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 الحياة العلمية في مكة والمدينة
 خاله القسٌني الطابع والثاوَ اهلجسيني

 عبد السمحَ بَ ضمًىاُ املصيين . د
 املديس العاً ملكتبُ املمك عبد العصيص باملديٍُ املٍىزَ

اسدٖزت سزن١ ايتعًِٝ يف شتتًف املٓاطل اإلصال١َٝ خالٍ 

 االسدٖار ٖذا عاملَ أبزس ٚناْت ، اهلذزٜني ٚايجأَ ايضابع ايكزْني

ايتعًِٝ دٚر َٔ ايعدٜد إْغا٤
(1)

ٚتجكٝفِٗ يف  ايٓاظ تعًِٝ مب١ُٗ ْٗضت اييت ; املدتًف١ 

شتتًف فزٚع املعزف١
(2)

 ٚختصصاتٗا . 

ٚقد تزنشت ٖذٙ اذتزن١ يف زتُٛع١ َٔ املدٕ ٚاذتٛاضز اإلصالال١َٝ اياليت   

     ٕ إقحالالاال   أصالحشت قحًالال١ يًعًُالالا٤ عًالال٢ شتتًالالف ختصصالاتِٗ ، ٜفالالدٕٚ إيٝٗالالا فٝذالالدٚ

سضًٓا َٔ أًٖٗا ، ٚتغذًٝعا ٚبذال  َٔ سهاَٗا ٚأصشاب ايغإٔ فٝٗا ، ٚعٗدت 

د أعالداد نالالحب٠ َالالٔ طالالالب ايعًاِل َالالٔ شتتًالالف ا ق الالار         اذتٛاضالز اإلصالالال١َٝ ٚفالاٛل

ٔ عًُا٥ٗا ، ٚتًكٞ ايعًاِل يف َعاٖالدٖا املدتًفال١ ; اياليت ناْالت      عاإلصال١َٝ يألخذ 

ّ ايفهالز اإلصالالَٞ يف شتتًالف    َفتٛس١ يهٌ قاصد ، فٓحؼ فٝٗا نجب َٔ أعال

 َٝادٜٔ ايعًّٛ ٚاآلداب اإلْضا١ْٝ .

ٚنتب ايتارٜذ ٚايرتادِ ١٦ًَٝ بأمسالا٤ اذتٛاضالز اإلصالال١َٝ ، ٚصالذٌ سافالٌ      

ٟ  ع٢ً ايعًِ طًب يف ٚرسالتِٗ ايعًِ ٚطالب ايعًُا٤ بتٓكالت ٘  أٜالد ،  ٚعالٝٛخ٘  أربابال

 ٚيف نٓف دٚرٙ َٚعاٖدٙ .

ٍ يف  يالو     ٚنالإ ملهال١ ٚاملدٜٓال١ سالغ ٚافالز َالٔ  يال        و ، ٚميهالٔ تفصالٌٝ ايكاٛل

 ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :
                                                                 

ًز  واملززدازع   ودوز القزسلُ الكززسيي       تسكزص التعمزًي ا القززسٌني الطزابع والثزاوَ اهلجززسيني ا املطزا د          ( 1) والكتات

ٍززاشه العمىزاْ   ودلززالظ العمزي واملكتبززاا   وضزز د            ِززاا والزسبو   والبًىازضززتاٌاا   وو ودوز احلزدي    واخلاٌقا

 احلدي  عَ أِي ِره الدوز ا ثٍايا ِرا البخ  .

ٌززأ أبزززسش اززسوة املعساززُز ا تمزززك الاززرَ : العمزززىً الػززسعًُ   والعمزززىً ا         ( 2) ًززُز     كا ًزُز   والعمزززىً التاز  لمغىيززُز وايدب

 إىل غ  ذلك وَ العمىً ايخسّ . …واجلغسااًُ   والعمىً السياضًُ والامكًُ   والعمىً الطبًُ 

 تمهيد
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 ، نإ ايعًِ بٗا ٜضًبا سَالٔ ايصالشاب١   )) : ٜؤند ايذٖيب أْ٘

 ; ٚنالذيو يف أٜالاّ ايتالالابعني   ، ثاِل نجالز يف أٚاخالز عصالالز ايصالشاب١    

ِ  ٚسَٔ ، رباح أبٞ بٔ ٚع ا٤ ، نُذاٖد نعحالد ا  بالٔ    ; أصالشابٗ

ٟ   ، أبالالٞ صتالالٝ   ِ  ، ٚابالالٔ نالالجب املكالالز ٖ  ; يف سَالالٔ ايزعالالٝد ٚ ، ٚضتالاٛل

  ٞ ٟ      ، نُضًِ بٔ خايالد ايشصتال ثاِل يف   ، ثاِل أبالٞ عحالد ايالزملٔ املكالز

 . (1)(( ٚنجز بػبُٖا ، أثٓا٤ املا١٥ ايجايج١ تٓاقص عًِ اذتزَني

        ٘  : قًالالت )) : ٜٚعكالب ايضالداٟٚ عًال٢ نالالالّ ايالذٖيب عالٔ َهالال١ املهزَال١ بكٛيال

اردٜٔ  ًال ٖٚنإ يًشزّ املهٞ ادتُاٍ بأفزاد َحتد٥ني يًعًِ ٚايتصٓٝف َٔ أ ٘ ٚاياٛل

 ; رحتالاٍ إيٝا٘ل يالذيو   الحبٝح نإ سكٝك الا با  ; عًٝ٘ يف صا٥ز املذاٖب ٚغايب ايفٕٓٛ

 . (2)(( فضال  عٔ نْٛ٘ ستال  يًٓضو

   ِ ايالالاليت ; ٚاملهتحالالالات ، ٚاملالالالدارظ ، املضالالالادد  : ٚقالالد ٚدالالالد بٗالالالا َالالالٔ دٚر ايعًالالال

ا بٗالالا   ; اصالتكحًت ايعًُالا٤ ٚاي الالب    ا  ، فدرصاٛل  ، ٚصالٓفٛا املؤيفالات ايٓافعالال١  ، ٚأفتاٛل

 : َٚٔ بني ٖذٙ ايدٚر ايتع١ًُٝٝ َا ٜأتٞ

 : املطا د -أ 

 : ٚنإ َٔ أِٖ املضادد ٚأبزسٖا يف ايٓغاط ايعًُٞ

ٚفٝ٘ ايهعح١ املغزف١ قح١ً  ، ٖٛ أععِ املضادد يف ا رض قاطح١ : املطجد احلساً

ٚارحتالٌ إيٝا٘ل    ، قصدٙ ايعًُا٤ يًشر ٚطًب ايعًِ ٚاجملالاٚر٠  ، ااملضًُني أُٜٓا ناْٛ

 . ايعًِ يألخذ عٔ عًُا٥٘ ٚايدرظ ع٢ً رداالت٘ طًح١

    ٘ ال٠ عًال٢ االٖتُالاّ بغالأْ َٚالٔ  يالو تكزٜالز ايالدرٚظ      ، ٚقد عٌُ اذتهاّ ٚاياٛل

ايٞ   قالٕٚٚ بٔ ستُد ايٓاصز بٔ سضني بٔ ععحإ ٘ب ّقا َا َٔ  يو ; ايع١ًُٝ فٝ٘ ساٛل

 ، ٚدرًصالالا يف اذتالالدٜح   ، سٝالالح قالالزر بالا٘ل درًٚصالالا يف املالالذاٖب ا ربعالال١      ; ٖالالال 774صالال١ٓ 

 . (3)َٚهتًحا يألٜتاّ ، ٚغبِٖ ، َٚؤ ْني ، ٚقزا٤ ، تصادٜزٚ
                                                                 

 . 20-17الرِيب   ايوصاز ذواا اآلثاز   ص ( 1)

يا   دزاضززُز  ِززز (   االعزززالُ بزززالتىبًا ملزَز ذً التزززاز     902الطززواوٍ    زززظ الززديَ ذلىزززد بززَز عبززد الزززسمحَ ) ا        ( 2)

 . 171ً   ص 1989وحتقًق : ذلىد عثىاُ اخلػأ   السياض   وكتبُ الطاعٌ   

 ِز ( .902الطواوٍ    ظ الديَ ذلىد بَ عبد السمحَ ) ا ( 3)

 . 2/219   1979ً - ِز1399   احلطًين طسابصوٌٌ أضعد   املٍىزَ املديٍُ   الػسياُ املديٍُ تازيا ا المطًاُ التخاُ

مكةةةةةة  - 1
 المكرمةةةةةةةة 
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َ  ٚقالالد درَّ ٞ ضالالظ بالالاذتزّ املهالالٞ إبالالزاِٖٝ بالالٔ  َكالالز   ; عٛد بالالٔ إبالالزاِٖٝ اإلربًالال

ظ با٘ل إبالالزاِٖٝ بالٔ ستُالد بالٔ عحالد ايالالزسِٝ       ٚنالذيو درَّ  ، (1)ٖالال ( 745اذتالزَني ) ت  

ظ ٚدرَّ ، ٚايعزبٝال١ ٚا صالًني   سٝح َٗز يف ايفك٘ ; ٖال (797) ت ايًدُٞ ا صٝٛطٞ 

أًٜضا أخذ بعال  ا َالزا٤ املضالًُني    ٚيف ايكزٕ ايجأَ اهلذزٟ  ، (2)ٚأفت٢ باذتزَني

        ّ ٚنالالالاْٛا  ، ٚبعالال  ايتذالالار املٛصالالزٜٔ ٜكالالزرٕٚ درًٚصالالا يتالالدرظ يف املضالالذد اذتالالزا

ًَا  : َٚٔ بني تًو ايدرٚظ ، ٜدفعٕٛ ملٔ ٜكّٛ بتدرٜضٗا أدًزا َعًٛ

ٛ 787عفز ايٝشدٟ ) ت ايدرظ ايذٟ قزرٙ عاٙ عذاع بٔ ستُد بٔ َ - 1  ٖال ( ٖٚال

 ، فكد قزر ٖذا درًصا يف اذتدٜح يف املضذد اذتزّ ، (3)سٛهلا َٚا عباس ًَو

ٚنإ ٜأخذ يكا٤ تدرٜض٘ ضتاٛل   ، ٖال (781ٚممٔ ٚيٞ تدرٜض٘ عًٞ ايػٟٛ ) ت 

 . (4)َا٥يت َجكاٍ صًٜٓٛا

2 -         ّ ٚٚيالالٞ  ، قالزر بالدر ايالالدٜٔ ارتزٚبالٞ أسالالد  الار َصالالز درًصالا باملضالالذد اذتالزا

 . (5)درٜض٘ عًٞ بٔ ستُد اذتضٝينت

ٚممالٔ ٚيالٞ    ، ا٤ املُايٝو مبصالز أسد أَز ، ايدرظ ايذٟ قزرٙ بغب ادتُدار - 3

ٚايكاضالٞ أملالد ايعكًٝالٞ     ٠ٖذا ايدرظ ايكاضٞ مجاٍ ايدٜٔ بٔ ظٗب طٜتدر

 . املًكب ستب ايدٜٔ ايٓٛرٟ

      ٘ ٔ ستالب  ِّٝإ  عٓالدَا ع ال   ; ٚقد نإ ٖٓالاى تٓالافط بالني ايكاضالٝني عًال٢ تدرٜضال

ايدٜٔ ايٜٓٛزٟ قاضًٝا يًشزَني أصز ع٢ً اْتشاع درظ بغب ادتُدار َالٔ ايكاضالٞ   

 . (6)فهإ ي٘ َا أراد ٠مجاٍ ايدٜٔ بٔ ظٗب

ِ  املهالٝني  ع٢ً اذتزاّ باملضذد تًك٢ اييت ايدرٚظ فا٥د٠ تكتصز ٚمل  ، أْفضالٗ

ٚناْالت تالزد    ، بٌ ٌْٗ َٔ ٖذٙ املدرص١ عًُا٤ َٔ عت٢ ايالحالد اإلصالال١َٝ ا خالز٣   
                                                                 

 . 148-1/146الطابق ( 1)

 . 142-1/141الطابق ( 2)

 . 2/284ابَ حجس   الدزز الكاوٍُ ( 3)

 ِز ( .832الااضٌ   تقٌ الديَ ذلىد بَ أمحد املكٌ ) ا ( 4)

العقد الثىني ا تازيا البمد ايوني   حتقًق : اؤاد ضًد   ذلىىد ذلىد الطٍزاحٌ   القزاِسَ   وطبعُز الطزٍُ     

 . 6/130ً د 1969-1961ِز   1388-1381احملىديُ وَ ر 

 . 6/237الطابق ( 5)

 . 3/56الطابق ( 6)
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ٕ   ، َغالاٖب اذتالزّ املهالالٞ أصال١ً٦ َالالٔ املالدٕ ٚا ق الار اجملالالاٚر٠      إىل  ٚنالاْٛا ٜتٛيالاٛل

ٖٚاٛل ممالٔ    -ٚحيالدثٓا ايفاصالٞ إٔ ايكاضالٞ مجالاٍ ايالدٜٔ بالٔ ظٗالب٠         ، ايزد عًٝٗا

ناْت تزد إيٝ٘ أص١ً٦  -ٚيٞ ايتدرٜط باملضذد اذتزاّ يف ايكزٕ ايجأَ اهلذزٟ 

نجب٠ َٔ عدٕ َٚٔ َدٕ نُا ٚردت إيٝ٘ أص١ً٦  ، نجب٠ َٔ اي ا٥ف َٚا سٛهلا

ِ    ، مي١ٝٓ أخالز٣  ّ املضالذد       ، (1)ٚنالإ ٜزصالٌ ردٙ عًالٝٗ فٝضالاعد بالذيو عًال٢ إٔ ٜكاٛل

متهالالالِٓٗ ٚخاصالال١ أٚي٦الالو ايالالذٜٔ ال     ، اذتالالزاّ بٛظٝفتالا٘ل ايرتبٜٛالال١ يهالالٌ املضالالالًُني    

ّ بالايتعًِٝ باملزاصال١ً    ; ظزٚفِٗ َٔ اجمل٤ٞ إيٝ٘ ٚتًالو   ، فتشكل بذيو َا ٜعزف ايٝاٛل

ُني عًال٢ أَالز َؤصضالالات ايتعًالِٝ اإلصالالَٞ َٚعاٖالالدٙ      داليال١ ٚاضالش١ عًال٢ إٔ ايكالالا٥   

ٕ ٚظا٥فٗالا ايرتبٜٛال١      ٚتضالٌٗٝ طًالب    (2)ناْٛا ع٢ً ٚعٞ سكٝكٞ مبالا ٜٓحػالٞ إٔ تهاٛل

 . ايعًِ ع٢ً راغح٘

 : املدازع -ب 

 ، سفًالالت َهالال١ املهزَالالال١ باملالالدارظ يف ايكالالزْني ايضالالالابع ٚايجالالأَ اهلذالالالزٜني      

عًاِل َٚضالاْد٠ دٚر املضالذد    ٚنإ اهلدف ا صاصٞ َٓٗا ايتدرٜط ْٚغز املعزف١ ٚاي

سٝالح ناْالت َهال١ املهزَال١ ًَتكال٢       ، اذتزاّ َٚا تعكد فٝ٘ َٔ سًكات ايالدرٚظ 

ٜفدٕٚ إيٝٗا  خذ ايعًّٛ  ، رداٍ ايعًِ ٚطالب٘ َٔ شتتًف أضتا٤ ايعامل اإلصالَٞ

َِٚٓٗ َٔ ٜحك٢ زتاًٚرا بٗا ٜٚصالح  عالًٝدا فٝتًكال٢ اي ًحال١      ، عٔ فكٗا٥ٗا ٚعًُا٥ٗا

 : ٔ املدارظ اييت أْغ٦ت يف ٖذٙ ايفرت٠ َا ًَٜٞٚ ، (3)ايعًّٛ عًٝ٘

 : ودزضُ الٍّاوٌدٍ - 1

    ٟ فكالالد  نالالز ايفاصالالٞ إٔ َدرصالال١      ، أْغالال٦ت يف أٚا٥الالٌ ايكالالزٕ ايضالالابع اهلذالالز

يف صال١ٓ       ، ايٓٗاْٚدٟ ٚددت َٓذ أنجالز َالٔ َالا٥يت صال١ٓ     فالذ ا عًُٓالا إٔ ايفاصالٞ تاٛل

                                                                 

َ  عبزد    اهلل وعبزد    الطزابق ( 1) ُ  ا التعمزًي  تزازيا    صزا   الزسمح ُ  وكز َ    املكسوز  41ص    1982ً - ِززز 1403   الػزسو   داز    زد

. 

 . 240ً   ص 1986عمٌ   ضعًد إمساعًن   وعاِد الربًُ االضالوًُ   القاِسَ   داز الاكس العسبٌ   ( 2)

 . 197ً   ص 1985 -ِز 1405حطني   مجًن حسب ذلىىد   احلجاش والًىَ ا العصس اييىبٌ    دَ   تّاوُ   ( 3)
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بٞ  ٚأيف نتاب٘ يف أخزٜات أٜاَا٘ل أدرنٓالا أْٗالا أْغال٦ت يف ايعصال      ، ٖال832 ز ا ٜاٛل

 . (1)ٚنإ َٛقعٗا باملٛضع ايذٟ ٜكاٍ ي٘ ايدرٜح١ ، ٖال637سٛايٞ ص١ٓ 

 : بٌ شكسياأودزضُ أبٌ عمٌ بَ  - 2

ٚقفٗالا أباٛل عًالٞ بالٔ أبالٞ سنزٜالا عًال٢ شتتًالف املالذاٖب اإلصالال١َٝ يف املٛضالالع           

 . (2)ٖال635بكزب املدرص١ اجملاٖد١ٜ ص١ٓ  ، املعزٚف بأبٞ اي اٖز ايعُزٟ املؤ ٕ

 : ابَ احلداد املّدوٍودزضُ  - 3

ٚقفٗالالا ابالالٔ اذتالالداد املٗالالدٟٚ بالالايكزب َالالٔ بالالاب ايغالالحٝه١ أصالالفٌ َهالال١ عًالال٢       

ظ بٗالالا إَالالاّ  ٚنالالإ قالد درَّ  ، ٚتعالالزف مبدرصالال١ ا دارصال١   ، ٖالال 638املالايهٝني صالال١ٓ  

 . (3)املايهٝني باذتزّ أبٛ ايربنات ايكض الْٞ

 : ودزضُ املمك املٍصىز عىس بَ عمٌ بَ زضىه - 4

ٍ ًَالالو ايالالُٝٔ عًالال٢        ٚقفٗالالا املًالالو املٓصالال   ر ايالالدٜٔ عُالالز بالالٔ عًالالٞ بالالٔ رصالاٛل ٛر ْالاٛل

 . ٚتعزف ٖذٙ املدرص١ أًٜضا باملعفز١ٜ ، (4)ٖال641ايفكٗا٤ ايغافع١ٝ ص١ٓ 

 : ودازع اوس الديَ الػالج - 5

 . (5)ٖال641ٚعددٖا ثالخ َدارظ ٚقفت يف سدٚد ص١ٓ 

 : املدزضُ الػسابًُ - 6

ٝابال١ عالٔ ا َالب عالزف     ٖالال أباٛل ايغالٗاب رحيالإ ْ    641أصط ٖالذٙ املدرصال١ صال١ٓ    

ٖالال ( ايالذٟ رغالب    635ايدٜٔ إقحاٍ بٔ عحد ا  ايغالزابٞ املضتٓصالزٟ ايعحاصالٞ ) ت    

غب إٔ  ، فعشّ ع٢ً إْغا٤ َدرص١ فٝٗا ، يف إقا١َ َغارٜع خب١ٜ مبه١ املهز١َ

  ٘ ٚقالالد ختصصالالت يف تالالدرٜط املالالذاٖب ا ربعالال١ إىل     ،  يالالو مل ٜتشكالالل إال بعالالد ٚفاتالال

                                                                 

ٌ   العقد الثىني ( 1) ِز (   غااْ الغساً بأخباز 832  والااضٌ   تقٌ الديَ ذلىد بَ أمحد املكٌ ) ا  1/118الااض

 . 1/330ِز   1956ٍّطُ احلديثُ البمد احلساً   وكُ املكسوُ   وكتبُ ال

. وابَ اّد اهلا ٌ   الٍجي عىس بَز ذلىزد بَز     1/330. الااضٌ   غااْ الغساً  1/118الااضٌ   العقد الثىني ( 2)

ّزًي ذلىزد غزمتىا   وكُز املكسوُز   وسكزص البخز  العمىززٌ                ًزق ا ذلىزد   إحتزاا الزىزّ بأخبزاز أً القزسّ   حتق

 ً .1983 -ِز 1404  تازيا اجلصْ الثاٌٌ  3/54أً القسّ   د.ا   وإحًاْ الراث االضالوٌ ظاوعُ 

 . 3/45. وابَ اّد   إحتاا الىزّ  1/330. والااضٌ   غااْ الغساً  1/118الااضٌ   العقد الثىني ( 3)

 . 3/60. وابَ اّد   إحتاا الىزّ  1/328. والااضٌ   غااْ الغساً  1/117الااضٌ   العقد الثىني  (4)

 . 1/330ضٌ   غااْ الغساً الاا( 5)
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فهاْالالت ايدراصالال١ فٝٗالالا تضالالب عًالال٢ ْٗالالر املدرصالال١      ، داْالالب تالالدرٜط ايٓشالاٛل ٚا دب 

 . ٚنإ طالبٗا َٔ ايعزب ٚايعذِ ، ايٓعا١َٝ

ٚناْالت   ، ٚيكد ٚقف ع٢ً ٖذٙ املدرص١ أٚقاف ا نجب٠ بٛادٟ َالز ٚٚادٟ طتًال١  

 . سص١ًٝ ٖذٙ ا ٚقاف تزصٌ إيٝٗا يٝتِ تٛسٜعٗا ع٢ً املدرصني ٚاي ًح١ فٝٗا

رصايتٗا ست٢ أٚاخز ايكزٕ اذتادٟ ٖٚٓاى َا ٜغب إىل أْٗا اصتُزت يف أدا٤ 

 . (1)ايضابع عغز املٝالدٟ ، عغز اهلذزٟ

 : ودزضُ داز العجمُ - 7

ٚتكع بدار ايعذ١ً ايكدميال١ عًال٢ ٜضالار ايالداخٌ      ، ٖال727أْغ٦ت يف سدٚد ص١ٓ 

 . (2)عًُٗا ا َب أرغٕٛ ايٓا٥ب ايٓاصزٟ يًدًٝف١ ، إىل املضذد اذتزاّ

 ، ايد١ٜٝٓ بايعًّٛ تا١َ عٓا١ٜ املهز١َ َه١ يف أْغ٦ت اييت املدارظ عٓٝت ٚقد

فُدرصال١   ، أنجز أٚ ايغٗب٠ املذاٖب َٔ َذٖب ع٢ً ٜتِ بٗا درٜطتاي نإ حبٝح

املذاٖب  بتدرٜط ايغزاب١ٝ ٚاملدرص١ ، املايهٞ املذٖب بتدرٜط اختصت اذتداد ابٔ

ٞ  ٚايفك٘ اذتدٜح تدرظ املعفز١ٜ ٚاملدرص١ ، ا ربع١ ٕ  ، ايغالافع اٖدٜال١  اجمل ٚاملدرصالتا

  ٞ ر ايدٜٓٝال١        ، ٚا فض١ًٝ تدرصإ ايفكا٘ل ايغالافع ٚقالد أد٣ ٖالذا ايرتنٝالش عًال٢ ا َاٛل

 . (3)إىل عدّ ايعٓا١ٜ بايعًّٛ ايد١ْٜٛٝ ايتذزٜح١ٝ

نذيو صتد إٔ عدًدا نحًبا َٔ املدارظ اييت ظٗالزت يف َهال١ املهزَال١ يف    

ٔ خارز َه١ املهز١َ ، تًو ايفرت٠ َ ٕ ّ َضًُٛ أصحاًبا ٚيعٌ هلذا  ، أْغأٖا سها

ا ٜغالعزٕٚ باْ         ; عالد٠  ُالالا٥ِٗ إىل تَٓٗالا إٔ املضالًُني رغاِل اْتُالا٥ِٗ يالدٍٚ َتعالدد٠ ظًاٛل

 ، ٚ ُعٗالاِل راب الال١ ٚاسالالد٠ ٖٚالٞ راب الال١ ايالالدٜٔ اإلصالالالَٞ اذتٓٝالالف     ، نٝالإ ٚاسالالد 

                                                                 

ِزز (   ايزج املطزكٌ ا التزازيا املكزٌ   رلطزىب  كتبُز احلزسً املكزٌ   وز ُز          ( 1) .  31الطربٍ   عمٌ عبد القادز ) ا 

ًززأ اهلل احلزساً   املطبعزُز       990لزٌ ) ا  اواحلٍازٌ    طز  الززديَ ذلىزد بَز أمحززد الٍّساو       ِززز (   االعزالً بزأعالً ب

ًزُز     ًززُز ا ايزاضزززٌ           82ِزززز   ص  1303العثىاٌ . ووزززالكٌ   ضززمًىاُ عبزززد الغزززين   وساازززق احلزز  واخلزززدواا املدٌ

ٍزُز لمززّجسَ حتزززِ ضززقىب اخلالازُز العباضززًُ   زضززالُ وا طززت    إغزززساا               ٍززر الطززٍُ الثاو االضززالوًُ املقدضزُز و

َ  . 144-143   1978ً - ِزز 1398 القاِسَ  اوعُ   اآلداب كمًُ   دزاج أمحد الدكتىز ِزًؼ  وابز  لمطًز  ا عبزد    د

 . 11ً   ص 1988 -ِز 1408بَ عبد اهلل   املكتباا اخلاصُ ا وكُ املكسوُ   وكُ املكسوُ   وكتبُ الٍّطُ   

 . 1/117. الااضٌ   العقد الثىني  1/328الااضٌ   غااْ الغساً ( 2)

 . 82عبد اهلل   تازيا التعمًي ا وكُ املكسوُ   ص ( 3)
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ٌ ٖٛ ايذٟ صٌٗ ع٢ً ايعًُا٤ املضًُني إٔ ٜكصدٚا َه١ املهز١َ طًًحا  ٖٚذا ايعاَ

ٞ ايذٟ أد٣  ، ًِيًع ٌ ايجاْ ّ اذتهاّ املضًُني مبه١ املهز١َ أَا ايعاَ إىل اٖتُا

 . (1)فٗٛ َهاْتٗا املكدص١ يف قًٛب املضًُني مجًٝعا

 : املكتباا وكاُ وَ بًٍّا -ج 

 : وكتبُ احلسً املكٌ الػسي  - 1

ال دداٍ يف إٔ ٖالذا املضالذد نالإ َٚالا بالزح قحًال١ املضالًُني مجًٝعالا يف َغالارم          

ى َٛكالالالدَتِٗ ارتًفالالالا٤ ٚاملًالالالال   ٚنالالالإ خاصالالالتِٗ ٚعالالالاَتِٗ ٚيف    ، ا رض َٚػاربٗالالالا 

اٖز     ٚايضالطني ٚا َزا٤ ٚاذتذاز ٜتُٕٝٓٛ بذٖدا٥ِٗ إيٝ٘ أفدز َا يالدِٜٗ َالٔ ادتاٛل

ٕ     ، ايجُٝٓالال١ ٚايتشالالف ايحدٜعالال١ تكزًبالالا   تعالالاىل      ٚراح ارت الالاطٕٛ ٚايعًُالالا٤ ٜهتحالاٛل

املصاسف ايزا٥ع١ ٚاملؤيفات املتٓٛع١ ٚا حباخ ٚاملٛضٛعات يٝشٜٓٛا بٗا خشا٥ٔ ٖذا 

 . ٜٚفٝدٚا طًح١ ايعًِ ، املضذد

ا نتابالال١ ْضالذ َالالٔ ايكالالز ٕ         ى ٚصالالطني تٛيالاٛل ٕ أمسالالا٤ ًَالاٛل ٚقالد أثحالالت املؤرخاٛل

ا بٗالالا إىل َهالال١ تًُٝٓالالا ٚتربن الالا     ٚنالالذا اذتالالاٍ بايٓضالالح١    ، ايهالالزِٜ بأٜالالدِٜٗ ٚبعجالاٛل

إلٖالالدا٤ املؤيفالالات ا خالالز٣ ايالاليت نالالإ ٜزصالالًٗا َؤيفٖٛالالا أٚ ْضالالاخٗا إىل َهتحالال١          

 . املضذد اذتزاّ مبه١ املهز١َ

اّ َهتحال١ اذتالالزّ اياليت ناْالت بالالال رٜالب َالالٔ          ٖٚهالذا  ايٞ ا عاٛل تهْٛالت بتالاٛل

ر املاضالال١ٝ  أغٓالال٢  ى املػالالزب    ، املهتحالالات اإلصالالال١َٝ يف ايعصالاٛل ٚقالالد بعالالح أسالالد ًَالاٛل

رٟ ) ت         مبصشف ضدِ ملٌ ع٢ً بػٌ َالع أبالٞ عحالد ا  ستُالد بالٔ إبالزاِٖٝ ايٝكاٛل

ٚال عالو إٔ املهالإ ايالذٟ قصالد  يالو ايضالً إ ٚقالف         ، (2)ٖالال ( يٝٛقفا٘ل مبهال١   777

غالب أْا٘ل بالني يًٝال١ ٚضالشاٖا  ٖحالت تًالو املهتحال١          ، املصشف فٝ٘ ٖٛ اذتزّ املهٞ

ٚصحب  يو إٔ صاعك١ اْكضت  ، يًٗذز٠ 886رَضإ ص١ٓ  13فزٜض١ ايٓار بتارٜذ 

ٚعًكالالت بالا٘ل ايٓالالار فأسزقالالت املضالالذد      ، عًالال٢ صالالكف٘ عًالال٢ ٦َذْالال١ املضالالذد فاْٗالالارت    

                                                                 

 . 85الطابق ص ( 1)

ًزق : إحطزاُ عبزاع             1041د بَ ذلىزد ) ا  املقسٍ   أمح (2) ًز    حتق ٌزدلظ السط ًز  وَز غصَز اي ِزز (   ٌازذ الط

 . 2/53ً   1968 -ِز 1388ب وا   داز صادز   داز ب وا   
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س ٚاملصالالاسف ٚايزب       ، بهاًَالا٘ل عالالات ٚخالالشا٥ٔ   ٚايتُٗالالت مجٝالالع َالالا فٝالا٘ل َالالٔ ايهٓالاٛل

 . (1)ٚناْت تضِ تًو ارتشا٥ٔ نتًحا ْفٝض١ َٚصاسف عع١ُٝ ، ايهتب

 : وكتبُ املدزضُ الػسابًُ - 2

ف٢ صالال١ٓ       عالالفا٤   ))ٖالالال يف نتابالا٘ل   832مل ٜالالذنز ايتكالالٞ ايفاصالالٞ املهالالٞ املتالاٛل

 ّ ٍ املضالذد اذتالالزاّ إسالالد٣         (( ايػالزا عالال٦ًٝا عالٔ املدرصالال١ ايغالزاب١ٝ َالالع أْالا٘ل  نالز سالاٛل

بُٝٓا  نزٖا  ، بعضٗا َعاصًزا يًُدرص١ ايغزاب١ٝنإ  ، عغز٠ َدرص١ َٛقٛف١

ف٢ بعالالدٙ بالالأنجز َالالٔ قالالزٕ ْٚصالالف ايكالالزٕ يف نتابالا٘ل            ق الالب ايالالدٜٔ اذتٓفالالٞ املتالاٛل

ٍ       ، (( اإلعالّ بأعالّ بٝت ا  اذتزّ ))  : ٚ نالز أْٗالا ناْالت باقٝال١ إىل عٗالدٙ فكالا

ايدٜٔ ايغالزابٞ املضتٓصالزٟ ايعحاصالٞ بٓال٢ مبهال١ َدرصال١ عًال٢         فإٕ ا َب عز ))

ّ  ميني  ٚٚقالف فٝٗالا نتًحالا نالجب٠ يف      ، ايداخٌ إىل املضذد اذتزاّ َٔ بالاب ايضالال

ٜٚعٗالالز إٔ ايهتالالالب يف ٖالالذٙ املدرصالال١ ضالالالاع      ، (2)(( صالال١ٓ إسالالد٣ ٚأربعالالالني ٚصالالتُا١٥   

سٝح ٜذنز ق ب ايدٜٔ اذتٓفالٞ   ، (3)أنجزٖا ٚمل تحل إال املدرص١ دٕٚ َهتحتٗا

ف٢ يف سالالدٚد صالال١ٓ   ٖ  ))ٖالالال إٔ نتالالب ٖالالذٙ املدرصالال١   997املتالاٛل  ، حالالت عالالذر َالالذر  قالالد  

 . (4)(( ٚاملدرص١ صارت رباط ا

 ; إٔ ايعًالاِل نالالإ ٚافالالًزا بٗالالا سَالالٔ ايتالالابعني       ))ٜالالذنز ايالالذٖيب  

ثِ  ، ايتابعني تابعٞ سَٔ ثِ ، ايتابعني صػار ٚسَٔ ، ايضحع١ نايفكٗا٤

 بٔ ٚصًُٝإ ، صعد بٔ ٚإبزاِٖٝ ، ْافع اإلَاّ َٚكز٥ٗا ، َايو اإلَاّ

ثِ  ، تٓاقص ايعًِ بٗا دًدا يف اي حك١ اييت بعدِٖ ثِ ، ٚإمساعٌٝ بٔ دعفز ، بالٍ

ب عًالال٢ نالالالّ ايالالذٖيب عالالٔ املدٜٓالال١    ٚيهالالٔ اذتالالافغ ايضالالداٟٚ عك الال   ، (5)(( تالعالال٢

 ، ٚحتهُٛا بٗا ، صُٝا ٚقد صهٓٗا مجاع١ َٔ ايزٚاف  : قًت )) : املٓٛر٠ بكٛي٘

يعًُا٤ ٚيهٔ ْغأ بٗا يف ايكزْني ايجأَ ٚايتاصع أفزاد َٔ ا ، ٚغًب أَزِٖ عًٝٗا

                                                                 

 . 105 ط  الديَ احلٍاٌ   االعالً بأعالً بًأ اهلل احلساً ص ( 1)

 . 82 ط  الديَ احلٍاٌ   االعالً بأعالً بًأ اهلل احلساً ص  (2)

ُ  املززدازع    وعززسوا ( 3) ُ  وواضززو  ببغززداد  الػززسابً َ  . 373-371 ص ووكزز ِززًؼ  وابزز ُ  املكتبززاا    د ُ  ا اخلاصزز ُ  وكزز  ص املكسوززز

11 . 

 . 82 ط  الديَ احلٍاٌ   االعالً بأعالً بًأ اهلل احلساً ص ( 4)

 . 16-13الرِيب   ايوصاز ذواا اآلثاز ص ( 5)

المدينةةة  - 2

 المنةةةةةةةةةةةورة 
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 ، ٚفِٝٗ َٔ صٓف عالدًدا ٜضالًبا  ، اْتفع بِٗ أٌٖ ايض١ٓ ، يف غايب املذاٖب ٚايفٕٓٛ

َالٔ قضالالاتٗا   ; ٚايضال١ٓ حبُالالد ا  اآلٕ َعتضالد٠ مبالالٔ عالا٤ ا  َالالٔ فضالال٤ أًٖالالٗا      

 . (1)(( ْفعين ا  بربناتِٗ ، ٚغبِٖ

ر٠ يف ايكالزْني ايضالابع ٚايجالأَ َالٔ دٚر ايعًاِل املضال        ادد ٚقد نإ باملد١ٜٓ املٓاٛل

      ِ  ، ٚاملالدارظ ٚاملهتحالالات ايالاليت ناْالت تضالالتكحٌ ايشا٥الالزٜٔ ٚاجملالاٚرٜٔ ٚطالالالب ايعًالال

 : ٚنإ َٔ بني ٖذٙ ايدٚر ايتع١ًُٝٝ َا ًٜٞ

 : املطا د -أ 

 : ٚقد نإ أععِ َضاددٖا ٚأعزفٗا ٚأنجزٖا طالًبا ٚعُاًرا

 : املطجد الٍبىٍ الػسي 

      ٍ صالال٢ً ا   ناْالت سًكالالات ايالالدرظ تعكالد يف ٖالالذا املضالالذد عًال٢ سَالالٔ ايزصالاٛل

 ِ ٚنالإ ٖالالذا املضالذد داَعالال١ ًٜتكالالٞ     ، فٝكحالٌ عًٝٗالالا ايزدالاٍ ٚايٓضالالا٤    ، عًٝا٘ل ٚصالالً

ٚقد ناْت املٓشي١ ايهحب٠ اييت استًتٗالا املدٜٓال١    ، فٝٗا ايٓاظ َٔ شتتًف ايحًدإ

ر٠ يف صالالدر اإلصالالالّ َالالٔ ايعٛاَالالٌ املضالالاعد٠ ايالاليت دعًالالت ايعدٜالالد َالالٔ ايعًُالالا٤        املٓالاٛل

ٕ فٝٗالالا ٜٚعكالالدٕٚ زتالالايط ايعًالال     ٜٚٗالالزع إيالالِٝٗ ايهالالجب َالالٔ     ، ِ يف َضالالذدٖا ٜكُٝالاٛل

 . طالب ايعًِ

ٓٛر٠ بػالزض ايشٜالار٠ أٚ اجملالاٚر٠    ٚاصتُز إقحاٍ ايعًُا٤ ٚاي الب ع٢ً املد١ٜٓ امل

ٚ  ِ ٚنتالالب ايرتاداِل تالذنز نالالجًبا َالٔ ٖالذٙ ايالالزسالت يف ثٓاٜالا تالالزادِ         . طًالب ايعًال

 . ايعًُا٤ ا عالّ

ٕ ايالالالدرٚظ املدتًفالالال١ َالالالٔ    ))ٚنالالإ ٖالالالؤال٤ ايعًُالالالا٤    ايتفضالالالب ٚايكالالالزا٤ات  ًٜكالالاٛل

ٍ ٚايصالالالزف ٚايٓشالالاٛل ٚايحالغالالال١     إال إٔ ٖالالالذٙ ايالالالدرٚظ    ، ٚاذتالالالدٜح ٚايفكالالا٘ل ٚا صالالاٛل

 . (2)(( ناْت بػب ْعاّ َدٕٚ أٚ إدار٠ َض٦ٛي١ أٚ َزاقح١ أٚ اختحارات َٓع١ُ

نٞ           ٟ يف ايعٗالالد املًُالاٛل ٚقالالد نالالإ َالالٔ بالالني َالالٔ اٖالالتِ بغالالؤٕٚ املضالالذد ايٓحالاٛل

    ٕ سٝالح نالإ يا٘ل َالحثز سضال١ٓ يف       ، ععحإ بٔ سضني بٔ ايٓاصالز ستُالد بالٔ قالالٚٚ

ٚأْغالالأ  ، ٖالال َالالٔ ايالالدرٚظ يف املالالذاٖب ا ربعالال١   774َٓٗالالا َالالا قالالزرٙ صالال١ٓ    ، اذتالزَني 

                                                                 

 . 171الطواوٍ   االعالُ بالتىبًا ص ( 1)

 . 63ً   ص 1982الػاوا   ذلىد عبد السمحَ   التعمًي ا وكُ واملديٍُ   السياض   داز العمىً   ( 2)
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ِ    ، درًصالالا يف اذتالالدٜح   ّ  ، ٚعالالالني قالالزا٤ َٚالالالؤ ْني ٚغبٖالال ٚ يالالالو  ، َٚهتًحالالالا يألٜتالالا

 . (1)نحب دٚيت٘ ا َب ًٜحػابذعار٠ 

 : مجاع١ ، َِٓٗٚنإ ممٔ ٚيٞ ايتدرٜط ٚاإلقزا٤ يف املضذد ايٓحٟٛ 

بزٖالإ ايالدٜٔ أباٛل إصالشام ا ربًالٞ       ، إبزاِٖٝ بٔ َضعٛد بٔ إبزاِٖٝ بالٔ صالعٝد  

ٞ   ، ايكالالاٖزٟ ايغالالافعٞ َكالالز  اذتالالزَني    ٖالالال  662ٚيالالد صالال١ٓ    ، ٜٚعالالزف بالالابٔ ادتالالاب

ٕ   ، ٚأقاّ باملد١ٜٓ ايٓح١ٜٛ ، بايكاٖز٠  ، ٚاْتفع ب٘ مجاع١ َٔ ا عٝإ يف إقالزا٤ ايكالز 

 . (2)ٖال745تٛيف باملد١ٜٓ ص١ٓ  ، ٖٚٛ عٝذ املكز٥ني باذتزَني

ف٢ صال١ٓ         ، ٖالال 755َِٚٓٗ إبزاِٖٝ بٔ ردب بالٔ ملالاد ايزٚاعالٞ ايهالبالٞ املتاٛل

 . (3)ايغٗاب١ٝ املدرص١ يف ايتدرٜط إىل إضاف١ ، ايٓحٟٛ املضذد يف ايتدرٜط السّ ايذٟ

      ٞ ف٢ صال١ٓ    ، َِٚٓٗ إبزاِٖٝ بٔ ستُالد بالٔ عحالد ايالزسِٝ ايًدُالٞ ا صالٝٛط املتاٛل

 . (4)ٚدرظ ٚأفت٢ يف اذتزَني ، ز يف ايفك٘ ٚايعزب١ٝ ٚا صًنيايذٟ َٗ ، ٖال797

      ٟ ٕ ايٝعُالالز ف٢ صالال١ٓ   ، َٚالِٓٗ أًٜضالالا إبالزاِٖٝ بالالٔ عًالٞ بالالٔ فزساٛل  ، ٖالالال799املتاٛل

  ٟ ٚتفكالالا٘ل ٚبالالالزع يف َذٖحالالا٘ل    ، ٚمسالالالع َٓالالا٘ل ايفضالالالال٤   ، فكالالالد سالالالدخ باملضالالالذد ايٓحالالاٛل

 . (5)املايهٞ ٚمجع ٚصٓف

ٟ  َِٚٓٗ نالذيو أملالد بالٔ ستُالد بالٔ ستُالد ادتالالٍ أباٛل اي          ،  الاٖز ارتذٓالد

ٖٚاٛل   ، فكد أقاّ باملد١ٜٓ أنجز َٔ أربعني ص١ٓ ٜدرظ ٜٚفاليت  ، ٖال872املتٛف٢ ص١ٓ 

 . (6)ر٥ٝط املدرصني ٚإَاّ اذتٓف١ٝ بٗا

 : املدازع -ب 

 ، ٚددت باملد١ٜٓ املٓٛر٠ بعال  املالدارظ يف ايكالزْني ايضالابع ٚايجالأَ اهلذالزٜني      

ضالالاف١ إىل َالالا نالالإ ٜعكالالد يف   إ ، تًكال٢ فٝٗالالا ايالالدرٚظ ايغالالزع١ٝ ٚايًػٜٛالال١ ٚغبُٖالالا   

 : ٚنإ َٔ بني ٖذٙ املدارظ َا ًٜٞ ، املضذد ايٓحٟٛ ايغزٜف َٔ سًكات ايعًِ

 : املدزضُ الػ اشيُ - 1

                                                                 

 . 2/219الطواوٍ   التخاُ المطًاُ ( 1)

 . 148-1/146الطواوٍ   التخاُ المطًاُ ( 2)

 . 115-1/113الطابق ( 3)

 . 142-1/141الطابق ( 4)

 . 132-1/131الطابق ( 5)

 . 263   262   1/253الطابق ( 6)
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ٖالالال ٚ 687ٚيهٓٗالالا قا٥ُالال١ بالني عالالاَٞ    ، مل ٜعالزف َٓغالال٦ٗا ٚال تالالارٜذ عُارتٗالا   

ٞ        ، ٖالال 737 سٝالح ٜٓكالٌ عالٔ ابالٔ      ; ْتالحني ٖالذا َالٔ تزمجال١ ايضالداٟٚ إلبالزاِٖٝ ايزَٚال

ٕ   ، ْشٜالٌ املدٜٓال١   ، إبزاِٖٝ ايزَٚٞ ا صٌ )) : ٕٛ قٛي٘فزس أصالً٘   ، ٜٚعالزف بايعزٜالا

 ، ٚقالدّ املدٜٓال١ فأقالاّ بٗالا أسٜالد َالٔ ةضالني صال١ٓ باملدرصال١ ايغالباس١ٜ           ، َٔ ايزّٚ

ف     ، ع٢ً قدّ ايتذزد يف ٚص ٘ بالالظ  ٚداّ نالذيو ستال٢    ، ٚعًال٢ رأصا٘ل قحالع صاٛل

 . (1)(( اعتٗز بني ايٓاظ ٚأٌٖ ايحالد

٘   ، دٜٓالال١  ثالالار سضالال١ٓ ٚيا٘ل يف امل  الٙ يضالالك ت   ، أنجزٖالا يف َدرصالال١ صالالهٓ ٚيالاٛل

ّ أصاطٝٓٗا ست٢ ملًت ايضكف ٚايزٚاعني ، طحاقٗا بٌ ناْت سترت١َ  ، فذْ٘ أقا

ٚاعالالالرت٣ طتالالالال    ، فالالالال ٜدخًالالالٗا ٚال ٜضالالالهٓٗا إال ايصالالالًشا٤ ٚا خٝالالالار     ، يف أٜاَالالا٘ل

 . (2)ٚادتٗد يف عُارت٘ بٓفض٘ َٚاي٘ ، ٚٚقف٘

ٚأْا٘ل بكالٞ    ، (3)ٖالال 737ايزَٚٞ املذنٛر صابك ا تٛيف ص١ٓ ٚإ ا عًُٓا إٔ إبزاِٖٝ 

يف املدرص١ ايغباس١ٜ أنجز َٔ ةضني ص١ٓ عزفٓا أْ٘ ابتالدأ إقاَتا٘ل بٗالا     صانًٓا

 . َٚٓ٘ ٜتحني ٚدٛدٖا خالٍ ايكزْني ايضابع ٚايجأَ اهلذزٜني ، ٖال687سٛايٞ ص١ٓ 

 . درص١ٚمل ٜتحني يٞ فُٝا تٛفز يدٟ َٔ َصادر أمسا٤ َٔ درظ بٗذٙ امل

 : املدزضُ اجلىباًٌُ - 2

ر٠ صالال١ٓ     ٖالال دٛبالالإ بالٔ تالالدٚإ أباٛل صالالعٝد بالٔ خزبٓالالدا       724بٓاٖالا يف املدٜٓالال١ املٓاٛل

سضالالٔ بٓالالا٤  أٚيالالٝط باملدٜٓال١ َدرصالال١ ٚال ربالاط ٚال دار     ، (4)ْا٥الب املًُهالال١ ايكا٤اْٝال١  

 . (5)ٚأتكٔ

 : املدزضُ الػّابًُ - 3

ر٠ ٖٚالٞ َالٔ املالدارظ ايهالحب٠ يف ايكالالزٕ ايجالأَ اهلذالزٟ ب       ظ درَّ ، املدٜٓال١ املٓالاٛل

مجعالالت بالالالني تالالدرٜط ايفكالالا٘ل عًالال٢ َالالالذٖب      ، فٝٗالالا زتُٛعالال١ َالالالٔ ايعًُالالا٤ ايهحالالالار    

                                                                 

 . 1/154الطواوٍ   التخاُ المطًاُ ( 1)

 . 1/154الطابق ( 2)

 . 1/154الطابق ( 3)

 . 1/431الطابق ( 4)

 . 433-1/432الطابق ( 5)
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ٚقالالد ْايالت َهتحتٗالا اٖتُالالاّ املكالُٝني باملدٜٓال١ ٚايكالالادَني       ، (1)ايغالافع١ٝ ٚاذتٓابًال١  

ايالذٟ نالإ    ، ٚنالإ َالٔ بٝالِٓٗ أباٛل إصالشام      ، فٛقفٛا عًٝٗا نتًحا نالجب٠  ، إيٝٗا

ف٢ صال١ٓ      ، (2)ٖال726ٜدرظ فٝٗا عاّ  ٚأبٛ عحد ا  ستُد بٔ ستُالد ايػزْالاطٞ املتاٛل

ٚإبالزاِٖٝ بالٔ ردالب بالٔ ملالاد ايربٖالإ أباٛل إصالشام ايزٚاعالٞ ايهالبالٞ            ، (3)ٖال754

ف٢ صالالال١ٓ   ف٢ صالالال١ٓ        ، (4)ٖالالالال 755املتالالاٛل ٚصالالالفٞ ايالالالدٜٔ بالالالٔ ستُالالالد ايهالالالاسرْٚٞ املتالالاٛل

 . (6)ٖٚٛ َٔ أٌٖ ايكزٕ ايجأَ اهلذزٟ ، ٚستٝٞ ايدٜٔ اذتٛراْٞ ، (5)ٖال755

 : املكتباا -ج 

 : ٚنإ َٔ أعٗزٖا

 : وكتبُ املطجد الٍبىٍ - 1

ى         تهْٛالالت يف ٖالالذا املضالالذد َهتحالال١ نالالحب٠ ناْالالت سصالال١ًٝ َالالا ٚقفالا٘ل املًالاٛل

ٖالالال ناْالالت فٝالا٘ل  587ففالالٞ عالالاّ   ، ٚاذتهالاّ ٚا ثزٜالالا٤ يف َزاسالالٌ تارتٝالال١ شتتًفالال١   

 . (7)(( خشاْتإ نحبتإ ستتٜٛتإ ع٢ً نتب َٚصاسف َٛقٛف١ ))

ٖال ( نتالب  755دب بٔ ملاد ايزٚاعٞ ايهالبٞ ) ت ٚناْت إلبزاِٖٝ بٔ ر

 . (8)(( ٚقفٗا باملضذد ايٓحٟٛ ))ْفٝض١ 

ٖال ( 787بٔ املعفز ايٝشدٟ ) ت  ستُد بٔ عذاع عاٙ فارظ بالد صً إ ٚٚقف

ٟ    ، خشا١ْ نتب باملضذد ايٓحٟٛ عٓد سٜارت٘ يًُدٜٓال١  يا٘ل يف   )) : قالاٍ عٓٗالا ايضالداٚ

ايف   ،  ثالالار ٞاذتالالزّ املالالدْ  ارتشاْالال١ ايغالالزٜف١    : ٚ ثالالار َٓٗالالا  ، احملاَالالد أبالالزس بٗالالا خالاٛل

                                                                 

. وابَ اسحىُ الًعىسٍ   أبى ذلىد عبد اهلل بَ  5/115ابَ الاىطٌ   تموًص دلىع اآلداب ا وعجي ايلقاب ( 1)

ِززززز    1093ٌصززززًخُ املػززززاوز وتطززززمًُ ا ززززاوز ) رلطىطزززُز     ٌطززززوّا ا ضززززٍُ        ِززززز (   كتززززاب   769ذلىزززد ) ا  

 . 120( وز ُ  43049ذلاىظُ بداز الكت  املصسيُ بس ي 

 . 93ابَ اسحىُ   ٌصًخُ املػاوز   وز ُ ( 2)

 . 93الطابق وز ُ ( 3)

 . 1/115الطواوٍ   التخاُ المطًاُ ( 4)

 . 100ابَ اسحىُ   ٌصًخُ املػاوز   وز ُ ( 5)

 . 54الطابق وز ُ ( 6)

 . 153ابَ  ب    زحمُ ابَ  ب  ص ( 7)

 . 1/114الطواوٍ   التخاُ المطًاُ ( 8)
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فُا َٔ طايب َكتحط إال ٖٚٛ ٜضتفٝد  ، املغت١ًُ ع٢ً ستاصٔ ايهتب َٚفاخزٖا

 . (1)(( َٔ دٛاٖز سٚاخزٖا

 : وكتبُ املدزضُ الػّابًُ - 2

      ٟ ظ فٝٗالا زتُٛعالال١  درَّ ، ٖٚالٞ َالٔ املالالدارظ ايهالحب٠ يف ايكالزٕ ايجالالأَ اهلذالز

هتحتٗا باٖتُاّ ًَشٛظ َٔ قحٌ املكُٝني باملد١ٜٓ ٚسعٝت َ ، َٔ ايعًُا٤ ايهحار

 ، أباٛل إصالشام   : ٚنإ َٔ بِٝٓٗ ، (2)فٛقفٛا عًٝٗا نتًحا نجب٠ ، ٚايكادَني إيٝٗا

ٚأبالالالاٛل عحالالالد ا  ستُالالالالد بالالالٔ ستُالالالالد      ، (3)ٖالالالال 726ايالالالذٟ نالالالإ ٜالالالالدرظ فٝٗالالالا عالالالالاّ     

ف٢ صالال١ٓ   ، ايػزْالالاطٞ ٚإبالالزاِٖٝ بالالٔ ردالالب بالالٔ ملالالاد ايربٖالالإ أبالاٛل       ، (4)ٖالالال754املتالاٛل

ٚناْت ي٘ نتب ْفٝض١ ٚأصٍٛ  )) 755املتٛف٢ ص١ٓ  ، شام ايزٚاعٞ ايهالبٞإص

ٕ ايعًاِل     ٚصالالفٞ  ، (5)(( ٚقالالف بعضالالٗا باملدرصال١ ايغالالٗاب١ٝ   …َعتُالد٠ دًًٝالال١ يف فٓالاٛل

   ٞ ف٢ صالال١ٓ   ، ايالدٜٔ بالالٔ ستُالالد ايهالاسرْٚ ناْالالت يالا٘ل نتالالب   ))ايالذٟ   ، ٖالالال755املتالاٛل

 ٚ ٍ ٚاذتالالدٜح ٚايًػالال١ ٚغالالب  يالالو   ادًًٝالال١ يف ايفكالا٘ل  أنجزٖالالا مبهالال١  أٚقالالف  ،  صالاٛل

ٞ    ، (6)(( ٚأٚقف بعضٗا باملدرص١ ايغٗاب١ٝ ، املغزف١ راْ ٖٚاٛل   ، ٚستٝالٞ ايالدٜٔ اذتاٛل

ٚنالالإ يا٘ل خشاْالال١ ععُٝالال١ َغالت١ًُ عًالال٢ نتالالب      ))َالٔ أٖالالٌ ايكالالزٕ ايجالأَ اهلذالالزٟ    

أٚقفٗا  ، َجٌ ايزافعٞ ٚابٔ ايزفع١ ٚايزٚض١ ٚغب  يو َٔ ايهتب املٓتكا٠ ; سف١ًٝ

ٚناْالالت أَالالاّ بٝتالا٘ل ايالالذٟ ٖالاٛل يف      ،  خشاْتٗالالا ٚدعالالٌ َكزٖالالا باملدرصالال١ يف   ، نًالالٗا

ٚنإ ٜعٔ إٔ املدرص١ تهٕٛ أبًدا ع٢ً ساهلا  ، ايشا١ٜٚ املالصك١ إلٜٛإ ايغافع١ٝ

 . (7)(( فغزط إٔ ال تػب ارتشا١ْ َٔ َٛضعٗا ، يف أٜاَ٘

 

 

                                                                 

 . 210-2/209. والطواوٍ   التخاُ المطًاُ  2/73الااضٌ   العقد الثىني ا تازيا البمد ايوني ( 1)

 . 86الطاعاتٌ   الى   وبًٍُ املكتبُ العسبًُ ص ( 2)

 . 120ًعىسٍ   ٌصًخُ املػاوز وتطمًُ ا اوز   وز ُ ابَ اسحىُ ال( 3)

 . 93الطابق وز ُ ( 4)

 . 1/115الطواوٍ   التخاُ المطًاُ ( 5)

 . 100ابَ اسحىُ الًعىسٍ   ٌصًخُ املػاوز   وز ُ ( 6)

 . 54الطابق   وز ُ ( 7)
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 املصادز واملسا ع

اْ واملمىك   لعمٌ بَ عبد القادز الطزربٍ  ا أخباز احلسً والكعبُ وتسا ي اخلماايزج املطكٌ ا التازيا املكٌ  - 1

 .  رلطىب  كتبُ احلسً املكٌ ِز ( 1070احلطًين املكٌ ) ا 

ًززأ اهلل احلززساً    طزز  الززديَ ذلىزد بزَز أمحززد الٍّساو          - 2 ِززز (   املطبعزُز   990لززٌ احلٍاززٌ ) ا   ااالعزالً بززأعالً ب

 .ِز 1303العثىاًٌُ   

ًززق : ذلىززد عثىزززاُ اخلػززأ   السيززاض   وكتبززُز        لمطززواوٍ    االعززالُ بززالتىبًا ملززَز ذً التززازيا        - 3 دزاضززُز وحتق

 ً .1989الطاعٌ   

 ً .1982 -ِز 1403تازيا التعمًي ا وكُ املكسوُ   عبد السمحَ صا  عبد اهلل    دَ   داز الػسو     - 4

 . 1979ً -ِز 1399التخاُ المطًاُ ا تازيا املديٍُ الػسياُ   أضعد طسابصوٌٌ احلطًين    - 5

 ً .1982ُ واملديٍُ   ذلىد عبد السمحَ الػاوا   السياض   داز العمىً   التعمًي ا وك - 6

لعبززد الزززسشا  بزَز أمحزززد بزَز ذلىزززد الصززابىٌٌ   املعزززسوا بزززابَ          تموززًص دلىزززع اآلداب ا وعجززي ايلقزززاب        - 7

 ً .1957ِز (   حتقًق : عبد القدوع بَ عبد السب   القاِسَ   وطبعُ الٍّطُ املصسيُ   723الاىطٌ ) ا 

 ً .1985 -ِز 1405ش والًىَ ا العصس اييىبٌ   مجًن حسب ذلىىد حطني    دَ   تّاوُ   احلجا - 8

ِززز (   وكزُز املكسوزُز   وكتبزُز     832غزااْ الغززساً بأخبززاز البمززد احلززساً   تقزٌ الززديَ ذلىززد بزَز أمحززد املكزٌ ) ا             - 9

 ِز .1956الٍّطُ احلديثُ 

ًززق :   لمااضزززٌ    العقززد الزززثىني ا تززازيا البمزززد ايوززني        - 10 ٍزززاحٌ        حتق ازززؤاد ضززًد   ذلىزززىد ذلىززد الط

 ً د .1969-1961ِز   1388-1381القاِسَ   وطبعُ الطٍُ احملىديُ وَ ر 

كتززاب ٌصززًخُ املػززاوز وتطززمًُ ا ززاوز   يبززٌ ذلىزززد عبززد اهلل بزَز ذلىززد ابزَز اسحززىُ الًعىزززسٍ ) ا               - 11

 ِززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز (   769

 ( . 43049 ي ِز   ذلاىظُ بداز الكت  املصسيُ بس1093) رلطىطُ     ٌطوّا ا ضٍُ 

ٍُز لمزّجسَ حتزِ ضزقىب      - 12 وسااق احل  واخلدواا املدًٌُ ا ايزاضٌ االضالوًُ املقدضُ وٍر الطٍُ الثاو

ًُز اآلداب    اخلالاُ العباضًُ   ضمًىاُ عبد الغين والكٌ   زضالُ وا طت    إغساا الدكتىز أمحزد دزاج   كم

 ً ..1978 -ِز 1398   اوعُ القاِسَ 

 . 240ً   ص 1986وًُ   ضعًد إمساعًن عمٌ   القاِسَ   داز الاكس العسبٌ   وعاِد الربًُ االضال - 13

ِزًؼ   وكُز املكسوُز   وكتبُز الٍّطُز          - 14 املكتباا اخلاصُ ا وكُ املكسوُ   عبد المطً  بَ عبد اهلل ابَز د

 ً .1988 -ِز 1408
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