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ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم اللِه الرَّ

َمةُُ ُالُمقَــد ِّ
ْضلِهِ  أَْحَمُد اللهَ )تَعَالَى(  إِْحَسانِِه .. َعلَى َجِزيلِ ، َوأَْشُكُرهُ )سُْبَحانَهُ( َعلَى َعِظيِم فَ

ٍد( ..، َوأَُصل ِي َوأَُسل ُِم َعلَى أَْشَرِف ُرسُلِهِ   َوَخاتَِم أَنْبِيَائِِه )سَي ِِدنَا ُمَحمَّ
َصْحبِهِ ، َوَعلَى آلِهِ ، َصلَّى اللهُ َعلَيْهِ  ينِ ، َو ْعُد. َوَمِن اْهتََدى بَِهْديِه إِلَى يَْوِم الد ِ  ، َوبَ

ْت فِيِه ، َجلِيال   ا  َحَدثَ  – ةِ ينَدِ مَ لى الَ إِ  ةَ كَّ مَ  نْ مِ  - ةُ يَّ وِ بَ النَّ  ةُ رَ جْ الهِ  تِ انَكَ فَلَقَْد   ةُ عَ وْ رَ تََجلَّ
َر النَّبيُّ ـَكمَ وَ ، انِ ـيمَ اإلِ  ـا أََم َك أَنَّهُ لَـمَّ ِل؛ ذَِل ْصَحابَهُ  اُل االْمتِثَا َساَرعُوا إِلَيَْهاا ، ةِ رَ جْ الهِ بِ أَ

 هِ الِ ـمَ بِ  رَ اجَ هَ فَ ، هِ سِ فْ نَلِ  الَ تَ احْ  نِ مَ ِمنُْهْم فَ ، ْحَدانا  اٍت َووُ َزَرافَ وَ ، قَاال  َوِخفَافَا  َوثِ ، كُُهوال  َوفِتْيَانَا  

 . نِ يْ دَ اليَ  رَ فْ ِص " ةَ ينَدِ مَ لا"  مَ دِ قَ فَ ، ِحيَل بَيْنَهُ َوبَْيَن َمالِهِ َمْن  مْ هُ نْ مُ وَ ، هُ نْ مِ  ءٍ يْ شَ  وْ أَ 

ْعَد بِنَاِء  - َوِمْن ثَمَّ َشَرَع النَّبيُّ  ِريفِ بَ  ينَ رِ اجِ هَ مُ لا نَ يْ بَ " اةِ اخَ ؤَ مُ لا"فِي  - َمْسِجِدِه الشَّ

ِت الُمـَؤاَخاةُ ، ارِ صَ نْ األَ وَ  َكانَ ِ اسِ يَ الس ِ  قِ بْ السَّ  نَ مِ  ا  عَ وْ نَفَ  ْمِكينِ تَ لِ  الله  ولُ سُ رَ  هُ عَ بَ ي اتَّ ذِ الَّ  ي 

ْصَحابِهِ  رِ اعِ شَ ي مَ فِ  ةِ دَّ وَ مَ لا َصاار"ا ـَوال ِسيَّمَ ، أَ لَّاِذيَن َسااَرعُوا إِلَاى تَْجِسايِدَها َعلَاى ا "األَْن

ْصا ُمَواَساةِ َواإِليثَارِ ـاِذجِ الـفَقَدَُّموا أَْرَوَع نَمَ ، أَْرِض الَواقِعِ  الَّ بِبَيَااِن الَّتِي الَ يُْمِكاُن َو فَُها إِ

ْرآن ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ڌ  القُ

. ڌیی    ىئ     ی 
(1)

  

َرةِ الاا َزايُااِد َعااَدِدِهْم ، ُمَهاِجِريَن بِالَمِدينَااةِ ـَوَمااَع كَثْاا ااـمِ  -َوتَ  ة  رَ دْ قُاا اكَ نَااهُ  دْ عُااتَ  لَااـمْ ا ـمَّ

َضافَتِِهْم وى لَ عَ  ارِ صَ نْ لَ لِ  ْت بِالَمْساِجدِ  "ة  فَّ صُ "  النَّبِيُّ  مْ هُ أَ وَّ بَ  - مْ هِ ابِ يعَ تِ اسْ اْستِ ِ،  َكانَ النَّبَاِوي 

ْصَحابَهُ  بَ دَ نَوَ   َوُعــِرفُوا بَيْنَُهْم بـ )أَْهِل الصُّفَِّة( .، مْ هِ تِ انَعَ إِ  ىلَ إِ  أَ

ْساَلمِ  هُمْ  (أَْهُل الصُّفَّةِ )وَ  إْلِ ْضيَاُف ا  وال َماالٍ  أَْهالٍ  إِلَىاَل يَأُْووَن ، أَ
(2)

 مْ يهِ ِهاال يُلْ وَ ، 

ِر اللهِ  نْ عَ   .ال  حَ  الَ ة  وَ ارَ جَ تِ  ِذْك
(3)

 

َراِم ِمْن أَْهِل الصُّفَِّة َهؤُ  اغَ صَ  دْ قَ وَ  ِ انِ بَّاالرَّ  جِ هَ نْ الَما قَ ْفاوَ  مْ اتهُ يَ حَ الِء الِك  ُمواهَ ْساأَ وَ ، ي 
ِل األَْعَماِل،فَأَْوقَفُوا أَنْفُسَُهْم ، بِنَاِء َدْولَِة اإِلْسالَمِ  يفِ    .َوَعِظيِم الَمَهام ِ  ِلَجلِي

ُالموضوعُ:ُاختيارُُِّأسبابُُ
 :، ِهَي ِعدَّةُ أُُمورٍ   (أَْهِل الصُّفَّةِ )ابَِة َعْن َوقَْد َدفَعَنِي إِلَى الِكتَ 

                                                 

 . ٩ من اآلية  ( الحشر  :1)

ِ ، صحيح البخاريراجع : ( 2) دار (، 5/2732) َوأَْصَحابِِه َوتََخل ِيِهْم ِمَن الدُّنْيَا  بَاب كَْيَف َكاَن عَيُْش النَّبي 

 . مصطفى ديب البغا/تحقيق: د. هـ1023 الطبعة الثالثة، ابن كثير

الطبعة . بيروت، دار الكتب العلمية( 7/11) لحاكم النيسابوري، لنيْ يحَ حِ ى الصَّ لَ ك عَ رَ دْ تَ سْ المُ راجع :  (7)

 .: مصطفى عبد القادر عطا تحقيق. م1٩٩2 -هـ 1011 األولى
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ُب إِلَى الله ُ-1 رُّ ِر ِجيٍل َعَرفَتْهُ الدُّنْيَا . -تَعَالَى  -التَّقَ  بِاْلِكتَابَِة َعْن َخْي

ْصَرةِ اللِه َجَهاِدِهْم لِنُ أَْعَماِلـِهْم وَ َوإِلْقَاُء الضَّْوِء َعلَى  بِـ )أَْهِل الصُّفَِّة(، التَّْعِريفُ ُ-2

 َوَرسُولِِه. -تَعَالَى  -

اي بِالَمِدينَةِ الُمْجتََمُع اإِلْسالِميُّ  اهَ يْ لَ عَ  انَ ي كَ تِ ى الَّ لَ ثْ مُ ـلا رةِ وَ الصُّ  ارُ هَ ظْ إُِ -3 ؛ ِللتَّأَس ِ

ِعنَا الُمعَاِصرِ   . بَِها فِي َواقِ

ا لِ هْ أَ )ل وْ حَ  يرَ ـثِ ا أُ ى مَ لَ عَ  دُّ الرَّ ُ-4 َك ؛ َهااٍم َوأََكاِذيابَ أَوْ  نْ ِما ( ةِ فَّ الصُّ  مِ ْسارَ لِ َوذَِلا

 .ِسيَرتِِه  ولِ صُ فُ  نْ مِ  الـُمِهم ِ  لِ صْ ا الفَ ذَ هَ لِ  ةِ يحَ حِ الصَّ  ةِ ورَ الصُّ 

ُمنهـجُالبحـثُ:
  ِعدَّةِ َمنَاِهَج ِعْلِميٍَّة، ِهَي :ى لَ عَ  ثِ حْ ا البَ ذَ ي هَ فِ  تُ دْ مَ تَ اعْ 
 عِ بُّاااتَ ي تَ فِااا جَ هَ نْ ا الَماااذَ َهااا تُ مْ دَ خْ تَ اْسااا دْ قَاااوَ  : (ي  يخِ ارِ )التَّااا ي  ادِ دَ رْ تِ االْسااا جُ هَ نْ الَمااا -1

ِر، ،يثِ ادِ حَ األَ  ا لِ ْها)أَ  نْ َعا ةِ دَ ارِ الوَ  اتِ ايَ وَ الر ِ وَ  َواآلثَا  اهَ بَ وَ ْصاا أَ َهانِ يْ بَ  نْ ِماُمنْتَقِيَاا  (، ةِ فَّ الصُّ
 . يلٍ لِ دَ  نْ مِ  َديَّ لَ  رَ سَّ يَ ا تَ ـمَ بِ ، اهَ حَ جَ رْ أَ وَ 

 لَها ال  ل ِ حَ مُ ، البَْحثِ  اتِ دَ رَ فْ مُ  دَ نْ عِ  وفِ قُ الوُ هُ فِي ِ تُ مْ دَ خْ تَ اسْ  دْ قَ وَ :  يليُّ لِ حْ التَّ  جُ هَ نْ المَ  -2
ِص وَ وَ   .ا  فَ ا

َ لتَّ لِ  هتُ مْ دَ خْ تَ اسْ  دْ قَ وَ ي  : اطِ بَ نْ تِ االسْ  جُ هَ نْ مَ ال -7  اتِ ايَاوَ الر ِ  اتِ ارَ بَاعِ وَ  اتِ دَ رَ ْفاي مُ فِ  لِ مُّ أ
َضايَا البَْحِث َوَمْوُضوَعاتِِه .(؛ الْستِخْ ةِ فَّ الصُّ  لِ هْ أَ ) نْ عَ  ةِ دَ ارِ الوَ   الِص َما يُفِيُد فِي قَ

ِعْنَد الَحِديِث َعْن أََكاِذيبِ الـُمْبِطلِيَن َحْوَل )أَْهِل  هالَمنَْهُج الَجدَِليُّ : َوقَْد اْستَْخَدْمتُ  -0
ِل إ ِجي البَاِطا ِ ، َوَدْعَوةَ ُمَرو  ِ ظَْهاَر الَحق  َك إِ ِصَدا  بِذَِل  ةِ لاى التََّخل ِاي َعان اللََّجاَجاالصُّفَِّة(؛ قَا

ِل ال ِ :صُّفَِّة(؛ فِي َمْوقِفِِهْم ِمْن )أَْه ِر اإِللَِهي  َك اْستَِجابَة  ِللَْم ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ڌ  َوذَِل

. ڌے  ے  ۓ  ۓڭ 
(1)

 

ُُخطَّـةُالبحـثُ:
َمةُ  ْنُ:ُُمقَد ِّ ُنَُهَذاُالبَْحُثُمِّ ُ،َُويَتََكوَّ ثََُوثاَلثَةِّ ُ.وَُ،َُمبَاحِّ َُخاتَِّمة 

َمااةُ  ااا الُمقَد ِ ْت َعلَااى : ، أمَّ ُضااوعفَقَااْد اْشااتََملَ ، َوَماانَْهجِ البَْحااثِ ، أَْساابَاِب اْختِيَااار الَمْو
 َوُخطَّتِِه .

ُثُ اُالَمبَاحِّ ُفَقَْدَُجاَءْتَُعلَىَُهَذاُالتَّْرتِّيبُِّ:،ُالثالثةَوأَمَّ
ـفَِّة( *  ـ ُل : التَّْعِريُف بِـ )الصُّ  .الَمْبَحُث األَوَّ
ـفَِّة(الَمْبَحُث الثَّانِي : التَّعْ *   .ِريُف بِـ )أَْهِل الصُّ
اِل َحْوَل أَْهِل الصُّفَِّة الِكَرام .*  ُث : أََكاِذيُب الُجهَّ  الَمْبَحُث الثَّاِل
 َمْوُضوَعاتِِه. فِْهِرسُ البَْحِث، و َمَراِجعُ ، وَ الَخـاتَِمةُ ثُمَّ     

ٍد، َوعَلَى آَلِِه َوَصْحبِِه أَْجَمِعين َوَصلَّى اللهُ َوسَلََّم َوبَاَركَ   ..عَلَى نَبِي ِنَا ُمَحمَّ

ُ

                                                 

 .125 من اآلية : النحل( 1)
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ُد/ُصالحُمحمودُمحمودُالباجوري
ُاألستاذُالمساعدُبقسمُاألديانُوالمذاهبُ

الدعوةُاإلسالميةُبالقاهرةُكليةب
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لُُ ُالَمْطلَُبُاألَوَّ

 فَّةُِّـالصُ َمْعنَىُ
 

ادِ :  لُغَة   (فَّةُ الصُّ ) َضم ِ الصَّ ( ةُ ـلَّاـالظُّ )َوتَْشاِديِد الْفَااِء ، بِ
(1)

افَّةُ ِماَن الْبُنْيَااِن : وَ ،  الصُّ

 ِشبْهُ الْبَْهوِ 
(2)

 اْلَواِسعِ الطَِّويِل السَّْمكِ  
(3)

  .
(4)

  

َراُد بـ )الصُّفَِّة( اوَ  َك الْصِطاَلحيُ لُ المُ  َمْوِضعُ ا  : ذَِل ِ لمَ ا"ِمَن  َظلَّ الَِّذي ، "ْسِجِد النَّبَِوي 

َراُء اوَ ، َساِكينُ لمَ يَأِْوي إِلَيِْه ا َكانَ  ِزل  يَْسكُنُهُ .  لَـمْ َوَمْن ، َهاِجِرينَ لمُ فُقَ ُكْن لَهُ ِمنُْهْم ِمْن يَ
(5)

 

ُالَمْطلَُبُالثَّانِّي
ُفَّةُِّـالصُ نَْشـأَةُُ

 

َرَع فِي الُمَؤاَخاِة ثُمَّ شَ ، يفَ رِ الشَّ  هُ دَ جِ سْ مَ  بَنَى، ا  رَ اجِ هَ مُ  "ةَ ينَدِ مَ لا"  بيُّ النَّ  لَ صَ وَ  امَّ ـَ ل

ْصااَحابِهِ  ٍة لَ كِ ْشاامُ  ورَ ُهااظُ  بَ قَااعْ أَ  ةِ ينَاادِ مَ لا ىلَااإِ  "ينَ رِ اجِ َهاالما" قِ فُّ دَ تَاا ارَ رَ مْ تِ اْساا نَّ أَ  الَّ إِ ، بَااْيَن أَ

ْضال  َعِن .. تِِهمْ يشَ عِ مَ بِ  قُ لَّ عَ تَ تَ  ِت  "الُوفُودِ "فَ  نْ كُ يَ  ـمْ لَ  نْ مَ  مْ هُ نْ مِ وَ ، "الَمِدينَةَ "الكَثِيَرةِ الَّتِي َطَرقَ
َ بِ  ةٍ فَاارِ عْ ى مَ لَااعَ   ةَ دَّ ُماا وْ أَ ، مٍ ائِاادَ  ى  وَ أْ ى َماالَااإِ  ةٍ اَجااحَ بِ  َجِميعَااا   ءِ الَ ؤُ َهاا انَ ـااـكَ فَ ، َهااالِ هْ أَ  نْ ِماا دٍ َحااأ
ــَر ، مْ هِ تِ امَ قَ إِ  كَّ  لمـَ ا َهــَذا ادِ يجَ ي إِ فِ   بيُّ النَّ فَفَ

.. ينَ قِ ارِ ـالطَّ  ودِ فُ وُ لْ لِ وَ ، ينَ يمِ قِ مُ ـلا اءِ رَ قَ فُ لْ لِ ى وَ أْ

فَةِ  ةِ بَاعْ كَ الْ ) ىلَاإِ  (ِس دِ ْقالمَ ا تِ يْ بَ ) نْ مِ  ةِ قِبلَ يُل الْ وِ حْ مَّ تَ ا تَ مَ دَ نْ عِ  ةُ صَ رْ فُ الْ  تِ انَحَ وَ  رَّ (6) (الُمَشا
؛ 

ُ  لةِ بْ قِ الْ  طُ ائِ حَ  يَ قِ بَ  ثُ يْ حَ  أْل ِر اؤَ ي مُ ى فِ ولَ ا َر النَّبايُّ ، دِ جِ سْ لمَ خ ِ ِل َساْقٍف َعلَاى  فَأََم َذا َهابِعََما

                                                 

 . دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية، طبعة 513( المعجم الوسيط : ص 1)

ُت الُمقدَُّم أََماَم الْبُيُوتِ 2) الطبعة ، دار صادر، بيروت( 10/٩3) منظور، البن لسان العرب. ( البَْهُو : البَْي

 .األولى

ُل : سَ 7) ْرتَفَعَ ، َسْمكا  ، يَْسُمكُهُ ، َمَك الشَّْيءَ ( يُقَا  (12/007)لسان العرب : . فََسَمَك : َرفَعَهُ فَا

 . ٩/1٩5( لسان العرب : 0)

. سنة بيروت، المكتبة العلمية( 7/73) الجزري، البن األثير النهاية في غريب الحديث واألثر (5)

 .محمود الطناحيي، وتحقيق: طاهر الزاو. هـ17٩٩

 . للهجرة من السَّنَِة الثانية، ن ذلك في شعبان( كا6)
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طِ لا َي َهَذا المكَ ، َحائِ أَو )الظُّلَِّة( .، اُن بِـ )الصُّفَِّة(وسُم ِ
 (1)

 

ـالَ  »:   انِ ـمَ يَ الْ  نُ بْ  انُ ـمَ ثْ عُ  يَقُولُ   ار  دَ  مْ هُ ـلَ  نْ كُ يَ  لَـمْ وَ  - ةِ ينَدِ لمَ ابِ  ونَ رُ اجِ هَ لمُ ا رَ ثُ كَ  ـمَّ

(2) «. . ةِ فَّ الصُّ  ابَ حَ صْ أَ  مْ اهُ ـَ م  سَ وَ ، دَ جِ سْ مَ لا  اللهِ  ولُ سُ رَ  مْ هُ ـلَ زَ نْ أَ   – ىوَ أْ  مَ الَ وَ 
  

ُر ِللْبَاِحِث أَنَّ ال ظَْه َكاَن يَلْتَِقي بَرسُوِل اللِه  -ةَ ــالَِّذي يَْقُدُم الَمِدينَ -ُمَهاِجَر ـَوالَِّذي يَ

 ، ُه َك ـبَعْ  –  هُ ـثُمَّ يَُوج ِ  "ةِ ـفَّاالصُّ "ي فِا رُّ ــاقِ تَ سْ يَ  هُ ــنَّ إِ فَ  دْ جِ يَ  لَـمْ  نْ إِ فَ ، هُ لُ فُ كْ يَ  نْ ى مَ لَ إِ  -َد ذَِل
َ تَ يَ وَ ، هرَ مْ أَ  رُ دب ِ ا يُ ـمَ ثَ يْ رَ ؛ ا  تَ قَّ ؤَ مُ  .  هاتِ يَ حَ بِ  لِ الَ قْ تِ السْ لِ  لُ هَّ أ

(3)
 

ِ ْضرِ َعْمرو النَّ  ْبنُ  َطْلَحةُ يَقُوُل  ُجُل ِمنَّا إَِذا َهاَجَر إِلَى  »:   ي  إِْن  "ِدينَاةِ لمَ ا"َكاَن الرَّ

َكاَن لَهُ َعِريف  
(4)

َزَل َعلَ   افَّةِ  لَـمْ َوإِْن ، ى َعِريفِهِ نَ ْصاَحاِب الصُّ َزَل َمَع أَ ُكْن لَهُ َعِريف  نَ  يَ

» .(5)
 

                                                 

 العدد، أكرم ضياء العمري. د/خصائصه وتنظيماته األولى، المجتمع المدني في عهد النبوةراجع :  (1)

 ٩2،  1٩، المدينة المنورة، ص المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمية، سلسلة إحياء التراث اإلسالمي (12)

. 

مكة ، مكتبة دار الباز( 2/005) اب المسلم يبيت في المسجد: بىرَ بْ الكُ لسنن رواه البيهقي في ا (2)

 . تحقيق: محمد عبد القادر عطام. 1٩٩0 - هـ1010 ، سنةالمكرمة

السيرة النبوية، َعْرض وقائع وتحليل أحداث . علي محمد الصالَّبي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة  (7)

 . 727 ص1، ج م2221 -هـ 102٩سنة  ،السابعة

ف أحوالهم، يَلي أموَرهم، القَي ُِم بِأُُموِر القبيلِة أو الجماعِة ِمَن النَّاس ِريُف :ـ( اْلعَ 0) ان العرب : ـ)لس. ويتعرَّ

٩/27٩ ) 

 .هـ 1020 الطبعة الثانية، الموصل، مكتبة الزهراء(، 11/722) المعجم الكبيررواه الطبراني في  (5)
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ُالَمْطلَُبُالثَّالِّثُُ
ُ فَّةِّ َُمْوقِّــــُعُالص 

 

ِ بَ النَّ  دِ جِ سْ لمَ ا)ِر خ  ؤَ مُ فِي  "الصُّفَّةُ "ُع ــتَقَ  ْرقِي الشََّما (وي  ْكِن الشَّ ِ ـفِي الرُّ ِمْناهُ  اِلي 
(1)

 ،

ِت الَمْقِدِس "إِلَى  ْبلَتِِه َمَكان قِ  ُث َكاَن َمْدَخل  "بَْي  .(2) "انـعُثْمَ  بَاب"َحْي
 

ابِّعُُ ُالَمْطلَُبُالرَّ

َساَحةُُ فَّةُِّمِّ ُالص 
 

ْت تَتَِّسُع ِلعَ َها يَْبُدو أَنَّ و، "فَّةِ ــالصُّ " ةِ احَ ــسَ ى مِ لَ إِ  اتُ ـايَ وَ ر الر ِ شِ تُ  لَـمْ  يٍر ـاـَدٍد كَبِ ـاـَكانَ

بمُ ـبِأُم ِ ال َزَواِجِه  اْستَْخدََمَها فِي َولِيَمةِ  يَّ َحتَّى إِنَّ النَّبِ ، َحابَةِ الصَّ  ِمنَ   بِْنت ْؤِمنيَن، َزيْنَ
َوإِْن َكاَن بَْعضُُهْم ،  هِ ابِ حَ صْ أَ  نْ مِ  َرُجلٍ  (ائَةُ ـمِ ثَالَثَ ) الَولِيَمةَ َهِذِه  رَ ــَحضَ  َوقَدْ ،  َجْحٍش 

ِصقَِة لِ مُ ـلاِه ُحُجَراِت أَْزَواجِ  قَْد َجلََس فِي ُحْجَرةٍ ِمنْ  ِ  ْسِجدِ لمالَ  . النَّبَِوي 
(3) 

                                                 

لمسجد النبوي الشريف . محمد إلياس عبد الغني .الطبعة الرابعة، سنة بيوت الصحابة حول ا( راجع : 1)

 حب  تحقيق: مُ . بيروت، رفةــدار المع( 6/5٩5)بن حجر ، الفتح الباري، 00م، ص 1٩٩٩ -هـ1022

( مؤسسة الفرقان للتراث 1٩1/ 2، للسمهودي )فاء الَوفا بأخبار دار المصطفىراجع : وو. ين الخطيبالد  

 هـ، تحقيق : د/ قاسم السامرائي.1022بعة األولى اإلسالمي، الط

، محمد بن عبد الرحمن السخاوي. دار السلف. في بيان نبذة من أخبار أهل الصفة الِكفَّةِ  انُ حَ ُرجْ  (2)

 . 7٩ص ، أحمد الشقيرات، تحقيق : مشهور آل سلمان، الطبعة األولى. الرياض

َب بِ ، صحيح مسلمراجع :  (7) ُزوِل اْلِحَجاببَاب َزَواجِ َزيْنَ دار ، 1021( رقم 2/125) ْنِت َجْحٍش َونُ

 .: محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق. إحياء التراث العربي
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  رسمُتقريبيُلموقعُالص فة

ُ ُسولِّ يَرةُِّالرَّ لِّسِّ ُِّ يخي  ُالتَّارِّ ُ.ُساميُبنُعبدُاللهُالمغلوث.ُنَْقالًَُعنُكتابُ:ُاألَْطلَسِّ

133ُم،ُص2224ُهـُُـــ1421ُمكتبةُالعبيكان،ُالطبعةُالثالثةُ
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ُ
ُ

لُُ ُالَمْطلَُبُاألَوَّ
فَّةُِّـــــُسكَُّ ُاُنُالص 

 

ةُ  لُ أَ فَُهْم ، (1)اِجِريَن ـهَ مُ لَراِء اـَكانُوا ِمْن فُقَ  (أَْهِل الصُّفَّةِ )َعامَّ  "الصُّفَّةَ " َزلَ ـنَ َمنْ  وَّ
ِزُل بَِها َوأَقَاَم بَِها، َكَمـا  ْت تَ ِمَن اْلُوفُاو "َربَاءُ ــاْلغُ "َكاَن يَْن ُمْعلِنَاة   "الَمِدينَاةَ " ُدمُ ْقاِد الَّتِاي َكانَا

 (2). إِْسالََمَها 

افَّةَ ا)الَّاِذيَن اْساتَْوطَنُوا  "اءِ بَارَ غُ الْ "وَ  "ينَ رِ اجِ َهالمُ ا" بِ انِ ى جَ لَ إِ وَ   ضُ ْعابَ اْختَااَر ، (لصُّ

َ كَ ، ا  ارَ رَ طِ ال اضْ  مْ هُ نْ مِ  ة  بَ غْ رَ يَها؛ فِ  اإِلقَاَمةَ  ةِ ابَ حَ الصَّ   )َعِريف أَْهليُعَدُّ الَِّذي   ةَ رَ يْ رَ ي هُ بِ أ

َراَد أَْن يَْجَمعَ َكاَن  َحتَّى إِنَّ النَّبيَّ ، َمْن اْستَْوطَنََها أَشَْهرو، (الصُّفَّةِ   "أَْهَل الصُّفَّةِ " إَِذا أَ
َضَرهُ  َطعَاٍم َح ِرفَتِِه بِِهْم َوبِ  - لِيَْدعُوهُْم َويَْجَمعُُهمْ  -يِْه عَِهَد إِلَ ، ِل  . َمنَاِزلِِهمْ ِلَمْع

(3)
 

َزَل ـَكَماا اافَّةَ )ا نَاا َصااارِ ( الصُّ ْعااُض األَْن إِلْخااَوانِِهْم  ةِ يَّااانِ دَ جْ وُ ِة الْ كَ ارَ َشاالمُ ي اة  فِاابَااغْ رَ ؛ بَ

 ةِ ـينَادِ بالمَ  مْ هُ ـَ وِد ُدوٍر لاُجاوُ وَ ، كَ ِلاذَ  نْ عَ  مْ ائِهِ نَغْ تِ اسْ  مَ غْ رَ ، الُمَهاِجِرينَ 
(4)

:  الءِ ؤُ َها نْ ِماوَ ، 

رَ )  عيدٍ َساا وبُااأَ )، وَ (انَمااعْ النُّ  نُ ْباا ةُ ثَااارِ حَ ) وَ ، (رٍ امِ ي َعاابِااأَ  نُ ْباا ةُ لَااظَ نْ حَ )وَ ، (كٍ اِلاامَ  نُ ْباا اءُ الباا

( ،(ي  رِ دْ الخُ  ْرَزةَ األَْسلَِمي  ِضَي اللهُ َعنُْهْم َجِميعَا  ( األَْسلَِمي   َكْعب نُ َربِيعَةُ بْ )و، و)أَبُو بَ . َر
 

(5)
 

ُالَمْطلَُبُالثَّانِّي
ُالصُ ــعَُ ُفَّةَُِّدُدُأَْهلِّ

                                                 

 تحقيق: عبد الرحمن النجدي، الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية، البن تيمية . مجموع الفتاوى( راجع  : 1)

 ( 1/727وفاء الوفاء ) (،٩0ص ) الِكفَّةِ  انُ حَ ُرجْ  (،11/53)

. هـ1026الطبعة األولى ، مؤسسة قرطبة( 071/ 3)  تيمية، البن نة النبويةمنهاج السُّ ( راجع : 2)

 .محمد رشاد سالم /تحقيق: د

سنة ، الطبعة الرابعة، بيروت، دار الكتاب العربي (1/736) لصبهاني، لحلية األولياء( راجع : 7)

 .(٩6)ص  الِكفَّةِ  انُ حَ ُرجْ و ،  هـ1025

 . ٩1 ص:  لمجتمع المدني في عهد النبوةا( 0)

 (.2/71،  2/72( ، )732، 756، 753،  1/752) حلية األولياءراجع على الترتيب :  (5)
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َوايَاُت فِي َعد ِ أَْهِل الصُّفَّةِ  ِت الر ِ َضاَربَ تَ
 (1)

 فُ ِلاتَ خْ يَ َكااَن   هُمْ دَ دَ َعاَوالظَّاِهُر أَنَّ ، 

ا قَالَّ ذَ يَِقلُّاوَن إِ وَ ، ةَ ينَادِ المَ " ودُ فُاالوُ " ا قَاِدَمتِ ذَ إِ  ونَ يدُ زِ يَ  ُهمْ فَ ، الِ وَ حْ األَ اِت وَ قَ وْ الِف األَ تِ اخْ بِ 

رٍ  ِمانْ ، ا َطاِرئ  انِهَ كَّ ِض سُ لِبَعْ أَْو َطَرأَ ، َربَاءُ الطَّاِرقُوَن الغُ  ْزوٍ ، َسافَ أَْو ، أَْو َشاَهادَةٍ ، أَْو َغا

ْعَد عُْسرٍ ، أَْو َزَواجٍ ، َمْوتٍ  . أَْو يُْسٍر بَ
 (2)

 

رُ فِ  - الصُّفَّةِ بِ يَن يمِ قِ مُ ـلا دَ دَ نَّ عَ ى أَ لَ عَ  " ينَ عِ السَّبْ " ودِ دُ ي حُ فِ  انَ كَ  -ِة يَّ ادِ وِف العَ ي الظُّ
ِل قَْولِ ؛ َرُجال   َرةَ  يبِ أَ  بَِدلِي ُت سَْبِعيَن ِمْن أَْهِل الصُّفَّةِ  »:  ُهَرْي َما ِمنُْهْم َرُجال  َعلَْياِه ، َرأَْي

... ِرَداء  
 » (3)

ُت سَْبِعينَ  »:  هُ لُ وْ قَ فَ ،  ُر بأنَّهم كَ  « َرأَْي  .كَ لِ َر ِمْن ذَ ثَ كْ وا أَ انُ يُشِع
(4)

  

                                                 

تفسير ، 235( رقم 25/126المعجم الكبير للطبراني )، 1021( رقم 2/125راجع : صحيح مسلم ) (1)

نار، مصر، محمد رشيد رضا. دار الم( 16/ 7ر )لمناتفسير ا، دار الشعبطبعة  ( 702/ 7) القرطبي

 (. 11/11) مجموع الفتاوىهـ، 1763الطبعة الثالثة 

حلية ، وراجع : بيروت، دار إحياء التراث العربي (5/٩1) ، لبدر الدين العينييارِ ة القَ دَ مْ ( راجع : عُ 2)

 . 725ص، ، للصالبيالسيرة النبوية، (6/5٩5فتح الباري )، (1/702األولياء )

َجاِل في الَمْسِجد ) ( رواه7)  . 071( رقم 1/132البخاري : بَاب نَْوِم الر ِ

 . 1/576( فتح الباري : 0)
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ُالَمْطلَُبُالثَّالِّثُُ

فَّةُِّ ُالص  ُأَْسَماُءُأَْهلِّ
 
 

َ ائَِماة  بِ قَ َوَهاِذِه  َصاَحابَِة َرُساوِل اللاِه  ْشاَهرِ ْساَماِء أَ أ افَّةَ( ِماْن  َوقَااْد ، َماْن َساَكَن )الصُّ
 :  َهَذا النَّْحوِ ُمْعَجِم َعلَى ـَعلَى ُحُروِف ال َرتَّبْتُُهْم 

ْرَداءِ  -1 .   َعاِمر نُ بْ عَُوْيِمُر ، أَبُو الدَّ
(1)

 

ر ٍ اْلِغفَاِريُّ  -2 .  ةُجنَادَ  نُ بْ  بْ ، ُجْندُ أَبُو َذ
(2)

  

اح لا نُ بْ َعاِمُر ، أَبُو ُعبَْيدَةَ  -7    .(3)َجرَّ

َرةَ  -0    .(4)الدَّْوِسي   رٍ خْ صَ  نُ بْ  نِ مَ حْ الرَّ  دُ بْ عَ ، أَبُو ُهَرْي

َراُء بْ  -5 َصاِري   نُ اْلبَ ٍك األَْن    .(5)َماِل

ُل بْ  -6 الَ    .(6) الَحبَِشي   حٍ َربَا نُ بِ

   .(7) التَِّميِمي   األََرت ِ  نُ َخبَّاُب بْ  -3

  . (8) َكْعب األَْسلَِمي   نُ َربِيعَةُ بْ  -1

َرِشي   َخطَّابِ ـالْ  نُ َزْيُد بْ  -٩   .(1) القُ

                                                 

، كشف المحجوب، 02٩0رقم  (7/1٩كتاب الهجرة )ن : يْ يحَ حِ ى الصَّ لَ ك عَ رَ دْ تَ سْ المُ راجع :  (1)

، ٩2 الكتاب، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، : د / إسعاد عبد الهادي قنديل للهجويري : تحقيق

 . 211ص ، هـ17٩0جمادى األولى 

 (7/702وتفسير القرطبي )، (1/752حلية األولياء ) راجع :  (2)

 . 216كشف المحجوب : ص ، 02٩0رقم ( 7/1٩) كرَ دْ تَ سْ المُ راجع :  (7)

 (.733، 1/736)حلية األولياء راجع : ( 0)

 . 1/752:  المرجع السابق( 5)

 (.215ص )كشف المحجوب  (،1/70٩) حلية األولياء راجع : (6)

 (.216ص )كشف المحجوب (، 1/75٩) حلية األولياء راجع :  (3)

، الطبعة األولى، لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي (6/251) بن األثيرأسد الغابة، الع : ( راج1)

دار  (2/030) حجر ، البنفي تمييز الصحابة اإلصابةوراجع : ، ، تحقيق : عادل الرفاعي هـ1013سنة 

 .تحقيق : علي محمد البجاويم، 1٩٩2 -هـ 1012، الطبعة األولى، سنة بيروت، الجيل
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   .(2)َمْولَى أَبِي ُحذَيْفَة ، َساِلم -12

.   ي  حِ مَ الجُ  رٍ امِ عَ  نُ بْ  يدُ عِ سَ  -11
(3)  

.  ي  سِ ارِ الفَ  انُ ـمَ لْ سَ  -21
(4) 

َرِشي   أُم ِ َمْكتُوم نُ عَْبُد الله بْ  -71 .  القُ
 (5)

 

 .ُ الُهذَِلي  َمْسعُود  نُ عَْبُد الله بْ  -01
(6)

 

.  السُّلَِمي   ةَ يَ ارِ سَ  نُ بْ  اضُ بَ رْ عِ الْ  -51
 (7)

 

.   ي  نِ هَ ر الجُ امِ عَ  نُ بْ  ةُ بَ قْ عُ  -61
(8)

  

.   لعَنَِسي  ا يَاِسر نُ اُر بْ ـَ َعم   -13
(9)

 

ُب بْ  -11 َصاِري   َماِلكٍ  نُ َكْع .   األَْن
(10)

 

   .(11) اللَّيِثِي   األَسْقَعِ  نُ َواثِلَةُ بْ  -1٩

                                                                                                                                               

 (.213ص )كشف المحجوب  (،1/763)حلية األولياء  راجع : (1)

 (.213ص )كشف المحجوب  (،1/732) حلية األولياءراجع : ( 2)

 . 1/761:  راجع : حلية األولياء (7)

 (.216ص )كشف المحجوب (، 1/763) ولياءحلية األراجع : ( 0)

 .(0/622راجع : اإلصابة ) (5)

 (.216ص )كشف المحجوب (، 1/735) حلية األولياء راجع : (6)

 (.772رقم ، 1/135) نيْ يحَ حِ ى الصَّ لَ ك عَ رَ دْ تَ سْ المُ راجع :  (3)

 . 237ص ، الِكفَّة انُ حَ ُرجْ راجع :  (1)

 . 02٩0رقم  (7/1٩)ن يْ يحَ حِ ى الصَّ لَ ك عَ رَ دْ تَ سْ المُ راجع :  (٩)

 (.111/ 52، )بيروت، دار الفكر. علي بن الحسن الشافعي. تاريخ مدينة دمشق راجع : (12)

  .(6/5٩1بة )، اإلصابيروت، دار صادر (3/023) سعد، البن ىرَ بْ الطبقات الكُ  راجع : (11)
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ُ
 

، (1) (لُ ْهاالجَ ) وَ هُ اإِلنَْساِن  ىلَ عَ  َوُجْندُهُ  " يسُ لِ بْ إِ  " هُ نْ مِ  لُ خُ دْ يَ  ابٍ بَ  مَ ظَ عْ أَ ال َشكَّ أَنَّ 

ر  ثِ كَ ف ، ا  ق ااحَ  لَ اِطااالبَ ال  ، وَ اطِ بَاا قَّ الَحا هُ لَاا لُ ي ِااخَ يُ ، الَّاِذي هِ ِلااهْ جَ  لِ بَااقِ  نْ ى ِمااتَ ؤْ يُا اِس النَّاا نَ ِماا يا
َ طَ الخَ  هُ لَ  فُ رِ خْ زَ يُ وَ   !  ابِ وَ الصَّ وَ  ينِ قِ اليَ  اتِ جَ رَ ى دَ لَ عْ ي أَ فِ  - هِ يْ نَيْ ي عَ فِ  - هُ رَ هِ ظْ ى يُ تَّ حَ  أ

( َصاَر الجَ  َصااِحبُهُ َماَواِطَن فَإَِذا اْجتََمَع إِلَى الَجْهِل )الغُلُوُّ ُف  ْهُل ُمَركَّبَا ، فَاال يَتَعَارَّ
ْل  ِل، بَ لَ ِل َوالزَّ ابِ  ةُ ارَ مَّ األَ  هُ سُ فْ نَوَ  اهُ وَ هَ  هِ يْ لَ ي عَ لِ مْ ا يُ ـمَ بَ سْ حَ  فُ رَّ صَ تَ يَ الَخلَ .. َوِماْن ثَامَّ وءِ السُّ

ُل المفَاِهيُم، َويَقَُع اإِلنَْسااُن فِا ُر، َوتَتَبَدَّ ُب الَمعَايِي رَّ اوِ َهامَ ي تَنْقَِل َزاِلاِق الَهاَوى، ىدَ ي الا ، َوَم
 ..عِ دَ البِ وَ  كِ رْ الش ِ  نِ اثِ رَ بَ وَ ، اللِ الضَّ  اتِ عَ قَ نْ تَ سْ مُ وَ 

ِهِ  – انُ سَ نْ اإلِ  بُ لِ قَ نْ ا يَ ذَ كَ هَ وَ   قَ ق ِ حَ يُ  نْ أَ  نْ ال  مِ دَ ، بَ إِلَى أََداةِ تَْدِميٍر َوإِفَْسادٍ  -بَِجْهلِِه َوغُلُو 
 . (ادُ شَ رْ اإلِ وِ  اءُ نَالبِ ) يَ هِ وَ ، ِض رْ ي األَ فِ  فَ لِ خْ تُ ا اسْ هَ لِ جْ أَ  نْ ي مِ تِ الَّ  ةَ ايَ الغَ 

َطلَِق أَقُوُل : لَقَْد  افَّةِ َوالغَاالُوَن  َجاِهلُونَ لاـانََساَج َوِمْن َهَذا الُمْن ِل الصُّ ، ِماْن َحاْوَل أَْها

ِب وَ ِماَن  َعاَدَدا   َصَحابَِة َرسُوِل اللِه  ا لَ عَاي جَ ذِ لَّاا رُ ْمااألَ ، اأْلَْوَهاامِ األََكاِذيا َعاْن  ةَ ورَ الصُّ
َراِم   . ةٍ لَ ِص بِ  والَحقِيقَةِ  َواقِعِ ى اللَ إِ  تُّ مُ ـال تَ ، مِ ـالِ عَ المَ  ةَ هَ وَّ شَ مُ َهُؤالِء الِك

ِب اآلتِيَِة : فِي اأْلََكاِذيبِ َويُْمِكُن إِْجَماُل َهِذِه   الَمَطاِل

                                                 

 -هـ 1025 لطبعة األولى، سنة. ا بيروت، دار الكتاب العربيالجوزي . ، البن تلبيس إبليسراجع :  (1)

 .165ص ، السيد الجميلي: د/ تحقيق م .1٩15
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لُُ ُالَمْطلَُبُاألَوَّ
ُا ُإِّلَىُأَْهلِّ وفِّيَّةِّ فَّةنِّْسبَةُُالص  ُلص 

 

 

 (الصُّوفِيَّةِ ) نِْسبَةَ ْت َطائِفَة  َزَعمَ 
(1)

كَ (أَْهِل الصُّفَّةِ )إِلَى    َجاِمعَةٍ  َعالقَةٍ ُوُجوِد لِ  ؛ َوذَِل

ِريقَْينِ  أْيمَّ ـَومِ ، بَْيَن الفَ َب إِلَى َهَذا الرَّ  : ْن ذََه

 يُّ دِ رْ وَ رَ هْ السُّ  -1
(2)

ي فِ  لُ ثَّ مَ تَ تَ  "أَْهِل الصُّفَّةِ "و "ةِ فَ المتصو ِ " نَ يْ بَ  ةَ القَ العَ  نَّ ى أَ رَ يَ فَ :  

ْزلَِة وَ  ب ِ حُ  َك قَْولُاهُ اِس النَّا نِ عَ  ادِ رَ فِ االنْ العُ اـلَ  »: ، َوِماْن ذَِلا  ىارَ وَ تَاوَ  ةِ وَّ بُاالنُّ  دُ ْهاعَ  عُادَ بَ  ـامَّ

، اَهاااابَ بَ رْ أَ  تْ َكااالَّ مَ تَ وَ  اتُ ادَ العَااا تِ رَ ثُاااكَ وَ ، اَهاااابُ جَ حِ  فَ ِشاااكُ وَ  االتُ َهاااالجَ  تِ بَااالَ غَ وَ ، اَهاااورُ نُ 
َ بِ  ة  فَ ائِ طَ  دَ رَّ فَ تَ ، اهَ ابُ طَّ خُ  رَ ثُ كَ وَ  انيَ الدُّ  تِ فَ رَ خْ زَ تَ وَ   وامُ نَتَ اغْ فَا، ةٍ يَّ َسانِ  الٍ وَ ْحاأَ وَ  ةٍ حَ الِ صَ  الٍ ـمَ عْ أ

(3)" اايَ وَ زَ " مْ هِ وسِ فُ نُ لِ  واذُ خَ اتَّ وَ ، ةَ لَ زْ العُ 
باـ  ة  وَ ْساأُ  ؛ىرَ ْخاأُ  ونَ دُ رِ فَانْ يَ وَ ، ة  ارَ تَ  ايهَ فِ  ونَ عُ مِ تَ جْ يَ  

                                                 

 بكيالسُّ ل قَ كما نَ، قولٍ  هم إلى ألفِ حتى أوصلها بعضُ ، المنتمين إلى التصوف في تعريفه اختلفت ألفاظُ  (1)

ومن ، هـ(1023 سنة، بيروت، عالم الكتب، 102ص  5، ج. )راجع : طبقات الشافعيةالحابن الصَّ عن 

كشاف اصطالحات الفنون . )كومراعاة أنفاسِ ، كحواسِ  ظُ فْ هو حِ التصوف الشبلي :  قولُ ذه التعاريف ه

في  )الصوفية( انتشرتوقد ، م(1٩٩6الطبعة األولى ، مكتبة لبنان، 1122ص  2، جللتهانوي، والعلوم

مضاد  لٍ عْ فِ  د ِ رَ كَ ؛ العبادة ةِ دَّ وشِ  دِ هْ تدعو إلى الزُّ  م اإلسالمي في القرن الثالث الهجري كنزعاٍت فرديةٍ العالَ 

ثم ( الصوفية)ة معروفة باسم زَ يَّ مَ ـمُ  طرائقحتى صارت  . ثم تطورت تلك النزعاتفِ رَ اس في التَّ ـلالنغم

: )راجعه أصنافا . وصار أهلُ ، عفتشعب التصوف وتنوَّ ، أهل البدع ن ليس فيهم من طوائفِ انتسب إليهم مَ 

دار الندوة العالمية ، مانع الجهنيالمعاصرة. د/ المذاهب واألحزابالموسوعة الميسرة في األديان و

 (.20٩ص 1ج، هـ1022الطبعة الرابعة ، الرياض، للطباعة والنشر والتوزيع

ر  ، شافعي   ( هو عمر بن محمد بن عبد الله السُّْهَرَوْرِدي  : فقيه  2) . مولده . ِمن كبار الصوفيةِ ظ  واعِ ، ُمفس ِ

، كتابا  معظمها في التصوف 0٩نحو ووفاته ببغداد. له  - بأذربيجان، انجَ نْ من زَ  بالقُرب - في سهرورد

. نغبة البيان في تفسير القرآن، عوارف المعارف، مؤنس العشاق، الغُربة الغريبة، ومنها: كلمة التصوف

وسوعة الم، 61ص 5ج. دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، . خير الدين الزركليمعجم األعالم)راجع : 

  – 216ص ، م1٩٩2 -هـ 1012القاهر. الطبعة األولى ، دار الرشاد. د/عبد المنعم الحفني. الصوفية

21٩.) 

َوايَـا : َجْمُع 7) ِضِهْم َعِن النَّاِس  (َزاِويَةٍ )( الزَّ ِزَواءِ" أي االنْقِبَاض؛ النْقِبَا ا ِمَن "االْن أَْو ِمْن ، َمأُْخوذ  إِمَّ

ْرِن  ذه الزواياَوه. َميْلِِهْم َعِن البُْعِد َعِن النَّاِس ـِ ناحيته؛ ل "َزاِويَِة البَْيتِ" أي ِف" فِي القَ ظُُهوِر"التََّصوُّ َحاِدثَة  بِ

 ويأتيه فيه بعضُ ، ي فيهويختلِ ، ا للعبادةمَ  خصصه شخص  المكان الذي يُ  يُراد بها:. والهجري الثَّاِلثِ 
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اافَِّة( ِل الصُّ َ فَاا .. ابِ بَاارْ األَ  ب ِ رَ  ىلَااإِ  ينَ ِلااهِ تَ بْ مُ ، ابَ بَ ْساااألَ  ينَ كِ ارِ تَاا، )أَْهاا  حَ الِ َصاا مْ هُ ـَ لَاا رَ مَ ثْ أ
َ يَّ هَ تَ وَ ، الِ وَ حْ ألَ ا يَّ سَنِ وَ ، الِ مَ عْ األَ   انِ َساالل ِ  دَ ْعابَ  مْ هُ ـلَا ارَ َصاوَ ، ومِ لُاالعُ  ولِ بُاقَ لِ  ومِ هُ الفُ  اءُ فَ صَ  أ

(1)  «  ا. هـ ان  ـمَ يْ إِ  انِ ـيمَ اإلِ  دَ عْ بَ وَ ، ان  فَ رْ عِ  انِ فَ رْ العِ  دَ عْ بَ وَ ، ان  سَ لِ 
 

يُّ وفِ نُ مُ لا -2
َرى:  (2)  ِر، " الُمنُــوفِيُّ " ويَ ِريقَْيِن تَتََمثَُّل فِي ِشدَّةِ الفَْق لَةَ بَْيَن الفَ أَنَّ الص ِ

ِرِه َعلَى الِغنَى،  افَّةِ َوإِيثَا ِل الصُّ ا"وا نُ طَ وْ تَ اْسا م  وْ قَا مْ ُها »:  فَيَقُوُل َعْن أَْها وا فُّ َصا، فَ "ةَ فَّ الصُّ

، « ارِ يثَااإلِ بِ  وِس فُاالنُّ  وظِ ُظاحُ  نْ وا ِمامُ َصاتَ اعْ ، وَ ارِ يَ غْ األَ  نَ ا مِ وهَ قُّ نَوَ ، ارِ دَ كْ األَ  نَ مِ  مْ هُ سَ فُ نْ أَ 
، مْ هِ يْ لَ عَ  رِ قْ الفَ  ةَ بَ لَ غَ  ،مْ هِ ارِ بَ خْ أَ  نْ مِ  ودُ هُ شْ المَ وَ ، مْ هِ ـالِ وَ حْ أَ  نْ مِ  رُ اهِ الظَّ  انَ كَ وَ  »:  الَ قَ  نْ ى أَ لَ إِ 

 ةِ َماعِ طْ األَ  نَ ِما مْ هُ ـلَا رَ َضاال حَ ، وَ انِ َعاوْ نَ مْ هُ ـلَا عْ مِ تَ جْ يَ  مْ لَ ، فَ اهَ ـَ ل مْ هُ ارَ يَ تِ اخْ وَ  ةَ لَّ القِ  مْ هُ ارَ يثَ إِ وَ 

 (3). «ا. هـ   انِ نَوْ لَ 

ُث يَقُولُ :  (4) ياذِ البَ الكَ  -7 ا نِْسابَتُُهْم  »:  ةِ َحِديثِِه َعِن الصُّوفِيَّ  فِي َمْعِرِض  َحْي َوأَمَّ

اافَّة" إِلَااى َرُكااوا الاادُّنْيَا، فََخَرُجااوا َعااِن " الصُّ َك أَنَُّهااْم قَااْوم  تَ فَإِنَّااه َعااْن َظاااِهِر أَْحااَوالِِهْم؛ َوذَِلاا

الَِد، َوأََجاعُوا األَْكبَاَد، َوأَْعَروا اأْلَْجَسادَ  َطاِن، َوَهَجُروا األَْخَداَن، َوَساُحوا فِي البِ ْم لَ ، األَْو

ِر َعْوَرةٍ، َوَسد ِ َجْوعٍَة  الَّ َما ال يَُجوُز تَْركُهُ ِمْن سَتْ   (5)  «يَأُْخذُوا ِمَن الدُّنْيَا إِ

                                                                                                                                               

، دار األرقم، لكتاني، لنظام الحكومة اإلسالمية ،10/760:  لسان العرباجع : ر. هبُ الَّ مريديه وطُ 

 .(762ص1، جالطبعة الثانية. لبنان، بيروت

 (.322صفحة ، 73الجزء ، 1المجلد ، مجلة المنار)نقال  عن ، ( عوارف المعارف1)

معالم )تبه: ن كُ مِ ، هـ1712مصر سنة ب (منوف): ُولد في  المنوفي ( هو السيد محمود أبو الفيض2)

 . وغيرها، (شرح الِحكَم)و، (اإلسالمي مدخل إلى التصوف)و، (جمهرة األولياء)و، (ى اللهالطريق إل

  .1/171( جمهرة األولياء : 7)

، أُطلِق عليه (بُخارى)ن أهل الكالباذي : ِمن ُحفَّاظ الحديث. مِ إسحاق الحنفي البخاري  هو محمد بن( 0)

ف)لِعلمه وفضله. له كتاب  (تاج اإلسالم) ف( ( َجَمَع فيه مذهبَهم وأحوالَهم التَّعرُّ حتَّى قيل : لوال )التَّعرُّ

، الموسوعة الصوفية، ص 5/2٩5معجم األعالم : راجع : ). هـ 712تُوف ِي سنة ا ُعِرَف التصوف. ـمَ ـلَ 

771 – 702 .) 

ف لمذهب أهل التصوف (5) رُّ ، وتبير، دار الكتب العلمية. أبو بكر محمد بن إسحاق الكالباذي. التَّعَ

 .11ص، تحقيق : أحمد شمس الدين. م1٩٩7 -هـ 1017الطبعة األولى ، لبنان
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د ُ:مال ُنَاقََشـةَُُوالرَّ
ِب بَااْينَ  ِرياا فَةِ ) ال َشااكَّ أَنَّ ُمَحاَولَااةَ التَّْق ِ َصااو  اافَِّة(  (المتَ ِل الصُّ  هٍ ْجااوَ  ىلَااإِ  رُ ِقااتَ فْ تَ َو)أَْهاا

 ةَ فَ و ِ صَ تَ المُ  نَّ أَ . َوالَواقُِع ةِ يَّ وِ بَ النَّ وَ  ةِ يَّ آنِ رْ القُ  ولِ صُ األُ  ىلَ عَ  دُ مِ تَ عْ يَ ، يحٍ حِ صَ  يرٍ رِ بْ تَ وَ ، حٍ يرِ صَ 
َك ِمْن نَاِحيَتَْيِن  (،أَْهِل الصُّفَّةِ ـ )بِ  مْ هِ فُ و ِ صَ تَ  اِس سَ أَ فِي  مْ هِ قِ لُّ عَ تَ  يفِ  د  نَتَ سْ مُ  مْ هُ ـلَ  سَ يْ لَ  َوبَيَاُن ذَِل
: 

يَةُُاألُولَىالنَُّ ُ:ـُُاحِّ ي  ُاالْشتِّقَاُقُالل غَوِّ

افَِّة؛ ى لَاإِ  "فِ وُّ صَ التَّ " نِْسبَةَ  تَأْبَى ةُ غَاللُّ فَ  ِل الصُّ َل أَْها ْصا  ِلَكِلَماِة )ُصاوفِيَّة( الثِايَّ الثُّ ألنَّ األَ

ا:  نَ ُب ِماركَّ تَ يَ  ااِء )َصاَوَف(. أَ الفَاوَ ، اوِ الاوَ وَ ، ادِ الصَّ افَّةِ ) ةِ َمالِ كَ لِ  الثِايُّ الثُّ  لُ ْصاا األَ مَّ  هُ نَّاإِ فَ  (الصُّ
ِت )الصُّوفِيَّةُ( ِمْن )أَْهِل الصُّفَِّة(  (ف ا )َصفَّ عَّ ضَ اِء مُ الفَ وَ ، ادِ الصَّ :  نَ ُب مِ كَّ رَ تَ يَ   : يلَ قِ لِ َولَْو َكانَ

(صُف ِ ) ي 
ُث اللُّغَِة  - نِ يْ تَ مَ لِ الكَ  نَ يْ الُف بَ الخِ فَ . (1)  ِ اَل أِلَ جَ المَ  كُ رُ تْ ر  ال يَ اهِ ظَ  -ِمْن َحْي  .ةٍ شَ اقَ نَمُ  ي 

يَةُُالثَّانِّيَةُُ َُهُبُِّب ُشَُالتَُّـُُالنَّاحِّ ُ:ُةُِّفَُّالصُ ُلُِّهُْأَُُالُِّعَُفُْأ
فَةِ  امَّ أَ  ِ َصاو  َل ِماْن ُوُجاوِد َشابٍَه بَاْيَن المتَ افَّةِ َو) َماا قِيا ِل الصُّ (، فَايُْمِكُن إِْجَمالُاهُ فِاي أَْها

 َوْجَهْيِن : 
ُل : ُحبُّ الَوْجهُ  ِر، َوإِيثَارُ ال أَْهلِ )األَوَّ  ِه َعلَى الِغنَى :صُّفَِّة( ِللْفَْق

ِر عَ   أَْهِل الصُّفَّةِ  الَمشُْهوُر ِمْن أَْحَوالِ  َوالَ ، ثَْوبَانُ  مْ هُ ـلَ  عْ مِ تَ جْ يَ  مْ لَ فَ ، مْ هِ يْ لَ َغلَبَةُ الفَْق

 .َحَضَرهُْم ِمن األَْطِعَمِة لَْونَان
(2)

 

ي :آلتِ لِ  كَ لِ ذَ وَ  ؛" ةِ فَ و ِ صَ تَ المُ  " نَ يْ بَ وَ  مْ هُ نَيْ بَ  هٍ بَ شَ  ودَ جُ وُ  غُ و ِ سَ ا ال يُ ذَ هَ  نَّ أَ  رَ يْ غَ 
 
 

َصابَ  يذِ الَّ  رَ قْ الفَ أَنَّ  -1 فَقَاْد َهااَجُروا إِلَاى ؛ مْ هِ ارِ يَ تِ اخْ بِ  نْ كُ يَ  لَـمْ   (الصُّفَّةِ  )أَْهلَ  أَ

ااةَ  -تَاااِرِكيَن  َرُسااوِل اللااِه  ُكااْن لَااـُهْم بِالَمِدينَااِة َدار  َوال  أَْمَوالَااـُهْم َوَمتَاااعَُهْم، َولَااـمْ  -بَِمكَّ يَ

َراَء(، َوأَنَُّهْم  -تَعَالَى  -َمأَْوى، َوقَْد َوصَفَُهُم اللهُ  ـقَ َوالَمعْنَى: ، (3) ڌ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ڌبِأَنَُّهْم )فُ

ِر َواألَمْ  نَ وا مِ جُ رَ ا خَ ـمَ نَّ إِ  مْ هُ نَّ أَ  يَا  ِمنَْها واجُ رُ خْ يَ  الَّ أَ  يال  بِ وا سَ دُ جَ وَ  وْ لَ وَ ، ا  ارَ رَ طِ اضْ  َوالِ ـــالد ِ

.  والُ عَ فَ لَ 
(4)

 

                                                 

 .(221تلبيس إبليس )ص ، (11/6( راجع : مجموع الفتاوى )1)

 ـا أكلوا كم، (11/213 فتح الباريأهل الصُّفة ) كان التمُر ُجلَّ طعامِ  . 1/702: حلية األولياء  (2)

ِريرَ ) ا لِ ( 0/55لسان العرب ) غَ لَ بَ وَ  دَّ اْسوَ  اذَ إِ  اكِ رَ األَ  ثََمرُ ( وهَُو الْبَ  أَْهِل الصُّفَِّة، فقد لبسوا  بَاسُ أمَّ

ََّخذُ مِ  وَ هُ وَ (، ُخنُفَ لا)  (.٩/٩1لسان العرب : ) تَّانِ الكَ  اعِ وَ نْ أ أَ دَ رْ أَ  نْ ثَْوب  غَلِيظ  يُت

 . 02والحج : من اآلية ،  1( الحشر : من اآلية 7)

 . 227ص1، جمصر، المكتبة التجارية الكبرى، ق الشاطبيأبو إسحا. االعتصام (0)
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 ڌڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ڌ  : تَعَاالَىا أَنَّ قَْولَاهُ ـَكمَ 
(1)

اللَاِة َوا  ِضاُح الدَّ

 بِ سْ الكَ  نِ عَ  نَ يزِ جِ اعَ  انُواكَ  َعلَى أَنَّ أَْهَل الصُّفَِّة 
(2)

َك :،  ُب فِي ذَِل  َوالسَّبَ

 ةِ يَّ المِ ْسااإلِ  ةِ لَاوْ الدَّ  يفِا دِ ارِ وَ الَما زُ ْجاعَ و، اهَ لِ هْ أَ  ىلَ عَ  ينَ رِ اجِ هَ مُ لابِ  ةِ نَيدِ المَ  امُ حَ دِ ازْ  -

.
(3)

 

ِ لَـُهْم فِي  - َصاُر العَُدو  ُث  (َمِدينَةِ ال)إِْح  ا  رفَ سَ وَ ، ِض رْ ي األَ فِ  ا  لُّبقَ تَ  ونَ يعُ طِ تَ سْ يَ  الَ بَِحْي

. بسِ اكَ المَ  َطلبوَ  اِش عَ اَء المَ غَ تِ ابْ  دِ الَ البِ  فيِ 
 (4)

 

ِب الِعْلِم،  مهَحبْسُُهْم أَنْفُس - َطلَ ْرآنِ ِل ِظ القُ  . َوالسُّنَّةِ  َوِحْف

ِل اللهِ  ِلْلِجَهادِ  َحبْسُُهْم أَنْفُسهم - ْزو فِي سَبِي .  َواْلغَ
(5) 

َر أَنَّ َهَذا اَل يَْمنَُع أَْن يَكُوَن ِمْن  َر  أَْهِل الصُّفَِّة غَْي لِغنَاى َعلَاى ا (ْقرَ ـالفَا)َماْن آثَا
ِل  َرةَ  ُهمْ َوِمنْ بِالت َِجاَرةِ.. َواالْشتِغَا ي ذِ الَّ  انُ المكَ  وَ هُ ، وَ ةِ ينَدِ المَ ب ن  كَ سَ  َكاَن لَهُ  دْ قَ فَ ؛  أَبُو ُهَرْي

ِ بِاالنَّ  نَ مِ  بَ لَ ي طَ تِ الَّ وَ ،   هُ مُّ أُ  هُ نُ كُ سْ تَ   ةِ ايَادَ الهِ ا بِ هَ ـلَا وَ عُ دْ يَا نْ أَ   ي 
(6)

ُكاْن ،   يارا  قِ فَ  َولَاـْم يَ

ِ بِ ى النَّ لَ عَ  يهِ فِ  مَ دِ قَ  مٍ وْ يَ  لِ وَّ ي أَ فِ فَ  ؛ا  مَ دَ عْ مُ   هُ نَّ ا أَ ـمَ ، كَ ةِ يمَ نِ الغَ  نَ مِ   هُ لَ  مَ هَ سْ أَ  - رَ بَ يْ ي خَ فِ  -  ي 

  َيحِ حِ ي الصَّ فِ  دَ رَ ا وَ ـمَ كَ ، هُ مُ دُ خْ يَ  د  بْ عَ  هُ عَ مَ  انَ كَ  مَ دِ ا قَ ـمَّ ـل . 
(7)

 

ِ بِ النَّ  ةِ مَ الزَ مُ َعلَى الشَِّديدُ ْرُصهُ حِ  وَ هُ   هُ رَ قَ فْ ي أَ ذِ الَّ فَ ا ، ذَ إِ وَ  ِِ  اعِ ـمَ تِ سْ االوَ ،  ي  ؛ ِمنْهُ

 رِ ْياالخَ وَ  مِ ْلاالعِ  نَ مِ  هُ اتَ ا فَ مَ  ضَ و ِ عَ يُ ل
(8)

 تِ ْيابَ  نْ ا  ِمايبَارِ قَ  انَ ا َكاذَ إِ  الَّ إِ  هُ لَا رُ فَ اوَ تَاا ال يَ ذَ َهاوَ ، 

                                                 

 . 237( البقرة : من اآلية 1)

 . هـ1025سنة دار الفكر، بيروت،  (7/٩3) ( راجع : تفسير الطبري2)

 .0175( حديث رقم 2/005باب المسلم يبيت في المسجد )، ( راجع : السُّنن الكبرى للبيهقي7)

 (7/٩3) تفسير الطبريراجع : ( 0)

روح هـ، 1021، الطبعة األولى بيروت، دار الكتب العلميةطبعة  (3/32( راجع : تفسير الرازي )5)

 .  بيروت، دار إحياء التراث العربي (7/06) يللوسالمعاني، ل

ِ راجع : صحيح مسلم ،  (6) َرةَ الدَّْوِسي  َرْي ِل أبي هُ َضائِ  .20٩1( رقم 0/1٩71)  بَاب من فَ

 َونََوى اْلِعتَْق َواإْلِشَْهاِد في اْلِعتْقله، هو ل:  بَاب إذا قال َرُجل  ِلعَْبِدهِ اري، راجع : صحيح  البخ (3)

(2/1٩0.) 

ولم يهاِجر "أبو  قديما  وهو بأرض قومه )َدْوٍس( عَلَى يَِد "الطُّفيل بن عمرو"  ( أسلم أبو هريرة 1)

اج . راوية اإلسالم أبو هريرةجع : راخيبر، سنة سبع للهجرة. ) هريرة" إلى المدينة إالَّ في فتح محمد عجَّ

 .(32ص ، م1٩12 -هـ 1022الطبعة الثالثة ، القاهرة، مكتبة وهبة، الخطيب
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 ِ  .كَ لِ ذَ  هُ لَ  نُ م ِ ؤَ ي يُ ذِ د الَّ يحِ ان الوَ كَ المَ  يَ هِ  (ةُ فَّ الصُّ ) تِ انَكَ وَ ،   النَّبِي 
(1)

 

َراَء، وا ونُ كُ يَ لِ  (ةِ فَّ الصُّ  لَ هْ أَ ) ارَ تَ اخْ  - تَعَالَى - اللهَ  نَّ أَ ِمْن  َوَما َزَعُموهُ  -2  – مْ هُ وَ فُقَ
َك .. فَهُ  واارُ تَ اخْ  دِ قَ  - ا  ضَ يْ أَ  ؛ وَ ذَِل تُ  َزْعم  بَاِطل  ِحيحُ  إِذ الثَّابِ ا ِمْن َحالِ  الصَّ  فَِّة()أَْهِل الصُّ

  ْلْ رَ قْ الفَ  ونَ بُّ حِ وا يُ انُ ا كَ مَ  أَنَُّهم  نْ أَ ؛ أََمال  الله  ولِ سُ رَ لِ  مْ هُ ـالَ حَ  ونَ كُ شْ ا يَ ا  مَّ يرَ ثِ وا كَ انُ كَ  ، بَ
 .ةِ رَ ى اآلخِ لَ إِ  مْ هُ ـا  لَ نَوْ عَ  ونُ كُ تَ  ايَ نْ ي الدُّ فِ  ةٍ بَ ي ِ طَ  اةٍ يَ ى حَ لَ عَ  مْ هُ دَ اعِ سَ يُ 

َك َما َرَواهُ طَ  ْصِريُّ  َعْمروٍ  ْبنُ  ْلَحةُ َوِمْن ذَِل   اللاهِ  ولُ ُساَصلَّى رَ ...  »:   قَالَ   النَّ
ْصَحابِ الصُّفَّةِ  نْ َرُجل  مِ  الَ قَ ، فَ رَ صَ نْ اا ـمَّ لَ فَ ، َذاَت يَْومٍ  أَْحَرَق بُطُونَنَا ، اللهِ ا َرسُوَل يَ :  أَ

ْت عَنَّا ا، التَّْمرُ  قَ ُخنُُف لَوتََخرَّ
(2)

َصِعَد رَ ،   وْ لَا اللاهِ وَ ":  الَ ـاـثُامَّ قَ ، بَ ـفََخَطا،  اللهِ وُل سُ فَ

ُت ُخْبزا  أو لَ  ِركُوا مْ كُ نَّ إأََما  ..ا  ألَْطعَْمتُكُُموهُ ـْحمـَوَجْد َرَك  وْ أَ  -  َذاكَ  تُوِشكُوَن أَْن تُْد َمْن أَْد

َراَح َعلَْيكُْم بِا - ِمْنكُمْ  كَ لِ ذَ   فَانِ لجأَْن يُ
(3)

ِر ا،  َل أَْستَا  ْلَكعْبَةِ َوتَلْبَسُوَن ِمثْ
(4)

 »  (5)
 

كَ الَ حَ  ىلَ عَ  واثُ كُ مْ يَ  لَـمْ   (ةِ فَّ الصُّ  لَ هْ أَ ) أنَّ  اـمَ كَ  -7  احِ تَ فِ انْ وَ  رِ يْ الخَ  ودِ جُ وُ  دَ عْ بَ  تِِهْم تِْل
َ فَ ، هابِ وَ بْ أَ   وْ لَاوَ  ،ةِ رَ اآلِخا ىلَاإِ  هُ تُ يلَ ِساوَ  هاانَّ أَ  ىلَاعَ  اةِ يَ الحَ  عَ مَ  لَ اعَ فَ تَ وَ ، اَرةَ مَ اإلِ  ىلَّ وَ تَ  مْ هُ بُ لَ غْ أ
  . تِ وْ المَ بِ  الَّ إِ  هُ ونَقُ ارِ فَ يُ  ال دَ جِ سْ المَ  وامُ زِ لَ لَ وَ ، وهلُ دَّ بَ  امَ  ر  يْ خَ  مْ هِ ـلِ احَ  ىلَ عَ   مْ هِ ثِ كْ مُ  يفِ  انَ كَ 

ْرطُبِاايُّ اإِلَماااُم يَقُااوُل  اافَّةِ  انَ َكااوَ :  انَاااؤُ مَ لَ عُ  الَ قَاا:   القُ ُل الصُّ  دِ جِ ْسااالمَ  يفِاا  أَْهاا
 كَ ْلاتِ  نْ عَ  اوْ نَغْ تَ اسْ  ينَ مِ لِ سْ مال ىلَ عَ  اللهُ  حَ تَ فَ  اـمَّ لَ فَ ، ة  ورَ رُ ضَ  ةِ قَ دَ الصَّ  نَ مِ  والُ كَ أَ وَ ، ة  ورَ رُ ضَ 

 واجُ رَ خَ وَ ، الِ حَ لا
(6)

َ تَ وَ  واكُ لَ مَ  مَّ ثُ ،    وارُ مَّ أ
(1)

 . ا. هـ
(2)

 

                                                 

 . 1/725:  اثٍ دَ حْ أَ  يلُ لِ حْ تَ وَ  عَ ائِ قَ َعْرض وَ ، السيرة النبوية (1)

 (٩/٩1ان العرب : )لس.  تَّانَخذُ ِمْن أَْرَدأ أَْنَواعِ الكَ ُخنَُف : ثَْوب  غَلِيظ  يُتَّ ـ( ال2)

 (٩/113:  العرب ن. )لسا اعِ أَعظم الِقصَ  الـِجفَاُن : َجْمُع )الَجفْنَة(، َوِهيَ  (7)

 (7/570 اإلصابة)راجع : .  تُْحَمُل ِمَن اليََمنبثياب بيض  -آنذاك  –لكعبةُ تُْستَُر ( كانت ا0)

ى طلحة ) ( رواه أحمد5) ( 0/5٩1) في المستدرك م، والحاك16271( رقم 7/013: حديث رجل يُسمَّ

 .(1/730) في الحلية ، وأبو نعيم0170( رقم 2/005والبيهقي في السُنن الكبرى )، 1601رقم 

 نَّ ى أَ لَ إِ  ارَ شَ أَ  اءِ ـمَ لَ العُ  نَ ا  مِ دَ دَ عَ  نَّ أَ  الَّ إِ ، (ةِ فَّ الصُّ ) نَ مِ   ةِ ابَ حَ الصَّ  وجِ رُ خُ  يخَ ارِ تَ  رُ ادِ صَ المَ  رْ كُ ذْ تَ  مْ ـلَ  (6)

ِ دِ اشِ الرَّ  دِ هْ العَ  ةِ ايَ دَ بِ  عَ مَ  انَ كَ  (ةِ فَّ الصُّ ) اءَ هَ تِ انْ  :  لقوله ، ةَ كَّ مَ  حِ تْ فَ  دَ عْ بَ  تْ عَ طَ قَ انْ  دْ قَ  ةِ ينَ دِ ى المَ لَ إِ  ةَ رَ جْ الهِ  ؛ ألنَّ ي 

يَر « َولَِكْن ِجَهاد  َونِيَّة  ، اَل ِهْجَرةَ بَْعَد الْفَتْحِ »  ْضِل اْلِجَهاِد َوالس ِ (؛ 1225ص 7ج ،)رواه البخاري: بَاب فَ

ِ النَّ  ةِ مَ زَ اَل مُ  نْ مِ  -ا يهَ فَ  وِس لُ جُ لْ لِ ( ةِ فَّ الصُّ  لَ هْ أَ ) تْ عَ فَ ي دَ تِ الَّ  ةَ اجَ حَ لا ألنَّ وَ   دْ عُ تَ  مْ لَ  - هِ تِ مَ دْ خِ وَ ، هُ نْ مِ  مِ لُّ عَ التَّ وَ ،  بي 

 وحَ تُ فُ الْ  ينَ مِ لِ سْ مى اللَ عَ  حَ تَ فَ  دْ قَ  - ىالَ عَ تَ  - هَ الل نَّ ى أَ لَ إِ  ة  افَ ضَ إِ ، ىلَ عْ اأْلَ  يقِ فِ ى الرَّ لَ إِ   هِ الِ قَ تِ انْ  دَ عْ بَ  ة  ودَ جُ وْ مَ 

اب . دار : )راجعوا بَِها. نَ تَ اغْ فَ  المدينة النبوية في فجر اإلسالم والعصر الراشدي . محمد محمد حسن ُشرَّ

 (.221 ص 1، ج م1٩٩0 -هـ 1015الدار الشامية، بيروت . الطبعة األولى، سنة  -القلم، دمشق 
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ْزلَةِ  )أَْهِل الصُّفَِّة(الَوْجهُ الثَّانِي : ُحبُّ  طَةِ ، ِلْلعُ ُرَها َعلَى ُمَخالَ  :النَّاِس  َوإِيثَا
ا َما َزَعُموهُ ِمْن أَنَّ )أَْهَل الصُّفَِّة( ْزلَةَ، َوالتََّخل ِي َعِن النَّاِس   أَمَّ َزْعم  آثَُروا العُ ، فَ

َك ِلآلتِي :لَهُ ال َحقِيقَةَ   ؛ َوذَِل

طَِة النَّاِس  -1 ْزلَِة، َوالبُْعَد َعْن ُمَخالَ َل إِلَى العُ  نِ تَ الِفا تِ قْ وَ  رِ يْ ي غَ فِ  -أَنَّ الَمْي
(3)

 – 

هُ اإِلْسالُم ابْتَِداء   رُّ َر أَْمر  ال يُِق َك َما َرَواه اْبُن عَُم  »:   َرسُوُل اللهِ  قَالَ قَاَل :  ، َوِمْن ذَِل
رُ مال ْصبِ ُط النَّاَس َويَ َظُم أَْجر ْؤِمُن الَِّذي يَُخاِل ُط  ا  َعلَى أََذاهُْم أَْع ِمْن الُمْؤِمِن الَّاِذي ال يَُخااِل

ُر َعلَى أََذاهُمْ النَّا ْصبِ (4) .« َس َوال يَ
 

َك  َضا   -َوِمْن ذَِل َرةَ  َما َرَواهُ أَبُو -أَْي ْصاَحاِب َرُساوِل  »قَاَل :  ُهَرْي َمرَّ َرُجل  ِمْن أَ

 بِِشْعبٍ   اللهِ 
(5)

ِطيبَِها، فِيِه عُيَيْنَة  ِمْن َماٍء َعْذبَة    َزْلاتُ ، فَأَْعَجبَتْهُ ِل النَّااَس  فَقَااَل : لَاْو اْعتَ

ْعبِ  ُت فِي َهَذا الش ِ َل َحتَّى أَْستَأِْذَن َرسُولَ ، فَأَقَْم َرُساولِ .  الله  َولَْن أَْفعَ َك ِل َر ذَِل اللاه  فََذَك

                                                                                                                                               

( 2/612، للذهبي )سير أعالم النبالءراجع :   إمارةَ )البحرين( في عَْهِد عَُمرَ  "أبو هريرة" تََولَّى( 1)

محمد ، وتحقيق : شعيب األرناؤوطهـ، 1017 ، الطبعة التاسعة، سنةبيروت، مؤسسة الرسالة

ية واأبو هريرة رع : )راج عَلَى المدينةِ ، نَائِب ا لَمَرواَن بَن الَحَكم أبو هريرة  َكانَ ا ـكم.. العرقسوسي

الطبقات الكبرى  :. راجع عَلَى )ِحْمٍص( في عَْهِد عَُمَر  "َسِعيُد بُن َعاِمرٍ "تََولَّى وَ ، (٩1ص، اإلسالم

ا  (.21/156، تاريخ مدينة دمشق )(0/26٩) اُر بُن يَاِسرٍ "أمَّ ، عَلَى )الكُوفة(  فَقَْد استَْعَملَهُ عَُمرُ " عمَّ

اَوكَتََب إِلَيِْهْم   ا أَِمير  ار  ُت َعمَّ عَثْ ا، إِن ِي قَْد بَ ا َوَوِزير  َوهَُما ِمَن النَُّجبَاِء ِمْن ، َوعَْبَد اللِه بَن مَْسعُوٍد ُمعَل ِم 

ٍد  ٍر َوأُُحدٍ ، أَْصَحاِب ُمَحمَّ عَلَى نَفِْسي  وقد آثَْرتُكُْم بِعَْبِد اللهِ ، َواْسَمعُوا ِمْن قَْولُِهَما، فَاقْتَُدوا بِِهَما، ِمْن أَْهِل بَْد

وقال : ، 5667( رقم 7/071) نيْ يحَ حِ ى الصَّ لَ ك عَ رَ دْ تَ سْ المُ ، 1031( رقم ٩/16المعجم الكبير ). «

على ، كما تولَّى سلمان الفارسي، ( 1/17٩حلية األولياء )، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

صفة ، (0/13الكبرى )بقات ،  الط(21/072تاريخ مدينة دمشق ). راجع :  المدائن في عهد عمر

 .(1/502الصفوة )

 .221ص، وراجع أيضا  : تلبيس إبليس، (7/702) ( تفسير القرطبي2)

َر َماِل ال: »   ه ( لقول7) ْطِر؛ يَِفرُّ بِِدينِِه ـْ مُْسلِِم َغنَم  يَتْبَُع بَِها َشعََف الـيُوِشُك أَْن يَكُوَن َخْي ِل َوَمَواقَِع الْقَ ِجبَا

 َ َراُر من الْفِتَن )مِ ، رواه البخاري: بَاب. «ن ِمْن الْفِت يِن الِْف الحديث دال  على . وهذا 1٩( رقم 1/15ن الد ِ

بحيث إنَّه  - لكثرة الفِتن - فِي َحاِل َخْوِف المسلم عَلَى ِدينِهِ ، َوتَْرِك االختالِط بهم، أفضلية العُزلة عن النَّاس

َط النَّاَس ال يَأَْمُن عَلَ   .(17/02). راجع : فتح الباري ِدينِِه ى لَْو َخالَ

اَلء )0)  . 0272( رقم 2/1771( رواه ابن ماجه : بَاب الصَّْبِر عَلَى الْبَ

َرَج بَْيَن َجبَلَينِ 5) ْعُب: َما انْفَ  (1/0٩٩:  لسان العرب). ( الش ِ
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 ،: لْ  فَقَاَل ُل ِماْن َصاالتِ  اللاهِ  فَإِنَّ ُمقَاَم أََحِدكُْم فِي سَبِيلِ  ؛ال تَْفعَ َضا ِه فِاي بَيْتِاِه َساْبِعيَن أَْف

(1) . «لحديث .... ا ا  َعام
  

َصاِل بِِهمْ  ةِ طَ الَ خَ مُ فِي  -ا أَنَّ المْسِلَم يَُحق ُِق ـَكمَ  -2  ةِ يَّ عِ رْ الشَّ  حِ الِ صَ المَ  نَ مِ  - النَّاِس َواالت ِ
ْزلَااِة َعاانُْهم،  ر اإِلْسااالمَمااا الَ يَُحق ِقُااهُ فِااي العُ ، َوالَجَماَعااةِ ، ُشااُهوِد الُجُمعَااةِ ِمااْن  - َكالِْقيَاااِم بَِشااعَائِ

زِ َوا ْكرِ  َوِحلَقِ ، لَجنَائِ َصالِ ، الُمْسِلِمينَ  َسَوادِ  َوتَْكثِيرِ  - الذ ِ ، ِماْن إَِعانَاة، الَخْيار إِلَايِْهمْ  أَْناَواعِ  َوإِي

.  ونَْحو ذَِلكَ ، َوإَِغاثَة
(2)

 

ْزلَةِ  -7 ر  ُمَخاِلف  لِ  ثُمَّ إِنَّ ُحبَّ اْلعُ َراِد َعِن النَّاِس أَْم ِل َحاُل  ا َكاَن َعلَيْهِ ـمَ ـَواالنِْف )أَْه
عَا   النَّاِس  نِ اكِ مَ أَ  رِ ثَ كْ ي أَ فِ  فَقَْد َكانُوا الصُّفَِّة(،   مْ هُ ثُ ْكامُ  انَ َكاَوَماا  - َوُهاَو الَمْساِجد -تََجمُّ

 ةِ يَشاعِ المَ  روفُ ُظا مْ هِ يْ لَاا عَ َهاتْ لَ مْ أَ  ة  ئَاارِ طَ  ة  الَ حَ  تْ انَكَ ا ـَوإِنَّمَ ، مْ هِ تِ بَ غْ رَ  ِض حْ مَ بَ   صُفَّتِهِ  يفِ 
 ـا سَبََق بَيَانُهُ(..)َكمَ 

َصةُ .. أَنَّ  افَِّة( ىلَاإِ " فِ وُّ صَ التَّ " د ِ رَ  يفِ  ةَ لَ أَ سْ المَ َوالُخالَ ِل الصُّ  هٍ ْجاوَ  ىلَاإِ  رُ ِقاتَ فْ تَ  )أَْها

ْعاُض  أَجالَ  مَّ ثَا نْ ِماوَ ، ةِ يَّاوِ بَ النَّ وَ  ةِ يَّاآنِ رْ القُ  ولِ ُصااألُ  ىلَ عَ  دُ مِ تَ عْ يَ ، يحٍ حِ صَ  يرٍ رِ بْ تَ وَ ، يحٍ رِ صَ  بَ

َك قَااْوُل وفٍ رُ ْعاامَ  اقٍ قَ تِ اْشاا البِاا ا  ـَعلََماا (ي  وفِ ــااـصُ ) ةِ بَ ْسااالن ِ  لِ ْعااجَ  ىلَااإِ  ينَ ِقااق ِ حَ المُ  ، َوِمااْن ذَِلاا

 ي  رِ يْ َشااالقُ 
(3)

، ي  وفِ ُصاا ل  ُجاارَ :  الُ قَاايُ فَ ، ةِ فَااائِ الطَّ  هِ ذِ َهاا ىلَااعَ  تْ بَاالَ غَ  ةُ يَ مِ ْسااالتَّ  هِ ذِ َهااوَ  »:  

َربِيَّااِة  -ِس يَْشااَهُد لَِهااَذا االْسااِم َولَاايْ ، ...." ة  يَّ وفِ ُصاا" ةِ اعَ ـَمااجَ لْ لِ وِ  ُث العَ قِيَاااس  َوال  -ِمااْن َحْياا

ب  ، اْشتِقَاق   ُر فِيِه أَنَّهُ َكاللَّقَ (4).  «َواألَظَْه
 

                                                 

َواحِ 1) ِ َوالرَّ ْضِل اْلغُُدو  ِل الله( رواه الترمذي : بَاب ما جاء في فَ ، وقال : هذا حديث (0/111) في سَبِي

 حسن.

، الطبعة بيروت، دار إحياء التراث العربي (17/70) على صحيح مسلم شرح النووي( راجع : 2)

 . بيروت، دار الكتب العلمية (5/202) لمباركفوري، لحفة األحوذيتُ ، هـ 17٩2 الثانية، سنة

، نيسابورـين. كانت إقامته ببالد ِ  ا  ـلموعِ  هدا  زُ  : شيخ خراسان في عصره شيريالقُ عبد الكريم هو  (7)

 .(0/53)معجم األعالم :  .الرسالة القشيرية، لطائف اإلشارات: تبهكُ  نْ وتوفي فيها. مِ 

 . 711ص، القاهرة، دار جوامع الكلم، زين الدين أبو القاسم القشيري. ( الرسالة القشيرية0)
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ُيُانُِّالثَُُّبُُلَُطُْالمَُ
ُالَكْسبُِّ،ُُهْمُبِّالَمْسأَلَةُِّامُُهَُات ُِّ َُعنِّ َُوالقُعُودِّ

 

قَاَم أ َظنَّ الإِقَاَمة  َكاِملَة   سُوِل اللِه فِي َمْسِجِد رَ   "أَْهُل الصُّفَّةِ "َِ بَْعُض أَنَّ َهَذا ، فَ

ُصااود  ِلَذاتِااهِ  َطاااَع َمْق اافَّةِ "َوأَنَّ ، االنِْق َل الصُّ ْصااد المْسااِجدِ  ا أَقَاااُموا فِاايـإنََّماا "أَْهاا ، ِلْلِعبَااادَةِ  ا  قَ

ِصا، َوُعُزوفَا  َعِن الادُّنْيَا ِب، واْن  الِ َما نْ ِما ونَ لُ كُ أْ يَاثَامَّ َكاانُوا  َوِمانْ َرافَا  َعاِن العََمال َوالكَْسا
 . مْ واهُ قْ تَ وَ  مْ هِ الحِ صَ  لِ جْ أَ  نْ مِ  ونَ مُ رَ كْ يُ وَ ، ينَ مِ لِ المسْ 

(1) "يُّ ويرالهجْ " َوقَْد َحَكى
اةَ َمْجتَِمعَاة   نَّ أَ  مْ لَااعْ  »:  الَ قَافَ ، كَ لِ ذَ  ىلَ عَ  اعَ مَ جْ اإلِ   األُمَّ

 ِ ِرياق  ِمانَ  َعلَى أَنَّهُ َكاَن ِللنَّبِاي  اَحابَِة  فَ َوهَبُاوا أَنْفَُساُهْم  -َكاانُوا يُالِزُماوَن َمْساِجدَهُ  -الصَّ

(2).  « َوأَْعَرُضوا َعِن الكَْسبِ ، َوكَفُّوا أَْيِديَُهْم َعِن الدُّنيَا، ِلْلِعبَاِدةِ 
  

 

كَ لِ  جَّ تَ احْ وَ  َ بِ  ذَِل ٍ آنرْ قُ  لٍ صْ أ ِل "ى لَاعَ  هِ ارِ َكانْ إلِ ؛  اللاهِ  ولِ ُسارَ  ىلَ عَ  مِ وْ اللَّ بِ  يوحِ يُ  ي  أَْها

 .ةِ ادَ بَ عِ لْ لِ  اعَ طَ قِ االنْ  "الصُّفَّةِ 

ۆئ  ۆئ    ڌ : الَ ـقَافَ ، مْ هِ ـاـلِ جْ أَ  نْ مِ  النَّبيَّ  للهُ ا بَ اتَ ـعَ  دْ ـقَ لَ وَ  »: يَقُــوُل الهجويريُّ 

  جئ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ىئىئ  ی  ی  ی  ی  

 (4).  «  (3) ڌ  جئ  جئ  جئ

 ةِ يَّ ارِ دَ اإِل  يبِ راتِ ي التَّ فِ  - يُّ انِ تَّ الكِ  لَ قَ نَو
(5)

ِ يـبِ جِ ون التُّ يُ لِ  نِ ابْ " نِ عَ  -  (6)" ي 
 »:  قَْولَهُ  

ا لَ ْهاأَ "وا ثُارِ وَ  ينَ ذِ الَّا مُ هُ  ةِ يَّ وفِ الصُّ  نَ مِ  ينَ دِ ر ِ جَ تَ مُ ـال اءَ رَ قَ الفُ  نَّ إِ  ي فِا وِس لُ جُ ـي الافِا "ةِ فَّ الصُّ

، ةَ فَ الص ِ  هِ ذِ هَ  اءِ رَ قَ ى الفُ لَ عَ  ونَ رُ كِ نْ يُ  اسُ النَّ وَ .  بِ بُّ سَ التَّ  ةِ لَّ قِ وَ ، دِ رُّ جَ تَّ الوَ ، اطِ بَ الر ِ وَ ، دِ اجِ سَ مَ ـال

  انَ َكا. وَ  هُ َمالَّ عَ  وْ أَ  هُ لَامِ عَ  وْ أَ   هُ رَّ قَاا أَ َما - عِ رْ الشَّا فِ رْ ي ُعافِ  - ةَ نَّ السُّ  نَّ ألَ ؛ ةُ نَّ ي السُّ هِ وَ 

                                                 

. هبَ قَ لَ  ومنها استمدَّ ، في بالد األفغان دَ لِ ري : وُ الهجوي بن علي الغزنوي ( هو أبو الحسن علي بن عثمان1)

 .(021، ص الموسوعة الصوفية)راجع : 

 . 215( كَْشُف المْحُجوب : ص 2)

 . 52( األنعام : 7)

 . 215كشف المحجوب : ص  (0)

 . 765، 1/760( التراتيب اإلدارية : 5)

فيها  وفيَّ وتُ ، (ةريَّ المِ ـ )ب دَ لِ وُ ، لماء األندلسن عيبي: مِ جِ ون التُّ يُ سعد بن أحمد بن إبراهيم بن لِ هو  (6)

 (7/71)معجم األعالم : .  اإلنالة العلمية، أنداء الديم، كمال الحافظمن كُتبه : بالطاعون.  شهيدا  



 

 

311 

 .  «ا . هـ  بٍ سُّ كَ تَ بِ  مْ هُ رْ مُ أْ يَ  مْ لَـوَ ، مْ هُ سُ نِ ؤْ يُ وَ ، مْ هِ يْ لَ إِ  نُ سِ حْ يُ 
د ُ:مال ُنَاقََشـةَُُوالرَّ
ـا وَ   : بِاآلتِي "التجيبي  "، و"يري  الهجو"َذَكَرهُ يَُجاُب عمَّ

لَّ بَِهااا الَّتِااي - امِ عَاانْ األَ  ةَ ـآيَاا نَّ أَ  أوالًُ: اامَ بِ  تْ لَاازَ نَ - اْسااتُِد  ةَ كَّ
(1)

 لَ ْهااأَ " نَّ أَ  وم  لُااعْ مَ وَ ، 
ِ وِ بَاالنَّ  دِ جِ ْساالمَ " اءِ نَبِ وَ ( ةفَّ الصُّ ) ودِ جُ وُ  دَ عْ بَ ( ةِ ينَالمدِ )بـ  الَّ إِ  وارُ هَ ظْ يَ  مْ لَـ "ةِ فَّ الصُّ   فْ يَاكَ فَ ، "ي 

 !؟( ةِ ينَدِ المَ ) بـ الَّ إِ  وارُ هَ ظْ يَ  لَـمْ  مٍ وْ قَ  ىلَ عَ  ، "ةَ كَّ مَ " يفِ   هُ يَّ بِ نَ -تَعَالَى  - اللهُ  بَ اتَ عَ 
ًُ َر  َحتَّى يَتَسَنَّى ِللَواِحِد ِمنُْهمْ  َمْسِجِد َرسُوِل اللِه بِ  "أَْهُل الصُّفَّةِ "أَقَاَم ُ:ُثانيا َمَكان  آََخ

ْت )َضُروَرة (  أَْي أنَّ إِقَاَمتَُهْم يُقِيُم فِيِه ..  ُصودَة  ِلَذاتَِها(، إنََّمـا َكانَ بالمْسِجِد لَـْم تَُكْن )َمْق

َربَاءِ ِمَن   فَقَْد َكانُوا َدَعْت إِلَيَْها الـَحاَجةُ؛ َراِء الغُ  ار  دَ  ةِ ينَادِ لمَ ابِ  مْ هُ ـلَ  نْ كُ تَ  ، الَِّذيَن لَـمْ الفُقَ

 ىوَ أْ  مَ الَ وَ 
(2)

ُكْن ِعْندَ  لَـمْ وَ ،  ِضيَافَ  -يَْوَمئٍِذ  -  َرسُوِل اللِه يَ ُزل.. َداُر  َوِلاَذا َكااَن ٍة َوال نُ

َزا ِ )َحااال ( لِ   مْ هُ ـلُااإِْن ِظيفَااا ( ِلَمَكاااٍن َمْوُجااودٍ ، ُمْشااِكلَةٍ فِااي الَمْسااِجِد النَّبَااوي  يَانَااا ( َو)بَ ، َو)تَْو

 ْسِجِد فِي اإِلْسالَِم . لِبَْعِض َوَظائِِف الم

ًُ ْعَم بِأَنَّ :ُُثالثاا افَّةِ "َكَمـا أَنَّ الزَّ َل الصُّ َرفُوا   "أَْها َصا  -َوهَبُاوا أَنْفَُساُهْم ِلْلِعبَااِدةِ، َواْن

َصنِ  -تـََمـاَما   هُم النَّبِيُّ َعِن الكَْسِب، َوأَنَّ  رَّ ُكالُّ َهاَذا إِْفاك  فَعلَيَْهاا ..  يعَُهْم َهَذا )ُسـنَّة ( أَقَ

َراِم ..، َوات َِهاُمفْتََرى، َوَكِذب  َعلَى َرسُوِل الله  َك ِلآلتِي :  م  ال يَلِيُق بِأَْهِل الصُّفَِّة الِك  َوذَِل

َطاَع ِللْ  -1 ُزوَف َعِن الدُّنْيَا، َواالنِْق ر  أَنَّ اْلعُ ِطيَاِت اْلغَْير، أَْم عَبَادَةِ، َواْلعَيَْش َعلَى أُْع

َك ِمْن سُنَّتِِه  ؛ َواألَِدلَّةُ َعلَى ذَِل هُ اإِلْسالَُم ابْتَِداء  َرة   الَ يُقرُّ  ، َوِمنَْها : كَثِي

َل أََحاد  َطعَاماَما »:  الَ قَ  ُم َعْن َرسُوِل اللِه ادَ قْ مِ الْ َما َرَواهُ  أَْن  نْ ِما ا  رقَاطُّ َخْيا ا  ا أََكا

 (3) . « َعَمِل يَِدهِ  نْ يَأُْكُل مِ  انَ كَ  َوإِنَّ نَبِيَّ اللِه َداُوَد ، َعَمِل يَِدهِ  نْ يَأُْكَل مِ 

َرةَ  اَمااِمنَْهااا وَ  َرْياا َب أَ  »:  قَاااَل : قَاااَل َرُسااوُل اللااِه  َرَواهُ أَبُااو ُه ِطاا  مْ كُ دُ َحااأَلَْن يَْحتَ

                                                 

الَّ اآليات ) سورة األنعام مكية (1)  ( فََمَدنِيَّة. 157، 152، 151، 101، 110، ٩7، ٩1، 27، 22إِ

 . 123رقم ( 11/722للطبراني ) الكبيرالمعجم راجع :  (2)

ُجِل َوَعَملِِه بيده )7)  . 1٩66( رقم 2/372( رواه البخاري : بَاب كَْسِب الرَّ
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ِرهِ لَ ُحْزَمة  عَ  ََل أََحد نْ َخْير  مِ ، ى ظَْه  (1) . « فَيُْعِطيَهُ أو يَْمنَعَهُ ، ا  أَْن يَْسأ

َزامٍ  ِ   َوِمنَْها َما َرَواهُ َحِكايُم ْباُن ِحا ر  ِماا »:  الَ قَا َعاِن النَّباي  الْيَاِد  نَ لْيَاُد اْلعُلْيَاا َخْيا

ى لَ إِ  ب  دْ نَ، َوفِي الَحِديِث (3) ةُ ِهَي السَّائِلَ  ُمنْفِقَةُ، َوالسُّْفلَىِهَي ال اليَُد العُلْيَاوَ  ؛(2) « السُّْفلَى

 (4) .اهَ يئِ نِ ك دَ رْ تَ ، وَ ورِ مُ األُ  يالعَ ى مَ لَ عَ  ض  حَ ، وَ ةِ لَ أَ سْ مَ ـال نِ عَ  فِ فُّ عَ التَّ 

 أَْوقَفُاواا َما هُ بُ بَ َسا انَ َكا لْ بَا، مْ هِ ارِ يَاتِ اخْ بِ  نْ ُكايَ  مْ ـلَا بِ سْ كَ لْ لِ  "أَْهِل الصُّفَّةِ "تَْرَك  نَّ أَ  -2

ِل األَْعَما نْ مِ  يْهِ َعلَ  مْ هُ سَ فُ نْ أَ   الِ ـَجالئِ
(5)

َصافَُهْم اللاهُ  كَ لِ ذَ لاوَ ،  ، (6) ڌڱ  ں  ں  ڻ  ڌبِاأَنَُّهْم  َو

ِصُروا(  ْحَصارِ ) ـ بِ  َرادَ ـمُ لا أَنَّ  لَىــعَ  ُدلُّ ــوِل يَ ـاِء ِلْلَمْفعُ ــبِالْبِنَفَقَْولُـــهُ سُْبَحانُهُ : )أُْح إْلِ ( ا
ْرُك الكَْساابِ : َمااا َكاا ِمااَن اْلكَْساابِ  الَمااانِعِ  ٍ  اَن تَاا ِطَراِري  ْضاا ٍب ا ُب َوَهااَذا .. فِيااِه بَِساابَ اابَ السَّ

َصاااِر َعااِن اْلكَْساابِ  ْح ِ ِْ ِطَراِريُّ ِل ْضاا ُهااَو َمااا  ْنااهُ َومِ ، َكاااْلعَْجزِ ( طَبِيِعااي  )ِمْنااهُ َمااا ُهااَو  ااِل

ْرِعي  ) َر فِي، َكاااْلِعْلمِ  (َشاا ِصاا ااِة الَّتِااي أُْح ِل المْصاالََحِة العَامَّ ِطياا ِل بِتَْع َهااا إَِذا ُهااَو تََركََهااا أِلَْجاا

                                                 

ُجِل َوَعَملِِه بيده )1)  . 1٩61( رقم 2/372( رواه البخاري : بَاب كَْسِب الرَّ

 .1761رقم ( 2/511) بَاب اَل َصَدقَةَ إالَّ َعْن ظَْهِر ِغنى   ( رواه البخاري :2)

 (.2/51٩صحيح البخاري: باب الـَمنَّان بَِمـا أَْعَطى ) (7)

 . م1٩٩5 ، الطبعة الثانية، سنةبيروت، دار الكتب العلمية( 5/06)المعبود  نُ وْ عَ  ( 0)

 إقامتهم بها :  بها )أهُل الصُّفة( فترةَ ُشِغَل ِمن هذه األعمال الجليلة التي  (5)

ُل بِالِعبَادَةِ  *  (.1/771)حلية األولياء راجع :  .وِذْكِر اللِه تَعَالَى االْشتِغَا

، (11/172ي )ارِ ة القَ دَ مْ عُ (، 1/702) حلية األولياءراجع :  القرآن الكريم، وضبط السُّنة النبوية. ِحْفظِ  *

 .(1/25٩تفسير البغوي )، (1/705الكشاف )تفسير 

 . 7016( رقم 7/260ْسِب الُمعَل ِِم ): باب في كَ  داود . راجع: سنن أبيةِ ابَ تَ كِ م الْ لُّ عَ ت *

ِل الله.*   (.7/٩6) تفسير الطبري، (7/16المنار ) تفسيرَ ، (7/06روح المعاني )راجع :  الِجَهاُد فِي َسبِي

 .(11/ 7ك )رَ دْ تَ سْ المُ . راجع :  القِيَاُم عَلَى ِخْدَمِة َرسُوِل الله  *

الطبعة السابعة . دار الشروق (1/715) ظالل: تفسير الراجع  .أَْزَواِجه  وتِ يُ بُ القيام على حراسة  *

 ة .عشر

ْزقِ  * ُب الر ِ  (.161/  12) تفسير القرطبي، (7/13)تفسير المنار . راجع : االْكتَِساُب َوطَلَ

 . 237( البقرة : من اآلية 6)
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َك بَْعُض اْلكَْسِب، فَإِْن تَعَيََّن  ْصالََحةِ  -النَّاُس ِلذَِل ْعَجُز َعاِن الْقِيَااِم بِالَم ُرهُْم يَ  - بِأَْن َكاَن غَْي

ا  اَوَكاَن َجْمعُُهْم بَيْنَهَ  ر  َحبُْس أَنْفُِسِهْم فِي وَ ، َوَجَب َعلَيِْهْم تَْرُك اْلكَْسبِ  -َوبَْيَن اْلكَْسبِ ُمتَعَذ ِ

ِل اللِه، َوَكانُوا  كَ  –سَبِي َصِريَن بِ  - بِذَِل ِ ـ )ُمْح ْرِعي  ْضِطَراِر الشَّ ْت نَفَقَاتُُهْم فِاي (ااِل ، َوَوَجبَا

ِت ال ِة.ـمَ ـبَْي الَّ فَعَلَى أَْغنِيَاِء اأْلُمَّ   (1) اِل، َوإِ

ُر لَنَا اْهتِمَ كُلُّهُ َوَهَذا  ِ ـيُفَس ِ ِل بَيْتِاِه ، بأَْهِل الصُّفَّةِ  اَم النَّبي  َرهُْم َعلَى أَْها ْل َوإِيثَا ، بَا

َحابَِة َعلَى َمَواَساتِِهْم،  َصدُِّق َعلَيِْهمْ َوَحث  الصَّ  . َوالتَّ
(2)

 

َطاعِ  -7 ِل اللاِه، َوِخْدَماِة   "أَْهِل الصُّفَّةِ "َوَمَع انِْق ِب الِعْلاِم، َوالِجَهااِد فِاي َسابِي َطلَا ِل

ِرَها ِمَن ، َرسُولِِه  الدِ َمْشُروعَِة الَّتِي تَقُوُم بَِها لاِل اـاأْلَْعمَ َوغَْي َصالُِح الِعبَاِد َوالبِ فَلَيَْس ، َم

عَُدوا  َمعْنَى َهَذا أَنَُّهْم  لْ ، َعِن اْلكَْسبِ قَ  ا  َطلَبا -يَُمـاِرسُوَن أَْعَمـالَـُهْم فِي النََّهااِر  َكانُوا بَ

 . َمَع َما أَْوقَفُوا أَنْفُسَُهْم لَهُ  َهِذِه األَْعَمـالُ تَعَاَرْض ـْم تَ َما لَ  -ْقَمِة اْلعَيِْش ِللُ 
(3)

  

ْرطُبِيُّ يَقُوُل   .« لِ يْ اللَّ بِ  ةِ فَّ ى الصُّ لَ إِ  ونَ وُ أْ يَ وَ ، ارِ هَ النَّ بِ  قَ زْ الر ِ  ونَ سُ مِ تَ لْ وا يَ انُ كَ  »:  القُ
(4)

  

                                                 

 نَ مِ  لمِ العِ  بِ الِ طَ  اءِ طَ عْ إِ اِز َجوَ  ىلَ عَ  اءُ هَ قَ الفُ  قَ فَ اتَّ قُــْلُت : وقد  بتصرف. 11،  7/13( تفسير المنار : 1)

 نْ ى مَ لَ إِ  اةِ كَ الزَّ  عُ فْ دَ  وزُ جُ ال يَ ، وطِ سُ ي المبْ فِ وَ  : » يندِ ابِ عَ  نُ ابْ يَقُوُل  ة.يَّ مِ لْ العِ  هُ تَ اجَ ي حَ فِ كْ ا يَ مَ  رِ دْ قَ بِ وَ ، اةِ كَ الزَّ 

ِل ال يازِ الغَ وَ ، مِ لْ العِ  بِ الِ ى طَ لَ إِ  الَّ إِ ، ا  ابَ صَ نِ  كُ لِ مْ يَ  ، دار الفكر ( طبعة2/702ابن عابدين ) حاشية «له فِي سَبِي

 ِض عْ بَ  يلِ ِص حْ تَ بِ  ل  غِ تَ شْ مُ  هُ نَّ أَ  الَّ إِ  هِ الِ حَ بِ  يقُ لِ يَ  بٍ سْ كَ  ىلَ عَ  رَ دَ قَ  وْ لَ وَ  »:  يُّ وِ وَ النَّ ويقول  . هـ1021سنة ، بيروت

 مِ لْ العِ  يلَ صِ حْ تَ  ألنَّ ؛ اةُ كَ الزَّ  هُ لَ  تْ لَّ حَ  - يلِ صِ حْ التَّ  نَ مِ  عَ طَ قَ النْ  بِ سْ الكَ  ىلَ عَ  لَ بَ قْ أَ  وْ لَ  ثُ يْ حَ بِ  - ةِ يَّ عِ رْ الشَّ  ومِ لُ العُ 

 . م1٩٩3سنة ، بيروت، دار الفكرطبعة  (6/133) لنوويل، المجموع « ةٍ ايَ فَ كِ  ضُ رْ فَ 

(2)  ِ ُرهُْم  بِِهْم، بل كان  اءِ نَ تِ العْ واِلـَحالِِهْم،  َدائَِم التَّفَقُّدِ  ؛ فَقَْد َكاَن َحِظَي أَْهُل الصُّفَِّة بِاْهتَِمـاِم النَّبِي  يُْؤثِ

  انَ كَ كما  (171رقم ، 126ص 1، جمسند علي بن أبي طالب راجع : مسند أحمد، ) َحتَّى على آل بيته

ةِ بَاب َعاَلَماِت النُّ ، البخاري اجع: صحيحرُمَواَساتهم، َوَسد ِ َحاَجتِِهْم بَِمـا يَْستَِطيعُوَن. ) ىلَ عَ  هُ ابَ حَ صْ أَ يَُحثُّ  بُوَّ

 (. 7711رقم ، 1712ص  7، جفي اإْلِْساَلم

 (7/13)انظر : تفسير المنار  (7)

 .161/  12:  ( تفسير القرطبي0)
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اا لِ ْهااأَ  نْ ِماا - ينَ مِ لِ سْ مُ ـالاا اءُ رَ قَاافُ  انَ َكااوَ :   ةَ يَّاامِ يْ تَ  نُ اْباا، يَقُااوُل َشاايُْخ اإِلْسااالَمِ وَ   ةِ فَّ الصُّ

ى لَ إِ  بُّ حَ أَ  وْ أَ  بُ جَ وْ أَ  وَ ا هُ ـمَّ عَ  مْ هُ دُّ صُ  يَ ي الَ ذِ الَّ  ابِ سَ تِ االكْ  انِ كَ مْ إِ  دَ نْ عِ  ونَ بُ سِ تَ كْ يَ  - مْ هِ رِ يْ غَ وَ 

َحابَِة  بِ سْ كَ الْ  نَ مِ  اللهِ  ُكْن فِي الصَّ ِرِهْم اَل أَْهِل الصُّفَّ  -، َولَـْم يَ َمْن يَتَِّخذُ َمْسأَلَةَ  -ِة َوالَ غَْي

َك . الَّ بِذَِل ْزَق إِ ُث اَل يَبْتَِغي الر ِ لَحاَف فِي الـَمْسأَلَِة ِصنَاعَة  َوِحْرفَة ، بَِحْي إْلِ  النَّاِس َواَل ا
(1)

 

َرى    : نِ يْ تَ ـئَ ى فِ لَ إِ  ينةبالمد وامُ سَ قَ انْ  ينَ رِ اجِ هَ المُ  نَّ أَ ، المالسَّ  يزِ زِ العَ  دُ بْ عَ /ورُ تُ كْ الد  َويَ

ي فِا قُّاهِ فَ التَّ وَ ، اللاهِ  يلِ بِ ي َسافِا ادِ هَ جِ ـن الايْ بَ وَ ، لِ مَ العَ  نَ يْ بَ  عَ مْ جَ ـال تِ اعَ طَ تَ اسْ ة  ـفِئَ  -1

ِ النَّ  ةِ نَاوَ عَ مُ وَ ، ينِ الد ِ  ورِ مُ أُ   . ينَ مِ لِ سْ مُ ـال ونِ ؤُ شُ  ةِ ايَ عَ ي رِ فِ   بي 

، َهِذِه الـَمَهام ِ  نَ يْ بَ  ْمعَ جَ ـا الهَ ادُ رَ فْ أَ  عْ طِ تَ سْ يَ  لَمْ  -فَِّة َوهُْم أَْهُل الصُّ  - ىرَ خْ أُ ة  ـَوفِئَ  -2

اتَُهْم، َوأَْوقَفُوفَ  َرفُوا ِهمَّ َصا ْل  ِل اللاِه،  ادِ َهاجِ لْ لِ  هاالَْم يَنَْشِغلُوا بِالكَْسِب، بَ  ةِ َماالزَ مُ وَ فِاي َسابِي

  هِ تِامَ دْ خِ  بِ انِاى جَ لَاإِ ، الٍ ـَماعْ أَ  نْ ِما  هِ بِا مْ ُهافُ ل ِ كَ ا يُ َما يذِ فِ نْ تَ وَ ، يني الد ِ فِ  قُّهِ فَ لتَّ لِ  -  هِ ولِ سُ رَ 

. ا  يَّ ِص خْ شَ 
 
 

اـمِ  ونَ قُافِ نْ يُ  الاـُمَجاِهدَةِ  ةِ ئَاالفِ  هِ ذِ هَ  ادُ رَ فْ أَ  انَ كَ وَ   دَ ْناعِ ( مَ ائِ نَاغَ ) نَ ِما هِ ْيالَ عَ  ونَ لُ ُصاحْ ا يَ ـمَّ
 انَ ي َكاتِاالَّ  اتِ دَ اعَ َساالمُ  نْ ِما مْ يهِ تِ أْ ا يَاـَماا بِ فَاوْ تَ اكْ ، مْ هُ دَ ْناا عِ مَ  دَ فَ ا نَا مَ ذَ إِ فَ ، ْزوِ غَ لْ لِ  مْ هِ وجِ رُ خُ 

ُمهَ قَ يُ  َ ْساال يَ ، ء  يْ َشا مْ هُ لَ  مْ دَّ قَ يُ  لَمْ ا ذَ إِ فَ (، ارِ ــصَ نْ األَ وَ  ينَ رِ اجِ هَ مُ ـال اءُ يَ نِ غْ أَ ) ـُهمْ ا لد ِ  دا  َحاأَ  ونَ لُ أ

(2)
زَ لِ  ونَ جُ رُ خْ ا يَ ـإنَّمَ ، وَ  .ْم َعْن سَُؤاِل النَّاِس ( يُغْنِيهتٍ قَّ ؤَ مُ  لٍ مَ عَ ـ )بِ  اقِ الرتِ

 (3)
  

 الَّتِي اْمتََهنََها أَْهُل الصُّفَِّة : األَْعَمـالِ  َوِمن

اإِلَماُم البَغَِويُّ  ولُ قُ يَ  َرْضُخُالنََّوىُ: -1
(4)

ُرهُ  ، َوغَْيا
(5)

 دِ جِ ْسالمَ ي اوا فِاانُ َكاوَ  »:  

                                                 

 بتصرف . 06 – 11/00( مجموع الفتاوى : 1)

 (. التَّعَفُّفِ أَْغنِيَاَء ِمَن  َجاِهلُ ـ( في َمعْنَى قَْولِِه تَعَالَى : )يَْحسَبُُهُم ال7/707( راجع : تفسيَر القرطبي )2)

، درعية، السنة التاسعةبحث منشور بمجلة ال:  ( أثر المهاجرين في الحياة االقتصادية في العهد النبوي7)

 م.2226أبريل ، هـ1023ربيع األول ، العدد الثالث والثالثون

ِزيلِ  (0)  . : خالد عبد الرحمن العك بيروت، تحقيق، دار المعرفة (1/25٩) َمعَاِلـُم التَّْن

دار إحياء التراث العربي،  (1/705، للزمخشري )الكشاف(، تفسير 11/17) يارِ ة القَ دَ مْ عُ راجع:  (5)



 

 

311 

 ونَ خُ ضُ رْ يَ رآَن، وَ قُ الْ  ونَ مُ لَّ عَ تَ يَ 
(1)

ْضاخَ َوال َشكَّ أَنَّ ، (2) « ارِ هَ النَّ النََّوى بِ   افَّةِ  َر ِل الصُّ  أَْها

َماِشيٍَة . أَْهل لَـْم يَكُونُوا  ذْ َدلِيل  َعلَى َعَملِِهْم َوتَكَسُّبِِهْم؛ إِ  ِللنََّوى
(3)

  

ْعاااَد بُنْيَااااِن الَمِدينَاااِة؛ ـيَتَنَااااَوبُوَن الااا  واَكاااانَوَ  :ُابُِّتَِّطاااالحُْا -2 ُخُروَج إِلَاااى َماااا بَ

لِ  يَْحتَِطبُونَ  َحَراِء َوالَجبَ . قْتَاتُوا بِثََمنِهِ َويَبِيعُوَن َما يَأْتُوَن بِِه؛ لِيَ ، ِمْن أَْشَجاِر الصَّ
(4) 

 

.. مْ هِ مِ وْ يَا وتِ قُابِ  رِ ْياالغَ  دَ ْناعِ  لِ َماعَ لْ لِ  مْ هُ سَ فُ نْ أَ  ونَ رُ ج ِ ؤَ يُ  َكَمـا َكانُوا  اإلجــارةُ: -7

َرةَ ـااـبُ يَقُااوُل أَ  َرْياا ُت أَِجيااراَجْرُت ِمْسااِكين اـ، َوَهااا  ـيَماانََشااأُْت يَتِ : »  و ُه ِة ـــااـاِلبْنَ ا  ، َوكُْناا

ْطنِي ، َغْزَوانَ  َطعَاِم بَ  َوعُقْبَِة ِرْجِلي، بِ
(5)

َزلُوا، َوأَْحُدو لَ  مْ هُ ـلَ أَْحِطُب ،   ُهْم إَِذا َرِكبُواـإَِذا نَ

(6)
ُب إَِذا َرِكبُوا، َوأُْخدَ ،  ُت أَْرَك َجنِيَها اللهُ، فَكُْن َزوَّ َل  َحْمُد للهِ ـفَالُم إَِذا ُخِدُموا.. فَ الَِّذي َجعَ

يَن قَِوام  ا  الد ِ
(7)

َرةَ إَِماموَ ،  َل أَبَا ُهَرْي  ا  َجعَ
(8)

  .»
(9)

  

ُُثُُالُِّالثَُُّبُُلَُطُْالمَُ
ُ َهادُِّالُنُِّعَُات َهاُمُهْمُبِّالتََّخل فِّ ُُِّعَُمَُُجِّ ُُالنَّبي 

 

 

 نِ عَ  ونَ فُ لَّ خَ تَ وا يَ انُ كَ   مْ هُ نَّ أَ  "ةِ فَّ الصُّ  لَ هْ أَ " َحْولَ  الُ هَّ جُ لا اهَ دُ د ِ رَ ي يُ تِ الَّ  يلِ اطِ بَ األَ  نَ مِ وَ 

 !  هِ ولِ سُ رَ  عَ مَ  اللهِ  يلِ بِ ي سَ فِ  ادِ هَ الجِ 

                                                                                                                                               

 . تحقيق: عبد الرزاق المهدي

ُل :  (1)  (7/1٩. )لسان العرب : هرَ سَ كَ :  ا  خَ ضْ رَ ، هُ خُ ضَ رْ يَ ، ىصَ الحَ ى وَ وَ النَّ  خَ ضَ رَ يُقَا

 .( 1/705الكشاف )تفسير ، (1/25٩البغوي )تفسير ، (11/172ي )ارِ ة القَ دَ مْ عُ راجع :  (2)

 .1/222:  اشدي  المدينة النبوية في فجر اإلسالم والعصر الرَّ  (7)

، ، القاهرةندوي. دار األمانوالرسالة المحمدية. السيد سليمان ال(، 17/15) تفسير القرطبيراجع :  (0)

 .٩5ص ، م1٩٩5 -هـ 1015الطبعة األولى 

أبا  فكأن.. النٍ فُ  نْ مِ  ة  بَ قْ عُ  هُ لَ :  ةٍ بَ وْ نَ  دَ عْ بَ  ة  بَ وْ نَ  يرا  عِ بَ  بَ كِ رَ  نْ مَ لِ  الُ قَ يُ . لُ دَ والبَ  ةُ بَ وْ النَّ :  م ِ بالضَّ  ةُ بَ قْ العُ  (5)

 .(17/200:  المَّ كنز العُ ). ةِ بَ وْ بالنَّ  يرِ عِ البَ  كوبَ رُ وَ ، هِ نِ طْ بَ  ط في األجر طعامَ رَ شَ  هريرة 

ل والِغنا: الَحْدُو  (6)  .(10/161. )لسان العرب :  َهاـَ ء لَسْوُق اإِلبِ

 (.12/0٩٩)لسان العرب :  .هِ بِ  ومُ قُ ي يَ ذِ الَّ  هُ الكُ مِ :  األمرِ  وامُ قِ  (3)

ُل: فُالن  إِماأي : قُدوة  في الد ِين .  (1) ُم لَ ـُم الْقَْوِم؛ َمعْنَاهُ هَُو اليُقَا  (12/26:  . )لسان العربُهمْ ـُمتَقَد ِ

ْطنِه )ب إَِجاَرةِ اأْلَِجيِر على : بَا هابن ماجَ سُنَن  (٩)  (2/113َطعَاِم بَ
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 بَ ذِ الَكا مْ هِ لِ وْ ى قَالَاإِ  وهُ زُ اوَ َجاتَ  الَ ، د ِ ا الَحاذَ هَ  دَ نْ عِ  -بَِجْهلِِهْم  -وا فُ قَ وَ  الءِ ؤُ هَ  تَ يْ ا لَ يَ وَ 

 َمعَهُ !! ينَ مِ لِ سْ مُ لاوَ   اللهِ  ولَ سُ رَ  ونَ لُ اتِ قَ وا يُ انُ كَ  "أَْهَل الصُّفَّةِ "ُهْم بِأَنَّ َزْعمُ  وَ هُ وَ ، ورَ الزُّ وَ 

:  الِ ؤَ ا السُّ ذَ هَ بِ   ةَ يَّ مِ يْ تَ  نِ ابْ  المِ سْ اإلِ  خِ يْ شَ لِ  مَ دَّ قَ تَ ، ل  ائِ سَ َهِذِه األََكاِذيب  نْ عَ  فَ شَ كَ  دْ قَ وَ 

َ بِ  "ةِ فَّ الصُّ  ابِ حَ صْ أَ " نْ عَ  ونَ ثُ دَّ حَ تَ يَ وَ   عَ َما ونَ زُ ْغاوا يَ ونُاكُ يَ  لَاـمْ  مْ ُهانَّ أَ ، اَهانْ مِ ، ةٍ يارَ ثِ كَ  ياثَ ادِ حَ أ

اـلَ فَ ، ة  رَّ َما مُ هُ مَ زَ ْلاأَ   هُ نَّاَوأَ ، ة  يقَ قِ حَ  َرسُوِل اللهِ   نٍ يْ نَاحُ  مَ وْ يَا - ونَ مُ لِ سْ مُ ـْ الا رَ َساكَ ا انْ ـمَّ
(1)

أَْو  

ِرَها ي فِا مْ هِ وفِ يُ ُساوا بِ بُ رَ َضاثُامَّ .. هُ عَاا مَ نَّ كُ  هُ عَ مَ  للهُ ا انَ كَ  نْ مَ (، اللهِ ) عَ مَ  نُ حْ نَ:  واالُ قَ  - غَْي

ِ بااالنَّ  رِ كَ ْسااعَ   الَّ إِ وا لُااتُ قْ يَ  لَااـمْ  مْ ُهاانَّ أَ وا ُمااعَ زَ وَ .. "ونَ بُ الِ الغَاا اللااهِ  بُ زْ ِحاا نُ ْحاانَ":  واالُ قَااوَ ، ي 

 .. ةِ رَّ مَ ـال كَ لْ ي تِ فِ  (ينَ قِ افِ نَمُ )

َك ؟ أَْم الَ ؟ ِصحُّ ذَِل ْل يَ  فََه
(2)

  

ْرَشاَدا  بَِمـا َردَّ بِِه شَيُْخ اإِلْسالمِ  ْريَِة   (3) َواْستِ  ِمْن َوْجَهْين :يَُجاُب َعْن َهِذِه الِف

لُ   :الَوْجهُُاألوَّ
بُهُ  الِجَهاِد َمَع َرسُوِل اللِه  نِ عَ  أَْهِل الصُّفَِّة  فِ لُّ خَ تَ  نْ مِ  رَ كِ ا ذُ مَ  ، يَُكذ ِ َزْعم  بَاِطل 

ْرآِن، َرار . َصِريُح القُ  َوالَواقُِع ِمْن َحيَاةِ َهُؤالِء الُمَجاِهِديَن األَْب
ْرآنِ  ا أَِدلَّةُ القُ  ، فَِمنَْها : أَمَّ

(4) ڌ اآلياة .... ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀڌ  :تَعَاالَى هُ قَْولُ * 
ْت َوقَاْد ،  َزلَا نَ

َخاصَّة  " ينَ رِ اجِ هَ لمُ ا اءِ رَ قَ فُ "َهِذِه اآليَةُ فِي 
(5)

(6) (أَْهُل الصُّفَّةِ )َوهُْم ، 
َصافَُهُم  َوقَدْ ،   اللاهُ َو

ِريَن فِاي َمعْنَاى ڌڱ  ں  ں  ڻ  ڌبَِخْمِس ِصفَاٍت، َعلَى َرأِْسَها أَنَُّهْم   تَعَالَى فِيَها ، َوِلْلُمفَس ِ

                                                 

 يسمى في واد، ثقيفو هوازنوقبيلتي  المسلمينبين هـ ( 1سنة  -شوال  23)وقعت هذه الغزوة  (1)

َرةٍ َويَْوَم ُحنَْيٍن إِْذ )، وفيها أنزل الله تعالى قوله : والطائف مكةبين  (ُحنين) َصَركُُم اللهُ فِي َمَواِطَن كَثِي لَقَْد نَ

َرتُكُْم فَلَْم تُْغِن عَْنكُْم شَيْئ ا َوضَ  ِريَن أَْعَجبَتْكُْم كَثْ ْت ثُمَّ َولَّْيتُْم ُمْدبِ ْت عَلَْيكُُم اأْلَْرُض بَِما َرُحبَ َزَل اللهُ  *اقَ ثُمَّ أَْن

ِرينَ تَهُ عَلَى َرُسولِِه َوعَلَى الَسِكينَ  َك َجَزاُء اْلَكافِ ُروا َوذَِل َب الَِّذيَن كَفَ َزَل ُجنُود ا لَْم تََرْوهَا َوَعذَّ . (ُمْؤِمنِيَن َوأَْن

 .26، 25التوبة: 

 . 560،  11/32:  مجموع الفتاوى( 2)

 . 11/12:  المرجع السابق ( 7)

 . 237( البقرة : من اآلية 0)

 .(7/٩6( راجع : تفسير الطبري )5)

 . 7/702( تفسير القرطبي : 6)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
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، ِمنَْها : أَنَُّهْم  الَوارِِد ِفي اآليَةِ  (1) (اإِلْحَصارِ ) .  وِ زْ غَ لْ لِ  اللهِ  يلِ بِ ي سَ فِ  مْ هُ سَ فُ نْ وا أَ َحَصرُ أَْقَوال 

(2)
 

 ڌۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ  ۉ ې ې ڌ  :تَعَااالَى هُ قَْولُاا* 
(3)

 ،

ُصُروَن اللهَ َوَرسُولَهُ  الَمعْنَى : يَْن َِ  قِ يَ ْضاأَ وَ  اتِ اعَ السَّا جِ رَ ْحاي أَ فِ ، مْ هِ وفِ يُ سُ وَ  مْ هِ وبِ لُ قُ بِ  َو

َ بِ  انِ ـيَمااإلِ  ةَ َمالِ وا كَ لُ اقَا ينَ ذِ الَّ  ڌۉ  ۉ ې ڌ تِ اقَ وْ األَ  وا انُ َكاوَ ، مْ ِهالِ مَ عَ ا بِ وهَ قُ دَّ َصا، وَ مْ هِ تِ نَِسالْ أ

، وهُ عُاابَ اتَّ  مْ ُهاانَّ ي أَ فِاا(  هِ ولِ ُساارَ  عَ َماا) ينَ قِ ادِ َصااوَ ، وهُ ارُ تَاااخْ  مْ ُهاانَّ ي أَ فِاا (اللااهِ  عَ َماا) ينَ قِ ادِ َصاا

.اسُ ا النَّ اهَ رَ يَ وَ ، ِض رْ ى األَ لَ عَ  بُّ دُ تَ  هُ نْ مِ  ة  ورَ وا صُ انُ كَ  مْ هُ نَّ ي أَ فِ  (ق ِ الحَ  عَ مَ ) ينَ قِ ادِ صَ وَ 
 (4)

 

ةُ الَواقِعِ 
ا أَِدلَّ ُت ِمْن َحيَاةِ :  * َوأَمَّ افَّةِ "فَالثَّابِ ِل الصُّ  اِس النَّا مَ َظاعْ وا أَ انُ َكاأَنَُّهاْم   "أَْها

ِل اللِه، َحتَّى إنَُّهم أَْوقَفُوا أَنْفُسَُهْم ِلـَهِذِه ا ادا  هَ جِ وَ  اال  تَ قِ  َكانُوا لغَايَةِ فِي سَبِي  عَ َما ونَ جُ رُ خْ يَ ، فَ
َرايَا َكااَن ِمانُْهمْ وَ  ، ةٍ وَ زْ َغا وْ أَ  ةٍ يَّ رِ سَ  ل ِ كُ  ا ْل َو)ُرُؤوُس الُمَجاِهاِدينَ و قَاادَةُ السَّ ( اءُ دَ هَ الشُّا، بَا

َضاِت اللِه تَعَالَى َوَرسُولِِه.الَِّذيَن بَذَلُوا أَْرَواَحُهْم َرِخيصَ  ِل َمْر  ة  فيِ سَبِي
ِريَن : َوَهَذا مَ  ُر َواِحٍد ِمَن الُمفَس ِ  ا أَكَّدَهُ غَْي

أْلَلُوِسيُّ   ةٍ يَّ رِ سَ  ل ِ ي كُ فِ  ونَ جُ رُ خْ يَ َكاَن أَْهُل الصُّفَِّة و:  يَقُوُل ا
 . اللاهِ  ولُ ُساا رَ َهاثَ عَ بَ  (5)

(6)  

 (7) « وِ زْ غَ لْ الله لِ  يلِ بِ ي سَ فِ  مْ هُ سَ فُ نْ وا أَ رُ صَ حَ  »:   ةُ ادَ تَ قَ َويَقُوُل 
 

ْرآَِن،  »: يارِ قَاالْ  لي  عَ  الَّ المُ  قُولُ َويَ  افِا وجِ رُ ُخالاوَ تََهيَّئُاوا ِلاتَعَلُِّم الْقُا ِل  اايَ رَ ي السَّ لِِقتَااِل أَْها

                                                 

ُل فِي ـَمْنُع َوالْ ـالْ : هو اإِلْحصاُر  (1) قَْد ُحِصَر، فََهذَا :  (َحبِْس ـْ ال): قَْد أُْحِصَر، َوفِي (َمَرِض ـالْ )َحبُْس. يُقَا

ْرق  بَيْنَُهَما  (11/25. )لسان العرب :  فَ

 .(3/32تفسير الرازي )، (7/٩6)( راجع : تفسير الطبري 2)

 . 1( الحشر : 7)

 . 7526ص 6، ج  هـ1012 ة، سنةالطبعة السابعة عشر. دار الشروق .سيد قطب. في ظالل القرآن (0)

الم من مائة إلى خمسمائة يوه، إليه ش تخرج منه وتعودُ من الجي قطعة  :  ةُ يَّ رِ السَّ  (5) (، 0/53: )سُبُل السَّ

يْت بذلك ألنَّ  ألنهم  وقيل:(، 10/717. )لسان العرب : نذر بهم العدوُّ يُ  الَّ ئَ لِ ؛ ها تَْسِري ليال  في ُخفْيَةٍ ُسم 

ري  النَّ  يءِ الشَّ  نَ هم، مِ العَْسَكِر وخيارَ  يكونون خالصةَ  نهاية في غريب الحديث واألثر : . )ال يسفْ السَّ

2/767 ) 

 .(7/16المنار ) وراجع أيضا  : تفسيرَ  ،(7/06( روح المعاني )6)

 . 7/٩6( تفسير الطبري : 3)
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ْغيَاِن  (1).  «الطُّ
  

َل  َوإَِذا َحَضَر َغْزو  َعَمَد الُمْسِلُموَن  »:  قَْولَهُ  ، َعِن اْبِن عَبَّاٍس الُمتَِّقي الِهْنِديُّ َونَقَ

ُجَل ْهِل الصُّفَّةِ ى أَ إِلَ  ُجُل الرَّ َل الرَّ ُزوهُمْ  -أَْو َما َشاَء اللهُ  -، فَاْحتََم ِعِه؛ فََجهَّ َزوا ، بِِشبَ َوَغا

(2) .« ..... َمعَُهْم، َواْحتَسَبُوا َعلَيِْهمْ 
 

َكااَن  َهاادَ الجِ  » أَنَّ ، ، َوانِْشاغَالِِهْم بِاهِ َعلَى الِجَهادِ   أَْهِل الصُّفَّةِ  َواْلِعلَّةُ فِي ِحْرِص 

َمانِ  ا  َواِجب َك الزَّ َرُساوِل َوَكاَن تَْشتَدُّ الَحاَجةُ إِلَى َماْن يَْحابُِس نَفَْساهُ ِلْلُمَجاَهادَةِ َماَع ، فِي ذَِل

ِت ال ا  فَيَكُوُن ُمْستَِعد  ، اللِه  َك َمتَى َمسَّ (3) .« َحاَجةُ ِلذَِل
 

ٍط فِي َسبِيِل اللهِ ـاة  لِ نَوَ وا َكانُ َوَهذا َمْعنَاهُ أَنَّ )أَْهَل الصُّفَِّة(  َرادُهُ ـ، يَنْفُ َجيٍْش ُمْسِلٍم ُمَرابِ ُر أَْف

(ِخفَافَا  )
 

. َك َمال  َوال أَْهل  ٍت، الَ يَْشغَلُُهْم َعْن ذَِل ِ َوْق  ِلتَْلبَيَِة الن َِداِء فِي أَي 

اافَّةِ )ُمَجاِهِديَن ِمااْن ـَوَهااِذِه قَائَِمااة  بِأَْسَمااـاِء الاا ِل الصُّ َرايَا(ِمااْن ، (أَْهاا اا أَو ، قَااادَةِ )السَّ

َرا  ـال ِصا َزَواِت( النَّبَِويَِّة، ُمقْتَ ِل إِ ، وَ  هِ فاي َزَمنِا انَ َكا َمانْ َعلَاى ُمَشاِرِكيَن فِي )اْلغَ ِلَْها الَّ فَ

ْعَدهُمْ  يندِ اشِ اِء الرَّ فَ لَ َزَمَن الخُ  المِ سْ وِب اإلِ رُ ي حُ ة  فِ رَ اهِ كة  ظَ ارَ شَ مُ   الصُّفةِ   .َوبَ

فَّةُِّقَاَدةُُالسَُّ ُالص  ْنُأَْهلِّ ُمِّ َُرايَاُالنَّبَويَّةِّ
ُ

يَّةُُـــالسَُُّالقَائِّدُُ يُخَهاُرِّ ُتَارِّ

 عَْبُد الله بُن أُنَيْس
ِ "إِلَااى  أَْرَساالَهُ النَّباايُّ   "ساافياَن باان َخاِلااَد الُهااذَِلي 
ِضي َعلَيِْه .  (4) ِليَْق

م  ُمـَحـرَّ
 ينَ الثِ ثَ وَ  ةٍ سَ مْ خَ  ِس أْ ى رَ لَ عَ 

 ِهْجَرةال نَ مِ  ا  رَ هْ شَ 

 هـ 6، سنة لوَّ يع األَ بِ رَ  (6). (5)عَلَى َسِريَِّة )اْلغَْمر( اْستَعَْملَهُ النَّبيُّ  ُعكَّاشَةُ بُِن ِمْحَصن

                                                 

، الطبعة بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية (٩/021) لقاري، لمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( 1)

 .اني: جمال عيت ، تحقيق ـه1022 األولى، سنة

 . 2/21:  تاريخ مدينة دمشق (2)

 . 3/32( تفسير الرازي : 7)

 . 51، 2/52( الطبقات الكبرى : 0)

 (2/10)الطبقات الكبرى : .  يد، عَلَى لَيْلَتَْيِن ِمْن فِ ( الغَْمُر : َماء  لِبَنِي أََسدٍ 5)

 .(2/10الطبقات الكبرى )، (1/723ر أعالم النبالء )يَ سِ  راجع : (6)
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يَّةُُـــالسَُُّالقَائِّدُُ يُخَهاُرِّ ُتَارِّ

أَبُو عُبَْيدَةَ بُْن 
اح  الَجرَّ

عَثَااهُ النَّباايُّ  ااقَ ي الْ ذِ إِلَااى ) بَ (ةِ صَّ
 ينِاابَ لِِقتَاااِل  (1)

ُث أَْجَمعُاااوا أَْن ؛ حَ ارَ ـَمااانْ أَ وَ ، ةَ بَااالَ عْ ثَ وَ ، بَ ارِ َحاامُ  ْيااا

.  ةِ ينَدِ مَ ـال رحِ ى سَ لَ وا عَ يرُ غِ يُ 
(2) 

 يع اآلخربِ رَ 
 هـ6ة نَ سَ 

 َساِلـم بُن عَُمْير
ِل  أَْرَسلَهُ النَّبيُّ  ، َوَكااَن ي  ودِ ُهايَ الْ ( فكي عَ بِ أَ )لِقَتْ

 (3)ْهُجَوهُ . يَ وَ   ولِ سُ ى رَ لَ عَ  ضُ ر ِ حَ يُ 

 الوَّ شَ 
  را  هْ شَ  ينَ رِ شْ عِ  ِس أْ ى رَ لَ عَ 

 الِهْجَرةِ  نَ مِ 

ُ

                                                 

صَِّة : مَ ( ِذي 1) ِريب  ِمَن الَمِدينَةالْقَ  (0/32)النهاية في غريب الحديث واألثر : .  ْوِضع  قَ

 . 2/16( الطبقات الكبرى : 2)

 . 2/21( المرجع السابق : 7)
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فَّة ُالص  ْنُأَْهلِّ ُمِّ ُالنَّبَويَّةِّ ُكوَنُفِّيُاْلغََزَواتِّ ُالُمَشارِّ
ُ

ُ

فَّةُُِّاْلغَــْزَوةُِّ ُالص  ْنُأَْهلِّ َدَهاُمِّ َُمْنَُشهِّ

 بـَْدر  

 - رْياْباُن ُعمَ  مُ َكاالحَ  - انِ ـَماعْ ْباُن النُّ  ةُ ثَاارِ حَ  -ميالٍ ْبُن حَ  ةُ يَ ارِ جَ  - ي  وِ نَغَ د الْ ثَ رْ مَ  وبُ أَ 
أْلَ  ابُ بَّ خَ  ْبُن  دُ يْ زَ  - ةافَ ذَ ْبُن حُ  سُ يْ نَخُ  - كاتِ ْبُن فَ  مُ يْ رَ خُ  - سافْبُن يَ  بُ يْ بَ خُ  - ترَ ْبُن ا
 ةُ اشَ كَّ عُ  -ود عُ سْ ْبُن مَ ا اللهِ  دُ بْ عَ  - اءضَ يْ ْبُن بَ ا انُ وَ فْ صَ  - ريْ مَ م ْبُن عُ ـالَ سَ  – ابطَّ الخَ 

أْلَ  ادُ دَ قْ مِ الْ  - ةَ دَ اعِ ْبُن سَ  مُ يْ ُعوَ  - فوْ ْبُن عَ  رُ يْ مَ عُ  - ْبُن ِمْحَصن  ةَ دَ يْ بَ عُ  وبِ أَ  - دوَ سْ ْبُن ا

  . (1) احرَّ ْبُن الجَ 

 أُُحــد  
 .ةدَ اعِ ْبُن سَ  مُ يْ ُعوَ  - ودعُ سْ ْبُن مَ  ةُ بَ تْ عُ  -ك الِ ْبُن مَ  بُ عْ كَ  - اءدَ رْ الدَّ  وبُ أَ 

 .(2) يلمِ ُن حَ بْ  ةُ يَ ارِ جَ  -رامِ ي عَ بِ ْبُن أَ  ةُ لَ ظَ نْ حَ  َواْستُْشِهَد بَِها :

 .(3)  دلِ يْ وَ د ْبُن خُ هَ رْ جَ  -ة ثَ ارِ ْبُن حَ  اءُ ـمَ سْ أَ  -د يْ ْبُن أَسَ  ةُ فَ يْ ذَ حُ  الـُحَديْبَية

  . (4) رومْ ْبُن عَ  يفُ قِ ثَ  ربَ يْ ــــخَ 

 (5)وا . رُّ فِ يَ  لَـمْ وَ ، ُحنَْينٍ  مَ وْ وا يَ تُ بَ ثَ  ينَ ذِ الَّ  ينَ انِ ـمَ الثَّ  نَ مِ  انَ كَ وَ   انـمَ عْ ْبُن النُّ  ةُ ثَ ارِ حَ  ُحـنَيْن

 كوــبُ تَ 
أْلَ  ةُ لَ اثِ وَ   .(6) عقَ سْ ْبُن ا

   .(7)الُمَزنِي   نِ يْ ادَ جَ بِ الْ  يذِ  الله دُ بْ عَ : َواْستُْشِهَد بَِها 
 

                                                 

(، حلية 2/251(،  )2/121(، )1/611(، )1/000(، )3/76٩)اإلصابة راجع عَلَى الترتيب:  (1)

(، 732، 1/731(، )1/763) حلية األولياء(، 2/705(، )2/235)اإلصابة (، 1/760األولياء )

 (.7/516(، )6/222(، )0/305(، )0/320(، )0/577(، )7/516)اإلصابة (، 1/737)

 حلية األولياء(، 0/305(، )0/002(، )5/611(، )0/303)اإلصابة راجع على الترتيب :  (2)

 (.1/000) اإلصابة(، 1/753)

 .(1/757) (، حلية األولياء0/102) فتح الباري:  راجع (7)

 (1/752)حلية األولياء راجع : ( 0)

 . 1/756:  حلية األولياء (5)

 (6/5٩1) اإلصابةراجع :  (6)

 (1/765) حلية األولياءراجع :  (3)
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  :الَوْجهُُالثانيُ

ا القَْولُ  ْريَاة  َماا َمعَاهُ..  ْؤِمنِينَ الماوَ   اللاهِ  ولَ سُ رَ قَاتَلُوا  "الصُّفَّةِ  أَْهلَ "بأَنَّ  أَمَّ فَُهاَو فِ

ِحيحُ  افَّةِ ) ِمْن َحيَاةِ  الَمنْقُولُ  فِيَها ِمْريَة ؛ إِذ الصَّ ِل الصُّ ،  ُهاْم ثَبَتُاوا َماَع َرُساوِل اللاهِ أَنَّ  (أَْها
ِصْدِق َولَـْم يَُولُّوا األَْدبَاَر .. كَْيَف َوقَْد  ْصَرةِ اإِلْسالمِ شَِهَد اللهُ لَـُهْم بِ اَل ، فَقَ اإِليَمـاِن فِي نُ

 ؟!!. ڌۋ ۋ ۅۅ ۉ  ۉ ې  ڌ:  سُْبَحانَهُ 

ْصدُُق َهَذا َعلَى ُكل ِ َغَزَواتِِه  افَِّة  َويَ ُل الصُّ (، ُحنَاْين  )َوِمنَْهاا  -الَّتِي َشاَرَك فِيَها أَْها

 ةُ ثَ ارِ حَ وَ ، ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  اللهِ  دُ بْ عَ  يَْوَمها ِمْن أَْهِل الصُّفَِّة : الثَّابِتِيَن َحْوَل َرسُوِل اللِه  نَ مِ و

.  ان ـمَ عْ النُّ  نُ بْ 
(1)

 

ِ  »:  قَالَ  ْبِن َمْسعُوٍد  هِ ِمْن َحِديِث عَْبِد الل، َحاِكمُ لَوا، َرَوى أَْحَمدُ  ُت َمَع النَّبِاي   كُْن

َت َمعَهُ ثَمَ ، فََولَّى عَنْهُ النَّاسُ ، يَْوَم ُحنَْينٍ  َصارِ  ُمَهاِجِرينَ لِمَن ا ال  انُوَن َرجُ ـَوثَبَ كُنَّا ، َواأْلَْن فَ

 (2). « الدُّبُر مهِ ـل ِ َولَْم نُوَ ، َعلَى أَْقَداِمنَا
 

رَّ َحاِرثَاةُ بان النُّْعما »:  الَ قَا عَبَّااٍس  نِ ْبااَعاِن و َوَمعَااهُ   لاهِ ال ولِ ُساى رَ لَااِن عَ ـَما

ِريُل يُنَاِجيهِ  ِريلُ  الَ قَ فَ ، يَُسل ِمْ  مْ لَ فَ ، ِجْب َرَدْدُت عَ  وْ لَ  هُ نَّ إِ ؛ ما َمنَعَهُ أَْن يَُسل ِمَ :  ِجْب ثُامَّ . هِ يْ لَ َسلََّم لَ
رُّ النَّ :  الَ قَ  ؟ انُونَ ـا الثَّمَ مَ وَ   الَ قَ فَ . انِينَ الثَّمِمَن  هُ نَّ أََما إِ :  الَ قَ  َك غَ  اسُ يَِف ، انِينَ ـثَمَ  رُ يْ عَْن

كَ  ِصيُروَن َمعَ (3). « َجنَّةِ لي افِ  للهِ ى الَ ِرْزقُُهْم َوِرْزُق أَْوالِدِهْم عَ ، فَيَ
 

                                                 

 . 1/756: المرجع السابق  (1)

هذا ال : ، وق250٩( رقم 2/121ورواه الحاكم )(، 1/057د الله بن مسعود ): مسند عب رواه أحمد (2)

 .حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه

 (.1/525أُسد الغاية )، 7225رقم ، (7/223المعجم الكبير للطبراني ) (7)
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ابِّعُُ ُالَمْطلَُبُالرَّ
ْعُمُب ُالزَّ ينَُُأَنَُّهْمَُكانُواُقَْبَلُبَْعثَتِّهِّ ُُمْسلِّمِّ

 
 

الُ  َوِمَن اأْلََكاِذيبِ  ُدَها الُجهَّ َرد ِ  بَعْثَاةِ  أَنَُّهْم َكانُوا قَْبالَ  :  "أَْهِل الصُّفَّةِ "َحْوَل  الَّتِي يُ

 ِ  .ُمْسِلميَن !  النَّبِي 
(1)

 

ُضوحِ؛ فَ ِمَن الَكذِ  - َوال َشكَّ  -َوَهِذِه   أَْهالَ " أَنَّ  بَْيَن الُمْساِلِميَن فِاي اَلفَ ـاَل خِ ِب الَمْف

َل َمْبعَثِِه  - َكانُوا "الصُّفَّةِ  ِرينَ  - قَْب ُكانْ  لَاـمْ وَ ، هِ ـبِِدينِا، َجااِهليَن باللاهِ  َكاافِ ِر  همبَْيانَ يَ َوَساائِ

َحابَِة  ْرق  فِي  الصَّ الَلَِة وَ فَ َرُساولِِه  -تَعَاالَى  -َهاَداهُُم اللاهُ . َحتَّاى .اْلكُْفارِ الضَّ ِكتَابِاِه َوبِ بِ

دٍ  ْت  ُمَحمَّ َكانَ ۉ  ې  ڌ قَااَل تَعَاالَى : ؛ َظِم َما َمنَّ اللهُ بِِه َعلَاى الُماْؤِمنِينَ عْ أَ  نْ مِ   هُ تُ ثَ عْ بَ ، فَ

. ڌی    ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ 
(2)

 

ْم، كُ سِ فُ نْ أَ  نْ مِ  وال  سُ رَ  مْ يكُ فِ  ثَ عَ بَ  ذْ إِ  - انِ ـيمَ اإلِ  لَ هْ ا أَ يَ  - مْ كُ يْ لَ عَ  اللهُ  نَّ مَ  دْ قَ لَ َوالَمعْنَى : 
وا فُ رِ عْ تَ لِ ؛ رَّ الشَّ وَ  رَ يْ الخَ  مْ كُ مُ ل ِ عَ يُ وَ  - مْ تُ مْ لِ ا عَ ـَ يمفِ وَ  مْ تُ ذْ خَ ا أَ ـيمَ فِ  – مْ يكُ ك ِ زَ يُ وَ ، هِ اتِ آيَ  مْ كُ يْ لَ و عَ لُ تْ يَ 
 اءَ يَامْ ي عَ فِ  : يْ أَ ، ينٍ بِ مُ  اللٍ ي ضَ فِ لَ  لُ بْ قَ  نْ مِ  مْ تُ نْ كُ  نْ إِ وَ ، وهُ قُ تَّ تَ فَ  رَّ الشَّ وَ ، هِ وا بِ لُ مَ عْ تَ فَ  رَ يْ خَ ـال
 نِ َعا ي  ْماعُ ، ق ِ الَحا نِ َعا م  ُصا، ةٍ ئَ ي ِ َسا نْ مِ  ونَ يثُ غِ تَ سْ ال تَ وَ ، ة  نَسَ حَ  ونَ فُ رِ عْ ال تَ ، ةِ يَّ لِ اهِ الجَ  نَ مِ 

 .ىدَ هُ ـال
(3)

 

َرةَ الَّتِي  ْل إِنَّ الفَتْ ْت   هُ تَ ثَ عْ بَ  تْ قَ بَ سَ بَ  نْ ودا  َعارُ ا ُشاَهارِ ثَ كْ أَ وَ  راتِ تَاالفَ  كِ لَاحْ أَ  نْ ِماَكانَ
ا لُ يْ لَ  ةِ يَّ رِ شَ ى البَ لَ عَ  قَ بَ طْ أَ  دْ قَ لَ فَ  تَعَالَى؛ اللهِ  جِ هَ نْ مَ   مْ ـى لَاتَّا، حَ ةِ يَّانِ ثَ الوَ  المُ ا َظاَهافَّ لَ ، وَ كِ رْ الش ِ
ا ذَ هَ ـلاوَ ، ينَ مِ د ِ قَ تَ المُ  ياءِ بِ نْ األَ  ينِ دِ  نْ ا مِ ايَ قَ بَ بِ  ينَ كِ س ِ مَ تَ المُ  نَ يال  مِ لِ قَ  الَّ إِ  يحٍ حِ صَ  ينِ ى دِ لَ عَ ق بْ يَ 

ِ  نَعاا دَ رَ وَ  أْلَْرِض ....  »:  الَ قَاا هُ نَّااأَ  النَّبِااي  ِل ا َر إِلَااى أَْهاا َظاا َربَُهْم  فََمقَااتَُهمْ  إِنَّ اللااهَ نَ َعاا

الَّ بَ  ِل اْلِكتَابِ َوَعَجَمُهْم، إِ  قَايَا ِمْن أَْه
(4)

 (5).  « الَحِديث .... 
 

سُُ ُُالَمْطلَُبُالَخامِّ
ْعُمُبُِّ ْعَراجُُُِّأَنَُّهْمَُعَرفُواَُماُأَْوَحاهُُاللهُُإِّلَىُنَبِّي ِّهُِّالزَّ ُلَْيلَةَُاْلمِّ

                                                 

 ( 11/12)مجموع الفتاوى  راجع : (1)

 .160:  آل عمران (2)

 .0/167تفسير الطبري :  (7)

َصاَرى أَيْ  (0) ْرك، ِمَن الْيَُهوِد َوالنَّ أُوا َعِن الش ِ رَّ ُر أَنَّ الَوا .تَبَ بَقُوا  "ِعيَسى"ُمَراَد بِِهْم َجَماعَة  ِمْن قَْوِم أْلَظَْه

 (٩/555)مرقاة المفاتيح :  .  ُمتَابَعَتَهُ إِلَى أَْن آَمنُوا بِنَبِي ِنَا

 .2165( رقم 0/21٩3النار ) ة وأهلَ الجنَّ  لَ هْ ف بها في الدنيا أَ عرَ األمور التي يُ : باب  مسلم( 5)
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ُل ال ْرِوي أَْه  هِ ْيالَ إِ  ىحَ وْ أَ إِلَى السََّماِء   هِ ي ِ بِ نَبِ  جَ رَ عَ  اـمَّ ـَ ل - ىالَ عَ تَ  - هَ اللأَنَّ  َجَهالَةِ َويَ
 دَ َجاوَ  ِض رْ األَ  ىلَ إِ   لَ زَ نَ اـمَّ لَ فَ ، رِ شَ البَ  نَ مِ  دٍ حَ أَ  ىلَ عَ  اهَ رُ ـهُ ظْ يُ  الَّ أَ  هُ رَ مَ أَ وَ ، ر ٍ سِ  فِ لْ أَ  ةَ ائَ مِ 

 « ا  دحَ أَ  ر ِ السَّ  اذَ هَ  ىلَ عَ  رْ هِ ظْ أُ  لَـمْ  ينِ نَّ إِ ، ب ِ ارَ يَ  »:  الَ قَ فَ ، اهَ بِ  ونَ ثُ دَّ حَ تَ يَ " ةِ ـفَّ الصُّ  ابَ حَ صْ أَ "
َ فَ  ! (1) . « كنَيْ بَ وَ  ينِ يْ بَ  ا  ودهُ شُ  واانُ كَ  مْ هُ نَّ أَ  » هِ يْ لَ إِ  لهُ ال ىحَ وْ أ

 

َوايَةُ وَ  ال َشك ٍ  -ِهِذه الر ِ َرى؛ ألَنَّ  -بِ ك  ُمفْتَا افَّةَ )إِْف ْت بِ ـإِنََّما (الصُّ ْعاَد ، ِدينَاةِ لماا َكانَا بَ

ِ، ال َمْسِجدِ الَوبِنَاِء  تِِه ِهْجرَ  ٱ  ٻ  ڌ نَص ِ قَْوِلاِه تَعَاالَى : بِا( َمكَّاةَ ـ )َكاَن بِا ِمْعَراجُ الوَ نَّبَِوي 

ُڌٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
(2)

ِض وَ  هُ لُّ ا كُ ذَ هَ وَ  ،   وْ أَ ، ا  يفَ نِ حَ  ا  ـمَ لِ سْ مُ  انَ كَ وَ ، هُ ولَ سُ رَ وَ  -تَعَالَى  - اللهَ  فَ رَ عَ  نْ مَ  دَ نْ عِ  ح  ا

 صَ قَانَ ام  وَ قْ أَ  االتِ هَ الجَ  هِ ذِ ي هَ فِ  عُ قَ ا يَ ـمَ نَّ إِ وَ .. هُ عَ مَ  هِ ابِ حَ صْ أَ  ةِ يرَ سِ وَ   تِهِ يرَ سِ بِ  ا  ـمَ ـالِ عَ  انَ كَ 

ُ. مْ هُ مُ لْ عِ  لَّ قَ وَ ، مْ هُ انُ ـيمَ إِ 
(3)

 

                                                 

 .37، 11/50،  0/17:  الفتاوى ( راجع: مجموع1)

 . 1اإلسراء :  (2)

 . 11،  11/50: مجموع الفتاوى  (7)
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ُُالَمْطلَُبُالسَّادِّسُُ
ْعُمُبُِّ ُالزَّ ُالنَّبيَّ مُْاْستَأَْذَنَُعلَُُأنَّ ُفَلَْمُيَأَْذنُواُلَه،ُُْيهِّ

 

 

اِل َعْن )أَْهِل الصُّفَِّة(لـَها بَْعُض اـَوهُنَاَك أُْكذُوبَة  يَتََداَولُ  َل عَنَْهاا َشايُْخ .. ُجهَّ َوقَْد ُسائِ
ْساَلِم اْبُن تَْيِميَّةَ  إْلِ  :  ، َوَهَذا نَصُّ السَُّؤالِ ا

:  واالُ قَ فَ ، نَ ذَ أْ تَ اسْ فَ  "أَْهِل الصُّفَّةِ " ابِ ى بَ لَ إِ  اءَ جَ   يَّ بالنَّ  نَّ إِ :  ونَ ولُ قُ يَ  مٍ وْ قَ  نْ عَ   لَ ئِ سُ 
 اـاـنَأَ :  ولُ ــقُ يَ  يذِ الَّ  ع  ِض وْ ا مَ نَدَ نْ عِ  هُ لَ  امَ  »:  واالُ قَ ، « د  ــمَّ حَ ا مُ نَأَ  » : الَ قَ  «؟  تَ نْ أَ  نْ مَ  »

َ فَ ، « ين  كِ سْ مِ  د  مَّ حَ ا مُ نَأَ  »:  الَ قَ وَ ، ة  يَ انِ ثَ  نَ ذَ أْ تَ اسْ  مَّ ثُ   عَ ــجَ رَ فَ ، «   ..هُ وا لَ نُ ذِ أ

 ؟  ر  فْ كُ َو هُ  مْ ا ؟ أَ ذَ هَ بِ  مُ لُّ كَ التَّ  وزُ جُ يَ  لْ هَ فَ 

ِ وَ  ِب َعلَى النَّبي  َظِم اْلَكِذ َك ؛ " أَْهِل الصُّفة "َوَعلَى  َهَذا اْلَكالَُم ِمْن أَْع  ِلآلتِي : َوذَِل

الًُ: اافَّةِ "نَّ أَ  أَوَّ َل الصُّ ُكااْن لَاا لَااـمْ  "أَْهاا ِت ـَمَكااان  يُْسااتَأَْذُن َعلَاايِْهْم فِيِااه، إِنََّمااُهْم ـيَ ا َكانَاا

َل لَهُ ِمَن الُمْؤِمنِينَ ِه فِي َمْسِجدِ  (الصُّفةُ )  (1) .، يَأِْوي إِلَيَْها َمْن ال أَْه

اَحابَةِ  ِخيَاارَ  "أَْهُل الصُّفَّةِ "يَُكن  لَـمْ  ثَانِّياًُ: ْل َكاانُوا ِماْن ُجْملَاِة الصَّ اَحابَِة، بَا ،  الصَّ

َحابَةِ  لَـمْ وَ  ْكُن أََحد  ِمَن الصَّ ِ  يَ ِكارَ ـَكَما يَْساتَِخفُّ بُِحْرَماِة النَّباي  َك فَُهاَو .. ا ذُ َل ذَِلا عَا َوَماْن فَ

، وَمن  ر  ِ  (تَقَدَ اعْ )َكافِ ، يُْستَتَابُ ،  َهَذا بِالنَّبي  ر  ل .، فَُهَو َكافِ الَّ قُتِ َب َوإِ فَإِْن تَا
(2) 

َر ال هِ بِ  دْ ِص قْ يَ  مْ ـا لَ ذَ إِ (، اـنَأَ ) َعْن نَفِْسِه : مِ ل ِ كَ تَ مُ ـال لِ وْ ي قَ فِ  جَ رَ حَ  ال هُ نَّ ا أَ ـمَ كَ ثَالِّثَاًُ:ُ فَْخ

ْزِكيَةَ النَّفِْس. َوقَْد قَاَل النَّبيُّ  وْ أَ  ا َساي ُِد َولَاِد آَدَم نَأَ  »:  - هِ ب ِ رَ  ةِ مَ عْ نِ بِ  ا  ثَ د ِ حَ تَ مُ  - هِ سِ فْ نَ نْ عَ  تَ

ْصَحابَهُ َعلَى الثَّبَاتِ يَْوَم ُحنَْينٍ  ، َوقَاَل (3) « .... قِيَاَمةِ ال مَ وْ يَ  ا نَأَ  »:  َحْولَهُ  ، َوهَُو يَُحثُّ أَ
  (4) .« بْ لِ طَّ المُ  دِ بْ عَ  نُ بْ اا نَأَ ، بْ ذِ  كَ الَ  يُّ بِ النَّ 

َك  انَ ا كَ ـمَ بَّ رُ وَ (، اــنَأَ ):  ونَ ولُ قُ يَ   ةُ ابَ حَ الصَّ  انَ كَ َكَمـا    مْ هُ هَ نْ يَ  مْ لَ فَ ، تِِه رَ ضْ حَ بِ ذَِل

َك َمااا َرَواهُ « وزُ ُجا يَ الَ  ةِ اَجاالحَ  تِ ْقاوَ  نْ َعا انِ يَاالبَ  يرَ خِ أْ تَا » نَّ أَ  وم  لُاعْ مَ ا، وَ َهانْ عَ  ، َوِماْن ذَِلا

َرةَ بِااأَ  نْ َعاا، م  لِ ْساامُ اإِلَماااُم  َرْياا ْصاابََح ِمااْنكُْم الْيَااْوَم  نْ َماا »اللااِه :  ولُ ـُساارَ  الَ ـقَاا:  الَ قَاا ي ُه أَ

ٍر بُ أَ  الَ قَ ؟ ا ـ  َصائِم ْك ٍر بُ أَ  الَ ـقَ ؟ فََمْن تَبَِع ِمْنكُْم الْيَْوَم َجنَاَزة  :  الَ قَ  (انَأَ ): و بَ ْك  (،انَأَ ): و بَ
ٍر بُ أَ  الَ قَ ؟ ِمْنكُْم الْيَْوَم ِمْسِكين ا  مَ عَ طْ أَ فََمْن :  الَ قَ  ْك ْنكُْم الْيَاْوَم فََماْن َعااَد ِما:  الَ قَ  (،انَأَ ): و بَ

ٍر و بَ بُ أَ  الَ قَ ؟  ا  َمِريض ِرٍئ َما:  اللاِه  ولُ ُسارَ  الَ قَافَ  (،انَاأَ ): ْكا  لَ َخادَ  الَّ إِ ا اْجاتََمْعَن فاي اْما
                                                 

 . 11/31: المرجع السابق  (1)

 المرجع السابق نفسه . (2)

ِضيِل نَبِي ِنَا رواه مسلم :  (7)  .2231( رقم 0/1312)َخاَلئِِق لعلى َجِميعِ ا بَاب تَْف

َرتُكُْم )رواه البخاري : باب قول الله تعال (0)  .0261( رقم 0/1561ى : َويَْوَم ُحنَْيٍن إِْذ أَْعَجبَتْكُْم كَثْ
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  (1). « َجنَّةَ لا

ِر ْبِن عَْبِد اللِه ــجَ  نْ ـعَ ، نِ يْ يحَ حِ ي الصَّ فِ  اءَ ا جَ ــا مَ ــمَّ أَ وَ  ُت  »اَل : ــقَ ِمْن أَنَّهُ  ابِ أَتَْي

ُت الْبَابَ  ،يبِ أَ  ىلَ عَ  انَ ي َدْيٍن كَ فِ   بيَّ النَّ  ، انَاأَ :  الَ قَافَ . انَاأَ :  تُ ْلاقُ فَ ؟ َذا  نْ َما:  الَ قَ فَ ، فََدقَْق

َل لَهُ  »:  اءُ ـاْلعُلَمَ  فِيهِ  قَالَ ، فَقَـْد (2) « َكأَنَّهُ َكِرهََها .انَأَ  أَْو َمْن  ؟ َمْن أَْنتَ :  إَِذا اْستَأَْذَن فَقِي

ِرهَ أَْن يَقُوَل ، َهَذا ُصْل بِقَْولِِه ؛ يثِ َحدِ لأَنَا؛ لَِهَذا ا: َك أِلَنَّهُ لَْم يَْح ِل ، فَائِدَة  َواَل ِزيَادَة   (أَنَا)َو َب

بَْهاُم بَاقٍ  إْلِ اَلن  : يَنْبَِغي أَْن يَقُوَل وَ  ..ا  (3). « سَ أْ بَ  الفَ  (ن  الَ أَنَا فُ : )وإِْن قَالَ ، بِاْسِمهِ ، فُ

                                                 

 .1221( رقم 0/1153) رواه البخاري : باب من فضائل أبي بكر  (1)

 .51٩6( رقم 5/2726)أنا : الَ قَ فَ ؟ ذَا  نْ باب إذا قال مَ رواه البخاري :  (2)

 (11/75فتح الباري ) وراجع أيضا  :، 10/175شرح النووي على مسلم :  (7)
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ُالَمْطلَُبُالسَّابُِّعُ
ْعُمُبُِّ يَنُبِّاْلَجنَّةلَنُاْلعََشَرةُِّاأَنَُّهْمُأَْفَضُلُمُِّالزَّ ُُمبَشَّرِّ

 

 

عْتَِقُدَها ا اُل فِي لَوِمَن اأْلََكاِذيِب الَّتِي يَ افَّةِ "ُجهَّ ِل الصُّ ُل ِماَن  أَنَُّهامْ  "أَْه َضا َرةِ "أَْف اْلعََشا

ِريَن بِا  . "َجنَّةِ لالُمبَشَّ
ْريَةَ شَيُْخ اإِلْسالِم، وَ  ِضيُل  »:  فَقَالَ   ةَ اْبُن تَْيِميَّ قَْد َردَّ َهِذِه الِْف ا تَْف  "أَْهِل الصُّفَّةِ "َوأَمَّ

ِة  (1) َعلَى اْلعََشَرةِ  ُر َهِذِه اأْلُمَّ ْل َخْي ، بَ َضاَلل  ِرِهْم فََخَطأ  َو ْعَد نَبِي َِها  -َوغَْي ٍر،   -بَ ْكا أَبُاو بَ

ُب َوالسُّنَّةُ ـَكمَ  -  ثُمَّ عَُمرُ  َك اْلِكتَا ْعاَدهَُما  - فََق َعلَيِْه َسلَُف اأْلُمَّةِ واتَّ ، (2) ا َدلَّ َعلَى ذَِل َوبَ

ُر (َعِلي  )و(، عُثَْمانُ ) َك َسائِ َل : " أَْهِل الشُّاوَرى"، َوَكذَِل بَا)و(، َطْلَحاة)ِمثْا (، َساْعد(، و)ْيرـالزُّ
ْحَمِن ْبن َعْوفٍ  عَْبد)و َرةُ ُهاُم الْ   - باِن َزْياد َمَع أَبِي عُبَْيدَة، وَسِعيدِ  -، َوَهُؤاَلِء (الرَّ عََشا

  . َجنَّةِ لْم بِاهل شُْهودُ لمَ ا

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ    ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ     ڌ :  تَعَااااااااالَىقَاااااااااَل 

َل اللهُ السَّابِقِيَن ، (3) ڌ جئ جئ جئ جئ  جئجئ جئ جئ جئ جئ جئىئی ی ی ی  ضَّ َل  -فَفَ قَْب

ْعَدهُمْ  َوأَنْفُسُِهمْ  مْ هِ ـلِ إِلَى اْلِجَهاِد بِأَْمَوا - ُحَديْبِيَةِ لفَتْحِ ا ِعيَن بَ  . َعلَى التَّابِ

ک ک ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڌ  : تَعَالَىَوقَاَل 

 (4) .ڌڻ 

                                                 

َرةٍ ِمَن 1) ُروَن بِالَجنَِّة : ُمْصطَلَُح يُِشيُر إِلَى عََش َرةُ الُمبَشَّ َحابَةِ ( العََش  - النبي عَلَى لَِساِن  –ُوِعُدوا   الصَّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف . الَجنَّةبُِدُخوِل  َل َرسُوُل الله  َعْن عَْبِد الرَّ َل : قَا ُر فِي ، أَبُو بَْكٍر فِي الَجنَّةِ : »  قَا َوعَُم

ُر فِي الَجنَّةِ ، ْلَحةُ فِي الَجنَّةِ َوطَ ، َوعَِلي  فِي الَجنَّةِ ، َوعُثَْماُن فِي الَجنَّةِ ، الَجنَّةِ  بَْي ْحَمِن فِي الَجنَّةِ ، َوالزُّ ، َوعَْبُد الرَّ

احِ فِي الَجنَِّة ، َوَسِعيُد ْبُن َزْيٍد فِي الَجنَّةِ ، َوَسْعد  فِي الَجنَّةِ  َ ْبُن الَجرَّ : بَاب رواه الترمذي . «َوأَبُو عُبَْيدَة

ِب عبد الرحمن بن َعْوف يُنَافِي  َويُالَحُظ أَنَّ تَبِْشيَر هؤالء العََشَرة بِالَجنَِّة ال .7303رقم  (603/ 5) َمنَاقِ

َر غَيرِهْم.  ، مكتبة الرشد، د/ ناصر بن علي الشيخ. عقيدة أهل السُّنة والجماعة في الصحابةراجع : )تَبْشَي

 (.335 ص 2، جم1٩٩7 -هـ 1017الطبعة األولى . الرياض

َك  (2) ُر بَ نَّ كُ  »:  الَ قَ  عَُمَر  نُ بْ اهُ اَما َروَ : ِمْن ذَِل ِ ي َزَمِن النَّ فِ  اِس النَّ  نَ يْ ا نَُخي ِ ُر أَبَا بَْكرٍ ،  بي  ثُمَّ عَُمَر ، فَنَُخي ِ

ْضِل أبي بَْكٍر بَْعَد النبي: البخاري. رواه « ثُمَّ عُثَْماَن بن عَفَّانَ ، بن اْلَخطَّابِ  ( رقم 7/1773)  بَاب فَ

 (3/16. )فتح الباري : النٍ فُ  نْ مِ  ر  يْ خَ  الن  : فُ  : نقولُ  يأَ ، اِس النَّ  نَ يْ بَ  رُ ي ِ خَ ا نُ نَّ قوله: كُ :  ظُ افِ الحَ  الَ قَ  .7055

 . 12( الحديد : من اآلية 7)

 . 11( الفتح : 0)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A9
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ         ٿ ٿ ٹٹ  ڻ ڌ : تَعَااالَى َوقَاااَل 

ِضَي اللهُ  ،(1) ڌڻ ڤ ڤ  َر أْلَوَّ  -ُسْبَحانَهُ  - فَ َصاِر، َوَقْد َعِن السَّابِقِيَن ا أْلَْن لِيَن ِمَن الُمَهاِجِريَن َوا

تَ  ْضِل  ثَبَ ِري ِينَ "فِي فَ ِرِهمْ ـَ َما ت (2)" البَْد ضَّلَُهُم اللهُ َوَرُسولُهُ  ..َميَُّزوا بِِه َعلَى َغْي  َوَهُؤاَلِء الَِّذيَن فَ

ُكونُوا لَـمْ َوأَْكثَُرُهْم  "أَْهِل الصُّفَّةِ "ِمنُْهْم َمْن ُهَو ِمْن  ُكْن فِيِهْم  لَـمْ ، َواْلعََشَرةُ "أَْهِل الصُّفَّةِ "ِمْن  يَ يَ

الَّ  "أَْهِل الصُّفَّةِ "َمْن ُهَو ِمْن  َل إِنَّهُ أَقَاَم بِـ ( َسْعَد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص ) إِ ا  (الصُّفَّةِ )؛ فَقَْد قِي ة ، َوأَمَّ َمرَّ

َصار  ُر الُمَهاِجِريَن َواأْلَْن َل الُخلَفَ  -أََكابِ َل َسْعِد بِمثْ أْلَْربَعَِة، َوْمثِ ٍر، ــ، َوَعبَّ ِن ُمعَاذٍ اِء ا اِد باِن بِْشا

ٍل، َوأُبَي  ــَوأَبِي أَيُّ  ، َوُمعَاذ بِن َجبَ َصاِري  ُكونُوا ِمْن  –بن َكْعٍب اوٍب اأْلَْن ِل "َونَْحِوِهْم، فَلَْم يَ أَْها

ْل َعامَّةُ  "الصُّفَّةِ  َصااَر َكاانُوا فِاي ا َكاانُ ـإِنََّما "أَْهِل الصُّفَّةِ "بَ أْلَْن َراِء الُمَهااِجِريَن؛ أِلَنَّ ا وا ِماْن فُقَا

 (3).  «ا. هـ ِديَاِرِهْم 

                                                 

 . 122( التوبة : 1)

را " َمَع َرسُوِل اللِه  (2) وَن : َمْن شَِهَدوا "بَْد ِريُـّ َزة  على بقية  -لى تعا –، وقد جعل الله البَْد ٍر َمْي ألهل بَْد

ٍر بحقيقِة اإليمان، وبإخالص نيَّاتهم في الجهاد في سبيل الله ) آل راجع : المؤمنين؛ فقد شهد الله ألهِل بَْد

لَّ اللَّهَ : »  : لعمر  (، وقال 60، 67، 62، 13، 12، 11، األنفال : 120، 17عمران :  ِريَك لَعَ َوَما يُْد

ْرُت لَكُْم اطَّلََع على  َل: اْعَملُوا َما ِشئْتُْم؛ فَقَْد غَفَ ٍر، فَقَا ، رقم 7/12٩5)صحيح البخاري : «. أَْهِل بَْد

ِر، وبسببها انتشر َضْوُء 2105 (؛ وذلك ألنَّ )بَْدرا ( ِمْن أعظم المعارك التي انتصر فيها اإلسالُم عَلَى الكُْف

 ( .165، 160/ 1.)عقيدة أهل السُّنة والجماعة في الصحابة : االجزيرةِ، ثُمَّ إلى َخاِرِجهَ اإلسالِم في أنحاء 

 . 53، 11/56( مجموع الفتاوى : 7)
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نثَُّالمطلبُال ُامِّ
ْعُمُبُِّ َُويَتََراقَُصونَُُونَُعُُمُِّتَُجُْأَنَُّهْمَُكانُواُيَُالزَّ القََصائِّدِّ ُلَِّسَماعُِّ

 

 

ِطلُاوَن َعانْ  افَّةِ " َحاالِ  َوِمَن اأْلََكاِذيِب الَّتِي نََساَجَها الُمْب ِل الصُّ  لَ َخادَ   أنَّ النَّبِايَّ  "أَْها

 :  د  احِ وَ  الَ قَ فَ  "؟ اتا  يَ بْ ا أَ نَدُ شِ نْ يُ  نْ مَ  مْ يكُ فِ  لْ هَ ":  الَ قَ وَ  مْ هُ نَيْ بَ  سَ لَ جَ فَ ا  موْ ـيَ  يِْهمْ لَ عَ 
 

ْت َحيَّاةُ ا  َهاَوى كَبِاِديلقَْد لََسعَ
الَّ الطَّبِياابُ  ُت بِااهِ  إِ ااِذي ُشااِغْف  ال ِ

 

اَل طَبِ    لََهاااااا َوالَ َراقِاااااي يااااابَ فَااااا

ُرْقيَتِاااااي ِعْناااادَهُ   فَ
ْريَااااااقِي (1)  (2) َوتِ

 

 

 دَ ــاجَ وَ تَ فَ 
(3)

ر ِ  طَ قَ ى َساتَّاحَ  لَ ايَ ـَماـتَ وَ ، النَّبيُّ   ا..  هِ ْيابَ كَ نْ مِ  نْ َعا يفُ رِ الشَّا اءُ دَ الا ا ـفَلَمَّ

َرغُوا أََوى ُكلُّ َواِحٍد إِلَى َمَكانِاهِ  ِعابَكُْم يَاا ":  ُسافْيَانَ  فَقَااَل ُمعَاِويَاةُ ْباُن أَبِاي، فَ َماا أَْحَساَن لَ

ِريٍم َماْن ؛ يَا ُمعَاِويَةُ  (4) َمهْ  »:   فَقَالَ ، "لهِ َرسُوَل ال َك زَّ ِعْناَد َسَما لَاـمْ لَيَْس بِ ِر ـيَْهتَا اعِ ِذْكا

ِب حلا .  ةعَ طْ قِ  ائةِ ـمَ عْ بَ رْ أَ  – رَ ضَ حَ  نْ ى مَ لَ عَ  - هُ اءَ دَ رِ   مَ سَّ قَ  مَّ ثُ ، «بِي
(5)

  

ال  –ِه الِقصَّة ِهذِ وَ  َك إالَّ َجاِهل  َضال  ، ُمفْتََرىال ْفكِ ِمَن اإلِ  –َشكَّ بِ ، اَل يُنَاِزعُ فِي ذَِل
 : بَِدلِيلِ 

ُِّ ُالنَّبي  الًُ:ُُمَخالَفَتُُهاُلَِّحالِّ ُ:ُأَوَّ َُوأَْصَحابِّهِّ
ُت ِمْن َحالِِه  ْصَحابِِه  فَالثَّابِ َكاَن  أَنَّ اْجتَِمـاعَُهْم  -م َوَغْيِره ِمْن أَْهِل الصُّفَّةِ  -َوَحاِل أَ

ِر آيَاتِِه؛ َعلَى ْرآِن َوتََدبُّ َوفِيِهْم قَاِرئ   "أَْهِل الصُّفَّةِ "َخَرَج َعلَى  فَقَْد ُرِوَي أَنَّ النَّبيَّ  َسَمـاعِ القُ

َرأُ  َ  رَّ مَ   هُ نَّ أَ  تَ بَ ثَ ، وَ (6)فََجلََس َمعَُهْم ، يَْق ِ رِ عَ شْ ى األَ وسَ ي مُ بِ بأ  عُ مِ تَ ْسايَ   لَ عَاجَ فَ ، أُ رَ ْقايَ  وَ هُ وَ   ي 

 ةَ حَ ارِ البَ  كَ بِ  تُ رْ رَ مَ ":  لَهُ  الَ قَ ثُمَّ ، "داوُ دَ  آلِ  يرِ امِ زَ مَ  نْ مِ  ا  ارَ مَ زْ مِ  يَ وتِ أُ  دْ قَ لَ  ":  الَ قَ وَ ، هِ تِ اءَ رَ قِ لِ 

                                                 

ْرقَى بَِها 1) قْيَة : العُوذة الَّتِي يُ  (10/772)لسان العرب : صاحُب اآلفة. ( الرُّ

ب  2) رَّ ْريَاُق : فارسي ُمعَ  (12/72)لسان العرب : . هُو َدَواُء السُّمومو، ( الت ِ

َصاِحبِِه َكَماُل اْلَوْجدِ  (7)  ، بيروت، دار الفكر. لمناويل، )التعاريف التََّواُجد : اْستِْدَعاُء اْلَوْجِد تَكَلُّفَا  َولَيَْس ِل

 أو رؤيةِ  م ٍ ن فزع أو غَ مِ  ا صادف القلبَ مَ والَوْجُد ، (212ص،  هـ1012 سنة، الطبعة األولى، دمشق

 (. 112ص ، أهل التصوف )التعرف لمذهب. معنى من أحوال اآلخرة

َي بِِه الِْفْعل ، َوالا (0)  . اُكْفُفْ : َمعْنَى ـْ ْسم سُم ِ

 لمال علي القاري، لاألخبار الموضوعة األسرار المرفوعة في، (1/65( راجع : مرقاة المفاتيح )5)

 . هـ 17٩1  بيروت، مؤسسة الرسالة (1/212)

 . 235قم ( ر126/ 25)راجع : المعجم الكبير للطبراني  (6)
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يَا " :  يَقُوَل أِلَبِي ُموَسى َوَكاَن ُعَمُر ْبُن الَخطَّابِ ، (1)" كَ تِ اءَ رَ قِ لِ  عُ مِ تَ سْ أَ  تُ لْ عَ جَ فَ ، أُ رَ قْ تَ  تَ نْ أَ وَ 
ْرنَا َربَّنَا َرأُ َوُهْم يَْستَِمعُونَ " أَبَا ُموَسى، َذك ِ   (2). فَيَْق

 (3) . َوْجُدُهمْ اْجتَِماعُُهْم، َوبَِهذا َكاَن َشغَفُُهْم وَ َكاَن َعلَى َهَذا 

ِريُل ـَكمَ  ِظيمَ  يَتْلُو ا َكاَن ِجْب ْرآَن العَ نَْسَمْع  مْ ـلوَ ، ي ِِد الُمْرَسلِيَن َعلَى َمَساِمعِ سَ  القُ

. َرأَْيت اـمَ ا كَ مَ هُ " نِ يْ تَ يْ بَ " اعِ ـمَ ي سَ فِ  وهُ رُ كَ ا ذَ ـمَّ ـمِ  ء  يْ شَ اْعتََراهُ  أَنَّهُ 
 (4)

 

ُمُِّمَُلُُِّاهُُتُُفَُالَُخَُمُُثَانِّيَاًُ:ُ ُالَمالُُِّإَِّضاَعةَُُِّعنُُْيهُْالنَُُّنُْاَُصحَّ
(5)

ُ:ُ

ا َما َوَرَد ِمْن أَنَّه  افَِّة  ىلَ عَ  - هُ اءَ دَ رِ  مَ سَّ قَ  أَمَّ ِل الصُّ َضَر ِماْن أَْها ائة ـَماعْ بَ رْ أَ  -َمْن َح

َضااعَِة الةعَ طْ قِ  َم َعلَاْيكُْم  لاهَ إِنَّ ال »:  فَقَاالَ  َعاْن َهاَذا، اِل، َوقَاْد نََهاى ما، فََهَذا ِماْن إِ رَّ َحا
أْلُمََّهااتِ  ِرهَ ، َوَوأَْد الْبَنَااتِ ، َوَهاااتِ  ا  َوَمْنعا، عُقُاوَق ا َل وَ  َوَكا ُكاْم قِياا ااَؤالِ ، الَ قَالَ َرةَ السُّ ، َوكَثْا

َضاعَةَ الَماِل   . «َوإِ
(6)

 

ُلَهذهُالقِّصَّةُ:ُ يثِّ ُبِّالَحدِّ ْلمِّ ُالعِّ يُبُأَْهلِّ ُثَالِّثاًُ:ُتَْكذِّ
ِب َهذِ  ِل الِعْلِم : ِه الِقصَّةَوقَْد نَصَّ َعلَى َكِذ ُر َواِحٍد ِمَن أَْه  غَْي

ِل اْلِعْلاِم بِاا َهذَ  »قَاَل اْبُن تَْيِميَّةَ :  -1 َك ، ِحاِديثِ لَكِذب  بِات ِفَااِق أَْها َوَماا ُرِوَي فِاي ذَِلا

(7).  «فََمْوُضوع  
 

َل وَ  -2  هُ تُ بَ ْساال نِ وَ هُ تُاايَ وَ رَ  لُّ حِ ال تَ ، ل  اطِ بَ  »فَقَاَل : ، َعْن َهَذا الَحِديثِ   يُّ وِ وَ النَّ سُئِ

ِ ى النَّ لَ إِ  رُ زَّ عَ يُ وَ ،   بي 
 
(8).  «  ا  يغَ لِ بَ  ا  يرَ زِ عْ تَ  - ا  ـمَ ـالِ عَ  - اهُ وَ رَ  نْ مَ 

 

                                                 

 . (7/12 يتأذى بقراءته ): باب من جهر بها إذا كان من حوله ال السنن الكبرى رواه البيهقي في (1)

 ( .2/560)ه الدارمي في سُننرواه  (2)

 (5٩ – 11/53( راجع : مجموع الفتاوى )7)

 (32/ 21( راجع : روح المعاني )0)

 ( .1/212ة في األخبار الموضوعة )األسرار المرفوع، (1/65( راجع : مرقاة المفاتيح )5)

 . 5672( رقم 5/222٩( رواه البخاري : بَاب عُقُوُق اْلَواِلَدْيِن من اْلكَبَائِر )6)

محمد بن عبد الرحمن بن محمد . في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة ( المقاصد الحسنة3)

 . 272ص ،  م1٩15 -هـ 1025 . الطبعة األولىبيروت، دار الكتاب العربي. السخاوي

دار الكتب . علي بن محمد بن علي الكناني. زيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعةتن (1)

 . 277ص 2، جتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف.  هـ17٩٩ . الطبعة األولى، سنةبيروت، العلمية
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(1) اقحَ سْ إِ  نُ بْ  ارُ ـمَّ عَ  »:  الذَّهَبِيُّ  َوقَالَ  -7
َ كَ   ِض وَ  هُ ـَ ن  أ (2).  « ةـافَ رَ خُ لا هِ ذِ ـهَ  عُ ـا

 

 هُ لَاا لَ ْصااال أَ ، يح  بِااقَ  ك  ْفااإِ وَ ، يح  رِ َصاا ب  ذِ َكاا يرِ ْمااعَ لَ  َوَهااَذا »َوقَاااَل األَلُوِساايُّ :  -0

(3).  « ةِ قَ ادِ نَالزَّ  عِ ضْ وَ  نْ مِ  الَّ إِ  اهُ رَ ا أَ مَ وَ ، ةِ نَّ السُّ  لِ هْ ي أَ ثِ د ِ حَ مُ  اعِ مَ جْ إِ بِ 
 

اا" هُ دَ رَ وْ َوأَ  -5  رُ ْيااغَ  هُ ي أَنَّاار ِ ِساا جُ الِ َخاايُ  »:  َوقَااالَ ، "فِ ارِ وَ العَاا" فِااي" يُّ دِ رْ وَ رَ هْ السُّ

ْصَحابُ  مَ لَّ كَ تَ  دْ َوقَ ، َصِحيحٍ  (4).  « هُ بُولَ قَ يَأْبَى  بُ لْ َوالْقَ .. الَحِديثِ  فِيِه أَ
 

 

* * *

                                                 

عفاء ) (1) َره )العقيلي( في الضُّ عن محمد ، أخو محمد بن إسحاق، ار بن إسحاقـعمَّ ( وقال : "7/726ذََك

 " .وليس مشهور بالنقل، وال يتابع على حديثه، بن المنكدر

. الطبعة الثالثة بيروت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات( 0/232)حجر ، البن سان الميزانراجع : ل (2)

 (5/1٩1، للذهبي )عتدالميزان االوراجع : ، الهند، تحقيق: دائرة المعرف النظاميةم، 1٩16 -هـ 1026

 . الموجود عادل عبد، تحقيق:علي معوضم، 1٩٩5. الطبعة األولى، سنة بيروت، دار الكتب العلمية

 . 32/ 21( روح المعاني : 7)

 .(3/072( نقال  عن : منهاج السنة النبوية )0)
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ُالَخــاتَِّمةُُ
ُ،َُوبَْعدُُ َُماُاْشاتََملَْتَُعلَْياهِّ هُِّفَعَلَىَُضْوءِّ َُعلَاىَُهاذِّ اْنُقََضاايَاَُوَمْوُضاوَعات  َراَساةُُمِّ الد ِّ

يلُِّ ُالتَّْفصِّ ُ:ُ،َُوْجهِّ ُلُإِّلَىُالنَّتَائِّجُِّالتَّالِّيَةِّ ُنَصِّ
َصااُد بِااـ -1 اافَّةِ ) يُْق ِضااُع ال( الصُّ َك الَمْو ُل ِماانَ ذَِلاا َظلَّاا ِ " ُم الَّااِذي أُِعاادَّ ، "الَمْسااِجِد النَّبَااِوي 

َحابَِة  َراِء الـُمَهاِجِريَن ِمَن الصَّ  . لِفُقَ

تِ  -2 ْعاَد ( الصُّفَّةُ ) بُنِيَ َك بَ  ةِ قِبلَاالْ  يالِ وِ حْ تَ فِي َشعْبَاَن، ِمَن السَّنَِة الثَّانِيَِة ِللِْهْجَرةِ، َوذَِل

ِت الَمْقِدِس " ِمنْ  فَةِ  ةِ بَ عْ كَ الْ " ىلَ إِ " بَْي  ." الُمَشرَّ
رِ  (الصُّفَّةُ ) تَقَعُ  -7 ِ " فِي ُماَؤخ ِ  َمَكاانفِاي الِجَهاِة الشََّماـالِيَِّة ِمْناهُ، ، "الَمْساِجِد النَّبَاِوي 

ِت الَمْقِدِس " القِْبلَِة األُولَى إِلَى  ."بَْي
تِ  -0 رَ ( الصُّفَّةُ ) َكانَ ، "الَمِدينَاةِ " ةُ الاـُمَهاِجِريَن إِلَاىَحال  ِلـُمْشِكلٍَة َطاِرئٍَة، َوِهاَي كَثْا

 بَِها َوال َمأَْوى .  مْ هُ ـلَ َوَعَدُم ُوُجوِد َداٍر 

ةُ  -5 افَّةِ "َعامَّ ِل الصُّ َراِء الا" َكاانُوا ِمانْ  "أَْها ِزُل بَِهاا، "ُمَهاِجِرينَ ـفُقَا َك َكااَن يَْنا  َوَكاذَِل

َربَاااءُ " ْن قَااِدُموا" اْلغُ ْعااضُ  إِلْعااالَنِ " الَمِدينَااةَ " ِمااـمَّ َزلَااـَها بَ َصااارِ " إِْسااالَِمِهْم، َكَمااـا نَ ؛ " األَْن
ِب اْلِعْلِم، وَ  َصا  َعلَى َطلَ  . اِجِرينالـُمَشاَركَِة الُوْجَدانِيَِّة إِلْخَوانِِهْم الـُمهَ  ية  فِ بَ غْ رَ ِحْر

اافَّةِ " دُ دَ َعااكااان  -6 ِل الصُّ ي فِاا -ُهااْم وَ ، الِ وَ ْحاااألَ اِت وَ قَااوْ الِف األَ تِ اخْ بِاا فُ ِلااتَ خْ يَ  "أَْهاا

رُ   . يَن َرُجال  عِ وِد السَّبْ دُ ي حُ فِ  -ِة يَّ ادِ وِف العَ الظُّ

تِ  -3 َل َمْدَرسٍَة ِعْلِميٍَّة أُقِيَمْت فِاي اإِلْساالَمِ ( الصُّفَّةُ ) َكانَ ْرآنِ لِ  أَوَّ ِظ القُا ِريمِ  ِحْفا ، الَكا

ِط السُّنَّةِ  َضْب  . َعْن َرسُوِل اللِه  َو

ِل اللهِ  َواْلـِجَهادِ  أَنْفُسَُهْم لطلب اْلِعْلِم، "أَْهُل الصُّفَّةِ "أَْوقََف  -1 َكااَن ِمانُْهْم في سَبِي ، فَ

ثُوَن، َكَماـا  اُء، َوالُمَحد ِ رَّ ِل اللاهِ ـنَاَواة  ِلاوا َكاانُ العُلََمـاُء، َوالقُ ٍط فِاي َسابِي َرابِ ، َجيٍْش ُمْساِلٍم ُما
َرادُهُ ِخفَافَا  ـيَنْفُ  َك َمال  َوال أَْهل   لِتَلْبَيَِة الن َِداِء فِي ُر أَْف ٍت، الَ يَْشغَلُُهْم َعْن ذَِل ِ َوْق  . أَي 

َك إِلَاىَغلَبَةُ الفَْقرِ  "أَْهِل الصُّفَّةِ " الِ َمشُْهوُر ِمْن حَ ال -٩ َردُّ ذَِلا  ، َوِشادَّةُ الَحاَجاِة، َوَما

آنَاَذاك،  ةِ يَّ المِ سْ اإلِ  ةِ لَ وْ الدَّ  يفِ  دِ ارِ وَ المَ  زِ جْ عَ ، واهَ لِ هْ أَ  ىلَ عَ  ينَ رِ اجِ هَ المُ بِ  "ةِ ينَدِ المَ " امِ حَ دِ ازْ 

َضافَِة إِلَى أَنَُّهْم  ِل األَْعَمـاِل، َوَعِظيِم الَمَهام ِ . مْ هُ سَ فُ نْ وا أَ فُ قَ وَ أ بِاإِل  ِلـَجالَئِ

ِ   "أَْهُل الصُّفَّةِ "َحِظَي  -12 َرافَاا  ِمْناهُ بالَمِدينَاةِ  بِاْهتَِمـاِم الـُمْجتََمعِ اإِلْسالَِمي  ؛ اْعتِ

ِ بِال ائِِد الَِّذي يَقُوُموَن بِِه، َوقَْد تََجسََّد َهَذا االْهتِمـَاُم في ِرَعايَاِة النَّبِاي  ْصاَحابِِه  دَّْوِر الرَّ َوأَ
 لَـُهْم، َوالِعنَايَِة بِشُُؤونِِهْم.

ُكْن  -11 َ نْ ال يَ ، وَ ينَ لِ امِ ال خَ ى وَ الَ سَ كَ   "أَْهُل الصُّفَّةِ "لَـْم يَ َ بِ  نَ وْ أ  لِ مَ العَ  نِ عَ  مْ هِ سِ فُ نْ أ
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ْل َكاانُوا  - ينَ ِص ر ِ خَ تَ المُ  ضُ عْ بَ  مُ عُ زْ ا يَ ـمَ كَ  - حِ دْ الكَ وَ  ، ابِ َساتِ االكْ  انِ َكامْ إِ  دَ ْناعِ  ونَ بُ ِساتَ كْ يَ بَا
ـا أَْوقَفُوا أَنْفُسَُهْم لَه . ُصدَّهُْم َعمَّ  الَِّذي ال يَ

ْت إِقَاَمااةُ  -12 اافَّةِ "َكانَاا ِل الصُّ اا نَ ِماا، َوأَْكلُُهااْم فِااي المْسااِجِد )ُمَؤقَّتَااة ( "أَْهاا  ةِ قَ دَ الصَّ

ااـا ة  ورَ رُ َضا) ِل أَنَُّهااْم لـَمَّ  ، َخَرُجااوا ِماانَ ينَ نِ مِ ؤْ الُماا ىلَاعَ وَ   هِ ولِ ُساارَ  ىلَااعَ  اللااهُ  حَ تَ فَا(؛ بِااَدلِي

 . الٍ مَ وَ  لٍ هْ أَ  اذَ  انَ كَ  نْ مَّ ـمِ  مْ هُ رُ يْ غَ  هِ يْ لَ إِ  ارَ صَ  امَ  ىلَ إِ  واارُ صَ وَ ، "الصُّفَّةِ "

ةَ ِلـ -17 افَّةِ "َمـا يَُشاعُ َحـْوَل ال ِصحَّ ِل الصُّ َط، كَنِْسابَةِ   "أَْها َب َوأََغاالِي  ِماْن أََكاِذيا

ِل، َوالتََّخلُِّف   إِلَيِْهْم، َوات َِهاِمِهمْ " الصُّوفِيَّةِ " ِصَراِف َعِن العََم َطاعِ َعِن الدُّنْيَا، َواالْن بِاالنِْق

ْعم با َرسُوِل اللاهِ  عَ مَ  ِجَهادِ ال نِ عَ  زَّ ُل ِمانَ ، َوالا َضا ِريَن بِا" أَنَُّهْم أَْف َرةِ الُمبَشَّا ، "َجنَّاةِ لاْلعََشا
ُصونـلَِسمَ  ونَ عُ مِ تَ جْ أَنَُّهْم َكانُوا يَ و َصائِِد َويَتََراقَ ـا نََسَجتْهُ األَْوَهااُم، اعِ القَ َك ِمـمَّ ، َوغَْير ذَِل

 ـَخيَال.َوَزكَّاهُ ال

افَّةِ " نْ عَ  يرِ ثِ الكَ  انِ ـهَ ذْ ي أَ فِ  مَ ائِ ـالقَ  رَ وُّ ـصالتَّ  نَّ أَ  -10  "مُ ـاـهْ وَ الْ " هُ ـُطاالِ خَ يُ  "أَْهِل الصُّ
ُل بَِحاالِ ىرَ خْ ا  أُ انَيَ حْ أَ  "َكِذبُ الْ " هلُ كم ِ يُ ، وَ ا  انَـيَ حْ أَ  َرْيِن، أََحاُدهَُما : الَجْها َك إِلَى أَْم  ، َوَمَردُّ ذَِل

 ، َواآلََخُر : الغُلُوُّ فِيِهْم ."أَْهِل الصُّفَّةِ "

اِلـَحاُت..َواْلـَحْمُد  ْعَمتِِه تَتِمُّ الصَّ  للِه الَِّذي بِنِ
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ُرُُادُِّصَُالمَُوَُُعُُاجُِّرَُالمَُ
 تَعَالَى( اُب اللهِ تَ القرآن الكريم . )كِ 

ُأوالُ:ُُكتُبُتفسيرُالقرآنُالكريم
ين شهاب الد ِ  ي(.بع المثانوح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسَّ رُ تفسير األلوسي. ) -1

 .بيروت، دار إحياء التراث العربي. يوسالسيد محمود األل
الطبعاة ، مصار، . دار المناارمحماد رشايد رضااتفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( .  -2

 هـ.1763الثالثة 
ِل آيِ القُارآِن ) -7 دار . الطباريتفساير الطباري( . محماد بان جريار َجاِمُع البَيَاِن َعاْن تَأِْويا

 هـ .1025سنة ، بيروت، الفكر
 .دار الشعب.  محمد بن أحمد القرطبيرطبي( . )تفسير القُ  رآنِ القُ  امِ كَ حْ ألَ  عُ امِ الجَ  -0
محمود  . اف(شَّ )تفسير الكَ  يلِ وِ أْ التَّ  وهِ جُ ي وُ فِ  يلِ اوِ قَ األَ  ونِ يُ عُ وَ  يلِ زِ نْ التَّ  قِ ائِ قَ حَ  نْ عَ  افُ شَّ الكَ  -5

 . المهدي تحقيق: عبد الرزاق، دار إحياء التراث العربي.  بن عمر الزمخشري
، دار الكتب العلمية.  فخر الدين محمد بن عمر الرازيازي( . )تفسير الرَّ  بِ يْ الغَ يحُ اتِ فَ مَ  -6

 . م2222 -هـ 1021 ، سنةالطبعة األولى، بيروت

ُنياُ:ُُكتُبُالحديثُالنبويثا
دار الكتب ، عبد الرحمن المباركفوري بن حفة األحوذي بشرح جامع الترمذي . محمدتُ  -3
 .بيروت، ميةالعل
، اليماماة، دار ابان كثيار، اللاه البخااري أبو عبد، محمد بن إسماعيل.  الجامع الصحيح -1

 . مصطفى ديب البغا/ : د تحقيق، م1٩13 -هـ 1023 ، سنةالطبعة الثالثة، بيروت
مكة ، مكتبة دار الباز. بن موسى البيهقي يأحمد بن الحسين بن عل. برىالبيهقي الكُ  نُ نَسُ  -٩

 .: محمد عبد القادر عطا تحقيقم. 1٩٩0 - هـ1010 ، سنةرمةالمك
دار إحياااء التااراث .  . يحيااى باان شاارف النااووي علااى صااحيح مساالم شاارح النااووي -12

 هـ .17٩2 سنة، الطبعة الثانية، بيروت، العربي
: محمد فؤاد  تحقيق، دار إحياء التراث العربي.  اج القشيريجَّ صحيح مسلم . مسلم بن الحَ  -11
  د الباقيعب
دار إحيااء .  بدر الدين محمود بن أحمد العيني.  مدة القاري شرح صحيح البخاريعُ  -12

 . بيروت، التراث العربي
دار .  فااتح الباااري شاارح صااحيح البخاااري . أحمااد باان علااي باان حجاار العسااقالني -17
 . تحقيق: محب الدين الخطيب.  بيروت، رفةــالمع
دار الكتاب .  علاي بان سالطان محماد القااري.  لمصابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة ا -10

 . : جمال عيتاني تحقيق، م2221 -هـ 1022 ، سنةالطبعة األولى، بيروت، لبنان، العلمية
دار الكتااب ، الحاااكم النيسااابوري، اللااه المسااتدرك علااى الصااحيحين . محمااد باان عبااد -15

 .فى عبد القادر عطاتحقيق: مصط، هـ 1011 ، سنةالطبعة األولى، بيروت، العلمية
 . مصر، مؤسسة قرطبةالشيباني .  مسند اإلمام أحمد بن حنبل . أحمد بن حنبل -16
، مكتباة الزهاراء، أباو القاسام الطبراناي، المعجم الكبير . سليمان بان أحماد بان أياوب -13

 . السلفي تحقيق: حمدي، م1٩17 -هـ 1020 ، سنةالطبعة الثانية، الموصل
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ُجمُوالطبقات:ُُكتبُالتراُثالثا
علي بن محمد الجزري، دار إحياء ، ين بن األثيرعز الد ِ  . حابةأسد الغابة في معرفة الصَّ  -18

 . ، تحقيق : عادل الرفاعي هـ1013، الطبعة األولى، سنة لبنان، بيروت، التراث العربي

، تبيرو، دار الجيل.  أحمد بن علي بن حجر العسقالني. اإلصابة في تمييز الصحابة -1٩
 . تحقيق : علي محمد البجاوي، م1٩٩2 -هـ 1012 ، سنةالطبعة األولى

دار الكتاب ، أحمد بن عبد الله األصبهاني، أبو نعيم.  لية األولياء وطبقات األصفياءحِ  -22
 هـ .1025سنة ، الطبعة الرابعة، بيروت، العربي
، مؤسساة الرساالة، لاذهبيمحمد بن أحمد بن عثماان بان قايمااز ا.  بالءر أعالم النُّ يَ سِ  -21

  .العرقسوسي محمدو، تحقيق : شعيب األرناؤوط، هـ1017 ، سنةالطبعة التاسعة، بيروت
 . بيروت، دار صادر.  يرِ هْ محمد بن سعد بن منيع الزُّ .  ىرَ بْ الطبقات الكُ  -22
 لبنان .، بيروت، معجم األعالم . خير الدين الزركلي . دار العلم للماليين -27
 هـ .1012دار الرشاد، القاهرة. الطبعة األولى عبد المنعم الحفني. سوعة الصوفية . المو -20

ُ:ُالمراجعُالعامةُرابعا
ناور الادين علاي بان محماد بان سالطان  .األسرار المرفوعاة فاي األخباار الموضاوعة -25

 .هـ  17٩1  بيروت، مؤسسة الرسالة. المشهور بالمال علي القاري
لمسااجد النبااوي الشااريف . محمااد إلياااس عبااد الغنااي .الطبعااة بيااوت الصااحابة حااول ا - 26

 م .1٩٩٩ -هـ1022 ، سنةالرابعة
. بن هبة الله بن عبد اللاه الشاافعياعلي بن الحسن . فضلها رُ كْ اريخ مدينة دمشق وذِ ت -23

 .تحقيق: عمر بن غرامة العمريم، 1٩٩5 ، سنة بيروت، دار الفكر
ف لمااذهب أهاال التصااوف . التَّعَاا -21 ، محمااد باان إسااحاق الكالباااذي. دار الكتااب العلميااةرُّ

 .تحقيق : أحمد شمس الدين، م1٩٩7 -هـ 1017 ، سنةالطبعة األولى، لبنان، بيروت
. الطبعة  بيروت، دار الكتاب العربي.  الجوزيعبد الرحمن بن علي تلبيس إبليس .  -2٩

 . السيد الجميلي: د/ تحقيق م .1٩15 -هـ 1025 ، سنةاألولى
. فة . محمد بن عبد الرحمن الساخاويجحان الِكفَّة في بيان نبذة من أخبار أهل الصُّ رُ  -72

 أحمد الشقيرات .، آل سلمان ، الرياض . الطبعة األولى. تحقيق : مشهوردار السلف
، دار المعرفاة، َعْرض وقائع وتحليال أحاداث . علاي محماد الصاالَّبي، السيرة النبوية -71

 م .2221 -هـ 102٩سنة  ،الطبعة السابعة، بيروت
جااويري : دراسااة وترجمااة وتعليااق : د/إسااعاد لها علااي  باان عثمااان. كشااف المحجااوب -72
 هـ .17٩0 ، سنةالكتاب التسعون، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، قنديل
 . الطبعة األولى، بيروت، دار صادر، لسان العرب . محمد بن مكرم بن منظور -77
، ى . أكرم ضاياء العماريولَ خصائصه وتنظيماته األُ ، عهد النبوة المجتمع المدني في -70

 .امعة اإلسالمية المجلس العلمي بالج، ( سلسلة إحياء التراث اإلسالمي12العدد )
 .انيةالطبعة الث، مكتبة ابن تيمية .بن تيميةاأحمد بن عبد الحليم مجموع الفتاوى .  -75
اب . دار المدينة النبوية في فجر اإلسالم والع -76 صر الراشدي . محمد محماد حسان ُشارَّ
 م .1٩٩0 -هـ 1015سنة ، بيروت . الطبعة األولى، الدار الشامية -دمشق ، القلم
الطبعة األولى ، مؤسسة قرطبة.  بن تيميةانة النبوية . أحمد بن عبد الحليم منهاج السُّ  -73

 . محمد رشاد سالم /تحقيق: دهـ . 1026
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دار ، سالمية )التراتيب اإلدارياة( . السايد محماد عباد الحاي الكتاانينظام الحكومة اإل -71
 لبنان . الطبعة الثانية . تحقيق د/ عبد الله الخالدي .، بيروت، األرقم
المكتبة .  النهاية في غريب الحديث واألثر . أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري -7٩

 . محمود الطناحيو، يطاهر الزاوتحقيق: .  م1٩3٩ -هـ 17٩٩سنة . بيروت، العلمية

* * *
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ُفهرسُالموضوعات
  ..................................................................... ةُ مَ د ِ ــقَ مُ ـال

لُُ ُالَمْبَحُثُاألَوَّ

يُفُبُِّ ـــفَّةـُ)التَّْعرِّ  (الص 

 

ُل : َمْعــنَى  ُب األَوَّ ْطلَ   .................................................. فَّةِ ـالصُّ الَم

ُب الثَّانِي : نَْشــأَةُ  ْطلَ   ................................................... فَّةِ ـالصُّ الَم

ـفَِّة ....................... ُث : َمْوقِــُع الصُّ ُب الثَّاِل ْطلَ   ..........................الَم

ابِعُ  ُب الرَّ ْطلَ ـفَِّة .................................. الَم   ...............: ِمَساَحةُ الصُّ

ُالَمْبَحُثُالثَّانِّي

ـفَّة(ال ُالص  يُفُبِّـُ)أَْهـلِّ ُتَّْعرِّ

 

ُل :  ُب األَوَّ ْطلَ   .................................................. الصُّفَّةِ  ُسكَّاُن الَم

ُب الثَّانِي ْطلَ   ............أَْهِل الصُّفَِّة .....................................َعَدُد :  الَم

ُث :  ُب الثَّاِل ْطلَ   .............................................ْسَماُء أَْهِل الصُّفَِّة أَ الَم

ُالَمْبَحُثُالثَّالِّثُُ

َُحْوَلُ الِّ يُبُالُجهَّ فَّةُِّ)ُأََكاذِّ ُالص  َُرامُِّالكُُِّ(أَْهلِّ

 

ُل :  ُب األَوَّ ْطلَ   ...........................( َأْهِل الصُّفَّة)إِلَى  " الصُّوفِيَّةِ  " نِْسبَةُ * الَم

ُب الثَّانِي    ...................ُهْم بِالَمْسأَلَِة، َوالقُعُوِد َعِن الكَْسبِ ......امُ هَ : ات ِ * الَمْطلَ

ُث : ات ِهَ  ُب الثَّاِل ْطلَ ِ  عَ مَ  ادِ هَ الجِ  نِ عَ اُمُهْم بِالتََّخلُِّف * الَم   ....................  النَّبِي 

ابُِع  ُب الرَّ ْطلَ ْعُم بِ : * الَم ْعثَتِِه الزَّ َل بَ   ...................... ُمْسِلِمينَ  أَنَُّهْم َكانُوا قَْب

ُب الَخاِمُس  ْطلَ ْعُم بِ : * الَم َراجِ   َحاهُ اللهُ إِلَى نَبِي ِاهِ أَنَُّهْم َعَرفُوا َما أَوْ الزَّ  لَْيلَاةَ اْلِمْعا

.......... 

 

ُب السَّاِدُس  ْطلَ ْعُم بِ : * الَم َ الزَّ   ........... فَلَْم يَأْذَنُوا لَهيهم، اْستَأَْذَن َعل نَّ النَّبيَّ أ

ْعُم بِاااا زَّ ااااابُِع : الاااا ُب السَّ ْطلَاااا َرةِ ا* الَم ُل ِمااااَن اْلعََشاااا َضاااا ِريَن بِالَجنَّااااةِ مُ لأَنَُّهْم أَْف اااا  بَشَّ

................. 

 

ُب الثَّااِمُن : ْطلَ ْعُم بِا * الَم زَّ ُصاونَ الا َصاائِِد َويَتََراقَ  أَنَُّهْم َكاانُوا يجتمعاون لَِساَماعِ القَ

........... 
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  ...........الـَخــاتَِمةُ ...........................................................

َصادِ    ............ُر َوالَمَراِجُع ...................................................الَم

  ..............فْهِرُس الَمْوُضوَعاِت ..............................................
 


