


 
 ابن النجار وكتابه

 (1)الدرة الثمينة في أخبار المدينة

 صالح الدين شكر د.
 باسح َتعإٚ ؼي َشنض عٛخ ٚدساطات اغيذ١ٜٓ اغيٓٛس٠

 

بظِ اهلل ، ٚاذتُذ هلل ، ٚايص٠٬ ٚايظ٬ّ ع٢ً سطٍٛ اهلل ، 

 . ٙ ٚاتبع ٖذاٙ ٚػشع٘ إزي ّٜٛ ايذٜٔٚع٢ً َٔ ٚا٫

ٓنن١ ٜإٕ اإلضيننإ يٝننإسص إزي اغيذ ))قنناٍ :  يْنن٘ ، عننٔ ايننٓ   عننٔ يبننٞ ٖشٜننش٠ 

(( نُا تإسص اذت١ٝ إزي دششٖا
(2) . 

، ٚستطٔ اجملتُع اإلط٬َٞ ا٭ٍٚ ، َٚكش اغيظذذ اغيٓٛس٠ داس اإلضيإ  اغيذ١ٜٓ

، ٜتطًنع   اذتشاّ ، َٚج٣ٛ سطٍٛ اهلل  اغيظذذ بعذ ايشساٍ إيٝ٘ تؼذ ايزٟ ، ايٓبٟٛ

 . ؼي َظذذٖا ، ٚايظ٬ّ ع٢ً سطٍٛ اهلل  اغيظًُٕٛ ؼي اٯفام يضٜاستٗا ٚايص٠٬

،  (3)َٚٓز ايكذِٜ اٖتِ بٗا عًُا٤ اغيظًُري ، فهتبٛا عٓٗا اغي٪يفات ايهنجة٠ 

ٚحتذثٛا فٝٗا عٔ َهاْتٗنا ٚفطنا٥ًٗا ، ٚٚونفٛا َعاغيٗنا َٚٛاقنع يسنذاخ ايظنة٠        
                                                           

 . ايباسحٜطبع اٯٕ ؼي َشنض عٛخ ٚدساطات اغيذ١ٜٓ اغيٓٛس٠ بتشكٝل  (1)

، َٚظنًِ ؼي نتننا    327، ص  1876َتفنل عًٝن٘ ، يجشدنن٘ ايب ناسٟ ؼي نتننا  فطنا٥ٌ اغيذٜٓن١ ،   سقننِ       (2)

 . 233/147اإلضيإ   

ّ ٚيػٗش َٔ نتب ٚيسخ يًُذ١ٜٓ اغيٓٛس٠ ; ستُذ بٔ اذتظٔ بٔ صباي١ ، اغيتٛف٢ عاّ تظع ٚتظعري ١٦َٚ  (3) َٔ يقذ

ػئ دا٩ٚا بعذٙ ، ٚييفٛا ؼي تاسٜخ اغيذ١ٜٓ ; فُِٓٗ َنٔ   ، ؼي نتاب٘ يجباس اغيذ١ٜٓ ، ٚقذ تإثش ب٘ عذد نبة

 تإثش سيٓٗذٝت٘ ، َٚٔ َٔ تإثش بٓتاد٘ ايعًُٞ .

ٞ ؼي طًٝع١ َٔ تإثشٚا بابٔ صباي١ ; تًُٝزٙ ٚسا١ٜٚ نتاب٘ ، ايضبة بٔ بهاس ، اغيتٛف٢ ط١ٓ طت ٚعيظري  ٜٚإت

 ٦َٚتري ، ؼي نتاب٘ يجباس اغيذ١ٜٓ .

١ٜٛ ; يبٛ صٜذ ، عُشٚ بٔ ػب١ ايُٓةٟ ايبصشٟ ، اغيتنٛف٢ طن١ٓ اثٓنتري ٚطنتري     ٚػئ نتب ٚيسخ يًُذ١ٜٓ ايٓب

 ٦َٚتري ، ؼي نتاب٘ ، تاسٜخ اغيذ١ٜٓ ، َتإثّشا سيٓٗذ١ ابٔ صباي١ .

ٔ ايعًٟٛ ، اغيتٛف٢ ط١ٓ طبع ٚطبعري ٦َٚتري ، ؼي نتاب٘ : يجباس اغيذ١ٜٓ ، ٖٚٛ  ِ ايؼٝخ حي٢ٝ بٔ اذتظ َٗٓٚ

 ، ٚػئ عاوش ابٔ ػب١ .َٔ يوشا  يوشا  ابٔ صباي١ 

اإلَاّ يبٛ إطشام إبشاِٖٝ اذتشبٞ ، اغيتٛف٢ ط١ٓ عيع ٚمثناْري ٦َٚنتري ، ؼي نتابن٘ : اغيٓاطنو ٚيَنانٔ      ٚ

 =           طشم اذتر َٚعامل ادتضٜش٠ .

 مدخل
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ٜٚٔ َٓز بذا١ٜ عٗذ ايتذ اغي٪يفات ٖزٙ ٚتٛايت ، ٚيع٬َٗا ، َٚظادذٖا ، فٝٗا ايٓب١ٜٛ

 ست٢ َٜٛٓا ٖزا ، َٚا صايت تـيٗش ٚحتٌُ دساطات دذٜذ٠ َتٓٛع١ .

(  نتا  ايذس٠ ايجُٝٓن١ ؼي يجبناس اغيذٜٓن١   َٚٔ اغي٪يفات اغيتُٝض٠ اييت ؿيٗشت ) 

اغيتٛف٢ ط١ٓ ث٬خ ٚيسبعري  ، ايبغذادٟ ايٓذاس ستُٛد بٔ ستُذ اغي٪سخ اذتاففي يإلَاّ

 ٚطتُا١٥ يًٗذش٠ ، ايزٟ ْعشض٘ ؼي ٖزا اغيبشح .

ٚقبٌ ايغٛص ؼي دت١ ٖزا ايهتا  ايٓفٝع ، ييكٞ ايط٤ٛ عًن٢ ايعصنش اينزٟ    

يسٛاي٘ ايظٝاط١ٝ ، ٚا٫دتُاع١ٝ ،  بإجياص ٚيعشض ، اغي٪يف عاػ٘ ٚايزٟ ، فٝ٘ ؿيٗش

 ٚايع١ًُٝ .
                                                                                                                                        

 ايع١َ٬ اغيفطٌ بٔ ستُذ ادتٓذٟ ايُٝين ، اغيتٛف٢ ط١ٓ مثإ ٚث٬خ ١٦َ ، ؼي نتاب٘ : فطا٥ٌ اغيذ١ٜٓ .ٚ=      

٘ : ا٭ْبا٤ اغيب١ٓٝ ، عٔ فطٌ اغيذ١ٜٓ .ٚ ِ ابٔ عظانش ، اغيتٛف٢ ط١ٓ طت ١٦َ ، ؼي نتاب ّ اذتاففي ايكاط  اإلَا

اإلَاّ ايع١َ٬ طياٍ ايذٜٔ ستُذ بٔ يظيذ اغيطشٟ ، اغيتٛف٢ ط١ٓ إسذ٣ ٚيسبعري ٚطبع ١٦َ ، ؼي نتاب٘ : ٚ

 ايتعشٜف سيا آْظت اجذش٠ َٔ َعامل داس اجذش٠ .

اهلل بٔ ستُنذ اغيشدناْٞ ، اغيتنٛف٢ طن١ٓ تظنع ٚطنتري ٚطنبع ٦َن١ ، ؼي نتابن٘ : بٗذن١ ايٓفنٛغ            َِٚٓٗ : عبذ 

 . ٚا٭طشاس ، ؼي تاسٜخ ٖذش٠ ايٓ  اغي تاس 

 َعامل بتً ٝص ، ايٓصش٠ حتكٝل : نتاب٘ ؼي ، ١٦َ ٚمثإ عؼش٠ طت ط١ٓ اغيتٛف٢ ، اغيشاغٞ ايذٜٔ صٜٔ اإلَاّٚ

 اغيطشٟ ٚنتا  ، اغيذ١ٜٓ يجباس ؼي ايج١ُٓٝ ايذس٠ : ايٓذاس ابٔ نتا  ع٢ً نجّةا ٚاعتُذ يجز ٚقذ ، اجذش٠ داس

 . ايتعشٜف :

ٟ ، اغيتٛف٢ ط١ٓ إسذ٣ عؼش٠ ٚتظع ١٦َ ، ؼي نتاب٘ : ٚفا٤ ٚ ٞ بٔ يظيذ ايظُٗٛد ٔ عً ّ ايع١َ٬ ْٛس ايذٜ اإلَا

َنٔ اغين٪سجري اينزٜٔ    ايٛفا بإجباس داس اغيصطف٢ ، ٖٚٛ َٔ يػٗش اغي٪سجري ؼي ايكشٕ ايعاػش اجذشٟ ، ٖٚنٛ  

 تإثشٚا نجّةا سيٓٗذ١ٝ ابٔ صباي١ .

٘ : عُذ٠ ا٭جباس ؼي َذ١ٜٓ اغي تاس . عبذ بٔ يظيذ اجذشٟ ايعاػش ايكشٕ ؼي َِٚٓٗ ٞ ، ؼي نتاب  اذتُٝذ ايعباط

 اإلَاّ قطب ايذٜٔ ايٓٗشٚاْٞ ، اغيتٛف٢ ط١ٓ مثإ ٚمثاْري ٚتظع ١٦َ ، ؼي نتاب٘ : تاسٜخ اغيذ١ٜٓ .ٚ

 . اغيذ١ٜٓ ستاطٔ ؼي ايج١ُٓٝ ادتٛاٖش : نتاب٘ ؼي ، يًٗذش٠ ٚييف طبعري ط١ٓ اغيتٛف٢ ، نربٜت ذستُ ايؼٝخٚ

،  يًٗذش٠ ٚييف ١٦َٚ ٚمثاْري اثٓتري ط١ٓ اغيتٛف٢ ، ا٭طهذاسٟ ايٓكؼبٓذٟ اهلل عبذ بٔ إتاعٌٝ ايع١َ٬ اإلَاّٚ

 .ؼي نتاب٘ : تشغٝب يٌٖ اغيٛد٠ ٚايٛفا ، ؼي طه٢ٓ داس اذتبٝب اغيصطف٢ 

 َٚٔ اغي٪سجري اغيعاوشٜٔ ايزٜٔ ييفٛا ؼي تاسٜخ اغيذ١ٜٓ اغيٓٛس٠ :

 إبشاِٖٝ بٔ عًٞ ايعٝاػٞ ، ؼي نتاب٘ : اغيذ١ٜٓ بري اغياضٞ ٚاذتاضش .

 ٚعبذ ايكذٚغ ا٭ْصاسٟ ، ؼي نتاب٘ : آثاس اغيذ١ٜٓ .

 .  ٚغايٞ ستُذ ا٭َري ايؼٓكٝطٞ ، ؼي نتاب٘ : ايذس ايجُري ؼي َعامل داس ايشطٍٛ ا٭َري

 ٚ د. واحل بٔ ساَذ ايشفاعٞ ، ؼي نتاب٘ : ا٭سادٜح ايٛاسد٠ ؼي فطا٥ٌ اغيذ١ٜٓ .

 ٚ د. جًٌٝ إبشاِٖٝ ٬َ جاطش ؼي نتاب٘ : فطا٥ٌ اغيذ١ٜٓ اغيٓٛس٠ .

 ٚ د. عبذ ايباطؽي بذس ؼي نتاب٘ : ايتاسٜخ ايؼاٌَ يًُذ١ٜٓ اغيٓٛس٠ .
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،  اجذشٟ ارتاَع ايكشٕ يٚاطؽي َٓز ايعباط١ٝ ارت٬ف١ ضعفت

غذت  ع٢ً َكايٝذ ا٭َٛس ، ٚريايعظهشٜايٛصسا٤ ٚٚتظًؽي نباس 

عبا٠٤ دٜٓٝن١   -بتعاؿيِ ْفٛر ايبٜٛٗٝري ثِ ايظ٬دك١  -ارت٬ف١ 

ستذٚد٠ فع١ًٝ اي تٗاطًطٚٚاطع١ ، جا َها١ْ د١ٜٝٓ ؼي ايٓفٛغ ، 

دّذا ، تضٜذ ٚتٓكص بكذس ق٠ٛ ػ ص١ٝ ارتًٝف١ ٚاٖتُاَ٘ بؼ٪ٕٚ 

 اذتهِ ، ٚبشاعت٘ ؼي حتذِٝ اغيتٓفزٜٔ سٛي٘ .

ُتننذ٠ حتننت طننٝطش٠ ا٭َننشا٤ ايننزٜٔ   ٚناْننت اي٫ٜٛننات ؼي ايذٚينن١ ايعباطنن١ٝ اغي  

َٔ إقشاسٙ ،  بّذا ارتًٝف١ جيذ ٚمل ، بايك٠ٛ عًٝٗا طٝطش ػئ َٚعـيُِٗ ، حيهُْٛٗا

، يَٛس ، ٖٞ : ارتطب١ يً ًٝف١ ٚٚيٞ عٗذٙ  بج٬ث١ تتشذد بارتًٝف١ ع٬قتِٗ ٚناْت

ٚضش  ايظه١ بات٘ ، ٚإسطاٍ بعض اغياٍ ٚاجذاٜا ايظ١ٜٛٓ إيٝ٘ ، ٚيهِٓٗ بعنذ  

ٜٛادعنٕٛ  ٚ إَناسات  ٜٚغضٕٚ ، ٜٚطف٦ْٛٗا اذتشٚ  ٜٚؼعًٕٛ ، ٖٛاِٖ ع٢ً تصشفٕٜٛ ريو

 يجش٣ بإٖٛا٥ِٗ ٚتطًعاتِٗ .

ايذٚي١ ايعباط١ٝ ، ناْت ا٭سذاخ ايهرب٣ تعصف  عُش َٔ ا٭جة ايكشٕ ٚؼي

ّ  ادتا  ايزٟ ايصًٝ  ايغضٚ ; داْب نٌ َٔ بٗا ٔ  ٚاقنب   ٚفًظنطري  ايؼنا اغيٛونٌ ،   َن

ِ  ، ٚايؼنُاي١ٝ  ايؼشق١ٝ اإلط١َٝ٬ اي٫ٜٛات َٔ بعذد عصف ايزٟ ٟايتب ايغضٚٚ اْنذا    ثن

 ٖن ؼي يطٛي َزابح ػٗذٖا ايتاسٜخ آ٦ْز .656إزي عاو١ُ ارت٬ف١ ٚيطكطٗا ط١ٓ 

ٕ  جًفنا٤  يسبع١ ايفب٠ ٖزٙ ؼي ارت٬ف١ تٛزي ٚقذ ِ  ، عباطنٝٛ ٔ  ايٓاونش  : ٖن ،  اهلل ينذٜ

 باهلل .ٚايـياٖش بإَش اهلل ، ٚاغيظتٓصش باهلل ، ٚاغيظتعصِ 

ٖن( ، ٖٚٛ يطٍٛ 622ٖن إزي 575فكذ تٛزي ارت٬ف١ َٔ ) ; اهلل يذٜٔ ايٓاوش يَا

ُّا ، ٜنزنش اغي٪سجنٕٛ ين٘ ونفات ػ صن١ٝ سفٝعن١ ، َٓٗنا        ارتًفا٤  ايعباطٝري سه

 ٘ سٝنح طينع    ; (1)سظٔ ارتًل ، ٚايـيشف ، ٚا٫ٖتُاّ بايعًِ إزي دسد١ ا٫ػتغاٍ بن

ّدا َٔ ط٬  ايعًِ ، ٚيْا  عٓ٘ َٔ جيٝض ص بٗا عذعذّدا َٔ ا٭سادٜح ٚسٚاٖا ٚيدا

 . (2)بٗا بات٘ ، ٚنإ ابٔ ايٓذاس ٚاسّذا ػئ تًك٢ ٖزٙ اإلداص٠

                                                           

 . 449-438ا٤ ، ٚتاسٜخ ارتًف 22/199اْـيش : طة يع٬ّ ايٓب٤٬  (1)

 . 22/198اْـيش : طة يع٬ّ ايٓب٤٬  (2)

الحالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
السياسةةية فةةي 
عصةةةةر ابةةةةن 
 النجةةةةةةةةةةةةةار  
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ايظة٠ ، َا٬ً٥ إزي  ٧داْب ٖزٙ ايصفات ; ٜزنش اغي٪سجٕٛ يْ٘ نإ طٝ إزي

ايـيًِ ٚايعظف ؼي ايشع١ٝ ، جشبت ؼي يٜاَ٘ ايعشام ; ػيا يسذث٘ َٔ ايشطّٛ ٚيجز 

نِٗ ، ٚنإ ٜفعٌ ايؼن٤ٞ ٚضنذٙ ، ٚننإ ٜشَنٞ بايبٓنذم ،      يَٛاٍ ايٓاغ ٚي٬َ

 . (1)آبا٣ٜٛٗٚ٘٥ اذتُاّ ، ٜٚتؼٝع ، غ٬ف 

ٖنن(  623-622ٚيَا ايـياٖش بإَش اهلل ; فكذ تٛزي ارت٬ف١ بعذ يبٝ٘ ايٓاوش )

يفظذٙ  َا ٜصًح يٕ ج٬جا ساٍٚ ، يٜاّ ٚبطع١ يػٗش تظع١ ط٣ٛ فٝٗا ٜعُش مل ، ٚيهٓ٘

، ٚيعاد ا٭َٛاٍ اغيصادس٠ ، غة يٕ ا٭دٌ عادً٘ ، ٚتظًِ  يبٛٙ ، فإٚقف اغيهٛغ

ٖن( ، ٚاَتنذت ج٬فتن٘ قشابن١ طنبع     640-623ارت٬ف١ بعذٙ ابٓ٘ اغيظتٓصش باهلل )

 عؼش٠ ط١ٓ ، ٚنإ ستُٛد ايظة٠ .

ٖننن( ، ٚمل تهننٔ ينن٘   656-640ٚبعننذ ٚفاتنن٘ ; بٜٛننع ابٓنن٘ اغيظتعصننِ بنناهلل )    

إزي ٚصٜشٙ َ٪ٜنذ اينذٜٔ    فشنٔ ، اذتهِ ٕٚػ٪ إداس٠ ؼي ايظابكري قذسات ارتًٝفتري

سٝننح  ; ايعباطنن١ٝ ايذٚينن١ طننكٛؾي ؼي نننبة دٚس ينن٘ نننإ ايننزٟ ، ايعًكُننٞ ايشافطننٞ

ساطٌ ايتتاس ، ٚيطُعِٗ بايكذّٚ إزي ايعشام ، ٚيجف٢ اذتكا٥ل عٔ ارتًٝف١ ، ست٢ 

يٚقع٘ ضنش١ٝ ٜذٚطنْٛ٘ با٭قنذاّ ستن٢ اغينٛت ، ٚجيتناسٕٛ بغنذاد ، ٜٚعًُنٕٛ فٝٗنا          

 ٚايٓٗب .ايكتٌ 

ٚقننذ عاوننش ابننٔ ايٓذنناس ثنن٬خ طننٓٛات َننٔ سهننِ ٖننزا ارتًٝفنن١ فكننؽي ، يننزا  

َا ْصف ب٘ اذتٝا٠ ايظٝاط١ٝ ؼي ايفب٠ اييت عاػنٗا ابنٔ ايٓذناس يْٗنا تتظنِ       ُضَدِٚفَإ

 بايكًل ٚا٫ضطشا  ٚاذتشٚ  ٚايتُضم .

ٚتإثش ;  ٚتإثة ، ق١ٜٛ و٬ت ٚا٫دتُاع١ٝ ايظٝاط١ٝ اذتٝا٠ بري

طنن١ٝ اغيبدٜنن١ تنن٪دٟ غايّبننا إزي اضننطشا  اذتٝننا٠    فا٭ٚضنناا ايظٝا

تـيٗش ا٭صَات ا٫قتصاد١ٜ ، ٚتشتفع ا٭طعاس ،  سٝح ; ا٫دتُاع١ٝ

ايفكنش   ٜٚٓتؼنش  ، اجملتُنع  ف٦ات بري ايفٛاسم ٚتؼتذ ، ايع٬قات ٚتظ٤ٛ

ؼي ػشا٥ح ٚاطع١ ، ٚتـيٗش ا٭َشاض ٚا٭ٚب١٦ ، ٜٚططش   ٚادتٛا

 ا٭َٔ ، ٚتهجش ايظشقات .

                                                           

 . 451، ٚتاسٜخ ارتًفا٤ ،  22/200، ٚاْـيش يّٜطا : طة يع٬ّ ايٓب٤٬  1/452ايهاٌَ  (1)

الحالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

  االجتماعيةةةةةة 
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غذاد ٚعذد َٔ اغيذٕ ٖزٙ اذتا٫ت ؼي ايكنشٕ ا٭جنة َنٔ ايعصنش     ٚقذ ػٗذت ب

 ايعباطٞ ; َجٌ ايغ٤٬ ايزٟ سصٌ ؼي اغيٛوٌ ط١ٓ اثٓتري ٚعؼشٜٔ ٚطتُا١٥ .

، ٚتؼتذ يبعض ايٛقت ، ثِ ٚناْت ٖزٙ اذتا٫ت تـيٗش ع٢ً فبات َتكطع١ 

 تضٍٚ يتعاٚد ايهش٠ بعذ سري .

ّشا بايّغا ع٢ً ايٓاغ بعا١َ ، ٚعًن٢  ٫ٚ خيف٢ يٕ غيجٌ ٖزا ايٛضع ا٫دتُاعٞ يث

َِٚٓٗ َٔ ثش يًذع٠ٛ  ، ايٛاقع يٮَش اطتظًِ َٔ ايعًُا٤ َٔ يهٔ ، غاو١ ايعًُا٤

;  ٖ٪٤٫ َٔ ٚاسّذا ايٓذاس ابٔ ٚنإ ، اغيٓهش عٔ ٚايٓٗٞ باغيعشٚف ٚا٭َش ، ٚاإلو٬ 

ِ سٝح رنش ؼي طةت٘ اٖتُاَ٘ بإَٛس ايٓناغ ، ٚتصنذٜ٘ يًنذع٠ٛ ٚاإلون٬  ، سغن     

 َؼاغً٘ ايع١ًُٝ .

بننايشغِ َننٔ تفنناقِ ا٫ضننطشبات ايظٝاطنن١ٝ ، ٚنجننش٠ ايفننذي  

ٚا٫جت٬فات ، ٚشينضم ايذٚين١ ايعباطن١ٝ ، َٚنا ْنتر عنٔ رينو َنٔ         

طنن٤ٛ اذتاينن١ ا٫دتُاعٝنن١ ، ٚنجننش٠ ادتننٛا ٚا٭َننشاض ٚا٭ٚب٦نن١ ،  

اإلط١َٝ٬  ٚايظًطٓات واغيُاي َٔ نجة ؼي ٚا٫طتكشاس ا٭َٔ ٚعذّ

ؼننذعٗا ٜيٕ اذتاينن١ ايعًُٝنن١ ناْننت َضدٖننش٠ ، إ٫ نُننا تكننذّ ، 

ٌ  فكنذ  ; ايٓذناس  ابٔ ِٖشعاو ايزٜٔ ارتًفا٤ ٔ  ايٓاونش  اػنتغ اهلل  ينذٜ

٘  ٚاطنتٓا   ، اذتنذٜح  بشٚا١ٜ ج٬فت٘ ٚطؽي ؼي ايعباغ يبٛ يظيذ  عٓن

ْٛاّبننا ؼي اإلدنناص٠ ٚايتظننُٝع ، ٚيدننش٣ عًننِٝٗ دشاٜننات ، ٚنتننب   

سنذّٜجا ، ٚٚونٌ   يًًُٛى ٚايعًُا٤ إداصات ، ٚطيع نتاّبا طنبعري  

 إزي سًب  ٚتع٘ ايٓاغ .

١ٓ ، َِٝهٚيدنناص ايٓاوننش دتُاعنن١ َننٔ ا٭عٝننإ ، فشننذثٛا عٓنن٘ ، َننِٓٗ ابننٔ ُطنن 

ٚابننٔ ا٭جطننش ، ٚابننٔ ايٓذنناس ، ٚقاضننٞ ايكطننا٠ ابننٔ ايننذاَغاْٞ ، ٚٚيننٞ ايعٗننذ ،  

 . (1)ٚاغيًو ايعادٍ ٚبٓٛٙ ، ٚايؼٝخ ستُٛد ايضصتاْٞ ، ٚايؼٝخ اغيكذاد ايكٝظٞ

، ٚسٜٚت عٓ٘ باذتشَري ، ٚدَؼل ،  باإلداص٠ ايٓاوش ػشفين : يٓذاسا ابٔ ٜكٍٛ

، ٚؼي ط١ٓ  (2)ٚبغذاد ، ٚيوبٗإ ، ْٚٝظابٛس ، َٚشٚ ، ُٖٚذإ ، ٚسًب ، ٚايكذغ

                                                           

 . 451، تاسٜخ ارتًفا٤ ، ص  22/197اْـيش : طة يع٬ّ ايٓب٤٬  (1)

 . 22/198اْـيش : طة يع٬ّ ايٓب٤٬  (2)

الحالة العلمية 
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بٓٝت داس اذتنذٜح ايهاًَٝن١ بايكناٖش٠ بنري ايكصنشٜٔ ،       طت ١٦َإسذ٣ ٚعؼشٜٔ ٚ

 . (1)ٚدعٌ ػٝ ٗا يبٛ ارتطا  ابٔ دس١ٝ

ـياٖش بإَش اهلل يبنٛ ْصنش اذتنذٜح عنٔ ٚاينذٙ باإلدناص٠ ،       ٚقذ س٣ٚ ارتًٝف١ اي

           ٞ ،  (2)ٚس٣ٚ عٓ٘ يبنٛ وناحل ; ْصنش بنٔ عبنذ اينشصام ابنٔ ايؼنٝخ عبنذ ايكنادس ادتًٝن

 ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً اٖتُاّ ارتًفا٤ ؼي ٖزٙ اذتكب١ بايعًِ ٚايعًُا٤ .

ٚبٓنن٢ ارتًٝفنن١ اغيظتٓصننش بنناهلل يبننٛ دعفننش اغيذسطنن١ اغيظتٓصننش١ٜ ، ٚستننب فٝٗننا 

اذتظ١ٓ ٭ٌٖ ايعًِ ، نُا ب٢ٓ ع٢ً دد١ً َٔ ادتاْب ايؼنشقٞ َذسطن١ ،    ايشٚاتب

ٖٚٞ بإسبع١ َذسطري  ،يسظٔ َٓٗا ، ٫ٚ ينجش َٓٗا ٚقًٛفا  ا٭سض ٚد٘ ع٢ً بين َا

ٚعٌُ فٝٗا َاسطتٓاّْا ، ٚستب فٝٗا َطبّ ا يًفكٗا٤ ، َٚضٚي١  ، ا٭سبع١ اغيزاٖب ع٢ً

ٚايبظؽي ، ٚايضٜت ، ٚايٛسم ، ٚاذترب ، ٚستب يبٝٛت ايفكٗا٤ اذتصش  ، ايباسد يًُا٤

َّنا ، ٖٚنٛ يَنش مل       ٚغة ريو ، ٚيًفكٝ٘ بعذ ريو ؼي ايؼٗش دٜٓاّسا ، ٚستنب جنِ ظيا

 . (3)ٜظبل إزي َجً٘

اغيظتٓصش١ٜ ؼي ايعاّ ًْٝفا ٚطبعري ييف َجكاٍ ، اا ٚقٛف اغيذسط١ فبًغ است ٚقذ

ٚث٬ثنري ،   إسذ٣ ط١ٓ ؼي ٚشيت ، ١٦َ طتٚ عؼش٠ عيع ط١ٓ ؼي عُاستٗا ابتذا٤ ٚنإ

ٚطتٕٛ ظي٬ً َٔ ايهتب ايٓفٝظ١ ، ٚعذد فكٗا٥ٗا  ١٦َْٚكٌ إيٝٗا ايهتب ، ٖٚٞ 

ّٗا َٔ اغيزاٖب ا٭سبع١ ، ٚيسبع َذسطري ، ٚػٝخ سذٜح ،  ٦َتإ ٚمثإ ٚيسبعٕٛ فكٝ

ٚػٝخ ضتٛ ، ٚػٝخ طب ، ٚػٝخ فشا٥ض ، ٚستب فٝٗا ارتبض ٚايطبٝخ ، ٚاذت٠ٚ٬ 

ُّا ، ٚٚقف عًٝٗا َا  فٝٗا ٚدعٌ ، ٚايفان١ٗ ٜعرب عٓ٘ نجش٠ ، ٚفتشت ٫ ث٬ثري ٜتٝ

ؼي سدب ، ّٜٛ ارتُٝع ، ٚسطش ايكطا٠ ٚاغيذسطٕٛ ٚا٭عٝإ ، ٚطنا٥ش ايذٚين١ ،   

َّا َؼّٗٛدا  . (4)ٚنإ ٜٛ

ٚقاٍ ابٔ ايٓذاس : ٚبٝعت نتب ايعًِ ؼي يٜاّ ارتًٝفن١ اغيظتٓصنش بناهلل بنإغ٢ً     

 . (5)ا٭مثإ ; يشغبت٘ فٝٗا ، ٚيٛقفٗا

                                                           

 . 457ا٤ ، ص اْـيش : تاسٜخ ارتًف (1)

 . 460اْـيش : تاسٜخ ارتًفا٤ ، ص  (2)

 . 461اْـيش : تاسٜخ ارتًفا٤ ، ص  (3)

 . 462، ٚتاسٜخ ارتًفا٤ ، ص  23/163اْـيش : طة يع٬ّ ايٓب٤٬  (4)

 . 23/157اْـيش : طة يع٬ّ ايٓب٤٬  (5)
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ٝ ن        اس ، ٚيكذ جتِ ايكشإٓ آجش ارتًفنا٤ ايعباطنٝري اغيظتعصنِ بناهلل عًن٢ ابنٔ ايٓ

فإنشَ٘ ّٜٛ ارتتِ طت١ آ٫ف دٜٓاس ، ٚاطنتذاص ين٘ ابنٔ ايٓذناس اغي٪ٜنذ ايطٛطنٞ ،       

 ٚعبذ اغيعض اجشٟٚ ، ٚتع َٓ٘ بٗا ػٝ ٘ يبٛ اذتظٔ ابٔ ايٓٝاس ، ٚسذخ عٓ٘ .

 ٞ ، ٚستٝٞ ايذٜٔ ابٔ ادتٛصٟ .ٚسذخ عٓ٘ بٗزٙ اإلداص٠ ؼي سٝات٘ ايبارسا٥

 . (1)ٚقذ سذخ عٓ٘ سيشاغ١ ٚيذٙ ا٭َة َباسى

ٖٚهننزا ْننش٣ اصدٖنناس ايعًننِ ٚاذتٝننا٠ ايعًُٝنن١ ، ٚتؼننذٝع ارتًفننا٤ يًعًُننا٤ ،      

 َٚؼاسنتِٗ ؼي اصدٖاس ايعًِ ، ٚبٓا٥ِٗ يًُذاسغ ، ٚاإلغذام باإلْفام عًٝٗا .

 ات٘ ْٚظب٘ : - 1

اهلل بٔ ستاطٔ بٔ ٖب١  ستُذ بٔ ستُٛد بٔ اذتظٔ بٔ ٖب١

 . (2)اهلل ايبغذادٟ ، اغيعشٚف بابٔ ايٓذاس

 َٛيذٙ : - 2

ّ  ايكعنذ٠  رٟ َٔ ٚايعؼشٜٔ ايجايح ، ا٭سذ ي١ًٝ ٚيذ ٕ  عنا  ٦َن١  عينع ٚ ٚطنبعري  مثنا

 . (4)عيع ١٦َ، ٚرنش ابٔ نجة يٕ ٫ٚدت٘ ناْت ط١ٓ ث٬خ ٚطبعري ٚ (3)ببغذاد

 ْؼإت٘ ايع١ًُٝ : - 3

عشفت بايعًِ ٚايتك٣ٛ ، ٜٚتبري يٓا ريو َٔ تشطيت٘ ٭جٝ٘  بذاس ايٓذاس ابٔ ْؼإ

ستُٛد بٔ اذتظٔ بٔ ٖب١ اهلل ايٓذاس ، يبٛ اذتظٔ ايبضاص ا٭َري ،  بٔ عًٞ يبٝ٘ َٔ

: قشي ايفشا٥ض ٚاذتظا  ست٢ بشا فُٝٗا ، ٚواس يعشف صَاْ٘ بكظ١ُ  ا٭بٟٛ يجٞ

ز ايعننٜٛص َننٔ ايبنننات ، ٚنننإ ٜعننشف ادتننرب ٚاغيكابًنن١ ؼي اذتظننا  ، ٜٚظننت ش

 اغيظا٥ٌ ، َٔ غة يٕ ٜهتب بٝذٙ ػ٦ّٝا . ٜٚكٍٛ :

                                                           

 . 23/174اْـيش : طة يع٬ّ ايٓب٤٬  (1)

ِ ا٭دبا٤  (2) ٕ ،  ، 51-19/49اْـيش : َعذ ٕ ؼي ػعشا٤ ٖزا ايضَا ، طة يع٬ّ ايٓب٤٬  578-571عكٛد ادتُا

 طبكننات ، 4/36 ايٛفٝننات فننٛات ، 5/9 بايٛفٝننات ايننٛاؼي ، 260 تشطينن١ ، 217 ، اإلطنن٬ّ ، تنناسٜخ 23/131

 . 13/199، ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  476، تاسٜخ ارتًفا٤ ، ص  8/98 يًظبهٞ ايؼافعٞ

ٕ  ٖنزا  ػنعشا٤  ؼي ادتُإ عكٛد ، 13 تشطي١ ، 19/49 ا٭دبا٤ َعذِ ، 23/131 ايٓب٤٬ يع٬ّ طة : اْـيش (3)  ص ، ايضَنا

571 . 

 . 13/199اْـيش : ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  (4)

ترجمةةةةة ابةةةةن 
 النجةةةةةةةةةةةةةار  
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ٞ  ايزٟ ٖٛ ٚنإ ، ٚايتٛاسٜخ ٚا٭ْاػٝذ اذتهاٜات َٔ نجّةا عٓ٘ عًكت ،  سبناْ

فإٕ ٚايذٟ سظي٘ اهلل تٛؼي ٚيٞ طنبع طنٓري ، ٚننإ حيًُنين َعن٘ إزي ادتناَع ؼي       

 ايعٝذٜٔ ، ٜٚعًُين نٝف يقٍٛ .يٜاّ يٜاّ ادتُع١ ٚ

ٞ ٚيٞ تظع طٓري ، فهإ يجٞ ٜإجزْٞ ع٢ً عٓك٘ ٜٚشٜين تايذٚ َع ٚسذذت

اغيٓاطو ، ٜٚطٛف بٞ اغيؼاٖذ ، ٚنإ ٜ٪دبين ، ٜٚجكفين ، ٜٚٓبٗين عًن٢ َعنايٞ   

 ا٭َٛس ، دضاٙ اهلل عين جّةا ، فٗٛ ٚايذٟ ٚيجٞ .

نتاّبا د٬ًًٝ ؼي ايفشا٥ض ، رنش فٝ٘ نٌ فشٜط١  طيع قذ اهلل سظي٘ ٚنإ

 . (1)بعذ َٛت٘ ، ٚرٖب ؼي طي١ً َا رٖب َٔ َاي٘ ٚفكذت٘ ، ظُتٗاٚق ، ايذْٝا ؼي تكع

ٚيكذ يبذ٣ ابٔ ايٓذاس رننا٤ٙ َٚكذستن٘ ؼي سفنفي اذتنذٜح ٚعًنِ ا٭ونٍٛ ؼي       

طٓٛات٘ اغيبهش٠ ، ٚيٍٚ تاع٘ ٚي٘ عؼش طٓري ، ٚيٍٚ عٓاٜت٘ بايطًنب ٚين٘ عينع    

 . (2)عؼش٠ ط١ٓ

٤ات ، ٚقشي بٓفظ٘ ؼي نتاب٘ ايتاسٜخ ٚعُشٙ عيع عؼش٠ ط١ٓ ، ٚايكشا ٚػشا

ّٛا َنٔ ث٬ثن١ آ٫ف ػنٝخ ، َنٔ رينو ضتنٛ َنٔ         ع٢ً اغيؼاٜخ نجّةا ، ست٢ سصٌ ضت

ّٝا ٚعؼشٜٔ ط١ٓ ، ثِ دا٤ إزي بغذاد ٚقذ طينع يػنٝا٤    يسبع ١٦َ اَشي٠ ، ٚتغش  مثاْ

 . (3)نجة٠

ايٓشنا٠ ايبغنذادٜري ،    ٔيجز ابنٔ ايٓذناس ػن٦ّٝا َنٔ عًنِ ايعشبٝن١ عنٔ طياعن١ َن         

ٟ  اغيبا )نإبٞ بهش  بنٞ اذتظنٔ   ي، ، (4)ايطنشٜش (  سى بٔ اغيباسى ايٛاطنطٞ ايٓشنٛ

                                                           

 ، داس ايهتب ايع١ًُٝ ، بةٚت . 1، ؾي 915، تشطي١  99-19/98اْـيش : رٌٜ تاسٜخ بغذاد ٫بٔ ايٓذاس  (1)

، َ٪طظن١ ايشطناي١ ، بنةٚت ، ٚطبكنات ايؼنافع١ٝ       9، ؾي 98 ، تشطين١  23/11اْـيش : طنة يعن٬ّ ايٓنب٤٬     (2)

 ، طبع١ داس إسٝا٤ ايهتب ايعشب١ٝ . 1093، تشطي١  8/99ايهرب٣ يًظبهٞ 

 ، داس اغيعشف١ ، بةٚت . 2، ؾي 13/199اْـيش : ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ٫بٔ نجة  (3)

، طة  10/367يهاٌَ ٫بٔ ا٭ثة ٖن ، ٚنإ ثك١ ، ٚتهًِ بًغات نجة٠ . ا612ٖن ، ٚتٛؼي 534ٚيذ ط١ٓ  (4)

 . 22/86يع٬ّ ايٓب٤٬ يًزٖ  
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  ٟ ، ٚيبنٞ ايبكنا٤ عبنذ اهلل بنٔ اذتظنري ايٓشنٟٛ        (1)عًٞ بٔ اغيباسى بٔ باْٜٛن٘ ايٓشنٛ

 . (3)، ٚيبٞ ارتة َصذم بٔ ػبٝب بٔ اذتظري ايٛاططٞ (2)ايعهربٟ

،  ٦َن١  عينع ٚ ٚمثاْري مثإ ط١ٓ ؼي ببغذاد ٚتع ، ٘تٚنتاب باذتذٜح اػتغٌ ثِ

يبنٞ   عًن٢  ٜكنش٩ٙ  ، ٦َن١  عينع ٚ ٚتظنعري  ث٬خ ط١ٓ ؼي بٓفظ٘ ٘طًب ثِ ، تاع٘ يٍٚ ٖٚٛ

، ٚيبٞ ايفشز عبذ اينشظئ   (4)ايفشز بٔ عبذ ايٖٛا  بٔ وذق١ بٔ نًٝب اذتشاْٞ

(5)ادتٛصٟ بٔا
،  (6)١ٓ ايبغذادَِٟٝهعبذ ايٖٛا  بٔ عًٞ بٔ عًٞ بٔ ُط يظيذ ٚيبٞ ، 

، ٚيبٞ ايكاطِ  (7)ٖب١ اهلل بٔ اغيعطٛش ايعطاس ، ٚيبٞ طاٖش اغيباسى بٔ اغيباسى بٔ

 ، ٚع٢ً طياع١ طٛاِٖ . (8)ايكاطِ رانش بٔ ناٌَ بٔ يبٞ غايب ارتفاف

٫ تتننٛفش اغيعًَٛننات ايهاًَنن١ عننٔ ْطننام تنناا ابننٔ ايٓذنناس     

  ٛ فش اج٬ٍ سس٬ت٘ ، ٚتاسٜخ ٖزٙ ايشس٬ت ، إ٫ يْٓا ْزنش َنا تن

 يٓا َٔ تاع٘ ؼي بعض ٖزٙ ايشس٬ت :

 ذتذاص :سسًت٘ إزي ا

سر ابٔ ايٓذاس سذت٘ ا٭ٚزي ٖٚٛ وغة َع يجٝ٘ ٚيَ٘ ٚعُشٙ تظنع طنٓٛات ،   

 ٖن نُا تكذّ .587ٚريو عاّ 

                                                           

ٕ  ػنّٗٝذا  قتٌ ، ٖن543 ط١ٓ ٚيذ (1) ٛ  ، ٖنن 632 بإونبٗا ٞ  َٚفنيت  ، ٚاعنفي  ٖٚن ٌ  . اغينزٖب  ػنافع ٔ  ايهاَن  ا٭ثنة  ٫بن

 . 19/521 ايٓب٤٬ يع٬ّ طة ، 10/648

كشإٓ ايهشِٜ . شتتصنش تناسٜخ ابنٔ    ٖن ، ٚنإ ثك١ ، وٓف نتا  إعشا  اي616ٖن ، ٚتٛؼي 538ٚيذ ط١ٓ  (2)

 . 22/91، ٚطة يع٬ّ ايٓب٤٬  214ايذبٝجٞ ، ص 

ٛ ع٢ً ابٔ ارتؼا  ٚع٢ً ابٔ ا٭ْباسٟ ٚابٔ ايعطاس . شتتصش 605ٖن ، ٚتٛؼي ط١ٓ 535ٚيذ ط١ٓ  (3) ٖن ، قشي ايٓش

 . 531ابٔ ايذبٝجٞ ، ص 

، ٚطنة يعن٬ّ    278ش ابٔ ايذبٝجٞ ، ص ٖن ، ٚنإ تاع٘ وشّٝشا . شتتص596ٖن ، ٚتٛؼي 500ٚيذ ط١ٓ  (4)

 . 21/258ايٓب٤٬ 

ٖن ، ي٘ َ٪يفات نجة٠ ؼي ػت٢ ايعًّٛ . شتتصش تاسٜخ ابٔ ايذبٝجٞ ، ص 597ٖن ، ٚتٛؼي ط١ٓ 509ٚيذ ط١ٓ  (5)

 . 21/365، طة يع٬ّ ايب٤٬ٓ  864، تشطي١  237-238

ٕ ثك١ . شتتصش اب607ٖن ، ٚتٛؼي ط١ٓ 519ٚيذ ط١ٓ  (6) ، ػزسات  3/145، ايعرب  259ٔ ايذبٝجٞ ، ص ٖن ، ٚنا

 . 5/25ػزسات ايزٖب 

ٖن ، ٚنإ ٜكـًيا ، فطّٓا ، وشٝح ايظُاا . شتتصش ابنٔ اينذبٝجٞ ، ص   599ٖن ، ٚتٛؼي ط١ٓ 507ٚيذ ط١ٓ  (7)

 . 21/400، طة يع٬ّ ايٓب٤٬  333

ٕ واذًتا ، جّةا ، ٜتكٛت َٔ عًُ٘ ، ٚنإ يَّٝا ٫ ٜهت591تٛؼي ط١ٓ  (8) ب . شتتصش ابٔ ايذبٝجٞ ، ٖن ، نا

 . 2/306، ػزسات ايزٖب  21/250، طة يع٬ّ ايٓب٤٬  183، ص 

رحالتةةةةةةةةةةةةةةةه 
 العلميةةةةةةةةةةةةة  
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، ٚيقاّ ؼي َه١ ٚاغيذ١ٜٓ ط١ٓ طبع  طت ١٦َٚسر سذت٘ ايجا١ْٝ ؼي ط١ٓ طت ٚ

، ٚتع َٔ إَناّ اذتٓابًن١ بناذتشّ ايؼنشٜف ْصنش بنٔ ستُنذ بنٔ عًنٞ ،           طت ١٦َٚ

 . (1)اغيعشٚف باذتصشٟ

ٜكٍٛ ابٔ ايٓذاس : نٓنت تعنت َٓن٘ ػن٦ّٝا ٜظنّةا ؼي بغنذاد ، ٚقنشيت عًٝن٘         ٚ

نجّةا يثٓا٤ إقاَيت سيه١ اغيهش١َ ، ٚاطتفذت َٓ٘ نجّةا ، ٚطإيت٘ ط٪ا٫ت ، 

 . (2)ٚايذٜٔ سيهإايعًِ َٔ ٚنإ 

، ٚيطعذت بضٜاست٘ ، يقُت بٗا ، فادتُعت  ٜٚكٍٛ : غيا دجًت َذ١ٜٓ ايٓ  

ٚفكٗنِ اهلل ٚإٜاْنا    -٬  ٚايعًِ ٚايفطنٌ َنٔ اجملناٚسٜٔ بٗنا     ظُاع١ َٔ يٌٖ ايص

ٚيجباسٖننا ، فننإجربتِٗ سيننا تعًننل ؼي     اغيذٜٓنن١ فطننا٥ٌ عننٔ فظننإيْٛٞ ، - غيشضننات٘

 ٔ ٞ  ، رينو  جاطشٟ َن ٘  فظنإيْٛ ِ  فاعتنزست  ، يٚسام ؼي إثباتن ٕ  إينٝٗ  ٜضٜنذ  قنذ  اذتفنفي  بنإ

 اينٓفع  ؼي غيا ػافّٝا ريو ؼي نتاّبا يطيع نٓت ; ساضش٠ نت  ناْت ٜٚٓكص ، ٚيٛ

 َننع ايبًننذ٠ ٖٚننزٙ ، ايهننجة فننٛات َننٔ جننة ايٝظننة حتصننٌٝ : ٚقننايٛا ، عًننٞ فننإذتٛا ،

 يثننش بٗننا يننو ٜهننٕٛ يٕ ضتننب ٚضتننٔ ، ػنن٦ّٝا يجباسٖننا َننٔ ٜعننشف ػيننٔ جًننت قننذ ػننشفٗا

 . ب٘ تزنش واحل

َّنا ٫َتجناٍ يَنشِٖ ، ٚقطنا٤ ذتنل          فإدبتِٗ ينزيو ; سدنا٤ ينربنتِٗ ، ٚاغتٓا

ًّبا غيا عٓذ اهلل تعازي َٔ ايجٛا  بٓؼش فطنا٥ٌ داس اجذنش٠   دٛاسِٖ ٚوشبتِٗ ، ٚط

َٚٓبننع ايننٛسٞ ، ٚرنننش يجباسٖننا ، ٚايبغٝننب ؼي طننهٓاٖا ، ٚاذتننح عًنن٢ صٜنناس٠  

اغيذفٕٛ بٗا وًٛات اهلل عًٝن٘ ٚطن٬َ٘ ، ٚاطنت شت اهلل طنبشاْ٘ ٚتعنازي ، ٚيثبنت       

شت ؼي ٖننزا ايهتننا  َننا تٝظننش َننٔ ريننو بعننٕٛ اهلل ٚسظننٔ تٛفٝكنن٘ ، ثننِ إْننٞ رننن 

 . (3)ينجشٙ بغة إطٓاد ; يتعزس سطٛس يوٛيٞ

 سسًت٘ إزي ايؼاّ :

                                                           

ٚيذ ؼي سَطإ ط١ٓ طت ٚث٬ثري ٚعيع ١٦َ ، ٚتٛؼي بايُٝٔ ؼي بًذ٠ اغيٗذنِ طن١ٓ تظنع عؼنش٠ ٚطنت ٦َن١ ،        (1)

ٌ تا ٘ ، َتكّٓا ، ضابًطا ، ثك١ ، سذ١ ، ْب٬ًٝ . رٜ ٕ َٔ سفاؿي اذتذٜح ايعاسفري بفْٓٛ  21/182سٜخ بغذاد ٚنا

 . 187، تشطي١ 

 . 2590، تشطي١  7/332، ايعكذ ايجُري يًفاطٞ  111، تشطي١  22/163طة يع٬ّ ايٓب٤٬  (2)

 َكذ١َ ابٔ ايٓذاس ؼي نتاب٘ ايذس٠ ايج١ُٓٝ ؼي يجباس اغيذ١ٜٓ . (3)
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      ٚ ، فكنشي   طنت ٦َن١  دجٌ ابٔ ايٓذاس ايؼناّ َنٔ َهن١ اغيهشَن١ ؼي طن١ٓ مثنإ 

ٞ    (1)صٜذ بٔ اذتظٔ ايهٓذٟ ايُٝٔ بٞي ع٢ً بذَؼل ،  (2)، ٚابنٞ ايكاطنِ اذتشطنتاْ

اهلل بننٔ  ٚنتنب باإلدنناص٠ عننٔ يبننٞ اغيٛاٖننب اذتظننٔ بننٔ ايعننذٍ يبننٞ ايربنننات ٖبنن١ 

 . (3)ستفٛؿي بٔ وصش٣

 سسًت٘ إزي سًب :

ٚقنذّ إزي سًننب بعننذ دَؼننل ، فظننُع بٗننا يبننا ٖاػننِ عبننذ اغيطًننب بننٔ ايفطننٌ  

 . (5)ٕ ا٭طذٟا، ٚيبا ستُذ عبذ ايشظئ بٔ عبذ اهلل بٔ عًٛ (4)اجاثٞ

 زي اغيٛوٌ :إسسًت٘ 

ٞ تع ؼي اغيٛوٌ َٔ ايؼٝخ اغيكش٨ يبٞ ايفشز ستُذ بٔ عبنذ اينشظئ بنٔ يبن    

 . (6)اسفَّايعض ايٛاططٞ ايظ 

 سسًت٘ إزي تهشٜت :

ؼي تهشٜت َٔ حي٢ٝ بٔ طعذ اهلل بٔ سظري بٔ يبٞ شياّ ايتهشٜيت ،  ٚتع

 . (7)يبٛ ايفتٛ  بٔ يبٞ ايظعادات

 سسًت٘ إزي ٖشا٠ 

                                                           

ؼي اذتنذٜح   ٚيذ ؼي ط١ٓ عيع ١٦َ ٚعؼشٜٔ ، ٚتٛؼي ؼي دَؼل طن١ٓ طنت ٦َن١ ٚثن٬خ عؼنش٠ ، ٚننإ ثكن١        (1)

 . 186-185، ٚشتتصش تاسٜخ ابٔ ايذبٝجٞ ، ص  4/222ٚايكشا٤ات . َعذِ ا٭دبا٤ 

ٞ اذتشطتاْٞ ، َٔ رس١ٜ طعذ بٔ عباد٠ سضٞ اهلل عٓ٘  (2) ٞ ايؼافع ٟ ايذَؼك ٖٛ عبذ ايصُذ بٔ ستُذ ا٭ْصاس

ط٬ّ ، ٚنإ ، ٚيذ ط١ٓ عؼشٜٔ ٚعيع ١٦َ ، ٚتٛؼي ط١ٓ يسبع عؼش٠ ٚطت ١٦َ ، َظٓذ ايؼاّ ، ػٝخ اإل

ّٗا ، ٚسّعا ، واذًتا ، ستُٛد ا٭سهاّ . َعذِ ايبًذإ  َّا فكٝ  . 22/80، طة يع٬ّ ايٓب٤٬  2/241إَا

ٚيذ ط١ٓ طبع ٚث٬ثري ٚعيع ١٦َ ، ٚتٛؼي ط١ٓ طت ٚمثاْري ٚعيع ١٦َ ، ٚثك٘ ابٔ ايذبٝجٞ ؼي تاسخي٘ ، ص  (3)

 . 4/285، ػزسات ايزٖب  21/264، طة يع٬ّ ايٓب٤٬  167

تٛؼي ؼي سًب ط١ٓ طت عؼش٠ ٚطت ١٦َ ، ٚوف٘ ايزٖ  بايؼٝخ اإلَاّ ايع١َ٬ نبة اذتٓف١ٝ . طة يع٬ّ  (4)

 . 5/69، ػزسات ايزٖب  3/170، ايعرب  22/99ايٓب٤٬ 

ٔ ٚطت ١٦َ ، ٚنإ ي٘ فِٗ َٚعشف١ ٚعٓا١ٜ تا١َ  (5) ٚيذ ط١ٓ يسبع ٚث٬ثري ٚعيع ١٦َ ، ٚتٛؼي ط١ٓ ث٬خ ٚعؼشٜ

 . 5/108، ػزسات ايزٖب  22/303. طة يع٬ّ ايٓب٤٬ باذتذٜح 

،  38َات ؼي طياد٣ اٯجش٠ ط١ٓ مثاْٞ عؼش٠ ٚطت ١٦َ ، ٚي٘ ١٦َ ط١ٓ ٚط١ٓ . شتتصش ابٔ اينذبٝجٞ ، ص   (6)

 . 106، تشطي١  22/159، طة يع٬ّ ايٓب٤٬  127تشطي١ 

ش٠ ٚطت ١٦َ بتهشٜت ، عٌُ بتهشٜت ٚيذ ط١ٓ إسذ٣ ٚث٬ثري ٚعيع ١٦َ ، ٚتٛؼي ؼي ستشّ ط١ٓ مثإ عؼ (7)

،  381، ص  1455داس سذٜح ، يطيع يٌٖ بًذٙ ع٢ً و٬س٘ ٚايجٓا٤ عًٝ٘ . شتتصش ابٔ ايذبٝجٞ ، تشطين١  

 . 6/66، ايٓذّٛ ايضاٖش٠  4/255ػزسات 
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سٚ  عبذ اغيعض بٔ ستُنذ بنٔ    بٞي ايذٜٔ ساففي جشاطإ َظٓذ َٔ ٖشا٠ ؼي ٚتع

 . (1)ٞ اجشٟٚ ايبضاص ايصٛؼييبٞ ايفطٌ ايظاعذٟ ارتشاطاْ

 سسًت٘ إزي يوفٗإ :

(2)ايصاذتاْٞ ايزس يبٞ بٔ عًٞ بٔ ستُذ بهش يبٞ يوشا  َٔ يوفٗإ ؼي تع
  ،

، ٚغنا  بنٔ جاينذ بنٔ عبنذ       (3)بٔ ايفطٌ بٔ يظيذ بٔ اإلجؼٝذ ايظنشاز ٚإتاعٌٝ 

بنٔ   ، ٚصاٖنش بنٔ طناٖش    (4)ايٛاسذ بٔ يظيذ ، ايؼٝخ يبٛ ايكاطِ ا٭وبٗاْٞ ايتادش

 . (5)ستُذ بٔ يظيذ ايٓٝظابٛسٟ ايؼشاَٞ اغيظتًُٞ ايؼشٚطٞ ايؼاٖذ

 سسًت٘ إزي ْٝظابٛس :

     ٞ ،  (6)ثِ سسٌ إزي ْٝظابٛس ، فظُع بٗا َٔ اغي٪ٜذ بنٔ ستُنذ بنٔ عًنٞ ايطٛطن

، ٚصٜٓنب بٓنت عبنذ     (7)ٚيبٞ بهش ايكاطِ بٔ عبنذ اهلل بنٔ عُنش بنٔ يظينذ ايصنفاس      

 . ، ٚغةِٖ (8)عشٟايشظئ بٔ يظيذ ايؼ 

                                                           

ٔ ٚعيع ١٦َ بٗشا٠ ، قاٍ ايطٝا٤ : قتً٘ ايبى ؼي سبٝع ا٭ٍٚ ط١ٓ  (1) مثاْٞ ٚيذ ؼي رٟ ايكعذ٠ ط١ٓ اثٓتري ٚعؼشٜ

،  3/177، ايعرب  22/114عؼش٠ ٚطت ١٦َ ، قاٍ ايزٖ  عٓ٘ : ايؼٝخ ادتًٌٝ ايصذٚم . طة يع٬ّ ايٓب٤٬ 

 . 5/81ػزسات 

ط١ٓ ث٬ثري ٚعيع ١٦َ ، قاٍ ايزٖ  : ايؼٝخ ايصذٚم ، َظٓذ ٚقت٘ .  ٚتٛؼي ، ١٦َ ٚيسبع ٚث٬ثري مثإ ط١ٓ ٚيذ (2)

 . 4/96، ػزسات  19/585طة يع٬ّ ايٓب٤٬ 

ٚيذ ط١ٓ طت١ ٚث٬ثري ٚيسبع ١٦َ ، ٚتنٛؼي طن١ٓ يسبنع ٚعؼنشٜٔ ٚعينع ٦َن١ ، قناٍ اينزٖ  : ايؼنٝخ ٭َنري ،            (3)

، تناسٜخ اإلطن٬ّ    322، تشطين١   19/555ٚاغيظٓذ ايهبة ، ٚثك٘ يبنٛ طناٖش ايظنًفٞ . طنة يعن٬ّ ايٓنب٤٬       

 . 69-4/68، ػزسات ايزٖب  4/255

سدب ط١ٓ مثإ ٚث٬ثري ٚعيع ١٦َ ، قاٍ ايظنُعاْٞ :   ؼي ٚتٛؼي ، بإوفٗإ ١٦َ ٚيسبع ٚعيٝع اثٓتري ط١ٓ ٚيذ (4)

 . 4/1283، تزنش٠ اذتفاؿي  60، تشطي١  20/100نإ طذّٜذا ، ثك١ ، َهجّشا . طة يع٬ّ ايٓب٤٬ 

 ٍقنا  ، ٦َن١  ٚعينع  ٚث٬ثنري  ثن٬خ  طن١ٓ  ، اٯجنش  سبٝنع  عاػنش  ؼي ْٝظابٛس ؼي َات ، ١٦َ ٚيسبع ٚيسبعري طت ط١ٓ ٚيذ (5)

ِ  . ْٝظابٛس َظٓذ ، اغيعُش اغيفٝذ احملذخ ايعامل ايؼٝخ : عٓ٘ ايزٖ  ِ  اغيًنٛى  تناسٜخ  ؼي اغيٓنتـي ٔ  ٚا٭َن ٟ  ٫بن  ادتنٛص

 12/719 نجة ٫بٔ ٚايٓٗا١ٜ ايبذا١ٜ ، 5 تشطي١ ، 20/9 ايٓب٤٬ يع٬ّ ٚطة ، 4048 سقِ تشطي١ ، 17/336-337

. 

طع عؼنش٠ ٚطنت ٦َن١ ، قناٍ اينزٖ  عٓن٘ : ايؼنٝخ اإلَناّ         ٚيذ ط١ٓ يسبع ٚعؼشٜٔ ٚعيع ١٦َ ، ٚتٛؼي ط١ٓ  (6)

 . 76، تشطي١  22/104، طة يع٬ّ ايٓب٤٬  5/345اغيكش٨ اغيعُش . ٚفٝات ا٭عٝإ 

ٚيذ ط١ٓ ث٬خ ٚث٬ثري ٚعيع ١٦َ ، ٚاطتؼٗذ ؼي ط١ٓ طبع عؼش٠ ٚطت ١٦َ ، قاٍ ايزٖ  : اإلَاّ ايفكٝ٘  (7)

 . 5/81، ػزسات ايزٖب  78، تشطي١  22/109يع٬ّ ايٓب٤٬ اغيظٓذ ايؼافعٞ ، َفيت جشاطإ . طة 

تٛفٝت ؼي ْٝظابٛس ط١ٓ عيع عؼش٠ ٚطت ١٦َ ، قاٍ ايزٖ  : ايؼٝ ١ ادت١ًًٝ ، َظٓذ٠ جشاطإ ، يّ اغي٪ٜذ  (8)

ّ  طنة  . ايؼنعش١ٜ  ايٓٝظنابٛس١ٜ  ، ا٭وٌ ادتشدا١ْٝ ْاص اغي٪ٜذ ، سش٠  ػنزسات  ، 60 تشطين١  ، 22/85 ايٓنب٤٬  يعن٬

 . 5/63 ايزٖب
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 سسًت٘ إزي َشٚ :

ثِ سسٌ إزي َشٚ ، فظنُع بٗنا َنٔ يبنٞ اغيـيفنش عبنذ اينشسِٝ بنٔ عبنذايهشِٜ          

 ، ٚغةٙ . (1)ايظُعاْٞ

 سسًت٘ إزي ُٖذإ :

ثِ عاد ابٔ ايٓذاس إزي بغذاد ، ٚجنشز َٓٗنا إزي بن٬د ادتبنٌ ، فظنُع بُٗنذإ       

     ٞ ،  (2)َٔ يوشا  يبٞ احملاطٔ ْصش بٔ اغيـيفنش ايربَهنٞ ادتشدناْٞ ثنِ اجُنذاْ

ثننِ عنناد إزي بغننذاد ، فظننُع ببظننطاّ ، ٚداَغننإ ، ٚايننشٟ ، ٚطننا٠ٚ ، ُٖٚننذإ ،    

ٚيطذابار ، ٚغة ريو َٔ ايب٬د ، ٚمل تزنش اغيصنادس ايؼنٝٛخ اينزٜٔ تنع َنِٓٗ      

 . (3)تاسخيٗا ذؼي ٖزٙ ايشسا٫ت ، ٫ٚ حتذٜ

،  ٚايهنشز  ، بٓٗاْٚذ بطشٜك٘ فظُع ، يوفٗإ ٚدجٌ عاد ثِ ، ط١ٓ ببغذاد يقاّ ثِ

       ٚ ،  (4)طنت ٦َن١  ٚيقاّ بإونفٗإ إزي يٕ اطنتٛزي ايهفناس عًن٢ اينب٬د طن١ٓ عؼنشٜٔ 

يٕ ٜظش اهلل ي٘ ارتشٚز َٓٗا طاغًيا َع نتب٘ َٚا طيع٘  إزي ، ٜٚظُع ٜهتب بٗا ٖٚٛ

ٚييفنن٘ إزي بغننذاد ، فذجًننٗا ، ٚيقنناّ بٗننا ث٬ثنن١ يػننٗش ، ثننِ سسننٌ عٓٗننا إزي ايننب٬د    

 ِ تٛد٘ إزي ايذٜاس اغيصش١ٜ .ايؼا١َٝ سسًت٘ ايجا١ْٝ ، فشذخ بٗا ، ث

 سسًت٘ إزي َصش :

، يٚ ؼي ايظن١ٓ   طنت ٦َن١  يعٌ سس١ً ابٔ ايٓذاس إزي َصش ناْت ط١ٓ عؼشٜٔ ٚ

اييت بعذٖا ، فظُع بٗا َٔ ايضاٖذ ايهبة ستُذ بٔ إبشاِٖٝ بٔ يظيذ بٔ طناٖش  

                                                           

ٚيذ ط١ٓ طبع ٚث٬ثري ٚعيع ١٦َ ، ٚتٛؼي ط١ٓ طبع عؼش٠ ٚطت ١٦َ ، يٚؼي اييت بعذٖا ، قاٍ ابٔ ايٓذاس :  (1)

َّنا . طنة يعن٬ّ         ُّنا ستب سصٌ ايظُعاْٞ َٔ نٌ فٔ ، ٚاْتٗت إيٝ٘ سٜاط١ ايؼنافع١ٝ ببًنذٙ ، ٚننإ َعـي

 . 4/6، ػزسات ايزٖب  4/6، يظإ اغيٝضإ  77، تشطي١  22/107ايٓب٤٬ 

قناٍ ابنٔ ايٓذناس : ينجنش ا٭طنفاس ، ٚدجنٌ جشاطنإ ، ٚغناس٣ ،          ، ٦َن١  ٚيسبنع  ارتُظري بعذ ببغذاد َٛيذٙ (2)

ٚتشقٓذ ، ٚناػغش ، ٚايظٓذ ، ٚدَؼل ، تٛؼي ي١ًٝ ايكذس ، ط١ٓ تظع ٚيسبعري ٚعيع ٦َن١ . طنة يعن٬ّ    

 . 1/333سٜخ إسبٌ ، تا 4/154، ػزسات  5/319، ايٓذّٛ ايضاٖش٠  178، تشطي١  20/263ايٓب٤٬ 

 . 23/31، طة يع٬ّ ايٓب٤٬  19/49، َعذِ ا٭دبا٤  573اْـيش : ق٥٬ذ ادتُإ ، ص  (3)

 . 22/239اْـيش : طة يع٬ّ ايٓب٤٬  (4)
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(1)ايؼافعٞ ايصٛؼي بادٟآايفةٚص ارتربٟ اصٟةايؼ

ايؼٝٛخ ؼي َصش ،  عٔ ٚنتب ، 

ل ايفٛا٥ننذ ، ٚينشَنن٘ طننًطاْٗا اغيًننو ايهاَننٌ يبننٛ اغيـيفننش ستُننذ بننٔ اغيًننو     ٚعًنن

 ، ٚطإي٘ اغيكاّ فًِ جيب إزي ريو . (2)ايعادٍ يبٞ بهش بٔ يٜٛ 

 سسًت٘ إزي اإلطهٓذس١ٜ :

تننع ابننٔ ايٓذنناس ؼي اإلطننهٓذس١ٜ َننٔ ايؼننٝخ اإلَنناّ اغيكننش٨ اجملننٛد احملننذخ  

اهلل اجُننذاْٞ اإلطننهٓذساْٞ اغيظننٓذ ايفكٝنن٘ يبننٞ ايفطننٌ دعفننش بننٔ عًننٞ بننٔ ٖبنن١   

، ٚتع َٔ عبنذ ايٖٛنا  بنٔ ؿينافش بنٔ عًنٞ بنٔ فتنٛ  بنٔ اذتظنري بنٔ             (3)اغيايهٞ

 . (4)إبشاِٖٝ ، احملذخ اغيظٓذ ا٭صدٟ ايكشػٞ اإلطهٓذساْٞ اغيايهٞ

ابٔ ايٓذاس َٔ ايذٜاس اغيصش١ٜ قاوّذا َذٜٓن١ ايظن٬ّ ، فذجًنٗا ٚيقناّ     ثِ عاد 

 . (5)ايٓاغ بٗا ٜظُع اذتذٜح ٜٚعًُ٘ ٜٚفٝذ

 يسبنع ٦َن١  اػتًُت َؼٝ ١ ابٔ ايٓذاس ع٢ً ث٬ث١ آ٫ف ػٝخ ٚ

، ٚقنناٍ ابننٔ نننجة : إٕ ابننٔ ايٓذنناس قننشي بٓفظنن٘ عًنن٢          (6)اَننشي٠ 

                                                           

ٚيذ ؼي سذٚد ط١ٓ ث٬ثري ٚعيع ١٦َ ، ٚتٛؼي ؼي طادغ عؼش رٟ اذتذ١ ، ط١ٓ اثٓتري ٚعؼشٜٔ ٚطت ١٦َ ،  (1)

ٝنٔ عٔ ايظ١ٓ . طة يع٬ّ ايٓب٤٬ ٜكٍٛ ايزٖ  : ي٘ تصاْٝف ؼي ،  22/179 إػاسات ايكّٛ ، فٝٗا اضتشاف ب

 . 5/101، ػزسات ايزٖب  6/263، ايٓذّٛ ايضاٖش٠  120تشطي١ 

ٌ ، ْاوش ايذْٝا ٚايذٜٔ ، يبٛ اغيعايٞ ، واسب َصش ٚايؼاّ ، َٚٝافاسقري  (2) ٕ ايهبة ، اغيًو ايهاَ ايظًطا

ايُٝٔ ، ٚغة ريو ، شيًو ايذٜاس اغيصش١ٜ يسبعري طن١ٓ ، ٚننإ عناق٬ً ،    ، ٚآَذ ، ٚج٬ؾي ، ٚاذتذاص ، ٚ

َّٗٝبا ، نبة ايكذس ، ٚيذ ط١ٓ طت ٚطبعري ٚعيع ١٦َ ٕ ٚتٛؼي ؼي دَؼل ط١ٓ عيع ٚث٬ثري ٚطت ١٦َ . 

، ػنزسات   6/227، ايٓذنّٛ ايضاٖنش٠    13/149، ايبذا١ٜ ٚايٓٗاٜن١   85، تشطي١  22/127طة يع٬ّ ايٓب٤٬ 

 . 5/171ايزٖب 

ٚيذ ؼي عاػش وفش ط١ٓ طت ٚيسبعري ٚعيع ١٦َ ، ٚتٛؼي ي١ًٝ ايظادغ ٚايعؼشٜٔ َٔ وفش ط١ٓ طت ٚث٬ثري  (3)

 . 5/180، ػزسات ايزٖب  6/314، ايٓذّٛ ايضاٖش٠  26، تشطي١  23/36ٚطت ١٦َ . طة يع٬ّ ايٓب٤٬ 

ّٓنا      ٚيذ ط١ٓ يسبع ٚعيظري ٚعيع ١٦َ ، ٚتٛؼي ط١ٓ تظع ٚيسبعنري ٚطنت ٦َن    (4) ّٗنا يبّٝبنا فاضن٬ً دٜ ١ ، ننإ فكٝ

 . 7408، تشطي١  19/202وشٝح ايظُاا . ايٛاؼي بايٛفٝات 

 . 574اْـيش : عكٛد ادتُإ ٫بٔ ايؼعاس اغيٛوًٞ ، ص  (5)

ّ ايٓب٤٬  (6) ّ ، تشطي١  23/133اْـيش : طة يع٬  103، اذتٛادخ ادتاَع١ ، ص  219، ص  260، تاسٜخ اإلط٬

103 . 

 شةةةةةةةةةةةةيوخه  
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ّٛا َ َنٔ رينو   ث٬ث١ آ٫ف ػنٝخ   ٔاغيؼاٜخ نجّةا ، ست٢ سصٌ ضت

 . (1)اَشي٠ يسبع ١٦َضتٛ َٔ 

٣ٚ عِٓٗ ؼي ٚيهجش٠ ػٝٛج٘ َٔ ايشداٍ ٚايٓظا٤ ، طإقتصش ع٢ً رنش َٔ س

 نتاب٘ ايذس٠ ايج١ُٓٝ ؼي يجباس اغيذ١ٜٓ :

ايؼننٝخ يظيننذ بننٔ يبننٞ ايعنن٤٬ ، اذتظننٔ بننٔ يظيننذ بننٔ اذتظننٔ بننٔ طننٌٗ      -

 . (2)ايعطاس اجُذاْٞ ، يبٛ عبذ اهلل

 . (3)ايؼٝخ سٓبٌ بٔ عبذ اهلل ايشواؼي ، يبٛ عبذ اهلل اغيهرب -

ايؼننٝخ رانننش بننٔ ناَننٌ بننٔ يبننٞ غايننب ستُننذ بننٔ سظننري يبننٛ ايكاطننِ       -

 . (4)ارتفاف ايبغذادٟ

 ايؼٝخ واحل بٔ اذتظٔ اذتشضيٞ . -

(5)ستُذ يبٛ ، ايذاساْٞ ايهٓاْٞ إبشاِٖٝ بٔ اذتظٔ يبٞ بٔ ايشظئ عبذ -
 . 

 . (6)عبذ ايشظئ بٔ عًٞ اذتاففي ، يبٛ ايفشز بٔ ادتٛصٟ -

عبننذ ايننشظئ بننٔ عًننٞ بننٔ يظيننذ بننٔ عًننٞ بننٔ ستُننذ ايبغننذادٟ ايفكٝنن٘         -

 . (7)ايٛاعفي ، َٛفل ايذٜٔ

ايعضٜض بٔ يبنٞ ْصنش ستُنٛد بنٔ اغيبناسى ادتٓابنزٟ ا٭ونٌ ايبغنذادٟ          عبذ -

 . (1)ايتادش ايبضاص ابٔ ا٭جطش

                                                           

 . 51-19/49، َعذِ ا٭دبا٤  ١ٜ13/199 ٚايٓٗا١ٜ اْـيش : ايبذا (1)

ٚيذ ط١ٓ ث٬خ ٚث٬ثري ٚعيع ١٦َ ، ٚتٛؼي ط١ٓ يسبع ٚطت ١٦َ ، نإ ثكن١ ونشٝح ايظنُاا . شتتصنش ابنٔ       (2)

 . 1/135، ايتكٝٝذ غيعشف١ سٚا٠ ا٭طاْٝذ  103ايذبٝجٞ ، ص 

ؼي ا٭َن٬ى ، سنذخ اغيظنٓذ ، ٚننإ     ٚيذ ط١ٓ عؼش ٚعيع ١٦َ ، ٚتٛؼي ط١ٓ يسبع ٚطت ١٦َ ، نإ د٫ً٫  (3)

،  13/50، ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  21/431، طة يع٬ّ ايٓب٤٬  176وشٝح ايظُاا . شتتصش ابٔ ايذبٝجٞ ، ص 

 . 3/12ػزسات ايزٖب 

 تكذَت تشطيت٘ ؼي ْؼإ٠ ابٔ ايٓذاس ايع١ًُٝ . (4)

َنٔ ونٓعت٘ . تناسٜخ دَؼنل     تٛؼي ط١ٓ مثإ ٚعيظري ٚعينع ٦َن١ ، قناٍ ابنٔ عظنانش : مل ٜهنٔ اذتنذٜح         (5)

 . 20/348، طة يع٬ّ ايٓب٤٬  34/307

 تكذَت تشطيت٘ ؼي ْؼإ٠ ابٔ ايٓذاس ايع١ًُٝ . (6)

ٔ ا٭ج٬م ، فاض٬ً ٚاعـًيا . ػزسات ايزٖب  (7) ٕ سظ ٔ ٚطت ١٦َ ، نا ، اغيكصذ  3/119تٛؼي ط١ٓ طت ٚعؼشٜ

 . 2/98اغيكصذ ا٭سػذ ؼي رنش يوشا  يظيذ 
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عٞ ، يبننٛ دعفننش افايؼنن ٞاْزايؼننٝخ عبننذ اهلل بننٔ إبننشاِٖٝ بننٔ ستُننذ اجُنن  -

 . (2)ايٛاططٞ

 . (3)عبذ ايٖٛا  بٔ عًٞ بٔ عًٞ  ابٔ طه١ٓٝ ( -

ْٞ ، يّ ٖننا٧ْ ايؼننٝ ١ عفٝفنن١ بٓننت يظيننذ بننٔ عبننذ اهلل ايننٛاعفي ايفاسقننا      -

 . (4)ا٭وفٗا١ْٝ

 . (5)ستُذ يبٛ اذتاففي عظانش بٔ اهلل ٖب١ بٔ اذتظٔ بٔ عًٞ بٔ ايكاطِ -

 . (6)٫سل بٔ يبٞ ايفطٌ بٔ عًٞ بٔ قٓذس٠ ادتشضيٞ ارتباص ، يبٛ طاٖش -

 . (7)اغيباسى بٔ اغيباسى بٔ اغيعطٛش ، يبٛ طاٖش -

 . (8)ستُذ بٔ اغيباسى بٔ َُٕٝٛ يبٛ غايب ايهاتب -

 . (9)هلل بٔ اذتظٔ بٔ اغيـيفش بٔ اذتظٔ اجُزاْٞ ، يبٛ ايكاطِٖب١ ا -

(1)ارتباص ايبغذادٟ بٛش بابٔ ايؼٗة ، ستُذ بٔ حي٢ٝ بٔ طعذي بٔ حي٢ٝ -
 . 

                                                                                                                                        

ع ١٦َ ، ٚتٛؼي ط١ٓ إسذ٣ عؼش٠ ٚطت ١٦َ ، ثك١ واحل عفٝف نجة ايظُاا ، ٚيذ ط١ٓ يسبع ٚعؼشٜٔ ٚعي (1)

ّ ايٓب٤٬  364ٚاطع اغيعشف١ . ايتكٝٝذ غيعشف١ سٚا٠ ا٭طاْٝذ ، ص   . 5/46، ػزسات ايزٖب  22/31، طة يع٬

ٔ ٚطت ١٦َ ، قاٍ ابٔ ايٓذاس : بشا  (2) ؼي اغيزٖب ٚيذ ط١ٓ عيع ٚيسبعري ٚعيع ١٦َ ، ٚتٛؼي ط١ٓ اثٓتري ٚعؼشٜ

، طنة يعن٬ّ ايٓنب٤٬     213تناسٜخ ابنٔ اينذبٝجٞ ، ص     شتتصنش  . ايظنًف  َٓٗناز  عًن٢  َتكؼنًفا  ٚنإ ، ، ٚيفت٢

22/293 . 

 تكذَت تشطيت٘ ؼي ْؼإ٠ ابٔ ايٓذاس ايع١ًُٝ . (3)

ٕ ط١ٓ طت ٚطت ١٦َ ، ٚجا إداص٠ َٔ يبٞ عًٞ اذتذاد ٚغةٙ  (4) ٚيذت ط١ٓ عؼش ٚعيع ١٦َ ، ٚتٛفٝت بإوفٗا

 . 21/481، طة يع٬ّ ايٓب٤٬  500يٌٖ يوفٗإ ٚبغذاد . ايتكٝٝذ غيعشف١ ا٭طاْٝذ ٫بٔ ْكط١ ، ص َٔ 

ُّنا ، سظنٔ اغيعشفن١ ، ٚينٞ        (5) ٚيذ ط١ٓ طبع ٚعؼشٜٔ ٚعيع ١٦َ ، ٚتٛؼي ط١ٓ طت ١٦َ ، ٚننإ ستنذّثا ، فٗ

 . 2/34، طبكات ايؼافع١ٝ  2/268َؼ١ٗٝ داس اذتذٜح ايٓٛس١ٜ بعذ يبٝ٘ . رٌٜ ايتكٝٝذ 

تٛؼي ط١ٓ طت ١٦َ ، سذخ سيظٓذ يظيذ عٔ يبٞ ايكاطِ بنٔ اذتصنري ، ٚتاعن٘ ونشٝح . ايتكٝٝنذ غيعشفن١        (6)

 . 4/654، ته١ًُ اإلنُاٍ  482ا٭طاْٝذ ، ص 

 تكذَت تشطيت٘ ؼي ْؼإ٠ ابٔ ايٓذاس ايع١ًُٝ . (7)

ا٭د  ٚايؼعش ، ٚسنذخ .  ٚيذ ط١ٓ ث٬خ ٚعؼشٜٔ ٚعيع ١٦َ ، ٚتٛؼي ط١ٓ طبع ٚتظعري ٚعيع ١٦َ ، قشي  (8)

 . 78شتتصش تاسٜخ ابٔ ايذبٝجٞ يًزٖ  ، ص 

ٚيذ ط١ٓ عؼش ٚعيع ١٦َ ، ٚتٛؼي ط١ٓ مثإ ٚطتري ٚعيع ١٦َ ، نإ رنّٝا َتإدّبا ، وذًٚقا ، ونشٝح   (9)

ٌ تاسٜخ بغذاد ٫بٔ ايٓذاس  ٘ . اغيظتفاد َٔ رٜ ، شتتصش تاسٜخ ابٔ ايذبٝجٞ  183ص  ،ايظُاا ، تغة آجش سٝات

 . 364ًزٖ  ، ص ي



 61 ابن النجار وكتابه الدرة الثمينة في أخبار المدينة
 . (2)حي٢ٝ بٔ اذتظري بٔ يظيذ ، يبٛ صنشٜا ا٭ٚاْٞ ايطشٜش اغيكش٨ -

حيٝنن٢ بننٔ ايكاطننِ بننٔ َفننشز بننٔ دسا ايننجعً  ايفكٝنن٘ ، ايكاضننٞ ايؼننافعٞ    -

 . (3)ٜيت ابٔ ايذبٝجٞايتهش

يبنٞ ايكاطنِ ايتُُٝنٞ ايةبنٛعٞ اذتٓـيًنٞ      حي٢ٝ بٔ يبنٞ ايظنعٛد ْصنش بنٔ      -

 . (4)ايبغذادٟ ا٭صدٞ ايتادش ايظفاس ، يبٛ ايكاطِ

 ايؼٝخ حي٢ٝ بٔ يبٞ ايفطٌ ايظعذٟ . -

 ٚسذخ عٓ٘ :

 . (5)ايصابْٛٞ ستُذ بٔ عًٞ بٔ ستُٛدابٔ ايؼٝخ يبٛ ساَذ  -

يظيننذ بننٔ إبننشاِٖٝ بننٔ عُننش ايٛاطننطٞ       ايؼننٝخ يبننٛ ايعبنناغ ايفنناسٚثٞ ،    -

 . (6)ايؼافعٞ اغيكش٨ ايصٛؼي ػٝخ ايعشام

 . (7)ايؼٝخ تاز ايذٜٔ عًٞ بٔ يظيذ بٔ عبذ احملظٔ اذتظٝين ايغشاؼي -

 . (8)ايؼٝخ تكٞ ايذٜٔ يبٛ ايفطٌ طًُٝإ بٔ ظيض٠ اغيكذطٞ ايصاذتٞ -

 ٚيداص ٭ظيذ بٔ يبٞ طايب بٔ ايؼش١ٓ ساٟٚ ايطشاٟٚ . -

                                                                                                                                        

 . ايظُاا وشٝح َهجّشا ٚنإ ، ا٭صز با  يٌٖ َٔ ، ١٦َ ٚعيع ٚتظعري ث٬خ ط١ٓ ٚتٛؼي ، ١٦َ ٚعيع مثإ ط١ٓ ٚيذ (1)

 . 21/243 ايٓب٤٬ يع٬ّ طة ، 486 ص ، ا٭طاْٝذ سٚا٠ غيعشف١ ايتكٝٝذ ، 378 ص ، ايذبجٞ ابٔ تاسٜخ شتتصش

ٔ ثك١ ٫ٚ َشضّٝا ؼي ٚيذ ط١ٓ عيع عؼش٠ ٚعيع ١٦َ ، ٚتٛ (2) ٔ ايٓذاس : مل ٜه ؼي ط١ٓ طت ٚطت ١٦َ ، قاٍ اب

 . 194، اغيظتفاد َٔ رٌٜ تاسٜخ بغذاد ، ص  379دٜٓ٘ ٫ٚ سٚاٜت٘ . شتتصش رٌٜ ابٔ ايذبٝجٞ ، ص 

ٚيذ ط١ٓ إسذ٣ ٚث٬ثري ٚعيع ٦َن١ ، ٚتنٛؼي طن١ٓ طنت عؼنش٠ ٚطنت ٦َن١ ، ننإ عاسًفنا بايفكن٘ ٚارتن٬ف             (3)

 . 384ايعشب١ٝ . شتتصش تاسٜخ ابٔ ايذبٝجٞ ، ص ٚايتفظة ٚايًغ١ 

ٚيذ ط١ٓ عيع ٚطتري ٚعيع ١٦َ ، َٚات ببغذاد ط١ٓ عيظري ٚطت ١٦َ ، قاٍ ابٔ ايٓذاس : ػٝخ سظٔ ٫  (4)

 . 3/253، ػزسات ايزٖب  3/266، ايعرب ؼي جرب َٔ غرب  23/285بإغ ب٘ . طة يع٬ّ ايٓب٤٬ 

نتب ايعايٞ ٚايٓاصٍ ، ٚسصٌ ا٭وٍٛ ، ٚطيع ٚوٓف  ، ١٦َ ٚطت مثاْري ١طٓ ٚتٛؼي ، ١٦َ ٚطت يسبع ط١ٓ ٚيذ (5)

 . 5/369، ػزسات ايزٖب  3/346، اجتًؽي قبٌ َٛت٘ بظ١ٓ يٚ ينجش . ايعرب 

َّنا عاغًينا        (6) ٚيذ بٛاطؽي ط١ٓ يسبع عؼش٠ ٚطت ١٦َ ، ٚتٛؼي ط١ٓ يسبع ٚتظعري ٚطنت ٦َن١ ، ننإ َكش٥ّنا ، ٚإَا

 . 13/393، ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  5/425، ػزسات ايزٖب  3/381ٯدا  . ايعرب َتفّٓٓا َتطًّعا َٔ ايعًّٛ ٚا

ٚيذ ط١ٓ مثإ ٚعؼشٜٔ ٚطت ١٦َ ، َات ط١ٓ يسبع ٚطبع ١٦َ ، ننإ عاغًينا فاضن٬ً ستنذّثا َهجنّشا َظنّٓذا        (7)

 . 6/10َفّٝذا عابّذا . ػزسات ايزٖب 

ٔ ٚطت ١٦َ ، ٚتٛؼي ط١ٓ عيع عؼش٠ ٚطب (8) ّٗا نبّةا . ٚيذ ط١ٓ مثإ ٚعؼشٜ ع ١٦َ ، ٚنإ ػّٝ ا د٬ًًٝ فكٝ

 . 6/36، ػزسات ايزٖب  4/42ايعرب 
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ذتُٟٛ : واسبٓا اإلَاّ ستب ايذٜٔ ابٔ ايٓذاس قاٍ ٜاقٛت ا

ايع١َ٬ ، يسذ يفشاد ايعصش  ، ا٭دٜب ، اغي٪سخ ، اذتاففي ايبغذادٟ

َّا ، سذ١ ، ثك١ ، سافـًيا ، َكش٥ّا ، يدّٜبا ،  ا٭ع٬ّ ، نإ إَا

، سظٔ اإليكا٤ ٚاحملاضشات ، ٚنإ  ا٭د  ٚعًّٛ ايتاسٜخب عاسًفا

 . (1)ُتع١ي٘ ػعش سظٔ ، ٚي٘ ايتصاْٝف اغي

ٔ  : اغيظنتٛؼي  ابٔ ٚقاٍ ٔ  ، ايٓذناس  ابن ٔ  اذتنذٜح  طًبن١  َن  ايهنجة  تنع  ، اغيؼنٗٛسٜ

(2)ٚفِٗ ٚإتكإ َٚعشف١ سففي ي٘ ، سظّٓا إطٓاّدا ٚيدسى ، وغشٙ ؼي ٚطًب٘ ، ٚنتب٘
 . 

ٚقاٍ ابٔ ايظاعٞ : نإ ابٔ ايٓذاس ثك١ َٔ ستاطٔ ايذْٝا ، ٚيٚو٢ إيٞ ؼي 

دٜٓنناس يتذٗٝننض  ٦َنن١١ ، فٓفننز إيننٞ ايؼننشابٞ يَننش تشنتنن٘ ، ٚٚقننف نتبنن٘ بايٓـياَٝنن 

 . (3)دٓاصت٘  ٚسثاٙ طياع١ َٔ ايؼعشا٤

ٜٚكننٍٛ اإلَنناّ ايننزٖ  : ابننٔ ايٓذنناس : اإلَنناّ ، ايعننامل ، اذتنناففي ، ايبنناسا ،  

 . (4)ستذخ ايعشام ، َ٪سخ ايعصش

ٚقاٍ ستُذ ػانش ايهت  : ستب اينذٜٔ ابنٔ ايٓذناس ايبغنذادٟ ، اذتناففي      

َّا ، ثك١ ، سذ١ ، َكش٥ّا ، زتّٛدا ، سظٔ ايهبة ، واسب ايتا سٜخ ، ٚنإ إَا

 . (5)احملاضش٠ ، نّٝظا ، َتٛاضّعا

ٚقنناٍ ابننٔ نننجة : ابننٔ ايٓذنناس : اذتنناففي ايهننبة ، تننع ايهننجة ، ٚسسننٌ    

ػشًقا ٚغشّبا ، ٚػشا ؼي نتا  ايتاسٜخ ٚعُنشٙ عينع عؼنش٠ طن١ٓ ، ٚقنشي بٓفظن٘       

 . (6)ع٢ً اغيؼاٜخ نجّةا

ػٗب١ : ستب اينذٜٔ ابنٔ ايٓذناس ايبغنذادٟ : تنع ايهنجة ،       ٚقاٍ ابٔ قاضٞ 

١ ، يثٓنن٢ عًٝنن٘ ابننٔ ْكطنن١ ، ٚايننذبٝجٞ ، ٚايطننٝا٤    ََِٓٝهٚقننشي بايظننبع عًنن٢ ابننٔ ُطنن  

 . (7)، ُٖٚا َٔ وغاس ػٝٛج٘ َٔ سٝح ايظٓذاغيكذطٞ 
                                                           

 . 19/50َعذِ ا٭دبا٤  (1)

 . 1/360تاسٜخ إسبٌ  (2)

 . 23/133طة يع٬ّ ايٓب٤٬  (3)

 . 23/131طة يع٬ّ ايٓب٤٬  (4)

 . 4/36فٛات ايٛفٝات ٚايزٌٜ عًٝ٘  (5)

 . 13/199ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  (6)

 . 2/124كات ايؼافع١ٝ طب (7)

ثنةةةال العلمةةةال 
 عليةةةةةةةةةةةةةةةةةه  
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ٜٛونف ،   ٫ َنا  نتنب  ، ايهبة اذتاففي : ايٓذاس ابٔ : اذتٓبًٞ ايعُاد ابٔ ٚقاٍ

ّٓا ، ٚاطع اذتففي ، تاّ اغيعشف١ بنايفٔ ، ٚننإ ػنافعٞ اغينزٖب ،     ٚنإ ثك١ َتك

ٚيٍٚ تاع٘ ٖٚٛ ابٔ عؼش طٓري ، ٚطًب بٓفظ٘ ، ٖٚٛ ابٔ عينع عؼنش٠ طن١ٓ ،    

ٚتع ايهجة ، ٚقشي بايظنبع عًن٢ ابنٔ طنه١ٓٝ ، ٚسسنٌ ؼي طًنب ايعًنِ إزي بن٬د         

 . (1)نجة٠ ، ٚاطتُش ؼي ايشس١ً طبّعا ٚعؼشٜٔ ط١ٓ

٠ ع١ًُٝ نبة٠ ٚٚاطع١ ، فكذ نتب عُنٔ  ٫بٔ ايٓذاس ػٗش

د  ٚدسز ، َٔ عاٍ ْٚناصٍ ، َٚشفنٛا ٚيثنش ، ْٚـينِ ْٚجنش ، ٚبنشا       

 ٚتكذّ ، فصاس اغيؼاس إيٝ٘ ببًذٙ .

ارتطٝنب   عًن٢  ٚاطنتذسى  ب٘ رٌٜ ، يبغذاد ساف٬ً تاسخًيا ٚعٌُ - 1

 . (2)، ٖٚٛ ؼي َا٥يت دض٤ ، ٜٓب٧ عفـي٘ َٚعشفت٘

، سٝح تبذي شتطٛط١ اغيهتب١ ايـياٖش١ٜ  ٚقذ ٚوٌ إيٝٓا بعض ٖزا ايهتا 

بذَؼل ببطي١ ) عبذ اغيغٝح بٔ صٖة ( ، ٚيكذ اجتًفت اٯسا٤ سٍٛ عذد زتًنذات  

ػنزسات   ؼي ايعُناد  ٚابٔ ، 4/1429 اذتفاؿي تزنش٠ ؼي ايزٖ  فزنش ، ايهتا  ٖزا

 .يْ٘ جطؽي ؼي طت١ عؼش دض٤ّا  5/226ايزٖب 

ايصفذٟ ؼي ايٛاؼي بايٛفٝات ، ٚ 8/98ٚرنش ايظبهٞ ؼي طبكات ايؼافع١ٝ 

 ، يْ٘ وٓف٘ ؼي ث٬ثري زتًّذا . 4/36، ٚايهت  ؼي فٛات ايٛفٝات  5/10

ٚقذ طبنع َنا ؼي شتطٛطن١ اغيهتبن١ ايـياٖشٜن١ ؼي بنٛديري ظاَعن١ ينظنفٛسد         

، ٚقاَت بطبع٘ داس ايهتب ايعشب١ٝ ؼي بةٚت ؼي طبع١ يدضا٤ ،  نُربدز ظاَع١ٚ

 كٝل َصطف٢ عبذ ايكادس عطا .ّ ، دساط١ ٚحت1997ٖن/1417،  1ؾي

ٚييننف نتننا  ) ايكُننش اغيننٓة ؼي اغيظننٓذ ايهننبة ( ، فننزنش نننٌ وننشابٞ   - 2

 .َٚاي٘ َٔ اذتذٜح 

 .ٚنتا  ) نٓض اإلَاّ ؼي ايظٓٔ ٚا٭سهاّ (  - 3

 .ٚنتا  ) اغي٪تًف ٚاغي تًف ( رٌٜ ب٘ ع٢ً ا٭َة ابٔ َان٫ٛ  - 4

                                                           

 . 5/226ػزسات ايزٖب  (1)

، ص  260، ٚتاسٜخ اإلطن٬ّ ، تشطين١    4/36، ٚفٛات ايٛفٝات  133-23/132اْـيش : طة يع٬ّ ايٓب٤٬  (2)

 . 576-574، ٚق٥٬ذ ادتُإ ، ص  51-19/49، َٚعذِ ا٭دبا٤  219-220

كتةةةةةة  ابةةةةةةن 
النجار وآثاره 
 العلميةةةةةةةةةةةةة  
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 .ٚنتا  ) اغيتفل ٚاغيفبم (  - 5

 .  ) اْتظا  احملذثري إزي اٯبا٤ ٚايبًذإ ( ٚنتا - 6

 .ٚنتا  ) عٛايٝ٘ (  - 7

 .ٚنتا  ) د١ٓ ايٓاؿيشٜٔ ؼي َعشف١ ايتابعري (  - 8

 . (ٚنتا  )ايعكذ ايفا٥ل  - 9

 .ٚنتا  ) ايهُاٍ ؼي َعشف١ ايشداٍ (  - 10

 .ٚنتا  ) ايذس٠ ايج١ُٓٝ ؼي يجباس اغيذ١ٜٓ (  - 11

 .ًٜٝا٤ ( إؼي َظذذ  ٚنتا  ) سٚض١ ا٭ٚيٝا٤ - 12

 .ٚنتا  ) ْض١ٖ ايكش٣ ؼي رنش يّ ايكش٣ (  - 13

 .ٚنتا  ) ا٭صٖاس ؼي يْٛاا ا٭ػعاس (  - 14

 .ٚنتا  ) عٕٝٛ ايفٛا٥ذ ( ؼي طت١ يطفاس  - 15

 .ٚنتا  ) َٓاقب ايؼافعٞ (  - 16

 .يْٛاا ايضٖش ؼي ستاطٔ ػعش ػعشا٤ ايعصش (  )ٚنتا   - 17

 .ٝذ ( ٚنتا  ) ط٠ًٛ ايٛس - 18

 .ٚنتا  ) غشس ايفٛا٥ذ ( طت زتًذات  - 19

 .ٚنتا  ) ْؼٛاس احملاضش٠ ( ايتكط٘ َٔ يفٛاٙ ايشداٍ  - 20

 .ٚنتا  ) زتُٛا غشس ايفٛا٥ذ َٚٓجٛس دسس ايك٥٬ذ (  - 21

 .ٚنتا  ) ْض١ٖ ايطشف ؼي يجباس يٌٖ ايـيشف (  - 22

 .ٚنتا  إجباس اغيؼتام إزي يجباس ايعؼام (  - 23

 ا  ) ايؼاؼي ؼي ايطب ( ، ٚغة ريو .ٚنت - 24

 ٚقذ طبع نتا  ) ايذس٠ ايج١ُٓٝ ؼي يجباس اغيذ١ٜٓ ( طبعات طابك١ عذ٠ .

) ايننذس٠ ايجُٝٓنن١ ؼي يجبنناس اغيذٜٓنن١ ( يًُنن٪سخ اذتنناففي ايؼننٝخ  ايطبعنن١ ا٭ٚزي : - 1

 . (1)ٖن647-573ستُذ بٔ ستُٛد ايٓذاس 

                                                           

خ َٔ ايطبعات ا٭جش٣ ، ٚونٛس ا٭ونٍٛ ارتطٝن١ اينيت     تاسٜخ اي٫ٛد٠ ٚايٛفا٠ ، شتايف غيا دا٤ ؼي بك١ٝ ايٓظ (1)

 ٖن .643ٖن ، ٚٚفات٘ 578تجبت ٫ٚدت٘ 
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دبننا٤ ، ْٚؼننشٙ ايؼننٝخ سكننل يوننٛي٘ ٚعًننل عًٝنن٘ دتٓنن١ َننٔ نبنناس ايعًُننا٤ ٚا٭  

ستُذ طنشٚس ايصنبإ سيعاْٚن١ يونشا  َهتبن١ ايٓٗطن١ سيهن١ اغيهشَن١ ، ٖٚنٛ          

َٚننا بعننذٖا ، تنناسٜخ  2/217ضننُٔ نتننا  ػننفا٤ ايغننشاّ يًفاطننٞ ، اغيًشننل ايجنناْٞ 

، ٚقننذ اعتُنذٚا ؼي حتكٝننل ٖننزا  ّ 1956ٖنن ، َٛافننل ينتنٛبش ، طنن١ٓ   1/3/1376

 ايهتا  ع٢ً ث٬خ ْظخ :

ارتطٝن١ ، ٖٚنٞ ْفنع )ي( ا٭ّ اينيت اعتُنذت عًٝٗنا ؼي       ْظ ١ إطتاْبٍٛ  -ي 

 حتكٝكٞ .

ونفش١   263، ٚتكنع ؼي   912ايتُٝٛس١ٜ ارتطٝن١ ، سقنِ   ْظ ١ اغيهتب١  -  

٘  َا آجشٖا ٚؼي ، ٚاضح غؽي َهتٛب١ ٖٚٞ ، ايصغة َٔ ايكطع شينت   : ْصن

يظيننذ  اذتنناز ناتبٗننا ٜننذ عًنن٢ ، ايعًٝنن١ ارت٬فنن١ داس ؼي اغيذٜٓنن١ تنناسٜخ ْظنن ١

 داس ؼي يبٜٛنن٘ ٚرْننٛ  رْٛبنن٘ اهلل غفننش ، صادٙ ػننٝخ بعننش  ايؼننٗة ، ٟٚا٭ْكننش

 . ايـيٗش بعذ ارتُٝع ّٜٛ ث٬خ َٓ٘ َطت ، اذتذ١ رٟ ػٗش ٬ٍٖ ؼي اٯجش٠

ّ ، سيطبع١ ايشطاي١ بايكناٖش٠  1947ٖن/1366ٖٚٞ ْظ ١ َطبٛع١ عاّ  -ز 

 ، بتعًٝل ا٭طتار واحل ستُذ طياٍ ، ٚتكذِٜ ايؼٝخ ابٔ َاْع .

 تكننذِٜ ، ايٓذنناس ابننٔ يًشنناففي اغيذٜٓنن١ تنناسٜخ ؼي ايجُٝٓنن١ ايننذس٠ بعنن١ ايجاْٝنن١ :ايط - 2

 ايجكافنن١ َهتبنن١ ، عننض  ستُننذ صٜننِٓٗ ستُننذ د. ٚتعًٝننل ٚحتكٝننل

 . 1995ّٖن/1416 ايكاٖش٠ ، 266 ايصفشات عذد ، 1ؾي ، ايذ١ٜٝٓ

سككٗا ٚعًل عًٝٗا ْٚؼشٖا : واحل ستُنذ طيناٍ ، َهن١     ايطبع١ ايجايج١ : - 3

 ّ .1981ٖن/1401،  3، داس ايجكاف١ ، ؾياغيهش١َ 

ايضَإ يًٓؼش ٚايتٛصٜع باغيذ١ٜٓ اغيٓٛس٠ ،  داس ْؼشتٗا َهتب١ ايطبع١ ايشابع١ : - 4

وفش١ ، 344 ايهتا  وفشات عذد ، 2003ّٖن/1424 ، 1ؾي

 جشز يسادٜج٘ ٚسكك٘ ٚسادع ْصٛو٘ عبذ ايشصام اغيٗذٟ .

، ٚيعٌ طبب ريو ٜعٛد ٚقذ ٚقعت يجطا٤ ْٚكص ؼي حتكٝل َذي ٖزٙ ايٓظ ١ 

 ٓظخ ارتط١ٝ ا٭جش٣ .ًيعذّ سدٛا احملكل ي

 يَج١ً ع٢ً ريو :
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سننذّٜجا ؼي ايكننشٕ   َخظ ننَننٔ ايهتننا  ، رنننش ستككنن٘ ُْ    40ؼي ايصننفش١  - 1

 ايشابع عؼش ، ٚايصٛا  ايجايح عؼش .

، فهؼنننف طنننكف اغيظنننذذ ؼي طننن١ٓ ثننن٬خ   223َنننا دنننا٤ ؼي ايصنننفش١  - 2

 . ١٦َخ ٚتظعري ٚ، ٚايصٛا  : ط١ٓ ث٬ ١٦َٚطبعري ٚ

 ذفٔ عٝظ٢ بنٔ َنشِٜ ( قٛين٘ :   ٜطكؽي بعذ قٛي٘ : ) فٝ٘  276ؼي ايصفش١  - 3

) ٚس٣ٚ ستُذ بٔ ٜٛطف بٔ عبذ اهلل بٔ ط٬ّ عنٔ يبٝن٘ ٕ عنٔ دنذٙ قناٍ :      

 ٜذفٔ عٝظ٢ بٔ َشِٜ ( .

 ايشظئ عبذ بٔ إتاعٌٝ سذثين ، 49 اذتذٜح ؼي ٚجطإ ْكص 277 وفش١ ؼي - 4

 عبذ اهلل ، ْٚكنص ) عنٔ ( بعنذ قٛين٘ ) عنٔ يبٝن٘ (       ٚايصٛا  إتاعٌٝ بٔ ،

 ) عٔ عبذ اهلل بٔ يبٞ بهش ( .

قبٌ ْٗا١ٜ ايصفش١ بظطشٜٔ طنتاس٠ بٝطنا٤ دٜبكٝن١ يّٜطنا      280ؼي وفش١  - 5

 ، ٚايصٛا  : ايذٜبكٞ ا٭بٝض ، نُا ؼي يوٌ اغي طٛؾي .

ْكنص ث٬ثن١ سدناٍ َنٔ يٍٚ ايظنٓذ ، ٖٚنِ )        53سنذٜح   287ٚؼي وفش١  - 6

 ُذ بٔ عًٞ ، يْبإْا يبٛ ٜع٢ً ا٭صدٟ ، يْبإْا يبٛ إطشام ايبذًٞ ( .يبٛ ست

 ) فإجزت ( ، ٚايصٛا  ) فإجز ( . 305ؼي ص  - 7

ُّننا َظًظنن٬ً      - 8 مل ٜبدننِ يشدنناٍ ا٭طنناْٝذ إ٫ فُٝننا ْننذس ، ٚمل ٜطننع تشقٝ

 ز اٯثاس إ٫ ْادّسا . شنيٮسادٜح ٚاٯثاس ، نُا يْ٘ مل ُٜ

ْٚكصٗا ايٝظة يفطٌ ٚيسظٔ ايطبعات ا٭جنش٣  ٥ٗا ٚتعذ ٖزٙ ايطبع١ بإجطا

سداٍ ا٭طاْٝذ ، ٚمل ٜهٔ اٖتُاَٗا  ؼي ٚايٓكص ارتطإ فٝٗا نجش ٚاييت ، ايظابك١

 ط٣ٛ إجشاز ايٓص ، ٚحتكٝل ٚضبؽي ايٝظة فٝ٘ .

 قاٍ ٜاقٛت : ٚنإ ي٘ ػعش سظٔ ، يْؼذ يٓفظ٘ قا٬ً٥ :

 ٚقا٥ٌ قاٍ ّٜٛ ايعٝذ ينٞ ٚسي٣ 

 انّٝا يطًفاَايٞ يساى سضّٜٓا ب

 فكًت إْٞ بعٝذ ايذاس عٔ ٚطٔ

ر  د

 شيًًُنننٞ ٚدَنننٛا ايعنننري تُٓٗنننش 

 نإٕ قًبنو فٝن٘ ايٓناس تظنتعش    

ٚػيًنل ايهنف ٚا٭سبنا  قننذ    

 ٖذننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننشٚا

 

 ْٚـيش إزي غ٬ّ تشنٞ سظٔ ايصٛس٠ ، فشَذ َٔ َٜٛ٘ فكاٍ :

ٌإ قنننننننننننذ ْـينننننننننننشَت إزي  ٚقا٥ننننننننننن

 فكًننننت إٕ ايؼننننُع اغيننننٓة٠ قننننذ  

ر  د

 ٚدننننن٘ ًَنننننٝح فاعتنننننادى ايشَنننننذ  

 ايٓننناؿيش اينننزٟ ٜك نننذُ   ٜعؼننن٢ بٗنننا 

 

 شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعر
 ابةةن النجةةار  
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 ٚقاٍ يّٜطا :

 إرا مل تهننننننٔ سافـًيننننننا ٚاعّٝننننننا 
 يتٓطنننننننل بادتٗنننننننٌ ؼي زتًنننننننع  

ر  د

 فذُعننننننننو يًهتننننننننب ٫ ٜٓفننننننننع  
 (1)ٚعًُنننننو ؼي ايبٝنننننت َظنننننتٛدا 

 ٚيٚسد ي٘ ابٔ ايؼعاس اغيٛوًٞ ا٭بٝات ايتاي١ٝ ؼي ايغضٍ : 
 ٍ اينننننننننزٟ ٜتنننننننننُٝيناإٕ ايغنننننننننض

ٓ ننننننٞ دٓننننننا   ٚٚدٓنننننن١ ٚسدٖننننننا اَيذ 
 نسؼننناٟ زتشٚسننن١ بإطنننِٗ عٝٓٝننن  
 دٚا٤ دا٥نننننننٞ سٜنننننننل جينننننننٛد بننننننن٘
ً َغننننننّضا يٚا٥ننننننٌ يبٝننننننن  َُ  إٕ اتنننننن٘ 

ر  د

  ٍ  َٓننننن٘ بكنننننذ نايغصنننننٔ َعتنننننذ
 ٌ  قتًننننننننٞ غيَّننننننننا يَٚننننننننإت يًكبنننننننن
    ٌ  ننننن٘ َٚننننا فُٝٗننننا َننننٔ ايهشنننن
   ٌ  َننٔ فٝنن٘ يسًنن٢ رًٚقننا َننٔ ايعظنن

  ٌ  (2)ننننننناتٞ بنننننن٬ ُجف ٝنننننن١ ٫ٚ جًنننننن
 

ٚيْؼذ ابٔ ايٓذاس َٔ ػعش يبٞ ْصش ستُذ بنٔ طنعذ اهلل بنٔ ْصنش ا٭ستنادٞ      

 . (3)َٔ ايشدض
 ْفننع ايفتنن٢ إٕ يوننًشت يسٛاجننا 
 ٚإٕ تشاٖنننننننا طنننننننذدت يقٛاجنننننننا  
 فننننإٕ تبننننذت سنننناٍ َننننٔ جننننا جننننا

 ز

 ننننإ إزي ْٝنننٌ اغيٓننن٢ يسننن٣ٛ جنننا  
 نإ عًن٢ ظينٌ ايعًن٢ يقن٣ٛ جنا     
 ؼي قنننننربٙ عٓنننننذ ايبًننننن٢ جنننننا جنننننا

 ٚقاٍ يّٜطا َٔ ايهاٌَ : 

 إٕ اي٫ٜٛننننننننن١ ٫ تنننننننننذّٚ يٛاسنننننننننذ   

 فاغشغ َٔ ايفعنٌ ادتُٝنٌ غشا٥ّظنا   

 

  ٍ  إٕ نٓنننننت تٓهشٖنننننا فنننننإٜٔ ا٭ٚ

 (4)٫ تعننننننضٍ افإْٗنننننن َتي ننننننض فننننننإرا ُع

 
تٛؼي ابٔ ايٓذاس سظي٘ اهلل تعازي ّٜٛ ايج٬ثا٤ ، ارتاَع َٔ 

  ٚ ، ٚونًٞ عًٝن٘ باغيذسطن١     طنت ٦َن١  ػعبإ ، ط١ٓ ثن٬خ ٚيسبعنري 

ايٓـياَٝننن١ ، ٚػنننٗذ دٓاصتننن٘ جًنننل ننننجة ، ٚننننإ ٜٓننناد٣ سنننٍٛ  

يننزٟ نننإ ٜٓفننٞ ، ا دٓاصتن٘ : ٖننزا سنناففي سننذٜح سطنٍٛ اهلل   

، ٚناْت تشنت٘ عؼشٜٔ دٜٓاّسا ،  ٚاسّثا ٜبى ٚمل ، عٓ٘ ايهز 

ٜتصذم بٗا ، ٚٚقف جضاْتري َٔ ايهتب  يٕ ٚيٚو٢ ، بذْ٘ ٚثٝا 

 ريو ارتًٝف١ اغيظتعصِ ،  فإَط٢ ، دٜٓاس ييف تظاٟٚ ، بايٓـيا١َٝ

(5)ت٘تشطي آجش ؼي ايظاعٞ ابٔ طشدٖا ، نجة٠ َشات ٚسثٛٙ ، ايٓاغ عًٝ٘ يث٢ٓ ٚقذ
 . 

                                                           

 . 51-19/49اْـيش َعذِ ا٭دبا٤  (1)

 . 578ق٥٬ذ ادتُإ ، ص  (2)

، ٚقاٍ ابٔ نجة : نإ يبٛ ْصش ستُذ بٔ طعذ اهلل  327، ق٥٬ذ ادتُإ ، ص  13/50ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  (3)

ّٝا فاض٬ً ، ػاعّشا ، زتّٝذا .ا٭ستادٞ ط ّٝا ، ب ّٝا ، ٚاعـًيا سٓبً ٗ 

 . 328ق٥٬ذ ادتُإ ، ص  (4)

  13/199، ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  23/133طة يع٬ّ ايٓب٤٬  (5)

 وفاتةةةةةةةةةةةةةةةةه  
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ايتعشٜنف   بصنذد  ضتٔ ايزٟ ايهتا  اطِ يٕ يعًِ فُٝا ج٬ف ٫

ب٘ نُا تاٙ َصٓف٘ سظي٘ اهلل تعازي ٖٛ ) نتا  ايذس٠ ايج١ُٓٝ 

ؼي يجبنناس اغيذٜٓنن١ ( ، طنن٣ٛ َننا دننا٤ ؼي اغي طٛطنن١ اغيهتٛبنن١ ؼي      

ايكشٕ ايجأَ اجذشٟ ، سٝح نتب ع٢ً غ٬فٗا غؽي شتتًف : 

ذٜٓنن١ ( ، ٖٚننٛ ٖٚننِ ٚجطننإ ، ٚايننزٟ   ) ْضٖنن١ ايضَننإ ؼي يجبنناس اغي 

 ٜ٪نذ ريو :

 اجت٬ف ارتؽي ، ٚقذ سَضت جزٙ ايٓظ ١ عشف ) ( . ي٫ًٚ :

ّٝا ِ  جطإ ٜ٪نذ ػيا : ثاْ ا٭جنش٣   ارتطٝن١  ايٓظنخ  طيٝنع  يٕ ، ايتظن١ُٝ  ٖنزٙ  ٖٚٚن

)ي( ، )ز( ، )د( نتب ع٢ً غ٬فٗا ا٫طِ اذتكٝكٞ يًهتا  : ) ايذس٠ 

 ايج١ُٓٝ ؼي يجباس اغيذ١ٜٓ ( .

نتبنن٘ ، يٚ  يٕ طيٝننع َننٔ تننشدِ يإلَنناّ اذتنناففي ابننٔ ايٓذنناس ، ٚعننذ    ايّجننا :ث

) نتننا  ايننذس٠ ايجُٝٓنن١ ؼي  اعتٓنن٢ بننزنش اغينن٪يفري َٚ٪يفنناتِٗ قننذ عننذ 

 يجباس اغيذ١ٜٓ ( َٔ نتب ابٔ ايٓذاس ، َٚٔ ٖ٪٤٫ :

(1)اذتُٟٛ ٜاقٛت
، ٚستُذ ػانش  (2)ٚاإلَاّ ايزٖ  ؼي نتب٘ ، 

ٞ   (4)ػٗب١، ٚابٔ قاضٞ  (3)ايهت  ، ٚسنادٞ   (5)، ٚابٔ ايعُناد اذتٓبًن

(6)جًٝف١
(7)اغيشاغٞ ايذٜٔ صٜٔ ٚقاٍ ، 

ٕ  ٚغينا  :  ٔ  ننا ٔ  َن اغيٛضنٛعات   يسظن

يٟ  -ٚيطيعٗا ، ٚينجشٖا حتكًٝكنا ، ٚيَتعٗنا َنٔ اإلعن٬ّ سيعاغيٗنا      

، ٚحتصننٌٝ د٥٫ًننٗا ; تنناسٜخ اإلَنناّ اذتنناففي ستننب    -اغيذٜٓنن١ اغيٓننٛس٠ 

 بن ) ايذس٠ ايج١ُٓٝ ؼي يجباس اغيذ١ٜٓ ( .ايذٜٔ ابٔ ايٓذاس ، اغيٛطّٛ 

                                                           

 . 19/49َعذِ ا٭دبا٤  (1)

 . 4/1428، ٚتزنش٠ اذتفاؿي  219( ، ص 260، ٚتاسٜخ اإلط٬ّ ، تشطي١ ) 23/133طة يع٬ّ ايٓب٤٬  (2)

 . 4/36ات ايٛفٝات ٚايزٌٜ عًٝ٘ فٛ (3)

 . 2/125طبكات ايؼافع١ٝ  (4)

 . 5/227ػزسات ايزٖب  (5)

 . 6/127نؼف ايـيٕٓٛ  (6)

ٖن ، 727، ٚيذ صٜٔ ايذٜٔ اغيشاغٞ بايكاٖش٠ ط١ٓ  10َكذ١َ حتكٝل ايٓصش٠ بتً ٝص َعامل داس اجذش٠ ، ص  (7)

ّ ايعامل ايعاٌَ ، ايع795َ٬ٚتٛؼي ط١ٓ   ١ اذترب ، ايبشش ايفشٜذ اذتذ١ ، احملكل ايكذ٠ٚ .ٖن ، ٚٚوف باإلَا

التعريةةةةةةةةةةةة  
 بكتةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 النجةار   ابن 
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: يكٝننت ابننٔ ايٓذنناس ببغننذاد ؼي    (1)ايننُٝٔ ابننٔ عظننانش   يبننٛ ٚقنناٍ

( ،  اغيذ١ٜٓ يجباس ؼي ايج١ُٓٝ ايذس٠ ) سٚا١ٜ ٚيداصْٞ ، َٓ٘ ٚتعت ، ٖن641

 ٚنتب يٞ غط٘ بعض َا تعت َٓ٘ .

َُع اغيَ٪طنع اغَي ؼي َؼٝ ت٘ ؼي سذش ابٔ ّاإلَا قاٍ ،  1/458ًُعذِ اغيفٗشغ يِذ

( : َٚٔ تاسٜخ اغيذ١ٜٓ يًشاففي ستب ايذٜٔ ستُذ ابٔ ايٓذاس َٔ 464سقِ َظًظٌ )

 بإداصت٘ َٓ٘ . (2)يٚي٘ إزي تكذٜش ثًج٘ بإداصت٘ َٔ اذتذاس

طبل ٚتكذّ ؼي سس١ً ابٔ ايٓذاس إزي اذتذناص ٚدجٛين٘ اغيذٜٓن١    

يْ٘ ايتك٢ ظُاع١ َٔ يٖنٌ اغيذٜٓن١ َنٔ     طت ١٦َط١ٓ طبع ٚاغيٓٛس٠ 

اغيذ١ٜٓ ٚيجباسٖا ، ٚطًبٛا  فطا٥ٌ عٔ فظإيٛٙ ، ٚايعًِ ايفطٌ يٌٖ

َٓ٘ إثبات ريو ؼي يٚسام ، فاعتزس إيِٝٗ بظنبب بعنذٙ عنٔ نتبن٘     

 عًٝ٘ اطتذا  يطًبِٗ ، ْٚضٍ عٓذ سغبتِٗ . يذتٛا فًُا ، ٚيوٛي٘

ّٝا َٔ َكذ١َ اغي٪يف س ظي٘ اهلل َٛضٛا نتابن٘ ، ٚطنبب تإيٝفن٘ ،    فاتطح دً

َٚٓٗذ٘ ؼي ايتإيٝف ، سٝح قظِ نتاب٘ مثا١ْٝ عؼش باّبا ، افتتش٘ بإتا٤ اغيذ١ٜٓ  

، ثِ رنش فطا٥ًٗا ،  ٚرنش يٍٚ َٔ طهٓٗا ، ثِ رنش فتشٗا ٖٚذش٠ ايٓ  

، َٚظننذذ قبننا٤ ، ٚبكٝنن١    ٚبننري سننذٚد سشَٗننا ، ٚآثاسٖننا ; َننٔ َظننذذ ايننٓ       

رنش آباسٖا ، ٚٚدٜاْٗا ، ثِ جتِ نتاب٘ بزنش َٔ تنٛؼي فٝٗنا َنٔ     اغيظادذ ، ثِ

 ٚايتابعري ٚتابعِٝٗ سظيِٗ اهلل . ينابش ايصشاب١ 

ٚدينننٌ ؼي ننننٌ قظنننِ َنننٔ نتابننن٘ باٯٜنننات ايهشضيننن١ ، ٚا٭سادٜنننح ايٓبٜٛننن١  

 ايؼشٜف١ ، ٚا٭جباس ٚاٯثاس اغيش١ٜٚ عٔ ايصشاب١ ٚايتابعري َٚٔ تبعِٗ .

 تعازي ي٘ عٓا١ٜ نبة٠ با٭سادٜح ٚاٯثاس ايٓب١ٜٛ : ٚابٔ ايٓذاس سظي٘ اهلل

                                                           

ِ يًظا٥ش ، ص  (1) ٔ عظانش ط١ٓ  54إحتاف ايضا٥ش ٚإطشاف اغيكٝ ٔ اب ٖن 686ٖن ، ٚتٛؼي ط١ٓ 614، ٚيذ يبٛ ايُٝ

. 

 : نإ ثك١ فاض٬ً عاغًيا دٝذ اغيؼاسن١ .قاٍ ايفاطٞ 

ٖن . 730ٖن ، ٚتٛؼي ط١ٓ 624ابٔ ايؼش١ٓ ، ٚيذ ط١ٓ ،  اذتذاس ايعباغ يبٛ ، سظٔ بٔ ْع١ُ بٔ يظيذ ٖٛ : اذتذاس (2)

 /ي .94، اغيعذِ اغيفٗشغ  143-1/142ايذسس ايها١َٓ 

موضةةةةةةةةةةةةو  
الكتةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
وسةةب  تيلي ةةه 
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فكذ س٣ٚ ؼي نتاب٘ ايذس٠ ايج١ُٓٝ ؼي يجباس اغيذٜٓن١ تظنّعا ٚيسبعنري     -1

َٚا٥يت سذٜح ، س٣ٚ َٓٗا عيّظا ٚعيظري َظٓذ٠ ، ٚايباقٞ بغة إطٓاد 

، بعطننٗا سٚاٖننا بننايًففي ، ٚغايبٗننا سٚاٖننا بنناغيع٢ٓ ، سٝننح إْنن٘ رنننش ؼي  

 ٘ َٔ سفـي٘ ، بعّٝذا عٔ نتب٘ ٚيوٛي٘ .َكذ١َ نتاب٘ يْ٘ ييف

ْٗر ابٔ ايٓذناس ؼي تٛثٝنل نتابن٘ باإلساين١ إزي اغيصنادس اذتذٜجٝن١        -2

ؼي ايصشٝشري ٚايظنٓٔ ننجّةا ، ٖٚنزا ٫ ٜعنين يْن٘ ٚثنل طيٝنع يسادٜنح         

ٚآثنناس ايهتننا  ، بننٌ ٖٓنناى يسادٜننح ٚآثنناس ؼي نتابنن٘ مل ٜظننٓذٖا ٚمل      

 ٜٛثكٗا ، ٚبعطٗا َٔ ايطعٝف ايؼذٜذ ايطعف .

ابٔ ايٓذاس ين٘ عٓاٜن١ َٚعشفن١ با٭سادٜنح ٚاٯثناس سٚاٜن١ ٚدساٜن١ ،        ٚ -3

ؼي داْب ايذسا١ٜ ، فكنذ يطنٓذ سنٛايٞ    إ٫ يْ٘ ؼي داْب ايشٚا١ٜ يسدح َٓ٘ 

ُع يسادٜح ايهتا  َٔ سفـي٘ بعّٝذا عٔ نتب٘ ٚيوٛي٘ َٚصادسٙ ، ُج

فُع رنشٙ يعذد نبة َٔ ا٭سادٜح ايصشٝش١ ، إ٫ يْ٘ رنش يسادٜح 

عاَننن١ يٖنننٌ ايعًنننِ باذتنننذٜح ٜنننزنشٕٚ ؼي ايبنننا  ايصنننشٝح  ضنننعٝف١ ، ٚ

 ٚاذتظٔ ٚايطعٝف .

ٚقذ رٖب إزي ايعٌُ باذتذٜح ايطعٝف بعض ا٭١ُ٥ ا٭د٤٬ ; ناإلَناّ  

يظيذ ، ٚيبٞ داٚد ٚغةُٖنا ، ٖٚنزا ستُنٍٛ عًن٢ ايطنعٝف غنة ػنذٜذ        

ايطننعف ; ٭ٕ َننا نننإ ضننعف٘ ػننذّٜذا فٗننٛ َننبٚى عٓننذ ايعًُننا٤ ، ٚي٫   

عاسضنن٘ ، ٚٚدٗننتِٗ ؼي ريننو يٕ اذتننذٜح ايطننعٝف غيننا    ٜهننٕٛ مثنن١ َننا ٜ 

نننإ ستننت٬ًُ يإلونناب١ ، ٚمل ٜعاسضنن٘ ػنن٤ٞ ; فننإٕ ٖننزا ٜكننٟٛ داْننب      

 . (1)اإلواب١ ؼي سٚاٜت٘ ، فٝعٌُ ب٘

ٜٚكننٍٛ ابننٔ ايصنن٬  : جيننٛص عٓننذ يٖننٌ اذتننذٜح ٚغةٖننِ ايتظنناٌٖ ؼي         

ا٭طاْٝذ ، ٚسٚا١ٜ َا طن٣ٛ اغيٛضنٛا َنٔ يْنٛاا اذتنذٜح ايطنعٝف ، َنٔ        

اٖتُاّ ببٝإ ضعفٗا ) صاد ايٟٓٛٚ سظي٘ اهلل ٚجيٛص ايعٌُ بٗا ( فُٝا  غة

ط٣ٛ وفات اهلل ، ٚيسهناّ ايؼنشٜع١ َنٔ اذتن٬ٍ ٚاذتنشاّ ٚغةُٖنا ،       

                                                           

 ، يٓٛس ايذٜٔ عب . 291اْـيش : َٓٗر ايٓكذ ؼي عًّٛ اذتذٜح ، ص  (1)
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نننناغيٛاعفي ٚايكصنننص ، ٚفطنننا٥ٌ ا٭عُننناٍ ، ٚطنننا٥ش فٓنننٕٛ ايبغٝنننب    

 .  (1)ٚايبٖٝب ، ٚطا٥ش َا ٫ تعًل ي٘ با٭سهاّ ٚايعكا٥ذ

ٓذ ابٔ ايٓذاس بظبب اعتُادٙ عًن٢ نتنا    ٚإصيا سصٌ رنش ايطعٝف ع

يجباس اغيذ١ٜٓ حملُذ بٔ اذتظٔ ابٔ صباي١ ، فكنذ ْكنٌ اثنٓري ٚث٬ثنري ّْصنا      

سشفّٝننا نننا٬ًَ بايظننٓذ عننٔ نتننا  ابننٔ صباينن١ ، ٚنننٌ اغينن٪سجري ايننزٜٔ   

 . (2)دا٩ٚا بعذ ابٔ صباي١ اطتكٛا ٚيجزٚا َٔ نتاب٘ ) يجباس اغيذ١ٜٓ (

ٚجاونن١ َعننامل   -عننٔ اغيعننامل  َننٓٗر ابننٔ ايٓذنناس ؼي اذتننذٜح     -4

ٜتشذخ عٓٗا َٛسّدا ا٭سادٜح ٚاٯثاس اغيش١ٜٚ فٝٗا ، ثِ ٜصفٗا  -اغيذ١ٜٓ 

 فٝنٛسد  ، َٚظادذٖا اغيذ١ٜٓ آباس عٔ َج٬ً ٜتشذخ سٝح ، عصشٙ نُا ٖٞ ؼي

 ا٭سادٜح ٚاٯثاس اييت ٚسدت ؼي فطنًٗا َنٛدّضا ٚونفٗا ؼي يٜناّ اينٓ       

 ريو ، ثِ ٜصفٗا ؼي صَاْ٘ ، ٚبايتشذٜذ اطتٓاّدا إزي ا٭سادٜح ٚاٯثاس ؼي

 ٜصنف  ، ، ٖٚٞ ايظ١ٓ اييت يقاَٗا ؼي َهن١ ٚاغيذٜٓن١   طت ١٦َط١ٓ طبع ٚ

ٖزٙ اغيعامل ٚوف ػاٖذ عٝإ ، قا٬ً٥ : رسعت طٛجا ٚعشضنٗا ٚعُكٗنا   

 ، ٚاوًفا جا يمت ٚوف نُا سآٖا بإّ عٝٓٝ٘ .

ننننإ دنننٌ اٖتُننناّ ابنننٔ ايٓذننناس بنننايكشا٤ات ٚاذتنننذٜح ٚايتننناسٜخ   -5

ٚا٭د  ، ٚمل ٜشد ين٘ اٖتُناّ ننبة بايفكن٘ ، ٚغينا يٚسد ؼي نتابن٘ اينذس٠        

اغيذ١ٜٓ ، ٚسذٚد سشَٗا ، رنش اجت٬ف ايعًُنا٤   ايج١ُٓٝ حتشِٜ ايٓ  

ؼي ريننو ، ٚيقننٛاٍ ي٥ُنن١ اغيننزاٖب ا٭سبعنن١ ، ٚعٓننذ رنننشٙ غيكننابش ايبكٝننع      

ؼي ٟ ايبناقش ٚايصنادم يُْٗنا    َشِبن ٚايكبا  اغيكاَن١ عًن٢ بعطنٗا ، فنزنش قَ    

ٚعًٝ٘ قب١  ، ٚقرب إبشاِٖٝ ابٔ ايٓ   نبة٠ قب١ ؼي يٍٚ ايبكٝع ، ٚيُْٗا

ًَٚدي طاز ، ٚقرب فاط١ُ بٓت يطذ سضٞ اهلل عٓٗا ؼي قب١ ؼي آجش ايبكٝع 

ٚعًٝ٘ قب١ عاي١ٝ ، رنش ٖزٙ ايكبنٛس ٚغةٖنا    ، ٚقرب عجُإ بٔ عفإ 

ِ  ٜٚبري ٜعًل ٚمل ، عًٝٗا ، ٚبٓا٤ ايكبا   ٕإٚ ، ايكبنا   ٖنزٙ  ٚإقاَن١  بٓنا٤  سهن

                                                           

 . 93عًّٛ اذتذٜح ٫بٔ ايص٬  ، ص  (1)

، ٚاْـيش ٚفا٤ ايٛفنا   268-266ط١َ٬ ، ص اْـيش : نتا  يجباس اغيذ١ٜٓ ٫بٔ صباي١ ، يص٬  عبذ ايعضٜض  (2)

1/352 . 
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  ّ  ٜؼننشا ٫ٚ ، ايكبنٛس  عًنن٢ اغيؼناٖذ  بٓننا٤ ٜؼنشا  ٫ يْنن٘ عًن٢  اتفكننٛا ي٥ُن١ اإلطن٬

 اعتهناف  ٚي بصن٠٬  عٓنذٖا  ايتعبذ ٭دٌ قصذٖا ٜؼشا ٫ٚ ، اختارٖا َظادذ

، يٚ سد  ، نزيو ؼي رنشٙ فطنٌ صٜناس٠ اينٓ      (1)اطتغاث١ يٚ ابتٗاٍ يٚ

ٚتهًنِ ؼي   َفع هش٠ ، ٚاينيت َضن  عذّدا َٔ ا٭سادٜح ايطعٝف١ ٚاٯثاس اغيٓ

 . (2)يطاْٝذٖا عًُا٤ اذتذٜح

ٚبعذ ; ٜعذ نتا  ايذس٠ ايج١ُٓٝ ؼي يجباس اغيذ١ٜٓ ٫بٔ ايٓذناس َنٔ    -6

يطيٌ ٚيدٛد َا نتب قذضّيا ٚسذّٜجا ؼي يجبناس اغيذٜٓن١ ٚفطنا٥ًٗا ، ٚقنذ     

تإثش سئ قبً٘ َٔ اغي٪سجري يًُذ١ٜٓ ، ٚجاو١ ستُذ بٔ اذتظٔ ابٔ صباي١ 

عٔ نتاب٘ يجبناس اغيذٜٓن١ اثنٓري ٚث٬ثنري ّْصنا سشفّٝنا ننا٬ًَ        كٌ ، فكذ ْ

تننإثش سيٓٗذٝنن١ ابننٔ صباينن١ ؼي  بإطنناْٝذٖا ، ٜٚبننذٚ ٚاضننّشا يٕ ابننٔ ايٓذنناس  

 . (3)يطًٛب٘ ٚتبٜٛب ستتٜٛات نتاب٘

نُننا يٕ اغينن٪سجري ايننزٜٔ دننا٩ٚا بعننذ ابننٔ ايٓذنناس قننذ يجننزٚا ٚاقتبظننٛا      

ّٝننا عٓننذ    اإلَنناّ اغيطننشٟ ؼي ايكننشٕ ايهننجة َننٔ نتابنن٘ ، ٜٚـيٗننش ٖننزا دً

ايجننأَ اجذننشٟ ؼي نتابنن٘ ) ايتعشٜننف سيننا آْظننت اجذننش٠ َننٔ َعننامل داس  

    ٘  اجذننش٠ ( ، ٚعٓننذ اإلَنناّ اغيشاغننٞ ؼي ايكننشٕ ايتاطننع اجذننشٟ ؼي نتابنن

 ) حتكٝل ايٓصش٠ بتً ٝص َعامل داس اجذش٠ .

نُا يٕ ْٛس ايذٜٔ ايظُٗٛدٟ َٔ يػٗش َن٪سجٞ ايكنشٕ ايعاػنش قنذ ْكنٌ      

نجة٠ عٔ نتا  ابنٔ ايٓذناس ؼي نتابن٘ ) ٚفنا٤ ايٛفنا بإجبناس داس       ْك٫ًٛ 

 اغيصطف٢ ( .

سسننِ اهلل ابننٔ ايٓذنناس ، ٚينجننش َننٔ يَجاينن٘ ، ْٚفننع بعًَٛنن٘ ، ٚاهلل يعًننِ ،       

 ٚو٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓا ستُذ ٚع٢ً آي٘ ٚوشب٘ ٚطًِ .

 

                                                           

 ( . 449،  167،  140،  27/44اْـيش : ايفتا٣ٚ يؼٝخ اإلط٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ  (1)

 َٚا بعذٖا .  27/216اْـيش : ايفتا٣ٚ يؼٝخ اإلط٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ  (2)

 . 267-266اْـيش : يجباس اغيذ١ٜٓ ٫بٔ صباي١ ،  (3)
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