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 تنزيل السكينة على قناديل المدينة
 هـ(756لحقُ الدٍن أبُ اسبطن علُ بن عةد الكايف الطةكُ الػافعُ )

 ( الرانُ) القطم 
 
 

 د. مصطفٓ عماز منال
 باظز ًزَٖظ قطم املدطٌطاد ًالٌذاٖق

 مبسكص حبٌس ًدزاضاد املدٍنْ املنٌزّ
 

، ع٢ً شانٓٗا أفطٌ ايصال٠٬   اهلجر٠ ، دار / ١ ايعرٜف١فٓٓتكٌ إىل املدٜٓ... 

 ِ ٍ ٚايتصالًٝ ، أَالا املصالالجد فكالالد  نرْالالا    : فٝٗالالا املصالجد ٚاةجالالر٠ امل  ُالال١   ، ْٚكالاٛل

: إٕ  ، ٚقًٓالالا (1)حهاِل املصالا د ا ايتخًٝالال١ ٚق ًٝالل ايكٓادٜالٌ ايالالضٖ  ٚايفطال١ فٝٗالا       

، َٚٔ  إيٝٗا (3)اييت ٫قعد ايرحاٍ (2)أٚىل بضيو َٔ شا٥ر املصا د َصجد ايٓيب 

َصجد بٝت املكدط ٚإٕ ناْت ايرحاٍ قعد إيٝ٘ ، َٚٔ َصجد َه١ عٓالد َايالو   


 ب٬ إظهاٍ . (4)

ٍ بتفطالالٌٝ َهالال١       ٚقًٓالا  : إْالا٘ل متُالالٌ إٔ ٜكالالاٍ بهٚيٜٛتالا٘ل عًالال٢ َالالضٖ  َالالٔ ٜكالاٛل

، ٚيالضيو نالإ    َٔ جمالاٚر٠ ايالٓيب    (5)أٜطًا، ملا خيتص ب٘ ٖضا املصجد ايعرٜف
                                                                 

 . 212:  ، ص : اسبادِ عػس( : العدد الطابق من اجمللْ )أِ انظس (1)

س الطـةكُ ذـم      (2) اث  ذكسنـا  ًقـد :  قــاس  ذكـس الفوًشببـادِ قـٌـ ٌ  ، ذلـ   عـن  ازبـٌـ ــ ٌزشَ  ًل ٌزشْ  شَـ  مــ   ًازجكةـى  ذلــ   ُمصَـ

ز  العظـَم  الـنيب  بوـرا  جعاىل اهلل غسفى الرِ  النيب مطصُد لكان املطاشِد بعض يف كساهْ  أًىل العمـَم  ًالنٌـ

 .ذل  عن ًجطووِي بحنصٍوِى

َـى  ًقـ   أمـس  أنـى  الطزـس   ِْ  بـ   اشبـال ُ  ف زهم  أً مجـاهوهم  ًذهـت  اجملحوـدٍن،  األٖمـ  ظسمحـى  إىل كـروهم  أً مجوٌـ

اشي  ًعـد    ًأكرــسَ  ، ًشٍنحوـا  الـدنَا  شخـاز   عـن  النــاع  أبعَـدَ   ًمػـسفى  الػـسٍ   احملـ   هــرا  صـاظت  ألـَظ  ، شٌـ

 .  3/1324. املغامن ؟ صفٌها إىل ًااللحفاد إلَوا النزَظِس عن َجَصن ةّا اشبلق

َـى أن كـ  ذلـ    ٍكـن        ّ الـنيب  : ًمـن جممـ  ضـو    ًكرا قاس الطموٌدِ يف ًفـإ الٌفـا   ًأظٌالـى   خيـ  عل

 . 2/370ًفإ الٌفا .اهـ .  ، هرا الرِ أعحقدي ٍعصةى يف ظَاجى

 : لعلوا شاٖدّ . : إال ، ًكحت علٓ اهلامؼ بصٍادّ (ث)يف  (3)

 . 1/93 ، ًفإ الٌفا 3/81: فحػ الةازِ  انظس.  ألنى من القاٖل  بحفطَ  املدٍنْ علٓ مكْ (4)

 ، ًمابعدها . 185 : : إعال  الطاشد ص ًانظس (5)

 /ثغ15ؼ
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، ٚمل ٜهٔ ٜف ٌ  يو ا َصجد  (1)يصٛت فٝ٘ميٓع َٔ رفع ا اخلطاب  بٔ عُر

، ٚٚ ٛب َ اًَتا٘ل اٯٕ نُالا نالإ     ، َٚا  اى إ٫ يٮدب َع رشٍٛ اهلل  َه١

َّا نإ بني أظٗرْا ٌٳ ب٘ َي َٳ ، ٚناْت عا٥ع١ رضالٞ اهلل عٓٗالا قصالُعٴ     ٜٳج ٴ إٔ ٜٴ ٳا

ت  ا ٜٴطرب ٚاملصُارٳ ، ٜٴٛقٳد ايٛقدٳ ٘  املطٝفال١  ايبٝاٛل ٍ  ، بال ٚ  ٫ : فتكاٛل ٍٳ  اقٴال٪    (2)اهلل رٳشٴاٛل

٘ٴ  ال ٙ          ٚع٢ً آي٘ ق  َالا ٫ ٜٳصالتخك ،  ، فُٔ ٖالضا ايٛ ا٘ل ٜصالتخلٴ َالٔ ايت  الِٝ ٚايتاٛل

اٙٴ إ٫         )):  ٚقالالد قالالاٍ   ٌٴ َالالٔ أيالالف صالال٠٬ فُٝالالا شالاٛل صٳالال٠٬يف ا َصالالجدٟ ٖالالضا أفطالال

ّٳد  ((املصجدٳ راةرا
(3()4) . 

(5)ا٭يف دٕٚ مبا اةراّ املصجد َٔ أفطٌ ٜهٕٛ َايو ف ٓد
(6)ٚعٓدْا ، 

ٚعٓد  / 

(7)ايص٠٬ َٔ أفطٌ اةراّ املصجد ا ايص٠٬ : ٚاةٓاب١ً ٚعٓد اةٓف١ٝ
 فٝ٘ 

(8()9)
 . 

                                                                 

ٍـد قـاس      (1) :  ، فقــاس  ، فنظـسد فـاذا عمـس بـن اشبطـاث      ، فعصـة  زشـ    : كنـخ قاٖمـّا يف املطــصد    عـن الطـاٖت بـن ٍص

: لـٌـ   ، قــاس  : مــن أهــ  الطـاٖ     أً: مـن أٍــن أنحمــا؟ قـاال     ؟ : مــن أنحمــا   ، قـاس  ، فصٗحــى بومــا   اذهـت فــمج  بوـرٍن   

س اهلل   ةلد ألًشعحكماكنحما من أه  ال ِ  .  ، جسفعان أصٌاجكما يف مطصد زضٌـ ،  ، يف الصـالّ  أخسشـى الةدـاز

 . 470:  ، زقم باث زف  الصٌد يف املطاشد

َـٓ ) كمـا يف ًفـإ الٌفـا      . ًمـن طسٍقـى   131زًاي ابن شبالْ يف أخةاز املدٍنْ ص  (2) ( ، ً ابـن النصـاز يف    2/559: حي

 . 148 ، ص طاكس يف إذبا  الصاٖس، ًابن ع 197الدزّ الرمَنْ ص 

 : كربٌي . ًابن شبالْ

 ضقطخ من األص ، ًاملرةخ من )ث(.. (3)

َـى   (4) ٍـسّ ، ًابـن عمـس           محفـق عل ، بـاث فطـ  الصـالّ مبطــصد      : يف اسبــض  : زًاي مطـلم مــن عـدّ طـسأ عـن أبــُ هس

 ( .165-9/163، )صعَػ مطلم بػسح النًٌِ  مكْ ًاملدٍنْ

اي إال املطـصد اسبـسا             )):  ، بلفـ   ًأخسشى الةدازِ مـن   (( صـالّ يف مطـصدِ هـرا خـو مـن ألـ  صـالّ فَمـا ضٌـ

 . 1190:  ، زقم ، باث فط  الصالّ يف مطصد مكْ ًاملدٍنْ ، يف الصالّ طسٍق أبُ هسٍسّ 

 . 2/290ً  6/17زًاي أغوت عن مال  ، ًقالى ابن ناف  صاظةى.  الحموَد  (5)

   الصبوِ. : عةد اهلل بن ناف ًابن ناف  هٌ

ٍػم  الٌاظد فَلص  أن جكٌن الصالّ يف مطصد املدٍنْ أفطـ  مـن الصـالّ يف     ( دًن) : لف   قاس ابن عةد الرب

عـن ابـن عةـد الـرب      3/81ًظكاي ابـن ظصـس يف الفـحػ     6/19الحموَد .  مطصد مكْ بحطعماْٖ ًجط  ًجطع  صالّ

 : ًظطة  بقٌس ٍؤًس إىل هرا ضعفّا . ذم قاس

 فعَْ..أِ الػا (6)

س         ))يف األص  ظاغَْ نصوا  (7)  قـاس :  أنـى   زًٔ ابـن عةـاع    ًما بعـد مكْـ بقعْـ أفطـ  مـن مدٍنْـ السضٌـ

صالّ يف مطصد املدٍنْ بعػسّ بال  صالّ ، ًصالّ يف مطصد األقصٓ بمل  صالّ ًصالّ يف مطـصد اسبـسا     ))

ْٗـ ألـ  صـالّ     ُ     اهــ . ٍعـ  أنـى    .  . إظَـإ يف كحـاث أضـساز اسبـض     ((مب ، ًهـٌـ   يف كحـاث إظَـإ علٌـ  الـدٍن للغصالـ

 . هكرا جبملحى غسٍت : 4/284 املحق  الطادّ إذبا  يف كما العساقُ ًقاس ، ًزًِ : بقٌلى صدزي ًقد ، فَى

 : مطصد املدٍنْ . أِ (8)

 ..119 ، ص ، إعال  الطاشد 2/144، ًفإ الٌفا  3/80، فحػ الةازِ  9/163انظس : غسح النًٌِ  (9)
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ٌٖ ٜجبت ٖضٙ ايفط١ًٝ  ، إ ا ٚشع عُا نإ عًٝ٘ ا زَٔ ايٓيب  : ٚاختًفٛا

 ؟ ي٘ ، أٚ خيتص بايكدر ايضٟ نإ ا زَٓ٘ 

(1)رإيٝ٘د يٲظار٠ ،  ايٟٓٛٚ ا٫ختصاص رأ٣ ٚممٔ
(( ٖضا َصجدٟ )) : بكٛي٘ 

(2)
  ،

، نُالا   ، ٚأْ٘ يٛ ٚشع َُٗالا ٚشالع فٗاٛل َصالجدٙ     ، ٚرأ٣ مجاع١ عدّ ا٫ختصاص

 . (3)، فإٕ قًو ايفط١ًٝ ثابت١ ي٘ ا َصجد َه١ إ ا ٚشع

.  (4)نإ ا حٝاق٘ شب ني  راعًا ا شتني  راعًا  ايٓيب َصجدٳ إٕ : ٚقد قٌٝ

٘  ، ٚمل ٜغال    ، ٚزاد فٝا٘ل عُالر   (5)ظال٦ٝاً  بهالر  أبٛ فٝ٘ ٜسد ٚمل.  ، ثاِل زاد   (6)صالف١ بٓا٥ال

ٖٚالالٞ   - (7)، ٚبٓالال٢  الالدارٙ باةجالالار٠ املٓكوٛظٳالال١ ٚايَكصَّالال١     فٝالا٘ل عجُالالإ زٜالالاد٠ نالالب ٠   

٘ٴ بايصَّاج - اْيجٳَِصُّ ٓٵكوٛظٳ١ ٚشٳَكَف َٳ ُٳدٳٙٴ َٔ حجار٠   . (9()8)ٚ  ٌ عٳ

                                                                 

 قطخ من األص  ًاملرةخ من )ث( .ض (1)

َـى بعـدي    الـرِ كـان يف شمانـى دًن مـا     : ًاعلم أن هري الفطَلْ طبحصْ بنفظ مطـصدي   قاس النًٌِ (2) ٍـد ف ،  ش

 ُ ُ  حيـسص  أن فَنةغـ ٓ  املصـل ِ  أكـد  ًقـد  . 9/166 مطـلم  صـعَػ  غــسح  ، 8/209 اجملمٌـ    ذلـ .  علـ ً  : بقٌلــى  ذلـ   النٌـ

 . 165، ص  : اإلٍطاح يف املناض  ًانظس.  ، ب  ٍعم مجَ  اسبس  ْخبال  مطصد مكْ فانى ٍػم  مجَ  مك

ِ  قـاس  العلـم.  أه  مجوٌز زأِ ًهرا (3) ّ  الحدصـَ   إىل ذهـت  مـن  ًمحمطـ   : الطـموٌد ِ  :  قٌلـى  يف اإلغـاز  مطـصد

َـدف   بوا شإ إمنا  ًلعلى ، هرا مطصدِ ٌَه مَ  ل س  جَـ ْ  املطـاشد  ضـاٖس  دخٌـ ب َـى  املنطٌـ ْ  إل  ال ، املطـصد  هـرا  غـو  باملدٍنـ

َـى  ضـَصاد  مـا  إلخـساط  ِ  ضَـلممَ  ًقـد  : قـاس  ذـم  . ف ً ْ  أن النـٌـ ٍـدَ  َجعُـم   اسبـسا   املطـصد  يف املطـاعف َـى  ماش  مطــصد  فلـَكن  ، ف

َـى  ٍـدس  الرِ ًهٌ : قاس ، جَمَْ ابن أغاز كما ، كرل  املدٍنْ ْ  كـال   عل  األمـس  ًكـان  ، ًعملـوم  املحقـدم   األٖمـ

َـى  ُ  ًعرمــان  عمــس  عوــد  يف عل ْ  يف شاد منومــا  كــالّ  فــان  ، عنومــا  اهلل زضــ ــ  الصــلٌاد  يف مقامــى  ًكــان  ، املطــصد  قةل

ّ  يف اشبمـظ  ٍــاد ِ  األًس الصــ   مقــا   ًكــرل   الص ٌ  الــر ن  أن ًميحنــ   ، فَــى  ماٍقــا   أفطـ   هــ ّ  جكـٌـ  غــو  يف الصــال

 ًمـا  : قـاس  ذـم  مطـصدي.  غـو  يف ٍصلٌن كانٌا األًس ًالصفٌ  اشبلفإ ٍكٌن ًأن ، مطصدي يف منوا أفط  مطصدي

س  إىل ٍػـو  - املحـمخسٍن  بعـض  أن إال ، هـرا  خـال   الطـل   مـن  أظـد  عن بلغ  ِ  قٌـ ً  مـن  لَطـخ  هـري  أن ذكـس  - النٌـ

 . 423-27/419 جَمَْ ابن فحأً صبمٌ  : ًانظس ، 2/72 الٌفا ًفإ . ذل  يف ضلفّا لى ًماعلمخ ، مطصدي

 . 1/418، املغامن املطابْ  114، ص  : الدزّ الرمَنْ انظس (4)

 . 2/225، ًفإ الٌفا  1/418املغامن .  يف املطصد غَّٗا ألنى اغحغ  بالفحػ :   ٍصد أبٌ بكس  ه  الطوقاس أ (5)

ٍــادّ عمـس     .  ، ًأعـاد عمـدي خػــةاّ    أِ بنـاي بـاللدي ًازبسٍــد    (6) ِ  انظـس ًصـ  ش ، بــاث   ، كحــاث الصـالّ   يف الةدـاز

 . 446:  ، زقم بنَان املطصد

 . 2/225، ًفإ الٌفا  419-1/418: املغامن  . انظس ًللحٌض  يف شٍادّ عمس 

 . )قص ( 7/76اللطان .  : اسبصازّ من ازب  ، ًقَ  ، لغْ ظصاشٍْ القصْ : ازب  (7)

 . 452،  ضنن أبُ داًد.  ، ًكطسها( : فحػ ازبَم )فَى لغحان : القصْ : ازب  قاس أبٌ داًد

 . 1/643 : فحػ الةازِ انظس.  ، ًلَطخ بى : جػةى ازب  اس اشبطابُق

 . )ضاط( 249، ص  القامٌع.  : غصس الطاط (8)

 . 1/540.  : نٌ  من اشبػت معسً  ٍؤجٓ بى من اهلند ًيف فحػ الةازِ

َْـ      ، ًٍرهت طٌاّل ًعسضّا : غصس ٍعظم شدّا : الطاط ًيف اإلفصاح يف فقى اللغْ ، ًلـى ًزأ أمرـاس الـ اع الدٍلم

 . 2/1117ـ. اه.  ًالٍنةخ إال بةالد اهلند ًالصنض ، فَغطٓ السش  بالٌزقْ منى فحكنى من املطس

ــس  للحٌضــ  يف شٍـــادّ عرمـــان     (9) ْ   ، انظـ ــ ــدزّ الرمَنـ ّ   156-155، ص  : الـ ــس ــق النصـ َـ ، املغـــامن   48-47 ، ص ، ذبق

 . 2/248، ًفإ الٌفا  1/421املطابْ 



  192 المنورة المدينة ودرادات بحوث مركز مجلة
٘      ا -ثاِل زاد فٝا٘ل ايٛيٝالالد     -  ٫ٜٚال١ عُالالر بالٔ عبالالد اي سٜالس عًالال٢ املدٜٓال١ َٚباظالالرق

 . (2)َٚا٤ ايضٖ  (1)جٚعٌُ شكف٘ بايصَّا

ٌٳ   ٚنإ ايٛيٝد أرشٌ إىل ًَو ايرّٚ : إْٞ أرٜد إٔ أبين َصجد ْبٝٓا ، فهرشال

، ٚظ٦ًٝا َٔ آ٫ت  ; عُا٫ً ، ٚأرب ني قبطًٝا ، ٚأرب ني رًَٚٝا بهرب ني أيف دٜٓار إيٝ٘

 . (3)اي ُار٠

،  (4)ٚشب ني إحد٣ ش١ٓ ا ٚظرفات حمرابًا ي٘ عٌُ َٔ أٍٚ اي سٜس عبد بٔ ٚعُر

 ، ٚإٕ قغ  بٓا٩ٙ . ع٢ً َا ٖٛ ايّٝٛ ا املكدار (5)، ثِ ٚش ٘ املٗدٟ

 : فص 

ايعرٜف١ امل  ١ُ فت ًٝل ايكٓادٌٜ ايالضٖ  فٝٗالا أَالر َ تالاد َالٔ       أَا اةجر٠ /

، ٚايضٜٔ  نرٚا اخل٬ف ا املصا د  (6)أْٗا أٚىل بضيو َٔ   ٖا ٫ٚ ظو ، زَإ

ا هلالالا   ا ملصالالجد ايالالٓيب  ، نُالالا مل ٜت ر املصالا د مل ٜالالضنرٖٚا ٫ٚ ق راضالاٛل ،  ضالاٛل

ٚنِ َٔ عامل ٚصاحل َالٔ أقطالار ا٭رق قالد أقاٖالا يًسٜالار٠ ٚمل مصالٌ َالٔ أحالد         

، فٗضا ٚحدٙ ناٍف ا اي ًِ بالاوٛاز َالع    (8)اييت ٖٓاى (7)رايضٖ د إْهار يًكٓادٌٜ
                                                                 

 )ضقفى بالطاط( . : )ذم شاد( إىل: ضقط من )ث( من قٌلى  (1)

 . 2/262، ًفإ الٌفا  1/422، املغامن  49، ص  : ذبقَق النصسّ ، انظس الٌلَد للحٌض  يف شٍادّ (2)

 . 122-116، ص  زًٔ هرا اشبرب ابن شبالْ يف قصْ طٌٍلْ . أخةاز املدٍنْ (3)

 . 2/269الٌفا  : ًفإ ، ًقدامْ بن مٌضٓ . انظس : حيَٓ ًزًاي أٍطّا.  : كربٌي ًابن شبالْ

، فـمًس مـن    ، ًلفظى : ماد عرمـان ًلـَظ يف املطـصد غـسفاد ًالضبـساث      122، ص  ز املدٍنْزًاي ابن شبالْ يف أخةا (4)

ٔ    .  مـن أظـدس احملـساث ًالػــسفاد عمـس بـن عةـد العصٍــص         ٍْـ أخــس : ً  ٍكـن للمطـصد غـسفاد ظحــٓ      ذـم قـاس يف زًا

 . انحوٓ . ْٖاعملوا عةد الٌاظد بن عةد اهلل النصسِ ًهٌ ًاس علٓ املدٍنْ ضنْ أزب  ًم

َـد  2/278الٌفا  ًفإ يف موٌدِالط قاس ،  : فورا ٍقحطُ أن عمس بن عةد العصٍص   حيدس الػسفاد يف شٍادّ الٌل

 اْٖ .، ألن ًفاجى كانخ يف زشت ضنْ إظدٔ ًم ب  ًال يف شمن خالفحى بعدي

 . 2/291. انظس: ًفإ الٌفا  هـ161ضنْ  (5)

َزـدَ       (6) س الطـةكُ ذـم قـاس : ًلَحـى َق َـان        الصمـان  ذكس الفوًشببادِ قٌـ َـ  ًالكـرو مـن األظ ،  ، فانـى ٍصـدأ علـٓ القل

َـى هـرا الـرِ ظسمـى الـنيب       ، ً  خيحل  فَى اذنان قالى إنطان ً  ٍنكس ما ٌزَغ ف بصـسٍػ   ، ًلكن جَطس شمان ُض

 . 3/1343املغامن .  الةَان

 ضقطخ من األص  ًاملرةخ من )ث( . (7)

(8)      ْ ْ           ، ً ظصـلخ الصخسفْـ يف أًاخــس عصـس الصـعاب ،  ضــكخ كـرو مــن أهـ  العلـم عــن إنكـاز ذلـ  خٌفــّا مـن الفحنــ

ْ     ًزخـ  يف ذلــ  بعطــوم    س أبــُ ظنَفــ ، ً  ٍقــ    إذا ًقــ  ذلــ  علـٓ ضــةَ  الحعظــَم للمطــاشد       ; ، ًهـٌـ قٌـ

: ًقاس ابن املنو : ملا غـَد   . ذم قاس541-1/540ذكسي اسباف  ابن ظصس يف فحػ الةازِ .  الصس  من بَخ املاس

ْ   ; خسفٌها ناضت أن ٍصن  ذل  باملطاشد الناع بٌَجوم ًش ًجعقـت بـمن املنـ  إن كـان     .  صٌنّا هلـا عـن االضـحوان

َْـ فوٌـ كمــا قـاس          ، ًإن كـان شبػـَْ غـغ  بـاس املصـلُ بالصخسفْـ فــال         للعـز علـٓ اجةـا  الطـل  يف جـسف السفاه

 =             .اهـ.  لةقإ العلْ
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، َع اشتكرا٤ ا٭دي١ ايعرع١ٝ فًِ ٜٛ د فٝٗا َالا ٜالدٍ    َع ا٭دي١ اييت قدَٓاٖا عًٝ٘

از  يالو   ، فٓخٔ ع٢ً املٓع َٓ٘ ٘    ، َٚالٔ َٓالع   ْكطع جباٛل ،  ، أٚ راّ إثبالات خال٬ف فٝال

 .  (1)فًٝجبت٘

، فاةجر٠ هلا فطٌ آخر خمتص بٗالا ٜسٜالد    ٚاملصجد ٚإٕ فطًت ايص٠٬ فٝ٘

ٞ  ايعالرٜف١  ٚاةجالر٠  ، اٯخالر  حهِ    أحدُٖا فخهِ ، ب٘ ظرفٗا ٕ  ٖال  َهالا

 دخًت حجرٚٴشِّعٳ ٚأ ، َٚصجد ايٓيب  ايعرٜف ا بٝت عا٥ع١ َٚا حٛي٘ (2)ايدفٔ

(3)فٝ٘ ايتصع ْصا٥٘
حفص١ ٖٞ املٛضع ايضٟ ٜكف فٝ٘ ايٓاط ايّٝٛ يًص٬ّ  ٚحجر٠ ، 

، ٚقًو  ا بٝتٗا ، ٚناْت جماٚر٠ ةجر٠ عا٥ع١ اييت دفٔ فٝٗا  ع٢ً ايٓيب 

اةجر نًٗا دخًت ا املصجد ، فهَا َا نإ    بٝت عا٥ع١ رضالٞ اهلل عٓٗالا   

  ٕ ٠ ايجُالا ت حالل ايصالاله٢ٓ ا    ،  بالا٘ل اختصالاص  (4)فهالإ يًٓصالاٛل ٚهلالالٔ ا قًالو ايبٝالاٛل

 ٔ ٍ   حٝالاقٗ ت ايتصال ١ ناْالت يًٓصالا٤ / ايتصالع      ، فٝختُالٌ إٔ ٜكالا ، يكٛيالا٘ل  : إٕ ايبٝاٛل

قهٔ    ق الاىل   ٚا نالالرٕ َالالا ٜتًال٢ ا بٝالاٛل
،  يًالالٓيب  (6)ٚمتُالالٌ إٔ ٜكالاٍ إْٗالالا  .  (5)

 ٖٚضا ٖٛ ا٭ٚىل . (7) بٝٛت ايٓيب :  يكٛي٘ ق اىل

ٔا فٝٗالا حالل ايصاله٢ٓ     ،  ثِ ب د ٖضا ٌٖ قهٕٛ ب الدٙ صالدق١   ٕ هلال ، أٚ  ٜٚهاٛل

، ٚقهٕٛ  : إْٗا هلٔ ب دٙ ٚمتٌُ إٔ ٜكاٍ ، ا٭ٍٚ ٚاي اٖر ؟ اةاٍ ٜهٕٛ فهٝف

ٚإٕ نالإ ا٭ٍٚ  .  ، نغ ٖا َٔ ا٭َانٔ قد دخًت بايعرا٤ أٚايٛقف ا املصجد

                                                                                                                                                         

َـتْ  كــال   : هـرا  ٌس الطــةكُ ذـم علـق علَــى بقٌلـى     قـ  3/1345ًقـد ضـاأ الفوًشببــادِ يف املغـامن     =        هــري  ألن ; عص

ْ  شمـن  يف جكـن    القنادٍـ   ْ  كـانٌا  الـرٍن ،  الحـابع   ًأجةـا ِ  ًالحـابع   الصـعاب ّ  الـدٍن  أٖمـ  ًمـن  ، املـحق   ًهـدا

 . مك  ِبَمكان املنكس عن ًالنوُ باملعسًِ  األمِس

ِٕ الظن َفُعِطُن ذل  ًم  ، بعدهم ذل  َظَدَس ًإنزما ٓ  ًاطملَـ َ  َظطَـسَ  عـا   من ما أنى بالعلما  ًقـد  إال ذلـ   علـ

َْ َأِنَكَس  . اإلصساز غاٍْ ضالهلم علٓ املدالفٌن ًأصسز ، اإلنكاِز غاٍ

ْ  بدعْ من ًكم ٍـ  هنالـ   ِبَوـا  ٍَُحَظـاهس  كانـخ  غـنَع ٕ  مـن  أظـد  عـن  ٍةلغنـا    ذلـ   ًمـ   ، اإلظوـازِ  َْغا  العلمـا

 . منوم اإلنكاز ًقٌِ  عد  علٓ ٍدس ال إلَنا خربي غبلٌ فعد  ، لإلنكاز َجَصدزٔ أنى

 ، فساشعى لصامّا . 11من العدد  205:  ، ص جقد  اسبدٍز عن ذل  بالحفصَ  يف أًس القطم األًس (1)

 . ( الدفن) ، بدس  ( املدفن: ) يف )ث(  (2)

 .2/262، ًفإ الٌفا 1/422امن ، املغ49هـ. انظس: ذبقَق النصسّ  91-88يف جٌضعْ الٌلَد بن عةد املل  ضنْ  (3)

 . ( الرمان) بدس ( ،  الرمانَْ: ) يف )ث(  (4)

 . 34:  األظصاث (5)

 . ًاملرةخ من )ث( ًهٌ أًىل..(أٍطّا ) :  يف األص  (6)

 . 53:  األظصاث (7)
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 الار   ، ٚحهِ صدقت٘  ، ٚإٕ مل ٜهٔ هلا حهُ٘ فتهٕٛ أدخًت ا املصجد

 ع املصًُني بايص٠٬ ٚاوًٛط فٝٗا .قت٘ اْتفا، َٚٔ مج١ً صد عًٝٗا

، أَالا املالدفٔ ايعالرٜف فال٬ ٜعالًُ٘ حهاِل        ٖضا نً٘ ا  ال  املالدفٔ ايعالرٜف   

، ٚأظالرف َالٔ    ، ٚأظالرف َالٔ َصالجد َهال١     ، بٌ ٖٛ أظرف َٔ املصالجد  املصجد

; إٔ املٛضع ايضٟ  ع٢ً  يو (1)، نُا حه٢ ايكاضٞ عٝاق اٱمجاع نٌ ايبكاع

ٌ ٫ خال  ايالضٟ ضاِل أعطالالا٤ ايالٓيب     ٍ     ٬ف ا نْٛالا٘ل أفطال ، ٚأْا٘ل َصالالتج٢ٓ َالٔ قالاٛل

، ْٚ اِل ب طالِٗ     ايعاف ١ٝ ٚاةٓف١ٝ ٚاةٓاب١ً ٚ  ِٖ إٔ َه١ أفطٌ َٔ املدٜٓال١ 

 : ا  يو

ــا      ــ ــ ــَو األز  مــ ــ ــ ــمنز خــ ــ ــ ــُ  بــ ــ ــ ــَصَ  ازبمَــ ــ ــ ــ ــ  شَـ

ــــخِ      ــ ــ ــاِكِنَوا َعَل ــ ــ ــَدقٌا بطَـ ــ ــ ــــد صَـ ــ ــــعم لقـ ــ  ًنــ

 

ــا      ــ ــ ــ ــ ــــطفٓ ًَظٌاَهــ ــ ــ ــ ــاَا ذاَد املصـ ــ ــ ــ ــ ــد ظَـ ــ ــ ــ ــ  قـ

ـٓـ َمم     ــِخ َشكَـ ــا كـــالنفظ ظـــ  َشَكــ  (2)ًَاَهــ

، ٚقالالاٍ يالالٞ قاضالالٞ ايكطالالا٠    ٚرأٜالالت مجاعالال١ ٜصتعالالهًٕٛ ْكالالٌ ٖالالضا اٱمجالالاع    

(3)اةٓفٞ ايصرٚ ٞ ايدٜٔ مشض
صني قصٓٝفاً مل أ د فٝٗا : طاي ت ا َضٖبٓا مخ 

ّ        / يٞ ٚقاٍ.  يضيو (4)فٝٗا ق رضًا يٓالا   (5):  نالر ايعالٝذ عالس ايالدٜٔ بالٔ عبالد ايصال٬

ْا أدي١ أخر٣ ، ٚا٭دي١ اييت ، ٚ نرت أ ٚيهِ أدي١ ا قفطٌٝ َه١ ع٢ً املد١ٜٓ

، ٚٚقفت ع٢ً َالا  نالرٙ ايعالٝذ عالس      عس ايدٜٔ  نرٖا ٚقفت عًٝٗا قاٍ إٕ ايعٝذ

ٍ  ، ب الض  عًال٢  ا٭َانٔ ب ض قفطٌٝ ايدٜٔ ا ٔ  إٕ : ٚقالا ٕ  ا٭َالان  نًالٗا  ٚا٭زَالا

، ٜٚر ع قفطًُٝٗا إىل  بُٗا قا١ُ٥ بصفات ٫ ، فُٝٗا ٜكع مبا ، ٜٚفط٬ٕ َتصا١ٜٚ

٘  َالالٔ فُٝٗالا  بالاد َالا ٜٓٝالٌ اهلل اي    ٘  فطالً ، ٚإٕ ايتفطالٌٝ ايالضٟ فُٝٗالالا إٔ اهلل    ٚنرَال

                                                                 

 . 2/682الػفا  (1)

ّا من الناع قاس إنوا أفط  مـن  فال أعلم أظد : ًأما ال بْ اليت دفن فَوا النيب  قاس غَذ اإلضال  ابن جَمَْ

س                 َـا  فــركس ذلــ  إمجاعـّا ًهـٌـ قـٌـ ِ أً املطــصد األقصـٓ إال القاضــُ ع املطـصد اسبــسا  أً املطـصد النةـٌـ

 . 27/37املطاشد. فحأً ابن جَمَْ  أفط  من ٍطةقى إلَى أظد فَما علمناي ًالظصْ علَى ، ب  بدن النيب 

ِ    الةَحـان مـن قصـَدّ طٌٍلْـ ألبـُ ضبمـد ع       (2) ًقـد ذكسهـا كاملْـ الطـموٌدِ يف ًفــإ      .  ةـد اهلل بــن عمـس الةطـكس

 . 129-5/127الٌفا 

 . 1/201. املنو  الصايف  710، جٌيف ضنْ  أمحد بن إبساهَم بن عةد الغ  الطسًشُ (3)

 . ( جعسضّا) بدس  ( نصّا: ) يف )ث(  (4)

 . 8/209. طةقاد الػافعَْ  هـ660نْ عص الدٍن عةد العصٍص بن عةد الطال  الطلمُ ، جٌيف ض (5)
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د عًال٢ عبالالادٙ بتفطالٌٝ أ الر اي الالاًَني فُٝٗالا       ، ٖهالضا قالالاٍ ايعالٝذ عالس ايالالدٜٔ      جياٛل

 . (1)رمح٘ اهلل

ٕ ٭َالر آخالر فُٝٗالا ٚإٕ مل ٜهالٔ        (2)قد ٜهٕٛ يالضيو  : ٚأْا أقٍٛ ، ٚقالد ٜهاٛل

، ٚي٘ عٓد اهلل  امل٥٬ه١ٜٓسٍ عًٝ٘ َٔ ايرمح١ ٚايرضٛإ ٚ  ايٓيب قرب فإٕ ، عٌُ

     ٘ ٍ عالالٔ إدرانالال ، ٚيالالٝض ملهالالإ  الال ٙ،   َالٔ اببالال١ يالا٘ل ٚيصالالانٓ٘ َالالا قكصالالر اي كاٛل

،  ، ٭ْ٘ يٝض َصجدًا (3)ريٓاد ٫ ٜهٕٛ أفطٌ ا٭َه١ٓ، ٚيٝض حمٌ عٌُ فهٝف

  ا٭عُاٍ ، فٗضا َ ٢ٓ    قط ٝف ، بٌ ٖٛ َصتخل يًٓيب  املصا د حهِ ي٘ ٫ٚ

 ٘ ٕ  ٚقالد  ، فٝال ٍ  قهاٛل ٞا  ف١ فٝا٘ل باعتبالار إٔ ايالٓيب    َطالاع  ا٭عُالا ، ٚأعُايا٘ل فٝا٘ل    حال

 ٔ ، فالافِٗ ٖالضا    َطاعف١ أنجر َٔ نٌ أحد ف٬ خيتص ايتط ٝف بهعُايٓا حنال

ِا أعطا٤ٙ  قفطٌٝ َٔ عٝاق ايكاضٞ قاي٘ ملا صدرى ٜٓعرح  : / باعتبارٜٔ َا ض

 حد ٜدفٔ ا املٛضع ايضٟ خًل َٓ٘ .َا قٌٝ إٕ نٌ أ أظدهما :

ٓٵسٍ ايرمح ًالرانُ :  . ، ٚإقباٍ اهلل ١ ٚايربنات عًٝ٘قٳ

َّ فٝ٘ َٔ ٭ ٌ يهٔ ، يضاق٘ يًُهإ يٝض ايفطٌ إٔ شٳًَُّٓا ٚيٛ ، إ ا عرفت  حٳ

، فال٬ ًٜالسّ َالٔ     ، فٗضا املهإ ي٘ ظرف عًال٢ مجٝالع املصالا د ٚعًال٢ ايه بال١      ٖضا

ٌ ايضٖ  ا املصا د ٚايه ب١ املٓعٴ َٔ ق ًٝكٗا ٖٓا ٓٵِع ق ًٝل قٓادٜ  ، ٚمل ْرٳ أحدًا َٳ

٘  ، ٚنُالا إٔ اي الرأ أفطالٌ ا٭َالانٔ اي ًٜٛال١      قاٍ باملٓع ٖٓالا  ٌ  (4)، ٚحٛيال ،  قٓادٜال

ٌ    نضيو ٖضا املهإ أفطٌ ا٭َانٔ ا٭رض١ٝ ٕ فٝا٘ل قٓادٜال ،  ، فٓاش  إٔ ٜهاٛل

اٖر     ٕ َالٔ أظالرف اوالاٛل ٔ    ٜٚٓبغالٞ إٔ ٜهاٛل ،  ، نُالا إٔ َهاْٗالا أظالرف ا٭َالالان

دًا ٖٓالا   ، ٚيالٝض امل ٓال٢ املكتطالٞ يًت    فكًٌٝ ا حكٗا ايضٖ  ٚايٝاقٛت ،  خالرِٜ َٛ اٛل

، فالإٕ   ، ٚايكٓدٌٜ ايضٖ  ًَو يصاحب٘ ٜتصرف فٝ٘ مبا ظالا٤  (5)فسايت ظب١ٗ املٓع

    ٘ ٘   ٚقف٘ ٖٓاى إنراًَا يضيو املهالإ ٚق  ُٝالًا صالذا ٚقفال ، ٚإٕ مل  ، ٫ٚ زنالا٠ فٝال

عالٔ ًَها٘ل بكالبض َالٔ صالذا       (1)، ٚخالرج  ي٘ صالذا أٜطالاً   (6)ٜكف٘ ٚاقتصر ع٢ً إٖدا٥٘
                                                                 

 . 50-1/45يف كحابى: قٌاعد األظكا  يف مصاحل األنا   (1)

 ( . لرل ) بدس  ( كرل : ) يف )ث(  (2)

 . ضقطخ من األص  ًاملرةخ من )ث( (3)

 ( . ًظٌلى) بدس  ( ًظٌا: ) يف )ث(  (4)

 ، فانظسي . ، ًزد علَى مجلْ ًجفصَاّل 370-2/367جعقةى الطموٌدِ يف ًفإ الٌفا  (5)

 يف )ث( اهلدٍْ بدس إهداٖى . (6)
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ٕ نُا ٜص  َصتخكًا ٚصار ، يضيو قبط٘ املٗد٣ يًه ب١ َصتخكًا  (2)يضيو املها

ٕ  هلا ٍ     ، ناملٓالضٚر يًه بال١   ، ٚنضيو املٓضٚر هلضا املهالا :  ، ٚقالد ٜالساد ٖٓالا فٝكالا

ٞا ٚايٓيب  إْ٘ َصتخل يًٓيب  ٘    ح  عُالا  ، / ٚإمنا مهِ باْكطالاع ًَها٘ل مبٛقال

ايضٟ ، ٖٚٛ  ، أَا ٖضا ايٓٛع ف٬ ميٓع ًَه٘ ي٘ صدق١ ب دٙ ٚ  ً٘ ًَه٘ ا نإ

ٕ   ا أ ٖإ نج  َٔ ايٓالاط  ، ٖالضا إ ا مل جي ًا٘ل    : ٖالضا يًالٓيب    ، حٝالح ٜكٛياٛل

،  نايه ب١ ايعرٜف١ اةجر٠ ْفض إَا نضيو عًٝ٘ فاملٛقٛف ٚقفًا   ً٘ ٚإٕ ، ٚقفًا

 ْفص٘ ع٢ً َا قًٓاٙ . ٚإَا ايٓيب 

د٠  ٚقد ٜكٍٛ قا٥ٌ ، َٚٓف ال١   : ايٛقف حٝح صذ ٫ بد إٔ ٜهٕٛ ملٓف ١ َكصاٛل

، ٚقضٖ  َٓف ١  يو ايالضٖ  بايهًٝال١    و املهإ ب٘    َكصٛد٠ يًعرعقسٜني  ي

: َٓف ت٘ ا ايدْٝا  ، ٚإ ا قاَت ايكٝا١َ زايت ايس١ٜٓ. فٓكٍٛ إيٝ٘ قص  ي٘  ا١ٜ ٫ ٭ْ٘

،  ، ٚبكا٤  نر املٗد٣ ي٘، فٝضنر ب٘ ٖٛ َٓصٛب إىل ايٓيب  ملا ٚايت  ِٝ ايس١ٜٓ

د   ٔ    :  ٚ يالو َكصاٛل ٔ   (3)  يصالإ صالدم ا اٯخالرٜ  (4) ٚقرنٓالا عًٝا٘ل ا اٯخالالرٜ

 (5)رق اىلد ، فإٕ اهلل ، ٚرمبا جي٤ٞ  يو ايضٖ  ب ٝٓ٘ ٚإ ا قاَت ايكٝا١َ ٜٳجد ثٛاب٘

 مًال٢ أٖالٌ اوٓالتني بايالضٖ  ٚبايفطال١ ،      (6)، ٚقالد  َايو ايدْٝا ٚاٯخر٠ َٚا فُٝٗا

حد ، أٚ أ فرمبا قهقٞ قًو ايفط١ ٚايضٖ  ب ُٝٓٗا فٝخ٢ً بُٗا صاحبُٗا  سا٤ ي٘

يا٘ل ا قًالالو   ، أٚ ٜصالالر مبعالاٖد٠ ايالالٓيب    ، فٝصالالر بالضيو  ، َٚالالٔ عٓالدٙ  َالٔ حعالُ٘  

 .ٖٚضٙ ْهت١ يطٝف١ .، / ايداار

، نُالا ٫ زنالا٠ ا َالاٍ     ف٬ زنا٠ فٝ٘ أٜطًا (7)ٚحٝح قًٓا إْ٘ ًَو يًخجر٠

٭ٕ ايسنا٠ ٚإٕ ق ًكت باملاٍ ف٬ بد َالٔ ًَالو َايالو     ; ايه ب١ ٚإٕ نإ ممًٛنًا

َاالا َالا    ، ٚا دار ايتهًٝالف  ، ٚإَالا َتٗٝال٧ يًتهًٝالف    ًالف إَالا َه  ; َ ٝأ هلالا  ، ٚأ

                                                                                                                                                         

 . ( ًخسط) بدس  ( ًذبٌس: ) يف )ث(  (1)

 . ( كما ٍصو) بدس  ( ًكرل : ) يف )ث(  (2)

 . 84:  الػعسإ (3)

 . 108:  الصافاد (4)

 ضقطخ من األص  ًاملرةخ من )ث( . (5)

 . ( ًقد) بدس  ( ًهٌ: ) يف )ث(  (6)

 ) ًللعصسّ ( .بدس (  للنيب )  : يف )ث( (7)
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ّ   قالالدَٓاٙ عالالٔ شالالخٕٓٛ َالالٔ املايهٝالال١   ، نالالاي ني  ، ا إٔ اٱَالالاّ ٜسنٝالا٘ل نالالٌ عالالا

 ، ف جٝ  . اببص١

 فص  :

ٔ اةصٔ بٔ   فر بٔ عبد اهلل  م٢ٝ اةصني أبٛ املد١ٜٓ أخبار ا صٓف ممٔ ب

: حدثٓا  ، قاٍ (1)َٛش٢ ايفرٟٚ ٖضا ايهتاب: حدثٓا ٖارٕٚ بٔ ا فكاٍ ، اهلامشٞ

، عالٔ عبالالد اهلل بالٔ حمُالد بالالٔ      (3)، عالالٔ عبالد ايالرمحٔ بالالٔ شال د     (2)حمُالد بالٔ مٝال٢   

(4)عُار
ُٳرٳ٠ َٔ فط١ قاٍ (6)، رعٔ  دٙد (5)أبٝ٘ عٔ ،  َِجٵ ٞٳ عُر بٔ اخلطاب بَِ ،  : أوقَِ

: أمجر بٗا ا  ، فكاٍ ش د  ٳدِّ امل٪ ْني إىل فدف ٗا ، ايعاّ َٔ متاثٌٝ ، فٝٗا فط١

ٕ او ٍ  ُ ١ ٚا ظٗر رَطالا ، ٚناْالت   : فهالإ شال د جيُالر بٗالا ا اوُ ال١      ، قالا

، حت٢ قدّ إبالراِٖٝ بالٔ مٝال٢ بالٔ حمُالد بالٔ        قٛضع بني ٜدٟ عُر بٔ اخلطاب 

،  (8)، ٚأَالر بٗالا فغال ت ٚ  ًالت صال٬حاً      (7)اي بالاط املدٜٓال١ ٚايٝالًا شال١ٓ شالتني َٚا٥ال١      

 . (9)ٖا إيٝ٘: ِٖ دف ٛ ، قاٍ أبٛ ععار ٖٚٞ ايّٝٛ بٝد َٛىل يًُ٪ ْني

(10)اهلل عبد
(1)َ ني ابٔ ض ف٘ : ايكرٳظ شٳ ٵد ٔب عُار بٔ حمُد بٔ 

ٔب  ايرمحٔ ٚعبد 

ٚحمُالد بالٔ عُالار:     (2): ضال ف٘ ابالٔ َ الني أٜطالاً     بٔ ش د بالٔ عُالار بالٔ شال د ايكالرٳظ     

                                                                 

(1)       ِ ُ  هازًن بن مٌضٓ بن أبــُ علقمْـ عةـد اهلل بـن ضبمـد الفـسً ــ يف ضـنْ )  .  ، ال بـمع بـى   ، املدن َـصان   هــ(.  253جٌـ م

 . (7245: ) جقسٍت الحورٍت زقم ، 4/287االعحداس 

 ( .6390) : جقسٍت الحورٍت زقم.  ، ًذقى الدازقط  ضبمد بن حيَٓ هٌ الكنانـُ أبٌ غطان املدنـُ (2)

 . 2/566. مَصان  ، ضعفى ابن مع  ، أبٌ ضبمد عةد السمحن بن ضعد بن عماز بن ضعد بن عاٖر املدنُ (3)

 . 2/490. مَصان  ، ضعفى ابن مع  عةد اهلل بن ضبمد بن عماز بن ضعد القسظ (4)

 . جقسٍت.  2578:  : زقم ، ظطن لى ال مرِ ، ال مرِ ، مطحٌز ضبمد بن عماز بن ضعد القسظ املدنُ (5)

 . جقسٍت . ، مقةٌس : عماز بن ضعد بن عاٖر املؤذن ضقطخ من األص  ًاملرةخ من )ث(. ًهٌ (6)

َـٓ بـن ضبمـد بـن علـُ بـن عةـد اهلل بـن عةـاع            (7) ىل إمـازّ املدٍنْـ ضـنْ )    .  إبـساهَم بـن حي د عمـى     166جٌـ هــ( بعـد مٌـ

ز ًهٌـ ضبــس     يف   ، ًكـان قةلــوا علـٓ مكـْـ ًالطـاٖ       املنصٌـ ْ       ، ذــم جٌـ ــسّ فــُ نفــظ الطـن َـ جــازٍذ  .  بعــد فحــسّ قص

 . 1/440، جازٍذ خلَفْ بن خَاا  581-4/579 الطةـسِ

 أِ.  اهـ.  : فغوها ًشعلوا ضاذشّا ، ًفَى نقاّل عن أه  الطو 197هكرا يف األص . ًذكسي  ابن النصاز يف الدزّ  (8)

 ضادّ . : : معسث : الطاذط )ضرط( 247قاس يف القامٌع .  : غو منقٌغْ أِ

ٕ  ؟ فقاس ضٗ  ابن مع  عن عةد اهلل بن ضبمد ، عن بباٖى (9) ( . 4403:  )زقـم  4/562: اللطـان   انظـس .  : لَطٌا بػـُ

 نقاّل عن حيَٓ . 2/366 ًفإ الٌفا . ًقد ذكس الطموٌدِ هرا اشبرب يف

 ًالصٌاث ظرفوا. ( قة  ) عةد اهلل ( .  ابن) : بصٍادّ ( ث)يف  (11)
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ٔٳ ي٘ ايرتَضٟ ِٳ ممٔ دْٚ٘ نإ  ٝدًا (3)حٳصَّ ٌ .(4)، فًٛ شٳَِ ،  / ٚاجملُر٠ مما ٜٴصالت ُ

ا٤ إٔ ٖالضا     ٗا إ ا احت٣ٛ عًٝٗا حراّ: إْ ٚقاٍ ايفكٗا٤ ، ٜٚكتطٞ اظالرتاطِٗ ا٫حتاٛل

(5)اي رف يهٔ ، حراّ    ايصٓٝع
، فإَا إٔ ٜهٕٛ اةدٜح  إٔ  يو اشت ُاٍ دٍ 

، فتهٕٛ ايكٓادٜالٌ   ، ٚإَا إٔ ٜهٕٛ احتٌُ  يو ٭ ٌ املصجد ق  ًُٝا ي٘ ض ٝفًا

 . (6)إ  ٫ اشت ُاٍ فٝٗا; بطرٜل ا٭ٚىل 

 : فص 

يكٓادٜالالٌ ا اةجالالر٠ ايعالالرٜف١ امل  ُالال١ فالال٬ حٳالاللَّ فٝٗالالا ٭حالالد َالالٔ     إ ا ناْالالت ا

ٔ     ، نُا ٫ حٳلَّ هلِ ا َاٍ ايه ب١ ايفكرا٤  ، ٚنضا ٫حٳلَّ فٝٗا ملالا ٜٴختالاج إيٝا٘ل َال

 ، ملا ، نُا ٫ حٳلَّ فٝٗا يًفكرا٤ عٔ اةجر٠ اخلارج ٚحرَ٘  ايٓيب َصجد عُار٠

ٕ ايالضٟ ٭حالدُٖا َصالتخكًا      ، فال٬  َٔ املغاٜر٠ بني اةجر٠ ٚاملصجد  نرْاٙ ٜهاٛل

، ياٛل فالرق احتٝا ٗالا إىل عُالار٠ أٚ      ، ٫ٚ حل ي٘ فٝ٘. ٚأَالا اةجالر٠ ْفصالٗا    يٰخر

ز إٔ ٜصالالرف َالالٔ ايكٓادٜالالٌ فٝٗالالا    حنٖٛالالا ، فًٝصالالت   ؟ ايالالضٟ ٜ ٗالالر املٓالالع  ، ٖالالٌ جيالاٛل

                                                                                                                                                         

 (.4550)زقم: 2/490العحداس انظس: مَصان ا (1)

 (. 4874:  )زقم2/566: مَصان االعحداس  انظس (2)

 . 2578:  ، زقم زًٔ من طسٍقى ظدٍز أبُ هسٍسّ يف ضسع الكافس ًفدري ًمقعدي (3)

 لكن   ٍطلم ممن دًنى كما جقد .  (4)

 ( . العس ) بدس  ( الفسأ: ) يف )ث(. (5)

 ، ذكـسي  ملـا  مقحض ًال ، شَد غو: قٌلى  بعد أن ذكس قٌس الطةكُ كاماّل 3/1244قاس الفوًشببادِ يف املغامن  (6)

ّْ  جٌشـد  قد أنى مقحٍض ب  زْ  ًفَوـا  َمِصمَـَس ُ  أً ، صـيب  أً ، شاهـ   بفعـ   إمـا  َبدٌُـ ٍَمُـس  ، فاضـق  أً ، ذمـ  مـاز   علَوـا  ً

زّا منوا فَػحم  . االغحما  قصد ًإن ، برل  ٍمذم ال فانى َبدٌُ

َـى  ٍطـة   أً ، ذَابـى  َجعـخ  ٍَصعلـى  أن ٌإبـاالظح  املـساد  ًلـَظ  ْ  ٍظنـى  كمـا  كمـى  أً ذٍلـى  عل ْ  شولـ  ًإنزمــا  ، املحفقوـ

ٕ  املـساد  شي  أن بــاالظحٌا ــد   ِبعَــز  بقسبــى  بــالقعٌد  أً ، ذكسنــا  مبــا  إمــا  ًجطــمزى  َجعـٌـ ــساّ  ٍَُع  يف بٌضــعى  أً ، بــى  ُمَحَةدز

ــسَ  منصلــى  ــى  لَةدز ٕ  ذلـــ   كــ   ; منصلــى  بـ ا ـــا  إذا هــرا  ، اظحـٌـ ــ ا  مــن  تمــره  ذهةن ٕ  ٍػـ ا ــسا   ًظَنٗــر   ، االظحـٌـ  ظـ

س  ألنــى  ، الػــَذ  مــرهت  يف الكةــاٖس  مــن  فاضــحعمالى  ذلــ   ذةــخ  ًإذا ، اضــحعمالى  ُ  بالــرنٌث  ٍقـٌـ ــوا  ًاملعاصــ  كلـ

 . كةاٖس

 . ًعَد فَى ًََزَد ِبَما الكةوّ َظدز من مرهت يف أٍطّا الكةاٖس ًمن .الطل  من مجاعْ ذل  يف ًجة 

 . الكةاٖس من اضحعمالى علٓ قاال الصغاٖس من بمنى اٖ الق الػزاذز املرهت ًعلٓ

ٍَصـت  ً  ٓ ُ  علـ ِ  بـ   ٍُِعطِـُسَها  مـن  منـ   األمـس  ًلـ س  ِمعـساث  يف اإلمـا   ٍـد ش  ًال ،  اهلل زضٌـ  ٍقـ   أن لإلمـا   ٍَصٌـ

سِ  َمَعـ ز  إىل ٍَِصَعُد دعإ ًأِ ، باملطلم  ًٍصلُ ، علَوا ُمعحٌٍّا ْ  مـ   الَقةٌُـ ّ  الكـةوِّ  مالبطـ س ال ِبعطـس ! ؟ سضٌـ

 . املطالِ  مظلماد ضلٌف ًأظةابنا ًًقانا ، ذل  أمراس من اهلل أعاذنا
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، ٭ٕ  اى إمنالالا   ، امل الالدِّ يًصالالرف ايالالضٟ ا ايه بالال١   ايكٓادٜالالٌ ناملالالاٍ املصالالهٛى 

، ٚيالٝض   ، ٚإمنالا أعالدت يًبكالا٤    يكٓادٜالٌ فُالا أعالدت يًصالرف    ، ٚأَا ا أعدَّ يًصرف

ا٤ أٚقفٗالا   قصد صاحبٗا ايضٟ أق٢ بٗا إ٫  اى ،  ، أّ اقتصالر عًال٢ إٖالدا٥ٗا    ، شاٛل

ٚاي ُالار٠  .  ، ٖٚالٞ نْٛٗالا َ ًكال١ ٜالسٜأ بٗالا      فتبك٢ َصتخك١ يتًالو املٓف ال١ اخلاصال١   

، ٚإ٫  ، أٚ اةالالرّ إٕ نالالإ ٖٓالالاى أٚقالالاف ٜ ُالالر َٓٗالالا    ايالاليت اتالالاج إيٝٗالالا اةجالالر٠  

،  ، فايٓيب أٚىل بامل٪َٓني َٔ أْفصِٗ طٝب١ً قًٛبِٗ ، أَٛاهلِ َٔ املصًُٕٛ بٗا فٝكّٛ

قايتا٘ل اةٓابًال١ أْٗالا إ ا بطالٌ ٚقفٗالا قصالرف إىل َصالاة٘ يالٝض بصالالخٝذ          /ٚايالضٟ  

ٔ إٔ املٖٛٛب يًُصجد ٜصرف ا َصاة٘ ٫ ٜهقٞ  قط ًا ٘ أصخابٓا َ ، ٚايضٟ قاي

،  ، أَا يٛ قصد  ١ٗ َ ١ٓٝ فٝالت ني  ٖب٘  ١ٗ َ ٫١ٓٝ ٜكصد ٚا فُٝا  اى ٭ٕ ، ٖٓا

،  أْ٘ ٜت ني صرف٘ ا قًو او١ٗ يتطٝٝبٗا أٚ ، ايه ب١ يرقاج اٱٖدا٤ ا قايٛا نُا

٘  درُٖالاً  ير الالٌ ٖٚال   إ ا نُالالا ٖالضا  ٚيالٝض  ٞ   ظالال٤ٞ ا يٝصالرف ، فٝالا٘ل  عٝٓا٘ل حتالال٢ ٜالهق

، ، ٚنْٛٗا مل ني آدَٞ ٜكتطٞ  يو ، ٭ٕ  اى ا اهلب١ خبصٛص عكدٖا خ٬ف

(1)رٖٚٓاد
 ، ٚمل ٜ دٍ عٓٗا . فهٟ  ١ٗ قصدٖا ق ٝٓت اوٗات َٔ ملا ٜكصد اٱٖدا٤ 

 : فص 

،  ، بٛقف ، أٚ ًَو بإٖدا٤ ا اةجر٠ ٚص ٚرقٗا هلا ايكٓادٌٜ ٖضٙ ق ًٝل ب د

، ٭ْٗا ٚإٕ مل ٜهٔ ق ًٝكٗا ا ا٭ٍٚ ٚا بًا ٫ٚ قرب١  إزايتٗا جيٛز ٫ ، ٖب١ أٚ ْضر أٚ

ٌ بصب  إزايتٗا قٓكٝص، ٚم صارت ظ ارًا نُا قدَٓاٙ ا  (2)، فٝج  إداَتٗا ص

٠ ايه بالال١  ، فًالاٛل مل مصالالٌ   ، ٚابتالدا٩ٖا  الال  ٚا ال    ; اشالتداَتٗا ٚا بالال١  (3)نصاٛل

، ٚيهٔ أحطرٖا صاحبٗا ٚعًكٗا ٖٓاى َع بكا٥ٗالا عًال٢ ًَها٘ل     ٚقف ٫ٚ متًٝو

،  إزايتٗافٝٓبغٞ ي٘ إٔ ٫ ٜسًٜٗا َا أَهٓ٘ عدّ  إيٝ٘ ٚاْتصاب٘ املهإ ق  ِٝ بكصد

د     ٭ٕ ايع ار اةاصٌ بٗا ٚايٓكص اةاصٌ بسٚاهلا َٛ ٛد ٖٓا ، نُالا ٖاٛل َٛ اٛل

                                                                 

 ضقطخ من األص  ًاملرةخ من )ث( . (1)

س :  3/1348قـاس الفوًشببـادِ يف املغــامن     (2) س ( إدامحوـا  صــت َف ، جنقـَ   إشالحوــا  بطـةت  ٍَعصـ  : )الطــةكُ   ًقٌـ  قـٌـ

 ٍُِنطَـتَ  أن مـن  ًأِدظس ًأذس ًأصغس أظقس ًإشالحوا ًجعلَقوا  القنادٍ أمس أن ًذل  ، مدادي ٍطاًِ ال شدّا ضاقط

 . الػسٍ  املطصد إىل ضَما ال ، املقدضْ املدٍنْ مصاب  جساث إىل جنقَْ  بطةةى

 من العدد الطابق . 207 : ص (3)
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:  (1)، أٚ قغٝ  عكدٙ َع اهلل رق الاىلد  ، فٝدع٢ عًٝ٘ َٔ قغٝ ٖا ا اييت خرج عٓٗا

   ِ ٖالضا َالا ا ايبالاطٔ ٚإمنالا /      (2) إٕ اهلل ٫ ٜغ  َا بكّٛ حت٢ ٜغ ٚا َالا بهْفصالٗ

أظالٗد عًٝالا٘ل   (3) ا عًاِل َٓا٘ل بالالهٕ ناْالت باقٝال١ ا ٜالدٙ رأٚد     ميهالٔ ا اي الاٖر َٓٗالا إ   

، ٚأحطالررٖاد   بالضيو عٓالد قصالالًُٝٗا   َاالا إ ا مل ٜ ًالاِل ٕ  (4)، أ ٝاِ  يٓالالاظر املهالا ، أٚ ايكالال

، زاعُالًا أْا٘ل مل    ، ثاِل  الا٤ ٜطًبٗالا    ، ٚقصًُٗا َٓ٘ نُا عاد٠ ايٓالضٚر ٚاهلالداٜا   عًٝ٘

، نُالا   َٔ اٱٖالدا٤  ، ف٬ ٜكبٌ قٛي٘ ب دَا اقتطاٙ ف ً٘ ٚقرا٥ٓ٘ ٜهٔ خرج عٓٗا

، فالإٕ ايف الٌ    ، ثِ  ا٤ ٜسعِ أْ٘ مل ٜهٔ قصالد ايتًُٝالو   يٛ أٖد٣ ٖد١ٜ ٚأقبطٗا

 اي اٖر ايداٍ عاد٠ ٚعرفًا َع ايكرا٥ٔ نايًفظ ايصرٜذ. 

 : فص 

، أْين شٴ٦ًَِتٴ عٔ بٝع ايكٓادٜالٌ ايالضٖ  اياليت بالاةجر٠      شب  ن٬َٞ ا  يو

ُار٠ اةرّ ايعرٜف ايٓبٟٛ ع٢ً امل  ١ُ ايعرٜف١، ٚإٔ ب ض ايٓاط قصد بٝ ٗا ي 

 . (5)شانٓ٘ أفطٌ ايص٠٬ ٚايص٬ّ ٚايرمح١، فهْهرق٘ ٚاشتكبخت٘

أَا إْهارٙ فُٔ  ١ٗ ايفك٘، ٭ٕ ٖضٙ ايكٓادٌٜ إٕ ناْت ٚقفًا صالخٝخًا فال٬   

ٍ َالالالٔ اةٓابًالالال١ ببٝالالالع ا٭ٚقالالالاف عٓالالالد خرابٗالالالا      ، أٚ َالالالٔ  (6)ٜصالالذ بٝ ٗالالالا، َٚالالالٔ ٜكالالاٛل

ٍ أبالٞ ٜٛشالالف    (7)اةٓفٝال١  ٍ بالالضيو إ ا نالالإ    ا ا٫شالالتبداٍايكالالا٥ًني بكالاٛل ، إمنالا ٜكالاٛل

، ٚأَا ٖٓا فكصد ايٛاقف إبكا٩ٖا ملٓف ال١   مصٌ ب٘  رق ايٛاقف بكدر اٱَهإ
                                                                 

 )ث( . ضقطخ من األص  ًاملرةخ من (1)

 . 11:  السعد (2)

 ضقطخ من)ث( ًاملرةخ من األص  . (3)

 من األص  ًاملرةخ من )ث( . ضقطخ (4)

اطن ، فـانظسي ، ًمـن       ماًزد يف زضالْ الطةكُ 370-2/364شب  الطموٌدِ يف ًفإ الٌفا  (5) َـى يف عـدّ مٌـ ، ًزد عل

ٍقصد ابـن قدامْـ    -ًقد نق  الػَذ املٌفق .  : أما الحعلَْ مبا ذكس فلم ٍرةخ عن من حيحض بفعلى ذل  قٌلى

،  ، ًالقنادٍُ  من األًانُ بال غـ   مجا  علٓ ذبسٍم اضحعماس أًانُ الرهتاإل - املقدضُ مؤل  كحاث املغ 

ْ  ، فاضحعماس ما ًاضحعماُس ك  غُٕ حبطةى َْـ منوـا أٍطـاّ        ذكس بحعلَقى للصٍنـ .  ، ًقـد ضُـلمَِم ذبـسٍم اربـاذ ا ن

 . 2/367ًفإ الٌفا 

أظٌالــى   خيـ  علَــى أن كــ      ً : ًمــن جممـ  ضــوّ الـنيب      ذـم قــاس يف بخـس كالمــى عـن هــري املطـملْ مانصــى        

ِ أعحقدي ذل    ٍكن ٍعصةى يف ظَاجى  . 5/631: املغ   ، ًانظس 2/370ًفإ الٌفا . اهـ.  ، ًاهلل أعلم ، هرا الر

 . 5/631انظس : املغ   (6)

 اق  أن ٍطحةدس بى أزضّا أخسٔ .، ًلٌ غسا الٌ 6/227: غسح فحػ القدٍس  انظس (7)
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ٌِّت هلضا ايغرق ; ٖٚٞ ايتسٜني خاص١ َٴَف ًَْهالًا    (1)، فبٝ ٗا يً ُار٠  َٴ ، ٚإٕ ناْالت 

ٙ ، فهضيو ملا قدَٓاٙ إٕ قصد اٯقٞ بٗا ادخارٖالا هلالض   يًخجر٠ ناملًو يًُصجد

ٌٴ عًال٢ إحالد٣ ٖالاقني اوٗالتني فُٝتٓالع ايبٝالع أٜطالاً        .  او١ٗ ُٳال ٌٳ حاهلا َفٝٴخٵ ِٗ ،  ٚإٕ  ٴ

    ٘ ، ٚإٕ عًاِل أْٗالا    ، ٚيالٝض يٓالا قصالرف فٝٗالا     ٚإٕ / عرف هلا َايالو َ الني فهَرٖالا يال

    ٘ ٍ   ًَالو ملالٔ ٫ ٜر ال٢ َ رفتال ٕ يبٝالالت املالا ،  ، َٚ الا  اهلل يالٝض  يالو ٚاق الالاً    ، فتهاٛل

ٙ يطرٚر٠ ايتكصِٝ ِ أْ٘ ٫ ٜتصًط ع٢ً بٝ ٗا يً ُار٠ بٛ ٘ ، حت ٚإمنا  نرْا ً ٜ ٢

 . ، فًِ ٜهٔ ا ايفك٘ ٚ ٘ َٔ ايٛ ٛٙ ٜكتطٞ  يو َٔ ايٛ ٛٙ

ٚيٛ فرضٓا إٔ ٖضٙ مما جت  ايسنالا٠ فٝٗالا ففالٞ ٖالضٙ املالدد قالد ًَالو ايفكالرا٤         

ٌ َٔ ْصاب فٝج  ، فتهٕٛ قد اشتٴ ربع اي عر ش١ٓ نٌ ا غرقت بايسنا٠ إ٫ أق

، ٖٚالضا ٚ ا٘ل إْهالارٟ     ، ف ٢ً نٌ قكالدٜر ٫ َصالال يًبٝالع    ، ٫ٚ قباع صرفٗا إيِٝٗ

 إٜاٖا .

ْٳبٝٓالا         ٚأَا ا٫شتكباح ٓٳالا قٓادٜالٌ  َى ا أقطالار ا٭رق أَّْالا بَِ ٵ ٜٳبٵًوال  املًاٛل ُٳا   : فًَِ

َِ َِ ُٳارٳ٠ حٳرٳ  . (2)، ٚحنٔ ْفدٜ٘ بهْفصٓا فط٬ً عٔ أَٛايٓا يَِ َِ
                                                                 

ُ   3/1347املغـامن  ذكس الفوًشببادِ يف  (1) س الطـةك د    : إن غـس  الٌاقـ  أمـس خـاص ًهٌـ ا      : قٌـ لحـصٍ  فةَعوـا مفٌـ

 هلرا الغس  .

 يف لـى  غـس   ًال ، غـو  لـَظ   الـنيب  إىل الحقسث إال لَظ الٌاق  غس  ألن ، شَد غوذم عقت علَى بقٌلى : 

 . إنكازي إىل ألظد ضةَ  ال ، ىنفط من مطلم ك  ٍَصدي مػاهد أمس ًهرا ، اإلبقإ يف ًال ، الةحْ بى الحصٍ 

ــقَ  مــن  كــ   أن ًذلــ   ّ  َعــَس َ  ذــم  ، ذهــت  قنــدٍ   هنــا  َعلم ْ  للعصــس ّ  الػــسٍف ٓ  لكــان  ، ِعمَــاز ْ  منحوــ ــ َز ــ   ُأِمِن  ذلـ

ش  ، غـوي  مـاس  دًن ِعَمازجى يف قندٍلى ٍُِصَسَ  أن اإلنطان ٌ  لَفٌـ ٌ  ، بـرل   هـ  يف املـاس  ٍةـرس  مـن  كـ   أن َجعقـق  ًلـ

ّ  عمازّ يف ٍصس  ال أن دٌٍ فانى املركٌزّ العمازّ د  بمنـى  اإلنطـان  ٍَصـص   فكَـ   ، أًاّل قندٍلـى  إال اسبصـس  بـى  ٍفٌـ

 . الحصٍ  ًهٌ الٌاق  مقصٌد

س :       (2) ٌ  الكـال   ًهــرا علـق الفوًشببـادِ علـٓ هـرا القٌـ ــنِ  العصـت  هلل َلصِـِعخُ  اهلل زمحـى  غـَدنا  غــو  عـن  صـدز  لـ  َم

ٍنوم أً إنكازهم بطةت ًاشت ًأ شاٖص ٍُِطَحِقَةػ ظحٓ َمعلوم ًما ، األز  ملٌف  !؟ ًاظحقازهم لنا َجوٌِ

ن  أذلـ   ٓ  ًأٍطــس  أهـٌـ ــ ْ  أ  ; الــنفظ  عل ٕ  علـٌـ   إظاطــ ف  هــم  الــرٍن  العــا   علمـا د  ملـٌـ ْ  الٌشـٌـ  بازجكابنــا  ظقَقــ

ــسِ  املنكــساد  ـــا  ِبَعطَـ ــحداللنا  ، األعظــم  نةَن َــاد  هلـــا  ًاضـ ٓ  بالٌاه ــ ْ  علـ ــ ــسشَػ  ، احملــس   إباظـ اس  ًجـ ـٌـ ْ  األقـ ــ  املسشٌظـ

ْ  بمقاًٍ  هلا ضحدالسًاال ، الطعَفْ َز  . اللطَفْ النكخ ٍُطمَوا ًَِعِظ

َـى  ًاق  ًخافى الػَذ اضحقةعى الرِ ًهرا ْ  عنـى  لـى  َمدـسط  ال ف ٌ  ، الةحـ ّ  أن ًهـ ْ  العـاد ٍـ  األعصـاز  قـدٍم  مـن  شاز

ُ  ضـَدنا  ضـسٍػ  يف ٌٍمنـا  ًإىل ٕ  أبـ َــ   إبـساهَم  األنةَـا َـى  ًضـالمى  اهلل صـلٌاد  اشبل  الــرهت  قنادٍـ   ُجِصمَـ   أن عل

ً ْ ْ  كــ   يف هنالـ   ًُِقَفــخِ  الـيت  الفطـ  ًِعَمازجــى  املكـان  مصــاحل  يف ًُجصـس   ًُجةــا   ًُجكطـس  ، أقـ   أً أكرــس  أً ضـن

 . ذل  ًغو املةاغسٍن ًشٌام 
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، ٚقد  نرْالا   بضيوَٚا بٳِرحٳتَِ املًٛى ٜ ُرٕٚ ٖضا اةرّ ايعرٜف ٜفتدرٕٚ 

ٚٳأزَّرٳ ، ثِ املٗدٟ ايٛيٝد بٔ عبد املًو ي٘ عُار٠ ّ   (1)، ثِ املتٛنٌ  ،  اةجالر٠ بايرخالا

ٔ خع   زْهٞ ا خ٬ف١ املكتفٞ (2) دد ايتهزٜر ٚزٜرٴ بين ثِ ، عٌُ هلا ظباناً َ

 ا٥ر اةرٜر قهقٞ إيٝ٘ َٔ اخلًفا٤ .، ٚناْت ايصت ايصٓدٍ ٚا٭بٓٛط

(3)باملد١ٜٓ ْار ٚق ت ٚشتُا١٥ ٚمخصني أربع ش١ٓ رَطإ ٌَصٗت اوُ ١ ي١ًٝ ٚا
  ،

ا إىل  ، ٚب الض شالالكف اةجالر٠   ، ٚب الالض املصالجد  فالاحرتم املٓالرب    اخلًٝفالال١ ، فهتباٛل

 / ٚابتالد٨ ب ُارقا٘ل أٍٚ شال١ٓ مخالض     ، ، فهرشٌ بصٴَّاع ٚآ٫ت َٔ بغداد املصت صِ

ر حتال٢   ، ٚمل جيصرٚا ع٢ً إزاي١ َا ٚقع َٔ ايصكٛف ع٢ً ايك ٚشتُا١٥ ٚمخصني باٛل

، ٚٚصالٌ   (5)، َفصٳالَكفوٛا اةجالر٠   بايتتار (4)، رٚاظتغٌ املصت صِد ٜطاي ٛا املصت صِ

، ٚٚصٌ َالٔ ايالُٝٔ َالٔ     َٔ َصر آ٫ت اي ُار٠ ا دٚي١ املٓصٛر عًٞ بٔ امل س إٜبو

ٍ آ٫ت        ر عُالالر بالالٔ عًالالٞ بالالٔ رشالاٛل  ًَهٗالالا مشالالض ايالالدٜٔ امل فالالر ٜٛشالالف بالالٔ املٓصالاٛل

بالٔ  اٚامس٘ اةكٝكٞ حمُٛد بالٔ ممالدٚد   ،  ، ٚقصًطٔ مبصر امل فر قطس ٚأخعاب

ارزّ ظالاٙ     ٙ ابالٔ عُالا٘ل ٚقالع عًٝالا٘ل ايصالبا فبٝالالع بدَعالالل       أخالت  الال٬ٍ ايالدٜٔ خالاٛل ، ٚأبالاٛل

 دٕٚ ايص١ٓ ، ا َٚات ،  ايٛت عني ا نصرِٖ حت٢ بايتتار ٚاظتغٌ ، قطس ٚمسٞ

، ٚنإ صاح  ايُٝٔ أرشٌ َٓربًا َٔ صٓدٍ فكً ا٘ل املًالو    ٚقصًطٔ املًو اي اٖر

ٕ  يالو افتدالارًا     ، ٚنٌُ عُارق٘ َٓربًا َٔ  ٗت٘ ، ٚأرشٌ اي اٖر ، ٚاملًٛى ٜف ًاٛل

 ، ٚاهلل ٚرشٛي٘  ين عِٓٗ : (6)ب٘

                                                                                                                                                         

ف  ٍةلـ   أٍطــاّ  اشبـرب  ًهـرا  َــ   ، األقطـاز  ًضــالط   األز  ملٌـ  َقطـَـ َن ًال ، ومَعَنمَـ  ًال ذلــ   علـَوم  ٍُِنكِـسِ    فك

ْ  بةنِخ فَى ٌَدَ  هـرا  عملـى  فكـان  ، فَومـا  ًالنـاظس  املقدع ًبَخ اشبلَ  بلد ظاكم أنى م  ، غف َـى  أعِـ  أمـس  مـن  عل

 . 1349-3/1348املغامن  !ًعناٍحى؟ باهحمامى املدٍنْ َجدصَ  ًشى فما ، ًالٍحى َمع  لَطخ اليت املدٍنْ

 ( . ًأشز) بدس  ( فمشز: ) يف )ث(  (1)

 ( . ب ) بدس  ( ابن: ) يف )ث(  (2)

الُ    97 ، ص  ذزًّ الٌفا مبا جيت سبطسّ املصطفٓ ، 2/469 املغامن : انظس للحٌض  (3) ،  3/384، مسط النصٌـ  العٌـ

 . 4/131مسبّ ازبنان 

 ضقطخ من األص  ًاملرةخ من )ث( . (4)

 ( ، ًاملرةخ من )ث( . فطقفٌا اسبصسّ) :  بدس( فػققٌا) :  يف األص  (5)

َـى ف;  الحـازٍذ  مـن  ذكـسي  فَمـا  ٍُِنظَـسُ  ذـم :  3/1349قـاس الفوًشببـادِ يف املغـامن     (6) ٕ  ف َـق  ال أغـَا ْ  جل  ، قــدزي  ِبصاللـ

 مـن  اهلل زمحـى  غـَدنا  إلَى ذهت ما خال  العلمإ عند الصعَػ أن بَان املساد ًإنزما ، قصدِ من ذل  ًلَظ

 . ِبَوا املطاشد ًجصٍ  ًالفطْ الرهت قنادٍ  اجزَداذ شٌاش
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ــــظُ  ــ ــ ُز  َنفِـ ــ ــ ــ ــ ــ ِز  النزِة ــَد ــ ــ ــ ــ ٓ  َل ــ ــ ــ ــ ــ ــــظِ  أِغَل ــ ــ  األنفــ

ــُسفِ  ــنزِفظِ  ُظظُـــٌظَ  ًاجِـ ــ ِ  َعنِـــ َ  الــ ــا  ًقُـ  هلــ

ــَف ــ ــال ُسِدِـ ــ ــ ــُمِلمز  ـــك ِىـــًامحَ ، سزَدٔـ ــ ــ ــ  ْ ـ

ــىُ   ــ ــ ــ ــ ــــ ز  يف فاِجَةعِـ ــ ــ ــ ــــتِ  ُكــ ــ ــ ــ ِٖـ ٌَا ُ ً الَن ــ ــ ــ ــ ــ  اٖحطــ

ُ  ال ــ ــ ــ ــ ــنِ  َجِسَغِة ــ ــ ــــظِ  َعــ ــ ــ ــرا  َنفِـ ــ ــ ــــظِ  هــ ــ ــ  األِنفَـ

ــبمب ِخــــُخِصِص إذا ددـــــضع دــــفلق ــ  (1)ؤِعــ
 

ُ  إن ــ ــ ــ ــَعد  ُجِقَحلــ ــ ــ ــــ ِ  ٍُِصــ ــ ــــال  يف ِبسًِظــ ــ ــ  العـ

ٍِنَ  ــَس ــ ــ ــا  ًجَـ ــ ــ َِنَ  مــ ــ ــ ــ ــنِ  َجِسَضــ ــ ــ ــــ ز  مِـ ــ ـــــ  ُكــ ــ  ٓامُلنـ

ُ  أً ــ ــ ــ ــ ــ ــ ْ   َجِسِشعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُِ  بغنَمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا  َجِعَظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ِبوَـ

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــــخِ  مـ ــ ــ ــ ــ ٓ  أنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُ  ال ظحـ ــٌن ــ ــ ــ ــ ــ ّْ  جكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٍـ  فد

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ   يف مـ ــ ــ ــ ــ ــدي  ظَاجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوْ  بعـ ــ ــ ــ ــ ــ  ًال خــ

ــدْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى  فمعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٔ  ِبَعَاجـ ــَد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ُ  ُجوِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  األنـ

ــٌ ُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنُ  ًٍقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٍـ ــــَضَ  اهلل د ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  أبـ ــ ــ ــ ــ ــ  اهسّاظـ

ــــأعظ ــبنف مـ ــ ــــــضبم ِظــ ـــجفح أِن د ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دٔـ

ــدِ   ــ ــ َـ ــسا ِ  ب ــ ــ ٓ  الكــ ــ ــ ــ ــاثِ  علــ ــ ــ ــــندعِ  ِذَــ ــ  (2)الطــ

ــد   يف ــ ــ ــ ــ ــ ــدَ  َمِقَعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ِ  ِعِن ــ ــ ــ ــ ــــدزعِ  امللَــ ــ ــ ــ ــ  ُمَقــ

ــُرِخسِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــسٍ  ًبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــىِ  أِشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  َجِسَجصَــ ــ ــ ــ ــ ــ  سأِعًجـ

ــد   ــ ــ ــ ــ ــ ــــ   يف حملمــ ــ ــ ــ ــ ــ ٌِسٍ  كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِةِلظِ  َهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (3)مُـ

ــادَ  إن ــ ــ ــ ــ ــ ــى  مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُ  َجدلفـ ــ ــ ــ ــ ــ َـ ــــظِ  مج ــ ــ ــ ــ  األنفــ

 ُ ــ ــ ــ ــَد ُ  ًَجِنَمِعــ ــ ــ ــــال ِ  ُضــ ــ ــِدعِ  الظمــ ــ ــ ــ  (4)اسِبنِـ

ــــَ ِ  يف ــ ــ ــ ــــَظَ  غـ ــ ــ ــ ــــ ِ  إبلـ ــ ــ ــ ــــظِ  اللعـ ــ ــ ــ  األِنصَـ

ــأه ــ ــ ــــبنفط ٌنـ ــ ــُأَخ ٍا  ــ ــ ــ ــــخطًأ ُزـ ــ ــ  ظـ

قفصال  قٛيا٘ل   ْ ُت ٖضٙ ا٭بٝات ا ش١ٓ شبع ٚ ث٬ثالني ٚشالبع َا٥ال١ ا نال٬ّ     

ٍ اهلل     ق اىل:  ا عالٔ رشاٛل ٔٵ حٛهلِ َٔ ا٭عراب إٔ ٜتدًفاٛل َٳ َا نإ ٭ٌٖ املد١ٜٓ ٚ

٫ٚ ٜر بٛا بهْفصِٗ عٔ ْفص٘ 
 زدت فٝٗا هلضا امل ٢ٓ اي ارق : ، ٚاٯٕ (5)

                                                                                                                                                         

س  ًهـرا  ٕ الع بعـض  بـى  قـاس  ًإن - القٌـ ْ  أفـساد  مــن  ًفـسد  لمـا ِٕ  األٖمـ ُ  فـال  الكـربا ٍـى  نعطـدي  أن ٍنةغـ  ًنؤٍــدي  ًنقٌ

ِ  لكـن  ، ًاضـحنةاطاِجِوم  اشحوـاداِجِوم  ِبعطـت  كـروّ  العلمإ مقاالد فان ، ًُنَمػزَى َـق  الـر ّ  ٍل س  ِبعطـس  اهلل زضٌـ

  ٌَح  دلـَالّ  أًضـػ  كـان  مـا  فـسأ  مجاعـاد  اجفـاأ  مـن  ًأقـسث  ، األنـا   طـسأ  غـحاد  عـن  ًأبعـد  ، ًضـةَالّ  منوصـاّ  ًَألِـ

ّ  لفطسجــى  ًأًفـق  ، اإلضـال   ــِسثِ  مـن  جعــاىل  اهلل أَشلمـىُ  ًملـا  ، ًطسٍقحــى  الطـاهس ْ  شنابِـىِ  ُق ََــا،   باملِنصلـ  مــن  ًخصـى  الُعِل

ََا بالغاٍْ الس جت من ًاملقسب  املسضل  ضاٖس ب   . الُقِص

 ) فسدِ ( .:  بدس ( جسدِ) : ( ث)يف  (1)

 ( . بٌعبا) بدس  ( بمبٌص: ) يف )ث( 

 ) الطندع ( .بدس : ) ضندع ( يف )ث(  (2)

 أِ غدٍد.  (3)

 . 540، ص  : اللَ  املظلم.القامٌع )ظندع( : بالكطس اسبندع (4)

 . 120الحٌبْ :  (5)
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ــُسيُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٓ  ًَلَقةِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ِ  أِغلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا  الةقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َُِسهــ  ًَخ

ـــــ فِةِط ــ ــ ــ ــ ــاثَ  ِىَةــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  طَـ ــ ــ ــ ــ ــوا  ٔسالرــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ًنصٍلــ

 ِ ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــا  أفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــصَدها  عمازَجوــ ــ ــ ــ ــ ــا  ًمطــ ــ ــ ــ ــ ــ  ِبِمــ

 ُ ــ ــ ــ ــ ــ ــٌنُ  إنــ ــ ــ ــ ــ ُز  ٍوــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُ  َعَل ــ ــ ــ ــ ــــيت  بَــ ــ ــ ــ  َظَػاَغــ

 ٌِ ــ ــ ــاشَ  َل ــ ــ ُ  شَـ ــ َـ ــنزِفظِ  َب ــ ــــخُ  الـ ــانَ  بعـ ــ ُ  ًَكَـ ــ ــ  لـ

 ٓ ــلم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــىِ  صَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َـ ــــ ز  اهلُل عل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ْ   كُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دِقَقَـ

 

ٓ  افَش  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٔ  علـ ــٌ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ    الحزِقــ ــ ــ ــ ــ ــــظِ  أشَـ ــ ــ ــ ــ  مؤضزــ

 ٓ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ّٔ  أشكـ ــَس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ز  يف ِق ــ ــ ــ ــ ــــدعِ  ًاد  ُكــ ــ ــ ــ ــ  أقــ

 ِ ــٌ ــ ــ ــ ُ  ، أظـ ــ ــ ــ ــ ــــ    ًبــ ــ ــ ِْ  كُـ ــ ــ ــ ــ ــ ُ  الربٍز ــ ــ ــ ــ  َجمَجِطــ

ــالرمن  ذاف يف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ  بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــظِ  األقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  األِبَدــ

ــسْ  ــ ــ ــ ــَرافَ  َفِدــ ــ ــ ــ ــ ــسزأِ  بِـ ــ ــ ــ ــ ــس  الـ ــ ــ ــ ــ ــَةظِ  ِ أغَـ ــ ــ ــ ــ  َملِـ

ــَددَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــقِ  َعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِٖ ــاِطقٍ  اشَبال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسعِ  أً َن ــ ــ ــ ــ  أخــ

 : فص  

ارد         ايه ب١ ٚاةجر٠ ايعالرٜف١ قالد عًاِل حاهلُالا ، ا٭ٚىل بالايٓص يًخالدٜح اياٛل

، ٚا نج  َالٔ ايالب٬د    ، ٚبايكطع ب  ُتٗا ، ٚايجا١ْٝ باٱةام ب٘ (1)ايضٟ قدَٓاٙ

ٗٵالدٳ٣ إيٝٗالا   ٓٵضٳر هلا ٜٚٴ ٜٴ ٍٴ عالٔ حهُٗالا ٜٚكالع ايٓ الر ا      ، ٚقالد     ُٖا أَانٔ  ٜٴصٵالَه

، أٚ ٫ ؟ قد  نر ايراف ٞ  ٌٖ ًٜخل بٗضٜٔ املهاْني ٚإٕ مل ٜبً  َرقبتُٗا / أْٗا

٘ٴ ،   : أْ٘ يٛ ْضر إٔ ٜتصدم بهضا ع٢ً أٖالٌ بًالد   عٔ صاح  ايتٗضٜ  ٚ  ٙ ٓٳال َّ ، عٳ

 ٚفجي  إٔ ٜتصدم ب٘ عًِٝٗ . قاٍ : َٚٔ ٖضا ايكبٌٝ َا ٜٓالضر ب جا٘ل إىل ايكالرب امل الر    

َني   َٓ٘ جيتُع َا فإٕ ، جبر إ ، ٖٚالضا   ع٢ً َا مه٢ ٜكصِ ع٢ً مجاعال١ َ ًاٛل

٘    حمٍُٛ عًال٢ إٔ اي الرف اقتطال٢  يالو     ، ٫ٚ ظالو أْا٘ل إ ا نالإ     ، فٓالسٍ ايٓالضر عًٝال

 : ، ٚإٕ مل ٜهٔ عرف فٝ ٗر إٔ جي٤ٞ فٝ٘ خ٬ف ٚ ٗني عرف محٌ عًٝ٘

بالال١ ٚاةجالالر٠  ٭ْالا٘ل مل ٜعالالٗد يالا٘ل ايعالالرع خبالال٬ف ايه    ; ٫ ٜصالالذ ايٓالالضر   : أظــدهما

 ايعرٜف١ .

: ُ ٘  َعٗٛرًا باخل  نإ إ ا ٜصذ ًالران ، ٚع٢ً ٖضا ٜٓبغٞ إٔ ٜصرف ا َصاة

٣ ايه بالال١       اخلاصالال١ ٫ٚ ٜت الالداٖا. ٚا٭قالالرب عٓالالدٟ بطالال٬ٕ ايٓالالضر ملالالا شالاٛل

، ٚإٔ َالٔ   ، ي دّ ظٗاد٠ ايعرع هلا ٚاةجر٠ ايعرٜف١ ٚاملصا د ايج٬ث١

ف٘ ا  ٗال١ َالٔ  ٗاقٗالا    خرج َٔ َاي٘ عٔ ظ٤ٞ هلا ٚاقتط٢ اي رف صر

 ، ٚاهلل شبخاْ٘ ٚق اىل أعًِ . ، ٚاختصت ب٘ صرف إيٝٗا

      ٘ َٞ   قالاٍ َصالالٓف٘ رمحا٘ل اهلل ق الالاىل ٚرضالالٞ عٓا٘ل ٚ فالالر يٓالالا ٚيال : صالالٓفت٘ ا ٜالاٛل

،  ٚشب ُا١٥ ٚمخصني أرب ١ عاّ ، ايفرد ر   ظٗر َٔ ٚاي عرٜٔ ايرابع ٚا٭حد ايصبت
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ٚنتبت ٖضٙ ايٓصد١ ،  (1)د حرشٗا اهلل ق اىل ٚشا٥ر ب٬د اٱش٬ّ ب اٖر دَعل ر

، ٭ٖدٜٗا إىل املد١ٜٓ ايعالرٜف١ ،   ا ظٗر رَطإ امل  ِ قدرٙ َٔ ايص١ٓ املضنٛر٠

ٗٳا يضيو ٚنتب٘ قهٕٛ ٚقفًا ٖٓاى ٚٳَقْفتٴ : عًٞ بٔ عبد ايهاا بٔ عًالٞ بالٔ    ، ٚقد 

ٚيًُصًُني أمج الني   هلِ ر ،  فر اهلل متاّ بٔ ٜٛشف بٔ َٛش٢ بٔ متاّ ايصبهٞ

، ٚصال٢ً اهلل عًالال٢ شالالٝدْا حمُالالد    ، ٚاةُالالد هلل ٚحالالدٙ  (3)د (2)ٚاةُالد رب  اي الالاملني 

 ٚآي٘ ٚصخب٘ ٚشًِ قصًًُٝا نب ًا .

 . (4)حصبٓا اهلل ْٚ ِ ايٛنٌٝ

                                                                 

 ضقطخ من )ث( ًاملرةخ من األص  . (1)

 هـ .1220طدْ املنقٌلْ منوا ضنْ الن: بلغخ مقابلْ علٓ ( ث)علٓ هامؼ  (2)

 ضقطخ من األص  ًاملرةخ من )ث( . (3)

ٌٍـ  األزبعــإ ، ًقـخ العصـس ، زابـ  غــوس صـفس ضـنْ              يف بخـس األصـ    (4) ، أظطــن اهلل   هــ 825: ًافـق الفــساغ مـن نطـدى 

 عاقةحوا .

ًََعال ًإن دبد َعَةّا َفُطدز اشَبلال  ََِت فَى   فَص ز من ال َع

 ًلكاجةى ًللناظس فَى ًزبمَ  املطلم  .غفس اهلل ملؤلفى 
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