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 الحياة الثقافية في المدينة المنورة

 املٌو٘كٛ اهعؽريف 

 د. عبد اهباشط عبد اهرزاق بدر
 ًدٙر عاَ ًركس حب٘خ ٗدراشات املدِٙٞ املِ٘رٝ

 

ٛ مل))ٜطًققلملؤر٪ونققٕٛملَضققطً ململ عًقق٢ملؤيةقق ٠ملململ((ملاهعؽررر املٌورر٘ك

ؤرُتققققق ٠ملَقققققٔملْٗسٜققققق١ملسهقققققِملؤ٭مققققق ٠ملؤ٭ٜٛ ٝققققق١مل ملَضققققق ملعقققققسّململململ

ًطسٕملمققًِٝملؤ٭ٍٚملؤيمجُققسْٞملعًٝٗققسملّملإىلملؤمققت٤٬ٝملؤي قق0521ٖقق مل846

إىلملؤي ٚيق١ملململ-ٚؤٱَسوؤتملؤيق ملتتعمٗقسململململ-ّملٚعُٗسمل0201ٖق 359عسّمل

ملؤيمجُس١ْٝمل،ملٜٚشٌُملتسوٜخملٖذؤملؤيمض ملَض ملٚؤيشسّملٚؤسبذسزمل.

ٚق ملشٗ ملٖذؤملؤيمض ملأس ؤًثسمل١َُٗمل،مل ملَك َتٗسملٚقفملؤيزسفملؤرػٛيٞملؤيقذٟململ

ٚ،َشقلمل،ملٚؤدبق٘ملإىلملَضق مل،ململململأمكطملؤشب٬ف١ملؤيمعسمق١ٝمل مل ػق ؤ،مل،ملٚؤدتقسلملسًق ملململململ

فتض ٣ملي٘ملؤرُسيٝومل،ملٚؤْتض ٚؤملع٢ًملؤرػٍٛمل ملَم ن١ملعنيملدسيٛتمل،ملنُسملشٗ مل

إنقق ؤزملؤيضققًٝعٝنيملَققٔملؤي ققسسٌملؤيشققسَٞمل،ملَٚققٓمِٗملَققٔملؤيمققٛ،٠ملإىلملؤرٓطكقق١ملثسْٝقق١مل،مل

ٚدبٗٝزملؤزبٝٛشملؤيك١ٜٛمل،ملٚؤ٭مسطٌٝملؤيعش ١ٜملؤي ملسةعتملٖٝعق١ملؤي ٚيق١مل،ملٚسسيقتململململ

ٗسمل،ملفك ملنسٕملَمعقِملمق٬طنيملؤرُسيٝقوملف مقسًْسملأقٜٛقس٤مل،ململململململ،ٕٚملأطُسعملؤٯن ٜٔملفٝ

ضبقعنيمليًمًقِملٚؤيمًُقس٤ملنملٜٓةكقٕٛململململململ-يم  ٝق١ململوغِملعذُتِٗملٚأصقٛمِملغقاملؤملململ-ٚنسْٛؤمل

ؤ٭َقققٛؤٍملؤيطس٥ًققق١ملعًقققِٝٗملٚعًققق٢ملإْشقققس٤ملؤرققق ؤو ملٚؤ٭و طققق١ملٚؤيزٚؤٜقققسمل،ملٚؤر قققسد ملململململ

ملٜتعسٟمل.ٚؤر تشةٝستملع٢ًملعبٛملَسملفمً٘ملؤي ًطسٕملق٬ٕٚٚمل،ملٚؤي ًطسٕملؤ٭ش فملقس

غققاملإٔمل مغققِٗملأمقق فمل ملفقق بملؤيغقق ؤ٥ ملٚ،ققاملؤ٭َققٛؤٍمل،ملٚؤٱْةققسمملعًقق٢ملململ

ؤيكضقققٛوملٚؤرًقققذؤتمل،ملٚنسصققق١مل ملكنققق ملفققق ٠ملسهُٗقققِمل،ملفغقققمةتملققققٛتِٗمل،ملٚ ملململ

ملٜضُ ٚؤملأَسّملزسفملؤيمجُسْٝنيمل.

١ًملعققٔملَهقق١مل،ململٚعٓقق َسمل قق أملسهققِملؤرُسيٝققومل،ملنسْققتملؤر ٜٓقق١ملإَققسو٠ملَ ققتكملململ

سْققتملمققًط١ملؤرُسيٝققوملعًٝٗققسمل٫ملتتمقق ٣ململسملؤسب ققٝٓٝنيمل،ملٚنؼبهُٗققسملأَقق ؤ٤ملكٍملَٗٓقق

ٖققملأنق ملؤي قًطسٕمل ٝقل ملمقًطت٘ململململململ882ؤشبطع١ملمِملع٢ًملؤرٓس  مل،ملغقاملأْق٘مل ملعقسّململململ

 مدخل
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،ململ(0)عًٝٗسمل،ملفعمحملإيٝٗسملؤزبعس٠ملنمليٝ ِٗملأًٖٗسمل ملؤٱْةقسمملعًق٢ملضبسو ق١ملؤيضقًٝعٝنيململململ

 ٠ملؤ٭مقمل ٚمبٛؤفكق١مل ، ؤرًُٛنٞ ؤي ًطسٕ  ٝ  ٚعزي٘ ؤر ١ٜٓ أَا تمٝني صسو ٚفست٘ ٚ م 

َسمليعحملإٔمل،بملؤشب٬فمل ٝٓٗسمل،ملٚذبٍٛملإىلملؤسب ١ٝٓٝمل،ملؤي ملنسْتملَتُسمه١مل،ملٚ

ملص ؤعملع٢ًملؤي ًط١مل،ملفضسوتملَ ؤمِٝملؤيتمٝنيملتض ومل،ٕٚملَشٛوتِٗملغسيًعسمل.

ٚنققسٕملؤي قق٬طنيملٜ ؤقعققٕٛملأعُققسٍملؤ٭َقق ؤ٤ملَ ؤقعقق١ملعسَقق١مل،ملململ

ٜٚ تُمٕٛمليًشهس٣ٚملؤر فٛع١ملع ِٖمل،ملٜٚ تذٝعٕٛملمسملغسيًعقسمل،ململ

ٚق ملأمقِٗملٖقذؤملؤسبقزّمل ململململنج ملؤيتعًِملَٓ٘مل،ملَاملإذؤملفٝمزيٕٛملؤ٭

إْٗس٤ملع ٠ملسس٫تملَٔملؤ٫عط ؤ ستملٚؤيعًقِمل،ملٚ مل مقاملؤسبقس٫تململململ

،ململ(5)أومٌملؤي ًطسٕملق٠ٛملَ ًش١ملإىلملؤر ١ٜٓمليتمزٜقزملمقًط١ملأَاٖقسملململ

ٚنسٕملؤي ق٬طنيملٜعٗق ٕٚملؤيتكق ٜ ملٚؤ٫سق ؤّملؤيهقعأٜمل٭َق ؤ٤ملململململململ

ْةٛمقققِٗمل،ملٚيًٓ ققق ملؤر ٜٓققق١ملٚٚدقققٛٙملأًٖقققٗسملنملرهسْققق١ملؤر ٜٓققق١مل ململ

ؤيهقق ِٜملؤيققذٟملؼبًُقق٘ملأسةققس،ملكٍملؤيعٝققتمل،ملٚيهققٔملعٓقق َسملنققسْٛؤمل

ٜ ٦ٕٝٛملؤيتض فملنسْٛؤمل٫ملٜ ،،ٕٚمل ملؤيكعاملعًِٝٗملٚمذِٓٗمل،مل

مل.مل(9)ٚتمٝنيملأف ؤ،ملكن ٜٔملَٔملؤ٭م ٠ملْة ٗس

ٚق ملربًًتملف ٠ملسهُِٗملؤيط١ًٜٛملسس٫تملأمس٤تملإىلملؤر ١ٜٓمل

إصق ؤوملَ ؤمقِٝملململٚأًٖٗسملنملسٝحملنسٕمل ماملؤي ٬طنيملٜتمذقٌمل ململ

 سيض ؤعستملؤيق ؤ٥ ٠ململؤيتمٝنيملمبشٛو٠مل ماملَ تشسوٜ٘مل،ٕٚملَم ف١مل

،ملٚنسْتملَ ؤمُِٝٗململ(4)،ملأٚمل نيملأَأٜمل ملٚقتملٚؤس مل ملؤر ١ٜٓ

َقٔملأمقٛأململململ ؤيض ؤعمل،ملٚمث١ملسسي١ملَٓةق ،٠ملتمقململٖذٙملت ِٗمل ملتأدٝرمل

ٖقققملعٓقق َسملعققنيملؤي ققًطسٕملؤرًُققٛنٞململ153ؤسبققس٫تمل،ملٚقمققتملمقق١ٓمل

يًُ ٜٓق١ملَكس قٌملؤيتزؤَق٘مل ق فاملَعًقؼملنقعاململململململململنش ّمل ٔمل،ٚغسٕملأًَاؤ

،ملفك ملأوٖقلملٖقذؤملؤ٫يتقزؤّملؤر ٜٓق١ملنمل٭ٕملنشق ّملمقم٢ململململململململ(2)يً ًطسٕ

زبعسٜت٘ملَٔملأٌٖملؤر ١ٜٓمل،ملغاملإٔملٖذٙملؤسبس٫تملنسْتملَمق ٚ،٠مل،ململ

ملذب خمل ملف ٠ملعمفملؤي ًطسٕملؤرًُٛنٞملٚف س،ٙمل.
                                                           

 . 1/428اُظر عق٘د اجلٌاْ  (1)

 . 3/437اُظر : اهعقد اهجٌني  (2)

 . 2/259ٗ  1/75، ٗاهتشفٞ اهوطٚفٞ  12/250اُظر : اهبداٙٞ ٗاهِٔاٙٞ  (3)

 . 4/141اُظر : تارٙخ ابّ خودْٗ  (4)

 . 2/18، ٗاهتشفٞ اهوطٚفٞ  3/122اُظر : اهِذَ٘ اهسآرٝ  (5)

العالقةةةةةةةةة  ةةةةةةةةي  
سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال ي  
المماليةةو ورمةةرا  

 المدينة

حةةةاشا ةةةةا ة مةةة  
اإلمةةةةةةةةارة سةةةةةةةة   ا 
ضةةةةةعل السةةةةة  ا  

 المم وكي
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ٚققق ملشققٗ تملؤر ٜٓقق١ملؤرٓققٛو٠ملنقق٬ٍملؤيمٗقق ملؤرًُققٛنٞملإْشققس٤ملململململ

،ملٚوَقققِململ(0)ؤ٭و طققق١ملٚؤرققق ؤو ملٚؤيزٚؤٜقققسملٚؤر تشقققةٝستعققق ،ملَقققٔمل

ؤر ذ ملؤيٓعٟٛملع ٠ملَ ؤتمل،ملٚ ٓٝتملفٝ٘مل٭ٍٚملَ ٠ملؤيكعسبمل،ملٚد ،مل

 سيه١ًٝمل ملعٗ ملؤي ًطسٕملؤ٭ش فملقسٜتعسٟملإث ملس ٜلملعخِملش مل

،ملٚنسْتمل مجستملؤسبقرملذبُقٌملإىلملأٖقٌملؤر ٜٓق١ململململململ(5)ٖق668فٝ٘ملم١ٓمل

ملؤ٭َٛؤٍملٚؤ٭وزؤممل.

ؤي ٝسمققق١ٝمل ملإَقققسو٠ملؤر ٜٓققق١ملؤرٓقققٛو٠ملنققق٬ٍملؤيمضققق ملململيقققذيوملتةسٚتقققتملؤ٭سقققٛؤٍململ

ؤسبسنُق١ململ ؤ٭مق ٠مل أفق ؤ،مل  قنيمل ؤي قًط١مل عًق٢مل  سيض ؤعست ت تم  فهسْت ، ؤرًُٛنٞ

ْة ٗسمل،ملٚتعًؼمل،ود١ملؤسب ٚبملٚؤرمقسوىملٚؤيػقسو٠ملعًق٢ملؤر ٜٓق١ملٚت ٜٚقاملأًٖقٗسمل،ملٚقتقٌململململململململ

مل،ملٚؤمذَٛستملؤرغس،٠ملٚؤ٫ْتكسّمل.مل(9)ؤ٭َاملأٚملط ،ٙ

ؤيض ؤعملَاملأَ ؤ٤ملَه١ملؤسب ٓٝنيملعٓ َسملت نٌملأَاململنُسملس ثتملسس٫تملَٔ

 ملؤيضق ؤعملؤيكقس٥ِمل قنيملأفق ؤ،ملؤ٭مق ٠ملؤسب ق١ٝٓملعًق٢ملإَقسو٠ململململململململململشقٝش١ملؤر ١ٜٓمل،سزمل قٔململ

ٚململ810،ملثققِململ811َهقق١مل،ملٚؤعبققسزملإىلملأسقق ملؤ٭طقق ؤفمل،ملٚقققس،ملعًقق١ملعًٝٗققسملعققسّملململململململ

مل.مل(4)ٖقمليتٛي١ٝملأَاملٚعزٍملأَا812

ٖققململ669ٓق١ملمق١ٓملململٚعٓ َسملنجق تملؤ٫عقط ؤ ستمل ملإَقسو٠ملؤر ملململ

فقققٛبملؤي قققًطسٕملؤرًُقققٛنٞملأَقققاملَهققق١ملؤيشققق ٜفملضبُققق مل قققٔململململململ

  نستملؤيت نٌملفٝٗسمل،ملفكس،ملع١ًملإيٝٗقسمل،ملٚعقزٍملأَقاملؤر ٜٓق١مل،ملململململ

ملٚعنيملأًَاؤملكن مل،ملٚأق ملؤي ًطسٕمل ،ملَٚقٔملٚقتٗقسملصقسوتملململململ(2)صقٓٝم

ؤر ٜٓققق١ملتس مققق١مل٭َقققاملَهققق١مل،ملٚصقققسوملؤ ققق٘ملٜقققذن مل ملؤشبطعققق١ملململ

 ٜٓق١مل،ملٚتمقززتملٖقذٙملؤيتعمٝق١ملململململٚؤي عس٤مل م ملؤي قًطسٕملٚقعقٌملأَقاملؤرملململ

ملطسعملْ ع١ملَٔملٚؤو،ؤتملإَسو٠ملؤر ١ٜٓملت سيت نٌمل ملؤيش٪ٕٚملؤرسي١ٝملٚؤق

                                                           

 . 2/633اُظر : ٗفا١ اه٘فا١  (1)

 . 3/188اُظر : بدا٢ع اهسٓ٘ر  (2)

تعد املدٝ اهسًِٚٞ هإلًارٝ ًؤظًرا عوٟ طبٚعٞ األس٘اي اهصٚاشٚٞ يف املدِٙٞ ، ت٘اىل عوٟ إًارٝ املدِٙرٞ ًِرم ًطورع     (3)

ءربعررٞ ٗععرررْٗ ءًررًوا ، ًٗررّ      821-725ٓررر  ررض ءًرررا١ ، بٌِٚررا ترر٘اىل عوٚٔررا ًررّ        725اهعٔررد املٌورر٘كٛ إىل  

 ا ، ٗ د ٙتلرر تعٚني األًو ٗعسهٕ ًرتني ءٗ ثالثٞ .ٓر ثالثٞ ٗععرْٗ ءًًو821-923

 . 466-1/460اُظر : اهعقد اهجٌني  (4)

 . 4/635، ٗإحتاف اه٘ر٠  2/253اُظر : اهتشفٞ اهوطٚفٞ  (5)

إنةةةةةا  اةر  ةةةةة 
والمةةةةدار  فةةةةي 

 المدينة 

المدينةةةةةة   ةةةةة   
 ا عةةةةةةةةة لمكةةةةةةةةة 
 سياسًيا وإدارًيا
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ٱَسو٠ملَه١مل،ملٚضبسمع١ملَ ٪ٚمسملؤرسيٞمل،ملفٗعطمل،نٌملأَقاملؤر ٜٓق١مل،ملٚنقسٕملٖقذؤملململململ

إق ؤَق٘ملململ-ٖققململ310أَقاملؤر ٜٓق١ملعقسّملململململ-أس ملؤر ٛغستملؤي ملعًٌمل ٗسملس ٔمل ٔملز اٟمل

يٓعٟٛمل،ملٚت ن٘ملؤٱَسو٠مل،ملٚن ٚد٘ملَقٔملؤر ٜٓق١مل،ملسٝقحململململع٢ًملْٗ ملسسصٌملؤر ذ ملؤ

،ملٚظًتملتعم١ٝملؤر ١ٜٓملره١ملست٢ملْٗسٜق١ملململ(0)مسوعملأَاملَه١ملفمنيملصٗ ٙملأًَاؤملعًٝٗس

ؤيمض ملؤرًُٛنٞمل،ملستق٢ملإٕملؤيشق ٜفملضبُق مل قٔمل  نقستملأَقاملَهق١ملأومقٌملعقسّململململململململململ

ٜٓتنيملٖقققملإىلملؤي ققًطسٕملؤيمجُققسْٞملمققًِٝملؤ٭ٍٚملَةققستٝ ملؤسبقق َنيملوَققًزؤمليقق٤٫ٛملؤرقق مل359

مل.مل(5)ؤرك متنيمليًمجُسْٝني

٫ٚملشقوملإٔملؤسبٝققس٠ملؤي ٝسمق١ٝملتققجاملَشقسع ملَتعسٜٓقق١مل ملْةقق ململململ

ؤيهقققعا٠ملَٓٗقققسملذبُقققٌملصققق ؤعستملعًققق٢ململململفسيٓ قققع١َقققٔملٜتتعمٗقققسمل،مل

ؤي ققًط١مل،ملت ققتم ملفٝٗققسملؤي غعققستملؤيشخضقق١ٝملٚؤ٭ٖققٛؤ٤مل،ملٚتتذققسٚزمل

ًْققسملعققٛؤ طملؤيشقق عملٚؤ٭نقق٬ممل،ملٚتة قق ملؤيم٬ققق١مل ققنيملؤ٭ٖققٌملململململ أسٝس

ًْققسملنملفٝشققسوبملؤي دقققٌململململململٚؤ٭قققسوبمل،مل  ققٌملٚ ملؤ٭مقق ٠ملؤيٛؤسققق ٠ملأسٝس

ق ٜع٘مل،ملٚق ملت ةومل،َس٤مل  ١٦ٜملأصقس تٗسملشقعسٜسملؤيضق ؤعملَقٔملٖٓقسململململململ

أٚملٖٓققسىمل،ملٜٚقق ٖرملؤرقق ٤مليققذيوملنًقق٘مل،ملٚت قق٤ٛملْع تقق٘مل٭ٚي٦ققوملململململ

ملؤ٭قٛؤّملٚذيوملؤيتسوٜخمل.

٫ملمتجققٌملؤسبكٝكقق١ملململ-عًقق٢ملٚؤقمٝتٗققسملململ-غققاملإٔملٖققذٙملؤيضققٛو٠ملململ

مل- ملؤيػسيق ملململ-٠ملنقسٕملضبضقًٛوؤملململؤيشس١ًَملنملفسيضق ؤعملعًق٢ملؤٱَقسوملململ
ضبق ٚ،ملَقٔملؤ٭فق ؤ،مل،ؤنقٌملؤ٭مق ٠ملؤسب ق١ٝٓٝمل،ملٜق ٚوملململململململململ،عُٔملعق مل

 نيملإن٠ٛملأٚملأ ٓس٤ملعِمل،ملٜٚشسوىملفٝ٘ملودسمِمليٝ ملغامل،ملأَسمل كٝق١ململ

سٝستٗسملؤيمس،١ٜمل ٗ ٤ٚملٚؤمتك ؤومل،ململتمٝرملفهسْتملؤسب ١ٝٓٝملؤ٭م ٠

ٚنقققسٕملعققق ،ملنقققعاملَقققِٓٗملٜٗقققتِمل قققسيمًِمل،ملٜٚشقققسوىمل ملسًكقققستملململ

نقسْٛؤملململنٕملفٝٗقسململٚ،ملٚنذيومل ك١ٝملأٖقٌملؤر ٜٓق١ملٚؤوقسٚوململململؤيت وٜ 

 مٝ ٜٔملنٌملؤيعم ملعٔملٖذٙملؤيض ؤعستمل،ملٜمٝشٕٛملسٝستِٗملؤي١َٝٛٝمل

َٚقققزؤوعِٗملٚسًكقققستملؤيمًقققِمل ملؤر قققذ ملؤيٓعقققٟٛمل،ملململململِ ملَتقققسد ٖ

ملذب خ   َٚس ، سٛي٘ ؤرٓتش ٠ ٚؤيزٚؤٜس ، ٚؤ٭و ط١ ، ٚؤر ؤو 
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ال ةاري  السياسةةي 
ل مدينةةةةةةةة يثيةةةةةةةر 

  ية في مةاعر س
 القارئ

حقيقةةةةةةة الواقةةةةةة  
السياسةةةةةةي فةةةةةةي 
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ؤملؤيضقق ؤعملأٚملٜتققأث ٕٚمل قق٘مل،ملٚعٓقق َسململ ملٜهْٛققٛؤملٜشققم ٕٚمل ٗققذململنغققسو٠ملعًقق٢ملؤر ٜٓقق١ململ

ذب خملغسو٠ملَٔملأس ملؤرتٓسف نيملع٢ًملؤي ًط١ملنسْتملؤ٭سٛؤٍملتغط بملية ٠ملق مل٫مل

تطٍٛملأنج ملَٔملمسعستمل،ملٜتُهٔملفٝٗسملؤرػإٚملَقٔملؤ٫مقت٤٬ٝملعًق٢ملؤٱَقسو٠مل،ملأٚملململململ

ٜتُهٔملودسٍملؤٱَسو٠ملَٔملطق ،ِٖمل،ملثقِملٜٓتٗقٞملؤ٭َق مل،ملٚتمقٛ،ملؤسبٝقس٠ملإىلملصب ؤٖقسململململململململ

مل.ؤيطعٝمٞمل

مسملؤر ٤ملٖٚٛملٜك ٩ٖقسمل ملنتق ملؤيتقسوٜخمليقٛملد٦ٓقسملْمق ٖسملململململململتٗٛ ؤ٭س ؤخملؤي ملٜٚ

يٛد ْسٖسملَم ٚ،٠مل،ملفإذؤملٚعمٓسٖسمل ملإطسوٖسملؤيزَينملظٗ تملعًق٢ملشقهٌملْتق٤ٛؤتململململ

قًٌٝمل ملمٌٗملٚؤماملممت مل،ملٚٚدٛ،ملٖقذؤملؤيكق وملؤوق ٚ،ملَقٔملؤي قًعٝستمل٫ملػبقٛزملإٔملململململململ

ٝقس٠ملعس،ٜق١ملنملإٕمل ملْكقٌململململٜٓ ٝٓسمل ك١ٝملؤيقزَٔملؤيطٜٛقٌملؤيقذٟملنق٬ملَٓٗقسمل،ملٚنسْقتملؤسبململململململ

ملإْٗسملمً ١ملون١ٝمل.

ِمل ققق٘ملإٔملؤرققق٪وننيملصققق فٛؤملُٖٗقققِملؤ٭نقققلملإىلملململَٚقققٔملؤر قققً مل

ؤيةقققاملٚؤيجقققٛوؤتملٚقغقققسٜسململعقققٔملؤ٭سققق ؤخملؤي ٝسمققق١ٝمل،ملٚنتعقققٛؤململ

ؤسبهِملٚؤسبق ٚبمل،ملٚقًُقسملؤٖتُقٛؤمل سسبق ٜحملعقٔملؤوتُمقستمل ملململململململ

سس٫تٗقققسملؤي قققسن١ٓمل،مليقققذيوملفقققإٕملؤسبٝقققس٠ملؤ٫دتُسعٝققق١ملٚؤيجكسفٝققق١ململ

ْقق ملؤسبغققسو١ٜملؤ٭نقق ٣مليققٝ ملمققسملعٓققٛؤٕمل ملأٟملَققٔملنتقق ململٚؤزبٛؤ

،مليهٓٗسملَٛدقٛ،٠ملعًق٢ملشقهٌملإشقسوؤتملعقس  ٠مل،ململململململؤي ؤث١ٝملؤيتسوٜخمل

ٚشققذوؤتملَتة ققق١مل ققنيملؤ٭سقق ؤخمل،ملٜٚٓةقق ،ملؤ ققٔملنققجامل ملنتس قق٘ململ

ؤيع ؤٜقق١ملٚؤيٓٗسٜقق١ملعققٔمل كٝقق١ملؤرقق٪وننيمل ملت ،ستقق٘ملؤيٛؤمققم١مل٭عقق٬ّمل

عق مل،ملٚؤيق ملململنٌملعض مل،ملٚس ٜج٘ملعٔمل ماملؤيعقٛؤٖ ملؤي٬فتق١مليًململ

٫ملع٬ق١ملمسمل سزبسْ ملؤي ٝسمقٞمل،مليقذيوملعًٝٓقسملإٔملْقٓمِملؤيٓعق مل ململململململ

ؤيمعقققسوؤتملؤيكًًٝققق١ملؤيققق ملتققق ،مل ملنتس قققستملؤرققق٪وننيمل مسَققق١مل،ملٚ مل

٪يةقققستملؤيمًُٝققق١مل،ململنتققق ملؤي ؤدقققِملٚؤي قققاملٚؤيشقققٝٛ مل،ملٚتتعقققاملؤرململ

َٓٗسمل٬ََ ملؤسبٝقس٠ملؤيجكسفٝق١مل ملؤر ٜٓق١ملململململتٓترٚ،ٚؤٜٚٔملؤيشم مل،مليٓ 

ملس٤ؤتٗسملؤسبغسو١ٜمل.ؤرٓٛو٠مل،ملٚعط

٫ٚشققوملإٔملؤسبٝققس٠ملؤيجكسفٝقق١ملَققٔملأ قق زملٚدققٛٙملؤسبغققسو٠مل ململململململ

ٗ قق مل ؤر ققت٣ٛملؤيةهقق ٟملؤيققذٟملململؤوتُمققستملؤيك  قق١ملٚؤسب ٜجقق١مل،ملٜٴع 

ٚؤٱ قق ؤعملؤيققذٟملأعققسفت٘مل،ملٚؤ٭عقق٬ّملؤيققذٜٔملققق َٛؤململٚصققًتملإيٝقق٘مل،مل

ملَهٌُ دز٤ ٖٛ ؤسبٝس٠ ٖذٙ ؤمتك ؤ٤ فإٕ يذيو َتُٝز٠ عطس٤ؤت

المؤرخةةةةةةةةةةةةةةةةو  
ركةةةةةةة وا ع ةةةةةةة  
الفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 واشض را اا

الحياة الثقافية م  
ر ةةةةةةةر  و ةةةةةةةو  
الحضةةةةةارة فةةةةةي 

 الم  م 
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تُققامل ملأٟملعضقق ملْ ومقق٘مل،ملٚإغةسيقق٘ملْكققطملؼبققٍٛمل،ٕٚملململململيتققسوٜخملؤومل-ملٚأمسمققٞمل-

ملؤي ١ٜ٩ملؤيهس١ًَملٚؤيتكِٜٛملؤيضشٝ مل.مل

فهٝققفملنسْققتملؤسبٝققس٠ملؤيجكسفٝقق١مل ملؤر ٜٓقق١ملؤرٓققٛو٠مل ملؤيكقق ٕٚملؤ٭و مقق١ملؤيقق ململ

ملْ ومٗسمل؟ملَٚسملؤيمطس٤ؤتملؤي ملمتٝزتمل ٗسمل؟مل.

تتُجٌملؤسبٝس٠ملؤيجكسف١ٝمل ملَعسٖ ملنجا٠مل،ملغاملأْٓسملمٓكتض مل ملحبجٓقسملٖقذؤملململ

مل٢ملؤوسٚوملململؤيتسي١ٝمل:ملؤيتمًِٝمل،ملؤيمًُس٤ملَٚ٪يةستِٗمل،ملؤ٭،بملٚأع٬َ٘مل.ملعً

 ٍٚ وءٗاًل : اهتع

ٜم ملؤيتمًِٝمل ملؤر ١ٜٓملؤرٓٛو٠ملَٔملأ  زملَعقسٖ ملؤسب نق١ملؤيجكسفٝق١مل ملؤيكق ٕٚملململململ

ؤيقق ملٜ ومققٗسملؤيعشققحمل،ملٚتت ققامل،٫يقق١ملٖققذؤملؤرضققطً ملك٦ْققذمليتضققٛوملَمعققِملدٛؤْقق ململململململ

ِملؤرتٓٛعق١مل ملؤر قذ ملؤيٓعقٟٛمل،ملٚؤيق وٚ ملململململؤسب ن١ملؤيم١ًُٝمل،ملفتشقٌُملسًكقستملؤيمًقملململ

ؤي ؤتع١مل ملؤر ؤو مل،ملٚصبسي ملؤرذؤن ٠مل ملؤ٭و ط١ملٚؤيعٝٛتمل،ملْٚكط١ملؤيع ؤ١ٜمل مل:مل

ملؤيهتستٝ مل.مل

أَسملسًكستملؤر ذ ملفٗٞملؤر نزملؤيتمًُٝٞملؤ٭ٍٚمل ملسغسوتٓسمل

عٓقق َسملنققسٕملٜتشًققلململململؤٱمقق١َٝ٬ملنسفقق١مل،مل قق أٖسملومققٍٛملؤ ملململ

 ثِٗمل،ملٜٚمًُٗققِمل،ملٜٚمعٗققِمل،ملٚ ملسٛيقق٘ملؤيضققشس ١ملؤيهقق ؤّملفٝشققمل

دً ملؤيضقشس ١ملٜمًقِمل مغقِٗمل مغقسقملؤيكق كٕملؤيهق ِٜمل،ململململململململعٗ ٙمل

ٜٚٓكٌملصشس ٞملٯن مل،ملأٚمليٰن ٜٔملَسملشٗ ٙملأٚمل مق٘ملَقٔملومقٍٛململململ

ٚؤمتُ ملؤ٭َ ملع٢ًملٖقذؤملؤرٓقٛؤٍململململ… ملَٛقفمل ملٜشٗ ٚٙململؤ مل

 ملعٗ ملؤشبًةس٤ملؤي ؤش ٜٔملثِملؤيتس منيملٚتس مٞملؤيتس منيمل،ملٚصقسوتململ

ٟملؤر ذ ملؤيٓعٟٛملٚؤي ٚع١ملؤرطٗ ٠ملَٛؤقامليًكق ؤ٤ملٚؤوق ثنيملململمٛؤو

ٚؤيةكٗس٤ملٚغاِٖملَٔملؤيمًُس٤ملٜتشًلملسٍٛملنٌملَِٓٗملصبُٛع١ملَقٔململ

مل…ؤيشققػٛفنيمل ققسيمًِملٜ ققُمٕٛمل،ملٜٚهتعققٕٛملٜٚ ققأيٕٛملٚػبققس ٕٛململململململ

ٜكضقق ٖسملؤيمًُققس٤ملٚؤرتمًُققٕٛملَققٔملؤر ٜٓقق١ملأ٫ٚقمل،ملَٚققٔملنققٌملقطقق ملململململ

 ق٘مل٫ٚملدبق ملفٝٗقسملأْق٘ملململململإم٬َٞملَٔمل م مل،ملفكًُسملتك أملما٠ملعس ملْس

ش ملؤي سسٍملإىلملؤر ١ٜٓمل،ملٚدً مل ملَ قذ ٖسمل،ملٚ قاملَقٔملفق٬ٕملململململ

أٚملس خملٚأنذملعٓ٘ملف٬ٕملٚف٬ٕملأٚملْسظ مل،ملأٚملأدقسزملأٚملململ…ٚف٬ٕمل

ململ…ؤمتذسزمل

ح قةةةاا المسةةة د 
الن وي رول ورهم 
مركةةةةة   ع يمةةةةةي 
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مق٣ٛملململ…ٚ ملؤيك ٕٚملؤي ملْ ومٗسمل ملؽبتًفملؤ٭َ ملعُسملنسٕملعًٝق٘ملَقٔملقعقٌململململ

سيقق١ملؤ٫قتضققس،١ٜمل،ملأْقق٘ملنققسٕملٜتققأث مل ققعماملؤيمٛؤَققٌملؤي ؤنًٝقق١ملٚؤشبسودٝقق١مل،ملنسسبململ

ٚؤ٫متك ؤوملٚأَٔملؤر ١ٜٓمل،ملٚنذؤملأَٔملؤيط ٜلملٚؤيكٛؤفٌملؤيكس،١َمل،ملٚؤيعق ٚفملؤيق ملململ

مل…تٝ قق مليًمًُققس٤ملٚطقق٬بملؤيمًققِملإٔملٜغقق  ٛؤمل ملؤ٭وبمل،ملَٚٛؤمققِملؤسبققرملٚؤيزٜققسو٠ملململ

فٗذٙملنًٗسملعٛؤٌَملتزٜ ملأٚملتقٓكطملَقٔملسًكقستملؤيمًقِمل ملؤر قذ ملؤيٓعقٟٛمل،ملٚت ق  عململململململململ

مل ٓ  ملَتةسٚت١مل.ململ٧عطؤسب ن١ملؤيم١ًُٝملأٚملدبمًٗسملت

ٚتتقققٛزعملأنعقققسوملٖقققذٙملؤسبًكقققستمل ملععقققسوؤتملَتٓقققسث ٠مل ملثٓسٜقققسمل مقققاملؤ٭سققق ؤخمل

ؤيتسوؽبٝقق١مل،ملٚ ملت ،قق١مل مققاملؤيمًُققس٤مل،ملؤيققذٜٔملتضقق وٚؤملسًكقق١ملأٚملتتًُققذٚؤملعًقق٢ململململململململ

ملشٝخٗسمل.ملَٚٔملؤيٓس،وملإٔملظب ملس ٜجسقملَ تك٬قملعٓٗسمل.مل

ملململململ ملْٚةِٗملَٔملتًوملؤيمعقسوؤتملإٔملسًكقستملؤيمًقِمل ملؤر قذ ملؤيٓعقٛ

ؤمققتُ تملعًقق٢ملؤَتقق ؤ،ملؤيكقق ٕٚملؤ٭و مقق١ملؤيقق ملْ ومققٗسمل،ملٚنسْققتملململململ

أشع٘ملجبسَم١ملس ٠ملَةتٛس١ملفٝٗسملشٝٛ ملَكُٕٝٛمل،ملٜ ٜ ٕٚملسًكستِٗمل

ي قققٓٛؤتملطًٜٛققق١مل،ملٜٚتخققق زملَٓٗقققسملؤيمشققق ؤتملَقققٔملطققق٬بملؤيمًقققِمل،مل

ٜتشٍٛملَمعُٗقِملإىلملشقٝٛ مل ملؤر ٜٓق١مل،ملأٚمل ملؤرق ٕملؤيق ملدقسٚوٚؤملململململململ

.ملٚفٝٗسملشٝٛ ملزؤ٥ق ٕٚملقق َٛؤملململفٝٗسمل،ملأٚملؤي ملٜ سًٕٛملإيٝٗسملَٔمل م مل

يًُ ٜٓقق١مل ملزٜققسو٠ملقضققا٠ملأٚملدققٛؤوملضبقق ٚ،مل،ملٚنسْققتملمققِملشققٗ ٠ململ

معكتِٗملإىلملؤر ١ٜٓمل،ملفأقعٌملعًِٝٗملؤيطق٬بملٚؤيمًُقس٤مل،ملٚمقأيِٖٛململململ

إٔملؼب ثِٖٛملأٚملٜك أٚؤملعًِٝٗملش٦ٝسقملَٔملَ٪يةقستِٗمل،ملأٚملَقٔملؤيق ؤخململململ

مل…أتٛؤململيوملَ ٠ملَٔملؤيٛقتملثِملعس،ٚؤملَٔملسٝح،ملفتض وٚؤمليذ

سملتتمق ،ملشخضقٝستملشققٝٛ ملؤسبًكقستمل،ملٚ ٬،ٖقِملتتمقق ،ملململململَٚجًُقمل

ؤرٛعقققٛعستملؤيققق ملٜ ومقققْٛٗسملٚؤيمًقققّٛملؤيققق ملٜةٝغقققٕٛمل ٗقققسملعًققق٢ململململ

َ تُمِٝٗمل،ملٚػبٝقزٕٚملرقٔملٜقلعمل ملؤمقتٝمس ٗسملإٔملٜق ٟٚملعقِٓٗملَقسململململململململ

ٚعسٙ..ملٚأٍٚملٖذٙملؤيمًّٛملٚأقق َٗسملصق١ًمل سر قذ ملؤيٓعقٟٛملؤيكق ؤ٤ؤتململململململ

ٜكقققق أململ،ملنققققسٕفُمًُٗققققسملؤ٭ٍٚملٖققققٛملومققققٍٛملؤ ملململ،ملؤيك كْٝقققق١مل

يًضققشس ١ملَققسملٜٓققزٍملعًٝقق٘ملَققٔملؤيققٛسٞمل،ملفٝأنذْٚقق٘ملَٓقق٘مل،ملٚنققسٕململململ

ملؤيضشس ١ملٜمًِمل مغِٗمل مغسقمل ملؤر ذ مل،ملٜٚٓكٌملَٔملسغ ملٚ امل

اسةةةةة مرا ح قةةةةةاا 
 ةةةم فةةةي المسةةة د الع

الن وي فةي الع ةر 
المم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوكي 

 وا دهرا

القرا اا القرآنية 
رول الع ةةةةةةةةةةةةةةةةوم 

 الم دهرة
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إىلملَٔمل ملؼبغ ملٚ ملٜ ُامل،ملٚسق ٜحملؤيكق ؤ٠٤ملؤيق ملأْه ٖقسملعُق مل قٔملؤشبطقسبململململململململ

َشٗٛوملي٘مل،٫٫تملنجا٠مل،ملَٓٗقسملتقٛؤت ملؤيضقشس ١ملوعقٛؤٕملؤ ملململململ(مل0)ع٢ًملؤيضشس ٞمل

مل.ملٚؤ٭نذملَٓ٘ملع٢ًملؤي ُسعملَٔملومٍٛملؤ ململعًِٝٗ

ٚق ملؤمتُ تملسًكستملؤيك كٕملؤيه ِٜملع٢ًملَ ٣ملؤ٭دٝقسٍملؤيتسيٝق١ملٚإىلملعضق ْسململململ

ٖذؤمل.ملٚ ملؤيك ٕٚملؤي ملٜ ومٗسملؤيعشحملذب ثٓسملتق ؤدِملؤيكق ؤ٤ملؤرشقٗٛؤٜمل ملؤر ٜٓق١ملململململ

ٚ ملأصكسعملإم١َٝ٬ملنجا٠ملإٔملع ،ؤقملَِٓٗملرب زملقملأٚملأَغ٢مل ماملؤيٛقتملع٢ًملأقٌململ

ٜ ملقمل ملؤر ذ ملؤيٓعٟٛمل،ملٜك أملع٢ًمل ماملؤيشقٝٛ ملؤيقذٜٔملأنقذٚؤملؤيكق ؤ٠٤ملَ قٓ ٠ملململململململتك 

حمٌرد برّ   ،ملدقس٤مل ملت ،ق١ململململَٔملشٝخملإىلملشٝخملإىلملَٔملتٓزيتملعًٝ٘ملَٔملؤي ُس٤مل

ٖقمل(ملأْ٘ملأنقذملؤيكق ؤ٠٤مل سر ٜٓق١ملعقٔململململململ662)ملتململحمٌد بّ ءمحد بّ عجٌاْ اهععرتٜ

 ٛ  ق٘ملأٖقٌملؤر ٜٓق١ملطعكق١مل مق ملململململململٚعٔملغاٙمل،ملٚتض ٣مليٲق ؤ٤مل،ملٚؤْتةاملحمٌد اهلٚالُر

مل(مل.5) سر ١ٜٓملاهصٚد احملٜٚ٘  اـٛ احلِابوٞطعك١مل،ملٚنسٕملممٔملأنذملعٓ٘مل

حمٌرد برّ   ٚإذؤملنسٕملضبُ مل ٔملضبُ ملٖقذؤمل ملؽبق زملَقٔملؤر ٜٓق١ملفقإٕملشقٝخ٘ملململململململ

 ٜ   َشققلملٚأققق أمل ململءبررٛ ٙسٙررد بررّ حمٌررد اهلٚالُررٛ ءخررم اهقرررا١ات عررّ ابررّ اجلررسر

فٝٗققسمل كقق ؤ٠٤ملململ٨سًكقق١ملٜكقق ململّٙ بررّ عٚرراػ هوررسٚنققسٕمل(مل9)ؤر ٜٓقق١ملَٚهقق١ملَقق ٠ملطًٜٛقق١ململ

ٚظبقق مل ملت ،ققستملَمعققِملأعقق٬ّملؤر ٜٓقق١ملٚعًُس٥ٗققسملأْٗققِملأنققذٚؤملؤيكقق كٕململململململ(مل4)عسصققِ

ملؤيه ِٜملق ؤ٠٤ملٚدبٜٛ ؤقملع٢ًملشٝٛ مل ملؤر ذ ملؤيٓعٟٛملٚ مل ماملؤر ؤو مل.مل

ٚع٢ًملٖذؤملؤيٓشقٛملدبق ملسًكقستملأنق ٣مل ملؤيتة قاملٚؤسبق ٜحملململململململ

ؤْتشققسوملؤرذٖعٝقق١مل،ململٚؤيةكقق٘مل،ملٜٚٴمٳقق رملعضقق ملؤي وؤمقق١ملٖققذٙملعضقق ململململململ

ٚنققسٕملؤرققذٖ ملؤيشققسفمٞملٖققٛملؤي ققس٥ مل ملؤر ٜٓقق١مل،ملٚيهققٔملْعققسّملململ

ؤيت وٜ ملؤرةتٛلملؤيذٟملنسٕملقس٥ُسقمل ملؤر ذ ملؤيٓعقٟٛملنقسٕملٜتقٝ ململململ

يمًُقس٤ملَقٔملؤرققذؤٖ ملؤيج٬ثق١ملؤ٭نق ٣ملعكقق ملسًكقستمل ملَققذؤٖعِٗمل،ململململململ

إىلملؤر ١ٜٓمل ملؤيٓضقفملؤيجقسْٞملَقٔملؤيكق ٕململململململابّ فرسْ٘ٚعٓ َسملٚف مل

مل، ؤرسيهٞ ؤرذٖ  ٚفل ؤيةك٘ ٜ و  َٔ فٝٗس ٜهٔ   ؤي س ا
                                                           

 .   478ر  2/477(  اُظر داًع األؼ٘ي 1)

  9/195(  اُظر اهف١٘ اهالًع 2)

  5/475(  اهصابق 3)

  9/44(  اهصابق 4)
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ٍ    ٚدس٤ملؤيشٝخمل(مل0)فتذ ،مليذيو فٛدق ملؤيةكق٘ملؤسبٓةقٞملغس٥عقسقململململململمشرض اهردّٙ ابرّ اهعذر

عٔملسًكستملؤر ذ ملك٦ْذملٚغاملَٓتش مل ملأٌٖملؤر ١ٜٓملفٛد٘ملصبُٛع١ملَٔملط٬ ق٘ملإىلململ

ٙؤكررد ءْ املمٓبٚررٞ ن تلررّ عؽرربٚٞ ًتِرراسرٝ ، بررى      ٖٚققذؤمل(مل5)ؤ٫شققتػسٍمل قق٘ملفةمًققٛؤململ

مل.ململت ر خاؼٞ عِد اهعوٌا١ ر ادتٔادات تتصع هلا اهؽدٗر اهصٌشٞكاُ

إعسف١ملإىلملؤيمًّٛملؤي ٜٓٝق١ملؤيق ملتشقتػٌمل ٗقسملسًكقستملؤيمًقِمل ملؤر قذ ملؤيٓعقٟٛمل..ملململململململململ

نسْتملؤيمًّٛملؤ٭نق ٣ملذبعق٢مل سٖتُقسّملعًُقس٤ملربضضقٛؤملفٝٗقسمل،ملأٚملنقسْٛؤملعًُقس٤ملململململململململ

رققٔملٜكعققٌملَٛمققٛعٝنيمل،مققٛؤملأققق ؤوؤقملنققعا٠ملَققٔملعًققّٛملشققت٢مل،ملٚأنققذٚؤملٜ ومققْٛٗسململ

عًِٝٗملَٔملطًع١ملؤيمًِمل..مل ملَك ١َملتًوملؤيمًّٛملعًّٛملؤيم  ١ٝمل.ملؤيًػ١ملٚؤيٓشٛملٚؤيضق فململ

ٚؤ٭،بمل،ملٚنسْققتملٖققذٙملعًَٛققسقملأمسمقق١ٝمل٫ قق مليهققٌملطسيقق ملعًققِملَٓٗققسمل،ملٚيهققٔملململململململململ

ؽبتًةٕٛمل ملَك ؤوملذبضًِٝٗملَٚٛؤصًتِٗملفٝٗسمل،ملٚظب مل ملت ،قستمل مقاملؤ٭عق٬ّململململ

ٓقققٕٛملعًَٛقققسقملأنققق ٣ملتمققق ملَقققٔملؤيمًقققّٛملململململَقققٔملؤرققق ْٝنيملٚؤوقققسٚؤٜملأْٗقققِملنقققسْٛؤملٜتكملململ

ٛ  ؤيتخضض١ٝملؤي ملتًٞملعًّٛملؤيق ٜٔملٚؤيم  ٝق١مل،ملفةقٞملت ،ق١ملململململ أْق٘ملململاهعرٔا  األبعرٚط

اهتقرررٛ نققسٕملٜقق و ملؤزبققلملٚؤركس ًققق١مل،ملفغقق٬قملعققٔملؤيٓشقققٛملٚؤيضقق فمل.ملٚنققذيوململململململململ

نققسٕملٜقق و ملؤرٓطققلملٚعًققِملؤرمققسْٞملإعققسف١ملإىلملعًققِملؤ٭صققٍٛملٚؤيم  ٝقق١مل.ململململململاحلؽرري

ملٚنققسٕملؼبغققق مل،وٚمققق٘ملنققجإٚملٚململ ْٚقققذن ملٖٓقققسملإٔملصقققة١مل(مل9)كققق أملعًٝققق٘مل مغققٗ

)ؤرٛمٛع١ٝ(مل مل ماملعًُس٤ملتًوملؤية ٠ملدبمًِٗملٜتض وٕٚمليت وٜ ملأنجق ملَقٔملعًقِململململ

،ملفتهققٕٛملمققِملسًكقق١مل ملؤيتة ققامل ملٚقققتملَمققنيملٚسًكقق١مل ملؤيةكقق٘مل ملٚقققتملكنقق مل،ملململ

ٚثسيج١مل ملؤرٓطلمل..ملٖٚهذؤمل..ملست٢ملؤيذٜٔملنسْتملمقِملٚظقس٥فملو ٝق١ملتشقػٌملق قُسقململململململ

ستِٗملنسْٛؤملؼب صٕٛملعًق٢ملؤيتق وٜ مل ملؤر قذ ملؤيٓعقٟٛمل ملٚققتملَقٔملململململململَُٗسقملَٔملأٚق

أٚقستملف ؤغِٗملٚنسص١ملؤيكغس٠ملؤيذٜٔملنسْٛؤملٜٓتكٕٛملَٔملؤيمًُقس٤مل،ملٚنقسٕمل مغقِٗململململ

عورٛ برّ شرعٚد برّ     ٜمٌُمل ملؤيت وٜ ملقعٌملتٛيٝ٘ملَٓض ملؤيكغس٤ملَجٌملقسعٞملؤر ٜٓق١ململ

مل   ٜحٚؤسب ؤيةك٘   ًكستس ٜمك  نسٕ ؤيذٟ ( ٖق 301 - 641 ) اه٘ٓا  عبد
                                                           

 . 88(  اُظر :  ُؽٚشٞ املعاٗر  1)

 . 82(  اُظر : ُؽٚشٞ املعاٗر 2)

    9/48(  اُظر اهف١٘ اهالًع 3)
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ؤيقذٟملٚيقٞملقغقس٤ملؤر ٜٓق١ململململململعوٛ بّ حمٌد بّ عوٛ بّ ٙ٘شفَٚجٌمل(مل0)ؤر ذ ملؤيٓعٟٛ

ٖقققمل.ملٚنسْققتمليقق٘ملثكسفقق١ملٚؤمققم١مل ملؤيمًققّٛملؤيًػٜٛقق١ملفهققسٕملٜكقق أمل،وٚمققسقمل ململ601عققسّمل

،وٚم٘ملٚأنذملعٓق٘ملأشقٝس٤مل ململململءب٘ اهفرز املراغٛؤيٓشٛمل ملؤر ذ ملؤيٓعٟٛمل،ملٚق مل٫زّمل

مل نتسب َٔ ٚق ُسق َسيو  ٔؤ أية١ٝ َٔ ٚقطم١ ؤيك كٕ إع ؤب مل ؤزبُق ٚأنقذململ ) يًزدقسد

ٛ      عٓق٘ململ ؤيٓشقٛملٚؤيضق فملٚإعق ؤبملؤيكقق كٕملململململاهعرٌض حمٌرد برّ عبرد اهعسٙرس اهلرازارُٗ

ْ    ٚأنذملعٓ٘ملأٜغسقمل ٚنسْقتململ(مل5)ٚكنق ٕٚمل(ململ…ملءب٘ اهفتح بّ ؼرا  ٗءٙر٘  برّ شروٌٚا

َمعِملسًكقستملؤيمًقِمل ملؤر قذ ملؤيٓعقٟٛملتطٛعٝق١مل٫ملٜتكسعق٢ملؤيشقٝخملعًٝٗقسملشق٦ٝسقمل،ململململململململململ

ؤيمًُققس٤ملؤيزؤ٥قق ٕٚملػبقق ٕٚمل ملؤيتقق وٜ مل ملؤر ققذ ملؤيٓعققٟٛملف صقق١ملذٖعٝقق١ملململململململٚنققسٕمل

ؼبًُٕٛملذن ٜستٗسمل ك١ٝملعُ ِٖمل،ملٚنسٕمل مغِٗملٜ مٌملش٦ٝسقملَٔملَ٪يةست٘مليتك أمل مل

مل.ملؤر ذ ملؤيٓعٟٛملتك  سقملإىلملؤ ملٚطًعسقمليًلن١

ٚمثققق١ملععقققسوؤتمل مل مقققاملؤرضقققس،وملتقققعنيملإٔمل مقققاملأصقققشسبململململ

عًقِملَقٔملؤيمًقّٛملٚأْشقأٚؤململململململؤرٓسص ملنضضٛؤملَعسيؼملَمٝٓق١مليتق وٜ ململ

مذٙملؤر١ُٗملٚقةسقملثس تسقملٜ فاملوٜم٘ملرٔملٜكّٛمل سيت وٜ ملٚفلملؤيش ٚطمل

األًررو ؤوق ،٠مل ملصقوملؤيٛققفمل.ملَجقسٍملذيقوملؤيق وٚ ملؤيق ملوتعٗقسملململململململململ

      ٜ ٖققمل(ملململ193)ملتململشالر مبصرعٟ ًرّ اهقاـرٛ فارر اهردّٙ اهصرااٗ

فك ملأٚقفملعكسوؤتملٜ فاملوٜمٗسمليمس ملٜمطٞمل،وٚمسقملوؤتع١مل ملؤيةك٘مل

رققسيهٞمل،ملٚٯنقق ملٜمطققٞمل،وٚمققسقمل ملؤيةكقق٘ملؤيشققسفمٞملٚثسيققحمل ململململململؤ

ٜٚذن ملؤ ٔملف سقٕٛمل،وٚمقسقملأنق ٣ملنقسٕمل ٛمقسململململململ(مل9)ؤيةك٘ملؤسبٓةٞ

ٚ،وٚمققسقمل ٛمققسملودققٌملؤ قق٘ملململاهقاـررٛ فاررر اهرردّٙ ُررا ر اجلررٚغ  

٫ٚملشقوملإٔملٖقذٙملؤيق وٚ ملؤيق ملتٛققفملمقسململململململململ(4)ظعٚب بّ ءبٛ ًدّٙ

ملتُ ملؤيٛقفملٚوٜم٘مل.ملؤ٭ٚقسفملمتضع ملْشسطسقملعًُٝسقملَ تُ ؤقملَسملؤم
                                                           

  3/222(  اُظر  اهتشفٞ اهوطٚفٞ 1)

  3/250(  اهصابق 2)

  150ر  149(  اُظر  ُؽٚشٞ املعاٗر 3)

  62(  اهصابق 4)
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 املدارط :

ٖققٞملؤر نققزملؤيجققسْٞمليًتمًققِٝمل ملؤر ٜٓقق١ملؤرٓققٛو٠مل مقق ملؤر ققذ ملململململ

عٔملؤر ذ مل أْٗسملَٓشأ٠مليػ بملؤيتمًِٝملٚس  مل،ململربتًفمل،ملؤيٓعٟٛ

ٚمققسملأمققستذ٠ملٜتكسعققٕٛملوٚؤتقق ملعًقق٢ملعًُققِٗملٚطقق٬بملضبقق ٚ،ٕٚململململململململ

ملٜكُٕٝٛملفٝٗسملٚدب ٟملعًِٝٗملؤ٭وزؤممل.مل

لملؤيق ٜٔملؤ٭ٜقٛ ٞملإْشقس٤ملؤرق ؤو مل ملؤر ٜٓق١ململململململإىلملصق٬مل(مل0)ٜٚٓ  مل ماملؤرق٪وننيمل

َٚه١مل،ملغاملإٔملؤرضس،وملؤي مل نيملأٜ ٜٓسمل٫ملتذن ملؤمقِملؤر ومق١ملؤيق ملأْشقأٖسمل٫ٚملململململ

تٓ  ملإيٝق٘ملأٜقسقملَقٔملؤرق ؤو ملؤيق ملع فقتمل ملفق ٠مل،وؤمقتٓسمل،ملٚومبقسملتهقٕٛملإسق ٣ململململململململململململ

ؤر ؤو ملؤي ملعًقتملأ قس٤ملؤرشق فنيملعًٝٗقسملَعسشق ٠مل،ملأٚملتهقٕٛملقق ملعطًقتمل مق ململململململململململ

مل.ململسني

ٚتتُٝققزملَقق ؤو ملذيققوملؤيمضقق مل أْٗققسملَ ققتك١ًمل مل ٓس٥ٗققسمل،ملفٝٗققسملق ققِملٱقسَقق١ملململململململململ

ؤيط٬بمل،ملسٝحملربضطملغ ف١مليهقٌملطسيق ملأٚملؤثقٓنيمل،مليقذؤملٜهقٕٛملعق ،ملط٬ ٗقسململململململململ

ضب ٚ،ؤقمل٫ملٜتذسٚزملؤ٭و منيمل..ملٚفٝٗسملَطقعخملٜمق ملؤيطمقسّمليًطق٬بملٚؤيشقٝٛ ملؤركقُٝنيملململململململ

ؤو ملؤيق ملٚصقًتٓسملأنعسوٖقسململململفٝٗسمل،ملٚفٝٗسملقسع١ملأٚملأنج مليًت وٜ مل.ملٚقق مل ٓٝقتملؤرق ملململ

سٍٛملؤر ذ ملؤيٓعٟٛملٚنسٕملَمعُٗسمل،ٚوؤقملأٚملأو ط١ملؤشق ؤٖسملؤر٪م قٕٛملثقِملأعقس،ٚؤملململململ

مل ٓس٤ٖسملأٚملع يٖٛسمليتٓسم ملؤيػ بملؤزب ٜ مل.مل

ٚيهٌملَ وم١ملشٝخملٜهٕٛملمبجس ق١ملؤرق ٜ ملؤر ق٪ٍٚملعٓٗقسملٜٚهقٕٛملَقٔملؤيمًُقس٤ململململململململ

،ملٜٚشقسون٘مل ململؤرم ٚفنيمل ملعض ٙمل،ملٜٚ و ملٖقذؤملؤيشقٝخملؤيمًقِملؤيقذٟملؤشقتٗ مل ق٘ملململململململ

ؤيتقق وٜ ملشققٝٛ ملكنقق ٕٚملٜٓتكققِٝٗملَققٔمل ققنيملؤركققُٝنيمل ملؤر ٜٓقق١ملأٚملؤيٛؤفقق ٜٔملإيٝٗققسمل.ململململململ

نسيق ٚوملململ-ملٚيهٌملَ وم١ملأٚقسفملطبضض١ملمسمل،ملتهقٕٛملعكقسوؤقملققس ٬قملي٬مقتجُسوململململ

ٜقق٪د ملرققٔملٜ ققتجُ ٙمل،ملٜٚضقق فملوٜمقق٘مل ملوٚؤتقق ملؤيشققٝٛ ململململ-ملٚؤيقق نسننيملٚؤرققزؤوع

تأَنيملسسدست٘مل.ملٚعٓ َسملٜكٌملؤي ٜاملٜكٌملع ،ملٚؤيط٬بملٚإعسشتِٗملٚ ملصٝس١ْملؤرع٢ٓملٚ

ؤيط٬بملٚق ملتػًلملؤر وم١ملْٗس٥ٝسقملنملنسصق١ملعٓق َسمل قٛتملؤيٛؤققفملُٜٚٗقٌملؤيٓقسظ ملأٚملململململململ

ملٜت ًطملعًٝٗسملأس مل.مل

َٔملؤرق ؤو مل ملفق ٠مل،وؤمقتٓسململململٚتشاملؤرضس،وملؤي ملودمتملإيٝٗسملإىلملٚدٛ،ملع ،مل

ملٖٞ:
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55  
 ر املدرشٞ اهعوازٙٞ : 1

سملودٌملقملأٚمل،سع١ملقملَٔملشاؤزمل،ملٖٚٞملأقق ّملَقسملململململٜع ٚملَٔملؤ ٗسملإٔملؤيذٟملأم ٗ

اهعرٚخ إبررآٍٚ اهعرٙراْ    ٚد ت٘ملَٔملؤرق ؤو مل ملذيقوملؤيمٗق ملٜٚقذن ملَقٔملشقٝٛنٗسملململململململ

 ٛ ٖققق(ملؤيققذٟمل)ملأقققسّمل سر ٜٓقق١ملفققٛمملى ققنيملمقق١ٓملعًقق٢ملط ٜكقق١ملس قق١ٓململ191)تململاهرًٗر

َ تك ؤقمل ملؤر وم١ملؤرذنٛو٠مل..ملٚي٘مل ملؤر ٜٓق١ملكثقسوملس ق١ٓملأنج ٖقسمل ملؤر ومق١مل،ململململململ

٫ٙملي كطتملطعكستٗسملأقسّملفٝٗسملتًوملؤ٭مسطنيملست٢ملعًتملؤي قكفملٚؤي ٚؤشقنيمل،ملململيٛ

ٚنسْتملؤر وم١ملطبت١َٛمل ملأٜسَ٘مل٫ملٜ نًٗسملإ٫ملؤ٭نٝسوملَٔملؤيٓس مل،ملؤشق ٣ملغبق٬قملململ

مل اهعرررٚخ إبررررآٍٚ يف املدرشرررٞ اهعرررٚخ  )ملثقققِملنًقققفمل(مل0)ٚأٚقةققق٘مل،ملٚؤدتٗققق مل ملعُسوتققق

مل(مل5)..ملٚي٘ملش٤ٞملَٔملؤيتضٓٝفمل..مل(ملشوٌٚاْ اهُ٘عرٙصٛ

 ر املدرشٞ اهعٔابٚٞ : 2

ٜ ،،ملذن ملٖذٙملؤر ومق١مل ملت ،ق١ملعق ،ملَقٔملؤيشقٝٛ ملؤيقذٜٔمل،و مقٛؤملفٝٗقسملأٚململململململململململ

هوٌوررم املظفررر ظررٔا  اهرردّٙ غررازٜ بررّ    مققهٖٓٛسمل،ملٚ ٝققتمل ٗققذؤملؤ٫مققِملْ ققع١ملململ

ململ(مل9)ٖقمل(مل842)ملتململاملوم اهعادي األٙ٘بٛ

ملْقزٍململٜٚذن ملؤي ُٗٛ،ٟملإٔملؤرًوملغسزٟملؤش ٣مل،ؤوملأ قٞملأٜقٛبملؤ٭ْضقسوٟملؤيق ململململ

.ٚؤي ؤد ملأْق٘ملفمقٌملذيقوملململململ(4)أٍٚملٖذ ت٘ملٚ ٢ٓمل ملَٛقمٗسملؤر وم١ملفٝٗسملومٍٛملؤ مل

 ٗتتٌٚررس املدرشررٞ بررجْ ًِٔذٔررا ٙرردرط   (مل2)ٖقققمل(مل854عٓقق َسملسققرملٚزؤوملؤر ٜٓقق١ملمقق١ٓمل)ملململ

ٞ  -سصررب ظرررس ًؤشصررٔا     - ،مليققذيوملنققسٕملَعٓسٖقققسملٚؤمققمسقملفٝققق٘ملململململاملرررمآب األربعرر

ؤيققذٟملتققٛىلململ-مل ملؤ ققٔملف سققٕٜٛٚققذن(مل8)قسعتققسٕملنققل٣ملٚصققػ ٣ملٚمققسملَهتعقق١ملقُٝقق١

أْقق٘ملسضقٌملعًق٢ملٚظٝةق١ملؤيتق وٜ ملفٝٗقسملمب ققسعٞملململململململ-ؤيتق وٜ ملفٝٗقسملَق ٠ملَقٔملؤيقزَٔململململململ
                                                           

  1/154ٗاُظر اهتشفٞ اهوطٚفٞ  106( ُؽٚشٞ املعاٗر 1)

دِٙررٞ املِرر٘رٝ ( ءْ اهعررٚخ  ( اهصررابق ُفصررٕ . ٗ ررد سكررر األشررتاس ُررادٛ حمٌررد األُؽررارٜ يف كتابررٕ ) اهتعوررٍٚ يف امل   2)

إبرررآٍٚ ٓرر٘ اهررمٜ ءشررض املدرشررٞ . ٗن ءدررد يف املؽررادر اهررا ءظررار إهٚٔررا اهباسررح ًررا ٙرردي عوررٟ سهررم . ٗعوررٟ          

اهعلض ًّ سهم فإْ اهِؾ املِق٘ي ًّ ابّ فرسْ٘ ٗاهمٜ ُقوٕ اهصااٜٗ ءٙفًا يف اهتشفٞ اهوطٚفرٞ ٙردي عورٟ    

 ٍ مبدٝ ٗءُٕ رممٔا كٛ ال تصقط .   ءْ املدرشٞ ً٘د٘دٝ  بى ءْ ٙجتٚٔا اهعٚخ إبرآٚ

   5/112( اُظر ترمجتٕ يف األعالَ 3)

  1/265( اُظر ٗفا١ اه٘فا 4)

  151( اُظر اهمٙى عوٟ اهرٗـتني 5)

  1/265( ٗفا١ اه٘فا 6)
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أنٝقق٘مل،ملٚأْقق٘ملؤستققسزمليققذيوملإٔملٜكٓققاملقسعققٞملؤيكغققس٠ملمبضقق مل،ملؤيققذٟملؤمتضقق ومليقق٘ململململململ

ململململململ ٖٚقذؤململ(مل0)َ مَٛسقملَٔملؤي ًطسٕملضبُ مل ٔملقق٬ٕٚٚملٚصقً٘ملَقاملقسفًق١ملؤسبقرمل ملؤرٛمق

ؤرُتققسز٠ملؤيقق ملذبتققسزملإىلملَ مققّٛملمققًطسْٞملٚإٔململٜمققينملإٔملؤيمُققٌملفٝٗققسملَققٔملؤيٛظققس٥فململ

ملأَ ٖسملنسٕمل ٝ ملؤي ًطسٕملٚٚن٥٬٘مل.مل

فققسوقنيمل،ملٚ ملعٗقق ململٚقققسفملدٝقق ٠مل ملؤر ٜٓقق١ملٚ،َشققلملَٚٝسملململٚنققسٕمليًُ ومقق١ملأمل

ؤي ُٗٛ،ٟملأصس ٗسملَسملأصسبمل ماملؤ٭ٚقسفملفمطًتملٚؤمتٛىلملؤيٓسظ ملعًٝٗقسمليقعماملململ

مل.(5)ؤيٛقت

 ر املدرشٞ اجل٘باُٚٞ : 3

سٕمل ملَٓققسطلملكمققٝسملؤيٛمققط٢ملمقق١ٓململتقق ٚؤٕملْس٥قق ملؤي ققًطمل ٓٝققتمل ققأَ ملدٛ ققسٕمل ققٔ

مل154 ٚقق ملأْةقلملعًق٢مل ٓس٥ٗقسمل  قخس٤ململململململ(مل9)ٖقمل،ملٚنضضتملفٝٗسملغ ف١مليتهٕٛملَ فٓسقمليق

ست٢ملإٔملؤرش فملع٢ًمل ٓس٥ٗسملشهسملي٘ملإٔملطنيملؤر ٜٓق١ملغقاملقس قٌمليمُقٌملؤٯدق ملؤيقذٟملململململململ

مل.(مل4)مٝ تخ ّمل مل ٓس٥ٗسمل)ملفكسٍمل:ملؼبٌُملذيوملَٔمل ػ ؤ،ملع٢ًملظٗٛوملؤزبُسٍمل(

املؤر ومقق١ملعٓقق مل ققسبملؤي قق٬ّمل ملَٛقققاملؤسبضققٔملؤيمتٝققلمل،ملٖٚققٛمل،ؤوملؤٱَققسو٠ململململتكقق

 س،ٟملعٓٗسمل)مليٝ مل ٗقسمل)ملأٟملؤر ٜٓق١مل(ملَ ومق١ململململؤٜٚٓكٌملؤي خسٟٚملقٍٛملؤيةاٚز،ملمس كسقمل

(2)( .. ٚأش م َٓٗس ٚأسضٔ ، ٚأَا ٚأَهٔ ، ٚأتكٔ  ٓس٤ أس ٔ ،ؤو ٫ٚ و سط ٫ٚ
مل. 

 املدرشٞ اهباشطٚٞ : -4

مل-مل164 قٔملنًٝقٌمل قٔملإ ق ؤِٖٝمل،ملزٜقٔملؤيق ٜٔملؤي َشقكٞمل)ململململململململأْشأٖسملعع ملؤيعسمقطململ
يًشٝخملعًٞمل ٔملإ ق ؤِٖٝملململٚمًُٗس(مل8)ٖقمل(ملْسظ ملؤشبسص١ملٚؤيهتس ١ملعٓ ملؤي ًطسٕمل624

.ملٖقذٙملؤر ومق١ملقق بمل قسبملؤي ق٬ّملأٜغقسقمل،ملململململململ(مل1)ؤسب ٝينملؤيمذُٞمل،ملٚنسٕملَمذعسقمل ٘
                                                           

  77(  اُظر ُؽٚشٞ املعاٗر 1)

    1/265(  اُظر ٗفا١ اه٘فا . املؽدر 2)

ببِا١ ًدرشٞ ءٗ رباس يف املدِٙٞ هتلْ٘ إسرد٠ غرفرٕ ًردفًِا هرٕ ، ًرٍِٔ       (  آتٍ عدد ًّ ٗدٔا١ اهفرتٝ اها ُدرشٔا3)

مجرراي اهرردّٙ األؼررفٔاُٛ ٗءشررد اهرردّٙ ظرروكٖ٘ ٗد٘برراْ ٓررما ، ٗ ررد دفررّ األٗالْ سٚررح ءرادا بٌِٚررا ًِررع ءًررو        

 .   1/432املدِٙٞ طفٚى بّ ًِؽ٘ر دفِٕ يف ًدرشتٕ ألشبا  شٚاشٚٞ . اُظر اهتشفٞ اهوطٚفٞ 

  1/433ٚفٞ (  اهتشفٞ اهوط4)

  2/181ٗاُظر ءٙفًا تمكرٝ اهِبٕٚ بجٙاَ املِؽ٘ر ٗبِٕٚ  1/432(  اهصابق 5)

  3/270(  اُظر ترمجتٕ يف األعالَ 6)

  159ر  5/158(  اهف١٘ اهالًع 7)
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ململململ ىلملٚؤشققتٗ تملإعقققسف١ملإمل(مل0)ٚققق ملمققهٓٗسملٚ،و  ملفٝٗقققسملعقق ،ملَقققٔملؤيمًُققس٤ملؤوقققسٚوٜ

مل.مل(مل5)ت وٜ ملؤيمًّٛملؤيش ع١ٝملٚؤيم  ١ٝمل ت وٜ ملدبٜٛ ملؤشبط

 :ر املدرشٞ األظرفٚٞ ، ءٗ اهصوطاُٚٞ ، ءٗ ًدرشٞ  اٙتباٜ  5

قملململ615ٖٚٞملؤر وم١ملؤي ملأَ مل عٓس٥ٗقسملؤي قًطسٕملؤرًُقٛنٞملؤ٭شق فملقسٜتعقسٟمل)ململململململ

ملٖقمل،ملفعٓٝتمل ملؤزب١ٗملؤيػ  ١ٝملَٔملؤر ذ ملؤيٓعٟٛمل قنيمل قسبململ661ٖقمل(ملٚذيوملعسّململ310

ؤي قق٬ّملٚ ققسبملؤي عقق١ملٚنسْققتملَتضقق١ًمل   ققسطملٜتعمٗققسمل،ملٚؤرعٓقق٢ملنققعاملَققٔملثقق٬خملململ

طعكستملإس ؤٖسملذبتملؤ٭وبمل)ملقعٛمل(مل،ملٚنسٕمل ملد ؤوٙملث٬ثٕٛملفتش١ملَٛزعق١ملعًق٢ملململ

طعكست٘مل،ملٚق ملأثسوتملؤيشعس ٝوملؤرط١ًملع٢ًملؤسبق ّملؤع ؤعقستملؤيهقجأٜمل)ملٚقسَقتملململململ

ملػبٛزمل،ملفإٕملس ١َمل٫إٔملذيوملع٢ًملؤي ًطسٕملؤ٭ش١ًّمل ملذيومل،ملٚأفت٢مل ماملؤيمًُس٤مل 

ؤَتقق ملؤيمُقق مل ٗققذٙملؤر ومقق١ملستقق٢ملعضقق ْسمل(مل9)َٝتققسقملنش َتقق٘ملٖٚققٛملسققٞمل..مل(ملؤيققٓ مل

ٖقققمل.ملٚربقق زملَٓٗققسملململ0983ؤسبقق ٜحملسٝققحملأزًٜققتمل ملؤيتٛمققم١ملؤي ققمٛ،١ٜملؤ٭ٚىلملمقق١ٓململ

ملنجإٚمل..مل

تةضق٬ٝتملململإعسف١ملإىلملؤر ؤو ملؤي قس ك١ملٜق ،،ملأ قس٤ملَق ؤو ملأنق ٣مل٫ٚملظبق ململململململ

ملعٓٗسملململَٓٗسمل:

 :ر املدرشٞ املسٓربٞ  6

ٚتكاملق بمل سبملؤي ع١مل،ملٜٚع ٚملأْٗسملنسْتملَٛدٛ،٠ملقعٌملؤر وم١ملؤ٭شق ف١ٝمل،ململ

مل.مل(مل4)فك ملذن ملؤي خسٟٚملأْ٘ملمهٔملفٝٗسملأثٓس٤ملصبسٚوت٘مل ملؤر ١ٜٓ

 ر املدرشٞ األرك٘دٚٞ : 7

ٚتكامل ملد١ٗمل سبملؤي ٬ّملأٜغسقمل.ملٜذن ملؤ ٔملف سٕٛملإٔملؤيشٝخملعًٝسقملؤيٛؤمقطٞململ

مل.مل(مل2)نسٕملٜٓزٍملفٝٗس

 :ر املدرشٞ اهسًِٚٞ  8

مل ٓسٖسملؤيشُ مل ٔملؤيزَٔملْسظ ملعُسو٠ملؤر ذ ملؤيٓعٟٛملأَسّملمٛمملؤر ١ٜٓمل.مل
                                                           

  1/50(  اُظر اهتشفٞ اهوطٚفٞ 1)

   5/2(  اُظر اهف١٘ اهالًع 2)

   645ر  2/643ٗاُظر ٗفا١ اه٘فا  3/196(  بدا٢ع اهسٓ٘ر 3)

  1/50(  اُظر اهتشفٞ اهوطٚفٞ 4)

  69(  ُؽٚشٞ املعاٗر 5)
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 : ر املدرشٞ احلِفٚٞ 9

 ٓسٖسملٜسزنٛ ملأس ملأَ ؤ٤ملؤيشسّمل ملَٛقامل،ؤوملأ قٞمل هق ملؤيضق ٜلملؤر قُس٠مل،ؤوملململململ

ملوٜط١مل.مل

 : ر املدرشٞ اهصِذارٙٞ 10

مل.مل(مل0)ٚتكاملَكس ٌمل سبملؤي ٬ّ

 : اشٞ ٗاحلؽٚوٞ اهجقافًِٚٞآر اهدر

نسْتملسًكستملؤيمًِمل ملؤر ذ ملؤيٓعٟٛملٚؤر ؤو ملؤرٓتش ٠ملسٛي٘ملت و ملَٓسٖرمل

َتكسو ١مل،ملٚنقسٕملؤيشقٝٛ ملٜكق ٩ٕٚملنتعقسقملضبق ٚ،٠ملتتغقُٔملَقس،٠ملغزٜق ٠ملَقٔملؤيمًقِملململململململململململ

ؤيذٟملٜتخضضٕٛملفٝ٘ملٜٚك ٩ٙملؤيط٬بملعًِٝٗمل.ملٚنسٕملؤيشٝخملٜةقٝامل ملشق لملَقس،٠ململململ

ت ملؤ ملعًٝقق٘مل،ملٜٚتققعنيمليٓققسملَققٔملؤمققتم ؤبململململؤيهتققسبمل،ملٚققق ملٜغققٝفملعًٝٗققسملَققسملٜةققململململ

ؤيهتقق ملؤيقق مل،و مققٗسملؤ٭عقق٬ّملؤرققذنٛوٕٚمل ملنتقق ملؤي ؤدققِمل ملذيققوملؤيمضقق ملإٔململململ

ؤرٓٗرملؤي وؤمٞملٚؤمامل،ملػبُامليطسي ملؤيمًقِملفْٓٛقسقملشقت٢ملقعقٌملإٔملٜتخضقطمل ملعًقِملململململململ

ٚؤس مل،ملٚنأْ٘ملٜكِٝملي٘مل ١ٝٓملأمسم١ٝملق١ٜٛملت تةٝ ملَٔملسض١ًٝملؤي ؤخملؤيذٟملأ  عق٘ململ

ملقعٌمل.ململؤيمًُس٤ملَٔ

ملقملثققِمل،وؤمقق١ملؤيتة ققاململململململململ ملقملٚومبققسملحبةعقق٘ ٜٚعقق أملؤرققٓٗرمل  وؤمقق١ملؤيكقق كٕملؤيهقق ِٜ

ٚؤسب ٜحملٚؤيٓشٛملٚؤيض فمل،ملفإذؤملؤمتٛف٢ملؤيطسيق ملذيقوملقق أملنتعقسقملأنجق ملتمُكقسقملململململململ

ٚؤمققتُامليقق وٚ مل ملؤيكقق ؤ٤ؤتملؤيك كْٝقق١ملٚ ملؤيمًققّٛملؤ٭نقق ٣ملتمقق ملَ سًقق١ملَتك َقق١ملململململململ

  ملؤيمًّٛملؤيق ملٜ غق مل ملؤيتقزٚ،ململململٜٚٓتكٌملطسي ملؤيمًِمل نيملسًكستملؤر ذ ملؤيٓعٟٛملس

َٓٗسمل،ملٚإذؤملنسٕملؤيطسي ملَٔملؤركُٝنيمل ملإس ٣ملؤر ؤو ملتمًِملؤرٓٗرملؤيقذٟملت ومق٘ملململ

أ٫ٚقمل،ملٚ ملؤيػسيق ملنسْقتملٖقذٙملؤرٓققسٖرملتعق أمل مق ملَ سًقق١ملسةقغملؤيكق كٕمل،ملٚتقق و ململململململململ

ابررّ اجلررالي حمٌررد بررّ ؤيمًققّٛملؤي ٜٓٝقق١ملعًققّٛملؤيًػقق١ملؤيم  ٝقق١ملفٓكقق أملَققج٬قمل ملت ،قق١ململ

ٖققملأْق٘مل)ملسةقغملؤيكق كٕملٚأقعقٌملململململململ620ؤرٛيقٛ،مل ملؤر ٜٓق١ملؤرٓقٛو٠ملمق١ٓململململململطرآر ءمحرد برّ   

ءمحررد بررّ ؤيم  ٝقق١مل،مل٫ٚزّململحمٌررد بررّ ًبررارن عًقق٢ملؤيتشضققٌٝمل،ملفأنققذمل عًقق ٙملعققٔململ

اهعرٔا   فٝٗسمل،ملٚ ملؤرٓطلملٚؤرمسْٞملٚؤسب قسبمل،ملٚنقذؤملأنقذملؤيضق فملعقٔملململململململُٙ٘ض
                                                           

 املدِٙررٞ يف اهتعوررٍٚ كتابررٕ يف األُؽررارٜ ُررادٛ األشررتاس 11 ٗ 10 ٗ 9 اهفقرررات يف إهٚٔررا املعررار اهجالثررٞ املرردارط سكررر  (1)

 ٝ ٞ  يف ٗ راي  املِر٘ر ٕ  احلاظرٚ ّ  اشتاوؽرٔا  ءُر ٞ  ً٘ا رع  ًر ٞ  يف ًتفر ر ٞ  اهتشفر  ٗن ، صررااٜٗهو اهالًرع  ٗاهفر١٘  اهوطٚفر

 .   292 املِ٘رٝ املدِٙٞ يف اهتعوٍٚ اُظر . املمك٘رّٙ املؽدرّٙ يف اهؽفشات ءر اَ حتدٙد ًّ ءمتلّ
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اهصررٚد عٓقق ململٚؤيةكقق٘مل ملؤ٫ تقق ؤ٤ملعققٔملعجُققسٕملؤيط ؤ ً ققٞمل،ملٚؤ٭صققًنيملململململاألبعررٚطٛ

مل.مل(0)(ملاهصٌٔ٘دٜ

ٜٚٗتِملؤرٓٗرملؤيجكس مل ملتًوملؤية ٠ملحبةغملؤرتٕٛمل ملع ٠ملعًّٛمل

ٜٚم ٖسملع ٚو٠ملٜٓعػقٞملإٔملٜكقّٛمل ٗقسملؤيطسيق مل مق ملسةقغملؤيكق كٕمل،ململململململململ

ٚؤرتٕٛملْضقٛظملؼبةعٗقسملؤيطسيق ملس فٝقسقمل،ملٚقق ملتهقٕٛملَٓعَٛق١ململململململململ

يٝ قققٌٗملسةعٗقققسمل،مل سمقققتجٓس٤ملؤسبققق ٜحملؤيشققق ٜفملسٝقققحملذبةقققغململململململ

ٚقققق ملشقققسعملسةقققغملململ،ململنتققق ملؤسبققق ٜحملْضٛصققق٘ملنُقققسملٚو،تمل مل

ؤ٭و مققنيملسقق ٜجسقملؤيقق ملؤنتسوٖققسملؤيٓققٟٛٚملٚشقق سٗسملٚؤشققتٗ تمل سمققِململ

حمٌرر٘د بررّ ءمحررد بررّ ؤ٭و مققنيملؤيٜٓٛٚقق١مل،ملفُققج٬قملْكقق أمل ملت ،قق١مل

 ٛ أْقق٘مل)ملسةققغملأو مققنيملؤيٓققٟٛٚملَٚٓٗسدقق٘مل،ملٚؤرٓٗققسزملململململإبرررآٍٚ املرردُ

مل.مل(مل5)ؤ٭صًٞمل،ملٚأية١ٝملؤسب ٜحمل،ملٚؤيٓشٛمل(

يش ٚلمل،ملٖٚذٙملت و مل٫ٚملذبةغمل،ملٚق ملمتٝقزملؤيمضق ملؤيقذٟململململٜٚأتٞمل م ملؤرتٕٛملؤ

ْ وم٘مل أْ٘ملعض ملؤيش ٚلملإذملنج ملؤيتأيٝفملفٝٗسمل،مل  ٤ؤقمل شق ٚلملؤسبق ٜحملٚٚصق٫ٛقململململ

ْقٛوملؤيق ٜٔملعًقٞملٜق و ململململململ-ملَقج٬قململ-ملإىلملش ٚلملؤرٓعَٛقستمل،ملفهقسٕملشقٝخملؤيعسمقط١ٝململململ

مل.مل(مل9)ؤيهسف١ٝملٚش سٗسملٚ ماملش لملؤيشُ ١ٝ

 ماملؤسبًكقستملٚؤرق ؤو ململململٚنسٕملَٔملعُٔملؤرٓٗرملؤيجكس مل 

،وؤم١ملؤرٓطقلملٚؤشقتٗ ملَقٔملَ٪يةستٗقسملنتقسبمل)ملؤٜ قسغٛدٞمل(ملٚقق ململململململململ

مل ؤيمًُقس٤مل أسق مل ش س٘ مل ؤر ٜٓق١مل   ؤوقسٚوٜ مل يمق ،مل ٚ،و مق مل َق (4)ط٬ ق
.مل 

ٜغقققسفملإىلملٖقققذؤملؤرقققٓٗرملؤيجكقققس مل مقققاملؤيهتققق ملؤيضقققٛف١ٝملؤيققق مل

شققسعتمل ملذيققوملؤيمضقق مل،ملفكقق ملنققسٕملؤيتضققٛفملَٓتشقق ؤقملؤْتشققسوؤقململ

ًٛنٝسقملأنجقق ملَٓقق٘ملثكسفٝققسقملٚيهققٔملطقق٬بملؤيمًققِملٚؤمققمسقملٚنققسٕملمقق

ٚ مققاملؤرققجكةنيمل ملأصققٍٛملؤيتضققٛفملٜٗققتِمل كقق ؤ٠٤ملنتقق مل ملٖققذؤملململ

ملسًكستمل ؤمتم ؤب    ٓس َٚ  ، ؤرٛعٛع١ ؤرتٕٛ سةغ ٚومبس ؤرٛعٛع
                                                           

 . 6/314( اهف١٘ اهالًع 1)

 . 10/539( اهف١٘ اهالًع 2)

 . 1/57( اهصابق 3)

 .ًّ ٓما اهبشح  76( اُظر ؿ 4)

حفظ الم ةو  مة  
اساسةةياا المةةن   

 ال ع يمي

الع ةةةوم ال  يعيةةةة 
 ةة   مةة  مةةن   

 م قدم
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ؤيمًِمل ملؤر ذ ملؤيٓعٟٛملإٔملؤيط٬بمل مل ماملتًوملؤسبًكستملنقسْٛؤملٜ ومقٕٛملؤزبقلململململ

تٗقتِملؤرق ؤو مل ٗقذٙملؤيمًقّٛملأٜغقسقمل ٓ ق ملَتةسٚتق١ململململململململٚؤركس ١ًملٚؤسب سبمل،ملٚطعٝمقٞملإٔململ

ؤيقذٟململ ؤيمضق مل أ ٓس٤ سغ س ٔ َٔ ٜهٕٛ ٚومبس . ؤ٭مسمٞ ؤي وؤم١ َٓٗر عُٔ ٚدبمًٗس

ثكسفقق١مل ٜققعين إٔ ٜ ققتطٝا ؤي ققس ك١ ؤيمضققٛو أ ٓققس٤ َققٔ ٚؤمققمسق قُٝققسق ت ؤثققسق ت ققًِ أْقق٘ ْ ومقق٘

ؤر ١ٜٓملْة ٗسمل.ململؤيمًِملؤوتٗ ٜٔمل.ملٚق ملنسْتملٖذٙملؤيجكسف١ملَتسس١مل مليط٬بملَه١ٓٝ

مققٛؤ٤ملعققٔملط ٜققلملأ ٓس٥ٗققسملؤيققذٜٔملسضققًٛؤمل،ودققستملعًٝققسملَققٔملؤيمًققّٛمل،ملأٚملعققٔملط ٜققلملململململ

مل.ملسًكستملؤر ذ ملؤيٓعٟٛملٚؤر ؤو ؤيمًُس٤ملؤوسٚؤٜملؤيذٜٔملٜتض وٕٚمليًت وٜ مل مل

غاملإٔمل ماملطًع١ملؤيمًِمل ملٜهتةٛؤملمبقسملٚصقٌملإىلملؤر ٜٓق١مل،ململململ

ٍٛملأٚمليٲقسَق١ململفش ٚؤملؤي سسٍملإىلملشٝٛ مل ملتت ملمِملؤية ص١مليًٛصقمل

 ملؤر ٜٓقق١مل،ملأٚمل ملٜققت مليطسيقق ملؤيمًققِملإٔملٜتتًُققذملعًٝقق٘مل ملؤر ٜٓقق١ململململململ

فكض ٙمل مل ً ٙمل،ملٚظب مل ملنت ملؤي ؤدِملأ س٤ملنقجا٠مل٭عق٬ّملململ

َقق ْٝنيملؤوذبًققٛؤملإىلملؤيعًقق ؤٕملؤيك ٜعقق١ملٚؤيعمٝقق ٠ملمققمٝسقملٚوؤ٤ملشققٝٛ ملململململ

حمٌررد بررّ حمٌررد بررّ ءمحررد اهلررازرُٗٛ      َمٝققٓنيمل،ملفكقق ملؤوذبققٌملململ

ت ققسعٝستملؤ ققٔملململاهعررس بررّ اهفرررات   ٠مليٝكقق أملعًقق٢ململإىلملؤيكققسٖملاملرردُٛ

ؤيكقق ؤ٤ؤتململابررّ اجلررسرٜٚؤوذبققٌململإىلمل،َشققلمليٝأنققذملعققٔمل(مل0)،سعقق١

ؤيك ك١ْٝملٚصش ملشٝخ٘مل ملدبٛي٘ملست٢مل،نٌملَم٘ملؤيُٝٔمل،ملٚؤوذبٌمل

   ٛ إىلملؤيشققسّمليٝأنققذملعققٔملململحمٌررد بررّ عبررد اهعسٙررس اهلررازرُٗٛ املرردُ

ٛ قسقململ،ملٚٚصقًتملؤي سًق١مل عمغقِٗملإىلملؤيقُٝٔملدململململ(مل5)ع ،ملَٔملشقٝٛنٗسمل

ٚيٓتضققٛوملدٗقق ملٖقق٪٤٫مل مل(مل9)ٚؤيك ققطٓط١ٝٓٝملالققس٫قمليًػقق بملْة قق٘

ّ  حمٌرد  ٖٛ أس ِٖ وس٬ت   ْٓع  يًمًِ طًعسق ؤي س١ً اهلل برّ   عبرد  بر

ٖققملٚتًكق٢ململململ620ؤيقذٟملٚيق مل سر ٜٓق١ملمق١ٓملململململ..ململحمٌد بّ عبد اه٘ٓرا  

تمًُٝ٘ملفٝٗسملع٢ًملٜ ملع ،ملَٔملؤيشٝٛ ملثِملوسقٌملإىلملؤيكقسٖ ٠مليٝأنقذململململ

ٛ األًني األؤيةك٘ملَٔمل ثِملمسف ملإىلملؤيشقسّملفكق أملعًق٢ملعق ،ململململململ ؽررا٢

ٚش س٘ملثِملؤْتكٌملإىلملسً مل،ملثِملؤيك  مل،ململؤسب ٜحمل ملشٝٛنٗسملَٔ

مل.مل(مل4)ٚعس،ملإىلملؤيكسٖ ٠ملَ ٠ملأن ٣ملفك أملع٢ًملؤي خسٟٚ
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 اهلتاتٚب : 

ملٖسمل ملؤيتمًِٝملٖٞملْكط١ملؤيع ؤ١ٜمل:ؤيٓكط١ملؤ٭نا٠ملؤي ملأقفملعٓ 

ملَاملؤيمًِمل،مل،ملسٝحملٜع أملؤيطةٌمل ملنطٛؤت٘ملؤ٭ٚىلملؤيهتستٝ 

ٖٚٞملق  ١مل ملؤر ١ٜٓملؤرٓٛو٠ملت داملإىلملعٗق ملعُق مل قٔملؤشبطقسبمل،ملململململ

ؤيققذٟمل،ققاملأ٫ٚ،ملؤيضققشس ١ملؤيػققس٥عنيمل ملؤزبٗققس،مل،ملٚدمققٌملمققِمل ململململ

نققٌملسققٞملودقق٬قملٜمًُٗققِملؤيكقق كٕمل،ملٚنتقق مل٭َقق ؤ٤ملؤ٭َضققسوملإٔملململململململ

ٜةمًٛؤملذيوملٜٚٓةكٛؤملعًٝ٘ملَٔمل ٝتملؤرسٍمل،ملفهسْتملؤيهتستٝق ملأٍٚململ

تُاملؤٱم٬َٞمل.ملٚقق ملؤْتشق تملؤيهتستٝق ململململَ٪م ١ملتم١ًُٝٝمل ملؤو

،ملفٝٗسمل١َٓٗملية١٦ملَٔملؤيٓس ململؤيتمًِٝملٚصسوملؤٱم١َٝ٬ملؤر ٕملَمعِمل 

ٚظٗقق ملَضققطً مل)َمًققِملؤيضققعٝسٕمل(ملٚؤت ققاملَققٓٗرملؤي وؤمقق١ملفٝٗققسململململململململ

فشققٌُملتمًققِملؤيكقق ؤ٠٤ملٚؤيهتس قق١ملٚشقق٤ٞملَققٔملؤسب ققسبمل.ملٚققق ملٚوخململململ

ؤيمض ملؤيذٟملْ وم٘ملؤيهتستٝ ملَٔملؤيمضٛوملؤي س ك١مل،ملفهسٕمل مل

ؤر ٜٓقق١ملعقق ،مل٫ملْم فقق٘ملَققٔملؤيهتستٝقق مل،ملتقق تعطمل ققسرمًُنيملؤيققذٜٔململململ

ٜ ومٕٛملفٝٗسمل،ملٚقق ملدق تملؤيمقس،٠ملإٔملٜهقٕٛمل مغقٗسمل ملؤر قذ ملململململململ

ؤيٓعققٟٛملٚغسيعٝتٗققسمل مل ٝققٛتملؤرمًُققنيمل،ملأٚمل مققاملؤ٭و طقق١.ملٚيٝ ققتململ

ي ٜٓسملَمًَٛستملَةض١ًملعٓٗسمل ملذيوملؤيٛقتمل،ملغاملأْٓسملْ تٓترملَٔمل

ؤر ١ٜٓملٚؤيٛؤف ٜٔملإيٝٗسملأْٗقسملململععسوؤتملٚو،تمل ملت ،ستمل ماملأٌٖ

نسْتملَٓتش ٠مل ملؤر ١ٜٓمل،ملفك ملعُقٌملفٝٗقسملعق ،ملَقِٓٗمل،ملٚنقسٕململململململ

ؤوسٚوملؤيذٟمل٫مل ًوملؤرسٍملؤيهقس ملػبق ملف صق١مليتمًقِٝملؤيضقعٝسٕململململململ

ٜ   ٗٛي١مل،ملَجٌمل ؤيقذٟملدقس٤ململململحمٌد بّ حمٌد بّ ًٌْٚ٘ اجلسا٢رر

َٚجقققٌمل(مل0)إىلملؤر ٜٓققق١ملٚأققققسّملفٝٗقققسملىققق ملمقققٓٛؤتملٜققق٪،بملؤ٭طةقققسٍ

 ّ ململململءمحررد اهصررٚي  حمٌررد برر (مل5)ؤيققذٟملنققسٕمل ملنتس قق٘مل٦َقق١ملَققتمً

 ٜ ؤيقققذٟمل)ملنقققسٕملٜته ققق ملأثٓقققس٤ملململٗءمحرررد برررّ ءبرررٛ بلرررر األُؽرررار

مل،ود١مل ع٢ً ؤيهتسب شٝٛ   ما ٚنسٕ (9)( ؤ٭طةسٍ  إق ؤ٤ صبسٚوت٘
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ْ اهصررااٜٗ ُفصررٕ  رررء عوررٟ ءسرردٍٓ   إستررٟ عسيٝقق١ملَققٔملؤيمًققِمل ققسيك ؤ٠٤ملٚإتكسْٗققسمل،ملململ

مل.مل(0)اهقرآْ

 رٍٔٚا : اهعوٌا١ ًٗؤهفاتُثا

ؤوٛوملؤيجسْٞمل ملؤسبٝس٠ملؤيجكسف١ٝمل ملؤر ١ٜٓملؤرٓقٛو٠ملٖقٛملؤيمًُقس٤ملَٚ٪يةقستِٗملذيقوململململململ

عذ١ًملؤيجكسف١مل،ملٚ ٓشْٛٗسملصة١ملؤٱ  ؤعملأٚملؤيتكًٝ مل،ململؼب نٕٛملؤيذٜٔملِٖملؤيمًُس٤ملإٔ

َقٔملؤيمًُقس٤ملؤرعق عنيمل كق وملَقسملتٓشقطململململململململ-ملأٟملصبتُامل-ملٚ ك وملَسملٜهٕٛمل ملؤوتُا

٤٫ملأٚملقًققٛؤملدبُقق تملؤسبٝققس٠ملؤيجكسفٝقق١ملأٚملذبٛيققتملإىلملثكسفتقق٘ملٚتتطققٛومل.ملٚإذؤملغققسبملٖقق٪

س ن١ملتكًٝ ١ٜملتمٝرملع٢ًملت ؤثٗسملؤيك ِٜمل ملأس ٔملؤ٭سٛؤٍمل٫ٚملتغٝفمليق٘ملشق٦ٝسقمل،ملململ

ملٚومبسملت ٤ٞملؤيتمسٌَملَاملذيوملؤي ؤخملٚتضع ملدسَ ٠ملَتخًة١مل.مل

ٙتفاٗت  ٔ٘ر اهعوٌا١ املبدعني ًّ دٚرى إىل  ٚ ملؤيك ٕٚملؤي ملٜ ومٗسملؤيعشحمل

كققٌملسٝٓققسقملٜٚققز،ؤ،ملسٝٓققسقملكنقق مل،ملٜٚشققت مل ملدٝققٌملثسيققحملفققتمرملؤر ٜٓقق١ململململ،ملفقق ؤٙملٜدٚررى 

 سيمًُس٤مل،ملٚتهجق ملفٝٗقسملؤر٪يةقستملؤرٓ قٛن١ملٚؤرهتٛ ق١مل٭ٍٚملَق ٠ملٚتضقع ملَ نقزؤقملململململململململ

ملثكسفٝسقملَتُٝزؤقمل.مل

،ملفةقٞملململٓ٘ اجملاٗرٝٚمث١ملعسٌَملَ٪ث مل ملٖذٙملؤيكغ١ٝملتتُٝزمل ٘ملؤر ١ٜٓملَٚه١مل..مل

َشٗٛوٕٚمل،مليٝكُٝٛؤملفٝٗسمل غاملمٓٛؤتملأٚملإىلململ ماملؤي ٓٛؤتملٜة ملإىلملؤر ١ٜٓملعًُس٤

كن ملسٝستِٗملٜٚٛؤصًٛؤملعطس٤ِٖملؤيمًُقٞمل ملَ قتك ِٖملؤزب ٜق مل،ملَ تشقم ٜٔمل كق٠ٛململململململ

وٚس١ٝملتمِٝٓٗملع٢ًملَزٜ ملَٔملؤٱ  ؤعملفٝذً مل مغقِٗمل ملؤر قذ ملؤيٓعقٟٛمل..ملٚػبتٗق ملململململ

 مغققِٗملؤٯنقق مل ملإٔملػبقق ملَٛقمققسقمل،ؤ٥ُققسقمليقق٘مل ملؤي ٚعقق١ملؤيشقق ٜة١مليٝهتقق ملٖٓققسىمل.ملململ

ٞملؤيمًُس٤ملَٔملأعبس٤ملؤيمس ملؤٱم٬َٞمل،ملٜٚتشسٚومل مغِٗمل ملقغقسٜسملطبتًةق١مل،ملململًٜٚتك

ٜٚأنذمل مغِٗملَٔمل مامل،ملٜٚك أمل مغِٗملع٢ًمل مقامل..ملفتٓةقت ملكفقسمملد ٜق ٠ملٚث ٜق١ململململململ

عسشٛؤمل ملؤر ١ٜٓمل،ملمٛؤ٤ملنسْٛؤملَٛيٛ،ٜٔملفٝٗسمل،ململؤيذٜٔملؤيمًُس٤مل ملٚظب مل.ملؤٱ  ؤعملَٔ

ملتنيمل:،ملأن ٣ملٚأقسَٛؤملفٝٗسمل،ملف٦أٚملدس٩ٚؤملَٔمل ٬

ف٦قق١ملتكتضقق ملعًقق٢مل،ققاملؤيمًققِملٚؤمققتٝمس ٘ملٚؤٱفسعقق١مل قق٘ملعًقق٢ململململ

غاملأْٗسمل٫ملتٗتِمل سيتأيٝفمل،ملفق٬ململ..ململؤيط٬بمل ملؤي وٚ ملٚؤسبًكست

٪ث ملعٓٗققسملأٟملنتققسبمل.ملٖٚققذٙملف٦قق١ملٜ نققزملعطس٩ٖققسمل ملؤزبُققاململململململٜٴقق

ملٚؤيٓكٌمليٰن ٜٔمل..ملٚنجاؤقملَسملٜهٕٛملعًُس٤ملٖذٙملؤية١٦ملَع عنيمل..مل
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وٚمققِٗملؤيشققة١ٝٗملَٚٓسقشققستِٗمل،ملفققإٕمل ملٜكققٝاملململململيهققِٓٗملٜٛدٗققٕٛملإ قق ؤعِٗملإىلمل،ململ

م٪٤٫ملؤيمًُس٤ملت٬َٝذملٜهتعٕٛململعِٓٗمل،ملٚؼبٛيٕٛملَسملٜهتعْٛ٘ملإىلملَ٪يةستملَ قتك١ًململ

ؤقتض ملذن ِٖملع٢ًملؤيٛصفمل سيمسر١ٝملٚإفس،٠ملؤيط٬بملؤيذٜٔملؼبغ ٕٚملصبسي ِٗمل..مل

ملمٛؤ٤ملنسْتملد ٜ ٠مل ملَٛعٛعٗسمل،ملؤيهت ملٚتضٓامل سيتأيٝفملفتٗتِملؤيجس١ْٝملؤية١٦ملأَس

أٚملش ٚسسقملٚسٛؤشٞملتتغُٔملإعسفستملٚتم ٬ٜتملرسملمعلملإٔملنتع٘ملعًُس٤ملكن ٕٚمل،مل

ٚق ملٜهت ملٖ٪٤٫ملَ٪يةستِٗمل أْة ِٗمل،ملٚق مل ًْٛٗسملفٝهتعٗسمل ماملط٬ ِٗمل،ملثقِململ

ٜ ؤدمْٛٗسملٚػبٝزْٚٗسمل..ملٚق ملٜك ٩ٖسملكن ٕٚملعًِٝٗمل..ملٚ مل،ٝقاملؤسبقس٫تملته ق ململململ

مليتسي١ٝمل.ملؤيجكسف١ملإعسفستملثس ت١ملد ٜ ٠ملتتٓسقًٗسملؤ٭دٝسٍملؤ

ٚققق ملع فققتملؤر ٜٓقق١ملٖققستنيملؤية٦ققتنيملَققٔملؤيمًُققس٤مل،ملٚومبققسملنسْققتملؤية٦قق١ملؤ٭ٚىلململململ

أنج ملع ،ؤقمل  ع ملنج ٠ملسًكستملؤيمًِمل ملؤر قذ ملؤيٓعقٟٛملٚؤرق ؤو ملؤيق ملأْشق٦تململململململ

عًقق٢ملؤيتققٛؤيٞمل،ملٚققق ملذنقق ملؤي ققخسٟٚملأعقق ؤ،ؤقملنققعا٠ملَققِٓٗمل ملَ٪يةٝقق٘مل:ملؤيتشةقق١ململململململ

ملؤيًطٝة١ملٚؤيغ٤ٛملؤي٬َامل.مل

مأقتضقق ملعًقق٢ملؤيمًُققس٤ملَققٔملؤية٦قق١ملؤيجسْٝقق١ملؤيققذٜٔملململ-ملؤوققسٍمليغققٝلمل-ملغققاملأْققين

أعسفتملإىلملؤرهتع١ملؤٱم١َٝ٬ملإ  ؤعسقملد ٜ ؤقمل،ململَ٪يةستملعِٓٗملٚأث مل سيتأيٝفملؤٖتُٛؤ

مٛؤ٤ملنسْٛؤملَٔملؤيذٜٔملٚي ٚؤملْٚشأٚؤمل ملؤر ٜٓق١ملأٚملَقٔملؤيقذٜٔملٚفق ٚؤملإيٝٗقسمليٲقسَق١ملململململململ

ملٚؤوسٚو٠مل.

 ،ؤقملَقٔملنتقعِٗملقعقٌملإٔملٜضقًٛؤملإىلملململململ٫ٚملشوملإٔملؤيمًُس٤ملؤوقسٚؤٜملقق ملأيةقٛؤملعقململململ

ؤر ١ٜٓمل،ملغاملإٔملإقسَتِٗمل ملؤر ٜٓق١ملمقتذمٌملر٪يةقستِٗملسغقٛوؤقملَتُٝقزؤقمل قنيملطق٬بململململململململ

ؤيمًِملٚؤيمًُس٤ملفٝٗسمل.ملفٝك ٩ٖسمل مغِٗملعًق٢ملصقسسعٗسمل،ملأًٜٚكٝٗقسملؤر٪يقفملثسْٝق١ملعًق٢ملململململململ

احملررب َققٔملؼبغقق ملصبً قق٘مل ملؤر ٜٓقق١مل،ملأٚملٜققذؤن ٙملَٓٗققسملكنقق ٕٚمل،ملفمٓقق َسملدققس٤ململململ

ٖقملأقسّملفٝٗسملَق ٠ملَقٔملؤيقزَٔملململململ841ؤيمس ملؤرهٞملؤرشٗٛوملإىلملؤر ١ٜٓملم١ٓململ-ملاملطرٜ

اهقطرب اهقصرطالُٛ ٗعبرد اهلل برّ عبرد      دً ملعق ،ملَقٔملؤيمًُقس٤مل ملسًكتق٘مل،ملَقِٓٗململململململ

ٚطعٝمقٞملإٔملٜػتقِٓملٖق٪٤٫ملف صق١ملململململ(مل0)..ملٚغاِٖملاهعسٙس املٔدٜٗ ٗمجاي اهدّٙ املطرٜ

ملسملؼبسٚوْٚ٘ملٜٚٓسقشْٛ٘مل..ملٚدٛ،ملؤو مليٝ ُمٛؤملَٓ٘ملٚيٝ أيٛٙملفُٝسملنت ملٚومب

ٚققق ملتمقق ٣ملؤ٭َقق ملصبقق ،ملسغققٛوملؤسبًكقق١ملٚؤسبققٛؤوملإىلملإٔملٜتتًُققذمل مغققِٗملعًقق٢ململ

 ماملوغِملعًٛملنٌملَِٓٗمل ملَٓزيت٘ملٖٚذؤمليٕٛملَٔملؤيتٛؤعاملٚؤ٫متزؤ،٠ملَٔملؤيمًقِمل،ململ
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ٜ  دقس٤مل عٓ َس ذيو َٚجسٍ ّ  ءمحرد  إىل دًق مل ؤر ٜٓق١مل إىل اهصرااٗ ٛ  بر ّ  عور برّ   حمٌرد  بر

ٛ  اهعٌض بّ اهلل عبد بّ حمٌد إىل ٚدً  ، (0)عًٝ٘ ٚق أ ً٘شٟ  ٚطًق مل اهعر٘يف  املردُ

 قسعققٞ إىل فذًقق  اهقاـررٛ اهرررمحّ عبررد بررّ حمٌررد ٚدققس٤ (5)فأدققسزٙ ؤٱدققسز٠ َٓقق٘

مل فكق أمل . ٖققمل 136 م١ٓ  سر ١ٜٓ ؤرسيه١ٝ  اهقررط   دقس٤مل ٚعٓق َسمل . (9)ؤيشقةس٤مل نتقسبمل عًٝق

مل ؤيتكقسمل ؤر ١ٜٓ إىل ( ٖق 890 ت ) ؤيهعا ؤرة   ؤيمس  ٘   ق ٞ  ءبر ٛ  ظراً مل ، املقدشر  ٚنقس

مل.مل(مل4)وٚؤٜستٗسملفأدسزٙ   ػبٝزٙ إٔ ٚطً  ، وٚؤٜست٘ َٓ٘ ٚ ا ، أٜغسق ؤر ١ٜٓ   ٚقتٗس

ٛ  ٚدقسٚوململ ،ملٚنققسٕملإَسَققسقمل ملؤٱمققٓس،ململإبرررآٍٚ بررّ حمٌرد بررّ ؼردٙق اهدًعررق

..ملٚؤيشقٛؤٖ ملنقجا٠ملظبق ٖسململململ(مل2)ٚيك ملمب ٓ ملؤسب َنيملقملفأنذملعٓ٘ملع ،ملَٔملؤيشٝٛ مل

ململتًوملؤية ٠مل.مل ملت ،ستملؤ٭ع٬ّمل 

ٚق ملنقسٕمليقعماملٖق٪٤٫ملؤيمًُقس٤ملَهتعقستملعقخ١ُملدبُقامل ملصبًق ؤتٗسملقق وؤقململململململململململ

ْ ٚؤف ؤقملَٔملؤي ؤخملؤيمًُٞمل ملأعبس٤ملؤيمس ملؤٱم٬َٞمل،ملٜٚ ٟٚمل إٔملؤيشٝخململابّ فرسر٘

ٖقققمل(ملنسْققتملي ٜقق٘ململ110)ملتململعبررد اهلل بررّ سذرراز املػربررٛ املعررٔ٘ر مبلعرر٘ف اهرررءط 

١ًملع٢ًملأصٍٛملٚأَٗستملٚ،ٚؤٜٚٔملَقٔملتة قاملململَهتع١ملعخ١ُملأت٢مل ٗسملَٔمل ٬،ٙمل)َشتُ

ؤيك كٕملٚنت ملؤيةك٘ملٚؤيٓك ملٚؤسب ٜحملٚؤيتسوٜخملٚؤيط ملٚؤرٓطقلملٚؤسبهُق١ملٚعًقّٛململململ

شت٢مل..مل(ملفًُسمل ٝمتمل م ملٚفست٘ملٖٚذ ٠ملأ٫ٚ،ٙملإىلملَضق مل)ملَقٮتملؤر ٜٓق١ملستق٢ملصقسوململململململ

 ملنٌمل ٝتملَٓٗسملدسْ ملَٔملعًّٛمل٫ملٜم فٗسملأس ملَقٔملأٖقٌملٖقذؤملؤيزَقسٕمل٫ٚملٜةُٗٗقسململململململ

ٚمٛفملْ تم بملفُٝسملًٜٞملأ  زملؤيمًُقس٤ململ(مل8)عسجلملأصٛمسملٚأ،وىملشٝٛنٗسمل..مل(ملإ٫ملَٔ

ملؤيذٜٔملع فتِٗملؤر ١ٜٓمل ملف ٠ملؤي وؤم١مل،ملممٔملمِملَضٓةستملَذنٛو٠مل.

ململ(1)ٖقمل(مل869قململ804)ململعبد اهلل بّ حمٌد بّ عبد اهلل اهِلساٜٗ

ٚتمُقلملململٚي مل سر ١ٜٓملؤرٓٛو٠ملٚأنذملؤيمًِمل ملؤر ذ ملؤيٓعٟٛملع٢ًملع ،ملَٔملؤيشٝٛ 

 ملؤيك ؤ٤ؤتمل،ملؤْتكٌملإىلملؤٱمهٓ و١ٜملف هٓٗسملٚ،و  ملفٝٗقسمل.ملٚيق٘ملعق ٠ملَضقٓةستملململململ

ملؤ٫قت ؤ٤مل ملَم ف١ملؤيٛقفملٚؤ٫ ت ؤ٤مل.مل،ململؤيشسٌَمل ملؤيك ؤ٤ؤتملؤي عاملَٓٗسمل:
                                                           

   2/42(  اهف١٘ اهالًع 1)

   7/118(  اهف١٘ اهالًع 2)

   8/36(  اهف١٘ اهالًع 3)

   162(  اهمٙى عوٟ اهرٗـتني 4)

  3/252هعقد اهجٌني (  ا5)

   154ر  152(  ُؽٚشٞ املعاٗر 6)
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مل(0)ٖقمل(مل140قململ818)ململاملطرٜ اخلسردٛ حمٌد بّ ءمحد بّ خوف

نيمل سر قذ ملؤيٓعقٟٛمل،ملململٚي مل سر ١ٜٓملؤرٓٛو٠مل ملأم ٠ملتتٛؤوخملٚظٝةق١ملو٥قٝ ملؤرق٪ذملململ

ٚأنذملؤيمًِملع٢ًملٜ ملٚؤي ٙملٚؤيمًُس٤ملؤرٛدٛ،ٜٔمل سر ١ٜٓملك٦ْذمل،ملثقِملمقسف ملإىلملؤيكقسٖ ٠ململململ

فأنقققذملعقققٔملعققق ،ملَقققٔملعًُس٥ٗقققسمل،ملٚعقققس،ملٚؤمقققتك مل ملؤر ٜٓققق١مل ملو٥سمققق١ملؤرققق٪ذْنيمل،مل

ٚؤمققٓ تملإيٝقق٘ملْٝس قق١ملؤيكغققس٤ملٚؤشبطس قق١مل،ملٚتضقق ومليًتقق وٜ مل ملؤر ققذ ملؤيٓعققٟٛمل،ململململ

شسوىمل ملؤيمًّٛملعقسوفمل أْ قسبملؤيمق بملٚيق٘ملشقم مل.ملصقٓفملململململململٚصفمل أْ٘ملإَسّملعس ملَ

قق أملعًٝقق٘ململ،ململمسرٗقسملؤي ٥ٝ قق١ٝملٚ مقاملأسقق ؤثٗسململنتس قسقمل ملتقسوٜخملؤر ٜٓقق١ملؤٖقتِملفٝقق٘ملمبملململ

ملنجإٚملٚؤْتش ملنتس ٘مل نيملؤيط٬بملٚؤيشٝٛ مل ملعض ٙملٚق أٙملعًٝ٘مل مغِٗمل.مل

مل(5)ٖقمل(مل141قململ839)ململحمٌد بّ ٙ٘شف بّ احلصّ .. اهسرُدٜ

ملأم ٠ملؤيزوْ ٟملؤرم ٚف١مل سيمًِملٚؤيمًُس٤ملٚتًك٢ملؤيمًِملع٢ًملٚؤي ٙملقملٚي مل سر ١ٜٓمل 

ٚنسٕملَٔملعًُس٤ملؤر ٜٓق١ملقملثقِملعًق٢ملٜق ملعق ،ملَقٔملؤيشقٝٛ مل ملؤر قذ ملؤيٓعقٟٛمل.ملؤٖقتِململململململململململململ

 سرذٖ ملؤسبٓةٞملٚتمُلملفٝ٘مل،ملثِملتض ومليت وٜ ملؤيةك٘ملٚؤسب ٜحمل.ملأنقذملعٓق٘ملعق ،ململململ

سققق ملُطنيمل ملَٓ،ووملؤي ققملًققِمل،ملٚصققٓفملعقق ،ؤقملَققٔملؤيهتقق ملَٓٗققسمل:ململململَققٔملطقق٬بملؤيممل

مل ػ١ٝملؤر تسلمل.مل،ملؤي عطنيمل

ملٖقملإىلملشاؤزملٚتٛىلملقغس٤ٖسملٚ كٞملفٝٗسملست٢ملَستمل.ململ149مسف ملم١ٓمل

مل(مل9)ٖقمل(مل146قململ836)ملعوٛ بّ حمٌد بّ فرسْ٘

ٚؤي ٙملصبسٚوملٖسد ملَٔملتْٛ ملٚأَ٘ملَ ١ْٝملَٔمل،ملٖٛملشكٝلملعع ملؤ مل ٔملف سٕٛمل

ؤي ٙملثِملأنًُ٘ملع٢ًملٜ ملشٝٛ ملؤيش ٜةستملؤسب ٝٓٝستمل.ملتًك٢ملتمًُٝ٘ملؤ٭ٚيٞملع٢ًملٜ ملٚ

ؤر ١ٜٓمل ملٚقت٘مل،مل  عمل ملؤيةك٘ملٚؤسب ٜحملٚؤيًػ١ملٚؤ٭،بملْٚعِملؤيشم مل،مل،و ملؤيةك٘مل

مل ملؤر ذ ملؤيٓعٟٛمل،ملٚنسٕملي٘ملصبً ملٚعغملنٌمل،م١مل.مل

قققسّمل قق س٬تملعقق ٠ملإىلملَضقق ملٚؤيشققسّملٚيكققٞملؤيمًُققس٤ملٚؤ٭، ققس٤مل،ملٚؤمققتطسعملإٔململململململ

ملؤر ١ٜٓمل،ملَٔملَ٪يةستق٘مل:ململ ملقغس٤ملٜ تض وملَ مَٛسقملمًطسْٝسقمل تمٝنيملأنٝ٘ملعع ملؤ 

ٚؤسبهسٜقققستململؤيزؤٖققق مل ملؤرقققٛؤعغمل،ملؤ٭نعقققسوملٚؤيتم ٜقققفمل ٓ ققق ملؤرختقققسومل.ملململتقققسوٜخمل

ملململْز١ٖملؤيٓع ملٚ،ململٚؤ٭سس،ٜحملٚؤيذنس٥  ،ٜقٛؤٕململ،ململذبة١ملؤيةه مل ملشق لمل٫َٝق١ملؤيمذق

ملشم ٟمل ملؤر ؤ٥ ملؤيٓع١ٜٛمل.مل
                                                           

  5/325ٗ األعالَ  3/466(  اهتشفٞ اهوطٚفٞ 1)

  4/295(  اهدرر اهلاًِٞ 2)

   5/6ٗ األعالَ  3/115ٗ اهدرر اهلاًِٞ  271ر  269(  ُؽٚشٞ املعاٗر 3)
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مل(0))ملَٔملأ ٓس٤ملؤيك ٕملؤيجسَٔملؤمذ ٟمل(ملءب٘ اهعباط ءمحد اهتادهٛ

أسقق ملؤيمًُققس٤ملؤوققسٚؤٜمل ملؤر ٜٓقق١مل،ملٚصققة٘ملَمسصقق ٙملؤ ققٔملف سققٕٛمل أْقق٘ملفكٝقق٘ملململ

عس ملأصقٛيٞملف ٚعقٞمل،ملعٝٓق٘ملؤيكسعقٞملشق فملؤيق ٜٔملؤ٭َٝقٛطٞملؤيقذٟملتقٛىلملقغقس٤ملململململململململململ

شق لملعُق ٠ململململيق٘ملعق ٠ملَ٪يةقستملَٓٗقسمل:ململململٖقملْس٥عسقملي٘مل ملؤيكغس٤مل،مل142قملململ156ؤر ١ٜٓملَٔمل

ك ؤ مل.ملٚق ملٚصقةتملشق ٚس٘ملململش لملتٓكٝ ملؤي،ململ ٞملزٜ ش لملومسي١ملؤ ٔملأ،ملؤ٭سهسّمل

مل أْٗسملَٔملأس ٔملَسملٚعاملَٔملؤيش ٚلمل.مل

مل(5)ٖقمل(مل182قململ836)ململعبد اهلل بّ حمٌد بّ ءمحد بّ خوف املطرٜ اخلسردٛ

 ملؤيهت ملؤي ؤث١ٝمل)ملؤيمةٝفملؤرط ٟمل(ملٚتٓت  ملأم ت٘ملإىلملمم مل ٔململؤ ٘ملٜٚ ،

ةٝقفملٖقذؤملململععس،٠ملؤ٭ْضسوٟمل،ملع فتمل تقٛيٞملؤٯذؤٕمل ملؤر قذ ملؤيٓعقٟٛمل،ملٚنقسٕملؤيمململململ

ملو٥ٝ ملؤر٪ذْنيمل.مل

فُٝٗسملٚنسٕملأس ملؤسبةسظمل ملؤر ١ٜٓمل،ململٚصٓفملٚؤيتسوٜخمل سسب ٜحملؤيمةٝفملؤٖتِ

ؤٱع٬ّململ ملٚؤيشسّملٚؤيم ؤممل.ملَٔملَ٪يةست٘مل:ٚقسّمل  س٬تمليطً ملؤيمًِملإىلملَه١ملَٚض

ملفُٝٔمل،نٌملؤر ١ٜٓملَٔملؤ٭ع٬ّمل.مل

مل(9)(ملٖقململ183قململ839)ململعبد اهلل بّ حمٌد بّ فرسْ٘ اهٚعٌرٜ املاهلٛ

ٚي مل سر ١ٜٓمل٭بملَٗسد ملَٔملتْٛ مل،ملٚأّملَ ١ْٝملس ق١ٝٓٝمل،ملٚنقسٕملٚؤيق ٙملعسرقسقملململململ

 ملؤيةك٘ملٚؤسب ٜحملٚصبتٗ ؤقمل ملؤيمعس،٠مل،ملفٛد٘ملأ٫ٚ،ٙملي٬شتػسٍمل سيمًّٛملؤي ٜٓٝق١مل،ململ

ٚنققسٕملععقق ملؤ ملٖققذؤملأنققلِٖمل،ملفشةققغملؤيكقق كٕملٚؤشققتػٌمل ملعًققّٛملؤيم  ٝقق١ملستقق٢ملململ

مل عق ،مل ع٢ً ٚؤيةك٘ ؤسب ٜح ،و  ثِ أتكٓٗس مل ؤيهعقسومل ؤيشقٝٛ مل َق مل عقزمل َجق  ٜٛمقفمل ؤيق ٜ

مل دس    ٔ ٚضبُ  ؤيطلٟ ؤي ٜٔ ٚزٜٔ ؤي َٓٗٛوٟ ؤي ٜٔ ٚم ؤز ؤيزوْ ٟ مل ؤيقٛؤ،  ؤٯشق

 صبسي ققِٗ سغققٛو   ػبتٗقق  ٚنققسٕ ؤر ٜٓقق١ إىل ؤيٛؤفقق ٜٔ ؤيمًُققس٤ َققٔ ؤمققتةس، نُققس

ملفٝٗسمل.مل يًت وٜ  ٚتض و ؤيمًّٛ تًو     ع إٔ يعح َٚس ،وٚمِٗ ٚ سع

مل ٔملف سٕٛملؤيكغس٤ملْٝس ١ملعقٔملعق ،ملَقٔملؤيكغقس٠ملٚتقٛىلملؤيتق وٜ ملململململململتٛىلملعع ملؤ 

ؤرػسينيمل،مليًتض ٟمليًع عملَٚسملأس ث٘مل ماملؤيشٝم١ململَٗتُسقملٚنسٕملؤيشٗس ١ٝملؤر وم١مل 
                                                           

  216بق (  اهصا1)

  4/126ٗ األعالَ  144ٗ سٙى طبقات احلفا   2/284(  اهدرر اهلاًِٞ 2)

ٗ األعرالَ   144ٗ اهردٙباز املرمٓب    2/403ٗ اهتشفرٞ اهوطٚفرٞ    2/300ٗ اهردرر اهلاًِرٞ    263(  اُظر : ُؽرٚشٞ املعراٗر   3)
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ٜٚمق ملٖقٛملٚأ قٛٙملَقٔملأعق٬ّململململململ،ملٚؤيتُ ومل سي ١ٓمل،ملْٚش ملؤرذٖ ملؤرسيهٞمل ملؤر ٜٓق١ململ

يتقققسوٜخمل،ملٚيققق٘ملعشققق ململؤرقققذٖ مل،ملؤٖقققتِمل سيتقققأيٝفمل ملؤسبققق ٜحملٚؤيتة قققاملٚؤيًػققق١ملٚؤململ

ملضٓةستملَسزؤٍملَمعُٗسملطبطٛطسقملٖٞمل:َ

ملقململؤيتٝ امل ملعًُٞملؤيعٓس٤ملٚؤيتة امل.ملململ0

ملقململؤي وملؤرخٳً طملَٔملؤيتكضٞملٚؤرخًطمل.ملململ5

ملقململش لملقٛؤع ملؤٱع ؤبمل٫ ٔملٖشسّمل.ملململ9

ملقململشةس٤ملؤية٪ؤ،مل ملإع ؤبمل سْتملممس،مل.ملململ4

ملقململؤيم ٠مل ملإع ؤبملؤيمُ ٠مل.ملململ2

مل.ململأ ملش لملؤرٛطملقململنشفملؤيػطسململ8

ملقململنةس١ٜملؤيط٬بمل ملش لملطبتض ملؤزب٬بمل.ملململ1

ملقململؤر سيوملؤزب١ًٝمل ملؤيكٛؤع ملؤيم  ١ٝمل.ملململ6

قململْضٝش١ملؤرشسٚوملٚتمز١ٜملؤوسٚومل)مل ملتسوٜخملؤر ٜٓق١ملٚ مقاملأع٬َٗقسمل(ملٚقق ململململململململ3

ملت دِمليٓة ٘ملٚٚؤي ٙملفٝ٘مل.مل

مل.ملقملْٗس١ٜملؤيػس١ٜمل ملش لملؤٯ١ٜمل.ملتٛ مل سر ١ٜٓملؤرٓٛو٠ململ01

مل(0)ٖقمل(مل112قململ836)ململإبرآٍٚ بّ ءمحد بّ عٚصٟ بّ اخلعا 

َققٔملؤيمًُققس٤ملؤيققذٜٔملدققسٚوٚؤمل سر ٜٓقق١ملٚتٛيققٛؤملقغققس٤ٖسمل،ملٚيقق مل ملؤيكققسٖ ٠ملٚ،و ململ

ع٢ًملع ،ملَٔملعًُس٥ٗسملٚتٛىلملَٓضق ملؤيكغقس٤مل ملعق ٠مل ًق ؤٕملثقِملٚيقٞملقغقس٤ملؤر ٜٓق١ملململململململململ

ملَستمل.ململٖقملٚظٌملفٝٗسملست٢مل115ٖقملر ٠ملمٓتنيملثِملْكٌملثِملأعٝ ملم١ٓململ124م١ٓمل

نقسٕملعسرققسقملفكٝٗقسقملضبقق ثسقملٚنطٝعقسقمل ًٝػققسقمل،ملققق أملعًٝق٘ملعقق ،ملنقعاملَققٔملطقق٬بململململململ

ؤيمًققِملَققِٓٗملؤسبسفعققسٕملؤمٝجُققٞملٚؤيم ؤقققٞملٚؤ ٓقق٘ملٚأ ققٛمل هقق ملؤر ؤغققٞملٚؤ ققٔملمقق١َ٬ململململ

ؤرهٞملٚغاِٖملي٘ملَٓعَٛستملنجا٠ملَٓٗسملربُٝ ملؤيل،٠مل.ملٚيق٘ملَضقٓةستمل ملؤيةكق٘ململململ

،ململؤرٓسموملؤيٛمط٢،ململرٓسموملؤيضػ ٣ؤ،ململؤرٓسموملؤيهل٣ملَٓٗسمل:مل.مليش ٚلؤملٚ ما

مل،ٜٛؤٕملؤشبط مل.مل،ململش لملقطم١ملَٔملؤرٓٗسزمليًٟٓٛٚ

مل(5)ٖقمل(مل161قململ…)ململإبرآٍٚ بّ عبد اهلل احللرٜ

َقٔملؤيمًُققس٤ملؤيٓشقٜٛنيملؤيهعققسومل،ملأصققً٘ملَقٔملَ ٜٓقق١ملؤسبهق ٠ملققق بملؤيطققس٥فمل،ملململململ

تًك٢ملؤيمًِمل ملؤيطس٥فملَٚه١ملٚوسٌملإىلملَض ملفك أملع٢ًملع ،ملَٔملشٝٛنٗسملثِملعقس،ململ

                                                           

  103ر  1/102(  اهتشفٞ اهوطٚفٞ 1)

  1/49ٗ األعالَ  1/415(  بػٚٞ اه٘عاٝ 2)
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ملؤر ١ٜٓملٚتٛىلملؤيكغس٤ملفٝٗسملَ ٠ملَقٔملؤيقزَٔملٚ،و  مل ملؤر قذ ملؤيٓعقٟٛمل.مليق٘ملشق لملململململململإىل

ملأية١ٝملؤ ٔملَسيومل ملؤيٓشٛمل.

مل(0)ٖقمل(مل115قململ119)ململعوٛ بّ حمٌد اهسرُدٜ

ٚي مل سر ١ٜٓملؤرٓٛو٠ملَٔملأم ٠ملأْضسو١ٜملٖسد مل ماملأصٛمسملإىلملزوْق مل)مل مل ق٬،ملململ

ع فتملٖذٙملؤ٭م ٠ملمبسبملصبٝق ملململفسو مل(ملٚعس،ملَِٓٗملأس ملأد ؤ،ٙملإىلملؤر ١ٜٓمل.ملٚق 

ضبُقق ملؤشبطقق ؤٟٚململٚأسضقق٢ملؤيقق نتٛوٚطٜٛققٌمل ملعًققّٛملؤيةكقق٘ملٚؤسبقق ٜحملٚؤيًػقق١مل،مل

مل.ململ(5)أنج ملَٔملى نيملعسرسقملفٝٗسملظٗ ٚؤمل ملؤر ١ٜٓملقعٌملعًٞملٖذؤ

تًكقق٢ملؤيمًققِملعًقق٢ملٜقق ملصبُٛعقق١ملَققٔملؤيمًُققس٤مل ملؤر ٜٓقق١ملَجققٌملضبُقق مل ققٔملأعقق ململململململ

عًٞملٚضبُ مل قٔملضبُق ملؤيقٛؤ،ٟملكشقٞململململململؤرط ٟملٚضبُ مل ٔملعًٞملؤيػ ْسطٞملٚؤيز امل ٔ

ٚغاِٖمل،ملٚوسٌملإىلمل،َشلملٚسًق ملٚؤيكقسٖ ٠ملٚ ػق ؤ،ملٚنقٛؤوزّملٚ قاملَقٔملشقٝٛنٗسململململململململ

ٚسضققٌملعًقق٢ملإدققسزؤتملقُٝقق١مل.ملتضقق ومليًتقق وٜ مل سر ققذ ملؤيٓعققٟٛملٚأنققذملؤيمًققِملَٓقق٘ملململململ

نجإٚملثقِملٚيقٞملقغقس٤ملؤسبٓةٝق١ملٚٚيقٞملؤسب قع١ملفهقسٕمل)مقٝةسقمل٭ٖقٌملؤي ق١ٓملقسَمقسقململململململململململململ

مل، مٓٛؤٕمل)ملؤر ٚومل نيملؤيمًُنيمل ملَةسن ٠ملؤسب َنيمل(ململٜم١  ملَكس١َملٚنت مل(مليًُعت ع١

ملسككٗسملٚ،ومٗسملؤي نتٛوملضبُ ملعٝ ملؤشبط ؤٟٚمل.مل

مل(مل9)ٖقمل(مل133قململ191)ململإبرآٍٚ بّ عوٛ بّ حمٌد بّ فرسْ٘

ٚي مل سر ١ٜٓملؤرٓٛو٠ملْٚشأمل ملوعس١ٜملٚؤيق ٙملفسشقتػٌمل قسيمًِملٚتًكق٢ملتمًُٝق٘ملؤ٭ٚيقٞملململململململ

 ملعضقق ٙملٚ قق عمل ملؤيةكقق٘مل.ملتضقق ومليًتقق وٜ ملعًقق٢ملٜ ٜقق٘ملثققِملأنققذملَققٔملشققٝٛ ملؤر ٜٓقق١مل

َٔملأعُق ٠ملململٖقملٚي٘ملَ٪يةستملنجا٠ملتمتلمل139ٚؤيةتٝسمل،ملثِملٚيٞملقغس٤ملؤرسيه١ٝملم١ٓمل

ململململتعض ٠ملؤسبهقسّملململؤرذٖ ملؤرسيهٞملَٓٗسمل: ،ململ ملأصقٍٛملؤ٭قغق١ٝملَٚٓقسٖرملؤ٭سهقس

،ململشقق لملدققسَاملؤ٭َٗققستململت ققٌٗٝملؤرُٗققستمل ،ململ،و٠ملؤيػققٛؤظمل ملضبسعقق ٠ملؤشبققٛؤظمل

ملطعكستملعًُس٤ملؤيػ بمل.،ململ ملت ؤدِملأعٝسٕملؤرذٖ ملؤرسيهٞملذٖ ؤي ٜعسزملؤر

ململ(مل4)ٖقمل(مل615قململ103)ململبّ اجلالي اخلذِدٜ ءمحد بّ حمٌد

ملَٔملؤيمًُس٤ملؤيقذٜٔملدقسٚوٚؤمل ملؤر ٜٓق١ملطق٬ٜٛقمل)ملأو مقنيملمق١ٓمل(ملتًكق٢ملؤيمًقِمل عًق ٠ملململململململململ

)ملنذٓ ٠(ملثِملوسٌملإىلمل ٬،ملنقجا٠ملٚأنقذملفٝٗقسملعقٔملعق ،ملنقعاملَقٔملؤيمًُقس٤ملستق٢ململململململململململ

                                                           

ٗ املررٗر برني اهعوٌرني يف ًفراخرٝ احلررًني . حتقٚرق ٗتقردٍٙ د.         3/268ٗ اهتشفرٞ اهوطٚفرٞ    3/142(  اهدرر اهلاًِٞ 1)

 .   5حمٌد عٚد اخلطراٜٗ ؿ

 . 5املرٗر بني اهعوٌني ، ؿ  (2)

  1/52ٗ األعالَ  1/131ٗ اهتشفٞ اهوطٚفٞ  1/48(  اهدرر اهلاًِٞ 3)

  1/225َ ٗ األعال 2/201(  اهف١٘ اهالًع 4)
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مل ٚؤيم٬َق١مل ؤيمًِ   ؤيك ٠ٚ ) سذ  ؤ ٔ عٓ٘ ٜكٍٛ ُسن صسو مل ؤيقذ مل َٓق مل ؤ٭عق٬ مل.مل تقتمً )

تضقق ومليًتقق وٜ ملٚؤيققٛعغمل سر ققذ ملؤيٓعققٟٛملٚأنققذملعٓقق٘ملؤيمًققِملأعقق ؤ،ملنققعا٠ملَققٔململململململململ

ؤيطقق٬بملٚؤمققتذسزٙملؤيشققٝٛ مل.ملؤٖققتِمل سيتققأيٝفملفهتقق مل ملؤيةكقق٘ملٚؤيتة ققاملٚؤيًػقق١ملململململململ

 ٜققق١مل ملشققق لملوملؤيتة ٜؤ٭ْقققٛؤ،ململشققق لملقضقققٝ ٠ملؤيقققل،٠ملٔملَ٪يةستققق٘مل:ٚؤيتضقققٛفمل،ملَققق

أودققٛز٠مل مل،ململفقق ،ٚ ملؤوسٖقق ٜٔ،ملومققسي١مل ملعًققِملؤيهقق٬ّمل،ململؤزبٛؤَققاملؤ٭و مٝٓٝقق١

ملأ س٤ملؤ ملٚصةست٘مل ملعبٛملأيفمل ٝتمل.مل

مل(مل0)ٖقمل(مل618قململ152)ململعبد اهرسٍٚ بّ سصني بّ ءبٛ بلر اهعرا ٛ

َققٔملعًُققس٤ملؤسبقق ٜحملؤرشققٗٛؤٜملٚيقق مل ملؤيكققسٖ ٠مل٭مقق ٠ملن ،ٜقق١ملَٗققسد ٠ملَققٔململململ

تًكقق٢ملؤيمًققِملعًقق٢ملشققٝٛ ملنققجأٜملٚتًكقق٢ملعٓقق٘ملكنقق ٕٚملَققِٓٗملؤ ققٔملسذقق ملململململململململؤيمقق ؤممل،

ع ٠مل،ملٚدس٤ملإىلملؤر ١ٜٓملفأقسّملفٝٗقسملَق ٠ملَقٔملؤيقزَٔمل ململململململؤيم ك٬ْٞمل،ملوسٌملإىلمل ٬،

تذن ٖسملؤرضس،وملؤي ملودمتملإيٝٗسملٚتٛىلملقغس٤ملؤر ١ٜٓملٚ،و  ملؤسب ٜحملٚعًَٛ٘مل مل

ململململ،ململؤيٓعققٟٛؤر ققذ مل شقق لملمققسمل..ملَٚققٔململململٖٚققٛملصققسس ملؤ٭يةٝقق١مل ملعًققّٛملؤسبقق ٜحملٚيقق

 ملٚؤٱٜغسلمل ملٚؤيتك ٜ،ململٚتك ٜ ملؤ٭مسْٝ ،ململأية١ٝمل ملعًّٛملؤيك كٕملَ٪يةست٘ملأٜغسقمل:

ملٚؤيشةس٤ملَٔملدٗستملؤراملٚؤٱمٓس،مل.مل،ململَك ١َملؤ ٔملؤيض٬ل

مل(5)ٖقمل(مل608قململ151)ململاهعجٌاُٛ املراغٛ ءب٘ بلر بّ احلصني بّ عٌر

كٞملؤي قققعهٞملٚيققق مل سيكقققسٖ ٠ملٚتًكققق٢ملؤيمًقققِملعًققق٢ملعققق ،ملَقققٔملشقققٝٛنٗسملنقققسيتململململ

ٚؤ٭مققٟٓٛمل،ملثققِملٖققسد ملإىلملؤر ٜٓقق١ملٚأنُققٌملعًُقق٘ملعًقق٢ملٜقق ملعقق ،ملَققٔملؤيمًُققس٤ملفٝٗققسملململ

نسيع ومل ٔملف سٕٛملٚؤ ٔملمعامل،ملٚظٗ تملْعسٖت٘ملفأدسزٚٙملٚتض ومليًتق وٜ ملٚؤيةتٝقسملململ

 ملؤر ققذ ملؤيٓعققٟٛمل،ملثققِملأمققٓ تملإيٝقق٘ملٚظٝةقق١ملؤيكغققس٤ملثققِملؤشبطس قق١ملٚؤٱَسَقق١مل ململململململململ

ملؤر ذ ملؤيٓعٟٛمل.مل

إٚملَقِٓٗملأ٫ٚ،ٙملؤ٭و مق١ملؤيقذٜٔملْعػقٛؤملٚصقسوٚؤملعًُقس٤ملململململململتًك٢ملؤيمًِملع٢ًملٜ ٙملنج

ٚنسٕملؤمِملنٌملٚؤس ملَِٓٗمل)ملضبُق مل(مل.ملؤٖقتِمل سيتقأيٝفملفضقٓفملنتس قسقمل ملتقسوٜخملململململململ

ؤر ٜٓقق١ملؤٖققتِملفٝقق٘ملمبمسرٗققسملٚؤ٭سقق ؤخملؤيقق ملَقق مل ٗققسملنققٌملَمًققِمل،ملٚ ققسٙمل)ملذبكٝققلململململ

تمليمق ،ملَقٔملململؤيٓض ٠مل تًخٝطملَمس مل،ؤوملؤمذ ٠مل(مل.ملنُسملصٓفملش ٚسسقملٚطبتضق ؤمل

زٖ ملؤيعسمِمل ملما٠ملوٚؤ٥ ملؤيزٖ ملٖٚٛملطبتض مليهتسبملؤيملؤيهت مل ملؤيةك٘ملَٓٗسمل:

ملؤيمُ مل ملش لملؤيز  مل.،ململؤيٛؤ مل ته١ًُملؤيهس ،ململَٓسفاملؤسب ز،ململأ ٞملؤيكسمِ
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مل(0)ٖقمل(مل691قملسٛؤيٞململ…)ململاملػربٛ املدُٛ حمٌد بّ ٙعق٘  بّ حيٟٚ

ٓطلملٚؤيمكًٝققستمل،ملٚيقق مل سر ٜٓقق١ملؤرٓققٛو٠ملٚتًكقق٢ملؤيمًققِملعًقق٢ملشققٝٛنٗسملٚؤٖققتِمل ققسرملململ

مل ثققِملعققس،مليًُ ٜٓقق١ملٚتضقق ومليًتقق وٜ مل ملململ،ملسملُققٚمققسف ملإىلمل قق٬،ملؤيمذققِملفسمققتزؤ،ملَٓ

ؤر ذ ملؤيٓعٟٛملٚؤيةتٝسمل،ملعنيملْس٥عسقمليكسعٞملؤر ١ٜٓملَ ٠ملَٔملؤيزَٔملٚمتٝزمل ملتق وٜ ململ

ملؤرٓطلمل.

صٓفمل ملؤيةك٘ملٚنتق ملنتس قسقمل ملؤرٓطقلمل قسٙملَك َق١مل ملؤرٓطقلمل،ملّٚىق ململململململململ

مليشم مل.ملؤيل،٠مل.ملٚنسٕملٜك بملؤ

مل(5)ٖقمل(مل649قململ121)ململحمٌد بّ ءمحد بّ رٗزبٞ اهلازرُٗٛ

ٚيقق مل سر ٜٓقق١ملؤرٓققٛو٠ملٚأنققذملؤيمًققِملعًقق٢ملؤيشققٝٛ مل ملؤر ققذ ملؤيٓعققٟٛملؤركققُٝنيملململململململململ

ٚؤيكققس،َنيملنسزبُققسٍملؤ٭َٝققٛطٞملٚؤيمققزمل ققٔمل،سعقق١ملٚؤزبُققسٍملؤشبذٓقق ٟملٚؤيققزٜٔململململململململ

عقٔملعق ،ملململؤيم ؤقٞملٚأ ٞمل ه ملؤر ؤغٞملٚغاِٖمل..ملثِملوسقٌملإىلملَضق ملٚؤيشقسّملفأنقذملململململ

َٔملعًُس٥ٗسملٚعس،ملإىلملؤر ١ٜٓملفتض ومليًت وٜ مل سر ذ ملؤيٓعٟٛمل،ملَٚقسمليعقحملإٔملٚيقٞململململ

ؤيكغققس٤ملٚصققسومل)ملفكٝقق٘ملؤر ٜٓقق١ملٚعسرٗققسمل،مل٫ملربًققٛملؤر ٜٓقق١ملممققٔمل ققاملَٓقق٘مل..مل(ملؤٖققتِملململ

مل تضٓٝفملؤيش ٚلملٚؤرختض ؤتملَٓٗسمل:مل

ملطبتض ملؤرم٢ٓمليًعسوزٟمل.،ململش لملطبتض ملؤيتٓعٝ٘مل٫ ٔملغ ؤو٠

مل(مل9)(مل623قململ112)ململلر املراغٛحمٌد بّ ءبٛ ب

ٚؤس ملَٔملأو م١ملأن٠ٛملؼبًُٕٛملؤ٫مِملْة ٘ملٜٚتُٝزملنٌملٚؤس ملَِٓٗمل ًكع٘ملٖٚقِململ

ملأ ٛملؤيةت مل)ملٖذؤملؤر دِملي٘مل(ملٚأ ٛملؤيةغٌملٚأ ٛملؤيُٝٔملٚأ ٛملؤية زمل.مل

نسٕملٚؤي ِٖملَٗتُسقمل سيمًِملفٛدِٗٗملإيٝ٘ملٚ،ومٛؤملع٢ًملٜ ٜ٘ملؤر سًق١ملؤ٭ٚىلملَقٔملململ

.ملفٓعػقٛؤملنًقِٗملٚؤشقتػًٛؤمل قسيمًِملٚؤيتق وٜ ملٚمتٝقزملأ قٛملململململململململتمًُِٝٗمل ملؤيةك٘ملٚؤسب ٜح

ؤيةت ملإعسف١مليذيومل سيتأيٝفمل،ملنُسملمتٝزملأ قٛملؤيقُٝٔمل س٫ٖتُقسّمل قس٭،بمل.ملوسقٌملأ قٛملململململململ

ؤيةت ملَاملأ ٝ٘ملإىلملؤيكسٖ ٠ملٚ املَٔملعق ،ملَقٔملعًُس٥ٗقسملك٦ْقذملنسزبُقسٍملؤ٭َٝقٛطٞملململململململ

ٗسمل.ملي٘ملع ٠ملَ ؤومٚؤمٝجُٞمل،ملٚؤْتكٌملإىلملؤيُٝٔملٚأنذملعٔملشٝٛنٗسملٚ،و  مل مل مامل

تًخٝطملأ ٞملؤيةت ملركسصق ململ،ململش عملؤي ٟٚمل ملش لملَٓٗسزملؤيٟٓٛٚؤرملَ٪يةستملأُٖٗسمل:
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ؤيةققت مل.ملٖٚققٛملتًخققٝطمليهتققسبملفققت ملؤيعققسوٟمل،ملتققٛ مل ملَهقق١ملٚ،فققٔملفٝٗققسمل،ملٚصقق٢ًململ

ملعًٝ٘ملؤيٓس مل مل،َشلملأٜغسقملص٠٬ملؤيػس٥ مل.مل

مل(0)ٖقمل(مل681قململ162)ململعوٛ بّ إبرآٍٚ بّ حمٌد اهصٚد اهسّٙ احلصٚي

ٖقملٚ كٞملفٝٗسملست٢ملٚفست٘مل،ململ641ؤيمًُس٤ملؤوسٚؤٜمل ملؤر ١ٜٓمل،ملدس٤ٖسملم١ٓململَٔ

ملٚ،و  مل ملؤر ققذ ملؤيٓعققٟٛملٚققق أملعًٝقق٘ملؤيهققجإٚمل.ملؤشققتٗ مل ققإٔمليقق٘ملشقق سسقمليهتققسبململ

ٚؤشتٗ مل ت وٜ ملؤيهتسبملؤ٭صًٞملٚش س٘مل،ململ،ملصبً ؤتملو م١أمل ملٜكامل)ملؤٜ سغٛدٞمل(

ملٚي٘ملَ٪يةستملأن ٣مل.

مل(5)ٖقمل(مل689قململ…)ململيف احلصٚيإبرآٍٚ بّ ءمحد بّ عبد اهلا

ٖققذؤملؤيمققس ملشققسٖ ملَققٔملشققٛؤٖ ملؤٖتُققسّملنقق ؤّملؤر ققذ ملؤيٓعققٟٛمل ققسيمًِملٚتةققٛمململململ

 مغِٗملفٝ٘مل،مل،و ملؤيك ؤ٤ؤتمل ملؤر ذ ملؤيٓعٟٛملع٢ًملٜ ملع ،ملَٔملشٝٛن٘ملٚنذيومل

ؤيةكقق٘ملٚؤسبقق ٜحمل،ملثققِملوسققٌملإىلملَهقق١ملٚؤيكققسٖ ٠ملٚؤيكقق  ملٚ،َشققلمل،ملٚأنققذملَققٔململململململململ

٬ْٝٞملٚؤيشٗسبملؤيشٛؤ٥طٞملٚؤ ٔملؤزبقزوٟململعًُس٥ٗسمل،ملٚنسٕملَٔملشٝٛن٘ملضبُ ملؤيه

ملٚأ ٞملؤيةت ملؤر ؤغٞملٚؤو ملؤرط ٟملٚؤزبُسٍملؤيهسزوْٚٞملٚغاِٖمل.مل

ؤنتطملخب ١َملؤسبذ ٠ملؤيٓع١ٜٛملَق ٠ملطًٜٛق١مل،ملثقِملؤعقط ملرػقس،و٠ملؤر ٜٓق١مل  قع ململململململململ

تٗ ٜ مل ماملؤي ؤفغ١ملٚؤْتكٌملإىلملَه١ملٚظٌملفٝٗقسملستق٢ملَقستمل.ملصقٓفملشق سسقملعًق٢ملململململململ

٤ملنُسمل،و ملعًٝ٘ملؤيك ؤ٤ؤتملع ،ملنعاملَٔملطق٬بململؤيشسطع١ٝملق ظ٘ملع ،ملَٔملؤيمًُس

ملؤيمًِمل ملؤر ١ٜٓملَٚه١مل.مل

ململ(9)ٖقمل(مل669قململ615)ململاألبعٚطٛ ءمحد بّ إمساعٚى بّ ءبٛ بلر

ٜقق ،،ملذنقق ملٖققذؤملؤيمققس مل ًكعقق٘مل)ملؤيشققٗسبملؤ٭ شققٝطٞمل(ملفكقق ملأنققذملعٓقق٘ملؤيمًققِملململ

نجإٚمل..ملٚي مل عًق ٠ملأ شقٝطمل ملَضق ملٚ،و مل ملؤيكقسٖ ٠ملعًق٢ملعق ،ملَقٔملشقٝٛنٗسملململململململململ

جٌملؤيمزمل ٔملعع ملؤي ٬ّملٚؤيشقٗسبملؤيضقٗٓسدٞملٚؤيلٖقسٕملؤيعٝذقٛوٟملٚؤسبقسفغملؤ قٔملململململململَ

سذقق ملفشض ققٌملعًُققسقملغزٜقق ؤقمل ملؤسبقق ٜحملٚؤيةكقق٘ملٚأصققٛي٘ملٚعًققّٛملؤيًػقق١ملٚؤرٓطققلمل،ململململململ

ٚتضقق ومليًتقق وٜ مل ملؤ٭زٖقق ملٚعهققفملعًقق٢ملؤيتققأيٝفملستقق٢ملؤْضقق فملعققٔملَمسشقق٘ململململململململ

 ١ٜٓملٚدسٚوملفٝٗسملٖقملثِملدس٤ملإىلملؤرمل121ٚع فمل سيزٖ ملٚؤيتكشفملٚؤيمعس،٠مل.ملسرملم١ٓمل
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إىلملْٗس١ٜملسٝست٘مل،ملٚتض ومليًت وٜ ملٚؤيةتٝسمل ملؤر ذ ملؤيٓعٟٛمل)ملٚععِملؤْتةسعملأًٖٗسمل

ْسمقخملململت٘ملَقسملٜةقٛمملؤيٛصقفمل(ملَقٔملَ٪يةستق٘مل:ملململململ ٘ملٚسةعٛؤملَٔملن ؤَست٘ملٚ ق ٜاملإشقسوؤململ

مل شققق لمل،ململشقق لملؤي سعٝققق١مل،ململإتكققسٕملؤيققق ؤ٥امل ملفققٔملؤيةققق ؤ٥اململ،ململَٓ قققٛن٘ؤيكقق كٕمل

ملشق لملقٛؤعق ملؤ قملململ،ململتض ٜفملؤ ٔملَسيو ملململ،ململٔملٖشقس إمقمسفململ،ململشق لملَٓٗقسزملؤيعٝغقسٚ

ملؤٱنٛؤٕملش لملؤٜ سغٛدٞمل)مل ملؤرٓطلمل(مل.

َٓعَٛقق١ملؤيٓسمققخملٚؤرٓ ققٛ مل،ململَٓعَٛقق١ملأ ققٞملشققذسعملٚيقق٘ملَٓعَٛققستملعقق ٠ملَٓٗققسمل:

مل.مليًعسوزٟ

مل(0)ٖقمل(مل661قململ…)ململءمحد بّ ًصدد بّ حمٌد اهلازرُٗٛ

ملٚيققق مل سر ٜٓققق١ملٚأنقققذملؤيمًقققِملعقققٔملعققق ،ملَقققٔملشقققٝٛ ملؤر قققذ ملؤيٓعقققٟٛمل ملعضققق مل

نسيشققٗسبملؤ٭ شققٝطٞملٚس ققنيمل ققٔملؤيشققٗسبملقققسٚؤٕملٚؤي ققخسٟٚمل.ملٚؤٖققتِمل ققس٭،بملململململململململ

ملٚق بملؤيشم مل،ملٚق ملؤمتةس،ملَٓ٘ملط٬بملؤيمًِملَٔملن٬ٍملَضٓةست٘ملٚشم ٙمل.مل

،ململقعققسملؤيمققٛؤيٞمل)ملَةققسن ٠مل ُٝٓٗققسمل(ملؤسبقق ؤ٥لملؤيػققٛؤيٞمل ململَققٔملأ قق زملَضققٓةست٘مل:مل

ؤ٭،بمل ملٜاملَقٔململْجق ملؤيعق ململ،ململٓكِمل)مل ملس ٜقلملؤر قذ ملؤيٓعقٟٛمل(ملململٚوٚ،ملؤيٓمِملٚص ٚوملؤي

مل.ملزٖ ملؤر ؤثٞملٚؤيٓ ب

مل(مل5)ٖقمل(مل315قململ690)ململحمٌد بّ عبد اهرمحّ بّ حمٌد اهصااٜٗ

عس ملَٛمٛعٞملؤشقتػٌملٚ،و ملٚصقٓفمل ملؤيتة قاملٚؤسبق ٜحملٚؤيتقسوٜخملٚؤ٭،بململململململ

ملسٛؤيٞمل٦َ ملنتسب

ٚي مل ملؤيكسٖ ٠ملْٚشأملفٝٗسملٚسةغملؤيك كٕملٚ،و ملؤيمًّٛملع٢ًملع ،ملَٔملشقٝٛنٗسململ

ؤيم ك٬ْٞمل)ملصسس ملنتقسبملفقت ملؤيعقسوٟمل(ملٚوسقٌملإىلمل ق٬،ملململململململ ملَك َتِٗملؤ ٔملسذ 

نجا٠مليٝأنقذملَقٔملعًُس٥ٗقسمل،ملٚقق ملزؤ،ملعق ،ملَقٔملأنقذملعقِٓٗملعًق٢ملأو م٦ُق١ملعقس مل،ململململململململململململ

ملٚأدسزملي٘ملنجإٚمل.مل

  أتملصًت٘مل سر ١ٜٓملؤرٓٛو٠ملن٬ٍملزٜسوؤتق٘ملمقسمل ملَٛؤمقِملؤسبقرملسٝقحملدقسٚومل ملململململململ

ٗقسمل ملؤر ٜٓق١ملٚ ملمق١ٓململململٖقملٚأَغ٢ملع ٠ملأشقٗ ملَملململ634قملململ639ٚململ661ٚململ668مٓٛؤتمل

ملٖقملؤمتك مل ملؤر ١ٜٓملإىلملٚفست٘مل.ململ636
                                                           

  1/257ٗ األعالَ  2/225(  اهف١٘ اهالًع 1)

ٗ اهِر٘ر اهصرافر    1/53ٗ اهل٘اكرب اهصرا٢رٝ    8/15ٗ ظرمرات اهرمٓب    32ر   2/ 8(  اهفر١٘ اهالًرع ألٓرى اهقررْ اهتاشرع      2)

  6/194ٗ األعالَ  16
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سق ظملؤي ققخسٟٚملعًق٢ملإٔملًٜتكققٞمل قأنلملعقق ،ملَقٔملؤيمًُققس٤مل ملؤر ٜٓق١مل،ملمققٛؤ٤ململململململ

ؤركُٝققٕٛملٚؤوققسٚوٕٚملٚؤيزؤ٥قق ٕٚملرقق ٠ملقضققا٠مل،ملٚققق أملعًقق٢مل مغققِٗملٚسضققٌملعًقق٢ملململململململ

مليةست٘مل: مل ملؤر ذ ملؤيٓعٟٛملَٔملَ٪يهجأٜمل،ملٚ،و ملٚأدسزملؤٯن مل مغِٗملَٔملإدسزؤت

،ململ٤ؤقملٖٚٛملَٔملنت ملؤي ؤدِملؤيغخ١ُؤثٓسملعش ملدزملؤيتسماملؤيك ٕمل٭ٌٖملؤي٬َاملؤيغ٤ٛ

ؤيتشةقق١ملؤيًطٝةقق١مل ملأنعققسوملؤر ٜٓقق١ملؤيشقق ٜة١ملٖٚققٛملنققسظمل ققأع٬ّملأٖققٌملؤر ٜٓقق١ملستقق٢ململململ

،ململؤيتقسوٜخملؤوقٝطململ،ململتقسوٜخملؤرق ٜٓتنيململ،ململَٚسملزؤٍملق قِملَقٔملؤيهتقسبملَةكقٛ،ؤقململململعض ٙمل

ؤزبقٛؤٖ ململ،ململؤركسص ملؤسب ١ٓ،ململٝخملرٔملذّملؤيتسوٜخع٬ٕمل سيتٛ ؤٱ،ململطعكستملؤرسيه١ٝ

مل.مل ملت ،١ملشٝخملؤٱم٬ّملؤ ٔملسذ ملٚؤي وو

ٚتمقق ملت ؤ،قق٘مل٭ٖققٌملؤر ٜٓقق١ملَضقق وؤقملغٓٝققسقمليهققجاملَققٔملؤ٭سقق ؤخمل،ملفغقق٬قملعققٔمل

نْٛٗسملَض وؤقملأمسمٝسقمل٭ع٬َٗسمل.ملٚق ملت دِمليٓة ٘مل ملؤزبز٤ملؤيجقسَٔملَقٔملنتس ق٘ململململ

عققِملشققٝٛن٘ملَٚ٪يةستقق٘ملٚأٖققِملأسقق ؤخململؤيغقق٤ٛملؤي٬َققامل ملث٬ثققنيملصققةش١ملفققذن ملَممل

ملسٝست٘مل.مل

ململ(0)ٖقمل(مل300قململ644)ملاهصٌٔ٘دٜ 

       ٜ ،ملٚيق مل ك ٜق١مل ٗققٛ،مل ململململعورٛ برّ عبرد اهلل برّ ءمحررد برّ عورٛ احلصري اهصررٌٔ٘د

صقمٝ ملَضق ملْٚ ق ملإيٝٗقسملٚ قق أملتمًُٝق٘ملعًق٢ملٜق ملٚؤيقق ٙمل،ملٚنقسٕملَقٔملأٖقٌملؤيمًققِمل،ملململململململململململ

ثققِملمققسف ملإىلملفشةققغملؤيكقق كٕملٚسةققغمل مققاملؤسبقق ٜحملٚققق أمل ملؤيةكقق٘ملٚؤيتة ققامل،ململململ

ؤيكققسٖ ٠ملفأنققذملؤيمًققِملعًقق٢ملٜقق ملعقق ،ملَققٔملشققٝٛنٗسملَجققٌملؤزبقق٬ٍملؤوًققٞملٚؤيشقق ٜفململململململ

ملؤرٓسٟٚملٚؤيٓذِمل ٔملقسعٞملعذًٕٛملٚؤيٝسَٞملٚؤزبٛد ٟمل..ملٚغاِٖمل

ٚصٌملإىلملؤر ١ٜٓملؤرٓٛو٠مل٫ٚزّملؤيشقٗسبملؤ٭ شقٝطٞملٚقق أملعًق٢ململململململٖقمل619ٚ ملم١ٓمل

 ٔملؤيكسعقٞململؤ ؤغٞملٚؤيمةٝفملع ،ملَٔملؤيشٝٛ ملؤرٛدٛ،ٜٔملفٝٗسملك٦ْذملَجٌملأ ٞملؤية زملؤر

مل مبهق١مل  قامل نُس ، ؤي ٜٔ ْسص  مل ضبُق مل  ٓقتمل نُسيٝق١مل ؤيشقٝخ١مل َق  ٚشقكٝكٗسمل ؤر دقسْ

   يتقق وٜ ٚؤ يٲفتققس٤ تضقق و ثققِ .. فٗقق   ققٔ عُقق  ٚؤيققٓذِ ضبُقق  ؤيةغققٌ أ ققٞ ؤيهُققسٍ

 سر ومق١ملن َٓٗقسمل عق ،مل عًق٢مل ؤٱشق ؤفمل ٚتقٛىلمل ، ؤر ٜٓق١مل َ ؤو   ما ٚ  ؤيٓعٟٛ ؤر ذ 

مل ثك١ ْٚسٍ ، ؤ٭ش ف١ٝ ٚؤر وم١ ؤرزٖ ١ٜ مل ؤي قًطس مل عًق٢مل ؤٱشق ؤفمل فق٫ٛمل قسٜتعقس  ؤ٭َقٛؤ

ملعٓ٘ ٚأنذ ؤي خسٟٚ يكٝ٘ ٚق  ، عُ   ٔ ،ؤٚ، ؤ٭َا ٚنذيو ، ؤر ١ٜٓ   ٜٛزعٗس ؤي 
                                                           

 . 271ٗ حتفٞ احملبني ٗاألؼشا   4/307ٗ األعالَ  58ٗ اهِ٘ر اهصافر  5/245(  اهف١٘ اهالًع 1)
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ٚٚصة٘مل أْ٘مل)ملإْ سٕملفسعٌملَتكٔملَتُٝقزمل..ملَق ِٜمليًمُقٌملٚؤزبُقاملٚؤيتقأيٝفملَتٛدق٘ملململململململ

ٙملعٓ ملؤر ٪ٚينيمل ملَٛؤدٗق١ملؤيعق عملململيًمعس،٠ملٚيًُعسسج١ملٚؤرٓسظ ٠مل(ملٚق ملؤمتخ ّملْةٛذ

ٌ ملأ٫ملٜهقٕٛملأسق ملَقٔململململ ٚأًٖٗسمل،ملفسشتٗ مل ملؤر ١ٜٓمل ةغً٘ملٚعًُ٘مل)ملٚصسوملشٝخٗسملق

 ٚ مققا َٚمسرٗققس ؤر ٜٓقق١ أًٖققٗسمل ملٜكقق أملعًٝقق٘مل(مل.ملٚنسْققتمليقق٘ملعٓسٜقق١ملنسصقق١مل تققسوٜخململململ

ؤقتةقس٤ملؤيٛفقسمل أنعقسوملؤرضقطة٢مل(ملثقِململململململ )  قسمل عقخُسقمل نتس قسقمل ذيو   ٚأيف ، أع٬َٗس

 ملنتسبمل سٙمل)ملٚفقس٤ملؤيٛفقسمل أنعقسومل،ؤوملؤرضقطة٢مل(مل ملأو مق١ملأدقزؤ٤ملثقِملململململململململٙؤنتض 

مل نتسب   ٖذؤ ؤنتض  ذو٠ٚمل ) أٜغقسقمل ٚنتق مل . ؤيٛفقس(مل )ن٬صق١مل  قسمل ٚؤسق مل صبًق مل َق

ؤيٛفسمل(ملٜٚم ملَٔملأِٖملَٔملنت ملعٔملؤر ١ٜٓملست٢ملذيوملؤيتسوٜخمل.مليق٘ملعق ٠ملَ٪يةقستملَقسملململململ

ملقملإعسف١ملإىلملَسملذن ت٘ملكملزؤٍمل مغٗسملطبطٛطسقملَٓ فغقٌملململدٛؤٖ ملؤيمك ٜٔمل ملةسقمل:ٗس

عًق٢ملؤيًُقسزمل.ململململؤيػُقسزمل،ململؤيةتسٟٚملٖٚٞملصبُٛع١ملفتقسٚؤمل،ململؤيش فنيمل)ملؤيمًِملٚؤيٓ  مل(

 ق١ٝٓمل ملأدٛ ق١ملململؤ٭ْقٛؤوملؤيمل،ململؤيمك ملؤية ٜ مل ملأسهقسّملؤيتكًٝق ململ،ململومسي١مل ملؤسب ٜح

مل،وملؤي ُٛطمل.مل،ململؤ٭م١ً٦ملؤي١ُٝٓٝ

ٓقق ٖسملرققسملتققجاٙملَققٔململٚمثقق١ملظققسٖ ٠مل ملقغقق١ٝملؤيمًققِملٚؤيمًُققس٤ملت ققتشلملإٔملْكققفملعململ

مل.ململاهِصا١ اهعاملاتأم١ً٦ملنجا٠ملٖٞملقغ١ٝمل

فك ملٚو،مل ملت ،ستملعق ،ملَقٔملؤيمًُقس٤ملأْٗقِملأثٓقس٤ملذبضقًِٝٗملململململململ

يًمًِملأسٝسْسقمل،ملٚأسٝسْسقملأن ٣مل م ملْغذِٗملٚتعس،مِملؤٱدسزؤتملَقٔململ

عًُس٤ملكن ٜٔمل،ملأنذٚؤملؤيمًِملٚأنذٚؤملإدسزؤتملَقٔملْ قس٤مل ملؤر ٜٓق١ململململ

زٜٓ مل ٓتملعع ملؤ مل قٔملأمقم ململململذيومل:ملؤرٓٛو٠مل ملذيوملؤيمض مل.ملَجسٍ

ٖقملٚتًكتملؤيمًِملعٔململ186.ملضب ث١ملٚي تمل سر ١ٜٓمل ملعسّململ(0)ؤيٝسفمٞ

عقق ،ملَققٔملؤيشققٝٛ ملَققِٓٗملؤ ققٔملأًَٝقق١ملٚؤيضقق٬لمل ققٔملأ ققٞملعُقق ملٚؤ ققٔململململململ

ململململ٨ؤي ٛقٞملؤي عهٞملٚؤ ٔملؤيكقسومل ،ململؤيعػق ؤ،ٟملٚؤيٓشقسٚوٟملٚكنق ٚ

 ققٔملققق أملعًٝٗققسملشققٝخملؤيكقق ؤ٤مل ملؤر ٜٓقق١مل ملؤيكقق ٕملؤيتسمققاملضبُقق ملململٚ

أ ٛملؤيةت مل ٔملؤيٓذِمل ٔملضبُ ملؤي قهسنٝينململٚمل(5)ضبُ ملؤيشش ٟ

مل(4)ؤيٜٓٛ ٟ ضبُ   ٔ أع  َٓٗس ٚ ا (9)ؤيةتشٞ  ك ؤ٠٤ ؤر ً ٌ
                                                           

   2/73( اُظر : ءعالَ اهِصا١ 1)

    9/195( اهف١٘ اهالًع 2)

    11/125( اهصابق 3)

  2/169( اهصابق 4)

نسا  عالماا في 
المدينةةةةةةةة يأخةةةةةةة  
عةةةةةةن    ةةةةةةال  
الع ةةةةةةم و عةةةةةة  

 الع ما 
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ذن ٖقسمل ملت ،ق١ملعق ،ملَقٔملأعق٬ّملململململململ(0)ٜتهق ومل،ملٚٚفسط١ُملؤ ١ٓملأ ٞملؤيُٝٔملؤر ؤغقٞململ

مل(5) ْٞعًقٞمل قٔملأعق مل قٔملوٚز ق١ملؤرقململململململ:ملؤر ١ٜٓملع٢ًملأْٗسملعًُتِٗملأٚملق أٚؤملعًٝٗقسملَقِٓٗملململ

ٚضبُق مل قٔململململ(4)ٚضبُ مل ٔملضبُ مل ٔملؤزبُسٍمل(9)ٚأ ٛمل ه مل ٔملأ ٞملؤيةت ملؤيهسزوْٚٞ

مل.مل(2)ضبُ مل ٔملأ ٞمل ه ملؤر ؤغٞ

َٚجًُققسملنققسٕملؤيمًُققس٤مل قق ٕٚمل سر ٜٓقق١ملفٝ ققتةٝ ملَققِٓٗملأًٖققٗسململ

نسْققتملؤيٓ ققس٤ملؤيمسرققستملإذؤملدقق٦ٔملؤر ٜٓقق١ململململنملٚؤيزؤ٥قق ٕٚملؤرٛدققٛ،ٕٚ

ململ َققٓٗٔ،ملٜٚققذن ملؤ ققٔملململًٜكققسٖٔملطقق٬بملؤيمًققِملٚؤيمًُققس٤ملٜٚ ققتةٝ ٚ

ؤي شقٝ ملؤيةٗقق ٟمل ملمقق ،ٙمل٭سقق ؤخملوسًتق٘ملإىلملؤر ٜٓقق١ململأْقق٘ملؤيتكقق٢ملململ

 أّملؤشبقاملفسطُق١مل ٓقتملإ ق ؤِٖٝملؤيعطقس٥شٞمل ملَ قذ ملومقٍٛملؤ ململململململململ

ملٚققق أملعًٝٗققسمل)ملمبشغقق ملَققٔملؤ ٓٗققسمل،ملٚنسْققتملت قق ٍملدًعس ٗققسمل،

عًقق٢ملٚدٗٗققسملسٝققس٤ملٚصققْٛسمل،ملوعققٞملؤ ملعٓٗققسمل(ملٚأعطتقق٘ملإدققسز٠ململململململململ

مل.ململ(8)نط١ٝملجبُٝاملَ ٜٚستٗس

بّ  اهصالَ عبد بّ حيٟٚ بِت ر ٚٞ ٖٞ ؤشبا أّ سسيتٗس تكسوب أن ٣ مٝ ٠ ٚمث١

،ملؤي ملأنذتملؤيمًِملعٔمل،١ًملَٔملؤيمًُس٤مل ملَض ملٚؤيشسّمل،ملَِٓٗملؤ قٔملمقٝ ململململًسرٗع

فتشققتمل،ومققسقمل مل،ملٚرققسملعققس،تملإىلملؤر ٜٓقق١ململؤيهُققسٍململ ٓققتؤيٓققس ملَٚػًطققسٟملٚزٜٓقق ململ

ٚذن ٖقسملململ(1)ؤْتةامل ٗقسملأٖقٌملؤر ٜٓق١ملململٚصسوتملَٔملَشسٖاملؤو ثنيملفٝٗسملٚمل،ؤسب ٜحمل

ملع ،ملَٔملَ ،ٞملودسٍملؤسب ٜحملنس ٔملسذ ملٚؤيذٖ مل.مل

مل:مل َٓٗٔ ؤسب ٜح   ؤيمًُس٤ َٔ ع ، عٓٗٔ أنذ أن ٜست مٝ ؤت أ س٤ ٚتتٛؤىل

ٛ     فاطٌررٞ بِررت   ضب ثقق١ملذؤتمل،ٜققٔململ:ململإبرررآٍٚ بررّ حمٌرر٘د بررّ درر٘ٓر اهبطررا٢ش

َقٔملشقٝٛ ملعضق ٖسململململٖقملٚأنذتملؤسبق ٜحملعقٔملعق ،ملململململ852ٚص٬لملٚععس،٠ملٚي تملم١ٓمل

 قاملعًٝٗقسملؤسبق ٜحململململَِٚٓٗمل:ملؤ ٔملؤيز ٝ ٟملٚؤ ٔملؤسبضاٟملشٝخملؤسبٓة١ٝمل.ملٚسق ثتململ

                                                           

 ملؽادر اها ردعت إهٚٔا .  ( فاطٌٞ ابِٞ ءبٛ اهٌّٚ املراغٛ : ن ءدد هلا ترمجٞ يف ا1)

 .   7/199ٗ  6/20( اهف١٘ اهالًع 2)

 .    11/65( اهصابق 3)

 .    9/706( اهصابق 4)

 . 9/206( اهصابق 5)

 . 5/21(  ًى١ اهعٚبٞ 6)

 .   1/459ءعالَ اهِصا١ ٗ 12/36ٗاهف١٘ اهالًع  206(  اهدر املِج٘ر 7)

ا نسةةةةةا  عالمةةةةةا
يةةةةة ر  المدينةةةةةة 
ويع ي  إ ةا اا 

 ع مية
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(0)ٖق 691 م١ٓ سٛؤيٞ ؤيةسمٞ  ٔ ضبُ  ؤٱَسّ

مل أع   ٔ ٚضبُ   مل  ق (5)ؤيهُقس
 ٚزٜٓق مل 

(9)ؤيتْٛ ٞ َُٕٝٛ  ٔ أع  ؤ ١ٓ
مل.  سيزٜٔ ؤرًك  ضبُ   ٔ أع   ٔ  يطسٖ أدسزت 

يٓ قس٤ملؤرجكةقستمل ملؤوتُقاملؤرق ْٞملململململ٫ٚملشوملإٔملٚدٛ،ملٖق٪٤٫ملؤمل

ٜمققينملأشققٝس٤ملنققجا٠ملَٓٗققسمل:ملؤٖتُققسّملأٖققٌملؤر ٜٓقق١مل تمًققِٝملؤرقق أ٠ملإىلململ

،ودقق١ملإٔمل مققاملؤ٭مقق ملتتققٝ ملمقققٔملؤيٛصققٍٛملإىلملَ تعقق١ملعًٝققسملَقققٔململململململململ

ؤيتشضققٌٝمل،ملٚتضققع ملؤرقق أ٠مل)ملضب ثقق١مل(ملأٚمل)ملعسرقق١مل ققسيك ؤ٤ؤتمل(مل..ملململململ

ملململململ ملٚإذؤملنسْتملنت ملؤي ؤدِملق ملذنق تملٖقذٙملؤية٦ق١ملفُقٔملؤرٓطكق

إٔملْتٛققققاملٚدقققٛ،ملف٦ققق١ملأنققق ٣مل ملتضقققٌمل،ودققق١مل)ملؤيمسرقققستمل(ملٚ ملململململململ

تققذن ٖٔملنتقق ملؤي ؤدققِمل،ملٖٚققذؤملٜمققينملأٜغققسقملؤْتشققسوملؤيجكسفقق١ململململململ

 شهٌملَسمل نيملؤيٓ س٤مل،ملٚيٝ تملي ٜٓسملَمًَٛستمل،قٝكق١ملعقٔملثكسفق١ململململ

ؤرققق أ٠ملؤيمس،ٜققق١ملك٦ْقققذمل.مليهقققٔملؤيقققذٟملْتٛقمققق٘ملَقققٔملٚدقققٛ،ملؤرك ٥قققستململ

فق١ملطسيق ملؤيمًقِملَقٔملململململٚؤو ثستملٚؤيةكٝٗستملأْٗقسمل٫ملربتًقفملعقٔملثكسملململ

ؤي دققسٍمل.ملٚيهققٔمل ٓ قق ملطبتًةقق١مل.ملٚنققذيوملفققإٕملسقق ظملطقق٬بملململململ

ؤيمًِملٚؤيمًُس٤ملع٢ًملأنذمل ماملؤيمًّٛملَٔملؤيٓ س٤ملؤيمسرستملٚؤيكق ؤ٠٤ململ

عًققٝٗٔملٜعٗقق ملَقق ٣ملؤٱسقق ؤّملؤيققذٟملنققسٕملؼبًُقق٘ملؤوتُققامليًُقق أ٠ملململ

ؤرجكة١مل..ملٖٚذٙملنًٗسملظقٛؤٖ ملسغقسو١ٜملعسيٝق١ملصقٓمٗسملؤٱمق٬ّمل ململململململ

ملو٠مل ملذيوملؤيمض مل.ملصبتُاملؤر ١ٜٓملؤرٓٛ

إٕملؤمتم ؤبملؤشبطملؤيزَينملسبٝس٠ملؤيمًُس٤مل ملؤر ١ٜٓملٜٛصًٓسملإىلملْتٝذ١ملربسيفمل

َسملٜشسعملعٔملتًوملؤيك ٕٚمل،ملفم ،ملؤيمًُس٤ملٜز،ؤ،مل تك ّملؤي قٓنيمل،ملٚعًُقس٤ملنقٌملقق ٕملململململ

ٜزٜ ٕٚملعقٔملعًُقس٤ملؤيكق ٕملؤيقذٟملٜ قعك٘مل،ملٖٚقذؤملٜمقينملإٔملؤسب نق١ملؤيمًُٝق١ملتٓشقطملململململململململململ

ملك ّملعًُٝسقمل،مل٫ملنُسملٜ ٢ُملظًقققُسقملعض ملؤ٫عب ؤوململ.ملٚؤٱ  ؤعملٜز،ؤ،مل،ملٚؤيمض ملٜت

ململٚيٓذن ملٖٓقسملأٜغقسقملإٔملؤر ٜٓق١ملشقٗ تمل ملململململ أنقلملعق ،ملَقٔملململململؤيمضق ملؤرًُقٛن

ملؤر٪يةنيملؤيذٜٔملنتعٛؤملعٓٗسملِٖٚمل:
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ابررررّ فرسررررْ٘ ٗاملطرررررٜ ٗاملراغررررٛ ٗاهسرُرررردٜ ٗابررررّ اهِذررررار ٗاهفرررروٗز آبررررادٜ        

ق ملطعمتملنتقعِٗملعقٔملؤر ٜٓق١ململململ..ملٚملٗاهصااٜٗ ٗظٚخ املؤهفني اهقداًٟ : اهصٌٔ٘دٜ

مل ملٚقتٓسملٖذؤمل..مل

ٖٚٓسىملف١٦ملثسيج١ملنسْتملدبُامل نيملؤيتغقًامل ملؤيمًقِملٚؤرٖٛعق١ململململ

مل-فققق ٠مل،وؤمققق١ملقس،َققق١ملإٕملشقققس٤ملؤ ململمقققأع بملمقققِمل ململ-ملؤ٭، ٝققق١
ٖٚٓققسىملأٜغققسقملؤيمًُققس٤ملؤيققذٜٔملؤٖتُققٛؤمل ققسيٛعغملٚؤقتضقق ٚؤملعًٝقق٘مل،ململململ

ملفكقق ملنققسٕمليًٛعققسظملسًكققستمل ملؤر ققذ ملؤيٓعققٟٛملأس قق ملأْٗققسمل ململململ

تٓكطقققامل،ملٚنسْقققتملتهجققق مل ملؤرٛؤمقققِملٜٚشقققسوىملفٝٗقققسملؤيمًُقققس٤ململململململ

ٚؤيٛعسظملٚؤيٛؤفق ٕٚمل،ملفمٓق َسملدقس٤ملؤ قٔملؤزبقٛزٟملإىلملؤر ٜٓق١ملمق١ٓململململململململ

ململ229 ابررّ ،ملٚٚصققفمل(مل0)ٖقققملعكقق ملسًكققستملٚعققغمل ملؤر ققذ ملؤيٓعققٛ

سًكقق١ملٚعققغملشققٗ ٖسملنقق٬ٍملزٜسوتقق٘مليًُ ٜٓقق١مل،ملذبقق خملفٝٗققسململململدرربو

سوملؤيٓةٛ ملنشق١ٝململو٥ٝ ملعًُس٤ملن ؤمسٕمل سيم  ١ٝملٚؤيةسوم١ٝمل)ملفأط

أيعس ِٗمل،ململطسشتملٚق مل،ملؤيتٛ ١ملَمًٓنيملؤ٭عسدِملعًٝ٘ملٚتٗسفتمل،ملٚوق١

ٚذًٖقققتملعكقققٛمِمل..ملفُقققسملوأٜقققتمليًٝققق١ملأنجققق مل،َٛعقققسقمل،مل٫ٚملأععقققِملململ

ٖٚققذؤملٜققعنيملتققأثاملسًكققستملؤيققٛعغمل ملململ(مل5)نشققٛعسقملَققٔملتًققوملؤيًًٝقق١مل(مل

ملْةٛ ملؤسبسع ٜٔمل،ملَٚ ٣ملإقعسٍملؤيٓس ملعًٝٗسمل..مل

ًُٝق١ملنسْقتملت نقزملعًق٢ملؤيمًقّٛملؤٱمق١َٝ٬مل:ملململململململ٬ْٚسغملأٜغقسقملإٔملؤسب نق١ملؤيمململ

أ٫ٚقملؤيةك٘ملٚؤسب ٜحملٚؤيتة املٚؤيك ؤ٤ؤتملثِملؤيمًّٛملؤيم  ١ٝمل:ملؤيًػ١ملٚؤيٓشٛملٚؤيض فمل

ملٚؤيم ٚبمل.

ٚطعٝمققٞملإٔملٜهقققٕٛملؤ٫ٖتُققسّمل ٗقققذٙملؤيمًققّٛمل ملؤركقققسّملؤ٭ٍٚمل،ملفسر ٜٓقق١مل٥َٛقققٌملململململ

ر ققذ ملؤيٓعققٟٛململؤيقق ؤخملؤٱمقق٬َٞمل،ملثققِملإٕملؤرٓققس ملؤٱ ققسْٞملؤيمققسّمل،ملؤيققذٟملٜتمققززمل سململململ

ٚؤي قق٬ّملعًٝقق٘ملٚؤزبققٛؤومل كضقق ملؤ٫مققتزؤ،٠ملَققٔملؤيمعققس،٠ململململٚ زٜققسو٠ملقققلملومققٍٛملؤ ململ

ٚطعٝمق١ملؤيمًُققس٤ملؤيٛؤفقق ٜٔملإىلملؤر ٜٓق١مل..ملنققٌملٖققذؤملػبمقٌملؤيمًققّٛملؤي ٜٓٝقق١مل ملَك َقق١ململململ

ؤيمًّٛملؤي ملٜٗتِمل ٗسملؤيٓس مل ملؤر ٜٓق١ملتًٝٗقسملعًقّٛملؤيم  ٝق١ملؤيق ملتمق ملَقٔملَهُق٬تملململململململململ

ملؤيمًّٛملؤي ١ٜٝٓمل.
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تعنيمليٓسملَٔملن٬ٍملؤرمسوفملؤي ملسسزٖسملؤيمًُس٤ملٚؤسبًكستملؤي ملعك ٖٚسملإٔملٚق مل

ملف ٜكسقملَِٓٗملؤٖتِمل سيمًّٛملؤ٭ن ٣ملنسص١ملؤرٓطلملٚؤزبلملٚؤسب سبمل..ملٚأيةٛؤملفٝٗسمل.مل

 ملكنقق ملٜقق ٍملعًقق٢ملؤسب نقق١ملؤيمًُٝقق١ملٖققٛملؤز،ٖققسوملململململشققٚمثقق١ملَ٪

ؤيٛوؤققق١مل ملؤر ٜٓقق١ملك٦ْققذملٚنجقق ٠ملؤيٓ ققس ملؤيققذٜٔملنققسْٛؤملٜٓ ققخٕٛململململ

مٛؤ٤ملَٓٗسملؤر٪يةق١ملَقٔملقعقٌملٚؤيق ملتق ،ملَقٔملؤٯفقسممل،ملأٚملململململململململؤيهت مل،

ؤيقق ملٜ٪يةٗققسملأصققشس ٗسملَققٔملأٖققٌملؤر ٜٓقق١ملٚؤوققسٚؤٜملفٝٗققسمل.ملفةققٞململململململ

ٛ ،ٚؤململململ ت ،ستملأع٬ّملتًوملؤيك ٕٚملٜته وملؤسب ٜحملعقٔملؤيقذٜٔمل)ملدق

ٖٚققذؤمل(مل0) سيٓ ققخمل(ملؤشبققطمل،ملْ ققخٛؤملنتعققسقملَٚضققٓةستمل،ملؤشققتػًٛؤمل

مققتزؤ،٠ملَققٔملؤرم فقق١مل،ململململٜققٛف مليطًعقق١ملؤيمًققِملٚؤرققجكةنيملٚؤيمًُققس٤ملؤ٫ململململ

ٚؤيٛقٛفملع٢ًملدٛؤْ ملأٚماملَٔململؤيق ؤخمل،ملٚعًق٢ملَ٪يةقستملؤيمًُقس٤ملململململ

ملٚؤرضٓةنيمل ملأعبس٤ملؤيمس ملؤٱم٬َٞمل.

ؤسبٝقس٠ملؤيجكسفٝق١مل ملؤيمضق ملؤرًُقٛنٞمل ملؤر ٜٓق١ململململململٚأناؤقمل:ملإذؤملأو،ْقسملإٔملْضقفملململ

مل.ملفٝٓعػٞملإٔملمنٝزمل نيملأَ ٜٔملُٖس:ملؤيجكسف١ملؤيمس١َمل،ملٚؤٱ  ؤعملؤيمًُٞململؤرٓٛو٠

فسيجكسف١ملتمينملؤرم ف١ملٚؤمقتٝمسبملؤيمًقّٛملٚؤيٛققٛفملعًق٢ملكنق ملَقسملٚصقًتملإيٝق٘،ملململململململململ

ملٚؤٱ  ؤعملٜمينملؤٱعسف١ملؤرتذ ،٠ملرسملمعلملإٔملٚصٌملإيٝ٘ملؤ٭م٬فمل..ململ

،ملٜهجق ملململفقرد كراْ شرلاْ املدِٙرٞ املِر٘رٝ عورٟ ًصرت٠٘ عراي فٚٔرا         أَسملؤيجكسف١مل

ؤومققٛملؤيةكقق٘ملفققِٝٗملسةعقق١ملؤيكقق كٕمل،ملٚسةعقق١ملشقق٤ٞملَٗققِملَققٔملؤسبقق ٜحملٚوٚؤتقق٘مل،ملٚ،ململ

ٚؤيتة املٚؤيًػ١مل،ملٜٚشٗ ملؤر ذ ملؤيٓعٟٛملسًكستملَتٛؤص١ًملػبًق ملفٝٗقسملطًعق١ملؤيمًقِملململململ

ٚؤي دسٍملؤيذٜٔملٜ ٕٚمل ملسغٛوٖسملضبسفع١ملع٢ًملؤيض١ًمل سيمًِملٚؤيمًُس٤مل،ملٚإنُقس٫قململ

يٛؤدعققستِٗملؤي ٜٓٝقق١مل،ملٚنققسٕملفققِٝٗملؤيتذققسوملٚؤسب فٝققٕٛملٚؤيمققسًَٕٛمل ملؤشبقق َستمل..ململململململ

مل.ملفغ٬قملعٔملؤوسٚؤٜملٚؤيزؤ٥ ٜٔ

،ملٚيٓقذن ملإٔملؤرعق عنيمل،ؤ٥ُقسقملقًًٝقٕٛمل،ململململململاإلبرداع اهعوٌرٛ فٔر٘ دْٗ سهرم    ٚأَسمل

ؤيمض ملنسْٛؤملٜك َٕٛملإ  ؤعِٗملَٔملن٬ٍملؤيش ٚلملٚؤسبٛؤشٞمل..ململذيومل ملؤيػسيع١ٝملٚإٔ

ٚق ملنسْتملَٛدٛ،٠مل ملعطس٤ملؤيمًُس٤مل ملؤر ١ٜٓمل،مل ق يٌٝملَسذن ْقسٙمل ملؤي ،قستململململ

ملؤرٛدز٠مليٮع٬ّملؤرضٓةنيملقعٌملقًٌٝمل..مل
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