


 
 في ليدن ( المدينة المنورة ةمكتب) فهرس مخطوطات 

 الجزء األول
 إعساز املػحؿطم : ناضيٛ الْسبطط

 جطمجٗا َٔ ايؿطْػ١ٝ إىل اإلظبًٝع١ٜ : ز. عاقِ محسإ عًٞ محسإ

 : ز. عةٝس ضبُس خرلٟ جطمجٗا َٔ اإلظبًٝع١ٜ إىل ايعطب١ٝ
 

جعس َهحة١ شاَع١ يٝسٕ يف ٖٛيٓسا ٚاظس٠ َٔ َطانزع ظؿزغ   

املدطٛطززززاد املحُٝززززع٠ يف ايعززززاا   ٚشلززززا اٖحُززززاّ قززززسِٜ ٚٚاغزززز    

 باملدطٛطاد ايعطب١ٝ   ذباؾغ عًٝٗا   ٚجعس شلا ايؿٗاضؽ ايالظ١َ .

َٚٔ ايؿٗاضؽ اييت اؾحًُخ عًٝٗزا ٖزصٙ املهحةز١ ؾٗزطؽ طبطٛطزاد َهحةز١       

ّْززا يف طبحًززـ  664املسٜٓزز١ املٓززٛض٠   ٖٚززٞ صبُٛعزز١ َززٔ املدطٛطززاد   جهززِ    عٓٛا

أذٓزا٤  ؾذلجٗا املهحة١ َٔ أَني بٔ ظػزٔ اسبًزٛاْٞ   أظزس عًُزا٤ املسٜٓز١      ايعًّٛ   ا

ظهززٛضٙ َززاملط املػحؿززطقني ايرززأَ   ايززصٟ اْعكززس يف َسٜٓزز١ اغززحهٗٛا عززاّ         

ّ   ٚنًؿزخ املػحؿزطم الْزسبطط باعزساز ؾٗزطؽ شلزا   ٚقزس ظكزٌ         1883ٖز/1301

طاْٝزا عًز٢   األغحاش ايسنحٛض عاقِ محسإ أذٓا٤ إعسازٙ ضغاي١ ايسنحٛضاٙ يف بطٜ

  ٚقاّ بايحعإٚ َ  بعز  ظَال٥ز٘ بذلمجحز٘ إىل    بايًػ١ ايؿطْػ١ٝ قٛض٠ َٔ ايؿٗطؽ 

اإلظبًٝع١ٜ   ٚأقسض زضاغ١ ق١ُٝ عٔ اسبًٛاْٞ   ْؿزطٖا نزُٔ نحابز٘ : مل املسٜٓز١     

 املٓٛض٠ بني األزث ٚايحاضٜذ ( .

اإلظبًٝع١ٜ يًؿٗطؽ إىل َطنع  ايذلمج١ َٔ ْػد١ باٖسا٤ َؿهّٛضا جؿهٌ ٚقس

  ٚأضؾكٗزا بكزٛض٠ يًٓػزد١ ايؿطْػز١ٝ ايزيت جحهزُٔ       س ٚزضاغاد املس١ٜٓ املٓزٛض٠  حبٛ

 ايعةاضاد املٓكٛي١ َٔ املدطٛطاد بايعطب١ٝ غايّةا .

عةٝس خرلٟ بذلمجح٘ إىل ايعطب١ٝ   َػحأّْػا بايٓل  ايسنحٛض املطنع ٚنًـ

 ايؿطْػٞ َٚا ٚضز ؾٝ٘ َٔ ْكٛم عطب١ٝ .

  عًزز٢ ظًكززاد  بايًػزز١ ايعطبٝزز١   ؿززط ٖززصا ايؿٗززطؽ إٔ جٓصبًزز١ املطنززع   ٜػززطٚ

يٝهٕٛ بني أٜسٟ ايةاظرني ٚاحملككني ; خاق١ ٚإٔ عسّزا غرل قًٌٝ َٔ املدطٛطاد 

 ايحعطٜط     املصنٛض٠ ؾٝ٘ ا ذبكل بعس .

 مقدمةةةةةةةةةةةةةة 
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 يف يٝسٕ ( َهحة١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ملؾٗطؽ طبطٛطاد 

 : املدطٛطاد املحُٝع٠ : ازبع٤ األٍٚ

 ٗا خبٍط ُنحَّابٗا .ٗا ٚإَا يهْٛجطش  أُٖٝحٗا إَا يكسَ

 ٖز ( .748ايصٖيب مل د - 1

 ازبع٤ ايرايز َٔ جاضٜذ اسباؾغ ايصٖيب بكًِ َايِّؿ٘ .

 ٖز .346ٖز ٜٚٓحٗٞ يف عاّ 141ٜةسأ ٖصا اجملًس َٔ عاّ 

 اشبط ظػٔ ٚانػ .

 ٖز ( .774ابٔ نررل مل د  - 2

 ايةسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ يف ايحاضٜذ . اجملًس ايرايز ٚاشبط ٚانػ .

 ٖز ( .855 مل داإلَاّ ضبُٛز ايعٝين - 3

 عكس ازبُإ يف أخةاض أٌٖ ايعَإ . اجملًس ايراْٞ .

 ظػٔ . ٚاشبط   ٖز888 عاّ يف ايطظاٟٚ ايعاٍ ةسع ضبُس املايـ جًُٝص نحة٘

 .ايػداٟٚ  - 4

 نحاث يف ضشاٍ ايكطٕ ايحاغ  .

 صبًس ندِ ٚقؿعاج٘ األٚىل َؿكٛز٠ .

نُا  ململ: كٍٛ ٖٓا ايهحاث خيحًـ عٔ ايه٤ٛ ايالَ  يًُايِّـ ْؿػ٘ ألْ٘ ٜ ٖصا

 . ((شنطد يف ايه٤ٛ ايالَ  

صنٛض يف املهحةززز١ ايهحزززاث املززز خبزززط اجملًزززس ٖزززصا خزززط َكاضْززز١ َزززٔ ٜحهزززػ

اشلاسلٞ  ؾٗس بٔ ضبُس - ايػداٟٚ جًُٝص نحة٘ ايصٟ إٔ ايكاٖط٠ اشبس١ٜٜٛ يف

 ٖز (   اشبط ظػٔ ٚنررلًا َا جهةط ايٓكٛم بايؿهٌ .954مل

 ٖز  1043َكط . جٛيف بعس عاّ ضبُس َسٜإ ٚيكة٘ ض٥ٝؼ األطةا٤ يف  - 5

 ايٓٛض ايػاؾط يف ايكطٕ ايعاؾط .

مخػني قؿع١ ؾكط   ٜأجٞ بعسٖا :  ع٢ً املدطٛط١ ٖصٙ ذبحٟٛ   املايِّـ بكًِ

ايطٚح ايةاقط ع٢ً بع  ٚؾٝاد أعٝإ أٌٖ ايكطٕ ايعاؾزط ٖٚزٛ خبزٍط املايِّزـ     

 ٖز .1038ْؿػ٘ عاّ 

ايٓكزٛم     ٚاإلنزاؾاد  ةادايحكٜٛ جهرط   ايهحاب١ َٔ خاي١ٝ ايكؿعاد بع 

 بٛش٘ خام َهةٛط١ بايؿهٌ   اشبط ظػٔ .
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 ٖز ( .1283ظاَس بو مل  - 6

أعٝإ َكط يف ايػ١ٓ ايراير١ عؿط٠ يًٗصط٠   ٖٞ َػّٛز٠ املايـ   ٖٚٞ  جاضٜذ

 عٌُ َِٗ ا ٜهحٌُ بعس .

 صبٍٗٛ . - 7

بسيٌٝ  َاٍيؿ٘ خبط ايحاضٜذ ٖصا : األٚىل ايكؿع١ ع٢ً نحت   ٚاملس١ٜٓ َه١ جاضٜذ

ٖز   1101َٛشٛزًا مبه١ يف عٝس املٛيس غ١ٓ  ٚنإ ٚايحداضٜض ٚايؿطت حملٛا

نُا شنط شيو يف اشلاَـ بعس ذالس قؿعاد   ٜٚعٗط َٔ نالَ٘ أْ٘ َٔ 

َػهٓ٘  ٚنإ   قؿعاد أضب  بعس شنط نُا ايؿدلاًَػٞ عًٞ ايؿٝذ جالَٝص

ايًٝززٌ نُززا شنززط بعززس مخززؼ قززؿعاد   ٚشنززط بعززس  ززاْٞ   بػززٛم مبهزز١

ّٕ قؿعاد بٔ اشبطاث   ٚشنط أٜهًا بعس إظس٣ ٚعؿطٜٔ قؿع١  عُط شّسٙ أ

ّٕ  ايؿٝذ ؾٝد٘ إٔ أمحس ايٓدًٞ املهٞ   ٚشنط بعس ذالس ٚعؿطٜٔ قؿع١ أ

ٚايٓكٛم َهزةٛط١    ؾٝد٘ ايؿٝذ ضبُس ايٓةالٟٚ ايسَٝاطٞ اشبط ظػٔ 

 ٚاملػٛز٠ خبط ناجةٗا .  بايؿهٌ 

 ايزُدلِّز . - 8

 ايهاٌَ : مل صبًسإ (

ٚٚانػ   ٚحيحٟٛ ع٢ً نررل َٔ اشلٛاَـ  مجٌٝ خبط َهحٛث : األٍٚ اجملًس

َٔ طةع١ َػذل ضاٜخ . ٖٚٞ ْػد١ يف غا١ٜ ايسق١    432قؿع١  إىل جكٌ اييت

 َٚطابك١ نُا ٜةسٚ َٔ اشلٛاَـ .

ٖز ٖٚزٛ يف غاٜز١ اإلجكزإ ٜٚةزسأ َزٔ قزؿع١       488اجملًس ايراْٞ : ُنحت يف عاّ 

 َٔ طةع١ َػذل ضاٜخ . 527

َززٔ 527إىل قززؿع١ 432َززٔ ايهحابزز١ َززٔ قززؿع١     ٖٓايززو قززؿعاد خايٝزز١  

اشبززط ضا٥زز  شززسًا ٚايٓكززٛم َهززةٛط١ بايؿززهٌ   .ايطةعزز١ املززصنٛض٠ أعززالٙ 

ملاًَا   بع  ايكؿعاد أجًؿٗا ظاَ  ايهدلٜحٝو ايصٟ ُقزٓ  َٓز٘ اسبزدل      

 ضبكل . اسبكٝـ ايهاجتَٚٔ املاغـ إٔ 

ٌ      ((ايهاٌَ  ململنحاث  ٤ بعز   ا ٜطش  إىل طبطٛطحٓزا يهزٞ ُجُهِّٓز٘ َزٔ َز

ّٚزج٘ بكطا٤اد أؾهٌ .  ٖصٙ ايؿطاغاد اييت ضمبا ظ
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 ٖز ( .1172أمحس املاْٝين مل د  - 9

 ؾطح ايكسض بؿطح أضشٛظ٠ أٌٖ بسض .

  ٖٚزٞ ْػزد١ املايزـ األقز١ًٝ ايزيت       37  عزسز   1قا٥ُحٓا ايسٚضٜز١ ضقزِ    اْعط

ٖز   ٖٚٞ ْػد١ َعخطؾ١ َٚصٖة١ اسبٛاف   ٚاشبط يف 1067نحةٗا يف عاّ 

 : زبُاٍ   ٖصا اجملًس ال ٜعاٍ حيحٟٛ ع٢ًغا١ٜ ايطٚع١ ٚا

( ايززٓل : ايززدلز٠ يًةٛقززرلٟ   اشبززط ضا٥زز  ٚايٓكززٛم َهززةٛط١ بايؿززهٌ   1

 ملاًَا .

ث ايةعط يًؿاشيٞ   االبحٗاٍ يًدايل يٝصٓت ايةعاض٠ َٔ ذبطِٝ ايػؿٔ ( ظع2

   4يٝسٕ ٚاملدطٛط١ َطابك١   اجملًس شاَع١ َهحة١ قا١ُ٥ اْعط   ٚغطقٗا

 .339قؿع١ 

 ٍ .صبٗٛ - 10

ٞ       ٖصا صبُٛع َزٔ جزطاشِ اشبًؿزا٤    َكزط َزٔ املًزٛى     ٚجزطاشِ نزٌ َزٔ ٚيز

 . املايٍّـ ظَٔ إىل اإلغالّ أٍٚ َٔ املكطٟ احملٌُ أَطا٤ ٚجطاشِ   ٚايػالطني

صبُٛع جزطاشِ اشبًؿزا٤ ٚاملًزٛى     ململأعالٙ ًَعٛظ١ يف قسض ايهحاث عٓٛاْٗا 

 . ((أَطا٤ ظض ايعرُاْٝني ٚمجٝ  َٔ جٛىل َكط َٔ ْٛاث ًَٚٛى ٚباؾاٚاد ٚ

ٖصا ايهحاث َِٗ ألْ٘ ايهحاث ايٛظٝس ايصٟ ٜؿزحٌُ عًز٢ أزلزا٤ ٚغزٓٛاد     

 ٖز .1100أَطا٤ اسبض   آخط أَرل نإ يعاّ 

 ٖٞ َػّٛز٠ املايـ .ٖٚصٙ ايٓػد١ (   28ضقِ  اْعطمل 

 ضبُس األْكاضٟ . - 11

 اشلاّ امله١ّٝ يف بالق١ٝ ايسٜاض املكط١ٜ :

طنزخ عًز٢ املكزطٜني يف ظَٓز٘       ٜكـ املايـ ازبةاٜاد ٚايهزطا٥ت ايزيت ؾُ  

. عسز ٖز 994ٖصٙ األٚناع ا جحػرل نررلًا   َػٛز٠ املاٍيـ ُنحةخ يف عاّ 

 أضب  . ايكؿعاد

 ُط بٔ بانرل املعطٚف بابٔ ايٓاظط .ع - 12

 ؾالظ١ َكط

 غخ . ايكؿعاد عسز . ٖز1040 عاّ يف ُنحةخ   املاٍيـ بكًِ   اسبُسي١ جٓككٗا
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 أبٛ اسبػني أمحس بٔ ؾاضؽ . - 13

 ٌُ ايًػ١ .صب

ٔ  خط٘ األٍٚ اجملًس ٌ  َهزةٛط١  ٚايٓكزٛم    ظػز ٘    ملاَزاً  بايؿزه  نحةز

ايؿٗرل عةس اهلل املعطٚف بابٔ اشبّؿاث ايةػسازٟ ايٓعزٟٛ املحزٛؾ٢    اشبطاط

ٚحيٟٛ أٜهًا إشاظ٠ ألبٞ غايت ضبُس بٔ املةاضى بٔ َُٕٝٛ   ٖز 537 عاّ يف

٘  اشبّؿزاث  ابٔ إٜاٙ اييت َٓعٗا صٙ اإلشزاظ٠ يف غاٜز١   ٖزز   ٖٚز  546عزاّ   يف ْؿػز

ـ ايؿزٗرل قزاظت ْٗاٜز١    ك١ ايٛظٝس٠ اييت ُجطًعٓا عٔ املايِّاأل١ُٖٝ ألْٗا ايٛذٝ

ٚصبًسإ   ايصٟ ٜٛشس َٓ٘ صبًسإ يف ايكػطٓط١ٝٓٝ  ايعطث أؾعاض يف األضث

ٖصا  ململٚاظس يف ايكاٖط٠   ُٜكطأ يف قؿعح٘ األٚىل اآلجٞ :  ٚصبًس   املس١ٜٓ يف

ّٞ  َٔ املٛىل بسض ايسٜٔ عع ٖة١ً ٚإْعاًَا قاض ايهحاث اسبػزٔ   اإلغالّ بٔ عًز

ِٖزـ بزٔ أغزا١َ بزٔ َطؾزس بزٔ         َُط َِز٘  ضبُس املايهٞ ايعازيٞ إىل أقػط َخَس

ٖٚصٙ  .ا١٥ يًٗصط٠ ًُهٞ يف ؾٗٛض غ١ٓ مخؼ ٚغحني ٚمخػامل َٓكص بٔ عًٞ

 ٍيؿني اييت ذبًُٗا .اايٓػد١ نٓع ظكٝكٞ َٔ ظٝز قعحٗا ٚخطٛط امل

 . خاٍ ازبٖٛطٟ ( -ٖز 350ضابٞ مل د ايؿا - 14

  نحاث املهزاعـ     اجملًس ايراْٞ ٜؿٌُ مخػ١ نحت ٖٞ : زٜٛإ األزث

ٚنحزاث    ٚنحزاث شٚاد األضبعز١     ذ١ ٚنحاث شٚاد ايرال  ٚنحاث املراٍ 

 اشلُع٠ .

ََْػَد٘ ايؿاعط ظػٔ بٔ أمحس بٔ شعؿط بٔ ٜٛغـ  .مت جأيٝؿ٘ شبٛاضظّ ؾاٙ 

اغزززِ بزززٔ أمحزززس ايؿزززانطٟ  ٖزززز ي َزززرل ق655ايزززٛازعٞ اشلُزززساْٞ يف عزززاّ 

اشلُززساْٞ ايززصٟ نززإ جًُٝززصًا يزز٘ ظػززةُا ٜعٗززط َززٔ اإلشززاظ٠ ايززيت نحةٗززا     

ٖزززصٙ ْػزززد١ ضا٥عززز١ َٚهزززةٛط١     .ايزززٛازعٞ ٚاملٛشزززٛز٠ يف ْٗاٜززز١ ايهحزززاث    

 بايؿهٌ ملاًَا .

 . ٖز (577أبٛ ايدلناد عةس ايطمحٔ بٔ ضبُس األْةاضٟ ملد  - 15

 َٛنٛع ؾطعٞ ( -ظاشٞ خًٝؿ١  اْعطمل 

 زبا٤ يف َعطؾ١ َا ُٜهحت باأليـ ٚايٝا٤ .ٖٞ : عُس٠ األ

 ايكعٝع١ يهحابحٗا . ٚايططٜك١ ايع١ً حبطٚف املٓح١ٝٗ األزلا٤ يف ضغاي١ ٖٚٞ
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 َكطؿ٢ بو ٖٚيب . - 16

 ضغاي١ يف ؾإٔ اسبطٚف ٚجػٝرلٖا .

املاٍيـ ايصٟ َا ظاٍ ظًٝا ٜكذلح ٖٓزا نحابز١ ايًػز١ ايعطبٝز١ بايططٜكز١ األٚضبٝز١       

 ١ً .حبطٚف ايع١ً ٚايٓٗاٜاد املا٥

 ٌُ ٛ  ٖهززصا جهحززت ايطُشز يكززاظةٗا  شًةززخ ايعًُٝزز١ غزرل  ايؿهززط٠ ٖززصٙ   ايطاشٛيز

 نررلًا َٔ ايػدط١ٜ ٚايحٗهِ   ؾايهحاث شٚ ْسض٠ َٚررل يؿهٍٛ ايكاضئ .

 َٛؾل ايسٜٔ عةس ايًطٝـ ايةػسازٟ . - 17

 عةس ايطظِٝ بٔ ُْةاج١ ايؿاضقٞ . ٢ٝؾطح زٜٛإ أبٞ حي

ٖزز    ١374 ٚجزٛيف يف عزاّ   ايؿدل األخرل املصنٛض ٖٛ خطٝت غزٝـ ايسٚيز  

 ٚايعطث ٜعحدلْٚ٘ أععِ خطةا٥ِٗ .

َٛنٛع ؾطعٞ ( نحة٘ ظػني بٔ ٜعكٛث ايطظزاٟٚ   -مل اْعط ابٔ خًٍهإ 

ٖز ظُٝٓا نإ املايِّـ ع٢ً قٝس اسبٝا٠   ايكؿع١ األٚىل ذبٌُ 623يف عاّ 

إشاظ٠ َٔ ايعاا ايًػٟٛ عًٞ بٔ ضبُس بزٔ عةزس ايكزُس ايػزداٟٚ قزاظت      

َُػػ ازل٘ . ايحعًٝكاد ع٢ً  املؿكٌَّ إىل ؾدل قس 

يف  ٜٚةززسأ ايهحززاث بايهًُززاد ايحايٝزز١ : ؾززطح َززا     ايٛضقزز١ األٚىل َؿكززٛز٠  

 اشبط ٚانػ َٚهةٛط بايؿهٌ ملاًَا . اشبطة١ األٚىل  

 . ٖز (828ايسَاَٝين مل د  - 18

 ؾطح اشبعضش١ٝ .

َٛنززٛع ؾطعززٞ ( ٖٚززٛ   -ْعززط ظززاشٞ خًٝؿزز١  اضغززاي١ يف عًززِ ايعززطٚ  مل  

ٖززز نُززا ٜززصنط ٖززٛ ْؿػزز٘ يف ْٗاٜزز١    817يف عززاّ  ايِّززـ املْػززد١ نحةٗززا  

 ايهحاث .

 ايكؿع١ األٚىل َؿكٛز٠ .

 ٖز ( .1153عةس اهلل ايؿدلاٟٚ مل  - 19

 عطٚؽ اآلزاث ٚؾطظ١ األيةاث .
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ْعزط قا٥ُحٓزا   امل املايِّزـ  ٚا األعُزاٍ املُحعز١ ايزيت ْؿزطٖا     ؤايصٜٔ غزةل إٔ قزط  

ٚ    58  57  عزسز  1ايسٚض١ٜ ضقزِ   غزعط قككز٘     ( ٜزسضنٕٛ ملٝزع أغزًٛب٘ 

 ازبع٤ األخرل َٓٗا َؿكٛز . -املايِّـ املدطٛط١ بكًِ 

 أمحس املطظَٛٞ . - 20

 اشلس١ّٜ املطن١ّٝ .

أملٗززا يف ايػززازؽ ٚايعؿززطٜٔ َززٔ     املايِّززـنحززاث يف األزث ٖٚززٛ َػززٛز٠  

 ٖز 1201ضبطّ 

 .عةس ايطمحٔ ايةػسازٟ  - 21

 زٜٛاْ٘ .

 ٖز .1298جٛيف يف املس١ٜٓ يف عاّ 

ا نززإ ؾززاعطًا احززاظًا   غززاض يف ضظالجزز٘ ظحزز٢  نززإ ضّظايزز١ ععُٝززًا نُزز 

ٚقززٌ إىل ايدلاظٜززٌ ظٝززز انحؿززـ صبحُعززًا نززةرلًا َززٔ املػززًُني ايػززٛز      

 ايكازَني َٔ ملةهحٛ .

 ضظالج٘ يف ٖصا ايةًس ُْؿطد بايًػ١ ايذلن١ٝ .

ٖٚٞ مج١ًٝ   ٖٚٛ ايٓػد١ ايٛظٝس٠ املٛشٛز٠    املايِّـاسبايٞ خبط  ايسٜٛإ

 ٛط١ بايؿهٌ .ٚيهٓٗا غرل َهة  اشبط 

 .أبٛ ايٛيٝس ايةعذلٟ  - 22

 زٜٛاْ٘ .

ّٕ يف جهُٔ ايٓػد١ ٖصٙ ٚق١ُٝ   َؿكٛز َٓ٘ األخرل ازبع٤ اشبؿزاشٞ   ايؿٗاث أ

 ٚاشبؿاشٞ ُٜعس َٔ أععِ ايًػٜٛني ايعطث .  قس قاّ بهحابحٗا 

 . ٖز (1268ؾاعط ايةالط املكطٟ مل د  -ايؿٝذ عًٞ ايسضٜٚـ  - 23

 .نحاث يف أزلا٤ خٍٝٛ ايعطث ايعطبا٤ 

 . املًهٞ ايةالط ؾاعط أٜهًا ٖٚٛ   ايػال١َ َكطؿ٢ ايؿٝذ جًُٝصٙ خبط ْػد١

 عةس ايكازض ايةػسازٟ . - 24

 ؾطح ؾٛاٖس ايؿاؾ١ٝ البٔ اسباشت .

ـ نحاث ابٔ اسباشت عًٝ٘ جعًٝكاد َٔ ايطاظٟ ٚازبطاباضزٟ   ٜؿطح   املايِّز

ظسًا َٔ أٚضزٖا ٖاال٤ ايعًُا٤   ٜعحدلٙ املػحؿطقٕٛ ٚا اييت ايؿعط١ٜ ايؿٛاٖس
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ـ  ظٛايٞ ميّرٌ اسبايٞ ايهحاث   املُحاظ٠ ايعطب١ٝ األزب١ٝ األعُاٍ نحةز٘   َزا  ْكز

ملٝعد نحابح٘  ايصٟ ايٓاغذ أٚضزٖا ٚايةك١ٝ َػٛزج٘ اسبكٝك١ يف ٖٚٛ   املايِّـ

 بايٛنٛح ايحاّ   ازبع٤ اشبام باملايـ نررلًا َا ٜهةط بايؿهٌ .

 . ٖز (392أبٛ ايؿحػ عرُإ بٔ شين مل د  - 25

 ايحكطٜـ املًٛنٞ . طبحكط

زضاغ١ يف عًِ قٛاعس ايًػ١ مل ايٓعٛ ٚايكزطف ( . ْػزد١ نحةٗزا ابزٔ اشبّٝزاّ      

ملخ َطابكحٗا بٓػدحني أخطٜني نحةُٗا ازبٛايٝكٞ ٚايهاؾاْٞ    ايٓعٟٛ

ٖٚززٛ خززط   مل ايززصٟ قززسّ يزز٘ اسبطٜززطٟ َكاَاجزز٘ ( ٚايهحابزز١ خبززط ايٓػززذ    

 مجٌٝ َٚهةٛط بايؿهٌ نً٘ .

 ايػعس ايحؿحاظاْٞ . - 26

 ح جكطٜـ ايِعّعٟ .ؾط

 .ٖز 938ْػد١ خبط ايؿحٛظٞ املعطٚف بابٔ ايّٓصاض يف عاّ 

 اشبط َطُ  َٚهةٛط بايؿهٌ .

 أمحس املطظَٛٞ . - 27

 خايل اإلبطٜع .

 ٖز .1088نحة٘ يف عاّ    املايِّـنحاث أزبٞ خبط 

 صبٍٗٛ . - 28

 نحاث يف ايػًُإ ٚايٓػا٤ ٚاجملٕٛ .

 . 10ْػد١ ملايـ ايهحاث ضقِ 

 قاظ١   ايٛضق١ األٚىل َؿكٛز٠ .نحاث ؾسٜس ايٛ

 ضبُٛز باؾا غاَٞ املعطٚف بايةاضٚزٟ . - 29

َصنطاد َحؿطقاد   نٌ ايٓاؽ ٜعطؾٕٛ قك١ املايـ املٓؿٞ  نحت مخػ١

ٚاألزث يف َكط غٛف ٜؿحكس باضظ. عاا ٖٛ   غٝالٕ شعٜط٠ يف عطابٞ َ  اآلٕ

 يعَٔ طٌٜٛ آذاض ؾكسإ ضعاٜح٘ اسبُاغ١ّٝ .

 ٖز ( .780األْسيػٞ ملدضبُٛز بٔ شابط اشلٛاضٟ  - 30
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 ؾطح أيؿ١ّٝ ابٔ َايو .

ٖززز   صبًززس 799َٛغزز٢ بززٔ ضبُززس ايسٜػززايٞ يف عززاّ   املايِّززـ خبززط جًُٝززص 

ّٕٛ َٔ ن  .َٚهةٛط بايؿهٌ  احاظاشبط قؿع١   586دِ َه
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 َػًِ بٔ اسبصاط . - 31

 ػ .ايكعٝ

 ١ط ٚانززػ َٚهززةٛط قززؿع١ َهحٛبزز١ خبزز  476اجملًززس األٍٚ اظحزز٣ٛ عًزز٢  

  بسا١ٜ اجملًس ظبس اآلجٞ :أظٝاًْا يف  بايؿهٌ 

بٔ ضبُٛز بٔ  ٢أمحس بٔ ظصط ايعػكالْٞ يحًُٝصٙ حيٝ نحةُٗا ( إشاظجني1

 ٖز  850ٜعكٛث األملالضٟ يف عاّ 

 ٖز ( .954( إشاظ٠ نحةٗا ضبُس بٔ ؾٗس اشلاسلٞ مل د 2

 ٘ .ْؿػًؿدل ي( 206  م  1اجملًس    ايكاٖط٠ طةع١   خًٝؿ١ ظاشٞ ْعطا مل

 ٖز .850 عاّ يف ي ملالضٟ أٜهًا األقكطٟ نحةٗا ضابع١ اظ٠إش ٖٓايو اشبحاّ يف

ٖٞ نٓع ظكٝكٞ َٔ ظٝز قعحٗا ايٛضقاد األخرل٠  جؿحكس اييت ػد١ايٓ ٖصٙ

َٔ املعطٚف إٔ نٌ ايٓػذ املطةٛع١ َٔ قعٝػ َػًِ ظػت ضأٟ    ٚخطٗا

 املػحؿطقني ١٦ًَٝ باألخطا٤ ٚشلصا ؾٗٞ ال دبس قةٛاًل َٔ ايعًُا٤ ايعطث .

  عٗززط قُٝزز١ ايٓػززد١ اسبايٝزز١ َكززعٛب١ بايٛذززا٥ل املززصنٛض٠ أعززالٙ    ٚشلززصا ج

 عة١ ايطالغِ   ؾٓعٔ ْٛضزٖا ٖٓا :ٕ إظس٣ إشاظاد ايعػكالْٞ قإٚظٝز 

 ٢ عةازٙ ايصٜٔ اقطؿ٢   أَا بعس :اسبُس هلل ٚغالّ عً

ّٞ ؾز٦ًٝا َزٔ أٍٚ ٖزصا ايكزعٝػ   ٚأٍٚ ظزسٜز نحزاث اإلميزإ           ؾكس قزطأ عًز

أشْخ ي٘ إٔ ٜطٟٚ عين مجٝ  ٖصا ايكعٝػ بطاٜٚيت َين ٖصا اجملًٍس ؾ ٚجٓاٍٚ

ٔ  ؾدزط  املسضؽ اإلَاّ ايؿٝذ عٔ ٞ  ايزسٜ ٔ  أبز ٔ  ضبُزس  اسبػز ٞ  بز ٔ  عًز بزٔ   ضبُزس  بز

ّٞ زلاعًا عًٝ٘  ٚبكطا٤جزٞ زبُٝعز٘ عًز٢      ٚقطأد عًٝ٘ بعه٘   عكٌٝ ايةايػ

ُٝامُلِػَٓس األقٌٝ ؾطف  ُِٔ بزٔ أبزٞ ايْؿزِحػ    ايسٜٔ أبٞ ايطاٖط ضبُس بٔ أبٞ اي

عةس ايطمحٔ بٔ ضبُس بٔ  ايؿطط أبٞ ايسٜٔ بسض املػٓس ع٢ً بػُاعُٗا ٞايَطَبع

اشلازٟ بػُاع٘ ع٢ً املػٓس ايهةرل بسض ايسٜٔ أمحس بٔ عةس ايسا٥ِ بٔ  عةس

ُِ َُِػًِ ِٜ٘ إىل   . ْع١ُ ايٓابًػٞ ٚباشاظج٘ َٔ إبطاِٖٝ بٔ عُط بٔ َهط بَػََٓس

ةدزاضٟ بأغزاْٝسٟ   ٚأشعد ي٘ إٔ ٜطٟٚ عين أٜهًا ازباَ  ايكعٝػ يإلَاّ اي

ٚنإ شيو يف االذين   عين ضٚاٜح٘  جيٛظ َا مجٝ  عين ٜطٟٚ ٚإٔ َكٓؿ٘ إىل

عؿززط٠ َززٔ ؾززٛاٍ غزز١ٓ مخػززني ٚ اوا٥زز١ قايزز٘ ٚنحةزز٘ أمحززس بززٔ عًززٞ بززٔ 

َُػًًُِّا .  ضبُس بٔ ضبُس عًٞ بٔ أمحس بٔ ظصط ايعػكالْٞ ظاَسًا َكًِّٝا 
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 ابٔ ظصط ايعػكالْٞ . - 32

 ةحهط٠ َٔ ايعؿط٠ .إذباف املٗط٠ باألططاف امل

ٖٚٛ ناجت َؿٗٛض   املعطٚف بػٝط ايعػكالْٞ املايِّـ ابٔ أر  خبط ْػد١

ّٚاجٗززا ٚظػززت ططٜكزز١ ٖززز األظازٜززز ايٓةٜٛزز١ ٖٓززا َطجةزز١ ظػزز878يف عززاّ  ت ُض

ٕٛ املزصنٛضٕٚ ٖٓزا يف ٖزصٙ اجملُٛعز١     املايِّؿز (  225ْعط ضقِ اّعٟ مل غًؿ٘ امل

جملًس األخرل ِٖ : ايةداضٟ َٚػًِ ايهةرل٠ اييت ي غـ ال وحًو َٓٗا إال ا

ٚابٔ َاش١ ٚايذلَصٟ ٚأبٛ زاٚز ٚايٓػا٥ٞ ٚأضبع١ آخطٕٚ   ٖٚٛ صبًس نزدِ  

 َٔ ّٕٛ  قؿع١ ٚغرل َهةٛط بايؿهٌ . 860َه

 ايةػٟٛ . - 33

 املكابٝػ .

َٚهزةٛط    ٚخبزط يف غاٜز١ ازبُزاٍ      ٖزز  639ُنحت اجملًزس األٍٚ يف عزاّ   

  اشلٛاَـ ٚبني ايػطٛض .نُا اؾحٌُ ع٢ً جعًٝكاد يف  بايؿهٌ مجٝع٘ 

 ايػٝس اسبُٟٛ . - 34

 ؾطح َٓع١َٛ اسبسٜز .

 زضاغ١ يف ؾٔ َكطًػ اسبسٜز أٚ أقٍٛ اسبسٜز .

١َّْٛ َٔ  املايِّـ ٖٞ َػٛز٠   ( . 39ْعط ضقِ اقؿع١ مل 78َٚه

 ٖز ( .728أمحس بٔ ج١ُّٝٝ اسبّطاْٞ مل د  - 35

 ايكاضّ املػًٍٛ ع٢ً ؾامت ايطغٍٛ .

ٍ عكٛب١ ؾامت ايطغٍٛ   ايهحاث خبط جًُٝص ٜحٓاٚ ٚايحاضٜذ ايؿك٘ يف نحاث

عةس ايكازض بٔ ضبُس ايكطؾٞ ٚايصٟ َٓع٘ إشاظ٠ خبط ٜسٙ َٛشزٛز٠  املايِّـ 

يف ايكؿع١ األخرل٠ . ٖصا ايهحزاث شٚ ْزسض٠ ؾا٥كز١   ٚاشبزط َكزط٤ٚ ٚعزسز       

  ا١٥ ٚعؿطٕٚ .قؿعاج٘ ذال

 ٖز (.756جكٞ ايسٜٔ ايػةهٞ مل د - 36

 .ايػٝـ املػًٍٛ ع٢ً َٔ غّت ايطغٍٛ 

 . 136ْعط قا١ُ٥ طبطٛطاد شاَع١ يٝسٕ   اجملًس ايطاب    قؿع١ ا

ٖزز   ايٓػزد١   788ْػد١ خبط ضبُس بٔ عةزس اهلل ايكطؾزٞ املًٗزيب يف عزاّ     

 األق١ًٝ .املايِّـ ملخ َطابكحٗا َ  ْػد١ 
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 ٖز ( .402أبٛ اسبػني ضبُس بٔ مجٝعٞ ايػػاْٞ ملد  - 37

 امُلِػَٓس .

 ا٤ األؾدام .صبُٛع١ أظازٜز َطجة١ ٖصا٥ًٝا ظػت أزل

 ْػد١ نحةٗا ضبُس بٔ أبٞ بهط ايصٟ ُٜعطف ٚايسٙ بايٓٛض املكطٟ ايةًدٞ .

 ٖٚٞ :َهحٛب١ خبط ايٝس إشاظاد ٖصا ايهحاث حيٌُ 

 ٖز .613 عاّ يف األْكاضٟ ؾهٌ بٔ ايكُس عةس ايؿٝذ قسَٗا ايٓاغذ البٔ (1

ٖززز إىل عًززٞ بززٔ 639( َززٔ ضبُززس بززٔ عًززٞ بززٔ ضبُززٛز ايكززابْٛٞ يف عززاّ   2

 س بٔ عّػاٍ .أمح

 ( َٔ أمحس بٔ ٜعكٛث بٔ املكطٟ املعطٚف بايكابْٛٞ .3

( َٔ عةس ايكُس بٔ أبٞ ايؿهٌ األْكاضٟ إىل ضبُزٛز بزٔ أبزٞ بهزط بزٔ      4

 ٖز .609ضبُس ايعاَطٟ يف عاّ 

ْػززدحٓا ُنحةززخ قةززٌ ٖززصا ايٛقززخ   ؾٗززٞ ذبززٟٛ إشززاظاد أخززط٣ غٝػززحػطم  

 .َٚهةٛط بايؿهٌ  شٝساشبط ظكطٖا ظًَٓا طٜٛاًل   

 ٖز (.597عةس ايطمحٔ بٔ ازبٛظٟ مل د  - 38

 ايحعكٝل يف أظازٜز ايحعًٝل .

األظازٜز املدحًؿ١ َٔ ٚش١ٗ ْعزط اسبٓابًز١   عُزٌ َٗزِ شزسًا       املايِّـ ٜعاجل 

ُ٘ ظػزٔ بزٔ ازبزٛظٟ يف عزاّ         ٖزز ٚملزخ   613يًؿِٗ ازبٝزس ي ظازٜزز   ََْػزَد

 شٝزس  اشبزط األق١ًٝ نُزا ٜعٗزط َزٔ اشلزاَـ       املايِّـ َطابكح٘ َ  ْػد١ 

 . هةط بايؿهٌا َٜغايةًا ٚ

 ْٜٛؼ بٔ اسبالط . - 39

 . أغاْٝس احملّسذني مل نحابإ ندُإ (

       ٟ  إلبززطاظ ضبحزز٣ٛ ٚقُٝزز١ ٖززصا ايهحززاث بٛنززٛح غززٓٛضز أٚاًل جعًٝززل اسبُززٛ

 ( املٛشٛز ع٢ً ايكؿع١ األٚىل : 34ْعط ضقِ امل 

نُزا  ; اؾحٌُ ٖصا ايهحاث املةزاضى عًز٢ أغزاْٝس املحزأخطٜٔ َزٔ احملزّسذني       

ٚؾٝزز٘ أٜهززًا اغززحسعا٤     س بززصيو خطززٛطِٗ املعبززٛض٠ غززت نززٌ غززٓس     جؿززٗ

ايدلٖإ ابٔ أبٞ ؾطٜـ يٓؿػ٘ ٚألخٝ٘ ٚيةع  أقعاب٘ اإلشاظ٠ َزٔ َؿزاٜذ   
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َ  شنط أؾٝاخِٗ َٚايؿاجِٗ ٚٚؾٝاد نررل َٔ األعٝإ   ايعكط املعحدلٜٔ 

ٚؾززطث َززٔ ضظٝززل    املعحززدلٜٔ نُززا ٜعٗززط شيززو ملززٔ غززام حبززاض ططٚغزز٘   

 ناٚغ٘ .

ْٜٛؼ بٔ ظالط   جٓكٌ َٔ بًس إىل آخط زبُ  األظازٜز    ا٤سعحغا َٛنٛع

  ٚاعحاز ع٢ً َٓػ إشاظ٠ ايؿٝذ يًؿدل ايصٟ أعطاٙ  ايهحاث ٖصا يف ضّجةٗا

 اسبسٜز بهٌ أغاْٝسٙ   ٖٚصٙ جٛشس زا٥ًُا يف ْٗا١ٜ نٌ قػزِ   ٖٚهزصا  

 : اإلشاظ٠ أظٝاًْا ٖصٙ َٓ٘ ظبس صٟاي ايكًكؿٓسٟ ضٚا١ٜ َٔ نً٘ األٍٚ ؾاجملًس

 ايؿاؾعٞ . ايكًكؿٓسٟ ايكطؾٞ عال بٔ إبطاِٖٝ نحة٘ شيو قعٝػ هلل اسبُس

 اجملًس ايراْٞ حيٌُ إشاظاد ُنحةخ خبط نٌ َٔ : 

 ( ايدلٖإ إبطاِٖٝ بٔ أبٞ ؾطٜـ2   ( ضبُس بٔ ضبُس ايٓاؾ1ًٞ

 ( ضبُس بٔ عةس اهلل ايعٜح4ْٞٛ   ( عةس ايععٜع ايػُةاطٞ 3

 (1ملةس ايةاغط( ع6  ( ضبُس بٔ ٜؿةو ايٝٛغؿٞ 5

 ( ايدلْاضٟ 8  ( 49ْعط ضقِ ا( ضبُس بٔ ايعُاز مل7

( ضبُس بٔ أمحس بزٔ عٝػز٢ إَزاّ    10 ( ايكًكؿٓسٟ 9

 َػصس ايػُطٟ بايكاٖط٠  

 ( ضبُس بٔ أبٞ بهط املؿٗسٟ .12( عةس ايطمحٔ بٔ عُط ايٓاؾًٞ      11

 ( عةس اسبل ايػُةاطٞ .13

بٗا األظازٜزز ايزيت جحٓاقزٌ َزٔ     َٔ ٖٓا جحهػ ايططٜك١ املٓٗص١ٝ اييت ُشُعخ 

   ٖٚٓا ٜعٛز ايؿهٌ يصانط٠ ايعطث اييت جؿٛم ظزس ايحكزٛض    ؾطز إىل آخط 

ٖٚصٙ ايططٜك١ َا ظايزخ َحةعز١ عٓزس ايعزطث ايٝزّٛ   يزصا ظبزس أظٝاْزًا ضبزّسذًا          

ِّٚزٙ بٗا ايطُّٚا٠ ايُركا٠ .  ٜطن  بهحاب٘ يٝػصٌ ؾٝ٘ األظازٜز اييت ٜع

ٌَ عٔ جاضٜذ ايركاؾ١ ايعطبٝز١   ٜٚهزاف   ٖصا ايهحاث ٜؿحٌُ ع٢ً باث نا

 .إىل شيو أْ٘ ؾطٜس َٚحُٝع بكعح٘   ٖٚٛ َهةٛط بايؿهٌ ملاًَا 

َهحٛب١ حبطٚف محطا٤ عطٜهز١  ((  أخدلْاململ  ٚ((  قاٍململ  ٚنصيو ايعٓاٜٚٔ أضقاّ

 .ٖز 916ُنحت يف عاّ  .َٚع١ٜٓ بعخاضف جعطٞ ايهحاث َعٗطًا ضا٥عًا 

                                                           

 ٌ ْؿؼ االغِ يف ظٞ اشبطْؿـ بايكاٖط٠ .ٖٛ ايصٟ ب٢ٓ املػصس ايصٟ حيُ (7)
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 ايةعَّاض . - 40

اسبػزٔ بزٔ أمحزس بزٔ      َٞزٔ َؿزاٜذ ايؿزٝذ أبزٞ عًز     شع٤ ؾٝ٘ عٔ نٌ ؾٝذ 

 إبطاِٖٝ بٔ ؾاشإ ايةّعاض .

ايػزابك١   ٚيهٓز٘ ٜؿزحٌُ عًز٢      املدطٛطز١  ٖٛ صبُٛعز١ أظازٜزز َزٔ ْزٛع     

عسز قًٌٝ َٓٗا   ٖصا ايٓزٛع َزٔ ايهحزت ايزصٟ حيزٟٛ اإلشزاظاد ايهزطٚض١ٜ        

 .ٜػ٢ُ املؿٝد١ أٚ ايرةخ 

   ذكز١  ْؿػ٘ ايرةخ َاٍيـ نإ شاإ ايرك١ قعٝػ يف ظح٢ ايها١ًَ قُٝح٘ ي٘ ايرةخ

ظبط نإ طبط٦ًا عٓسَا ايطؿٝـ بني ايهًُحني . َػذل اغدلايؿطم  ٖٛ ٖصا

أملػ بأْ٘ َٔ ايػزٌٗ اسبكزٍٛ عًز٢ إشزاظاد يإلذةزاد مل يف صبًز١ ظاٜحؿزطؾخ        

 (. Z.D.M.G.XX 20زٜط زٜٛجؿٔ َٛضقٔ الْسف شػًؿؿخ ايعسز 

سٙ بعَٔ طٌٜٛ شا٤ عةس اهلل بٔ األظازٜز   ٚبع ض٣ٚ ايصٟ ايةّعاض ٖٛ َراًل ٖٓا

أزلا٤  ٜٚعطٞ   ْؿػ٘ إىل ٜكٌ ظح٢ اإلغٓاز ٜهٌُ ٖٚٛ   ايرابخ أبٞ بٔ اسبػٔ

 املؿاٜذ ايصٜٔ ٜطبطْٛ٘ بايةّعاض   ٖٚهصا ْط٣ إٔ غٓني اإلغٓاز نا١ًَ .

يف ايكززؿع١ األٚىل جٛشززس إشاظجززإ يًؿززٝدني ايززصٜٔ ٜؿززٗسإ بززإٔ عةززس اهلل   

سبزل يف ضٚاٜحز٘ . ٖزصإ ايؿزٝدإ ُٖزا أبزٛ       يسٜ٘ ظزسٜز قزعٝػ ٚيز٘ بزسٚضٙ ا    

ٚأبٛ عةس اهلل ضبُس بٔ عةس اشلازٟ بٔ ٜٛغـ بٔ  ايؿكٝ٘ بٔ إزلاعٌٝ ايؿهٌ

 اشبط ظػٔ ٚعسز ايكؿعاد غخ ٚأضبعٕٛ . قسا١َ املكسغٞ .

 ٖز ( .544ايكانٞ عٝا  ايٝعكيب مل د  - 41

 ايؿؿا بحعطٜـ ظكٛم املكطؿ٢ .

ايةدزاضٟ جكزسٜطًا نزةرلًا َزٔ      اجملًس األٍٚ : جيس ٖصا ايهحاث بعزس قزعٝػ  

املػًُني يصنطٙ األظٛاٍ ايؿدكز١ٝ ٚايعزازاد َٚزا إىل شيزو يًزٓيب قزًٛاد       

 اهلل عًٝ٘ ٚغالَ٘ .

( . ْػزد١  243مل قاضٕ ؾٗطؽ َهحة١ شاَع١ يٝسٕ   اجملًس ايطاب    قؿع١ 

ٖزز   ٖٚزٞ جزاضٜذ    614خبط عةس ازبًٌٝ بٔ ايطػطٟ ملخ نحابحٗا قةٌ عاّ 

ّطظايزز١ املؿززٗٛض ابززٔ شززةرل . َطابكزز١ ٚخطٗززا مجٝززٌ إشززاظ٠ َهحٛبزز١ خبززط اي

 َٚهةٛط بايؿهٌ .
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 ٖز ( .637ابٔ األذرل ازبعضٟ مل د  - 42

ُِس٠  .  ؾطح ايُع

ّٚزْا ايٓٗا١ٜ يف ايػخ ايكؿعادٚ األٚىل عؿط٠ ايػخ ايكؿعاد َكطؿ٢  بٗا ظ

ٚايٓػد١   اشبط ٚانػ ايكؿع١ األخرل٠ َؿكٛز٠    ( 56 ضقِ ْعطا مل ايطا٥ٞ

 َطابك١ .

 يػين بٔ غطٚض املكسغٞ ازبُاعًٝٞ .عةس ا - 43

 نحاث األظهاّ ايهدل٣ .

ْعط طبطٛطاد املحعزـ  اايهحاث ايػابل ٖٛ جعًٝل ع٢ً ايًكت مل ايعُس٠   

.  األظازٜز إىل ٜػحٓس ؾك٘ نحاث . ايهحاث ٖصا يف ( ث252 قؿع١   ايدلٜطاْٞ

ٖززز   ٖٚززٞ ْحززاط ملكاضْزز١ ظززسذخ يف  745ْػززد١ نحةٗززا اإلَززاّ أبززٛ ؾززا١َ يف  

 . َٚهةٛط بايؿهٌ  ظػٔاشبط ١ٜٓ خبطٛط أخط٣ شلصا املاضر   املس

 ٖز (.815ابٔ ايؿع١ٓ اسبًيب مل د  - 44

ُّا٠ بٓٗا١ٜ ايٓٗا١ٜ .  ظاؾ١ٝ اشلسا١ٜ املػ

  ٚغزرل  املايِّزـ  نحاث يف ايؿك٘ ٚازبزع٤ األخزرل َٓز٘ َؿكزٛز   ٖٚزٛ َػزٛز٠       

 َهةٛط١ بايؿهٌ.

 عًٞ بٔ عةس ايهايف ايػةهٞ . - 45

 ايذلاٜٚػ . إؾطام املكابٝػ يف قال٠

قال٠ ايعؿا٤ يف ضَهإ   ٚمت  بعس ايذلاٜٚػ قال٠ يف ٚاظس٠   ضغايحني ٜؿٌُ

ايؿٝذ ظػٔ ايعطزاض ايعزاا األظٖزطٟ    أناف إيٝٗا ٖز   733جأيٝؿٗا يف عاّ 

ؾكززٌ املكززاٍ يف   ململٖززز ( َززصنط٠ جٛذٝززل . ٚاألخززط٣ ٖززٞ    1255املؿززٗٛض مل د

ُّاٍ   يف ايؿك٘ ايؿاؾعٞ . ((ٖساٜا ايع

ٚأيؿخ يف عاّ  ((جاط ايعطٚؽ  ململًٝكًا َٔ ايؿٝذ املطجه٢ َاٍيـ ٖٚٞ ذبٌُ جع

 ٚعسز قؿعاجٗا عؿط . املايِّـ ٖز   ٖٚٞ خبط 751

 اإلَاّ عةس اسبل األظزٟ . - 46

َٔ َػًِ ٚايةداضٟ ٚايذلَصٟ  األظهاّ َٔ أخةاض ضغٍٛ اهلل  ؾٝ٘ نحاث

عاٖس بهط بٔ ضبُس املعطٚف بابٔ اي أبٞ َٔ األخرل٠ ايكؿع١ يف إشاظ٠ جٛشس

ٚ  ٖز ٖٚٞ جزٛضز ؾزٝدني   636ٚجاضخيٗا  ٖٚزٞ ْػزد١ مجًٝز١     .بٝٓز٘  بزني املاٍيزـ 

 َٚهةٛط١ بايؿهٌ أظٝاًْا   ٜةسٚ أْٗا أقسّ َٔ ايػ١ٓ املصنٛض٠ أعالٙ .
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 اسبػٔ بٔ عطؾ١ . - 47

ْعزط  ا مل املعِّٟ ٜٛغـ املؿٗٛض ايعاا َٔ ٖز737 بحاضٜذ إشاظ٠ ع٢ً جؿحٌُ أظازٜز

ٛ    ايهحاث ْاغذ ايًةٓاْٞ اهلل عةس بٔ َةاضى إىل ( 223 ضقِ ْعزط  ا مل َؿزٝد١  ٖٚز

 ( ٚعسز قؿعاج٘ أضبعٕٛ . 40ضقِ 

 اإلَاّ ايؿاؾعٞ . - 48

ٖزٛ َؿزٝد١   ٚشع٤ ؾٝ٘ األظازٜزز ايزيت ضٚاٖزا يف َػزٓسٙ اإلَزاّ ايؿزاؾعٞ         

جؿززٌُ عززسزًا َززٔ اإلشززاظاد أُٖٗززا إشززاظاد عًززٞ بززٔ عةززس ايهززايف ايطبعززٞ    

 ايكؿعاد عؿطٕٚ .ٖز ٚعسز 609ايككًٞ ٚاملطجه٢   ُنحةخ يف عاّ 

 اسباؾغ املكسغٞ . ٞأبٛ ايؿهٌ ضبُس بٔ طاٖط بٔ عً - 49

 ؾطٚط ايهحت ايػح١ .

ْعزط  اٖز بٛاغزط١ ضبُزس بزٔ ٜؿزةو ايٝٛغزؿٞ مل      917َؿٝد١ ُنحةخ يف عاّ 

َُٓعزخ يز٘ اإلشزاظ٠ َزٔ ضبُزس ايعُزاز ايؿزاؾعٞ مل         54ضقِ  ْعزط ضقزِ   ا( ايزصٟ 

 عؿط . د. عسز ايكؿعاأظٝاًْا  اشبط ٚانػ َٚهةٛط بايؿهٌ( . 39

 عةس ايكازض بٔ َكطؿ٢ ايكاؾٛضٟ ايسَؿكٞ . - 50

 خ .ذة

ِٝ٘ َٔ طبحًـ ايرةخ ٖصا خالف األظازٜز    أخط٣ َػا٥ٌ ع٢ً الؾحُاي٘ غابك

 .ٖٓا قا١ُ٥ بايهحت اييت زضغٗا َ  شنط أغاجصج٘  املايِّـٜٛضز 

ٖزز    1081جًُٝصٙ جكٞ ايسٜٔ اسبػٝين اسبكين يف عاّ ْػذ ٖصا ايهحاث 

َرزٌ ٖزصا    .ٜٓحعط اإلشاظ٠ ايالظ١َ عٓسَا ؾاشأ املٛد ؾٝد٘ ٜٚةسٚ أْ٘ نإ 

ذةزاد شٚ قُٝز١ عايٝز١ النحُايز٘ ٚإظٗزاضٙ بكزٛض٠ أؾهزٌ عاملٝزز١        ايٓزٛع َزٔ األ  

 زضاغاد ظا١ًَ . عسز قؿعاج٘ اذٓحإ ٚغحٕٛ .

 ضبت ايسٜٔ أبٛ ايعةاؽ أمحس بٔ عةس اهلل ايطدلٟ املهٞ ايؿاؾعٞ . - 51

 أظازٜز َؿه١ .

عًزٞ بزٔ   املايِّـ ايكعاث   ٖٚٛ ْػد١ جًُٝص  بع  دلظج اييت األظازٜز ٜؿطح

 .ٖز 650أٜٛث بٔ َٓكٛض املكسغٞ بحاضٜذ 

ّّ ايكزط٣         قزؿ١  يف ايكط٣ قؿ٠ٛ   ْ٘ؿػ ًُايِّـي ظّصز١ املكزطؿ٢ ٚطٛاؾز٘ بزأ

 ٜٛضز َ  َػا٥ٌ أخط٣ ٚقزؿًا ملهز١ يف ظَزٔ ايزٓيب      ٖٚٛ نحاث َِٗ شسًا

 ذالذٕٛ .ٖز ٚعسز قؿعاج٘ ١٦َ ٚأضب  651ُٚنحت يف عاّ 
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 ايهٛيف . ٢أبٛ ظنطٜا حيٝ - 52

 أَايٞ .

 سٜس َٔ اإلشاظاد أَحعٗا اآلج١ٝ :َؿٝد١ يف األظازٜز جؿحٌُ ع٢ً ايع

اشباقزز١ بٓاغززذ ايهحززاث ضبُززس بززٔ عةززس ايععٜززع بززٔ األخهززط بحززاضٜذ       (1

 ٖز .621

إىل ضبُس بٔ عةس اهلل بٔ أمحس املعطٚف بزابٔ احملزت ٖٚزٛ جًُٝزص املزّعٟ         (2

 ( .223ْعط ضقِ امل 

ظ٠ َززٔ عةززس اهلل بززٔ ٜعكززٛث بززٔ أمحززس بززٔ ٜعكززٛث املكززطٟ مل أٚ ابززٔ      إشززا (3

 ٖز .677ايكابْٛٞ ( بحاضٜذ 

 . ٞاملصنٛض أخرلًا عً ٞألخ (4

 أظٝاًْا   ٚعسز ايكؿعاد غخ ٚعؿطٕٚ .بايؿهٌ  َٚهةٛط ٚانػ اشبط

 ٖز ( .551ابٔ ايكِٝ مل ضبُس أبٛ بهط ايصضا٥عٞ د   - 53

 ايحصنط٠ .

املايِّـ ع١ عٔ قهاٜا ؾًػؿ١ٝ خبط حيٟٛ ذالس عؿط٠ قؿ -ازبع٤ األٍٚ 

   يف آخطٙ ؾح٣ٛ ُنحةخ خبط ابٔ ظصط ايعػكالْٞ .

 أبٛ بهط بٔ أبٞ ايسْٝا . - 54

 ِقط٣ ايهٝـ .

أظازٜزز جحعًزل بهزطّ ايهزٝاؾ١ ٚأؾزعاض عاَٝز١ يف ٖزصا املٛنزٛع   نحززاث         

ايٓػزد١ خبزط ضبُزس بزٔ ٜؿزةو ايٝٛغزؿٞ        .شٝس َِٚٗ عٔ ايعازاد ايعطبٝز١  

 ( ؾٝ٘ إشاظ٠ إبطاِٖٝ بٔ عال٤ ايكًكؿٓسٟ .49ضقِ  ْعطاٖز مل 918يف عاّ 

 خاق١ يف ايٓكٛم .اشبط ٚانػ َٚهةٛط بايؿهٌ 

 عسز قؿعاج٘ اذٓحإ ٚعؿطٕٚ َٔ اسبصِ ايكػرل.

 ْؿؼ املايـ ايػابل .  - 55

 ؾهٌ عؿط شٟ اسبص١ .

 66عٔ ؾهٌ ايّٝٛ ايصٟ ٜػةل اسبض   ايٓاغزذ ٖزٛ ْؿزؼ املزصنٛض يف ضقزِ      

 عاد غة  .ٖز ٚعسز ايكؿ1189ٚجاضخي٘ 



 المنورة المدينة ودرادات بحوث مركز مجلة

 

67  
 أبٛ ايدلناد  َطعٞ  املعطٚف بابٔ عػانط ايدليٛغٞ .ضبُس  - 56

 (40غٓس مل اجملًس ضقِ 

ٔ  إشاظ٠ ٚؾٝ٘  املايِّـ خبط ٘  َز ِ  ؾزٝد ٔ  إبزطاٖٝ ٞ  عُزط  بز ٞ  ايةكزاع بحزاضٜذ   ايؿزاؾع

 اشبط َكط٤ٚ ٚعسز ايكؿعاد غخ عؿط٠ َٔ اسبصِ ايكػرل . .ٖز 838

 ابٔ َؿٝـ . - 57

 ؾطح ايكال٠ املؿٝؿ١ّٝ .

ٚف شساّ بزني ايعًُزا٤ ٜطًزت ؾٝز٘ املكزسض٠ عًز٢ ايحعُزل يف ايعًزّٛ           زعا٤ َعط

ٚعًٝٗا ربطجياد عسٜس٠ . ؼ ايحدطجياد ٖٞ اإلنزاؾاد   املايِّـ ٖصٙ َػٛز٠ 

ٚايحعززسٜالد ايززيت دبززطٟ عًزز٢ أقززٌ املػززٛز٠   ٚجٛشززس يف اشلززاَـ ٚجٓحٗززٞ    

 غ اشبط َعح٢ٓ ب٘ ٚعسز ايكؿعاد غة  ٚعؿطٕٚ . ((قػ  ململزا٥ًُا به١ًُ 

 ايسا٥ِ ايطاؾسٟ املايهٞ . عةس - 58

 َػٓس .

ٖز َٚع٘ إشاظج٘ يحًُٝصٙ مجاٍ اإلزنٟٛ   ٜالظغ 1148بكًِ املاٍيـ بحاضٜذ 

إٔ املايززـ ْؿػزز٘ ٖززٛ ايززصٟ نحززت اإلشززاظ٠   اشبززط ذدززني ٚيهٓزز٘ ٚانززػ     

 ٚعسز ايكؿعاد غة  .

 ضبُس اإلبطاؾٞ املكطٟ :  - 59

 ؾها٥ٌ ي١ًٝ ايٓكـ َٔ ؾعةإ .

ٖززز   اشبززط قززػرل ٚيهٓزز٘ َكززط٤ٚ   ٖٓززاى     1250بحززاضٜذ  املايِّززـَػززٛز٠ 

 ربطجياد عسٜس٠ ٚعسز ايكؿعاد غخ .

 هٞ .ٝؾٗاث ايسٜٔ أمحس بٔ ضبُس األظٖطٟ املعطٚف بةاشاْ - 60

 ايًؿغ احملطَّض يف أعُاٍ ايُطِب  املػِطط .

ٖز . 1185ٖٚٞ ْػد١ ازبدلجٞ املاضر املؿٗٛض بحاضٜذ   ضغاي١ يف عًِ ايؿًو 

 . عسز ايكؿعاد غة اشبط ٚانػ ٚ

 املاضر . -عةس ايطمحٔ ازبدلجٞ  - 61

 َس٠ زخٍٛ ايؿطْػٝؼ مبكط .

 ٖز .1217َػٛز٠ نحةٗا ٖصا املاضر ايؿٗرل يف عاّ 

قا٥ُحٓزا ايسٚضٜز١ األٚىل    اْعزط َِٗ يًع١ًُ ايؿطْػ١ٝ عًز٢ َكزط مل    ٖٚٛ جاضٜذ

 جػ  ٚأضبعٕٛ . عسز ايكؿعاد( َ  ربطجياد   اشبط َعح٢ٓ ب٘ ٚ 76ضقِ 
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 ايػين ايٓابًػٞ .عةس  - 62

ُّل . ّٞ اسب  املكاقس املدكِّك١ يف بٝإ ن

ٚنزصيو ايةزسٚ عزاز٠      يعالط ايطَٚاجٝعّ ٚأَطا  أخط٣ ٜحةز  أٖزٌ ايؿزطم    

ُّل ع٢ً أشعا٤ َع١ٓٝ َٔ ايػٝكإ ٚاألشضع ٚجػطٝحٗا بٛضق١ َٔ  ٚن  ظة١ ُظ

ًِْٝو ايؿاضغٞ   ٖٚٞ ؾصط٠ ايحني أٚ ؾصط٠ ؾان١ٗ يٝٓز١   ظّةز١ اسبُزل     ايًِ

جكٝعززًا   ٜززحِ جػٝرلٖززا نززٌ ٜززّٛ ُٜٚعحٓزز٢ بػػززٌ     جعززل عًزز٢ ازبًززس ٚجػززةت 

ازبززطح شٝززسًا   يف ٖززصٙ ايطغززاي١ ايكززػرل٠ ٜٓززاقـ ايكززٛيف ايؿززٗرل عُززا إشا 

ْػد١ خبط  .نإ ايؿدل املكاث بايحكٝػ َعصٚضًا أٚ جيت عًٝ٘ ايٛن٤ٛ 

أضبز    عسز ايكؿعادٚ  اشبط ٚانػ ايػابل    املايِّـ ظػٔ ازبدلجٞ ٚايس 

 َٔ اسبصِ ايكػرل .

 س ايعصُٞ .أمح - 63

 ذةخ .

نزإ أظزس ؾزٝٛخ٘ عةزس ايكزازض      . ٜحعسس عٔ َٛانٝ  طبحًؿ١ بزسٕٚ إشزاظ٠   

بػُع١ عع١ُٝ يف ايؿطم ٜؿاضن٘  املايِّـٜحُح  . ( 24ضقِ  اْعط مل ايةػسازٟ

مجٌٝ  َهحٛب١ خبط املايِّـ َػٛز٠ . ايذلمج١ اييت جًٞ ٖصٙ (  يف مل ابٓ٘ ؾٝٗا

 غخ ٚمخػٕٛ . د. عسز ايكؿعا١٦ًَٝٚ بايحدطجياد ٚايؿطت

 ٖز ( .1086ؾٗاث ايسٜٔ أمحس بٔ أمحس ايعصُٞ ملد  - 64

زضؽ ع٢ً ايؿزٝذ ضبُزس غزاضٟ ايزسٜٔ      .ٜعاجل َٛانٝ  طبحًؿ١ بسٕٚ إشاظ٠ 

٘  عٔ ٖٛ ٜكٍٛ نُا ٖز1069 عاّ يف ايساْرلٟ املػزٛز٠   . ايطغزاي١  ٖزصٙ  آخزط  يف ْؿػز

  إ ٚأضبعٕٛ . عسز ايكؿعاد أظٝاًْا .بايؿهٌ  ١ط ٚانػ َٚهةٛطخب

 يػداٟٚ .ا - 65

١ّٝ خسجي١ ع٢ً عا٥ؿ١ .  ضغاي١ يف أؾهً

عزسز  . ْػدٗا ابٔ أمحس ايعصُٞ ٚاشبط َكط٤ٚ َٚهةٛط بايؿهٌ أظٝاًْا 

 ايكؿعاد غخ .

ٌَّ بٔ إٜٗاث . - 66  املا

 أظازٜز أبٞ عاَط ازُبٗين .

   ٖزز 1189 عاّ يف ايطا٥ٞ خٍطٗا   املطجه٢ قٍٛ ظػت ايطا٥ٞ ملكطؿ٢ ايطٚا١ٜ

 ايكؿعاد عسز . جعًٝل ؾاضغٞ اشبط . َؿٝد١ ؾٗٞ ٚشلصا املطجه٢ َٔ إشاظ٠ ؾٝٗا

 أضب  عؿط٠ .
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 أمحس بٔ ظصط ايعػكالْٞ . - 67

 َظِشط امُلصَطّ عٔ غّت املػًِ .

ٖٛ ْؿؼ املايـ ايصٟ ََْػَذ  يف ذبطِٜ شنط ايٓاؽ بايؿط ٚاالغحٝاث . زضاغ١

 ٖز ٚعسز ايكؿعاد غة  .1189ٚجاضخيٗا  66ضقِ 

 . ظػٔ بٔ أّ قاغِ املطازٟ ايٓعٟٛ - 68

ٌّ َٔ اإلعطاث . ٌَُ اييت شلا ضب  ضغاي١ يف ازُب

َُززحكٔ َٚهززةٛط  1114ْػزد١ نحةٗززا ضبُزس ايػُززطٟ يف عزاّ     ٖززز   ٚاشبزط 

 بايؿهٌ ٚعسز ايكؿعاد غخ .

 أمحس ايٓدًٞ املهٞ . - 69

ٖز   ٚعسز ايكؿعاد 1121 عاّ يف ََْػَدٗا ايصٟ ايػُطٟ ضبُس يحًُٝصٙ إشاظ٠

 أضب  .

 ضبُس بٔ ٜٛغـ ايػٓٛغٞ . - 70

 ز املعس٠ بٝخ ايسا٤ .ؾطح ظسٜ

ُِٝزز١ بٝززخ ايززسٚا٤ .     ٖٚززٛ خبززط ايػُززطٟ   ٖززصا ظززسٜز املعززس٠ بٝززخ ايززسا٤ ٚاسِب

 .ٖز 1114ٜٛغـ بٔ خايس ايكعطاْٞ ايةػاطٞ املايهٞ ٚجاضخيٗا 

ٌّ َا اؾزحة٘ بٓػزة١ ايٓاقز١ يف     ٖٚزٞ   (( باْزخ غزعاز   ململٚاإلٜهاح ٚاإلضؾاز يف ظ

 ْػد١ نحةٗا ايػُطٟ يف ْؿؼ ايػ١ٓ .

 َهةٛط بايؿهٌ أظٝاًْا .اشبط َكط٤ٚ ٚ

 ْٞ :جؿحٌُ ع٢ً ضغايحني نحةٗا عةس ايطمحٔ ايؿٝدٛ - 71

ألبٞ ايكاغِ غًُٝإ بٔ أمحس بٔ أٜٛث ايطدلاْٞ   ٖٚٞ ذالذٝاد املعصِ  (1

دًكزز١ َززٔ نحززاث ايطدلاْززٞ ايط٥ٝػززٞ حايهززةرل   ٖٚززٞ األظازٜززز املػ

 ٜٚطٜٚٗا عٓ٘ يف ايطةك١ ايراير١ .

ز يف ايطةكز١ ايطابعز١ َػزحدطش١    يٓؿؼ املايـ : ايطباعٝزاد ٖٚزٞ أظازٜز    (2

 .َٔ ْؿؼ ايهحاث 

 .ٖز 1189عةس ايطمحٔ ايؿٝدْٛٞ يف عاّ  إىل خبط٘ إشاظ٠ ميٓػ ٖٓا املطجه٢

 اشبط َكط٤ٚ ٚعسز ايكؿعاد أضب  ٚذالذٕٛ ٚبٗا جعًٝكاد يف اشلٛاَـ .
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 . (TAمل ٖز (1205مل د  املطجه٢ ايعبٝسٟ َاٍيـايػٝس  - 72

 ُؼ ايةابًٞ .امُلطب٢َّ ايهابًٞ ؾُٝٔ ض٣ٚ عٔ ايؿ

ٖز( ٖٚٛ 1205ملد ايةابًٞ ايؿُؼ   األظازٜز يف   اخل ... ايػٝس ايؿٝذ ربطٜض

ََُةصٌَّ مل   ( .210ٚ 196جاضٜذ ازبدلجٞ   اجملًس ايراْٞ   قؿع١  اْعطَُعسِّس 

 ٢امُلطّبزز ململ ُٜصًززت ظٝززز اسبصززاظ َززٔ قززسّ ـاملايزز إٔ ْززسضى ايهحززاث عٓززٛإ َززٔ

 بحزاضٜذ  املايِّـ َػٛز٠ . ؾٗٞ طةل ٖٚٛ ( اإلْسٜع مل اشلٓس شعض َٔ شاٖعًا (( ايهابًٞ

 . ٚذالذٕٛ غة  ايكؿعاد عسز . اشلٛاَـ يف ٚربطجياد جعًٝكاد ٚؾٝٗا ٖز1183

 املايـ ايػابل . - 73

 صبًس حيحٟٛ ذالس إشاظاد   ٖٞ :

ايػزابل بحزاضٜذ   املايِّزـ  ( إشاظ٠ يحًُٝص املطجهز٢ ٖٚزٛ ضبُزس ايعزاَط خبزط      1

 ٖز ٚعًٝٗا خحُ٘ .1204

 ٠ يٓؿؼ ايؿدل َٔ عةس املٓعِ ازبطشاٟٚ َهحٛب١ خبط٘ .( إشاظ2

( إشاظ٠ يٓؿؼ ايؿدل ٖٚٛ ضبُس ايعاَط خبط ٜسٙ َٚكّسم ع٢ً ايحٛقٝ  3

مل َحٛؾ٢  ٖز1189 عاّ يف اسبطٜرٞ ط٘ بٔ غًُٝإ ؾٝد٘ َٔ ( قػ مل به١ًُ

 ٖز ( ٚعسز ايكؿعاد  اْٞ عؿط٠ .1199عاّ 

 املايـ ايػابل . - 74

١ خبط غًُٝإ بٔ ط٘ اإلنطاؾٞ اسبطٜرٞ صبُٛع١ إشاظاد نًٗا َهحٛب

باإلنزاؾ١ إىل ذزالس   ; ي٘ َ  ؾزٗاز٠ ض٥ٝػز٘ املطجهز٢    ايطقِ ايػابل (  اْعطمل 

إشزاظاد يعًززٞ بزٔ عةززس اهلل بزٔ أمحززس ايعًزٟٛ نحةٗززا بٓؿػز٘ ٚقززّسم عًٝٗززا      

 ٚعسز ايكؿعاد  اْٞ عؿط٠ . .ٖز 1189املطجه٢ يف عاّ 

 أبٛ طاٖط أمحس بٔ ضبُس ايِػًِْؿّٞ  . - 75

ّٞ   أظازٜزز َؿزٝد١ ََْػزَدٗا عةزس          ازب ع٤ ايحاغز  َزٔ أحبزاس ايؿزٝذ ايِػزًِْؿ

 : ٖز   ٚجؿحٌُ ع631٢ًػطٟ يف عاّ جازبًٌٝ بٔ ضبُس بٔ 

ٖزز بزسٕٚ   654( إشاظ٠ ألبٞ بهط عُزط بزٔ عةزس ايزطمحٔ اسبػزٝين بحزاضٜذ       1

 . (قػ مل شنط ن١ًُ 

بزٔ  إشاظ٠ يعةس ايطمحٔ بٔ ٜٛغـ بٔ ايطؿٌٝ َٔ ضبُس بٔ عةس ايععزِٝ  ( 2

 ( .قػ  ملعةس ايكٟٛ املٓصضٟ َ  ن١ًُ 

 غخ ٚعؿطٕٚ . عسز ايكؿعاد ػ ٚاشبط ٚان
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 .املايِّـ ْؿؼ  - 76

 ازبع٤ اشباَؼ َٔ نحاث ايػًؿٞ .

ٟ حاي خطٗا َؿٝد١ . أظازٜز ٔ  يعةزس  إشزاظ٠  . ػزط ٔ  ايزطمح ـ  بز ٔ  ٜٛغز ٔ  اهلل ٖةز١  بز  بز

اشبط ٚانػ َٚهةٛط  .عًٝٗا ضبُس بٔ عةس ايععِٝ املٓصضٟ  قّسم ايطؿٌٝ

 أظٝاًْا ٚعسز ايكؿعاد أضب  عؿط٠ . ؿهٌ باي

 أبٛ بهط بٔ أمحس بٔ غًُٝإ ايصضا٥عٞ . - 77

 ضغاي١ يف ُظْهِ َٔ جهًٍِ بايُهْؿطّٜاد .

ٚاشبط نةرل َٚهةٛط بايؿهٌ أظٝاًْا   ٚعسز ايكؿعاد    املايِّـ خبط

 غخ عؿط٠ .

 ايكانٞ أبٛ اسبػني عًٞ اشبالعٞ . - 78

 ازبع٤ ايرأَ َٔ ايؿٛا٥س املٓحكا٠ .

ٚقزّسم عًز٢   ٖزز    626ٗا أبٛ بهط ايةًدزٞ يف عزاّ   ازٜز . َؿٝد١  نحةأظ

 األخزرل  .ٖزز  627قزّةاح املكزطٟ املدعَٚزٞ يف عزاّ      ٢إشاظجٗا ظػٔ بزٔ حيٝز  

ٖٓايو  .ٖز 627إشاظ٠ ذا١ْٝ يعًٞ بٔ املعٍؿط بٔ ايكاغِ ايٓؿٞ يف عاّ  أناف

 اييت (قعٝػ  ملإشاظجإ أخطٜإ ٚيهُٓٗا غرل َعحُسٜٔ يعسّ ٚشٛز ن١ًُ 

 اشبط شٝس ٚعسز ايكؿعاد اذٓحإ ٚعؿطٕٚ .   ٜكسم باشاظجٗا ايؿٝذ

 ْؿؼ املايـ . - 79

 ازبع٤ ايحاغ  َٔ ايؿٛا٥س املٓحكا٠ .

َرٌ ايطقُني  دًْٞؿؼ اإلشاظاد ٚخبط اية ٚؾٝ٘ ايػابل املٛنٛع ْؿؼ ٜؿٌُ

 ٚذالذٕٛ .مخؼ  عسز ايكؿعاد .ايحايٝني 

 . املايِّـْؿؼ  - 80

كإ َٔ َٛانٝ    ٚؾٝ٘ إشاظ٠ َٔ إبطاِٖٝ بٔ اجملًسإ ايػاب حيًُ٘ َا حيٌُ

ُإ بززٔ ٜٛغززـ بززٔ َؿًززػ املكسغززٞ  ٝعؿٝززـ ايززسٜٔ بززٔ إغززعام اآلَززسٟ يػززً 

 اذٓحإ ٚذالذٕٛ . عسز ايكؿعاد .ٖز 771بحاضٜذ 

 . املايِّـْؿؼ  - 81

 ازبع٤ اسبازٟ عؿط َٔ ايؿٛا٥س املٓحكا٠ .

ّ األ ُنحةخ . ٚعؿطٕٚ  إ ايكؿعاد ٚعسز   78 ضقِ املدطٛط١ َرٌ ايحايٝز١   ضقزا

خبط احملسس ايؿٗرل أمحس بٔ خًٌٝ بٔ أمحس ايًةٛزٟ ايؿاقٌ  اشبط ٚظح٢

َُِعهِ ٚيهٓ٘ ْازضًا َا ٜهةط بايؿهٌ .867األذطٟ يف عاّ   ٖز   اشبط 
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 اسباؾغ عةس ايطظِٝ ايعطاقٞ . - 82

أظازٜزز . َرزٌ ٖزصٙ اجملُٛعز١ يف     . غةع١ صبايؼ َٔ أَايٞ اسباؾغ ... اخل 

 (قعٝػ  ملٖا ايؿطقٕٝٛ ذةحًا ٚال زاعٞ يٛن  ن١ًُ ٜس عاا َرٌ ٖصا ٜعحدل

 ( عسز ايكؿعاد غة  ٚعؿطٕٚ .40ايطقِ  اْعطمل 

 أبٛ بهط مل ّ بٔ عةس ( بٔ احملت . - 83

 األضبعٕٛ ظسٜرًا احملة١ّّٝ  

  إ ٚعؿطٕٚ . عسز ايكؿعاد

 صبٍٗٛ . - 84

 مخؼ ٚعؿطٕٚ  عسز ايكؿعاد.  ٢ٓايةاث يف ايُه

 ٞ .عةس ايطظِٝ بٔ عةس ايهطِٜ ايػُعاْ - 85

إْٗززا َكحطؿززاد َززٔ نحززت ايػززُعاْٞ مجعٗززا       أظازٜززز ٚأخةززاض ٚأؾززعاض .  

 ايًةٛزٟ   ٚعسز ايكؿعاد جػ  عؿط٠ .

 أبٛ عُط عةس ايٛاظس بٔ ضبُس بٔ َٗسٟ . - 86

-أظازٜز بطٚا١ٜ أبٞ مل  - ََِدًْس . -  ( ضبُس بٔ 

 إظس٣ ٚعؿطٕٚ . عسز ايكؿعادٚ

 قاغِ بٔ ضبُس بٔ ٜٛغـ ايدلظايٞ مل األظازٜز ايعٛايٞ ( - 87

 اْعطاهلل ظٜٓت بٓخ أمحس بٔ عةس ايٛاظس املكسغٞ مل  أّ عةس بطٚا١ٜ ظازٜزأ

 ٚعسز ايكؿعاد ذالذٕٛ .. ( 93ضقِ 

 ابٔ ظصط ايعػكالْٞ . - 88

 أضبعٕٛ ظسٜرًا عٔ أضبعني ؾٝدًا ؾاَٝني .

 األضبعٕٛ ظسٜرًا بطٚا١ٜ أبٞ بهط املطاغٞ املسْٞ ايعرُاْٞ .

 أضب  ٚأضبعٕٛ . عسز ايكؿعاد

 س اشبطاقٞ .أبٛ ايكاغِ أمح - 89

 ايؿٛا٥س املٓحكا٠ .

ُٕ ٚعؿطٕٚ .  أظازٜز بطٚا١ٜ عًٞ ايحٓٛخٞ   ٚعسز ايكؿعاد  ا

 أبٛ ايؿحػ ضبُس بٔ اسبػني األظزٟ . - 90

عززسز  .َززٔ بززني ايكززعاب١ ٚايحززابعني    يف َززٔ ٚاؾززل ازلزز٘ اغززِ أبٝزز٘      ضغززاي١

 مخؼ عؿط٠ . ايكؿعاد
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-اسباؾغ أبٛ مل  - 91 -  . ( اسبػني بٔ أمحس بٔ بهرل -

 َٔ ازل٘ أمحس أٚ ضبُس . يف ؾها٥ٌ 

ٚيهٔ ع٢ً ؾهٌ ٖصٜٔ االزلني عًَُٛا .  شيو ؾكط ع٢ً ايٓيب  ال ٜٓطةل

 عؿط . عسز ايكؿعاد

 أبٛ عةس اهلل ايكٛضٟ . - 92

. ّٟ  شع٤ َٔ اْحداث ايكٛض

 .طغٞ ٓأظازٜز بطٚا١ٜ أبٞ ايػٓا٥ِ ضبُس بٔ عًٞ بٔ َُٕٝٛ اي

 أضب  عؿط٠ . عسز ايكؿعاد

 غٞ .ضبُس بٔ عةس ايٛاظس املكس - 93

 . (ًٝا َٔ أَػو ؾٝطاًْا أٚ شِّ ملشع٤ ؾٝ٘ ططم ظسٜز 

 ٚعسز قؿعاج٘ ذالس ٚعؿطٕٚ .. ؾطح يًعسٜز املصنٛض 

 .املايِّـ ْؿؼ  - 94

 ؾها٥ٌ ايكطإٓ ٚذٛاث َٔ جعًٍُ٘ ٚعًٍُ٘ .

 أضب  ٚأضبعٕٛ . عسز ايكؿعاد

 ٚيٞ ايسٜٔ أبٛ ظضع١ أمحس بٔ اإلَاّ عةس ايطظِٝ ايعطاقٞ .  - 95

 يٞ أبٞ ُظِضع١ .أضبع١ صبايؼ َٔ أَا

 ٚعسز ايكؿعاد غخ .. أظازٜز 

 اسباؾغ ضبُس بٔ أمحس ايصٖيب . - 96

 َؿٝد١ بٔ عٍطاف 

 اذٓحا عؿط٠ . عسز ايكؿعاد

 ايؿطظزم . - 97

 قكٝس٠ ايؿطظزم يف عًٞ ظٜٔ ايعابسٜٔ .

ؾٝٗززا ايعسٜززس َززٔ اإلشززاظاد   ٖززصٙ ايككززٝس٠ ايطا٥عزز١ َهززةٛط١ بايؿززهٌ      

 أضب  عؿط٠ . . عسز ايكؿعادملاًَا 

 ظصط ايعػكالْٞ .ابٔ  - 98

 ذالس عؿط٠ . عسز ايكؿعادايةػط ٚاملةرٛس يف خدل ايدلغٛس . 



 في ليدن ( مكتبة المدينة المنورة)  فهرس مخطوطات

 

66 
 أمحس ايًةٛزٟ . - 99

 غخ . عسز ايكؿعاد .شع٤ ؾٝ٘ ظسٜز املكاؾع١ 

 أبٛ بهط ضبُس بٔ خًـ املطظبإ . - 100

 عزسز ايكزؿعاد   .شع٤ ؾٝ٘ أخةاض َٓحكا٠ َزٔ نحزاث اشلزساٜا البزٔ َطظبزإ      

  اْٞ عؿط٠ قؿع١ .

 سبًِٝ بٔ جُٝٞ .ؾٗاث ايسٜٔ عةس ا - 101

 . ًَٞٝٗ  مخؼ . عسز ايكؿعادربُٝؼ ٚأبٝاد ايُػ

 أبٛ عرُإ إزلاعٌٝ بٔ عةس ايطظِٝ ايكابْٛٞ . - 102

 أظازٜز َٓحكا٠ َٔ نحاث املا٥حني البٔ ايكابْٛٞ .

 مخؼ عؿط٠ . عسز ايكؿعاد

 ٖز (656اسباؾغ عةس ايععِٝ املٓصضٟ ملد  - 103

 صبًؼ يف قّٛ ّٜٛ عاؾٛضا٤ .

 جػ  . عسز ايكؿعاد

-انٞ أبٛ مل ايك - 104 -  ( ضبُس بٔ عًٞ ازباٍلبٞ . -

 أضب  عؿط٠ . عسز ايكؿعاد .شع٤ ؾٝ٘ أظازٜز ابٔ ازبالبٞ 

 ضبُس بٔ عطبؿاٙ اشلُساْٞ . - 105

ًَِهإ   أضب  . عسز ايكؿعاد .قكٝس٠ ابٔ خطٝت َظ

 أمحس بٔ ظصط ايعػكالْٞ . - 106

 عزسز ايكزؿعاد   .َٓحدت َٔ ازبع٤ ايرايز َزٔ ظزسٜز أمحزس بزٔ ُخعميز١      

 .ذالس عؿط٠ 

 ظصٜؿ١ بٔ غعس ايّٛظإ . - 107

ذزالس   عزسز ايكزؿعاد   .شع٤ ؾٝ٘ صبًؼ َٔ أَايٞ اسبػني بٔ عةس املًزو  

 ٚعؿطٕٚ .

 اسباؾغ أبٛ بهط أمحس بٔ اسبػني ايةٝٗكٞ . - 108

 أضب  عؿط٠ . . عسز ايكؿعادنحاث يف ظٝا٠ األْةٝا٤ يف قةٛضِٖ 

 أمحس ايًةٛزٟ . - 109

 ٣ عؿط٠ .إظس عسز ايكؿعاد .َٔ ذةخ ابٔ مجاع١ ايهٓاْٞ  جًدٝل
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 اإلَاّ ايةكاعٞ مل ؟ ( - 110

 جػ  . . عسز ايكؿعادؾٗطغخ جأيٝـ اإلَاّ ايةكاعٞ 

 صبٍٗٛ . - 111

 . عسز ايكؿعادشع٤ ؾٝ٘ ظسٜز أعُاض أَيت َا بني ايػحني إىل ايػةعني 

 عؿط .

-أبٛ مل  - 112 -  ايٓصاض .بٔ ( ضبُس بٔ ضبُٛز  -

 جػ  . . عسز ايكؿعادشع٤ ؾٝ٘ أخةاض ٚظهاٜاد ٚأؾعاض 

 ضٟ .أبٛ طايت ايعؿا - 113

 غة  . . قؿعاج٘شع٤ ؾٝ٘ اعحكاز اإلَاّ ايؿاؾعٞ 

 صبٍٗٛ . - 114

 عؿط . . قؿعاج٘املٓحدت َٔ ؾٛا٥س شعؿط ايركؿٞ 

 صبٍٗٛ . - 115

 غخ عؿط٠ . . قؿعاج٘ؾٗطغخ َكّٓؿاد اإلَاّ ايػٝٛطٞ 

 جاط ايسٜٔ ايػةهٞ . - 116

إظززس٣  . عززسز ايكززؿعاد ؾززطح قكززٝس٠ جززاط ايززسٜٔ ايػززةهٞ يف األيػززاظ    

 عؿط٠ .

 أمحس ايًةٛزٟ . - 117

 َٓحكا٠ َٔ ايػؿ١ٓٝ ايةػساز١ٜ يًعاؾغ ايػًؿٞ .

 ؾٝ٘ إشاظ٠ خط١ٝ شبًٌٝ بٔ عةس ايكازض ازبعدلٟ   ؾاضح ايؿاطة١ٝ .

 اذٓحا عؿط٠ . عسز ايكؿعاد

 .املايِّـ ْؿؼ  - 118

إظززس٣  . عززسز ايكززؿعادأظازٜززز َٓحكززا٠ َززٔ ؾٛا٥ززس َززٔ ظػززني اسبٓززا٥ٞ  

 عؿط٠ .

 .املايِّـ ْؿؼ  - 119

ّٓؿاد ؾززٝذ اإلغززالّ أمحززس بززٔ ظصززط     . عززسز ايكززؿعاد ايعػززكالْٞ  َكزز

 إظس٣ عؿط٠ .
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 صبٍٗٛ . - 120

 غخ عؿط٠ . . عسز ايكؿعادضغاي١ يف أْػاث ضشاٍ اسبسٜز 

 اسباؾغ أبٛ اسبّصاط . - 121

 :َُٓحك٢ َٔ َؿٝد١ اسباؾغ أبٞ اسبصاط ؾٝ٘ 

ٚغًُٗا ي٘ ؾٝد٘   ( إشاظ٠ حملُس بٔ أمحس بٔ عرُإ ايصٖيب خبط ٜسٙ 1

 ٖز .738ابٔ ايطاٖطٟ بحاضٜذ 

َٔ ايصٖيب سبُع٠ بزٔ عُزط بزٔ أمحزس اسبهزاضٟ ايزصٟ نحةٗزا         ( إشاظ2٠

 ٚعسز ايكؿعاد ذالس عؿط٠ .. ٖز ٖٚٞ خبط ايصٖيب 742يف عاّ 

 ايكانٞ أبٛ عةس اهلل ايهيب . - 122

 أَاٍ ايهيب .

 :ٖز ٚؾٝٗا 692خبط ايصٖيب بحاضٜذ 

َٚع٘ عؿط٠ َؿاٜذ آخطٜٔ َزٔ بٝزِٓٗ     يٓؿؼ اسبهاضٟ ( إشاظ٠ خبط٘ 1

 طمحٔ ٚأمحس بٔ َٓٝـ ايصضا٥عٞ .ابٔ ايصٖيب عةس اي

 عؿط٠ . اذٓحا . عسز ايكؿعاد( إشاظ٠ ملػحصٝعٜٔ عسٜسٜٔ 2

  ٖزٞ شزٛاٖط قزػرل٠ يًٛنزٛح ٚايسقز١       81نٌ ؾكط٠ أٚ َاز٠ جةسأ بايطقِ 

 ٚغايةًا حملحٛاٖا أٜهًا .

 ؾٝذ ضبُس ايععٜعٟ املكطٟ . - 123

 إشاظ٠ ايؿٝذ عةس ايطمحٔ اسبٓةًٞ ايٖٛابٞ .

ٖٛزابٞ ايؿزٗرل ٜحػزًِ إشزاظ٠ ٖٓزا َهحٛبز١ خبزط        ظؿٝس َاغؼ املزصٖت اي 

ٖززز اشبززط نززةرل  ٚٚانززػ  1242ايعززاا املكززطٟ ضبُززس ايععٜززعٟ يف عززاّ  

 اسبطٚف ٚعسز ايكؿعاد  إ .

 ضبُس بٔ عةس ايٖٛاث ايٓصسٟ . - 124

 ٜؿحٌُ ع٢ً أضب  ضغا٥ٌ :

 ( يف ظهِ أظٛاٍ ايكدل ٚاسبؿط .1

 ( يف ظهِ ايػٝة١ ٚاي١ُُٝٓ ٚايؿنت اييت ذبسس .2

  ظهِ نؿـ ايعازاد يف ٖصٙ األَٛض .( يف3

 ايػُٛاد ٚاألض  ٚيف ظهِ نحِ ايػٝغ ٚاسبًِ . اهلل خًل ( يف ظه4ِ

ايعٓززاٜٚٔ ال جعٗززط ؾٝٗززا بٗززصٙ ايططٜكزز١ ٚقززس أٚضزْاٖززا ٖٓززا ظػززت قا٥ُزز١       

. عزسز  ٚؾٝٗزا جعًٝكزاد يف اشلزٛاَـ بزسٕٚ ؾزطت      املايِّـ خبٍط  .احملحٜٛاد 

 ١٦َ ٚغخ ٚغحٕٛ . ايكؿعاد
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 .ـ املايِّْؿؼ  - 125

 ضغاي١ يف َةعز االشحٗاز ٚايحكًٝس ٚاشبالف ؾُٝٗا .

ٚايػ١ٓ مل ايحكًٝس (    ( االشحٗاز مل ايٖٛاب١ٝ بني األغاغٞ ايؿطم عٔ ايهؿـ

 ٚعسز ايكؿعاد أضبعٕٛ . املايِّـ خبط 

 .املايِّـ ْؿؼ  - 126

 ايعكا٥س ايٖٛاب١ٝ .

ايهحاث َؿٗٛض يف اسبصاظ ٜٚعزاجل ٖزصا األَزط ٚيهزٔ يزٝؼ يز٘ عٓزٛإ          

ٚقززؿعاج٘ غززخ عؿززط٠   َاغززؼ املززصٖت ايٖٛززابٞ    .  املايِّززـٛ خبززٍط ٖٚزز

ُّٕٛ أْؿػِٗ املٛظسٜٔ ٖٛ عزاا نزةرل َحُٝزع   نحزت      ايؿٗرل ٚايصٜٔ ٜػ

يف نزٌ املٛانززٝ  جكطٜةززًا   األجززطاى ا ٜطجززاظٛا يحٛغزز  ايػززًط١ ايٖٛابٝزز١  

ػزُع١ طٝةز١ ا ٜهْٛزٛا ٜكةًْٛٗزا     بايٖٛاث عةس ٚزعُٛا َاٜسٟ ضبُس بٔ 

سبصززاظٜٕٛ ٜكززسضْٚٗا ٜٚحعٚشززٕٛ ْػززا٤ِٖ   ايؿززطم األغاغززٞ بززني  بحاجززًا   ا

ايٖٛابٝزز١ ٚايػزز١ٓ ٖززٛ إٔ األٚا٥ززٌ صبحٗززسٕٚ   ٖززصا ٜعززين أْٗززِ ٜؿهززًٕٛ إٔ  

   نيٜؿػطٚا ألْؿػِٗ ايكطإٓ زٕٚ ايحكٝزس بحؿػزرل ٚجأٜٚزٌ ايعًُزا٤ ايحكًٝزسٜ     

 ٚحبهِ أِْٗ أبٓا٤ ازبعٜط٠ ايعطب١ٝ ٚأَٓزا٤ عًز٢ يػز١ ايطغزٍٛ ايهزطِٜ      

ميًهٕٛ ألْؿػِٗ َكسض٠ ايؿِٗ األنرزط عُكزًا يًكزطإٓ َٚعاْٝز٘ َزٔ      ؾاِْٗ 

ط َزٔ إٔ ٜحعزٍٛ ٖزصا    رز اآلخطٜٔ   بةػاط١ ٚبػةت ٖصا ٜحدٛف ايػز١ٓ أن 

ايحؿػرل اسبط إىل ؾكام ٚاْكػاّ   ٖصا ا حيسس ظح٢ اآلٕ ألٕ ايؿطٜكني 

ٜكًٝإ خًـ إَاّ ٚاظس   ٖٚصا َا ال حيزسس بحاجزًا عٓزس ايؿزٝع١   أُٖٝز١      

ايػزابك١ غزٛف جهزٕٛ ٚانزع١ يًصُٝز    َزٔ ايهزطٚضٟ دبُٝز           ايكهاٜا

ايٛذا٥ل اشباق١ بايٖٛاب١ٝ يحٛنٝػ عكٝسجِٗ ٚعازاجِٗ ٚاييت ٖٞ اآلٕ غزرل  

َعطٚؾزز١ بكززٛض٠ َحكٓزز١   ٚايؿهززٌ ٜطشزز  يؿكززسإ املكززساق١ٝ ٚاملعطؾزز١ بٗززِ 

 عٓس بع  ايطظاي١ .

 أمحس بٔ عةس ايػالّ بٔ ج١ُٝٝ اسبطاْٞ . - 127

٠ّٛ  . يف ايٓصاغاد املعؿ

 .خبززط ضبُززس بززٔ عةززس ايٖٛززاث   .ايززيت ال جػززحًعّ ايٛنزز٤ٛ   يف ايٓصاغززاد

 ٚقؿعاج٘ عؿطٕٚ .
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 ايكطإٓ . - 128

 ازبع٤ ايرايز : جًو ايطغٌ .

األعؿاض مل باسبطٚف ايهٛؾ١ٝ ( ٚايؿٛاقٌ يف ٚضم َصٖت َٚعٜٓز١ بكزٛض٠   

ايٛاشٗزاد يف ايكزؿعاد أْٝكز١ يف     .اشبط ٜاقٛجٞ يف غا١ٜ ازبُزاٍ   .ضا٥ع١ 

. عزسز  يكطا٤اد املدحًؿ١ َهحٛب١ باسبدل األمحط يف اشلاَـ ا .ٚضم َصٖت 

 ٚ إْٛ. إظس٣ ايكؿعاد

 . املايِّـْؿؼ  - 129

 .حيٟٛ ايؿاذب١ ٚغٛض٠ األْعاّ ٚغٛض٠ ايهٗـ ٚغزٛض٠ غزةأ ٚغزٛض٠ ؾزاطط     

ايعٓاٜٚٔ طبطش١ بكٛض٠  .ٖز 700َهحٛب١ خبط عةس اهلل ايكرليف يف عاّ 

آخزززط َزززصٖت   ايػزززطٛض  ايػزززطط األغزززٛز ٜحةعززز٘ .ؾٓٝززز١ بزززايًٕٛ ٚايزززصٖت 

اإلطاضٜزز١ َهحٛبزز١ بعززس٠ أيززٛإ   ايؿٛاقززٌ ٚاألعؿززاض َهحٛبزز١ بايززصٖت      

 ٚاألمخاؽ باألظضم   اشبط ٜاقٛجٞ ٚصبًس باسبطٜط األخهط.

 َٓكٛض املٓكٛضٟ اسبٓؿٞ . - 130

 ضغاي١ يف ظهِ ايحةًٝؼ خًـ اإلَاّ .

جطجٝةززاد إشطا٥ٝزز١ ٜحةعٗززا ايؿززدل ايززصٟ ٜةًٍززؼ املكززًني بٛاغززط١ جعززةرلاد     

. عززسز ٖززز 1090ٚجاضخيٗززا  املايِّززـ خبززط  .ٝسٜزز١ عززٔ ظطنززاد اإلَززاّ   جكً

 قؿعاد  إ . ايكؿعاد

املٛانٝ  ايحايٝز١ ظحز٢ ايػزطط ايؿاقزٌ ايكزاط  نحةٗزا ضبُزس بزٔ طٛيزٕٛ          

ايكاسبٞ اسبٓؿٞ   ٖٚٞ جٓحُٞ يٓؿؼ اجملُٛع١ ظػةُا ٖٛ َؿاض إيٝ٘ يف 

 . ايكػرل ايكط  َٔ دٚايكؿعا َكط٠٤ٚ ٚيهٓٗا قػرل٠  اسبطٚف األٍٚ اجملًس

 أبٛ ايعال٤ املعطٟ . - 131

 ضغاي١ يف ايحكعٝـ   َطابك١ ٚقؿعاجٗا قؿعاد  إ .

 ضبُس بٔ طٛيٕٛ ايكاسبٞ اسبٓؿٞ . - 132

-ضغاي١ يف ؾطح املػا٥ٌ مل  -  ( قؿعاجٗا اذٓحإ ٚأضبعٕٛ . -

 .املايِّـ ْؿؼ  - 133

 األغ١ً٦ املعحدل٠ ٚاألشٛب١ املدحدل٠ .

 ؼ ٚمخػٕٛ .يف َٛانٝ  طبحًؿ١   ٚقؿعاجٗا مخ حبٛس
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 .املايِّـ ْؿؼ  - 134

 اإلملاّ يف ؾطح االغحؿٗاّ .

 غخ . . عسز ايكؿعاديف قٝؼ االغحؿٗاّ 

 .املايِّـ ْؿؼ  - 135

 ؾحػ ايكسٜط يف ايحأْٝز ٚايحصنرل .

 زاْٞ   عزسز ايكزؿعاد  .  ضغاي١ احاظ٠ يف ازبٓؼ مل ايحأْٝزز ٚايحزصنرل (  

 عؿط٠ .

 .املايِّـ ْؿؼ  - 136

 ٌ .َٓع١ األؾانٌ يف َا جٓاظع ؾٝ٘ ايعاَ

 ايكؿعاد غة  

 .املايِّـ ْؿؼ  - 137

 جؿٓٝـ ايػاَ  يف عًِ ظػاث األقاب  . أضب  قؿعاد .

 .املايِّـ ْؿؼ  - 138

 عؿط٠ . اذٓحا . عسز ايكؿعاداذباف ايٓةٗا٤ بٓعٛ ايؿكٗا٤ 

 .املايِّـ ْؿؼ  - 139

 . مخؼ ايكؿعاد عسز . عبٜٛإ نالُٖا   ذعًت ٚبني ايعّشاط بني َٓاظطاد

 .املايِّـ ْؿؼ  - 140

  ايٛشٛز ايصٖين ٚاشباضشٞ .ايحًٛحياد يف

 عؿط٠ . اذٓحا عسز ايكؿعاد

 .املايِّـ ْؿؼ  - 141

ُّٝاد .  املٓاغةاد بني األزلا٤ ٚاملػ

 جػ  ٚعؿطٕٚ . عسز ايكؿعاد

 .املايِّـ ْؿؼ  - 142

   أضبعٕٛ . عسز ايكؿعاداألضبعٕٛ ظسٜرًا ايطٛي١ْٝٛ 

 .املايِّـ ْؿؼ  - 143

ِٛط١ . ِٛط١ ع٢ً مجٝ  ايُػ  نطث اسُب

ٚايهؿززـ عززٔ ايطشززاٍ املؿززاٖرل ايززصٜٔ أخززطشِٗ  ٚقززـ ايػٛطزز١ ٚقطاٖززا

 قؿعاد  إ . عسز ايكؿعاد.  عٌُ شٝساإلقًِٝ  
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 .املايِّـ ْؿؼ  - 144

 جاضٜذ أخص اإلؾطْض برلٚد ٚقٝسا .

 . عزسز ايكزؿعاد  جعًٝل ع٢ً قكٝس٠ إبطاِٖٝ بٔ قطِٜ ايزسٜٔ ايكزٝساٟٚ   

 جػ  ٚعؿطٕٚ .

 .املايِّـ ْؿؼ  - 145

 ذبؿ١ اسبةٝت بأخةاض ايهرٝت .

  ٖززز   عُززٌ احزز  936َٛقزز  نززطٜػ َٛغزز٢   ُنحززت يف عززاّ  حبززٛس يف 

 ٚقؿعاج٘ ذالس ٚعؿطٕٚ .

 .املايِّـ ْؿؼ  - 146

 ف َٔ ايحأٌٜٚ ع٢ً ططف َٔ ايحٓعٌٜ .اسباٟٚ يُعَط

 اذٓحإ ٚ إْٛ . . عسز ايكؿعادؾطح يةع  اآلٜاد ايكطآ١ْٝ 

 ابٔ ٖؿاّ األْكاضٟ . - 147

 ي١ نصا .أْؿط ؾصا يف َػ

 ٚقؿعاج٘ مخؼ .  (  نصامل ٖٚٛ جٛنٝػ يه١ًُ 

 ايهُاٍ بٔ أبٞ ؾطٜـ . - 148

 عسز قؿعاج٘ َا١٥ . ( اا نإ أبسع اإلَهإ يف يٝؼ مل:  اسبسٜز ؾطح

 . إزلاعٌٝ األَرل ايُٝاْٞ مل ايصٟ جٛيف عبٛ ْٗا١ٜ ايكطٕ املانٞ ( - 149

ٚعسز قزؿعاج٘  .  ٚقطا٤ج٘ قعة١.  املايِّـخبط  .ضغاي١ يف َس٠ عُط ايسْٝا 

 جػ  .

 . ٖز (1247بٔ عًٞ ايؿٛناْٞ ايُٝاْٞ مل د ضبُس  - 150

ـ َػٛز٠  .يف شٛاث َػا٥ٌ ايعال١َ عةس ايطظام  ماشبال ؾحػ ٚعزسز  .  املايِّز

 ايكؿعاد جػ  عؿط٠ .

 . ٖز (720َٛؾل ايسٜٔ بٔ ُقسا١َ مل د  - 151

 َٓاظط٠ بني اسبٓاب١ً ٚايؿاؾع١ٝ .

أضبز    . عزسز ايكزؿعاد  اشبط غا١ٌٜ يف ازبُاٍ ٚقسِٜ َٚهةٛط بايؿهٌ 

 ٠ .عؿط
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 أبٛ ايػٓا٥ِ غعٝس بٔ غًُٝإ ايهٓسٟ ايهٛيف . - 152

 َعاضف ايكًٛث ٚنٛاؾـ ايػٝٛث .

. ٖزز  878نحة٘ ضبُس بٔ بطٟ يف عاّ   ٚخط٘ مجٌٝ . حبز يف ايكٛؾ١ٝ 

  إ . عسز ايكؿعاد

 ٖز ( .1185ُس األَرل املايهٞ مل د ضب - 153

 ظاؾ١ٝ ايؿٓؿٛضٟ يف عًِ ايؿطا٥  .

صنط٠ خط١ٝ يًؿٝذ ظػٔ ايعٍطاض ؾزٝذ  مل بايحُاّ ؟( َٚعٗا َاملايِّـ خبط 

 ٚعسز ايكؿعاد أضب  ٚغحٕٛ .. املػصس األظٖط ٚاشبط شٝس شسًا 

 يسٜٔ عةس ايطظِٝ بٔ ظػٔ األغٓاٟٚ .مجاٍ ا - 154

 ططاظ احملاؾٌ ..  ظاشٞ خًٝؿ١ مل َٛنٛع ؾطعٞ ( اْعطٖز ( 772ملد 

َُحكٔ ٚيهٓ٘ َكط٤ٚ   ايكزؿع١ األٚىل َؿكزٛز٠   خبزط جًُٝزص      اشبط غرل 

-مل ـ املايِّز  -  .ٖززز 770( بززٔ ضبُززس بززٔ خًٝززٌ ايززصضا٥عٞ   ٚجاضخيٗززا  -

 ٚقؿعاجٗا ١٦َ ٚجػعٕٛ .

 جاط ايسٜٔ بٔ أمحس األْكاضٟ . - 155

 جطةٝل احملٛ بعس ايكعٛ ع٢ً قٛاعس ايؿطٜع١ ٚايٓعٛ .

نحاث يف ايؿًػؿ١ ايكٛؾ١ٝ   ٚاحملٛ ٖٛ ظاي١ اشبهٛع ٚايؿٓا٤ ايحاّ اييت 

١ ايزصنط ٚايعةزاز٠   اشبزط شٝزس     ٜكٌ إيٝٗا ايكٛيف عٓس ايٛقٍٛ إىل قُ

 ٚايكؿعاد جػ  .

 أمحس بٔ ظٓٛ اسبٓؿٞ املهٞ . - 156

 ضغاي١ يف ايةٝٓاد .

 األغززًٛث   ٖززز1085 بحززاضٜذ  املايِّززـ َػززٛز٠   ٚايؿززٗٛز ايؿززٗاز٠ قُٝزز١ إزضاى

 . اذٓحإ قؿعاج٘ .ٚعسز اسبصاظٜني زبُٝ  وٛششٞ ٖٚٛ جكٓ  بسٕٚ غًؼ

 ؟ ( .ظٜٔ ايعابسٜٔ  عةس ايسا٥ِ األظٖطٟ مل  - 157

طبحكط َٔ ؾطح ايعال١َ أبٞ ايكاغِ ايٜٓٛطٟ ع٢ً طٝةز١ ايٓؿزط املٓعَٛز١    

 يف ايكطا٤اد ايعؿط.

ؾٝذ املايـ ٖٛ أبٛ املٛاٖزت املؿزيت اسبٓةًزٞ ايزصٟ طًزت َٓز٘ نحابز١ ٖزصا         

ٖز   عٓزٛإ نحزاث سلزؼ ايزسٜٔ ازبزعضٟ ٚاضز يف      1098املدحكط يف عاّ 

 َهحززٛث بززاسبدل  اشبززط َكززط٤ٚ ٚاملززنت   .ٖززصا ايهحززاث نُززا ُٜكززطأ ٖٓززا    

األمحط َٚهةٛط بايؿهٌ ملاًَا   ٖٓايزو ًَعٛظزاد نزررل٠ ٚإنزاؾاد     

 غخ ٚجػعٕٛ . . عسز ايكؿعاديف اشلٛاَـ 
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 ٖز (.766ايطاظٟ ايطٗطاْٞ مل د قطت ايسٜٔ  - 158

 يٛاَ  األغطاض ؾطح َطاي  األْٛاض .

نٓطزززل املزززٛاطٔ  مغزززِ ٜٓطزززل ٖهزززصا يف ايؿزززط األضَزززاٟٚ مل االنحزززاث 

حعًٝل ٖٛ أٜهًا يًُايـ   ٖٚزٛ َحزٛؾط يف َهحةزاد    األضَٝين ( ٚنصيو اي

أٚضبا ٚيهٓٓا ال ْعٔ إٔ جهٕٛ ٖٓاى ْػد١ أنرط إجكاًْا َٔ ٖصٙ ظػت 

 ْؿػ٘ .املايِّـ َعًَٛاجٓا   مت جأيٝؿٗا يػٝز ايسٜٔ ايٛظٜط نُا ٜصنط 

يٝؼ َٔ ؾو إٔ ْػدحٓا ٖٞ األنزةط ايزيت ُقزسَخ يًزٛظٜط املؿزٗٛض ضاعزٞ       

املزازٟ ؾٗزٞ ذبؿز١   ايٛاشٗز١ مل ايًٛظز١ ( عًز٢        َٔ ظٝز إخطاشٗا .اآلزاث 

ايٓعط إىل ايٓػزد١   ايطٚع١ ٚازبُاٍ ظػةُا ْطاٙ عٓس غا١ٜ يف ٖٞ قؿعحني

َٔ عٌُ اجملًِّس ضبت اهلل ايصٟ قّت ؾٝٗا باغزطاف   ٖٞ .اييت ْٛضزٖا ٖٓا 

 نُا جؿٗس األبٝاد ايحاي١ٝ بصيو :نٌ قسضاج٘ َٚٛاٖة٘ ايؿعط١ٜ 

 ْطًْعُحٗززززززايٛاَززززززُ  ْأِؾززززززَطَم اآلؾززززززاَم   

 ؾززصيو ايُكْطززُت بززني ايُهِحززت قاطةزز١ً   

 

ّٟ جٓززززززٜٛ    َّ عًززززززِ أ َّضِد نزززززز  طإش ْزززززز

 نُزززززا َكزززززُٓؿ٘ ُقْطزززززُت ايٓعزززززاضٜط  

 األغطط ايعُٛز١ٜ ُنحةخ ْرطًا : 

ٌُ بطٛاي  شالِيز٘ ٚاغح  ََطايَ  ملطاْيعاِد َٔ اغحٓاَض ايؿه ا٤ اجملزُس  هز ال ظاٍ 

 َِ ُِزز٘  ايػززُٝس ضبززت اهلل ضؾزز   بًٛاَزز  نُاِيزز٘ املطجهزز٢ األععزز اهلل َٓززاَض عً

اغِ ايٓاغذ ٖزٛ عًزٞ ايطنزا ايزصٟ أمت عًُز٘ ايطا٥ز  ٖزصا يف عزاّ          ٚجكٛاٙ .

ٖززز   اشبززط جعًٝززل غززٌٗ ايكززطا٠٤   اشلززاَـ ٚاغزز  شززسًا بززني طززطؾني     755

َصٖةني ٜٚؿحٌُ ع٢ً جعًٝكاد نحةٗا سلؼ ايسٜٔ أبزٛ ايرٓزا٤ األقزؿٗاْٞ    

١ٝ ظزٛايٞ ضبز    ٖز ( ٜٚكٌ ؾكط إىل ايةاث املػ٢ُ يف أقػاّ ايكه749ملد 

 ايحصًٝس ظسٜز باسبطٜط األخهط . .ايهحاث 

 عُط بٔ عًٞ ايطعالٟٚ . - 159

ُُُط ضغاي١ يف جؿػرل قٛي٘ جعاىل :  َِٜع  . َََػاِشَس اهلل  إوا 

 ( 18ملغٛض٠ ايحٛب١ اآل١ٜ 

ايؿٗرل َعاْٞ ٖصٙ اآل١ٜ اييت ٜػحسٍ بٗا نُٛنزٛع شبطزت   املايِّـ ٜؿطح 

 ٞ اشبطة١ اييت ُأيكٝزخ مبٓاغزة١ اؾححزاح   اؾححاح املػاشس ازبسٜس٠   ٖٚصٙ ٖ

ايٓػد١ خبط . ٖز 1126غحاْةٍٛ بٓاٙ ايػًطإ ضبُٛز يف عاّ إَػصس يف 

 ٚقؿعاجٗا مخؼ عؿط٠ ٚاشبط شٝس ..  املايِّـ
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 ٗػٞ .ؿقاآل - 160

 األْٛاض ايؿا٥ع١ يف ؾطح ايؿاذب١ .

ٖز أمحس بٔ 788عاّ  يف ٚنحةٗا   َؿكٛز٠ األٚىل ٚايػحٕٛ ايػخ ايكؿعاد

ْاقط ايزسميٞ   بٔ ضبُس بٔ عرُإ َٔ إشاظ٠ ؾٝٗا   ايطٛخٞ طٝتاشب ضبُس

٢ُّ املطخِ يف عاّ  ٖز ٜٚطز يف إشاظ٠ أخط٣ قٛي٘ : 865حملُس بٔ املعًٍِ املػ

  املايِّزـ  قطأد ٖصا ايهحاث ع٢ً ايؿٝذ عرُزإ ايزسميٞ ٖٚزٛ ٜطٜٚز٘ عزٔ      

قزؿعاج٘ َا٥حزإ ٚغزخ    ٚ َٚكط٤ٚ  اشبط ٚانػ  املايِّـ شلصا ضأ٣ ايسميٞ 

 أضبعٕٛ .ٚ

 ايؿطٜـ عًٞ ايػُٗٛزٟ اسبػين املسْٞ . - 161

 زضض ايػُٛط يف َا يًٛنٛ َٔ ايؿطٚط .

ٖز   ٜصنط يف 895خبط جًُٝصٙ ضبُس ايهاظضْٚٞ املسْٞ يف عاّ  نحةٗا

األٍٚ عاّ  ٣ٚنإ ايؿطاؽ َٔ جأيٝؿ٘ يف اي١ًًٝ األٚىل َٔ مجاز ململاشبامل١ : 

 . ((املس١ٜٓ ايؿطٜؿ١ أظس ٚجػعني ٚ اوا١٥ مبٓعي٘ بةاث ايطمح١ َٔ 

٘  املس١ٜٓ يف ايّٝٛ َٛشٛزًا َاظاٍ ٖصا املٓعٍ ْؿؼ إٔ باملالظع١ ازبسٜط  ٚجػزهٓ

ِ  . املس١ٜٓ يف املاضر عا١ً٥ ٌ  ايعًز ٞ  ايعا٥ًز١  ٖزصٙ  يف ٚايحعكزٝ ملٝزع   ظايزخ  َٚزا  ٚضاذز

 ايكؿعاد ذالذٕٛ . .ايّٝٛ بكٝخ َٓٗا أضب  بٓاد ؾكط  .ْؿػٗا بني ايعًُا٤ 

 صبٍٗٛ . - 162

( خبط 188مل غٛض٠ األعطاف اآل١ٜ   يٛ نٓخ أعًِ ايػٝتٚ : َةعز آ١ٜ 

 ٚقؿعاجٗا جػ  .  ٚايةسا١ٜ غرل قعٝع١  املايِّـ 

٢ُّ غٜٛسإ . - 163  عةس اهلل ايكػرل املػ

 ازبٛاٖط ايػ١ٝٓ يف ؾطح ايػٓٛغ١ٝ .

ٚقؿعاجٗا   ْاقك١ اشبامل١  املايِّـٖز   َػٛز٠ 1170ؾٝد٘ يف عاّ  جٛيف

 عؿطٕٚ .

 َال شاَٞ . - 164

ايعٓزٛإ َهحزٛث خبزط     .١ ع٢ً جؿػرل غٛض٠ األْعزاّ َزٔ ايةٝهزاٟٚ    ظاؾٝ

 ٚغحٕٛ . غخ ايكؿعاد عسزٚ . ازبُاٍ غا١ٜ يف اشبط . ( ٖز902ملد ايػداٟٚ
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 ضبُس بٔ أبٞ ؾحػ ايكٛيف املكطٟ . - 165

 جعطٜت َكاالد ظٜض أيؼ بٝو .

   َطابكحٗزا  ملزخ  ايٓػد١ ٖصٙ . بٝو أيؼ نحةٗا اييت ايؿًه١ٝ يًصساٍٚ جطمج١

ضَهإ اشبٛاْهٞ املٓصِ ٚايس املاضر ٚايؿًهٞ شاج٘  بعًُٗا قاّ اٍٚٚازبس

 ( .33  6مل م 

 اشبط ٚانػ ٚايٓػد١ مج١ًٝ جحهٕٛ َٔ جػ  ٚ اْني قؿع١ .

 ٖز ( .1142ؾٓسٟ املكطٟ املٓصِ مل د ضنٛإ أ - 166

 ايعٜض يعط  َه١ 

 عؿط٠ . ٚقؿعاجٗا اذٓحا املايِّـ شساٍٚ ؾًه١ٝ ألؾل َه١ خبط 

 ط ايسٜٔ َٛقخ اسبطّ املسْٞ .ؾٗاث أمحس بٔ جا - 167

 ايػطاط ايٖٛاط يف أعُاٍ األظٜاط .

ظػني بٔ  املايِّـ ٖٚٞ خبط جًُٝص . ايؿًه١ٝ  ازبساٍٚ عٌُ ؾٔ َٛنٛعٗا

يكس نحت ع٢ً ايٛضم اإلضؾازاد  .ٖز 1071بحاضٜذ  املسْٞ اسبٝطاضٟ ؾاَٞ

اشبط َكط٤ٚ ٚعسز ايكؿعاد ١٦َ ٚذزالس  . ايكازض٠ ي٘ َٔ َعًُ٘ ٚض٥ٝػ٘ 

 ؿطٕٚ .ٚع

 ٖز ( .595ملًو بٔ ظٖط األْسيػٞ ملد أبٛ بهط ضبُس بٔ عةس ا - 168

 نحاث األغص١ٜ .

 ظػت ايطعاّ ذبهرل عٔ إضؾازاد ٚؾٝ٘   ايؿطم يف نةرل٠ أ١ُٖٝ شٚ ايهحاث

 . بايؿهٌ َٚهةٛط َػطبٞ ٚاشبط   ٖز584 عاّ يف نحت   ايطة١ٝ األظهاّ

 ز (ٖزز500أبزٛ ايكاغزِ خًزـ بزٔ ملةزاؽ ايعٖزطاٟٚ األْسيػزٞ ملد         - 169

ٚيف ازبطاظززاد نحززاث ايعٖززطاٟٚ يف ايطززت ٚايحؿززطٜػ ازبززع٤ ايرززاْٞ َززٔ 

 ٚغرل شيو .

املِٗ حيٟٛ أنرط َٔ ـ املاِي  ٖصا  ؾكط ايراْٞ اجملًس يسٜٓا إٔ املاغـ َٔ

 .١٦َ ٚمخػ١ ٚعؿطٜٔ ضزلًا ًًَْٛا يزالالد ايطةٝز١ ٚؾطاغزاد آلالد أخزط٣     

َطابكز١   ايٓػد١   بايؿهٌ َٚهةٛط ازبٌُٝ ايٛانػ ايٓػذ خبط َهحٛث

 ٚيهٓٗا ْاقك١ اشبامل١ .
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ٚيهزٔ ٜةزسٚ َزٔ      بسٕٚ جاضٜذ   َا٥حإ ٚإظس٣ ٚجػعٕٛ  عسز ايكؿعاد

 َعٗطٖا أْٗا ُنحةخ يف ايكطٕ ايػازؽ اشلصطٟ .

 ٓصاضٟ .ػأمحس اي - 170

 جطنٝت األؾالى .

- مل بٔ أمحس نحةٗا ْػد١   بٜٛ٘ بٔ ايسٚي١ يعهس ُنحت -  يف ايحػذلٟ ( -

 ايؿًه١ٝ املكطًعاد بحٛنٝػ املايـ ٜةسأ   طا٥اشبط  بع ٚؾٝٗا ٖز846 عاّ

ٔ  ؾزٗاث  نحزاث  اأّٜه ٜؿٌُ . ٍ  ايزسٜ  املػز٢ُ  ( ٖزز 587 د مل ٚضزٟاايػزٗط  املكحزٛ

ٞ  األخزرل  ٚايهحاث   ايطةٝع١ بعس َا عًِ يف ايحًٛحياد ايكزؿع١   يف ؾصزأ٠  ٜٓحٗز

ظبزس ٖٓزا خطٜطز١      اشباَػ١ ٚجًٝ٘ ذالس ٚضقاد بايؿاضغٞ عٔ ازبػطاؾٝزا  

ِّٛق١ ملرٌ ايعزاا املعزطٚف قةزٌ أٚ يف ٚقزخ ايحػزذلٟ ايزصٟ بزسٚضٙ ْػزذ          َؿ

 ٚايكؿعاد غة  ٚذالذٕٛ .  اشبط أظٝاًْا قعت ايكطا٠٤  .ٖصا ازبع٤ 

 ضبُس بٔ عةس اهلل ايطؾٝسٟ املكطٟ . - 171

 ذبؿ١ ايعَإ يف عًِ ايكّةإ ٖٚٞ َٓع١َٛ .

بٝز١ أٜهزًا   ضغاي١ عٔ املٝعإ ايكةٍاْٞ أٚ ايطَا١ْ مل بايؿطْػز١ٝ ضَٚزأٜ ٚبايعط  

جعًٝكاد  ٖٓاى   ٖز1295 عاّ يف ايػٛزإ يف جٛيف ايصٟ املايِّـ بكًِ   ( ضَا١ْ

 ذالس . . عسز ايكؿعاديف اشلٛاَـ 

 إَاّ ايسٜٔ َةاضى بٔ عةس اهلل ايًةٓاْٞ . - 172

 األضبعٕٛ ظسٜرًا عٔ ذالذني ؾٝدًا .

 : إإشاظج ٚؾٝٗا   ٖز727 عاّ يف طػطٍ بٔ ضبُس املايِّـ جًُٝص طابكٗا ْػد١

 ٖز .737إلبطاِٖٝ بٔ ضبُس ايكؿكػٞ بحاضٜذ املايِّـ َٔ ( 1

-َززٔ ْؿززؼ اجملٝززع يعةززس ايععٜززع بززٔ ضبُززس بززٔ مل  ( 2 - ( بززٔ املززاشٕ  -

 اشبط ْػذ ٚمجٝزٌ َٚهزةٛط بايؿزهٌ أظٝاْزاً     .ٖز 738ايةػسازٟ بحاضٜذ 

 . السٚعسز ايكؿعاد ١٦َ ٚذ  

 . ٖز (555أبٛ ايؿحٛح ضبُس بٔ ع٢ً ايطا٥ٞ اشلُساْٞ مل د  - 173

ٚزلزاٙ أٜهزًا األضبعزني يف إضؾزاز اسبزا٥طٜٔ إىل        األضبعٕٛ ظزسٜرًا ايطا٥ٝز١   

 َٓاظٍ املحكني .

ٔ  ألؾدام املهٞ اشلاسلٞ ٢حيٝ بٔ ْٜٛؼ ضبُس أبٞ خبط إشاظ٠ ؾٝ٘  عسٜزسٜ

 ( ايةدززاضٟ ؾززطح قززاظت مل ايكػززطالْٞ ضبُززس بززٔ عًززٞ بززٔ أمحززس بٝززِٓٗ َززٔ
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ّ  يف نحةخ ّ  يف ٖزز 640 عزا ٞ  اسبزط  خبزط  َهحٛبز١  . ُسيز١ اسب جٓككزٗا    املهز

 . ايٓؿط ٜٚػحعل َِٗ ايعٌُ ٖصا   َٚطابك١ ملاًَا بايؿهٌ َٚهةٛط١ ايٓػذ

 أبٛ بهط ضبُس بٔ اسبػني اآلشطٟ . - 174

 األضبعٕٛ ظسٜرًا اآلشط١ٜ .

 اْعطْػد١ نحةٗا ايةٓاْٞ مل  ( ٖز430 د مل األقؿٗاْٞ أمحس ْعِٝ أبٞ بطٚا١ٜ

ا٤ نززررلٜٔ َززٔ بٝٓٗززا ٖززز   ؾٝٗززا إشاظجززإ َززٔ عًُزز733( يف عززاّ 172ضقززِ 

 . عسز ايكؿعاد  َطابك١  اشبط ٚانػشاج٘    ْٞيًةٓا املعٟ ٜٛغـ إشاظ٠

 غخ ٚغةعٕٛ .

 جكٞ ايسٜٔ ضبُس بٔ أمحس اسبػين املهٞ املعطٚف بايؿاغٞ . - 175

 األضبعٕٛ ظسٜرًا املحةا١ٜٓ اإلغٓاز .

ْػززد١ نحةٗززا اسبززاؾغ عةززس اهلل أبززٛ بهززط أمحززس بززٔ غززًُٝإ ايززصضا٥عٞ  

ٖزز   اشبزط ْػزذ    823ٖزز   مت جأيٝؿٗزا يف عزاّ    829يف عزاّ   ـ املايِّجًُٝص 

 جػ  ٚذالذٕٛ . . عسز ايكؿعادَٚهةٛط بايؿهٌ ملاًَا  َطابك١ 

 . ٖز (1207أمحس بٔ غاا ايٓؿطاٟٚ املايهٞ مل د  - 176

 ؾطح األضبعني ظسٜرًا اي١ٜٚٛٓ .

ؾٝٗا ؾطت نررل ٚجكٜٛةاد ٚإناؾاد يف  املايِّـ َػٛز٠ . اسبُسي١ ْاقك١

ٚايٓكٛم   ( . َهحٛب١ خبط ايٓػذ  طٝاضاد مل َرةح١ غرل ٚأٚضام اَـاشلٛ

 أضبعُا١٥ ٚاذٓحإ . . عسز ايكؿعادَهةٛط١ بايؿهٌ 

 أبٛ اسبػٔ عًٞ بٔ أمحس بٔ عةس ايٛاظس املكسغٞ . - 177

نحةٗزا   ْػزد١  . األضبعزني  األقعاث عٔ ايعؿطٜٔ املؿاٜذ عٔ ظسٜرًا األضبعٕٛ

 : ٖز   ؾٝٗا ذالس إشاظاد684 أبٛ ايكاغِ بٔ ضبُس ايدلظايٞ يف عاّ

 يًدلظايٞ .( 1

حملُس بٔ غًُٝإ بٔ زاٚز ازبعضٟ ٚقالح ضبُس بٔ أمحس ايةعًةهٞ ( 2

 ٖز   ٚمجٝعٗا نحةٗا ايدلظايٞ .689ٚبحاضٜذ 

ٖززز   726بززٔ ضبُززس بززٔ غززعس املكسغززٞ ايززصٟ نحةٗززا يف عززاّ    ٝزز٢يٝع( 3

 ٚقؿعاجٗا مخػٕٛ .  اشبط ْػذ مجٌٝ   َطابك١ 

 صبٍٗٛ . - 178

 . ث يف ٚقـ ْعٌ ايٓيب نحا

 جٞ :ُنحت اآل



 المنورة المدينة ودرادات بحوث مركز مجلة

 

777  
ضزلخ ٖصا ايحُراٍ ايؿطٜـ بطغِ املاشس ضبت ايعًُا٤ أبٞ ايعةاؽ أمحس 

قزاٍ أخدلْزٞ أبزٛ ايزُٝٔ عةزس       ايٓعاْٚٞ ٚإغٓاز ظسٜز ملراٍ ْعٌ ايزٓيب  

ايكُس بٔ عػانط قاٍ أخدلْٞ اسبػٔ بٔ ٖة١ اهلل قطا٠٤ قاٍ أخدلْا أبٛ 

أخدلْززا َهززّطّ بززٔ محززع٠ ٚأّ ؾهززٌٝ   ايعؿززا٥ط ضبُززس بززٔ ؾززاضؽ ايكٝػززٞ

عًُٝٗزا ٚايكانزٞ    ايٖٛاث بٔ اشبهطٟ ايكطؾٝإ قطا٠ً٤نطمي١ بٓخ عةس 

أبٛ ْكط ضبُس بٔ ٖة١ اهلل إشزاظ٠ً بػزٓسٙ املحكزٌ إىل أْزؼ : ناْزخ ْعزٌ       

أخدل إبطاِٖٝ بزٔ غزٌٗ   : شلا قةاالٕ   أخطش٘ ايةداضٟ ٚقاٍ  ضغٍٛ اهلل 

َِٝػزط٠ قزاٍ    ٝز٢ قاٍ أخدلْزا أبزٛ حي   ِٜزؼ قزاٍ :       ََ أخدلْزا إزلاعٝزٌ بزٔ أبزٞ أٚ

عٓس إزلاعٌٝ بٔ إبطاِٖٝ املدعَٚٞ ٚقًخ إيٝ٘  ناْخ ْعٌ ضغٍٛ اهلل 

يف  املايِّززـ َززٔ ِقَةززٌ شّسجزز٘ أّ نًرززّٛ بٓززخ أبززٞ بهززط ايكززسٜل   ٜكززٍٛ      

ٖصا َراٍ ٚشسٙ ايػًطإ ايعازٍ أبٛ ايعّةزاؽ أمحزس ايزصٖيب عٓزس     اشبحاّ : 

َٛد ايػًطإ ٚشس يف خعاْح٘ ُٚأِخَص َٓ٘ ايؿطؾا٤ ايككًّٝٝٔ بؿاؽ ذِ بعس 

 ايٓػذ اييت عٓس ايٓاؽ .

نٝـ نإ ايٓعٌ اييت ٚشسد غزابكًا يزس٣ املدعَٚزٞ باملسٜٓز١ ْٚكًزخ إىل      

املايِّزـ  األؾطاف ايككًٝني ايصٜٔ ناْٛا الش٦ني َػًُني يف ؾاؽ ؟ ْػزٞ  

إٔ خيدلْا شيو   عبٔ اآلٕ ال ْطنع االٖحُاّ ع٢ً ايزٓعًني احملؿزٛظني يف   

غحاْةٍٛ ايصٜٔ قزسّ أظزسُٖا آخزط خًٝؿز١ عةاغزٞ ايزصٟ جزٛيف قةزٌ غزٓني          إ

ؾٛاقزٌ   ٚبٗزا  َٚعخطؾز١  َعٜٓز١    ؾٓٝز١  بكزٛض٠  طبطش١ ْػد١   املٛقٌ يف ق١ًًٝ

 َصٖة١   ْػد١ َكٝاؽ ايٓعًني اسبكٝكٝني ٜػطٞ قؿعحني جًُعإ شٖةًا .

باسبهِ َٔ ْزٛع ايزٛضم   . ٚعسز ايكؿعاد ذالس ٚعؿطٕٚ . اشبط َػطبٞ 

 ٖصا ايهحاث ايػطٜت يٝؼ أنرط َٔ ١٦َ عاّ . ؾعُط

 اسباؾغ ايصٖيب . - 179

 املٓحك٢ .

-أظازٜز . ْػد١ نحةٗا أمحس بٔ مل  - ٖزز  748( بٔ احملت يف عزاّ   -

-  ؾٝٗززا إشززاظ٠ َززٔ مل    - ( بززٔ ٖةزز١ اهلل يًٓاغززذ   َهحٛبزز١ خبززط     -

 مخػٕٛ . . عسز ايكؿعادايٓػذ َٚطابك١ ٚمج١ًٝ 

 عطٚف بايٓعاّ .ظػني بٔ ضبُس ايٓٝػابٛضٟ ايكُٞ امل - 180

 شباْٞ .انؿـ ظكا٥ل ظٜض 
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أقٌ ٖصٙ ايطغاي١ ايؿًه١ٝ ٜطشز  يًدزاْٞ ؾًهزٞ ٖٛالنزٛ بزٔ شٓهٝزع       

ٖز   872األغذلابازٟ يف عاّ  غًُٝإ بٔ ضبُس نحةٗا ؾاضغ١ٝ ْػد١ . خإ

عسٜس٠ ٚجعًٝكاد يف اشلٛاَـ    ؾًه١ٝ ٚأضقاّ إٜهاظاد ؾٝٗا مج١ًٝ ْػد١

 بعُا١٥ ٚذالس ٚغةعٕٛ .خط ؾاضغٞ ٚانػ ٚعسز ايكؿعاد أض

 ايةداضٟ . - 181

 ايكعاح .

ٖز   ؾٝ٘ إشاظ٠ 826ُنحت يف عاّ  .ٜةسأ بهحاث ايةٝٛع  ايصٟ ايراْٞ اجملًس

ازبُٝززٌ  ايٛانززػ ايٓػززذ خبززط َهحززٛث اشلززٛاَـ يف جعًٝكززاد ؾٝزز٘ . َٚطززابل

 ٚاملهةٛط بايؿهٌ ملاًَا .

 ٖز ( .685ضبُس بٔ أمحس األْسيػٞ ايةهطٟ ايؿطٜؿٞ ملد - 182

 ايٛؾ١ّٝ ع٢ً ايسّض٠ األيؿ١ّٝ .ايحعًٝكاد 

نحةٗا ضبُس بزٔ أٜزٛث    ١ْػد. ٖز ( 628جعًٝل ع٢ً أيؿ١ٝ ابٔ َعطٞ مل د 

 ٖز .724ايسَؿكٞ جًُٝص املايـ يف عاّ 

ٚعزسز ايكزؿعاد     اشبزط ْػزذ مجٝزٌ     .بساٜحٗا َؿكٛز٠ َزٔ بزاث املعطؾز١    

 مخػُا١٥ ٚ إ ٚعؿطٕٚ .

 ٞ .اسباؾغ نٝا٤ ايسٜٔ ضبُس بٔ عةس ايٛاظس املكسغ - 183

 ايؿٛا٥س املٓحكا٠ ايعٛاا .

ـ  جًُٝص نحةٗا ْػد١ . املكسغٞ بطٚا١ٜ َؿٝداد صبُٛع١ ٌ  املايز بزٔ   إزلاعٝز

ٖزصا ايهحزاث    .ٖز 637بٔ غعس اشبةاظ يف عاّ  ثضٍنا بٔ غاا بٔ إبطاِٖٝ

 اييت ْٛضز َٓٗا أنرطٖا ؾا٥س٠ : اإلشاظاد َٔ نةرلًا عسزًا حيٟٛ

 : أظازٜز صبحُع١ باإلشاظاد ايحاي١ٝ( 1

اشبةاظ حملُس بٔ أبٞ ايؿحػ ايػالَٞ ٚآخطٜٔ نررلٜٔ  إزلاعٌٝ ملأ( َٔ

 ٖز .637بحاضٜذ 

ملث( إشاظ٠ ألبٞ بهط بٔ إبطاِٖٝ بٔ طزاٖط ايكالْػزٞ ايكزكًٞ قزطا٠٤     

 ٢ ٚايسٙ .عً

-ملط( َززٔ ْؿززؼ ايؿززدل إىل مل  - ( بززٔ عًززٞ ايٝززْٛٝين مل ضبززسس  -

 ٖز .692َؿٗٛض نحت أِٖ ْػد١ يًةداضٟ يف َه١ ( يف عاّ 
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ملز( َٔ ْؿؼ ايؿدل يعةس ايطمحٔ بٔ عًٞ بٔ عطا٤ ٚآخزطٜٔ بحزاضٜذ   

 .ٖز 771

ٖٚزصٙ اإلشزاظ٠    . ملٖز( َٔ إبطاِٖٝ بٔ طاٖط ايكالْػزٞ البٓز٘ أبزٞ بهزط    

 . َٛشٛز٠ يف نٌ األقػاّ

 ٖز .673اشبةاظ ألمحس بٔ َعؿط ايٓابًػٞ بحاضٜذ ملٚ( َٔ 

ٜٔ ملظ( َٔ ْؿؼ ايؿدل يًكاغِ بٔ ضبُزس بزٔ ٜٛغزـ ايدلظايزٞ ٚآخزط     

 ٖز .696بحاضٜذ 

 ( ازبع٤ اشبُػٕٛ َٔ األظازٜز املدحاض٠ ؾٝ٘ اإلشاظاد ايحاي١ٝ :2

 ٖز .677 عةس ايهايف ايطابعٞ بحاضٜذملأ( َٔ اشبةاظ يعًٞ بٔ 

 ٖز .655ٚآخطٜٔ بحاضٜذ  قسا١َ بٔ ٔايطمح يعةس ْؿػ٘ ايؿدل ملث( َٔ

ملط( َٔ أبٞ ايؿحػ بٔ أبٞ ايؿزطٜـ بطٚاٜز١ ابزٔ ظصزط حملُزس بزٔ أمحزس        

 .ٖز922املعؿطٟ بحاضٜذ 

 . ٖز671ملز( َٔ اشبةاظ حملُس بٔ ظٜاز ٚآخطٜٔ بحاضٜذ 

-ملٖززز( َززٔ ْؿززؼ ايؿززدل إىل مل    - ( بززٔ عًززٞ ايٝززْٛٝين بحززاضٜذ    -

 . ٖز671

ملٚ( َٔ ْؿزؼ ايؿزدل يًكاغزِ بزٔ ضبُزس بزٔ ٜٛغزـ ايدلظايزٞ بحزاضٜذ          

 ٖز .696

 :( ازبع٤ اسبازٟ ٚاشبُػٕٛ ... اخل ؾٝ٘ اإلشاظاد ايحاي١ٝ 3

 . ٖز698 بحاضٜذ نحةٗا ايصٟ   ايطابعٞ ايهايف عةس بٔ يعًٞ اشبةاظ َٔ ملأ(

 . ٖز922 بحاضٜذ املعؿطٟ أمحس بٔ حملُس ايػُةاطٞ اسبل عةس َٔ ث(مل

 ايحاي١ٝ : شاظاداإل( ازبع٤ ايراْٞ ٚاشبُػٕٛ ٚؾٝ٘ 4

 ٖز .668ملأ( َٔ اشبةاظ إىل عًٞ بٔ عةس ايهايف ايطابعٞ بحاضٜذ 

 . ٖز662 بحاضٜذ شةاض٠ بٔ ايطمحٔ عةس بٔ ُسحمل ايؿدل ْؿؼ َٔ ملث(

 ( ازبع٤ ايرايز ٚاشبُػٕٛ ٚؾٝ٘ اإلشاظاد ايحاي١ٝ : 5

 . ٖز662ملأ( َٔ اشبةاظ يًطابعٞ بحاضٜذ 

-ملث( َٔ ْؿؼ ايؿدل إىل مل  -  . ( بٔ عًٞ ايْٝٛٝين -

 ٖز .922ملط( َٔ عةس اسبل ايػُةاطٞ يًُعٍؿطٟ بحاضٜذ 
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 : شاظاداإل( ازبع٤ ايطاب  ٚاشبُػٕٛ ٚؾٝ٘ 6

 . ( َٔ اشبةاظ يًطابعٞ ٚآخطٜٔ نررلٜٔملأ

 . ٖز922ملث( َٔ ايػُةاطٞ يًُعؿّطٟ بحاضٜذ 

يؿززُؼ ايززسٜٔ ضبُززس بززٔ إبززطاِٖٝ بززٔ غٓززا٥ِ املٗٓززسؽ   ملط( َززٔ اشبةززاظ

 ٖز .696ايكالْػٞ بحاضٜذ  ايككًٞ طاٖط أبٞ بٔ عًٞ بٔ بهط ٚأبٞ

 اشبُػٕٛ ٚؾٝ٘ اإلشاظاد ايحاي١ٝ :( ازبع٤ ايػازؽ 7ٚ

 ٖز .662َٔ اشبةاظ حملُس بٔ خهط ايسَؿكٞ بحاضٜذ  ملأ(

 ٖز .662ملث( َٔ ْؿؼ ايؿدل يًْٝٛٝين بحاضٜذ 

 ٖز .922ملط( َٔ ايػُةاطٞ يًُعٍؿطٟ بحاضٜذ 

 ( شع٤ َٔ املٛاؾكاد ٚؾٝ٘ اإلشاظاد ايحاي١ٝ : 8

 ٖز .661ملأ( َٔ اشبةاظ يٓصِ ايسٜٔ ضبُس بٔ خهط ايسَؿكٞ يف عاّ 

ٔ قساَز١ مل ايزصٟ نحةٗزا ( ألبزٞ بهزط بزٔ       ملث( َٔ غًُٝإ بٔ محع٠ بز 

 ٖز .709غال١َ ٚآخطٜٔ يف عاّ 

( ازبع٤ األٍٚ َٔ أظازٜز أبٞ ضبُس عةس ايطمحٔ بٔ بؿزط مجز  نزٝا٤    9

 ايحاي١ٝ :اخل   ٜٚؿٌُ اإلشاظاد  ...ايسٜٔ 

ٟ  ظنٞ بٔ يٝٛغـ عػانط بٔ اهلل ٖة١ بٔ أمحس َٔملأ(   بحزاضٜذ  املزع

 . ٖز691

 . ٖز662حاضٜذ ملث( َٔ اشبةاظ يًْٝٛٝين ب

ٕ  ايؿدل ْؿؼ َٔ ملط( ٔ  يػزًُٝا ٔ  عةزس  بز ٟ  ايزطمح ٔ  ايػزطخس  ٚآخزطٜ

 ٖز .661بحاضٜذ 

 ( ازبع٤ ايراْٞ َٔ أظازٜز .... اخل   ٚؾٝ٘ اإلشاظاد ايحاي١ٝ :10

 . ٖز661ملأ( َٔ اشبةاظ حملُس بٔ خهط ايسَؿكٞ يف عاّ 

 ٖز .663ملث( َٔ ْؿؼ ايؿدل يًْٝٛٝين يف عاّ 

ِِٝ ٚؾٝ٘ إشاظاد( ازبع٤ ايطاب  َٔ 11  : َٔ نحاث ايطت جأيٝـ أبٞ ُْع

 . ٖز661ملأ( َٔ اشبةاظ ألمحس أبٞ ايؿحػ ايةعًةهٞ يف عاّ 

 . ٖز663ملث( َٔ ْؿؼ ايؿدل يًْٝٛٝين يف عاّ 
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بٓ٘ أبٞ بهط ملط( َٔ عًٞ بٔ أبٞ اسبطاّ ايػطاط ايكالْػٞ ايككًٞ ال

 . ٖز696يف نٌ ايهحت ايػابك١ يف 

- مل إىل اشبةززاظ ملز( َززٔ - ايسَؿززكٞ ٚآخززطٜٔ يف عززاّ   خهززط بززٔ ( -

 ٖز .661

 ٚنٌ ٖصٙ اإلشاظاد َاضخ١ بػؿػ شةٌ قٝػٕٛ .

َُزززِحْكٔ   أنرزززط َزززٔ ْكزززؿٗا َهزززةٛط بايؿزززهٌ    ْػزززد١ مجًٝززز١ ٚخبزززط 

 َٚطابك١ ٚعسز قؿعاجٗا مخػُا١٥ ٚعؿطٕٚ .

 ٖز( .643ُس ايػداٟٚ مل د بٔ ضب ٞعً - 184

 املؿّهٌ ؾطح املؿّكٌ .

ٔ  أمحس يـاملا جًُٝص ْػد١   ايػازؽ اجملًس ٟ  ؾزطط  بز ّ  يف األبٗزط  . ٖزز 633 عزا

 َطابك١ ٚخط٘ َكط٤ٚ ٚقؿعاج٘ ٦َحإ .

 . ٖز(476أبٛ عةس اهلل اسبػني بٔ أمحس ايؿطنٞ ايؿٍكام ملد - 185

 ايؿطا٥  .

ْػزذ   خزط    ٖز535 عاّ يف ٖاؾِ بٔ أمحس بٔ ٖاؾِ ٗاِطَخ ْػد١ املٛاضٜز عٔ

 ٚغةعٕٛ . ٚ إ ٦َحإ ايكؿعاد ٚعسز   مجٝع٘ بايؿهٌ َٚهةٛط مجٌٝ

 ْٛض ايسٜٔ عًٞ ايػُٗٛزٟ املسْٞ . - 186

 ؾؿا٤ األؾٛام سبهِ َا ٜهرط بٝع٘ يف األغٛام .

ّٕٛ َٔ قػُني :. يف ايؿك٘ ايؿاؾعٞ   َٚه

 ( يف ملٗٝس قاعس٠ ٚؾطٚع ربطَّط عًٝٗا غايت   ٖصٙ املػا٥ٌ ٚأؾةاٖٗا .1

 ٚخِطم ايرُاض  ٚايص١َ َٚا ٜحؿطع ع٢ً شيو  ايعني َٔ ايعنا٠ َحعًل ( يف2

 َٚا ٜحعًل ب٘ ٜٚحؿطع عًٝ٘ َٔ ايحكطؾاد .

. خززط ْػززذ ٚانززػ قززػرل    .ٖززز 895ْؿززؼ ْاغززذ املٛنززٛع أعززالٙ يف عززاّ   

  إْٛ   ٜالظغ ايٛضم املُحاظ شلصٜٔ ايهحابني . قؿعاج٘

 اسباؾغ ايصٖيب . - 187

 ايحًٛحياد يف عًِ ايكطا٤اد

 ٖز   َ  إشاظج٘ َٔ أضب  قؿعاد 737ْػد١ خبط املايـ يف عاّ 
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َحٓاٍٚ ايٝس َٚؿٝس يًطاغةني يف ٖصا ازباْت   ؾٝز٘ جعًٝكزاد يف   نحاث يف 

 اشبط شٝس ٚقؿعاج٘  اْٞ عؿط٠ .. اشلٛاَـ 

 ٖز ( .845أمحس املكطٜعٟ ملد  - 188

 َٓاقت أمحس بٔ ظٓةٌ .

 ٚاشبط ٚانػ َكط٤ٚ .   ٚقؿعاج٘ جػ  قػرل٠ اسبصِ  خبط املايـ 

 ْؿؼ املايِّـ . - 189

 األطّةا٤ .قطع١ طبحكط٠ َٔ عٕٝٛ األْةا٤ يف طةكاد 

 ْػد١ خبط املايـ ٚقؿعاج٘ غخ .

 املايِّـ .ْؿؼ  - 190

 اع .حَٔ اسْبْؿس٠ ٚامل إَحاع األزلاع يف َا يًٓيب 

ابحسأد ّٜٛ ازبُع١ آخط ؾٗط ايطبٝ  اآلخزط   ململجةسأ َػٛز٠ املايـ بايحايٞ : 

جؿزرل   ال َصنطاد ْٚكـ بكؿعحني قةً٘ جأجٞ (( ٚ اوا١٥ ٚذالذني اذٓحني غ١ٓ

جٛقـ يف ايكؿع١  .ايؿٗطؽ نُا ْط٣ املايِّـ َٓ٘  ايصٟ أعّس ايهحاث إىل

ظززاشٞ خًٝؿزز١     اْعززطايػازغزز١ ٚايعؿززطٜٔ   ؾٝزز٘ جعًٝكززاد يف اشلززٛاَـ   

 َٛنٛعاد ؾطع١ٝ   ايٛضم َٔ ايكط  ايهةرل.

 ٖز ( .797ضبُس بٔ ضبُس ايعاقٛيٞ ايٛاغطٞ ملد - 191

 َؿاجٝػ ايطشا يف ؾطح َكابٝػ ايُسش٢ .

 املايِّزـ  ؿزٗٛض   اجملًزس ايرزاْٞ   ٖزٛ َػزٛز٠      جعًٝل ع٢ً نحزاث ايةػزٟٛ امل  

ٖزز   غزرل   1146ٖز ٚاألٍٚ َهحٛث خبط ؾدل آخزط يف عزاّ   788بحاضٜذ 

 َهةٛط بايؿهٌ ايةح١ .

 ازبٖٛطٟ . - 192

 ايكعاح .

اجملًس األٍٚ ظح٢ غٛط املٓػٛث إىل ابزٔ خًهزإ اشبزط احزاظ َٚهزةٛط      

َززٔ ؾززٛف اجملًززس ايرايززز  .اجملًززس ايرززاْٞ َززٔ ؾززدل إىل غززٛف   .بايؿززهٌ 

ٖززز عُززطإ بززٔ اسبػززٔ ايعاٜززسٟ َٚهززةٛط  690ظحزز٢ ٖززّٛ نحةزز٘ يف عززاّ 

- مل نحةزز٘ قززني إىل خطززط َززٔ ايطابزز  اجملًززس . بايؿززهٌ -  ضبُززس بززٔ ( -



 المنورة المدينة ودرادات بحوث مركز مجلة

 

776  
األْكاضٟ ٚؾٝ٘ إشاظ٠ َٔ عةس ايععٜع بٔ غعٕٓٛ بٔ عًٞ ايػُاضٟ املػطبٞ 

ٖزز عةزس   589ضجزٔ ظحز٢ ايٓٗاٜز١ نحةز٘ يف عزاّ       َٔ اشباَؼ اجملًس .يًٓاغذ 

ٞ  شعؿززط بززٔ ِٜ بززٔ اسبػززٔايهزط   َززٔ ْززاقل ؾايهحززاث ٖٚهززصا . ايةعًةهز

 غٛط إىل ؾدل .

 ايسَرلٟ . - 193

 ظٝا٠ اسبٝٛإ .

 ٖز 837ْػد١ نحةٗا جًُٝصٙ ضبُس بٔ غعٝس ايكازضٟ يف عاّ 

 ملخ َطابكحٗا باألقٌ نُا ٜعٗط َٔ املًعٛظ١ .

 ازبٌُٝ . ايٓػذ خبط ايهةرل اسبصِ َٔ ٚايٛضم ٚغحٕٛ مخػُا١٥ ايكؿعاد

املٓعِ بٔ قاحل بزٔ أمحزس بزٔ ضبُزس ايحُٝزٞ ايٓعزٟٛ مل د       عةس  - 194

 . ٖز(685

 ذبؿ١ امُلعَطث ُٚططؾ١ امُلِػَطث .

ؾطح يًُؿهالد َٔ اآلٜاد ايكطآ١ْٝ ٚايؿزعط ايكزسِٜ ٚايٓعزٛ ٚاألَرزاٍ       

اآلخزط٠   ٣ٚٚاؾل ايؿطاؽ َٓ٘ الذين عؿط٠ بكني َٔ مجاز: ٜكٍٛ يف اشبامل١ 

ٖزصٙ ايٓػزد١ ٜةزسٚ أْٗزا ايٛظٝزس٠       . ايصٟ َٔ غ١ٓ مخؼ ٚ زاْني ٚغزحُا١٥  

املٛشٛز٠ يف أٚضٚبا ٚايؿطم   ْكطأ يف طةكاد أبٞ طبط١َ اجملًس ايرايز   

 . 224ث َٔ صبُٛعحٓا ضقِ 73قؿع١ ضقِ 

ايؿٗاث ضبُس بٔ عةس املٓعِ بٔ ضبُس بٔ ايحعُٝٞ األْكزاضٟ ايزُٝين ذزِ    

َ  زلز  شزا    املكطٟ ايكٛيف ايؿاعط احملػٔ ظاٌَ يٛا٤ ايٓعِ يف ٚقحز٘  

جزٛيف يف    ايٖٛزاث بزٔ غزه١ٓٝ     ايذلَصٟ َٔ عًٞ بٔ ايةٓزٍا ٚأشزاظ يز٘ عةزس    

ٖزٛ   -بزسٕٚ ؾزو    -ٖزصا   ؾٗط ضشت َٔ غ١ٓ مخؼ ٚ اْني ٚغحُا١٥ .

ّٛٙ ازل٘ أظس ايّٓػار   أِٜٗ ؟ نحزت ٖزصا ايهحزاث بعٓاٜز١      َايؿٓا ايصٟ ؾ

ث   303ايدلٜطاْٞ قؿع١  املحعـ قا١ُ٥ . جكطٜةًا بايؿهٌ َٚهةٛط ؾا٥ك١

 مخؼ ٚجػعٕٛ َٔ ايكط  ايهةرل . عسز ايكؿعاد.  15  1

 صبٍٗٛ . - 195

 ايحعؿ١ ايػ١ٝٓ يف غٝاغ١ ايطع١ّٝ .

( نحت خبط ٜسٙ قا٥اًل : خبط َايؿٗا ٖز1190ملد  املػطبٞ ايحُُٝٞ ايؿٝذ

ٖز   ُؾطت 1026نحةٗا يف عاّ    املايِّـ خبط ٖٚٞ . ظًًُا ازل٘ املؿطٛث
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إٔ ٜٓػت يٓؿػ٘ ؾطف جأيٝؿٗا    اشبامل١ بٛاغط١ ؾٝذ أضاز يف أٜهًا ازل٘

 اشبط َكط٤ٚ ٚقؿعاجٗا غة  ٚذالذٕٛ .

 ابٔ األشسبٞ ايططابًػٞ . - 196

 نؿا١ٜ املحعٍؿط .

ْػد١ قسمي١ شسًا ُنحةخ  َٓٗا ٖٓا يسٜٓا   ايًػ١ ؾك٘ يف احاظ٠ قػرل٠ ضغاي١

خبط ايٓػذ ازبٌُٝ َٚهةٛط١ بايؿهٌ ملاًَا   َطابك١   جؿٌُ إشزاظ٠  

ُنحةخ خبط ؾدل ضمبا جٓػت إيٝ٘ ٖصٙ  .ع .ضبُس عأبٞ  املايِّـَٔ ابٔ 

 ايٓػد١ ألٕ خط اإلشاظ٠ َٔ ْٛع خط نحزاث ضبُزس بزٔ شزابط بزٔ ضبُزس      

ظزاشٞ   اْعزط  مل.  أظزس ذالذز١ ْعُزٛا ٖزصا ايؿزعط      ايكٝػٞ ايٛازٟ آؾٞ ٖٚٛ

١ يٝزسٕ    قا١ُ٥ َهحة١ شاَع   يًصٌُ جةسٌٜ ظٝز ( ؾطعٞ َٛنٛع   خًٝؿ١

ٚقا٥ُحٓا    768 ١عقؿ ايدلٜطاْٞ املحعـ ١ُ٥ٚقا   80 قؿع١   األٍٚ اجملًس

 ١٦َ ٚاذٓحإ ٚ إْٛ . عسز ايكؿعاد.  43ايسٚض١ٜ   اجملًس األٍٚ ايطقِ 

 ؾٗاث ايسٜٔ أمحس ايكػطالْٞ . - 197

١ّٝ يف ؾطح ايهٛانت ايسض١ٜ يف َسح خرل ايدل١ٜ .  َؿاضم األْٛاض امُلهٓ

 املايِّزـ  د١ ٖز   ْػد١ ُأخصد َٔ أقٌ ْػز 883مت جأيٝؿٗا ْٚعُٗا يف عاّ 

ْػزد١ ٚانزع١ َٚهزةٛط١     .ٖزز  954ايسا٥ِ ايةصايٞ يف عزاّ   ضبُس بٔ عةس

 ١٦َ ٚاذٓحإ ٚعؿطٕٚ . . عسز ايكؿعادبايؿهٌ 

 اشبطٝت ايحدلٜعٟ . - 198

 ؾطح باْخ غعاز .

ايزصٟ   ؾطح يًككٝس٠ املؿٗٛض٠ اييت ْعُٗا نعت بزٔ ظٖزرل أَزاّ ايزٓيب     

َٔ ضشٌ صبٗزٍٛ ًَزّرِ    أعًٓ٘ َاضقًا عٔ ايكإْٛ   ٚيهٔ زلاع٘ ايككٝس٠

 ٖز. 789ْػد١ شٝس٠ نحةخ يف عاّ  .عؿا عٓ٘ َٚٓع٘ بطزج٘ 

غخ ٚذالذٕٛ    . عسز ايكؿعادغايةًا َا ٜهةط بايؿهٌ  ٚايؿطح ايؿعط

 اشلٓس . َهحت َهحة١ يف َٛشٛز٠   2 اجملًس   802 بايطقِ املدطٛط١ ْؿؼ

 ضبُس بٔ عةس ايهطِٜ املٛقًٞ . - 199

 ضم األْٛاض .َؿا يٛاَ  األْٛاض ْعِ طبحكط
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يف ايؿطم   ْػد١ نحةٗا أمحس بٔ  اجيس جكسٜطًا نةرّل. غطٜت اسبسٜز 

ٖزز   َطجةز١ ٖصا٥ٝزًا   ذبزخ     837أغس بٔ أمحس ايعُٝٛطٞ املكطٟ يف عزاّ  

 طف ٚن  اآلجٞ بعس ؾطح املؿطزاد :نٌ ظ

 ( األْػاث3                    ( األَانٔ  2( األزلا٤ ٚايه٢ٓ          1

يف غززٗٛي١ َٚززٔ ايػززٌٗ إجيززاز ايهًُزز١   ايٓػززد١ َحكٓزز١      ايؿززعط ٜٓػززاث 

 ١٦َ ٚغخ ٚغةعٕٛ . عسز ايكؿعادَٚهةٛط١ بايؿهٌ   َطابك١ 

 أبٛ ملاّ . - 200

( ايصٟ أعس طةع١ نا١ًَ شلصا   29ضقِ  اْعطباؾا ايةاضٚزٟ مل  ضبُٛز زٜٛإ

َٓٗا ٖٓا ْػد١ ذبٟٛ قكا٥س ا جٓؿط َأخٛش٠ َٔ َهحةاد  ظبس ايؿاعط

يف اشلٛاَـ    جعًٝكاد ٚؾٝٗا َٚطابك١ باؾا ضبُٛز خبط َهحٛب١ إغحاْةٍٛ

. عسز ؾكط يف ظاالد اغحرٓا١ٝ٥ ٚانػ َٚهةٛط بايؿهٌ َكط٤ٚ ٚ اشبط

 َا٥حإ ٚمخؼ ٚذالذٕٛ . ايكؿعاد

 ضبُٛز باؾا ايةاضٚزٟ . - 201

ٜٚطٜززس إٔ ٜكززسّ محاغزز١    ايةاؾززا ايعززاا اآلٕ ٜعُززٌ َعاضعززًا يف نٛملةززٛ    

 سٜٔ .جػحطٝ  إٔ جػحٛعت ايؿعطا٤ املٛي

َةايؼ طا١ً٥  املايِّـ أنرط َٔ اسبُاغ١ ايكسمي١   قطف  أخط٣ َٚٛانٝ 

اجملُٛع١ األٚىل . عًُا٤ أٜهًا  ٘شاج ايٛقخ يف ِٖ ٚايصٜٔ ٚايٓػار يًدطاطني

   َؿكزٛز٠  ظايخ َا األزلا٤ ٚيهٔ   ٚايهةط اشبط َٔ ذبؿ١ املٛنٛع ٖصا َٔ

ً٘   أَا اجملُٛعحزإ  َٔ َٛاق١ً عُاملايِّـ  َٓعخ عطابٞ ٚأظهاّ ٚقٛاْني

 .املايِّـ األخطٜإ ُٖا َػٛز٠ 

 ْؿؼ املايِّـ . - 202

 ضغاي١ يف ايكطف 

 ْاقك١ ٚقؿعاجٗا غة  .املايِّـ َػٛز٠ 

 ْؿؼ املايِّـ . - 203

 ضغاي١ يف ايطةٝع١ .

 ٖصٙ َػٛز٠ أخط٣ يًُاٍيـ ا جهحٌُ .

 ْؿؼ املايِّـ . - 204

 ؾطح األشط١َٝٚ .
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 ضبعٕٛ .ذالس ٚأ اطبطٛط١ مج١ًٝ ٚنا١ًَ ٚعسز قؿعاجٗ

 أبٛ ايؿحػ ايةػيت . - 205

 زٜٛاْ٘ .

ْػد١ شٝس٠ َٚهةٛط١ بايؿهٌ أظٝاْزًا ٚبكًزِ ايةاؾزا املزصنٛض غزايؿًا        

 عسز قؿعاجٗا اذٓحإ ٚذالذٕٛ .

 املكطٟ . ٞعةس املحعاٍ أمحس ايػعُٝ - 206

 َنت أقطث األزي١ يف َعطؾ١ ايحٛاضٜذ ٚاألٚقاد ٚايكة١ً 

َُحكٔ ٚايكؿعاد أضب  . املايِّـ خبط   ٚاشبط 

١ّْٚ ايحاي١ٝ ْاظاًل ظح٢ اشبط بكًِ شعؿط  ٖز ( .711بٔ َهٞ مل د  املٛاز املس

 أبٛ اسبػٔ عًٞ اسبػني املؿّػط . - 207

 االغحسضاناد ع٢ً أبٞ عًٞ ايؿاضغٞ .

اسبطٚف قػرل٠ َٚكط٠٤ٚ  .ظٍٛ جؿػرل ٚجأٌٜٚ عًٞ ايؿاضغٞ  شسيٞ نحاث

ّ ُنحززت يف عززا .َٚهززةٛط١ بايؿززهٌ ملاَززًا   َزز  جعًٝكززاد يف اشلززٛاَـ   

 مخؼ ٚعؿطٕٚ . . عسز ايكؿعادٖز 707

 صبٍٗٛ . - 208

صبُٛع َطاغالد َٚهاجةاد بزايعطبٞ ٚبايؿاضغزٞ . نحزاث عزٔ َٛانزٝ       

. عزسز    207ضقزِ   املدطٛطز١  أزب١ٝ طبحًؿ١   ْؿؼ املًعٛظز١ ايزٛاضز٠ عًز٢    

ُٕ ٚمخػٕٛ . ايكؿعاد   ا

 ٖز (444ايساْٞ مل د  ٚأبٛ عُط - 209

 املدطٛط١املًعٛظ١ ايٛاضز٠ يف ايحٝػرل يف عًِ ايكطا٤اد   َطابك١   ْؿؼ 

١ُ املحعـ ايدلٜطاْٞ قؿع١ قا٥ اْعطمل .  غحٕٛ ايكؿعاد عسز   207 ضقِ

 ث ( .378

 شعؿط بٔ َهٞ املٛقًٞ . - 210

 ايهاٌَ ايؿطٜس يف ايحصٜٛس ٚايحؿطٜس .

 .عٔ ايكطا٤اد ايكطآ١ْٝ املدحًؿ١ ٚنةط ايحٗص١٦ ٚأظهزاّ قٛاعزس اإلَزال٤    

٤   ْؿزؼ املالظعز١ ايزٛاضز٠ يف ايزطقِ     نحاث َؿٝس ٜٚػحعل اٖحُاّ ايعًُزا 

  ا١٥ .ٖز ٚقؿعاجٗا ذال696بحاضٜذ  املايِّـ   خطٗا  207

 ْٛض ايسٜٔ أبٛ اسبػٔ بٔ اسبػني ايٓعٟٛ. - 211
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اإلباْزز١ يف جؿكززٌٝ َززاآد ايكززطإٓ ٚربطجيٗززا   عًزز٢ ايٛشززٛٙ ايززيت شنطٖززا 

 أضباث ايكٓاع١ .

َهززةٛط١  ضغززاي١ احعزز١ َٚؿٝززس٠ َزز  أَرًزز١ ٚؾززٛاٖس َززٔ ايؿززعط ايكززسِٜ   

 ززإ    . عززسز ايكززؿعاد بايؿززهٌ ملاَززًا   ؾٝٗززا جعًٝكززاد يف اشلززٛاَـ     

 ٚذالذٕٛ .

 سلؼ ايسٜٔ ضبُس بٔ أمحس بٔ خًٌٝ اسبٟٛ . - 212

 أقايِٝ ايحعايِٝ يف ايؿٕٓٛ ايػةع١ . 

ًَدزززل يًعزززسٜز ٚايؿكززز٘ ٚاألزث ٚايطزززت ٚاشلٓسغززز١ ٚاسبػزززاث   ٜكزززٍٛ   

أْز٘ جزٛيف يف عزاّ    إ( مل ايزصٟ ٜػزُٝ٘ خطزأ اشبزيب     املايِّـ ظاشٞ خًٝؿ١ عٔ 

ٖززز ٖٚززصا ؾزز٤ٞ ٜكززعت جكززٛضٙ ألٕ ؾدززط ايززسٜٔ ايززطاظٟ جززٛيف يف عززاّ   693

. نُززا قطأْززا يف ٖززصا ايعُززٌ  (أظازٜززز ضبُززس  ملٖززز   ٖٚززٛ ضاٜٚزز١ يف 606

. عززسز ٖززز 783ْػززذ َززحكٔ َٚهززةٛط بايؿززهٌ   ُنحززت يف عززاّ     اشبززط

ُٕ ٚعؿطٕٚ . ايكؿعاد  أضبعُا١٥ ٚ ا

أبزٞ بهزط بزٔ ؾزطط األْكزاضٟ      عةس اهلل ضبُس بٔ أمحس بزٔ  أبٛ  - 213

 ايكزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززططيب

 ٖز(671مل د 

 شاَ  أظهاّ ايكطإٓ .

إٕ  ٜةسأ َٔ قٛي٘ جعاىل :  ايصٟ ايػازؽ اجملًس   ايكططيب بحؿػرل املعطٚف

 . جكٛيٕٛ  ظح٢ جعًُٛا َا ٜٚٓحٗٞ يف  ميػػهِ قطح 

. ٖزز  731اشبط ْػذ مجٌٝ بٝس أمحزس بزٔ عًزٞ املعزطٚف بطٗزٛض ٚجاضخيٗزا       

 َا٥حإ ٚ إْٛ . عسز ايكؿعاد

 أبٛ غعس احملػٔ بٔ نطا١َ ايةٝٗكٞ ايُٝاْٞ . - 214

 ايحٗصٜت يف ايحؿػرل .

زٕٚ إغزٗاث   املايِّزـ  جؿػرل ايكطإٓ شٚ ق١ُٝ عاي١ٝ ْٚسض٠ عع١ُٝ   ٜهحت 

 املايِّززـ بعززس ؾززطح األزلززا٤ املدحًؿزز١ يًكززطإٓ ٜةززسأ  .بأغززًٛث ٚانززػ ٚغززٌٗ 

 مبعازب١ َٛنٛع٘   نٌ مج١ً ٜؿطظٗا َٔ ٚش١ٗ ْعط

 ( األظهاّ 5 ( املع٢ٓ   4( اإلعطاث    ١3    ( ايًػ2( ايكطا٠٤    1
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ٖصا اجملًس األٍٚ ٖٛ اجملًس ايٛظٝس ايصٟ يف أٜسٜٓا ٜٓحٗزٞ بػزٛض٠ ايؿزٛض٣    

 ٞايكززؿع١ األخززرل٠ جؿززحٌُ عًزز٢ ؾززٗاز٠ ٚقؿٝزز١ ٖٚززٞ اعقزز١ ي غززـ ٖٚزز  

؟( ٖزاال٤ ايٓزاؽ غزٛف    املايِّزـ  جٛقـ نٌ نحت املايزـ يكزاحل شضٜحز٘ مل    

ٕ َؿطؾني ع٢ً نطٜػ اإلَزاّ املٓكزٛض بزاهلل عةزس اهلل بزٔ محزع٠ مل       ٜهْٛٛ

ٖزصا ٜكٛزْزا   . ( يف َسٜٓز١ ظؿزاض ايزيت ذبؿزغ ؾٝٗزا ايهحزت       225ضقزِ   اْعط

اشبط ٚانػ شسًا ٚأظٝاًْا بسٕٚ نةط  .املايِّـ يًكٍٛ بأْٓا أَاّ طبطٛط١ 

 َا٥حإ . . عسز ايكؿعادايهًُاد بايؿهٌ 

 ْؿؼ املايِّـ . - 215

 ٌ يف عًِ األقٍٛ .ؾطح عٕٝٛ املػا٥

 : ذالس صبًساد ند١ُ

ٖززز َززسضى بززٔ عُززطإ  608٘ يف عززاّ َدَػززَؿكززٛز ايةساٜزز١ َْٚ اجملًززس األٍٚ :

ٖززز ضبُززس بززٔ أمحززس بززٔ ايٛيٝززس ايززصٟ     609ٚطابكٗززا يف عززاّ     ايعٚاشززٞ

ايصٟ قاّ بايحؿطٝت    املايِّـنحةٗا باسبدل األغٛز ذبخ إؾطاف ٚضعا١ٜ 

 . غرل َهةٛط١ بايؿهٌ اسبطٚف مج١ًٝ ٚأظٝاًْا .عًٝٗا 

 . ايػ١ٓ ْؿؼ يف ( َُكعػ مل ن١ًُ إناؾ١ َ  ٖز605 عاّ يف ُِْػَذ ايراْٞ اجملًس

َُكزعػ (   608ايرايز ُِْػَذ يف عاّ  اجملًس اشبزط   . ٖز ٚعًٝ٘ ْؿزؼ نًُز١ مل

اجملًزساد ايزرالس نًزٗا ُنحةزخ      .َهزةٛط بايؿزهٌ    غزرل  أظٝاًْاٚانػ ٚ

ؿزاف أٟ َعًَٛزاد ضبزسز٠    يف َس١ٜٓ ظؿزاض   ا ٜهزٔ َزٔ املُهزٔ انح    

 عٔ َايِّـ ٖصٜٔ ايهحابني املُٗني .

 ٖز ( 468أبٛ اسبػٔ عًٞ بٔ أمحس ايٛاظسٟ ايٓٝػابٛضٟ ملد  - 216

 أغةاث ْعٍٚ ايكطإٓ .

ظػت ضٚا١ٜ أمحس بٔ إزلاعٌٝ ايكعٜٚين نُا ٚضز يف ايًٛظ١ اييت جًكاٖا 

 أبٞ ايعةاؽ عُط األضغةاْٞ مل ُنحت ٖهصا َطاد عسٜس٠ ( ٖٚٛ جةسأ : َٔ

ايسٜٔ أبٛ اشبرل أمحس بٔ إزلاعٝزٌ بزٔ ٜٛغزـ     ٞأخدلْا ايؿٝذ اإلَاّ ضن

-ايكعٜٚين قزاٍ أْةأْزا أبزٛ ايعةزاؽ عُزط بزٔ مل        - : ( األضغةزاْٞ قزاٍ    -

 . قاٍ ايؿٝذ اإلَاّ أبٛ اسبػٔ عًٞ بٔ أمحس ايٛاظسٟ ايٓٝػابٛضٟ
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ضٚاٜزز١ ؾٗاضغززٓا طبحًؿزز١ قًززٝاًل َززٔ ضٚاٜزز١ ؾٗززاضؽ يٝززسٕ مل اجملًززس ايطابزز       

 اْعزط ( ْػدٗا ألَرل ايُٝٔ قزطِٜ ايزسٜٔ إبزطاِٖٝ بزٔ املعؿزط مل      ١21 قؿع

 .ٖزز  740( عًٞ بزٔ ؾزعةإ ايكزٝؿٞ يف عزاّ     231طبط١َ   قؿع١ ضقِ  أبا

اشبززط غاٜزز١ يف اإلجكززإ َٚهززةٛط  .ْػززد١ ضا٥عزز١ ؾٝٗززا جٛنززٝعاد َصٖةزز١ 

عززسز  . 28عًززّٛ ايكززطإٓ   قززؿع١   - ْٛيززسى اْعززطبايؿززهٌ أظٝاْززًا    

 ٕ ٚايٛضم َٔ اسبصِ ايهةرل .قؿعاج٘ أضب  ٚعؿطٚ

 ٖز ( 430أبٛ اسبػٔ عًٞ بٔ ؾّهاٍ اسبٛيف ايٓعٟٛ مل د  - 217

 ايدلٖإ يف عًّٛ ايكطإٓ .

ضقزِ   اْعزط ٜٛاقٌ بٓؿؼ ايططٜك١ اييت ٜحةعٗا أبزٛ غزعس ايةٝٗكزٞ مل     املايِّـ 

ٚجٓحٗزٞ بػزٛض٠   125جةزسأ بػزٛض٠ ايةكزط٠ اآلٜز١      .( ٚيهٓٗا أنرط جٛغزعًا  24

ط جكعت قطا٤ج٘ يهٓ٘ قزسِٜ َٚهزةٛط بايؿزهٌ    اشب . 228ايةكط٠ اآل١ٜ 

( ٚأٜهًا خزط  44ايطقِ  اْعطؾٝ٘ خط ضبُس بٔ ضبُس ايؿعٓا٤ مل  .ملاًَا 

أمحس بٔ ضمحٔ بزٔ ضشزت األقكزطا٥ٞ مل َايِّزـ طةكزاد اسبٓابًز١ ( اجملًزس        

١٦َ ٚغخ ٚغزةعٕٛ   . عسز ايكؿعادايطاب  ؾكط   ايٛضق١ األخرل٠ َؿكٛز٠ 

 َٔ اسبصِ ايهةرل .

اهلل بزززٔ ضبُزززس ايعةٝزززسيٞ ايؿزززطٜـ ايؿطغزززاْٞ  ةٝزززسايكانزززٞ ع - 218

 ٖز (743بايعدلٟ ملد  املعطٚف

 ؾطح طٛاي  األْٛاض .

ٚؾٝٗا عسز َٔ ايهًُاد املُع١ٝ  املايِّـٖصٙ ْػد١  .ْاقل بسا١ٜ املكس١َ 

ٖز 718عاّ ٚاسبصف ٚايحدطٜض ٚايحعًٝكاد يف اشلٛاَـ   ُنحةخ يف جدلٜع 

 َا٥حإ ٚغخ ٚمخػٕٛ . دعسز ايكؿعايؿٗاث ايسٜٔ َةاضى ؾاٙ . 

   ايرايز (426قا١ُ٥ َهحة١ َهحت اشلٓس ضقِ  اْعطمل 

 ٖز ( .478 عةس املًو ازبٜٛين مل د إَاّ اسبطَني - 219

 ايؿاٌَ يف أقٍٛ ايسٜٔ .

ٖصا ٖٛ ايعٓٛإ ظػت قٍٛ ظاشٞ خًٝؿ١ ٚأْ٘ حيٟٛ مخػ١ صبًزساد َٓز٘   

 ؾكط . ا١ٜايةس جؿحكس اييت ْػدحٓا خالف آخط قػًُا ٜهٕٛ ضمبا ٖصا َٛشٛز٠
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ٜكززٍٛ يف اشباملزز١ : مت ايهحززاث ايؿززاٌَ سبكززا٥ل األزيزز١ ايعكًٝزز١ ٚأقززٍٛ     

ٚ  ٖزز    712مت ْػزدٗا يف عزاّ   . املػا٥ٌ ايسٜٓٝز١   يهٓز٘ غزرل   اشبزط ٚانزػ 

 ذًرُا١٥ ٚغحٕٛ . . قؿعاج٘ أظٝاًْاَهةٛط بايؿهٌ 

يطـ اهلل بٔ شّعزاف ايُٝزاْٞ مل ازبعزاف ٖزٛ قزاْ  ايؿدزاض يف        - 220

 ايُٝٔ (

 َهاضّ األخالم ٖٚٛ ؾطح قكٝس٠ املٛىل إغعام . ضٚ  األؾٛام يف

 بسا١ٜ ايككٝس٠ :

  ِ  ٚيكززززززززس ْعيززززززززُخ عًزززززززز٢ زٜززززززززاضٖ

ََززززززززِطا٤ُٙ ايةززززززززسُٜ  بزززززززز٘  ٚايززززززززطٚ  

 

ََػزززززززززط٠َّ  َنزززززززززعُو   ٚشلزززززززززا برػزززززززززط 

 َخًْززززُ  ايِعززززصاَض يززززصٟ ايحكزززز٢ ُْػززززوُ     

األبٝاد األخرل٠ اييت ْعُٗا املٛىل إغعام   املايِّـ  ٜطٟٚ َٓؿك١ً ٚضق١ ٚيف 

ًح٘ عٔ ططٜل ابٔ ايؿاعط ايصٟ قسَٗا يًُٛىل ايعال١َ عع ٖصٙ األبٝاد ٚق

 حاع ْٛضزٖا ٖٓا :ٚألْٗا يف غا١ٜ اإلَ  ايهُاٍ مل ّ ( بٔ ظٜس املحٛنٌ 

 ٜززززا ضٚنزززز١ً يف ايؿهززززٌ طززززاَث بٗززززا   

 ُخززززززززِصٖا قكززززززززٝسًا ضام َؿززززززززطُبٗا  

 أيؿاظٗزززززززا ضِقزززززززخ ٚنزززززززاز يزززززززس٣   

 َٚظًْززززززززززخ َعاْٝٗززززززززززا ٚضام عًزززززززززز٢ 

 ؾاغززززززززززحًُٗا ٚاَزززززززززز  غززززززززززؿٝٓحٗا 

 ايٓعزززززززِٝ نُزززززززاال ظيزززززززَخ يف ضٚ  

 

ُِٓػزززززوُ    ُِ ٚاي  ٚظنززززز٢ ايُحْكززززز٢ ٚايعًززززز

َِِػززززززوُ    ِٗززززززٞ ايطظٝززززززل خحاَٗززززززا   ْؾ

 إْؿززززززززززززازٖا ٜذلَّززززززززززززِ ايكزززززززززززززوّ  

ًْوُ     شٝززززززس ايٓعززززززاّ بًطؿٗززززززا ايِػزززززز

 َزززززززٔ حبطٖزززززززا ٚجطاعزززززززو ايُؿًزززززززوُ 

 جٗزززززز٣ٛ ِٚشْنززززززُطى بايرٓززززززا ٜعنززززززٛ

َُحكٔ َٔ ْٛع أزث ابٔ ْةاج١   ٖٚٞ جعزاجل بكزٛض٠ أغاغز١ٝ      إْٗا عٌُ أزبٞ 

َٗت   أمت . ؾٝعٜكٝززز١ مل غٝةٝززز١ ( قهززاٜا ؾًػزززؿ١ٝ َٝحا  َُِػززز ايؿزززطح ٚايحعًٝزززل 

اشبززط َكززط٤ٚ ٚعززسز ايكززؿعاد ٦َزز١    .  ٖززز1215املػززٛز٠ يف عززاّ  املايِّززـ 

 ٚاذٓحإ ٚمخػٕٛ َٔ ايكط  ايهةرل ٚؾٝٗا ربطجياد عسٜس٠ .

 . ٖز (733بطٖإ ايسٜٔ إبطاِٖٝ بٔ عُط ازبعدلٟ مل د - 221

ؾطح ٚجعًٝل ٚاف  ع٢ً  .مج١ًٝ أضباث املطاقس ع٢ً عك١ًٝ أجطاث ايككا٥س 

قكززٝس٠ ايؿززاطيب ايؿززٗرل٠   ايعًُززا٤ املٗٓٝززٕٛ حيؿعْٛٗززا عززٔ ظٗززط قًززت    

 ٝس٠ جةسأ :ايكك

 اسبُززززس هلل َٛقززززٛاًل نُززززا أَززززطا   

 

ٍُ ايزززززسَِّضضا     َةاضنزززززًا طّٝةزززززًا ٜػزززززحٓع
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كٝكز١ َٗزِ شزسًا ٚشٚ    ٖٚزٛ يف اسب ٖصا ايؿطح َزاظاٍ َػزحعُاًل يف ايؿزطم      

ايكطآْززٞ ٚايًػزز١ ايعطبٝزز١ عاَزز١      قُٝزز١ ععُٝزز١ يحززاضٜذ ٚأظهززاّ ايطغززِ     

 ايٓػد١ قسمي١ َٚطابك١ .

َا٥حززإ ٚ ززإْٛ َززٔ   . عززسز ايكززؿعاد اشبززط غاٜزز١ يف ازبُززاٍ ٚاإلجكززإ   

 ايكط  ايهةرل .

 عًٞ بٔ ؾٝذ عةس ايةاض ايْٛا٥ٞ . - 222

١ّٝ بؿطح ايهٓٛظ اية١ّٝٗ يف عًِ ايٓعٛ   .ايسضض ايػٓ

١ جكزٍٛ بزإٔ ؾدكزًا    ٖٓايو ًَعٛظز    ٚبٗا جكٜٛةاد املايِّـاملػٛز٠ خبط 

مجٝززٌ  اشبزط ٖززز   1805يف عزاّ   املايِّززـ َعٝٓزًا زضؽ ٖزصا ايهحززاث يزس٣    

 َا٥حإ ٚغخ ٚعؿطٕٚ . عسز ايكؿعاد  ٚٚانػ ٚ

 أمحس بٔ عةس اسبًِٝ بٔ ج١ُٝٝ . - 223

 ايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ يف إقالح ايطاعٞ ٚايطع١ّٝ .

ايٓػزد١ َطابكز١    .ٖزز  782ْػد١ خطٗا أمحس بٔ غًُٝإ اسبُٟٛ يف عاّ 

 ٚايكؿعاد أضب  ٚغةعٕٛ .. شبط عطٜ  َٚكط٤ٚ ٚا

 ضبُس غةط املاضزٜين املٛقخ . - 224

 ضقا٥ل اسبكا٥ل يف ظػاث ايَسَضط ٚايسقا٥ل .

ضغاي١ يف اسبػاباد ايؿًه١ٝ   ْػد١ نحةٗا ضبُس بٔ ايؿٝذ ٜاغني يف 

  ٦ًَٝززز١ بايحعًٝكزززاد يف اشلزززٛاَـ   اشبزززط شٝزززس ٚايٓػزززد١   ٖزززز999عزززاّ 

ُٕ ٚذال  ذٕٛ  .َطابك١ ٚقؿعاجٗا  ا

ـ بٔ عةس ايطمحٔ املزعٟ  مجاٍ ايسٜٔ أبٛ اسبصاط ٜٛغاسباؾغ  - 225

 ٖز( .742ملد 

 ذبؿ١ األؾطاف يف َعطؾ١ األططاف .

ٖززصا ايعُززٌ ايززصٟ . صبُٛعزز١ أظازٜززز مت جطجٝةٗززا ظػززت أزلززا٤ ايكززعاب١ 

ُٖٝز١   إْز٘ ٜؿزٌُ    ٜؿحٌُ ع٢ً أنرط َزٔ جػزع١ صبًزساد يف غاٜز١ َزٔ األ     

طم بزززاظذلاّ نزززةرل بزززني ايعًُزززا٤ ٜٚحُحززز  يف ايؿزززنزززٌ ايهحزززت ايػزززح١   

ايكًززًٝني ايززصٜٔ ُأجٝعززخ شلززِ ؾطقزز١ قطا٤جزز٘   إْٓززا ْعحكززس بززإٔ ْػززدحٓا ٖززٞ 

اجملًزس األٍٚ   .ايٛظٝس٠ يف أٚضٚبا   ٖٞ ْػد١ َحك١ٓ َٚهزةٛط١ بايؿزهٌ   
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ّززطاط  ضبُززس بززٔ أمحززس بززٔ ملززاّ املعززطٚف بايػزز  املايِّززـجًُٝززص  نحززت خبززط

 رل َاضر .غ ٛاسبّطاْٞ ْا٥ت َسٜط زاض اسبسٜز   ٖٚ

ٖزز   اجملًزس ايرايزز بزسٕٚ جزاضٜذ ٚبزسٕٚ       730ُْػزذ يف عزاّ   : اجملًس ايرزاْٞ  

ٖزز    730اغِ ايٓاغذ   اجملًس ايطاب  : ْػد١ نحةٗا ابٔ ايػطاط يف عزاّ  

  اجملًزس   ٗاْؿػز ايػز١ٓ  ٚيف  نحة٘ ابزٔ ايػزطاط نزصيو   اجملًس اشباَؼ : 

 ْ٘ؿػز ايٓاغزذ   ٖزز   اجملًزس ايػزاب  :   730يف عزاّ   ْ٘ؿػايٓاغذ ايػازؽ : 

  اجملًس ايرأَ : خط طبحًـ بسٕٚ جاضٜذ ٚيهٔ نًز٘   ٗاْؿػايػ١ٓ ٚيف 

ؾٗطغزٓا   .ٖز 733قسِٜ   اجملًس ايحاغ  : ْػد١ خطٗا ابٔ ايػطاط يف عاّ 

ذبخ إؾزطاؾ٘   ٖٚٞ ُنحةخ ٚملخ َطابكحٗا املايِّـٖٛ ايٓػد١ َٔ َػٛز٠ 

 . جملًسادٚضعاٜح٘ ظػةُا ٜعٗط َٔ املالظعاد املهحٛب١ يف طبحًـ ا

 أ (.736مل قاضٕ ؾٗطؽ قا١ُ٥ املحعـ ايدلٜطاْٞ   قؿع١ 

 إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ملِٝ األْكاضٟ األْسيػٞ    - 226

 ٖز(453املعطٚف باسبكطٟ ملد 

 غط اشل٣ٛ املهٕٓٛ .املكٕٛ يف 

صبًززسإ   يف ٖززصا ايعُززٌ ازبُٝززٌ ايٓززازض ظبززس ؾززعطًا يؿززعطا٤ قززسا٢َ        

ايعكززس  ملاملطةززٛع نٗززاَـ يف   ( ظٖززط اآلزاث ملَعززطٚف بهحابزز٘   املايِّززـ 

ٖززز   اشبززط 792ضبزز٘   ْػززد١ شٝززس٠ ُنحةززخ يف عززاّ   البززٔ عةززس (ايؿطٜززس 

عطٜ  ٚٚانػ   نٌ ايككزا٥س ايؿزعط١ٜ َهزةٛط١ بايؿزهٌ   ايحصًٝزس      

ٔ  ُٜعززطف ميزين  ـ  بعزز  ؾٝٗزا  األٚىل ايكززؿع١   ظٜٓحزز٘ َز األخززرل٠  ٚايكززؿع١ ايحًز

 يف َه١ .نحةٗا ؾدل َعاقط جٛشس ْػد١ احاظ٠ َٔ ٖصا ايعٌُ 

 اإلَاّ املٓكٛض باهلل أبٛ عةس اهلل بٔ محع٠ . - 227

زٜززٛإ األزث ايززُٝين ايززصٟ غايةززًا ال ُٜعززطف يف أٚضٚبززا ٚايؿززطم جيًززت إيٝٓززا 

َؿاشآد غاض٠   اغِ ٖصا ايسٜٛإ ال ٜزصنطٙ أظزس خزاضط ظزسٚز ايزُٝٔ        

ٖصٙ ٖٞ إظس٣ ٖصٙ املؿاشآد يكس زضغٓاٙ بعٓا١ٜ خاق١ ٚؾزعطْا مبحعز١ يف   

األؾعاض ايػًػ١ً ٖٚٛ ْٛع َٔ ايطنا عبػ٘ َةاؾط٠   ظبس ؾٝ٘ قطا٠٤ ٖصٙ 

جأَالد أبٞ ؾطاؽ اسبُساْٞ ؾٗٛ ؾاعط عةكطٟ بهٌ َا يف ايه١ًُ َزٔ  

َعٓزز٢   نُززا ظبززس ؾٝزز٘ أٜهززًا ظٖززٛ املكاجززٌ ٚخززٝال٤ٙ بًػزز١ املحززٓيب ايٓةًٝزز١    

ايٛقزخ  املؿٗٛض ٖٚٛ أظس األَطا٤ ايُٝٓزٝني ايزصٜٔ ٖزِ يف     املايِّـاألق١ًٝ   
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عًُا٤ َحُٝعٕٚ ٚمحزا٠ َحعُػزٕٛ يزالزاث ا جيزس َزٔ ٜزاضر يز٘ يف         ْ٘ؿػ

أبززٛ طبطَزز١ ايززصٟ ال ٜةززاض٣ قززسّ يٓززا َعًَٛززاد عززٔ    املايِّززـ أٚضبززا ٚيهززٔ 

ؾدك٘ ٚظهُ٘ اا جيعًٓا ُْػطع يف غزطزٖا ٖٓزا   إْٓزا ْٓكزٌ َزٔ ْزل       

أ   ْٚػززُػ ألْؿػززٓا  11  قززؿع١  1  اجملًززس ضقززِ  233طبطٛطحٓززا ضقززِ  

 ؾٝٗا : بازخاٍ بع  ايحعػٝٓاد

باهلل أبٛ عةس اهلل بٔ محع٠ بٔ غًُٝإ بٔ محع٠ بٔ عًٞ بٔ  املٓكٛض اإلَاّ

بٔ  ٢ايطمحٔ بٔ عةس اهلل بٔ حيٝ عةس بٔ اسبػٔ ٖاؾِ أبٞ اإلَاّ بٔ محع٠

اهلل بٔ اسبػني بٔ ايكاغِ بٔ إبزطاِٖٝ بزٔ إزلاعٝزٌ بزٔ إبزطاِٖٝ بزٔ        عةس

ٔ َز إَزاّ    دِ ْػت ٚؾدط ن  اسبػٔ بٔ اسبػٔ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايت 

ٚيس يف ؾٗط ضبٝ  األٍٚ   أ١ُ٥ اإلغالّ ٚقطت َٔ أقطاث ايػاز٠ ايهطاّ 

ٚنإ طبحكًا   جؿٓٔ يف عس٠ َٔ ايعًّٛ   غ١ٓ إظس٣ ٚغحني ٚمخػُا١٥ 

عاملزًا بأؾزعاض     بعًِ األزث نررل االظحصاط ع٢ً غطٜيب ايهحزاث ٚايػز١ٓ   

   أؾعاض ايعطثٕ ضبؿٛظ٘ ٜعٜس ع٢ً َا١٥ أيـ بٝخ َٔ : إ قٌٝ ظح٢ ايعطث

 ٚؾطع يف جؿػرل نحاث اهلل   يف عس٠ ؾٕٓٛ  ايعصٝة١ ايحكاْٝـ ٚقٓـ

ٚيز٘    ٚاخذلّ زٕٚ إملاَز٘    ؾًِ ٜؿطؽ َٔ غٛض٠ ايةكط٠ إال يف صبًس ندِ 

ّٝز١       عس٠ ضغا٥ٌ يف ايطز ع٢ً املدايؿني  ٚي٘ أيؿزاظ ظهُّٝز١ ٚنًُزاد أزب

 ػط ضأؽ َاٍ املًٛىنحُإ اي ململٛي٘ : َٓٗا قصبط٣ األَراٍ ايػا٥ط٠  دبطٟ

اإلؾزطاط يف املزعاح    - اإلسباح يف َطايةز١ املؿًزؼ جزٛزٟ إىل اإلْهزاض     -

ٕ ؾززاعطًا ٚعبززٛ شيززو َززٔ األيؿززاظ ايطؾززٝك١   ٚنززا - ٜززٛزٟ إىل ايعززسا٠ٚ

 ؾكٝعًا َٚٔ ؾعطٙ قٛي٘ :

َٔ قززٛيٞ عززٔ أبززٞ عززٔ َشززّسٙ     ِٝ  نززِ َبزز

 ٚؾحززز٢ّ ٜكزززٍٛ ظهززز٢ يٓزززا أؾزززٝاُخٓا    

 

     ٟ  ٚأبزززززٞ أبزززززٞ ؾٗزززززٛ ايزززززٓيب اشلزززززاز

 اإلغزززززٓاُز َزززززٔ إغزززززٓازٟ وشيزززززَزززززا 

َٚٓ٘ َا نحة٘ شٛابزًا إىل ايػزًطإ ايعزاٖطٟ غزاظٟ بزٔ املًزو ايٓاقزط بزٔ          

ٜٛغـ بٔ أٜٛث قاظت ظًت   ٚقس نحت إيٝز٘ ٜزسعٛٙ إىل زخزٍٛ ايعزطام     

ُّٔ ازبٛاث ؾعطًا أٚي٘ :ؾ  ٜٚةصٍ ْؿػ٘ يًكٝاّ خبسَح٘   أشاب٘ ٚن

 أجٗصزززززززززززززط َعحُزززززززززززززسًا زاَضٖزززززززززززززا 

 

 (1ملٚجزززززززٛيٞ املالَززززززز١ َزززززززٔ ظاضٖزززززززا  

 
                                                           

 : ٚجٛيٞ املال ظٚاضٖا .املدطٛط١ يف  (7)
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 ٚؾٝٗا ٜكٍٛ :

 إىل ظًزززززززت  ظٝزززززززُز ضقزززززززُٝس املًزززززززٛ

َٔ ايززززززٓيب    ُغززززززالي١ٌ َززززززٔ ؾززززززاز زٜزززززز

 ؾُززززززززززاد ٚأبكزززززززززز٢ يٓززززززززززا بعززززززززززسٙ

 

ّٚاضٖززززززززززا     ى ذبةززززززززززٛ ُٚجهززززززززززَطّ ظ

َٔ بايػززززززززٝـ ُنٍؿاضٖززززززززا    (1ملٚأذدزززززززز

 ٚأقُاَضٖزززززززززا (2ملسلزززززززززٛؽ املًزززززززززٛى

ٚجابعزز٘   ٚناْززخ زعٛجزز٘ يف شٟ ايكعززس٠ غزز١ٓ ذززالس ٚجػززعني ٚمخػززُا١٥     

بززٔ  حيٝزز٢ ٚضبُززس بززٔ حيٝزز٢   هلل ايػززٝسإ األَززرلإ ؾززٝدا آٍ ضغززٍٛ ا  

  ٚاجكزززًخ زعٛجززز٘ باسبصزززاظ ؾكزززاّ بٗزززا  ناؾززز١ عًُزززا٤ ايعٜسّٜززز١ ٚاشلزززازٟ 

ٚأْؿززص زعٛجزز٘ إىل    ايؿززطٜـ قحززاز٠ بززٔ إزضٜززؼ قززاظت َهزز١ أمت قٝززاّ     

ٚخاؾز٘ ايعةاغزٕٝٛ     ٚجابع٘ ايعٜسّٜز١ ٚاضجؿز  قزٝح٘      ازبةٌ ٚايسًِٜ ٚايطٟ 

اغززإ   ؾحًكاٖززا  ٚنحززت زعٛجزز٘ إىل خززٛاضظّ ؾززاٙ قززاظت خط     بةػززساز 

َّزط      بأظػٔ ايحًكٞ ٚأعط٢ ايؿطٜـ ايكازّ بٗا َااًل شزعٜاًل   ٖٚزٛ ايزصٟ ع

َّط َساضؽ ايعًِ    ظكٔ ظؿاض ٚظكَّٓ٘ ٚؾَّسٙ ٚمج  يف خعاْح٘ َٔ   ٚع

ِ     ايهحت َا يٝؼ ًُٜك٢ يف غزا٥ط اشبزعا٥ٔ    ؾطقز١   (3ملٚأٚقزط بامُلْطَطؾّٝز١ ٖٚز

ِ اعحكزازاد ؾاغزس٠ َٓٗزا    َٔ ايعٜسّٜز١ ٜٓحػزةٕٛ إىل َطزطف بزٔ ؾزٗاث ٚشلز      

ٛ     : قززٛشلِ   (4ملايحززأذرل يف ايعززاا يًطةززا٥  األضبزز  ٚإٔ اشبًكزز١ ْؿززٖٛا نٓؿزز

ٕ   ٚظٗزط َزصٖةِٗ ايكةزٝػ      ٚنإ ؾؿزا أَزطِٖ   . ظؿطاد األض    ٚنزا

ؾصزطز ؾزِٝٗ ايػزٝـ ظحز٢        ؾِٝٗ جكؿـ ٚعةاز٠ اغحػٛٚا بٗا عا١َ ايٓاؽ

  ٚضبا آذاضِٖ    ٚخّطث زٜاضِٖ  شضاضِٜٗ  ٚغة٢   آخطِٖ ع٢ً ٜأجٞ ناز

ؾأْؿأ ضشٌ َِٓٗ ٜكاٍ ي٘ ابٔ ايّٓػار ضغاي١ إىل اشبًٝؿ١ ايعةاغزٞ ايٓاقزط   

إٕ بػةةٗا نإ زخٍٛ املػزعٛز بزٔ ايهاَزٌ ايزُٝٔ غز١ٓ      : يسٜٔ اهلل ٜكاٍ 

ٞ  بٔ ضبُس ايهاٌَ ع٢ً ععّ اشبًٝؿ١ ٚإٔ   ٚغحُا١٥ عؿط٠ اذٓيت بزٔ   بهزط  أبز

طث اإلَزاّ عةزس اهلل بزٔ    أٜٛث املزصنٛض باضغزاٍ بعز  ٚيزسٙ إىل ايزُٝٔ سبز      

محع٠   ٚجٛيف اإلَاّ املٓكٛض عةس اهلل بٔ محزع٠ الذزٓيت عؿزط٠ يًٝز١ خًزخ      

 َٔ احملطّ غ١ٓ أضب  عؿط٠ ٚغحُا١٥ .

                                                           

ّٗط بايػٝـ أظٚاضٖا .املدطٛط١ يف  (7)  : ط

 : املعايٞ .املدطٛط١ يف  (7)

 ن١ًُ ِٖٚ أنؿٓاٖا عبٔ . (7)

 : ٚإٔ اشبًك١ ايؿٖٛا .... اخل .املدطٛط١ يف  (7)
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َٚ اْعطَايـ نحاث ايٝاقٛد املععِ مل   . مل أ ( 30ّ   اجملًس ُسْكَٜٖٓا ( 

 . ٠محع بٔ اهلل عةس عا١ً٥ عٔ َعًَٛاد   املؿٗٛض٠ ايُٝٔ خبٍٝٛ خيحل ؾُٝا

 :ايسٜٛإ َكػِ إىل أْٛاع 

ٜةسأ بككزٝس٠ مل جػزةكٗا ذالذز١ أبٝزاد      : ٚايراْٞ. َؿكٛز مل ؟ ( :  ايٓٛع األٍٚ

َٔ قكٝس٠ أخط٣ ( قةًٗا اآلجٞ : ٚي٘ عًٝ٘ ايػزالّ َزٔ قكزٝس٠ إىل األَزرل     

. عزس٠  قكزا٥س  ٘ إىل ٖزصا األَزرل   أبٞ ععٜع قحاز٠ بٔ إزضٜؼ اسبػين   ٚشَّز 

قزززٓعا٤ زا٥ُزززًا ٜهزززعٕٛ عًٝززز٘ ايػزززالّ بعزززس    َٛشزززٛز٠ يف ايزززسٜٛإ   أ٥ُززز١ 

 .باغِ (  -أزلا٥ِٗ مل قاضٕ ايٝاقٛد املععِ 

 ني قكا٥س ٖصا ايكػِ ْٛضز أُٖٗا :َٔ ب

. ٖصا ٖٛ ايصٟ ُطة  يف  30  1إىل ناؾ١ بين ظػٔ بكؿطا٤ ٜٚٓة  قؿع١ 

إ بزٔ  قس ٚضز عًٝ٘ اشبدل َٔ عّع: قاٍ  - 4بسا١ٜ ٖصا ايؿٗطؽ   قؿع١ 

ِ أَزٛاشلِ   قزاٍ حيززط  بزين َٛغز٢ مبٍهزز١     يػززّع جػزُّ غزعس بأخزص ضبٍطز١ ا   

 17قزؿع١   -ٚقاٍ شٛابًا يًػالطني  . 8قؿع١  -ع٢ً ايكٝاّ ٜٚعًُِٗ 

  خبصالٕ إزلاعٌٝ ٚشٓسٙ ٚآٍ ظامت يف ايةؿاض٠ بكحٌ إزلاعٌٝ يف ؾعةإ 

   27   23ٚي٘ إىل األَرل بٔ ؾٝدٞ آٍ ضغٍٛ اهلل قؿعاد . ٖز 598غ١ٓ 

ٚقس بًػ٘ ؾػاز قّٛ َٔ ٜاّ   ٚقاٍ يف  ٢ين حيٝٚضبُس اب ٢حيٝ -   87

  ؾأْؿززأ إيززِٝٗ ٖززصا ايؿززعط َزز  جززطانِ األؾززػاٍ ٚؾززةاّ 35ٚقعزز١ قززؿع١ 

 44قزؿع١   -ٖز ٚقاٍ 900عُاز ايسٜٔ ٚقاجٌ بايػٝـ غ١ٓ  ؾٝٗا أب٢ً ٚقس

  ظانٝزًا خززصالٕ  38قزؿع١   -  ٚيز٘ ٚنحةٗزا إىل بزين غززًُٝإ بحٗاَز١     

ٖزز   ٚقزاٍ ٖزصٙ األضشزٛظ٠     900٘ غ١ٓ ايعطث ٚشانطًا أخاٙ إبطاِٖٝ َٚكاب

  ٜززصنط ؾٝٗززا مجززاًل َززٔ    49ٖززز   قززؿع١  901بحززاضٜذ شٟ اسبصزز١ غزز١ٓ  

املززصنٛض ٚقززاٍ قززس بًػزز٘ ٚضٚز ايػززؿرل َززٔ املًززو     ايحززاضٜذ ابحززسا٤ أَززطٙ إىل 

ّٛق٘ شٓس ايُٝٔ عزٔ ايكزسّٚ غز١ٓ     ٜهحت   93   61قؿع١  -ايعاٖط  ٚع

اإلَاَٝز١ َزٔ ٚيزس قزؿع١     ٖز   ٚقاٍ ٚأْؿص بٗا إىل َزٔ ٜٓحعزٌ َزصٖت    909

ايٓٛع ايرايز َٔ  .اسبػني بٔ عًٞ باملس١ٜٓ ع٢ً غانٓٗا ايػالّ  - 106

  طباطةززاد أٖززٌ  114أؾززعاضٙ عًٝزز٘ ايػززالّ يف اجملًززس ايرايززز   قززؿع١ 

املززصاٖت خاقزز١ َٚززا ٜحكززٌ بززصيو   ٖززصا ازبززع٤ احزز  َٚؿٝززس يف ايحززاضٜذ  
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 ٛ ًٜحني : ايكزززٍٛ يف ايزززسٜين يًزززُٝٔ   إْٓزززا ًْؿزززخ االْحةزززاٙ إىل قكزززٝسجني طززز

 . 139  يف املططؾ١ّٝ ٚبٝإ نؿطِٖ   قؿع١  124ايحؿهٌٝ   قؿع١ 

قكا٥س ٖزصا ازبزع٤     153قؿع١  اجملًس ايطاب  بسٕٚ قؿع١ جٛقٝ  ٚإذةاد

اجملًزس اشبزاَؼ   ٚقزاٍ     .املايِّزـ  َٗزسا٠ بكزٛض٠ ؾطٜزس٠ إىل أعهزا٤ عا٥ًز١      

 : (172ملقؿع١  عًٝ٘ ايػالّ :

ََِط  : اب٘خبه ٚقس ٚخط٘ ؾٝت ؾُأ

ِْٓككز١ٌ  ََ ّٕ ايؿٝت  َِٝت إ  قايٛا اِخُهت ايَؿ

 ٘  ؾكًزززززززُخ شاى نُزززززززا قًزززززززحِ ٖٚٝةُحززززززز

 عبززٔ ايززصٜٔ محًٓززا ايٓززاؽ عززٔ ُعززُط ُ     

 

 ايطعازٜزززززززززززس (1مليف أِعزززززززززززني ايطؾزززززززززززا  

 ْكززززززُٝل قززززززٛيهِ يف أِعززززززني ايكززززززِٝس

ٌِ جطنزززز٢ بحػززززٜٛسِ   َٗزززز  عًزززز٢ ايةٝززززا  ْؾ

صا بٗز  . 183اجملًس ايػازؽ : يف قؿاد اشبٌٝ َٚا ٜحكٌ بصيو   قزؿع١   

ملأ( َززٔ ٖٓززا ظبززس : ٚقززاٍ  21ميهززٔ إٔ ْكززاضٕ ايٝززاقٛد املععززِ   قززؿع١  

يف أزلا٤  -ايهالّ  . 185ٖصٙ األضشٛظ٠ ٚنُٓٗا قؿاد اشبٌٝ قؿع١ 

  215ايعٝزٛث اشباؾٝز١   قزؿع١     - 186خٌٝ ايعطث املؿٗٛض٠   قؿع١ 

  ايهززالّ يف  220يف قززؿع١  ايهززالّ   218 قززؿع١   اشبًززل يف َززصَّٛ

  ايهزالّ يف جؿزّطؽ ؾٝٗزا   قزؿع١      222ُزًا   قزؿع١   قٝاَ٘ ٚقزؿح٘ قا٥ 

١ عٓكٗززا   ايهززالّ يف َعطؾزز  224زعا٥ٗززا ٚجػززهٝٓٗا   قززؿع١  يف  221

ضاعزز١   صايهززالّ يف ايساليزز١ عًٝٗززا باي  222مبؿززاٖس٠ خكززطٙ   قززؿع١  

 . 224قؿع١ 

ٌ  َٚا املطاذٞ يف : ايػاب  اجملًس ٘  يف  239 قزؿع١    بزصيو  ٜحكز ٔ  ضبُزس  أخٝز  بز

ٔ  بؿط بٔ غعس طإايػً . ( أعالٙ اْعط مل غعس ٔب عّعإ   محع٠ ِ  مل ظزامت  بز  ايكػز

   ٢َٝرل مجاٍ ايسٜٔ أمحس بٔ حي  ألَرل ضبُس املؿّهاٍ األ   ( 5 قؿع١

ايؿزٝذ عًزٞ بزٔ َٓكزٛض ايػزًطإ      . ٙ قزاضّ ايزسٜٔ إبزطاِٖٝ بزٔ محزع٠      ٛأخ

َززرل قززالح ايززسٜٔ بززٔ األٖززز( . ابززٔ أخٝزز٘ 604ايؿانززٌ بززٔ عًززٞ بززٔ ظززامت مل

َزرل صبزس   األبزٔ أمحزس      ٢َرل سلؼ ايسٜٔ حيٝز األايكاغِ   َطجه٢ بٔ 

 بٔ ضبُس . ٢ٝايسٜٔ حي

                                                           

 طؾ٦ٝاد ؟ٖا ايؤا ْحُهٔ َٔ قطا٤جٗا   ٌٖ ْكط (7)
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ْػدحٓا ٖٞ ايٛظٝس٠ املعطٚؾز١ يف ايؿزطم ضمبزا عزسا ايزُٝٔ   ٖٚزٞ ذبحزٟٛ        

 ع٢ً َا٥حني ٚأضب  ٚغةعني قؿع١ .

 اشبط احاظ ٚيهٓ٘ غرل َهةٛط بايؿهٌ يف أظٝإ نررل٠ .

 

 

 

 

 

 


