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 ن
جامعةةةكريت/ ةةةز رم/ ةةةير ةةةوبر لةةةا ار ا ةةةيخيرل ا   ةةةا ر ل ا    ةةةكر

 نرو لحضا  ك

 املقدمة
تميوم  الصحابي اليفيل بن عمرو الدوسي نمووجج بوارم مون الصوحابك ال ورام

، وال شوووك   وووو ررووين اومووول مووون االمد ور ووول  ةبحبوول لسرسوووول الاارووود الرحمووك الم ووودا
  ائ  ائ  ائ  ائ        ائ  ائچ  لبيب وشاعر ومن دروسل ناتوبن الببورة لاولول تبوال  

  ائ      ائ  ائی  ی  ی  ی       ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ              ائ  ائ  ائائ

 (.١١١يوسف  ) چ   ائ
تبورف عسوي م وهوم بو   حب م وتاديرهم والتأسي ب م يسير  ي دمارنا  سنبر  م ون

 .اادتنا وأسوتنا ببد رسول اهلل شك
و وووان سوووبب ا تيوووارم ل وووجا الموزوووٌو هوووو اعتووومامم وتاوووديرم  صوووحاب رسوووول 

وميادة محبتي ل م  ميبا وال سويما الصوحابي اليفيول بون عمورو الدوسوي، ومون  اهلل
 ووي  المبسومووات بصووورة داياووك عنوول وجلووك لاسووك ج رهووامبواوات هووجا البحووث أنووي لووم أ وود 

المصووادر المبتموودة و ووجلك صووبوبك الحصووول عسوو  ببووى المصووادر التووي تسوواعد  ووي 
 هجا البحث.
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و ان من  ي  ي البحث ببد االستبانك باهلل البميوم عون  ول موا  توب عنول وموا 
تيسوور لووي الحصووول عسيوول  ووي  تووب اليباووات و تووب التوواريك والسووير والحووديث و ووجلك 

  تب الترا م.
تحياء لمبر وووووك هوووووجا الش صووووويك الفوووووجة مووووون وه وووووجا مشووووويت ب يوووووواتي عسووووو  اسووووو
وارزوواهم وليتبصوور شووبابنا ب ووجا ال سووك  ش صوويات االسوو م ور ووال الصووحابك البًووام

 ، ولنسير عس   ياهم ال  تمام الشوي...  الراربك من صحابك رسول اهلل
 واد اسمت البحث إل    ث مباحث.

 المبحث ا ول  حياتل.
 اإلس ميك. المبحث ال اني  دورا  ي نشر الدعوة

 المبحث ال الث  مناابل، واد توج البحث ب اتمك.
 وآ ر دعوانا أن الحمد هلل رب البالمين...
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 املبحث األول
 حياتو

هو اليفيل بن عمرو بن يريف بن الباو بن  بسبك بن سسيم بن   م بن غنم 
بن دون الدوسي، من بني دون، وايول  هوو اليفيول بون عمورو بون عبوداهلل بون مالوك 

 .(١)عمرو بن   م لابل جو النور، وايل   أنل اليفيل بن عمرو بن  حمكبن 
و ووي اسوود ال،ابووك، هووو اليفيوول بوون عموورو بوون يريووف بوون البوواو بوون  بسبووك بوون 
سسيم بن   م بن غنم بن دون بن ُعْد ان بن عبداهلل بون مهوران بون  بوب بون الحوارث 

 .(2)جا النوربن  بب بن عبداهلل بن نصر بن االمد ا مدم الدوسي، يساب 
،  ان و ي سير اع م النب ء، هو اليفيل بن عمرو الدوسي، صاحب النبي

سيدا مياعا من اشراف البرب، ودون بين من االمد، و ان اليفيل يساب بجا النور، 
 .(3)اسسم ابل ال  رة بم ك

 الرجل الشريف الشاعر:
ل اموارة او شوبل  ان ر   شوريفا، شواعرا لبيبوا، رروين ابيسوك دون، و انوت لابيستو

موون النبووة،  اسووتابسل اهس وا ابوول  ١١اموارة  وي ببووى نوواحي الوويمن، اودم م ووك  وي عوام 
وصولل الي ا، وبجلوا لل أ ول تحيوك وأ ورم تاودير، واوالوا لول  ))يوا يفيول انوك اود اودمت 
ب دنا، وهجا الر ل الجم بين اً رنا اد اعزل بنا، واد  رق  ماعتنوا، وشوتت امرنوا، 

السحر، يفرق بين الر ل وابيل، وبوين الر ول وا يول، وبوين الر ول ومو ول، وانما اولل  
وانا ن ش  عسيك وعس  اومك ما اد د ل عسينا،    ت سمل وال تسمع منول شويرا، حتو  

،  راا من ان يبس،ني من اولل وانا (4)حشوت  ي اجني حين غدوت ال  المس د ُ رسفا  
 .(5)ال اريد ان اسمبل((
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 قصة اسالمو:
اوارم يصوسي عنود ال ببوك،  اليفيل  )) بدوت ال  المس د  واجا برسوول اهللاال 

اال   امت اريبا منل،  أب  اهلل اال ان يسمبني ببى اولل، اال   سمبت   ما منل، 
اال   است  ي نفسي  وُأ  ول أموي، انوي لر ول لبيوب شواعر ك  وان  وان الوجم يوأتي بول 

 حسنا ابستل، وان  ان ابيحا تر تل((.
الو  بيتول،  اتببتول حتو  اجا د ول بيتول د سوت  حت  انصرف رسول اهلل م ث 

 وواهلل موا برحووا  -لسجم اوالوا لوي –عسيل  است  ))يا محمد ان اومك االوا لي  جا و جا 
ي و ووونني اموورك حتوو  سووددت أجنووي ب رسووف لوور  اسوومع اموورك،  بوورى عسووي االسوو م 

ن وال أموورا أعوودل منوول. اووال  وتوو  عسووي الاوورآن، اووال   ووواهلل مووا سوومبت اوووال اووي أحسوو
 أسووسمت وشوو دت شوو ادة الحووق، واسووت  يووا نبووي اهلل انووي اموورؤ ميوواٌ  ووي اووومي وانووا 
را ع الي م وداعي م ال  االس م،  ادٌ اهلل لي ان ي بل لي آيوك ت وون لوي عونوا  يموا 

 .(6)ادعوهم اليل، اال   اال))الس م ا بل لل آيك((
الر وول السبيووب الشوواعر وهووو يبحووث عوون الحووً الداووك التووي  ووان يتحسوو  ب ووا هووجا 

الحاياووك التووي ال يابس ووا البايوول المحوويي بوول واوود ادر  ووا بسووماعل  وو م الرحمووك الم ووداة 
بأجنيل والتاي ا منل مباشرة عنودما تببول الو  بيتول ليصول الو  الحاياوك الناصوبك، ول وجا 

و  ول  يسب ان يدعو لل بان ت ون لل آيك،   انت وهي النور السايع الجم واع عسو 
والجم دع  اهلل ان يحولل  تحول ال  رأن سويل، إنل االيمان الجم سورعان موا د ول 

 الاسب الجم عمر بااليمان عندما عرف الحاياك..ك
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 املبحث الثاني
 دوره يف نشر الدعوة اإلسالميت

 رجوع الطفيل الى قومو ودعوتيم الى االسالم:
ُتيسبنووووي عسوووو   (7)يووووكاووووال اليفيوووول  ))  ر ووووت الوووو  اووووومي حتوووو  اجا  نووووت ب ن  

الحازر واع نور بين عينيَّ م ل المصباح، اال   است  الس م  ي غيور و  وي،  وأني 
وابووت  ووي و  ووي لفووراق ديوون م، اووال   تحووو ل  واووع  ووي  (8)أ شوو  ان يًنوووا أن ووا م س ووك

رأن سووويي،   بوول الحازوور يتووراؤون جلووك النووور  ووي سووويي  الانووديل المبسَّووق وأنووا 
 .(9)ك، حت   رت م  اصبحت  ي م((هابي الي م من ال ني  

 دعوتو أىل بيتو لالسالم:
اوال   اسووت  اليووك  –و وان شووي ا  بيوورا  –اوال اليفيوول  )) سمووا نملوت أتوواني أبووي 

عني يا ابت،  سست من ي ولست منك، اال  ولم أم بني   اال   است  أسسمت وتاببت 
ء  برزووت عسيوول ، اووال ابووي  دينووي دينووك،  اغتسوول وي  وور  يابوول،  ووم  وواديوون محموود

االس م  أسسم، اال   م أتتني صاحبتي  است ل ا  اليك عني  سست منك ولست من ي، 
االوووت  لوووم  بوووأبي أنوووت وأموووي  اوووال  اسوووت   ووور ق بينوووي وبينوووك االسووو م، وتاببوووت ديووون 

، االت   ديني دينك، اال   است  اجهبي ال  حمو  جم الشورف  تي ورم منول، محمد
ان الحم  حم  صحوا حولل بل وشل من ماء ي بي و ان جو الشرف صنما لدون و 

من  بل، االت  بأبي أنت وأمي أت ش  عس  الصبيك من  جم الشرف شيرا  است ال، 
أنا زامن لجلك، اال   جهبت  اغتسوست  وم  واءت  برزوت عسي وا االسو م  أسوسمت، 

،  ووم  رووت رسووول اهلل  بم ووك،  اسووت  يووا  ووم دعوووت دوسووا الوو  االسوو م  أبيووأوا عسوويَّ
))الس ووم اهوود دوسووا ..  :رسووول اهلل انوول اوود غسبنووي عسوو  دون المنووا  ووادٌ اهلل عسووي م، اووال

 .(١1)ار ع ال  اومك  ادع م وار ق ب م((
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الو   اال  )) سم أمل بارى دون ادعوهم ال  االس م حت  ها ر رسوول اهلل
بمون اسوسم مبوي مون  المدينك ومزو  بودر وأحود وال نودق،  وم اودمت عسو  رسوول اهلل

موون دون  -او  مووانين بيتووا –ب يبوور حتوو  نملووت المدينووك بسووببين  ومي ورسووول اهللاوو
 .(١١)ب يبر  اس م لنا مع المسسمين((  سحانا برسول اهلل

لاوود  ووان لسيفيوول دورا  بيوورا  ووي اسووو م ابيوول ومو توول واوموول، ولووو أن اوموول اووود 
 وان مصورا عسوو   بووأن اومول اود ابيوأوا عسيوول اال انول أبيوأوا عسيول اج ا بور رسوول اهلل
  دعوت م باعتبارا ررين اومل.

 ىـ(:8بعد فتح مكة سنة )
حتو   وتا اهلل عوم و ول عسيول م وك،  رسول اهللياول اليفيل  )) م لم أمل مع 

 حت  أحرال. –صنم عمرو بن  حمك  – است  يارسول اهلل ابب ني ال  جم ال فين 
و وان يزورم  (١2)  رج اليل يفيل ياول وهوو يحراول، و وان مون  شوب )الر وم(

 النار  يل وياول 
 ميالدنا اقدم من ميالدكا  يا ذا الكفين لسُت من عّبادكا

 إني حشوت النار في فؤادكا
   ان مبول  وي المدينوك حتو  اوبى رسوول اهلل رسول اهلل م ر ع يفيل ال  

و ان جلك يوم اال نين لسيستين  ستا من ش ر ربيوع االول وايول ال نتوي عشورة  ستوا مون 
 .(١3)ه ريك، و ان سنل    ا وستين سنك١١ربيع االول سنك  ش ر

بمصوويبك ولووو لووم تتوودار  ا ح مووك ابووي  رسووول اهللواوود منووي االسوو م ببوود و وواة 
لزووبف الوودين وتشووتت شوومل المسووسمين،  ووان البوورب مووا لب ووت ببوود أن  ب ور الصووديق

اريشووا حتوو  ارتوودت ولووم يبووق أحوود متمسوو ا بدينوول موون م اال  عسمووت بموووت رسووول اهلل
 بم ك، و ايفا باليارف، واسي  من غيرهم.
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ال يوه ال  أهل الردة،  سير  الود بون  رسول اهلل  سيفك واد سير ابو ب ر
الوليووود سووويف اهلل المسوووسول الووو  يسيحوووك بووون  ويسووود االسووودم، وع رموووك بووون ابوووي   ووول، 

يوك، ، وشرحبيل بن حسنك والم ا ر بون ابوي أم(١4)وو  ل ال  مسيسمك ال جاب باليمامك
، (١6)، وعر  ك بن هر مك ال  اهل )م رة((١5)وحجيفك بن محصن الاسفاني ال  اهل دبا

، (١8)، والبوو ء الحزوورمي الوو  البحوورين )أوال((١7)وسووويد بوون ماوورن الوو  ت امووك بوواليمن
ويريفك بن حا ر ال  بني سسيم وعمرو بن الباو الو  ازواعك و الود بون سوبيد بون 

 .(١9)الباو ال  مشارف الشام
 ركة اليمامة:مع

 ي حياتل و ي م مسيسمك بن  مامك   ان بنو حنيفك ممن و دوا عس  رسول اهلل
أحد بني عدم بن حنيفك، وهو من يسم  بمسيسمك ال جاب النل ادع  النبوة   و عدو 
اهلل، اوال ابوون اتيبوك  )) نيتوول ابوو  مامووك و وان صوواحب نيرن يوات وهووو اول مون اد وول 

لول عاوب و موع  موعوا    يورة مون بنوي حنيفوك وغيورهم مون البيزك  ي اارورة، اوال   و 
   وم عسيول  سف اء البرب وغوغار م، واصد اتال الصحابك  ي ا ور و واة رسوول اهلل

سونك احودف عشورة مون ال  ورة  ال يووه واميورهم  الود بون الوليود ابو ب ور الصوديق
ل غيورا، واتول  ااتسوا  ً روا عس  مسيسمك  اتسوا  ا را، ايل اتسل وحشي بون حورب وايو

 .(21)  رق من اتباعل وان مم من ا ست من م ويفيت آ ارهم((
 سمووا ورد المدينووك  بوول ياووول  إن  بوول لووي االموور موون ببوودا تببتوول،  أابوول اليوول 

، (2١)ايبووك  ريوودة ومبوول  ابووت بوون اووين بوون شوومان و ووي يوود رسووول اهلل رسووول اهلل
) لوو سوألتني هوجا الايبوك   )رسوول اهلل حت  واف عس  مسويسمك  وي اصوحابل،  اوال

مووا اعييت  ووا ولوون اتحوودف اموور اهلل  يووك، ولوورن ادبوورت ليبارنووك اهلل وانووي الراك الووجم 
 .(22)أريت  يك ما أريت، وهجا  ابت ي يبك عني((  م انصرف عنل
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اووال    اووال  ان رسووول اهلل  سووأل ابوون عبووان ابووا هريوورة عمووا رآا رسووول اهلل
ارين موون جهووب،  ووأهمني شووأن ما  ووأوحي الووي   ووي ))بينمووا انووا نووارم رأيووت  ووي يوودم سووو 

المنووام  ان انف  موووا،  ن ت موووا،  يووارا،  أولت موووا  وووجابان ي ر ووان مووون ببووودم((،   وووان 
 .(23)احدهما البنسي، صاحب صنباء، واآل ر مسيسمك صاحب اليمامك

و ووي هووجا المبر ووك شووارك الم اهوود البيوول اليفيوول بوون عموورو الدوسووي هووو وابنوول 
ا  ووي المبر ووك و وورح ابنوول عموورو بوون اليفيوول،  رزووي اهلل عنووك يووا   وور اليفيوول شوو يد

 يفيل يوم ولدت ويوم استش دت ويوم تببث حيا.
 رؤيا الطفيل:

وأامووت مبوول حتوو  اووبى. اووال   سمووا  رسووول اهللاووال اليفيوول   ووم اوودمت عسوو  
ببث ابو ب ر ال  مسيسمك ال جاب  ر ت ومبي ابني مع المسسمين عمرو بن اليفيل 

نا بوببى اليريوق رأيوت رؤيوا  اسوت الصوحابي  أنوي اود رأيوت رؤيوا عبروهوا حت  اجا  
لي،  االوا  وما رأيت  اال  رأيوت رأسوي اود ُحسوق وانول  ورج مون  موي يوارر وأن امورأة 
لايتني  واد ستني  وي  ر  وا و وان ابنوي ييسبنوي ح ي وا  حيول بينوي وبينول، اوالوا   يورا، 

رأسوي  ايبول، وأموا اليوارر  روحوي، أموا المورأة   اال  أما انا واهلل  اد أولت ا، أموا حسوق
التي اد ستني  ر  ا،  واالرى تحفور لوي واد ون  ي وا  اود ر ووت ان أاتول شو يدا، وأموا 
يسوب ابنوي إيووام،  و  اراا اال يسووتبد  وي يسوب الشوو ادة وال اراا يسحوق  ووي سوفرنا هووجا. 

لوك  وي ممون عمور  اتل اليفيل ش يدا يووم اليماموك و ورح ابنول  وم اتول بواليرموك ببود ج
 .(24)بن ال ياب ش يدا رزي اهلل عنل

أم مستوف من االيمان وصل هجا الر ل، و يف  ان متواص  مع اهلل سبحانل 
وتبووال  بحيووث يوورف الرؤيووا ويفسوورها بنفسوول حيووث ان اسبوول هووو الووجم يبسووم ويصوودال اهلل 

 .بالش ادة، ان ا ارٌو درون  ي االيمان والتاوف والوٌر واالتصال مع اهلل
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 نموذج من شعره:
 ان اليفيل بن عمرو الدوسي شاعرا شارك مع الشبراء  ي سوق ع اً، ومن 
 شبرا اج  ان ي ايب اريشا و انوا هددوا لما اسسم، ج ر شبرا المرمباني  ي مب مل 

 عمى الشنآن والقضب المرد  اال ابمغ لديك بني لؤي
 تعالى جّده عن كل ند        بأن اهلل رب الناس فرد

 دليل ىدى وموضع كل رشد  أن محمد عبد رسولو 
 (32)وأعمى جده في كل جد      وأن اهلل جممو بياء

كرام عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو لو:  عمرو بن الطفيل وا 
 أ رج ابن سبد وابن عسا ر عن عبدالواحد بن عون الدوسي، اال 

مبوول و ووان  رسووول اهللر ووع اليفيوول بوون عموورو الدوسووي رزووي اهلل عنوول الوو  
بالمدينووك حتوو  اووبى،  سمووا ارتوودت البوورب  وورج مووع المسووسمين الوو  اليمامووك ومبوول ابنوول 
عمرو بن اليفيل، وايبوت يودا،  بينوا هوو عنود عمور بون ال يواب ُأتوي بيبوام  تنحو  
عنوول  اووال عموور  مالووك لبسووك تنحيووت لم ووان يوودك  اووال  أ وول، اووال  ال واهلل ال أجوق 

ا  ووي الاوووم أحوود ببزوول  ووي ال نووك غيوورك.  ووم بيوودك،  ووواهلل موو (26)اليبووام حتوو  تسووويل
 .(27) رج عام اليرموك مع المسسمين  اتل ش يدا
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 املبحث الثالث
 مناقبو
 من مناقب الطفيل بن عمرو الدوسي:

حوود نا ابووو عبووداهلل االصووب اني،  نووا الحسوون بوون ال  ووم،  نووا الحسووين بوون  وورج،  نووا  .١
بم وك  وم ر وع الو   هللرسوول ا محمد بن  رج اال  اسوسم اليفيول بون عمورو وتبوع

اوموول موون ارى دون  سووم يوومل مايمووا ب ووا حتوو  هووا ر الوو  المدينووك ببوود بوودر وأحوود 
ب يبور  وم لحوق برسوول  وال ندق حين ادم بمن اسسم مبل من اومل و رسول اهلل

 .(28)ب يبر  اس م ل م مع المسسمين اهلل
 نوا اسوحاق  أ برني محمد بن الااسم بن عبدالرحمن البت وي  نوا الفزول بون محمود .2

بوون محموود الفووروم  نووا عبووداهلل بوون  بفوور الم مومووي عوون عبدالواحوود بوون ابووي عووون 
الدوسوووي عووون اليفيووول بووون عمووورو رزوووي اهلل عنووول اوووال  اسنوووا يوووا رسوووول اهلل ا بسنوووا 

 شوووبار االسووود الووو  الووويم يوووا  بيمنتوووك وا بووول شوووبارنا يوووا مبووورور  فبووول رسوووول اهلل
مرسووو  واووود أدرك عمووورو بووون  مبووورور. صوووحيا االسوووناد ولوووم ي ر ووواا إن لوووم ي ووون

اليفيل بن عمرو رسول اهلل
(29). 

حود نا عسوي بون محشواد البودل،  نوا اسوماعيل بون اسوحاق الاازوي  نوا ابوو النبموان  .3
محمد بن الفزل ح اج الصواف عن ابي المبير عن  ابر ان اليفيل بن عمورو 

    وأتي  هول لوك  وي حصون ومنبوك حصون دونرسوول اهللرزي اهلل عنل اال ل
لمووج ر ل نصووار اووال    ووا ر اليفيوول وهووا ر مبوول ر وول موون اوموول  ول اهللرسوو

 مرى الر ل، اوال   زو ر او  سموك شوب ل،   واء الو  اورن  أ وج مشواو  ايوع 
روا بل  مات  رآا اليفيل  ي المنام،  اال ما  بل اهلل بك  اال  غفر لي ب  رتي 

صسا منك ما ا سدت لن ن اال  ما شان يديك  اال  ايل لي إنا  ال  رسول اهلل
))الس وم وليديول  وواغفر   : اوال رسوول اهلل مون نفسوك. اوال   اصو ا اليفيوول عسو 
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ور ووع يديوول((. هووجا حووديث صووحيا عسوو  شووري الشووي ين ولووم ي ر وواا، راووم الحووديث 
 .(31)(  تاب مبر ك الصحابك6963)
ما ا ر ول اليبرانوي  وي االوسوي عون اليفيول بون عمورو الدوسوي اوال  أارأنوي ابوي  .4

 اوووال  ))تاسووودها مووون  رسوووول اهلل  بوووب الاوووراءة  أهوووديت لووول اوسوووا  ،ووودا الووو بووون 
  وونم(( الحووديث، واووال الشووو اني ايزووا و ووي البوواب عوون مبوواج عنوود الحووا م بنحووو 
حديث ابي، وعن ابي الدرداء عون الودارمي باسوناد عسو  شوري مسوسم بنحووا ايزوا. 

، ازواء البيان، هو(١393)الشناييي، محمد االمين بن محمد الم تار الح ني)ت
-هوووووو١4١5تحايوووووق م توووووب البحووووووث والدراسوووووات، بيوووووروت، دار الف ووووور لسيباعوووووك، 

 .(3١)(١79، و2، ج١995
أ برنوا ابووو عروبووك اووال  حود نا محموود بوون عموور، اووال  حود نا ابووو نبوويم اووال  حوود نا  .5

سووفيان عوون ابووي المنوواد عوون االعوورج عوون ابووي هريوورة اووال   وواء اليفيوول بوون عموورو 
 اوال  يوا رسوول اهلل ان دوسوا اود عصوت وأبوت  وادٌ اهلل  الدوسي ال  رسول اهلل
( 979. )الحوديث راوم)(32)))الس م اهد دوسا وأنوت ب وم(( عسي م،  اال رسول اهلل

، ج ووور موووا يسوووتحب لسمووورء الووودعاء العوووداء اهلل بال دايوووك 9، بووواب 7- تووواب الراوووارق
و( ترتيب ه54؛ ابن حبان، االمام ابي حاتم محمد ال راساني)ت367ل س م، و

هوو(، تحايوق الشويك  سيول 739االمام االمير ع ء الدين عسي بن يسبوان الفاسوي)ت
بن موأمون شويحا، االحسوان  وي تاريوب صوحيا ابون حبوان، بيوروت، دار المبر وك، 

 (.١7م، و2112-هو١425، ١ي

بم ووك  اووال  يووا  عوون  ووابر اووال اوودم اليفيوول بوون عموورو الدوسووي عسوو  رسووول اهلل .6
يديوول واوووال   حصوون حصوووين وعوودد وعووودة،  ر ووع رسوووول اهللرسووول اهلل هسووم الووو  

( 31١7. )الحوديث راوم )(33)))الس م وليديل  اغفر، وليديل  واغفر، وليديول  واغفر((
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، ج وور مووا يسووتحب عسمووك اجا عسووم موون ا يوول توبووك واوود ١8 توواب ال نووارم، بوواب )
 ، صحيا ابن حبان(.854 -853مات ان يست،فر اهلل  ل وع ، و

 ن عمرو الدوسي ال  جم ال فين سريك اليفيل ب .7

سووريك اليفيوول بوون عموورو الدوسووي الوو  جم ال فووين، موون م عموورو بوون صووحمك 
 . اوووالوا لموووا اراد رسوووول اهللالدوسوووي  وووي شووووال سووونك  موووان مووون م وووا ر رسوووول اهلل

السير ال  اليارف ببث اليفيل بون عمورو الدوسوي الو  جم ال فوين، صونم عمورو بون 
الدوسي ي ديل وامرا ان يستمد اومل ويوا يل باليارف،   رج سوريبا الو  اومول  صحمك

   دم جم ال فين و بل يحشي النار  ي و  ل ويحرال وياول 
 ميالدنا اقدم من ميالدكا  يا ذا الكفين لسُت من عّبادكا

 إني حشوت النار في فؤادكا
باليوارف ببود  رسوول اهللمبول مون  واول ارببماروك سوراعا  وا ووا  وانحدراال  

مادمل بارببك ايام، وادم بدبابك ومن نيق واال  يا مبشر االمد من يحمل رايت م   اال 
 . (34)اليفيل  من  ان يحمس ا  ي ال اهسيك النبمان بن باميك الس بي. اال اصبتم
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 اخلامتت
 الحمد هلل والص ة والس م عس  رسول اهلل وعس  الل وصحبل ومن واالا.

لبحث ببون اهلل تبال  أشير هنا إل  أبرم النتارج التي توصست إلي ا ببد تمام ا
  يل، ومن أبرم النتارج 

 أن اليفيل بن عمرو من بني دون ويساب )جا النور(. .١
 أسسم بم ك ابل ال  رة. .2

  ان ر    شريفا  شاعرا  ورريسا  لابيسك دون. .3

 .وزع  ي أجنيل  رسفا   راا  من أن يصسل اول الرسول .4
 الرحمك الم داة باولل  ))الس م ا بل لل آيك((. دعا لل .5

 رمال اهلل نورا   ي رأن سويل   ان آيك لل. .6

  ان لل دور بارم  ي نشر الدعوة اإلس ميك وأول ما بدأ بأبيل وأمل ومو تل. .7

دعووا اوموول دون إلوو  اإلسوو م  أبيووأوا عسيوول،  يسووب موون الرحمووك الم ووداة أن يوودعوا  .8
 ل  ))الس م اهد دوسا  وأنت ب م((.باول عسي م،  دع  لل الرسول

ببد  وتا م وك إلو  صونم )جم ال فوين( وهوو مصونٌو مون  شوب  أرسسل رسول اهلل .9
  أحرال.

شارك  ي مبر ك اليمامك هو وابنل و ر ش يدا   ي هوجا المبر وك و وان مبول ابنول  .١1
 عمرو الجم  رح  ي المبر ك.

١١. .  اشت ر اليفيل بالرؤيا الصاداك وحسن التأويل والوٌر

 رك بشبرا مع الشبراء  ي سوق ع اً الجم  ان مش ورا  عند البرب.شا .١2

 وهو بأرى  يبر،  أس م لل مع المسسمين رزي اهلل عنل. لحق برسول اهلل .١3

أما ابنل عمرو  اد ايبت يدا  ي مبر ك اليمامك التي استش د  ي ا والدا، وأ يرا   .١4
 اتل ش يدا   ي مبر ك اليرموك رزي اهلل عنل وعن والدا.

سووبحان ربووك رب البوومة عمووا يصووفون وسوو م عسوو  المرسووسين والحموود هلل رب و)
 البالمين( وصس  اهلل عس  نبينا محمد وعس  آلل وصحبل ومن واالا.
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 اهلوامش
                                                      

ابوون ح وور البسووا ني، شوو اب الوودين ابووو الفزوول احموود بوون عسووي بوون محموود بوون  (١)
هوووو(، االصوووابك  وووي تمييوووم 852ال نووواني المصووورم الشوووا بي)ت  محمووود بووون عسوووي

، راووووم 225، و١هوووو، ج١328، ١الصوووحابك، بيوووروت، دار السووو م، الو بوووك، ي
(. ابوون عبوود البوور، ابووو عموور يوسووف بوون عبووداهلل بوون محموود بوون 4254التر مووك )

عسوووووو  هووووووامه  231، و2هووووووو(، ج463عاصوووووم النموووووورم الاريبووووووي الموووووو ل، )ت
هوو(، البدايوك 774لفوداء اسوماعيل بون عمور الدمشواي )تاالصابك؛ ابن   ير ابو ا

 .337، و6م، ج١978-هو١398والن ايك، بيروت، دار الف ر، 
ابووون اال يووور، عوووم الووودين ابوووو الحسووون عسوووي بووون محمووود ال ووومرم، اسووود ال،ابوووك  وووي   (2)

، 2م، ج١989-هووووو١419هووووو(، بيووووروت، دار الف وووور، 631مبر ووووك الصووووحابك )ت
 .26١١، رام التر مك 461و

هوو(، سوير اعو م 748الجهبي، االمام شمن الدين محمد بن احمد بن ع مان )ت (3)
النووب ء، تحايووق محيووي الوودين ابووو سووبد عموور بوون غرامووك البمووروم، بيووروت، دار 

؛ 81، راووووم التر مووووك 2١4، و3م، ج١997-هووووو١4١7، ١الف وووور لسيباعووووك، ي
البوون هووو(، السووير ة النبويووك 2١3ابوون هشووام، ابووو محموود عبوودالمسك الحازوورم )ت

م، ١987-هوووو١417هشوووام، تاوووديم يووول عبووودالرؤوف سوووبد، بيوووروت، دار ال يووول، 
، راوووووم 489، و2، اسوووووم4، االموووووام الووووورامم،  تووووواب ال ووووورح والتبوووووديل، ج2و

هو(، اليباات ال برف، تاديم الد تور احسان 231؛ ابن سبد، )ت2١49التر مك 
 .١57عبان، بيروت، دار صادر، و
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هووو(، 8١7دم، م وود الوودين محموود بوون يباوووب)ت ال رسووف  الايوون. )الفيووروم أبووا (4)
الاوووامون المحووويي، تحايوووق محمووود عبووود الووورحمن المرعشوووسي، بيوووروت، دار إحيووواء 

 (.١١29، و2هو، ج١421، 2التراث البربي، ي
؛ ال انووودهسوم، الب موووك الشووويك محمووود 385، و2ابووون هشوووام، السووويرة النبويوووك، ج (5)

، ومحمد عسي دولك، دمشق، يوسف، حياة الصحابك، تحايق الشيك نايف الببان
؛ المبوووووار فورم، 21١، و١م، ج١983-هوووووو١413، 2دار البسوووووم لسيباعوووووك، ي

-هوو١431، 2الشيك صفي الورحمن، الرحيوق الم تووم، المنصوورة، دار الونود، ي
 .١32، ١3١م، و2119

 .١32المصدر نفسل، و (6)
 .١665و ،2ال نيك  الفراك بين ال بسين.الفيروم أبادم، الاامون المحيي، ج (7)
 .١394، و2م سك  عاوبك وتن يل. المصدر نفسل، ج (8)
 .213 – 212، و١ال اندهسوم، حياة الصحابك، ج (9)
 .213 – 212، و١المصدر نفسل، ج (١1)
 .١11-99، و3ابن   ير، ج (١١)
 نبووان، الاازووي الشوويك محموود بوون أحموود، الم،ووامم النبويووك،   صووك توواريك ابوون  (١2)

م، ١997-هووووووووو١4١7، ١لمبووووووووارف لسيباعووووووووك، ي  يوووووووور، بيووووووووروت، مؤسسووووووووك ا
 .١84و

هوو(، تحايوق ١345ال زرم، الشيك محمد، اتموام الو واء  وي سويرة ال سفواء، )ت (١3)
 م.2116-هو١427، ١عبدا عسي  وشك، دمشق، دار الفيحاء، ي

اليمامك  تاع  ي االاسيم ال الث و ان  تح وا واتول مسويسمك ال وجاب  وي ايوام ابوي  (١4)
لس  ورة و تح وا اميور المسوسمين  الود بون ١2اهلل عنل، سنك  ب ر الصديق رزي

الوليد عنوة، وبني اليمامك والبحرين عشرة ايام، وهي مبدودة من ن د وااعدت ا 
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ْ ووور، وتسوووم  اليماموووك  ووووا  والاوووروى، بفوووتا البوووين و وووان اسوووم ا اوووديما  ووووا   ح 
مون   سميت اليمامك باليمامك بنت س م بون يسوم،وياال ان يسوما و دسويا هموا

ول د االمد  بن أرم بن الوج بن سالم بن نوح عسيل الس م، و انت اليمامك أحسون 
ب د اهلل ارزا وا  رها  يرا وش را ون  ، مب م البسدان. )يااوت الحموم، أبو 

-هوووو١376عبووود اهلل الروموووي الب،ووودادم، مب وووم البسووودان، بيوووروت، دار صوووادر، 
 (.21، و5م، ج١957

سوق من اسواق البرب ببمان، و انت اديما اصبك عمان دبا  اال االصمبي   (١5)
هووو ١١ تح ووا المسووسمون  ووي ايووام ابووي ب وور الصووديق رزووي اهلل عنوول عنوووة سوونك 

 (.25، و2واميرهم حجيفك بن محصن. )يااوت الحموم، مب م البسدان، ج
م رة  ب د تنسب الي ا االبل، است م رة ابيسك وهوي م ورة بون حيودان بون عمورو  (١6)

اف بون ازوواعك تنسوب الي ووا االبوول الم ريوك وبوواليمن ل وم م وو ف وبينوول بون الحوو
 (.234، و5وبين عمان نحو ش ر. )يااوت الحموم، مب م البسدان، ج

ت امك تساير البحر  ي  ميورة البورب من وا م وك، والح وام موا ح وم بوين ت اموك  (١7)
والبوووروى وانموووا سووومي الح وووام ح ووواما النوووول ح وووم بوووين ت اموووك ون ووود، واووووال 

مدارني  ت امك من اليمن وهو ما أصحر من وا الو  حود   وي باديت وا وم وك مون ال
ت اموووك، وسوووميت ت اموووك لشووودة حرهوووا ور وووود ريح وووا وياوووال سوووميت بوووجلك لت،يووور 
، 2هوار ووووا، ياووووال ت ووووم الوووودهن أجا جاب. )يووووااوت الحموووووم، مب ووووم البسوووودان، ج

 (.63و
البصوورة وعمووان، البحوورين وهووي اسووم  ووامع لووب د عسوو  سوواحل بحوور ال نوود بووين  (١8)

وايل هي اصبك ه ر و ي ا عيون ومياا وب د واسبك وعد  ببز م اليمامك من 
اعمال وووا والصوووحيا ان اليماموووك عمووول  وووي وسوووي اليريوووق بوووين م وووك والبحووورين، 
وينتسب ال  البحرين اوم من اهل البسوم مون م الببوان بون يميود بون ابوي حبيوب 
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و(، و وي سونك  موان لس  ورة ه258البحراني يبرف ببباسويل وهو من ال اات )ت
البوو ء بوون الحزوورمي ليوودعوا اهس ووا الوو  االسوو م. )يووااوت  و وول رسووول اهلل

 (.349-346، و١الحموم، مب م البسدان، ج
 .53-52ال زرم، اتمام الو اء، و (١9)
هو(، ت جيب 676النووم، االمام ابو م ريا يحي  بالدين بن شرف الدمشاي، )ت (21)

، 2م، ج١996-هووووووووو١4١6، ١وت، دار الف وووووووور، ياالسووووووووماء والس،ووووووووات، بيوووووووور 
 .411و

 ريوودة  سووبفك يويسووك تُاش وور موون  وصوو ا، )مصوويف  إبووراهيم وآ وورون، المب ووم  (2١)
 الوسيي، م مع الس،ك البربيك، الااهرة(.

، بواب و ود بنوي حنيفوك، وحوديث 64-(  تواب الم،وامم 4373ا ر ل الب ارم ) (22)
؛ ومسوسم، ١913، و2لب وارم، ج مامك بن آ وال،  وتا البوارم شورح صوحيا ا

، المن اج  ي شرح ، باب رؤيا النبي42(،  تاب الرؤيا 2273رام الحديث )
صحيا مسسم بن الح اج، شرح النووم عس  مسوسم، )النوووم، يحيو  بون شورف 

 .١4١١هو(، بيت اال  ار الدوليك، و676الدين بن مرم )ت
ن انوي ال ا يبوك الو  اال الاازي عياى  يبني  لن اعدو انا أمور اهلل  يوك مو

مووا يسبووت ممووا ال ينب،ووي لووك موون االسووت  ف او المشووار ك وموون انووي ابسوو  مووا 
انمل الي  واد ع امرك بالتي هي احسن ولن تبدو انت امر اهلل  ي  يبتوك  يموا 
امستوووول موووون النبوووووة وه  ووووك دون جلووووك، ولوووورن  الفووووت الحووووق )ليبارنووووك اهلل( أم 

 بووون شووومان  ييوووب رسوووول اهللي س وووك، اوووال البسمووواء  وووان  ابوووت بووون اوووين 
ي ووواوب الو وووود عووون  يوووب م وتشووودا م، )ينًووور شووورح صوووحيا مسوووسم لسنووووووم، 

 (.١4١١و
، - -4، بواب رؤيوا النبوي42(  تواب الرؤيوا 2274رواا مسوسم راوم الحوديث ) (23)

، ويبني انل اشتد عسوي  امرهموا  يوارا دليول ١4١2)شرح النووم عس  مسسم و
، وي ر ان ان هجا من مب مات رسول اهللالنمحاا ما وازمح ل امرهما و 
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موووون ببوووودم أم يً ووووران شووووو ت ما او محاربت مووووا ودعواهمووووا النبوووووة. )المصوووودر 
 (.١4١2نفسل، و

ابووون عبووود البووور، ابوووو عمووور يوسوووف بووون عبوووداهلل بووون محمووود بووون عاصوووم النمووورم  (24)
عسووووو  هوووووامه  231، و2الاريبوووووي، االسوووووتيباب  وووووي اسوووووماء االصوووووحاب، ج

 اإلصابك.
 .226، و2ر البسا ني، االصابك  ي تمييم الصحابك، جابن ح  (25)
، ١تسووووويل  ت سيوووول، حيوووواة الصووووحابك، الفيووووروم أبووووادم، الاووووامون المحوووويي، ج (26)

 .918و
 .78، و7 نم البمال، ج (27)
الحووا م، االمووام الحووا ً ابووو عبووداهلل النيسووابورم، المسووتدرك عسوو  الصوووحيحين،  (28)

(،  توواب مبر ووك الصووحابك، 5١3١) تحايووق مصوويف  عبوودالاادر، راووم الحووديث
 .291، و3م، ج2112-هو١422، 2بيروت، دار ال تب البسميك، ي

 .29١، و3المصدر نفسل، ج (29)
 .86، و4المصدر نفسل، ج (31)
هوووو(، ازوووواء ١393الشوووناييي، محمووود االموووين بووون محمووود الم توووار الح نوووي)ت (3١)

ر لسيباعوووووك، البيوووووان، تحايوووووق م توووووب البحووووووث والدراسوووووات، بيوووووروت، دار الف ووووو
 .١79، و2، ج١995-هو١4١5

(، صوووحيا ابووون حبوووان، بيوووروت، دار المبر وووك، 979ابووون حبوووان، حوووديث راوووم ) (32)
 .367و

(، صحيا ابن حبان، بيوروت، دار المبر وك، 31١7المصدر نفسل، حديث رام) (33)
 .854 -853و

ر، ابن سبد، اليباات ال برف، تاديم الد تور احسان عبان، بيروت، دار صاد (34)
 .١58 -١57، و2ج
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 املصادر واملراجع
 الارآن ال ريم.

 هو(.631ابن ا  ير ال رمم )ت 
 ابو الحسن عسي بن محمد

 م.١981-هو١411السباب  ي ت جيب ا نساب، دار صادر، بيروت،  .١

 أحمد عييك اهلل

 م.١966-هو١386، ١الاامون اإلس مي، م تبك الن زك المصريك، الااهرة، ي .2

 هو(24١أحمد بن حنبل )ت 
 أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

 مسند اإلمام أحمد، مؤسسك اريبك، الااهرة، )د.ت(. .3

 هو(256الب ارم )ت 
 أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل

 هو.١376ال امع الصحيا، ميببك الف الك ال ديدة،  .4

 هو(487الب رم )ت 
 ابو عبيد عبد اهلل بن عبد البميم ا ندلسي

اسووووتب م، تحايووووق مصوووويف  السوووواا، ميببووووك ل نووووك التووووأليف، الاوووواهرة، مب ووووم مووووا  .5
 هو.١364

 هو(458البي اي )ت 
 احمد بن الحسين

 السنن ال برف ، دار صادر، بيروت. .6

 هو(279الترمجم )ت 
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 محمد بن عيس  بن سورة

 سنن الترمجم، ميببك الف الك ال ديدة، السسفيك، المدينك المنورة. .7
 هو(874ابن ت،رف بردم )ت 

 ال الدين أبو المحاسن م

الن وم الماهرة  ي مسوك مصر والااهرة، ميببك  وست تومان وشر اؤا، الااهرة،  .8
 م.١936 -هو١383

 هو(597ابن ال ومم )ت 
  مال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عسي

صوووفك الصوووفوة، تحايوووق محموووود  وووا ورم، ميببوووك ا صووويل، دار الووووعي، حسوووب،  .9
 م.١969-هو١389، ١ي

 هو(327حاتم الرامم )ت ابن أبي 

 توووواب ال وووورح والتبووووديل، ميببووووك داروووورة المبووووارف الب مانيووووك، حيوووودر أبوووواد الوووود ن،  .١1
 هو.١373

 هو(354ابن حبان )ت 
 أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي

صوووحيا ابووون حبوووان، ترتيوووب عووو ء الووودين الفارسوووي، تحايوووق عبووود الووورحمن محمووود  .١١
 و.ه١391ع مان، السسفيك، المدينك المنورة، 

 هو(415الحا م )ت 
 أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن محمد النيسابورم

المسووتدرك عسوو  الصووحيحين، تحايووق مصوويف  عبوود الاووادر، بيووروت، دار ال تووب  .١2
 م.2112-هو١422، 2البسميك، ي

 هو(852ابن ح ر البسا ني )ت 
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 أحمد بن عسي بن محمد ال ناني

 هو.١328، ١ م، الو بك، ياإلصابك  ي تمييم الصحابك، بيروت، دار الس .١3

 هو.١381تاريب الت جيب، الم تبك البسميك، المدينك المنورة،  .١4

 ت جيب الت جيب، صورة من اليببك ا ول ، م سن داررة المبارف، ال ند. .١5

 م.2114 تا البارم بشرح صحيا الب ارم، بيت ا   ار الدوليك، بيروت،  .١6

 هو(818ابن  سدون)ت 
 عبد الرحمن بن  سدون

 وديوان المبتدأ وال بر )تاريك ابن  سدون(،  دار البيان، )د.ت(. الببر .١7

 هو(241 سيفك بن  ياي )ت 
 أبو عمرو  سيفك بن  ياي

-هوووو١387تووواريك  سيفوووك، تحايوووق أ ووورم زوووياء البمووورم، ميببوووك البووواني، ب،وووداد،  .١8
 م.١967

 هو(255الدارمي )ت 
 أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن

 هو.١386، الااهرة، سنن الدارمي،  دار المحاسن .١9

 هو(275أبو داوود )ت 
 الس ستاني سسيمان بن ا شبث

 هو.١37١سنن أبي داوود، مصيف  ال بالي الحسبي،  .21

 هو(748الجهبي )ت 
 أبو عبد اهلل محمد بن أحمد

 هو.١3١5ت ريد أسماء الصحابك، داررة المبارف، حيدر أباد الد ن،  .2١
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ار إحيوواء التووراث البربووي، م ووك تووج رة الحفوواً، تصووحيا عبوود الوورحمن المبسمووي، د .22
 هو.١374الم رمك، 

سووير أعوو م النووب ء، تحايووق محووي الوودين أبووو سووبد عموور بوون غووراوة، بيووروت، دار  .23
 م.١997-هو١4١7، ١الف ر، ي

ميمان االعتدال  ي ناد الر ال، تحايق عسي محمد الباوم، دار المبر ك، بيوروت،  .24
 م.١963-هو١382، ١ي

 م.١985ل تب البسميك، بيروت، الببر  ي  بر من عنبر، دار ا .25

 سير أع م النب ء، تحايق حسان عبد المنان، بيروت، دار ا   ار الدوليك. .26

 هو(231ابن سبد )ت 
 محمد بن سبد بن منيع البصرم

 هو.١388اليباات ال برف، دار صادر، بيروت،  .27

 هو(58١الس يسي )ت 
 أبو الااسم عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد

 تحايق عبد الرحمن الو يل، دار النصر لسيباعك، )د.ت(. الروى اآلنف، .28

 هو(١393الشناييي )ت 
 محمد ا مين بن محمد الم تار الم ني

أزوواء البيووان،  تحايووق م توب البحوووث والدراسووات، بيوروت، دار الف وور لسيباعووك،  .29
 م.١995-هو١4١5

 هو(764ص ح الدين الصفدم )ت 

 م.١99١-هو١4١١الوا ي بالو يات، دار صادر، بيروت،  .31

 هو(3١1اليبرم )ت 
 أبو  بفر محمد بن  رير بن يميد
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 تاريك الرسل والمسوك، دار المبارف، مصر. .3١
 هو(463ابن عبد البر )ت 

 أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد النمرم

 االستيباب  ي مبر ك ا صحاب عس  هامه اإلصابك البن ح ر. .32

 هو(456ابن عييك )ت 
 لبأبو محمد عبد الحق بن غا

المحووورر الوووو يم  وووي تفسوووير ال تووواب، تحايوووق عبووود السووو م عبووود الشوووا ي محمووود،  .33
 م.١993-هو١4١3، ١بيروت، دار ال تب البسميك، ي

 هو(8١7الفيروم أبادم )ت 
 م د الدين محمد بن يباوب بن محمد إبراهيم

الاوووامون المحووويي، تحايوووق محمووود عبووود الووورحمن المرعشوووسي، بيوووروت، دار إحيووواء  .34
 هو.١421، 2يالتراث البربي، 

 هو(276ابن اتيبك )ت 
 أبو محمد عبد اهلل بن مسسم الدينورم

المبووارف، تحايوووق  وووروت ع اشوووك، ميببووك دار ال توووب  وووي ومارة ال اا وووك، دمشوووق،  .35
 م.١961

 م.١964عيون ا  بار، المؤسسك المصريك البامك لستأليف والتر مك والنشر،  .36

 هو(774ابن   ير )ت 
 لدمشايأبو الفداء اسماعيل بن عمر ا

 م.١978-هو١398البدايك والن ايك، بيروت، دار الف ر،  .37

 ال اندهسوم
 الب مك محمد يوسف

حياة الصحابك، تحايق الشيك نايف الببان ومحمد عسي دولك، دمشق، دار البسم  .38
 م.١983-هو١413، 2لسيباعك، ي
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 جملة آداب الفراهيدي
 األولالمجلد 

                                                                                                                                     

 المبار فورم
 الشيك صفي الرحمن

 م.2119-هو١431، 2الرحيق الم توم، المنصورة، دار الوند، ي .39

 مصيف  إبراهيم وآ رون

 المب م الوسيي، م مع الس،ك البربيك، الااهرة. .41

 هو(26١مسسم بن الح اج الاشيرم أبو الحسين )ت 

صحيا مسسم، تحايوق محمود  وؤاد عبود البوااي، دار إحيواء ال توب البربيوك، عيسو   .4١
 هو.١374البابي الحسبي، 

 هو(273ابن ما ك )ت 
 الاموينيأبو عبد اهلل محمد بن ميد 

 سنن ابن ما ك، تحايق محمد  ؤاد عبد البااي، دار الف ر، بيروت، )د.ت(. .42

 هو(742الممم )ت 
 الحا ً  مال الدين أبو الح اج يوسف

ت جيب ال مال  وي أسوماء الر وال، تحايوق الود تور بشوار عوواد مبوروف، بيوروت،  .43
 هو.١4١8، ١ي

 هو(676النووم )ت 
 ن الدمشاياإلمام أبو م ريا يحي  بن شرف الدي

 م.١996-هو١4١6، ١ت جيب ا سماء والس،ات، بيروت، دار الف ر، ي .44

المن وواج  وووي شووورح صوووحيا مسوووسم بووون الح ووواج )شووورح النوووووم عسووو  مسوووسم(، بيوووت  .45
 ا   ار الدوليك، بيروت.

 هو(2١3ابن هشام )ت 
 أبو محمد عبد المسك المبا رم

وت، دار ال يوول، السوويرة النبويووك البوون هشووام، تاووديم يوول عبوود الوورؤوف سووبد، بيوور  .46
 م.١987-هو١417


