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 محدث الحرمين
 عمر المحرسي المكي المدنيبن  حمدانبن  عمر

 اإلماو ، املػيس ، الخبث ، العالم٘
 ٍـ1292-1368

 حمنس صفٕ السًٓ الػيْغٕبً  ضضا . ز
 قػه السضاغاج اإلغالمٔ٘ بكلٔ٘ اآلزاب ّالعلْو اإلىػاىٔ٘

 جامع٘ امللك عبس الععٓع ظسٗيف 
ٗجعؤٍ أ٢ٌٞ ٓذاٝ ٙٔذْٗ  ، اهزٜ سفع قذس اهعوٌا١ هلل احلٌذ

 ٗيف ، عاهٚٞ اهذُٚا يف ًِضهتٍٔ ٗجعى ، املظتقٍٚ اهـشاط إىل اهِاغ

 ٍ ٕ   ، احخررشٝ جِرران اهِعررٚ ال ة إهرٕر إة اهلل ٗذررذٖ ة ػررشٙم هرر ٗأػررٔذ أْ   ، ٗأػررٔذ أ

طٚذُا ُٗبِٚا ذلٌذًا عبذٖ ٗسط٘هٕ ًعوٍ اهبؼشٙٞ ٗٓادٜ اإلُظاُٚٞ اهؤٍ ؿى ٗطوٍ 

 : أًا بعذ ، ذلٌذ ٗعوٟ آهٕ ٗؿربٕ أمجعني ٘همٗباسن عوٟ عبذن ٗسط

قذ آتٌ٘ا بتذّٗٙ تشاجٍ اثعتَ ًّ اهعوٌا١  -سمحٍٔ اهلل  -فإْ اهظوف 

    ٞ ا رهرم اهعِاٙرٞ اهتاًر فٌرا ًرّ ًـرش ًرّ اثًـراس اإلطرتًٚٞ إة ٗقرذ أهرف          ، ٗأٗه٘ر

 -ٗقرذ أػراس اإلًراَ ابرّ اهـرت        ، كتاب فٕٚ يف تشاجٍ أعتًٕ ٗاه٘اسدّٙ عوٕٚ

فإْ ًعشفٞ اإلُظاْ بأذ٘اي اهعوٌرا١ سفعرٞ    )) : إىل ٓزٖ اثٌٓٚٞ قا٢ًت -هلل سمحٕ ا

 ّ ٗهقرذ عوٌررأل اثٙقررا  أْ    ، ٗإْ جٔررى بوبرٞ اهعورٍر ٗأٓوٕر بٔرٍر ه٘ؿرٌٞ ٗػررني      ، ٗصٙر

ٗأْ اجلٔرررى بررٕر إذرررذ٠ ج٘اهررر  املِررراقف      ، اهعوررٍر برررزهم جررٍر املـرررا  ٗاملشاػرررذ   

ٞ ًّ ذٚث كٍُ٘ٔ ذفظٞ اهرذّٙ اهرزٜ ٓ٘ر أغ اهظر     ، ٗاملفاطذ ُٗقورٞ   ، عادٝ اهباقٚر

  ٞ ادٖ ًرّ       ، اهعوٍ اهزٜ ٓ٘ املشقاٝ إىل املشاتر  اهعاهٚر فلٌراي أذرذكٍ ٙلظر  ً٘ر

ٗيف املعشفٞ هلٍ ًعشفٞ ًرّ ٓ٘ر أذر      ، ٗاختتهلا ٙ٘سث خوًت ٗخباًة ، اهعوٍ كٌاًة

 ، ٗملا كاْ اثًش بٔزٖ امللاُٞ . (1)اُتٟٔ كتًٕ (( ... ٗأذش٠ باةقتفا١ ، باةقتذا١

                                                                 

 . 1/74( طبكاج الفكَاٛ الؿافعٔ٘ 1)
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جررذٙشْٗ بررأْ   اهؼررشٙفني احلررشًني ٗعوٌررا١ ، اهذساطرران ٓررزٖ يف أػرراسن أْ أذببررأل

 ، ٗدساطٞ ذٚاتٍٔ ٗعوًٍ٘ٔ ٗاهلت  اهر  أهف٘ٓرا   ، تبزي اجلٔ٘د هتذّٗٙ تشامجٍٔ

   ٍ ٗقرذ   ، فإْ اةٓتٌاَ بٔزٖ اهذساطان مل ٙشق إىل املظت٠٘ املطو٘ب اهرزٜ ٙعررشب بٔر

اهؼررٚ   ، املظرِذ  ، ذثاخرتن اهبرررث عرّ تشمجررٞ ذلرذث احلررشًني اهعتًرٞ ا رر      

ْ ػٔشٝ اهشجرى عظٌٚرٞ عِرذ ًرّ طرب  ًرّ عوٌرا١        إمحذاْ ا شطٛ ذٚث بّ  عٌش

ٍ     إأًا يف ٗقتِا احلاكرش فإُٕر ة ٙعشفٕر     ، عـشٖ  ، ة اهِرضس اهٚظرم ًرّ برتب اهعور

ٗقرذ   ، ٗاملظِذ اهلبم ، ٗاهشاٗٙٞ اهؼٔم ، ب بٔزا اهعامل اجلوٚىفأذببأل أْ أعشِّ

 . ذًٞ أبني فٚٔا أٌٓٚٞ ٓزا اهبرث ٗفـوني ٗخامتٞجعوأل ٓزا اهبرث يف ًق

ٗيف اخلتراَ أتقرذَ بعظررٍٚ ػرلشٜ ٗاًتِرراُٛ هلرى ًرّ تفلررى عورٛ يف ٓررزا         

إبرشآٍٚ أب٘ر   برّ   اهبرث ٗأخف باهؼلش ًعاهٛ اثطتار اهذكت٘س / عبرذ اه٘ٓراب  

ٛ     -ذفظرٕر اهلل   -طرروٌٚاْ   ٙش بعررخ املاط٘برران ًررّ     ب عوررٟ تفلرروٕ عورر تـر٘ر

 ٞ ّٙ كٌرررا أػرررلش   ، اهلل خرررمًا فحرررضاٖ  ، ًلتبتررٕر اخلاؿررر /  ّٙاثطرررتار اثخرر٘ر

 ُرراجٛ املاررتيف بررّ  اثطررتار / عبرذ اهلل ٗ ، ٛعبررذ اهلرشٍٙ اهتكظررتاُ  بررّ  خاهرذ 

ٛ  تفلت ّزٙواه  ٌااخلاؿٞ فحضآ ٌأٚبتـ٘ٙش بعخ املاط٘بان ًّ ًلتبت عو

 . اهلل عين خمًا

عى عٌوٛ أْ جي ، ٗختاًاً أطأي اهلل اهلشٍٙ بأمسا٢ٕ احلظِٟ ٗؿفاتٕ اهعت

   ٞ ي   ، ٓرزا يف اثعٌراي املقب٘هر  ، ٗاإلخرتق يف اهعٌررى  ، ٗأْ ٙشصقِررا اهـرذق يف اهق٘ر

    ٕ ٗآخرش دع٘اُرا أْ    ، ٗذظّ اخلتاَ عِذ اُتٔا١ اثجى إُٕ ٗهٛ رهرم ٗٓ٘ر اهقرادس عوٚر

احلٌررذ هلل سب اهعرراملني ٗؿرروٟ اهلل عوررٟ طررٚذُا ُٗبِٚررا ذلٌررذ ٗعوررٟ آهرٕر ٗؿررربٕ      

 . ذّٙٗطوٍ تظوًٌٚا كثمًا إىل َٙ٘ اه

 : امسُ ّمْلسِ

 َ اهثقررٞ   ، اهشاٗٙررٞ املظررِذ  ، ذلررذث احلررشًني  ، اهعتًررٞ اهفاكررى  ، ٓر٘ر اإلًررا

 ، ًشجرع املرذققني   ، بقٚرٞ ا ققرني   ، دلٌرع اهفلرا٢ى   ، اهفٔاًٞ اهلاًى ، اهثبأل
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ْ برّ   عٌرش برّ   محذاْبّ  عٌش . ٗأب٘ ذلٌذ ، أب٘ ذفف أمحرذ ا شطرٛ   برّ   محرذا

 . (1)املاهلٛ ًزٓبًا ، قاًٞاهتُ٘ظٛ ً٘هذًا امللٛ ٗاملذُٛ إ

محذاْ بّ  يف طِٞ ٗةدٝ ػٚاِا عٌش -سمحٍٔ اهلل  -قذ اختوف اهعوٌا١ ٗ

 : ا شطٛ ٗركشٗا يف رهم عذٝ أق٘اي

ُٗثش اهغشس إىل أْ ٗةدتٕر كاُرأل طرِٞ     ، رٓ  ؿاذ  اهذهٚى املؼم : الكْل األّل

ٝ  ًررّٓحشٙررٞ ٗتابعٌٔررا يف رهررم ؿرراذ  أعررتَ     1291  ، أسض اهِبر٘ر

 . (2)شٗا إُٔ ٗهذ يف جشبٕٗرك

 ٜ قشٙرٞ براملغشب هلرا ركرش      : ٗجشبٕ ٓزٖ قاي عِٔا ٙاق٘ن احلٌ٘ر

ٓٛ جضٙشٝ باملغشب ًّ ُاذٚرٞ   : ٗقاي أٙلًا . كثم يف كتاب اهفت٘ 

ٗقررابع ٓررزا خورررٚخ   :  قورررأل . اهرببررش  أفشٙقٚررٞ قررشب قرررابع ٙظررلِٔا   

 . (3)ًعشٗب بتُ٘ع تقع عوٕٚ جضٙشٝ جشبٕ

  ٕ بو٘ر  اثًراُٛ ٗتؼرِٚف اثمسرامل ٗاملعوٌرٛ يف أعررتَ      رٓر  ؿراذ     : الكـْل الخـاى

ٗغمٓرٍر ، ٗاهؼررٚ  عبررذ اهفترا  ساٖٗ يف املـرراعذ اهشٗاٙررٞ    ، امللرٚني  

ٗٓرٛ   ، ٓحشٙرٞ ٗأْ ٗةدتٕر يف ًذِٙرٞ ذلرشغ     1292إىل إُٔر ٗهرذ طرِٞ    

 . (4)ًذِٙٞ تقع عوٟ خوٚخ قابع

                                                                 

ٌ باختصاض مطنح الْجساٌ يف أغاىٔس ال اإلخْاٌ: إحتاف  ( اىظط ةطمجتُ يف1) ٔـل يف    ؿٔذ عنط محـسا ، البخـط العن

، ىخـط الػـطض يف ةـصٓٔظ ىظـه الـسضض يف ةـطاجه علنـاٛ مك٘ـ مًـ الكـطٌ            200مطّٓاج ابً الصسٓل اجلعٛ األّل لْح٘ـ  

  = ، بلْغ األماىٕ يف التعطٓف بؿْٔر ّأغاىٔس مػيس العصط الؿٔذ 45عؿط إىل الكطٌ الطابع عؿط لْح٘  الخالد

، املصـاعس   267ّكصلك اجلعٛ الخـامً لْح٘ـ    9ٔػٙ الفازاىٕ املكٕ اجلعٛ األّل ص بً حمنس ع حمنس ٓاغني=     

ٔ٘ـ ّغـم ّةــطاجه ص         ٌ املطق ٓ٘ـ إىل األغـاىٔس ّالكتـا ّاملتـْـ ، أعـالو املكـٔني مـًـ الكـطٌ التاغـع إىل الكــطٌ        25الطاّ

ً       38الطابـع عؿــط اي ـطٖ اجلــعٛ األّل ص      اٍط اسػــاٌ يف ةـطاجه الفطــالٛ ّاألعٔـاٌ مــ أغـاةصٗ ّخــالٌ    ، اجلْـ

، الـسلٔظ املؿـم    204، غم ّةـطاجه بعـع علناٜيـا يف الكـطٌ الطابـع عؿـط ص        32للؿٔذ ظكطٓا بٔال ةطمج٘ ضقه 

، فـتح العـالو يف أغـاىٔس الطجـال      426ّالػـناع ص   ٗجـاظ ، ةؿئف األمساع بؿـْٔر اإل  310ألبٕ بكط اسبؿٕ ص 

، الفتح الطباىٕ يف ةطمج٘ـ ّأغـاىٔس ؾـٔديا     1/170اليبْٗ  ، أعالو مً أضض 95ّأحباج األعالو اجلعٛ األّل لْح٘ 

 . 87ص  7الفطاىٕ ةطمج٘ ضقه 

 . 1/170، أعالو مً أضض اليبْٗ  45، ىخط الػطض ل  310( السلٔظ املؿم ص 2)

 . 2/118( مع ه البلساٌ 3)

 . 25 ص الطآّ٘ املصاعس ، 1/38 املكٔني أعالو ، 426 ص األمساع ةؿئف ، 267 لْح٘ الخامً اجلعٛ األماىٕ ( بلْغ4)
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ٕ كاُرأل  إىل أْ ٗةدتر  -سمحٕر اهلل   -رٓ  اهؼٚ  صكشٙا بٚت  : الكْل الخالد

 . (1)ٓر مبذِٙٞ جشب1293ٕطِٞ 

إىل إُٔ ٗهذ بتُ٘ع  -سمحٕ اهلل  -ٗاُفشد اهؼٚ  أمحذ اهغٌاسٜ  : الكْل الطابع

; ٗهعوٕر ٍٗٓر ًرّ اهؼرٚ       (2)ذرذ٠ أٗ طرِٞ ثرتث   إًا طرِٞ  إأٗا٢ى اهقشْ 

 . فإْ ٓزا اهزٜ ركشٖ مل ٙؼاسكٕ فٕٚ أذذ

 ، تاسٙ  اه٘ةدٝ ْذُٗ٘ٓزا اةختتب أْ اهِاغ مل ٙلُ٘٘ا ٙ يف ٗاهظب  : قوأل

ٗاهزٜ ٙتجح ٓ٘  ، هلزا جا١ اةختتب بِا١ عوٟ ًا مسع٘ا ممّ أدسن ٗقأل اهؼٚ 

ٓر فٔٛ أػٔش ًّ غمٓا ٗقذ ركشٓرا  1292ًا ركشٖ ًّ رٓ  إىل أْ ٗةدتٕ طِٞ 

ّ ةصَ اهؼٚ  كاهؼٚ  ذلٌذ ٙاطني ٗاهؼٚ   ، ذلٌذ عٚظٟ اهفاداُٛبّ  أكثش ً

 . عبذ اهفتا  ساٖٗ ٗغمٌٓا

أًا ركش جضٙشٝ جشبٕ ًٗذِٙٞ ذلشغ فٌٔا تقعاْ عوٟ خوٚخ قابع ٗاملظافٞ 

بٌِٚٔرا قشٙبررٞ فوعورٕر ٗهررذ  شبررٞ ثرٍر اُتقررى إىل ذلررشغ أٗ أْ جشبرٕر قشٙررٞ ًررّ قررش٠       

 . ذلشغ

 : حٔاةُ األغطٓ٘ ّصفاةُ اخَللكٔ٘ ّاخُللكٔ٘

صٗجتراْ اثٗىل ترضٗد بٔرا يف ًلرٞ      -سمحٕر اهلل   -هقذ كاْ هوؼرٚ  عٌرش   

ٗقرذ كراْ اهؼررٚ     ، ٖ ٗأزلبرأل هٕر ابِٕٚر ذلٌرذ محرذاْ ٗذلٌرذ ًاهرم       ٗٓرٛ أَ ٗهرذ  

ٙظلّ يف ذٛ اهظ٘ق اهـغم اجملاٗس هوٌظحذ احلشاَ ٗقذ أدخى احْ يف ت٘طعٞ 

 . -اهت٘طعٞ اجلذٙذٝ  -خادَ احلشًني اهؼشٙفني املوم فٔذ 

أًا ابِٕ ذلٌذ محرذاْ فقرذ كراْ ٙعٌرى ًذسطرًا يف ًذسطرٞ ابتذا٢ٚرٞ باملذِٙرٞ         

 . ذ ت٘يف بعذ ٗاهذٖ بأسبع طِ٘اناملِ٘سٝ ٗق

ٗأًا ابِٕ ذلٌذ ًاهم فٔ٘ ة ٙضاي ً٘ج٘دًا ذتٟ كتابٞ ٓزا اهبرث يف املذِٙٞ 

 . ٗٙظلّ بٔا ٗقذ جاٗص اهثٌاُني ٗهٕ أبِا١

، املشبٛ اهفاكى  (1)اثطتار ذلٌذ محٚذٖ أَ ٗٓٛ ًذُٚٞ فٔٛ اهثاُٚٞ صٗجتٕ أًا

سٝ يف      ان     ٗقذ كاْ اهؼرٚ  ٙظرلّ يف املذِٙرٞ املِ٘ر ذرٛ رسٗاْ اهؼرٔم رراسٝ اثغ٘ر

 . (2) ٘اس املظحذ اهِبٜ٘ اهؼشٙف

                                                                 

 . 122ص  32( اجلْاٍط اسػاٌ ةطمج٘ ضقه 1)

 . 201، اجلعٛ األّل لْح٘  ( البخط العنٔل2)
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  ٘ ي  :  أمـا صــفاةُ اخَللكٔـ ْ  ، فإُرٕر كرراْ ًت٘طرو اهطر٘ر عررشٙخ  ، أبرٚخ اهور٘ر

ٞ   ، خفٚرف اهؼرراسب  ، عظررٍٚ اثُرف  ، اجلبٔرٞ ٗاطرع اهعٚرِني    ٙشتررذٜ  ، كرث اهورٚر

 . (3)تٝٗٓزا صٜ عوٌا١ احلحاص يف توم اهف، اجلبٞ اهفلفاكٞ ٗاهعٌاًٞ اهبٚلا١ 

ػرررذٙذ   - سمحررٕر اهلل -كررراْ  : ٗٙبكرررذ ٓرررزا عٌرررش عبرررذ اجلبررراس قرررا٢تً   

 . (4)اهتٌظم باملتبع اهفلفاكٞ ٗاهعٌٞ

أًا عّ أختقٕ ٗأذ٘اهٕ املشكٚٞ  : فٚق٘ي ذلٌ٘د طعٚذ : ٗأًا ؿفاتٕ اخُلوقٚٞ

 . (5)فٔزا مما ة حيٚو بٕ إة املـِفان اهلباس

ٕ   ٗاحلذٙث عّ ؿفاتٕ ٗأ : ٗٙق٘ي أُع كتبرٛ فاهشجرى   ; ختقٕر ة ٙعطٕٚر ذقر

فٚرٕر  ، بٚرر  اهقور   ، ًتصًررًا هوررشًني  ، دًررث اثخرتق  ، كراْ صآررذًا يف اهرذُٚا  

 . (6)ذلب٘بًا ممّ عشفٖ٘ ، ٙلشٖ اهتٌو  ٗاهلرب، مسان اهعوٌا١ ٗٗقاسٍٓ 

سمحٕر اهلل   -ٗحيرذثِا توٌٚرزٖ اهظرٚذ أمحرذ اهـرذٙ  عرّ ذراي ػرٚإ عٌرش          

ٙورربع اهظرربرٞ يف   ، باسذررًا هوتلوررف  ، كررعًا  كرراْ سمحرٕر اهلل ًت٘ا   : قررا٢ًت -

 ٕ ؾ تُ٘ظرررٛ ؿرررغم برررذْٗ      ، عِقرر اسمل اهقرررآشٝ ٗعورررٟ سأطررٕر بشبرر٘ر ٗخيرررشد يف ػرر٘ر

ٕ  يف ٗٙغررشص ٗٓر٘ر ًتظرر   ، عٌاًررٞ َ  فٚٔررا ب٘ٙوررٞ ٝدٗا ذضاًرر ٗحيٌررى يف ٙررذٖ   ، اثقررت

 . ٙقٚذ فٚٔا ًا ٙظٌعٕ ًّ اهؼٚ٘خ، اهلت  ٗاهذفاتش 

ٌررش فحعررى ٙأكررى ٗٓر٘ر  ؼررٛ يف     ٗسمبررا اػررت٠ اهت   : ٗٙ٘اؿررى ذذٙثرٕر قررا٢تً  

هو٘سقرٞ   ٗسمبا أكْ٘ أُا ذاًًت ، ٗاهِاغ ِٙظشْٗ إهٕٚ ٗكِأل آكى ًعٕ ، اهطشٙ 

مل فٚٔرررا اهتٌرررش   ٗكررراْ حيررر  اهؼرررلتبٕ   ، ٗٓرر٘ر ٙأخرررز ًِٔرررا ٗٙأكرررى   ، امل٘كر٘ر

 . (7)فٚؼتٙٔا ٗٙأكى ًِٔا يف اهطشٙ 

                                                                 

ٔـسٗ ضبٔــا             1) ( أخربىـٕ بـصلك أخـٕ الفاضـظ السكتْض/عاصـه محـساٌ حفظُـ اين ّأعلنـت أٌ األغـتاش حمنـس مح

ضٗ يف ال       الؿـٔذ عنـط   ْقـث اســالٕ ّكـاٌ ٓؿــتػظ بالتـسضٓؼ ّاآلٌ ٍـْـ       . ّاألغــتاش حمنـس مـًـ أعـالو املسٓيـ٘ـ امليْـ

 . متكاعس ّٓػاٍه يف األعنال اخلمٓ٘ ّفكُ اين لكظ خم
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 . 429( ةؿئف األمساع ص 5)

 . 1/170( أعالو مً أضض اليبْٗ 6)

 . 202لْح٘  1( البخط العنٔل 7)
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سٜ    : ٗقذ عشب عّ اهؼٚ  إُٔ جٔ٘سٜ اهـ٘ن ٙق٘ي ذلٌ٘د طعٚذ كراْ جٔ٘ر

 . (1)ـ٘ن ٙـى ؿ٘تٕ ًّ دلوظٕ يف باب اهعٌشٝ إىل اجلاهع يف باب اهظتَاه

 . ٗٓزٖ املظافٞ تبوغ أكثش ًّ ًا٢ٞ ًت تقشٙبًا: قوأل 

ٗقررذ ركررش هررٛ ًاجررذ ًظررع٘د عررّ ٗاهررذٖ أْ اهؼررٚ  عِررذًا كرراْ ٙررذسغ يف      

هتٚٞ يف اجملورع اهلربم    ٗكراْ ًررّ يف اهؼراسمل ٗاثصقرٞ ا ٚطرٞ باملذسطررٞ       ، اهـ٘ر

ت  ٕ      ، ٕٙظرٌعْ٘ ؿر٘ر برران عِرذٜ هٚوررٞ    : ٗقرذ ركررش اهؼرٚ  أمحررذ ؿرذٙ  رهررم بق٘هر

ن ذترٟ قراي     ، فلاْ ٙقَ٘ اهوٚى باهـتٝ ٗجئش باهقشا١ٝ جذًا ٗكاْ جٔم اهـ٘ر

 ٛ ي عبرذ  اهؼررٚ  هر ْ  - اهشطر٘ر ًررا ترشكين اهؼررٚ  عٌرش أُرراَ ٓررزٖ      - جاسُررا ٗكرا

 . (2)اهوٚوٞ

ً  : ٗٙ٘اؿى اهؼٚ  أمحذ ذذٙثٕ قا٢ًت ِرضي اهظرٚذ   كِأل أُا ٗٓ٘ طرا٢شّٙ إىل 

ٗكثش جذاهِا ٗأُا أذتخ عوٕٚ ٗأقٍٚ هٕر اهرذة٢ى عورٟ ؿررٞ      ، أمحذ سافع ُتزاكش

ٗٗقفِا يف اهطشٙ  فوٍ ُؼعش  ، ٗكاْ جٔ٘سٜ اهـ٘ن ، ٗاستفعأل أؿ٘اتِا ، دع٠٘

 . (3)إة ٗاهِاغ دا٢شْٗ بِا هوفشجٞ

ٙق٘ي اهظرٚذ   ، صآذًا يف اهذُٚا ٙقِع باهٚظم -سمحٕ اهلل  -ٗكاْ اهؼٚ  

جررامل هٚوررٞ ٗٓر٘ر عِررذٜ فقرراَ إىل كظررشٝ ٙابظررٞ ًلررٟ عوٚٔررا أكثررش ًررّ       ))ذ أمحرر

ٗٙرزكش اهظرٚذ أمحرذ ذراي ػرٚإ يف احلررشب       (4)(( أطرب٘عني ففتٔرا باملرا١ ٗأكورٔا    

ٗأخشجررأل تشكٚررا طررلاْ املذِٙررٞ ًِٔررا خ٘فررًا عوررٍٚٔ ًررّ        : اهعاملٚررٞ اثٗىل قررا٢تً 

، فحامل ٗاذتاد  ، شبؿرب عوٟ ثٗا٢ٔا ٗػذتٔا أٙاَ احل ٗكاْ ٓ٘ ممّ ، اجملاعٞ

رٚرث أطرشمل إهٕٚر اهلرشَ      ، ٗكرعف جرذاً  ، ٗسلرف جظرٌٕ   ، ٗتع  ذتٟ ٓضي بذُٕر  

ٗة ِٙراَ  ، عوٟ ؿغش ٗكاْ ٓ٘ أٙلرًا ٙتعر  ُفظٕر ٗة ٙعطٚٔرا ذظٔرا ًرّ اهشاذرٞ        

 . (5)كٌا ِٙبغٛ

                                                                 

 . 430( ةؿئف األمساع ص 1)

 . 202لْح٘  1( البخط العنٔل 2)
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سج٘عٕ إىل احل  ٗأخزٖ بٕ إرا  ٔرش هٕر    -سمحٕ اهلل  -ًّٗ أختق اهؼٚ  

د طررعٚذ . رهررم  ي ذلٌر٘ر اعررًا إىل احلرر  ٗٓر٘ر أذرر  إهٚرٕر ًررّ اهِرراغ     اْ سج كرر : ٙقر٘ر

ٗدعا إىل احل   ، فإرا تبني هٕ اخلطأ يف ًظأهٞ كاْ ٙتبِآا سجع عِٔا ، أمجعني

 . (1)بذة٢وٕ ٗدافع عِٕ

ِٗٙضي اهِاغ ، ٗمما عشب بٕ اهؼٚ  إُٔ ٙقابى مجٚع اهِاغ باحل  ٗاةذتاَ 

 ٍ ّ     ، ًِراصهل ي اهؼررٚ  ذلٌرذ رلتراس اهررذٙ سٜ   كراْ اهؼر   : ٙق٘ر ٚ  عٌررش محرذاْ جٔر٘ر

ٗدلوظٕ ٙقـذٖ كباس  ، دلٌعاً هوفلا٢ى ٗاهف٘اكى، باسذاً هوتلوف  ، اهـ٘ن

 . (2)ٗٙقابى اجلٌٚع باحل  ٗاةذتاَ، اهعوٌا١ ٗؿغاس اهطتب 

 ، ٗٙلثش ًّ اهرزكش ٗاهرذعا١  ، ٙقَ٘ اهوٚى  -سمحٕ اهلل  -ٗكاْ اهؼٚ  

 . ٕ كاْ جٔ٘سٜ اهـ٘نٗقذ عشب رهم عِٕ ثُ ، ٗاةطتغفاس ، ٗتتٗٝ اهقشآْ

إْ كراْ مبلرٞ   ; ٗكاْ يف كى عاَ ٙعتلف اهعؼشٝ اثخرمٝ ًرّ سًلراْ    

 . (3)ٗإْ كاْ باملذِٙٞ فباملظحذ اهِبٜ٘، فباملظحذ احلشاَ 

ي عٌرش عبرذ اجلبراس    . ٗقذ عشب عرّ اهؼرٚ  اهبظرابٞ يف ذٚاتٕر      كراْ ة   : ٙق٘ر

ي   ٗة ٙعِٕٚ ًّ أًش اهذُٚا أكثش ممرا ٙعرين اهـرغ   ، ٙفلش يف ػ١ٛ  م اهرزٜ ة ذ٘ر

ٞ ، هٕ ٗة ب٘ي  ٝ اهلاد٢ ٞ بعذ اجملٔ٘د اهًٚ٘ٛ ، ٗكاْ ٙؼعش بوزٝ ٓزٖ احلٚا ٗخباؿ

 . (4)اهؼاق اهزٜ ٙبزهٕ

 : طلبُ للعله

ّٙ كرش ني     ، بٚأل عوٍ ٗدّٙ ، ُؼأ اهؼٚ  يف بٚأل كشٍٙ فوقذ تشبٟ برني أب٘ر

  ٕ ُع    ، ذشؿررا عوررٟ تعوٌٚرٕر ٗتثقٚفرر ٖ إىل تر٘ر ٌررش  ٗع(  اهعاؿررٌٞ ) فقررذ خررشد برٕر أبر٘ر

ِٗٓران ػرشمل يف تعورٍر اهقرشآْ اهلرشٍٙ ٗع٘ٙررذٖ عورٟ ػررٚإ        ، اهؼرٚ  طربع طررِني  

ٗملرا اطرتلٌؤا سذرى    ، ٗأخز ٙتعوٍ ًبادئ اهعوَ٘ ًّ عوٌا١ بوذٖ  ، اهؼٚ  املِبحٛ

ٓرر ٗعٌرش اهؼرٚ  قشابرٞ احلادٙرٞ عؼرشٝ       1303بٕ ٗاهذٖ إىل أسض احلحاص ٗرهم طِٞ 

ٗكراْ قررذ ذرخ ًررع    ، اهعظرراَ ف٘ؿرى ًلرٞ ٗمتتررع بشاٙرٞ اهبٚررأل اهعتٚر  ٗاملؼراعش       

                                                                 

 . 430( ةؿئف األمساع ص 1)

 . 268لْح٘  8( بلْغ األماىٕ 2)
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   ٞ سٝ عوررٟ    1304ثٍر اسلرى ًرع ٗاهرذٖ طرِٞ       ، (1)ٗاهرذٖ يف تورم اهظرِ ٓرر إىل املذِٙرٞ املِ٘ر

  ٍ ٗأكٌررى  ، ٗاختررزٓا ًظررلًِا ًٗظررتقشاً  . طرراكِٔا أفلررى اهـررتٝ ٗأل اهتظرروٚ

ٜ    ، ذفظ اهقشآْ عّ  ٔش قو  عوٟ ٙذ اهؼرٚ   يف سل٘ر   (2)اهربكرٞ إبرشآٍٚ اهطرشدٗ

 . طِٞ ُٗـف

ْ اهعوٌٚرٞ ًرع      ; ِٞ املِ٘سٝ ػرش  اهلل ؿرذسٖ هوعوٍر    ٗيف املذٙ فأخرز يف ذفرظ املت٘ر

سمحٕ اهلل  -قاي اهؼٚ  صكشٙا بٚت  . (3)اثعتَ رٜٗ املِاق  اهعوٚٞ عوٟ دساطتٔا

-     َ َ      ، ٗاػرتغى بطور  اهعو٘ر ق ٗاملفٔر٘ر  ، ٗؿراس ٙظررعٟ  رذ ًت٘اؿرى هِٚرى املِط٘ر

 ٗ ًرا   ، سجراي اهؼرشٙعٞ اهغرشا١   ٗت٘جٕ هترقٚ  اثؿ٘ي ٗاهفشٗمل عوٟ جٔابزٝ اهعوٌرا١ 

 ، ِٗٓرررررذٙني ، ًٗغررررشبٚني  ، ًٗـررررشٙني  ، ٗػرررراًٚني  ، ًٗلررررٚني  ، بررررني ًررررذُٚني  

 . (4)ٗذلشًٚني ، ٗ ِٚني

 . فأخز ًّ اهعوَ٘ بأٗفش ُـٚ ، ٗقذ اػتٔش رظّ اهفٍٔ 

ٙق٘ي اهؼٚ  عبذ اهلل غاصٜ  . ٗقذ دسغ يف املذِٙٞ املِ٘سٝ عوٟ كباس ًؼاخئا

إمساعٚرى اهربصزلرٛ ًفر     برّ   وٟ اهعتًٞ اهظٚذ أمحذفقشأ ع : -سمحٕ اهلل  -

سٝ  ٘    ، اهؼافعٚٞ باملذِٙٞ املِ٘ر َ     ، ًغرين اهوبٚر  يف اهِرر  ، ٗػرزٗس اهرزٓ  ةبرّ ٓؼرا

 ، ًرع ذاػرٚٞ اخللرشٜ ًرّ اثٗي إىل احخررش     ، ٗأهفٚرٞ ابرّ ًاهرم بؼرش  ابرّ عقٚررى     

ٛ    ، ٗاهشًرى عورٟ اهضبرذ    سٜ ٗأكثرش ؿررٚح اهباررا   ، ةبررّ سطرتْ يف اهفقٕر اهؼررافع

أْ  -سمحٕر اهلل   -ٗركرش اهؼرٚ  صكشٙرا     (5)ٗاهؼفا١ هوقاكٛ عٚاض ، ًٗظوٍ

   ٞ ٗقرذ أخرز أٙلرًا عرّ      ، اهؼٚ  عٌش ةصَ ػٚإ أمحذ اهربصزلٛ سل٘ر عؼرشّٙ طرِ

فقذ قشأ عوٕٚ ؿرٚح اهبااسٜ ًّ  . ذلٌذ اهظآشٜ املِٜٔ٘بّ  اهؼٚ  املعٌش فا 

ٞ ًظتلثشٝ ًّ ػش  اهذسدٙش عوٟ ، آخشٖ إىل أٗهٕ  ، خوٚى يف اهفقٕ املاهلٛ ٗمجو

 . (6)ٗعق٘د اجلٌاْ يف عوٍ املعاُٛ ٗاهبٚاْ ، ٗػش  املل٘دٜ عوٟ اثهفٚٞ ًشتني

                                                                 

 . 45( شكط شلك الؿٔذ عبس اين غاظٖ يف ىخط الػطض لْح٘ 1)
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ٛ       : ًّٗ ػٚ٘خٕ يف املذِٙرٞ أٙلراً   برّ   ًظرِذ احلحراص اهؼرٚ  اهظرٚذ ذلٌرذ عور

تش    ، أخرز عِرٕر ؿررٚح اهباراسٜ ًٗظرروٍ ًٗؼرلاٝ املـررابٚح      ، املررذُٛ ٜ رآش اه٘ر

ٞ  ، ٗمسرع عوٚرٕر املظوظرتن اخلٌظررني    ٗقررذ كتر  هرٕر إجرراصٖ    ، ٗاثسبعررني اهعحوُ٘ٚر

ٛ   بّ  كٌا أخز عّ اهعتًٞ اهؼٚ  عبذ اجلوٚى ، خبطٕ  ، عبذ اهظرتَ برشادٖ املرذُ

ٗقشأ عوٟ اهعامل اجلوٚى اهؼٚ   ، ٗاملعوقان اهظبعٞ ، فقذ أخز عِٕ ػش  احلٌاطٞ

  ٛ شأ ٗقر  ، ذلٌذ اهذط٘قٛ اهذسدٙش بتتبع اهؼشٗ  ٗاحل٘اػٛ كاهضسقراُٛ ٗاهبظرتاُ

ٛ يف أدب اهبرث ٞ اه٘كع ر٘اػٚٔا ، عوٕٚ ػش  ًت ذِف كٌا قشأ  ، ٗػش  سطاه

قشأ عوٕٚر ً٘برأ    ، حيٟٚ اه٘ة٢ٛ اهؼِقٚطٛبّ  عوٟ اهفاكى اهعتًٞ اهؼٚ  ذلٌذ

د اجلٌراْ ًرّ أٗهٕر إىل عوٍر اهبرذٙع        ، اإلًاَ ًاهم ًّ أٗهٕر إىل آخرشٖ    ، ٗػرش  عق٘ر

   ٕ ي اهفقر ُظٍر اثجشًٗٚرٞ ًرع ػرشذٔا هؼرٚإ      ٗ ، ٗاه٘سقان إلًاَ احلرشًني يف أؿ٘ر

سٝ اهؼرررٚ  اهعتًرررٞ ذلٌرررذ    . (1)اهؼرررِقٚطٛ عبرررذ اهلررربم  برررّ  ٗملرررا صاس املذِٙرررٞ املِرر٘ر

ةصًٕ اهؼٚ  ٗاطتفاد ًِٕ ًّٗ ثٍ اػتغى باحلذٙث ٗٗا   عوٟ قرشا١ٝ   ، اهلتاُٛ

 ٕ ٕ  ، ًتُ٘ر ٗخررتٍ عوررٟ ًؼرراخيٕ اهلترر  اهظررتٞ ٗاهؼررٌا٢ى ٗامل٘بررأ     ، ًٗعشفررٞ فُِ٘رر

 . (2)ٗاهؼفا١ ٗغم رهم

ٙق٘ي اهؼٚ  أمحرذ   . ٗقذ بوغ اهؼٚ  عٌش دسجٞ عظٌٚٞ يف عوٍ اهِر٘ ٗاهبتغٞ

إُررٛ  : ٗبررشمل يف اهِرر٘ر بشاعررٞ كاًوررٞ ذتررٟ قرراي هررٛ     : -سمحرٕر اهلل  -اهغٌرراسٜ 

ٗأخربٖ إُٔ ختٍ اثهفٚٞ ةبّ ًاهم تذسٙظرًا سل٘ر    ، أدسكأل يف اهِر٘ ستبٞ اةجتٔاد

 . (3)أسبع عؼشٝ ًشٝ

ٗكاُأل هٕ عِاٙرٞ ٗقرأل اهترـرٚى براهعوَ٘      : تاس اهذّٙٗٙق٘ي اهؼٚ  ذلٌذ رل

ٞ  ، اهعشبٚٞ عاًٞ  ي   ، ٗبرشص يف اهبتغرٞ برشٗصًا كربمًا      ، ٗباهبتغرٞ خاؿر ٗكراْ ٙق٘ر

 . (4)أُا دلتٔذ ًطو  يف اهبتغٞ: عّ ُفظٕ 

                                                                 

 . 45( ىخط الػطض لْح٘ 1)

 . 426( ةؿئف األمساع ص 2)

 . 201، اجلعٛ األّل لْح٘  ٔل( البخط العن3)

 . 267، اجلعٛ الخامً لْح٘  ( بلْغ األماى4ٕ)
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       ٍ َ   ، ٗهقرذ اػررتٔش اهؼرٚ  عٌررش محرذاْ بررني ػرٚ٘خٕ رظررّ اهفٔر ٗأخررز اهعور٘ر

ٕ  ثُٕ كاْ  ، بأٗفش ُـٚ  ٗأعوٟ قذس ممرا جعوٕر    ، ِٙاقؼٍٔ ذتٟ ٙـرى إىل ًشاًر

 . (1)ذلى آتٌأًٍ

ٗعقررذ هوعورٍر  ، فاطررتحاب هطورربٍٔ  ; ٗهرزا أًررشٖ ًؼرراخيٕ برراجلو٘غ هوتررذسٙع    

قًا سا٢حررٞ   ٛ ، ُٗفررع اهلل برٕر كررثمًا ًررّ بررتب اهعورٍر    ، طر٘ر  ، ٗدسغ اهفقرٕر املرراهل

ي ٞ  ، ٗاهـرررشب ، ٗاهِررر٘ر ، ٗاثؿرر٘ر ٗعوًٌ٘ٔرررا   ، ٗاحلرررذٙث ٗاهتفظرررم  ، ٗاهبتغررر

ب  ، ٗكاُأل هٕ ًِضهٞ عاهٚٞ سفٚعٞ عِذ بتبٕ  سمحٕر اهلل   -فأخز مبحاًع اهقو٘ر

 . - سمحٞ ٗاطعٞ

 : ضحالةُ العلنٔ٘

ٗٓزا أًش  ، اهشذاي هزهم ٗػذ ، بوبٕ يف اهشذوٞ احلذٙث أٓى بٕ عشب مما إْ

عبرذ  برّ   فٔزا جرابش  -سك٘اْ اهلل عوٍٚٔ  -ًعشٗب عِذٍٓ ًِز عٔذ اهـرابٞ 

سٝ إىل اهؼرراَ ًظررمٝ ػررٔش        -ٌررا  سكررٛ اهلل عِٔ -اهلل  خيررشد ًررّ املذِٙررٞ املِر٘ر

ٗٓرزا أب٘ر     ذرذٙثًا مسعراٖ ًرّ اهرِ      أُرٚع اثُـراسٜ   بّ  هٚظٌع ًّ عبذ اهلل

 ٜ ذذٙثاً مسعاٖ ًّ  عاًش بّ  خيشد إىل ًـش هٚظٌع ًّ عقبٞ أٙ٘ب اثُـاس

ورذٖ  ًّٗ املعوَ٘ عِذ أٓى احلذٙث أْ باه  احلذٙث إرا أخز عّ أٓى ب ،  اهِ 

 : -سمحٕر اهلل   -ٙق٘ي ابّ اهـت   ، سذى إىل غمٍٓ يف اثًـاس هٚظٌع ًٍِٔ

أٗ ، ًٗرّ اثٗىل فراثٗىل ًرّ ذٚرث اهعوٍر      ، ًـرشٖ   ػِٚ٘خ ٗٙبذأ باهظٌامل ًّ أطِِذ

ٗإرا فش  ًّ مسامل اهع٘اهٛ ٗاملٌٔان اه  ببورذٖ   ، أٗ غم رهم، اهؼٔشٝ أٗ اهؼشب 

ب احلررذٙث ممرّ عشفررأل عررٍِٔ اهشذوررٞ يف    ٗهلررزا كراْ بررت  ،  (2)فومذرى إىل غررمٖ 

ٕ   ، برّ ذِبرى سمحٕر اهلل    فٔرزا اإلًراَ أمحرذ    ; بوبٕ أٙشذرى اهشجرى يف بور      : قٚرى هر

د ٙبوغٌٔرا احلرذٙث عرّ        ، بوٟ ٗاهلل ػذٙذًا : اهعو٘ ؟ فقاي هقذ كراْ عوقٌرٞ ٗاثط٘ر

ٕ  عٌش  ٗقـرذٍٓ  ًرّ ٓرزٖ     . (3)فت ٙقِعٌٔا ذتٟ خيشجا إىل عٌش فٚظٌعإُ ًِر

ٗاملرررزاكشٝ ًعٔرٍر ٗاةطرررتفادٝ    ، ٗهقرررا١ احلفررا   ، لـررٚى عورر٘ر اإلطررِاد  اهشذوررٞ  

                                                                 

 . 1/175( أعالو مً أضض اليبْٗ 1)

 . 124( مكسم٘ ابً الصالح يف علْو اسسٓد ص 2)

 . 124( املصسض الػابل ص 3)
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ٗكرراْ   ، ٗهلررزا طرروم اخلوررف ًظرروم اهظرروف يف اهشذوررٞ هطورر  احلررذٙث     ، ًررٍِٔ

 . ػٚاِا عٌش محذاْ ممّ سذى يف بو  احلذٙث إىل أًـاس كثمٝ

ٗهٕ ، كاْ اهؼٚ  عٌش محذاْ عاملًا عاملًٚا  : ٙق٘ي اهؼٚ  ذلٌذ رلتاس اهذّٙ

ذـى  اهبتد ٓزٖ ٗيف ، ٗذلشً٘ن ، ٗاهٌّٚ ، ًٗـش ، ٗاهؼاَ ، املغشب إىل سذتن

 . (1)اهعـش ًؼاٙ  كباس ًّ عذٝ ٗاطتحاص ، اثعٚاْ اهعوٌا١ ًّ بلثم ٗاهتقٟ ، ف٘ا٢ذ

ٗسذى إىل بتد ػتٟ ثطرباب   : ٗٙبكذ ٓزا امل٘ك٘مل ذلٌ٘د طعٚذ ذٚث قاي

     ٘ ٗبررشابوع ٗاثٗطررو    ، بعوٌٚررٞ فررذخى اهؼرراَ ًٗـررش ٗاملغررشب ٗبِغرراصٜ ٗاجلغبرر

   ْ ُع ٗاجلضا٢ررش ٗٗٓررشاْ ٗتوٌظررا ٗاثقـررٟ كفرراغ ًٗررشاكؽ ٗػررِقٚو     ، كتر٘ر

ٗذـى ف٘ا٢ذ عذٙذٝ ُٗاي ًضاٙا فشٙرذٝ ٗقابرى أ٢ٌرٞ     ، ٗدخى اهٌّٚ ٗبتد احللاسَ

 . (2)أعتًًا ٙؼذ إهٍٚٔ اهشذاي يف ٓزٖ اثًـاس

جٔابزٝ  ١عوٌا عّ إجاصان فأخز املباسكٞ اهشذتن ٓزٖ ًّ ػٚاِا اطتفاد ٗقذ

سمحٕر اهلل   -ٗأجاص بتب عوٍ يف ٓزٖ اهبتد ٗقرذ ركرش اهظرٚذ أمحرذ اهغٌراسٜ      

ًرذ٠ عِاٙررٞ اهؼرٚ  عٌررش يف ٓرزٖ اهررشذتن ٗذشؿٕر عوررٟ اإلفرادٝ ٗاةطررتفادٝ         -

ٞ ثتث ٗأسبعني  : ٙق٘ي ٝ طِ  -٢ٞ ٗاثهف اٙعين بعذ ثتث امل -ٗملا كِأل باهقآش

ًٗرا كِرا   ، ٞ أػرٔش ةصًتٕر فٚٔرا    فأقراَ بٔرا ثتثر    -ٙعين اهؼٚ  عٌرش   -قذًٔا 

ٕ  ٗمسعررأل  ُفررتق غاهرر  اثٗقرران    ٜ  ؿرررٚح  ًِرر ، ًررّ املظرررتذسن   ٗاثٗي ، اهبارراس

 ٜ ٗ ٞ  ، ٗاثركراس هوِر٘ر ، ًٗظوظررتن ػرٚإ فررا  اهظررآشٜ    ، ٗاثسبعرني اهعحوُ٘ٚرر

 . (3)ٞٗاملظوظى باثٗهٚ

د عوٕٚر براهِفع ٗقرذ        فٔزا ٙذي عوٟ ًذ٠ ذشؿٕ عوٟ اغتِاَ اثٗقران فٌٚرا ٙع٘ر

 . ن يف ٓزٖ اهشذوٞ أ٢ٌٞ أعتًًا ٙأتٛ ركشٍٓ عِذ ركش ػٚ٘خٕأدس

 : ؾْٔخُ

عرّ ػرٚ٘خ بورذٖ     -سمحٕ اهلل  -محذاْ ا شطٛ بّ  هقذ أخز اهؼٚ  عٌش

 ، ٗاطرتفاد ًرٍِٔ ٍٗٓر كثررش   ، أخرز عرٍِٔ    ، ٗعرّ ػرٚ٘خ اهربتد اهر  سذرى إهٚٔررا     ، 

 ٛ  : قا٢ًت - سمحٕ اهلل -ٗقذ أػاس إىل رهم توٌٚزٖ ػٚاِا ذلٌذ ٙاطني اهفاداُ

                                                                 

 . 268، اجلعٛ الخامً لْح٘  ( بلْغ األماى1ٕ)

 . 428( ةؿئف األمساع ص 2)

 . 202، اجلعٛ األّل لْح٘  ٔل( البخط العن3)
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ق يرراُني ػررٚاًا يف   ، س٠ٗ احلررذٙث ٗغررمٖ عررّ ػررٚ٘خ كررثمّٙ    ركررشن ًررٍِٔ فر٘ر

   ْ ط    ، كتررابٛ ًطٌررح اه٘جررذا ي عوٚرٕر هلِرٕر مل    ٗذاٗهررأل ا ، ٗٓر٘ر رلطر٘ر حلـر٘ر

ط ة ٙ٘جررذ إة عِرذ أبِا٢رٕر    إذٚررث ;  ٙتٚظرش هررٛ رهرم   ، ٍٗٓر ٙلررِْ٘ برٕر   ، ْ املاط٘ر

 . (1)اجلضٙوٞ ٗقذ ركش عذتٍٔ ٗإٍُٔ ٗاذٌذ ٗياُْ٘ ػٚاًا يف امل٘آ 

٢ٞ فوٕر احلٌرذ ٗاملِرٞ عورٟ رهرم      اٗقذ ٗفقين اهلل ذتٟ بوغأل بٍٔ قشابٞ امل : قوأل

ٍٓٗ : 

ًرمداد احلِفرٛ   برّ   ذلٌرذ بّ  عبذ اهللبّ  اهؼٚ  أمحذ أب٘ اخلم ، اهعتًٞ - 1

فٟ طرِٞ    ، امللٛ ػٚ  اث٢ٌٞ ٗاخلطبا١ باملظحذ احلشاَ ٗقرذ   ، ٓرر 1335املت٘ر

 . (2)ٗأخز عِٕ إجاصٝ عاًٞ ، اهـفا١صاسٖ اهؼٚ  عٌش يف داسٖ ب

2 -  َ ٛ   بررّ   أمحررذ أبر٘ر اخلرررم   ، املظررِذ  ، اإلًررا  ، عثٌرراْ اهعطرراس اهلِررذٜ امللررر

اجتٌع بٕ اهؼٚ  عٌش مبلرٞ امللشًرٞ ٗقرذ أخرز عِٕر       ، ٓر1335املت٘فٟ طِٞ 

 . (3)ٗأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ

 اهِفطٛ ٗصعض بّ إبشآٍٚ بّ أمحذ بّ املربٗن بّ اثًني أمحذ اهؼٚ  ، املظِذ - 3

 . (4)عاًٞ إجاصٝ عٌش ػٚاِا عِٕ أخز ٗقذ املِ٘سٝ باملذِٙٞ دلاٗسًا كاْ اهتُ٘ظٛ

4 -  ٞ إمساعٚررى اهربصزلرٛ ًفر  اهؼررافعٚٞ    برّ   اهظررٚذ أمحرذ  ، ا رذث  ، اهعتًر

سٝ  يف طرِٞ   ، باملذِٙرٞ املِر٘ر  ، ًٗظرروٍ، ٓررر مسررع ًِٕر ؿرررٚح اهبارراسٜ    1335تر٘ر

ٗقرذ ةصًٕر اهؼرٚ     ، ذُٚني ٗغم رهم ٗس٠ٗ عِٕ املظوظى بامل، اهؼفا ٗغمٓا ٗ

 . (6)ٗقذ تذبخ ًعٕ ، (5)عٌش سلً٘ا ًّ عؼشّٙ طِٞ
                                                                 

 . 17، املْاٍا اجلعٓل٘ اجلعٛ األّل لْح٘  76( فٔع املبسٖ ص 1)

 . 429، ةؿئف األمساع ص  83ص  ٖ، فٔع املبس 311، السلٔظ املؿم ص  20( ىخط الػطض لْح٘ 2)

 . 1/118، ضٓاض اجلي٘  1/12، بلْغ األماىٕ  311، السلٔظ املؿم ص  30خْاٌ ص ( إحتاف اإل3)

 . 311، السلٔظ املؿم ص  87ص  ٖ، فٔع املبس 1/126، فَطؽ الفَاضؽ  49خْاٌ ص ( إحتاف اإل4)

، ةؿئف األمساع ص  1/11، بلْغ األماىٕ  1/106، ضٓاض اجلي٘  310، السلٔظ املؿم ص  19( إحتاف اإلخْاٌ ص 5)

 . 77، اجلْاٍط اسػاٌ ص  426

ــسب      6) ــعًٓ ّالــ ـْـ املــ ٍـ ـ٘ـ  ــسب  يف اللػــ ــطب      ( املـ ــٕ معــ ـْـ فاضغـ ــعٓني ٍّــ ــيكـ ّالتــ ُ   الـ ــ ـ٘ـ الْجـ ُ   ، ّزٓباجــ ــطة ـًـ بؿــ ،  : حػــ

ٜـس املـسب        ّاصطالحًا أال ٓظًـ العٓـازٗ    - 1: ٍْ أٌ ٓطّٖ قطًٓ عً قطٓيُ حه ٓطّٖ شلك الكـطًٓ عيُـ ّمًـ فْا

َـظ         ( بـ) الْاّ عً أال ٓظً إبسال ) - 2يف اإلغياز  ٔـصِ ف ٓـطّٖ الؿـٔذ عًـ ةلن ( لكً إٌ ةباعسج الطبك٘ـ كـ ٌ 

ٔـس ّغمٍنـا مل ٓعـسِّ مًـ          ٔـل الع ٍصا مسب  ؟ اختلف العلناٛ ميَه مً عسِ ةسبٔ  لكً ابًـ الصـالح ّابًـ زق

 . التسبٔ  ّإمنا ٍْ عيسٍه مً ضّآ٘ األكابط عً األصاغط
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ٕ  ، اهؼرٚ   - 5 ٛ  ، اهفقٚر عورٛ اجملرزٗب املرراهلٛ   بررّ  احلراد برّ   أمحررذ ، اهفشكر

 . (1)أخز عِٕ اهؼٚ  عٌش إجاصٝ عاًٞ

اهؼٌع املاهلٛ اهؼرِقٚطٛ  بّ  اهؼٚ  أمحذ ، اهـا  ، اهعابذ ، اهعتًٞ - 6

 . (2)ٓر أخز عِٕ اهؼٚ  عٌش إجاصٝ عا1342ًٞباملذِٙٞ طِٞ ت٘يف ، 

اهطٚ  اهبوغٚ  بّ  املأًْ٘بّ  اهقاكٛ ؿفٛ اهذّٙ أمحذ ، اهفقٕٚ ، اهعامل - 7

ْ   ، عررامل كرربم  ، احلظررين  ًتلرروع يف اهفقرٕر  ، ػرراسن يف كررثم ًررّ اهفِر٘ر

يف يف فرراغ طررِٞ  ، ٗاملعرراًتن ٗاهوغررٞ   ٗكرراْ اهؼررٚ  عٌررش قررذ   ، ٓررر 1348تر٘ر

 . (3)ٗقذ أجاصٖ، بٕ ٗأخز عِٕ يف سذوتٕ إىل فاغ  اهتقٟ

عٌش بّ  ذلٌذبّ  اهؼٚ  أب٘ اهعباغ أمحذ ، اثؿ٘هٛ ، اهفشكٛ ، اهعتًٞ - 8

     ٛ يف يف سًلراْ طرِٞ     ، اهضٗكاسٜ املعرشٗب برابّ اخلٚراط احلظرين اهفاطر ت٘ر

اجتٌع بٕ ػٚاِا يف فاغ ٗمسع ًِٕ ذذٙث اهشمحرٞ ٗأجراصٖ إجراصٝ     ، ٓر1343

فقذ كاْ آخش ًرّ بقرٛ ًرّ    ، أكرب ًّ هقٕٚ اهؼٚ  عٌش بفاغ ٗٓ٘  ، عاًٞ

 . (4)ُقوٞ اهفقٕ املاهلٛ

9 -  ٞ عبرذ  برّ   ذلٌرذ برّ   اهظرٚذ أمحرذ سافرع    ، ذلرذث ًـرش ًٗظرِذٓا    ، اهعتًر

فٟ طررِٞ     ٓررر ٗٓر٘ر أجررى ًررّ   1355اهعضٙررض احلظررٚين اهقررامسٛ اهطٔطرراٜٗ املتر٘ر

إسػاد املظتفٚذ  ) اجتٌع بٕ اهؼٚ  عٌش يف سذوتٕ إىل ًـش ٗقذ مسع ًِٕ ثبتٕ

 . (5)ثٍ أجاصٖ بٕ ٗبظا٢ش ًشٗٙاتٕ عّ ػٚ٘خٕ(  إىل بٚاْ ٗلشٙش اثطاُٚذ

                                                                 

، مع ه مصطلخاج  3/174، فتح املػٔد  2/246، ةسضٓا الطاّٖ  333، التكٔٔس ّاإلٓطاح ص  311االقرتاح ص 

  . 357اسسٓد ص 

 . 78، اجلْاٍط اسػاٌ ص  311، السلٔظ املؿم ص  87ص  ٖ( فٔع املبس1)

 . 79، اجلْاٍط اسػاٌ ص  1/125، ضٓاض اجلي٘  311، السلٔظ املؿم ص  87ص  ٖ( فٔع املبس2)

ٔ٘ـ ص     1/133( ضٓـاض اجلي٘ـ   3) ض العك ع٘ أعــالو الكـطٌ الطابـع عؿــط       205، غــم ّةـطاجه ص    437، ؾــ طٗ اليْـ ، مْغْـ

 . 2/600مؼ عؿط ّاخلا

اٌ ص   4) ـْـ ـ٘ـ     1/387، فَــطؽ الفَـــاضؽ    44( إحتــاف اإلخـ ٔـ ض العك ــ طٗ اليـْـ ـ٘ـ    436، ؾـ ٓــاض اجليـ ــسلٔظ   1/127، ض ، الـ

ــط         118، البخــط العنٔــل اجلــعٛ األّل لْحـ٘ـ      311املؿــم ص   ع٘ أعــالو الكــطٌ الطابــع عؿــط ّاخلــامؼ عؿـ ـْـ ، مْغـ

 . 1/274عالو الؿطقٔ٘ ، األ 2/693

اٌ ص   5) ـْـ ــم ص    40( إحتــاف اإلخـ ــسلٔظ املؿـ اٍط اسػـــاٌ ص    310، الـ ــطاجه ص    81، اجلـْـ ــم ّةـ ع٘   331، غـ ـْـ ، مْغـ

 . 1/262، األعالو الؿطقٔ٘  428، ةيؿٔف األمساع ص  2/682أعالو الكطٌ الطابع عؿط ّاخلامؼ عؿط 
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اجتٌرع بٕر اهؼرٚ  عٌرش      ، ٌاْٚذلٌذ ًاك٘س قاكٛ طرو بّ  اهؼٔاب أمحذ - 10

 ٞٗأخز عِٕ ًظوظى املـافرٞ اهؼٌٔشٗػٚ ، يف قشٙتٕ طوٌٚاْ اهتابعٞ هتُ٘ع

 . (1)ٗقذ أجاصٖ إجاصٝ عاًٞ، 

ٞ  أمحررررذ اهؼررررٚ  ، ا ررررذث ، اإلًرررراَ - 11  اهعٚررررِني  ًررررا١ ًـررررطفٟ بررررّ اهِعٌرررر

 . (2)اهؼِقٚطٛ

سكا اثفغاُٛ احلِفٛ بّ  ُقٛ عوٛبّ  املف  أمحذ سكا ، اهعامل ، اهؼٚ  - 12

قذَ إىل احلشًني  ، ٓر1340ت٘يف يف ،  ٗاثؿ٘ي باهفقٕ عاملًا كاْ ، اهرببوٜ٘

 . (3)عذٝ ًشان فاجتٌع بٕ اهؼٚ  عٌش ٗأخز عِٕ إجاصٝ عاًٞ

13 -  ٞ ّ    ، املشػرذ  ، اهعتًر برذس اهرذّٙ اهظررب    برّ   ٙ٘طرف بررّ  اهِاطرم برذس اهرذٙ

يف يف    سٝ      ، ٓررر 1354اهبٚرراُٛ اهذًؼررقٛ ترر٘ر اجتٌررع بررٕر ػررٚاِا يف املذِٙررٞ املِرر٘ر

 . (4)ٗأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ

14 -  َ ٜ  ، اهفقٚرٕر ، اهعتًررٞ ، اإلًرا ذلٌررذ صٙررّ  بررّ (  أبر٘ر بلرش  ) اهظرٚذ بلررش

فٟ طرِٞ    اهعابذّٙ ػرطا اهؼرافعٛ امل   ذلرش اهؼرٚ  عٌرش     ، ٓرر 1310لرٛ املت٘ر

 . (5)بعخ دسٗطٕ باملذِٙٞ كاهؼفا١

ٕ  ، اهعرامل  - 15 ّ  ، اهفقٚر إدسٙرع اهلتراُٛ أػررٔش   برّ   أب٘ر اهفلررى جعفرش   ، املرتق

      ٕ يف يف   ، عوٌررا١ فرراغ إًاًررًا بـررمًا يف املررزٓ  ٗفشٗعرر كررراْ  ، ٓررر 1323تر٘ر

اصٝ فأجراصٖ إجراصٝ   ٗبور  ًِٕر اإلجر   ، اهؼٚ  عٌش قذ كاتبٕ ًّ املذِٙٞ املِ٘سٝ 

 . (6)ٗبعث هٕ بٔا ًّ فاغ رلتً٘ٞ خبتٌٕ، عاًٞ 

ٜ اهلِرذٜ ثٍر      ، اهعتًٞ - 16 اهؼٚ  ذبٚ  اهشمحّ امل٘طٜ٘ اهلرا ٌٛ اهشدٗه٘ر

 . (7)ركشٖ اهؼٚ  ذلٌذ ٙاطني يف ػٚ٘خ اهؼٚ  عٌش ا شطٛ، املذُٛ 

ٜ  ، اهعتًٞ - 17 ٕ اجتٌرع بر  ، طرط٘اُٛ  اهؼرٚ  ذظرّ اث   ، خطٚ  اجلاًع اثً٘ر

 . (1)اهؼٚ  عٌش يف اهؼاَ ٗأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ
                                                                 

 . 311، السلٔظ املؿم ص  87ص  ٖ( فٔع املبس1)

 . 19( املْاٍا اجلعٓل٘ اجلعٛ األّل لْح٘ 2)

 . 311، السلٔظ املؿم ص  87ص  ٖ، فٔع املبس 83، اجلْاٍط اسػاٌ ص  8/38ٍ٘ اخلْاطط ( ىع3)

 . 1/113 األماىٕ بلْغ ، 81 ص اسػاٌ اجلْاٍط ، 1/165 اجلي٘ ضٓاض ، 117 ص األمساع ةؿئف ، 312 ص املؿم ( السلٔظ4)

اٍط اسػـاٌ ص   5) ٍـط ص  ، املدتصـط مـًـ ىؿـط اليـ     1/560، أعـالو املكـٔني    81( اجلْـ ، أٍـظ اس ـاظ بعــبكَه     143ْض ّالع

 . 312التاضخيٕ ص 

 . 87ص  ٖ، فٔع املبس 312، السلٔظ املؿم ص  1/173( ضٓاض اجلي٘ 6)

 . 87ص  ٖ، فٔع املبس 85( الفٔع الطمحاىٕ ص 7)
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ذبٚر  اهلل احلِفرٛ   برّ   اهؼٚ  ذظرني أمحرذ   ، ا ذث ، اهعتًٞ ، اهؼٚ  - 18

 . (2)أخز عِٕ اهؼٚ  عٌش إجاصٝ عاًٞ ، ٓر1377املت٘فٟ يف  ، ٜاهفٚخ اباد

19 -  ٞ اهقاكرٛ اهؼررٚ    ، احلررافظ ، ساٗٙرٞ ؿررِعا١ ًٗظرِذٓا   ، اإلًرراَ ، اهعتًر

كاْ أذرذ أعرتَ    ، ٓر1361املت٘فٟ يف  ٛذلٌذ اهـِعاُبّ  عوّٛ ب احلظني

ٞ يف رهم اهعـش بّ  ؼٚ  عٌش ب٘اططٞ ابِٕ اهعتًٞ ذظّاطتحاصٖ اه ، اهؼٚع

 . (3)ٗاهعتًٞ املبسخ اهظٚذ ذلٌذ صباسٝ فأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ ، ذظني

ٕ  ، ا ررذث  ، اهعتًررٞ - 20 ّ  ذظررني  اهظررٚذ  اهؼررٚ   ، اهفقٚرر ذلٌررذ احلبؼررٛ    برر

ف ، ٛامللرر ٗذلررش كررثمًا ًررّ   ، ٓررر ةصًرٕر اهؼررٚ  عٌررش ًررذٝ  1330يف  ٟاملتر٘ر

سٝ ٗتوقررٟ عِرٕر املظوظررتن اهرر  تلررٌِٔا ثبترٕر       دلاهظرٕر اهعوٌٚررٞ باملذِٙررٞ املِر٘ر

 . (4)ٗأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ ٗقذ تذبخ ًعٕ(  فتح اهقٜ٘ ) املظٌٟ

21 -  َ ٞ  ، اإلًررا ثصٓررشٜ ػرررٚ   ذظرررني اهتُ٘ظررٛ ا بررّ   اهظرررٚذ اخللررش  ، اهعتًرر

اجتٌرع بٕر اهؼرٚ  عٌرش يف ًـرش ًٗلرٞ        ، ٓرر 1377يف  ٟاثصٓش املت٘فاجلاًع 

 . (5)امللشًٞ ٗقذ أجاصٖ إجاصٝ عاًٞ

22 -  ٞ ٕ  ، اهعتًرر ٛ  ، اهفقٚرر ٞ    ، اهفولرر محررذ اهِبٔرراُٛ   بررّ   املعٌررش اهؼررٚ  خوٚفرر

ٗأجراصٖ إجراصٝ   ، أخز عِٕ اهؼرٚ  عٌرش   ، ٓر 1353املاهلٛ امللٛ املت٘فٟ يف 

 . (6)عاًٞ ٗذـى بٌِٚٔا تذبٚخ

، ركشٖ اهؼٚ  صكشٙا بٚت يف ػٚ٘خ اهؼٚ  عٌش ، أمحذ بّ  اهؼٚ  خوٚى - 23

 . (7)ٗركش إُٔ أجاصٖ إجاصٝ عاًٞ

 بتُ٘ع اجلٌاعٞ ػٚ  ، ذاج  أب٘ طامل اهِحاٝ أب٘ ، اهؼٚ  ، اإلًاَ ، ا ذث - 24

ّ  ٗأجررى  ،  ٕ  لررذث  ًرر ٕ  اجتٌررع  ، املغررشب  يف عِرر ُع  يف عٌررش  اهؼررٚ   برر  ٗذلررش  ، تر٘ر

                                                                 

 . 143لْح٘  1، فتح العالو  312، السلٔظ املؿم ص  81( اجلْاٍط اسػاٌ ص 1)

 . 8/115، ىعٍ٘ اخلْاطط  55لْح٘  8، بلْغ األماىٕ  170، ةؿئف األمساع ص  83( اجلْاٍط اسػاٌ ص 2)

اٌ ص   3) غ األمـاىٕ    312، الـسلٔظ املؿـم ص    172، ةؿـئف األمسـاع ص    35( إحتـاف اإلخْـ ، األعــالو   58لْح٘ـ   8، بلْـ

 . 1/305الؿطقٔ٘ 

اٌ ص   4) ٓــاض اجليـ٘ـ    92، الــسلٔظ املؿــم ص    24( إحتــاف اإلخـْـ ْ  2/13، ض ــٔني    80اٍط اسػــاٌ ص  ، اجلــ ، أعــالو املكـ

 . 177، خمتصط اليْض ّالعٍط ص  1/360

 . 205، غم ّةطاجه ص  312، السلٔظ املؿم ص  186، ةؿئف األمساع ص  1/147( بلْغ األماىٕ 5)

غ األمـاىٕ    30، ىخط الػـطض لْح٘ـ    80، اجلْاٍط اسػاٌ ص  190( ةؿئف األمساع ص 6) و ، فـتح العـال   68لْح٘ـ   8، بلْـ

 . 251لْح٘  1

 . 83( اجلْاٍط اسػاٌ ص 7)
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 ٕ ٕ  كرررثمًا ٗاطررتفاد  اهعوٌٚرررٞ دلاهظرر ٞ  إجررراصٝ أجرراصٖ  ٗقرررذ ، ًِرر  طرررا٢ش عرررّ عاًرر

 . (1)ػٚ٘خٕ

بّ  ذلٌذبّ  اهؼٚ  اهظٚذ طوٌٚاْ إدسٙع ، ًف  صبٚذ ، اهفقٕٚ ، اهعتًٞ - 25

 . (2)ٗقذ أخز اهؼٚ  عِٕ إجاصٝ عاًٞ ، ٓر1354املت٘فٟ يف ، عبذ اهلل اثٓذي 

عبررذ اهررشمحّ   بررّ   اهؼررٚ  ػررعٚ  ، اهِرشٙررش  ، املظررِذ ، اثجررى  ، اهعتًررٞ - 26

ذلرش عوٕٚر اهؼرٚ  عٌرش يف املذِٙرٞ       ، ٓرر 1356اهـذٙقٛ املغشبٛ املت٘فٟ طرِٞ  

 . (3)املِ٘سٝ دسٗطٕ يف ؿرٚح اهبااسٜ ٗقذ أجاصٖ عّ عاًٞ ػٚ٘خٕ

ذلٌررذ برّ   عوررٛبرّ   اهؼرٚ  أبر٘ر بلرش ػررعٚ     ، املعٌررش ، اهـرا   ، اهعرامل  - 27

أخز عِٕ اهؼٚ  ، ٓر 1347املت٘فٟ طِٞ ،  ًف  توٌظاْ ، اهتوٌظاُٛ اجلوٚوٛ

 . (4)ٗقذ أجاصٖ إجاصٝ عاًٞ، عٌش يف سذوتٕ إىل تُ٘ع 

، ذلٌرذ احلبؼرٛ اهبراعوٜ٘    برّ   اهظٚذ ػرٚ   ، اجلوٚى ، ا ذث ، اهعتًٞ - 28

ٗاطرتحاصٖ   ، اجتٌرع بٕر ػرٚاِا مبلرٞ آخرش ٗسٗدٖ هلرا      ، ٓر 1348املت٘فٟ طِٞ 

اهؼٚ  عٌش أخز عِٕر   إْ: ٗقاي اهؼٚ  احلبؼٛ  ، اهشٗاٙٞ فأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ

 . (5)يف سذوتٕ إهٛ ذلشً٘ن

29 -  ٞ عبرذ اهظررتَ  بررّ  اهؼرٚ  عبررذ اجلوٚرى برشادٝ    ، اهؼرراعش ، اثدٙر   ، اهعتًر

فٟ طررِٞ  ، املررذُٛ  سٝ اجلررض     ، ٓررر1327املتر٘ر ّٙ أقررشأ عوٚرٕر اهؼررٚ  باملذِٙررٞ املِر٘ر

ٞ  ، (  املعوقران اهظربع   ) ٗ(  ػش  احلٌاطٞ ) اثٗي ٗاهثاُٛ يف  ٗاطرتحاصٖ اهشٗاٙر

 . (6)فأجاصٖ عّ ػٚ٘خٕ إجاصٝ عاًٞ

                                                                 

اٌ ص   1) ـْـ ــم ص    46( إحتـــاف اإلخـ ــسلٔظ املؿـ ــطقٔ٘    312، الــ ــالو الؿـ ـ٘ـ ص     1/309، االعــ ض العكٔــ ـْـ ــ طٗ اليـ ،  427، ؾــ

 . 82اجلْاٍط اسػاٌ ص 

 . 167لْح٘  1، فتح العالو  234، ةؿئف األمساع ص  18لْح٘  1( املْاٍا اجلعٓل٘ ّالعكْز اجلنٔل٘ 2)

 . 313، السلٔظ املؿم  192لْح٘  8، بلْغ األماىٕ  2/141، ضٓاض اجلي٘  51( إحتاف اإلخْاٌ ص 3)

 . 82، اجلْاٍط اسػاٌ ص  85، فٔع املبسٚ ص  312، السلٔظ املؿم  2/136( ضٓاض اجلي٘ 4)

 . 206، غم ّةطاجه  313، السلٔظ املؿم  33( إحتاف اإلخْاٌ 5)

 . 313، السلٔظ املؿم  2/63، ضٓاض اجلي٘  78جلْاٍط اسػاٌ ص ، ا 29( إحتاف اإلخْاٌ 6)
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ٛ   ، اهؼٚ  اهقاكٛ - 30 ٗٓ٘ر   ، قاكرٛ ٗجرذٝ   ، عبذ اهشمحّ طرٚلشد اهتٚحراُ

ٗاهتقرٟ بٕر   ، اجتٌع بٕ اهؼٚ  عٌش يف املذِٙٞ املِ٘سٝ  ، ػٚ  اهطشٙقٞ اهتٚحاُٚٞ

 . (1)ٗقذ أخز عِٕ ٗأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ، يف ٗجذٝ يف سذوتٕ هوٌغشب 

ّ   ، اه٘جٕٚ ، اهعتًٞ - 31 ٕ  برّ   اهؼٚ  عبرذ اهرشمح د قشاعر ًفر  اهرذٙاس    ، ذلٌ٘ر

، ُضي عِذٖ اهؼٚ  عٌش يف سذوتٕ إىل ًـش  ، ٓر1358طِٞ  املت٘فٟ ، املـشٙٞ

 . (2)ٗذظٛ ًِٕ بإجاصتٕ اهعوٌٚٞ عّ أػٚاخٕ

ذلٌرذ  برّ   أب٘ فاسغ اهؼٚ  عبرذ اهعضٙرض   ، قاكٛ فاغ ، اهفقٕٚ ، اهعتًٞ - 32

اجتٌرع بٕر ػرٚاِا يف فراغ يف سذوتٕر       ، رٓر 1347املت٘فٟ طِٞ ، بِاُٛ اهفاطٛ 

 . (3)ٗأجٚض ًِٕ إجاصٝ عاًٞ عّ ػٚ٘خٕ، إهٚٔا ٗاطتفاد ًِٕ كثمًا 

33 -  ٞ ٜ  ، اهعتًررر أمحررررذ برررّ   اهظررررٚذ عبرررذ اهقررررادس  ، طررررٚبٕ٘ٙ صًاُررٕر   ، اهِررر٘ر

قشأ عوٕٚ اهؼرٚ  باملذِٙرٞ    ، ٓر1316املت٘فٟ طِٞ ، اهطشابوظٛ اثصٓشٜ املذُٛ 

ٗاطتحاصٖ فأجراصٖ إجراصٝ عاًرٞ عرّ      ، اهظٕ اهعوٌٚٞٗذلش دل ، املِ٘سٝ اهِر٘

 . (4)ػٚ٘خٕ

عٌرررش  برررّ  ذلٌرررذبرررّ  احلبٚررر  عبرررذ اهقرررادس  ، املعٌرررش ، اهـرررا  ، اإلًررراَ - 34

فٟ طرِٞ   ، اهظرقاب  فأجرراصٖ  ٌٚررع  ، اطرتحاصٖ ػررٚاِا عٌرش    ، ٓررر1367املتر٘ر

 . (5)ًشٗٙاتٕ عّ ًؼاخيٕ

هٛ  ، اهفقٚرٕر ، املظررِذ ، ا ررذث ، اهعتًررٞ ، اإلًرراَ - 35 اهؼررٚ  عبررذ  ، اثؿر٘ر

فٟ طرِٞ      برّ   اهقرادس  اطررتحاصٖ  ، ٓرر 1369ت٘فٚر  ػررو  اهطشابوظرٛ املرذُٛ املتر٘ر

 . (6)ػٚاِا فأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ

                                                                 

 . 82، اجلْاٍط اسػاٌ ص  313، السلٔظ املؿم  87( فٔع املبسٚ 1)

غ األمـاىٕ    1/328، االعـالو الؿـطقٔ٘    313، السلٔظ املؿم  81، اجلْاٍط اسػاٌ ص  39( إحتاف اإلخْاٌ ص 2)  8، بلْـ

 . 223لْح٘ 

 . 82، اجلْاٍط اسػاٌ ص  2/100، ضٓاض اجلي٘  314، السلٔظ املؿم  50ص ( إحتاف اإلخْاٌ 3)

 . 81، اجلْاٍط اسػاٌ ص  314، السلٔظ املؿم ص  20( إحتاف اإلخْاٌ ص 4)

 . 189، السلٔظ املؿم  88( فٔع املبسٚ ص 5)

ٔـل    204ّةـطاجه   ، غـم  184، السلٔظ املؿم ص  317، ةؿئف األمساع ص  229لْح٘  8( بلْغ األماىٕ 6) ، البخـط العن

 . 220لْح٘  1العنٔل 
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57  
يف  ، ا ررذث  ، اهعررامل  - 36 عبرررذ بررّ   ذلٌررذ بررّ   اهظررٚذ عبررذ اهلرربم    ، اهـر٘ر

اطتحاصٖ ػٚاِا يف مجٚع ًشٗٙاتٕ ، ٓر 1333املت٘فٟ طِٞ  ، اه٘اذذ اهلتاُٛ

 . (1)ب٘اططٞ ابِٕ اهظٚذ عبذ احلٛ اهلتاُٛ فأجاصٖ

فٟ  ، اهظٚذ عبذ اهلل بآادْٗ ا لراس  ، اجلوٚى  ، ا ذث ، اهعتًٞ - 37 املت٘ر

ٙشٝ ًرّ ذلررشً٘ن يف سذوترٕر      ، ٓررر 1358طرِٞ   اجتٌرع برٕر اهؼررٚ  عٌرش يف اهقر٘ر

 . (2)ٗأجاصٖ إجاصٖ عاًٞ، ٗذلش دلاهظٕ اهعوٌٚٞ ، إهٚٔا 

ٕ  ، ا رذث  - 38 ْ  اهؼرر ، اهفقٚر فا دٖ اهقرذًٗٛ اهِابوظررٛ   بررّ  ٚ  عبرذ اهلل ؿ٘ر ع٘ر

ذلش اهؼرٚ  عٌرش دلاهظٕر اهعوٌٚرٞ      ، ٓر1331املت٘فٟ طِٞ ، املذُٛ احلِبوٛ 

 . (3)ٗأخز عِٕ إجاصٝ عاًٞ

39 -  ٞ ّ  اهلل عبررذ احلبٚرر  ، املظرِذ  ، اهفقٚرٕر ، اهعتًر  برٕر بررّ اهلل عبرذ  بررّ بررآش بر

فٟ ، احلرذاد احلظررين   يف قٚررذْٗ يف عٌررش اهؼررٚ  برٕر اجتٌرع  ، ٓررر1367 طررِٞ املتر٘ر

ٞ  يف أٙلراً  بٕ ٗاجتٌع،  ذلشً٘ن ٞ  ًلر ٕ  أخرز  ٗقرذ  امللشًر ٞ  إجراصٝ  عِر  يف عاًر

 . (4)ػٚ٘خٕ مجٚع

، طلِذسٜ ؿا  اهبِا اإلبّ  ذلٌذبّ  اهؼٚ  عبذ اهلل ، اهعامل ، اإلًاَ - 40

 . (5)ركشٖ اهؼٚ  ذلٌذ ٙاطني يف ػٚ٘خ اهؼٚ  عٌش محذاْ

ٛ   برّ   عبذ املعطٛاهؼٚ   ، اخلطٚ  ، اإلًاَ - 41 اهتقرٟ   ، ذظرّ اهظرقا اهفشغور

         ٞ ٗكررزا  ، بٕر اهؼرٚ  عٌرش يف سذوتٕر إىل ًـرش ٗاطرتحاصٖ فأجراصٖ إجراصٝ عاًر

 . (6)اهتقٟ بٕ يف املذِٙٞ املِ٘سٝ ٗاطتِظ  ًِٕ ػ٘آذ اهبغذادٜ عوٟ املغين

ٞ  ، اإلًررراَ - 42 هٛ   برررّ  عرررضن اهقٌررراؾ برررّ  اهؼرررٚ  عطٚررر احلررراد إبرررشآٍٚ املتبرر٘ر

فٟ طررِٞ  ، اهرذًٚابٛ املررذُٛ   ذلرش عوٚرٕر اهؼررٚ  عٌررش بعررخ     ، ٓررر1308املتر٘ر

 . (1)دسٗطٕ باملذِٙٞ املِ٘سٝ ٗأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ

                                                                 

 . 205، غم ّةطاجه ص  2/74، ضٓاض اجلي٘  314، السلٔظ املؿم ص  87( فٔع املبسٚ ص 1)

 . 206، غم ّةطاجه ص  228، السلٔظ املؿم ص  33( إحتاف اإلخْاٌ ص 2)

 . 83ٍط اسػاٌ ص ، اجلْا 1/12، بلْغ األماىٕ  314، السلٔظ املؿم ص  82( فٔع املبسٚ ص 3)

غ األمـاىٕ    196، الـسلٔظ املؿـم ص    340( ةؿئف األمساع ص 4) اٍط اسػـاٌ ص    125لْح٘ـ   8، بلْـ ، فـٔع   83، اجلْـ

 . 88املبسٚ ص 

 . 1/12، بلْغ األماىٕ  84( فٔع املبسٚ ص 5)

 . 205لْح٘  1، البخط العنٔل  205، غم ّةطاجه ص  314، السلٔظ املؿم ص  87ص  ٖ( فٔع املبس6)
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ٜ    ، اهفقٕٚ ، اإلًاَ - 43 س    ، برآش احلرذاد  برّ   املفر  احلبٚر  عو٘ر ، ًفر  جٔ٘ر

 . (2)اطتحاصٖ اهؼٚ  عٌش فأجاصٖ ًلاتبٞ هٕ، ٓر 1382املت٘فٟ طِٞ 

ض  برّ   أمحرذ بّ  ذلٌذبّ  ٘ احلظّ عوٛاهظٚذ أب ، اجلوٚى ، اهعتًٞ - 44 ًع٘ر

   ٛ ، ُٗقٚرر  اثػررشاب    ، ػررٚ  اجلرراًع اثصٓررش    ، احلظررٚين اهبرربتٜٗ املرراهل

فٟ يف   سٝ ٗمسررع ًِررٕر       ،  ٓررر 1343املتر٘ر اجتٌررع بررٕر اهؼررٚ  عٌررش يف املذِٙرررٞ املِر٘ر

 . (3)ػٚ٘خٕ عّ ًشٗٙاتٕ بظا٢ش ٗأجاصٖ ، ًٕٙ٘ يف عاػ٘سا١ بَٚ٘ املظوظى ذذٙث

اد  بّ  أب٘ احلظّ عوٛ ، املظِذ ، املعٌش ، ٕٚاهفق ، اهعتًٞ - 45 ذلٌذ فترا ع٘ر

اجتٌع بٕ ػٚاِا يف ًلٞ امللشًٞ  ، ٓر1354املت٘فٟ يف ، اهظوٜ٘ املاهلٛ 

 . (4)ٗأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ، ٓر 1352ملا ذخ طِٞ 

46 -  َ ٛ  ، اإلًررا  ، عٌررش احلرررذاد بررّ   برررآشبررّ   احلبٚررر  عٌررش  ، اجلوٚررى  ، اهتقرر

فٟ طررِٞ  ، ؿراذ  قٚررذْٗ   اجتٌررع برٕر اهؼررٚ  عٌررش يف قٚررذْٗ   ، ٓررر 1358املتر٘ر

 . (5)ُٗضي عِذٖ يف داسٖ فأكشًٕ ٗأجاصٖ عّ طا٢ش ػٚ٘خٕ

عبرذ اهلل باجِٚرذ   برّ   أبٛ بلشبّ  اهؼٚ  عٌش ، اهفقٕٚ ، اهعتًٞ ، اهعامل - 47

 . (6)عاًٞ إجاصٝ عٌش عِٕ أخز ، ٓر1354 يف املت٘فٟ مبلٞ اهؼافعٚٞ ًف  امللٛ

اهظرٚذ ذلٌرذ ػرطا اهؼرافعٛ     برّ   اهظٚذ عٌش ، اهفقٕٚ ، اهـا  ، اهعامل - 48

 . (7)أخز عِٕ اهؼٚ  عٌش إجاصٝ عاًٞ ، ٓر1331املت٘فٟ يف ، امللٛ 

ذلٌرررذ بررّ   اهؼررٚ  أبر٘ر اهٚظررش فررا      ، عٌررذٝ اهعوٌررا١   ، املعٌررش  ، ا ررذث  - 49

فٟ عرراَ  ، اهظرآشٜ املراهلٛ املررذُٛ    ةصًٕر اهؼررٚ  عٌرش ًررذٝ     ، ٓرر 1328املت٘ر

ٞ (  امل٘برأ  ) مجٚعٕ ٗسل٘ ثوث(  ؿرٚح اهبااسٜ ) ب٘ٙوٞ ٗمسع ًِٕ (  ٗ) اثهفٚر

ٞ   ) بؼرشذٔا  ٛهإلًاَ اهظرٚ٘ب (  اهِقابٞ ) ةبّ ًاهم ٗ ٗأخرز  ، (  إمتراَ اهذساٙر

                                                                 

 . 314، السلٔظ املؿم ص  84ص  ٖ( فٔع املبس1)

 . 83، اجلْاٍط اسػاٌ ص  314، السلٔظ املؿم ص  88ص  ٖ( فٔع املبس2)

 . 205، غم ّةطاجه  315، السلٔظ املؿم ص  38( إحتاف اإلخْاٌ ص 3)

 . 87ص ، فٔع املبسٚ  1/127، ضٓاض اجلي٘  417، ةؿئف األمساع  315( السلٔظ املؿم ص 4)

 . 328،  313( السلٔظ املؿم ص 5)

 . 1/251، أعالو املكٔني  296، السلٔظ املؿم ص  422، ةؿئف األمساع ص  81( اجلْاٍط اسػاٌ ص 6)

 . 377، املدتصط يف ىؿط اليْض ّالعٍط ص  1/564، أعالو املكٔني  81( اجلْاٍط اسػاٌ ص 7)
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55  
اْ اهـرفا     ) املظٌٟ ثبتٕ يف ركشٓا اه  ًظوظتتٕ عِٕ ، (  ذظرّ اه٘فرا١ إلخ٘ر

 . (1)ٗقذ أجاصٖ إجاصٝ عاًٞ تاًٞ عّ ػٚ٘خٕ ٗقذ تذبخ ًعٕ

ٛ  اه - 50 اجتٌررع برٕر ػررٚاِا يف فرراغ ٗأجرراصٖ    ، ؼرٚ  اهفررابٌٛ اهؼررشاٜٗ اهفاطرر

 . (2)إجاصٝ عاًٞ

أمحرذ اهؼرٔم   برّ   ًف  دًؼ  اهظٚذ ذلٌذ أب٘ اخلرم  ، اهفقٕٚ ، اهعتًٞ - 51

اجتٌع بٕ اهؼٚ  عٌش يف ًلٞ امللشًرٞ   ، ٓر1344بابّ عابذّٙ املت٘فٟ طِٞ 

 . (3)ٖ إجاصٝ عاًٞ عّ أػٚاخٕٗاطتحاصٖ اهشٗاٙٞ عِٕ فأجاص ، ٗاملذِٙٞ املِ٘سٝ

ٍ برّ   مشع اهرذّٙ ذلٌرذ   ، ا ذث ، اهعتًٞ - 52  ٛعورٛ اهظرٌاه٘ب  برّ   إبرشآٚ

عاَ  يف املت٘فٟ ، احلظٚين ٗاملظحذ اثصٓش باجلاًع املذسغ ، املـشٜ اثصٓشٜ

سذوتٕ إىل ًـش ٗمسع ًِٕ دسٗطٕ يف ػش  اإلطِٜ٘  يف عوٕٚ ذلش ، ٓر1353

 . (4)إجاصٝ عاًٞ عوٟ أؿ٘ي اهبٚلاٜٗ ٗأجاصٖ

53 -  َ ٍ   ، ا ررذث ، اإلًرا يف ذلٌررذ إبرشآٚ ًررا١ بررّ  ًـررطفٟبررّ  املفظررش اهـر٘ر

 . (5)عاًٞ ٝأخز عِٕ إجاص ، ٓر1328املت٘فٟ يف ، ذلٌذ بّ  اهعِٚني

54 -  ٞ َ    ، اخلطٚرر  ، اهعتًر إبرشآٍٚ اهظررقا املـررشٜ   بررّ  برذس اهررذّٙ ذلٌررذ إًرا

 ًـش ٗأجراصٖ إجراصٝ عاًرٞ    اجتٌع بٕ ػٚاِا يف، ٓر 1354املت٘فٟ ، اهؼافعٛ 

 . (6)عّ أػٚاخٕ

هٛ ، اهعتًرررٞ - 55 ٜ  ، اثؿرر٘ر آشٜ  برررّ  اهؼرررٚ  ذلٌرررذ اثمحرررذ إبرررشآٍٚ اهظرر٘ر

ذلش عوٕٚر اهؼرٚ  عٌرش    ، ٓر 1363املت٘فٟ ، ػٚ  اجلاًع اثصٓش  ، اهؼافعٛ

                                                                 

اٌ ص   1) اٍط اسػــاٌ ص   21( إحتــاف اإلخـْـ ــم ّةــطاجه    77 ، اجلـْـ ٓــاض اجليـ٘ـ    204، غـ ـًـ أضض    2/131، ض ، أعــالو مـ

 . 1/11، بلْغ األماىٕ  425،  315، السلٔظ املؿم ص  1/171اليبْٗ 

 . 19لْح٘  1، اجلعٛ  ، املْاٍا اجلعٓل٘ ّالعكْز اجلنٔل٘ 315( السلٔظ املؿم ص 2)

 . 85ص  ٖ، فٔع املبس 2/29، ضٓاض اجلي٘  316، السلٔظ املؿم ص  42( إحتاف اإلخْاٌ ص 3)

 . 1/94، ضٓاض اجلي٘  205، غم ّةطاجه ص  1/140، بلْغ األماىٕ  317( السلٔظ املؿم ص 4)

 . 19 لْح٘ 1 اجلنٔل٘ ّالعكْز اجلعٓل٘ املْاٍا ، 429 ص األمساع ةؿئف ، 2/37 اجلي٘ ضٓاض ، 87 ص ٖاملبس ( فٔع5)

19 . 

اٌ ص   6) غ   100لْحـ٘ـ   1، البخــط العنٔــل    1/353، األعــالو الؿــطقٔ٘    311، الــسلٔظ املؿــم ص    37( إحتــاف اإلخـْـ ، بلـْـ

 . 205، غم ّةطاجه  302لْح٘  8األماىٕ 
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ٜ    ) يف ًـش بعخ دسٗطٕ ًِٔا (  ػش  اجلٌاي اإلطِٜ٘ عورٟ ًِٔراد اهبٚلراٗ

 . (1)عاًٞ عوٟ طا٢ش ػٚ٘خٕيف اثؿ٘ي ٗأجاصٖ إجاصٝ 

56 -  ٞ عبررذ اهقرررادس  برررّ  اهظررٚذ ذلٌرررذ أبر٘ر اهِـررش    ، املعٌرررش ، املظررِذ  ، اهعتًرر

فٟ يف  ، اخلطٚ  اهذًؼقٛ  اجتٌرع بٕر اهؼرٚ  عٌرش يف املذِٙرٞ       ، ٓرر 1325املت٘ر

  ٕ سٝ ٗمسررع ًِررر ٞ  ) املِر٘ر ٗكررزا ذلرررش دلاهظرٕر اهعوٌٚرررٞ    ، (  اثٗا٢ررى اهعحوُ٘ٚررر

َ     ) ِٕ ثبتٕ اهلبمٗأجاصٖ مبا تلٌ، باملظحذ اهِبٜ٘  ٓش اهفشٙرذ يف عو٘ر اجل٘ر

 . (2)ٗأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ(  اثطاُٚذ

بّ  اهظٚذ ذلٌذ أًني ، ػٚ  عـشٖ ، ٛاهتق ، اهـا  ، اهعتًٞ ، اإلًاَ - 57

فٟ     برّ   اهظٚذ أمحذ اْ اثصٓرشٜ املرذُٛ املت٘ر أخرز عِٕر اهؼرٚ      ، ٓرر 1329سك٘ر

 . (3)عٌش إجاصٝ عاًٞ

ٙذ دًؼر    بّ  ؼٚ  ذلٌذ أًنياه ، ا ق  ، اهعتًٞ - 58  ، ذلٌذ اهؼرٔم بظ٘ر

قرذَ إىل ًلرٞ امللشًرٞ ًذسطرًا مبذسطرٞ اهفرت  طرِٞ        ، ٓرر  1355املت٘فٟ يف 

 . (4)فاجتٌع بٕ ػٚاِا ٗأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ، ٓر 1346

59 -  َ ٞ  ، اإلًرا بررّ  خبٚرأل برّ   اهؼررٚ  ذلٌرذ خبٚرأل   ، خامترٞ ا ققرني   ، اهعتًر

فٟ  ،  اهذٙاس املـرشٙٞ  ًف  ، ذظني املطٚعٛ احلِفٛ اثصٓشٜ  ، ٓرر 1354املت٘ر

ٗاجتٌع بٕر يف ًـرش   ، اجتٌع بٕ اهؼٚ  عٌش يف ًلٞ امللشًٞ ملا قذَ هورخ 

ٗذظٛ ًِٕ بإجاصٝ عاًٞ ملـِفاتٕ ، ٗذلش بعخ دسٗطٕ يف اهشٗاق اهعباطٛ 

 . (5)اهلثمٝ ٗمبشٗٙاتٕ عّ أػٚاخٕ

َ  ، اهعتًٞ - 60 جعفرش اإلدسٙظرٛ   برّ   اهظرٚذ ذلٌرذ   ، ظرِذ امل ، ا رذث  ، اإلًرا

فٟ يف ، اهلترراُٛ  سٝ ًررذٝ      ، ٓررر1345املتر٘ر ةصًرٕر اهؼررٚ  عٌررش يف املذِٙررٞ املِر٘ر

َ ًاهم ، ب٘ٙوٞ ٗأجاصٖ عّ  ، ٗأغو  ؿرٚح اهبااسٜ ، ٗقشأ عوٕٚ ً٘بأ اإلًا

 . (6)طا٢ش ػٚ٘خٕ ٗقذ تذبخ ًعٕ

                                                                 

 . 1/145، بلْغ األماىٕ  317، السلٔظ املؿم ص  39( إحتاف اإلخْاٌ ص 1)

 . 429، ةؿئف األمساع  78، اجلْاٍط اسػاٌ ص  413،  310، السلٔظ املؿم ص  43( إحتاف اإلخْاٌ ص 2)

 . 79، اجلْاٍط اسػاٌ ص  420،  311، السلٔظ املؿم ص  87ص  ٖ( فٔع املبس3)

 . 311، السلٔظ املؿم ص  1/124، بلْغ األماىٕ  87ص  ٖ( فٔع املبس4)

اٌ ص   5) ، البخــط   1/162، ضٓـاض اجليـ٘ـ    205، غــم ّةــطاجه ص    428،  111، ةؿــئف األمسـاع ص    39( إحتـاف اإلخـْـ

 . 100لْح٘  1العنٔل 

ٔـل    1/77، ضٓـاض اجلي٘ـ    426، ةؿـئف األمسـاع ص    316، السلٔظ املؿم ص  27( إحتاف اإلخْاٌ ص 6) ، البخـط العن

 . 78، اجلْاٍط اسػاٌ ص  86لْح٘  1
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اهؼٚ  ذلٌذ اهذط٘قٛ املذُٛ ًفر  املاهلٚرٞ    ، اهفقٕٚ ، اهعتًٞ ، اإلًاَ - 61

ٗقرشأ عوٕٚر سطراهٞ يف عوٍر أدب     ، أخز عِٕ اهؼٚ  عٌش اهفقٕ ، ذِٙٞ املِ٘سٝ بامل

 . (1)ٗأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ،  ٝاهبرث ٗاملِا ش

مسررع ًِرٕر اهؼررٚ  عٌررش دسٗطرٕر    ، اهؼررٚ  ذلٌررذ ذظررني اخلٚرراط    ، اإلًرراَ - 62

 . (2)ٗكاْ فـٚرًا جذًا ذظّ اهبٚاْ ٗاهتقشٙش، باملذِٙٞ املِ٘سٝ 

ًّ عوٌا١ اهلِذ كاْ اهؼٚ  قذ  ، ٌذ ذظني اهذٙ٘بِذٜاهؼٚ  ذل ، اإلًاَ - 63

 . (3)أخز عِٕ إجاصٝ عاًٞ

64 -  ٞ ثشٜ  بررّ  اإلًرراَ ذلٌرذ صآررذ   ، ا ررذث ، اهفقٚرٕر ، اهعتًر احلظررّ اهلر٘ر

أخز عِٕ اهؼٚ  عٌش إجراصٝ   ، ٓر1371املت٘فٟ يف طِٞ ، اهؼشكظٛ احلِفٛ 

 . (4)عاًٞ

،   ذلٌذ طرعٚذ بابـرٚى امللرٛ    ًف  اهؼافعٚٞ اهؼٚ ، اهفقٕٚ ، اهعتًٞ - 65

 . (5)أخز عِٕ اهؼٚ  إجاصٝ عاًٞ، ٓر 1330املت٘فٟ يف طِٞ 

بّ  اهؼٚ  ذلٌذ عابذ ، ًف  املاهلٚٞ مبلٞ امللشًٞ ، اهفقٕٚ ، اإلًاَ - 66

اجتٌرع بٕر اهؼرٚ  عٌرش يف      ، ٓر1341املت٘فٟ يف ، إبشآٍٚ املاهلٛ بّ  ذظني

 . (6)ًلٞ ٗأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ

، سػرٚذ اثًغراسٜ املرذُٛ    برّ   املعٌش أب٘ عبذ اهلل ذلٌرذ  ، اهعتًٞ ، اَاإلً - 67

ًٗرررٍِٔ اهعتًرررٞ  ، عاًرررٞ عررّ طرررا٢ش ػررٚ٘خٕ     ٝجرراص إأخررز عِررٕر اهؼررٚ  عٌرررش    

 . (7)بّ اهطآش املشاكؼٛ ذلٌذبّ  أمحذ

ٜ  برّ   طرامل برّ   ًظرِذ ترشٍٙ اهؼرٚ  اهظرٚذ ذلٌرذ      ، ا ذث ، اهعتًٞ - 68 عو٘ر

سٝ ملرا      ، ٓر1345املت٘فٟ يف ، اهظشٜ اهت ٛ  اجتٌع بٕ ػرٚاِا يف املذِٙرٞ املِ٘ر
                                                                 

 . 18لْح٘  1، املْاٍا اجلعٓل٘  87ص  ٖ، فٔع املبس 317، السلٔظ املؿم ص  77( اجلْاٍط اسػاٌ ص 1)

 . 80( اجلْاٍط اسػاٌ ص 2)

 . 83( اجلْاٍط اسػاٌ ص 3)

 . 2/493، اليَط٘ اإلغالمٔ٘  235لْح٘  1، البخط العنٔل  313مساز الفتاح ص إ،  205( ةؿئف األمساع ص 4)

 . 1/250، أعالو املكٔني  81، اجلْاٍط اسػاٌ ص  244، غم ّةطاجه ص  56( ىخط الػطض لْح٘ 5)

غ األمـاىٕ    313لـسلٔظ املؿـم ص   ، ا 429، ةؿئف األمساع ص  82ص  ٖ( فٔع املبس6) اٍط اسػـاٌ    1/12، بلْـ ، اجلْـ

 . 80ص 

 . 18لْح٘  1، املْاٍا اجلعٓل٘  316، السلٔظ املؿم ص  84ص  ٖ( فٔع املبس7)
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ٕ   ، ٗاجتٌررع برٕر بتٙررٍر ملررا سذررى إهٚٔررا      ، قررذًٔا  ذـرررش  ) ٗاُتظررر  ًِرٕر كتابرر

 . (1)ٗاطتحاصٖ فأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ(  اهؼاسد

ْ بّ  اهؼٚ  ذلٌذ ، املعٌش ، ا ذث ، املفظش ، اهعتًٞ - 69 املـرشٜ   ، طروٌٚا

اهؼٚ  عٌش  عوٕٚ ذلش ، ٓر1334 يف املت٘فٟ ، اهلل رظ  اهؼٔم امللٛ ، أؿًت

 . (2)ٗقذ تذبخ ًعٕ ، دلاهظٕ اهعوٌٚٞ ٗأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ عّ طا٢ش ػٚ٘خٕ

ٜ     ، ًف  اهقمٗاْ ، اهفقٕٚ ، اإلًاَ - 70 د اجتٌرع   ، اهؼرٚ  ذلٌرذ ؿرا  اجل٘ر

 . (3)ٗقذ اطتحاصٖ فأجاصٖ عّ عاًٞ ًؼا٢إ، بٕ يف اهقمٗاْ ٗيف ًلٞ 

ٛ  ، ًظرِذ املذِٙررٞ   ، ًرراَاإل ، ا رذث  - 71 تشٜ  برّ   اهظررٚذ ذلٌرذ عورر  ررآش اهر٘ر

، اهؼٚ  عٌش كثمًا ًّ كت  احلذٙث  عوٕٚ قشأ ، ٓر1322 املت٘فٟ ، احلِفٛ

 . (4)ٗأجاصٖ عّ عاًٞ ػٚ٘خٕ

أمحذ ًرا ٙرأبٟ   بّ  عبذ اهللبّ  اهؼٚ  ذلٌذ ذبٚ  اهلل ، اهعتًٞ ، اإلًاَ - 72

ٗترذبخ  ،  ٝجراص إأخرز عِٕر    ، ٓر1363املت٘فٟ ، اجللِٟ املاهلٛ اهؼِقٚطٛ 

 . (5)ًعٕ عاًٞ ًا هلى

73 -  ٞ ٕ  ، اهعتًر عبرذ اهلل اهتًظرٛ   برّ   اهؼرٚ  ذلٌرذ ذلف٘ر    ، املرتقّ   ، اهفقٚر

اجتٌرع بٕر اهؼرٚ  عٌرش يف ًلرٞ يف       ، ٓرر 1338املت٘فٟ ، ُذُٗٚظٛ اجلاٜٗ اث

دلراهع كرثمٝ ٗاطرتحاصٖ اهشٗاٙررٞ عِٕر فأجراصٖ ٗذرشس هرٕر اإلجراصٝ عورٟ  ٔررش          

 . (6)عّ ػٚ٘خٕ(  ًِٔخ رٜٗ اهِظش ) تأهٚفٕ

 اهلتاُٛ اهلبم عبذ بّ ذلٌذ اهظٚذ ، باهلل اهعاسب ، ا ذث ، اهعتًٞ - 74

فٟ يف  ،  سٝ       ، ٓررر 1327املتر٘ر ٗأجرراصٖ   ، اجتٌررع برٕر اهؼررٚ  عٌررش يف املذِٙررٞ املِر٘ر

                                                                 

ٔـل   429، ةؿئف األمساع ص  316، السلٔظ املؿم ص  34( إحتاف اإلخْاٌ ص 1) اٍط   86لْح٘ـ   1، البخط العن ، اجلْـ

 . 229لْح٘  1لعالو ، فتح ا 83اسػاٌ ص 

ٍـط ص     316، السلٔظ املؿم ص  22( إحتاف اإلخْاٌ ص 2) ض ّالع اٍط اسػـاٌ ص    419، خمتصط ىؿـط اليْـ ،  80، اجلْـ

 . 229غم ّةطاجه ص 

 . 1/96، ضٓاض اجلي٘  313، السلٔظ املؿم ص  87ص  ٖ( فٔع املبس3)

اٍط   2/121، ضٓاض اجلي٘  426ٔف اإلمساع ص ، ةؿي 423،  314، السلٔظ املؿم ص  23( إحتاف اإلخْاٌ ص 4) ، اجلْـ

 . 77اجلْاٍط اسػاٌ ص 

 . 1/374، األعالو الؿطقٔ٘  1/145، بلْغ األماىٕ  312،  72، السلٔظ املؿم ص  155( ةؿئف اإلمساع ص 5)

 . 81، اجلْاٍط اسػاٌ ص  1/12، بلْغ األماىٕ  316، السلٔظ املؿم ص  29( إحتاف اإلخْاٌ ص 6)
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 . (1)إجاصٝ عاًٞ عّ طا٢ش ػٚ٘خٕ ٗجعوٕ خوٚفتٕ يف املذِٙٞ باهطشٙقٞ اهلتاُٚٞ

اهؼرشٙف ذلٌرذ عبرذ    ، أب٘ر اثطرعاد    ، ذرافظ املغرشب   ، ا ذث ، ًٞاهعت - 75

ذلش اهؼٚ  عٌرش دسٗطٕر    ، ٓر1382عبذ اهلبم اهلتاُٛ املت٘فٟ بّ  احلٛ

ٕ ، باملظررحذ احلررشاَ   ٜ  ) ٗقررشأ عوٚرر ٜ  ) ٗ(  ؿرررٚح اهبارراس (  اهؼررٌا٢ى هوتًررز

ٞ    اٗجرض١   ٗأجراصٖ  ٌٚرع سٗاٙاتٕر عررّ    ، (  ً٘برأ ًاهرم   ) ٗ ، ًرّ اهلتر  اهظرت

 . (2)٘خٕػٚ

76 -  ٞ ّ برّ   اهظررٚذ ذلٌرذ  ، ا ررذث اهلربم  ، املربسخ  ، اهعتًر بررّ  عبررذ اهرشمح

ٗأجرراصٖ عرررّ   ، اجتٌررع برٕر اهؼررٚ  عٌررش يف فرراغ      ، ُقٚرر  اثػررشاب  ، صٙررذاْ  

 . (3)ٗأٓذ٠ هٕ ًبهفٕ اهقٍٚ يف تاسٙ  ًو٘ن املغشب ، ػٚ٘خٕ

 . (4)عبذ اهشػٚذ اجملذدٜبّ  اهؼٚ  ذلٌذ ًعـَ٘ - 77

ٍ    ، ًف  دًؼ  ، اهفقٕٚ ، اهعتًٞ - 78 فٟ   ، اهؼٚ  ذلٌرذ عطرا١ اهلظر املت٘ر

ٕ  اجتٌع ، ٓر1357يف  ٕ  دًؼر   يف عٌرش  اهؼرٚ   بر ٞ  ٗؿررب ٞ  ؿررب  ٗأجراصٖ  ، تاًر

 . (5)ٗأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ ، بشٗاٙتٕ هولت  اهظتٞ ٗاملظوظتن ٗغمٓا

ذظررني  بررّ  ذلٌررذبررّ  عوررٛبررّ   اهؼررٚ  اهظررٚذ ذلٌررذ  ، اهفاكررى ، اهعررامل - 79

أخز عِٕ اهؼرٚ  عٌرش إجراصٝ عاًرٞ يف سذوتٕر       ، ٓر1369ت٘فٟ يف امل، احلبؼٛ 

 . (6)إىل ذلشً٘ن

 . (7)اهؼٚ  ذلٌذ ع٘ض أخز عِٕ إجاصٝ عاًٞ - 80

                                                                 

 . 426 ص األمساع ةؿئف ، 316 ص املؿم السلٔظ ، 87 صٖ املبس فٔع ، 1/44 اجلي٘ ضٓاض ، 78 ص اسػاٌ ٍط( اجلْا1)

اٌ ص   2) ـْـ اٍط اسػـــاٌ ص    52( إحتــاف اإلخـ ــم ص    79، اجلـْـ ،  278، ةؿــئف األمســـاع ص    313،  169، الــسلٔظ املؿـ

 . 437عكٔ٘ ص ، ؾ طٗ اليْض ال 354لْح٘  8، بلْغ األماىٕ  205، غم ّةطاجه  426

 . 73لْح٘  1، فتح العالو  82( اجلْاٍط اسػاٌ ص 3)

 . 18لْح٘  1، املْاٍا اجلعٓل٘  84ص  ٖ( فٔع املبس4)

اٌ ص   5) ـْـ ــسلٔظ املؿــم ص    41( إحتــاف اإلخـ ــطاجه ص    314، الـ ــم ّةـ غ األمـــاىٕ    205، غـ ـ٘ـ   8، بلـْـ ــط   359لْحـ ، البخـ

 . 81، اجلْاٍط اسػاٌ ص  218لْح٘  1العنٔل 

 . 491، ةؿئف األمساع ص  355، السلٔظ املؿم ص  83اجلْاٍط اسػاٌ ص ( 6)

 . 83( اجلْاٍط اسػاٌ ص 7)
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اهؼِقٚطٛ اه٘ٗةتٛ  املاتاس عٌش بّ حيٟٚ ذلٌذ اهؼٚ  ، ا ذث ، اهعتًٞ - 81

فٟ يف  ،  سٝ      ، ٓررر 1330املتر٘ر  ٗ ( امل٘برررأ ) قررشأ عوٚرٕر اهؼرررٚ  عٌررش باملذِٙررٞ املِر٘ر

 . (1)ٗاطتحاصٖ اهشٗاٙٞ فأجاصٖ عّ عاًٞ ػٚ٘خٕ، (  عق٘د اجلٌاْ )

ًت عوٛ ابّ ّ اب اهؼٚ  ذلٌذ عبذ اهباقٛ ، اثؿ٘هٛ ، اهفٔاًٞ ، اهعتًٞ - 82

   ٛ ٜ اثُـرراسٜ احلِفرر فٟ يف  ، ًرت ذلٌررذ اهولِر٘ر اجتٌررع برٕر   ، ٓررر1364املتر٘ر

دّٙ اهتٌرش        سٝ ٗأخرز عِٕر ًظوظرى اثط٘ر ٗأجراصٖ  ، ٗاملرا١  ػٚاِا يف املذِٙٞ املِ٘ر

 . (2)إجاصٝ عاًٞ ٗقذ تذبخ ًعٕ

املعٌش اهؼرٚ  ذلٌرذ    ، قاكٛ اهذٙاس اهتُ٘ظٚٞ ، املظِذ ، اهفقٕٚ ، اهعتًٞ - 83

فٟ يف  ، أمحذ اهِٚفش اهتُ٘ظٛ بّ  ذلٌذبّ  اهطٚ  اجتٌرع بٕر   ، ٓرر  1345املت٘ر

 . (3)ٗأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ، ٗذلش دسٗطٕ ، ػٚاِا يف تُ٘ع 

ٕ  ، تًررٞاهع ، اهعرامل  - 84 ٜ   ، اهفقٚر اخللررش برّ   ذلٌررذبرّ   اهؼررٚ  ذلٌرذ املٔررذ

ٗأٓرذ٠  ، هقٕٚ اهؼٚ  عٌرش يف فراغ    ، ٓر1342املت٘فٟ يف  ، اهعٌشاُٛ اه٘صاُٛ

 . (4)عاًٞ إجاصٝ ٗأجاصٖ ، دلوذان ثتث يف اهعاؿٌٚٞ عوٟ ذاػٚٞ ٗٓ٘ تأهٚفٕ هٕ

85 -  َ ٞ  ، اإلًررا ٛ أبر٘ر عبررذ اهلل ذلٌررذ امل    ، املظررِذ  ، ا ررذث  ، اهعتًرر بررّ   لرر

فٟ يف  ، ًـررطفٟ اهؼررٔم بررابّ عررضٗص اهتُ٘ظرررٛ      اجتٌررع بررٕر   ، ٓررر 1334املتر٘ر

 . (5)ػٚاِا يف تُ٘ع ٗاطتفاد ًِٕ كثمًا ٗأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ

فٟ يف  ، اهؼرٚ  ذلٌرذ اهِحراس اهتُ٘ظرٛ      ، ا ذث ، اإلًاَ - 86 ،  ٓرر 1331املت٘ر

ُع بإجرراصٝ عاًررٞ جلٌٚررع         اطرتحاصٖ اهؼررٚ  عٌررش ًلاتبرٞ فلترر  هرٕر ًررّ ت٘ر

 . (6)ٗٙاتٕ عّ طا٢ش ػٚ٘خًٕش

                                                                 

 . 77، اجلْاٍط اسػاٌ ص  429، ةؿئف األمساع ص  317، السلٔظ املؿم ص  30( إحتاف اإلخْاٌ ص 1)

ــسٚ ص   2) ــم ص    87( فــٔع املبـ ــسلٔظ املؿـ ــئف األمســـاع ص    313،  118، الـ غ األمـــاىٕ   ، ب 268، ةؿـ ـْـ ـ٘ـ   8لـ ،  350لْحـ

 . 79اجلْاٍط اسػاٌ ص 

اٌ ص   3) ـْـ ــم ص    47( إحتــاف اإلخـ اٍط اسػـــاٌ ص    313، الــسلٔظ املؿـ ــطقٔ٘   ، األ 82، اجلـْـ ، ضٓـــاض   1/396عــالو الؿـ

 . 429، ةؿئف األمساع ص  212لْح٘  1، البخط العنٔل  2/33اجلي٘ 

 . 205، غم ّةطاجه ص  19لْح٘  1ا اجلعٓل٘ ، املْاٍ 2/48، ضٓاض اجلي٘  317( السلٔظ املؿم ص 4)

 . 1/12، بلْغ األماىٕ  429، ةؿئف األمساع ص  317، السلٔظ املؿم ص  48( إحتاف اإلخْاٌ ص 5)

 . 429، ةؿئف األمساع ص  317، السلٔظ املؿم ص  82، اجلْاٍط اسػاٌ ص  86ص  ٖ( فٔع املبس6)
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87 -  ٞ ٛ  ، اهـررا  ، اهعتًر ّ بررّ  ٓررادٜبرّ   اهظررٚذ ذلٌررذ  ، اهتقر عبررذ بررّ  ذظر

اجتٌع بٕ ػٚاِا يف ًلٞ  ، ٓر1382املت٘فٟ يف  ، اهشمحّ اهظقاب اهؼافعٛ

 . (1)ًٗـش ٗطْٚ٘ٗ ٗأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ ٗتذبخ ًعٕ

88 -  ٞ ٙ٘طرررف برررّ  ذًفتررٟ اهرررذٙاس اهتُ٘ظررٚٞ اهؼرررٚ  ذلٌرر     ، اهِرشٙرررش ، اهعتًرر

ُع  يف عٌش اهؼٚ  بٕ اجتٌع ، اهتُ٘ظٛ ثٍ اثؿى اهتكٛ احلِفٛ اهؼشكظٛ  ت٘ر

 إجاصٝ فأجاصٖ اهشٗاٙٞ ٗاطتحاصٖ ، ( اهبااسٜ ؿرٚح ) ًّ كبمٝ مجوٞ ًِٕ ٗمسع ،

(2)عاًٞ
 . 

89 -  ٞ د    ، اهظررروفٛ ، اهعتًرر خطررراب برررّ  ذلٌررذ برررّ  اهؼررٚ  أبرر٘ر ذلٌرررذ ذلٌر٘ر

فٟ يف  ، اهظرربلٛ املـررشٜ   ذلررش عوٚرٕر اهؼررٚ  عٌررش بعررخ      ، ٓررر1352املتر٘ر

 . (3)دسٗطٕ اه  كاْ ٙوقٚٔا باثصٓش ٗاطتحاصٖ فأجاصٖ إجاصٝ عاًٞ

ٕ  ، اهعتًررٞ - 90 ّ  ًـررطفٟ اهظررٚذ  ، اهضآررذ ، اهفقٚرر ّ  أمحررذ برر ّ  ذلٌررذ برر ٜ  برر  عور٘ر

 إجاصٝ ٗأجاصٖ ذلشً٘ن يف عٌش اهؼٚ  عِٕ أخز ، ٓر1374 يف املت٘فٟ،  ا لاس

 . (4)عاًٞ

91 -  ٞ ٟ   ، ًرراَاإل ، اهعتًر حيٚررٟ محٚررذ  بررّ  ذلٌررذبررّ  ًوررم اهررٌّٚ اهظررٚذ حيٚر

فٟ   ، اهذّٙ احلظين اهضٙذٜ اهرتٌع ًِٕر اهؼرٚ  عٌرش اإلجراصٝ       ، ٓرر 1367املت٘ر

مجرراد٠  28فلترر  هرٕر إجرراصٝ خبررو ٙررذٖ يف   ، ب٘اطررطٞ اهظررٚذ ذلٌررذ صبرراسٝ   

 . (5)ٓر عّ طا٢ش ػٚ٘خٕ اهزّٙ أخز ع1356ٍِٔاثٗىل طِٞ 

إمساعٚررررى اهِبٔرررراُٛ  بررررّ  اهؼررررٚ  ٙ٘طررررف  ، ب٘ؿررررمٜ عـررررشٖ  ، اهعتًررررٞ - 92

فٟ يف  ، اهؼرررافعٛ سٝ      ، ٓرررر1350املترر٘ر اجتٌرررع بررٕر اهؼرررٚ  عٌرررش باملذِٙرررٞ املِرر٘ر

                                                                 

اٍط   206، غـم ّةـطاجه ص    514، ةؿـئف األمسـاع ص    367،  317، الـسلٔظ املؿـم ص    88ص  ٖ( فـٔع املبـس  1) ، اجلْـ

 . 83اسػاٌ ص 

 . 317، السلٔظ املؿم ص  46( إحتاف اإلخْاٌ ص 2)

اٌ ص   3) غ األمــاىٕ    317، الـسلٔظ املؿــم ص    530،  428، ةؿـئف األمســاع ص    38( إحتـاف اإلخـْـ ،  388لْحـ٘ـ   8، بلْـ

 . 205غم ّةطاجه ص 

 . 18لْح٘  1، املْاٍا اجلعٓل٘  545، ةؿئف األمساع ص  388،  317ؿم ص ( السلٔظ امل4)

اٌ ص   5) ـْـ اٍط اسػـــاٌ ص    36( إحتــاف اإلخـ ــم ص    82، اجلـْـ غ   570، ةؿــئف األمســـاع ص    317، الــسلٔظ املؿـ ـْـ ، بلـ

 . 206، غم ّةطاجه ص  414لْح٘  8األماىٕ 
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ٕ       ، ٗؿربٕ ًذٝ إقاًتٕ بٔا  ٗاطتحاصٖ اهشٗاٙرٞ فأجراصٖ عرّ ػرٚ٘خٕ مبرا يف ثبتر

 . (1)ٓادٜ املشٙذ إىل بشق اثطاُٚذ ( )

بِرأل اهؼرٚ  عبرذ اهغرين      أًٞ اهلل ، اهؼٚاٞ أَ اثطشاس ، ا ذثٞ ، اهعتًٞ - 93

    ٞ ٞ  ، ابرّ أبرٛ طرعٚذ أمحررذ اهذٓو٘ٙر اجتٌرع بٔررا  ، ٓرر  1357املت٘فرراٝ يف  ، املذُٚر

 . (2)اهؼٚ  عٌش يف املذِٙٞ ٗأجاصتٕ إجاصٝ عاًٞ

صٗجرٞ اهظرٚذ   ، ذلٌرذ ا لراس   برّ   اهؼشٙفٞ خذجيٞ بِأل أمحذ ، ا ذثٞ - 94

ً    ، ذظررّ اهعطرراغ بررّ  أمحرذ  شٗٙرران أخررز عِٔررا اهؼررٚ  عٌررش إجرراصٝ  ٌٚررع 

 . (3)صٗجٔا احلبٚ  اهعطاغ

املت٘فراٝ يف   ، برآش برّ   ذظنيبّ  طٚذٝ بِأل عبذ اهلل ، اهؼشٙفٞ ، ا ذثٞ - 95

اجتٌع بٔا اهؼٚ  عٌش يف ذلشً٘ن ٗأجاصتٕر  ٌٚرع ًرا سٗتٕر عرّ       ، ٓر1346

 . (4)ٗأجاصتٕ إجاصٝ عاًٞ، بآش بّ  ذظنيبّ  أبٚٔا احلبٚ  عبذ اهلل

ٞ  ، ٝاملعٌررش - 96 ٞ    ، ا ذثرر ٞ  ، فابٌررٞ مشررع جٔرراْ اهؼشكظررٚ صٗجررٞ   ، املذُٚرر

سٝ يف        ، ػٚ  اإلطتَ عاسب ذلٌرأل  اجتٌرع بٔرا اهؼرٚ  عٌرش يف املذِٙرٞ املِ٘ر

 . (5)ٗأجاصتٕ إجاصٝ عاًٞ، بٚأل ًلتبٞ ػٚ  اإلطتَ ٗس٠ٗ عِٔا 

 حٔاةُ العلنٔ٘

 : ةسضٓػُ يف اسطمني الؿطٓفني ّمسضغ٘ الفالح ّالصْلتٔ٘ ّيف بٔتُ

َ ٗاملعررراسب اهؼررر   -سمحررٕر اهلل  -ٚ  عٌررش  بعررذ أْ ُٔرررى اهؼررر   ١ ًٛرررّ اهعور٘ر

ٍ      ، اهلثم ٗأؿربرأل هٕر ًلاُرٞ عوٌٚرٞ      ، ٗأخز عرّ عوٌرا١ عـرشٖ ٗاطرتفاد ًرِٔ

فاطررتحاب هررزهم ٗعقررذ احلوقرران      ، أًررشٖ ًؼرراخيٕ برراجلو٘غ هوتررذسٙع    ، عاهٚررٞ

ٛ   ، يف اهتفظرم  ، يف احلرذٙث  : اهعوٌٚٞ املباسكٞ يف عوَ٘ ػتٟ  ، يف اهفقٕر املراهل

ٞ  يف اهِ َ   ، ر٘ر ٗاهبتغر ُٗفرع اهلل بٕر بررتب اهعوٍر ٗقرذ كاُررأل       ، ٗغمٓرا ًررّ اهعو٘ر

                                                                 

اٌ ص   1) ـْـ ــسلٔظ املؿــم ص    42( إحتــاف اإلخـ ـ٘ـ    ، 401،  317، الـ غ األمـــاىٕ    2/161ضٓـــاض اجليـ ــئف   1/134، بلـْـ ، ةؿـ

 . 428األمساع ص 

غ األمـاىٕ    101، ةؿـئف األمسـاع ص    311، الـسلٔظ املؿـم ص    87ص  ٖ( فٔع املبس2) ٔـل    1/77، بلْـ  1، البخـط العن

 . 241لْح٘ 

 . 244لْح٘  1، البخط العنٔل  429، ةؿئف األمساع ص  312، السلٔظ املؿم ص  88ص  ٖ( فٔع املبس3)

 . 206، غم ّةطاجه ص  312، السلٔظ املؿم ص  87ص  ٖ( فٔع املبس4)

 . 316، السلٔظ املؿم ص  87ص  ٖ( فٔع املبس5)



 دراسات المدينة المنورةمجلة مركز بحوث و

 

47  
  َ ٜ  ، ذوقاتٕر ًتعررذدٝ يف املظررحذ احلررشا يف ًررذاسغ اهعورٍر اهرر    ، يف املظرحذ اهِبر٘ر

   ٕ ٕ     ، كاُرأل ًؼرٔ٘سٝ يف صًاُر فلراْ هلرزا اجلٔررذ    ، ذترٟ إُٕر كرراْ ٙرذسغ يف بٚتر

ٞ  ، املبرراسن ًررّ اهؼررٚ   ٍ   ، يرراس ٙاُعرر ًررّ تتًزترٕر ٗقررذ    أخشجررأل عوٌررا١ أعررتَ ٓرر

 : تعذدن اثًاكّ اه  اػتغى فٚٔا باهتذسٙع ٗٓٛ

 : املػ س اسطاو -أ 

س      ، إْ املظحذ احلشاَ ٓ٘ ًِرب ُ٘س ٗٓذاٙرٞ جلٌٚرع اهبؼرش    ًٗرّ ًلرٞ خرشد ُ٘ر

عبرذ اهلل عوٚرٕر أفلرى اهـررتٝ ٗاهظررتَ    بررّ  اإل راْ عوررٟ ٙرذٜ طررٚذ اثُراَ ذلٌررذ    

ْ  صًٗلٞ ػشفٔا اهلل ٓٛ ًأس ، فٔذ٠ اهلل بٕ اهِاغ إىل اهطشٙ  املظتقٍٚ  ، اإل را

ًّٗ املظحذ احلشاَ ًّٗ ذوقان اهعوٍ املباسكٞ اه  تعقذ فٕٚ اُتفرع برتب اهعوٍر    

ٗخشد ًّ ذوقران املظرحذ احلرشاَ اهعوٌرا١ اثفرزار اهرزّٙ        ، يف طا٢ش بتد اإلطتَ

ٗاملظحذ احلشاَ كٌا ركش اهذكت٘س عبذ اه٘ٓاب أب٘ر   ، اُتفع بٍٔ اهعباد ٗاهبتد

ٙعرين اهشابرع    -متٚض املظحذ احلشاَ يف ٓرزا اهقرشْ    )) -ذفظٕ اهلل  -وٌٚاْ ط

ًّ مجورٞ ًرا متٚرض بٕر بلثرشٝ عرذد اهفقٔرا١ ٗاملذسطرني ًرّ كرى            -عؼش ٓحشٜ 

      ٕ ْ اهتعورٍٚ بر ٗكراْ جرذٙشًا برأْ     ، ًزٓ  ٗاكبٔا كثشٝ عرذد اهطرتب ٗتعرذد فِ٘ر

 ٟ ٞ   ) ٙررذع ٗ     (  اجلاًعررٞ املفت٘ذرر َ   ذٚررث اهتعوررٍٚ فٚرٕر ًتررا  هوحٌٚررع  يف مجٚررع اهعور٘ر

 . (1)(( ٗاهفِْ٘

 -سمحٕر اهلل   -ٗيف ٓزا املظحذ املباسن ٗاحلشَ احًّ كراْ اهؼرٚ  عٌرش    

ٝ براب اهعٌررشٝ     ٞ    ، ٙعقرذ ذوقررٞ اهعوٍر يف ذـر٘ر ٗكرراْ  ، ٙرذسغ فٚٔررا اهلتر  اهظررت

سٝ      ، ٙررذسغ يف املظررحذ احلررشاَ يف اهؼررتا١ طررتٞ أػررٔش       ثرٍر ِٙتقررى إىل املذِٙررٞ املِر٘ر

ٗاُتفرع بٕر اهطرتب ٗقرذ ركرش اثطرتار        ، ٝ املغرشب ٗكاُأل ذوقتٕر تعقرذ بعرذ ؿرت    

أْ ذوقٞ اهؼٚ  تعقذ بعذ ؿتٝ املغشب ٗهلِٕ جيوع ًّ  ))أُع كت  عّ ٗاهذٖ 

ٗٙظرأهُٕ٘ ٗاذرذًا تور٘ر    ، ٗٙرتدد عوٕٚر اهطررتب يف رهرم اه٘قرأل     ، بعرذ ؿرتٝ اهعـرش   

 ٗبعررذ أدا١ اهـررتٝ تبررذأ ذوقترٕر اهرر  ة   ، ذتررٟ حيررني ً٘عررذ أراْ املغررشب   ، احخرش 

 . (2)((  لّ أْ حيـٟ عذُد بتبٔا

                                                                 

 . 45( اسطو الؿطٓف اجلامع ّاجلامع٘ ص 1)

 . 1/176( أعالو مً أضض اليبْٗ 2)
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إرا جوررع يف ذوقترٕر ٗكررع أًاًرٕر اهلترر     -سمحرٕر اهلل  -ٗكراْ اهؼررٚ   

ٗكراْ ٙطراهع املظرا٢ى ٗكراْ اهؼرٚ        ، ٗٓٛ ًّ كثشتٔا ت٘ؿف بأُٔا محى بعرم 

    ٝ أًرا يف سًلرراْ فقرذ كرراْ     ، يف برراب اهعٌرشٝ  (1)ِٙراَ يف املظرحذ ٗكاُررأل هٕر خو٘ر

  ْ ٕ   ٙعتلررف اهعؼرررش اثٗاخرررش يف سًلرررا أٗ يف  ، يف املظرررحذ احلرررشاَ إْ كررراْ فٚررر

 . املظحذ اهِبٜ٘ ًتأطًٚا يف رهم بظِٞ اهِ 

  ٞ ٗقررذ ختٌٔررا عررذٝ ًررشان يف املظررحذ    ، ٗكرراْ اهؼررٚ  ٙررذسغ اهلترر  اهظررت

 َ  ، ٗاهؼررفا  ، ٗاهؼررٌا٢ى  ، ٗدلٌررع اهضٗا٢ررذ   ، كٌررا أُرٕر دسغ املظررتذسن    ، احلررشا

ٗ     ، ٗغمٓا ػرش  اهلوٌران اهـرعبٞ    ٗبشٙقٞ اهترذسٙع قرشا١ٝ احلرذٙث أٗ اهتفظرم 

 . ٗتشمجٞ اهشاٜٗ ٗػش  ًا حيتاد إىل ػش 

يف ػرٔش ؿرفش طررِٞ    -سمحٕر اهلل   -ٗعِرذًا ؿرذس أًرش املورم عبرذ اهعضٙرض       

ٓررر بامل٘افقررٞ عوررٟ تررأهٚف ٣ٚٓررٞ اهتررذسٙع ٗاملشاقبررٞ يف احلررشَ امللررٛ كرراْ        1348

 ًرّ أٗه٣رم اهعوٌرا١ اهرزّٙ ل اختٚراسٍٓ هلرزا اهعٌرى        -سمحٕ اهلل  -اهؼٚ  عٌش 

 . اهؼشٙف

ٓرر  1348ٗيف ػٔش ؿفش طِٞ  )) -سعاٖ اهلل  -ٙق٘ي اهذكت٘س عبذ اه٘ٓاب 

ؿذس اثًش اهظاًٛ بامل٘افقٞ عوٟ تأهٚف ٣ٚٓٞ اهتذسٙع ٗاملشاقبٞ يف احلشَ امللٛ 

 : عوٟ اهـ٘سٝ اهتاهٚٞ

فني ًٗشاقبرًا         اهؼٚ  عبذ اهظآش أب٘ر اهظرٌح ٗكرًٚت هورش٢ٚع ًٗذسطرًا هوٌط٘ر

فني   اهؼٚ  بٔحأل ، وذسٗغه اهؼرٚ  ذلٌرذ ذاًرذ اهفقٕٚر      ، اهبٚطاس ًذسطرًا هوٌط٘ر

 ٗاهؼٚ  ذلٌذ عبذ اهشصاق ًذسطًا هوٌط٘فني ، ًذسطًا هوٌط٘فني ًٗشاقبًا هوذسٗغ

فني    ، ٗاهؼرٚ  ذلٌررذ اهلتهررٛ ًذسطرراً   ،  ، ٗاهؼرٚ  طرروٌٚاْ أبا ررٞ ًذسطررًا هوٌطر٘ر

 . (2)ٗاهؼٚ  عٌش محذاْ ًذسطًا هوٌط٘فني ، ٗاهؼٚ  عبذ اهلل اهظِذٜ ًذسطًا

ٗامللاُررٞ   ، برٕر اهؼررٚ  عٌررش   ٛٗٓررزا ٙررذي عوررٟ امللاُررٞ اهظرراًٚٞ اهرر  ذظرر     

   َ ذترٟ إْ اهؼرٚ  كراْ ٙوقر       ، املشً٘قٞ اه  تب٘أٓا يف تذسٙظٕر يف املظرحذ احلرشا

 . مبرذث احلشًني اهؼشٙفني هعِاٙتٕ بتذسٙع احلذٙث فٌٚٔا

                                                                 

،  ّكاىث ةعطٙ للعلناٛ ّطـالب العلـه   ( قلث اخللْٗ ٍٕ الػطف٘ الصػمٗ اليت كاىث ةْجس بكبْ املػ س اسطاو1)

 . ، ّقس أظٓظ أكخطٍا ّأصبخث مكاىًا للصالٗ عيس االظزحاو لٔػرتحيْا بَا عيس اساج٘ لصلك

 . 98 - 97( اسطو الؿطٓف اجلامع ّاجلامع٘ ص 2)
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 : املػ س اليبْٖ -ب 

ٜ يف أػررررٔش  ذوقرررٞ تعقرررذ يف املظررررحذ ا   -سمحرررٕر اهلل  -كاُرررأل هررٕر    هِبرر٘ر

ٗكاُررأل ذوقتررٕر تعقررذ خورررف     ، ٗكرراْ ٙرررذسغ يف املذِٙررٞ طرررتٞ أػررٔش     ، اهـررٚف 

اس اهشٗكررٞ اهؼررشٙفٞ    ٗكاُررأل تعقررذ بعررذ ؿررتٝ اهعـررش أذٚاُررًا       ، امللربٙررٞ  ر٘ر

ٞ     ، ٗأذٚاًُا بعذ ؿتٝ املغشب ٗقرذ ختٌٔرا عرذٝ     ، ٗكاْ ٙرذسغ بٔرا اهلتر  اهظرت

اَ ٗاُتفع بٕ بتب اهعوٍر يف  ًشان يف املظحذ اهِبٜ٘ كٌا ختٌٔا يف املظحذ احلش

 . املذِٙٞ املِ٘سٝ

 : مسضغ٘ الفالح -جـ 

        ٞ  ، ًذسطٞ اهفت  ًرّ أٗا٢رى املرذاسغ اثٓوٚرٞ اهر  أُؼر٣أل يف ًلرٞ امللشًر

 ٗقذ ركش اهؼرٚ  ذظرّ قرضاص تراسٙ  ٓرزٖ املذسطرٞ ُقرًت عرّ اهظرٚذ إطرراق عرضٗص           

ٓررر ٗيف 1330تأطظرأل ًرذاسغ اهفرت  يف ًلرٞ عراَ       )) : قرا٢تً  -سمحٕر اهلل   -

 -سمحٕ اهلل  -ًٗبطظٔا ٓ٘ اهؼٚ  ذلٌذ صِٙى عوٛ سكا  ، ٓر1323جذٝ عاَ 

ٗكاُأل ُ٘اٝ ًذسطٞ اهفت  مبلٞ امللشًٞ ٓٛ ُكتراب اهؼرٚ  عبرذ اهلل محرذٖٗ     

ُٗقرى برتب    -ذٚث عشض عوٕٚ فلرشٝ املذسطرٞ فشذر  بٔرا      -سمحٕ اهلل  -

ٞ    -ُكتابٕر إهٚٔرا    ثٍر اُتقوررأل إىل   ، ٗكرراْ ً٘قعٔرا أٗي ًررا تأطظرأل يف اهقؼاػررٚ

 . (1)(( …ٓر 1368اهؼبٚلٞ عاَ 

قوأل ٗقذ أقٌٚأل ًباُٛ عوٟ اهطشاص احلذٙث يف ذرٛ جرشٗي يف أسض ًوعر      ))

ًرت ًشبرع ٗٓرٛ ٗقرف عورٟ       24000طاذٞ إطرتَ عورٟ أسض تبورغ ًظراذتٔا قشابرٞ      

 . (( املذسطٞ

ٓرر يف  1343يف ًذسطرٞ اهفرت  عراَ     -سمحٕر اهلل   -ٗقذ دسغ اهؼٚ  عٌش 

ٗقرذ اطرتٌش باهترذسٙع     ، اهعاهٚٞ ٗكاْ ٙذسغ بٔا عوَ٘ احلذٙث ٗاهتفظماملشذوٞ 

ٗقرذ اُتفرع بٕر اهطرتب خرتي       ، (2)ٓر فاشد ًِٔا بعرذ رهرم  1351بٔا إىل ُٔاٙٞ طِٞ 

 . ٓزٖ اهظِ٘ان اه  قلآا يف ٓزٖ املذسطٞ املباسكٞ

 : املسضغ٘ الصْلتٔ٘ -ز 

                                                                 

 . 191( أٍظ اس اظ بعبكَه التاضخيٕ ص 1)

 . 318( السلٔظ املؿم ص 2)
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هتٚٞ أٗي ًذسطرررٞ قاًرررأل عورررٟ ُظررراَ      املرررذاسغ اثٓوٚرررٞ  تعتررررب املذسطرررٞ اهـرر٘ر

ٗحيرذثِا اهؼرٚ  ذظرّ قرضاص عرّ بذاٙرٞ ٓرزٖ املذسطرٞ          . ٗفر  ُظراَ ًعرني    ، اخلاؿٞ

أْ اثٗكامل اهتعوٌٚٚٞ يف ًلٞ  -سمحٕ اهلل  -سأ٠ اهؼٚ  سمحأل اهلل  )) : قا٢ًت

فأقذَ عورٟ إذرذاث أٗي ًذسطرٞ بتتٚر       ، امللشًٞ ًاصاهأل عوٟ اهطشٙقٞ اهقذ ٞ

َ جذٙذ عوٟ ُفقتٕ اخلاؿٞ ٓر سجا١ أْ ختذَ بتب 1285يف ػٔش سج  عاَ  ُٗظا

اهعوٍ ًّ اهلِذ ٗطا٢ش أسلا١ اهعامل اإلطتًٛ ٗعشفأل مبذسطٞ اهؼٚ  سمحرأل اهلل  

 : ٗٙ٘اؿرى اهؼرٚ  ذذٙثٕر قرا٢تً     (( ٗطشعاْ ًا غـأل بطتبٔا ، أٗ املذسطٞ اهلِذٙٞ
هأل اهِظرا١   1289قذًأل اًشأٝ ًّ اهلِذ ًّ كولتا يف عاَ  )) ٓر هورخ امسٔا ؿ٘ر

ٗكاُأل تظٌع بـاذ   ، ٗكاُأل عاصًٞ عوٟ إُؼا١ سباط يف ًلٞ امللشًٞ بٚغٍ

فاطتؼاسن اهؼٚ  يف أًش  ، املِا شٝ املؼٔ٘سٝ اهؼٚ  سمحأل اهلل هلِٔا مل تعشفٕ

        ٞ  ، اهشبراط فاخربٓرا بلثرشٝ اثسبطرٞ ٗأْ أبِررا١ ًلرٞ يف ذاجرٞ ًاطرٞ إىل ًذسطرر

هبِا١ ٗل افتترا  املذسطرٞ   فف٘كأل اهؼٚ  بؼشا١ اثسض ٗاإلػشاب عوٟ اهبِا١ ٗل ا

ٓرررر يف اذتفررراي كررربم ذلرررشٖ عوٌرررا١ ًلرررٞ امللشًرررٞ      1291ذلرررشَ عررراَ   14يف 

ٗسفخ اهؼرٚ  أْ ٙطور  امسٕر     ، ٗأعٚأُا ٗاُتظٌأل فٚٔا اهذساطٞ ٗطا٢ش اهتتٚبان

 . (1)(( إكشاًًا هوٌرظِٞ اهفاكوٞ(  اهـ٘هتٚٞ ) عوٟ املذسطٞ ٗأبو  عوٚٔا اطٍ

ٕ  -ٗقرذ اُتقرى اهؼرٚ  عٌرش      هتٚٞ بعرذ تشكٕر ملذسطررٞ     -اهلل  سمحر إىل اهـ٘ر

عرّ بذاٙرٞ اهؼرٚ      -ذفظٕ اهلل  -ٗقذ أخربُٛ اثطتار ًاجذ ًظع٘د  ، اهفت 

يف املذسطٞ اهـ٘هتٚٞ ًّ سج   -سمحٕ اهلل  -عٌى اهؼٚ  عٌش محذاْ  : قا٢ًت

 . ٓر1365ٓر إىل ُٔاٙٞ ػٔش رٜ احلحٞ عاَ 1352عاَ 

    ٘ اد احلررذٙث    ، ٜٗقرذ كرراْ اهؼرٚ  ٙررذسغ يف اهقظرٍر اهثراُ ٗكرراْ ٙرذسغ ًر٘ر

 . ٗاهتفظم ٗكاُأل اهذساطٞ يف املذسطٞ عوٟ فتتني ؿباذٚٞ ٗبعذ ؿتٝ اهظٔش

   ٞ سٜ   ، ٗكرراْ اهؼرررٚ  ذلرررى تقرررذٙش اجلٌٚرررع يف املذسطررر ٗكررراْ اهؼرررٚ  جٔرر٘ر

ٗكاْ ٙـِع هضًت٢ٕ ٗهٌٚٞ اهغرذا١ كرى عراَ ًرشتني      ، اهـ٘ن قذ عشب رهم عِٕ

ٗكراْ اهؼررٚ  ٙتقاكرٟ ساتبررًا     ،  ػرٔش سجرر  اثٗىل يف ػرٔش سبٚرع اثٗي ٗاهثاُٚررٞ يف  

سٙرراًة فلررٞ طررع٘دٜ ٗكرراْ اهؼررٚ  إرا ذلررش ثخررز اهشاترر  ٙوررح عوررٟ       88ًقرذاسٖ  

                                                                 

 . 187 - 186ٕ ص ( أٍظ اس اظ بعبكَه التاضخي1)
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ٗٓزا ًّ ػذٝ ٗسعٕ سمحٕر اهلل   ، ا اط  أْ خيـٍ ًِٕ اثٙاَ اه  مل حيلشٓا

 . (1)اهلل ت٘فاٖ ذتٟ فٚٔا فأقاَ املذِٙٞ إىل ًِٔا ٗاُتقى تقاعذ ذتٟ اهـ٘هتٚٞ يف بقٛ ٗقذ

 : يف بٔتُ -ٍـ 

ٙغف باهعوٌا١ ٗبوبٞ اهعوٍ ٗقذ  -سمحٕ اهلل  -هقذ كاْ بٚأل اهؼٚ  عٌش 

ٗقرذ   ، كاْ اهعوٌا١ ِٙضهْ٘ عِذٖ يف داسٖ ط٘ا١ يف ًلٞ امللشًٞ أٗ املذِٙٞ املِ٘سٝ

ْ يف ًظررا٢ى اهعورٍر ٗتررشاجٍ سجرراي احلررذٙث ٗاثطرراُٚذ ٗاثثبرران          كرراُ٘ا ٙتِاقؼر٘ر

فقذ اتـرف   . ٗقذ كاْ بٚتٕ ًقـذ بتب اهعوٍ ، ٗاملظوظتن ٗغمٓا ًّ اهعوَ٘

اهؼٚ  بإُٔ عط٘ب عوٟ اهطتب حيثٍٔ عوٟ بو  اهعوٍ ٗٙقذَ هلٍر املظراعذٝ عورٟ    

ْ ٙعم اهلت  هلٍ ، رهم ّ أختق اهعوٌا١ سمحٍٔ اهلل  ، بى إُٕ أذٚاُاً كا ٗٓزٖ ً

د طرعٚذ    . مجٚعًا بح ٗإرا سأ٠ ُب٘غرًا يف باهر  قشبٕر ٗٗجٕٔر ذترٟ ٙـر       ))ٙق٘ي ذلٌ٘ر

 . (2)(( عاملًا فلٍ ختشد بٕ ًّ اهعوٌا١ اثعتَ

 : العلْو اليت زضغَا

 : اسسٓد ّعلْمُ -أ 

ٕ     -سمحٕر اهلل   -هقذ كاْ اهؼٚ    ، را ًلاُرٞ عاهٚرٞ يف احلرذٙث ٗعوً٘ر

ٗٓرٛ ًشتبرٞ عظٌٚرٞ ترذي عورٟ عو٘ر        ، ٗٙلفٕٚ ًا عشب بٕ ًّ إُٔ ذلذث احلشًني

ٙلفرٛ إُٔر خرتٍ اهلتر      ; ٗٙث ٗقذ كاْ اهؼٚ  ٙعؼ  ترذسٙع احلرذ   ، ًلاُتٕ

ٜ ٗيف املرذاسغ اهرر  دسغ         اهظرتٞ ًرشان كررثمٝ يف املظرحذ احلررشاَ ٗاملظرحذ اهِبر٘ر

ٗٓزا ًع طعٞ عوٌٕ باهشجاي ٗغمٍٓ ٗقذ دسغ اهؼرٚ  املؼرلاٝ ٗاملظرتذسن     ، بٔا

ٗٙلراب إىل رهررم تذسٙظٕر هلتر  اهظرمٝ اهِب٘ٙرٞ فقررذ        ، ٗدلٌرع اهضٗا٢رذ ٗغمٓرا   

طٕ هوظمٝ فتاٖ ٙزكش ً٘اقرف اهظرمٝ ٗعِٚراٖ ترزسفاْ     كاْ ػذٙذ اهتأثم يف دسٗ

برني اهعوٍر    -سمحٕر اهلل   -مما كاْ هٕ أكرب اثثش يف بتبٕ ٗقذ مجرع اهؼرٚ    

ٗٙقَ٘ اهوٚى ٗٙفعرى اهظرِّ اهر  ٙشٗٙٔرا عرّ        ٗاهعٌى فتاٖ ٙلترى تأطًٚا باهِ 

 ٗقرذ دسغ اهؼرٌا٢ى   -سمحرٞ اهلل عوٕٚر    -هقرذ كراْ ٙعٌرى مبرا عوٍر       ،  اهِ 

 . ا ٗغمٓافٗامل٘آ  اهوذُٚٞ ٗاهؼ

                                                                 

ع قـس أخصةـُـ مـًـ األغـتاش ماجــس مػـعْز         1) ٍـصا املْضـْـ ّقــس ةفطـظ علــٕ بـعطالعٕ علــٙ ملفــاج        -ضعــاِ اين   -( 

ــط            ــد أٌ الؿــٔذ عنـ ٔـ ـ٘ـ ح ــل باملسضغـ ــم شلـــك ملــا ٓتعلـ ــا ّغـ ـُـ اين   -املسضغــني ّالطّاةـ كـــاٌ ٓعنـــظ    -ضمحـ

 . باملسضغ٘

 . 430( ةؿئف األمساع ص 2)
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 : التفػم ّعلْمُ -ب 

ٙرررذسغ اهتفظررم ٗعوً٘ررٕر يف املظرررحذ    -سمحررٕر اهلل  -هقررذ كررراْ اهؼررٚ    

ٜ ٗيف املررذاسغ اهرر  دسغ بٔررا ٗقررذ دسغ تفظررم اجلتهررني       احلرشاَ ٗاملظررحذ اهِبر٘ر

ٛ ٗابّ كثم ٗاهبغٜ٘ ٗاهطربٜ ٗدسغ اإلتقاْ يف عوَ٘ اهقشآْ ٗسٗ  املعاُٛ هجه٘طر 

 . ٗغمٓا

 : عله اليخْ ّالبالغ٘ -جـ 

     ٞ َ اهبتغر ٗقرذ ُركرش عِٕر     ، هقذ بوغ اهؼٚ  ًشتبٞ عظٌٚرٞ يف عوٍر اهِر٘ر ٗعو٘ر

َ طرراعذتٕ عوررٟ إتقاُرٕر     ، إُٔر ٗؿررى إىل ًشتبررٞ عظٌٚررٞ فٌٚٔررا    ًٗعشفتٕر بٔررزٖ اهعور٘ر

َ اهتفظررم ٗاحلررذٙث ٗغمٌٓررا    ٗقررذ قرراي عررّ ُفظرٕر أُررا دلتٔررذ يف     ، تذسٙظٕر عور٘ر

ٗػرش  ابرّ عقٚرى     ، عين اهِر٘ ٗاهبتغٞ ٗقذ دسغ أهفٚٞ ابرّ ًاهرم  ٓزّٙ اهعوٌني أ

 . ٗعق٘د اجلٌاْ ٗرلتـش املعاُٛ ٗغمٓا ، عوٚٔا

 : عله الفكُ -ز 

ٗكراْ ًتقِرًا هٕر ٗرا     ، ًراهلٛ املرزٓ    -سمحٕر اهلل   -هقذ كاْ اهؼٚ  

ٞ بأؿ٘ي ٗفشٗمل املظا٢ى اهفقٔٚٞ ٞ تاً ّ اهؼٚ  مل ٙلّ  ، ابتمل ٗاطع ًٗعشف ٗهل

ًِٔرا اهقربخ    ، بًا يف رهم فقذ ُركش عِٕ إُٔ خاهف املزٓ  يف عرذٝ ًظرا٢ى  ًتعـ

يف اهـتٝ ٗكزهم اجلٔش باهبظٌوٞ فقذ خاهف يف رهم ًا جرا١ عرّ املاهلٚرٞ يف    

     ٞ  ، اهظررذي ٗعررذَ اجلٔررش باهبظررٌوٞ ٗقررذ دسغ اهؼررٚ  كررثمًا ًررّ كترر  املاهلٚرر

ٗكت  اهؼافعٚٞ ٗقذ دسغ كتراب مجرع اجل٘اًرع يف اهفقٕر اهؼرافعٛ يف املذسطرٞ       

 . ًِٗٔاد اثؿ٘ي ٟٗدسغ املظتـف ، اهـ٘هتٚٞ

 : عله اإلحباج -ٍـ 

 . (1)احلحٞ ٗاهبِٚٞ : اهثبأل يف اهوغٞ باهترشٙم

    ٜ ٗأًرا براهفتح فٌرا ٙثبرأل فٕٚر ا ررذث       : ٗيف اؿرطت  ا رذثني قراي اهظرااٗ

ملؼرراسكني هرٕر فٚرٕر ثُرٕر كاحلحررٞ عِررذ اهؼرراف بظررٌاعٕ     ًظرٌ٘عٕ ًررع أمسررا١ ا  

                                                                 

 ( . حبث ) 2/19املخلخ٘  ( لػاٌ العطب فصظ الخا1ٛ)
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اهفٔشغ اهزٜ جيٌع فٕٚ ا ذث ًشٗٙاتٕ ٗأػرٚاخٕ   : ٗقاي اهضبٚذٜ . (1)ٗمسامل غمٖ

 . (2)كإُٔ أخز ًّ احلحٞ ثْ أطاُٚذٖ ٗػٚ٘خٕ ذحٞ هٕ

 : ٗركرش اهلترراُٛ ُقرًت عررّ ذلٌررذ اهطٚر  يف ذ٘اػررٕٚ عورٟ اهقرراً٘غ قرراي       

ب اهررزٜ جيٌررع فٕٚر ا ررذث ًؼرٚاتٕ ٗٙثبررأل فٚرٕر     ٗأًرا إبررتق اهثبرأل عوررٟ اهلترا    

أطاُٚذٖ ًٗشٗٙاتٕ ٗقشا١تٕ عوٟ أػٚاخٕ املـِفان ٗسل٘ رهم فٔ٘ اؿطت  ذادث 

 . (3)هوٌرذثني ٗ لّ ختشجيٕ عوٟ اجملاص أٙلًا

إلراب رٜٗ اهعشفراْ بربعخ     ) هٕر ثبرأل مسراٖ    -سمحٕ اهلل  -ٗاهؼٚ  عٌش 

 . هلتَ عّ ًبهفاتٕٙأتٛ احلذٙث عِٕ عِذ ا(  أطاُٚذ عٌش محذاْ

أًا ٓ٘ فقرذ كراْ ٙرشٜٗ أثباترًا كرثمٝ عرّ ًؼراخيٕ اهرزّٙ س٠ٗ عرٍِٔ ٗأخرز           

 ٞ  -سمحٕر اهلل   -ٗقرذ ركرش اهؼرٚ  ذلٌرذ ٙاطرني اهفراداُٛ        ، ًٍِٔ إجاصٝ عاًر

 ٕ اْ باختـراس ًطٌرح اه٘جرذاْ يف       ) مجوٞ ًّ ٓزٖ اثثبان يف كتابر إلراب اإلخ٘ر

 .(  أطاُٚذ اهؼٚ  عٌش محذاْ

 : زٖ اثثبان عوٟ اإلمجاي ٗٓٛٗأركش بعخ ٓ

 . هوظٚذ عٚذسٗغ احلبؼٛ(  ) عقذ اهٚ٘اقٚأل اجل٘ٓشٙٞ ٗمسو اهعني اهزٓبٚٞ

 . مجع ذلٌذ ذلظّ اهتٓ (  ) اهٚاُع اجلين يف أطاُٚذ اهؼٚ  عبذ اهغين

عورٛ  بّ  هوظٚذ ذلٌذ(  ) اهؼٌ٘غ اهؼاسقٞ فٌٚا هِا ًّ أطاُٚذ املغاسبٞ ٗاملؼاسقٞ

 . اهظِ٘طٛ

 . عوٛ اهظقابّ  إلبشآٍٚ(  اهربٓاْ إبشآٍٚ اهظقا املـشٜ ) أطاُٚذ

 . أمحذ باط٘داْبّ  هعبذ اهلل(  ) ثبأل اهؼٚ  عبذ اهلل باط٘داْ

 . إلبشآٍٚ عبذ اهقادس اهشٙاذٛ(  ) ثبأل اهربٓاْ إبشآٍٚ اهشٙاذٛ

 . ذلٌذ اهلضبشٜبّ  هعبذ اهشمحّ(  احلفٚذ اهلضبشٜ اهشمحّ عبذ اه٘جٕٚ ) ثبأل

 . هوؼٚ  ذلٌذ عابذ اهظِذٜ(  ؼاسد ًّ أطاُٚذ اهؼٚ  ذلٌذ عابذ) ذـش اه

 . عوٛ اهؼ٘كاُٛبّ  ذلٌذ(  ) إلاب اثكابش بإطِاد اهذفاتش

 . عبذ اهلشٍٙ اهعطاسبّ  هعٌش(  ) ثبأل عٌش اهعطاس امللٛ

                                                                 

 . 1/363( فتح املػٔد 1)

 . 1/534( ةاج العطّؽ فصظ الخاٛ مً باب الخاٛ 2)

 . 1/69( فَطؽ الفَاضؽ 3)
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 . ذلٌذ اثًم اهلبمبّ   ٌذ(  ) ثبأل اثًم اهلبم

 .  ٌذ ؿا  اهُفتُٛ(  اثثش) قطف اهثٌش يف أطاُٚذ ًـِفان اهعوَ٘ ٗ

 . (1)دلاصٜ اهؼشقاٜٗبّ  هعبذ اهلل(  ) ثبأل عبذ اهلل اهؼشقاٜٗ

 : عله املػلػالج -ّ 

 . (2)اتـاي اهؼ١ٛ بعلٕ ببعخ ًِٕٗ طوظوٞ احلذٙث : املػلػظ لػ٘

ٓ٘ تتابع سجاي اإلطِاد ٗت٘اسدٍٓ فٕٚ ٗاذذًا بعرذ ٗاذرذ عورٟ ؿرفٞ أٗ      : ّاصطالحًا

ط٘ا١  أكاُأل ق٘هٚٞ أَ كاُرأل فعوٚرٞ    ))صاد اهـِعاُٛ  (3)ذاهٞ ٗاذذٝ

 . (4)(( أٗ ًشكبٞ ًٌِٔا مجٚعًا

 : ّٓيكػه إىل قػنني

ْ ؿرررفٞ هوشٗاٙرررٞ ٗاهترٌرررى ًثرررى     - 1 قررراي مسعرررأل فتُرررًا إىل آخرررش    )): ًرررا ٙلرر٘ر

 . (( حيذثِا أٗ أخربُا إىل آخشٖ ))أٗ ٙتظوظى  (( اإلطِاد

اهورٍٔ أعرين عورٟ     ))٘ إطرِاد ذرذٙث   سل : ًا ٙلْ٘ ؿفٞ هوشٗاٙٞ أٗ ذاهٕ هلٍ - 2

هلٍ إُرررٛ أذبرررم فقرررى    (( ػررلشن ٗركرررشن ٗذظرررّ عبادترررم    ، املظوظررى بقرر٘ر

 . (5)ٗذذٙث اهتؼبٚم باهٚذ

 : للنػلػالج فْاٜس

 . فٕٚ دةهٞ عوٟ اتـاي اهظٌامل ٗعذَ اهتذهٚع - 1

 . (6)اػتٌاهٕ عوٟ ًضٙذ اهلبو ًّ اهشٗاٝ - 2

 : فا٢ذٝ ٗٓٛ -سمحٕ اهلل  -ٗصاد ابّ دقٚ  

 . (7)فٌٚا فعوٕ  ُٕ قذ ٙلْ٘ فٕٚ اقتذا١ باهِ أ - 1

جٚاد  ) ٗقذ ؿِف مجاعٞ ًّ اهعوٌا١ يف عوٍ املظوظتن ًّٗ أٍٓ املـِفان

 . (8)هوؼٚ  ذلٌذ عقٚوٞ(  ٗ) اهف٘ا٢ذ اجلوٚوٞ ، هوظٚ٘بٛ(  املظوظتن

                                                                 

 . 131إىل  57اىظط إحتاف اإلخْاٌ مً ص  ّٗلالغتعاز، ( ٍصِ بعع األحباج اليت ٓطَّٓا الؿٔذ عنط 1)

 . 3/57( فتح املػٔد للػداّٖ 2)

 . 276طاح ص ( التكٔٔس ّاإل3ٓ)

 . 2/414( ةْضٔح األفكاض 4)

 . 277( التكٔٔس ّاإلٓطاح ص 5)

 . 277( التكٔٔس ّاإلٓطاح ص 6)

 . 205( االقرتاح ص 7)

 . 2/415( ةْضٔح األفكاض 8)
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مل     ،  اٗاحلذٙث املظوظى هرٚع كوٕر ؿررٚر     قراي  ، برى فٕٚر اهلرعٚف ٗامل٘ك٘ر

 . (1)قوٌا ٙظوٍ احلذٙث املظوظى ًّ كعف يف ٗؿف اهتظوظى : اهـِعاُٛ

سمحٕر اهلل   -ذلٌذ عٚظرٟ اهفراداُٛ   بّ  قوأل قذ مجع ػٚاِا ذلٌذ ٙاطني

فبورغ بٔرا يراُني ًظوظرًت      -سمحٕر اهلل   -ًظوظرتن ػرٚإ عٌرش محرذاْ      -

تورم املظوظرتن    -ذفظٕ اهلل  -ٗكزهم مجع ػٚاِا عبذ اهفتا  ذظني ساٖٗ 

 : ٗطبعني ًظوظًت ٗأُا أركش بعخ ٓزٖ املظوظتن فبوغ بٔا مخع

 ٞاملظوظى باملـافرٞ اثُظٚ - 2  املظوظى باثٗهٚٞ - 1

 املظوظى ب٘كع اهٚذ عوٟ اهشأغ - 4  املظوظى باملؼابلٞ - 3

 املظوظى باهقبخ عوٟ اهورٚٞ - 6  املظوظى باهعذ عوٟ اهٚذ - 5

 بقشا١ٝ آٙٞ اهلشطٛاملظوظى  - 8  املظوظى مبظح اثسض باهٚذ - 7

 املظوظى بقشا١ٝ ط٘سٝ اهل٘ثش - 10  املظوظى بقشا١ٝ ط٘سٝ اهـف - 9

 املظوظى بإجابٞ اهذعا١ عِذ املوتضَ - 12  إُٛ أذبم: املظوظى بق٘ي  - 11

 املظوظى باهظٌامل َٙ٘ اهعٚذ - 13
 14 -   َ املظوظرررررررى باهظرررررررٌامل ٙرررررر٘ر

 عاػ٘سا١

 ظباي عّ اهظّاملظوظى باه - 16  املظوظى باهتبظٍ - 15

 املظوظى باةتلا١ - 17
ي كررررررى ساٗ   - 18  املظوظررررررى بقررررر٘ر

 ٗذوف

  (2)املظوظى با ٌذّٙ - 20  املظوظى باإلػشاب يف غاهبٕ - 19

 : ةالمصةُ

ا ًرّ    ، خور  كرثم   -سمحٕر اهلل   -هقذ تتوٌز عورٟ ٙرذٜ اهؼرٚ  عٌرش      ُٔو٘ر

ٕ  ، ًعني اهعوَ٘ اه  دسطٔا ٗأخزٗا ًِٕ شكرِا اهرزّٙ تتوٌرزٗا    ٗه٘ر اطتع  ، ٗسٗٗا عِر

    ٜ ٗيف ًذسطرررٞ اهفرررت    ، عورررٟ ٙذٙررٕر يف ذوقررران املظرررحذ احلرررشاَ ٗاملظرررحذ اهِبرر٘ر

ّ جذًا ٞ ه٘جذُآٍ كثمٙ ا  ، ٗاهـ٘هتٚ ٗقذ اُتؼشٗا يف اهبتد اإلطتًٚٞ ِٙؼشًْٗ 

ا    ٗطرأركش بعلرًا ًرٍِٔ هوذةهرٞ عورٍٚٔ ٗاإلػراسٝ إهرٍٚٔ         ، أخزٗا ٗٙرشْٗٗ ًرا ذفظ٘ر

ٍٓٗ : 

                                                                 

 . 2/415( املصسض الػابل 1)

٘    254 - 133( اىظط إحتاف اإلخْاٌ ص 2) ٓـ ٓـس مًـ     ، اجملنْع٘ الطّآ٘ لألحازٓد املػلػـل٘ بالصـفاج املطّ ٔ٘ـ املط ، بػ

 . ( اجملنْع٘ األّىل املػلػالج مً علْو األغاىٔس )
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بّ  داٗدبّ  اهؼٚ  إبشآٍٚ ، اهقاكٛ ، اهؼاعش ، اهفقٕٚ ، شاملفظ ، اهعتًٞ - 1

 . (1)ٓر1413عبذ اهقادس اهفطاُٛ امللٛ املت٘فٟ يف 

ٍ  ، اهؼررٚ  ، اهعتًررٞ - 2 إبررشآٍٚ اهغتٙررٚين  بررّ  ذلٌررذ خررم بررّ  اهعررامل إبررشآٚ

 . (2)ٓر1377املت٘فٟ يف 

احلبؼرٛ   ذلٌذبّ  ذظنيبّ  أمحذبّ  اهؼٚ  أب٘ بلش ، اهفقٕٚ ، اهقاكٛ - 3

 . (3)ٓر1374املت٘فٟ يف 

اثطررتار أمحرذ ذظررِني طررٚذ اهِحراس املررذسغ برراهفت  ثرٍر       ، املشبرٛ اهفاكررى  - 4

 . (4)ٓر1419املِـ٘سٙٞ ثٍ اهضآش ٗأخمًا يف ًذسطٞ ًلٞ اهثاُ٘ٙٞ املت٘فٟ يف 

ؿرذقٞ دذرتْ اهؼرافعٛ    برّ   عبرذ اهلل برّ   اهظٚذ أمحرذ  ، اهفولٛ ، اهعامل - 5

 . (5)ر1371ٓاملت٘فٟ طِٞ 

اهـرذٙ  اهغٌراسٜ   برّ   ذلٌرذ برّ   اهؼٚ  أمحرذ  ، ا ذث ، اهفقٕٚ ، اهعتًٞ - 6

 . (6)ٓر1380املت٘فٟ يف 

ذلٌرذ صبراسٝ اهـرِعاُٛ    برّ   ذلٌرذ بّ  اهؼٚ  أمحذ ، ًف  اهٌّٚ ، اهعتًٞ - 7

 . (7)ٓر1421املت٘فٟ يف 

8 -  ٞ ٕ  ، اهعتًر س اهفوفتُرر  برّ   اهؼرٚ  أمحررذ  ، اهفشكررٛ ، اهفقٚر ٛ ذلٌررذ ًِـ٘ر

 . (8)ٓر1406امللٛ املت٘يف يف 

ذلٌررذ قظرر   بررّ  ٙ٘طررفبررّ  اهؼررٚ  أمحررذ  ، اهقاكررٛ ، اهفقٚرٕر ، اهعتًررٞ - 9

 . (1)ٓر1367امللٛ املت٘فٟ يف 

                                                                 

غ األمــاىٕ    15( ةؿـئف األمســاع ص   1) ع٘ أعــالو الكـطٌ الطابــع      4، فـتح العــالو اجلـعٛ األّل لْحـ٘ـ      1/30، بلْـ ، مْغْـ

 . ، الفتح الطباىٕ يف ةطمج٘ ّأغاىٔس ؾٔديا الفطاىٕ 1/57عؿط ّاخلامؼ عؿط 

 . 3لْح٘  8، بلْغ األماىٕ  1/132، بلْغ األماىٕ  1/161كطٌ الطابع عؿط ّاخلامؼ عؿط ( مْغْع٘ أعالو ال2)

غ األمـاىٕ    26، ةؿـئف األمسـاع ص    23، ىخط الػطض لْح٘ـ   1/357( أعالو املكٔني 3) ، غـم ّةـطاجه ص    89لْح٘ـ   8، بلْـ

 . 3/1073، مْغْع٘ أعالو الكطٌ الطابع عؿط ّاخلامؼ عؿط  25

 . -ضعاِ اين  -ابيُ األغتاش مجٔظ أمحس حػيني  ( أخربىٕ بصلك4)

 . 1/424، أعالو املكٔني  1/24، بلْغ األماىٕ  20لْح٘  1( املْاٍا اجلعٓل٘ 5)

غ األمــاىٕ    71( ةؿــئف األمســـاع ص   6) ـْـ ــط         1/185، بلـ ــامؼ عؿـ ــط ّاخلـ ــطٌ الطابــع عؿـ ــالو الكـ ع٘ أعـ ـْـ ،  2/671، مْغـ

 . البخط العنٔل

 . 155ٍسٖ الػاضٖ إىل أغاىٔس الؿٔذ إمساعٔظ األىصاضٖ ص  ، 6لْح٘  1( فتح العالو 7)

 . 29لْح٘  1، قطٗ العني يف أغاىٔس ؾْٔخٕ يف أعالو اسطمني  5لْح٘  1، فتح العالو  1/27( بلْغ األماىٕ 8)
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عبررذ اهررشذٍٚ مجرراي  بررّ  ذظررنيبررّ  اهؼررٚ  إمساعٚررى  ، اهـررذٗق ، اهترراجش - 10

احلشٙرشٜ كراْ ٙوقر  رٌاًرٞ املظرحذ أخرز عرّ ػرٚ٘خٕ يف املظرحذ احلررشاَ          

 . (2)ٓر1405هؼٚ  عٌش ت٘يف يف ًٍِٗٔ ا

اهطآش اهِٚفش بّ  اهـادقبّ  اهؼٚ  اهؼارهٛ ، ا ذث ، املعٌش ، اهعتًٞ - 11

 . (3)ٓر1418املت٘فٟ يف  ، اهتُ٘ظٛ

س بّ  اهلٚآٛ باقش ، اهؼٚ  ، اهعتًٞ - 12 فاكرى اجل٘كحراٜٗ   برّ   ذلٌذ ُ٘ر

 . (4)ٓر1363اثُذُٗ٘طٛ امللٛ املت٘فٟ يف 

ٕ  ، ا رذث  ، اهعتًٞ - 13 ٜ  برّ   طرامل برّ   ذلٌرذ برّ   اهظرٚذ ذاًرذ   ، اهفقٚر عو٘ر

 . (5)جاٗا اهؼشقٚٞ -ُضٙى ًاةُخ  ، 1977َبآاسْٗ املت٘فٟ يف 

14 -  ٞ ّ  ، اهفقٚرٕر ، ا ررذث ، اهعتًر ذلٌررذ اهتعررضٜ  بررّ  طرعٚذ بررّ  اهؼرٚ  ذظرر

 . (6)ٓر1391اهٌٚاُٛ امللٛ املت٘فٟ يف 

عبراغ املؼراط   برّ   ذلٌرذ برّ   ظّاهؼٚ  ذ ، اهقاكٛ ، ا ذث ، اهعتًٞ - 15

 . (7)ٓر1399امللٛ املت٘فٟ يف 

16 -  ٞ احلراد أمحررذ إمساعٚررى   بررّ  اهؼررٚ  صبرم  ، اهلاتر   ، اهفشكررٛ ، اهعتًر

 . (8)اثُذُ٘طٛ اهفوفتُٛ

صِٙررى بررٚت  بررّ  ذظررّبررّ  عبررذ اهلل بررّ  اهؼررٚ  صكشٙررا  ، اهفقٚرٕر ، اهعتًررٞ - 17

 . (9)ٓر1410املت٘فٟ يف 

                                                                 

غ األمـاىٕ   1) ْ  303، أٍـظ اس ـاظ بعـبكَه التـاضخيٕ      54، غـم ّةـطاجه ص    2/764، أعـالو املكـٔني    1/31( بلْـ ع٘ ، مْغـ

 . 2/784أعالو الكطٌ الطابع عؿط ّاخلامؼ عؿط 

 . ( أخربىٕ بصلك ابيُ األر اسبٔا السكتْض حمنس مَسٖ مجال حطٓطٖ حفظُ اين2)

 . 431، ةؿئف األمساع ص  168( ٍسٚ الػاضٖ إىل أغاىٔس الؿٔذ إمساعٔظ األىصاضٖ ص 3)

 . 104لْح٘  1 أغاىٔس ؾْٔخٕ يف أعالو اسطمني ، قطٗ العني يف 109، ةؿئف األمساع ص  1/62( بلْغ األماىٕ 4)

 . 269لْح٘  8، بلْغ األماىٕ  21لْح٘  1، فتح العالو  1/177( بلْغ األماىٕ 5)

 . 25لْح٘  1، فتح العالو  2/1019، أعالو املكٔني  1/64( بلْغ األماىٕ 6)

ــعْزٓني      159، ةؿــئف األمســاع ص    3/309، أعــالو اس ـــاظ    2/885( أعــالو املكــٔني   7) ع٘ األزبــاٛ ّالكتــاب الػـ ـْـ ، مْغـ

 . 161، ٍسٚ الػاضٖ إىل أغاىٔس الؿٔذ األىصاضٖ ص  17، مكسم٘ اجلْاٍط الخنٔي٘ ص  3/192

 . 217، ةؿئف األمساع ص  2/733، أعالو املكٔني  1/27( بلْغ األماىٕ 8)

 . 166األىصاضٖ ص ، ٍسٚ الػاضٖ إىل أغاىٔس  35لْح٘  1، فتح العالو  219( ةؿئف األمساع ص 9)
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18 -  ٞ ٞ اهفٔ ، اهعتًر جِرذاْ  برّ   ذظرني برّ   أمحرذ برّ   اهؼرٚ  اهظرٚذ طرامل    ، اًر

 . (1)ٓر1395املت٘فٟ يف  ، اهعوٜ٘ احلظٚين

 . (2)اهؼٚ  ؿا  اهقطاْ - 19

إدسٙرررع  برررّ  عبرررذ اهللبرررّ  ذلٌرررذبرررّ  اهؼرررٚ  ؿرررا   ، اهفقٚررٕر ، اهعتًرررٞ - 20

 . (3)ٓر1379اهلوِتين امللٛ املت٘فٟ يف 

21 -  ٞ ذلٌررذ بررّ  ظ اهؼرٚ  عبررذ احلفررٚظ  احلرراف ، اهلرربم ، ا ررذث ، اهعتًر

 . (4)ٓر1383املت٘فٟ يف عاَ  ، عبذ اهلبم اهفاطٛبّ  اهطآش

 . (5)ؿذٙ بّ  اهؼٚ  عبذ اهشمحّ - 22

 . (6)عبذ اهقادس اثُباسٜ اهضبٚذٜبّ  اهؼٚ  اهظٚذ عبذ اهشمحّ - 23

24 -  ٞ اهـررذٙ  اهغٌرراسٜ  بررّ  ذلٌرذ بررّ  اهظررٚذ عبرذ اهعضٙررض   ، ا ررذث ، اهعتًر

 . (7)ٓر1418ٟ يف املت٘ف

 . (8)ذظني إمساعٚى ساٖٗبّ  اهؼٚ  عبذ اهفتا  ، اهفقٕٚ ، اهعتًٞ - 25

ذلٌرذ بوفقٕٚر   برّ   أمحرذ برّ   املشػرذ اهظرٚذ عبرذ اهقرادس     ، اهفقٕٚ ، اهعتًٞ - 26

 . (9)ٓر1382باعوٜ٘ املت٘فٟ يف 

 . (10)ذظّ خ٘جٕ احلٌـٛبّ  عبذ اهقادس - 27

28 -  ٞ كشاًرٞ اهلل اهباراسٜ احلِفررٛ   برّ   برذ اهقررادس اهؼرٚ  ع  ، اثدٙر   ، اهعتًر

 . (11)ٓر1420اهشابغٛ املت٘فٟ يف 

                                                                 

 . 431، ةؿئف األمساع ص  37لْح٘  1( فتح العالو 1)

 . 206( شكطِ األغتاش عنط عبس اجلباض أىُ ٓكطأ للؿٔذ يف اسلك٘ غم ّةطاجه ص 2)

غ األمــاىٕ   3) ، قــطٗ العـني يف أغــاىٔس ؾــْٔخٕ يف أعــالو       247، ةؿــئف األمســاع ص    2/247، أعــالو املكـٔني    1/23( بلْـ

 . 194ْح٘ ل 1اسطمني 

 . 91لْح٘  1، فتح العالو  208لْح٘  8، بلْغ األماىٕ  272، ةؿئف األمساع ص  1/188( بلْغ األماىٕ 4)

 . 206( غم ّةطاجه ص 5)

 . 20لْح٘  1( املْاٍا اجلعٓل٘ 6)

 . 431، ةؿئف األمساع ص  185، ٍسٚ الػاضٖ إىل أغاىٔس األىصاضٖ ص  56لْح٘  1( فتح العالو 7)

 . ىٕ بصلك ّقس شكط شلك يف كتابُ املصاعس الطآّ٘( أخرب8)

 . 20لْح٘  1، املْاٍا اجلعٓل٘  314( ةؿئف األمساع ص 9)

 . 20لْح٘  1( املْاٍا اجلعٓل٘ 10)

 . 192، ٍسٚ الػاضٖ إىل أغاىٔس األىصاضٖ ص  57لْح٘  1( فتح العالو 11)
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فٟ يف     بّ  اهؼٚ  عبذ اهلل ، اهفقٕٚ ، اهقاكٛ - 29 إبرشآٍٚ املغشبرٛ امللرٛ املت٘ر

 . (1)اهقاكٛ با لٌٞ اهؼشعٚٞ مبلٞ ةصَ اهؼٚ  عٌش ، ٓر1394

ٙ  اهغٌاسٜ املت٘فٟ اهـذبّ  ذلٌذبّ  اهؼٚ  عبذ اهلل ، ا ذث ، اهعتًٞ - 30

 . (2)ٓر1413يف 

 . (3)ذلٌذ املظشذٛ اهـِعاُٛبّ  عبذ اهلل ، اهقاكٛ ، اهفقٕٚ ، اهعتًٞ - 31

ذلٌررذ غرراصٜ امللررٛ   بررّ  اهؼررٚ  عبررذ اهلل  ، املظررِذ  ، ا ررذث ، اهعتًررٞ - 32

 . (4)ٓر1365احلِفٛ املت٘فٟ يف 

 . (5)ًـطفٟ اهـقش املذُٛبّ  اهؼٚ  اهظٚذ عثٌاْ - 33

طعٚذ ذلٌذ ػاكش احلظرٚين اهباراسٜ   بّ  اهؼٚ  عـٌأل اهلل ، اهعتًٞ - 34

 . (6)ٓر1366املت٘فٟ يف 

س  بّ  اهؼٚ  اهظٚذ عقٚى - 35 ٓاػٍر محرذٜ احلشٙرشٜ ةصَ اهؼرٚ      برّ   ذلٌرذ ُ٘ر

ّ عؼشّٙ عاًاً ٗكاْ ٙوق  بعلاص اهؼٚ  هؼذٝ ذشؿٕ عوٟ خذًٞ  أكثش ً

 . (7)ٓر1417ػٚإ ٗاهقٚاَ رقٕ ت٘يف يف 

عبرذ اهعضٙرض املراهلٛ    برّ   عبراغ برّ   ا ذث اهؼٚ  اهظٚذ عوٜ٘ ، هعتًٞا - 36

 . (8)ٓر1391احلظين املت٘فٟ يف 

 . (9)احلٌـٛ(  عْٚ٘ اهظ٘د ) عبذ اهغينبّ  اهؼٚ  عوٛ - 37

 . (10)عٌش اهعقٚوٛ اهـً٘اهٛبّ  اهؼٚ  عوٛ - 38

                                                                 

 . -اِ اين ضع -بً حمنس مػطبٕ  ( أخربىٕ بصلك ابً أخُٔ السكتْض أمحس1)

 . 59لْح٘  1، فتح العالو  431، ةؿئف األمساع ص  136لْح٘  8( بلْغ األماىٕ 2)

 . 20لْح٘  1( املْاٍا اجلعٓل٘ 3)

ــٔني   4) ــطاجه ص    2/704( أعــالو املكـ ــم ّةـ ــالو اس ــاظ    202، غـ ــالو    4/87، أعـ ــتح العـ ـ٘ـ   1، فـ ــني يف    199لْحـ ــطٗ العـ ، قـ

 . 233٘ لْح 1أغاىٔس ؾْٔخٕ مً علناٛ اسطمني 

 . 20لْح٘  1( املْاٍا اجلعٓل٘ 5)

 . 203لْح٘  8، بلْغ األماىٕ  362لْح٘  2( قطٗ العني يف أغاىٔس ؾْٔخٕ يف أعالو اسطمني 6)

 . -ضعاِ اين  -( أخربىٕ بصلك ابيُ الػٔس حمنس عكٔظ اسطٓطٖ 7)

ــٔني   8) ع٘ األزبــاٛ ّالكتـــا    384، ةؿــئف األمســـاع ص    2/830( أعــالو املكـ ـْـ غ األمـــاىٕ    3/146ب الػــعْزٓني  ، مْغـ ـْـ ، بلـ

1/36 . 

 . 20لْح٘  1( املْاٍا اجلعٓل٘ 9)

 . 20لْح٘  1( املْاٍا اجلعٓل٘ 10)
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 . (1)ٓر1391عبذ اجلباس املت٘فٟ يف بّ  اهؼٚ  املبسخ عٌش - 39

فٟ  بّ  عوٛبّ  اهظٚذ ذلظّ ، اهعتًٞ ، اهؼٚ  - 40 عبذ اهشمحّ املظاٜٗ املت٘ر

 . (2)ٓر1354يف 

41 -  ٞ ٍ     ، املظرِذ  ، ا رذث  ، اهعتًر طرعذ اهلل  برّ   املقرشئ اهؼرٚ  ذلٌرذ إبرشآٚ

 . (3)ٓر1389اخلتين املت٘فٟ يف 

عبرذ اهلربم اهلتراُٛ    برّ   ذلٌرذ بّ  اهؼٚ  اهظٚذ ذلٌذ اهباقش ، اهعامل - 42

 . (4)ٓر1384ٟ يف املت٘ف

43 -  ٞ ٛ   ، ا ررذث ، اهعتًر احلظررني بررّ  اهتبرراُٛبررّ  املرربسخ اهؼررٚ  ذلٌررذ عشبر

 . (5)ٓر1390اهظطٚفٛ املت٘فٟ يف 

ذلٌرذ ذظرني اهلتبررٛ    برّ   اهؼٚ  اهظٚذ ذلٌذ أًني ، اهِرٜ٘ ، اهعتًٞ - 44

 . (6)ٓر1404احلظين املت٘فٟ يف 

عبرذ اهرشمحّ اهقوِبراٜٗ    برّ   عبرذ اهغرين  برّ   اهؼٚ  ذلٌذ ذظرني  ، اهعتًٞ - 45

 . (7)اجلاٜٗ

 . (8)ٓر1378اهظٚذ ذلٌذ بآش اهذبا  املت٘فٟ يف  ، اهؼٚ  - 46

ّ  اهؼٚ  اهظٚذ ذلٌذ ، املبسخ ، اهعتًٞ - 47 ٟ صباسٝ اهـِعاُٛ بّ  ذلٌذب حيٚ

 . (9)ٓر1380املت٘فٟ يف 

 . (10)ذلٌ٘د احلٌابٛ اثصٓشٜبّ  اهظٚذ ذلٌذ ، اهؼٚ  اهعتًٞ - 48

                                                                 

 . 2/253، مْغْع٘ األزباٛ ّالكتاب الػعْزٓني  2/698( أعالو املكٔني 1)

 . 1/25، بلْغ األماىٕ  293، غم ّةطاجه ص  2/882، أعالو املكٔني  446( ةؿئف األمساع ص 2)

 . ، ةطمج٘ ّالسٖ البيُ حمنس حئٙ اخلـتـت 1لْح٘  1( فتح العالو 3)

 . 107( ةؿئف األمساع ص 4)

 . 357لْح٘  2، قطٗ العني  68لْح٘  1، فتح العالو  1/35( بلْغ األماىٕ 5)

 . 13لْح٘  1، فتح العالو  325، السلٔظ املؿم ص  431، ةؿئف األمساع ص  1/37( بلْغ األماىٕ 6)

 . 1/31، بلْغ األماىٕ  2/736، أعالو املكٔني  76( ىخط الػطض لْح٘ 7)

 . 1/423، أعالو املكٔني  282، غم ّةطاجه ص  1/289( أعالو اس اظ 8)

 . 1/96( بلْغ األماىٕ 9)

 . 20لْح٘  1( املْاٍا اجلعٓل٘ 10)
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ٛ    ، ا ررذث  ، اهعتًررٞ - 49 جعفررش  بررّ   ذلٌررذ بررّ  اهفقٚرٕر اهظررٚذ ذلٌررذ امللرر

 . (1)ٓر1393اهلتاُٛ املت٘فٟ يف 

س   ، اهعتًٞ - 50 ٓرتي امللرٛ املراهلٛ    برّ   طرٚف برّ   ا ذث اهؼٚ  ذلٌرذ ُ٘ر

 . (2)ٓر1407املت٘فٟ يف 

ذلٌرذ عٚظرٟ   برّ   ًظِذ اهعـش اهؼٚ  ذلٌرذ ٙاطرني   ، ا ذث ، اهعتًٞ - 51

 . (3)ٓر1410ملت٘فٟ يف اهفاداُٛ ا

ٟ      ، اهعتًٞ ، اإلًاَ - 52 ْ برّ   اهفقٕٚر اهقاكرٛ اهؼرٚ  ذلٌرذ حيٚر عبرذ  برّ   أًرا

 . (4)ٓر1387املت٘فٟ يف  ، اهلل اهلت  احلِفٛ

ذلٌذ صكشٙا اهبِ٘سٜ بّ  اهؼٚ  اهظٚذ ذلٌذ ٙ٘طف ، ا ذث ، اهعتًٞ - 53

 . (5)ٓر1397احلِفٛ املت٘فٟ يف 

 . (6)اْ رلذَٗ اهبااسٜعثٌبّ  اهؼٚ  رلتاس - 54

 . (7)أب٘ طٚف احلٌاًٛ اهؼٚ  ًـطفٟ - 55

 ٓررزٖ تررشاجٍ بعررخ اهعوٌررا١ اثجررت١ اهررزّٙ تتوٌررزٗا عوررٟ ٙررذٜ اهؼررٚ  عٌررش          

ٞ     -سمحٕ اهلل  - ٗإة فرإُٛ قرذ ابوعرأل     ، ٗتشكأل اهلرثم ًرٍِٔ خؼرٚٞ اإلباهر

ا خرت     ، عوٟ دفاتش املذسطٞ اهـ٘هتٚٞ ي ف٘قفأل عوٟ أمسا١ اهطرتب اهرزّٙ ختشج٘ر

ٗٓزا ٙذي عوٟ كثرشٝ بتبٕر اهرزّٙ     ، فتٝ تذسٙع اهؼٚ  يف املذسطٞ فبوغ٘ا امل٣ان

 . اُتفع٘ا بٕ فحضاٖ اهلل عّ اهعوٍ ٗبتبٕ خم اجلضا١

 : مؤلفاةُ

مل ٙرزكش هٕر إة ثبترًا ؿرغمًا      -سمحٕر اهلل   -كى ًّ ترشجٍ هوؼرٚ  عٌرش    

 .(  إلاب رٜٗ اهعشفاْ ببعخ أطاُٚذ عٌش محذاْ ) مساٖ
                                                                 

 . 77لْح٘  1، فتح العالو  1/132، بلْغ األماىٕ  512( ةؿئف األمساع ص 1)

 . 431، ةؿئف األمساع ص  82لْح٘  1( فتح العالو 2)

، ةؿــئف   207، ٍــسٚ الػـاضٖ إىل أغــاىٔس األىصـاضٖ ص      170( مًـ أعـالو الكــطٌ الطابـع عؿــط ّاخلـامؼ عؿـط ص        3)

 . 8األمساع ص 

 . 1/230، أعالو املكٔني  77، ىخط الػطض لْح٘  398( السلٔظ املؿم ص 4)

 . 86لْح٘  1( فتح العالو 5)

 . 20لْح٘  1املْاٍا اجلعٓل٘  (6)

 . 20لْح٘  1( املصسض الػابل 7)
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ٕ  اقتـرش  ؿغمًا ثبتًا إة تعاىل اهلل سمحٕ ٙـِف ٗمل : طعٚذ ذلٌ٘د ٙق٘ي ٟ  فٚر  عور

 . (1)تعاىل اهلل سمحٍٔ اهربصزلٛ أمحذ ٗاهظٚذ اهلتاُْٚ٘ اهثتثٞ ٍٗٓ ػٚ٘خٕ بعخ

ٗٓرزا اهثبررأل اهرزٜ ركررش ببررع يف ًلرٞ امللشًررٞ يف ًطبعرٞ اةقتـرراد عرراَ        

 . ٓر ٗمل ُٙعرذ ببع1367ٕ

ي هلررين بفلررى اهلل ٗقفررأل عورر    ٟ كترراب هوؼررٚ  مل ٙظرربقين إهٚرٕر أذررذ    أقر٘ر

فإُٛ أثِا١ ابتعٛ عوٟ رلط٘بان اهؼرٚ  يف ًلتبرٞ املورم     ، ٗاهفلى هلل ٗذذٖ

    ٍ ط لرأل سقر دلٌ٘عرٞ رلط٘بران   (  127 ) عبذ اهعضٙض باملذِٙٞ ٗقفأل عورٟ رلط٘ر

ٗقذ كت  عوٕٚر ًرزكشان اهؼرٚ  عٌرش     (  2445 ) اهؼٚ  عٌش محذاْ اهشقٍ اهعاَ

ٜ ً٘اكرٚع     10×  16تظع ٗياُني ٗسقرٞ ًقراغ   محذاْ ٗاملاط٘ط ٙقع يف  ٗٓ٘ر حي٘ر

َ      ، ًِٔا ًا ٙتعو  بتفظم بعخ احٙران  ، ػتٟ  ، ًِٗٔرا ًرا ٙتعور  بربعخ اثذلرا

ّ اهلت  ً ٝ ٗبعلٔا يف عوَ٘ ػتٟ ٗفِْ٘ رلتوفٞ  ، ٗبعلٔا يف ركش ف٘ا٢ذ ًِتقا

ٗقذ قاسُأل بني خرو ٓرزٖ املرزكشان ًرع بعرخ اإلجراصان        ، ٗقذ دْٗ خبو ًغشبٛ

ٞ   اه  ٗٓرزٖ املرزكشان ٓرٛ كِاػٕر عورٟ       . كتبأل خبو اهؼٚ  فلاُرأل ًتطابقر

ٗاهلتراب ٙظررتر  أْ   ، عرشب اهعوٌرا١ دْٗ بٔررا اهؼرٚ  ف٘ا٢ررذ ٗفشا٢رذ ابورع عوٚٔررا      

 . دلٚ  مسٚع إُٕ هزهم ٙ٘فقين أْ اهلل ٗأطأي ًِٕ اةطتفادٝ هٚتظِٟ ٗخيشد حيق 

 : اٍتنامُ بالكتا

ْ عوررٟ اهلترر    هقرذ كرراْ اهؼررٚ  عٌررش ًررّ اهعوٌررا١ اثفررزار      اهررزّٙ حيشؿر٘ر

 . ٗاقتِا٢ٔا ٗاةُتفامل بٔا ٗهقذ عشب رهم عّ اهؼٚ 

ٗهٕر ػرغف عظرٍٚ     : -سمحٕر اهلل   -ٙق٘ي توٌٚزٖ اهظٚذ أب٘ بلش احلبؼرٛ  

فورزهم اجتٌعرأل هذٕٙر ًلتبرٞ جاًعرٞ       ، ًٌٔا بوغ ئِرا  ،  ٌع اهلت  اهِفٚظٞ

 . (2)هِفا٢ع ًّ اهلت  اجلوٚوٞ

كاْ اهؼٚ  عٌش عوٟ ًعشفٞ  : اهذّٙ قا٢ًت ٗٙبكذ ٓزا اهؼٚ  ذلٌذ رلتاس

  ٞ ٗأذٚاُرررًا ٙظتِظررر  اهلتررر  ملؼررراخيٕ    ، كررربمٝ باهلتررر  املاط٘برررٞ ٗاملطب٘عررر

 . (3)ٗثؿرابٕ ًّ ًلتبٞ عاسب ذلٌأل احلظين باملذِٙٞ املِ٘سٝ
                                                                 

 . 432( ةؿئف األمساع ص 1)
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ٗقذ ركش اثطتار عٌش عبذ اجلباس أْ اهؼٚ  كاْ ٙؼتٜ كى كتراب ًرّ   

 . (1)املبهفان اهقذ ٞ ةطٌٚا اخلطٚٞ

عوررٟ  ، ٙتراجش أذٚاُررًا يف ٓرزٖ اهلتر     -سمحٕر اهلل   -ٗقرذ كراْ اهؼررٚ    

ٝ كثم ًّ اهعوٌا١ جيعى رهم عًُ٘ا هٕ عوٟ ًتطوبان احلٚاٝ ٗخاؿٞ أْ هوؼٚ   عاد

مما حيتاد إىل اإلُفاق ًٗع رهم فقرذ   ، أطشٝ ٗكاْ بٚتٕ ًقـذ اهعوٌا١ ٗاهطتب

 . خوف اهؼٚ  ًلتبٞ عظٌٚٞ ذ٘ن املطب٘عان ٗاملاط٘بان

ٗٓرٛ ًورقرٞ    -سمحٕر اهلل   -ٗقرذ ٗقفرأل عورٟ ًلتبرٞ اهؼرٚ  عٌرش        : قورأل 

سٝ     ٗامللتبرٞ ًظررحوٞ كررٌّ امللتبرران    ، مبلتبرٞ املوررم عبررذ اهعضٙرض باملذِٙررٞ املِر٘ر

 . امل٘ق٘فٞ

ًقظٌٞ يف ًلتبرٞ املورم عبرذ اهعضٙرض إىل      -سمحٕ اهلل  -ًٗلتبٞ اهؼٚ  

ٗٙبوغ دلٌ٘مل  ، ٞٗٓ٘ ذلف٘  كٌّ املاط٘بان اهعاً ، قظٌني قظٍ املاط٘بان

ط       اب   ، رلط٘بران ًلتبررٞ اهؼرٚ  عٌررش ٗاذررذًا ٗثتثرني ًٗا٢ررٞ رلط٘ر تؼررٌى أبر٘ر

اهفقرٕر  -اثدعٚرٞ ٗاثركراس    -اهظرمٝ   -اهتفظررم  -كرثمٝ ًِٔرا اهقرشا١ان    

اعظ  -اهفقٕر املرراهلٛ   - ٗغررم رهررم   ، اجملرراًٚع -املِطرر   -اهوغررٞ  -املر٘ر

 145 - 133ا١ ًّ اهـفرٞ ٗقذ ابوعأل عوٚٔا ٗٓٛ ًظحوٞ يف اهظحى اهعاَ ابتذ

 .(  دلٌ٘عٞ عٌش محذاْ ) لأل عِ٘اْ

دٝ    787ٗعررذد كتبٔرا   ، ٗاهقظٍر اهثراُٛ قظرٍر املطب٘عران    كتابررًا ٗٓرٛ ً٘جر٘ر

قظٍ امللتبان امل٘ق٘فٞ ٗقذ ابوعأل عوٚٔا ٗقذ كت   ، باهذٗس اهثاُٛ ًّ امللتبٞ

 هٕر  محذاْ ا شطٛ املرذُٛ كراْ اهلل  بّ  ًوم فقم سبٕ عٌش ))عوٟ بعخ اهلت  

 . (( ًعًِٚا

سٝ       ٗقذ أحلقأل ًلتبٞ اهؼٚ  مبلتبٞ املوم عبرذ اهعضٙرض اهعاًرٞ باملذِٙرٞ املِ٘ر

ٗٓٛ ًلتبرٞ قٌٚرٞ فٚٔرا ًرّ ُفرا٢ع اهلتر  ًرا ٙرذي عورٟ آتٌراَ            ، ٓر1403عاَ 

ٗا افظٞ عوٚٔرا ٗٓرزٖ امللتبرٞ احْ ًرّ      ، اهؼٚ  باهلت  ٗذشؿٕ عوٟ اقتِا٢ٔا

ٗأْ ٙعورٛ دسجترٕر يف   ، ٕ أْ ِٙفررع بٔرا اهؼرٚ   اهـرذقان اجلاسٙرٞ ُظرأي اهلل طربراُ    

 . آًني ًعٍٔ جيعوِا ٗأْ ٗاهـاحلني ٗاهؼٔذا١ ٗاهـذٙقني باهِبٚني ٙورقٕ ٗأْ ، اجلِٞ
                                                                 

 . 207( غم ّةطاجه ص 1)
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 : حياٛ العلناٛ علُٔ

 : -سمحرٕر اهلل  -ذلٌررذ غرراصٜ امللررٛ  بررّ  قرراي اهؼررٚ  اهعتًررٞ عبررذ اهلل  

ّ  اهؼرٚ  عٌررش  ّ  محررذاْ بر ْ  بررّ عٌررش بر ٞ  ، ا شطررٛ محرذا  ا ررذث ، اهفاكررى ، اهعتًر

ٞ  احلررشاَ باملظررحذ  املررذسغ ، اث ررى  اجلوٚررى اهلاًررى  ٗاهفٔاًررٞ ، اثكٌررى  ٗمبذسطرر

(1)اهـ٘هتٚٞ
 . 

 : -سمحرٕر اهلل  -ذلٌررذ عٚظررٟ اهفرراداُٛ  برّ   ٗقراي اهؼررٚ  ذلٌررذ ٙاطررني  

 ٞ  ، قررشٝ اهعررني  ، اهؼررٍٔ ، اهعٌررذٝ ، املظررِذ ، اهفقٚرٕر ، اثثررشٜ ، ا ررذث ، اهعتًر

 ، ٗأبر٘ر ًاهررم  ، طررٚذٜ اهؼررٚ  أب٘ر ذفررف   ، اهؼرشٙفني  اهؼرٔم مبرررذث احلررشًني  

 . (2)امللٛ ، اهؼٚ  محذاْ ا شطٛ اهتُ٘ظٛ ثٍ املذُٛبّ ا عٌش

َ  : -سمحٕ اهلل  -أمحذ احلبؼٛ اهعوٜ٘ بّ  ٗقاي اهظٚذ أب٘ بلش  ، اإلًرا

بررّ   عٌررش ، ٗأبر٘ر ًاهررم  ، ٗأبر٘ر ذلٌررذ  ، أبر٘ر ذفررف  ، ذلررذث احلررشًني  ، اهعتًررٞ

 . (3)اْ ا شطٛ املذُٛ امللٛمحذبّ  محذاْ ابّ عٌش

 : -سمحٕر اهلل   -اهـذٙ  اهغٌاسٜ بّ  ذلٌذبّ  ٗقاي اهؼٚ  اهظٚذ أمحذ

ٜ ، اثثررشٜ ، اهشاٗٙررٞ ، املظررِذ ، اهعتًررٞ يف ، اهِرر٘ر بررّ  أبر٘ر ذفررف عٌررش  ، اهـر٘ر

 . (4)املذُٛ ، محذاْ ا شطٛ اهتُ٘ظٛبّ  عٌشبّ  محذاْ

ّ  ٗقاي اهؼٚ  عبذ اهفتا  اهؼٔم  ، اهعتًٞ : -ٕ اهلل ذفظ -ذظني ساٗٝ ب

 . (5)محذاْ ا شطٛبّ  مبرذث احلشًني ًٗظِذٌٓا أب٘ ذفف عٌش

د طرررعٚذ     ، اهعتًررررٞ : -ذفظررٕر اهلل   -ذلٌرررذ ممرررذٗ    بررررّ  ٗقررراي ذلٌرر٘ر

اهشاٗٙررٞ   ، اثسٙرر   ، اثدٙرر   ، ذلررذث احلررشًني اهؼررشٙفني   ، اهفاكررى  ، اهلاًررى

 . (6)ظٛ ثٍ املذُٛ املاهلٛمحذاْ ا شطٛ اهتُ٘بّ  اهثقٞ اهثبأل عٌش ، املظِذ

                                                                 

 . 45( ىخط الػطض لْح٘ 1)

 . 116لْح٘  2( فتح الطب اجملٔس فٔنا ألؾٔاخٕ مً فطاٜس اإلجاظاج ّاألغاىٔس اجلعٛ 2)

 . 310( السلٔظ املؿم ص 3)

 . 200( البخط العنٔل اجلعٛ األّل لْح٘ 4)

 . 25( املصاعس الطآّ٘ إىل األغاىٔس ّالكتا ّاملتٌْ املطضٔ٘ ص 5)

 . 426( ةؿئف األمساع ص 6)
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 : -سمحررٕر اهلل  -ذلٌررذ اثسكررراُٛ  برررّ  أمحررذ برررّ  ٗقرراي اهؼرررٚ  ؿررا   

محرذاْ ا شطرٛ اهتُ٘ظرٛ ثٍر     برّ   اهؼٚ  عٌش ، ا ذث اهؼٔم ، اهعتًٞ اجلوٚى

 . (1)املذُٛ املاهلٛ

                                                                 

 . 95لْح٘  1( فتح العالو 1)
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 : ّفاةُ

ٗملا تقذَ يف اهظّ ٗكعفأل ق٘تٕر ؿراس أغور      : قاي اهؼٚ  أب٘ بلش احلبؼٛ

هتٚٞ ٗهرضَ داسٖ    إقاًتٕ ب ٗملرا كراْ يف املذِٙرٞ     ، املذِٙٞ املِ٘سٝ ٗترشن اهترذسٙع باهـ٘ر

ٕ     1368طرِٞ   اس سبرر ٗكراْ رهررم يف   ، ٓرر أهضًرٕر املرشض اهفررشاؾ إىل أْ اُتقرى إىل ج٘ر

ٗػٚعأل جِاصتٕ يف عؼا١  ، عـش َٙ٘ اثسبعا١ تاطع ػٔش ػ٘اي ًّ اهعاَ املزك٘س

ٜ بعرذ ؿررتٝ    ُٗؿروٛ عوٚرٕر   ، هٚورٞ اخلٌرٚع عاػررش اهؼرٔش املررزك٘س     باملظرحذ اهِبر٘ر

 . آًني (1)اهعؼا١ ٗدفّ باهبقٚع تغٌذٖ اهلل بشمحتٕ ٗأطلِٕ فظٚح سك٘إُ

قوأل ٗقذ كاْ عٌشٖ سمحٕ اهلل ذ٣ِٚز قذ بوغ اهظادطٞ ٗاهظبعني قلآا يف 

 . ُؼش اهعوٍ ٗتعوٍٚ اهطتب فحضاٖ اهلل عّ اهعوٍ ٗأٓوٕ خم اجلضا١ آًني

 : ضّآيت عيُ ّاةصالٕ بُ

 : ٕ مجٚع ًاهٕ ًّ ًشٗٙان ًٗظوظتن ٗأثبان عّ كى ًّأسٜٗ عِ

ذلٌررذ بررّ  ا ررذث اهؼرٚ  ذلٌررذ ٙاطرني    ، اإلًرراَ ، ػرٚاٛ ًظررِذ اهعـرش   - 1

 . -سمحٕ اهلل  -عٚظٟ اهفاداُٛ امللٛ 

اهـررذٙ   بررّ   ذلٌررذ بررّ   اهؼررٚ  اهظررٚذ عبررذ اهلل    ، ػررٚاٛ ذلررذث املغررشب   - 2

 . -سمحٕ اهلل  -اهغٌاسٜ 

ٜ بررّ  اهؼررٚ  عبررذ اهقررادس  ، ًررٞاهعت ، ػررٚاٛ ا ررذث  - 3  كشاًررٞ اهلل اهبارراس

 . -سمحٕ اهلل  -

ذفظٕر اهلل   -ذظني ساٖٗ بّ  اهؼٚ  عبذ اهفتا  ، اهعتًٞ ، ػٚاٛ اهفقٕٚ - 4

- . 

 خالص٘ ّىتاٜ 

 . اهلحشٜ عؼش اهشابع اهقشْ ختي اهؼشٙفني احلشًني يف اهعوٌٚٞ احلشكٞ اصدٓاس - 1

ٌٍ يف اهِؼاط اهعوٌٛ ختي توم اهفتٝ كاْ هظٔ٘س املذاسغ اثٓوٚٞ أ - 2 ثٌش عظٚ

ٞ مما أثش٠ احلشكٞ اهعوٌٚٞ كثمًا ٞ اهفت  ٗاهـ٘هتٚ  . ٗاه  متثوأل يف ًذسط
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ذٚث ُٙعررذاْ اجلراًع    ، ٙعترب احلشًاْ اهؼشٙفاْ ًـذسّٙ ًّ ًـادس اهعوٍ - 3

ٞ عوٟ ًظت٠٘ اهعامل اإلطتًٛ ختي  ٞ اه  أثشن يف احلشكٞ اهعوٌٚ ٗاجلاًع

 . اهفتٝتوم 

ٗعقرذ   ، اُتؼاس اهعوٌا١ اإلجت١ ٗاجلٔابزٝ اهفـرا١ يف احلشًني اهؼرشٙفني  - 4

ْ إهررٍٚٔ ًررّ      ، احلوقران اهعوٌٚررٞ يف طرا٢ش اثٗقرران    ممررا جعرى اهطررتب ٙشذو٘ر

 . أقطاس اهعامل اإلطتًٛ

ًرررّ اهعوٌرررا١   -سمحررٕر اهلل  -محرررذاْ ا شطرررٛ  برررّ  ٙعرررذ اهؼرررٚ  عٌرررش   - 5

ٍٔ هوعوٍر ٗبتبٕر ممرا كراْ هٕر اثثرش اهلربم يف        اجلٔابزٝ اهرزّٙ برزه٘ا أٗقرات   

 . اُتؼاس ؿٚتٕ ٗسذوٞ اهطتب إهٕٚ

اهشذوٞ يف بو  احلذٙث ًرّ اهظرٌان اهبراسصٝ هعوٌرا١ احلرذٙث طروفًا ٗخوفرًا         - 6

 . ٗجي  اةٓتٌاَ بٔا ٗإعطا٢ٔا اهعِاٙٞ اهتاًٞ

7 -     ْ اهشابرع   ٙعذ اهؼٚ  عٌش ًّ اهثتثٞ اهزّٙ اُتٟٔ إهرٍٚٔ عو٘ر اإلطرِاد يف اهقرش

ٜ  ، ٍٗٓ اهؼٚ  ًت إبشآٍٚ اهل٘ساُٛ . عؼش  ، ٗاهؼٚ  فا  ذلٌذ اهظرآش

 . ٗاهؼٚ  عٌش

احلشق ٗاإلختق ٗاهت٘اكرع ٗاهضٓرذ اهرزٜ متثرى يف ػاـرٚٞ اهؼرٚ  ممرا         - 8

 . صادٖ ذلبٞ عِذ بتب اهعوٍ

ٙعذ اهؼٚ  ذلذث احلشًني اهؼشٙفني ٗٓ٘ر هقر  عظرٍٚ ُاهٕر رشؿٕر ٗبزهٕر        - 9

 . تٕ إىل ُؼشٖ يف كى ًلاْ سذى إهٕٚ أٗ ذى بٕهوعوٍ ًٗظاسع

ت٘جٕٚ اهذساطان إىل دساطٞ احلشكٞ اهعوٌٚٞ يف احلشًني اهؼشٙفني ختي  - 10

 . ٗرهم هقوٞ اهذساطان ذ٘ي ٓزا امل٘ك٘مل ، اهقشْ اهشابع عؼش اهلحشٜ

ٗاختٚراس املؼراٙ  اثكفررا١    ، إعرادٝ اةٓتٌراَ روقران اهتررذسٙع براحلشًني     - 11

د حلوقرران احلررشًني امللاُررٞ      هلررزا اهعٌررى  اجلوٚررى ٗتفررشغٍٔ هلررزا اهعٌررى هتعر٘ر

 . اهت٢قٞ بٌٔا ًع ًِح اهطتب اإلجاصان اهعوٌٚٞ عِذ اةُتٔا١

َ اهر  كرادن أْ تِرذثش       - 12 اةٓتٌاَ باملظوظتن ٗاثثبان فإْ ٓزا ًرّ اهعو٘ر

 . عِذ بتب اهعوٍ هقوٞ اهعِاٙٞ بٌٔا
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ني  اًعٞ أَ اهقرش٠ إىل دساطرٞ إعرادٝ    ت٘جٕٚ ًعٔذ خادَ احلشًني اهؼشٙف - 13

 . احلوقان ٗف  اثطع اهعوٌٚٞ احلذٙثٞ هٚتظِٟ اةطتفادٝ اهتاًٞ ًِٔا

إجياد ًِح هطتب اهعوٍ ًّ اهعامل اإلطتًٛ هوذساطٞ يف ذوقان احلشًني  - 14

 . اهؼشٙفني كٌا كاْ يف اهظاب  ثٍ ع٘دتٍٔ إىل بتدٍٓ هِٚؼشٗا اهعوٍ بٔا

ط هوعوٌررا١ ٗاطررتاشاد اهِفررا٢ع     أٌٓٚررٞ اهبرررث   - 15 يف اهررتاث اهعوٌررٛ املاطر٘ر

 . اهعوٌٚٞ ٗاملظاسعٞ إىل لقٚقٔا ٗإخشاجٔا هترـى بٔا اةطتفادٝ اهلاًوٞ

إْ كررثمًا ًررّ اهررتاث اهعوٌررٛ هعوٌررا١ احلررشًني اهؼررشٙفني ًررا صاي ذبررٚع       - 16

 . امللتبان اهعوٌٚٞ ٗحيتاد إىل ًّ ٙبرث عِٕ ٗخيشجٕ هطتب اهعوٍ

ٚف املشاكض اهعوٌٚٞ  اًعٞ أَ اهقرش٠ ٗاجلاًعرٞ اإلطرتًٚٞ باهبررث     تلو - 17

عرّ املاط٘برران ٗاهقٚراَ بترقٚقٔررا ٗإخشاجٔررا هطرتب اهعورٍر فٔرزا ًررّ أجررى        

 . اثعٌاي اه  ِٙبغٛ اةٓتٌاَ بٔا

ٙش     - 18 تظٔٚى اإلجشا١ان اهشمسٚٞ يف ًشاكض اهبرث ٗامللتبران اهعاًرٞ هتـ٘ر

 . تفادٝ ًِٔااملاط٘بان ٗاةبتمل عوٚٔا ٗاةط
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 املصازض ّاملطاجع

تأهٚف اهؼٚر    ، إلاب اإلخ٘اْ باختـاس ًطٌح اه٘جذاْ يف أطاُٚذ اهؼٚ  عٌش محذاْ - 1

ٞ داس اهبـا٢ش ، ذلٌذ عٚظٟ اهفاداُٛبّ  ذلٌذ ٙاطني  . ٓر1406 ، اهطبعٞ اهثاُٚٞ ، ببع

ٛ      ، أعتَ احلحاص - 2 طبعرٞ اثٗىل  اه ، ًطرابع داس اهربتد   ، ترأهٚف اهؼٚر  ذلٌرذ عورٛ ًغشبر

 . ٓر1414

3 -      ٜ بّر   ترأهٚف عبرذ اهلل   ، أعتَ امللٚني ًّ اهقشْ اهتاطرع إىل اهقرشْ اهشابرع عؼرش اهلحرش

اهطبعٞ  ، ببعٞ ًبطظٞ اهفشقاْ هوتاث اإلطتًٛ ، عبذ اهشذٍٚ املعوٌٛبّ  عبذ اهشمحّ

 . ٓر1421اثٗىل 

 . ٓر1414 ، اهطبعٞ اثٗىل ، اثطتار أُع ٙعق٘ب اهلت  ، أعتَ ًّ أسض اهِب٘ٝ - 4

ٞ اهشابعٞ عؼش اهلحشٙٞ - 5 ٞ يف املا٢ َ اهؼشقٚ ببعٞ داس  ، تأهٚف صكٛ ذلٌذ دلآذ ، اثعت

 . َ 1994اهطبعٞ اهثاُٚٞ  ، اهغشب

ّ    ، اةقتا  يف بٚاْ اةؿطت  - 6 لقٚر  قرطراْ عبرذ     ، دقٚر  اهعٚرذ  بّر   هإلًراَ تقرٛ اهرذٙ

 . ٓر1402 ، ًطبعٞ اإلسػاد ، اهشمحّ اهذٗسٜ

عبررذ اهلل آي برّر  هجطررتار ذلٌرذ  ، أطراُٚذ ًٗشٗٙرران اهؼرٚر  عبرذ اهفتررا    إًرذاد اهفتررا  ب  - 7

 . ٓر1419اهطبعٞ اثٗىل  ، ببعٞ ًلتبٞ اإلًاَ اهؼافعٛ ، سػٚذ

8 -   ٛ ًطبعررٞ ًبطظررٞ   ، هجطررتار ذظرّر عبررذ احلررٛ قررضاص     ، أٓررى احلحرراص بعرربقٍٔ اهترراسخي

 . ٓر1415اهطبعٞ اثٗىل  ، املذِٙٞ

ٜ  برّر  هوؼٚر  أمحررذ  ، اهبررش اهعٌٚرر  يف ًشٗٙران ابرّر اهـررذٙ     - 9  ، ذلٌرذ اهـررذٙ  اهغٌرراس

 . رلط٘ط

بّ  اجملٌ٘عٞ اثٗىل هوؼٚ  ذلٌذ ٙاطني(  املظوظتن ) بغٚٞ املشٙذ ًّ عوَ٘ اثطاُٚذ - 10

 . رلط٘ط ، ذلٌذ عٚظٟ اهفاداُٛ

٘خ ٗأطرراُٚذ ًظررِذ اهعـررش اهؼٚر  ذلٌررذ ٙاطررني ابرّر         - 11 بو٘ر  اثًرراُٛ يف اهتعشٙررف بؼٚر

ٞ  ، ذلٌذ رلتاس اهذّٙ اهفوٌباُٛ تشتٚ  اهؼٚ  ، ذلٌذ عٚظٟ اهفاداُٛ  ، ببعٞ داس قتٚبر

 . اجلض١ اثٗي ، ٓر1408اهطبعٞ اثٗىل 

٘خ ٗأطرراُٚذ ًظررِذ اهعـررش اهؼٚر  ذلٌررذ ٙاطررني ابرّر         - 12 بو٘ر  اثًرراُٛ يف اهتعشٙررف بؼٚر

         ٛ ّ  ، ذلٌرذ عٚظرٟ اهفراداُٛ تشتٚر  اهؼٚر  ذلٌرذ رلتراس اهرذّٙ اهفوٌبراُ  ، اجلرض١ اهثرراً

 . رلط٘ط
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ٜ     ، اهقراً٘غ  ج٘آش ًّ اهعشٗغ تاد - 13 ببعرٞ ًلتبرٞ    ، هإلًراَ ذلٌرذ ًشتلرٟ اهضبٚرذ

 . احلٚاٝ

14 -    ٜ اٗ هإلًررراَ جرررتي اهرررذّٙ عبرررذ اهرررشمحّ      ، ترررذسٙ  اهرررشاٜٗ يف ػرررش  تقشٙررر  اهِرر٘ر

 ٛ ٘ب ببعرٞ داس اهلتر  احلذٙثرٞ اهطبعرٞ      ، لقٚر  د/ عبرذ اه٘ٓراب عبرذ اهوطٚرف      ، اهظٚر

 . ٓر1385 ، اهثاُٚٞ

خلتررين ةبِٕر ذلٌرذ حيٚرٟ اهفلرروٛ     تشمجرٞ ٗاهرذاٜ اهؼٚر  ذلٌرذ إبرشآٍٚ اهفلرروٛ ا      - 15

 . ٓر1413

٘خ اإلجراصٝ ٗاهظرٌامل      - 16 د طرعٚذ    ، تؼرِٚف اثمسرامل بؼٚر ذلٌررذ بّر   مجررع اثطرتار ذلٌ٘ر

 . ببعٞ داس اهؼباب ، ممذٗ 

هورررافظ صٙرّر اهررذّٙ عبررذ اهررشذٍٚ      ، اهتقٚٚررذ ٗاإلٙلررا  ػررش  ًقذًررٞ ابرّر اهـررت      - 17

ْ     ، اهعشاقٛ ٞ ببعرٞ املطبعرٞ ا   ، لقٚ  عبرذ اهرشمحّ ذلٌرذ عثٌرا اهطبعرٞ اثٗىل   ، هظروفٚ

 . ٓر1389

ح اثُظراس     - 18 ح اثفلرراس ملعراُٛ تِقرٚر ٛ برّر  هوعتًررٞ ذلٌرذ  ، ت٘كٚر  ، إمساعٚرى اهـررِعاُ

 . ببعٞ داس اهفلش

ٞ يف بٚاْ أدهٞ عامل املذِٙٞ - 19 لقٚ   ، ذلٌذ ًؼاطبّ  هوعتًٞ ذظّ ، اجل٘آش اهثٌِٚ

اهطبعٞ اثٗىل  ، س اهغشبببعٞ دا ، إبشآٍٚ أب٘ طوٌٚاْبّ  اثطتار اهذكت٘س عبذ اه٘ٓاب

 . ٓر1406

20 -     ْ آش احلظررراْ يف ترررشاجٍ اهفلرررت١ ٗاثعٚررراْ ًررّر أطررراتزٝ ٗخرررت هوعتًرررٞ   ، اجلرر٘ر

لقٚ  اثطتار اهذكت٘س / عبذ اه٘ٓراب إبرشآٍٚ أب٘ر طروٌٚاْ      ، عبذ اهلل بٚتبّ  صكشٙا

  ٛ دٝ قبرى اهطبرع تشمجرٞ اهؼٚر  عٌرش        ، ٗاثطتار اهذكت٘س ذلٌذ إبشآٍٚ أمحرذ عور ًظ٘ر

 . ْمحذا

21 -   ٞ هجطررتار اهرذكت٘س عبررذ اه٘ٓرراب إبررشآٍٚ أبر٘ر     ، احلرشَ اهؼررشٙف اجلرراًع ٗاجلاًعرر

 . ٓر1417ًطب٘عان ُادٜ ًلٞ اهثقايف  ، طوٌٚاْ

اهذهٚى املؼم إىل فوم أطاُٚذ اةتـاي باحلبٚ  اهبؼم ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗعوٟ آهٕر رٜٗ   - 22

ذظررني برّر  أمحررذبرّر  هوؼرٚر  أبررٛ بلررش  ، اهفلررى اهؼررٔم ٗؿررربٕ رٜٗ اهقررذس اهلرربم  

 . ٓر1418اهطبعٞ اثٗىل  ، ببعٞ امللتبٞ امللٚٞ ، احلظين

ٛ   ، سٙرراض اجلِررٞ أٗ املررذٓؽ املطررشب   - 23 ظ اهفاطرر ببعررٞ املطبعررٞ   ، هوؼرٚر  عبررذ احلفرٚر

 . ٓر1350اه٘بِٚٞ 
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ًلتبٞ  ، طم ٗتشاجٍ بعخ عوٌا٢ِا يف اهقشْ اهشابع عؼش هجطتار عٌش عبذ اجلباس - 24

 . ٓر1403اهطبعٞ اهثاهثٞ  ، تٔاًٞ

ب  بّر   هوؼٚ  ذلٌذ ، شٝ اهِ٘س اهضكٚٞ يف ببقان املاهلٚٞػح - 25 ببعرٞ   ، ذلٌرذ رلو٘ر

 . داس اهلتاب اهعشبٛ

26 -   ٞ ْ    ، ببقران اهفقٔررا١ اهؼررافعٚ عبررذ اهررشمحّ  برّر  هإلًرراَ تقررٛ اهررذّٙ أب٘ر عٌررش عثٌررا

ٞ    ، لقٚ  ذلٛ اهذّٙ عوٛ زلٚ  ، املعشٗب بابّ اهـت   ، ببعرٞ داس اهبؼرا٢ش اإلطرتًٚ

 . ٓر1413اهطبعٞ اثٗىل 

اخٛ ًرّر فشا٢ررذ اإلجرراصان ٗاثطرراُٚذ      - 27 هوؼرٚر  ذلٌررذ   ، فرتح اهررشب اجملٚررذ فٌٚررا ثػرٚر

 . رلط٘ط ، ذلٌذ عٚظٟ اهفاداُٛبّ  ٙاطني

عبرذ اهلرشٍٙ   بّر   هجطرتار خاهرذ   ، اهفتح اهشباُٛ يف تشمجٞ ٗأطاُٚذ ػٚاِا اهفطاُٛ - 28

 . ًظ٘دٝ قبى اهطبع ، اهتكظتاُٛ

 ، اثسكرراُٛ أمحررذ برّر ؿررا  هوؼرٚر  ، َاثعرت  ٗأثبرران اهشجرراي أطرراُٚذ يف اهعررتَ فرتح  - 29

 . دلوذان عؼش يف رلط٘ط

30 -    ٛ عبررذ  برّر  هإلًرراَ مشررع اهررذّٙ ذلٌررذ   ، فررتح املغٚررث ػررش  أهفٚررٞ احلررذٙث هوعشاقرر

 . ٓر1403اهطبعٞ اثٗىل  ، ببعٞ داس اهلت  اهعوٌٚٞ ، اهشمحّ اهظااٜٗ

اان ٗاملظوظررتن      - 31 عبررذ هوعتًرٞ   ، فٔرشغ اهفٔراسغ ٗاثثبرران ًٗعحرٍ املعرراجٍ ٗاملؼٚر

 . ٓر1402اهطبعٞ اهثاُٚٞ  ، ببعٞ داس اهغشب ، عبذ اهلبم اهلتاُٛبّ  احلٛ

32 -       ٛ وٞ اهؼررٚر  ذلٌررذ تقرررٛ اهعثٌرراُ خ اهشمحررراُٛ بإجرراصٝ فلررٚر هوؼررٚر  ذلٌرررذ   ، اهفرٚر

 . ٓر1406اهطبعٞ اثٗىل  ، ببعٞ داس اهبؼا٢ش ، ذلٌذ عٚظٟ اهفاداُٛبّ  ٙاطني

33 -         ٜ ض ًرِقؽ اهضبٚرذ خ املبرذ٠ بإجراصٝ اهؼٚر  ذلٌرذ ع٘ر هوؼٚر  ذلٌرذ ٙاطرني ابّر      فٚر

 . ٓر1408اهطبعٞ اثٗىل  ، ببعٞ داس اهبؼا٢ش ، ذلٌذ عٚظٟ اهفاداُٛ

ذلٌرذ  بّر   هوؼٚر  ذلٌرذ ٙاطرني    ، قشٝ اهعني يف أطاُٚذ ػٚ٘خٛ ًّر أعرتَ احلرشًني    - 34

 . عٚظٟ اهفاداُٛ

س  برّر  هوعتًررٞ مجرراي اهررذّٙ ذلٌررذ    ، هظرراْ اهعررشب  - 35 ببعررٞ داس   ، ًلررشَ ابرّر ًِظر٘ر

 . اهفلش

شاٗٙٞ هجذادٙث املظوظوٞ باهـفان املشٗٙٞ هوؼٚ  عبذ اهفترا  ابّر ذظرني    اجملٌ٘عٞ اه - 36

 . رلط٘ط ، ساٖٗ
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س ٗاهضٓرش يف ترشاجٍ أفاكرى ًلرٞ هوؼٚر  عبرذ اهلل ًرشداد أب٘ر           - 37 املاتـش ًّ ُؼش اهِ٘ر

ٛ   ، اختـاس ذلٌذ طعٚذ اهعاً٘دٜ ، اخلم ٞ    ، ٗأمحرذ عور اهطبعرٞ   ، ببعرٞ عرامل املعشفر

 . ٓر1406 ، اهثاُٚٞ

ٞ ٗطرم ٗتررشاجٍ هوؼٚر  عبررذ       املـراعذ ا  - 38 ْ املشكرٚر هشاٗٙررٞ إىل اثطراُٚذ ٗاهلترر  ٗاملت٘ر

 . ٓر1404اهطبعٞ اثٗىل  ، ذظني ساٖٗبّ  اهفتا 

 . ٓر1397ببعٞ داس ؿادس  ، ًعحٍ اهبوذاْ هإلًاَ ػٔاب اهذّٙ ٙاق٘ن احلٌٜ٘ - 39

هوذكت٘س ذلٌذ كٚا١ اهشمحّ ببعٞ  ، ًعحٍ ًـطوران احلذٙث ٗهطا٢ف اثطاُٚذ - 40

 . ٓر1420اهطبعٞ اثٗىل  ، وفأك٘ا١ اهظ

عبذ اهشمحّ املعشٗب بابّ بّ  هورافظ عثٌاْ ، ًقذًٞ ابّ اهـت  يف عوَ٘ احلذٙث - 41

 . ٓر1392ًِؼ٘سان داس احللٌٞ  ، اهـت 

ٍ  ، ًرّر أعررتَ اهقررشْ اهشابررع عؼررش ٗاخلرراًع عؼررش      - 42 عبررذ اهلل  برّر   هجطررتار إبررشآٚ

 . ٓر1416اهطبعٞ اثٗىل  ، ببعٞ داس اهؼشٙف ، احلاصًٛ

امل٘آ  اجلضٙوٞ ٗاهعق٘د اجلٌٚوٞ يف إجاصٝ اهعتًٞ اهبراثٞ املؼاسن اهؼٚ  أبٛ حيٚرٟ   - 43

 . رلط٘ط ، ذلٌذ عٚظٟ اهفاداُٛبّ  عبذ اهلل بٚوٕ هوؼٚ  ذلٌذ ٙاطنيبّ  صكشٙا

عٞ أعرتَ اهقررشْ اهشابرع عؼررش ٗاخلراًع عؼرش يف اهعررامل اهعشبرٛ ٗاإلطررتًٛ          - 44 ً٘ط٘ر

 . ٓر1419اهطبعٞ اثٗىل  ، ببعٞ داس اهؼشٙف ، ًٛعبذ اهلل احلاصبّ  هجطتار إبشآٍٚ

عٞ اثدبررا١ ٗاهلترراب اهظررع٘دٙني    - 45 ٍ برّر   هجطررتار أمحررذ طررعٚذ   ، ً٘طر٘ر ًرّر   ، ًظررو

 . ٓر1413اهطبعٞ اثٗىل  ، إؿذاسان ُادٜ املذِٙٞ املِ٘سٝ اثدبٛ

ُثرش اهغرشس يف ترزٙٚى ُظرٍ اهرذسس يف ترشاجٍ عوٌرا١ ًلرٞ ًّر اهقرشْ اهثاهرث عؼررش إىل             - 46

 . رلط٘ط ، ذلٌذ غاصٜبّ  هوعتًٞ عبذ اهلل ، ع عؼشاهقشْ اهشاب

ببعرٞ   ، فارش اهرذّٙ احلظرين   بّر   هوعتًٞ عبذ احلٛ ، ُضٓٞ اخل٘ابش ٗبٔحٞ املظاًع - 47

 . ٓر1390ًطبعٞ دلوع دا٢شٝ املعاسب اهعثٌاُٚٞ اثٗىل 

ًٛ ببعرٞ     ، اهِٔلٞ اإلطتًٚٞ يف طم أعتًٔا املعاؿشّٙ - 48 هوذكت٘س ذلٌذ سجر  بٚ٘ر

 . ٓر1415اهطبعٞ اثٗىل  ، داس اهقوٍ

49 -     ٜ هجطررتار عبررذ اهعضٙررض ابرّر    ، ٓرذٜ اهظرراسٜ إىل أطرراُٚذ اهؼرٚر  إمساعٚررى اثُـراس

 . ٓر1422اهطبعٞ اثٗىل  ، ًلتبٞ اهشػذ ، فٚـى اهشاجرٛ
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