


 
 

 من أعالم المدينة المنورة

 ســعيد بن المسيب
 

 د . خالد أمحد الشنتوت

 

 
ٞ ديشتتوٌو دهقوٌٚتٞت ٗدهجراإٚتٞت ًتت  ٓتتاد   هٚٔتتا    مٝ ااػتٌت كاُتتا دينِٙتٞت ديِت٘ت

ي د   ي دهجرتتى دهشٚاستٛت أِتتا  ال ا٘دػتٍت د  إتٞت د ً٘ٙتٞت       مست٘ت ، ٗيتتا لت٘ت

وٌتا١ هٔت ٗد   يرٚٞت    ت كزت دحل كٞ دهجراإٚٞت   مٌ٘اتات ًّت دهق    ;ٗدهقباسٚٞ

 .اؼ  دهؼشايٞ ثٍ اؼ  دهتايقو

ًّ كبام  ،اوٍ ًّ أا َ دينِٙٞ ديِ٘مٝ،ٗسقٚن يّ ديشٚب ٙ محٕ د 

ٍ     ،دهتايقو  ،ٗأختت  اتٍِٔ دهقوتٍ ٗد وت      ،اتاٙع دهؼتشايٞ مات٘دْ د  اوتٚٔ

ٗطوتب   ،ااغ سٚاتٕ كؤا هوقبتاةٝ  ،ٗدإلقباي اوٟ دآلخ ٝ ،ٗدهزٓن   دهنُٚا

  .ٟ ػام إرٚتٕ دهفرٔتا١ست ،دهقوٍ

ٗكاْ  ،ٗمل ٙفامقٕ ستٟ   أطتن د ٗقات ،الزَ ًشتذن مس٘ي د  

هتٕ ًلاْ ًقت ٗ    ديشتتذن; الٙـكتتٕ ٗالٙفامقتٕ  ال هٚتت ٖ،ٗالٙ اةمٖ  ال      

  . ال يٚتتٕ

ٙفطتت   ،ٗالٙفطتت  ستت٠٘ دهقٚتتنّٙ ٗأٙتتاَ دهتظتت ٙ  ،ٗكتتاْ ٙؼتتَ٘ دهتتنٓ 

 .ثٍ ٙأكى د بز ٗدهزٙا   يٚتتٕ ،اوٟ دهتٌ  ٗديا١   ديشذن دهِبٜ٘
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أي٘ حمٌن، سقٚن يّ ديشٚب يّ سزْ يّ أيٛ ٗٓتب  

   ٛ  .يّ اٌ ٗ يّ اا٢  يّ اٌ دْ يّ خمتزَٗ دهر طتٛ ديتنُ

 .ٗإًٔ أَ سقٚن يِا سلٍٚ يّ أًٚٞ يّ سامثٞ دهشتتوٌٛ

ٗهتتن   دينِٙتتٞ ديِتت٘مٝ،  هشتتِتو ًالتتتا ًتتّ خ إتتٞ اٌتت  يتتّ د طتتا      

 (.ٓت15سِٞ ) ماٛ د  إِ، أٜ  

َّ ب يفتتتض دهٚتتا١ ديظتتنةٝ ديجِتتاٝ ًتتّ لتٔتتا، ٗمٜٗ اِتتٕ أُتتٕ كتتاْ    ٗديشتت

 .سٚب د  ًّ ٙشٚب أيٛ :يلش  دهٚا١، ٗٙر٘ي :ٙر٘ي

أيتتٖ٘ ٗدتتنٖ ماتتٛ د  أٌِتتا ػتتشايٚاْ، ٗٙقتت   يِتت٘ خمتتزَٗ ياهظتتنٝ     

ستتِٞ  (1)ٙتتَ٘ دهٌٚاًتتٞ (ستتزْ)ٗدهؼ يتتتٞ ٗدهشتتتتٚاةٝ   ًلتتٞ، دستظتتٔن دتتنٖ   

  .(2)(ٓت12)

، ااػتٌٞ د وفتا١   ُظأ سقٚن يّ ديشٚب ٗت يٟ   ًنِٙٞ مست٘ي د   

ده دطتتتنّٙ دهشٚاستتتٚٞ، ٗاتتتاٙع اتتتنةدا كتتتب دا ًتتتّ  دهؼتتتشايٞ ماتتت٘دْ د    

 ٕ قت٘ٝ ٗاتتزٝ    ،اوٍٚٔ، ٗكاْ هل ٖ دهِظأٝ أث ٓا دهلب    تلّ٘ٙ طخؼتٚت

 . (مدٓب ق ٙتتع)ٗػ يٞ ٗزٓندا ٗٗمااا، ستٟ هرب يت 

، ٗٙظٔ  أْ هتٕ زٗدتٞ أخت ٠ ٓتٛ     (3)ماٛ د  إِ  تزٗز ديِٞ أيٛ ٓ ٙ ٝ

أَ سبٚب يِا أيٛ ك ٍٙ يّ ااًت ، أدمب ًِٔتا أٗالةدا ٓتٍ: حمٌتن، ستقٚن،     

                                              
  (1)    ٕ يرٚتتاةٝ ًشتتٚوٌٞ دهلتت د ، اتتاَ  ٗدي تتتنّٙ  ،ًق كتتٞ يتتو ديشتتوٌو يرٚتتاةٝ خاهتتن يتتّ ده٘هٚتتن ماتتٛ د  اِتت

 .ٗمسٚا ديق كٞ ياسٍ ديلاْ ٗٓ٘   دمن ٓت(،12)

 .(2/44)ٗػف٘ٝ دهؼف٘ٝ  ،(5/119)ٗدهطبرتتتات دهلرب٠ اليّ ستتتقن  ،(2/262)ٗإٚتتتات د اٚاْ  (2)

، ق.ٓت(، ٗأسوٍ   دهشايقٞ هؤذ 19ٝ، ٗهن   ياةٙٞ دحلذاز ااَ ) ٙ ٝ ٓ٘ ابنده محّ يّ ػخ  دهنٗسٛأي٘ ٓ (3)

، ( ٓتت 59( ستنٙجاا، تت٘  ياينِٙتٞ اتاَ )    5375) ، م٠ٗ اتّ ده ست٘ي   ٗػام ا ٙف أٓى دهؼتفٞ  هزَ مس٘ي د  

 .ٗةإّ   دهبرٚع

ـــــــــــــــــــــــ   اســم
ـــــــــــــــــــوم ده ـول
ــأتـــــــــــــــ           ـونش
..... 
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ــلـــمـــــــــــ  عـ

ومكــانـتـــــــــــ                           

... 

 هٚاض، أَ اٌت ٗ، أَ اجٌتاْ، إاختتٕ، ٗهتٕ ديِتتٞ دستتتتتٌٔا ًت ٍٙ أًٔتا أَ ٗهتن          

 .(1)(دامٙٞ)

الشمفٛ  ،الشمالب ياحلِا١ ،كاْ ط٘ٙى دهراًٞ، أيٚض ده أض ٗدهوشٚٞ

     .(2)ٗكاْ أات٘م ،كج دا ٗ منا سمفتٕ طاميٕ
 

 كاْ سقٚن يّ ديشٚب ٙفيت ٗػشايٞ مس٘ي د   

ماتٛ د  أٌِتا   د ست٣ى اتّ      (3)ٗكاْ ديتّ اٌت    ،أسٚا١

ستو٘د ستقٚن يتّ ديشتٚب إ ُتٕ       :دهظ١ٛ ٗأطلى اوٚتٕ ٙرت٘ي  

 . (5)ستٟ مسٛ إرٚتٕ دهفرٔتتا١  ،ٓ٘ ٗد  أسن ديفتٚتّ (4)قن داهص دهؼاحلو

هرٛ مجااٞ ًّ دهؼشايٞ ماٛ د  أٍِ، ٗمسع ًٍِٔ،ٗأكج  مٗدٙتتٕ   

 . (6)اّ أيٛ ٓ ٙ ٝ 

، ٗداهص سقن يّ أيٛ (7)أخ  سقٚن يّ ديشٚب اوتٌتٕ اّ زٙن يّ ثايا 

، اا٢ظتتٞ  ، ٗديّ اٌ ، ٗةخى اوٟ أزٗدز دهتِ   (8)أيٛ ٗقاص، ٗديّ اباض 

                                              
 .(5/119)دهطبرات دهلرب٠ اليّ سقن  (1)

 .(5/140)دهطبرات دهلرب٠ اليّ سقن  (2)

(3)    ٛ ٛ  ،ابن د  يّ اٌ  يّ د طا  يّ ُفٚى يتّ اتنٜ دهر طت ٞ       ،ػتشاي  ،ٗهتن   ًلتٞ ياهشتِٞ دهجاُٚتٞ ًتّ دهبقجت

ا اتا اوٚتٕ    ،التبتا  ه ست٘ي د    ٗكاْ كج  د ،( س15ِٞسال  د ِنق ٗاٌ ٖ ) ،أسوٍ ًع أيٕٚ ٗٓ٘ ػ  

ٗ 84( ٓتت ٗاٌت ٖ )  73تت٘  )  ،د  إٞ اتنٝ ًت دت   أزًِتٞ ًتفاٗتتٕ إ إالتٔا      إتّ   دصؼتب يتو ًلتٞ     ة( ستِٞ 

ًِٟٗ. 

 .(141/ 5( ٗ )379/ 2)دهطبرات دهلرب٠ اليّ سقن  (4)

 .84ص  ،ٗٓبٞ دهزسٚوٛ (5)

 378  ،375/ ص  2ز  ،ٗإٚات أ اٚاْ (6)

ٜ زٙن يّ ثايا  (7) ٕ     ،يّ دهالشان يّ ه٘ دْ د ُؼامٜ دهِذتام ٛ    ،ػتشايٛ ًظتٔ٘م ماتٛ د  اِت  ،ًتّ كتبتٞ دهت٘س

 .ٓت (48أٗ  45ًات ) ،أي٘ سقٚن ٗأي٘ خامدٞ

( ٓتتاد  ًتتع ٗدهنٙتتٕ اتتاَ ق ٓتتت 3ٗهتتن   ًلتتٞ ) ،ديتتّ اتتٍ مستت٘ي د   ،ابتتن د  يتتّ ابتتاض يتتّ ابتتن ديطوتتب (8)

ٞ   ةاا هتٕ ده ست٘ي    ،ٓت(8) ْ   أْ ٙقوٌتٕ د  دحللٌت تت٘      ،( ستنٙجا  1660هتٕ   دهؼتشٚشو )   ،ٗتأٗٙتى دهرت  

 .( ٓت ٗةإّ إٚٔا68دهطا٢ف )
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ًتّ اجٌتاْ يتّ     ٗأَ سوٌٞ ماٛ د  أِّ، ٗأخت  أِتّ،  ٗكتاْ قتن ستتتٌع   

،ٗ ستقن يتّ أيتٛ ٗقتاص دهزٓت ٜ      (2)ٗحمٌن يّ ًشتوٌٞ  (1)افاْ ٗاوٛ ٗػٔٚب

، ٗمستتع ًتتّ أػتتشا  اٌتتت  ٗاجٌتتاْ،  أمجقتتو اتتٛ د  اتتٍِٔمٗأيتتا ٓ ٙتت ٝ 

 .(3)هٚص أسن أاوٍ يلى ًا قالٟ يٕ اٌ  ٗاجٌاْ ًِتٕ :ٗكاْ ٙراي

د    ُظتتأتٕ دهبتتاك ٝ  كتتا١د ًت٘قتتندد، ٗ دكتت ٝ ق٘ٙتتٞ، ستتتٟ      ٗٓبتتٕ

ٗدهتايقو يقو٘ ديلاُٞ   دهقوٍ، ٗكاْ مأض إرٔتا١   هٕ كبام دهؼشايٞطٔن 

 .  دهفت٠٘، ستٟ دطتٔ  يفرٕٚ دهفرٔا١ دينِٙٞ   زًإُ، ٗديرنَ اوٍٚٔ

ٗدحلت دَ ًِتٕ،    : ًتا مأٙتا أستندد قتل أاوتٍ يتاحل ي      (4)ٗٙر٘ي اِتٕ قتتاةٝ  

ْ (5)ٗٙلفٛ ديّ ديشٚب إخ دد أْ د وٚفٞ دهقاةي )اٌ  يّ ابن دهقزٙز  ( كتا

ٞ يّ ابن دهقزٙز أسن ت ًٚ ٖ، ٗيا ت٘ال اٌ   مل ٙرتض أًت دد  ال    ، ًامٝ دينِٙت

أمستتى  هٚتتٕ  مدتت ا ٙشتتأهٕ   أًتت  ًتتّ د ًتت٘م،      يقتتن دستظتتامٝ ستتقٚن، إرتتن  

اٌتت  يتتّ ابتتن دهقزٙتتز هتتٕ: أخطتتأ   دهتتنا٘ٝ ٗ ٓتتب ًقتتٕ، إرتتاي ٟإتتنااٖ، إوبتت

 .(6) ده دى،  منا أمسوِاٖ ٙشأهم   موشم

 

                                              
ػتشايٛ   ،ٗػتٔٚب هرتب   ،كتاْ دمستٕ ابتن ديوتم     :ٙرتاي  ،أػوٕ ًّ دهٌِتت   ،ػٔٚب يّ سِاْ أي٘ سمٟٚ ده ًٗٛ (1)

 ( ٓت 38ًات ياينِٙٞ ) ،ًظٔ٘م ماٛ د  إِ

يقتو  مًتات يقتن دال   ،ٗٓ٘ أكرب ػتشايٛ دمستٕ حمٌتن    ،ًظٔ٘م ػشايٛ ،حمٌن يّ ًشوٌٞ يّ سوٌٞ دالُؼامٜ (2)

 .ٓذ ٙٞ

 (.380/ ص  2ز )دهطبرات  دهلرب٠ اليّ ستتقن  (3)

. ٗتت٘  اتاَ   ٗهتن ًلفت٘  دهبؼت     ،ًفشتت   ،ستاإ   ،(ٓتتت 61ٗهتن اتاَ )   ،،قتاةٝ يّ ةااًٞ يّ قتاةٝ دهشنٗسٛ (4)

 ٓت( 118)

سفت    ،ٗهن   دينِٙٞ ثٍ مسى  ال ًؼت  ًتع ٗدهتنٖ    ،هر طٛاٌ  يّ ابن دهقزٙز يّ ً ٗدْ يّ دحللٍ د ًٜ٘ د (5)

ٞ     ،(ٓتت 86ٗالٖ ده٘هٚن يتّ ابتنديوم اوتٟ دينِٙتٞ )     ،دهر  ْ إأمسوٕ أيٖ٘  ال دينِٙٞ هٚتفرتٕ  ،إشتام إٚٔتا ست ٝ سشتِ

   .( ٓت101ت٘  ) ،إاقتفٟ أث  د وفا١ ده دطنّٙ ،( ٓت ػام خوٚفٞ هوٌشوٌو99ٗ  )

 .(382/  2ز)ّ سقن دهطبرات دهلرب٠ الي (6)



 99 سعـيد بن المسيبمن أعالم المدينة المنورة: 

ستأهٕ مدتى اتّ     (2)أْ دهراستٍ يتّ حمٌتن    (1) ستنثِا ًاهتم   :قاي ديّ ٗٓب

ٗإ ُتاا، ٗستقٚن يتّ     ،(3) إراي: أسأها أسندا ه ٜ ؟، قتاي: ُقتٍ ات ٗٝ   ط١ٛ، 

ديشٚب، إراي: أطتع ديتّ ديشتٚب إ ُتٕ ستٚنُا ٗاايِتا. ٗقتاي قتتاةٝ: ًتا مأٙتا           

: طفا د مض كوتٔا    (4)أسندا أاوٍ ًّ سقٚن يّ ديشٚب، ٗٙر٘ي ًلش٘ي

هقوتٍ، إٌتا هرٚتا أستندا أاوتٍ ًتّ ستقٚن يتّ ديشتٚب ، ٗقتاي ًاهتم:              طوب د

ٗٙٞ اٌت ، إ ُتٕ كتاْ ٙتبتع أقالتٚٞ اٌت  ٙتقؤٌتا،        دكاْ ٙراي اليّ ديشٚب م

 .(5)ٗ ْ كاْ ديّ اٌ  ه سى  هٕٚ ٙشتأهٕ 

َّ    (6)ٗ يا ًات دهقباةهٞ  ، ػام دهفرتٕ  ال دي٘دهٛ،  ال ياينِٙتٞ إت ْ د  ًت

دينٙتتتِٞ )أٓتتى  . ٗستتقٚن يتتّ ديشتتٚب ًتتّ ًنمستتتتتٞ    (7)اوٚٔتتا ير طتتتٛ إرٚتتتٕ   

ٞ    (8) (دحلنٙح ، ستٚن دهتتايقو ًتّ دهطت دز     (9). ٗٓ٘أستن دهفرٔتا١ دهشتبقٞ ياينِٙت

 .د ٗي، مجع يو دحلنٙح ٗدهفرٕ ٗدهزٓن ٗدهقباةٝ ٗده٘م 

                                              
ٞ    ،ٗهن ٗت٘    دينِٙٞ ديِ٘مٝ ،( ٓت179 -93) ،ًاهم يّ أُص (1) ػتاسب ديت ٓب ديتاهلٛ     ،أستن د ٢ٌتٞ د ميقت

 . ديق ٗ 

 ( ٓت 106ًات ) ،أستن دهفرتٔا١ دهشتتبقٞ   دينِٙتتتٞ ،دهراستٍ يّ حمٌتتن يّ أيٛ يلت  دهؼنٙت  دهتٚتٌٛ (2)

َ أي٘ ابند  ا ٗٝ يّ  (3) أستن دهفرٔتا١ دهشتبقٞ       ،أًتٕ أمستا١ يِتا أيتٛ يلت  ماتٛ د  أٌِتا        ،دهزي  يّ دهقت٘د

تت٘      (،ًٗتازدي ديلتاْ ٙشتٌٟ )ات ٗٝ     ،يِٟ قؼ دا   دينِٙٞ ،الزَ خاهتٕ اا٢ظٞ ٗأخ  دحلنٙح أِا ،دينِٙٞ

  .( ٓت93دينِٙٞ )

ٞ  ،ٙح  ال دهق دقمسى   طوب دحلن ،ٗهن   كايى ،أػوٕ إامسٛ  ،ًلش٘ي دهظاًٛ (4) ثتٍ دستتر  يتٕ     ،ٗدينِٙت

 .( ٓت112ٗت٘  إٚٔا ااَ ) ،ديراَ   ةًظ 

 .(252/ ص 2ز)تامٙخ دإلس َ هو ٓ   (5)

ابتن د  يتّ    ،ابتن د  يتّ اٌت ٗ يتّ دهقتاص      ،ابند  يّ اٌ  يتّ د طتا    ،ابند  يّ اباض :دهقباةهٞ ٍٓ  (6)

ٛ    ٍ،د  أِٗكاُ٘د ًّ أطٔ  إرٔا١ دهؼشايٞ ماٛ  ،ًشق٘ة  ْ دهنٗهتٞ د ً٘ٙتٞ    ،أًا أْ دهفرتتٕ ػتام  ال ديت٘ده

  ... ٗد  أاوٍ.كٌا دُظ و٘د ياهفت٘سات ،ٗدُظ ى دهق   ياهنٗهٞ ًٗٔأًا ،كاُا ترَ٘ اوٟ دهق  

 .(1/22أا َ دي٘ققو ) (7)

 ...ٍٗٓ أٓى ده أٜ ،ٗدينمسٞ دهجاُٚٞ ٓٛ ًنمسٞ دهل٘إتٞ ،17ص  ،ٗٓبٕ دهزسٚوٛ (8)

َ          ،دهفرٔا١ دهشبقٞ   دينِٙٞ ديِ٘مٝ ٓتٍ  ستقٚن يتّ ديشتٚب     (9)  ،ٗأيت٘ يلت  يتّ ابتن دهت محّ يتّ دحلتامخ يتّ ٓظتا

 .ٗستوٌٚاْ يتّ ٙشتتام    ،ٗخامدتٞ يتّ زٙتتن    ،ٗدهراستٍ يتّ حمٌتن    ،ٗابٚن د  يّ ابند  يّ اتبٞ ،ٗا ٗٝ يّ دهزيٚت 

 (.383ص ،2ز ،دهطبرات دهلرب٠ اليّ سقن).. .ٙ محٍٔ د  تقاال
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ـــــــ   حرصـــــــ  عل
ي ـالة فــــــــــــصـال

                             جماعـــــــــــــــــــــــــــة
.... 

، (ٗكاْ ًلفتتتت٘إاا ) (1)ٗكاْ متتتا  دهناتتتتا١، سنثِتتا اوٛ يّ زٙتتتن

قٚتتن يّ ديشتتتٚب: قتى هرتتتا٢نن ٙرتَ٘; إِٚظ   ال ٗدتتتٕ ٓتت د قاي: قتتاي هٛ ستت

ٗ ال دشتتتتنٖ( إرتتتاَ، ٗدتتتا١ إرتتتتاي: مأٙتا ٗدتتتتٕ زدمتتتٛ ٗدشتتتتتنٖ      )دهتت دى 

ٗاوٚتتاا  (3)ٗدهتتزي (2)طوتتتتشٞ :أيتتٚض، إرتتاي ستتتتتتتتقٚن:  ْ ٓتتتتت د ستتتتتتب ٓتتتتتت ال١  

َّة ماٛ د  أٍِ، إِٔٚتتٕ إأيٟ، إنا٘ت  اوٕٚ، قوا:  ْ كِا كا ياا إش

َّة ٗدٔتٕ  .(4)د  ٗدٔم، إخ دا ي٘دٕٔ ق ستٞ،  إاستت
 

ًاإاتتين دهتلب ٝ د ٗال ًِت    :مٜٗ إِ إُٔ قاي

، ًٗتتاُظ ت  ال قفتتا (ٗ  مٗدٙتتٞ أميقتتو)مخشتتو ستتِٞ 

مدتتى   دهؼتت ٝ ًِتت  مخشتتو ستتِٞ; صاإظتتتٕ اوتتٟ       

 .(5)تض ي٘ات١٘ دهقظتتتتا١ مخشتتو سِٞ ُتتٕ ػوٟ دهؼبت  :دهؼتتف د ٗي، ٗقٚتتى

هرن مأٙتتين   :سقٚن يّ ديشٚب ٙر٘ي ،ٗٓ٘ دهقاين ستٟ   أسوم دي٘دقف

ٜ    (6)هٚتتاهٛ دحلتت ٝ  ٗ ْ أٓتتى دهظتتاَ   ،ًٗتتا   ديشتتذن أستتن ًتتّ خوتت  د  هتت 

ًٗتا ٙتأتٛ ٗقتا     ،ٙر٘هْ٘: دُظ ٗد  ال ٓ د دهظٚخ دجملِْ٘ زً دا هٚنخوْ٘ زً دا

                                              
  .(ٓت131ًات ) ،أػوٕ سذازٜ،دهتٌٚٛ دهبؼ ٜ ،اوٛ يّ زٙن يّ ابند  يّ  زٓ  يّ ابند  يّ  دنااْ( 1)

ٞ     ،أي٘ حمٌن دينُٛ ،طوشٞ يّ ابٚند  يّ اجٌاْ دهتٌٚتٛ (2) دستظتٔن ٙتَ٘ د ٌتى     ،أستن دهقظت ٝ ديبظت ّٙ يا ِت

 .( ٓت36)

ا أيتٛ يلت  دهؼتنٙ ،ٗأي٘ ابتند  ٗات ٗٝ، أستن دهقظت ٝ        دهزي  يّ دهق٘دَ يتّ خ٘ٙوتن يتّ أستن، زٗز أمستا١ يِت       (3)

 .( ٓت36ديبظ ّٙ يا ِٞ، دستظٔن َٙ٘ د ٌى )

 .(4/242ٗس  أا َ دهِب ١ ) ،(5/136دهطبرات دهلرب٠ اليّ سقن ) (4)

  .378  ،375/ ص  2ز  ،ٗإٚات د اٚاْ ( 5)

ٗأٓاهٛ دينِٙٞ ديِ٘مٝ ده ّٙ خوق٘د يٚقٞ ٙزٙتن،    ٗققٞ دحل ٝ يو دٚع ٙزٙن يّ ًقاٗٙٞ يرٚاةٝ ًشوٍ يّ اربٞ،   (6)

 .( ٓت63)  دهشِٞ 
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ثٍ ترنًا إأقٌا إؼتوٚا ًٗتا   ديشتذن     ،  دهررب دُااٌقا أ تتػ ٝ  ال س

 .(1)أسن ه ٜ

أُتتٕ دطتتتلٟ اِٚٚتتٕ إرٚتتى هتتٕ: ٙتتا أيتتا حمٌتتن، هتت٘  :اتتّ ستتقٚن يتتّ ديشتتٚبٗ

خ دا  ال دهقرٚ  إِظ ت  ال د ال ٝ إ٘دنت مٙض دهربٙٞت هِفتع  هتم يؼت ن،     

 .(2) إراي سقٚن: إلٚف أػِع يظٔ٘ة دهقتٌٞ ٗدهؼبض؟

ِٞ  ال ٗأُتتا   تتتتّ ستتتت  ْ ًِتت  ث ثٚتٚب: ًتتا أ ْ ديتت تقٚن يتتّ ديشتت تستتٗٙرتت٘ي 

سقٚن يتّ ديشتٚب أميقتو ستِٞ مل ٙوت  دهرتَ٘ قتن خ دت٘د         ًٗلح  .(3) ديشذن

 .(4) ًّ ديشذن ٗإ ه٘د ًّ دهؼ ٝ

ٗقتا ػت ٝ  ال ٗقتن أخت ت      ٛاّ سقٚن يتّ ديشتٚب قتاي: ًتا ةختى اوت      ٗ

 قالتتتتتتتا١ إتتتتتتت ض  ال ٗأُتتتتتتتا  هٚتتتتتتتٕ ًظتتتتتتتتاق.     ّٛأٓبتٔتتتتتتتا، ٗال ةختتتتتتتى اوتتتتتتت  

مل تفتتٕ   ;قتاي: كاُتا هشتقٚن يتّ ديشتٚب إالتٚوٞ ال ُقؤٌتا        (5)اّ د ٗزداٛٗ

 .(6) اظ ّٙ ًِٔا مل ِٙظ    أقفٚٞ دهِاض;دهؼ ٝ   مجااٞ أميقو سِٞ

، ٗكتتتاْ (7)ٗ ك أُتتتٕ ػتتتوٟ دهؼتتتبض ي٘اتتت١٘ دهقظتتتا١ مخشتتتو ستتتِٞ    

ٙلج دهتٔذتتتن، ٙرتتت٘ي هِفشتتتٕ: قتتتً٘ٛ ٙتتتا ًتتتأ٠ٗ كتتتى طتتتت ، ٗد   ةاِتتتم   

يت د أًت ت،    :ق ، إلاْ ٙؼبض ٗقنًاٖ ًِتفختاْ، ٗٙرت٘ي تزسفو زسف دهب

. ٗكتتاْ ٙتت زَ ديشتتذن ٗالشمتت ز ًِتتٕ  ال  ال ًِزهتتتٕ إرتتل،    (8)ٗهلتت د خورتتا 

                                              
  .(5/132)دهطبرات دهلرب٠ اليّ سقن  (1)

 .( ٗدهقرٚ  ً٘اع يِاسٚٞ دينِٙٞ إٕٚ اْٚ٘ ٗرمى5/132)ت دهطبرات دهلرب٠ (2)

 .(2/44)ػف٘ٝ دهؼف٘ٝ  (3)

 .(225/  4ز _س  أا َ دهِب ١  (4)

 .( ٓت157ت٘  ) ،أي٘ اٌ ٗ دهفرٚتتٕ ،ّ أيٛ اٌ ٗ د ٗزداٛابن ده محّ يّ اٌ ٗ ي (5)

 .(2/252تامٙخ دإلس َ هو ٓ  ) (6)

 .51ص  ،ٗٓبٞ دهزسٚوٛ (7)

 .(1/30)دهطبرات هوظق دُٛ  (8)
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صــــومــــــ  

ــــــ                                وحـــجــ

.... 

ــن قصـــت  مــ   اب

ــــــة                            أبـــــي وداعــ

... 

  ًِزهتتٛ،  ال أُتتٛ  تتتٛ ديِتتتٞ هتتٛ إأستتوٍ  تٚتتتنِٙٞ هتتت ا أهوتتين يٚتتا يايتتتت٘ي: ًتتت ٙر

 .(1)اوٚٔا أسٚاُاا 

كتاْ ٙؼتَ٘ دهتنٓ ، ٗٙفطتت  دهقٚتنّٙ ٗأٙتاَ دهتظتت ٙ ،      

 ٓب مجٔ٘م دهقوٌا١  ال دستشبا  ػَ٘ دهنٓ  يّ أطاقتتٕ،  ٗ

ٛ    ٗمل ِٙتتتٕ دهتتِ    اتتّ ًتايقتتٞ   (2)محتتزٝ يتتّ اٌتت ٗ د ستتوٌ

دهؼٚاَ، ٗكاْ ستقٚن يتّ ديشتٚب ٙفطت    ديشتذن دهِبتٜ٘       

 .  (3)اوٟ دهتٌ  ٗديا١، ثٍ ٙ ٓب  ال يٚتتٕ هٚأكى د بز ٗدهزٙا

 .(4)تتتّ سذتٞ هرن سذذتتا أميقٚ :ٗ ٙر٘ي ستقٚن يّ ديشتتٚب

ٕ  ًٞٗتتّ ً٘دقفتتٕ دهظتتٔ ٝ    هتتم قؼتت      تتتزٗٙر ديِتتت

 ٞ ٗقتتن كتتاْ د وٚفتتٞ ابتتن ديوتتم يتتّ     ،(5)اليتتّ أيتتٛ ٗةداتت

 ،ستو ٗالٖ دهقٔتن   ;(7)يِٕ ده٘هٚتن الترنَ  طبتٔا  (6)ً ٗدْ

اوتٟ   كتب دا  ٗٙ ك  دي مخْ٘ إُٔ أمسى ً٘كباا ،دهقٔن

ٕ ستت َ إأيو ت  ،ٗٗقتتف اوتٟ سورتٞ ستتقٚن   ،مأستٕ ًِتنٗ  ختتاص ُتزي ديشتذن    

ٗدُتظت    ،دهقٔتن  ٛٗإُٔ قنَ شمطتب  هٚتٕ ديِتتٕ اليِتٕ ده٘هٚتن ٗهت       ،أً  دي ًِو

                                              
 .(131/ 5)دهطبرات دهلرب٠ اليّ سقن  (1)

(2)   ٛ ٛ      ،محزٝ يّ اٌ ٗ يّ ات٘ر  د ستوٌ ٕ   ،أيت٘ ػتاأ أٗ أيت٘ حمٌتن ديتنُ ًتات   ،ػتشايٛ دوٚتى   ،ماتٛ د  اِت

 .( س80ِٞأٗ 71)( ٓت / ٗاٌ ٖ 61)

 .49ص  ،سقٚن يّ ديشٚب ،ٗٓبٞ دهزسٚوٛ (3)

 ...ٗدحلر ًٙ٘ٔا اوٟ دهبق  أٗ د مدى .(2/325( ٗٗإٚات د اٚاْ )4/5تامٙخ دالس َ هو ٓ  )  -(4)

قوا : ٓ٘ سٌٔٛ ًلٛ ، م٠ٗ قاي أي٘ يل  يّ ةدٗة : ديّ أيٛ ٗةداٞ ٓ٘ كج  يّ ديطوب يّ أيٛ ٗةداٞ ،  -(5)

اّ أيٕٚ ديطوب أسن ًشوٌٞ دهفتض ، ٗم٠ٗ إِ ٗهنٖ دقف  يّ كج  ، ٗديّ س ًوٞ . دُظ  س  أا َ دهِب ١ 

 ( .234/ص 4)ز

ٜ، أيت٘ت ده٘هٚتتن ديتتنُٛ، ثتٍت دهنًظتترٛ، كتتاْ طاهتتب اوتٍت قبتتى    (6) ابتتنديوم يتّت ًتت ٗدْ يتّت دحللتٍت يتّت أيتٛت دهقتتاص د ًت٘ت

   ٓت(.86( سِو ًِازااا اليّ دهزي ، ت٘  )9( سِٞ دستر اَل، ٗقبؤا )13إت  ت ساهٕ، ًوم )د  إٞ ثٍ دطت ى ئا 

ده٘هٚن يّ ابن ديوم يّ ً ٗدْ يّ دحللٍ يّ أًٚٞ دهر طٛ ، كاْ ٗدهٚا  اوٟ دينِٙٞ ، ثٍ تشوٍ د  إٞ  -(7)

  ٓت( .96ٓت( ٗدستٌ  إٚٔا ستٟ ٗإاتٕ )86يقن ٗإاٝ أيٕٚ )
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  ٕ ٗهلِتتٕ مل ٙتتزة اوتتٟ   ،دهِتتاض أْ ٙشتبظتت  ستتقٚن ئتت د دهتظتت ٙف دهتت ٜ ُاهتت

 .(1)كوٌٞ )ال(

ب إفرتنُٛ أٙاًتاا، إوٌتا د٣تٕت         قاي أي٘ ٗةداٞ: كِا أداهص ستقٚن يّت ديشٚت

نُآا     قوا: ت٘إٚا أٓوٛ إاطت وا ؟قاي: أّٙ كِا  . ئا، إرتاي: ٓت  أخربتِتا إظٔت

إروتا: ٙ محتم د  ًّٗت     ؟.قاي: ثٍ أمةت أْ أقَ٘ إراي: ٓ  أسنثا دًت أٝ ه ٓتا  

، ثٍت         ،ًٗا أًوم  ال ةمٌٓو أٗ ث ثتٞ  ;ٙزٗدين إرتاي:  ْ أُتا إقوتا تفقتى قوتا: ُقٍت

،        محن د  تقتاال ٗػتوٟ اوٟت دهِت       ٗزٗدتين اوٟت ةمٌٓتو أٗ قتاي اوٟت ث ثٞت

، ٗدقوتا أتفلت          قاي: إر ع ًّت دهفت ص، إؼت ت  ال ًِزهٛت ٌا ًٗا أةمٜ ًتا أػِت

ٛ ممّ  خ  ٗأستنّٙ، ٗػوٚا دي   ، ٗكِتا ػتا٢ٌاا، إرتنًا      إطت ،   طقتاً

ٗكاْ خبزدا ٗزٙتاا، ٗ  د ياهبا  ٙر  ، إروا: ًّت ٓت د قتاي: ستقٚن، إفلت ت        

     ٞ  ال ًتا  كى  ُشاْ دمسٕ سقٚن  ال سقٚن يّ ديشٚب، إ ُٕ مل ٙت  ًِت  أميقتو سِت

ب، إظِِتا إُٔت قتن يتند       يو يٚتٕ ٗديشذن، إرٌا ٗخ دا، ٗ  د يشقٚن يّ ديشٚت

، إروتتا: ٙاأيتتا حمٌتتن، ٓتت  أمستتوا  هتٛت إنتٚتتم قتتاي: ال، أُتتا أستت  أْ تتت تٟ،    هتٕت

إل ٓتتا أْ تبٚتتا دهوٚوتٞت    قوتتا: إٌتتا تتتأً ُٛ قتتاي: مأٙتتتم مدتت ا ازيتتاا قتتن تتتزٗز    

هتٕت ثتٍت ةإقٔتتا   دهبتتا  ٗمة ٗستتنن، ٗٓتت ٖ دً أتتتم، إتت  د ٓتٛت قا٢ٌتٞت خوفتٕت   ط٘ 

دهبتتتا ، إشتتترطا ديتتت أٝ ًتتّت دحلٚتتتا١، إاستتتت٘ثرا ًتتّت دهبتتتا ، ثتتٍت ػتتتقنت  ال   

إروتا: زٗدتين ستقٚن يّت      ؟دهشطض، إِاةٙا د  دْ، إذا١ُٗٛ ٗقتاه٘د: ًتا طتأُم   

  ٕ َ ديِتت د  هٚٔتا،      تٗقتن دتا١ ئتا اوٟت هفت      ،ديشٚب دهٚ٘ت وٞ، ٗٓتا ٓٛت   دهتندم، إِزه٘ت

َ   ٗيوغ أًٛت إذتا١ت ٗقاهتا: ٗدٔٛت       ْ ًششتتٔا قبتى أْ أػتوشٔا     ;ًّت ٗدٔتم ست د

ٗأسفظٍٔت   ،ث ثٞ أٙتاَ، إأقٌتا ث ثتاا ثٍت ةخوتا ئتا، إت  د ٓٛت ًّت أمجتى دهِتاض           

ي د   ،هلتتتا  د  تقتتاال ٞ مست٘ت   دهتتزٗز; قتتاي: بتتٗأاتت إٍٔ  ،ٗأاؤٌتٍت يشتِت

، ثٍت أتٚتٕت يقتن طٔت        اإٌلج ، إشتوٌا     ،طٔ دا ال ٙتأتٚين ٗال  تٕٚت ٗٓ٘ت   سورتٕت

ً ت    اوٕٚ، إ ة ا ّ   ديشتذن، إوٌتا مل ٙبت  هت ٜ،     وٛ ٗمل ٙلوٌتين ستٟت دُفتض 

                                              
 .ينْٗ ٓ د دهتفؼٚى ، كت  د رب ،(2/377ٚاْ )ٗإٚات د ا (1)
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ثبـاتــــ  علــــ  
ــــحـــــــــــــــ                                                ال
... 

قاي: ًا ساي  هم دإلُشاْ قوا: ٓ٘ اوٟت ًتا سمتب دهؼتنٙ  ٗٙلت ٖ دهقتنٗ، قتاي:        

 .(1) ْ مديم ط١ٛ إاهقؼا، إاُؼ إا  ال ًِزهٛ 

ٞ     قتتنَ إاستتتٚر  ًتتّ   ،ابتتن ديوتتم يتتّ ًتت ٗدْ دينِٙتت

دا ًتّ  قا٢وتٕ إراي حلادبتٕ: دُظت  ٓتى تت ٠   ديشتذن أستن      

إوٍ ٙ  إٕٚ  ال سقٚن يّ ديشٚب، إأطتام  هٕٚت ي ػتبقٕ     ،سندثٛ

إوٍ ٙتشت ن ستقٚن، ثٍت أتتاٖ دحلادتب إرتاي: أمل تت  أُٛت أطت           

 هٚم؟ قاي: ًٗا سادتم؟ إراي: دستتٚر  أًت  ديت ًِو، إرتاي: دُظت  ٓتى تت ٠          

إخ ز دحلادب إراي:  . هشا ًّ سندثٕ :ديشذن أسندا ًّ سندثٛ، إراي هٕ سقٚن

:  ْ أًت  ديت ًِو             ، قوتا هٕت خاا أطت ت  هٕٚت إوٍت ٙرٍت ًا ٗدتنت   ديشتذن  ال طٚت

قاي:  ُٛ هشا ًّ سندخ أً   .دُظ  ٓى ت ٠ أسندا ًّ سندثٛ :ٗقاي هٛ ،دستٚر 

 .(2) دي ًِو. قاي ابن ديوم يّ ً ٗدْ:  هم سقٚن يّ ديشٚب ةإ

ر ديِتتتٕ ،سو مل ٙربتتى تتتزٗٙ  ُفشتتتٕاوتتٟ ستتقٚن محى ابتتن ديوتتم ٗقتتن

ٕ       اليِٕ ده٘هٚن، : (3)قتاي سمٚتٟ يتّ ستقٚن     .ٗيتا ستِشا هتتٕ إ ػتتٞ  دطتتتتفٟ ًِتت

ٗدهتٛ دينِٙتٞ  ال ابتن ديوتم يتّ ًت ٗدْ:  ْ أٓتى         (4)كتب ٓظاَ يتّ  مسااٚتى  

 ال سقٚن يّ ديشٚب، إلتتب   ;دينِٙٞ قن أطبر٘د اوٟ دهبٚقٞ هو٘هٚن ٗسوٌٚاْ

إادوتتتتنٖ مخشتتتتو  ط أٜ دًتِتتتتع ص;أْ أا اتتتتٕ اوتتتتٟ دهشتتتتٚف، إتتتت ْ ًالتتتتٟ     

ٗطف يٕ أس٘دق دينِٙٞ، إوٌا قنَ دهلتا  اوتٟ دهت٘دهٛ ةختى ستوٌٚاْ     ،دونٝ

                                              
 . (377، 376 / ص  2)ز  -ٗإٚات د اٚاْ  (1)

 .(5/130)دهطبرات دهلرب٠ اليّ سقن   (2)

 .( ٓت80ًات   سنٗة ) ،أخ٘ اٌ ٗ د طنق ،سمٟٚ يّ سقٚن يّ دهقاص د ًٜ٘ (3)

ّٗ ،ٓظاَ يّ  مسااٚى يّ ٓظاَ يّ ده٘هٚن يّ دي  ٝ ديخزًٗٛ (4) ْ    ز ٗالٖ اوتٟ   ،ز ديِتتٕ هوخوٚفتٞ ابتنديوم يتّ ًت ٗد

ٗطنٙندا اوٟ  ي ابند  يتّ   ،كاْ دةدمٙا  ُادشاا طنٙندا اوٟ  ي اوٛ يّ أيٛ طاهب ،( ٓت82ااَ ) ،دينِٙٞ ديِ٘مٝ

ٗازهتٕ ده٘هٚتن يتّ ابتنديوم ٗٗال اٌت  يتّ ابتندهقزٙز         ،ااقب سقٚن يّ ديشٚب إ٘خبٕ د وٚفٞ ابتنديوم  ،دهزي 

 ( ٓت 87.ًات ٓظاَ ااَ ).( ٓت86ااَ)
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اوتٟ ستقٚن يتّ ديشتٚب،      (2) ٗا ٗٝ يّ دهتزي  ٗستامل يتّ ابتن د      (1)يّ ٙشام

 ْ مل تبتتاٙع اتت يا   ،ٗقتتاه٘د: د٣ِتتان   أًتت ، قتتن قتتنَ كتتتا  ابتتن ديوتتم    

ّٓ، إ ْ دهت٘دهٛ قتن   اِرم، ٗذمّ ُق ض اوٚم خؼاالا ث ثاا، إأاطِا  سند

قبى ًِم أْ ٙر أ اوٚم دهلتتا ، إت  ترتى ال ٗال ُقتٍ، قتاي: ٙرت٘ي دهِتاض،        

ٗكتتاْ   د قتتاي ال مل ٙشتتتطٚق٘د أْ   .يتتاٙع ستتقٚن يتتّ ديشتتٚب، ًتتا أُتتا يفااتتى  

ٙر٘ه٘د ُقٍ، قاه٘د: إتذوص   يٚتتم ٗال رت ز  ال دهؼت ٝ أٙاًتاا، إ ُتٕ ٙربتى       

: إأُا أمسع د  دْ إ٘ق أ ُٛ سٛ قاي .ًِم   د طوبم ًّ موشم إوٍ زمنن

اوٟ دهؼ ٝ سٛ اوٟ دهؼ ٝ، ًا أُا يفااى، قاه٘د: إاُترى ًتّ موشتم  ال   

قتاي: أإ قتاا ًتّ    .  ال موشم، إ ْ مل زمنن أًشم اِمإ ُٕ ٙ سى  ،ه ٖ

ًا أُا مبترنَ طربدا ٗال ًتأخ ، إخ دت٘د ٗخت ز  ال ػت ٝ دهظٔت ،      ؟ خمو٘ق

ٌتتا ػتتوٟ دهتت٘دهٛ يقتتح  هٚتتٕ،  وإٚتتٕ، إ إذوتتص   موشتتٕ دهتت ٜ كتتاْ زموتتص 

 .إتأتٛ يتٕ، إرتتاي:  ْ أًت  ديتت ًِو كتتب ٙأً ُتا  ْ مل تبتتاٙع ات يِا اِرتتم      

يٚقتتتو، إوٌتتا م ٖ مل زمتتب أختت ز  ال دهشتتنٝ،     اتتّ  قتتاي: ُٔتتٟ مستت٘ي د    

إٌنت اِرٕ ٗسوا دهشٚ٘ ، إوٌا م ٖ قن ًالٟ أً  يٕ إذ ة، إت  د اوٚتٕ ثٚتا     

دطتتٔ ت ئت د دهظتأْ، إالت يٕ مخشتو ست٘طاا،       طق ، إراي: ه٘ اوٌا  هم ًا 

قتاي:   ،ثٍ طا  يٕ أس٘دق دينِٙٞ، إوٌا مةٖٗ ٗدهِاض ًِؼ إْ٘ ًّ ػ ٝ دهقؼ 

ٞ، ًِٗقتت٘د دهِتتاض أْ زماهشتتٖ٘،    ْ ٓتت ٖ ه٘دتتٖ٘ ًتتا ُظتت ت  هٚٔتتا ًِتت  أميقتتو ستِت

إلاْ ًّ ٗمإ   د دا١  هٕٚ أسن ٙر٘ي هٕ: قٍ ًّ اِتنٜ، ك دٓٚٞت أْ ٙالت      

 .(3) يشببٕ

                                              
 ،ثرتٞ إااتى   ،ٗقٚتى أَ ستوٌٞ   ،ً٘ال ًٌُٚ٘ٞ ،أسن دهفرٔا١ دهشبقٞ   دينِٙٞ ،دينُٛ ،سوٌٚاْ يّ ٙشام دهل هٛ (1)

 .ًات يقن ديا٢ٞ

ٜ  ،ستتامل يتتّ ابتتن د  يتتّ اٌتت  يتتّ د طتتا     (2) ٙظتتبٕ ٗدهتتنٖ   دهلتتنٜ   ،أستتن دهفرٔتتا١ دهشتتبقٞ  ،دهر طتتٛ دهقتتنٗ

 .( ٓت106ًات ) ،ٗدهشٌا

 .(2/377)ٗإٚات د اٚاْ  (3)
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سقٚن يّ ديشٚب  ٙوزَ ًلاُاا ًّ ديشذن ال ٙؼوٛ ًّ ديشتذن   ْٗكا

قٚى هتٕ أْ ٙـن دهؼ ٝ إٕٚ  ;  ه ٖ، ٗإُٔ هٚاهٛ ػِع يٕ ابن ديوم ًا ػِع

 . (1)إأيٟ  ال أْ ٙؼوٛ إٚتٕ 

ٗكتتاْ ٙ محتتٕ د  ٙرتتت٘ي: اليتتمٗد أاٚتتِلٍ ًتتتّ أاتت٘دْ دهظوٌتتتٞ  ال      

تٕ ٗقتتن ُتتتزي ديتتا١    ي ُلتتام قوتت٘يلٍ هلتتٛ اللتتبل أاٌتتاهلٍ، ٗقٚتتى هتت   

 . (2)اٚتِٕ: أال ترنص اِٚم؟ قاي: ستٟ اوٟ ًّ أإتشٔا!!؟

ال ٙبقح  هٚم ٗال سم كم  (3)ٗقٚى هشقٚن يّ ديشٚب: ًا طأْ دحلذاز

 ، ال أُتتٕ ةختتى  دت ٙتتَ٘ ًتتع أيٚتتٕ ديشتتذن    ٜ،ٗد  ًتتا أةم :قتتاي ،ٗال ٙ  ٙتتم

 ًتتتّ سؼتتتٟ إأختتت ت كفتتتاا ،ػتتت ٝ ال ٙتتتتٍ مك٘أتتتا ٗال ستتتذ٘ةٓا ٟإؼتتتو

 .(4) زاٍ أْ دحلذاز قاي: ًا زها يقن  هم أسشّ دهؼ ٝ ،إشؼبتٕ ئا

إوٌتا دقتـ  ًتتّ    ،ياهِتاض يتّ ابتن ديوتتم   ستتر ده٘هٚتن   (ٓتت 91)ٗإتٟ ستِٞ   

إ ستب ئتٍ    ،دينِٙٞ أً  ااًوتٕ اوٚٔتا اٌت  يتّ ابتن دهقزٙتز أطت دإٔا إتورتٖ٘        

  يتٕ  إوتٍ ٙبت   ٜ،هٕ ديشذن دهِب٘ ٛإأخو ،ٗةخى دينِٙٞ دهِب٘ٙٞ ،ٗأسشّ  هٍٚٔ

ٗاوٚتتٕ ثٚتتا  ال  ،ستت٠٘ ستتقٚن يتتّ ديشتتٚب مل ٙتذاستت  أستتن أْ شم دتتٕ ;أستتن

إتت ْ أًتت   ،تتتِض اتتّ ديشتتذن أٙٔتتا دهظتتٚخ :إرتتاه٘د هتتٕ ،مخشتتٞ ةمدٓتتٍ ٜتشتتاٗ

إنخى ده٘هٚتن ديشتذن إذقتى ٙتنٗم      ،ٗد  ال أخ ز ًِٕ :إراي ،دي ًِو قاةَ

هقزٙتتز قتتاي اٌتت  يتتّ ابتتن د  ،ٗٙتتنا٘ د  ازٗدتتى ،ِٓٔتتا ِٗٓٔتتا ٛإٚتتٕ ٗٙؼتتو

إرتاي   ٞإشاُتا ًِتٕ دهتفاتت    ،ٗدقوا أاني يٕ اّ ً٘اع سقٚن خظٚٞ أْ ٙت دٖ 

ٗهت٘ اوتٍ أُتم     ،ًّ ٓ د؟! أٓ٘ سقٚن يّ ديشٚب؟ إروتا ُقتٍ ٙتا أًت  ديت ًِو     

 ٗطت   ده٘هٚتن ٙتجين    ،قن اوٌا ي الٕ هِا :إراي ،قاةَ هراَ  هٚم ٗسوٍ اوٚم

                                              
 .دي دع ُفشتٕ (1)

 .دي دع ُفشتٕ  (2)

 .( ٓت95ًات ) ،ٗدطتٔ  ياهظنٝ ٗدحلزَ،( س20ِٞٗهٛ أً  دهق دق ) ،د ً  ديظٔ٘م ،دحلذاز يّ ٙ٘سف دهجرفٛ (3)

 .(129/ 2دهطبرات دهلرب٠ اليّ سقن ) (4)
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ٗ منتا قوتا    –ٙا أً  دي ًِو  ُٕ اتقٚف دهبؼت     :إروا ،اوٕٚ ياهقوٍ ٗدهنّٙ

ٕ  ٛذمّ أس  ياهشتق  :إراي – هم  ات م هٕ  ٕ    ، هٚت إشتوٍ   ،إذتا١ إ٘قتف اوٚت

    ٕ كٚتف دهظتتٚخ؟   :ثتتٍ قتاي ده٘هٚتتن  ،اوٚتٕ إتت ة اوٚتٕ ستتقٚن دهشت َ ٗمل ٙرتتٍ هت

خب  ٗدحلٌن    :كٚف أً  دي ًِو؟ إراي ده٘هٚن ،خب ٗدحلٌن   :إراي

اض إرتاي  تٓت د إرٚتٕ دهِت    :٘ي هقٌ  يّ ابتن دهقزٙتز  ت  ٗٓ٘ ٙرثٍ دُؼ  ،ٗسنٖ

 .(1)أدى ٙا أً  دي ًِو
 

إرتن كتاْ   ، شتقٚن يتّ ديشتٚب   هأًا دهنُٚا إٌاهلا ٗ

 هتٕ أميقٌا٢تٞ ةِٙتام ٙتذت  ئتا        ،ٙقٚع ًتّ كشتب ٙتنٖ   

ٗٙرت٘ي اتّ    ٗكاْ أيٖ٘ ٙتذ    دهزٙا أٙالتاا(، )، دهزٙا

ٗال  ،اوٚتتٕ ٗال س ػتتاا ،شتتلٕ خبتت امل أً ٛ)دهوتتٍٔ  ُتتم تقوتتٍ أُتت  :ٓتت د ديتتاي

ْ  ٗ منا أمٙن أْ أػْ٘ يتٕ ٗدٔتٛ اتّ يتين     ،حمبٞ هونُٚا ُٗٚى طٔ٘دتٔا  ،ًت ٗد

ٛ   ،ٗإٍٚٔ  ّ ستٟ أهرٟ د  إٚشلٍ  ٗأؤةٜ ًِتٕ دحلرت٘ق    ،ٗأػى ًِتٕ ممحت

 ٕ ، (2)  ٗديشتلو ٗدهٚتتٍٚ ٗد تام(   تٞ ٗدهفرت تٗأات٘ة ًِتٕ اوتٟ د مًوت     ،دهيت إٚت

ٍ   قٞ ٗث ثتْ٘ أهفتاا  ٗكاْ هٕ   يٚا ديتاي يالت   اطتاؤٖ ت دكٌتا    ،ًتّ دهتنمدٓ

)ال سادٞ هٛ إٚٔا  :إلاْ سو ٙناٟ  هٚٔا ٙأيٟ ٗٙر٘ي ،يشبب مإالٕ قب٘هلا

  .(3)ً ٗدْ( ستٟ سملٍ د  يٚين ٗيو يين

)كاْ   مًالاْ ٙ تٟ  ،ٗكاْ ًّ أٗم  دهِاض إٌٚا ٙنخى يٚتٕ ٗيطِٕ

ٛ     ،يا ط يٞ   ًشذن دهِ   ستقٚن يتّ ديشتٚب     إوتٚص أستن ٙطٌتع أْ ٙتأت

ٕ     ،يظ د  إٚظ يٕ ٗ ْ مل ٙت ت ًتّ ًِزهتٕ     ،إ ْ أتٟ ًتّ ًِزهتٕ يظت د  طت ي

ٌى إتٟ  تٙظت  ،أًتا طقاًتٕ إٔت٘ يشتٚل     .ستتٟ ِٙؼت  (   مل ٙظت   طت٣ٚاا   ١ٛيظ

                                              
ٗ  دهطبرات دهلرب٠ اليتّ ستقن ستنخ ً٘دإت  هلت د       .( 4/97) ٙب ( ٗتٔ ٙب دهت4/6ٔ)تامٙخ دإلس َ هو ٓ    (1)

 .(132/ 5)دحلنخ   ديالٌْ٘ 

 .(119/  9دهبندٙٞ ٗدهِٔاٙٞ اليّ كج  )ز  (2)

 ( 376/  2ز)ٗإٚات د اٚاْ  (3)

 زهـــــــــده فــــــــي

الـــــدنـــيــــــــــــــا                          

.... 
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ــــــــــــ  ـلــع م

ــــــــــــــر  بتعبي

رؤيـــــــــــا                   ــال

.. 

إوٌتا دتا١ٖ    ،كتج دا  ٗيتا ستبص ػتِقا ديِتتٕ طقاًتاا      ،خبز ٗزٙا اوٟ ده اهب

 ،ادٞ ٓظاَ يّ  مسااٚتى إٔ ٖ س ،يجى ٓ د أيندا ٜ)ال تق٘ة :أمسى  هٚٔا قا٢ ا

 ،ًتتا أستتبص  ٜٗأُتتا ال أةم ،أٙتتنٍٙٔ إأستتتاز  ال ًتتا    ٛٙ ٙتتن أْ ٙتت ٓب ًتتاه 

 .(1) يٕ( ّٛ ه ٛإايقج يٚيت كِا  كى   ٜ ال دهر٘ت ده  ٜإاُظ 

 ٞ  :ٗق٘هتتٕ ،)ًتتّ دستتت ِٟ يتتا  دإترتت  دهِتتاض  هٚتتٕ(    :ًٗتتّ أق٘دهتتٕ ده د٢قتت

أختت ٓا ًتتّ هتت   ٗأُتت ي ًِٔتتا ًتتّ   ، ال كتتى ُتت ي أًٚتتى  ٛ)دهتتنُٚا ُ هتتٞ ٗٓتت 

 .(2) ه  سبٚؤا( ٗٗاقٔا  ،ٗدٔٔا

ت دهِت          ديشتذن، قتتتاي    ٗاِنًا أً  ده٘هٚن يّ ابتن ديوتم ي ةختاي يٚ٘ت

ٓا اوٟ ساهلا، ِٙظتتأ ُاطت٤ ًّت أٓتى      ةةت أٍُٔ ت كت٘ت ب: ٗد  هت٘ت ٚتن يّ ديشٚت سق

ي د       ٚت ٠ ًتا دستت ِٟ يٕت مس٘ت ًّت د إ ، إ اتٕ،    دينِٙٞ، ٗٙرتنَ دهرتاةَ   ستتٚت

ٙتف دهنُٚا  ْ  هم مما ٙزٓن دهِاض   دهتلاث  ٗدهتفاخ    ز  .(3)إٚلت٘ت
 

  ٞ ٗدآلةد   ،ٗياإلاتتتتاإٞ  ال يٚتتتتزٖ   دهقوتتتتَ٘ دهظتتتت اٚ

أخت   هتم    ،ي    ًتاَ دهتتايقو   اوتٍ تقتب  ده ؤٙتا      ،ده ياُٚٞ

ٗأخ تتٕ أمستا١ اتّ أيٚٔتا ماتٛ       ،يلت   ٛاّ أمستا١ يِتا أيت   

ٞ   ُٗت ٠ٗ   ي د ،د  أٍِ ًِٔتا   ،اتٕ   دهتقتب  ً٘دقتف مد٢قت

ًتا   :قتاي  .ٙتا أيتا حمٌتن  ُتٛ مأٙتا مؤٙتا       :إرتاي   دتا١ٖ مد ا أْ

 ،ٓٛ؟ قاي: مأٙا كأُٛ أخ ت ابتن ديوتم يتّ ًت ٗدْ إأاتذقتٕ  ال د مض     

قتاي: يوتٟ أُتا     .ًتا أُتا مأٙتٔتا    :قتاي  ،ثٍ يطشتٕ إأٗتنت   هٔ ٖ أميقٞ أٗتتاة 

 .ٗٓت٘ يقتجين  هٚتم    ،: ديتّ دهتزي  م ٓتا   قتاي  .ال أخربن أٗ رربُٛ :قاي ،مأٙتٔا

ٗخ ز ًّ ػوب ابن ديوتم   ،قاي: ه٣ّ ػنقا مؤٙاٖ قتوٕ ابن ديوم يّ ً ٗدْ

                                              
 .ً٘قع ػٚن دهف٘د٢ن اوٟ طبلٞ دالُـُاً٘ا٘  سقٚن يّ ديشٚب ،   (1)

 .(9/118) ،دهبندٙٞ ٗدهِٔاٙٞ (2)

 .(3/401) ،ةًظ  ،ةدم دهروٍ  ،حمٌن ٙ٘سف دهلاُنٓوٜ٘،سٚاٝ دهؼشايٞ (3)
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 وفــاتــ 

   ٞ ٜ   .أميقتٞ كوتٍٔ ٙلتْ٘ خوٚفتت إتنخوا  ال ابتتن ديوتم يتّ ًتت ٗدْ     :قتاي دهت دٗ

إش ٖ ٗسأهين اّ سقٚن ٗاّ  ،إأخربتٕ ي هم اّ سقٚن يّ ديشٚب ،ياهظاَ

 .(1)ا١ ةٙين ٗأػبا ًِٕ خ داٗأً  هٛ يرال ،إأخربتٕ ،ساهٕ

ٜ   :قاي مدى اليّ ديشٚبٗ   ْ ت  د  إت تدتت  :ايتإرت  . ُٛ أمدُٛ أيت٘ي   ٙتن

 .(2)ا ٗيِٕٚ ماا ت أٝ يِٚٔتإ  د دً  تإِظ ، َتتم  دت حمتل

 ْ ػتنقا   :إرتاي  . ُٛ أم٠   دهَِ٘ كأُٛ أخ٘ض دهِام :ٗقاي هٕ مدى

قتتاي دهتت دٜٗ: إ كتتب   .ٗيتت٘ت قتتت ا ،مؤٙتتان ال يتت٘ت ستتتٟ ت كتتب دهبشتت   

 .(3)دهبش  إأطفٟ اوٟ دهلولٞ ٗقتى َٙ٘ قنٙن ياهشٚف

 

 ( ٓت اوٟ د مدتض 94)ت٘  ٙ محٕ د  ااَ   خ إتتتٞ 

هلتتتتتتتتتتتتتتتت ٖ  ٗكتاْ ٙرتتاي   (،96-86ده٘هٚتن يتتّ ابتن ديوتتم )  

. ااغ مثاُو سِٞ،  ٗةإّ (4)سِٞ دهفرٔا١; هلج ٝ ًّ ًات ًٍِٔ إٚٔا  :دهشِٞ

 .(5)ح إأكج ٍٓ اوٟ إُٔ ت٘  سِٞ مخص ٗ ًا٢ٞ   دهبرٚتع، أًا أ٢ٌٞ دحلنٙ

 

                                              
 .(124 -123/  5)ٗ  طبرات ديّ سقن  ،(235/ 4س  أا َ دهِب ١ ) (1)

  .(124/ 5)ٗ  طبرات ديّ سقن  ،(235/ 4)هِب ١ ( س  أا َ د2)

 (.125، 5/124)ٗطبرات ديّ ستقن  ،(237/ 4)س  أا َ دهِب ١  (3)

 .(143/ 5)هطبرات دهلرب٠ اليّ ستتقن د (4)

 .(2/253)تامٙخ دالس َ هو ٓ   (5)



 110 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة              

 عـــراجـامل

ٞ  ،ديّ دهرٍٚ د ٘زٙٞ ،أا َ دي٘ققو اّ م  دهقايو .1  ،ةدم دهلتب دهقوٌٚت

 .1993َ ،ٓت1414، 1ط ،ي ٗت

2.  ٞ  ،ةدم ده ٙتتاْ هوتتـدخ  ،أيتت٘ دهفتتند١ دحلتتاإ  ديتتّ كتتج      ،دهبندٙتتٞ ٗدهِٔاٙتت

 .1988َ ،ٓت1408 ،دهرآ ٝ

، 4ط ،ةدمده طٚن، سوتب  ،دحلاإ  ديّ سذ دهقشر ُٛ ،تر ٙب دهتٔ ٙب .3

 َ. 1997 ،ٓت1417

 ،ةدم ده ٙتتتتاْ هوتتتتـدخ ،حمٌتتتتن ٙ٘ستتتتف دهلاُتتتتنٓوٜ٘ ،سٚتتتتاٝ دهؼتتتتشايٞ .4

 .1988َ ،ٓت1408، 1ط ،دهرآ ٝ

5.   َ  ،مشتص دهتنّٙ حمٌتن دهت ٓ      ،تامٙخ دإلس َ ٗٗإٚات ديظتآ  ٗد ات 

 .1996َ ،ٓت1417، 1ط ،ي ٗت ،ةدم دهلتا  دهق يٛ

ٍ  ،ٗٓبٞ دهزسٚوتٛ ،يّ ديشٚب سٚن دهتايقو سقٚن .6 ، 5ط،ةًظت   ،ةدم دهروت

 .1992َ ،ٓت1412

 ،يتت ٗت ،ده ستتاهٞ ،مشتتص دهتتنّٙ حمٌتتن دهتت ٓ     ،ستت  أاتت َ دهِتتب ١   .7

 .1993َٓت، 9،1413ط

، 2ط ،يتت ٗت ،ةدم ديق إتتٞ ،مجتتاي دهتتنّٙ ديتتّ د تت٘زٜ ،ػفتتت٘ٝ دهؼفتتت٘ٝ .8

 .1996َ ،ٓت1417

 .ةدم ػتتاةم ي ٗت ،ٌن يّ ستتقنحم ،دهطبرات دهلرب٠ اليّ ستقن .9

    .ةدم ػاةم ي ٗت ،أي٘ دهقباض ديّ خولاْ ،ٗإٚات د اٚاْ .10

 

 


