المظرـ  ٖ)
؛ ابف ك صػال ٜٕٙ/ٕ؛ ابف اص  اللوسل رصكف اا ا ٛٙٔ/ٗ( صلظا: ابف ل وـل الاصاع اللبكرل ٗ)

 . ٔٚٔ/ٗلواصا ال ا ف المظرـ 
 ػػو ربػػػ  الػػاحمف كػػػوف مػػف لػػػ  ل ( رػػكؼ بػػف مولػػػؾ بػػف أبػػػن رػػكؼ اا ػػػجمن الغطوػػولن ركلػػػ  أ٘)

لػػ. صلظػا: ابػف ربػ  البػال االاػػلرمول  ٖٚاللػحو لل كأكؿ م ػول   عصبػال لػكفن ب م ػق اػػلل 
 .ٛ٘٘-ٙ٘٘/ٚ؛ ابف حجال االلو ل ٖٔٓ-ٖٓٓ/ٗ؛ ابف اا صال أا  الغو ل ٖٚ٘



 

 

 

ػػػػ  رػػػػػكؼ:   ػػػػول؟ ف ػػػػػوؿ لػ ػػػػ  الس ػ ػػػػللل كأجبللػػػػػو رلػ ػػػػكبلو ألاػ ػػػًو كأجػ ػػػػو  طكلػػ لػػػػػلاللل أاغبلػ
ػػػسَّـ   -كػػػػػكب ل كلجّلػػػػػؾ ملػػػػػوفقل اعبػػػػػاف ااػػػػػكؿ هللا  ػػ ا  س ْرػػػػػ ض ك  ػػػػػسَّ  َّللاَّ  ر  ل فػػػػػكلل -ل 

ػػػسَّ  َّللاَّ  ر   -رػػػكؼ  لػػػ  ااػػػػكؿ هللا  ػػػسَّـ  ل  ا  لصعبػػػػا ل فكجػػػ  ال ػػػػا ف قػػػ  اػػػػ     -س ْرػػػػ ض ك 
}

ػػػًو  ح ػػػػػل، ٔ()}  -لوقػػػػل ااػػػػػكؿ هللا  ٕ()قػػػػوؿ ربػػػػػ  هللا بػػػػف رمػػػػػا: فلظػػػػا   لرػػػػػ  ملمس ػ
ػػػسَّـ   ػ ػ ا  ػػػػ ض ك  س ْرػ ػػػػػسَّ  َّللاَّ  ر  ػػػػو لعػػػػػكض كلسمػػػػػل".  -ل  ػػػػواعل ر ػػػػػكؿ: " ّلمػػػػػو كلػ للك ػػػػػ  الحجػ
ػػػػػ  اللبػػػػػػن  ػػػػػكؿ لػ ػػػػسَّ  َّللاَّ   -فر ػ ػ ػ ػػػسَّـ   ل  ػ ػ ػ ا  ػػػػ ض ك  ػ س ْرػػ ػػػػػلـ -ر  ػػػػػكل  كلػػ ػػػػػ  كااػ ػػػػػوب ك رولػ : )أ ػ
 .ٖ()لالهللكف؟( مو صل   

كقػػ  كػػػوف الػػم مػػػف الملػػػوف صف مػػلهـ ك رمػػػل بػػػف  وبػػ  ل أعػػػك بلػػػن رمػػاك بػػػف رػػػكؼ 
ر ػػػصاكف  ٗ()كمػػػلهـ اجػػػس مػػػف أ ػػػجع حسصػػػف لبلػػػن اػػػسمل ر ػػػوؿ لػػػ  مع ػػػن بػػػف حمصػػػا

 ل ف وؿ  مبهـ ل  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلك ملطسق  ل  لبكؾ
 

 

 . ٙٙ- ٘ٙ( اكاع اللك ل  رل ٔ)
  صلكرػػ  الللػػػ صال أك صجلك ػػػ  ( لػػك حبػػػس ر ػػ   ػػػ  الاحػػػس فػػن  طػػػف ال مصػػا ممػػػو صسػػػن  صسػػ ل لػػػ ٕ)

. ابػػػػػف ٗٔٔ/ٔالللػػػػ صال فر  مػػػػ ؛ ل ػػػػكؿ ملػػػػ : أح بػػػػ  ال مصػػػػا. صلظػػػػا: الجػػػػكلاصل اللػػػػحوا 
 . ٖٜٚ-ٖٜٙ/ٕ؛ ابف ملظكال  لاوف المال ٔٔٗ/ ٔاا صالاللهورل فن غا ل الح صو كاا ا 

؛ ٖٓٛٔ-ٜٕٛٔ/ٙ؛ ابػػف أبػػن حػػولـل لواػػصا ال ػػا ف المظػػرـ ٖٗ٘/ٔٔ( الطبػاصل جػػومع البرػػوف ٖ)
 .ٕٓٗ؛ الكاح صل أا ول الللكؿ ٘ٙ/٘ال مسبنل الج ف كالبروف 

( مع ػػػػن بػػػػف حمصػػػػا اا ػػػػجمن حسصػػػػف لبلػػػػن اػػػػسمل مػػػػف االلػػػػوالككوف مػػػػف الملػػػػوف صفل كمػػػػػف ٗ)
ألحول ماج  البااال كاوا مع اللبن ملسو هيلع هللا ىلص  ل  لبكؾل كأاجوكا بااكؿ هللا كألحو  ل  ـ لػول 

أف رغصػػا ااػػػم ل فاػػمو  ربػػ  الػػاحمفل كاػػأؿ هللا لمػػول  أف ر لػػػس كحاػػل  لكبلػػ ل كاػػأؿ اللبػػن 
 ػهص ا ال رمسػـػ مكولػػ ل ف لػػس صػػـك الرمومػػل  ػػهص ال كلـػ صكجػػ  لػػ  أ ػػا. صلظػػا: ابػػف ل ػػوـ لالاػػصاع  

؛   الػػكلبن ل اػصا أرػػ ـ ٕٓٔ/ ٘؛ ابػػف اال صػا ل أاػػ  الغو ػل   ٔ٘٘ل ٕ٘٘-ٕٗ٘/ ٕاللبكرػل
 .ٙٙٔ/ ٕالل  ل  



 

 

 

لػػػػ مض ألحاػػػػبكف جػػػػ   بلػػػػن االػػػػوا ك لػػػػوؿ المػػػػال  مبػػػػهـ  مبػػػػًو كهللا لجألػػػػو  
 كػػػـ غػػػ ا م ػػػػالصف فػػػن الح ػػػػوؿ  اجوفػػػو كلالص ػػػو لسمػػػػلملصف ف ػػػوؿ مع ػػػػن ابػػػف حمصػػػػا: 
لػػػػو للوسػػػػ   كهللا لػػػك    ألػػػػن أقوبػػػػن رسػػػ  أف ربػػػػال كػػػػس اجػػػس ملػػػػو م ػػػػل جسػػػ ع كا 

 أف صللؿ فصلو قا ف لم وللجـ لك . 
ؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لممػػػوا بػػػػف رواػػػا أ اؾ ال ػػػكـ فػػػإّلهـ قػػػػ  احلاقػػػكال فاػػػسهـ رمػػػػو كقػػػوؿ ااػػػك  

قػػولكال فػػػإف ألكػػػاكا ف ػػػس بسػػػ ل قسػػػلـ كػػػكا ككػػكا . فػػػولطسق  لػػػصهـ رمػػػوا ف ػػػوؿ كلػػػؾ لهػػػـ 
فػػػػألكا ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رملػػػػكاكف  لرػػػػ  كقػػػػوؿ مع ػػػػن بػػػػف حمصػػػػا : رػػػػو ااػػػػكؿ هللا قمػػػػ  

؛ ككػػػأف الػػػكص روػػػػن رلػػػ  فػػػن لػػػػك  اآلرػػػل }ٔ()بػػػن ااػػػمن كااػػػـ أبػػػػن
  }()ٕ. 

ككػػػػػوف لووكلػػػػػ  مكاقػػػػػف الملػػػػػوف صف فػػػػػن العػػػػػكالف كاللحبػػػػػرم كاللعسػػػػػف رػػػػػف الجهػػػػػو  
 ممف لعسف رف غلكع لبكؾ فسمو امع مو أللل  (ٖ)س بف اك  الج 
 
 
 
 
 

 

؛ ابػف اػص  ٛٓٔ/ٖ؛ الطبػاصل لػأا خ الااػس كالمسػكؾ ٜٙٔ-ٛٙٔ/ٗاع اللبكرل ( ابف ل وـل الاصٔ)
؛ ابف ك صا ل اللواػصا  ٕٗٙ/ ٕ؛ الكلبنل لأا خ االا ـ  ٜٕٚ-ٜٕٙ/ٕاللوسل رصكف اا ا 

 .ٗ٘-ٖ٘/ٕ؛ الم ا لصل املوع االاموع  ٔ٘ٔ/ ٗ
 .ٙٙ( اكاع اللك ل اآلرل ٕ)
ملهمو  وللووؽل كلك ابصل رمصا بف ام  لك) ( الج س بف اك   بف اللوم  االلواصل كوف ٖ)

أمػػ ل كقػػ  لػػول الجػػػ س كحاػػل  لكبلػػ  كااجػػع الحػػػقل قػػوؿ ابػػف اػػصا ف: لػػـػ صػػا  مػػ  كلػػؾ مػػػف 
؛ ابػػػػف اا صػػػػال أاػػػػ  الغو ػػػػػل ٕٛٔالجػػػػ س  ػػػػنل ركػػػػا . صلظػػػػػا: ابػػػػف ربػػػػ  البػػػػال االاػػػػػلرمولل 

 .ٕٕٓ-ٜٕٔ/ٕ؛ابف حجال االلو ل ٜٗ٘-ٛٗ٘/ٔ



 

 

 

هللا فػػػ  الملػػػوف صف قػػػوؿ لػػػ ف كػػػوف مػػػو ر ػػػكؿ دمحم ح ػػػو لػػػلحف  ػػػا مػػػف الحمصػػػا فافػػػع  
ػػػسَّـ  فحسػػػػف الجػػػػ س  ٔ()رػػػػوما ابػػػػف قػػػػرس ػ ا  س ْرػػػػ ض ك  ػػػػسَّ  َّللاَّ  ر  ػػػػكؿ َّللاَّض ل  ا  كلػػػػؾ  لػػػػ  ا 
{  فرػػ : هللا رػػل كجػػس رسػػ  لبرػػ ٕ() ػوب مػػو قسػػ ل فػػأللؿ

كقكلػػػ  لمػػول  }  (ٖ){
كمػػػ ل ككػػػوف محلوجػػػول حصػػػو كػػػوف لسجػػػ س  رػػػل فػػػن الجولسرػػػل رسػػػ   مػػػض ق{

 فسمو ق ـ ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ابػف رـػ الجػ س بػف اػك   كألػ  أحػ  مػف اػمع الجػ س بػف اػك    ( روما بف قػرس االلػواّصلٔ)
ر كؿ:  ف كوف مو ر كؿ دمحم ح و لػلحف  ػّا مػف الحمػال فبسػ  كلػؾ اللبػّن لػّس  َّللاَّ رسرػ  كاػسـل 
ػل  اْلج ْوػاض ... ]اللك ػػل:  سضم  ل   ػْ  قػول كا ك  فحسػف الجػ س مػو قػوؿ كلػػؾل فلللػ : ر ْحسضو ػكف   ضػوّللَّض مػو قػػول كا ك 

 . ٖٛٗ/ ٖاآلرل . صلظا: ابف حجا ل  االلو ل فن لمصصل اللحو ل   [ٗٚ

؛ البصه ػػنل  ال ػػس اللبػػػكع ٓٚ/٘؛ ال مسبػػنل الج ػػف كالبرػػوف ٜٙ٘/ ٔٔ( الطبػػاص ل جػػومع البرػػوف ٕ)
 .ٗٚ/ٗ؛ ال غكصل ممولـ الللل س ٕٔٛ-ٕٓٛ/٘
 .  ٗٚ( اكاع اللك ل   رل ٖ)



 

 

 

كلمػػػػو قػػػػ ـ ااػػػػكؿ هللا لػػػػس  هللا رسرػػػػ  كرسػػػػ   لٔ()الم صلػػػػل أعػػػػكلو لػػػػ  فواػػػػلغل  بهػػػػو 
ػػػػكا  ػػػػول  المعسوػػػػػكف فطو ػ ػػػػسـ مػػػػػف لبػػػػػكؾ جسػػػػػس لسلػػػػػوس فسمػػػػػو فمػػػػػس كلػػػػػؾ جػ  لػػػػػ  كاػ

لهـ ااػػػػكؿ هللا رملػػػكاكف  لرػػػ  كرحسوػػػكف لػػػػ ل ككػػػولكا  بػػػمل ك مػػػولصف اجػػػػ ل ف بػػػس مػػػ
لػػػس  هللا رسرػػػػ  كرسػػػػ   لػػػ  كاػػػػسـ ر لصػػػػلهـ ك ػػػػورمهـ كااػػػلغوا لهػػػػـ كككػػػػس اػػػػاا الـ 

} ٕ() ل  هللا لمول 

 }()ٖ . 
فَّ اجػػػػوال مػػػػف الملػػػػوف صف فػػػػن رهػػػػ  ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كػػػػولكا  كا عػػػػا) اللبػػػػن ملسو هيلع هللا ىلصك     لػػػػ  ا 

الغػػػػلك لعسوػػػػكا رلػػػػ ل كفاحػػػػكا  م مػػػػ لـ عػػػػ ؼ ااػػػػكؿ هللا لػػػػس  هللا رسرػػػػ  ك اػػػػػسـ 
فػػػػإكا قػػػػ ـ اللبػػػػن لػػػػس  هللا رسرػػػػ  ك اػػػػسـ ارلػػػػكاكا  لرػػػػ  كحسوػػػػكال كأحبػػػػكا أف رحمػػػػ كا 

} ٗ() مو لـ رومسكا فللل 
}()٘. 

 
 
 
 
 

 

 . ٖٖ/ ٗٔاااموع   ؛الم ا لص ل   ملوعٗٓٓٔ/ ٖ( مغولص الكاق ص  ٔ)
؛ الطبػػػػػاصل جػػػػومع البرػػػػػوف ٕٕٓٔ/ٗ؛ماػػػػسـل لػػػػػحرا ماػػػػسـ ٖ/ٙ( البعػػػػواصل لػػػػحرا البعػػػػػواص ٕ)

ٕٔ/ٙٔ. 
 . ٜٙ-ٜ٘( اكاع اللك ل اآلرو  ٖ)

. )كقػػػ  اجػػا الطبػػاص الهػػػو ٕٕٗٔ/ٗ؛ماػػػسـل لػػحرا ماػػسـ ٓٗ/ٙ( البعػػواصل لػػحرا البعػػواص ٗ)
 (. ٖٖٕ/ٛللل  فن الصهك  . صلظا :ابف حجا ل فلا ال واص  

 .  ٛٛٔ( اكاع  ؿ رمااف  رل ٘)



 

 

 

 
قػػػػوؿ: لبلػػػػن اػػػػسمل ككػػػػوف الجػػػ  مػػػػلهـ: )مػػػػف اػػػػص كـ رػػػػو بلػػػػن –ملسو هيلع هللا ىلص  -كأّف ااػػػكؿ هللا 

لػػػػس  هللا  -اػػػػسمل؟( قػػػػولكا: الجػػػػ  بػػػػف قػػػػرس غصػػػػا ألػػػػ  بعصػػػػس ج ػػػػوف. ف ػػػػوؿ اللبػػػػن 
)كأص  ال أ ك  مػػػػػػف البعػػػػػػسل بػػػػػس اػػػػػػص كـ اابػػػػػػرض الولػػػػػػ  الجمػػػػػػ   –رسرػػػػػ  كاػػػػػػسـ 

ػػػػػف ممػػػػػػاكا( ػػػػػف البػػػػػػاال بػ ػػػػػوف ٔ()  ػػػػػػا بػ ػػػػػف االرمػ ل كقػػػػػػ  عسػػػػػػ  قسػػػػػػكل الملػػػػػػوف صف مػ
ف روكػػػاكف  الَّ فػػػن الػػػ لرو كمػػػو جػػػول رػػػف جػػػوبا بػػػف ربػػػ  هللا ابػػػن هللا رلػػػ ل قػػػوؿ: 

لل  لرػػػل المػػااال فإلػػػ  رحػػػم رلػػػ  مػػػو حػػػم رػػػف قػػوؿ ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )مػػػف رلػػػم  ال لرػػػ
بلػػػن  اػػػػاا صس( قػػػػوؿ: فكػػػػوف أكؿ مػػػف لػػػػم لو عصسلػػػػول عصػػػػس بلػػػن العػػػػلا)ل  ػػػػـ للػػػػوـ 
ػػػػػس  ػ ػ ػػػػػوحل الجمػػ ػ ػ ػػػػ ل  اّل لػػ ػ ػ ػ ػػػػػكا لػػ ػ ػ ػػػػـ مغوػػ ػ ػ ػ ػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ) ككسجػػ ػ ػ ػػػػوؿ ااػػ ػ ػ ػ ػػػػػوسل ف ػػ ػ ػ اللػ

ف ػػػػوؿ: كهللا اف فألصلػػػػو  ف سلػػػػو لػػػػ : لمػػػػوؿل راػػػػلغوا لػػػػؾ ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل  ٕ()ااحمػػػػا(
أجػػػػ  بػػػػوللن أحػػػػل  لػػػػن مػػػػف أف راػػػػلغوا لػػػػن لػػػػوح كـل قػػػػوؿ ككػػػػوف اجػػػػس صل ػػػػ  

ػػػػولل لػػػػػ  لغػػػػػلكع لبػػػػػكؾ قػػػػػػوؿ لسجػػػػػ  بػػػػػػف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ل ك لمػػػػػػو لجهػػػػػل ااػػػػػػكؿ هللا  ٖ() بػ
 : "رو أ و كلل  لس لؾ فن ج   بلن االوا للعك ملهـ ااااص ٗ()قرس
 

 

؛ أبػك لمػػرـل حسرػػل ااكلرػػول ٕ٘/٘؛ ال مسبػنل الج ػػف كالبرػػوف ٕٜٗ/ٔٔ( الطبػاصل جػػومع البرػػوف ٔ)
ٚ/ٖٔٚ. 
؛ ٜٚٔ-ٛٚٔ/ٗ؛ الحػػػػػػوجـل الماػػػػػػل اؾ رسػػػػػػ  اللػػػػػػحرحصف ٕٗٗٔ/ ٗ( ماػػػػػسـل لػػػػػػحرا ماػػػػػػسـ ٕ)

 . ٜٓٔ-ٛٓٔ/ٗالبصه نل  ال س اللبكع 

 ولح صبرل   -ملسو هيلع هللا ىلص  -رس الملوفق ككلؾ  ورع الكصف كولكا مع ااكؿ هللا ( لكا الاجس لك الج  بف قٖ)
كسهـ لح  ال ػجاع  اّل الجػ  بػف قػرس فإلػ  اعل ػأ لحػ  جمػس أحمػا. ابػف لرمرػل ل ملهػو) الاػلل 

 . ٗٗ/ ٕاللبكرل  
غمػص ( الج  بف قرس بف لعا بف علاول االلواص الاسمنل ركل  أ ػو ربػ  هللال كػوف ممػف رٗ)

رسر  اللووؽ مف ألحول ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل قصس  لَّ   لول كحال  لكبل ل كلكفن فن ع فل ر موف 
؛ابػػػػف اا صػػػػال أاػػػػ  الغو ػػػػل ٜٕٔ-ٕٛٔابػػػن هللا رلػػػػ . صلظػػػػا: ابػػػػف ربػػػػ  البػػػال االاػػػػلرمولل 

 .ٛٚٔ-ٚٚٔ/ٕ؛ ابف حجال االلو ل ٕٔ٘/ٔ



 

 

 

لػػػوول؟" ف ػػػوؿ: رػػػو ااػػػكؿ هللا ل ػػػ  رػػػا  ؼ قػػػكمن ألػػػن اجػػػس مغػػػـا  وللاػػػولل كأّلػػػن كك 
ػػػػن بهػػػػـ كا ػػػػكف  أع ػػػػ   ف اأصػػػػ  بلػػػػو  بلػػػػن االػػػػوا أف ال ألػػػػبا رػػػػلهـ فػػػػ  لوللّض

كقػػػػوؿ: "قػػػػ   -ملسو هيلع هللا ىلص  -لػػػػن فػػػػن ال مػػػػك  رلػػػػؾ كأرصلػػػػؾ  مػػػػولنل فػػػػأراض رلػػػػ  اللبػػػػّن 
هللا لمػول  } ٔ()أكلػ  لػؾ"ل فػػأللؿ

}()ٕ . 
ككػػػوف بػػػصف اجػػػس مػػػف ألػػػس الم  ػػػل كبػػػصف حكروػػػل  مػػػض مػػػو ركػػػكف بػػػصف اللػػػوس ف ػػػوؿ  

أل ػػػ ؾ  ػػػوب كػػػـ كػػػػوف ألػػػحول الم  ػػػل؟ قػػػػوؿ ف ػػػوؿ لػػػ  ال ػػػػكـ أعبػػػا   ك اػػػألؾ قػػػػوؿ 
ْف كلػػػ  مػػػلهـ ف ػػػ  كػػػوف ال ػػػكـ عماػػػل ر ػػػا كأ ػػػه  كلػػػو لعبػػػا أّلهػػػـ أابمػػػل ر ػػػا فػػػإ

 ػػػوب أف ا لػػػن ر ػػػا مػػػلهـ حػػػال ب كلااػػػكل  فػػػن الحرػػػوع الػػػ لرو ك ػػػكـ ر ػػػكـ اا ػػػهو  
كرػػػكا    ػػػػل قػػػولكا مػػػػو اػػػمملو ملػػػػو ص ااػػػكؿ هللا لػػػػس  هللا رسرػػػ  ك اػػػػسـ كال رسملػػػػو 
رػػػػ   مػػػو أاا  ال ػػػػكـ كقػػػػ  كػػػػوف فػػػن حػػػػاع فم ػػػػ  ف ػػػػوؿ  فَّ المػػػول قسصػػػػس فػػػػ  راػػػػ  لن  ل

ل ككػػػػوف حكروػػػػل لػػػوحل اػػػػا ااػػػػكؿ  ٖ()أحػػػ  فكجػػػػ  قكمػػػػو قػػػ  اػػػػ  ك  فسمػػػػلهـ صكم ػػػك
هللا لػػػػّس  هللا رسرػػػػ  كاػػػػسـ فػػػػن الملػػػػوف صفل لػػػػـ رمسمهػػػػـ أحػػػػ   ال حكروػػػػل أرسمػػػػ  بهػػػػـ 

 . ٗ()ااكؿ هللا لّس  هللا رسر  كاسـ
 
 
 
 
 

 

؛الػػػػكلبن ل لػػػػأا خ  ٖٖ/ ٕا ل لػػػػأا خ  م ػػػق ؛ ابػػػػف راػػػوجٕٜٗ/ ٔٔ( الطبػػػاص لجػػػػومع البرػػػوف ٔ)
 . ٕٓٗ/  ٔاالا ـ

 . ٜٗ( اكاع اللك ل  رل ٕ)
 .ٕٗٗٔ/ٗ؛ماسـل لحرا ماسـ ٖٚٗ/ٖٛ( أحم ل مال  االموـ أحم  ٖ)
 .ٙٓٚ/ٔ( ابف اا صال أا  الغو ل ٗ)



 

 

 

 
 المنافقون يبنون مسجدا لمضرار بالمسممين:
اللػػػػ ع رسػػػصهـ كمػػػػو قػػػوؿ رػػػػلهـ ااػػػػكؿ هللا  مػػػع أفَّ لجػػػػا الملػػػوف صف لسماػػػػوج  ك  ػػػس

ػػػػاًا( ب ػػ ػػػػألكف اللػػػػػػ ع  ال    ػػػػاًال كال رػػ ػػػػوج  االَّ لجػػ ػػػػّلهـ أاا كا  ٔ()ملسو هيلع هللا ىلص: )ال ر ابػػػػػػكف الماػػ ػ لجػ
ػػػػو  ػػػػو كػػػػػس مػػ ػػػػ باكا فصهػػ ػػػػول ك ػ ػػػػ كا ملهػ ػػػػـ أف صالػػ ػػػػواًا لبػػػػػمف لهػ ػػػػـ أككػػ ػػػػككا لهػ أف صلعػ

الم ػػػػػو ع ك وطلػػػػػ  لحلوجػػػػ  المػػػػػ اكع لسػػػػػ صف كألسػػػػػ  كلػػػػػولن قلػػػػل بلػػػػػول ماػػػػػج   ظػػػػػولا  
ل للبػػػػصف مكو ػػػػ  ألػػػػس  اللوػػػػوؽ  ولماػػػػسمصف  ف ػػػػ  جػػػػول ألػػػػحول ٕ()البػػػػااا  ولماػػػػسمصف
الػػػػ  ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلػػػػك صلجهػػػػل  لػػػػ  لبػػػػكؾل  ف ػػػػولكا: رػػػػو ااػػػػكؿ  ٖ()ماػػػػج  البػػػػااا

ػػػػل المطصػػػػػاع  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا  ػػػػلل كالسصسػ ّسػػػػػل كالحوجػ ػػػػو ماػػػػػج ًا لػػػػػكص المض ػػػػ  بلصلػ كالسصسػػػػػل  ّلػػػػػو قػ
لػػػػو لحػػػػّل أف لألصلػػػػو فللػػػػسن للػػػػو فرػػػػ ل ف ػػػػوؿ:  ّلػػػػن رسػػػػ   جلػػػػوا اػػػػوا  ال ػػػػولرلل كا 
كحػػػوؿ   ػػػغس كلػػػك قػػػ  قػػػ ملو ألصلػػػوجـ  ف  ػػػول هللا فلػػػسصلو لجػػػـ فرػػػ ل فسمػػػو لػػػلؿ بػػػكص 

 فصهـ ٘()فللؿل ألو  عبا الماج  ٗ()أكاف
 
 
 

 

 .ٖ٘ٔ/٘ٔ؛ البلاال ال حا اللعوا ٖٖٓ/ٖٔ( أحم ل مال  االموـ أحم  ٔ)
 .٘ٚٙ-ٕٚٙ/ٔٔع البروف ( صلظا: الطباصل جومٕ)
( البػااا: مػػف البػػّا كلػك بػػّ  اللوػػعل كالبػااا: أف لبػػّا  مػػف غصػا أف لللوػػع  ػػ . الجػػكلاصل ٖ)

؛ ابػػػف اا صػػػال اللهورػػػل فػػػن غا ػػػل ٜ-ٛ/ٕ؛ ابػػػف الجػػػكلصل غا ػػػل الحػػػ صو ٕٓٚ/ٕاللػػػحوا 
 .ٕٛ-ٔٛ/ٖالح صو 

ل كػاصل ممجـػ مػو ااػلمجـ ( كك أكاف مكبع قا ل الم صلل بصل  كبصلهو اػورل مػف لهػوا. صلظػا: اٗ)
 .ٕٛٔ/ٔ؛ ال غ ا صل ماال  االط ع ٕ٘ٚ/ٔ؛ الحمكصل ممجـ البس اف ٕٛٓ/ٔ
؛ البصه ػنل ٓٔٔ/ٖ؛ الطبػاصل لػأا خ الااػس كالمسػكؾ ٗٚٔ-ٖٚٔ/ٗ( ابف ل وـل الاصاع اللبكرل ٘)

/ ٕفلا ال ػ صا ؛ ال ككولن لٔٔٔ؛ الاصكطن ل  ل ول الل كؿ ل  ٕٓٙ -ٜٕ٘/٘ ال س اللبكع 
ٗٙٔ . 



 

 

 

 
{قكل  ا حول  كلمول :  

{()ٔ  . 
حو   الملػػػوف صف: ابلػػػػكا ماػػػػج كـ كااػػػػلم كا مػػػػو ااػػػػلطملـ كقػػػ  قػػػػوؿ أبػػػػك رػػػػوما الػػػػ 

مػػػف قػػػكع كمػػػف اػػػ ا فػػػإّلن كالػػػل  لػػػ  قرلػػػا مسػػػؾ الػػػاكـ فػػػآلن بجلػػػ  مػػػف الػػػػاكـ 
فػػػػػأعا) دمحما كألػػػػػحو   فسمػػػػػو فاغػػػػػكا مػػػػػف ماػػػػػج لـ ألػػػػػكا اللبػػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص ف ػػػػػولكا:  لػػػػػو قػػػػػ  

ؿ هللا رػػػػل ك فاغلػػػو مػػػػف بلػػػػول ماػػػػج لو فلحػػػػل أف للػػػسن فرػػػػ  كلػػػػ رك  ولباكػػػػل فػػػػألل 
رملػػن ماػػج  ق ػػول :  {}جػػس: 

}رملػن قكارػ    {} ل  قكلػ :  {}
 ل فسموٕ()رملن  ولمك  {}رملن: ال ؾ  {

 
 
 
 
 
 

 

 . ٓٔٔ-ٚٓٔ( اكاع اللك ل  اآلرو  ٔ)

( ابػف ال ػرـل لا  الممػو  فػػن لػ ص عصػا الم ػػو ل لح صػق:  ػمصل ااالػػلكط كربػ  ال ػو ا ااالػػلكطل ٕ)
 .ٔٛٗ/ٖـل ٜٜٛٔل ملاال الااوللل بصاك ل ٖط



 

 

 

كلػػػػس اللبػػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص  لػػػػػ  الم صلػػػػػل ألػػػػػو  ألػػػػػحول ماػػػػػج  البػػػػػااال فاػػػػػألك  أف رػػػػػألن  
ػػػػـماػػػػج لـ كرلػػػػسن لهػػػػـ فرػػػػ ل  ْع   بلػػػػن  أعػػػػو ٔ()فػػػػ رو ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مولػػػػؾ  بػػػػف  ال  

ف ػػػوؿ: الطس ػػػو  لػػػ  لػػػكا الماػػػج  الظػػػولـ ألسػػػ   ٕ()اػػػولـ بػػػف رػػػكؼل كممػػػف  بػػػف  رػػػ صّ 
فولػػػػ مو  كحاقػػػػو ل فعاجػػػػػو اػػػػا مصف حلػػػػ  ألرػػػػػو بلػػػػن اػػػػولـ بػػػػػف رػػػػكؼل كلػػػػـ الػػػػػم 
ػػػػـل ف ػػػوؿ مولػػػػؾ لممف:ألظالػػػػن حلػػػ  أعػػػػا)  لرػػػػؾ بلػػػوا مػػػػف ألسػػػػنل  ْع   مولػػػؾ بػػػػف ال  

ًو مػػػف اللعػػػس فأ ػػػمس فرػػػ   و  ػػػم  لػػػواًا  ػػػـ عاجػػػو ر ػػػل اف حلػػػ  فػػػ عس  لػػػ  ألسػػػ  فأعػػػك ا 
ػػػػػ  ػػػػػ مو  كلواقػػػػػػكا رلػ ػػػػػ  فحاقػػػػػػو  كلػ ػػػػػج  كفرػػػػػػ  ألسػ ػػػػػ ع  (لٖ) عػػػػػػ  الماػ كالك ػػػػػػو  مكصػ

الملػػػوف صفل كلػػػـ كأ لػػػو فػػػن مهػػػ لول كلكقوػػػ  مكو ػػػ  الملػػػوفق أبػػػن رػػػوما الاالػػػلل  ػػػـ 
 مف ٗ()لسؾ فن قلاا ف

 
 

 

( مولؾ بف ال ع ـ مف بلن  ركؼ بف رماك بف ركؼ االلواص ااكان  ه  بػ اا كلػك اّلػكص ٔ)
؛ ابف اا صال أا  الغو ػل ٛ٘ٙبف رماك صكم ك. صلظا: ابف رب  البال االالرمولل أاا اهصس 

 . ٖٗٗ-ٔٗٗ/ٜ؛ ابف حجال االلو ل ٕٓ/٘

( ممف بف ر ص بف الج  بف المج ف البسكص حسصف بلن رماك بف ركؼ أعك رولـ بف ر صل ٕ)
ل اال ػػػه  صػػػـك  ػػػه  الم  ػػػلل كبػػػ اال كأحػػػ ال كالعلػػػ ؽل كاػػػو ا الم ػػػول  كسهػػػو مػػػع ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
؛ ابػف ٖٔٗ/ٖالرموملل فن ع فل أبن  كا ابن هللا رلػ . صلظػا: ابػف اػم ل الط  ػو  الجبصػا 

 . ٜٕٓ-ٜٕٛ/ٓٔ؛ ابف حجال االلو ل ٜٕٕ/٘اا صال أا  الغو ل 

؛ ابف ك صال لواصا ٓٔٔ/ٖ؛ الطباصل لأا خ الااس كالمسكؾ ٗٚٔ/ٗ( ابف ل وـل الاصاع اللبكرل ٖ)
 .ٕٕٔ/ٗ ا ف المظرـ ال
لػ رس  ص  أبن ربص ع روما بف الجااا ٚٔ( قلاا ف: م صلل بصلهو كبصف حسل ماحسل فلح  الل ٗ)

ابن هللا رل ل كول  روماع  لسلل حالل الملولؿ ل كفن كاطهو قسمل رس  جبس كاػم الم صلػل  
ممجـ البس اف  ل لرس لهو  ال طا ق ال م وبسل رسر ل كرس  ال سمل اكا حلصف. صلظا: الحمكصل

-ٖٚٗ؛ الحمصػػػػاصل اكض الممطػػػػوال ٕٙٔٔ/ٖ؛ ال غػػػ ا صل ماالػػػػ  االطػػػػ ع ٗٓٗ-ٖٓٗ/ٗ
ٗٚٗ. 



 

 

 

ل ٕ()لككػػػػػوف الػػػػػكصف  بلػػػػػك  ا لػػػػػن ر ػػػػػا اجػػػػػ  كلػػػػػـ عػػػػػكاـ بػػػػػف عولػػػػػ ٔ()أاض ال ػػػػػوـ  
   ٖ() اا  أعا) ماج  ال  وؽل ك مس ل بف حوطلكمف 
 
 
 
 
 
 
 

 

؛ ٖٗٗ-ٖٖٗ؛ الكاحػػػػػػػ صل أاػػػػػػػ ول اللػػػػػػػلكؿل ٖٜ-ٕٜ/٘( صلظػػػػػػا: ال مسبػػػػػػػنل الج ػػػػػػػف كالبرػػػػػػوف ٔ)
 .ٕٖٙ-ٜٖ٘/ٗٔالم ا لصل االملوع اااموع 

لصلػ  أبػك ك رمػل لػ  لػح ل. ابػف ( عكاـ بف عول  االلواص مف ااكس كال  علاػول بلػ  عػكاـ كٕ)
 .ٓٙٔ/ٕ؛ ابف اا صال أا  الغو ل ٕٗٔ؛ ابف رب  البال االالرمولل ٗٔٔ/ٖح وفل ال  و  

(  مس ل بف حوطل أك ابف أبن حوطل االلواصلككا ابف  احوؽ فرمف بل  ماج  البااالأف ٖ)
. ف ػوؿ اللبػّن لػّس  َّللاَّ  مس ل بف حوطل االلواص قوؿ: رػو ااػكؿ َّللاَّ ا ع َّللاَّ أف صالقلػن مػوال

فػػككا الحػػ صو  طكلػػ  فػػن  رػػول « قسصػػس لػػلّ ص  ػػكا  عصػػا مػػف ك صػػا ال لطر ػػ ..»رسرػ  كاػػسـ: 
}اللبن لّس  َّللاَّ رسر  كاسـ ل  كك اع مول  كملم  الل قلل كللكؿ قكل  لمول : 

[ اآلرل.كفرػػػ  أف اللبػػػػن لػػػّس  َّللاَّ رسرػػػػ  كاػػػسـ مػػػػو  كلػػػـػ ٚٚل  ٙٚل ٘ٚ]اللك ػػػػل:  
ر ػػػ ض ملػػػػ  اللػػػػ قل كال أبػػػك  كػػػػا كال رمػػػػال كألػػػ  مػػػػو  فػػػػن ع فػػػل ر مػػػػوف ابػػػػن هللا رػػػػلهـ 

كحك  «ال ص عس الّلوا أح   ه  ب اا كالح صبّرل»جمرمولكق   ب  أل  لّس  َّللاَّ رسر  كاسـ قوؿ: 
فمػف ركػػكف بهػك  الم و ػل كصػػف « ارمسػػكا مػو  ػ لـ ف ػ  غوػػا  لجـػ»الػس بػ ا: رػف اّبػ  ألػ  قػػوؿ 

رم    َّللاَّ لووقو فن قس  ل ك للؿ فر  مو للؿ؟ فولظولا أل  غصا . كَّللاَّ أرسـ.  صلظػا: ابػف حجػال 
 . ٙٙ-ٗٙ/ٕااللو ل 



 

 

 

 
كجوا ػػػػل بػػػػف ( ٖ)كر ػػػػو  بػػػػف حلصػػػػف ٕ()كأبػػػػك حبص ػػػػل بػػػػف االرػػػػا ٔ()كمملػػػػل بػػػػف ق ػػػػصا

   ٘()ل كابلو : مجمع بف جوا لٗ()روما
 

( مملّػل بػف ق ػػصا بػف مسصػس  بػػف ل ػ  بػػف المطػوؼ بػف بػػبرمل بػف ل ػػ  بػف مولػؾ بػػف رػكؼ بػػف ٔ)
رماك بف ركؼ بف ااكس االلواّص ااكاّن ككاك  فرمف  ه  الم  ل. كقصس:  ل  كوف ملوف ول 

ْسلػو لول لػو ] ؿ رمػااف:  ػْنل  مػو ق لض ػف  اْا ْمػاض    لػو مض ل  اّلكص قوؿ صـك أح : ل ْك كوف  ل  [ كقصػس: ٗ٘ٔكا 
؛ ابػك ٜٕٗ/ٖا  ل  لول.كق  ككا  ابف  احوؽ فرمف  ه  ب اا. صلظا: ابف ام ل الط  و  الجبص

؛ ابػف اا صػػال أاػ  الغو ػػل ٜٙٙ؛ ابػف ربػ  البػػال االاػلرمولل ٖٜٕ٘/٘لمػرـل ممافػل اللػػحو ل 
 . ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٙ؛ ابف حجال االلو ل ٕٚٔ-ٕٙٔ/٘
( أبػػك حبص ػػػل بػػف االرػػػا كقصػػس أربػػػو أبػػك حبصػػػل بػػف ااغػػػا بػػف ل ػػػ  بػػف المطػػػوؼ بػػف بػػػبرمل ٕ)

؛ ٘ٙ/ٙا: ابػػػف اا صػػػػال أاػػػ  الغو ػػػػل االلػػػواص ااكاػػػن البػػػػ من  لػػػ  ممػػػػف  ػػػه  أحػػػ ا. صلظػػػػ
 .٘ٗٔ/ٕٔ؛ ابف حجال االلو ل ٛ٘ٔ/ٕالكلبنل لجا   أامول اللحو ل 

( رّ و  بف حلصف بف كاللل أعك ر موف كاهس االلواّص ااكاّن. صلظا: ابف حبصلل المحبال ٖ)
 .ٔ٘٘/٘؛ ابف حجال االلو ل ٛٙٗ
ل ػ  كمجمػع ابلػو جوا ػل مػف بلػن  مس ػل  ( جوا ل بف روما بػف المطػوؼ االلػواص ااكاػن كابلػو ٗ)

؛ ٜٙٔ/ٕبف رماك بف ركؼ كلـ ممف العك ماػج  البػااا. صلظػا: ابػف ل ػوـل اػصاع اللبكرػل 
 .ٖٙٔ/ٗالاهصسنل اكض االف 

( مجمػػػع:  بػػػـػ أكلػػػ  كفػػػػلا الجػػػػرـ كل ػػػ ص  المػػػػرـ المكاػػػكاع ابػػػػف جوا ػػػػل بػػػف رػػػػوما االلػػػػواصل ٘)
لملػػػوف صف كمػػػف ألػػػحول ماػػػج  البػػػااا ككػػػوف ااكاػػػنل المػػػ لنل لػػػحوبنل  ككػػػوف أبػػػك  مػػػف ا

مجمع رلسن بهـ فن ماج  البااال  ـ  ف ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حػّاؽ ماػج  البػااال فسمػو كػوف فػن 
ّسػػـػ رمػػا فػػػن مجمػػع لرلػػسن   كمػػػ ل ف ػػوؿ: الل أكلػػػرس كػػوف  مػػػوـ  ع فػػل رمػػا بػػػف العطػػولل ك 

 الملوف صف فن ماج  

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ص ال  ل   ال لكل مو رسم    نل مف أمالـل فلاك  رما رلسن. قصس:  ل  البااا؟ ف وؿ: كهللا الك

كوف ق  جمع ال ا ف رس  ره  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ال اكاع أك اكالصفل لكفن  فن ع فل مموكرل بػف 
؛ ابػػػف اػػػم ل الط  ػػػو  الجبصػػػا ٓٚٔ-ٜٙٔ/ٕأبػػن اػػػوروف. صلظػػػا: ابػػػف ل ػػػوـل الاػػػصاع اللبكرػػػل 

 .ٕٙ٘/ٜ؛ ابف حجال االلو ل ٕٙ-ٔٙ/٘اا صال أا  الغو ل  ؛ ابفٜٕٔ-ٜٕٓ/٘



 

 

 

ل كبجػػػو  بػػػف  ك حػػػل) كلػػػك مػػػف بلػػػن بػػػبرمل ٔ()كل ػػػ  بػػػف جوا ػػػل كلبلػػػس بػػػف الحػػػواو
ل كلػػػك  لػػػ  بلػػػن أمرػػػل الػػػم ٖ()ن بػػػبرملل كك رمػػػل بػػػف  وبػػػ كلػػػك مػػػف بلػػػ ٕ()ر مػػػوف

أبػػػػن ل و ػػػػل بػػػػف ربػػػػ  الملػػػػكال  ػػػػـ مػػػػف بلػػػػن حوا ػػػػل بػػػػف الحػػػػواو بػػػػف العػػػػلا) بػػػػف 
رمػػػػػاك بػػػػػػف مولػػػػػؾ بػػػػػػف ااكس  الػػػػػػكصف ابللػػػػػكا ماػػػػػػج ا بػػػػػاااا لماػػػػػػج  ااػػػػػػكؿ هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص ككواا  وب لمحو لهـ بكلؾ ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 
 
 
 
 

 

( لبلس بف الحواو بف قرس بف ل   بف ببرمل بف ل   بف مولؾ بف ركؼ بف رماك بف ركؼ ٔ)
االلػػواص ااكاػػنل ككػػوف رػػألن ااػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صلحػػ و  لرػػ  فراػػمع ملػػ ل  ػـػ صل ػػس ح ص ػػ   لػػ  

مػو دمحم أكفل مػػف ح  ػػ   ػػص و لػ ق . فػػأللؿ هللا رػػل كجػػس فرػػ : } الملػوف صفل كلػػك الػػكص قػػوؿ:  لّ 
ف  لض  ف   ضػػوّللَّض ك   ػػْلمض ـْ ص ػػػْلمض ْصػػا  ل ج ػػ ل ق ػػػْس أ ك ف  ع  ر   كل ػػكف  ل ػػك  أ ك ف  بضػػػنَّ ك  صف  ص ػػْلك كف  اللَّ ـ  الَّػػكض ػػْله  مض صف  ك  لض ْسم ػػػْلمض

صف  ص ػػْلك كف   ـْ ك الَّػػكض ػػػْلك  ل ػػكا مض صف   م  ػػل  لضسَّػػكض ا ْحم  ػػكال  أ لضػػػرـ  { ]اػػكاع اللك ػػل  رػػػل  ك  ـْ ر  ػػػكؿ  َّللاَّض ل ه ػػ ا  [. ٔٙا 
؛ ابف ٛٙٔ/ٕ؛ ابف ل وـل الاصاع اللبكرل ٖٚٙ/ٔصلظا: ابف الجسبنل لال مم  كالرمف الجبصال 

 .٘ٗ/ٔٔحجال االلو ل 
( بجػو  بػف ر مػػوف بػف رػوما مػػف بلػن بػػبرمل بػف ل ػ . ككػػا  ابػف  اػحوؽ فػػن أاػمول الملػػوف صف. ٕ)

 .ٚٙٗ؛ ابف حبصلل المحبال ٛٙٔ/ٕابف ل وـل الاصاع اللبكرل صلظا: 
( ك رمػل بػػف  وبػػ  الػػم بلػػن أمرػػل بػػف ل ػػ ل مػػف بلػػن رمػػاك بػػف رػػكؼل كلػػك ممػػف بلػػ  ماػػج  ٖ)

ـْ  ػػػأ ْلل ه  ل ػػ ضف ا  البػػااال كلػػك الػػكص قػػػوؿ:  لمػػو كلػػو لعػػػكض كلسمػػل. فػػأللؿ هللا ل ػػػواؾ كلمػػول : }ك 
لَّػو ل ع ػػكض   ػو ك  لَّم  ر   ػكل فَّ  ض { ل  ل كف  لػػل ـْ ل ْاػل ْهلض ػكلض ض ك  ا  ا  ػل  ق ػْس أ  ضػػوّللَّض ك  ر ولضػ ض ك  ل ْسم  [.  لػػ  ٘ٙ]اللك ػل: ك 

-ٛٙٗ؛ ابػف حبصػلل المحبػػال ٜٙٔ-ٛٙٔ/ٗ عػا ال لػل. صلظػا: ابػف ل ػوـل الاػصاع اللبكرػل 
 .ٖٙٔ/ٗ؛ الاهصسنل اكض االف ٜٙٗ



 

 

 

ػػػػس  هللا   ػػػػ   مبػػػػػهـ  كف ماػػػػػػج  ااػػػػػكؿ هللا لػػ ػػػػسن فرػػ ػػػػ  المػػػػػػلملصف لرلػ ػػػػكا  ػ كرواقػ
 .  ٔ()رسر  كاسـ
ل كلػػػك الػػػكص قػػػػوؿ لااػػػكؿ هللا لػػػس  هللا رسرػػػػ  ٕ()كمػػػف الملػػػوف صف  مابػػػع بػػػػف قرظػػػن 

كاػػػسـ حػػػصف أجػػػول فػػػن حو طػػػ  كااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رومػػػ   لػػػ  أحػػػ : ال أحػػػس لػػػؾ رػػػو دمحم 
فػػػن حػػػو طنل كأعػػػك فػػػن صػػػ   حولػػػل مػػػف لػػػاال  ػػػـ قػػػوؿ كهللا  ف كلػػػ  لبرػػػول أف لمػػػا 

لػػػك أرسػػػـ ألػػػن ال ألػػػصل بهػػػكا اللػػػاال غصػػػاؾ لامصلػػػؾ  ػػػ  فوبلػػػ ا  ال ػػػكـ لر لسػػػك  ف ػػػوؿ 
ااػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ) رػػػػػك  فهػػػػػكا اارمػػػػػ ل أرمػػػػػ  ال سػػػػػلل أرمػػػػػ  ال لػػػػػصاع(ل فبػػػػػاب  

أكس بػػػػػػف  ل أعػػػػػػك بلػػػػػػن ربػػػػػ  اا ػػػػػػهس  ػػػػػػول كس ف ػػػػػػج ل كأعػػػػػػك ٖ()اػػػػػم  بػػػػػػف ل ػػػػػػ 
 كلك الكص قوؿ لااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صكـ العل ؽ: رو ٗ()قرظن
 
 

 

 . ٗٚٙ/ ٔٔالطباص ل جومع البروف (ٔ)
ف رماك بف ل   بف مولؾ بف أكسل رّ  فن الملػوف صف كلػك الػكص اػسؾ اللبػن ( مابع بف قرظن بٕ)

ملسو هيلع هللا ىلص حو ط  لمو عا)  ل  أح  فجمس رح ن اللػاال فػن كجػك  الماػسمصفل كر ػوؿ ألػ  لػول. صلظػا: 
لػػػ(ل االجمػوؿ فػن افػػع ٘ٚٗابػف مػوجكال؛ اػػم  المسػؾ أبػك للػػا رسػن بػف ل ػػل هللا بػف جموػا ) 

ل ٕمللسف كالمعلسف فن ااامول كالجل  كاالاولل لح صق: لوصف الم واػنل طاالالرول رف ال
؛ ابػػػػػف ٖٚٔ/ٗ؛ الاػػػػهصسنل اكض االػػػػف ٖٕٗ/ٚـل ٖٜٜٔ اا الجلػػػػول االاػػػػ منل ال ػػػػػولاعل 

 .ٔٓٔ/ٓٔحجال االلو ل 
( ام  بف ل   بف ام  اا هسن االلواص الم لنل قوؿ ابف  احوؽ: لك ام  بف ل   بػف مولػؾ ٖ)

؛ ٕٛ٘ٔ/ٖف كمػل بػف ربػ  اا ػهس.  ػه  بػ اا. صلظػا: أبػك لمػرـل ممافػل اللػحو ل بف ربص  بػ
 .ٜٙ/٘ٔ؛ اللو صل الكافن  ولكفرو  ٖٚٗ-ٖٙٗ/ٕابف اا صال أا  الغو ل 

. كر ػوؿ:  ّف أكس بػف قرظػن ٗ) ( أكس بف قرظن بف رماك  ػه  أحػ ا لػك كابلػو : راا ػلل كربػ  َّللاَّ
ل  اّلكص قوؿ  ف بصكلل ؛ ابف اا صال ٛ٘و ركاع. صلظا: ابف رب  البال االالرمولل كوف ملوف ول كا 

 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٔ؛ ابف حجال االلو ل ٕٖٛ-ٕٖٙ/ٔأا  الغو ل 



 

 

 

هللا لمػػػػػول  فرػػػػػ :  ٔ()ااػػػػػكؿ هللا  ف بصكللػػػػػو رػػػػػكاعل فػػػػػأكف للػػػػػو فسلاجػػػػػع  لصهػػػػػو فػػػػػأللؿ 
{}()ٕ . 
ككػػػػوف الملػػػػوف كف مل ػػػػغسكف فػػػػن ماػػػػج  البػػػػااا كلػػػػـ صػػػػاكف الماػػػػسمصف صلجهػػػػلكف  

لسجهػػػػو  كمػػػػو اك  رولػػػػـ بػػػػف رػػػػ ص قػػػػو  : " كلػػػػو للجهػػػػل  لػػػػ  لبػػػػكؾ مػػػػع اللبػػػػن 
ػػػسَّـ  فاأصػػػػػ  ربػػػػػ  هللا بػػػػػف لبلػػػػػس ػػ ا  س ْرػػػػػ ض ك  ػػػػسَّ  هللا  ر  ل 
ك مس ػػػػػل بػػػػػف حوطػػػػػل قػػػػػو مصف  ٖ()

لبػػػػااا ل فػػػكهللا مػػػػو اجملػػػو مػػػف اػػػػوالو حلػػػ  لػػػػلؿ ال ػػػا ف بكمػػػػ  ككـ رسػػػ  الماػػػج  ا
 ".ٗ()ألس 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

؛ الم ا ػػػػلصل املػػػػوع ٕٔ/٘؛ ابػػػػف ك صػػػػال الب ارػػػػل كاللهورػػػػل ٓٚٔ/ٕ( ابػػػف ل ػػػػوـل الاػػػػصاع اللبكرػػػػل ٔ)
 ٕٖ٘/ٗٔاالاموع 

 .ٖٔ( اكاع االحلال  اآلرل ٕ)
بػػف الحػػواو االلػػواص كػػوف صل ػػس حػػ صو اللبػػن ملسو هيلع هللا ىلص  لػػ  الملػػوف صف. صلظػػا: ( ربػػ  َّللاَّ بػػف لبلػػس ٖ)

؛ ابػف حجػال االلػو ل ٛٚ/ٖ؛ الم ا لصل املػوع االاػموع ٕ٘ٙ-ٔ٘ٙالكاح صل أا ول الللكؿ 
ٙ/ٖٜٚ. 
ل ٖلػػ(ل المغػولصل لح صػق: موااػ ف جػكلسل طٕٚٓ( صلظا: الكاق ص؛ دمحم بف رمػا بػف كاقػ  ) ٗ)

 .ٖٓٚ/ٛ؛ ال  ورنل لظـ ال اا ٛٗٓٔ-٘ٗٓٔ/ٖـل ٜٗٛٔل رولـ الجلل



 

 

 

ػػػػػوع  ػػػػػا المصلػػػػػػصفل أاػ ػػػػػما الػػػػػػاأسل أحمػ ػػػػػـل  ػػػػػػو ا  ػ ػػػػػف الحػػػػػػواول أكلػ ككػػػػػػوف لبلػػػػػػس بػ
ػػػػػ صف ػػػػػ  ٔ()العػ ػػػػا  لػػ ػ ػػػػػل أف صلظػ ػػػػػف أحػػ ػػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص: )مػ ػػػػوؿ اللبػ ػ ػػػػ  قػػ ػ ػػػػلل كقػ ػ ػػػػكَّ  العس ػػ ػ ل م ػ

ف صػػػػػلـ حػػػػػ صو اللبػػػػػن لػػػػػس  هللا ال ػػػػػرطوف فسصلظػػػػػا  لػػػػػ  لبلػػػػػس بػػػػػف الحػػػػػواو(ل ككػػػػػو
رسرػػػػ  كاػػػػسـ  لػػػػ  الملػػػػوف صفل ف صػػػػس لػػػػ : ال لومػػػػسل ف ػػػػوؿ:  ّلمػػػػو دمحم أكف فمػػػػف ح َّ ػػػػ  

هللا  ٖ()ل فػػػػأللؿٕ() ػػػػصً و لػػػػ ق ل فل ػػػػكؿ مػػػػو  ػػػػ لول  ػػػػـ لألرػػػػ  كلحسػػػػف  ػػػػوب فرلػػػػ قلو
{لمػول  

ل ككػوف ربػ   ٗ()}
ك . فبصلػػػو ااػػػكؿ هللا بػػػف لبلػػػس الملػػػوفقل صجػػػولس اللبػػػن ملسو هيلع هللا ىلص  ػػػـ صافػػػع ح ص ػػػ   لػػػ  الصهػػػ

هللا ملسو هيلع هللا ىلص فػػػػن حجػػػػاع مػػػػف حجػػػػا   ك قػػػػوؿ: صػػػػ عس رسػػػػركـ اآلف اجػػػػس قس ػػػػ  قسػػػػل ج ػػػػوال 
ك لظػػػػا  مصلػػػػن  ػػػػرطوف. فػػػػ عس ربػػػػ  هللا بػػػػف لبلػػػػسل ككػػػػوف ألاؽل ف ػػػػوؿ لػػػػ  ااػػػػكؿ 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص: رػػػػ ـ ل ػػػػػلملن ألػػػػػ  كألػػػػحو ؾ؟ فحسػػػػػف  ػػػػػوب مػػػػػو فمػػػػس كلػػػػػؾل ف ػػػػػوؿ لػػػػػ  

 : فمس . فولطسق فجول  ألحو  ل فحسوكا  وبااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 
 
 
 

 

: اااػػك  الطك ػػسل  ػػو ا  ػػما الػػاأس: ملل ػػا ال ػػمال أاػػوع العػػّ صف: الّاػػوملٔ) :  -( ااكلـػ  ولّبػػـّ
 .ٛٔٗ/ٖاكا  م ال  حماع أك لاقل. صلظا: اللولحن ال ومنل ابس اله   كالا و  

؛ ال غػػكصل ممػػولـ الللل ػػػس ٜٕٗول اللػػلكؿ ؛الكاحػػ ص ل أاػػ ٛٙٔ/ٕ( ابػػف ل ػػوـل الاػػصاع اللبكرػػل ٕ)
 .ٖٗٔ/ٗ؛ الاهصسنل اكض االف ٗٙ/ٗ
؛ابػف ك صالالب ارػل كاللهورػل  ٜٕٗ؛ الكاح صل أا ول الللكؿ ٕٔٔ/ ٕ( ابف ل وـلالاصاع اللبكرل ٖ)
ٖ /ٕٖٛ  
 . ٔٙ( اكاع اللك ل   رل  ٗ)



 

 

 

{هللا رػل كجػس:  ٔ()كارلػكاكا  لرػ ل فػأللؿ 

{()ٕ  . 
مػػػػف عػػػػ ؿ ماكرػػػػو  أاػػػػ ول اللػػػػلكؿ رػػػػف الملػػػػوف صف لػػػػا  أّف ااػػػػكؿ هللا لػػػػس      

هللا رسرػػػػ  كاػػػػسـ لمومػػػػس مػػػػع الملػػػػوف صف  غورػػػػل الحكمػػػػل لسحوػػػػو  رسػػػػ  كحػػػػ ع اللػػػػف 
ػػػػػصف  ػ ػ ػ ػػػػػػكال  الملابلػ ػ ػػػػػوف صف ك الا لل ػػ ػ ػ ػ ػػػػػوع الملػ ػ ػ ػػػػػ اااع ال ػػ ػ ػ ػ ػػػػػك  كمػ ػ ػ ػػػػػػ من كلمواػػ ػ االاػػ

هاكف  ػػػػ  مػػػػف االاػػػػ ـ ك ػػػػ ع اػػػػاا الـ الػػػػ  هللا  ولماػػػػسمصف ل ككػػػػوف ملسو هيلع هللا ىلص ر بػػػػس مػػػػورظ
 لمول  .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

؛ ال غػػكصل ممػػػولـ ٕ٘ٙ-ٔ٘ٙ؛ الكاحػػػ ص ل أاػػ ول اللػػػلكؿ  ٖٕٙ/ٜ( ال مسبػػنل الج ػػػف كالبرػػوف ٔ)
 .ٖٗٓ/ٚٔ؛ ال اطبنل ل الجومع الحكوـ ال ا ف ٔٙ/ٛالللل س 

 .ٕٕ -ٛٔ( اكاع المجو لل اآلرو  ٕ)



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 الفصل الخامس

 المشركون من خالل مرويات أسباب النزول
 ويتضمن ثالثة مباحث:                   

 المبحث االول

 الماسمكف ص ركف الم اكصف لسلك ل كاالال ومل ك   اكلهـ 

 كالجلل كلـ صجو لكف لجباا كلمجصلا ولمغواع  

 المبحث الثاني                           

 الم اككف كأ الـ الانل رس  ال ركع االا مرل           

 المبحث الثالث                          

 جهو  الماسمصف لسم اكصف  وللوس كالموؿ          

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 




















 


























 

            



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 الخامس  الفصل
 المشركون من خالل مرويات اسباب النزول

العػػك ال ػػا ف الجػػا ـ مػػػف ال ػػاؾ مكقوػػًو حولمػػػًو القل رػػ  بجمرػػع أ ػػػكول  كألكالػػ ل كأفػػا  ل حبػػػ  
الاكا كاآلرو  البصلو ل كلوقش الموولرـ كااللجولو  ل و ًو ملط رًو كمكبػكررًول فل ػ لو كل بػهول 

للهورػل الم صػ ع اللػحرحلل ر صػ ع اللكحصػ  كالكح الرػػل كا  كػس لرػـ ك حػض كػس فا ػلل كأ ػوف فػػن ا
ل كال ركع  ل  هللا رمً    كل  لمول : }ٔ()ب ال المولمصف 

 }()ٕ. 

فّ ك  رل فن ال ا ف فهن ملبملل لسلكحص ل  ول ع   ل  اررػل  لرػ ل فػإف ال ػا ف:  مػو عبػا رػف كس   ا 
ّمػػ  هللال كأاػػمو   كلػػوول  كأفمولػػ ل فهػػك اللكحصػػ  و  رػػكع  لػػ  ر و لػػ  كحػػ   ال المسمػػن العبػػاصل كا 

لػػلاـ  مػو أمػػا كلهػػنل كا   ػا ؾ لػػ ل كعسػػع كػس مػػو رمبػػ  مػػف  كلػ ل فهػػك اللكحصػػ  االاا ص الطسبػػنل كا 
مػو عبػا رػف كاامػل هللا الػس لكحصػػ     طورلػ  فػن لهرػ  كأمػا ل فهػن ح ػكؽ اللكحصػ  كمكم لػ ل كا 

مػو عبػا رػف  كطورل ل كمو فمس بهـ فن ال لرول كمػو ركػامهـ  ػ  فػن اآلعػاعل فهػك جػلال لكحصػ   كا 
 ألس ال اؾل كمو فمس بهـ فن ال لرو مف اللكوؿل كمو رحس بهـ فن الم ب 

 

 

 

 

الاحصسػػػن ؛ حمػػػك  بػػف أحمػػػ  بػػػف فػػػا) ل مػػله  ال ػػػا ف الجػػػا ـ فػػن  رػػػكع الم ػػػاكصف  لػػػ   صلظػػا:( ٔ)
الممسجػػػل المابرػػػل  ل رمػػػو ع ال حػػػو المسمػػن  ولجوممػػػل االاػػػ مرلل الم صلػػل الملػػػكاعل ٔاالاػػ ـ ط 
 . ٗٔ/ ٔـ ل ٕٗٓٓلػ/ٕٗٗٔالامك رل 

 . ٛٓٔاكاع صكاف  رل: ( ٕ)



 

 

 

ل كأف ال ػػاؾ  ػػوب لمػػول  لػػك أرظػػـ ٔ()ا) رػػف حكػػـ اللكحصػػ مػػف المػػكالل فهػػك عبػػا رمػػف عػػ 
الػػػكلكل كأجبػػػا الج ػػػو ا رسػػػ  االطػػػ ؽل كأكؿ اااػػػ ول اللػػػن أ    لػػػ  لػػػ ؾ اامػػػـ المكك ػػػلل 
كركاق ػػػ  كعرمػػػل فػػػن الػػػ لرو كاآلعػػػاعل ككلػػػؾ أف لػػػوح   فػػػن الػػػ لرو رلػػػ ا بػػػحرل لسعاافػػػو  

  ككقلػػ   ػػوللسف كالهػػ ؾل كلػػك فػػن كالكاػػوكس كااكلػػوـل اامػػا الػػكص رمػػك  رسػػ  لػػحل  كمولػػ
اآلعػػاع مػػف العولػػ صف فػػن لػػوا جهػػلـل  كا مػػو  كلػػك ملػػا رسػػ  ال ػػاؾ كالمرػػوك  ػػوب ل ك اػػبل 
لرملل الب ع كالعاافػو  اللػن لطػكا  الػ  ال ػاؾ الػكص لػك مػف أرظػـ االمػو  اللػن رولػ  ملهػو 

االلاػوف ااكؿ رسػ  لػك   ال  ػا ل ربػا لأا عهػو الطك ػس ك أف ر صػ ع اللكحصػ  كولػ  ملػك عسػق هللا
  صػف االاػ ـ أفك  اااض  ل   م ل دمحم ملسو هيلع هللا ىلصل كال     لػ  قرػوـ الاػورلل فهػن الب ارػل كلػن اللهورػل

ر ػو ع هللا كحػ   ال  االاػ ـ اف كاآلعػا فل ااكلػصف فن هللا  صف كلك غصا ل  صًلو ر بس ال الكص هللا
 االاػػ ـك  ل ٕ() ػصً و اػكا ل كلػػك أحػل  لرػ  مػف كػس مػو اػكا  ال رمبػ ك رمبػ   لهػ   كالماػسـ ػا ؾ ل ل

  ابػ  رػف كاػسـ رسرػ  هللا لػس  اللبػن ف ػ  اك  لك اللكحص  كاالالا ـ ب كحػ   كلػك  صػف الوطػاع
لهـ أللهـ ال روطصف فوجلػوللهـ رػف  صػلهـل كحامػ  رسػصهـ مػو ) لن عس   ر و ص حلوول كسهـل كا  كا 

كللػكص ال ػا ف الجػا ـ كالاػلل  لٖ()( ن مػو لػـ ألػلؿ  ػ  اػسطولوأحسس  لهـل كأمػالهـ أف ر ػاككا بػ
 اللبكرل للك  أف ال  ا ل

 

 

 

 

  . ٛٔٗ لٚٔٗ/ ٖم اا) الاولجصف  ابف ال رـ ل  صلظا:( ٔ)

  ) ال م  ن الحلبسن الحاالن  الحسرـ رب  بف أحم  الم وس أبك ال صف ل ن؛  لرمرل ابف صلظا:( ٕ)
   ااا ف رموفل االا منل المكلل ٘ط  اال ولن صفال  لولا دمحم: المح قل  االرموفل (لػٕٛٚ
 .ٕٖٖ  ـٜٜٙٔ/لػٙٔٗٔ

  . ٜٕٚٔ/ ٗ لحرا ماسـ ماسـل ( ٖ)



 

 

 

قػػ  لػػوحبلهو ر صػػػ ع اللكحصػػ  ملػػك بػػػ اصلهو اك بػػ أ بػػػكلؾ لبػػن هللا أبػػك ال  ػػػا   ـ رسرػػ  الاػػػ ـل  
كلس ولػو مػف  مػ   أبلػػول  جػرً   مػ  جصػس كااػػلما مككػل االرمػوف صلجػ   مػػف كقػ  آلعػال كلػػكال  

برػػول فػػػن كػػس أمػػػل صبصلػػكف لسلػػػوس الحػػػق كالهػػ   كسمػػػو اللجاػػكا أك الحافػػػكا حلػػ  جػػػول عػػػولـ اال
االبرػول كالمااػسصف دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الػكص  رػػو  لػ  اللكحصػ  مػػف ج صػ ل كاػسؾ لهػ  اػػسو  مػف االبرػول فػػن 

}ل كمو قوؿ لمول : ٔ()ال ركع  ل  هللا لمول ل كأجمس هللا    ال صف كألـ    اللممل
ل كق    ن ال ا ف الجا ـ محوكظًو  حوظ هللا  ٕ(){ 

لمول  ل  رك ف الل فل ك بصف اللحا ػفل ك هػرمف رسػ  كػس مػو اػ    مػف الجلػل الاػموكرلل قػوؿ 
ل كقوؿ لمول : }ٖ(){ لمول : }

مع االمااا  ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لبصلو   ول ال ا ف محوكظو كمو أللؿ رس  كافٗ(){ 
 كالل  المبصلل لممولن ال ا ف لحرحل  وبلل لك  م و ل االمااا ل   ول اصا 

 

 

 

 

  

 

 .  ٗٔ/ ٔالاحصسن ل مله  ال ا ف الجا ـ فن  ركع الم اكصف  ل  االا ـل صلظا:( ٔ)
 .ٖاكاع المو  ع  رل: ( ٕ)
 .ٜاكاع الحجا  رل: ( ٖ)
 .ٛٗاكاع المو  ع  رل: ( ٗ)



 

 

 

 .ٔ()  فصلو رس  قص  الحروع  كجك 

فػػاا    ولم ػػو عل كاللػػكلس  لرػػػ ل كاللكحصػػ   رػػكع جمرػػع الااػػس  لػػ  اال رمػػوف  ػػػوب ل ػػواؾ كلمػػول ل كا 
كاالل رػػو  امػػػا  كحكمػػػ ل كللل هػػػ  رػػػف اللػػػ  كاللػػػوح ل كالكلػػػ ل كقػػػوؿ لمػػػول  رػػػف  بػػػاالرـ رسرػػػ  

 . ٕ(){الا ـ: }

كلػك    ػو  ح ر ػل كا  الػال لمػول  كلػوول  كأفمولػ  كأاػمو  ل لػرس كم سػ   ػنل فػن كلػؾ كسػ ل 
كمػو أعبػا رػػف لواػ ل ككمػو أعبػػا ااػكل  ملسو هيلع هللا ىلص ل فهػك لكحصػػ  هللا لمػول   أفمػوؿ الم ػػو ل كلػك مبلػػن 

فػاا   بجمرػع ألػكاع الم ػو ا ل كوللػ  عل كاللكػوعل كاللػكـل رس   ع ص اللأل  ب لمول  كح  ل كا 
كالح ل كال رولل كاللكال كاللحال كالعػكؼل كالاجػولل كاللككػسل كااللو ػلل كالاغ ػلل كالال ػلل كغصػا 

 .ٖ()كلؾ مف ألكاع الم و ا  كال ابو  

كلكحصػ  الم ػو ع حػق هللا رسػ  الم ػو ل كمػو جػول فػن اللػحرحصف رػف ممػوك بػف جبػس ابػن هللا 
 أل  قػوؿ: )ألػ اص مػو حػق هللا رسػ  ر ػو  ؟( قسػ : هللا كااػكل  أرسػـ. قػوؿ:) رل  رف اللبن ملسو هيلع هللا ىلص
 حق هللا رس 

 
 
 
 
 

 

االا ػو   لػ  لػحرا االرل ػو  كالػا  رسػ  ألػس ال ػاؾ ل هللا ربػ  بػف فػكلاف بػف لػولا؛  وػكلافال( ٔ)
 .   ٖٕٔل  ـٜٜٜٔ - لػٕٓٗٔ  الجكلص ابف  اا ٗل طكااللحو  

 . ٜٚاكاع االموـ  رل: ( ٕ)

 . ٗالمبك رل  ابف لرمرل ل( ٖ)



 

 

 

ل كأمػػو م ػػاكك المػػال فػػإّلهـ كػػولكا م ػػا ف بلكحصػػ  ٔ()ر ػػو   أف رمبػػ ك ل كال ر ػػاككا  ػػ   ػػص ًو( 
الابكبرلل كأف هللا لمول  عولق الامكا  كاااضل كمو أعبا لمول  رلهـ   كل : }

ل كقكل  لمول : } ٕ() 
 كؿ لمول  ككا  للبر  ر ٖ()

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: قس رو دمحم لهلالل المككبصف  وآلعاع مف قكمؾ: لمف مسؾ اااض كمػف فصهػو مػف العسػق 
 ف كللـ لمسمكف مف مولجهو؟  ـ أرسمػ  ألهػـ اػر اكف  ألهػو ب مسجػول  كف اػو ا اا ػرول غصػا . 

ر كؿ: ف س لهـ  كا أجػوبكؾ بػكلؾ كػكلؾ: أفػ  لػككاكف فلمسمػكف أف مػف  ٗ(){  }
قػ ا رسػػ  عسػػق كلػؾ ابلػػ ال ل فهػػك قػػو ا رسػ   حرػػو هـ  مػػ  ممػػولهـ كا رػو لهـ عس ػػو اػػكرو  مػػ  

 كػوف اللبػن ملسو هيلع هللا ىلص رحػاص رسػ  لمسصػق قسػكل اللػحو ل  ػوب لمػول   ولاػلاؿ كالاغ ػلل ك  (٘) فلو هـ
 بابهػو اللػس  قػ  قسػكبهـ كولػ  مػو  فسمػو   ػنل كػسفػن  كحػ   كراألك  كح  ل هللا رمب كا أفك 
 رو كاك رمك ل ال الكص الحن
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .  ٛ٘/ٙالبعواصل لحرا البعواص ( ٔ)
 . ٕ٘اكاع ل موف  رل: ( ٕ)

 .٘ٛ-ٗٛكاع الململكف اآلصلوف: ا( ٖ)
  . ٘ٛ  رل الململكف اكاع ( ٗ)

 . ٜٚ/ ٚٔجومع البروف  ل( الطباص٘)



 

 

 

 ككبصػاع لػغصاع كػسفػن  الػ كاـ رسػ  كاػلال     كال  ل كح   هللا لمظرـ قسكبهـ فن رحمسكف  كلـ 
كلػـ ركػف الم ػاككف  ل كال ػاؾ اػلاؿ غصػا هللا لمػول كح   ألس اللكحص  الاؿ هللا لمول كاف  ل

رمل  كف فن االلوـ أّلهو م واكل ب فن عسق المولـل بػس كػوف حػولهـ فصهػو كحػوؿ أم ػولهـ مػف 
م ػػاكن اامػػـ مػػف الهلػػ  كاللػػاؾ كالبابػػا كغصػػالـ ل كلجػػف  قػػااالـ بهػػكا اللكحصػػ  لػػـ صػػ عسهـ فػػن 

 ضلػ     الماػلحق لسم ػو ع اف االلػ   ْ ك هـ االا ـل بس  فَّ الااكؿ ملسو هيلع هللا ىلص قولسهـ كاالحس  مػوللـ كأمػكال
ػ   ال لظصػا لػ  فػن كالػػ  كال فػن لػوول   كػػس اػ  رسػ  الحػاص غورػػل حػاص كاالاػ ـل ٔ() كاحض

 كأمػػػا عس ػػػ ل كبػػصف بصلػػػ  الكااػػػطل هللا لمػػول  ملػػػعف لمػػػول ل هللا لغصػػا كالمبك رػػػل ال ػػػاؾ ملوفػػك
 .ل  ولللع الم و ع لجكف  حل  ال ومولل العوك رف كله  م و اعل  الال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  اا لٕل ط الطحوكرػػػل الم صػػ ع  ػػاال   بػػػاالرـ بػػف بػػااؾ بػػػف لولػػا بػػف الػػػاحمف ربػػ ؛  البػػااؾ( ٔ)
 .ٜٚ ـ ٕٛٓٓ - لػ ٜٕٗٔ الممسجل المابرل الامك رل ل-لالل ما 



 

 

 

 

 المبحث االول

 دعوة المسممون المشركين لمدخول في اإلسالم وىم

 يجادلون تكبرا وتعجيزا 

مػف ألػس ال ػاؾ كػولكا قػ  االا ـ  صف الاحمػل كاالاػل ومل كالاػمو ع فػن الػ اا ف كلمػو جػول لػوس  
كا:  ف الػكص ل ػكؿ كلػ رك  لرػ  لحاػفل لػك لعبالػو قلسكا كأج اكال كللكا كأج ػاكال فػألكا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص  ف ػول

: }ٔ()أف لمو رمسلو كوواع فللؿ

لك  اآلرل الجا مل  ركع لجمرع الملوع مف الجواع  ٖ(){ 
ع وا  أفّ كغصالـ  ل  اللك ل كاال  هللا رغوا الكلكل جمرمو لمف لول ملهو كاجع لو لل كا 

 

 

 

 

 

 صكاف دمحم؛ الجول لسكص ؛ ٖٔٔ/ ٔلحرا ماسـ  ؛ماسـلٕ٘ٔ/ ٙ لحرا البعواصالبعواصل ( ٔ)
ل  مماكؼ رّكا    وا: ل لح صفحروع اللحو ل ل (لػٖٗٛٔ )  امورصس دمحم بف  لروس دمحم بف
؛ الكا رن  ٗٚ/ ٔ ل لػ ٕٓٗٔ لبلوف – بصاك  كاللكل عل كالل ا لسط ورل الااولل ملاال ٔط
 .٘٘ٔاللحرا المال  مف أا ول الللكؿ ل 
 . ٛٙاكاع الواقوف  رل ( ٕ)
 . ٖ٘  رل  اللمااكاع ( ٖ)



 

 

 

ف ك ػا  ككولػػ  م ػس لبػػ  ال حػا  ف كولػ  مهمػػو كولػ  كا  أف ال ػاؾ ال رغوػػا لمػف لػػـ ل ك رلهػول كا 
 .  ٔ() صلل مل 

قوؿ م اكك ألس مكل ف   قلسلو اللوس اللػن حػـا هللا ك ركلػو مػع هللا  لهػو  عػا كقػ  ألصلػو الوػكاحش 
  } ٕ() فأللؿ هللا
} ٖ. 

 صخ كبصػا صػ رـ رسػ  رلػو لػ ل ف ػوؿ: رػو ااػكؿ هللا  ف لػن  كلك جول اجس  ل  اللبن ملسو هيلع هللا ىلصلف    
قػوؿ: بسػ ل كأ ػه  ألػؾ  (ألا  ل ه  أف ال  لػ   ال هللا؟ )غ اا  كفجاا ل فهس رغوا لن؟ ف وؿ: 

:لمول  كقوؿ ٗ()( ق  غوا لؾ غ االؾ كفجاالؾ) ااكؿ هللا. ف وؿ: 
()٘. 

لػ  ااػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلػك صا ػػ  غػلك مكػػلل فكسَّمػػ  اف  بػك اػػوروف بػف حػػال الم صلػل جػػول ألمػو قػػ ـ ك 
 ـ حبص ل فسموأصل   فن ل لل الح صب ل فسـ ر  بس رسر  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ف وـ ك عس رس  ابلل  

 

 

 

 

 . ٙٓٔ/ ٚلواصا ال ل( ابف ك صأ)

اللػػػػحرا ؛الػػػػكا رن ل ٜٕ/ ٛالاػػػػلف الجبػػػػا   ل لبصه ػػػػن؛اٙٗ/ ٘لػػػػحرا البعػػػػواص البعػػػػواصل ( ٕ)
 .٘٘ٔالمال  مف أا ول الللكؿ 

 . ٓٚاكاع الواقوف  رل ( ٖ)
 .ٖٔٗ/ ٗل  ال ومصصف مال لطباالن ا ؛ ٔٚٔ/ ٕٖمال  ل ال ( أحم  ٗ)
ٓٔٔ رل  اللاول اكاع( ٘)



 

 

 

ـ بػن كلػل لػصجسس رسػ  فػااش اللبػن ملسو هيلع هللا ىلص طكلػ   كلػ  ف ػوؿ: رػو بلرػل ااغبػ  بهػكا الوػااش رلػن ا 
رل ؟ ف ول : بػس لػك فػااش ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كالػ  امػال لجػًس م ػاؾ. ف ػوؿ: رػو ب لّرػل ل ػ  ألػو ؾ 

لكقػػ  فمسػػ  كلػػؾ ابػػن هللا رلهػػو ل ػػكع  رمولهػػو  ػػوب لمػػول ل ك ػػ ع محبلهػػو لااػػكل  ٔ() مػػ ص  ػػاّ 
للل   ممهـ  ولطموـ صلجاكف فر  لمو رألكف كوف الم اككف ك ملسو هيلع هللا ىلصل  

 . 

طػافصف  كلمو كوف اللكا) اكصلل كمك ع كمبلن رس  االرموف كالموػل ل فإلػ  ال رمكػف أف ركػكف بػصف
 مللوقبصف مل ور صفل لكلؾ حّاـ االا ـ اللكا)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ٖٓ٘/ ٖلا  الممػو  فػن لػ ص عصػا الم ػو  ؛ ابػف ال ػرـ ل ٕٙٗ/ ٔلول اللوكع ابف الجكلص ل ( ٔ)
 . ٜٕل  ٕٛاكاع اللك ل اآلصلصف ( ٕ)
ل ول الاصكطن ل  ؛٘/ ٘الب ارل كاللهورل ؛ابف ك صا ل ٘ٓٗ/ ٔٔجومع البروف  لالطباص صلظا: ٖ()
 .ٖٓٔل كؿ ال



 

 

 

ككػوف اجػ  رحمػس اااػا  مػف مكػل  ٔ()كػوف اجػس ر ػوؿ لػ  ما ػ  بػف أبػن ما ػ مف الم اكصف  ك  
كرألن بهـ الم صلل قوؿ ككول  اماأع  غن  مكل ر وؿ لهو رلوؽ ككول  لػ ر ل لػ ل كألػ  كػوف كرػ  

ج ػ  حلػ  اللهصػ   لػ  ظػس حػو م مػف حػكا م مكػل فػن لصسػل اج  مف أاوا  مكل رحمس ل قوؿ ف
م مػاع قػػوؿ فجػػول  رلػػوؽ فأ لػػا  اػػكا  ظسػػن بجلػل الحػػو م فسمػػو اللهػػ   لػػنَّ رافػػ  ف ولػػ : 
ما ػ ل ف سػ : ما ػ ل ف ولػ  ماح ػو كألػ . لسػـ فبػ  رلػ لو السصسػلل ف سػ : رػو رلػوؽ حػـا هللا الللػو. 

ل فوللهصػ  ٕ()قػوؿ فل ملػن  مولرػلل كاػسج  العل مػل قول : رو ألس العروـ لكا الاجس رحمػس أاػااجـ
 لػ  غػػوا أك كهػف فػػ عس . فجػػولكا حلػ  قػػومكا رسػػ  اأاػن كرمػػولـ هللا رلػػنل قػوؿ:  ػػـ اجمػػكا 
كاجم   ل  لوحبن فحمسل  ككػوف اجػ    ػر  فوككػ  رلػ  أجبسػ  فجمسػ  أحمسػ  كرمصصلػن حلػ  

 كاسـ ف س : رو ااكؿ هللاق م  الم صلل فألص  ااكؿ هللا لس  هللا رسر  كرس   ل  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(  ػه  ما ػػ  كأبػك  أبػػك ما ػػ  جمرمػو بػػ اال كولػو حسروػػصف لحمػػلع بػف ربػػ  المطسػلل  عػػ  ااػػكؿ هللا ٔ)
ملسو هيلع هللا ىلص بصلػ  كبػصف أكس بػف اللػوم  أعػن ر ػو ع بػػف اللػوم ل ك ػه  ما ػ  بػ اا كأحػ ال كقلػس صػػـك 

كجههو مم   ل  مكلل ككلؾ فن لوا رس  الاجرع  هص ال أما  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رس  الاا ل اللن 
 . صلظػػػػا:   ابػػػػف حجػػػػػا ل  اأس اػػػػلل ك   ػػػػصف  ػػػػهاا مػػػػػف مهػػػػوجا ااػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لػػػػ  الم صلػػػػػل

 .ٖٖٛٔ/ ٖاالالرمول فن ممافل االحول 
 . ٕٛ/ ٕاللهورل فن غا ل الح صو كاا ا صلظا:  ابف اال صا ل  ( العل مل جبس  مكل المكامل.ٕ)



 

 

 

 ٔ()ألكا رلوقول فأماؾ ااكؿ هللا لس  هللا رسر  كرس   ل  كاسـ كلـ صػا  رسػ   ػص و حلػ  لللػ  
ف وؿ  ٕ(){ }

رو ما   })ااكؿ هللا لس  هللا رسر  كرس   ل  كاسـ: 
 كولم ػاكلل رلػ  ملهن بس   ل مأمكا غصا العبص ل لكوا أف رس   لصس {

امػو اكا الػ ح  الم ػاكل مسػؾ    :لمول  قوؿ كمو اعلككولووج
غػلكع حلػػصف فػن اػػلل رمػصف فلحػس لسماػػسـ  مػ  ااػػلباال احمهػو اف كولػػ  مللكجػل كمػػو حػ و فػػن 

  كالل فس كا رٗ()ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص جر و  ل  أكطوسرل مو  مو  ٖ() موف  م  الولا
 
 
 
 
 

 

ل ابف ك صػا  ؛ٖٓٛ/ ٖلواصا ل الال غكص  ؛ ٕٛٔ-ٔٛٔ/ ٘ ل اللامكصل الف اللامكصلظا: ص ٔ()
اللحرا المال  مف ؛ الكا رن ل ٖٛٔل ول الل كؿ ؛ الاصكطن ل ٓٔ/ ٙ لواصا ال ا ف المظرـ
 .ٕٗٔ  أا ول الللكؿ 

 . ٖاكاع اللكا  رل ( ٕ)
 .ٖٚٗ/ ٕاصاع ل ال( ابف ل وـ ٖ)
ا) كلك اال ـ مف غ رولهف أص مف كط هف ح ف )لحاجكا( عوفكا ال( )أكطوس( مكبع رل  الطوٗ)

مػف أجػس ألهػػف لكجػو  كالملكجػػل ال لحػس لغصػا لكجهػػو )كالمحلػلو ( المػػاا   ولمحلػلو  للػػو 
الملكجو  كمملو  كالملكجػو  حػااـ رسػ  غصػا ألكاجهػف  ال مػو مسجػلـ  ولاػبن فإلػ  صلواػخ لكػوا 

للو كالمػاا    كلػ   كا ال بػ  رػ لهف أص ااػلبااللف لكجهو الجوفا كلحس لجـػ  كا ال بػ  ااػلباا
  ٜٚٓٔ/ ٕلحرا ماسـ . )اللككص ل  اا كلن بكبع الحمس مف الحومس ك حربل مف الحو س

 . ) 



 

 

 

ف ولسكلـ فظهاكا رسصهـل كألوبكا لهـ ا ورول فكأف لواػو مػف ألػحول ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لحاجػكا مػف  
هللا رػل كجػس فػن كلػؾ:  ٔ()غ رولهف مف أجػس ألكاجهػف مػف الم ػاكصفل فػأللؿ

()ٕ. 
ل فألػػوبهـ قحػػم ( رػػو رسػػصهـ  اػػلصف كاػػلن صكاػػف)قا  ػػو لمػػو االملػػ  رسػػ  اللبػػن ملسو هيلع هللا ىلصل  فَّ ا  ك 

كجهػ ل حلػ  جمػس الاجػس صلظػا  لػ  الاػمول فصػػا  بصلػ  كبصلهػو كهص ػل الػ عوف مػف الجهػ ل كحلػػ  
 اجس ف وؿ: رو ااكؿ هللا االغوا هللا لمبال فإلهـ قػ  لسجػكال ف ػوؿ: أجسكا المظوـل فأل  اللبن ملسو هيلع هللا ىلص

قػػوؿ: فػ رو هللا لهػـل فػػأللؿ هللا رػل كجػس: } لػو كو ػػوك المػكال قسػر   لكػػـ  (لمبػا  لػؾ لجػاصل)
 ٖ()رو  كف{ قوؿ: فمطػاكال فسمػو ألػوبلهـ الافولرػلل قػوؿ: رػو كا  لػ  مػو كػولكا رسرػ ل قػوؿ: فػأللؿ

 رل كجس: هللا

 

؛ الكاحػػػ ص ل ٜٗٗ/ ٖلػػوا خ  غػػ ا   ؛ العطصػػل ال غػػ ا ص ل  ٜٚٓٔ/ ٕلػػحرا ماػػسـ ماػػسـل ( ٔ)
ل ػول الل ػكؿ ؛ الاػصكطن ل  ٖٛٛ/ ٗ الب ارل كاللهورػل؛ ابف ك صا ل ٜٗٔ-ٛٗٔأا ول الللكؿ 

 . ٚٙ  اللحرا المال  مف أا ول الللكؿ ؛الكا رن ل ٘٘

 . ٕٗ  رل  اللاولاكاع ( ٕ)

ل ػػػػول ؛ الاػػػػصكطن ل ٕٙ٘ٔ/ ٗلػػػػحرا ماػػػػسـ ؛ماػػػػسـل ٗٔٔ/ ٙلػػػػحرا البعػػػػواص البعػػػػواصل ( ٖ)
 . ٕٛٔ اللحرا المال  مف أا ول الللكؿ الكا رن ل ؛ ٗٚٔ-ٖٚٔالل كؿ 



 

 

 

()ٔ. 
للػػو ابػػؾ كلػػو ل لسلبػػّن لػّس  هللا رسرػػ  كاػػّسـ: الاػػل  كرػو  الم ػػاككف لسلملػػ  كالمكػػوباع كقػػولكا 

ـ   {: ٕ()فلللػ  ر ف  الػاَّحض ػ    ضالَّ ل ػك  الػاَّْحم  ػ   ال   ضل  احض ػ   ك  ـْ  ضل  ػ ا ضل ه ك  (ٖ)   ك 
 لسم ػو ع الماػلحق  ضلهكػـ أص }

 أص{ الػاحرـ الػاحمف ل ػك    ضالَّ   لػ  الَّ } أفمولػ  فػن كال لػوول  فػن كال كالػ  فن ل  لظصا ال كاح ل  ضل   
ػػكلن كرػ  جػػسّ  لػػك  ضال  حػػق ممبػك  ال حاػوف كملػػ ا الػػلمـ م  كػػوف لسم ػػاكصف حػػكؿ الجم ػػل ك  االض

 فسمو اممكا لك  اآلرل لمجبكا كقولكا كصف راعل (ٗ)    مو ل كالكف للمو
 
 
 
 
 
 

 

 . ٙٔ- ٔٔعوف اآلرو  اكاع ال ( ٔ)
  ـػ الحلوػن اللمرمػن المػاكل  أحمػ  بػف الج وا رب  بف دمحم بف مللكا المظوا أبك؛الاممولن ( ٕ)

 بػػفا ر ػوس بػف كغلػرـ  بػػاالرـ بػف رواػا: المح ػقل  ال ػػا ف لواػصا (لػػٜٛٗ: الملػكف ) ال ػوفمن
ف حجا ل ؛ اب ٔٙٔ/ ٔ  ـٜٜٚٔ -لػٛٔٗٔ   الامك رل – الا وض الكطفل  اا ٔل ط غلرـ

 . ٖٔٗ/ ٔ المجول فن بروف ااا ول 
 .ٖٙٔ( اكاع ال  اع  رلٖ)
( رف ابف مامك ل قوؿ:  عس ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مكػلل كحػكؿ البصػ     مو ػل كاػلكف لػلمول فجمػس ٗ)

ق سْ  رطملهو كر كؿ: } ول   ك  ق   ج  ل ل ق   اْلح  س   ك  س    ضفَّ  اْل  وطض وف   اْل  وطض [  ٔٛ  رل االااالكاع ]ا{ ل ل كًقو ك 
 . ٔٙ/ ٘ٔجومع البروف  لالطباص .صلظا:



 

 

 

قكلػ   ٔ()للو  آرل لمػاؼ بهػو لػ ق  فلػلؿأاللوس ال  كاح  فوف كوف دمحم لو قو فن لكحص  االل  فسر 
{ لمول :

(ٕ)
أل   ل  كاح ل كأل   ل  كس  نلل كعولق  امسمك كلجن ر }

رمسمهػػػـ فصهػػو أف لهػػـ فػػػن عسػػق الاػػمكا  كاااض كاػػػو ا مػػو ككػػا  رػػػل بصلػػل رسػػػ    كػػس  ػػنل
ككػػوف أمػػا  ٖ()لر ػػس كلػػ با كلػػؾ  وهػػـ لػػحراكح الرػػل هللال كألػػ  ال  ػػا ؾ لػػ  فػػن مسجػػ  لمػػف 

 كاسـ رسر  هللا لس الااكؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أبػك؛ ال مػولبن معسػكؼ بػف ؛ ٕٖٕ/ ٔ المحاا الكجصل فن لواصا الجلول المل ػل ل ابف رطرل ٔ()
 دمحم ال صخ: المح قل ال ا ف لواصا فن الحاوف الجكالال  (لػ٘ٚٛ  ) دمحم بف الاحمف رب  ل  
 لبصػػػاك  – المابػػن اللػػااو  حرػػول  اا ٔل ط المكجػػك  ربػػػ  أحمػػ  رػػو ؿ كال ػػصخ ممػػكض رسػػن
 .  ٜٖٗ/ ٔ  لػ ٛٔٗٔ

 .ٗٙٔ( اكاع ال  اع  رل ٕ)
لا  الماصا فن رسـ ؛ ابف الجكلص ل  ٔ٘أا ول الللكؿ ؛ الكاح ص ل  ٕٛٙ/ ٖ( لواصا الطباص ٖ)

ل ػػػول الاػػػصكطن  ل  ؛ ٗٔٗ/ ٔالمجػػػول فػػػن برػػػوف اااػػػ ول ؛ابػػػف حجػػػا ل  ٕٛٔ/ ٔاللواػػػصا 
 . ٛ٘/ ٕاللواصا الملصا ل للحصسن ؛ ا ٕٔ  الل كؿ



 

 

 

 كالكلصػ  ٖ()البعلػاص  ككأبػ  الحػواو بػف كاللبػا اػوروف ككأبػ ٕ()ك ص ل ٔ()رل لص صا قس هـ فوجلمع   
 بف
 

 

. الجولسرػػل فػن اػو الهو كأحػ  قػا ش كبصػا (لػػٕ)  الكلصػػ  أبػك  ػمسل ربػ  بػف ابرمػل بػف رل ػل( ٔ)
. أمرػل بػف حػال حجػا فػن بلرمػو ل ػأ. ال ػكؿ لوفػك عطص ول كالوبسل كالحسـ  ولاأص مكلكفو كوف
 الوا  ػوف ابػن كقػ ( ككلولػل لف لػكا بػصف) الوجػوا حػال فن لسلسا لكاط  رل  راؼ مو كأكؿ
 كأبك رل ل  ال -ف  صا -ممسق قا ش مف را  لـ: ر وؿ ككوف. ص   رس  الحال  كال ب  حكم ل
 بػػعـ ككػوف. الم ػاكصف مػع بػ اا ف ػه  كطغػ  االاػ ـل أ اؾ. مػوؿ  غصػا  اػو ا فإلهمػو طولػلل
 رسػػ  فػورلجا لػ للوم راػػع مػو صجػ  فسػـػ"  بػ ا"  صػـك صس اػػهو عػككع طسػل الهومػػلل رظػرـ الج ػلل
 الحػواول بػف كربصػ ع كالحمػلع طولػل أبن بف رسن    فأحوط   ص ال قلوال كقولس ل ل ب كل اأا 
/ ٗ اارػػػػػ ـل  للاكسػػػػن ؛ا ٜٕ٘- ٖٕٛ/ ٖٛلػػػػوا خ  م ػػػػق ل ابػػػػف راػػػػػوجا )صلظػػػػا :   ف لسػػػػك 
ٕٓٓ). 
 كقلػس لاالاػ ـ أ اؾ لالجولسرػل فن قا ش لرمول مف  (لػٕ)   مس رب  بف ابرمل بف  ص ل( ٕ)

  رل الحجا اكاع{ ] الم لامصف رس  أللللو كمو: } اآلرل فصهـ للل  الكصف أح  كلك لالك لرل رس 
 اػ مل كلـ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ااكؿ صا   مف هللا ابصس رف لرل كا مكل  مل لل وامكا الكصف:  أص[  ٜٓ
 أرػػوـ فػػن  أبهـػ سػػكاكجم االاػػ ـل ظهػكا بػػ ل فػػن مكػل ر  ػػو  اقلاػػمكا قػا شل مػػف اجػػ ل ر ػا
 حبػالو بػ ال كقمػل كولػ  كلمػو كاػسـ رسرػ  هللا لػّس  اللبػن رػف اللػوس رل كا أف الح  مكاـ
ا خ ألػل ابػف راػوجا  صلظػا:).فصهػو كقلػس اجولهـل الطموـ ك و ا لاع كلحا م اكصهـل مع  ص ل
  .(ٔٛٔ/ ٗ اار ـل للاكسن؛ ا ٜٕ٘- ٖٕٛ/ ٖٛ م ق 

 قا ش لرمول مف: (لػٕ)   المل ل رب  بف أا  بف الحواو بف ل وـ بف الموص أبكالبعلاص( ٖ)
 لو ـ بلن م وطمل رس  قا ش م اكك فصهو لموق  اللن اللحرول ل ض ممف كوف. الجولسرل فن
 لمل  هػػول رسػػ   عػػا ف مػػع كالوػق كاػػسـ رسرػػ  هللا لػػّس  دمحما  لػصهـ راػػسمكا حلػػ  المطسػػل كبلػن
 اللػوس ركػف الػ ركع بػ ل فػن كوف بس كاسـ رسر  هللا لّس  لسّلبنّ   صكال رل  رماؼ كلـ. ف  كلو
 مػػول رسػ  لهـػ كلحػا: كغصػالـ قػػا ش مػف الم ػاكصفل مػع حبػالو( بػػ ا) كقمػل كولػ  كلمػولرلػ 
 البسػػكص كرػو  بػف المجػػ ا أف  ال قلسػ ل رػف كاػسـ رسرػػ  هللا لػس  اللبػن كلهػػ . جػلا ر ػاع بػ ا
  .(ٕٚٗ/ ٖ اار ـل  للاكسن )ا .طك س عبا فن قلس ل



 

 

 

 
   ٕ()جهس ككأب ٔ()المغصاع 
 
 
 
 

 

ل بف رماك بف هللا رب  بف المغصاع بف الكلص ( ٔ)  المال قبوع مف: (لػٔ)  مس رب  أبك معلـك
 كولػػ : كسهػػو قػا ش رػػ ؿ كػوف  اّلػػ"  المػ ؿ"  لػػ  ر ػوؿككػػوف  قػا ش لرمػػول كمػف الجولسرػػلل فػن
 الجولسرػػػلل فػػن العمػػا حػػـا ممػػػف ككػػوف. كحػػ   ركاػػك  كالكلصػػػ  جمرمهػػول"  البصػػ "  لجاػػك قػػا ش
ل  صخ كلك االا ـ كأ اؾ.  ابهو رس   ومول ابل  كبال  اّلػكص كلػكل ركلػ  كقوـك فمو ا  لـا
 فر كؿ فر ل أقكالجـ فلعلسف دمحمل رف فراألكلكـ الح  أروـ رألكلكـ اللوس  ف: " كقوؿ قا  و جمع
 كلجػػف ر كلػكفل ممػػو كاحػ ا ر ػ   كلػػرس مجلػكفل: لػكا كر ػػكؿ  ػورال: لػكا كر ػػكؿ كػولفل: لػكا
 الهجػػاع  مػ  كلسػؾ! " كلكجلػػ  كالػلك) كأعرػ  المػال بػػصف روػاؽ   اّلػ"  اػوحا"  فرػػ  قصػس مػو ألػسا
لػػػوا خ صلظا:الػػكلبن ل  . الكلصػػػ  بػػف عولػػػ  هللا اػػصف كالػػ  كلػػػك.  ػػولحجكف  ك فػػػف أ ػػهال ب   ػػل
   .ٕٕٔ/ ٛ اار ـل  للاكسن ؛ اٚ٘٘/ ٔاالا ـ 

ْهػػسابك ( ٕ)  لسّلبػػػنّ  رػػ اكع اللػػػوس أ ػػ : (لػػػٕ)  ال ا ػػػن المعلكمػػن المغصػػػاع بػػف ل ػػوـ بػػػف رمػػاك ج 
 لالجولسرػػل فػن ك لولهػو كأ طولهػػو قػا ش اػو ا  كأحػػ  االاػ ـل لػ ا فػػن كاػسـ رسرػ  هللا لػّس 
 ككػػوف االاػ ـل أ اؾ لالجهػػكؿ مػع اللػػ كع  اا فأ عسلػ   ػػواب  رطػاّ  كلػـػ جهػس أ ػػو قػا ش اػكَّ  
 قػ  ككولػو ال  وػنل  ػا ق بػف ااعػلس األ ".  جهس أ و"  الماسمكف  ف رو "  الحكـ ابك"  ل  ر وؿ
 اػػػمم ل مػػوكا: ف ػػوؿ دمحم؟ مػػػف اػػمم  مػػو فػػػن الحكػـػ أ ػػو رػػػو اأرػػؾ مػػو: ال ػػػا ف مػػف  ػػص و ااػػلممو
  كا حل  فأرطصلول كأرطك فحمسلو كحمسكا فأطمملو أطممكا ال اؼل ملوؼ رب  كبلك لحف للولرلو
 لػك  لػ اؾ فملػ  موللالا مف الكحن رألر  لبنّ  ملو قولكا الوف كواان ككلو الاكل رس  لحوكصلو
 لّس  هللا ااكؿ دمحم رس  اللوس ص صا ل رلو  رس  كاالما!. لل ق  كال أب ا    للمف ال كهللال 
 بػػ ا كقمػػل كولػػ  حلػػ   صػكا هـل رسػػ  كالممػػس لهػـػ الجصػػ  رػف الرولػػا كألػػحو  ل كاػػسـ رسرػ  هللا

؛   ٓٔٚ/ ٔصاع اػػػال ل ابػػػف ل ػػوـصلظػػا:   . قل لػػو مػػػف فكػػوف الم ػػاكصفل مػػػع ف ػػه لو الجبػػا ل
  . ٚٛ/ ٘ اار ـل  للاكسن ا



 

 

 

 
  مبػهـ ف ػوؿ (ٖ) هػا الجم ػلرلػ  ظ قػا ش كالاػول ٕ()عسػف بػف كأمرػل  ٔ()أمرػل أبن بف هللا كرب 
 قػ  قكمػؾ أ ػااؼ  ف  لرػ  ف م ػكا  ػ ل لمػكاكا حلػ  كعولػمك   ككسمػك  دمحم  لػ  ا م ػكا ":ٗ()لػ مض
 حا لػو رسػصهـ ككػوف بػ الل أمػا  فػن لهػـ أبػ  أل  رظف كلك اا مو فجوللـ لركسمكؾل لؾ اجلممكا
 كهللا  لو دمحم رو: ف ولكا  لصهـل جسس حل  لمللهـ رسر  كرمل ا  لـ رحل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( رب  هللا بف أبن أمرل المعلكمن أعك أـ اسملل  اػ م  رػوـ الوػلال كقصػس: صػـك الطػو فل كااـػ ٔ)
أبػن أمرػػل: حكروػل بػػف المغصػاعل أمػػ : رولجػل بلػػ  ربػ  المطسػػلل امػن صػػـك الطػو ف امرػػل فمػػو  

 (.ٜٛ٘ٔ/ ٖممافل اللحو ل ل لمرـ  كأب .) صلظا:   هص ا
 كمػػػف الجولسرػػػلل فػػػن قػػػا ش ج ػػػوباع أحػػػ : (لػػػػٕ)  لػػػلصّ  بلػػػن مػػػف كلػػػلل بػػػف عسػػػف بػػػف أمرػػل( ٕ)

 لاالاػػ ـ ظهػكا لبػ  فػػن الح  ػن"   ػ ال لرػػكّ  اّلػكص كلػك لراػػسـ كلـػ االاػ ـل أ اؾ لاػو الهـ
 . ف لسػػك . قلسػ  رسػ  رحابػهـ  وللػوس فلػػوا  ػ ؿ فػا   بػ ال صػـك رػػكؼ بػف الػاحمف ربػ  أاػا 
   .(ٕٕ/ ٕ اار ـل  للاكسن ؛  ا ٖٛٔ/ ٔاصاع ل  ل وـ  ابف)صلظا: 

 ل(لػػٗٔٗٔ  )  اػمورصس بػف  بػاالرـ؛ اابرػواص ؛   ٕ٘ٓ ال س اللبكع ل لمرـ االبهولن  ك( أبٖ)
 . ٗ٘/ ٔل  لػ ٘ٓٗٔ المال اجس ملاال ٔل ط ال ا لرل المكاكرل

 لا ؛ ابف الجكلص ل ٜٕٗ -ٕٜٕ الللكؿ أا ول؛ الكاح ص ل ٜٕٔ-ٕٛٔ/ ٘ لواصاال ل ال غكص( ٗ)
 . ٖ٘/ ٖ اللواصا رسـ فن الماصا



 

 

 

 
 كربػػ  لاآل ػول  ػلم  ل ػػ  قكمػؾل رسػ  أ عسػ  مػػو قكمػ  رسػ  أ عػس المػػال مػف اجػ  لمسػـ ال 
 فرمػو ج لػ  كقػ   الّ  قبرا أما   ن كمو الجمورلل ق كفاّ  لاآللهل ك لم  لااح ـ ه كاوّ  لال صف
 أج الػو  ػ  لجػكف  مػو أمكاللػو مػف لػؾ جمملو  موال    للطسل بهكا ج   مو لّ  كل  فإفْ  كبصلؾل بصللو
ف موالل ف رسصلػول اػك لوؾ فصلػو ال ػاؼ لطسػل  لمػو كل  كا  ف رسصلػول مسجلػوؾ مسجػو لا ػ  كلػ  كا   كا 
 لبا ػؾ حلػ  لػؾ الطػل طسػل فػن أمكاللػو بػكللو رسرػؾل غسػل قػ  لاا  رألرؾ الكص ٔ()الا ن لكا كوف
  مػو ج ػلجـ مػو لػكفلل ك  مو بن مو) – كاسـ رسر  هللا لس  - هللا ااكؿ ف وؿ فرؾل لمكا أك مل 
  لػػركـ  م لػػن  كجػػس رػػل  هللا كلجػػف رسػػركـل المسػػؾ كال فػػركـ لس ػػاؼ كال أمػػكالجـ لطسػػل  ػػ  ج ػلجـ
 لجػػـل كللػػح  ابػن ااػػولل فبسغػػلجـ كلػكصاال   ػػصاا لجػػـ أجػكف  أف كأمالػػن كلو ػػو رسػن كألػػلؿ ااػكالً 
ف كاآلعػػاعل الػػ لرو فػػن حظكػػـ فهػػك  ػػ  ج ػػلجـ مػػو ملػػن ل بسػػكا فػإف  هللا امػػا ألػػبا رسػػن لػػا ك  كا 
 ألػ  رسمػ  رسرػؾ رابػلو مػو ملػو قوبػس غصػا كلػ   ف دمحم رػو: لػ  قولكا ل(كبصلكـ بصلن رحكـ حل 
  م ػػؾ  مػػو  م ػػؾ الػػكص ابػػؾ للػػو اػػس ملػػول رر ػػوً  أ ػػ    كال مػػوالً  أقػػس   كال  ػػ  اً  أبػػصق أحػػ  لػػرس
 ال ػوـ كألهػوا هػوااأل فصهػو ك جػاص     لػو للػو ك  اػم رسصلػول بػر   اللػن الج ػوؿ لك  رلو فسراصا
 فإلػ  كػ ل بػف قلػن مػلهـ للػو ص مػو ممػف كلػركف   و لػول مف مب  مف للو ص مو كأف كالمااؽل
 لوؾلػ قّ  اػأللوؾ مػو لػلم  فػإف  وطػس؟ل أـ لػك أحػق ل ػكؿ رمػو فلاػألهـ لػ كقول  ػصعو كػوف
 كاػسـ رػ رس هللا لػس  - هللا ااػكؿ ف ػوؿ ل ػكؿل كمػو ااػكال  م ػؾ كأل  هللا رل  مللللؾ    كرافلو
  ػػ  أااػػس  مػػو بسغػلجـ ف ػػ   ػػ ل  م لػػن  مػو اػػ حول ل هللا رلػػ  مػػف ج ػلجـ مػػو لّ   م ػػ  بهػػكا مػو) –
 ل بسكا فإف  لركـل
 
 
 
 
 

 

 (. ٜٕ/ ٛ المال لاوف)ابف ملظكا ل .الجف مف أص لو مل مم  الجفل مف الا ن( ٔ)



 

 

 

ف كاآلعاعل ال لرو فن حظكـ فهك   ابػؾ فاػس لػكا لومػس لػـ فػإفْ : قػولكا ل (هللا امػا ألبا لا ك  كا 
 بهػو كرغلرػؾ كفبػل كلػل مف كقلكاا ككلكلا جلولو لؾ فصجمس كاس  رل قؾل مسجو للو ص مو أف
 ااػكؿ ف ػوؿ لسلماػ ل كمػو الممػوش كلسػلمس ل ػكـ كمػو اااػكاؽ فػن ل ػكـ فإلػؾ لبلغػنل لػااؾ رمو
  لػركـل بهػكا  م ػ  كمػو لكا اب  راأؿ  ولكص ألو كمو  وورس ألو مو) – كاسـ رسر  هللا لس  - هللا
 ابػػؾ أفَّ  لرمػ  كمػو الاػمول مػػف كاػوو ورسصلػ فأاػ م: قػولكا (كلػػكصاا   ػصاا  م لػن لمػول  هللا كلجػفّ 
 ف ػػوؿ ل(فمػػس  ػول  ف هللا  لػػ  كلػػؾ) – كاػسـ رسرػػ  هللا لػػس  - هللا ااػكؿ ف ػػوؿ فمػػسل  ػول  ف
 المعلكمػنل أمرػل بػف هللا ربػ  كقػوؿ لٔ()قبر  كالم  كل   وب لألن حل  لؾ للمف لف: ملهـ قو س
 أبػ ا  ػؾ ألمػف ال - كاػسـ رسرػ  هللا لػس  - اللبػن رمػل ابػف المطسػل ربػ  بلػ  رولجل ابف كلك
 كلوػا ممػؾ مل ػكاع بلاػعل كلػألن لألصهػول حل  ألظا كألو فر  كلاق  اسمو الامول  ل  للعك حل 
  لػػ  - كاػسـ رسرػ  هللا لػس  - هللا ااػكؿ فوللػاؼ ل ػكؿل كمػو ألػؾ لػؾ ر ػه كف  الم  كػل مػف
: لمػول  هللا ٕ()فأللؿ ل ؛م م ور لهـ مف اأ  كلمو قكم ل ملو مل مف فول   مو حل لو ألس 

 

 . ٜٖٓ/ ٔ اصاعل ال ل وـ ابف( ٔ)

 لا ؛ ابف الجكلص ل ٜٕٗ -ٕٜٕ الللكؿ أا ول؛ الكاح ص ل ٜٕٔ-ٕٛٔ/ ٘ لواصاال ل ال غكص( ٕ)
 . ٖ٘/ ٖ للواصاا رسـ فن الماصا



 

 

 

()ٔ " . 

 ابػؾ للػو ألاػل كاػسـ رسرػ  هللا لػس  لسلبػن كاقولكاج  الم اككف  ركع الااكؿ ملسو هيلع هللا ىلص  ك اع االا سل ك 
 :لمول  هللا ٕ()فأللؿ
لػػػك  الاػػػكاع اللػػػن لحمػػػػس لػػػوو  ال ػػػواص رػػػّل كجػػػػّس  ك كسمػػػو  مػػػكجلع جوممػػػل ا ًا رسػػػػ  ٖ()

الم اكصف كأجمػس حػ صو رػف اللكحصػ  ل ا ػاًال كا   ولػًو لم ػو ع هللا لمػول  كحػ   ال  ػا ؾ لػ ل كلجا ػ  
لهػًو ككلرػوً  ل كأْف ال صجمػس لػ  محبل  كاالع ص ل ل كعكف  كاجول ل كاللككس رسر  كالابو    ابًو كا 

 كلػرس اػرمك ل  ال صكلػ   ػنل لػرس الػ  ، ٗ()ر اًل فن  نل مػف اا ػرولل كلػك لكحصػ  االلهرػل 
  ال رمك   نل

 

 

 

 

 . ٖٜ-ٜٓاالااال  اآلرو   اكاع ( ٔ)
 أا ول؛الكاح ص ل ٖ٘ٗ/ ٗ  غ ا  لوا خ؛ العطصل ال غ ا ص ل ٖٗٚ/ ٕٗ لواصاال ل  الطباص( ٕ)

 الووان بف اسرموف بف دمحم بف دمحم ؛ ٜٛٗ-ٛٛٗ/ ٛ لواصال ال ك صا ابف؛  ٕٚٗ-ٔٚٗ الللكؿ
 االكؿ جومع مف الوكا   جمعل  (لػٜٗٓٔ  ) المولجن المغابن الا كالن الاكان طولا بف
كا ض  كمجمع  - الجك   ك صال ابف مكل ل ٔل ط  ا ع بف اسرموف رسن أبك: كلعا   لح صقل  اللَّ
ل ابف  اا ل  رواػصف بػف   ػصا بػف حكمػ ؛   ٕٕٛ/ ٖل  ـ ٜٜٛٔ - لػػ ٛٔٗٔ   بصاك  حـل

 .ٔٛٙ/ ٗ  ولمأ كا اللواصا مف المابكا اللحرا
 .  ٗ -ٔاآلرو   صاالع  اكاع( ٖ)

 الكلػكؿ اػسـ   ػاا ال بػكؿ ممػوا)ل  (لػػٖٚٚٔ  ) الحكمػن رسػن بػف أحم  بف حوفظصلظا: ( ٗ)
 ٓٔٗٔل الػ موـ – ال ػرـ ابػف  اا  ٔط  رمػا أبػك محمك  بف رما:  المح قلاالكؿ رسـ  ل 
 .ٗ٘/ٔل ـ ٜٜٓٔ - لػ



 

 

 

ف اصكاول   كال  ػبر  لػ  ركػف كلػـ صػكاو كال رمػك  ال  لول  جس هللا كا 
 كمس ق  الكص الاص ( اللم ) ٔ():كجس رل كقكل  ر ؿل
 الػكص كالحسػرـ رظملػ ل فػن رظـ ق  الكص كالمظرـ  اف ل فن كمس ق  الكص كال ا ف ال   ل فن
 كالمػولـ جباكلػ ل فػن كمػس قػ  الػكص كالجّ ػوا غلػو ل فػن كمػس قػ  الكص كالغلنّ  حسم ل فن كمس ق 
 ال ػاؼ ألػكاع فػن كمػس قػ  الكص كلك حكمل ل فن كمس ق  الكص كالحكرـ رسم ل فن كمس ق  الكص
  ػبر  لػ  ركػف لػـ {} ل   ال لل غ  ال لوول ل لك  ا حول  هللا كلك كالال  ل
 .ٕ()ال هوا الكاح  هللا فا حوف  نل ل كم س  كلرس ر ؿ كال

: ف ػوؿ كاػسـل رسرػ  هللا  لػس هللا ااػكؿ  لصلػو عػا) ]  ّلػ :  قػو ابن هللا رل  لا اع كأب كاك   
 لػس  هللا ااػكؿ أفل ك علمهػو حلػ  اللم  هللا أح  هللا لك قس: ف اأ ل ٖ(ال ا ف  سو رسركـ أقاأ)
 هللا لػػك   ػػس فصعػلـ لػػ لهـل فػػن الػحو   ر ػػاأ ككػػوف اػا لل رسػػ  اجػػ   مػو كاػػسـ رسرػ  هللا
 رللع  نل اص اسك ): ف وؿ كاسـل رسر  هللا لس  هللا لااكؿ كلؾ ككا اجمكا فسمو أح ل

 

 

 

 

 
 

 . ٔٔاآلرل ال كا  اكاع( ٔ)

 ل(لػػٜٖٙ  )   االلواص حروف بف جموا بف دمحم بف هللا ب ر دمحم أبك ؛االبهولن ال صخك أبض ( ٕ)
   الا ػػػػػػوض – المولػػػػػمل  اا ٔلطالم ػػػػػواكوكاص   ا ػػػػػس دمحم بػػػػػف هللا ابػػػػػول: المح ػػػػػقل  المظمػػػػػل
 . ٜ/ ٕٓ لرم ع ال واص ؛ المصلن ٖٖٛ/ ٔلػل  ٛٓٗٔ

 . ٚ٘٘/ ٔلحرا ماسـ ماسـل ( ٖ)



 

 

 

 هللا لػػس  هللا ااػكؿ ف ػػوؿ بهػول أقػػاأ أف أحػل فألػػو الػاحمفل لػػول الهػو: ف ػػوؿ فاػألك ل (كلػؾ؟ 
 . ٔ()([رح   هللا أف أعباك ): كاسـ رسر 

ص مو الااػس للبسرػ  ااػولل الّض المػولمصف لسلػوس فكػوف مػلهـ رلػوع الراػلجصبكف  ملسو هيلع هللا ىلصككوف ااكؿ هللا 
مػف   لػ  اجػس    مػو اللبػن ملسو هيلع هللا ىلص مػاع اجػ ً  ":  قػو ابػن هللا رلػ   ألػس بػف مولػؾس كمو اك  لساا

 (اكلػل  لرػ  فو رػ . )فاارلل المالل أف ا ر  لنل ف وؿ: رو ااكؿ هللال  ل  أرل  مف كلؾ! قػوؿ:
مػو هللا؟ أمػف كلػل لػكل أـ مػف قوؿ: فألو  ف وؿ: ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صػ ركؾ! ف ػوؿ: مػف ااػكؿ هللا؟ ك 
قػوؿ: فألػو   (ااجػع  لرػ  فو رػ )فبلل أـ مف لحوس؟ قوؿ: فأل  الاجػس اللبػن ملسو هيلع هللا ىلص فػأعبا ل ف ػوؿ: 

قػوؿ:  (ااجع  لر  فو رػ  )فأل  اللبن ملسو هيلع هللا ىلص فأعبا ل ف وؿ: لفأرو  رسر  كا  رسر  م س الجكال ااكؿ
لااجموف الج ـ بصلهمول  ك  مػو هللا اػحو ل  حرػوؿ اأاػ  فارػ  ل فكقمػ  فبصلمو لمو ص لفاجع  لر 

 :  لمول  هللا ٕ()ملهو لور ل فكلب    حف اأا ل فأللؿ

 لػ   رػكع الحػقل اللكحصػ ل كلك   ص  المحوؿل قوؿ رسن ابن هللا رل :   ص  ااعػك "ٖ()
 .  ٗ()  هو ع أف ال  ل   ال هللا

 

 

 

 

 . ٚ٘٘/ ٔالمل ا لوا  ( ٔ)

اللػػػحرا ؛الػػكا رن ل  ٕٔٚ  أاػػ ول اللػػلكؿ؛ الكاحػػػ ص ل ٕٜٖ/ ٙٔف جػػومع البرػػو ل( الطبػػاص ٕ)
 .ٕٔٔ  المال  مف أا ول الللكؿ 

 .  ٖٔ رل  ( اكاع الار ٖ)

 .ٕٔ/ ٖلواصا ل ال ( ال غكص ٗ)



 

 

 

 - هللا ااػكؿ لهجػ ككوف الم اككف ص ح ػكف رػف أص  ػبهل لسمحوججػل كلػرس لطسػل الحػق فسمػو  
 ف ػػوؿ احػػرـل رػػو احمػػف رػػو: اػػجك   فػػن ر ػػكؿ فجمػػس  مكػػلل سػػللص كا  - كاػػسـ رسرػػ  هللا لػػس 
 لمػػػاؼ مػػو كالػػاحمفل هللا: ا لػػصف  لهػػصف صػػ رك اآلف فهػػك كاحػػ ا  لهػػو صػػ رك دمحم كػػوف: الم ػػاككف 
 لمول  هللا ٔ()فأللؿ اللالجكّ  ماصسمل رملكف  الرموملل احمف  الّ  الاحمف

ٕ  أصهو قس أص}
 صف ػػأ الػػاحمفل اػػمكا أك ال ػػكـ أصهػػو هللا اػػّمكا الػاحمف ااػػـ ألكػػاكا الػػكصف قكمػػؾ لم ػػاك  الااػكؿ
 كالل ػػػ رس اللمظػػرـ فصهػػػو  ك حاػػل ل أاػػػمو   كػػس افَّ  ؛حاػػػف فهػػك لاػػػمكل  ج لػػ  جػػػسَّ  أاػػمو  
 لج ػاع ك صػاع لمػول  فأاػمول  ٖ()ملهػو االاػموف كلػكاف كاااض الاػمكا  عولق كلك مكجك ل ارظـ
ػػل   ك ٗ()كمػػوؿ لػػول رسػػ   ؿ ملهػػو كاحػػ  فكػػس كمولػػ ل كلمػػ   أكلػػوف  ولض  أ ح  ػػ  اْا ْاػػم  ػػو َّللاَّض   ضل   م 
ػ   ربػػ  هللا  لػ  اااػػمول أحػل  ): كاػسـ رسرػػ  هللا لػس  قػوؿ اللبػػنك  ل لرػ  ااكلػػوؼ أحػل اْقل ب 
 هللا

 

 

 

 

 لواصاال ل  الاممولن؛ ٜٕٗ الللكؿ أا ول؛ الكاح ص ل  ٕٗٔ/ ٘ٔ لواصاال  ل الطباصصلظا:( ٔ)
 ابف ؛ٓٙ/ ٖ اللواصا رسـ فن الماصا لا ؛ ابف الجكلص ل ٖٚٔ/ ٘ لواصاال ل  ال غكص ؛ٖٜ/ ٖ
 .ٕٚٔ/ ٜ الملصا اللواصالللحصسن؛ إٛٔ/ ٘ لواصاال ل ك صا
 .  ٓٔٔاكاع االااال   رل ( ٕ)
 كمط مػػػػػل مكل ػػػػل  ػػػػاكل ٔل ط المااغػػػػػن لواػػػػصا (لػػػػػٖٔٚٔ  ) المااغػػػػػن ملػػػػطو  بػػػػف أحمػػػػ ( ٖ)

 . ٜٓٔ/ ٘ٔ لػ ٖ٘ٙٔ  ملا كأكال   الحسبن ال وب  ملطو 
 .  ٘ٛ٘    الاحمف الجا ـ لراصا ل الام ص ؛ٕ٘ٔ  طا ق الهجالصف ابف ال رـ ل ( ٗ)



 

 

 

 الػػكص اللمسػػق افَّ  كلػػكا ل"  الػػاحمف"  ك"  هللا"  ااػػم   لػػ  المبك رػػل إبػػوفلب  ٔ()(الػػاحمف كربػ  
ػػػْصف   كاللمسػػق المحبػػلل المبك رػػل لػػػك مػػو لّ  كابػػ  المبػػ  بػػصف ػػْصف   َّللاَّض  ب  ب  ْبػػ ض  ك  ػػلض  اْلم  ل  ضولاَّْحم  ػػػلض ْحب   اْلم 
لض ض  ْحم   ٕ()كاجػول كعكفػو مح ػل كحػ   صلألهػ  أف اجسهػو أكجػ   اللػن كالغورػل ككمولػ ل كجػك   كػوف ف بضا 
. 

اجلمػع الم ػاككف  لػ  ااػػكؿ كالمػح مػف قػا ش ملمػوكلصف رسػػ  ال وطػس كالجػ اؿ كالمكػوباع فملػػ مو 
ـل كالمػػوص بػػف كا ػػسل كالمػػوص بػػف ل ػػوـل هللا ملسو هيلع هللا ىلص مػػلهـ الكلصػػ  بػػف المغصػػاعل كأبػػك جهػػس بػػف ل ػػو

ف ػولكا لسلبػن ملسو هيلع هللا ىلص:  ف كلػ  لػو قو ف ػق للػو ال مػا فػاقلصف للػوو لكاللبا بف الحػواول كلظػااللـ 
ل  قػولكا: لمػـ ( ف فمسػ  للملػكا؟  )ف ػوؿ لهػـ اللبػن ملسو هيلع هللا ىلص: لٖ()و رس  قمر مػوفورس  أب  قبرس كلل
ؿ هللا رلكجػػس أف رمطرػ  مػػو اػألكال فأماػ  ال مػػا قػ  اػػسل  للػوو رسػػ  ككولػ  لصسػل بػػ ال فاػأ

 كللوو رس ٗ()أبن قبرس 

 

 

 

 

 

 .ٕٖٔ/ ٘ اللامكص الف؛ٙٙٚٔ/ ٖ ال اامن الف؛ ٖٕٙ/ ٘  ص ل أبن ابف مللف( ٔ)
 معللػا ل (لػٕٙٓٔ  ) اللمرمن اسرموف بف دمحم ؛ ٔٙٔ/ ٔجومع البروف  لالطباص صلظا: ( ٕ)

 . ٓٚل   لػٚٓٗٔ ل ال ولاع – لسلااو لا وفا  اال  ٕل ط الممو  لا 
أّف جالمػػو كقطػػػكاال لّمػػو احلابػػ   مكػػلل قم مػػػ  الاػػ ا بػػكلؾ المكػػوفل فاػػػّم   ك( جبػػس  مّكػػل. ٖ)

 (ٙٛٓٔ/ ٖممجـ مو االمجـ مف اامول ال    كالمكابع ال كاص ل  قمر موف.)
 .(ٔٓٗ/ ٔلؾ كالممولؾ الماو لل كاص.ا( جبس أبن قبرسل كلك الجبس اّلكص ر اؼ رس  الّلووٗ)



 

 

 

ل  كاااقػػـ بػػف اااقػػـ ا ػػه كأ()قمر مػػوفل كااػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صلػػو ص: رػػو أ ػػو اػػسمل بػػف ربػػ  اااػػ   
كا: لمػـ قػ  اأصلػػول ف ولػ  قػا ش: لػكا اػحا ابػػف أبػن ك  ػل اػحاكـل فواػألكا الاػػووا فاػألكلـ ف ػول

 . ٖ()هللا  رل كجس  ٕ()فأللؿ

سمػو ألػػلؿ هللا لمػػول  لحػػا ـ المصلػػل كلػػل المجػػكس ككػوف بػػصف قػػا ش كالوػػاس ر قػػو  كمكول ػػو  ف
كألػػحو   صلرمػكف ألهػـ صل مػكف أمػا هللا  ػـ صلرمػػكف  دمحماً  لػ  م ػاكن قػا ش  فَّ   مػف ألػس فػواس

أف مػو ك حػػكا فهػػك حػ ؿ كمػػو ك ػػا هللا فهػك حػػااـ فكقػػع فػن ألوػػس لػػوس مػف الماػػسمصف مػػف كلػػؾ 
  نلل

 

 

 

 

 

 

( رب  هللا بف رب  ااا  بف لػ ؿ بػف ربػ  هللا بػف رمػا بػف معػلـك ابػف رمػل ااػكؿ هللا لػس  ٔ)
رسر  كاسـل أم  باع بل  رب  المطسل بف لو ـل أعك اللبن ملسو هيلع هللا ىلص مف الابورلل ركل  أ و اسملل 

  ل رما بف أبن اسملل كوف أكؿ مف لوجا كك الهجالصف: لجاع الح  ل كالم صللل ككل  ل   ولح
مف قا ش  لػ  الم صلػل قبػس برمػل ألػحول الم  ػل ممػ  اماألػ  أـ اػسملل لػكفن  مػ  أف  ػه  بػ اا 

السهػػـػ اغوػػػا ابػػن اػػػسملل كاافػػع  اجلػػػ  فػػػن » ولم صلػػلل كحبػػػا  ااػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأغمبػػػ  ف ػػوؿ: 
ممافػػػل ل  لمػػرـ  بػػكأ)  « وػػػا للػػو كلػػ  صػػـك الػػػ صفالمهػػ صصفل كاعسػػف فػػن ر  ػػػ  فػػن الغػػوبا فل كاغ

 . (ٜٙٙٔ/ ٖاللحو ل 
 . ٙٔٔ/ ٕالاصاع اللبكرل ل ابف ك صا ؛ ٓٓٗأا ول الللكؿ الكاح ص ل( ٕ)

 .ٕل ٔ لصفصاآل( اكاع ال ما ٖ)



 

 

 

هللا لمول   ٔ()فأللؿ 
 ٕ  . 

الم ػػاككف فػػن مكػػل رمبػػ كف االػػلوـ كااك ػػوف مػػف  كف هللال جػػول ال ػػا ف فػػن رومػػل  كلمػػو كػػوف
راػعا مػف ر ػكؿ ر ػو  االػلوـ كااك ػوفل كراػو  للكل  صلكا رس  الم اكصف  اكهـ  ػوبل ك 

أح مهػـل كرك ػف لهػـ رػف ح ػواع لػك  االػلوـ كرجللػول كألهػو ال لمسػؾ للواػهو كال لغصالػو لومػًو 
لجػػف قا  ػػًو الػػس  علػػوـ كال بػػاًال كال حرػػوع كال مكلػػًو كال ل ػػكاًال فكصػػف رمبػػ كلهو مػػف  كف هللا؟.

 . ٖ(){ : قكل  لمول   سمو للؿكج ؿ ف

 لمػػػػس الجومػػػػ ع الم ػػػػكؿ لسػػػؾ لصػػػػكقظ اللػػػػوا فػػػػن روبػػػ صهو مػػػػع الممبػػػػك ا  جمرػػػعأص :  
رسػػػػ  قػػػػػا شل ف ػػػػولكا: أر ػػػػػلـ  لهللػػػػػو؟  كلػػػػػؾ  ػػػػقف اللوكصػػػػػا فػػػػن صلمم ػػػػػكف  ألػػػػحوبهو

 ؟ قولكا ر لـ  لهللول قوؿ: فمو قوؿ؟ قولكا:ف وؿ: مو لجـ ٗ()فجول ابف اللبما  
 
 
 
 

 

ابػػف ؛ ٕٚ/ ٕلا  الماػصا فػػن رسػـػ اللواػػصا ؛ ابػػف الجػػكلص ل ٕٓ٘/ ٜجػػومع البرػػوف  ل ( الطبػاصٔ)
 . ٓٛٔ/ ٕفلا ال  صا لس ككولن ؛ ٜٕٖ/ ٖلواصا ل اللك صا 

 .   ٕٔٔاكاع االلموـ  رل ( ٕ)

  .ٜٛ( اكاع االبرول اآلرل ٖ)
ل أبػػك اػػػم :  ػػػورا قػػػا ش فػػػن (لػػػػ  ٘ٔ  ( ربػػ  هللا بػػػف اللبمػػػاص بػػػف قػػرس الاػػػهمن ال ا ػػػن)ٗ)

حاػوف  كػوف  ػ ص ا رسػ  الماػسمصف  لػ  أف فلحػ  مكػلل فهػال  لػ  لجػاافل ف ػوؿ فرػ  لالجولسرػل
 أبػك ؛ العاكك ػن) ولول فسمو بسغل  رو   ل  مكل فأاسـ كارلكال كم ا اللبن ملسو هيلع هللا ىلص فأما لػ   حسػلأبر

  اا ٔل ط الملػػػطو   ػػػاؼ ل(لػػػػٚٓٗ  ) اللراػػػوبكاص  بػػػاالرـ بػػػف دمحم بػػػف المسػػػؾ اػػػم  ربػػػ 
 .  (ٚٛ/ ٗاار ـ للسلاكسن؛ ا ٖٕٖ/ ٔ لػٕٗٗٔمكل – االا مرل ال  و ا



 

 

 

قػػوؿ: ا رػػك   ٔ(){قػػوؿ:  
قػػػػوؿ: رػػػػو دمحم لػػػػكا  ػػػػنل آللهللػػػػو عولػػػػل أك لجػػػػس  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لػػػػنل فسمػػػػو  رػػػػن اللبػػػػن 
ل ف ػػػػوؿ ابػػػػف (الل بػػػػس لجػػػػس مػػػػف ربػػػػ  مػػػػف  كف هللا)هللا؟ قػػػػوؿ:  مػػػػف ربػػػػ  مػػػػف  كف 

ػػػػػم  كالّض  ػ ػ ػػػػػا : علػ ػ ػػػػػك   اللبمػػ ػ ػ ػػػػػل  لػ ػ ػ ػػػػػػن –البلرػ ػػػػػل  رملػػ ػ ػ ػػػػػػلرـ أف  -الجم ػ ػ ػػػػػػ  لػ ػ ألاػ
الم  كػػػػل ر ػػػػو  لػػػػولحكف كأف رراػػػػ  ربػػػػ  لػػػػولا كأف رل ػػػػاا ربػػػػ  لػػػػولال قػػػػوؿ: 

ل قػػػػوؿ: فهػػػػك  بلػػػػك مسػػػػرا رمبػػػػ كف الم  كػػػػلل كلػػػػك  الللػػػػوا  رمبػػػػ كف رراػػػػ  (بسػػػػ )
هللا  ٕ()ـل كلػػػػك  الصهػػػػك  رمبػػػػ كف رل ػػػػاال قػػػػوؿ: فلػػػػوا ألػػػػس مكػػػػلل فػػػػأللؿرسرػػػػ  الاػػػػ 
لمػػول : 

ػػػػل   ػػػػلح كف المح ػػ ػػػػولحكف راػػ ػػػػول بػػػػػػس اللػػ ػػػػل كاالبرػ { كالم  كػػ
 كالمكاالع
 
 
 
 
 
 
 

 

  .ٜٛبرول اآلرل ( اكاع االٔ)
 ل ل ػككولن؛ اٜٕٖ/ ٓٗلػوا خ  م ػق  لابف راػوجا؛ ٖٙٓ -ٖ٘ٓأا ول الللكؿ الكاح ص ل ( ٕ)

 .  ٖ٘ٔاللحرا المال  مف أا ول الللكؿ ؛ الكا رن ل ٚٓ٘/ ٖفلا ال  صا 
 .  ٕٓٔل  ٔٓٔ لوف( اكاع االبرول اآلصٖ)



 

 

 

رحػػػػّاـ الغسػػػػّك فػػػػصهـ كال ػػػػاؾ بهػػػػـل كاللػػػػااط الماػػػػل رـ لػػػػااط  لجػػػػفكاللجػػػػا ـ كال لػػػػول  
 رػػػػػوـ الػػػػكصف ألمػػػػـ هللا رسػػػػػصهـ مػػػػف اللبصػػػػػصف كاللػػػػ ر صف كال ػػػػه ال كاللػػػػػولحصفل لػػػػك ال

 . ٔ()  مو أما هللا    كااس 

 المبحث الثاني                          

 المشركون واثرىم السيء عمى الدعوة االسالمية         

  الػكص كػوف كػوف لسم ػاكصف  كا  كبصػا   لػ  اللػوس رػف االاػ ـ كا ػا  كبصا رسػ  عولمػل ابػن طولػل
 مػػف للػػوؿ أف قػػا ش ااػػلطور  كمػو رظرمػػًول  فورػػوً  كاػػسـ رسرػ  هللا لػػس  هللا ااػػكؿ رػػف ص ػ افع
 ااػكؿ جػول  طولػل أ ػو الكفػوع   حبػاْ   سمػوف حرػًول كػوف صػكـ  ص وً  كاسـ رسر  هللا لس  هللا ااكؿ
 ااػكؿ ف ػوؿ المغصػاعل بػف أمرػل أبػن بػف هللا كربػ  جهػسل أ و رل   فكج  كاسـل رسر  هللا لس  هللا
 أبػك ف ػوؿ ( هللا رلػ  بهػو لػؾ أ ػه  كسمػل هللال  ال  لػ  ال: قػس رـل رو ): كاسـ رسر  هللا لس  هللا
 هللا ااػكؿ صػلؿ فسػـ المطسػل؟ ربػ  مسػل رػف ألاغػل طولػلل أ ػو رػو: أمرػل أبػن بف هللا كرب  جهسل
: كسمهػـ مػو  عػا طولػل أبػك قػوؿ حلػ  الم ولػل لسؾ ل  كرمص  رسر ل رمابهو كاسـ رسر  هللا لس 
 رسرػػػ  هللا لػػس  هللا ااػػكؿ ف ػػوؿ هللال  ال لػػػ   ال: ر ػػكؿ أف كأبػػ  المطسػػلل ربػػػ  مسػػل رسػػ  لػػك
 : }كجس رل هللا ٕفأللؿ ل(رلؾ أل  لـ مو لؾ االغواف  كهللا أمو): كاسـ

 

 بصػػػاك  - الملػػا ل المكل ػػػل لٔل طالػػػا  رسػػ  االعلػػو ن ل (لػػػٕٛٚ  ) الحاالػػػن لرمرػػل ابػػف  (ٔ)
 .ٕٕٔ لػٖٕٗٔ

  اللػػػػلكؿ أاػػػ ول؛ الكاح صلٗ٘/ ٔ ماػػػػسـ لػػػحرا؛ماػػػػسـل ٕ٘/ ٘ البعػػػواص لػػػػحراالبعػػػواصل ( ٕ)
؛ الػكا رن ل ٖٔٔ   الل ػكؿ ل ػول ؛الاصكطنلٓٔٙ/ ٔ االا ـ  ا خأل؛الكلبن ل  ٕٕٙ-ٕٓٙ
 .ٔٔٔ   الللكؿ أا ول مف المال  اللحرا



 

 

 

 كأللؿ ٔ(){  
: }كاسـ رسر  هللا لس   ااكلمعوط و  طوللل أبن فن لمول  هللا

 مف مرلاالا  ال ركع    لحلمن الكص الحلف كوفل    ٕ{  
كالفَّ ال ػػاؾ  ػػوب لمػػول  ل أجػػ ا   مػػف اا ػػروه مسػػل رسػػ    ػػن  كلجلَّػػ كالاػػوهول الجبػػاال لجمػػو 

رح م االرموؿ كمو قوؿ لمول  : }
}()ٖ                                     . 

ككوف ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص   ص  الحاص رسػ   اػ ـ الم ػاكصف فملػ مو  رػو  ر  ػل ابػف أبػن ممػرم الػ  
كػػوف صجسػػس مػػع اللبػػن لػػس  هللا رسرػػ  كرسػػ   لػػ  كاػػسـ  مكػػل ال الطمػػوـ  ػػاط رسرػػ  االاػػ ـ ك 

 كا جساػػكا ممػ   كك ل ككػػوف ر  ػل عسػػر  امرػل بػػف  صلكرػ  ككػػوف اجػ  حسرمػػول ككػوف   رػػل قػا ش
عسف ل ف ول  قا ش: ل أ أبك ممرم كق ـ عسصس  مف ال وـ لػر  ف ػوؿ الماألػ : مػو فمػس دمحم ممػو 
كػوف رسرػ ؟ ف ولػ : أ ػػ  ممػو كػوف أمػاا. ف ػػوؿ: مػو فمػس عسصسػن أبػػك ممػرم؟ ف ولػ : لػ أ. ف ػػو  

ـ صػػا  رسرػػ  اللحرػػل ف ػػوؿ: مولػػؾ ال لػػا  رسػػن بسصسػػل اػػكل! فسمػػو ألػػ ا ألػػو  أبػػك ممػػرم فحرػػو  فسػػ
لحصلػن؟ ف ػػوؿ: كصػف أا  رسرػػؾ لحصلػؾ كقػػ  لػػبك ؟ ف ػوؿ: أكقػػ  فمسلهػو قػػا ش؟ قػوؿ فمػػو صبػػائ 
 ل كالـ  ف ألو فمس ؟ قوؿ: لألر  فن مجسا  كلبلؽ فن كجه  كل لم   أعبو مو لمسم 

 

 

 

 

 

 .ٖٔٔ  رل اللك لاكاع ( ٔ)
 .  ٙ٘اكاع ال لص  رل ( ٕ)

 . ٘ٙاكاع اللما   رل ( ٖ)



 

 

 

ـ أف ماػا كجهػ  مػف البػلاؽ  ػـ مف ال لـل فومسل فسػـ صػل  اللبػن لػس  هللا رسرػ  كرسػ   لػ  كاػس 
فسمػو كػػوف صػكـ بػػ ا  ( ف كجػ لؾ عواجػػو مػف ج ػوؿ مكػػل أبػال رل ػػؾ لػباا)اللوػ   لرػ  ف ػػوؿ: 

قػػوؿ قػ  كرػػ لن لػػكا الاجػػس  ف  لكعػا) ألػػحو   أبػػ  أف صعػا)ل ف ػػوؿ لػػ  ألػػحو  : اعػا) مملػػو
ك كجػػ لن عواجػػو مػػف ج ػػوؿ مكػػل أف ربػػال رل ػػن لػػباال ف ػػولكا: لػػؾ جمػػس أحمػػا ال صػػ اؾ فسػػ

جػ   مػػف   ػ  جمسػ  فػن ٔ()كولػ  الهل مػل طػا  رسرػ ل فعػػا) ممهػـ فسمػو لػـل هللا الم ػاكصف كحػػس
اااض فأعك  ااكؿ هللا لس  هللا رسر  كرس   ل  كاػسـ أاػصاا فػن اػ مصف مػف قػا شل كقػ ـ  لرػ  

فسمػو أاا  قلسػ  قػوؿ: رػو  (لمـ  مو بلق  فن كجهػن)أبك ممرمل ف وؿ: ل لسلن مف بصف للالل. قوؿ: 
هللا فػن  ٖ()ل فػأللؿٕ() لس كلسلل كلك أكؿ ملسكل فن االاػ ـ(لفاللوا ) مف لسلبرل؟ قوؿ:دمحم

أبن ممرم: قكل  لمول : 
}()ٗ   

 

 

 

 

 

 .(ٖٕٚ/ ٔٔلاوف المال  ابف ملظكا ل). كحس: الطصف الاقصق الكص لالطـ فر  ال كالال( ٔ)
 . ٖٚٙ- ٚٙٙ/ٔالجومس فن اللوا خ ابف اال صا ل ( ٕ)

 دمحم :المح ػقللواػصا مجولػ  ل(لػٗٓٔ  ) المعلكمن ال ا ن المكن اللو من جبا بف مجول   ٖ()
 لالطباص ؛ ٖٓ٘  ل لػ ٓٔٗٔملا الح ص لل االا من الوكا  اال ٔ لطاللصس أبك الا ـ رب 

أا ول الللكؿ ؛ الكاح ص ل ٕ٘ٛٙ/ ٛلواصا ال ل ابف أبن حولـ ؛ٖٕٙ-ٕٕٙ/ ٜٔجومع البروف 
 . ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ  اللحرا المال  مف أا ول الللكؿ ؛ الكا رن ل  ٖٖٖ

 .  ٜٕ-ٕٚاكاع الواقوف اآلرو  ( ٗ)



 

 

 

مػف لمػول  لمول  رػف لػ ـ الظػولـ الػكص فػواؽ طا ػق الااػكؿ كمػو جػول  ػ  مػف رلػ  هللا  هللا صعبا
ل فػػإكا كػػوف صػػكـ ملسو هيلع هللا ىلص أعػػا  غصػػا اػػبصس الااػػكؿالحػػق المبػػصفل الػػكص ال ما ػػل فرػػ ل كاػػسؾ طا  ػػو 

لَّ ل ك  رسػ  ص رػ  حاػاع كأاػوو ال رومل ل ـ حصو ال صلوم  اللػ ـل كرػّض  ل ٔ()هػو رومػل فػن كػس ظػولـا 
 لمول : }  كمو قوؿ

 } ()ٕ . 

 : }للل  لموص ال لرو كآلعاع ك ككوف الم اككف صلككف الااكؿ ملسو هيلع هللا ىلص كلك صا   لهـ عصا 
 رػو فهػال بلػن رػو): صلػو ص فجمػس اللػوول رسػ  كاػسـ رسرػ  هللا لػس  اللبػن لم  لٖ(){  
 ااػكال أااػس صعػا) أف راػلطع لػـ  كا الاجػس فجمػس اجلممػكا حلػ  - قا ش ل طكف  - (ر ص بلن
 أف لا ػػ   ػػولكا ص عػػر  أف أعبػػالجـ لػػك أاأصػػلجـ): وؿف ػػ كقػػا شل لهػػل أبػػك فجػػول لػػكل مػػو لصلظػػا
 بػصف لجػـ لػكصا فػإلن): قػوؿ لػ قول  ال رسرػؾ جابلػو مػو لمـل: قولكا (مل قن؟ أجللـ رسركـل لغصا
: قكلػ  لمػول  ٗ() فلػلؿ جممللػو؟ ألهػكا الصػكـل اػو ا لػؾ ل ػو: لهػل أبػك ف ػوؿ ( ػ ص  رػكال صػ ص

 

 . ٛٓٔ/ ٙ لواصا ال ا ف المظرـ ل ( ابف ك صأ)

 . ٛٙ-ٙٙاكاع االحلال اآلرو  ( ٕ)
 .ٕٗٔ  رل ال ماالاكاع ( ٖ)
؛ ابػػػف ك صػػػػا ل ٓٚٗ-ٜٙٗ اللػػػػلكؿ أاػػػ ول؛الكاحػػػػ ص ل ٔٔٔ/ ٙ البعػػػواص لػػػػحراالبعػػػواصل ( ٗ)

 . ٜٕٔ   الل كؿ ل ول؛ الاصكطن ل ٔ٘/ ٖ  كاللهورل الب ارل



 

 

 

}()ٔ . 

ر ْلس  لواًا اصج  حاّ   ػل  لهػل اللػوا: مػو راػطع ملهػو رلػ  ا ػلمولهول  للػو ك ػككؽ ك ولهػوا  كا   ل ه 
  لهػل: أص لسهػػل كلكقػ ل كلػػن ملواػ ل لجلصلػػ   ػػأبن لهػل: أص لسهػػل كجهػ    ػػااقو كحمػػاع. ككا

اْما أ ل ػ   أـ جمصػس ك 
ػلض أص لحمسػ  ح ر ػػلل فلحمػس حلمػل ال ػكؾ كالحاػؾل كلل الػػو  ٕ() ط  ػل  اْلح  مَّول  ل ح 

ْبػس   .ٖ()  ولسصس فن طا ق ااكؿ َّللاَّ لّس  َّللاَّ رسر  كاّسـ لو فن رل هػو. ح  ص ض ػ   حبػس  فضن جض ا  ػْف م  مض
مولػػكؿ مػػف لصػػفل أص ممػػو مّاػػ  أص فلػػس كابػػم الحبػػس رسػػ  لػػك  اللػػكاع: للػػك ا لهػػو  لػػكاع 

 الحّطو ل اللن لحمس الحلملل كلابطهو فن رل هول لح صاا ل ألهول أك

 

 

 

 

 
 

 .   ٘ -ٔ  اكاع الما  اآلرو( ٔ)

 اللبػػن رػػ اكع فػػن لكجهػو رػػف ل ػػس ال -اػوروف أبػػن أعػػ  أمرػػل بػف حػػال بلػػ  أاك  جمصػس أـ( ٕ)
 لػػوا كلػلج  كالػ سل االفلػاال رسرػػ  كلطصػس لالساػوف اػسرطل امػػاأع كولػ   كاػسـل رسرػ  هللا لػس 
  حمولػػػل ال ػػػا ف كلػػػوهو كلػػكلؾ كاػػػسـل رسرػػػ  هللا لػػس  اللبػػػن رسػػػ   ػػمكال حابػػػو كل صػػػا الوللػػلل
 العلاجػػػػن ماػػػػمك  بػػػف المسػػػػؾ ربػػػػ  بػػػف عسػػػػف ال واػػـػ أبػػػػك؛     ػػػػككاؿ بػػػف .  )صلظػػػػا:حطػػػلال

 ااحو صػػػػػو ملػػػػكف  فػػػػن الكاقمػػػػل المبهمػػػػل اااػػػػمول غػػػػكامض (لػػػػػٛٚ٘  ) اال لاػػػػن االلػػػػواص
 – الجلػػل رػػولـ ٔط  الػػ صف رػػل الػػ صف كمػػوؿ دمحمل  الاػػص  رسػػن الػػ صف رػػل: المح ػػقل  الماػل ع
 .( ٙٚ  -٘ٚ المعلـك الاحصقوكاص ل ؛ الم واك ٜٓٔ/ ٔل  ٚٓٗٔ بصاك 

 . ٘/ ٕ اللبكرل  اصاعل ال( ابف ل وـ ٖ)



 

 

 

برولو لحولهو فن لػوا جهػلـ حصػو ركػكف رسػ  ظهالػو حلمػل مػف حطػل جهػلـ كػوللقكـ كالبػا عل  
 . ٔ()مف اللوا كفن جص لو اساسل

ككولػػ  ا ك  فمػػس الم ػػاكصف لجػػػو  الػػ ركع االاػػ مرل  مموااػػل معلسػػػف ألػػكاع اااػػولصل الصػػػكال 
فمف ابػف ماػمك  ابػن هللا رلػ  قػوؿ: )بصلمػو ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رلػسن رلػ   ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلحوبل 

بػك جهػس: أركػـ ر ػػكـ أ ػوامسل ف ػوؿ  لػحول لػ  جسػكسل كقػ  ل حػا  جػلكاأبػك جهػس ك أالبصػ  ك 
اكا اػج ل فول مػو ا ػ   ال ػكـ  -ملسو هيلع هللا ىلص-بلػن فػ ف فرأعػك  فربػم  فػن كلوػن دمحم ٕ()ل  ا  جلكا 

رمصػػس رسػػ   فأعػك ل فسمػػو اػج  اللبػػن ملسو هيلع هللا ىلص كبػػم  بػصف كلورػػ ل قػوؿ فوالبػػحككال كجمػػس  مبػهـ 
كاللبػن ملسو هيلع هللا ىلص اػوج    طاحلػ  رػف ظهػا ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لملمػ  مضل كالو قػو ـ الظػال كلػك كولػ  لػن

فطاحلػ   جك ا ػلال صافع اأا ل حل  الطسػق الاػوف فػأعبا فوطمػل ابػن هللا رلهػو فجػول  كلػن 
كا رل ل  ـ اقبس  رسصهـ ل لمهـ فسمو قب  اللبن ملسو هيلع هللا ىلص ل ل  افػع لػكل   ػـ  رػو رسػصهـل ككػوف ا

هػـ رسرػؾ هـ رسرؾ   ا ش   و ماا ل  ـ قوؿ السّ ؿ    ًول  ـ قوؿ السّ أؿ اأ رو  رو    ًول كاكا ا
 ػػ ل كامرػػل بػػف عسػػفل لل ك ػػص ل بػف ابرمػػل كالكلصػػ  بػػف رلبػػف ابرمػػ ل ػوبن جهػػس بػػف ل ػػوـل كرل ػػ

 لحقل ل   و حوظ  فكالكص  مو دمحمًا ملسو هيلع هللا ىلص أكر  ل بف ابن ممرمل كككا الاو ع كلـ 

 

 

 

 

 

 .ٙ٘ٗ/ ٖٓاللواصا الملصا ل للحصسن ا( ٔ)
/ ٕٔ ػاا لػػحرا ماػػسـل ل اللػػككص   .صلظا:( السووفػل اللػػن ركػكف فصهػػو كلػػ  اللوقػ  فػػن  طػف امػػ ٕ)

 (. ٕ٘ٔل ٔ٘ٔ



 

 

 

 .( ٔ)(اأص  الكص ام ل لار  صكـ ب ا  ـ احبكا ال  ال سصل قسصل ب ا 

هػـ رظمػكا الحػـا لمظرمػو لا ػ ا  حصػو الللمػكا  اػب   أف ككلػؾ الّ ٕ()الحمس لام  كول  قا ش ك  
فكػولكا ال ر وػكف   بصػ  هللا ٖ()ال صعاجكا مل  لصسػل رافػل ككػولكا ر كلػكف: لحػف أبلػول الحػـا كقطػوف

حلػ  ال صعاجػكا رػف لظػوـ مػو كػولكا  -هػو مػف م ػورا  بػاالرـ رسرػ  الاػ ـ و  مع رسمهػـ ألَّ  ماف
قػػااك  مػػف الب رػػل الوواػػ ع ككػػولكا رملمػػكف الحجػػص  كالممػػوا أف رػػأجسكا  ال مػػف طمػػوـ قػػا ش كال 

كلػك كولػ   رطكفكا  ال فن  رول قا ش فإف لـ صج  أح  ملهـ  كل أح  مػف الحمػس طػوؼ را ولػو
   ٗ()مف رمصالن لطكافول كؿ ا كول  الماأع اماأع كلهك

 

 

 

 

 

 . ٛٔٗٔ/ٖلحرا ماسـ ماسـل ( ٔ)
ال صعاجػكف أرػوـ المكاـػ ك  اػكوف الحػـا لحماكا فػن  صػلهـ أص ل ػ  كا ككػولكاهـ الّ  ؛( امكا حماوٕ)

. صلظا:ابف اال صا   ل  رافو   لمو ر وكف  ولمل لول كر كلكف: لحف ألس هللا كال لعا) مف الحـا
 .  ٛ٘/ ٙلاوف المال ؛ ابف ملظكال ٓٗٗ/ ٔاللهورل فن غا ل الح صو ل 

 .(٘/ ٖٙلو) الماكس اللبص ص ل باحكل . )( كلـ الم رمكف  ولمكبع ال ركو كف صٖ)
لػػك  ػػكل لس اػػ  المػػاأع لطػػكؼ  ػػ  ككػوف ألػػس الجولسرػػل رطكفػػكف رػػااع ك امػػكف  رػػوبهـ  :( لطكافػوٗ)

ك لاككلهػػو مس ػػوع رسػػ  اااض كال رأعػػككلهو أبػػ ا ك لاككلهػػو لػػ اس  وااجػػس حلػػ  لبسػػ  كراػػػم  
 وؿ لمول  }عككا ل للجـ رل  كػس ماػج { الس ول حل  جول االا ـ فأما هللا لمول   الا المكاع ف

 (.ٕٖٕٓ/ ٗلحرا ماسـ .)ماسـل  اا  كقوؿ اللبن ملسو هيلع هللا ىلص ال رطكؼ  ولبص  را وف



 

 

 

فكػػولكا كػكلؾ حلػ   مػػو هللا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص كألػلؿ رسرػػ   ٔ()  ولسصػسل رػػااع رطكفػكف  اللػوس كػػوف مػو كأج ػا
ا  رسصهـ فرمو ابل رك  ف وؿك ال ا ف 
 .ٖ() ل  لمول  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوف ر ف  مافو  قبس أف صللؿ رسر  لكفر و مف هللا أفَّ ك   ٕ()

للبكا أللومهـ عوا) البصػ  الحػااـ رلػ  ال كارػ  كسمػو طػوفكا  ػكطو اػج كا  ق كووا قا ش ككوف 
كا ماػػوج  ك   ال  مػػ ا الػػلومهـل كلػػـ صػػل ا كا بػػكلؾ مػػف هللا لمػػول  مػػو صل غػػن لسم ػػاكصف أف رممػػا 

ػػو بسلكمهػػو كك ػػاع ل افَّ الماػػوج  لممػػا لم ػػو ع هللا كحػ   ؛رسػ  الماػػسمصف مػػلمهـ مػػف كلػؾك هللال   مَّ
مَّو  ولممواع  لرولهو الجػوفا  لجػس فػن ك الجػوفا لػوحل مّلػل رسػ  الماػسمصف كالركػكف  ولبلول أص  ل كا 
 ل ل كل  لمول : }ٗالحكـ 

 

 . ٕٗٛ/ ٔالاصاع اللبكرل ل  ( ابف ك صا ٔ)
 .ٜٜٔ اآلرل ال  اعاكاع ( ٕ)
 . ٖٗٚ/ ٕ الب ارل كاللهورل  ابف ك صا ل( ٖ)
 .  ٖٗ/ٓٔالجلول  ابف رو ؿل الس ول فن رسـك( ٗ)
 . ٕٛ  رل    اللك لاكاع ( ٘)



 

 

 

 }()ٔ  
 أف  لهػـل ر ػو ع لػكع كالّللػ رل المكػول كوفك  لكللّوق للّوا رااع  ولبص  لطكؼ قا ش كول ك ل

 لمظػػرـ قسػػكبهـ فػػن لػػرس كللػػور ول للػػوصاا كػػوف مػػو لّ  كر ػػو لهـ لكل ػػّابهـ لالبصػػ  رلػػ  لػػ لهـ
 البصػػػػ  حامػػػػل رحلامػػػػكف  الك كأ ػػػػافهو  ال  ػػػػوع افبػػػػس احلػػػػااـ كال  ح كقػػػػ ل ممافػػػػل كال لػػػػابهـ ل
 ككلػف كرلػو كفل  ولبصػ  رطكفػكف  كػولكا:  قػو الحػااـ  البصػ  رلػ  لػ لهـرما  ابفلككلف 
}ٕ()فلللػػ   ػػوااض عػػ ك لـ كربػػمكف  لػػوصالـل ككلػػف كرلػػواكفل بصػػ  ل اللػػوق

 }()ٖ  

رسرػ  ا ا رسػصهـ فرمػو كػولكا حامػكا مػف الس ػوس كالطمػوـ رسػ  اللػوس لمػول هللا  ٗ()كأللؿ

    

 

 

 

 

 

 . ٕ٘ٔ  رل  ال  اعاكاع ( ٔ)
 .  ٖ٘ٔ/ ٜ الملصا اللواصال  للحصسنا  ؛ٖٕٙ الللكؿ أا ولالكاح ص ل ( ٕ)

 .  ٖ٘اآلرل  االووؿاكاع ( ٖ)

؛ الػػػػػكا رن ل  ٕٕٙ -ٕٕ٘أاػػػػػ ول اللػػػػػلكؿ الكاحػػػػػ ص ل  ؛ ٕٖٕٓ/ ٗلػػػػػحرا ماػػػػػسـ ماػػػػػسـل ( ٗ)
 . ٛٗ  لحرا الاصاع اللبكرل ؛ االل ولن ل  ٜ٘مف أا ول الللكؿ  اللحرا المال 



 

 

 

كقػوؿ ااػػكؿ  ٕ()(كسػكا كا ػػابكا كال اػكا كللػػ قكا فػن غصػػا  اػااؼ كال معصسػػل :)كقػوؿ اللبػػن ملسو هيلع هللا ىلص ٔ()
 . ٖ()(ال صلظا هللا  ل  مف جا  ك   عر ل :)هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أف االلوا كولكا  كا حجكا ال ص عسكف مف أبكال بصػكلهـ  كا اجػع أحػ لـ  لػ  بصلػ   مػ   حاامػ  ك  
المحػػـا ال صجػػكل أف رحػػكؿ بصلػػ  كبػػصف الاػػمول حو ػػس ككػػولكا  كف أفّ هػػـ رمل ػػ الّ  قبػػس لمػػوـ حجػػ 
كولػػػ  االلػػػوا  كا حجػػػكا  ]: قػػوؿمػػف البػػػاال ابػػػن هللا رلػػػ ل ف ٘ظهػػػكا بصػػػكلهـ. ٗ()صلاػػلمكف 

فجولكال لـ ص عسكا مف قبػس أبػكال بصػكلهـل كلجػف مػف ظهكالػول فجػول اجػس مػف االلػوال فػ عس 
ل ا بكلؾل فلل صّ   ر  مف قبس  و  ل فكألّ 

للل   ٚ(){ 
: رػف االسػل كلغص ػا أحكالهػول قػس لهػـ: جمػس هللا  -أصهػو اللبػن-ل  راألؾ ألحو ؾ [لك  اآلرل فصلو

 االسل ر مو  رماؼ بهو اللوس أكقو  ر و الهـ المح  ع

 

 

 

 

 . ٕٖل  ٖٔاكاع االرااؼ اآلصلصف ( ٔ)
 . ٔٗٔ/ ٚ لحرا البعواص البعواصل ( ٕ)
 . ٔٗٔ/ ٚالمل ا لوا  ( ٖ)

كأاػػػلـ الػػػػ عوف أص  ( لاػػػلـ الاػػػحول اااض  كا جو لػػػػو. كلاػػػلـ الوحػػػػس اللوقػػػل  كا اكػػػل ظهالػػػػوٗ)
 .(ٖٙٓ/ ٕٔ لاوف المال . ) ابف ملظكا ل ا: رظـ لهبهواالوع. كأالم  اللو

 . ٕٛٔ/ ٔفلا ال  صا ل  ل ككولن ؛  ا ٖٕٚ/ ٕال حا المحرم فن اللواصا أبك حروف ل  ( ٘)
 .ٜٖٕٔ/ٗ؛ماسـل لحرا ماسـ    ٛ/ٖلحرا البعواص البعواصل ( ٙ)
 .ٜٛٔ اآلرل ال  اعاكاع ( ٚ)



 

 

 

بكقػػ  م ػػػس اللػػػروـ كالحػػ ل كممػػػوم لهـ. كلػػػرس العصػػا مػػػو لمػػػك لـ رسرػػ  فػػػن الجولسرػػػل كأكؿ  
  مف ظهكالو حصف ل ْحاضمكف  ولح  أك الممػاعل ظػولصف أف كلػؾ قابػل  لػ  االا ـ مف  عكؿ البصك 

ػػفض ال ػػ  هللا كاجللػػل الممولػػنل كا عسػػكا البصػػك  مػػف أبكابهػػو رلػػ   هللال كلجػػفّ  العصػػا لػػك فضْمػػس  م 
 حاامكـ  ولح  أك المماعل كاع ػكا هللا لمػول  فػن كػس أمػكاكـل للوػكلكا  كػس مػو لحبػكف مػف عصػاص 

 رلػ  رمبػ كلهو كػولكا اللػن الطوغرػلل لملػوع صهسكف  راسمكا أف االلوا قبس كوفل ك ٔ() ال لرو كاآلعاع
 هللا لػػس  هللا ااػػكؿ اػػألكا أاػػسمكال فسمػػو كالمػاكعل  وللػػوو  ػػولطكاؼ كف صلحاجػػ كافكػػول لٕ()الم ػسس
 ٖفػأللؿ كالمػاكعل اللػوو بصف لطكؼاف  للحا) كلو  لو هللال ااكؿ رو: قولكا كلؾل رف كاسـ رسر 
 : }لمول  هللا ٖفأللؿ

  }()ٗ . 

 

 

 

 

  ٖٕٓاللواصا المراا ل اللاكن المحاف رب  بف هللا رب  ؛ ٕٕٔ/ ٔ ممولـ الللل س ل ( ال غكصٔ)
 مػػف ال حػػا اػػوحس رسػػ  مللػػك و ككػػوف ملػػوعل ربػػ  لاػػّمن المػػال كولػػ  كقػػ  ملػػوع كسهػػو أقػ مهو( ٕ)

 لػػػ  ك ػػك حكف  رمظمكلػػػ  المكابػػع مػػف كلػػػؾ قػػوال كمػػو كمكػػػل الم صلػػل بػػصف    صػػػ  الم ػػسس لوحرػػل
 .(ٕٗٓ/ ٘ البس اف ممجـ روقك  الحمكص ل  ). ل  ك ه كف 

؛ الكاحػػػػ ص ل ٕٜٛ/ ٕ ماػػػػسـ لػػػػحرا ؛ماػػػسـلٙ/ ٖل   ٚ٘ٔ/ ٕ البعػػػػواص لػػػػحراالبعػػػواصل ( ٖ)
 اللػػحراالػػكا رن ل  ؛ٙٓٗ/ ٔ اااػػ ول برػػوف فػػن المجػػول؛ ابػػف حجػػا ل ٚٗ اللػػلكؿ أاػ ول
 .ٕٗ   الللكؿ أا ول مف المال 
 .ٛ٘ٔ  رل   ال  اعاكاع ( ٗ)



 

 

 

لجػوا رطووػكفل ككولػ   كوف  ولم صلل ك صلل كولكا مف أعبو اللوس كر ل لمو ق ـ اللبن  ملسو هيلع هللا ىلص  الم ك 
اجػػس ر ػوؿ لػػ : "أبػك جهصلػػل"  ككػػوف بهػو  ٔ()برورػولهـ ك ػ   ال مػػوا الملوبػكع كالم ماػػل كالمعػوطاع
 هللا لمول : ٕ()كمم  لوروف ركصس  أح لمو كركلوؿ  وآلعا فأللؿ

 { 
فعا) ااكؿ هللا لس  هللا  ٖ(){  

 .  ٗ() ولم صلل للل  اكاع أكؿكلن  فأحالكا الجصس  م  كلؾ  ل  الاكؽ كقاألورسر  كاسـ 

ككػػوف الم ػػاككف رولعػػػاكف  ممػػواع الماػػػج ل كالحجو ػػلل كالاػػ ورل كغصالػػػو مػػف ارمػػػوؿ البػػا فػػػا  
الػ  ابػف ر ػوس ابػن هللا رلهمػو: رسصهـ ال واص رل كجس  وف ال اؾ ق  اح م ارمػولهـ ف ػ  اك  

 لمو أاا الم وس صكـ
 
 
 
 
 

 

أص أل   لصجل  البك  لن ال كل الاجس للوح  :أف ر كؿ ل لبك  ال نل  كا امصل   :الملوبكع   (ٔ)
الملوح ػل  المعػوطاع : ؛الم مال أف ر كؿ:  كا لما   ػكبن أك لماػ   ك ػؾ ف ػ  كجػل البرػع ؛البرع

  . ٕٚ/٘ ل ٜٕٙ/ ٗ لٙ/ ٘اللهورل فن غا ل الح صو كاا ا ابف اال صا لكالمااللل. 
ممػولـ الللل ػس ل ال غػكص  ؛ٕٙٛ/ ٔٔ لحرا ابف ح ػوف ؛ ٕٚٚ/ ٕٗ جومع البروف  ل( الطباص ٕ)
صف ل كا ؛ٕٕٔ/ ٘ س بن رسن ال َّ  الاصاعل (لػٗٗٓٔ  )   الوا)ل أبك ل ا أحم  بف  باالرـ بف الح 

 .  ٘ٔٔ/ ٕ للػٕٚٗٔ -بصاك  - المسمرل الجلل  اا ٕلط الحسبرل

 .ٙ -ٔاكاع المطووصف  اآلرو  ( ٖ)
ل ابػػف حجػػا ؛ ٕ٘ٗل  ٖٔ أاػػ ول اللػػلكؿ؛ الكاحػػ ص ل   ٕٖٚ/ ٓٔالاػػلف الجبػػا  ل للاػو نا( ٗ)

 . ٕٓٔ  ل ول الل كؿ ؛ الاصكطن ل   ٜٙٙ /ٛفلا ال واص 



 

 

 

الماسمكف  ولجوا كقطرمل الاحـل كأغسظ رسن ابن هللا رل  لػ  ال ػكؿل ف ػوؿ الم ػوس:  ا   صّ ب ا ر   
 مػػو لجػػـ لػػككاكف ماػػوك لو كال لػػككاكف محواػػللو؟ ف ػػوؿ لػػ  رسػػن ابػػن هللا رلػػ : ألجػػـ محواػػف؟

 هللا رػل كجػػس (ٕ)الجم ػل كلاػ ن الحػػو)ل فػأللؿ ٔ()ف ػوؿ: لمػـل  لػو للممػػا الماػج  الحػااـ كلحجػػل
 ا ا رس  الم وس:

 (ٖ)
مو رمما ماوج  هللا مف  مف  ػوب كالصػكـ  لّ  }

كلػػـ صلػػاؾ  هللال كلػػـ صعػف فػػن الػػ صف غصػا هللا ك لػػ  اللكػػوع كلػـ صعػػش  الّ  لكأقػػوـ اللػ ع لاآلعػا
ل ػ  ااػػلب لكا الاكػػكع مػو صل غػػن لسم ػػاكصف أف رممػاكا ماػػوج  هللال  كأمػا هللا كلهرػػ  لع ػرل غصػػا ل 
 فن لـ الكصف الململصف مف البص  بهكا أكل  كولكا  نل ف أصكالاجك   ولمكول كاللل رل  

 
 
 
 
 
 

 

ل اػػػمن بػػػكلؾ اّلػػػٔ)  ل  رحجػػػل رػػػف المػػػصف  ػػػموع ال ػػػمس( الحوجػػػل ال ػػػما اللوبػػػ  رسػػػ  المظػػـػ
لاػوف المػػال ابػف ملظػػكا ل كالحجو ػل: كالرػػل الحوجػل ) كحوجػل اامصػا كااػػلحج   كال  الحج ػل

ٔ /ٕٜٜ. )  
 ممولـ الللل س ل ال غكص ؛ٖٕٗأا ول الللكؿ  ؛الكاح ص ل ٕٙٔ/ ٕلواصاال لم ولس بف اسرموف( ٕ)
 أحمػػػ  بػػف  بػػاالرـ بػػػف رسػػن ؛ ٖٗ-ٕٗ/ ٓٔالس ػػول فػػػن رسػػـك الجلػػول ؛ابػػف رػػو ؿ ل ٖٕٖ/ ٕ

  اا ل ٕط لاػوف المصػكف فػن اػصاع اامػصف المػأمكف   ؛الاػصاع الحسبرػل ل  (لػػٗٗٓٔ  ) الحسبػن
 .ٕٕٚ/ ٕ لػٕٚٗٔبصاك  - المسمرل الجلل
 . ٛٔل  ٚٔاكاع اللك ل  اآلصلصف ( ٖ)



 

 

 

 اللػوو  مػف  ػ  هللا كلػوهـ مػو  عػا  لػ  ممابػكفل السغػك رػف لـ كالكصف عو مكفل ل لهـ 
فوالرمػػوف  ػػوب  لٔ()ملػػ  هـكمكػػلّ  الحػػااـل بصلػػ  أكا هػػـ هللاأ ّف  جػػـا الل الاػػ ص ع كاافمػػوؿ الحمصػػ عل

كالػػلوس أفبػػس كأرظػػـ  اجػػل رلػػ  هللا مػػف أرمػػوؿ  لكالصػػكـ اآلعػػا كالجهػػو  فػػن اػػبصس هللا  ولمػػوؿ
ؿ هللا لػػس  هللا اللممػػوف بػف   ػػصال قػوؿ: كلػػ  رلػ  ملبػػا ااػك  لفمفالاػ ورل كالاػػ الل أك الممػواع

رسرػػ  كاػػسـل ف ػػوؿ اجػػس: مػػو أ ػػولن أف ال أرمػػس رمػػ   مػػ  االاػػ ـ  ال أف أاػػ ن الحػػو)ل كقػػوؿ 
 عا: مو أ ولن أف ال أرمس رمػ   مػ  االاػ ـ  ال أف أرمػا الماػج  الحػااـل كقػوؿ  عػا: الجهػو  

ااػػكؿ هللا  فػن اػػبصس هللا أفبػػس ممػػو قسػلـل فلجػػالـ رمػػال كقػػوؿ: ال لافمػكا ألػػكالجـ رلػػ  ملبػػا
 ملسو هيلع هللا ىلص كلك صكـ الجمملل كلجف  كا لسص  الجممل  عس  فوالولصل  فرمو اعلسولـ فر ل 

 
هللا رل كجس ٕ()فأللؿ

()ٖ. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الملػوف  كػ ـ لواػصا فػن الاحمف الجا ـ لراصا ل  الام ص ؛ ٖٔ٘/ ٕ ال  صا فلا ل  ل ككولنا( ٔ)
ٖٕٓ . 
ممػولـ  لال غػكص ؛ ٕٗٗ - ٖٕٗأاػ ول اللػلكؿ ؛ الكاحػ ص ل  ٜٜٗٔ/ ٖلػحرا ماػسـ ماػسـل ( ٕ)

اللػػػحرا الماػػػل  مػػػػف ؛ الػػػكا رن ل ٖٓٔ-ٕٓٔ   ػػػول الل ػػػكؿ ل؛الاػػػصكطن ل  ٕٕ/ ٗ الللل ػػػس
 .ٙٓٔ  أا ول الللكؿ 

 . ٜٔاكاع اللك ل  رل ( ٖ)



 

 

 

 
ككولػػ  الم قػػو  االجلموررػػل مبلرػػل رسػػػ  الظسػػـ كالجػػكا كالاػػرمو مػػػع اللاػػول كمػػو فػػن االرػػػ ل 

 المػاأع صا ػ  ال الاجػس كػوفف كلػؾل مػف كأج ػا كالاػللصف الاػلل الجولسرل ألس ٔ() ر ل كالط ؽ ككوف
 هللا فجمػػس  مػػسل كا  كال أرمػو ال ك لاكهػػو أبػ ال ر ابهػػو ال أف فرحسػػف غصػا  صللكجهػػو أف رحػل كال
 : }لمول  هللا ٕ()كأللؿ أ ها أابمل ااجس لمول 

 لل بػن أف قبػس ااجمهػو  ػـ اماألػ  طسػق  كا الاجػس كػوفككػكلؾ  الطػ ؽ ٖ(){
ف لػ ل كلػؾ كػوف رػ لهول   كا حلػػ  أمهسهػو  ػـ فطس هػول لػ  امػاأع  لػ  اجػس فممػ  مػاعل طس هػوألف كا 
(ٗ)فػأللؿ أبػ ال لحسػصف كال  لػن  كرؾ ال كهللا: كقوؿ طس هو  ـ االجمهول ر لهو ال بول  واف 

 هللا .
 } كجس رل

 

 أحكػػػوـ الو ػػ  فػػن كل رػػ ل الػػػ عكؿل مػػف والمللػػوع  كالغبػػل البػػػااا فػػن ركػػكف ك  كلػػك الرمػػصف( ٔ)
 . ( ٔٗ -ٓٗ /ٗٔ المال لاوف صلظا: ابف ملظكا ل ) . كلهو  ر ل رام  ال لعل 

 .ٜٚ٘/ ٔ ااا ول بروف فن المجولابف حجا ل  ؛ٜٚ الللكؿ أا ول اح ص ل الك ( ٕ)
 .  ٕٕٙاكاع ال  اع   رل ( ٖ)
 .ٖٛ٘/ ٔ ااا ول بروف فن المجول؛ ابف حجا ل  ٓٛ-ٜٚ  الللكؿ أا ولالكاح ص ل ( ٗ)



 

 

 

 }()ٔ  . 
 بػػف مم ػػس لك)كمػف مبػػوا الجولسرػػل اللػن غصالػػو االاػػ ـ ملػػع اللكجػل مػػف المػػك ع للكجهػو ف ػػ  

 ل ٕ()االلػواص  رولػـ بػف البػ اا كأبػ لػك الماػسمصف مػف اجػس مػف راػوا بل   جمس أعل  اراو
 فعطبهػػو بلواػهول أحػق فكولػ  المػ عل كمبػ  لاكهػو  ػػـ لطسر ػل فطس هػو كولػ  مػو رلػ   ككولػ ل
 أجاملػؾ: كقػوؿ مم ػس فغبػل راوال بف مم س  ل  فعطبهو  لر ل لاجع أف فابص  العطول مع
{ٖ()فأللؿ   م لول ؾ لر لاجع ال كهللا ال فطس لهول بهو

 هوال لبر كا رسصهف  ملمكـ  رولف أصّ أي  ٗ()} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . ٜٕٕاكاع ال  اع   رل ( ٔ)
 .ٖٓ/ ٚ اللحو ل لمصصل فن االلو لابف حجا ل ( ٕ)
 فػن المجػول؛ ابػف حجػا ل ٕٛ اللػلكؿ أاػ ول؛ الكاحػ ص ل ٙٔ/ ٚ البعواص لحرا البعواصل( ٖ)

 .ٖٚ  الللكؿ أا ول مف المال  اللحرا؛ الكا رن ل ٕٜ٘/ ٔ ااا ول بروف
 . ٕٖٕاكاع ال  اع  رل ( ٗ)



 

 

 

فػ رو  ااػكؿ هللا لػس   ل ٔ()ااكلرول مف مااجمل ألكاجهف بلكوا ج صػ  لبلغػكف بػكلؾ مبػوالهف 
 .  ٕ()لمول   و  اما هللاألرل ك هللا رسر  كاسـ ف اأ رسر ل فلاؾ الحم

 امػاأع كلػ  الاجػس مػو   كاك   ػألهو  كراػلهوف رسصهػو ص غػ  مبػطه عل قبػس االاػ ـ كول  الماأعك 
 مػػف بهػػو أحػػق فلػػوا المػػاأعل لسػؾ رسػػ   ك ػػ  فػػأل   رلػػبل  مػف قا  ػػ  أك غصالػػو مػػف ابلػػ  جػول
ف المصػػ ل ألػ قهو كصالػػ اللػ اؽ  الّ  لػػ اؽل  غصػا صللكجهػو أف  ػػول فػإف غصػػا ل كمػف لواػهو  كا 
ف  ػص ول رمطهػػو كلػػـ لػػ اقهو كأعػك غصػػا  لكجهػػو  ػول   مػػو ملػػ  للولػػ ص كبػوالو ربػػسهو  ػػول كا 
ال ك  اال امػاأعلكػوا  رحامػكف ال الجولسرػل ألػس ك كػوف ل ٖ() فصا هػو لن لمك  أك المص ل مف كا  
 للػػوااا لػػولحن مػػف ككػػوف ٗ() اااػػس  بػػف  قػػرس أبػػك لػػكفن كلمػػو  ااعلػػصف بػػصف  الجمػػعال ك 

 أبر  اماأع ٘()قرس ابل  فعطل
 
 

 

 .  ٖٜٔ/ ٗ جومع البروف  ل( الطباص ٔ)

 . ٛ٘/ٚلحرا البعواص البعواصل ( ٕ)
؛ الاصصكطن   ٛٗٔ-ٙٗٔ   الللكؿ أا ول؛الكاح ص لٜٓٔ- ٚٓٔ/ ٛجومع البروف ل الطباص( ٖ)

 .ٗ٘   الل كؿ ل ولل 
( لرون بف روما اااس  بف ج ـ بف كا س ااكان االلواصل أبك قرس:  ورا جولسنل مف ٗ)

ككوف ركا  ااك وفل ك  حو رف  صف رطم ف  لر ل فس ن رسمول مف   حكمو هـ. كوف اأس ااكس
ال ككلف ل   صف  باالرـ ف وؿ: ألو رس  لػكا. كلمػو ظهػا االاػ ـل اجلمػع الصهك  كال ولو كأح وا 

 -لػ  ٔبااكؿ هللا لّس  هللا رسر  كاسـ كلا و فن قبكؿ ال ركعل فمو   ولم صللل قبس أف راسـ)
اارػ ـ  ل  للاكسػن؛ ا ٖٗٚ/ ٕ االاػلرمول فػن ممافػل االػحول ل  البا رب  بفا) ـ(. ٕٕٙ
ٖ /ٕٔٔ. ) 
ن قرس بف اااس  لحل اللبن )ملسو هيلع هللا ىلص( ك ه  أح ا كلـ صلؿ فن الم ول  حل   م   ( قرس بف أب٘)

ام  بف أبن كقوص طسرمل ل  حصف عا)  ل  الجكفل فسـ ص ا حل  لجـػ رسػ  ماػسحل  ولمػكصل  
 .(ٕٛٗ/ ٕٗلوا خ  م ق ل )ابف راوجا.لسمجـ ف  كا رسر  ف ولسك  حل  قلس



 

 

 

 فأعبالػػ  فأللػػ ل ما واػػلا كاػػسـ رسرػػ  هللا لػػس  هللا ااػػكؿ لػػن  كلجػػف كلػػ ا أرػػ ؾ  لػػن: ف ولػػ  
 : }لمول  هللا  ٔ()فأللؿ

 }()ٕ   . 
كل ػػ  كػػوف ااػػكؿ هللا لػػس  رسرػػ  كاػػسـ رمومػػػس اللػػوس رسػػ  ظػػولالـ ك لػػاؾ الاػػاا ا الػػػ  هللا  

 فوجلككلػػول الم صلػػلل را لػػل مػػف لواػػو ٖ()الهجػػاص  الاػػو س المػػوـ مػػف  ػػكاؿ فػػن قػػ ـلمػػول ل فسمػػو 
 مػف فل ػابكا اللػ قلل  بػس  لػ  لعاجػكا أف  ػ لـ  ف): كاػسـ سرػ ر هللا لػس  هللا ااػكؿ لهـ ف وؿ
 مولكا  ـ فلحكال فومسكال ل(كأبكالهو أل ولهو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ؛ابف ك صا ل ٔ٘ٛ/ ٕ ااا ول بروف فن المجول؛ ابف حجال ٛٗٔ الللكؿ أا ولالكاح ص ل ( ٔ)
 . ٙٙ  الللكؿ أا ول مف المال  اللحرا؛ الكا رن ل ٜٔٔ/ ٖ كاللهورل الب ارل

 . ٖٕل ٕٕاكاع اللاول  اآلصلصف ( ٕ)
 .ٕٗٓ/ ٗ كاللهورل الب ارل ابف ك صا ل ( ٖ)



 

 

 

 فبسػػ  كاػسـل رسرػ  هللا لػػس  هللا ااػكؿ كك  كاػوقكا االاػػ ـل رػف كاالػ كا ف لسػػكلـ الارػولل رسػ  
 كاػػمس كأاجسهػػـل صػػ صهـلأ ف طػػع بهػػـل فػػألن أ ػػالـ فػػن ف مػػو كاػػسـل رسرػػ  هللا لػػس  اللبػػن كلػػؾ
ؿ   (ٕ)مولكا حل  الحاعل فن كلاكهـ لٔ()أرصلهـ ػأ ْلل  ف 

()ٖ  : ػسَّ ج  ػلَّ ك  َّللاَّ  ر 

 }()ٗ . 
 كاػػػسـل رسرػػ  هللا لػػس  دمحم اللبػػ  ظهػػكا بػػكااؽ  مػػػف صلكاػػمكااف  الاػػسرـ الم ػػس م لبػػ  مػػفك  

 كػوف  ف هػـالسّ  ر كلػكا أفل  ك ٘()عا آ ػ كاقػع  ػ  كرػ لـ مػو أف ال كع م اا) ف   ركل  أحكاؿ كالل وؿ
 رسػػ   ػػ ص ا أمػػاا لحػػقا ـقبػػكله صجمػػس كالجبا ػػول اللمػػول  لجػػف  لرػػ  فولػػ لو رلػػ ؾ مػػف الحػػق لػػكا
 لك ابل الحا  كالجباالابصس اكال كل ا  الا   لمول  هللا ألهم  مف  الّ  لالرالطرم ـلواهأ
 
 
 
 
 

 

 هللا ااػكؿ كك  كاػوقكا (ف هـ لكاللػو  كا لـػ صػكا (فوجلككلػو)قحطػوف مػف بجصسػل مػف حػن( را لػل)( ٔ)
 اص ( أرصػػػلهـ اػػمس)طػػوا صف لهػػو اػػو  صف أمػػومهـ كقػػػ مكلو  بسػػ  أعػػككا أص( كاػػسـ رسرػػ  هللا لػػس 
 (.  ٜٕٙٔ/ ٖ ماسـ لحرا لال وقن رب  فلا  دمحم  اا.)  ف ألو

 . ٜٕٙٔ/ ٖ لحرا ماسـ  ؛ماسـلٕٙٔ/ ٛ لحرا البعواص البعواصل ( ٕ)
   الل ػػػكؿ ل ػػػول ؛الاػػػصكطن ل ٜٗٔ اللػػػلكؿ أاػػػ ول؛الكاحػػػ ص ل ٜٗ/ ٚاػػػو ناػػػلف اللاللاػػػو نل  ٖ()

 . ٗٛ  الللكؿ أا ول مف المال  اللحرا؛الكا رن ٜٚ
 . ٖٖاكاع المو  ع  رل ( ٗ)
 - الملػػا ل الػػ اا: ٔل ط اللواػػصا فػػن رو ػػكا بػػف الطػػولا االمػػوـ مػػله  ل لػػ ا أحمػػ  لبصػس( ٘)

 .ٖٓٔ   لػ ٕٕٗٔال ولاع



 

 

 

 ا للػو أك الاػمول مػف حجػواع رسصلػو فػأمطا رلػ ؾ مف الحق لك لكا كوف  فْ  هـالسّ : جهس أبكقوؿ  
: قكل  لمول  ٔ() فللؿ"  ألرـل  مكال

 ()ٕ.  
كل ػ  أ بػػ  ال ػػا ف ال مػػو كالل ػػكا ماػػل اًل  ولل ػػأع ااكلػػ  ا ا رسػػ  الملكػػا ف ككػػوف الم ػػاككف   

  لػ  ٖ()كا ػس بػف المػوص جػول كؿ ال ولػاع رسػ  أمػكا غصبرػل اللػ اكهو ر ػكلهـ ف ػ راػل لكف  ػولم 
سَّ  - هللا ااكؿ س ْر ض  َّللاَّ   ل  سَّـ   ر  ا  حو س  مظـ  – ك 

 مو  م  لكا هللا أص مو دمحم رو ف وؿ فول  ٗ()
 
 
 
 
 
 

 

لواػػصا الوػػا ف ل  ك صػػا ابػػف ؛ٜٕٛ/ ٕ لواػػصال  ال ال غػػكص ؛ٕٙ/ٙ البعػػواص لػػحراالبعػػواصل ( ٔ)
 .ٜٛ   الل كؿ ل ولالاصكطن ل  ؛ٛٗ/ ٗ المظرـ
  .  ٖٗل  ٖٖاآلصلصف  االووؿاكاع ( ٕ)
 رسػػػػ    ػػػنك  االاػػػ ـل أ اؾ قػػػا ش مػػػف ل( لػػػػ ؽ ٖ ) الاػػػػهمن لو ػػـػ بػػػف كا ػػػس بػػػف المػػػوص( ٖ)

 اجسػ  اللوع  ( - ـ ٔ٘٘ لػ ؽ ٖٖ - الوجوا) حال فن اهـل بلن اأس رس  ككوف لال اؾ
 ابػن هللا رلػ  المػوص بف رماك كال  كلك لككول  ابل مكل  ال مصا رلق م س لوا  حل 
 أع ػػػوا فػػن الملمػػق ل(لػػػٕ٘ٗ  ) ال غػػػ ا ص جموػػا أبػػك أمرػػل بػػػف حبصػػل بػػف دمحم) .ملػػا فػػولا
 لـ ٜ٘ٛٔ - لػ ٘ٓٗٔل  بصاك  الجللل رولـ ٔل ط  فواكؽ  أحم  عكا ص : المح قل  قا ش
 ( .ٕٚٗ/ ٖ اار ـل  للاكسنا  . ٖٚٛ

 أبػك؛ العطػوبن) .أحػوؿ قػ    كومػس حػكؿ ال ػنل رس  أل     كا ك  البس  مف الملغصا: الحو س( ٗ)
: المح ػقل  الحػ صو غا ػلل  (لػٖٛٛ  )ال الن العطول بف  باالرـ بف دمحم بف حم  اسرموف
 (.  ٜٖٕ/ ٔل  ـٕٜٛٔ - لػٕٓٗٔالوكا  اا ٔطل الغابوكص  باالرـ الجا ـ رب 



 

 

 

 صػػ عسؾ  ػـ رحصرػؾ  ػـ هللا رمصلػػؾ لمػـ): كاػسـ  لػ  كرسػػ  رسرػ  هللا لػس  هللا ااػكؿ ؟ ف ػوؿٔ()أـا 
{قكل  لمول  :  ٕ() فللؿ(ل جهلـ

{
()ٖ . 

ابػػػن هللا  ٗ() بػػػف االا  ع ػػولك راػػلهلل الم ػػػاككف  ولماػػسمصف كالرمطػػػكلهـ ح ػػكقهـ كمػػػو اك  
  صفل كا س بف الموص رس  لن كوف": رل  قو  

 

 

ابػف اال صػػا  ) .أاممػ ل أص بسصػ  كلػػا  امرمػو ككأاض أامػل ال للبػ   ػػص و.  ل كا فلػن :( أـأ)
 . (ٓٗ/ ٔاللهورل فن غا ل الح صو كاا ا ل
لواػػػصا ال ػػػا ف ؛ ابػػػف ك صػػػا ل ٜٕٓ؛ الكاحػػػ ص ل أاػػػ ول اللػػلكؿ  ٜٕٗ/ٕالحػػوجـ ل الماػػػل اؾ ( ٕ)

  ؛ الاػػػػػػصكطن ل أاػػػػػ ول اللػػػػػػلكؿ  ٖٚ٘/ ٜٔالب ارػػػػػػل كاللهورػػػػػل ل  ؛ ابػػػػػػف ك صػػػػػا ٚٓٙ/ٖ المظػػػػػرـ
 . ٕٜٔ/ ٗلاللحرا المابكا مف اللواصا  ولمأ كال  رواصف بف   صا بف حكم ؛ ٕٛٔ
 . ٖٛ-ٚٚاكاع رس اآلرو  ( ٖ)
 كأرل لػ ل علارػل مػف امػاأع فو ػلال  الجولسرػلل فن ا ول لح   اللالل لمرمن ااا ل بف ع ول( ٗ)

 كوف الجولسرلل فن الاصكؼ رممس قصلو كوف  ولحسفل للاص  ولكاللل علارن الل ولل لمرم  فهك
 رسرػػػ  هللا لػػس  اللبػػن مػػع الم ػػول  مػػف  مػػ لو كمػػو بػػ اا  ػػه  ااكلػػصفل المهػػوجا ف مػػف فوبػػ 
 أمصػػػػا رػػػو: ف ػػػوؿ الم ػػػػاكصفل مػػػف ل ػػػن رمػػػػو -ابػػػن هللا رلهمػػػو  – ع و ػػػػو رمػػػا اػػػأؿ   كاػػػسـل
 لػػوا   لػػن  أكقػ    ل ػػ : ع ػػول قػوؿ! كػػولصـك اأصػػ  مػو: ف ػػوؿ لفلظػػا ظهػاصل  لػػ  الظػػا المػلملصفل
 بصل   ع  ق  كاسـ رسر  هللا لس  هللا ااكؿ كوفل ك ظهاص ك ؾ  ال أطوألو فمو رسصهو كاحب 
صلظػا:  ) .   ك   ػصف اػ ع اػلل بهػو كمػو  الجكفػلل لػلؿل  اللػمل ابػف عػااش مػكل  لمػرـ كبػصف

 (.  ٜٖٗ -ٖٚٗ/ ٕ ولاالح ممافل فن االالرمولابف رب  البا ل 



 

 

 

لن: ف وؿ ل"أل وبو  فألصل    مػوؿ  لػ  اجمػ   كا أقبػرؾ فاػكؼ"  المػك ؟   مػ  مػف لم مػكو كا 
: قكل  لمول  ٔ()فللؿ ككل ل

   }()ٕ. 

ك ص صػػػػا الم ػػػػػاككف  ال ػػػػػبهو  كال ػػػػػككؾ لرلػػػػػ كف اللػػػػوس رػػػػػف الػػػػػ عكؿ فػػػػػن  صػػػػػف 
ػػػػػو ٖ()االاػػػػػػ ـ ػػػػػوف ااػػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل لمػػ ػػػػػل غػػػػػػػ ـ  كػػ ػػػػػاكع  لػػػػػػػ  مبرمػػ ػػػػػ  المػ صجسػػػػػػػس رلػػ

للػػػػاالنل ر ػػػػوؿ لػػػػ : جبػػػػال ربػػػػ  لبلػػػػن الحبػػػػامنل فكػػػػولكا ر كلػػػػكف: كهللا مػػػػو رمسػػػػـ 
 دمحما ك صاا ممو رألن     ال جبا الللاالنل غ ـ بلن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أاػػػػػ ول؛ الكاحػػػػ ص ل ٖٕ٘ٔ/ ٗ) ماػػػػسـ لػػػػحرا ؛ماػػػػسـلٓٙ/ ٖ البعػػػػواص لػػػػحراالبعػػػػواصل ( ٔ)
 الماػػل  اللػحرا؛ الػػكا رن ل  ٕٖٔ-ٖٔٔ   الل ػكؿ ل ػػول؛ الاػصكطن ل  ٕٖٓ-ٖٔٓ اللػلكؿ
 .ٖٗٔ   الللكؿ أا ول مف
 .  ٓٛ-ٚٚ اآلرو  ما ـاكاع ( ٕ)

  اللػػحرا الماػػػل  مػػف أاػػػ ول اللػػػلكؿ الػػػكا رن ل  ؛ٕٔٛ  أاػػ ول اللػػػلكؿ الكاحػػػ ص ل  صلظػػا:( ٖ)
 .ٕٗٙ/ ٕاللحرا المابكا مف اللواصا  ولمأ كا ل  رواصف بف   صا بف حكم ؛ٕٗٔ



 

 

 

 هللا لمػػول : ٔ()الحبػػامن. فػػأللؿ 

كلػػػكا الغػػ ـ الػػػكص كػػولكا ر ػػػصاكف  ٕ()
 لرػػػػ  كػػػػوف برورػػػػًو صبرػػػػع رلػػػػ  اللػػػػوول ك كػػػػوف أرجمػػػػن الساػػػػوف ال رمػػػػاؼ المابرػػػػلل أك 
ػػػػو صػػػػػا  جػػػػػكال العطػػػػػول فرمػػػػػو ال بػػػػػػ   ألػػػػػ  كػػػػػوف رمػػػػػاؼ ال ػػػػػنل الراػػػػػصال   ػػػػػ ا مػ

لككصػػػف لحرجمػػػػن أْف رػػػألن بهػػػكا الجلػػػػول الػػػكص لحػػػ   هللا  ػػػػ  االلػػػس كالجػػػػف ٖ()ملػػػ 
لمػػول : رسػػ  حػػ  اػػكال؟!كقوؿ 

ػػصّضف  أ فَّ " ٗ()  ا ص ب  ػػك  سَّػػ    ملسو هيلع هللا ىلص اللبػػنك ل  ب 
ػػػػو ْمل  م  ػػػػ   ك  ْوظ  ػػػػْا ف  ل  ػػػػف  أ ْف اْل   لضؾ  ا  ْمك  ػػػػك  ػػػػوف  ك  ػػػػْك ك  ًع؛  ْك ل  ػػػػاَّ   ػػػػوف  م ج  م  س ْرػػػػ ض م  ـْ ص ْلػػػػلضْؿ ر  ػػػػ    ل 

ا   ك  س مَّو ك  ولض ض ف  و بضسضا  ه  وغ  وف  ل  م  مضنّض م  ا اْا ْرج  ْف ل ك  : ل س  َّ  مض وؿ   ر   
 
 
 
 
 
 

 

الاػصاع ل  ابػف ك صػا؛ ٗٓٙ/ ٗ لواصا ال ا ف المظرـل  ابف ك صا؛ ٖٜٖ/ ٔاصاع ل ال ( ابف ل وـٔ)
ػه ل أبػك بف دمحم ؛ ٖٓٔ/ ٖالب ارل كاللهورل ل  ابف ك صا؛ ٗٛ/ ٕاللبكرل  الاػصاع اللبكرػل رسػ     

 . ٖٕٚ/ ٔبكل ال ا ف كالالل 

 .ٖٓٔاكاع اللحس اآلرل ( ٕ)
 .ٖٙٙ/ٕ لواصا ال ا ف المظرـ ٖ()
 .ٛٛاكاع االااال اآلرل ( ٗ)



 

 

 

:  ٔ()ق ْكل   :  ػ ض   ْمػ   ق ْكلض
ػػػ  سض  ٕ()" كا  اْل   ػػػ  أ فَّ ا  س  ػػػؾ  ر  لض ؿَّ ك  جبا ػػػس رسرػػػ  الاػػػ ـ   
بضنّض اْلم بضصفض  وفض اْلم ا  ا السّضا  ك  ؿ  بضه  ل ل 
()ٖ .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . ٖٓٔاكاع اللحس جلل مف  رل ( ٔ)

 .ٕٓٔاكاع اللحس جلل مف  رل ( ٕ)
 .  ٖٙ٘/ ٙمجمكع الولوك  ابف لرمرل ل ( ٖ)



 

 

 

 المبحث الثالث                       

 جياد المسممين لممشركين بالنفس والمال           

ػػػػػـ  فَّ   ػػػػػوا  كا  ككلػػ ػػػػػس الجوػػ ػػػػػن قلػػ ػػػػػلأكلكا ااػػػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فػػ ألػػػػػػػحول ااػػػػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل ااػػ
افضع   َّللاَّ    ضفَّ  :}هللا فػػػػن كلػػػػؾ ٔ()كا ػػػػل كا رسػػػػصهـ  مكػػػػل قبػػػػس الهجػػػػاع غصسػػػػل اػػػػاا؛ فػػػػأللؿ  ص ػػػػ  

ػػػػػفض  صف   ر  ػػػػكا الَّػػػػػكض ل ػ ػػػػػل   ال   َّللاَّ    ضفَّ   م  ػػػػػسَّ  ر حض ػػػػػكَّاف   ك  ػػػػػكا   ع  و  { ك 
ر ػػػػػكؿ لمػػػػػول  ككػػػػػا :  ف هللا ٕ()

صػػػ فع غو سػػػل الم ػػػػاكصف رػػػف الػػػكصف  ملػػػػكا  ػػػوب كبااػػػكل ل  ف هللا ال رحػػػػل كػػػس عػػػػكاف ل 
 رسرػػػػػ  هللا لػػػػس  هللا ااػػػػكؿ ػػػػـ أكف ل لٖ()صعػػػػكف هللا فصعػػػػولف أمػػػػا  كلهرػػػػ  ل كرملػػػػػر  

ػػػػ كاػػػػػسـ  اللبػػػػػكع مػػػػػف ٗٔ اػػػػػلل لػػػػػوا  ػػػػػها مػػػػػف ٕٚ لصسػػػػػل فػػػػػن بصلػػػػػ  غػػػػػو اولهجاع ف ػ
 لمول  ك ٗ() ـ ٕٕٙ الل ابلمبا ٖٔ/ ٕٔ المكافق

 

 

 

 

 

 رسكم  فلكف  مف كجمس كأحكوم ل كلواصا ل ال ا ف ممولن رسـ فن اللهورل بسكغ  ل  اله ارل( ٔ)
 اال لان  ـ ال صاكالن ال ران معلوا بف دمحم بف ح ّمكش طولل أبن بف مكن دمحم أبك: المللف    

 كال اااػػػو  ال ػػػا مل كسرػػػل ٔل طالبك ػػػصعن ال ػػول : المح ػػػقل  (لػػػػٖٚٗ  ) المػػػولجن ال اطبػػن
 .ٜٛٛٗ/ ٚ لػ  ٜٕٗٔ ال واقل جوممل - مرلاالا 
 .ٖٛ رل  الح اكاع ( ٕ)
 . ٔٚ٘/ ٙٔجومع البروف  ل( الطباص ٖ)
 . ٛٗٔ  الاحصق المعلـكالم واكوكاص ل ( ٗ)



 

 

 

: ابػػػػػن هللا رلػػػػػ  هللا رسرػػػػػ  كاػػػػػسـ مػػػػػف مكػػػػلل قػػػػػوؿ أبػػػػػك  كػػػػػا أعػػػػا) اللبػػػػػن لػػػػػس   
ف   }هللا لمػػػػول   ٔ()أعاجػػػػكا لبػػػػصهـ لػػػػصهسجف " فػػػػأللؿ " صف   أ كض ػػػػول س كف   لضسَّػػػػكض ػػػػأ لَّه   ر    ػػػػكا ـْ  ض ا ضفَّ  ظ سضم   ك 
ػػػ  َّللاَّ   س  ـْ  ر  صا   ل ْلػػػاضلض ػػػ ض كلػػػن  "لل ػػػ  رسمػػػ  ألػػػ  اػػػرككف قلػػػوؿ"  ف ػػػوؿ أبػػػك  كػػػا: ٕ(){  ل   

أكؿ  رػػػل لللػػػ  فػػػػن ال لػػػوؿ ل ػػػ  أكلػػػػكا  ول لػػػوؿ  اػػػبل كػػػػكلهـ مظسػػػكمصفل ككػػػوف م ػػػػاكك 
مكػػػػل صػػػػلككلهـ أك   ػػػػ ص ال ككػػػػولكا رػػػػألكف ااػػػػكؿ هللا لػػػػّس  هللا رسرػػػػ  كاػػػػسـ مػػػػف بػػػػصف 

كمػػػػا   لػػػػػوؿل أن لػػػػػـ ل كم ػػػػجك) صلظسمػػػػػكف  لرػػػػ ل فر ػػػػكؿ لهػػػػػـ: الػػػػباكال فػػػػإلّ مبػػػػاك 
لػػػوس مػػػف  ككػػػوف  مػػػ  مػػػو روػػػو رػػػلهـ ر ػػػا اػػػلصف الم ػػػاكصف فػػػن قلػػػوؿ لسماػػػسمصفأكف ك 

فػػػػأ اكهـ الجوػػػػوال فػػػػأكف لسمػػػػلملصف  المػػػػلملصف عاجػػػػكا مهػػػػوجا ف مػػػػف مكػػػػل  لػػػػ  الم صلػػػػل
فسمػػػػو لػػػػوجا ااػػػػكؿ هللا ل صفأكؿ قلػػػػوؿ أكف هللا  ػػػػ  لسمػػػػلمل فهػػػػك   لػػػػوؿ الجوػػػػوا ف ػػػػولسكلـ

ف هللا رسػػػػ  للػػػػا المػػػػلملصف  ملسو هيلع هللا ىلص كألػػػػحو    لػػػػ  الم صلػػػػلل أطسػػػػق لهػػػػـ قػػػػلسهـ كقلػػػػولهـل كا 
الػػػػكصف ر ػػػػػولسكف فػػػػػن اػػػػبصس هللا ل ػػػػػو ال كقػػػػػ  للػػػػػالـ فػػػػأرللـ كافمهػػػػػـ كألسػػػػػؾ رػػػػػ كلـ 

 .ٖ()كأكلهـ  أص صهـ

 

 

 

 

 ل ػول الل ػػكؿ ؛ الاػصكطن ل ٘ٗٙ-ٗٗٙ/ ٛٔجػومع البرػوف  لالطبػاص ؛ٕٖ٘/ ٘( اػلف اللامػكص ٔ)
؛ حكمػػ  بػف   ػصا بػػف ٓٗٔ – ٜٖٔ  لكؿ اللػحرا الماػل  مػػف أاػ ول اللػ؛الػكا رن ل ٖ٘ٔ
 .ٛٔٗ/ ٖاللحرا المابكا مف اللواصا  ولمأ كا رواصف ل 

  .ٜٖ رل  اكاع الح  ( ٕ)
ل للحصسػػػػن ؛ اٖٖٗ/ ٘ لواػػػػصا ال ػػػا ف المظػػػػرـ ل ابػػػف ك صػػػػا؛ ٖٛٓأاػػػػ ول اللػػػػلكؿ الكاحػػػ ص ل ( ٖ)

 .ٕٖٕ/ ٚٔاللواصا الملصا 



 

 

 

ّف  ابػػػػن هللا رلػػػػػ  ٔ() مػػػػػو ربػػػػ  هللا بػػػػف جحػػػػػش لػػػػـ رػػػػػأمف قػػػػا ش ف ااػػػػكؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص كا 
كلػػػػك ابػػػػف رمػػػػل اللبػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص  فػػػػن جمػػػػو   اآلعػػػػاع قبػػػػس قلػػػػوؿ بػػػػ ا   ػػػػها ف رسػػػػ  اأس 
  اػػػػ مل ر ػػػػا  ػػػػػهاا مػػػػف م  مػػػػػ  الم صلػػػػلل ك مػػػػو ممػػػػػ   مولرػػػػل الػػػػػم مػػػػف المهػػػػػوجا ف

   ٕ()ام  بف أبن كقوص الللاص 

 

 

 

 

ع بف ماع لأم  أمرمل بل  ربػ  المطسػلل كلػك ( رب  هللا بف جحشل بف ا ول بف رمما بف لبا ٔ)
ل  حسصف لبلن رب   مس. أاسـ  لػوجا ممػف هللا ربػ  ككػوفقبس  عػكؿ ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اا اااقـػ

 ك ػه  الم صلػلل  لػ  لػوجا  ـ جحشل بف  هللا كربص  أحم ل أب : أعكر  مع الح  ل أاض  ل 
 اػم  اك . ألوػ  كقطػع أحػ  صػـك  ػ  م ػس الػ  هللال فػن  ولمج ع رماؼ أح ل صـك كاال ه  ب اال
 لػػرس اجػػ  رسػػركـ ا مػػ ف: كقػػوؿ عطػػبهـ كاػسـ رسرػػ  هللا لػػس  هللا ااػػكؿ أف كقػػوص أبػػن بػف

ابػف ربػ  البػا ل  صلظػا: . )جحػش بػف هللا ربػ  ف مػو كالمطػشل لسجكع ألباكـ كلجل  بعصاكـل
 .(ٛٚٛ- ٚٚٛ/ ٖاالالرمول فن ممافل االحول 

أبػػن كقػوص مولػؾ بػػف كلصػل بػف ربػػ  ملػوؼ بػف للػػاع بػف كػ ل الللػػاص أبػك  اػػحوؽ ( اػم  بػف ٕ)
أاػػػسـ قػػػػ رمو كلػػػوجا قبػػػػس ااػػػػكؿ هللا ن كلػػػك أكؿ مػػػػف امػػػ   اػػػػهـ فػػػػن اػػػبصس هللا ك ػػػػه  بػػػػ اا 

هػػػو كلػػػك أحػػػ  الاػػػػلل ألػػػس ال ػػػكا  ككػػػوف مجػػػول الػػػػ ركع م ػػػهكاا بػػػكلؾ ككػػػوف أحػػػػ  كالم ػػػول  كسّ 
 ش الػػكصف كػػػولكا رحااػػكف ااػػػكؿ هللا ن فػػن مغول ػػػ  كلػػك الػػػكص كػػكؼ الجكفػػػل الوااػػوف مػػف قػػػا 

مػػو  اػػلل  حػػ     رسػػ  الجكفػػل  كلػػكل  قلػػوؿ فػػواس كفػػلا هللا رسػػ  ص رػػ  ال و اػػرل ككػػوف أمصػػااً 
لهكصل اللهكصل صلظا: ابف حجا ل ) .كعماصف كلك ابف   و كا مصف كلك  عا الم اع كفوع 

ٖ /ٖٗٛ-ٗٛٗ) . 



 

 

 

كأ ػػػو حكروػػػل بػػػف رل ػػػػل  ٕ()اػػػسمنكرل ػػػل بػػػػف غػػػلكاف ال ٔ()كركو ػػػل بػػػف محلػػػف اااػػػ ص
   ٖ()بف ابرمل

 

 

 

بف غلـ بف  ك اف بف أا  بف عل مل  ( ركو ل بف محلف بف حا وف بف قرس بف ماع بف ك صأ)
كػػوف مػػػف اػػو ا  اللػػحو ل كفبػػػ  هـ.  اااػػ ص. حسصػػف بلػػن ربػػػ   ػػمسل ركلػػ  أ ػػػو محلػػف
حاػلو ل كالكاػا فػن صػ   اػصفل فأرطػو  ااػكؿ  لوجا  ل  الم صلل ل ك ه  ب اا كأبس  فصهو  ػ ل

فمو  فن ص   اروو صكم ك   ص  الملفل أبػرض الح صػ عل ف ولػس  ػ  حلػ   -رك ا  - راجكلوهللا ملسو هيلع هللا ىلص
فػلا هللا رػل كجػس رسػ  ااػكل  ملسو هيلع هللا ىلصل  ـػ لـػ صػلؿ رلػ   ر ػه   ػ  الم ػول  مػع ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حلػ  

ول  كسهػػو مػع ااػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل قلػس فػػن قلػوؿ ألػػس الػا عل كلػػك رلػ   ك ػػه  أحػ ال كالعلػػ ؽل كالم ػ
لػوا خ  م ػق ل ابػف راػوجا )صلظػا: ك  ػا  ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألػ  ممػف صػ عس الجلػل  غصػا حاػول. 

 . ( ٘ٙ٘- ٗٙ٘/ ٖأا  الغو ل ؛ ابف اال صا ل  ٕٔٔ/ ٔٔ
رػكؼ بػػف  ( رل ػل بػف غػلكاف بػف جػوبا بػػف كلصػل بػف لاػصل بػف ل ػ  بػػف مولػؾ بػف الحػواو بػفٕ)

كوف طكاال  مولف بف مللكا الموللن أبك رب  هللا كر وؿ أبك غلكاف حسصف بلن  مس  ه  ب اا
قػوؿ كلػك صعطػػل ك جمػر  كلػك قػ رـ االاػػ ـ كلػوجا  لػ  الح  ػػل ككػوف أكؿ مػف اعػلم ال لػػاع 

حلػػ  قاحػػػ   ول لػػاع ل ػػ  اأصللػػن اػػو ع اػػػ مل مػػع ااػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مػػو للػػػو طمػػوـ  ال كاؽ ال ػػجا 
أ ػ اقلو فولل طػ  بػا ع ف ػ  لهو بصلػن كبػصف اػم  فػوللا  ب مبػهو كالػلا ب مبػهو مػو ألػ ا ملػو 

ككوف ق ـ رسػ  رمػا راػلمور  فػأب  فاجػع ل الصـك كاح   ال كلك أمصا رس  ملا مف ااملوا 
الػػكافن صلظػا: اللػػو ص ل ) .بػػف اػ ع كعماػػصف اػػللاكلػػك  اػػلل اػػ ع ر ػاع فمػو  فػػن الطا ػق
 .            (ٓٓٔ/ ٚلهكصل اللهكصل ؛ ابف حجا ل  ٖٜٕ/ ٜٔ ولكفرو  

كوف مف ل بف ابرمل بف رب   مس بف رب  ملوؼ ال ا ن الم  من  ( أبك حكرول مه ـ بف رل لٖ)
أاسـ  م     ػل كأابمػصف  لاػولو. ل  الاو  صف  ل  االا ـل كلوجا الهجالصف كلّس   ل  ال بسلصف

اال ػه  صػـك ل  كػوف طػكاال حاػف الكجػ  ف  ه  ب اا ركل  اولموأّف أ و حكرول بف رل ل كوف ممّ ك 
؛ ابػف   ٚٓٔ/ ٖاصا أر ـ اللػ  ل صلظا:  الكلبن ل الرموملل كلك ابف اّ  كعماصف الل. )

 . (ٗٚ/ ٚااللو ل فن لمصصل اللحو ل حجا ل 



 

 

 

   ٖ()ككاق  بف رب  هللا  ٕ()كروما بف ابرمل ٔ()كاهصس بف بربول

 

 

 

 

بػف ا كبربول أم ل كاامهو  ر ل كااـ أبر  كلل بف ابرمل بػف رمػاك ( اهس بف بربول ال ا نّ ٔ)
كػػوف ممػف قػوـ فػػن لرػوما بػف ابرمػل بػػف لػ ؿ بػف مولػؾ بػػف بػّ ل بػف الحػػواو بػف فهػا ال ا ػنّ 

أاػسـ اػػهس  مّكػل فكػلـ  اػ م ل فأعاجلػػ  ل ل ػض الّلػحرول اللػن كلبلهػو قػػا ش رسػ  بلػن لو ـػ
قا ش  ل  ب ال فأاا صكم كل ف ه  ل  ابف مامك  أل  ا   رلّسن  مكلل فأطسق. كمو   ولم صلل 

الاصا  لابف ااحوؽ )صلظا:  لبّن لّس  َّللاَّ رسر  كاسـ رس  أعر  اهصس فن الماج .كلّس  ال
 االلػػو ل فػػن لمصصػػل اللػػػحو ل ل ابػػف حجػػا  ٕٚ/ ٔا خ االاػػ ـ ألػػ؛الػػكلبن ل  ٕٕٗكالمغػػولص 
ٖ /ٕٔٙ). 
( روما بف ابرمل بف كمػل بػف مولػؾ بػف ابرمػل بػف رػوما بػف اػم  بػف ربػ  َّللاَّ بػف الحػواو بػف ٕ)

كػوف أحػػ  الاػو  صف ااكلػصفل كلػوجا  لػ  الح  ػلل كممػ  اماألػػ   ف رلػل بػف كا ػس الملػلصافصػ ع بػ
لصس  بل  أبن عص ملل  ـ لوجا  ل  الم صلل أربول ك ه  ب اا كمو  م لول ككوف لػوحل رمػا 

كقػوؿ رحصػ  بػف اػم  االلػواّصل رػػف  لمػو قػ ـ الجوبرػلل كااػلعسو  ر مػوف رسػ  الم صلػل لمػو حػ ّ 
وما بف ابرمػل: قػوـ رػوما بػف ابرمػل رلػّسن مػف السصػسل ككلػؾ حػصف ل ػل  اللػوس رب  َّللاَّ بف ر

قـ فواأؿ َّللاَّ أف رمصكؾ مف الوللل. ف وـ فلّس   فن الطمف رس  ر موفل فلوـ فألو     ف وؿ ل :
/ ٖااللػػو ل فػػن لمصصػػل اللػػحو ل صلظػا: ابػػف حجػػا ل  ـػ ا ػػلج  فمػػو عػػا)  مػػ   ال بجلوللػػ . )

ٜٗٙ) . 
رب  هللا بف رب  ملوؼ بف را ف الصابكرن اللمرمن حسصف بلن ر ص: لػحوبنل قػ رـ ( كاق  بف ٖ)

 ع  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بصل  كبصف   ا بف الباال بف مماكال  ه  الم ول  كسهو مع ااكؿ لاالا ـ 
كلػػك أكؿ مػػف قلػػس فػن االاػػ ـ قلػػر  مػػف الم ػػاكصف.  لػّس  هللا رسرػػ  كاػػّسـ ككػػوف  ػجورو هللا 

 للاكسػن؛  ا ٙٙٔ/ ٕلػوا خ االاػ ـ ) صلظا:  الكلبن ل .ػل ٖٔمو   ولم صللل فن ع فل رما
 . (ٜٓٔ/ ٛاار ـ  ل



 

 

 

ابػػػػن هللا  ل ككلػػػػل امصػػػػالـ ربػػػػ  هللا بػػػػف جحػػػػشابػػػػن هللا رػػػػلهـ ٔ()كعولػػػػ  بػػػػف  كصػػػػا
للظػػػا فػػػن الجلػػػول حلػػػ  لاػػػصا صػػػكمصف فػػػإكا  اػػػا رسػػػ  ااػػػـ هللا كال)كلو ػػػو كقػػػوؿ:  رلػػػ 

ف فػػػػػوفلا الجلػػػػػػول كاقػػػػػاأ  رسػػػػػػ  ألػػػػػحو ؾل  ػػػػػػـ امػػػػػض لمػػػػػػو أمالػػػػػػؾل كال لللػػػػػ  ملػػػػػػللص
ل فاػػػػوا ربػػػ  هللا صػػػػكمصفل  ػػػـ لػػػػلؿ (رسػػػػ  الماػػػصا ممػػػؾ ؾلاػػػلجالف أحػػػ ا مػػػػف ألػػػحو 

كفػػػػلا الجلػػػػول فػػػػإكا فر :"عدػػػػر ع. أمػػػػو  مػػػػ ل فاػػػػا رسػػػػ  باكػػػػل هللا  مػػػػف 
ؾ أف لألصلػػػو ل مػػػؾ مػػػف ألػػػحو ؾ حلػػػ  للػػػلؿ  طػػػف لعسػػػل فلالػػػ  بهػػػو رصػػػا قػػػا ش لمسػػػ

ملػػػ  بعبػػػا" فسمػػػو لظػػػػا ربػػػ  هللا الجلػػػول قػػػوؿ: اػػػػممو كطورػػػلل كقػػػوؿ الػػػحو   كلػػػػؾل 
اػػػلجا  كاحػػػ ا مػػػلكـ. حلػػػ   كا كػػػوف  ممػػػ ف فػػػكؽ الوػػػاع كقػػػ  اكقػػػوؿ:  لػػػ  قػػػ  لهػػػولن أف 

أبػػػس اػػػم  بػػػف أبػػػن كقػػػوص كرل ػػػل بػػػف غػػػلكاف  مصػػػاا لهمػػػو كولػػػو رمل  ولػػػ  فواػػػلأكلو أف 
ب  رػػػػػل  مػػػػػو فلعسوػػػػو فػػػػػن طس ػػػػػ ل كمبػػػػ  ربػػػػػ  هللاصلعسوػػػػو فػػػػػن طسػػػػػل  مصالمػػػػو فػػػػػأكف له

ألػػػحو   حلػػػ  كلػػػس  طػػػف لعسػػػل بػػػصف مكػػػل كالطػػػو فل فبصلمػػػو لػػػـ كػػػكلؾ  ك مػػػا  بهػػػـ 
رصػػػػػا ل ػػػػػا ش لحمػػػػػس لبص ػػػػػو كأ مػػػػػو كلجػػػػػػواع مػػػػػف لجػػػػػواع الطػػػػػو فل فػػػػػصهـ رمػػػػػاك بػػػػػػف 

                                   ٕ()الحبامن

 

 

( عول  بف  كصا بف رب  رولصس بف لو ل بف غصاع بف ام  بف  كا بف لصو بف رب  ملوع السص نل ٔ)
جرع كلك ابف أابع م هكا مف الّاو  صفل ك ه  ب اال اال ه  صـك الاّ  حسصف بلن ر ّص بف كمل

 .(ٜٗٔ/ ٕااللو ل فن لمصصل اللحو ل صلظا: ابف حجا ل ك   صف الل. )
 بفا العلا) بف مولؾ بف  را  ل بف ابرمل بف أجبا بف ر و  بف هللا رب  الحبامن بف رماك( ٕ)

 قلصس أمرل أكؿ بلن حسوول مف كلك قحطوفل بف حبامك  بف م لع بف ل   بف الل ؽ بف  رو 
 االعكع مف ل  ككوف اا ل أكؿ كلن جحشل بف هللا رب  اا ل فن الماسمكف  قلس  صفالم اك مف
 كلػػػو ا  ركالػػػ  رػػػف فك ػػػف هللا لملػػػ  جهػػػس أبػػػك أمػػػا  الػػػكص الحبػػػامن بػػػف رػػػوما كمػػػلهـ ر ػػاع
 مو ككوف اوؽ رس  كقوم  الحال فهوج  ب ا صـك كالم اككف  الماسمكف  الطف حصف كارماا 
 (. ٖٗٚ/  ٘ل كاللهورل ) صلظا: ابف ك صا ل الب ار.كوف



 

 

 

ػػػػػوف  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػف كراػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػـ بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػف ٔ()كالحكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػ  هللا بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػف ربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػوف بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػاع  كر مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ                                                    ٕ()المغصػ
 بف رب  هللا المعلكمروف؛ فسمو اأكا ألحول ااكؿ هللا ٖ()كلكفس

 

 

 

 

 

 

 

 

أاػػسـ فحاػػف  اػ م  لػػلّك)   ملػػل بلػػ   -ككػػوف حّجومػو -( الحكـػ بػػف كراػػوف مػكل  بلػػن معػػلـكٔ)
 ).رّووف أع  ر موفل ككول  مو طل ل كأقوـ رل  ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حل  قلس صـك ب ا ممكلل  هص ا

 (.ٜ٘/ ٕمصصل اللحو ل االلو ل فن لابف حجا ل  ٘ٓٙ/ ٔاصاع ل الابف ل وـ صلظا: 
( ر مػوف بػف ربػػ  هللا بػف المغصػاع المعلكمػػن أاػا  ربػ  هللا بػػف جحػش بػ طف لعسػػل حلػ  قػ ـ  ػػ  ٕ)

رسػ  ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل فوفلػ   فاجػع  لػ  قػا ش حلػ  غػلا أحػ ا كرم ػن  لرػ  الحػواو بػف اللػػمل 
ـ ربال الحواو اجس  كااكؿ هللا لس  هللا رسر   فباؾ ككفف رسر   فلبوابو اورل  اروصفل  

كاػأؿ ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رػف الاجػسل فػإكا ر مػوف بػف ربػ  هللا بػف المغصػػاعل  كاػسـ صلظػا  لػ  قلولهمػو
 .(ٖٕ٘ - ٕٕ٘/ ٔ مغولصل ال الكاق صصلظا: ف وؿ: الحم  ب الكص أحول . )

  ػ  العلػ ؽ فكقػع فػن العلػ ؽ ( لكفس بف رب  هللا بف المغصاع المعلكمن؛ أقبس رسػ  فػاس لػ  لصك ٖ)
ا كلػػؾ رسػػػ  الم ػػاكصف كأااػػػسكا  لػػ  ااػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  لػػو لمطػػػركـ ال رػػل رسػػػ  أف ف لسػػ  هللال ككّبػػػ

ل فمك   لصلو فل فل . فا   لصهـ ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  ل  عبصو ال رل لمل  هللا كلمف  صل  كال لمػلمكـ أف 
 . (ٕٕٓ/ ٔلوا خ االا ـ صلظا: الكلبن ل فن  صل . ) ل فلك ل كال أال للو



 

 

 

لػػػػػوبكلـل ف ػػػػػوؿ ربػػػػػ  هللا بػػػػػف جحػػػػػش:  ف ال ػػػػػكـ قػػػػػ  كرػػػػػاكا مػػػػػلكـ فػػػػػوحس كا  -ملسو هيلع هللا ىلص  - 
أملػػػػكا كقػػػػولكا: قػػػػكـ رمػػػػوال فحس ػػػػكا اأس اجػػػػس مػػػػلكـ فسصلمػػػػاض لهػػػػـ فػػػػإكا اأك  محسكقػػػػو 

اأس ركو ػػػػل  ػػػػـ أ ػػػػاؼ رسػػػػصهـ ف ػػػػولكا: قػػػػكـ رمػػػػوا ال  ػػػػأس رسػػػػركـ فػػػػأملكلـل ككػػػػوف 
كلػػػؾ فػػػن  عػػػا صػػػكـ مػػػف جمػػػو   اآلعػػػاع ككػػػولكا صػػػاكف ألػػػ  مػػػف جمػػػو   أك لػػػك اجػػػلل 
فل ػػػوكا ال ػػػكـ فػػػصهـ كقػػػػولكا: لػػػ ف لاكلمػػػكلـ لػػػك  السصسػػػػل لصػػػ عسف الحػػػـا فسرملػػػلمف مػػػػلكـل 

ـ فػػػػػن مكاقمػػػػػل ال ػػػػػكـ فامػػػػػ  كاقػػػػػ  بػػػػػف ربػػػػػ  هللا اللمرمػػػػػن رمػػػػػاك بػػػػػف فػػػػػأجممكا أمػػػػػال
الحبػػػػامن  اػػػػهـ ف لسػػػػ ل ككػػػػوف أكؿ قلصػػػػس مػػػػف الم ػػػػاكصفل كاالأاػػػػا الحكػػػػـ كر مػػػػوفل 
فكولػػػػو أكؿ أاػػػػػصا ف فػػػػػن االاػػػػػ ـل كأفسػػػػػ  لكفػػػػػس كأرجػػػػػللـل كااػػػػػلوؽ الململػػػػػكف المصػػػػػا 

ػػػػػ مكا رسػػػػػػػ  ااػػػػػػكؿ هللا  ػػػػػ  قػػ ػػػػػصا ف حلػػ ػػػػػ   ول -ملسو هيلع هللا ىلص  -كاااػ ػػػػػلل ف ولػػػػػػػ  قػػػػػػػا ش: قػػ م صلػػ
اللػػػػوس فػػػن ممور ػػػػهـ  ٔ()صبػػػكرا ااػػػلحس دمحم ال ػػػها الحػػػػااـ  ػػػهاا رػػػػأمف فرػػػ  العػػػػو ف ك

ل كرصػػػػا بػػػكلؾ ألػػػس مكػػػػل مػػػف كػػػػوف بهػػػو مػػػػف ٕ()فاػػػوؾ فرػػػ  الػػػػ مول كأعػػػك فرػػػػ  الحاا ػػػل
كلووللػػػػ   الماػػػسمصفل ف ػػػػولكا: رػػػو مم ػػػػا اللػػػ وع ااػػػػلحسسلـ ال ػػػها الحػػػػااـ ف ػػػولسلـ فرػػػػ ؟ 

ػػػػػ   الحػػػػػػال كرمػػػػػػاك رمػػػػػػا  الحػػػػػػالل كالحبػػػػػػامن الصهػػػػػػك  بػػػػػػكلؾ كقػػػػػػو لكا: كاقػػػػػػ  كقػ
مػػػػو )ف ػػػػوؿ البػػػػف جحػػػػش كألػػػػحو  :  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حبػػػػا  الحػػػػالل كبسػػػػ  كلػػػػؾ ااػػػػكؿ هللا 
ل ككقػػػػػف المصػػػػػا كاااػػػػػصا ف كأبػػػػػ  أف رأعػػػػػك مػػػػػف (أمػػػػػالجـ  ول لػػػػػوؿ فػػػػػن ال ػػػػػها الحػػػػػااـ

 كلؾ  ص ول فمظـ كلؾ رس  ألحول الاا ل كظلكا أف ق 

 

 

 : ابكرا اللووؽابن هللا رلهو رو  ل ( بكرا: ابكرا اللوس: لواقكا: كفن ح صؤ)
 .(ٔ٘/ ٗ لاوف المال ) ابف ملظكا ل أص لواؽ كلب  .

الوػو ق ل اللمع ػاص ؛ ٖ٘٘/ ٕ غا ػل الحػ صو ل لعطوبن )ا( كلن موؿ الاجس الكص رمرش   .ٕ)
 (.  ٕٗٚ/ ٔ غا ل الح صو فن 



 

 

 

كاػػػ م فػػػن أصػػػ صهـ كقػػػولكا: رػػػو ااػػػكؿ هللا  لػػػو قلسلػػػو ابػػػف الحبػػػامن  ػػػـ أماػػػصلو لسجػػػكال  
 ٔ()فلظالػػػو  لػػػ  لػػػ ؿ اجػػػلل فػػػ  لػػػ اص أفػػػن اجػػػل ألػػػبلو  أك فػػػن جمػػػو  ل ل فػػػأللؿ

ػػػفض  ر ْاػػػأ ل كل ؾ   }هللا لمػػػول :  ػػػْهاض  ر  ـض  ال َّ ػػػا ا بضصػػػا   فضرػػػ ض  قضل ػػػوؿ   ق ػػػسْ  فضرػػػ ض  قضل ػػػوؿ   اْلح  ػػػ م  ك  ل  ػػػػفْ  ك   ر 
ػػػػبضصسض  ْوػػػػا   َّللاَّض  ا  ك  ػػػػ ض  ك  ْاػػػػجض ض   ض اْلم  ـض  ك  ػػػػا ا ا ضْعػػػػا ا)   اْلح  ػػػػ ض  ك  ْلػػػػ    أ ْلسض ػػػػا   مض ْلػػػػ    أ ْجب  ػػػػل   َّللاَّض  رض اْلوضْلل  ػػػػا   ك   أ ْجب 
ػػػػف   ْلػػػػسض  مض ـْ  ص ل ال ػػػػكف   ك ال   اْل   ػػػػولضس كل ك  لَّػػػػ  ر    ـْ  ح  كك  ػػػػا    ػػػػفْ  ص  ـْ  ر  ك  صػػػػلض ور كا  ضفض   ض ػػػػفْ  اْاػػػػل ط  م   ص ْال ػػػػ ض ْ  ك 
ـْ  ػػػْلك  ػػػفْ  مض ص ر  ػػػ ض  ض ػػػْ   لض ػػػوفضا   ك ل ػػػك   ف ر م  ػػػؾ   ك  ػػػْ   ف أ كل  ض ػػػول ه ـْ  ح  ضط  ػػػن أ ْرم  ْلر و فض ػػػا عض  الػػػ   اآْلعض ػػػؾ   ك  أ كل  ض  ك 
ول   ػػػـْ  اللَّػػػػواض  أ ْلػػػػح  ػػػػو ل ػ ػػػػ  كف   فضصه  ولض لػػػػس  هللا رسرػػػػ   فسمػػػػو لللػػػػ  أعػػػػك ااػػػػكؿ هللا  ٕ(){ ع 

صف كاػػػسـ المصػػػا فمػػػلؿ ملهػػػػو العمػػػسل فكػػػوف أكؿ عمػػػس فػػػػن االاػػػ ـل كقاػػػـ ال ػػػوقن بػػػػ
ك مػػػػػػو ألػػػػػس مكػػػػػػل فػػػػػن فػػػػػػ ال  لألػػػػػحول الاػػػػػا لل فكػػػػػػوف أكؿ غلرمػػػػػل فػػػػػػن االاػػػػػ ـ

ف لػػػػـ ر ػػػػ مو قلسلولمػػػػو بهمػػػػول  أاػػػػصا هـل ف ػػػػوؿ: بػػػػس ل وهمػػػػو حلػػػػ  ر ػػػػ ـ اػػػػم  كرل ػػػػلل كا 
هللا فػػػػصهـ:  ٖ()فسمػػػو قػػػ مو فو المػػػو؛ ف ػػػوؿ الماػػػسمكف: ألطمػػػػع للػػػو أف لجػػػكف غػػػلكعل فػػػأللؿ

صف    ضفَّ  } ل ػػػػكا الَّػػػػكض صف    م  الَّػػػػكض ػػػػ ك  كال  ا  كا وج  ػػػػ   ول  ج  ػػػػن ك  ػػػػبضصسض  فض ػػػػؾ   َّللاَّض  ا  ػػػػكف   أ كل  ض ػػػػػ    ص ْاج  ْحم   َّللاَّض  ا 
َّللاَّ   و كا   ك  رـ   غ  حض  {  ا 

()ٗ. 

    
 
 
 

 

 ل لبصه ػن؛ اٗ٘ٙ/ ٖجومع البروف  لالطباص  ؛ ٓٛٔ- ٛٚٔ/ ٕ اللبكرل اصاعال ل ( . ابف ل وـٔ)
 . ٔٚ – ٜٙ  الللكؿ أا ول؛ الكاح ص ل  ٓٓٔ/ ٜالالف الجبا  

 . ٕٚٔ رل   ال  اع اكاع ( ٕ)
 . ٖٛ٘/ ٔاا ول المجول فن بروف ا؛ ابف حجا ل ٚٚٗ/ ٕ لوا خ الم صللل  ( ابف   ل ٖ)
 .  ٕٛٔ رل  ال  اعاكاع ( ٗ)



 

 

 

كأمػػو ل  ككلػؾ فػػن اجػػل قبػػس بػػ ا   ػػها فل ككػولكا  مولرػػل كأمصػػالـ اللواػػع ربػػ  هللا بػػف جحػػش "
و كأّمػ ل ػهص ا ٔ()   ولم صلػلل ف لػس صػكـ ب ػا ممكلػلالحكـ بف كراوف فأاسـ كأقػوـ مػع ااػكؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص

ر موف بف رب  هللا فاجع  ل  مكلل فمو  بهو كوفاا؛ كأمو لكفس فبال  طػف فااػ  صػكـ ااحػلال 
لصػ عس العلػػ ؽ رسػػ  الماػػسمصفل فكقػػع فػػن العلػػ ؽ مػػع فااػػ  فلحطمػػو جمرمػػول ف لسػػ  هللا لمػػول ل 

   .ٕ()(  عبصو الجرول عبصو ال رلعكك  فإلّ )  ملسو هيلع هللا ىلص  كطسل الم اككف جرول   ول مف ف وؿ ااكؿ هللا
   
 
 
 
 
 
 

 

رػف ألػس ابػن هللا رلػ  أف اللبػن ملسو هيلع هللا ىلص ألػو  ارػسل كككػكافل كرلػرلل كبلػك :ب ا ممكلل  ه ال ( ٔ)
فأمػػػػػ لـ اللبػػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص  اػػػػػ مصف مػػػػػػف »لحرػػػػػوفل فلرمػػػػػكا ألهػػػػـػ قػػػػػ  أاػػػػػسمكال كااػػػػػلم ك  رسػػػػػ  قػػػػػكمهـل 

الل رحطبكف  وللهوا كرلسكف  ولسصسل فولطس كا بهـل حل  و لامصهـ ال اّ ل قوؿ ألس: كل«االلوا
بسغكا ب ا ممكللل غ اكا بهـ كقلسكلـل ف ل   هاا ص رك رس  ارسل كككػكافل كبلػن لحرػوفل قػوؿ 
قلػو ع: كحػ  لو ألػػس: ألهـػ قػالكا بهػـػ قا لػو: أال بسغػػكا رلػو قكملػول  ألػػو قػ  ل صلػو ابلػػول فابػن رلػػو 

 (. ٖٚ/ ٗلحرا البعواص .) البعواصل كلؾ  م  كأابولول  ـ افع
 ل لبصه ػػن؛ اٗ٘ٙ/ ٖجػػومع البرػػوف  لالطبػاص  ؛ ٓٛٔ- ٛٚٔ/ ٕ اللبكرػػل اػػصاعال ل ( ابػف ل ػػوـٕ)

/ ٕالاصاع اللبكرل ل ابف ك صا؛  ٔٚ – ٜٙ  الللكؿ أا ول؛ الكاح ص ل  ٓٓٔ/ ٜالالف الجبا  
المجػول فػن برػوف ؛ ابف حجا ل  ٖٚٓ- ٖٙٓ/ ٖالب ارل كاللهورل ل ابف ك صا  ؛ ٖٓٚ -ٖٛٙ
اللػػػحرا ل   رواػػصف بػػف   ػػػصا بػػف حكمػػ  ٖٔل ػػول الل ػػػكؿ  ؛ الاػػصكطن لٖٛ٘/ ٔاااػػ ول 

 .ٕٖٛ/ ٔ المابكا مف اللواصا  ولمأ كا



 

 

 

 كرحال الم اككف ألواهـ أحػلَّ  لػ  هللا لمػول   مػو رألكلػ  مػف لػسل احػـ ك مػض أرمػوؿ العصػا
هػػـ أقطملػػو لسػػاحـل ك لولػػو  مػػو ال لمافػػ ل فأحلػػ  ف ػػوؿ: السّ  ٔ()ف ػػ  ااػػلولا أبػػك جهػػس فػػن صػػكـ بػػ ا

 }: لمػػول  هللا ٕ() لرػؾ كأابػ  رلػ ؾ فوللػا  الصػكـل كفػن كلػؾ ألػلؿ أصلػو كػوف أحػل   هػـالغػ اعل السّ 
كا  ضفْ  ػ ْ  ل ْاػل ْولضح  ـ   ف    ك  ػول  ػْلا   ج  ا ضفْ  اْلو  ػكا ك  ػك   ل ْلل ه  ْصػا   ف ه  ػـْ  ع  ا ضفْ  ل ج  كا ك  ػك   ػ ْ  ل م  ػفْ  ل م  ل  ػن   ك  ـْ  ل ْغلض ػْلك  ػػل ج ـْ  ر   فض  
ْصً و ل كْ     ْ   ك  أ فَّ  ك   ا  صف   م ع   َّللاَّ   ك  لض  . ٖ(){ اْلم ْلمض

قػرس بػف كفن مماكل بػ ا لللػ   رػو  للػكا م قػوع لػحو ل ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لسم ػاكصف كمػو اك  
 ابن هللا رل  ر اـ:" ٘()امم  أ و كا قو  : ٗ()ر و 
 
 

 

 .ٙ٘/ ٔلوا خ االا ـ الكلبن ل ( ٔ)
ل ػػول ؛ الاػػصكطن ل ٖٓٙ/ ٔاػصا أرػػ ـ اللػػ  ل ؛ الػػكلبن ل ٖٕٗأاػػ ول اللػػلكؿ الكاحػ ص ل ( ٕ)

الاحصػػػق ؛الم ػػواكوكاص ل   ٔٓٔاللػػػحرا الماػػل  مػػف أاػػػ ول اللػػلكؿ ؛الػػكا رن ل  ٜٙ الل ػػكؿ 
 .ٜ٘ٔ  المعلـك 

 . ٜٔ رل  االووؿاكاع ( ٖ)

: مف   و  اللو مصف كمػف ك ػوا لػولحصهـ. قػ ـ الم صلػل فػن (لػ ٘ٛ)  ( قرس بف ر و  الب منٗ)
مػػػع ابػػف اا ػػػمول ف لسػػػ   كاك  الحػػ صول كاػػػكف ال لػػػاع. كعػػا)ابػػن هللا رلػػػ   ع فػػل رمػػػا
 . ٕٚٓ/ ٘للاكسن ل ا اار ـ؛  ٜٖٗ   ال  و   ل  لمجسنصلظا: ا .الحجو)

 عس رس  اللبن لس  َّللاَّ رسر  كاّسـ كامع مف ل  جل ل بف جلو ع بف اكف ( أبك كّا الغوواصّ ٘)
حلّػ  رألرػؾ ااجع  ل  قكمؾ فأعبالـ )قكل ل فأاسـ مكول ل ف وؿ ل  اللبن لس  َّللاَّ رسر  كاّسـ: 

ف  م  رس  أعن فأعبال  ألن أاسم ل قوؿ: فإّلن رس   صلؾل فولطس لو  ل  أملو ف ول :  (أماص
 ػ   قكمػ  حلػ  قػ ـ فػن فأقػوـ  لفػإّلن رسػ   صلكمػو. قوؿ:كألصػ  قػكمن فػ ركلهـ. فل ملػن  مبػهـ

 مػ  كلػؾل   الّ  ااكؿ َّللاَّ لس  َّللاَّ رسر  كاّسـ الم صللل كمب  بػ ا كأحػ ل كلـػ للهرػأ لػ  الهجػاع
كوف ااػكؿ َّللاَّ لػس  َّللاَّ رسرػ  كاػّسـ صبلػ ئ أ ػو كا  كا حبػال لككوف طكر  أاما السكف لحروو

االلػو ل فػن لمصصػل  ابػف حجػا ل ك لو     كا غول ككولػ  كفولػ   ولابػكع اػلل  حػ   ك   ػصف. )
 . (ٜٓٔ -٘ٓٔ/ٚاللحو ل 



 

 

 

{قكلػ  لمػول  للالل اآلرو ل فن للالل الالم الالل صكـ ب ا ٔ()لللل  

{ ()ٕ. 
صػكال  ػولحمرـ الػكص رلػل مػف فػكؽ الكاػهـ مػو  ٖ() كقكل : }رلها    مو فن  طكلهـ كالجسك {

 فن  طكلهـ مف ال حكـل كل ك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الف ابف موج   ؛أبف موج لٖٕٖٕ/ ٗلحرا ماسـ ؛ماسـل ٘ٚ/ ٘لحرا البعواص البعواصل ( ٔ)
اللػػػػػحرا ؛ الػػػػكا رن ل ٖٗٔ  ل ػػػػول الل ػػػػػكؿ  ؛الاػػػػػصكطنل ٖٛٓ  أاػػػػ ول اللػػػػلكؿ ؛ ٜٙٗ/ ٕ

 . ٖٛٔ  المال  مف أا ول الللكؿ 

 . ٕٗ- ٜٔاكاع الح    اآلرو  ( ٕ)
 . ٕٓ  رل الح اكاع ( ٖ)



 

 

 

ك االكا ػػلل ر ػػوؿ ملػػ : لػػها  االرػػل  وللػػوا:  كا أكبلهػػو ل جسػػك لـ ملػػ  فللاػػوقم. كاللػػها: لػػ 
 . ٔ()ألهالو لهاا 

ف   عا)    ل مف عصاع فااوف قا ش كولكا  ٕ() } {كقكل  لمول : 
اللػف مف رو سل كاح عل كلـ رل ل كأعػك   ػص ل ابلػو ابرمػلل كالكلصػ  بػف رل ػلل فسمػو الولػسكا مػف 

كأمهمػو  -ابلػو الحػواو ٗ()كممػكك ٖ()طسبكا الم والعل فعا)  لصهـ    ػل مػف  ػ ول االلػوال رػكؼ
كرب  هللا بف اكاحلل ف ولكا: مف أللـ؟ قولكا: الم مػف االلػوا. قولكا:أجوػول كػااـل مػو للػو  -رواال

لّ   مو كـ حوجلل كا 
 
 
 
 
 

 

 .  ٜٙٗ/ ٙٔجومع البروف  ل( الطباص ٔ)

 . ٜٔ  رل الح اكاع ( ٕ)
بف الحواو بف اػكا  بػف مولػؾ بػف غػلـ بػف مولػؾل كلػك ابػف روػاالل أعػك ممػوكل كممػككل  ( ركؼٖ)

. )صلظػا:  ابػف اال ه  بب ا مػع ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اك  رلػ  ربػ  هللا بػف ر ػوس ابػن هللا رلهمػو
 .(ٕٕٙٓ/ ٗممافل اللحو ل ل لمرـ  كأب؛ٖ٘ٚ – ٖٗٚ/ ٖالط  و  الجبا  ام  . 

بػف ابف افورل بف الحواو بف اكا  بف مولؾ بف غلـ كأم  رواال بل  ربصػ   واو( ممكك بف الحٗ)
 مس ل بف ربص  بف  مس ل بف غلـ بف مولؾ بف اللجوا. ككوف لممكك مف الكلػ  الابرػع بلػ  ممػكك 
كرمصاع بل  ممكك كأمهمو أـ صل   بل  قػرس بػف لرػكاال بػف حػااـ بػف جلػ ل بػف رػوما بػف غػلـ 

كلػك الػكص بػال أ ػو  لالم  ػل مػع الاػ مصف مػف االلػوا ك ػه  بػ اا بف ر ص بػف اللجػوا.  ػه 
جهػػس لػػػك كأعػػك  رػػػكؼ بػػف الحػػػواو حلػػػ  ا بلػػو  كرطػػػف رسصهمػػو أبػػػك جهػػس. لملػػػ  هللا. صكم ػػػك 

كلرس لممكك بف  رل  هللا بنف لسهمو. ككقع أبك جهس لا مو فكفف رسر  رب  هللا بف مامك  ا 
 .(ٖ٘ٚ - ٖٗٚ/ ٖلجبا  الط  و  ا)صلظا:  ابف ام  .  الحواو ر ل.



 

 

 

و أجووللػو مػف قكملػول ف ػوؿ ااػكؿ هللا لػس  لا   بلن رملول  ـ لو   ملو صهـ: رو دمحمل أعا)  لصلػ 
ل كقـ رو رسنل فسمػو قػومكا ك لػكا مػلهـل ٕ()ل كقـ رو حملعٔ()هللا رسر  كاسـ: قـ رو ربص ع بف الحواو

رل ػل بػف  -ككػوف أاػف ال ػكـ -قولكا: مػف ألػلـ؟ فػأعباكلـل ف ػولكا: ألػلـ أجوػول كػااـل ف ػوال ربصػ ع
كلصػ ل فأمػو حمػلع كرسػن فسػـ رمهػ  قالصهمػو أف قل لمػول ابرملل ك وال حملع  ػص لل ك ػوال رسػن ال

 كأمو ربص ع فوعلسف بصل  كبصف
 
 
 
 

 

 ( ربص ع بف الحواو بف المطسل بف رب  ملوؼ بف قلن ال ا ن المطسبنل ركل  أ و الحواو.ٔ)
كوف أاف مف ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  م ا الصفل ككوف  ا م  قبس  عكؿ ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اا اااقـ بف أب  

أعكر  الطوصس كالحلصف بػف الحػواو بػف المطسػل كممػ   لجال   ل  الم صلل مع  اااقـل ككول
بػف الحػواو قػ ا كملللػل رلػ  ااػكؿ هللا اماػطا بػف أ و ػل بػف ر ػو  ابػف المطسػلل ككػوف لمبصػ ع 

 ه  ربص ع بف الحواو ب اال فكوف ل  فصهو غلول رظرـل كم ه  كا ـل ككوف أاف الماسمصف ل ملسو هيلع هللا ىلص
 ػػػ و  ككػػػوف رمػػػا سػػػ  صكم ػػػك. فوالػػو ملهػػػول فمػػػو   وللػػواال صكم ػػكل قطػػػع رل ػػػل بػػف ابرمػػػل اج

؛ابف ٕٔٓٔ-ٕٓٓٔ/ٖفن ممافل االحول  االالرمولصلظا:  ابف رب  البال  ).كالكف الل
 .(ٜٗٗ/ ٖأا  الغو ل  اا صا ل

بػػف لو ػـػ بػػف ربػػ  ملػوؼ أبػػك رمػػواع كقصػػس: أبػػك  - ابػػن َّللاَّ رلػ  -( حمػلع بػػف ربػػ  المطسػػل ٕ)
ملسو هيلع هللا ىلصل كأعػو  مػف الابػورلل أاػ  هللا كأاػ  ااػكل ل لػلك) ربػ  المطسػل لولػل  رمس ل كوف رـ اللبن

بلػ  ألصػل بػػف ربػ  ملػوؼ بػػف للػاعل فكلػػ   لػ  حمػلع كلػػورلل ككولػ   ك  ػل مػػكالع أبػن لهػػلل 
 مكػل حمرػلل ككػوف أاف مف اللبن ملسو هيلع هللا ىلص  اللصفل أاسـ  أابم  حملع كااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل ككوف حملع

 ا م  رلا كململ لااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ه  ب اال كاال ه   أح ل كلػك ابػف أابػع كعماػصف اػللل صػـك 
/ ٕممافل اللحو ل ل لمرـ  كأبصلظا:  ) لسهجاع. الاب  فن الللف مف  كاؿل مف الل   و

 .( ٚٓٔ- ٘ٓٔ/ ٕااللو ل فن لمصصل اللحو ل ؛ ابف حجال ٖٚٙ- ٕٚٙ



 

 

 

قال  بابلوفل فأ عف كس كاح  ملهمػو لػوح  ل  ػـ كػا رسػن كحمػلع رسػ  رل ػل ف ػل   كاحػلم   
حلػ  مػو   وللػواال  مػ  أابمػل أك عماػل أرػوـ مػف  ٔ()لػملوربص عل كق  قطم  اجسػ ل فسػـ صػلؿ 

 .  ٕ()صلمو كوف الماسمكف فن طا  هـ  ل  الم صللكقمل ب ال ح
 مأاػوع مػف بػ ا مماكػل فػن ألػوبهو ممػو الماػسمصف رس  غرظو كف حلاقر مكل الم اككف فن كوفك 

 ملمػػكا هػػـلَّ أض  حلػػ  ال ػػأال كأعػػك االلل ػػوـ للرػو  فصهػػو كلجػػرش كاا ػػااؼل اللػػلو ص  كقلػػس الهل مػل
 صػػػلوطف ال حلػػػ  اااػػػوا ل فػػػ ال فػػػن وؿلاالاػػػلمج مػػػف كملمػػػكا بػػػ ال فػػػن قػػػل لـ رسػػػ  ال كػػػول
  ػومسل  حػال ل ػكـ أفْ  رسػ  قػا ش الو ػ  بػ ا غػلكع أ ػا كرسػ لكحللهـ مأاولهـ م   الماسمكف 
 لػػك  م ػػس فػػن لسعػػكض االاػػلم ا  فػػن كأعػػك  ح ػػ لول كلػػاكص غرظهػػول ل ػػون الماػػسمصفل بػػ 
   لٖ()جهس أبن بف ركامل ككوفل المماكل
 

 

 . (ٗ٘/ ٕلاوف المال ابف ملظكا ل ).( أطوؿ الاكك  ٔ)
 ؛ٖٗ/ ٕ ل٘٘/ ٔلػػػوا خ االاػػػػ ـالػػػكلبن ل  ؛ٜٖ٘/ ٔاػػػصا أرػػػػ ـ اللػػػ  ل صلظػػػا: الػػػكلبن ل ( ٕ)

 . ٜٖٓ  الاصاع اللبكرل  ل الحاف الل كص كأب ؛ ٜٙٔالم واكوكاص ل الاحصق المعلـك 

 أ ػ ّ  مػف كأبرػ  كػوفل المعلكمػن َّللاَّ  بػ ر بػف المغصػاع بػف ل ػوـ بف رماك جهس أبن بف ركامل( ٖ)
 ال  جهس أب  بف ركامل اكل الولا صـك كوف لمو كاّسـل رسر  َّللاَّ  لس  َّللاَّ  ااكؿ رس  اللوس
 ال  لهػػلجـ فػإفّ  أعسلػكال: الاػوصلل ألػحول ف ػوؿ رولػػفل فألػوبهـ ال حػا فاكػل لوابػو ال حػا
 قوؿ ك كح كل  هللا ص ركف  الاوصلل ف  كمف كالم حكف  اللااا  فجمسل   ص و لوللو رلكـ لغلن
 الممػػس أعسػص لػ  كقػػوؿ ركامػل الػ  مػػ اال جػول ك هللا االّ  فرػ  صلوػػع ال مكػوف لػكا قػػولكا لػكا مػو
 دمحم لػ   فهكا ركامل قوؿ هللا ال  فر  صلوع ال مكوف لكا فّ إف هللا ال  ل   ال قس قوؿ أقكؿ موكا قوؿ
قوؿ  كاّسـ رسر  َّللاَّ  لس  اللبنّ  الولا كأفّ  روـ ركامل فأاسـ فاجع بلو فواجمكا لر   ص ركلو الك 
  ػ و اػلل  أجلو صف اال ه  لكالف  ل قو  رس  ( كاالممس المهوجا  ولّااجل ماح و ماح و: )
 ممافػػػل فػػن االاػػلرمول صلظػػا: ابػػف ربػػ  البػػا ل . )رلػػػ  هللا ابػػن  كػػا أبػػن ع فػػل فػػن ر ػػاع
ابػف حجػا  ؛ٙ٘ٔ/ ٗ كاامـػ المسػكؾ لوا خ نف المللظـ؛ ابف الجكلص ل  ٖٛٓٔ/ ٖ االحول
 (. ٗٗٗ/ ٗ اللحو ل لمصصل فن االلو لل 



 

 

 

 قػػا ش لرمػػول أج ػػا ٕ()ابرمػػل أبػػن بػػف هللا كربػػ  حػػالل بػػف اػػوروف كأبػػك لٔ()أمرػػل بػػف كلػػوكاف
 قػػ  كػػوف اللػن المصػػا احلجػلكا هػػـألّ  اللػ   بهػػكا فمسػػك  مػو كأكؿلالمماكػػل لعػكض كلحماػػو ل ػوطو
 مم ػػا رػو: أمػكالهـ فصهػػو كولػ  لسػكصف كقػػولكا بػ ال لمماكػل اػػب و كولػ  كاللػن اػػوروف أبػك بهػو لجػو
   عرواكـل كقلس كلاكـ ق  دمحما  ف قا شل
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لػ  لػال صػـك فػلا ك  لقلػس أبػك  صػـك بػ ا كػوفاال ( لوكاف بف أمّرل بف عسف ل أبك كلل الجمحػنّ ٔ) ا 
أحبا لػ  ابػف رمػ  رمصػا بػف كلػل ك مّكلل كأاسم  اماأل  كلن لوجرل بل  الكلص  بف المغصاعل 

 لبػػن لػػّس  َّللاَّ رسرػػ  كاػػسـل فحبػػػا. كحبػػا كقمػػل حلػػصف قبػػس أف راػػسـ  ػـػ أاػػػسـأمولػػو مػػف اللّ 
مف الغلو ـ فأج ا ف وؿ: أ ه  مو طوب  بهػكا  ال لوػس لبػّنل  كأرطو  اللبّن لّس  َّللاَّ رسر  كاسـ

صلظػا: ابػف حجػػا ل . )ابػن هللا رلػ   م لػس ر مػوففػن مّكػل حلػ  مػو  بهػو  فػن  أقػوـل ك فأاػسـ
 . (ٖٓ٘ - ٜٖٗ/ٖاللحو ل االلو ل فن لمصصل 

ك س ػل كا الػّامحصف  ل ابػف المغصػاع بػف ربػ  َّللاَّ بػف رمػا  كاام  رماكل ( رب  َّللاَّ بف أبن ابرملٕ)
ل ركل  أ و رب  الاحمف كلك أعك  كوف اام  بجصاال فغّصا  اللبّن لس  َّللاَّ رسر  كاّسـلبف معلـك

كلػك كالػ  رمػػا بػف ربػ  َّللاَّ بػف أبػػن معامػلل   ررػوش بػف أبػن ابرمػػل ابكرػ ل أمهمػو أاػمول بلػػ
ل كاالما  ل  أف جول لصللػا ابن هللا رل  ككل  رب  َّللاَّ الجل  لمما  ابرمل ال ورا الم هكا

االلػو ل صلظػا: ابػف حجػا ل ل فا م رػف ااحسلػ    ػال  مكػلل فمػو . )ابن هللا رل   ر موف
 . (ٜٙ/ ٗفن لمصصل اللحو ل 



 

 

 

 ألػػف ككولػ  ف وركلػول لػكلؾل فأجػوبكا  ػأاال ملػ  لػػ اؾ أف لمسلػو حابػ ل رسػ  المػوؿ بهػكا فأرصلكلػو
 {:لمػول  هللا ٔ()ألػلؿ كلػؾ كفػن  صلػوال ألف عماصف كالموؿ  مصال

 كلجفّ   ٕ()} 
 فػن بػو ع مػوؿ كالػ  كاآلعػاعل الػ لرو فػن رسػصهـ ك ػوال اػلجكف   اللو ػل لػك   ػأفّ  أعبالـ لمول  هللا
لّ  الللػال  لػ  صل ص كال ال رطوفل ابصس  كمػو ك لكاػاكفل رغسبػكف  فهػـ لهل مػللا  لػ  ملػصا  مػوكا 
 .ٖ()}{: لمول  هللا قوؿ

فسمػو كػػوف اػػلل لاػع أاا  ااػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف رحػػ   ػـ قػػوؿ:  لػػ  رحبػا الم ػػاككف فرطكفػػكف رػػااع 
ابػن  مػو أبػك  كػا اللػ صق ك  (ٗ)ا رس  المكاـ لر ػرـ لسلػوس الحػ ف مو أ و  كا لسؾ الالل أمصا 

أ ػو لا ػاع ابػن هللا رلػػ  فػن الحجػل اللػن أمػا  رسصهػو ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل قبػس حجػل الػك اعل هللا رلػ  
 ال"فن اللوس صكـ اللحا:  فن المل صلكلكف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ ٗ كاللهورػل الب ارػل؛ ابف ك صا ل ٖٕٚ الللكؿ أا ولح ص ل ؛ الكأٚٙ/ ٔ اصاعل  ل وـ ابف( ٔ)
 .ٖٚٔ/ ٜ الملصا اللواصال   للحصسن؛ إٕٗ المعلـك الاحصق؛الم واكوكاص ل ٕٔ
 .  ٖٙ  رل  االووؿاكاع ( ٕ)
 . ٕٔاكاع المجو لل  رل ( ٖ)
 .  ٖٙٔ/ ٕ( ال غكصل ممولـ الللل س ٗ)



 

 

 

لمػػو أمػا هللا لمػػول  أف رملػع الم ػػاككف ك   ٔ()"رحػ   مػ  المػػوـ م ػاؾل كال رطػػكؼ  ولبصػ  را ػوف 
مػف قابػػوف الماػػج  الحػااـ فػػن الحػػ  كغصػػا . قولػ  قػػا ش: لصػػل طمف رلػو الملػػوجا كاااػػكاؽ أرػػوـ 
الحػػ  كلصػػكلبف مػػو كلػػو للػػصل ملهػػول فمكبػػهـ هللا رػػف كلػػؾ  ػػواما   لػػوؿ ألػػس الجلػػول حلػػ  

 رسػ  قلػوؿ الػاكـ الهػـ أقػال فمـل ااػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل راسمكا أك رمطكا الجل ل رف ص  كلـ لوغاكف 
{كقػ  قػوؿ هللا لمػول   لٕ()اللوس  لر  كأكل  اللوس  ول ركع  ل  الحق ل ابهـ  لػ  االاػ ـ كألسػ 

ااكؿ  اغل ف }(ٖ)
ككػوف كلػؾ فػن حػا  ػ ص  كبػصق  فػن اجػل ملهػو هللا ملسو هيلع هللا ىلص الاكـ روـ لبػكؾ اػلل لاػع مػف الهجػاع

مػف الحػػوؿ جسػػ  لسلػػوس أمالػػو ك رػػن مػػف حكلػ  مػػف أحرػػول اارػػاال لسعػػاك) ممػػ  فأكرػػل ممػػ  
الاكمػػوف كحسوػػوللـ بلحػػف ااػػكؿ هللا لػػس  هللا  اػػمع ومػػلك ل ٗ()  ػػا ك صػػا قا  ػػو مػػف    ػػصف ألوػػو

الارػػل فسػػـ صجلا ػػكا رسػػ  الل ػػ ـ كالس ػػولل بػػس لواقػػكا فػػن الػػ    فػػن  اعػػس لػػوبهـ رسرػػ  كاػػسـ أ
اػػػممل الماػػػسمصف الماػػػكا لل فػػػن  اعػػػس الجل ػػػاع كأاجو هػػػو ل ػػػا ااحػػ ك لـل فكػػػوف لػػػكلؾ أحاػػػف 

 كحلس بكلؾ ل٘()اللو رل
 
 
 
 
 
 

 

 .ٕٜٛ/ ٕلحرا ماسـ ماسـل ( ٔ)
 .  ٘/ ٘الب ارل كاللهورل ا ل ابف ك ص( ٕ)

 .ٖٕٔ اكاع اللك ل اآلرل( ٖ)
 .ٕ/ ٘الب ارل كاللهورل ابف ك صا ل ( ٗ)
 .  ٜٜٖالاحصق المعلـك  الم واكوكاص ل( ٘)



 

 

 

اروارل كبصػاع ل  مػو لػـ رككلػكا رحلػسكف رسصهػو لػك كقػع للػوؾ الػط اـ  الماسمكف رس  مكوال 
كألػس  (ٔ)جول لوحل أصسلل فلػولا الااػكؿ ملسو هيلع هللا ىلص كأرطػو  الجل ػلل كألػو  ألػس جابػولل ك بصف الجر صف
 (ٖ)لأصسػػ للػوحل ااػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلو ػو فهػػك رلػ لـل ككلػػل ل فػأرطك  الجل ػلل ككلػػل لهػـ (ٕ)أكاا

كأر لػ  ال  و ػػس اللػػن كولػػ  لممػػس ل (ٗ)كلرمػػول كأصسػػل   كمػل كلبػػكؾ ككػػكلؾكأقػا بإرطػػول الجل ػػلل 
 لحاول الاكموف أف ارلمو لو رس  او لهو ااق مصف ق  فو  أكال ل فول سب 

 
 
 
 

 

مكبع مف أرموؿ رموف  ولبس ول مف أاض ال وـ قال ج وؿ الاااع مف لوحرل الحجولل :( جابول ٔ)
اػػػمول الػػػ    أممجػػـػ مػػو ااػػػلمجـ مػػف  ال كػػاص ل). كأقػػػسّ  كاحػػػ  مصػػس بصلهمػػػو كلػػن قا ػػػل مػػف أكاا

 .(ٛٔٔ/ ٕممجـ البس اف ؛الحمكص ل ٖٗٚ/ ٕ كالمكابع 
بسػػػ  فػػػن    ػػػجا للعػػػك ملػػ  الاحولػػػل الػػػّكااك كلػػن لبػػػول لل اػػػم رسػػػ  اااض حمػػال : ( أكاا ٕ)

ال كاص  ). أطااؼ ال وـ مف أرموؿ ال ااعل  ـ مف لكاحن البس ول. كرّموف مجوكاع ااض الحجول
/ ٔممجػػػـػ البسػػػػػ اف ؛ الحمػػػػكص لٖٓٔ/ ٔ ممجػػػـػ مػػػػو ااػػػػلمجـ مػػػػف ااػػػػػمول الػػػػ    كالمكابػػػػع  ل 
ٕٜٔ) . 

م صلػل لػغصاع رػوماع بهػو لاع راػصال  كلػنم صلل رس  اوحس  حا ال سـل ممو صسػن ال ػوـل : أصسل( ٖ)
م صلػػػل لسصهػػػػك  الػػػكصف حػػػّاـ هللا رسػػػػصهـ لػػػص  الاػػػػمؾ صػػػـك الاػػػب  فعػػػػولوكا فماػػػعكا قػػػػا ع  كولػػػ ك 
ممجـػ ؛الحمػكص ل ٕٙٔ/ ٔ ممجـ مو االمجـ مػف ااػمول الػ    كالمكابػع  ال كاص ل).  اكعلول 
 .(ٕٜٕ/ ٔالبس اف 

بسص  فن أطااؼ ال وـل بصف ال وـ ككا ص ال ا ل كلمو بس  ألس لرمول فن الل لاع كطل :  ( لرمولٗ)
مكا ب   لـ كأابهـ  أص صهـل فسمو اللبنل ملسو هيلع هللا ىلصل كا ص ال ا  أااسكا  لر  كلولحك  رس  الجل ل كأقو

ممجػـػ مػػػو ال كػػاص ل ) . أجسػػ  رمػػال ابػػن هللا رلػػػ ل الصهػػك  رػػف جل ػػػاع المػػال أج لػـػ ممهػػـػ
 .  (ٚٙ/ٕممجـ البس اف ؛ الحمكص ل ٜٕٖ/ ٔاالمجـ 



 

 

 

 ٔ()   ح ك  ال كلل االاػ مرلل حلػ  القػ  حػ ك  الاكمػوف م و ػاعللولا الماسمصفلكلككا لكامّ  
الاػ ـ لغصصػاًا جػكا ًو فػن مػو كػوف رسرػ  اللػوس فػن جػولسصلهـ مػف رػو ا   وطسػل ف ػػاا  ػـ أحػ و ا

االاػػ ـ   مػػػو  الم ػػاكصفل رػػػف الماػػج  الحػػػااـل كمػػلمهـ مػػػف رموالػػ ؛ اّلػػػ  ال راػػل رـ لهػػػـ أف 
صجممػػكا بػػصف رمػػواع الماػػوج  كاال ػػااؾ  ػػوب كمػػو رػػ ّلـ لجاػػًول كحػػـا الػػلكا) مػػلهـ ل عػػل ؼ 

مبػػػ  هللا كحػػػ  ل ك ػػػلمف بااػػػكل  ملسو هيلع هللا ىلصل كمػػػف رمبػػػ  االػػػلوـ كااك ػػػوفل كحػػػّاـ ال واػػػع بػػػصف مػػػف ر
ك و حهـ؛ ال هـ صػك حكلهو لغصػا هللا لمػول ل كبػصف ألػ  ال صجػكل االاػلغووا لهػـ  مػ   لػااالـ رسػ  
ال ػػاؾل كمػػػكلهـ رسػػػ  كلػػؾ ل كمػػػو قػػػاا  لغػػول رهػػػك لـ؛ افَّ الم ػػػاكصف الرهػػ  لهػػػـ اّلهػػػـ  ف 

لمػو صابػػكلهـ  ػولج ـ الملمػػقل كلمللػع قسػػكبهـ رظوػا  كا  ولماػسمف ال صاقبػػكا فػصهـ رهػػ ًا كال كمػلل كا 
رػف االكرػػوف كالكفػػول  مػػو صب كلػ   ألاػػللهـ لبصلمػػو ا ػػلمس االاػ ـ رسػػ  ر ػػو ا  كأحكػػوـ  ػػاررل 
ـ كأع قرػػلل لهػػو كللهػػو كقرملهػػو فػػن لابرػػل الوػػا  كالجمورػػل كاامػػل رسػػ  ملهػػو) هللا لمػػول  الم  ػػ

ل كمػػػف أجػػس افػػع اارػػػل اللكحصػػ  ككسمػػل ال  لػػػ   ال هللا كل ػػالو كارل و لػػو  مسػػػـ  ٕ()لسوطػػاع ال  ػػا ل
 كر صف كاع ص كالممس  م لبولو فر  الع ص ك اللجوا كالامو ع االب رل  .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . ٓٓٗ  - ٜٜٖالاحصق المعلـك  الم واكوكاص ل( ٔ)

 ـ فػػن  رػػكع الم ػػػاكصف  لػػ  االاػػػ ـالاحصسػػن ؛ حمػػك  بػػػف أحمػػ  بػػف فػػػا) ل مػػله  ال ػػا ف الجػػػا ( ٕ)
ٕ  /ٛ٘٘  . 
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 ةالخاتم
 ّف رسـ أا ول للكؿ ال ا ف لوؿ رلورل كبصاع مف رسمول الماسمصف ملك اف كوف 
ماكرو  ملواقل فن  طكف كلل اللواصا كالح صو كالاصاع حل  أل ح  ل  مللوو  
عولل    لولجل مف حالهـ رس  لحاص ماكرول  ال ا كمللو  ول ااال كاللمحرص 

 كبروف قللهو رس  الكقكؼ  كف  فاآلرل م لواصا ممافل رمكف ككلؾ  اللمصل   ك ال
فهـ اآلرللك م   رس  كرمصف ال ا ف ممولن فهـ فن قكص طا ق للكلهو؛ الَّ  ابل

 : رألنال ااال كال حو لبصف مو 
 .  كج  لرغل مح  ع اا ول الللكؿلال   -ٔ

 غصا الللكؿ أا ول الافع؛ افَّ  حكم  الللكؿل ابل فن اللحوبن قكؿ  -ٕ
 ل جلهو  . عوبمل

  وا عوص كالحكا و  ولحكا و كااحكوـ  ولماب و  ااا ول بما   فَّ   -ٖ
 الكلف فن كااكعهو اا رول ل اا  كارن مف أكل ؾ كس  كاامكلل كاالملل
 االككوالو. كاهكلل

مف ع ؿ ماكرو  أا ول ا عن أأا ول الللكؿ االال الؿ اللمف فكا     -ٗ
صجل أف كالكص  اللوا خ االا من الللكؿ فهك أل ؽ ماكرو  رالل   لصهو

؛ افَّ وس طا  ل محوجمل ألس الح صو لسالل اللبكرللا عرل بأالل  لحوجـ اكارول
 للوؾ اكارو  ل عس فن لسل ر ص ع الماسـ . 

ل أص أف  مبو رسـ الملوا ل رسموف ركم ف  مبهموك  رسـ أا ول الللكؿ -٘
 كبهمو رسـ الملوا ل لك المكمس لمسـ أا ول الللكؿ

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ال ا ف. صلبا لواصا 

ألس الجكل صج لـ  الصهك صلل ع ماكرو  اا ول الللكؿ اللن لعص  الكص   -ٙ
 مف أبال لوو  الصهك  فن الحوبا كالموبنك كالبه  كالغ ا كالمكا 

كال لج  فن الغولل فن لكا الكق  كمو قبس  لحسل فوا ع أك مكل ًو  االفاو 
    . ملحافًو  ال كلسصهك  فر  الص  الطكل 

ّف ماكرو  أا ول للوا   عس  فر  ك صا مف ال رولو  الك لرل  ّف  صف ال   -ٚ كا 
الللكؿ اللن لعص الللوا  اقس ممو جول رف الصهك ؛ افَّ احلجوؾ الللوا  
 ولماسمصف فن رلا الللل س اقس كاللهـ كولكا رمر كف فن اطااؼ الجل اع كفن 

مااسل الصهـ ككول  الللوا  أج ا لجوك و كلصلو مع الكفك  االا مرل ال ال وـ
كالمل مصف  صف ررا  رسر  الا ـ لـ الكصف فن قسكبهـ اأفل كاحمل كاقابهـ 

جمرع الللوا  الهـ فن ر اكلهـ الماسمصف كولصهك  فن مك ع لسماسمصف كلرس 
حااؽ ملوحوهـ  . قلسهـ الماسمصف كأاالـ كلعا ل    لـ كل ـ ماوج لـ كا 

 ع ألس اغسصل الملوفع ال لصكرلل كمك ألس اللووؽ ال ؾ كالا لل كر ـ اللل صق كل  -ٛ
اف ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لمومس مع الملوف صف  غورل الحكمل لسحوو  رس  كح ع ال وطس ك 

اللف االا من كلمواك  كم اااع الل وع الملوف صف ك الا لل كال  الملابلصف 
   ع ااا الـ ال  هللا لمول  .  ولماسمصف  ل ككوف ملسو هيلع هللا ىلص ر بس مورظهاكف مف االا ـ ك 

 ابل ال اؾ اللماؾ ب صف اآل ول المعولف لس اع كملو مل المح -ٜ

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ككوف ر ) االا ـ  الس الحاص رس  اللوكك ك الكجولل كالمعوفل رس  الاممل  
لهـ بل ا كسمل اللكحص  ك ركلهـ الرل و لو  مسـ كر صف كاع ص كالممس 

  كالامو ع االب رل .  م لبولو لمو فصهو مف اللجوا
ل   ا لمس  ماكرو  اا ول الللكؿ رس  ممولجو  اروارل كاجلموررل كرم   -ٓٔ

المككجًو لممولجل كاقع الماسمصف مف ع ؿ الكقو ع الم وبهل فن رلا الللل س.
 كأف صجمس  ل الللس مف فر  رمو ك لجوكل ل الممس لكا صل بس أف لمول  هللاض  أاجك مف العلوـ كفن

المولمصف  كالل ع كالا ـ رس  عولـ  ال ب كالحم  ل كابلغوًل لمابول  الجا ـ  لكجه وً عولل
 المااسصف كرس   ل  كلح   أجممصف . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 




















 


























 

            



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
 .الجا ـ  ا فال م   -

 

  
 المصادر  -1

 
 .لػ(ٖٓٙابف اا صا ؛ رل ال صف أبك الحاف رسن بف دمحم ال ص ولن )  -

أا  الغو ل فن ممافل اللحو لل لح صق: رسن دمحم ممكض كرو ؿ أحم   -ٔ
 . ـٜٜٙٔل ٔلبلوفل ط –رب  المكجك ل  اا الجلل المسمرلل بصاك  

 ال وبنل  اا الجلل الجومػػػس فن اللوا خل لح صق: أبك الوػ ال رب  هللا -ٕ
 ـ.ٜٚٛٔل ٔلبلوفل ط -المسمرلل بصاك  

ابف اا صا؛ ل مج  ال صف أبك الامو ا  الم واؾ بف دمحم بف دمحم الجلاص ابف اا صا  -
 .لػ(ٙٓٙ) 

اللهورل فن غا ل الح صو كاا ال لح صق: طولا أحم  اللاك  كمحمك   -ٖ
 لػ.ٖٖٛٔلٔدمحم الطلوحنل المكل ل االا مرلل ط

 .  كص؛ أحم  بف دمحم )مف رسمول ال اف الحو ص ر ا لجاص(اا ل   -
ط  و  المواا فل لح صق: اسرموف بف لولا العلصل مكل ل المسكـ  -ٗ

 ـ.ٜٜٚٔل ٔكالحكـل الم صلل الملكاعل ط

 .لػ(ٔ٘ٔابف ااحوؽ؛ دمحم بف ااحوؽ بف راوا المطسبن )  -
 اا  الاصا كالمغولص المماكؼ  اصاع ابف ااحوؽل لح صق: اهصس لكوال -٘

 ـ.ٜٛٚٔل ٔالوكال بصاك ل ط

 
 
 
 
 



 

 

 

 .لػ(ٔٚٗاااوااصصلن ؛ أبك المظوا طولا بف دمحم ل )   -
الل لصا فن ال صف كلمصصل الواقل اللوجرل رف الواؽ الهولجصفل المح ق:  -ٙ

 ـ.ٖٜٛٔ -لػ ٖٓٗٔل ٔكموؿ صكاف الحك ل رولـ الجللل لبلوفل ط

 .لػ(ٔٛ٘اا بصسن؛ أبك دمحم رب  الحق )  -
 اررل الجبا ل لح صق: أبك رب  هللا حاصف بف ركو لل مكل ل ااحكوـ ال -ٚ

 ـ.ٕٔٓٓلٔالا  ل الا وضل ط

 .لػ(ٕ٘ٛٔ ؿ ال صخ؛ رب  الاحمف بف حاف )  -
فلا المجص   اا كلول اللكحص ل لح صق: رب  ال و ا ااالولكطل مكل ل  -ٛ

 ـ.ٕٜٛٔل ٔبصاك ل ط – اا البروفل  م ق 

 .لػ(ٖٓٗبف ل و  ) ابف ااراابن؛ أبك امص  أحم  بف دمحم  -
الممجـل لح صق كلعا  : رب  المحاف بف  باالرـ بف أحم  الحاصلنل  -ٜ

 ـ.ٜٜٚٔل ٔ اا ابف الجكلصل الممسجل المابرل الامك رلل ط

 .لػ(ٕٓٚٔااللكان؛  هول ال صف محمك  ال غ ا ص )  -
ع الم ولنل ) . (ل  اكا الممولن فن لواصا ال ا ف المظرـ كالا -ٓٔ

 . لبلوف –ابنل بصاك   اا  حرول اللااو الم

 .لػ(ٕٖٛاال واص؛ أبك  كا دمحم بف ال واـ )  -
اللالا فن ممولن كسمو  اللوسل لح صق: حولـ لولا البومفل  -ٔٔ

 ـ.ٕٗٓٓل ٖ اا ال  و ا لسط ورل كالل ا كاللكل عل  م قل ط

اال واص؛ كموؿ ال صف أبك الباكو  رب  الاحمف بف دمحم بف ربص  هللا االلواص  -
 .لػ(ٚٚ٘) 

لللل اال ول فن ط  و  اا  ولل لح صق:  باالرـ الاوماا نل  -ٕٔ
 مكل ل

 
 
 



 

 

 

 ـ.ٜ٘ٛٔل ٖااا فل ط –الملوال ااا فل اللاقول  

 .لػ(ٖٜٓابف  روس ؛ دمحم بف أحم  الحلون )  -
ب ا ع الللكا فن كقو ع ال لكال لح صق: دمحم ملطو ل  اا  -ٖٔ

 لػ.ٜٖ٘ٔل ٔط را و فلف -الل ا فاالل  لوصلا 

 .لػ(ٕٙ٘دمحم بف  امورصس )  البعواص؛ -
الجومع اللحرا المماكؼ  لحرا البعواصل لح صق: دمحم للصا  -ٗٔ

بف لولا اللولا ل  اا طكؽ اللجوع لسط ورل كالل ا كاللكل عل بصاك  
 .ـٕٔٓٓل ٔلبلوفل ط -
اللوا خ الجبصال لح صق: لو ـ الل كصل  .  ل  ا اع الممواؼ  -٘ٔ

 لػ.ٖٓٙٔالم مولرلل حص ا  و  ال كفل 

 .لػ(ٖٚٔٔلبااكص؛  امورصس ح ن ) ا -
اكا البروف فن لواصا ال ا فل ) . (ل المط مل الم مولرلل  -ٙٔ

 لػػ.ٖٖٓٔ

 .لػ(ٕٜٕالبلاا؛ أبك  كا أحم  بف رما بف رب  العولق الملجن )  -
ال حا اللعوا المماكؼ  مال  البلاال لح صق: رو ؿ بف ام ل  -ٚٔ

 ـ.ٕ٘ٓٓل ٔمكل ل المسكـ كالحكـل الم صلل الملكاعل ط

 .ـ(ٖٛٛٔال الولنل  طاس )  -
 ـ.ٜٚٛٔمحرم المحرمل ط ج ص عل مكل ل لبلوفل بصاك ل  -ٛٔ

 .لػ(ٛٚ٘)   ابف   ككاؿ؛ أبك ال واـ عسف بف رب  المسؾ بف مامك  -
 
 
 
 
 
 



 

 

 

اللسلل لح صق:  باالرـ اابرواصل  اا الجلول الملاصل ال ولاعل  -ٜٔ
 ـ.ٜٜٛٔل ٔط

ل  المال ع وااحو ص ملكف  فن الكاقمل المبهمل ااامول غكامض -ٕٓ
 رولـ ٔط  ال صف رل ال صف كموؿ دمحمل  الاص  رسن ال صف رل: المح ق
 . ٚٓٗٔ بصاك  – الجلل

 .لػ (ٜٓٚال مسن؛ ابك رب هللا دمحم بف ابن الولا الحلبسن)  -
المكلل  لالمطسع رس  أبكال الم لعل لح صق: دمحم   صا اال لبن -ٕٔ

 لػ.ٔٓٗٔ لٔاالا منل بصاك ل ط

 .لػ(ٜٖٚصف رب  الملمف بف رب  الحق الحلبسن ) ال غ ا ص؛ لون ال  -
ماال  االط ع رس  أامول اامكلل كال  وعل لح صق: رسن دمحم  -ٕٕ

 .ـٕٜٜٔل ٔالبجوكصل  اا الجصسل بصاك ل ط
 .لػ(ٙٔ٘ال غكص؛ محن الالل الحاصف بف مامك  )  -

ممولـ الللل سل لح صق: دمحم رب  هللا اللما ك عاكفل  اا طص ل  -ٖٕ
 .ـٜٜٛٔل ٔل الا وضل طلسل ا كاللكل ع

 .لػ(٘ٛٛال  ورن؛ بالوف ال صف أبك الحاف  باالرـ بف رما )  -
لظـ ال اا فن للوال اآلرو  كالاكال  اا الجلول االا منل  -ٕٗ
  . (.ل ال ولاع)

 .لػ(ٚٛٗال كاص؛ أبك ربص  رب  هللا بف رب  المل ل اال لان )  -
لطو  ممجـ مو االمجـ مف أامول ال    كالمكابعل لح صق: م -ٕ٘

 . . (ل بصاك  )الا ول رولـ الجللل
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 .لػ(ٜٕٚال  كاص؛ أحم  بف رحص  ) -
ل ملا)ألاول اا ااؼل لح صق: دمحم حمص  هللال  اا الممواؼل  -ٕٙ

.) .  

 .لػ(ٜٖٚابف بس وف؛ ر ل ال صف رسن الوواان )  -
لحرا ابف ح وف بلالصل ابف بس وفل لح صق:  مصل اااللكطل  -ٕٚ

 .ـٖٜٜٔل ٕ ل طملاال الااوللل بصاك 
 .لػ(ٓ٘ٔالبسعن؛ أبك الحاف م ولس بف اسرموف اال ص )  -

لواصا م ولس بف اسرموفل لح صق: رب  هللا محمك   حول ل  اا  -ٕٛ
 .ٔط ل حرول اللااول بصاك 

 .لػ(ٛ٘ٗالبصه ن؛ أبك  كا أحم  بف الحاصف )  -
 ال س اللبكع كممافل أحكاؿ لوحل ال ا ملل لح صق: رب   -ٜٕ

 ـ.ٜٛٛٔل ٔلبلوفل ط -الجلل المسمرلل بصاك   الممطن قسمجنل  اا

 .لػ(ٜٕٚاللامكص؛ دمحم بف ررا  بف اكا  )  -
الجومع اللحرا المماكؼ  الف اللامكصل لح صق: أحم  دمحم  -ٖٓ

 ـ.ٜٚٚٔل ٕ وجا ك عاكفل مط مل ملطو  ال وبن الحسبنل ملال ط

ابف لغاص با ص؛ جموؿ ال صف أبك المحواف صكاف بف لغاص با ص االو كن  -
 .(ػلٗٚٛ) 

الملهس اللوفن كالمالكفن  م  الكافنل لح صق: دمحم دمحم أمصفل  -ٖٔ
 ) . (ل الهص ل الملا ل المومل لسجلولل ال ولاع.

 اللجكـ اللالاع فن مسكؾ ملا كال ولاعل لح صق: دمحم حاصف -ٕٖ

 
 
 
 



 

 

 

 
 .ـٕٜٜٔل ٔلبلوفل ط - مس ال صفل  اا الجلل المسمرلل بصاك   

 .لػ(ٛ٘ٔٔ اللهولكص؛ دمحم رسن )   م  -
ك وؼ الط حو  الولكف كالمسكـل ل  رـ كا  ااؼ كمااجمل:  -ٖٖ

لكفصق المجـل ل س اللص الوواان  ل  المابرل: رب  هللا العول صل 
لح صق: رسن  حاك)ل اللاجمل ااجلبرلل جكا) ل لولنل مكل ل لبلوف 

 .ـٜٜٙٔل ٔلبلوفل ط -لو اكفل بصاك  
 .لػ(ٕٛٚـ بف رب  الا ـ الحاالن ) ابف لرمرل؛ ل ن ال صف أحم  بف رب  الحسر -

اقلبول اللااط المال رـ لمعولول ألحول الجحرـل لح صق:  -ٖٗ
 لولا رب  الجا ـ الم سل ) . (ل مكل ل الا  ل الا وض.

 المكلل ٘ط  اال ولن ال صف لولا دمحم: المح قل  االرموف -ٖ٘
 .  ـٜٜٙٔ/لػٙٔٗٔ   ااا ف رموفل االا منل

 ا و  اولـل  اا الم لن لسل ا جومع الااو سل لح صق: دمحم -ٖٙ
 لػ.٘ٓٗٔل ٕكاللكل عل ج عل ط

الجكال اللحرا لمف ب ؿ  صف المارال لح صق: رسن بف حاف  -ٖٚ
بف لولا كرب  المل ل  باالرـ الماكا كحم اف بف دمحم الحم افل  اا 

ل ٕالا وضل ط -المولمل لسل ا كاللكل عل الممسجل المابرل الامك رل 
 ـ.ٜٜٜٔ

س كالل سل لح صق: دمحم ا و  اولـل جوممل االموـ  ال لمواض الم  -ٖٛ
 ـ.ٜٜٔٔل ٕدمحم بف امك  االا مرلل الممسجل المابرل الامك رلل ط

 
 
 
 
 



 

 

 

مجمكع الولوك ل لح صق: روما الجلاا كألكا ال ولل  اا الكفول  -ٜٖ
ل ٖالمللكاعل ط -لسط ورل كالل ا كاللكل عل جمهكا ل ملا المابرل 

 ـ.ٕ٘ٓٓ

 (.لػٕٚٗأحم  بف دمحم اللراوبكاص )  ال مسبن؛ أبك  احوؽ -

 موا ال سكل فن المبوؼ كالملاكلل لح صق: دمحم أبك الوبس  -ٓٗ
 ـ.ٜ٘ٛٔ باالرـل ) . (ل  اا الممواؼل ملال 

الج ف كالبروفل لح صق: االموـ أبك دمحم بف رو كال  اا  حرول  -ٔٗ
 .ـٕٕٓٓل ٔلبلوفل ط -اللااو المابنل بصاك  

 .لػ(ٕٓٗٔ) الجبالن؛ رب  الاحمف بف حاف  -
رجو ل اآل وا فن اللااجـ كااع وال لح صق: رب  الاحرـ رب   -ٕٗ

ل ٔالاحمف رب  الاحرـل مط مل  اا الجلل الملا لل ال ولاعل ط
 ـ.ٜٜٛٔ

 .لػ(ٗٔٙابف جبصا؛ دمحم بف أحم  الجلولن اال لان )  -
 .احسل ابف جبصال ) . (ل  اا لو ال بصاك  -ٖٗ

 .(ػلٖٛٚ بف  باالرـ ) ابف الجلاص؛  مس ال صف أبك رب  هللا دمحم -
لوا خ حكا و اللموف كأل و   ككفرو  ااجوبا كاارروف مف أبلو  ل  -ٗٗ

لص ال  –لح صق: رما رب  الا ـ ل ماصل المكل ل الملا لل بصاك  
 .ـٜٜٛٔل ٔط

 .لػ(ٖٖٛابف الجلاص؛  مس ال صف دمحم بف دمحم بف دمحم ال م  ن ال وفمن )  -
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 -ل االل  اا الجلل المسمرلل بصاك  غورل اللهورل فن ط  و  ا -٘ٗ
 .ـٕٙٓٓل ٔلبلوفل ط

 .لػ(ٔٗٚابف الجلص؛ أبك ال واـ دمحم بف أحم  الجسبن )  -
اللاهصس لمسكـ الللل سل لح صق: دمحم اولـ لو ـل  اا الجلل  -ٙٗ

 ـ.ٜٜ٘ٔل ٔلبلوفل ط –المسمرلل بصاك  

 .لػ(ٖٓٚالجلوص؛ أحم  بف رسن الاالص )  -
الا ـ دمحم رسن  ولصفل  اا الجلل  أحكوـ ال ا فل لح صق: رب  -ٚٗ

 ـ.ٜٜٗٔل ٔلبلوفل ط -المسمرلل بصاك  

ابف الجكلص؛ جموؿ ال صف أبك الوا) رب  الاحمف بف رسن بف دمحم ال غ ا ص  -
 .لػ(ٜٚ٘) 

ل ٖلا  الماصا فن رسـ اللواصال المكلل االا منل بصاك ل ط -ٛٗ
 ـ.ٖٜٛٔ

 اا ابف لول اللوكعل لح صق: طواؽ دمحم رب  الملمـل  .  ل  -ٜٗ
 .عس كفل اااكل ا ل

غا ل الح صول لح صق: رب  الممطن أمصف قسمجنل  اا الجلل  -ٓ٘
 ـ.ٕٗٓٓلبلوفل  -المسمرل ) . (ل بصاك  

ملوقل االموـ أحم  بف حلبسل لح صق: رب  هللا بف رب  المحاف  -ٔ٘
 .ٕط لاللاكنل لجا لسط ورل كالل ا كاللكل ع كاالر فل ال ولاع

كاامـل لح صق: دمحم رب  ال و ا رطو  المللظـ فن لوا خ المسكؾ -ٕ٘
ل ٔلبلوفل ط –كملطو  رب  ال و ا رطول  اا الجلل المسمرلل بصاك  

 .ـٕٜٜٔ
 
 
 
 



 

 

 

 .لػ(ٖٜٖالجكلاص؛  امورصس بف حمو  )  -
اللحوا لو) السغل كلحوا المابرلل لح صق: أحم  رب  الغوكا  -ٖ٘

 ـ.ٜٜٓٔل ٗرطوال  اا المسـ لسم صصفل بصاك ل ط

 .لػ(ٕٖٚأبك دمحم رب  الاحمف بف أبن حولـ الاالص ) ابف أبن حولـ؛  -
لواصا ال ا ف المظرـ مالً ا رف ااكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاللحو ل  -ٗ٘

كاللو مصفل لح صق: أام  دمحم الطصلل مكل ل للاا ملطو  ال ولل مكل 
 .ـٜٜٚٔل ٔالا وضل ط -المكامل 
لرلل الجاا كاللم صسل مط مل مجسس  ا اع الممواؼ الم مو -٘٘

 .ـٖٜ٘ٔل ٔالهل ل ط -حص ا  و  ال كف 
 .لػ(٘ٓٗالحوجـ؛ أبك رب  هللا دمحم بف رب  هللا اللراوبكاص )  -

المال اؾ رس  اللحرحصفل لح صق كلمسصق: م بس الكا رنل  اا  -ٙ٘
 ـ.ٜٜٚٔل ٔالحامصف لسط ورل كالل ال ال ولاعل ط

ممافل رسكـ الح صول لح صق: أحم  بف فواس اسكـل  اا ابف  -ٚ٘
ل   .ـٖٕٓٓل ٔلبلوفل ط –بصاك  حـل

 .لػ(ٖٗ٘ابف ح وف؛ دمحم بف حولـ ال الن )  -
لوا خ اللحو ل الكصف اكص رلهـ ااع وال لح صق: بكااف  -ٛ٘

 ـ.ٜٛٛٔل ٔلبلوفل ط -الللوكصل  اا الجلل المسمرلل بصاك  

 -ال  و ل مط مل مجسس  ا اع الممواؼ الم مولرلل حص ا  و   -ٜ٘
 ـ.ٖٜٚٔل ٔال كفل ط

 .لػ(ٕ٘ٗك جموا دمحم الهو من ال غ ا ص ) ابف حبصل؛ أب -
 
 
 
 
 



 

 

 

المحبال لح صق:  صسلع لصعلف  لصلال  اا اافوؽ الج ص عل  -ٓٙ
  . (.لبصاك )

 .لػ(ٕ٘ٛبف حجا؛  هول ال صف أحم  بف رسن بف حجا الما  لن ) ا -
رب  هللا بف رب  المحاف  االلو ل فن لمصصل اللحو لل لح صق: -ٔٙ

او  المابرل كاالا مرلل ال ولاعل ماكل لجا لس حكو كال اا اللاكنل
 .ٕٕٛ/ٙـل ٕٛٓٓل ٔط
 ل ول الغما  أل ول الممال لح صق: حاف ح  نل ) . (ل  -ٕٙ

لجلل  حرول اللااو االا منل  -المجسس اارس  لس  كف االا مرل 
 .ـٜٜٙٔال ولاعل  -ملا
ل ( .  )لهكصل اللهكصلل لح صق:  باالرـ الل بق كرو ؿ ما  ل  -ٖٙ

 .ملاال الااولل
ل اا الجوملل فن أرروف المو ل ال ومللل  اا الجصسل بصاك ل ا -ٗٙ

 .ـٖٜٜٔ
المجول فن بروف ااا ولل لح صق: رب  الحكرـ دمحم االرسل  -٘ٙ

 ـ.ٜٜٚٔل ٔ اا ابف الجكلصل الممسجل المابرل الامك رلل ط

فلا ال واص   اا لحرا البعواصل لح صق: رب  المل ل بف رب   -ٙٙ
 لبلوف. –لل بصاك  هللا بف  ولل ) . (ل  اا المماف

ل  اا ال  و ا ٔلاوف المصلافل لح صق: رب  الولوا أبك غ عل ط -ٚٙ
 ـ.ٕٕٓٓلبلوفل  –االا مرلل بصاك  

 المجاكحصفل لح صق: حم ص رب  المجص  الاسونل  اا اللمرمن -ٛٙ

 
 
 
 
 



 

 

 

 ـ.ٕٓٓل ٔالا وضل ط –لسل ا كاللكل عل الممسجل المابرل الامك رل  

وكا فن ملطسا ألس اا ال لللل اللظا فن لكبرا لع ل ال -ٜٙ
لح صق: رب  هللا بف بصف هللا الاحصسنل اساسل  اااو  فن المله  

 .ـٕٔٓٓل ٔالا وضل ط
ل ص الاواص م  مل الولا ال واصل لح صق: أبك قلص ل لظا دمحم  -ٓٚ

 ـ.ٕ٘ٓٓل ٔالووا وبنل  اا طص لل الا وضل ط

 .لػ(ٖٛٚابف ح ص ع؛ دمحم بف رسن بف أحم  االلواص )  -
ا المبن فن كلول اللبن اامن كااس   ل  مسكؾ المل و -ٔٚ

اااض مف رابن كرجمنل لح صق: دمحم رظرـ ال صفل رولـ الجللل 
 ـ.ٜ٘ٛٔل ٕبصاك ل ط

ل رسن بف أحم  بف امص  اال لان )  -  .لػ(ٙ٘ٗابف حـل
جمهاع ألاول المالل لح صق: رب  الا ـ دمحم لواكفل  اا  -ٕٚ

 ـ.ٕٜٛٔل ٘الممواؼل ملال ط

سس كاالكال كاللحسل لح صق: دمحم  باالرـ للا الولس فن الم -ٖٚ
 كرب  الاحمف رمصاعل ) . (ل  اا الجصسل بصاك .

 .(ػل٘ٙٚالحاصلن؛ أبك المحواف دمحم بف رسن المسكص )  -
اللككاع  ممافل اجوؿ الجلل الم اعل لح صق: افم  فكلص رب   -ٗٚ

 المطسلل ) .  (ل مكل ل العولجنل ال ولاع.
 .لػ(ٜٚٚف بف رما ) الحسبن؛ ب ا ال صف  الحا -

 الم لو  مف اصاع الملطو  ملسو هيلع هللا ىلصل لح صق: -٘ٚ

 
 
 
 



 

 

 

ل ٔملال ط -ملطو  دمحم حاصف الكلبنل  اا الح صول ال ولاع  
 ـ.ٜٜٙٔ

 .لػ(ٛٗٔأبك حملع ال مولن؛  وب  بف  صلوا )  -
لواصا ال ا ف الجا ـل لح صق: رب  الالاؽ دمحم حاصف حال ال صفل  -ٙٚ

 لػٕٓٗٔل ٔافل طمط مل الهو صل  صا 
ص ص  -  . (لػٛٛٗ  ) هللا رب  بف فلكا بف هللا دمحم رب  أبك؛ للا أبن بف الح مض

 دمحم لبص عللح صق:  كماسـ البعواص اللحرحصف فن مو غا ل لواصا  -ٚٚ
 .ٜٜ٘ٔ – ٘ٔٗٔ ال ولاع - الالل مكل ل لٔل طالمل ل رب  امص 

 .لػ(ٜٓٓ)  الحمصاص؛ أبك رب  هللا دمحم بف رب  هللا بف رب  الملمـ -
الاكض الممطوا فن عبا ااقطوال لح صق:  حاوف ر وسل  -ٛٚ

 ـ.ٜٓٛٔل ٕملاال لولا لس  وفلل بصاك ل ط
 .لػ(ٖٚ٘الحمصاص؛ ل كاف بف امص  الرملن )  -

 مس المسكـ ك كال ك ـ المال مف الجسكـل لح صق: حاصف بف  -ٜٚ
ل ٔلبلوفل ط –رب  هللا المماص ك عاكفل  اا الوكا الممولال بصاك  

 .ـٜٜٜٔ
 .لػ(ٕٔٗابف حلبس؛ أحم  بف دمحم ال ص ولن )  -

مال  االموـ أحم  بف حلبسل لح صق:  مصل ااالولكط ك عاكفل  -ٓٛ
 ـ.ٕٔٓٓل ٔملاال الااوللل بصاك ل ط

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 .لػ(ٕٖٚأبك حروف اال لان؛ دمحم بف صكاف )  -
ال حا المحرمل لح صق: رو ؿ أحم  رب  المكجك  كرسن دمحم  -ٔٛ

 ـ.ٖٜٜٔل ٔلبلوفل ط -لمسمرلل بصاك  ممكضل  اا الجلل ا

 .(لػٚٓٗ  ) اللراوبكاص   باالرـ بف دمحم بف المسؾ ام  رب  أبك ؛ العاكك ن  -
 لػٕٗٗٔمكل – االا مرل ال  و ا  اا ٔل ط الملطو   اؼ -ٕٛ
. 

 .لػ(ٖٙٗالعطصل ال غ ا ص؛ أبن  كا أحم  بف رسن بف  وب  )  -
رل ال صف رسن ااامول المبهمل فن اال ول المحكملل لح صق:  -ٖٛ

 ـ.ٕٜٜٔل ٕالاص ل مكل ل العولجنل ال ولاعل ط

لأا خ م صلل الا ـل لح صق:   وا ركا  مماكؼل  اا الغال  -ٗٛ
 ـ.ٕٔٓٓل ٔاالا منل بصاك ل ط

 .لػ(ٛٓٛابف عس كف؛ رب  الاحمف )  -
 صكاف المبل أ كالعبا فن لوا خ المال كالبابا كمف رولالـ مف  -٘ٛ

 حو عل ) . (ل  اا الوكا لسط ورل  ككص ال أف ااجبال لح صق: عسصس
 ـ.ٕٓٓٓكالل ا كاللكل عل 

 .لػ(ٔٛٙابف عسجوف؛  مس ال صف أحم  بف دمحم بف أبن  كا )  -
كفرو  اارروف كأل ول أبلول اللموفل لح صق: احاوف ر وسل  -ٙٛ

 .) . (ل  اا لو ال بصاك 
 .لػ(ٕٓٗابف عروط؛ عسرول بف عروط )  -

برول المماصل  اا طص لل  لوا خ عسرول بف عروطل لح صق: أجـا -ٚٛ
 ـ.ٜ٘ٛٔل ٕالا وضل ط

 
 
 
 



 

 

 

 

 .لػ(ٕ٘٘ال اامن؛ أبك دمحم رب  هللا بف رب  الاحمف بف الوبس )  -
الف ال اامنل لح صق: حاصف اسرـ أا  ال ااالنل  اا المغلن  -ٛٛ

 ـ.ٕٓٓٓ-لػٕٔٗٔل ٔلسل ا كاللكل عل الممسجل المابرل الامك رلل ط

 .لػ(ٕ٘ٚالاجالولن )  أبك  اك ؛ اسرموف بف اا مو اال ص -
ل ٔالالفل لح صق: دمحم ركاملل ملاال الا وفل بصاك ل ط -ٜٛ

 .ـٜٜٛٔ
 .لػ(ٜ٘ٗ مس ال صف دمحم بف رسن بف أحم  ) ال اك ص؛  -

ل ٔلبلوفل ط -ط  و  المواا فل  اا الجلل المسمرلل بصاك   -ٜٓ
 .ـٖٜٛٔ

 .(ػلٕٓٚابف  قصق المص ؛ ل ن ال صف دمحم بف رسن )  -
م ع ااحكوـل لح صق: أحم  دمحم  وجال  حكوـ ااحكوـ  اا ر -ٜٔ

 ـ.ٜٜٗٔل ٔمكل ل الاللل ال ولاعل ط

 .لػ(ٜٗٚال مروطن؛ أحم  بف أص ؾ بف رب  هللا )  -
(ل لح صق: ػلٖٗٙالمالوو   مف كصس لوا خ  غ ا  البف اللجوا)  -ٕٜ

 لبلوف. –قرلا أبك فاال ) . (ل  اا الجلول المابنل بصاك  

 .لػ(ٕٔٛ بف دمحم ) ابف أبن ال لرو؛ أبك  كا رب  هللا -
االكاؿل لح صق: ابو هللا دمحم   ا س الم واكوكاصل ال اا  -ٖٜ

 ـ.ٖٜٜٔل ٔالهل ل ط -الاسورلل بكم و ن 

 حاف الظف  وبل لح صق: رب  الحمص   ولكح ل ملاال الجلل -ٜٗ

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 ـ.ٖٜٜٔل ٔلبلوفل ط -ال  وفرلل بصاك   

 .ال روا  كاص؛  حاصف بف دمحم بف حاف -
س كأحكاؿ ألوس اللورسل ) . (ل ملاال  م وف لوا خ العمر -ٜ٘

 لسل ا كاللكل عل بصاك .

 .لػ(ٛٗٚالكلبن؛  مس ال صف دمحم بف أحم  بف ر موف )  -
لوا خ االا ـ ككفرو  الم ولصا كاار ـل لح صق: رما رب   -ٜٙ

 ـ.ٜٜٗٔل ٔالا ـ ل ماصل  اا الجلول المابنل لبلوفل ط

 لبلوف.-مرلل بصاك لككاع الحوو ل ) .  (ل  اا الجلل المس -ٜٚ

لجا   أامول اللحو لل ) .  (ل  اا الممافل لسط ورل كالل ال  -ٜٛ
 لبلوف. -بصاك  

لكلصل لهكصل الجموؿ فن أامول الاجوؿل لح صق: غلرـ ر وس  -ٜٜ
ل ٔغلرـ كأرمف ا ملل الوواكؽ الح ص ل لسط ورل كالل ال ال ولاعل ط

 .ـٕٗٓٓ
 صق: فهمن لااجـ اا مل الج وا ألحول الالف كاا وال لح -ٓٓٔ

 ـ.ٖٜٜٔل ٔام ل رولـ الجللل بصاك ل ط

اصا أر ـ الل  لل لح صق:  مصل ااالولكطل ملال الااوللل  -ٔٓٔ
 ـ.ٜٜٙٔل ٔٔبصاك ل ط

ط  و  ال االل لح صق: أحم  عوفل ماكل المسؾ فرلس لس حكو  -ٕٓٔ
 ـ.ٜٜٚٔل ٔكال اااو  االا مرلل الا وضل ط

 اصكلن لغسكؿل  المبا فن عبا مف غبال لح صق: دمحم الامص  بف -ٖٓٔ
 ـ.ٜ٘ٛٔل ٔلبلوفل ط - اا الجلل المسمرلل بصاك  

 
 
 



 

 

 

المسك لسمسن الغووا فن  ربوا لحرا ااع وا كا رمهول  -ٗٓٔ
ل ٔلح صق: أ اؼ بف رب  الم لك ل مكل ل أبكال الاسفل الا وضل ط

 ـ.ٜٜ٘ٔ

لػ(ل ٖٚٙالمعللا المحلو)  لر  مف لأا خ ابف ال بص ن )  -٘ٓٔ
 مط مل اللموفل  غ ا . لح صق: ملطو  جكا ل ) . (ل

 .لػ(ٕٓ٘الااغل االوهولن؛ أبك ال واـ الحاصف بف دمحم )  -
الموا ا  فن غا ل ال ا فل لح صق: دمحم اص  كر لنل   اا  -ٙٓٔ

 .لبلوف –الممافلل بصاك  
 .لػ(ٜ٘ٚ)   ابف اجل؛ رب  الاحمف بف أحم -

باالرـ  وجسل  -ٚٓٔ جومع المسكـ كالحكـل لح صق:  مصل ااالولكط كا 
 ـ.ٜٜٜٔل ٛلااوللل بصاك ل طملاال ا

الكصس رس  ط  و  الحلوبسلل لح صق: رب  الاحمف بف اسرموف  -ٛٓٔ
 ـ.ٕ٘ٓٓل ٔالم رمصفل مكل ل المبركوفل الا وضل ط

 .لػ(ٖٚٓالّاكرولن؛ أبك  كا دمحم بف لواكف )  -
مال  الّاكرولنل لح صق: أرمف رسن أبك رمولنل ملال قاط ل  -ٜٓٔ

 .ـٜٜ٘ٔل ٔلسط ورل كالل ال ال ولاعل ط
 .لػ(ٕ٘ٓٔاللَّبص ص؛ دمحم مالب  الحاصلن )  -

لو) الماكس مف جكالا ال ومكسل لح صق: رب  الالوا أحم   -ٓٔٔ
 .ـٜ٘ٙٔفاا)ل مط مل   الجك  ل 

 .لػ(ٖٕٙللبصاصل أبك رب  هللا الململ بف رب  هللا بف الململ ) ا -
 
 
 
 
 



 

 

 

لال قا شل لح صق: لرون باكفلاوؿل  اا الممواؼل ال ولاعل  -ٔٔٔ
 ـ.ٕٜٛٔل ٖط

 .(ػلٜٗٚللاك ن؛ ب ا ال صف دمحم بف بهو ا بف رب  هللا ) ا -
رس   -ابن هللا رلهو -االجو ل الصاا  مو اال اكل  رو  ل -ٕٔٔ

اللحو لل لح صق كلعا  : افم  فكلص رب  المطسلل مكل ل العولجنل 
 ـ.ٕٔٓٓل ٔال ولاعل ط

البالوف فن رسكـ ال ا فل لح صق: دمحم أبك الوبس  باالرـل ) .  -ٖٔٔ
  اا اللااول ال ولاع. (ل مكل ل 

 .لػ(ٕٛٙلكا و بف دمحم بف محمك  )  -
   وا ال    كأع وا الم و ل ) . (ل  اا لو ال بصاك . -ٗٔٔ

 .لػ(ٖٛ٘اللمع اص؛ أبك ال واـ جوا هللا محمك  بف رما )  -
أاوس ال  غلل لح صق: دمحم  واس رصكف الاك ل  اا الجلل  -٘ٔٔ

 .ـٜٜٛٔل ٔلبلوفل ط –المسمرلل بصاك  
غا ل الح صو كاا ال لح صق: رسن دمحم البجوكص الوو ق فن  -ٙٔٔ

 .ٕط لكدمحم أبك الوبس  باالرـل ررا  ال وبن الحسبن ك اكو 
الج وؼ رف ح و ق غكامض الللل س كرصكف ااقوك س فن كجك   -ٚٔٔ

اللأك سل لح صق: رو ؿ أحم  رب  المكجك  كرسن دمحم ممكضل مكل ل 
 ـ.ٜٜٛٔل ٔالمبركوفل الا وضل ط

 .لػ( ٓٚٛن؛ أبك الم وس أحم  بف دمحم بف أحم  ال م  ن ) ابف ل   الحلبس -
 محواف الماورن فن ملوقل االموـ أبن رماك ااكلارنل لح صق -ٛٔٔ

 
 
 
 



 

 

 

كلمسصق:  كصل أاا فل ) .  (ل مط مل ررا  ال وبن الحسبنل  
 ملا.

 .لػ(ٗٛٛا م ابف المجمن الحسبن؛ أحم  بف  باالرـ بف دمحم )  -
لح صق:  كقن  مو كفولا كلكل الكلل فن لوا خ حسلل  -ٜٔٔ

 ـ.ٜٜٙٔل ٔال ككال  اا ال سـ المابنل حسلل ط

 .لػ(ٔٚٚالا كن؛ لو) ال صف أبك للا رب  الكلول بف رسن بف رب  الجوفن )  -
ط  و  ال وفمرل الجبا ل لح صق: محمك  دمحم الطلوحن كرب   -ٕٓٔ

 .الولوا دمحم الحسكل ) . (ل  اا  حرول الجلل المابرلل ال ولاع
 .لػ( ٕٜٓمس ال صف دمحم بف رب  الاحمف ) الاعوكص؛   -

لبلوفل  -البكل ال مع الس ال اف اللواعل  اا الجصسل بصاك   -ٕٔٔ
 .ـٕٜٜٔل ٔط
فلا المغصو   اا ألورل الح صول لح صق: رب  الجا ـ بف رب  هللا  -ٕٕٔ

العبصا كدمحم بف رب  هللا  ؿ فهص ل مكل ل  اا الملهو) لسل ا كاللكل عل 
 لػ. ٕٙٗٔل ٔالا وضل ط -ك رل الممسجل المابرل الام

 .لػ(ٕٛٔالا ص الجبصا؛  امورصس بف رب  الاحمف )  -
لواصا الا ص الجبصال جمع كلك صق ك ااال: دمحم رطو صكافل  -ٖٕٔ

 ـ.ٖٜٜٔل ٔملال ط - اا الكفول لسط ورل كالل ال المللكاع 

 .لػ(ٕٖٓالااقاطن؛ أبك دمحم ال واـ بف  وب  )  -
دمحم رب  هللا ال لوصل مكل ل  ال ال س فن غا ل الح صول لح صق: -ٕٗٔ

 ـ.ٕٔٓٓل ٔالمبركوفل الا وضل ط

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 .لػ(ٖٕٓابف ام ؛ دمحم بف ام  بف ملرع )  -
كلول الط  و  الجبا ل لح صق: رسن دمحم رمال مكل ل العولجنل  -ٕ٘ٔ

 .ـٕٔٓٓل ٔال ولاعل ط
 .لػ(٘ٛٙابف امص  اال لان؛ ابك الحاف رسن بف مكا  )  -

ل المالل لح صق: للا  رب  ل كع الطال فن لوا خ جولسر -ٕٙٔ
 .ااا ف -الاحمفل ) . (ل مكل ل ااقل ل رموف 

 .لػ(ٛٛٔٔالاووا لن؛  مس ال صف دمحم بف أحم  بف اولـ الحلبسن )  -
لكامع االكاا البهرل كاكاطع اااااا اا ا ل ل اا ال اع المبرل  -ٕٚٔ

ل ٕفن ر   الواقل المابرلل ملاال العوف صف كمكلبلهول  م قل ط
 ـ.ٕٜٛٔ

 .لػ(ٕٕٗابف ا ـ؛ أبك ربص  ال واـ )  -
فبو س ال ا ف كممولم  ك  ا  ل لح صق: أحم  بف رب  الكاح   -ٕٛٔ

العروطنل ) . (ل كلااع ااكقوؼ كال لكف االا مرلل الممسجل المغابرلل 
 ـ.ٜٜ٘ٔ

 .لػ(ٖ٘ٚالاماقل ص؛ أبك السصو للا بف دمحم )  -
جك   حا المسكـل لح صق: رسن دمحم ممكض كرو ؿ رب  المك  -ٜٕٔ

ل ٔلبلوفل ط –كلكا و رب  المجص  اللكلنل  اا الجلل المسمرلل بصاك  
 ـ.ٖٜٜٔ

 .لػ(ٕٙ٘الاممولن؛ أبك امص  رب  الجا ـ بف دمحم اللمرمن )  -
 االاولل لح صق: رب  هللا رما ال واك صل  اا الجلوفل بصاك  -ٖٓٔ

 
 
 
 



 

 

 

 
 .ـٜٛٛٔل ٔلبلوفل ط - 

 الماكل   أحم  ابف الج وا رب  بف دمحم بف مللكا المظوا أبك؛الاممولن   -
 .(لػٜٛٗ: الملكف ) ال وفمن  ـ الحلون اللمرمن
 بف ر وس بف كغلرـ  باالرـ بف رواا: المح قل  ال ا ف لواصا  -ٖٔٔ
 .  ـٜٜٚٔ -لػٛٔٗٔ   الامك رل – الا وض الكطفل  اا ٔل ط غلرـ

الامهك ص؛ رسن بف رب  هللا بف أحم  الحالن ال وفمن لكا ال صف أبك الحاف  -
 .لػ(ٜٔٔ: )  

 اا الجلل المسمرلل  لكفول الكفول  أع وا  اا الملطو   -ٕٖٔ
 لػ.ٜٔٗٔ  لٔبصاك ل ط 

 .لػ(ٙ٘ٚالامصف الحسبن؛ أحم  بف صكاف )  -
ال ا الملكف فن رسكـ الجلول المكلكفل لح صق: أحم  دمحم  -ٖٖٔ

 الّعااطل ) . (ل  اا ال سـل  م ق.

 .لػ(ٔٛ٘الاهصسن؛ أبك ال واـ رب  الاحمف )  -
ا ل ف فن  اا الاصاع اللبكرل البف ل وـل لح صق: رب  الّاكض ا -ٖٗٔ

 ـ.ٜٚٙٔل ٔالاحمف الككصسل  اا الجلل االا مرلل ملال ط

 .لػ(ٖٗٚابف اص  اللوس؛ أبك الولا دمحم بف دمحم الرمماص )  -
رصكف اا ا فن فلكف المغولص كال مو س كالاصال لح صق:  .  -ٖ٘ٔ

ل مكل ل  اا اللااول دمحم المص  العطااكص كمحصن ال صف مالكل ) . (
 الم صلل الملكاع.

 الاصكطن؛ أبك الوبس ج ؿ ال صف رب  الاحمف بف أبن  كا -

 
 
 
 



 

 

 

 
 .لػ(ٜٔٔ)  

االل وف  فن رسكـ ال ا فل مجمع المسؾ فه  لط ورل الملحف  -ٖٙٔ
 .ال ا فل الممسجل المابرل الامك رل) . (

االجسصس فن االل وط الللل سل لح صق: اصف ال صف رب  ال و ا  -ٖٚٔ
 ـ.ٜٔٛٔل ٔلبلوفل ط –جوللل  اا الجلل المسمرلل بصاك  ال

 غرل الكروع فن ط  و  السغك صف كاللحوعل لح صق: دمحم أبك الوبس  -ٖٛٔ
 .ـٜٜٚٔل ٕ باالرـل  اا الوكال ط

ال ا المل كا فن اللواصا  ولمأ كال لح صق: رب  هللا بف رب   -ٜٖٔ
مرلل المحاف اللاكنل ماكل لجا لس حكو كال اااو  المابرل كاالا 

 .ـٖٕٓٓل ٔال ولاعل ط
ل ول الل كؿ فن أا ول الللكؿل ملاال الجلل ال  وفرلل بصاك ل  -ٓٗٔ
 ـ.ٕٕٓٓل ٔط

 .لػ(ٜٓٚال وطبن؛ أبك ااحوؽ  باالرـ بف مكا  بف دمحم الغالوطن )  -
االرللوـل لح صق: اسرـ بف ررا  اله لنل  اا ابف رووفل  -ٔٗٔ

 ـ.ٕٜٜٔل ٔالممسجل المابرل الامك رلل ط

لح صق: أبك ربص ع م هكا بف حاف  ؿ اسموفل  اا  المكاف و ل -ٕٗٔ
بال ط -ابف رووف لسل ا كاللكل عل الممسجل المابرل الامك رل  ل ٔالع 

 ـ.ٜٜٚٔ

 .لػ(ٕٕٙابف    ل أبك ل   رما بف     اللماص ال لاص )  -
 أع وا الم صلل اللبكرلل ) . (ل  اا المسروفل الممسجل المابرل -ٖٗٔ

 
 
 
 



 

 

 

 
 الامك رل. 

 .لػ( ٜٚٚال صف دمحم بف أحم  العطصل )  ال ابصلن؛  مس -
الااا) الملصا فن االرولل رس  ممافل  مض ممولن ك ـ ابلو  -ٗٗٔ

 ـ.ٔٛٛٔالحكرـ العبصال مط مل بكالؽ )اامصا ل(ل ملال 

 .لػ(ٙٔٛال ا ف الجاجولن؛ رسن بف دمحم بف رسن الل ف )  -
 ـ.ٜ٘ٛٔاللما وو ل  مكل ل لبلوفل بصاك ل ط ج ص عل   -٘ٗٔ

 .لػ(ٕٓ٘ٔ بف رسن بف دمحم ) ال ككولن؛ دمحم -
الب ا الطولع  محواف مف  م  ال اف الاو عل لح صق: دمحم حاف  -ٙٗٔ

 .ـٕٙٓٓل ٔبصاك ل ط –ح ؽل  اا ابف ك صال  م ق 
فلا ال  صا الجومع بصف فلن الاكارل كال اارل مف رسـ اللواصال  -ٚٗٔ

لح صق: رب  الاحمف رمصاعل ) . (ل لجلل اللح صق كال حو المسمن ب اا 
 .لكفولا

 .لػ(ٖٕ٘ابف أبن  ص ل؛ أبن  كا رب  هللا بف دمحم بف  باالرـ )  -
مال  ابف أبن  ص لل لح صق: رو ؿ بف صكاف الغلاكص كأحم   -ٛٗٔ

 ـ.ٜٜٚٔل ٔفا   المل  صل  اا الكطف لسل ال الا وضل ط

المللفل لح صق: أاومل بف  باالرـ بف دمحمل الوواكؽ الح ص ل  -ٜٗٔ
 .ـٕٛٓٓل ٔلسط ورل كالل ال ال ولاعل ط

 .لػ(ٜٖٙأبك ال صخ؛ رب  هللا بف دمحم بف جموا االوهولن )   -
أع ؽ اللبن لس  ال  رسر  كاسـ ك  ا  ل لح صق: رلوـ ال صف  -ٓ٘ٔ

 .ـٖٜٜٔل ٕاص  الل و طنل ال اا الملا ل السبلولرلل ط
 ٔلطالم واكوكاص    ا س دمحم بف هللا ابول: المح قل  المظمل -ٔ٘ٔ
 
 
 



 

 

 

 
 .  ٛٓٗٔ   الا وض – المولمل  اا 

 .لػ(ٙٚٗال صاالص؛ أبن  احوؽ  باالرـ بف رسن بف صكاف )  -
ط  و  الو هولل لح صق:  حاوف ر وسل ) . (ل  اا الاا    -ٕ٘ٔ

 ـ.ٜٓٚٔلبلوفل  –المابنل بصاك  
 .لػ(ٕٜٗاللولحن ال ومن؛ دمحم بف صكاف )  -

ابس اله   كالا و  فن اصاع عصا الم و ل ) . (ل المجسس  -ٖ٘ٔ
 ـ.ٜٜٚٔال ولاعل  اارس  لس لكف االا مرلل

 .لػ(ٗٙٚاللو ص؛ ل ا ال صف عسصس بف أص ؾ )  -
أرروف الملا كأركاف الللال لح صق: رسن أك ل   ك عاكفل  -ٗ٘ٔ

 .ـٜٜٛٔل ٔلبلوفل ط – اا الوكا الممولال بصاك  
الكافن  ولكفرو ل لح صق: أحم  ااالولكط كلاكن ملطو ل  اا  -٘٘ٔ

 ـ.ٕٓٓٓل ٔلبلوفل ط – حرول اللااو المابنل بصاك  

 .لػ(ٖٗٙابف الل ا؛ أبك رماك ر موف بف رب  الاحمف ال هالكاص )  -
م  مل رسكـ الح صول لح صق: لكا ال صف رلال  .  ل  اا  -ٙ٘ٔ

 ـ.ٜٙٛٔالوكال  م قل 
 .لػ(ٕٔٔالللمولن؛ رب  الالاؽ بف لموـ )  -

المللفل لح صق: حبصل الاحمف اارظمنل المكلل االا منل  -ٚ٘ٔ
 ـ.ٖٜٛٔل ٕبصاك ل ط

 .لػ(ٜٜ٘بف رحص  بف أحم  بف رمصاع )  الببن؛ أحم  -
 غرل المسلمس فن لوا خ اجوؿ ألس اال لسل  اا الجولل  -ٛ٘ٔ

 المابنل

 
 
 



 

 

 

 
 ـ.ٜٚٙٔال ولاعل  

 .لػ(ٛٙٔالببن؛ الموبس بف دمحم )  لحك  -
أم وؿ المالل لح صق:  حاوف ر وسل  اا الاا   المابنل بصاك   -ٜ٘ٔ
 ـ.ٖٜٛٔل ٕلبلوفل ط -

 .لػ(ٜٛٙو  ) طوش كباص لا  ؛ أحم  بف ملط -
مولوا الامو ع كمل وا الارو ع فن مكبكرو  المسكـل  اا  -ٓٙٔ

 .ـٜ٘ٛٔل ٔلبلوفل ط -الجلل المسمرلل بصاك  
 .لػ(ٖٓٙالطباالن؛ أبك ال واـ اسرموف بف أحم  )  -

ااحو صو الطكاؿل لح صق: حم ص رب  المجص  الاسونل المكلل  -ٔٙٔ
 ـ.ٜٜٛٔل ٕ م قل ط –االا منل بصاك  

لح صق: طواؽ بف ركض هللا بف دمحمل  اا  الممجـ ااكامل -ٕٙٔ
 ـ.ٜٜ٘ٔل ٔالحامصف لسط ورل كالل ا كاالر فل ال ولاعل ط

الممجـ الجبصال لح صق: حم ص رب  المجص  الاسونل مكل ل ابف  -ٖٙٔ
 .ٕط ل ال ولاعللرمرل

 .لػ(ٖٓٔالطباص؛ أبك جموا دمحم بف جا ا )  -
ف رب  جومع البروف رف لأك س  ص ال ا فل لح صق: رب  هللا ب -ٗٙٔ

المحاف اللاكنل لجا لسط ورل كالل ا كاللكل ع كاالر فل ال ولاعل 
 .ـٕٔٓٓل ٔط
لوا خ الااس كالمسكؾل لح صق: دمحم أبك الوبس  باالرـل  اا  -٘ٙٔ

 .ٕط لالممواؼ  ملا
 ابف رو ؿ؛ ااا) ال صف أبك حوص رما بف رسن ال م  ن الحلبسن -

 
 
 



 

 

 

 
 .لػ(ٓٛٛ)  

 ؿ أحم  رب  المكجك  الس ول فن رسكـ الجلولل لح صق: رو -ٙٙٔ
 .ـٜٜٛٔل  ٔكرسن دمحم ممكضل  اا الجلل المسمرلل بصاك ل ط

 .لػ(ٖٙٗابف رب  البا؛ أبك رما صكاف بف رب  هللا ال اطبن ) -
االالرمول فن ممافل االحولل لح صق: رو ؿ ما  ل  اا  -ٚٙٔ

 .ـٕٕٓٓل ٔاار ـل ااا فل ط
 .(ػلٗٗٚن ) ابف رب  الهو ص؛ أبن رب  هللا دمحم بف أحم  اللولح -

ط  و  رسمول الح صول ملاال الااوللل لح صق: أجـا البكا ن  -ٛٙٔ
باالرـ الل ب قل بصاك ل ط  ـ.ٜٜٙٔل ٕكا 

 .لػ(٘ٛٙابف المباص؛ أبك الوا) غا غكا كس بف ألاكف المسطن )   -
لوا خ معللا ال كؿل لح صق: ألطكف لولحولن الراكرنل  اا  -ٜٙٔ

 ـ.ٜٜٗٔل ٕلبلوفل ط –الاا   السبلولنل الحولمرل 

 .لػ(ٕٕٗأبك ربص ؛ ال واـ بف ا ـ )  -
فبو س ال ا ف كممولم  ك  ا  ل لح صق: أحم  رب  الكاح   -ٓٚٔ

ل  العروطنل  .  ل كلااع ااكقوؼ كال لكف االا مرلل الممسجل المغابرل
 .ـٜٜ٘ٔ

 .لػ(ٕٔٙالمجسن؛ أحم  بف رب  هللا بف لولا الجكفن )  -
مف البموول كككا ممافل ال  و  مف اجوؿ ألس المسـ كالح صو ك  -ٔٚٔ

 مكالبهـ كأع والـل لح صق: رب  المسرـ رب  المظرـ ال الكصل

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 ـ.ٜ٘ٛٔالامك رلل  -) . (ل مكل ل ال اال الم صلل الملكاع  

 .لػ(ٖ٘ٙابف ر ص؛ أبك أحم  رب  هللا بف ر ص الجاجولن )  -
الجومس فن بموول الاجوؿل ) . (ل  اا الوكا لسل ا كالط ورل  -ٕٚٔ

 ك .كاللكل عل بصا 

ابف الم رـ؛ كموؿ ال صف رما بف أحم  بف ل ل هللا بف أبن جاا ع الم صسن  -
 .لػ(ٓٙٙ) 

 غرل الطسل فن لوا خ حسلل لح صق: اهصس لكوال ) . (ل  اا  -ٖٚٔ
 ـ.ٜٛٛٔلبلوفل  –الوكال بصاك  

 .لػ( ٙٓٛالمااقن؛ ل ف ال صف ابك الوبس رب  الاحرـ بف حاصف )  -
(ل  اا  حرول اللااو طاا الل ا ل فن  اا الل ا لل ) .  -ٗٚٔ

 .لبلوف –المابنل بصاك  
 .(ػلٚٙ٘المااقن؛ دمحم بف أام  )  -

أا ول الللكؿ كال لص الواقولرلل لح صق: رلوـ أحم  أحم   -٘ٚٔ
 ـ.ٕٚٓٓل ٔغولـل مكل ل الا  ل الا وضل ط

 .لػ(ٔٚ٘ابف راوجا؛ أبك ال واـ رسن بف الحاف بف ل ل هللا )  -
ف رما بف غاامل لوا خ م صلل  م قل لح صق: محل ال ص -ٙٚٔ

 ـ.ٜٜٚٔل ٔالمماكصل  اا الوكا لسط ورل كالل ا كاللكل عل ط

 .لػ(ٔٔٔٔالملومن؛ رب  المسؾ بف حاصف بف رب  المسؾ المكن )  -
 امم اللجكـ المكالن فن أل ول ااكا س كاللكالنل لح صق: رو ؿ -ٚٚٔ

 
 
 
 
 



 

 

 

 
أحم  رب  المكجك  كرسن دمحم ممكضل  اا الجلل المسمرلل بصاك ل  
 لػ.ٜٔٗٔل ٔط

 .لػ(ٕٗ٘ابف رطرل؛ أبك دمحم رب  الحق بف رطرل اال لان )  -
 الا ـ رب المحاا الكجصل فن لواصا الجلول المل لل لح صق:  -ٛٚٔ
 .لػ ٕٕٗٔ -   بصاك  – المسمرل الجلل  اا ٔل ط دمحم  ال وفن رب 

ابف الممو  الحلبسن؛  هول ال صف أبك الو ا رب  الحن بف أحم  المكاص  -
 .لػ(ٜٛٓٔ) 

 كاا  الكلل فن أع وا مف كللل لح صق: رب  ال و ا  -ٜٚٔ
ل ٔبصاك ل ط –ااالولكط كمحمك  ااالولكطل  اا ابف ك صال  م ق 

 .ـٜٙٛٔ
 .لػ(٘٘ٛالمصلن؛ ب ا ال صف محمك  بف أحم  الحلون )  -

رم ع ال واص  اا لحرا البعواصل لح صق: رب  هللا محمك  دمحم  -ٓٛٔ
 ـ.ٕٔٓٓل ٔفل طلبلو –رمال  اا الجلل المسمرلل بصاك  

 .لػ(ٜٖ٘ابف فواس؛ أبك الحاصف أحم  بف فواس بف لكا و )  -
ل لح صق: للصا رب  المحاف اسطوفل ملاال  السغل مجمس -ٔٛٔ

 ـ.ٜٙٛٔل ٕلبلوفل ط –الااوللل بصاك  

 .لػ(ٗٓٙالوعا الاالص؛ دمحم بف رما ال هصا بعطصل الاص )  -
 ورل موولرا الغصل الم لها  وللواصا الجبصال  اا الوكا لسط -ٕٛٔ

 ـ.ٜٔٛٔل ٔكالل ا كاللكل عل بصاك ل ط

 .لػ(ٜٜٚابف فاحكف؛  باالرـ بف لكا ال صف المولجن )  -
ال ص و) المكلل فن ممافل أرروف رسمول المكللل لح صق:  -ٖٛٔ
 مأمكف 

 
 



 

 

 

 
لبلوفل  –بف محصن ال صف الجّلوفل  اا الجلل المسمرلل بصاك   
 ـ.ٜٜٙٔلٔط

 .(لػٙٓٗ  ) االبهولنل واصاالل الحاف بف دمحم  كا أبك ؛ فكاؾ بف  -
 – الجلل رولـلٕل ط  رسن دمحم مكا ل لح صق :كبرول  الح صو م كس  -ٗٛٔ

 . ـٜ٘ٛٔ ل بصاك 
 .لػ(ٚٔٛالوصاكل  و ص؛ مج  ال صف دمحم بف رم كل )  -

ال ومكس المحرمل لح صق: دمحم لمرـ الماقاكانل ملاال  -٘ٛٔ
 ـ.ٕ٘ٓٓل ٛالااوللل بصاك ل ط

 .لػ(ٓٚٚ)  الوصكمن؛ أحم  بف دمحم بف رسن -
 ـ.ٜٚٛٔالمل وا الملصال  .  ل مكل ل لبلوفل بصاك ل  -ٙٛٔ

 .لػ(ٕٙٚابف قلص ل؛ أبك دمحم رب  هللا بف ماسـ ال صلكاص )  -
رصكف ااع وال ) . (ل مط مل  اا الجلل الملا لل  -ٚٛٔ

 ـ.ٜٜٙٔال ولاعل

أ ل الجوللل لح صق: دمحم ال النل ) . ( ل ملاال الااوللل  -ٛٛٔ
 بصاك .

 .لػ(ٕٓٙل صف رب  هللا بف أحم  الم  ان الحلبسن ) ابف ق امل؛ مكفق ا -
بف رب  المحاف اللاكنل لجا   الجوفنل لح صق: رب  هللا -ٜٛٔ

 ـ.ٜٜٚٔل ٔلسط ورل كالل ا كاللكل ع كاالر فل ملال ط

 أبك رب  هللا دمحم بف أحم  بف أبن  كا  مس ال صف ال اطبن؛ -

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 .لػ(ٔٚٙ)  

لبمل  مف الالل ك ص الجومع احكوـ ال ا ف كالمبصف لمو  -ٜٓٔ
الواقوفل لح صق: رب  هللا بف رب  المحاف اللاكنل ملاال الااوللل 

 .ـٕٙٓٓل ٔبصاك ل ط
ظهوا  -ٜٔٔ االر ـ  مو فن  صف الللوا  مف الواو  كااكلوـ كا 

 اا اللااو المابنل  لالمح ق:  . أحم  حجولص الا و  لمحواف االا ـ
 .ٔط لال ولاع

 .لػ(ٕٛٙمحمك  ) ال لك لن؛ لكا و بف دمحم بف  -
   وا ال    كأع وا الم و ل ) . (ل  اا لو ال بصاك . -ٕٜٔ

 .لػ(ٖٕٜال اط لن؛ هول ال صف أحم  بف دمحم )  -
 ا و  الاواص ل اا لحرا البعواصل المط مل الجبا  اامصا لل  -ٖٜٔ
 لػ.ٕٕٖٔل ٚملال ط –بكالؽ 

 .لػ(ٕٔٛال س  ل ص؛ أبك الم وس أحم  بف رسن )  -
االل ول ) . (ل  اا الجلل  ل ا اار   فن للورل -ٜٗٔ

 ـ.ٕٕٜٔالملا لل ال ولاعل 

 (.ٖٚٓٔ)   ال لكجنل ل صق بف حاف -

أبج  المسكـل لح صق: رب  الج وا لكوال  .  ل مل كاا  كلااع  -ٜ٘ٔ
 ـ.ٜٛٚٔال وفل كاالا و  ال كمنل  م قل 

 لػ(لٓ٘ٚابف ال رـ؛  مس ال صف دمحم بف أبن  كا اللارن )  -
 ا فل رل  بللحرح  الاص  دمحم ب ا الوكا   الم كؽ  ل  رسكـ ال -ٜٙٔ

 لػ.ٕٖٚٔل ٔال صف اللماولنل مط مل الامو عل ملال ط

 
 



 

 

 

 
 

ل ارل الحروا  فن أجك ل الصهك  كالللوا ل لح صق: دمحم أحم   -ٜٚٔ
 .ـٜٜٙٔل ٔالحو)ل  اا ال سـل  م قل ط

روؾ لالمصفل  اا الجلل  -ٜٛٔ م اا) الاولجصف بصف ملولؿ  روؾ لمب  كا 
 .ٔط لوفلبل –المسمرلل بصاك  

لا  الممو  فن ل ص عصا الم و ل لح صق:  مصل اااللكط كرب   -ٜٜٔ
 ـ.ٜٜٛٔل ٖال و ا اااللكطل ملاال الااوللل بصاك ل ط

 .لػ( ٗٙٚالجلبن؛ دمحم بف  وجا )  -
فكا  الكفرو  كالكصس رسصهول لح صق:  حاوف ر وسل ) .  (ل  -ٕٓٓ

 . اا لو ال بصاك 
 .لػ(ٗٚٚبف رما ال ا ن )  ابف ك صا؛ رمو  ال صف أبن الو ال  امورصس -

الب ارل كاللهورلل لح صق: رب  هللا رب  المحاف اللاكنل لجا  -ٕٔٓ
 ـ.ٜٜٚٔل ٔلسط ورل كالل ا كاللكل ع كاالر فل ال ولاعل ط

لواصا ال ا ف المظرـل لح صق: اومن بف دمحم الا ملل  اا طص ل  -ٕٕٓ
 .ـٜٜٜٔل ٕالا وضل ط-لسل ا كاللكل عل الممسجل المابرل الامك رل 

 لػ ٜٖ٘ٔل  ٔل طلبلوف – بصاك  لالممافل  اال  اللبكرل الاصاع -ٖٕٓ
 . ـ ٜٙٚٔ -
ط  و  ال وفمرلل لح صق: رب  الحورظ مللكال  اا الم اا  -ٕٗٓ

 ـ.ٕٗٓٓل ٔلصبرول ط -االا منل بلغولص 

 ابف مكل ل ل ٔل لح صق: أبك ااحوؽ الحك لنل طفبو س ال ا ف -ٕ٘ٓ

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 لػ .ٙٔٗٔ ل ال ولاعللرمرل 

 .لػ(ٕٗٓ؛ أبك الملكا ل وـ بف دمحم بف الاو ل الجسبن ) ابف الجسبن -
االلوـل لح صق: أحم  لكن  و ول مط مل  اا الجلل الملا ل  -ٕٙٓ

 ـ.ٕٜٗٔ-لػٖٖٗٔل ٕ ول ولاعل ط

لال مم  كالرمف الجبصال لح صق: لوجن حافل مكل ل اللهبل  -ٕٚٓ
 ـ.ٜٛٛٔل ٔالمابرلل ط

 .لػ(ٙٚٚاال لان ) لاوف ال صف بف العطصل؛ دمحم بف رب  هللا بف امص   -
االحوطل فن أع وا غالوطلل لح صق: دمحم رب  هللا رلوفل مكل ل  -ٕٛٓ

 ـ.ٜ٘ٚٔل ٔالعولجنل ال ولاعل ط

 .ابف موج ؛ أبك رب  هللا دمحم بف صل   ال لك لن -
لح صق: دمحم فلا  رب  ال وقنل مط مل  .الف ابف موج ل ) .  ( -ٜٕٓ

  اا  حرول الجلل المابرل.

 .لػ(٘ٚٗأبك للا رسن بف ل ل هللا بف جموا ) ابف موجكال؛ ام  المسؾ  -
االجموؿ فن افع االالرول رف المللسف كالمعلسف فن ااامول  -ٕٓٔ

كالجل  كاالاولل لح صق: لوصف الم وانل  اا الجلول االا منل 
 ـ.ٖٜٜٔل ٕال ولاعل ط

 .لػ(ٜٚٔمولؾ؛ مولؾ بف ألس )  -
 ل اللااوالمكطأل لح صق: دمحم فلا  رب  ال وقنل ) . (ل  اا  حرو -ٕٔٔ

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 ـ.ٜ٘ٛٔلبلوفل  -المابنل بصاك   

الموكا ص؛ أبك الحاف رسن بف دمحم بف دمحم بف حبصل ال لاص ال غ ا صل )   -
 .لػ(ٓ٘ٗ

 لػ. ٜٓٗٔ لٔط لبصاك  – اا كمكل ل اله ؿ  لأر ـ اللبكع -ٕٕٔ

المح ق: الاص  ابف رب  الم لك  بف رب   لاللك  كالمصكف  -ٖٕٔ
 .ٔط للبلوف –بصاك   ل اا الجلل المسمرل لالاحرـ

: الملكف ) المعلكمن ال ا ن المكن اللو من جبا بف الحجو) أبك؛ مجول    -
.(لػٗٓٔ

ل  اللصس أبك الا ـ رب  دمحم ال كلكا :المح قل  مجول  لواصا  -ٕٗٔ
 .ـ ٜٜٛٔ - لػ ٓٔٗٔ ملال الح ص لل االا من الوكا  اأط

 .لػ(ٕٙٓٔالماا ص؛ دمحم عسصس بف رسن )  -
أرروف ال اف ال ولن ر ال ) .  (ل  اا الجلول اسؾ ال اا فن  -ٕ٘ٔ

 االا منل ال ولاع.

 .لػ(ٖٗٛالمالبولن؛ دمحم بف رمااف )  -
ممجـ ال ماالل للحرا كلمسصق: ؼ . كالككل  اا الجلل  -ٕٙٔ

 ـ.ٕٜٛٔل ٕالمسمرلل بصاك ل ط

 .لػ(ٖٜٕالماكلص؛ أبك رب  هللا دمحم بف للا )  -
 اا المولمل لسل ا  الاللل لح صق: رب  هللا بف دمحم ال لصاصل -ٕٚٔ

 ـ.ٕٔٓٓل ٔكاللكل عل الا وضل ط

 .لػ(ٕٗٚالملص؛ جموؿ ال صف أبك الحجو) صكاف بف رب  الاحمف )  -
 
 
 



 

 

 

 
 

لهكصل الجموؿ فن أامول الاجوؿل لح صق:   وا ركا  مماكؼل  -ٕٛٔ
 ـ.ٜٚٛٔل ٕملاال الااوللل بصاك ل ط

 .لػ(ٖٙٗالمامك ص؛ أبك الحاف رس  بف الحاصف بف رس  )  -
 ـ.ٖٜٛٔكاال ااؼل ) . (لمط مل با سل لص فل  الللبر  -ٜٕٔ

ماك) الكلل كممو ف الجكلال لح صق: دمحم محصن ال صف رب   -ٕٕٓ
 ـ.ٖٜٚٔل ٘الحمص ل  اا الوكال بصاك ل ط

 .لػ(ٕٔٙماسـ؛ ماسـ بف الحجو) )  -
لحرا ماسـل لح صق: دمحم فلا  رب  ال وقنل  اا الجلل المسمرلل  -ٕٕٔ

 ـ.ٜٜٔٔل ٔلبلوفل ط –بصاك  

 .لػ(ٕٙٚر ل ال صف بف قسرم ) مغسطوص؛  -
 جموؿ لهكصل الجموؿ فن أامول الاجوؿل لح صق: رو ؿ بف دمحم  -ٕٕٕ

ل ٔكأاومل بف  باالرـل  اا الوواكؽ لسط ورل كالل ال ال ولاعل ط
 ـ.ٕٔٓٓ

االلو ل  ل  ممافل المعلسف فصهـ مف اللحو لل لح صق: رل   -ٖٕٕ
 الماان ك عاكفل ) .  (ل مط مل الا  ل الا وض.

 .لػ(ٓ٘ٔأبك الحاف م ولس بف اسرموف بف   صا اال ص البسع  )  م ولس؛ -
لواصا م ولسل لح صق: رب  هللا محمك   حول ل  اا  حرول  -ٕٕٗ

 لػ.ٖٕٗٔل ٔاللااول بصاك ل ط

 .لػ(٘ٗٛالم ا لص؛ ل ن ال صف أحم  بف رسن الحاصلن )  -
  ملوع اااموع  مو لسلبن ملسو هيلع هللا ىلص مف ااحكاؿ -ٕٕ٘

 
 
 



 

 

 

 
كالحو ع كالملوعل لح صق: دمحم رب  الحمص  اللمرانل  اا كاامكاؿ  

 ـ.ٜٜٜٔل ٔالجلل المسمرلل بصاك ل ط

ااكلاف كااجروؿ ال اررلل لح صق: اسطوف بف لسصس بف رص   -ٕٕٙ
 .ـٕٚٓٓل ٔلبلوفل ط -الماموال  اا ال  و ا االا مرلل بصاك  

 . (لػٖٔٓٔ  ) الموب صف ل ف بف رسن بف الالكؼ رب  دمحمالملوكص؛  -
 -فرض ال  صا  اا الجومع اللغصال  اا الممافلل بصاك   -ٕٕٚ

 ـ.ٕٜٚٔل ٕلبلوفل ط

 .لػ(ٖٛٔابف الملكا؛ أبك  كا دمحم بف  باالرـ اللراوبكاص )  -
كلول لواصا ال ا فل لح صق:ام  بف دمحم الام ل  اا المآ ا  -ٕٕٛ

 ـ.ٕٕٓٓل ٔلسل ا كاللكل عل الم صلل اللبكرلل ط

 .لػ(ٕٕٚابف مللكا؛ امص  )  -
  ف امص  بف مللكال لح صق: ام  بف رب  ال   ؿ ح مص لال -ٜٕٕ

الا وضل  – اا اللمص رن لسل ا كاللكل عل الممسجل المابرل الامك رل 
 .ـٖٜٜٔل ٔط

 .لػ(ٔٔٚابف ملظكا؛ دمحم بف مكـا اافا  ن الملاص )  -
لاوف المالل لح صق: رب  هللا رسن الجبصا ك عاكفل   اا  -ٖٕٓ

 .الممواؼل ملا
 .لػ(ٔٛ٘ن؛ دمحم بف رما بف أحم  ) أبك مكا  الم صل -

علو ص مال  االموـ أحم ل لح صق: دمحم لولا المجمنل  اا  -ٖٕٔ
 ـ.ٕٚٓٓل ٔلبلوفل ط -ال  و ا االا مرلل بصاك  

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 .لػ(ٛٔ٘المص الن؛ أبك الوبس أحم  بف دمحم اللراوبكاص )  -
مجمع اام وؿل لح صق: دمحم محصن ال صف رب  الحمص ل ) . (ل  -ٕٖٕ

 ـ.ٜ٘٘ٔلل الدمحمرلل ملال مط مل الا

 .لػ (ٖٜٚالل  ولنل أبك الحاف بف رب  هللا بف الحاف المول ن )   م   -
سرو فرمف رالحق ال بول كالولرل أك لوا خ قبوع  -ٖٖٕ الماقرل الم 

 ـ.ٖٜٛٔل ٘اال لسل  اا اآلفوؽ الج ص عل بصاك ل ط

 .لػ(ٖٖٛاللحوس؛ أبك جموا أحم  بف دمحم بف  امورصس )  -
اكه فن كلول هللا رل كجس كاعل ؼ المسمول فن اللواخ كالمل -ٖٕٗ

كلؾل لح صق: اسرموف بف  باالرـ بف رب  هللا ال حـل ملاال الااوللل 
 ـ.ٜٜٔٔل ٔبصاك ل ط

 .لػ(ٖٓٛابف الل رـ؛ أبك الوا) دمحم بف  احوؽ المماكؼ  ولكااؽ )  -
لجّ  ل ح كؽ الط ع محوكظل  –لح صق: ابو الوهاا ل  -ٖٕ٘

 .لسمح ق
 .لػ(ٖٖٓرب  الاحمف أحم  بف  مصل ) اللاو ن؛ أبك  -

الالف الجبا ل لح صق: حاف رب  الملمـ  سبنل ملاال الااولل  -ٖٕٙ
 ـ.ٕٔٓٓل ٔبصاك ل ط –

الف اللاو ن   اا الحوفظ ج ؿ ال صف الاصكطنل كحو رل  -ٖٕٚ
االموـ الال صل لح صق: رب  الولوا أبك غ عل  اا ال  و ا االا مرلل 

 ـ.ٜٜٗٔل ٗلبلوفل ط -بصاك  

 لػ(.ٖٚ٘ون؛ لجـ ال صف أبك حوص رما بف دمحم ) اللا -

 
 
 



 

 

 

طس ل الطس ل فن االلط حو  الو هرلل لح صق: عول  رب   -ٖٕٛ
 -لػ ٙٔٗٔل ٔلبلوفل ط -الاحمف المؾل  اا اللوو سل بصاك  

 ـ.ٜٜ٘ٔ

 .لػ(ٖٓٗأبك لمرـ االبهولن؛ أحم  بف رب  هللا بف أحم  )  -
  البا ر وسل  اا  ال س اللبكعل لح صق: دمحم اكاس قسم  جن كرب -ٜٖٕ

 ـ.ٜٙٛٔ-لػٙٓٗٔل ٕاللوو سل بصاك ل ط

 –حسرل ااكلرول كط  و  االورولل  اا الجلل المسمرلل بصاك   -ٕٓٗ
 ـ.ٜٛٛٔل ٔلبلوفل ط

ممافل اللحو لل لح صق: رو ؿ بف صكاف الملالصل  اا الكطف  -ٕٔٗ
 .ٔط للسل ال الا وض

 .لػ(ٜٕٙ ابف ل طل؛ حم  بف رب  الغلن بف أبن  كا الحلبسن ال غ ا ص ) -
الل صص  لممافل اكاع الالف كالماولص ل  ا اع الممواؼ  -ٕٕٗ

 ـ.ٖٜٛٔل ٔالهل ل ط-الم مولرللحص ا  و  ال كف

 .لػ(ٙٚٙاللككص؛ محصن ال صف رحص  بف  اؼ )  -
الل ا ل كاللراصا لممافل الف ال  صا اللكصال لح صق: دمحم ر موف  -ٖٕٗ

 ـ.ٜ٘ٛٔل ٔالع  ل  اا الجلول المابنل بصاك ل ط
اامػػول كالسغػو ل ) .  (ل  اا الجلل المسمرلل بصاك  لهكصل ا -ٕٗٗ
 لبلوف. -

ل ٔالمط مل الملا ل  واللال ال ولاعل ط  اا لحرا ماسـل -ٕ٘ٗ
 ـ.ٜٕٜٔ

 .لػ(ٕٔٙاللراوبكاص؛ ماسـ بف الحجو) )  -
 
 
 



 

 

 

لحرا ماسـل لح صق: دمحم فلا  رب  ال وقنل  اا الجلل المسمرلل  -ٕٙٗ
 .ـٜٜٔٔل ٔلبلوفل ط –بصاك  

 .لػ(ٕٛٔرب  المسؾ ) ابف ل وـ؛  -
باالرـ اابرواص كرب   -ٕٚٗ الاصاع اللبكرلل لح صق: ملطو  الا و كا 

 لبلوف. –الحورظ ال سبنل ) . (ل  اا  حرول اللااو المابنل بصاك  

 .لػ(ٜٖ٘أبك ل ؿ الماكاص؛ الحاف بف رب  هللا بف اهس )  لحك  -
سكـ ااكا سل لح صق: دمحم الاص  الككصسل  اا ال  صا لس  وفل كالم -ٕٛٗ

 ـ.ٜٚٛٔل ٔاالا مرلل طلطول ط

جمهاع اام وؿل لح صق: دمحم رب  الا ـ كدمحم امص  بف  اصكلن  -ٜٕٗ
 ـ.ٜٛٛٔل ٔلبلوفل ط -لغسكؿل  اا الجلل المسمرلل بصاك  

 .لػ(ٖٕٗللو ؛ للو  بف الااص الجكفن )  -
اللل ل لح صق: رب  الاحمف بف رب  الج وا الوا كا نل  اا  -ٕٓ٘

 ـ.ٜ٘ٛٔل ٔنل الجك  ل طالعسوول لسجلول االا م

 .لػ(ٚٓٛالهص من؛ لكا ال صف رسن بف أبن  كا بف اسرموف الهص من )  -
مجمع اللكا   كمل ع الوكا  ل لح صق: دمحم رب  ال و ا أحم  رطول  -ٕٔ٘

 لػ.ٕٕٗٔل ٔلبلوفل ط - اا الجلل المسمرلل بصاك  

 .لػ(ٛٙٗالكاح ص؛ أبك الحاف رسن بف أحم  بف دمحم )  -
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

اكارل ب ا ال صف أبن للا دمحم بف رب   –ؿ ال ا ف أا ول للك  -ٕٕ٘
لػ(ل لح صق: مولا رواصف الوحسل  اا المرموف ٜٕ٘هللا اااغرولن ) 

 ـ.ٕ٘ٓٓل ٔالا وضل ط –لسل ا كاللكل عل الممسجل المابرل الامك رل 

الكجصل فن لواصا الجلول المل لل لح صق: لوكاف ر لوف  -ٖٕ٘
 ـ.ٜٜ٘ٔل ٔ م قل بصاك ل ط - اكك صل  اا ال سـ ل ال اا ال ومرل 

الكارم فن لواصا ال ا ف المجص ل لح صق: رو ؿ أحم  رب   -ٕٗ٘
 .ٜٜٗٔل ٔلبلوفل ط -المكجك  ك عاكفل  اا الجلل المسمرلل بصاك  

 .لػ(ٕٚٓالكاق ص؛ دمحم بف رما بف كاق  )  -
ل ٖالمغولصل لح صق: مواا ف جكلسل رولـ الجللل ط -ٕ٘٘

 ـ.ٜٗٛٔ-لػٗٓٗٔ

 .لػ(ٕٙٛا ال اطبن ) ابف كبوا؛ دمحم بف كبو -
الب ع كاللهن رلهول لح صق: رماك رب  الملمـ اسرـل مكل ل ابف  -ٕٙ٘

 ـ.ٕٛٓٓل ٖلرمرلل ط

ابف أبن الكفول الحلون؛ محصن ال صف أبك دمحم رب  ال و ا بف دمحم ال ا ن  -
 .لػ(٘ٚٚ) 

الجكالا المبص ل فن ط  و  الحلورلل لح صق: رب  الولوا دمحم  -ٕٚ٘
ل ٕا كاللكل ع كاالر فل ال ولاعل طالحسكل لجا لسط ورل كالل 

 ـ.ٖٜٜٔ

 .لػ( ٖٙٓككرع؛ دمحم بف عسف بف حروف )  -
 أع وا ال بوعل لح صق: دمحم ام  السحوـل ) .  (ل رولـ الجلل. -ٕٛ٘

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 .لػ(ٛٙٚالروفمن؛ أبن دمحم رب  هللا بف أام  المكن )  -
ما ع الجلوف كرباع الر ظوف فن ممافل مو رملبا مف حكا و  -ٜٕ٘

لبلوفل  – صق: عسصس مللكال  اا الجلل المسمرلل بصاك  اللموفل لح
 ـ.ٜٜٚٔل ٔط

 .لػ(ٕٜٕالرم كبن؛ أحم  بف أبن رم كل بف جموا بف كلل بف كابا )   م   -
 ـ.ٖٛٛٔلوا خ الرم كبنل ) . (ل مط مل با سل لص فل  -ٕٓٙ

 .لػ(ٖٚٓأبك رمس ؛ أحم  بف رسن بف الم ل  المكلسن )  -
حق اا اصل  اا ال بسل لس  وفل مال  أبن رمس ل لح صق: اا و  ال -ٕٔٙ

 ـ.ٜٛٛٔل ٔاالا مرلل ج عل ط

 .لػ(ٕٙ٘ابف أبن رمس ؛ أبك الحاصف دمحم بف الواال الحلبسن )  -
ط  و  الحلوبسلل لح صق: رب  الاحمف بف اسرموف الم رمصفل  -ٕٕٙ

اامولل المومل ل حلووؿ  ماكا مو ل روـ رس  لأارس الممسجل المابرل 
 ـ.ٜٜٜٔالامك رلل 

 
 لمراجعا -2

 .أ وظل؛ للاال كالمولا؛ دمحم ا وض -
 لموـ اار ـ )كصس لجلول اار ـ لسلاكسن(ل  اا لو ال  -ٖٕٙ

 ـ.ٜٜٜٔل ٔبصاك ل ط

 .أحم ؛  باالرـ عسصس -
ل ٕمحوباا  فن م والل اا روفل  اا الملوال ال ولاعل ط -ٕٗٙ

ٕٔٗٔ 

 
 
 



 

 

 

 
 ـ.ٕٜٜٔ -لػ  

 .لػ(ٕٙٗٔ امورصس؛ دمحم  كا)   -
 ـ.ٜٜٜٔ-لػٜٔٗٔ لٕط ل اا الملوا  اااو  فن رسكـ ال ا فل -ٕ٘ٙ

 .لػ(ٖٖٗٔاا  ا؛ رما اسرموف )  -
 ـ.ٜٜٔٔل ٖال رومل اللغا ل  اا اللوو سل الجك  ل ط -ٕٙٙ

 .ااطصا؛ حالن صكاف -
ر و   الللوا  المكح صف بصف االا ـ كالمارحرلل  اا  -ٕٚٙ

 لػ.٘ٓٗٔل ٔااللوال ط

 .اارظمن؛ دمحم برول الاحمف -
أ روف الهل ل مكل ل الا    اااو  فن الصهك رل كالمارحرل ك  -ٕٛٙ

 ـ.ٖٕٓٓل ٕالا وضل ط -لو اكفل الممسجل المابرل الامك رل 

 .لػ(ٕٓٗٔاال ولن؛ دمحم لولا ال صف )  -
اساسل ااحو صو البمرول كالمكبكرل كأ الو الانل فن ااملل  -ٜٕٙ

 ـ.ٕٔٓٓل ٔمكل ل الممواؼ لسل ا كاللكل عل الا وضل ط

 .ألكا؛ احم  فلا  -
 ـ.ٜٜٜٔلٔط لالاارل اا  للوا خ الصهك  -ٕٓٚ

 .                   باالرـ بف بااؾ بف لولا بف الاحمف رب ؛  البااؾ  -

 المابرل الممسجل -ل اا الل ما لٕل ط الطحوكرل الم ص ع  اا -ٕٔٚ
 . ـ ٕٛٓٓ -  ٜٕٗٔ لالامك رل

 .أبك  كا الجلا اص؛ جوبا بف مكا  بف رب  ال و ا -
 لمسكـ كالحكـل الم صللأراا اللوواصا لج ـ المسن الجبصال مكل ل ا -ٕٕٚ

 
 
 



 

 

 

 
 ـ.ٖٕٓٓ-لػٕٗٗٔل ٘الممسجل المابرل الامك رلل ط -الملكاع  

 .أبك  كا؛ ر ل -
المارحرل الح ل اللن جول بهو المارال ) . (ل مكل ل كل لل  -ٖٕٚ

 لػ.ٛٔٗٔال ولاعل 

 .لػ(ٜٖٖٔال غ ا ص؛  امورصس  و و )  -
ل رل الموافصف ك  وا المللوصفل ) . (ل  اا  حرول اللااو  -ٕٗٚ

 .لبلوف –المابنل بصاك  
 .لػ(ٖٔٗٔال   ص؛ رولق بف غصو )  -

ممجـ الممولـ الجغاافرل فن الاصاع اللبكرلل  اا مكل لسل ا  -ٕ٘ٚ
 ـ.ٕٜٛٔل ٔكاللكل عل مكل المكاملل ط

 .لػ(ٕٖ٘ٔالللصا؛ دمحم طولا البصاكلن )  -
الم و   الك لرل فن ال رولل الللاالرلل لح صق: دمحم رب  هللا  -ٕٙٚ

 (ل  اا اللحكع لسل ال ال ولاع.ال اقوكصل ) . 

 .الجبكاص؛ كومس اسموف -
ـل  اا ٕٕٓٓممجـ اا  ول مف الملا الجولسن حل  الل  -ٕٚٚ

 .ـٖٕٓٓل ٔلبلوفل ط-الجلل المسمرلل بصاك 
 .جلصبصا؛  واؿ -

المارحرل ل ألهو كلطكالول لاجمل: رب  الحسرـ محمك ل ) . (ل  -ٕٛٚ
 بصاك . -المكل ل الملا لل لص ا 

 .ف حمو الجهصلن؛ مولع ب -
 
 
 
 



 

 

 

 

المكاكرل المرااع فن اا روف كالمكالل كااحلال الممولاعل  -ٜٕٚ
 لػ.ٕٓٗٔل ٗ اا الل كع المولمرل لسط ورل كالل ا كاللكل عل الا وضل ط

 .الحو)؛ دمحم أحم  -
ل ٔالللاالرل مف اللكحص   ل  الل سصول  اا ال سـل  م قل ط -ٕٓٛ

 ـ.ٕٜٜٔ

 .لػ(ٚٙٓٔحوجن عسرول؛ ملطو  بف رب  هللا )  -
 ف الظلكف رف أاومن الجلل كالولكفل  .  ل  اا  حرول ك -ٕٔٛ

 لبلوف. –اللااو المابنل بصاك  

 الحجولص؛ دمحم محمك ل -
 لػ.ٖٔٗٔل ٓٔاللواصا الكابال  اا الجصس الج ص ل بصاك ل ط -ٕٕٛ

 .لػ(ٕٓٗٔأبك الحاف الل كص؛ رسن بف رب  الحن )  -
الاصاع اللبكرلل ) . (ل الط مل الملا ل لسط ورل كالل ال  -ٖٕٛ
 لبلوف.- الص

 .لػ( ٖٚٚٔالحكمن؛ حوفظ بف أحم  )   -
مموا) ال بكؿ   اا اسـ الكلكؿ  ل  رسـ االكؿل لح صق:  -ٕٗٛ

 اا ابف ال رـ لسل ا كاللكل عل الممسجل  رما بف محمك  أبك رمال
 .ـٜٜ٘ٔ -لػ ٘ٔٗٔل ٖط لال موـ –المابرل الامك رل 

 .ح ؽ؛ دمحم ل حن بف حاف -
ل مكل ل ٔلمكوصصس كااكلافل طاالربوحو  الملا ل لسم وصرس كا -ٕ٘ٛ

 (.ـٕٚٓٓللمولل  )الجصس الج ص ل الجمهكا ل الرملرلل

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 .حسكع؛ حمو  رب  العولق -
ملال -أا ول للكؿ ال ا فل  .  ل مكل ل الطسرملل أاصكط  -ٕٙٛ

 ـ.ٜٓٛٔ

 .الحم ؛ دمحم بف  باالرـ بف أحم  -
 .ٔط  لل اا ابف عل م لملطسحو  فن كلل الم و   -ٕٚٛ

 .بف رب  المحافالحمص اف؛ رلوـ  -
اللحرا مف أا ول الللكؿل ملاال الا وف لسط ورل كالل ا  -ٕٛٛ

 ـ.ٜٜٜٔلٔكاللكل عل الممسجل المابرل الامك رلل الا وضل ط

 .لػ(ٕٗٗٔحمص  هللا؛ دمحم )  -
مجمكرل الك و ق الاروارل لسمه  اللبكص كالع فل الاا  عل  اا  -ٜٕٛ

 لػ.ٚٓٗٔل ٙاللوو سل بصاك ل ط

 لالعباص؛ أمس روطف دمحم -
اللللصا فن فساطصف فن الملا الح صول  حو أجو رمن م  ـ  -ٜٕٓ

للصس  اجل الموجالصا فن الم ص ع االا مرل  كسرل ألكؿ ال صفل 
 .ـٕٗٓٓغلعل  -الجوممل االا مرل 

 .لػ(ٖ٘ٗٔالعباص؛ دمحم )   -
 لموـ الكفول فن اصاع العسوولل ) .  (ل المكل ل ال  وفرلل بصاك   -ٜٕٔ
 ـ.ٕٜٛٔلبلوفل  –

 .لػ(ٙٓٗٔرب  الجا ـ ) العطصل؛  -
ل ٔالمارا فن ال ا ف كاللكااع كااللجصسل  اا الجلل الح ص لل ط -ٕٜٕ

 ـ.ٜ٘ٙٔ

 
 



 

 

 

 
 
 

 العطصل؛ دمحم رجو)ل -

 ـ.ٜٛٛٔل ٕالالل قبس الل ك فل مكل ل كل لل ملال ط -ٖٜٕ

 .العسف؛ امك  بف رب  المل ل -
مكل ل أبكال الاسفل  ل اااو  فن اا روف الصهك رل كالللاالرل -ٜٕٗ

 ـ.ٕٗٓٓ-لػٕ٘ٗٔ لٗط لسجل المابرل الامك رلالا وضل المم

 .عسرول؛ دمحم دمحم -
 ـ.ٜٔٚٔل مكل ل اللهبلل ملال ( .  )مع للكؿ ال ا فل  -ٜٕ٘

 العكلن؛ دمحم رسن ل -

 لٔح ر ل ررا  المارال  اا الو ا لسل ا كاللكل عل ااا فل ط -ٜٕٙ
 ـ.ٜٜٓٔ

 .لػ( ٗٓٗٔ اكلع؛ دمحم رلع )  -
ا  المكل ل الملا لل ال ا ف المجص  للل س  كأاسك  ل  مل كا  -ٜٕٚ

 بصاك ) .  (. –لص ا 

 .الاحصسن؛ حمك  بف أحم  بف فا) -
مله  ال ا ف الجا ـ فن  ركع الم اكصف  ل  االا ـل رمو ع  -ٜٕٛ

ال حو المسمن  ولجوممل االا مرلل الم صلل الملكاعل الممسجل المابرل 
 ـ.ٕٗٓٓ-لػٕٗٗٔ لٔالامك رلل ط

 .الا ص ؛ رمو  ال صف دمحم -
كأ الو فن بروف الللكص ل ) .  (ل  اا  أا ول الللكؿ -ٜٜٕ

 ـ.ٜٜٜٔال هولل  م قل 

 .الاكمن؛ فه  بف رب  الاحمف بف اسرموف -
 



 

 

 

 
 
 
 

 ـ.ٖٕٓٓ -لػ ٕٗٗٔل ٕٔط ل اااو  فن رسكـ ال ا ف -ٖٓٓ

 .اللحصسن؛ كل ل بف ملطو  -
اللواصا الملصا فن الم ص ع كال ا مل كالمله ل  اا الوكا  -ٖٔٓ

 لػ.ٛٔٗٔل ٕالممولال  م قل ط

 .لػ(ٖٚٙٔن؛ دمحم رب  المظرـ ) اللاقول -
ملولس المافوف فن رسكـ ال ا فل لح صق: فكال أحم  لمالنل  اا  -ٕٖٓ

 .ـٜٜ٘ٔل بصاك ٔط لالجلول المابن
 .لػ(ٜٖٙٔاللاكسن؛ عصا ال صف )  -

لبلوفل  –اار ـ قومكس اللااجـل  اا المسـ لسم صصفل بصاك   -ٖٖٓ
 ـ.ٕٕٓٓل ٔٔط

 .لػ(ٜٖٗٔأبك للاع؛ دمحم )  -
ل ٖالللاالرلل  اا الوكا المابنل ال ولاعل طمحوباا  فن  -ٖٗٓ

 ـ.ٜٙٙٔ

 .لػ(ٖٓٗٔأبك للك؛ دمحم دمحم ) -
الح صو كالمح  كفل الا وال المومل ال ااا  ال حكو المسمرل  -ٖ٘ٓ

ل ٕالا وضل ط -كاالفلول كال ركع كاالا و ل الممسجل المابرل الامك رل 
 .ـٜٗٛٔ

 .ل  اف؛ رب  الجا ـ -
اا االا ـل ملاال الااوللل أحكوـ الكمصصف كالمالأملصف فن   -ٖٙٓ

 لػ.ٕٓٗٔل ٕبصاك ل ط

 لػ(.ٜٕٗٔ) أبك ل  ؛  كا -



 

 

 

 
 
 

 ـ.ٜٚٛٔل ٔط  و  اللاوبصفل  اا الا  ل الا وضل ط -ٖٚٓ

 .لػ(ٖٗٛٔالا ورن؛ ملطو  )  -
الاصاع اللبكرل  اكس كربال ) . (ل المكلل االا منل بصاك   -ٖٛٓ
 لػ.ٕٜٖٔ م قل  -

 .لػ(ٖٔ٘ٔااكرس؛ صكاف الروف ااكرس)  -
لمطبكرو  المابرل كالممابلل  .  ل مط مل بهمفل قـل ممجـ ا -ٜٖٓ

 .لػٓٔٗٔ
 .لػ(ٖٙٚٔالام ص؛ رب  الاحمف بف لولا )  -

لراصا الجا ـ الاحمف فن لواصا ك ـ الملوف المماكؼ بلواصا  -ٖٓٔ
الام صل لح صق: رب  الاحمف بف مم  السكرحقل ملاال الااوللل 

 ـ.ٕٕٓٓل ٔبصاك ل ط

 .امووف؛ كومس -
) . (ل  اا الوبصسل لسل ا كاللكل عل  مارحرل    مارال -ٖٔٔ

 ال ولاع.

 .الا و؛ أحم  رسن -
الب ارل كاللهورل امل بلن  ااا صسل  اا الجلول  ولمابنل اكا ول  -ٕٖٔ
 ـ.ٕٗٓٓل ٔط

 .الاسمن؛ رروض بف لومن بف ركض -
 - اا الل ما لل الا وض  لألكؿ الو   الكص ال راع الو ر  جهس  -ٖٖٔ

 ـ. ٕ٘ٓٓ -لػ  ٕٙٗٔ لٔالممسجل المابرل الامك رلل ط

 .ـ(ٜٛ٘ٔ وجا؛ أحم  دمحم )  -
 ال ورو الح صو  اا اعللوا رسكـ الح صو لسحوفظ ابف ك صال  -ٖٗٔ



 

 

 

 
 
 

 لبلوف. –) .  (ل  اا الجلل المسمرلل بصاك  

اَّال؛ دمحم بف دمحم حاف -   . 
ل ٔالممولـ اا ا ل فن الالل كالاصاعل  اا ال سـل  م قل ط -ٖ٘ٔ

 لػ.ٔٔٗٔ

 .  باالرـ أحم ؛ ال ا ف   -
 الوكا  اا ٔل طمكل كالم صلل فن الجولسرل كره  الااكؿ ملسو هيلع هللا ىلص   -ٖٙٔ
 . المابن

 .ـ(ٕٓٓٓ سبن؛ أحم  )  -
 لالمارحرلل مكل ل اللهبل الملا لل ال ولاع -م والل اا روف -ٖٚٔ
 ـ.ٜٜٛٔل ٓٔط

 . سبن؛ الكؼ -
رو ألس الجلول لمولكا  ل  كسمل اكالل مكل ل االلال ملال  -ٖٛٔ
 ـ.ٜٗٚٔل ٔط

 لػ(لٖٓٗٔل؛ دمحم بف دمحم ) أبك  ه  -

ل ٕالاصاع اللبكرل فن بكل ال ا ف كالاللل  اا ال سـل  م قل ط -ٜٖٔ
 ـ.ٕٜٜٔ

 .ال صخ؛ دمحم دمحم ماان -
لوا خ االمبااطكا ل البصللطرلل ) . (ل  اا الممافل الجوممرلل  -ٕٖٓ

 ـ.ٜٜٗٔاالاكل ا لل 

 .لػ(ٚٓٗٔاللولا؛ ل حن )   -
 
 



 

 

 

 
 
 

ل ٕٗسم صصفل بصاك ل طم وحو فن رسكـ ال ا فل  اا المسـ ل -ٕٖٔ
 ـ.ٕٓٓٓ

 .ل ا؛ رب  المجص  حوم  -
الا  الجمصس رس  الم ككصف فن االا ـ مف ال ا ف كاللكااع  -ٕٕٖ

 – اا الملواع لسل ا كاللكل ع كاللاجملل المللكاع  لكااللجصس كالمسـ
 ـ. ٖٕٓٓ -لػ  ٕٗٗٔل ٕملال ط

 ل ا؛ لبصس أحم ل -

اا الملا لل مله  االموـ الطولا بف رو كا فن اللواصال ال  -ٖٕٖ
 لػ.ٕٕٗٔل ٔال ولاعل ط

 .الل بن؛ رسن دمحم -
أمصا الململصف الحاف بف رسن بف أبن طولل ابن هللا رل ل  -ٕٖٗ

 .ـ ٕٗٓٓ -لػ  ٕ٘ٗٔ لٔ اا اللكل ع كالل ا االا مرلل ملال ط
الاصاع اللبكرل راض كقو ع كلحسصس أح اول  اا الممافل  -ٕٖ٘

 .ـٕٛٓٓ-لػٜٕٗٔ لٚلبلوفل ط -لسط ورل كالل ا كاللكل عل بصاك  
 .لكفن؛ رب  ال و ا بف دمحم رطو -

 لأ ا المسس كاللحس ال  رمل فن  مض الواؽ المللا ل  ل  االا ـ -ٕٖٙ
 ـ.ٕٗٓٓ-ػلٕٗٗٔ لٙالجوممل االا مرل  ولم صلل الملكاعل ط

 .بمصا ل؛ ر موف جممل -
ل مكل ل الاكا ص لسلكل عل ٗم عس ل ااال الم ص ع االا مرلل ط -ٕٖٚ
 ـ.ٖٕٓٓج عل 

 .دمحم اص  طلطوكص؛ -
 



 

 

 

 
 
 

 اا لهبل ملا لسط ورل  لاللواصا الكارم لس ا ف الجا ـ  -ٕٖٛ
 ـ.ٜٜٚٔ ل ٔال ولاع ط –كالل ا كاللكل عل الوجولل 

 .الطهطوكص؛  دمحم رل  -
 ـ.ٜٜ٘ٔل ٔالللاالرل فن المصلافل  اا ال سـل  م قل ط -ٜٕٖ

 .الطروا؛ ماور  بف اسرموف بف لولا -
لجا ـل  اا ابف الجكلصل ألكاع اللللصف الملمس ل بلواصا ال ا ف ا -ٖٖٓ

 لػ.ٖٕٗٔل ٕالممسجل المابرل الامك رلل ط

 ـ(لٜٕٓٓرو كا؛ امص  رب  الولَّوا )  -

 .ـٜٙٚٔالحاكل اللسصبرلل مكل ل االجسك الملا لل ال ولاعل  -ٖٖٔ
 .لػ(ٖٜٖٔابف رو كا؛ دمحم الطولا بف دمحم اللكلان )  -

 ـ.ٜٗٛٔاللحا ا كالللك ال ال اا اللكلارل لسل ال لكلسل  -ٕٖٖ

 .ب  الكلول؛ أحم ر -
طو ول المكح صف مف المارحصصف ربا ال اكفل مكل ل كل لل  -ٖٖٖ

 ـ.ٜٓٛٔل ٔملال ط

 .الملمن؛ أبك رب  هللا ر موف الاولمن -
غورل المأمكؿ فن اللمسر و  رس  اللحرا المال  مف أا ول  -ٖٖٗ

 الللكؿل ) .  (ل مكل ل للمول اا ا لل للمول.

 الملاكص؛ احرـ صكلس كاكل -

ال حو المسمنل  اا  جسلل الممسجل ااا لرل م  مل فن مله   -ٖٖ٘
 .ٕٛٓٓل ٔرموفل ط -الهو مرل 

 .الماصاص؛ احم  مممكا -
 



 

 

 

 
 
 

 لمكجل اللوا خ االا من مف ره    ـ  ل  رلالو الحوبا -ٖٖٙ
 لػ.ٚٔٗٔل ٔاللو ا: غصا مماكؼل ط

 .رلوكا؛ دمحم أبك المحواف -
ممولـ حبواا  ال اؽ اا ل  ال  رـل  اا اللهبل المابرل  -ٖٖٚ
 ـ.ٜٚٛٔ لٕط للبلوف- ورل كالل ال بصاك لسط

 .لػ(ٕٓٗٔالمؾ؛ عول  رب  الاحمف )  -
لاهصس الكلكؿ  ل  ممافل أا ول الللكؿل  اا الممافل لسط ورل  -ٖٖٛ

 ـ.ٕٓٓٓل ٕكالل ال بصاك ل ط

 .الم كلل؛ أحم  -
الامك رلل  –كصس اار ـل  اا الملواع لسل ا كاللكل عل ج ع  -ٜٖٖ
 ـ.ٜٜٛٔل ٔط

 .رسصكص؛ رسصكص عسرول -
جومع الل كؿ فن أا ول الللكؿ ك اا  رولهول مطو ع اال موعل  -ٖٓٗ

 لػ.ٗٓٗٔل ٔالا وضل ط

 .لػ(ٕ٘ٗٔالمسن؛  باالرـ دمحم )  -
 -لحرا أا ول الللكؿل  اا ال سـ لسط ورل كالل ال  م ق  -ٖٔٗ

 ـ.ٖٕٓٓل ٔاكا ول ط

 .لػ(ٚٓٗٔرسن؛ جكا  )  -
المولس فن لوا خ المال قبس االا ـل اور   جوممل  غ ا   -ٕٖٗ
 لػ.ٖٓٛٔل ٔل ا ل مل كاا  ال ا ف الابنل طرس  

 .لػ(ٕٗٗٔرمال أحم  معلوا )  -
 



 

 

 

 
 
 

ل ٔممجـ السغل المابرل الممولاعل رولـ الجللل ال ولاعل ط -ٖٖٗ
 لػ.ٜٕٗٔ

 .المماص؛ أجـا برول -
 حكو فن لوا خ الالل الم افلل مكل ل المسكـ كالحكـل الم صلل  -ٖٗٗ
 .٘ط لالملكاع
 –كل  حكو الالل كالاصاع الاصاع اللبكرل اللحرحلل ) . (ل ما  -ٖ٘ٗ

 ـٜٜٔٔجوممل قطال 
 .المكاجن؛ دمحم بف دمحم -

ماكرو  االموـ الللاص فن المغولصل الجوممل االا مرلل الم صلل  -ٖٙٗ
 ـ.ٕٗٓٓل ٔالملكاعل ط

 .ركض؛ دمحم مللس -
الجغاافصكف كالاحولل الماسمكف فن     ال وـ لمف الحاكل  -ٖٚٗ

ال ولاعل  لاالجلموررلاللسصبرلل رصف لس اااو  كال حكو االلاولرل ك 
 .ـٜٜ٘ٔل ٔط

 .غولص؛ دمحم جمصس كأحم ؛ عسصس  باالرـ كرب  الكلول؛ أحم  -
ملوظاع بصف االا ـ كالللاالرلل الا وال المومل ال ااا  ال حكو  -ٖٛٗ

الممسجل المابرل الامك رلل  -المسمرل كاالفلول كال ركع كاالا و ل الا وض 
 ـ.ٕٜٜٔل ٕط

 .  هللا رب  بف فكلاف بف لولا؛  الوكلاف  -

 
 
 



 

 

 

 
 
 

ل االا و   ل  لحرا االرل و  كالا  رس  ألس ال اؾ كااللحو   -ٜٖٗ
 . ـٜٜٜٔ - لػٕٓٗٔ  الجكلص  ابف  اا ٗط

 .ال وامن؛ ظوفا -
 –لظوـ الحكـ فن ال ا مل كاللوا خ االا منل  اا اللوو س  -ٖٓ٘
 .ٕط للبلوف

 .لػ(ٕٖٖٔ)  ال وامن؛ دمحم جموؿ ال صف -
فلا  رب  ال وقنل مط مل ررا  محواف اللأك سل لح صق: دمحم  -ٖٔ٘

 ـ.ٜٚ٘ٔل ٔال وبن الحسبن ك اكو ل ملال ط

قكار  اللح صو مف فلكف ملطسا الح صول لح صق: دمحم بهجل  -ٕٖ٘
 .ـٜٔٙٔل ٕالبرطوال ررا  ال وبن الحسبنل ط

 .لػ(ٖٓٗٔال وبن؛ رب  الولوا رب  الغلن )  -
أا ول الللكؿ رف اللحو ل كالمواا فل لعا   ك اا: أحم   -ٖٖ٘
 ـ.ٖٕٓٓل ٔلالاؽ ال كاصل  اا الا ـل ملال طرب  ا

 .ـ(ٜٜٜٔلػ/ٕٓٗٔال طوف؛ ملوع )   -
 ـ.ٕٓٓٓل ٔٔم وحو فن رسكـ ال ا فل مكل ل كل لل ملال ط -ٖٗ٘

 .لػ(ٖٙٛٔقطل؛ اص  )    -
 ـ.ٖٕٓٓل ٕٖظ ؿ ال ا فل  اا ال اكؽل ال ولاعل طفن  -ٖ٘٘

 .  (لػٖٗٛٔ )  امورصس دمحم بف  لروس دمحم بف صكاف دمحم؛ الجول لسكص  -

 ملاال ٔل ط مماكؼ رّكا    وا: ل لح صفحروع اللحو ل  -ٖٙ٘
 . لػ ٕٓٗٔ لبلوف – بصاك  كاللكل عل كالل ا لسط ورل الااولل
 
 



 

 

 

 
 

 

 .لػ(ٛٓٗٔكحولل؛ رما ابو )   -
أر ـ اللاول فن رولمن المال كاالا ـل ) .  (ل ملاال  -ٖٚ٘

 الااوللل بصاك .

اوللل بصاك ل ممجـ ق و س المال ال  رمل كالح ص لل ملاال الا  -ٖٛ٘
 ـ.ٜٜٚٔل ٛط

 ممجـ المللوصفل ) . (ل ملاال الااوللل بصاك . -ٜٖ٘

الجصاالكص؛ دمحم احم  هللا بف عسصس الاحمف الم مولن الهل ص الحلون )   -
 .لػ(ٖٛٓٔ

معللا  ظهوا الحقل لح صق كاعللوا: دمحم أحم  رب  ال و ا  -ٖٓٙ
الممسجل  -كلااع ال  كف االا مرل كااكقوؼ كال ركع كاالا و   لمسجوكص

 لػ.٘ٔٗٔ لٔالمابرل الامك رلل ط

 .لػ(ٕٚٗٔالم واكوكاص؛ لون الاحمف )  -
 -الاحصق المعلكـل مطبكرو  كلااع ااكقوؼ كال لكف االا مرل  -ٖٔٙ

 ـ.ٕٚٓٓ-لػٕٛٗٔل ٔ كلل قطال ط

 .المجككل؛ دمحم -
ل  اا ال كاؼل ال ولاعل ( .  )رسمول كموكاكف رافلهـل  -ٕٖٙ

 ـ.ٕٜٜٔ

باالرـ -  عسصس أحم  كأحم  رب  الكلولل دمحم جمصس غولص كا 

ملوظاع بصف االا ـ كالللاالرلل الا وال المومل ال ااا  ال حكو  -ٖٖٙ
الممسجل المابرل الامك رلل  -المسمرل كاالفلول كال ركع كاالا و ل الا وض 

 . ـٕٜٜٔل ٕط
 .دمحم؛ رسن جممل -



 

 

 

 
 
 
 

 لٔح ر ل ررا  المارال  اا الو ا لسل ا كاللكل عل ااا فل ط -ٖٗٙ
 ـ.ٜٜٓٔ

المكوصصس كالمكال ف ال اررلل ال  س لسل ا كاالر فل ال ولاعل  -ٖ٘ٙ
 .ـٕٔٓٓلٕط

 .محراف؛ دمحم دمحم دمحم اولـ -
فلا الاحمف فن أا ول للكؿ ال ا فل  اا اافوؽ المابرلل  -ٖٙٙ

 ـ.ٜٜٜٔل ٔال ولاعل ط

 لػ(لٖٔٚٔالمااغن؛ أحم  بف ملطو  )   -

بن لواصا المااغنل  اكل مكل ل كمط مل ملطو  ال وب  الحس -ٖٚٙ
 ـ.ٜٙٗٔ-لػٖ٘ٙٔل ٔكأكال    ملال ط

 .المار سن؛ صكاف -
ر   الجكالا فن رسمول الابع ااكؿ مف ال اف العومس ر ال  -ٖٛٙ

كلك كصس رس  كلول ل ا الجكالا كال اا فن أرروف ال اف الاا ع ر ال 
 ـ.ٕٙٓٓل ٔلبلوفل ط - اا الممافلل بصاك  

الممافلل  ل ا الجكالا كال اا فن أرروف ال اف الاا ع ر ال  اا -ٜٖٙ
 ـ.ٕٙٓٓل ٔلبلوفل ط -بصاك  

 .المل لن؛ عول  بف اسرموف -
مف ع ؿ الجلل اللاملل  اا ابف  المحاا فن أا ول الللكؿ -ٖٓٚ

 لػ.ٕٚٗٔل ٔالجكلصل الممسجل المابرل الامك رلل ط

 .مامك ؛ جبااف -
 



 

 

 

 
 
 
 

ل ٚالاا   ممجـ لغكص رلاصل  اا المسـ لسم صصفل بصاك ل ط -ٖٔٚ
 ـ.ٕٜٜٔ

 .لولالماصاص؛ رب  الك  -
ال ولاع ل  لمف لـ الصهك ؟ كمو لن الصهك رل؟ ل  اا ال اكؽ  -ٕٖٚ
 ـ.ٕٛٓٓل ٔط

 الم  ـ؛ دمحم أحم   امورصسل -

 بلاقرـ ال ومسل  لرو. لواصا ال ا ف الجا ـ -ٖٖٚ

 .مهااف؛ دمحم بصكم  -
 .ٕط ل اا الممافل الجوممرل ل اااو  فن لوا خ المال ال  رـ  -ٖٗٚ

 لػ(لٕ٘ٗٔالمص الن؛ رب  الاحمف حاف حبلكل )  -

 -االال ااؽ  -ل كعكافصهو: الل  صا  أجلحل المكا ال   -ٖ٘ٚ
 .ـٕٓٓٓل  ٛاالالمموال  اا ال سـل  م قل ط

 .اللولاص؛ اص  أحم  رسن -
لوا خ اامبااطكا ل الاكمولرل الاروان كالحبواصل  اا اللهبل  -ٖٙٚ

 ـ.ٜٜٔٔل ٕالمابرلل ال ولاعل ط

 .لع ل مف أاولكع اللواصا -
 -  لط ورل الملحف ال ا ف اللواصا المراال مجمع المسؾ فه -ٖٚٚ

 ـ.ٜٕٓٓ-لػٖٓٗٔل ٕالامك رلل ط

 لالمكاكرل المرااع فن اا روف كالمكالل كااحلال الممولاع -ٖٛٚ
 لػ. ٕٓٗٔل ٗاللو ا:  اا الل كع المولمرل لسط ورل كالل ا كاللكل عل ط 

 



 

 

 

 
 
 
 

الل كع المولمرل لس  ول االا منل   ااؼ  . مولع بف حمو   -ٜٖٚ
 .الجهلن

 .ف  باالرـ الحم اللمسل؛رسن ب -
مكل ل  لموهكم  كأل اف  ككاو س  كابس مكاجهل  -اللللصا -ٖٓٛ

 . لػٜٔٗٔل ٕط اللك لل الا وضل الممسجل المابرل الامك رل
 .لك هض؛ رو ؿ -

ممجـ المواا ف مف ل ا االا ـ كحل  الملا الحوبال  -ٖٔٛ
ل ٖملاال لك هض ال  وفرل لسلألصف كاللاجمل كالل ال بصاك ل ط

 لػ.ٜٓٗٔ
 .؛ اسرـ بف رص ل ك ؿ للا؛ دمحم بف مكا اله لن -

االالرمول فن بروف ااا ولل  اا ابف الجكلصل الممسجل المابرل  -ٕٖٛ
 لػ.ٕ٘ٗٔل ٔالامك رلل ط

 .س؛ فوللاللل -
المكوصصس كااكلاف االا مرل كمورمو لهو فن اللظوـ الملاصل  -ٖٖٛ

 .ٜٓٚٔلاجمل: كومس الماسنل ) . (ل الجوممل ااا لرلل رموفل 
 لػ(لٕٕٗٔ بس بف لو ص ) الكا رن؛ م -

اللحرا المال  مف أا ول الللكؿل مكل ل للمول اا ا لل  -ٖٗٛ
 ـ.ٕٗٓٓل ٕط

ؿ  صكا ال ؛ ك سروـ جرمس )  -  .ـ(ٜٔٛٔكض
قلل الحبواعل لاجمل: لكن لجصل محم ك  ك عا فل ) . (ل  -ٖ٘ٛ

 ـ.ٜٛٛٔلبلوفل  - اا الجصسل بصاك  



 

 

 

 
 

 
 

 .رواصف؛ حكم  بف   صا -
للحرا المابكا مف اللواصا مكاكرل ا –اللواصا اللحرا  -ٖٙٛ

 لٔط ل اا المآ ا لسل ا كاللكل ع كالط ورلل الم صلل اللبكرل ل- ولمأ كا
 ـ.ٜٜٜٔ -لػ ٕٓٗٔ

 . (ػلٕٙٙروقك  الحمكص؛ بف رب  هللا )  -

 ا و  ااا ل  ل  ممافل اا صل )ممجـ اا  ول(ل لح صق:  -ٖٚٛ
 ـ.ٖٜٜٔل ٔلبلوفل ط – حاوف ر وسل  اا الغال االا منل بصاك  

 .ـٜٚٚٔممجـ البس افل  اا لو ال بصاك ل  -ٖٛٛ
الم لبل مف كلول جمهاع اللالل لح صق: لوجن حافل ال اا  -ٜٖٛ

 .ٜٚٛٔل ٔلبلوفل ط -المابرل لسمكاكرو ل بصاك  
 .صكاف؛ دمحم عصا امبوف -

ل بصاك ل ط -ٜٖٓ  ـ.ٕٕٓٓل ٕللمل اار ـ لسلاكسنل  اا ابف حـل
ل بصاك ٔلجمسل ممجـ المللوصفل ط -ٜٖٔ بلوفل ل -ل  اا ابف حـل

 ـ.ٜٜٚٔ

ممجـ المللوصف الممولا ف فن   والـ المعطكطل كالمو ك ع  -ٕٜٖ
كموط ع ملهو أك ح ق  م  كفولهـل  .  ل مطبكرو  المسؾ فه  

 ـ.ٕٗٓٓالكطلرلل الا وضل 

 المقاالت والبحوث في المجالت الدورية -3
 الاحصسن؛ حمك  بف أحم  بف فا) . -

الا مرلل  المسمولرل كمكقف االا ـ ملهول مجسل الجوممل ا -ٖٜٖ
 .لػٕٕٗٔل ٖٗل الالل ٘ٔٔالم   



 

 

 

 
 
 
 
 

 فواع؛ دمحم طولا ألمـل -

لوا خ الللاالرل كاال ـ المظرـل مجسل البروفل لل ا رف  -ٜٖٗ
 .ٜ٘ٔالم    -الملل   االا منل الممسجل المابرل الامك رل 

 لػ(لٚٓٗٔاله لن؛ ل ن ال صف )  -

رف الل  ـ كالاجمرلل مجسل الجوممل االا مرلل مجسل لل ا  -ٜٖ٘
 ػ.لٜٖٛٔل الالل ال ولرلل ٘الم    -الجوممل االا مرل  ولم صلل الملكاع 

 الكلصبن؛ رب  هللا بف  باالرـل -

أا ول الللكؿ كأ الو فن لواصا ال ا ف الجا ـل مجسل ال حكو  -ٜٖٙ
مجسل  كا ل لل ا رف الا وال المومل ال ااا  ال حكو  -االا مرل 

لػل ٗٔٗٔممسجل المابرل الامك رلل المسمرل كاالفلول كال ركع كاالا و ل ال
 .ٖٛالم   
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 الصفحة الموضوع
 ٖ  اآلرل ال ا لرل الجا مل

 ٘  االل ال
 ٚ الم ّ مل
 ٕٔ اللمهص 

 وطرائق صيغو  أسباب النزولالفصل الول:عمم 
  في تطويره وجيود العمماءتو، وفوائده، معرف 

ٖٜ 

 كطاقهو أا ول الللكؿممافل لر  الم حو ااكؿ: 
 كفكا  لو 

ٗٔ 

 ٔٗ أا ول الللكؿ :لر  
 ٚٗ طاؽ ممافل أا ول الللكؿ
 ٔ٘ فكا   ممافل اا ول الللكؿ

 ٚ٘ ا ول الللكؿرسـ أ ل ك ف الم حو ال ولن:
 ٔٚ ماحسل  فاا  أا ول الللكؿ  وللألصف

 ٚٚ لمككجو اض كلول الكاح ص ر
 ٕٛ  ول الللكؿ فن الملا الح صوأامللوو  

 الفصل الثاني:الييود من خالل مرويات أسباب النزول ٜٔ 
 ٕٓٔ الم حو ااكؿ: أ ا ال ركع االا مرل رس  الصهك 
 الم حو ال ولن: اللحا ف ككلموف الحق كافلاال ال وطس

  صلو لسصهك   
ٕٔٗ 

 الم حو ال ولو:الصهك  ركص كف لسماسمصف كرحابكف 
 لمحوابلهـ اار ال 

ٖٜٔ 



 

 

 

 الم حو الاا ع:الصهك  رك اكف االا سل كالج اؿ ك لمسمكف 
 الاحا كرممسكف    

ٔٙٙ 

 الفصل الثالث : النصارى من خالل مرويات أسباب النزول ٜٔٛ 
 الم حو االكؿ: بكلس كلحا ف االلجصس كالجككا الك لرل

 لم ص ع  الل سصو الللاالرل 
ٜٔ٘ 

 ٜ٘ٔ بكلس ك لحا ف االلجصس
 ٕٓٓ الجككا الك لرل لم ص ع  الل سصو الللاالرل 

 ٕٗٓ اللألر  كالل سصو رل  الللوا  
 ٕٗٔ فن ال رولل الللاالرل الب ع الغسك ك

 كلح ق الكر   حصاا الااللالم حو ال ولن:   ا  
 ملوظاا  للوا  لجااف و كالللوا الاكـ رس  الواس 
 كالم ولسل 

ٕٕٛ 

 ٕٕٛ  حصاا الاالل  ا   
 ٖٕٙ  ق الكر  كالللواالاكـ رس  الواسلح 

 ٜٖٕ ملوظاا  للوا  لجااف كالم ولسل
  : سبابأالمنافقون من خالل مرويات الفصل الرابع 
  النزول 

ٕ٘ٔ 

 الم حو االكؿ : الملوف كف الحول ج ؿ كعلوـ
 ك رملابكف رس  لكل ع الل قو  كرالهل كف   
  ولملل قصف. 

ٕٖٙ 



 

 

 

 ف صف لسماسمصف ك كالـ فنالم حو ال ولن : ر ال الملو
 غلكع بلن الملطسق للاع ار ا هـ ك كالـ فن 

ٕٚ٘ 

 الم حو ال ولو : اعل ؽ الملوف صف لحو  ل االفؾ كاللبا ل
 ال ا لرل العول ع 

ٕٜٖ 

 الم حو الاا ع :  كاالملوف صف فن غلكع لبكؾ كالعوكلـ 
 ماج ا لسبااا  ولماسمصف 

ٖٔٔ 

 ٖٖٔ ن خالل مرويات أسباب النزولا الفصل الخامس : المشركون م
 الم حو ااكؿ:  ركع الماسمكف الم اكصف لس عكؿ فن

 االا ـ كلـ صجو لكف لجباا كلمجصلا 
ٖٖٜ 

 الم حو ال ولن: الم اككف كأ الـ الانل رس  ال ركع 
  االا مرل 

ٖٙٓ 

 ٖٗٛ الم حو ال ولو: جهو  الماسمصف لسم اكصف  وللوس كالموؿ
 ٔٔٗ لمااجعقو مل الملو ا كا
 ٖٚٗ المحلكرو 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 


