
 

 

 مالُ يف السرية النبٌٍةأ

 

  محد احلكمُأللعالمة حافظ بن 

 (ه7777) قىف سـةؿتال

 

 ًٍلَى لى

 ملسو هيلع هللا ىلصمنظٌمة لسرية نبَنا حممد 

 

 

 حتقٚق ٗتعوٚق

 بٌ همام حممد بن علٌ الصىمعٌ البًضانٌأ

 حساكفإطػا اهلل طـف بؿـف و



 ًَ َٞٔأ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس  2 أهٛ يف اهطِّ

ِة  ِويَّ نََّب سِِّيَرِة ال  َأَماِلي يف ال

قاسم الفَفُ كلمة فضَلة شَخنا علُ بن
(1)

 

 بإثبات املخطوط

 الحؿد هلل وحده، والصالة والسالم طىل مـ ٓ كبل بعده،

 وبعد:

فؼد سللـل الشقخ أبق مهام محؿد بـ طظ البقضاين طـ مدى صحة 

لشقخـا العالمة  مـظقمة السقرة الـبقية، وأمايل يف السقرة الـبقيةمخطقط 

 .حافظ بـ أمحد الحؽؿل 

 واجلواب:

الحؽؿل، وقد كتبتفؿا بخطل كؿا هق  ثابتان لشقخـا حافظ بـ أمحد أهنؿا

ٌن يف آخر الؿخطقط طام   ، وباهلل التقفقؼ.(ه7766)ُمَدوَّ

 

 الفًفٌ علٌ قاسم

 (ه42/1/1241)

 



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  3 َأ

ِة  ِويَّ نََّب سِِّيَرِة ال  َأَماِلي يف ال

 

 صٌزة لكلمة فضَلة شَخنا علُ بن قاسم الفَفُ

 بإثبات املخطٌط

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طضق تؿققز يف هقئة تؿققز إحؽام الشرطقة بالؿـطؼة الغربقة بالؿؿؾؽة السعقدية سابًؼا. (7) =



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  4 َأ

 

 

 مةاملقد

ـَّة الؿحؿدية بدرر أخبارها، ومجؾِّل مقامـ  الحؿد هلل محؾِّل محاسـ السُّ

ـِ اقتبس كقر هدايتف مـ مشؽاة  ِة َطـ غرر آثارها، ومميد َم قرة الـبقيَّ السِّ

ؾ صريؼ الجـة لَِؿـ اتبع مستؼقؿ صراصفا، واهتدى بضقاء  أكقارها، ومسفِّ

ـِ اقتػك سرا  ئر سقرها.مـارها، ومذلِّؾ سبقؾ الفداية لؿ

ؽر طـ الؼقام بؿؼدارها، وأشفد  أمحَُدُه طىل ما أوىل مـ كِعؿ َقَعَد لَساُن الشُّ

ُغـا مـ مقاديـ الؼبقل غاية  أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف شفادًة ُتَبؾِّ

 مضؿارها، وتسقغـا مـ مشارع الرمحة أصػك مقاردها، وأطذب أهنارها.

ت بحار الؽػر وأشفد أنَّ محؿًدا طبده ورسقلف ا لذي ابتعثف وقْد َصؿَّ

بتقارها، وَصَغت شقاصقـ الضالل بعـادها وإصرارها، وطتت صائػة إوثان 

وَطَبدة إصـام طىل خالؼفا وجبارها، فؼام بلمره حتك تجؾت غقاهب ضؾؿاهتا 

طـ َسـَا أبدارها، وجاهد يف اهلل حؼ جفاده حتك أسػر لقؾ جفؾفا طـ صباح 

ؾقف وطىل آلف وصحبف الذيـ حازت كػقسفؿ إبقَّة مـ هنارها صىل اهلل ط

مراضقف غاية أوصارها، وفازت مـ سؿاع مؼالِف ورواية أحقالِف ورؤية جاللِف 



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  5 َأ

 
 (1)بؿؾِء مسامعفا وأفقاهفا وأبصارها، وسؾؿ تسؾقًؿا كثقًرا.

 أما بعد:

فنن خقر ما يتدارسف الؿسؾؿقن وٓسقؿا الـاشئقن والؿتعؾؿقن، وُيعـَك 

ٍػ، بف الب احثقن والؽاتبقن: دراسة السقرة الؿحؿدية: إذ هل خقر معؾٍِّؿ، وُمَثؼِّ

ُل مـ الؿسؾؿقـ  ج مـفا الرطقُؾ إوَّ ٍب، وآصُؾ مدرسٍة تخرَّ ٍب، وممدِّ ومفذِّ

 والؿسؾؿات.

ـٍ ودكقا، وإيؿاٍن، واطتؼاٍد،  فػقفا ما يـشده الؿسؾُؿ وصالُب الؽؿاِل مـ دي

، وسقاسٍة، وكقاسٍة، وإمامٍة، وققادٍة، وطدٍل، وطؾٍؿ، وطؿٍؾ، وآداٍب، وأخالٍق 

ورمحٍة، وبطقلٍة، وكػاٍح، وجفاٍد، واستشفاٍد يف سبقؾ العؼقدة والشريعة، فؿا 

ًٓ وكساًء، وشباًبا وشقًبا أن يتعؾَّؿقها،  أجدَر الؿسؾؿقـ يف حاضرهؿ رجا

بـاء ويعؾِّؿقها غقرهؿ، ويتخذوا مـفا كبراًسا يسقرون طىل ضقئف يف تربقة إ

والبـاِت، وتـشئة جقؾ يممـ باهلل ورسقلف، ويممـ باإلسالم وصالحقتف لؽؾِّ 

زماٍن ومؽاٍن، والتضحقة بؽؾِّ شلء يف سبقؾ سقادتف واكتشاره، ٓ يثـقفؿ طـ 

 هذه الغاية الشريػة بالٌء، وإيذاٌء، أو أصؿاٌع وإغراٌء.

ل ، وسقِر ملسو هيلع هللا ىلصلسـا كريد مـ دراسة السقرة الَعطِرة: سقرة الـبل  طقؾ إوَّ الرَّ

وهؿ الصحابة الؽرام أن تؽقن مادًة طؾؿقًَّة يجقز هبا صالُب العؾؿ يف الؿعاهد 

والؿدارِس والجامعاِت آمتحاَن، أو الحصقل طىل اإلجازاِت العؾؿقة، أو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) طققن إثر (7/9) .ا  بتصرف يسقر جدًّ



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  6 َأ

 
ق يف الؿحافِؾ والـقادي، وقاطاِت  أن تؽقن حصقؾًة طؾؿقًة كَتَػقَفؼ وكتشدَّ

رس َوفِل الؿس كر والثـاِء، البحِث والدَّ اجِد والؿجامِع: كل كحظك بالذِّ

ـَ مظاهَر الرضا واإلطجاب. امعق  وكـتزَع مـ السَّ

ج  ُج فقفا كؿا تخرَّ ولؽـا كريد مـ هذه الدراسة أن تؽقن مدرسًة كتخرَّ

لقن، وأن كؽقن ُمُثاًل صادقة لصاحب الرسالة  ، وصحابتف ملسو هيلع هللا ىلصالسادُة إوَّ

وطؼقدهتؿ، َوفِل طؾؿفؿ وطؿؾفؿ، يف إيؿاهنؿ  -طؾقفؿ الرضقان-الؽرام 

وأخالقفؿ، وسؾقكفؿ، وسقاستفؿ، وققادهتؿ: حتك يعتزَّ بـا اإلسالُم كؿا اطتزَّ 

ٍة أخرجت لؾـاس.  (1)هبؿ، وكؽقن يف حاضركا كؿا كاكقا خقر ُأمَّ

جقاًل بعد جقٍؾ  ملسو هيلع هللا ىلصيف سقرة كبقـا إطظؿ  -رمحفؿ اهلل–وقد َكَتَب طؾؿاؤكا 

ارح، وكاضؿ، ومؿـ شارك يف ذلؽ شقخ ما بقـ متقسع ومختصر، وش

، فؽتب سقرًة مختصرًة كان مشايخـا العالمة حافظ بـ أمحد حؽؿل 

يؿؾقفا طىل تالمذتف طىل صقغِة السمال والجقاب كؿا فعؾ يف بعض كتبف مثؾ 

دلقؾ أرباب الػالح(2)و ،مختصر دلقؾ أرباب الػالح(3) وغقرمها مـ ،

قل مـ تاريخ ضؿـ مـظقمتف  قرةمـظقمة يف السكتبف، ولف كذلؽ  كقؾ السُّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصإُمؿ وسقرة الرسقل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) السقرة الـبقية يف ضقء الؼرآن والسـة  ا.بتصرف يسقر  (7/79)ٕبل شفبة  جدًّ

 وهق مطبقع بتحؼقؼل. (2)

 وهق مطبقع بتحؼقؼل. (7)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  7 َأ

 
فؾؿا وقػت طؾقفؿا ُأطِجبُت هبؿا كثقًرا، وحقـئٍذ طزمت طىل العؿؾ فقفؿا: 

 فاستعـت باهلل طىل ذلؽ، فؽان كؿا يظ:

َطَؿدُت إىل السقرة الـبقية ذات السمال والجقاب، وقؿت بـسخفا،  (7

ت إىل الؿـظقمة أتلمؾ فقفا: فنن وما أشؽؾ طظ يف الؿخطقط رجع

ضفر يل ذلؽ ققَّْدُتف: فنن مل يظفر سللت طـف فضقؾة شقخـا طظ بـ 

جزاه –: ٕكف هق الذي خطَّ الؿخطقط وقد أفادين قاسؿ الػقػل 

 وهق مـ تالمذة الؿملػ. -اهلل خقًرا

: ٕكف يجقب طـ ُأِحقُؾ إىل الؿراجع التل َذَكَرْت ما تضؿـف جقابف  (2

دون ذكٍر لؿراجع تؾؽ إدلة: فلكقن قد سفّؾُت ذلؽ طىل  السمال

الؼارئ بالرجقع إىل تؾؽ الؿظان التل ُذكرت تؾؽ إدلة فقفا، ومـ 

ك:  أراد القصقل إلقفا دون مشؼة وطـاٍء فؾقرجع إىل شرحل الُؿَسؿَّ

ة  .كثر الجقاهر الؿضقة طىل كتاب أمايل يف السقرة الـبقيَّ

 تصرة.ترمجت لؾؿملػ بترمجة مخ (7

 صـعت ففرًسا لؿقاضقعف. (4

قلثؿ استخرجت مـظقمة السقرة مـ  (5 ، وَضَؿْؿُتفا إلقفا: كقؾ السُّ

لقسفؾ تـاولفا لؿـ أرادها: فقجتؿع لديف الـثر والـظؿ، وقد فعؾت 

 فقؿا يتعؾؼ بالتحؼقؼ. إمايلفقفا كؿا فعؾت يف 



  ٔٝ َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ َٞٔأ ٖٙ ِ٘ َِٖب  8 اه

 
ِة ِويَّ نََّب سِِّيَرِة ال  َأَماِلي يف ال

وأسلل اهلل أن يتؼبؾ ذلؽ بؼبقل حسـ، وأن  هذا هق خالصة طؿظ،

 يـػعـل بف يقم لؼائف: إكف جقاد كريؿ.

وصىل اهلل وسؾؿ طىل كبقـا محؿد، وطىل آلف وصحبف أمجعقـ، والحؿد هلل 

 رب العالؿقـ.

 

 كتبه

 

 أبى همام حممد بن علٌ الصىمعٌ البًضانٌ

 الًمين األصل املكٌ جماورة

 

 الربيد االلكرتونٌ

 

@hotmail.com999abohammam 

 

mailto:abohammam999@hotmail.com
mailto:abohammam999@hotmail.com


ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  01 َأ

 
ِة ِويَّ نََّب سِِّيَرِة ال  َأَماِلي يف ال

 

 منظٌمة السرية النبٌٍة ًأمالُ يف السرية النبٌٍةتٌثَق كتاب 

فؼد ذكره تؾؿقذ الؿملػ  أمايل يف السقرة الـبقيةأما بالـسبة لؽتاب 

طـدما ترجؿ لؾؿملػ يف مؼدمة   حؿد الؿدخظشقُخـا العالمة زيد بـ م

مملػات مخطقصة  ، فؼال: ولؾشقخ حافظ إفـان الـديةكتابف الؿاتع 

ا ُتطبع بعد... َكؿك إىل طؾؿل مـفا ما يظ:  لؿَّ

أمايل يف السقرة الـبقية وكاكت ُتؿَؾك طؾقـا أيام دراستـا يف الؿعفد ،

 ا... إلخ.العؾؿل كؿادٍة مـ الؿقاد الؿؼررة كثرً 

 بخط يده كؿا تؼدم. وأثبت ذلؽ شقخـا طظ بـ قاسؿ الػقػل 

قل يف  ففل ضؿـ مـظقمتف  مـظقمة السقرةـوأما بالـسبة ل كقؾ السُّ

يف مؼدمة  ، وقد أثبتفا شقُخـا زيد ملسو هيلع هللا ىلصتاريخ إمؿ وسقرة الرسقل 

قل مـ تاريخ إمؿ وسقرة الرسكتابف أكػ الذكر، فؼال:   ملسو هيلع هللا ىلصقل كقؾ السُّ

كظًؿا بدأ هذه الؿـظقمة الؿباركة بذكر بدء الخؾؼ والحؽؿة مـ خؾؼفؿ، ُثؿَّ 

بذكر إبراهقؿ الخؾقؾ وغقره مـ إكبقاء الِعَظام، والرسؾ الؽرام، ومؼاماهتؿ 



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  00 َأ

 
ث طـ أحقال الجاهؾقة الشـقعة، وأتبعفا بذكر  الرفقعة، وبجاكب ذلؽ تحدَّ

سعادة، حقاة السقادة والؼقادة يف ضؾ بزوغ فجر الحقاة الجديدة حقاة العزِّ وال

تؾؽ الشريعة التل جاء هبا محؿد بـ طبد اهلل مـ طـد اهلل بقضاء كؼقة، طالقة 

 .مضقئة

وفصؾ الؼقل يف هذه الؿـظقمة يف الحقادث وإخبار التل تؿت بؼقادة 

ومعف أصحابف مـ الؿفاجريـ وإكصار وما يف ذلؽ مـ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 طتبار.العظات والدروس وآ

إىل أن ختؿفا بذكر الؿصقبة الُعظؿك والػاجعة الؽبرى: مرض رسقلـا 

ف أفضؾ الصالة وأزكك التحقة  الؽريؿ محؿد الـاصح إمقـ طؾقف مـ ربِّ

والتسؾقؿ، ثؿ اكتؼالف إىل الرفقؼ إطىل بجقار الرب الرؤوف الرحقؿ: فنن اهلل 

 وإكا إلقف راجعقن... إلخ.

 كؿا تؼدم. الػقػل وكذلؽ أثبتفا شقخـا طظ 

 َأَماِلي يف السِِّيَرِة النََّبِويَِّة



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  01 َأ

 

 ًصف املخطٌطتني

أما بالـسبة لؿخطقصتل الؽتابقـ ففؿا مصقرتان طـ كسختقـ مقجقدتقـ 

 (1)بـؿؽتبة صامطة السؾػقة.

ففل يف اثـل طشرة ورقًة يف كؾ  أمايل يف السقرة الـبقيةفلما مخطقصة 

سطًرا، ُكتِبت بخط كسخّل جقد، كتبفا  (72-27)ورقة لقحتان يف كؾ لقحة 

كؿا جاء ذلؽ يف آخر  (ه7766)، وكان ذلؽ سـة شقخـا طظ الػقػل 

 الؿخطقط.

ففل مصقرة أيًضا طـ كسخة  مـظقمة السقرة الـبقيةوأما بالـسبة لـ

مقجقدة بـؿؽتبة صامطة السؾػقة، وطدد أوراقفا ثالث وطشرون ورقة يف كؾ 

سطًرا طدا القرقة إوىل فنن طدد  (77)قحة القاحدة ورقة لقحتان يف الؾ

سطًرا كتبت بخط كسخلٍّ جقد، كتبفا شقخـا طظ  (72)إسطر التل فقفا 

يف حقاة الؿملػ بؿطابع البالد  (ه7774)، وقد ُصبعت سـة الػقػل 

قلبـؿؽة مع مـظقمة   .كقؾ السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ه7476)، وكان ذلؽ سـة وممسس هذه الؿؽتبة هق شقخـا زيد بـ محؿد الؿدخظ  (7)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  02 َأ

 

 تسمجة خمتصسة للعالمة حافظ بن أمحد احلكمُ 

 

 :امسه

هق العالمة حافظ بـ أمحد بـ طظ الحؽؿل كسبة إىل ابـ سعد العشقرة 

 بطـ مذجح.

 مىلده:

بؼرية  (ه7742)ُولِد ٕربع وطشريـ لقؾة مـ شفر رمضان الؿبارك لعام 

السالم التابعة لؿديـة الؿضايا الؽائـة يف مديـة جـقب جازان، واكتؼؾت أسرتف 

 إىل قرية الجاضع التابعة لؿديـة صامطة.

 نشأته:

كشل كغقره مـ أبـاء الؿـطؼة، غقر أكف لؿا َشبَّ بدأ يتطؾع إىل حقاة العز يف 

ؼ اهلُل لف ما تطؾع إلقف  الداريـ: حقاة الؼقادة يف الخقر والبر والصالح: فحؼَّ

 وطزم طؾقف.

ٍـّ مبؽرة بالعـاية بالؼرآن الؽريؿ تالوًة، وحػًظا، فلحسـ تالوتف  بدأ يف س

لؿا تقيف والداه تػرغ لؿقاصؾة السقر الحثقث يف صؾب وحػظ الؽثقر مـف، و

تف، وصعؿ حالوتف.  العؾؿ الذي تذوق لذَّ



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  03 َأ

 
، وأخذ طـف العؾَؿ: فصار أطجقبًة، فالزم الشقخ طبَد اهلل الؼرطاوي 

 فػاق أقراكف يف العؾؿ.

 وأسباب نبوغه يف العمم تكاد تنحصر يف أمور وهي:

 اهلل ٕولقائف.طـاية رباكقة رحقؿة، وكرامة مـ كرامات  (7

ٍب بطريؼ تحصقؾ العؾؿ. (1)تقجقفات تؾؼاها مـ طاملٍ جؾقؾٍ  (2  فذٍّ ُمجرِّ

ه شقخف مـ الدطؿ الؿعـقي والؿادي. (7  ما أمدَّ

استثؿار مجقع الققت يف الؼراءة ذات التلمؾ والتدبر طىل اختالف  (4

 فـقهنا.

 زهده، وورطف، وإيثاره أجؾة طىل العاجؾة. (5

 ققة الذاكرة وسرطة الػفؿ. (6

 إخالص الـقة يف الطؾب، مؼروكة بالعؿؾ بالعؾؿ. (7

 أعماله:

 (ه7777)تقىل التدريس يف الؿدرسة السؾػقة بصامطة وبقش، َوفِل طام 

 (ه7774)تؿ تعققـف مديًرا لؿدرسة ثاكقية تابعة لقزارة الؿعارف، َوفِل طام 

 فتح الؿعفد العؾؿل بصامطة فتقىل إدارتف والؼقام بالتدريس فقف إىل أن تقيف

 .(ه7777)طام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هق العالمة الؼرطاوي  (7)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  04 َأ

 وفاته: 

يف الققم الثامـ طشر مـ شفر ذي الحجة سـة  تقيف الشقخ حافظ 

يف مؽة الؿؽرمة طىل إثر مرٍض أملَّ بف، وكان طؿره حقـ القفاة  (ه7777)

 .طاًما وثالثة أشفر، وُدفِـ بؿؽة الؿؽرمة  (75)

 مؤلفاته:

7) معارج الؼبقل شرح سؾؿ القصقل إىل طؾؿ إصقلمطبقع يف ، 

 ثالثة مجؾدات.

، مطبقع أطالم السـة الؿـشقرة ٓطتؼاد الطائػة الـاجقة الؿـصقرة (2

 يف مجؾد.

7) الجقهرة الػريدة يف تحؼقؼ العؼقدة .كظؿف كظًؿا، مطبقع 

4) دلقؾ أرباب الػالح لتحؼقؼ فـ آصطالح .(1)مطبقع يف جزء 

5) تؾخقص دلقؾ أرباب الػالح يف فـ آصطالح.(2) 

6) يف أحقال إساكقد والؿتقن الؾملم الؿؽـقن.(3)، كظؿف كظًؿا 

7) ة لػؼف الســ الؿرضقة ِقيَّ ُبؾ السَّ  كظؿف كظًؿا. السُّ

8) وسقؾة الحصقل يف مفؿات إصقل .كظؿف كظًؿا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهق مطبقع بتحؼقؼل. (7)

 وهق مطبقع بتحؼقؼل. (2)

 وقد حؼؼتفا، وهل ضؿـ الؿجؿقع الؿذكقر آكًػا. (7)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  05 َأ

 
9) الزيادات طىل مـظقمة الشبراوي يف الـحق.(1) 

71)  قل مـ تاريخ إمؿ وسقرة الرسقل وهق مطبقع،  ملسو هيلع هللا ىلصكقؾ السُّ

 لتل بقـ أيديـا جزء مـف.ومـظقمة السقرة ا

77) الؿـظقمة الؿقؿقة يف القصايا وأداب العؾؿقة.مطبقع ، 

72) كصقحة اإلخقان طـ تعاصل الؼات والشؿة والدخان.(2)، مطبقع 

77) تعريػات يف فـ طؾؿ الؿصطؾح.(3) 

 (4)ولف كتب أخرى مل تطبع بعد، كسلل اهلَل أن يقسر إخراجفا.

74) أمايل يف السقرة الـبقيةلذي بقـ أيديـا.، وهق ا 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حؼؼتفا وصبعت بدار اإلمام أمحد مصر. وقد (7)

 وقد حؼؼتفا، وهل ضؿـ الؿجؿقع الؿذكقر آكًػا. (2)

بتحؼقؼل،  لؾشقخ حافظ  مجؿقع الرسائؾ والؿـظقمات العؾؿقةوهق مطبقع ضؿـ  (7)

ِـّ وشرحتف وصبع الشرح بعـقان:  زوال الترح بشرح تعريػات العالمة حافظ الحؽؿل يف ف

 .الؿصطؾح

وأودطفا  لترمجة اختصرهتا مـ ترمجة مطقلة كتبفا شقخـا العالمة زيد بـ محؿد الؿدخظ هذه ا (4)

 .إفـان الـديةمؼدمة كتابف 



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  06 َأ

ٌط  ط ن خم ىل م ً األ ة  ق ز لٌ ة ل ز ة صٌ ٍ بٌ ن ة ال سري ل ا يف  ُل  ما  أ

 

 

 



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  07 َأ

 
خمطٌط ة صٌزة للٌزقة األخرية من  ُ يف السرية النبٌٍ ل  أما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  08 َأ

 
 

 



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  11 َأ

 
 

 



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  10 َأ

  

 

َِٚف /1ع َُ َك ًَُِِّٚٔبََُطُب   ؟ِٕٔٚٔبَأ َٞٔٔٔد ًِّٔ ملسو هيلع هللا ىلصٕد ٌَِّشا 

ـُ  دُ ؿَّ حَ مُ  قَ هُ  /ز   دِ بْ طَ  ب
ِ
 ـِ ْبـ اِف ـَـمَ  دِ ْبـطَ  ـِ ْبـ ؿِ اِشـهَ  ـِ بْ  ِب ؾِ طَّ الؿُ  دِ بْ طَ  ـِ بْ  اهلل

 ِؽ الِـمَ  ـِ ْبـ رِ فْ فِ  ـِ بْ  ِب الِ غَ  ـِ بْ  ّي مَ لُ  ـِ بْ  ِب عْ كَ  ـِ بْ  ةَ رَّ مُ  ـِ بْ  ِب اَل كِ  ـِ بْ  ُقَصلِّ 

 ارِ زَ كِـ ـِ ْبـ رِ َضـمُ  ـِ بْ  اسِ قَ لْ إِ  ـِ بْ  ةَ كَ رِ دْ مُ  ـِ بْ  ةَ ؿَ يْ زَ ُخ  ـِ بْ  ةَ اكَ ـَ كِ  ـِ بْ  رِ ْض الـَّ  ـِ ابْ 

ـ ؿُ ِف قْ ؾَ طَ  ؿَ قْ اهِ رَ بْ إِ  ـِ بْ  َؾ قْ اطِ ؿَ ْس إِ  دِ لَ وَ  ـْ مِ  قَ هُ ، وَ انَ كَ دْ طَ  ـِ بْ  دِ عْ مَ  ـِ ابْ   ةُ اَل الصَّ

 (1).مُ اَل السَّ وَ 

ُٕ َفَِٚك /2ع  ؟ًُِّٕٔأ َٞٔٔٔد ًِّٔ ََُطُب

فُ  /ز ةَ  ةَ رَ هْ زُ  ـِ بْ  اِف ـَ مَ  دِ بْ طَ  ـِ بْ  ِب هْ وَ  ُت ـْ ُة بِ ـَ : آمِ أمُّ ـِ ُمـرَّ ـِ كِـاَلِب ْبـ  دْ َقـ، وَ ْب

 فِ ائِـآبَ  عَ قْ ؿِ َج  َؽ لِ ذَ  ـْ مِ  ك اهللُ ؿَ : َح اٍح ػَ ِس  ـْ مِ  دْ قلَ يُ  ؿْ لَ اٍح وَ ؽَ كِ  ـْ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُولِدَ 

فَ وَ   (2).فِ اتِ ُأمَّ

ُ٘فِّٛ َأَتًَ /3ع  ؟ُُٖ٘بٟ ُت

 (3).َحْؿٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلص قَ هُ وَ  ةِ ـَ يْ دِ ؿَ الْ بِ  قهُ بُ أَ  َل فِّ قُ تُ  /ز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7/246)ٓبـ كثقر  السقرة الـبقيةاكظر  (7)

صحقح السقرة ، و (6/729-774)إرواء الغؾقؾ، و(249-7/248)ٓبـ كثقر  السقرةاكظر  (2)

 .لأللباين  (77-71ص) الـبقية

 .(711-7/99)ٓبـ سعد  الطبؼات، و(7/45)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)



ًَأهٛ يف اهطِّ َٞٔأ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه  11 َِٚس

َْٟ َكَتًَ /4ع   ؟ُُٖدٔهًَِ٘ ا

 (1).لِ وَّ إَ  عٍ قْ بِ رَ  رِ فْ َش  ـْ مِ  رَ َش طَ  َل اكِ ثَ  ـِ قْ ـَ ثْ ل اإلِ فِ  ؾِ قْ ػِ الْ  امَ طَ  ملسو هيلع هللا ىلص هُ دُ لِ قْ مَ  انَ كَ  /ز

ِّ َس /5ع ٕٔ ُسَِٚغ ُُِٕأضًََ٘ ِّ  ؟ُأ

َ  ةٌ َٓ قْ َمــ ةُ َبــيْ قَ ثُ ، وَ (2)ـَ َؿــيْ أَ  ُأمُّ  فِ ْقــبِ أَ  ةُ َٓ قْ َمــ فُ تْ عَ َضــرْ أَ  /ز
ِ

 ؿَّ ، ُثــ(3)ٍب َفــلَ  لبـِـٕ

 (4).ٍب يْ ؤَ ل ذُ بِ أَ  ُت ـْ بِ  ةُ ؿَ قْ ؾِ َح  فُ تْ عَ َض رْ ، أَ رٍ ؽْ بَ  ـِ بْ  دِ عْ ل َس ـِ ل بَ فِ  عَ َض َترْ اْس 

َُٟ َكَتًَ /6ع  ؟ِزِداهٖص قَِّغ َُٞثأدَس ِتا

َ  ك َبْفًؿـاَطـرْ يَ  (5)ـَ قْ ـِ ِسـ عِ َبـرْ أَ  َب ْيـرِ قَ  مٌ اَل ُغـ قَ هُ وَ  َؽ لِ ذَ  انَ كَ  /ز
ِ

 ـَ مِـ فِ ْيـقَ بَ ٕ

وهُ ا رَ هَ دَ عْ بَ  ؿَّ ، ثُ اعِ َض الرَّ  فِ لَ إِ  دُّ  (6).ك ُأمِّ

ُٕ ِتَٚفُِّٟ٘ ُتَتًَ /7ع ًٗ ُٕ َب ًََِّٗ ُأ  ؟آََدِعَكَفَو

 ةٌ عَ اجِ رَ  َل هِ وَ  ةِ ـَ يْ دِ ؿَ الْ وَ  ةَ ؽَّ مَ  ـَ قْ بَ  إَْبَقاءِ بِ  ـَ قْ ـِ ِس  تِّ ِس  ـُ ابْ  قَ هُ وَ  فُ مُّ أُ  ْت قَ فِّ قُ تَ  /ز

 .ِب ؾِ طَّ ؿُ الْ  دُ بْ طَ  هُ دُّ ا َج هَ دَ عْ بَ  فُ ؾَ ػَ كَ وَ  ،(7)ارِ جَّ ل الـَّ ـِ بَ  فِ الِ قَ ْخ أَ  دِ ـْ طِ  ـْ مِ  فِ بِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مستدرك الحاكؿ، و(7762)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7/57)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (7)

 . (7/76)زاد الؿعاد، و(2/617)

 .(7777)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (2)

 .(7449)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(5717)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(7/274)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (4)

 .(7/778)ٕبل كعقؿ  دٓئؾ الـبقةاكظر  (5)

 صحقح مسؾؿ، و(749)برقؿ  صحقح البخاري، و (7/751)شرح الؿقاهب الؾدكقةاكظر  (6)

 .(79-78ص) لأللباين  صحقح السقرة الـبقية، و(767)، و(762)برقؿ 

َقر، و(7/797)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (7) ٓبـ سقد  طققن إثر يف فـقن الؿغازي والشؿائؾ والسِّ

 .(7/788)لؾبقفؼل  دٓئؾ الـبقة، و(7/47)الـاس 



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  12 َأ

َٗٔبٔوطٌَُّاِه ُدِبَع ُٖٗدَد َٛفُِّٟ٘ ُتَتًَ /8ع   ؟َُٖدِعَب َُٕوَفَك ًَِّ، 

ـفُ طَ  فُ َؾـػَ كَ ، وَ ـَ قْ ـِ ِسـ انِ ؿَ ثَ  رِ ؿُ عُ الْ  ـَ مِ  فُ لَ وَ  ِب ؾِ طَّ ؿُ الْ  دُ بْ طَ  هُ دُّ َج  َل فِّ قُ تُ  /ز ق ُبـأَ  ؿُّ

 قًّا.ػِ َح  فِ بِ  انَ كَ ، وَ (1)ٍب الِ صَ 

َٕٔع َعًَ َساَفٟ َضَتًَ /9ع َِٟ اهٖػَهِإ ِّ  ؟ا

 فِ ْقـى فِ أَ رَ ، وَ ُب اِهـا الرَّ رَ ْقـحَ بَ  آهُ رَ  اَفـقْ فِ ، وَ (2)ةً ـَ َس  رَ َش ا طَ ـَ ثْ اِ  رِ ؿُ عُ الْ  ـَ مِ  فُ لَ وَ  /ز

هِ  رَ مَ أَ ، وَ ةِ قَّ بُ الـُّ  مَ اَل طْ أَ  ُف بَِردِّ  (3).َطؿَّ

َْ ًََتٟ /11ع  ؟اِزٖذُفاِه ُبِسَس َكا

 انَ َكـ، وَ ةَ رَ ْشـطَ  َس ْؿـَخ  وْ أَ  ةً ـَ َسـ ةَ رَ ْش طَ  عَ بَ رْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص فُ لَ وَ  ارِ جَّ ػُ الْ  ُب رْ َح  انَ كَ  /ز

 (4).فِ امِ ؿَ طْ ك أَ ؾَ طَ  ُؾ بُ ـْ يَ 

َْ ًََتٟ /11ع ُٔاهٖج ُُٖسَفَض َكا َِٟ اهٖػَهٛ ِإا  ؟ا

، ةَ رَ َسـقْ ا مَ َفـمُ اَل غُ  فُ عَ مَ وَ  ةَ جَ يْ دِ خَ ٍة لِ ارَ جَ ل تِ فِ  امِ ك الشَّ لَ ل إِ اكِ الثَّ  هُ رُ ػَ َس  َكانَ  /ز

 (5).ةً ـَ َس  ونَ رُ ْش طِ ٌس وَ ؿْ َخ  ؿرِ عُ الْ  ـَ مِ  اكَ ذَ  ذْ إِ  َوَلفُ ا فَ َج وَّ زَ تَ  فِ قطِ ُج رُ  فِلوَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (7/51)طققن إثراكظر  (7)

 . (7/52)طققن إثروققؾ غقر ذلؽ، يـظر  (2)

صحقح ســ ، و (2/675-676)مستدرك  الحاكؿ، و(7621)برقؿ  ســ الترمذياكظر  (7)

 . (7/797)لأللباين  الترمذي

 .(7/716)ٓبـ كثقر  السقرة، و(7/247)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (4)

إذا كاولتف الـبؾ، والـبؾ:  -بالتشديد–أي: يـاولفؿ الـَّبؾ لقرمقا هبا، يؼال: كبَّؾت الرجؾ  ًٗعِٟ ِٙبى:

فام العربقة وٓ  مادة: َكبَؾ.  (2/75)الـفايةواحد لفا مـ لػظفا، فال يؼال: كْبؾة، وإكؿا يؼال: َسْفٌؿ وُكَشابة.  السِّ

  (7/767)فتح الباري، و (2/74-75)الطبؼات، و(755-7/754)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (5)

 .(7827)وما بعدها شرح حديث رقؿ 



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  13 َأ

 ؟ََٞبِعَلاِه ْؼَِٙسَِِت ُقٟ َبَتًَ /12ع 

ُؿـَح ًة، وَ ـَ َسـ قنَ ثُ اَل ثَ وَ  ٌس ؿْ َخ  هُ ؿرُ طُ وَ  ةَ بَ عْ ؽَ الْ  ٌش يْ رَ قُ  ْت ـَ بَ  /ز ـْ فِـل قهُ ؽَّ : َمـ

 ـَ مِـ ٍف رَ َطـبِ  ذَ ُخـلْ تَ  نْ أَ  ةٍ َؾـقْ بِ ؾَّ قَ كُ  رَ مَ أَ وَ  ٍب قْ ثَ  فِل فُ عَ َض قَ فَ  ؟رَ جَ حَ الْ  عُ َض يَ 

ـؾَ ، فَ َؾ ائِـبَ قَ  عَ بَ رْ قا أَ اكُ كَ ، وَ ِب قْ الثَّ   هِ دِ َقـبِ  فُ عَ َضـوَ  فِ عِ ِضـقْ مَ  إَِلـك قهُ ُعـفَ ا رَ ؿَّ

 (1).ملسو هيلع هللا ىلص

ٍِ ُع /13ع َٗ َََِ٘ٙ ملسو هيلع هللا ىلص ُُٖسٌَِك ِّ ُبٔعَحَهِإُبٔعَح  ًَ  ؟ٟ 

 ًرا.يْ ذِ كَ ًرا وَ قْ ِش بَ  اسِ الـَّ  ةِ افَّ كَ  إَِلك(2)ةً ـَ َس  ـَ قْ عِ بَ رْ أَ  سِ أْ رَ  َطَؾكك الَ عَ اهلُل تَ  فُ ثَ عَ بَ  /ز

 ؟ِِٛسَ٘اِه ًَّٔ ٕٔا ُبدئ ٔبًَ ُيٖٗا َأًَ /14ع

ـَيـؤْ الرُّ  ِل ْح قَ الْ  ـَ مِ  فِ ئ بِ ا ُبدِ مَ  ُل وَّ أَ  /ز  َّٓ ا إِ َيـؤْ ى رُ  َيـرَ َٓ  انَ َؽـ، فَ ةُ حَ الِ ا الصَّ

 (3).ِح بْ الصُّ  ِؼ ؾَ فَ  َؾ ثْ مِ  ْت اءَ َج 

َْ َفَِٚك /15ع َِِٗٛسَ٘اِه َىِبَق (4)ُٕاُهَس َكا ًَُِ ُيٖٗا َأًَ،   ؟َِٕٔٚوَع َيِصا ُأ

 ،َؽ لِ ذَ لِـ دُ وَّ زَ َتـيَ ، وَ دِ دَ َعـالْ  (5)اِت وَ ذَ  َل الِ ؾقَ الَّ  اءٍ رَ حِ  ارِ غَ  فِل دُ بَّ عَ تَ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ  /ز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (775)برقؿ  مسـد الطقالسل، و (7/458)ؿمستدرك الحاك، و (7/425)مسـد أمحداكظر  (7)

 .لأللباين  (45ص) صحقح السقرة، و(81ص) تحؼقؼ فؼف السقرةو

 دار الؽتب العؾؿقة./ط  (7/287)فتح الباري، و(7912)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 .(761)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 بدل: حالف. [حالتف]يف الؿخطقط:  (4)

 ، وما أثبتف هق الؿقافؼ لـص الحديث.[ذوايت]يف الؿخطقط:  (5)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  14 َأ

 
 ارِ َغـ فِـل قَ ُهـوَ  ؼُّ َحـالْ  هُ اءَ ك َجـتَّ ا َح فَ ؾِ ثْ ؿِ لِ  دُ وَّ زَ تَ يَ وَ  ةَ جَ يْ دِ َخ  إَِلك عُ جِ رْ يَ  ؿَّ ثُ 

 (1).اءٍ رَ حِ 

ًََُ ُيٖٗا َأًَ /16ع َّ َِٕٔٚوَع َيَصا  ِِْسُقاِه ًٔ  ؟آ

ـَ  فِ قْ ؾَ طَ  َل زَ ا كَ مَ  ُل وَّ أَ  /ز   ک ک ﴿: فِ لِـقْ قَ  إَِلـك ﴾ ڇ ڇ چ چ چ﴿: آنِ رْ ؼُ الْ  مِ

 .ُل ْح قَ الْ  رَ تَ فَ  ؿَّ ، ثُ [5-7]العؾؼ:﴾ گ

ٍِ  /17ع ََْك َِِٗٛسَ٘اِه َُٝسِتَف َكا ًََُ ُيٖٗا َأًَ،   ؟ٕٔٔتَسِتَف َدِعَب َِٕٔٚوَع َيَصا 

 َل زَ ا كَ مَ  ُل وَّ أَ ، وَ (2)اَق حَ ْس إِ  ـُ ابْ  هُ رَ كَ ا ذَ ؿَ قْ فِ  ـَ قْ ـِ ِس  َث اَل ثَ  ِل ْح قَ الْ  ةُ رَ تْ فَ  ْت اكَ كَ  /ز

، ُل ْح قَ َحِؿــَل اْلــ ؿَّ ، ُثــاْلؽَِتــاِب  ةُ َحــاتِ فَ  ؿَّ ، ُثــ[7الؿــدثر:]﴾      ھ ھ﴿ا: هَ دَ ْعــبَ 

 .عَ ابَ تَ تَ وَ 

ِّ َأ /18ع  ؟ملسو هيلع هللا ىلص ٕٔٔتاَهَضِسٍّ ٔبًِٔؤًُ ُيًَٖٗ

ـَ  فِ بِ  ـَ آمَ  ـْ مَ  ُل وَّ أَ  /ز  ـُ بْ  ةُ قَ رَ : وَ (3)قخِ قُ الشُّ  الِ َج الرِّ  ـَ مِ ، وَ ةُ جَ يْ دِ : َخ اءِ َس الـِّ  مِ

يْ  رٍ ؽْ ق بَ بُ : أَ ـَ قْ ؾِ ِف تَ ؽؿُ الْ  ـَ مِ ، وَ ؾٍ فَ قْ كَ  دِّ ل بِـأَ  ـُ بْ  لُّ ؾِ طَ : انِ قَ بْ الصِّ  ـَ مِ ، وَ ُؼ الصِّ

 ـَ آَمـٌل، وَ : بِـاَل إِرقَّـاءِ  ـَ مِـ، وَ ةَ َثـارِ َح  ـُ ْبـ دُ يْ : زَ َل الِ قَ ؿَ الْ  ـَ مِ ، وَ ٍب الِ صَ 

ٌد، عْ َسـ، وَ ٍف قْ َطـ ـُ ْبـ ـِ ؿَ ْح الرَّ  دُ بْ طَ ، وَ انَ ػَّ طَ  ـُ بْ  انُ ؿَ ثْ : طُ رٍ ؽْ ل بَ بِ أَ  ةِ قَ طْ دَ بِ 

 (4)ؿ.هُ رُ قْ غَ وَ  اِح رَّ جَ الْ  ـُ بْ  ةَ دَ قْ بَ ق طُ بُ أَ ، وَ دٌ قْ عِ َس وَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(761)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 . (7/77)فتح الباري، و(779ص)لف  السقرةاكظر  (2)

 .[الشققغ]يف الؿخطقط:  (7)

 .(724-775ص)لأللباين  صحقح السقرة، و(716-7/715)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (4)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  15 َأ

َْ َفَِٚك /19ع  َِِضاإِل ِإَهٟ َِٝٔ٘عاهٖد ُيَٖٗأ َكا  ؟ال

ا كَ ًٓ ِس وَّ أَ  ةُ قَ طْ الدَّ  ِت اكَ كَ  /ز ـبِ  ملسو هيلع هللا ىلصُأمِـَر  ؿَّ ، ُثــَ قْ ـِ ِسـ ِث اَل َثـ قَ حْ رًّ ا َفـبِ  عِ دْ الصَّ

 (1)ًرا.فْ َج 

 ؟َِٝٔ٘عاهٖدٔب َسََٔد َِّٚٔس ملسو هيلع هللا ىلص َأَدَب ٌَِّٔب /21ع

 َل قِـرَ  [274الشعراء:  ]﴾ ڇ ڇ ڇ﴿: فِ قْ ؾَ ك طَ الَ عَ اهلُل تَ  َل زَ كْ ا أَ ؿَّ لَ  /ز

، فَ وَ  ، َفَعؿَّ (2)سٍ قْ بَ ل قُ بِ أَ  َؾ بَ َج   دِ ْبْل طَ ـِ ا بَ يَ ، وَ شٍ يْ َر قُ  َر َش عْ مَ  ايَ »: اَل ؼَ َخصَّ

َٓ ارِ الـ ْ ـَ ؿ ِمْؽُ َسْػُ كْ ا أَ وُذ ؼِ كْ ؿ، أَ ؽُ َس ػُ كْ وا أَ ُر تَ ، اْش ؿٍ اِش ل هَ ـِ ا بَ يَ اٍف، وَ ـَ مَ   : 

ـَ ؿ ؽُ ـْ ل طَ ـِ ُأغْ    ِم
ِ
َٓ ؾِ ط  الؿُ  دِ بْ طَ  ـُ بْ  اُس ب  ا طَ ًئا، يَ قْ َش  اهلل ـَ  َؽ ـْْل طَ ـِ غْ  أُ ب   ِمْ

 
ِ
  قلِ سُ رَ  ةَ ؿ  طَ  ةُ ق  ػِ ا َص ًئا، يَ قْ َش  اهلل

ِ
ـَ  ِؽ ـْ ل طَ ـِ  ُأغْ َٓ  اهلل   ِم

ِ
 ةُ َؿْاصِ ا فَ ًئا، يَ قْ َش  اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓبـ أبل طاصؿ  السـة، و(872)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7/725)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (7)

 (276ص) الؿقرد العذب الزٓل، و (7/86)زاد الؿعاد، و(7171)برقؿ  (2/494-495)

 .لشقخـا الـجؿل 

 .(214)برقؿ ، ومسؾؿ (4777)الحديث طـد ا لبخاري برقؿ  (2)

لفذا اإلكذار طىل جبؾ أبل قبقس، وإكؿا الذي ورد  ملسو هيلع هللا ىلصومل أقػ طىل شلء مـ الروايات فقفا رققف 

، ومؿا طىل الصػا، وجبؾ أبل قبقس هق الؿطؾ طىل الصػا، وهق سبؼ قؾؿ مـف  ملسو هيلع هللا ىلصهق صعقده 

 يف الؿـظقمة ذكر الصػا فؼال: يميد ذلؽ أكف 

 داْغ الـْداهؿ بلبؾاْاله كْأط  حتك إذا جاء الصػا وصعدا

أن الحجة إذا قامت طؾقفؿ تعدت إىل غقرهؿ، وإٓ فؽاكقا ِطؾَّة  

لألبعديـ يف آمتـاع وأن ٓ يلخذه ما يلخذ الؼريب لؾؼريب مـ العطػ والرأفة، فقحابقفؿ يف 

 . (8/679)فتح الباريالدطقة والتخقيػ: فؾذلؽ كص لف طىل إكذارهؿ. 



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  16 َأ

 
 سَ  دٍ ؿ  ُمَ  َت ـْ بِ 

ـْ ل ـِ قْ ؾِ  مَ  ِم
َٓ ِت ئْ ا ِش ل مَ الِ ـَ ِؽ ـْ ل طَ ـِ  ُأغْ :    ِم

ِ
 (1).«ًئاقْ َش  اهلل

َْ َفَِْْٚك /21ع ُٕ َس َكْْا ْْ ًَْْ َٗ ملسو هيلع هللا ىلصاُه ِّ آ ْْ ًََّ ْْ ْْ ٕٔٔب َْْب َِّٚٔكِسِػٌُْْاِه َعًَ َْْذاِه َدِع  ِسِٔ

 ؟َِٝٔ٘عاهٖدٔب

ا َج لَ  /ز ـذِ أَ ، وَ (2)فِ تِـيَّ ذِ أَ  فِل قنَ كُ رِ ْش ؿُ الْ  غَ الَ بَ  ةِ قَ طْ الدَّ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص رَ فَ ؿَّ  ـَ قْ ؿِ ؾِ ْسـؿُ الْ  ةِ يَّ

ؿ فُ ـْ مِـ رَ اَج َفـ، فَ ةِ َشـبَ حَ الْ بِ  لِّ اِشـجَ الـَّ  إَِلك ةِ رَ جْ ِف الْ  فِلؿ فُ ك ُأِذَن لَ تَّ َح  فُ عَ مَ 

 (3).فِ ؾِ هْ لَ ؿ بِ فُ ُض عْ بَ وَ  فِ ِس ػْ ـَ ؿ بِ فُ ُض عْ اًل بَ ُج رَ  ـَ قْ اكِ ؿَ ثَ  قُ حْ كَ 

 ؟ٍؼَِٙسٛ ُقٔكِسِػًُ ًِّٔ ٕٔٔتَِٚب ُىَِٓأَٗ َُ٘ٓ ملسو هيلع هللا ىلص َٛٔقا َهاَذًَ /22ع

 يَّ ذِ أَ  فِل ـَ قْ غِ الِ بَ مُ  قنَ كُ رِ ْش ؿُ الْ  لِ زَ يَ  ؿْ لَ  /ز
 فُ اَصـحَ ، فَ فِ ؾِـتْ قَ  َطَؾكقا عُ ؿَ ْج ك أَ تَّ َح  فِ تِ

فِ عَ بِ  اهللُ   ِب ؾِـطَّ ؿُ ل الْ ـِ بَ ، وَ ؿٍ اِش ل هَ ـِ بَ  فُ تَ رَ قْ ِش طَ وَ  فُ ؾَ هْ أَ  عَ ؿَ جَ ، فَ ٍب الِ ل صَ بِ أَ  ؿِّ

ؿ ِف ِسـػُ كْ أَ  ؿِ يْ دِ ْؼـتَ ، وَ ملسو هيلع هللا ىلص لِّ بِـالـَّ  ةِ اَيـؿَ حِ  َطَؾكؿ هُ رُ افِ كَ ؿ وَ فُ ـُ مِ مْ قا مُ عُ ؿَ ْج لَ فَ 

 (4).ّب تَ وَ  اهُ دَ يَ  ْت بَّ تَ  ٍب فَ ل لَ بِ أَ  رُ قْ غَ  فُ وكَ دُ 

َُْكِسِػٌُاِه َعَِا َصاَذًَ /23ع  ؟(5)صَمٔهٗا طَذَأٌٖا َزَه ٘

ا رَ لَ  /ز ل ـِـبَ وَ  ؿٍ اِشـل هَ ـِـبَ  ةِ َعـقْ طِ قَ  َطَؾـكقا ُعـؿَ تَ اْج  َؽ لِـذَ  قنَ كُ رِ ْشـؿُ ى الْ أَ ؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(214)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4777)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 (7794)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(2974)، و(7678)، و(4875)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 . (4/414)مسـد أمحدو

 . (7/97-98)زاد الؿعاداكظر  (7)

 .(227ص)لؾذهبل  السقرة، و (7/727)طققن إثر، و(7/471)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (4)

 بدل: ذلؽ. [لذلؽ]يف الؿخطقط:  (5)



ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ َٞٔأ ٖٙ 17 

 
ــطَّ الؿُ  ــك ِب ؾِ ــ يُ َٓ ؿ، وَ قهُ طُ لِ اَخــ يُ َٓ  نْ أَ  َطَؾ ــ يُ َٓ ؿ، وَ قهُ ؿُ الِ َؽ  َٓ ؿ، وَ قهُ حُ اكِ ـَ

، ةِ َبـعْ ؽَ الْ  ارِ دَ ِجـ فِل (1)َوَأْلَصُؼقَها ةً ػَ قْ حِ َص  َؽ لِ ذَ قا بِ بُ تَ كَ ، وَ ًدابَ أَ  رٍ قْ خَ ؿ بِ قهُ الُ ـَ يَ 

 (2).فِ قْ ؿ فِ ا هُ مَ  َطَؾك ٍب الِ ل صَ بِ أَ  ِب عْ ِش  فِل ِب ؾِ طَّ ؿُ ق الْ ـُ بَ ، وَ ؿٍ اِش ق هَ ـُ بَ  عَ ؿَ تَ اْج وَ 

َْٟ َتًَ /24ع  ؟َٞٔفِٚٔشاهٖص ُضِقَُ َكا

 ضِ ْؼـكَ  فِـلك َشـك مَ تَّـَح  ـَ قْ ـِ ِس  َث اَل ثَ  ِب عْ الشِّ  فِل ـَ يْ قرِ ُص حْ قا مَ الُ زَ يَ  ؿْ لَ  /ز

ق بُ أَ ، وَ يٍّ دِ طَ  ـُ بْ  ؿُ عِ طْ مُ ، وَ قَّةَ ل ُأمَ بِ أَ  ـُ بْ  رُ قْ هَ زُ و، وَ رٍ ؿْ طَ  ـُ بْ  امُ َش هِ  ةِ ػَ قْ حِ الصَّ 

ُقطِّعـِت  ؿَّ ، ُثـِب ؾِـطَّ ؿُ الْ  دِ ْبـطَ  ـُ بْ  دِ قَ ْس إَ  ـُ بْ  ةُ عَ مْ زَ ، وَ امٍ َش هِ  ـُ بْ  يِّ رِ تُ خْ بُ الْ 

َ دُ َج وَ  دْ قَ وَ  ةُ ػَ قْ حِ الصَّ  ْٕ  ؿْ َلـوَ  ةِ َعـقْ طِ ؼَ الْ  ـَ ا مِـَفـقْ ا فِ ؾَّ َمـُكـ ْت ؾَ كَ أَ  ةَ َض رَ وا ا

  ؿُ  اْس َّٓ إِ  (3)َؼ بْ يَ 
ِ
 (4)ا.فَ ؼِ يْ زِ ؿْ تَ  َؾ بْ قَ  َؽ لِ ذَ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص رَ بِ ْخ أُ  دْ قَ ، وَ ؾَّ َج وَ زَّ طَ  اهلل

ِّٔف /25ع ٍَ َع ٛ أ َْا ََٗمٔهَذ َكا ََِعا اِهَرَٓ ٔفٛ َخَدٜ َسٔرا اهًََّ،   ؟ا

 ةُ َجـيْ دِ َخ  فُ ُتـَج وْ َقـْت زَ فِّ قُ تُ  امِ عَ ا الْ ذَ هَ  فِل، وَ فِ تِ ثَ عْ بِ  ـْ مِ  رٍ ْش اَم طَ طَ  َؽ لِ ذَ  َكانَ  /ز

(5) َفُ طَ ، و  فُ َعـمَ  دَ جَ َسـفَ  دَ جَ َس ، وَ (ؿَ جْ الـَّ ) اَل ا تَ فَ قْ فِ ، وَ (6)ٍب الِ ق صَ بُ أَ  ؿُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، والؿثبت هق الصقاب.[ولصؼقها]يف الؿخطقط:  (7)

برقؿ  صحقح البخاري، و (7/247)الؿقاهب الؾدكقة، و(7/471)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (2)

 . (7/244)فتح الباري، وشرحف يف (7882)، وبرقؿ (7591)

 ، وطالمة جزمف حذف إلػ.(مل)، والصقاب ما أثبت: ٕكف مجزوم بـ[يبؼك]خطقط: يف الؿ (7)

 السقرة، و(7589)، و(7882)برقؿ  صحقح البخاري، و(7/471)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (4)

 .(67-66ص)ٓبـ كثقر  الػصقل، و(227ص)لؾذهبل 

 . (7/266)الؿقاهب الؾدكقة، و (7/757)طققن إثر، و(7/727)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (5)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  18 َأ

 
ا َس لَ وَ  ،(1) اْلُؿْشِرُكقنَ وَ  قنَ ؿُ ؾِ ْس ؿُ لْ ا ؿ فُ ُض عْ بَ  عَ َج رَ  ةِ َش بَ حَ و الْ رُ اجِ فَ مُ  عَ ؿِ ؿَّ

َ  َوَكانَ ، شٍ يْ رَ قُ  مَ اَل ْس إِ  ـَ قْ اكِّ ضَ  ةَ ؽَّ مَ  إَِلك ْٕ  .َؽ لِ ذَ  ِف اَل خِ بِ  رُ مْ ا

َْٟ َتًَ /26ع  ؟اُزَسِعٌٔاِهَٗ اُءَسِضاإِل َكا

 .ملسو هيلع هللا ىلص هِ رِ ؿْ طُ  ـْ مِ  ـَ قْ ِس ؿْ خَ الْ  دَ عْ بَ  اُج رَ عْ ؿِ الْ وَ  اءُ رَ ْس اإلِ  َكانَ  /ز

ـَ  :اُءَرِسفاإِل َ  دِ جِ ْس ؿَ الْ  إَِلكام رَ حَ الْ  دِ جِ ْس ؿَ الْ  مِ ْٕ  (2).كَص قْ ا

ـَ  :اُجَرِعِماِلَو َ  دِ جِ ْس ؿَ الْ  مِ ْٕ ى قَ تَ ْس مُ  كلَ إِ ، وَ (3)كفَ تَ ـْ ؿُ الْ  ةِ رَ دْ ِس  إَِلكك َص قْ ا

َ  َػ يْ رِ َص  فِْقفِ  عَ ؿِ َس  ْٕ  فِ بِّ رَ  اِت آيَ  ـْ ى مِ أَ رَ ك وَ الَ عَ تَ  اهللُ  اءَ َش  ُث قْ َح  َوإَِلك، مِ اَل قْ ا

ل فِ ، وَ (6)ةَ ؽَّ ؿَ بِ  َح بَ ْص أَ  ؿَّ ، ثُ (5)ُس ؿْ خَ الْ  اُت قَ ؾَ الصَّ  فِ قْ ؾَ ُفِرَضْت طَ ، وَ (4)ىرَ بْ ؽُ الْ 

 رَ بَ ْخ أَ  ـَ قْ حِ ، وَ (7)اِت قَ ؾَ الصَّ  ِت قْ اقِ قَ مَ  انِ قَ بَ بِ  ُؾ يْ رِ بْ جِ  اهُ تَ أَ  مِ قْ قَ الْ  َؽ لِ ذَ  ةِ حَ قْ بِ َص 

 اًكا.قَ غْ صُ اًكا وَ وَ دْ طُ  ارِ ػَّ ؽُ الْ  ادُ ـَ طِ  دَّ تَ اْش اًكا، وَ ؿَ يْ قا إِ ـُ آمَ  ـَ يْ ذِ الَّ  ادَ دَ ازْ  (8)اءِ رَ ْس اإْلِ بِ 

َْ ًََتٟ /27ع ُِ َكا  ؟ِسٌََقاِه اُقَقٔػا

ا َس لَ  اِج رَ عْ ؿِ الْ وَ  اءِ رَ ْس اإْلِ  دَ عْ بَ  رِ ؿَ ؼَ الْ  اُق ؼَ ِش اكْ  َكانَ  /ز  ملسو هيلع هللا ىلص فُ ـْ مِ  اْلُؿْشِرُكقنَ  َل لَ ؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(576)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4867)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(762)برقؿ  صحقح مسؾؿمـ سقرة اإلسراء، و [7]اكظر آية  (2)

 .(767)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(749)برقؿ  صحقح البخاريمـ سقرة الـجؿ، و [75-74]اكظر آية  (7)

 مـ سقرة الـجؿ. [78]اكظر آية  (4)

 .(767)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(749)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 .(715)برقؿ  السؾسؾة الصحقحة، و(757-2/755)لؾبقفؼل  دٓئؾ الـبقةاكظر  (6)

 . (2/5)فتح الباريمع شرحف مـ  (527)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(771)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7886)برقؿ  صحقح البخارير اكظ (8)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  21 َأ

 
، فُ وَكـًة دُ َقـرْ فِ ، وَ (1)سٍ قْ َبـل قُ بِـأَ  ؾِ بَ َج  َطَؾكًة قَ رْ فِ  :ـِ قْ تَ قَ رْ فِ  رَ ؿَ ؼَ الْ  ؿُ اهُ رَ ًة أَ آيَ 

.ر  مِ تَ س  مُ  رٌ ح  وا: ِس الُ قَ وا وَ ُض رَ ع  يَ ، فَ «واُد فَ اْش »: اَل ؼَ فَ 
(2) 

َْ ًََتْْْْٟ /28ع َٕٗفِْْْْٚٔقَث ِإَهْْْْٟ ملسو هيلع هللا ىلص ُٕاُبََْْْْٓذ َكْْْْا َْ َفَِْْْْٚك،  ٍ َُْْْْٔعًَ ُٕاُهَْْْْس َكْْْْا

 ؟ُُٕ٘عُدُزَٗ

ا ُتقفَِل طَ  /ز فُ لؿَّ  َب هَ ذَ ، َفـفِ تِـيَّ ذِ أَ  فِلوا دُ فَ تَ اْج وَ  اْلُؿْشِرُكقنَ دَّ ٍب َج الِ ق صَ بُ أَ  ؿُّ

  إَِلكؿ قهُ طُ دْ يَ  ٍػ قْ ؼِ ثَ  إَِلك
ِ
 ةَ الَ َسـرِ  غَ ؾِّـبَ يُ  َحتَّـك وهُ رُ ُص ـْ يَ وَ  قهُ ؿُ حْ يَ  نْ أَ ، وَ اهلل

ا طَ رَ  َح بَ قْ أَ  دٌ َح أَ  ـْ ؽُ يَ  ؿْ ؾَ ، فَ بِّفِ رَ   فِ بِـ اَأْغـَروْ  َحتَّـك فُ ًة لَ يَّ ذِ أَ  دَّ َش أَ ؿ، وَ فُ ـْ مِ  فِ قْ ؾَ دًّ

 عَ َجـا رَ ؿَّ ؾَ ، فَ ـِ قْ تَ ػَ يْ رِ الشَّ  (3)فِ قْ بَ ؼِ قا طَ مَ دْ أَ  َحتَّك ةِ ارَ جَ حِ الْ بِ  قهُ مَ رَ ؿ، فَ فُ اكَ قَ بْ ِص 

 (4).يٍّ دِ طَ  ـِ بْ  ؿِ عِ طْ ؿُ الْ  ارِ قَ جِ  فِل َّٓ ا إِ فَ ؾْ ُخ دْ يَ  ؿْ لَ  ةَ ؽَّ مَ  إَِلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هق الجبؾ الؿشرف طىل الؽعبة الؿشرفة مـ مطؾع الشؿس، وكان يزحؿ السقؾ فقدفعف إىل الؿسجد  (7)

الحرام: َفـُِحت مـف الؽثقر وُشؼَّ بقـف وبقـ الؿسجد الحرام صريًؼا لؾسقؾ، وصريًؼا لؾسقارات، وهق 

،  رأسف مسجد صغقر ُيسؿك مسجد بالل ولقس مـسقًبا إىل بالل الصحابل مؽسقٌّ بالبـقان، ويف

 إكؿا هق اسؿ طىل اسؿ.

 :وهناك ُطرفة تتعمق جببن أبي قبيس وهي

القاقػ طىل أبل قبقس يرى الطائػ، فقتبادر إىل الذهـ أن الؿؼصقد مديـة الطائػ: فُقدهش 

 . (7/7757)معجؿ معامل الحجازالسامع لفذا الؼقل، والؿؼصقد: الطائػ بالؽعبة. يـظر 

 (2812)و (2811)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7868)و (4864)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 . (7/277)فتح الباري، و(2/712)ٓبـ كثقر  السقرة، و(2817)و

 . (7/98-99)زاد الؿعاد، و(7/777)، وٓبـ كثقر (267ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

 دار الؽتب العؾؿقة./ط  (75/86)طؿدة الؼاريمع شرحف مـ  (7779)برقؿ  صحقح البخاريكظر ا (4)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  20 َأ

َْ ًََتٟ /29ع  ًََأ َٗٔفٛ ،ملسو هيلع هللا ىلص ٕٔٔتاَءَسٔقٔه ِّّٔذاُع اِهٌَٔتاِض َكا ٍَْلِّ  َْ ا  ؟َذٔهَم َكا

ـمِ  َوَكـانَ ، ٍػ ْقـؼِ ثَ  ـْ مِ  فِ قطِ ُج رُ  دَ ـْ طِ  ِػ ائِ الطَّ وَ  ةَ ؽَّ مَ  ـَ قْ بَ  ةَ ؾَ خْ ـَ بِ  َذلَِؽ  َكانَ  /ز ا ؿَّ

 ھ ھ ھ﴿قا عُ ؿِ ا َســـذَ قا إِ اكُ َؽـــ، فَ ـِ ؿَ ْح الـــرَّ  ةَ قرَ ُســـ قهُ عُ ؿِ َســـ

 َؽ َلـا وَ ـَـبَّ رَ  ،ُب ذِّ َؽـكُ  َؽ ِؿـعَ كِ  ـْ لٍء مِـَشـ بِ َٓ قا: وَ الُ قَ  [77الرمحـ:] ﴾ھ

 پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ﴿: َذلِـَؽ  فِـل اهللُ  َل زَ ْكـأَ وَ  (1).دُ ؿْ حَ الْ 

 .[7الجـ:] ﴾ پ پ      پ ٻ  ٻ    ٻ ٻ ٱ﴿ :ةَ ورَ ُس ، وَ [29إحؼاف:] ﴾ پ

َْ َفَِٚك /31ع  ؟َذٔهَمٙصِع بعد  ملسو هيلع هللا ىلص َكا

 فُ قصُ حُ يَ  ـْ مَ  ُس ؿِ تَ ؾْ يَ  اسِ الـَّ  عِ امِ جَ مَ وَ  ؿِ اِس قَ ؿَ الْ  فِل فُ َس ػْ كَ  ُض رِ عْ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ  /ز

َ فْ وَ  (3)َؽ لِ ذَ لِ  اهللُ  َض قَّ قَ  َحتَّك (2)فِ بِّ رَ  ةَ الَ َس رِ  ؾِّغَ بَ يُ  َحتَّك فِ قْ ؿِ حْ يَ وَ  ْٕ  ارِ َصـكْ َد ا

 .انِ ؿَ يْ اإْلِ  ةَ بَ قْ تِ كَ وَ  ـِ ؿَ ْح الرَّ  َب زْ حِ 

َْ ٍَِك /31ع  ؟اِزَصُِاأَل ُدِفَٗ (4) َكا

ـَ  ةٌ تَّ ؿ ِس فُ ـْ مِ  دٍ فْ وَ  ُل وَّ أَ  /ز   قُل ُسـرَ  فِ قْ لَ ؿ إِ اهُ طَ قا لَِؿا دَ بُ اجَ تَ اْس ، فَ ِج رَ زْ خَ الْ  مِ
ِ
 اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/272)دٓئؾ الـبقة، و (2/477)مستدرك الحاكؿ، و(7297)برقؿ  ســ الترمذياكظر  (7)

 مـتخب الػقائد الصحاح العقايل، و (22/27)تػسقر ابـ جرير، و(572)لؾبقفؼل برقؿ 

 .(2751)برقؿ  السؾسؾة الصحقحةبتحؼقؼل، و (774)البغدادي برقؿ  لؾخطقب

 . (7/711)زاد الؿعاد، و (7/791)مسـد أمحداكظر  (2)

 .[لذالؽ]يف الؿخطقط:  (7)

 .[كاكت]يف الؿخطقط:  (4)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  21 َأ

 
ـَ  انِ ـَـاثْ  ؾٍ ابِـقَ  ـْ مِ  َفدَ ؿ َفقَ فُ مَ قْ َدَطقا قَ  ُثؿَّ ، ملسو هيلع هللا ىلص َ  مِـ ْٕ ـَ  ةٌ رَ َشـطَ ، وَ سِ وْ ا  مِـ

ُ  ةِ َبـؼَ عَ الْ  ةَ َعـقْ بَ  ْت اَكـكَ ، وَ (1)ِج رَ زْ خَ الْ  ْٕ ؿ ُفـعَ مَ  ملسو هيلع هللا ىلص لُّ بِـالـَّ  َث َعـبَ ، وَ كوَلـا

ا ؾَ ؿ، فَ هِ ُدورِ  ؾِّ كُ  فِل مُ اَل ْس اإْلِ  َؾ َخ دَ ، فَ ًؿاؾِّ عَ مُ  (2)ًباعَ ْص مُ   ؾٍ ابِـقَ  ـْ مِـ َكانَ ؿَّ

 ةِ َبـؼَ عَ الْ  ةَ َعـقْ بَ  ْت اكَ كَ ، وَ (3)انِ تَ أَ رَ امْ اًل وَ ُج رَ  قنَ عُ بْ َس وَ  ةٌ ثَ اَل ثَ  مِـُْفؿ فِ قْ ؾَ َوَفد طَ 

 قهُ ُؿـحْ يَ  نْ ك أَ َؾـطَ ، وَ (4)ةِ ـَ حِ تَ ؿْ ؿُ الْ  ةِ آيَ  فِل اءِ َس الـِّ  ةِ عَ قْ بَ  َطَؾكى رَ بْ ؽُ الْ  ةَ قَ اكِ الثَّ 

 .ةَ ـَّ جَ الْ  ؿُ فُ نَّ لَ أَ ؿ، وَ ِف قْ ؾِ هْ أَ ؿ، وَ هُ اءَ ـَ بْ أَ  مِـْفُ  قنَ ؿُ حْ ا يَ ؿَّ مِ 

ٍِ /32ع َْ َك ٍُٔ َكا ِِ ًٔ َّ َِٗعِٗاأَل ًٔ  ،ٍِ َّ َك  ؟ِزَزِصَخاِه ًٔ

ـَ  َكانَ  /ز َ  مِ ْٕ  قنَ تُّ ِسـوَ  انِ ـَـاثْ ، وَ ةُ ثَ اَل الثَّ  اءُ بَ ؼَ الـُّ  مِـُْفؿُ اًل، ُج رَ  رَ َش طَ  دَ َح أَ  سِ وْ ا

ـَ   ـُ ْبـ اُس بَّـعَ الْ  ةَ َعـقْ بَ الْ  رَ َض َح  دْ قَ ، وَ (5)[ةُ عَ ْس ]التِّ  اءُ بَ ؼَ الـُّ  مِـُْفؿُ  ِج رَ زْ خَ لْ ا مِ

  َؼ ثِ قْ تَ ْس قَ لِ  ِب ؾِ طَّ ؿُ الْ  دِ بْ طَ 
ِ

 .ةِ ـَ يْ دِ ؿَ الْ  إَِلك ةِ رَ جْ ِف الْ بِ  نَ ذِ أُ  ُثؿَّ ، فِ قْ ِخ أَ  ـِ بْ ٓ

ِّ /33ع َّ َساَدَٓ ًَِّ ُيَٖٗأ ًَ  ؟َِِٞٔٙٔدٌَاِه ِإَهٟ ٌَِّٚٔٔوِطٌُاِه ًٔ

َ  دِ بْ طَ  ـُ بْ  ةَ ؿَ ؾَ ق َس بُ : أَ ةِ ـَ يْ دِ ؿَ الْ  إَِلك رَ اَج هَ  ـْ مَ  ُل وَّ أَ  /ز ْٕ  ُج وْ زَ  لُّ ومِـزُ خْ ؿَ الْ  دِ َس ا

.َس رْ أَ  قنَ ؿُ ؾِ ْس ؿُ الْ  عَ ابَ تَ تَ  ُثؿَّ  ، (6) ةَ ؿَ ؾَ َس  مِّ أُ  ًٓ  ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7719)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7897)برقؿ  صحقح البخاري، و (5/727)مسـد أمحداكظر  (7)

 . (7/772)فتح الباري، وشرحف مـ (7925)برقؿ  صحقح البخارير اكظ (2)

 . (7/461)مسـد أمحد، و(7/771)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (7)

 .(4897)برقؿ  صحقح البخاري، واكظر [72]آية  (4)

 .[تسعة]يف الؿخطقط:  (5)

 =برقؿ  البخاريصحقح ، و (7/226)الطبؼات، و(2/722)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (6)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  22 َأ

ُِٖأٔذْ ٔه ًََتٟ /34ع   ؟َٝٔسِذِٔاِه ٔفٛ ملسو هيلع هللا ىلص ِّٛٔبو

نَّ أَ اًكـا، وَ قَ طْ أَ اًرا وَ َصـكْ أَ  َلفُ  اهللُ  قََّض قَ  ملسو هيلع هللا ىلص ـَّبِلَّ ال نَّ أَ  اْلُؿْشِرُكقنَ  (1)ىأَ ا رَ ؿَّ لَ  /ز

ــأَ  ــ فُ ابَ حَ ْص ــوَ  دْ َق ــأَ  ارَ وا دَ دُ َج ــيُ  ـٍ ْم ــقْ لَ إِ  ونَ رُ اجِ َف ــإِ ا وَ َف ــ انَ قَ ْخ  ٍق دْ ِص

  قلِ ُس رَ بِ  رِ ؽْ ؿَ الْ  َطَؾكقا عُ ؿَ تَ اْج  ؿُ فُ وكَ رُ ُص ـْ يَ وَ  (2)ؿ[فُ كَ وُ مْ ]يُ 
ِ
، قهُ تُ بِ ثْ قُ لِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ــتْ قَ  َطَؾــكقا ُعــؿَ تَ اْج  ُثــؿَّ ، قهُ ُجــرِ خْ يُ  َأوْ ، قهُ ُؾــتُ ؼْ يَ  َأوْ  ــلَ فَ  فِ ؾِ ـَ  رُ َبــخَ الْ  اهُ َت ــ  مِ

 أَ رَ َؼـ، فَ قهُ ؾُ تُ ؼْ قَ ؿ لِ ِف قفِ قُ ُس بِ  فُ وكَ دُ ُص رْ يَ  ؿْ هُ ؿ وَ ِف بَّاكِ ُش  َطَؾك َج رَ خَ ، فَ (3)اءِ ؿَ السَّ 

ؿ هُ  وَ َّٓ إِ  قاؼُ قْ ػِ يُ  ؿْ ؾَ ؿ، فَ ِف وِس ؤُ رُ  َطَؾكاَب رَ التُّ  رَ ثَ كَ ، وَ ﴾ ڤ﴿ؿ َصْدَر ِف قْ ؾَ طَ 

  قلِ ُسـرَ  اشِ رَ فِـ َطَؾـكًؿا ائِ كَ   ٍب الِ ل صَ بِ أَ  ـَ بْ  لَّ ؾِ طَ  قنَ ُس رُ حْ يَ 
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 (4).َب هَ ذَ  ـَ يْ وا أَ رُ دْ يَ  ؿْ لَ وَ 

َِٚف /35ع َِّٗ ملسو هيلع هللا ىلص ٕٔٗٔدُسُخ َُٞفٔص َك  ؟َُٕعًَ َزَسَخ ًَ

 نْ أَ  َؾ قْ لِ الـدَّ  (5)ادَ اَطـوَ ، وَ رٍ قْ َثـ ارِ َغـ إَِلـك  رٍ ْؽـق بَ ُبـأَ وَ  قَ ُهـ ملسو هيلع هللا ىلص َج رَ َخ  /ز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (7/772)فتح الباري، و(978)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7924) =

 .[رآ]يف الؿخطقط:  (7)

 .[يآووهنؿ]يف الؿخطقط:  (2)

 مـ سقرة إكػال. [71]اكظر آية  (7)

الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف ، و (7/717)مسـد أمحد، و(7/761)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (4)

 كثر الجقاهر الؿضقة، و(657)برقؿ   (7/541-547)القادطل  لشقخـا الصحقحقـ

 بؼؾؿل. (79-78ص)

 ، والصقاب ما أثبت: ٕكف مثـك كؿا سقليت.[واطدوا]يف الؿخطقط:  (5)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  23 َأ

 
ــفُ قَ تِ لْ يَ  ــِف قْ تَ ؾَ احِ رَ بِ  (1)اَؿ ــبَ  (2)اَؿ ــاَل ثَ  دَ ْع ــةٍ َث ــقا الْ ؾُ َخ دَ ، َف ــوَ  ارَ َغ  (3)[دَّ ]َج

ا، َؿـفُ ـْ ؿ طَ هِ ارِ َصـبْ لَ بِ  اهللُ  ذَ َخـلَ ، فَ ارَ َغـا الْ قْ تَ أَ  َحتَّكؿ ِف بِ ؾَ صَ  فِل اْلُؿْشِرُكقنَ 

ـأَ  ةُ َثـاَل ثَ  ْت َض ا مَ ؿَّ ؾَ ا، فَ ؿَ فُ ثُ الِ ثَ  اهللُ  ـِ قْ ـَ اثْ بِ  َؽ ـُّ ا ضَ مَ وَ   ارُ َبـْخ أَ  ْت ـَ ؽَ َسـوَ  امٍ يَّ

 ِؽ الِ مَ  ـُ بْ  ةُ اقَ رَ ا ُس ؿَ فُ كَ رَ دْ أَ  دْ قَ ا وَ بَ كِ رَ ا، فَ ؿَ ِف قْ تَ ؾَ احِ رَ بِ  ُؾ قْ لِ ا الدَّ ؿَ اهُ تَ أَ  ِب ؾَ الطَّ 

ا دَ ؾَ ، فَ ؿٍ ُش عْ ُج  ـِ بْ ا َ  فِل فِ ِس رَ فَ  ؿُ ائِ قَ قَ  ْت اَخ ا َس مِـُْفؿَ ا كَ ؿَّ ْٕ  ادَ َكـ َحتَّـك ضِ رْ ا

َ  َب ؾَ صَ  فُ كَّ  أَ َٓ قْ لَ  (4)[اَخ َس  َض فَ ـْ ]يَ  نْ أَ  ْٕ َل عَ يُ  نْ أَ  َطَؾك انَ مَ ا  (5).َب ؾَ الطَّ  ؿُ فُ ـْ طَ  ؿِّ

 ؟اَءَبُق ملسو هيلع هللا ىلص ََٔدَق ًََتٟ /36ع

  ـِ قْ ـَ ثْ اإْلِ  ارَ فَ كَ  اءَ بَ قُ  ملسو هيلع هللا ىلصِدم قَ  /ز
ِ

َ  عٍ ْقـبِ رَ  ـْ مِـ ْت ؾَ َخ  رَ َش ل طَ ـَ ثْ ٓ ْٕ ا َفـبِ ، وَ (6)لِ وَّ ا

 فِـل ِح قْ حِ الصَّ   َطَؾك مٍ قْ يَ  لِ وَّ أَ  ـْ ى مِ قَ ؼْ التَّ  َطَؾك َس ي ُأسِّ ذِ الَّ  هُ دَ جِ ْس ك مَ ـَ بَ 

ْٔ  (7)ك[ـَ عْ ]مَ  ـأُ  ةِ ـَـيْ دِ ؿَ الْ ي بِ ذِ الَّـ ملسو هيلع هللا ىلص هُ دُ جِ ْسـمَ  َكـانَ  نْ إِ ، وَ ةِ يَ ا  َطَؾـك َس سِّ

 (9).(8)ك[لَ وْ أَ  اِب بَ  ـْ ى ]مِ قَ ؼْ التَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وكتب الـاسخ طىل مقؿ الجؿع ألًػا، وأثبتفا: ٕكف مثـك. [يلتقفؿ، و]يف الؿخطقط:  (7)

 سخ ألًػا صغقرة طىل مقؿ الجؿع وأثبتفا: ٕكف مثـك.، وكتب الـا[براحؾتقفؿ]يف الؿخطقط:  (2)

 غقر واضحة يف الؿخطقط. (7)

 غقر واضح يف الؿخطقط، وبعد التلمؾ ضفر يل ما أثبت. (4)

صحقح ، و(7977)، و(7675)، و(7916)، و(7625)، و(7915)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 .(7/77)، و(4/56)، و(7/719)، و (7/8)مستدرك الحاكؿ، و(2119)برقؿ  مسؾؿ

 .(7916)برقؿ  صحقح البخاري، و (7/421)مستدرك الحاكؿاكظر  (6)

 لقست واضحة يف الؿخطقط. (7)

 غقر واضحة يف الؿخطقط. (8)

 =مسـد ، و(7798)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7972)، و(7916)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (9)



ًَأهٛ  ٞٔ َأ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس  24 يف اهطِّ

ٍِ /37ع  َََقَأ َك  ؟ٍِِٔٚٔف ا

َ ، وَ اءَ َثـاَل الثُّ ، وَ ـَ قْ ـَ ثْ اإْلِ  ؿُ ِف قْ فِ  امَ قَ اق: أَ حَ ْس إِ  ـُ ابْ  اَل قَ  /ز ْٕ  َج رَ َخـ ُثـؿَّ ، اءَ َعـبِ رْ ا

 َل هِ ، وَ ٍف قْ طَ  ـِ بْ  ؿِ الِ ل َس ـِ بَ  فِل ةِ عَ ؿُ جُ الْ  ةُ اَل : َص ةُ اَل الصَّ  فُ تْ كَ رَ دْ لَ فَ  ةَ عَ ؿُ جُ الْ 

 فُ كَّـأَ  قنَ ؿُ طُ زْ يَ  ٍف قْ طَ  ـِ بْ  روِ ؿْ طَ  (2)ق[ـُ ]بَ ، وَ (1)ةِ ـَ يْ دِ ؿَ الْ ا بِ هَ الَّ َص  ةٍ عَ ؿُ ُج  ُل وَّ أَ 

 (3).َذلَِؽ  ـْ مِ  رَ ثَ كْ ؿ أَ ِف قْ فِ  امَ قَ أَ 

 ؟َِِٞٔٙٔدٌَاِهٔب ملسو هيلع هللا ىلص َيَصَُ ََِّٙأ /38ع

ا وَ لَ  /ز ـَ ُكؾٌّ وَ  ةَ ـَ يْ دِ ؿَ الْ  َؾ َص ؿَّ َ  مِ ْٕ : اَل َؼـ، فَ هُ دَ ـْـطِ  ولِ زُ الـّـُ إَِلك قهُ طُ دْ يَ  ارِ َص كْ ا

، هِ دِ جِ ْس مَ  انِ ؽَ مَ  فِل ْت كَ رَ بَ  َحتَّك، «ةٌ قرَ مُ لْ ا مَ فَ ك  نِ فَ  :-فُ تَ اقَ ل كَ ـِ عْ يَ – اقهَ طُ دَ »

 هِ ارِ دَ  فِـل ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِـلُّ  لِ زَ َيـ ؿْ َؾـ، فَ دٍ يْ زَ  ـُ بْ  دُ الِ َخ  قَب يُّ ق أَ بُ أَ  فُ ؾَ ْح رَ  َؾ ؿَ تَ اْح وَ 

 .ؿُ ؾَ طْ أَ  اهللُ ، وَ فُ ـَ اكِ َس مَ وَ  هُ دَ جِ ْس ك مَ ـَ بَ  َحتَّك

ٍِ ِإَهٟ /39ع ُِ َك ِٖ ٍََطَقا  ؟َٝٔسِذِٔاِه َدِعَب اُعاه

ا  /ز ـمَ  فِلأمَّ ـَ  ـْ ؽَّ ؿَ تَ َيـ ؿْ َلـ ٍػ عَ ْضـتَ ْس مُ  ـٍ مِ مْ ُمـ، وَ ٍب ارِ َحـمُ  رٍ افِ َكـ ـَ قْ َبـفَ  ةَ ؽَّ  مِـ

  فِـلل الِ قَ ُيـ ـٍ مِ مْ مُ  ـَ قْ بَ فَ  ةِ ـَ يْ دِ ؿَ الْ  فِلا مَّ أَ ، وَ ةِ رَ جْ ِف الْ 
ِ
 ؿُ ُهـ، وَ فِْقـفِ ي ادِ َعـيُ وَ  اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معجؿ ، و (7/755)مستدرك الحاكؿ، و(87)برقؿ  صحقح ابـ خزيؿة، و (7/422)أمحد =

مجؿقع ، و(7555)برقؿ  (722-8/727)، و(77165)برقؿ   (77/56)الطبراين الؽبقر

 مـ سقرة التقبة. [718]لمية رقؿ  تػسقر ابـ كثقر، و (77/468-469)الػتاوى

 . (2/794-796)تاريخ الطبري، و (21/467)تػسقر الؼرصبلاكظر  (7)

 ، وهق خطل.[بـل]الؿخطقط: يف  (2)

 .(7972)برقؿ  صحقح البخاري، و(7/771)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (7)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  25 َأ

 
َ وَ  ونَ رُ اجِ فَ ؿُ الْ  َٕ ا ذَ إَ  ٍؼ افِ ـَـمُ  ـَ قْ َبـ، وَ قدُ فُ قَ الْ  ؿُ هُ وَ  رٍ بِ ؽْ تَ ْس مُ  دٍ اكِ عَ مُ  ـَ قْ بَ ، وَ ارُ َص كْ ا

 (1)ؿ.ؽُ عَ ا مَ كَّ قا: إِ الُ ؿ قَ ِف ـِ قْ اصِ قَ َش  إَِلكقا ؾَ ا َخ ذَ إِ ا. وَ ـَّ قا: آمَ الُ قا قَ ـُ آمَ  ـَ يْ ذِ قا الَّ ؼُ لَ 

َّٟ َهِٗاأُل َِٞٔاهٖط ٔفٛ َعا ُغِساَذًَ /41ع َّ َٝٔسِذِٔاِه ًٔ  ؟أتاَدَبٔعاِه ًٔ

 َض ا ُفـرِ َفـقْ فِ ، وَ (2)ًرافْ َشـ رَ َشـطَ  ةَ عَ بْ َسـ سِ دِ ؼْ ؿَ الْ  ِت قْ بَ  اُل بَ ؼْ تِ ا اْس فَ قْ فِ  َكانَ  /ز

ِت فَ قْ فِ ، وَ (3)ادُ فَ جِ الْ   عٍ ْقـبِ رَ  ـْ مِـ رَ َشـطَ  َل اكِ َثـ (4)رِ َضـحَ الْ  فِل ةُ قَّ اطِ بَ الرُّ  ا ُأتِؿَّ

َ  عَ ا ُشرِ فَ قْ فِ ، وَ رِ أِخ  ْٕ  (5).اِت قَ ؾَ الصَّ  ِت قْ اقِ قَ ؿَ لِ  انُ ذَ ا

ٍِ /41ع َّا َِٔٚٔف َعَقَٗ َك ََٙساهٖط ًٔ  ؟اا

، (7)انَ َضـمَ رَ  فِل شٍ يْ رَ قُ  رَ قْ ًضا طِ رِ تَ عْ مُ  ايًّ رِ اجِ فَ مُ  ـَ قْ ثِ اَل ثَ  فِل ةَ زَ ؿْ َح  (6)ةُ يَّ رِ َس  /ز

ا رِ اجِ فَ مُ  ـَ قْ تِّ ِس  فِل ِث ارِ حَ الْ  ـِ بْ  ةَ دَ قْ بَ طُ  ةُ يَّ رِ َس وَ  ، (8)الٍ قَّ َشـ ـْ مِـ عٍ ابِـرَ  فِـليًّ

ا مُ رِ اجِ فَ مُ  ـَ يْ رِ ْش طِ  فِل اصٍ قَّ ل وَ بِ أَ  ـِ بْ  دِ عْ َس  ةُ يَّ رِ َس وَ   شٍ يْ رَ ُقـ رَ ْقـًضا طِ رِ تَ عْ يًّ

 (9).ةِ دَ عْ ؼَ ي الْ ذِ  فِل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (7/772-777)الؿقاهب الؾدكقةاكظر  (7)

 . (7/728)فتح الباري، و(525)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(41)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 . (7/69-77)زاد الؿعاداكظر  (7)

 .(7728)برقؿ  مسـد أبل طقاكةاكظر  (4)

 . (2/99)فتح الباري، و(777)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(614)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 . (8/71)فتح البارياكظر  (6)

 . (2/6)الطبؼات، و(2/287)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (7)

 . (2/6)الطبؼات، و(2/276)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (8)

 . (2/7)الطبؼاتاكظر  (9)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  26 َأ

َّا َِٔٚا ٗقع ٔفاَذًَ /42ع   ؟احل٘ادخ ًٔ

ــمِ  /ز ــعَ ا ؿَّ ــا َوَق ــ: بِ فِْقَف ــؿَ الْ  اءُ ـَ ــمَ ؿُ الْ ، وَ (1)دِ جِ ْس ــ اةُ اَخ ــؿُ الْ  ـَ قْ َب  ـَ يْ رِ اجِ َف

َ وَ  ْٕ ا َفـبِ  دَ َؼـطَ  َوَكـانَ  ،(3)الٍ قَّ َشـ فِـل ةَ َشـائِ عَ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  اءُ ـَ بِ ، وَ (2)ارِ َص كْ ا

ـك حُ بِ  ونَ رُ اجِ َفـؿُ الْ  ؾَّ تَ اطْ  فِْقَفا، وَ ـِ قْ تَ ـَ َس بِ  َذلَِؽ  َؾ بْ قَ  (4)ةَ ؽَّ مَ  فِل ةَ دَ قْ َس بِ وَ  ؿَّ

 (5).ةِ ػَ حْ جُ الْ  إَِلك ةِ ـَ يْ دِ ؿَ الْ  اءِ بَ وَ  ؾِ ؼْ كَ ا وَ فَ عِ فْ رَ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ ا طَ دَ ، وَ ةِ ـَ يْ دِ ؿَ الْ 

ُٔاهٖج َِٞٔاهٖط ٔفٛ َعِسُغ ًَاَذا /43ع َّ َٞٔٚا  ؟أتاَدَبٔعاِه ًٔ

 قدُ فُ قَ الْ  رَ ؽَ كْ أَ ، وَ (6)انَ بَ عْ َش  ِػ ْص كِ  ،اءِ ثَ اَل الثُّ  مَ قْ يَ  ةِ بَ عْ ؽَ الْ  اُل بَ ؼْ تِ اْس  ُشِرع فِْقَفا /ز

 وُض رُ ْػـؿَ الْ  َوَكانَ  ،(8)انَ َض مَ رَ  مُ قْ َص  َض رِ فُ  فِْقَفا، وَ (7)مِـُْفؿ ةً اهَ ػَ َس  َذلَِؽ 

 ةُ اَل َصـ ْت طَ ُشـرِ ، وَ (10)رِ ْطـػِ الْ  اةُ َكـزَ  ْت َضـرِ فُ  فِْقَفـا، وَ (9)اءقرَ اُش طَ  فُ ؾَ بْ قَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7972)، و(7916)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

فتح ، و(2529)، و(2528)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(2297)صحقح البخاري برقؿ اكظر  (2)

 .(2295)، و(557)، و(7968)شرح حديث رقؿ   (4/267)الباري

 .(7422)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7894)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(279ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (4)

 .(7926)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 . (7/242)الطبؼات، و(64ص) تاريخ خؾقػة، و (7/721)فتح البارياكظر  (6)

 . (2/771)تػسقر ابـ كثقراكظر  (7)

 . (2/71)ؿعادزاد ال، و (7/616)مجؿقع الػتاوى، و (2/714)تاريخ الطبرياكظر  (8)

 .(7725)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7897)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (9)

 . (7/277-274)الطبؼات، و (2/715)تاريخ الطبرياكظر  (71)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  27 َأ

 
َ  اةُ كَ زَ  ْت َض رِ فُ  فِْقَفا، وَ (1)دِ قْ عِ الْ  ْٕ  ةِ وَكـرُ ؼْ ؿَ الْ  ِب ُص الـُّ  اُت ذَ  َل هِ ، وَ (2)الِ قَ مْ ا

ـَ  عٍ ِض قْ مَ  رِ قْ غَ  فِل ةِ اَل الصَّ بِ   .آنِ رْ ؼُ الْ  مِ

َٔا ََٗقَع ًَاَذا /44ع ِٚ َّ ٔف  ؟أتََٗصَػاِه ًٔ

َ  ةُ وَ زْ غَ  فِْقَفا /ز ْٕ َ  عٍ قْ بِ رَ  فِل اطَ ُبقَ  ةُ وَ زْ غَ  ُثؿَّ  ،(3)رٍ ػَ َص  رِ فْ َش  فِل اءِ قَ بْ ا ْٕ  ُثؿَّ ، لِ وَّ ا

 ُثـؿَّ  ،(5)كَلـوْ إُ  رٍ دْ َبـ ةُ وَ زْ غَ  ُثؿَّ ، (4)[ةِ رَ أِخ  ُجَؿاَدى فِل ةِ رَ ]الُعَشقْ  ةُ وَ زْ غَ 

 رِ فْ َشـ لِ وَّ أَ  فِـل انِ َعـؿْ جَ ك الْ َؼـتَ الْ  مَ قْ يَ  انِ قَ رْ ػُ الْ  مَ قْ يَ  (6)ىرَ بْ ؽُ الْ  رٍ دْ بَ  ةُ وَ زْ غَ 

ـ مِ قْ قَ الْ  لفِ  ةُ عَ قْ قَ الْ  ِت اكَ كَ ، وَ (7)انَ َض مَ رَ   ْت َلـزَ كَ  فِْقَفـا، وَ مِـْـفُ  رَ َشـطَ  عِ ابِ السَّ

َ  ةُ قرَ ُس  ْٕ َ ، وَ (8)ةِ َؿـقْ ـِ غَ الْ وَ  ءِ ْل ػَ الْ  ؿُ ؽْ ُح  فِْقَفاا، وَ فَ الِ ؿَ ؽَ بِ  الِ ػَ كْ ا ْٕ ، (9)ىرَ ْسـا

ـَ ا هَ دَ ِف َش  ـْ مَ  ةُ دَّ طِ  ْت اكَ كَ وَ   ،(10)رَ َشـطَ  ةَ عَ ْضـبِ وَ  ةٍ اَئـمِ  َث اَل ثَ  ـَ قْ ؿِ ؾِ ْس ؿُ الْ  مِ

ـ ةُ وَ زْ غَ  ُثؿَّ ، الٍ قَّ َش  فِل ؿٍ قْ ل ُسؾَ ـِ بَ  ةُ وَ زْ غَ  ُثؿَّ  ـحِ ي الْ ذِ  فِـل ِؼ يْ قِ السَّ  فِـل ةِ جَّ

 (11).انَ قَ ػْ ل ُس بِ أَ  ِب ؾَ صَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 . (7/277-274)الطبؼاتاكظر  (2)

 . (2/7)الطبؼات، و(2/217)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (7)

 الؿعؼقفتقـ ُكتب يف حاشقة الؿخطقط القسرى وهق غقر واضح.ما بقـ  (4)

 .(7/467)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (5)

 . (7/762)فتح البارياكظر  (6)

 . (2/77)الطبؼاتاكظر  (7)

 .لشقخـا القادطل  (777-771ص) الصحقح الؿسـد مـ أسباب الـزول (5/724) ،مسـد أمحداكظر  (8)

 .(7767)برقؿ  سؾؿصحقح ماكظر  (9)

 .(7917)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7958)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (71)

 . (7/782-787)الؿقاهب الؾدكقة، و (2/27)الطبؼات، و(7/471)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (77)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  28 َأ

َٔا ََٗقَع ًَاَذا /45ع  ِٚ َّ ٔف ََٙساهٖط ًٔ  ؟اا

  دِ بْ طَ  ةُ يَّ رِ َس  فِْقَفا /ز
ِ
ـَ (1)رٍ ػَ كَ  ةِ قَ اكِ ؿَ ثَ  فِل شٍ حْ َج  ـِ بْ  اهلل قا ُؾـتَ قَ ، وَ ـَ يْ رِ اجِ َفـؿُ الْ  مِ

: فِْقـفِ  ْت َلـزَ كَ ، وَ ٍب َجـرَ  ـْ مِـ مٍ قْ َيـ لِ وَّ أَ  فِـل َذلِـَؽ  ؾُّ كُ ، وَ لِّ مِ رَ ْض حَ الْ  ـَ ابْ 

 .[277البؼرة: ]﴾(2) [ڃ ڃ ڃ] ڄ ڄڄ ڄ   ڦ   ڦ ڦ ڦ﴿

َّ َٞٔجأهاهٖج َِٞٔاهٖط ٔفٛ ََٗقَع ًَاَذا /46ع  ؟أتََٗصَػاِه ًٔ

 رَ آِخـ (4)الُػـُرعِ  ةُ وَ زْ َغـ ُثـؿَّ  ،فُ ؾَّـكُ  رَ ػَ َص  امَ قَ أَ ، وَ (3)رّ مَ ي أَ ذِ  ةُ وَ زْ غَ  َكانَ  فِْقَفا /ز

َ  عٍ قْ بِ رَ  ْٕ  ـُ ؿ اْبـفُ ػُ قْ ؾِـَح  فُ َض رَ تَ اطْ ، فَ ؿِف بِ  رَ ػضَ ، وَ (5)ل َقْقـَُؼاعٍ ـِ بَ  ةُ وَ زْ غَ ، وَ لِ وَّ ا

 ِػ ْصـكِ  فِـل دٍ ُحـأُ  ةُ وَ زْ َغـ فِْقَفا، وَ (6) َلفُ ؿ فُ ؼَ ؾَ صْ لَ ، فَ ـَ قْ ؼِ افِ ـَ ؿُ ُس الْ أْ رَ  قلٍ ؾُ َس 

َ  ـَ ـــمِ  اـفِْقفَ ، وَ (7)الٍ قَّ َش  ْٕ ـ َطَؾـك ةِ اَل ـــّالَص  كُ رْ َتـ امِ ـَؽـْح ا ، (8)اءِ دَ فَ الشُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .: اثـل طشر رجاًل مـ الؿفاجريـ (2/9)الطبؼات، ويف (7/467)ٓبـ هشام  السقرةكذا يف  (7)

، ﴾ڄ ڄڄ ڄ   ڦ   ڦ ڦ ڦ﴿ما بقـ الؿعؼقفتقـ ٓ يقجد يف الؿخطقط، وإكؿا فقف:  (2)

 .(79ص)ٓبـ حزم  جقامع السقرةهؽذا، فلكؿؾت بعًضا مـ أية، واكظر 

 .(727ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

 . (2/75)الطبؼات، و(722ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (4)

 . (2/26-27)الطبؼات، و(724-727ص)بـ إسحاق ٓ السقرةاكظر  (5)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)

، ومـفؿ مـ قال: إن غزوة أحد كاكت يقم السبت لسبٍع خؾقن مـ شقال. اكظر تاريخ خؾقػةاكظر  (7)

الطبؼات (2/27)و ،أكساب إشراف (7/768)و ،صحقح البخاري (4187)(7179)، و 

، ولؿزيِد فائدة اكظر تعؾقؼل طىل  (7/214)مستدرك الحاكؿ، و(7789)برقؿ  صحقح مسؾؿو

 .كثر الجقاهر الؿضقَّةالسمال كػسف يف 

،  (4/295)هتذيب الســ، و (7/777)زاد الؿعاد، و(562)مسللة رقؿ  الؿحىلاكظر  (8)

 .(87ص) أحؽام الجـائزو



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  31 َأ

 
 رٍ ْبـقَ  فِـل دٍ اِحـوَ  ـْ مِـ رَ َثـكْ أَ  ـِ ْفـدَ  ازُ قَ َجـ، وَ (1)ؿِف ائِ َمـدِ ؿ وَ ِف ابِ قَ ثِ بِ  ؿفُ ـُ فْ دَ وَ 

َ  اءَ رَ ؿْ َح  ةُ وَ زْ غَ  ُثؿَّ قا، ؾُ ُقتِ  َحْقُث  ؿِف ـِ فْ دَ ، وَ (2)ةِ رَ وْ رُ ؾضَّ لِ  ْٕ  َذلِـَؽ  فِـل َل زَ َكـ، وَ (3)دِ َس ا

 ﴾ی ىئ     ىئ ىئ ېئ ېئ﴿ك: الَ َعـتَ  فِ لِـقْ قَ  فِـل انَ رَ ؿْ طِ  آلِ  ةِ رَ قْ ُس  ـْ مِ 

 .[779 -727آل طؿران: ] ﴾ۓ ۓ  ے ے ھ      ھ ھ        ھ ہ﴿: فِ لِ قْ قَ  إَِلك

َٔا ََٗقَع ًَاَذا /47ع ِٚ َّ ٔف ََٙساهٖط ًٔ  ؟اا

 فِـل َؽ لِـذَ ، وَ اَفـؿَ ـِ غَ ، فَ (4)شٍ يْ رَ ُقـ رَ قْ ًضا طِ رِ تَ عْ مُ  ةَ ثَ ارِ َح  ـِ بْ  دِ يْ زَ  ةُ يَّ رِ َس  فِْقَفا /ز

 ـِ ْبـ ِب عْ كَ  إَِلك رٍ ػَ كَ  ةِ عَ بَ رْ أَ  فِل ةَ ؿَ ؾَ ْس مَ  ـِ بْ  دِ ؿَّ حَ مُ  ةُ يَّ رِ َس ، وَ ةِ رَ أِخ  ُجَؿاَدى

 َ ْٕ  (6).ِب رْ حَ الْ  فِل ةِ طَ دْ خِ الْ  ازُ قَ َج  (5) فِْقَفا، وَ قهُ ؾُ تَ ؼَ فَ  ِف رَ ْش ا

ٍِ /48ع َّ َٞٔعأباهٖس َِٞٔاهٖط ٔفٛ ََٗقَع َك  ؟أتََٗصَػاِه ًٔ

ؿ ِف الِ قَ ـْمـأَ  ذُ ـــْخ أَ وَ  (8)ؿهُ ؤُ اَل ــــَج إِ ، وَ (7)رِ قْ ِض ـَّ ـــل الـِ بَ  ةُ وَ زْ ــغَ  اــفِْقفَ  /ز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7746)برقؿ  صحقح البخاري، و (5/477)مسـد أمحداكظر  (7)

، (5/528)لؾـقوي  الؿجؿقع، و(7747)، و(7747)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 .(7747)شرح حديث رقؿ  فتح الباري، و (5/746)إوسطو

 . (2/75)طققن إثر، و (7/412)أكساب إشراف، و(749-748ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

 . (2/76)الطبؼات، و(7/597)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (4)

 أي: ويف قصة قتؾ كعب. (5)

 صحقح البخاري، و (2/28-71)الطبؼات، و(598-7/597)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (6)

 . (7817)صحقح مسؾؿ، و(4178)برقؿ 

مصـػ ، و (2/71-77)طققن إثر، و(787-782ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

 . (5/758-767)طبدالزراق

قال أبق طبقدة: يؼال: الجالء واإلجالء، جاله: أخرجف، وأجؾقتف: أخرجتف، والتحؼقؼ أن الجالء أخص  (8)

 . (8/877)فتح الباريمـ اإلخراج: ٕن الجالء ما كان مع إهؾ والؿال، واإلخراج أطؿ مـف. 



  ٔٝ َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ َٞٔأ ٖٙ ِ٘ َِٖب  30 اه

 
 ،(3)رِ ْؿـخَ الْ  ؿُ يْ رِ ْحـتَ  فِْقَفـا َوَكـانَ  ،(2)رِ ْشـحَ الْ  ةُ قرَ ُس  ْت لَ زَ كَ  فِْقَفا، وَ (1)َفْقًئا

َ  عٍ قْ بِ رَ  رِ فْ َش  فِل َذلَِؽ  َوَكانَ  ْٕ  فِـل(5)اعِ قَ الرِّ  اِت ذَ  ةُ وَ زْ غَ  افِْقفَ  َوَكانَ  ،(4)لِ وَّ ا

ُ  ُجَؿاَدى ْٕ ـ فِـلا َفـكَّ أَ  ُح اجِ الـرَّ ، وَ قِح ُجـرْ ؿَ الْ  لِ قْ ؼَ الْ  فِل كولَ ا  دَ ْعـبَ  ةِ عَ ابِ السَّ

 .انَ قَ ػْ ق ُس بُ ا أَ فَ افِ قَ يُ  ؿْ لَ ، وَ (7)دطِ قْ ؿَ الْ  رٍ دْ بَ  ةُ وَ زْ غَ  انَ بَ عْ َش  فِل فِْقَفا، وَ (6)رَ بَ قْ َخ 

ٍِ /49ع َٔا ََٗقَع َك ِٚ َّ ٔف ََٙسهٖطا ًٔ  ؟اا

ا َفــْ مِ  رٍ ػَ َصـ َوفِـل، مٍ رَّ حَ مُ  رِ فْ َش  فِل(8)دٍ َس ل أَ ـِ بَ  إَِلك ةَ ؿَ ؾَ ل َس بِ أَ  ةُ يَّ رِ َس  فِْقَفا /ز

 ،(10)اــًض يْ أَ  رٍ ػَ َص  فِل ريِّ ؿْ و الضَّ رٍ ؿْ طَ  ةُ يَّ رِ ــَس  ُثؿَّ  ،(9)عِ ــقْ جِ الرَّ  ةُ يَّ رِ ــَس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوٓد الشقخ./ط  (77/482)تػسقر ابـ كثقراكظر  (7)

الصحقح الؿسـد مـ ، و(7177)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4882)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 .لشقخـا القادطل  (247-241ص) أسباب الـزول

 .(2/81)ٓبـ هشام  السقرة، و(744ص)ٓبـ حزم  جقامع السقرةاكظر  (7)

 . (2/57)الطبؼاتاكظر  (4)

 .(7876)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4729)، و(4728)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

صحقح ، و(4729)برقؿ  صحقح البخاري، واكظر  (7/577)فتح البارييف  الخالفاكظر  (6)

 .(842)برقؿ  مسؾؿ

 . (2/55)الطبؼات، و(797ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

 . (7/457-452)أكساب إشراف، و (2/46-47)الطبؼاتاكظر  (8)

آكتػاء بؿا تضؿـف ، و (741-742)جقامع السقرة، و(4186)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (9)

 الؿقاهب الؾدكقة، و(715-2/717)لألكدلسل  مـ مغازي رسقل اهلل والثالثة الخؾػاء

 . (7/482-491)فتح الباري، و(7/476-424)

 . (2/97)الطبؼاتاكظر  (71)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  31 َأ

 
قا اكُ كَ ، وَ ةُ قَّ َص طُ وَ  ،انُ قَ ـكْ ذَ وَ  ،ٌؾ ــؿ ِرطْ هُ رَ دَ ــغَ ، وَ أيًضا فِْقفِ  (1)اءِ رَّ الؼُ  ةُ يَّ رِ َس  ُثؿَّ 

 ذَ َخ ا أَ فَ قْ فِ ، وَ (2)ؿفُ ؾَ تَ قَ  ـْ مَ  َطَؾكق طُ دْ ًرا يَ ـفْ َش  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َت ـَ ـقَ اًل، وَ ـُج رَ  ـَ قْ عِ بْ َس 

 (3).قدَ فُ يَ  اَب تَ كِ  ٍت ابِ ثَ  ـُ بْ  دُ يْ زَ 

َّ ٍظٌَِخ ََِٞٔض ٔفٛ ََٗقَع ًَاَذا /51ع  ؟َٝٔسِذِٔاِه ًٔ

 الٍ قَّ َشـ رِ فْ َشـ فِـل َوفِْقَفـا ،(4)لِ وَّ إَ  عٍ ْقـبِ رَ  فِـل لِ دَ ـْ جَ الْ  ةِ مَ وْ دُ  ةُ وَ زْ غَ  فِْقَفا /ز

َ  ةُ وَ زْ غَ  ْٕ ـَ  فُ عُ جِ رْ مَ  ةَ ظَ يْ رَ قُ  ةُ وَ زْ غَ  ُثؿَّ  ،(5)اِب زَ ْح ا  َطَؾك قالُ زَ كَ وَ  (6)ِق دَ ـْ خَ الْ  مِ

 ةُ َؿــقْ ـِ غَ ؿ، وَ ِفــيْ ارِ رَ ذَ  ُل بْ َســؿ، وَ فُ تُ ؾَ اتِ َؼــمُ  ُؾ َتــ: ُتؼْ اذٍ َعــمُ  ـِ ْبــ دِ عْ َســ ؿِ ْؽــُح 

َ  ةِ قرَ ُسـ ـْ مِ  ؿُ ِف قْ فِ  َل زَ كَ ، وَ (7)ؿِف الِ قَ مْ أَ  ْٕ  پ﴿ك: الَ َعـتَ  فُ ُلـقْ قَ  اِب زَ ْحـا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(677)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4191)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(677)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4189)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

كثر الجقاهر الؿضقَّة طىل كتاب أمايل ، والؿثبت هق الصقاب، ويـظر [يفقدي]وقع يف الؿخطقط:  (7)

 .(49)شرح السمال رقؿ  يف السقرة الـبقية

 . (2/58-59)الطبؼاتا كظر  (4)

برقؿ  صحقح البخاري، و (2/62-67)الطبؼات، و(792ص)بـ إسحاق ٓ السقرةاكظر  (5)

 . (2/577)تاريخ الطبري، و(2475)، و(2179)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4777)، و(4717)

برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4779)، و(4778)، و(4777)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)

 . (7/777-772)زاد الؿعاد، و(7771)

برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4128)، و(4722)، و(4727)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

لشقخـا  الجامع الصحقح الؿسـد، و(4414)برقؿ  ســ أبل داود، و(7768)، و(7769)

 . (7/299)القادطل 



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  32 َأ

 
ــك ﴾ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ  ۀ ۀ﴿: فِ لِــقْ قَ  إَِل

 .[27 -9إحزاب:] ﴾ ہ  ہ  ہ ہ

َٔا ََٗقَع ًَاَذا /51ع ِٚ َّ ٔف  ؟ٔخأدََ٘شاِه ًٔ

ل بِ أَ  ـُ ابْ  َؾ تِ قُ  َوفِْقَفا ،(2)ةَ ظَ يْ رَ ل قُ ـِ بَ  (1)فِ ؾِ تْ قَ  َب ؼِ طَ  اذٍ عَ مُ  ـِ بْ  دِ عْ َس  ُت قْ مَ  فِْقَفا /ز

: فِ ؾِـتْ ؼَ لِ  مِــُْفؿ رُ اِش بَ ؿُ الْ  ةٌ َس ؿْ ؿ َخ هُ ، وَ ُج رَ زْ خَ الْ  فُ ، َقَتَؾتْ ةَ ظَ يْ رَ قُ  دَ عْ بَ  ُحَؼْقِؼ الْ 

 دُ بْ طَ 
ِ
 دُ بْ طَ  فُ ؾَ تَ ، قَ ّل لِ ذَ فُ الْ  ٍح قْ بَ كُ  ـُ بْ  دُ الِ َخ  َؾ تِ قُ  هُ دَ عْ بَ ، وَ (3)ٍؽ قْ تِ طَ  ـُ بْ  اهلل

ِ
 ـُ ْبـ اهلل

 مِّ لُ بِـ اَفـ، وَقْبؾَ (5)شٍ ْحـَج  ِت ـْـبِ  َب ـَـيْ زَ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َج وَّ زَ تَ  َوفِْقَفا ،(4)سٍ قْ ُأكَ 

 ـْ مِـ اٌت آَيـ فِْقَفـا ْت لَ زِ ، وُأكْ ةِ دَ عْ ؼَ ي الْ ذِ  رِ فْ َش  فِل(6)انَ قَ ػْ ل ُس بِ أَ  ِت ـْ بِ  ةَ بَ قْ بِ َح 

َ  ةِ قرَ ُس  ْٕ  (7).اِب جَ حِ الْ  ةُ آيَ  مِـَْفا اِب زَ ْح ا

َّ تٍّٔض ََِٞٔض ٔفٛ َعُغِس ٔرٜاهًَٓا  /52ع  ؟أتاَدَبٔعاِه ًٔ

ُ  ىادَ ؿَ ُج  رِ فْ َش  (8)انَ ػَ ْس طُ  ةِ وَ زْ غَ  فِل ِف قْ خَ الْ  ةُ اَل َص  ْت طَ رِ ُش  فِْقَفا /ز ْٕ ك، َلـوْ ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: طؼب حؽؿف طؾقفؿ بالؼتؾ. (7)

 .(7769)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4722)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 .(4141)برقؿ  صحقح البخاري، و(471ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

 دٓئؾ الـبقة، و(915)برقؿ   (2/217-212)مسـد أبل يعىل، و (7/496)مسـد أمحداكظر  (4)

 .(2987)برقؿ  السؾسؾة الصحقحة، و(4/42)

 .(287ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (5)

 .(287ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (6)

 .(7428)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (7)

 .(57)سقليت الؽالم طؾقفا يف الجقاب طـ السمال رقؿ  (8)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  33 َأ

 
هُ وَ  ةِ قَّـبِ يِ دَ حُ الْ  ةَ رَ ْؿـطُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  رَ ؿَ تَ اطْ  (2)ةِ دَ عْ ؼَ ي الْ ذِ  فِل (1)[]وَ  فِْقَفا  َصـدَّ

 ،(3)الُؿْحَصـرِ  ؿِ ْؽـُح  انُ قَ بَ  َوفِْقَفا، انِ قَ ْض الرِّ  ةُ عَ قْ بَ  فِْقَفا نَ َوَكا، اْلُؿْشِرُكقنَ 

 (4).لِّ عِ افِ الشَّ   لِ قْ قَ  فِل جِّ حَ الْ  ُض رْ فَ  َوفِْقَفا

َٔا ََٗقَع ًَاَذا /53ع ِٚ َّ ٔف  ؟أتََٗصَػاِه ًٔ

ُ ادَ َؿــُج  فـِـل /ز ْٕ  ةُ وَ زْ َغــ َل ِهــ، وَ انَ َقــحْ ل لِ ــِـبَ  ةُ وَ زْ َغــ ْت اَكــكَ  مِـَْفــاك َلــوْ ى ا

 َوفِْقَفـا ،(6)رِ ْص عَ الْ  ةِ اَل َص  فِل ِف قْ خَ الْ  ةُ اَل َص  فِْقَفا ْت طَ رِ ل ُش تِ الَّ  (5)انَ ػَ ْس طُ 

تِـل َل هِ . وَ ةِ عَ ابِ السَّ  فِل: َؾ قْ قِ ، وَ دٍ رَ ي قَ ذِ  ةُ وَ زْ غَ   َطَؾـك ةُ ـَـقْ قَ طُ  فِْقَفـا ارَ َغـأَ  الَّ

َ  ـُ بْ  ةُ ؿَ ؾَ َس  مِـُْفؿ هُ ذَ ؼَ ـْ تَ اْس ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  ِح رْ َس  ْٕ  ُؾ ْقـَخ  فُ َكـرِ دْ يُ  نْ أَ  َؾ بْ قَ  عِ قَ كْ ا

 انَ بَ عْ َشـ َوفِل ،(7)ؾِ اجِ الرَّ وَ  سِ ارِ ػَ الْ  ؿَ فْ َس  َلفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  ؿَ َس قَ ، وَ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ 

 ِهـَل ، وَ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِـلِّ  ُج وْ زَ  ةُ َيـرِ يْ قَ ُج  مِــُْفؿ، وَ (8)ِؼ ؾِ طَ ْص ؿُ ل الْ ـِ بَ  ةُ وَ زْ غَ  مِـَْفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زدهتا لقستؼقؿ السقاق ولقست يف الؿخطقط. (7)

 . (7/286-287)زاد الؿعاداكظر  (2)

 .(2777)، و(4778)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 زاد الؿعاد، و(7/751)لؾؿرداوي  إلكصافا، و(7/82)لؾـقوي  الؿجؿقعاكظر  (4)

 . (7/487)فتح الباري، و (5/727)البداية والـفاية، و(2/717-712)

 . (2/74-76)الطبؼات، و(787-2/782)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (5)

 مـ سقرة الـساء طـد ابـ جرير. [712-717]اكظر تػسقر أية  (6)

 .(7817)، و(7816)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(476ص) ٓبـ إسحاق السقرةاكظر  (7)

، (479ص) السقرةأن هذه الغزوة كاكت سـة ست، وهق ققل ابـ إسحاق يف  يرى الؿملػ  (8)

 . (7/546)فتح الباري .والطبريوبف جزم خؾقػة بـ خقاط، 

 =كرها أبق وروى البقفؼل مـ رواية قتادة وطروة وغقرمها أهنا كاكت يف شعبان سـة مخس، وكذا ذ



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  34 َأ

 
 فِـل قلٍ ؾُ َسـ ـُ اْبـ ؿَ ؾَّـؽَ تَ  ةِ وَ زْ َغـالْ  هِ ذِ َهـ َوفِـل، ؿُ ِف قِ بْ َسـ ِؼ ْتـطِ  فِل ُب بَ السَّ 

  قلِ ُس رَ  اِب حَ ْص أَ 
ِ
 أيًضـا َوفِْقَفـا ،(1)ـَ قْ ؼِ افِ ـَ ؿُ الْ  ةُ قرَ ُس  فِْقفِ  ْت لَ زَ كَ ، وَ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ةِ قرَ ُس  ـْ مِ  (3)ةً آيَ  ةَ رَ ْش طَ  َس ؿْ َخ  ةَ َش ائِ طَ  ةِ اءَ رَ بَ  فِل ْت لَ زَ كَ ، وَ (2)ِؽ فْ اإْلِ  ةُ قَّ ِض قَ 

ًة: وَ زْ َغـ ةَ قَّـبِ يْ دَ حُ الْ  ؿفُ ُضـعْ بَ  دَّ َطـ، وَ (4)افَ تِ فَ ذَ َقـ َطَؾـك دُّ حَ الْ  ؿَ قْ ُأقِ ، وَ قرِ الـُّ 

 
ِ

هَ عُ يَ  ؿْ لَ ، وَ فِْقَفا ةِ عَ قْ بَ الْ ا وَ هَ رِ مْ أَ  رِ آِخ  ارِ بَ تِ طْ ٓ َ ةً وَ زْ ؿ غَ فُ ُض عْ ا بَ دَّ
ِ

 ؿْ لَ  ملسو هيلع هللا ىلصف كَّ : ٕ

 .الٍ تَ ؼِ لِ  ْج رُ خْ يَ 

َِٚف /54ع  ؟َٞٔٚٔبَِٙدُشاِه ِضِوُص َُٞفٔص َك

 رَ ْشـؿ طَ فُ ـَ قْ بَ  ِب رْ حَ الْ  عِ ْض وَ  َطَؾك شٍ يْ رَ قُ  ـَ قْ بَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  ـَ قْ بَ  ُح ؾْ الصُّ  َوَقعَ  /ز

ـَ  اهُ تَ أَ  ـْ ك أنَّ مَ ؾَ طَ ، وَ ـَ قْ ـِ ِس  ـَ ؿ اهُ َتـأَ  ـْ مَ ، وَ (5)ؿِف قْ لَ إِ  هُ دَّ رَ  ـَ قْ كِ رِ ْش ؿُ الْ  مِ  مِـ

وهُ رُ يَ  ؿْ لَ  ـَ قْ ؿِ ؾِ ْس ؿُ الْ    قلِ ُسـرَ  دِ ْؼـطَ  فِـل َؾ ُخ دْ يَ  نْ أَ  اءَ َش  ـْ نَّ مَ أَ ، وَ دُّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 الـَّبِـلِّ  دِ ؼْ طَ  فِل ةُ اطَ زَ ُخ  ْت ؾَ َخ دَ ، فَ َؾ َخ دَ  شٍ يْ رَ قُ  دِ ؼْ طَ  فِل اءَ َش  ـْ مَ ، وَ َؾ َخ دَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (7/546)فتح الباريمعشر قبؾ الخـدق.  =

  (2/59)الطبؼاتوكذلؽ قال مقسك بـ طؼبة: إهنا سـة مخس. ورجح هذا الؼقل ابـ سعد يف 

 . (2/275)تاريخ اإلسالم، والذهبل يف  (7/56)الزادوابـ الؼقؿ يف 

 فتح الباري، و(2772)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4911)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(4915)، و(4911)شرح حديث رقؿ  (8/877)

 .(2771)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4751)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 .(4751)شرح حديث رقؿ   (8/672)فتح البارياكظر  (7)

 .(8/57)لؾبقفؼل  الســ الؽبرىاكظر  (4)

 .(5/459)لؾشافعل  إماكظر  (5)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  35 َأ

 
 َٓ  َذلِـَؽ  فِ امِـطَ  ـْ مِـ عَ ِجـرْ يَ  نْ ك أَ ؾَ طَ ، وَ (1)شٍ يْ رَ قُ  دِ ؼْ طَ  فِل رٍ ؽْ ق بَ ـُ بَ ، وَ ملسو هيلع هللا ىلص

ـأَ  ةَ َثـاَل ثَ  فُ ـْ طَ  قنَ ُج رُ خْ يَ ، وَ ؾٍ ابِ قَ  ـْ مِ  رُ ؿِ تَ عْ يَ ، وَ ةَ ؽَّ مَ  ُؾ ُخ دْ يَ   ُج رُ ْخـيَ  ُثـؿَّ ، امٍ يَّ

ــ ــتِ ، وَ (2)ؿفُ ـْ َط ــؽِ الْ  ؿَ ُخ ــك اُب َت ــَؽ  َطَؾ ــزَ كَ ، وَ َذلِ ــفِ  ْت َل ــ فِْق ــالْ  ةُ قرَ ُس  ِح تْ َػ

 ًبا.يْ رِ ًحا قَ تْ فَ  ُح ؾْ الصُّ   َذلَِؽ  انَ ؽَ ، فَ (3)افَ الِ ؿَ ؽَ بِ 

َٙ ِضِعَب ِخِطَُ ٔفٛ َيِصُُِأ ًَاَذا /55ع  ؟اَتاآل

  اُت آَيـ اِت ـَ مِ مْ ؿُ الْ  اءِ َس الـِّ  ـَ مِ  اِت رَ اجِ فَ ؿُ الْ  فِل ْت لَ زَ كَ  /ز
ِ ْٓ  فُ كَّـأَ ، وَ (4)انِ َحـتِ مْ ا

ؿ، ُفـَـّ ِحـؾٌّ لَ  ُهـَٓ  ـَ قْ كِ رِ ْشـؿُ الْ  إَِلك َـّ فُ اطُ َج رْ إِ  ؾُّ حِ  يَ َٓ  َـّ فُ اكُ ؿَ يْ إِ  ا ُطؾِؿَ ذَ إِ 

 رَ اَج َهـ ـْ َمـ دَّ رَ  ُيـَٓ  نْ ا أَ فَ صِ رْ َش  ـْ مِ  ٌش يْ رَ قُ  ْت كَ رَ تَ ، وَ َـّ فُ لَ  قنَ ؾُّ حِ يَ  ؿْ  هُ َٓ وَ 

ـَ    :ـَ قْ ؿِ ؾِ ْس ؿُ الْ  مِ
ِ

ـؿ لَ ِف قْ َؾـطَ  ِؼ يْ رِ الطَّ  عِ طْ قَ ؿ، وَ هِ رِ قْ غَ  ِؼ يْ رِ طَ اطفؿ بِ ؿَ تِ ْج ٓ ا ؿَّ

 (5).ؿْ ِف قْ لَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  ؿُ هُ دَّ رَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (5/725)مسـد أمحد، و(7/718)ٓبـ هشام  ةالسقراكظر  (7)

 .(7787)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7784)برقؿ  صحقح البخارياكظر الؿصدر السابؼ، و (2)

 أسباب الـزول، و(7785)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7782)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(724-271ص) لشقخـا القادطل 

كشػ الؿشؽؾ مـ ، و(2777)برقؿ  صحقح البخاري، واكظر [71]مـ سقرة الؿؿتحـة آية  (4)

 .(4/58)ٓبـ الجقزي  حديث الصحقحقـ

 فتح الباري، و(762-7/767)ٓبـ قدامة  الؿغـل، و(2777)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 .(2777)و (2772)و (2777)، شرح حديث رقؿ (5/447)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  36 َأ

َٔا ََٗقَع ًَاَذا /56ع  ِٚ َّ ٔف ََٙساهٖط ًٔ  ؟اا

ل ـِـبَ  إَِلك ةَ ثَ ارِ َح  ـِ بْ  دِ يْ زَ  ةُ يَّ رِ َس ، وَ (1)ةِ َص ؼَ ي الْ ذِ  إَِلك ةَ دَ قْ بَ ل طُ بِ أَ  ةُ يَّ رِ َس  فِْقَفا /ز

ُ ادَ ؿَ ُج  فِل فُ تُ يَّ رِ َس ، وَ (2)ؿٍ قْ ؾَ ُس  ْٕ  فِـلًضا يْ أَ  فُ تُ يَّ رِ َس ، وَ ةَ بَ ؾَ عْ ل ثَ ـِ بَ  إَِلكك لَ وْ ى ا

 ِت ـْـبِ  َب ـَـيْ زَ  فِ تِ َج وْ زَ لِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  هُ ارَ َج أَ ، وَ (3)اصِ عَ ل الْ بِ أَ  رِ قْ عِ لِ  رِ فْ ا الشَّ ذَ هَ 

 ةِ مَ وْ دُ لِ  ٍف قْ طَ  ـِ بْ  ـِ ؿَ ْح الرَّ  دِ بْ طَ  ةُ يَّ رِ َس  َوفِْقَفا .فِ تِ ارَ جَ تِ  عَ مَ  هُ دَّ رَ ، وَ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ 

ـَ الْ  ُث يْ دِ َحـ َوفِْقَفـا ،قاؿُ ؾَ ْسـأَ وَ  (4)لِ دَ ـْ جَ الْ  ـِذيْ  (5)ُعـَركِقِّق  قا اهللَ بُ ارَ َحـ ـَ الَّ

قا بُ ؾِ ُصـ، فـُلْدِرُكقا فَ َؾ بِـقا اإْلِ اقُ تَ اْسـ، وَ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َل اطِ قا رَ ؾُ تَ قَ ، وَ فُ قلَ ُس رَ وَ 

 ؿ.فُ ـُ قُ طْ أَ  ْت ، وُسِؿؾَ ٍف اَل ِخ  ـْ ؿ مِ فُ ؾُ ُج رْ أَ ؿ وَ ِف يْ دِ يْ أَ  ْت عَ طِّ قُ قا، وَ ؾُ تِ قُ وَ 

ٍِ /57ع َٔا َبَتَك َك ِٚ ٛٗ ٔف ِٖٔب  ؟٘ٔنُوٌُاِه ِإَهٟ ملسو هيلع هللا ىلص اه

  قُل ُس رَ  َث عَ بَ  /ز
ِ
 دَ بْ طَ ، وَ (6)ومِ الرُّ  ِؽ ؾِ مَ  رَ َص قْ قَ  إَِلك ةَ ػَ قْ ؾِ َخ  ـَ بْ  ةَ قَ ْح دِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
 اهلل

 ةَ قَّـمَ أُ  ـَ و ْبـرَ ْؿـطَ ، وَ (7)سٍ ارِ َفـ ِؽ ؾِـمَ  ىرَ ْسـكِ  إَِلـك ّل ؿِ فْ السَّ  ةَ افَ ذَ ُح  ـَ بْ ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/82)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (2/87)الطبؼاتر اكظ (2)

 . (7/777-774)البداية والـفاية، و (2/87)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (2/85)الطبؼات، و(697ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (4)

 .(7677)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(277)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 .(7777)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(2941)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)

ٕبل طبقد  إمقال، و (2/655)تاريخ الطبري، و(4424)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 لؾغزايل. (758ص) فؼف السقرة، وتعؾقؼ إلباين طىل (27ص)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  37 َأ

 
 إَِلـك ةَ َعـتَ ؾْ ل بَ بِـأَ  ـَ بْ  َب اصِ َح ، وَ (1)ةِ َش بَ حَ الْ  ِؽ ؾِ مَ  لِّ اِش جَ الـَّ  إَِلك ّي رِ ؿْ الضَّ 

 (3)دٍ بْ طَ ر وَ ػَ قْ َج  إَِلك اصِ عَ الْ  ـَ بْ  ورَ ؿْ طَ ، وَ (2)ةِ يَّ رِ دَ ـْ ؽَ ْس اإْلِ  ِؽ ؾِ مَ  سِ قِ قْ ؼَ ؿُ الْ 

 إَِلـك ورٍ ْؿـطَ  ـَ ْبـ طَ قْ ؾِ َسـ، وَ انَ َؿـطُ  (5)لَؽـؾِ مَ  (4)ـِ قْ يَّ دِ زْ ي إَ دِ ـْ ُجؾَ الْ  لـَ ابْ 

 ـَ ْبـا ءَ اَل َعـالْ ، وَ ةِ امَ ؿَ قَ ل الْ ؽَ ؾِ مَ  ـِ قْ قَّ ػِ ـَ حَ الْ  لٍّ ؾِ طَ  ـَ بْ  ةَ ذَ قْ هَ ، وَ الٍ ثَ أُ  ـِ بْ  ةَ امَ ؿَ ثُ 

 اعَ جَ ُشـ، وَ (6)ـِ يْ رَ ْحـبَ الْ  ِؽ ؾِ مَ  ّي دِ بْ عَ الْ  ىاوَ َس  ـِ بْ  رِ ذِ ـْ ؿُ الْ  إَِلك لِّ مِ رَ ْض حَ الْ 

َ  ٍب هْ وَ  ـَ بْ ا ْٕ ـغَ الْ  رٍ ؿْ ل ِشـبِـأَ  ـِ بْ  ِث ارِ حَ الْ  إَِلك ّي دِ َس ا  قَ ْحـٌؽ كَ ؾِـمَ  ّل اكِ سَّ

ل بِ أَ  ـَ بْ  رَ اجِ فَ ؿُ الْ  َث عَ بَ ، وَ (7)ّل اكِ سَّ غَ الْ  ؿِ فَ بْ إَ  ـِ بْ  ةَ ؾَ بَ َج  إَِلك: َؾ قْ قِ ، وَ امِ الشَّ 

 َذلِـَؽ  َوَكـانَ  ،(8)ّي رِ َقـؿْ حِ الْ  لٍ اَل كِ  دِ بْ طَ  ـِ بْ  ِث ارِ حَ لْ ا إىل ّل ومِ زُ خْ ؿَ الْ  ةَ قَّ مَ أُ 

 .ؿُ ؾَ طْ أَ  اهللُ ، وَ ا ُذكِرَ ؿَ قْ فِ  ةِ جَّ حِ ي الْ ذِ  رِ فْ َش  فِل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح ، و(7774)برقؿ  صحقح مسؾؿ، واكظر ملسو هيلع هللا ىلصولقس هق الـجاشل الذي صىل طؾقف الـبل  (7)

، واستظفر هذا  (7/721)زاد الؿعاد، و(25ص) جقامع السقرة، و (72/77)الـقوي

 .(71)الؿملػ يف الجقاب طـ السمال رقؿ 

 .(7/247)ٓبـ هشام  السقرة (7/26) ،الطبؼاتاكظر  (2)

قر.[طباد]يف الؿخطقط:  (7)  ، والتصقيب مـ كتب السِّ

 . (4/251)ُكػ الروض إُ ، و (7/262-267)الطبؼاتاكظر  (4)

قر، وقد جاء طىل الصقاب يف الجقاب طـ السمال [مؾؽ]ط: يف الؿخطق (5) ، والتصقيب مـ كتب السِّ

 .(71)رقؿ 

 .(7/575)ٓبـ كثقر  السقرة الـبقية، و (7/644-645)تاريخ الطبري، و (7/262)الطبؼاتاكظر  (6)

 .(712ص)قن ٓبـ صقل إطالم السائؾقـ، و (4/251)الروض إكػ، و (7/267)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (2/727)طققن إثراكظر  (8)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  38 َأ

َّ ٍعِبَض ََِٞٔض ٔفٛ ََٗقَع ًَاَذا /58ع   ؟أتََٗصَػاِه ًٔ

يِّ ارِ ــخَ بُ الْ  فِل(1)َردٍ ــي قَ ذِ  ةُ وَ زْ ـغَ  فِْقَفا انَ ـكَ  /ز
 فِل(3)ُح قْ حِ الصَّ  َوُهقَ ، (2)

 َح رَّ ا َص ؿَ كَ  امٍ يَّ أَ  ةِ ــثَ اَل ثَ بِ  رَ بَ قْ َخ  ةُ وَ زْ ــا غَ ـهَ دَ عْ بَ  ُثؿَّ ، ةِ ـَ السَّ  ِذهِ ـــهَ  رِ دْ َص 

َ  ـُ بْ  ةُ ــؿَ ؾَ َس  بَِفا ْٕ  انِ قَ ْض الرِّ  ةِ ــعَ قْ بَ  ؾِ هْ أَ  ـْ ا مِ فَ ـْ طَ  ْػ ؾَّ خَ تَ يَ  ؿْ لَ ، وَ (4)عِ قَ كْ ا

 دِ بْ طَ  ـُ بْ  رُ ابِ ــ َج َّٓ إِ 
ِ
، فِ ـــؿِ فْ َس وَ  هِ رِ ْج لَ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  فُ ـــلَ  َب رَ َض ، وَ اهلل

 ةِ ــؾَ اتِ ؼَ ؿُ ؾْ لِ  (5)ًػا[ْص ؿ، وَقَسؿ ]كِ فُ الُ قَ مْ أَ  ْت ؿَ ُغـِ ا، وَ ــفَ قكُ ُص ُح  ْت حَ تِ فُ وَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  ؿَ فَ ْس أَ  دْ ــقَ ، وَ (6)ِب ائِ قَ ؾـَّ لِ  رَ ــأَخ  َػ ْص دَّ الـِّ ــطَ أَ وَ 

 َؾ هْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َؾ امَ طَ ا، وَ هَ دَ ِف َش  ـْ مَ  نِ ذْ نِ بِ  (8)اهَ دْ فَ ْش يَ  ؿْ لَ  ـْ مَ  (7)[ضِ عْ بَ ]لِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(57)تؼدم ذكرها يف أحداث السـة الثالثة يف الجقاب طـ السمال رقؿ  (7)

 .فتح الباريمـ  (4794)، واكظر شرح حديث رقؿ  (7/585)صحقحفكؿا يف  (2)

 .(4794)شرح حديث رقؿ   (7/585)فتح البارياكظر  (7)

 .(7817)طـد مسؾؿ برقؿ  يف آخر الحديث الطقيؾ (4)

كؾؿة مل تتضح، ولؽـ غؾب طىل ضـل بعد التلمؾ ما أثبت، كذلؽ السقاق يدل طؾقف كؼقلف: وأطد  (5)

 الـصػ أخر.

 الجامع الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ، و(7171)برقؿ  ســ أبل داوداكظر  (6)

 .لشقخـا القادطل  (7/718)

لؾؿملػ ضفر ما أثبت حقث قال  السقرة، وبالرجقع إىل الؿـظقمة يف لقست واضحة يف الؿخطقط (7)

  (674)يف البقت رقؿ: 

ـ بِْل لَِبْعٍض َما َشِفْد  ـَ َفاْطَتِؿْد  َوَأْسَفَؿ ال اِهِدي ـْ بِنِْذِن الش 
 َلؽِ

، وتؼدم قريًبا أن جابًرا (2512)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7776)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (8)

  سفؿف. ملسو هيلع هللا ىلصبقعة الرضقان، وأططاه الـبل  حضرغاب، وهق مؿـ 

 =الباب الخامس طشر  [فرض الُخؿس]إٓ أكـل مل أقػ طؾقف إٓ معؾًؼا طـد البخاري يف كتاب 



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  41 َأ

 
مَ  َوفِْقَفا ،(1) مِـَْفا ُج رُ خْ ا يَ مَ  رِ طْ َش  َطَؾك برَ قْ َخ   رِ ؿُ حُ الْ  قمُ حُ لُ  ْت ُحرِّ

مَ  َوفِْقَفا ،(2)ةِ قَّ ِس كْ اإْلِ   ةُ صَّ قِ  َوفِقَْفا ،(4) َذلَِؽ  دَ عْ بَ  َؾ قْ قِ ، وَ (3)ةِ عَ تْ ؿُ الْ  اُح ؽَ كِ  ُحرِّ

 ٍب الِ ل صَ بِ أَ  ـُ بْ  رُ ػَ عْ َج  مَ دِ قَ  َوفِْقَفا ،(6)اعِ رَ الذِّ  مُ اَل كَ ، وَ (5)ةِ قمَ ؿُ ْس ؿَ لْ ا اةِ الشَّ 

َ  دُ فْ ؿ وَ فُ عَ مَ وَ  ةِ َش بَ حَ الْ  ةِ رَ اجِ فَ مُ  فِل ْٕ  لبِ أَ  مُ اَل ْس إِ  َوفِْقَفا ،(7)ـَ قْ يِّ رِ عَ ْش ا

ى، رَ ؼُ لْ ا َي ادِ وَ  رَ اَص َح ، وَ (9)ةَ قَّ ػِ َص ك بِ ـَ بَ  ملسو هيلع هللا ىلص فِ قطِ ُج رُ  َوفِل ،(8)ةَ رَ يْ رَ هُ 

 فِ قْ ؾَ طَ  ْػ قجِ يُ  ؿْ لَ  (11)َفَدكَ  فِ قْ ؾَ طَ  اهللُ  اءَ فَ أَ ، وَ (10)برَ قْ َخ  ؾِ هْ أَ  ةَ ؾَ امَ عَ ؿ مُ فُ ؾَ امَ طَ وَ  فُ حَ تَ ػَ فَ 

 .اٍب كَ  رِ َٓ وَ  ؾٍ قْ خَ بِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الػتحمع  (6/291) =

 .(7557)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4248)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(7947)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(5521)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 .(7417)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4276)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(7416)، و(7415)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (4)

 .(2791)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7769)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

مشؽاة طىل  قؼ إلباين ، وتعؾ(68)برقؿ  الدارمل، و(4572)برقؿ  ســ أبل داوداكظر  (6)

 . (7/7667)الؿصابقح

 .(2512)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7776)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 ٓبـ طبد البر.  (7/774)آستقعاباكظر  (8)

 .(7765)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4277)و (4217)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (9)

 . (2/786)طققن إثر، و (4/427-422)أكساب إشراف، و(4274)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (71)

 .(768ص) الػصقل، و (2/7921)آكتػاء، و(2/844)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (77)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  40 َأ

َٔا ََٗقَع ًَاَذا /59ع  ِٚ َّ ٔف ََٙساهٖط ًٔ  ؟اا

ـ رٍ ؽْ ـــل بَ بِـأَ  ةُ يَّ رِ ــَس  فِْقَفا /ز  ـِ ْبـ رَ َؿـطُ  ةُ يَّ رِ َسـ، وَ (1)ةَ ارَ زَ ـــفَ  إَِلـك ِؼ يْ دِّ الصِّ

 رِ ـــقْ ُيَس  كـــإِلَ  ةَ ـــاَح وَ رَ  ـِ ـــابْ  ةُ يَّ رِ ــَس ، وَ (2)نَ ازِ قَ ــهَ  كــإِلَ  اِب طَّ خَ الْ 

 َؾكـــطَ  دٍ ـــيْ زَ  ـَ ْبـ ةَ امَ َسـأُ  َث َعـبَ ؿ، وَ فُ ؾَ تَ َؼـ، فَ فُ َعـمَ  ـْ مَ وَ  (3)امٍ زَ رَ  ـِ ـــْبا

 (4)[الَّـِذي] فِ ـــؾِ تْ قَ  فِـل ملسو هيلع هللا ىلص لُّ الـَّبِـ فُ ـــبَ اتَ طَ ، وَ ةَ ـــَ قْ فَ ُج  ـْ مِ  اِت قَ رُ ــالحُ 

 ؾِ ـُجـالرَّ  ةُ ــيَّ رِ َس ، وَ (5)ةِ ابَ غَ الْ  إَِلك دِ رَ دْ حَ ل الْ بِ أَ  ةُ ـــيَّ رِ َس ، وَ ةِ ادَ فَ الشَّ بِ  َؼ طَ كَ 

 الـَّبِـلُّ  اَل َقـؿ، وَ فُ تَ اطَ َصـ رَ بِ تَ خْ قَ : لِ ارِ الـَّ  قلِ ُخ دُ بِ  فُ ــابَ حَ ْص أَ  رَ ــمَ أَ  ِذيـــالَّ 

  ةِ قَ ِصْعْ مَ  فِْل قٍق ُؾْْخ ؿَ لِ  ةَ اطَ  صَ َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ل ـِـبَ  إَِلـك ةٌ يَّ رِ َسـ َوفِْقَفـا، (6)«اهلل

 َكَؿـا ةِ دَ ْعـؼَ ي الْ ذِ  فِـل(8)اءِ َضـؼَ الْ  ةَ رَ ؿْ طُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  رَ ؿَ تَ اطْ  َوفِْقَفا ،(7)ؿٍ قْ ُسؾَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7755)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (7)

 . (2/788)طققن إثر، و (2/771-777)الطبؼاتاكظر  (2)

، واكظر (يسقر بـ رزام)، وطـد غقره: (أسقر بـ زرام):  (2/88-89)الطبؼاتطـد ابـ سعد يف  (7)

طققن إثر (2/757-752)و ،أكساب إشراف (7/457). 

 :غقر واضح يف الؿخطقط، وأثبتف مـ الـظؿ حقث قال  (4)

 د هؾالْق (ذيْْال)ُة ْفقفا أسام        تالَْْة وقْْْْْعٌث إلك ُجفقـْبَ 

 .(96)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4269)برقؿ  صحقح البخاريواكظر 

 . (2/219-277)طققن إثر، و(769-4/767)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (5)

 .(7841)، ومسؾؿ برقؿ (7257)رواه البخاري برقؿ  (6)

 . (2/775-776)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (7/511)فتح الباري، و(769ص)ٓبـ كثقر  الػصقلاكظر  (8)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  41 َأ

 
 دَّ رَ  َوفِْقَفـا ،(2)نِ َٓ اَل ا َحـؿَ هُ وَ  ةَ قكَ ؿُ قْ ؿَ ك بِ ـَ بَ  فِ قطِ ُج رُ  َوفِل، دُ ؼْ عَ الْ  (1)مَ دَّ ؼَ تَ 

هَ ، رَ ؿَ ؾَ ْس أَ  دْ قَ وَ  عِ قْ بِ الرَّ  ـِ بْ  اصِ عَ ل الْ بِ أَ  إَِلك َب ـَ يْ زَ  فُ تَ ـَ ابْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ   فِ ْقـؾَ ا طَ دَّ

َ  دِ ؼْ عَ الْ بِ  ْٕ  (3).ِح قْ حِ الصَّ  َطَؾك لِ وَّ ا

ٌٍََْث ََِٞٔض ٔفٛ ََٗقَع ًَاَذا /61ع َّ ا َّ َٝٔسِذِٔاِه ًٔ  ؟أتََٗصَػاِه ًٔ

ُ ادَ ؿَ ُج  رِ فْ َش  فِل /ز ْٕ تِل (4)ةَ تَ مْ مُ  ةُ وَ زْ غَ  ْت اكَ كَ  امِـْفَ ك ولَ ى ا  فِْقَفـا دَ ِف ُتْشـاْس  الَّ

  دُ بْ طَ ، وَ ٍب الِ ل صَ بِ أَ  ـُ بْ  رُ ػَ عْ َج ، وَ ةَ ثَ ارِ َح  ـُ بْ  دُ يْ زَ 
ِ
 َوفِْقَفا،  ةَ اَح وَ رَ  ـُ بْ  اهلل

ــل ــمَ رَ  فِ ــ انَ َض ــالْ  ةُ وَ زْ َغ َ  ِح تْ َػ ْٕ ــطْ ا ــ، وَ ؿِ َظ ــكَ  فُ بُ بَ َس ــ ُث ْؽ ــعَ الْ  شٍ يْ رَ ُق  دَ ْف

 ُح تْ َػـالْ  َوُهـقَ  ،(6)مِ رَ حَ الْ  فِل ةَ اطَ زَ ُخ  ؾِ تْ قَ  َطَؾك رٍ ؽْ بَ  (5)ل[ـِ ]بَ ؿ ِف تِ دَ اطَ َس ؿُ بِ 

َ  ِت رَ ِس كُ ، وَ مَ اَل ْس اإْلِ  فِ بِ  اهللُ  زَّ طَ أَ  الَِّذي ْٕ  ،(7)نَ ازِ قَ هَ  ةُ وَ زْ غَ  هُ دَ عْ بَ  ُثؿَّ ، امُ ـَ ْص ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(52)السمال رقؿ  يف الجقاب طـ (7)

مـ أكف  الصحقحقـ، وأما ما جاء يف (7477)برقؿ  صحقح مسؾؿوهق الصحقح كؿا ثبت يف  (2)

ه الـؼاد مـ القهؿ، واكظر لذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلص - (2/477تـؼقح التحؼقؼتزوجفا وهق محرم فؼد طدَّ

 . (7/774)كصب الراية، و (7/772-774)زاد الؿعاد، و(441

 يف الزوجقـ يسؾؿ أحدمها قبؾ أخر.  (5/777)زاد الؿعاداكظر مبحًثا يف  (7)

الصحقح الؿسـد مؿا لقس ، و (5/299)مسـد أمحد، و(4267)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (4)

 .لشقخـا القادطل   (7/775-776)يف الصحقحقـ

قر. (5)  ما بقـ الؿعؼقفتقـ ٓ يقجد يف الؿخطقط، وتؿ تصقيبف مـ كتب السِّ

 صحقح البخاري، و (6/519-571)البداية والـفاية، و(527)ٓبـ إسحاق  السقرةظر اك (6)

 .(274ص) كثر الجقاهر الؿضقة، و(7777)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4276)برقؿ 

 .(7159)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4777)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  42 َأ

 
 َحتَّك ٌح تْ ـفَ  ـْ ؽُ يَ  ؿْ لَ ، وَ (1)هُ ارُ َص حِ وَ  ِػ ائِ الطَّ  ةُ وَ زْ غَ  ُثؿَّ ، ـٍ قْ ـَ ُح  ةُ عَ قْ وَ  َوفِْقَفا

ـَ  ةٍ رَ ؿْ عُ أَهؾَّ بِ  فِ قطِ ُج رُ  َوفِل ،(2)ـَ قْ ؿِ ؾِ ْس ٍؾ مُ ابِ قَ  امٍ طَ  ـْ وا مِ اءُ َج  اكَ ِجعِ الْ  مِ  ةِ رَّ

 .ةِ دَ عْ ؼَ ي الْ ذِ  فِل(3)ؿِ ائِ ـَ غَ الْ  ةِ ؿَ قْ ِس قَ  دَ عْ بَ 

َٔا ََٗقَع ًَاَذا /61ع ِٚ َّ ٔف ََٙساهٖط ًٔ  ؟اا

 إَِلـك(5)رٍ ْقـؿَ طُ  ـِ ْبـ ِب عْ كَ  ُث عْ بَ ، وَ (4)نَ ازِ قَ هَ  َلكإِ  ٍب هْ وَ  ـِ بْ  اعِ جَ ُش  ةُ يَّ رِ َس  فِْقَفا /ز

 اِت ذَ  إَِلـك اصِ َعـالْ  ـُ و ْبـرُ ْؿـ: طَ َؾ ْقـقِ ، وَ (7)فُ عَ مَ  ـْ مَ وَ  دَ ِف ْش تُ اْس ، وَ (6)ةَ اطَ َض قُ 

، رٍ ْؽـق بَ ُبـؿ: أَ ِف قْ ، فِــَ يْ رِ اجِ َفـؿُ الْ  ةِ ابَ َصـعِ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِـلُّ  هُ دَّ مَ أَ  ُثؿَّ  ،(8)ؾِ ِس اَل السَّ 

 ـِ و ْبـرِ ؿْ عَ لِ  ةُ رَ مْ اإْلِ  ِت ؿ ُسؾِّؿَ ِف قا بِ ؼُ حَ تَ ا الْ ؿَّ ؾَ ، فَ ةَ دَ قْ بَ ا طُ بَ ؿ أَ ِف قْ ؾَ ر طَ مَّ أَ وَ ، رُ ؿَ طُ وَ 

 الـَّبِـلُّ  هُ رَّ قَ ؿ، فـلَ ِفـك بِ ؾَّ َصـ، وَ دِ رْ َبـالْ  ةِ دَّ ِش لِ  ةِ ابَ ـَ جَ الْ  ـِ طَ  ؿَ ؿَّ قَ تَ  َوفِْقَفا، اصِ عَ الْ 

ُة َأبِل ُطَبْقـ،(9) َذلَِؽ  َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص ـقِ  َوفِْقَفـا، رِ حْ بَ الْ (10)ِسْقِػ َدَة إَِلك ُثؿَّ َسِريَّ  ةُ صَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7778)برقؿ  سؾؿصحقح م، و(4725)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 بإلػ والالم، والصقاب ما أثبت، وهق مقافؼ لؿا يف الؿـظقمة لف. [الؿسؾؿقـ]يف الؿخطقط:  (2)

 .(7159)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4777)و (4778)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 . (2/778)الطبؼاتاكظر  (4)

قر.[طؿر]يف الؿخطقط:  (5)  ، والتصقيب مـ كتب السِّ

 . (2/779)الطبؼاتاكظر  (6)

 . (2/779)الطبؼاتإٓ مـ ُأْفؾَِت مـفؿ جريًحا، اكظر  (7)

 . (2/212)طققن إثر، و (2/727-722)الطبؼاتاكظر  (8)

 . (2/754-756)صحقح ســ أبل داود، و(774)برقؿ  ســ أبل داوداكظر  (9)

 مادة: سقؾ.  (7/875)الـفايةِسْقُػ الَبْحِر، أي: َساِحُؾُف.  (71)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  43 َأ

 
 إَِلـك دِ ْقـلِ قَ الْ  ـِ ْبـ دِ الِـَخ  ةُ يَّ رِ َس  َوفِْقَفا، ِح تْ ػَ الْ  َؾ بْ ا قَ فَ ؾُّ كُ ، وَ (1)رِ بَ ـْ عَ الْ  قِت ُح 

اًل تْ ؿ َقـِفـبِ  عَ َقـقَ ا: فَ ـَ ؿْ ؾَ ْس قا: أَ ـُ ِس حْ يُ  ؿْ لَ ا. وَ كَ لْ بَ قا: َص الُ ؼَ ، فَ (2)ةَ ؿَ يْ ذَ ل ُج ـِ بَ 

دَّ رَ ؿ، وَ هُ اَل تْ ى َقـدَ قَ َفـ ٍب الِـل صَ بِـأَ  ـَ بْ  لَّ ؾِ طَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َث عَ بَ : فَ (3)ارً ْس أَ وَ 

ىعُ الْ  مِ دْ فَ لِ  (5)فُ ؾَ َس رْ ا أَ هَ دَ عْ بَ ، وَ (4)ؿفُ الَ قَ مْ أَ  زَّ
ةِ  فِلا ؿَ هُ اَل كِ وَ  (6)  ـَ قْ ا َبـمَ  ُمدَّ

 .نَ ازِ قَ هَ وَ  ِح تْ ػَ الْ 

َّ ََٗقَع اهَٓٔرٜا ًَ /62ع َّ ٍعِطٔت ََِٞٔض ٔفٛاهػصٗات  ًٔ  ؟َٝٔسِذِٔاِه ًٔ

، (7)ةِ رَ ْسـعُ الْ  ةُ وَ زْ ــــغَ  ِهـَل ، وَ قكَ ـــبُ تَ  ةُ وَ زْ َغـ مِـَْفـا ٍب َج رَ  فِل عَ ــــَوقَ  /ز

 ةِ اَئـمِ  ِث اَل َثـ َؾكـــطَ  ةِ وَ زْ غَ ـــالْ  ِذهِ ــهَ  فِل انَ ـــػَّ طَ  ـُ بْ  انُ ــؿَ ثْ طُ  َؾ ؿَ َح وَ 

 ةِ ـَـيْ دِ ؿَ الْ  َؾكـــطَ  ملسو هيلع هللا ىلص َػ ؾَ ـــخْ تَ اْس ، وَ (9)اـــفَ ابِ تَ قْ أَ ، وَ (8)افَ ِسـاَل ْح لَ بِ  رٍ قْ عِ بَ 

ـــطَ  ــ لَّ ؾِ ـ ــأَ  ـَ ْب ــل صَ بِ ــ ملسو هيلع هللا ىلص َح الَ َصــ، وَ (10)ٍب الِ ــأَ  اـفِْقَف ـــؾَ يْ أَ  َؾ ـْه ، (11)ةَ ـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7975)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4761)برقؿ  صحقح البخاري، واكظر  (2/722)الطبؼاتاكظر  (7)

 ، والتصقيب مـ كتب السقر.[خزيؿة]يف الؿخطقط:  (2)

 .(4779)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 . (8/77)فتح الباري، و(2/914)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (4)

 .أرسؾ خالًدا  أي: (5)

 الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ، و(912)برقؿ   (2/796)مسـد أبل يعىلاكظر  (6)

 .لشقخـا القادطل  (2/775)

 .(791ص) الػصقل، والػتحمع   (8/778)صحقح البخارياكظر  (7)

 . (7/474)ـفايةالإحالس: مجع ِحْؾس، وهق الؽساء الذي يظ ضفر البعقر تحت  الؼتب.  (8)

ْحؾ. اكظر  (9)  . (7/66)الػائؼ يف غريب الحديثمجع َقَتب، وهق: الرَّ

 .(2414)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4476)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (71)

 = صحقح مسؾؿ، و(7767)برقؿ  صحقح البخاري، و(614ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (77)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  44 َأ

 
ًمـا قْ يَ  ـَ يْ رِ ْشـطِ  دَ ْعـبَ  قكَ بُ تَ  ـْ ــؾ مِ ـــَقػَ ، وَ ةَ ــمَ وْ دُ  (2)رَ دِ قْ كَ أُ ، وَ (1)َح رُ ذْ أَ وَ 

ـِذيْ  (4)ـَ قْ ؼِ افِ ـَـؿُ الْ  ةُ ـــحَ قْ ِض فَ  ْت اَكـكَ  مِـَْفـا فِ ــقطِ ُج رُ  َوفِل ،(3)ااَمفَ قَ أَ   ـَ الَّ

ـــــأَ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ﴿ؿ: ِف فـــــقْ  اهللُ  َل زَ ْك

ــة:] ﴾ ڤڦ ڤ ڤ  ڤ       ٹ ٹ ٹ ــ [74التقب ــا ،(5)اتأَي  َوفِْقَف

ِذي ةِ ثَ اَل الثَّ  َطَؾك اهللُ  اَب تَ ، وَ (6)ارِ رَ الضِّ  دِ جِ ْس مَ  مُ دْ هَ  : ؿُهـ، وَ (7)قاُخؾِّػُ  ـَ الَّ

 ْػ ؾَّ خَ تَ يَ  ؿْ لَ ، وَ ةَ قَّ مَ أُ  ـُ بْ  ُل اَل هِ ، وَ عِ ــقْ بِ الرَّ  ـُ بْ  ةُ ارَ رَ ــمُ ، وَ ٍؽ الِ ــمَ  ـُ بْ  ُب عْ كَ 

  ؾِ ــهْ أَ  ـْ ــؿ مِ هُ رُ قْ غَ 
ِ
 (8)[.رٍ ذْ طُ  ـْ  مِ َّٓ إِ ] ةِ ــاطَ طَ تِ ْس آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7792)برقؿ  =

، وهق خطل: فنكف معطقف طىل ما قبؾف، وهق: أيؾة، وأيؾة مضاف إىل أهؾ: [ذرحاأ]يف الؿخطقط:  (7)

 فقؽقن أيؾة مجرور باإلضافة، أو بالؿضاف، طىل خالف بقـ الـحاة.

ٓبـ قاكع  معجؿ الصحابة، و (77/514)الؿطالب العالقةكؿا يف  مسـد أبل يعىلاكظر  (2)

 . (5/274)فتح الباري، و(2/757)

 التؾخقص الحبقر، و (72/255-226)طؾؾ الدارقطـل، و (7/295)مسـد أمحدر اكظ (7)

 . (7/27)إرواء الغؾقؾ، و(2/572)

 الصحقح الؿسـد مـ أسباب الـزول، و(71417)برقؿ   (6/7871)تػسقر ابـ أبل حاتؿاكظر  (4)

 .لشقخـا القادطل  (727ص)

 ها طـد ابـ كثقر.، واكظر تػسقر[74]مـ سقرة التقبة آية  (5)

 . (7/577)زاد الؿعاد، و(618ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (6)

 .(2769)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4478)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

ما بقـ الؿعؼقفتقـ كؾؿة غقر واضحة يف الؿخطقط، واجتفدت فقؿا أثبُت بعد التلمؾ والـظر يف  (8)

: يحزكـل أن ٓ أرى يل ؾػ يف هذه الغزوة: فنكف قال طـدما تخ حديث كعب بـ مالؽ 

 أسقًة إٓ رجاًل مغؿقًصا طؾقف يف الـػاق، أو رجاًل مؿـ طذر اهلل مـ الضعػاء... .



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  45 َأ

 
ًٖس  /63ع ِّ َأ ًَٗٛ ِٖٔب ٖٔ رَِّشاِه َعَوٟ ملسو هيلع هللا ىلص اه  ؟َِٞٔاهٖط َٓٔر

ًكـا مَ مُ  ٍب الِـل صَ بِـأَ  ـِ ْبـ لِّ ؾِ عَ بِ  فُ فَ دَ رْ أَ ، وَ َؼ يْ دِّ الصِّ  رٍ ؽْ ا بَ بَ أَ  جِّ حَ الْ  َطَؾك رَ مَّ أَ  /ز ذِّ

 قَف ُطـ يَ َٓ ، وَ كٌ رِ ْشـمُ  امِ َعـالْ  دَ عْ بَ  جَّ حُ يَ  َّٓ أَ ، وَ ؿِ ِس قْ ؿَ الْ  فِل (براءة) رِ دْ َص بِ 

قَ ، وَ (1)انٌ يَ رْ طُ  ِت قْ بَ الْ بِ   .فِْقَفاؿ ِف تِ رَ ثْ ؽَ : لِ قدِ فُ القُ  ةُ ـَ : َس ةُ ـَ السَّ  َهِذهِ  ْت ُسؿِّ

َٔا ٘ٔدُفُِ٘ها ََٞوٌُِد ِسُكاِذ /64ع ِٚ ََِْٚب َعًَ (2)ٔف َََِِٗٔع َِدَِّقَتٌُاِه ا  ؟ِسخَِّأَتٌُاِها 

 (3).[4الحجرات:  ]﴾ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ﴿: ْت لَ زَ كَ  َوفِْقَفا، ؿٍ قْ ؿِ تَ  دُ فْ وَ  /ز

 .ِح تْ ػَ الْ  َؾ بْ ؿ قَ هُ وَ (4)سِ قْ ؼَ الْ  دِ بْ طَ  َوْفدُ 

 .اُب ذَّ ؽَ الْ  ةُ ؿَ ؾِ قْ َس مُ  ؿِف قْ فِ ، وَ (5)ةَ ػَ قْ ـِ ل َح ـِ بَ  َوْفدُ 

 .انَ رَ ؿْ طِ  آلِ  رِ دْ َص  ـْ مِ  ةً آيَ  قنَ اكُ ؿَ ثَ وَ  ٌث اَل ثَ  َل زَ ؿ كَ ِف قْ فِ ، وَ (6)انَ رَ جْ كَ  َوْفدُ 

 (7).رٍ امِ ل طَ ـِ بَ  َوْفدُ 

 .رٍ ؽْ بَ  ـِ بْ  دِ عْ ل َس ـِ ل بَ ِخ أَ  (8)ةَ بَ ؾَ عْ ثَ  ـِ بْ  امِ ؿَ ِض  َوْفدُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7747)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4655)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(796ص)ٓبـ كثقر  الػصقلاكظر  (2)

 .(4767)برقؿ  حقح البخاريص، واكظر [4]الحجرات آية  (7)

 .(78)، و(77)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4768)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (4)

 .(4777)، و(4772)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 .(2421)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4781)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)

 .(4192)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(487)برقؿ  ســ أبل داود، و (7/265)مسـد أمحد، و(2/7127)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (8)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  46 َأ

 
 .ؾِ قْ خَ الْ  دِ يْ زَ  عَ مَ  (1)ءٍ لِّ صَ  َوْفدُ 

 (2).ؿٍ اتِ َح  ـِ بْ  يِّ دِ طَ  َوْفدُ 

 .ؿَ ؾَ ْس أَ وَ  ةِ رَ جْ ِف الْ  َؾ بْ َوَفَد قَ  ُؾ قْ ػَ ؿ الطُّ هُ دُ قِّ َس  َوَكانَ ، برَ قْ خَ بِ  (3)سٍ وْ دَ  َوْفدُ 

َ  َوْفدُ  ْٕ ـَ يِّ رِ عَ ْش ا  .ـِ قْ تَ رَ جْ ِف الْ  ؾِ هْ أَ  فِل(4)ق

 .فِ مِ قْ قَ  ـْ طَ  ّي ادِ رَ ؿُ الْ  (5)ٍؽ قْ َس مُ  ـِ بْ  ةَ وَ رْ فَ  قدُ فُ وُ 

َ  َوْفدُ  ْٕ  (6).دِ زْ ا

َ  َوْفدُ  ْٕ  (7).ّي دِ ـْ ؽِ الْ  سٍ قْ قَ  ـِ بْ  ِث عَ ْش ا

 الـَّبِلُّ  ؿُ فُ لَ  َب تَ كَ ، وَ (8)َزنٍ ي يَ ذِ  اِب تَ كِ  عَ ؿ مَ ِف مِ قْ قَ  مِ اَل ْس نِ بِ  رَ قَ ؿْ حِ  قكِ ؾُ مُ  ُرُسُؾ 

 (9).ضقْ ػِ تَ ْس ؿُ الْ  َحْزمٍ  ـِ و بْ رِ ؿْ طَ  اَب تَ كِ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السقرة، و(7126-2/7124)ٓبـ هشام  السقرة، و(2/7127)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

 .(771-4/726)ٓبـ كثقر 

 .(771-4/726)ٓبـ كثقر  السقرة، و(7126-2/7124)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (2)

صحقح ، و(4792)برقؿ  صحقح البخاري، و(7129-2/7125)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (7)

 .(2524)برقؿ  مسؾؿ

 .(2512)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7776)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (4)

 .(654-657ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (5)

 . (7/8-9)تاريخ الطبري، و (7/287)الطبؼاتاكظر وفد مراد مـ  (6)

 . (7/287-284)الطبؼات، و(656-655ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

 . (7/716)الطبؼات، و(659-658ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (8)

 . (4/77)التؾخقص الحبقراكظر  (9)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  47 َأ

 
 (1).ّل ؾِ جَ بَ الْ  رٍ يْ رِ َج  قدُ فُ وُ 

 (2).ُحْجرٍ  ـِ بْ  ؾِ ائِ وَ  قدُ فُ وُ 

 (3)ل.ؾِ قْ ؼَ عُ الْ  ـٍ َرِزيْ  لبِ أَ  َوْفدُ 

 (4).اءَ ُصدَ  َوْفدُ 

 (5).ّي رِ ؽْ بَ الْ  ِث ارِ حَ الْ  َوْفدُ 

 (6).ؾٍ قْ ؼَ طَ ل بِ أَ  ـِ ابْ  َوْفدُ 

 (7).عَ جَ ْش أَ  َوْفدُ 

 .ومُ الرُّ  فُ تْ ؾَ تَ قَ  الَِّذي (8)ّل امِ ذَ جُ الْ  ةَ وَ رْ فَ  َوْفدُ 

 (9).ّي ارِ الدَّ  سٍ وْ أَ  ـِ بْ  ؿِ قْ ؿِ تَ  َوْفدُ 

 (10).ةَ ارَ زَ فَ  َوْفدُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(56)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(2774)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 . (7/628-629)اإلصابة، و (7/711)الطبؼاتاكظر  (2)

 . (7/267)الطبؼاتاكظر وفد طؼقؾ بـ كعب مـ  (7)

 . (7/282)الطبؼات، والتصقيب مـ كتب السقر، واكظر [صدى]يف الؿخطقط:  (4)

 . (7/482)مسـد أمحداكظر  (5)

 .(8214)ٓبـ أبل طاصؿ برقؿ  السـةاكظر  (6)

 .( 17/264الطبؼاتاكظر  (7)

 .(661ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (8)

 .(4/745)ٓبـ كثقر  السقرة، و(2942)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (9)

 . (7/257)الطبؼاتاكظر  (71)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  48 َأ

 
 (1).دٍ َس أَ  َوْفدُ 

 .ةِ قَ بِ يْ دَ حُ الْ  َؾ بْ قَ  ْؾ ، بَ ِح تْ ػَ الْ  َؾ بْ قَ  َوَكانَ  ،(2)سٍ بْ ل طَ ـِ بَ  َوْفدُ 

ةَ ـِ بَ  َوْفدُ   (3).ل ُمرَّ

اكَ الْ بِ  (4)ةَ بَ ؾَ عْ ل ثَ ـِ بَ  َوْفدُ   ة.ِجعرَّ

 .اعِ دَ قَ الْ  ةِ جَّ َح  فِل رٍ ْش طَ  ةَ ـَ َس  (5)ِث ارِ حَ ل الْ ـِ بَ  َوْفدُ 

 (6).ٍب اَل ل كِ ـِ بَ  َوْفدُ 

 ًضا.يْ أَ  مِـُْفؿ(7)اسٍ ؤَ ل رُ ـِ بَ  َوْفدُ 

 (8)ل.ائِ ؽَ بُ ل الْ ـِ بَ  َوْفدُ 

 (9).ٍب عْ كَ  ـِ بْ  ؾِ قْ ؼَ ل طُ ـِ بَ  َوْفدُ 

 (10).ٍب عْ كَ  ـِ بْ  رِ قْ َش قُ  ـِ بْ  َوْفدُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (7/257-254)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (7/265)الطبؼاتاكظر  (2)

 . (7/257-258)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (7/258)الطبؼاتاكظر  (4)

 . (7/258)الطبؼات، و(667ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (5)

 . (7/259)الطبؼاتاكظر  (6)

 . (7/259)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (7/262-267)الطبؼاتاكظر  (8)

 . (7/261-267)الطبؼاتاكظر  (9)

 . (7/262)الطبؼاتاكظر  (71)



ًَأهٛ يف اهطِّ َٞٔأ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه  51 َِٚس

 
 (1).ةَ اكَ ـَ كِ  َوْفدُ 

 (2).ةَ ؾَ اهِ بَ  َوْفدُ 

 .وهُ دُ ِف َش ، وَ ِح تْ ػَ الْ  َؾ بْ قَ  (3)ؿٍ قْ ؾَ ل ُس ـِ بَ  َوْفدُ 

 (4) ر.امِ طَ  ـِ بْ  لِ اَل هِ ل ـِ بَ  َوْفدُ 

 (5) ب.ؾِ غْ تَ  َوْفدُ ، رٍ ؽْ ل بَ ـِ بَ  َوْفدُ 

 .ـِ ؿَ قَ الْ  ؾِ هْ أَ  ـْ مِ  (6)ٍب قْ جِ تُ  َوْفدُ 

 .ةِ رَ اِش عَ الْ  فِل(7)نَ َٓ قْ َخ  َوْفدُ 

 (8) ل.ػِ ُجعْ  َوْفدُ 

َ  َوْفدُ  ْٕ  (9) .دِ زْ ا

 (10) .ؿٍ يْ ذَ هُ  دِ عْ ل َس ـِ بَ  َوْفدُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (7/267)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (7/265)الطبؼاتاكظر  (2)

 . (7/265)طبؼاتالاكظر  (7)

 . (7/277)الطبؼاتاكظر  (4)

 .(277، و7/272) الطبؼاتاكظر  (5)

 . (2/218)طققن إثر، و (7/279)الطبؼاتاكظر  (6)

 . (7/281)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (7/281)الطبؼاتاكظر  (8)

 . (7/297)الطبؼات، واكظر  (7/767)الطبؼاتاكظر  (9)

 . (7/284)الطبؼاتاكظر  (71)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  50 َأ

 
 (1) اء.رَ فْ بَ  َوْفدُ 

 (2) .ةرَ ذْ طُ  َوْفدُ 

 .ةِ طَ ؼَ الؾُّ  ؿِ ؽْ ُح  ـْ طَ  ُؾ ائِ السَّ  ؿُ ِف قْ فِ ، وَ (3) لؾِ بَ  َوْفدُ 

 .ةِ رَ اِش عَ الْ  فِل(4)انَ سَّ غَ  َوْفدُ 

 ًضا.يْ أَ  ةِ رَ اِش عَ الْ  فِل(5)دٍ امِ غَ  َوْفدُ 

 .ةَ رَ ْش ى طَ دَ ْح إِ  ةَ ـَ َس  مٍ رَّ حَ مُ  رِ فْ َش  فِل قدِ فُ قُ الْ  رُ آِخ  َوُهقَ  ،(6)عِ خَ الـَّ  َوْفدُ 

َّ ٍسِػَع ََِٞٔض ٛٔف ََٗقَع ًَاَذا /65ع ََٙساهٖطَٗ ٘ٔخُعُباِه ًٔ  ؟اا

 رِ دْ َصـ فِـل ـَ قْ ؿِ ؾِ ْسـؿ مُ ِف بِ  اءَ جَ ، فَ انَ رَ جْ كَ  إَِلك دِ قْ لِ قَ الْ  ـِ بْ  دِ الِ َخ  ةُ يَّ رِ َس  فِْقَفا /ز

ـَح  َؾ ْبـقَ  (7)ـِ ؿَ قَ الْ  إَِلكقًّا ؾِ طَ  ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث  َوفِْقَفا، ةِ دَ عْ ؼَ ي الْ ذِ   عَ َمـ اعِ دَ قَ اْلـ ةِ جَّ

ك قَسـا مُ َبـأَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َث عَ بَ  َوفِْقَفا ،(8)فُ عَ ي مَ دْ فَ الْ  ةِ قَّ ؼِ بَ بِ  َقِدمَ ، وَ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (7/285)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (7/286)الطبؼاتاكظر  (2)

 . (7/285)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (7/292)الطبؼاتاكظر  (4)

 . (7/298)الطبؼاتاكظر  (5)

 . (7/298)الطبؼاتاكظر  (6)

 .(4749)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (8)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  51 َأ

 
 َ ْٕ  نْ أَ  (1)اَؿـهُ رَ مَ أَ ، وَ ـِ ؿَ قَ اْلـ ضِ رْ أَ  َطَؾك ـِ امَِؾقْ طَ  ؾٍ بَ َج  ـَ بْ  اذَ عَ مُ ، وَ يِّ رِ عَ ْش ا

 َوفِـل ،(2)اػَ ؾِ تَ خْ  يَ َٓ ا وَ طَ اوَ طَ تَ يَ  نْ أَ ا، وَ رَ ػِّ ـَ  يُ َٓ ا وَ رَ شِّ بَ يُ ، وَ ارَ سِّ عَ  يُ َٓ ا وَ رَ سِّ قَ يُ 

تِل اعِ دَ قَ الْ  ةُ جَّ َح  ْت اكَ كَ  ةِ ـَ السَّ  َهِذهِ   .مِ اَل ْس اإْلِ  ؿُ ائِ طَ دَ  ْت ُؿؾَ كَ  بَِفا الَّ

َِٚف /66ع  ؟اِعَدَ٘اِه ٖٞٔذَس َُٞفٔص َك

َثـَا:(3)فِ جِّ َح  فِل اِج جَّ حَ الْ  ـُ بْ  ؿُ ؾِ ْس مُ  امُ مَ اإْلِ  اَل قَ  /ز ـُ  َبْؽرِ  َأُبق َحدَّ  ،َشْقَبةَ  َأبِل ْب

ـُ  َوإِْسَحاُق  ـْ  َجِؿقًعا إِْبَراِهقَؿ، ْب َثـَا: َبْؽرٍ  َأُبق َقاَل  َحاتٍِؿ، َط ـُ  َحاتِؿُ  َحدَّ  ْبـ

، إِْسَؿاِطقَؾ  ـْ  اْلَؿَدكِلُّ ـِ  َجْعَػرِ  َط ٍد، ْب ـْ  ُمَحؿَّ  َطَؾـك َدَخْؾـَـا: َقـاَل  َأبِقـِف، َط

ـِ  َجابِرِ  ، َطْبدِ  ْب
ِ
ـِ  َفَسَلَل  اهلل ، َتَفكاكْ  َحتَّك اْلَؼْقمِ  َط ـدُ  َأَكـا: َفُؼْؾُت  إَِللَّ  ُمَحؿَّ

ـُ ا ـِ  َطؾِلِّ  ْب ، ْب ـٍ ي َفـَـَزعَ  َرْأِسـل إَِلك بَِقِدهِ  َفَلْهَقى ُحَسْق َْطَؾـك، ِزرِّ ْٕ  ُثـؿَّ  ا

ي َكَزعَ  َْسَػَؾ، ِزرِّ ْٕ فُ  َوَضعَ  ُثؿَّ  ا ـَ  َكػَّ ، ُغـاَلمٌ  َيْقَمئِـذٍ  َوَأَكـا َثْدَيلَّ  َبْق  َشـابٌّ

ـَ  َيـا بَِؽ، َمْرَحًبا: َفَؼاَل  ـا َسـْؾ  َأِخـل، اْبـ  َوُهـقَ  َفَسـَلْلُتُف، ،(4)ِشـْئَت  َطؿَّ

اَلِة، َوْقُت  َوَحَضرَ  ،(5)َأْطَؿك  ُكؾََّؿـا بَِفـا، ُمْؾَتِحًػا (6)كَِساَجةٍ  فِل َفَؼامَ  الصَّ

ـْ  إَِلْقفِ  َصَرَفاَها َرَجعَ  َمـْؽِبِفِ  َطَؾك َوَضَعَفا  ،َجـْبِـفِ  إَِلـك َوِرَداُؤهُ  ِصَغِرَها، مِ

ـْ  َأْخبِْركِل: َفُؼْؾُت  بِـَا، َفَصؾَّك اْلِؿْشَجِب، َطَؾك ةِ  َط   َرُسـقلِ  َحجَّ
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بضؿقر الجؿع، وما أثبتف أصقب: ٕهنؿا اثـان، فقمتك بضؿقر التثـقة. [أمرهؿ]الؿخطقط: يف  (7)

 .(7777)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7178)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 .ملسو هيلع هللا ىلصأي: يف حج الـبل  (7)

 .صحقح مسؾؿ، والتصقيب مـ [شقت]يف الؿخطقط:  (4)

 .مسؾؿصحقح ، والتصقيب مـ [طؿل]يف الؿخطقط:  (5)

 .صحقح مسؾؿبالحاء الؿفؿؾة، والتصقيب مـ  [كساحف]يف الؿخطقط:  (6)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  52 َأ

 
  َرُسقَل  إِنَّ : َفَؼاَل  تِْسًعا، َفَعَؼدَ  بَِقِدهِ : َفَؼاَل 

ِ
ـَ  (1)تِْسعَ  َمَؽَث  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َلؿْ  ِسـِق

، نَ  ُثؿَّ  َيُحجَّ   َرُسقَل  َأنَّ  اْلَعاِشَرةِ  فِل الـَّاسِ  فِل َأذَّ
ِ
 َفَؼـِدمَ  :(2)َحاجٌّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  بَِرُسقلِ  َيْلَتؿَّ  َأنْ  َيْؾَتِؿُس  ُكؾُُّفؿْ  َكثِقٌر، َبَشرٌ  اْلَؿِديـَةَ 
ِ
 مِْثـَؾ  َوَيْعَؿـَؾ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 بِـْـُت  َأْسـَؿاءُ  َفَقَلـَدْت  ،(4)اْلُحَؾْقَػةِ  (3)َذا َأَتْقـَا َحتَّك َمَعُف، َفَخَرْجـَا َطَؿؾِِف،

دَ  ُطَؿْقسٍ  ـَ  ُمَحؿَّ   َرُسقلِ  إَِلك َفَلْرَسَؾْت  َبْؽٍر، َأبِل ْب
ِ
 ؟َأْصـَعُ  َكْقَػ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َرُسـقُل  َفَصؾَّك ،«َوَأْحرِِمل بَِثْقٍب  (5)َواْسَتْثِػرِي اْغَتِسؾِل،»: َقاَل 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َطَؾـك َكاَقُتـفُ  بِـفِ  اْسـَتَقْت  إَِذا َحتَّـك ،(6)اْلَؼْصَقاءَ  َركَِب  ُثؿَّ  اْلَؿْسِجِد، فِل

ـَ  َبَصِري َمدِّ  إَِلك ْرُت َكظَ  اْلَبْقَداِء، ـْ  َيَدْيِف، َبْق ـْ  َوَماٍش، َراكٍِب  مِ  َيِؿقـِفِ  َوَط

ـْ  ،َذلَِؽ  مِْثَؾ  ـْ  َذلَِؽ، مِْثَؾ  َيَساِرهِ  َوَط   َوَرُسـقُل  َذلِـَؽ، مِْثَؾ  َخْؾِػفِ  َومِ
ِ
 اهلل

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـفِ  َطِؿـَؾ  َوَما ،َتْلِويَؾفُ  َيْعِرُف  َوُهقَ  اْلُؼْرآُن، َيـِْزُل  َوَطَؾْقفِ  َأْضُفِرَكا، َبْق

ـْ  ، َلب ْقَْؽ » :بِالتَّْقِحقـدِ  َفَلَهـؾَّ  بِِف، َطِؿْؾـَا َشْلءٍ  مِ  َٓ  َلب ْقَْؽ  َلب ْقَْؽ، الؾُفْؿ 

ِـّْعَؿةَ  اْلَحْؿَد  إِن   َلب ْقَؽ، َلَؽ  َشرِيَؽ   ،«َلَْؽ  َشْرِيَؽ  َٓ  َواْلُؿْؾَْؽ  َلَؽ، َوال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(52)أما متك ُفِرض الحج؟ فاكظر التعؾقؼ طىل جقاب السمال رقؿ  (7)

 .صحقح مسؾؿ، والتصقيب مـ [حج]يف الؿخطقط:  (2)

 .صحقح مسؾؿ، والتصقيب مـ [ذو]يف الؿخطقط:  (7)

معجؿ وبقـ الؿديـة ستة أمقال، أو سبعة، ومـفا مقؼات أهؾ الؿديـة. ذو الحؾقػة قرية بقـفا  (4)

 . (2/741)البؾدان

آستثػار: هق أن تشد يف وسطفا شقًئا، أو تلخذ خرقًة طريضًة تجعؾفا طىل محال الدم، وتشد  (5)

اء، وفقف صرفقفا مـ قدامفا، ومـ ورائفا يف ذلؽ الؿشدود يف وسطفا، وهق شبقٌف بثَػر الدابة بػتح الػ

 . (8/415)صحة إحرام الـػساء، وهق مجؿع طؾقف، واهلل أطؾؿ. قالف الـقوي 

شرح ، وذكروا لفا أسؿاء أخرى. ملسو هيلع هللا ىلصالؼصقاء: هل بػتح الؼاف، وبالؿد، وهق اسؿ لـاقِة الـبل  (6)

 . (8/415)الـقوي



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  53 َأ

 
  َرُسـقُل  َيـُردَّ  َفَؾـؿْ  بِـِف، ُيِفؾُّـقنَ  الَِّذي بَِفَذا الـَّاُس  َوَأَهؾَّ 

ِ
 َطَؾـْقِفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َرُسقُل  َوَلِزمَ  ،مِـْفُ (1)َشْقًئا
ِ
َّٓ  َكـْـِقي َلْســَا:  َجابِرٌ  َقاَل  َتْؾبَِقَتُف، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  إِ

،  اْســَتَؾؿَ  َمَعــُف، (2)اْلَبْقــَت  َأَتْقـَــا إَِذا َحتَّــك ،اْلُعْؿــَرةَ  َكْعــِرُف  َلْســـَا اْلَحــجَّ

ـَ  ْك  ، إِْبـَراِهقؿَ  َمَؼـامِ  إَِلـك َكَػذَ  ُثؿَّ  َأْرَبًعا، َوَمَشك َثاَلًثا (4)َرَمَؾ فَ  (3)الرُّ

 َبْقـَـفُ  اْلَؿَؼـامَ  َفَجَعـَؾ  ،[725: البؼـرة] ﴾ې  ې ې ې ۉ ﴿: َفَؼَرأَ 

ـَ  َٓ - َيُؼقُل  (5)َأبِل َفَؽانَ  اْلَبْقِت، َوَبْق َّٓ  َذَكَرهُ  َأْطَؾُؿفُ  َو ـِ  إِ : -ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِـلِّ  َط

ـِ  يف ْؼَرأُ يَ  َكانَ  ْكَعَتْق  ،﴾ٻ ٻ ٱ ﴿وَ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ الـرَّ

ـِ  إَِلك َرَجعَ  ُثؿَّ  ْك ـَ  َخَرَج  ُثؿَّ  َفاْسَتَؾَؿُف، (6)الرُّ ـَػا، إَِلك اْلَباِب  مِ ـا الصَّ  َفَؾؿَّ

ـَ  َدَكا َػا مِ  (7)َأْبَْدأُ » [758: البؼـرة] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ﴿: َقَرأَ  الصَّ

َػا،بِ  َفَبَدأَ  ،«بِفِ  اهللُ  َبَدأَ  بَِم   َفاْسـَتْؼَبَؾ  اْلَبْقـَت  َرَأى َحتَّك َطَؾْقِف، (8)َفَرقَِل  الصَّ

دَ  اْلِؼْبَؾَة، ٓ   إَِلفَ  َٓ »: َوَقاَل  َوَكبََّرُه، اهللَ  َفَقحَّ  َلْفُ  َلُْف، َشْرِيَؽ  َٓ  َوْحَدهُ  اهللُ  إِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لؾؼاضل طقاض   (4/271)إكؿال الؿعؾؿاكظر  (7)

 .لؾعثقؿقـ   (7/279-281)الشرح الؿؿتعاكظر  (2)

 .(7672)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

َمؾ هق إسراع الؿشل مع تؼارب الُخطا...، وٓ يستحب الرمؾ إٓ يف صقاف واحد يف حج، أو  (4) الرَّ

شرح صحقح يف  طؿرة، أما إذا صاف يف غقر حج، أو طؿرة فال رمؾ بال خالف. قالف الـقوي 

 . (7/247)شرح الؿؿتعال، واكظر  (8/416)مسؾؿ

 : هق جعػر بـ محؿد.(فؽان أبل)الؼائؾ  (5)

 .لأللباين  (58ص) ملسو هيلع هللا ىلصحجة الـبل اكظر  (6)

 «ابدءوا»، ىعم، ورد بلفظ: صحوح مسلمبلفظ األمر، والتصويب من  [ابدءوا]يف الؿخطقط:  (7)

 لخوص احلبريالت، لكن ذلك شاذ، واىظر (2/252)، والدارقطني (2692)عند النسائي برقم 

 .(56ص) ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي ، و(2/788)

 .صحقح مسؾؿوالتصقيب مـ  [فرقا]يف الؿخطقط:  (8)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  54 َأ

 
ٓ   إَِلْفَ  َٓ  َقِْديٌر، َشْْلءٍ  ُكْؾِّ  َطَؾك َوُهقَ  اْلَحْؿُد  َوَلفُ  اْلُؿْؾُؽ   َوْحَْدُه، اهللُ  إِ

َْحَْزاَب  َوَهَْزمَ  َطْبَْدُه، َوَكَصَْر  َوْطَْدُه، َأْكَجزَ  ْٕ ـَ  َدَطـا ُثـؿَّ  ،«َوْحَْدهُ  ا  َبـْق

اٍت، َثاَلَث  َهَذا مِْثَؾ  َقاَل  ،(1)َذلَِؽ   إَِذا َحتَّـك اْلَؿـْرَوِة، إَِلـك (2)َكَزَل  ُثؿَّ  َمرَّ

ـِ  فِل َقَدَماهُ  اْكَصبَّْت   َأَتك َحتَّك َمَشك، َصِعَدَتا إَِذا كَحتَّ  َسَعك، اْلَقاِدي َبْط

َػا َطَؾك َفَعَؾ  َكَؿا اْلَؿْرَوةِ  َطَؾك َفَػَعَؾ  اْلَؿْرَوَة،  آِخـرُ  َكانَ  إَِذا َحتَّك ،(3)الصَّ

ل َلقْ »: َفَؼاَل  اْلَؿْرَوِة، َطَؾك َصَقافِفِ  ـْ  اْسَتْؼَبْؾُت  َأكِّ  َلؿْ  اْسَتْدَبْرُت  َما َأْمرِي ِم

ـْ  ُطْؿَرًة، َجَعْؾُتَفاوَ  اْلَفْدَي، َأُسِؼ  ـُْؽؿْ  َكانَ  َفَؿ ، َهْديٌ  َمَعفُ  َلْقَس  ِم  َفْؾَقِحْؾ 

ـُ  ُسَراَقةُ  َفَؼامَ  ،«ُطْؿَرةً  َوْلَقْجَعْؾَفا ـِ  َمالِِؽ  ْب  َرُسـقَل  َيـا: َفَؼـاَل  ُجْعُشٍؿ، ْب

،
ِ
ََبدٍ  َأمْ  َهَذا َألَِعامِـَا اهلل

ِ
  َرُسـقُل  َفَشـبََّؽ  ؟ٕ

ِ
 فِـل َدةً َواِحـ َأَصـابَِعفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُْخَرى، ْٕ ـِ - اْلَحْجِّ  فِْل اْلُعْؿَْرةُ  َدَخَؾِْت »: َوَقاَل  ا َتْق ََبْدِ  َبْْؾ  َٓ  -َمـرَّ ِٕ 

ـَ  َطؾِلٌّ  َوَقِدمَ  ،(4)«َأَبدٍ  ـِ  مِـ   َفاصَِؿـةَ  َفَقَجـدَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِـلِّ  بُِبـْدنِ  اْلـَقَؿ

ـْ  ، (5)مِؿَّ  َطَؾْقَفـا، َذلِـَؽ  رَ َفـَلْكؽَ  َواْكَتَحَؾـْت، َصـبِقًغا، ثَِقاًبـا َوَلبَِسْت  َحؾَّ

 َفـَذَهْبُت : بِـاْلِعَراِق  َيُؼـقُل  َطؾِلٌّ  َفَؽانَ : َقاَل  .بَِفَذا َأَمَركِل َأبِل إِنَّ : َفَؼاَلْت 

  َرُسقلِ  إَِلك
ِ
ًشا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  لَِرُسقلِ  ُمْسَتْػتًِقا َصـََعْت، لِؾَِّذي َفاصَِؿةَ  َطَؾك ُمَحرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (7/268)الشرح الؿؿتعاكظر  (7)

 .صحقح مسؾؿ، والتصقيب مـ [كزل]بدل:  [كزع]يف الؿخطقط:  (2)

ّـُ طىل الصػ (7) ّـُ طؾقفا مـ الذكر والدطاء والرقل مثؾ ما ُيس ا، وهذا متػؼ طؾقف. قالف الـقوي فقف أكف ُيَس

(8/419). 

 .صحقح مسؾؿ، والؿثبت مـ [ٕبد إبد]يف الؿخطقط:  (4)

 .صحقح مسؾؿ، والؿثبت مـ [فؿـ]يف الؿخطقط:  (5)



ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ َٞٔأ ٖٙ 55 

 
 
ِ
: َفَؼـاَل  َطَؾْقَفـا، َذلِـَؽ  َأْكَؽـْرُت  َأكِّـل فُ َفَلْخَبْرُتـ َطـُْف، َذَكَرْت  فِقَؿا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ  ُقْؾَت  َماَذا َصَدَقْت، َصَدَقْت » ،: ُقْؾُت  َقاَل  «؟اْلَحج   َفَرْضَت  ِحق  الؾُفـؿَّ

 ،«َتِحْؾ   َفْاَل  اْلَفْْديَ  َمِعَْل  َفنِن  »: َقاَل  (1).َرُسقُلَؽ  بِفِ  َأَهؾَّ  بَِؿا ُأِهؾُّ  إِكِّل

ـَ  َطؾِلٌّ  (2)بِفِ  َقِدمَ  الَِّذي َفْدِي الْ  َجَؿاَطةُ  َفَؽانَ : َقاَل  ـِ  مِ ـِذي اْلَقَؿ  َأَتـك َوالَّ

ُروا، ُكؾُُّفؿْ  الـَّاُس  َفَحؾَّ : َقاَل  مِاَئًة، ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  بِفِ  َّٓ  َوَقصَّ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  إِ  َوَم

ا َهْدٌي، َمَعفُ  َكانَ  التَّْرِوَيـةِ  َيـْقمُ  َكانَ  َفَؾؿَّ
ُفـقا (3)  َفـَلَهؾُّقا مِـًـك، إَِلـك َتَقجَّ

، ــاْلَحجِّ ــَب  بِ ــقُل  َوَركِ   َرُس
ِ
ــؾَّك ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ــا َفَص ــرَ  بَِف ــرَ  ،الظُّْف  ،َواْلَعْص

ـْؿُس، َصَؾَعـِت  َحتَّك َقؾِقاًل  َمَؽَث  ُثؿَّ  َواْلَػْجَر، ،َواْلِعَشاءَ  ،َواْلَؿْغِرَب   الشَّ

ـْ  بُِؼبَّةٍ  َوَأَمرَ    َرُسـقُل  َفَسـارَ  بِـَِؿـَرَة، َلفُ  ُتْضَرُب  َشَعرٍ  مِ
ِ
َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َتُشـؽُّ  َو

َّٓ  ُقَرْيٌش   فِـل َتْصــَعُ  ُقَرْيٌش  َكاَكْت  َكَؿا اْلَحَراِم، اْلَؿْشَعرِ  ِطـْدَ  َواقٌِػ  َأكَّفُ  إِ

  َرُسـقُل  َفَلَجـازَ  اْلَجاِهؾِقَِّة،
ِ
 َقـدْ  اْلُؼبَّـةَ  َفَقَجـدَ  َطَرَفـَة، َأَتـك َحتَّـك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ــَزَل  بِـَِؿــَرَة، َلــفُ  ُضــِرَبْت  ــك ،(4)[بَِفــا] َفـَ ــْؿُس  َزاَغــِت  إَِذا َحتَّ  َأَمــرَ  الشَّ

ـَ  َفَلَتك َلُف، َفُرِحَؾْت  بِاْلَؼْصَقاِء، : َوَقاَل  ،(5)[الـَّاَس ] َفَخَطَب  اْلَقاِدي، َبْط

 َشْْفرُِكؿْ  فِْل َهَذا َيْقِمُؽؿْ  َكُحْرَمةِ  َطَؾْقُؽْؿ، َحَرامٌ  َوَأْمَقاَلُؽؿْ  ِدَماَءُكؿْ  إِن  »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .صحقح مسؾؿ، والتصقيب مـ (رسقلؽ)بدل:  [ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل ]يف الؿخطقط:  (7)

 .صحقح مسؾؿ، والتصقيب مـ (بف)بدل:  [هبؿ]يف الؿخطقط:  (2)

ل بذلؽ ٕن قريًشا كاكت تحؿؾ الؿاء مـ مؽة إىل  (7) يقم التروية هق الققم الثامـ مـ ذي الحجة: سؿِّ

 . (4/274)إكؿال الؿعؾؿمـك تسؼقفؿ، وتطعؿفؿ، فقرووا مـف... . 

 .صحقح مسؾؿزيادة مـ  (4)

 .صحقح مسؾؿزيادة مـ  (5)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  56 َأ

 
َٓ  َهَذا، َبَؾِدُكؿْ  فِل َهَذا، ـْ  َشْْلءٍ  ُكؾ   َأ  َقَْدَمل   َتْحَْت  اْلَجاِهؾِق ْةِ  َأْمْرِ  ِمْ

َل  َوإِن   َمْقُضقَطٌة، اْلَجاِهؾِق ةِ  َوِدَماءُ  َمْقُضقٌع، ـْ  َأَضُْع  َدمٍ  َأو  ـَْا ِمْ  َدمُ  ِدَمائِ

ـِ  ـِ  َربِقَعةَ  اْب  َوِرَبا ُهَذْيٌؾ، َفَؼَتَؾْتفُ  َسْعدٍ  َبـِل فِل ُمْسَتْرِضًعا َكانَ  اْلَحاِرِث، ْب

ُل  َمْقُضقٌع، اْلَجاِهؾِق ةِ  ـِ  َطب اسِ  ِرَبا (1)ِرَباَكا َأَضُع  ِرًبا َوَأو   :اْلُؿط ؾِِب  َطْبدِ  ْب

فُ  ُف، َمْقُضقعٌ  َفنِك  ُؼقا ُكؾ  ِـَّساِء، فِل اهللَ  َفات  ُؽؿْ  ال ـ   َفنِك  ، بَِلَمْانِ  َأَخْذُتُؿقُه
ِ
 اهلل

ـ   َواْسَتْحَؾْؾُتؿْ  ، َؿةِ بَِؽؾِ  ُفُروَجُف
ِ
ـ   َوَلُؽؿْ  اهلل ـَ  َٓ  َأنْ  َطَؾْْقِف  ُفُرَشُْؽؿْ  ُيْقصِْئ

ـَ  َفنِنْ  :َتْؽَرُهقَكفُ  َأَحًدا ـ   َذلَِؽ  َفَعْؾ ٍح، َغْقَْر  َضْْرًبا َفاْضرُِبقُه ـ   ُمَبْرِّ  َوَلُفْ

ـ   َطَؾْقُؽؿْ  ـ   ِرْزُقُف ـْ  َما فِقُؽؿْ  َتَرْكُت  َوَقْد  بِاْلَؿْعُروِف، َوكِْسَقُتُف  قاَتِضْؾ   َلْ

، كَِتاُب  :بِفِ  اْطَتَصْؿُتؿْ  إِنِ  َبْعَدهُ 
ِ
ِـّل، ُتْسَلُلقنَ  َوَأْكُتؿْ  اهلل  «؟َقائُِؾقنَ  َأْكُتؿْ  َفَم  َط

ْيَت  َبؾَّْغَت  َقدْ  َأكََّؽ  َكْشَفدُ : َقاُلقا ـبَّاَبِة، بِنِْصـَبِعفِ  َفَؼـاَل  .َوَكَصْحَت  َوَأدَّ  السَّ

َؿاءِ  إَِلك َيْرَفُعَفا ،» :الـَّاسِ  إَِلك َوَيـُْؽُتَفا السَّ ، اْشَفْد، الؾُفؿ   «اْشَْفْد  الؾُفؿ 

اٍت، َثاَلَث  َن، ُثؿَّ  َمرَّ  اْلَعْصـَر، َفَصـؾَّك َأَقـامَ  ُثؿَّ  الظُّْفَر، َفَصؾَّك َأَقامَ  ُثؿَّ  َأذَّ

  َرُسقُل  َركَِب  ُثؿَّ  َشْقًئا، َبْقـَُفَؿا ُيَصؾِّ  َوَلؿْ 
ِ
 اْلَؿْققِـَػ، َأَتـك َحتَّـك ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ  َفَجَعَؾ  َخَراِت، إَِلك اْلَؼْصَقاءِ  َكاَقتِفِ  َبْط ـَ  اْلُؿَشـاةِ  َحْبـَؾ  َوَجَعَؾ  الصَّ  َبـْق

ـْؿُس، َغَرَبـِت  َحتَّك َواقًِػا َيَزْل  َفَؾؿْ  اْلِؼْبَؾَة، َواْسَتْؼَبَؾ  َيَدْيِف،  َوَذَهَبـِت  الشَّ

ْػَرةُ   َرُسـقُل  َوَدَفعَ  ُف،َخْؾػَ  ُأَساَمةَ  َوَأْرَدَف  اْلُؼْرُص، َغاَب  َحتَّك َقؾِقاًل، الصُّ

 
ِ
َمـاَم، لِْؾَؼْصَقاءِ  َشـََؼ  َوَقدْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َمـْقِركَ  َلُقِصـقُب  َرْأَسـَفا إِنَّ  َحتَّـك الزِّ

َفا» :اْلُقْؿـَك بَِقِدهِ  َوَيُؼقُل  َرْحؾِِف، ـَةَ  الـ اُس، َأي  ؽِق ـَةَ  الس  ؽِق  َأَتـك ُكؾََّؿا ،«الس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ولقست مقجقدة طـد مسؾؿ: لذا حذفتفا.(ـم)بزيادة:  [مـ رباكا]يف الؿخطقط:  (7)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  57 َأ

 
ـَ  َحْباًل   اْلُؿْزَدلَِػـَة، َأَتـك َحتَّـك َتْصَعَد، َحتَّك ؾِقاًل،قَ  َلَفا َأْرَخك اْلِحَبالِ  مِ

ـِ  َواِحـدٍ  بِـَلَذانٍ  َواْلِعَشـاءَ  اْلَؿْغِرَب  بَِفا َفَصؾَّك  ُيَسـبِّْح  َوَلـؿْ  ،(1)َوإَِقـاَمَتْق

  َرُسقُل  اْضَطَجعَ  ُثؿَّ  ،(2)َشْقًئا َبْقـَُفَؿا
ِ
 َوَصـؾَّك اْلَػْجـُر، َصَؾعَ  َحتَّك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ حِ  (3)[اْلَػْجرَ ] ـَ  (4)ق ـْبُح، (5)[َلـفُ ] َتَبـقَّ  َركِـَب  ُثـؿَّ  َوإَِقاَمـٍة، بِـَلَذانٍ  الصُّ

 ،َوَكبََّرهُ  ،(6)َفَدَطاهُ  اْلِؼْبَؾَة، َفاْسَتْؼَبَؾ  اْلَحَراَم، اْلَؿْشَعرَ  َأَتك َحتَّك اْلَؼْصَقاَء،

َؾفُ  َدُه، ،َوَهؾَّ ا، َأْسَػرَ  َحتَّك َواقًِػا َيَزْل  َفَؾؿْ  َوَوحَّ  َتْطُؾـعَ  َأنْ  َقْبـَؾ  َفعَ َفـدَ  ِجدًّ

ْؿُس، ـَ  اْلَػْضَؾ  َوَأْرَدَف  الشَّ ـَ  َرُجاًل  َوَكانَ  َطبَّاٍس، ْب ـْعرِ  َحَس  َأْبـَقَض  الشَّ

ا َوِسقًؿا،   َرُسقُل  (7)َدَفعَ  َفَؾؿَّ
ِ
ْت  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـٌ  بِفِ  (8)َمرَّ ـَ  ُضُع  َفَطِػـَؼ  ،(9)َيْجِري

، َيـُْظرُ  اْلَػْضُؾ  َـّ   َرُسـقُل  َفَقَضعَ  إَِلْقِف
ِ
 اْلَػْضـِؾ، َوْجـفِ  َطَؾـك َيـَدهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َل  ؼِّ  إَِلك َوْجَففُ  اْلَػْضُؾ  َفَحقَّ َخرِ  الشِّ ْٔ َل  َيـُْظُر، ا   َرُسقُل  َفَحقَّ
ِ
 َيَدهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ  ؼِّ  مِ َخرِ  الشِّ ْٔ ـَ  َوْجَففُ  (10)َيْصِرُف  اْلَػْضِؾ، َوْجفِ  َطَؾك ا ؼِّ  مِ َخرِ  الشِّ ْٔ  ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/247)زاد الؿعاداكظر  (7)

 .(76ص) ملسو هيلع هللا ىلصحجة الـبل ، و (2/247)زاد الؿعاداكظر  (2)

 .صحقح مسؾؿساقطة طـ الؿخطقط، واستدركتفا مـ  (7)

 .صحقح مسؾؿ، والتصقيب مـ (حقـ)بدل:  [بعد]يف الؿخطقط:  (4)

 .صحقح مسؾؿتدركتفا مـ ساقطة طـ الؿخطقط، واس (5)

 .صحقح مسؾؿ، والتصقيب مـ [فدطا اهلل]يف الؿخطقط:  (6)

 .صحقح مسؾؿ، والتصقيب مـ (دفع)بدل  [دخؾ]يف الؿخطقط:  (7)

 .صحقح مسؾؿ، والتصقيب مـ [مر]يف الؿخطقط:  (8)

 .صحقح مسؾؿ، والتصقيب مـ [البحريـ]يف الؿخطقط:  (9)

 .صحقح مسؾؿ، والتصقيب مـ [وصػ]يف الؿخطقط:  (71)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  58 َأ

 
ـَ  َأَتـك َحتَّك َيـُْظُر، ـرٍ  َبْطـ كَ  ،(1)ُمَحسِّ ِريـَؼ  َسـَؾَؽ  ُثـؿَّ  َقؾِـقاًل، َفَحـرَّ  الطَّ

تِل ُقْسَطكــالْ  تِل َجْؿَرةَ ــالْ  َأَتك َحتَّك اْلُؽْبَرى، اْلَجْؿَرةِ  َطَؾك َتْخُرُج  الَّ  الَّ

جَ  ِطـْدَ   َحَصـاةٍ  ُكـؾِّ  عَ ـــمَ  ُيَؽبِّـرُ  َصَقاٍت،ـــَح  بَِسـْبعِ  َرَماَهاـفَ  َرِة،ـــالشَّ

ـْ  َرَمك اْلَخْذِف، َصكــَح  (2)مِْثؾِ  مِـَْفا، ـِ  مِ  إَِلك اْكَصَرَف  ُثؿَّ  اْلَقاِدي، َبْط

ـَ  َثاَلًثا َفـََحرَ  َؿـَْحِر،ــالْ   َمـا َفـََحـرَ  َطؾِقًّـا، َأْطَطـك ؿَّ ـــثُ  بَِقـِدِه، (3)َوِسـتِّق

ـْ  َأَمرَ  ُثؿَّ  َهْديِِف، فِل َوَأْشَرَكفُ  ،(4)َغَبرَ   فِـل ِعَؾـْت َفجُ  بَِبْضـَعٍة، َبَدَكـةٍ  ُكؾِّ  مِ

ـْ  (5)َفَلَكاَل  َفُطبَِخْت، قِْدٍر، ـْ  (6)َوَشـِرَبا َلْحِؿَفـا مِ  َركِـَب  ُثـؿَّ  َمَرقَِفـا، مِـ

  َرُسقُل 
ِ
ـةَ  َفَصؾَّك اْلَبْقِت، إَِلك َفَلَفاَض  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َبـِـل َفـَلَتك ،(7)الظُّْفـرَ  بَِؿؽَّ

ــدِ  ــِب، َطْب ؾِ ــُؼقنَ  اْلُؿطَّ ــك َيْس ــَزَم، َطَؾ ــاَل  َزْم ْْ»: َفَؼ ْْل قا،اْكِزُط ْْدِ  َبـِ  َطْب

َٓ  ،(8)اْلُؿط ؾِِب  ـََزْطُْت  ِسَْؼاَيتُِؽؿْ  َطَؾك الـ اُس  َيْغؾَِبُؽؿُ  َأنْ  َفَؾْق  ،«َمَعُؽْؿْ  َل

 (9).[مِـْفُ ] َفَشِرَب  َدْلًقا َفـَاَوُلقهُ 

 قرِ ُأمُ وَ  ـِ يْ الدِّ  قلِ ُأُص  ـْ مِ  رٍ قْ ثِ ؽَ لِ ، وَ ِؽ اِس ـَ ؿَ ؾْ ٌؾ لِ قْ ؾِ قٌؿ َج ظِ طَ  ٌث يْ دِ َح  َهَذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (7/776)الشرح الؿؿتع، و (2/256)زاد الؿعاداكظر  (7)

 تستػد. (8/479)، واكظر كالم الـقوي يف شرح الحديث [مـفا مثؾ]كذا يف الؿخطقط:  (2)

 ، وهق خطل واضح.[ستقن]يف الؿخطقط:  (7)

 . (8/479)أي: ما بؼل. قالف الـقوي  (4)

 .صحقح مسؾؿ، والتصقيب مـ [فلكؾ]يف الؿخطقط:  (5)

 .صحقح مسؾؿ، والتصقيب مـ [شرب]يف الؿخطقط:  (6)

 . (7/747)كقؾ إوصار، و (8/421)شرح الـقوي، و(7718)برقؿ  صحقح مسؾؿواكظر  (7)

 .صحقح مسؾؿيف الؿخطقط تؼديؿ وتلخقر، والؿثبت مـ  (8)

 .(7278)قط، والحديث رواه مسؾؿ برقؿ ٓ تقجد يف الؿخط صحقح مسؾؿزيادة مـ  (9)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  61 َأ

 
 َؾ ؼَّ عَ تَ يَ ]وَ  هُ رَ رِّ ؽَ يُ ، وَ فُ ظَ ػَ حْ يَ  نْ أَ  ٍح قْ حِ ٍؿ َص ؾْ طِ  ِب الِ ؾِّ صَ ؽُ لِ  لغِ بَ ـْ ، يَ انِ ؿَ يْ اإْلِ 

 بِ ، وَ فِ بِ  َؾ ؿَ عْ يَ ، وَ (1)[اهُ ـَ عْ مَ 
ِ
 .ُؼ قْ فِ قْ التَّ  اهلل

ٍِ /67ع  ؟أتََٗصَػاِه ََٞوٌُِد َك

َ ـَفـلُ وَّ ، أَ ةً وَ زْ َغـ ونَ رُ ـْشـطِ وَ  عٌ بْ َسـ ِهَل  /ز ْٕ  ُثـؿَّ  ،(3)اطُ قَ ـُبـ ُثـؿَّ  ،(2)اءُ قَ ْبـا: ا

ُ  رٌ دْ ـــــــبَ  ُثــؿَّ  (4)ةُ رَ قْ ُطَشــ ْٕ ــا  ؿَّ ـُثــ ،(6)كَؿــظْ عُ الْ  رٌ دْ ـــــــَب ُثــؿَّ  ،(5)كوَل

 (8)انُ ــــػَ طَ ــغَ  ؿَّ ـُثـ، ُؼ ــــــيْ قِ السَّ  ؿَّ ـــــثُ  ،(7)ُؽْدرِ ـــــالْ  ةُ وَ زْ ـــــغَ 

 اءُ رَ ؿْ ــــَح  ُثــؿَّ  ،(11)دٌ ــــُح أُ  ؿَّ ــــثُ  ،(10)انَ رَ ـــــُبحْ  ؿَّ ــــــثُ  ،رّ ــــَمأَ  (9)وذُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كؾؿة غقر واضحة يف الؿخطقط، وبعد التلمؾ ضفر يل ما أثبت. (7)

اكظر أحداث السـة الثاكقة مـ الفجرة، وبدر إوىل هل بدر العظؿك، ويؼال لفا أيًضا: بدر الؼتال.  (2)

 السقرة الحؾبقةباصؾ. ويـظر ويؼال أيًضا: بدر الػرقان، أي: ٕن اهلل تعاىل فرق فقفا بقـ الحؼ وال

 لبرهان الديـ الحؾبل يف الؽالم طـ هذه الغزوة.

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)

 اكظر الؿصدر السابؼ، وغزوة الُؽْدر هل غزوة بـل ُسَؾقؿ. (7)

 ة غطػان هل غزوة ذي أمر.اكظر الؿصدر السابؼ، وغزو (8)

 ، والؿثبت هق الصقاب.[ذي]يف الؿخطقط:  (9)

اكظر أحداث السـة الثالثة مـ الفجرة، وغزوة ذي أمر هل غزوة َغطػان، ووقع يف الؿخطقط: 

 ، وهق خطل.[ططػان ثؿ ذي أمر]

 .(7/792)ع. معجؿ ما استعجؿ مـ أسؿاء البالد والؿقاضوذو أَمرَّ بػتح أولف وثاكقف وتشديد الراء. 

 اكظر الؿصدر السابؼ، وغزوة بحران هل غزوة الُػُروع. (71)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (77)
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 َ ْٕ  ؿَّ ـــثُ  ،(3)اعِ ـــــقَ الرِّ  اُت ذَ  ؿَّ ــثُ  ،رِ قْ ــــِض الـَّ  (2)َبـُق ؿَّ ـــثُ  ،(1)دِ ــــَس ا

ــــبَ  ــــأِخ  رٌ دْ ـــ ــــثُ  ،(4)ةُ رَ ــــ ــــمَ وْ دُ  ؿَّ ـ ــــالْ  ةُ ـ ــــثُ  ،(5)لِ دَ ـْ جَ ـ  ؿَّ ـ

ـــالْ  ـــثُ  ،(6)ُق دَ ـْ خَ ــ ــقبَ  ؿَّ ـ ــ (7)ـُ ــؿَّ  ،انَ قَ حْ ـلِ ــ (8)وذُ  ُث ــؿَّ  ،دٍ رَ َق ــبَ  ُث  (9)قـُ

ـــؾِ طَ ْص ؿُ الْ  ـــثُ  ،ِؼ ـ ــبِ يْ دَ حُ الْ  ؿَّ ـ ـــثُ  ،(10)ةُ َق ـــَخ  ؿَّ ـ ــؿَّ  ،(11)رُ بَ قْ ـ ــطُ  ُث  ةُ رَ ْؿ

 ُثـؿَّ  ،(15)ُػ ائِ الطَّـ ؿَّ ــــثُ  ،(14)ـٌ قْ ـَـُح  ؿَّ ــــثُ  ،(13)ُح تْ ػَ الْ  ُثؿَّ  ،(12)اءِ َض ؼَ الْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

طـدما طرضت ذلؽ  ، والؿثبت هق الصقاب، وقد صقبف شقخـا الػقػل [بـل]يف الؿخطقط:  (2)

 .(ه7/7/7477)طؾقف لقؾة 

 اكظر أحداث السـة الرابعة مـ الفجرة.

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر أحداث السـة الخامسة مـ الفجرة. (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ، ودومة ُتضؿ دالفا وُتػتح، يؼال: ُدومة. و: َدومة. (5)

 اكظر الؿصدر السابؼ، وغزوة الخـدق هل غزوة إحزاب. (6)

 ، والؿثبت هق الصقاب.[بـل]يف الؿخطقط:  (7)

 وغزوة بـل لحقان هل غزوة ُطْسَػان.اكظر أحداث السـة السادسة، 

 ، والؿثبت هق الصقاب.[ِذي]يف الؿخطقط:  (8)

 اكظر الؿصدر السابؼ.

 ، والؿثبت هق الصقاب.[بـل]يف الؿخطقط:  (9)

ر شقًئا محذوًفا كحق: (ثؿ بـق الؿصطؾؼ)اكظر الؿصدر السابؼ. الجادة أن يؼال:  ، لؽـ لعؾف قدَّ

 ثؿ غزوة بـل الؿصطؾؼ.

 الؿصدر السابؼ.اكظر  (71)

 اكظر أحداث سـة سبع. (77)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (72)

 اكظر أحداث سـة ثؿان مـ الفجرة. (77)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (74)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (75)
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 ؿْ َلـ ـْ َمـ، وَ ِب ْقـتِ رْ التَّ  َهـَذا ضِ ْعـبَ  فِل ُف اَل خِ الْ  مَ دَّ ؼَ تَ  دْ ـــقَ ، وَ (1)قكُ بْ ــتَ 

 .ونَ رُ ْش طِ وَ  ٌس ؿْ َخ  ِفَل فَ  اِت وَ زَ غَ الْ  فِل اءَ ـــَض ؼَ الْ وَ  ةَ ــقَ بِ يْ دَ حُ ُدِد الْ ــعْ يَ 

ٍِ ٔفٛ /68ع ٛٗ َىاَتَق َك ِٖٔب ِّ ملسو هيلع هللا ىلص اه ًٔ ٖٔ  ؟أتََٗصَػاِه َٓٔر

، ةَ َظـيْ رَ قُ ، وَ ِق دَ ـْـخَ الْ ، وَ دٍ ُأُح ى، وَ رَ بْ ؽُ الْ  رٍ دْ : بَ اٍت وَ زَ غَ  عِ ْس تِ  فِل ملسو هيلع هللا ىلص َؾ اتَ قَ  /ز

 .ِػ ائِ الطَّ ، وَ ـٍ قْ ـَ ُح ، وَ ِح تْ ػَ الْ ، وَ برَ قْ َخ ، وَ ِؼ ؾِ طَ ْص ؿُ ل الْ ـِ بَ وَ 

ٍِ /69ع ََٙساهٖط ََٞوٌُِد َك َٗا  ؟٘ٔخُعُباِها 

: َؾ ْقـقِ ٍة، وَ يَّ رِ َسـٍث وَ ْعـبَ  ـَ قْ ، َبــَ قْ ثِـاَل ثَ ًقا وَ اكِ ؿَ ثَ  اهُ ايَ رَ َس وَ  ملسو هيلع هللا ىلص فُ قثُ عُ بُ  ْت اكَ كَ  /ز

ـَ ا َفـخِ يْ ارِ تَ  فِل مِـَْفاؾٌّ كُ  مَ دَّ ؼَ تَ  دْ قَ ، وَ ـَ قْ ثِ اَل ثَ ًعا وَ ْس تِ  ـ مِـ  ةُ يَّ رِ  َسـَّٓ إِ  ـَ قْ ـِ السِّ

 (2).ةَ رَ ْش ى طَ دَ ْح إِ  ةِ ـَ ل َس ػِ فَ  اءِ ؼَ ؾْ بَ الْ بِ  قمَ خُ تُ  إَِلك دٍ يْ زَ  ـِ بْ  ةَ امَ ُأَس 

ٍِ /71ع ََُك َك  ؟٘ٔنُوٌُاِه ِإَهٟ ُُٕبُتُك ِتا

ى، رَ ْسـكِ  َلـكإِ  فُ اُبـتَ كِ ، وَ ومِ الـرُّ  ؿِ قْ ظِـطَ  َؾ ْقـرَ هِ  إَِلك ملسو هيلع هللا ىلص فُ ابُ تَ كِ  َذلَِؽ  ـْ مِ  َت بَ ثَ  /ز

 سِ قِ قْ َؼـؿُ الْ  َلكإِ  فُ ابُ تَ كِ ، وَ (3)ةَ ؿَ حَ ْص أَ  رُ قْ غَ  فُ كَّ أَ  رُ اهِ الظَّ ، وَ لِّ اِش جَ الـَّ  َلكإِ  فُ ابُ تَ كِ وَ 

، انَ َؿـل طُ َؽـؾِ مَ  إَِلـك فُ اُبـتَ كِ ى، وَ اوَ َس  ـِ بْ  رِ ذِ ـْ ؿُ الْ  َلكإِ  فُ ابُ تَ كِ ، وَ (4)رَ ْص مِ  ِؽ ؾِ مَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكظر أحداث سـة تسع مـ الفجرة. (7)

مع شرح  (4469)و (4468)برقؿ  صحقح البخاري، و (2/771-772)الطبؼاتاكظر  (2)

 . (8/797)فتح الباريلحافظ مـ ا

 .(57)اكظر التعؾقؼ طىل الجقاب طـ السمال رقؿ  (7)

 مؾؽ اإلسؽـدرية. (4)



ًَأهٛ  ٞٔ َأ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس  62 يف اهطِّ

 
 رٍ ؿْ ِشـ ـِ بْ  ِث ارِ حَ الْ  إَِلك فُ ابُ تَ كِ ، وَ لٍّ ؾِ طَ  ـِ بْ  ةَ قذَ هُ  :ةِ امَ ؿَ قَ الْ  ِب احِ َص  َلكإِ  فُ ابُ تَ كِ وَ 

َّٓ كِ  بَِفا ؾِ ُس الرُّ  عَ ا مَ هَ رُ كْ ذِ  مَ دَّ ؼَ تَ ، وَ ؾَِؿةَ قْ َس مُ  إَِلك فُ ابُ تَ كِ ، وَ لِّ اكِ سَّ غَ الْ   إَِلـك فُ اَبـتَ إ

َ ةَ ؿَ ؾِ قْ َس مُ  ؾِ ُس رُ  عَ ؿَ فَ  (1)ُمَسْقؾَِؿةَ 
ِ

 .فِ ابِ تَ كِ  ـْ طَ  اٌب قَ َج  فُ كَّ : ٕ

ٌٖاَه ِسُكِذا /71ع  ؟أتَقَداهٖص َعَوٟ ملسو هيلع هللا ىلص ُُٕع

َ  فِ ْقـؾَ طَ  َج رَ َخـ، وَ اءَ عَ ـْ َصـ َطَؾـك قَّـةَ ل ُأمَ بِ أَ  ـَ بْ  رَ اجِ فَ ؿُ الْ  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث  /ز ْٕ  دُ قَ ْسـا

 َطَؾـك ةَ رَ يْ قَ ُكـ ـَ ْبـ َؽ الِـمَ ًضـا، وَ يْ أَ  دٍ َسـل أَ ـِـك بَ َؾـطَ ، وَ بَِفـا َوُهقَ  لُّ ِس ـْ عَ الْ 

َق فَ ، وَ ةَ ؾَ ظَ ـْ ل َح ـِ بَ  اِت قَ دَ َص  ، رٍ دْ َبـ ـِ بْ  انِ قَ رِ بْ الزِّ  َطَؾك دٍ عْ ل َس ـِ بَ  اِت قَ دَ َص  رَّ

 َطَؾـك لِّ مِ رَ ْضـحَ الْ  ـَ ْبـ ءَ اَل َعـالْ ، وَ ةٍ َقـاحِ كَ  َطَؾـكؾٌّ ُكـ ؿٍ اِصـطَ  ـِ ْبـ سِ قْ قَ وَ 

 ؿاتِِف قَ دَ َصـ عَ َؿـجْ قَ : لِ انَ رَ ْجـكَ  ؾِ ْهـأَ  إَِلك ٍب الِ ل صَ بِ أَ  ـَ بْ  لَّ ؾِ طَ ، وَ ـِ يْ رَ حْ بَ الْ 

 (2).ؿِف تِ يَ زْ جِ بِ  فِ قْ ؾَ طَ  مَ دَ ؼْ يَ وَ 

ًََُ ُسا آٔخًَ /72ع َّ َيَصا  ِِْسُقاِه ًٔ َّ آ ًٖاهٖت ِزَ٘اهٗط ًٔ  ؟ٞٔا

  دُ بْ طَ  اَل قَ  /ز
ِ
ـَ  َل زَ ا َكـمَ  رُ و: آِخ رٍ ؿْ طَ  ـُ بْ  اهلل  (3)ُح تْ َػـالْ ، وَ ةُ دَ ائِـؿَ : الْ آنِ رْ ُؼـالْ  مِـ

، (4)ةِ دَ ائِــؿَ الْ  فـِـل ةُ َشـائِ طَ  ْت اَلــقَ  فُ ُؾــثْ مِ ، وَ ﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ل: ـِـعْ يَ 

 َوَقـاَل ، (5)﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ فِـل اسٍ بَّـطَ  ـُ ابْ  اَل قَ  فُ ؾُ ثْ مِ وَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(57)اكظر لذلؽ الجقاب طـ السمال رقؿ  (7)

 .(666ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (2)

 .(589)برقؿ  ضعقػ ســ الترمذي، و(7167)برقؿ  ســ الترمذياكظر  (7)

 . (2/777)ستدرك الحاكؿماكظر  (4)

 .(7124)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (5)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  63 َأ

 
 (1).ةٌ اءَ رَ بَ  ْت لَ زَ كَ  ةٍ قرَ ُس  رُ : آِخ ٍب ازِ طَ  ـُ بْ  اءُ رَ بَ الْ 

ًََُ ُسا آٔخًَ /73ع َّ َيَصا  ًٔ َٙ  ؟أتاآل

 ـُ اْبـ َوَقاَل  (3)ا.بَ الرِّ  ةُ : آيَ رُ ؿَ طُ  َوَقاَل  (2).ةِ لَ اَل ؽَ الْ  ةُ : آيَ ٍب ازِ طَ  ـُ بْ  اءُ رَ بَ الْ  اَل قَ  /ز

ــطَ  ــ رُ : آِخــاسٍ بَّ ــَش ـَ  َل زَ لٍء َك ــ ــالْ  مِ     ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿: آنِ رْ ُؼ

يِّ رِ دْ خُ الْ  دٍ قْ عِ ق َس بُ أَ  اَل قَ  فُ ؾُ ثْ مِ ، وَ (4)﴾یی
 ـَ قْ َبـ َكـانَ : اسٍ بَّـطَ  ـُ ابْ  اَل ، قَ (5)

 ـُ ْبـ دُ قْ عِ َسـ َوَقاَل ، ًماقْ يَ  (6)قنَ ثُ اَل ثَ ى وَ دَ ْح إِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  ِت قْ مَ  ـَ قْ بَ ا وَ فَ ولِ زُ كُ 

 يَّ رِ آِخ  فِل فُ ؾَ ثْ مِ  رٍ قْ بَ ُج 
 ُثـؿَّ  ،(7)ًعاْس ا تِ فَ ولِ زُ كُ  دَ عْ بَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  اَش طَ : وَ اَل ا، قَ فَ تِ

ـْ ا تَ ؾَ َخ  ـِ قْ تَ ؾَ قْ ؾَ لِ  ـِ قْ ـَ ثْ اإْلِ  ةَ ؾَ قْ لَ  اَت مَ  َ  عٍ قْ بِ رَ  مِ ْٕ  (8).لِ وَّ ا

َٔ  َهِذهِ عؾَّ لَ وَ  ـِ  اِت يَ ا يْ  ةِ آيَ  رِ آِخ  إَِلك ابَ الرِّ  ةِ آيَ  (9)اءِ دَ تِ ابْ  مِ  ةً عَ فْ دُ  ْت لَ زَ كَ  ـِ الدَّ

 .ؿُ ؾَ طْ أَ  اهللُ ، وَ ةً دَ احِ وَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7678)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4654)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 . (8/258)فتح الباري، و(7678)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4654)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 ػسف.التعؾقؼ طىل الجقاب ك كثر الجقاهر الؿضقةاكظر  (7)

تػسقر ابـ لـ ، وتحؼقؼ شقخـا القادطل (77)برقؿ  تػسقر الـسائل، واكظر [287]البؼرة آية  (4)

 . (8/259)فتح الباري، و (7/674)كثقر

 التعؾقؼ طىل الجقاب كػسف. كثر الجقاهر الؿضقةاكظر  (5)

 .تػسقر ابـ كثقر، والتصقيب مـ [ثؿاكقن]يف الؿخطقط:  (6)

 ، والصقاب ما أثبت.[تسع]طقط: يف الؿخ (7)

 .(2944)برقؿ   (2/554)تػسقر ابـ أبل حاتؿاكظر  (8)

 ، وما أثبت أققم لؾسقاق.[آبتداء]يف الؿخطقط:  (9)



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  64 َأ

ٛٗ َٛفُُِّ٘ت ًََتٟ /74ع  ِٖٔب  ؟ملسو هيلع هللا ىلص اه

َ  عٍ قْ بِ رَ  رِ فْ َش  فِل َل فِّ قُ تُ  /ز ْٕ ـَ (1)لِ وَّ ا ـَ  ةَ رَ ْش طَ  ةِ يَ ادِ حَ الْ  ةِ ـَ السَّ  مِ  َوَلـفُ ، ةِ رَ جْ ِف الْ  مِ

ـَ   (2).ةً ـَ َس  قنَ تُّ ِس وَ  ٌث اَل ثَ  رِ ؿُ عُ الْ  مِ

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص ٕٔٔتًَِ٘ ُعَدَٗ ٕٔٔب ٖدَتاِغ ًََتٟ /75ع

زَ ، وَ (4)ـِ قْ ـَ ثْ اإْلِ  مَ قْ يَ  َل فِّ قُ تُ ، وَ (3)سِ قْ ؿِ خَ الْ  مَ قْ يَ  بِفِ  دَّ تَ ْش اِ  /ز  (5).اءِ ثَ اُل الثُّ  مَ قْ يَ  ُجفِّ

 ؟ٕٔٔتًَِ٘ ِضَسًَ ٔفٛ الٝٔاهٖص َعَوٟ َفَوِخَتاِض ًَِّ /76ع

ـ لفِـ فُ َؼـقْ فِ رَ ، وَ ارِ َغـالْ  فِل فُ بَ احِ َص  اسِ الـَّ بِ  ةِ اَل الصَّ  َطَؾك َػ ؾَ خْ تَ ْس اِ  /ز  رِ ػَ السَّ

 هُ دَ ْعـبَ  ةَ َػـقْ ؾِ خَ الْ ، وَ فِ بِ  اءَ ا َج ؿَ اٍد لِ ؼَ ـْ مُ ، وَ فِ تِ الَ َس رِ بِ  ٍق دِّ َص مُ  َل وَّ أَ ، وَ رِ َض حَ الْ وَ 

تِ  فِل يْ الصِّ  رٍ ؽْ ا بَ بَ : أَ فِ ُأمَّ  (6).اهُ َض رْ أَ وَ  فُ ـْ طَ  اهللُ  َل ِض ؼ رَ دِّ

ٍِ َِّع /77ع ِّ َٛفُُِّ٘ت َك  ؟ملسو هيلع هللا ىلص ٕٔأتَدَِٗش ًٔ

: طَ هُ ٍة، وَ قَ ْس كِ  عِ ْس تِ  ـْ طَ  ملسو هيلع هللا ىلص َل فِّ قُ تُ  /ز  ُت ـْـبِ  ةُ َصـػْ َح ، وَ رٍ ْؽـل بَ بِ أَ  ُت ـْ بِ  ةُ َش ائِ َـّ

 ةُ دَ قْ َسـ، وَ ةَ قَّـمَ ل أُ بِـأَ  ُت ـْـبِ  ةَ ؿَ ؾَ َس  مُّ أُ ، وَ انَ قَ ػْ ل ُس بِ أَ  ُت ـْ بِ  ةَ بَ قْ بِ َح  ُأمُّ ، وَ رَ ؿَ طُ 

ـرِ يْ قَ ُج ، وَ ِث ارِ حَ الْ  ُت ـْ بِ  ةُ قكَ ؿُ قْ مَ ، وَ شٍ حْ َج  ُت ـْ بِ  ُب ـَ يْ زَ ، وَ ةَ عَ مْ زَ  ُت ـْ بِ   ُت ـْـبِ  ةُ يَّ

ـْ  فُ ؾَ بْ قَ  اَت مَ ، وَ ّل قَ ُح  ُت ـْ بِ  ةُ قَّ ػِ َص ، وَ ِث ارِ حَ الْ   َؾ ْبـقَ   ةُ َجـيْ دِ : َخ فِ اتِ َج وْ زَ  مِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قر. (7)  ما بقـ الؿعؼقفتقـ ٓ يقجد يف الؿخطقط، وتؿ استدراكف مـ كتب السِّ

 .(4466)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 .(4477)برقؿ  خاريصحقح الباكظر  (7)

 .(479)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(681)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (4)

 .لأللباين  (778-777ص) أحؽام الجـائز، و (4/476)سقرة ابـ هشاماكظر  (5)

 .(478)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(687)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  65 َأ

 
 (1).ـِ قْ اكِ َس ؿَ الْ  مُّ ا: أُ فَ لَ  اُل ؼَ يُ  َوَكانَ ، فِ اتِ فَ وَ  َؾ بْ قَ  ةَ ؿَ يْ زَ ُخ  ُت ـْ بِ  ُب ـَ يْ زَ ، وَ ةِ رَ جْ ِف الْ 

ٍِ /78ع ُٕ َك ِّ َه  ؟ٗهد ًٔ

ــفُ  /ز ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص َل ــ ــقَ الْ  مِ ــاَل ثَ  دِ َل ـَ  ةٌ َث ــ ــذُّ  مِ ــؼَ : الْ قرِ كُ ال ــيُ ، وَ ؿُ اِس ــ: الطَّ اُل َؼ ، ُب قِّ

  دُ بْ طَ ك، وَ ـَ ؽْ يُ  َكانَ  فِ بِ ، وَ (2)رُ اهِ الطَّ وَ 
ِ
ـَ  عٌ َبـرْ أَ ، وَ ؿُ قْ اهِ رَ بْ إِ ، وَ اهلل : اءِ َسـالـِّ  مِـ

 َّٓ إِ  ةَ َجـيْ دِ َخ  ـْ مِـ ملسو هيلع هللا ىلص هِ دِ َلـؾُّ وَ ُكـ، وَ قمٍ ثُ ؾْ كُ  مُّ أُ ، وَ ةُ قَّ قَ رُ ، وَ ُب ـَ يْ زَ ، وَ ةُ ؿَ اصِ فَ 

 (4).رٍ فُ ْش أَ  ةِ تَّ ِس بِ  هُ دَ عْ بَ ، فَ  ةَ ؿَ اصِ  فَ َّٓ إِ  فُ ؾَ بْ قَ  اَت ؿ مَ فُ ؾُّ كُ ، وَ (3)ؿَ قْ اهِ رَ بْ إِ 

ٛٗ ٖزَخَٗ ِىَٓ /79ع ِٖٔب  ؟ّئاَِٚغ ملسو هيلع هللا ىلص اه

َ  َر اِش عَ مَ  ـُ ْح كَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اَل قَ  /ز ْٕ  اَؿـكَّ إِ ، وَ (5)«ةٌ قَ َد َصْ اهُ ـَ كْ َر ا تَ ، مَ ُث رَ قْ  كُ َٓ  اءِ قَ بِ كْ ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/787)طققن إثر، و (7/796)افأكساب إشر، و (7/777)الطبؼاتاكظر  (7)

هق الؼاسؿ، وإكؿا هق طبد اهلل، إٓ أن بعضفؿ جعؾ  (الطقب)مل أجد مـ الؿصادر ما تذكر لـا أن  (2)

، وبعضفؿ مل يػرق، قال ابـ سقد الـاس: وهذا هق الصحقح. يعـل طدم (الطقب)غقر  (الطاهر)

 . (2/764)طققن إثر، و(27ص) كسب قريش، و (7/777)الطبؼاتالتػرقة، واكظر 

 . (2/759)الروض إكػفنكف مـ مارية الؼبطقة التل أهداها إلقف الؿؼققس.  (7)

 .(228-266ص)ٓبـ كثقر  الػصقل، و (2/764)طققن إثر، و (7/777)الطبؼاتاكظر  (4)

، أما «ركـاه صدقةٓ كقرث: ما ت»بؾػظ:  (7757)، ومسؾؿ برقؿ (7192)رواه البخاري برقؿ  (5)

، لكن بلفظ: (9285)برقم  السنن الكربى؛ فٌىه عند النسائي يف اللفظ الذي ذكره املًلف 

ا معاشر إكبقاء...» :  (22/7)فتح البارييف  فال توجد؛ لذا قال احلافظ  «ىحن»أما لفظ:  «إك 

ثكحـ معاشر إكبقا»وأما ما اشتهر يف كتب أهل األصول وغريهم بلفظ:  فقد أىكره  «ء ٓ كقرِّ

  (2/272)موافقة اخلرُب  اخلرََب ، ويف «ىحن»مجاعٌة من األئمة، وهو كذلك بالنسبة خلصوص لفظ: 

ا»َوُوِجَد بلفظ:  «ىحن»قال: وحاصل هذا أن اخلرب مل يوجد بلفظ  ، ومفادمها واحد، فلعل من «إك 

 هذكره ذكره باملعنى، واهلل أعلم.ا

 =إكا »: ...، فؾػظة: (787)برقؿ   (2/728)إجقبة الؿرضقةيف  وقال تؾؿقذه السخاوي 



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  66 َأ

 
َث وَ   ٍر.افِ وَ  ظٍّ حَ بِ  ذَ َخ أَ  هُ ذَ َخ أَ  ـْ ؿَ ، فَ ؿَ ؾْ عِ الْ  ملسو هيلع هللا ىلص رَّ

 والحؿد هلل رب العالؿقـ

 وصحبف سقِّدكا محؿٍد وطىل آلف َطَؾكوصىل اهلل 

 وسؾؿ تسؾقًؿا كثقًرا آمقـ يقم الديـ إَِلكوالتابعقـ لفؿ بنحسان 

 (1)اسؿ الؿـػلــ قـظ بــؿ بؼؾؿ كاسخف مـ مملػف طـت

 (ه7766)عام ـقال لــر شــفـصػ شـك فِل

 ولقالديفؿا، ، ولؾؿملػ،(2) َلفُ غػر اهلل 

 ـ.ـع الؿسؾؿقــولجؿق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للنسائي منفرًدا به عن سائر أصحاب الكتب الستة، وأما ما  السننكذلك هو يف  «معشر إكبقاء =

فقد أىَكَر وروده يف كتب احلديث غرُي واحٍد من األئمة، ومل ىره  «ىحن»وقع يف السًال من لفظ: 

 هصول وىحوها، وكيهنم أوردوه باملعنى.اكذلك إال يف كتب األ

، ثؿ طرفت أكف صقاب كؿا يف آخر (الػقػل)، وكـت أضـف تصحػ مـ [اْلَؿـَِػل]كذا يف الؿخطقط:  (7)

 لشقخـا: كسبًة إىل ذراع َمـََػة. السؿط الحاويكتاب 

 .(لف)، فلثبت: [لـا بف]يف الؿخطقط:  (2)

مـ كسخ الؿخطقط والتعؾقؼ طؾقف يف ضحك يقم الثالثاء  : كان الػراغ-كان اهلل لف–قال أبق مهام 

 بؿؽــة الؿؽرمــة زادهــا اهلل تشريًػــا (ه7/5/7429)الؿقافــؼ 

 وصىل اهلل طىل كبقـا محؿٍد وطىل آلف وصحبف أمجعقـ

 والحــؿد هلل رب العــالؿقـ

 (ه27/6/7477)ثؿ روجع لؾطبعة الثاكقة يف 



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ يف اهطِّ  67 َأ
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  محد احلكمُأللعالمة حافظ بن 

 (ه7777) قىف سـةؿتال

 

 

 حتقٚق ٗتعوٚق

 بٌ همام حممد بن علٌ الصىمعٌ البًضانٌأ

 



 َِ ِّ َُٔب  ٔٝ ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضؤٍكَتاُب ٔضرَي ًَُش  68 ا 

 
 

 



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  71 ٔكَتاُب ٔضرَي

ُب  ا ِة ِكَت ا ِسرَي َن يِّ ِب ٍد َن مَّ َح ى ُم هلل صم ه ا ي ه عم ل ه وآ ب ح م وص م س   و

 اُلمَطوَِّس الشَِّسٍِف َنَسِبِى ِذِكُس

 

ُسْْقُل اَِاِشِْْؿل  الُؿْصَْْطَػك  ُهَْْق الر 

 

ََٕكْْْاِم َمْ   (1) اًد تَِْْْخْقُْْْر ا
(1)

 َوَشَْْْرَفا 

ْْْْقُه   ْْْْْب َأُب ُْْْْد الُؿط ؾِ ُْْْْد اهلل َطْب  َطْب

 

ـَْتِسْْْْْب َفَفاِشٌْْْؿ َطْبُْْْْد مَ   (2)  ـَْْْاٍف َي

ـِ   ـُ ُقَصْْْْلِّ ْبْْْ  َواْكِسِْْْب  ٍب كِْْْاَل اْبْْْ

 

ِْْْب   (3) َْْْمي  َغالِ ـِ ُل ْْْ ِْْْب ْب َة َكْع ْْْر   ُم

ْْْك  ٍْْْؽ إَِل ـِ َمالِ ْْْ ْْْرٍ ْب ـُ فِْف ْْْ َْْْق اْب  ُه

 

ـَ كَ   (4) ْْْْْرٍ كِ ْْْْةٍ ْض ْْْْةٍ  اَك ْْْْاَل  ُخَزْيَؿ  َط

ـُ ُمَضْْْْْر    ُمْدِرَكَْْْة إِْلَقْْْاَس َوْهَْْْق ْبْْْ

 

ـِ َمَعْْْد  اْشَْْْتَفْر   (5) ـُ كَِْْْزاِر ْبْْْ  اْبْْْ

 ْْْ بِقِ  ُه ْْْذ  ْْْك ال ْْْْدَكاَن إَِل ـُ َط ْْْ  َق اْب

 

(6)  ْْ ُْْب َقْطًع ـَْس ِْْحقِ   اُي ْْل الص 
َْْق فِ  َوْه

ُْْْْْْْْب   ٌْْْْْْْْة َتـْتَِس ـَ ُْْْْْْْْف تِم  َوُأم 

 

ـَْْاٍف َكَسُْْْبقا  (7) ـْ َطْبِْْْد َم  لَِقْهِْْب ِمْْ

ـِ كِْْْْاَل   َْْْْرةٍ اْبْْْْ  ِب ات َصْْْْاَل لُِزْه

 

َٓ بِالـ    (8) ْْْْْا َأو  ِْْْْْذي َذَكْرَك  َسِْْْْْب ال 

 الُؿْصَْْطَػكَوَقْْْد َحَؿْْك اهللُ ُأُصْْقَل  

 

َػاِح الَجْاِهؾِْل َحت ْك َصَْػا  (9) ـَ السِّ  (2)ِم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لألزهري.  (4/414)هتذيب الؾغةهق إصؾ.  ، والؿحتد[محـَد]يف إصؾ:  (7)

لأللباين  صحقح السقرة الـبقية، و (6/762)فتح الباري، و(7/246)ٓبـ كثقر  السقرةاكظر  (2)

لؾؿملػ رقؿ  أمايل يف السقرة الـبقية، و (6/729-774)إرواء الغؾقؾ، و(77-71ص)

 ، مع تعؾقؼل طىل ذلؽ.(2)، و(7)السمال 



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  70 ٔكَتاُب ٔضرَي

 

 

ٌِِلِدي ِذِكُس  ملسو هيلع هللا ىلص َم

 

 

ْْْْْؾِ  ْْْْْاِم الِػق ْْْْْاَن بَِع ُْْْْْدُه َك  َمْقلِ

 

ْْْْاَل   (11) َْْْْؾ الِخ ْْْْؾِ َوُكِؼ ـْ َقؾِق ْْْْ  ُف َط

لِ   َو  ِْْْْع ٕا ـْ َربِق ْْْْ ْْْْْرٍ ِم ْْْْاكَِل َطْش  َث

 

لِ   (11) ْْْق  ْْْاَل َتَح ـِ بِ ْْْْق ـَ ْْْْقِم ِآْث ْْْل َي
 فِ

 َمْْْاِن َحْؿؾِْْْفِ َمْْْاَت َأُبْْْقُه فِْْْل زَ  

 

 َطَؾْْك َأَصْْ ِّ َمْْا َأَتْْك فِْْل َكْؼؾِْْفِ   (12)

ْْْْل َلْقَؾِْْْْة الِؿْْْْقاَل وَ    دِ َكْْْْْؿ َبَْْْْدا فِ

 

ْْْْل َسْْْْائِرِ الْْْْباَِل   (13) ـْ تَيٍْْْْة فِ  دِ ِمْْْْ

َْقَطْْْارِ   ْْْقِر فِْْْل ٕا ـ   ِمـَْفْْْا ُسْْْطُقُع ال

 

ْْْْارِ   (14) ْْْْقُد الـ  َْْْْذا ُخُؿ ْْْْاَءًة َك  إَِض

ْْج    َْْقانٌ َواْرَت َْْؼطْ  (1)دِْي َْْْرى َوَس  لِؽِْس

 

َْٕرِض ُتَحْطْ مِ   (15) َْراَفاِت إَِلك ا  (2)ـَ الش 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وهق خطل.[يَقانٌ إِ ]لؿخطقط: يف ا (7)

 صحقح مسؾؿ، و(711-7/99)ٓبـ سعد  الطبؼات، و(7/45)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (2)

، (729-7/726)لؾبقفؼل  دٓئؾ الـبقة، و (2/617)مستدرك الحاكؿ، و(7762)برقؿ 

التعؾقؼ طىل الجقاب طـ  كثر الجقاهر الؿضقَّة طىل أمايل السقرة الـبقية، و (7/76)زاد الؿعادو

 .(4، و7)السمال رقؿ 



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  71 ٔكَتاُب ٔضرَي

 

 

ٌَاِضِنى ِذِكُس  ًََنِشَأِتِى ًََكَفاَلِتِى ملسو هيلع هللا ىلص َح

 

ـِ  ـَ الَحَقاِضْْْْْ ْْْْْ ٌْْْْْة ِم ُْْْْْف ُثَقْيَب  َل

 

ـِ   (16) ْْْْْ ِْْْْْف َوُأم  َأْيَؿ ُة َطؿِّ َٓ ْْْْْْق  (1)َم

ِْْْْْب   ُْْْْْدوِن َرْي ُْْْْْد بِ ُْْْْْرُه بَْع  َوضْئ

 

ـُْْْْْت َأبِْْْْل ُذَ ْيِْْْْب   (17)  (2)َحؾِقَؿٌْْْْة بِ

ْْْْامَ   ْْْْك َأَق ـِ َأوْ  َحت  َْْْْدَها َحْْْْْقَلْق ـْ  ِط

 

(18)   ًٓ َْْقا َْْؽ َأْق ـْ َذلِ ْْ َْْر ِم  (4)َرَوْوا (3)َأْكَث

ْْْْْؾ   ْْْْاَك َوُغِس ـَ ْْْْْدُرُه ُه ْْْْؼ  َص  َوُش

 

(19)  ْْ  (5)ُكِؼْْْْؾ  اُثْْؿ  ُمؾِْْل بِِحْؽَؿٍْْة َكص 

ْْْْْْا  ـَ َْْْْْْد تِم ِْْْْْْف ُأِطق ُمِّ  ٕ ْْْْْْؿ   ُث

 

(21)  ْْْْْْ ُْْْْْْف اهلُل َكَباًت ـْبُِت ـَا اُي ْْْْْْ  (6)َحَس

ـُ ِسْْْت     َوَكَؼْْْْؾ َوُقبَِضْْْْت َوْهَْْْق اْبْْْ

 

ْْْؾ   (21) َْْق ُمَع ِْْقي َوْه َُٕم َْْمِن ا ـَ َث ْْ  (7)اْب

ْْْك  هِ إَِل ْْْل ِحْجْْْرِ َجْْْدِّ ْْْل فِ  ُثْْْؿ  ُربِ

 

(22)  ْْ ْْاَل َأْن َم َْْمٍن َكُؿ ـُ َث ْْ َْْق اْب  (8)اَت َوْه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(7777)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (7)

 .(5)التعؾقؼ طىل جقاب السمال رقؿ  كثر الجقاهر الؿضقَّة، و(7/274)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (2)

 ، وهق خطل.[أققاٌل ]يف الؿخطقط:  (7)

 . (7/274)سقرة ابـ هشاماكظر  (4)

دٓئؾ ، و(4267)، و(762)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(749)برقؿ  البخاريصحقح اكظر  (5)

 .(7/751)لؾزرقاين  شرح الؿقاهب الؾدكقة، و (7/597)فتح الباري، و (7/778)الـبقة

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)

 دٓئؾ الـبقة، و(7/47)ٓبـ سقد الـاس  طققن إثر، و (7/797)سقرة ابـ هشاماكظر  (7)

(7/788). 

 .(51ص)لؾذهبل  السقرة، و (7/788)الطبؼات، و(7/275)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (8)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضؤٍكَتاُب   ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  72 ٔضرَي

ْْم    ِْْب ل ْْا َصالِ ْْك َأَب َْْْضك َأْوَص ْْفْ   َق  بِ

 

ْْفْ   (23) ـْ َأبِ ْْ ِْْف ِم ْْك َطَؾْق ـَ َْْزْل َأْح ْْْؿ َي  (1)َفَؾ

اِهْْْْب َحت ْْْك إَِذا َجْْْاَء بَِحقَْْْرا    الر 

 

ـَ اَلؿَقاِهْْْْب   (24) ْْْ  (2)َحْْْاَر لَْْْم َرَأى ِم

ْْْْْؾ    ِْْْْْف الظِّ ْْْْْاَل إَِلْق ْْْْْقا َم  إِْذ َكَزُل

 

ْْْْْؾ    (25) ٌْْْْْة ُتظِ ُْْْْْف َغَمَم َْْْْْذا َل  (3)َك

َْْْْػاِت   ـَ الصِّ ْْْْ ِْْْْف ِم ْْْْْد َرَأى فِق  َوَق

 

ْْْقَراةِ   (26) ِْْؾ َوالت  ْْل اِيْكِجق
ْْاَء فِ ْْا َج  (4)َم

 ْْْ ِْْْدهِ َوَق ـْ ُحس  ْْْ ِْْْف َم ْْْك َطَؾْق  ْد َخَش

 

ـَاِشًْْْْْد َوملْ َيْْْْْ  (27) هِ  اَزْل ُم  (5)بَِْْْْْردِّ

ْْْل   َْْْْرَة فِ ْْْْل َطْش ـ ُف اْثـََت ْْْ ْْْاَن ِس  َوَك

 

ْْْْاَل   (28) ِْْْْػ  َسْْْْْػَرتِِف تِْؾَْْْْؽ بِ  (6)َتَقق 

ْْْْارِ   ِْْْْة الِػَج ُم  ْْْْْرُب ٕا ْْْْاَن َح  َوَك

 

ْْارِ   (29) ْْل تَث ـَ فِ ْْْرِي َْْدى الِعْش َْْق َل  (7)َوْه

ِْْْْفَدا  ْْْْْد َش ُْْْْف َق ُْْْْف َأك  ـْ ْْْْاَء َط  َوَج

 

َْْذاكَ   (31) ْْقِل َوبِ َْْػ الُػُض ِْْفَدا ِحْؾ  (8)َش

َْْْرمْ   اُن الَح ْْْؽ  َْْْرْيُش ُس ْْْْت ُق  َتَحاَلَػ

 

ـْ َقْْد َضَؾْؿْ   (31) ـِْصُػقا الَؿْظُؾقَم مم    (9)َأْن ُي

 ْْْْْْْ َْْْْْْْرا اَوَثاكًِق ْْْْْْْْػَرُتُف ُمْتِج  َس

 

َْْتْلَجَرا  (32) ٍْْة ُمْس ْْْع َخِد َ ْْاِم َم  (10)لؾش 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (7/51)طققن إثراكظر  (7)

لؾذهبل  السقرة، و (2/675-676)مستدرك الحاكؿ، و(7699)برقؿ  ســ الترمذياكظر  (2)

 . (7/797)صحقح ســ الترمذي، و(57ص)

 سابؼ.اكظر الؿصدر ال (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)

 .(7/716)، وابـ كثقر (67ص)لؾذهبل  السقرة، و (7/247)سقرة ابـ هشاماكظر  (7)

 . (7/721-727)سقرة ابـ هشاماكظر  (8)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (9)

 فتح الباري، و (2/74-75)الطبؼات، و (7/754-755)سقرة ابـ هشاماكظر  (71)

 .(7827)شرح حديث رقؿ  (7/777)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  73 ٔكَتاُب ٔضرَي

ٍْْس طُ   ـَ َوَخْؿ ْْْرِي ـُ ِطْش ْْ َْْق اْب ُْْر َوْه  هْ ْؿ

 

ْْْاَل   (33) ْْْاَن الُغ ُْْْف َك َْْْْرهْ ُم مَ َوَمَع  (1)ْقَس

َأىَوَقْْْْد رَ  
(2)

َيْْْاِت َمْْْا  ـَ ٔا ُْْْف ِمْْْ  َل

 

َما  (34)  (3)َيِزيُْْْْد َطْْْْم  َقْبَؾُْْْْف َتَؼْْْْد 

ْْْْب   ْْْا َخَط ْْْْد تَب إِي اَه َْْْد َأْن َق  َوبَْع

 

ـْ اْوَسِط ُقَرْيٍش فِل الـ َسْْب   (35)  (4)َوْهَل ِم

 َوْهَْْْل ال تِْْْل َقْْْْد َبْْْاَدَرْت َتْصِْْْديَؼفْ  

 

(36)  ْْْ ِْْْت الص  ِْْْف َوَكاَك ـْ َربِّ ْْْ  (5)ِديَؼفْ َط

ْْْد   ـْ َوَل ْْ ُْْع َم ْْا َجِؿق ْْل ِمـَْف
َْْل ال تِ  َوْه

 

ْْا َوَردْ   (37) ْْاْفَفْؿ َم َْْراِهقَؿ َف َْْر إِْب ْْا َغْق  (6)َم

ْْْفْ   َْْْت َوَل َْْْرْيٌش اْلَبْق ْْْْت ُق ـَ ْْْْد َب  َوَق

 

ْْْفْ   (38) ٌْْْس َكاِمَؾ ْْْقَن َوَخْؿ   (7)إِْذ َذا َثاَلُث

ْْرِ   ِْْع الَحَج ْْلِْن َوْض ْْل َش ْْقا فِ  َواْخَتَؾُػ

 

ُؿْْْقُه فِقْْْ  (39) ََٕثْْْرِ َفَحؽ   (8)ِف َكْْْص  ا

َْْْعفْ   ْْْْد َوَض ِْْْف َق ْْْل ِرَدائِ ُْْْث فِ  بَِحْق

 

ُفْْْْؿ بَِطْْْْرٍف َقْْْْد َرَفَعْْْفْ   (41)  (9)َوُكؾ 

ْْْْا  ـَ َِمق ُْْْْؿُف ٕا ْْْْاَن اْس ْْْْـَُفْؿ َك  َوبَْق

 

ْْْْا  (41) ـَ ْْْْاَزُه ُمبِق ْْْْْد َح ٍْْْْؼ َق  (10)لُخُؾ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

، والؿثبت هق الصقاب: ٕن الذي رأى هق مقسرة، فؼد رأى فقف مـ الـجابة [رؤي]يف الؿخطقط:  (2)

ب تطؿع بلن يؽقن زوًجا لفا، ويـظر جقا وإماكة وغقر ذلؽ مـ إمقر التل جعؾت خديجة 

 .إمايلمـ  (77)السمال رقؿ 

 . (2/74-75)الطبؼات، و(755-7/754)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 .(67)، والبقت رقؿ (741)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 .(7827)شرح حديث رقؿ   (7/777)فتح البارياكظر  (6)

 .(77ص)لؾذهبل  السقرة، و (5/712)مصـػ طبد الرزاقاكظر  (7)

، (777)برقؿ  مسـد الطقالسل، و (7/458)مستدرك الحاكؿ، و (7/425)مسـد أمحداكظر  (8)

 .لأللباين  (45ص) صحقح السقرة، و(84ص) فؼف السقرةوتحؼقؼ 

 اكظر الؿصدر السابؼ. (9)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (71)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  74 ٔكَتاُب ٔضرَي

 

 

ُِ َبِدِء ِذِكُس ٌَِح َِِى ال ًََس ِإَل ًََصِخِبِى  ًَآِلِى   لََّمَصلَّى اهلُل َعَلَِى 

 

ْْْؾِ  ُس ُْْْع الر  ِْْْف َجِؿق َْْْْرْت بِ ْْْْد بَش   َق

 

َْْزلِ   (42) ـْ ْْاٍب ُم ْْؾِّ كَِت ْْل ُك َْْذاَك فِ  (1)َك

ْطَقةِ إِْبَْْْْْْْراِهقؿُ   ْْْْْْْاُه بِالْْْْْْْد  ـَ  َط

 

َْْْر   (43) َكَْْذا ِبِِْْف َقْْْد َبش 
(2)

 الَؽؾِْْقؿُ  

َْْْْرا  ْْْقُ  بَش  ْْْك اَلؿِس ِْْْف ِطقَس ْْْؿ  بِ  ُث

 

ـْ َبْعِْْْْدِه   (44) ْْْْ ُْْْْف ِم ًْْْْرا بَِلك   (3) ُِمَبشِّ

ْْْْل   ْْْْكَوفِ َْْْْػاُتُف َأَت ـِ ِص ْْْْابَْق  الؽَِت

 

ْْْاَل   (45) ْْْقُؾَفا بِ ْْْا َتْػِص ْْْاٍب َثَبَت  (4)اْرتَِق

ْهَبْْْْْانُ   َْحَبْْْْْاُر َوالر   َوَأْخَبَْْْْْر ٕا

 

ْبَقْْْانُ   (46) ْْْاَء بِِْْْف التِّ ُْْْف بَِْْْم َج ـْ  (5)َط

ْْْقا  ْْْْد َكَطُؼ ِْْْف َق ِـّ بِ ْْْ ُْْْػ الِج  َهَقاتِ

 

َْْْترُِق   (47) ُْْْفِب اُلؿْس ْْْل بِالش  ْْْْد ُرِم  َوَق

ْْْْؾ    ِْْْْف َس َْْْْذا َطَؾْق ْْْْارُ َك َْحَج  َؿ ٕا

 

َْْجارُ   (48) َْٕش َْْث َوا ِْْؾ َأْن ُيْبَع ـْ َقْب ْْ  (6)ِم

 َوَكْْْاَن فِْْْل َغْْْاِر ِحَْْْراٍء َيْعُبُْْْد  

 

(49)   َٓ دُ َمْْْْْق و  ًة َلفْْْْا َيْْْْز   (7)ُه ُمْْْْد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(4878)برقؿ  ح البخاريصحقاكظر  (7)

 .[كذا قد بشر بف الؽؾؿ]يف الؿخطقط:  (2)

مـ  [5]، والؿثبت مـ الؿخطقط، واكظر تػسقر آية [مبشرا]بدل ققلف:  (بال مراء)يف الؿطبقع:  (7)

 .محاسـ التلويؾ، وتػسقر الؼاسؿل تػسقر ابـ كثقرسقرة الصػ مـ 

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 .(22)ؿ: اكظر البقت رق (5)

 .(2277)رقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (6)

 .(741)رقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشب ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  75 ٕ ٗضؤٍكَتاُب ٔضرَي

 َحت ْْك َأَتْْاُه الَحْْؼ  فِْْل َغْْاِر ِحَْْرا 

 

(51)   َٓ ْْاَن  ْْك َذاَك َوَك َْْق َطَؾ َْْرى َوْه  (1)َي

   ٓ ْْْْاِم إِ ـَ َْْْْدى الَؿ ْْْْا َل ْْْْلْ  ُرْ َي  تِكَت

 

ْْتِْثَباِت   (51) ْْك اْس ْْْبِ  َطَؾ ِْْؼ الص   (2)َكَػْؾ

ِْزيْْْْْؾِ    ُثْْْْْؿ  َأَتْْْْْك ِجْبرِيُْْْْْؾ بِالتـ 

 

(52)  ْْْْ ِْْْْف َتْبؾِقًغ ـِ  اإَِلْق ْْْْ ْْْْؾِ َط  (3)الَجؾِق

ْْْْؿِ   ْْْْْدُر الَؼَؾ ِْْْْزَل َص ْْْْا ُأْك َل َم  َأو 

 

  (4) (َمْْا ملْ َيْعَؾْْؿِ )إَِلْْك اْكتَِفْْا تيِْْة   (53)

 ْْْْْ ْْْْْاَد َراِجًػ ْْْْْا اَفَع ْْْْْماُدُه بَِف  ُف

 

ْْْْك َخدِ   (54) ْْْْاإَِل ْْْْنِْذ َأْكَبَلَه ٍْْْْة َف َ (5) 

َْْْْرهْ   ْْْْْدٍء َخَب ْْْْادِ  بِ َقْت َب ْْْْد   َفَص

 

َْْْْرهْ   (55) ـِ َكْقَفٍْْْؾ َغَْْْدْت ُمَبشِّ  (6)َوْٓبْْْ

ْْْْؿ     َدَطْْْْا بِِْْْْف َفَؾْْْْم  َأْن َتْْْْاَل  ُث

 

َٓ َقاَل اْبِشَْر   (56)  (7)ْن َهَْذا ال ِْذي َقِْد ُأْكِْز

ْْْفْ   ِْْْزُم بِ ِْْْذي َكْج ْْْقِؿ َوال  ْْْك الَؽؾِ  َطَؾ

 

(57)  ْْْ ُْْْف بِ ْْْإِيَمُك ْْْفْ  ااْلَقْحِل َحؼ   (8)َفاْكَتبِ

َْْْْرا  ُْْْْف َفَت ـْ ْْْْالَْقْحُل َط َْْْْد َذا َف  َوبَْع

 

ـِ َأْو َثْْْاَل   (58) ـََتق  (9)ٍث ُأثَِْْْرافِْْْل َسْْْ

ثِرِ   ْْْْْْد  َْْْْْْؾ بِاُلؿ َْْْْْْدَها ُأْرِس  َوبَْع

 

ِـُّفْؿ َوالَبَشْْْْرِ  لؾـ ْْْاِس ُكْْْال    (59)  ِجْْْ

َسْْْْْْْالَفْ   ْْْْْْْالت ْبؾِقِغ لؾرِّ  َفَؼْْْْْْْاَم بِ

 

ِْْذرً   (61) ـْ ْْالَحؼِّ ُم ْْ ابِ ْْاَل ُأْولِ  (10)َلفْ ل الض 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 .(741)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (8)

 . (7/77)فتح الباري، و(779ص) سقرة ابـ إسحاقاكظر الؿصدر السابؼ، و (9)

 . (7/86)زاد الؿعاداكظر  (71)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  76 ٔكَتاُب ٔضرَي

ًْْْْْْر   ْْْْْلَنْ  اُمبَشِّ ـْ َأَصاَطُْْْْْف بِ  لَؿْْْْْ

 

ـِ َفْضُْؾ   (61) اَرْي ـْ َِيْسَعَد فِل الْد  ـَ  ِذي الِؿْ
(1)

 

ْْْْْْالِ   َج ـَ الرِّ ْْْْْْ ـٍ ِم ْْْْْْْمِم ُل ُم  َأو 

 

َْْْقالِل  (62) ـْ َم ْْْ ْْْرٍ َوِم ْْْق َبْؽ ِْْْف َأُب  (2)بِ

ْْْْْل   
ـْ ِغْؾَمكِِفْْْْْْؿ َطؾِ  َزْيٌْْْْْد َوِمْْْْْ

 

ْْْْل    (63)
ْْْْقِؼِفْؿ َولِ ـْ َرقِ ْْْْ ْْْْاَلٌل ِم  (3)بِ

ْْْْْاءِ   ِـَّس ـَ ال ْْْْْ ٌْْْْْة ِم َْْْْْذا َخِد َ  َك

 

ـْ َحْْْْاَز ُذَرى الَعْؾَقْْْْاءِ   (64) ُل َمْْْْ  (4)َأو 

يِؼ   ْْْْْْدِّ َْْْْْْدْطَقةِ الصِّ ْْْْْْقا بِ ـُ  َوتَم

 

ِْْْْؼ   (65) ْْْْل الت ْقفِق
ـْ ُأولِ ْْْْ ْْْْْقٌم ِم  هلل َق

ْْْْْعدٍ   َْْْْذا َكَس ٍْْْْة َك ْْْْرِ َصْؾَح بَْق  َوالز 

 

ُْْد َذا  (66) ْْؿ  َبْع ْْْقٍف ُث ـِ َط ْْ ْْْثَمَن َواْب  (5)ُط

ْْْْْك َأُبْْْْْق ُطَبْقَْْْْْدةَ    َوَغْقُْْْْْرُهْؿ إَِل

 

 (6)ِم َجْؿٌْع َدَخْاَل َأْن َكاَن فِل اِيْسْاَل   (67)

ْطُقة ِسْْْْْر    َٓ  اَوَكاَكِْْْْْت الْْْْْد   َأو 

 

ْْاَل   (68) َْْق َث ـٍ  ٍث َكْح ْْـِق ـْ ِس ْْ ْْاَل  ِم  (7)ُكؿ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غقر واضحة يف الؿخطقط. (7)

 .(724-775ص) باين لألل صحقح السقرة، و (7/715-716)سقرة ابـ هشاماكظر  (2)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

، (75)، و(74)التعؾقؼ طىل جقاب السمال رقؿ  كثر الجقاهر الؿضقَّةاكظر الؿصدر السابؼ، و (5)

 .(78)، و(77)، و(76)و

 .(779ص) سقرة ابـ إسحاقاكظر  (6)

 . (7/86)زاد الؿعاد، و(872)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و (7/725)سقرة ابـ هشاماكظر  (7)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  77 ٔكَتاُب ٔضرَي

 

 

ٌَِة ِإَلى اهلل َتَعاَلى ملسو هيلع هللا ىلص ِذِكُس جَِوِسِي  ِبالدَِّع

 ِىـَن ِبـِن آَمـًََم ِل َذِلَكـِن َأِجـَن اأَلَذى ِمـُى ِمـاَلـا َنـًََم

 

َْْْدَها ًْْْر  (1)َوبَْع ْْْْدِع َجْف َْْْرا ابِالص   ُأِم

 

ِْْْذَرا  (69) ـْ ـَ ُم َْْْربِق َْٕق ـَ ا ْْْْق ْْْاَم َب  (2)َفَؼ

َْْْػا َوَصَْْْعدا   َحت ْْْك إَِذا َجْْْاَء الص 

 

َْْْدا  (71) ِـّ َْْْلْبَؾِغ ال ْْْاَداُهْؿ بِ ْْْاَلُه َك  (3)َأْط

 َفَعْْْْؿ  ُثْْْْؿ  َخْْْْص  بِالت ْحِْْْْذيرِ  

 

(71)  ْْْْ ـْ كِْؼَؿ ْْْْ َْْْْذاَرًة ِم ِْْْْديرِ َك  (4)ِة الَؼ

ْْْْب   ْْْل َلَف ـْ َأبِ ْْْ َْْْقَأ ِم ـْ َأْس ْْْ  َوملْ َيُؽ

 

ْْْب   (72) ـَْتَخ ِْْف الُؿ ـِ َأِخق ْْ ْْك اِْب ا َطَؾ  (5)َرد 

ْْْْْفْ   ْْْْْل َأذِي تِ
ْْْْْاُر فِ ْْْْْالََغ الُؽػ   َوَب

 

 (7)ُمْسَْْتِجقِب َدْطَقَتْْفْ  (6)َذاءِ يَْْوفِْْل إِ   (73)

ْْْْْربً   َْْْْوَحبْ  اَض ْْْْْد  اًس ًْْْْة َوَق  َوإَِهاَك

 

َْؿْد َحَمُه ُذو الَعْرِش الُؿفَ   (74) ـُ الص   (8)ْقِؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 أي: وبعد سرية الدطقة. (7)

 .(214)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4777)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 .(4771)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 .[إذاء]يف الؿخطقط:  (6)

مسـد ، و(7794)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7678)، و(4875)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 . (7/414)أمحد

 . (7/97-98)زاد الؿعاداكظر  (8)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  78 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْْْْفْ   ُْْْْؿ الظ َؾَؿ ْْْْم  اْزَداَد ُضْؾ َْْْْذا َول  َه

 

َْْْْْحَؿفْ   (75) َْٕص ْْْْْاِجُروا   (1)تَذَن َأْن ُيَف

ْْْْـُْفؿُ   ْْْْاَر ِم ْْْْل  َفَس َْْْْق الـ َجاِش  ُه

 

ـَ ُهْْْؿُ   (76) ْْْق
ـْ َفْْْْقِق الث َمكِ  (2)إَِلْقِْْْف ِمْْْ

ْْْْا  َْْْْرْيٌش َأْجَؿَع َْت ُق َٕ َْْْْم ْْْْْد َت  َوَق

 

ْْْل   (77) ْْقا الـ بِ ْْم  َأْن َيْؼُتُؾ ْْا (3)َفَؾ  (4)اْجَتَؿَع

ِْْْْب   ِْْْْل َهاِشِْْْْؿ َوالُؿط ؾِ  ِشْْْْْعبَا بَـ

 

ِْْف َطَؾْْك ِحَمَيِْْة الـ بِْْْل   (78)  (5)َمْْْع َطؿِّ

ُفْْْْْؿ َطَؾْْْْك َقْطِعِفُؿْْْْق   َأْجَؿَْْْْع ُكؾ 

 

 (6)قَث فِْْْل ِشْْْْعبُِفؿُ َفَؿَؽُثْْقا َثْْْاَل   (79)

َْْْْْباَل   ُْْْْْؿ ال ا بِِف ْْْْْد  ْْْْْتَد  ِج  ءُ َفاْش

 

ْْْْاَل   (81) ُْْْْد َوالَغ ْْْْاءُ ُء َواْلعَ َوالَجْف  (7)ـَ

ـَ اْلؽَِْْْرامِ    َفَؼْْْاَم َرْهٌْْْط ُهْْْْؿ ِمْْْ

 

ْْْْامِ   (81) َْٕرَح َْْْْة ا ُْْْْروا َقطِقَع  (8)َوَأْكَؽ

ُقْْْْقا َصِْْْْحقَػَة الظ ْؾِْْْْؿ ال تِْْْْل    َوَمز 

 

 (9)َقْْْد َأْجَؿُعْْقا فِقَفْْا َطؾَْْك الَؼطِقَعْْةِ   (82)

ْْْْفْ    َوَذاَك َطْْْْاَم الَعْشْْْْْرِ بَْعَْْْْد بِْعَثتِ

 

  (11)ْوَجتِْفْ زَ  (10) َوفِقِف َقْد َكاَن َِوَفْاةُ   (83)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 .[فؾؿ]يف الؿخطقط:  (7)

 .(227ص)لؾذهبل  السقرة، و (7/222)طققن إثر، و(7/471)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 فتح الباريوشرحف مـ  (7882)برقؿ  صحقح البخاري، و (7/471)سقرة ابـ هشاماكظر  (6)

 . (7/247)الؿقاهب الؾدكقة، و(7/244)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 السقرة، و(7589)، و(7882)برقؿ  صحقح البخاري، و (7/471)سقرة ابـ هشاماكظر  (8)

 .(227ص)ؾذهبل ل

 اكظر الؿصدر السابؼ. (9)

 ، وهق خطل مـ الـاسخ.[وفاء]يف الؿخطقط:  (71)

 الؿقاهب الؾدكقة، و (7/757)طققن إثر، و(772-277ص) سقرة ابـ إسحاقاكظر  (77)

(7/266). 



ٌٖٕد صوٟ اهلل ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  81  عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضؤٍكَتاُب ٔضرَي

ْْْْفِ   ِْْْْذي بِ ِْْْْف ال  ْْْْاُة َطؿِّ َْْْْذا َوَف  َك

 

ْْفِ   (84) بِ ـْ ُصال  ْْ ـُ ِم ْحَؿ ْْر  ُْْف ال ْْْد َحاَص  (1)َق

َْْْجَدا  ْْْم  َس ْْْـ ْجَؿ َفَؾ ْْْاَل ال ْْْْد َت  َوَق

 

َْْْدا  (85) ـْ َط ْْْ ْْْؾُِؿُفْؿ َوَم ُْْْف ُمْس  (2)َتاَبَع

 َوِحقْْْـَم َقْْْْد َشْْْاَع َذلَِْْْؽ الـ َبْْْا 

 

(86)  ْْ َب ْْْد َغر  ـْ َق ْْ ُْْض َم ِْْف َبْع  (3)اتَب إَِلْق

َْْْْْْة بِْْْْْْالِجَقاِر    َوَدَخُؾْْْْْْقا َمؽ 

 

ْْاِري  (87) ْْل الَب ٌب فِ ْْذ  ُْْفْؿ ُمَع  (4)َوَبْعُض

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4884)برقؿ  صحقح البخاري، و (7/772)سقرة ابـ هشاماكظر  (7)

(24). 

كصب ، و(715)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4867)، و(4862)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 .لأللباين  الؿجاكقؼ لـسػ قصة الغراكقؼ

 .(7/418)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (7)

: الباري والبارية والبقريا : الطريؼ، قال إصؿعل (الباري)كذا يف الؿخطقط والؿطبقع، و (4)

 يف الؽالم طـ كعقت الطريؼ. الؿخصصب الطريؼ. كؼؾف طـف ابـ ِسْقَده يف فارسلٌّ معرَّ 

 زاد الؿعاد، و(7/777)ٓبـ كثقر  السقرة، و(267ص)ٓبـ إسحاق  السقرةواكظر 

(7/98-99). 



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  80 ٔكَتاُب ٔضرَي

 

ًَامِلِعَساِج  ِذِكُس اإِلِسَساِء 

ٍَُبلَِّغ ِزَساَلَة َزبِِّى ملسو هيلع هللا ىلصًََعِسُضُى  ًٌُُي َحتَّى  َُئ   َنِفَسُى َعَلى َقَباِئِل الَعَسِب ِل

َْْْم  َْْْراُء َك ْْْاَن اِيْس ْْْْد َك َْْْد َذا َق  َوبَْع

 

َْْم   (88) ُْْروُج لؾس  ْْاُب َوالُع ْْاَء الؽَِت  (1)َج

ْْْْْاَء اهللُ   ُْْْْْث َش ُْْْْْْؿْستََقى َوَحْق  لِ

 

ـَْتَفْْْْْاهُ   (89) َْٕدَرى بُِؿ  (2)َكَْْْْْم ُهَْْْْْق ا

ْْْانَ   ْْْاَل  َوَك ِْْْؿ بِ وِح َوالِجْس ْْْالر   َذا بِ

 

ْْص    (91) ْْْؿ َك ْْؽ  َوَك ْْاَل  َش ْْْد ُكِؼ ِْْف َق  (3)بِ

ْْْْْاَل    ةُ َوُفرَِضْْْْْْت ُهـَالَِْْْْْؽ الص 

 

ْْْْت   (91) ِْْْف َواْكَجَؾ ْْْاُت  َطَؾْق ُْْْف أَي  (4)َل

ْْْك   ْْْْقِم َأَت َْْْؽ الَق ْْْبَاِح َذلِ ْْْل َص  َوفِ

 

َتْْا  (92)  (5)ِجْبرِيُْْؾ لْؾَخْؿِْْس َغَْْدا ُمَققِّ

َْْْْْْراءِ   َْْْْْْر بِاِيْس َْْْْْْدَما َأْخَب ـْ  َوِط

 

 (6)َكْْْْْْاِدَيُفْؿ َزاُدوا بِْْْْْْآْزِدَراءِ   (93)

ْْْْرِ   َْْْْؼاُق الَؼَؿ ْْْْاَن اْكِش َْْْْد َذا َك  َوبَْع

 

ْْْالت َقاُترِ   (94) ْْْل أِي َوبِ
 (7)َقْْْْد َجْْْاَء فِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . (7/256)فتح الباري، و(762)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7887)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(767)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(749)برقؿ  البخاري صحقحاكظر  (2)

 . (7/497)لعقاض  إكؿال الؿعؾؿاكظر  (7)

 .(767)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(749)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (4)

برقؿ  سؾسؾة إحاديث الصحقحة، و(757-2/755)، واكظر البقفؼل [معؾًؿا]يف الؿخطقط:  (5)

 .(26)التعؾقؼ طىل جقاب السمال رقؿ  ؿضقَّةكثر الجقاهر ال، و(715)

 .(769)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7677)برقؿ  صحقح البخاري، واكظر [آفتراء]يف الؿخطقط:  (6)

برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7871)، و(7868)، و(4864)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

فتح وتؽؿؾًة لؾػائدة اكظر  ،(2/712)ٓبـ كثقر  السقرة، و(2817)، و(2812)، و(2811)

 .(7877)شرح حديث رقؿ   (7/277)الباري



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  81 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْْا  ُْْف َم ـْ َْْرْيٌش ِم ْْْت ُق ْْْد َكاَل َْْذا َوَق  (1)َه

 

ْْْقَم   (95) ْْْاُل ِس ـَ ُْْْؾ َت ـْ َقْب ْْْ ُْْْؽ ِم  (2)ملْ َت

ِْْف   ـْ بَْعِْْد َمْْْقِت َطؿِّ  َذَهْْْب  (3) ُثْْؿ  ِِمْْ

 

 (4)ْب ِجْتُ لؾُفَْدى َفَؾْْؿ  اَيْدُطقا َثِؼقًػْ  (96)

ْْْْْْـُْفْؿ َرد ا  ْْْْْْبََ  ِم ـْ َأْق ْْْْْْ  َوملْ َيُؽ

 

(97)  ْْ ِْْذي َق ْْْلِن ال  ْْل َش ِْْف فِ  (5)ْد َأد ىَطَؾْق

ِـّ َلْْْْف   ْْْل َمهبِِْْْف اْسْْْتَِمُع الِجْْْ
 َوفِ

 

  (6)َوُأْخَْرى َكاِمَؾْفْ  (بِآْحَؼْاِف )َكَم   (98)

َْْْْْرمِ   ـٍ لِْؾَح ْْْْْ َْْْْْر تِم ْْْْْاَد َغْق  َوَط

 

ُخقِل فِْل ِجَْقاِر الُؿْطِعْؿِ   (99)  (7)َبْؾ بِالد 

ْْْْا  ـْ َدَط ْْْْ َْْْْقةٍ لَؿ ْْْْك ُأْس  َوَذاَك َأْطَؾ

 

ـْ َقْْْد وَ   (111)  َطْْْكإَِلْْك َسْْبِقؾِِف َأَيْْْا َمْْ

ْْْْك  ُْْْْف َطَؾ ْْْْرُِض َكْػَس َْْْْزْل َيْع  َوملْ َي

 

ْْْك  (111) ْْْْدُطقُهْؿ إَِل ٍْْْة َوَي ْْْؾِّ َقبِقَؾ  (8)ُك

 ِهَداَيِْْْْْْْة اهلل َفُؽْْْْْْْؾ  َأْكَؽَْْْْْْْرا 

 

َْْْرا  (112) َخ ُْْْف اد  ْْْاِر اِيَل َْْْْم لاِلْكَص
 (9)لِ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (7/98)زاد الؿعاداكظر:  (7)

 . (7/98-99)زاد الؿعاد، و(7/774)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (2)

 .(ثؿ)بدل  [قد]يف الؿخطقط:  (7)

 . (7/98-99)زاد الؿعاد، و(7/774)ٓبـ هشام  السقرة. اكظر [يجب]يف الؿطبقع:  (4)

 . (7/98-99)زاد الؿعاد، و(267ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (5)

برقؿ  ســ الترمذي، و(449)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4927)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)

مـتخب الػقائد ، و(572)برقؿ  ســ البقفؼل، و (2/477)مستدرك الحاكؿ، و(7297)

 لأللباين  الصحقحةبتحؼقؼل، و لؾخطقب البغدادي  (774)برقؿ  الصحاح العقايل

 .(2751)برقؿ 

 .(7779)شرح حديث رقؿ  (75/86)لؾعقـل  طؿدة الؼارياكظر  (7)

 . (7/711)زاد الؿعاد، و (7/791)مسـد أمحداكظر  (8)

د مسـ، و(7719)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7897)، و(7925)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (9)

 . (5/727)أمحد



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  82 ٔكَتاُب ٔضرَي

 

 

ًََأِنَصاِز السَِّحَمِن ًَِفِد اأَلِنَصاِز الَِّرٍَن ُهِم َكِتََبُة اإِلمَياِن   ِذِكُس 

 

 

 ْكَجْْْْْْْْْْازِ م َأَراَد اهللُ للِ ل ْْْْْْْْْْ

 

َْْْْد   (113) ْْْْاِيْطَزازِ َمْقِط ْْْْقَل بِ ُس  (1)ِه الر 

ـَْْا الـ بِْْْل َيْْْدُطق الُقُفْْقَد إِْذ َوَجْْْد    بَْق

 

َشْْد  اَرْهطً   (114) ـَ اَلخْزَرِج َأْرَبْاَب الر   (2)ِم

ْْْْقا  ُؼ ْْْْْقَقُفْؿ َفُقفِّ ْْْْت ٌة َأْو َف ْْْْْؿ ِس  ُه

 

ُققا  (115) ْْْد  ْْْقا َوَص ـُ ْْْاُهْؿ تَم ْْْم َدَط  (3)َل

 ُثْْْْؿ  َدُطْْْْقا َقْقَمُفُؿْْْْق إِْذ تُبْْْْقا 

 

َْْتَجاُبقا  (116) ُْْف اْس ِْْذي َل َْْدى ال  ْْك اُِ  (4)إَِل

َْْْْرا  ْْْا َطْش ـَ ِْْْؾ اْث ـْ َقابِ ْْْ ْْْاَءُه ِم  َفَج

 

(117)   َٓ ـَ  ق
ْْْْاِدقِ ْْْْاَيُعقُه َص َْْْْرا َفَب  (5)اْفتِ

ـْ   ـَ اَلَخْْْزَرِج َطْشَْْْرٌة َوِمْْ  َوُهْْْؿ ِمْْ

 

(118)   َٓ ـْ َأْو ـْ َفطِْْ ـَْْاِن َكْؼُْْؾ َمْْ  ِد َأْوِس اْث

ًْْْْْْْم     َفَلْرَسْْْْْْْاًل َوَصَؾُبْْْْْْْقا ُمَعؾِّ

 

َْْعَب مُ   (119) ُْْمْص َٓ  اْؼرًِئ ِْْز ْْا ُأْك ْْْؿ َم ُِ(6)  

ْْاَل   ْْك اِيْس ْْك َفَش ْْْؾ َحت  ْْقِفُؿ َوَدَخ  ُم فِ

 

ْْاَل   (111) ْْْؿ بِ ِْْؾ َداِرِه ْْؾِّ َأْه ْْل ُك َْْدْل  فِ  َج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 . (5/727)مسـد أمحداكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 . (7/722)فتح الباري، و(7925)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)



ًُ َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضؤٍكَتاُب ٔضرَي  83 َش

ْْْْاَن َطا  ْْْْم  َك َْْْْذا َول َْْْْه ْْْْاباًِل ًم  ا َق

 

َٓ َجْْْْ  (111)  (1)اَء َثاَلَثٌْْْْة َوَسْْْْْبُعقَن ِو

 ْْْْْْ ْْْْْْْف َواْمَرَأَت ُْْْْْْدوا بِالَعَؼَب  اِن ات َع

 

 (2)لَِبْقَعِْْة اَِْْاِدي َطَؾْْك َمْْا َصَؾَبْْفْ   (112)

َْْْْْرا  ْْْْا َطَش ـَ ْْْْـُْفُؿ اْث ْْْْاُء ِم ـ َؼَب  َوال

 

َْْرا  (113) َُٕم ْْْقِم ُمقَسْْك ا ـْ َق ْْ ْْا ِم ـ َؼَب  (3)َكال

ُْْْْْؾ   ْْْْْاَن الِؼق ْْْْْؿ  َك ْْْْْاَيُعقُه ُث  َفَب

 

(114)   َٓ َٓ َْْْْْْْْْتِؼقُؾَفا َو ُْْْْْْْْْؾ   َكْس  ُكِؼق

ْْْْقا إِ   َْْْْد َأْن تُب ْْْْاَجَراَوبَْع ْْْْْقِفْؿ َه  َل

 

ْْؾًِم   (115) ْْاَن ُمْس ـْ َك ْْ َْْرا َم ْْْْرِك َب ـَ الشِّ ْْ  ِم

ْْْْل  ـِ فِ ْْْْ ْم َْْْْداِر ٕا ُْْْْدوا اهللَ بِ  لَِقْعُب

 

َْْقفِل  (116) ِْْد اْل ْْقَن بِاْلَقْط ْْرَِب َواثُِؼ  (4)َيْث

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: بؽسر القاو، أي: متابعًة: ٕن الؿقآة الؿت (7) َٓ لسان ابعة، يؼال: واىل بقـ إمر مقآًة: تابع. اكظر ِو

 . (7/461)مسـد أمحدمادة: َويل. واكظر  العرب

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 . (2/97-98)سقرة ابـ هشاماكظر أسؿاءهؿ يف  (7)

 فتح الباري، و(978)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7924)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (4)

(7727). 



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  84 ٔكَتاُب ٔضرَي

 

 

 ِإَلى امَلِدٍَنِة ملسو هيلع هللا ىلصِذِكُس ِهِجَسِتِى 

 ى َذاِت َنِخٍل َبنَي َحرَّتنيِمِصَداّقا ِلَما ِفٌ الصُُّخِف اأُلوَلى َأنَُّه ُيَهاِجُر ِإَل

 

ْْْْفْ  َْْْْد ايْذِن َل ْْْْل  بَْع ْْْْاَجَر الـ بِ  َوَه

 

َْْؾفْ   (117) ْْْد َأْرَس ِْْذي َق ِْْؾ اهلل ال  ـْ قَِب ْْ  (1)ِم

ْْْاَل   َْْْد َث ْْْفْ بَْع ـْ بِْعَثتِ ْْْ َْْْْرةٍ ِم  ِث َطْش

 

ْْْْْفْ   (118) ُْْْْْؾ ِهْجَرتِ ٍل َوَأْص َْْْْْع َأو   َربِق

ْْْْْقهُ   ْْْْْْف لُِقْثبُِت َْْْْْرْيٍش بِ ُْْْْْر ُق  َمْؽ

 

ْْْْْْْقُه أَ   (119) ْْْْْْْقهُ َأْو َيْؼُتُؾ  (2)ْو لُِقْخرُِج

ُْْْْْدوا  ِْْْْْف َفَلْرَص ْْْْْقا لَِؼْتؾِ  َوَأْجَؿُع

 

ُْْْد   (121) ـَ َيْرُق ِْْْؽ ِحْْْق   (3)ِرَجْْْاَلُفْؿ لؾَػْت

َْْْْرا  ـُ ُ ْبِ ْْْْق َِم وُح ٕا ْْْْر  ْْْْاَءُه ال  َفَج

 

َرا   (121) ْْْذِّ ُْْْف ُمَ َْْْداِء َل ْْْرِ آْط ـْ َمْؽ ْْْ  َط

ْْْْْل   
ِْْْْْف َطؾِ ْْْْْل َمَؽاكِ ْْْْْاَت فِ  َفَب

 

ْْْْل    (122) َْْْْرَج الـ بِ ْْْْْقِفْؿ َخ ْْْْؿ  َطَؾ  (4)ُث

ْْْْك ُرُ وِسِْْْْفؿْ   ْْْْْرَب َطَؾ َْْْْر الت   َوَكَث

 

ْْل ُكُػقِسِْْفؿْ   (123) ْْقُه فِ ْْا َراُم   (5)َوَخْْاَب َم

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تػسقر ابـ كثقرمـ سقرة إكػال مـ  [71]اكظر تػسقر آية رقؿ  (7)

لشقخـا   (541-547)الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ، و (7/717)مسـد أمحداكظر  (2)

 .القادطل 

 . (7/761)سقرة ابـ هشاماكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  85 ٔكَتاُب ٔضرَي

يُؼ   ْْْْدِّ ْْْْل  َوالصِّ ْْْْْك الـ بِ ْْْْؿ  َمَض  ُث

 

ْْْْاُر ملْ ُيِػقُؼْْْْقا  (124)  (1)لؾَغْْْْاِر َوالُؽػ 

 ْْْْْ ِْْْْْف َثالًث ْْْْْقا فِق ْْْْْثَم  اَفَؿَؽُث  َرْي

 

 (2)َتْخَػْْك َطَؾْْك الَعُْْدوِّ َأْخَبْْاُرُهَم   (125)

ْْْْْْك إِ   َْْْْْْراَقفْ َحت  ْْْْْْْؿ ُس  َذا َأْدَرَكُف

 

ـْ َصاَقْْفْ   (126)  (3)َأَتْْاُه َمْْا َلْْْقَس بِِْْف ِمْْ

َْْْْرا  ْْْْْد َطَث ِْْْْف َجَْْْْقاُدُه َق ُْْْْث بِ  َحْق

 

َ  (4) َساَخ َِلْق ملْ ُيِػْؼ   (127)  (5)ْصَباِق الث َرىِٕ

ََمْْْْاَن ِمْْْْـُْفَم َصَؾْْْْْب    َلؽِـ ُْْْْف ٕا

 

ْْْب   (128) ـُْفَم الط َؾ ْْ ُْْرد  َط ْْْْرِط َأْن َي  (6)بَِش

َْْْذا وَ   ْْْاَزاَه ْْْْد َج ْْْدِ  (7)َق ُْْْلمِّ َمْعَب  بِ

 

ـْ ُمْعِجَْزاِت َأْحَؿْْدِ   (129)  (8)َوَشْاَهَدْت ِمْ

ْْْْْل َطَشَْْْْْرا   ـَ ْث ْْْْاَءٓ  ِْْْْدَما ُقَب  َوَق

 

 

َْْرا  (131) ْْْد ُأثِ َْْم َق ْْْفرِ َك َْْؽ الش  ـْ َذلِ ْْ  (9)ِم

 

 

ْْْْؾ  ْْْقِفْؿ بِْضَْْْع َطْشَْْْْرَة َوقِق  َوَقْْْاَم فِ

 

ْْْْؾ   (131) ـْ َذا بَِؼؾِق ْْْ ُْْْر ِم ْْْؾ  َأْو َأْكَث  (10)َأَق

ْْْْكَوأَ   ِْْْْجَد إِْذ َذاَك َطَؾ َْْْْس الَؿْس  س 

 

ـَ اهللِ   (132) ْْ َْْقى ِم َٓ  َتْؼ ِْْز ْْْد ُأْك َْْم َق  (11)َك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(2119)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7625)، و(7915)برقؿ  لبخاريصحقح ااكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 .(7977)، و(7916)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 بالجقؿ، وهق خطل مـ الـاسخ، وما أثبت هق الؿقافؼ لؾحديث. [ساج]يف الؿخطقط:  (4)

 .(7916)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 .(7675)برقؿ  لبخاريصحقح ااكظر  (6)

 ، وإقرب ما أثبت، واهلل أطؾؿ.[جار]يف الؿخطقط:  (7)

 الطبؼات، و(4/56)لؾطبراين  الؿعجؿ الؽبقر، و (7/9-71)مستدرك الحاكؿاكظر  (8)

 .(274-7/277)لؾعؿري  السقرة، و(7/271)

 مستدرك الحاكؿو،  (77/457)معجؿ الطبراين، و(7916)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (9)

(7/421). 

 .(7972)، و(7916)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (71)

 .ٓبـ تقؿقة   (77/468-469)مجؿقع الػتاوىاكظر  (77)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  86 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْْْْل  ْْْْقُل فِ ُس َْْْْة الر  ـَ ِْْْْدَم الَؿِدي  َوَق

 

َْْْقفِل  (133) ِْْْد اْل ْْْقَب َخالِ ْْْل َأي    (1)َداِر َأبِ

ـَْْْْا  ْْْْل َداِرهِ َحت ْْْْك َب
َْْْْزْل فِ  َوملْ َي

 

ـَا  (134) ْْْْاكِ َْْْْراِت َس ِْْْْجَدُه َوالُحُج  َمْس

 َؽ لأِلَْكَصْْْْاِر َوَكْْْْاَن فِْْْْل َذلِْْْْ 

 

ْكَقا َطَؾْْك الَػَخْْارِ   (135) ـِ َوالْْد  ْي  (2)فِْْل الْْدِّ

ْْْْْْفْ   ـَ َْْْْْْذلَِؽ الَؿِدي َْْْْْْؾْت بِ  َوُفضِّ

 

(136)   َٓ َْٕرِض  ـَْْفْ فِْْل ا َْْة إِمق ـْ َمؽ    َطْْ

َْْْْْْؼاِق   ْْْْْْقُد لؾشِّ َْْْْْْر الَقُف  َوَأْضَف

 

ْْْْْاِق   (137) ْْْْْاِهرٍ َوِذي كَِػ َ ُِ ـَ  ْْْْْْق َب
(3) 

ـْ َطَؾْقِْْْف َقِْْْدُرو  وا َمْْْ ْْْك اْسَْْْتَػز   اَحت 

 

ْْْط ُر   (138) َْْْدُهْؿ ُمَس ْْْا ِطـ ُْْْدوا َم  َوَجَح

ْْْل الت ْْْْقَراةِ  
ـْ ِصَْْْػِة الـ بِْْْلِّ فِ  ِمْْْ

 

ُْْْْْف بُِْْْْْدوِن َشْْْْْؽ  تِت   (139)  (4)َوَأك 

ُْْْف اْكَصَْْْْرُفقا  ـْ ْْْاَهُدوا اَلحْْْؼ  َوَط  َفَش

 

ْْقا  (141) ْْْد َطَرُف ْْا َق ْْاْلَبْغِل َم ُْْروا بِ  (5)َوَأْكَؽ

 َوُهْْْْْؿ ُقَرْيَظٌْْْْة َكَْْْْذا الـ ِضْْْْقُر  

 

(141)  ْْْْْْْ ـَُؼ ُْْْْْْْر َوَقْق ْْْْْْْْؿ ُمبِق ُف  اُع ُكؾ 

ْْْْْْـُْفُؿ   ْْْْْْاَلك ِم ْْْْْْاْكَتَؼَؿ اهللُ َتَع  َف

 

ـُْفُؿ    (142) ْْْ ْْْص  َط ْْْا َكُؼ َْْْقْلتِل َم َْْْم َس  َك

ْْْْْْْاَل   ْْْْْْْْبِل َوالَج َٓ  ءِ بِالس   لِ َواِيْذ

 

َْٕغْْْْاَل   (143) ْْْْل ا ـَ فِ  لِ َوَقْتِْْْْؾ تَخْْْْرِي

 َوبَْعَْْْْد ِهْجَْْْْرةِ الـ بِْْْْْل لَِقْثرَِبْْْْْا 

 

(144)  ْْْ ْْْاُد َفْرًض ْْْْقِفُؿ الِجَف ْْْ اَطَؾ  (6)اُكتَِب

ْْْْاَلِم   ْْْْل اِيْس ْْْْاَد فِ ْْْْْدِخَؾ الِعَب  لُِق

 

(145)  ْْْْ َْْْْصْقًط ْْْْاَل  اا َوَكْرًه َْْْْم َم  مِ ُدوَك

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2622)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(7916)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 . (7/772-777)الؿقاهب الؾدكقةاكظر  (7)

 مـ سقرة البؼرة طـد ابـ جرير، وابـ كثقر. [98]رقؿ  اكظر تػسقر آية (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 . (7/69-77)زاد الؿعاداكظر  (6)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  87 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْْْقا  ِْْْف َدَخُؾ ْْْاُدوا َوفِق ُْْْف اْكَؼ ْْْك َل  َحت 

 

َْْْْْداَءُه َوزَ   (146) ْْْْْقا َأْط ُس ْْْْْقاْلزَ َوَكؽ   ُل

 ْْْْ ْْْْل اِيْسْْْْاَل َوُمْبَت ِِ فِ ْْْْْلِرْي  ِم َدا الت 

 

ْْامِ   (147) ْْل َط ْْْل َوَذا فِ َْْرِة الـ بِ ـْ ِهْج ْْ  (1)ِم

ْْْْْرِ   َْْْْمِن َطْش ْْْْْرٍ َأْو َث ْْْْْبَعَة َطْش  َس

 

ِْْة الَػْْاُرْوِق َكْْاَن   (148) ْْل َدْوَل  (2) َفْْاْدرِ ِفِ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .إمايلمـ  (77)تؼدم الؽالم طـ بدايتف يف التعؾقؼ طىل السمال رقؿ  (7)

كسختف مـ كسختف بعدما تلمؾ فقفا مـ  كؾؿة مطؿقسة يف الؿخطقط، وصقهبا شقخـا الػقػل  (2)

 . (7/775)فتح الباري، و(7974)برقؿ  صحقح البخاريطـدما طرضُتفا طؾقف، واكظر 



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  88 ٔكَتاُب ٔضرَي

 

 

 السََّنُة اأُلًَلى ِمَن اهِلِجَسِة

 

 

ْْْدِرَها ْْل َص ِْْجدِ  (1)فِ ْْاُء الَؿْس ـَ ْْاَن بِ  َك

 

ـَْْدَما اْبُتِْدي (2)َواْسَتْؼَبُؾقا الَؿْؼِْدَس   (149)  (3)ِط

ْْْْاةُ   َْْْْذا الُؿماَخ ْْْْاَل  (4)َك ْْْْ بِ  ارِ إِْكَؽ

 

َْٕكَصْْْارِ   (151) ـَ َوا ـَ اُلؿَفْْْاِجرِي  (5)َبْْْْق

َْكَصْْْارِ   ـَ ٕا  تِْسُْْْعقَن كِْصُْْْػُفْؿ ِمْْْ

 

ِـّْصُْْػ َأْهُْْؾ ِهْجَْْرِة الُؿْخَتْْاِر   (151)  َوال

يَؼفْ   ْْْْدِّ ْْْْقُل بِالصِّ ُس ْْْْا الر  ـَ ْْْْْد َب  َوَق

 

ْْفْ   (152) ْْْذ َتْحِؼقَؼ اٍل َفُخ ْْق  ْْْفرِ َش ْْل َش
 (6)فِ

ِْْْؾ َذا  ـْ َقْب ْْْ ْْْا ِم ُْْْدُه بَِف ْْْاَن َطْؼ  َوَك

 

ـِ َبْعَْْْْد َسْْْْْقَدٍة ُخَْْْْذا  (153) َتْق ـَ  (7)بَِسْْْ

ْْْل َصْْْاَل    ةِ الَحَضْْْْرِ َكَْْْذاَك ِزْيَْْْد فِ

 

ْْرِ   (154) ِْْع أِخ ـْ َربِق ْْ َْْْر ِم ْْاكَِل َطْش  (8)َث

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعـل السـة إوىل. (7)

 .(الؿؼدس)بدل:  (الؼبؾة)وقع يف الؿطبقع:  (2)

 . (7/728)فتح الباري، و(525)برقؿ  مسؾؿ، و(41)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .[الؿمخات]يف الؿخطقط:  (4)

 فتح الباري، و(2529)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(2297)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 .(2295)، و(517)، و(7968)شرح حديث رقؿ  (4/267)

 .(7422)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7894)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)

 .(279ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

 .(7728)برقؿ  مسـد أبل طقاكةاكظر  (8)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  011 ٔكَتاُب ٔضرَي

ََذاِن    َكَْْْْْْْْذاَك َمْشُْْْْْْْْْرْوِطق ُة ٕا

 

ْْْاَل   (155) ِْْْت بِ َْْْد الَؿَقاقِق ـْ َْْْرانِ  ِط  (1)ُكْؽ

ْْْْْرِ   َْْْْْزَة لؾِعْق ُْْْْْث َحْؿ ِْْْْْف بَْع  َوفِق

 

(156)  ْْْْ ْْْْل َرَمَضْْْْاَن ُدوَك ْْْْرِ فِ  (2)َم َكؽِق

ْْْْْؿ َثاَل   ْْْْاَوُه ْْْْاِجُروَن َم ْْْْقَن ُمَف  ُث

 

َْٕكَصْاِر َشْْخٌص ُطؾَِْم   (157) ـَ ا قِفْؿ ِمْ
 (3)فِ

ْْْْْك   اٍل إَِل ْْْْْق  َْْْْْدَة بَِش ْْْْْؿ  ُطَبْق  ُث

 

ْْْفُ   (158) ْْْاَن َبْعُث َْْْغ َك ْْْاَل  َرابِ ْْْْد ُكِؼ  (4)َق

ْْْْْْاِجرِي    ْْْْْْْؿ ُمَف ُف ْْْْْْت قَن ُكؾ   ِس

 

ْْْاِري    (159) ْْْْذَكُر َأْكَص ْْْق ُي قِفُؿ
ْْْا فِ  (5)َم

 ْْ َْْدةِ َوبَْع ْْل ذِي الَؼْع ْْاَن فِ ْْْعٍد َك  ُث َس

 

ْْةِ  اا ِِطقًْْر ُمْعَترًِضْْ  (161)  (6)َْٕهِْْؾ   َمؽ 

ْْْاًل   ُْْْْروَن َراِج ُْْْف ِطْش ْْْؿْ  (7)َوَمَع  َوُه

 

ُفْْْؿْ   (161)  (8)فِْْْقَم ُرِوْي ُمَفْْْاِجُروَن ُكؾ 

َْْْْْراَيا َذَكُْْْْروا   َوتَخُْْْْروَن ذِي الس 

 

 (9)َثْْْاكَِل َطْْْاٍم َذا َلَْْْدْيِفْؿ ُيْْْْمَثُر   (162)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(614)شرح حديث رقؿ   (2/99-711)فتح البارياكظر  (7)

 .(2/6)ٓبـ سعد  الطبؼاتاكظر  (2)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

، وطـدمها اختالف يف تاريخ بعث  (2/6)الطبؼات، و(2/276)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (4)

 السرية.

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 . (2/7)الطبؼاتاكظر  (6)

 .(راجاًل )بدل:  [رجاًل ]يف الؿخطقط:  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (8)

 سقليت ذلؽ يف السـة الثاكقة مـ الفجرة. (9)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ   ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  010 ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضؤٍكَتاُب ٔضرَي

 

 

ََُةالسََّن  ِمَن اهِلِجَسِة ُة الجَّاِن

 

َْبَْْْْقاءِ   فِقَفْْْْا ُوُقْْْْقُع َغْْْْْزَوةِ ٕا

 

َْْْقاءِ   (163)  (1)َحْؿَْْْزُة فِقَفْْْا َصْْْاِحُب الؾِّ

ْْْْْر   ُْْْْدوِن َش ْْْْْؿَرٌة بِ ُْْْْف َض  َفَقاَدَطْت

 

َْٕمُْر فِْل َشْْفرِ َصَْػْر   (164)  (2)َوَكاَن َهَذا ا

لِ   َو  ِْْْْع ٕا ْْْْْفرِ َربِق ْْْْل َش ْْْْاَن فِ  َوَك

 

َْْق مَ   (165) َْْقاَط َوْه َْْزا ُب ْْلَغ ٌْْع َيؾِ  (3)ْقِض

ْْْْا  ـِ َراكَِب ْْْْاَئَتْق ِْْْْق َم  َرْضَْْْْقى بِـَْح

 

(166)  ْْْ ْْْا اُمْعَترًِض َْْْرْيٍش َصَؾب َْْْر ُق  (4)ِطق

 َوَكْْْْاَن َمْْْْْع َسْْْْْعٍد لَِْْْْقاُ ُه َوملْ 

 

ْْؿْ   (167) َْْؼ َأَل ْْْرٌب َوملْ َيْؾ ْْا َح ـْ بَِف ْْ  (5)َيُؽ

ْْْْْْْقَرهْ   ةٍ َيِس ْْْْْْْد  َْْْْْْْد َذا بُِؿ  َوبَْع

 

ْْقَرهْ   (168) ْْْزَوُة الُعَش َْْمَدى َغ ْْل ُج  (6)َأْي فِ

 َمْْْْْْع َحْؿَْْْْْزةٍ لَِْْْْْقاُ ُه َوَواَدَطْْْْْا 

 

ْْْل ُمْْْْدلَِج ُثْْْؿ  َرَجَعْْْا  (169)
 (7)فِقَفْْْا َبـِ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (7/764)زاد الؿعاد، و (2/7)الطبؼات، و (2/217)سقرة ابـ هشاماكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 . (2/8)الطبؼات، و (7/271)سقرة ابـ هشاماكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

ٓبـ  ملسو هيلع هللا ىلصالػصقل يف سقرة الرسقل ، و (2/8)الطبؼات، و (7/467)سقرة ابـ هشاماكظر  (6)

 .(88ص) كثقر 

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  011 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْْْْْْْاَرا  َْْْْْْْدَها َأَغ ْْْْْْْاٍل بَْع  َوبَِؾَق

 

 (1)ْرٌز َطَؾْْْك َسْْْْرِحِفُؿق َفَسْْْاَراُكْْْ  (171)

ْْْْك َوَصْْْْاَل َيطْ   ُسْْْْقُل َحت  ُْْْْف الر   ُؾُب

 

ْْْْْدرً   (171) ْْْْباَِل  اَب ْْْْر  ُمْؼ ُْْْْف َفَؽ  (2)َفَػاَت

 ْْْْ ْْْْْزَوُة َب قَْت َغ ْْْْكَوُسْْْْؿِّ ُوَل  ْدِر ٕا

 

ْْْم   (172) َٓ لِ ْْْق ـُْؼ ْْْاْفَفِؿ الَؿ َْْْقْلتِل َف  (3)َس

ْْفْ   ٍْْش َوَمَع ـِ َجْح ْْ ُْْث اْب َْْدَها بَْع  َوبَْع

 

ـَ ِضْْْعُػ إْرَبَعْْفْ   (173) ـَ الُؿَفْْاِجرِْي  (4)ِمْْ

َْْْرِمْل   ـِ الَحْض ْْ ْْرٍو ْب ُْْؾ َطْؿ ْْاَن َقْت  َوَك

 

ـَؿِ   (174) ْْ ْْل الَؿْغ ْْرِِه فِ ُْْذ ِطق ْْا َوَأْخ  (5)فِقَف

ْْانَ وَ   ْْل َأو   (6)َك
ْْْب فِ ـْ َرَج ْْ ْْْقٍم ِم  ِل َي

 

َْْبْب   (175)  (7)َفاْسَْْتْعَظَؿ الـ بِْْل  َذا َوْهَْْق الس 

ـْ ُسَْْْْمالِ   ِْْْْة اَلجَْْْْقاِب َطْْْْ  َٔي

 

ْْْْالِ   (176) ـِ الِؼَت ْْْْ ْْْْرِ َط ِْْْْة الُؽْػ ؿ 
 (8)َأئِ

َْْببَا  ْْْت َس ْْْرِم َوَكاَك ُْْفرِ اُلح َْش ْْل ٕا  فِ

 

ْْا  (177) َْْم َجْْاَء الـ َب َْْرى َك  (9)لؾَبْطَشِْْة اْلُؽْب

َْْْْد َذا الِؼبْ   ْْْْكَوبَْع ْْْْْت إَِل َل ُْْْْة ُحقِّ  َؾ

 

َٓ َكعْ   (178) َْْْز ُْْْث َك َْْْراِهقَؿ َحْق ِْْْة إِْب  (10)َب

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/9)الطبؼاتاكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

، إٓ أن يف الطبؼات أهنؿ كاكقا اثـل  (2/9)الطبؼات، و(7/467)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (4)

 طشرة رجاًل.

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 .(وكان)بدل:  (وذاك)يف الؿطبقع:  (6)

 الػصقل، و(81-79ص)ٓبـ حزم  جقامع السقرة، و (2/299)تاريخ الطبرياكظر  (7)

 .تػسقر ابـ كثقرمـ سقرة البؼرة مـ  [277]، وتػسقر آية (89-88ص)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (8)

 . (2/77)الطبؼاتاكظر  (9)

 . (7/242)الطبؼات، و(64ص) تاريخ خؾقػةاكظر  (71)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  012 ٔكَتاُب ٔضرَي

َْْْْؿْد   ـَ اهلل الص  ُْْْْر ِمْْْْ َْم َْْْْذلَِؽ ٕا  بِ

 

ْْْقَم الُثاَل   (179) ْْْعَباَن َوَردْ َي َْْػ َش ْْا كِْص  (1)َث

 َواْطَتَرَضْْْْْت فِْْْْل َذلَِْْْْؽ الَقُفْْْْقدُ  

 

ْْْْقدُ   (181) ْْْْْرَغِؿ اَلحُس َْْْْػاَهًة َفْؾُق  (2)َس

ْْـْ   ْْقَْس ِم ْْْؿ َوَل ْْْع ِطْؾِؿِف ْْْب َم  ُفْؿ بَِعَج

 

ُْْْة الَغَضْْْْب   (181) ْْْقَن َوُأم  ََٕذل  ُْْْؿ ا  (3)ُه

ْْْْقَامُ    َكَْْْْذاَك فِقِْْْْف ُفْْْْرَِض الصِّ

 

ْْْْامُ   (182) ِْْْْف إِ َ ْْْْا بِ    (4)َأْي َرَمَضْْْْاَن َم

ْْْْْقَراءُ   ُْْْْْروُض َطاُش ُْْْْْف الَؿْػ  َوَقْبَؾ

 

ـْ َيَشْْْْْاءُ   (183)  َفَصْْْْْاَر َبْعَْْْْْدُه َلؿْْْْْ

ْْْْرِ   ْْْْاةِ الِػْط ْْْْْرُض َزَك َْْْْدُه َف  َوبَْع

 

(184)  ْْْْ ْْْْْرِطق ُة الص  ِْْْْد اْدرِ اَل َش  (5)ِة لؾِعق

ِْْْْب   ـ ُص ْْْْاةِ َذاِت ال َك ْْْْْرُض لؾز   َواْلَػ

 

ْْْاَل   (185) ِْْْة الص  ـَ   (6)ِة َفْْْاْفَفْؿ ُتِصِْْْب َقرِي

ْْْْْت   ْْْْْدٍر َكاَك ْْْْْزَوُة َب َْْْْدَها َغ  َوبَع

 

   (7)َوْهَل ال تِل آْطَْدا بَِفْا اْسَْتَؽاَكْت   (186)

ْْْْاِن   ْْْْْزَوَة الُػْرَق َْْْْذاَك َغ ْْْْل بِ  َأْطـِ

 

َْْْزاِم   (187) ْْْْقَم الؾِّ ْْْانِ َواْلتِ َي ْْْا الَجْؿَع  (8)َؼ

 َوالَبطَْشُْْة الُؽْبَْْرى ال تِْْل ِبَفْْا اْكَْْتَؼْؿ  

 

ـَؿْ   (188) ْ ـْ تِل الص  َْٕرِض ِم َم َوا  (9)َرب  الس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يف  طىل ققل محؿد بـ حبقب أن التحقيؾ كان يف كصػ شعبان، وهق الذي ذكره الـقوي  (7)

الروضة  ح خالفف يف بتصرف   (7/721)فتح الباري ،شرح صحقح مسؾؿوأقره مع كقكف رجَّ

 يسقر.

 .تػسقر ابـ كثقرمـ سقرة البؼرة مـ  [742]اكظر تػسقر آية  (2)

 .تػسقر ابـ كثقرمـ سقرة الػاتحة مـ  [7]اكظر تػسقر آية  (7)

 . (2/71)زاد الؿعاد، و (7/676)مجؿقع الػتاوى، و (2/714)تاريخ الطبرياكظر  (4)

 . (7/277-274)الطبؼات، و (2/715)تاريخ الطبريكظر ا (5)

 . (7/277-274)الطبؼاتاكظر  (6)

 . (2/77)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (5/724)مسـد أمحداكظر  (8)

 أي: طبدة إصـام. (9)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  013 ٔكَتاُب ٔضرَي

ِْْْْؿَعا  ْْْْْد َس َْْْْطَػك َق  َوَذاَك َأن  الُؿْص

 

 (1)ُقُْْْدوَم ِطقْْْرٍ لُِؼَْْْرْيٍش َفَْْْدَطا  (189)

ْْْْالِل  ْْْْْت َلَق ْْْْْد َمَض ْْْْق َوَق  إَِلْقِفُؿ

 

ْْا  (191) ـْ َرَمَض ْْ َْْقالِ ِم َْٕم ْْل ا ْْؿ  فِ  (2)َن ُث

َْْْْرا   َكْْْْاَن َأُبْْْْق ُسْْْْْػقَاَن لْْْْم  ُأْخبِ

 

(191)  ْْ َْْؾ َضْؿَضًؿ َْْْأْرَس َْْرا اا ُقَرْيًش   (3)ُ ْبِ

 َٕيِّ َأْمْْْْْْرٍ َقْْْْْْْد َقَضْْْْْْْاُه اهللُ  

 

(192)   َٓ  َدْفٌْْْْْع لَْْْْْم َقَضْْْْْاهُ  َجْْْْْؾ  َو

ْْْْادِ   ْْْْا ِمقَع ْْْْرِ َم ـْ َغْق ْْْْ ْْْْا ِم  َفاْلَتَؼَق

 

ْْْْرِ الػَ   (193) َْْْْع َدابِ ْْْْاَء َقْط ْْْْادِ إِْذ َش  َس

ُسْْقِل َقْْْد َكَػْْْر   ـْ َمَْْع الر   َوَكْْاَن َمْْ

 

ْْْْقَق الث اَل   (194) ْْْْْر َف ٍْْْة بِْضُْْْع َطَش   (4)ثِمَئ

ِْْْْْعمَئةِ   ْْْْْْقَق تِْس  َوالُؿْشْْْْْْرُِكقَن َف

 

َواَيْْةِ   (195) ْْل الرِّ
  (5)َوُدوَن َأْلٍْْػ َصْْ   فِ

ـَ َكاَمْْْْا   ُسْْْْقُل ِحْْْْق  َوَقْْْْْد ُأِري الر 

 

ْْْْا  (196) َئاَم َْْْْداَءُه الؾِّ ٍْْْْة َأْط ْْْْل قِؾ   (6)فِ

ـِ   ـَ الَخْصَْْْؿْق ْْْْد َرَأى ُكْْْؾ  ِمْْْ  َوَق

 

ـِ   (197) ْْْْْق َْْْْرَأِي الَع ِه بِ ْْْْدِّ َْْْْة ِض  (7)قِؾ 

ْْْْاَيـُقا  َْْْْرْيٌش َط ْْْْا ُق َؼ َْْْْة الؾِّ  َوَحاَل

 

ْْقا   (198) ـُ ُسْْقِل َضْْْعَػُفْؿ َفَقَه  َصْْْحَب الر 

ْْْْْْر   ْْْْْبَعَة َطَش ْْْْْقَم َس ْْْْاَن َذاَك َي  َوَك

 

ـْ َأَثْْْر   (199) ْ ـْ َرَمَضْْاَن َفْْاْدِرِه ممْ  ِمْْ
(8) 

انِ َوِحقْْْْْْْ  ْْْْْْْػ   ـَم َتَؼاَبَْْْْْْْؾ الص 

 

َْْمِن   (211) َْْرِك الَخْص ْْل الَؿْع َْْطَدَما فِ  َواْص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(7917)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (7)

 أي: ويف هذه إمقال وهل طقر قريش. (2)

 . (7/467-468)امسقرة ابـ هشاكظر  (7)

 .(7958)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (4)

 .لشقخـا القادطل   (7/284)الجامع الصحقح، و (2/797)مسـد أمحداكظر  (5)

 اكظر طددهؿ يف الؿصدر السابؼ. (6)

 .(7767)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (7)

 . (2/77)الطبؼات، و (2/479)تاريخ الطبرياكظر  (8)



ًَُش  َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  014 ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضؤٍكَتاُب ٔضرَي

َطا  ْْْْد  ِْْْْل ال ْْْْقُل َكػ  ُس َْْْْع الر   َوَرَف

 

ـْ َدَطْا  (211) ـِ الُؿِجقِْب َمْ  (1)إَِلك الُؿَفْقِؿ

ْْْْْمِء اَلؿَْْْْْددُ   ـَ الس   َفَجْْْْْاَءُه ِمْْْْْ

 

َْْددُ   (212) ـِ الَع ْْق ِع ْْْزَب الؾ  ْْْد ِح ْْْؿ ُيِػ  (2)َفَؾ

ُْْْْع   َْْْْزَم الَجْؿ بُْر  َواْكَف ْْْْد  ُْْْْقا ال  َوَول 

 

ُبْْر   (213) ـُ َذاَك فِْل الز  ْحَؿ  (3)َكَم َقَضْك الر 

ْْْْْْْقطَاُن لؾِػَْْْْْْرارِ    َوَكَؽَْْْْْْص الش 

 

ْْْارِ   (214) ْْْْؿ بَِج ْْْا َلُؽ ْْْا َأَك ْْْاَل َم   (4)َوَق

ـْ َسْْْْْبِعقـَا   َفاْكَؽَشَْْْْػ الُغَبْْْْاُر َطْْْْ

 

ـَا  (215) ْْْْبِعق ُْْْروا َس ْْْقا َوَأَس ْْْْد ُقتُِؾ  (5)َق

ْْْْْْدٍر كُ   ْْْْْرِ َب ِْْْْْذُفقا بِبِئ ْْْْْؿْ َوُق ُف  ؾ 

 

َْْْْفَقَقَْْْْػ الـ بِْْْْْل ُمَبؽِّ   (216) ْْْْؿْ  اًت ُِ(6) 

ْْْا  ْْْْدَكا َحؼ  ْْْا ُوِط ْْْْدَكا َم ْْْْد َوَج  َأْن َق

 

ْْا  (217) ْْْدُتْؿ َحؼ  ْْا ُوِط ْْْدُتْؿ َم ْْْؾ َوَج  (7)َفَف

ْْْْابُقا  ْْْْْق َأَج ْْْْْقَل َوَل  َوَسِْْْْؿُعقا الَؼ

 

ُْْْؿ، الَجَْْْقاُب   (218) ْْْْقَل: َكَع ْْْاَن َق  (8)َلَؽ

َْْذ   ْْْرِش بِ ْْـ ُة ذِي الَع ْْْت ُس ْْْد َمَض  اَوَق

 

 َفُؽْْْْْؾ  َبْْْْْاٍؤ َفَجَْْْْْزاُ ُه َكَْْْْْذا  (219)

ـْ َصَْْْحابَِة الـ بِْْْلِّ اْستُْشِْْْفَدا   َوِمْْْ

 

(211)   َٓ ٍْْْة  ْْْْع َأْرَبَع َْْْْرُة َم َْْْدا َطْش  (9)َأْزَي

ْْْقَرُة   ْْْالِ )َوُس َْكَػ ْْْْت  (ٕا ْْْا ُأْكِزَل  فِقَف

 

 (10)َوْهَل َطَؾك َتْػِصقِؾ َذاَك اْشَْتَؿَؾْت   (211)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحقح ، ولشقخـا القادطل   (7/289)الجامع الصحقح، و (2/64)مسـد أمحداكظر  (7)

 .(7767)برقؿ  مسؾؿ

 .تػسقر ابـ كثقرمـ سقرة إكػال مـ  [77-9]، وتػسقر آية  (7767)صحقح مسؾؿاكظر  (2)

 .تػسقر ابـ كثقرمـ سقرة الؼؿر مـ  [46-44]اكظر تػسقر آية  (7)

 .بتحؼقؼ أمحد شاكر   (77/578)تػسقر الطبرياكظر  (4)

 .(7767)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (5)

 .(2875)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و (7976)صحقح البخارياكظر  (6)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 .لأللقسل  أيات البقـات يف طدم سؿاع إمقاتاكظر  (8)

 .(7917)ؿ برق صحقح مسؾؿيف  اكظر استشفاد طؿقر بـ الحؿام  (9)

 مـ سقرة آل طؿران. [727]اكظر سقرة إكػال وآية  (71)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  015 ٔكَتاُب ٔضرَي

ـَْْْْْت َتْػِصْْْْقَؾ َقْسِْْْْؿ الَؿْغْْْْـَؿِ    َوبَق 

 

(212)  ْْ َْْس تِْبَقاًك ْْؿِ  اَوالُخْؿ ِْْزيَ  الَغَؿ  (1)ُم

َْْدا  ِْْذ الِػ ْْل َأْخ ْْقُل فِ ُس َْْب الر   َوُطقتِ

 

َْْْْدا  (213) َحقُؿ َأَب ْْْْر  ُْْْْف ال ْْْْؿ  َأَحؾ   (2)ُث

َٓ وَ   ْْْْل َذا َأْوَضُْْْْ  الدِّ ْْْْاَن فِ ْْْْفْ َك  َل

 

َسْْْاَلفْ  اَقْطًعْْ  (214)  بِِصْْْدِق َصْْاِحِب الرِّ

ْْْرِحً  َْْْقْحِل َص ـَ ال ْْْ ْْْْؿ ِم  َوَرَدا اَوَك

 

(215)  ْ ـْ َغْْزَوَة َبْْدٍر َشِْفَدافِل َفْض  (3)ِؾ َمْ

ِـَّػْْْْْاُق    َوبَْعَْْْْْدَها َقْْْْْْد َكَجَْْْْْؿ ال

 

ْْْْل ُح   (216) ْْْْفِ َْْْْؼاُق س   ٍد َواْكَؽَْْْْتَؿ الشِّ

ْْْْك   ْْْْْزَوٌة إَِل َْْْْد َذاَك َغ ْْْْاَن بَْع  َوَك

 

(217)  ْْْ ْْْافِ َبـِ ْْْاَد َق ْْْؿ  َط َْْْؾْقٍؿ ُث  (4)اَل ل ُس

ِْْْْْف َثاَل   َْْْْْد ُمَؼاِم ْْْْْك بَْع ًْْْْْة َطَؾ  َث

 

ْْْاءٍ   (218) ْْْْؿ َيِجْْْْد مُ  َم ْْْْؿ َفَؾ ْْْاتِاَل ُِ  (5)َؼ

ِْْْْقْيِؼ فِْْْْل    َوبَْعَْْْْد َذاَك َغْْْْْزَوُة الس 

 

ْْاَل ِذي ا  (219) ُْْف بِ ِْْة اْفَفْؿ ِْْػ  لِحج   (6)َتَقق 

 َأَبْْْْا ُسْْْْْػقَاَن ُثْْْْْؿ   اَوَكْْْْاَن َصالًِبْْْْ 

 

َْْْْرارً   (221) ْْْْْدِرُكقُه إِْذ فِ ْْْْاَتُفؿْ  املْ ُي  (7)َف

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-771ص) لشقخـا القادطل  الصحقح الؿسـد مـ أسباب الـزول، ومسـد أمحداكظر  (7)

 .(7767)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(777

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 .(2494)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (7)

 .(779ص)ق ٓبـ إسحا السقرةاكظر  (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

، (716ص) الػصقل، و (2/27)الطبؼات، و(72ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (6)

 . (7/782-787)الؿقاهب الؾدكقةو

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  016 ٔكَتاُب ٔضرَي

 

 

 السََّنُة الجَّاِلَجُة ِمَن اهِلِجَسِة

 

ْْْ ْْْل َص ْْْفُ ْدِرَها غَ فِ ْْْ ْزَوُت ْْْرلِ  ِذي َأَم

 

ـْ َبْعِْْْد ُمَؼاِمِْْْف َصَْْْػْر   (221)  (1)َوَطْْاَد ِمْْْ

 

 

ُْْْر  ِْْْق الُػ ُْْْد لِـَْح َْْْزا بَْع ْْْؿ  َغ  (2)عِ ُث

 

ْْْْْْعِ   (222) ـِ َف بِقَعْق ْْْْْْر  َل ال َْْْْْْر َأو   تِخ

ْْْْْقدِ   ْْْْْك الَقُف ْْْْْْزَوٌة إَِل ْْْْْاَن َغ  َوَك

 

ِْْْْة الُجُحْْْْقدِ   (223) ـَُؼْْْْاَع ُأم  ـْ َقْق  (3)ِمْْْْ

َْْْْرْض   ْْْْم  اْطَت ْْْْْؿ ل ُْْْْف َأْصَؾَؼُف  َلؽِـ 

 

ـُ َسُْؾقٍل ُذو الَؿَْرْض فِل   (224)  (4)َأْمرِِهْؿ اْب

ُْْْْْف َلُْْْْْف اد َطْْْْْاُهْؿ َأْولَِقْْْْْا    َٕك 

 

ْْْْا طُ   (225) ْْْْاَدةٌ َأم  ْْْْا َب ـُْفْؿ َبرَِي ْْْْ  (5)َفِؿ

ْْْْْْف   ْْْْْل َذاَك تٌي َواِطَظ ْْْْْْت فِ  َوُأْكِزَل

 

ـْ َأْقَْقى ِطَظْفْ   (226) ل َرابِِع الطَِّْقاِل ِمْ
 (6)فِ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(727ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

 كؿا تؼدم. بالؼاف، وهق خطل، والصقاب ما أثبت [الؼرع]يف الؿخطقط:  (2)

 .(727ص) جقامع السقرة، و (2/75)الطبؼات، و(722ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

، (595-7/594)ٓبـ هشام  السقرة، و(724-727ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (4)

 .(727ص) جقامع السقرة، و (2/26-27)الطبؼاتو

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

دٓئؾ ، واكظر ابـ كثقر، وتػسقر ابـ جريرمـ سقرة الؿائدة مـ  [57-57]اكظر تػسقر آية  (6)

 .(775-7/774)لؾبقفؼل  الـبقة



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  017 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْْْك  ْْْْل إَِل ِـّبِ َْْْث ال َْْْمَدى بََع ْْْل ُج  َوفِ

 

ْْرِ   (227) ْْا ِطق َْْرْيٍش َوَطَؾْقَف ْْاَل  (1)ُق  (2)َحَص

َْْْدا  ُْْْر َزْي َِمق ِْْْث ٕا ْْْل الَبْع ْْْاَن فِ  َوَك

 

ـَُؿق  (228) ْْْْْا ملْ ُياَل َفَغ َْْْْْداَه ْْْْْقا َكْق  (3)ُق

َْْْرِف   ْش ـِ ٓا ْْْ ُْْْؾ إْب ْْْا َقْت ْْْاَن فِقَف  َوَك

 

َْْْرِف   (229) ْْد  اَلؿْش ْْاُر َح َْٕكَص ُْْف ا  (4)َأَذاَق

 َوبَْعَْْْْْد َذاَك ُأُحٌْْْْْد َقْْْْْْد َوَقَعْْْْْا 

 

ـَ ا  (231) ـِ اْجَتَؿَعْْْالؾُؿْسْْؾِِؿق َقْق ـَ  (5)لُحْسْْْ

  ًٓ ْْْْْْلَو  ْْْْْْاُزوا َف ْْْْْْاِر َح  لاِلْكتَِص

 

ًْْْْْْر   (231) َْْْْْْفاَدٍة َأِخق ْْْْْْاُزوا اَوبَِش  َف

َٓ  َسْْْْْبُعقنَ    ِمْْْْـُْفْؿ ُأْكرُِمْْْْقا َواهللُ 

 

(232)  ْْ ـَ َطَؿْْاَل ُيِض ْْـِق َْْر الُؿْحِس  (6)قُع َأْج

ْْْقِل اهلل َمْْْا   ـْ َرُس ِْْْف ِمْْْ َْْْؾ فِق  َوكِْق

 

ـْ فَ   (233) ْْْا َمْْْ  (7)ِفَْْْم َيْؽِػْقَْْْؽ ُأْسَْْْقًة َأَي

ْْْْْْقا   َوتَخُْْْْْروَن بِالِجَراَحْْْْْاِت ابُْتُؾ

 

ْْْقا  (234) ْْْا َطِؿُؾ َْْْزا َم ُْْْقْعظَِؿ اهلُل َج  (8)لِ

ْْْْْْْنِْذِن اهللِ   ْْْْْْْاَن بِ ْْْْْْْؾ  َذا َك  َوُك

 

(235)  

 

َٓ  َغْْْْْافِاًل  َٓ  ـُْفْؿ َو  بَِسْْْْْاهِ  َطْْْْْ

ْْْْْر   ْكتََص  ٓ ْْْؾ  ْْْز  َوَج ْْْا َط ْْْْق َيَش  َوَل

 

 

ْْْْر   (236) َْْْمِن َش ْْْْؾ َذِوي اِيي ـَ ـُْفْؿ َوملْ َي ْْْ  ِم

ـَْْْْْْْْْْا لَ    ؽِـ ُْْْْْْْْْْف َأَراَد َأْن َيْؿَتِح

 

ْْْْا  (237) ـَ ـْ تَم ْْْْ ْْْْاَب مم  َْْْْؿ الُؿْرَت  َوَيْعَؾ

ائَِرهْ   ْْْْد  َْْْْد َذاَك ال ْْْْقُن بَْع ْْْْؿ  َتُؽ  ُث

 

َْْرهْ   (238) ْْل أِخ ْْْقَم َأْو فِ ْْقِر الَق ْْك الَؽُػ  َطَؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ، وهق خطل مـ الـاسخ.[إلقفا]يف الؿخطقط:  (7)

 . (2/76)الطبؼات، و(7/597)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (2)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 .(7817)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4177)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (4)

 .(2147)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4187) (7179)برقؿ  صحقح  البخارياكظر  (5)

 .(7179)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)

 .(7797)، و(7789)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (7)

 .(7/721)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (8)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضؤٍكَتاُب ٔضرَي  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ 018 

ارِ   ْْْْد  ْْْْك ال َْْْْمِن ُطْؼَب ْْْْل اِيي  َوُْٕولِ

 

ْْْْْك بِآْكتَِصْْْْْارِ   (239) َْٕطَؾ ُْْْْْر ا  َوالظ َػ

ـِ   ْْْْْق ـَ ْْْْقا  َواْث ـُ ْْْْرٍ ُدفِ ْْْْْقَق بَِؼْب  َأْو َف

 

(241)   َٓ ـُ  َضُْْْروَرًة إِْذ َغْقُْْْر َذا   (1)ُيْؿؽِْْْ

   ْْْ ََص ْْل ٕا ْْْقِفْؿ فِ ْْؾ ك َطَؾ ـْ َص ْْ  َوملْ َيُؽ

 

ْْالـ صِّ َصْْْ    (241) ُْْؾقا بِ ـُُفْؿ ملْ ُيْغَس ْْ  (2)َوَدْف

ِْْفَدا  ْْْد َش ـْ َق ْْ ْْقُل َم ُس ْْك الر  ْْْد َدَط  َوَق

 

ُحْْقِق بِاْلِعَْْد   (242)  (3)اَفاْكُتِْْدُبقا إَِلْْك الؾ 

ََسْْْْد    َفَسْْْاَر َحت ْْْك َجْْْاَء َحْؿَْْْراَء ٕا

 

ُْْْحقبً   (243) ْْْاَد َمْص َْْْؿْد  اَوَط ِْْْة الص   بِـِْعَؿ

ْْْْاُت   ْْْْقِؾ َذا تَي ْْْْل َتْػِص ْْْْاَء فِ  َوَج

 

ْْْْْْاُت   (244) ـَ َْْْْْْراَن ُمَبقِّ ـْ تِل ِطْؿ ْْْْْْ  ِم

ـْ َقْقلِِْْف   ـْ )ِمْْ  إَِلْْك  (َوإِْذ َغَْْدْوَت ِمْْ

 

َٓ  (َما َكانَ )  (245)   (4)َأْي تِْسٌْع َوَخْؿُسْقَن ِو

اِل وَ   ْْْق  ـْ َش ْْْ ِْْْػ ِم ِـّْص ْْْْقَم ال ْْْاَن َي  َك

 

ْْْبِت بِْْاَل   (246) ْْل الس 
ْْرِ فِ َْٕم  ِجَْْداِل  َذا ا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هتذيب الســ، و (7/777)زاد الؿعاد، و(562)ٓبـ حزم مسللة رقؿ  الؿحىلاكظر  (7)

 .(87ص) أحؽام الجـائز، و(4/295)

شرح حديث رقؿ  فتح الباري، و (5/746)إوسط، و (5/528)مجؿقع الػتاوىاكظر  (2)

(7747). 

طققن ، و(7/412)لؾبالذري  أكساب إشراف، و(749-748ص) سقرة ابـ إسحاقاكظر  (7)

 .(721-779ص) الػصقل، و (2/75)إثر

بؽسر  (ِوٓ)مـ كسختف بعدما تلمؾ فقفا، و غقر واضح يف الؿخطقط، وصقبف شقخـا الػقػل  (4)

لسان القاو، أي: متابعًة: ٕن الؿقآة: الؿتابعة، يؼال: واىل بقـ إمر مقآًة وِوًٓء: تابع. اكظر 

 مادة: ويل. العرب

 ی ی ىئ     ىئ ىئ ېئ ېئ﴿بقات مـ ققلف تعاىل: ومعـك هذا البقت: أنَّ طدد إ

أية، تسٌع ومخسقن آية مـ آية  ﴾  ۓ ۓ  ے ے ھ      ھ ھ        ھ ہ﴿إىل ققلف تعاىل:  ﴾یی

 مـ سقرة آل طؿران. [779]إىل آية رقؿ  [727]رقؿ 



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  001 ٔكَتاُب ٔضرَي

 

 

 السََّنُة السَّاِبَعُة ِمَن اهِلِجَسِة

 

ْْْْْد  ِْْْْل َأَس ْْْْك بَـ ْْْْا َسْْْْرِي ٌة إَِل  فِقَف

 

ـَ َفَؼْْد   (247) ـْ َبْعِْد َخْؿِسْق  (1)ُهْؿ ِماَئٌْة ِمْ

 
 فِقَفْْْْْا َأُبْْْْْق َسَْْْْْؾَؿَة َأِمقَْْْْْرا

 

َْْْتاَق   (248) ـًَم  َفاْس ْْْ ْْْا َمْغ ْْْثِ كَ  فِقَف  (2)َراْق

 
ٍم ُثْْْؿ  َقَضْْْْك ْْْل ُمَْْْر 

 َوَكْْْاَن فِ

 

ْْْْل ُأُحٍْْْْد إِْذ ُكِؼَضْْْْا  (249)  بُِجْرِحِْْْْف فِ

 
َْْْْػْر  ِْْْْع   َص ِجق ْْْْرِي ُة الر  ْْْْؿ  َس  ُث

 

ـْ ُهَْذْيٍؾ َقْْد َغَْدرْ  (3)بِِفؿْ   (251)  (4)َطُدو  ِمْ

 
ْْْْْؿرِي ْْْْرِو الض  ْْْْرِي ٌة لَِعْؿ ْْْْؿ  َس  ُث

 

ـِ َحْْر   (251)  (5)ٍب إِْن َلْْؿ ُيْخبِْرِ لِْؾَػْتِؽ بِْاْب

 
اءِ  ْْْْْْْر  ْْْْْْْرِي ُة الُؼ َْْْْْْْدَها َس  َوبَْع

 

(252)  ْْْ َْْْػرٍ َأْيًض ْْْل َص ْْْاَل  افِ َْْْراءِ  بِ   (6)ِم

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(452-7/457)لؾبالذري  إكساب، و (2/46-47)الطبؼاتاكظر  (7)

 .(كبقًرا)، ويف الؿطبقع (كبقًرا)، و(كثقًرا)لؾباء وثالًثا فققفا لؾثاء، فقليت  يف الؿخطقط جعؾ كؼطة (2)

 .(هبؿ)بدل  [بعد]يف الؿخطقط:  (7)

الؿقاهب ، و(742-741ص) جقامع السقرة، و(4186)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (4)

 . (7/482-491)فتح الباري، و (7/476-424)الؾدكقة

 . (2/97)الطبؼاتاكظر  (5)

 .(677)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4189)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  000 ٔكَتاُب ٔضرَي

 َفُؼتُِؾْْْْْقا بَِغْْْْْْدِر َذْكَْْْْْقاَن َمَعْْْْْا 

 

 ِرْطٍْْْْؾ ُطَصْْْْق ٍة ُطَصْْْْاٍة َأْجَؿَعْْْْا  (253)

 
ْْْْت  ْْْْد َثَب ْْْؿ  َق ْْْْبُعقَن ُث ُهْؿ َس ْْْد   َوَط

 

ْْْْت قَ  االـ بِْْْل  َبْعَْْْد َذا َشْْْْفًر  َأن    (254)  (1)ـَ

 
ْْك  ْْْدُطق َطَؾ ْْاتِؾِِفؿْ َِي َْْركْ  (2) َق ْْؿ  َت  ُث

 

 (4)اْفَعْْؾ ُدوَن َشْْؽ  (3)َوَذا بُِؽؾِّ َكاِزلِ   (255)

 
ْْْْ ْْْْاَن إِْج ْْْْقرِ اَل َوَك ْْْْل الـ ِض ِ  ُء بَـ

 

ْْْْقرِ   (256) ـٍ َيِس َْْْْزَم ِْْْْد َذا بِ ـْ َبْع ْْْْ  (5)ِم

 
ُسْْْْْْقِل َمْؽَْْْْْْرا   لْْْْْْم  َأَراُدوا بِالر 

 

ْوا َأْدرَ   (257) ِْْْْْْْذي َأَسْْْْْْْْر   ىَواهلُل بِال 

 
ْْْْرِْيعً  ُْْْْؾ َس ْْْْاُه ِجْبرِي ْْْْالَخَبْر  اَأَت  بِ

 

ـْ َغَْدرْ   (258)  (6)َأْن ُقْؿ َوَصبِّْ  بِالُجُققِش َم

 
ْْْْك اَحاَصَْْْْرُهْؿ ِسْْْْت    َفُْْْْلْكِزلُقا َطَؾ

 

 (7)َفَؽاَن َذلَِؽ الُحْؽُْؿ الَجْاَل  ُحْؽِؿفْ   (259)

 
ْْْْرِ )َوُسْْْقَرُة  ْْْْت  (الَحْش َْْْذاَك ُأْكِزَل  بِ

 

(261)  ْْ ْْلٍء  َفص  ْْؾِّ َف ِْْؿ ُك َْْذا لُحْؽ  (8)َؾْت َك

 
ِل  َو  ِْْْْْع ٕا ْْْْْْفرِ َربِق ْْْْْل َش  َوَذاَك فِ

 

 (9)َوَجاَء فِل الُخُؿْقِر َتْحْرِيٌؿ َجؾِْل  (261)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 .[قاكتفؿ]وقع يف الؿخطقط:  (2)

 أي: وبؽؾِّ كازلة افعؾ الؼـقت دون أن تتشؽؽ يف فعؾف: ٕكف قد ثبت بالدلقؾ. (7)

 .(677)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4189)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (4)

، (767-758، 787-782ص)ٓبـ إسحاق  السقرةوُذكَِر لفذه الغزوة سببان، اكظر لذلؽ  (5)

 .(729-728ص) كثر الجقاهر الؿضقَّةو

 اكظر ما تؼدم. (6)

 . (5/758-767)مصـػ طبد الرزاقاكظر  (7)

 (247-241ص) الصحقح الؿسـد مـ أسباب الـزول، و(7177)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (8)

 .لشقخـا القادطل 

 .(2/81)ٓبـ كثقر  السبرة، و(744ص) جقامع السقرةاكظر  (9)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشب ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  001 ٕ ٗضؤٍكَتاُب ٔضرَي

 ُثْْْؿ  إَِلْْْك َغَطَػْْْاَن َغْْْْزَوٌة َتؾِْْْل  

 

ْْْؾِ   (262) ْْْاِع َفاْطِؼ َق َقْت َذاَت الرِّ  (1)َوُسْْْؿِّ

 
ُْْْة َِوَكْْْاَن فِقَفْْْا  ِْْْذي َأَرادْ  (2)قِص   ال 

 

 (3)َأَرادْ  َفَخْاَب َمْا ابِاُلؿْصَطَػك َفْتًؽْ  (263)

 
ْْْل  َْْْؼ فِ ْْْالِِػ َأْن ُيْفرِي ُْْْة الَح  َوقِص 

 

 (4)َوَفْا بِْالَحؾِِػ  اًمَْصْحِب الـ بِْْل دَ   (264)

 
ُْْفؿِ  ْْْل بَِلْس ْْْرَس الـ بِ ْْك َح ُْْث َرَم  َحْق

 

مِ   (265) ْْد  ْْْزٍف بِال َْْع َك ك َم ْْؾِّ َْْق ُيَص  (5)َوْه

 
 َوَجْْْابٌِر َقْْْْد َبْْْاَع فِقَفْْْا َجَؿَؾْْْْفْ 

 

ـَ الـ    (266) ْْْ ْْْْل َورُ ِم ْْْفْ د  َواْلؼِ بِ َْْْة َل  (6)قَؿ

 
ُوَلْْْْك ـَْْْا ُجَْْْمَدى ٕا  َوَذاَك فِْْْل َأْث

 

َٓ وَ   (267) ْْْق ـُْؼ ِْْْع الَؿ َْْْؽاٌل َف ِْْْف إِش  (7)فِق

 
َْْْْقرِ  ُْْْْؾ الِس ِْْْْذي َرَواُه َأْه ْْْْك ال   َطَؾ

 

ْْْرِ   (268) َْْْد َخقَب ُْْْروَن: َبْع ْْْاَل تَخ  (8)َوَق

 
ْْْْاِري َْْْْق الُبَخ ٌْْْْد ُه ْْْْـُْفْؿ ُمَؿ   ِم

 

ْْْارِ   (269) َْٕخَب ْْْاقؾِل ا ْْْاُم َك َْْْق إَِم   (9)َوْه

 
َما َوذَ  ْْْْْدِّ َْْْْْرى َأْوَجَْْْْْف مم ْْْْْا ُق  ا ُي

 

(271)   َٓ َْْْْم َو ْْْْْد َوِه ِل َأْن َق َٕو  ْْْْل ا
 َح فِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

برقؿ  مسؾؿ، و(4728)برقؿ  صحقح البخاري، و787ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

(7876). 

 .[وكان فقفا غزوة الذي أراد]يف الؿخطقط:  (2)

 . (2/55)الطبؼات، و(797ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

 السقرة، واكظر (74)باب رقؿ  -كتاب القضقء   (7/52)صحقحفذكر ذلؽ البخاري معؾًؼا يف  (4)

 .(292-7/291)ٓبـ هشام 

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 .(7466)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(2197)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)

 كؿا سقليت. (7)

 . (7/571-572)فتح البارياكظر إققال يف  (8)

 .(72)باب  -مـ كتاب الؿغازي  (2778)تحت حديث رقؿ   (5/412)فتح البارياكظر  (9)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  002 ٔكَتاُب ٔضرَي

َْْْعرِي  َش ُْْْفقُد ٕا ْْْا ُش ْْْا فِقَف ـَ  بُرَهاُك

 

ْْْرِ   (271) ْْْاِء َخْقَب َْْْد اْكِؼَض ُْْْدُه َبْع  (1)َوَوْف

 
ْْْْْا َْْْْْرَة َوَكاَك ْْْْْق ُهَرْي َْْْْْذا َأُب  َك

 

ْْْاَل   (272) َْْْتَباَكاإِْس َْْْر اْس ْْْل َخْقَب  (2)ُمُف فِ

 
ْْْْْْرٍ  ـُ ُطَؿ ْْْْْْ َْْْْْْذلَِؽ اْب ُل  َك  َوَأو 

 

َْْْدُق فِقَفْْْا َكَؼُؾْْْقا  (273) ـْ  (3)َمْشَْْْفِدِه الَخ

 
 ُة الَخْْْقِف فِقَفْْا َذَكُْْرواَكَْْذا َصْْاَل 

 

ْْْذَكُر   (274) َْٕحَْْزاُب َوَلْقَسْْْت ُت ْْاَن ا   (4)َوَك

 
ْْْْرِطق ُتَفا َْْْػاَن َش ْْْل ُطْس

ْْْاَن فِ ْْْؾ َك  َب

 

(275)   َٓ  (5)َقْْْط  َقْبَؾَفْْْا ُتْعَؾْْْؿُ  َبَْْْدًء َو

 
ْْْْدرِ  ْْْْزُو َب ْْْا َغ ْْْاَن فِقَف ْْْدِ  َوَك  الَؿْقِط

 

دِ  فِْْْل َشْْْْفرِ َشْْْْعَباَن بِْْْاَل   (276)  (6)َتَْْْرد 

 
ْْْا ْْْا اْخَتَؾَػ ْْْْػقَاَن َطـَْف ْْْق ُس ـْ َأُب ْْْ

 َلؽِ

 

ْْْك  (277) ْْْا َوَف ٍْْْد َم ْْْْقُش ُرد  َوبَِقْط  َوالَج

 
ْْْْا  ْْْْؿ  اْكَؼَؾَب ْْْْاَم ُث َْْْْمٍن َق ْْْْا َث  فِقَف

 

ِْْْْف لَِقْثرَِبْْْْا  (278) ـْ َربِّ ْْْْ ٍْْْْة ِم  (7)بِـِْعَؿ

 
ٌْْْْد  ْْْْا َوَزْي َْْْْذ الؽِتَاَب ْْْْا َأَخ  (8)فِقَف

 

ْْْا  (279) ْْْْل الِخَطاَب ْْْقِد لَِقِع ـِ الَقُف ْْْ  (9)َط

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (7/571-572)فتح البارياكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 .(7868)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(2664)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 . (7/577)فتح البارياكظر  (4)

مـ  (727)، والبقت رقؿ (726)، والبقت رقؿ  (7/761)ٓبـ كثقر  سقرة الـبقيةالاكظر  (5)

 هذه الؿـظقمة.

 . (2/55)الطبؼات، و(797ص)ٓبـ إسحاق  السقرة الـبقيةاكظر  (6)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 ، وهق خطل مـ الـاسخ.[كػابا]يف الؿخطقط:  (8)

 ، وهق خطل.[الؽػايا]يف الؿخطقط:  (9)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  003 ٔكَتاُب ٔضرَي

 

 

 ِمَن اهِلِجَسِة اخلَاِمَسةَنُة سَّال

 

لِ  َو  ـَْْْْا َربِقِْْْْع ٕا  فِقَفْْْْا َغَْْْْزا َأْث

 

ـَْْْدلِ   (281) ـَْحِْْق ُدْوَمٍْْة َأِضْْْػ لِْؾَج  (1)لِ

ْْْْْع   ْْْْاٌل َوَرَج ْْْْا قِت ـْ فِقَف ْْْْ  َوملْ َيُؽ

 

ْْاكِ   (281) ْْْفرٍ َغ ِْْد َش ـْ َبْع ْْ ْْْع  ًم ِم َْْذا َوَق  (2)َك

َْْْْزاِب وَ   َْح ْْْْْزَوُة ٕا ْْْْا َغ ْْْْاَن فِقَف  َك

 

ْْاَل   (282) اٍل بِ ْْق  ْْْفرِ َش ْْل َش
ْْاِب  فِ  (3)اْرتَِق

ُْْْْة الَغَضْْْْْب   ْْْْقُد ُأم   َأْسْْْْبَابُفا الَقُف

 

ـْ َذَهْْْب   (283) ْْ َْْرْيٍش َم ْْك ُق  (4)إِْذ َبَعُثْْقا إَِل

ْْْْْل   ْْْْاِل لؾـ بِ ْْْْك الِؼَت ْْْْث ُفْؿ َطَؾ  َيُح

 

ْْْرِِب   (284) ِْْْف بَِقْث ْْْْع ِحْزبِ ْْْْزِوِه َم   (5)َوَغ

 قا الَعْفَْْد ال ِْْذي َقْْْد َطَؼُْْدواَوَكَؼُضْْ 

 

ُْْدوا  (285) َع َْْدْوا َوات  ْْقِل َفاْطَت ُس َْْع الر   (6)َم

ُْْْْؾقا  ـِ َأْن َيْستَلِْص ْي ْْْْدِّ َْْْْزْطِؿِفْؿ لؾ  بِ

 

(286)   َٓ ُْْْْْؾ  َواهلُل  ـْ ُيْؿِف ْْْْْ
 ُيْفِؿُْْْْْؾ َلؽِ

َْْْْدِق   ـْ ْْْْرِ الَخ ْْْْْل بَِحْػ ْْْْاَدَر الـ بِ  َفَب

 

ْْل  (287) ُْْدوِق الُؿت ِؼ ْْْؾَمَن الص  َْْرْأِي َس   (7)بِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . (2/58-59)الطبؼات، و(792ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

 اكظر ما تؼدم. (2)

 . (7/511)فتح الباريمع   (7/499)صحقح البخارياكظر  (7)

 . (2/62-67)الطبؼات، و(792ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)

 .(7815)برقؿ  مسؾؿ، و(4198)برقؿ  صحقح البخاري، و (2/62-67)تالطبؼااكظر  (7)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  004 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْْْْد   ْْْاِت َق َي ـَ ٔا ْْْ ْْْرِهِ ِم ْْْْؿ بَِحْػ  َوَك

 

ْْْْد   (288) َش ْْْاِب الر  َْٕرَب ْْْا اهلُل   (1)َأْضَفَرَه

ـْ َفْْْْققِِفْؿ َوَأْسَْْْػاَل    َوَجْْْاَءُهْؿ ِمْْْ

 

هُ   (289) ُْْْدو  َْْْباَل َط َْْْتد  إِْذ َذاَك ال  (2)ْؿ َواْش

ْْْْؼ   ْْْتَد  الَؼَؾ ْْْاُر َواْش َبَْص ِْْْت ٕا  َوَزاَغ

 

(291)  ْْْ ََٕش ْْْرِ ا َْْْزاُل لأِلَْم ْل َْْْؿ الزِّ  ْؼ َوَطُظ

ِـَّػْْْْْْاُق َواْسَْْْْْْتبَاَكا   َوَكَجَْْْْْْؿ ال

 

ـٍ إِيَمَكْْْْْْا  (291)  َواْزَداَد ُكْْْْْْؾ  ُمْْْْْْْمِم

ْْْْاك  الظ ـُقَكْْْْا   َوَقْْْْْد َأَسْْْْاَء الش 

 

ْْْْْْا  (292) ـَ ْْْْْْاهلل َواْزَداَد الت ِؼْْْْْْل َيِؼق  بِ

ٌْْرو  َْْدَق َطْؿ ـْ َْْتَحَؿ الَخ َواْق
 

ْْْْر   إِْذ َحَض

 

َْْْدرْ   (293) ْْْاَقُف الَؼ ِْْْف َفَس ْْْاَت َحْتِػ  (3)ِمقَؼ

ُْْْْْْف طَ   َْْْْْْدِق َكاَزَل ـْ ْْْْْْل  ُدوَن الَخ
 ؾِ

 

ْْْر   (294) ْْاَن َض ِْْؼْل  َبةً َفَؽ ْْاَت الش  ْْا َم  (4)بَِف

ْْْْْْفْ   ُْْْْْْف ُمـَْفِزَم ْْْْْْْت ُخقُقُل  َواْكَؼَؾَب

 

ـَ َفْْر  ِطْؽرَِمْْفْ   (295) ْمَ  َأْلَؼْْك ِحْْق  (5)َوالْْر 

ةِ الِحَصْْْْارِ    َوَكْْْْاَن َقْْْْْدُر ُمْْْْد 

 

ـَ ُثْؿ  َجْاَء َكْصُْْر الَبْاِري  (296)  (6)ِطْشْرِي

ْْْْاَذَل ا  ْْْْلَْن َتَخ ْْْْقابِ َْْْْدا َواْخَتَؾُػ  لِع

 

َْْْرُف   (297) ْْْقٍؿ َش ـَُع ْْْل َذا لِ ْْْاَن فِ  (7)َوَك

ْْْْْْا  ْْْْْْْقِفْؿ ِرحَ َْْْْْْؾ اهللُ َطَؾ  َوَأْرَس

 

ـُْْْقدً   (298) َْْْذا ُج َْْْرا َصْْْرِحَا اَك  (8)ملْ ُت

َْْْْْتِغقثَا  ْْْْْل  ُمْس ْْْْْا الـ بِ ْْْْْْد َدَط  َوَق

 

ْْْْاِجاًل   (299) َْْْْم َفَع  (9)ُأِغقَثْْْْا َرب  الس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(2179)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4717)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 . (2/57)تاريخ الطبرياكظر  (2)

 . (2/577)تاريخ الطبري، و(471ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 ؿصدر السابؼ.اكظر ال (5)

 . (7/471)دٓئؾ الـبقة، و(7/771)ٓبـ هشام  السقرة، و (2/77)الطبؼاتاكظر  (6)

دٓئؾ ، و (5/768-769)مصـػ طبد الرزاق، و(477ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

 . (7/414-415)الـبقة

 .(7788)برقؿ  قح مسؾؿصح، وتػسقر ابـ كثقرمـ سقرة إحزاب مـ  [9]اكظر تػسقر آية  (8)

 .(7742)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (9)



ٌٖٕد صوٟ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  005 اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ٔكَتاُب ٔضرَي

ْْْْْْالُقا  ـَ ْْْْْْالَغْقِظ ملْ َي َْْْْْْرد ُهْؿ بِ  َف

 

ْلَْْْْزاُل  اْقًْْْْر َخ   (311) ْْْْاُهُؿ الزِّ ـَ  َوَقْْْْْد َأْط

ُسْْْْقُل    َهَْْْْذا َولْْْْم  اْكَؼَؾَْْْْب الر 

 

(311)   َ ُْْْْْْؾ ِٕ ْْْْْْاَءُه ِجْبرِي ِْْْْْْف إِْذ َج  ْهؾِ

ْْْاَل   َٓ َفَؼ ْْْاَلَح  ْْْْعُتُؿ السِّ ْْْْؾ َوَض  : َه

 

ْْْك  (312) ْْْْب إَِل ْْْْعُف اْذَه ْْْا ملْ َكَض  َواهللِ إِك 

َْْة   ْْل ُقَرْيَظ ِ ْْكِبَـ ُل ْْقا  (1) ٕا ْْْد َكَؽُث  َق

 

(313)  ْْْْ ْْْْْدرً َأْيمَكُف ْْْْقا اْؿ َغ  (2)َوملْ َيْؽَترُِث

َْْْؾُؿقا  ـْ َأْس ْْْ ْْْا َم ْْْقُل َي ُس َْْْلذ َن الر   َف

 

(314)   َٓ ٓ  َأْن  ْقا الَعْصَْْْر إِ ْْق  ُتَصْْؾ   (3)فِقِفُؿ

 ْْْ َْْْرُهْؿ َخْؿًس ْْْْرِيـَا اَحاَص ْْْل ِطْش  َتؾِ

 

ـَا  (315) ْْْئِق ُْْْد َخاِس ـْ َبْع ْْْ ْْْقا ِم  (4)َوَكَزُل

ْْْق  ْْْاذٍ فِقِفُؿ ـِ ُمَع ْْْ ْْْْعِد ْب ِْْْؿ َس  لُحْؽ

 

ـَؿُ بِاْلؼَ   (316) ْْْ ْْْاٍل ُيْغ ْْْْبِل َوَم ِْْْؾ َوالس    (5)ْت

ْْل  ُْْؿ الَجؾِ َْْؼ َذا الُحْؽ ْْْد َواَف ْْاَن َق  َوَك

 

 (6)ُحْؽَْْؿ اِيَلِْْف َفْْْقَق َطْرِشِْْف الَعؾِْْل  (317)

َْْْْتؾِؿْ   ْْْْؾِّ ُمْ ْْْْاُق ُك ـَ  َفُضْْْْْرِبَْت َأْط

 

ْْؿْ   (318) َْْمُل ُقِس ِْْؿ اهللِ َوال ـُْفْؿ بُِحْؽ ْْ  (7)ِم

ِل   ـْ َأو  ْْْ ِم ْْْْتِ  َْْْزا (8)َوُأْكِزَل َْح  ِب ٕا

 

ْْْْْاِب   (319) َْٕلَب ْْْْْل ا ُٕولِ ْْْْْاٍر   تُي اْطتِب

ِْْْْف   ـْ َقْقلِ ْْْْ ِْْْْذيـَا)ِم ْْْْا ال  َف ْْْْا َأي   (َي

 

ْْْك   (311) ِْْْديرٍ )إَِل ـَا (َق َْْْتبِق ْْْاَء ُمْس  (9)َج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(إُوىل)بدل:  [الذي]يف الؿخطقط:  (7)

 .(4778)، و (4777)صحقح البخارياكظر  (2)

 فتح الباري، و(7771)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4779)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 . (7/777-772)زاد الؿعاد، و(7/579)

 . (2/587)تاريخ الطبري، و (7/726)ٓبـ هشام السقرةر اكظ (4)

 .(7769)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4722)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 .(7768)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4727)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)

الؿسـد مؿا  الجامع الصحقح، و (6/277)مسـد أمحد، و(4414)برقؿ  ســ أبل داوداكظر  (7)

 .لشقخـا القادطل   (7/299)لقس يف الصحقحقـ

 .[وأكزلت يف ذا مـ أيات]يف الؿخطقط:  (8)

 .(يف ذا)بدل:  (مـ أول)اكظر الؿطبقع:  (9)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  006 ٔكَتاُب ٔضرَي

ِْْْْفقَدا  َْْْْد َذا َش ْْْْْعٌد بَْع ْْْْاَت َس  َوَم

 

َْْذا  (311) ُْْف بِ ْْْل َل ْْاَن الـ بِ ِْْفقَدا (1)َك  (2)َش

ِْْْؼ   ْْْل الُحَؼق ـِ َأبِ ْْْ ُْْْؾ اْب ْْْاَن َقْت  َوَك

 

َْْْد ُقَريْ   (312) ِْْْؼ َبْع ْْْك الت ْحِؼق َْْْة َطَؾ  (3)َظ

ْْْْْزَرِج   ِْْْْدي الَخ ْْْْاَن بَِلْي ُْْْْف َك  َوَقْتُؾ

 

ـْ َ َْْْْرِج  َلْْْْقاًل   (313) ـْ َلُْْْف ِمْْْ  (4)َوملْ َيُؽْْْ

ْْْْدِ   ُْْْْؾ َخالِ َْْْْد َذاَك َقْت ْْْْاَن بَْع  وَك

 

ـِ ُكَبْْْْْقِ  اُلفْْْْْذلِلِّ الَْْْْمِردِ   (314)  (5)اْبْْْْ

ْْْْفْ   ْْْْقٍْس َقَتَؾ ـُ ُأَك ْْْْ ِْْْْف ْب ُْْْْد اِيَل  َطْب

 

َٓ ل َْفَػاَز بِاْلَقْطِْد ا  (315)  (6)ُخْؾَْػ َلْفْ  ِذي 

ْْْْل  َْْْْت َأبِ ـْ ْْْْْل بِ َج الـ بِ َْْْْزو  ْْْْؿ  َت  ُث

 

ِْْْب   (316) ـَ َْْْدَها بَِزْي ْْْؿ  َبْع ْْْْػَقاَن ُث  (7)ُس

َْْْْم   َْْْْدَها َك َْْْْقل ك اهللُ َطْؼ ْْْْْد َت  َوَق

 

(317)   َٓ َْْْدِة  ِْْْذي الَؼْع ْْْك بِ َم  ُيْتَؾ َْْْقه   (8)َت

َْْْْزاِب   َْح ـَ ٕا ْْْْ ْْْْا ِم ْْْْْت فِقَف  َوُأْكِزَل

 

 (9)ِحَجْْْْاِب تٌي َوِمـَفْْْْا تَيُْْْْة ال  (318)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[كان الـبل بذا لف شفقًدا]يف الؿخطقط:  (7)

 .(7769)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4722)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 .(4141)برقؿ  صحقح البخاري، و(471ص)ٓبـ إسحاق  سقرةالاكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 لؾبقفؼل  دٓئؾ الـبقة، و (2/271-212)مسـد أبل يعىل، و (7/496)مسـد أمحداكظر  (5)

 .لأللباين  (2987)برقؿ  السؾسؾة الصحقحة، و(7/256)كذلؽ  الســ، و(4/42)

 أكساب إشراف، و (2/97)الطبؼات، و (4/267)سقرة ابـ هشامسابؼ، واكظر الؿصدر ال (6)

(7/776). 

 .(287-287ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (8)

 .(7428)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (9)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  007 ٔكَتاُب ٔضرَي

 

 

 ِمَن اهِلِجَسِة السَّادسةَسَنُة ال

 

ْْْْا ِْْْْل لِْحقَاَك ْْْْك بَـ َْْْْزا إَِل ْْْْا َغ  فِْقَف

 

َْْْػاَكا  (319) ْْْك ُطْس ْوا إَِل ْْْر  ْْْاَل إِْذ َف  (1)َوَم

َْْم   ْْْقَف َك ْْا الَخ ْْؾ ك بَِف ْْل َص َْْل ال تِ  َوْه

 

َما  (321)  (2)َذَكْرُت فِْل الَبْحِْث ال ِْذي َتَؼْد 

ْْْت ةْ   َْْْد ِس َْْْمَدى بَْع ْْْك ُج ُْْْفرِ  ُأوَل  َأْش

 

ْْْْرِ   (321) َْْْة َفْؾَتْحُص ْْْل ُقَرْيَظ َْْْد َبـِ  (3)َبْع

ِْْْذي َقَْْْردْ   ْْْْزَوٌة لِ ْْْا َغ ْْْاَن فِقَف  َوَك

 

 (4)َوقِْقَْْْؾ َصْْْْدَر َطْْْاِم َسْْْابٍِع َوَردْ   (322)

ْْْْْاَرا  ُْْْْْة َأَغ ـَ ْْْْْل ُطَقْق َْْْْْل ال تِ  َوْه

 

ْْاَرا  (323) ْْْل َفَس ْْْرِح الـ بِ ْْك َس ْْا َطَؾ  (5)فِقَف

َْْْقعِ   َْك ـُ ٕا ْْْ َْْْؾَؿُة ْب ْْْرِِهْؿ َس ْْْل َأْث
 فِ

 

َْْْرعِ   (324) ْْْاِرٌس بَِلْس ُْْْف َف ـْ ْْْْقَس ِم  (6)إِْذ َل

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/74-76)الطبؼات، و(474ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

مع تعؾقؼل  (57)السمال رقؿ  أمايل يف السقرة الـبقية، واكظر (282)، و(287)يف البقت رقؿ  (2)

 طؾقف.

 سقرة ابـ هشام، و(474ص)ٓبـ إسحاق  السقرة. واكظر [فؾقحصري]يف الؿخطقط:  (7)

 .لشقخـا القادطل  (91-88ص) الصحقح الؿسـد مـ أسباب الـزول، و(2/782-787)

 .(7817)، و(7816)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  008 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْوا َهَرَبْْْا  ْْْْْرَح َوَفْْْر   َفاْسَْْْتـَْؼَذ الس 

 

َْْتَؾَبا  (325) ْْاِع اْس َْْض الَؿَت ْْق َبْع ـُْفُؿ  (1)َوِم

ْْْْقُل   ُْْْْف الُخُق ِْْْْؾ َأْن ُتْدِرْك ـْ َقْب ْْْْ  ِم

 

ُسْْقُل   (326) ْْل الَجْؿِْْع َأَتْْك الر 
 (2)َوَبْعُْْد فِ

ِْْْْل الُؿْصَْْْْطؾِِؼ   َْْْْدَها َغَْْْْزا بَـ   وبَْع

 

ِْؼ   (327)  (3)فِل َشْْفرِ َشْْعَباَن َلَْدى الُؿَحؼِّ

ْْْْبِل  ْْْْـُْفْؿ َوُس ْْْْقُل ِم َْْْْؾ اَلؿْؼُت  َوُقتِ

 

ـ ُصِْب  (4)َباقِقِفُؿق  (328) ُْؿقا فِْل ال  (5)َوُقسِّ

 َوِمـُْفُؿْْْْْق َزْوُج الـ بِْْْْْْل ُجَقْيرِيْْْْْفْ  

 

ْْْفْ   (329) ْْْْبقِِفْؿ ِهَق ِْْْؼ َلَس َْْْبُب الِعْت  (6)َوَس

 ْْْ ُْْْؾقٍل بِئَْس ـُ َس ْْْ ْْْا اْب ْْْاَل فِقَف  مَوَق

 

ُسْْقِل اْلُؽَرَمْْا  (331) َْٕصَْْحاِب الر   (7)َقْاَل 

ـَ )َوُسْْْْْقَرُة   ْْْْْافِِؼق ـَ ْْْْْْت  (الُؿ  ُأْكِزَل

 

َْْؾْت   (331) َْْحْت َوَفص  ْْْلكِِف َفَلْوَض ْْل َش   (8)فِ

 (ُطْصْْْْبٌَة بِاِيْفِْْْْؽ )َوَجْْْْاَء فِقَفْْْْا  

 

 (9)َوُأْكِزَلْْْْت فِقِْْْف بُِْْْدوِن َشْْْؽِّ   (332)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

كؿا يف  تاريخ خؾقػة والطبري، و(479ص)ٓبـ إسحاق  السقرةواكظر الخالف ومـاقشتف يف  (7)

فتح الباري (7/546)و ،الطبؼات (2/59)و ،تاريخ اإلسالم (2/275)و ،زاد الؿعاد 

(7/56). 

 .[باققفؿ]يف الؿخطقط:  (4)

 شرح الـقوي، و(7771)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(2547)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

، وحاشقة  (7/711-717)صحقح ســ أبل داود، و (6/772)فتح الباري، و(72/264)

 ملسو هيلع هللا ىلصصػة صالة الـبل (68-66ص)  لأللباين. 

 . (6/277)مسـد أمحداكظر  (6)

 .(2772)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4911)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .تػسقر ابـ كثقرمـ  [الؿـافؼقن]اكظر تػسقر سقرة  (8)

 اكظر ما سقليت. (9)



َُٔب  ٔٝ ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضؤٍكَتاُب ٔضرَي ًَُش َِا  ِّ 011 

َيْْاِت  اَخْؿٌْْس َتؾِْْل َطْشًْْْر   ـَ ٔا  ِمْْ

 

ْْق  (333) ـْ ُس ْْ ْْقرِ )َرِة ِم ـ  ْْاَل  (ال  (1)ِت ُمَػص 

ِْْْْف   ـْ َقْقلِ ْْْْ ْْْْاُ ا)ِم ـَ َج ِْْْْذي  (إِن  ال 

 

ْْْك   (334) ْْْرِيؿٍ )إَِل َْْْراءُ  (َك ْْْاَء آْفتِ  (2)َس

ْيَؼْف   ْْْْدِّ َْْْْؽ الصِّ ـْ َذلِ ْْْْ ْْْْْت ِم َئ  َوبُرِّ

 

ْْل الَحِؼقَؼْْفْ   (335) َْْل الَبَْْراُء فِ َْْم ِه  (3)َك

ُْْْحقا  ـَ َأْفَص ِْْْذي ْْْد  ال  ْْْرَِب الَح  َوُض

 

ْْنِ   (336) ْْْلكَِفا بِ ْْل َش ُحقافِ ْْر   (4)ْفؽِِفْؿ َوَص

نِ   افِِضْْْْْْل َيْؽُػُْْْْْر َحت ْْْْْك ٔا  َوالر 

 

ْْْْْْرتنِ   (337) ـَ الُؼ ْْْْْ َِٔي ِم ِْْْْْذِه ا  (5)بَِف

ُسْْْْقُل َكْْْْْل َيْعَتِؿَْْْْرا   َوَخَْْْْرَج الر 

 

ـْ َغْقْرِ ِمَْرا  (338) ل َشْفرِ ِذي الَؼْعَدِة ِمْ
 (6)فِ

ْْْْْْْدَوانِ   َْْْْْْرْيُش بِاْلُع ُه ُق ْْْْْْد   َوَص

 

ُْْْة الرِّ   (339) ْْْا َبْقَع قَف
ْْْاَن فِ َْْْقانِ َوَك  (7)ْض

ـْ َأْسْْْبَابَِفا فِْْْقْم ُأثِْْْْر    َوَكْْْاَن ِمْْْ

 

َْْؾ ُطْْْثمَن ُذكِْْْر   (341) ْْم  الـ بِْْْل َأْرَس  (8)ل

ـََْْْْْْدْب  اَأن  ُقَرْيًشْْْْْْ   َقَتُؾْْْْْْقُه َف

 

ْحَب   (341)  (10)َفُؽْؾ  اْكَتَْدْب  (9)لؾَبْقَعِة الص 

ُْْْع   ٍْْْػ َأْرَب ِْْْد َأْل ـْ بَْع ْْْ ْْْْؿ ِم ْْْا َوُه َِ 

 

ْْا  (342) ْْالَجِؿقُع َب ـَ َف ْْق ـَ الِؿئ ْْ  (11)َيُعقاِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(4751)شرح حديث رقؿ   (8/672)فتح البارياكظر لتحرير طدد هذه أيات  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 .(2771)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4751)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 . (71/798)تػسقر ابـ كثقر، و (8/257)ســ البقفؼل الؽبرىاكظر  (4)

 لشقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ وفؼف الؿقىل. آكتصاراكظر  (5)

 بتعؾقؼل. (54)الجقاب طـ السمال رقؿ  أمايل يف السقرة الـبقيةاكظر  (6)

 . (7785)صحقح مسؾؿ، و(7782)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(2/877)ٓبـ هشام  السقرة، و (4/424-425)مسـد أمحداكظر  (8)

 .(الصحب)بدل:  [الـبل]يف الؿخطقط:  (9)

 .(7856)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4769)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (71)

 .(4754)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (77)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  010 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْْل   ْْْؾُ  بَِقْضِْْع الَحْْْرِب فِ َْْد الص   َواْكَعَؼ

 

ـَ َوْهَْق َفْْتٌ  َمْا َخِػْل  (343)  (1)َطْشْرِ ِسـِق

ْْْْْْْر   ُْْْْْْف َوَيْعَتِؿ ْْْْْْقَد َطاَم  َوَأْن َيُع

 

ـْ َيِػْْْْر   (344) ـْ َقابٍِْْْؾ َوَأْن َيُْْرد  َمْْْ  (2)ِمْْ

ِْْْْذي إَِلقِفُؿْْْْق  ِْْْْف َوال    (3)ِمْْْْـُْفُؿ إَِلْق

 

(345)   َٓ ْْْْْر   ُْْْْْف طَ  َيِػ ْْْْْقَرد  َل  (4)َؾْقِفُؿ

ـِ   َْْْدْي ِْْْد الَعْؼ ْْْل َأَح ْْْل فِ ـْ َيَش ْْْ  َوَم

 

(346)   َٓ ْْْْدُخُؾ  ـِ  َي ْْْ َْْْليِّ َذْي ْْْْلَس َب   (5)َب

ْْْاَل   َْْْرْيٍش َدَخ ِْْْد ُق ْْْل َطْؼ ْْْاَن فِ  َفَؽ

 

 (6)ْؽٌْْْْر َولؾـ بِْْْْْل ُخَزاَطٌْْْْة َتْْْْاَل بَ   (347)

 َوُخْْْْْتَِؿ الؽَِتْْْْْاُب ُثْْْْْؿ  َكَحَْْْْْرا 

 

 (7)َمَع الت ْحؾِقِؼ َحْقُْث ُأْحِصَْْرا اَهْديً   (348)

َْْْؾُؿقا  ـَ َأْس ِْْْذي ْْْك ال  ْْْتَد  َذا َطَؾ  َواْش

 

ـُْفْؿ َأْطَؾْْْؿُ   (349) ُسْْْقُل ِمْْْ  (8)َواهلُل َوالر 

َفْْْا (الَػْْْتِْ  )َوُسْْْقَرُة   ـِ ُكؾ   الُؿبِْْْق

 

ْْا  (351) ْْْلِن َذاَك َفاْتُؾَف ْْل َش ْْْت فِ ْْْد َكَزَل  (9)َق

َْْْْْْراِن   ِـّق ْْْْْْك ال َم اهللُ َطَؾ ْْْْْْر   َوَح

 

ْضَْْقانِ   (351)  (10)َجِؿقَْْع َأْهِْْؾ َبْقَعِْْة الرِّ

ْْْْؾ   ْْْـُْفُؿ اْسُْْْتْثـَِل َصْْْاِحُب الَجَؿ  َوِم

 

 (11)إِْذ ملْ ُيَبْْايِْع َمْعُفُْْؿ َبِْْؾ اْطَتَْْزْل   (352)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(447-7/441)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (7)

 . (5/725)مسـد أمحد، و(7/718)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (2)

 .[إلقفؿ]يف الؿخطقط:  (7)

ٓبـ قدامة  الؿغـل، و(2777)برقؿ  صحقح البخاري. اكظر [طؾقفؿ]يف الؿخطقط:  (4)

 .(5/459)لؾشافعل  إُم، و(7/767-762)

 . (5/725)مسـد أمحد، و (7/718)سقرة ابـ هشاماكظر  (5)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)

 .(2777)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (8)

الصحقح الؿسـد مـ ، و(7785)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7782)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (9)

 .(224-271ص) لقادطل لشقخـا طالمة القؿـ ومحدثفا ا أسباب الـزول

 .(2496)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (71)

 . (7856)صحقح مسؾؿاكظر  (77)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  011 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْْْْْْانِ   ْمتَِح ْْْْْْاُت ٓا ْْْْْْْت تَي  َوَكَزَل

 

ْْْانِ   (353) ْبَق ْْْاِء بِالتِّ ِـَّس َْْْرِة ال ْْْل ِهْج
  (1)فِ

  َٓ ـ  َأَبَْْْْْْْدا َو ُهْْْْْْْ  َيِحْْْْْْْؾ   َرد 

 

َْْدا  (354) َْْمٍن َب ْْْدِق إِي ْْْع ِص ْْْرٍِك َم   (2)ُلؿْش

ْْْْْا  َْْْْْدةِ  فِقَف ْْْْْل ُطَبْق ْْْْْرِي ُة َأبِ  َس

 

ْْةِ   (355) ًْْدا َذا الُؼص  ـَ َقاِص ْْل َأْرَبِعْْق
 (3)فِ

ْْْفْ   ـُ َحاِرَث ْْْ َْْْق اْب ٍْْْد َوُه ُْْْث َزْي  َوبَْع

 

ْْْاَل   (356) ْْْفْ َث ْْْل  َباِطُث اِت الـ بِ ْْْر   (4)َث َم

ُلفْْْْْا إَِلْْْْْك بَـِْْْْْل ُسَْْْْْؾقِؿ     َأو 

 

ْْْْْقؿِ   (357) ـٍَؿ َطظِ ْْْْْ ْْْْْقا بَِؿْغ   (5)َفَرَجُع

 َؾَبْْْْْةِ إَِلْْْْْك بَـِْْْْْل َثعْ  اَوَثاكًِقْْْْْ 

 

 (6)ُأوَلْْك ُجَْْمَدى َكْْاَن ُدوَن ِمْرَيْْةِ   (358)

 َوَغـُِؿْْْْقا فِقَفْْْْا َوَثالٌِْْْْث إَِلْْْْك  

 

ْفرِ اكْ   (359)   (7)كَجَؾِْطْقرِ َأبِل الَعاِص بَِذا الش 

ْْْْْفْ   بْـَتِ  ٓ ْْْْْل  ْْْْْاَرُه الـ بِ ْْْْْْد َأَج  َوَق

 

ْْْفْ   (361) ْْْْع تَِجاَرتِ ْْْؿ  ُرد  َم َْْْب ُث ـَ  (8)َزْي

ْْْْْْؾِ  َفاْطؾَ   َْْْْْؾ الص  ْْْْْفُ َوَذاَك َقْب ـْ  َؿ

 

ْْْفُ   (361) ْْْقٍل َطـ ْْْْك ُدوَن ُذُه ْْْا َمَض مم 
(9) 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/58)ٓبـ الجقزي  كشػ الؿشؽؾ، و(2777)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(762-7/767)ٓبـ قدامة  الؿغـلاكظر  (2)

 . (2/82)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (2/87)الطبؼاتاكظر  (4)

،  (7/478)الؿقاهب الؾدكقة، و (7/455)أكساب إشراف، و (2/84)الطبؼاتكظر ا (5)

 .(217ص) كثر الجقاهر الؿضقَّةو

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)

- (7/777البداية والـفاية، و (7/455)أكساب إشراف، و (2/87)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (7/69)الروض إُُكػ، و(774

 در السابؼ.اكظر الؿص (8)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (9)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  012 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْْْؿُ   ْْْْقٍف ُتْعَؾ ـِ َط ْْْ ْْْرِي ُة اْب َْْْذا َس  َك

 

ْْْؿ  َأْسَْْْؾُؿقا  (362) َْْْدِل ُث ـْ َْْْة الَج  (1)لُِدْوَم

ْْْْك  َُل ـَ ٕا َْْْْرَكقِّق ِْْْْديُث الُع ْْْْؿ  َح  ُث

 

ـْ َقْْْد ُأْرِسْْاَل َقْْْد َحْْارَ   (363)  (2)ُبقا اهلَل َوَمْْ

ْْؾَ   ْْْد َأْس ْْا َق ِْْد َم ـْ بَْع ْْ ُْْروا ِم  ُؿقاَوَكَػ

 

اِطْْْل َوِسْْقَؼ الْْـ َعؿُ   (364)  (3)َوَقَتُؾْْقا الر 

ْْْْْْقا  ْْْْْْؾِبُقا َوُقتُِؾ ُْْْْْْلْدِرُكقا َفُص  َف

 

َْٕرُجُْْْؾ   (365)  (4)َوُقطَِّعْْْْت َأْيِْْْد ُُؿ َوا

ْْْا   ْْْْقٍم ُفرَِض َْْْد َق ـْ ْْْا ِط ْْْج  فِقَف  َوالَح

 

ْْْك  (366) ِعل  َواْرَتَض
ْْافِ ْْاُه الش  َْْم َكَح   (5)َك

 ْْْ ْْْل ذِي الِحج 
ُسْْْقُل فِ  ةِ َوَأْرَسَْْْؾ الر 

 

ْطَقةِ   (367)  (6)إَِلْْك الُؿُؾْْقِك فِْْل َسْْبِقِؾ الْْد 

ْْْْقَقسِ   ْْْك الُؿَؼ ْْْـُْفْؿ إَِل ٌْْْب ِم  َفَحاصِ

 

ْْاِرسِ   (368) ْْْْسَرى َف ٍْْة لِؽِ ـُ ُحَذاَف ْْ  (7)َواْب

ْْْْاكِل    َوْهٌْْْْب لَحْْْْاِرٍث ُهَْْْْق الَغس 

 

ُْْْة لَِؼْقَصْْْْرِ الـ ْصَْْْْراكِل  (369)  (8)َوِدْحَق

 َلفْْْْْقَذَة ُسَْْْْؾْقٌط َأْطـِْْْْل الَعْْْْاِمرِي 

 

ْْؿرِيَولؾـ    (371)  (9)َجاِشْل َطْؿرُو َوُهَْق الض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . (2/85)الطبؼات، و(697ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

 .(7677)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4797)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

،  (7/751)الراجح مـ الخالف اإلكصاف يف معرفة، و (7/82)لؾـقوي  الؿجؿقعاكظر  (5)

 . (7/487)فتح الباري، و (5/727)البداية والـفاية، و (2/717-712)زاد الؿعادو

 كؿا سقليت. (6)

صحقح ، و (2/797)آكتػاء، و (7/247)سقرة ابـ هشام، و (7/26)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (2/654-655)تاريخ الطبري، و(4424)برقؿ  البخاري

ٓبـ  إطالم السائؾقـ، و (4/251)الروض إُُكػ، و (7/262-267)الطبؼاتاكظر  (8)

 .(7777)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(2941)برقؿ  صحقح البخاري، و(96-92ص)صقلقن 

ٕبل  جقامع السقرة، و(7774)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و (7/262-267)الطبؼاتاكظر  (9)

 . (7/721)ؿعادزاد ال، و(25ص)محؿد بـ حزم 



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  013 ٔكَتاُب ٔضرَي

 

 

 ِمَن اهِلِجَسِة السَّاِبعة السََّنة

 

َْْْردْ  ِْْْذي َق ُْْْف لِ ْْْْدِرَها َغْزَوُت ْْْل َص  فِ

 

ِل َردّ   (371) ْْْْألَو 
َْْْْد الُبَخْْْْاِريِّ َولِ ـْ  (1)ِط

 َوبَْعَْْْْْْدَها َغْزَوُتُْْْْْْف لَِخْقَبْْْْْْرا 

 

(372)  ْْْ ِْْْف َفْتًح َْْْم بِ َْْْك َْْْْرا اا َقرِيًب  (2)ُفسِّ

 ْْْ ْْْا َتَخؾ  ْْْانِ َوَم ـْ إِْكَس ْْْ ُْْْف ِم ـْ  ْػ َط

 

ْضَْْقانِ   (373) ْْل الرِّ
ـَ فِ ـَ الُؿَبْْايِِعق  (3)ِمْْ

ْْْْابًِر  ٓ  إِ   ِْْْْد اهلل َج ـَ َطْب ْْْْ ْْْْْد  ااْب  َوَق

 

َْٕجْْرِ ُأطْ   (374) ْْل ا َْْل َسْْْفَؿُف َوفِ  (4)َعْْْد يُ طِ

 َوُفتَِحْْْْْْت ُحُصْْْْْقُكفا َوُغـَِؿْْْْْْت  

 

َْْْؿْت   (375) ْْْؿ  ُقِس ْْْاْلَؼْفرِ ُث َْْْقاُِْؿ بِ  (5)َأْم

ْْْْك َثاَل   َْْْْطَؾ ـَ َوِس ْْْْق
ُْْْْفؿِ ثِ  ت َة اْس

 

 (6)َوُكْْْؾ  َسْْْْفٍؿ ِماَئٌْْْة َفْؾُْْْقْػَفؿِ   (376)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: الؼقل الؿتؼدم أهنا وقعت يف سـة ست، وقد تؼدم الؽالم يف التعؾقؼ طىل الجقاب طـ السمال  (7)

صحقح ، و(729)، واكظر البقت رقؿ إمايلمـ  (58)، والجقاب طـ السمال رقؿ (57)رقؿ 

 . (7/585)فتح الباري، و(4794)برقؿ  البخاري

 .(7817)ؿ برق صحقح مسؾؿاكظر  (2)

 .الػتحمع   (6/291)صحقح البخارياكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 .(7765)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4211)، و(4271)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 . (7/718)لشقخـا  الجامع الصحقح، و(7171)برقؿ  ســ أبل داوداكظر  (6)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  014 ٔكَتاُب ٔضرَي

ِـّْصُْْْػ لَِػْْْاِرٍس َطَؾْْْك   َفُؼِسَْْْؿ ال

 

َْْثاَل   (377) َْْث ْْْفُؿ اْكِح ُْْؾ الس  اِج  (1)اَل ٍة َوالر 

ْْْاَل    َوَذاَك بَْعَْْْد الُخْؿِْْْس ُثْْْؿ  َفص 

 

ـُ   (378) قَفا اْب
 (2)إِْسَحاَق ال ِذي َقْد َأْجَؿْاَل فِ

 ْْْ ْْْْل لِ ْْْا َشِْْْفْد َوَأْسَْْْفَؿ الـ بِ  َبْعٍض َم

 

ْْْد   (379) ـَ َفاْطَتِؿ ْْاِهِدي ْْنِْذِن الش  ـْ بِ ْْ
 (3)َلؽِ

ِْْْْب   ْْْْد  لؾـ َقائِ ْْْْْد ُأِط ُْْْْػ َق ِـّْص  َوال

 

ِْْب   (381) ْْاْفَفْؿ ُتِص ِة َف ْْد  ِْْد َوالُع   (4)َكاْلَقْف

ْْْْا َطَؾْْْْك  َْْْْؾ الـ بِْْْْل  َأْهَؾَف  َوَطاَم

 

ْْا  (381) ْْْطرٍ َوإِْن َش ْْاَل  َش ْْْقِفُؿ الَج  (5)َفَعَؾ

َمْْْْْت فِقَفْْْْا   ُلُحْْْْقُم الُحُؿْْْْرِ  َوُحرِّ

 

ْْرِ   (382) ْْْؿ َوأُث ْْق َة اْفَف ِْْف اِيْكِس ْْل بِ
 (6)َأْطـِ

ْْْْؿ     َرُسْْْْقَل اهلل فِْْْْل  َوُأْصِعَْْْْؿ الس 

 

ـُْْْف َقْْْد ُكِػْْل  (383)  (7)َشْْاٍة بِْْنِْذِن اهلل ِم

ْْْْرِ    ُْْْْدوُم َجْعَػ َْْْْدَها ُق ْْْْاَن بَْع  َوَك

 

َْٕشَعرِي (8)ِوَصْحبِِف َوَمْعُف   (384)  (9)َوْفُد ا

ُجْْْْْقِع بِ   ْْْْْل الر 
ْْْْْاَوفِ ـَ  َصِْْْْْػق ٍة َب

 

ْْْا  (385) ـَ ـْ َقْْْْد تَم  (10)َوِهَْْْل ُأم  ُكْْْؾِّ َمْْْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .[اكجال]يف الؿخطقط:  (7)

 .(489-487ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (2)

 .(2512)برقؿ  مسؾؿ، و(7776)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 وقد تؼدم قريًبا. (7171)برقؿ  ســ أبل داوداكظر  (4)

 .(7557)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4248)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 .(7947)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(5521)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)

 .(2791)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(2474)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .[ومـ معف مـفؿ]يف الؿخطقط:  (8)

 .(2512)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7776)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (9)

 .(7765)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4217)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (71)

 

 



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  015 ٔكَتاُب ٔضرَي

 َحْصُْْْْرُه َوادِي الُؼَْْْرى   اَوفِقِْْْف َأْيًضْْْ 

 

َْْْرى  (386) ـٍَؿ َج ْْْ ُْْْؿ َمْغ ُْْْف َوَقْس  (1)َوَفْتُح

ْْْْْْثَؾَم   ِْْْْْف ِم ْْْْْقَد فِق  َوَطاَمَْْْْْؾ الَقُف

 

ـََم   (387) ْْْرٍ َوِحقْْْ َْْْؾ َأْهَْْْؾ َخْقَب  (2)َطاَم

َْْْْذ   ْْْْقْم َب ْْْْا َيُفْْْْقَد َت  لُقاَجْْْْاَء الـََب

 

ْْْؾًح   (388) ْْقا اُص ْْْد َكَؼُؾ َْْذا َق ٍْْة َك  (3)بِِجْزَي

ْْْْل  ُْْْْة فِ َْْْْؽاٌل إِذِ الِجْزَي ِْْْْف إِْش  َوفِق

 

 (4)ِف ْعَْْر قُ َتاِسِْْع َطْْاٍم ُشْْرَِطْت َفؾْ   (389)

ْْْْْْْْاَء اهللُ   َْْْْْْْْدٌك مم ْْْْْْْْا َأَف  َوَف

 

 (5)َطَؾْْْْك ُرُسْْْْقلِِف َوُمْصَْْْْطَػاهُ   (391)

يِؼ  (6)َِكَْْْذا بَِفْْْا   ْْْدِّ  َسْْْرِي ُة الصِّ

 

َْْْْْزاَرَة وَ   (391) ْْْْْك َف ْْْْْاُروِق إَِل  (7)لؾَػ

َْْْْْذا   َْْْْْقاِزٍن َك ْْْْْك َه ْْْْْرِي ٌة إَِل  َس

 

ـِ َرَواَحٍْْْة ُخَْْْذا  (392) ٌة ْٓبْْْ  (8)َسْْْرِي 

ـِ َرَزاِم الَغْْْْادِرِ  (9)إَِلْْْك ُيَسْْْْْقرِ    ْبْْْْ

 

ْْاِدرِ   (393) ِْْز الَؼ َْْذ الَعِزي ُْْذوا َأْخ  (10)َوُأِخ

َْْْْْتاَل بَ   ٍْْْْْة َوَق ـَ ْْْْْك ُجَفْق ٌْْْْْث إَِل  ْع

 

ْْامَ   (394) ْْا ُأَس ْْاَل فِقَف ْْْد َهؾ  ِْْذي َق  (11)ُة ال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .لؾقاقدي   (2/719)الؿغازياكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 ، واكظر أحداث السـة التاسعة لؾفجرة.(فؾتعرف)يف الؿطبقع:  (4)

 .(768ص) الػصقل، و (2/792)آكتػاء، و(2/488)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (5)

 .(كذاهبا)بدل:  [فقفا روى]يف الؿخطقط:  (6)

 .(7755)برقؿ  قح مسؾؿصحاكظر  (7)

 . (2/788)طققن إثر، و (2/771-777)الطبؼاتاكظر  (8)

، فلثبت ما يف [سققر]: ٕكف جاء يف مخطقط أمايل السقرة: إمايلهذا ما أشرت إلقف فقؿا تؼدم مـ  (9)

َقر، وطـد ابـ سعد:  يسقر بـ )، وطـد غقره: (أسقر بـ زارم)الـظؿ: ٕكف مقجقد يف بعض مصادر السِّ

 . (2/757-752)طققن إثر، و (2/88-89)الطبؼات، اكظر (رزام

 طـد ابـ سعد: أسقر. (71)

 .(96)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4269)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (77)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٚ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  016 ٕ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضؤٍكَتاُب ٔضرَي

َْْْق الَغاَبْْْفْ   ْْْْدَردِ َكْح ْْْق َح َْْْذا َأُب  َك

 

ْْْْْاَل  َفَعْْْْْاَد َغْْْْْاكًِم   (395)  (1)َكهَبْْْْْفْ  بِ

َْْْْرا  ْْْْْد َأَم ِْْْْذي َق  َكَْْْْذا َسْْْْرِي ُة ال 

 

َرا  (396) ـْ َمَعُْْف ُدُخْْقَل َكْْاٍر َسْْج   (2)َمْْ

ْْْْد   ََح ْْْقَْسٕ  ْْْل َذاَك َل ْْْْل فِ ْْْاَل الـ بِ  َق

 

َْْؿْد   (397) َْْقِة اهلل الص  ْْل َمْعِص
ُْْة فِ  (3)َصاَط

ْْْْا  ْْْْاَن فِقَف ْْْْاءِ  َوَك َْْْْرُة الَؼَض  ُطْؿ

 

 (4)َكَْْم َمَضْْْك الَعْؼُْْد بِْْاَل ِمَْْراءِ   (398)

ُسْْقُل َقْْْد َكَؽْْْ    ْْل ُرُجقِطِْْف الر 
 َوفِ

 

ََٕصْْ  َوْهَْق َحْاَل  َمْقُؿقَكةً   (399)  (5)ٌل فِْل ا

ْْْْْك    ْْْْْرِي ًة إَِل ْْْْْْل َس َْْْْْث الـ بِ  َوبََع

 

 (6)َبـِْْْل ُسَْْْؾقٍؿ َوبَِفْْْا َرد  َطَؾْْْك  (411)

بِقِْْْْْع زَ   ـِ الر  ْْْْْاْبْْْْْ ـَ  اْلَعْؼْْْْْدِ بِ  ابً ْْي

 

ْْْْْدِ   (411) َْْْْْمِء الـ ْؼ َْْْْْد ُطَؾ ـْ ِل ِط  (7)آو 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/219)طققن إثر، و (4/767-769)سقرة ابـ هشاماكظر  (7)

 .(7841)برقؿ  ح مسؾؿصحق، و(7257)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 .(768)إىل  (746)اكظر إبقات السابؼة مـ البقت رقؿ  (4)

 زاد الؿعاد، و (2/477-441)تـؼقح التحؼقؼ، و(7477)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (5)

 . (7/774)كصب الراية، و(7/772-774)

 . (2/775-776)الطبؼاتاكظر  (6)

 طـ مسللة الزوجقـ يسؾؿ أحدمها قبؾ أخر. مفؿ: فػقف مبحٌث  (5/777)زاد الؿعاداكظر  (7)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  017 ٔكَتاُب ٔضرَي

 

 

 ِمَن اهِلِجَسِة ةَنالجاِم السََّنة

 
)

 

ْْْع  ْْاِص َم ـُ الَع ْْ ٌْْرو ْب ْْا َطْؿ َْْؾَؿ فِقَف  َأْس

 

ْْْع   (412) ْْْف َوَوَق ـِ َصْؾَح ْْ ْْْثَمَن ْب ِْْد ُط  (1)َخالِ

ِْْديْ   ََس ِْْب ٕا ـِ َوْه ْْ َْْجاٍع ْب ُْْث ُش  بَْع

 

َشْْْْ  (413)  (2)دِ إَِلْْْْك َهَْْْْقاِزٍن َفَػْْْْا بِالر 

ْْْل   ْْْرٍ لَِبـِ ـِ ُطَؿْق ْْْ ِْْْب ْب ُْْْث َكْع  َوبَْع

 

ـِ   (414) َْْْتبِ َْْْفُدوا َفاْس ْْْاَطٍة َواْسَتْش   (3)ُقَض

ْْْا  َْْْمَدى ِمـَْف ْْْك ُج ْْْل ُأوَل ْْْاَن فِ  َوَك

 

ـَْفْْْْْا  (415) َؼ  (4)َغْْْْْْزَوُة ُمْمَتٍْْْْْة َفَحؼِّ

 َوَزْيُْْْد َمْْْْع َجْعَػْْْرِ فِقَفْْْا اْستُْشِْْْفَدا  

 

َْْْفَدا  (416) ْْْـِْعَؿ الش  ٍْْْة َف ـُ َرَواَح ْْْ  (5)َواْب

َْْْْفادِِهؿْ   ْْْْقُل بِاْستِْش ُس َْْْْر الر   َوَأْخَب

 

ْْؿْ   (417) ٌْْر بِِف ْْلَء ُ ْبِ ِْْؾ َأْن َيِج ـْ َقْب ْْ   (6)ِم

ْْْْْدِ   ْْْْْك َي ْْْْْْؿ َطَؾ ْْْْْتََ  اهللُ ُِ  َوَف

 

ْْْرِ ُمغَؿْْْدِ   (418) ِْْْد َسْْْْقِػ اهلل َغْق  (7)َخالِ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(786-7/784)ٓبـ هشام  السقرة، و (2/4745)الؿغازياكظر  (7)

 . (2/778)الطبؼاتاكظر  (2)

 . (2/779)الطبؼاتاكظر  (7)

 .(572-514ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (4)

 . (7/651)فتح الباري، و(4267)برقؿ  يصحقح البخاراكظر  (5)

لشقخـا   (7/775)الجامع الصحقح مؿا لقس يف الصحقحقـ، و (5/299)مسـد أمحداكظر  (6)

 .القادطل 

 الػصقل، و (2/796-211)طققن إثر، و(572-514ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

 .(725-727ص)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  018 ٔكَتاُب ٔضرَي

 َوبَْعُْْث َطْؿْْرٍو َوَلِْْد الَعْْاِص إَِلْْك 

 

اَل  (419) ْْْا َقْْْْد ُكِؼْْْاَل َذاِت الس  ـَ  (1)ِسِْْْؾ ُه

ُسْْْْقُل تِخَْْْْراَوَقْْْْْد   ُه الر   َأَمْْْْد 

 

َْْْْرا  (411) ـَ ُأمِّ ْْْْاِجرِي َْْْْبِة الُؿَف  (2)بُِعْص

ْْْْةِ   ُم  ِْْْْذي ٕا ـُ َه ْْْْق ْْْْق َأِم  َطَؾْقِفُؿ

 

ْْْْـ ةِ   (411) ـَصِّ الس  ْْْْ َْْْْدَة بِ ْْْْق ُطَبْق  (3)َأُب

ْْْؿْ   ْْْاُروُق َث يُؼ َوالَػ ْْْدِّ ْْْقِفُؿ الصِّ
 َوفِ

 

 (4)َغَْْدا َأِمقُْْرُهؿْ  اإِْذ لِحُؼْْقا َطْؿًْْر   (412)

 ْْْ ـُ ْْْ ابً َْوُج ْْْؾ ك بِِف ْْْمَص ٌْْْرو لِ  ُؿ َطؿ

 

ـَ ال  (413) ْْ ْْاَن ِم ِْْديًد َك ْْْرِد َش َْْْم  اَب  (5)ُمْملِ

ُسْْْْْقُل ِحقْْْْْـَم  ُه الر   َوَقْْْْْْد َأَقْْْْْر 

 

َْْْْْْفم  (414) ْْْْْْذِرِه َفْؾُقْْػ َْْْْْرُه بُِع  (6)َأْخَب

ْْْْْرِ   ْْْْْقِػ الَبْح ْْْْْرِي ٌة لِِس ْْْْْؿ  َس  ُث

 

ْْْرِ   (415) َْٕم ْْْل ا َْْْدُة فِ ْْْق ُطَبْق   (7)َطَؾْقِفُؿ

َْْْم   ْْْقِت َك ُْْْة الُح ْْْا قِص  ْْْاَن فِقَف   َوَك

 

ـَاٍد َسَْم   (416) ـِ بِنِْسْ ِْحقَحْق ْل الص 
 (8)َجا فِ

 َهَْْْْْْْْْْذا َول ْْْْْْْْْْم َأْن َأَراَد اهللُ  

 

 (9)إِْكَجْْْْْاَز َوْطِْْْْْدِه لُؿْصَْْْْْطَػاهُ   (417)

ْْْْفْ   ْْْْْد َأْكَزَل َْْْْم َق َْْْْة َك ْْْْتِْ  َمؽ   بَِػ

 

ْْاَل  (الَػْْْتِ  )فِْْل ُسْْقَرِة   (418) َاَدَلْْ بِ  (10)فْ ُِ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/212)طققن إثر، و (2/727-722)الطبؼاتاكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 . (2/754-756)صحقح ســ أبل داود، و(774)برقؿ  ســ أبل داوداكظر  (5)

 . (2/722)الطبؼاتاكظر  (6)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 .(7975)برقؿ  قح مسؾؿصح، و(4761)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (8)

 اكظر ما سقليت. (9)

 مـ سقرة الػتح. [27]كؿا يف أية رقؿ  (71)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  021 ٔكَتاُب ٔضرَي

ـُْْْق بَْؽْْْرٍ َطَؾْْْك ُخَزاَطْْْةِ    َطَْْْدا َب

 

ْْاَطةِ  َوَكَؽُثْْق  (419)  (1)الِؿقَثْْاَق تِْؾَْْؽ الس 

َْْْػَفا  َْْْرْيِش الس  ـْ ُق ْْْ ْْْاَطُدوُهْؿ ِم  َوَس

 

ـْ َكَفْك اَوَطْدوً  اَبْغقً   (421) ْقِفْؿ َمْ
 (2)َلْْقَس فِ

َْمْْْْرِ   ـْ َذا ٕا ُسْْْْقُل َطْْْْ  َفُْْْْلْخبَِر الر 

 

ْْْْدرِ   (421) َْْْزاَء اْلَغ ْْْق َج ْْْؿ  َغَزاُهُؿ  (3)ُث

  َٓ َْْْْْرةِ ٔا ْْْْل َطْش َْْْْرافِ ْْْْقَم ُأثِ  ِف فِ

 

ـَْل َطَشْْرا َوقِقَؾ:  (422)   (4)َبْؾ َقْد َساَر فِل اْث

ْْْْْْْا  ـِ َخَؾَت ْْْْْْْْق ُْْْْْْْف لؾَقَؾَت  َ َْرُج

 

ـْ َرَمَضْْْاَن َهَؽَْْذا َقْْْْد َثَبَتْْْا  (423)  (5)ِمْْ

َْْْْػْر   ْْْْاِء الس  ـَ ُْْْْر بَِلْث َْْْْت الِػْط  َوَثَب

 

ْْْر   (424) ْْْقَش َأَم ْْف الَج ْْؿ  بِ ِْْف ُث
ـْ فِْعؾِ ْْ  (6)ِم

ْْْْر   َْْْرْيٍش الَخَب ـْ ُق ْْْ ْْْك َط  َواهللُ َأْخَػ

 

(425)  ْْ ْْك َأَت َْْدرْ َحت  ْْك َق ْْْل َطَؾ  (7)اُهُؿ الـ بِ

ُسْْْقُل فِقَفْْْا َسْْْاِجَدا   َوَدَخَْْْؾ الر 

 

 (8)لِِذي الَعْرِش َطَؾك َفْْتٍ  َبَْدا اُشْؽًر   (426)

ْْْْْْالَحُجقنِ   َْْْْْْة بِ اَي َْْْْْْز الر   َوَرَك

 

َة الُعُقْْْْقنِ  اَوَكْْْْاَن َفْتًحْْْْ  (427)  ُقْْْْر 

 ْْْْ ْْْْـَامُ  اَفْتًح َْص َْْْْْرِت ٕا ِْْْْف ُكسِّ  بِ

 

ْْْاَل   (428) ْْْْْرُك َذل  َوَط ْْْاَل  اَوالشِّ  (9)مُ ِيْس

ََكْْْامْ  اَفْتًحْْْ  ِْْْف اْسَتبَْشَْْْْر َأْجَؿُْْْع ٕا  بِ

 

َْْر اهلُل بِِْْف الَبْقَْْت اَلحَْْرامْ   (429)  (10)َوَصف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . (6/516-571)البداية والـفايةاكظر  (7)

 .(527ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (2)

 اكظر ما سقليت. (7)

 .(4276)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (4)

 فتح الباريلؾبقفؼل، و  (5/79)ٓئؾ الـبقةد، و(2/879)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (5)

(4/787). 

 .(7777)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4276)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)

 .(2/879)ٓبـ هشام  السقرة، و (4/775)البداية  والـفايةاكظر  (7)

 .(526ص) سقرة ابـ إسحاق، و(4291)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (8)

 .(7787)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(2479)برقؿ  حقح البخاريصاكظر  (9)

 .(4288)برقؿ  صحقح البخارياكظر الؿصدر السابؼ، و (71)



 ًُ َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضؤٍكَتاُب ٔضرَي  020 َش

 وَخَطَْْْْْب الـ بِْْْْْل  ُثْْْْْؿ  َأْصَؾَؼْْْْْا 

 

(431)  ْْْ ْْْاُقَرْيًش َؾَؼ قا الط  ْْْؿ   (1)ا اْذ َذاَك َوُس

ْْْْا  ـَ ْْْْْؾِؿ ُمـَْؼادِي ْْْْل السِّ
ْْْْقا فِ  َوَدَخُؾ

 

ْْْْْْذطِ   (431) ِْْْْْف َوُم ْْْْْؾِّ ُحْؽِؿ ـَالُِؽ  (2)ـِق

َْْْْعْف   ْْْْاِهؾِل  َوَض ْْْْرٍ َج ْْْْؾ  َأْم  َوُك

 

َْْْرَطفْ   (432) ْْْا َش ْْْك َم ْْْْف إَِل  (3)َوَرد  ُحْؽَؿ

ْْْْْْا  َْْْْْْة َأن  الَحَرَم ُم  َْْْْْْر ٕا  َوَأْخَب

 

مَ ُحْر   (433) ُْْْف َطْْْاَدْت َكَْْْم َتَؼْْْد   (4)اَمُت

   ٓ  َسْْْْاَطفْ  َولؾـ بِْْْْْل َمْْْْا َحْْْْؾ  إ

 

ْْْاَطفْ   (434) ْْْاِم الس  َْْْراٌم لِِؼَق َْْْق َح  (5)َوْه

ُسْْْْقُل َخالًِْْْْد َوَأرْ   ْْْْك  اَسَْْْْؾ الر   إَِل

 

 (6)ِذيَؿٍْْْة َلْْْْقَس ُِْْْْؿ ُمَؼْْْاتِاَل َج   (435)

 ْْْ ْْْْؾ َداِطًق ْْْ اَب ْْْاَل َفَؾ ْْْقا اِيْس  َماْؿ َيُع

 

ْْْا  (436) َْْْتَباَح اَِاَم َْْْبْلَكا َفاْس ْْْاُلقا َص  (7)َق

َْمُْْْر إَِلْْْك اا َوَأْسًْْْر َضْْْْربً    َفْْْاْكَتَفك ٕا

 

ْْْاَل ُمَ   (437) ْْْؿ  َأْرَس ْْْقِل ُث ُس ِْْْد الر   (8)ؿ 

ْْْْْؿ   ُِْْْْ ْْْْتاَِل  اَطؾِق  ـْ ُق ْْْْ َْْْْقَدى َم  َف

 

ـْفُ   (438) ْْْ ْْْاَل ِم ْْْْؿ َوَأْكَؿ ْْْا ُِ  (9)ْؿ َوَرد  َم

ْْْْْا  ـَ ُسْْْْْقُل ُمْعؾِ َأ الر   َوَقْْْْْْد َتَبْْْْْر 

 

ـَْك  (439) ـِْع َخالٍِْد بِِفْْؿ َوَمْا َج ـْ ُص  (10)ِم

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/747)الطبؼات، و(747ص)ٕبل طبقد بـ سالم  إمقالاكظر  (7)

 .(4712)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 . (7/471)مسـد أمحد، و(2571)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (7)

 .(7757)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(714)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 . (8/574)معجؿ البؾدان، و (2/776)الطبؼاتاكظر  (6)

 .(4779)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (8)

 .(4779)شرح حديث رقؿ   (8/77)فتح الباري، و(2/914)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (9)

 .(4779)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (71)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  021 ٔكَتاُب ٔضرَي

َْْْْْْؾُف لَِقْفِْْْْْْدَما  َْْْْْْد َذا َأْرَس  َوبَْع

 

ى َفؾْْْم  ُهِْْْدَما  (441) ـَِؿ الُعْْْز   (1)لَِصْْْ

 َغْْْْـِؿْ  (2)ُف ُثْْْْؿ  َوُطِؼَْْْْرْت َشْْْْْقطَاكُ  

 

ْْؿْ   (441) ِْْف ُطؾِ ْْاٍل بَِبْقتِ ـْ َم ْْ ْْاَن ِم ْْا َك  (3)َم

ْْْْفرِ   ُسْْْقُل َبْْْاقِل الش   َوَمَؽَْْْث الر 

 

ْْْْرِ   (442) ْْْْْرِِه َوالِػْط ْْْْْع َقْص َْْْْة َم  بَِؿؽ 

ْْْْْْْاِيْتَممِ   ْْْْْْْقَؿ بِ َْْْْْْْر الُؿِؼ  َوَأَم

 

(443)   َٓ َْْْْذاَك  َْْْْقامِ  َك ـَ الصِّ ْْْْ ْْْْْذَر ِم  ُط

ْْْْدِ    َولؾِػَْْْْراِش َقْْْْْد َقَضْْْْْك بِالَْقَل

 

ـَدِ كَ   (444)  (4)َم اْسَتَباَن فِْل الَحِْديِث اُلؿْسْ

ـْ   ْْْ ُْْْدودِ ِم َْْْػاَطُة الُح ْْْْت َش َم  َوُحرِّ

 

ـْ   (445) ْْْاَم َفاْسَْْْتبِ ْْْا اِيْم  (5)َبْعِْْْد ُبُؾقِغَف

 ْْْْ َْْْْدَها َغَْْْْزا َهَقاِزًك  َوفِْْْْل اَوبَْع

 

ْْْل  (446) ُْْْر َخِػ َْْْف َغْق ْْْا َيْقَم ـَ ْق ـَ  (6)َذاَك ُح

ْْْا  ـْ ُتملَِّػ ْْْ ُْْْض َم ْْْا بَْع ْْْاَن  فِقَف  َوَك

 

ُسقِل الُؿْصَْطَػكَفاْكَج   (447) ـِ الر   (7)َػُؾقا َط

  َٓ ْْْْل   ْْْْا الـ بِ ُْْْْف: َأَك ِْْْْذْب  َوَقْقُل  َك

 

ْْبً   (448) ـَْتِس ْْْب  اُم ِْْد الَؿط ؾِ ـُ َطْب ْْ ْْا اْب  (8)َأَك

ْْْْْْْاِر   َْخَق ْْْْْْْابُِر ٕا ُْْْْْْْف َأَك  َوَمَع

 

َْٕكَصْْْْارِ   (449) ـَ َوا ـَ الُؿَفْْْْاِجرِي  (9)ِمْْْْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ، و(912)برقؿ   (2/796)مسـد أبل يعىلاكظر  (7)

 .لشقخـا القادطل  (575)برقؿ  (7/457)

 .(ثؿ)بدل:  [فقفؿ]يف الؿخطقط:  (2)

 . (2/775)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (7457)صحقح مسؾؿ، و(6749)برقؿ  صحقح البخاري اكظر (4)

 .(7688)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(6788)، و(2648)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 .(7777)و (7775)و (7159)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4777)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)

 .(7775)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (7)

 .(7776)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(2864)برقؿ  يصحقح البخاراكظر  (8)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (9)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  022 ٔكَتاُب ٔضرَي

َْْْْرهْ   ـَ َأَم ْْْْق ْْْْاُس ِح ْْْْاَداُهُؿ الَعب   َك

 

َْجَرهْ َيا تِخِْذي البَ   (451)   (1)ْقَعِْة َتْحَْت الش 

ْْْْْقَتا   ُْْْْمم  الص  ْْْْؾ  َي َْْْْدُروا ُك  َفاْكَح

 

ْْْا  (451) ْْْاِة الَؿْقَت ْْْك الَحَق ُْْْروا َطَؾ  (2)َوتَث

َْْْؽ الَْْْقصِقُس َقْْْْد َحِؿْْْل  َْْْد َذلِ ـْ  َفِع

 

  (3)َواْشَْْتد  فِْْل َمْعَركِِْْف الُؿْْْزَدَحؿِ   (452)

ُسْْْْقُل    بِالَحْصْْْْبَاءِ  ُثْْْْؿ  َرَمْْْْك الر 

 

ْْْقَهُفْؿ َأْي   (453) َْْْداءِ ُوُج َْٕط َْْْف ا  (4)َأْوُج

 َفْْْْْْْْاْكَفَزمقا إِْذ َذاَك ُمْْْْْْْْْدبِرِيـَا 

 

ْْْْا  (454) ـَ َْٕهؾِق َْٕمَْْْْقاَل َوا   (5)َوَتَرُكْْْْقا ا

ـَ َمْغْْْْـَم   َوَأْصَْْْْبَحْت لؾُؿْسْْْْؾِِؿق

 

َجْْْْاِل َأْسُْْْْفَم   (455)  (6)َولؾُخُقْْْْقِل َوالرِّ

ْْْْفًر   ْْْائُِػ َش َْْْدَها الط   ُحقِصَْْْرا اَوبَْع

 

َْٕمْْْرٍ   (456) ـْ َفْْْْتٌ    (7)ُقِْْْدَرا َوملْ َيُؽْْْ

ْْْْامِ   ْْْْاكِل الَع ُْْْْدوُمُفْؿ بَِث َْْْْق ُق  َوْه

 

ْْْعقً   (457) ْْقُعُفْؿ َس ْْك اِيْسْْاَل  اَجِؿ  (8)مِ إَِل

ُسْْْقُل َأْصَؾَؼْْْا  ْْْل ُرُجقِطِْْْف الر 
 َوفِ

 

َؼْْا  (458)  (9)َسْْْبَل َهَْْقاِزَن َكَْْم َقْْْد ُحؼِّ

َْْْْْرا  ْْْْْؿ  تَث َْْْْْقاَل ُث َْم َْْْْْؿ ٕا  َوَقَس

 

َْْْققْ   (459) ًْْْم َْْْرى اا َتَلل ًػ َْْْم َي ْْْْؿ بِ ُِ(10) 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7775)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 .(7777)و (7775)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (5)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)

 .(7778)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4725)برقؿ  خاريصحقح الباكظر  (7)

 .(2718)و (2717)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (8)

 .(2718)و (2717)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (9)

 .(7159)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4777)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (71)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  023 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْْْْْقئً  ملْ  ْْْْاُر َش َكَص ِْْْْؾ ٕا ـَ  ِمـَْفْْْْا اَي

 

ْْْا  (461) ـَْف ْْْاَء َط ْْْاُكقا َأْغـَِق ُْْْث َك  (1)بَِحْق

ْْْْْامِ   ْْْْْقَن بِالُحَط ْْْْْاُس َيْرِجُع  َفالـ 

 

ََٕكْْْْامِ   (461)  (2)َوُهْْْْْؿ بَِحْْْْْقِز َسْْْْقِِّد ا

ْْْْاْه   ْْْْافُِؼقَن َوالُجَػ ـَ َْْْْرَض الُؿ  َواْطَت

 

َْْْْْم َرتهْ   (462) َْْْْْؿتِِف بِ ِْْْْْف  ِ قِس  (3)َطَؾْق

ْْْك َأَذا  ـْ َطَؾ ْْْ
َْْْبراَلؽِ ْْْْد َص ْْْق َق  ُهُؿ

 

َْْْرا  (463) ُْْْف َب ـْ ُْْْبقا ِم ِْْْف َكَس ْْْا إَِلْق  (4)َوَم

ـْ   ْْْْ ْْْْالُعْؿَرةِ ِم ْْْْؾ  بِ َْْْْدَها َأَه  َوبَْع

 

ِْْْدنْ   (464) ْْْا َف َقْت بَِف ْْْؿِّ ٍْْْة ُوُس  (5)ِجْعَراَك

َْْرا  ْْرِ ِم ـْ َغق ْْ َْْدةِ ِم ْْْفرِ ذِي الَؼْع ْْل َش
 فِ

 

َْْْْْرا  (465) ِْْْْؼ الـ بِْْْْْل َبْْْْْؾ َقص   َوملْ ُيَحؾِّ

ـَْْْك ِمـَْفْْْا إِ   ـَْْْةِ ُثْْْؿ  اْكَث  َلْْْك الَؿِدي

 

ْةِ   (466) ـْ َبْعِْض َشْْفرِ الِحج  قَم َبِؼل ِم
  (6)فِ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 .(7167)برقؿ  صحقح مسؾؿلؿصدر السابؼ، واكظر ا (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 زاد الؿعاد، و(7257)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7778)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

(7/514). 

 .(588ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (6)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضؤٍكَتاُب ٔض  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  024 رَي

 

 

 ِمَن اهِلِجَسِة ةَعالتاِس السنة

 

 َكْْْاَن بَِفْْْا َغْْْْزُو َتُبْْْقٍك فِْْْل َرَجْْْْب 

 

َْْدْب   (467) ْْنِْذ َذاَك اْكَت وَم َف ْْر  ُْْدُه ال  (1)َوَقْص

ُْْْْْْف َثاَل   َٓ َمْع ـَ ٔا ْْْْْْ ْْْْْْقَن ِم  ِف ُث

 

 (2)ِف ُمَؼْْْْاتُِؾقَن ُكْْْْؾِّ ِذي ِخْْْْاَل   (468)

ُْْْْف َقْْْْْد َتَخؾ َػْْْْا  ـْ ـُ َسُْْْْؾقٍل َط  َواْبْْْ

 

َػْْا  (469) ـْ َقْْْد ُخؾِّ  (3)فِْْل ِحْزبِِْْف َوَبْعُْْض َمْْ

ُْْْْْدوا  ُْْْْْة إِْذ مل َيِج ْْْْْْذُرُهُؿ الَحاَج  ُط

 

ُْْْْْروَن َوَجُْْْْْدوا  (471) ًْْْْْة َوتَخ  (4)َكَػَؼ

ُروا  َْْْْْلخ  ٍْْْْْة َت ِْْْْْت كِق  ـْ لُِبْط ْْْْْ
 َلؽِ

 

ـَ ُذكُِْْْرواِمْثُْْْؾ الَثاَل   (471)  (5)َثِْْْة ال ِْْْذي

ُْْْْْْرو  ْْْْْْاُرواَوتَخ ْْْْْْا َفاْخَت  َن َأْغـَِق

 

ًػْْْْ  (472)  (6)َمْْْْْا ُُِْْْْؿ اْطتَِْْْْْذارُ  اَتَخؾ 

َْْْْْب الـ بِْْْْْْل َذِوي  القََسْْْْْارِ    َوَرغ 

 

ُْْْزوا َذِوي اِيْقَتْْْارِ   (473)  (7)فِْْْل َأْن ُيَجفِّ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (8/778)فتح البارياكظر  (7)

 . (2/766)الطبؼاتاكظر  (2)

 .(2769)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4478)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)

 اكظر الؿصدر أيت. (7)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  025 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْْْاَن َطَؾْْْك  ـَ َطػ   َوَقْْْْد َأَتْْْك َأن  اْبْْْ

 

ْْْْْْاَل َثاَل   (474) ْْْْْْرٍ َحؿ  ٍْْْْْْة بِِعْق
 (1)ثِمئِ

َْحْْْْاَل  ُكْْْْال    َٕ َمَْْْْع ٕا  ْقَتْْْْاِب ِس َوا

 

ْْْْْاَل   (475) ْْْْْؾ  ِٓزٍم بِ ْْْْْاِب  َوُك  (2)اْرتَِق

َْْْْْْتْخَؾَػا  ْْْْْْقُل اْس ُس ْْْْْْل  الر 
 َولَِعؾِ

 

َػْْا  (476) ـْ َأْجِْْؾ َذا َتَخؾ  ْْل َأْهؾِِْْف ِمْْ
 (3)فِ

ُسْْْْْْقُل ُذو الت ْؽْْْْْْرِيؿِ   ُْْْْْْف الر   َأْكَزَل

 

ـَ الَؽؾِْْْْقؿِ   (477) ـِْْْْْزَل َهْْْْاُروَن ِمْْْْ  (4)َم

ْْْْتَِم  َٓ   ْْْْْد ُخ ْْْْل َق ةِ ال تِ ْْْْق  ـ ُب ْْْْل ال
 فِ

 

َْْْْْْم بِ   (478) ٍْْْْْْد َوُتؿِّ ْْْْْْا بَِلَحَؿ  (5)ـَاُ َه

ْْْْْاَل   ِطل  َف َْْْْْدُه َوُمْْْْْد  ْْْْْل  بَْع  َكبِ

 

ْْْعِ   (479) ِْْْف َف ـٍ بِ ْْْمِم ْْْْع ُم ْْْافٌِر َم  (6)َذا َك

ْْْْالَحا   ْْْْقُل َص ُس َْْْْة الر  َْْْْؾ َأْيَؾ  َوَأْه

 

ْْْا  (481) َْْْؾ َأْذُرَح ْْْاَء َوَأْه َْْْؾ َجْرَب  (7)َوَأْه

 بِْْْْْْل َقْْْْْْد َأْرَسْْْْْاَل َوَُٕكْقِْْْْدِر الـ   

 

ْْْؾْ   (481) ْْْؿ  ُص َْْْد ُث
ْْْاَل َخالِ ْْْْد ُكِؼ   (8)ُحُف َق

ْْْْْؾ   َْْْْدَها َقَػ ـَ َوبَْع ْْْْْرِي ْْْْاَم ِطْش  َأَق

 

ْْْْْؾ  الَِْْْْداِر ِهْجَْْْْرٍة َوَبْلًسْْْْ  (482) ـَ  (9)ملْ َي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (4/75)مسـد أمحد، و(2778)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 .(2414)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4476)قؿ بر صحقح البخارياكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 .(2287)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7747)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 . (6/677)فتح البارياكظر  (6)

 صحقح مسؾؿ، و(7767)برقؿ  صحقح البخاري، و(614ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (7)

 .(7792)برقؿ 

 فتح الباري، و(2/757)ٓبـ قاكع  معجؿ الصحابة، و (77/514)الؿطالب العالقةاكظر  (8)

(5/274). 

 . (7/27)إرواء الغؾقؾ، و (7/295)مسـد أمحداكظر  (9)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  026 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْْْْل َصرِيِؼِْْْْف َقْْْْْد َراُمْْْْقا   َوَكْْْْاَن فِ

 

ْْْْدرً   (483) ْْْامُ  (1)اَغ َئ ُْْْث الؾِّ ََٕخاِب ِْْْف ا  (2)بِ

ْْْل    ْْْْد ُكِػ ـْ َق ْْْ
ـَ َلؽِ ْْْافِِؼق ـَ ـَ الُؿ ْْْ  ِم

 

ـُْفْؿ بِْْنِْذِن اهلل ِذي  (484)  الَقْطِْْد الَْْقفِل ِمْْ

  َٓ ْْْْْقَحًة  ُْْْْْحقا َفِض َْْْْْتُر  َواْفتُِض  ُتْس

 

ُْْْر   (485) ْْْقِؿ َأْكَب ْْْل الَجِح َْْْذاٌب فِ  (3)َوَلَع

َْْْْْراِر َأْيًضْْْْ   ُهِْْْْدَما اَوَمْسِْْْْجُد الضِّ

 

ِْْْْدَما  (486) ـَ َق ْْْْق َْْْْذاَك ِح ْْْْرِِه بِ  (4)َْٕم

َْْدَقا  ـْ َص ْْ ْْك َم ْْْرِش َطَؾ ْْاَب ُذوالَع  َوَت

 

ـَ الؿُ   (487) ْْْ َٓ ِم ـَ  ْْْق ِػ ْْْا َخؾ  ـْ َكاَفَؼ ْْْ  (5)َم

ْْْْْْْقاَولؾث اَل   ُػ ـَ ُخؾِّ ِْْْْْْْذي ِْْْْْْْة ال   َث

 

ِْحقٍ  ُيْعَْرُف   (488) ل الص 
 (6)ُصقُل َحِديٍث فِ

ِْْْْدُمقا  ْْْْاَن َق ْْْْل َرَمَض َْْْْدَها فِ  وبَْع

 

َْْْؾُؿقا  (489) ْْْْل َفَلْس ٍْْْػ لؾـ بِ ُْْْد َثِؼق  (7)َوْف

ـْ َهَْْْدَم   ُسْْْقُل َمْعُفْْْْؿ َمْْْ  َوبََعَْْْث الر 

 

ْْْؿَ   (491) ِْْْف َقَس َْْْت َمالِ ْْْاُغقَتُفْؿ َوَبْق  (8)َص

 ْْْْ ْْْْاَوَأم  ْْْْك الَحْْْْجِّ َأَب  َر الـ بِْْْْْل َطَؾ

 

ْْْْل  َصِْْْْحَبا  (491)
َْْْْدُه َطؾِ ْْْْرٍ َوَبْع  (9)َبْؽ

 

 

ًغْْْْْْ َٓ  اُمَبؾِّ ُسْْْْْْقِل َأو  ـِ الر   َطْْْْْْ

 

(492)  

 

 (10)لَِقْتُؾقَهْْْا َطَؾْْْك (َتْقَبْْْةٍ )ُسْْْقَرَة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، والغدر أبؾغ يف الذم مـ الػتؽ، وهق كذا يف الؿطبقع.(غدًرا)بدل:  [فتًؽا]يف الؿخطقط:  (7)

 .(2779)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و (5/457)مسـد أمحداكظر  (2)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 . (7/577)زاد الؿعاد، و(618ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (4)

 .(2769)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4478)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)

 . (4/768)مسـد أمحد، و(2/989)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (8)

 .(7747)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4655)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (9)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (71)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  027 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْْْْؿِ   َْْْْدى الَؿَقاِس ْْْْاِس َل ْْْْاِمِع الـ  َ َِ 

 

َٓ َيُحْْْج  َبْعُْْْد َغْقُْْْر ُمْسْْْؾِؿِ   (493)  (1)َو

  َٓ ْْْْْْؾ  أَ  َو َْْْْْْداَيِح ْْْْْْقَف َأَب  ْن َيُط

 

ْْْـَِدا  (494) َْْْذاَك ُأْس ْْْاٌن َك ِْْْت ُطْرَي  (2)بِاْلَبْق

ْْْْْامِ   ْْْْْل َذا الَع ْْْْْقُد فِ َْْْْْر الُقُف  َوَكُث

 

ْْْاَل لَِر   (495) ْْْل اِيْس ُخقِل فِ ْْْد  ِْْْة ال  (3)مِ ْغَب

َْْْْْْرا  َن ال ِْْْْْذي َتقَس   َفْؾـَْسْْْْْْرِدِ ٔا

 

َرا  (496) َْْْْلخ  ْْْْا َت ْْْْابٍِؼ َوَم ـُ َس ْْْْق  (4)ُمبِ

ْْْْقِفْؿ كَ   ْْْْؿ  فِ ْْْْقٍؿ ُث ُْْْْد َتِؿ ْْْْْت َوْف  َزَل

 

ْْل   (497) َْْراِت )فِ ْْْت  (الُحُج ْْاِن إِْذ َطَؾ  (5)تَيَت

َْْْْدا  ِـّ ْْْْلِّ بِال ْْْْك الـ بِ َْْْْقاُتُفْؿ َطَؾ  َأْص

 

َْْدا  (498) ـْ َقْْْد َب ْْ
ِْْد الَؼْْْقِس َلؽِ  (6)َوَوْفُْْد َطْب

  ِّ ْْْْْْ ََص ْْْْْْك ٕا ُْْْْْْدوَمُفْؿ َطَؾ  َأن  ُق

 

 (7)َطَؾْْْك الـ بِْْْلِّ َكْْْاَن َقْبَْْْؾ الَػْْْْتِ    (499)

ـُْْْْْق َحـِقَػَْْْْْة َوفِقِفُؿْْْْْ   قُثْْْْْؿ  َب

 

ِْْْْدُمقا  (511) ُْْْْروا َأْن َيْف اُبُفْؿ َوُأِم ْْْْذ   (8)َك

ِْْْْجدِ   ْْْْاذِ الَؿْس َخ َْْْْع اتِّ َْْْْتُفْؿ َم  بَْقَع

 

َْْْْْْؾَقاِت َفاْقَتْْْْْْدِ   (511)  َمَؽاَكفْْْْْْا لؾص 

  َٓ  َوَوْفُْْْْْد َكْجَْْْْْراَن َوفِْْْْْقِفْؿ َكَْْْْْز

 

َْْْداِء   (512) ـَ اْبَت ْْْ َْْْرانَ )ِم ْْْك (تِل ِطْؿ  (9)إَِل

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 كؿا سقليت. (7)

 كؿا سقليت. (4)

تػسقر ابـ ات مـ مـ سقرة الحجر [4]، وتػسقر آية (4767)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 .كثقر

 .(78)، و(77)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4768)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 .(7774)و (7777)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (8)

 .(2421)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4781)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (9)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  028 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْْْْْْاَل   ْْْْْْْد َرْأِس َث ـَ َوَق ْْْْْْق
 ٍث َوَثمكِ

 

ْْْْْالَحُفْؿ   (513) َْْْْْم َوَردْ َص ْْْْْا َك ـَ  (1)َكبِق 

ْْْْاِمُر   ْْْْقِفْؿ َط ْْْْاِمرِ َف ِْْْْل َط ُْْْْد بَـ  َوْف

 

ْْْاِدرُ   (514) َْْْق َغ ْْْاُطقُن َوْه ْْْاَبُف الط   (2)َأَص

ْْْْْاَقَؼف  ْْْْْل الُؿَش َْْْْْد فِ ُْْْْْف َأْرَب  َوَمْع

 

ْْْْاِطَؼفْ   (515) ِْْْْف الص  َْْْْؾ اهلُل َطَؾْق  (3)َفَلْرَس

 َفلُْهؾَِؽْْْْا َجَْْْْزاَء َمْْْْا َقْْْْْد َأْجَرَمْْْْا  

 

(516)  ْْْ ْْْاُققَن ِم َْْْؾَؿ الَب ْْْْقِمِفَم َوَأْس  (4)ـْ َق

َيْْْْاُت    َوُأْكِزَلْْْْْت فِْْْْل َذلَِْْْْؽ ٔا

 

ْْْقَرِة   (517) ـْ ُس ْْْ ْْْدِ )ِم ْط ْْْاُت  (الر  ـَ  (5)ُمبِقِّ

 ِح َوافَِْْْْداُثْْْْؿ  ِضَْْْْمٌم ُذو الَػْْْْاَل  

 

َْْدا  (518) ْْرٍ َفَغ ـِ َبْؽ ْْ ْْْعِد ْب ِْْف َس ـْ َقْقِم ْْ  (6)َط

َْْْْؾُؿقا  ُْْْْث َأْس ٍْْْْد بَِحْق َْْْْرَك َوافِ  َأْب

 

ْْال    (519) ْْْقِمِفْؿ ُك ـْ َي ْْ ْْا َتؾَ  ِم ْْقاَوَم  (7)ْعَثُؿ

 َوَوْفُْْْد َصْْْلٍء َمَْْْع َزْيِْْْد الَخْقْْْؾِ  

 

ْْْْْْْْؾِ   (511)  (8)َوَأْسَْْْْْْْْؾُؿقا هلل ُدوَن َمْق

ِْْْديْ   َْْْق َط ْْْاتٍِؿ َوْه ِْْْؾ َح ُْْْدوُم َكْج  ُق

 

 (9)َبْعَْْد فَِْْراِرِه إَِلْْك اَلحْْؼِّ ُهِْْدي  (511)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 .(4197)برقؿ  صحقح البخاري اكظر (2)

تػسقر ابـ مـ سقرة الرطد مـ  [8]، وتػسقر آية (71761)برقؿ  معجؿ الطبراين الؽبقراكظر  (7)

 .كثقر

 اكظر ما تؼدم. (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

برقؿ  ســ أبل داود، و (7/265)مسـد أمحد، و(2/7127)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (6)

(487). 

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 .(2/7127)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (8)

 .(771-4/726)، وابـ كثقر (7126-2/7124)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (9)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  031 ٔكَتاُب ٔضرَي

 َوَوْفُْْْْْد َدْوٍس َوْهَْْْْْق فِْْْْْقَم َثَبَتْْْْْا 

 

ْْك  (512) ْْْد َأَت ُْْؾ َق َػْق ُْْث الط  ْْرٍ َحْق  (1)بَِخْقَب

َْْْْْؾَم إِ   ٍْْْْْة َوَأْس ْْْْْْل بَِؿؽ  ْْْْْك الـ بِ  َل

 

 (2)إَِلْْك َأْن ُتْسْْؾَِم  اَطْْا َدْوًسُْْثْْؿ  دَ   (513)

َْْْْررْ   ـَ الُغ ق َْْْْعرِيِّ َْش ُْْْْدوُم ٕا َْْْْذا ُق  َك

 

ََثْر   (514) َٕ ْْْا ـِ بِ َْْْرَتْق ُْْْؾ اِِْج ْْْْؿ ُأَهْق  (3)َوُه

َٓ إِْذ َهْْْْاَج     ُروا إَِلْْْْك الـ َجاِشْْْْْل َأو 

 

 (4)ُثْْْْْؿ  لَِقْثْْْْْرَِب بَِخقْبْْْْْرٍ َتْْْْْاَل   (515)

َْْْْر وَ   ْْْْْرَوَة الُؿ ْْْْْقٍؽ َف ـِ ُمَس ْْْْ  دِيااْب

 

ـْ َقْقِمِْْْْف ُمَْْْْرادِ  اَأْي َوافًِْْْْد   (516)  (5)َطْْْْ

ـِ َمْعِْْْد َيْؽرَِبْْْا   َوَوْفُْْْد َطْؿْْْرٍو ْبْْْ

 

(517)  ْْ ِْْحَبا اُخْؾًػ ْْْد َص ِْْف َق ْْل َكْقكِ ْْا فِ ـَ  (6)َل

َْزدِ    َكَْْْْذا ُقُْْْْدوُم ُصَْْْْردٍ فِْْْْل ٕا

 

ـِْْدي  (518) ـِ َقْْقِس الؽِ  (7)َوَوْفُد آْشَعِث ْبْ

َْْْْْلك ُفؿْ  ُرْسُْْْْْؾ    ُمُؾْْْْْقِك ِحْؿَقْْْْْرٍ بِ

 

ْْاَل   (519) َْْؾُؿقا بِ ْْْد َأْس ْْؿْ  َق ُف َْْراٍء ُكؾ   (8)اْمتِ

ـْ   ْْْْ ْْْْقُل ِم ُس ِْْْْدَم الر  ـَ َق ْْْْق  َوَذاَك ِح

 

ـُْفْؿ ُذو َيَْْزنْ   (521) ْْقَك َواْلَؽاتُِْْب َطْْ  (9)َتُب

ْْْْْا  ْْْْْْؿ كِتَاَب ْْْْْْل ُلف َْْْْْب الـ بِ  َوَكَت

 

ْْْْاَبا  (521) ِـَّص ْْْْاَم َوال ـَ إْحَؽ ْْْْق   (10)َوَب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 صحقح مسؾؿ، و(4792)برقؿ  صحقح البخاري، و(2/7125)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (7)

 .(2524)برقؿ 

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 .(2512)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7776)برقؿ  قح البخاريصحاكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 .(654-657ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (5)

 . (7/728)الطبؼاتاكظر  (6)

 .(655ص)ٓبـ إسحاق  السقرة، و (7/8-9)تاريخ الطبري، و (7/297)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (7/716)الطبؼات، و(659-658ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (8)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (9)

 اكظر ما سقليت. (71)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٚ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  030 ٕ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضؤٍكَتاُب ٔضرَي

ـِ َحْْْْزمِ َوْهَْْْق كَِتْْْاُب    َطْؿْْْرٍو ْبْْْ

 

ْْْؿِ   (522) ِْْْؾ الِعْؾ َْْْد َأْه ـْ  (1)َوَذاَك َأْصٌْْْؾ ِط

 (2)َجرِيُْْْر الَبَجؾِْْْل ُمْسْْْؾًِم  َوَجْْْاءَ  

 

ْْؾِ   (523) ْْرٍ َوائِ ـِ ُحْج ْْ َْْدُم اْب َْْذاَك َمْؼ   (3)َك

ْْْْْل  ـٍ الُعَؼْقؾِ ْْْْْ ْْْْْل َرِزْي ُْْْْْد َأبِ  َوْف

 

 (4)َوُهَْْْْْق َراِوي الـ َبْْْْْنِ الط ِقيْْْْْؾِ   (524)

ُْْْْ  الت بْ   ِْْْْديٌث َواِض َْْْْق َح ـِ َوْه ْْْْق  قِ

 

ـِ   (525) ي ْْْدِّ ْْْقِل ال ـْ ُأُص ْْْ ٌْْْر ِم ِْْْف َكثِق ق
 فِ

َْْْْدائِل  ْْْْاِرِث الص  ـُ الَح ْْْْ ْْْْاٌد اْب  ِزَي

 

ـْ َقْقِمِْْْف ُصَْْْداءِ  اَوْفًْْْد   (526)  (5)َأَتْْْك َطْْْ

 الَبْؽْْْرِي  إِْذ َيشُْْْؽق الَعْْْاَل  َوالَحْْاِرُث  

 

ـُ   (527) ْْل َطِؼقِْْؾ َجْْاَء فِْْل الَؿْْاَل  َواْبْْ  (6)َأبِ

ـِ َطْبِْْْْْد اهللِ  ُقُْْْْْدومُ   ْْْْْ  َصْْْْْاِرِق اْب

 

 (7)ْع َقْقِمِْْْْْْف َفَلْسَْْْْْْؾُؿقا هللِ َمْْْْْْ  (528)

ُْْْْدومُ   ْْْْؾَِم  ُق َْْْْذاِمل ُمْس ْْْْْرَوَة الُج  َف

 

َْْْْؾَم   (529) ْْْْم َأْس وُم ل  ْْْْر  ُْْْْف ال  (8)َوَقَتَؾْت

اِري  ْْْْد  ـُ َأْوِس ال ْْْْ ْْْْقٌؿ اْب َْْْْذا َتِؿ  َك

 

ْْْْؾِ   (531) ْْْْاَل  ًم إِْذ َجْْْْاَء ُمْس ْْْْارِ  بِ  (9)إِْكَؽ

 َوْفُْْْْْد َفَْْْْْزاَرَة َوَوْفُْْْْْد َأَسْْْْْدِ  

 

ُْْْة   (531) ْْْق َوابَِص ـُْفُؿ ْْْدِ َوِم ـُ َمْعَب ْْْ  (10)ْب

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (4/77)التؾخقص الحبقراكظر  (7)

 ، وهق خطل.[البجقؾ]يف الؿخطقط:  (2)

 . (7/628)الطبؼات، و(56)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(2774)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 . (7/267)بؼاتالطاكظر وفد طؼقؾ بـ كعب مـ  (4)

 . (7/282)الطبؼاتاكظر  (5)

 .بتحؼقؼ إلباين  (824)ٓبـ أبل طاصؿ برقؿ  السـة، و (7/482)مسـد أمحداكظر  (6)

 . (7/264)الطبؼاتاكظر  (7)

 .(661ص)ٓبـ إسحاق  السقرةاكظر  (8)

 .(4/745)ٓبـ كثقر  السقرة، و(2942)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (9)

 .(254-7/257)و  (7/257)الطبؼاتاكظر  (71)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  031 ٔكَتاُب ٔضرَي

 َوْفُْْْد بَـِْْْْل َطْْْْبٍْس ُقَبْقَْْْْؾ الَػْْْْتِْ   

 

(532)   َٓ ْْْؿ  ُف ْْْؾ إِك  ْْْؾِ   َب َْْؾ الص  ْْؽ  َقْب  (1)َش

ْْْْل   َْْْؼك الـ بِ َة َواستَْس ْْْر  ْْْل ُم
ِ ُْْْد بَـ  َوْف

 

َْْْْلْرٍض َجْْْْْدِب   (533) ْْْْْقكِِفْؿ بِ ْْْْْؿ لَِؽ ُِ 

ْْْْـَةِ   ْْْْل َس َْْْْة فِ ْْْْل َثْعَؾَب ِ ُْْْْد بَـ  َوْف

 

 

ْْْْقُل بِالِجْعَر   (534) ُس َْْْْمِن َوالر  ْْْْةِ َث  (2)اَك

 َوْفُْْْد بَـِْْْل ُمَْْْاِرٍب فِْْْل َطْشْْْْرِ  

 

ْْْرِ   (535) َْْْقَداِع ُدوَن ُكْؽ ِْْْة ال ْْْل َحج 
 (3)فِ

 ٍب ُثْْْؿ  َسْْْؾ ُؿقااَل َوْفُْْْد بَـِْْْل كِْْْ 

 

َْْْؾُؿقا  (536) ًْْْة َوَأْس ْْْْل َتِحق  ْْْك الـ بِ  (4)َطَؾ

ْْْْاَل   ـْ كِ ْْْْ ْْْْل ُر اِس ِم ِ ُْْْْد بَـ  ِب َوْف

 

ْْْاَل   (537) ْْْا بِ ْْْل الَبْؽ ْْْؿ  َبـِ ْْْاِب  ُث  (5)اْرتَِق

ُْْْْد   ِْْْْب َوْف ـِ َكْع ْْْْ ٍْْْْؾ اْب ِْْْْل َطِؼق  بَـ

 

ِْْْب   (538) ـِ َكْع ْْْ ْْْْقرٍ ْب ْْْق ُقَش ـُ َْْْذا َب  (6)َك

َْْْْْجعِ   ُْْْْْد َأْش ٍْْْْْة َوَوْف ُْْْْْد كِـَاَك  َوْف

 

ْْْعِ   (539) ْْْْتِ  َف ْْْْؿ َطِؼَْْْب الَػ ٌْْْة ُه   (7)بِاِهَؾ

ْْْؿْ   ْْْتِْ  ُث َْْْؾ الَػ ِْْْل ُسَْْْؾقِؿ َقْب ُْْْد بَـ  َوْف

 

ـًْْْ  (541) ـَق ُفْْْؿْ  اَقْْْْد َشِْْْفُدوُه َوُح  (8)ُكؾ 

ـِ   ْْْْ ْْْْاَلٍل ْب ْْْْل ِه ِ ُْْْْد بَـ ْْْْاِمرِ  َوْف  َط

 

ٍْْْب ُدِرى  (541) ْْْرٍ َوَتْغَؾ ْْْل َبْؽ ُْْْد َبـِ  (9)َوْف

ـِ   َْْْقَؿ ِْْْؾ ال ـْ َأَهْق ْْْ ٍْْْب ِم ُْْْد ُتِجق  َوْف

 

(542)   َٓ ْْْق ُْْد َخ ـِ َوَوْف ْْاْفطِ ْْْرٍ َف    (10)َن بَِعْش

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (7/256)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (7/258)الطبؼات، والصقاب ما أثبت، واكظر [بالعجراكة]يف الؿخطقط:  (2)

 . (7/258)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (7/259)الطبؼاتاكظر  (4)

 .(267-7/262)، و (7/259-261)الطبؼاتاكظر  (5)

 .(7/262)، و (7/261-267)تالطبؼااكظر  (6)

 .(7/265)و (265-7/264)و  (7/267-264)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (7/265)الطبؼاتاكظر  (8)

 .(277)و (7/272)و  (7/267)الطبؼاتاكظر  (9)

 .(281)و  (7/279)الطبؼاتاكظر  (71)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  032 ٔكَتاُب ٔضرَي

َْزدِ   ُْْْْْْد ٕا ْْْْْْل  َوَوْف ُْْْْْْد ُجْعِػ  َوَوْف

 

ْْدِ   (543) ْش ـْ ِخَصْْاِل الر  ْْ ْْقِفْؿ ِم
ْْاَن فِ   (1)َوَك

 ْْْْ َْْْْذْيٍؿ َوْف ِْْْْل َسْْْْْعٍد ُه ُْْْْد بَـ  ُد َوْف

 

ًْْْْر   (544) ُْْْْد  اَبْف ْْْْْذَرٍة َوَبْع ُْْْْد ُط   (2)َوَوْف

ـْ   ْْْ ْْْائُِؾ َط ْْْقِفُؿ الس 
ْْْل َوفِ ُْْْد بَؾِ  َوْف

 

ـْ   (545)  (3)ُمْؾَْْتَؼٍط َمْْْا ُحْؽُؿُْْْف َوَمْْْا ُيَسْْْ

ْْْْْاَن بَِعْْْْْاِم الَعاِشْْْْْرِ    َوَوْفُْْْْد َغس 

 

ََٕثْْْرِ   (546)   (4)َوَكَتُؿْْْقا إِيَمَكُفْْْْؿ فِْْْل ا

 َوَوْفُْْْْد َغاِمٍْْْْد بَِعْشْْْْْرٍ َقِْْْْدُمقا 

 

ْْْؿُ َوالـ    (547) ْْْقِد ُيْعَؾ ُْْْر الُقُف ُْْْع تِخ   (5)ْخ

مِ   ْْْل الُؿَحْْْر 
 فِْْْل َحْْْادِي الَعْشَْْْْرةِ فِ

 

ـْ َقْبِْْؾ َذاَك َفْْاْطَؾؿِ   (548)  (6)َوَأْسَْْؾُؿقا ِمْْ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7/287)و  (7/281)الطبؼاتاكظر  (7)

 .(7/286)و (7/285)و  (7/284)الطبؼاتاكظر  (2)

 . (7/285)الطبؼاتاكظر  (7)

 . (7/292)الطبؼاتاكظر  (4)

 . (7/298)الطبؼاتاكظر  (5)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  033 ٔكَتاُب ٔضرَي

 

 

 ِمَن اهِلِجَسِة الَعاِشَسة السََّنة

 

ًْْْد فِق َْْْؾ َخالِ ْْْْل َأْرَس ْْْا الـ بِ ْْْك اَف  إَِل

 

َْْْر   (549) َْْْباَل َكْج َْْْؾُؿقا َوَأْق ْْْؿ  َأْس  (1)اَن ُث

 َمْْْْْع َوْفِْْْْدِهُؿق َفْْْْهبُقا َخالُِْْْْد  

 

(551)   َٓ   (2)اْرتَِقْاُب  فِل َصْْدِر ِذي الَؼْعَْدِة 

ـْ  اَوبََعَْْْْث الـ بِْْْْْل َطؾِق ْْْْ   لِْؾَْْْْقَؿ

 

ـْ   (551) ِْْة الَْْقَداِع َفْْاْطَؾَؿ ـْ َقْبِْْؾ َحج   (3)ِمْْ

ْْْْْؿ   ْْْْلِّ ُث َْْْْع الـ بِ ْْْْج  َم  َوَأْدَرَك اَلح

 

 (4)َطْْْْاَد لَِصْْْْْحبِِف لَِقْسَْْْْتْؼبَِؾُفؿْ   (552)

َْشَْْعرِيَكَْذا أَ   ـُ َقْقِْس ٕا  ُبْق ُمقَسْك ْبْ

 

ْْْْْلثِرِ   (553) ـِ َف ْْْْاِمَؾْق ْْْْاٌذ َط ُْْْْف ُمَع  (5)َمْع

ـِ الَؿْقُؿْْْْْقِن ُثْْْْْؿ  ُأِمَْْْْْرا   لَِؾَْْْْْقَؿ

 

َْْْْْْرا  (554) َٓ ُيَعسِّ َْْْْْْرا َو  (6)بَِْْْْْلن ُيَقسِّ

َْْْْْْْْْْرا  َٓ ُيـَػِّ َْْْْْْْْْْْرا َو  َوَأْن ُيبَشِّ

 

َْْْْرا  (555)  (7)َوَيَتَطاَوَطْْْْا َطَؾْْْْك َمْْْْا ُأمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(4749)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 .(7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (4)

 .(7777)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7178)برقؿ  البخاريصحقح اكظر  (5)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)



 ًُ َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضؤٍكَتاُب ٔضرَي  034 َش

 

 

ٌَ  َداِعِصَفُة َحجَِّة ال

 

)

 

ْْْل  ْْْج  فِ ْْْلَن  الَح ْْْْقُل بِ َم الَؼ ْْْد   َتَؼ

 

ْْل  (556) ِْْف، َوقِقَْْؾ فِ َْٕمُْْر بِ  (1)ِسْْت  َأَتْْك ا

ْْْرِ   ْْْاِم َطاِش ْْْْؾ بَِع َْْْؾ: َب ٍْْْع، َوقِق  تِْس

 

 (2)َوقِقَْْؾ: َقْبَْْؾ ِهْجَْْرٍة َوَذا َطْْرِي  (557)

ْْْانْ   َن الَبَق ُْْْدَكا ٔا ٍْْْة َوَقْص ـْ ُحج  ْْْ  َط

 

ِْة الـ بِْلِّ َكالْ   (558) ـْ َوْصِػ َحج   (3)َعَقْانْ َط

ْْْا  ْْْقُل َم ُس َْْْغ الر  ْْْْد بَؾ  َْْْد َأْن َق  َفَبْع

 

ْْيُ   (559) ْْْْرِع َبَقاًك ْْل الش  َْْرُض فِ َْْم  اْػ  ُمَْؽ

َطائِؿِ   ْْْْد  ـَ ال ْْْْ ْْْْل ِم ـْ بَِؼ ْْْْ  َوملْ َيُؽ

 

(561)  ْْ ـً ْْاُج َتْبقِق ِْْؿ  اَيْحَت ْْجِّ اْفَف َْْقى الَح  ِس

 َسْْْْاَر الـ بِْْْْْل َلُْْْْف بَِجْؿٍْْْْع ملْ ُيَْْْْر  

 

(561)  ْْ ُْْؾ فِ ـْ َقْب ْْ ِْْف ِم
ْْل ِمْثؾِ َْْرافِ  (4)قَم ُأثِ

ْْْْت   ْْْاِم َطاِشْْْرٍ لَخْؿٍْْْس بَِؼَق ْْْل َط  فِ

 

ْْْت   (562) ْْْبِت َثَب َْْدِة بِالس  ـْ َشْْْفرِ ِذي الَؼْع ْْ  (5)ِم

 َوالظ ْفَْْر فِْْْل َيْثْْْرَِب َصْْْؾ ك َأْربََعْْْا 

 

(563)  

 

ـِ َبْعُْْد َدَفَعْْا  (6)َوالَعْصَْْْر َرْكَعَتْْْق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

زاد ، و (7/751)اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف، و (7/82)مجؿقع الػتاوىاكظر  (7)

 . (7/487)فتح الباري، و (5/727)البداية والـفاية، و (2/717-712)الؿعاد

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 .(7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (4)

 .(725)و (7277)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7719)، و(7545)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 .(7546)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  035 ٔكَتاُب ٔضرَي

ِْْْْْة   ِْْْْْؼ ذِي الُحَؾْقَػ َْْْْْقادِي الَعِؼق  لِ

 

 

(564)  ْْ ِْْف َصْْؾ ك الَخْؿ ْْةِ َوفِق  (1)َس ُدوَن ِمْرَي

ِْْْجِدهِ   ـْ َمْس ْْْ ْْْؾ  َم ْْْْد َأَه ُْْْف َق ـْ  َوِم

 

ـْ َبْعِْْدهِ   (565)  (2)َكَْْذاَك َمْْْع ُرُكقبِِْْف ِمْْ

َْْْداِء   ْْْك الَبْق ْْْتََقى َطَؾ ْْْك إَِذا اْس  َحت 

 

(566)  ْْْْْ ْْْْْاَل  اَأَهْْْْْؾ  َثالًِث َْْْْْراءِ  بِ  (3)ِم

ـَ َأَهْْْؾ   ْْ ِْْؾ َذاَك اْخَتَؾُػْْقا َأْي ـْ َأْج ْْ  ِم

 

ْْْاَهَدُه مِ   (567) َْْْم َش ْْْؾ  لِ ْْْْؾ ُك ُْْْف َكَؼ  (4)ـْ

ْْْْف   ْْْؾ  بِ َْْْم َأَه ُْْْؾ ل َْْْػ الـ ْؼ  َواْخَتَؾ

 

ْْْاَل   (568) ْْْاٍت َث ْْْك ِرَواَي ْْْفْ َطَؾ  (5)ٍث َفاْكَتبِ

ْْْْْرَِدا  ْْْْْؾ  ُمْػ ُْْْْْف َأَه ْْْْْاَء َأك   َفَج

 

ًعْْْْ  (569)  (6)َقْْْْْد ُأْسْْْْـَِدا اَوَكْقُكُْْْْف َتَؿت 

ِْْْف َقارِ   ْْْاَء فِق َْْْوَج ْْْْ   اًك ََص َْْْق ٕا  َوْه

 

ِْْديثً   (571) ـَ َح ْْق
ُْْق َثالثِ ْْْ   اَكْح ِْْف َص  (7)فِق

ْْانَ   َْْراِم َك ُْْب لِلِْح َْْتْعَؿاَل  (8)َوالطِّق   اْس

 

ْْْل كَِسْْْائِِف َواْغَتَسْْْاَل وَ   (571)   (9)َصْْْاَف فِ

ْْْْْْْؾِ   َْْْْْْْدُه بِاْلَعَس ُْْْْْْْف َلب   َوَرْأُس

 

 (10)َوَأْشَْْعَر اَِْْْدَي َوَتْؼؾِقٍْْد َيؾِْْل  (572)

ْْْْقَت بِالت ْؾبَِقْْْةِ    َوَكْْْاَن ُيْعؾِْْْل الص 

 

ْْةِ   (573) ُْْدوِن ِمْرَي ْْْحَب بِ ْْْلُمُر الص   (11)َوَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(78-77ص)ٓبـ كثقر  حجة القداع، و(7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (7)

 مع شرح الـقوي. (7786)و (7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (2)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 .(775-77ص)ٓبـ كثقر  حجة القداع، و (2/717-722)زاد الؿعاداكظر  (5)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 ، وهق خطل.(كان) بدل: [كال]يف الؿخطقط:  (8)

 .(7789)و (7792)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(271)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (9)

 .(7247)و (7229)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7566)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (71)

 . (5/792)مسـد أمحداكظر  (77)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  036 ٔكَتاُب ٔضرَي

َْْْقى  ِْْْذي ُص ِْْْف بِ ْْْل ُقُدوِم ْْْاَت فِ  َوَب

 

ْْْبَ  ُمْسْْؾٌِؿ َرَوى  (574) قِْْف َصْْؾ ك الص 
 (1)َوفِ

َْْْْة َقْْْْْد َدَخْْْْاَل َوبَ   َْْْْد َذاَك َمؽ   ْع

 

ُخقِل اْغَتَسْاَل   (575) ـْ َقْبِْؾ الْد   (2)َوَكاَن ِمْ

َْْْْدا  ِْْْْف َب ْْْْل ُقُدوِم ْْْْالط ُفقِر فِ  َوبِ

 

َْْدا  (576) ـِ اْبَت ْك ْْالر  ِْْت َوَب ْْاَف بِاْلَبْق  (3)َوَص

َْْْْقاٍط َثاًل   ْْْْْبَعَة َأْش َْْْْس ْْْْاَل  اًث  َرَم

 

(577)  ْْ ْْاَل َوَم ْْا َرَم ْْك َم ِْْف َمَش ْْل فِق  (4)ا َبِؼ

ْْْْْردٍ َأْخَضْْْْْرِ  اُمْضَْْْْطبِعً    َكْْْْاَن بُِب

 

َْْْتؾًِم   (578) ْْْرِ  ُمْس ْْْا لؾَحَج َف ْْْل ُكؾِّ  (5)فِ

ـِ   ْْْْْْْْق ِْْْْْْْف القََمكَِق ـَ ُرْكـَْق ْْْْْْْْق  َوَب

 

ـِ   (579) ْْْْق ُْْْدوِن َم ْْْا بِ  (6)َيْؿِشْْْك َجِؿقَعَف

ُْْْْْْْف كَِؾْْْْْْْْقِفَم    َيْسَْْْْْْْتؾِؿُ َٕك 

 

ْْْاْفَفُؿق  (581) َْْْذاَك َف ْْْاَن لِ ُْْْقُف َك   (7)َوَمْش

 ْْْ ْْْتاَِل َوَق ْْْل اْس ِْْْقي  فِ ْْْك الَؼ  مِ ْد َكَف

 

ْْْامِ   (581) ِْْْعقَػ بِاْزِدَح ْْْْمِذَي الض   (8)َأْن ُي

 ْْْْْ َْْْْْتؾِْؿُف َخالًِق  َوإِْن َيَْْْْْرى اَفْؾقَْس

 

َْْْْْرا  (582) َْْْْْتْؼَبَؾُف َوَكب  ًْْْْْة اْس َزْحَؿ
(9)  

َْْْْْْْد َأنْ   ْْْْْْْقَم  ََوبَْع ُْْْْْْْف َتْتِؿ  َّمت َؿ

 

 (10)َجْْْاَء إَِلْْْك َمَؼْْْاِم إِْبَْْْراِهقؿَ   (583)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(7259)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7577)و (7574)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 .(7278)، و(7275)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7674)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (4)

 . (6/777)صحقح ســ أبل داود، و(7887)برقؿ  ســ أبل داوداكظر  (5)

الشرح ، و(2778)و (7266)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7617)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)

 . (7/247)الؿؿتع

 .(7268)و (7267)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7616)و (7574)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 لأللباين  مـاسؽ الحج والعؿرة، و (8/777)لؾبقفؼل  معرفة الســ وأثاراكظر  (8)

 .(أمحر)إىل:  (أخضر)، وقد تصحػ طـده مـ: (21ص)

 .(7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (9)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (71)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  037 ٔكَتاُب ٔضرَي

َْْْْرا  ـِ َوَق ْْْْْق ْْْْؾ ك َرْكَعَت ِْْْْف َص  َوفِق

 

َْْرا  (584) ْْرِ ِم ـْ َغْق ْْ ِْْد ِم  (1)ُسْْقَرَتل الت ْقِحق

ْْْْرِ   ْْْْتاَِلِم الَحَج ْس ُْْْْدٓ  ْْْْاَد بَْع  َوَط

 

ْْرِ   (585) ََٕث ْْل ا َْْم فِ َْْػا َك ْْك الص  ْْؿ  َأَت  (2)ُث

ْْْْاَل   ْْْْؿ  َت ِْْْْف  ُث َْْْْدا بِ َْْْْة َوابَْت َي  ٔا

 

ْْْفِ   (586) ْْْؿ  َطَؾْق ْْْ ُث ْْْْد َرقِ ْْْفِ  لَق  (3)َفاْكَتبِ

 

 

ْْْْْاًل  ًْْْْْر ُمَفؾِّ ْْْْْا ا ُمَؽبِّ ْْْْْؿ  َدَط  ُث

 

اٍت َوَبْعَْْد َذا َسَْْعكَثْْاَل   (587)  (4)َث َمْْر 

ْْْْاَل   ْْْْؿ  َفَع ْْْْْرَوةِ ُث ْْْْك الَؿ ُْْْْف إَِل ـْ  ِم

 

ْْْاَل َكػِ   (588) َْْْػا ُمَؽؿِّ ْْْك الص  ِْْْف َطَؾ
 (5)ْعؾِ

 ْْْْ َْْْْقاٍط َجِؿقًع ْْْْْبَعَة َأْش ْْْْاَل  اَس  َرَم

 

ـَ الَؿِسْقِؾ َومَ   (589)   (6)قَم َخْاَل فِْ كَشَْْبْط

َْْْقاِف   ْْْْعِل َوالط  ْْْل َذا الس 
ْْْاَن فِ  َوَك

 

(591)   َٓ  ِف  اْلتَِػْْْاَت لْؾِخْْْاَل َيْؿِشْْْْل َو

ْْْْْْعقَا   َهَْْْْْذا  َولْْْْْم  َأْن َأَتْْْْْؿ  الس 

 

ْْْْْدَيا  (591) ـْ ملْ َيُْْْْؽ َسْْْْاَق اَِ  تَذَن َمْْْْ

ْْْْالَحْؾِؼ   ْْْْقا (7)بِ  َوالت ْؼِصْْْْقرِ َوْلُقِحؾ 

 

ْْْؾ    (592) َْْْراٌم ِح ْْْآْحَراِم َح ْْْا بِ   (8)َوَم

ْْْْد   ْْْا َأْو لأَِلَب ـَ َْْْذا َل ْْْْؾ َه َْْْؾ: َه  َفِؼق

 

ـَْْْْا: َبْْْْْؾ لأَِلَبْْْْْد   (593)  (9)َأَجْْْاَبُفْؿ َكبِق 

ْْْْْْامِ   َي   َوَكْْْْْْاَن َذاَك َرابَِْْْْْْع ٕا

 

(594)   َٓ ِْْة  ْْْفرِ ِذي الِحج  ـْ َش ْْ ْْامِ  ِم  (10)إِ َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 .(58ص) لأللباين  ملسو هيلع هللا ىلصحجة الـبل اكظر الؿصدر السابؼ، و (2)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 . (7/268)الشرح الؿؿتعاكظر الؿصدر السابؼ، و (4)

 .(7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (5)

 الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ، و (5/242)ســ الـسائلابؼ، واكظر الؿصدر الس (6)

 .لشقخـا القادطل 

 .(الحؾؼ)بدل:  [الحؼ]يف الؿخطقط:  (7)

 .(7278)و (7277)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7557)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (8)

 .(7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (9)

 .(7241)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7564)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (71)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضؤٍكَتاُب ٔض  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  038 رَي

 ملْ َيُطِْْْْْػ  اَوَقْْْْْْد َأَقْْْْْاَم َأْربًَعْْْْْ 

 

 (1)بِاْلَبْقِْت َغْقَْر َذا الط َْقاِف َفْْاْطرِِف   (595)

 ْْ َٓ َواْلَؼْص ِْْف  ُْْر فِْعؾِ ـْ  ُد ذِْك ْْ ُْْع ِم ـْ  الَؿ

 

ِْْدنْ   (596) ْْاَء َف ْْك َش ْْاَء َمَت ـْ َش ْْ َْْقاِف َم  َص

ْْْْك َدْفْْْْْع   ـَ ـٍ إَِلْْْْك ِم  َوَيْْْْْقَم َثْْْْاِم

 

َواِل فِل الَخِؿْقِس َذا َوَقْْع   (597)  (2)َبْعَد الز 

ْْْؾ   ْْاَن َح ْْْد َك ـْ َق ْْ ْْرٍِم َوَم ْْؾِّ ُمْ ْْْع ُك  َم

 

(598)  ْْْْ ْْْْالَحجِّ َأَه َْْْْرُه إِْذ َذاَك بِ  (3)ْؾ َأَم

ْْفْ   ْْرَِب بِ َْْْر َوالَؿْغ ْْؿ  الَعْص َْْر ُث  َوالظ ْف

 

ْْفْ   (599)  (4)َصْْؾ ك َكَْْذا الِعَشْْا َوَفْجْْرٍ َفاْكَتبِ

ْْْؿِس فِْْل   َوَدْفُعُْْف بَْعَْْد ُصُؾْْقِع الش 

 

ِْْػ   (611) ـَْت ْْرِ ُم ِْْة َغْق ِْْع ِذي الِحج   (5)َتاِس

َواْل   ْْْز  ْْْك ال َْْْرَة إَِل ْْْل َكِؿ ْْْاَل فِ  َوَق

 

(611)  ْْ َْْقاِدَي َراكًِب ْْك ال ْْؿ  َأَت ْْاْل  اُث  (6)َفَؼ

ْْْْْا  َك ْْْْْؿ  َأذ  ْْْْْاَك ُث ـَ ُْْْْْف ُه  ُخْطَبَت

 

ْْْاَل   (612) ْْْابِ ـَ ُْْْلْخَرى َفُف َْْْدا بِ  (7)ُل َواْبَت

 َكْْْْْاَن اْكتَِفاُ َهْْْْْا َمَْْْْْع اْكتَِفْْْْْاِء  

 

َْْْْْراءِ   (613) ْْْْْم ِم ََٕذاِن ُدوَك ـَ ا ْْْْْ  (8)ِم

ْْْْْاَل   ْْْْْاَم لَِص ْْْْْؿ  َأَق ْْْْْرِ ُث  ةِ الظ ْف

 

 (9)ُثْْْؿ  َأَقْْْاَم َبْعَْْْدَها لؾَعْصْْْْرِ   (614)

ْْْك   ْْْؿ  َأَت ْْْاُث ِْْْد َذاَك الَؿْققَِػ ـْ بَْع ْْْ  ِم

 

ـْ َغْقْرِ   (615)  (10) َخَػْاَِواْسَتْؼَبَؾ الِؼْبَؾَة ِمْ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7279)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (7)

 .(7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (2)

 ، واكظر الؿصدر السابؼ.[أمره بالحج بالحج أهؾ]يف الؿخطقط:  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)

 . (5/8)لؾبقفؼل  الســ الؽبرى، و(7278)رقؿ ب صحقح مسؾؿاكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (8)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (9)

 = غقر واضحة يف الؿخطقط، ولؽـ طـد التلمؾ ضفر ما أثبت، ثؿ وجدهتا يف كسخة شقخـا الػقػل  (71)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  041 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْْْاِطاَل   َْْْخَراِت َج َْْْد الص  ـْ ْْْاَن ِط  َوَك

 

ـَ   (616) ْْق َْْباَل َب ْْقِف الَج ْْل الُقُق ِْْف فِ  (1)َيَدْي

 ْْْْ َْْْْرا اَوَراكًِب ْْْْاَن ُمْػطِ ْْْْاَن َوَك  َك

 

ْْْاَل   (617) ْْْْْربِِف الِح َْْْرالُِش ْْْقَم ُأثِ  (2)َب فِ

ْْْْْْْت   ْْْْْْق  َوُأْكِزَل ِْْْْْْف إِْذ َذلُِؽُؿ  َطَؾْق

 

ـَُؽُؿ  )  (618) ْْ ْْْؿ ِدي ُْْت َلُؽ ْْْقَم َأْكَؿْؾ  (3) (الَق

َطا   َوملْ َيَْْْْزْل ُوُققُفُْْْْف َمَْْْْع الْْْْد 

 

 (4)َحت ْْك إَِذا َكْْاَن الُغُْْروُب َدَفَعْْا  (619)

 ْْْْ ْْْْاٍت ُمْردًِف ـْ َطَرَف ْْْْ ْْْْاَمفْ  اِم  ُأَس

 

ْْْْْاكِؼً   (611) ْْْْْفْ  اَوَش ُْْْْْف ِزَماَم  (5)َمْرَكَب

ْْْلَنْ   ْْْاَس بِ ْْْْلُمُر الـ  ْْْْرُِطقا َٓ  َوَي  ُيْس

 

  (6)َوَقْْاَل: َلْْقَس الَبْْر    َأن ُتقِضُْْعقا  (611)

 ْْْ ْْْاَء َجْؿًع ْْْا َج ْْْك إَِذا َم َٓ  اَحت  َْْْز  َك

 

(612)  ْْْ ْْْقَء َكص  َْْْبَغ الُقُض ْْْاَل  اَوَأْس  (7)ُكِؼ

َْْْْْْرا  َْْْْْْد َذاَك َأَم ـْ ْْْْْْإََذاِن ِط  َوبِ

 

ْْْاَل   (613) ْْْرٌِب بِ ْْْقَؿ َمْغ ْْْؿ  ُأقِ َْْْرا ُث  (8)ِم

 ْْْْ ْْْْؿ  َأَق ْْْْاَلُفْؿ ُث ُْْْْعقا ِرَح  امْ َوَوَض

 

(614)  ْْْ ْْْاِء َثاكًِق ْْْاَل  اَأْي لْؾِعَش ْْْاَل بِ  (9)مْ  َم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذلؽ. =

 .(8/474)لف  شرح الـقوي، و(7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (7)

 .(7727)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7988)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 .(7177)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4745)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)

 .(7281)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(779)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (8)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (9)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  040 ٔكَتاُب ٔضرَي

ـْ بَْقْْْْـَُفَم َقْْْْْد َسْْْْب َحا   َوملْ َيُؽْْْْ

 

 (1)َوَجاَء َكص  فِل الُبَخْاِري َأْفَصَْحا  (615)

ْْْْْـُْفَم   ْْْْْؾ  ِم ـٍ لُِؽ ْْْْْْلذِي ِْْْْْف بَِت  فِق

 

ـَُفم  (616)  (2)َوَذَكَْْْر الت ْسْْْبِقَ  َمْْْا َبْقْْْ

ْْْْػ   ُْْْعقدٍ ُوقِ ـِ َمْس ْْْ ْْْك اْب ُْْْف َطَؾ  َلؽِـ 

 

َْْر   (617) َٓ َوال ْْاْجِزْم  ْْقُع َف ْْْػ  اِجُ  اَلؿْرُف  (3)َتِؼ

َم الـ بِْْْْل  بَْعَْْْْض الث ْؼْْْْؾِ    َوَقْْْْد 

 

ْْْْْؾِ   (618) ْق ْْْْْْدَفُعقا بِالؾ  ْْْْْْقا َوَي  (4)لَِقِؼُػ

ْْْْا  َص ٍْْْْؾ َرخ  ْْْْرِ ُثْؼ ـْ لَِغْق ْْْْ  وملْ َيُؽ

 

َصْا  (619) ـْ بِِفْْؿ َقْْد ُخصِّ ل َذلُِؽْؿ َلؽِْ
 (5)فِ

َْْر   ْْل  الَػْج ْْؾ ك الـ بِ ْْْد َص َْْذا َوَق ْْْع  َه  َم

 

ْْْاِدرً   (621) ِْْْف ُمَب ْْْْع  ابَِزوِغ ْْْقـ َصَؾ   (6)ِح

 َب الَؼْصَْْقى َوَجْْاَء الَؿْشَْْعَراَوَركِْْ 

 

(621)  ْْْ ْْْاَزاَل َواقًِػ َْْْػَرا اَم ْْْك َأْن َأْس  (7)إَِل

 ْْْْ َْْْْتْؼباَِل َوَك ِْْْْف ُمْس ْْْْل َمْققِِػ  اَن فِ

 

(622)   ًٓ ِْْْْْد ْْْْْاَل  ا ُمَؽبًِّْْْْْر ُمَْؿ  (8)ُمَفؾِّ

 َدَفَعْْْْْا  اَوِحقْْْْْـََم َأْسَْْْْْػَر ِجْْْْْد   

 

ْْؿ  َأْسَْْرَطا (9)ُصُؾْْقعِ َقْبَْْؾ   (623) ْْْؿِس ُث  (10)الش 

ًْْْْر   ْْْك ُمَسِّ ـَ َأَت ْْْق ْْْْد  اِح ْْْاَن َق  َوَك

 

 (11)َأْرَدَف َمْعُف الَػْضَؾ َفاْفَفْؿ َمْا َوَردْ   (624)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(7675)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

حجة الـبل ، و (7/69-71)كصب الراية، و (2/247)زاد الؿعاداكظر الؿصدر السابؼ، و (2)

 .(75ص) لأللباين  ملسو هيلع هللا ىلص

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 .(7297)و (7297)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7679)و (7678)ؿ برق صحقح البخارياكظر  (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 .(7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (6)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (8)

 .[الطؾقع]يف الؿخطقط:  (9)

 .(7286)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7666)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (71)

 زاد الؿعاد، و (8/478)لؾـقوي  شرح صحقح مسؾؿالؿصدر السابؼ، واكظر  (77)

 . (7/776)ٓبـ طثقؿقـ  الشرح الؿؿتع، و(2/256)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗص ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  041 شبٕ ٗضؤٍكَتاُب ٔضرَي

َرا  ـَْْْاَك َقْْْد  ْمِْْْل ُه  َوَلحَصْْْْك الر 

 

َْْرا  (625)    (1)ِمْثُؾ َحَصْك الَخْذِف ُِْؿ ُمَػسِّ

 ْْْ َْْْؼ الُقْس ْْْْل الط رِي َْْْؾؽ َالـ بِ  َطك َوَس

 

ْْا  (626) ْْْد ُخط  َْْم َق َْْرى َك َْْرِة الُؽْب  (2)لِْؾَجْؿ

ْْبِْع َمْْْع    ُثْْؿ  َرَمْْك بِالَحَصْْقَاِت الس 

 

ـُْْْف َتْؽبِقٌْْر َوَقْْْع   (627)  (3)ُكْْؾِّ َحَصْْاٍة ِم

ْْْك  ـَ ْْْف ِم ـُ َْْْقادِي َيِؿق ـِ اْل ْْْاصِ ـْ َب ْْْ  ِم

 

ـَْْْا  (628) ـْ َيَسْْْاِره َتَقؼ   (4)َواْلَبْقُْْْت َطْْْ

 ْْْْ ِْْْْف َكَح ْْْْك لِبُْدكِ َْْْْد َأْن َرَم  ْر َوبَْع

 

ـَ َبْعَْْْدَها َثاَل   (629) ق  (5)َوَأَمْْْْر  اًثِْْْسْْْتِّ

 ْْْْْ ْْْْْا َطؾِق  ْْْْْرِ بَاقِقَف ْْْْْفُ  ابِـَْح  َوَل

 

ْْْفُ   (631) َؾ ْْْْدِي َوَقْْْْد َوك   (6)َأْشَْْْرَك  ِ اَِ

 ِل ِمـَْفْْْْاَطَؾْْْْك الؾ ُحْْْْقِم َوالِجْْْْاَل  

 

ْْْال    (631) ْْْقُؿَفا ُك ْْْا َتْؼِس ـَْف ْْْْقَس ِم  (7)َوَل

اٍر َوَقْْْْْْد َأْطَطْْْْْاهُ  اَشْْْْْْقئً    لَجْْْْْز 

 

(632)  ْْْ ـْ ـْ ِط ْْْ ْْْاهُ ِم َْْْرَة َأْخَرَج ُْٕج  (8)ِدِه ا

ْْْف  ْْْْدِي ِمَئ َْْْؽ اَلَف ْْْْدُر َذلِ ْْْاَن َق  َوَك

 

ـْ إِبٍِْؾ َقْْد َصْ   َفْاْطَؾْؿ   (633)  (9) َكَبَْلهْ ِِم

ْْْْا بِبَ   ـْ َجِؿقِعَف ْْْْ ْْْْْر َوِم َْْْْعٍة َأَم  ْض

 

ـَْفْا فِْل َأَثْْر   (634) َِ َكْْل َيْلُكَْؾ ِم  (10)ُتْطَب

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (8/479)شرح الـقوي، و(7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (7)

 .(7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (2)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 .(7296)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7747)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (4)

 .(7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (5)

 اكظر ما سقليت. (6)

 .(7777)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7717)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 ، أي: البخاري ومسؾؿ.(أخرجاه)اكظر الؿصدر السابؼ، وققلف:  (8)

ب مـ كسخة شقخـا (9)  .(7778)برقؿ  صحقح البخاري، واكظر الػقػل  غقر واضح يف الؿخطقط، وُصقِّ

 .(7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (71)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  042 ٔكَتاُب ٔضرَي

َْْْْْد َكْحْْْْْرِهِ   ْْْْْا َوبَْع ْْْْْلََكاَل ِمـَْف  َف

 

َْْْؼ َرأْ   (635) ْْْْعرِهِ َحؾ  ُْْْػ َش ُْْْف َفـِْص  (1)َس

ْْْؾٌِؿ َرَوى  ْْْْحِب ُمْس ْْْل الص 
ُْْْف فِ َق  َفر 

 

 (2)َذا َوَأُبْْْق َصْؾَحَْْْة كِْصَْْْػُف َحَْْْقى  (636)

 َوبَْعَْْْْْْد َذاَك َلْْْْْْبَِس الثِّقَاَبْْْْْْْا 

 

َْْْتْعِؿاَل   (637) َٓ ُمْس ِْْْب  ْق ْْْا  لؾطِّ  (3)اْرتَِقاَب

َْْْْد ََذا لِْؾَؽْعَبْْْْةِ   ْْْْؿ  َأَفْْْْاَض بَْع  ُث

 

(638)  ْْْ ْْْاَف َراكًِب ُْْْدونِ  اَوَص ْْْةِ  بِ  (4)ِمْرَي

ْْْْْؾ َعا  َْْْْْزٍم َتَض َْْْْْمِء َزْم ْْْْْؿ  بِ  ُث

 

َْْعك  (639) ْْا َس ـِ َم ْْْرَوَتْق ـَ الَؿ ْْْق ِْْف َب ق
 (5)َوفِ

ْْْا  ُْْْف َقاِرَك ْْْاَن َمْع ـْ َك ْْْ َْْْذا َم  َوَهَؽ

 

ْْرِدً   (641) ْْا اَأْو ُمْػ ـَ ْْْدِي اْطَت ْْاَن بِاَِ  (6)َوَك

ْْْا  ـْ َتَؿت َع ْْْ ِِ َوَم ْْْ ْْْقا الَػْس ْْْا ُأوُل  َأم 

 

َْْقاِف   (641) ْْْع َذا الط  ُْْف َم َْْعك َفنِك  ْْْد َس   (7)َق

ْْْل ُمْسْْْؾِؿ   ٍْْْة فِ ـْ َطائَِش  َذا َصْْْ   َطْْْ

 

 (8)َوفِْْل الُبَخْْاِرْي َوَلَدْيِْْف َفْْاْطَؾؿِ   (642)

ُْْْر   ِْْْديٌث تَخ ْْْاٍس َح ـِ َطب  ْْْ ـِ اْب ْْْ  َط

 

ُْْْْر   (643)  (9)لَِْْْْْم َرَوْت َطائَِشُْْْْة ُمَػسِّ

ْْْْك  َْْْْة َطَؾ َها بَِؿؽ   َوالظ ْفَْْْْر َصْْْْال 

 

(644)  

 

ُْٕخَْرى اْكَجْ َرِواَيةٍ  ـَك ا  (10)اَل َوفِل ِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(7715)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (7)

 . (7/777)مسـد أمحداكظر الؿصدر السابؼ، و (2)

 .(7797)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7754)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(7272)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7617)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (4)

 .(7278)و (7277)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4795)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 .(7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (6)

 .(7277)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(4795)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (8)

 .(91-89ص) ملسو هيلع هللا ىلصحجة الـبل ، و(7572)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (9)

كقؾ ، و(8/421)لؾـقوي  صحقح مسؾؿ، و(7718)و (7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (71)

 .(7/747)لؾشقكاين  إوصار



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  043 ٔكَتاُب ٔضرَي

ِْْحقِ  َقْْْد َطْْاَل    كاَِلُهَْْم َكْْص  الص 

 

 

ـْ َأْجِؾ َذا َكاَن اْختاَِل   (645) ـْ َخْاَل ِم  (1)ُف َم

ـِ   ْْْْْق َْْْْدى َت ٍ  ِيْح َْْْْرجِّ ـَ ُم ْْْْْق  َب

 

ٍْْْْْْؾ َصْْْْْْاَل َوقَ   (646) ـِ ائِ َتْق  (2)ٌة َمْْْْْْر 

ْْْْرِ   ْْْْْقَم الـ ْح ْْْْل  َي َْْْْب الـ بِ  َوَخَط

 

(647)  ْْْْْ َْْْْْة َكص  ُٕم  َع ا ْْْْْاْدرِ  اَوَود   (3)َف

ْْْْاَل   ٌْْْْع  َوَق ٌْْْْػ َجِؿق ْْْْفْ  َمْققِ  َطَرَف

 

(648)   َٓ ٌْْع  َْْذاَك َجْؿ ْْفْ  َك ْْص  َمْققَِػ   (4)َيُخ

 ْْ ْْاَرْت َجِؿقًع ْْك َص ـَ َْْذا ِم َْْرا اَك  َمـَْح

 

ـَْحِصَْْْْرا َٓ   (649)  (5)بَِؿَؽْْْاِن َكْحْْْرِِه ُم

ُْْْعرِ   ْْْْؿ َيْش ـْ َل ْْْ ٍْْْب لَؿ ْْْْرُك َتْرتِق  َوَت

 

ْْْْاْطَتبِرِ   (651) َْْْْرٌج َف ِْْْْف َح ْْْْْلِت فِق  ملْ َي

 ْْْْ ْْْْْدُي ل ْْْْالٍِؼ َواَِ ْْْْرِ َكَح  م  ُيـَْح

 

ْمِل بِالَجْفِؾ اْطُْذرِ   (651)  (6)َوالـ ْحُر َقْبَؾ الر 

ـَْْْك   َهَْْْذا َوَقْْْْد َبْْْاَت الـ بِْْْل  فِْْْل ِم

 

(652)  ْْْ ْْْْرِيِؼ َكص  ْْْالَِل الت ْش ْْْا اَلَق ـَ   (7)َبقِّ

ْْْث اَل   ْْْل ال ْْْاَيْرِم َْْْراِت ُكؾ َف  َث الَجَؿ

 

ْْا  (653) َواِل َفاْدِرَه ْْز  ْْْقٍم لؾ ْْؾِّ َي ْْل ُك  (8)فِ

  َٓ َْْْد ُأو ـْ ْْْْػ َوِط ْْْطَاَها َوَق ْْْا َوُوْس  َه

 

ُْٕخَْرى  َيْدُطق َصِْقياًل   (654)  (9)اْكَصَْْرْف َوَلَْدى ا

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

 . (7/777)مسـد أمحداكظر  (7)

 .(749)و (7278)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (4)

 .(7716)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(724)برقؿ  صحقح البخاريظر اك (5)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (6)

 .(7977)و (7959)برقؿ  ســ أبل داوداكظر  (7)

لشقخـا  الحقار القديع مع فضقؾة الشقخ طبد اهلل الؿـقع، و(7299)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (8)

 مع تعؾقؼل لف. الـجؿل 

 .(7757)برقؿ  اريصحقح البخاكظر  (9)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  044 ٔكَتاُب ٔضرَي

ـَْْك َخَطْْْب   ـْ ِم ْْاِم ِمْْ َي   َوَأْوَسَْْط ٕا

 

ًر   (655) ًطْْْْ اُمَْْْذكِّ  (1)ِرَيْْْْْب  بِْْْاَل  اُمقدِّ

 َوَقْْْْْد ُرِوي بِْْْْلَن  فِقِْْْْف َكَزَلْْْْْت  

 

ْْْقَرُة   (656) ْْْرٍ )ُس ْْْت  (َكْص ْْاِة تَذَك  (2)بِاْلَقَف

ْْْتَْلَذنَ   ْْْل َواْس َْْْت فِ ْْْاُس َأْن يِبِق  الَعب 

 

ْْل  (657) ِْْف ُحِػ ِْْذي بِ ْْْؼِل ال  َْْة لؾس   (3)َمؽ 

َْْْْص َأْن   َطْْْْاةِ َقْْْْْد َرخ   َكَْْْْذاَك لؾر 

 

ـْ   (658) ـِ بَِقْْْقٍم َفْْاْطَؾَؿ  (4)َيْرُمْْقا لَِقْْْقَمْق

ْْْرِ   ْْْْقِم الـ ْح ْْْقِِفْؿ لَِق ِْْْد َرْم ـْ بَْع ْْْ  ِم

 

ْْْرِ   (659) ْْْْقَم الـ ْػ ْْْقَن َي َْْْد َذا َيْرُم  (5)َوَبْع

ْْْْاَل  َوملْ  ْْْْل َكْػْْْْرِهِ َتَعج 
ـْ فِ   َيُؽْْْْ

 

ْْْاَل   (661) ْْْْقٍم ُكِؼ َْْْث َي ُْْْرُه َثالِ ْْْْؾ َكْػ  (6)َب

ِْْْب    ُه بِالُؿَحص   َواْلَعْصَْْْْر َقْْْْد َصْْْال 

 

ِْْب   (661) ُْْف ُتِص ـَ ـِ اْفَفْؿ ْْاَءْي َْْذا الِعَش  (7)َك

ـْ   ْْْ ْْْاَن ِم ْْْم  َك ْْْؿ  ل ْْْا ُث ْْْاَت فِقَف  َوَب

 

ـْ   (662) َْْْتبِ ْْْاَض َفاْس ٍْْْة َأَف ْْْرِ َلْقَؾ  (8)تِخ

ْْْاَل  لِؾَبْقِْْْت   ْْْبَْ  َصْْْؾ ك َوَت ِْْْف الص    فِق

 

ـْ َمْا ُكِؼْاَل  (َوالط قرِ )ُسقَرَة   (663)  (9)اْفَفَؿْ

َْْْْْؾَؿفْ   ِْْْْْت ُأم  َس ْْْْْْت بِاْلَبْق َف  َوَصق 

 

ُْْػقِف َفاْطَؾَؿْْفْ   (664)  (10)َراكَِبًْْة َوَرا الص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(7957)و (7952)برقؿ  ســ أبل داوداكظر  (7)

 .(4971)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 .(7775)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7674)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

، (955)برقؿ  ســ الترمذي، و(7975)برقؿ  ســ أبل داود، و (5/451)مسـد أمحداكظر  (4)

 .(7177)برقؿ  ســ ابـ ماجف، و(7169)برقؿ  لـسائلســ او

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 .(7719)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7767)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (8)

 .(7276)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7679)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (9)

 الؿصدر السابؼ. اكظر (71)



ٌٖٕد ص ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  045 وٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضؤٍكَتاُب ٔضرَي

ْْْْا  ْْْْك الُؿْؾتَزَم ُْْْْد َوَأَت ْْْْاَف بَْع  َوَص

 

َْْْم   (665) ْْْْد َقَس َْْْم َق ْْْا اهلَل بِ ْْْؿ  َدَط  (1)ُث

 ْْْ ْْْاَن َ ْ َْْْداَوَك ـْ ُك ْْْ ْْْلِّ ِم  َرُج الـ بِ

 

َْْْدا  (666) ْْْْد َب ْْْؿ  َق َْْْة بَِض َْْْػَؾ َمؽ   (2)َأْس

ْْل   ْْْد ُدِط َق َْْمٍءِ  ْْاَس ب َْْب الـ    (3)َوخَط

 

ْْْعِ   (667) ْْْْؿ َف ًْْْة ُِ ْْْؿ  ِطَظ ِْْْدْيَر ُخ   (4)َغ

ْْْْؿْ   ْْْْك َفاْطتَِص ْْْْاِب اهلل َأْوَص  َوبِؽَِت

 

ْْؿْ   (668) ْْك بِِف َْْذا َأْوَص ِْْف َك َْْؾ َبقتِ  (5)َوَأْه

  َٓ ْْْْق ـْ َم ْْْ ْْْاَل َم ْْْلَوَق ُْْْت َفَعؾِ ـْ  ُه ُك

 

ـْ بَِؿْعِْْْزلِ َمْْْقلً   (669)  (6)ك َلُْْف َفْْْاَل َتُؽْْ

ـُْْْْف اْشَْْْتَفَرْت    َوَهِْْْذهِ الُخْطَبُْْْة َط

 

َْْرْت   (671) ـْ ُصُْْرٍق َقْْْد َكُث ـْ َصْْْحبِِف ِمْْ  َطْْ

ِْْْْقي   ْْْْقِعل  َغ ْْْْا لِِش ـْ فِقَف ْْْْ  َوملْ َيُؽ

 

ٍْْة َقْْط  َطَؾْْك َمْْا َقْْْد َهِْْقي  (671) ـْ ُحج   ِمْْ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/298)زاد الؿعاد، و(7899)و (7898)برقؿ  ســ أبل داوداكظر  (7)

 .(7257)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7578)و (7576)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 .[بؿاء يدطك]يف الؿخطقط:  (7)

 . (7/778)مسـد أمحداكظر  (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 سابؼ.اكظر الؿصدر ال (6)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  046 ٔكَتاُب ٔضرَي

 

 

ٍََة َعِشَسَنُة ال  ِمَن اهِلِجَسِة َسَةاِلَخاِد

 

(

 َقِْْد اْسَْْتَفَؾْت َفْْاْدِر بَْعَْْدَما اْسَْْتَؼْر 

 

ْْْْْْر   (672) ْْْْقِِّد الَبَش ْْْْاُل َس ٍْْْْة ِرَح  بَِطْقَب

ْْْك   ْْْاَمٍة إَِل ُْْْث ُأَس ْْْْدِرَها بَْع ْْْل َص  فِ

 

(673)   َٓ َْْْز ـْ َك ْْْ
ـَ َوَلؽِ ْْْطِق  (1)َأْرِض َفَؾْس

َْْْْزْل   ْْْْا َك ْْْْقِل َم ُس ْْْْاَء َذاَك بِالر  ـَ  َأْث

 

ـَْد َذلَِْؽ   (674)  (2)الَخْطُْب الَجَؾْْؾ َفَؽاَن ِط

َْْْػْر   ـْ َص ْْْ ـَ ِم ْْْق ْْْْد بَِؼ ْْْاٍل َق ْْْا َلق ـَ  اْث

 

ْْْر   (675) ََٕغ ٍْْع ا ْْْدِر َربِق ْْل َص َْْؾ: فِ  (3)َوقِق

ْْْْْْدِ   ِْْْْْْؾ بَِؼقَْْْْْْع الَغْرَق  َوَزاَر بِالؾ ْق

 

ْْبِ  اْبُتِْدي اُمْسَتْغِػًر   (676) ْل الص 
 (4)ُِْؿ َوفِ

ِْْْف   ْْْل َزْوَجاتِ ْْْاَن فِ ْْْْع َذا َك ِْْْف َوَم  بِ

 

ْْْؿِ   (677) ُْْْدوُر بِالَؼْس ْْْفِ  َي ْْْك َطاَداتِ  (5)َطَؾ

ـْ   ْْْْتَْلَذَكُف ِْْْْف اْس ْْْْتَد  بِ َْْْْدَما اْش ـْ  َوِط

 

ـْ   (678) ْْد َخْقْْرِِه ـْ ُْْف َيُؽْْقُن ِط ْْل َأك 
 (6)فِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 اكظر ما سقليت. (2)

 .(4/476)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (7)

 أحاد والؿثاين، و(7/547)لؾبالذري  إكساب، و(2/7187)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (4)

 ٓبـ أبل طاصؿ. (7/489)

 .(4442)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 .(2/781)ٓبـ هشام  السقرةواكظر الؿصدر السابؼ،  (6)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  047 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْيِؼ   ْْْْدِّ ـَُْْْْة الصِّ  َطائَِشَْْْْة ِهَْْْْل اْب

 

ْْْْالت ْحِؼقِؼ   (679) ْْْْاْدِر َب ْْْْْد َأِذن  َف  (1)َوَق

ْْْاِم َشْْْْؽَقاُه َيُْْْمْم   ْْْل َأي 
 َوَكْْْاَن فِ

 

َْْْْلْمرِِه   (681) َْْْْحاَبُف بِ ْيُؼُفؿْ َأْص ْْْْدِّ  (2)ِص

ْْْْد   ًْْْة َوَج ْْْاَن ِخػ  ْْْا َك ْْْك إَِذا َم  َحت 

 

ْيٍؼ َقَعْْد   (681) ـْ َيَسْاِر َصْدِّ ل الظ ْفرِ َط
 (3)فِ

ْْؾ ك إَِما  ْْْؿ َص ْْؿ  بِِف ُْْث ْْْ   اًم ََص ْْل ٕا  فِ

 

ًغْْْ  (682) ُْْْف َأُبْْْق َبْؽْْْرٍ ُمَبؾِّ ـْ  (4)َوَضْْْْ   اَط

 َوَذاَك فِْْْل َيْْْْقِم الَخِؿْْْقِس ُثْْْؿ  ملْ 

 

ِْْذي بِِْْف َأَلْْؿْ  َيْخُْْرْج إَِلْْْقِفؿْ   (683)  (5)لؾ 

ـْ َحت ْْك إَِذا َكْْاَن َصْْاَل   ْْبِْ  ِمْْ  ُة الص 

 

ـْ   (684) ْْْ ـَص  ملْ َيُف ْْْ ـِ بِ ْْْْق ـَ ْْْاِر آْث  (6)َكَف

ْْْْْر   ْْْْْد َأَم ِْْْْف َوَق ْْْْْؿ بَِقْجِف َْْْْدا ُِ  َب

 

ْْْاَل   (685) ْْْنِْتَمِم الص  ْْْْؿ بِ َْْْتَتْر ُِ  (7)ِة َواْس

ْْاةُ   َْْحك الَقَف َْْؽ الض  ْْل تِْؾ ْْاَن فِ  (8)َوَك

 

ـْ   (686) ْْْ ْْْق   َوِم ْْْاَل َوِص ْْْْل الص   (9)ةُ ِة الـ بِ

  َٓ َْْْْْمِن َوَأْن  ْي ُْْْْْؽ ٓا ْْْْْْذ  َوُمْؾ  ُيت َخ

 

ُسقِل َمْسِْجًد   (687) َخْْذ  اَقْبُر الر   (10)َكَْم ات 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4442)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 .(478)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(687)برقؿ  اكظر صحقح البخاري (2)

 .(478)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(68)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 اكظر ما تؼدم. (4)

 .(4477)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (5)

 .(4448)برقؿ  البخاريصحقح اكظر  (6)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (7)

 .، والتصقيب مـ كسخة شقخـا الػقػل [القصالة]يف الؿخطقط:  (8)

 . (7/777)مسـد أمحد، و(2/7192)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (9)

 مسـد أمحد، و(529)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(475)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (71)

(7/777). 



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  048 ٔكَتاُب ٔضرَي

 ْْْْ ْْْْاَرىَم ْْْْقُد َوالـ َص ْْْْا الَقُف ـَ  ـْ َقْبَؾ

 

ْْْْْائِِفْؿ ِجَفْْْْْاَرا  (688) ْْْْْقَر َأْكبَِق  (1)ُقُب

  َٓ َْْْْرْب  َو َْْْْرةِ الَع ْْْْل َجِزي ْْْْر  فِ  ُيَؼ

 

ـٌ ِسَقى اِيسْ   (689)  (2)ِم َفاْحَػْظُْف ُتَثْْب اَل ِدْي

ْْفِ   ْْل َوَفاتِ ْْْحِب فِ ُْْض الص  ْْاَب بَْع  َواْرَت

 

(691)  ْْْْ ْْْْؾ  َصاِمًع ْْْْفِ  اَوَض ْْْْا َحَقاتِ  (3)َبَؼ

ْْْْاِت   يُؼ بِالث َب ْْْْدِّ ْْْْك الصِّ ْْْْك َأَت  َحت 

 

ْْْتِْثَباِت   (691) ْْْْزِم َوآْس ْْْاِدِق الَع  (4)َوَص

 ْْْ ْْْاِس َخطِقًب ْْْل الـ  ْْْاَم فِ ْْْق  اَفَؼ  ُُِؿ

 

ـُْفُؿْْْْقَوُكْْْْؾ  ُمْشْْْْؽٍِؾ َأَزا  (692)  (5)َح َط

ْْْْاِب   ْْْْك اْلؽَِت ْْْْاَس َطَؾ ْْْْاَيَع الـ   َوَب

 

 (6)َوُسْْْْـ ِة الـ بِْْْْْل بِْْْْاَل اْرتَِقْْْْاِب   (693)

ْْْْْل   ِْْْْز الـ بِ ُْْْْد بَِتْجِفق َْْْْرُطقا بَْع  َوَش

 

ْْْاِرِب   (694) ََٕق ْْْك ا ُْْْر إَِل َْٕم  (7)َوُأْسْْْـَِد ا

ْْْاسِ   ِْْْف الَعب  ْْْْع َطؿِّ ْْْل َم
ْْْؿ َطؾِ  َوُه

 

ْْاَل   (695) َْْثْؿ بِ ْْْع ُق ُْْؾ َم ْْاسِ اْلتِ  َواْلَػْض  (8)َب

َِمقْْْْر   ـُ َزْيٍْْْد ٕا  َكَْْْذا ُأَسْْْاَمُة ْبْْْ

 

ِْْْذيْر   (696) ْْْا الـ  ـَ ْْْْقَلك َكبِقِّ ْْْالٌِ  َم  (9)َوَص

ُْْْْْؿ َأْوٌس   َوَمْعُف
 

ْْْْْاِر  َْكَص ـَ ٕا ْْْْْ  ِم

 

 (10)بِْْْْاَل إِْكَؽْْْْارِ  اَوَكْْْْاَن َبْْْْْدِري    (697)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ر الؿصدر السابؼ.اكظ (7)

 .(7677)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7157)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (2)

 .(7667)و (4454)برقؿ  صحقح البخاري، و (2/266)الطبؼاتاكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (5)

 .(7668)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (6)

 .(7199-2/7198)م ٓبـ هشا السقرةاكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (8)

 .(719ص) الػصقلاكظر الؿصدر السابؼ، وصالح هق: ُشؼران، واكظر  (9)

 .(2/7198)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (71)



َُ  ٔٝ ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضؤٍكَتاُب ٔضرَي ًَُش َِا  ِّ  051 ٔب

ُدوُه َبْْْْْْؾ فِْْْْْل َثْقبِْْْْْفِ    َوملْ ُيَجْْْْْرِّ

 

ْْْْفِ   (698) ُْْْْف بِ ُْْْْؾقُه ُيْدلُِؽقَك ْْْْْد َغس   (1)َق

ْْْْْْا  ْْْْْْقهُ بِ ُػ ْْْْْْْدِر َوَجػ   لَمِء َوالسِّ

 

ْْْاِن َأْدَرُجْْْقهُ   (699) َْٕكَػ ْْْل ا ُْْْد فِ  (2)َوَبْع

َْْْْْقاِب   ٍْْْْْة َأْث ْْْْْل َثاَلَث ـَ فِ ْْْْْ  ُكػِّ

 

ْْاِب   (711) ْْاَل اْرتَِق ْْْقٍض بِ ـْ ُكْرُسٍْْػ بِ  (3)ِمْْ

ْْْْْْاَل   َٓ بِ ْْْْْْقٍص  َٓ  َقِؿ ْْْْْْفْ   َو  ِطَمَم

 

ْْْفْ   (711) ْْْاْلَزْم اْئَتمَم ْْْ ِّ َف ََٕص ْْْك ا  (4)َطَؾ

 إِْيَفْْْْْامِ  َوبَْعَْْْْْدَها َصْْْْْؾ قا بِْْْْْاَل  

 

 (5)بِْْْْاَل إَِمْْْْامِ  اَطَؾْقِْْْْف َأْفَْْْْرادً   (712)

ْْْْا  ـَ ْْْْْد ُدفِ ِْْْْف َق ْْْْل َمَؽْْْْاِن َمْقتِ  َوفِ

 

ْْْْقاًل   (713) ْْْا َل ـَ ُْْْف َتَعق  َْْْذا الؾ حُْْْد َل  (6)َك

ْْْْفْ   َْْْْراَء َل ًْْْْة َحْؿ ْْْْقا َقطِْقَػ  َوَفَرُش

 

ْْْفْ   (714) َاَدَل ُِ ْْْاَل  ـَ بِ ْْْْب ُْْْبقا الؾِّ  (7)َوَكَص

 َوَغاِسُْْْْْؾقُه َقْبَْْْْْرُه َقْْْْْْد َكَزُلْْْْْقا  

 

ْْْْْقا (8)َٓ   (715) ـِْزُل ْْْْاَمٌة ملْ َي َْْْْثٌؿ ُأَس  (9)ُق

ـُُْْْْْْف بِْْْْْْاَل َوَكْْْْْْ   ِمَْْْْْْراءِ  اَن َدْف

 

َْْْْة آْربِ   (716) ْْْْقَم ُرِوي َلْقَؾ ْْْْاءِ فِ  (10)َع

 َوُطْؿُْْْْْرُه َثْْْْْالُث َمْْْْْْع ِسْْْْْتِّقـَا 

 

ْْا  (717) ـَ َْْقْحِل َأْرَبِعق َْْؾ اْل ْْاَش َقْب  (11)إِْذ َط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . (7/261)مسـد أمحداكظر الؿصدر السابؼ، و (7)

 .(526-4/525)ٓبـ كثقر  السقرةاكظر  (2)

 .(2779)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7264)رقؿ ب صحقح البخارياكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (4)

 .(2/7711)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (5)

 . (7/261)مسـد أمحداكظر الؿصدر السابؼ، و (6)

 .(2247)برقؿ  صحقح مسؾؿاكظر  (7)

 .(إٓ)بدل:  [ٓ]يف الؿخطقط:  (8)

 .(7199-2/7198)ٓبـ هشام  السقرةاكظر  (9)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (71)

 .(4466)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (77)



ٌٖٕد صوٟ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗصشبٕ ٗضوٍ  ًَُش َِا  ِّ َُٔب  ٔٝ  050 ٔكَتاُب ٔضرَي

ْْْفْ   ْْْْقَحك إَِلْق َْْْدَها ُي ْْْالٌث بَْع ْْْؿ  َث  ُث

 

ِْْؾ أَ   (718) ـْ َقْب ْْ ْْفْ ِم ٌْْغ َطَؾق َْْرَض َتْبؾِق  ْن ُيْػ

ْْْْـَفْ   ـَ َس ْْْْْرِي ْْْْالت ْبؾِقِغ ِطْش ْْْْاَم بِ  َوَق

 

ـَفْ   (719) ـَُْْْْف َوَأْحَسْْْْ  َحت ْْْْك َأَتْْْْؿ  ِدي

ْث دِْرَهًْْْْْم   َٓ  َكْْْْْال   َوملْ ُيَْْْْْقرِّ  َو

 

ْْارً   (711) ْْاَل  اِدَيـ ْْا ُكِؼ ـْ َم ْْ ْْْظ َواْفَفَؿ  (1)اْحَػ

 ْْْ ْْْقرً َب ـِ ُك َْْْقْحَقْق َث ال ْْْقَا اْؾ َور   َوِض

 

(711)  ْْ َْْذاَك ِطْؾ ْْاَك َْٕكبَِق ـِ إِْرُث ا ْي ْْدِّ  (2)ُؿ ال

ـَْْْْا َوَسْْْْؾ َم    َصْْْْؾ ك َطَؾْْْْْقِفْؿ َرب 

 

َْْْْم   (712) ْْْْابٍِع َس ْْْْْحِب َوَت  َوأِل َوالص 

ْْْْْقَرْه   ُْْْْؿ السِّ ْْْْاِيْجَمِل َكْظ ْْْْؿ  بِ  َوَت

 

ًْْْد   (713) ْْْاٍر َقاِص ْْْك اْختَِص ْْْقَرهْ  اَطَؾ  َتقِس

ْْْْْْْنْذِن اهللِ   ْْْْْْْْقا بِ َْْْْْْْدُه َيْتُؾ   َوبَْع

 

اهِ َكْظُْْْْْؿ َشَْْْْْمئِِؾ ال  (714) َٕو   ـ بِْْْْْْل ا

 َواهللَ َأْرُجْْْْْقا الَعْْْْْْقَن َوالت ْقفِقَؼْْْْْا 

 

َْْْْْْع َوالت ْعِقْيَؼْْْْْْا  (715)
 َوَدْفَعُْْْْْْف الَمكِ

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7757)برقؿ  صحقح مسؾؿ، و(7192)برقؿ  صحقح البخارياكظر  (7)

 اكظر الؿصدر السابؼ. (2)

: كان آكتفاء مـ كسخ الؿخطقط والتعؾقؼ طؾقف يف ضحك يقم اإلثـقـ -كان اهلل لف-قال أبق مهام 

 بؿؽة الؿؽرمة زادها اهلل تشريًػا. (ه27/4/7429)الؿقافؼ 

 وصىل اهلل طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف أمجعقـ،

 والحؿد هلل رب العالؿقـ



ُِ٘ضَ٘عأت ٌَ ِِٔسُع اِه  051 َف

 

 اِتوَعُضِوَماِل ُسِرِهَف
 

 7 .................................... كؾؿة فضقؾة شقخـا طظ بـ قاسؿ الػقػل

 4 ....................لػقػل بنثبات الؿخطقطصقرة لؽؾؿة فضقؾة شقخـا طظ بـ قاسؿ ا

 5 ................................................................... الؿؼدمة

  ............ 71مـظقمة السقرة الـبقيةو أمايل يف السقرة الـبقيةتقثقؼ كتاب 

 72 .................................................... وصػ الؿخطقصتقـ

  ...................... 77حافظ بـ أمحد الحؽؿل  ترمجة مختصرة لؾعالمة

  .................. 77أمايل يف السقرة الـبقيةصقرة لؾقرقة إوىل مـ مخطقط 

  ................. 78أمايل يف السقرة الـبقيةصقرة لؾقرقة إخقرة مـ مخطقط 

  ......................... 78قمة السقرة الـبقيةصقرة لؾصػحة إوىل مـ مـظ

  ........................ 78صقرة لؾصػحة إخقرة مـ مـظقمة السقرة الـبقية

 

 

 

 



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ اهطِّ ِِٔسُع ٔكَتأب َأ  052 َف

 

 َفِهِرُس ِكَتاِب َأَماِلي السِِّيَرِة النََّبِويَِّة

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ُمَحؿِّ  َكبِقِّـَا َكَسُب  َكْقَػ /7س  27 .............................. ؟َأبِْقفِ  ِجَفةِ  مِ

ـْ  َكَسُبفُ  َكْقَػ /2س فِ  ِجَفةِ  مِ  27 .............................................. ؟ُأمِّ

 27 ....................................................... ؟َأُبقهُ  ُتُقفِّل َمَتك/7س

 22 ...................................................... ؟َمْقلُِدهُ  َكانَ  َمَتك/4س

ـْ /5س فِ  َغْقرُ  َحَقاِضـُفُ  َم  22 ................................................. ؟ُأمِّ

ْدرِ  َشؼِّ  َحاِدَثةُ  َكاَكْت  َمَتك/6س  22 ........................................ ؟الصَّ

َقْت  َمَتك/7س فُ  ُتُقفِّ ـْ  ُأمُّ  22 ..................................... ؟َبْعَدَها َكَػَؾفُ  َوَم

َل  َمَتك/8س ـْ  اْلُؿطَّؾِِب، َطبْدُ  هُ َجدُّ  ُتُقفِّ  27 ........................ ؟َبْعَدهُ  َكَػَؾفُ  َوَم

فِ  َمعَ  َساَفرَ  َمَتك/9س امِ  إَِلك َطؿِّ  27 ......................................... ؟الشَّ

ارِ  َحْرُب  َكانَ  َمَتك/71س  27 ............................................. ؟اْلُػجَّ

امِ  إَِلك الثَّاكِل َسَػُرهُ  َكانَ  َمَتك/77س  27 .................................... ؟الشَّ

 24 ............................................. ؟اْلَؽْعَبةَ  ُقَرْيٌش  َبـَْت  َمَتك/72س

ـْ  َوإَِلك ُبِعَث  َيْقمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ُطْؿُرهُ  َكؿْ /77س  24 .............................. ؟ُبِعَث  َم

ُل  َما/74س ـَ  بِفِ  ُبدئ َما َأوَّ  24 ....................................... ؟ْلَقْحِل ا مِ

ُل  َوَما اْلَقْحِل، َقْبَؾ  َحاُلفُ  َكانَ  َكْقَػ /75س  24 .................. ؟َطَؾقْفِ  ُأْكِزَل  َما َأوَّ

ُل  َما/76س ـَ  َطَؾْقفِ  َكَزَل  َما َأوَّ  25 ...................................... ؟اْلُؼْرآنِ  مِ



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ اهطِّ ِِٔسُع ٔكَتأب َأ  053 َف

ُل  َوَما اْلَقْحِل، َفْتَرةُ  َكانَ  َكؿْ /77س   25 ................ ؟َفتَْرتِفِ  َبْعدَ  َطَؾْقفِ  َكَزَل  َما َأوَّ

ـْ /78س ُل  َم ـٍ  َأوَّ  25 ......................................... ؟ملسو هيلع هللا ىلص بِِرَساَلتِفِ  ُمْممِ

ُل  َكانَ  َكْقَػ /79س ْطَقةِ  َأوَّ  26 ................................. ؟اإِلْسالمِ  إَِلك الدَّ

ـْ /21س ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص َبَدأَ  بَِؿ ْطَقةِ  َجَفرَ  ِحْق  26 ..................................... ؟بِالدَّ

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص َحاُلفُ  َكانَ  َكْقَػ /27س ـَ  َوَم ـَ  َمعَ  بِفِ  آَم ْطَقةِ  اْلَجْفرِ  َبْعدَ  اْلُؿْشِركِْق  27 ... ؟بِالدَّ

ـْ  َبْقتِفِ  ْهُؾ َوأَ  ُهقَ  ملسو هيلع هللا ىلص َلِؼَل  َماَذا/22س  27 ...................... ؟ُقَرْيشٍ  ُمْشِركِل مِ

ا اْلُؿْشِرُكقنَ  َصـَعَ  َماَذا/27س  27 .............................. ؟[َذلَِؽ ] َرَأوا َلؿَّ

ِحْقَػةِ  َكْؼُض  َكانَ  َمَتك/24س  28 ........................................... ؟الصَّ

ِذي َوَما َذلَِؽ، نَ َكا َطامٍ  أيِّ  فِل/25س  28 ................ ؟اْلَعامِ  َهَذا فِل َحَدَث  الَّ

 29 ........................................ ؟َواْلِؿْعَراُج  اإِلْسَراءُ  َكانَ  َمَتك/26س

 71 ............................................. ؟اْلَؼَؿرِ  اْكِشَؼاُق  َكانَ  َمَتك/27س

 71 ..... ؟َوُرُجقُطفُ  َمَعُفؿ َحاُلفُ  َكانَ  َوَكْقَػ  َثِؼْقٍػ، إَِلك ملسو هيلع هللا ىلص فُ َذَهابُ  َكانَ  َمَتك/28س

ِـّ  اْستَِؿاعُ  َكانَ  َمَتك/29س  77 ........ ؟َذلَِؽ  َكانَ  َمَؽانٍ  َأيِّ  َوفِل ،ملسو هيلع هللا ىلص لِِؼَراَءتِفِ  اْلِج

 77 ...................................... ؟َذلَِؽ  بعد يصـع ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ  َكْقَػ /71س

 72 ............................................... ؟إَْكَصارِ  َوْفدُ  َكانَ  َكؿْ /77س

ـَ  مِـُْفؿ َكانَ  َكؿْ /72س ـَ  َوَكؿْ  إَْوِس، مِ  72 ........................ ؟اْلَخْزَرِج  مِ

ـْ /77س ُل  َم ـْ  َأوَّ ـَ  َهاَجرَ  َم ـَ  مِ  77 ....................... ؟ِدْيـَةِ اْلؿَ  إَِلك اْلُؿْسؾِِؿْق

 77 ...................................... ؟اْلِفْجَرةِ  فِل ملسو هيلع هللا ىلص لِؾـَّبِلِّ  ُأِذن َمَتك/74س

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص ُخُروِجفِ  ِصَػةُ  َكْقَػ /75س  74 ............................. ؟َمَعفُ  َخَرَج  َوَم



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ اهطِّ ِِٔسُع ٔكَتأب َأ  054 َف

 74 .................................................. ؟ُقَباءَ  ملسو هيلع هللا ىلص َقِدمَ  َمَتك/76س 

 75 ...................................................... ؟فِْقِفؿ َأَقامَ  َكؿْ /77س

ـَ /78س  75 ............................................... ؟بِاْلَؿِدْيـَةِ  ملسو هيلع هللا ىلص َكَزَل  َأْي

 76 ................................... ؟اْلِفْجَرةِ  َبْعدَ  الـَّاُس  اْكَؼَسؿَ  َكؿِ  إَِلك/79س

ـَ  إُْوَلك ـَةِ السَّ  فِل ُشِرعَ  َماَذا/41س ـَ  اْلِفْجَرةِ  مِ  76 ................ ؟اْلِعَباَداِت  مِ

ـَ  فِْقَفا َوَقعَ  َكؿْ /47س َراَيا مِ  76 ............................................ ؟السَّ

ـَ  فِْقَفا وقع َماَذا/42س  77 ........................................ ؟الحقادث مِ

ـَ  الثَّاكَِقةِ  ـَةِ السَّ  فِل ُشِرعَ  َماَذا/47س  77 ............................. ؟اْلِعَباَداِت  مِ

ـَ  فِْقَفا َوَقعَ  َماَذا/44س  78 ......................................... ؟اْلَغَزَواِت  مِ

ـَ  فِْقَفا َوَقعَ  َماَذا/45س َراَيا مِ  79 ........................................... ؟السَّ

ـَ  فِل َوَقعَ  َماَذا/46س ـَ  الثَّالَِثةِ  ةِ السَّ  79 .............................. ؟اْلَغَزَواِت  مِ

ـَ  فِْقَفا َوَقعَ  َماَذا/47س َراَيا مِ  41 ........................................... ؟السَّ

ـَةِ  فِل َوَقعَ  َكؿْ /48س ابَِعةِ  السَّ ـَ  الرَّ  47 .............................. ؟اْلَغَزَواِت  مِ

ـَ  فِْقَفا َوَقعَ  َكؿْ /49س َراَيا مِ  42 ............................................ ؟السَّ

ـَ  َخْؿسٍ  َسـَةِ  فِل َوَقعَ  َماَذا/51س  47 ................................ ؟اْلِفْجَرةِ  مِ

ـَ  فِْقَفا َوَقعَ  َماَذا/57س  44 ........................................ ؟اْلَحَقاِدِث  مِ

ـَ  ِستٍّ  َسـَةِ  فِل ُشِرعَ  الَِّذي ما/52س  44 ............................؟اْلِعَباَداِت  مِ

ـَ  فِْقَفا َوَقعَ  َماَذا/57س  45 ......................................... ؟اْلَغَزَواِت  مِ

 46 ..........................................؟اْلُحَدْيبَِقةِ  ُصْؾِح  ِصَػةُ  َكْقَػ /54س



ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ًَأهٛ اهطِّ ِِٔسُع ٔكَتأب َأ  055 َف

 47 ................................... ؟اَت أيَ  َبْعضِ  َكْسِخ  فِل ُأْكِزَل  َماَذا/55س 

ـَ  فِْقَفا َوَقعَ  َماَذا/56س َراَيا مِ  48 ........................................... ؟السَّ

 48 ................................. ؟اْلُؿُؾقكِ  إَِلك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  فِْقَفا َكَتَب  َكؿْ /57س

ـَ  َسبْعٍ  َسـَةِ  فِل َوَقعَ  َماَذا/58س  51 ................................ ؟اْلَغَزَواِت  مِ

ـَ  فِْقَفا َوَقعَ  َماَذا/59س َراَيا مِ  52 ........................................... ؟السَّ

ـَ  َثَؿانٍ  َسـَةِ  فِل َوَقعَ  َماَذا/61س ـَ  اْلِفْجَرةِ  مِ  57 ..................... ؟اْلَغَزَواِت  مِ

ـَ  فِْقَفا َوَقعَ  َماَذا/67س رَ  مِ  54 ........................................... ؟اَياالسَّ

ِذي َما/62س ـَ  َوَقعَ  الَّ ـَ  تِْسعٍ  َسـَةِ  فِل الغزوات مِ  56 ................. ؟اْلِفْجَرةِ  مِ

ـْ /67س ر َم ـَةِ  َهِذهِ  اْلَحجِّ  َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َأمَّ  57 ............................. ؟السَّ

مِ  َبَقانِ  َمعَ  فِقَْفا اْلُقُفقدِ  َؾةَ ُجؿْ  اْذُكرْ /64س رِ  َطـَْفا اْلُؿَتَؼدِّ  57 .............. ؟َواْلُؿَتَلخِّ

ـَ  َطْشرٍ  َسـَةِ  فِل َوَقعَ  َماَذا/65س َراَيا اْلُبُعقِث  مِ  67 ........................ ؟َوالسَّ

ةِ  ِصَػةُ  َكْقَػ /66س  67 ............................................ ؟اْلَقَداعِ  َحجَّ

 77 .................................................؟اْلَغَزَواِت  ُجْؿَؾةَ  َكؿْ /67س

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َقاَتَؾ  َكؿْ  فِل/68س  77 ............................ ؟اْلَغَزَواِت  َهِذهِ  مِ

َراَيا ُجْؿَؾةَ  َكؿْ /69س  74 ......................................... ؟َواْلُبُعقِث  السَّ

 74 ......................................... ؟اْلُؿُؾقكِ  إَِلك ُكُتُبفُ  َكاَكْت  َكؿْ /71س

اَلفُ  اْذُكرْ /77س َدَقاِت  َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص ُطؿَّ  74 ..................................... ؟الصَّ

ـَ  َكَزَل  َما آِخرُ  َما/72س ـَ  اْلُؼْرآنِ  مِ َقرِ  مِ ةِ  السُّ  75 ........................... ؟التَّامَّ

ـَ  َكَزَل  َما آِخرُ  َما/77س  75 .......................................... ؟أَياِت  مِ
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َل  َمَتك/74س   76 ................................................ ؟ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  ُتُقفِّ

 77 ........................................ ؟ملسو هيلع هللا ىلص َمْقتِفِ  َوَجعُ  بِفِ  اْشَتدَّ  َمَتك/75س

ـِ /76س ال َطَؾك اْسَتْخَؾَػ  َم  77 .......................... ؟َمْقتِفِ  َمَرضِ  فِل ةِ الصَّ

ـْ /77س َل  َكؿْ  َط ـْ  ُتُقفِّ  77 ....................................... ؟ملسو هيلع هللا ىلص َزْوَجاتِفِ  مِ

ـْ  َلفُ  َكؿْ /78س  78 ...................................................... ؟ولد مِ

َث  َهْؾ /79س  78 ........................................... ؟َشْقًئا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َورَّ
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 النََّبِويَِّة ِةَرِيالسِّ ِةوَمُظِنَم اِتوَعُضِوَم ُسِرِهَف
 

ِريِػ  َكَسبِفِ  ِذْكرُ  رِ  الشَّ  82 .................................................. اُلؿَطفَّ

 87 .............................................................. ملسو هيلع هللا ىلص َمْقلِِده ِذْكرُ 

 84 ........................................... ْشَلتِفِ َوكَ  َوَكَػاَلتِفِ  ملسو هيلع هللا ىلص َحَقاِضـِف ِذْكرُ 

 87 ................................. َصؾَّك اهلُل َطَؾقِف َوآلِِف َوَصْحبِِف َوَسؾَّؿَ  إَِلْقفِ  الَقْحِل  َبْدءِ  ِذْكُر 

ْطَقِة إَِلك اهلل َتَعاَلك ملسو هيلع هللا ىلص ِذْكُر َجْفِرهِ  ـْ َأْجـِؾ ذَ  بِالدَّ ـَ إََذى مِـ ـَ بِـفِ َوَمـا َكـاَلـُف مِـ ـْ آَمـ  91 ..... لَِؽ َوَمـ

ِف  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطْرُضُف  ِذْكُر اإِلْسَراِء َوالِؿْعَراِج  َغ ِرَساَلَة َربِّ   ... 97َكْػَسُف َطَؾك َقَبائِِؾ الَعَرِب لُِقئُقوُه َحتَّك ُيَبؾِّ

ـَ  ِذي ـِ ِذْكُر َوْفِد إَْكَصاِر الَّ ْحَؿ  95 ............................... ُهْؿ َكتِقَبُة اإِليَؿاِن َوَأْكَصاِر الرَّ

ُف ُيَفاِجُر إَِلك َذاِت  إَِلك الَؿِديـَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصِذْكُر ِهْجَرتِِف  ُحِػ إُوَلك َأكَّ مِْصَداًقا لَِؿا فِل الصُّ

تقـ ـَ َحرَّ  97 ............................................................. َكْخٍؾ َبق

ـَُة  ـَ الِفْجَرةِ السَّ
 717 ................................................... إُوَلك مِ

ـَ الِفْجَرةِ 
ـَُة الثَّاكَِقُة مِ  717 .................................................... السَّ

ـَ الِفْجَرةِ 
ـَُة الثَّالَِثُة مِ  719 .................................................... السَّ

ـَ الِفْجَرةِ 
ابَِعُة مِ ـَُة الرَّ  772 ................................................... السَّ

ـَ الِفْجَرةِ 
ـَُة الَخامَِسة مِ  776 ................................................. السَّ

ـَ الِفْجَرةِ 
ادسة مِ  721 ................................................. الَسـَُة السَّ

ـَ الِفْجَرةِ 
ابِعة مِ ـَة السَّ  726 .................................................. السَّ



 ٔٞ ٖٙ ِ٘ َِٖب ٝٔ اه َِٚس ٞٔ اهطِّ ًَ ُِِظ٘ ًَ ُِ٘ضَ٘عأت  ًَ ِِٔسُع   058 َف

ـَ ا 
ـَة الثامِـَة مِ  771 ................................................... لِفْجَرةِ السَّ

ـَ الِفْجَرةِ 
 777 .................................................. السـة التاِسَعة مِ

ـَ الِفْجَرةِ 
ـَة الَعاِشَرة مِ  746 .................................................. السَّ

ِة الَقَداعِ   747 ......................................................... ِصَػُة َحجَّ

ـَ الِفْجَرةِ َسـَُة إِْحَدى طَ 
 761 .............................................. ْشَرَة مِ


