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ُ َعْنهُ -َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  ِ -َرِضَي َّللاه  : قَالَ  -َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهمَ -، َعِن النهبِي 

َحاُل إاِله إِلَى ثاََلثَِة َمَساِجدَ )) ُسوِل : اَل تَُشدُّ الر ِ َصلهى هللاُ -اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، َوَمْسِجِد الره

ِ ]((. ، َوَمْسِجِد اْْلَْقَصى-َعلَْيِه َوَسلهمَ   [1189: َصِحيُح اْلبَُخاِري 

 

َحالُ ))َما َمْعنَى   -   ؟((اَل تَُشدُّ الر ِ

َحاِل ِللسهفَِر إِلَى  -َوَسلهمَ َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَعلَى آِلِه -أَنه النهبِيه  هُ َوَمْعنَا"  يَْنَهى َعْن َشد ِ الر ِ

ِ : يَ َمَساِجَد َغْيَر الَمَساِجِد الثهاَلثَِة؛ َوهِ  َصلهى هللاُ َعلَْيِه -اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، َوَمْسِجِد النهبِي 

َوذَِلَك ِْلَنه َهِذِه الَمَساِجَد ، َواْلَمْسِجِد اْلَْقَصى الهِذي فِي فِلَْسِطيَن؛ -َوَعلَى آِلِه َوَسلهمَ 

 . 1"الثهاَلثَةَ لََها ِمَن اْلَمِزيهِة َواْلفَْضِل َما لَْيَس ِلغَْيِرَها

 

 

 

 

َمةُ  ِسْلِسلَةُ فَتَاَوى نُوٍر َعلَى الدهْرِب، .1  . [262الشهِريُط َرْقم ]، العُثَْيِمينُ محمد  العاَله

َمة  اْلُمقَد ِ

https://youtu.be/KOHh_6tcL4c 
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َل بَْيٍت ُوِضَع   [٩٦: آِل ِعْمَرانَ ] . ِللنهاِس لَلهِذي بِبَكهةَ ُمبَاَرًكا َوُهًدى ِلْلعَالَِميَن﴾﴿إِنه أَوه

 : َرْفُع بِنَاِء اْلَكْعبَةِ      

فَةَ فِي َهذَا اْلبَلَِد أَْن يَْبنَِي لَهُ الَكْعبَةَ الُمشَ  -َعلَْيِه السهاَلمُ -أََمَر هللاُ َخِليلَهُ إِْبَراِهيَم   اْلَِميِن؛ ره

وَن إِلَْيَها، َويَُطوفُوَن بَِها  ِلتَُكوَن قِْبلَةً ِللنهاِس يَْستَْقبِلُونََها فِي َصاَلتِِهْم ُوَدَعائِِهْم، َويَُحجُّ

 . َوَحْولََها

َمةَ َحْيُث يُ  -َعلَْيِه السهاَلمُ -َوَساَرَع إِْبَراِهيُم  ِحيِل ِمْن الشهاِم إِلَى َمكهةَ اْلُمَكره ِقيُم َولَُدهُ إِْسَماِعيُل بِالره

يَا إِْسَماِعيُل، إِنه هللاَ أَمَرنِي ": اِلْبنِِه إِْسَماِعيلُ  -َعلَْيِه السهاَلمُ -، َوقَاَل إِْبَراِهيُم -َعلَْيِه السهاَلمُ -

، "َوتُِعينُنِي؟": -َعلَْيِه السهاَلمُ -قَاَل إِْبَراِهيُم ، "كَ اْصنَْع َما أََمَرَك بِِه َربُّ ": فَقَاَل إِْسَماِعيلُ ، "بِأَْمرٍ 

، َوأََشاَر إِلَى أََكَمٍة "فَِإنه هللاَ أََمَرنِي أَْن أَْبنَِي لَهُ بَْيتًا َهُهنَا: "قَالَ ، "أُِعينُكَ ": قَاَل إِْسَماِعيلُ 

ا َحْولََها  . ُمْرتَِفعٍَة َعمه

 ْسَماِعيُل يَْرفَعَاِن اْلقََواِعَد ِمَن اْلبَْيِت،إِ ِعْنَد ذَِلَك أََخذَ إِْبَراِهيُم وَ 

 فََجعََل إِْسَماِعيُل يَأْتِي بِالِحَجاَرِة َوإِْبَراِهيُم يَْبنِي، َحتهى

 ؛إِذَا اْرتَفََع اْلبِنَاُء َوَصعَُب َعلَى إِْبَراِهيَم أَْن يُْكِمَل اْلبِنَاءَ 

الً   اْلَمْسِجُد الَحَرامُ : أَوه
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ِه، َجاَء إِْسَماِعيُل بَِحَجٍر َوَوَضعَهُ ِْلَبِيِه ِليَقُوَم َعلَْيِه َوُهَو يَْبنِي، َوَهذَا اْلحَ  ِ َجُر اِلْرتِفَاِعِه َوُعلُو 

ي اْليَْوَم   (. الَمقَامِ ) بِـُهَو الهِذي يَُسمه

﴿َوإِْذ يَْرفَُع إِْبَراِهيُم : اَرةَ، َوُهَما يَقُواَلنِ َواْستََمره إِْبَراِهيُم فِي اْلبِنَاِء، َوإِْسَماِعيُل يُنَاِولُهُ اْلِحجَ  

َربهنَا َواْجعَْلنَا ( ١٢٧)اْلقََواِعَد ِمَن اْلبَْيِت َوإِْسَماِعيُل َربهنَا تَقَبهْل ِمنها إِنهَك أَْنَت السهِميُع اْلعَِليُم 

ةً ُمْسِلَمةً لََك وَ  يهتِنَا أُمه ِحيُم ُمْسِلَمْيِن لََك َوِمْن ذُر ِ اُب الره أَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْينَا إِنهَك أَْنَت التهوه

ي( ١٢٨) ِهْم َربهنَا َواْبعَْث فِيِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آَيَاتَِك َويُعَل ُِمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويَُزك ِ

 [. ١٢٩-١٢٧: َرةُ البَقَ ]إِنهَك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم﴾ 

ِ إِلَ  َن فِي النهاِس بِاْلَحج  ى بَْيِت فَاْستََجاَب هللاُ ُدَعاَءُهَما، َوأََراُهَما اْلَمنَاِسَك، َوأََمَر إِْبَراِهيَم أَْن يَُؤذ ِ

 1. هللاِ اْلَحَرامِ 

 . بتصرف ،(٤٤٢-٤٤١ص)، فتاوى ورسائل الشيخ -رحمه هللا-الشيخ عبد الرزاق عفيفي  .1

https://youtu.be/aziyHNzs5RM 
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 : امِ رَ حَ الْ  تِ يْ بَ ا الْ ايَ زَ مَ  نْ مِ    -

 . دِ بُّ عَ الته وَ  ةِ ادَ بَ عِ لْ لِ  اِس لنه لِ  عَ ِض وُ  تٍ يْ بَ  لُ وه أَ  / 1

 . هُ مُّ أُ  هُ تْ دَ لَ وَ  مِ وْ يَ كَ  عَ جَ رَ  قْ سُ فْ يَ  مْ لَ وَ  ثْ فُ رْ يَ  مْ لَ فَ  جه حَ  نْ مَ  / 2

ي فِ  ةِ ادَ بَ عِ الْ  نَ مِ  لُ ضَ فْ أَ  يهِ فِ  ةَ ادَ بَ عِ الْ  نه إِ " : مِ لْ عِ الْ  لُ هْ أَ  الَ ا قَ ذَ هَ لِ ، وَ ة  فَ اعَ ضَ مُ  يهِ فِ  اتُ نَ سَ حَ الْ  / 3

 ."كَ لِ ذَ  رَ يْ غَ  مْ اًما، أَ يَ ِص  مْ ، أَ ةً قَ دَ صَ  مْ ، أَ ةً اَل صَ  تْ انَ اًء كَ وَ ، سَ هِ رِ يْ غَ 

 الَ قَ  دْ قَ ، فَ مْ زَ مْ زَ  اءُ مَ  :وَ هُ وَ  ؛هُ لَ  ونُ كُ يَ  هُ نه إِ فَ  ةٍ قَ ادِ صَ  ةٍ يه نِ بِ  ءٍ يْ شَ  يِْلَ  هُ بَ رِ شَ  نْ  مَ اء  ا مَ يهَ فِ  / 4

 ². ((َماُء َزْمَزَم ِلَما ُشِرَب لَهُ )) : - ملسو هيلع هللا ىلص - يُّ بِ النه 

سنن ابن ماجه (( ِسَواهُ َصاَلة  فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْفَضُل ِمْن ِمائَِة أَْلِف َصاَلٍة فِيَما )) / 5

(1406 .) 

 ، تفسير سورة آل عمران-رحمه هللا  -العثيمين بن صالح العالمة محمد   .2

 . بتصرف، ( ٥٤٧-٥٤٦ص/ ١ج) 

 
 
 ن
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 : بِنَاُء اْلَمْسِجدِ     

ُسوِل  َر أَْن يَْبنَِي َمْسِجَدهُ َحْيُث إِلَى اْلَمِدينَِة، أََراَد ات َِخاذَ َمْسِجٍد ِللُمْسِلِميَن،  -ملسو هيلع هللا ىلص-بَْعَد َمْقَدِم الره فَقَره

 . تَْبُرُك نَاقَتُهُ اْلقَْصَواءُ 

َمْوِضع  يَُجفهُف فِيِه التهْمُر، ِلَسْهٍل َوُسَهْيٍل؛ ُغاَلََمْيِن يَتِيَمْيِن  :وهو ،اْلقَْصواُء فِي اْلِمْربَدِ  بََرَكتِ 

 . ِمَن اْْلَْنَصاِر َكانَا فِي ِرَعايَة أَْسعََد ْبَن ُزَراَرةَ؛ ِلِصغَِر ِسن ِِهما

بَْل نََهبُهُ لََك يَا َرُسوَل ": فَقَاالَ  اْلغاَُلََمْيِن فِي ثََمِن اْلِمْربَِد ِليَتهِخذَهُ َمْسِجًدا، -ملسو هيلع هللا ىلص-َرُسوُل هللاِ  فنَاقَشَ 

 . ، فَاْبتَاَعهُ ِمْنُهَما بِعََشَرِة َدنَانيِرَ -ملسو هيلع هللا ىلص-فَأَبَى َرُسوُل هللاِ  ،"هللاِ 

، وقِْبلتُهُ إِلَى بَْيِت اْلَمْقِدِس، َوَكاَن يَُصل ِي فِيِه أَْسعَدُ ْبُن ُزَراَرةَ  َوَكانَ  َويَْجَمُع  ،ِجَداًرا لَْيَس لَهُ َسْقف 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-الِة فيِه قَْبَل َمْقَدِم َرُسوِل هللاِ لصه الناَس لِ 

ِمتٍْر إِلَى ثاََلثَِة أَْمتَاٍر، َساقَُها َوفُُروُعَها ُشَجْيَرة  يَِصُل ُطولَُها ِمْن : َوَكاَن فِيِه َشَجَرةُ َغْرقٍَد، َوِهي

، َوَشائَِكة ، وَمْوِضُع َخَراٍب، َونَْخل ،  َوقُبُور   بِيض 

 بِاْلقُبُورِ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ِلْلُمْشِرِكيَن، فَأََمَر َرُسوُل هللاِ 

يَتْ  ِ  ،فَنُبَِشْت، َوبِاْلِخَرِب فَُسو 

 اْلَمْسِجُد النهبَِويُّ : ثَاِنيًا
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عَْت َوُصفهْت فِي جهة اْلَمْسِجِد، َجعََل أََساَسهُ قَِريبًا ِمْن ثاََلثَِة أَْذُرعٍ، ثُمه  بَنَْوهُ  َوبِالنهْخِل َوالشهَجِر فَقُط ِ

لهُهمه اَل ال)) : يَْبنِي َمعَُهْم، َويَْنقُُل اللهبَِن َواْلِحَجاَرةَ بِنَْفِسِه، َويَقُولُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-بِاللهبِِن، َوَجعََل َرُسوُل هللاِ 

َهذَا اْلِحَماُل ال ِحَماَل )): يَقُولُ  َوَكانَ  ،((َعْيَش إاِله َعْيُش اْْلِخَرِة، فَاْغِفْر ِلْْلَْنَصاِر َواْلُمَهاِجَرةِ 

 . 1((َخْيبَْر، َهذَا أَبَرُّ َربهنَا َوأَْطَهرْ 

ِرِه، َوبَابًا يُقَاُل لَهُ  بَابًا : قِْبلَتَهُ إِلَى بَْيِت اْلَمْقِدِس، َوَجعََل لَهُ ثاََلثَةَ أَْبَوابٍ  َوَجعَلَ  بَاُب ": فِي ُمَؤخ ِ

ْحَمةِ   .-ملسو هيلع هللا ىلص-، َواْلبَاَب الهِذي يَْدُخُل ِمْنهُ َرُسوُل هللاِ "الره

َوَسقهفََها بِاْلَجِريِد َوبَنَى إِلَى َجْنبِِه بُيُوَت أَْزَواِجِه بِاللهبِِن، ُعُمَدهُ اْلُجذُوَع، َوَسقهفَهُ بِاْلَجِريِد،  َوَجعَلَ 

 2. َواْلُجذُوعِ 

أبقى ذخًرا وأكثر ثواًبا وأدوم منفع وأشد طهارة من حمال خيبر التي يحمل منها التمر والزبيب، : المحمول من اللبن، وأبر: والحمال .1

 . ونحو ذلك

 . ، البن القيم(56-55، ص3ج)زاد المعاد : انظر .2

https://youtu.be/2fZpsOuLDDM 
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 : يُّ وِ بَ نال دُ جِ سْ مَ الْ  هِ بِ  ازُ تَ مْ ا يَ مَ       

 - ملسو هيلع هللا ىلص - يه بِ النه  نه أَ  -هُ نْ هللا عَ  يَ ِض رَ - ةَ رَ يْ رَ ي هُ بِ أَ  نْ عَ : هِ رِ يْ ي غَ فِ  ةٍ اَل صَ  فَ لْ أَ  لُ دِ عْ تَ  يهِ فِ  ةُ اَل الصه  -

البخاري (( َصاَلة  فِي َمْسِجِدي َهذَا َخْير  ِمْن أَْلِف َصاَلٍة فِيَما ِسَواهُ، إاِله اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ )) : الَ قَ 

(1190) . 

 نه أَ  -هُ نْ عَ  هللاُ  يَ ِض رَ -ي نِ ازِ مَ الْ  ديْ زَ  نْ هللا بِ  دِ بْ عَ  نْ عَ ، "ةِ كَ ارَ بَ مُ الْ  ةِ ضَ وْ الره "ـ ى بِ مه يُسَ  ء  زْ جُ  يهِ فِ  -

 . (1195)صحيح البخاري  ((َما بَْيَن بَْيتِي َوِمْنبَِري َرْوَضة  ِمْن ِريَاِض اْلَجنهةِ )): الَ قَ  -ملسو هيلع هللا ىلص- هللاِ  ولَ سُ رَ 

 -ملسو هيلع هللا ىلص- هللاِ  ولِ سُ رَ  نْ ، عَ -َرِضَي هللاُ َعْنهُ - هللا دِ بْ بن عَ  رٍ ابِ جَ  فَعَن  : اسُ النه  هُ دُ ِص قْ يَ  انٍ كَ مَ  رُ يْ خَ  هُ نه أَ  -

َواِحُل َمْسِجِدي َهذَا، َواْلبَْيُت اْلعَتِيقُ )): الَ قَ  هُ نه أ    (. 14782)مسند أحمد  ((إِنه َخْيَر َما ُرِكبَْت إِلَْيِه الره

- ةَ رَ يْ رَ ي هُ بِ أَ  فَعَنْ هللا،  يلِ بِ ي سَ فِ  دِ اهِ جَ مُ الْ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  وَ هُ فَ  هُ مُ يُعَل وْ أَ  هُ مُ له عَ تَ يَ  رٍ يْ خَ لِ  هُ اءَ جَ  نْ مَ  نه أَ  -

َمْن َجاَء َمْسِجِدي َهذَا لَْم يَأْتِِه إِاله ِلَخْيٍر )): ولُ قُ يَ  -ملسو هيلع هللا ىلص- هللاِ  ولَ سُ رَ  تُ عْ مِ سَ : الَ ، قَ -َرِضَي هللاُ َعْنهُ 

ِ،ُمهُ فَُهَو بَِمْنِزلَِة اْلُمَجاِهِد فِي ليَتَعَلهُمهُ أَْو يُعَ   َسبِيِل َّللاه

ُجِل يَْنُظرُ وَ   َمْن َجاَء ِلغَْيِر ذَِلَك فَُهَو بَِمْنِزلَِة الره

 . (227)سنن ابن ماجه  ((لَى َمتَاعِ َغْيِرهِ إِ 
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َن  اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى الهِذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ ﴿ُسْبَحاَن الهِذي أَْسَرٰى بِعَْبِدِه لَْياًل م ِ

 . [١: اإلسراء ]﴾ ِلنُِريَهُ ِمْن آيَاتِنَا ۚ إِنههُ ُهَو السهِميُع اْلبَِصيرُ 

 : َمْوقُِع َوبِنَاُء اْلَمْسِجِد اْْلْقَصى   -

يَقَُع اْلَمْسِجُد اْْلْقَصى فِي ُمْنتََصِف فِلَْسِطيَن تَْقِريبًا، فَْوَق تَل ٍ ِمْن تاَِلِل َعاِصَمتَِها اْلقُْدِس، َوُهَو 

اَلةُ َوالسهاَلمُ -بَنَاهُ النهبِيُّ إْبَراِهيُم ثَانِي َمْسِجٍد ُوِضَع فِي اْْلَْرِض،  َويُْعَرُف بِبَْيِت ، -َعلَْيِه الصه

 . ِدِس اْلَمقْ 

 ِ يَا َرُسوَل هللاِ، أَيُّ َمْسِجٍد ُوِضَع فِي اْْلَْرِض ": قُْلتُ : قَالَ  -َرِضَي هللاُ َعْنهُ -فَعَْن أَبِي ذَر ٍ اْلغَفهاِري 

َل؟ ؟": قُْلتُ ، ((اْلَمْسِجُد اْلَحَرامُ )): قَالَ  ،"أَوه َكْم ": قُْلتُ ، ((اْلَمْسِجُد اْْلْقَصى)): قَالَ ، "ثُمه أَيٌّ

 . أَْخَرَجهُ اْلبَُخاِريُّ َوُمْسِلمُ ، ((أَْربَعُوَن َسنَةً )): قَالَ ، "بَْينَُهَما؟

ِحيَحِة أَنههُ  ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى  -بُِروِحِه َوَجَسِدهِ - أُْسِرَي بِهِ  -ملسو هيلع هللا ىلص-وقَْد ثَبََت فِي اْْلََحاِديِث الصه

 اْلبَُراِق بُِصْحبَِة ِجْبِريلَ اْْلْقَصى َعلَى  اْلَمْسِجدِ 

 ِجدِ َربََط اْلبَُراَق بِبَاِب اْلَمسْ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َوأَنههُ  ،-َعلَْيِه السهاَلمُ -

 لهى بِاْْلَْنبِيَاِء إَماًماصَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َكَما ثَبََت أَنههُ  اْْلْقَصى،

 اْلَمْسِجُد اْْلَْقَصى: ثَاِلثًا
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 -تَعَالَى-إِلَى السهَماِء، َوفُِرَضْت ِحينَئٍِذ الصهالةُ ُمبَاِشَرةً ِمَن هللاِ  -ملسو هيلع هللا ىلص-فِي اْلَمْسِجِد اْْلْقَصى، َوُعِرَج بِِه 

تِهِ ؛ -ملسو هيلع هللا ىلص-إِلَى َرُسوِلِه   . تَْشِريفًا ِْلُمه

َوالهِذي نَاَزَع َعلَْيِه ؛ "َحائِِط اْلبَُراقِ "اْلَحائُِط الهِذي فِيِه اْلَحلَقَةُ الهتي ُربَِط فِيها اْلبَُراُق بِـ  َويَُسمهى

وهُ   ". َحائَِط اْلَمْبَكى"اْليَُهوُد، َوَسمُّ

َد َزمَ -َعلَْيِه السهاَلمُ -اْْلَْقَصى بُنَِي َزَمَن إِْبَراِهيَم  فَاْلَمْسِجدُ   . -َعلَْيِهَما السهاَلمُ -َن َداُوَد َوُسلَْيَماَن ، َوُجد ِ

: َويَْشَملُ َجِميُع َما َداَر َعلَْيِه السُّوُر، َوفِيِه اْْلَْبَواُب؛ : اْلَمْسِجَد اْْلْقَصى ُهوَ التهنَبُّهُ إِلَى أَنه  َويَِجبُ 

ْخَرِة،   َوَجِميَع اْلِمَساَحاتِ اْلَمْسِجَد اْلَمْعُروَف اْْلَن، َوَمْسِجَد الصه

ْخَرِة ُجْزء  ِمَن اْلَمْسِجدِ   اْلُمِحيَطِة بَِها؛ فََمْسِجُد الصه

 اْْلْقَصى، َوَكذَِلَك َمْسِجُد ُعَمَر ُهَو ُجْزء  ِمَن اْلَمْسِجدِ 

 1. اْْلْقَصى

 . ، بتصرف-حفظه هللا-الشيخ محمد سعيد رسالن ( المسجد اْلقصى في الكتاب والسنة واْلثار الصحيحة)صوتية : المصدر .1

https://youtu.be/lcyVDd9CgxQ 
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 :ىصَ قْ اْْلَ  دُ جِ سْ مَ الْ  هِ بِ  ازُ تَ مْ ا يَ مَ        

 : ىالَ عَ تَ  الَ قَ ؛ فَ ةِ كَ رَ بَ والْ  ةِ يه سِ دْ قُ الْ  اتِ فَ ِص بِ  ِس دِ قْ مَ الْ  تَ يْ بَ  ضَ رْ أَ  -ىالَ عَ تَ - هللاُ  فَ صَ وَ  / 1

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى الهِذي بَاَرْكنَا حَ  ْولَهُ﴾ ﴿ُسْبَحاَن الهِذي أَْسَرٰى بِعَْبِدِه لَْياًل م ِ

يَح َعاِصفَةً تَْجِري بِأَْمِرِه إِلَى اْْلَْرِض الهتِي بَاَرْكنَا : ىالَ عَ تَ  الَ قَ وَ ، [١: اإلسراء] فِيَها﴾ ﴿َوِلُسلَْيَماَن الر ِ

 . [٨١: اْلنبياء]

يَْمُكُث فِي : َوَعاَلَمتُهُ )): -ملسو هيلع هللا ىلص- هُ لُ وْ قَ : يثِ دِ حَ ي الْ فِ  اءَ جَ  ذْ ، إِ هِ يْ لَ عَ  هُ لَ  انَ طَ لْ  سُ الَ  الَ الدهجه  نه أَ  دَ رَ وَ  / 2

ُسوِل، : َمَساِجدَ اْْلَْرِض أَْربَِعيَن َصبَاًحا، يَْبلُُغ ُسْلَطانُهُ ُكله َمْنَهٍل، اَل يَأْتِي أَْربَعَةَ  اْلَكْعبَةَ، َوَمْسِجَد الره

  . ¹((َوالمْسِجَد اْْلَْقَصى، َوالطُّور

، -ملسو هيلع هللا ىلص- هللاِ  ولِ سُ ى رَ رَ سْ مَ ، وَ ِض رْ ي اْْلَ فِ  عَ ُوِض  دٍ جِ سْ ي مَ انِ ثَ ، وَ نِ يْ تَ لَ بْ قِ ى الْ لَ وى أُ صَ قْ اْْلَ  دُ جِ سْ مَ الْ  / 3

 ². اامً مَ إِ  يهِ فِ  اءِ بِيَ نْ اْْل ى بِ له صَ ، وَ هِ يْ لَ إِ  هِ بِ  يَ رِ سْ أُ  ثُ يْ حَ 

رجاله رجال الصحيح، : أخرجه اإلمام أحمد في المسند، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال .1

 (. الفتح ) رجاله ثقات، قاله في : وقال ابن حجر

 . ، بتصرف-حفظه هللا-الشيخ محمد سعيد رسالن  .2
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