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 المنورة رحلة القيسي إلى المدينة
 ُأْط ايضارٟ ٚايضارب َٔ أقطار املغارب ))املضُا٠ 

 (( صٝد األعادِ ٚاألعارب إىل َٓت٢ٗ اآلَاٍ ٚاملآرب

 لَلٓ ضعَد ضٌٍلم اجلوين

 ذلاضسّ بكلَْ الرتبَْ باملدٍنْ املنٌزّ
 

١ُُٝ ؽٛب ايدٜار اسبذاسٜة١  مل تٓكطع َٛانب ايزسالت امُل

 ،  املؾطف٢ َضذد يف يًؾال٠ املٓٛر٠ املد١ٜٓ ٚسٜار٠ ، اسبر بغزض

بهز ايؾدٜل ٚعُز بٔ اشبطاب رفٞ اهلل عُٓٗا .  أبٞ رفٝكٝ٘ ٚع٢ً عًٝ٘ ٚايضالّ

ٚيعٌ مما ًٜفت ايٓظز إٔ املغارب١ ناْٛا َٔ أنجز ايٓاظ اٖتُاَةّا بتًةو ايةزسالت    

ع٢ً َا ْكةٍٛ َةٔ   ٚتدٜٚٓٗا ; ع٢ً اختالف األصباب اييت دفعتِٗ يذيو . ٚيٝط أدٍ 

إٔ نةةٌ ايةةزسالت ايةةيت عزفةةٓا لةةا َةةٔ قبةةٌ ، ناْةةت يزسايةة١ َغاربةة١ بةةد٤ّا بةةابٔ   

دبري، َٚزٚرّا بايعبدرٟ ، فايضبيت ، ٚٚؽٛاّل إىل رس١ً ايكٝضٞ اييت صٓعزض لا 

 يف ٖذا املبشح . 

أبةةٛ عبةةد اهلل ضبُةةد بةةٔ أدةةد بةةٔ عبةةد ايعشٜةةش بةةٔ ضبُةةد       ٚايكٝضةةٞ ٖةةٛ : 

زاز ، املًكب بابٔ املًٝض . َٔ أٌٖ َزانػ ، نُا ٜؾةز   ايكٝضٞ ، ايغٗري بايض

يف ثٓاٜةةا رسًتةة٘ . نةةإ فا ثكافةة١ ٚإسةةالم ال بةةمظ بُٗةةا ، ٜةةِٓ عةةٔ فيةةو َةةا ٜةةزد يف  

رسًت٘ َٔ أسادٜح ، ٚأبٝةات عةعز١ٜ ، ٚأخبةار ، ٚتةزادِ . عًةب عًٝة٘ ايتؾةٛف ،        

 . (1)فاٖتِ يف رسًت٘ بمخبار األٚيٝا٤ ٚايؾاسبني ٚسٜار٠ قبٛرِٖ

َزانػ يف ّٜٛ االثٓني ايّٝٛ  َد١ٜٓ عٔ ايكٝضٞ رنب فؾٌ

ٖة ; قاؽدّا ايدٜار اسبذاس١ٜ ألدا٤ 1401ؽفز عاّ  عٗز َٔ األخري

اسبر ، ثِ سٜةار٠ اسبةزّ ايٓبةٟٛ ايغةزٜا يف املدٜٓة١ املٓةٛر٠ . ٚقةد        

بدأ ايزساي١ يف تدٜٚٔ تفاؽٌٝ رسًتة٘ تةدّٜٚٓا َباعةزّا َٜٛةّا بٝةّٛ ;      

بةةةدرٟ ; عةةةري تةةةارى بةةةذيو صبةةةااّل  َجةةةٌ ابةةةٔ دةةةبري ٚايضةةةبيت ٚايع

 يًٓضٝإ أٚ ايضٗٛ .
                                                           

 انظس السسلْ :ب ، ز . (1)
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داَت ايزس١ً َا ٜزبةٛ عًة٢ عةاَني ْٚؾةا ، َةز خاللةا بعةدد قًٝةٌ دةدّا َةٔ           

املدٕ ٚاسبٛافز ٖٞ : ايكاٖز٠ اييت أقاّ بٗا مثا١ْٝ ٚصتني َّٜٛا ، ثالث١ عغز َٜٛةّا  

زَة١  َهة١ امله َٚٓٗا يف قدَٚ٘ ٚمخض١ ٚمخضني َٜٛةّا يف سزٜةل عٛدتة٘ يةدٜارٙ .     

اييت قق٢ فٝٗا َا ٜكارب عغزٜٔ َّٜٛا ، فاملدٜٓة١ املٓةٛر٠ ايةيت َهةح فٝٗةا ثالثة١       

أٜاّ . ٚتزدع ق١ً املدٕ ٚاسبٛافز اييت َز بٗا إىل أْ٘ قؾد اسبذاس صايهّا سزٜل 

ايؾةةشزا٤ . ٚقةةد تتبةةع يف رسًتةة٘ املٓةةاسٍ ٚايعٝةةٕٛ ٚاملٓاٖةةٌ ايةةيت َةةز بٗةةا رنبةة٘ ،       

 ٤ٖا ٚاملضافات بٝٓٗا .ٚٚؽفٗا ٚؽفّا دقٝكّا فانزّا أمسا

ؽبغت ايزس١ً ِؽبغ١ ؽٛف١ٝ قد تشعر قار٥ٗةا يف بعةا األسٝةإ ; خاؽة١ َةع      

. ٚنٓا قةد  (1)َا ٜٛردٙ َٔ أخبار األٚيٝا٤ ٚخٛارقِٗ اييت رمبا ٜمب٢ ايعكٌ تؾدٜكٗا

إىل إٔ ايتؾٛف صٝغدٚ بةد٤ّا َةٔ رسًتة٘     (1)أعزْا يف اصتعزافٓا يزس١ً ابٔ بطٛس١

فُٝةةا ًٜٝٗةةا َةةٔ رسةةالت ، ٚأردعٓةةا فيةةو إىل  ةةزٚف ايعؾةةز  ًَُشةةّا أصاصةةّٝا بةةارسّا

ايةةذٟ عةةاؼ فٝةة٘ ابةةٔ بطٛسةة١ . ٚال ؽبتًةةا ايٛفةةع بايٓضةةب١ يزسًةة١ ايكٝضةةٞ ، فكةةد  

ٚقةد أبًة٢ ايضةعدٜٕٛ ايةذٜٔ      .عٗد عؾةزٙ تةٛايٞ دةالت اياتغةايٝني عًة٢ املغةزب       

بٓؾةزِٖ  بال٤ّ سضّٓا يف َكاَٚتٗا ، ُتةٛز   (3)خزز ايكٝضٞ يف رسًت٘ يف عٗد أسدِٖ

. ٚاستٌ ايتؾٛف ٚرداية٘ يف فيةو ايعٗةد َهاْة١ عًٝةا       (0)يف َعزن١ ٚادٟ املخاسٕ

يف ْفٛظ ايعا١َ ايذٜٔ عًب عًِٝٗ ازبٌٗ . ٚيٝط أدٍ ع٢ً ٖذٙ املها١ْ َٔ نجز٠ 

ايشٚاٜا املٓتغز٠ يف أسزاف ايؾشزا٤ اييت صةًهٗا ايزساية١ ٚرنبة٘ ، فاصةتكبًِٗ     

نب فات٘ ايةذٟ قةدّ فٝة٘ ايكٝضةٞ نةإ      . نُا إٔ ايز (5)َغاؽبٗا حبفا٠ٚ ٚنزّ

                                                           

 . 6،  5،  3السسلْ :  (1)

 . 128ص  اخلامظانظس : زسلْ ابن بطٌطْ إىل املدٍنْ ، دللْ مسكص حبٌخ ًدزاضات املدٍنْ املنٌزّ ، العدد  (1)

ثداز  هدد   : مدن ملدٌو دًلدْ افغدساع الطدعدٍش .دساكؼ .         1045 - …الٌلَد بن شٍدان بن أمحدد الطدعدِ      (3)

هددد ;  1037مددأ أهَددى أمحددد يلددٓ أهَوثددا الجالددح يذددد امللددا ، الددرِ بٌٍددأ .ددساكؼ بعددد ً دداّ أبددَوم   يددا           

سدسًب . لدا الٌلَدد مالدنيف ا   الدذ د إىل أن يهدا يندى يذدد امللدا ،  عداد إىل مدساكؼ ، ًاضدالثا               ًانوصما بعد

  ميفالؿددساا يلددٓ مددساكؼ ًأيثااددا . كددان  هددد ;  ا ددا 1040إلَددى زاضددإ الدًلددْ  يفاللددٌا يذددد امللددا ًبدداٍعٌي يددا   

ي .ددساكؼ ; افيدد   :  مالظدداهساا بالدٍانددْ ، لددش اجلاندد  ، ذلذدداا للعلثددإ .  اللددى بعددر دندددي  َلددْ    ؿددس         

8/120. 

 السسلْ : ز .انظس :  (0)

 . 35،  34،  33،  27،  26السسلْ : انظس :  (5)
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صٝدٟ ضبُد بٔ اسباز األبز ، ظبٌ ايةٛيٞ   ))ذبت ر٥اص١ أسد َغاٜخ ايتؾٛف ٖٛ 

، نُةا   (1)((األنا ، صٝدٟ عبد ايعشٜش بٔ صٝدٟ ضبُةد بةٔ صةٝدٟ أبةٞ عُةزٚ      

ٜضةةُٝ٘ ايكٝضةةٞ . ٖٚةةذٙ عالَةة١ دًٝةة١ عًةة٢ ْفةةٛف أؽةةشاب ايشٚاٜةةا  ْةةذاى ، إف َةةٔ   

زنب قاد٠ ازبٝٛؼ ٚأنابز ايدٚي١ . ٚدٌ َا ٜعٓٝٓا ٖٓا ٖةٛ إٔ  املعتاد إٔ ٜرتأظ اي

إٔ ٖذٙ ايِؾبغ١ ايؾٛف١ٝ ال تكًٌ أبةدّا َةٔ قُٝة١ ايزسًة١ ، إف َةا عًٝٓةا        ع٢ً ْؤند

 إال إٔ ْمخذ َٓٗا َا ٜفٝد ، ْٚطز  عٓا َا ال ٜفٝد .

يكد ُعين ايكٝضةٞ يف رسًتة٘ ; ْتٝذة١ ملًٝة٘ إىل ايتؾةٛف ; بتتبةع قبةٛر األٚيٝةا٤         

ؾاسبني يف نٌ َا َز ب٘ َٔ قز٣ َٚدٕ َارّا فيو مبكٛي١ ٜعشٖٚا إىل صةفٝإ  ٚاي

. ٚفيو  (3)((إٕ مل ْهٔ َٔ ايؾاسبني فإْا عبب ايؾاسبني  ))قاٍ فٝٗا :  (1)ايجٛرٟ

 َا دعٌ ايزس١ً متت٧ً برتادِ يهجري َِٓٗ .

َٔ د١ٗ أخز٣ تهغا ايزس١ً عٔ ثكافة١ ال بةمظ بٗةا نةإ ايكٝضةٞ ٜتشًة٢       

نةةإ ال نهةةٔ َكارْتٗةةا بجكافةة١ ايعبةةدرٟ املٛصةةٛع١ٝ ، إف ربًةةٛ رسًةة١   بٗةةا ، ٚإٕ

ايكٝضةةةٞ َةةةٔ املٓاقغةةةات ٚاملعارفةةةات ٚايفٛا٥ةةةد ايعًُٝةةة١ ايةةةيت سخةةةزت بٗةةةا رسًةةة١    

. ْٚضةةتدٍ عًةة٢ تًةةو ايجكافةة١ َةةٔ ايهتةةب ايةةيت ٜٓكةةٌ عٓٗةةا ايكٝضةةٞ يف   (0)ايعبةةدرٟ

، خالؽةة١ َٛافةةع عدٜةةد٠ َةةٔ رسًتةة٘ َٓٗةةا : تفضةةري ايةةجعًر ، ؽةةشٝض ايبخةةارٟ      

 ايٛفا٤ يًضُٗٛدٟ .

تتُٝةةش يغةة١ ايكٝضةةٞ بضةةٗٛيتٗا ٚفؾةةاستٗا ; ٚإٕ مل ٜضةةتٓها يف نةةجري َةةٔ   

ٞ  عٔ املٛافع .  (5)اصتعُاٍ أيفا  عا١َٝ َغزب١ٝ َجٌ : َدعز ، سضه١ ، اسبٝةاس

. ٜٚتعُةةد ايزسايةة١ ايضةةذع يف َٛافةةع نةةجري٠ َةةٔ رسًتةة٘ ، بةةٌ ٜتهًفةة٘ يف بعةةا    

                                                           

 . 2السسلْ :  (1)
هددد   : مددن بددين ثددٌز بددن يذددد مندداّ . كددان ضددَد أهددا شمانددى     161-97   ان بددن ضددعَد بددن مطددسً  الجددٌزِضددهَ (1)

هددد ;  طددكن مكددْ ًاملدٍنددْ . طلذددى املودددِ    144يلددٌ  الدددٍن ًالاليفددٌٔ . ًلددد ًنػددا   الكٌ ددْ ، ثددم  ادزهددا   يددا     

الؿدري[    الٌازٔ ًاناليفا إىل الذؿسّ  ثات  َوا مطالخهَاا . لى مؿنهات يدّ منوا ط اجلدامأ الكدذ[ ص ً ط اجلدامأ   

 . 105 - 104/  3ص . كان آٍْ   احلهظ ; افي   : 
 . 13السسلْ :  (3)
 . 191ص  الجالحزسلْ العذدزِ ، دللْ مسكص حبٌخ ًدزاضات املدٍنْ املنٌزّ ، العدد املدٍنْ املنٌزّ   انظس :  (0)

 . 193السسلْ ، انظس : ان . مدغس : أِ  سٍْ ; سطكْ : مشعدان ; احلَاطُ : ضالٌز من سسٍس تريطٓ بوا احلَط (5)
. 
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  ٞ اسبةةر ص ،  ٚممةةا ٜٓبغةةٞ ملةةٔ ٚفةةل يةةذيو   )):  األسٝةةإ نُةةا ٜبةةدٚ يف املكطةةع ايتةةاي

ٚدبزد عٔ األٌٖ ٚايٛسٔ سبٝاس٠ ايفقٌ ٖٓايو ، إٔ ٜتٛصةٌ بةإخالـ ايعُةٌ بٓٝة١     

ؽةةادق١ ، ٜٚتُضةةو َةةٔ ايتكةة٣ٛ بعةةز٠ٚ ٚاثكةة١ ، فةةإٕ َةةٔ أقةةبض ايكبةةا٥ض ، ٚافقةةض     

سًةِٝ   ،ايفقا٥ض ، إٔ ٜكؾد الادز ، ٚؽبفٞ املٗةادز ايٛفةٛد عًة٢ َةٛىل نةزِٜ      

مبةةا تهٓةة٘ ايقةةُا٥ز خةةبري عًةةِٝ ببةةاسٔ ٚصةةخ ، ٚ ةةاٖز َةةتًطخ ،   عظةةِٝ ، ٖٚةةٛ 

فٝٓبغٞ ي٘ أٚاّل سٗار٠ ايباسٔ َةٔ نةٌ خبةح ٚردةط ، ٚسٗةار٠ ايظةاٖز َةٔ نةٌ         

نةةٞ ْةةديٌ عًةة٢ َةةا فنزْةةاٙ عةةٔ ٖةةذا املكطةةع . ٚقةةد أٚردْةةا  (1)((يةةٛخ ٚعبةةط ا  

 تهًف٘ ايضذع ، إف تهاد ايزس١ً نًٗا متقٞ ع٢ً ٖذا املٓٛاٍ .

يف رسًتةةة٘ نةةةذيو بايغةةةعز ; فٝقةةةُٓٗا نةةةجريّا َةةةٔ املكةةةاسع ٜٗةةةتِ ايكٝضةةةٞ 

، بةٌ   ْا ُٖٛةا يشٜةار٠ ايبكةام املكدصة١ ; خاؽة١ قةاٙ        فٝٗةا  ايغعز١ٜ اييت ٜتغٛم

إْةة٘ ؽبةةتِ ايزسًةة١ بكؾةةٝد٠ يف َةةد  املدٜٓةة١ املٓةةٛر٠ ْظُٗةةا ايغةةٝخ ضبُةةد عبةةد اهلل   

 ايبضهزٟ ، ٜزد فٝٗا :

 قًةةر َٛدةةعّا أٚاٖةاا      فٝةظةٌ ةةع بٝٓٗةةٔ تٛقةإْٞ ألرٖب َ

 اةةٚيكًةُا أبؾةزت ساٍ َةٛدم      إال رثت ْفضٞ ي٘ ٚعذاٖة

َٚٓاٌٖ  َٓاسٍ ألمسا٤ تتبعٗا : أٚلُا داْبني َٔ ، اسبكٝك١ يف ، ايزس١ً أ١ُٖٝ ٚتٓبع

ٟ  ايؾشزا٤ سزٜل َٚٛارد ٕ  ايةذ ٘  نةا إفةاف١   ، ايٛقةت  فيةو  يف املغاربة١  اسبذةاز  ٜضةًه

.  ٚ خزُٖا : ايؾٛر٠ اييت تكدَٗا عٔ اسبٝا٠ ايفهزٜة١  إىل ذبدٜد املضافات بٝٓٗا 

 اييت صادت ايعامل اإلصالَٞ يف ايزبع ايجاْٞ َٔ ايكزٕ اسبادٟ عغز الذزٟ .

أقبٌ ايكٝضٞ ع٢ً املد١ٜٓ املٓةٛر٠ قادَةّا َةٔ َهة١ املهزَة١      

بعد إٔ أد٣ فزٜق١ اسبةر . ٚقةد دخًةٗا قبٝةٌ َغةزب ٜةّٛ ازبُعة١        

ٖةة . َٚهةةح فٝٗةةا ثالثةة١ أٜةةاّ ، إف  1401ايجايةح َةةٔ ا ةةزّ عةةاّ  

عادرٖا ٜةّٛ االثةٓني ايضةابع َةٔ ايغةٗز ٚايعةاّ ْفضةُٝٗا . َٚةا إٔ         

 داب ايشا٥ز  ))عٔ راسًت٘ فُٔ  تزدٌَّ ست٢ املد١ٜٓ َغارف ع٢ً أقبٌ

                                                           

 . 1السسلْ :  (1)

تفاصيييز ايييارة 
القيسييي للمدينيية 
 المنييييييييييييييييييييورة
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.  (1)((إفا أعزف ع٢ً املد١ٜٓ ٚايبٝت ط ايهعب١ املغزف١ ص إٔ ٜرتدٌ 

 اسبزّ ٚتٛد٘ إىل،  (1)ؾزٟباب امل ٚنُا ٜذنز فكد دخًٗا َٔ

ذبٝةة١  ايٓبةةٟٛ ايغةةزٜا . ٖٚٓةةاى ٚقةةا بةةني ايفةةز  ٚايتٗٝةةب يٝشٝةةٞ رصةةٍٛ اهلل      

ثةِ ختُٗةا بمبٝةات ندسة٘      تفٝا با ب١ ٚاإلنبةار عةدَّد فٝٗةا َٓاقبة٘ ٚؽةفات٘      

 فٝٗا َٓٗا :

 (3)اب َٔ سةٝبٗٔ ايكام ٚاألنِفط         ٘ةأعظُ امةةايكت يف ةٜا خري َٔ ُدِفٓ

فيةو يشٜةار٠ َضةذد قبةا٤ ، فُضةذد ايفةتض ، ثةِ قةا صةٝد          خزز ايكٝضٞ بعد 

َٚٔ َع٘ َٔ ايغٗدا٤ ، ٚأخريّا ايبكٝةع َٚةا فٝة٘     ايغٗدا٤ دش٠ بٔ عبد املطًب 

َٔ املغاٖد . ٜٚبدٚ أْ٘ نإ ٜبٝت سٛاٍ فرت٠ تٛادةدٙ يف املدٜٓة١ املٓةٛر٠ يف اسبةزّ     

أالسّ فيةو اسبةزّ    ))ايٓبٟٛ ايغزٜا ، ٖٚذا َا تغري إيٝ٘ ايفكز٠ اييت ٜكةٍٛ فٝٗةا :   

. ٜٚغري َبٝت٘  (0)((ايغزٜا ، َضا٤ّ ٚؽباسّا ، ٚأْعِ يف رٚف١ ازب١ٓ عدّٚا ٚرٚاسّا 

يف اسبةزّ ايٓبةٟٛ ايغةزٜا إىل إٔ أبةٛاب اسبةزّ مل       -ٚابٔ بطٛسة١ َةٔ قبًة٘     -

تهٔ تٛؽد بعد اْتٗا٤ ايؾًٛات نُا ٖٞ اسباٍ اآلٕ ، بةٌ تظةٌ َغةزع١ حبٝةح     

د١ٜٓ أٚ سا٥زٜٗا أٚ ايعابزٜٔ بٗا إٔ ٜؤَ٘ يف أٟ صاع١ نهٔ ملٔ رعب َٔ قاسين امل

عا٤ َٔ ايًٌٝ صٛا٤ّ نإ ٜزٜد ايعباد٠ أٚ املبٝةت . ٚقةد ٚؽةا يٓةا ابةٔ بطٛسة١ َةٔ        

 قبٌ بعا َا نإ ايٓاظ ٜفعًْٛ٘ يف اسبزّ سٛاٍ ايًٝايٞ األربع اييت باتٗا فٝ٘ .

املٓةةةٛر٠ بايضةةةع١ ، ٖٚةةةٞ  املدٜٓةةة١ ايكٝضةةةٞ ( ٜؾةةةا 1 - 5) 

عًٝٗةةةا ٚسةةةدٖا الصةةةتٓتاز إٔ املدٜٓةةة١   االعتُةةةاد نهةةةٔ النًُةةة١ 

ناْت َد١ٜٓ نبري٠ ممتد٠ املضاس١ ; إف إٔ ايضع١ اييت ٜكؾدٖا 

قةةد تهةةٕٛ ْادبةة١ عةةٔ تٓظةةِٝ دٝةةد ملباْٝٗةةا ، ٚفيةةو َةةا ٜؤنةةدٙ    

 ٚايبٓةا٤  ايرتتٝةب  سضة١ٓ  )) بمْٗا ايزس١ً َٔ خز  ٚؽف٘ إٜاٖا يف َٛفع

                                                           

 . 96السسلْ :  (1)

ذكددس   السسلدددْ بدداب اليفؿدددسِ ، ًهددٌ تؿدددشَخ ً ددأ  َدددى الناضددخ ، ً ددداب يددن ا يفددد  ، أً هطددا مطذعدددُ           (1)

 من السسلْ . 120ٍطالدزو . ً د ًزد ذكس هرا الذاب ًًؾهى   ص 

  سب احلذسّ النذٌٍْ .هرا الذَت منيفٌؽ يلٓ دداز املطذد النذٌِ ،  (3)

 . 120السسلْ :  (0)
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))(1)

ٞ  َةع  ايفزاعةات  فٝ٘ تتٛاسٕ ايذٟ فايتٓظِٝ ازبٝد .   ال حبٝةح  املبةاْ

إؼبا٤ّ بايضةع١ .   -بال عو  -أسدُٖا ع٢ً اآلخز ٜعطٞ  ٜطغ٢

رعِ َزٚر أعةٛاّ نةجري٠    -قد  ًت  املد١ٜٓ ٚنهٔ إٔ ْكٍٛ إٕ

ع٢ً ؽٛرتٗا اييت ٚؽفتٗا يٓا ايزسالت ايضابك١ ، ٚمل ٜطةزأ   -

عًٝٗةةا أٟ تغةةةري عُزاْةةةٞ ًَشةةٛ  داخةةةٌ أٚ خةةةارز صةةةٛرٖا ، ٚإال   

 كٝضٞ قد أعار ي٘ .نإ اي

نادت ؽٛر٠ املد١ٜٓ يف رس١ً ابٔ بطٛس١ ايضابك١  فاملا أٜقّا ٖذا يٓا ٜفضز ٚقد

إٔ تتطابل تطابكّا تاَّا َع تًو اييت يف رس١ً ابٔ دبري ، إف ٜبدٚ إٔ ابٔ بطٛس١ قد 

 السظ إٔ املد١ٜٓ مل ربتًا عُا ٚؽف٘ صًف٘ ; فاعتُد ع٢ً َا أٚردٙ .

ضباسة١ بضةٛر ، ٚظبةد يف     -نُةا ٜؾةا ايكٝضةٞ     - املٓٛر٠ املد١ٜٓ َاسايت

رسًت٘ أٍٚ ٚؽا َضتفٝا ْضبّٝا لذا ايضٛر ايذٟ نإ عب٘ عا٥ب يف ايةزسالت  

صٛرإ ؼبٝطةإ باملدٜٓة١ ،    -ٜؾف٘   نُا -اييت تًت رس١ً ابٔ دبري . ٚايضٛر 

يف نةٌ ٚاسةد َُٓٗةا بةاب ٜكابًة٘  خةز ، ٚقةد ُؽةفشت ايٛادٗةات اشباردٝة١ يتًةةو           

دٜد . ٚيهٌ ٚاسةد َةٔ تًةو األبةٛاب اصةِ ، فمسةدٖا بةاب اسبدٜةد ،         األبٛاب باسب

ٜٚضةة٢ُ نةةذيو بةةاب ايغةةزٜع١ ، ًٜٝةة٘ بةةاب ايبكٝةةع ، ثةةِ ايبةةاب ايغةةاَٞ ، فايبةةاب   

 املؾزٟ .

ٜٚبدٚ إٔ دبدٜدّا َا مل ٜطزأ ع٢ً صٛرٟ املد١ٜٓ املٓةٛر٠ ، إف ٜةذنز ايكٝضةٞ    

َّٛر املد١ٜٓ بضةٛرٜٔ ٚأتكٓٗةا ط أتكُٓٗةا ص    ))إٔ  ايةٛسٜز اةاٍ ايةدٜٔ أبةٛ دعفةز       ايذٟ ص

. فًةةٛ نةةإ ثةةِ  (1)((ضبُةةد بةةٔ عًةةٞ بةةٔ أبةةٞ َٓؾةةٛر املعةةزٚف بةةازبٛاد األؽةةبٗاْٞ  

دبدٜةةد قةةد سةةزأ عًةة٢ ايضةةٛرٜٔ يةةذنزٙ ايزسايةة١ ; إال إٔ ٖةةذا ال نٓةةع إٔ ٜهةةٕٛ    

 ايضٛرإ قد خقعا يعًُٝات تزَِٝ َتفزق١ بني ٚقت ٚ خز، ٚرمبا دددت أبٛاب٘ .

٘ ٚيعًٓا السظٓا إٔ أمس ،  (3)ا٤ األبٛاب قد تغريت عُا أٚردٙ ابٔ دبري يف رسًتة

ٚباب ايغزٜع١ ; يف سني فنز ابٔ دبري  اسبدٜد بباب ُٜعزف ٚاسد باب ٖٓاى ؽار إف

إٔ ٖٓاى بابني َٓفؾًني ٜعزف أسدُٖا بباب اسبدٜد ٚاآلخز بباب ايغزٜع١ . ٚيعٌ 

                                                           

 . 120السسلْ :  (1)

 . 102السسلْ :  (1)
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٢ اآلخةز اصةِ َغةاٜز .    ايبابني ناْا َتكابًني فاصتمثز أسدُٖا باالمسني ُٚأسًل عً

ٚفُٝا  ٌ باب ايبكٝع ضبتفظّا بامس٘ ايةذٟ ٚرد يف رسًة١ ابةٔ دةبري ، فإَّةا ال ظبةد       

فنزّا يباب ايكب١ً ، ٚيعً٘ أعًل أٚ إٔ امس٘ تغري خاؽ١ إٔ ايكٝضٞ ٜٛرد يف رسًت٘ 

 . امسني ددٜدٜٔ مل ٜزدا َٔ قبٌ ُٖا : ايباب ايغاَٞ ، ٚايباب املؾزٟ

دد يٓا َٛاقع تًو األبٛاب سضب ازبٗات ازبغزاف١ٝ ، ايكٝضٞ ال ؼب نإ ٚإٕ

إال أْٓةةا ْضةةتطٝع اصت٦ٓاصةةّا بممسا٥ٗةةا إٔ عبةةدد َٛاقعٗةةا . ٚأٍٚ تًةةو األبةةٛاب بةةاب    

املدٜٓة١ . ثةِ بةاب ايغةاَٞ ايةذٟ ٜكةع        ذٟ ٜكع د١ٗ ايغزم ألٕ ايبكٝةع عةزم  ايبكٝع اي

عةة١ لةةاٍ دٗة١ ايغةةُاٍ إف رمبةةا انتضةةب امسة٘ َةةٔ ٚقٛعةة٘ دٗةة١ بةالد ايغةةاّ ايٛاق   

املدٜٓةة١ ، ٚرمبةةا نةةإ ايزنةةب ايغةةاَٞ ٜةةدخٌ إىل املدٜٓةة١ عةةاٙ َٚةةٔ ٖٓةةا دةةا٤ت    

ايتض١ُٝ . فايباب املؾزٟ ايذٟ ٜكع د١ٗ ايغزب ٚرمبا انتضب امس٘ أٜقّا بضةبب  

َٛاسات٘ يًدٜار املؾةز١ٜ ايٛاقعة١ إىل عةزب املدٜٓة١ تكزٜبةّا ، أٚ رمبةا نةإ ايزنةب         

    ٖ ٓةا دةا٤ت ايتضة١ُٝ . ٖٚهةذا ال ٜبكة٢ عةدا       املؾزٟ ٜةدخٌ إىل املدٜٓة١ عةاٙ َٚةٔ 

 باب اسبدٜد أٚ باب ايغزٜع١ ايذٟ ٜكع د١ٗ ازبٓٛب .

( أَا بايٓضب١ يًُٝاٙ يف املد١ٜٓ املٓٛر٠ ، فٗٓاى ثالخ صةكاٜات قةزب    1 - 5) 

ْٚضتغا َٔ قزبٗا َٔ اسبةزّ أْٗةا   ،  اسبزّ ايٓبٟٛ ايغزٜا َٔ د١ٗ باب اسبدٜد

ٚإٕ نةةإ ايكٝضةةٞ ال ٜةةذنز عةة٦ّٝا عةةٔ ايعةةني  تكةةع داخةةٌ ْطةةام ايضةةٛر ايةةداخًٞ . 

ايشرقا٤ إال أْٓةا ْعتكةد إٔ تًةو ايضةكاٜات ايةجالخ دةش٤ َةٔ عةبهتٗا ايةيت ناْةت           

تغطٞ املد١ٜٓ املٓٛر٠ يف فيو ايٛقت . ٚايضكاٜات نُا ٜؾا َُٜٓشٍ لا بدرز َٚاؤٖا 

عذب . ٚنإ ابٔ بطٛس١ قد ٚؽا يٓا َٔ قبٌ ٚاسد٠ َٔ صكاٜات ايعةني ايشرقةا٤   

ٛاقع١ قةزب بةاب ايضةالّ أسةد أبةٛاب اسبةزّ ، ٜٚبةدٚ أْٗةا ٚاسةد٠ َةٔ ايضةكاٜات            اي

 ايجالخ ايضابك١ .

ٚإٕ ناْت ايضكاٜات ايضابك١ تكع داخٌ ْطام صةٛر املدٜٓة١ ، فةإٕ ثةِ صةكا١ٜ      

بعٝةّدا  ، أٟ  أخز٣ ٜذنز ايكٝضٞ أْٗا تكع قزب َغٗد دش٠ بةٔ عبةد املطًةب    

 أسد ; سٝح ٜٓتٗٞ صبز٣ ايعني ايشرقا٤ .، ٚقزّٜبا َٔ دبٌ املد١ٜٓ ايكدن١  عٔ

ٜٚذنز ايكٝضٞ يف رسًت٘ عددّا َٔ  بةار املدٜٓة١ . أٚلةا :  بةار عًةٞ ايةيت تكةع        

أَٝاٍ َٓٗا . ٖٚٞ ثالخ  بار ؼبٝط بٗا فٓا٤ ٚاصع ،  مخض١ َضاف١ ع٢ً املد١ٜٓ خارز

ٚؽف٘  درز َٔ أعالٖا إىل أصفًٗا . ٚقد اختًا ٚفع اآلبار عُا ٚلا ، املٝاٙ نجري٠
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(1)ٚافشّا اختالفّا قبٌ َٔ ايعبدرٟ

ؽارت ايب٦ز ايٛاسد٠ ثالثّا ، ٚسبكت ايعٓا١ٜ  إف ، 

 بٓا٤ٖا فًِ ٜعد رصَّٛا داثز٠ ; بٌ ؽارت ضباس١ بفٓةا٤ ٚاصةع ، ٚقةد عةٝدت اآلبةار     

تغٝٝدّا دٝدّا . ثاْٝٗا : ايب٦ز ايكا١ُ٥ يف ؽشٔ َضذد قبا٤ أَاّ باب٘ ، ٖٚٞ  ْفضٗا

قد اَتدت َٓٗةا صةكاٜات ذبُةٌ املةا٤ إىل املدٜٓة١ املٓةٛر٠ . ٖٚةذٙ        نبري٠ عذب١ املا٤ ٚ

باعتبارٖةا عٝٓةّا    (3)، ٚأعةار لةا ايضةبيت    (1)ايب٦ز ٖٞ ْفضٗا اييت فنزٖا ابةٔ دةبري  

َٔ عٕٝٛ املد١ٜٓ . ٚيعٌ مما ًٜفت ايٓظز إٔ ايزساي١ ايجالخ مل ٜضُٛا ٖةذٙ ايب٦ةز ،   

ج٘ عٔ َضذد قبةا٤ . فٗةٌ ٜعةين    ٚانتف٢ نٌ ٚاسد َِٓٗ باإلعار٠ إيٝٗا أثٓا٤ سدٜ

فيو إٔ ايب٦ز مل ٜهٔ لا اصِ ؟ أّ إٔ ايزساي١ مل ُٜعَٓةٛا مبعزفة١ امسٗةا َهةتفني     

 َٔ فيو بغٗز٠ َٛقعٗا ٚصٗٛي١ االصتدالٍ عًٝ٘ ؟

 خزٖا : ب٦ز أرٜط ايٛاقع١ قزب َضذد قبا٤ ع٢ً ايطزٜةل بٝٓة٘ ٚبةني املدٜٓة١ .     

ٖة ; فزفع ددارٖا اشبًفةٞ  171ا٤ عاّ ٚقد ُددِّد بٓاؤٖا عٓد دبدٜد بٓا٤ َضذد قب

 عبٛ ثالث١ أفرم ، ٚلا درز .

ٜٚؾةعب يف اسبكٝكة١    ، ٜذنز ايكٝضٞ نذيو عّٝٓا َٓضٛب١ يزصٍٛ اهلل ٚ

ٚبةني املدٜٓة١ املهزَة١ عةٔ نةني       ))ذبدٜد َٛقعٗا َةٔ خةالٍ ٚؽةف٘ سٝةح ٜكةٍٛ :      

إف يٝط ٖٓاى  ;. فازب١ًُ نُا ٜظٗز عاَق١   ))(0)ايطزٜل ايعني املٓضٛب١ يًٓر 

َا ٜٛفض أٟ سزٜل ٜكؾد ؟ ٚبني املدٜٓة١ ٚبةني أٟ َٛفةع ؟ ٚيعةٌ ايعةني تكةع خةارز        

صةةٛر املدٜٓةة١ عًةة٢ َضةةاف١ عةةري بعٝةةد٠ َٓةة٘ . ٜٚبةةدٚ إٔ ٖةةذٙ ايعةةني ٖةةٞ ْفضةةٗا ايةةيت   

َةةٔ قبةةٌ إف ٜتطةةابل ٚؽةةف٘ لةةا َةةع ٚؽةةا ايكٝضةةٞ . فةةايعني    (5)فنزٖةةا ابةةٔ دةةبري

ا يف ٚصةةط٘ ، َٚةةٔ ذبةةت ايبٓةةا٤ صةةكاٜتإ ؼبةٝط بٗةةا بٓٝةةإ َضةةتدٜز ، ٜٚكةةع َٓبعٗة  

َضتطًٝتإ ، ؼبذش بني نٌ ٚاسد َُٓٗا ٚبني املٓبع سادش ، َُٜٚٗبط إيُٝٗا بدرز 

                                                           

 . 191اب  ضانظس : زسلْ العذدزِ إىل املدٍنْ ، مؿدز  (1)

 . 193، مؿدز ضاب  املدٍنْ املنٌزّ   كالابات السسالْ العسب  انظس : (1)

 . 184ص  الجانُانظس : زسلْ الطذيت إىل املدٍنْ ، دللْ مسكص حبٌخ ًدزاضات املدٍنْ املنٌزّ ، العدد  (3)

 . 120السسلْ :  (0)
 . 193، مؿدز ضاب  املدٍنْ املنٌزّ   كالابات السسالْ العسب انظس :  (5)
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يٛ ٚردٙ أٌٖ  ))فٟ مخط ٚعغزٜٔ درد١ . َٚا٤ ٖذٙ ايعني نُا ٜذنز ايكٝضٞ ثزٌّ 

 . (1)((األرض يهفاِٖ 

ُٗةا ايٛاقعة١ إىل   ع٢ً ؽعٝد  خز فإٕ املد١ٜٓ املٓٛر٠ ضباس١ ببضاتني غبٌ أعظ

دٗةيت ازبٓةةٛب ٚايغةزم ; أٟ قبةةا٤ ٚايعةةٛايٞ . َُٜٚغةهبٌ ايٓخةةٌ بةني املدٜٓةة١ ٚقبةةا٤ ;     

 يهجزت٘ ; سدا٥ل َتؾ١ً ع٢ً سٍٛ ايطزٜل .

( ٜفؾةةٌ بةةني رسًةةيت ايكٝضةةٞ ٚايضةةبيت َةةا ٜزبةةٛ عًةة٢ ثالثةة١ قةةزٕٚ     3 - 5) 

يؾةٛر٠  ْٚؾا قزٕ ، عري إٔ نٌ ٖةذٙ األعةٛاّ ايطًٜٛة١ مل تهةد تغةري عة٦ّٝا يف ا      

ايةةيت ٚؽةةا بٗةةا ايضةةبيت اصةةتكباٍ أٖةةٌ املدٜٓةة١ املٓةةٛر٠ يزنبةة٘ ؽةةبا  ٜةةّٛ األسةةد     

ٖةة . فٗةا ٖةٛ ايكٝضةٞ قبٝةٌ َغةزب       180ايجايح ٚايعغزٜٔ َٔ عٗز فٟ ايكعةد٠ عةاّ   

ٖة ، ٜعٝدْا إىل ايؾٛر٠ فاتٗا ٖٚةٛ ٜؾةا   1401ّٜٛ ازبُع١ ايجايح َٔ ا زّ عاّ 

بايتعظِٝ  ))إف خزدٛا ملالقا٠ ايشا٥زٜٔ دف٤ ٚبغاع١ اصتكباٍ أٌٖ املد١ٜٓ يزنب٘ ; 

. ٜٚعةةشٚ ايكٝضةةٞ سٝةةب لا٥ًةةِٗ إىل صبةةاٚرتِٗ   (1)((ٚاإلقبةةاٍ  ٚاإلدةةالٍ ٚايرتسٝةةب

 املؾطف٢ ٚتمدبِٗ بمدب٘ ٚربًكِٗ خبًك٘ ايهزِٜ .

ٚمل ٜهتِا أٌٖ املد١ٜٓ باشبزٚز الصتكباٍ ايكٝضٞ ٚرنبة٘ ، إف ْةزاِٖ ٚقةد    

ني خةةا٥فني عًةةِٝٗ َةةٔ عٛا٥ةةٌ ايطزٜةةل .    خزدةةٛا يف ٚدام ايزسايةة١ َٚةةٔ َعةة٘ بةةان   

ٚصٝهٕٛ ٚداعِٗ ٖذا ، َٚا أ ٗزٚٙ َٔ ايتعًل ٚاأليف١ ايضزٜع١ صببّا َةٔ أصةباب   

 . سشٕ ايكٝضٞ ٚأمل٘ عٓد َفارق١ املد١ٜٓ

أ ( خقع اسبزّ ايٓبٟٛ ايغزٜا ; خالٍ ايفرت٠ اييت تًةت رسًة١    - 0 - 5) 

 (3)أَز بٗا ايضًطإ  قاٜتباٟابٔ بطٛس١ ; إلؽالسات ٚتزَُٝات أعظُٗا تًو اييت 

، ٚسايت صكف٘ ٚبعةا أعُدتة٘ َٚٓارتة٘  ايغةزق١ٝ . ٚقةد بةدأت ٖةذٙ اإلؽةالسات         

ٖةة ;  881ٖة ، ٚتٛقفت يفرت٠ يٓفةاد املةاٍ ، يهٓٗةا اصةتؤْفت صبةددّا عةاّ       879عاّ 

ٚاْتٗةةت يف عةةٗز عةةٛاٍ َٓةة٘. ٚيف ايجًةةح األخةةري َةةٔ يًٝةة١ ايجايةةح عغةةز َةةٔ عةةٗز       

                                                           

 . 120:  السسلْ (1)

 . 96السسلْ :  (1)

 هددد  . اجلساكطددْ ملددٌو مددن :   هددد 901 - 815   الظدداهسِ افغددس  ا ثددٌدِ الدددٍن ضددَخ النؿددس أبددٌ  اٍالذدداِ (3)

 ، ماليفػدهاا  كدان  . ًاحلدسًب  بالعظداٖم  سا لْ مدتى كانت . هد 872 يا    الطلطنْ ًلُ . أياليفى ثم ، ديفث  الظاهس

 . 5/188 : افي   ; ًالػا  ًاحلذاش ؿسم   العثسان آثاز من كج[اا أبيفٓ . املطالعًْ بالعلم اغالريا  ًلى ، غذاياا
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م اسبةزّ دةزا٤ ؽةاعك١ فةزبت ٖةالٍ املٓةار٠ ايغةزق١ٝ        ٖةة ، اسةرت  881رَقإ عاّ 

املعزٚف١ بايز٥ٝض١ٝ . ٚقد اصتٛيت ايٓريإ عًة٢ صةكا اسبةزّ ٚطباسْة٘ ٚأبٛابة٘ َٚةا       

فٝةة٘ َةةٔ خةةشا٥ٔ ايهتةةب ٚاملؾةةاسا ، ٚفاب رؽةةاـ ايكبةة١ ايةةيت تعًةةٛ اسبذةةز٠        

ايغزٜف١ ، ٚاسرتقت أخغابٗا ، ٚمل ٜضةًِ َةٔ اسبزٜةل عةري َةا صةارم اسبافةزٕٚ        

بإخزاد٘ َٔ َٛدةٛدات اسبةزّ ، إفةاف١ إىل ايكبة١ املبٓٝة١ يف ؽةشٔ اسبةزّ         ْذاى 

. َٚةا   (1)اييت ذبٟٛ فخا٥زٙ ، ٚصبل لذٙ ايكب١ إٔ صًُت َٔ ايٓار يف اسبزٜل األٍٚ

إٔ بًةةػ ايضةةًطإ قاٜتبةةاٟ خةةا اسبزٜةةل ستةة٢ أَةةز بتذدٜةةد عُةةار٠ اسبةةزّ ، ٚقةةد        

 . (1)ة888ٖاصتُزت أعُاٍ ايبٓا٤ ست٢ أٚاخز عٗز رَقإ عاّ 

ٚرس١ً ايكٝضٞ أٍٚ ايزسالت املتٛفز٠ بني أٜدٜٓا اييت تؾا يٓا تًةو ايعُةار٠ .   

، إف إٔ  فشضةةبٚال ٜهتضةةب َةةا ٚرد فٝٗةةا عةةٔ اسبةةزّ أُٖٝتةة٘ َةةٔ ٖةةذٙ ايٓكطةة١     

ايكٝضٞ ُعين يف ٚؽف٘ بمَٛر مل ُٜعٔ بٗا َٔ صبك٘ َٓٗا : ايٓؾٛـ املهتٛب١ ع٢ً 

 ددرإ اسبزّ ٚضبزاب٘ َٚٓاٙ .

ٜؾف٘ َضتطٌٝ سٛي٘ ثالمثا١٥ فرام ٚعزف٘ َا٥تةإ . ٚيسصةا    ٚاسبزّ نُا

مل ٜتٛفز يٓا َٔ خالٍ ايزسالت ايضابك١ َعًَٛات عٔ سةٍٛ اسبةزّ ٚعزفة٘ نةٞ     

عدا رسًة١ ابةٔ دةبري ايةيت اصةتخدّ      َا نهٓٓا تتبع قدر ايشٜاد٠ ايطار١٥ عًُٝٗا ، 

عًة٢ اسبةزّ    فٝٗا اشبط٠ٛ َكٝاصّا . عةري أْٓةا ْغةري ٖٓةا إىل إٔ  خةز تٛصةع١ سةزأت       

ٖةة . ٚمل تعكبٗةا أٟ   115ناْت تًو اييت أَز بٗا اشبًٝف١ ايعباصٞ املٗةدٟ يف عةاّ   

سٜاد٠ ، ٚاعبؾزت ايتذدٜدات اييت تًتٗا يف إؽالسات ٚتزَُٝات سبكت صكف٘ أٚ 

ٖٚٞ ايتٛصع١ ايةيت   -ددراْ٘ ، ست٢ دا٤ت تٛصع١ قاٜتباٟ   أعُدت٘ أٚ أرٚقت٘ أٚ

فشٜد يف ازباْب ايغةزقٞ َةٔ اسبةزّ ممةا      - أدرنٗا ايكٝضٞ ٚٚؽفٗا يف رسًت٘

ًٜٞ اسبذز٠ ايغزٜف١ مبكدار فراعني ٚربع . ٚقد ال تعتا سٜةاد٠ نةبري٠ ، عةري أْٗةا     

خدَت يف ايتغًب ع٢ً ايقٝل ايٓاتر عٔ إيغا٤ ايعُٛد ايٛاقع أَاّ ا زاب ، ٚبٓةا٤  

 . (3)ع٢ً دعا٥ِ َٔ اسبذز ٚعكٛد َٔ اآلدز -عٛفّا عٓ٘  -قب١ نبري٠ 

                                                           

 .  635-2/631ً إ الٌ ا : انظس :  (1)

 . 317 - 315/  2الالازٍخ الػاما للثدٍنْ املنٌزّ : انظس :  (1)

 . 84زها العثسانُ ًتساثوا املعثازِ : ; املدٍنْ املنٌزّ تطٌ 2/640 ; ً إ الٌ ا : 52،  النذٌِ ذداملط تازٍخ : انظس (3)
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ٛصط اسبزّ ؽشٔ َفزٚؼ بايزٌَ ٚاسبؾ٢ ، ذبٝط ب٘ أرٚق١ َٔ دٗات٘ ٜٚت

. ٚيعةٌ َةٔ    (1)األربع ، ٚقد سرعت فٝ٘ غبًة١ ٚاسةد٠ عةدد عزادٝٓٗةا صةبع١ عةزادني      

ايطزٜا َالسظ١ تبأٜ املعًَٛات ايةيت ٚردت عةٔ ايٓخةٌ املةشرٚم يف ؽةشٔ اسبةزّ       

٦ّٝا عٓة٘ ، قةدَّر   يف ايزسالت ايضابك١ . ففٞ سني مل ٜذنز ايضبيت ٚابٔ بطٛس١ عة 

ابٔ دبري عددٙ خبُط عغز٠ غب١ً ، ٚٚؽف٘ ايعبدرٟ بكٛية٘ : غبةالت ؽةغار دٕٚ    

إٔ ؼبةةدد عةةددٙ ، ٖٚةةاٖٛ ايكٝضةةٞ ؼبةةدثٓا عةةٔ غبًةة١ ٚاسةةد٠ لةةا صةةبع١ عةةزادني .     

ٚاسبكٝك١ إٔ األَز ال ٜتعًل بايٓخٌ بٌ باعتٝةاد ٚدةٛدٙ يف ؽةشٔ اسبةزّ ، ستة٢ إٔ      

فظةةٌ ٚصةةٝظٌ َٛدةةٛدّا إىل ٚقةةت َتةةمخز نُةةا   إعةةاد٠ بٓةةا٤ اسبةةزّ مل تةةؤثز عًٝةة٘ ; 

 صٓز٣ فُٝا بعد .

ٜٗتِ ايكٝضٞ يف رسًتة٘ بتكةدٜز عةدد أعُةد٠ اسبةزّ ايةيت بًغةت نُةا ٜةذنز          

َّ يًزصةٍٛ      .  ثالمثا١٥ عُٛد . ٜٚٛدد يف باسٔ أسد تًو األعُد٠ ازبةذم ايةذٟ سة

ي٘ ٜٚٛرد ايكٝضٞ ٖذا اشبا بؾٝغ١ َتغهه١ ٜبدؤٖا به١ًُ ٜكاٍ ، ٜٚٓٗٝٗا بكٛ

ٚابٔ بطٛس١ . نإ  (1)ٚاهلل أعًِ . ٚقد ٚرد خا ٖذا ازبذم َٔ قبٌ يد٣ ابٔ دبري

إف صةبك٘ بهًُة١ ٜكةاٍ ، فُٝةا نةإ       ت٘األٍٚ َُٓٗا َتغةههّا نةذيو يف ؽةش   

ٚاصتًُٓا ايكطع١ ايباق١ٝ َةٔ ازبةذم ايةذٟ     ))األخري أنجز ثك١ إف أعار إيٝ٘ بكٛي٘ : 

يكٝضةةٞ إٔ األعُةةد٠ ايكا٥ُةة١ بةةني ايزٚفةة١    . ٚؽباْةةا ا  ))(3)  سةةٔ إىل رصةةٍٛ اهلل 

 ٚاملٓا ُنضِٝت بكطع ايفضٝفضا٤ اشبقزا٤ متٝٝشّا لا عٔ عريٖا .

َٕ   أَا ا زاب فكةد ُنتةب يف أعةالٙ مبةا٤ ايةذٖب اآلٜة١ ايهزنة١ :         ايتَّةا٥بٛ

َٚايَّة    َٕ ِبةامَلعزِٚف  َِةزٚ َٕ اآل َٕ ايضَّاددٚ َٕ ايزَّانعٛ َٕ ايضَّا٥شٛ َِدٚ َٕ اسَبا َٕ ايَعاِبدٚ اٖٛ

ََٚبِغةِز امُلةؤَٓنَي     َٕ ِيُشةدِٚد اهلِل  َٚاسَباِفظٛ َِٓهِز  ِٔ امُل ع
 -ايعبةدرٟ   أعةار فُٝةا  .  (0)

. ٜٚؾةا ايكٝضةٞ    (5)يف رسًت٘ إىل إٔ ا زاب نةإ خايٝةّا َةٔ ايشٜٓة١     -َٔ قبٌ 

املٓةا ايةةذٟ عةةاٖدٙ ، ٚقةد ُؽةةٓعت قاعدتةة٘ َةةٔ ايزخةاّ ُٚنضةةٞ خبغةةب ايؾةةٓدٍ    
                                                           

ٌَزُّ ًٍذيفٓ ٍابطاا يلٓ النخا  (1)  .العسادش : مهسدها ُيِسُدٌن أؾا العر  الرِ ٍع

 193، مؿدز ضاب  ، ص  املدٍنْ املنٌزّ   كالابات السسالْ العسبانظس :  (1)

 . 135زسلْ ابن بطٌطْ :  (3)

 . 112الالٌبْ :  (0)

 191إىل املدٍنْ ، مؿدز ضاب  ، ص  دزِذانظس : زسلْ الع  5 
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َتةةَز٣  . ُٚنتةب عًةة٢ داْبةة٘ األنةٔ اآلٜةة١ ايهزنةة١ :    األدةز ٚاألبةةٝا ٚاألؽةةفز 

ًُِةٛا ايؾَّةاِيشاِت يف       ََٚع ُٓةٛا  ََ َٚايبةذٜٔ   َٚاِقْع ِبٗةِ   ُٖٛ َٚ َُِا َنضبٛا  َُِغفِكنَي  ايظباملنَي 

ٌُ ايَهةةبري   ُٖةةٛ ايَفِقةة ِٗةةِ َفيةةو  ِٓةةَد َربِّ َٕ ِع ََةةا َٜغةةا٤ُٚ ِٓةةاِت َيٗةةِ  َرَٚفةةاِت ازَب
، أَةةا  (1)

نتب عًٝ٘ اسبدٜح ايٓبٟٛ ايغزٜا ايذٟ ٜزٜٚة٘ ايبخةارٟ يف    ازباْب األٜضز فكد

َٔ   قاٍ :  إٔ رصٍٛ اهلل  ؽشٝش٘ عٔ أبٞ ٖزٜز٠  ِٝ َِٚفة١ْ    بةٝيت ََا َبة َِٓبةِزٟ َر َِ َٚ

ِِٛفٞ  َِٓبِزٟ َع٢ًَ َس َِ َٚ َٜاِض اِيَذ١َِّ  ِٔ ِر َِ
. فُٝا نتب ع٢ً باب٘ ايذٟ ٜةدخٌ َٓة٘    (1)

َّ اهلَل اإلَاّ اآل١ٜ ايهزن١ :  َٗة٢     إ ِٓ َٜٚ َٚإَٜتةا٤ِ ِفٟ ايُكِزَبة٢   ِٕ َٚاإلِسَضةا  ٍِ َُُز ِبايَعِد  َٜم

    َٕ َِٜعُظُهةةِ َيَعًَُهةةِ َتةةذَِّنزٚ َٚايَبِغةةٞ  َِٓهةةز  َٚامُل ِٔ ايَفِشَغةةا٤ِ  َعةة
. ٚنُةةا ٜؾةةا   (3)

ايكٝضٞ فإٕ ايهاتةب قةد عةزَّم ْةٕٛ تةذنزٕٚ يف رخةاّ املٓةا األبةٝا َةٔ ازبٗة١           

. أَةةا ازبٗةة١  خزفٝةة١ تغةةب٘ عةةزٚم األعةةذار   ; أٟ دعًةةٗا َٓتٗٝةة١ حبًٝةةات س ايٝضةةز٣

َٔ        اشبًف١ٝ َٔ املٓا فكد نتب عًٝٗةا :   َٗةا ايبةذٜ  ٜ َٜةا أ بضةِ اهلل ايةزدٔ ايةزسِٝ : 

ِٝةَع َفِيُهةِ       ََٚفُرٚا ايَب َُِع١ِ َفاِصةَعٛا إَية٢ ِفِنةِز اهلِل  ِّ ازُب َٜٛ ِٔ َِ َٟ ِيًؾَّال٠ِ  ُٓٛا إَفا ُِْٛد ََ  

ُِٓتِ َتِعًَ ِٕ ُن َٕ َخرْي َيُهِ إ ُُٛ
(0) . 

ٜٚغري ايكٝضٞ إىل إٔ ْؾا ددار ايكب١ً األصفٌ قد نضٞ بزخاّ َرتانب 

بعق٘ فٛم بعا َتبأٜ ال١٦ٝ ٚايًٕٛ . أَا ْؾةا ازبةدار األعًة٢ فكةد ٚعةٞ مبةا٤       

ايذٖب ، ٚسٜٔ بشخارف ألعذار فات عؾٕٛ . ٚتغةب٘ بكٝة١ ازبةدرإ دةداَر ايكبًة١      

 ٌ َٓة٘ سٜٓة١ ٚسخزفة١ . ٜٚةذنزْا ٖةذا       يف سخارفٗا ٚمتٜٛٗٗا بايذٖب ٚإٕ ناْت أقة

. ٚمتتةةد ايهتابةة١ ٚايشخةةارف ستةة٢ صةةكا   (5)مبةةا ٚرد َةةٔ قبةةٌ يف رسًةة١ ابةةٔ دةةبري  

ايزٚفةة١ ، سٝةةح نتةةب عًةة٢ صةةكفٗا املُتةةد ْاسٝةة١ اسبذةةز٠ ايغةةزٜف١ ستةة٢ املٓةةا    

                                                           

 .   22الػٌزٔ :  (1)

ٌ  ين ناجتْ أنوا ٍذدً احلدٍح ؾَا ْ   اليفَطُ لسسلْ املطذٌع الكالاب   هطا ً أ (1) ْ    ضدو .  أً هطدا مدن الطذايد

ًَِم يِن النَِّذُ  ًاحلدٍح ماله  يلَى ، ًؾَريالى كثا ٍلُ : ين َأِبُ هسٍسّ  َِاِلُ  ََِن َب ْ    :   َ اَ  َما َب ًَِضد ِنَذدِسِ َز

ٌِِضددُ   الذخددازِ : كالدداب اجلثعددْ ، ز ددم احلدددٍح :      ًَِمِنَذددِسِ َيَلددٓ َس  ِْ ٍَدداِل الََّذنَّدد ; مطددلم : كالدداب  1121ِمددِن ِز

 . 2465احلر : 

 . 90النشا :  (3)

 . 9اجلثعْ :  (0)

 . 193، مؿدز ضاب  املدٍنْ املنٌزّ   كالابات السسالْ العسب انظس :  (5)
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، َبّٝٓا ية٘ َةا عًٝة٘ إٔ     قؾٝد٠ فات مخض١ عغز بٝتّا ؽباسب ْا ُٗا سا٥َز قاٙ 

صا٥اّل إٜاٙ إٔ ٜمخةذ   ا٤ ايكا ، ثِ ٜٛد٘ خطاب٘ إىل ايزصٍٛ ٜفعٌ عٓدَا ٜكا إس

 بٝدٙ ، ٜٚغفع ي٘ ٚألًٖ٘ ٚعرتت٘ دا٤ يف بعا أبٝاتٗا :

 ملٗبط ايٛسٞ سكّا تزسٌ ايٓذب         ٚعٓد ٖذا املزد٢ ٜٓتٗٞ ايطًب

 يضةا٥ٌ ايدَةةع ال نقٝ٘ َا ػبب     ةةةةةةةا٥ًةةةةةةٕٛ َٚا  ةةةةةةةب٘ ذبةةةةط ايضة 

ٚأرٚق١ اسبزّ نًٗا َفزٚع١ بايزٌَ عدا ايزٚف١ ايةيت ُفزعةت حبؾةا٥ز َةٔ     

زبُةاٍ أيٛاْٗةا ، ٚدقة١ ؽةٓاعتٗا . ٚتعٝةدْا ٖةذٙ        (1)((تذٌٖ ايبؾةا٥ز   ))فٛقٗا ُبُضط 

فنةز فٝٗةا إٔ اسبةزّ نًة٘ َفةزٚؼ       (1)اإلعار٠ إىل أخةز٣ ٚردت يف رسًة١ ايضةبيت   

 ٝٗا يف سٝٓ٘ .عدا ثالث١ َٛافع اصتجٓاٖا َٚزرْا عًَا بزٌَ أدز 

ٜٚٛدد قزب ا زاب َٔ ايٓاس١ٝ ايغةزق١ٝ خشاْتةإ نبريتةإ ذبٜٛةإ نتبةّا      

َٚؾاسا َٛقٛف١ ع٢ً اسبزّ . ٚصبل البٔ دبري إٔ أعار إىل ٚدةٛد خةشاْتني َجةٌ    

 ٖاتني بني اسبذز٠ ايغزٜف١ ٚايزٚف١ .

ٚيًشزّ ايٓبٟٛ ايغزٜا ، نُا ٜذنز ايكٝضةٞ ، أربعة١ أبةٛاب ; اثٓةإ َٓٗةا      

سٝة١ ايغةةزب ٜضةة٢ُ أسةةدُٖا : بةةاب ايضةالّ ، ٚاآلخةةز : بةةاب ايزدةة١ . ٚبابةةإ   يف ْا

 خزإ ْاس١ٝ املغزم ، أسةدُٖا : بةاب داٜةٌ ، أَةا اآلخةز فبةاب ايٓضةا٤ . ٜٚغةري         

ُا : باب امل١ٝٓ ٚ باب ايزخةا٤ ، عةري أْة٘ ٜةٛرد َعًَٛةات      نذيو إىل بابني  خزٜٔ ٖ

عاَقةة١ عةةري دقٝكةة١ عُٓٗةةا ، ٜٚبةةدٚ أُْٗةةا َةةٔ فةةُٔ أبةةٛاب اسبةةزّ املغًكةة١ . َٚةةٔ   

املالسظ إٔ أبٛاب اسبزّ استفظت بممسا٥ٗا ْفضٗا اييت ٚردت يف رس١ً ايعبةدرٟ .  

ايةيت   ٚفُٝا تهزر فنز بابٞ ايزد١ ٚداٌٜ يف ثالخ رسةالت َةٔ بةني ايةزسالت    

ظبةد إٔ اصةِ    -ابٔ دبري ، فايعبدرٟ ، ثةِ ايكٝضةٞ    -اصتعزفٓاٖا ست٢ اآلٕ 

 باب ايضالّ  ٗز ألٍٚ َز٠ بد٤ّا َٔ رس١ً ايعبدرٟ ، ٚمل ٜغب عُا تالٖا .

أَا َآفٕ اسبةزّ فٝبًةػ عةددٖا مخضةّا تٛسعةت عًة٢ أرنةإ اسبةزّ . ٚتعةزف          

٦ذ١ْ ايز٥ٝض١ٝ ، ٖٚةٞ ايةيت   امل٦ذ١ْ املًتؾك١ جبدار اسبذز٠ ايغزٜف١ َٔ اشبارز بامل

ٜزتكٝٗةةا املةةؤفٕ عٓةةد األفإ ، ٚذبتٗةةا ٜبٝةةت ايكةةِٝ سةةٛاٍ عةةٗز رَقةةإ ايهةةزِٜ .   

                                                           

 . 101السسلْ :  (1)

 . 184انظس : زسلْ الطذيت ، مؿدز ضاب   (1)
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قد سادت ٦َذْتني عُا ٚرد يف رسًيت ابٔ دبري  ٚايعبدرٟ .  اسبزّ َآفٕ إٔ ْٚالسظ

بعةدد َةٔ اإلؽةالسات ايةيت سبكةت       (1)فكد أَز ايضًطإ ايٓاؽز ضبُد بٔ قالٕٚٚ

ا إْغا٤ ٦َذ١ْ يف ازب١ٗ ازبٓٛب١ٝ ايغزب١ٝ ٚنةإ فيةو يف عةاّ    اسبزّ نإ َٔ بٝٓٗ

ٖة . أَا امل٦ذ١ْ األخري٠ فكد أْغ٦ت أثٓا٤ أعُاٍ ايعُار٠ اييت أَز بٗا ايضةًطإ  741

قاٜتباٟ عكب سزٜل اسبزّ ايجاْٞ ، ٚفيو عٓدَا قاربت أعُاٍ ايبٓا٤ ع٢ً االْتٗةا٤  

دار ايغزبةٞ يًشةزّ عزفةت    ٖةة ، إف اقُٝةت ٦َذْة١ ؽةغري٠ َالؽةك١ يًذة      889يف عاّ 

(1)ايزد١ مب٦ذ١ْ
 . ع يف ازبدار ايغزبٞ َٔ اسبزّ، يكزبٗا َٔ باب ايزد١ ايذٟ ٜك 

ٚثِ صد١ْ ٚسزاظ يًشذز٠ ايغزٜف١ ال ٜضرتصٌ ايكٝضٞ يف اسبةدٜح عةِٓٗ ،   

.  عابز٠ عٓد ٚؽف٘ يًٗد١ٜ اييت بعجٗا ايضًطإ ايٛيٝد بٔ سٜدإ إعار٠ إيِٝٗ ٜغري بٌ

 ٚ ايضةةالسني ٚايةةةٛال٠ ٚاألَةةزا٤ ٚفٚٚ ايٝضةةةار ؼبًُةةٕٛ َعٗةةةِ عٓةةةد    ٚنةةإ اشبًفةةةا٤ 

ايذاٖبةة١ إيٝٗةةا ٖةةداٜا يًشذةةز٠  (3)سٜةارتِٗ يًُدٜٓةة١ املٓةةٛر٠ ، أٚ ٜبعجةةٕٛ َةةع األِرُنةب  

ايغزٜف١ ُدًُّٗةا قٓادٜةٌ َةٔ ايةذٖب ٚايفقة١ ، إفةاف١ إىل َؾةاسا َهتٛبة١ مبةا٤          

 . (0)٤ ايٓفٝض١ايذٖب ، ٚسٜت يًُؾابٝض ، ٚلٛم ، ٚدراِٖ ٚعريٖا َٔ األعٝا

ٜٚؾةةا يٓةةا ايكٝضةةٞ يف رسًتةة٘ ٖدٜةة١ ايضةةًطإ ايٛيٝةةد ٚؽةةفّا ٜغةةري إىل َبًةةػ   

فخاَتٗا . ٚتتهٕٛ َٔ أربع١ لعداْات ; اثٓإ َٓٗا َٔ ايذٖب ، ٚسٕ نٌ ٚاسد 

، ٚنتب يف قاعد٠ أسةدُٖا ايبٝتةإ    (5)َُٓٗا أربع١ أرساٍ ، ٚقد ُرؽعا بايشبزدد

 ايتايٝإ بًٕٛ أخقز ساٍٙ :

 زٟ          يةةةةرت٣ عذةةةا٥ب َجةةةةةةةةًٗا مل ٜعٗدةةةا و يف ضباصٔ َٓظَتع سب

 قةُز ع٢ً عؾةةةٔ ايشبزدةد داثِ           ٜٓةبةةٝةةو عةةٔ سب ايٛيةةةٝد ألدد

                                                           

هددد   : مددن كذدداز ملددٌو الدًلددْ     741 - 684الناؾددس ذلثددد بددن  دد ًًن بددن يذددد اب الؿدداحلُ ، أبددٌ الهددالض         (1)

هدد ، ًهدٌ ؾد     693اليف ًًنَْ . لى آثاز يثسانَْ ضخثْ ًتدازٍخ سا دا ئ ٖدا افيثدا  . ًلدُ الطدلطنْ   يدا         

يامداا ، ألودس بعددها يصمدى يلدٓ احلدر ،  لثدا بلدأ الكدسو أيلدن نَالدى             20 لعدْ مؿدس ادٌاا مدن       ٌخلأ  ًسذظ  

املظهددس ، ً اللددى هنيفدداا ، ًاماللددا  َدداد الدًلددْ  ددرتّ    امللددا اإل امددْ  َوددا ، ثددم شسددخ بعددد يددا  إىل مؿددس ً اتددا     

 . 7/11ض[ ًأنذإ كج[ّ ; افي   :  ياماا ، كانت لى  َوا 32جتاًشت 
 . 85،  81- 80:  ، د. مؿطهٓ ملعُ املنٌزّ تطٌزها العثسانُ ًتساثوا املعثازِاملدٍنْ  انظس : (1)
 افزك  مجأ الضم اجلثأ زك  ، ًٍعين السكاٖ  من اإلبا ًاخلَا . (3)
 . 586 – 585،  584/  2ً إ الٌ ا : انظس :  (0)
 .الصبسدد سذس كسٍم ٍػذى الصمسد أغوسي افهطس ، ًالكلثْ  ازضَْ  (5)
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ٚنُا ْالسظ فإٕ ايبٝةتني قةد ُْظُةا يٝهتبةا عًة٢ ايغةُعدإ ، ٜٚجبتةا اصةِ         

 باعح الد١ٜ .

ٚسٕ نةٌ ٚاسةد َُٓٗةا عغةز٠ أرسةاٍ .       أَا اآلخزإ فُةٔ ايفقة١ اشبايؾة١ ،   

إفةةاف١ إىل ؽةةٓدٚقني ممًةة٤ٜٛٔ بغةةُع ايعٓةةا ، ٚعغةةز٠  الف قطعةة١ َةةٔ ايةةذٖب      

املطبٛم . ٚقد أرفكت الد١ٜ بزصةاي١ ٚقؾةٝد٠ ٜبةدٚ أْٗةا َةٔ ْظةِ ايضةًطإ ايٛيٝةد         

 (1)((تشدٖةةٞ بمفٓةةإ فٓةةٕٛ ايجٓةةا٤ ، تغةةٓا األمسةةام ، َةةٔ ضباصةةٔ اإلبةةدام   ))ْفضةة٘ 

 ضٞ .نُا ٜذنز ايكٝ

ٖةة  1401ٚقد ُفتض باب اسبذز٠ ايغزٜف١ ؽبٝش١ ايّٝٛ ايزابةع َةٔ ا ةزّ عةاّ     

فشُةةةٌ قا٥ةةةد ايزنةةةب الدٜةةة١   -ايٝةةةّٛ ايجةةةاْٞ يكةةةدّٚ ايزنةةةب إىل املدٜٓةةة١   -

ايفةةاخز٠ ٚايزصةةاي١ ٚايكؾةةٝد٠ ٚدخةةٌ ، ثةةِ ٚفةةعٗا ٖٓةةاى بعةةد إٔ فةةا ايزصةةاي١        

ثةِ دفةع سبةزاظ    ٚايكؾٝد٠ ٚقزأُٖا حبقز٠ اع ممٔ ناْٛا يف اسبةزّ  ْةذاى ;   

اسبذز٠ ٚصدْتٗا َا ُخؾؿ لِ َةٔ َةاٍ . ٚنةإ لةع ايعٓةا ٜٛفةع نةٌ يًٝة١ ;         

نُةا ؽباْةا ايكٝضةٞ ; يف ايغةُعداْات األربعة١ ، ٜٚٛقةد َةٔ املغةزب ستة٢ ؽةبا            

ٜؾعد َع دٛاْب ايزٚفة١   ))ايّٝٛ ايتايٞ ْاعزّا يف املهإ َٔ سٛي٘ ْٛرٙ ، ٚعبك٘ 

 . (1)((طزٙ عؾار ْغزٙ ، ٚؼبٝط بمردا٥ٗا أرز ع

ٚإٕ نةةإ يٓةةا إٔ غبةةتِ اصتعزافةةٓا يٛؽةةا ايكٝضةةٞ يعُةةار٠ اسبةةزّ ايٓبةةٟٛ      

ايغةةزٜا ، فإِّةةا ْغةةري إىل إٔ َةةا قدَةة٘ َةةٔ َعًَٛةةات صٝضةةاعدْا بةةال عةةو عٓةةد       

 ٚرد قبًٗا ، َٚا ٚرد بعدٖا ع٢ً تتبع تطٛر عُار٠ املضذد ايٓبٟٛ .َكارْتٗا مبا 

ط َةٔ َضةةادد املدٜٓةة١  ب ( قؾةد ايكٝضةةٞ َضةذدٜٔ اثةةٓني فكةة   - 0 - 5) 

، َٚضذد ايفتض . خزز إىل األٍٚ َُٓٗا يف ايّٝٛ  قبا٤ َضذد : ُٖا ، األخز٣املٓٛر٠ 

ٜمتٝة٘ رانبةّا َٚاعةّٝا     ))نةإ    ايجاْٞ يكدَٚة٘ إىل املدٜٓة١ . ٚقةد سارٙ ألٕ ايةٓر     

نُا ٜؾةف٘ سضةٔ ايبٓةا٤ ، َزبةع ايغةهٌ ، سٛية٘ َا٥ة١ ٚعغةزٕٚ          . ٚاملضذد (3)((

 ُتةَز٣ َجٌ فيو . ٚي٘ باب ٚاسةد ٜكةع دٗة١ ايغةزب ، ٦َٚذْة١ عايٝة١       خط٠ٛ ، ٚعزف٘ 

                                                           

 . 103السسلْ :  (1)
 . 103السسلْ :  (1)
 . 104السسلْ :  (3)
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ٚقةد عًةت املةاى قبة١ َةٔ       َٔ َضاف١ بعٝد٠ ، ٜتٛصط٘ ؽشٔ فٝ٘ َةاى ْاقتة٘    

 فٝٗا .   ايؾال٠ع٢ً ايٓاظ  ؼبزـخغب 

ضبةةزاب  -ازبٗةة١ ازبٓٛبٝةة١  -ٚيف ؽةةشٔ املضةةذد أٜقةةّا َةةٔ دٗةة١ ايكبًةة١   

ايزس١ً . ٚال ٜٛفةض ايكٝضةٞ إٕ نةإ    ، نُا ٜزد يف  َبين فٛم َٛفع رنٛب٘ 

بضةةِ اهلل  ))ا ةةزاب َةةٔ خغةةب أٚ عةةريٙ ، إال أْةة٘ ٜٓكةةٌ يٓةةا َةةا نتةةب يف أعةةالٙ :   

َِٔ  ؽ٢ً اهلل ع٢ً صٝدْا ضبُد ٚ ي٘  ايزسِٝ ايزدٔ َُضِذْد ُأِصَط َع٢ًَ ايتَِّك٣ٛ  َي

َٗ ََٜتط  ِٕ َٕ أ ٍْ ُٜشب ٛ ِ٘ ِرَدا َّ ِفٝ٘ ِفٝ ِٕ َتُكٛ ٍّ أَسل  أ َٜٛ ٍِ َٔ  أٚ ِٗةزٜ َٚاهلُل ُِٜشب  امُلطب ُزٚا 
(1)  :

 .ٖة 171يف عاّ املضذد . ٚقد ُددِّد   ))(1)ٖذا َكاّ ايٓر 

يف رسًتُٝٗةا ايًةتني عزفةٓا لُةا َةٔ       (0)ٚابةٔ بطٛسة١   (3)يكد ٚؽا ابةٔ دةبري  

قبٌ َضذَد قبا٤ . ٚتهاد إٔ تتطابل ؽٛرت٘ يف تٝٓو ايزسًتني َع ايٛارد٠ يف رس١ً 

ٌ املضذد ضبتفظّا بضُات٘ األصاص١ٝ . فٗٛ َزبع ايغةهٌ ، فٚ  ايكٝضٞ ، سٝح  

٦َذْة١ عايٝةة١ ، ٚبةةاب ٜكةةع يف ازبٗةة١ ايغزبٝة١ ، ٜتٛصةةط٘ ؽةةشٔ فٝةة٘ أثةةزإ ُٜٓضةةبإ   

اتفل ايزساي١ ايجالث١ ع٢ً إٔ أٚلُا : َةاى ْاقتة٘ ، أَةا اآلخةز : فكةاٍ       يًزصٍٛ 

فُٝا أٚرد ايكٝضةٞ   ; ابٔ دبري ٚابٔ بطٛس١ أْ٘ أٍٚ َٛفع رنع فٝ٘ رصٍٛ اهلل 

. ٜٚبدٚ إٔ ايكٝضٞ قؾةد رنٛعة٘ فُؾةشَِّفت ايهًُة١ أثٓةا٤       أْ٘ َٛفع رنٛب٘ 

ْضخ ايزس١ً إىل رنٛب٘ . ٚاسبكٝك١ إٔ ن١ًُ رنٛع٘ أقزب إىل َٓطل األعٝا٤ ، 

ايكٝضةٞ : ٖةذا َكةاّ       ٜٚؤٜد فيو ايهالّ املهتٛب ع٢ً ا ةزاب ايةذٟ ْكًة٘ يٓةا    

٢ اإلَةةاّ . ٚإفةةاف١ إىل َةةا صةةبل فةةإٕ املةةاى  ، فهًُةة١ َكةةاّ تعةةين َؾةةً ايةةٓر 

ايذٟ نإ يف رس١ً ابٔ دبري َضٝذّا جبدار قؾةري ، ُ ًةٌ يف رسًة١ ايكٝضةٞ بكبة١      

 عًت٘ نايظ١ً ، ٚيعًٗا أسدثت عٓد دبدٜدٙ .

أَةةا املضةةذد اآلخةةز ايةةذٟ قؾةةدٙ ايكٝضةةٞ فهةةإ َضةةذد ايفةةتض ٚفيةةو عكةةب  

ذا املضةةذد ; ٚنةةٌ َةةا  قبةةا٤ . ٚيةةٝط ثةةِ ٚؽةةا يبٓةةا٤ ٖةة   عٛدتةة٘ َةةٔ سٜةةار٠ َضةةذد 

ٜذنزٙ عٓ٘ أْ٘ َتٓفبٌ َٚٔ َع٘ فٝ٘ . ٜٚكع ايكٝضٞ يف اشبطم ْفض٘ ايةذٟ ٚقةع فٝة٘    

                                                           

 . 108الالٌبْ :  (1)
 . 105 - 104السسلْ :  (1)
 . 193، مؿدز ضاب  املدٍنْ املنٌزّ   كالابات السسالْ العسب انظس :  (3)

 . 128انظس : زسلْ ابن بطٌطْ إىل املدٍنْ ، مسدأ ضاب   (0)
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ابٔ دبري ٚابٔ بطٛس١ َٔ قبٌ عٓدَا اعتكدا إٔ املضذد ُصُٞ بامس٘ يٓةشٍٚ صةٛر٠   

َّٝٓةةا ٚدةة٘ اشبطةةم يف ٖةةذا االعتكةةاد عٓةةد َزٚرْةةا عًةة٢  ٖةةذٙ  ايفةتض فٝةة٘ . ٚنٓةةا قةةد ب

 . ٍٚ َُٓٗاايٓكط١ يف رس١ً األ

نذيو إعار٠ عابز٠ إىل َضذدٜٔ  خزٜٔ ُٖا : َضذد عًٞ بٔ  ايكٝضٞ ٜغري

. ٜٚظٗز َٔ سدٜج٘ عُٓٗا أْ٘ انتف٢  َٚضذد صًُإ ايفارصٞ  ،  سايب أبٞ

مبغاٖدتُٗا َٔ بعٝد دٕٚ إٔ ؽبؾةُٗا بشٜةار٠ . ٜٚةذنز أُْٗةا ٜكعةإ يف ايطزٜةل       

. ٚايغزٜةب يف ٖةذٙ اإلعةار٠ إٔ     ب بني املد١ٜٓ املٓٛر٠ َٚغٗد دش٠ بٔ عبد املطًة 

ٖذٜٔ املضذدٜٔ َٚضذد ايفتض صايا ايذنز تكع نًةٗا عًة٢ ازبٗة١ ايغزبٝة١ َةٔ      

صفض دبٌ صًع ، فإفا نإ ايكٝضٞ قد خزز يشٜار٠ َضذد ايفتض فكةد نةإ َةٔ    

األٚىل إٔ ٜغةةري إىل املضةةذدٜٔ يف سٝٓٗةةا . إَّْٓةةا ْتضةةا٤ٍ إٕ نةةإ ايكٝضةةٞ ٜكؾةةد     

 خز ٜكع يف ايطزٜل بني املد١ٜٓ ٚقبا٤ . ٜٚضتٓد ٖذا ايتضاؤٍ ايفتض َضذدّا  مبضذد

إىل صببني ال ؽبًةٛإ َةٔ ٚداٖة١ نُةا ْظةٔ ، أٚلُةا : أْة٘ ٜةذنز أْة٘ سارٙ عٓةد           

عٛدت٘ َةٔ قبةا٤ فٗٓةاى عةدد َةٔ املضةادد ايٛاقعة١ قةزب َضةذد قبةا٤ َٓٗةا َةجاّل :             

  ٖ ا ٚايتةبط  َضذد ازبُع١ ، َٚضذد عتبإ ، َٚضذد ايفقٝخ ; فزمبا َةزَّ بمسةد

عًٝ٘ امس٘ ، أٚ قٌٝ ي٘ أْ٘ َضذد ايفتض .  خزُٖا : أْ٘ ، سضةبُا ْعتكةد ، نةإ    

األَه١ٓ دٕٚ ديٌٝ أٚ َزعد َهتفّٝا بزفك١ َٔ َع٘ َٔ رنب٘ ،  تًو يشٜار٠ ؽبزز

َِٚال عزاب١ ٚاألَز نذيو إٔ  ِٗ  يف ذبدٜد بعا املٛاقع أٚ تضُٝتٗا . َٜ

املدٜٓةةة١ املٓةةةٛر٠ نةةةذيو بشٜةةةار٠   ( ُعةةةين ايكٝضةةةٞ أثٓةةةا٤ ٚدةةةٛدٙ يف   5 - 5) 

َٚةٔ   َغاٖدٖا ٚ ثارٖا املغٗٛر٠ ،  فبدأ بشٜار٠ َغةٗد دةش٠ بةٔ عبةد املطًةب      

َع٘ َٔ عٗدا٤ َعزن١ أسد . ٚع٢ً املغٗد نُا ٜؾا بٓا٤ عظةِٝ فٝة٘ قبة١ دفةٔ     

ٕ    (1)َٚع٘ َؾعب بٔ عُري ذبتٗا دش٠  ، ٚعبةد اهلل بةٔ    (1)، ٚلةاظ بةٔ عجُةا

                                                           

هد   : ؾشابُ غدذاع مدن الطدابيفش إىل اإلضد   .أضدلم         3 - …ذد مناع   مؿع  بن يث[ بن هاغم بن ي (1)

مكْ ًكالم إض مى . هادس إىل احلذػدْ ثدم املدٍندْ ، ًكدان أً  مدن مجدأ اجلثعدْ  َودا . ٌيدسع بدامليفس  . غدود            

ياهددًا  مدن املدنمنش زددا  ؾدد ٌا مدا       بدزاا ، ًمحا اللٌإ ٌٍ  أسد  اضالػود ً َى ً  أؾشابى نصلت اآلٍْ : 

 . 248/  7; افي   :  اب يلَى  ثنوم من  طٓ اذى ًمنوم من ٍنالظس ًما بدلٌا تذدٍ ا 
ً الددا ٍددٌ    هددد   : ؾددشابُ مددن افبطددا  ، غددود بدددزاا ، 3 - .هددد  31مشدداع بددن يجثددان بددن الػددسٍد املخصًمددُ    (1)

أً مشداالا إال زأٔ مشاضداا أمامدى ٍدرب     كان ال ٍسمُ بذؿسي ميَنداا   أسد . غذوى السضٌ  بالرتع ; فن السضٌ  

 . 3/175ًزثاي سطان ; افي   :  ،تسَّع بنهطى دًنى سالٓ  الا  ينى   بطَهى ،  لثا  ػُ زضٌ  اب 
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ٚأَةةاّ ٖةةذٙ ايكبةة١ قبةة١ أخةةز٣ تكابًةةٗا ُعً ةةل فٝٗةةا قةةٛظ  يف قةةا ٚاسةةد .  (1)دشةػ 

. ٖٚةذٙ أٍٚ َةز٠ ٜةزد     ص ، ٜكاٍ إْٗةا سبُةش٠    (1)عزب١ٝ ٚصٝا ٚدبٛس ط ٚيعً٘ دبٛظ

. ٚال نهةةٔ يف ايٛاقةةع ايتضةةًِٝ    فٝٗةةا فنةةز ٖةةذٙ اآلثةةار املٓضةةٛب١ إىل دةةش٠      

فًٛ ناْت ، إف مل ٜزد بغمْٗا ع٤ٞ يف ايزسالت ايضابك١ .  بؾش١ ْضبتٗا إيٝ٘ 

; خاؽة١ ابةٔ دةبري ٚابةٔ      َٛدٛد٠ يةذنزٖا ايزساية١ ايةذٜٔ سارٚا َغةٗد دةش٠      

بطٛسةة١ َةةع اعتٓا٥ُٗةةا بتتبةةع نةةجري َةةٔ اآلثةةار ايةةيت َةةزا عًٝٗةةا . ٚيعةةٌ يف فنةةز        

 ايكٝضٞ شبا ٖذٙ اآلثار بؾٝغ١ ايتقعٝا ديٌٝ ع٢ً تغهه٘ يف ؽش١ ْضبتٗا .

ملٓةةٛر٠ ٚأبٛابٗةةا َغةةٗد ٜٚةةذنز ايكٝضةةٞ يف َعةةزض سدٜجةة٘ عةةٔ صةةٛر املدٜٓةة١ ا

ايةةذٟ ٜكةةع قةةزب بةةاب ايبكٝةةع داخةةٌ سةةدٚد ايضةةٛر اشبةةاردٞ   (3) َايةةو بةةٔ صةةٓإ

َالؽكّا زبدارٙ . ٜٚبدٚ إٔ ايكا نإ ضباسّا بفٓا٤ إف ٜؾف٘ ايكٝضٞ بايزٚفة١ ،  

ٜٚبدٚ إٔ ايزساية١ قةد ٖٚةِ يف تضة١ُٝ      . (0)ٜٚذنز إٔ ايٓاظ ٜشٚرْٚ٘ ٜٚتانٕٛ ب٘

;  قةزب بةاب ايبكٝةع   ، فذنز أْ٘ ٜكةع   غٗد َايو بٔ صٓإَايباب ايذٟ ٜكع بكزب٘ 

يف سةةني إٔ املغةةٗد نُةةا ٚرد يف نةةجري َةةٔ املؾةةادر ٜكةةع قةةزب ايبةةاب املؾةةزٟ يف 

 . (5)ازب١ٗ ايغزب١ٝ َٔ املد١ٜٓ املٓٛر٠

سار ايكٝضٞ نةذيو َغةاٖد ايبكٝةع ، ٚيف سةني ٚؽةا بٓةا٤ بعقةٗا انتفة٢         

ز٠ يهجري َِٓٗ . ٚأٍٚ َةٔ ٜبةدأ   فُٝا بكٞ بضزد أمسا٤ أؽشابٗا َع تزا١ طبتؾ

، فُايو بٔ أْط إَةاّ دار الذةز٠ ،    ب٘ ؽف١ٝ بٓت عبد املطًب ع١ُ رصٍٛ اهلل 

ٚع٢ً قاٙ قب١ بٝقا٤ . ًٜٝ٘ َغةٗد دفٓةت فٝة٘ بٓةات ايزصةٍٛ       ٚإبزاِٖٝ بٔ ايٓر 

   فُغٗد ايعبةاظ ،         ٕٚبكزبة٘ اسبضةٔ بةٔ عًةٞ رفةٞ اهلل عُٓٗةا ; ٚايكةاا ،

                                                           

هد   : ؾدشابُ مدن الطدابيفش إىل اإلضد   . هدادس إىل احلذػدْ        3 - …يذد اب بن دشؼ بن زٖاب افضدِ    (1)

أهدٌ شٍند  بندت دشدؼ .  الدا ٍدٌ  أسدد غدوَداا ،          اٍا ، ًهدٌ ؾدوس زضدٌ  اب    ثم املدٍنْ . كان مدن أمدسإ الطدس   

 . 4/76 د ن هٌ ًمحصّ زضُ اب ينوثا    رب ًاسد ; افي   : 
 . الؿشاح رلالاز : انظس ;  ازضَْ ًالكلثْ ، كالكسّ غُٕ زأضوا   سدٍد أً هػ  من يؿا ًهُ امليفثعْ : الدبٌع (1)
بن ثعلذْ افنؿدازِ اخلددزِ ، ًالدد أبدُ ضدعَد اخلددزِ . غدود أسدداا ًاضالػدود بودا .           بن يذَد مالا بن ضنان  (3)

 الد  ين ًدى زضٌ  اب يندما أؾَ  ٌٍ  أسد ، ثم اشدزدي ،  يفا  : من مظ دمى دمُ   متططى الناز ; ؿَ

 . 4/24، الذداٍْ ًالنواٍْ :  346 – 3/345اإلؾابْ :
 تصاز اليفذٌز للعربّ ًالعظْ ًالديإ للثٌتٓ . الالربو ال ٍنا  بصٍازّ اليفذٌز ، إذ (0)
 . 99; زسلْ العَاغُ : 3/923; ً إ الٌ إ :380انظس : احليفَيفْ ًاجملاش   السسلْ إىل احلذاش : (5)
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ض عًُٝٗا أيٛا  َؾفش١ بايؾ فز َٚجبت١ مبضاَري . ٚقا إبزاِٖٝ َزتفعإ عٔ األر

ع٢ً ال٦ٝة١ ْفضةٗا . ٚنةإ ابةٔ دةبري ٚابةٔ بطٛسة١ قةد ٚؽةفا ٖةذٜٔ            بٔ ايٓر ا

ٚايعباظ ٚاسبضٔ بٔ عًٞ رفٞ اهلل  بٔ ايٓر اَغٗدٟ : إبزاِٖٝ  -املغٗدٜٔ 

اظ ٚاسبضةٔ  بال١٦ٝ ْفضٗا . ٚنُا ٜةذنز ايكٝضةٞ فكةد ُدفةٔ َةع ايعبة       -عُٓٗا 

، ٚسٜةةٔ  (1)، ٚضبُةةد ايبةةاقز  (1)رفةةٞ اهلل عُٓٗةةا يف َغةةٗدُٖا : دعفةةز ايؾةةادم   

،  ، ثِ َغٗد عجُإ بٔ عفةإ   (0). ٖٚٓاى َغٗد ضبُد بٔ اسبٓف١ٝ (3)ايعابدٜٔ

  ِ ، ثةةِ  (5)ٚبكزبةة٘ َغةةٗد فاسُةة١ بٓةةت أصةةد ، فٓةةافع بةةٔ عبةةد ايةةزدٔ بةةٔ أبةةٞ ْعةةٝ

ٖةةذا خةةا عزٜةةب . ػبةة٤ٞ بعةةد فيةةو    ; ٚ َزفةةع١ رصةةٍٛ اهلل   (1)سًُٝةة١ ايضةةعد١ٜ 

، فُغةٗد أَٗةات املةؤَٓني أسٚاز رصةٍٛ اهلل . ٚسار      َغٗد عكٌٝ بٔ أبةٞ سايةب   

ايؾةا  عبةد ايهةزِٜ بةٔ ضبُةد       -نُةا ٜٓعتة٘    -ايكٝضٞ نذيو قا ايةٛيٞ  

                                                           

هدد   :   148 - 80دعهس بن ذلثد الذا س بن يلُ شٍدن العابددٍن بدن احلطدش ، أبدٌ يذدد اب ، املليفد  بالؿداد             (1)

ثنٓ يػس يند اإلمامَْ . ًلد ًتٌ  باملدٍنْ . كدان مدن أدد ٕ الالدابعش ، ًلدى منصلدْ ز َعدْ          ضادع افٖثْ اال

العلم . أهر ينى مجايْ ، منوم اإلمامدان أبدٌ سنَهدْ ًمالدا . كدان دسٍٗداا ؾدداياا بداحل  يلدٓ اخللهدإ . لدى            

 .  2/126ٖا دلثٌيْ   كالاب ; افي   : زضا
هدد   : هدامظ افٖثدْ االثندٓ يػدس       114 - 57عابددٍن بدن احلطدش ، أبدٌ دعهدس        ذلثد الذدا س بدن يلدُ شٍدن ال     (1)

يند اإلمامَْ . كان ناضدكاا يابدداا ، لدى   العلدم ًتهطد[ اليفدسآن آزإ ًأ دٌا  . ًلدد باملدٍندْ ، ًتدٌ  باحلثَثدْ ،            

 . 271 - 270/  6ًد ن باملدٍنْ ; افي   : 
هددد   : زابددأ افٖثددْ   94 - 38أبددٌ احلطددن املليفدد  بددصٍن العابدددٍن      يلددُ بددن احلطددش بددن يلددُ بددن أبددُ طالدد  ،     (3)

االثنددٓ يػددس ينددد اإلمامَددْ ، ًأسددد مددن كددان ٍطددسب بوددم املجددا   احللددم ًالددٌزع . ًلددد ًتددٌ    املدٍنددْ .  ددا      

 . 277 4بعر أها املدٍنْ : ما  يفدنا ؾد ْ الطس إال بعد مٌت شٍن العابدٍن ; افي   : 
ْ  بددابن املعدسًع  ، اليفاضدم  أبددٌ ، طالد   أبددُ بدن  يلددُ بدن  ذلثدد  (0) ٌ  :   هددد 81 - 21   احلنهَد  أمددى ، ًاحلطدش  احلطددن أهد

ْ  دعهدس  بنت هٌلْ ًغدذايالى    ٌتدى  ًأهذداز   ، ًزيداا  ، العلدم  ًاضدأ  كدان  . أهٌٍدى  يدن  لدى  متََدصاا  إلَودا  ٍنطد   ، احلنهَد

لدصب[ ،  ثدات هنداو ; افيدد   :    د اب بدن ا ً َدا هدسز إىل الطداٖخ هازبدداا مدن يذد       ًلدد ًتدٌ  باملدٍندْ ،    ،  كدج[ّ 

6/270 . 
هدد   : أسدد اليفدسإ الطدذعْ املػدوٌزٍن ،       169 - …نا أ بن يذد السمحن بن أبُ نعدَم اللَجدُ بدالٌالٕ املددنُ        (5)

ًإلَى انالوت زٖاضْ اليفسإّ باملدٍنْ . أ سأ النداع نَهداا ًضدذعش يامداا . كدان ؾدذَض الٌددى ، سطدن اخللد  ،  َدى           

 . 8/5. تٌ    املدٍنْ ; افي   : يابْ . أؾلى من أؾذوان د
هدد   : مسضدعْ زضدٌ  اب     8بعدد   - …الطدعدِ الذكدسِ اادٌاشنُ       احلدازخ  بدن  اب أبُ ذاٍد  يذدد   بنت سلَثْ (1)

               . كانت شًز احلازخ بدن يذدد العدصٔ الطدعدِ مدن بادٍدْ احلدٍذَدْ .  ددمت مدأ شًدودا بعدد النذدٌّ  اضدلثا .

 2/271; افيد   :   ٌٍ  سنش  يفا  إلَوا ًبطط اا زدإي  ذلطت يلَدى . ادا زًاٍدْ يدن الدن        الن   دإت

. 
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ايهةةبري بةةٔ أبةةٞ عُةةزٚ ايكضةةطار ، أسةةد عةةٝٛة ايطةةزم ايؾةةٛف١ٝ ٖٚةةٛ  خةةز َةةٔ       

 ٜذنزٙ ممٔ سار قبٛرِٖ يف ايبكٝع .

أَا بايٓضب١ آلثةار املدٜٓة١ املٓةٛر٠ فةإٕ ايكٝضةٞ مل ٜةشد عًة٢ فنةز ايةدٚر ايةيت           

فنزٖةةا ابةةٔ دةةبري ٚابةةٔ بطٛسةة١ يف رسًتُٝٗةةا َةةٔ قبةةٌ ، ٚأٚلةةا دار أبةةٞ بهةةز        

اييت تكع قزب اسبةزّ ايٓبةٟٛ ايغةزٜا يف ازبٗة١ ايغةزق١ٝ ، تًٝٗةا دار        ايؾدٜل 

دار أبةٞ أٜةٛب األْؾةارٟ     . ٖٚٓةاى  ، ثِ دار ابٓ٘ عبد اهلل  عُز بٔ اشبطاب 

اييت تكع قزب َضذد قبا٤ يف ازب١ٗ ازبٓٛب١ٝ . ٚبايكزب َةٔ َضةذد قبةا٤ نةذيو     

.  ، ٚاألخز٣ ألبٞ بهز ايؾةدٜل   عٓٗا اهلل رفٞ عا٥غ١ إىل أٚالُٖا تٓضب دارإ

ٚقد عاب نُا السظٓةا فنةز دارٟ : عُةز بةٔ اشبطةاب ٚفاسُة١ بٓةت رصةٍٛ اهلل         

ٚابةةٔ بطٛسةة١ . ٚال ْةةدرٟ بعةةد نةةٌ ٖةةذا ايٛقةةت   دةةبريايًةةتني ٚردتةةا يف رسًةةيت ابةةٔ 

ايطٌٜٛ إٕ ناْت تًو ايدٚر َاسايةت قا٥ُة١ سكةّا أّ إٔ ايزساية١ ْكةٌ عُةٔ صةبك٘ ;        

خاؽ١ َع َا فنزْاٙ َٔ قبةٌ سةٍٛ دار أبةٞ بهةز ايؾةدٜل ا ةاٚر٠ يًشةزّ ايةيت         

، ٚرعِ فيو ٜغري إيٝٗا ايزساي١ بد٤ّا َٔ  دخًت فُٔ تٛصع١ عُز بٔ اشبطاب 

ٔ دبري َٚزٚرّا بابٔ بطٛس١ ٚاْتٗا٤ّ بايكٝضٞ نُةا يةٛ ناْةت قا٥ُة١ . ٖةذا عةدا       اب

تةشاٍ   عٔ إٔ ٚاسدّا َٔ ايزساي١ مل ٜؾا ٚفع ٖذٙ ايدٚر فال ْدرٟ إٕ ناْت َةا 

 قا١ُ٥ أّ أْٗا تٗدَت يطٍٛ ايعٗد فغدت أسالاّل َخِزَب١ ؟!

دخًٗا صعٝدّا  ( أقاّ ايكٝضٞ يف املد١ٜٓ املٓٛر٠ ثالث١ أٜاّ . نإ قد 1 - 5) 

 بٛؽٛي٘ إىل :

 بالد بٗا اسبةةؾبةةةةا٤ در ٚتزبٗا     عبري ٚأْفةةةةةةةةةاظ ايزٜا  لٍٛ

 تضًضٌ فٝٗا َاؤٖا ٖٚٛ َطًل      ٚؽض ايٓضةةةةِٝ ٖٚٛ عةًٝةةةةةةةةةةٌ

عري إٔ صعادت٘ عابتٗا عؾ١ إدران٘ إٔ ٚؽٛي٘ إيٝٗا صٝعكب٘ ايزسٌٝ عٓٗةا .  

ِ بةة٘ ٖةةذٙ ايزسًةة١ أاةةٌ َةةٔ رؽةةد املغةةاعز ايةةيت     ٚاسبكٝكةة١ إٔ يةةٝط ثةةِ َةةا غبةةت  

افطزبت يف أعُاق٘ ٖٚٛ ٜغادر املد١ٜٓ عا٥ةدّا إىل دٜةارٙ . إف ًُْشة٘ عةا َةا نتبة٘       

خاردّا َٔ اسبزّ ايٓبٟٛ ايغزٜا بعةد ؽةال٠  ٗةز ٜةّٛ االثةٓني ايضةابع َةٔ ا ةزّ         

زّ ٖة ، ذبف٘ نآب١ ايفزام ، فُٝا ٖٛ ٜتًفةت بةني فٝٓة١ ٚأخةز٣ إىل اسبة     1401عاّ 

َدفٛعّا بمعٛاق٘ ايةيت تبةدت عةا نةجري َةٔ املكةاسع ايغةعز١ٜ املعةا٠ عةٔ اسبةٓني           
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ٚايتمصا ع٢ً ايفزام دا٤ت َٛسع١ عًة٢ َةا ٜزبةٛ عًة٢ أربةع ؽةفشاٍت َتتابعة١ َةٔ         

 ايزس١ً .

ٚيعةةٌ ممةةا ساد يف ٚسةةم٠ ايةةٛدام عًةة٢ ْفةةط ايكٝضةةٞ خةةزٚز أٖةةٌ املدٜٓةة١ نُةةا  

 َتشضزٜٔ ع٢ً اْفؾايٓا عِٓٗ بعةد  َغٝعني يٓا نبارّا ٚؽغارّا ، بانني ))ٜؾا 

األيف١ ط أيف١ ص األٜاّ ايكال٥ٌ ، ٚخٛفّا عًٝٓا َٔ عٛا٥ٌ ايطزٜل ألْٓا عزف١َ قًًٝة١ ،  

. يكد دعًت ٖذٙ األيف١ ٚاملغاعز ايؾةادق١ ايةيت أ ٗزٖةا أٖةٌ       (1)((ٚعؾاب١ ٜضري٠ 

ُِٜكةةِ بةةني  ٗةةزاِْٝٗ عةةري أٜةةاّ قًًٝةة١ دةةدّا ، دعًةةت ايفةةزام       أؽةةعب  املدٜٓةة١ ملةةٔ مل 

استُااّل ، ٚأعد َقاف١ ; يهةٔ فيةو مل َُٜشةٌ بةني ايزنةب ٚبةني َٛاؽة١ً صةريٙ         

َغادرّا املد١ٜٓ يٝشط يف أٍٚ َزس١ً َٔ َزاسً٘ يف  بار عًٞ ، سٝح ادتُع املغارب١ 

 ٚتشٚد ايزنب باملا٤ ثِ ربًبٛا عٔ ايدٜار :

 ْظُٓاٙ ٚدا٤ت دٝٛؼ ايبني ٜكدَٗا ايكقا        فٝةةٓجز لاّل باسبةةةةةذاس

 

 
 

                                                           

 . 125السسلْ :  (1)


