
 

 المحث االول

 اق وانواعهمعنى النف

 اق لغهفالن

وٌضهر غٌرها وله حجر  هانافقاء الٌربوع وهً احدى حجره ٌكتب وهو مأخوذمصدر ناقض 

طر الى الخروج أخر ٌعرف بالقاصعاء حٌث ٌحفر حفٌره سٌد بابها لم ٌحفر أخرى بحٌث ذا اض

عاء ٌخرج من النافقاء او العكس اصا برأسه وٌخرج فهواذا ٌدخل فً القفانه ٌكفٌه ان ٌضربه

وهو السرب فً االرض  ربوع الضهارة غٌره ما ٌضمر و قٌل هو من النفقفشبه المنافقون بالٌ

 (1)ٌتستر فٌه الذي 

 النقاق أصطالحا":

وذكر ابن كثٌر ان  (2)األٌمان وستر الكفر ضهارأعرف الجصاص وأبن منضور النفاق : هو 

باعتبار ان كل تعالٌم األسالم خٌر لالمه وتكلف المنافق  (3)الشرالنفاق هو اضهار الخٌر واسرار 

وذهب الجرجانً بانه أضهار األٌمان باللسان وتكمان ( 4)ظاهرة مع انكار قلبه علٌها اسرارا" 

 (6)0وعرف ابن حجر النفاق بانه مخالفة الباطن للظاهر( 5)الكفر بالقلب 

 اق أظهار االسالم وابطال الكفر والشر لقد تبٌن من التعرٌفات السابقه بأن النفـــ 

 (7)لقوله تعالى ))أن المنافقون ٌخأدعون هللا وهو خداعهم (( 

 (8)())أن المنافقون هم الفاسقون (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 359/ 1, لسان العرب  648اساس البالغة ص/ ٌنضر(1)

 1/359,لسان العرب  1/26احكام القران  ٌنضر (2)

  1/47تفسٌر القران العظٌم  ٌنضر(3)

 507النفاق والمنافقٌن فً القران الكرٌم ص/ ٌنضر(4)

 315التعرٌفات ص/ٌنضر (5)

                                                         1/121فتح الباري  ٌنضر(6)

 142( سورة النساء األٌة 7)

 67( سورة التوبه األٌة 8)



 

 انواع النفاق 

 النفاق على نوعٌن :

:وهو النفاق االكبر الذي ٌضهر فٌه صاحبه االسالم وٌبطن الكفر ,  ـالنفاق االعتقادي1

ابً سلول ومن مثله بان ٌضهر  الدرك االسفل من النار  كنفاق عبد هللا بنفٌكون صاحبه فً 

 (1)تكذٌب الرسول )ص( اوحجوده ببعض ماجاء به 

 000000قال تعالى )

كذب مع  : وهو النفاق فً االعمال بوجود خصله من النفاق وذلك اذا حدث ـ النفاق العلم2ً

المله لكلنه وسٌله الى ذلك وصاحبه ٌكون فٌه  بقاء االٌمان فً القلب وذلك اذا وهذا ألٌخرج من

 (3)االٌمان اذا اكثر صار سببه منافقا خالصا" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/47, تفسٌر ابن كثٌر 28/434مجموعه الفتاوي  ٌنضر(1)

 101ة التوبه االٌة سور (2)

 1/18, تفسٌر البٌضاوي  28/435مجموعه الفتاوي  ٌنضر(3)



 المبحث الثاني

 المنافقون من العرب

 ـ اوس بن فيضي 1  

شهد أحدآ فً سنه  (1)وهو أوس قٌضً بن عمر بن زٌد بن جشم بن حارثة االنصاري الحارثً

 (2)(الى انه كان منافقا 1442ــ /ه 252م مع أ والده ,وانغرد أبن حجز )ت 624هــ / 3

 :وقد نزلت فً حقه أٌتان هما

أ منوأ أن تطٌعو أفرٌقا من الذٌن أوتوأالكتاب ٌردوكم بعد أٌمانكم  قولى تعالى : ) ٌاٌها الذٌن  _1

 ((3)كفرٌن

 (4)ٌقولون أن بٌوتنؤ عورة ( 0000قولى تعالى)  _2

 _ األخنس بن شريق2

هو ابً بن شرٌق بن عمرو بن وهب بن عالج بن أبً سلمة بن عبد العزى بن غٌرة بن عوف 

بن ثقٌف , ٌكنى أبا ثعلبة وهو حلٌف بنً زهرة , وسمً باألخنس ألثه أثار على بنً زهره ٌوم 

وكان حلٌفا لبنً  (6)لقد كان األخنس من سادات مكه (5)بدر بالرجوع الى مكه , فقٌل خنس 

م ,اتاهم الخبر عن أبً 623هـــ / 2ؤ فـــٌهم , فلمــــا خرجت قرٌش الى بدر سنه زهرة, ومقدم

سفٌان بن حرب أنه قــد نــجا بالعٌرمن النبً ) صلى هللا علٌه وسلم (واجمعت قرٌش على اتٌان 

 ى ــــبدر, فاشـــار ال

 

_________________ 

 0 28/ 1األصابه  ٌنضر(1)

 0 1/28ن0مٌنضر (2)

 100سورة ال عمران األٌة  (3)

 13سورة األحزاب األٌة  (4)

  0 2/281السٌرة النبوٌة ٌنضر (5)

 0 262جمهره انساب العرب ص ٌنضر  (6)

 

 



 

, فال حاجة لكم  (1)هللا عٌركم التً مع أبً سفٌان بنً زهرة بالرجوعالى مكه فقال لهم :قد نجا 

,لكنه أسلم وكان من المولفة قلوبهم , ( 2)خنس شهد بنو زهرة بدا" مع األفً غٌرها ,فعادوا ولم ٌ

 0 (3)م  626هـــ /2هد حنٌنؤ فً سنه وش

من ٌعجبك قوله ,فً ألحٌواة الدنٌآ وٌشهد هللا على  )ومن الناس)لقد نزل فً حقه قوله تعالى : 

 (4)ما فً قلبه  وهو ألد الخصام (( 

 0 (5)أل سالم وفً باطنه خالف ذلكا عندما جاء اللى رسول هللا )صلى هللا علٌة وسلم( واظهر

 )رضً هللا عنه(  (6)فً اول خالفة عمر بن الخطاب وتوفً األخنس 

 ــــ  بشير بن ابيرق 3

ٌثم بن رفاعة لقب وهو الحارث بن عمرو بن حارثة بن اله (8)هو بشٌر بن أبٌرق ,واألبٌرق 

وكان بشٌر أحد المنافقٌن الذٌن ارتـــدوا عن األسالم  (6)وٌكنى أبا طعمه  (2)األنصاري الظفري 

)صلى هللا علٌه هللا    م , وكان شاعرا" , ومن الذٌن هجوأ اصحاب رسول625هـــ/ 4سنه 

 0( 11)م 624هـــ / 3وشهد أحدا سنه   (10)وسلم (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مس بن عبد مناف القرشً ٌكنى أبا حنظله , هو صخر بن حرب بن أمٌة بن عبد ش ٌنضر(1)

 0 4/5األستٌعاب  0م  626هـــ /2اسلم 

 0 2/281لسٌرة النبوٌة ا ٌنضر(2)

 0 1/25األ صابة   ٌنضر(3)

  204سورة البقرة األٌة ( 4)

 0 66ــــ65أسباب النزول ص  ٌنضر(5)

  0 1/25األصابه  ٌنضر(6)

 0 44نهاٌة األرب صبذو أبٌرق : بطن من األنصار       ٌنضر(8)

الظفري : نسبة الى ظفر وهوبطن من أألنصار , وهو كعب بن الخزرج بن عمرو بن  ٌنضر(2)

 0 4/101أألنساب   0مالك بناألوس 

  0 343,جمهرة أنساب العرب  0 181/ 2السٌرة النبوٌة  ٌنضر(6)

 0 142/ 1, األستٌعاب  343جمهرة أنساب العرب  ٌنضر(10)

  0 1/150األصابة , 1/142ب األستٌعا ٌنضر(11)



 

 ـ ثعلبة بن حاطب 4

هو ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبٌد بن أمٌة بن زٌد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف 

 (2)م 624هــ/3م وأحدا فً سنة 623هــــ / 2,شهد بدرا" سنه (1)بن مالك بن األوس األنصاري 

لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من  )ومنهم من عاهدهللا)ولقد نزل فً حقه قولة تعالى : 

 (3)(الصلحٌن (

 )رضً هللا عنه((4)توفً فً عهد عثمان 

 ـ الحارث بن سويد 5

هو الحارث بن سوٌد بن الصامت بن خالد بن عطٌة بن حوط بن حبٌب بن عمرو بن عوف بن 

ٌن ,فاصبح , أسلم الحارث ثم ارتــد عن االسالم ولحق بالكافر(5)مالك بن األوس األنصاري 

م , ولما كان ٌوم احد نافق , 623هـــ/ 2شهد بدرا" سنه (6)منافقا" ,وقٌل انه تبرأ من النفاق 

ٌوم بعاث , فامررسول هللا )ص( بقتله وقٌل انه لما  غٌلة ألنه قتل أباه( 8)فقتل المجذر بن زٌاد 

دٌنً وال نفاقا" , ولكنً لما قتله تبرا من النفاق وقال : ٌارسول هللا , هللا ماقتلت المجذر شكا فً 

 (2)راٌت قاتل ابً لم اتمالك ان قتلته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  105سورة النساء االٌة  (1)

 0 1/200, االستٌعاب 1/366نسب معد والٌمن  ٌنضر(2)

 0 1/366نسب معد والٌمن  ٌنضر(3)

  85( سورة التوبة االٌة 4)

 0 1/162األصابة  ٌنضر(5)

 0 338الجمهرة , 308/ 1السٌرة النبوٌة  ٌنضر(6)

 0 1/220, األصابة  338الجمهرة  ٌنضر(8)

قٌل هو زٌاد بن عمرو بن احزم بن عمرو بن عمارة بن مالك ,ٌقال اسمه عبد هللا ,  ٌنضر(2)

مكه مرتدا  والمجذر لقد شهد بدرا" واستشهد باحد قتله الحارث بن سوٌد غدرا"وهرب فلجا الى

 0 364ـــ  363/ 3األصابة  0ثم اسلم ٌوم الفتح 

  0 468المحبر ص  ٌنضر(6)

 



 

 ـ الجد بن قيس 6

هو جد بن قٌس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبٌد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمه 

بن معرور الصحابً )رضً هللا عنه ( ( 2)وهو ابن العم للبراء ( 1)األنصاري وٌكنى ابؤ عبد هللا 

وسٌد بنً سلمة ,أسلم ولنكه كان ٌضمر النفاق ( 3), كان الجد بن قٌس أحد المنافقٌن من الخزرج 

, فانتزع رسول هللا )ص( منه السٌادة وواله لعمرو بن الجموح )رضً هللا عنه (لقوله )ص( : 

, فقال النبً )ص( واي داء أدوأ من البخل سٌدكم ٌانبً سلمة قالوا: الجد بن قٌس , األأنا نبخله 

هـــ 6فً سنه ولما باٌع المسلمٌن الرسول )ص( ٌوم الحدٌبٌة  (4), بل سٌدكم عمرو بن الجموح 

م , قال جابر بن عبد هللا )رضً هللا عنه ( : لم ٌتخلف من بنً سلمه اال الجد بن قٌس 628/

ولما كانت غزوة تبوك فً سنة ( 5)ها عن الناسوهللا لكانً أنظر الٌه الصفا" بؤبط ناقته ٌستتر ب

 0( 6)م لم ٌشهدها , وقٌل أنه تاب وحسنت توبته  630هـــ / 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0 1/250األستٌعاب ٌنضر(1)

البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان السلمً شهد العقبه وبدر وكان أول من  ٌنضر(2)

بلة حٌا" ومٌتا" قبل ان ٌوجهها رسول هللا )ص( , توفً قبل قدوم النبً )ص( المدٌنه استقبل الق

  328/ 1اسد الغابة  0, وهو أول من مات من النقباء  

  0 581/ 3الطبقات الكبرى  ٌنضر(3)

  0 115/ 1المعجم الصغٌر  ٌنضر(4)

  0  330/ 3السٌرة النبوٌة  ٌنضر(5)

  0 1/328, اسد الغابة م 251ـــ  250/ 1أألستٌعاب  ٌنضر(6)

 ــ ذو الخويصرة 7

, ( 2( )1)هو حرقوص بن زهٌر السعدي , وقٌل : ذي الخوٌصرة التمٌمً , هو راس الخوارج 

وقد اختلف فً سٌرته فقٌل له ذكر فً فتوح العراق وقٌل : غٌر ذلك ولكن هو الذي قال رسول 

من ٌعدل اذا لم اعدل فنزل قوله تعالى : هللا )ص( حٌن قسم الصدقات فقال : اعدل فقال : وٌلك 

) ومنهم من ٌلمزك فً ألصدقات فؤن أعطوأ منها رضوا وان لم ٌعطوأ منها ا ذاهم ٌسخطون 

م ٌوم النهروان التً كانت بٌن علً )رضً هللا عنه (  652هــ / 32قتل حرقوص سنه ( 3)(

 ( 4)وبٌن الخوارج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

هم الذٌن خرجوا على امٌر المإمنٌن علً ) رضً هللا عنه( لما رجع من صفٌن ٌنضر(1)

تارٌخ الطبري ج  0وفارقوه حتلى أتوا حروراء من أرض الكوفه فنزل بها منهم اثنً عشر الفا 

 0 64/ص5

   0 425/ ص1, االصابة ج 20/ ص 2اسد الغابة ج ٌنضر(2)

  0 25سورة التوبة األٌة  (3)

 0 320/ ص1, االصابة ج 422نهاٌة االرب ص ٌنضر(4)



 

 المحث الثالث

 منافقو مسجد ضرار

 ـ زيد بن جارية 1

زٌد بن حارٌة بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبٌعه بن زٌد بن مالك بن عوف بن عمرو  

 0( 1)بن عوف بن مالك بن األوس األنصاري 

م واسهم له رسول هللا )ص( 626هــ / 7لقد كانت لزٌد صحبة لرسول هللا )ص( شهد خٌبر سنه 

توفً قبل ( 2)وشهد صفٌن مع علً )رضً هللا عنه ( وكان ابوه من المنافقٌن وٌلقب بحمار الدار 

 0(3)ابن عمر )رضً هللا عنه ( 

 ـ عباد بن حنيف 2 

ة بن مجدعه بن الحارث بن عمرو بن حبٌش بن هوعباد بن حنٌف بن واهب بن العكٌم بن ثعلب

, وذكر ابن حزم ان عباد بن حنٌف (4)عوف بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك األوسً 

 0( 5)اتهم بالنفاق 

 ـ معتب بن قشير 3

هو معتب بن ملٌل بن زٌد بن العطاف بن ضبٌعه بن زٌد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف 

( 6)األوسًبن مالك بن األوس األنصاري 
م وأحدا سنه 623هــ / 2شهد العقبة وبدرا فً سنه ,

 0( 6)م( انه كان منافقا"1446هــ / 652ابن حجر )ت (وذكر7م)624هـــ /3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0 126/ص2اسد الغابة جٌنضر(1)

 0 126/ص 2اسد الغابة ج 556ــ 555/ص1األستٌعاب ج ٌنضر(2)

 0 126/ ص 2اسد الغابة ج ٌنضر(3)

 0 67/ص 2, األصابة ج 22/ 2األستٌعاب ج ٌنضر(4)

 0 336جمهرة انساب العرب ص ٌنضر(5)

 0 502ـــ 501اسباب النزول  ٌنضر(6)

 0 2/462األستٌعاب  ٌنضر(7)

  0 443/ 3األصابة  ٌنضر(6)



 

 

 ـ مجمع بن جارية 4

هو مجمع بن جارٌة بن عامر بن مجمع بن العطاء بن ضبٌعة بن زٌد بن مالك بن عوف بن 

كان مجمع بن جارٌة حدثا" قد جمع القران ( 1)عمرو األوسً األنصاري المعدود فً اهل المدٌنه 

, وكان أبوه من المنافقٌن , ومن أصحاب مسجد ضرار وفً خالفة عمر )رضً هللا عنه ( 

مع لٌوم بهم فقال : ال أو لٌس بامام المنافقٌن فً مسجد الضرار فقال : وهللا كلمه القوم فً مج

الذي الاله االهوماعلمت بشً من امرهم فزعموا ان عمر اذن له  ان ٌصلً بهم وقٌل : انه بعثه 

م( ان وفاة مجمع بن 1070هــ/ 463)توذكر ابن عبد البر0( 2)الى اهل الكوفه ٌعلمهم القران 

 (3)اخر خالفة معاوٌة بن ابً سفٌان جارٌة كان فً 

 ـ نبتل بن الحارث 5

هو نبتل بن الحارث بن قٌس بن زٌد بن ضبٌعه بن زٌد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف 

فقد كان نبتل من المنافقٌن الذٌن ٌنقلون حدٌث رسول هللا )ص( الى ( 4)األنصاري األوسً 

 0( 5)المنافقٌن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0 3/366, األصابة  3/414اال ستٌعاب ٌنضر (1)

 0 220/ 4اسد الغابة ٌنضر  (2)

 0 3/414األستٌعاب ٌنضر  (3)

 0 542/ 3األصابة ٌنضر  (4)

 0 236/ 3, البداٌة والنهاٌة  2/166السٌرة النبوٌة ٌنضر (5)

 بجاد بن عثمان  ـ6

هو بجاد بن عثمان بن عامر من بنً ضبٌعه بن زٌد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف 

 0( 1)بن مالك األوسً 

 ـ بحزج 7

هو بحزج من بنً ضبٌعه , وهو الذي قال لرسول هللا )ص( مـا اردت األالحسنى والتوسعه 

 0( 2)علٌنا 

 ـ جارية بن عامر 8

بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف  هو جارٌة بن مجمع بن العطاف بن ضبٌعه بن زٌد

 0( 3)بن مالك األوسً 



 

 ـ أبو حبيبة 2

هو ابو حبٌبة بن األزعر بن زٌد بن العطاف بن ضبٌعه بن زٌد بن مالك بن عوف بن 

 , شهد أحدا" ( 4)عمرو بن عوف بن مالك األوسً 

 ـ خذام بن خالد 11

هو خذام بن خالد وقٌل : خالد بن حزام من بنً عبٌد بن زٌد بن مالك بن عوف بن عمرو 

 0وهو الذي اخرج من داره مسجد الشقاق ( 5)بن عوف بن مالك بن أألوس 

 ـ وديعة بن ثابت 11

هو ودٌعة بن ثابت من بنً امٌة بن زٌد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 

  0( 6)األوس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0 333, الجمهرة 2/166السٌرة النبوٌة ٌنضر(1)

 0 31/ 7, المحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز  174/ 4السٌرة النبوٌة  ٌنضر(2)

 0 556ـــ 6/555األستٌعاب  ٌنضر(3)

 0 41/ 4, األصابة  67/ 5اسد الغابة  ٌنضر(4)

 450ــ 1/456, األستٌعاب  4/174السٌرة النبوٌة  ٌنضر(5)

 0 334, جمهرة انساب العرب  4/174السٌرة النبوٌة  ٌنضر(6)

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  

 المصادر والمراجع 

 (القرآن الكرٌم 1)

م (, دار الكتاب 983هــ/ 373(أحكام القران , ابو بكر احمد بن علً الرازي الجصاص )ت2)

 3م 1986هـــ/ 1436العربً بٌروت لبنان 

م( دار صادر بٌروت 1132هــــ/ 528( أساس البالغة , محمد بن عمر الزمخشري )ت3)

 3م 1979هـــ/ 1399

, 1م( ط1375هــ/ 468الواحدي )ت( اسباب النزول ابو الحسن علً بن احمد النٌسابوري 4)

 3م 1995هـــ/1416دار الكلم الطٌب ,بٌروت 

( األستٌعاب فً اسماء األصحاب ابن عبد البر ابو عمر ٌوسف بن عبد هللا بن محمد النمري 5)

هـــ/ 1328ً بٌروت , , دار أحٌاء التراث العرب1م ( ط1373هـــ/ 463القرطبً )ت

 3م1913

( اسد الغابة فً معرفة الصحابة , ابن األثٌر عز الدٌن ابً الحسن بن ابً الكرم 6)

 3م ( , مطبعة الشعب , القاهرة , بالت 1232هـــ/ 633)ت

( األصابة فً تمٌٌز الصحابة ابن حجر ابو الفضل احمد بن علً بن محمد بن محمد بم علً 7)

 3,دار احٌاء التراث العربً 1م( ,ط1448/ هـــ852الكتانً )ت 

 562( األنساب ابو سعد عبد الكرٌم بن محمد بن منصور التمٌمً السمعانً )ت 8)

, مؤسسة الكتب الثقافٌة دار الجنان بٌروت , 1م( تعلٌق : عبد هللا عمر البارودي ,ط1166هــ/

  3م 1988هـــ/  1438لبنان 

هــ/  774بو الفداء اسماعٌل بن كثٌر القرشً الدمشقً )ت( البداٌة والنهاٌة عماد الدٌن ا9)

 3م 1966هــ/ 1386مكتبة المعارف بٌروت لبنان  1طم( 1372

هــ/ 313( تارٌخ الطبري )تارٌخ الرسل والملوك (ابو جعفر محمد بن جرٌر الطبري )13)

 3ت , دار المعارف مصر , القاهرة , بال 5م( تحقٌق : محمد ابو الفضل ابراهٌم ,ط922

 3م (1347هــ/ 748( تذكرة الحفاظ شمس الدٌن محمد بن احمد بن عثمان الذهبً )ت11)

 3الدار السلفٌة , بال )م, ت( 

م ( مكتبة لبنان , 1413هــ/ 816( التعرٌفات علً بن محمد الشرٌف الجرجانً )ت 12)

 3م 1969هــ/ 1389بٌروت , 

 



 

رارالتأوٌل , ناصر الدٌن ابو سعٌد عبد هللا بن (تفسٌر البٌضاوي المسمى انوار التنزٌل واس13)

 1438, دار الكتب العلمٌة بٌروت , 1( ,طم1388هــ/ 791عمر الشٌرازي البٌضاوي )ت

 3م 1988هـــ/ 

م( 1347هــ/ 748( تفسٌر القران العظٌم شمس الدٌن محمد بن احمد بن عثمان الذهبً )ت14)

 3الحلبً وشركاه مصر , بالت دار احٌاء الكتب العربٌة عٌسى البابً 

م( 1277هــ/ 676( تهذٌب األسماء واللغات ابو زكرٌا محً الدٌن بن شرف النووي )ت15)

 3دار الكتب العلمٌة,بٌروت ,لبنات , بالت 

هــ/  313( جامع البٌان عن تاوٌل اي القران ابو جعفر محمد بن جرٌر الطبري )ت16)

 3م 1988هــ/ 1438م(, دار الفكر , بٌروت , لبنان , 922

هــ/ 456جمهرة أنساب العرب ابو محمد علً بن احمد بن سعٌد ابن حزم األندلسً )ت( 17)

 3م 1983هــ/ 1433دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان  1م( ضبطها لجنة من العلماء ط1363

 ( الروض األنف فً تفسٌر السٌرةالنبوٌة ألبن هشام ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا18)

م ( تعلٌق : طه عبد الرؤوف سعد دار المعرفة للطباعة 1185هـ/ 581الخثعمً السهٌلً )ت

 3م 1978هــ/ 1398والنشر بٌروت لبنان 

( السٌرة النبوٌة , ابن هشام : ابو محمد عبد الملك بن هشام بن اٌوب الحمٌري 19)

وأوألدة , مصر  م( تحقٌق مصطفى السقا واخرون , مطبعة مصطفى الباب833ًهـــ/ 218)ت

 3م  1936هــ/1355

م( تحقٌق محمد 874هــ/ 261صحٌح مسلم ابو الحسٌن مسلم بن الحجاج القشٌري )ت (23)

  3فؤاد عبد الباقً دار احٌاء الكتب العربٌة عٌسى البابً وشركاه بال )م, ت( 

 


