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 : : امسٕ ُٗظبٕ املؤهف

ٓ٘ عبذ اهشمحّ بّ اهلٌاي أبٛ بلش بّ ضبٌذ بّ طابق اهدذّٙ بدّ اهر دش     

ٚف اهدذّٙ ضلدش بدّ ظبدٍ اهدذّٙ أبدٛ اهـد          عذٌاْ بّ ُاظش اهذّٙ ضبٌدذ بدّ طد   

 . (1)أٙ٘ت بّ ُاؿش اهذّٙ ضبٌذ ابّ اهؼٚخ ٌٓاَ اهذّٙ اشبلريٜ األطٚ٘طٛ

 : ً٘هذٖ ُٗؼأثٕ

ٓدد   ُٗؼدأ ٙجٌٚدٙا   ادذ ًداخ      849ٗهذ يف ًذِٙدٞ اهادآشٝ ًظدجٔى سسدة طدِٞ       

ٗسعى اهؼٚخ كٌاي اهذّٙ ابدّ امٌداَ    . (2)ٓد  ٗعٌشٖ طح طِ٘اخ855ٗاهذٖ طِٞ 

  .(3)ٍٚا عوٕٚ  وظعٕ بِعشٖ ٗسعاٙجٕٗؿ

   اسبذٙر يف اهعٌذٝ طرغ دٍ   عٌشٖ ًّ اهذاًِٞ ٙبوغ أْ قبى اهلشٍٙ اهاشآْ طرغ

دٍ ػشع يف .    ٗأهرٚٞ ابّ ًاهم   ٗاملِٔاض يف أؿ٘ي اهرإ  إ اهؼا عٚٞ يف ٗاملِٔاض

يف    ددٍ سطدى   ٓد يف االػجغاي بٕوة اهعوٍ ٗثوإٚ ًدّ عوٌدا١ عـدشٖ   864أٗا٢ى طِٞ 

   (4)ٓددد869طوددة اهعوددٍ    لاُددح سطوجددٕ األٗا  ا اسبشدداص يف سبٚدد  ا ضددش طددِٞ 

 . (5)ٗقذ مج   ٘ا٢ذ ٓزٖ اهشطوٞ يف كجابٕ : اهِظوٞ اهزكٚٞ يف اهر٘ا٢ذ امللٚٞ
                                                           

. ٗ ثدشسٍ هِرظدٕ أٙلدٙا يف كجابٚدٕ :      1/335ٓلزا ثشسٍ اهظٚ٘طٛ هِرظدٕ يف طظدّ اضاكدشٝ     (1)

يف  طبااخ اهِظاٝ  ٗاهجظذز بِعٌٞ اهلل. ٗهعى ثشمججٕ يف اهجظذز بِعٌٞ اهلل ًّ أٍٓ ثشامجٕ ألُٔا

 . بعٞ اهعشبٚٞ اسبذٙذٞ   د.خأٗاضش طٚاثٕ   ٗٓ٘ ًٕب٘ع بجظاٚق : اهٚضابر ًاسٜ طاسثِٚا   املٕ

يف كجات مساٖ بٔشٞ  935كٌا ثشسٍ هٕ ادِاْ ًّ ث ًٚزٖ ٌٓا: عبذ اهاادس بّ ضبٌذ اهؼارهٛ خ 

عبدذ   اهعابذّٙ برتمجٞ طا غ اهعـش س ي اهذّٙ طب  يف صبٌ  اهوغٞ اهعشبٚدٞ بذًؼدق بجظاٚدق د.   

 . 945اإلهٕ ُبٔاْ . ٗاهذاُٛ : ضبٌذ بّ عوٛ اهذاٗٗدٜ خ 

 . 1/335طظّ اضاكشٝ  (2)

 . 51اهِ٘س اهظا ش هوعٚذسٗغ  (3)

 .08اهجظذز بِعٌٞ اهلل ق:  (4)

 .79اهجظذز بِعٌٞ اهلل ق:  (5)
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ٓد  ٗ ٚٔا 870أًا اهشطوٞ اهذاُٚٞ  ٔٛ اهشطوٞ املـشٙٞ   ٗكاُح يف سسة طِٞ 

ٗمج   ٘ا٢ذٓا يف كجابدٕ: االتجبداط    ث٘سٕ  ا دًٚاط ٗاإلطلِذسٙٞ ٗأعٌامٌا  

 . (1)يف اهشطوٞ  ا اإلطلِذسٙٞ ٗدًٚاط

 . (2)ٓد872  ٗعاذ  ً ١ اسبذٙر ًّ ًظجٔى طِٞ  871 طِٞ ًظجٔى ًّ ٗأ جٟ

 ػٚ٘ضٕ :

    ٍ  اداي:   (3)أكذش اهظٚ٘طٛ األضز ًّ اهؼٚ٘خ   ٗقدذ مجد  أمسدا١ٍٓ يف ًعشد

دثٍٔ يف املعشٍ اهزٜ مجعدجٍٔ  ٗأًا ًؼاؽبٛ يف اهشٗاٙٞ مساًعا ٗ ساصٝ  لذري; أٗس

 ٕٚ   ٗعٍذثٍٔ عب٘ ٣ًٞ ٗمخظني; ٗمل أكذش مساع اهشٗاٙٞ الػجغاهٛ مبدا ٓد٘ أٓدٍ    

 . (4)ٗٓ٘ قشا١ٝ اهذساٙٞ

 َ عوٍ اهذّٙاهؼاسًظاطٛ   ػٚخ اإلط  اهذّٙ ػٔات : ٍٓ اهؼٚ٘خ ٓؤال١ ٗأبشص

اهددذّٙ  ثاددٛ ٞاهع ًدد اإلًدداَ   املِدداٜٗ اهددذّٙ ػددش  اإلطدد َ ٚخػدد   ٗٗهددذٖ   اهبواددٚي

 . (5)اهؼبوٛ   اهع ًٞ ضبٚٛ اهذّٙ اهلا ٚشٛ   اهؼٚخ طٚف اهذّٙ اسبِرٛ

 عوًٕ٘ :

   طبعٞ عوَ٘ ركشٓا يف ثشمججٕ   ٓٛ: اهجرظري  ٗاسبذٙر يف اهلل سمحٕ ُبغ

   ٗاهِظ٘   ٗاملعاُٛ  ٗاهبٚاْ   ٗاهبذٙ  . ٗاهرإ

   زبذي ٗاهجـدشٙف : أؿ٘ي اهرإ ٗا ٗدْٗ ٓزٖ اهظبعٞ يف املعش ٞدٍ قاي ٓ٘: 

  ٗدُٗٔا  اهاشا١اخ ٗمل آضزٓا عّ ػٚخ ٗدُٗٔا   ٗاهرشا٢ض ٗاهرتٍطى اإلُؼا١ ٗدُٗٔا

اهٕة. ٗأًا عوٍ اسبظات  ٔ٘ أعظش ػ١ٛ عوٛ ٗأبعذٖ عدّ رٓدي  ٗ را ُعدشخ يف    

اهٕودة قدشأخ    ئًظأهٞ ثجعوق بٕ  لأمنا أطاٗي سبٙ  أمحوٕ  ٗقذ كِح يف ًبداد 

  ٗمسعدح أْ ابدّ اهـد       هادٟ اهلل كشآجدٕ يف قود    ػ٣ٚٙا يف عوٍ املِٕق   ددٍ أ 

  أ جٟ بجظشميٕ  رتكجٕ هزهم   ع٘كي اهلل عِٕ عوٍ اسبذٙر.
                                                           

 .83املـذس اهظابق ق:  (1)

 . 1/336طظّ اضاكشٝ  (2)

 .ٓد1423املعشٍ اهلبري   طب  طِٞ  (3)

 .70  ٗاُعش: اهجظذز بِعٌٞ اهلل ق: 1/337طظّ اضاكشٝ  (4)

  ٗتريٓدا   املدذٝ اهدز الصَ  ٚٔدا كدى ٗاطدذ ًدّ ٓدؤال١          338-1/336بني يف طظدّ اضاكدشٝ    (5)

اهؼٚ٘خ   ٗركش ًظٌ٘عاثٕ ًٍِٔ عوٟ ٗسٕ اهجرـٚى   ًِ٘ٓٙا حبظّ سعاٙجٍٔ هٕ   ٗدٗسٍٓ اهباسص 

 يف ُؼأثٕ اهعوٌٚٞ .
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 هٕٚ ًّ ٓزٖ اهعوَ٘ اهظبعٞ طد٠٘ اهرادٕ ٗاهِاد٘ي     ٗؿوح اهزٜ أْ أعجاذٖ ٗاهزٜ

اهز اطوعح عوٚٔا  ٚٔا  مل ٙـى  هٕٚ ٗال ٗقف عوٕٚ أطذ ًّ أػٚاضٛ  ل  عٌّ 

 . (1)ا اهرإ    أق٘ي رهم ; بى ػٚ ٛ  ٕٚ أٗط  ُعًشا ٗأط٘ي باًعا  ٗأً ٓ٘ دٍُٗٔ

 : ًـِراثٕ

ٓدد   ٗأٗي ًؤهدف هدٕ : سطداهٞ يف ػدش  االطدجعارٝ       866ػشع يف اهجـِٚف طدِٞ  

   ٍٚيَادد٘وٗاهبظددٌوٞ   عشكددٔا طِٚددزان عوددٟ ػددٚ ٕ ػددٚخ اإلطدد َ عوددٍ اهددذّٙ اهب     

 . (2)ثاشٙعٙا ا اطجظظِٔا ٗكجة عوٚٔ

د: ٗقدذ اػدجٔشخ أكذدش ًـدِراثٕ يف طٚاثدٕ يف أقٕداس األس        ٙا٘ي ابّ اهعٌدا 

        ٜ :  ػشٙقا ٗتشًبا  ٗكاْ آٙدٞ كد ٠ يف طدشعٞ اهجدأهٚف طجدٟ قداي ثوٌٚدزٖ اهدذاٗٗد

عاِٙح اهؼٚخ ٗقذ كجدة يف ٙدَ٘ ٗاطدذ د ددٞ كدشاسٙع ثأهٚردٙا ٗذبشٙدشٙا  ٗكداْ         

ٓى ٗػبٚة عّ املجعاس  ًِٕ بأس٘بٞ طظِٞ  ٗكاْ أعوٍ أ   اسبذٙر رهم ً  ميوٛ

   هألطلاَ ًِٕ ٗاطجِباٙطا   ٗطًِذا ًٗجِٙا ٗتشٙبٙا سسااٙل ; ٗ ُِٕ٘ اسبذٙر بعوٍ صًإُ

قاي: ٗه٘ ٗسذخ أكذدش سبرعجدٕ      ٗأض  عّ ُرظٕ إُٔ ؼبرغ ٣ًز أهف طذٙر 

 . (3)عوٟ ٗسٕ األس  ا ْ أكذش ًّ رهم قاي: ٗهعوٕ ال ٙ٘سذ

 ؿدِف طظدّ   ٗقذ كذشخ ًـِراثٕ ٗثِ٘عح ً٘ك٘عاثٔا    بوغ عذدٓا طدني 

كجابدٙا ركشٓدا يف    530  ٗبعذ عذٝ طِني بوغ عذدٓا  (4)كجات (300)اضاكشٝ 

 . (5)كجابٕ اهجظذز بِعٌٞ اهلل

 ٗأمشى حبذني ذبذدا عّ ًـِراخ اهظٚ٘طٛ ٌٓا :

  ركدددش  ٚدددٕ  (6)دهٚدددى طبٕ٘طددداخ اهظدددٚ٘طٛ ٗأًددداكّ ٗس٘دٓدددا  : كجدددات - 1

 . عِ٘اُٙا (981)اهباطذاْ 

   (7) غ س ي اهذّٙ اهظٚ٘طٛ ًعوٌٞ اهعوَ٘ اإلطد ًٚٞ كجات : اإلًاَ اسبا - 2

 . عِ٘اُٙا   ًٗٚض  ٚٔا بني امل ٕ٘ط ٗاملٕب٘ع ٗاملرا٘د 1194ركش  ٕٚ ًؤهرٕ 
                                                           

 . 1/290اكشٝ طظّ اض (1)

 . 1/336طظّ اضاكشٝ  (2)

 . 8/51ػزساخ اهزٓة  (3)

 . 1/338ركش عِاِٗٙٔا ًشثبٞ عوٟ اهرِْ٘ يف طظّ اضاكشٝ  (4)

 . 136-105ق :  (5)

 .1983 عذاد : ضبٌذ اهؼٚباُٛ   ٗأمحذ اشباصُذاس   ُؼش يف ًلجبٞ ابّ ثٌٚٚٞ   اهل٘ٙح    (6)

  عذاد :  ٙاد ضاهذ اهٕباع .  (7)
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 . (1)اهظٚ٘طٛ امل٣جني ٗمخظني عِ٘اُٙاٗقذ دباٗص عذد املٕب٘ع ًّ ًؤهراخ 

 : ٗ اثٕ

   ٕ األٙظشث٘يف سمحٕ اهلل بعذ ًش  داَ طبعٞ أٙاَ سا إ ٗسَ ػذٙذ يف رساع

  ٗقذ  ٓد مبِضهٕ 911ثاط  مجاد٠ األٗا طِٞ   ث٘يف عوٟ  دشٖ طظش هٚوٞ ازبٌعٞ 

ًًا   ٗد ّ   ٗعؼشٝ أػٔش   طِٞ  ٗطجني  طذ٠ اهعٌش ًّ اطجلٌى ٗمثاُٚٞ عؼش ٙ٘

   (3()2)يف ط٘ؾ ق٘ؿْ٘

 : ػذ األد٘ات يف طذ األب٘ات اهلجات:

                                                           

 اُعش :  (1)

عِ٘اُٙا .  ُؼش  250 ٔشغ ًؤهراخ اهظٚ٘طٛ املٕب٘عٞ    عذاد : عبذ اإلهٕ ُبٔاْ   ركش  ٕٚ  -1

 .1عذد  12يف عامل اهلجة صبوذ 

ًِاقؼاخ ٗثعاٚباخ عوٟ  ٔشغ ًؤهراخ اهظٚ٘طٛ املٕب٘عٞ    عدذاد : ضبٌدذ ضدري سًلداْ      -2

 .3عذد  12ٙ٘طف   ُؼش يف عامل اهلجة صبوذ 

ن اهذاُٛ عوٟ  ٔشغ املؤهراخ اهظٚ٘طٛ املٕب٘عٞ    عذاد اهدذكج٘س : بدذٙ  اهظدٚذ    املظجذس -3

 اهوظاَ   ُؼش يف صبوٞ عامل اهلجة .

  بذا٢  اهضٓ٘س 4/65  اهل١٘ اه ً  8/51  ػزساخ اهزٓة 1/226اُعش: اهل٘اكة اهظا٢شٝ  (2)

4/78 . 

طبجوف اهعودَ٘   ًٗدّ أٓدٍ ٓدزٖ      اعجِٟ عذد كبري ًّ اهباطذني بذساطٞ سٔ٘د اهظٚ٘طٛ ٗأدشٖ يف (3)

 اهذساطاخ :

اهظٚ٘طٛ ٗسٔ٘دٖ يف اهجرظري ٗعوَ٘ اهاشآْ   سطاهٞ دكج٘ساٖ    عذاد : عبذ اهرجا  اهرشُ٘اثٛ  -

 ٓد .1394  األصٓش   

اهظٚ٘طٛ ٗسٔ٘دٖ يف عوَ٘ اهاشآْ   سطاهٞ دكج٘ساٖ    عذاد: ضبٌذ اهؼشجبٛ   اهضٙجُ٘دٞ     -

 ٓد.1412

طٛ ٗسٔ٘دٖ يف اسبذٙر ٗعوًٕ٘   سطاهٞ دكج٘ساٖ    عذاد: عبذ اسبلٍٚ س ي اهذّٙ اهظٚ٘ -

 عجوٍ   األصٓش.

 ٓد.1411اهظٚ٘طٛ ًِٗٔشٕ يف اهلجابٞ اهجاسؽبٚٞ   د.ضبٌذ عبذ اه٘ٓات اهرلى   اهاآشٝ    -

اهظٚ٘طٛ ٗسٔ٘دٖ يف اهذساطاخ اهوغ٘ٙٞ   سطاهٞ ًاسظجري    عذاد : ضبٌذ ٙعا٘ت ثشكظجاُٛ  -

 ٓد.1397اهاش٠  ًلٞ امللشًٞ     ساًعٞ أَ 

سدد ي اهددذّٙ اهظددٚ٘طٛ ًظددريثٕ اهعوٌٚددٞ ًٗباطذددٕ اهوغ٘ٙددٞ  د. ًـددٕرٟ اهؼددلعٞ  ًٕبعددٞ      -

 ٓد.1401ًـٕرٟ اهبابٛ اسبو   

سدد ي اهددذّٙ اهظددٚ٘طٛ ٗأدددشٖ يف اهذساطدداخ اهوغ٘ٙددٞ  د. عبددذ اهعدداي طددامل ًلددشَ  ًؤطظددٞ  -

 ٓد .1409اهشطاهٞ  بريٗخ   

 َ.1983ٗآساؤٖ اهل ًٚٞ  د. ضبٌذ س ي أب٘ اهرج٘   داس اهِٔلٞ  بريٗخ  اهظٚ٘طٛ : ًِٔشٕ  -
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ني إُٔ يف هٚوٞ اهذاهدر  ذبذز املؤهف عّ طبة ثأهٚف اهلجات ًٗ٘ك٘عٕ   ٗب

 أطشقح املظشذ اهِبٜ٘   ٓد ُضهح ؿاعاٞ ًّ اهظٌا١  886عؼش ًّ سًلاْ عاَ 

ٓدد اهـدِاع ٗا الخ ٗعودٍٚٔ    887بأطشٖ    أسطى ًوم ًـش األػش  قاٙجباٜ عداَ  

اشب٘اسددا مشددع اهددذّٙ ابددّ اهددضًّ  ٔددذَ اسبددا٢ب   ٗأساد أْ ٙددبي جبدد٘اس املظددشذ  

سبدا٢ب ًؼدرتكٙا بدني املظدشذ ٗاملذسطدٞ ٗٙردجغ       ًذسطٞ باطٍ اهظدوٕاْ   ٗػبعدى ا  

 ٕ    ٌِعددٕ مجاعددٞ ًددّ أٓددى   ٚددٕ بابددٙا ٙددذضى ًِددٕ  ا املظددشذ ٗػددبابٚم ًٕوددٞ عوٚدد

  ٞ    املذِٙددٞ    أسطددى ٕٙوددة ًشطددً٘ٙا ًددّ اهظددوٕاْ بددزهم   بوغددٕ ًِدد  أٓددى املذِٙدد

  ٗاًجِد  آضدشْٗ     ااي: اطجرج٘ا اهعوٌا١   أ جاٖ اهالداٝ األسبعدٞ ٗمجاعدٞ بدازب٘اص    

: ٗسددا١ُٛ املظددجرز ٙددَ٘ األطددذ سابدد  عؼددش ًددّ سسددة عدداَ     رهددم. قدداي املؤهددف  ًددّ

ٓددد   شٌعددح األطادٙددر املشٗٙددٞ يف ٓددزٖ املظدداهٞ  ٗأسطددوجٔا هااكددٛ اهالدداٝ     887

اهؼا عٛ   زكش إُٔ ٙش٠ اضجـاؿٔا بازبدذاس اهِبدٜ٘ ٗقدذ أصٙدى  ٗٓدزا ازبدذاس       

ٕ      ٗال ١ًوم اهظوٕاْ ٙرجغ  ٚدٕ ًدا ػدا       دزكشخ ازبد٘ات    ٙـدري ٗقردٙا  ال ب٘قرد

ركددش ًعٔددا     ٗأسباجٔددا باألطادٙددر ًدد  ًددا   عددّ رهددم ًددّ ثظددعٞ ٗعؼددشّٙ ٗسٔدداٙ   

 ٗأ شدثٔا ثأهٚرٙا. 

 : ٗؿف اهِظ ٞ اشبٕٚٞ

 : اعجٌذخ يف ذباٚق اهشطاهٞ عوٟ ُظ جني

 : اهِظ ٞ األٗا

ٗما  ٚوٍ بدشقٍ:    ُظ ٞ ضٕٚٞ   ضبر٘ظٞ يف ًلجبٞ اسبشَ اهِبٜ٘ اهؼشٙف 

 ٓد.1338ٞ طبٕ٘طاخ ضبٌذ اهعضٙض اه٘صٙش املج٘ ٟ طِٞ )صبٌ٘ع( ًّ صبٌ٘ع 31

 ق .9ت( = 87 -ت83: ) أٗساقٔا

 طٕشٙا. 29:  ًظٕشثٔا

  باودٍ عذٌداْ بدّ ؼبٚدٟ املدريٜ        ُظ ٞ سٚذٝ   ًلج٘بٞ خبب ُظ ٛ طظّ

يف اهادددشْ اهذددداُٛ عؼدددش امشدددشٜ ثادددذٙشٙا  ًـدددظظٞ  كدددبٕح بعدددض كوٌاثٔدددا   

 كبري.   كجبح سؤٗغ اهرـ٘ي ٗاملٕاهة خبب باهؼلى

 : يف أٗي اجملٌ٘ع عذٝ متولاخ

 . متوم باطٍ اهِاطخ   ٗعوٕٚ ضجٌٕ -

 . ٓد1318متوم ضٌذ ؿاحل األػشقٛ ابّ اهؼٚخ أمحذ يف طِٞ  -

 . متوم ملـٕرٟ بّ ضبٌذ طعٚذ آتا بّ ك٘سم عوٛ آتا -
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متوم ٗٗقف ًؤبذ ًّ ضبٌذ اهعضٙض اهد٘صٙش ًٗادشٖ باملذِٙدٞ املِد٘سٝ   طظدة       -

 ٓد. 1320ة  طِٞ اسبشٞ املؤسضٞ بغشٝ سس

 ٗاعج خ ٓزٖ اهِظ ٞ ٓٛ األؿى . 
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 ؿ٘سٝ اهـرظٞ األٗا ًّ ُظ ٞ األؿى
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 : اهِظ ٞ اهذاُٚٞ

 . (1)ضبر٘ظٞ يف اشبضاُٞ امامشٚٞ ; ٗٓٛ ًلجبٞ ضاؿٞ يف املذِٙٞ املِ٘سٝ

 ق .16ق=8أٗساقٔا: 

 طٕشٙا. 23ًظٕشثٔا: 

  يف املذِٙٞ املِ٘سٝ   باوٍ ًاهلٔا  طظّ خبب ُظ ٛ ًلج٘بٞ   سٚذٝ ُظ ٞ

 مجاد٠ اهذداُٛ/  6  َٙ٘ اهذ دا١  اهظٚذ سعرش بّ طظني بّ ؼبٟٚ ٓاػٍ اسبظٚي

 .   كجبح سؤٗغ اهرـ٘ي ٗاملٕاهة خبب كبري   ًاابوٞ ٓد   ًـظظ1315ٞ

 . يف آضشٓا ضجٍ ٗقف ًلجبٞ آي ٓاػٍ

 ٗسًضخ مزٖ اهِظ ٞ بِظ ٞ ت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ُٝظ ٞ )ت( األضريٝو٘طٞ اهؿ٘س ًّ 

 

 

                                                           

ٞٙ ٓددد 1424 ػددعباْ ػددٔش يف   املِدد٘سٝ املذِٙددٞ ٗدساطدداخ حبدد٘ز ًشكددض أؿددذس (1)  اشبضاُددٞ عددّ دساطدد

 ٗطبٕ٘طاثٔا يف كجات: اشبضاُٞ امامشٚٞ اشباؿٞ يف املذِٙٞ املِ٘سٝ    ٔشغ ذبوٚوٛ.     امامشٚٞ
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 بشم اهلل الرمحن الرحيم

 

  ََّٖزاهَّ ِسَزْظَٚ٘و َْٗراَهَ ٙ  ٙ ٌٍَهٖأ اٌتَزَع ٍْٔ َبٚـَٙ  ٖٗأ َِْٞٚجَ  ٍٔ َبٚـَث  ْْٖأ َِٖشًْٖأ َّْع ٘ ٚ (1) 

 . اسبٌذ هلل ٗط َ عوٟ عبادٖ اهزّٙ اؿٕرٟ

أبٛ طعٚذ اشبذسٜ  اهب اسٜ ًٗظوٍ ٗاهرتًزٜ ٗاهِظا٢ٛ ٗتريٍٓ عّ س٠ٗ

 اهلٖل ِِْ ))  : ٗقداي  اهِاَغ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل ٘ي ط َس َةَٕٖض : قاي عِٕ اهلل سكٛ

ََُْٗٚاهّذ نَيًذا َبْبَع َشَِٚض ٟ ٖلد َب. ٖ  (( اهلَل َذِْا َعًَ ذ ْباهَع ٖمَهاس َرَجاْضٖ  ٖ َذِْا َعًَ نَيَبا 

اهلل ؿدوٟ اهلل عوٚدٕ ٗطدوٍ عدّ      ٘ي ط َس َشَبْ ; أْ ٙ  َٕا٢َٖلب ا َهَِْبَشَعأب٘ بلش   ٖ 

ْ    َشامل ِٚ ٓ٘ ٗطوٍ / عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل ٘ي ط َس  لاْ   َشٚٔض  ُذْبَع ٘  ٗكدا بلدش   أبد

 (2)ِٖٛود َع اِغاهِِد  ًَّٔد ٖأ ًَّْد  ِْاهلل ؿدوٟ اهلل عوٚدٕ ٗطدوٍ :  ِ    ٘ي ط ا    ااي َسٌََِٖوْعٖأ

 خ ْزَ د ٛ الِثٔبد َس رَيٖت (4)ٚٙ َوًزا َضَ ِجً  ح ِْ٘ ٗكٖو  ٖ  (3)ٍش٘لا َبَبٖأ َٕاَهًََٗ ََٕجَبْظٛ ؿ َ 

َٗ ٍش٘لا َبَبٖأ  ِذط د  الَِّ  اٌتَبد  َذَشْظٛ امٖلَ  َِّٖٚاْبَٙ   اٖل ٕ ث ِدًَََ٘ٗ َِٖ ْطاإِل ِٝٗ٘ض ٗأ َّْلٖه  

 . (5)ٍش٘لٛ َبَبٖأ اَتَب اٖلِ 

(6)َٞٚ٘ضَض َذَشْظامٖل َٛ  َِّٖٚاْبَٙ اٖل))  : هرغ ٗيف
.  (( ٍش٘لد ٛ َبَبٖأ َٖٞ٘ضَض الَِّ  ْخِذط  الَِّ  

 أضشسٕ ابّ عظاكش .
                                                           

 . 63اهِ٘س :  (1)

ًزًَ٘    ٗرهم باهـِعٞ االعجذاد مبعِٟ ٙلْ٘ ٗقذ   اهعٕا١ : ٗاملّ . ٙذٖ بزاخ ٗأس٘د مباهٕ أمسغ : أٜ( 2)
 األًٞ . عوٟ املِٞ هٕ بى   ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي عوٟ ألطذ ًِٞ ال  ر ; اسبذٙر ًعِٟ ٓزا ٗهٚع

 . 15/277قاهٕ اهبغٜ٘ . اُعش : ؿظٚغ ابّ طباْ 

  غ ابّ طشش يف اهرجغ : باهِـة هألكذش ) أبا بلش (   ٗهبعلٍٔ ) أب٘ بلش ( باهش   .قاي اسبا( 3)
اضجوف يف امل٘دٝ ٗاشبوٞ ٗاضبٞ ٗاهـذاقٞ   ٓى ٓٛ ًرتاد ٞ أٗ طبجورٞ . قاي أٓى اهوغٞ : اشبوٞ أس    (4)

 . 7/23سثبٞ   ٗٓ٘ اهزٜ ٙؼعش بٕ ٓزا اسبذٙر . اُعش : اهرجغ 

ا ام يف ض هم ٗٙظاٙشن يف طشٙام   أٗ اهزٜ ٙظذ ضووم ٗثظذ ضووٕ   أٗ : ٓ٘ اهزٜ ٙ٘ ٗاشبوٚى 
 ٙذاضوم يف ًِضهم . اهرا٢ق )ضوى( .

: ًّ ٙج ووٕ طشن   ٗقٚى : ًّ ال ٙظ  قوبٕ ترين . ٗقٚى : اػجااق  7/23ٗأكا  اسبا غ يف اهرجغ 

 ُـشٖ ًٗعاُٗجٕ . آد .اشبوٚى ًّ اشبوٞ   برجغ اشبا١   ٗٓٛ اسباسٞ . أًا ضوٞ اهلل هوعبذ  بٌعِٟ 
 2382  ٗاهورغ هٕ . ًٗظوٍ   يف  لا٢ى اهـظابٞ   سقٍ :  3904سٗاٖ اهب اسٜ   يف املِاقة   سقٍ : (5)

   طبجـًشا . 2. ٗاهِظا٢ٛ   يف  لا٢ى اهـظابٞ   سقٍ :  3360. ٗاهرتًزٜ   يف املِاقة   سقٍ : 

ؼرتط عو٘ٓا   ٗطٚر ثلْ٘ طدروٟ ميلدّ   اشب٘ضٞ : طاقٞ يف ازبذاس ثرجغ ألسى اهل١٘   ٗال ٙ( 6)
االطجٕشاق ًِٔا الطجاشات اه٘ؿ٘ي  ا ًلاْ ًٕو٘ت   ٗٓ٘ املاـ٘د ِٓا   ٗمزا أطوق عوٚٔا بات 

 . 3904. ٗقٚى : ال ٕٙوق عوٚٔا بات  ال  را كاُح ثغوق .  جغ اهباسٜ   طذٙر سقٍ : 

 /أ84
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َٕٖوَع ٢ََٛا س ٌَ  ٖ  ِشَبِْامَل َِّع ٖبَبَٓ ٍِد  ))ٗيف هرغ :  . أضشسدٕ   ((ٞ اَعٟ اهِظِجَط ٚ

 . (1)أمحذ ٗاهذاسًٛ

 . ٕٓزا طذٙر ًج٘اثش كٌا طأػري  ا طشق

(2)عِٕ اهلل سكٛ بلش بأبٛ ضـٚـٞ  ٕٚ : ظوًٍ  ػش  يف اهِٜ٘ٗ قاي
 . 

 . لٚوٞاهٖر بٔزٖ عِٕ اهلل سكٛ بلش أب٘ َدِشٖرَث : ِِٞاهّظ يف ػآني ابّ ٗقاي

كذريٝ   ثبوغ دسسٞ اهج٘اثش ;  املظشذ اهِبٜ٘ طشٌق يف األب٘اَت ٔذَظَب ٗهألًش

ٕ  ٘ي ط َس َضَشقاي : َض اغِبَع ابّ عّ ٗاهِظا٢ٛ اهب اسٜ  أضشض  اهلل ؿوٟ اهلل عوٚد

 َذٌََظ  ٖ  ِشَبِْامَل عوٟ َذَعٖاٖ    ٖٞقْشَض يف ٕأَطَس ًبااَؿَع  ٕٚ اَخًَ اهزٜ ََٕكَشًَ يف ٗطوٍ

َِ اهلل ٘ ٖهد َٗ   ٍش٘لد َب َٛبد ٖأ رَيٖتد  َٕاَهًََٗ ََٕظ٘رَُ َٛ  ِٖٛوَع ًَِّٖأ ٌذَطٖأ َٚعٖه ٕ ُِِ  )) : ٗقاي عوٕٚ ٟٗأد

 َِٖ ْطدداإِل ٞٗوَّددض  َّْلددٖهَٗ   ٚٙ َوددَض ٍش٘لددَب اَبددٖأ خ ْزَ ددالِث اِغاهِِدد ًََّدد ٚٙ َوددَض ًزاَ ددِجً  ح ِْددٗك

(3)الَِّ  َذَشْظامٖل اَزَٓ َٛ  َُٞ٘ضَض ِىٗك َِٛٔع ٗاّذط    ى َل٘ ٖأ
(4)ٍش٘لَب َٛبٖأ َٖٞ٘ضَض 

 . 

ض ُٛ أٙ٘ت بّ بؼري األُـاسٜ عدّ  أطشٙق اهضٓشٜ :  ًّ طعذ ابّ ٗأضشض

ِْ طوٍٗ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي أؿظات بعض ٟ  اهلَل َسط د٘يَ  ٖأ ٕ  اهلل ؿدو ٗطدوٍ   عوٚد

 اهلَل اَدَبد َع ًَّْد  ًذاْبد َع ِِْ  : قاي ٖ َذَّٔؼَث َٟلٖق اٌِٖوٖ    ذِٔ جَؼ   املِِ  وٟع ٠َ٘اطَجٖ  َضَشَض

ََُْٗٚاهّذ نَيَب َشٚٔض  ٘ ب د ا ٖأَٔد ٖه ََّٕد ٖرٖ  . َٕٔبَس َذِْا َعًَ اَسَجاْض  ٖ  (5)َٕٔبَس اهلل َذِْا َعًَ نَيَبا 

ـٔ لٍشَب ٟ  َّٛبد اهِِ ٙدذ  ِشٙ  اٌَد ُِٖأ َ َشَعٖ    اِغاهِِ َيِٖٗأ ٙق ٔذاه ٕ  اهلل ؿدو ٍ  عوٚد    ٕ َظد ٘رَُ ٗطدو

ٕ   ااَي   ٍش٘لَب ٘ب ٟ ٖأٖلَبٖ  ا َبا ٖأَٙ ٖمَوْطٟ ِسٖوؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ : َع اهلل سط٘ي  ه

                                                           

 . 77  سقٍ :  1/29. ٗاهذاسًٛ  11431أضشسٕ أمحذ : ( 1)

 . 2382 : سقٍ طذٙر   152-8/151 ًظوٍ ػش  . بلش ألبٛ ظآشٝ ٗضـٚـٞ  لٚوٞ  ٕٚ : اهِٜ٘ٗ غهر (2)

ٓلزا يف سٗاٙٞ اهلؼٌٚٔي   ٗهألكذدش بوردغ : تدري . اُعدش : اهردجغ   كجدات اهـد ٝ   بدات          (3)

 . 467اشب٘ضٞ ٗاملٌش يف املظشذ   سقٍ : 

. ٗاهِظا٢ٛ   يف  لا٢ى  467 املظشذ   سقٍ : سٗاٖ اهب اسٜ   يف اهـ ٝ   بات اشب٘ضٞ ٗاملٌش يف( 4)

 . 11938)ًظِذ بي ٓاػٍ ( . ٗاهٕ اُٛ يف اهلبري  2306. ٗأمحذ سقٍ :  1اهـظابٞ   سقٍ : 

. ٗيف اهرشا٢ض   سقٍ :  3657   3656: اهب اسٜ   يف  لا٢ى اهـظابٞ   سقٍ : طبجـًشا ٗأضشسٕ

6738 . 

 ذ : ٗبني ًا عِذ سبٕ . أٜ حبز  هرغ ازب هٞ .ٓلزا يف األؿى   ٗ)ت( . ٗيف ابّ طع (5)
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َّٓذ; ط  ٍش٘لَب  ٛ اٖلُِٔإ  ٖ د  ٍش٘لد ٛ َبَبد ٖأ اَتَب الَِّ  َذَشْظامٖل َٛ  َعاِسَ٘اهِؼ اَتَْ٘باأٖل ََٖزٗا 

ًْ ٍ ٖوْعٖأ ََٙذَِْع َىَل٘ ١ًا ٖأَشا ـًِذا َ ٜ   . (1)ٍش٘لٛ َبَبّ ٖأًَ َٞاَبَظٛ اه

اهلل  ٘ي ط د َس قداي  : قداي  رٚاْط  أبٛ بّ اَٗٙٞعً  عّ طظّ بظِذ اهٕ اُٛ ٗأضشض

 َضش ْضد ٟ ; طجدٟ أٖ ِجَػد  ًدّ آبداسٍ   ُتَشَق ِ ْبّ َطًَ ِٖٛو٘ا َعّبؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ : ؿ 

ِٖٔهِ  َذَْٔعاغ  ٖأ ا اهِِ  هلٖلا َذٌَد َظٖ  املِد َ  َذَعطجدٟ َؿد   ٕ َطد ٘أًبا َساَؿد َع َضَشَ د ٍ   ٖ ٚ

ِْ َعْبًذا    اهلَل َذِْا َعًَ نَيا َٗبَُْٚاهّذ نَيَب َشٚٔض  اهلَل اَدَبّ َعًَ ٗأدِٟ عوٕٚ دٍ قاي : ِ 

َٖٙود   ٖ  هلَلا َذِْد ا َعًَ اَسَجاْضٖ   ٖٙمَذ٘رد : َُ اَيٖاد ٟ   ٖ ٖلد َب  ٖ  لدشٍ ٘ َبب د ٖأ الَّا ِ َٔد ٌَْٔ٘رٍ 

;  ٖمَوْطٟ ِسٖوؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ : َع اهلَل ٘ي ط َس اَيٖاٖ    اَِا٢ََِْبٖأَٗ اَِاَثًَِٔٗأَٗ اَِا٢َآَبَب

ـّٜ َ َِذَع اِغاهِِ ى َل٘ ٖأ َٚد  اَخَرَٗ ََٞبْظٛ اه ّ   َذاه َٗ ٖٞاٖ د َظٛ ٗقَبد ٖأ ابد َٓد ش اُٗعد    ٖ َزٗا 

َّٓذظ ٖ  َذَشْظيف امٖل َعاِسَ٘اهِؼ اَتَْ٘باأٖل َْا ٖكًَ الَّا ِ ٗ ٛ ُِٔإ  ٖ د  ٍش٘لد ٛ َبَبٖأ اَتّ َبًَ ا

َٕٖوَع ٙح ٖأَس  . (2)ً٘ساُ  ٚ

  عدّ   (3)ٗأضشض عبذ اهلل بّ أمحدذ يف صٗا٢دذ املظدِذ بظدِذ سساهدٕ داداخ      

ٕ وابّ عباغ قاي : قداي سطد٘ي اهلل ؿدوٟ اهلل ع    ٛ َباَطَؿد  لدشٍ ٘ َبب د ٗطدوٍ : أٖ  ٚد

 ً  . (4)لٍشٛ َبَبٖأ ََٞ٘ضَض رَيٖت َذَشْظيف امٖل َُٞ٘ضَض ِىٗا ٗكّذ  ط  اِسٛ يف اهَغَظَُْؤٗ

ٗأضشض أب٘ ٙعوٟ بظِذ سساهٕ دااخ   عّ بعض اهـظابٞ : أْ سطد٘ي اهلل  

َٓش ٕ : اُٗعًَ٘ث ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ قاي يف ًشِ  ٛ َ د  ٖٖٞاَؿد اه َّ اَتَْ٘بد اأٖل ََٖزٗا 

                                                           

 . 2/228سٗاٖ ابّ طعذ  (1)

 .: أبا يف األؿى   ٗ )ت(  (2)

( ًّ طشٙق طعٚذ بّ ؼبٟٚ اهو ٌٛ   عّ ابّ  طظاق   7017) 7/155سٗاٖ اهٕ اُٛ يف األٗطب ( 3)

 عّ اهضٓشٜ   عّ أٙ٘ت بّ بؼري .

 طظاق   ثرشد بٕ طعٚذ بّ ؼبٟٚ   ٗال ٙش٠ٗ عّ ) مل ٙشٗ ٓزا اسبذٙر عّ اهضٓشٜ  ال ضبٌذ بّ 

 ًعاٗٙٞ  ال بٔزا اإلطِاد ثرشد بٕ طعٚذ ( .

 . 3621  ٗأٗسدٖ يف صبٌ  اهبظشّٙ  9/42قاي امٚذٌٛ :  طِادٖ طظّ . صبٌ  

صٗا٢ذ أمحذ عوٟ املظِذ . ركشٖ اسبا غ يف اهردجغ ٗقداي : سساهدٕ داداخ . كجدات املِاقدة   بدات         (4)

 . 7/18ًِاقة أبٛ بلش 
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َّٓذظ ددٖ  َذَشْظددامٖل َْا ٖكددًَدد الَّا   ِ ٗ ًذا َطددٖأ ٍ ٖوددْعٖأ ٛ اٖلُِٔإ  ٖ دد ٍش٘لددٛ َبَبددٖأ ٚددَحّ َبًَدد ا

َْٖك ـّٜ َ َذَِْع َىَل٘ ٖأ ا  . (1)ٕ ًَِْ ََٞبْظٛ اه

ٚدٕ  وٗأضشض اهبضاس بظِذ طظّ عّ أُع قاي : قاي سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل ع

 . ٍش٘لٛ َبَبٖأ اَتَب الَِّ  اُتَب ِىٛ ٗكِٔٗا َعّذٗطوٍ : ط 

ؿوٟ اهلل  اهلَل ٘ي ط َس َشًَٗأضشض اهٕ اُٛ يف األٗطب عّ عا٢ؼٞ قاهح : ٖأ

 . (2)لٍشٛ َبَبٖأ اَتَب الَِّ  َذَشْظٛ امٖلٛ َ َجاهَّ اَتَْ٘باأٖل ٔذَظعوٕٚ ٗطوٍ َب

ؿددوٟ اهلل  يف ًظددِذٖ عددّ عا٢ؼددٞ قاهددح : قدداي اهددِ ّ  / ٗأضددشض اهددذاسًٛ 

ًَٕٚ ٗطد وع ٟ ِجد ٟ َطِجَػد  اٍسآَبد  ِ ْبّ َطد ًَد  ُتَشَقد   َِْبَطد  ًَّْد  ِٖٛود ٘ا َعّبٕ : ؿ د َكد َشوٍ يف 

ِٖٔهِ  َذَْٔعٖأٖ  اِغٟ اهِِٖهِ  َضش ْضٖأ َٕ ٖوا َعَِْبَبـَ  ٖ  ٍْٚ  َذٌَد َظٖ  َشَبد ِْامَل َذَعـَد ٖ  َضَشَ د   ٖ  ٚد

َٕٖوٟ َعَِْدٖأَٗ اهلٖل ًَْبَع ِِْ  اٖل: ٖأ اَيٖق ٍِد  ٚ ََُْٗٚاهّذ نَيَب َشٚٔض  ْذٖق اهلَل اَدَبّ َعًذا  ا ًَ نَيَبا 

;  ٖمَوْطد ٟ ِسٖود    اداي : عَ  لدشٍ ٘ َبب د ٟ ٖأٖلد َب  ٖ  اهلَل ِدذَ ا َعًَد  اَسَجاْض  ٖ  اهلَل َذَِْع

                                                           

( يف طذٙر ط٘ٙى   عّ سعرش بّ ًٔدشاْ   بظدِذٖ عدّ أَ    4561) 4/319سٗاٖ أب٘ ٙعوٟ يف املظِذ ( 1)

 املؤًِني عا٢ؼٞ سكٛ اهلل عِٔا .

(   هلّ طذٙذٕ ٙجعلدذ باهؼد٘آذ اهلدذريٝ    1/48ٗسعرش بّ ًٔشاْ : ً٘دق هٕ ًا ِٙلش )ًٚضاْ 

 اهز ثاذًح يف ٓزا اهبات .

 ( .1497) 2/140ٗطب أضشسٕ اهٕ اُٛ يف األ (2)

 : ٗ ٕٚ ًعوٟ بّ عبذ اهشمحّ . ٗكاع . 9/43قاي امٚذٌٛ يف صبٌ  اهضٗا٢ذ 

ًّ طشٙق ًعوٟ بّ عبذ  567ٗكزا أضشسٕ أب٘ بلش اهإٚعٛ يف صٙاداثٕ عوٟ  لا٢ى اهـظابٞ : 

 اهشمحّ .

ا أطظّ ٗقذ سٜٗ ًّ طشق أضش٠ عّ أَ املؤًِني عا٢ؼٞ سكٛ اهلل عِٔا   ٗٓزٖ اهشٗاٙاخ ً  كعرٔ

  ٗعبذ اهلل بّ  3687طااٙل ًّ سٗاٙٞ ًعوٟ بّ عبذ اهشمحّ ;  اذ سٗاٖ اهرتًزٜ يف املِاقة   سقٍ : :

د دجٍٔ ًّ طشٙق ضبٌذ  . 15/272   6857. ٗابّ طباْ   سقٍ :  33أمحذ يف  لا٢ى اهـظابٞ   

 بّ محٚذ اهشاصٜ  عّ ًعٌش   عّ اهضٓشٜ   عّ عشٗٝ   عّ عا٢ؼٞ .

اهشاصٜ   كعٚف   ٗكاْ ابّ ًعني طظّ اهشأٜ  ٕٚ . ٗسٗاٙجٕ ثجاد٠٘ باهؼد٘آذ   ضبٌذ بّ محٚذ 

 اهز ثاذًح عّ ابّ عباغ   ٗأبٛ طعٚذ .

 ت/84
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َّٓذط   ٍ ٖود ْعٖأ ٛ اٖلُِٔإ  ٖ د  لدشٍ ٛ َبَبٖأ اَتَب الَِّ  َذَشْظامٖل (1)ٟٖهِ  َعاِسَ٘اهِؼ اَتَْ٘باأٖل ََٖزٗا 

ََٙذَِْع َىَل٘ ٖأ ١ًااًَش ـًّذا َ ٜ   . (2)لٍشٛ َبَبّ ٖأًَ ََٞبْظٛ اه

ّ  عّ اهـظٚغ سساي سساهٕ بظِذ اهٕ اُٛ ٗأضشض ٟ  اهدِ   أْ عٌدش  ابد  اهلل ؿدو

 ٕ ث ددْزَ ًبا الِثاَطَؿدد اٖ ٌَِطدد اهلٖل ِْٖأ ٘الٖهددَٗ   َٛباَطَؿدد َٛ دد َُٛٗر ْؤث دد اٖل : قدداي ٗطددوٍ عوٚددٕ

ِّ َٖٞ٘ضَض الَِّ  َُٞ٘ضَض ِىٗا ٗكّذظ ال ٖ ٚٙ    ٖأَوَض  . (3)ٖٞاٖ َظٛ ٗقَبٖأ اب

يف اهلاًى عّ ؼبٟٚ بّ طعٚذ  ٜٗابّ عذ   اهٕبااخ يف ذطع ابّ ٗأضشض

ـّد ا َ د ِْد ًَ ِٖٛود َع اِغاهِِد  ٍَٖعد ْعٖأ ِْأْ اهِ  ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطدوٍ قداي :  ِ    ََٞبْظٛ اه

َٓد ٗاَو٘تٖأ  ٖ د  لٍش٘ َبب ٖأ ََٖذَٙ اَخَرَٗ ال ِ  َذَشْظد ٛ امٖلا َ د َٔد وَّٗك َٖٞعاِساهِؼد  اَتَْ٘بد اأٖل ََٖز٘ا 

 . (4)لٍشٛ َبَبٖأ اَتَب

ََِٗب٘اَبٖأ َقٖو٘ت ااي ُاغ : ٖأ اهلل ؿدوٟ اهلل   ٘ي ط د َس    ادايَ  ََٕٚود َوَض باَت ٖنَشَثا 

َٗ لدشٍ ٛ َبَبد ٖأ اَتٛ َبد َ د ٍ ج ٘وٜ ٗقَزٛ اهَََِّغٖوعوٕٚ ٗطوٍ : َب ٛ َبد ٖأ اَتٟ َبد ٖود ٠ َعَسٛ ٖأُٔد ِ   

َُٗ  لٍشَب  . (5)ٌَٞٙ٘وٗظ ٍْٗلاَبَْ٘بٟ ٖأٖو٠ َعَسٖأً٘سا   

 ًشطى .

يف  ٘ا٢ذٖ   ٗابّ عذٜ يف اهلاًى   ٗابّ  امل وف طآش أب٘ أضشسٕ ٗقذ

ً٘ؿ٘اٙل ًّ طشٙق ؼبٟٚ بّ طعٚذ عّ أُع   بٕ   ٗصاد :  ثاسؽبٕ يف عظاكش

  لاُح ا ضشٝ أععٍ عوٍٚٔ ًّ األٗا .

عّ اهوٚر تري عبذ اهلل بّ ؿداحل   ٗسٗاٖ  قاي ابّ عذٜ : ال أعوٍ ٗؿوٕ 

 . (6)تريٖ عّ اهوٚر عّ ؼبٟٚ بّ طعٚذ بذْٗ ركش أُع

                                                           

 يف ُظ ٞ )ت( : يف . بذي :  ا . (1)

  ًّ طشٙق  شٗٝ بّ أبٛ املغشا١  4561. ٗأب٘ ٙعوٟ بِظٖ٘ سقٍ :  82  سقٍ :  1/39أضشسٕ اهذاسًٛ  (2)

عّ ابّ  طظاق   عّ ضبٌذ بّ كعة   عّ عدشٗٝ   عدّ عا٢ؼدٞ . ٗٓد٘     عّ  بشآٍٚ بّ طبجاس   

 ؿظٚغ مبجابعاثٕ ٗػ٘آذٖ .

(   بأمت ًّ ٓدزا . قداي امٚذٌدٛ يف صبٌد  اهضٗا٢دذ      13383)12/285أضشسٕ اهٕ اُٛ يف اهلبري  (3)

   ٗسساهٕ سساي اهـظٚغ . 9/45

 . ٗٓ٘ ًشطى . ًّ طشٙق هٚر بّ طعذ   عّ ؼبٟٚ بّ طعٚذ 2/227سٗاٖ ابّ طعذ  (4)

 ًّ طشٙق اهوٚر بّ طعذ   عّ ًعاٗٙٞ بّ ؿاحل . ٗٓ٘ ًشطى أًٙلا . 2/227سٗاٖ ابّ طعذ  (5)

 . 3/189اهلاًى  (6)
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ش ْٚددٌَطدد٘ق طلددٍٚ بددّ ع  ٗأضددشض ابددّ عظدداكش يف ثاسؽبددٕ عددّ أبددٛ األ   

ثودم   ٔذاهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ قاي عِدذًا أًدش بدٕ ًدّ َطد      َ٘يط َس ِْاهعِظٛ ٖأ

َٕٖوَعَٗ الَِّ  اٌتا َبددَٔددًَِْ َٚعاألبدد٘ات  ال بددات أبددٛ بلددش   ٗقدداي : ٖهدد ا ًَدد الَِّ  ٌَٞٚدد٘وٗظ ٚدد

َْٖك َٕٖوَع ِِْإ  ٖ  ٍش٘لٛ َبَبٖأ اَتَب ًَّْ ا  . (1)ً٘ساُ  ٚ

ؿدوٟ اهلل   اهلَل ٘ي ط د َس َشًَا ٖأٌِعّ أبٛ اسب٘ٙشز قاي : ٖه (2)ابّ طعذ ضشضٗأ

طدد٘ي اهلل ;   قدداي عٌددش : ٙددا س لددٍشٛ َبَبددٖأ اَتَبدد الَِّ  ّذَظددث  ب٘اَتبدداأٖلعوٚددٕ ٗطددوٍ 

ـِد   ا ربدشض   (4)نَيَطد  ٚدمٖ ٖهِ  ش ٗعُْٖأ (3)ِٝٙ٘دعي أ جغ ٗك  ٝ    اداي سطد٘ي اهلل   اه

 . (5)ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ : ال

قاي : قاي اهعباغ بّ  (6)ٜبّ عاؿٍ بّ عذ ا ِذاهَب أبٛ عّ طعذ ابّ ٗأضشض

ًٗدا  أبد٘ات سسداي يف املظدشذ        جظدح  باهدم  ًدا  ; اهلل سط٘ي ٙا : املٕوة بّ عبذ

ٟ  اهلل سطد٘ي   اداي  ؟ املظدشذ  يف سسداي  أب٘ات باهم طذدخ ٕ  اهلل ؿدو ٍ  عوٚد  اَٙد  : ٗطدو

ًَ اغ ِبَع َِٗشًْٖأ َّْع ح ْظَجا ٖ ;   . (7)ِٜشًْٖأ َّْع خ ْدَذَط اٖلٜ   

  ـى

ٍ ٖقْسذ بّ ٖأْٙيف املظجذسن ٗؿظظٕ عّ َص ٗاسباكٍ ٗاهِظا٢ٛ أمحذ ٗأضشض

يف  َٞٚعاِسَػ ٘اٌتْباهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ٖأ ِ٘يط َس اَتَظْؿٖأ ًَّْ ٍشٖرََِه كاْ : قاي

ًًا  ااي   املظشذ َ٘اأٖل ََٖزَٓ ٗاّذط  : ٙ٘ ٍ    ٍَّٛود َع اَتَبد  الَِّ    اَتب    رهدم  يف أُداغ   دجلو

                                                           

 مل أقف عوٟ ٓزٖ اهشٗاٙٞ ًّ طشٙق أبٛ األط٘ق ; طلٍٚ بّ عٌري اهعِظٛ . (1)

وٞ ازبؼٌٛ   هلّ سمبا كاْ االطٍ ضبشٙ أ   أٜ ًّ سٗاٙٞ أبٛ األط٘ق ; ع٘  بّ ًاهم بّ ُل

عّ عبذ اهلل بّ ًظع٘د .  ٔ٘ طذٙر ؿظٚغ   سٜٗ ًّ طشق كذريٝ   ركشٓا ابّ طشش يف  ذبا  

 . 15/270. ٗاُعش كزهم ابّ طباْ  10457املٔشٝ 

 . 2/228ذبش ح يف األؿى ُٗظ ٞ )ت(  ا : طعٚذ .  ٗاملذبح ٓ٘ اهـ٘ات   اُعش : ابّ طعذ  (2)

 )ك٘ٗ( .1713اشبشق يف اسبا٢ب . اهااً٘غ ك٘ٝ : بلٍ اهلا  ٗ جظٔا   ٗٓٛ  (3)
 ذبش ح يف األؿى   ُٗظ ٞ )ت(  ا : طجٟ . ٗاملذبح ًّ سٗاٙٞ ابّ طعذ   ٗٓ٘ اهـ٘ات . (4)

 . 2/228ابّ طعذ  (5)
 ذبش ح يف األؿى ُٗظ ٞ )ت(  ا : اهذا  . ٗاملذبح ٓ٘ اهـ٘ات .( 6)

ف األُـاس   داٞ   قوٚى اسبذٙر   س٠ٗ  ٔ٘ : أب٘ اهبذا  بّ عاؿٍ بّ عذٜ بّ ازبذ اهبوٜ٘   طوٚ

 ٓد .117هٕ األسبعٞ   ث٘يف طِٞ 
 . 33/65  ثٔزٙة اهلٌاي  7/41اإلؿابٞ 

 . 2/228ابّ طعذ  (7)
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 ااَ سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ  ظٌذ اهلل ٗأدِٟ عوٕٚ ٗقاي : أًا بعذ ; 

َ٘ اأٖل ََٖزَٓد  ٔذَظد َب خ ْشًَد ٛ ٖأُِٔإٖ د  َٕ َ  اَيٖاد   ٖ  ٍَّٛود َع اَتَبد  رَيٖتد  اَتبد َٗ ٍْٗلٗوا٢َٖقد  ٚد ٛ ُٔددِ   

ََٗػ خ ْدَذا َطًَ اهلَلَٗ َٗ ٕ ج ْظَجٖ  اٖل٣ًٚا   . (1)ٕ ج ْعَباِثٖ  ١َُٛؼَب خ ْشًَٛ ٗأَِٔلٖه  

ٛ  ٗاهبضاس ٙعوٟ ٗأب٘ ٗاهِظا٢ٛ أمحذ ٗأضشض طظدّ   بظدِذ  األٗطدب  يف ٗاهٕ اُد

ّ  طدعذ  عّ ٛ  بد ٟ  اهلَل طد٘ي  َس َشًَد ٖأ : قداي  ٗقداق  أبد ٕ  اهلل ؿدو ٍ  عوٚد  بد٘اتَ اأٖل ٔذَظد َب ٗطدو

 َخْدَذ   ادداه٘ا : ٙددا سطدد٘ي اهلل ; َطدد   ٍّٛعَودد بدداَت َنْش  َٗثدد يف املظددشَذ ََٞعاِساهِؼدد

 . (2)آَِذَط اهلٖل َِّلٖهَٗ   ٍْٗلاَبَْ٘بٖأ خ ْدَذَط اَُٖأ اًَ قاي:   ٍَّٛوَع باَت  ال أَوَّٗك اَِب٘اَبٖأ

اهلل  ٘ي ط د َس َشًَد ًزٜ ٗاهِظدا٢ٛ عدّ ابدّ عبداغ قداي : أٖ     ٗأضشض أمحذ ٗاهرت

 . (3)عوٍّٛ باَت الَّخ ِ ِذظ ٖ  َذَشْظامٖل اَتَْ٘بٖأؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ َب

ٗأضدشض اهٕ اُددٛ عددّ ابددّ عبدداغ عبددٖ٘   ٗصاد :  ادداي اهِدداغ يف رهددم    

ً ًَد  ٌذْبد ا َعَُد ا ٖأٌَد ُِ بوغ اهِ  ؿدوٟ اهلل عوٚدٕ ٗطدوٍ  اداي :  ِ      ََٕبد  خ ْشًَد ا ٗأًَد  ; ٌ٘سأ

 . ِٖٛهٟ ِ َ٘طا ٙ ًَ الَِّ    َبِثْ ٖأ  ِ  ح ٘وَعٖ 

أسطى سطد٘ي اهلل ؿدوٟ اهلل   طاهة قاي : / ٗأضشض اهبضاس عّ عوٛ بّ أبٛ 

ٞ قاي : َط ٖماَبَب ِذعوٕٚ ٗطوٍ  ا أبٛ بلش أْ ط  ددٍ     ٕ باَبد  ِذ َظد    ًٌعا ٗطاعد

رهم   دٍ قاي سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل  أسطى  ا عٌش دٍ أسطى  ا اهعباغ مبذى

ًَ َٗ ٍَّٛوَع اَتَب ح ْظَجٖ َٗ ٍْٗلاَبَْ٘بٖأ خ ْدَذا َطَُا ٖأعوٕٚ ٗطوٍ :   اَتَب َغَجٖ  اهلٖل َِّلٖه  

َٗ ٍَّٛوَع  . ٍْٗلاَبَْ٘بٖأ ِذَط  

                                                           

 3/135يف املظجذسن  ٗاسباكٍ . (8423) 5/118 اهل ٠ يف ٗاهِظا٢ٛ . 19502 : سقٍ أمحذ أضشسٕ (1)
 اهزٓ  .ٗقاي : طذٙر ؿظٚغ اإلطِاد ٗمل ؽبشساٖ . ٗٗا إ 

. ٗأب٘  5/118 اهل ٠ يف اهِظا٢ٛسٗاٖ ٗ . عوٛ بات ٗثشن : ق٘هٕ طجٟ طبجـًشا   1511 : سقٍ أمحذ سٗاٖ (2)
ٗسساهٕ  : 7/18 اهرجغ يف اسبا غ قاي . بٕ٘هٕ (3930) : سقٍ 4/363 األٗطب يف ٗاهٕ اُٛ . 1/335 ٙعوٟ

 دااخ ًّ اهضٙادٝ .

 اهلدد ٠ يف ٗاهِظددا٢ٛ . 3732 : سقددٍ   املِاقددة يف   هرتًددزٜٗا . 2903 ط٘ٙددى طددذٙر يف أمحددذ أضشسددٕ (3)

5/119 . 

ًّ طذٙر ػعبٞ عّ أبٛ ؼبٟٚ عّ عٌشٗ بّ ًٌْٚ٘ عّ ابّ عباغ   ًش ً٘عا . قاي اهرتًزٜ : ٓزا 

 طذٙر تشٙة ال ُعش ٕ عّ ػعبٞ بٔزا اإلطِاد  ال ًّ ٓزا اه٘سٕ .

 /أ85
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قاي سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ اهبضاس عّ عوٛ بّ أبٛ طاهة قاي :  ٗأضشض

ٖٕ    إُواددح  اوددح مددٍ  رعودد٘ا  ال  ٍْٔ اَبَْ٘بددٖأ (1)ٗاّذظ ددَٚ٘وٖ  ٍْٓ ْشٌ ددٖ  ْقَوددٗطددوٍ : اُ

اهلل ; قذ  عو٘ا  ال محضٝ    ااي سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل  سط٘ي ٙا :  اوح   محضٝ

اهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ  سط٘ي  ْ :  اوح   ٕ اَبَب يَ٘ٔظٚ ٘وٖ  َٖٝضٌَْظَه ىٗق : ٗطوٍ عوٕٚ

 ٙأًشن أْ ذب٘ي بابم    ظ٘هٕ .

اهلل ؿدوٟ اهلل   ٘ي ط د َس ِذٗأضشض أمحذ ٗاهِظا٢ٛ عدّ ابدّ عبداغ قداي : َطد     

َٗ ٍَّٛوَع اَتَب رَيٖت َذَشْظامٖل ٘اَتْبعوٕٚ ٗطوٍ ٖأ َْٖك   ة   ِ د ٗٓ٘ س  َذَشْظامٖل ى ض ْذَٙ ا

 . (2)ٖ ش ْٖٚت ٌٙقِشٖط ٕ ٖه َعْٖٚه ٕٙٗاِشٗٓ٘ ٖط

اهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ  ٘ي ط َس َشًَٝ قاي : ٖأَشٌ ّ سابش بّ َطٗأضشض اهٕ اُٛ َع

كودٔا ; تدري بدات عودٛ    اداي اهعبداغ : ٙدا سطد٘ي اهلل ;          األب٘اَت ٍذَظٗطوٍ َب

َّٓذظ ٖ    ٖمَهَر ًَّ ١َُٛؼَب خ ْشًَٖأ اًَ : قاي   ٗأضشض ٗطذٜ أُا أدضى ًا قذس ا َٔد وَّا ٗكٗ

 . (3)ٍَّٛوَع اَتَب رَيٖت

عدّ عودٛ  اداي :     َى٣َأُدٕ ط د   َشٌَد ٗأضشض اهِظا٢ٛ بظِذ ؿظٚغ   عّ ابّ ع 

ًَ اُعْش أب٘ابِدا يف   ِذاهلل ؿدوٟ اهلل عوٚدٕ ٗطدوٍ    إُدٕ َطد      ِ٘يط د ًدّ سَ  ََٕهد ِضِْ ا 

َٗ  . (4)ٕاَبَب ِشٖقٖأاملظشذ 

:  اٍيـََض َز َد َٛٓوَع ََْٕٛعأمحذ ًّ ٗسٕ آضش عّ ابّ عٌش قاي : ٗأ ٗأضشض

َٗ ٕ ٖه ْخَذٖهََٗٗ   ََٕجاهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ بابَِ ٘ي ط َس ٕ َسَِٗص  ال  بد٘اتَ اأٖل ِذَطد   

َٗ َذَشْظيف امٖل ٕ اَبَب َََٙ ٖٞاَٙاهِش اٖ ْٕٖعٖأ    . (5)شَبَْٚض ٘

                                                           

 يف ُظ ٞ )ت( : أْ ٙظذٗا . بذي :  وٚظذٗا . (1)

 . 5/119. ٗاهِظا٢ٛ يف اهل ٠  2903شسٕ أمحذ يف طذٙر ط٘ٙى سقٍ : أض (2)

   بضٙادٝ : ٗسمبا ًش ٗٓ٘ سِة . 2031  سقٍ  2/246أضشسٕ اهٕ اُٛ  (3)

 . 5/138أضشض اهِظا٢ٛ يف اهل ٠ عبٖ٘ بظِذ ؿظٚغ  (4)

سط٘ي  : ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِ  صًّ يف ُا٘ي كِا : أٗهٕ يف ٗصاد : 4797 : سقٍ 2/27 أمحذ أضشسٕ (5)

بلش   دٍ عٌش   ٗهاذ أٗثٛ ابّ أبٛ طاهة د ز ضـاي ; ألْ ثلْ٘ هٛ  أب٘ دٍ   اهِاغ اهلل ضري

 ٗاطذٝ ًِّٔ أطة  هٛ ًّ محش اهِعٍ . دٍ ركش اسبذٙر .
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يف األًش بظذ األب٘ات   ٗباٚح أطادٙر  (1)عؼشّٙ طذًٙذا ًّ أكذش  ٔزٖ

 أضش ثشكجٔا كشآٞ اإلطاهٞ .

  ـى :

ـى األٗي ; ًّ إُٔ املزك٘سٝ يف اهر األطادٙر بني ًعاسكٞ ال : اهعوٌا١ قاي

األبد٘ات   طذ إُٔ ًّ اهذاُٛ اهرـى يف املزك٘سٝ ًّٗ   بلش أبٛ بات  ال األب٘ات طذ

كاُح ًجاذًدٞ   عوٍّٛ ٞـِ َا ; األضش٠ تري ٌٓاا طذ اَْجـَِق  إٌُٔا   عوٛ بات  ال

ْ  ٗقدذ    اسعٞاهِؼ ب٘اَتاأٖل ِذَط ْْٖأ ٗٓٛ - ٘  املظدشذ  يف ّشٌ د َٙ هعودٍّٛ  أرْ كدا  ةِ د س  ٗٓد

- ٗٞ َْب ِش٘اَجْظددَٙ كدداُ٘ا طاقدداُخ ٔذَطدد يف اه٘ دداٝ  َشًَدد يف أضشَٝجددً  بلددش أبددٛ ٗقـدد ٘ 

ض٘ي ًِٔددا ٗٓددٛ اشب٘ضددٞ   كددزا مجدد  اهااكددٛ  مساعٚددى املدداهلٛ يف     اهددّذ

 ٗعبددددداسٝ   َٕوَلْؼدددددً  يف ٗاهٕظددددداٜٗ   ًعاُٚدددددٕ يف أطلاًدددددٕ   ٗاهل بدددددارٜ

ـِد  ٞ عوٍّٛـِثعاس  بني َق ال : اهل بارٜ ِْٞ أبدٛ بلد  ٗق أبدٛ بلدش    بداتَ  ش ; أل

املظدشذ   ٗأبد٘ات اهبٚد٘خ ضاسسدٞ ًدّ        ا ًِٔدا    ٖوَّٙ  اُخَ٘ضكاْ ًّ مجوٞ َض

   ٟ ٕ  اهلل املظشذ    دأًش سطد٘ي اهلل ؿدو ٍ  عوٚد     ودٍ ٙبدقَ   ِخَ٘اشٗبد  ثودم  ٔذَظد َب ٗطدو

بدات عودٛ  لداْ     ٗأًا    اب بلش َٛبٖأ ٖٞضَ٘ض ٖنَش  ًِٔا  ا املظشذ   َٗثوَُّٕٖث

 . (2)ًِٕ ًِٕ ٗٙذضى  ذ ؽبشض داضى املظش

شاد  داملٗ    ِخَ٘اشٗبد  ّذَطد  ٗأًدا    األب٘ات ٔذَط يف عوٍّٛ قـٞ : طشش ابّ اسبا غ ٗقاي

َْب ِش٘اَجْظكاُح يف املظشذ َٙ اُخاٖقٖط بٕ ؿوٟ اهلل  ًِٔا    أًش اهِّ  ضَ٘ياهّذ ٘

 ا  ٝٚاَس َػد    ٗيف رهدم  بٛ بلٍشٖأ َٖٞ٘ضا  ال َضَٓٔذَظعوٕٚ ٗطوٍ يف ًش  ً٘ثٕ َب

 . اُجٟٔ . (3)ٕ ؼبجاض  ا املظشذ كذرًيا دْٗ تريٖاطج    أبٛ بلش   ألُِ

 َىَجيف قـجٕ ;  إْ محضٝ ٗق محضٖٝ ركش  عوٍّٛ َ قـَّٞذقوح : ٗٙذي عوٟ ثٖا

 َٙ٘ أطذ .

                                                           

 ذبش ح يف األؿى  ا : طذٙر . (1)

 . 7/19ركش ًععٍ ٓزا اهِف اسبا غ يف اهرجغ  (2)

  املِاقدة   بدات قد٘ي اهدِ  ؿدوٟ اهلل عوٚدٕ ٗطدوٍ طدذٗا          3654سقٍ / طذٙر  7/15 جغ اهباسٜ  (3)

 األب٘ات .
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  ـى :

أُدٕ ؿدوٟ اهلل عوٚدٕ     - املجد٘اثشٝ  بدى  - اهـدظٚظٞ  األطادٙر بٔزٖ دبح قذ

ًَ (1)جغ دد ًددّ  َِددٗطددوٍ 
 ٌٕٔددَعَه ٗال   ألطددذ رهددم يف ٙددأرْ ٗمل   املظددشذ  ا ٍعاِسَػدد بددات 

ألبٛ بلش    ال هعوٛ ; مللداْ ابِدٞ سطد٘ي اهلل ؿدوٟ اهلل عوٚدٕ       اهعباغ   ٗال

 ّ   ٗمل ٙددأرْ يف رهددم   ُِٝ٘أٗ ٗكدد ُٞاٖقددٖط أٗ ؿددغريٝ َُٞ٘ضددَض  ددجغ ٗطددوٍ ًِددٕ   ًٗدد

ِْٖلٞ ; مٖل   ال ألبٛ بلش ضاِؿ َشٌَألطذ  ٗال هع   ُدٕ أ لدى   ٘ٞ   ٗهلٖ ٖ اشَب ا

 ٓددزٖ   بٔددا املبددذأ األطادٙددر يف بددٕ / اهجعوٚددى  ا أػدداس اغ ٙددًذا عِددذٖ   كٌددا اهِِدد

ـَـَٔض ٚٚٞ(2)
ـَ ٕ ٗكاِسَؼٙ  ال  قٚاغ أطذ عوٕٚ  ا َٙ٘ اهاٚاًٞ  ّغ ٚٔا تريٖ   ٗال ٙ

ِْ عوٚدٕ ٗقدذ    اغ ٖاد زٜ ٙ ا اهَّد هدٕ    ٌدّ رَ   َْْرْؤ ودٍ ٙ د   ُِٝ٘يف ٗكد اطجأرْ  َشٌَع     إ

ٕ  ًَ  دشض  يف  جغ بات ؿغري بادذس ًدا َٙ   ش   ٗاطجأرْ اهعباغ ٌَع  َ ًَِ  ٗطدذٖ     ِد

ا  َبد ْ هٕ   ٗٓ٘ عٍ سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ    ٌّ را اهدزٜ ٙ  ؤَر وٍ ٙ 

 ً ِْ ٗاهعباغ    ًِٕ عٌش َِهٕ رهم   ٗقذ  سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطدوٍ   . دٍ  

رجغ ًا  جغ  ال بدأًش    ٗمل َٙ ِذًا َط ِذظ ٕ مل َٙبٕ   ٗأُِ اهلَل أطِذ رهم  ا أًِش

 اهلل عضٗسى .

ٍِ ِْ د ش   َبد ِْظٕ عودٟ املَ ٖواه٘ اٝ   ٗيف آضش صبوع َس رهم كاْ يف ًشِ   

جٕ   ًٗاخ عوٕٚ   ٗمل ِٙظ ٕ ػ١ٛ   ًِرهم ًّ مجوٞ ًا عٔذ بٕ  ا ٗأ ٗكاْ

 هٕٚ    اسباسٞ عِذ ٕ ََِٚٔبٙ  أْ عوٌٕ ًّ عوٟ سة ٘   أًجٕ ًّ ٚعٞاهٔؼ مجوٞ رهم ٗثاوذ

ٌَِٓددلج ٗال َٙ ٍَِْٓٔ٘ ًَجددٕ    ددإْ ثدد٘ ًَ ٍ   أٗ صعددٍ صاعددٍ   أ  ٘ٚطِ دداألًددش يف رهددم 

َُ : عوٕٚ ِدس    اإلًاَ بشأٜ سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل  ِفأْ ٓزا طلٍ ًّ األطلاَ 

َٜ      ًِعٕ عوٟ ٗطوٍ عوٕٚ ٕ  يف ألطذ سأ ٘  بدى     باطجد ّ  سسدى  ٗقدف  هد  اهِداغ  آطداد  ًد

(3)ٕػشٗط َ َباّث ػ٣ًٚا  ٕٚ ٗػشط   ًذاظَشًَ
ؿدوٟ اهلل   اهدِ   ٕ ٖرد ٖقَٗ مبظشذ  لٚف   

 ٚدٕ عودٟ املِد  ًدّ أًدش ٗأطدِذٖ  ا اهد٘طٛ   ٗسعودٕ ًدّ           ِفعوٕٚ ٗطوٍ   َُٗد 

                                                           

 يف األؿى : ٙرجغ   ٗاملذبح ًّ )ت( . (1)

 يف )ت( : ٗٓزٖ ضـ٘ؿٚٞ . بذي : ٗٓزٖ ضـٚـٞ . (2)

   هوبابشثٛ . 6/200اُعش : ػش  اهعِاٙٞ عوٟ امذاٙٞ    (3)

 ت/85
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َ  سأٜ  ا ٗاهشسد٘ع     ٗ اثٕ عِذ عٔذٖ مجوٞ ْ   مندا  اإلًدا  َ ّشَعد َث ال ًظداسذ  يف ٙلد٘

 . (1)شٖعَُٗ ُفقَُّ٘قرٚٔا ملِ  ٗال هغريٖ   عوٟ ًا يف رهم أًٙلا ًّ َثيف ػشٗط ٗا

ْْ ٖ   س ذ ٗس دد ًعاملددٕ صاهددح قددذ اهؼددشٙف املظددشذ  ْ : ٙادد٘ي أْ أطددذ ببدداي شٕٖددَض ٗ 

 ٗ ٍ  عوٕٚ اهلل ؿوٟ عٔذٖ يف كاْ ًا عوٟ صٙادٝ َ ٔطٗ ٕ   د     ٗطدو (2)ػبذٙد
;  ػد٣ًٚا  ٓدزا  

ًَٖلٗأَط املظشذ ًَْٞشط   إْ ٞٚ هٕ جٞاهذاب ٕا صٙوح   ٗٗأَظاهاٚاًٞ   ٗه٘ اِث َٙ٘  ا باقٚ

عوٟ ٓزا اسبلٍ ًّ تري ثغٚري    إْ اسبلٍ  عادخ   خَٚذٗأَع ٖس ذ ٗس  ًعاملٕ

ًَ يف  ََِٛ  ال بزان ازبذاس بعِٕٚ   ٗقذ ب  َ٘ٓ  املظشذ ًّ طٚر َب ٘ٚطِ املزك٘س 

 ٗ ٖ   ٗمل ؽبشس٘ا ٗي ٗبعذأليف صًّ عذٌاْ ٗتريٖ يف اهاشْ ا َ ٔطصًّ عٌش   ٗ

 عّ ٓزا اسبلٍ .

ًَ اهرداثغ   قوِدا :  ْ كداْ     ٗم٘ود ٗ ْ قٚى جب٘اص اهرجغ يف ازبذاس اهزٜ ٓ٘ 

اهبات ٗاهؼبابٚم  ِذاملظشذ اهؼشٙف كٌا كاُح   حبٚر َط طا٢ب  عادٝ ً 

 ً ًِٔا      ك َ   ٗ ْ كداْ     ٖوًَِّٕ   ٗال ٙ  َقَشَٕ٘جْظاهز يف ازبذاس    

 ٌعدار اهلل    دإْ ٓدزٖ     ِعٖ ٗاالط د  اِقَشٕ٘املظشذ   ٗبِا١ االطدجَ ً   صاهٞ طا٢ب 

األًش اهؼشٙف   ٗ را ًِ  اهِ  ؿدوٟ اهلل   طباهرٞ  ا ًِٔا ىِؿََ٘جٙ  ٗطٚوٞ َٞٚٙعِسَر

ًِٔا طني ؽبشض  ا اهـ ٝ    لٚف  (3)ٖش ٗعَِْٙ ًُِّٝ٘  جغ ٗك َشٌَع  ٗطوٍ عوٕٚ

 َ املظدشذ     طدا٢بٗ  ٚدذَ َعزا ٗأقد٘ي : هد٘ أٗ  ٕ   بى أصٙذ عوٟ ٓاسبا٢ب مجَٚع ٓذ

ابٚم َبًِٔدا  ا اهِؼد     ٖود َّٙ  ٍٝٙ٘ع ٖ ٗكيف ٖأ ًِٕ   ٗ جَغ أطَ٘ي ااًسَذَس ٕ ٖر٘وٟ َضََِٗب

   ّذٗأَػ ّذٗاها  اهؼشٙف ذبجٕ    ٔزا أَػ   ًشثرًعا  ٚٔا ػبوع ملّ ًعًذا ثـري

ٍَ ٍََوهذِٕٙ طٚر َع االطجٚاٗط شٍَّظَجً  كى عوٟ ٗاه٘اسة  ًِـٌ٘ق أْ ٓزا اسبل

ٍ ٖل  ٗ ْ َط َٕـَُٔ بعذ  ٕٚ ألطذ سأٜ ال ٗإُٔ   اهؼشع ؿاطة ًّ عوٕٚ  ٍ اسباك

ِِ  ا  ى ّ٘ؿدد  ٗاهِج ّدَشعاسكددٕ ث ددٛ مبددا ٙ   ٗ جدد٠٘ املرَجدد ض ٖاِْٙ دد ِفمبددا ضدداهف اهدد

                                                           

   البّ ػاغ . 3/41املذِٙٞ   اُعش : عاذ ازب٘آش اهذٌِٚٞ يف ًزٓة عامل  (1)

 يف )ت( بضٙادٝ : بٕ . (2)

 يف )ت( : ِٙعش . (3)
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ا ًَد  ٘اب د َلشَثَث اطذٝ ًّ بات ق٘هٕ ؿوٟ اهلل عوٚدٕ ٗطدوٍ : الٖ  اهٖر ِىَٚباسَب ََٕ ٖ َض

َٚ َحَبٖلَثاْس ًَوَُّظَجْظَج  ٖ  ٘د ٔ اه  . (1)ِىَٟٚ اسَبَُْدٖأَب اهلَل ََاِسَظ٘ا 

  ـى :

   اَنِبٗاهّؼد    َِٝ٘ٗاهٗلد    اهبدات   دجغِ  جبد٘اص  أ ج٘ا عـشُا ًرز أكذش أْ اعوٍ

ُٞ بُٚح داِس ًّ َََْٗشهوٌظشذ اهؼشٙف   ٗكاْ رهم ًٍِٔ اطَج ً ؿا  اًطا   ٗعذ

ٕ  اهلل ؿوٟ  اهِِ ات ََِس ٗه٘ال   اه٘اسدٝ األطادٙر ٌ٘عصب عوٟ ٗقُ٘  ٍ  عوٚد  /   ٗطدو

ٍ  مل اهاوة يف اط ٞاهِش ٗععٌجٕ ّ  ػد١ٛ  يف أثلود ل٘خ اهّظد   ا ِدح  ٗٗك   رهدم  ًد

ًٚى   هلّ ال أس٠ اهظل٘خ ٙظعي يف رهم    إْ ٓزا عٔدذ عٔدذٖ اهدِ     ٖأ

ٙشاعٛ  ٗال   ٙبِٕٚ ْأ عوٌٕ ًّ كى عوٟ  ٘سة   ٗ اثٕ عِذ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ

ني ٗأٗسدٓا َج٘رامٗلٕ َبٗال طبًٚبا   ٗال بعًٚذا ٗال قشًٙبا   ٗأُا أركش ػ  ؿذٙٙاا  ٕٚ

 ٗاطذٝ ٗاطذٝ .

- َُ يف ٓدددزٖ املظدددأهٞ ألٓدددى ًدددزٓبِا   ُٗاددد٘ي  َى٘اددد ٌدددٍِٔ ًدددّ قددداي : ال 

 بازب٘اص اطجظظاًُا طٚر ال كشس .

 ٗس٘ات ٓزا : إُٔ ال اطجظظاْ ً  اهِـ٘ق اهِب٘ٙٞ .

عوٟ طا٢ش املظاسذ   طٚر سأ٠ اهِاظش رهدم   ًٍِٔ ًّ قاي باهاٚاِغٗ -

. 

  ٗدهح األطادٙر عوٟ أْ املظشذ  اهاٚاَغ َ ًََِ ِفٗس٘ات ٓزا : أْ اهِِ

 اهِبٜ٘ اُرشد بٔزٖ اشبـ٘ؿٚٞ عّ طا٢ش املظاسذ .

 ًٍِٗٔ ًّ قاي : األًش يف رهم ًِ٘ط بشأٜ اإلًاَ . -

  ٗٓى  ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي ق٘ي ً  ألطذ سأٜ ال إُٔ : ٓزا ٗس٘ات

 ألطذ ًّ األ٢ٌٞ أْ ٙغري ًّ األً٘س املِـ٘ؿٞ يف اهؼشٙعٞ ػ٣ًٚا بشإٔٙ ؟

اه٘اسد يف رهم طبـ٘ق بضًِٕ عوٕٚ اهظد َ   اسبذٙر  : قاي ًّ ًٍِٗٔ -

   ٗٓزا ضٕأ ًّ ٗسٖ٘ :
                                                           

 سٗاٖ ابّ بٕٞ ٗتريٖ بإطِاد طظّ . (1)

 كزا ركشٖ ابّ قٍٚ ازب٘صٙٞ يف ثعوٚااثٕ عوٟ اهظِّ .

 /أ86



 مخطوطات المدينة المنورة

 

253 
ـد٘ق  اهِّ ربـدٚف   ا اس ـَٙ  ٗ منا   اهج ـٚف عوٟ دهٚى ال إُٔ : أطذٓا

 ى .بذهٚ

اهاـٞ أًش بٔا اهِ  ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ يف ًش  ٗ اثٕ    أْ : داُٚٔا

َْ  ال بعذٓا ؽَعَٙ ٗمل ا  ا ظدجٌشْ ً  ػشًعا بٕ أًش إُٔ عوٟ ِيَذٖ    أٙاَ عؼشٝ دٗ

 َٙ٘ اهاٚاًٞ .

إُٔ ه٘ كاْ طبـً٘ؿا بضًّ ه٘سة عوٟ اهِ  ؿوٟ اهلل عوٚدٕ   داهذٔا :

ٔٚ ضرًيا هوبٚاْ عّ ٗقح اسباسٞ   ال طدٌٚا  ِٕ   ٗ ال هلاْ ثأٗطوٍ أْ ٙب

 سوظٞ سوظٔا هوِاغ . ٗٓٛ آضش 

أْ اهـدظابٞ اطدجٌشٗا  ا أْ اُاشكد٘ا ٗٓدٍ بداقْ٘ عودٟ ٓدزا         سابعٔا :

 اسبلٍ   ٗٓزا ٙذي عوٟ أٍُٔ  ٌٖٔ٘ ػشًعا ًؤبًذا .

عٟ اهج ـٚف : ًا ٗسٕ ًِ  اهـظابٞ يف ٙااي مزا اهزٜ اِد : ضاًظٔا

صًِٕ   ٗاإلرْ ملّ سا١ بعدذٍٓ   ٗاهـدظابٞ أػدش  ٗأسدى ٗأطدق بلدى       

ً ِٚد َ ضدري   ٗٓدى ثَ   ٙ دد ٌىٚٔد َ َجى  ًِددٕ  ألٓدى اهادشْ األسري ًدا ًِد َ     َفٔضَشأْ 

 ٍ   ًعار اهلل .ٓ اَسَٚ  َٗض ًَِٞاأٗل (1)أػشَ 

  ا٢ذٝ غبجٍ بٔا اهلجات :

املٔزت :  شع عّ ضاسسٞ بّ صٙذ بّ دابح آضش  أا١ قاي اهِٜ٘ٗ يف ػش  

ًَ  َِاملذِٙٞ اهظبعٞ   قاي : َب ٖ طدبعْ٘  ظدشذَ ٟ سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل عوٚدٕ ٗطدوٍ 

ْ  (2)رساًعا يف طجني رساًعا أٗ أصٙذ بّ عراْ ط٘ي  . قاي أٓى اهظري : سعى عذٌا

بدٕ  املظشذ ًا٢دٞ ٗطدجني رساًعدا   ٗعشكدٕ ًا٢دٞ ٗمخظدني رساًعدا   ٗسعدى أب٘ا        

(3)عٌش صًّ يف كاُح كٌا   طجٞ
ط٘هدٕ    شعى   املوم عبذ بّ اه٘هٚذ  ٕٚ ٗصاد   

                                                           

 يف )ت( : أػشا  . (1)

 . 1/341اُعش : ٗ ا١ اه٘ ا  (2)

 . 2/507اُعش : ٗ ا١ اه٘ ا  (3)
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  ددٍ   (1)ًا٢ز رساع   ٗعشكٕ يف ًاذًدٕ ًدا٢جني   ٗيف ًدؤضشٖ ًا٢دٞ ٗمثداُني     

 . (2)صاد  ٕٚ املٔذٜ ًا٢ٞ رساع ًّ سٔٞ اهؼاَ  اب دْٗ ازبٔاخ اهذ ز

 ٓزا ًا يف ػش  املٔزت .

بااخ عّ اهضٓشٜ قاي : بشكدح ُاقدٞ سطد٘ي اهلل    ٗأضشض ابّ طعذ يف اهٕ

ٕٚ ٗطوٍ عِذ ً٘ك  املظشذ   ٗٓ٘ ٣ً٘ٙز ٙـوٛ  ٚدٕ سسداي ًدّ    عوؿوٟ اهلل 

ًَ هظددٔى ٗطددٔٚى ; ت ًددني ٙجددٌٚني ًددّ األُـدداس    (3)ًذاَبددْشاملظددوٌني   ٗكدداْ 

ٗكاُا يف طشش أبٛ أًاًٞ أطعذ بّ صساسٝ    ذعا سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل عوٚدٕ  

 ظاًٌٗٔا باملشبذ هٚج زٖ ًظدشًذا    اداال : بدى ُٔبدٕ هدم ٙدا        ٗطوٍ باهغ ًني

سطدد٘ي اهلل    ددأبٟ سطدد٘ي اهلل ؿددوٟ اهلل عوٚددٕ ٗطددوٍ طجددٟ ابجاعددٕ ًٌِٔددا      

 ابجاعٕ بعؼشٝ دُاُري  ٗأًدش أبدا بلدش أْ ٙعٌٕٚٔدا رهدم    دأًش سطد٘ي اهلل        

ٕ ٖقددْشزٜ يف اسبذٙاددٞ   ٗباهَغ ددى اهَّدد ؿددوٟ اهلل عوٚددٕ ٗطددوٍ باهِِ  أْ  ذ اهددزٜ  ٚدد

شت   ٗكدداْ يف املشبددذ قبدد٘س سآوٚددٞ    ددأًش بٔددا  ّ  ل ددَبإدد    ٗأًددش بدداهوَّٙ 

/   ٗكاْ  َةَِٚغح   ٗأًش باهععاَ أْ ث َؼَبسط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ  ِ 

 ظددريٖٗ طجددٟ رٓددة   ٗأطظدد٘ا املظددشذ    شعودد٘ا  (4)ًظددجِشى ١ًددا َذشَبدديف امَل

ٗيف ٓدزّٙ ازبداُبني ًذدى رهدم      ط٘هٕ ممدا ٙودٛ اهابودٞ  ا ًدؤضشٖ ًا٢دٞ رساع       

ا٢دٞ   ٗسعود٘ا األطداغ قشًٙبدا ًدّ د ددٞ       املًدّ    ٔ٘ ًشب    ٗٙااي : كاْ أقدىِ 

اهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ  ّ   ٗبِاٖ سط٘ي َبعوٟ األس  باسبشاسٝ   دٍ بِٖ٘ باهوَّ أرسع

 ٕ   ٗسعى ِٙاى ًعٍٔ اسبشاسٝ بِرظٕ ٗٙا٘ي :ٗأؿظاب  ٗطوٍ

 شٝدددٗاملٔاس اسدددددددهألُـ شددددد اتر      ا ضشٝ اهؤٍ ال عٚؽ  ال عٚؽ

 ٗسعى ٙا٘ي :

                                                           

 . 522   2/521ه٘ ا اُعش : ٗ ا١ ا (1)

 . 2/536اُعش : ٗ ا١ اه٘ ا  (2)

 املشبذ : ً٘ك  ػبٌ   ٕٚ اهجٌش هٚشف   ٗقٚى : ً٘ك  دبجٌ   ٕٚ اإلبى . (3)

 ذ .شذبش ح يف األؿى  ا : ًظجِ (4)

 . 1370ًٗا١ ًظجِشى : أٜ ًا١ طا٢ى . اهااً٘غ )ظبى( ق 

 ت/86
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َٗددددددَِِبَس ّشدددددَبا ٖأَزددَٓ       ْشَٚبَض اي ٌَال َط اي ٌَٓزا اسَب  شددددددددَٔد٘طٖأا 

ً د   محدٞ    اهِش ٖ   ٗباًبدا ٙاداي هدٕ : بدات     ِشِضَؤٗسعى هٕ د دٞ أب٘ات ; باًبدا يف 

اهزٜ ٙذضى ًِٕ سط٘ي اهلل  اهذاهر ٗاهبات   عاثلٞ بات ٙذعٟ اهزٜ اهبات ٗٓ٘

 ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ   ٗٓ٘ اهبات اهزٜ ٙوٛ آي عذٌاْ .

ًٙذا    اٚى هٕ : ِشَس ٕ ٖرٖا  َٗط َٗعز ازٗب ٖ َذٌ ٞ   ٗع ْٕٖظازبذاس َب ط٘ي ٗسعى

 ى َشْعأْ ٖأ  اهِؼ (1)اٌََاخ ٗد َٚبَؼً٘طٟ   ض  ِؾش ع ٖك ٌؾش  ااي : ع  ؟ ٕٗرٗاْظَث أال

ٔا جبزٗع اهِ ى ٗازبشٙذ    وٌا ٖرٖاّ   َٗطَب ا سِبٕ باهوَّ بًٚ٘ثا ٗبِٟ   ٖمَهَر ًّ

ٝ َ٘د ا املظشذ   ٗسعى َط اسٌعزٜ بابٕ َػهعا٢ؼٞ يف اهبٚح اهَّ بِٟ اهبِا١ ًّ  شغ

 . (2)زٜ ٙوٕٚ  ا اهبات اهزٜ ٙوٛ آي عذٌاْيف اهبٚح ا ضش اهَّ

اهلل  سط٘ي بِٟ : قاي ٙضٙذ بّ  ٌَٔشً  عّ ِٞاملذٙ أضباس يف بلاس بّ اهضبري ٗأضشض

  بِاٖ طني قذَ أقدى ًدّ ًا٢دٞ يف ًا٢دٞ        نِيَثًِش ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ املظشَذ

ًَ ًدا   اَخَشش د اسٗب َتَشذٗس   َٗكد ٕ يف اهُّد ذٖو وٌا  جغ اهلل عوٕٚ ضٚ  بِاٖ ٗصاد  ٕٚ 

 . (3)ٕ ٗبني اهابوٞبَِٚ

ًا بِاٖ بازبشٙدذ   ٗ مندا    اهلل أَٗي ٗأضشض أًٙلا عّ أُع قاي : بِاٖ سط٘ي 

 ّ بعذ امششٝ بأسب  طِني .َببِاٖ باهوَّ

َْٖكدد َذَشْظددامٖل ِْٗأضددشض اهب دداسٜ عددّ ابددّ عٌددش أٖ  اهلل  ِ٘يط ددَس َذْٔددٟ َعٖوددَع ا

َٗ (4)ٙذ ِشازٖب ٕ ٗر٘اّ   َٗطَبباهوَّ اَِْْٚبًَ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ    ِىْ اهِِ ة َؼَض ٖ ذ ٌ ع   

ََُِْٚعوٟ ب  اٖ ََِٗب ش ٌَ ٕٚ ع  اَد٣ًٚا َٗصَػ لٍش٘ َبب ٕٚ ٖأد  ِضَٙ  وٍ يف عٔذ سط٘ي اهلل  َٕا

عذٌداْ   ٖ َشِٚد ًبا ددٍ تٖ َؼد َض ٖ َذٌ د ٙدذ   ٗأعداد ع   ِشٗازٖب َِّبؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ بداهوَّ 

                                                           

ٍ(   ٗٓد٘ ُبدح كدعٚف هدٕ ضد٘ق أٗ ػدبٕٚ       )مثد  12/79اهذٌاَ : ُبدح ًعدشٗ  يف اهبادٙدٞ . اهوظداْ      (1)

 باشب٘ق ٗسمبا طؼٛ بٕ أٗ طذ بٕ ضـاق اهبٚح .

 ًّ طشٙق اهضٓشٜ بٕ . 240-1/239سٗاٖ ابّ طعذ  (2)

 عّ أُع بّ ًاهم سكٛ اهلل عِٕ . 3932ٗس٠ٗ اهب اسٜ أٗهٕ   يف ًِاقة األُـاس   سقٍ : 

 . 1/338. كٌا يف ٗ ا١ اه٘ ا سٗاٖ ابّ صباهٞ   ًّ طشٙق ابّ سشٙص عّ سعرش بّ عٌشٗ  (3)

 ازبشٙذ : تـّ اهِ ى اجملشد ًّ ٗسقٕ . (4)



 مجلة مركز بحوث ودرادات المدينة المنورة

 

256  
  ٗسعدى   (1)ٞـِد  ضاد  ٕٚ صٙادٝ كذريٝ   ٗبِٟ سذاسٖ باسبشداسٝ املِا٘ػدٞ ٗاهاٖ  

 . (2)اِضاهِظَب ٕ ٖرٖاًِا٘ػٞ َٗطًّ طشاسٝ  ٖ َذٌ ع 

 اهلل سط٘ي عٔذ يف ازبذاس عش  كاْ : قٚى : املذِٙٞ ثاسٙخ يف قرٔظٛا  ٗقاي

ٗا بِٖ٘ هبِدٞ ُٗـدٙرا   ددٍ    ش ذ ا ٖكؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ هبِٞ   دٍ  ْ املظوٌني ملَّ

ِدد٘ا ا    ادداي : ُعددٍ    ددضادٗا  ٚددٕ   ٗبَُددْدِضٖه شَخًَددقدداه٘ا : ٙددا سطدد٘ي اهلل ; هدد٘ ٖأ

ٕ  ٙلّ ٗمل   طبجورجني هبِجني ذاسَٖس اهلل  سطد٘ي   دأًش    ِشاسٖبد  ٘اٖلَؼد ٖ    طدٕغ  هد

    َ٘ ح َطد ِش  ددٍ طٗ  (3)ٜ ًدّ سدزٗع ػ اهِ دى ع   اِسؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطدوٍ  دأقٍٚ هدٕ طد

َٙ شَضْراإِل ش ـ ٗط    اهع٘اس   عوٕٚ عوٍٚٔ    ف َل   أؿابجٍٔ األًٕاس    شعى 

 ِؾش ع د ٖك ٌؾش    اداي : ع د   َّٕٚٔٗد ٖ  َذظدشَ بامٖل َخْشًَد  ااه٘ا : ٙدا سطد٘ي اهلل ; هد٘ أٖ   

 . (4)ًّ رهم ى َشْعٖأ ٟ   ٗاألًش َ٘طً 

٘هٕ ًا٢ٞ ٗأسبعني رساًعا   ٗعشكٕ ًا٢ٞ ٗعؼشّٙ طٗملا صاد  ٕٚ عٌش سعى 

  ٗسعددى  ٙددُذِشَشَب ٕ ٖرٖاًددّ سددزٗع اهِ ددى   َٗطدد َشَضٗأي أطدداطِٕٚ َبددرساًعددا   ٗبددِذ

  ٗملدا صاد  ٚدٕ عذٌداْ       (5)ٕ باسبـدا َػد َش  ٖٗ  ٘ي اهظاف أطذ عؼش رساًعاٗط

ٕ ًا٢دٞ ٗطدجني رساًعددا     ٖ٘هددٗط عدىَ ٗرهدم يف سبٚد  األٗي طدِٞ ثظدد  ٗعؼدشّٙ   سَ    

  ٗملدا صاد  ٚدٕ عٌدش بدّ      (6)ِٞجٕ َطد أب٘اَبد  ٗعشكٕ ًا٢ٞ ٗمخظني رساًعا   ٗسعدىَ 

ٗكاْ عاًودٕ عودٟ املذِٙدٞ     -عبذ اهعضٙض   ٗرهم بأًش اه٘هٚذ بّ عبذ املوم 

ٟ  ٗسعدى    املٔدزت  ػدش   عّ ثاذَ ًا ٕط٘ه سعى - ّ  كدى  عود ّ  سكد ٕ  ًد  أسكاُد

ْ  األسبعٞ ًِداسٝ  ٗسعدى هدٕ عؼدشّٙ باًبدا   ٗبِدٟ عودٟ اسبشدشٝ اهؼدشٙرٞ            هدألرا

                                                           

 . 427اهاـٞ : ازبف   ٗقاي اشبٕابٛ : ثؼبٕ ازبف ٗهٚظح بٕ .  جغ اهباسٜ    (1)

 . 249اهااً٘غ )ط٘ض( اُعش : اهظاض : ُ٘ع ًّ اشبؼة ٙؤثٟ بٕ ًّ امِذ .  (2)

. ٗأب٘ داٗد يف اهـ ٝ   بات  446اْ املظشذ   سقٍ ٗاسبذٙر أضشسٕ اهب اسٜ   يف اهـ ٝ   بات بِٚ

 . 381بِا١ املظاسذ   سقٍ : 

 طإح يف األؿى   ٗأدبجٔا كٌا يف )ت( . (3)

 عبٖ٘ . 336-1/335اُعش : ٗ ا١ اه٘ ا  (4)

 عبٖ٘ . 2/493اُعش : ٗ ا١ اه٘ ا  (5)

 . 2/507اُعش : ٗ ا١ اه٘ ا  (6)



 مخطوطات المدينة المنورة

 

257 
ٕٙددا   ًَددٖق ًاددذاَس ٕ ٖهددِ٘ٗمل ٙوـددإ جبددذاس اسبشددشٝ ٗال باهظدداف   ٗطٖ  / طا٢  ُٞا

ْ     وٌا طِص ٔشا س َب ٝ اهدز ٓدٛ قبودٞ املظدشذ     بّ عبذ املودم ٓدذَ املِداس    طوٌٚا

ْ   َِْر; ألُٔا كاُح ًٕوٞ عودٟ داس ًدشٗاْ    دأٖ    (1)ًّ اهغشت عودٟ   ِىٖطد  ٖأ املدؤر

 . (2)طوٌٚاْ ٗٓ٘ يف اهذاس    أًش بٔذًٔا

دٍ صاد  ٕٚ املٔذٜ طِٞ  طذ٠ ٗطجني ًٗا٢ٞ   ٗمل ٙضد بعدذٖ أطدذ ػد٣ًٚا      

ٞٗ َشٌِدٍ َع ٞ سبردغ  ِبد ٗق ََِْٕظٞ يف َؿد اهِاؿش طِٞ طح ٗطبعني ٗمخظدٌا٢  اشبوٚر

اس اهز ضشسدح ًدّ   اسبشَ ٗرضا٢شٖ   دٍ اطرتق املظشذ اهؼشٙف باهِِ ِىاَؿََ٘ط

ػددٔش سًلدداْ طددِٞ أسبدد  ٗمخظددني ٗطددجٌا٢ٞ     ييف هٚوددٞ ازبٌعددٞ   أٗ ََٝ٘٘ودداشٖب

ـّدد  أسطددَى (3)بددزهم  ا اشبوٚرددٞ املظجعـددٍ َةَجدد ٗل اع ٗا الخ ًدد  طشدداض ِِاه

٘ا يف ٓددزٖ اهظددِٞ اسبشددشٝ ٗرٖا   َظددظددني ٗطددجٌا٢ٞ اهعددشاق   طددِٞ مخددع ٗمخ

اهؼشٙرٞ ًٗا ط٘ما  ا اسبا٢ب اهابوٛ ٗاهؼشقٛ    ا بات س ٙى   ٗطدار٘ا  

اشبوٚردٞ طدِٞ طدح ٗمخظدني   ٗاطدج٘ا       َىَجاهشٗكٞ اهؼشٙرٞ  ا املِ    دٍ ٗق

   ٘ؿوح ا الخ ًّ ؿاطة اهٌّٚ ; املوم املعرش ٙ٘طف بّ  بغذاد عوٟ اهججاس

بّ سط٘ي    عٌى  ا بات اهظ َ   ددٍ عٌدى ًدّ بدات اهظد َ  ا بدات       عٌش 

 ضٕٗد ش ٗقرَّد ٖعٗمخظني ًّ سٔدٞ ؿداطة ًـدش املودم املٗ     (4)اهشمحٞ ًّ طِٞ مثاْ

َٓآضش ٓزٖ اهظِٞ  ا املوم اهعَّ وٗماملعضٜ   دٍ اُجاى امٗل ش بٚ غ اهـاسبٛ   ا

ٞ   يف أٙإً باقٛ املظشذ   ٗس  َىٌَ ع  ٞ    ددٍ ملدا طدصِ    عودح األبد٘ات أسبعد طدب    طدِ

 ًددا ابضًِٙدا ًدّ ضؼدة    اداغ    َسعودٟ اسبشدشٝ اهؼددشٙرٞ دَ   ذَٙشٗطدجني أساد أْ ٙ د  

ٞ  ٕٖوسَطددٖٗأ   بٚدذٖ  ط٘مدا  ْ  طدِ ٕ  ىٌَد َٗع   ٗطددجني مثدا ٖٞ هد   ٗط٘هدٕ عبدد٘   بد٘اتُ ٖأ د ددد

 ِٞٗبد ح اهٗاٖود ٌَْٗ ع ٗ ٖ قاًجني   دٍ يف طِٞ مثاْ ٗطبعني يف أٙاَ املوم املِـ٘س ٖقد 
                                                           

 يف )ت( : املغشت . بذي : اهغشت . (1)

 . 2/526اُعش : ٗ ا١ اه٘ ا  (2)

. ٗٓ٘  531ٗاُعش ثاسٙخ اشبورا١  ذبش ح يف األؿى  ا : املعجـٍ   ٗاملذبح ًّ )ت( . ٗٓ٘ اهـ٘ات . (3)

 املظجعـٍ باهلل أب٘ أمحذ .

 . 2/604ذبش ح يف )ت(  ا : طح . ٗاُعش : ٗ ا١ اه٘ ا  (4)
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ا َغد ششٝ اهؼشٙرٞ   دٍ يف طِٞ أسب  ٗثظعني يف أٙاَ املوم اهعدادي كجب  عوٟ اسب

   املظدشذ اهؼدشٙف   َف٘ازٜ عوٟ اسبششٝ   طجٟ ٗؿى َطد ابضّٙ اهََّسيف اهِذ َٙذِص

 َدٔذيف أٙدداَ املوددم اهِاؿددش ضبٌددذ بددّ قدد ْٗٗ يف طددِٞ  طددذ٠ ٗطددبعٌا٢ٞ س دد   دددٍ

شقٛ ٗاهغشبدٛ  اهِؼ اهظاف  َدٔذزٜ  ٕٚ اهشٗكٞ اهؼشٙرٞ   دٍ س اق اهََّٗاهّش طاف 

ٞ ًلدداْ اهددز  َعدداَببعٌدداسٝ املِدداسٝ اهشِ  َشًَددٖأ ٍِ  د دد (1)يف طددِٞ مخددع ٗطددبعٌا٢ٞ  

 ًددَشطددِٞ طددح ٗطددبعٌا٢ٞ   دددٍ أٖ  (2)خَشٌٔددٓددذًٔا طددوٌٚاْ بددّ عبددذ املوددم    ع   

يف ؿددظّ املظددشذ ًددّ سٔددٞ اهابوددٞ يف طددِٞ ثظدد  ٗعؼددشّٙ     نِياٖقَٗبإُؼددا١ اهددّش

ٞ ِبخ اهٗاَدٔذ ْٗٗ س أٙاَ املوم اهِاؿش طظّ بّ ضبٌذ بّ ٖقٗطبعٌا٢ٞ   دٍ يف 

عباْ بدّ  َػد  َ ػدشَ يف أٙداَ املودم األٖ   ْحٌََلْطز عوٟ اسبششٝ اهؼشٙرٞ   دٍ ٗأاهَّ

ََٔع َشٌٔ  بأْ ط  (3) ْٗٗ طِٞ مخع ٗطجني ٗطبعٌا٢ٞبّ ضبٌذ بّ ٖق طظني ا وٚ

َٖ٘أ أٙداَ طدوٕاْ اهعـدش      ددٍ يف   .ًّ ضؼة   ًّٗ  ٘قٔا أه٘ا  اهشؿاق  اٌ ه

ْٙاملوم األػش  ٖق ش ٌِد اٜ   يف ػٔش سًلداْ طدِٞ طدح ٗمثداُني ٗمثامنا٢دٞ عَ     َبَجا

ٙٞ ٍِ   يف املظشذ أضش٠   ٗأُؼٖأ قب    ا١ًٌََدّ اهِظد   ُٖٞااَعَؿد  ُدضٗي   رهدمٖ  أعاَة د

ْ  عؼش داهَر هٚوٞ يف ٗرهم   َِٖشْطبٖأ املظشذ  أطشقح ٞ  سًلدا (4)ٗمثداُني  طدح  طدِ
   

ـّ أسطى اهظوٕ ٘اسا مشدع  اع ٗا الخ طِٞ طب  ٗمثاُني   ٗعوٍٚٔ اشٖبِِاْ اه

َٔدد (5)اهددذّٙ بددّ اهددضًّ ٞ   ٗأساد أْ ٙددبي جبدد٘اس املظددشذ ِٚددبَواهَا ا٢ٖباسٖبدد َََذ   

شٙكا بدني املظدشذ ٗاملذسطدٞ      ؼدجَ ً  ٖبا٢َباطٍ اهظوٕاْ   ٗػبعى اسٖب ًذسطٞٙ

ٕ  ى ذَض ٕٚ باًبا ٙ  ٗٙرجَغ     ٌِعٕ مجاعٞعوٕٚ  ٞٙوًََّٕ  ٖٚم ا املظشذ   ٗػباب ًِ

ًًا ًّ اهظوٕاْ بزهم    بوَغ ًّ أٓى املذِٙٞ    أسطى ٕٙوة   أِٓى   ًَِْ ٕ ًشط٘

َٞ ٞٗ اَٝٗل   أ جاٖ اهٗا ٘ا اهعوٌا١َج ٘ر   ااي : اطَج املذِٙ ٞٚ  األسبع    ٘اِصبدازبٖ  ٗمجاعد

                                                           

 . 2/605ٗاُعش : ٗ ا١ اه٘ ا  (1)

 يف . يف )ت( بضٙادٝ : (2)

 . 2/610اُعش : ٗ ا١ اه٘ ا  (3)

 . 2/633اُعش : ٗ ا١ اه٘ ا  (4)

 . 2/639اُعش : ٗ ا١ اه٘ ا  (5)
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ًدّ سسدة    ٛ ٙدَ٘ األطدذ سابد  عؼدش    َج٘رَجْظد ُٛ امٗلٗاًجِ  آضشْٗ ًّ رهم   ٗسدا١َ 

ٔا هااكددٛ بٔددا   ٗأسطددوج  َسِذـَددامٗل طادٙددَراأٖل ح ْعددٌََشًددّ اهظددِٞ املددزك٘سٝ   ٖ 

/   ٗقذ أصٙى    اهِبٜ٘ بازبذاس اضجـاؿٔا ٙش٠ ٕأُِ شك ز   اهؼا عٛ اهالاٝ

ٕٖاهّظ ٗٓزا ازبذاس ًوٗم اْ   ٙرجغ  ٕٚ ًا ػا١   ٗال ٙـري ٗقٙرا  ال ب٘قردٕ    و

ًٔا   ٗأسباج ًّ ثظ رهم عّ ازب٘ات  زكشخ  ٔا باألطادٙر ً  عٞ ٗعؼشّٙ ٗس

ٖٞ ًا ركش ًعٔا   ٗأ شدثٔا ثأهٚٙرا   ٗسأٙح  اهذ دا١ طادغ عؼش ًّ سسة  هٚو

َٓ     يف املِاَ اهدِ َ  ٞ   ٗأُدا ٗاقدف بدني ٙذٙدٕ       ٌِد ؿدوٟ اهلل عوٚدٕ ٗطدوٍ ٗٓد٘ يف 

   ٖ َ٘دع   أٗ تريٖ   ٗال أدسٜ ٓى أسطوي  هٕٚ أٖل َشٌَ أسطوي   ال أدسٜ  ا ع 

طاهٞ   ٗمل أكبب ًّ املِاَ  ال ٓزا اهاذس    اطجٚاعح ٗأُا أسس٘ ِس ٕ َغو َبأٗل أٗ

أْ ال ٙجٍ مٍ ًدا أسادٖٗ   ددٍ بدشص ًشطدَ٘ اهظدوٕاْ بداهرجغ طظدبٌا أ جداٖ ًدّ          

ِْس َس ِٖٛهِ  أ جاٖ   ٗطا ش اهااؿذ بزهم يف أٗاضش سسة   ٗأسطَى ًّ كباس   

بدأْ   زا األًش ال ٙدجٍ    ردٛ سًلداْ سدا١ اشبد       شاُٛ أْ ٓ َبأسبات األط٘اي ٙ 

اسبِرٚددٞ  بعددض ٗأ جددٟ   اهغشبٚددٞ ازبٔددٞ ًددّ اهرددجغ  ا ٗعددذه٘ا   عِددٕ َ َسددس  قددذ رهددم

أبٛ بلش سكٛ اهلل عِٕ كاُح ًّ ثوم ازبٔٞ   ٗكاْ  داس ألْ   رهم جب٘اص

 ش يف رهم .ٖعِْهٕ بات ًرج٘   ٚرجغ ُعريٖ    ٘سة أْ ٙ 

بلش سكٛ اهلل  أبا أْ اهعوٌا١ سِشٖٗق   اهظاباٞ األطادٙر يف دبح قذ :  أق٘ي

هدٕ يف ض٘ضدٞ    ََْرابدٕ   ٗ مندا أٗ  َب ٔذَظد َب َشًَد ْ هٕ يف  جغ اهبات   بدى أٗ ؤَرعِٕ مل ٙ 

   ًٕعدا ٖق كدبري  بدات   دجغ  ا ْ ػبد٘ص   د     اهب اسٜ طذٙر يف املشادٝ ٗٓٛ   ؿغريٝ

يف  َٞٗ٘ضددٗاشٖب ات ٜ اهَبددَِ٘جْظدد   َٚ اقَشَٕ٘جٗهددٚع ألطددذ أْ ٙادد٘ي :  ْ املعِددٟ االْطدد

ِْ   طٚدر   َٖٞقد ِش٘رًدّ اهؼداسع ؿدوٟ اهلل عوٚدٕ ٗطدوٍ عودٟ اهجِ       ِفاهدِِ  ازب٘اص ; أل

َٙاَبَب ٔذَظش َبًَٖأ ًِّ٘ اهِج   ٌَِْٕ   ٗأباٟ ض٘ضٞ     . اِقَظ٘هٗاإِل ََٞٙظ

ٔا ً ْذَٓ َقٖره٘ باٚح داس أبٛ بلش ٗاِث :  أق٘ي   ا ْ اشب٘ضٞ  جغ س٘اص ٗأًا

ًَ ٞ   ٗكاْ ػبة ً  رهم َْٙشٗ عادثٔا أعٚذخ بجوم اشب٘ضٞ كٌا كاُح ب  

ًََعأْ ٙ  ًَثوم اشب٘ضٞ ٖقد  ذى اد     ََٞعَ٘طد ٙدادٝ  ٚٔدا باهجِ  ٙ     د  دبد٘ص اهضٔ  َظد ذًسا ٗ

َٗٗوْعٗال َس اإلرْ ًّ اهؼاسع  َدَسٔا يف ً٘ك  آضش ًّ اسبا٢ب ; اقجـاًسا عوٟ ًا 
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ِّ    ٕٚ اه٘اقف عذٌاْ   ٗٓى  صًّ املظشذ يف حٖودَضٗٗأ ذًحٓ  بلش أبٛ َسدا هل

 . ٌفقََُّ٘ٗث ٔا داس ٙرجغ ًِٔا ض٘ضٞ ُعري رهم ؟  ٕٚ ُعٌشبِٟ بإصا٢َػب٘ص أْ ٙ 

ـَد ـٔ ٚظجٌى املِد  ٗٓد٘ األقدشت ; ألْ ثودم ضَ     ٞ كاُدح ألبدٛ بلدش  د      ٚ

ٌَِْجْظ  ٗٙ  ٖ اَس٠ َدِذَعَجَث  بدحَ املشٗس قذ َد ِقَط ى أْ ازب٘اص ; ألًشّٙ   أطذٌٓا : أ

ز بإصا١ داس أبٛ بلش  ا املظشذ ب٘اطب داس أبدٛ بلدش     ٞ اهَّاَعًّ ٓزٖ اهب 

ََٕذْب ٚظددجٌش . ٗاهذدداُٛ : ال ٗأ َٕ ٖمِظددٌََجض٘ٙ ددا أْ َٙ;  ٙدد َْع ٔطددََ٘جامٗل بدد   ٗعوددٟ ٓددزا  ٘

 ا ْ ٗس٘دٌٓا : س ِزَعَجاالطجٌاي  إمنا ػب٘ص بؼشطني َٙ

ًِددٕ   ٗأْ ٙلددْ٘  باددذس ثوددم اشب٘ضددٞ   ال أٗطددَ  غ رددَجأْ ٙلددْ٘ اهددزٜ ٙ 

آضددش   ٗاألًددشاْ ال ميلددّ اه٘قدد٘  عوٌٚٔددا ا ْ ;     ٔا ال يف ضبددىٍَّجٌْعوددٟ َطدد 

ق ٗسدد٘د اهؼددشط اًجِدد  اَّددَظَجهوشٔددى مباددذاس ثوددم اشب٘ضددٞ ٗضبوددٔا   ٗ را مل َٙ 

  ًّ اشب٘ضٞ ًّٗ اهؼبابٚم أًٙلا  ِ ِْبامٖل   ٕ٘املؼشٗط    جو ف ًّ رهم اهٖا

ٖ  ْ َذْبد عّ األًش اهذاُٛ اهزٜ سًضخ  هٕٚ ٗمل ٗأ ات َشٙ  نِيشٖطظاق ٗس٘د اهِؼٗبج

 ش عوٕٚ عادش   ٓزا ًا عِذٜ يف رهم .َذَع

 ضامتٞ :

ٗأًا كظ٘ٝ اسبششٝ اهؼشٙرٞ ;  أٗي ًّ كظآا ابّ أبٛ امٚشدا١ ٗصٙدش   

(1)ًـش ًوم
    لظآا دٙباًسا أبٚض   (2)١َٛلَجْظامٗل اشبوٚرٞ اطجأرْ أْ بعذ 

ا   ددٍ أسطدى   َْٚشَظد ٘ر١َِٛ كظ٘ٝ دٙباًسا َبَلظَجدٍ بعذ طِجني أسطى اشبوٚرٞ امٗل

ح أَ اشبوٚرٞ ِش  دٍ ملا َط (3)ٙباض األط٘دٛ كظ٘ٝ ًّ اهٔذَهَٗ ملا اهِاؿش اشبوٚرٞ

ًدّ سٔدٞ ًـدش     َْٝٗ٘ظد اهَل ى شَطد ٗعادخ أسطوح كظ٘ٝ كزهم   دٍ ؿاسخ ث 
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ٗهٛ اشب  دٞ  ٓد   536املظجل١ٛ بأًش اهلل   اسبظّ   أب٘ ضبٌذ ابّ املظجِشذ باهلل   ٗهذ طِٞ  (2)
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هم ا قرٔظٛ سمحٕ اهلل ثعاا   األط٘د   ركش ر اهذٙباض ًّ طِني طب  كى

 . (1)ٗؿوٟ اهلل عوٟ طٚذُا ضبٌذ ٗآهٕ ٗؿظبٕ ٗطوٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

يف آضش ُظ ٞ )ت( ًا ُـٕ : ٗكاْ اهرشاغ ًّ كجابٞ ٓزٖ اهشطاهٞ ؿبغ َٙ٘ اهذ دا١   اهظادغ  (1)

هٕٚ عض ػإُٔ سعرش ًّ ػٔش مجاد٠ ا ضشٝ طِٞ مخظٞ عؼش بعذ اهذ مثا٢ٞ ٗاألهف   باوٍ اهراري  

بّ املشطَ٘ اهظٚذ طظني بّ اهظٚذ ؼبٟٚ ٓاػٍ اسبظٚي ترش اهلل هٕ ٗه٘اهذٕٙ ٗملؼاؽبٕ ٗزبٌٚ  

 . 1315املظوٌني   آًني . طظة اهٕاقٞ آضش طِٞ 
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