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  المدينة المنورة

 في رحلة أبي سالم العياشي
 

 أ. حممد القاضي             

 املػـسب –طٓح١ باذث َٔ 

 

ٍ األضتاذ ايباذث  ال ٜٛجد يف : " عبد ايعصٜص بٔ عبد اهللٜكٛ

١ٝ َٛقع جػسايف ذخ إيٝ٘ َالٜني ايبػس َثٌ ادتصٜس٠  تازٜخ اإلْطاْ

١ ايعسب١ٝ، ٚال ٜٛجد َٛطٔ اضتكطب ذظ اإلْطاْ ١ٝ يف طُٛذاتٗا ايؿهسٜ

ٗا ايسٚذ١ٝ َثٌ اذتحاش، ايٛطٔ ايسٚذٞ األٍٚ يهٌ َؤَٔ  .(1) "ٚتطًعات

ؾكد دأب ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ٚاألدبا٤ ٚايػعسا٤ ٚنٌ َـٔ أْـظ يف ْؿطـ٘    

االضتعداد ايبدْٞ ٚاملادٟ يف املػسب ٚعرب شتتًـ ايعضٛز ع٢ً غد ايسذـاٍ  

ايٓبٟٛ َٚٔ ثِ  املطحدٚشٜاز٠ ،ألدا٤ ؾسٜغ١ اذتخ ;إىل ٖرٙ األزض ايطاٖس٠

، َٚــا ناْــل  ثًــ٘ ٖــرٙ ايسذًــ١ َــٔ    اهلل زضــٍٛ ايتػــسف بايطــالّ عًــ٢  

َػام ٚشتاطس ضببٗا قط٠ٛ ايطبٝع١ ايبايػـ١ َـٔ جٗـ١، ٚاْعـداّ األَـٔ عًـ٢       

يًُــٛيف يف نــٌ   ايطــسم َــٔ جٗــ١ ثاْٝــ١، مــا ٜضــب  َعــ٘ املطــاؾس َعسعــا       

    ٚ  ايـ   ايؿكٗـا٤ ٖـرٙ ايـسذاليف   ذتظ١، ٚقد دٕٚ ايعدٜـد َـٔ ايعًُـا٤ ٚاألدبـا٤ 

 أطًل عًٝٗا )ايسذاليف اذتحاش١ٜ( ٖٚٞ نثري٠ يف ايرتاث املػسبٞ.

                                                 
 .)ايسذاليف اذتحاش١ٜ املػسب١ٝ نػـ ألزتاد ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ( 11ّ/ ظ:  261/1986اْظس زت١ً دع٠ٛ اذتل عدد: ( 1)   
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"ديٌٝ اذتخ يف تكسٜظ٘ يضاذب نتاب  عبد اذتٞ ايهتاْٞٚقد ذنس 

ٚاقتضس ؾكط ع٢ً َٔ اغتٗسيف  ،قا١ُ٥ ط١ًٜٛ مبٔ زذٌ إىل اذتخ ٚايطٝاذ١"

٘ ألَسؾعـد َٓٗـا أزبعـني زذًـ١ ذحاشٜـ١، ٚا      ،زذالتِٗ بني ايٓـاع  قـاّ بـ٘    ْؿطـ

ْٛٞبـاذثٕٛ خرـسٕٚ أَثــاٍ األضـتاذ     ــ املٓ ايعًُــٞ يف زتًـ١ )  ستُــد  اجملُــع 

يف زت١ً  عباع ادتسازٟٚايدنتٛز ،(2)( دع٠ٛ اذتل، ٚزت١ً )(1)(ايعساقٞ

 .(3)( املػسب١ٝ املٓاٌٖ)

ٖرٙ ايسغب١ يف ايسذ١ً  ٢ٚيعٌ ايرٟ ضاعد يف ت١ُٝٓ ٖرا االٖتُاّ ٚزع

دتػـسايف يًُػـسب ببعـدٙ عـٔ املػـسم ٚاذتحـاش َـٔ        ٖٛ املٛقع ا ،عٓد املػازب١

ٚ    ،ج١ٗ ٝـ زٚإطاليـ٘ عًـ٢ ايكـاز٠ األ َـٔ جٗـ١ ثاْٝـ١. ٜٚـرنس ابـٔ رًـدٕٚ يف        ١ب

إىل اذتحـاش ٖٚـٛ َٓتٗـ٢ ضــؿسِٖ،     املكدَـ١ بـ ٕ زذًـ١ املػازبـ١ ناْــل غايبـا      

ٚاملدٜٓــ١ ٦َٜٛــر داز ايعًــِ، َٚٓٗــا رــسد إىل ايعــسام، ٚ  ٜهــٔ ايعــسام يف        

 .(4)ع٢ً األرر عٔ عًُا٤ املد١ٜٓطسٜكِٗ ؾاقتضسٚا 

ٕ أٍٚ زذ١ً ذحاش١ٜ أْديط١ٝ ٖٞ اي  ؾإ ستُد املْٓٛٞٚذطب األضتاذ 

بري  دْٚٗـــا  عـــٔ ذحتـــ٘ ايـــ  بـــدأ ايطـــؿس مـــا َـــٔ غسْاطـــ١ عـــاّ:          ابـــٔ جـــ

ٚأقدّ ايسذاليف َٔ ايعد٠ٚ املػسب١ٝ ٜعٛد تازخيٗا إىل أٚارس  .1182ّٖـ/578

إىل َـٔ بًدتـ٘ ضـبت١    َتٛجٗا   زغٝد () ابٔ املا١٥ امحس١ٜ ايطابع١ ذٝث ضاؾس

                                                 
 .175-173/ ظ: 29عدد:  (1)

 .29-21/ ظ: 5/ عدد:  19ايط١ٓ  (2)

 .66-44ّ/ ظ: 10/1977عدد:  (3)

 .١449 ظ: املكدَ (4)
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المدينة المنورة فيي 
             رحيييال المباربييية

. 

تًتٗا زذ١ً ابٔ بطٛط١ املعسٚؾ١ بترؿ١  .ٖـ683يبكاع املكدض١ َٔ أٚارس عاّ ا

 .(1)ٖـ725ايٓظاز ابتدا٤ َٔ عاّ 

ايعبدزٟ ٚاتطُل ايسذاليف املد١ْٚ بايطابع ايعًُٞ ايتٛثٝكٞ نسذاليف 

ِ      ،ٚايعٝاغٞ ال نتـاب رـس    ،ايرٟ قضد َـٔ زذًتـ٘ إٔ تهـٕٛ دٜـٛإ عًـ

ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘  َطحدٚرط أصرابٗا َه١ ٚاملد١ٜٓ ٚ ،(2)ٚؾها١ٖ

ٚضًِ ب ٚصاف ١َُٗ، تعترب ايّٝٛ ٚثٝك١ ١َُٗ ملعسؾ١ ذاي١ ٖرٙ األَانٔ يف 

ٍ ايعال١َ  ٕ عًُا٤ املػسب بسشٚا محد ادتاضسؾرتايف تازخي١ٝ شتتًؿ١، ٜكٛ : " ؾإ

ٔ ادتصٜس٠ يف زذالتِٗ ي -ع٢ً عًُا٤ املػسم – ٙ ع ًرخ، بٌ بّصِٖٚ مبا نتبٛ

. ٜٚغٝـ: ٚيٝظ َٔ املبايػ١ ايكٍٛ ب ٕ يف زذاليف ابٔ زغٝد  يف ٖرا املٝدإ

ٟ ٚايعٝاغٞ، ٚايدزعٝني أمحد بٔ ْاصس ٚستُد بٔ  ٟ ٚايتحٝيب ٚايعبدز ايؿٗس

ِ إىل ْٗا١ٜ ايكسٕ ايثايث عػس امحسٟ، َا ٜعترب َٔ  ٔ بعدٖ عبد ايطالّ، َٚ

ٍ املدٜٓتني ايهسميتني أٚؾ٢ املضادز ٚأمشًٗا ٚأٚثكٗا يف دزاض ١ نثري َٔ أذٛا

 .(3)قتضاد١ٜ الجتُاع١ٝ ٚاالثكاؾ١ٝ ٚااي)َه١ ٚاملد١ٜٓ( 

 

ذظٝل املد١ٜٓ املٓٛز٠ باٖتُاّ راظ َـٔ طـسف   

ايسذايــ١ املػازبــ١، ٚتصرــس زذالتٗــِ مبعًَٛــايف َُٗــ١    

ٚدقٝك١ عٔ اذتٝا٠ ايطٝاض١ٝ ٚاالقتضاد١ٜ ٚايؿهس١ٜ 

ٚٚصــــ جػـــسايف ياَـــانٔ املُٗـــ١      ٚايعُساْٝـــ١، ٚاألٚعـــاع االجتُاعٝـــ١،   

                                                 
ٞ ايعساقٞ ظ:  (1)  ./ َسجع ضابل153اْظس زت١ً اجملُع ايعًُ

(2)    ٞ ــا  ايعٝاغـ ــٞ ض ــ١ أب ــد ) ،اْظـس زذً ــا٤ املٛا٥ ــس   (،َ ــ١ ٚايٓػ ــسب يًتـ يٝـ ٚايرتو ــا  ،داز املػ ـــ/ 1397 ،ايسب ٖ

 بايسذ١ً. ي٘ بعد اآلٕ . ٚضٝػاز5ادتص٤ األٍٚ: ظ:  ،1977ّ

ٌ املػسب١ٝ عدد:  (3)  .(اث املػسبٞ ذٍٛ ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ)َالَ  ايرت 185ـ176ّ / ظ: 1985/ 33اْظس زت١ً املٖٓا



 124 المدينة المنورةمجلة مركز بحوث ودراسات 

ي ـاشيييييييييييييييييييييييــيـعـال
ورحلتيييل المعروفييية 
                       )بيييييييـمائ الموا يييييييد 

. 

ناملطاجد ٚاملصازايف ٚاآلباز ٚاألٚد١ٜ ٚادتباٍ، ٚٚقؿٛا نثريا  عٓد املطحد 

٘ ايعُسا١ْٝ، ٚرصا٥ٔ ايهتب ايع١ًُٝ املٛقٛؾ١ عًٝ٘  ـ ٚرضا٥ض ٟ ايػسٜ ايٓبٛ

ٚاي  اذتٛاٖا املكاّ ايػسٜـ، نُا أغازٚا إىل ايتػريايف ايـ  طـسأيف عًـ٢    

َعاملـ٘   ١ٝ شتتًؿ١، ؾابٔ جبري ٜضؿ٘ قبـٌ إٔ ٜػـري  املطحد رالٍ ؾرتايف تازخي

أَا ابٔ بطٛط١ يف زذًت٘ املعسٚؾ١ )حتؿ١  .(1)ّ 654اذتسٜل ايرٟ ْػب ب٘ عاّ 

ؾكد  ،(3)ٚايبًٟٛ يف زذًت٘ )تاد املؿسم يف حت١ًٝ عًُا٤ املػسم(  ،(2)ايٓظاز( 

ٖـ، ٚأضايٝب ايتدٜٚٔ ختتًـ بارتالف 886ٚصؿٛٙ قبٌ إٔ ميط٘ ذسٜل عاّ 

 ْٚٝٗا. ْٚطتعسض يف ٖرٙ املكاي١ زذ١ً ايعٝاغٞ.َد

 

عًـــ٢ اذتحـــس بؿـــاع عـــاّ     ٖـــرٙ ايسذًـــ١   طبعـــل 

ّ يف زتًدٜٔ بتضرٝ  رًٌٝ بٔ صاحل 1898ٖـ/ 1316

صــؿر١، ٚايثــاْٞ    456اذتطــا ارتايــد، ٜغــِ األٍٚ   

يًطبعـ١   لصؿر١، ٚتٛجد ْطخ١ َضٛز٠ باألٚؾطـ  422

َ  ،1977ّٖـــ/  1397اذتحسٜــ١ صــدزيف بايسبــا  ضــ١ٓ       ٔ طبٛعـــايف داز عـُـ

املػـسب يًتـ يٝـ ٚايرتوـ١ ٚايٓػـس، ٚقـد ٚعـع ؾٗازضـٗا املسذـّٛ ايــدنتٛز         

 .ستُد ذحٞ

، ٜٚعــسف         ٚايعٝاغـٞـ ٖــٛ أبــٛ ضــا  عبــد اهلل بــٔ أبـٞـ بهــس ايعٝاغـٞـ

اي  اذتغٓل  ،ّ مبٓطك١ خٜل عٝاش1628ٖـ/1037بعؿٝـ ايدٜٔ، ٚيد عاّ 

 يتهٕٛ َسنصا  ،ٖـ1044ايصا١ٜٚ ايعٝاغ١ٝ ايػٗري٠ اي  أضطٗا ٚايدٙ ض١ٓ 
                                                 

 .173-168زذ١ً ابٔ جبري ظ:  (1)

 .74-69ابٔ بطٛط١ )حتؿ١ ايٓظاز..( ادتص٤ األٍٚ ظ:  (2)

ا٤ املػسم( ظ:  (3)  .205-201ايبًٟٛ )تاد املؿسم يف حت١ًٝ عًُ
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َــٔ َسانــص ايرتبٝــ١ ايضــٛؾ١ٝ ٚايعًــِ، ٚيف ٖــرٙ ايصاٜٚــ١ قغــ٢ أبــٛ ضــا          

ايعٝاغٞـ أنثـس عُــسٙ، نُـا تــٛىل ز٥اضـتٗا بعــد أبٝـ٘ ٚضــٗس عًـ٢ تهــٜٛٔ         

 إىل جاْب ايتهٜٛٔ ايسٚذٞ. ٚرًكٝا  زجاما عًُٝا 

ٖـــ 1059قـاّ أبـٛ ضـا  ايعٝاغٞـ بـثالث زذـاليف إىل املػـسم يف أعـٛاّ         

ؾ رـــر عـــٔ عًُـــا٤ َضـــس َٚهـــ١ ٚاملدٜٓـــ١ املٓـــٛز٠        . ٖــــ 1072ٖــــ ٚ 1064ٚ

عـٔ اتضـاالت٘ ايٛثٝكـ١ ٚاملباغـس٠ َـع عًُـا٤ َٚتضـٛؾ١ َـٔ          ٚؾًططني، ؾغال 

طسابًظ ٚاإلضهٓدز١ٜ ٚايكدع، ٚتعد ٖرٙ ايؿرت٠ أرضـب َساذـٌ ذٝاتـ٘،    

ؾكد ضـاِٖ يف اذتسنـ١ ايؿهسٜـ١ ايـ  عسؾٗـا عضـسٙ يف ايعًـّٛ ٚاآلداب،        

  ٛ ايــرٟ ارتــازٙ يٛصـــ زذًتــ٘    ٖٚــٛ االضــِ  -ا٥ــد(  ؾطــحًل زذًتــ٘ )َــا٤ امل

 ايعالقايف ايؿهس١ٜ ٚاالجتُاع١ٝ بني املػسب ٚاملػسم.-ايثايث١

ٚتٗــدف ايسذًــ١ نــريو إىل حتكٝــل غاٜــ١ َعسؾٝــ١ ٚجػساؾٝــ١ َُٗــ١،       

ؾاغتًُل ع٢ً ايعدٜـد َـٔ ايسضـا٥ٌ ًَٚخضـايف ايهتـب يف ضـا٥س املضـٓؿايف        

اْٝد ٚعًــِ املطــايو  َــٔ عًــِ اذتــدٜث إىل عًــِ اذتؿــس، ٚايهــثري َــٔ األضــ    

يف  ٚاملُايو ٚاألدبٝايف. ؾكد أزاد يسذًت٘ إٔ تهٕٛ دٜٛإ عًِ. ؾًِ ٜ ٍ جٗدا 

َـا أٚزد ؾٝٗــا َـٔ ايؿٛا٥ــد يسغبـ١ نــثري َـٔ أصــراب٘ يف ذيـو، ٚإٔ ٜهــٕٛ        

ٜٚؤنـد ايعٝاغـٞ عًـ٢ ٖـرا      .(1)ايكضد َٓٗا وـع ايؿٛا٥ـد ال اْتكـا٤ ايؿسا٥ـد    

ايس: "ايكضد قا٥ال  ذ١ً إٔ تهٕٛ دٜٛإ عًِ ال ٚقضدٟ َٔ نتاب١ ٖرٙ 

ؾراى أدع٢ يٓػا   نتاب رس ٚؾها١ٖ، ٚإٕ ٚجد األَسإ ؾٝٗا َعا 

 ٌ ايٓاظس ؾٝٗا ضُٝا إٕ نإ صاذب تًٜٛٔ، ٚأَا صاذب ايتُهني ؾًه
                                                 

ف األدٜـب / ا        (1) ٟ/ ظ:     اْظـس نتـاب أبٛـ ضـا  ايعٝاغـٞ / املتضٛـ ــايف  122ألضـتاذ عبـد اهلل بٓضـس ايعًٛـ )َطبٛع

 ّ(.1998ٚشاز٠ األٚقاف ٚايػؤٕٚ اإلضال١َٝ/ 
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المدينة المنورة فيي 
                                         رحليييييية العياشييييييي

. 

ٚؾٝٗـا َــٔ عٓاصـس ايٛصــ ادتػـسايف ايػــ٤ٞ       .(1)غـ٤ٞ عٓـدٙ َٛقــع ْٚؿـع   

طكـ١ أٚ بًـد٠   ال ٜطتػا عٓـ٘ دازع ملٓ  ٖاَا  ايهثري، عٝث أصبرل َسجعا 

ملـا ذنـسٙ َـٔ     ٚصؿتٗا، ٚقد رـط أزض اذتحـاش بٛصــ دقٝـل َٚٗـِ جـدا       

 َعًَٛايف جػساؾ١ٝ ٚضٝاض١ٝ ٚاقتضاد١ٜ ٚاجتُاع١ٝ ٚؾهس١ٜ.

 

درــٌ أبــٛ ضــا  ايعٝاغــٞ املدٜٓــ١ املٓــٛز٠ يًٝـــ١       

ارتُٝظ ايثا١ْٝ َـٔ ستـسّ ؾـات  عـاّ ثالثـ١ ٚضـبعني       

ٚأيـ َٔ امحس٠، َٚهث ؾٝٗا ضبع١ أغٗس ْٚضــ  

قغاٖا يف ايعبـاد٠ ٚايتٓطـو، ٚايٛقـٛف عًـ٢ َعاملٗـا، َٚطايعـ١ َـا         ،سايػٗ

نتبـ٘ عٓٗــا املؤزرـٕٛ ٚايسذــايٕٛ ٚغريٖــِ، َٚـٔ أجــٌ ذيـو ْكــٌ يف زذًتــ٘        

ايٓكٍٛ ايعدٜد٠ املتعًك١ باملٛعٛع، َٚٔ ايهتب اي  اعتُد عًٝٗا يف نتابت٘ 

تـاب يف  ثاز١ٜ ٚايتازخي١ٝ ْرنس َـا ًٜـٞ: ن  آلعٔ َعا  املد١ٜٓ ادتػساؾ١ٝ ٚا

ٜٚعترب نتاب٘ ٖرا  (ٖـ225مح٢ املد١ٜٓ ٚجباما ٚأٚدٜتٗا يًُدا٥ا )تٛيف عاّ 

ٚنتـاب ايـدز٠ ايثُٝٓـ١ يف أربـاز املدٜٓـ١ البـٔ ايٓحـاز )تـٛيف ضـ١ٓ          . (2) َؿكٛدا 

ٖـ(، ٚنتاب ايتعسٜـ مبا أْطل امحس٠ َٔ َعا  داز امحس٠ يًُطـسٟ  643

امحـس٠ يًُساغـٞ )تـٛيف ضـ١ٓ     ٖـ(، ٚنتـاب ايٓضـس٠ يف َعـا  داز    741)تٛيف 

ٖــ(  817ٖـ(، ٚنتاب املػامن املطاب١ يف َعا  طابـ١ يًؿريٚشبـادٟ )تـٛيف    816

                                                 
 .224ايسذ١ً / ادتص٤ األٍٚ:  (1)

ــ١ ٚحتكٝــل / داز األزقــِ /            (2) ــتاذ ستُــد أستــصٕٚ/ دزاض ز٠ يف زذًــ١ ايعٝاغــٞ( األض ـٛـ ــس نتــاب )املدٜٓــ١ املٓ اْظ

 .73ايهٜٛل ظ: 
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ٗٛدٟ )تـــٛيف ضـــ١ٓ       ٚأرــريا   نتـــاب ٚؾـــا٤ ايٛؾــا ب ربـــاز داز املضـــطؿ٢ يًطـُـ

 .(1) نبريا  ٖـ(، ٚقد اعتُد ايعٝاغٞ عًٝ٘ اعتُادا 911

اٜـ١ عـٔ ايبكٝـع    ؾبدأ برنس املػاٖد اي  تصاز باملدٜٓـ١، ؾهاْـل ايبد  

َٚا اذت٣ٛ عًٝ٘ َٔ َػاٖد أٌٖ ايبٝل ٚايضراب١ ٚايتابعني، ٚذيو بػهٌ 

َع َعًَٛايف ناؾ١ٝ عٔ نـٌ غـخط َـٔ ايػخضـٝايف ايـ        ،دقٝل ٚستدد

 ( َطـحدا  11ْتكٌ يًردٜث عـٔ َطـاجد املدٜٓـ١ املٓـٛز٠ ٖٚـٞ )     اذنسٖا، ثِ 

٢ اهلل ٗا عٝـا٠ ايسضـٍٛ صـً   الت ٚص ـ  ،ٚأُٖٝتٗـا  ،َٚهاْتٗـا  ،ؾردد َٛقعٗـا 

ّ  عًٝ٘ ٚضًِ بد٤ا  َٚهاْتـ٘ يف   ،مبطحد قبا٤ ن ٍٚ َطحد با يف اإلضـال

زتُٛعــ١ َــٔ اآلثــاز يف ؾغــً٘، ٚيف رـــازد      ز٣ٚايتــازٜخ اإلضــالَٞ، ذٝــث    

ٖٚٛ راظ  ،املطحد َٔ ْاذٝت٘ ايػسب١ٝ زبا  نبري َبا باذتحاز٠ املٓرٛت١

ثِ  ،ملطسٟبايػسبا٤، ٚنإ ايكِٝ ب َسٙ ٖٛ ايػٝخ صاحل بٔ أمحد ايُٝا ا

َطحد ادتُع١ ٖٚٛ يف طسٜل قبا٤ ع٢ً حنٛ ٌَٝ أٚ أقٌ َـٔ قبـا٤ عـٔ ميـني     

ٌ       ،ايراٖب َٔ املد١ٜٓ إيٝٗا َٚـٔ َـس عًـ٢     .عًـ٢ ايطسٜـل ايـ   ـس بـني ايٓخـ

 .(2)طسٜل اذتس٠ ايػسب١ٝ ؾٗٛ عٔ ٜطازٙ

َٚطـحد ايؿغـٝخ ٖٚـٛ غــسقٞ قبـا٤ عًـ٢ غــؿري ايـٛادٟ، َٚطـحد بــا         

. زعـٞ اهلل عٓٗـا  َٚطحد َػـسب١ أّ إبـساِٖٝ   قسٜظ١ قسب ذستِٗ ايػسق١ٝ، 

ٖٚٛ مشايٞ َطحد با قسٜظ١، َٚطحد با ظؿس َٔ األٚع غسقٞ ايبكٝـع  

ٜٚعسف ايّٝٛ مبطحد ايبػ١ً، َٚطحد اإلجاب١ ٖٚـٛ   ،بطسٜل اذتس٠ ايػسق١ٝ

                                                 
 .75ْؿظ املسجع ظ:  (1)

ــ١ / ظ: اي (2) ــا٤    248سذً ــسف بثالثــ١ أر ــص٤ األٍٚ، ٚنــإ ٜع ادٟ، َٚطــحد      :ادت ـٛـ ــ١، َٚطــحد اي َطــحد ادتُع

  .ّ  عاته١. يهٓ٘ غًب عًٝ٘ ار٘ األٍٚ: ادتُع١، ٚب٘ ٜعسف ايٝٛ
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قسٜـب َٓـ٘ عًـ٢ ٜطـاز      ،يبا َعا١ٜٚ بٔ َايو َٔ األٚع، ٖٚٛ مشاٍ ايبكٝـع 

َٚطــحد   ،(1)ٍٛ ٖــٞ خثــاز قسٜــ١ بــا َعاٜٚــ١   ايطــايو إىل ايعــسٜز بإشا٥ــ٘ تًــ   

ٍ ي٘ أٜغا  َطحد األذصاب )ْطب١ إىل ٚقع١ األذصاب أٚ ارتٓدم(  ايؿت ، ٜٚكا

ٖٚٛ يبا ض١ًُ، ٚرٞ بريو ألٕ ايكب١ً  ،ٚاملطحد األع٢ً. َٚطحد ايكبًتني

 .(2)ذٛيل ؾٝ٘، ٖٚٛ غسبٞ بطرإ ٚضًع قسٜب َٔ ايعكٝـل يف َهـإ َستؿـع   

ـًـ    ٢ ٜطـاز ايــراٖب إىل املدٜٓـ١ َــٔ ايعكٝـل يف اذتــس٠     َٚطـحد ايطــكٝا ٖٚـٛ ع

 (3)ايػسب١ٝ ع٢ً طسٜل اذتاد عٓدَا ٜكسب َٔ املطانٔ ٜٚػسف عًـ٢ املدٜٓـ١  

ّ مبطحد ايسا١ٜ، ٖٚٛ ع٢ً جبٌ صػري قسٜبا  َٔ  َٚطحد ذباب، ٜٚعسف ايٝٛ

عًـ٢ ٜطـاز ايـدارٌ إىل املدٜٓـ١ َـٔ       ،َـٔ ثٓٝـ١ ايـٛداع    قسٜبا  ٘،ضًع َٔ غسقٝ

 .(4)طسٜل ايػاّ

ؾكد  ،َٚٔ َعا  املد١ٜٓ املٓٛز٠ اي  حتظ٢ باٖتُاّ ايسذاي١ جبٌ أذد

، ذدد َا ب٘ َٔ املػاٖد ٚاملطاجد، نُػـٗد محـص٠ بـٔ    َُٗا  صؿ٘ ٚصؿا ٚ

ايرٟ ب٢ٓ عًٝ٘ "قب١ عاي١ٝ َتك١ٓ ٚباب٘ َضؿ  باذتدٜد، ٚذٛي٘  ،عبد املطًب

رازد املطحد  بٓا٤ َتطع ؾٝ٘ ب٦س، ٚؾٝ٘ أر١ًٝ يًٛع٤ٛ َتض١ً بايطط ... ٚيف

ب٦س أرس٣ نبري٠، ٚبإشا٥ٗا صؿ١ َطحد ٚحتت٘ َاجٌ َا٤ ٜٗـبط إيٝـ٘ بـدزد.    

ٚباب املػٗد يف ضا٥س األٜاّ َكؿٌ ال ٜؿـت  إال ٜـّٛ ارتُـٝظ ٜـ تٞ ايكـِٝ َـٔ       

 .(5)املد١ٜٓ بايكضد يريو

                                                 
ٍ. 249ايسذ١ً / ظ:  (1)  ادتص٤ األٚ

ٍ. 250ايسذ١ً /ظ:  (2)  ادتص٤ األٚ

ٍ. 253ايسذ١ً /ظ:  (3)  ادتص٤ األٚ

ٍ. 253ايسذ١ً /ظ:  (4)  ادتص٤ األٚ

ٍ. 254ايسذ١ً /ظ:  (5)  ادتص٤ األٚ
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ٌ أذد َطحد ايؿط ، َٚطحد زنٔ جبٌ  َٚٔ املطاجد اي  تصاز ظب

 ٞ ـَـ   ،عٝـٓني ايػــسق ٔ ادتبــٌ، َٚطــحد ايــٛادٟ، َٚطــحد   ٖٚــٛ عًــ٢ قطعــ١ 

 ايطاب١ً.

أٚما  ،بعد ذيو ٜٓتكٌ ايعٝاغٞ إىل ذنس اآلباز ٚاألٚد١ٜ باملد١ٜٓ املٓٛز٠

َٓـ٘: " َٚاهٖـا   ٖٚٞ يف ذدٜك١ غسب َطحد قبا٤ قسٜبـ١   ،ب٦س أزٜظ ايػٗري٠

غصٜــس ٜطــ٢ٓ َٓــ٘ إىل بسنــ١ يف اذتدٜكــ١ ايــ  ٜٛجــد بٗــا أْــٛاع ايؿٛانــ٘          

ري قًُــا ٜــدرٌ أذــد يًصٜــاز٠ يف ٚقــل ايعٓــب إال     ٚاألغــحاز، ٚبٗــا عٓــب نــث  

ذتـ٢ ظـٔ بعـز ايعـٛاّ إٔ ذيـو َـٔ ايكسبـايف. ٚأٖـٌ          ،ٜٚػرتٜ٘ ٜٚ نً٘ ؾٝٗا

َــٔ  ٚقـد جعـٌ ملا٥ٗــا ْؿكـا     ،املدٜٓـ١ ٜكضـدٕٚ ٖــرٙ اذتدٜكـ١ يًكا٥ًـ١ ٚايتؿــسد     

أضؿًٗا ع٢ً ٚج٘ املا٤ ذت٢ ٜتضٌ َاهٖا بايب٦س اي  ٜكاٍ ما "ايعني ايصزقا٤"، 

ٜك١ أرس٣ قسٜب١ َٔ ب٦س أزٜظ. ٖٚٞ ب٦س نبري٠ قد أَديف مبٝـاٙ  ٖٚٞ يف ذد

خباز َتعدد٠ َٓٗا ب٦س أزٜظ، ؾضازيف َتبرس٠ ٜػحب ؾٝٗا َٝصابإ عظُٝـإ  

َٔ َٝاٙ غريٖا َٔ اآلباز، ؾاختريف ما أضساب حتـل األزض إىل إٔ رسجـل   

إىل بطرإ، ثِ إىل غسبٞ املد١ٜٓ ؾكطُل جداٍٚ، ؾ درٌ َٓٗـا إىل املدٜٓـ١   

ذتٝخ إيٝ٘، ؾ ظٗسيف دارٌ املد١ٜٓ يف َٓاٌٖ َتعدد٠، ٚب٢ٓ ما بٓا٤ َتكٔ َا ا

ٜٗـبط إيٝٗـا يف حنـٛ ثالثـني دزجـ١ ستهُـ١ ايبٓـا٤، َتكٓـ١ ايسصــ، ٚاضـع١           

 .(1) أٌٖ املد١ٜٓ نًِٗ يػسبِٗ ٞاملُػ٢، َٓٗا ٜطتك

٢ ب٦ــس            ًٜٝٗـا ب٦ـس ايبضـ١، ٚب٦ـس بغـاع١، ٚب٦ــس بريذـا، ٚب٦ـس زَٚـ١ ٚتطُـ

 ٠ ٚتعسف نريو بب٦س ايعٗٔ ٖٚٞ يف عٛايٞ املد١ٜٓ قسٜبا عثُإ، ٚب٦س ايٝطري

                                                 
ٍ. 265ايسذ١ً /ظ:  (1)  ادتص٤ األٚ
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ٚب٦س . (1)َٔ َطحد با قسٜظ١، ٚع٢ً بابٗا ذدٜك١ ذط١ٓ ًَو يبعز املػازب١

ٚب٦س غسع " ؾٗرٙ اآلباز ايطبع١ ٖٞـ املػـٗٛز٠ ايٝـّٛ عٓـد أٖـٌ املدٜٓـ١. ٚقـد        

 ْظُٗا ايصٜٔ املساغٞ ؾُٝا أْػد عٓ٘ ايطٝد يف بٝتني ُٖٚا:
 

بـــ١                   إذا زَـــل خباز ايٓيب بطٝـ

. 

                   ؾعدتـٗا ضبع َكاال  بال ٖٚـــــــٔ 

                 أزٜظ ٚغسع زَٚـ١ ٚبغـاع١   .

. 

                    (2)نرا بض١ قٌ بريذا٤ َع ايعٗـٔ 

  .                    (2)ايعٗـٔ

طـاز  أذدُٖا ب٦ـس ايطـكٝا ٖٚـٞ عًـ٢ ٜ     ،ٜٚغٝـ ايعٝاغٞ ب٦سٜٔ خرسٜٔ

ٚذٛمـا بسنـ١ عظُٝـ١ يـٛزٚد      ،ايطايو إىل ب٦س عًـٞ، ٖٚـٞ بـاذتس٠ ايػسبٝـ١    

اذتاد أٜاّ ْصٚمِ ٖٓاى، ٚايثاْٝـ١ ب٦ـس شَـصّ، ٖٚٞـ قسٜبـ١ َـٔ ايطـكٝا عًـ٢         

 ٚناْل إذ ذاى ًَها   ،ميني ايطسٜل. ٚرٝل بٗرا االضِ تػبٝٗا ما بصَصّ

 .(3)يبعز املػازب١ اجملاٚزٜٔ

نبري غسبٞ  ٍ دٟ ايعكٝل ايػٗري، ٖٚٛ ٚادأَا األٚد١ٜ ؾٝرنس َٓٗا ٚا

املد١ٜٓ ٚزا٤ اذتس٠ ايػسب١ٝ ٜ تٞ ضًٝ٘ َٔ أَانٔ بعٝد٠. "ٚضٌٝ ايعكٝل عٓـد  

أٌٖ املد١ٜٓ َٔ أعظِ املٓتصٖايف َٔ ضايـ ايدٖس، ٚيػعسا٥ِٗ األقدَني ؾٝ٘ 

أغعاز نثري٠ َرنٛز٠ يف نتب األدبـا٤. ٚقـد ذغـسيف باملدٜٓـ١ ضـًٝ٘ ثـالث       

عًـ٢ طبكـاتِٗ، ْٚضـبل ارتٝـاّ ٚاملغـازب عاؾتٝـ٘،       َسايف، ؾخـسد ايٓـاع   

    .(4)أٚ َٜٛني ٚطبخل األطع١ُ ايهثري٠ َع ضسٚز ٚمٛ ٚطسب ٚأقاَٛا ب٘ َٜٛا 

                                                 
ٍ. 269ايسذ١ً /ظ:  (1)  ادتص٤ األٚ

ٍ. 269ايسذ١ً /ظ:  (2)  ادتص٤ األٚ

ٍ. 270/ظ:  ايسذ١ً (3)  ادتص٤ األٚ

ٍ. 272ايسذ١ً /ظ:  (4)  ادتص٤ األٚ
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عيييادال أ يييل 
                          ةـنييييييييييـديــالم
. 

ثِ ٚادٟ بطرإ ٖٚٛ أذد األٚد١ٜ ايهبري٠ باملد١ٜٓ، ًٜتكٞ َـع ايعكٝـل   

، بايػاب١ ذٝث زتتُع األضٝاٍ، أَا ٚادٟ قٓا٠ ؾٗٛ أعظِ أٚد١ٜ املد١ٜٓ ضٝال 

ٖٚٓـــاى أٚدٜـــ١ أرـــس٣ نـــٛادٟ زاْْٛـــا٤ ٚٚادٟ     ،(1)بايػـــظا٠ ٢ أٜغـــا ٜٚطــُـ

 .(2)َرٜٓب، ٚٚادٟ َٗصٚز ٖٚٞ نًٗا تسجع إىل بطرإ أٚ إىل قٓا٠

 

َٚــٔ ايطسٜـــ إٔ ايعٝاغــٞ ضــحٌ يف زذًتــ٘ عــادايف     

َٓٗــا قٝــاَِٗ   ،نـثري٠ اغــتٗس بٗــا أٖــٌ املدٜٓــ١ يف عضــسٙ   

ّ ايػسٜـ اضتعدادا  ّٛ ٚذيو ٜ ،ملٛضِ اذتخ بتٓظٝـ اذتس

ْٛ٘ )ايهٓــٝظ( " ٜتٗٝــ ٕٚ بــريو         ايطــابع عػــس َــٔ غــٗس ذٟ ايكعــد٠ ٜٚطـُـ

ٚاجتُـاع   ،ٚقـدّٚ غا٥ـب   ،ألْ٘ يف غايب األَس َظ١ٓ ازحتاٍ قاطٔ ضِ،يًُٛ

ٚاغـتػاٍ أٖــٌ املدٜٓـ١ بكـبز األٚقـاف ٚادتساٜـايف ايــ         ،ايٓـاع َـٔ اآلؾـام   

٠، ت تِٝٗ َٔ األٚقاف، ٚذٖاب َٔ ٜسد ايٓطو إىل َه١ أٚ َٔ ٜسٜد ايتحـاز 

 .(3)ؾال ٜبك٢ باملد١ٜٓ إال قًٌٝ َٔ ايٓاع

ٚحيظ٢ ّٜٛ ادتُع١ بعادايف َٓٗا اجتُـاع ايٓـاع بعـد صـال٠ ايعػـا٤ يف      

خرــس أزٚقــ١ املطــحد ايٓبــٟٛ املــٛايٞ يضــرٔ املطــحد. " ؾٝــ تٞ واعــ١ َــٔ          

املٓػـــدٜٔ ؾٝٓػـــد نـــٌ ٚاذـــد َـــِٓٗ قضـــٝد٠ أٚ قضـــٝدتني بضـــٛيف زرـــِٝ      

 .(4)مِ أتباع ٜسدٕٚ عًِٝٗٚايٓاع ستدقٕٛ بِٗ، ٚ ،ٚتطسٜب ٚتكطِٝ

                                                 
ٍ. 273ايسذ١ً /ظ:  (1)  ادتص٤ األٚ

ٍ. 273ايسذ١ً /ظ:  (2)  ادتص٤ األٚ

ٍ. 273ايسذ١ً/ ظ:  (3)  ادتص٤ األٚ

ٍ.   284ايسذ١ً / ظ:  (4)  ادتص٤ األٚ
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 ،ٚٚعـــع ايسٜـــاذني ايهـــثري٠ عًـــ٢ ايكبـــٛز     ،رـــسٚجِٗ يًبكٝـــع  َٚٓٗـــا

رضٛصــا املػـــاٖد املعًَٛــ١، ٚتهٓـــٝظ املطــحد ايٓبـــٟٛ ايػــسٜـ نًـــ٘،        

أبـٛاب املطــحد،   ٢ٜٚـؤت٢ ب غطٝـ١ َـٔ دٜبــاد أضـٛد َـصٜٔ بايـرٖب ؾتعًــل عًـ        

ميــني املٓــرب  ؾرينــصإ عًـ٢   ٜٚـؤت٢ بــساٜتني ضـٛداٜٚٔ َــٔ دٜبـاد َــصٜٔ أٜغـا      

. َٔ ذيو ايٓعل أٜغا  ٚمشاي٘ ٚتهط٢ دزد املٓرب َٔ أعالٙ إىل أضؿً٘ دٜباجا 

ع٢ً أبٛاب اذتحس٠ ايػسٜؿ١. ؾإذا نإ قبٌ ايصٚاٍ بكسٜـب َـٔ    ٜٚعًل أٜغا 

ضاعتني طًع املؤذْٕٛ ع٢ً املآذٕ، ؾٝبتدئ َؤذٕ ايس٥ٝط١ٝ بايرنس ٚايضال٠ 

ٜـ       ٕ عًـ٢ ايـٓيب صــ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚضــًِ ٚقـسا٠٤ خ ؾــإذا ؾـسؽ تــالٙ    ،ايف َــٔ ايكـسخ

ٕ نريو ٜتٓاٚبٕٛ ايرنس  صاذب ايطًُٝا١ْٝ ع٢ً حنٛ َٔ ذيو، ثِ ال ٜصايٛ

إىل إٔ  ،ٚايضال٠ ع٢ً ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚضـًِ ٚايـتال٠ٚ يف املـآذٕ نًـٗا     

خيسد اإلَاّ ب ثس ايصٚاٍ، ٜكتطُٕٛ ايٛقل بريو، ؾـإذا قـسب درـٍٛ اإلَـاّ     

ؾـإذا درـٌ اإلَـاّ     ،ؤذْني ؾٝٓػد َا غا٤ اهللؤذْني ع٢ً ضسٜس املاملقاّ أذد 

ٚزق٢ املٓرب أذٕ املؤذْـٕٛ دؾعـ١ ٚاذـد٠ دارـٌ املطـحد عًـ٢ ايطـسٜس ايـرٟ يف         

 .(1)ٚضط املطحد

تعطٝــــٌ ايكــــسا٠٤ يف املهاتــــب   َٚـــٔ عــــاد٠ املدزضــــني باملدٜٓــــ١ أٜغـــا    

ٚايتدزٜظ ّٜٛ ايثالثا٤ ٚادتُع١. ٖٚٛ رالف َا تعٛدٙ بـاملػسب ذٝـث ناْـل    

 .(2)زاض١ َٜٛٞ ارتُٝظ ٚادتُع١تعطٌ ايد

ايت١٦ٓٗ عًـٍٛ ايػـٗس ادتدٜـد، ذٝـث ٜـرٖب نـٌ        َٚٔ عاداتِٗ أٜغا 

ٚاذد يف أٍٚ ّٜٛ َٔ نٌ غـٗس إىل َـٔ يـ٘ عًٝـ٘ ذـل بٛالٜـ١ أٚ غـٝخٛر١ أٚ        

٘    ،صرب١ ْٗـِ حيسصـٕٛ عًـ٢ إقاَـ١ ايضـًٛايف      إنُـا   ، ذتـ٢ ٦ٜٓٗـ٘ يف َٓصيـ

                                                 
ٍ. 286ايسذ١ً / ظ:  (1)  ادتص٤ األٚ

ٍ. 287ايسذ١ً / ظ:  (2)  ادتص٤ األٚ



 133 مدينة المنورة في رحلة أبي سالم العياشيال

  يًرٓؿـٞ ؾٝـؤرسٙ إىل   ارتُظ باذتسّ ايػسٜـ يف أٍٚ ايٛقل َا عدا ايضب

 .(1)قسب اإلضؿاز

ؾـإذا   ،َٚٔ عاداتِٗ يف اإلَالنايف إٔ ٜهٕٛ عكد ايٓهـا  باملطـحد  

   ٘  ،نإ ي١ًٝ ايدرٍٛ أتٞ بايسجٌ َٚع٘ واع١ نبري٠ َـٔ أصـدقا٥٘ ٚأقازبـ

ذت٢ ٜٛقـ ب٘ ع٢ً باب املطحد بعد ايعػا٤، ؾٝدرٌ ٜٚطًِ  ،َٚعِٗ ايػُٛع

ٛ ؾٝخسد، ثِ ٜرٖب ب٘ نريو ٜصؾْٛ٘ ع٢ً ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜٚدع

عهظ املعتاد يف نثري َٔ ايبالد إٔ املسأ٠ ٖٞ  ،إىل بٝل املسأ٠ يف داز أًٖٗا

 .(2)اي  تصف إىل شٚجٗا، ٜٚهٕٛ ايدرٍٛ يف بٝل ايصٚد

 ٗ ٕٛ األزبعــني َا٥ــدٜا      يف ايتعاَــٌ بٝعــا   َِٚــٔ عــادات  ٚغــسا٤ أْٗــِ ٜطـُـ

 ٜعٕٓٛ نٌ أزبعني قرياطا  ،ؾٝكٛيٕٛ عػس٠ أصسف ٚعػسٜٔ صسؾا  ،صسؾا 

ٜعد اذتسف ناملثكاٍ يف املػسب. ٜٚطًكٕٛ  ،َٔ قسازٜط ايؿغ١ املطهٛن١

، ، ٚعًـــ٢ ايسٜـــاٍ ايؿغـــٞ قسغـــا   ٚضـــًطاْٝا  عًــ٢ ايـــدٜٓاز ايـــرٖيب غـــسٜؿٝا   

 .(3) ٚدتص٥ٝ٘ ن١ًٝ ، ٚايضاع زبعٝا ٚايكريا  املطهٛى ستًكا 

طع، ذٝـث لًـب   ٚناْل َتاجس٠ أٌٖ املد١ٜٓ َع أعساب ايباد١ٜ ال تٓك

ٖؤال٤ ايًدي ٚادتدي ٚايطُٔ ٚايػِٓ ٚاذتبٛب  ٚارتغس ٚايتُس  ٚايؿٛان٘، 

 ٕ ِ ايربغاشٚ ِ  –ٜٚػرتٜٗا َٓٗ ٕ بٝعٗا ألٌٖ املد١ٜٓ بسب . –ٚضطا٤ َٓٗ ِ ٜعٝدٚ  ث

 ،يتحـاز املدٜٓـ١   نُا إٔ َٛضِ اذتخ ٜعترب َـٔ أٖـِ أٜـاّ ايطـ١ٓ زٚاجـا      

طايف احملًٝـ١ " ؾـال ضـعس َعًـّٛ،     ٚإٔ األضعاز ؾٝ٘ ال ختغع ملساقب١ َٔ ايطـً 

                                                 
ٍ. 289ايسذ١ً / ظ:  (1)  ادتص٤ األٚ

ٍ. 290ايسذ١ً / ظ:  (2)  ادتص٤ األٚ

ٍ. 296ايسذ١ً / ظ:  (3)  ادتص٤ األٚ
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ٕ صرٝ ، نٌ ٜؿعٌ َا ٜػا٤، ٚال ٜتهًِ ايٛال٠ ٚال َهٝاٍ ٚاٍف ، ٚال َٝصا

 .(1) يف غ٤ٞ َٔ ذيو

ٚالذظ ايعٝاغٞ إٔ األضعاز َستبط١ نريو مبٛاضِ األَطاز، تستؿـع  

 .ب ٚايكرط ٚتٓخؿز زبٝعا ديف ادت

ٔ ال ٜطبخ ٕ َٔ ْطا٥ِٗ َإٚألٌٖ املد١ٜٓ ٚيع راظ ب نٌ ايًرِ، ذت٢ 

ٚال ٜعسؾٕٛ ايطبخ بدْٚ٘، ٚيٛ أد٣ ذيو  ،غدا٤ ٚال عػا٤ إال إٔ ٜهٕٛ ذتُا 

إىل بكا٥ِٗ بال غدا٤ ٚال عػا٤. ِٖٚ أٌٖ زؾا١ٖٝ ٚتٛضع يف املعٝػ١، ًٜٚبطٕٛ 

املالبــظ ايؿــارس٠،ٚتصٜٛا بــصٟ األعــاجِ يف َآنًــِٗ َٚػــازبِٗ َٚالبطــِٗ      

ٔ     …يهثس٠ ضه٢ٓ األعاجِ بٗـا  األنـساد ٚايـرتى    ٖٚـِ أقـٛاّ نـثريٕٚ َـ

 .(2)ٚأطساف ايػاّ

َٚٔ عاداتِٗ يف أنس١ٜ ايسٚاذٌ َٔ ايكٛاؾٌ ايراٖب١ إىل َه١ ٜٚٓبع 

ادتُـايٕٛ، ؾُـٔ اذتـاد ايهـسا٤ َـٔ أزبـاب        ٜعـسؾِٗ غايبـا    إٔ باملد١ٜٓ زجاال 

ايــدٚاب أٚ أزبـــاب ايطـــًع أتـــ٢ إيـــِٝٗ ؾٝعكــدٕٚ يـــ٘ ايهـــسا٤ َـــع صـــاذب٘،       

ُـ   ؿٜٚته اٍ َـٔ غـدز يف ايطسٜـل بٗـسٚب أٚ     ًٕٛ مبا عط٢ إٔ ٜضـدز َـٔ ادت

٢ أذــد ٖــؤال٤ املخــسد     ،سَهــ  ؾــال ٜعكــد أذــد نــسا٤ إال عغــس٠       ،ٜٚطـُـ

أذـدِٖ، ٚجًٛضــِٗ يف ايػايـب ببــاب املضـسٟ، ٜٚ رــرٕٚ أجـس٠ بطــٝط١ َــٔ       

 .(3) ادتُاٍ أٚ َٔ املهسٟ، ٚذيو دأبِٗ مبه١ أٜغا 

ٚ  ٜٓظ ايعٝاغٞ اذتـدٜث عـٔ ايؿٝغـإ ايـرٟ عسؾتـ٘ املدٜٓـ١ بطـبب        

ٖــ /  1074طاز ايػصٜس٠ اي  ضكطل يف أٚارس غٗس واد٣ ايثا١ْٝ ض١ٓ األَ

                                                 
ٍ. 296/ ظ:  ايسذ١ً (1)  ادتص٤ األٚ

ٍ. 3003-302ايسذ١ً / ظ:  (2)  / ادتص٤ األٚ

ٍ. 301ايسذ١ً / ظ:  (3)  ادتص٤ األٚ
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ـ     1663 ٚأتــ٢ عًــ٢    ،ّ، ذٝــث غُــسيف املٝــاٙ ذضــٔ املطــحد ايٓبــٟٛ ايػــسٜ

ٞ املبثٛث١ ٚاذتضس، ٚتطسب املا٤ إىل املٓرب ٚاحملساب ايٓبٟٛ، ؾ صب   ايصزاب

 ؾاجتُع ايٓاع إلرساد املا٤ َٔ املطحد ،املطحد نً٘ عباز٠ عٔ بسن١ َا٤

ٚعُــٌ  …باألضـطاٍ ٚاألٚاْٞـ ايهبـاز، ؾٓحـد يف ذيــو َـٔ زغـب يف األجـس       

َٚا ؾسؽ ايٓـاع َـٔ إرـساد     ،ذط١ٓ ذيو واع١ َٔ أصرابٓا املػازب١ أعُاال 

املا٤ إىل قسب املػسب، ؾبايف املطحد ع٢ً ذاي٘ غري َؿسٚش، ٚيف ايػد بٛيؼ 

َتِٗ يف تٓظٝؿ٘ ٚغطً٘ ٚنٓط٘، ٚأرربْا ْاع َٔ أصرابٓا ايرٜٔ طايل إقا

 .(1)باذتسَني أِْٗ َا غٗدٚا ٚقٛع َثٌ ذيو، ٚال رعٛا ب٘ ؾُٝا َغ٢

ٜٚطٗس ع٢ً رد١َ اذتسّ ايعبٝد األغٛايف املٛقـٛؾني َـٔ طـسف ايتحـاز     

ٖٚـِ أٖـٌ    ،ٚاآلغا بًػتِٗ نٓا١ٜ عٔ ارتضٞ َٔ ايعبٝـد  ،ٚاألَسا٤ ٚايعًُا٤

ٕٛ ٚاألزبعـ  ،رري ٚبسن١، ٜبٝتـٕٛ يف املطـحد َـا عـدا غـٝخ اذتـسّ ٚايٓكٝـب       

َٔ بٝل املاٍ َٚٔ األٚقاف اي  مِ باملد١ٜٓ أٚ  ايهباز َِٓٗ ٜتكاعٕٛ أجسا 

٢ َــا ضــ٣ٛ   ، مـا ٜــ تِٝٗ َــٔ امــداٜا ٚايضــدقايف َــٔ أقطــاز األزض     ٜٚطـُـ

األزبعني )ايبطايني( ٜٚػتػًٕٛ رازد املطحد ايٓبٟٛ، ٚيهٌ ٚاذد َِٓٗ زتب١ 

ايػايـب إَـا يف   ٚأنربِٖ غٝخ اذتسّ، ٖٚٛ ٜتحـدد يف   ;َع١ًَٛ ٚغػٌ َعًّٛ

ضـ١ٓ أٚ ضـٓتني أٚ أنثــس، ٚال ٜـ تٞ إال َــٔ داز ايطـًطإ، ًٜٚٝــ٘ ايٓكٝـب ثــِ        

َٚا ٜٗد٣ مِ أٚ يًرحس٠، ٚبٝدٙ  ،ٖٚٛ ايرٟ ٜتٛىل قبز ايضدقايف ،املطتًِ

 .(2)َؿاتٝ  اذتحس٠ ٚذٛاصٌ ايصٜل ٚايػُع

ٚاألغٛايف ال ٜػؿًٕٛ طسؾ١ عني عٔ ذساض١ اذتسّ ايػسٜـ ٚت دٜب َٔ 

٘ ا باملطحد ٜتٓاٚبٕٛ ؾُٝا  ِٖٚ دا٥ُا  ،ألدب بًػط ٚزؾع صٛيف أٚ ّْٛأضا٤ ؾٝ

                                                 
ٍ. 305ٚ  304ايسذ١ً / ظ:  (1)  ادتص٤ األٚ

ٍ. 305ايسذ١ً / ظ:  (2)  ادتص٤ األٚ
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بِٝٓٗ ع٢ً ارتد١َ يٌٝ ْٗاز، ٚأذهاَِٗ بِٝٓٗ َٓغـبط١ غاٜـ١ االْغـبا ،    

ٚال حيهِ ؾِٝٗ ضًطإ ٚال غريٙ، ٚال ٜٛىل عًـِٝٗ ٚال ٜعـصٍ َـِٓٗ إال بـ َس     

إٕ َــايف أذــدِٖ، إتــا ٜتٛازثــٕٛ    غــٝخِٗ، ٚال ٜــسث َعٗــِ بٝــل املــاٍ غــ٦ٝا    

بِٝٓٗ، َٚٔ ٚجبل عًٝ٘ عكٛب١ أٚ أدب َِٓٗ أدبٛٙ َـٔ غـري إٔ تهـٕٛ ألذـد     

عًِٝٗ ٚال١ٜ. ٚ  ٜهـٔ ٜـدع٢ يف ارتطبـ١ ٜـّٛ ادتُعـ١ إال يثالثـ١: ايطـًطإ        

األعظِ ًَو ايرتى املٛصٛف غادّ اذتسَني ايػسٜؿني، ٚايطًطإ شٜد بٔ 

     ٝ د ستطـٔ املٛصــٛف عــاَٞ محــ٢ اذتــسَني ايػــسٜؿني، ٚأَــري املدٜٓــ١ ايطــ

 .(1) اذتطني بٔ محاد املٛصٛف عاَٞ مح٢ املد١ٜٓ
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