


 
 النص التاريخي الموثق لغزوة أحد

 قشم البحوث والرتمجة

 مبركز حبوث ودراسات املدينة املنورة
 

ٙ َعددٍهْٗ  هعددهٝ   بعدده ٓة ددٞ  ددغٙو   دددةٗٝ بددهؤ بددهع دٌّن ٓددن 

(1) ملسوٌني ًّ فٚٔن ٙجأؤْٗ ؿغب
(2) هعغب بني ٓٚبتٍٔ ٗٙستعٚهْٗ ، 

  ،

ِِّْ٘ (3) هشنَ إىل ػنؤتٍٔ طغٙق َٗٙؤ
ٞ  عًد٘  ا  ذهمهد  ٗؤصهٗ  ;  (4)طن٢ود

  ،

فنستذنبت  ;  ملسوٌني سغب   هٚشنؤكٍ٘ٓ  هقبن٢ى إىل  هغسى ٗعؤسو٘ 

، ٗػٌعد٘      (5)هلٍ  بن٢ى كِنُٞ ٗعٓى تٔنًٞ ٗمجٌع ًّ  ألسنبٚو

ًلٞ ، ُٗعسِهت  هقٚندٝ  هعنًدٞ إىل عبدٛ سدنٚنْ بدّ سدغب ، ٗدّدن       

ً ْطَعٍ دالًٕ  ؿبشٛ ٗسشٚنا ٗ دني هدٕ :  جدغز    ًدع  هِدن     د َبري بّ 

 . (6)فإْ  توت محةٝ ٍّ قٌه بعٌٛ طعٌٚٞ بّ ّهٜ فأُت ّتٚق

                                                           

 . 281، ص . ٗ هسريٝ  هِب٘ٙٞ ،  بّ سبنْ 3/837 ُعغ :  هسريٝ  هِب٘ٙٞ ،  بّ ٓشنَ  (1)

 . 53دةٗٝ عسه ، حملٌه عمحه بنمشٚى ، ص (2)

. ًٗلدٞ   281، هودهكت٘ؤ ّودٛ ًعطدٛ ص     هتنؤٙخ  هسٚنسٛ ٗ هعسلغٜ ههٗهٞ  ملهِٙٞ   ّٔه  هغسد٘ي   (3)

 . 459ٗ ملهِٙٞ    ؾنٓوٚٞ ّٗٔه  هغس٘ي ، هوهكت٘ؤ عمحه  هشغٙف ، ص 

 . 218. ٗ هسريٝ  هِب٘ٙٞ ،  بّ سبنْ ، ص  3/837، سريٝ  بّ ٓشنَ  200-1/199 ملغندٜ هو٘  هٜ  (4)

ٜ هو٘  هٜ (5) َ  1/201  ملغند ٞ  بّ ٓشن ٝ  هِب٘ٙ ْ  ألثغ ،  بّ سٚه  هِن   839-3/838، ٗ هسري ّ٘ٚٗ .1/406  

. 

ٍ  ؾبى  هذٜ  ٞ ، ٗمس٘  بنألسنبٚو بنس ْ بّ جة  ٘  هل٘ ّ سنهن٘   غٙشنا ٍٓ: بِ٘  ملصطوق ٗبِ ٗ ألسنبٚو  هذٙ

ٟ  هِصغٝ ، ٗ ٚى: مس٘  بذهم  دتٌنٍّٔ ، ًّ  هتشبو عٜ  هتذٌع .  ُعغ ّْٚ٘  دتٌع٘  ِّه ٖ ٗؼنهن٘  ّو

 . 1/433 ألثغ 

 . 219. ٗ هسريٝ  هِب٘ٙٞ ،  بّ سبنْ ، ص  3/839سريٝ  بّ ٓشنَ  (6)

 مقدمة
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   هسِٞ  هجنهجٞ ًّ  هلذغٝ ؼغن دٚو  (1) ـنًس ًّ ش٘ ي  ألؤبعن١ َٙ٘ ٗ 

ّٗهدٖ ثالثٞ آ ف ًقنتى ، فٍٚٔ سبعٌن٢ٞ د ؤع ،  (2) ملشغكني ًّ ًلٞ  مللغًٞ

(3)بعري آ ف ثالثٞ ًٗعٍٔ ، فنؤ  ٣ًٗتن
ّ   ًدغعٝ  ّشغٝ مخس ٗتصشبٍٔ ،  ٍ  ًد  ، عشدغ فٔ

ًِّٔ ِٓه بِت ّتبٞ ، ٗعَ سلٍٚ بِت  ؿنؤخ بّ ٓشنَ ، ٗفنطٌٞ بِت  ه٘هٚه بّ 

َِدن  بِدت ًنهدم بدّ  ملبطيدغب ٙطدغبّ         ملغريٝ ، ٌّٗغٝ بِت  ؿنؤخ بّ ّوقٌٞ ، ٗج 

 . (4)بنههف ٗٙبلني  توٟ  ملشغكني   بهؤ ; هتأدٚر  ؿٌٚٞ    و٘ب  هغدني

ؤددالا ًدّ بد      -ٗمل ٙلّ  ه ٓندغ بعده  - ملطوب  ّبه ّب  هعبن  ٗعؤسى

ىدددبٖ بتشدددغن ددددٚو  ملشدددغكني ًدددّ ًلدددٞ ّٗدددهدٖ      دندددنؤ إىل ؤسددد٘ي     

ٗ ستعه د تٕ ، ٗ شرتط ّوٕٚ عْ ٙصى  ملهِٙٞ   ثالثٞ عٙدنَ ، ف٘صدؤن ٗؤسد٘ي       

 كعدب ، فدأًغٖ بنهلتٌدنْ ، ثدٍ دجدى ّودٟ        بّ ُعَبٛ  هغسنهٞ ّوٕٚ    بن١ ; فقغع

سعه بّ  هغبٚع فأجبٖ بلتنب  هعبن  ، فقني: ٗ   إُدٛ ألؤدد٘ عْ ٙلدْ٘ جدري ا     

، ٗهلّ بعض  هغكبنْ  هدذّٙ شدنٓهٗ   ؾدٚو    هطغٙدق      (5)، فنستلتٌٕ إٙنٖ

  . (6)ٗصو٘  إىل  ملهِٙٞ ٗعذ ّ٘  جبٖ ، فأؤدف بٕ  هٚٔ٘د ٗ ملِنفقْ٘

و ، ف٘ده ٖ بنهعقٚق    عُسنا ًٗؤُسنا  ب  فطنهٞ هريصه   ؾٚ ؤس٘ي ٗبعح

(7) ملهِٙٞ  غب
ّٗدنخ     ، عكجدغ    درتب   ده   ؾدٚو  ف٘ده  ملِذؤ بّ  ؿبنب عؤسى ثٍ ، 

 . (8)، فأًغٖ بنهلتٌنْ عٙطنا بعض دؤٗع عٓؤن ، ّٗند هٚؤكه  ـب هوغس٘ي 

َّدري        ، ثدٍ سدنؤ اشددنذ ٝ    (1)ٗبود  ددٚو  ملشدغكني ًشدنؤف  ملهِٙدٞ ِّدده دبدى 

بدبطّ   (3)ف ًِدٕ  ِٚدنا ستدٟ ُدةي بدنهقغب ًدّ دبدى عسده        ، ثدٍ  مدغ   (2)ٗ دٜ  هعقٚق

                                                           

 ٓذ  ّوٟ ؤعٜ مجٔ٘ؤ  ملؤؤجني ، ٗٙغ٠  ه٘  هٜ ٗ بّ سعه عْ  هغةٗٝ كنُدت هسدبع هٚدني جودْ٘ ًدّ شد٘ ي .       (1)

 . 2/36ٗ هطبقنت  1/199 ملغندٜ 

 . 45. ًٗغٗٙنت دةٗٝ عسه ، ص  4/183سبى  هله٠ ٗ هغشند  (2)

 .  219 هسريٝ  هِب٘ٙٞ ،  بّ سبنْ ، ص  1/203 ملغندٜ هو٘  هٜ  ُعغ :  (3)

ٜ  ُعغ : (4) ٜ هو٘  ه ص . ٗ هسريٝ  هِب٘ٙٞ ،  بّ سبنْ ،  2/37، ٗطبقنت  بّ سعه  306،  203،  1/202 ملغند

 . 219ص 

 . 1/406 . ّْٗٚ٘  ألثغ 2/37، ٗطبقنت  بّ سعه  1/204 ملغندٜ هو٘  هٜ  (5)

 . 4/183، ٗسبى  هله٠ ٗ هغشند  2/37طبقنت  بّ سعه  (6)

 ٗعؤدف    هش١ٛ عٜ : جنض بٕ .  هقنً٘  ًندٝ ؤدف .

 . 2/37طبقنت  بّ سعه 1/206 ملغندٜ هو٘  هٜ  (7)

  ُعغ  ملصهؤّٙ  هسنبقني  . (8)
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، ٗسدغ  جٚودٕ ٗإبودٕ   دؤع     (6)ّوٟ شنري ٗ دٜ  ِنٝ (5)دغبٛ دبى ِّٚني (4) هسبخٞ

 . (7) ملسوٌني

                                                                                                                   

ٞ  دبدى  عكدب  : ّدري  دبى (1) ٞ    ٙقدع  ، عسده  دبدى  بعده  بنملهِٙد ٞ   ملِطقد ٞ   ؾِ٘بٚد ّ   هغغبٚد ٞ  ًد ٟ  ،  ملهِٙد ٞ  بعده  ّود  مثنُٚد

 ُٗصف كٚوً٘رت ت مخسٞ بني ٙرت ٗ  بط٘ي ،  هغغب إىل  هشغق ًّ ٗ ته ، تقغًٙبن  هِبٜ٘  ملسذه ًّ كٚوً٘رت ت

ًٔن ، ّري دبى ٛمس هذهم ،  ٌٞ هٕ هٚست ، ًست٘ ٗسطشٕ ، كٚوً٘رت ت ست إىل  دعوٕ ٗ ه ،  ؿٌنؤ بعٔغ هٕ تشبٚ

 . ّوٕٚ ًتنق (( ث٘ؤ إىل ّري بني ًن سغَ  ملهِٙٞ )) : فقني ،  هِنسٚٞ توم ًّ  ملهِٙٞ ؿغَ سًه      ؤس٘ي

 . 4/395فٌن بعهٓن ،  1/194، ٗٗفن١  ه٘فن هوسٌٔ٘دٜ  3/965،  2/711 ُعغ :  ملغنمن  ملطنبٞ 

 ،  ملهِٙٞ دِ٘ب ًّ ٙقهَ ، صٚنان ٗهف ،  ألًطنؤ ً٘ سٍ   فٕٚ  ملٚنٖ ػغٜ ،  ملهِٙٞ عٗدٙٞ عشٔغ ًّ :  هعقٚق ٗ دٜ (2)

 ستٟ مشن ا ٙسري ثٍ ،  هقبوتني ًِطقٞ  غب بطشنْ ب٘ دٜ ٙوتقٛ ستٟ ،  هشغق م٘ اٚالْ ، ّري دبى مشني ٗٙسري

 =       . ددنبٞ ًِطقٞ   سٚني أل فٌع ٙسٌٟ النْ  ملهِٙٞ شغ ٛ ًّ  هقندَ ،  ِنٝ ب٘ دٜ ٙوتقٛ

ٝ ، ًِٔن ًن ؤٗ ٖ  هبخنؤٜ ّّ ٌّغ بّ  ـطنب =      ٕ عسندٙح ّه   ني : مسعت ؤس٘ي     ٗ ه ٗؤد   فطو

 . ((عتنُٛ  هوٚوٞ آت ًّ ؤبٛ فقني : صى   ٓذ   ه٘ دٜ  ملبنؤن  ))ب٘ دٜ  هعقٚق ٙق٘ي : 

ٜ ، بنب  ٘ي  هِيب   4/7، ٗٗفن١  ه٘فن  183، ٗ ُعغ : ؼقٚق  هِصغٝ ،  2/556 هعقٚق ٗ د ًبنؤن   هبخنؤ

 فٌن بعهٓن .

ٞ  هشٌنهٚٞ ًّ  ملسذه  هِبٜ٘ ، ّوٟ بعه  (3) ٝ ، ٙقع    ؾٔ ٞ  ملِ٘ؤ ٞ    ملهِٙ دبى عسه : ًّ عٍٓ  ملعنمل  هطبٚعٚ

 كٍ . 3 - 1كٍ ، ّٗغض ٙرت ٗ  بني  7كٍ ، ٗ ته    هشغق ٗ هغغب بط٘ي  4

ٝ ، ٗدن١ت   فطوٕ عسندٙح كجريٝ  ٗهلذ   ؾبى ًلنُٞ ٖ  هغةٗ ًتٌٚةٝ   ُن٘   ملسوٌني ; ٙغتبط  مسٕ بٔذ

 . ((عسه دبى وبِن ٗمبٕ  ))فٌٚن ؤٗ ٖ  هشٚخنْ ٗدريٌٓن :  ، ًِٔن  ٘هٕ 

 فٌن بعهٓن . 3/312فٌن بعهٓن ، ٗٗفن١  ه٘فن  2/591 ُعغ :  ملغنمن  ملطنبٞ 

ٞ ٗ  تلند تِبت إ  بعض  هشذغ . ٗ   ملهِٙٞ سبن  كجريٝ ، دن١ت  هسبخٞ : ٓٛ  ألؤض  هيت تعو٘ٓن  مل (4) و٘س

ٞ  هيت ُةي بٔن  ملشغكْ٘   ٓذٖ  هغةٗٝ متته ًّ عًنَ دبى ِّٚني ممن ٙوٛ  ٞ ، ٗ هسبخ فٚٔن عسندٙح صشٚش

  ملهِٙٞ ٗدغبٕٚ إىل ب٣غ ؤًٗٞ .

 . 1/478 هسٌٔ٘دٜ 

ًدرًت  تقغًٙبدن ، ٙقدع دِد٘ب دبدى عسده ، ودهٖ ًدّ          50 ًرًت  ، ّٗغض180ٕدبى ِّٚني : دبى صغري ، ط٘هٕ  (5)

ٗضع  هغًدنٝ    هشٌني ًقبٝ  هشٔه ١ ، ًّٗ  ؾِ٘ب ٗ دٜ  ِنٝ ، ٗٙسٌٟ عًٙطن : دبى  هغًنٝ ، ألْ  هِيب 

 ّوٕٚ  بٚى ًعغكٞ عسه هٚشٌ٘  ظٔ٘ؤ  ملسوٌني .

 . 4/397، ٗفن١  ه٘فن  3/966 ُعغ :  ملغنمن  ملطنبٞ 

 ألٗدٙٞ  هلبريٝ ، ٙقهَ ًّ شغق  ملهِٙٞ ، ٗ غ دِ٘ب دبى عسده ، ثدٍ  ٚدى إىل  هشدٌني     ٗ دٜ  ِنٝ : عسه  (6)

 وٚالا ستٟ ٙوتقٛ ًع ٗ دٜ  هعقٚق ِّه فٌع  ألسٚني ، ٗٓ٘ ًدّ  ألٗدٙدٞ  هديت ػدغٜ   ً٘ سدٍ  ألًطدنؤ ،       

 ٗػف بقٚٞ عٙنَ  هسِٞ .

 . 339-4/58، ٗٗفن١  ه٘فن  1052-3/1051 ُعغ :  ملغنمن  ملطنبٞ 

(7)  َ ّ ٓشن ْ ، ص 3/840سريٝ  ب ٞ ،  بّ سبن ٝ  هِب٘ٙ . ٗشغ   هةؤ نُٛ ّوٟ  1/406. ّْٗٚ٘  ألثغ  219. ٗ هسري

 .  2/21 مل٘ ٓب  هوهُٚٞ 
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ٗبنتت  ملهِٙٞ   سنهٞ  ستِننؤ   ٙننؤق ؤدنهلن  هسال  ، ٗسدٔغ فٌّ٘دٞ ًدّ    

ٍٚٔ سدعه بدّ ًعدنذ     ملسوٌني وغسْ٘ ًه جؤن ، كٌدن سدٔغ ّدهد ًدّ  ألُصدنؤ فد      

  . (1)وغسُٕ٘ ٗعسٚه بّ سطري ٗسعه بّ ّبندٝ ّوٟ بنب ؤس٘ي    

(2)شدد٘ ي شددٔغ ًددّ ّشددغ  هغ بددع  هٚددَ٘ صددبن  ٗ 
 دّددن - مجعددٞ ٙددَ٘ ٗكددنْ - 

 ؤآٓن ؤ ٙن ّّ ٗعجبٍٓ ،  ألًغ   ٗ ستشنؤٍٓ ٗ ألُصنؤ  ملٔندغّٙ ٗدٖ٘      ؤس٘ي

; ؤعٙت بقغ ا تذبض ، ٗ ؤعٙت   ذبنب سدٚنٛ   إُٛ  ه ؤعٙت ٗ   جري ا )):  فقني  ،

، ٗتدأٗي  هبقدغ بِندغ ًدّ عصدشنبٕ       ((ثوٌنا ، ٗؤعٙت عُٛ عدجوت ٙهٜ   دؤع سصِٚٞ 

ٙقتودددْ٘ ، ٗتدددأٗي  هجوٌدددٞ   سدددٚنٕ بغددددى ٙصدددنب ًدددّ عٓدددى بٚتدددٕ ، ٗتدددأٗي  هدددهؤع  

   آلطنَ إْ ؤعٙتٍ عْ تقٌٚ٘  بنملهِٙٞ ٗلعى  هِسن١ ٗ هذؤٙٞ  ))، ثٍ  ني :  (3)بنملهِٙٞ

 آلطددنَ ، فددإْ ع ددنً٘  ع ددنً٘  بشددغ ًقددنَ ، ٗإْ دجودد٘  ّوِٚددن  نتوِددنٍٓ    ألد ددٞ ،  

; ف٘ فقدٕ ّودٟ ذهدم     ((فِشّ عّوٍ بٔدن ًدٍِٔ ، ٗؤ ًد٘  ًدّ فد٘ق  هصٚنصدٛ ٗ آلطدنَ        

ّهد ًّ  ملٔندغّٙ ٗ ألُصنؤ ، كٌن ٗ فق ّوٕٚ ؤع   ملِنفقني ّبه    بّ ُعَبٛ بّ 

ٞ  (4)سددو٘ي جنصددٞ  هددذّٙ فددنتٍٔ ٙددَ٘ بددهؤ عشددنؤٗ  ّوددٟ    . هلددّ مجعددنا ًددّ  هصددشنب

بنـغٗز ، ٗعؿ٘  ّوٕٚ   ذهم ، ٗ نه٘  : إُن نشٟ ٙدن ؤسد٘ي    عْ     هغس٘ي 

ٙعّ ّهُٗن عُن كغِٓن  ـدغٗز إهدٍٚٔ د بيِدنا ّدّ هقدن٢ٍٔ فٚلدْ٘ ٓدذ  ددغعٝ ًدٍِٔ          

سدٛ   ؾِٞ ، ف٘ هدذٜ ُن  نؤس٘ي      ؼغًِ ٗ ني  هِعٌنْ بّ ًنهم : ٙن ، (5)ّوِٚن

،  دني : ألُدٛ عسدب    ٗؤسد٘هٕ ٗ       (( مب ؟ )):  بٚهٖ ألدجؤِن . فقني ؤس٘ي    

((صدده ت  )):  عفددغ ٙددَ٘  هةسددف ; فقددني ؤسدد٘ي        
ٗعحل محددةٝ بددّ ّبدده    ، (6)

 ملطوددب ًٗنهددم بددّ سددِنْ ٗإٙددن  بددّ ّتٚددم ٗمجنّددٞ   طوددب  ـددغٗز ، فدد٘ فقٍٔ   

                                                           

 . 2/37. ٗطبقنت  بّ سعه 1/208  ملغندٜ هو٘  هٜ (1)

 . 67 ُعغ تنؤٙخ جوٚنٞ بّ جٚنط  (2)

. ٗعصددى  ؿددهٙح    هبخددنؤٜ  1/406. ّٗٚددْ٘  ألثددغ  3/840. ٗسددريٝ  بددّ ٓشددنَ  1/209  ملغددندٜ هو٘  ددهٜ (3)

، كتنب  ملِن ب بنب ّالًنت  هِب٘ٝ    إلسالَ ، ٗكتنب  ملغندٜ بنب ًّ  تى ًّ  ملسدوٌني ٙدَ٘    3/1326

 . 1/271. ًٗسِه  إلًنَ عمحه  3/198. ٗ ملستهؤن ، هوشنكٍ 4/1498عسه 

 . 2/22. ٗشغ   هةؤ نُٛ ّوٟ  مل٘ ٓب  2/38. ٗطبقنت  بّ سعه  3/840 ُعغ سريٝ  بّ ٓشنَ  (4)

 . 1/407 ُعغ :  ملصندؤ  هسنبقٞ . ّْٗٚ٘  ألثغ  (5)

 . 2/503 ُعغ : تنؤٙخ  هطبٜ (6)
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ٌعدٞ ٗ ده  دتٌدع  هِدن  هلدن ًدّ       ، ثٍ سطغت صدالٝ  ؾ  (1)ّوٟ ذهم ؤس٘ي    

 ، (2)، فّ٘عٍٔ ٗعًغٍٓ بنؾه ٗ  دتٔند عمن١  ملهِٙٞ فخطب فٍٚٔ ؤس٘ي    

فخغددد٘  ًددّ  هصددالٝ ٙتٔٚددأْٗ هوقتددني ، ُٗقودد٘   هِسددن١ ٗ ألطنددني إىل  آلطددنَ ، ثددٍ  

ٗدجى بٚتٕ ٙتٔٚأ هوقتني ، ًٗلح  هِن  ِٙتعغُٕٗ ،  ،  هعصغ بٍٔ   هغس٘ي صّوٟ

ّ  ٗعسدٚه  ًعدنذ  بّ سعه فقني ّ  سطدري  بد ٍ  :  ـدغٗز  إىل دّدن  ملد      ؤسد٘ي   سدتلغٓت

 ـغٗز ٗ ألًغ ِٙدةي ّوٕٚ ًّ  هسٌن١ ، فغ دُّٗ   ألًغ إهٕٚ ، فِهً٘  ّوٟ ذهم ;  ّوٟ

، ٗتقوه سٚنٕ ، ٗعهقٟ  هرت  ّودٟ   (3)ٗ ه هبس دؤّني ٗجغز ّوٍٚٔ ؤس٘ي    

بده    كنْ هِن عْ ننهنم ، فنصِع ًدن فقني بعطٍٔ : ٙن ؤس٘ي    ; ًن  ، (4)ظٔغٖ

ٛ    ع  )) :     ؤسد٘ي  فقني . هم ٕ  هدبس  إذ  هدِيب  ِٙبغد ٟ  ٙطدعٔن  عْ ألًتد ٍ  ستد     ولد

بِٕٚ ٗبني عّه ٢ٕ ، فنُعغٗ  ًن عًغتلٍ بٕ فنفعوٖ٘ ٗ ًط٘  ّوٟ  سٍ    فولدٍ  

(( صبمت ًن  هِصغ
(5)

ه٘ ١  ألٗ   دّن بجالثٞ ؤًن  ، فعقه ثالثٞ عه٘ٙٞ ، ٗعّطٟ ثٍ ، 

 ألٗ  ألسددٚه بددّ سطددري ، ٗهدد٘ ١  ـددةؤز هوشبددنب بددّ  ملِددذؤ ، ٗهدد٘ ١  ملٔددندغّٙ      

َ      ، (6)ملصعب بّ ٌّري ثدٍ ؤكدب فغسدٕ     ; (7)ٗ سدتخوف ّودٟ  ملهِٙدٞ  بدّ عَ ًلتد٘

، ًٗعٔدٍ عؤبدع    (9)، فٍٚٔ ًن٢ٞ د ؤع ٗفغسنْ (8)ٗت٘دٕ مشن ا ٙتبعٕ عهف ًّ  ملقنتوني

ّ  ّن٢شدٞ دٗددٞ     (10)عؤبع ّشغٝ ، ٗفنطٌدٞ  بِتدٕ ، ُٗسدٚبٞ     ؤسد٘ي      ًغعٝ ًدِٔ

                                                           

 . 23-2/22. ٗشغ   هةؤ نُٛ  212-1/211 ملغندٜ هو٘  هٜ  ُعغ :  (1)

 . 2/38. ٗطبقنت  بّ سعه  1/213 ملغندٜ هو٘  هٜ  ُعغ :  (2)

 . 3/71. ٗسِّ عبٛ د ٗد  3/449. ًٗسِه عمحه  3/844٘ٙٞ  بّ ٓشنَ  ُعغ  هسريٝ  هِب (3)

 . 2/38 ُعغ طبقنت  بّ سعه (4)

. ٗ ؿدنكٍ    ملسدتهؤن    3/351. ٗعصى  ؿهٙح عجغدٕ عمحده   ًسدِهٖ    3/841 ُعغ سريٝ  بّ ٓشنَ  (5)

 بأهننظ ًتقنؤبٞ . 2/129

. ٗ ٚى: إُٕ دفعدٕ إىل   67-65. ًٗغٗٙنت دةٗٝ عسه  4/186ٗسبى  هله٠ ٗ هغشند  2/225 ملغندٜ هو٘  هٜ  (6)

 . 2/38. ٗطبقنت  بّ سعه  1/215 ملغندٜ هو٘  هٜ ّوٛ بّ عبٛ طنهب  ُعغ: 

 .  2/39. ٗطبقنت  بّ سعه  3/841 ُعغ سريٝ  بّ ٓشنَ  (7)

 . 220. ٗسريٝ  بّ سبنْ  3/841 ُعغ : سريٝ  بّ ٓشنَ  (8)

ّ سعه  (9) ٜ . ٗتنؤ 2/39 ُعغ طبقنت  ب ٛ   فٌع  هةٗ ٢ه  2/505ٙخ  هطب .ؤٗ ٙٞفٚٔن عْ  6/116. ٗعٗؤد  هلٚجٌ

بسِهٖ ّّ ً٘سٟ بّ ّقبٞ فذكغ  ؿدهٙح   3/209عْ ًع  ملسوٌني فغسًَن ٗ سًه  . ٗؤ٠ٗ  هبٚٔقٛ    هه ٢ى

 ٗفٕٚ  ني : ٗهٚس ًع  ملسوٌني فغ  .

 . 4/227سبى  هله٠ ٗ هغشند  (12)
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بِت كعب  ملندُٚدٞ ، ٗدريٓدّ ، ًٗشدٟ سدعه بدّ ًعدنذ ٗسدعه بدّ ّبدندٝ عًنًدٕ ،           

ؤع٠ كتٚبٞ سسدِٞ  هتذٔٚدة    (1)دنٗد ثِٚٞ  ه٘ دع إذ  ستٟ ، ٗمشنهٕ ٗ هِن  ّّ  ِٕٚ

 نه٘   ًّ  هٚٔ٘د ،  ني : ٗ ه عسوٌ٘  ؟ ، ُعَبٛ  بّ سونن١  نه٘  ، ؟ ًّ ٓؤ ١ ))فقني : 

،  ددني :  ٘هدد٘  هلددٍ فوريدعدد٘  فإُددن   ُسددتعني بنملشددغكني ّوددٟ    ؤسدد٘ي    :   ٙددن

(( ملشغكني 
ُلص ّبه    بّ عبٛ سدو٘ي   (3)ستٟ إذ  بو   هش٘ط ثٍ سنؤ  ، (2)

سو٘ي ٗٓ٘ ٙق٘ي : عطنٍّٔ ّٗصنُٛ ًن ُهؤٜ ّالَ ُقتى عُنسِن عٙٔن  هِن  ؟ ٗتبعٕ 

فذن١ٍٓ ّبه    بّ ٌّدغٗ بدّ سدغ َ     ، (4)ٙبثالمث٣ٞ ًّ  ًٕ٘ ًّ عٓى  هِننق ٗ هغ

ّي       ًَدد ٙقدد٘ي : ٙددن  ددَ٘ ُعَذكاددغ كٍ    ع  ؽددذه٘   ددً٘لٍ ُٗبددٚلٍ ِّددهًن سطددغ 

ٍِّٗٓ ، فقددنه٘  : هدد٘ ُعوددٍ عُلددٍ تقددنتوْ٘ ملددن عسددوٌِنكٍ ، ٗهلِددن   ُددغ٠ عْ       َّدده 

١ ٙلْ٘  تني ، فوٌن  ستعص٘  ّوٕٚ ٗعب٘  إ َّ   ُصغ ف  ني : عبعدهكٍ    عّده   

   ، فسٚغ     ِّلٍ ُبٕٚ 
، ٗعسهخ ُل٘ص  ملِنفقني بوبوٞ   صن٘ف  (5)

  ٘ ، ٗ بِددد٘ سدددوٌٞ ًدددّ  ـدددةؤز     ألٗ  ًدددّ سنؤثدددٞ صدددن٘ف  ملسدددوٌني ، ٌٗٓدددت بِددد

، ٗدّن بعدض  هصدشنبٞ هَقتدني ٓدؤ ١  ملِدنفقني       (6)بن ُسشنب ، ٗهلّ    ثبتٌٔن

غ٠ ّددهَ ًقددنتوتٍٔ ،  . بٌِٚددن  ؤتددأت طن٢نددٞ عجدد    هددذّٙ  نددذه٘  ّددّ ؤسدد٘ي      

                                                           

ٞ  ه٘د ع  هشنًٚٞ ، ٗٓٛ عشٔغ  هجِنٙن    ملهِٙٞ ، ًٗ٘ عٔن ّوٟ  ني  ـنؤز ًّ  ملغ د بجِٚٞ  ه٘د ع ٓذٖ : ثِٚ (1)

ٛ بلغ  هصهٙق ) سوطنُٞ ( ، ّوٟ بعه ع ى ًّ كٚوً٘رت  ٛ سٚه  هشٔه ١ ٗعب ٟ طغٙق ٞ ، ِّه ًوتق ُنق  ملِنج

 ّّ  ملسذه  هِبٜ٘ .

 ٞ ٝ    هسِ 4/1170. ٗفن١  ه٘فن  2/707 ملغنمن  ملطنب ّ شغ ب ، ص .  ملعنمل  ألثري ٝ حملٌه سس -80ٞ ٗ هسري

84 . 

 . 2/39. ٗطبقنت  بّ سعه 1/215ه٘  هٜ . ٗ غٙب ًِٕ ِّه   4/186 ُعغ : سبى  هله٠ ٗ هغشند  (2)

 -514 هش٘ط:  سٍ ًلنْ بني  ملهِٙٞ ٗعسه ، كٌن ُص ّوٟ ذهم  بّ ٓشنَ ٗدريٖ ، ُٗقى  هعٚنشدٛ ص  (3)

ٕ ، ٗٙنٍٔ 515 ٍ   تعٚني ًلنُ ٕ ٓى ٓ٘ سن٢ط  ))ًِٕ عُٕ مشني دبى ذبنب ، ثٍ  ني:  جالف عٓى  هعو ِّٚ  ٗ

  .ٓد  وت: ٗ ه عٗؤد  بّ سذغ    إلصنبٞ   تغمجٞ عمسن١ بِدت   ((عٗ عطٍ؟ ٓذ  ًن عكوٕ هوٌنضٛ ٗ  عدؤٜ 

  هِعٌنْ  سٍ بستنْ ٙقني هٕ  هش٘ط فوعؤن  ملغ د ٗ   عّوٍ .

ٝ  بّ ٓشنَ (4) ّ س 3/841 ُعغ : سري ّ  هبٚٔقٛ   2/39عه . ٗطبقنت  ب . ٗٙذكغ  هبعض عُٕ  نذي  9/31. ٗسِ

 .  2/27 نذي بأسه ، ٗ هص٘ ب  ألٗي .  ُعغ شغ   مل٘ ٓب هوةؤ نُٛ 

 . 2/504. ٗتنؤٙخ  هطبٜ  408-407. ّْٗٚ٘  ألثغ ص 3/842 ُعغ سريٝ  بّ ٓشنَ  (5)

 ٜ ، بنب ) إذ ٌٓت طن٢نتنْ ( .، كتنب  ملغند 5/123. ٗعصى  ـب    هبخنؤٜ  2/504 ُعغ تنؤٙخ  هطبٜ (6)
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فٌددن هلددٍ    ملِددنفقني ف٣ددتني ٗ   عؤكسددٍٔ اددن كسددب٘   فددأُةي    فٌٚٔددن : 

عتغٙهْٗ عْ تٔهٗ  ًّ عضى    ، ًّٗ ٙطوى    فوّ ػه هٕ سبٚال 
(1()2) . 

 ملِنفقني  هِنكصني ، ٗسنؤ اّ بقدٛ ًعدٕ ًدّ  ملدؤًِني      ؤس٘ي     ٗتغن

(3) هشٚخني ٍعط بو  إذ  ستٟ ، سبعٌن٢ٞ ٍٗٓ
(4)ِّدهٖ  ّسلغ 

 ،  ٍ ،   ؾدٚو   سدتعغض  ثد

  ٙتذنٗد ٌّغ  ه٘ سه  (5)ٗكنُ٘  سبعٞ ّشغ  هقتني ٙستطٚعْ٘    هذّٙ  هصغنؤ فغد

فٍٚٔ ّبه    بّ ٌّدغ ، ٗدٙده بدّ ثنبدت ، ٗعسدنًٞ       ، ّنًنا ّشغ عؤبعٞ  ه٘ سه ًٍِٔ

ّ جدهٙر ،  سعٚه  ـهؤٜ ، ٗؤ فع ب ٗعب٘ ، عٗ  بّ ّٗغ بٞ ، عؤ ٍ بّ بّ دٙه ، ٗدٙه

ّ  ؤ فدع  ٗعددند  ; ٗدريٍٓ ٗمسغٝ بّ دِهب ٕ   ٚدى  مّلدن  جدهٙر  بد ٕ  : هد ٍَ إُد ّ  مسدغٝ  فقدني  ، ؤ   بد

 ))، فقني :  ؤ فعنا ٗؤد ُٛ ٗعُن عصغّٕ ، فُأّوٍ  هِيب  عدند ؤس٘ي     : دِهب

 . (6)، فصغع مسغٝ ؤ فعنا فأدندٌٓن ًعنا ((تصنؤّن 

(7)ُنسٕ لنْ مل   ٗ هعشن١  ملغغب     ؤس٘ي صوٟ ثٍ
ؤددالا   مخسدني  ٗ جتدنؤ  ، 

 بقٚندٝ قٌه بّ ًسوٌٞ ؿغ سدٞ  ؾدٚو ، ٗذكد٘ ْ بدّ ّبده  دٚس ؿغ سدتٕ        

(8)شخصٚنا
ستٟ إذ  كنْ  هسشغ  نَ فصوٟ  هصبض ، ثٍ تنبع سريٖ إىل  ُنَ  ثٍ ، 

(9)إىل عسه
ّ  )) :  فقدني  ;  ملشغكني ًعسلغ  غب  غ عسه إىل  هطغٙق ٗكنْ ،   ًد

؟ ، فقددني عبدد٘ سجٌددٞ   (( هقددَ٘ ًددّ كجددب    ددغ بِددن ّوددٍٚٔ    ؤدددى ىددغز بِددن ّوددٟ   

                                                           

 . 88 هِسن١ :  (1)

 ، كتنب  ملغندٜ ، بنب دةٗٝ عسه . 5/122. ٗعصى  ـب    هبخنؤٜ  4/189 ُعغ سبى  هله٠ ٗ هغشند  (2)

  ألطٍ : سصّ ًب  ًّ  ؿذنؤٝ ، ٗ ٚى : كى بٚت ًغبع ًسوض ،  ُعغ هسنْ  هعغب ًندٝ عطٍ . (3)

٘د ًّ عٓى  ه٘ جل ثٍ صنؤ هب  سنؤثٞ ًّ  ألٗ  ، ٗ غًٙبن ًدّ ً٘ضدع  ألطدٍ    ٗعطٍ  هشٚخني : ًّ آطنَ  هٚٔ

ْ صالٝ  هِيب  ٜ ٙقني إُٕ ب    ًلن ٍ ًسذه  هشٚخني ،  هذ . ٗ  ٙة ي  ملسذه  ن٢ٌنا ستٟ  هَٚ٘ ّوٟ  ع ٚ

 طغٙق سٚه  هشٔه ١  غٙبنا ًّ ًسذه  ملسرت   .

 . 4/350. ٗفن١  ه٘فن١  3/882 ملغنمن  ملطنبٞ 

 . 4/187. ٗسبى  هله٠  2/505. ٗتنؤٙخ  هطبٜ  2/39طبقنت  بّ سعه 1/216 ملغندٜ هو٘  هٜ  (4)

 . 4/187 ُعغ سبى  هله٠ ٗ هغشند  (5)

 . 3/844سريٝ  بّ ٓشنَ 216-1/215 ملغندٜ هو٘  هٜ  ُعغ (6)

 . 2/339، ٗطبقنت  بّ سعه  1/214 ملغندٜ هو٘  هٜ (7)

 .  1/217ًغندٜ  ه٘  هٜ (8)

ّ سعه  ُ (9) . ٗشغ   1/219 ملغندٜ هو٘  هٜ . ِّٗه  ه٘  هٜ عُٕ صوٟ  هصبض بأسه .  ُعغ  2/39عغ طبقنت  ب

 . 2/27 هةؤ نُٛ 
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ٗسوم بٍٔ طغٙقنا إىل  هشغق  وٚالا  غ عغٝ ب   ; (2): عُن ٙن ؤس٘ي    (1) ؿنؤثٛ

، ًِٔن بستنْ مَلغَبع بّ  ٚعٛ ٗكنْ ًِنفقنا ضغٙغ  هبصغ  (3)ب  سنؤثٞ ٗاة ؤٍّٔ

  ٗدددٍ٘ٓٔ  ًٗددّ ًعددٕ  ددنَ وجدد٘  هددرت ب  هبصددغ ، فوٌددن مسددع َسددس  ؤسدد٘ي    

ٗٙق٘ي : إْ كِت ؤس٘ي    فإُٛ   عسدى هدم عْ تدهجى سدن٢طٛ ، فنبتدهؤٖ  هقدَ٘       

 هٚقتوٖ٘ ، فِٔنٍٓ  هِيب
(4)

ّ   هشدعب  ُدةي  ستٟ ًطٟ ثٍ ،  ،   ِدنٝ  ٗ دٜ  دغب  عسده  ًد

ّ  ّٚدِني  دبدى  ٗدعى ،  ملهِٙٞ إىل ٗٗدٍٔٔ عسه إىل  ملسوٌني فذعى ظٔغ (5)ٙسدنؤٖ  ّد
 ، 

 ّوٕٚ ٗٗضع

، ٗعٗكدى إهدٍٚٔ    (7)بقٚندٝ ّبه    بّ دبري بّ  هِعٌنْ  ألُصنؤٜ (6)مخسني ؤ ًٚنا

إْ ؤعٙتٌُ٘ددن ؽطنِددن  هطددري فددال تبسدد٘    )):  هلددٍ ٗ ددني ،  ؾددٚو ظٔددغ إهددٍٚٔ محنٙددٞ

ٓدذ  ستدٟ عؤسدى إهدٚلٍ ، ٗإْ ؤعٙتٌُ٘دن ٓةًِدن  هقدَ٘ ٗعٗطأُدنٍٓ فدال           ًلنُلٍ

((تبس٘  ستٟ عؤسى إهٚلٍ 
ّ ٌّغٗ ، ّٗوٟ ٗدعى ّوٟ ًٌِٚٞ  ؾٚو  ملِذؤ ب ، (8)

، ثدٍ   (9)ّٗوٟ  ملٚسغٝ  هةبري بّ  هع٘ َ ، ٗعٗكدى إهٚدٕ ً٘ دٔدٞ فغسدنْ  ملشدغكني     

ًدّ   ))، ثدٍ ّدغض سدٚننا ٗ دني :      (10)جطدب جطبدٞ سدض  فٚٔدن ّودٟ  هقتدني ٗ هصدب       

؟ فبسدط٘  عٙدهٍٙٔ كدى ًدٍِٔ ٙقد٘ي : عُدن عُدن ;  دني : فٌدّ ٙأجدذٖ            ٙأجذ ًد  ٓدذ   

                                                           

 عب٘ سجٌٞ  ؿنؤثٛ : ٓ٘ ّبه    ، ٗٙقني ّنًغ بّ سنّهٝ  ؿنؤثٛ ، صدشنبٛ دوٚدى كدنْ ٙبعجدٕ  هدِيب       (1)

 . 7/85وٕ ، ت٘  عٗي ٗ ٙٞ ًعنٗٙٞ  إلصنبٞ ٗكنْ دهٚ هٚخغص  هتٌغ عٜ : ٙقهؤٖ شٔه عسه ا ًع  هِيب 

 . 2/25ٗشغ   مل٘ ٓب هوةؤ نُٛ  1/217. ٗ ه٘  هٜ  3/842 ُعغ : سريٝ  بّ ٓشنَ  (2)

 . 2/506. ٗتنؤٙخ  هطبٜ  221 ُعغ : سريٝ  بّ سبنْ ص  (3)

 . 2/506. ٗتنؤٙخ  هطبٜ  3/843 ُعغ : سريٝ  بّ ٓشنَ  (4)

(5)  ٜ ٜ هو٘  ه ّ سعه ٗ 1/219 ملغند دعى ِّٚني  ٗذكغ  ه٘  هٜ ؤٗ ٙٞ عجغ٠ ٗٓٛ : عْ  هِيب  2/39طبقنت  ب

 ِّٚني جوف ظٔغٖ ٗ ستهبغ  هشٌس ٗ ستقبؤن  ملشغكْ٘ ، ثٍ  ني : ٗ هق٘ي  ألٗي عثبت ِّهُن .

كى  ملصندؤ تشري إىل عْ ًٌٔٞ  هغًنٝ ٓٛ محنٙٞ ظٔغ  ملسوٌني ًّ فغسنْ جنهه ، ٗ ه  جتونت    مللنْ  (6)

فذٓب  ه٘  هٜ ٗتوٌٚذٖ  بّ سعه ٗتبعٌٔدن مجدع ًدّ  ملدؤؤجني إىل عْ ًغكدةٍٓ       ٍ فٕٚ  هِيب  هذٜ ٗضعٔ

ْ ّوٟ ظٔغ دبى ِّٚني ، ٗذٓب  بّ  هقٍٚ إىل عٍُٔ كنُ٘  جوف  ؾٚو ، ٗمل وهد كجري ًّ  ملؤؤجني  كن

 كنبّ ٓشنَ  مللنْ ّوٟ ٗدٕ  هه ٞ ، ٗإْ كنْ ٙنٍٔ ًِٕ عٍُٔ كنُ٘  جوف  ؾٚو .

 . 2/507. ٗتنؤٙخ  هطبٜ  3/843سريٝ  بّ ٓشنَ  1/219 ملغندٜ هو٘  هٜ  ُعغ : (7)

، كتنب  ؾٔند ، بنب ًن ٙلغٖ ًّ  هتِندع ٗ  جتالف    ؿغب ، ٗ ه ٗؤدت  4/79ٓذ   هونغ هوبخنؤٜ  (8)

 . 3/843ٗسريٝ  بّ ٓشنَ  1/224 ملغندٜ هو٘  هٜ    هسري بأهننظ  غٙبٞ .  ُعغ : 

 . 2/508بٜ  ُعغ تنؤٙخ  هط (9)

 . 1/221 ُعغ ُص  ـطبٞ ِّه  ه٘  هٜ  (12)
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جغشدٞ عبد٘ ددنُدٞ : ًٗدن سقدٕ ٙدن ؤسد٘ي        ؟ ، فأسذٍ  هقَ٘ ، فقني مسنن بّ  عقٕ

، فقني عب٘ ددنُٞ : عُن آجدذٖ عقدٕ    ((: عْ تطغب بٕ ستٟ ِٙش      ؟ ، فقني 

، فأّطددنٖ إٙددنٖ ؤسدد٘ي     
ٗكنُددت تسددٌٟ  -، فددأجغز ّصددنبتٕ  ؿٌددغ ١   (1)

فنّتصب بٔن ، ٗجغز  شٟ بني  هصنني بتبخرت ٗج ٚال١ ، فقني  -ّصنبٞ  مل٘ت 

  :(( شٚٞ ٙبغطٔن    إّ    ًجى ٓذ   مل٘طّ إُٔن مل))
(2) . 

ٗصدددف   ملشدددغكْ٘ دٚشدددٍٔ بنهسدددبخٞ عًدددنَ  ملسدددوٌني ، ٗدعوددد٘  ظٔددد٘ؤٍٓ     

(3)هوٌهِٙٞ
 ـٚى جنهه بّ  ه٘هٚه ، ّٗوٟ ًٚسغتٔن ّلغًٞ بّ  ًٌِٚٞ ّوٟ ٗدعو٘  ، 

(4)دٔى بّ عبٛ
 (5)، ّٗوٟ  هغًنٝ ّبه    بّ عبٛ ؤبٚعٞ عًٚٞ بّ صن٘ ْ  ملشنٝ ّٗوٟ ، 

ّ  طوشٞ إىل  هو٘ ١ سنٚنْ عب٘ ; ٗدفع (5)ؤبٚعٞ ٛ  بد ٞ  عبد ٜ  طوشد بد  ّبده    ٙدن  : ٗ دني   هعبدهؤ

 هه ؤ إُلٍ  ه ٗهٚتٍ ه٘ ١ُن َٙ٘ بهؤ فأصنبِن ًن  ه ؤعٙتٍ ، ٗإمنن ٙؤتٟ  هِدن  ًدّ   

 بددى ؤ ٙددنتٍٔ إذ  د هددت د هدد٘  ، فإًددن عْ تلنُ٘ددن ه٘ ١ُددن ٗإًددن عْ ؽودد٘  بِِٚددن ٗبِٚددٕ   

مددّ ُسددوٍ إهٚددم ه٘ ١ُددن ؟إ سددتعوٍ إذ   هتقِٚددن     فِلنٚلٌددٖ٘ ، فغطددب٘  ٗ ددنه٘  : 

 . (6)كٚف ُصِع

ٗلض عب٘ سنٚنْ   بح  ؿٌٚٞ   محوٞ  هو٘ ١ ًّ ب  ّبه  هه ؤ ، ثٍ سدنٗي  

إٙقنع  هنغ ٞ بني  ملسوٌني ، فأؤسى ؤدالا إىل  ألُصنؤ فقني هلٍ : ٙن ًعشدغ  ألٗ   

سنددٞ هِدن بقتدنهلٍ ،    ٗ ـةؤز جو٘  بِِٚن ٗبني  بّ ٌِّن ُِصغف ّدِلٍ فإُدٕ     

. ث ٍ تقهَ ّبه ٌّغٗ بّ صٚنٛ عب٘ ّنًغ ٗكنْ    (7)فغد ّوٕٚ  ألُصنؤ ؤد ا ِّٚننا

ددنٓغٖ بنهعده ١ ، ٗجدغز إىل        ؾنٓوٚٞ ٙوقب بنهغ ٓب ، ِّٗهًن ٓندغ  هِيب 

ٗوطددٍٔ ّوددٟ  تنهددٕ ،  ًلددٞ   مخسددني ًددّ عتبنّددٕ ٙددؤهبٍٔ ّوددٟ ؤسدد٘ي     

،  هٚخذِّي  ألٗسٚني ّّ ؤس٘ي      ملسوٌني ًّ رتب   ، بنهننسق   هِيب فسٌنٖ

                                                           

. ٗ ُعغ سريٝ  بّ  128، كتنب فطن٢ى  هصشنبٞ ، بنب فطن٢ى عبٛ ددنُٞ    4/1917 ُعغ صشٚض ًسوٍ  (1)

 .  3/230. ٗ ملستهؤن هوشنكٍ  3/844ٓشنَ 

  . 222. ٗ بّ سبنْ ص 3/845، ٗسريٝ  بّ ٓشنَ  1/259 ملغندٜ هو٘  هٜ  ُعغ :  (2)

 . 3/844، ٗسريٝ  بّ ٓشنَ  1/220 ملغندٜ هو٘  هٜ  ُعغ :  (3)

 .  222. ٗسريٝ  بّ سبنْ ص  3/844 ُعغ : سريٝ  بّ ٓشنَ  (4)

 . عًٚٞ بّ صن٘ ْ  ـٚى ّوٟ ٗدعو٘  : سعه ٗ بّ ٜ ه٘  ه ِّٗه . 2/27  هةؤ نُٛ ٗشغ  . 4/191 ٗ هغشند  هله٠ سبى (5)

 . 222. ٗ بّ سبنْ ص 3/846 بّ ٓشنَ  ٗسريٝ 1/221 ملغندٜ هو٘  هٜ  (6)

 . 2/511 ُعغ : تنؤٙخ  هطبٜ  (7)
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ُٗند٠ : ٙن ًعشغ  ألٗ  : عُن عب٘ ّنًغ ،  نه٘  : فال عُعٍ    بم ِّٚنا ٙن فنسدق ،  

; ثٍ دسف  ؾٌعنْ ٗدُن بعطٍٔ ًّ بعض ،  (1)فقني : هقه عصنب  ً٘ٛ بعهٜ شغ

ف  هغدددني ٗ نًددت ِٓدده بِددت ّتبددٞ    هِسدد٘ٝ  هالتددٛ ًعٔددن ٙطددغبّ بنهددهف٘ف جودد    

ّ  ِٙشهْ :  ٗوغضٍِٔ ّوٟ  هقتني ، ثٍ بغدْ عًنَ محوٞ ه٘ ١  ملشغكني ٗٓ

 (2)ضغبنا بلى بتنؤ ٗٙٔنا محنٝ  ألدبنؤ ٗٙٔنا ب  ّبه  هه ؤ

ٗعثنؤ ٓذ   هتشدغٙض  ملشدغكني ، ٗتقدهَ سنًدى  هود٘ ١ طوشدٞ بدّ عبدٛ طوشدٞ          

ٌ ٟ كبو  هلتٚبٞ - هعبهؤٜ  هٕ ّوٛ بدّ  ٙطوب  ملبنؤدٝ ، فخغز  - ٗكنْ ٙ س

ٗكب غ  ملسوٌْ٘ ، ثٍ محى  هو٘ ١ عجدٖ٘   ، فلب غ ؤس٘ي     (3)عبٛ طنهب فقتوٕ

 ّجٌنْ بّ عبٛ طوشٞ ٗتقهَ هوقتني ٗٓ٘ ٙق٘ي :

ّ ٍْ  (5)عٗ تِه ن (4)عْ ت خيَطَب  هصعهُٝ نادددددقد٘ ١ سدددددى  هوددددددٟ عٓدددودإ

(6)فقتوٕ  ملطوب ّبه بّ محةٝ ّوٕٚ فشٌى
 ملتقنبوٞ ٗبهعت  هصن٘ف  ٗؼغكت ، 

ٗ شته ثقؤن س٘ي ه٘ ١  ملشغكني ،  هذٜ محوٕ بعده ّجٌدنْ عبد٘     ، ٗبهعت  ملعغكٞ

، ثدٍ محودٕ ًسدنفع بدّ طوشدٞ بدّ        (7)سعه بّ عبٛ طوشٞ فقتوٕ سعه بّ عبدٛ ٗ دنص  

 ٕ ، ثدٍ محودٕ  ؿدنؤخ     (8)عبٛ طوشٞ فغًنٖ ّنصٍ بّ ثنبت بّ عبٛ  أل وض بسٍٔ فقتود

، فشٌى  هو٘ ١ عجٖ٘ كالب فنُقض ّوٕٚ  هةبري  توٕفق عٙطنا ّنصٍ بّ طوشٞ فغًنٖ

بّ  هع٘ َ فقتوٕ ، فشٌوٕ عجٖ٘  ؾال  فٔنمجٕ طوشٞ بّ ّبٚده    ٗطعِدٕ طعِدٞ    

عٗدت عٚنتٕ ، ثٍ محوٕ عؤطأٝ بّ شغسبٚى فقتوٕ ّوٛ ، ثٍ محوٕ شغٙض بدّ  دنؤظ   

                                                           

 .  1/413. ّْٗٚ٘  ألثغ  2/512. ٗ هطبٜ 3/845سريٝ  بّ ٓشنَ 1/223 ملغندٜ هو٘  هٜ  ُعغ :  (1)

 .  1/414. ّْٗٚ٘  ألثغ  3/846سريٝ  بّ ٓشنَ  (2)

.  2/30 .ٗ هةؤ نُٛ 223ص سبنْ ٗ بّ . 2/40 سعه  بّ تٗطبقن . 3/852 ٓشنَ  بّ سري1/226ٝ هو٘  هٜ  ملغندٜ (3)

 .  2/509. ٗ هطبٜ 3/852ٗ ٚى :  توٕ سعه بّ عبٛ ٗ نص .  ُعغ :  بّ ٓشنَ 

  هصعهٝ :  هقِنٝ  ملست٘ٙٞ ،  هقنً٘  ًندٝ : ) صعه ( . (4)

 تِهق : عٜ تِلسغ عٗ تتٔشٍ ،  هقنً٘  ًندٝ ) د ق(  . (5)

 . 2/31. ٗ هةؤ نُٛ  2/41. ٗطبقنت  بّ سعه  3/853ٗسريٝ  بّ ٓشنَ  1/226 ملغندٜ هو٘  هٜ  (6)

 ، ٗ ٚى: إْ  هذٜ  توٕ ٓ٘ ّوٛ . 3/20. سريٝ  بّ إسشنق  1/227 ملغندٜ هو٘  هٜ  (7)

 .  2/41. ٗطبقنت  بّ سعه  2/517. ٗ هطبٜ  3/852سريٝ  بّ ٓشنَ 228-1/227 ملغندٜ هو٘  هٜ  (8)
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،  (1)نا، فقتوٕ عسه  ملسوٌني ، فشٌوٕ دالَ هلٍ سبشٛ ٙقدني هدٕ ص دَؤ ب فُقتدى عٙطد     

ٗسقط ه٘ ١  ملشغكني ّوٟ  ألؤض ٗمل هغ  عسه ّوٟ محوٕ ، ٗ ُهفع محةٝ بدّ  

ّبه  ملطوب ٗعب٘ ددنُدٞ ٗدريٌٓدن ًدّ عبطدني  ملسدوٌني إىل  ودب ددٚو  ملشدغكني         

((عًددت عًددت  ))ٗٓددٍ ٙٔتنددْ٘ كوٌددٞ  هسددغ  
، ٗسددنٗي جنهدده بددّ  ه٘هٚدده ٗفغسددنُٕ    (2)

 هغًنٝ ًّ دبى ّٚدِني ب٘ بدى ًدّ       تشنَ  ؾِن   ألٙسغ ؾٚو  ملسوٌني فأًطغٍٓ

، ٗتطعطددعت  (3) هسددٔنَ فنؤتددهٗ  ، ثددٍ كددغؤٗ  قددنٗهتٍٔ ًددغ ت عجددغ٠ فنشددو٘    

ٗتبعٍٔ  ملسوٌْ٘ ٙقتوْ٘ ٗٙأسغْٗ ،  ، ٗ هتنغق بنهرت دع ٗبهعٗ  ،  ملشغكني صن٘ف

   ُصغٖ ّوٟ  ملسوٌني ، ٗصه ٍٔ  ٗعُةي ) : إسشنق  بّ  ني ، جٚنًٍٔ إىل ٗٗصو٘ 

ٍ٘ٓ بنهسددٚ٘ف ٗكشددنٍ٘ٓ ّددّ  ملعسددلغ ٗكنُددت  هلة ددٞ  شددم  ّٗددهٖ ، فشسدد

 . (4)( فٚٔن

ًّ دؤٍّٗٔ ٗعسوشتٍٔ  ٙتخننْ٘ بهعٗ   هذّٙ ،  ملشغكني جوف  ملسوٌْ٘ ٗت٘دع

هِٚذ٘  بأُنسٍٔ ، فأجذ بعض  ملسدوٌني هٌعُ٘ٔدن دِدن٢ٍ سدغب ، ٗدجدى بعطدٍٔ       

     َ  ألٗي ، ٗؤع٠  ًطنؤب  ملشغكني ٙغتٌِْ٘ ًن فٚٔدن ، ٗ بتعدهٗ  ّدّ ً٘ دع   هتشدن

 هغًنٝ  ه٘  نْ٘ ّوٟ  ؾبى ًن هغٜ فعِ٘  عْ  ملعغكدٞ س سدٌت ، ٗدّدن بعطدٍٔ     

هوِدةٗي ًّ  ؾبدى ٗ ملشدنؤكٞ   مجدع  هغِدن٢ٍ ، ٗذكَّدغٍٓ  ن٢دهٍٓ ّبده    بدّ         

ٙ َبواغٍٔ فودٍ ٙسدتذٚب٘  هدٕ      هلٍ عْ   ٙرتك٘ دبري بأًغ ؤس٘ي     ً٘  عٍٔ ستٟ 

 ُتٔددت ، ُٗةهدد٘  ًددّ  ؾبددى ٗ ُطوقدد٘  جوددف  ملشددغكني    ّتقددندٍٓ بددأْ  ملعغكددٞ 

 . (5) ملشتتني ّه  ّشغٝ ًٍِٔ ثبت٘  ًع  ن٢هٍٓ

                                                           

. ٗ  ؼهٙه عمسن١  نتوٛ بعدض محودٞ هد٘ ١     2/31. ٗ هةؤ نُٛ  2/41نت  بّ سعه . ٗطبق 1/415ّْٚ٘  ألثغ (1)

ٜ  ملشغكني جالف ٙسري بني عٓى  هسري .  ُعغ :  ٜ هو٘  ه ّ ٓشنَ  1/229 ملغند  2/517. ٗ هطبٜ  3/852 ب

. 

ّ   2/107، ٗ ملستهؤن هوشدنكٍ   4/46. ًٗسِه  إلًنَ عمحه  3/846سريٝ  بّ ٓشنَ  (2) ودٟ  ، ٗ دني: صدشٚض 

 شغط  هشٚخني ٗمل ىغدنٖ . 

 . 3/210. ٗد ٢ى  هِب٘ٝ هوبٚٔقٛ  2/510، ٗ هطبٜ  1/229 ملغندٜ هو٘  هٜ  (3)

 . 3/857سريٝ  بّ ٓشنَ  (4)

. ٗعصدوٕ    هبخدنؤٜ    1/416. ّٗٚدْ٘  ألثدغ    3/475، ٗطبقدنت  بدّ سدعه     230-1/229 ملغندٜ هو٘  دهٜ   (5)

4/1486 . 
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ٗؤع٠ جنهدده بددّ  ه٘هٚدده ، ٗكددنْ دددري بعٚدده ّددّ  مللددنْ ُددةٗي  هغًددنٝ ٗتدد٘دع     

 ملسوٌني جودف  ملشدغكني فدنُتٔة  هنغصدٞ ٗ ُطودق بنغسدنُٕ ، ٗتبعدٕ ّلغًدٞ ،         

فقددنًٖٗ٘ بشددهٝ ، ٗهلددّ  وددٞ ّددهدٍٓ   ٗكددغ ّوددٟ  هغًددنٝ  هبددن ني ًددع  ن٢ددهٍٓ ،   

ٗكجغٝ ّهد  هنغسنْ ٗ ملنأدنٝ دري  ملت٘ عدٞ دعودتٍٔ ٙسدقطْ٘ ٗ سده ا بعده  آلجدغ       

، ٗعصدبض جنهده ٗفغسدنُٕ   ظٔد٘ؤ  ملسدوٌني ٗٓذٌد٘         (1)ستٟ  ستشٔهٗ  مجٚعٍٔ

ّوٍٚٔ ًّ جونٍٔ ، ّٗوت عص٘ تٍٔ ٙهّْ٘ بقٚٞ  ملشغكني هوجبنت ٗ هتذٌع ٗ تدني  

  ملسوٌني .

 ملشغكْ٘  ملِٔةًْ٘  هتط٘ؤ  ؾهٙه فنُقوب٘  م٘  ملسوٌني ، ٗعسغّت  ٗؤع٠

ٗشهٗ  ّودٟ  ملسدوٌني    (2)ٌّغٝ بِت ّوقٌٞ  ؿنؤثٚٞ إىل  هو٘ ١ فغفعتٕ فنهتن٘  س٘هٕ

، ٗمحى  بّ  ٣ٌٞ ّوٟ ًصعب بّ ٌّري سنًى ه٘ ١  ملٔندغّٙ   ـوف ًّٗ  ألًنَ ًّ

، ٗجنصٞ إذ  هبس  هسال  ،   فقتوٕ ، ٗكنُت طوعٞ ًصعب شبٚٔٞ بطوعٞ  هِيب

((هقدده  توددت قٌدده ا  ))فصددن  بددأّوٟ صدد٘تٕ  فعددّ عُددٕ  دده  تددى  هددِيب  
ٗ ؤتددنع  (3)

 هصددشنبٞ  هددذّٙ مسعدد٘  صدد٘تٕ هلددذ   ـددب فددنُطوق بعطددٍٔ ٓن٢ٌددنا ّوددٟ ٗدٔددٕ ،      

      ٗ ًدن ٙنعودْ٘ ،    ْٗصعه بعطٍٔ  ؾبدى ، ٗعسدقط   عٙدهٜ طن٢ندٞ عجدغ٠ ،   ٙدهؤ

ٙ٘ دٔددٕ ، فأصددنب٘  بعددض  ملسددوٌني جطددأ ، ٗؤع٠  ٗعجددذ بعطددٍٔ ٙقنتددى كددى ًددّ  

 . (4)سذٙنٞ بّ  هٌٚنْ عبنٖ ٙقتى جطأا بسٚ٘ف  ملسوٌني ٗمل ٙستطع ته ؤكٕ

 َ٘ إْ كنْ قٌه  ده  تدى فدإْ ؤب     ٗ نه٘  : ٙن (5)ٗثبتت طن٢نٞ ًّ  ملسوٌني

 هدذٜ  دني :  هودٍٔ إُدٛ عّتدذؤ       قٌه مل ٙقتدى ، ٗكدنْ ًدٍِٔ عُدس بدّ  هِطدغ       

 -ٗعبغع إهٚم ممن صِع ٓؤ ١  -ٙع  بعض  ملسوٌني  -ع ٓؤ ١ إهٚم ممن صِ

، ثٍ تقهَ فنستقبوٕ سعه بدّ ًعدنذ فقدني : ٙدن سدعه بدّ ًعدنذ         - ٙع   ملشغكني

 ؾِٞ ٗؤب  هِطغ إُٛ ألبده ؤؤن ًّ دْٗ عسده ، ٗ نتدى ببسدنهٞ ستدٟ  ستشدٔه .      

                                                           

 . 1/416. ّْٚ٘  ألثغ  3/475ٗ بّ سعه . 1/232 ملغندٜ هو٘  هٜ  (1)

 . 1/416. ّْٗٚ٘  ألثغ  2/31. ٗ هةؤ نُٛ  513-2/510. ٗ هطبٜ 3/857سريٝ  بّ ٓشنَ  (2)

 . 1/415. ّْٗٚ٘  ألثغ  3/851سريٝ  بّ ٓشنَ  (3)

 . 4/1491صشٚض  هبخنؤٜ ، كتنب  ملغندٜ ، بنب دةٗٝ عسه  (4)

 289 ص  هسٚنسٛ ٗ هتنؤٙخ . 7/362سذغ  بّ  هبنؤٜ ٗفتض . 3/210 هوبٚٔقٛٝ  هِب٘ ٗد ٢ى . 514-2/475  هطبٜ (5)
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غبٞ بنهسٚف عٗ  ني عُس : ف٘دهُن   دسهٖ بعه  ملعغكٞ بطعنا ٗمثنُني ًن بني ض

 . (1)طعِٞ بنهغًض عٗ ؤًٚٞ بنهسٍٔ

ُٗند٠ ثنبت بّ  ههسه سٞ  ًٕ٘  ن٢الا : ٙنًعشغ  ألُصنؤ إْ كدنْ قٌده  ده    

،  (2)فإْ    سٛ    ٘ت ،  نتو٘  ّّ دِٙلٍ فإْ    ًعنغكٍ ُٗنصغكٍ  تى

ًٗغ ؤدى ًّ  ملٔندغّٙ ّوٟ ؤدى ًّ  ألُصنؤ ٗٓ٘ ٙتششط   دًٕ ، فقني: هدٕ ٙدن   

 ده  تدى ؟ فقدني  ألُصدنؤٜ : إْ كدنْ قٌده  ده  تدى          الْ عشعغت عْ قٌده  ف

 . (3)فقه َبوَّ  فقنتو٘  ّّ دِٙلٍ

ٗكددنْ هلددذٖ  مل٘  ددف  هععٌٚددٞ عكددب  ألثددغ   ؤفددع  هددغٗ   ملعِ٘ٙددٞ هوٌسددوٌني 

، ٗ تود٘  ّدهد ا ًدّ  ملشدغكني ، ٗسدقط ّدهد ًدٍِٔ         (4) هذّٙ ثبت٘  ٗ نتو٘  ببسدنهٞ 

كٌن  - هذٜ ّٗهٖ سٚهٖ بنهعتق ٙبشح ّّ محةٝ ، فغآٖ شٔه ١ ، ٗعجذ ٗسشٛ 

َٙٔدددهُّ  هِدددن  بسدددٚنٕ ، ٗ ُتٔدددة فغصدددٞ  ُشدددغنهٕ بقتدددني عسددده      -َؤ٠ٗ فٌٚدددن بعددده  

 ملشددغكني ٗؤًددنٖ عغبددٞ  جرت ددت عسشددن١ٖ ، ٗ ػددٕ إهٚددٕ محددةٝ هٚقتوددٕ ، هلددّ      

 إصنبتٕ  هبوٚغٞ عثخِتٕ ، فسقط شٔٚه ا .

ٗكنْ  ، هوٌشغكني  ملسوٌني طنؤدًٝ ٙغ  ب  ؾٚو طغف   فلنْ   هِيب عًن

 ٕ (5) هنغسددنْ بٔذددَ٘ ٗف٘د٣د٘   ،  هصددشنبٞ ًددّ  وٚددى ّددهد ًعد
  شددذنّتٕ ػوددت ِٗٓددن ، 

ٛ  ٙن ))ٗثبنتٕ ،فقه ؤفع ص٘تٕ ِٙند٠ عصشنبٕ ٗٙق٘ي :  ((فالْ عُن ؤس٘ي     إه
(6) . 

فنػٔ٘  إهٕٚ ، ٗد ؤت س٘هٕ ًعغكٞ      ؤس٘ي ُه ١  ملشغكني بعض ٗمسع

; ؤ٠ٗ  هِسن٢ٛ بسِهٖ ّّ  تننُٟ فٚٔن  هصشنبٞ    ههفنع ّّ ؤس٘ي     طنسِٞ

  ُنسٚٞ  كنْ َٙ٘ عسه ٗٗىل  هِن  كنْ ؤس٘ي     ملن ) :  ني    ّبه بّ دنبغ

 ث  ّشغ ؤدالا ًّ  ألُصنؤ فٍٚٔ طوشٞ بّ ّبٚه    ، فأدؤكٕ  ملشغكْ٘ ،   

: كٌن  ني طوشٞ: عُن ،  ني ؤس٘ي    فق ؟ هوقَ٘ ًّ : ٗ ني     ؤس٘ي فنهتنت

                                                           

ّ  ملؤًِني ؤدني ...  (  (1) ٕ تعنىل : )ً ٜ ، كتنب  ؾٔند ، بنب  ٘ه ٍ ، كتنب  إلًنؤٝ ، بنب  4/23 هبخنؤ . ًٗسو

 . 3/1512ثب٘ت  ؾِٞ هوشٔٚه 

 . 1/281 ملغندٜ هو٘  هٜ  (2)

 . 3/248د ٢ى  هِب٘ٝ هوبٚٔقٛ  (3)

 . 7/362فتض  هبنؤٜ (4)

 . 3/1415. ًٗسوٍ ، كتنب  ؾٔند ٗ هسري ، بنب دةٗٝ عسه  4/80 هبخنؤٜ ، كتنب  ؾٔند ٗ هسري  (5)

 .  4/194. سبى  هله٠ ٗ هغشند  1/237 ملغندٜ هو٘  هٜ  (6)
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، فقني ؤدى ًّ  ألُصنؤ : عُن ٙن ؤس٘ي    ، فقني : عُت ، فقنتى ستٟ  تى ،  عُت

ٞ  فقني ، هوقَ٘ ًّ : فقني ،  ملشغكْ٘ فإذ   هتنت ثٍ : كٌدن عُدت ،     دني  ، عُدن  : طوشد

ٙقد٘ي   فقني ؤدى ًّ  ألُصنؤ : عُن ، فقدني : عُدت ، فقنتدى ستدٟ  تدى ، ثدٍ مل ٙدةي       

ذهم ٗىغز إهٕٚ ؤدى ًدّ  ألُصدنؤ فٚقنتدى  تدني ًدّ  بودٕ ستدٟ ٙقتدى ، ستدٟ بقدٛ           

، فقدني   (( ًّ هوقَ٘ ؟ )):  ٗطوشٞ بّ ّبٚه    ، فقني ؤس٘ي     ؤس٘ي    

 ٕ ،  (1)طوشٞ : عُن ، فقنتى طوشٞ  تني  ألسه ّشغ ستٟ ضغبت ٙهٖ فقطعت عصدنبع

ٙقنتؤٍ ٗسهٖ . ٗكنُت  بقٛ ؤس٘ي    ٗ ( ، ٗدشٚتٕ  ؾغ   ، ُٗةف ًِٕ  ههَ

، فقده   . هلّ  ملهد  إلهلٛ   ِٙقطع ّدّ ُبٚدٕ    سنّٞ صعبٞ   سٚنٝ  هغس٘ي 

ؤعٙت ؤس٘ي     )) ني :  ؤ٠ٗ  هشٚخنْ   صشٚشٌٚٔن ّّ سعه بّ عبٛ ٗ نص 

   ٙددَ٘ عسدده ًٗعددٕ ؤدددالْ ٙقددنتالْ ِّددٕ ّوٌٚٔددن ثٚددنب بددٚض كأشدده  هقتددني ، ًددن

 . ((ٙع  : دبٙى ًٗٚلن٢ٚى  ))ِّٗه ًسوٍ  ((  بعه ؤعٙتٌٔن  بى ٗ

 ٗؤدٍ ٓذ   هتننُٛ ٗ ههفنع  ملسدتٌٚت ًدّ ٓدؤ ١  هصدشنبٞ ّدّ ؤسد٘ي          

فدإْ بعدض  ملشددغكني ٗصدو٘  إهٚدٕ ، فغًددنٖ ّتبدٞ بدّ عبددٛ ٗ دنص بنؿذدنؤٝ ف٘ ددع         

هشدقٕ ، ٗعصددٚبت ؤبنّٚتددٕ ، ٗ ُددهفع إهٚددٕ ّبدده    بددّ شددٔنب  هةٓددغٜ فشددذٕ    

، ٗدددن١  بددّ  ٣ٌددٞ فطددغبٕ ّوددٟ ّنتقددٕ بنهسددٚف ضددغبٞ ِّٚنددٞ ، إ  عُددٕ مل   دبٔتددٕ

فدهجوت سوقتدنْ ًدّ سودق      ٙتٌلّ ًّ ٓتدم  هدهؤّني ، ثدٍ ضدغبٕ ّودٟ ٗدِتدٕ       

    ٞ  ; فقدني هدٕ ؤسد٘ي        (2) ملغنغ   ٗدِتٕ  هشغٙنٞ ، ٗ ني جدذٓن ٗعُدن  بدّ  ٣ٌد

 . (3)ٗٓ٘  سض  ههَ ّّ ٗدٕٔ  هشغٙف : ع ٌأن   

  سنغٝ ًّ  ؿنغ  هيت ٌّؤن عب٘ ّنًغ  هننسق هٚقع فٚٔن      ٘يؤس ٗٗ ع

ًٌدن ، ًٗدص ًنهدم بدّ         ملسوٌْ٘ ، فأجذ ّوٛ بٚهٖ ، ٗؤفعٕ طوشٞ ستدٟ  سدت٠٘  ن٢

                                                           

ٕ  هعهٗ  (1) ٕ ًّ ٙطعِ ٛ ، كتنب  ؾٔند ، بنب ًنٙق٘ه   سبعٞ ًّ  ألُصنؤ . ِّٗه ًسوٍ عٍُٔ كنُ٘ 6/29 هِسن٢

 ، كتنب  ملغندٜ بنب دةٗٝ عسه . 3/1415ٗ ثِني ًّ  ملٔندغّٙ . صشٚض ًسوٍ 

 . 245-244 ملغندٜ هو٘  هٜ  (2)

 ملغدندٜ  . ٗ ُعغ عًٙطن :  1/418فسوط    ّوٕٚ تًٚسن فِطشٕ فأؤد ٖ ًّ شنٓقٞ  ؾبى فتقطع . ّْٚ٘  ألثغ  (3)

 . 6/11ٗفٌع  هةٗ ٢ه  1/246هو٘  هٜ 
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 ، ٗؤدٍ ٓذ   هطغط  هشدهٙه ّودٟ ؤسد٘ي        (1)سِنْ  ههَ ّّ ٗدٕٔ  هشغٙف

 إ  عُٕ بقٛ ثنبًتن   ٙتةّةع .

عُدٕ  دني : فدأٗدب٘  ٗ    دتالا ُٗدنه٘        ّ  ألسد٘د  ؤ٠ٗ  هبٚٔقٛ ّّ  ملقه د بد 

٘  ًددّ ؤسدد٘ي      شددب ا  ، ع  ٗ هددذٜ بعجددٕ بددنؿق إْ د ي ؤسدد٘ي        ًددن ُددنه

ٗ سه ا ٗإُٕ هنٛ ٗدٕ  هعدهٗ ، ٗٙند١ٛ إهٚدٕ طن٢ندٞ ًدّ عصدشنبٞ ًدغٝ ، ٗتندرتق ًدغٝ          

عٗي ، ٗ ع كى ٓذ  بسغّٞ كبريٝ  بى عْ ٙصى إهٕٚ  هصشنبٞ ، ٗكدنْ   (2)عجغ٠

عبدد٘ بلددغ  هصددهٙق ، ٗعبدد٘ ّبٚددهٝ بددّ  ؾددغ   ؤضددٛ        ًددّ ٗصددى إىل  هددِيب  

ٌِّٔن ، كٌن ؤ٠ٗ ذهم  ؿنكٍ ٗدريٖ ّّ ّن٢شٞ ؤضٛ    ِّٔن ّّ عبٚٔدن عبدٛ   

ٙدَ٘ عسده كِدت عٗي ًدّ      ملن دني  هِدن  ّودٟ ؤسد٘ي        ))بلغ  هصهٙق  ني: 

 ّتدِق  ًدّ جوندٛ ًجدى     فبصغت بٕ ًّ بعه فدإذ  بغددى  ده     فن١ إىل ؤس٘ي    

فإذ  ٓ٘ عب٘ ّبٚهٝ بّ  ؾدغ   ٗإذ  عُدن بغددى ٙغفعدٕ ًدغٝ        هطري ٙغٙه ؤس٘ي    

ٗهد١ٛ   ٗٙطعٕ عجغ٠ فقوت : عًن إذ  عجطأُٛ ألْ عكْ٘ عُن ٓ٘ ًع ؤسد٘ي     

طوشٞ فذ ن عُن ٗعًغ فنُتِٔٚن إهٕٚ فإذ  طوشٞ ٙغفعٕ ًغٝ ٗٙطعٕ عجغ٠ ٗإذ  بطوشٞ 

 ٗ  ده ضدغب     ده  طعدت إسده ّٓ عكشودٕ فدإذ  ؤسد٘ي          ست ٗستْ٘ دغ سدٞ 

ّوٟ ٗدِتٕٚ فوة ت سوقتنْ ًّ سوق  ملغندغ   ٗدِتٚدٕ فوٌدن ؤع٠ عبد٘ ّبٚدهٝ ؤسد٘ي       

           ُنشهُٛ    ملن عْ جوٚت بدٚ  ٗبدني ؤسد٘ي     ٕفدنُتةع إسده ٌٓن بجِٚتد

ٚدت بدٚ    فٌهٓن فِهؤت ُٗهؤت ثِٚتٕ ثدٍ ُعدغ إىل  ألجدغ٠ فِنشدهُٛ    ملدن عْ جو     

فنُتٔةٓن بنهجِٚدٞ  ألجدغ٠ فٌدهٓن فِدهؤت ُٗدهؤت ثِٚتدٕ فلدنْ         ٗبني ؤس٘ي    

((عب٘ ّبٚهٝ عثغَ  هجِنٙن 
(3) . 

،   ـطدنب  بّ ٌّغ ًٍِٔ ،  هصشنبٞ ًّ ّهد   هِيب س٘ي ػٌع  صري ٗ ت ٗ 

بّ  ألس٘د ، ًٗنهم بّ سِنْ ، ٗسعه بّ  ٗ ملقه د ، طنهب عبٛ بّ ّٗوٛ ، طوشٞ ٗعب٘

ٗ نص ، ٗدٙه بّ سدٔى ، ٗعسدٚه بدّ سطدري ، ٗسدعه بدّ ًعدنذ ، ٗقٌده بدّ           عبٛ

                                                           

. .  6/117. ٗفٌع  هةٗ ٢ه  1/418. ّْٗٚ٘  ألثغ  3/860ٗسريٝ  بّ ٓشنَ  247-1/244 ملغندٜ هو٘  هٜ  (1)

ٗعصوٕ ِّه  هبخنؤٜ ، كتدنب  ملغدندٜ ، بدنب ًدن عصدنب  هدِيب صدوٟ    ّوٚدٕ ٗسدوٍ ًدّ  ؾدغ     عسده             

4/1802 . 

 . 3/264د ٢ى  هِب٘ٝ هوبٚٔقٛ  (2)

: صشٚض  إلسِند ٗمل ىغدنٖ ، ٗٙقني : ) إْ  هذٜ ُةع  ؿوقتني ّقبدٞ بدّ    ٗ ني 29/ 3 ملستهؤن هوشنكٍ  (3)

 . 1/247 ملغندٜ ٗٓب بّ كوهٝ ٗٙقني : عب٘  هٚسغ ،  ني  ه٘  هٜ : ٗعثبت ذهم ِّهُن ّقبٞ بّ ٗٓب ، 
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ددنُٞ ، ّٗبه    بّ ًسع٘د ، ٗسٔى بّ سِٚف ، ّٗبه  هغمحّ بّ  ٗعب٘ ، ًسوٌٞ

، ٗ هةبري بّ  هع٘ َ ، ٗ ؿنؤخ بّ  هصٌٞ ، ٗ ؿبنب بّ  ملِذؤ ، ّٗنصٍ بّ  ّ٘ف

ّه د عجغ٠ ًّ  ملشغكني ; ٗ   ه٘ ت ُنسٕ ٗصوت ع (1)كعب بِت ُٗسٚبٞ ، ثنبت

; فده ؤت ًعغكدٞ ضدغٗ  ضدغب فٚٔدن ٓدؤ ١        ٙطٌعْ٘    هِٚى ًّ ؤس٘ي    

 هصشنبٞ عؤٗع  ألًجوٞ    هتطشٚٞ ٗ هنه ١ ; فقه ع نً٘  ًدّ عُنسدٍٔ سد٘ؤ ا تٍغسد٘      

ٗمل  لِدد٘   ملشددغكني ًددّ  ـودد٘ص إهٚددٕ ; ٗٗ ددف عبدد٘     فٚددٕ ّددّ ؤسدد٘ي     

ٕٚ بعٔغٖ ، فلنُت  هِبى تقع ّوٚدٕ ٗٓد٘   ٙتشدغن    ٗتغ   ّو ددنُٞ عًنَ  هِيب 

ٗٗضددع  ، ٗدوددس عبدد٘ طوشددٞ  ألُصددنؤٜ بددني ٙهٙددٕ  (2)ستددٟ  ًددتهت ظٔددغٖ سددٔنًنا

تغسدٕ عًنًددٕ ٙقٚددٕ بٔددن ، ٗدعددى ٙغًددٛ  هقدَ٘ ، ٗكددنْ ؤ ًٚددنا شددهٙه  هِدددةع كسددغ   

: ٣ً٘ٙذ  ٘سني عٗ ثالثنا ، ٗكنْ  هغدى  دغ ًعدٕ دعبدٞ ًدّ  هِبدى فٚقد٘ي  هدِيب        

ِٙعغ إىل  هقدَ٘ ، فٚقد٘ي عبد٘ طوشدٞ :      ٓن ألبٛ طوشٞ ،  ني : ٗٙشغف  هِيب  ُجغ

،  (3)تشغف ٙصٚبم سدٍٔ ًدّ سدٔنَ  هقدَ٘ ، مدغٜ دْٗ مدغن       بأبٛ عُت ٗعًٛ  

عٙطدنا ٙغًدٛ بنهسدٔنَ ٗٙقد٘ي :      ٗدوس سعه بّ عبٛ ٗ دنص بدني ٙدهٜ ؤسد٘ي        

 ستذب هسدعه ،  هودٍٔ   ٙق٘ي :  هؤٍ   هؤٍ سٌٔم فنؤَ بٕ ّهٗن ، ٗؤس٘ي    

ٙئنا سعه فه ن عبٛ ٗعًٛ ، ٗ نتدى ّبده  هدغمحّ بدّ ّد٘ف       (4)سهد هسعه ؤًٚتٕ ، ِإ

، ٗ نتدى مشدن  بدّ ّجٌدنْ بدني       (5) تن ا شهٙه ا ستٟ دغ   غٙبنا ًّ سدبعني دغسدنا  

  ٙغًٛ ببصغٖ  ِٚنا ٗ  مشن ا إّ  ؤع٠  ، فلنْ ؤس٘ي     ٙهٜ ؤس٘ي    

; ٗدعددى سددٔى بددّ سِٚددف  (6)٘دددٕ ٙطددغب بسددٚنٕ ستددٟ  ستشددٔهمشنسددنا   ذهددم  ه

، ٗؤعت ُسدٚبٞ بِدت    (7)ٙقد٘ي : ُبود٘  سدٔالا فإُدٕ سدٔى      ِٙطض بنهِبدى ٗؤسد٘ي      

ّٙ  ؾغسددٟ ، ٗٙسددقني  ٗكعددب عَ ٌّددنؤٝ ٗكنُددت   ُسدد٘ٝ جوددف  ؾددٚو ٙدده       
                                                           

 .  4/197. ٗسبى  هله٠ ٗ هغشند  2/35. ٗ هةؤ نُٛ  1/240 ه٘  هٜ  (1)

 . 2/82 بّ ٓشنَ  (2)

ْ (   هبخنؤٜ (3) ٜ ، بنب : ) إذ ٌٓت طن٢نتن  4/46، ٗكتنب  ؾٔند ٗ هسري ، بنب  حملبٞ  5/125، كتنب  ملغند

 . 3/286. ًٗسِه عمحه 

كتنب  ملغندٜ بنب طإذ ٌٓت طن٢نتنْ ًِلٍ . . .ص  5/124، ٗعصى  ؿهٙح    هبخنؤٜ  4/200سبى  هله٠  (4)

 عبٛ ٗ نص .كتنب فطن٢ى  هصشنبٞ بنب   فطى سعه بّ  4/1876ًٗسوٍ 

 . 3/263د ٢ى  هِب٘ٝ هووبٚٔقٛ  (5)

  3/245ٗطبقنت  بّ سعه  54 1/2 ملغندٜ هو٘  هٜ  (6)

 . 3/471ٗطبقنت  بّ سعه  1/253 ملغندٜ هو٘  هٜ  (7)
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فشٌوت  هسٚف ٗصنؤت      ؤس٘ي ّوٟ  هطغط ٗ شته د  مل٘ ف تط٘ؤ ،  هعطشٟ

ٗعصدٚبت ِّٚدٕ    ، ٗثبت  تندٝ بّ  هِعٌنْ بدني ٙدهٜ ؤسد٘ي        (1)بني ٙهٕٙتقنتى 

بٚددهٖ  هشددغٙنٞ فلنُددت عسسددّ ِّٚٚددٕ   ستددٟ ٗ عددت ّوددٟ ٗدِتددٕ فغدٓددن ؤسدد٘ي   

 . (2)ٗعسه ٌٓن

، ٗعبعهت  ملشغكني ّّ  ٗٓلذ  د فعت ٓذٖ  هجوٞ  ملؤًِٞ ّّ ؤس٘ي    

،  (3)ب   دبى عسه هٚشتٌ٘  بٕم٘  هشع كنْ فٕٚ ، ثٍ  مندت بٕ   هذٜ  مل٘ ع

، ٗكنْ ِّهٖ ّهد ًّ  ملسوٌني  هذّٙ تغك٘  ًٚده ْ  ملعغكدٞ ٗٓدٍ وسدبْ٘ عْ     

 ه  تى ، ٗكنْ عٗي ًّ ّغفٕ كعب بّ ًنهم  ني : ّغفدت ِّٚٚدٕ    ؤس٘ي    

ًعشغ  ملسوٌني عبشدغٗ    ص٘تٛ : ٙن بأّوٟ فِندٙت  ملغنغ ؼت ًّ تةٓغ ْ  هشغٙنتني

ٛ  عْ عُصدت  ، ف ٓدذ  ؤسد٘ي       ٍٛ بددّ     (4)أشددنؤ إهد ، ٗملددن  دنؤب  هشدعب ؿقددٕ ُعَبد

ٙق٘ي : عّٙ قٌه؟   ل٘ت إْ لن ، فقني  هقَ٘ : ٙن ؤس٘ي    عٙعطف  ٗٓ٘ جوف

 ؿغبدٞ ًدّ    : دّٖ٘ ، فوٌن دُن ًِدٕ تِدنٗي ؤسد٘ي        ّوٕٚ ؤدى ًِن ؟ ; فقني 

، فأتنٖ عصشنبٕ  (5)سٕفغ ّّ فسقط ِّقٕ   فطعِٕ  ستقبوٕ ثٍ ،  هصٌٞ بّ  ؿنؤخ

عصشنبٕ ٗٓ٘ ى٘ؤ ج٘ ؤ  هج٘ؤ ، فقنه٘  هٕ : ًن عّذةن إمنن ٓد٘ جده، ، فدذكغ    

٘    : بى عُن ع تى عبٚنا ، ثٍ  ني هلٍ  ٘ي ؤس٘ي     كدنْ   : ٗ هذٜ ُنسدٛ بٚدهٖ ، هد

     ٞ ، ُٗٔدض   (6)ٓذ   هذٜ بٛ بأٓى  جملند ملنت٘  عمجعدني ، فٌدنت  بدى عْ ٙصدى ًلد

 هشددعب هٚعو٘ٓددن ، ٗ دده كددنْ بددهْ ٗظددنٓغ بددني   إىل صددخغٝ   فددٍ  ؤسدد٘ي    

دؤّني ; فوٍ ٙستطع عْ ٙغ نٓن ، فذوس طوشٞ بّ ّبٚه    ؼتٕ ُٗٔض بدٕ ستدٟ   

 . (7) ست٠٘ ّوٚٔن ٗبشغٖ بنؾِٞ

                                                           

 . 414-8/413ٗطبقنت  بّ سعه 269-1/268 ملغندٜ هو٘  هٜ  (1)

. ٗفٌدع   1/419. ّْٗٚ٘ . ألثغ  3/253.هوبٚٔقٛ . ٗد ٢ى . هِب٘ٝ  3/295 ملستهؤن 1/242 ملغندٜ هو٘  هٜ  (2)

 .  6/113 هةٗ ٢ه 

 . 1/420ّْٚ٘  ألثغ  (3)

 . 6/112. ٗ ُعغ فٌع  هةٗ ٢ه  2/45ٗ2/46طبقنت  بّ سعه  (4)

 . 1/420. ّْٗٚ٘  ألثغ  2/518ٗ هطبٜ  1/251 ملغندٜ هو٘  هٜ  (5)

 . 1/420 ألثغ  . ّْٗٚ٘ 2/327ٗ ملستهؤن  252-1/251 ملغندٜ هو٘  هٜ  (6)

 . 2/421، ٗ ني: صشٚض ّوٟ شغط ًسوٍ ٗمل ىغدنٖ . ّْٗٚ٘  ألثغ  3/28 ملستهؤن ّوٟ  هصشٚشني ز (7)



 مجلة مركز بحوث ودرادات المدينة المنورة

 

236  
ٗ ُددهفعت فٌّ٘ددٞ ًددّ  ملشددغكني ًددٍِٔ عبدد٘ سددنٚنْ ٗجنهدده بددّ  ه٘هٚدده إىل      

ن ، فتصه٠ هلٍ ٌّغ بّ :  هؤٍ إُٕ  ِٙبغٛ هلٍ عْ ٙعوُ٘فقني ؤس٘ي     ،  ؾبى

، ٗكددنْ ٓددذ  آجددغ ٓذددَ٘  ددنَ بددٕ   (1) ـطددنب   مجنّددٞ ًددّ  ملٔددندغّٙ فددغدٍٗٓ

بى كنُ٘  ّوٟ  -ش٣ٚنا   ملشغكْ٘ ، ٗملن مل ٙلُ٘٘  ٙعغفْ٘ ّّ ًصري  هِيب 

ؤدعدد٘  إىل ًقددغٍٓ ، ٗعجددذ بعطدٍٔ ٙتشددنٟ ًددّ شددٔه ١   -شدبٕ  هددٚقني ًددّ  تودٕ   

   محةٝ عكجغ  هشٔه ١ متجٚالا بٕ هشهٝ   ملسوٌني ٗ جوْ٘ ظججٍٔ ، ٗكنْ عسه

ًن   ٖ٘ ًِٕ   بهؤ ٗعسه ، فقه ب قغت بطِٕ ، ٗ ستخغدت ِٓه بِت ّتبٞ كبهٖ 

 . (2)ٗ كتٔن ٗمل تستطع عْ تستسٚغٔن فونعتٔن

ٗعُةي    ّوٟ  ملؤًِني  هِعن  عًِٞ ًِٕ ، ؤ٠ٗ  هرتًذٜ ّّ عبٛ طوشٞ  ني : 

ًٗن ًٍِٔ ٣ً٘ٙذ عسدٌه إّ  ٌَٙٚده  ؼدت سذنتدٕ      ؤفعت ؤعسٛ َٙ٘ عسه فذعوت عُعغ )

 ; (3) ثٍ عُةي ّوٚلٍ ًّ بعه  هغٍ عًِٞ ُعنسنا :  فذهم  ٘هٕ ّة ٗدى  هِعن  ًّ

 فلنْ   ٓذ   هِعن  سلِٚٞ هوٌسوٌني ٗؤ سٞ . ;

سنٚنْ  عب٘ ّٗند ، هوغسٚى ٙت٣ْٚٔ٘  ملعغكٞ سنسٞ جوت عْ بعه  ملشغكْ٘ ٗػٌع

بى  غب  هشعب ُٗند٠ ًّ ّودٟ صدخغٝ : ع   هقدَ٘    ًٗعٕ بعض  ملشغكني إىل  ؾ

:      ػٚبددٖ٘ ، فِددند٠ : ع   هقددَ٘  بددّ عبددٛ  شنفددٞ ؟ فقددني   ؟ فقددني  قٌدده

ػٚبٖ٘ ، فِند٠: ع   هقَ٘  بّ  ـطنب ؟ فوٍ هبدٕ عسده ،  دني : إْ ٓدؤ ١  تود٘       

  عبقٟ : كذبت ٙن ّهٗ   كنُ٘  عسٚن١ ألدنب٘  ، فوٍ  وم ٌّغ ُنسٕ فِند٠ فو٘

: عدٚبٖ٘ ،  دنه٘  :     ّوٚم ًن ىةٙم ، ثٍ  ني عب٘ سنٚنْ : عّى ٓبى ، فقني 

ًدن ُقدد٘ي ؟  ددني :  ٘هدد٘  :    عّوددٟ ٗعدددى .  دني عبدد٘ سددنٚنْ : هِددن  هعددة٠ ٗ  ّددة٠   

: عدٚبدٖ٘ .  ٘هد٘  :    ً٘ ُدن ٗ  ًد٘ىل هلدٍ . ثدٍ  دني عبد٘         هلدٍ ; فقدني  هدِيب    

ً جيوبٞ مل آًغ بٔن ٗمل تسؤُٛ بَٚ٘ بهؤ ، َٙ٘ : سنٚنْ ،  (4)ٗ ؿغب سذني ، ٗػهْٗ 

، فأدنبٕ ٌّغ :   س٘ ١ ،  تالُن    ؾِٞ ٗ تالكٍ    هِنؤ . ثٍ  ني عب٘ سدنٚنْ  

ٍٛ ٙدن ٌّدغ ، فقدني ؤسد٘ي          هعٌدغ :  ٢تدٕ فدنُعغ ًدن شدإُٔ ; فأشدغف        : ٓوٍ إهد
                                                           

 . 1/421. ّْٗٚ٘  ألثغ  2/521 هطبٜ 1/295 ملغندٜ هو٘  هٜ  (1)

 . 3/10. ٗطبقنت  بّ سعه  1/463ًسِه  إلًنَ عمحه  1/286 ملغندٜ هو٘  هٜ  (2)

 ، ٗ ني: سهٙح سسّ صشٚض .  5/229ب تنسري  هقغ ْ ، بنب س٘ؤٝ آي ٌّغ ْ  هرتًذٜ ، كتن (3)

 . 5/121 هبخنؤٜ ، كتنب  ملغندٜ ، بنب دةٗٝ عسه  (4)
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ًه  ؟  ني ٌّغ :  هؤٍ   ّوٕٚ فقني هٕ عب٘ سنٚنْ : عُشهن بن  ٙن ٌّغ ع توِن قٌ

، ٗ بدى   (1)ٗإُٕ هٚسٌع كالًم  آلْ ،  ني : عُت عصهق ِّهٜ ًّ  بدّ  ٣ٌدٞ ٗعبدغ   

ّي ًعٕ ُند٠ : إْ ًّ٘هكٍ بهؤ هوعدنَ  هقنبدى ، فقدني ؤسد٘ي         ًَ  عْ ِٙصغف ٗ

(( ى : ُعٍ ٓ٘ بِِٚن ٗبِٚلٍ ًّ٘ه  ))هغدى ًّ عصشنبٕ : 
(2) . 

عبٛ طنهب   آثنؤٍٓ ، ٗ ني هٕ :  ُعغ ًنذ  ّوٛ بّ   وٚى عؤسى  هِيب  ٗبعه

ٙصِعْ٘ ، ًٗنذ  ٙغٙهْٗ ، فإْ كنُ٘  َدِ ب٘   ـٚى ٗ ًتطد٘   إلبدى فدإٍُٔ ٙغٙدهْٗ     

ًلٞ ، ٗإْ ؤكب٘   ـٚى ٗسن ٘   إلبى فإٍُٔ ٙغٙهْٗ  ملهِٙٞ ، ٗ هذٜ ُنسٛ بٚهٖ 

ثنؤٍٓ عُعغ ه٣ّ عؤ دٗٓن ألسريْ إهٍٚٔ فٚٔن ثٍ ألُندةٍُٔ ;  ني ّوٛ : فخغدت   آ

 . (3)ًنذ  ٙصِعْ٘ ، فَذِ ب٘   ـٚى ٗ ًتط٘   إلبى ٗٗدٔ٘  إىل ًلٞ

جغز إىل عبسه  ملٔنؤٙس  هيت   ُعسه فٌه َتغسدٕ ًدن١ً ٗددن١ بدٕ      ثٍ إْ ّوٚنا 

إىل  هِيب 
، فوٌدن ؤعت   فذعى ٙسلب  ملن١ ٗفنطٌٞ تغسى دغ  ؤسد٘ي      (4)

ّ سصري فأسغ تٔن ٗعهصقتٔن فنستٌسم ٙةٙهٖ إ  كجغٝ عجذت  طعٞ ً عْ  ملن١  

 . (5) ههَ

هٚأتٕٚ غب سعه بّ  (6)دٙه بّ ثنبت     ؤس٘ي ٗعؤسى هقتالٍٓ  هِن  ٗتنغغ

بّ  هغبٚع ٗ دني هدٕ : إْ ؤعٙتدٕ فأ غ٢دٕ ًد   هسدالَ ٗ دى هدٕ : ٙقد٘ي هدم ؤسد٘ي               

كٚف ػهن ،  ني دٙه : فذعودت عطد٘ف بدني  هقتودٟ فأصدبتٕ ٗٓد٘   آجدغ ؤًدق         

 بعْ٘ ضغبٞ ًن بني طعِٞ بغًض ٗضدغبٞ بسدٚف ٗؤًٚدٞ بسدٍٔ ، فقودت هدٕ : ٙدن       ٗبٕ س

ٙقغع ّوٚم  هسالَ ٗٙق٘ي هم جبُٛ كٚف ػهن ؟ ،  ني  سعه إْ ؤس٘ي    

ؤس٘ي    عدهُٛ عده ؤٙدض   : ّٗوٟ ؤس٘ي     هسالَ ّٗوٚم  هسالَ ،  ى هٕ : ٙن
                                                           

 . 1/425ّْٚ٘  ألثغ  (1)

 . 2/59. ٗطبقنت  بّ سعه  1/425. ّْٗٚ٘  ألثغ  1/297 ملغندٜ هو٘  هٜ  (2)

 عُدٕ   3/213ٗد ٢دى  هِبد٘ٝ هوبٚٔقدٛ     1/298ندٜ هو٘  دهٜ   ملغ. ٗ   1/425. ّْٗٚ٘  ألثغ  2/528 هطبٜ  (3)

 عؤسى سعه بّ عبٛ ٗ نص .

 . 1/420ّْٚ٘  ألثغ (4)

َ عسه  ، كتنب  ملغندٜ ، بنب ًن عصنب  هِيب   هبخنؤٜ (5) بنب دةٗٝ  3/1416. ًٗسوٍ  5/130ًّ  ؾغ   ٙ٘

 . 3/214عسه ، ٗ ُعغ د ٢ى  هِب٘ٝ  هبٚٔقٛ 

: قٌه بّ ًسوٌٞ ٗٙقني : عبٛ بّ   ه٘  هٜ ِّٗه . كعب بّ عبٛ :  هب ّبه  بّ . ِّٗه 3/201  ؿنكٍ ذكغٖ (6)

 . 2/49بّ كعب .  ُعغ شغ   هةؤ نُٛ 
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ٙ خوددص إىل ؤسدد٘ي     ّددذؤ هلددٍ ِّدده    عْ  ؾِددٞ ، ٗ ددى هقددً٘ٛ  ألُصددنؤ :  

 . (1)ٗفٚلٍ ش نغ ٙطغف .  ني : ٗفنضت ُنسٕ ؤمحٕ   

ٌّٕ محةٝ بّ ّبه  ملطوب فوٍ ههٖ سني فن١  هِدن  ًدّ    ٗفقه ؤس٘ي    

عسه    ٗعسه ؤس٘ي     عُن : ٙق٘ي ٗٓ٘  هشذغٝ توم ِّه ؤعٙتٕ : ؤدى فقني ،  هقتني

ٗعّتذؤ إهٚدم   -ألبٛ سنٚنْ ٗعصشنبٕ  - هؤٍ إُٛ عبغع إهٚم ممن دن١ بٕ ٓؤ ١ 

مٖ٘ ، فوٌن ؤع٠ دبٔتٕ  فسنؤ ؤس٘ي     -ًّ  ُٔة ًٍٔ  -ممن صِع ٓؤ ١ 

ٕ  ً جِّدى  ًدن  ؤع٠ بلٟ ، ٗملن ٍ  شدٔق  بد َ  تعدنىل     ِّده   هشدٔه ١  سدٚه  )) :  دني  ثد ٞ  ٙد٘   هقٚنًد

(( محةٝ
(2)

ت ٗه٘  ؤمحٞ    ّوٚم  ه كِت ٗص٘ ا هوغسٍ فع٘ ا هوخري  ))ٗ ني :  ، 

 ))، ثٍ سوف :  ((سةْ ًّ بعهن ّوٚم هسغُٛ عْ عدّم ستٟ ػ١ٛ ًّ عف٘ ٖ شتٟ 

ًَدددجِّوبّ بسدددبعني ًدددٍِٔ ًلنُدددم   ٗإْ ّدددن بتٍ  ; فِددددةي  هقدددغآْ بعه٢دددذ :   ((ٗ   أُل

ٕ  ّدد٘ بتٍ فعدن ب٘  اجددى ًدن   إىل آجدغ  هسدد٘ؤٝ ،   هلدد٘ جدري هوصددنبغّٙ   صدبمت  ٗهدد٣ّ بد

 . (3)ٗعًسم ٌّن عؤ دّّ  ِٕٚ ،  فلنَّغ ؤس٘ي    

ُٞ   هِيب ٗتنقه ٞب ٗ هصشنب ًّ بٍِٚٔ سِعوٞ بّ عبٛ ّنًغ  ٗكنْ ،  هشٔه ١ بقٚ

ٞ  هتغسوٕ صنسبلٍ إْ :     ؤس٘ي فقني ، ًِٕ ٙقطغ ٗ ملن١ ٗدهٖٗ  فنسدأه٘    ملال٢لد

عٓوٕ ًن شإُٔ ؟ فسأه٘   ًغعتٕ فقنهت : جغز ٗٓ٘ دِب سدني مسدع  هلدنتف ، فقدني     

فوقب بغسٚى  ملال٢لٞ . ، (4)ال٢لٞ: هذهم دسوتٕ  مل 

ٗٗدهٗ  بني  هشٔه ١ ؤدالا ًدّ ٙٔد٘د بد  ثعوبدٞ ، ٙدهّٟ كريٙدق ،  ده جدغز         

ًعشغ ٙٔ٘د ، ٗ   هقه ّوٌتٍ عْ ُصدغ قٌده ّودٚلٍ ؿدق ،      َٙ٘ عسه ٗ ني : ٙن

 نه٘  : إْ  هَٚ٘ َٙ٘  هسبت ،  ني:   سبت هلٍ ، فأجذ سٚنٕ ّٗهتدٕ ٗ دني : إْ   

فقنتدى ًعدٕ ستدٟ     ٌه ٙصِع فٕٚ ًن شن١ ، ثٍ ؿق بغسد٘ي     عصبت فٌنهٛ حمل

((كريٙق جري ٙٔ٘د  )):  تى ، فقني ؤس٘ي    
(5) . 

ٗٗدهٗ     ؾغسٟ ٌّغٗ بّ ثنبت  ألصريَ ، ٗبٕ ؤًدق ٙسدري ، ٗكدنُ٘  ًدّ     

 بى ٙعغضدْ٘ ّوٚدٕ  إلسدالَ فٚأبدنٖ ، فقدنه٘  : إْ ٓدذ   ألصدريَ ًدن ددن١ بدٕ ؟ هقده            

                                                           

 . 3/523ٗ بّ سعه  293-1/292. ٗ غٙب ًِٕ ِّه  ه٘  هٜ  3/201 ملستهؤن  (1)

 ، ٗ ني: سهٙح صشٚض  إلسِند ٗمل ىغدنٖ . 3/199 ملستهؤن  (2)

 . 1/426. ّْٗٚ٘  ألثغ  3/197. ٗ ملستهؤن  3/13 طبقنت  بّ سعه (3)

 . 1/30. ّْٗٚ٘  ألثغ  2/623. ٗد ٢ى  هِب٘ٝ ألبٛ ُعٍٚ  3/204. ٗ ملستهؤن  1/274 ملغندٜ هو٘  هٜ (4)

 .  2/531. ٗ هطبٜ  1/501، ٗطبقنت  بّ سعه  3/38 بّ ٓشنَ  (5)
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ملِلغ هلذ   ألًغ ، ثٍ سأهٖ٘ ًن  هذٜ دن١ بدم ؟ عسدهب ّودٟ  ً٘دم      تغكِنٖ ٗإُٕ

عَ ؤدبٞ    إلسالَ ؟ فقني : بى ؤدبٞ    إلسالَ ، آًِت بن  ٗؤس٘هٕ ، ثٍ  نتوت 

ستٟ عصنب  ًن تغْٗ ، ًٗنت ًّ ٗ تٕ ، فدذكغٖٗ هغسد٘ي       ًع ؤس٘ي    

 (1)ى    طفقني : ٓ٘ ًّ عٓى  ؾِٞ ،  ني عب٘ ٓغٙغٝ : ٗمل ٙص . 

إذ   ٗٗدهٗ     ؾغسٟ ؤدالا ٙقني هٕ  ةًدنْ ، ٗكدنْ ذ  بدأ  ، ٗكدنْ     

ذ كغ هٕ ٙق٘ي : ٓ٘ ًّ عٓى  هِنؤ ، فوٌن كدنْ ٙدَ٘ عسده  نتدى  تدن ا شدهٙه ا ٗ تدى        

ٗسدهٖ مثنُٚددٞ ًددّ  ملشددغكني ، فأثبتتددٕ  ؾغ سددٞ ، فددنستٌوٖ٘ إىل د ؤ بدد  ظنددغ ،  

 ةًنْ فأبشغ ،  ني  ٗ   هقه عبوٚت  هَٚ٘ ٙن ٗدعى ؤدني ًّ  ملسوٌني ٙق٘هْ٘ هٕ :

انذ  عبشغ ؟ ف٘   إْ  نتوت إ  ّدّ عسسدنب  دً٘ٛ ٗهد٘  ذهدم ًدن  نتودت ، فوٌدن         

  . (2) شتهت ّوٕٚ  ؾغ   عجذ سٌٔنا ًّ كِنُتٕ فقتى ُنسٕ

 ؾو٘د ٗ ؿهٙه ٍِّٔ ، ٗكنُ٘   بِدةع عًغ  هشٔه ١ تنقه ًّ   هِيب  ُتٟٔ ٗملن

، ّوٟ عشٔغ  أل ٘ ي ، ًدٍِٔ عؤبعدٞ ًدّ  ملٔدندغّٙ ، ٗ ٚدى : سدتٞ ،        سبعني شٔٚه ا

عُن شٔٚه ّوٟ ٓؤ ١ ،  ))ٗعًغ بهفٍِٔ   ًصنؤٍّٔ ٗ ني :  (3)ٗ هبن ٛ ًّ  ألُصنؤ

كنٍِ٘ٓ بهًن٢ٍٔ فإُٕ هٚس دغٙض هغ       إ  دن١ َٙ٘  هقٚنًٞ ٙهًٛ ، هُ٘دٕ  

(( فندعوٖ٘    هوشه نا غآُ عكجغٍٓ  هً٘  ،  ملسم ؤٙض ٗؤوٕ  ههَ هْ٘
فلنُ٘   ، (4)

 دني   ، ٗؤ٠ٗ  بدّ إسدشنق عْ ؤسد٘ي        (5)ٙهفِْ٘   ثِني ٗ هجالثٞ    ب ٗ سده 

 ُعغٗ  ٌّغٗ بّ  ؾٌ٘  ّٗبه    بّ سغ َ فإٌُٔن كنُن  )):   هقتوٟ بهفّ عًغ سني

((ًتصنفٚني    ههُٚن فندعوٌ٘ٓن    دب ٗ سده   
ن   فدهفِن    دب ٗ سده ٗكنِد     (6)

 منغٝ ٗ سهٝ .

ًدّ  ملدؤًِني    اصعب بّ ٌّري ٗ ف ّوٚدٕ ٗدّدن هدٕ ٗ دغع :      ٗملن ًغ  هِيب 

ّنٓهٗ     ّوٕٚ  ًن صه ٘  ؤدني
هقه ؤعٙتم الٞ ًٗن بٔن عسه  ))، ثٍ  ني :  (7)

                                                           

ّ عبٛ د ٗد ، كتنب  ؾٔند ، بنب فٌّٚ ٙسوٍ ٗٙقتى ً (1)  . 1/423. ّْٗٚ٘  ألثغ  3/43لنُٕ   سبٚى    سِ

 . 1/224.ٗ غٙب ًِٕ ِّه  ه٘  هٜ  2/531ٗ هطبٜ  3/85سريٝ  بّ ٓشنَ  (2)

 . 2/36ٗ هةؤ نُٛ  7/375 ُعغ  جتالف  هعوٌن١   ّهد  هشٔه ١   فتض  هبنؤٜ  (3)

 . 3/84. ٗ بّ كجري  1/427. ّْٗٚ٘  ألثغ  3/879سريٝ  بّ ٓشنَ  (4)

 .  3/84 بّ كجري  (5)

 . 2/532. ٗ هطبٜ  3/879سريٝ  بّ ٓشنَ  (6)

 ٗصششٕ . 3/200 ملستهؤن هوشنكٍ  (7)



 مجلة مركز بحوث ودرادات المدينة المنورة

 

242  
((عسسّ ملٞ ًِم  ٗ  سوٞ عسه عؤق

، ٗملن عؤ دٗ  دفِٕ مل ههٗ  ِّدهٖ إ  مندغٝ إذ     (1)

 )):  دت ؤددالٖ ، ٗإذ  دطد٘  بٔدن ؤدوٚدٕ جدغز ؤعسدٕ ; فقدني        دط٘  بٔن ؤعسٕ جغ

((دط٘  بٔن ؤعسٕ ٗ دعو٘  ّوٟ ؤدوٕٚ ًّ  إلذجغ 
(2) . 

ٞ  إىل ًت٘دٔنا فغسٕ ؤكب  هشٔه ١ دفّ ًّ  فغغ ٗملن ْ  ،  ملهِٙد ٕ  ٗ ملسدوٌ٘ ،  س٘هد

 هغددني   فنصدطف  ، ٗددى  ّة ؤبٛ ّوٟ عث  ستٟ  صطن٘  :  ني عسه بأصى كنُ٘  فوٌن

بنسدط   ٗ  ، بسدطت  ملدن   دنبض     هؤٍ كوٕ  ؿٌه هم  هؤٍ )) :  ني ثٍ ،  هِسن١ ٍث جونٕ

ملن  بطت ، ٗ  ٓندٜ ملّ عضووت ٗ  ًطى ملّ ٓهٙت ، ٗ  ًعطٛ ملن ًِعدت ، ٗ   

ًنُع ملن عّطٚت ، ٗ  ًقغب ملن بنّهت ، ٗ  ًبنّه ملن  غبت ،  هؤٍ  بسدط ّوِٚدن   

ٍ   هوددٍٔ إُدن ُسددأهم ًدّ بغكنتددم ٗؤمحتدم ٗفطددوم ٗؤد دم ،       هددذٜ    ملقددٍٚ  هِعدٚ

،  هؤٍ إُن ُسأهم  هِعٍٚ َٙ٘  هقٚنًٞ ، ٗ ألًّ َٙ٘  ـ٘ف ،  هودٍٔ   يو٘ي ٗ  ٙةٗ

إُٛ ّن٢ذ بم ًّ شغ ًن عّطٚتِن ، ٗشغ ًن ًِعت ،  هؤٍ سبب إهِٚن  إل نْ ٗدِٕٙ 

،  هؤٍ     و٘بِن ، ٗكغٖ إهِٚن  هلنغ ٗ هنس٘ق ٗ هعصٚنْ ٗ دعوِن ًّ  هغ شهّٙ

ًنتدُ٘ني ،  هودٍٔ    ت٘فِن ًسوٌني ٗعسِٚن ًسوٌني ٗعؿقِن بنهصنؿني دري جة ٙن ٗ 

 نتى  هلنغٝ  هذّٙ ٙلدذبْ٘ ؤسدوم ٗٙصدهْٗ ّدّ سدبٚوم ٗ دعدى ّودٍٚٔ ؤددةن         

((ّٗذ بم ،  هؤٍ  نتى  هلنغٝ  هذّٙ عٗت٘   هلتنب إهٕ  ؿق 
(3) . 

ٛ    ِّٔدن ، فِعدٟ   ًشنؤف  ملهِٙٞ هقٚتٕ محِٞ بِت دشو ؤض ٗملن ٗصى 

عجنٓن ّبه    فنسرتدعت ٗ ستغنغت هٕ ، ثٍ ُعٟ هلن جنهلن محةٝ بّ   هِيب  هلن

فصنست  ، ٌّري بّ ًصعب دٗدٔن هلن ُعٟ ثٍ ، هٕ ٗ ستغنغت فنسرتدعت ،  ملطوب ّبه

((إْ دٗز  ملغعٝ ًِٔن هبٌلنْ  )):  ٗٗه٘هت ، فقني 
، ًٗغ بنًغعٝ ًّ بد  دِٙدنؤ    (4)

؟  دٗدٔن ٗعج٘ٓن ٗعب٘ٓن فوٌن ُ ع د٘  هلدن  نهدت : فٌدن فعدى ؤسد٘ي          ٗ ه عصٚب 

   كٌن ؼبني ،  نهت : عؤُٕٗٚ عُعغ إهٕٚ  ني :  عٌه ٓ٘ ، فالْ عَ ٙن جري ا :  نه٘ 

،  (5)إهٕٚ ، ستٟ إذ  ؤعتٕ  نهت : كى ًصٚبٞ بعهن دوى ) تغٙه صغريٝ ( هلن فأشري

                                                           

 .  3/122طبقنت  بّ سعه  (1)

 . 5/121 هبخنؤٜ ، كتنب  ملغندٜ ، بنب دةٗٝ عسه  (2)

 . 3/77 . ٗسريٝ  بّ كجري 4/227. ٗسبى  هله٠ ٗ هغشند  1/506. ٗ ؿنكٍ  3/424ًسِه  إلًنَ عمحه  (3)

، ٗ  سِّ  بّ  4/62. ٗ ـب    ملستهؤن  3/93. ٗ بّ كجري  2/533. ٗ هطبٜ  3/880سريٝ  بّ ٓشنَ  (4)

 بنب ًن دن١    هبلن١ ّوٟ  ملٚت . -كتنب  ؾِن٢ة  1/507ًندٕ 

 . 2/533. ٗ هطبٜ  3/881سريٝ  بّ ٓشنَ  (5)
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ٗٓ٘ ّوٟ فغسٕ ، ٗسدعه آجدذ        ، ٗدن١ت عَ سعه بّ ًعنذ تعهٗ م٘ ؤس٘ي

: ًغسبددنا بٔددن ٗٗ ددف هلددن ،  بوذنًٔددن ، فقددني سددعه : ٙددن ؤسدد٘ي    عًددٛ ، فقددني 

بنبِٔددن ٌّددغٗ بددّ ًعددنذ ،      فعة ٓددن ؤسدد٘ي فددهُت ستددٟ تأًوددت ؤسدد٘ي    

، فقددني  -عٜ  سددتقووتٔن  -فقنهددت : عًددن إذ ؤعٙتددم سددنملنا فقدده  شددت٘ٙت   ملصددٚبٞ 

ٙدن عَ سددعه عبشدغٜ ٗبشدغٜ عٓوددٍٔ : إْ  دتالٍٓ تغ فقد٘     ؾِددٞ       : ؤسد٘ي     

مجٚعنا ٗ ه شنع٘    عٓؤٍ مجٚعنا ،  نهت : ؤضدِٚن ٙدن ؤسد٘ي    ، ًٗدّ ٙبلدٛ      

 هودٍٔ عذٓدب    ))ّوٍٚٔ بعه ٓذ  ؟إ ثٍ  نهدت : ٙدن ؤسد٘ي     دع ملدّ ج ّوند٘  ; فقدني :       

((جون٘   سةْ  و٘بٍٔ ، ٗ دب ًصٚبتٍٔ ، ٗعسسّ  ـوف ّوٟ ًّ
(1) .  

سريٖ م٘ بٚتٕ ٗ   هطغٙق مسع ُسن١  ألُصدنؤ ٙدبلني ّودٟ     ثٍ تنبع  هِيب 

((هلدّ محددةٝ   بد٘ كٛ هددٕ    ))شدٔه ٢ّٔ ، فددذؤفت ِّٚدنٖ ، ٗ ددني :   
ثدٍ دجددى   ، (2)

، ثدٍ ُدنٗي سدٚنٕ  بِتدٕ فنطٌدٞ       (3)بٚتٕ ًتل٣نا ّوٟ سعه بّ ًعدنذ ٗسدعه بدّ ّبدندٝ    

هقه صه    هَٚ٘ ، ُٗنٗهلن ّوٛ سدٚنٕ فقدني :    ٗ ني :  دسوٛ ّّ ٓذ  دًٕ ف٘  

هد٣ّ   )):  ٗٓذ  فندسوٛ ِّٕ دًٕ ، ف٘   هقه صه    هَٚ٘ ، فقدني ؤسد٘ي      

((كِت صه ت  هقتني هقه صهق ًعم سٔى بّ سِٚف ٗعب٘ ددنُٞ 
(4) . 

بٍٔ ، ثٍ ّند  فصوٟ  هسعهّٙ ّوٟ ًت٘ك٣نا    ؤس٘ي جغز  ملغغب بالي عذْ ٗملن

ثٍ دن١ت ُسن١  ألُصدنؤ ٙدبلني محدةٝ     ، (5)إىل بٚتٕ
، ٗملدن عذْ بدالي  هعشدن١     (6)

ستٟ دنب ثوح  هوٚى ، فِند ٖ بالي :  هصالٝ ، فٔب  هغس٘ي      ؤس٘ي ىغز مل

  ٗمسدع بلدن١ ُسدن١     (7)ًّ ًُٕ٘ ٗجغز فإذ  ٓ٘ عجف   ًشٚتٕ ًِٕ سني دجدى ،

(( ّوٟ ٓنهم بعه  هَٚ٘ فوريدعّ ٗ ٙبلني ًغّٗٓ )) : فقني محةٝ ّوٟ  ألُصنؤ
(8) . 

                                                           

 .  4/229سبى  هله٠ ٗ هغشند  (1)

(2)  َ ّ ٓشن ٜ  3/880سريٝ  ب ،  2/84. ٗعصوٕ ِّه عمحه  4/228. ٗسبى  هله٠ ٗ هغشند  2/532. ٗتنؤٙخ  هطب

 ، ٗ ني صشٚض ّوٟ شغط ًسوٍ ٗمل ىغدنٖ . 1/381ِّٗه  ؿنكٍ 

 . 4/229. ٗسبى  هله٠ ٗ هغشند  3/95 بّ كجري (3)

ؿدنكٍ    ملسدتهؤن   . ٗعجغددٕ    1/431. ّٗٚدْ٘  ألثدغ    2/533. ٗتدنؤٙخ  هطدبٜ    3/881سريٝ  بّ ٓشنَ  (4)

 بِشٖ٘ . 3/24

 . 4/229سبى  هله٠ ٗ هغشند  (5)

 . 2/84. ٗٓ٘ ِّه عمحه  4/229. سبى  هله٠ ٗ هغشند  3/95.  بّ كجري  3/880سريٝ  بّ ٓشنَ  (6)

 . 4/230سبى  هله٠ ٗ هغشند  (7)

ٕ ، كتنب  ؾِن٢ة  2/84ًسِه عمحه  (8) ّ ًند ّ  ب . ٗٓ٘ ِّه  بّ  1/381. ٗ ملستهؤن هوشنكٍ  1/507. ٗسِ

  3/881 بّ ٓشنَ 
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 ملسوٌْ٘  هذّٙ ّندٗ  ًّ  ملعغكٞ ٍٗٓ   دنٙٞ  ؾٔه ٗ هتعب ، ٗبقٚت  ٗبنت

طن٢نٞ ًٍِٔ ؼغ   ملهِٙٞ ًّ عُقنبٔن ، ٗبعطٍٔ وغ  ؤس٘ي    
(1) . 

   هِن  بطوب  هعهٗ ٗعّ  ىغز      ؤس٘ي ًؤذْ عذْ  هتنهٛ  هَٚ٘ صبن  ٗ 

هوِده ١ ؤددٍ  ؾغ سدنت     كٞ ، ٗ ستذنب عصشنب ؤس٘ي    إّ  ًّ سطغ  ملعغ

ّوددٟ بعدده مثنُٚددٞ عًٚددني ًددّ  (2)ستددٟ بوغدد٘  محددغ ١  ألسدده  هلددجريٝ ٗسددنؤٗ  ًعددٕ 

  . (3) ملهِٙٞ فعسلغٗ  ِٓنن

ٗعًن  ملشغكْ٘ فإٍُٔ ملن بوغ٘   هغٗسن١ ّوٟ بعه ستٞ ٗثالثني ًٚالا ًّ  ملهِٙٞ 

ً شَ  ٌ ددًه   توددتٍ ٗ   هل٘ ّددب عؤدفددتٍ ، ب٣سددٌن   تالًٗدد٘  ٗ ددني بعطددٍٔ هددبعض :   

ٗتدده ّ٘  هوعدد٘دٝ إىل  ملهِٙددٞ ، فددأُلغ صددن٘ ْ بددّ عًٚددٞ ذهددم ّوددٍٚٔ      ، (4)صددِعتٍ

تنعود٘  فدإُٛ عجدنف عْ هتٌدع ّودٚلٍ ًدّ ؽودف ّدّ  ـدغٗز ،            دَ٘    ٗ ني: ٙن

ٗبٌِٚدن   فنؤدع٘  ٗ ههٗهٞ هلٍ فإُٛ   آًّ إْ ؤدعتٍ عْ تلدْ٘  ههٗهدٞ ّودٚلٍ ،   

 إذ ًغ بٍٔ ًعبه بّ عبٛ ًعبه  ـة ّٛ ٗكدنْ  ده ًدغ بغسد٘ي         ٍٓ كذهم

ًسدؤٌٍ ٗكدنفغٍٓ    ٗكنُت جة ّٞ ّٚبٞ ُصض هغس٘ي     -عٌغ ١  ألسه 

فوٌن ؤآٖ عب٘ سنٚنْ  ني : ًن ٗؤ ١ن ٙن ًعبه؟  ني : قٌه  ه جغز   عصشنبٕ  -

 م ًن تق٘ي ؟لٍ ؼغ نا .  ني: ٗوٙطوبلٍ   مجع مل عؤ ًجوٕ  ط ٙتشغ ْ٘ ّوٚ

 ني : ٗ   ًن عؤ٠ عْ تغؼى ستٟ تغ٠ ُ٘ صدٛ  ـٚدى .  دني : فد٘   هقده عمجعِدن       

  . (5) هلغٝ ّوٍٚٔ هِستأصى بقٚتٍٔ ،  ني إُٛ عُٔنن ّّ ذهم

تطعطعت ّة ٢ٍ  ملشغكني ٗدب فٍٚٔ  هغّب فقغؤٗ  ً٘ صوٞ  هسري  ٗس٣ِٚذ

ِٙدٞ ف٘دده عبد٘ سدنٚنْ     إىل ًلٞ ، ًٗغ ؤكب ًّ ب  ّبده  هقدٚس ًتذٔدنا إىل  مله   

 هنغصٞ هتجبٚط  ملسوٌني ّّ ًالسقتٍٔ ، فقني هوغكب : عٙدّ تغٙدهْٗ ؟ ،  دنه٘ :    

،  ني : فٔى عُتٍ ًبوغْ٘ ّ  قٌه ا ؤسنهٞ   ملريٝ ُغٙه :  نه٘  ، ؟ ٗمل :  ني ،  ملهِٙٞ

                                                           

 . 4/230سبى  هله٠ ٗ هغشند  (1)

ٟ بعه ستٞ ّشغ كٚالا ًّ  ملسذه  هِبٜ٘  هشغٙف  (2) ٞ ، ّو ٛ ًّ  ملهِٙ محغ ١  ألسه : ً٘ضع    ؾِ٘ب  هغغب

 هشغٙف ، ّوٟ طغف دبى ّري ، ٙنصى بٌِٚٔن ٗ دٜ  هعقٚق ، ٗ  محغ ١  ألسه دبى صغري وٌى  مسٔن ، 

 . 2/764 ـنؤز ًّ ًٚقنت ذٜ  ؿوٚنٞ إذ  ػنٗدٖ  نصًه  ًلٞ  مللغًٞ .  ملغنمن  ملطنبٞ  ٙبهٗ ّوٟ ٙسنؤ

 . 230. . ٗسريٝ  بّ سبنْ ص 3/882سريٝ  بّ ٓشنَ  (3)

 .  6/121فٌع  هةٗ ٢ه  (4)

 .  2/535. ٗتنؤٙخ  هطبٜ  3/883سريٝ  بّ ٓشنَ  (5)
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بٔن ٗعمحى هلٍ ٓذٖ ده ا دبٚبنا بعلنظ إذ  ٗ فٚتٌ٘ٓن ؟ ،  نه٘  : ُعٍ ،  عؤسولٍ

فددإذ  ٗ فٚتٌددٖ٘ فددأبوغٖ٘ عُددن  دده عمجعِددن  هسددري إهٚددٕ ٗإىل عصددشنبٕ هِستأصددى    ددني :

فددأجبٖٗ بنهددذٜ  ددني عبدد٘ سددنٚنْ ، فقددني :  بقٚددتٍٔ ; فٌددغ   هغكددب بغسدد٘ي    

  . (1)سسبِن    ُٗعٍ  ه٘كٚى

ًّ   ؿلٌٚٞ  هسٚنسٞ ٓذٖ بنطى  ملهِٙٞ إىل  هع٘دٝ ّّ  ملشغكني    ٗصغف

عبن ّةٝ  ؾٌشٛ  عجذ  هغس٘ي   ألسه محغ ١ ٗ  . ًلٞ ىلإ فٌط٘      ؤس٘ي

ّ  ّوٕٚ  هغسد٘ي   هنقدغٖ ٗكجدغٝ ّٚنهدٕ ّودٟ       هشنّغ ، ٗكنْ ممّ عسغ ببهؤ ًٗ

     ٛ ع  ٙعنٓغ ّوٕٚ عسه ا ، هلِٕ دهؤ ، فوٌن عجذٖ  ني : ٙنقٌه ع ود  ٗ ًدِّ ّود

ًدغتني ،   : ٗ     متسض ّنؤضٚم الٞ بعهٓن ٗتق٘ي : جهّت قٌده ا فقني 

  . (2) ضغب ِّقٕ ٙن دبري

، ٗكنْ ؾأ إىل  بّ ٌّٕ ّجٌنْ بّ   هعنص عبٛ بّ  ملغريٝ بّ ًعنٗٙٞ عجذ كٌن

فإًِٔ ّوٟ عُٕ إْ ٗده بعه ثالخ  توٕ فأ نَ  ، فنستأًّ هٕ ؤس٘ي      ّننْ

دٙدده بددّ سنؤثددٞ  بعدده ثددالخ ٗتدد٘ ؤ٠ ٙتذسددس ّوددٟ  ملسددوٌني ، فددأًغ ؤسدد٘ي     

  . (3)غ فتعقبنٖ فقتالٌّٖٗنؤ بّ ٙنس

ثددٍ  (4)عٌددغ ١  ألسدده  ألسدده ٗ  ثددِني ٗ هجالثددن١ ٗ ألؤبعددن١ ٗع دنَ ؤسدد٘ي     

ؤدع إىل  ملهِٙٞ ، ٗٓٛ تن٘ؤ بنهِننق ف٘ؤ  ملغددى ، فقده عظٔدغ  ملِدنفقْ٘ ُندن ٍٔ ،      

ً ْودم ، ٗ دني     ٗ هٚٔ٘د دشٍٔ ، ٗ نه٘  : ه٘ كنْ ُبٚنا ًن ظٔغٗ ّوٕٚ ٗهلِٕ طنهب 

  . (5)هوٌسوٌني : ه٘ عطعتٌُ٘ن ًن  توتٍ ملِنفقْ٘ 

                                                           

 س٘ؤٝ آي ٌّغ ْ . –كتنب  هتنسري  6/48. ٗعصى ٓذ     هبخنؤٜ  3/885سريٝ  بّ ٓشنَ  (1)

 . 3/885سريٝ  بّ ٓشنَ  (2)

 .  3/886سريٝ  بّ ٓشنَ  (3)

 .  2/37. ّْٗٚ٘  ألثغ  2/535تنؤٙخ  هطبٜ  (4)

 . 4/230. ٗسبى  هله٠ ٗ هغشند  3/96سريٝ  بّ كجري  (5)



 مجلة مركز بحوث ودرادات المدينة المنورة

 

244  
  ملوشق  ألٗي : عمسن١  هشٔه ١ :

 جتوددف عصددشنب  هسددري ٗ هتددنؤٙخ   ّددهد شددٔه ١ عسدده ٗعمسددن٢ٍٔ  جتالفاددن        

كددبرًي  ; فددنبّ إسددشنق   تصددغ ّوددٟ ذكددغ مخسددٞ ٗسددتني شددًٔٚه  ; عؤبعددٞ ًددّ           

  ًّ  ألُصنؤ .ني ملٔندغّٙ ، ٗٗ سه ٗست

سٞ شٔه ١ ًدّ  ألُصدنؤ ، فلٌدى  هعدهد ِّدهٖ      ٗ ستهؤن ّوٕٚ  بّ ٓشنَ مخ

 سبعْ٘ .

ٗعًن  بّ سعه    هطبقنت فذعى  هسبعني ًّ  ألُصنؤ جنصٞ ، ثدٍ ملدن تدغدٍ    

 هلٍ د دٗ  ّوٟ ذهم .

 . شًٔٚه  ٗسبعْ٘ ٗ سه  هشٔه ١ ّهد عْ  هب ّبه  بّ ٗذكغ

عٗملددن  ق٘هددٕ تعددنىل : ب، ْ فقددط ٘ٗ دده  سددتهي  هددبعض ّوددٟ عْ  هشددٔه ١ سددبع

،  ني : إْ ٓذٖ  آلٙٞ تسدوٚٞ هوٌدؤًِني ٌّدّ     تلٍ ًصٚبٞ  ه عصبتٍ ًجوٚٔن عصنب

 دده عصددنب٘  ًددّ  ملشددغكني ٙددَ٘ بددهؤ سددبعني  تددٚالا   عصددٚب ًددٍِٔ   عسدده ، بددأٍُٔ

 عسصددِٚنإذ  ًددن  هلددّٗٓددذ  ضددعف ًددن عصددٚب ًددٍِٔ   عسدده ، ٗسددبعني عسددرًي  ، 

ٍُٔ ٙةٙدهْٗ ّودٟ    هذّٙ ذكدغٗ    ًصدندؤ  هسدريٝ ٗ هتدنؤٙخ فدإ     عسه عمسن١ شٔه ١ 

  ملن٢ٞ .

 -عٜ   ستشٔند بنآلٙدٞ ّودٟ  هعدهد     - هِن  : فإْ صوض ذهم  سٚه  بّ  ني

ُنشدد٣ٞ ّددّ  ـددالف     -عٜ  مل٘ددد٘دٝ    ملصددندؤ  -ُقددًه  ٗمحددالا ، فنهةٙددندٝ  

 . (1) هتنصٚى ، ٗهٚست دٙندٝ    ؾٌوٞ

 : كتنبٕ بّ ٓشنَ    ٍذكغٓ  هذّٙٗإهٚم  ن٢ٌٞ بأمسن١ ٓؤ ١  هشٔه ١ ، 
   ًّ  ملٔندغّٙ : 

  ؿنؤخ بّ عُس بّ ؤ فع  - 6  هلنمشٛ ) سٚه  هشٔه ١ ( محةٝ بّ ّبه  ملطوب  - 1

 ٌّنؤٝ بّ دٙند بّ  هسلّ  - 7  هعبشٌٛ ّبه    بّ دشو  - 2

 سوٌٞ بّ ثنبت بّ ٗ و  - 8  هعبهؤٜ ًصعب بّ ٌّري  - 3

 ٌّغٗ بّ ثنبت بّ ٗ و  - 9  ملخةًٗٛ مشن  بّ ّجٌنْ  - 4

 ّ ٗ وثنبت ب  - 10 ًّ  ألُصنؤ : 

 ؤفنّٞ بّ ٗ و  - 11 ًّ ب  ّبه  ألشٔى : 

 ( سذٙنٞ عب٘) سسٚى بّ دنبغ ، )  هٌٚنْ (   - 12 ٌّغٗ بّ ًعنذ بّ  هِعٌنْ  - 5

                                                           

 . 1/442ّْٚ٘  ألثغ  (1)
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 ًّٗ ب  سنّهٝ بّ كعب بّ  ـةؤز :  صٚنٛ بّ  ٚعٛ  - 13

 ثعوبٞ بّ سعه بّ ًنهم  - 42 نب بّ  ٚعَٛبَس  - 14

ٍٜسقف بّ فغٗٝ بّ  بّ  هَب  - 43 ّبند بّ سٔى  - 15  ه

 ًّٗ ب  طغٙف ؤٓط سعه بّ ّبندٝ :  بّ ًعنذ ؿنؤخ بّ عٗ    - 16

 ّبه    بّ ٌّغٗ بّ ٗٓب  - 44 ًّٗ عٓى ؤ تر : 

17 -  ّ  ) سوٚف هلٍ ًّ دِٔٚٞ ( ضٌغٝ  - 45 ّتٚم عٗ  بّ إٙن  ب

 ًّٗ ب  ّ٘ف بّ  ـةؤز ثٍ ًّ ب  سنمل :  ّبٚه بّ  هتٚٔنْ  - 18

 ُ٘فى بّ ّبه     - 46 سبٚب بّ ٙةٙه بّ تٍٚ  - 19

 ّبندٝ بّ ُطوّٞبن  بّ   - 47 ًّٗ ب  ظنغ : 

 ُعٌنْ بّ ًنهم بّ ثعوبٞ  - 48 ٙةٙه بّ سنطب بّ عًٚٞ بّ ؤ فع  - 20

 ) سوٚف هلٍ ًّ بوٛ (  جملذؤ بّ ذٙند  - 49 ًّٗ ب  ٌّغٗ بّ ّ٘ف ثٍ ًّ ب  ضبٚعٞ بّ دٙه : 

 شن سيّبندٝ بّ  ؿب  - 50 عب٘ سنٚنْ بّ  ؿنؤخ بّ  ٚس بّ دٙه  - 21

 ٙن ٌّغٗ بّ إ  - 51 ) دسٚى  ملال٢لٞ ( غسِعوٞ بّ عبٛ ّنً  - 22

 ًّٗ ب   ؿبوٟ :  ًّٗ ب  ّبٚه بّ دٙه : 

 ؤفنّٞ بّ ٌّغٗ  - 52 ٚس بّ  تندَُُٝع  - 23

 ًّٗ ب  سوٌٞ ثٍ ًّ ب  سغ َ :  - 53 ًّٗ ب  ثعوبٞ بّ ٌّغٗ بّ ّ٘ف : 

 ّبه    بّ ٌّغٗ بّ سغ َ  - 54 عب٘ سبٞ بّ ٌّغٗ بّ ثنبت  - 24

 بّ دٙه بّ سغ َ ٌّغٗ بّ  ؾٌ٘   - 55 ) عًري  هغًنٝ ( ّبه    بّ دبري بّ  هِعٌنْ  - 25

 جالد بّ ٌّغٗ بّ  ؾٌ٘   - 56 ًّٗ ب   هسوٍ بّ  ًغئ  هقٚس  ألٗسٚني : 

 عب٘ ع ّ ً٘ىل ٌّغٗ بّ  ؾٌ٘   - 57 جٚجٌٞ عب٘ سعه بّ جٚجٌٞ  - 26

ِيٍ :  ًّٗ ب   هعذالْ :   ًّٗ ب  س٘ د بّ دب

 سوٍٚ بّ ٌّغٗ بّ سهٙهٝ  - 58 ٌَٞوّبه    بّ َس  - 27

 ) ً٘ىل سوٍٚ بّ ٌّغٗ ( ِّرتٝ  - 59 ًّٗ ب  ًعنٗٙٞ بّ ًنهم : 

 سٔى بّ  ٚس بّ عبٛ كعب    - 60 ًنهم بّ متٚوٞ ) سوٚف هلٍ ًّ ًةِٙٞ (  - 28

  ٚس بّ ٌّغٗ بّ  ٚس  - 61 بّ سنطب بّ  ؿنؤخ بق(ٙ٘سسبٚع )  - 29

 ثنبت بّ ٌّغٗ بّ دٙه  - 62 ًّٗ ب   هِذنؤ ثٍ ًّ ب  س٘ د بّ ًنهم بّ دٍِ : 

 ّنًغ بّ كوه  - 63 بّ دٙه ٌّغٗ بّ  ٚس  - 30

31 -  ّ  ًّٗ ب  ًبذٗي :  ٌّغٗ بّ  ٚس  ٚس ب

 عب٘ ٓبريٝ بّ  ؿنؤخ بّ ّوقٌٞ  - 64 ثنبت بّ ٌّغٗ بّ دٙه  - 32

 ف بّ ّوقٌٌّٞغٗ بّ ًطٍغ  - 65 ّنًغ بّ كوه  - 33

 ًّٗ ب  ٌّغٗ بّ ًنهم :  نؤخ ؿسوٍٚ بّ   - 34

 إٙن  بّ ّهٜ  - 66 ُعٌنْ بّ ّبه ٌّغٗ  - 35

 ًّٗ ب  دؤٙق بّ ّنًغ :  ًّٗ ب   ؿنؤخ بّ  ـةؤز : 

 ذك٘ ْ بّ ّبه  ٚس  - 67 بّ دٙه بّ عبٛ دٓريجنؤدٞ   - 36

 ًّٗ ب  سبٚب  سعه بّ  هغبٚع بّ ٌّغٗ  - 37

 ّبٚه بّ  ملعوٟ بّ ه٘ذ ْ  - 68 عٗ  بّ  ألؤ ٍ بّ دٙه  - 38

 ًّٗ ب  جطٌٞ  ألٗسٚني :  ًّٗ ب   ألظغ ) ب  جهؤٝ ( : 

  ؿنؤخ بّ ّهٜ بّ جغشٞ  - 69 ) ٗ هه عبٛ سعٚه  ـهؤٜ (ًنهم بّ سِنْ   - 39

 ًّٗ ب  س٘ د بّ ًنهم  ـةؤدٚني :  ه بّ  ٚسسعٚه بّ س٘ٙ  - 40

 ًنهم بّ إٙن   - 70 ّتبٞ بّ ؤبٚع بّ ؤ فع  - 41
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  آلٙنت  هيت ُةهت   دةٗٝ عسه ٗعبغد  هعب  هيت فٚٔن : ملوشق  هجنُٛ : 

    ٍ ، تصدف  ملغ سدى    (1)بعه  هغةٗٝ ُةهت مخسْ٘ آٙٞ ُٗٚدف ًدّ  هقدغآْ  هلدغٙ

   ٗ ه ثٔن ، ٗتغكدة ّودٟ تٔدذٙب  هدِنس     عٔدغ  هعدب   عسد   ت ملٌٔٞ ًدّ تودم  هغدةٗٝ ، 

 هبشدددغٙٞ ، ٗتعةٙدددة إ نُٔدددن ، بتشغٙغٓدددن ًدددّ ؤبقدددٞ  هشدددٔ٘ ت ٗ ملطدددنًع  ههُٚ٘ٙدددٞ  

  هصغريٝ .

ٗعطوق ًّٗ ًعٕ إىل  هقتني ،  جغٗز ؤس٘ي      هقغآْ  هلغٍٙ ٗصف ٗ ه

 هذّٙ ُلص٘  ِّٕ   ه٘صف ٓذ  ًّ هٚخغز بنملؤًِني  هقتني ًغسوٞ ٗصو٘   هذّٙ ّوٟ

 . ٗ   مسٚع ّوٍٚ  هوقتني ًقنّه  ملؤًِني تب٘ئ عٓوم ًّ دهٗت ٗإذ  : عنىلت فقني

سهثت   صن٘ف  ملسوٌني ِّهًن ُلص ّبه    بّ   هيت  هبوبوٞ إىل عشنؤ ثٍ

ٗٓدٍ ًدّ    -عبٛ بّ سو٘ي اّ ًعٕ ًّ  ملِنفقني ، ستٟ ٍٓ بِ٘ سوٌٞ ٗبِد٘ سنؤثدٞ   

إذ ٌٓدت طن٢نتدنْ    ٍ فقني تعدنىل:  عْ ِٙسشب٘  ه٘  عْ ثبت     و٘بٔ - ألُصنؤ 

 . ًِلٍ عْ تنشال ٗ   ٗهٌٚٔن ّٗوٟ    فوٚت٘كى  ملؤًِْ٘ 

ٗ بى عْ ٙعغض  هقغآْ  هلغٍٙ عسه خ  ملعغكٞ  هيت عصٚب بٔدن  ملسدوٌْ٘ ;   

ذكددغٍٓ بنملعغكددٞ  ألٗىل  هدديت كنُددت سددببنا هلددذٖ  ملعغكددٞ ٗ هدديت ُصددغٍٓ فٚٔددن  

م فن ا هوت٘ دْ ٗتأًى  ألسبنب ٗ هِتن٢ر ، بهؤ ; هتلْ٘ ٓذٖ عًنَ تو ًعغكٞ ٗٓٛ

ٗهٚةؤع    و٘بٍٔ  هٚقني بأْ  هِصغ ٗ هلة ٞ كوٌٚٔن ًّ    ؿلٌٞ تتشقق ًدّ  

ٗؤ ١  هِصدغ كٌددن تتشقدق ًددّ ٗؤ ١  هلة دٞ سدد٘ ١ ، ٗعْ ًدغد  ألًددغ    هِٔنٙددٞ إىل     

نتق٘  ٗهقده ُصدغكٍ    ببدهؤ ٗعُدتٍ عذهدٞ فد            مجٚع  ؿن ت فقني تعدنىل:  

   هعولٍ تشلغْٗ إذ تق٘ي هوٌؤًِني عهّ ٙلنٚلٍ عْ  هكٍ ؤبلٍ بجالثٞ 

آ ف ًددّ  ملال٢لددٞ ًِددةهني بوددٟ إْ تصددبٗ  ٗتتقدد٘  ٗٙددأت٘كٍ ًددّ فدد٘ؤٍٓ ٓددذ           

 ددهدكٍ ؤبلددٍ غٌسددٞ آ ف ًددّ  ملال٢لددٞ ًسددً٘ني ًٗددن دعوددٕ    إ  بشددغ٠   

ٙدة  ؿلدٍٚ هٚقطدع    هلٍ ٗهتط٣ٌّ  ود٘بلٍ بدٕ ًٗدن  هِصدغ إ  ًدّ ِّده     هعة      

طغفنا ًّ  هذّٙ كنغٗ  عٗ ٙلبتٍٔ فِٚقوبد٘  جدن٢بني هدٚس هدم ًدّ  ألًدغ شد١ٛ عٗ        

ٙت٘ب ّوٍٚٔ عٗ ٙعذبٍٔ فإٍُٔ ظنملْ٘ ٗ  ًدن  هسدٌ٘ ت ًٗدن  ألؤض ٙغندغ ملدّ ٙشدن١       

 . ٗٙعذب ًّ ٙشن١ ٗ   دن٘ؤ ؤسٍٚ 
                                                           

 ، ًّ س٘ؤٝ آي ٌّغ ْ . 179 – 121 آلٙنت ًّ  (1)
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م ٗٙعٔغ ًّ ٓذٖ  آلٙنت تغكٚة  هقغآْ  هلغٍٙ ّوٟ تٔدذٙب  هِند٘  ، ٗذهد   

ًّ جالي  إلشنؤٝ إىل عْ جوعٞ  هِصغ إمنن تلدْ٘ ًدع ٗ ٙدٞ  هدذي ٗ  ُلسدنؤ        

ًٗدن   ٗتدذكريٍٓ بدأْ  هِصدغ  ؿقٚقدٛ ًدّ    سدبشنُٕ        ٗعُتٍ عذهٞ  سبشنُٕ 

ٗعْ ًغد  هعبند كنفغٍٓ ًٗسؤٌٍ إهٕٚ   هِصغ إ  ًّ ِّه     هعةٙة  ؿلٍٚ 

ذهم ِٙسوخ  ملسوٌْ٘ بأشخنصٍٔ ًدّ  ٗب ٙغنغ ملّ ٙشن١ ٗٙعذب ًّ ٙشن١  ٗسهٖ 

 ٓذ   هِصغ ٗٙأًِْ٘ ًّ  هلب ٗ هعذب  هذٜ ٙجريٖ  هِصغ   ُن٘   ملِتصغّٙ . 

ٗتتٌٌٚنا هسدٚنق  هرتكٚدة ّودٟ تٔدذٙب  هِند٘  ِٙٔدٟ سدبشنُٕ ّدّ  ملعدنًالت          

 هغب٘ٙٞ  هيت تٍِ ّوٟ  ؾشع ٗ هطٌع ، ًذكغ ا عُٔن هٚست ًّ شأْ  ملتقني ، آًغ ا 

   هسغ ١ ٗ هطغ ١ ٗبلعٍ  هغٚغ ٗ هعن٘ ّّ  هِن  ٗ  ستغننؤ  ُننقٗبنإل بطنّتٕ

ٙن عٙٔن  هذّٙ آًِ٘    تأكو٘   هغبن عضعنفنا ًطنّنٞ  :  ًّ  هذُ٘ب فقني سبشنُٕ

ٗ تقدد٘     هعولددٍ تنوشدددْ٘ ٗ تقدد٘   هِدددنؤ  هدديت عّدددهت هولددنفغّٙ ٗعطٚعددد٘          

ٗدِٞ ّغضدٔن  هسدٌ٘ ت   ٗ هغس٘ي هعولٍ تغمحْ٘ ٗسنؤّ٘  إىل ًغنغٝ ًّ ؤبلٍ 

ٗ ألؤض عّددهت هوٌددتقني  هددذّٙ ِٙنقددْ٘    هسددغ ١ ٗ هطددغ ١ ٗ هلددنظٌني  هغددٚغ     

ٗ هعدددنفني ّدددّ  هِدددن  ٗ   ودددب  حملسدددِني ٗ هدددذّٙ إذ  فعوددد٘  فنسشدددٞ عٗ ظوٌددد٘   

عُنسددٍٔ ذكددغٗ     فنسددتغنغٗ  هددذُ٘بٍٔ ًٗددّ ٙغنددغ  هددذُ٘ب إ     ٗمل ٙصددغٗ    

دة  ٍٓ ًغنغٝ ًّ ؤبٍٔ ٗدِنت ػغٜ ًّ ؼتٔدن  ّوٟ ًن فعو٘  ٍٗٓ ٙعوٌْ٘ عٗه٣م 

 .  ألُٔنؤ جنههّٙ فٚٔن ُٗعٍ عدغ  هعنًوني 

   فسدريٗ   سِّ  بولٍ ًّ جوت  ه  فقني:  هغةٗٝ ّّ بنؿهٙح سبشنُٕ بهع ثٍ

 ًّٗ٘عددٞ ٗٓدده٠ هوِددن  بٚددنْ ٓددذ   مللددذبني ّن بددٞ كددنْ كٚددف فددنُعغٗ   ألؤض

ْ  ألّ ٗعُتٍ ؼةُ٘  ٗ  تِٔ٘  ٗ  هوٌتقني ٍ  إْ ود٘ ٍ  إْ ًدؤًِني  كِدت  فقده   دغ    سسدل

 ٗٙتخددذ آًِدد٘   هددذّٙ    ٗهددٚعوٍ  هِددن  بددني ُدده ٗهلن  ألٙددنَ ٗتوددم ًجوددٕ  ددغ   هقددَ٘ ًددس

 .   هلنفغّٙ ٗ شق آًِ٘   هذّٙ    ٗهٌٚشص  هعنملني وب   ٗ   شٔه ١ ًِلٍ

 ملعغكدٞ   ٓدذٖ    ّوٍٚٔ  ملشغكني  ُتصنؤ بأْ  ملؤًِني  آلٙنت ٓذٖ      طٌأْ

هٚس ٓ٘  هسِٞ  هجنبتٞ ، ٗإمنن ٓ٘ سندخ دنبغ بٌِٚن  هِصغ ٗ هغوبٞ    هِٔنٙٞ هلٍ ، 

ثٍ جنف ٍِّٔ ًدن عصدنبٍٔ ًدّ  ؾدغ   ٗ آل َ بدأْ  ملشدغكني عصدنبٍٔ ًجودٔن ٗ          

 ملعغكٞ ذ تٔن ، كب ا عْ ٓذٖ  ؿٚنٝ  ههُٚن ّدغض سنضدغ ٙقسدٌٔن    دٗ ا بدني     
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ْ عٗهٚن٢ٕ ٗعّه ٢ٕ ٗتبقٟ    ذهدم    آلجغٝ ُٗصغٓن ٗؤدن ٓن جنهص هوٌؤًِني ، ثدٍ إ

دريٍٓ ، ٗ صطنن١ هودبعض ًدٍِٔ شدٔه ١ ، ٗمتشٚصدنا هوبدن ني       ًّ هوٌؤًِني متٚٚة ا

ٗتِقٚتٍٔ ٗؽوٚصدٍٔ ًدّ  هدذُ٘ب ٗآفدنت  هِند٘  ، ٗقدق عّده ٢ٍٔ  هلدنفغّٙ ،         

 ؼقٚقنا هسِتٕ   دفع  هبنطى بنؿق ًتٟ  ستعوّ  ؿق ٗجوص ًّ  هش٘ ٢ب .

ثٍ بني هلٍ عْ طغٙق  ؾِدٞ قند٘ف بنمللدنؤٖ ، ٗد د ٖ  هصدب ٗ ؾٔدند ٗهدٚس       

عَ سسددبتٍ عْ تددهجو٘     ألًددنُٛ  هطددن٢غٝ  هدديت   تجبددت ّوددٟ  ملعنُددنٝ ٗ هتٌشددٚص     

 ؾِددٞ ٗملددن ٙعوددٍ     هددذّٙ دنٓددهٗ  ًددِلٍ ٗٙعوددٍ  هصددنبغّٙ ٗهقدده كِددتٍ متِددْ٘   

 . ْ  مل٘ت ًّ  بى عْ توقٖ٘ فقه ؤعٙتٌٖ٘ ٗعُتٍ تِعغٗ

ٗٙتددنبع  هقددغآْ  هلددغٍٙ تغبٚتددٕ هوِندد٘   ملؤًِددٞ ًتخددذ ا ًددّ عسدده خ  ملعغكددٞ 

ًٗن قٌده إ  ؤسد٘ي  ده جودت ًدّ  بودٕ  هغسدى عفدإْ          دؤٗسنا ٌّوٚٞ هذهم فقني: 

ًنت عٗ  تى  ُقوبدتٍ ّودٟ عّقدنبلٍ ًٗدّ ِٙقودب ّودٟ ّقبٚدٕ فودّ ٙطدغ    شد٣ٚنا           

  بدإذْ    كتنبدنا ًدؤدالا    ٗسٚذةٜ     هشنكغّٙ ًٗن كدنْ هدِنس عْ متد٘ت إ   

ًٗددّ ٙددغد ثدد٘ ب  هددهُٚن ُؤتددٕ ًِٔددن ًٗددّ ٙددغد ثدد٘ ب  آلجددغٝ ُؤتددٕ ًِٔددن ٗسددِذةٜ            

 هشنكغّٙ ٗكأّٙ ًّ ُيب  نتى ًعٕ ؤبْٚ٘ كجري فٌن ِٗٓ٘  ملن عصنبٍٔ   سدبٚى  

   ًٗن ضعن٘  ًٗن  ستلنُ٘  ٗ   وب  هصنبغّٙ ًٗن كدنْ  د٘هلٍ إ  عْ  دنه٘     

بِدددن ٗإسدددغ فِن   عًغُدددن ٗثبدددت ع ددده ًِن ٗ ُصدددغُن ّودددٟ  هقدددَ٘  ؤبِدددن  دندددغ هِدددن ذُ٘

 .  هلنفغّٙ فآتنٍٓ    ث٘ ب  ههُٚن ٗسسّ ث٘ ب  آلجغٝ ٗ   وب  حملسِني 

  تودم  هغدةٗٝ ، ٗسنهدٞ     عشنؤ    آلٙٞ  ألٗىل إىل سندثٞ إشنّٞ ًقتى  هِيب 

ٞ     هجبنت ٗد٘ب إىل ٗٗدٍٔٔ ، بعطٍٔ ًّ ٗ عت  هيت ٗ هلة ٞ  هلوع ٗ هدهفنع    ملعغكد

ّّ دٍِٙٔ ستٟ  هِٔنٙٞ ، عًدن  ملد٘ت  هدذٜ فدغٗ  ًدّ  ملعغكدٞ ج٘فدنا ًِدٕ فإمندن ٓد٘           

  طن١ ًبَ بإذُٕ تعنىل ، ٗهّ ٙقهًٕ  هجبنت ، ٗهّ ٙؤجغٖ  هلة ٞ ٗ هنغ ؤ .

 ملجى بصب  ألُبٚن١  هسنبقني ٗعتبنٍّٔ   سنسنت  ؾٔند سن٢وني  هلٍ ضغب ثٍ

 . فآتنٍٓ    ث٘ ب  ههُٚن ٗسسّ ث٘ ب  آلجغٝ       ملغنغٝ ٗ هجبنت

ثدٍ سدذؤ    سددبشنُٕ ّبدندٖ  ملدؤًِني ًددّ طنّدٞ  هلدنفغّٙ ٗ ملِددنفقني ، ألْ       

طنّتٍٔ تد٘ؤخ  ـسدغ ْ ، ًشدري ا بدذهم إىل تجبدٚط  ملِدنفقني ٗ ملشدغكني هدبعض         

بشغٍٓ ٗ هت٘كى ّوٕٚ ، ٗ ًٗ٘  تٕ بطنّتٕ ٗعًغٍٓ ،  هغةٗٝ إىل  ـغٗز ّّ  ملؤًِني

بإُٔ سٚوقٛ    و٘ب عّه ٢ٍٔ  ـ٘ف ًٍِٔ ٗ هذهٞ هلٍ بسدبب كندغٍٓ ٗشدغكٍٔ    
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ٙن عٙٔن  هذّٙ آًِ٘   ًع ًن  دجغٖ هلٍ    آلجغٝ ًّ  هعذ ب ٗ هِلني فقني تعنىل: 

إْ تطٚعدد٘   هددذّٙ كنددغٗ  ٙددغدٗكٍ ّوددٟ عّقددنبلٍ فتِقوبدد٘  جنسددغّٙ بددى           

ذّٙ كنغٗ   هغّب ادن عشدغك٘    ً٘ كٍ ٗٓ٘ جري  هِنصغّٙ سِوقٛ    و٘ب  ه

 . بن  ًن مل ِٙةي بٕ ّوٍٚٔ سوطنُنا ًٗأٗ ٍٓ  هِنؤ ٗب٣س ًج٠٘  هعنملني 

ٍ  سققٕ  هذٜ بنهِصغ سبشنُٕ ذّكغٍٓ ثٍ ٞ  عٗي   هلد ٍ  ّٗدهٖ  سسدب   ملعغكد ،  هلد

ًغكةٍٓ ، ٗضعن٘   فنؤ ٘  ٗهلٍِٔ ، ُصغتٍٔ  ستٌغت  هطنّٞ ّوٟ  ستٌغٗ  ٗه٘

ٗ بتال١ ، فأجذٗ     هلغٗب صنّهّٙ  ّق٘بٞ  هِصغٝ فننؤ تٍٔ ،  هغٌِٚٞ إدغ ١ عًنَ

ٍٛ ٙن ّبند     ))   ؾبى   ٙوْ٘ٗ ّوٟ ش١ٛ ٗ هغس٘ي ٙهٍّ٘ٓ   ُعجغ ٍٓ:  ٍٛ إه إه

فأثنبٍٔ دٌنا بغٍ هلٚال وةُ٘  ّوٟ ًن فنتٍٔ ٗ  ًن عصنبٍٔ ، ثٍ  ((عُن ؤس٘ي    

نسنا جنف بدٕ ّدٍِٔ ًدّ ذهدم  هغدٍ      ته ؤكٍٔ بغمحتٕ فعنن ٍِّٔ ، ٗعُةي ّوٍٚٔ ُع

فأسس٘  بنألًّ ٗ  ط٣ٌِنْ ، إ  ُنغ  وٚى عٌٓتٍٔ عُنسٍٔ ٗظِ٘  بن  ظدّ  هسد١٘   

، فدغد ّودٍٚٔ سدبشنُٕ بدأْ      ه٘ كنْ هِن ًّ  ألًغ شد١ٛ ًدن  توِدن ِٓٔدن      ٗ نه٘ : 

 مل٘ت ٗ ؿٚنٝ ًّ  هؤ    ، ًٗن دغ٠ فأًغٖ  هلدُ٘ٛ ٗ  سدبٚى إىل دفعدٕ ، ًٗدع     

٘  بدتال١ ٗ ًتشدنْ ملدن    هصدهٗؤ ًدّ  إل دنْ ٗ هِندنق ، ٗمتشدٚص هقود٘ب          ٓذ  فٔد 

 ملددؤًِني ٗتِقٚتٔدددن ٗتٔددذٙبٔن ممدددن ىنهطٔددن ًدددّ فسددند  هطبدددنع ٗتددةٙني  هشدددٚطنْ      

ٗهقه صه لٍ    ّٗدهٖ إذ ؼسدٍُ٘ٔ بإذُدٕ ستدٟ      ٗ ستٚال١  هغنوٞ  ني تعنىل : 

ًددنؼبْ٘ ًددِلٍ ًددّ  إذ  فشددوتٍ ٗتِددندّتٍ    ألًددغ ّٗصددٚتٍ ًددّ بعدده ًددن عؤ كددٍ

ٙغٙدده  هددهُٚن ًٗددِلٍ ًددّ ٙغٙدده  آلجددغٝ ثددٍ صددغفلٍ ّددٍِٔ هٚبتوددٚلٍ ٗهقدده ّنددن    

ّددِلٍ ٗ   ذٗ فطددى ّوددٟ  ملددؤًِني إذ تصددعهْٗ ٗ   توددْ٘ٗ ّوددٟ عسدده ٗ هغسدد٘ي   

ٙهّ٘كٍ   عجغ كٍ فأثنبلٍ دٌنا بغٍ هلٚال ؼةُد٘  ّودٟ ًدن فدنتلٍ ٗ  ًدن      

ٚلٍ ًّ بعده  هغدٍ عًِدٞ ُعنسدنا ٙغشدٟ      عصنبلٍ ٗ   جبري ان تعٌوْ٘ ثٍ عُةي ّو

طن٢نٞ ًِلٍ ٗطن٢ندٞ  ده عٌٓدتٍٔ عُنسدٍٔ ٙعِدْ٘ بدن  ددري  ؿدق ظدّ  ؾنٓوٚدٞ           

ٙق٘هْ٘ ٓى هِن ًّ  ألًغ ًّ شد١ٛ  دى إْ  ألًدغ كودٕ   ىندْ٘   عُنسدٍٔ ًدن          

ٙبددهْٗ هددم ٙق٘هددْ٘ هدد٘ كددنْ هِددن ًددّ  ألًددغ شدد١ٛ ًددن  توِددن ِٓٔددن  ددى هدد٘ كِددتٍ      

 هقتى إىل ًطندعٍٔ ٗهٚبتوٛ    ًن   صهٗؤكٍ  ّوٍٚٔ كتب ّٙ هذ هبد بٚ٘تلٍ

  ٗهٌٚشص ًن    و٘بلٍ ٗ   ّوٍٚ بذ ت  هصهٗؤ 
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ٞ  بسدبب  فدغٗ   إمنن  ملعغكٞ ًّ فغٗ   هذّٙ عْ سبشنُٕ عجب ثٍ  ؤتلب٘ٓدن   ًعصدٚ

ٗسقط٘  ،  ً٘  عٍٔ فرتك٘  فنستةهلٍ ، ًٍِٔ  هشٚطنْ ًٗلِت ، ُنَ٘سٍٔ دّةّت

 بعنٖ٘ ; ألُٕ سبشنُٕ ٙعوٍ عْ ذهم ًٍِٔ مل ٙلّ ّّ ُندنق ٗإمندن   ثٍ ته ؤكٍٔ   

إْ  هذّٙ ت٘ه٘  ًِلٍ َٙ٘  هتقدٟ  ؾٌعدنْ إمندن     ّّ ضعف  ّرت ٍٓ .  ني تعنىل: 

 .  ستةهلٍ  هشٚطنْ ببعض ًن كسب٘  ٗهقه ّنن    ٍِّٔ إْ    دن٘ؤ سوٍٚ 

ًِني ُٔنٍٓ ّدّ ًشدنبٔٞ   ٗتجبٚتنا ؿقٚقٞ  إل نْ بنهقطن١ ٗ هقهؤ   ُن٘   ملؤ

 هلدنفغّٙ   إسددِندٍٓ  ملدد٘ت ٗ ؿٚددنٝ إىل  ألسددبنب  هعددنٓغٝ  هبشتددٞ دددنفوني ّددّ  

ٙددن عٙٔددن  هددذّٙ آًِدد٘    تلُ٘دد٘        سددبشنُٕ  هددذٜ بٚددهٖ كددى شدد١ٛ ، فقددني:    

كنهذّٙ كنغٗ  ٗ نه٘  إلج٘ ٍُٔ إذ  ضدغب٘     ألؤض عٗ كدنُ٘  ددة ا هد٘ كدنُ٘       

هٚذعددى    ذهددم سسددغٝ    ودد٘بٍٔ ٗ   وٚددٛ ٗ ٚددت   ِّددهُن ًددن ًددنت٘  ًٗددن  تودد٘ 

ٗ   ّوٟ ان تعٌوْ٘ بصري ٗه٣ّ  توتٍ   سبٚى    عٗ ًتٍ ملغنغٝ ًدّ    ٗؤمحدٞ   

 . جري ممن هٌعْ٘ ٗه٣ّ ًتٍ عٗ  توتٍ إلىل    ؼشغْٗ 

 هدذٜ تعدٍغض هوقتدى عكجدغ ًدّ ًدغٝ ، ٗفدٍغ ِّدٕ          ٗ  هنتٞ سنُٚدٞ إىل  هدِيب   

بٕ ، ٗعصدنبٕ ًدّ  ؾٔده ًدن عصدنبٕ ; ٙدذّكغٖ سدبشنُٕ بغمحتدٕ هدٕ ،          ًععٍ عصشن

ٍّ ّوٕٚ ًّ  دتٌنع  و٘ب عصشنبٕ ّوٕٚ ، بسبب ًن ٗٓبٕ هٕ ًّ هني  ؾنُدب   ٗان ً

هلٍ ّٗعٍٚ  ألدب ًعٍٔ ، آًغ ا هٕ عْ ٙعن٘ ٌّّ ٓدغب ًدٍِٔ ، ٗٙسدتغنغ هلدٍ ، ٗ      

فبٌدن    ;  دني تعدنىل :   ٙرتن ًشنٗؤتٍٔ ، ٗهٚت٘كو٘  ّوٟ    فٔد٘  هِنصدغ ٗ ملعدني   

ؤمحٞ ًدّ    هِدت هلدٍ ٗهد٘ كِدت فعدنا دودٚغ  هقودب  ُنطد٘  ًدّ س٘هدم فدنّف             

ٍِّٔ ٗ ستغنغ هلٍ ٗشنٗؤٍٓ    ألًغ فإذ  ّةًدت فت٘كدى ّودٟ    إْ    ودب     

 ملتددد٘كوني إْ ِٙصدددغكٍ    فدددال دنهدددب هلدددٍ ٗإْ ىدددذهلٍ فٌدددّ ذ   هدددذٜ       

 . ؤًِْ٘ ِٙصغكٍ ًّ بعهٖ ّٗوٟ    فوٚت٘كى  مل

ثٍ ُنٟ ّّ ُبٕٚ ًن  لّ عْ تسغبٕ شٚنطني  ؾّ ٗ إلُدس إىل ّقد٘ي بعدض    

 ملؤًِني ًّ  ستٌني إسغ د  هغِن٢ٍ هِنسٕ ٗ  سدت٣جنؤ بٔدن دْٗ عصدشنبٕ ، ممده ا       

ٓذ  جٚ٘طنا ًّ  هت٘دٕٚ ههًنُٞ ٗ هِٔٛ ّدّ  هغود٘ي ٗت٘فٚدٞ  هِند٘  دْٗ إدشدنف .      

ًّٗ ٙغودى ٙدأت ادن ددى ٙدَ٘  هقٚنًدٞ ثدٍ تد٘فٟ          ًٗن كنْ هِيب عْ ٙغى  ني تعنىل: 

كى ُنس ان كسبت ٍٗٓ   ٙعوٌْ٘ عفٌّ  تبدع ؤضد٘ ْ    كٌدّ بدن١ بسدخط      

 . ًّ    ًٗأٗ ٖ دٍِٔ ٗب٣س  ملصري ٍٓ دؤدنت ِّه    ٗ   بصري ان ٙعٌوْ٘ 
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بدأّعٍ   -ؽنٚندنا ّدٍِٔ    -ثٍ ذّكدغٍٓ    سدبشنُٕ   عثِدن١ ٓدذٖ  حملِدٞ      

ٗ هيت إْ  دنبو٘  بٔدن كدى قِدٞ تِدنهلٍ تالشدت   دِبٔدن ، ٗٓدٛ ًٍِتدٕ           ُعٌٕ ّوٍٚٔ

ّوددٍٚٔ بٔددذ   هغسدد٘ي  هلددغٍٙ  هددذٜ عؤسددوٕ    ًددّ عُنسددٍٔ ٙتودد٘ ّوددٍٚٔ آٙنتددٕ           

 ٗٙةكٍٚٔ ٗٙعؤٌٍ  هلتنب ٗ ؿلٌٞ ٗىغدٍٔ ًّ  هعوٌنت إىل  هِ٘ؤ .

ٍّ    ّوٟ  ملؤًِني إذ بعدح فدٍٚٔ سد٘ ا ًدّ عُن      ني تعنىل:  سدٍٔ ٙتود٘   هقه ً

ّوددٍٚٔ آٙنتددٕ ٗٙددةكٍٚٔ ٗٙعؤٌددٍ  هلتددنب ٗ ؿلٌددٞ ٗإْ كددنُ٘  ًددّ  بددى هنددٛ       

 . ضالي ًبني 

ثٍ ؤٍد سبشنُٕ ّوٟ دٓشتٍٔ  ملتسن٢وٞ ّّ سبب  ـسنؤٝ ، ٗعجبٍٓ بأْ ذهم 

بسبب ُن٘سٍٔ  هيت تةّةّت عًنَ إددغ ١  هغٌِٚدٞ ، ٗإ  فقده ًّلدٍِٔ   بدهؤ ًدع       

 ٗ ٍٓ   تودم ًجودٛ ًدن عصدنب ًدٍِٔ   ٓدذٖ ،        وتٍٔ ٗضعنٍٔ ستٟ عصنب٘  ًّ ّده

ًٗددع ذهددم فٌددن دددغ٠ كوددٕ بقطددن٢ٕ ٗ ددهؤٖ ، ٗفٚددٕ سلددٍ كددجريٝ عٌٓٔددن متٚٚددة      

 ملِنفقني  هذّٙ ػغ ٗ  ّوٟ إظٔنؤ ًن   ُن٘سٍٔ ًّ  هِننق ٗ هلنغ .  ًّ  ملؤًِني

عٗملن عصنبتلٍ ًصٚبٞ  ه عصبتٍ ًجوٚٔن  وتٍ عُٟ ٓذ   ى ٓد٘ ًدّ     ني سبشنُٕ: 

لٍ إْ    ّودٟ كددى شدد١ٛ  دهٙغ ًٗددن عصددنبلٍ ٙدَ٘  هتقددٟ  ؾٌعددنْ    ِّده عُنسدد 

فبإذْ    ٗهٚعوٍ  ملؤًِني ٗهٚعوٍ  هذّٙ ُنفق٘  ٗ ٚى هلٍ تعنه٘   نتو٘    سدبٚى     

عٗ  دفع٘   نه٘  هد٘ ُعودٍ  تدن ا  تبعِدنكٍ ٓدٍ هولندغ ٣ً٘ٙدذ ع دغب ًدٍِٔ ه  دنْ           

ان ٙلتٌْ٘  هذّٙ  نه٘  إلجد٘ ٍُٔ   ٙق٘هْ٘ بأف٘ ٍٓٔ ًن هٚس    و٘بٍٔ ٗ   عّوٍ

 . ٗ عهٗ  ه٘ عطنُّ٘ن ًن  تو٘   ى فندؤ ٗ  ّّ عُنسلٍ  مل٘ت إْ كِتٍ صند ني 

ثٍ ّة ٠ ُبٕٚ ٗعٗهٚن١ٖ ٌّّ  تى ًٍِٔ   سبٚوٕ عسسّ تعةٙٞ ٗعهطٔنن ٗعدّنٓن 

ٗ  ؼسدٍي  هدذّٙ  تود٘    سدبٚى    عً٘ تدنا بدى        إىل  هغضن ان  طنٖ هلن فقني: 

عسٚن١ ِّه ؤبٍٔ ٙغد ْ٘ فدغسني ادن آتدنٍٓ    ًدّ فطدوٕ ٗٙستبشدغْٗ بنهدذّٙ مل        

ٙوشق٘  بٍٔ ًّ جونٍٔ ع  ج٘ف ّودٍٚٔ ٗ  ٓدٍ وةُدْ٘ ٙستبشدغْٗ بِعٌدٞ ًدّ          

 . ٗفطى ٗعْ      ٙطٚع عدغ  ملؤًِني 

ثٍ  ُتقى  هبٚنْ  إلهلدٛ إىل تصد٘ٙغ ً٘ دف  هعصدبٞ  ملؤًِدٞ  هديت  سدتذنبت          

٘ي بعدده كددى ًددن عصددنبٔن ًددّ  هقددغ  ، ٗجغدددت تتعقددب  غٙشددنا بعدده ذٓنبٔددن  ٗهوغسدد

ج٘فان ًّ  هلدغٝ ّودٟ  ملهِٙدٞ ، ٗمل تبدني ؽ٘ٙدف  هِدن  ًت٘كودٞ ّدى    ٗسدهٖ          

 هذّٙ  ستذنب٘    ٗ هغس٘ي  :  قققٞ بٔذ   مل٘ ف ًعِٟ  إل نْ ٗسقٚقتٕ فقني
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غ ّعدٍٚ  هدذّٙ  دني هلدٍ     ًّ بعه ًن عصنبٍٔ  هقدغ  هودذّٙ عسسدِ٘  ًدٍِٔ ٗ تقد٘  عدد      

 هِن  إْ  هِن   ه مجع٘  هلٍ فنجشٍ٘ٓ فة دٍٓ إ نُنا ٗ نه٘  سسبِن    ُٗعٍ 

 ه٘كٚى فنُقوب٘  بِعٌٞ ًّ    ٗفطى مل  سسٍٔ س١٘ ٗ تبع٘  ؤضد٘ ْ    ٗ    

ذٗ فطددى ّعددٍٚ إمنددن ذهلددٍ  هشددٚطنْ ىدد٘ف عٗهٚددن١ٖ فددال ؽددنفٍ٘ٓ ٗجددنفْ٘ إْ    

 . كِتٍ ًؤًِني 

ًٗ٘ سدنتٕ ًدّ    هقغآْ  هلغٍٙ  ؿهٙح ّدّ  هغدةٗٝ بتسدوٚٞ  هغسد٘ي     ٗجتٍ  

 ؿةْ  هذٜ عمٍل بٕ ٗٓد٘ ٙدغ٠  هلدنفغّٙ ًسدنؤّني   كندغٍٓ إىل  هِدنؤ ٗٓد٘          

 وم هلٍ ؤد ا ، ثٍ ً٘ سنتٕ عٙطنا ًّ  ؿةْ  هذٜ عصنبٕ ممن دغ٠ ألصشنبٕ ، ثٍ 

ددغ ١  ـسدنؤٝ   ًّ  ؿةْ  هدذٜ عصدنبٕ ٗٓد٘ ٙدغ٠  ألذ٠  هدذٜ عصدنب  هدهّ٘ٝ ًدّ         

  هيت ؿقت بنملسوٌني ،  ن٢الا هٕ :

  ٗ ش٣ٚنا  ٙطغٗ  هّ إٍُٔ  هلنغ   ٙسنؤّْ٘  هذّٙ وةُم      ٗٗهّ ٙطغ

ع   دّ٘تددٕ ، ٗهددّ ٙطددغٗ  محوددٞ ٓددذٖ  هددهّ٘ٝ ، ٗإمنددن تددغكٍٔ ُددندني ألُددٕ ٙغٙدده  

هدٍٚ  ٗ ده  سدتشق٘  ٓدذ   هعدذ ب  أل     هعى هلٍ سعنا    آلجغٝ ٗهلٍ ّدذ ب ّعدٍٚ   

إْ  هذّٙ  شرتٗ   هلندغ بنإل دنْ هدّ ٙطدغٗ          ألٍُٔ  شرتٗ   هلنغ بنإل نْ 

ش٣ٚنا ٗهلٍ ّذ ب عهٍٚ ٗ  وسي  هذّٙ كنغٗ  عمنن منودٛ هلدٍ جدري ألُنسدٍٔ إمندن      

 . منوٛ هلٍ هٚةد دٗ  إمثنا ٗهلٍ ّذ ب ًٔني 

ٌّددّ ثددٍ ٗ سددٟ  ملددؤًِني  ددن٢الا هلددٍ: إْ ًددن عصددنبلٍ إمنددن ٓدد٘ متٚٚددة هلددٍ    

 نغط   صن٘فلٍ ًدّ  ملِدنفقني  هدذّٙ ٙةٌّدْ٘ عُٔدٍ ًدِلٍ ; ستدٟ تعوٌدٍ٘ٓ         

ٗؼدددذؤٍٗٓ بدددذهم ، عًدددن ٓددد٘ سدددبشنُٕ فٔددد٘ ٙعؤٌدددٍ ، ٗهلِدددٕ ًدددن كدددنْ هدددٕ عْ  

ٙطوعلٍ كولدٍ ّودٟ  هغٚدب ، ٗهلدّ ٙطودع بعطدنا ممدّ  دتبدنٍٓ ًدّ ؤسدوٕ ،           

 فتٌسل٘  بإ نُلٍ ٗ تقْ٘ فإْ فعوتٍ ذهم فولٍ عدغ ّعٍٚ .

ًن كنْ    هٚذؤ  ملؤًِني ّوٟ ًن عُتٍ ّوٕٚ ستٟ  ٚة  ـبٚح  :  ني تعنىل

ًّ  هطٚب ًٗن كنْ    هٚطوعلٍ ّوٟ  هغٚب ٗهلدّ    هدتيب ًدّ ؤسدوٕ ًدّ      

 . ٙشن١ فآًِ٘  بن  ٗؤسوٕ ٗإْ تؤًِ٘  ٗتتق٘  فولٍ عدغ ّعٍٚ 
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  ملصندؤ ٗ ملغ دع

 

  هقغآْ  هلغٍٙ -

-  ّ ٓدد ، ؼقٚدق: د .   287 هطدشنن  هشدٚبنُٛ ،  ملتد٘فٟ سدِٞ       آلسند ٗ ملجنُٛ ألمحه بّ ٌّغٗ بد

 ٓد1411 هغٙنض  -، د ؤ  هغ ٙٞ  1بنسٍ فٚصى  ؾ٘ بغٝ ، ط

  كتنن١ ان تطٌِٕ ًّ ًغندٜ ؤسد٘ي    ٗ هجالثدٞ  ـوندن١ ألبدٛ  هغبٚدع سدوٌٚنْ بدّ ً٘سدٟ          -

ّدنمل  ،  1ٓد ، ؼقٚق: د .قٌه كٌني  ههّٙ ّدة  هدهّٙ ّودٛ ، ط   634 هلالّٛ  ألُههسٛ 

 1997َبريٗت - هلتب 

ٓدد ، ًلتبدٞ   774 هبه ٙٞ ٗ هِٔنٙٞ إلمسنّٚى بّ ٌّغ بّ كجري  هقغشٛ عبٛ  هنده ١ ،  ملتد٘فٟ    -

 بريٗت - ملعنؤف 

، د ؤ  هلتب  هعوٌٚٞ  1ٓد ، ص310تنؤٙخ  ألًٍ ٗ ملو٘ن حملٌه بّ دغٙغ  هطبٜ  ملت٘فٟ سِٞ  -

 ٓد1407بريٗت  -

-    ٜ ٓددد ، ؼقٚددق: د . عكددغَ ضددٚن١   240 ملتدد٘فٟ سددِٞ   تددنؤٙخ جوٚنددٞ بددّ جٚددنط  هوٚجددٛ  هعصددنغ

 ٓد1397دًشق ، بريٗت  -، د ؤ  هقوٍ ، ًؤسسٞ  هغسنهٞ  2 هعٌغٜ ، ط

،  1ٓد ، ط902 هتشنٞ  هوطٚنٞ   تنؤٙخ  ملهِٙٞ  هشغٙنٞ هشٌس  ههّٙ  هسخنٜٗ  ملت٘فٟ سِٞ  -

 1993َبريٗت  -د ؤ  هلتب  هعوٌٚٞ 

ٓدد ، ط  مللتبدٞ  هعوٌٚدٞ    741ه  ملطغٜ  ملت٘فٟ سِٞ  هتعغٙف ان آُست  هلذغٝ حملٌه بّ عمح -

 ٓد1402 ملهِٙٞ  ملِ٘ؤٝ  -

 ٓد .1405بريٗت  -ٓد ، د ؤ  هنلغ 310تنسري  بّ دغٙغ  هطبٜ  ملت٘فٟ سِٞ  -

ٓددد ، ؼقٚددق: د . ًصددطنٟ ًسددوٍ 211تنسددري ّبدده  هددغد ق بددّ ٌٓددنَ  هصددِعنُٛ  ملتدد٘فٟ سددِٞ   -

 ٓد1410 هغٙنض  -، ًلتبٞ  هغشه  1قٌه ، ط

 -ٓد ، ط د ؤ  هنلدغ  911 ههؤ  ملِج٘ؤ    هتنسري بنملأث٘ؤ ، هوشنفغ  هسٚ٘طٛ  ملت٘فٟ سِٞ  -

 1993َبريٗت 

ٓد ، ؼقٚق: 463 ههؤؤ    جتصنؤ  ملغندٜ ٗ هسري ، هٚ٘سف بّ ّبه  هب  هٌِغٜ  ملت٘فٟ سِٞ  -

 ٓد1403 هقنٓغٝ  -، د ؤ  ملعنؤف  2ش٘ ٛ ضٚف ، ط

ٓد ، ؼقٚدق: ّدنًغ سسدّ    301 ؿسّ  هنغٙنبٛ  ملت٘فٟ سِٞ  د ٢ى  هِب٘ٝ ؾعنغ بّ قٌه بّ -

 ٓد1406ًلٞ  مللغًٞ  -، د ؤ سغ ١  1صبٜ ، ط

 هددغٗض  ألُددف   تنسددري  هسددريٝ  هِب٘ٙددٞ  بددّ ٓشددنَ ، ّبدده  هددغمحّ بددّ ّبدده    ـجعٌددٛ      -

 -، د ؤ  هلتدب  هعوٌٚدٞ    1ٓد ، ؼقٚدق: فدهٜ ًِصد٘ؤ  هشد٘ؤ٠ ، ط    581 هسٔٚوٛ  ملت٘فٟ 

 1997َ - 1418بريٗت 
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ٓددد ، 751د د  ملعددند   ٓددهٜ جددري  هعبددند حملٌدده بددّ عبددٛ بلددغ عٙدد٘ب  هةؤّددٛ  ملتدد٘فٟ سددِٞ       -

ًلتبدٞ   -، ًؤسسٞ  هغسدنهٞ   14ّبه  هقندؤ  ألؤُن ٗط ، ط  -ؼقٚق: شعٚب  ألؤُن ٗط 

 1986َ - 1407 هل٘ٙت  -بريٗت  - ملِنؤ  إلسالًٚٞ 

ه بدّ ٙ٘سدف  هصدنؿٛ  هشدنًٛ  ملتد٘فٟ سدِٞ       سبى  هله٠ ٗ هغشند   سريٝ جري  هعبند ، حملٌد  -

بدريٗت   -، د ؤ  هلتب  هعوٌٚٞ  1ٓد ، ؼقٚق: ّندي عمحه ّبه  ؾ٘ د بن شرت ن ، ط942

 ٓد1413

ٓددد ، ؼقٚددق: د . ّبدده  هغنددنؤ  303 هسددِّ  هلددب٠ ألمحدده بددّ شددعٚب  هِسددن٢ٛ  ملتدد٘فٟ سددِٞ    -

 ٓد1411بريٗت -، د ؤ  هلتب  هعوٌٚٞ  1سوٌٚنْ  هبِهؤ ُٛ ، ط

ٓد ، ؼقٚق: قٌه ّبده  هقدندؤ ّطدن ، ط ًلتبدٞ     458 هسِّ  هلب٠ هوبٚٔقٛ  ملت٘فٟ سِٞ  -

 ٓد1414ًلٞ  مللغًٞ  -د ؤ  هبند 

سددريٝ  بددّ إسددشنق  ملسددٌنٝ بلتددنب  ملبتددهع ٗ ملبعددح ٗ ملغددندٜ ، حملٌدده بددّ إسددشنق بددّ ٙسددنؤ     -

 نخ هوتعغٙب   ، ُشغ: ًعٔه  ههؤ سنت ٗ ألع ٓد ، ؼقٚق: قٌه محٚه151 ملت٘فٟ سِٞ 

، ؼقٚق: طٕ  ٓد213 سِٞ  ملت٘فٟ ،  ملعنفغٜ  ؿٌريٜ عٙ٘ب بّ ٓشنَ بّ  ملوم هعبه  هِب٘ٙٞ  هسريٝ -

 ٓد1411بريٗت  -، د ؤ  ؾٚى  1ّبه  هغ١ٗف سعه ، ط

ٓد ، ؼقٚق: شعٚب  ألؤُؤٗط ، 354صشٚض  بّ سبنْ عبٛ سنمت  هتٌٌٚٛ  هبسيت  ملت٘فٟ سِٞ  -

 ٓد .1414ت بريٗ –، ًؤسسٞ  هغسنهٞ  2ط

ٓدد ، ؼقٚدق: د . ًصدطنٟ دٙدب     256صشٚض  إلًنَ قٌه بّ إمسنّٚى  هبخنؤٜ  ملتد٘فٟ سدِٞ    -

 ٓد1407بريٗت  –، د ؤ  بّ كجري  3 هبغن ، ط

 هطبقدنت  هلددب٠ حملٌدده بددّ سدعه بددّ ًِٚددع عبددٛ ّبده    هبصددغٜ  هةٓددغٜ ،  ملتدد٘فٟ سددِٞ      -

 بريٗت -ٓد ، د ؤ صندؤ 230

ٜ ٗ هشدٌن٢ى ٗ هسدري ، حملٌده بدّ ّبده    بدّ سدٚه  هِدن   ملتد٘فٟ          ّْٚ٘  ألثغ   فِْ٘  ملغدند  -

 ٓد1406ٓد ، ط ًؤسسٞ ّة  ههّٙ هوطبنّٞ ٗ هِشغ ، 671سِٞ 

ٓددد ، ؼقٚددق: قددب  هددهّٙ   852فددتض  هبددنؤٜ ، هوشددنفغ  بددّ سذددغ  هعسددقالُٛ  ملتدد٘فٟ سددِٞ     -

 بريٗت - ـطٚب ، ط د ؤ  ملعغفٞ 

 -، د ؤ صدندؤ   1ٓدد ، ط 711غٙقٛ  ملصدغٜ ،  هسنْ  هعغب حملٌه بّ ًلغَ بّ ًِع٘ؤ  ألف -

 بريٗت

 -ٓددد ، د ؤ  هغٙددنْ هوددرت خ 807فٌددع  هةٗ ٢دده ، هعوددٛ بددّ عبددٛ بلددغ  هلٚتٌددٛ  ملتدد٘فٟ سددِٞ    -

 ٓد1407 هقنٓغٝ 

ٓد ، ؼقٚدق:  405 ملستهؤن ّوٟ  هصشٚشني ألبٛ ّبه     ؿنكٍ  هِٚسنب٘ؤٜ  ملت٘فٟ سِٞ  -

 ٓد1411بريٗت - هعوٌٚٞ  ، د ؤ  هلتب 1ًصطنٟ ّبه  هقندؤ ّطن ، ط

 ًصغ -ٓد ، ًؤسسٞ  غطبٞ 241ًسِه  إلًنَ عمحه بّ سِبى  هشٚبنُٛ  ملت٘فٟ سِٞ  -
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ٓد ، ؼقٚق: ّنًغ عمحده سٚدهؤ ،   230ًسِه ّوٛ بّ  ؾعه  ؾ٘ٓغٜ  هبغه دٜ  ملت٘فٟ سِٞ  -

 ٓد1410بريٗت  -، ًؤسسٞ ُندؤ  1ط

 بريٗت -ٓد ، ط د ؤ  هنلغ 626 ًعذٍ  هبوه ْ هٚن ٘ت بّ ّبه     ؿٌٜ٘ ، ملت٘فٟ سِٞ -

ٓد ، ؼقٚق: محهٜ بّ 360 ملعذٍ  هلبري هسوٌٚنْ بّ عمحه بّ عٙ٘ب  هطب ُٛ  ملت٘فٟ سِٞ  -

 ٓد1404 مل٘صى  -، ًلتبٞ  هعوَ٘ ٗ ؿلٍ  2ّبه  جملٚه ، ط

ٓد ، ؼقٚدق:  487ًعذٍ ًن  ستعذٍ هعبه    بّ ّبه  هعةٙة  هبلغٜ  ألُههسٛ  ملت٘فٟ سِٞ  -

 ٓد1403بريٗت  -، ّنمل  هلتب  3قن ، طًصطنٟ  هس

ٓددد ، ؼقٚددق: 911ٗفددن١  ه٘فددن بأجبددنؤ د ؤ  ملصددطنٟ هعوددٛ بددّ عمحدده  هسددٌٔ٘دٜ  ملتدد٘فٟ سددِٞ   -

 ٓد1401بريٗت  -، د ؤ إسٚن١  هرت خ  3قٌه قٚٛ  ههّٙ ّبه  ؿٌٚه ، ط
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