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تقديم

نبينا  األمين  الهادي  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن للمدينة المنورة في نفوس المسلمين مكانة عظيمة لما شرفها الله 
بها، ورفع قدرها، إذ جعلها مهاجر نبيه وصفوة خلقه محمد صلى الله عليه 
وسلم، وهي عاصمة اإلسالم األولى ومأرز اإليمان، ومنها انطلقت قوافل 

اإلسالم تحمل دعوة الخير والحب والسالم.

والشك أن مطالعة سير السابقين األولين وقراءة تراجمهم تشحذ الهمم 
العصور  عبر  عنها  كتبوا  الذين  ومؤرخيها  المدينة  بتاريخ  االهتمام  إلى 

السابقة، واالقتداء بأخالقهم والتنويه بجهودهم.

وقد كان الشعور التاريخي في المجتمع المدني واضحا وعميقا، كيف 
ال وهم من صنعوا التاريخ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقاموا دولة 

اإلسالم األولى.

إلى  الجهادية  مالحمهم  ينقلون  عليهم  الله  رضوان  الصحابة  كان 
أبنائهم، فيترسخ لدى األبناء أهمية دور اآلباء، واالعتزاز والفخر بالمجد 
التاريخ  وكان  الدولة،  بناء  في  المهمة  المشاركة  تلك  من  تحصلوه  الذي 
جزءا ال يتجزأ من االهتمام العام بالقرآن الكريم وما ورد من أحداث تتعلق 
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السابقة  األمم  تاريخ  عن  تتحدث  التي  اآليات  تلك  أو  النبوية،  بالغزوات 
للعرب من يهود ونصارى وصابئة ووثنيين.

عليه  الله  صلى  النبي  أحاديث  معرفة  من  أيضا  جزءا  التاريخ  كان  كما 
رجاله  وأحوال  بالسند  يتعلق  وما  الرواية  علم  في  ذلك  كان  سواء  وسلم 
الناقلين من حيث وفاتهم ومعرفة عدالتهم، أو في علم الدراية وما يتعلق 
بالحديث النبوي وتفسيره، ومعرفة الناسخ والمنسوخ منه وذلك من خالل 

التحديد الزمني للحادثة المرادة.

كان التاريخ أيضا جزءا أصيال في معرفة أنساب العرب وتاريخ بيوتاتهم، 
سكناهم،  وأماكن  أصولهم،  معرفة  طريق  عن  منهم  الشرف  وأصحاب 

واألحداث البارزة لهم، سواء كان ذلك على مستوى الفرد، أو القبيلة.

شكلت  المسلمين  علوم  في  األصيلة  التاريخية  االهتمامات  هذه  كل 
وعيا في التعاطي مع التاريخ باعتباره فنا منفصال ال يقل أهمية عن العلوم 
المدينة من خالل مالزم  في  التاريخية  األولى  التآليف  فظهرت  األخرى، 
منفصلة تتحدث عن بعض الغزوات، وكان ذلك على يد التابعين من أبناء 
السيرة  عن  المهمة  التصانيف  ظهرت  حتى  األمر  يلبث  لم  ثم  الصحابة، 
النبوية، وفي تاريخ الخلفاء، والمعارك المهمة، وتاريخ المدينة، وتالحقت 

بعد ذلك التآليف التاريخية.

المؤرخين  ومؤلفات  إنجازات،  من  كبيرا  كما  المكتبات  حوت  لقد 
المدنيين، وظهرت أسر تاريخية مدنية اهتمت بالتاريخ وتناقلته عبر أجيالها 

المتعاقبة.
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إن حصر التاريخ والمؤرخين في المدينة عبر القرون السابقة يعد عمال 
فكان  األمر،  لهذ  يتصدى  لمن  وخبرة  ووقتا  صبرا،  يتطلب  وجليال  كبيرا 
بخزائن  المهتمين  الباحثين  العلماء  من  وهو  الهيلة،  الحبيب  محمد  د.  أ. 
المخطوطات، قد سبق أن أصدر كتابا بعنوان: التاريخ والمؤرخون بمكة 
المكرمة، ثم أتبعه بهذا الكتاب: التاريخ والمؤرخون بالمدينة المنورة من 

العصر األموي الى القرن الرابع عشر الهجري.

سائلين الله أن يجعل فيه الخير والنفع.

مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة





المقدمة 21
المطلب  بن عبد  أبي طالب )عبد مناف(  بن  أبي طالب = عقيل  ابن   )1

الهاشمي القرشي
25

2( عروة بن الزبير بن العوام القرشي. 26

3( عكرمة بن عبد الله البربري المدني. 27

4( أبان ابن الخليفة عثمان بن عفان. 28

5( المدني األعرج، عبد الرحمن بن هرمز. 31

6( عاصم بن عمر بن قتادة. 31

7( ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم. 32

8( يزيد بن رومان األسدي المدني. 35

9( واصل بن عطاء الغّزال، أبو حذيفة. 35

10( يونس الكاتب، يونس بن سليمان بن كرد بن شهريار المدني، أبو سليمان. 36

11( عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 37

12( موسى بن عقبة بن أبي عياش، الزبيري بالوالء. 39

13( هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الزبيري. 41

14( ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي. 41

15( أبو معشر السندي المدني. 43

المحتويات
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16( عيسى بن يزيد بن دأب الليثي المدني أبو الوليد 44

17( الزبيري، عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير. 45
18( ابن عمران، عبد العزيز بن عمران الزهري المعروف أيضا بابن أبي 

ثابت األعرج.
46

19( ابن َزبالة ، محمد بن الحسن القرشي . 47

20( أبو الَبْخَتري، وهب بن وهب بن كثير القرشي. 49

21( الواقدي، محمد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي. 50

22( علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 54

23( المديني، علي بن عبد الله بن جعفر السعدي. 54

24( القّداح  المدني، عبد الله بن محمد بن عمارة األنصاري. 57

25( الحزامي، إبراهيم بن المنذر بن عبد الله المدني. 58
الله بن  الله بن مصعب بن ثابت بن عبد  الزبيري، مصعب بن عبد   )26

الزبير.
58

27( الزبير بن بكار بن عبد الله الزبيري اإلخباري. 59

28( العبيدي، يحيى بن جعفر النسابة. 62

29( ابن شّبة، عمر بن شبة النمري أبو زيد. 60

30( عرام بن األصبغ السلمي. 65

31( العقيقي، أبو طاهر يحيى بن الحسن بن جعفر األعرج. 66

32( العقيقي، علي بن أحمد بن علي. 69

33( الهجري، أبو زكرياء هارون بن زكرياء. 70

34( ابن محفوظ البلوي المدني، عبد الله بن محمد بن عمير. 71
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35( التستري، محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو. 71

36( المديني، سليمان بن أيوب بن محمد، أبو أيوب. 72

37( الجواني، الشريف أبو علي بن أسعد. 73

38( ابن النجار، محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله. 76

39( ابن عساكر، عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن. 81

40( الغافقي الَقْبَتْوِري، خلف بن عبد العزيز اإلشبيلي نزيل المدينة. 84

41( اآلقشهري، محمد بن أحمد بن أمين بن معاذ القونوي. 86

42( المطري، محمد بن أحمد بن محمد األنصاري السعدي المدني. 89

43( ابن فرحون، علي بن محمد بن أبي القاسم التونسي. 90

44( الزرندي المدني، محمد بن يوسف بن الحسن. 91

45( المطري، عبد الله بن محمد بن أحمد الخزرجي. 92

46( ابن فرحون، عبد الله بن محمد اليعمري التونسي. 93

47( الزرندي، علي بن يوسف بن الحسن األنصاري المدني. 96

48( الكازروني، محمد بن مسعود بن محمد. 97

49( ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد. 99

50( الخجندي الحنفي المدني، جالل الدين أحمد بن محمد. 101

51( المراغي، أبو بكر بن الحسين بن عمر القرشي العثماني المدني. 102

52( اإليجي الشيرازي، محمد بن محمد بن عبد الله الحسيني. 106

53( ابن صالح،  محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صالح. 107

54( الكازروني، أحمد بن مسدد بن محمد المدني الشافعي. 107
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55( السخاوي، محمد بن عبد الرحمن. 109

56( ابن شرف الدين، محمد بن أحمد المدني. 117

57( السمهودي، علي بن عبد الله بن أحمد الحسني، نور الدين. 118

58( السخاوي، محمد بن أحمد بن موسى المدني. 129

59( مصطفى نوري بن عبد الله الرومي. 130

60( الكناني المدني، محمد بن محمد بن صالح. 130

61( الرومي الحنفي، محمد بن خضر، جالل الدين. 131

62( إلياس، جالل الدين بن إلياس بن خير الدين الحنفي. 132

63( شمس الدين محمد بن زين الدين الخطيب بالحرم النبوي. 133

64( السخاوي، عبد المعطي بن أحمد بن محمد المدني. 135

65( ابن عراق، عبد النافع بن محمد بن علي الكناني المدني. 135

66( ابن عراق، علي بن محمد بن علي الكناني. 136

67( السندي، رحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم. 137

68( السمرقندي، محمد بن حسين بن عبد الله المدني. 139

69( ابن شدقم المدني الحسيني، حسن بن علي بن حسن الشيعي. 141

70( األزبكي المدني، محمد بن عمر بن عاشق. 142

71( ابن شدقم، علي بن الحسن المدني الشيعي. 143

72( كاني الرومي، محمد بن مصطفى كاني جلبي بن جعفر. 144

73( العباسي، أحمد بن عبد الحميد. 145

74( الحجار، جمال الدين بن حمزة العمري. 147
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75( الدهلوي، عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله المعروف بحقي. 148

76( غرس الدين األنصاري الحلبي المدني. 149

77( السطوحي ، محمد بن علي. 150

78( البحيري المدني المالكي، جمال الدين محمد. 151

79( ابن شدقم، ضامن بن شدقم بن علي بن حسن الشيعي. 151

80( كبريت، محمد كبريت بن عبد الله بن محمد الحسيني. 153

81( القشاشي المدني األنصاري، أحمد بن محمد بن يوسف الدجاني. 158

82( الطرابلسي الحلبي، درويش، مصطفى بن قاسم. 160

83( الخياري، إبراهيم بن عبد الرحمن بن علي المدني. 161

84( ابن غرس الدين، ياسين بن محمد الخليلي. 164

85( البسنوي المدني، حسن بن محمد بن محمود. 165

86( البرزنجي، محمد بن رسول )عبد الرسول( المدني. 167

87( ابن النقيب، عبد القادر بن يوسف الحموي. 169

88( البناء، أحمد بن محمد بن أحمد. 170

89( الشرواني، علي أفندي بن إبراهيم بن محمد، أكمل الدين. 170

90( يوسف بن يعقوب الخطيب المدني. 171

91( خير الدين إلياس المدني. 172

92( الشامي المدني، الحسين بن الحسن الهتاري. 173

93( الخليفتي، عبد الكريم بن عبد الله العباسي المدني. 173

94( عيد بن علي النمرسي مدني. 178

المحتويات
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95( الُحرْيشي، علي بن أحمد بن محمد الفاسي المدني. 178

96( البرزنجي، حسن بن عبد الكريم. 179

97( السمهودي، عمر بن علي الحسني المدني المفتي. 180

98( األنصاري، عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم. 182

99( األركلي، أحمد بن إبراهيم الحنفي. 183

100( السندي، محمد حياة بن إبراهيم المدني المكي. 183

101( الكليسي العرياني، عثمان بن عبد الله. 184

102( الخفاجي، أحمد بن محمد بن عمر. 185

103( الشرقي، محمد بن الطيب محمد بن محمد الفاسي األصل. 186

104( الخليفتي، محمد زين العابدين بن عبد الله العباسي. 188

105( الطربزوني المدني، محمد )كان حيا 1174هـ(. 189

106( البرزنجي، جعفر بن حسن بن عبد الكريم بن محمد المدني. 190

107( األنصاري، يوسف بن عبد الكريم المدني. 195

108( النقشبندي األسكداري المدني: إسماعيل بن عبد الله. 196

109( البيتي، جعفر بن محمد باعلوي السقاف الحسيني. 198

110( الِجفري، محمد بن حسين العلوي الشريف المدني. 199

111( السندي، محمد بن صادق المدني. 201

112( السّمان، محمد بن عبد الكريم المدني الخلوتي. 201

113( الكدك، عبد القادر بن خليل بن عبد الله الرومي. 202

114( سفر )أو صفر( المدني، أحمد بن محمد بن سعيد. 204
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115( سفر )أو صفر(، محمد سعيد بن محمد أمين. 205

116( الكردي المدني، محمد بن سليمان. 206

117( الشعاب، عبد الباقي بن محمد صالح  المدني. 207

118( األنصاري المدني، عبد الرحمن بن عبد الكريم. 208

119( الكريدي، أحمد بن إبراهيم بن أحمد، أبو الكمال. 211

120( القطان، عبد الرحمن بن البرهان، زين الدين. 212

121( البرزنجي، علي بن حسن بن عبد الكريم المدني. 213

122( الداغستاني المدني، عبد السالم بن محمد أمين. 214
123( الرحمتي، مصطفى بن محمد بن رحمة الله الدمشقي األنصاري 

المدني.
215

124( الداغستاني، عمر بن عبد السالم المدني. 215

125( الونائي، علي بن عبد البر بن علي الحسني. 218

126( البرزنجي، محمد زين العابدين بن محمد بن حسن. 219

127( حيدر المدني، عمر بن محمود. 220

128( الُفاّلني، صالح بن محمد بن نوح العمري المدني. 220

129( العينتابي، الحاج عبد الله نجيب. 222

130( البراوشندي المدني، محمد بن إبراهيم. 223

131( جمل الليل، أحمد بن علوي بن با حسن با علوي. 223

132( المدني، محمد أمين بن حبيب بن أبي بكر بن خضر الزللي. 225

133( المدني، محمد أمين بن أحمد رضوان. 226

المحتويات
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134( الكوهن، عبد القادر بن أحمد بن علي الفاسي ثم المدني. 227

135( السندي األنصاري، محمد عابد بن أحمد علي بن مراد. 228

136( البرزنجي، محمد بن زين العابدين بن محمد الهادي. 230

137( الشنقيطي، أحمد بن بابا بن عثمان بن محمد التجاني. 230

138( يوسف أفندي بن عبد الله إمام جامع أبي أيوب األنصاري. 232

139( عارف حكمت = أحمد عارف حكمت بن إبراهيم بن عصمت. 234

140( الحجار،  محمد محجوب بن أبي بكر العمري. 236

141( الموسوي، محمد أفندي بن حسين صبري المدني. 237

142( ابن الطاهر،أحمد بن محمد بن الطاهر األزدي المراكشي المدني. 238

143( البوسنوي، حسن أفندي بن مصطفى أفندي. 238

144( الجهيني المدني، خليل بن إبراهيم الحنفي. 240

145( الخربوطي، يوسف شكري بن عثمان الرومي. 240

146( غانم، حسنين بن مصطفى. 241

147( البرزنجي، إسماعيل المدني، توفي في أواخر القرن 13 هـ. 241

148( عّباس، إبراهيم بن منصور بن محمد عباس المدني. 242
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المقدمة

ك�������ان م������ن أط�����ي�����ب م������ا أن�����ع�����م ال�����ل�����ه ب������ه ع�����ل�����ّي أن�������ي ق���ض���ي���ت أك�����ث�����ر م������ن ث����اث����ي����ن س��ن��ة 
أت���ن���ق���ل م�����ن ح������رم إل������ى ح�������رم، دون أن أن���ق���ط���ع ع�����ن وط����ن����ي . ف���ك���ن���ت أغ���ت���ن���م ُف�������َرَص 
ال���ع���ب���ادة وح������اوة اإلي����م����ان، م���ع م���ا وج������دُت ف���ي ال��ح��رم��ي��ن اآلم���ن���ي���ن م���ن م��ج��ال��س 
�������َف�������ْت ال�����ن�����ف�����س. ف�����ق�����د ق�����اب�����ل�����ت م�������ن أه���������ل ال�����ع�����ل�����م وط�������اب�������ه ال�������ع�������دد ال����ك����ث����ي����ر م���م���ا  ع�����ل�����م َث�������قَّ

يكتب الله لي بهم فضل األخذ والتعلم، وفضل التعليم واإلباغ.

خ�����ال ال���م���رح���ل���ة األول�������ى ع���ن���دم���ا ك���ن���ت م��ن��ت��س��ب��ا ل��ج��ام��ع��ة أم ال����ق����رى وّج���ه���ُت 
ع�����ن�����اي�����ت�����ي إل������������ى ال��������ت��������اري��������خ ال�������م�������ك�������ي، ف��������أّل��������ف��������ُت ف������ي������ه وح�������ق�������ق�������ُت ال��������ن��������ص��������وص، وأن�������ج�������زت 
البحوث، وتعدد إشرافي على الرسائل الجامعية. ثم كان من بين ما أنتجُت 
ك�����ت�����اب: »التاريخ وال�����م�����ؤرخ�����ون ب���م���ك���ة المكرمة«، ال�������ذي ت�����ص�����ُدر ط���ب���ع���ت���ه ال���ث���ان���ي���ة 

قريًبا عن دارة الملك عبد العزيز� إن شاء الله � .

وعندما ُدعيت إلى الجامعة اإلسامية بالمدينة المنورة، ألكون أستاًذا 
زائًرا انفتحْت لي مكتبات َطْيَبة التي حفلت بالكتب المخطوطة والمطبوعة، 
فيّسر لي الله أن أضع كتابي هذا، الذي جعلته بعنوان: »التاريخ والمؤرخون 
ب���ال���م���دي���ن���ة المنورة«. ف����ك����ان����ت غ����اي����ت����ي أن أق��������دم ل����ط����اب ع����ل����م ال�����ت�����اري�����خ ال��م��ع��ن��ي��ي��ن 
��ُئ لهم ط��ري��ق ال��وص��ول إل��ى النصوص،  ب��ال��م��وض��وع ع��م��ًا لعله يفيدهم، وي��ه��يِّ

التي تعينهم في بحوثهم ورسائلهم الجامعية.
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إن ال��دارس��ي��ن والباحثين ف��ي ال��ت��اري��خ ال��م��دن��ي، يحتاجون إل��ى النصوص 
ال����ت����ي ي���ع���ت���م���دون���ه���ا، وإن����ه����م س������وف ي���ع���رف���ون م������دى ال���ج���ه���د ال�������ذي ب����ذل����ُت����ه، وال����وق����ت 

الذي أنفقته، فليغتنموا ما فيه حتى أغتنم � أنا � ثوابه وأجره.

إن ك����ل إن����ج����از أو إن����ت����اج ف����ي ع���ل���م ال����ت����اري����خ، ي���خ���ض���ع ل���ل���ع���دي���د م����ن ال���ع���وام���ل 
وال�������م�������ؤث�������رات ال����م����ح����ي����ط����ة ب���������ه، ك�����م�����ا ي����خ����ض����ع ل�����ل�����غ�����اي�����ات ال������ت������ي ت������دف������ع ب�����ال�����ب�����اح�����ث إل�����ى 

تناوله ودراسته.

وإن عمق النظر التاريخي ال بد أن تسبقه مراحل مؤسسة ومهّيئة لنجاحه.

�������ب دون اس������ت������ي������ع������اب ال�������ن�������ص�������وص ال�������ث�������اب�������ت�������ة، ال����م����ح����ق����ق����ة  ف�������إن�������ه ال ت���������اري���������خ ُي�������ك�������َت
تحقيقا علميا.

وإنه ال تاريخ دون نصوص تخضع للنقد العلمي النزيه.

وإنه ال تاريخ دون مروره تحت مجهر نظٍر وتمحيٍص، تنتُج عنه قراءة 
عميقة وسليمة من كل عاطفة أو انتساب.

كما أنه يصعب على المؤرخ أن يكتب في قضية لها صلة عميقة بُمُدنِه 
ال����م����ق����دس����ة . ف�����س�����وف ي����ج����د ن����ف����س����ه أم����������ام م����ع����اه����د وه�����ب�����ْت�����ه ح����������اوة اإلي��������م��������ان، وع���م���ق 

الحب في الله، وعلمته سواء السبيل.

ب������ع������د ظ�������ه�������ور ك������ت������اب������ي ال�������س�������اب�������ق: »التاريخ وال���������م���������ؤرخ���������ون ب���م���ك���ة  إن ت�����ج�����رب�����ت�����ي 
ال���������م���������ص���������ادر وت�����ق�����دي�����م�����ه�����ا  ُح�����������ْس�����������َن ج�������م�������ع  ال��������دل��������ي��������ل ع�������ل�������ى أّن  ل����������ي  ق����������ّدم����������ت  المكرمة« 

والتعريف؛ بها يفسح المجال الزدهار العمل العلمي الموفق.

ج�������م�������ع�������ت ف�����������ي ه���������������ذا ال���������ك���������ت���������اب ك�����������ل م�����������ا ب�������ل�������غ�������ه ع��������ل��������م��������ي، وأم��������ك��������ن��������ن��������ي ج�������م�������ع�������ه م����ن 
ال�������م�������ؤل�������ف�������ات ال�������ت�������اري�������خ�������ي�������ة، وال������م������ت������ع������ل������ق������ة ب�������ال�������ت�������اري�������خ ال����������ح����������ض����������اري، أل�������ف�������ه�������ا م��������ؤرخ��������ون 
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م����دن����ي����ون، أو َق������ِدم������وا إل������ى ط���ي���ب���ة ف���ان���ت���س���ب���وا إل���ي���ه���ا وم�����ات�����وا ف���ي���ه���ا، ل���ع���ل���ي أف����ت����ح م���ج���ااًل 
ل�����������دراس�����������ات ت������اري������خ������ي������ة ع����م����ي����ق����ة ُت����������ْب����������رز خ������ص������ائ������ص ال�������م�������درس�������ة ال������ت������اري������خ������ي������ة ال�����م�����دن�����ي�����ة، 

وتعّرف بمؤلفيها ومؤلفاتها.

وال ي������ف������وت������ن������ي أن أق����������������دم ش��������ك��������ري ل�������ك�������ل أول����������ئ����������ك ال����������ذي����������ن ب����������ذل����������وا ل����������ي ال�����م�����ع�����ون�����ة 
���ل���ُت ب���واس���ط���ت���ه���م - م����ا أم���ك���ن - واط���ل���ع���ت ع���ل���ى ش�����يء م����ن خ��ب��اي��ا  ال���ع���ل���م���ي���ة، ف���ت���س���لَّ
المجتمع العلمي المدني، وسعدُت بما طالعته في بعض مكتباته الخاصة.

ل������ق������د أت������م������م������ت ه������������ذا ال������ع������م������ل ������������������� ب�����ح�����م�����د ال��������ل��������ه ������������������� خ������������ال ال������ث������ل������ث األول م���������ن س���ن���ة 
1434ه���� التي ُتعتبر فيها المدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلس��ام��ي��ة، فليكن 
ال��ك��ت��اب م��ش��ارك��ة م��ن��ي م��ت��واض��ع��ة ب��ه��ذه ال��م��ن��اس��ب��ة، اع��ت��راف��ا بفضل ال��ل��ه ث��م فضل 
أه����ل ال���ف���ض���ل، ال���ذي���ن دع���ون���ي ل���إق���ام���ة ب��ه��ا واإلف��������ادة ال��ع��ل��م��ي��ة م��ن��ه��ا، وإف�������ادة أب��ن��اء 

جامعتها من طاب علم التاريخ.

أم��ا دارة الملك عبد العزيز ومركز بحوث ودراس���ات المدينة المنورة؛ 
�����������ي ط�������ب�������ع ه�������ذا  ف������ل������ه������م������ا ول����������ل����������رج����������ال ال�������ق�������ائ�������م�������ي�������ن ع������ل������ي������ه������م������ا: ج���������زي���������ل ال�������ش�������ك�������ر ع�������ل�������ى ت�����������ولِّ
ال�����ك�����ت�����اب، وإخ�������راج�������ه ف�����ي ص�����ورت�����ه ال����م����ح����ت����رم����ة، ال����ت����ي ت����ن����اس����ب م���ك���ان���ت���ه���ا وت���ن���اس���ب 

أهمية الموضوع.


