
1 
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 كعـَة ؿدميف 

 سالسي اًًسب اجلاََُة
 

 

 

 

 بلمل 

ة   ٔأيب ماًر

 ؾبد هللا بن ؾبد اًـٍزز بن ؾبد هللا اًِغّزِي
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 بسم هللا اًرمحن اًرحمي

 رب ٌرس وأٔؾن اي هرمي

 

واًعالة واًسالم  املخعف ابًلدرة ؿىل اخلَق وإلؿادة، اذلد هلل املخفرد ابس خحلاق اًـبادة،

ؿىل ظفوة خَلَ ٔأويل اًفضي واًرايدة، س امي ٕامارمم اًِامشي امليـم ؿَََ ابملزنةل اًرفِـة 

واًس َادة، وؿىل أهٓل وحصبَ املخلَبني بني مٌازل اًخعدًق واًعالح واًضِادة، وؿىل اثباؾِم 

 :اًعاًبني بَوغ درجات اًسـادة، ٔأما بـد

وجـكل  فأٔظال هللا بلاءك اي ابن اًىرام ألخِار، ورصف ؾيم هوائب ادلُر وهَد ألرشار،

ووفلم ًيَي اًـَوم ؿىل درجة اًخحلِق، وظاهم  ضَني،من اًِداة املِخدٍن، غري ضاًني ول م

ق املخلٌني، وؾعمم ؾن س بي اجلِةل  ؾن مٌاجه ٔأُي اًخَفِق، ورزكم اًسري ؿىل ظًر

ذما صاع ٔأمٍر واهدرش، وؾؼم خعبَ  -ل ٔأراك هللا مىروُاً –خبت ٕايّل مزنجعًا ؛ فلد ن خخبعنيوامل 

ر واًرواايت، ووسفَ ًػ))ثفاظَي((  فاهفجر؛ من خماًفة اذلغ اًيووي ًػ))حلائق(( املواًر

د ٔأن ٔأمست راخسة ألخبار واحلاكايت، ؤأن ))سالسي(( ألوساب ٔأظبحت يف خرب اكن، بـ

ظبول احلرب دكت، وس َوف )اذلضَني( سَت، وكد برزوا ن إ  ، حىتألساس وألراكن

 فوت. ول مٌَ ٌَزنال، واس خـدوا ٌَلذال، وثـاُدوا ؿىل املوت، فال مفر

واكن ذما نخبت فسأًٔت، واس خفرست وظَبت، ُي ًِذا اًواكؽ من حي وثفسري، وجواب 

ُذا كل وثرٍبر؟ فٌَل رٔأًُت صدة حرظم وجزؿم، ٔأرسؾُت لمذثال ٔأمرك وظَبم، حفررُت 

ًدع راجًِا ٔأن ور، غر ـخدي املَبني حلائق ألمور، ؿّّل ًخوب امل وً  إلصاكل،  حي ؾيمزيًمللال، ا

متسىوا ابملهنجَة )اذلضَون( اًسعحَة، وخامتة،  زالث ملدمات وكد جـَخَ يف اًـَمَة، ٍو

 بٌُّات حامسة، وهللا وحدٍ املس خـان، ووسأهٔل اًـعمة من اخلذلن.  مثاينو 
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 :ألوىل لدمةامل

 ]يف حتٍرر حمي اًزناع[

اؿمل ٔأهيا ل هيىر وجود كبائي وبعون مبسمَاهتا، نٌل ٔأهيا ل هيىر حصة ألوساب اًـامة ٌَلبائي يف ادلةل، ٕال ٔأن 

: ُو سالسي اًًسب اًعوًةل، وربط اًلبائي اجلاََُة بـضِا ببـغ جبد كدمي.  اذلي هيىٍر

ب يف وجود جٌلؿة ًلال ًِا  ]كٌرش[، وأٔخرى ًلال ًِا ]متمي[، واثًثة ًلال ًِا ]ألزد[، نٌل ٔأهَ فال صم ول ًر

خرى؛ ٕال ٔأن املضىوك فَِ ُو: حماوةل الٔ  ائيلباً من  (ما)كبَةل ٕاىل مىن مـرفة ٔأن ُذٍ اًلبَةل، ٔأكرب من امل

س مذأٔخٍرن، اًربط بني ثكل ادلاؿات بربط ثفعًَل جاًُل كدمي، بال ٔأدةل مـخربة، وٕامنا الاؾامتد ؿىل الكم ٔأان

 بُهنم وبني ُذٍ اًخفاظَي كرون ظوًةل.

ٔأخفاذ و  ؾضائر واهؼر يف واكؽ اًياس ؾيدك يف ٕاكَميم اذلي جسىٌَ؛ هَف ًخخبط ابحثو ألوساب يف ربط

، وهَف ٔأن نثريًا ذما ًوردوهَ ل ٔأدةل كعـَة ؿَََ، ول ٔأدري هَف ًعدق املرء بـضِا ببـغ وبعون كبََهتم

ن جلدٍ اخلامس ؾرش صلِلًا ُو جد ؾضرية ٔأخرى بال ٔأدةل من واثئق كدمية، ٔأو دؾوى رجي مـارص ٍزمع أٔ 

 هعوص اترخيَة!!

د.أٔىز ف  ل ُذا اًالكم ؿىل ما ٔأوردٍ ؿٌَلء اًًسب يف ٔأجداد اًـرب اجلاََُني اًلدماء؛ وس خـي ما ٔأًر

 

 :اًثاهَة لدمةامل

 [اجلاََُة اًًسب سالسيؿىل كعـَة  ]يف ٕابعال الاحذجاج ابٕلجٌلع

= ثدور حول الاس خدلل إبجٌلع ٔأُي واثعاًِا اجلاََُة  ٔأن ٔأن ر جج  املممٌني بلعـَة سالسي اًًسباؿمل

 اًضأٔن، واثفاق ٔأمئة اًفن ؿىل مثي ُذٍ اًسالسي، وإلجٌلع ججة نٌل ُو مـَوم.

 ُذا من وهجني ازيني: هلغو 

سواء يف اًًس بة اًـامة، أٔو يف اًسَسةل –حصة إلجٌلع املدؾى؛ فٕان اخلالف يف ألوساب يف  ألول: امليازؿة

 .-نٌل س َأئت بَاهَ ٕان صاء اًباري–واكؽ وحاظي  -اًًسبِة

مـعومًا من اخلعأٔ؛ ًُس  نٌل ٔأهَ، حبثيا ُذا؛ ٕال ٔأن إلجٌلع ًُس حبجة يف اًثاين: سَميا بعحة إلجٌلع املدؾى

ُو ما اكن يف مسائي اًرشع املعِر، نٌل ُحرر حِر ٕان إلجٌلع املضِود هل ابحلجة، والثفاق امللر هل ابًـعمة؛ 

 يف ؿمل ٔأظول اًفلَ.
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واحد، وبَان ذكل من واكؽ اذلغ: ٔأهم حرى بعواًن من كبَةل )ما( دلهيا ٕاجٌلع واثفاق ؿىل ٔأهنم من ؾلب رجي 

ؿَََ –ل ًَخلون ٕال يف هوح كد وحتورات مذيوؿة، خرجت ؿىل ساللت مذـددة،  اهخاجئ حفعِ ومؽ ُذا حرى

 .عوًةلٔأو بـدٍ مبدة ًُست ابً -سالماً 

 ؟قثفاالُي ظاهنم ٔأم جٌلع؟ الافِي هفـِم 

 

 :اًثاًثة لدمةامل

 ة يف ؿامل اذلغ[يف اًرباءة من اًيؼرايت اًساكع]

مـاذ – ابًرضورةوواكـِا  مل من اترخي اًلبائيمن ملاًيا ُذا؛ ٕاجياد مربر ملن خاًف ما ؿُ  اؿمل ٔأهَ ًُس املراد

؛ فٕان ُذٍ هؼرايت ابظةل كعـًا، (L222.2: )أٔن ألزد ُوب (، ٔأو اًِذاينJ1c3dٔأن محري ُو: ) ، ندؾوى-هللا

 .، ومل ٌس خِح من هللا ثـاىل ول من خَلَمل ًخفٍو هبا ٕال من خَؽ رداء احلَاء ابًلكَة

ر اًرصحاء، وؿدم  رٔأة ؿىلواًلامس املضرتك بني ُذٍ اخلزؾبالت؛ ُو ؿدم الاؾخداد ابًًس بة، واجل وسف مواًر

 بني املخواحر وبني الٓحاد، وبني اًرٔأي وبني اًرواًة.اًلدرة ؿىل اًخفركة 

وؿَََ؛ فال ًعمـوا ، املخعةل اجلاََُة ًًسبسالسي اؿىل ؿدم كعـَة  (اذلضَني)ثيبَِ  ُو: وٕامنا مرادان

 ؿىل وفق اًلسمة اًخلََدًة ٔلوساب اًلبائي اجلاََُة. ًيخاجئخبروج ا

 

 ا أٔوان اًرشوع يف ٕاٍراد اًرباُنيوُذ

 

ان ألول:  اًرُب

 ]اهـدام املعادر املدسَسةل ٔلوساب اًـرب اًلدماء[

سَوا ٔأوساب اًـرب؛ ؿدا اًـرب؛ مل ًوردوا معادرمه حني سَ اؿمل ٔأن ؿٌَلء اًًسب اذلٍن كِّدوا ٔأوساب 

ذا من ٔأػِر ألدةل ؿىل اًخوكف  ومعن س بلِم، هلَوا ؾن مـارصهيم، -ًُست ابًىثرية–مواظن  ؿىل ٔأكي –ُو

؛ ٕاذ ل ًـلي من ٔأانس اص هتروا بـدم مـرفة اًلراءة واًىذابة، ومل املخعةل ةاََُيف سالسَِم اًًسبِة اجل -ثلدٍر

اًلرن اًسابؽ املَالدي= ٔأن ًـرفوا اًخفاظَي اًًسبِة ٔلجداد  مٌخعفًيدرش دلهيم ثعيَف اًىذب ٕال بـد 

ؿاصوا كبَِم مبئات اًس يني؛ فِـرفون أآبءمه ٔأاًب ٔأاًب، ؤأبياءمه ابيًا ابيًا، فٕان ُذا ذما ثلرر يف اًسنن اًبرشًة ؿدم 

يف ألدم اًيت  وكوؿَ، بي اس خحاًخَ؛ فٕاذا اكن ُذا ألمر )= املـرفة اًخفعَََة ًٔلوساب اًلدمية(، مل ًُـرف
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يف ٔأمة ل ثـرف اًلراءة ول اًىذابة، ومل  خَ؛ فىِف ًدؾى حص -اكًعني مثالً –اص هترت بخأٔرخي حوادهثا وثلَِدُا 

 ٍروج ثعيَف اًىذب ؾيدُا ٕال بـد وجودُا بخارخي ظوًي !!

ت يف ٔأوائي هُلَت جِاًل بـد جِي ٕاىل ٔأن دوهو  مـروفة مضِورة، فٕان كال كائي: ٕان ثفاظَي ألوساب اًـربَة

 اًلرن اًثاين اًِجري.

 فٌلول: اجلواب من وهجني ازيني: 

يف نثري من ٔأوساب  -سواء اًـام ٔأو اًخفعًَل–ألول: امليازؿة يف حصة ُذٍ ادلؾوى؛ وذكل ًوجود اخلالف 

 اًلبائي اجلاََُة، نٌل س َأئت بَاهَ حبول هللا. 

ٌس متر  مْ ً   رب ثوكفت ؾيد ؿدانن، ودفعان؟ وملاًـاًثاين: سَميا بعحة ُذٍ ادلؾوى، فأٔخربين ما ابل ٔأوساب 

ىذا ٕاىل ٔأن ثعي اًسَسةل ٕاىل -ؿَََ اًسالم–اًيلي جِاًل بـد جِي حىت ثعي اًسَسةل ٕاىل ٕاسٌلؾَي  ، ُو

  ؟؟وادلواؾي واكـة، وألدوات حارضة  -ؿَََ اًسالم–هوح 

مذعةل مدسَسةل من ؾرصان  -اًعاحل مهنمٔأؿىل هللا ملام –فٕان كال كائي: ٔأل حرى ٔأن ٔأوساب اًسادة اًعاًبَني 

ذٍ سَسةل ظوًةل متخد -رضوان هللا ؿَََ–ٕاىل جدمه؛ خري ٔأُي اًبُت، أٔمري املممٌني ؿًل بن ٔأيب ظاًب  ، ُو

د ؿىل )  س ية(، ويه ٔأظول من اًسالسي اًًسبِة اًواردة يف نخب اًًسابني؟ 0011ٕاىل ما ًٍز

عي فٌلول: اًسادة ألرشاف كد اؾخين بًس هبم ٔأصد ؾ  ياًة، وٕاهم ًخجد يف لك كرن من ًدون ٔأوساهبم، ًو

ىذا جِاًل بـد جِي ٕاىل ؾرصان، ؤأٍن مثي ُذا يف ٔأوساب اًـرب اجلاََُني اًلدماء؟  ٔأواخرمه بأٔوائَِم، ُو

ق.م( ٕاىل زمن ٔأكدم  0111يف حدود ) -ؿَََ اًسالم–فِي رٔأًت نخبًا يف ٔأوساهبم مذـاكبة من ؾرص ٕاسٌلؾَي 

 م( ؟051ب )يف حدود من دون ٔأوساب اًـر 

 وكد ابن ًلك ذي ًب: بعالن ُذا الاؿرتاض، ؤأهَ كِاس مؽ اًفارق.

 

ان اًثاين:   اًرُب

 ]ػيَة ؿمل ألوساب[

غاب ؾن نثري من املض خغَني ابًًسب، فؼيوا ٔأن زبوت اًًسب ابخلرب، نثبوت كد اؿمل ٔأن ُذا أٔظي ؾؼمي، 

ذا هج ي بعبلات ألخبار؛ فؼيَة ؿمل اًًسب لزمة هل من ما اسدٌد ٕاىل حس )= مضاُدة، سٌلع( ابخلرب، ُو

 هجخني: 
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ألوىل: يف هَفِة زبوثَ، وكد ؿَمت يف ملال سابق
0

ٔأن مجَؽ ظرق ٕازبات ألوساب ػيَة، ابخداًء من ٔأكواُا  

و اًفراش، واىهتاء ٕاىل ٔأدانُا؛ وسبب ذكل ٔأهَ ل ٌسدٌد  حىت ًو ادؾي ثواحر اخلرب يف ألوساب، فٕاهَ ػين؛ ُو

ذا ػاُر بنّي  ، ومن رام من ظَبة اًفٌون ادلهَوًة ِميف حك  اكن ل خيفى ٕال ؿىل اًـوام ومنٕاىل حس، ُو

"مععَح احلدًر"  ؿَميخب ٔأُي اًـمل يف ن راجـة رشوط اًخواحر املفِد ٌََلني يف زايدة بَان؛ فـَََ مب

و ػين، وٕان ضاق ذرؿًا هبذا اًخلٍرر اجلاََُون اذللى؛ فٕاهنا و"ٔأظول اًفلَ"، وما اسدٌد يف زبوثَ ؿىل ػن؛ فِ

 احللِلة اًيت ل مفر مهنا.

اؾامتدًا ؿىل اذلاهرة اًيت ًـرتهيا ما ًـرتهيا من  -يف ألغَب–اًثاهَة: يف ظًرلة هلّل، ؤأهت حرى ٔأن ألوساب ثيلي 

ٔأن اذلاهرة اًبرشًة ًِا حد مـني ل بد ٔأن ثلف ؾيدٍ،  -حِاءمن ة ؾيد من دلًَ ذر -اًًس َان، ول صم اًومه و 

س خحَي ٔأن حتفغ اذلاهرة اًبرشًة اًدسَسالت اًًسبِة  املخفرؿة مهنا،  ظَياًبـَدة، انَُم ؾن مـرفة اًخفاٌو

واهؼر ٕاىل مـارصًم من ابحيث ألوساب يف ألرسة اًواحدة؛ هَف خيخَفون اخذالفًا صدًدًا يف سالسَِم 

خماًفة ٌَيعوص اًخارخيَة واًواثئق اًلدمية،  َثٔلرس سَسةل وسب بي ٕاهم ًخخـجب من ٕاٍراد بـضِم ، اًًسبِة

ذا ػاُر ملن ثدبؽ مضجرات ألرس، وكارهنا بواثئلِا اًلدمية، وًو اكن ما ًؼيَ ٔأُي اًغفةل حصَحًا؛ ملا احذجيا  ُو

ػرٔأًدٌا  ٕاىل نخب اًخارخي واًًسب، ولنخفِيا حبفؼيا، ومل ىر اخذالفًا كط يف ٔأوساب ألدم واًلبائي واًبعون، ًو

بدسَسي حصَح مٌضبط مذفق ؿَََ؛ فٌَل ؿُدم وجود لك ُذا=  -ؿَََ اًسالم–ومجِور اًبرش هعي ٕاىل أٓدم 

 دل ؿىل ٔأن ٔأغَب ألمر بيُن ؿىل اًؼن.

املـيوي  ًًسب  ا اًيووي(،احليس اًلعـي )= اذلغ  اًًسُب  ٕان خاًف -بـد ُذا اًخلٍرر–ال جس خغرب ف

 اًؼين )= اًرواايت وألخبار(؛ فافِم.

 

ان اًثاًر:  اًرُب

ة[  ]خماًفة امللرر يف ٔأوساب اًـرب ًبـغ ألحادًر اًيبًو

اؿمل ٔأن ؿٌَلء اًًسب اظعَحوا ؿىل ثلس مي اًـرب اًباكِة ٕاىل: اًـدانهَني، واًلحعاهَني، وكد اثفلوا ؿىل ٔأن 

 اخذَفوا يف مرجؽ اًلحعاهَني. ، ٕال ٔأهنم-اًسالمؿَََ –ؾَي اًـدانهَني من وسي اًرسول اًييب اذلبَح ٕاسٌل

ي ]ألزد[ من دفعان، واخذَفوا يف ]خولن[، ُي يه من دفعان، ٔأم ٔأهنا من كضاؿة،  ـْ نٌل ٔأهنم ٔأمجـوا ؿىل ج

 خيفى ؿََم.ٔأػيَ واخلالف يف مـدًة كضاؿة ٔأم محرٍيهتا ل 

 وس بة -وموكوفاً  مرفوؿاً - حص ألحادًر اًيبوًة اًرشًفة؛ حِرواؿمل ٔأن لك ُذا اًخلس مي واخلالف ل ًخفق مؽ 

  لك من ُذٍ اًلبائي ٕاىل هيب هللا ٕاسٌلؾَي، ومه:

                                                           
1
 وهو: "المقدمات الغزية إلعالم العامة بالقواعد النسبية" ُنشر في بعض المواقع اإللكترونية. 
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  .ألهعار من ألزد من دفعان -

 .اًـيرب من مرض من ؿدانن بيو -

 .-ؿَََ اًسالم–نٌل ٔأهَ حص هفي اهدساب ]خولن[ ٕاىل هيب هللا ٕاسٌلؾَي 

ؾىر ؿََم  ؛وسبت خولن ًلحعان لبائي مؽ ألحادًر اًيبوًة، فٕاناً ؤأهت حرى الٓن ؿدم ثعابق ثلس مي 

ؾىر ؿََم ؿدانهَة بين اًـيرب ومه من  بت خولن ًـدانن؛وس  ٕانو دفعاهَة ألهعار ومه من ٕاسٌلؾَي، 

ة ٕاسٌلؾَي. ،ٕاسٌلؾَي  وخولن ًُسوا من ذًر

ذا دًَي بنّي ؿىل ٔأن ثلس مي اًلبائي اًـربَة ٕامنا ُو ث  ُس معابلًا ٌَواكؽ لس مي اظعاليح،ُو  .ًو

 

ان اًرابؽ:   اًرُب

 ٌَحلائق اًخارخيَة[ املخعةل ]خماًفة اًسالسي اجلاََُة

ؿٌَلء اًًسب ؿىل حرص اًـرب اًباكِة اذلٍن بـر فهيم رسول هللا ظىل هللا ؿَََ  دلىاؿمل ٔأهَ اهـلد إلجٌلع 

ة ٔأحد ُذٍن  -سوى اًبائدة–وسمل يف ؿدانن ودفعان، وأٔن اكفة كبائي اًـرب  ل خترج من ٔأن حىون من ذًر

 اًرجَني.

ذٍ ادلؾوى اًبرشًة، وبَان ذكل  خماًفة ٌَحلائق اًخارخيَة، واًسنن -بياء ؿىل اًسالسي اجلاََُة املخعةل– ُو

 مبثاًني ازيني:

هيب هللا  هـلد إلجٌلع واس خلر الثفاق بني ؿٌَلء اًًسب؛ ٔأن ؿدانن من وسيفلد ا ؛]ؿدانن[ ألول: -

 ق. م( 0011-0011)يف حدود ًُلدر اترخيَ  -ؿَََ اًسالم–، وهيب هللا -ؿَََ اًسالم– ٕاسٌلؾَي

ا ٔأهت ثلر ٔأن اًػ) ،(0/400)= كعة احلضارة، ًػػ]ول دًوراهت[  وؿدانن ًلدر ( مل خياًف ذكل، DNAُو

-بياء ؿىل اًسالسي اًًسبِة املخعةل– ق.م( 002= ) وجودٍ يف مٌخعف اًلرن اًثاًر كبي املَالد

 :فامي ًًل ، وبَان ذكل

مبخوسط  (00= ارضب ؿدد ألجِال )ٕاىل ؿدانن، و  رسوًيا ظىل هللا ؿَََ وسملخذ اًسَسةل اًًسبِة املعِرة ً

= ) ٕاىل اًرفِق ألؿىل رسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل اهخلال(، واًياجت اظرحَ من اترخي 01= ) لك جِي معر

يبم044  (.002= ) (؛ خيرج كل زمن ؿدانن اًخلًر

ل ًيجب ٕال ودلًا واحدًا  -ؿَََ اًسالم– هيب هللا ٕاسٌلؾَي ٍىون ٔأن ؤأهت خبري بأٔهَ من ٔأؾؼم الاس خحاةل؛

خَ ٕاىل ٔأن ثعي  ىذا يف بلِة ٔأجِال ذًر ية !!(؛ فذدضلك س   0851 ما ًلارب من ؿدانن )بـداًسَسةل ٕاىل ُو

 !! مٌَ سٌلؾَََةلبائي الٕ اً 
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واًسفِاء، فال ثأٔسف  ، وحلق برهب اجملاهني، وبريء مٌَ اًـلالءومن ػن وكوع مثي ُذا؛ فلد ثربٔأ من ؾلّل

 .ؿَََ ول حتزن

ة ٕاسٌلؾَي حمعورة يف -ؿَََ اًسالم–فٕان كال كائي: ٕان دفعان من وسي هيب هللا ٕاسٌلؾَي  ، فَُست ذًر

 ؿدانن.

موجود يف ٔأوائي اًلرن  -بياء ؿىل اًسالسي اًًسبِة املخعةل–فٌلول: ل ٍزال اخلرق ٔأنرب من اًركؽ؛ فلحعان 

 : ٔأًضًا فامي ًأئت اخلامس كبي املَالد، وبَان ذكل

مبخوسط  اارضهبو  (،02= ٕاىل دفعان ) -رضوان هللا ؿَََ–اجلََي ٔأيب ٔأًوب ألهعاري  احبًعخذ سَسةل ا

 م( ًًذ  كل اترخي دفعان اًخلًريب020= (؛ واًياجت اظرحَ من اترخي وفاة ٔأيب ٔأًوب )01= معر لك جِي )

( =088.) 

ا ٔأهت حرى ٔأن اًفارق اًزمين بني دفعان وهيب هللا ٕاسٌلؾَي   س ية(. 0011ل ًلي ؾن ) ؛-ؿَََ اًسالم–ُو

ل ًيجب ٕال ودلًا واحدًا وُىذا ٕاىل ٔأن ثعي  -ؿَََ اًسالم–ومن ٔأكر ابس خحاةل ٔأن هيب هللا ٕاسٌلؾَي 

ة ألوساب  0851س ية(، وٕاىل ؿدانن )بـد  0011اًسَسةل ٕاىل دفعان )بـد  س ية(؛ فلد وسف هؼًر

 ملخعةل.اًخلََدًة، وسمل ًيا بـدم كعـَة اًسالسي اًًسبِة اجلاََُة ا

ق.م( كبي هيب هللا  088ٔأن ُذٍ اًسالسي اًًسبِة املخعةل= ل ثعابق دؾوى ٔأن دفعان ) -ٔأًضاً -واؿمل 

 ق.م( نٌل ُو كول جٌلؿة من املمرخني واًًسابني. 0011-0011ٕاسٌلؾَي )

ؿارصت هيب ق. م(؛ وذكل ٔأهَ جد مَىة س بأٔ اًيت س ية  0111اؿمل أٔن زمن س بأٔ ًُلدر مبا كبي ) ؛]س بأٔ[ اثهًَا:

)= كعة احلضارة ًػػ]ول  ،(ق.م 242-220: )ؿاش يف حدود سَامين ، وهيب هللا-اًسالم ؿَََ–هللا سَامين 

)= ق.م(،  200-200ٔأو: ) ،(0/025)= موجز اترخي اًـامل ًػ]ج.م. روبرجس[ ق.م(،  245-201: )وأٔ  (،0/0دًوراهت [ 

 .(42فريىر ََُغمين[ ص -ٔأظَس اترخي اًـامل ًػ]ُريمن نيدر

ًوادلٍ  مبارشٔأن ألهعاري من اًعحابة ابن ؤأما ؿىل سالسي اًًسابني اجلاََُة املخعةل، واًيت ٍزمعون فهيا 

ىذا ٕاىل ٔأن ًعي ٕاىل س بأٔ  فس بأٔ ؿىل زمعِم ًُلدر  -ومل ٍزمعوا ٔأن ُياك سلعًا يف اًسَسةل حىت ًُـخذر هلم- ُو

سَسةل اًعحايب اجلََي  -ٔأًضاً –ق. م(، وبَان ذكل: خذ  408وجودٍ يف مٌخعف اًلرن اًرابؽ كبي املَالد )

(؛ واًياجت 01= (، وارضهبا مبخوسط معر لك جِي )00= ٕاىل س بأٔ ) -رضوان هللا ؿَََ–ٔأيب ٔأًوب ألهعاري 

يب020= اظرحَ من اترخي وفاثَ )  (.408= ) م( ًًذ  كل اترخي س بأٔ اًخلًر

(، 0/025)= موجز اترخي اًـامل ًػ]ج.م. روبرجس[ ، ق. م( 582) اًبابًل ٌَهيودوذما ؿمل من اًخارخي ابًرضورة؛ ٔأن اًس يب 

)= اترخي س ين  بدُر -ؿَََ اًسالم– اكن بـد هيب هللا سَامين (،42فريىر ََُغمين[ ص -)= ٔأظَس اترخي اًـامل ًػ]ُريمن نيدر

حني  ،(80-85اًلرون اخلاًَة ًػ]ٔأيب اًرحيان اًبريوين[ ص)= الآثر اًباكِة ؾن  (،20مَوك الٔرض وألهبِاء ًػ]محزة ألظفِاين[ ص

بـد اًس يب  ق.م( 408)=  اخذَفوا وثيازؾوا فامي بُهنم، وُا ٔأهت حرى ٔأن س بأٔ ؿىل اًسَسةل اجلاََُة املخعةل
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ذا خماًف  !! بأٔن ر من ذكل -ؿَََ اًسالم–، وابًرضورة ٔأهَ بـد هيب هللا سَامين اًبابًل بأٔن ر من كرهني ُو

 ؿمل اًخارخي. ساس َاتَ من دلًَ أٔ ب ل ميىن ٔأن ًلبي ٔأهَ ًيط اًلرأٓن اًىرمي، نٌل

ؾرش رجاًل،  س خة لاربني من ًيدسب ٕاًََ، مبا ًوبياء ؿىل ما س بق؛ فاهؼر ٕاىل اًسلط اًىبري بني س بأٔ وب

ذا اًـدد نفِي بأٔن ثًذ  مٌَ   اًًسبِة بال صم.، وس َرتثب ؿَََ ثغري يف اًسالسي كبائي وبعوانُو

 

ان اخلامس:  اًرُب

ةٌَ  املخعةل اجلاََُة اًًسب سالسي]خماًفة   [يلوش ألثًر

ة،املعادر ألظَمن اؿمل ٔأن  وكد  ةل يف مـرفة اترخي ألدم واًضـوب: ما ًـرف ابلآثر اًلدمية، واًيلوش ألثًر

 اندضف ؿٌَلء الآثر بـضًا مهنا يف جٍزرة اًـرب، ورد فهيا ذهر ًبـغ اًلبائي اجلاََُة.

ة؛ ل ًخفق مؽ سالسي اًًسب اجلاََُة املخعةل، ومثال  ٕال ٔأن ثوارخي ُذٍ اًلبائي نٌل ورد يف اًيلوش ألثًر

 ذكل: 

م(، وبَان ذكل: 00ًُلدر يف حدود ) -سالسي اًًسب اجلاََُة املخعةلؿىل بياء –]نيدة[: اؿمل أٔن زمن نيدة 

(، وارضهبا 00)= ٕاىل نيدة  -رضوان هللا ؿَََ–م( 000خذ سَسةل اًعحايب ألصـر بن كُس )ت 

م(، ًًذ  كل اترخي ]نيدة[ اًخلًريب 000(، واًياجت اظرحَ من اترخي وفاثَ )ت 01مبخوسط معر لك جِي )= 

 م(.00)= 

ذا غري معابق ٌَيلوش اًيت اندضفِا  ؿٌَلء الآثر؛ حِر مت اندضاف هلش، ًُلدر اترخيَ مبيخعف اًلرن ُو

)= ذمَىة نيدة يف وسط ص بَ وردت فَِ ٕاصارة ٕاىل مكل من كبَةل نيدة حيكِا و  ،ق.م( 55-00ألول كبي املَالد )

ة، ٌَػػ]خ -َةاجلٍزرة اًـرب   (.2ؾبد اًـٍزز بن سـود اًِغّزٍّي[ ص .د ال ٔأ.دراسة اترخيَة أآثًر

وبني نيدة جد اًلبَةل، مبا ل ًلي ؾن  -رضوان هللا ؿَََ–؛ ًُلدر اًسلط بني ألصـر بن كُس فـىل ُذا

 ؾرشة ٔأجِال. 

 

ان اًسادس  اًرُب

 [سَف اًعاحلدلى بـغ اً  ـامةساب اً]ؿدم اثضاح ألو  
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ذا ٔأًضًا ذما ٌس خو  ربعوا من  ،جاََُة مذعةل بسالسي وسب ؿٌَلء اًًسب مف؛ ٕاذ هَف جز كخو جب اً ُو

دع ؾيم – اًـامة ومن يف ظبلة اًعحابة اكهوا ؿىل غري ؿمل بأٔظول ألوساب خالًِا اًلبائي بـضِا ببـغ،

.ب ؛ مثي ؿالكة مرض بر -ثفاظََِا  َـة، ومن ُو إلسٌلؾًَل من غرٍي

ؿَهيا ٔأي ٌضدبَ  -رضوان هللا ؿَهيا– اًعدًلة ؿائضة فِذا حصايب جيِي اًـالكة بني مرض وربَـة، ؤأم املممٌني

وأٓخر ٌسأٔل ما ُو ]س بأٔ[،  كبائي اًـرب من ودل ٕاسٌلؾَي، وألصـر بن كُس ًؼن ٔأن كٌرضًا من نيدة،

 واتبـي خيفى ؿَََ اهدساب رسوًيا ظىل هللا ؿَََ وسمل ٕاىل مرض. وهجين  ًؼن ٔأهَ من مـد بن ؿدانن،

و اكن مـرفة ثفاظَي ألوساب ملا هجي نثري  ؛-ما ًؼن بـضِمؿىل –مٌدرشة ومض هترة بني اًـربو  مس خلرة ًو

 من اًسَف اًعاحل ألوساب اًـامة.

 

ان اًسا  : بؽاًرُب

 [اجلاََُة املخعةل ]ثياكغ سالسي اًًسب

= ُو الاخذالف دل بَ ؿىل بعالن املضجرات، وذمارس هتا اًـمََة؛ ٔأن ذما ٌس خابوسظياؿة الٔ كد ؿَمت يف 

 ا(م) اً جد عي؛ فال ًـلي ٔأن ثمن هفس اًلبَةل اًواحدواًخضارب يف ؿدد سَسةل اًًسب بني ٔأبياء اجلَي 

ذا ُيف ذكل اجلد خبمسة ؾرش رجاًل؛ فٕان فس كبََخم يف مثي س يم من ًعي ـرشة رجال، وىرى من هب 

 ةمٌفِاًلعـَة ، ٔأو اًسلط، ويف الك احلاًني؛ ؿىل ٔأن سَسةل اًًسب كد صاهبا يشء من اًرتهَب املخـمد َالً دً 

 .ؾن مثي ُذٍ اًسالسي اًيت ٍزمع اثعاًِا

  :ومن ٔأمثَخَ ؛لؽ ؿىل مثي ُذاًىذب اًًسابني؛ ًواملخعفح 

ًعي  ،من بين معرية بن ٔأسد بن ربَـة -رضوان هللا ؿَََ–ظًرف بن ٔأابن  يف بين ربَـة بن ىزار: -0

من بين ؾبد  -رضوان هللا ؿَََ– ُػ(00)ت  بن حًش اجلارود ربَـة بـازين ؾرش رجاًل، ؤأبو غَاث

 ًعي ربَـة بــرشٍن رجاًل. ،اًلُس من ربَـة

 زار:ىيف بين مرض بن  -0

ًعي خزمية  من بين ٔأسد من خزمية، ،-رضوان هللا ؿَََ– ُػ(01)ت بـد  سٌلك بن خمرمة ألسدي -

ًعَون خزمية بن مدرنة بـس خة  ،بن مدرنة بامثهَة رجال، ومن يف ظبلذَ من اًعحابة من كٌرش

 ؾرش رجاًل.

ًعي ٕاًَاس بن  من بين مقـة بن ٕاًَاس بن مرض، -رضوان هللا ؿَََ–ٌلن بن ؾبد معرو اًلمـي احلُس -

مرض بـأٔحد ؾرش رجاًل، ومن يف ظبلذَ من اًعحابة من كٌرش، ًعَون ٕاًَاس بن مرض بـامثهَة 

 ؾرش رجاًل.
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ة فَِ؛ وذكل ًثبوت اخلرب اًعحَح ؾن رسول هللا  بذكل واؿمل ٔأن اًلول خبيدفِة خزاؿة؛ ُو احلق اذلي ل مًر

فال حصة ًلول من كال بأٔزدًة خزاؿة، ومن ٔأغرب  ؛، وؿَََ-اذلي ل ًيعق ؾن اًِوى– ظىل هللا ؿَََ وسمل

و يف  -ؿىل س بئِة حتورٍ-ما رٔأًُت يف ؿامل اذلغ: ٔأن بـضِم اس خدل  بـَية خزاؾَة ٔأثت معابلة ًخحورٍ، ُو

ُذا ٔأحد رجَني ازيني: ٕاما ٔأهَ جاُي ابحلدًر اذلي ورد فَِ وس بة خزاؿة خليدف؛ فِو مـذور جلِّل؛ ٕال ٔأن 

اًواجب ؿىل اجلاُي اًخـمل كبي اخلوض يف املسائي اًـَمَة، وٕاما ٔأهَ ؿامل ابحلدًر، ومؽ ُذا ًرص ؿىل خماًفة 

ًيك حيمك فَِ  ؛ ٕال ٔأن ٍرفؽ ٔأمٍر ٌَحا م اًرشؾي ؿَََ وسمل، فال حي مؽ ُذا ؤأمثاهلهللا الكم رسول هللا ظىل

ذا ؿارض من اًلول.     حبمك هللا، وهللا املس خـان، ُو

د بن وِالن بن س بأٔ: -4   يف بين ًز

د اخلري اًعايئ - ، وٕامام امليافلني ؾبد هللا رجالً  ُػ( ًعي س بأٔ بــرشٍن2)ت  -رضوان هللا ؿَََ– ًز

 ُػ( ًعي س بأٔ بػخمسة وؾرشٍن رجاًل.2ُأيّب ألزدي )ت  بن

ُػ( ًعي س بأٔ بػواحد وؾرشٍن رجاًل، ؤأبو ٔأًوب 00)ت  -رضوان هللا ؿَََ– ٔأبو موىس ألصـري -

 ُػ( ًعي س بأٔ بـس خة وؾرشٍن رجاًل.50)ت  -رضوان هللا ؿَََ– ألهعاري

ذا ؛ وٕال -نٌل ُو كول جٌلؿة من ٔأُي اًًسب– ؿىل ؿدم اًلول بأٔن ألصـر ابن ظََبة ًس بأٔ  -ٔأًضاً -اًفرق  ُو

 خمسة ؾرش رجاًل فلط !!!اكن ٔأبو موىس ألصـري ًعي س بأٔ بػ ً

 ،من بين هبراء بن معرو بن احلاِف  -رضوان هللا ؿَََ– ُػ(44)ت  امللداد بن معرو كضاؿة:بين يف  -0

( زة وؾرشٍن رجاًل، وزُريًعي كضاؿة بـثال َب  ُْ من بين  -ؿَََرضوان هللا – بن كرمض )وكِي: ذ

 ة ؾرش رجاًل. ًعي كضاؿة بـثالز ،حِدان بن معرو بن احلاِف 

 

ان اً   :ثامناًرُب

 ]وجود اخلالف يف ألوساب اجلاََُة[ 

 ًيلسم ٕاىل هوؿني:  ٔلوساب اجلاََُةاؿمل ٔأن اخلالف يف ابب ا

ٔأمثةل ُذا ة مٌَ، ومن وءف يف ُذا نثري، ونخب ألوساب ذمَاخلالف يف اًًس بة اًـامة، واخلال -

 اًيوع:

 من دفعان؟  ممن ربَـة، أٔ  ُي مه ،]ٔألكب[ بيناخلالف يف  -0

 من محري؟ ممن مـد، أٔ  ُي مه ،]كضاؿة[ بيناخلالف يف  -0

 من كضاؿة؟ ممن ألزد، أٔ  ُي مه ،]غافق[ بيناخلالف يف  -4

د مٌاة من ُوازن من كُس ؾَالن ُي مه ،]ؿامر بن ظـعـة[ بيناخلالف يف  -0 ، ٔأم من سـد بن ًز

 من خٌدف؟ متميبن 
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 من ألزد؟ من ؾبد اًلُس، ٔأم اخلالف يف بين ]ؾوق[، ُي مه -5

 من جرمه؟ من كضاؿة، ٔأم اخلالف يف بين ]رمرة[، ُي مه -0

ن ؾبد مٌاة من ظاخبة من مرض، ٔأم ؾوف بوائي بن كُس[، ُي مه من  اخلالف يف بين ]زـَبة بن -2

 من بين اٍمنر بن كاسط من ربَـة؟

ًمي بن غاًب من كٌرش من خٌدف، ٔأم من بين سـد بن   من بينمهاخلالف يف بين ]ؾوف[، ُي  -8

 ذبَان من غعفان من كُس ؾَالن؟

اخلالف يف بين ]مََح[، ُي مه من خزاؿة من مقـة بن ٕاًَاس بن مرض، ٔأم من بين اًعَت بن  -2

 ماكل بن نياهة من مدرنة بن ٕاًَاس بن مرض؟

ن، ٔأم من بين مـَط بن ؿامر بن اخلالف يف بين ]ؾعَة[، ُي مه من بين سَمي من كُس ؾَال -01

 ًمي من كٌرش من خٌدف؟

 

ذا ٔأًضًا موجود، ًىن ملّا فلدت نخب  - اخلالف يف اًسَسة اًًسبِة مؽ الثفاق ؿىل اًًس بة اًـامة، ُو

 ابن اًلكيب ٕامام اًًسابني ٔأبو امليذر كدماء اًًسابني= ػييا ٔأهَ ل ثوجد ٕال اًسالسي اًيت ٔأوردُا

 من ٔأىت بـدٍ، ومن ٔأمثةل ُذا اًيوع: اؿَهي ، واتبـَُػ(010)ت

د بن ٔأوسةل بن ربَـة بن اخلَار  -0 اخلالف يف سَسةل وسب ]مْهدان[، ُي ُو: )مهدان بن ماكل بن ًز

د بن وِالن بن س بأٔ(، أٔو  د بن وِالن بن س بأٔ(، ٔأو: )مهدان بن خِار بن ماكل بن ًز بن ماكل بن ًز

 بن وِالن( ؟ دان[ ُو ًلب ًػ: )ٔأوسةل بن خِار بن هبتٔأن ]مهْ 

د بن ٌضجب ]مراد[ ًلب ًػ اخلالف يف سَسةل وسب ]مراد[، ُي -0 : )حيابر بن ماكل بن ٔأدد بن ًز

د بن وِالن بن س بأٔ(، ٔأو ب بن ًز د بن وِالن ُو بن ؾًر : )مراد بن مذجح بن حيابر بن ماكل بن ًز

 بن س بأٔ( ؟

دُن بن ؿذرة بن مٌبَ بن ىىرة بن ًىزي بن ٔأفىص بن [، ُي ُو: )دُناخلالف يف سَسةل وسب ] -4

 (، ٔأو: )دُن بن ودًـة بن ًىزي بن ٔأفىص بن ؾبد اًلُس( ؟ؾبد اًلُس

اخلالف يف سَسةل وسب ]اًيخؽ[، ُي ُو: ) اًيخؽ بن معرو بن ؿةل بن جدل بن ماكل بن ٔأدد بن  -0

د بن وِالن بن س بأٔ(، ٔأو: )اًيخؽ بن معرو بن ؿةل بن جدل بن مذجح  ب بن ًز د بن ٌضجب بن ؾًر ًز

د بن وِالن بن س بأٔ( ؟  بن ؿامر بن ًز

ُي ُو: )كضاؿة بن ماكل بن محري ، -ؾيد من كال بلحعاهُذَ–اخلالف يف سَسةل وسب ]كضاؿة[  -5

د بن ماكل بن محري بن س بأٔ( ؟  بن س بأٔ(، ٔأو: )كضاؿة بن ماكل بن معرو بن مرة بن ًز

اخلالف يف سَسةل وسب ]اًلارة[، ُي ُو: )اًلارة بن ًثِؽ بن اًِون بن خزمية بن مدرنة بن ٕاًَاس  -0

ًثِؽ بن مََح بن ًب بن ؿائذة بن حممل بن غا حَمة، وادلٌش ابينبن مرض(، ٔأو ٔأن ]اًلارة[ ًلب ًػ: )

ًثِؽ بن مََح بن اًِون بن ، ٔأو ٔأن ]اًلارة[ ًلب ًػ: )اًِون بن خزمية بن مدرنة بن ٕاًَاس بن مرض(

 ؟ (خزمية بن مدرنة بن ٕاًَاس بن مرض
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)نيدة بن زور بن مرثؽ بن ؾفري بن ؿدي بن احلارث بن اخلالف يف سَسةل وسب ]نيدة[، ُي ُو:  -2

د بن وِالن بن س بأٔ(،ُسمه بن د مرة بن ٔأدد بن ًز ب بن ًز : ٔأن ]نيدة[ ًلب ًػ ٔأو ؽ بن معرو بن ؾًر

د بن وِالن بن س بأٔ(، ٔأوا)زور بن مرثؽ بن م : )زور بن ؾفري بن ؿدي ٔأن ]نيدة[ ًلب ًػ كل بن ًز

د بن وِالن بن س بأٔ( ؟ ب بن ًز د بن ٌضجب بن ؾًر  بن احلارث بن مرة بن ٔأدد بن ًز

زبَد[، ُي ُو: )زبَد بن سَمة بن مازن بن مٌبَ بن ظـب بن سـد اخلالف يف سَسةل وسب ] -8

اًـضرية بن مذجح(، ٔأو: )زبَد بن مٌبَ بن ظـب بن سـد اًـضرية بن مذجح(، ٔأو: )زبَد بن ظـب 

 بن سـد اًـضرية بن مذجح( ؟

د بن  -2 اخلالف يف سَسةل وسب ]خلم[، ُي ُو: )خلم بن ؿدي بن احلارث بن مرة بن ٔأدد بن ًز

د بن وِالن بن س بأٔ(، ٔأو:مهُسؽ ب ب بن ٌضجب بن ًز )خلم بن ؿدي بن احلارث بن  ن معرو بن ؾًر

د بن وِالن بن س بأٔ(، ٔأو: ب بن ًز د بن ٌضجب بن ؾًر )خلم بن ؿدي بن معرو  مرة بن ٔأدد بن ًز

 بن س بأٔ( ؟

اخلالف يف وسب ]جبَةل[، ُي ُو: )ٔأمنار بن ٕاراش بن حلَان بن معرو بن اًغوث بن هبت بن ماكل  -01

د بن  د بن وِالن بن س بأٔ(، ٔأو: )ٕاراش بن معرو بن حلَان بن اًغوث بن هبت بن ماكل بن ًز بن ًز

د بن وِالن بن وِالن بن س بأٔ( ، ٔأو: )ٔأمنار بن ٕاراش بن معرو بن اًغوث بن هبت بن ماكل بن ًز

    ؟ س بأٔ(

)ثفاظَي( ألوساب ؛ ل ٌسـَ ٕال ٔأن ًخوكف يف حصة اًـؼمي واٌَبُب اذليك ؾيدما ٍرى مثي ُذا اخلالف

اجلاََُة اًلدمية، ومن رام اًزايدة ؿىل ما ُذهر؛ فـَََ بىذاب إلمام احلافغ، ٔأيب معر، ًوسف بن ؾبد هللا ابن 

 ُػ(، املـيون بػ"الاهباٍ ؿىل كبائي اًرواة".   004اًلرظيب )ت اٍمنري ؾبد اًرب

نخب اًًسب اًلدمية من الاخذالف ملا يف  ُػ(0000)ت اجلارس بن محمد محد وكد ثفعن اًـالمة احمللق

و ثـمق اًباحر  -رمحَ هللا من ؿامل حملق، وٕان رمغت ٔأهوف!!!–والاضعراب يف ٔأوساب اًلبائي؛ فلال  : ))ًو

يف دراسة ما ٔأًف ؾن ٔأوساب اًلبائي يف معادٍر ألوىل، مكمًفات ابن اًلكيب؛ ُضام ؤأبََ= خلرج بيدِجة حاكد 

و ٔأضاف ٕاىل ثكل املمًفات ما حىون مذُةل؛ بسبب الاخذالف والا ضعراب يف ٔأوساب نثري من اًلبائي، ًو

ورد ؾهنا يف بـغ املمًفات اٍمييَة؛ وىذاب "إللكَي" ٌَِمداين= ٔلظُب ابحلرية اًيت كد ثدفـَ ٕاىل ؿدم اًثلة 

ة يف الٔحساء، ٔليب ؾبد "ملدمذَ ًىذاب ٔأوساب ألرس احلامك بىثري ذما نخبَ ٔأمئة ؿمل اًًسب، ب ّْل  من ؿدامه من املخأٔخٍرن((

 ."05-0/00اًرمحن ابن ؾلِي اًؼاُري 

ذا هط يف املسأةٔل من ٔأؿمل ٔأُي زماهَ بـمل اًًسب ؛  -وٕان رمغت ٔأهوف اجلِةل احلاكدٍن!!!– ؿىل إلظالق ُو

 فـّغ ؿَََ، واس متسم بَ.

ُس من وكال ٔأًضًا د. سـد بن ؾبد هللا اًعواين : ))وخالفات اًًسابني اًلدماء يف ُذا املوضوع ل ثًهتيي، ًو

املمىن اًخوفِق بني ما ًوردٍ ُذا وما ًوردٍ ذاك، والاخذالف يف اًًسب جذورٍ كدمية ثـود ٕاىل اًـرص 

و رجـيا ٕاىل ألصـار اجلاََُة ؤأايم اًـرب، بي حىت ٕاىل ٔأصـار اًيلائغ؛ ًوجدانُا ل ثخفق دامئ ًا اجلاًُل... ًو
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يف وس بة اًلبائي ٕاىل ؿدانن ٔأو ٕاىل دفعان، ول حىت يف جسَسي اًخفرؿات واًفعائي داخي اًلبَةل اًواحدة((، 

ا ؿرب اًـعور وجِة ص -"اًعحراء اًـربَة، زلافهتا وصـُر  ".020كراءة ٔأه روبًو

 

 :امتةاخل

 [فاظَي ألوسابخماًفة اذلغ اًيووي ًخيف ثلبي ]

(، L222.2-( و)J2( و)Tثلول: ل جعب ٕاذًا ٔأن خيرج رصحاء ربَـة ؿىل: )ٔكين بم بـد ما س بق بَاهَ 

(، ؤأن ًفرتق Fgc 7.8( و)Fgc 7944+(، ؤأن ًفرتق رصحاء خٌدف ؿىل: )L222.2ورصحاء مـد ؿىل: )

( ورصحاء ألزد Fgc 4415(، ؤأن ٍىون رصحاء س بأٔ ؿىل: )Fgc 5( و)Fgc 1713رصحاء كُس ؿىل: )

 (.J1c3( و)E1b1b1) :ق رصحاء خولن ؿىل(، ؤأن ًفرت Z 644ؿىل: )

وحتيك ؾن غريك من ٔأمئة  ،بيُن ؿىل ألسس اًؼيَة، فِا ٔأهت ثلر وجسمل ِذٍ هدِجة ظبَـَة ًلك ٔأمرف هـم؛ 

سالسي اًًسب ً  -حذو اًلذة ابًلذة- ةأٔت معابلثمل  ؛ بأٔن هخاجئ حتََي اذلغ اًيووي ٌَلبائي اًـربَة،اذلغ

 وثفًرـاهتا. اًلبائياجلاََُة، وثلس اميت 

 وحِر بَغيا ُذٍ احللِلة، وحنن ملرون ابًيدِجة

 اًالكم  فدؾيا خنمت 

 حامدٍن ًربيا، ومعَني ؿىل هبٌُا، ومس خغفٍرن ًسادة ٔأمذيا

 مت امللال بـون املكل املخـال

 اًفلري ٕاىل ؾفو خاًلَ ًد رامقَؿىل 

ة  ٔأيب ماًر

 هللا ابن غزيبن جار ؾبد هللا بن ؾبد اًـٍزز بن ؾبد هللا  

 ادلورسي اًبدراين وس بًا، اًيجدي اًًزفاوي بدلاً 

 هل هللاُ اكن 

 (ُػ0045) :ـاماًفراغ من نخابخَ ًَةل اًثامن واًـرشٍن من صِر رمضان املبارك ً ووافق

 مدًية اًرايض بَدٌا اًاكئن حبي اًضِداء يفيف 


