


 
 

 اإلمــام الســخاوي
 في تاريخ المدينة الشريفة التحفـة اللطيـفة وكتابـه

 

 ر ــريـحـالت
 

 

هـ( اجتى كثري من العلمإ إىل مصش 656بعـذ طقـٌط بػـذاد بَذ التتـاس )

الــزٍن ػــدعٌا  (1)ًاطــتقشًا هَواكًكا ــر مصــش ت ٗــز اــر طــل ْ ا مالَــ  

ًا ا ــذاسغ; ها تعؼـر احلـشكــْ    احلـشكـْ العلمَْ ًأكـشمٌا العلمإ ًأ ؼـ  

ــا ك       ــن العـ ــشً بـ ــام،  مـ ــْ كدـ ـــضها العشٍقـ ـــارْ ـ مشاكـ ـــْك ًصـ العلمَـ

 ك(3)ك ًاخلٌا ق(2)ًاجلامـ، األصهشك ًخـامـ، ابن طــٌلــٌنك ً ــذد مـن الــضًاٍـا

                                              
َـ    (1) وم احلاـاا األٌٍب ٍن ًقَـادّ خٌَػـومك ًكـا ٌا       ٌا مالَ  هم الشقَق الزٍن ا تمذ  لَـ ن ـ مصـش ًالؼـااك ـ واٌـ

ــاطق الق دــا  ًا     ــإ ما ــ ك داس      ٍؼــنً وم رــػاسّا مــن أبا ــذي قاطــمك  صــش طــاط  ا مالَ ــاص   )ا عــش قاطــم  س لقٌق

 ك ًالقٌقاص ًالق دا  أماكن ـ تطَاك ب  السسش األطٌد ًعش قضًٍن(   107هـك   1415ك 1الؼشً ك ط

ك ًاطـتلمٌا ماصـل الظـل ان ل ـنّ تاتْـ قـشًن وقشٍسـاّ              ىل بعـا ا مالَـ   أ لٓـ ا اارـل ـ الذًلْـ ا    ًقذ وٌـ ًزامٌـ

ــز  كُ األً  مــن  ــاا )        مصــش ما ـٌـ ــذأ العوــذ ا مل ــت، العثمــا ُك ًٍس ـٓـ  وــذ ال  بَ  ًزت ـٌـ ـُـ ـ   648طــقٌط األٍ ــ( ًٍاتو هـ

كًوظـمٓ عشٍْـ  ظـسْ إىل ماـان  ـضًوم ًهٌـ قلعْـ        ( ًهُـ دًلْـ ا مالَـ  األًىل   )هـ(ك ًٍظمٓ  وذ ا مالَ  السسشٍْـ  784)

موم ـ مصـش       كا عش  سذ ا اعم ماخـذ ) كخضٍشّ الشًضْ ـ ا اَل ًطط الاَل االزللٌـ   ك عـم دًلْـ طـاط  ا مالَـ  ًسطٌـ

ــ(  ًٍظـمٓ  وـذ ا مالَـ  ال خَْـ      923هــ( ًزتٓـ )  784بَاما ٍسذأ العوذ ا ملٌكُ الثـا ُ مـن )    (ك10   ك2ط كمصشٍْ ه

      (2/214)ا عش اخل ط ا قشٍضٍْ )  ك ظسْ إىل أبشار القلعْ اليت أ ضوم بوا قاًًن

  (2/430ا عش اخل ط للمقشٍضِ )) كًٍقَم هَى للعسادّ ًسلٌها كاان ٍتخزي أزذ الااغًهُ م كمج، صاًٍْ (2)

ًهـُ أمـاكن خعلـر للصـٌهَْ      كهاسطـَْ معااهـا السَـر    كصا قـاي  ،ًهـُ مجـ   كًٍقا  بالاـا  بـذاّل مـن القـا      (3)

  (2/427ا عش اخل ط ا قشٍضٍْ ))  كوا للعسادّ هقط َخيتلٌن ه

 مقدمـة تاريخية



 44 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

ترجمة اإلماام 
 اويـــخـالس

  (2)ك ًمااص  الؼٌَخ (1)ًالشبـط

ملٌكَـْ  ـ هزي السَْٗ ك ًـ هزا العصش ك ًبالتسذٍذ ـ  صش الذًلْ ا 

ْ الثا َْ ا عشًهـْ باطـم    أً ال خَـْ  ـاا اامـاا الظـخاًِ ك      (3)اجلشاكظـ

ك أًوم ً ارش ـ  مشي ا ذٍذ أزذ  ؼش طل ا ّا من طاط  هزي الذًلْ

-901)هــــــ(كًتصشهم الاارـــــش قاٍتســـــاِ 841-825)األػـــــش  بشطـــــساِ

مالَـــ  أل ـــى رَـــض باؼـــش العلـــم  وٌدا أهضـــل  كالزِ كـــان  وـــذي هــــ(904

ك زَـج رـال لـى     اقـْ قٌٍـْ بــى    إلمـاا الظـخاًِ   لتماا بـىك ًكا ر ًااله

  (4) ذّ مصا ات ًقشأ  لَى بعضوا 

 

العامْ ا ظاذ ا ؤسخ احلاهغ ذلمذ بن  سذ الشمحن 

ــن  ثمــان بــن ذلمــذك ًٍلقــل       ــن أبــُ باــش ب بــن ذلمــذ ب

مشع الذٍنك ًٍاآ ب بُ اخلري ًب بُ  سذاهللك ًٍاظل 

ل مصــشكهَقا  لـــى الظــخاًِك قشٍــْ ـ أطــ  (طــــخٓ)إىل 

ْ الػشبَـْ دصـشك وسعـذ    ٍـ شًٍهُ اآلن قشٍْ من قشٔ مشكض ك ش الؼـَ  دذ 

ِ )  ًقذ ٍاظل إىل بػذاد هَقا  لـى  (5)( كلم 17 ن القاهشّ )  ظـسْ   (السػـذاد

                                              
ك ًجتشٔ  لَوم األسصا  من رـازل الشبـاط   كلصٌهَْ ٍتدشدًن هَوا للعسادّ هقطًهُ دًس خعلر ل كمج، سباط (1)

 ( 2/427ا عش اخل ط ا قشٍضٍْ )

   107   كمشخ، طابق كقاطم  سذي قاطم (2)

 ظسْ إىل طاٖ ْ اجلشكع ًهم من مااطق القظم الؼمالُ الػشبُ من القٌقـاص ًمـن الظـٌازل الؼـشقَْ للسسـش       (3)

  12لْ ا مالَ  الثا َْك حلاَم أم ك   ا تٌططك ا عش قَاا دً

ــْ          (4) ــن ذلظــن العمــااك ماتس ــن ذلمــذ ب ــذس ب ــٌدي ـ احلــذٍج ً لٌمــىك ب ــن سػــذ  احلــاهغ الظــخاًِ ًخو اب

  17هـ(ك   1420بالشٍاضك

  32ا شخ، الظابقك    (5)
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 ـهــأســرت

 ظسْ  (الػضًلُ)إىل أرلى زَج خإ أزذ أخذادي من بػذادك ًٍقا  لى أزَا ّا 

   (1)ى ًخـذي ًهُ مواْ أبَ (إىل مواْ )الػض 

 

أرــل أطــشوى مــن بػــذادك ًهــُ أطــشّ  لــم ًرــا ك ض   

خــذي ألبَــى الؼــمع أبــٌ  ســذ اهلل     أزــذ أخــذادي مصــشكأما   

     ِ ك ا لقــل بــابن  ذلمــذ بــن أبــُ باــش بــن ذلمــذ الظــخاً

ـ الساسدك )طـخٓ( دصـشك ًكـان  ا ـّاكزذ  ـذّ مـشاتك ًطـاهش         هقذ ًلـذ 

ــشمح  ً  إىل الؼــاا ًبَــر ا قــذغ  ــذ ال ــذي  س ــذٍن  أمــا ًال ــن ال ــٌد ـ ن صٍ ا ٌل

هـــ( هقــذ ز ــغ القــشتن ًوــذسو  لــٓ التدٌٍــذك ًز ــغ بعــا   800القــاهشّ )

ــٌن ــن زدــشك ًابــن         كا ت ــإكماوم السلقــَ ك ًاب ــن العلم ًمســ، مــن كــثري م

مشع الذٍن ذلمذ بن  لُ بن ذلمـذ بـن  سـذ الـشمحن     مجا ْكًخذي ألمى 

 ِ ُ   بن با  العـذً بَـْك ًمـن ػـٌَصى    رَـض ـ ال قـى ًالعش   ;القـاهشِ ا ـالا

ابــن احلاخــلك ًالسظــ امُك ًال مــاًِك ًز ــغ أصــٌي  ســذ القــادس ــــ ذلــُ  

زل  ز غ أصٌي أبـٌ باـش ـــ    ـىك ًكـْ ًبعا التاسَـالذٍن ــ القشتن ًالؼاطسَ

ًلقسى صٍن الذٍن ــ القشتن ًالعمذّ ًا اوار ًأل َيت احلذٍج ًالاسٌ ًغريهـاك  

َـ    ْ ًأصـز  اـى كـثري مـن ال ـاو      ًوصذٔ للتذسٍع ـ ال قـى ًأرـٌلى ًالعشب
(2)  

هدـذي   َـْ متمَـضّك  أطــشّ  لم  طـلَل ًهازا ٍتض، أن ااماا الظـخاًِ  

ــا  ــا     ــٌي  كألبَــى ًخــذي ألمــى كا  ــى كًكــزل  أب ز عــٌا القــشتن   كًأصٌو

                                              
  33ا شخ، الظابقك    (1)

  40-34ا شخ، الظابقك    (2)
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مولااااااااااااااـد  
   هــأتـشـون

 شـيوخــه

ً لمـٌا طـاو العلـم ال قـى ًأرـٌلى ًاللػـْ العشبَـْ         كًبعا ا تٌن كالاشٍم

  ًغريها

َــ، األً  طــاْ إزــذٔ  ًلــذ اامــاا الظــخاًِ ـ ػــوش سب  

ًتات  ًمثامناْٖك عاسّ بوـإ الـذٍن قشاقـٌا ـ القـاهشّك     

   ـ ا اض  الزِ ًلذ هَى ًالذي ً ماي

ًللماا ْ العلمَْ ألطشّ الظخاًِ أتش كسري ـ واؼٗتىكصتم الظخاًِ 

القشتن  اذ صًر أصتى ال قَى الصاحل السذس زظ  األصهشِك ًكان ٍظان 

لظخاًِك تم خٌد القشتن  اذ احلشٍشِك ًز غ العمذّ ـ بَر ًالذ ااماا ا

  (1)    ًاألل َْ البن مال  ًالاخسْ البن زدش

ــشّ الؼــٌَخ مــن القــاهشّ      ًرــل اامــاا الظــخاًِ باث

 ً ٌازَواك بااضاهْ إىل سزاوى الـيت اطـت اد ماوـا كـثريّاك     

 :  ًمن أهموم(2)زتٓ صاد من أصز  اوم  لٓ ألل ًماٖت  

ــض بــن ال ــ  ا-1 ــُك ًمجــ،       هـــ(851ت )شات لع ــى احلا  ــّا ـ ال ق كــان  ا 

  كثريّا من هاٌن العلم

  هـ( ًهٌ من وامَز ابن زدش852)ت ابن صضش -2

كـــان متقـــذمّا ـ العشبَـــْك ًمذسطـــّا  هــــ(852ت ) الـــضٍن الظاذبَظـــُ-3

  للسذٍج ـ خام، احلاكم

  ٕاتهـ( كان متقذمّا ـ التدٌٍذ ًالقشا852ت )الضٍن سضٌان العقيب -4

                                              
  41ا شخ، الظابقك    (1)

 ( / و 28  )( ًإسػاد الػاًِ 8/10ك  قّا  ن الضٌٕ الام، )47 شخ، الظابقك   ا (2)
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5-  ِ اهــتم بالت ظــري ًالقــشتن ًال قــى     (:هـــ889)ت   ســذ الظــاا السػــذاد

  ًالاسٌ ًالصش  ًا ا ق

  كان ػَخّا ـ ا زهل احلا ُ (:هـ867ت ) ابن الذٍشِ-6

كان إمامّا هقَوّا  ا ّا قٌِ احلاهعْ هصَسّا  :هـ(868ت ) ابن السلقَ -7

  موابّا

ــاًِ -8 ــش  ا اـ ـــ(871)ت الؼـ ــ :هـ ــاد ال قـ ــى  أخـ ــْ ًالت ظـــريك ًلـ ـى ًالعشبَـ

  مصا ات كثريّ

 هـ(: كان موتماً بال قى ًاألرٌ  ًالعقلَات ًالعشبَْ 872)ت التقُ الؼم  -9

  هـ( لى  ذّ مصا ات كؼش  الؼاطس872َْت ) ابن أطـذ-10

هـ(: لـى  ـذّ مصـا ات ـ ال قـى ًاألرـٌ       874)ت  ابن إماا الااملَْ-11

 ًاحلذٍج 

مت قـــى ـ ا ـــزهل   :هــــ(876ت ) احلاسلـــُ القاضـــُ أبـــٌ ال كـــات  -12

  احلاسلُك ًلى مصا ات كثريّ  ثشّا ً عمّا

13- ُ لـى وصـا َل كـثريّ ماوـا ـ      :هــ( 879ت ) ابن ق لٌبػا قاطم احلا ـ

   لم احلذٍج ًـ ال قـى

  كان متقذمّا بااهتإ :هـ(880)ت  األم  األقصشاُٖ-14

ال قـىك ًأرـٌ  ال قـىك    لى  ذّ مصـا ات ـ   :هـ(890)ت  ابن الؼساْ-15

  ً لم احلذٍج

ـــش  -16 ــن زد ــر   كــان  :هـــ(852ت ) احلــاهغ اب ــى ظــٌاس بَ الظــخاًِ بَت

ك ًقـذ  هسضش  لَى م، ًالذي ك تم الصمى زتٓ ًهاوى ًأصز  اى  لمّا غضٍشّا

أتآ ابن زدـش  لـٓ ولمَـزيك ًكـان مـن اخلمظـْ الـزٍن طلـسوم ٍظـت  ع          

ـــى   ــم ـ مــشض مٌو ــات     بو ــذ صــذا الظــخاًِ مؤل  ــن زدــشك    ًق ػــَخى اب
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مـروياااااااااااـا  
 اويـــخـالس

هاتـل بعضـواك ًبــَا بعضـوا اآلصــشك ًأكمـل مــات ٍامـلك ًكتــل      

زٌاػــُ  لــٓ مصــا ات ػــَخىك ًخــشد بعــا زٌاػــُ ابــن زدــشك كمــا   

  اهتم ظم، هتاًٍى

 

ل  ــن  كــان اامــاا الظــخاًِ ًاطــ، الشًاٍــْك ام ــ      

ــل      ــٌالُ ألـ ــن زـ ــز  ـ ــْك ًأصـ ــش  الشًاٍـ ــل طـ ــٌَصى باـ ػـ

ظـخاًِ مشًٍاوـى   ًماٖت  مـن ػـٌَخ ًأقـشانك ًقـذ قظـم ال     

 :إىل أ ٌاع ماوا

ماوــا ماوقَــذ هَــى بالصــسَ،ك ًماوــا مــات   :ماسوــل  لــٓ األبــٌاو ال قوَــْ ـ1

  ٍتقَذ هَى بالصسْ كالظان

ًهُ ماسول  لٓ ا عدم كا ختاسّ للضـَإك ًمـات    :ماسول  لٓ ا ظا َذ ـ2

  غرييًٍشول  لٓ ا عدم كمظاذ أمحذ 

  ماهٌ  لٓ األًامش ًالاٌاهُ ـ3

ا  األزادٍـــج ك أِ النوَـــل اودـــاُٖ ألً  كلمـــات     أطـــش مـــاهٌ  لـــٓ    ـ4

  األزادٍج  

  ألزادٍج ال ٌا اماهٌ ـ  ـ5

ًماوــا ماوقَــذ دٌضــٌع مثــل األسبعــ   :ماٍقتصــش هَــى  لــٓ أسبعــ  زــذٍثّا ـ6

  ااوَْك أً ت ٍتقَذ دٌضٌع كاألسبع  لآلخشِ

ألًطـطك ًػـٌَخ غـريي    اا صـال كـا عدم    مثل ػٌَخ :ماهٌ  لٓ الؼٌَخ ـ7

    أبُ زاَ ْ كمظاذ

  ما هٌ  لٓ الشًاّ  ن إماا كسري كالشًاّ  ن مال  ـ8

  ٍقتصش  لٓ األهشاد ًالػشاٖل كالذاسق  ما ـ9

     تقَذ هَى بؼُٕ ت ٍما-10
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رحــااااااـ   
 السـخاوي

ٍؼـــشع هَوـــا طلـــل العلمك األمـــٌس اوامـــْ ـالشزلـــْ مـــن 

ــمك ًالظــخاًِ ت     ال الــل بعــذ أن  ــذي مــن العل ٍ صــز مــاـ بل

بــل إ ــى ت ٍشزــل ـ  بلــذيكمســ، مــن ػــٌَخ  إال بعــذ أنٍشزــل 

ًكا ـر أً    زَاّ ػَخى ابن زدش  ا جيذ  اذي مـن   ـإ متـذهق مظـتمشك    

 ًهُ: ًمثامناْٖ سزلْ لـى طاْ تاح ًمخظ 

مس، مــن بعــا ا ظــاذٍنك ًكتــل ًكا ــر أًىل سزاوــىك مَــاطإىل دسزــل  ـ1

  ن   ش من ا ت دب  

اـٌسّك ـ أًاٖــل  ًصاس ا ذٍاـْ ا   بصـسسْ ًالذوـى ألدإ هشٍضــْ احلـذ ك    سزـل  ـ2

ْ  مجادٔ الثا َْ مـن طـاْ طـر ًمخظـ      ك ًلقـُ  لمـإ كـثريٍن    ًمثامناٖـ

ــٌطُك ًالقاضــُ       ــضٍن األمَ ــذك ًال ــن هو مــاوم: ا شاغــُك ًالضمضمــُك ًاب

الؼاهعُ أبا الظـعادات بن ظوريّك  ًاحلا ُ ابن الضـَإك ًا ـالاُ ابـن    

بُ ال ــشر ًقــشأ ـ ا ذٍاــْ  لــٓ الســذس ابــن هشزــٌن ا ــالاُكًأ         الــضٍن

  ا شاغُك ًلقُ العامْ الاما  بن اوماا

  داصل مصشك ًمس، من القاضُ ا اٌـ :الشزلْ إىل ماـٌ  ًهَـؼا ـ3

أصز  ن مج، من ا ظاذٍن ًالؼعشإ هَوـاك ًالقـشٔ    :الشزلْ الظااذسٍْ ـ4

  اليت مـشبوا كا اصٌسّ ًغريها

احملـذت   سزات الظخاًِك التقـٓ هَوـا كسـاس    هم من أ  :الشزلْ احللسَْ ـ5

ـ زلل ًمحاّ ًدمؼق ًغريهاك ًلقُ قشابْ ماْٖ   ـع مسـ، مـاومك ًمـش     

   لٓ بَر ا قذغك ًغضّك ًاخللَل ً ابلع ًغريها

     ًصادت الساد اليت دصلوا  لٓ الثما   ـ مصش ًباد الؼاا ًاحلداص
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 ــهـــاتـوف

مؤلفاااااااااااا  
                    السـخاوي

طــاْ طــسع  ًمثامناٖــْك ًكا ــر معــى صًختــى   سزلتــى الثا َــْ إىل ماــْ  -6

ي ًأًالدهمك ًسزل إىل ال اٖلك م، رازسى الادم بـن هوـذك   ًًالذي ًأصٌا

   تم مش ـ ا ذٍاْ ا اٌسّ ـ طشٍقى إىل القاهشّ

طـــاْ مخـــع ًمثـــا   ًمثامناٖـــْك ًمعـــى أمـــى  سزلتـــى الثالثـــْ إىل ماـــْ -7

ً َالــىك ًصاس ا ذٍاــْ بعــذ احلــذ  ًاطــتمشت هــزي ا ــاًسّ إىل طــاْ طــس،     

  ًمثا  

طاْ اتات  ًوظع  ًمثامناْٖ ًمعى أمى ً َالىك  سزلتى الشابعْ إىل ماْ-8

ًأصــٌي  ســذ القــادس ً َاومــاك ًت ٍتَظــش لــى صٍــاسّ ا ذٍاــْك بظــسل مــٌت   

    أصٌٍى ـ القاهشّ هشخ، مظش ّا

ــى األصــريّ إىل ماــْ  -9 ــى  ًمثامناٖــْ طــاْ طــر ًوظــع  سزلت ك ًمعــى ًالذو

طـاْ اجتـى إىل    ًماوـر ًالذوـى ـ سمضـانك ًبعـذ     ًأهلىك ًابن أصَى ًأًالديك

هــ(  ًبقُـ   901ا ذٍاْ ًراا هَوا سمضانك تم  اد ماْ ًهازا زتٓ طاْ )

 ـ ا ذٍاْ الاسٌٍْ زتٓ وٌـ هَوا   

 

ــاّ     ــان ًهـ ــان ًصمـ ــؤسص  ـ ماـ ــ  ا ـ ــتا  بـ ــ، اصـ ًقـ

ك ًأكثــش ا نمجــ   لــٓ أ ــى وــٌـ ـ  سمحــى اهلل الظــخاًِ

ًرلـ  طـاْ     مال  ً ن ٍظـاسي  ا ذٍاْ ا اٌسّك ًدهن بالسقَ، ظا ل ق  ااماا

ــامن ًالعؼــشٍن مــن ػــوش ػــعسان     ًاهلل   اتاــت  ًوظــعماْٖك ـ ٍــٌا األزــذ الث

  أ لم

 

بذأ الظخاًِ الت لَل ـ ًقر مساـشك قسـل اخلمظـ     

ًقـشظ لـى     كان طـاى قشٍسـّا مـن التاطـعْ  ؼـشّ     ًًمثامناْٖك 

ًركــش    ػــَخى ابــن زدــش أً  ماكتســىك ًكــان  شجيــاّ      
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ة ـفااااااااااــحــتـال
اللطيفااااة فااااي 

خ ـاريااااااااااـــــت
ة ـنااااااااااـديـــالم
 ةــفـريـشـال

 هـموضـوع

 ٌ ( وصـاَ ّاك بَامـا ركـش ـ إسػـاد     198ٕ الظـاط، أمسـإ )  الظخاًِ ـ الضـ

أن  :( مصـــا اتك ًركـــش األطـــذِ ـ رٍـــل طسقـــات الؼـــاهعَْ  210الػـــاًِ )

ــؼ ا ــاٖت ك أمــا الــزِ ًق ــر  لَــى هقــذ بلػــر )      ( 259مؤل ــات الظــخاًِ وسل

   ًقــذ واٌ ــر مؤل اوــى ًمشلــر كــثريّا مــن      (1)مؤل ــّاك هللــى احلمــذ ًا اـــْ    

ًالتخاسٍذك ًماوا كتل  ن ػٌَصى ىك زًاحلذٍجك ًػش العلٌاك ماوا  لٌا

  ًمشًٍاوىك ًماوا ـ التاسٍ  ًالناخمك ًال تأً ًاألخٌبْ
 
 

ِ   ًالناخـم  ًمن كتـل التـاسٍ      :الـيت رـا وا الظـخاً

 ــذّ قــذ طســ، ً  التس ـــْ الل َ ــْ ـ وــاسٍ  ا ذٍاــْ الؼــشٍ ْ

هـــ( 1376األًىل بعااٍـْ أطــعذ دسابضً ـُ احلظـ  )    :طسعـات 

 لـٓ   قـْ الؼــشبتلُ ـ م سعـْ الظــاْ احملمذٍـْ بالقــاهشّك     

ًال سعْ   قذا لى طـى زظ ك ًوشخم للظخاًِ ذلمذ هقـُ

تم طس، الاتاو ـ دللذٍن طـاْ    الثا َْ أكمل من األًىل

  (2)هـ( بذًن ذلققك  ن داس الاتل العلمَْ ـ بريًت 1414)
 

 

ذٍاـْ  خعل الظخاًِ كتابى التس ْ الل َ ْ ـ وـاسٍ  ا  

الؼشٍ ْ وشاخم ألهل ا ذٍاْ الاسٌٍْ  ًمن ق اوـا مـن الػشبـإ    

ِ     كًلٌ طاْ ًازـذّ  ًهـٌ    مـن القـشن األً  إىل ًقـر الظـخاً

هـ(ك 902) من تصش مصا ات الظخاًِك زَج ركش هَى وٌاسٍ  متعلقْ بظاْ

    ًسول هزي الناخم  لٓ زشً  ا عدم

                                              
   160ا شخ، الظابقك    (1)

  260ا شخ، الظابقك    (2)
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 ؼاس إلَواك ًا خصٌرْـ  ٍقٌ  الظخاًِ: وٌخور لسَان أزٌا  أهل طَسْ  ا

با ضٍذ من ال ضاٖل ا اسـى  لَوـاك ًأحلقـر هـَوم مـن  لـل  ـن طـشٍقومك ًت         

وــسعوم ـ وــٌهَقومك بــل ت أقتصــش  لــٓ  ٍتعــش   لــٓ مــا أ عــم اهلل بــى  لَــىكًال 

هؤالٕك زَج ركشت من ق اوا من الػشبـإ ًلـٌ طــاْك بؼـشط أن ٍاـٌن دس غ      

 ا شضَْ ًالظاْ الٌاضسْ احلظاْ   هَوا أً زذ ح أً أهتٓ بال شٍقْ 

ًسخإ أن ٍاٌن كتابُ بزل  مؼـتمّا  لـٓ اخلصـٌ  ًالعمـٌاك ًأن     

ال اطـُ  ٍصري كالسـذس ـ التمـاا ًالسسـش ـ ال مـٌاك ًكـزا اوسعـر التقـُ        

احلاهغ  ا غريي لى  اطـُك ـ ركـش مجا ـْ مـن األمـشإ ًا لـٌص  ـن  ـ          

ٌازـذ ماوـا طـلٌصك لاـن بـذًن      هَوم  لٓ إمشّ احلشم ك ًلٌ ت ٍان لى ب

اطـــتَعاوك ال تؼـــاسها ـ الـــزكش ًاخل ـــاو ًااطالـــْ بوـــم للاتـــاوك بـــل  

ــ،         ــّا  ــن ًرــل د ــيت احلــشم  أً قاضــَوما أً ػــَخوما م ركــشت مجع

ــى مــن االزتمــا    ــٓ        مــاٍ ش  ب ــاوك  ل ــى هــزا الات ــر دــا اػــتمل  لَ ًأوَ

شا َّا ـ رل  زشً  ا عدمك وظوَّا للاؼل لاطت ادّ ماى ًاال تخاوك م

ــالاآ       ــم أسد  األمســإ ب ــْ األ ظــاوك ت ــإ ًاألخــذادك ًبقَ ــل ـ اآلب النوَ

بعذ ك ًأتستاا كل هزا كًباأل ظاو ًسلٌهاك  اٍقشو ا شاخعْ  ن بى ا تآ

ــا ب ػــاسّ         ــم أسدهو ــ ّك ت ــذّ معت ــْ م َ ــْ رلتصــشّك  اهع ــذإ بظــريّ  سٌٍ االبت

ذ الؼــشٍل ال ــاٖق ـ  رلتصــشّ خــذّا وؼــتمل  لــٓ مــا اػــتمل  لَــى ا ظــد      

ــٌّ        ــشٍ ت ك ًالاظـ ــْ الؼـ ــشّ ًالشًضـ ــن احلدـ ــذدّا مـ ًٕ ً ـ ــا ــشك إزصـ ال خـ

ــّا        ـــى مسا ـ ــْ بـ ــشت اازاطـ ــا وَظـ ــا  ـ ــابش ًسلٌهـ ــٌاو ًا اـ ــٌاسِ ًاألبـ ًالظـ

ًمؼــاهذّ أً بومــا لــذه، ا ؼــتسىك ًالتعــشض لزس ـــىك ًمــا صٍـــذ مــن أسًقتـــى    
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ٍــش مـن  ــذمىك    ًًطعىكإىل غريها من أزااا زشمتى ًوععَم خواوى ًالتسز

ك ًغـــري رلـــ   ـــا ًقـــ،  لَـــى (1)ًأمــــاكن  ـــا ٍـــضاس مـــن ا ظـــــاخذ ًاآلبـــاس

االصتَاسك طَما من  ش  من أهل السقَ،ك ًما ظٌا سى من ا ـذاسغ ًالـشبط   

ًا  ــاهش ًأمــاكن ا شضــٓك ًمــن باػــشي مــن األٖمــْ ًاخل ســإ ًالقضــاّ         

  (2)ًاخلذاا ًالاعاس ًاحملتظس  ًالشؤطإ بذًن اػتسايك ًال شاػ 

      ْ ًطــــــسع  ــــــــن أسبعــــــــش مــــــــخاًِ مــــــن أكثـــــــــت اد الظـذ اطـــــــًقــــــ

ل ــــاوك ًلاــن أغلــــادّ الاتـــــالل مـــــل ـ غـــــذ  لــٓ الاقــــذسّاكًا تمــمص

ـــم ـــادوى ـ صار   ــ ـــْ ـ الــ ـــشًاّ ـ أص   ـــ ـــزها مــن ا َــ ـــضان ًلظــ ـــا ى ًالتوـــ زٍل ــ

ـك ــــــــالل ــــــ ًهـــٌ الػـــــْ مــن اارـــا بــــْ       ابــانك ًالصسـن زســــات البــــــــ ًالثق

  ًاالطتَعاو

زّ ـــــىك ً ســـــسىك ًًالدوـــــل ً ظــــشخــم الـــــزكش اطــــشاخم ٍــــٌ ـ التــــًه

إ هَى ـ ــــاا العلمـــامَزي ًكـــى ًوـــٌَصــــى ًػـــى ًطلســاوـــن زَــضّ  ـــٌخـــم

م ـ ـــــ ىك ًقـذ وال ــــــ م هَى من  اذ   ظـــشًاّ ـ ًقذ ٍتال ــــان من الـــإن ك

اّ ــــٌا  ـ ًهـــــألقاسع  سخّاك تم ٍزكش ـــــش من طــــى هزا  لٓ أكثــــكتاب

الشخلك ًإن كان الشخل من ا لـٌص ًسلـٌهم  سـى  لـٓ بعـا      

   (3)أ مالى ًمآتشي 

 

ًجيم، ااماا الظخاًِ  ماقالى العلمإ  ن هضل ا ذٍاْ 

  :قٌ ا اٌسّ  هَ

                                              
  م، أن قصذ صٍاسووا وعسذّا غري مؼشً ْ إ ال ماتسر دلَلى (1)

  21-1/18 التس ْ الل َ ْ ـ واسٍ  ا ذٍاْ الؼشٍ ْك داس الاتل العلمَْك بريًتك (2)

  263احلاهغ الظخاًِ ًخوٌدي ـ احلذٍجك مشخ، طابقك    (3)

ـل ــااااااااااافض
ة ـنااااااااـديـالم
 ورةــنــالم
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((       ْ ك (1)      ًأهضلَتوا  لٓ ماـْك ًقـذ رهـل لاـل مـن القـٌل  مجا ـ

زتـٓ  لـٓ الاعسـْ ا  ضـلْ      كم، اامجاع  لٓ أهضلَْ السقعْ اليت ضمتى 

   (3)ك بل  لٓ العشاك هَما رٍش  بى ابن  قَل من احلاابلْ(2) لٓ أرل ا ذٍاْ

األسض ًال ػــ  أن مٌاضــ، األ سَــإ ًأسًازوــم أػــش   ــا طــٌاها مــن    

ًالظــمإك ًالقــ  الؼــشٍل أهضــلواك  ــا وتاــض   لَــى مــن الشمحــْ ًالشضــٌان  

ــْ    ــذ اهلل مـــن احملسـ ــاك ًلظـــاكاى  اـ ــا إال ماسلوـ ًا اٖاـــْك الـــيت ال ٍعلموـ

ًٍعم ال َا من رل   لـٓ األمـْك     ًاالر  إ ما وقصش العقٌ   ن إدساكى

صلـق هَـى   طَما من قصذي ًأمىك م، العلم بـذهن كـل أزـذ ـ ا ٌضـ، الـزِ      

)اليقبض اهلل ا  ً (4)كما تسـر ـ مظـتذسص احلـاكم  ـا لـى ػـٌاهذ رـسَسْ       
   (5) سضحانهاروحانضيهاإالافيامكاناطيب،اأحباإلىاهلل اورسوله(

ً ا أمش ااماا مال  ا وـذِ زـ  قذًمـى بالظـاا  لـٓ أًالد ا وـاخشٍن       

طـ لى    ماوـا ما  لٓ ًخى األسض قـٌا صـري مـن أهلـواك ًال      :ًاأل صاس قاّٖا لى

                                              
رهل  مش بن اخل او ًبعا الصسابْ ًأكثـش ا ـذ َ   لـٓ و ضـَل ا ذٍاـْ ًهـٌ مـزهل اامـاا مالـ  ًسًاٍـْ            (1)

ًرهل  سذ اهلل بـن  َـااك ً  ـإك ًهـٌ مـزهل الؼـاهعُك ًأمحـذ ـ سًاٍـْ إىل و ضـَل ماـْ ا عـش              أمحذ

 (  3/451(ك ًطسل اوذٔ ًالشػاد )2/163 ا )ػش  الؼ

 قل اامجاع كل من أبُ الٌلَذ السـاخُ ًالقاضـُ  َـاض ًأبـُ الـَمن بـن  ظـاكش ًأبـُ ذلمـذ السظـاشِ             (2)

 (   1/28( ًًهإ الٌها )3/451(ك ًطسل اوذٔ ًالشػاد )2/164ا عش ػش  الؼ ا)

(3)    ٌ ُ        قلى  ن ابن  قَل وار الذٍن الظساُك ًخـضا بـزل  أبـ  :ا عـش    سـذ اهلل ذلمـذ بـن سصٍـن الـسدريِ الؼـاهع

 (   1/28(ك ًًهإ الٌها)3/451طسل اوذٔ ًالشػاد )

 ن أبُ طعَذ قا  مـش   (واؼل األطتاس1/396(ك ًالسضاس )17/414( ً اى السَوقُ ـ ػعل ااميان )1/366) (4)

لـى إال اهلل مـشو  طـَق مـن أسضــى      اـذ قـ  هقـا  قـ  مــن هـزا  هقـالٌا هـان احلسؼـُ هقــا  ال إ         سطـٌ  اهلل  

هيبك ًزظـاى األلسـا ُ ـ الصـسَسْ    ًمساٖى إىل وشبتى اليت ماوا صلق  ًاحلذٍج رسسى احلاكمك ًًاهقى الز

(4/473  ) 

( ًالل ــغ لــى مــن طشٍــق  ســذ 1/46بــٌ ٍعلــٓ ـ مظــاذي )أ( 108ًم سقــ-بــاو –سًاي النمــزِ )كتــاو اجلاــاٖض  (5)

ملاَْ  ن  اٖؼْ  ن أبَواك ًـ طاذي  سذ الشمحن بن أبُ باش ا لَاُ  الشمحن بن أبُ باش  ن ابن أبُ

 (  1/298(ك ًاحلذٍج رسسى األلسا ُ ـ رسَ، النمزِ )571ضعَل كما ـ التقشٍل ) 
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أل ى ال ٍعش  ق   يب الٌَا  لٓ ًخـى األسض غـري قـ   سَاـا      : ن رل    هقا 

  ًمـن كـان قـ ي  اـذهم هَاسػـُ أن ٍعـش  هضـلوم  لـٓ غريهـم            ذلمذ 

"اللوم زسل إلَاا ا ذٍاْ كسساا ماـْ   : قٌلى  :ًمن األدلْ  (1)هامتثل أمشي 

   (3)كْ بضع ُ ما داْ من ال     ًد اؤي (2)أً أػذ"

ٍُك هاطــا  ـ أزــل   :ًأمــا "اللــوم إ ــ  أصــشخت  مــن أزــل السقــاع إلــ

بازتما  كٌ ى رذس ابتذإ قسـل مـا     (5)  هضع ى ابن  سذ ال  (4)السقاع إلَ "

   هـزا مـ، العلـم بـ ن     (6)جتذد لى من هضاٖلوا اليت ما ـاد  لـٓ ماـْ ب تسوـا    

مضــا  ْ الصــاّ   وابعــْ حملســْ اهلل وعــاىلك ًمــا ًسد مــن     ذلســْ الشطــٌ   

ك (8)   ه طساو ال ضل غري ماسصـشّ هَـى  (7)دظدذ ماْ صٍادّ  لَوا با ذٍاْ

 –كمــا ـ اازَــإ حلدــْ ااطــاا   –ك طــَما ًكــل  مــل ـ ا ذٍاــْ  (8)هَــى

                                              
 (  1/52(ك ًًهإ الٌها )3/448(ك ًطسل اوذٔ ًالشػاد )1/102وشوَل ا ذاسص ) :ا عش (1)

(ك ًمظـلم  1889/سقـم  3/23-أن وعشٔ ا ذٍاـْ   باو كشاهَْ الايب  –ٍاْ سًاي السخاسِ )كتاو هضاٖل ا ذ (2)

    ( من زذٍج  اٖؼْ سضُ اهلل  اوا480سقم –باو النغَل ـ طان ا ذٍاْ  –)كتاو احلذ 

(ك ًمظـلم )كتـاو احلـذ    1885/سقم 3/23-باو ا ذٍاْ وا ُ اخلسج  –سًاي السخاسِ )كتاو هضاٖل ا ذٍاْ  (3)

    ( من زذٍج أ ع بن مال  466سقم  –هَوا بال كْ  ْ ًد إ الايب باو هضل ا ذٍا –

( مـن طشٍـق طـعذ بـن طـعَذ ا قـ ِ       2/519(ك ً اى السَوقُ ـ دالٖل الاسٌّ )3/3سًاي احلاكم ـ ا ظتذسص ) (4)

مٌضـٌع ًطـعذ لـَع بثقـْك ًقـا  الظـخاًِ ـ ا قارـذ         : ن أصَى  ن ابُ هشٍشّك ًاحلذٍج قا  الـزهيب هَـى  

(: "سًاي أبــٌ طــعذ ـ ػــش  ا صــ  ٓك ً ســذ اهلل بــن طــعَذ ضــعَل خــذّا ًهــزا احلــذٍج مــن  89حلظــاْ ) ا

ــى "  ًقــا  ابــن كــثري ـ الظــريّ الاسٌٍــْ )      (ك 1/186كؼــل اخل ــإ )  :ا عــش  (: غشٍــل خــذاّ 2/284مااشاو

 (  3/639(ك ًطلظلْ األزادٍج الضعَ ْ )59ًوزكشّ ا ٌضٌ ات ) 

 (  89ًا قارذ احلظاْ للمؤلل ) (ك 2/464طتزكاس )الا (5)

 (  1/34ا عش ًهإ الٌها ) (6)

بـاو هضـل الصـاّ ـ مظـدذ ماـْ ًا ذٍاـْ        –سًاي السخاسِ )كتاو هضل الصاّ ـ مظـدذ ماـْ ًا ذٍاـْ     (7)

( مـن  505سقـم   –باو هضل الصـاّ دظـدذِ ماـْ ًا ذٍاـْ      –(ك ًمظلم )كتاو احلذ 1190/سقم 2/60-

غ " راّ ـ مظدذِ هزا صري من ألل راّ هَما طـٌاي إال ا ظـدذ احلـشاا " ًـ ل ـغ     زذٍج أبُ هشٍشّ بل 

( من زذٍج خابش " ًرـاّ ـ ا ظـدذ احلـشاا أهضـل مـن ماٖـْ ألـل رـاّ هَمـا طـٌاي "            23/415 اذ أمحذ )

 (   4/330رسسى ا ازسِك ًالسٌرريِك ًابن زدش كما ـ التلخَ  احلسري )

 (   89-1/73ا عش ًهإ الٌها ) (8)
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رهــل بعــا العلمــإ إىل أن  :ك بــل ـ ا  لــل البــن الشهعــْ(1)بــ لل كالصــاّ

ن الصــَااك الصــَاا با ذٍاــْ أهضــل مــن الصــاّك ًالصــاّ داــْ أهضــل مــ  

 (2)مشا اّ لاضً  هشضوما 

ً لـٓ هــزا هَمــا ظوــش: هاـل  ســادّ ػــش ر با ذٍاــْ أهضــل   

ماوا داْك  لٓ غري رل  من االو ـا   لـٓ ماـ، دصـٌ  الـذخا       

ــّا     ــٌاسد ـ ماعوــــا مــــن ماــــْ أٍضــ ــاك ًكــــٌن الــ ًال ــــا ٌن وــ

ك (4) دهلل (علىاألوهللئبهااوشبدتهااكنبتالبهاشبببيياا اأواشبهي)مناصضرا: ك ً لٓ(3)الٍقاًمى
حافبياباعاهلللملببااينمباعاكمبداإالاهللنمبااأحبداأهلهب)الايكي :ك ًإٍشاد السخاسِ حلذٍج(4)

ارابهاهلل افببياهلللنبببوءاإالاأذهللببببببباابسبداأحببداأهلهببب)اليريبب :ك ًـ ل ــغ  ظــلم (5)اء(بفببياهلللمبب
 هصاس من ا ت ق  لَى أٍضّا   (6)فياهلللماء(ا–أواذوباهلللملحاا–اصبذوباهلللرص

ك  ـا ت ٍثسـر ـ   (8)ك ًا ٌت بوا(7)ًماًسد ـ النغَل ـ طاااها

  (9)ـ ا ٌت بػريها مثلى  ًالظاآ بوا ًرلْ لى إن ػإ اهلل

                                              
   (3/444إزَإ  لٌا الذٍن ) (1)

 (  1/77ا عش ًهإ الٌها ) (2)

(ك ًمظــلم )كتــاو 1880/سقــم3/22-بــاو الٍــذصل الــذخا  ا ذٍاــْ  –سًاي السخــاسِ )كتــاو هضــاٖل ا ذٍاــْ  (3)

    ( من زذٍج أبُ هشٍشّ 485/سقم2/1005-باو رَا ْ ا ذٍاْ من دصٌ  ال ا ٌن ًالذخا  إلَوا  –احلذ 

( مـن  481/سقـم 2/1004-بـاو النغَـل ـ طـاآ ا ذٍاـْ ًالصـ   لـٓ ألًاٖوـا         –سًاي مظلم )كتاو احلـذ   (4)

  زذٍج  سذ اهلل بن  مش سضُ اهلل  اوما

  (ك من زذٍج طعذ بن أبُ ًقا  3/21/1877-باو إتم من كاد اهل ا ذٍاْ  –)كتاو هضاٖل ا ذٍاْ  (5)

  

    ( من زذٍج طعذ بن أبُ ًقا  460/سقم2/992-هَوا د إ الايب باو هضل ا ذٍاْ ً –)كتاو احلذ  (6)

" ا ذٍاْ صري وم لٌ كا ٌا ٍعلمٌنك الٍذ وا أزـذ سغسـْ  اوـا إال أبـذ      :قا   ن طعذ بن أبُ ًقا  أن الايب  (7)

مـن زــذٍج    (459/سقـم 2/992-بـاو هضـل ا ذٍاـْ     –سًاي مظـلم )كتــاو احلـذ    اهلل هَوـا مـن هـٌ صـري ماـى "     

  بن أبُ ًقا   طعذ

"من اطـت اع أن ميـٌت با ذٍاـْ هلَمـر بوـاك هـ  ُ اػـ ،  ـن ميـٌت هَوـا "ك            :قا   ن ابن  مش أن سطٌ  اهلل  (8)

ًقا  النمزِ هزا زذٍج زظـن رـسَ،ك ًزظـاى السػـٌِ ـ ػـش  الظـاْ        ًغريي  (ك 9/319/320سًاي أمحذ )

(7/324  ) 

 (  1/50ا عش ًهإ الٌها ) (9)
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)مازهلللاجضريلايوصينيابالجباراحىبىانننبتا : قٌلى  :ًللمداًسّ الثابر هَوا
  (1)أنهاسيورثه(

ما ال ـاْٖ مــــــــ اسو مـــــــك ًمــا ق (3)شوواــــــك ًمث(2)شابواــــ  إ بتــــــ تؼــــــًاالط

   زصش لى هَى

ال اذح ـ األمٌس العامْ  لٓ وقـذٍش   :ًال ػ  ـ أن ال ضاٖل اخلارْ

هشأٍُ الٌقل الطنطا  اخلٌض ـ  ذمـىك   :ًباجلملْ   ًخٌدها ـ اجلوت 

     ْ ًهمــا     ـا الٍلَــق ظالتومـاك كمــا  لمتـى مــن مقامـْ الضس ــذِ ـ ا  اضـل

   (4)الساد ًٍلَوما بَر ا قذغاو اقّا أهضل من طاٖش 

   ٕ ٓ  ــــ   (5)ًما أزظن ماقالـى رـازل الؼـ ا  أ ـى  بعضـوم   ـن  بعـذ أن زاـ

 !! العسذ اآلبق ٍ وُ إىل بَر مـٌالي ساكسـاّ   :ـ رل  هقا  ىزذ ماػَّا  هقَل ل

ـــ لــٌ قــذست أن أمؼــُ  لــٓ سأطــُ مامؼــَر  لــٓ قــذمُ     ًخــذٍش  :مــا  صــىــ

بوا خ ٍل ًمَااَٖلك ً شخر ماوا   ٌاطن  مشت بالٌزُ ًالتاضٍلك ًوشدد

ملر وشبتوـا  تووا بالتقـذٍع ًالتظـسَ،ك ًاػـ   اا اٖاْ ًالشً كًضدر  شرـ 

ــٓ خظــذ طــَذ السؼــش   ــن اهلل ًطــاْ سطــٌلى     ك ل ــا مــن دٍ ــا   ًا تؼــش  او م

                                              
ــاو سًاي ال (1) ــاو الٌرــاّ باجلــاس    –األدو     سخــاسِ )كت ــ  ًالصــلْ   6014/سقــم8/10-ب ــاو ال (ك ًمظــلم )كت

    من زذٍج  اٖؼْ سضُ اهلل  اوا  (140/سقم4/2025-باو الٌرَْ باجلاس  –ًاآلداو 

إرا اػتآ اا ظان الؼُٕ ماى قـا  ب رـسعى هاـزا تـم       ن  اٖؼْ سضُ اهلل  اوا قالر كان سطٌ  اهلل  (2)

بـاو  - " بظم اهلل وشبْ أسضاا بشٍقْ بعضاا لَؼ ٓ بـى طـقَماا بـ رن سباـا"  سًاي السخـاسِ )كتـاو ال ـل        سهعوا

/سقـم  4/1124-باو اطـتسساو الشقَـْ مـن العـ      –(ك ًمظلم )كتاو ال ل 5745/سقم7/133 سقَْ الايب 

أسض ا ذٍاـْ صارـْ    :ًقَـل  "وشبْ أسضاا " قا  مجوٌس العلمإ ا شاد بوا مجلْ األسضك :( ًالل غ لى ًقٌلى 54

 (  14/184ا عش ػش  رسَ، مظلم للاًٌِ )  ل كتوا

بـاو  –" ـ  دٌّ العالَْ ػ إ "  سًاي مظلم )كتـاو األػـشبْ    :قا   ن  اٖؼْ سضُ اهلل  اوا أن سطٌ  اهلل  (3)

 (   156/سقم3/1618-باو هضل رش ا ذٍاْ 

" ال وؼــذ الشزــا  إال إىل تاتــْ مظــاخذ مظــدذ   :ٍقــٌ  قــا  مسعــر سطــٌ  اهلل   ــن أبــُ طــعَذ اخلــذسِ  (4)

باو –احلشاا ًمظدذ األقصٓ ًمظدذِ هزا "  سًاي السخاسِ  )كتاو هضل الصاّ ـ مظدذ ماْ ًا ذٍاْ 

باو طـ ش ا ـشأّ مـ، ذلـشا إىل زـذ ًغـريي       –ك ًمظلم )كتاو احلذ (1197م سق /2/61-مظدذ بَر ا قذغ 

 (  415/سقم 2/975-

 (  11/453(ك ًطسل اوذٔ ًالشػاد )104-2/101 ا)ا عش ػش  الؼ (5)
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ا تؼـشك مــذاسغ تٍــاتك ًمظــاخذ ًرـلٌاتك ًمؼــاهذ ال ضــاٖل ًاخلــرياتك   

مؼـا ش ا ظـلم ك ًمٌاقـل    ًمعاهذ ال اه  ًا عدضاتك ًمااط  الذٍنك ً

طَذ ا شطل ك ًمتسٌأ صامت الاسَ ك زَج ا  دشت الاسٌّك ًهـاض  سابوـاك   

أن وععــم  ;سض مــع خلــذ ا صــ  ٓ وشابوــا أًمــٌاطن موــسط الشطــالْك ًأً  

  (4)ك ًخذسا وا(3)ك ًوقسل سبٌ وا(2)ك ًوتـاظم   ساووا(1) شرتوا 

 

     ن بىا شطـــــل  ًَم صرِي ٍا داَس

    

    باآلٍــات ـ  ًص ــ األ ـــاا  ََِذه ــ 

ْْ اذِ ألخَل    ْْ   لٌ ـــــ          ًرساب

   

    (5)اجلـمـشات متٌقذ  ًوؼـــــــــٌٌ  

ُ        (5)اجلـمـشات ِ  ن مـتت  إ  وٌذ ً ل          ذلـاخش

   

  (6)ًالعشراَت اجلذساَت من ولام  

ــأُل       ػــَيب بَاوــا مصــٌَن شن  ِ 

    

  (7)الشػـ اتً من كثشّ التقسَِل 

  وـا لٌال العٌادِ ًاأل ـادِ صسو        (7)الشػـ اتً

   

 (8)ًلٌ طسسّا  لٓ الٌخاات أبذّا 

  اَيت ط هذِ ـ ز َِل لاْن

   

   (9)ـدشاتًاحُل الذاِس ولَ   ِ لَق 

ّْ كٓ من ا ظ  ا  ت ـ صأ       (9)ـدشاتًاحُل    ق   سـ

   

   (10) ًالـساشاَت باآلرـاِ  وػؼاي  

    
                                              

  (( مادّ ) ش 2/307القامٌغ )  العشرات مج،  ش   ًهُ كل بقعْ ب  الذًس ًاطعْ لَع هَوا هاإ (1)

  (  ،)( مادّ 1/253القامٌغ )  الا سات مج،   ، ًهُ الشهعْ من الشٍ، ًهسٌبوا (2)

  ( ( مادّ )سب،3/24القامٌغ )  كانالشبٌع مج، الشب، ًهُ الذاس بعَاوا زَج  (3)

 ـ الؼشع    ٓ خٌاصيوقسَل الشباع ًاجلذسان ًاحلَ ان ال دلَل  ل (4)

 (  مادّ )رسل(  1/91القامٌغ )  الؼٌ  أً سقتى أً سقْ اوٌإ :الصسابْ (5)

 (  مادّ )َزَدش( 2/5القامٌغ )  احلدش هُ ماداس ـ الع  :ذلاخشِ (6)

 (  مادّ )سػل(  3/144القامٌغ )  وااً  ا إ بالؼ ت  ًمصى الشػل هٌ :الشػ ات  (7)

  ((  مــادّ )َ ــَذ4/10ٔالقــامٌغ )  العــٌادِ مجــ،  ادٍــْ ًهــُ الؼــػلك األ ــادِ مجــ،  ــذً ًهــٌ ضــذ الصــذٍق   (8)

 ًَخن()0(  مادّ 04/274القامٌغ   مج، ًخاْ ًهُ أ لٓ اخلذ  :الٌخاات

 (  مادّ )َزَ ل(  3/357قامٌغ )ال  ٍقا  مج، ز ل ًز َل أِ كثري :ز َل (9)

( ًالقــامٌغ 2/104ا عــش ػـش  الؼـ ا )    أِ ا ؼـقق ًٍقـا  هتــق ا ظـ  إرا صلـط بــى مـاٍضكُ ساٖستـى       :ا  تـق  (10)

 ( مادّ )َهَتَق(   3/273)
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 : (1)ًأ ؼـــــــذ غريي 

 ـى األًهـــــــــــاا دًَ  ، ـ ََّقَو قمٌش  لااظٍش لاا هاَ  احلداو  ــــَ،َهس 

ُّ  (2)خا  زـشاا ن  لٓ الشِّهعوٌسه   ذلمذّا َنباا بلْػ ًإرا ا  ـــــ

َ٘ ااا من صرِيقشْب (2)زـشاا  ْْز  اا لَ واهل  شٔالث  من ًط  (3)مـــــــــاا ًَر شمـ

 

ك تـم  (5)ك ً ـض  بقسـإك ًأطـع ا ظـدذ    (4) ض ًخل إلَوـا   سبـى ب مش  ًهاخش 

 كما قذمر هزا كلى ـ ال صل قسلى  (6)سكل إىل ا ذٍاْك ً ض  بذاس أبُ أٌٍو

قـذ مشلتـى    :هال طـش  ا ذٍاـْ ًهداخوـا ًدًسهـا ًمـا زٌوـا       :ًباجلملْ

مااصوم ًٍذ ٌ ـى إلَوـاك    ال كْ الاسٌٍْك ه  وم كا ٌا ٍت كٌن بذصٌلى 

ك ًوزا امتا، مال  من سكٌو (8)ك ًػوٌد خااٖضهم(7)ًإىل الصاّ ـ بٌَووم

                                              
بَات ألبُ  ـٌاغ احلامـُ ميـذ  بوـا     (  ًهزي األ11/452(ك ًطسل اوذٔ ًالشػاد )2/101ػش  الؼ ا ) :ا عش (1)

   لْأم  الذً

(  مـادّ  3/383)القـامٌغ    با وملـْ ًهـٌ مجـ، سزـل ًهـٌ مشكـل للـسعري         (الشزـا  )ًـ  ظـخْ   ()الشخـا   :قٌلى (2)

  ( الشزل)

  ( رمم)(   مادّ 4/115القامٌغ )  بزا  معدمْك ًهُ مج، رمْ بالاظش العوذ ًاألمان ًالا الْ :رماا (3)

(ك 1/181)(ك ً َـٌن األتـش   2/2(ك ًالشًض األ ل )1/227(ك ًطسقات ابن طعذ )2/89)طريّ ابن هؼاا :ا عش (4)

 (  2/232(ك ًالظريّ البن كثري )1/181)

(كًالظــريّ البــن 1/193(ك ً َــٌن األتــش )2/11(ك ًالــشًض األ ــل)2/98ا عــش: طــريّ ابــن هؼــاا )  (5)

 (   2/271(ك )205/ 2كثري )

ــش (6) ــاا )  :ا عـ ــن هؼـ ــريّ ابـ ــعذ ) 2/102طـ ــن طـ ــات ابـ ــل  1/237(ك ًطسقـ ــشًض األ ـ ــش  2/14)(ك الـ ــٌن األتـ (ك  َـ

 (   1/244(ك ًهإ الٌها للظموٌدِ )2/273(ك ًالظريّ البن كثري )1/185)

      " "   إ ُ أزل أن و وَ  هتصلُ ـ ماضلُ ه  زي مصلٓ:زَج قا  ًهَى زذٍج  تسان بن مال   (7)

باو الـذلَل  –ميان (ك ًمظلم )كتاو اا425/سقم1/92-باو ا ظاخذ ـ السٌَت –سًاي السخاسِ )كتاو الصاّ 

 (   54/سقم1/61-مات  لٓ التٌزَذ دصل اجلاْ ق عّامن  لٓ أن 

    " إرا د ُ جلااصّ ط    اوا " كان سطٌ  اهلل :قا  ًهَى زذٍج أبُ قتادّ  (8)

( ًقـــا : 1/364(ك ًاحلـــاكم )3046/سقـــم 5/25(ك ًابـــن زســـان )22555/سقـــم5/299سًاي أمحـــذ ) ()رـــسَ،     

   َخ  ًًاهقى الزهيبرسَ،  لٓ ػشط الؼ
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ميؼُ هَوا   سكٌو دابْ هَواك قاّٖا "ال أط  عاهش دابْ ـ  شا  كان 

ك تــم أرــسابى اخلل ــإ الشاػــذًنك ًالصــسابْ الــ سّ    (1)بقذمَــى الؼــشٍ ت " 

  الاشااك سضُ اهلل  اوم أمجع 

ْ  –ًحيــــشا  ْ (2)كمــــا لتسبعــــ وــــاك رــــَذ زشم - (3)ك إال أبــــا زاَ ــــ

 اهـ  ًار َادي ًق ، ػدشي  

ًصذمْ لـناح ا ذٍاْـ ا اـٌسّك ًمجعـى ًاقَقـى ً ؼـشي  لـٓ طـاو العلـم;          

ٍقــٌا  زالَــّا مشكــض عــٌح ًدساطــات ا ذٍاـْـ بتسقَــق ًدساطـْـ كتــاو )التس ـْـ  

الل َ ْ ـ واسٍ  ا ذٍاْـ الؼـشٍ ْ( لإلمـاا الظـخاًِك ًرلـ  بظـسل االضـ شاو        

مـن غـري اقَـقك ً ـذا ًخـٌد التٌتَـق ـ ال سعـات        ا ٌخٌد ـ الاظ  ا  سٌ ْـ  

 الظابقْ للاتاوك ًهُ ا شّ األًىل اليت حيقق هَوا هزاالاتاو    

 

 

 

 

 

                                              
 (  2/53وشوَل ا ذاسص ًوقشٍل ا ظال  ) (1)

 (   5/190/191(ك ًا ػ )474-7/471(ك ًا مٌع)2/252ا عش ا اتقٓ ػش  ا ٌطا) (2)

 (   196-4/191ا عش ػش  معا ُ اآلتاس) (3)
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