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 ممخص:
 االنصاري،ييدؼ ىذا البحث الى بياف برنامج الربانية مف الكممات الى الرساالت عند الدكتور فريد 

 _لفطريةا –لمشروع االنصاري  برنامج الربانية" َمْسَمٌؾ تربوي، يترجـ جزءًا أساسيا مف المقاصد التربويةو 
إلى الواقع العممي؛ إذ ىو يرمي أساسا إلى تخريج الدعاة الذيف بإمكانيـ االشتغاؿ بالعمؿ الدعوي عمى 
المنياج الفطري؛ ومف ىنا كاف مدخمو األساس إنما ىو تمقي رساالت القرآف المتعمقة بصفات "الربانية" 

 بما ىي إمامة دعوية بالدرجة األولى كما سترى بحوؿ اهلل.

 .(الرساالتالى الدكتور فريد االنصاري، مف الكممات  الربانية،برنامج ) لية:الدال الكممات 

The Lordship Program on the authority of Dr. Farid Al-Ansari, 

from words to messages 

Researcher: Asmaa Abdel Karim Hamid 

Under the supervision of A.D. Ahmed Abdul Razzaq Jubeir Al-

Jubouri 

University of Anbar/College of Education for Human Sciences 

Department of Quranic Sciences and Islamic Education 
Abstract: 

This research aims to explain the divine program of words to messages by Dr. 

Farid Al-Ansari, and the divine program "an educational path, translating an 

essential part of the educational purposes of the Ansari project - innate - into 

practical reality, as it mainly aims to graduate preachers who can engage in 
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advocacy work on the curriculum Instinctive; hence, his main entry was to 

receive the messages of the Qur’an related to the attributes of the “God” in 

what is primarily an advocacy leadership, as you will see, by the will of God. 

Keywords: (The Lordship Program, Dr. Farid Al-Ansari, From Words to 

Messages). 

 المقدمة:

الحمد هلل رب العالميف، وأشيد أف ال إلو إال اهلل، وحده ال شريؾ لو، وأشيد أف محمًدا 
 وصحبو، وسمـ تسميًما كثيًرا. آلةعبده ورسولو، وصمى اهلل عميو وعمى 

 أما بعد:

ليكوف منياًجا ( )إف القرآف الكريـ ىو كالـ رّب العالميف، أنزلو اهلل عمى نبيو محمد 
لميداية، فبو حياة القب ونور البصر والبصيرة وىدايتو الى الطريؽ القويـ لمحياة، وِنبراًسا 

 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن نتٱقاؿ اهلل عزَّ وجؿ: 

 .(ٜ)االسراء: مت ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

عمى تمقي مجموعة مف  الربانية مبنيابرنامج  رحمو اهلل _-االنصاري  ؿلذلؾ فقد جع
لنبوية، التي تخدـ الغرض الحقائؽ اإليمانية، المستخمصة مف اآليات القرآنية والبيانات ا

ال يستقيـ االشتغاؿ بو  ،مجموعو إنما ىو رسالة كمية شاممةذلؾ أف الديف في  ؛المقصود
ال يتـ و  ،حقيقة يالرسائمف خالؿ تمقي خطابو م إال-ودعوًة  ديناً -والدخوؿ إلى فضائو 

بالترقي المتدرج عبر مسالكو درجًة درجًة. وذلؾ  إال-التربوي  المستوى-ذلؾ عمى 
نما وحداتو مجموعة مف الرسائؿ، بعضيا  بمدارسة خطابو، لرده إلى وحداتو وكمماتو. وا 
ينبني عمى بعض، وبعضيا يميد لبعض. ولذلؾ كاف القرآف بيذا المعنى "رساالت"، ىكذا 

 بجمع المؤنث السالـ.
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́   ª « ¬  ® ¯ ° ±² ³ ©  ¨  نتٱقاؿ تعالى: 

 µ نتٱٱ،(ٜٖ)االحزاب: مت m n  o p q r s t u v w x y z {  

 .(ٖٕ-ٕٕ)الجف: ٱمت~ { |

كما ذكرنا  –ثـ إف تمقي الرساالت ال يتـ إال بمدارسة خطاب كؿ رسالة عمى حدة، وردىا 
 فكؿ كممة مف كؿ ،بالكمماتالبتالئية، وىي المسماة وحداتيا التربوية ومكوناتيا ا إلى-

ال يتـ تمقيو والتحقؽ بخمقو وصفتو المفيومية والخمقية،  ،رسالة تحمؿ ابتالء عمميا تربويا
 s t u v نتٱٱإال بالعمؿ والمجاىدة. وىو معنى االبتالء بالكممات في قولو تعالى:

w x  yالبقرة:  مت(ٕٔٗ). 

ذلؾ جاء عنواف البحث في بياف برنامج الربانية عند الدكتور فريد االنصاري مف  وألىمية
 الرساالت.الكممات الى 

 مشكمة البحث:

 منيا:ي بياف أمور مشكمة البحث فتكمف 

  ومصدره. –اهلل  رحمو-االنصاريىو برنامج الربانية عند ما  .ٔ
 .-رحمو اهلل  –وما ىو تعريؼ الربانية عند االنصاري  .ٕ
 البرنامج.وبياف كيفية عرض ىذا  .ٖ

 أهمية البحث:

-اهلل رحمو-االنصاريالربانية الذي بينو  عمى برنامجالبحث في التعرؼ تكمف أىمية 
منيجو مف كممات القراف وما تحمؿ مف رساالت ايمانية تعيف الفرد عمى التربية  وجعؿ
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فييا مف ابتالءات تربوية وعممية، وال  وتحمؿ مامف خالؿ تمقي رساالت القراف،  االيمانية،
 والمجاىدة.يكوف ذلؾ كمو اال بالعمؿ 

  البحث:اهداف 

العبدية  لتحقيؽ-رآنية بشواىده الق –البرنامج حقائؽ ىذا  ةسادر  اف اليدؼ مف البحث ىو
ار واألكدار، والتخمؽ بأخالؽ القرآف الخالصة هلل بهلل، وتجريد القمب مف سائر األغالكاممة 

الواحد القيار! ولذلؾ كاف مأخذىا مف كتاب اهلل، تعمما وتعميما وتدارسًا وتزكيًة. فيي 
 مسمؾ تعميمي تربوي مأمور بو شرعا؛ لرعاية حقوؽ اهلل وحفظ حقائؽ اإليماف في الناس.

 منهج البحث:

 اتبعت في بحثي عمى:

منيج  ي وبيافاألنصار كتب الدكتور فريد المنيج االستقرائي: وذلؾ مف خالؿ استقراء  .ٔ
 .في كتبو–رحمو اهلل -الربانية الذي بينو الدكتور فريد االنصاري 

 البرنامج.بيذا  المنيج التحميمي، ويتـ مف خاللو شرح وتوضيح وتفصيؿ كؿ ما يتعمؽ .ٕ

 خطة البحث:

 وخاتمة: وثالث مطالب،قسمت البحث إلى مقدمة، 

البحث، والدراسات السابقة، المقدمة: وتتضمن مشكمة البحث، وأهمية البحث، وأهداف 
 ومنهج البحث، وخطة البحث.

 اهلل.وفيه بيان مفهوم الربانية عند االنصاري رحمه  األول:المطمب 

 برنامج الربانية  الثاني:المطمب 

 رساالت الربانية  الثالث:المطمب 



 هـ2443-م  0202لسنة (. 3)ملحق / العدد الرابع/ المجلد الثالث / السنة الثالثة . . مجلة الدراسات المستدامة 

 

 
901 

 اما الخاتمة: فقد اودعت فيها خالصة البحث واهم النتائج التي توصمت اليها.

 لربانيةا مفهوماألول: المطمب 

بالقرآف مرتبة اإلمامة في مجاىدة النفس  :) بانياالربانية -هللارحمو -عرؼ االنصاري 
والتخمؽ ِبحكمتو الرحمانية؛ إخالصًا اهلل أواًل، حتى  االيمانية،نية االلتزاـ بحقائقو  عمى

شيادًة بذلؾ  وبو، ثـهلل حظوظيا، فال يقوـ شيء منيا إال  كؿ تفنى في دعوتيا عف
 (,www.knowingallah.com)االنصاري، واحتسابا( عمى الناس، تربيًة ودعوًة، ثـ صبراً 

 خالؿ العناصر التالية: مف-بشواىده القرآنية  –ولنا أف ندرس حقائؽ ىذا التعريؼ 

خالص هلل وحده، وتجرد مف كؿ حوؿ عممي، ومف كؿ قوة مادية، وكؿ الربانية توحيد .ٔ ، وا 
جاه اجتماعي أو سياسي، وتبرؤ مف الشرؾ والشركاء. واالستمداد فييا إنما ىو مف 

ومف اهلل وحده. فيي مدرسة إلقامة الديف هلل، عمى موازيف الفطرة الخالصة، ومجاىدة  اهلل،
الخالص في الديف والدعوة، فتزيغ بيا األىواء  دائمة لمنفس؛ أف تنحرؼ عف قصد التعبد

ومراتب  ومفاتف الماؿ واألعماؿ، مف شيوات الشيرة، إلى مراعاة الحظوظ الخسيسة،
 المناصب واأللقاب! وغير ذلؾ مف الخواـر الميمكة لمديف والدعوة جميعا!

َمِؾ )إياؾ نعبد فإنما الربانية في الدعاة إمامة تربوية شاممة، ال يجوز أف تخرج أبدا عف فَ 
ياؾ نستعيف(؛ ولذلؾ فيي ال تقوـ إال هلل، وال تستقيـ إال بػِو َجػؿَّ عهػاله، ِعْمِمّيػًا ودعويػا.  وا 
فػػػأوؿ مػػػدارجيا تحقيػػػؽ العبديػػػة الكاممػػػة هلل، وتجريػػػد القمػػػب مػػػف سػػػائر األغيػػػار واألكػػػدار، 

كتػػاب اهلل،  والتخمػػؽ بػػأخالؽ القػػرآف الخالصػػة هلل الواحػػد القيػػار! ولػػذلؾ كػػاف مأخػػذىا مػػف
تعمما وتعميما وتدارسًا وتزكيًة. فيي مسمؾ تعميمي تربوي مأمور بو شػرعا؛ لرعايػة حقػوؽ 

 قػػػػػػػػػػاؿ ،www.knowingallah.co))االنصػػػػػػػػػػاري، اهلل وحفػػػػػػػػػػظ حقػػػػػػػػػػائؽ اإليمػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػي الناس
 A B C D E  F G H I J K @ ? نتٱتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: 

L M N  O P Q R S T U V W  X 
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Y Z [ \ ] ̂ _ `  a bc d e f 

g h i اؿ عمراف:  مت(ٜٚ-ٛٓ) 

ىـ األمناء عمى وظائؼ النبوة، المستحفظوف عمى أحكاـ  ففالربانيو  :أمانةالربانية  .ٕ
الشريعة، ممتزموف بمقتضاىا، ال يمتجئوف إلى سواىا. شيداء عمى ذلؾ عند اهلل وأماـ 

 ] Q R S T  U VW X Y Z ٱنتقاؿ تعالى:  ،الناس

\ ]  ^ _ ` a b c d  e f g 

hi j k l  m n o p q rالمائدة:  مت(ٗٗ) 
فالربانيوف دعاة إلى اهلل  :ر، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكرالربانية دعوة إلى الخي .ٖ

 بالحكمة، صابروف عمى ما أصابيـ في سبيؿ اهلل، محتسبوف ذلؾ عند اهلل.

  b c d e  f g h i j k lm n o p q r نتٱقاؿ تعالى: 

s t u v w x y z {  |} ~   ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦  §  ̈© ª « ¬ ® ̄ °  ± المائدة:   مت(
ٙٔ-ٖٙ) 

الصفات جميعا في بياف مفيوـ العالـ  تمؾ-اهلل  رحمو-وقد جمع اإلماـ الرباني ابف القيـ 
 الرباني، وذلؾ في نص فريد قاؿ فيو: )جياد النفس أربع مراتب )...(.

إحداىا: أف يجاىدىا عمى تعمـ اليدى، وديف الحؽ الذي ال فالح ليا وال سعادة في 
معاشيا ومعادىا إال بو، ومتى فاَتيا ِعْممهو شقيت في الداريف. الثانية: أف يجاىدىا عمى 
ال فمجرد العمـ بال عمؿ إف لـ يضرىا لـ ينفعيا. الثالثة: أف  العمؿ بو بعد عممو، وا 

ال كاف مف الذيف يكتموف ما أنزؿ اهلل  يجاىدىا عمى الدعوة إليو وتعميمو مف ال يعممو، وا 
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مف اليدى والبينات، وال ينفعو عممو وال ينجيو مف عذاب اهلل. الرابعة: أف يجاىدىا عمى 
 الصبر عمى مشاؽ الدعوة إلى اهلل، وأذى الخمؽ، ويتحمؿ ذلؾ كمو هلل.

الربانييف. فإف السمؼ مجمعوف عمى أف العالـ فإذا استكمؿ ىذه المراتب األربع صار مف 
ـَ وَعِمَؿ وَعمَّـَ  ال يستحؽ أف يسمى ربانيا حتى يعرؼ الحؽ، ويعمؿ بو، ويهَعمَِّموه. فمف َعِم

 (ٓٔ/ٖ)ابف القيـ، .!(فذاؾ يهْدَعى عظيما في ممكوت السماوات

 برنامج الربانيةالمطمب الثاني: 

جزءًا أساسيًا مف المقاصد التربوية لممنيج الفطري مج الربانية مسمؾ تربوي، يترجـ برنا 
الواقع العممي عند الدكتور األنصاري، إذ ىو يرمي أساسًا إلى تخريج طبقة  القرآني إلى

االشتغاؿ بالعمؿ الدعوي عمى  نيـالقرآف، الذيف بإمكا الدعاة الربانييف، الحامميف لرسالة
إيماني عظيـ، وفقو دعوي متيف،  المنياج الفطري، بما يقتضيو مفيوـ الربانية مف مقاـ

امامة دعوية،  مدخمو األساس ىو تمقي رساالت القراف، المتعمقة بصفات الربانية بما ىي
، والحامموف  المجتمعفالربانيوف ىـ األمناء عمى ىذا المنياج الدعوي، والقائموف بو في 

 .(ٖٔٔ)االنصاري، ودعوة رسالتو، تربيةً 

وأباف األنصاري أف األمة في حاجة ماسة إلى تخريج طائفة عريضة مف ىذه النماذج 
كؿ منطقة وقطاع؛ لمقياـ بدور تجديد الديف، عمى موازيف العمـ  الدعوية، وبثيـ في

مبنيًا عمى تمقي الحقائؽ ، -رحمو ااهلل-أوضحو  والحكمة، ولذلؾ فقد جاء برنامجيا كما
الربانييف، وخصوص  االيمانية، المستخمصة مف اآليات القرآنية، الدالة عمى أخالؽ

منازليـ اإليمانية، وما تقتضيو مف العمـ والحكمة، معَّززًا بالبيانات النبوية، الرامية إلى 
اممة، ال كمية ش أئمة اليدى في الديف، إذ أف الديف في مجموعو إنما ىو رسالة تخريج

فضائو، إال مف خالؿ تمقي خطابو الرسالي حقيقة، وال  يستقيـ االشتغاؿ بو والدخوؿ في
وذلؾ بمدارسة خطابو، ورده الى  يتـ ذلؾ إال بالترقي المتدرج عبر مسالكو درجة درجة،

نما وحداتو مجموعة مف الرسائؿ، ولذلؾ كاف القرآف  بيذا المعنى وحداتو وكمماتو، وا 
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 ´  ª « ¬  ® ¯ ° ±² ³ ©  ¨  نتٱعالى : ت رساالت قاؿ

µ االحزاب: مت(ٖٜ). 

كؿ  تمقي ىذه الرساالت، ال يتـ إال بمدارسة خطاب أف-ااهللرحمو -األنصاري وبيف 
 وىي المسماة بالكممات، فكؿ االبتالئية،ومكوناتيا  التربوية،اتيا وحد رسالة، وردىا إلى

، والتحقؽ بخمقو، وصفتو المفيومية، إال تمقيويتـ كممة تحمؿ ابتالًء عمميًا تربويًا، ال 
 s t u v w نتٱٱوىو معنى االبتالء بالكممات في قولو تعالى: والمجاىدة،بالعمؿ 

x  yz { | } ~  كاف ىذا البرنامج، ينطمؽ  ولذلؾ ،(ٕٗٔ)البقرة:  مت
مسمؾ ، وىو (الكممات إلى الرساالت) مف-التربويةمدارجو  عبر-لحقائؽ القرآف  في تمقيو

 .(ٜٓٔ-ٜٛٔ)االنصاري،  اليدى، مف الدعاة الحكماء القرآف في تخريج ائمة

طريقة التراجـ الفقيية  مف حيث ىيكمو، وضعو الدكتور االنصاري، عمى الربانية،وبرنامج 
 لدى المحدثيف، في تبويبو وتراجمو، يبدأ لمترجمة لكؿ باب بما يناسب مف الفقو التربوي

الرفيع، المستنبط مف الكتاب والسنة سماه رسالة، ويجمع لكؿ رسالة مف الكممات القرآنية، 
 .(ٙٔ)االنصاري،  التراجـ، ثـ يبيف الكممات القرآنية بالبيانات النبوية إدراؾيصح بيا ما 

ف اف الغرض مف البرنامج ىو تخريج الدعاة فقاؿ: ) –رحمو اهلل -ثـ بيف وبرنامجنا ىذا وا 
تخريج الربانية العممية، عمى وزاف ما قرره ىؤالء األئمة  إلى-بطبيعتو  –لـ يطمح 

-األعالـ، فعسى أال يقصر عف إخراج الربانية التربوية أو الدعوية، ثـ عسى أف يكوف 
  (لمربانية العممية واإلمامة الكاممة في الديف مدخال- بذلؾ

 (www.knowingallah.com)االنصاري، 

 

 

http://www.knowingallah.com/
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 رساالت الربانية الثالث:المطمب 

اف تمقي الرسالت ال يتـ اال بمدارسة خطاب كؿ رسالة عمى حدة؛ لذلؾ جعؿ االنصاري 
   وىي:في أربع وعشريف بابًا، باحتساب البياف الجامع،  ىذه الرساالت-رحمو اهلل-

 .اإلخالصفي  .ٔ
 الوعد.في  .ٕ
 الوقت.واجب في   .ٖ
 .في المنياج واف مدارج الربانية الحقة اساس االمامة الدعوية  .ٗ
 في مفيـو الربانية. .٘
 ااهلل.في بيوت   .ٙ
 المالية.في اداء حقوؽ ااهلل  .ٚ
 ديف.الدعوة في اف  .ٛ
 الدعوية.الوظائؼ في  .ٜ

 القرآف.مجالس  في .ٓٔ
 .االخالص الدعويفي  .ٔٔ
 . خمؽ الدعوةفي اف  .ٕٔ
 .الغ الحكيـالبفي  .ٖٔ
 .التفويض الدعويفي  .ٗٔ
 االعتصاـ،في  .٘ٔ
 .الفتف في  .ٙٔ
 .الزعامات  فتنةفي  .ٚٔ
 .فتنة العجب التنظيمي  في  .ٛٔ
 . فتنة النساء  في .ٜٔ
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 .فتنة الماؿ في .ٕٓ
 . االقتصاد في العيش  في .ٕٔ
 . المكفرات المطيرات في  .ٕٕ
 .دعاء األماف وكاشؼ األحزاف في  .ٖٕ
 (ٖٕٙ-ٖٜٔ)االنصاري، .وأخيرا البياف الجامع .ٕٗ

؛ لبياف منيجية األستاذ األنصاري واحدة منيا نظرًا لطوؿ ىذا الرساالت، سأقتصر عمى و 
 برنامج الربانية وىي كاالتي :في 

إف الفساد في األرض، إذا بمغ مرحمة العمو العولمي؛  الرسالة األولى: في الوعد:
المة عمى أف لممسمميف، وتذبيحًا ليـ، وتشتيتًا لصفوفيـ، فذلؾ ع استكبارًا، واستضعافاً 

بالصبر واستجابوا لشروط االصالح، وعمى  رحمة ااهلل ستناؿ المؤمنيف، إذا ىـ تمسكوا
ف ااهلل الصالحي رأسيا اخالص العبادة اهلل الواحد القيار، فإنما وراثة األرض لعباد

 .(ٜٛٔاالنصاري، 
  :الكممات

  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡    ~  نتٱ تعالى:قاؿ  الكممة األولى:
¨ © ª « ¬ ® ¯ °  ± ² ³ ´ µ ¶ · 

 ̧¹  º » ¼ ½ ¾ ¿ القصص:مت(ٗ-٘) 

 A  B C @ ? < = > نتٱقاؿ تعالى:  الكممة الثانية:

D E F G  H I J K L M N O P  

Q R S T UV W X Y Z  [\ ] ^ _ ` a b 

c d  e f g h i j k  l m n o 

p q r s tu  v wx y z النور:  مت(٘٘-٘ٚ) 
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 L M N O P Q R S T  U نتٱ: قاؿ تعالىالكممة الثالثة: 

V W X Y Z [ \  ] ^ ٱٱ(ٙٓٔ-٘ٓٔ)االنبياء:،  متٱ

 ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡    ~  نتٱ: قاؿ تعالىالكممة الرابعة: 

©  ª « ¬ الصافات: مت(ٔٚٔ-ٖٔٚ) 
  بيان الكممات:

ىمؾ كسرى ثـ ال يكوف كسرى بعده، وقيصر  ):Ñ) قاؿ رسوؿ ااهلل: البيان األول
 (ٚٛٔ/ٛ)مسمـ، (.اهللكنوزىما في سبيؿ  قيصر بعده، ولتقسمفيكوف  لييمكف، ثـ ال
يقوؿ: " ليبمغف ىذا االمر ما  ملسو هيلع هللا ىلص: عف تميـ الداري قاؿ: )سمعت رسوؿ اهلل البيان الثاني

بمغ الميؿ والنيار، وال يترؾ اهلل بيت مدر وال وبر اال ادخمو اهلل ىذا الديف، بعز عزيز او 
اإلسالـ، وذال يذؿ اهلل بو الكفر "، وكاف تميـ الداري يقوؿ: " بذؿ ذليؿ، عزا يعز اهلل بو 

قد عرفت ذلؾ في اىؿ بيتي، لقد أصاب مف أسمـ منيـ الخير والشرؼ والعز، ولقد 
 )احمد وآخروف، د.ت(أصاب مف كاف منيـ كافرا الذؿ والصغار والجزية(.

 الخاتمة
 كما يأتي:وتشتمؿ عمى أبرز النتائج التي تناوليا ىذا البحث، وىي 

الربانية معنى تربوي كمي ومصطمح دعوي شمولي يجمع بيف داللتيف: األولى: االنتساب  .ٔ
الى الرب سبحانو، بتربية القمب عمى توحيد اهلل وتفريده، خشية وخشوعا ومحبة، ومجاىدة 

ة وىو قائد السفين –بفتح الراء وضميا –النفس في سبيمو، والثانية: االنتساب الى الرباف 
، وىو معنى االمامة الدعوية، وال يكوف ذلؾ اال بالتفقو في الديف (٘ٚٔ/ٖٔمنظور، )ابف 

 احكاما وحكما.
الرباني ىو العالـ الداعية الحكيـ الذي يربي بصغار العمـ قبؿ كباره، وال يكوف كذلؾ اال  .ٕ

 إذا كاف جامعا لمعمميف :)عالما باهلل، عالما بأمر اهلل( وىو معنى االماـ.
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االماـ الداعية بالربانية اال إذا دخؿ في ابتالءات العمؿ بكممات اهلل، ال يتصؼ  .ٖ
 واالستجابة الصادقة لرساالتو، قوال وعمال.

 .الربانية التربوية أو الدعوية اف الغرض مف برنامج الربانية ىو إخراج .ٗ
ريج ، وليس منيج لتخلمربانية العممية واإلمامة الكاممة في الديف وبرنامج الربانية مدخال .٘

 العمماء الربانييف.
مدخمو األساس ىو تمقي رساالت القراف، المتعمقة بصفات الربانية بما ىي برنامج الربانية  .ٙ

 .امامة دعوية
 المصادر:

 القرآف الكريـ .ٔ
َسااَلتِ مقاؿ  .ٕ بَّاِنيَِّة ِمَف الَكِمَماِت إلى الرِّ : فريد األنصاري، لبرنامج الرَّ

www.knowingallah.com 
 (.ٓٔ/ٖالبف القيـ: )زاد المعاد،  .ٖ
 (.ٖٔٔالفطرية، لفريد االنصاري: ) .ٗ
 (.ٜٓٔ-ٜٛٔينظر: الفطرية، لفريد االنصاري: ) .٘
: كسرى إذا ىمؾ :الفتف وأشراط الساعة، باب مسمـ في صحيحو: كتاب: .ٙ

(ٖٚٗٓ( ،)ٛ/ٔٛٚ.) 
في  طاحمد، والبييقي، والحاكـ، والطبراني، وابف حباف، وقاؿ شعيب األرناؤو  .ٚ

سند: )صحيح عمى شرط مسمـ(، كما صححو االلباني في تعميقو عمى الم
 السمسمة الصحيحة.

 ( مادة )ربف(.٘ٚٔ/ٖٔ)لساف العرب، البف منظور:  .ٛ
 


