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 :الممخص
تبرز دراسة كبحث جكانب الكعظ كالتعميـ في أفعاؿ كأقكاؿ آؿ بيت رسكؿ 
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كصحابتو الكراـ عند االحتضار أىمية كبيرة ، 

حياتيـ في السراء كالضراء ، فكانت أقكاليـ ألنيـ عاشكا معو كصاحبكه في 
كأفعاليـ ىي عمى ما نيجو النبي صمى اهلل عميو كسمـ ، فقد تتبعكا أثره 
كاقتفكا خطاه حتى آخر لحظات حياتيـ فكانت أفعاليـ كأقكاليـ عمى ما أمر 
بو اهلل عز كجؿ ، كسنو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ، فينا تكمف أىمية 

المصادر اإلسالمية كالتاريخية التي تزكدنا بمعمكمات ىامة بحث كدراسة 
عف السمؼ الصالح تبرز فييا جكانب متعمقة بأفعاؿ كأقكاؿ آؿ البيت 
كالصحابة رضي اهلل عنيـ في الكعظ كالتعميـ عند االحتضار ، فكانكا 
رضكاف اهلل عمييـ يعممكف الناس كيعظكىـ بضركرة اتباع ما شرعو اهلل 

 .سكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـتعالى كسنو ر 
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Abstract: 

The study of the aspects of preaching and education in 

the actions and sayings of the family of the Messenger of 

Allah, may Allah prayers and peace be upon him, and his 

honorable companions when dying, is of great 

importance, because they lived with him and 

accompanied him in their lives through thick and thin, so 

their words and actions were according to what the 

Prophet, may Allah bless and grant him peace, 

commanded. They followed his footsteps until the last 

moments of their lives, so their actions and sayings were 

according to what Allah Almighty commanded, and the 

Sunnah of the Messenger of Allah, may God bless him 

and grant him peace. However, the significance of this 

study is situated in studying Islamic and historical 

sources that provide us with important information about 

the righteous predecessors, in which aspects related to 

the actions and sayings of Ahl al-Bayt and the 

companions, May Allah be pleased with them, in 

preaching and teaching when dying. They used to teach 

people and admonish them of the necessity of following 

what Allah commanded in His law and the Sunnah of the 

Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, 

namely, fearing Allah and avoiding what He has 

forbidden, because all of creation will meet this upheaval 

and death. I will narrate the narrations of the family of 

the Prophet of Allah and the Companions, may God be 

pleased with them, in the aspect of preaching and 

teaching when dying, and as mentioned in many 

sources.. 
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 المقدمة
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف 

 سيدنا محمد كعمى آلو كأصحابو أجمعيف كبعد.
تبرز دراسة كبحث جكانب الكعظ كالتعميـ في أفعاؿ كأقكاؿ آؿ بيت رسكؿ اهلل صمى  

اهلل عميو كسمـ كصحابتو الكراـ عند االحتضار أىمية كبيرة ، ألنيـ عاشكا معو كصاحبكه في 
حياتيـ في السراء كالضراء ، فكانت أقكاليـ كأفعاليـ ىي عمى ما نيجو النبي صمى اهلل عميو 

تبعكا أثره كاقتفكا خطاه حتى آخر لحظات حياتيـ فكانت أفعاليـ كأقكاليـ عمى ما كسمـ ، فقد ت
أمر بو اهلل عز كجؿ ، كسنو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ، فينا تكمف أىمية بحث كدراسة 
المصادر اإلسالمية كالتاريخية التي تزكدنا بمعمكمات ىامة عف السمؼ الصالح تبرز فييا 

عاؿ كأقكاؿ آؿ البيت كالصحابة رضي اهلل عنيـ في الكعظ كالتعميـ عند جكانب متعمقة بأف
االحتضار ، فكانكا رضكاف اهلل عمييـ يعممكف الناس كيعظكىـ بضركرة اتباع ما شرعو اهلل 
تعالى كسنو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ، مف خشية اهلل كاجتناب ما حرمو اهلل ؛ ألف 

نقمب كالمصرع .كسأقكـ بسرد ركايات آؿ البيت رسكؿ اهلل الخمؽ جميعان مالقكف ىذا الم
كالصحابة رضكاف اهلل عمييـ في جانب الكعظ كالتعميـ عند االحتضار ، ككما كردت في 

 العديد مف المصادر.
 

 عند االحتضار :  الوعظ والتعميم في افعال واقوال عمي بن ابي طالب  -1
ب رضي اهلل عنو عف احتضاره كعظ اكردت المصادر اف الخميفة عمي بف أبي طال

ف اآلخرة أتت كأقدمت فككنكا مف  لَّت مدبرة كىي في رحيؿ كا  مف حكلو قائالن بأف الدنيا قد كى
ف أحدكـ في الدنيا يعمؿ فييا بال حساب أما اآلخرة  أىؿ اآلخرة كال تككنكا مف أىؿ الدنيا كا 

ؿ األمؿ كاتباعكـ ىكل فيي حساب بال عمؿ كما أخشاه عميكـ ىك خصمتيف أف يغركـ طك 
 . (1)أنفسكـ ، أما طكؿ آمالكـ فإنيا تنسيكـ آخرتكـ كاتباع ىكاكـ يصدكـ عف سبيؿ ربكـ

 : عند االحتضار  (2)الوعظ والتعميم في افعال واقوال العباس بن عبد المطمب -ِ
ـٌ النبي  تمثمت جكانب الكعظ كالتعميـ في احتضار العباس بف عبد المطمب   عى

لمف حضر عنده ، فعندما جاء عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو كدخؿ عميو كىك يمكت لكعظو 
ككاف فيمىف حضره فطمب منو أف يكصيو بما ينفعو كاالستزادة ًمف ًعممو فرد عميو مخاطبان فقاؿ 
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لو: أف تمـز ثالث خصاؿ تصب فييـ عكاـ ثالث، منيا الخكاص: تجنب مصانعة الناس 
لسانؾ، تصب بيا ثالث إنو بيا سركر الرعية، كحفظ سالمة  بالحؽ، كسالمة قمبؾ، كحفظ

 .(3)الديف، كرضى الخالؽ
 عند االحتضار: الوعظ والتعميم في اقوال وافعال عبد اهلل بن عباس  -3

كًمف األقكاؿ كالحكـ التي أكصى بيا عبداهلل بف عباس رضي اهلل عنو بنيو كىك 
بالحج ميشاة فإنيا يككف بكؿ خطكه مشيان الى الحج يحتضر حيث قاؿ ميخاًطبان: أم بني عميكـ 

، قاؿ مجيبان: الحسنة فييا بمائة  ، قالكا: كما حسنات الحـر سبعمائة حسنو مف حسنات الحـر
 .(4)الؼ حسنو

كًمف األقكاؿ األخرل التي أكصى بيا ابف عباس رضي اهلل عنو أصحابو كىك يعظيـ 
ميمكف بف ميراف قاؿ: صحبت عبداهلل بف عباس في آخر عيده مف الدنيا ففي ركاية يركييا 

ني فقاؿ إلي: أكصيؾ  رضي اهلل عنو عشريف عامان فىمىٌما حضره المكت طمبت منو أف يىعضى
خصاؿ ثالث فأحفظيف مني أف ال تيخاًصـ أىؿ القدر فىييمًحقىؾ اإلثـ ك ال تقطعنا كال تعمـ 

 .(5)ب عمى كجيؾ في النارالنجكـ فتدعكؾ لمكيانة كال تسب أحدان مف السمؼ فىتيكى 
 :عند االحتضار الوعظ والتعميم في افعال واقوال ابي بكر الصديق  -4
اكردت المصادر العديد مف الركايات عف مكاعظ كتعميـ  ابي بكر الصديؽ لمناس   

عند احتضاره كقد كانت ذات كقع كبير عمى نفكس الحاضريف كمف ذلؾ ما ركاه سعيد بف 
المسيب رضي اهلل عنو قاؿ: " لما احتضر أبكبكر الصديؽ رضي اهلل عنو أتاه ناس مف 

اهلل إنا نراؾ قد الـ بؾ فأكصنا بكصية كزكدنا منؾ بمكعظة   أصحابو فقالكا لو: يا خميفة رسكؿ
فقاؿ مف قاؿ ىذه الكممات ثـ مات جعؿ اهلل ركحو في األفؽ المبيف: فقالكا: كما األفؽ المبيف؟ 
قاؿ: قاع بيف يدم العرش فيو رياض كأشجار كأنيار فمف قاؿ ىذا القكؿ جعمو اهلل في ذلؾ 

مف غير حاجة بؾ إلييـ ثـ جعمتيـ فريقا لمنعيـ كفريقا لمسعير المكاف الميـ إنؾ ابتدأت الخمؽ 
فاجعمني لمنعيـ كال تجعمني لمسعير الميـ إنؾ خمقتيـ كميزتيـ قبؿ أف تخمقيـ فجعمت منيـ شقيا 
كسعيدا كغكيا كرشيدا فال تشقني بمعاصيؾ الميـ إنؾ عممت ما تكسب كؿ نفس قبؿ أف تخمقيا 

ني مف تستعممو بطاعتؾ الميـ إف أحدا ال يشاء إال ما تشاء كال محيص: ليـ مما عممت فاجعم
بأذنؾ فاجعؿ حركاتي في تقكاؾ الميـ إنؾ خمقت الخير كالشر كجعمت لكؿ كاحد منيما عامال 
يعمؿ بو فاجعمني مف خير القسميف الميـ إنؾ خمقت الجنة كالنار كجعمت لكؿ كاحد منيما 
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دت الضالؿ بقـك كضيقت بو صدركىـ فاشرح أىال فاجعمني مف ساكني جنتؾ الميـ إنؾ أر 
صدرم لإليماف كزينو في قمبي الميـ إنؾ دبرت األمكر فجعمت مصيرىا إليؾ فأحيني حياة 
طيبة كقربني إليؾ زلفى  الميـ مف أصبح كأمسى كثقتو كرجاؤه غيرؾ فانت ثقتي كرجائي كال 

 .(6)ؿ " حكؿ كال قكة إال بؾ قاؿ أبكبكر: كىذا كمو في كتاب اهلل عز كج
كفي ركاية اخرل اف الخميفة الصديؽ رضي اهلل عنو عندما احتضر ارسؿ بطمب عمر 
بف الخطاب رضي اهلل عنو: فحدثو قائال : "  يا عمر اني احدثؾ كاكصيؾ فاف انت عممت 
بكصيتي كقبميا عني اف اهلل تعالى لو حقكؽ ليال ال يقبميا نياران كانو تعالى حقان بالنيار ال يقبمو 

ليؿ كانو تعالى ال يقبؿ عمؿ الناقمة حتى تكدم الفريضة كانو مف ثقمت يكـ القيامة مكازينو با
ف حؽ الميزاف في االخرة فأنيا ثقمت باتباع الحؽ في الدنيا كثقؿ ذلؾ عمييـ كطاعتيـ الحؽ  كا 

 ال يكضع فيو اال ما يثقؿ مف الحؽ كانو مف خفت مكازينو يكـ القيامة ىك باتباعيـ الباطؿ في
ف اهلل خاطب  الدنيا كخؼ ذلؾ كحؽ اف يخؼ الميزاف في االخرة اال اف يكضع الباطؿ فيو كا 
الخمؽ كجعؿ بأية الرجاء الى جانب الشدة كاية الشدة كالخكؼ الى جانب اية الرجاء لكي 

ال يتمنى عمى اهلل عٌز كجؿ غير الحؽ فإنؾ يرغب الصيد كيرىبو كال يمقي بأيديو الى التيمكة 
فال تجب غائبا احب اليؾ مف غائب المكت  ف الخطاب اف عممت بكصيتي كحفظتيايا عمر ب

 .(7)كاف كاف خالؼ ذلؾ ال نجد ابغض اليؾ مف غائب المكت" 
 

 :عند االحتضار الوعظ والتعميم في اقوال وافعال عمر بن الخطاب  -5
 بعد أف طعف الخميفة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو نقؿ الى بيتو ، ككاف طعنو 

ككفاتو ثالثة أياـ ، كضمت الكثير مف األقكاؿ كاألفعاؿ كمف ضمنيا أقكاؿ في جانب الكعظ 
كالتعميـ ، فقد كرد أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو أكصى ابنو عبداهلل بف عمر كىك 

إليماف كالتـز بخصالو فأجابو سائالن: كما ىي خصاؿ اإليماف يا يحتضر فقاؿ لو: " عميؾ با
أبتاه؟ فكانت إجابتو: عميؾ بالصياـ في شدة حرارة الصيؼ، كمجاىدة كقتاؿ األعداء بالسيؼ، 
كتصبر عمى المصيبة، كتسبغ الكضكء في اليكـ البارد الشاتي، كتعجيؿ الصالة في اليـك 

الخباؿ فقاؿ ابنو عبداهلل: كما ردغة الخباؿ؟ فأجابو  الغائـ أم في يكـ الغيـ، كتترؾ ردغة
 .(8)قائالن: شرب الخمر" 
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عند   (9)الوعظ والتعميم في افعال واقوال ابو عبيدة عامر بن الجراح -6
 :االحتضار

كانت فترة احتضار ابك عبيده بف الجراح تحمؿ الكثير مف األقكاؿ كالنصائح كاإلرشاد 
كبقية صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ. فقد ركم عف عياض بف غطيؼ إنو قاؿ:  " 
أتيت أبك عبيدة الجراح كىك في المكت ، ككجيو مقابؿ الجدار، فقمت: كيؼ بات أبك عبيدة؟ 

اؿ: إني كاهلل ما بيتُّ بأجر! فكأف القكـ ساءىـ، فقاؿ: أال تسألكني عما قالت: بات بأجر. فق
قمت؟ قالكا: إنا لـ يعجبنا ما قمت، فكيؼ نسألؾ؟ قاؿ: إني سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
كسمـ يقكؿ: مف أنفؽ نفقة فاضمة في سبيؿ اهلل، فبسبع مئة، كمف أنفؽ عمى عيالو، أك عاد 

لحسنة بعشر أمثاليا، كالصكـ جنة ما لـ يخرقيا، كمف ابتاله اهلل ببالء مريضان، أك ماز أذل فا
 .(10)في جسده، فيك لو حطة " 

كلو مف األقكاؿ بعدما اصيب بمرض الطاعكف ًلمىف حضره أك جاء عائدان   إنيـ ال 
يزالكا بخير ما قامكا الصالة كآتكا الزكاة، كصامكا شير رمضاف، كأكصاىـ بالصدقة كالحج 

ة، كالتكاصؿ كالتراحـ، كالتناصح كخصكصان النصيحة ألمرائيـ كعدـ الغش، كعدـ الرككف كالعمر 
ف اهلل  لميك الدنيا، فإف المرء إذا عىمَّر ألؼ سنة إنو سيمكت كيككف مثؿ ىذا المصرم ىذا كا 
ف الكىيس مىف أطكع لربو، كعمؿ ليكـ  كتب المكت عمى البشر، فيـ ال محالة ميتكف، كا 

 .(11)المعاد
ركاية أخرل عف احتضار ابك عبيدة الجراح كما تضمنو ًمف جكانب تعميمية فعف  كفي

عرباض بف السارية ذكر قائالن: " دخمت عمى أبي عبيدة بف الجراح كىك يمكت فقاؿ: غفر اهلل 
، ثـ قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: (12)لعمر بف الخطاب رجكعو مف سرغ

ف شييد، كالغريؽ شييد، كالحريؽ شييد، كاليدـ شييد، كالمرأة تمكت المطعكف شييد، كالمبطك 
 .(14( )13)بجمع شييدة، كذات الجنب شييدة" 

 :عند االحتضار  (15)الوعظ والتعميم في افعال واقوال معاذ بن جبل -7
لىٌما اصاب مرض الطاعكف معاذ بف جبؿ رضي اهلل عنو كاشتد بو الكجع كانت لو 

زت فييا جكانب كأمكر مختمفة في األمكر الدينية كالعقائدية كلـ تخؿ مف عدة أقكاؿ كأفعاؿ بر 
دان أك مىف كاف معو في حضرة المكت مف الصحابة كغيرىـ مف  الكعظ كالتعميـ لمف جاءه ميعكِّ
عامة الناس. ففي ركاية عف معبد الجيني قاؿ: " كاف رجؿ ييقاؿ لو يزيد بف عمير السكسكي 
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بؿ كقد حضرت معاذان الكفاة قعد يزيد عند رأسو يبكي فنظر إليو معاذان ككاف تمميذان لمعاذ بف ج
فقاؿ: ما يبكيؾ؟ فقاؿ لو يزيد: أما كاهلل ما أبكي عمى دنيا كنت أصيبيا منؾ، كلكني أبكي ًلما 
فاتني مف العمـ فقاؿ لو معاذ: إف العمـ كما ىك لـ يذىب فاطمب العمـ بعدم عند أربعة عند 

كعند عبداهلل بف سالـ الذم قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ ىك عاشر عبداهلل بف مسعكد 
 .(16)عشرة في الجنة كعند عمر، كلكف عمر شغؿ عنؾ كعند سمماف الفارسي" 

كمف أقكالو في الكعظ كالتعميـ بعد أف ذكر طمب العمـ بعده عند األربعة أكد عمى 
لَّة العاًلـ فسألو مىف حضره كما  لَّة العاًلـ قاؿ إنيا كممة ضاللو ييمقييا الشيطاف الحذر ًمف زى زى

ف عمى الحؽ  ف كاف، حتى لك كاف الذم عنده العمـ منافؽ كا  عمى لساف أحدىـ كخذ العمـ كا 
 .(17)نكر كاحذىر مف معظمات األمكر فإنيا مييًمكىو

كايضان ًمف األقكاؿ التي كردت عف   معاذ بف جبؿ في احتضاره كالناس حكلو فقاؿ 
ميخاًطبان: " أييا الناس، اسمعكا مني ، فإنكـ لك عممتـ ما كسع رحمة ربكـ كنتـ قد اتكمتـ ، ليـ 

كانكـ لك كنتـ تعممكف قدر عذاب اهلل لرأيتـ أنو ال ينفع مع ذلؾ شيء، كما أحد آمىف بثالث 
 قبؿ مكتو إال كاف مف أىؿ الجنة: أف يؤمف باهلل تعالى، كيعمـ أنو الحؽ مف نفسو. كأف يؤمف
بالجزاء كالبعث. كيؤمف بما جاءت بو المرسميف. كما أحد يصمي أربع ركعات يتطكع بيا بعد 

 .(18) كؿ صالة مكتكبة فتكتب عميو خطيئة الى أف تغرب الشمس" 
كعندما جاء أصحابو إليو كىك قريب مف المكت بعدما طيًعف كاشتد بو الكجع قاؿ ليـ: 

في بقية آجاؿ فكاظبكا العمؿ قبؿ أف تمنكا العمؿ فال  أنتـ في ميمة الحياة فاعممكا ما أنتـ إال
تجدكا لو سبيال، كأنفقكا مما عندكـ ًلما بعدكـ قبؿ أف تيمككا كتترككا ىذا كمو لمكارثيف كما 
بعدكـ، كحافظكا عمى العمؿ فما لكـ مما تممككف مف أمكالكـ إال ما لبستـ كأكمتـ كشربتـ كأنفقتـ 

سكل ذلؾ فىًممىف يرث بعدكـ ككىبتـ كأعطيتـ فأمضيتـ، كما
(19). 

كفي ركاية أخرل " إف معاذان لما حضرتو الكفاة، قاؿ: أجمسكني، فمما أجمسكه، قاؿ: 
كممة سمعتيا مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كنت أخبئيا، كلكال ما حضرني مف المكت ما 

آخر كالمو عند  أخبرتكـ بيا، فإني سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: مىف كاف
المكت ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، إال ىدمت ما قبميا مف الخطايا كالذنكب فمقنكىا 

 .(20) "مكتاكـ، فقيؿ: يا رسكؿ اهلل فكيؼ ىي لألحياء؟ قاؿ: ىي أىدـ كأىدـ 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)ُِٔٗ ) 
 

لىمَّا مرض معاذ بف جبؿ مرض المكت ككاف يغشى عميو كىك يحتضر كيفيؽ أحيانان 
كأيغشي حتى ظف مف كاف عنده أنو قد فارؽ الحياة ثـ أفاؽ كقاؿ ًلمىف عنده حتى أيغمي عميو 

كقد كاف يبكي فسألو: ما الذم أبكاؾ؟ فأجابو إني ما بكيت عمى نصيب مف الدنيا أنالو منؾ 
كال عمى نسب كمصاىره بيني كبينؾ إنما أبكاني الحكـ كالعمـ الذم أنالو منؾ فأجابو ال تبكي 

في مكانيما ًلمىف ابتغاىما إنو يجدىما فابتغو حيث ابتغاه أبكنا إبراىيـ عميو  فإف اإليماف كالعمـ
بِّي إ  الصالة كالسالـ، فإنو سأؿ اهلل عز كجؿ كىك ال يعمـ كتال قكلو تعالى: نِّي ذىاًىبه الى رى

سىيىٍيًديفً 
(21()22). 
أخبرنا مف حضر معاذ بف جبؿ كىك  "كذلؾ يركل عف جابر بف عبداهلل قاؿ:  

تضر ككاف يقكؿ: اكشفكا عني سجؼ القبة أحدثكـ حديثان سمعتو مف رسكؿ اهلل صمى اهلل يح
ان  عميو كسمـ لـ يمنعني أف أحدثكمكه أف تتكمكا سمعتو يقكؿ: مىف شيد أف ال إلو إال اهلل ميخًمصى
ًمف قمبو، أك يقينان مف قمبو، لـ يدخؿ النار أك دخؿ الجنة كقاؿ: دخؿ الجنة كلـ تمسو 

 .(23)"النار
ك مما ذكر في احتضار معاذ بف جبؿ كما لوي ًمف مكاعظ كحكـ أف رجال جاءه يطمب 
نو قاؿ لو إنو قد ال أراؾ كال تراني،  منو أف يعممو شيء ينتفع بو قبؿ أف ييفاًرؽ معاذان الحياة كا 
ني ال أجد فييـ مثمؾ، فأجابو معاذ:  ٌما ينفعني بعدؾ، كا  كليس لؾ خمؼ كلعؿ الناس تسألني عى
كال إف الصالحيف مف المسمميف كثير، كلف يترؾ أك يضيع اهلل دينو كأىمو، ثـ قاؿ لو: افعؿ ما 
آمرؾ بو، كف صائمان نياران، كمف جكؼ الميؿ مصميان، كباألسحار مستغفران، ككف ممف كاف 
يذكر اهلل كثيران عمى أم حاؿ، كدع أكؿ الربا، كال تترؾ صالة مكتكبو، كأعطي الزكاة 

كًصؿ رىحمؾ مف األرحاـ، ككف رحيمان رؤكفان بالمسمميف، كال تظمـ أحدان، كحج بيت  المفركضة،
 .(24)اهلل كاعتمر ككف مجاىدان، ثـ أنا لؾ بالجنة زعيـ

كركل معاذ بف جبؿ قبؿ مكتو حديثان عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كذكر 
كاألرض كأعالىا الفردكس  الحديث: " إف في الجنة مائة درجة كؿ درجة منيا ما بيف السماء

ر أنيار الجنة فإذا سألتـ اهلل تعالى  كعمييا يككف العرش كىي أكسط شيء في الجنة كمنيا تيفىجَّ
 .(25)فاسألكه الفردكس األعمى " 

 :عند االحتضار  (26)الوعظ والتعميم في اقوال وافعال عبد اهلل بن مسعود -8
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 عنو في فترة احتضاره كما كاف ًمف كانت أقكاؿ كأفعاؿ عبداهلل بف مسعكد رضي اهلل
الصحابة مىف احتضر قبمو كبعده في نياية حياتيـ في ىذه الدنيا فييا الكثير مف أقكالو في 

 الكعظ كالتعميـ لىمَّا كاف قد حضر كفاتو أك ًلعامَّة المسمميف.
فنجد عبداهلل بف مسعكد رضي اهلل عنو قد دعا ابنو عبد الرحمف بف عبداهلل كأخذ 

يو بخصاؿ خمسو فأشار عميو بحفظيف كالتزاميف عنو كبعده فقد أكصاه: " أم بني تمثؿ يكص
كأظير الناس يأسؾ، فإنو ًمف غنى فاضؿ، كاترؾ مطمب الحاجات إلى الناس، فإنو فقر لؾ 
ف استطعت أف ال يأتي يكمان  حاضر، كتجنب ما تعتذر ًمف أمكرؾ، كال تصنع شيئان منو، كا 

ر ًمف يكمؾ الذم مضى فإف صميت فصميا صالة كمكدع ، كأنؾ عميؾ إال كأنت فيو خي
 .(27)بعدىا ال تصمي ابدان " 

عندىا طمب منو عبد الرحمف أبنو أف يكصيو المزيد فأجابو أف يا بني ابؾ عمى 
، كفي كصيو أخرل ألبنو عبد الرحمف بأف يتقي اهلل تعالى كيمتـز بيتو كيحفظ (28)خطيئتؾ
 .(29)لسانو

 :عند االحتضار  (َّ)والتعميم في افعال واقوال ابو الدرداءالوعظ  -ٗ
نجد الجيؿ األكؿ مف الصحابة رضكاف اهلل عنيـ أجمعيف في نياية حياتيـ كىـ 
يشرفكف عمى المكت لـ يترككا جانب الكعظ كالنصح كالتعميـ كالكعظ في أمكر الدنيا كالديف 

تو كىك يحتضر ككثر زائريو كعٌكاد في فيذا الصحابي ابك الدرداء رضي اهلل عنو في مرض مك 
منزلو فأيخًرج إلى كنيسة لمنصارل، فجعؿ الناس يعكدكنو فييا ، فحض رجؿ منيـ فتخطى إليو 
حتى جمس بقربو كعند رأسو فقاؿ لو: اهلل أكبر، اهلل أكبر، فأكثر ، فنظر إليو أبك الدرداء كرفع 

رضي العبد بو. ثـ قاؿ: مىف يعمؿ لمثؿ رأسو فقاؿ: " إف اهلل تعالى إذا قدر قضاء أحب أف ي
 .(31)"  ساعتي ىذه؟ أال منكـ أحد يعمؿ لمصرعي ىذا؟ ثـ قضي رضي اهلل عنو

كفي ركاية عندما حضر كجاءه ابنو بالؿ فقاؿ لو: قيـ يا ابني عني. ثـ تال قكلو عز 
ارىىيـٍ كجؿ:  نيقىمِّبي أىٍفًئدىتىييـٍ كىأىٍبصى كى

ثـ أخذ يقكؿ: مىف يىعمؿ لمثؿ مضجعي؟ كيرددىا حتى  (32)
 .(33)مات

كمف الركايات األخرل في احتضار ابي الدرداء كما جاء فييا ًمف جكانب التعميـ 
كم عف يكسؼ بف عبداهلل بف سالـ قاؿ: " أتيت ابا الدرداء ككاف في حضرة  كالكعظ ما ري

كما جاء بؾ ؟ قمت: صمة ما كاف بينؾ  المكت فقاؿ لي: يا بف أخي، ما أعممؾ إلى ىذا البمد
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كبيف كالدم عبداهلل بف سالـ، فقاؿ أبك الدرداء: بئس ساعة الكذب ىذه، سمعت رسكؿ اهلل 
صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: " مىف تكضأ فأحسف الكضكء، ثـ قاـ، فصمى ركعتيف، أك أربع 

ة: يحسف فييما الرككع ركعات، مكتكبة، أك غير مكتكبة، تـ فييا الرككع كالسجكد كفي ركاي
 .(34) كالسجكد ثـ يستغفر اهلل إال غفر لو " 

كفي ركاية أخرل قاؿ ًلمىف حضره إني محدثكـ بحديث عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
ياؾ  كسمـ يقكؿ: " عبد اهلل كأنؾ تراه، فإف كنت ال تراه فإنو يراؾ، كأعًدد نفسؾ في المكتى، كا 

مف استطاع منكـ أف يشيد الصالتيف العشاء كالصبح كلك كدعكة المظمكـ فإنيا مستجابو، ك 
 .(35)حبكا فميفعؿ " 

كمف جكانب الكعظ كالتعميـ في احتضاره رضي اهلل عنو ما أكردتو المصادر عف 
يكسؼ بف عبداهلل بف سالـ، قاؿ: " صحبت أبا الدرداء أتعمـ منو، فمما حضره المكت، قاؿ: 

سكاه قاؿ: أخرجكني، فأخرجناه، قاؿ: أجمسكني، فقاؿ:  الناس آذنت بمكتؾ، كقد ممئ الدار كما
فأجمسناه، قاؿ: يا أييا الناس، سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: مىف تكضأ فأسبغ 
الكضكء، ثـ صمى ركعتيف يتميما، أعطاه اهلل ما سأؿ عاًجالن أـ آًجالن. قاؿ أبك الدرداء: يا أييا 

 صالة لممتفت، فإف غمبتـ في التطكع، فال تغمبف في الناس، إياكـ كااللتفات فإنو ال
 . (36)الفريضة"
 
 

 :عند االحتضار  (ّٕ)الوعظ والتعميم في افعال واقوال ابي ايوب االنصاري -َُ
مف ركايات الكعظ كالتعميـ األخرل ما نجده في احتضار الصحابي الجميؿ إف ابك 

لو ما سمعو عف النبي صمى اهلل عميو ايكب االنصارم رضي اهلل عنو قد أشار كأبمغ مىف حك 
كسمـ ، حيث قاؿ حيف حضرتو الكفاة: " قد كنت كتمت عنكـ شيئان سمعتو مف رسكؿ اهلل 

 .(38)صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: لكال إنكـ تذنبكف لخمؽ اهلل تعالى قكمان يذنبكف فيغفر ليـ " 
 :عند االحتضار  (39)الوعظ والتعميم في افعال واقوال حذيفة بن اليمان -ُُ

عندما نزؿ المكت بحذيفة بف اليماف رضي اهلل عنو فقاؿ لو أحد مف حضره: أعيد 
إلينا ننتفع منؾ فقد كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يحدثؾ بأحاديث قاؿ: أك ما أتاؾ الحؽ 
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المبيف قاؿ: نعـ قاؿ لو: اعمـ أف عمى الضاللة أنو أف تعرؼ ما كنت تنكره أما تنكر ما كنت 
ياؾ كالتمكف في ديف اهلل تعالى فإف دينو كاحد   .(40)تعرفو أم إنو كا 

(41)الوعظ والتعميم في افعال واقوال عبادة بن الصامت -ُِ
 عند االحتضار: 

احتضر عبادة بف الصامت رضي اهلل عنو ككاف بجنبو ابنو عبد الرحمف بف عبادة بف 
أجمسكني، فأجمسو مىف كاف عنده  الصامت فطمب منو أف يعضو كىك عمى ىذا الحاؿ أشار أف

نؾ لف تتقي اهلل حتى تؤًمف بخير القدر  ثـ أخذ يقكؿ: " يا بني عميؾ بتقكل اهلل العظيـ كا 
 . (42)كشره"

بعد أف أكصى بنيو قبؿ مكتو الصحابي الجميؿ عبادة بف الصامت رضي اهلل عنو 
ان شرحبيؿ بف السمط عند كحٌثيـ عمى تقكل اهلل كطاعتو كاإليماف بقدره خيره كشره أكصى ايض

حضكره الكفاة فقاؿ لو بعد أف أرسؿ بطمبو ليحضره كقاؿ لو مخاطبان: إنما أرسمت بطمبؾ قبؿ 
مكتي ألحدثؾ حديثان عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: سيككف في آخر أمتي شراب 

أسماء الخمر كىك الخمر يسمكنو بغير اسمو ، الخمر يطمؽ عميو ىذا ما قصده الحديث كتنكع 
 .(43)آخر الزماف فكانت لو عدة تسميات كميا مصٌبيا الخمر كما ىك مسكر

كفي ركاية أخرل كىك يعظ مىف كاف عنده سمع عف عطاء بف أبي رباح قاؿ: " سألت 
ابف عبادة بف الصامت: كيؼ كانت كصية أبيؾ حيف حضره المكت؟ قاؿ: جعؿ يقكؿ: يا بني 

يخطئؾ، كما أخطأؾ لـ يكف يصيبؾ، فإف مت عمى غير ىذا  اتؽ اهلل كاعمـ أف ما أصابؾ لـ
ني سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: أكؿ ما خمؽ اهلل القمـ، فقاؿ  دخمت النار. كا 
اهلل عز كجؿ لو: اكتب، فقاؿ: ما أكتب؟ فقاؿ عز كجؿ: القدر. فجرل تمؾ الساعة بما كاف 

 .(44)كما ىك كائف إلى األبد " 
أمر عبادة بف الصامت عندما حضرتو الكفاة ابنو محمد بف عبادة: أم بني أخرجكا 

ثـ أمر أف اجمعكا لي خدمي كمكالي كما كاف يأتي يدخؿ  -يعني داره  -إلى الصحف فراشي 
عمٌي، فجمعكا إليو ما أمر فخاطبيـ قائالن: إني أرل ىذا آخر يكـ في حياتي في الدنيا، كأكؿ 

لى اآلخرة، كال أعمـ  لعمو قد كاف مني فرط الى أحدكـ أك إليكـ في يدم ليمة أقًبؿ فييا ا
ف أحدكـ أحرج في نفسو  كلساني شيء، كىك اليـك كالذم نفسي بيده القصاص في اآلخرة، كا 
شيء في ذلؾ فميقتص مني قبؿ أف تخرج نفسي. قاؿ: فقالكا: بؿ كنت أبان ككنت ذا أدب قاؿ: 

ط. قاؿ ليـ: أغفرتـ ىذا لي ما كاف مما ذكرت؟ فأجابكه: نعـ ، كما قاؿ لخادـ سكءان أبدان قى 
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قاؿ: الميـ اشيد أما لي فاحفظكا ما أقكؿ: أحرج عمى أحد يبكي منكـ، فإذا قبضت نفسي 
فأذىبكا كتكضئكا ، كأحسنكا كضكئكـ، ثـ ليدخؿ كؿ كاحد منكـ مسجدان كيصمي كيستغفر 

ةً كىاسٍ لنفسو، فإف اهلل عز كجؿ ذكر في قكلو:  ٍبًر كىالصَّالى تىًعينيكا ًبالصَّ
(45()46). 

المكت ككنت عند رأسو أبكي  كيركم الصنابحي عندما حضر عبادة بف الصامت 
فسألني: " ما يبكيؾ؟ فأجبتو: ككيؼ ال أبكي عميؾ كعمى نفعؾ إلي كانتفاعي منؾ قاؿ: كالذم 

 عميو كسمـ إال كاحدة نفسي بيده ما كنت قد كتمتؾ عميؾ شيء سمعتو مف رسكؿ اهلل صمى اهلل
كأنا اليكـ محدثكيا إني سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ذكر إنو مىف قاؿ: ال إلو إال اهلل 

 .(47)كحده ال شريؾ لو أطاع بيا قمبو كذؿ بيا لسانو حرمو اهلل عمى النار" 
 عند االحتضار:  (48)الوعظ والتعميم في افعال واقوال ابي مالك االشعري -13

كاف أبا مالؾ األشعرم رضي اهلل عنو يقكؿ عندما حضرتو الكفاة ميخاًطبىان قكمو مف 
األشعرييف يا معشر األشعرييف يا سامع األشعرييف إف الشاىد منكـ يبمغ الغائب إني أحدثكـ 
حديثان عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قد سمعتو منو كاف يقكؿ: " حمكة الدنيا مرة اآلخرة 

 .(50()49)نيا حمكة اآلخرة " كمرة الد
(51)الوعظ والتعميم في افعال واقوال سممان الفارسي -14

 عند االحتضار : 
لىمَّا احتضر سمماف الفارسي عاده أحد األمراء كىك سعد بف مالؾ فقاؿ لو سمماف 
ميخاًطبىان إياه: " أييا األمير عميؾ بذكر اهلل تعالى عند ىمؾ إذا ىممت كفي لسانؾ إذا حكمت 

 .(52)في شيء كفي يدؾ إذا قسمت شيئان انيض عني " 
كفي ركاية أخرل ايضان عندما عاده سعد بف مالؾ كىك في حضرة المكت فخاطبو 
سعد: يا أبا عبداهلل ما ييبكيؾ مضى رسكؿ اهلل كىك راضو عنؾ كسكؼ تزد الحكض كتمقى 

نما بمغنا رسكؿ أحباءؾ كأصحابؾ فأجابو سمماف رضي اهلل عنو: " ما جزعت خشية المكت  كا 
ف ما كاف بجنبو كحكلو  (ّٓ)اهلل ليكف متاعنا كزاد الراكب كحكلي ىذه ما تشاىد مف األساكد كا 

 .(54)ىي إنجانة كمطيره كجفنو " 
كمف الجكانب التعميمية األخرل في احتضاره كىك يحدث مف كاف عنده كىك يركم 

يـ قائالن: قاؿ النبي صمى اهلل حديث سمعو عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كيعمميـ كيعظ
عميو كسمـ:  " أرقبكا الميت عند كفاتو فإذا ذرفت عيناه كرشح منخراه فيي رحمة مف اهلل نزلت 

ذا غط غطيط البكر لكنو كازبد شفتاه فيك عذاب مف اهلل بو " ثـ  (ٔٓ)المخنكؽ ككمد (ٓٓ)بو كا 
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ىك ذا فأمر أف تبمو ثـ انفخيو فأجابت قائمو:  (ٕٓ)أمر أىمو أيف المسؾ الذم جمبتو مف بمنجر
 .(58)حكلي فإنو سيقدـ عمٌي قكـ يشمكف العطر كال يأكمكف طعامان ثـ قيًبض رضي اهلل عنو

 عند االحتضار:  (59)الوعظ والتعميم في افعال واقوال خباب بن األرت -ُٓ
اكتكل الصحابي الجميؿ خباب بف األرت رضي اهلل عنو في بطنو سبع كيات لمرض 
نزؿ بو ، فمـ يزده الكي اال ألما، كلشدة ألمو كاف يقكؿ: " لكال أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
نيى أف نتمنى المكت أك ندعك الى المكت لدعكت اهلل تعالى بو، إف ما كاف قبمنا ذىبكا لـ 

ف أجكرىـ، كنحف قد أخذنا مف الدنيا، حتى ال يعمـ أحدنا ما سكؼ ييصنىع بو إال يأكمكا شيئان م
ر في كؿ شيء ينفقو إال ما نيًفؽ في التراب"   .( 60)ما ينفؽ في التراب، كالمؤًمف يؤجى

 :عند االحتضار  (61)الوعظ والتعميم في افعال واقوال عمرو بن العاص -16
فبدأ يشتكي كيثقؿ كىك يصارع  رضي اهلل عنو عندما احتضر عمرك بف العاص

المكت بعث الى صاحب شرطتو كىك كاف يكميا أميران عمى مصر فقاؿ لصاحب الشرطة أف 
أدخؿ عمٌي جماعة مف أصحابؾ ككجياءىـ كأمرىـ بأمر فمما أدخمكىـ عميو رضي اهلل عنو 

يا األمير أخذ ينظر فييـ ثـ كمميـ قائالن: إنيا قد بمغت ىذه اردعكىا عني قالكا: أمثمؾ أي
يخاطبنا بذلؾ؟ إنو كعد كأمر اهلل ال راد لو فأجاب: كالذم نفسي بيده إني أعرؼ ذلؾ، كلكني 

 .(62)أردت أف أعظكـ فأخذ يردد ال إلو إال اهلل فمـ يزؿ يقكليا مرددان حتى قيًبض رضي اهلل عنو
كاف عمرك بف العاص رضي اهلل عنو يعجب ًلمىف نزؿ بو المكت كال يستطيع كصفو 

مما حضره المكت قاؿ لو كلده عبداهلل بف عمرك بف العاص: " يا أبًت كنت تعجب ًلمىف نزؿ ف
بو ىذا المصرع ًمف المكت كعقمو معو كال يستطيع أف يصفو فأنت اليكـ نزؿ بؾ ىذا فصفو لنا 
ٌؿ أف يكصؼ كسأصفو لؾ كىذا الكصؼ شيء منو:  كعقمؾ معؾ، فأجاب: يا كلدم، المكت أىجى

، (64)، كأجدني كأنو دخؿ جكفي شكؾ السالء(63)أجد عمى رقبتي جباؿ رضكليا بني كأني 
ني أجد نىفىسي مف ثقب إبرة يخرج "   .(65)كا 

 :عند االحتضار  (66)الوعظ والتعميم في افعال واقوال سعد بن ابي وقاص -17
كعظ سعد بف ابي كقاص رضي اهلل عنو ابنو حيف حضره المكت فقاؿ : " يا بني إنؾ 
ؿِّ صالة ال ترل  لف تمقى أحدان ىك أنصح لؾ مني إذا أردت أف تصمي فأحسف كضكئىؾ ثـ صى
ياؾ كما يعتذر  ياؾ كالطمع فإنو فقر حاضر كعميؾ باليأس فإنو الغنى كا  أنؾ تيصمي بعدىا كا 

 .(67)كاعمؿ ما بدا لؾ " منو مف العمؿ كالقكؿ 
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 :عند االحتضار  (68)الوعظ والتعميم في افعال واقوال سمرة بن جندب -18
جمع الصحابي الجميؿ سمرة بف جندب رضي اهلل عنو بنيو عندما كاف في سياؽ 
المكت فقاؿ ليـ كىك يعظيـ: " إف بسـ اهلل الرحمف الرحيـ سالـ عميكـ، فإني أحمد اهلل إليكـ، 

و إال ىك، أما بعد ذلكـ: فإني أكصيكـ بتقكل اهلل عز كجؿ، كأف تقيمكا الصالة، الذم ال إل
كتؤتكا الزكاة، كتجتنبكا التي حـر اهلل عز كجؿ، أما بعد: فإف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف 
يأمرنا أف نصمي أم ساعة شئنا مف الميؿ كالنيار، غير أنو أمرنا أف نجتنب طمكع الشمس 

إف الشيطاف يغيب معيا حيف تغيب، كيطمع معيا حيف تطمع. كأمرنا أف نحافظ كغركبيا كقاؿ: 
 .(69)عمى الصمكات كميٌف، كأكصانا بالصالة الكسطى، كنبأنا أنيا صالة العصر " 

 عند االحتضار   :(70)الوعظ والتعميم في افعال واقوال معاوية بن ابي سفيان -19
لىٌما حضرتو الكفاة أىمو فسأليـ قائالن: " ألستـ أىمي  جمع معاكية بف ابي سفياف 

فقالكا نعـ يفديؾ اهلل بنا فأجابيـ نفسي ىذه تخرج مف قدمي إف استطعتـ فردكىا عمٌي فبككا 
كقالكا ما لنا الى ىذا ًمف حكؿ كال قكة فبكى كارتفع صكتو ثـ قاؿ ليـ فال تغرنكـ الحياة ًمف 

 .(71)بعدم" 
 :عند االحتضار  (72)في افعال واقوال عقبة بن عامرالوعظ والتعميم  -َِ

عندما حضرت الصحابي الجميؿ عقبو بف عامر رضي اهلل عنو الكفاة دعا بنيو 
ليعظيـ كيعمميـ فقاؿ ليـ: " يا بني إني اليكـ أنياكـ عف ثالث خصاؿ فأحفظكىا عني: ال 
ف لبستـ  تأخذكا كال تقبمكا الحديث مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ إال ًمف ًثقىو، كال تستدينكا كا 

 .(73)نكا أك تكتبكا الشعر فتشغمكا قمكبكـ عف كتاب اهلل " العباء كال تيدىكِّ 
 

 :عند االحتضار  (74)الوعظ والتعميم في افعال واقوال ابي واقد الميثي -ُِ
مف ركايات الكعظ كالتعميـ عند الصحابي ابا كاقد الميثي رضي اهلل عنو ما ركم عنو 

عنو فمما حضر قمنا لو: يرحمؾ اهلل  أنو قاؿ: " كنت ثالث ثالثة يخدـ معاذ بف جبؿ رضي اهلل
إنما صحبناؾ كانقطعنا إليؾ كاتبعناؾ ًلمثؿ ىذا اليـك فحدثنا بحديث سمعتو مف رسكؿ اهلل 
صمى اهلل عميو كسمـ ننتفع بو قاؿ: نعـ كما ساعة الكذب ىذه سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل 

ف الساعة ف اهلل يبعث مىف  عميو كسمـ يقكؿ مىف مات كىك يكقف بثالث إف اهلل حؽ كا  قائمو كا 
. كمف (77()76) فإف نسيت أما قاؿ: دخؿ الجنة أك نجا مف النار"  (75)في القبكر قاؿ ابف سيريف
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األقكاؿ األخرل عند مكتو كىك يعظ مىف عنده كفيو ايضان حدثيـ حديث عف النبي صمى اهلل 
عميو كسمـ قاؿ فيو: " كاف النبي أخؼ الناس صالة عمى الناس كأطكؿ الناس صالة لنفسو " 

(78). 
 :عند االحتضار  ( 79)الوعظ والتعميم في افعال واقوال معقل بن يسار -22

ابي الجميؿ معقؿ بف يسار رضي اهلل عنو المكت قد جاءه أحد عندما نزؿ بالصح
األمراء يعكده فقاؿ لو معقؿ بف يسار رضي اهلل عنو إني سكؼ أحدثؾ حديثان عف رسكؿ اهلل 
صمى اهلل عميو كسمـ سمعتو منو قاؿ فيو: " ما ًمف عبد يسترعيو اهلل رعيو يمكت يكـ يمكت 

  .(81()80)نة " كىك غاش لرعيتو إال حـر اهلل عميو الج
 الخاتمة

بعد االطالع كالبحث في دراسة جكانب الكعظ كالتعميـ في أفعاؿ كاقكاؿ آؿ بيت رسكؿ اهلل 
 صمى اهلل عميو كسمـ عند االحتضار تكصمت الى عدد مف النتائج :

في ىذا الجانب مف احتضارىـ نجد أف البعض منيـ قد كانت ليـ أفعاؿ ك أقكاؿ في تعميـ -ُ
الناس لما رككه مف أحاديث عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسمعكه منو مما لـ يسمعو 
عامة الناس فكاف أحدىـ في مكاطف االحتضار يقكؿ سمعت النبي صمى اهلل عميو كسمـ ثـ 

ف بعضيـ يخشى أف يخفي عمما سمعو مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كلـ يرككف الحديث ككا
 يعممكه لمناس . 

برزت في مكاطف أخرل عند االحتضار في أفعاؿ ك أقكاؿ آؿ البيت كالصحابة رضي اهلل  -ِ
عنيـ كىـ يعظكف مف كاف عندىـ ، فنجد فييـ مف كعظ الناس عمى ترؾ ممذات الدنيا كعدـ 

ا ألنيا زائمة ال محاؿ ، كمنيـ مف كعظ الناس بعدـ اتباع ىكل النفس االنجراؼ كراء غركرى
 كاالغترار بطكؿ األمد في الدنيا ، فكانت أفعاليـ ك أقكاليـ في كعظ كتعميـ الناس كثيرة .

كخالصة النتائج مف أفعاليـ ك أقكاليـ في جانب الكعظ كالتعميـ عند االحتضار أف 
مى اهلل عميو كسمـ تكسب المرء خير الداريف ، كالحمد هلل طاعة اهلل كاتباع سنة رسكؿ اهلل ص

 رب العالميف .
  االحاالت
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ىػ( ، العاقبة في ذكر المكت، ُٖٓ(ابف الخراط،  عبد الحؽ بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف الحسيف )تُ) 
 .ُْ، ـ ُٖٔٗىػ / َُْٔالككيت ،  –، مكتبة دار األقصى  ُتح: خضر محمد خضر ، ط

مناؼ بف قصي بف كالب بف مرة كأـ العباس نتيمة بنت جناب العباس بف عبد المطمب: بف ىاشـ بف عبد (ِ)
/ ْابف سعد ،الطبقات الكبرل، .بف كميب عـ النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ ككاف العباس يكنى أبا الفضؿ

ّ. 
ىػ(، أخبار الدكلة العباسية ، تح: عبد العزيز الدكرم، عبد الجبار المطمبي ، دار ّ( مجيكؿ)ت ، ؽ ّ)

 .ُِبيركت ، د.ت ،  -الطميعة 
ىػ( ، أخبار مكة كما جاء فييا مف َِٓ( األزرقي ، أبك الكليد ، محمد بف عبد اهلل بف أحمد بف محمد )ت ْ)

، أبك  ؛ الغزالي ٕ/ ِبيركت ، د.ت ،   -األثار ، تح: رشدم الصالح ممحس ، د.ط ، دار األندلس لمنشر 
، بيركت، د.ت  -ـ الديف ، د.ط ، دار المعرفة ىػ( ، احياء عمك َٓٓحامد محمد بف محمد الطكسي )ت 

ُ/ِّٔ. 
ىػ( ، أخبار مكة في قديـ الدىر كحديثو، تح: عبدالممؾ ِِٕالفاكيي، محمد بف اسحاؽ بف العباس )ت ( ٓ)

 .ُّّ/ِـ، ُّٗٗق / ُُْْبيركت، -، دار خضرِعبداهلل دىيش، ط
سىٍيف اليمذاني)ت (ٔ) سىف بف اٍلحي ًمٌي ، اٍلحى ىػ( ، الفكائد كاألخبار كالحكايات عف َْٓابف حمكاف ، أىبيك عى

، دار البشائر اإلسالمية  ُالشافعي كحاتـ األصـ كمعركؼ الكرخي كغيرىـ ، تح : عامر حسف صبرم ، ط
؛ ابف الخراط ، العاقبة في  ُِّ/ُ، ، إحياء عمـك الديف؛ الغزالي  ُِٕـ ،  ََُِىػ /  ُِِْبيركت،   –

 .ُِّ، ذكر المكت 
، تح : طو عبد ، الخراج البي يكسؼ  ىػ(ُِٖ(أبك يكسؼ ، يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب بف سعد)تٕ)

بف القاسـ أبك عيبيد ؛ ابف سالـ ،  ُّٗالرؤكؼ سعد ، سعد حسف محمد ، المكتبة األزىرية لمتراث ، د.ت ، 
ىػ( ، الخطب كالمكاعظ ألبي عبيد ، تح: الدكتكر رمضاف عبد التكاب ، ِِْ)تعبد اهلل اليركم البغدادم 

؛ ابف زبر الربعي، محمد بف عبداهلل بف احمد ابك ُٖٗالقاىرة ، د.ت  ،  –،  مكتبة الثقافة الدينية  ُط
ىػ( ، كصايا العمماء عند حضكر المكت، تح: صالح محمد الخيمي كالشيخ عبدالقادر ّٕٗسمماف )ت 

 . ّّ -ِّ،  ُٖٔٗىػ / َُْٔبيركت،  -دمشؽ –، دار ابف كثير ُاؤكط، طاالرن
( ، شعب ْٖٓاحمد بف الحسيف بف عمي )ت ؛ البييقي ،  ّٕ/ ّابف سعد ، الطبقات الكبرل، جػ ( ٖ)

؛ ابف َِٕ/ ْ،  ـََِّىػ/ ُِّْالرياض، -، مكتبة الرشدُاإليماف، تح: عبد العمي عبد الحميد حامد، ط
ىػ( ، لباب اآلداب، تح: احمد محمد شاكر، مكتبة  ْٖٓفر، اسامة بف مرشد بف عمي) ت منقذ، ابك المظ

 .ِـ ، ُٕٖٗىػ/ َُْٕالقاىرة،  -السنة
( ابك عبيدة الجراح: كاسمو عامر بف عبد اهلل بف الجراح بف اىيب أبف ضبو بف الحارث بف فير، ككنيتو ٗ)

غمبت عميو ، ال عقب لو مف المياجريف االكليف كمف أىؿ بدر ،  كيسمى القكم االميف كاميف ىذه االمة لقكؿ 
عبيدة الجراح( مات في عيد عمر بف النبي صمى اهلل عميو كسمـ فيو: )لكؿ أمة أميف كاميف ىذه االمة ابك 
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ـ(  ، تاريخ دمشؽ، ُُٕٔىػ/ ُٕٓابف عساكر ، عمي بف الحسف بف ىبة اهلل )ت ىجرية.  ُٖالخطاب سنة 
 ؛ البرم ، ّْٗ/  ِٓـ ،  ُٓٗٗىػ /  ُُْٓدمشؽ،  –تح: عمرك بف غرامة العمركم، د.ط، دار الفكر 

 ُىػ( ، الجكىرة في نسب النبي كأصحابو العشرة ، طْٓٔمحمد بف أبي بكر بف عبد اهلل بف مكسى )ت بعد 
 . ّٓٓ/  ِـ ،  ُّٖٗىػ /  َُّْالرياض،  -،  دار الرفاعي

ىػ( ، الكتاب المصنؼ في ِّٓابف ابي شيبة ، أبك بكر ، عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف )ت ( َُ)
ـ ، ُٖٗٗىػ / َُْٗالرياض ،  –، مكتبة الرشد  ُاألحاديث كاآلثار ، تح : كماؿ يكسؼ الحكت ، ط

ىػ( ، تعظيـ قدر الصالة ، تح: عبد الرحمف عبد ِْٗ؛ المركزم ، أبك عبد اهلل محمد بف نصر )ت  ُْْ/ِ
شمس الديف  الذىبي ،؛  ُٖٓ/  ِـ ،ُٖٔٗىػ / َُْٔالمدينة المنكرة ،  -، مكتبة الدار  ُالجبار ، ط

القاىرة،  -، دار الحديث ُط  سير اعالـ النبالء، ( ،ـُّْٖق/ ْٖٕمحمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز )
 .ُٓ/ّـ ، ََِٔىػ / ُِْٕ

ىػ( ، التعازم ، تح: إبراىيـ محمد حسف ِٖٓ(المبرد، أبك العباس ، محمد بف يزيد بف عبد األكبر)ت ُُ)
ىػ( ، المجالسة ّّّ؛ الدينكرم ، أبك بكر ، أحمد بف مركاف )ت  ُُْالجمؿ ، نيضة مصر ، د.ػت ، 

/  ٕـ ، ُٖٗٗىػ / ُُْٗبيركت ،  -كاىر العمـ ، تح: أبك عبيدة مشيكر بف حسف ، دار ابف حـز كج
ِِّ. 

( مدينة بالشاـ افتتحيا أبك عبيدة الجراح ىي كاليرمكؾ كالجابية . البكرم، أبك عبيد ، عبد اهلل بف عبد ُِ)
بيركت ،  -،عالـ الكتب  ّ، طىػ(، معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد كالمكاضع ْٕٖالعزيز بف محمد )ت 

 .ّٕٓ/  ّـ ، ُّٖٗىػ /َُّْ
تح: يسرم  ىػ( ، سبعكف حديثا في الجياد ،ّٕٖ( ابف بطة ،أبك عبد اهلل عبيد اهلل بف محمد بف محمد )ت ُّ)

 .  ٕٓالقاىرة ، د.ت،  -عبد الغني البشرم ، مكتبة القرآف 
 .ُّٔ/ ّ( ابف سعد، الطبقات الكبرل، ُْ)
جبؿ بف عمرك بف اكس بف عائد بف عدم بف كعب كيكنى معاذ ابا عبد الرحمف كامو ىند ( ىك معاذ بف ُٓ)

 ُِاك  َِبنت سيؿ مف جيينة مف اىؿ بدر كشيد معاذ العقبة مع السبعيف االنصار كشيد بدرا كىك ابف 
ميو كسمـ( سنو كشيد احد كالخندؽ كالمشاىد كميا مع النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( ك بعثو النبي )صمى اهلل ع

الى اليمف عامال كمعمما كقاؿ فيو النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( اعمـ امتى بالحالؿ كالحراـ معاذ بف جبؿ( . 
 .ُِٕ/ ٕابف سعد ، الطبقات الكبرل،ىػ . ُٖتكفي معاذ عاـ 

؛ ابف حجر  ُِٖ/ِٗ؛ ابف عساكر ،  تاريخ دمشؽ،  ِٗٔ/  ِالطبقات الكبرل، ( ابف سعد ، ُٔ)
ىػ( ، المطالب العالية بزكائد المسانيد ِٖٓ، أبك الفضؿ ، أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد )ت العسقالني 

 .ِّْ/ُِـ ،  ُٖٗٗىػ / ُُْٗالسعكدية،  -، دار العاصمة، دار الغيث ُط الثمانية،
ىػ( ، المعرفة كالتاريخ ، تح : أكـر ضياء ِٕٕ( الفسكم ، أبك يكسؼ ، يعقكب بف سفياف بف جكاف )ت ُٕ)
؛ اليركم، أبك إسماعيؿ عبد اهلل  ُٓٓ/ ِـ ،  ُُٖٗىػ/ َُُْبيركت ،  -، مؤسسة الرسالة ِعمرم ، طال
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، مكتبة العمـك  ُىػ( ، ذـ الكالـ كأىمو ، تح: عبد الرحمف عبد العزيز الشبؿ ، طُْٖبف محمد بف عمي )ت
 .َّْ/ٓٔيخ دمشؽ، ؛ ابف عساكر ، تار  ِٕٗ-ِٖٕ/ْـ ، ُٖٗٗىػ /ُُْٖالمدينة المنكرة ،  -كالحكـ 

 .ْٔكصايا العمماء ، ص( ابف زبر الربعي ، ُٖ)
ىػ( ، االكتفاء بما تضمنو مف ّْٔ( الكالعي ، أبك الربيع ، سميماف بف مكسى بف سالـ بف حساف )ت ُٗ)

ق  َُِْبيركت،  -، دار الكتب العممية  ُكالثالثة الخمفاء ، ط -صمى اهلل عميو كسمـ  -مغازم رسكؿ اهلل 
؛ صفكت، احمد زكي، جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة، د. ط، المكتبة  ُّٓ/ِ ـ،ُٗٗٗ/ 

 .َِٔ-ِٗٓ/ُبيركت، د.ت ،  -العممية 
( ، المغني البف قدامو، مكتبة القاىرة، َِٔابف قدامو، مكفؽ الديف عبداهلل بف احمد بف محمد )ت ( َِ)

 . ّّٓ/ِـ، ُٖٔٗىػ/ ُّٖٖ
 .ٗٗسكرة الصافات : اآلية ( ُِ)
؛ الطبراني ، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي  َٓٓ/ِ( الفسكم ، المعرفة كالتاريخ، ِِ)

القاىرة، د.ت  –،  مكتبة ابف تيمية  ِىػ( ، المعجـ الكبير ، تح: حمدم بف عبد المجيد السمفي ، طَّٔ)ت
، المستدرؾ عمى الصحيحيف ، ىػ( َْٓ؛ الحاكـ ، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف محمد )ت  ُُٓ/َِ، 

 .ُّٓ/ْـ ، َُٗٗىػ / ُُُْبيركت ،  –، دار الكتب العممية  ُتح: مصطفى عبد القادر عطا ، ط
تح: شعيب  المسند،ـ (، ٖٓٓىػ/ ُِْأبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ )ت  ( ابف حنبؿ ،ِّ)

-ُّٖ/ّٔ ـ ،  ََُِىػ /  ُُِْ، بيركت –، مؤسسة الرسالة ُاألرناؤكط كعادؿ مرشد كآخركف، ط
ِّٖ . 

 .ُّٔ/ ِ( الكالعي ، االكتفاء بما تضمنتو مغازم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ، ِْ)
بيركت، -( البييقي، البعث كالنشكر، الشيخ عامر احمد حيدر، ط. مركز الخدمات كاألبحاث الثقافيةِٓ)

 .ُّٔـ ، ُٖٔٗىػ/ َُْٔ
ف حبيب يكنى أبا عبد الرحمف أسمـ قبؿ دخكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو عبداهلل بف مسعكد: بف غافؿ ب(ِٔ)

كسمـ دار األرقـ ككاف أكؿ مف أفشى القرآف مف في الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ىاجر إلى الحبشة اليجرتيف 
؛ البغكم ، أبك القاسـ ، عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز )ت  ُُٖ-ُُُ/ّ، شيد الطبقات الكبرل، 

ىػ /  ُُِْالككيت ،  –، مكتبة دار البياف ُ، معجـ الصحابة ، تح: محمد األميف بف محمد ، طىػ( ُّٕ
 .ْٖٓ/ّـ ،  َََِ

 .ُٓ( ابف زبر الربعي ، كصايا العمماء ، ِٕ)
 .ُٕ/ّٓ( ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ِٖ)
 . ِْٓ/ِ( البييقي ، شعب االيماف، ِٗ)

عائشة بف أمية بف مالؾ ابف عامر بف عدم بف كعب بف أبك الدرداء كاسمو عكيمر بف زيد بف قيس بف (َّ)
الخزرج بف الحارث بف الخزرج. كأمو محبة بنت كاقد ابف عمرك بف اإلطنابة بف عامر بف زيد مناة بف مالؾ 
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بف ثعمبة بف كعب. ككاف أبك الدرداء آخر أىؿ داره إسالما فجاء عبد اهلل بف ركاحة. ككاف أخا لو في 
فأخذ قدكما فجعؿ يضرب صنـ أبي الدرداء ، كجاء أبك الدرداء فأخبرتو امرأتو بما صنع الجاىمية كاإلسالـ. 

 -عبد اهلل بف ركاحة ففكر في نفسو فقاؿ: لك كاف عند ىذا خير لدفع عف نفسو. فانطمؽ حتى أتى رسكؿ اهلل 
 -ب رسكؿ اهلل كمعو عبد اهلل بف ركاحة فأسمـ. ككاف أبك الدرداء مف عمية أصحا -صمى اهلل عميو كسمـ 
 -صمى اهلل عميو كسمـ 

أحاديث كثيرة. كشيد معو مشاىد كثيرة.  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كأىؿ النية منيـ. كقد حدث عف رسكؿ اهلل 
تكفي أبك الدرداء بدمشؽ سنة اثنتيف كثالثيف في خالفة عثماف بف عفاف كلو عقب بالشاـ. ابف سعد ، 

 .ِٕٔ – ِْٕ/  ٕالطبقات الكبرل ، 
ىػ( ، المحتضريف ، تح: ُِٖأبك بكر ، عبد اهلل بف محمد بف عبيد بف سفياف بف )ت ابف أبي الدنيا ، ( ُّ)

ابف زبر الربعي ، ؛  ُّٔـ ، ُٕٗٗىػ / ُُْٕبيركت ،  -، دار ابف حـز  ُمحمد خير رمضاف يكسؼ، ط
 ُىػ( ، التبصرة ، طٕٗٓ؛ ابف الجكزم ، أبك الفرج، عبد الرحمف بف عمي بف محمد )ت ٔٓكصايا العمماء، 

 .ُِٔـ ، ُٖٔٗىػ /  َُْٔلبناف ،  –، دار الكتب العممية، بيركت 
 . ُُ( سكرة األنعاـ: اآلية ِّ)
النسائي ، أبك عبد الرحمف ، أحمد بف شعيب بف عمي )ت ؛ ُُّ/ ٕ( ابف ابي شيبة ، المصنؼ ، ّّ)

ىػ / ُُِْبيركت،  -، مؤسسة الرسالة  ُىػ( ، السنف الكبرل ، تح: حسف عبد المنعـ شمبي ، طَّّ
 .  ٔٓ؛  ابف زبر الربعي ، كصايا العمماء ،  َْْ/َُـ ،  ََُِ

ىػ / ُُّْبيركت ،  –لكتب العممية ، دار ا ُ(الطبراني ، الدعاء ، تح : مصطفى عبد القادر عطا ، طّْ)
 .  ِْْ/ْٕ؛ ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ،  ُٖٓـ ، ُّٗٗ

؛ المنذرم، عبد العظيـ بف  ُُّ/ٖٔ؛ ابف عساكر ،تاريخ دمشؽ،  ُِٖ/ُّ( البييقي، شعب اإليماف، ّٓ)
لديف ، ىػ( ، الترغيب كالترىيب مف الحديث الشريؼ ، تح: إبراىيـ شمس أٓٔعبد القكم بف عبد اهلل)ت 

 . ُْٔ/ُـ ،ُٕٗٗىػػ / ُُْٕبيركت،  –،دار الكتب العممية ُط
؛  المحاممي ، أبك عبد اهلل ، الحسيف بف إسماعيؿ بف محمد بف إسماعيؿ  ْٖٗ/ْٓ(ابف حنبؿ ، مسند ، ّٔ)

 -، المكتبة اإلسالمية  ُركاية ابف يحيى البيع ، تح :  إبراىيـ القيسي ط-ىػ( ، أمالي المحامميَّّ)ت 
أبك القاسـ ،  إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ  ؛ قكاـ السنو ، ُُُـ ،  ُِٗٗىػ / ُُِْاألردف ،  - عماف

القاىرة ،  –، دار الحديث  ُ، تح : أيمف بف صالح بف شعباف ، ط الترغيب كالترىيب ىػ( ،ّٓٓبف عمي )ت 
 .ُْٗ/ِـ ، ُّٗٗىػ / ُُْْ

الؾ بف النجار، شيد بدرا مع النبي صمى اهلل عميو خالد بف زيد أبك أيكب األنصارم الخزرجي مف بني م(ّٕ)
ىػ ( ، التاريخ  ِٔٓأبك عبداهلل ، محمد بف إسماعيؿ ) ت كسمـ، مات فيزمف يزيد بف معاكية. البخارم، 

 .ُّٔ/  ّ، الدكف، د. ت  –الكبير، د.ط، دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد 
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ىػ( ، المنتخب ِْٗ، أبك محمد عبد الحميد بف حميد )ت ؛  عبد بف حميد  ْٖٗ/ّٖ(ابف حنبؿ ، مسند ،ّٖ)
، مكتبة  ُمف مسند عبد بف حميد ، تح: صبحي البدرم السامرائي ك محمكد محمد خميؿ الصعيدم ، ط

 .َٖ؛ البييقي ، البعث كالنشكر / َُٓـ ، ُٖٖٗىػ / َُْٖالقاىرة ،  –السنة 
بف عمرك أمو امرأة مف األنصار مف األكس يكنى  ( حذيفة بف اليماف: اليماف لقب اسمو حسيؿ بف جابرّٗ)

. خميفة بف خياط ، أبك عمرك خميفة بف خياط بف خميفة)ت أبا عبداهلل مات بالككفة في أكؿ سنة ست كثالثيف
ـ ،  ُّٗٗىػ /  ُُْْبيركت ،  –ىػ( ، الطبقات لخميفة بف خياط ، تح: د سييؿ زكار ، دار الفكر َِْ
ٕٗ. 
 .ٖٗ-ٖٖ/ْـ كأىمو ، ( اليركم، ذـ الكالَْ)

عبادة بف الصامت: بف قيس بف أصـر بف فير بف ثعمبو أخك أكس بف الصامت ممف شيد العقبة مف (ُْ)
القكافؿ كنيتو ابك الكليد سكف الشاـ كمات بالرممة كدفف ببيت المقدس سنة أربع كثالثيف كىك ابف اثنيف 

حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ابف حباف ، محمد بف كسبعكف سنة في خالفة عثماف بف عفاف. 
 ـ ُّٕٗ/   ى ُّّٗاليند ،  -، دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر آباد الدكف  ُالثقات ، طىػ(، ّْٓمىٍعبد)ت 

 ،ّ /َِّ. 
ٍعد بف عبيد )ت ِْ) ، مؤسسة نادر  ُىػ( ، مسند ، تح: عامر أحمد حيدر ، طَِّ(ابف الجعد ، عمي بف الجى
ىػ( ، االنتصار ٖٓٓ؛ العمراني، يحيى بف ابي الخير بف سالـ )ت  ْْٗـ ، َُٗٗىػ / َُُْبيركت ،  –

الرياض، -، أضكاء السمؼُفي الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار، تح: سعكد بف عبد العزيز الخمؼ، ط
 .ُّٓ-ُِٓ/ِـ، ُٗٗٗىػ/ ُُْٗ

تح: محفكظ الرحمف زيف  ىػ( ، المسند لمشاشي،ّّٓ( الشاشي، الييثـ بف كميب بف سريج بف معقؿ )ت ّْ)
 .َُِ/ّـ ، َُٗٗىػ / َُُْالمدينة المنكرة، -، مكتبة العمـك كالحكـ ُاهلل، ط

ىػ( مسند ابك داكد الطيالسي، تح:  محمد بف عبد َِْسميماف بف داكد بف الجاركد )ت (الطيالسي ، ْْ)
 ْْٗعد ، مسند ، ؛ ابف الج ُْٕ/ُ،  ـ ُٗٗٗىػ /  ُُْٗمصر ،  –، دار ىجر  ُالمحسف التركي ، ط

 .َٓ؛  ابف زبر الربعي ، كصايا العمماء عند حضكر المكت ، 
 .ُّٓ( سكرة البقرة : اآلية ْٓ)
 .ُْٕ/ُِ( البييقي، شعب اإليماف، ْٔ)
( الطبراني، المعجـ األكسط، تح: طارؽ بف عكض اهلل بف محمد، عبد المحسف بف ابراىيـ الحسيني، د. ْٕ)

 . َُُ/ٗ القاىرة، د. ت،-ط، دار الحرميف
أبا مالؾ األشعرم: ىك كعب بف عاصـ كاف مف اصحاب السفينة سكف مصر كقيؿ الشاـ، ركل عنو ( ْٖ)

جابر بف عبداهلل، كأـ الدرداء، كعبد الرحمف بف غنـ، كخالد بف أبي مريـ تكفي في طاعكف عمكاس سنة ثمانية 
ـ( ،  معرفة الصحابة، َُّٖق/ َّْأحمد بف عبد اهلل بف أحمد )ت  أبي نعيـ األصبياني ،. عشر لميجرة

 .ِِّٕ/ ٓـ ،  ُٖٗٗىػ /  ُُْٗالرياض،  -، دار الكطف لمنشرُتح: عادؿ بف يكسؼ العزازم، ط
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ىػ( ، مكضح أكىاـ ّْٔ( الخطيب البغدادم ،  أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم )ت ْٗ)
 ِـ، ُٕٖٗىػ / َُْٕبيركت ،  –، دار المعرفة  ُد المعطي أميف قمعجي ، طالجمع كالتفريؽ ، تح : عب

 .ٖٓ/ ْ؛ المنذرم ، الترغيب كالترىيب ،  ّٕٔ/
أبك بكر، بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف  ؛ ابف ابي عاصـ ، ّّٓ/  ّٕ(ابف حنبؿ ، مسند ، َٓ)

 –، دار الرياف لمتراث  ِحامد ، ط الزىد ، تح: عبد العمي عبد الحميد ـ( ، ََٗىػ/ ِٕٖالضحاؾ )ت 
 .ٕٔـ ، ُٖٖٗق / َُْٖالقاىرة ، 

سمماف الفارسي يكني أبا عبد اهلل، كىك مف أىؿ راميرمز، مف أىؿ أصبياف، مف قرية يقاؿ ليا: جي، (ُٓ)
ككاف أبكه دىقاف أرضو، ككاف عمى المجكسية، ثـ لحؽ بالنصارل كرغب عف المجكسية، ثـ صار إلى 

عبدا لرجؿ مف ييكد، فمما قدـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ مياجرا إلى المدينة أتاه سمماف كأسمـ، المدينة، ككاف 
ككاتب مكاله الييكدم فأعانو النبي عميو السالـ كالمسممكف حتى أعتؽ، كتكفي في كالية عثماف بف عفاف 

 –ىػ( ، التاريخ الكبير ِٕٗرضي اهلل عنيما بالمدائف. ابف أبي خيثمة ، أبك بكر أحمد بف أبي خيثمة )ت 
ىػ /  ُِْٕالقاىرة ،  –السفر الثالث ، تح: صالح بف فتحي ىالؿ ، الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر 

 . ّٕٕ/ ِـ ،  ََِٔ
: خميؿ محمد ىراس تح ، االمكاؿ ،ىػ( ِِْبف عبد اهلل اليركم البغدادم )ت القاسـ، أبك عيبيد ابف سالـ (ِٓ)

؛ ابف السرم، ىىنَّاد بف السًَّرم بف  ّّٓ/ ّٕ؛ ابف حنبؿ ، مسند ،  ُْ.ت ، بيركت ، د –، دار الفكر 
، دار الخمفاء  ُىػ( ، الزىد ، تح: عبد الرحمف عبد الجبار ، طِّْمصعب بف أبي بكر بف شبر )ت 

 . ُّٔـ ، ُٖٔٗق / َُْٔالككيت،  -لمكتاب اإلسالمي 
أسكدة: أم شخكص ككؿ شخص سكاد مف متاع أك إنساف أك غيره كجمع السكاد أسكدة ثـ أساكد جمع (ّٓ)

ـ(،  تفسير غريب ما َُٓٗىػ/ ْٖٖالحميدم، أبك عبد اهلل، محمد بف فتكح بف عبد اهلل بف فتكح )ت الجمع. 
ىػ / ُُْٓصر، م –القاىرة  -، مكتبة السنة ُفي الصحيحيف، تح:  زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، ط 

 . ْٗٓ، ـ ُٓٗٗ
؛ ابف االعرابي  ُِٓـ ، ُٗٗٗىػ /  َُِْبيركت ،  -دار الكتب العممية  ،   ُ(ابف حنبؿ ، الزىد ، طْٓ)

،دار  ُىػ(، الزىد كصفة الزاىديف ، تح: مجدم فتحي السيد ، طَّْ، أحمد بف محمد بف زياد بف بشر )ت 
 . ّّٓ/  ْ؛ الحاكـ ، المستدرؾ عمى الصحيحيف،  ْٓـ ، ُٖٖٗق/ َُْٖطنطا ،  ،  –الصحابة لمتراث 

غطيط البكر: كىك تردد النفس في حمقو كقد يككف ذلؾ مف النائـ إذا استغرؽ في نكمو كمف المغمى عميو (ٓٓ)
 .ّّٕكالمصركع بالجنكف. الحميدم ، تفسير غريب ما في الصحيحيف ، 

ذىب صفاؤه. األزىرم ، (ٔٓ) ،  تح: محمد تيذيب المغة ىػ(،َّٕف أحمد )ت محمد بكمد لىكنو كمدا تغير كى
 .ٕٔ/  َُ، ـ ََُِىػ /  ُِِْبيركت ، –عكض مرعب ، دار إحياء التراث العربي 

بفتحتيف، كسككف النكف، كجيـ مفتكحة، كراء: مدينة ببالد الخزر خمؼ باب األبكاب، قالكا: فتحيا عبد (ٕٓ)
لباىمي، كتجاكزىا كلقيو خاقاف في جيشو خمؼ بمنجر الرحمف بف ربيعة، كقاؿ البالذرم: سمماف بف ربيعة ا
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ىػ/ ِٔٔشياب الديف ياقكت بف عبد اهلل )ت  فاستشيد ىك كأصحابو، ككانكا أربعة آالؼ. ياقكت الحمكم ،
 . ْٖٗ/  ُـ ،  ُٓٗٗىػ / ُُْٓبيركت ، -، دار صادرِـ( ، معجـ البمداف، طُِِٗ

ىػ( ، التدكيف في أخبار قزكيف، تح: عزيز اهلل ِّٔالقزكيني، عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ )ت ( ٖٓ)
 .ْٗٗ- ْٖٗ/  ُـ، ُٕٖٗىػ/ َُْٖبيركت، -العطارم، د. ط، دار الكتب العممية

 خباب بف األرت: مكلى ألـ أنمار ابنو سباع بف عبد العزل الخزاعية حمفاء بني زىرة بف كالب كيكنى( ٗٓ)
خباب أبا عبد اهلل كقد شيد بدرا ككاف أصابو سباء فاشترتو أـ أنمار فأعتقتو نزؿ الككفة كبنى بيا داران في 
جيار سكج خنيس كتكفي بيا منصرؼ عمي) رضي اهلل عنو( مف صفيف ككاف يـك مات ابف ثالث كسبعيف 

 .ُْ/  ٔالطبقات الكبرل ، سنة. ابف سعد ، 
ىػ( ، مسند، تح: حسف سميـ أسد الداراني ، ُِٗ بف الزبير بف عيسى )ت أبك بكر عبد اهلل(الحميدم ، َٔ)
؛ ابف زبر الربعي ، كصايا العمماء عند حضكر  ِّٖ/ ُ،  ـ ُٔٗٗىػ / ُُْٕدمشؽ ،  -، دار السقا ُط

/  ُ، ـ ُْٕٗىػ / ُّْٗمصر ،  -، د. ط ، السعادة  ؛ أبك نعيـ األصبياني ، حمية االكلياء ِٓالمكت، 
ُْٔ. 

(عمرك بف العاص: بف ىشاـ بف سعد بف سيـ أمو سممى بنت النابغة يكنى أبا عبد اهلل مات بمصر يـك ُٔ)
 .ُٔخميفة بف خياط ، الطبقات،  الفطر سنة ثالث كأربعيف ىجرية.

؛ الذىبي ،  ُٖٗ/  ْٔ؛ كينظر : ) ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ،  ُُِالمحتضريف، ابف ابي الدنيا ، ( ِٔ)
 .ٕٔ/ ّء، سير اعالـ النبال

، كمف المدينة عمى سبع مراحؿ، (جباؿ رضكل:ّٔ) جبؿ ضخـ مف جباؿ تيامة. كىى مف ينبع عمى يـك
ميامنة طريؽ المدينة، كمياسرة طريؽ البٌر لمف كاف مصعدا إلى مكة، كعمى ليمتيف مف البحر. البكرم، معجـ 

 .ٔٓٔ/  ِما استعجـ مف أسماء البالد كالمكاضع ، 
(شكؾ السالء: السالء بالضـ، مثاؿ القراء: شكؾ النخؿ، الكاحدة سالءة. قاؿ: تقكؿ: سألت النخؿ ْٔ)

ىػ( ، الصحاح تاج المغة ّّٗكالعسيب سأل، إذا نزعت شككيا. الجكىرم، أبك نصر ، إسماعيؿ بف حماد )ت 
 ُٕٖٗ/   ىػ َُْٕ،  بيركت  –، دار العمـ لممالييف  ْكصحاح العربية ، تح: أحمد عبد الغفكر عطار ، ط

 .ٓٓ/ ُـ ، 
؛ ابف عساكر  ُْٓ/  ّ؛ الحكـ ، المستدرؾ عمى الصحيحيف،  ُٔٗ/  ْ( ابف سعد ، الطبقات الكبرل، ٓٔ)

 . ُِٗ/  ْٔ، تاريخ دمشؽ،  
كاسمو مالؾ بف أىيب بف عبد مناؼ بف زىرة بف كالب. كيكنى أبا إسحاؽ كأمو حمنة بنت سفياف بف (ٔٔ)

عبد مناؼ ابف قصي. كقد شيد بدرا كىك الذم افتتح القادسية كنزؿ الككفة كخطيا أمية بف عبد شمس بف 
خططا لقبائؿ العرب كابتنى بيا دارا. ككلييا لعمر بف الخطاب كعثماف بف عفاف. ثـ عزؿ عنيا ككلييا بعده 

المدينة  الكليد بف عقبة بف أبي معيط كرجع سعد إلى المدينة فمات في قصره بالعقيؽ عمى عشرة أمياؿ مف
فحمؿ إلى المدينة عمى رقاب الرجاؿ فدفف بالبقيع. كذلؾ سنة خمس كخمسيف. كصمى عميو مركاف بف الحكـ 
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كىك يكمئذ كالي المدينة لمعاكية. ككاف سعد يـك مات ابف بضع كسبعيف سنة. ككاف قد ذىب بصره. ابف سعد 
 .ِٗ/  ٔ، الطبقات الكبرل ، 

؛ ابف عبد البر ، أبك عمر ، يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد)ت  ُِْ/ُ(الطبراني ، المعجـ الكبير ، ٕٔ)
تح: مصطفى بف أحمد العمكم ك محمد عبد الكبير  ىػ(، التمييد ًلما في المكطأ مف المعاني كاالسانيد،ّْٔ

ابف األثير، ؛  َِٓ/ُٓـ،  ُٕٔٗىػ/ ُّٕٖالمغرب ،  –البكرم ، كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية 
ـ( ، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ُِّّق / َّٔف، عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد )ت أبك الحس

ىػ ُُْٓلبناف،  –، دار الكتب العممية، بيركت ُتح: عمي محمد معكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد، ط 
 .ْْٖ/ ِ، ـ  ُْٗٗ/

البصرة مربعة األحنؼ مات ما سمرة بف جندب: مف بني ألم بف شمخ بف فزارة يكنى أبا عبداهلل لو دار ب(ٖٔ)
 .ٕٗخميفة بف خياط ، الطبقات ، بيف سنة خمس كخمسيف إلى الستيف ىجرية. 

المممكة  -، دار ابف الجكزمُابف االعرابي ، معجـ ابف األعرابي ،تح: عبد المحسف بف إبراىيـ ، ط( ٗٔ)
؛ ابف  ٖٗ-ٖٖا العمماء ، كصايابف زبر الربعي ، ؛  ِٗٗ/ ّـ ،  ُٕٗٗىػ /  ُُْٖالعربية السعكدية ، 

،   ُىػ( ، فتح البارم ، تح : مجمكعة مف المحققيف ، طٕٓٗرجب ، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد )ت 
 .ٖٓ/  ٓـ ،  ُٔٗٗىػ /  ُُْٕالقاىرة ،  –مكتب تحقيؽ دار الحرميف 

بنت عتبة بف  ( معاكية بف ابي سفياف بف حرب بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف قصي. كأمو ىندَٕ)
ربيعة بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف قصي. كيكنى معاكية أبا عبد الرحمف. كلو عقب. ككاف يذكر أنو أسمـ 

مكة عاـ  -صمى اهلل عميو كسمـ  -عاـ الحديبية. ككاف يكتـ إسالمو مف أبي سفياف. قاؿ: فدخؿ رسكؿ اهلل 
 -صمى اهلل عميو كسمـ  -كية مع رسكؿ اهلل الفتح فأظيرت إسالمي كلقيتو فرحب بي. ككتب لو. كشيد معا

مف غنائـ حنيف مائة مف اإلبؿ كأربعيف أكقية  -صمى اهلل عميو كسمـ  -حنينا كالطائؼ كأعطاه رسكؿ اهلل 
أحاديث ككاله عمر بف الخطاب دمشؽ عمؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كزنيا لو بالؿ. كركل عف رسكؿ اهلل 

ات يزيد فمـ يزؿ كاليا لعمر حتى قتؿ عمر. رضي اهلل عنو. ثـ كاله عثماف بف أخيو يزيد بف أبي سفياف حيف م
عفاف ذلؾ العمؿ كجمع لو الشاـ كميا حتى قتؿ عثماف. رضي اهلل عنو. فكانت كاليتو عمى الشاـ عشريف سنة 

ى مات أميرا. ثـ بكيع لو بالخالفة كاجتمع عميو بعد عمي بف أبي طالب. ع. فمـ يزؿ خميفة عشريف سنة حت
ليمة الخميس لمنصؼ مف رجب سنة ستيف كىك يكمئذ ابف ثماف كسبعيف سنة. ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، 

ٕ  /ِٖٓ. 
ىػ( ، مجاني األدب في حدائؽ ُّْٔ( شيخك، رزاؽ اهلل بف يكسؼ بف عبد المسيح بف يعقكب )ت ُٕ)

 .ُّٓ/  ْـ، ُُّٗبيركت، -العرب، د. ط، مطبعة اآلباء اليسكعييف
عقبة بف عامر: بف عبس الجيني كيكنى أبا عمرك صحب النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( كندب ابك بكر ( ِٕ)

الناس الى الشاـ خرج عقبة بف عامر فشيد فتكح الشاـ كمصر كشيد مع معاكية صفيف ثـ تحكؿ إلى مصر 
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ابف سعد  رة أىؿ مصر.فنزليا كابتنى بيا دار كتكفي في آخر خالفة معاكية بف أبي سفياف كديًفف بالمقطـ مقب
 .ّْٓ/ ٕ، الطبقات الكبرل، 

؛ أبك العباس األصـ محمد بف يعقكب بف يكسؼ النيسابكرم  ِٖٔ/  ُٕالطبراني، المعجـ الكبير، ( ّٕ)
سماعيؿ الصفار أبك عمي إسماعيؿ بف محمد بف إسماعيؿ البغدادم ) ّْٔ)ت ىػ( ، مجمكع فيو  ُّْىػ( كا 

سما ، دار البشائر اإلسالمية  ُعيؿ الصفار ، تح : نبيؿ سعد الديف جرار ، طمصنفات أبي العباس األصـ كا 
،  ُ؛ الخطيب البغدادم ، تمخيص المتشابو بالرسـ ، تح: سيكينة الشيابي ، طّٗـ ،  ََِْىػ/  ُِْٓ، 

 . ْٕٔ/  ِـ،  ُٖٓٗىػ /َُْٓدمشؽ،  -طالس لمدراسات كالترجمة كالنشر
عكؼ مديني شيد بدران مع النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( عداده في أىؿ أبك كاقد الميثي: ىك الحارث بف ( ْٕ)

 ؛ ابف حباف ، ِٖٓ/ِالبخارم ، التاريخ الكبير ، المدينة مات ستة ثماف كستيف كىك ابف سبعيف سنة. 
 . ِٕ/ّ، الثقات

إماما كثير ( محمد بف سيريف : كيكنى أبا بكر مكلى أنس بف مالؾ. ككاف ثقة مأمكنا عاليا رفيعا فقييا ٕٓ)
العمـ كرعا. ككاف بو صمـ. كأصمو مف سبي عيف التمر ، تكفي سنة عشر كمائة ،كقد بمغ نيفا كثمانيف سنة. 

 . ُْٓ،  ُّْ/  ٕابف سعد ، الطبقات الكبرل ، 
ىػ( ، الجامع ،تح : حبيب الرحمف األعظمي، ُّٓ(ابف راشد ، معمر بف أبي عمرك راشد األزدم )ت ٕٔ)
؛  ِٖٓ/  ُُـ ، ُّٖٗىػ/  َُّْي بباكستاف، كتكزيع المكتب اإلسالمي ببيركت، ، المجمس العمم ِط

/ ِ،بيركت، د.ت  –، المكتب اإلسالمي ُتح: محمد ناصر الديف األلباني، طابف ابي عاصـ ، السنة ، 
ُّْ  

 . ُٗٔ/  َِالطبراني، المعجـ الكبير،( ٕٕ)
أبك بكر، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى )ت  لبييقي ،ا؛  َِٓ/ ّلمعجـ الكبير ، ، ا الطبراني(ٖٕ)

بيركت ،  –، دار الكتب العممية  ّـ( ،  السنف الكبرل ، تح:  محمد عبد القادر عطا ، طَُٔٔىػ/ ْٖٓ
ىػ( ٖٓٓ؛ العيني ، أبك محمد ، محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد )ت  ُٖٔ/ ّـ ،  ََِّىػ /  ُِْْ

 . ِّْ/  ٓبيركت ، د.ت ،   –ار إحياء التراث العربي د  ، عمده القارم شرح صحيح البخارم،
معقؿ بف يسار: بف عبداهلل بف معبر بف حراؽ بف ألم بف كعب بف عبد يكنى أبا عبد اهلل كىك صاحب (ٕٗ)

نير معقؿ أمره عمر بف الخطاب بحفره فحفره ككاف قد تحكؿ إلى البصرة فنزليا كبنى بيا داران كتكفي بيا في 
 .َُ/ ٕابف سعد ، الطبقات الكبرل،  ة بف أبي سفياف في كالية عبيد اهلل بف زياد.آخر خالفة معاكي

تح: عمي بف محمد بف  ىػ(، االيماف ،ّٓٗ(ابف منده ، أبك عبد اهلل ،  محمد بف إسحاؽ بف محمد )ت َٖ)
 .َِٔ/  ِـ، ُٖٔٗق/ َُْٔبيركت ،  –، مؤسسة الرسالة  ِناصر ، ط

 . ُّٓ؛ عبد بف حميد ، المنتخب في مسند عبد بف حميد ،  ِِْ/  ِ(الطيالسي ، مسند ، ُٖ)
 1-Ibn al-Kharat, Abdul Haq bin Abdul Rahman bin Abdullah bin al-Hussein d. 

581 ah, the consequences of the anniversary of death, investigation: Khader 

Mohammed Khader i. 1, Dar Al-Aqsa library-Kuwait 1406 Ah / 1986 ad. 
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 2-unknown yet died. 3 e , Abbasid state news, investigation: Abdul Aziz Al-

Douri, Abdul Jabbar al-Muttalib, Dar Al-Tala'a-Beirut, d, 21. 

 3-Al-Azraq, Abu al-Walid, Mohammed bin Abdullah bin Ahmed bin 

Mohammed, 250 Ah, news of Mecca and its effects, investigation: Rushdi Al-

Saleh Malhas, Dr. Dar. Al-Andalus publishing - Beirut, V. 2/7. 

 4-Al-Ghazali, Abu Hamed Muhammad ibn Muhammad al-Tusi d. 505 Ah, 

revival of religious sciences, D.  Dar Al-marefa, Beirut, Dr.  ،1/263. 

 5 -, Muhammad ibn Ishaq Ibn al-Abbas in 272 Ah, news of Mecca in antiquity 

and modernity, investigation: Abdul Malik Abdullah dheish, second edition, 

Dar Khader - Beirut, 1414 Ah / 1993 ad, 2. / 331. 

 6-Ibn Hamdan, Abu Ali, al-Hassan bin al-Hussein al-Hamdani d. 405 Ah 

benefits, news and stories about Al-Shafi'i, Hatem Al-ASM, Ma'arifat Al-

karkhi and others investigation: Amer Hassan Sabry i. 1 Dar al-Bashir al-

Islamiya-Beirut 1422 Ah / 2001 ad 

 7-Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim bin Habib bin Saad, 182 Ah, Kharaj Abu 

Yusuf, investigation: Taha Abdul Rauf Saad, Saad Hassan Mohammed, Al-

Azhar Heritage Library, d, 319 Ah. 

 8-Ibn Salam, Abu Obaid Al-Qasim ibn Abdullah Al-Harawi al-Baghdadi d. 224 

Ah, sermons and sermons of Abu Obaid, investigation: D. Ramadan Abdel 

Tawab, first edition, library of religious culture-Cairo, P. 198 ؛ 

 9-Ibn Zabar al-Rubaie, Mohammed bin Abdullah bin Ahmed Abu Salman, 379 

ah, the commandments of the scholars at the time of death, investigation: Salah 

Mohammed Al - khaimi, and Sheikh Abdul Qader Arnout, 1st floor, Dar Ibn 

Kathir - Damascus-Beirut. 

 10-Al-Bayhaqi, Ahmed bin al-Hussein bin Ali T. 458, Ahl al-Iman, 

investigation: Abdul Ali Abdul Hamid, 1st Floor, Al-roshd library-Riyadh 1423 

Ah / 2003 ad, 4/270. 

 11-Ibn munqez, Abu al-Muzaffar, Osama bin Murshed bin Ali d. 584 Ah 

literature section investigation: Ahmed Mohammed Shaker library of the year 

in Cairo 1407 Ah / 1987 ad 2. 

 12-Ibn Asaker, Ali ibn al-Hassan Ibn Hibatullah, died in 571 Ah / 1176 ad, 

history of Damascus, investigation: Amr ibn gharama Al-amrui, d, Dar Al-Fikr-

Damascus, 1415 Ah / 1995 ad.  ،25/439 ؛ 

 13-Al-Bary Muhammad ibn Abi Bakr ibn Abdullah ibn Musa died after 645 ah 

the jewel of the Prophet's lineage and his ten companions 1 Dar Al - Rifai-

Riyadh 1403 Ah / 1983 ad 2/355 ad. . 

 14 - the son of Abu Shayba, Abu Bakr, Abdullah bin Mohammed bin Ibrahim 

bin Othman died, 235 ah, the book Classified in Hadiths and antiquities, 

investigation: Kamal Yusuf al-Hout, 1st Floor, Al-roshd library-Riyadh 1409 

Ah. 1989 m 2/441 ؛ 

 15-AL-marouzi, Abu Abdullah Muhammad ibn Nasr d. 294 Ah, maximizing 

the value of prayer, investigation: Abdul Rahman Abdul Jabbar, first edition, 

Al - Dar library-Medina, 1406 Ah / 1986 ad, 2/815 ad. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)ُِٖٕ ) 
 

                                                                                                                                        

 16-Al-dhahabi , Shams al-Din Mohammed bin Ahmed bin Othman bin qaymaz 

748 Ah / 1348 ad, Sir Nabala, 1st floor, Dar Al-Hadith-Cairo, 1427 Ah / 2006 

ad, 3/15. 

 17-Al-murabid, Abu al-Abbas, Mohammed bin Yazid bin Abdul-Akbar d. 285 

Ah, consolation, investigation: Ibrahim Mohammed Hassan al-Gamal, Nahdet 

Misr, d.  ،141. 

 18-Al-dinouri, Abu Bakr, Ahmed bin Marwan d. 333 ah, the council and the 

jewels of knowledge, investigation: Abu Obeida Mashhour bin Hassan, Dar Ibn 

Hazm - Beirut, 1419 Ah / 1998 ad, 7/232. 

 19-Al-Bakri, Abu Obaid, Abdullah bin Abdulaziz bin Mohammed, died in 487 

Ah, Dictionary of names of countries and places, third edition, world of books - 

Beirut, 1403 Ah / 1983 ad, 3/735 ad. 

 20-Ibn Bata Abu Abdullah Obaidullah ibn Muhammad ibn Muhammad died in 

387 Ah, seventy hadiths on jihad, investigation: Yusri Abdul Ghani Al-Bishri, 

Qur'an library - Cairo, P.57. 

 21-Ibn Hajar al-Asqalani, Abu al-Fadl, Ahmed bin Ali bin Mohammed bin 

Ahmed d. 852 ah, the high demands of the eight supplements of the Musnad, 

first edition, Dar Al - Asima, Dar Al-Ghaith-Saudi Arabia, 1419 Ah / 1998 ad, 

12/342 ad. 

 22-al-fassawi, Abu Yusuf, ya'qub Ibn Sufyan t. 277 Ah date of Investigation: 

Akram Diya al-Omari second edition Al-Resala Foundation-Beirut 1401 Ah / 

1981 ad. 

 23-al-Harawi, Abu Ismail Abdullah bin Mohammed bin Ali d. 481 Ah, 

disparaging the speech and its people, investigation: Abdul Rahman Abdul 

Aziz Al - shabal, first edition, library of Science and governance-Medina 1418 

Ah / 1998 ad. 

 25-Ibn Rashid, Muammar ibn Abi Amr Rashid Al-azdi, 153 ah, Mosque, 

investigation: Habibur Rahman Al-Azmi, second edition, Pakistan Scientific 

Council, and the distribution of the Islamic bureau in. Beirut 1403 Ah / 1983 

ad. 

 26-ibn Abi Assem, the Sunnah of the Prophet, an investigation: Muhammad 

Nasser al-Din al-Albani, first edition, Islamic Bureau-Beirut, t. 

 27-al-Bayhaqi, Abu Bakr, Ahmed bin al-Hussein bin Ali bin Musa d. 458 Ah / 

1066 AD, the great Sunnah, edited by: Mohammed Abdel Kader Atta, third 

edition, scientific books House-Beirut 1424 Ah / 2003 ad. 

 28-Al-Aini, Abu Mohammed, Mahmoud bin Ahmed bin Musa bin Ahmed d. 

855 Ah, mayor of al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari, House of revival of Arab 

heritage-Beirut, D. 

 29-Ibn Munda, Abu Abdullah, Muhammad ibn Ishaq ibn Muhammad d. 395 

Ah, Iman, edited by: Ali ibn Muhammad ibn Nasser, second edition, Al-Resala 

Foundation-Beirut 1406 Ah / 1986 ad. 

 


